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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו.

ינהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת. ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה  ובודאי 

אצלו הן בגשמיות והן ברוחניות ויוסיף בלימוד התורה וקיום מצותי' מתוך הרחבה - ובהן לכל לראש, 

כמובן, מצוה אשר צ"ל בה זהיר )ובמילא, גם מאיר - ועיין ס' השיחות ]קיץ ה'ש"ת[ ע' כב( טפי, הנהלת 

ק"ק דילי'.

בברכה.



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
È˙‡a כ ּלה אחתי הה ּלּולא '1לג ּני  'ּבעל  ּומביא  , »ƒְֲִִִִֵַַַַַָָֹ

הה ּלּולא  ּביֹום  ללמד  ׁשּנתן ְְֲִִֶַַַַָָָֹ(ּבּמאמר 

ה ּפר ּוׁש2ׁשּלֹו ׁשהיה 3) למק ֹום  לגנּוני, "לג ּני" : ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

היתה , ּבתח ּתֹונים  ׁשכינה  ּדע ּקר  ּבּתח ּלה , ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָע ּקרי

ונס ּתּלקה  עלתה  ס ּבֹות  מ ּפני ה ּנה  ּכ ֿ ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָואחר 

ֿ ידי  על  ּכ ֿ ואחר  למעלה , מ ּמּטה  ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָה ּׁשכינה 

מ ּלמעלה  ירדה  ׁשהמ ׁשיכ ּוה , צ ּדיקים  ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָׁשבעה 

ה ּׁשביעין  ּכל  ר ּבנּו, מ ׁשה  ׁשּבא  עד  ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹלמ ּטה ,

ׁשּזה 4חביבין  לארץ , הרא ׁשֹון מרקיע  וה ֹוריד ּה , ְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ֿ ּתֹורה , ּבמ ּתן הר 5היה  על  הוי' וּירד  ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָ

"וע ׂשּו ֿ ידי על  הענין המ ׁש ּגם  ּכ ֿ ואחר  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָסיני,

ּבת ֹוכם " וׁשכנּתי מק ּדׁש ּגם 6לי  ׁשּימש ּכדי , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ

נׂשיאינּו ר ּבֹותינּו ּדּיּוק  ויד ּוע  הע ׂשּיה . 7ּבע ֹולם  ְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

סיני"), הר  על  הוי' ("וּירד  ֿ ּתֹורה  מ ּתן ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָּבענין

ׁשהיה  ההפלאה  לגדל  ּבנֹוגע  להבין ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּדצרי

ּבנֹוגע  היא  ההפלאה  ׁשּכל  הה ּוא , ּומ ּצב  ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָּבמעמד 

ה ּגׁשמי, הע ׂשּיה  ע ֹולם  ֿ ה ּזה , ע ֹולם  ׁשל  ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָלענינים 

ּכּלֹו" ע ׁשן סיני "והר  ּגֹו'8ּכמ ֹו "ה ּקֹול ֹות  וכן , ְְְִֵַַַַָֻ

ה ּׁשֹופר " ק ֹול  ּגֹו' ּפׁשּוט ֹו9ה ּלּפידים  ֿ ּפי על  א ׁשר  , ְֲִִִֶַַַַָ

ׁשּנת ּפסים  ה ּגׁשמי ּבאויר  ה ּקֹול ֹות  היּו מקרא  ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָׁשל 

ק ׁשּור  היּו ה ּלּפידים  וכן ּגׁשמית , עם ּבׁשמיעה  ים  ְְְְִִִִִִִֵַַַָָ

ועל ֿ ּבׂשר , לעיני ּגׁשמית  ּברא ּיה  ה ּנראה  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָא ׁש

ּבנֹוגע  ֿ כן ּוכמ ֹו הענינים . ּכל  ׁשאר  ֿ זה   ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּדר

היא  ׁשההפלאה  הע ֹולם , ּומ ּצב  מעמד  ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָלהפלאת 

ה ּגׁשמי, ֿ ה ּזה  ּבע ֹולם  ׁשהיתה  ל ּפע ּלה  ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבנֹוגע 

ה ּמדר ׁש לא 10ּכמאמר  ׁשֹור  כ ּו' צוח  לא  צ ּפֹור  ְְֲִִַַַַָָֹֹ
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א.1) ה, א.2)שה"ש פרק  ה'שי "ת לגני  באתי  א.3)ד"ה פ "ה, יא.4)שהש"ר פכ"ט , רבה כ.5)ויקרא יט , (יתרו) פרשתנו

ח .6) כה, ובכ"מ .7)תרומה ג. יב , במדבר לקו"ת יח .8)ראה יט , (יתרו) טו.9)פרשתנו כ, ט .10)שם פכ"ט , שמו"ר

    
ישראל : לכנסת אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש - השירים' ב'שיר  נאמר 

‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï È˙‡a1'‡Ïel‰‰ ÏÚa' ‡ÈÓe הריי "צ , הרבי  »ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»≈ƒ«««ƒ»
תש"י שנסתלק  בשנת שבט, יו "ד  לגני (Ó‡naביום 'באתי  המתחיל  דיבור  ««¬»

כלה' BlLאחותי  ‡Ïel‰‰ ÌBÈa „ÓÏÏ Ô˙pL2 הרבי תש"י , בשנת ∆»«ƒ¿…¿«ƒ»∆
יו "ד  ליום לפרסום מאמר  מסר  הריי "צ

סבתו  של  ההסתלקות יום שבט,

(נסתלקה  רבקה מרת הצדקנית הרבנית

עצמו  הוא מכן  ולאחר  תרע"ד ), בשנת

הופיע  והמאמר  זה ביום הסתלק

זה  ובמאמר  הסתלקותו ) ליום למעשה

את  הריי "צ הרבי  Let‰3מביא «≈
כלה': אחותי  לגני  'באתי  לפסוק הבא

,Èe‚Ï "Èp‚Ï" למקום ¿«ƒƒ¿ƒ
שלי , È‰L‰ההתייחדות ÌB˜ÓÏ¿»∆»»

ÈwÚ והשראת האלוקות גילוי  עיקר  ƒ»ƒ
בעולם  בעת lÁza‰,השכינה «¿ƒ»
העולם, ÈÎL‰בריאת wÚc¿ƒ«¿ƒ»

,‰˙È‰ ÌÈBzÁ˙a בתחילת ¿«¿ƒ»¿»
היה  השכינה השראת עיקר  הבריאה

שהוא  הזה בעולם למטה 'בתחתונים',

ביותר , התחתון  «»»¿CkŒÁ‡Âהעולם
˙BaÒ ÈtÓ ‰p‰ עץ חטא בגלל  ƒ≈ƒ¿≈ƒ

בדורות הדעת  שהיו  נוספים וחטאים

lzÒÂ˜‰הבאים, ‰˙ÏÚ»¿»¿ƒ¿«¿»
‰hnÓ ‰ÈÎM‰ הזה מהעולם «¿ƒ»ƒ«»

,‰ÏÚÓÏ עד העליונים, לעולמות ¿«¿»
השביעי  בדורות CkŒÁ‡Âלרקיע ¿««»

ˆÌÈ˜Ècהבאים  ‰ÚL È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»«ƒƒ
רבנו  משה עד  אבינו  מאברהם החל 

קהת, לוי , יעקב, יצחק, (אברהם,

משה) את eÎÈLÓ‰L‰עמרם, ∆ƒ¿ƒ»
ולהתגלות, לרדת «¿«È„‰השכינה,

Ú„השכינה  ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»«
,ea ‰LÓ ‡aL השביעי הצדיק ∆»…∆«≈

אבינו  ‰ÔÈÚÈMמאברהם Ïk»«¿ƒƒ
ÔÈÈÁ4d„ÈB‰Â השכינה , את ¬ƒƒ¿ƒ»

ÔBL‡‰ ÚÈ˜Ó ירדה לשם ≈»ƒ«»ƒ
הצדיקים  ששת של  ממעשיהם כתוצאה

לו  fL‰שקדמו  ,ı‡Ï השראת »»∆∆∆
בתחילת  שהיה כפי  בארץ, השכינה

BÓkהבריאה, ,‰BzŒÔzÓa ‰È‰»»¿««»¿
e˙kL5 תורה מתן  אודות ÈÈÒ,בתורה ‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ „iÂ כלומר ∆»«≈∆¬»»««ƒ«

למטה  השכינה של  והתגלות ירידה תורה אחרי CkŒÁ‡Âשהייתה מתן  ¿««»
ÔÈÚ‰ CLÓ‰ Ìb למטה השכינה השראת ÈÏשל  eNÚÂ" È„ÈŒÏÚ «∆¿≈»ƒ¿»«¿≈¿»ƒ

"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó6, המשכן והקמת C˘ÓiLבבניית È„k ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿≈∆À¿«
למטה גילוי  ‰iNÚ‰האלוקות ÌÏBÚa Ìb כי הגשמי , הזה העולם «¿»»¬ƒ»

חיבור  היא במשכן  השכינה השראת

המציאות  עם האלוקות של  פנימי  יותר 

(כמבואר  תורה במתן  מאשר  הגשמית

לא  תורה מתן  לאחר  שלכן  בחסידות

הקדושה  אבל  סיני  בהר  קדושה נשארה

המשכן  לתוך  חדרה המשכן  של 

הגשמי ).

˜eic Úe„ÈÂ של eÈ˙Baהשאלה ¿»«ƒ«≈
eÈ‡ÈN7 דיוק על  המבוססת ¿ƒ≈

) ‰BzŒÔzÓ ÔÈÚa הכתוב הוא ¿ƒ¿«««»
לעיל  ‰המובא ÏÚ 'ÈÂ‰ „iÂ"«≈∆¬»»««

Ú‚Ba ÔÈ‰Ï CÈˆc ,("ÈÈÒƒ«¿»ƒ¿»ƒ¿≈«
‰‡ÏÙ‰‰ Ï„‚Ï והחידוש הפלא ¿…∆««¿»»

vÓeהגדול  „ÓÚÓa ‰È‰L∆»»¿«¬»«»
‡e‰‰,תורה מתן  ÏkLשל  «∆»

‰‡ÏÙ‰‰ בכתוב ‰È‡המתוארת ««¿»»ƒ
ŒÌÏBÚ ÏL ÌÈÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿»ƒ∆»
,ÈÓLb‰ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ,‰f‰«∆»»¬ƒ»««¿ƒ

BÓk מתן הדברים אודות הנפלאים ¿
בפסוקים  האמורים ÈÈÒתורה ‰Â"¿«ƒ«

"Blk ÔLÚ8'Bb ˙BÏBw‰" ÔÎÂ , »«À¿≈«
"ÙBM‰ ÏB˜ 'Bb ÌÈ„Ètl‰9, ««ƒƒ«»

ÏL BËeLt ÈtŒÏÚ L‡¬∆«ƒ¿∆
˙BÏBw‰ eÈ‰ ‡˜Ó שנשמעו ƒ¿»»«

תורה  ‰ÈÓLbבמתן  ÈÂ‡a קולות «¬ƒ««¿ƒ
ÚÈÓLa‰כפשוטו  ÌÈÒt˙pL∆ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»

ÌÈ„Ètl‰ ÔÎÂ ,˙ÈÓLb שהיו «¿ƒ¿≈««ƒƒ
תורה  ‡Lבמתן  ÌÚ ÌÈeL˜ eÈ‰»¿ƒƒ≈

ÈÓLb˙גשמית  ‰i‡a ‰‡p‰«ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¿ƒ
‰ÊŒCcŒÏÚÂ ,Na ÈÈÚÏ¿≈≈»»¿«∆∆∆

ÌÈÈÚ‰ Ïk ‡L המתוארים ¿»»»ƒ¿»ƒ
תורה. מתן  לגבי  ≈¿ÔÎŒBÓÎeבכתוב

vÓe „ÓÚÓ ˙‡ÏÙ‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿«¿»««¬»«»
ÌÏBÚ‰,תורה מתן  של  שעה באותה »»

Ú‚Ba ‡È‰ ‰‡ÏÙ‰‰L∆««¿»»ƒ¿≈«
‰lÚtÏ תורה מתן  של  ההשפעה «¿À»

,ÈÓLb‰ ‰f‰ŒÌÏBÚa ‰˙È‰L∆»¿»»»«∆««¿ƒ
L„n‰ Ó‡Ók10 במתן האלוקית ההתגלות Ï‡תורה שבעת Btˆ ¿«¬««ƒ¿»ƒ…
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)כה  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   
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)כו נטילת ידייםת שולחן ערוך הלכו  
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רעז  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו
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)לו דפר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת
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ו      

ּבע ֹולמ ֹות  ׁשהיּו הענינים  וא ּלּו וכ ּו'. ְְְִִִֶָָָָָָָּגעה 

ז"ל  חכמינּו ּבמדר ׁשי ּכדאיתא  11העליֹונים , ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָ

וכל  ה ּמר ּכבה  עם  ׁשּירד  ּגֹו' הוי'" "וּירד  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבענין

נמרץ , הכי ּבק ּצּור  זה  הרי ׁשּלֹו, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָה ּפמליא 

ז"ל  חכמינּו ּבמדר ׁשי אפ ּלּו ּדרמיזה , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵָָָּוברמיזה 

על  ונֹוסף  ה ּתֹורה . ס ֹוד ֹות  ׁשל  ּבסגנֹון ְְְְְִִֶַַַַָָהמד ּברים 

ההכנה  ׁשּפעלה  ּומ ּצב  למעמד  ּבנֹוגע  ְְֲֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָהאמ ּור 

ל "דבר  (עד  הוי' ּדבר  ּגּלּוי  יהיה  ֿ ידיֿזה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשעל 

הלכה " זֹו ּגם 12הוי' ה ּוא  ּכן ה ּנה  ֿ ּתֹורה , ּבמ ּתן ( ְֲֲִֵֵַַַָָָָָ

ּׁשּכת ּוב  מה  ׁשּזה ּו עצמ ֹו, ל ּגּלּוי ויד ּבר 13ּבנֹוגע  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּזה ּו - לאמר  הא ּלה  ה ּדברים  ּכל  את  ְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹאלקים 

עם  ה ּקׁשּורים  לענינים  ועד  ּפׁשּוטים , ְְְְְְְִִִִִִִַַָָּבענינים 

ה ּגמרא  ּובל ׁשֹון ה ּגׁשמי, ֿ ה ּזה  ּבס ּוג ּית 14ע ֹולם  ְְְְְִִֶַַַַַָָָ

יׁש קנאה  כ ּו' לכם  יׁש ואם  "אב  ֿ ּתֹורה , ְִֵֵֵֶַַָָָָָמ ּתן

ּבא  ׁשּבּדבר  הר ּוחני הענין וא ּלּו וכ ּו'. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּביניכם "

ּבּגמרא  הרמז ּוכמ ֹו ּבכ ּמּות , קצר  הכי 15ּברמז ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָ

יהבית ', ּכתבית  נפ ׁשי 'אנא  נֹוטריק ֹון ְְְְֲִִִִִַָָָָֹ"אנכי"

עד  היא  ּבזה  ׁשה ּכּונה  להס ּביר  ְְְִִִִֶֶַַַַָָָּוצריכים 

ּבחסיד ּות  ּבאר ּכה  ּכּמבאר  כ ּו', ּומה ּות ֹו ְְְֲֲִַַַַַָָֹֻלעצמ ּות ֹו

הרא ׁשֹון:16וק ּבלה  ּבׁשנים , להבין צרי ֿ ּכן ואם  . ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ

הרע ׁש ּבגדל   ה ּצר מה ּו ּפׁשּוטים , ענינים  ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבׁשביל 

וה ּׁשני: ה ּגׁשמ ּיים . ּבענינים  אפ ּלּו כ ּו' ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ(ׁשט ּורעם )

ׁשל  והח ּדּוׁש ההפלאה  ּגדל  ׁשּכל  ה ּבא ּור , ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמה ּו

על מ ּת צ ּוּוי עם  ּדוקא  ק ׁשּור  להיֹות  צרי ֿ ּתֹורה  ן ְְִִִִַַַַָָָָ

נּסים  עם  וכן וג ׁשמ ּיים , ּפׁשּוטים  הכי ְְְְְֲִִִִִִִִִֵַָענינים 

ּגׁשמ ּיים . ּבענינים  היּו ּככ ּלם  ׁשר ּבם  ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻֻונפלא ֹות 

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

רפו.11) רמז (יתרו) פרשתנו שמעוני  ילקוט  ז. פכ"א, רבתי  פסיקתא ב .12)ראה קלח , שבת יב . ח , (יתרו)13)עמוס  פרשתנו

א. א.14)כ, פט , יעקב ).15)שבת העין (כגירסת א קה, ע '16)שם (יתרו) פרשתנו אוה"ת סע "ד. מח , שלח  לקו"ת ראה

ואילך. תתקא

    
eÈ‰L ÌÈÈÚ‰ el‡Â .'eÎÂ ‰Úb ‡Ï BL 'eÎ ÁÂˆ מתן בעת »«…»»¿¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆»

È‡„k˙‡תורה  ,ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚa כמובאeÈÓÎÁ ÈL„Óa »»»∆¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈¬»≈
Ï"Ê11„iL 'Bb "'ÈÂ‰ „iÂ" ÔÈÚa סיני הר  על  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ¿ƒ¿««≈∆¬»»∆»«

‰Ê È‰ ,BlL ‡ÈÏÓt‰ ÏÎÂ ‰kn‰ ÌÚ שמתייחסים אלו  עניינים ƒ«∆¿»»¿»«»«¿»∆¬≈∆
תורה למה  מתן  בעת שהתרחש

מדובר  העליונים, בעולמות ברוחניות,

רק  ıÓ,עליהם ÈÎ‰ ev˜a¿ƒ¬ƒƒ¿»
,‰ÊÈÓc ‰ÊÈÓe באים הדברים ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

מפורשים  אינם עצמם והרמזים ברמז 

נרמזים  רק ÈL„Óaאלא elÙ‡¬ƒ¿ƒ¿¿≈
ÔB‚Òa ÌÈa„Ó‰ Ï"Ê eÈÓÎÁ¬»≈«¿«¿ƒ¿ƒ¿

‰Bz‰ ˙B„BÒ ÏL בהם גם ∆«»
מתן  של  הרוחני  ההיבט על  הדברים

וברמז . בקיצור  רק מופיעים תורה

Ú‚Ba eÓ‡‰ ÏÚ ÛÒBÂ¿»«»»¿≈«
vÓe „ÓÚÓÏ לטובה השינוי  ¿«¬»«»

את  שגרם העולם, ירידת במצב

בחזרה  למטה «¬«∆ÏÚtL‰השכינה
‰Î‰‰ השכינה את שהורידה «¬»»
וזו מהרקיע  הלאה וכן  לשישי  השביעי 

לכך  È‰È‰ההכנה ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿∆
(Ú„הזה בעולם  'ÈÂ‰ c Èelbƒ¿«¬»»«

"‰ÎÏ‰ BÊ 'ÈÂ‰ „"Ï12 ƒ¿«¬»»¬»»
שייכות  יש למעשה הלכה ולפסק

יותר  בעולם, ופעולה להשפעה מיוחדת

הלכה  שאינם התורה חלקי  מאשר 

BzŒÔzÓa‰,למעשה  והגילוי ) ¿««»
בדבר  קולות ים היה כמו  גשמיים

לעיל , כאמור  גשמיים, ≈p‰ƒ‰ולפידים
ÈelbÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ Ôk האלוקי ≈«¿≈««ƒ

BÓˆÚ,תורה במתן  e‰fLשהיה «¿∆∆
e˙kM ‰Ó13ÌÈ˜Ï‡ a„ÈÂ «∆»«¿«≈¡…ƒ

Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈc‰ Ïk ˙‡≈»«¿»ƒ»≈∆≈…
Y שעה באותה ה' שדיבר  הדברים והרי 

שלו  ההתגלות ÌÈÈÚaהם e‰fL∆∆¿ƒ¿»ƒ
ÌÈËeLt שלכאורה דברים מעשיים, ¿ƒ

מיוחד , וחידוש פלא בהם ŒÌÏBÚאין  ÌÚ ÌÈeLw‰ ÌÈÈÚÏ „ÚÂ¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»
‡Ób‰ ÔBLÏe ,ÈÓLb‰ ‰f‰14‡" ,‰BzŒÔzÓ ˙i‚eÒa «∆««¿ƒƒ¿«¿»»¿¿«««»»

"ÌÎÈÈa LÈ ‰‡˜ 'eÎ ÌÎÏ LÈ Ì‡Â:הגמרא לסיפור  (בהמשך  »≈≈»∆ƒ¿»≈≈≈∆
ֿ הוא: ֿ ברוך  הקדוש לפני  השרת מלאכי  אמרו  למרום, משה שעלה "בשעה

אמרו  בא. תורה לקבל  להן : אמר  בינינו ? אשה לילוד  מה עולם, של  ריבונו 

קודם  דורות וארבעה ושבעים מאות תשע לך  שגנוזה גנוזה חמודה לפניו :

אדם  ובן  תזכרנו  כי  אנוש מה ודם, לבשר  ליתנה מבקש אתה העולם שנברא

השמים? על  הודך  תנה אשר  הארץ בכל  שמך  אדיר  מה אדונינו  ה' תפקדנו  כי 

ריבונו  לפניו : אמר  תשובה... להן  החזיר  למשה: ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש לו  אמר 

הוצאתיך  אשר  אלוקיך  ה' אנכי  בה, כתיב מה לי  נותן  שאתה תורה עולם, של 

למצרים  להן : אמר  מצרים. מארץ

למה  תורה השתעבדתם לפרעה ירדתם

 ֿ להקדוש לו  הודו  מיד  לכם?... תהא

ֿ הוא...") ‰ÔÈÚברוך  el‡Â .'eÎÂ¿¿ƒ»ƒ¿»
caL ÈÁe‰ שנתגלו ה' דברי  »»ƒ∆«»»

˜ˆתורה במתן  ÈÎ‰ ÊÓa ‡a»¿∆∆¬ƒ»»
‰ÊÓלפחות  BÓÎe ,˙enÎa¿«¿»∆∆
המילה Óba15‡האמור  על  «¿»»

שנאמרו  הדברות בעשרת הראשונה

תורה  ÔB˜ÈËBבמתן  "ÈÎ‡"»…ƒ¿ƒ
ֿ תיבות  È˙k˙ראשי  ÈLÙ ‡‡'¬»«¿ƒ¿»ƒ
,'˙È‰È נתתי כתבתי  עצמי  (את) אני  ¿»ƒ

‰ek‰L ÈaÒ‰Ï ÌÈÎÈˆe¿ƒƒ¿«¿ƒ∆««»»
‡È‰ ‰Êa בעצמו ֿ הוא ֿ ברוך  להקדוש »∆ƒ

,'eÎ B˙e‰Óe B˙eÓˆÚÏ „Ú עצם «¿«¿«
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  המהות

הבחינות  וכל  הדרגות מכל  שלמעלה

התגלות  הארה, שהן  באלוקות השונות

העצם, של  «…¿»‡nkוהתפשטות
‰k‡a באריכות˙e„ÈÒÁa «¬À»«¬ƒ

‰Ïa˜Â16. ¿«»»
,ÌÈLa ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ

שאלות, שתי  הדבר ‰ÔBL‡לפנינו  »ƒ
להבין : שצריך  ÏÈLaƒ¿ƒהראשון 

,ÌÈËeLt ÌÈÈÚ תורה מתן  אם ƒ¿»ƒ¿ƒ
פשוטים עוסק  בעניינים הכל  בסך 

LÚ‰ Ï„‚a Cv‰ e‰Ó««…∆¿…∆»««
ÌÚeËL) סערה'eÎ בעת ) שהיה ¿∆
תורה  ÌÈÈÚaמתן  elÙ‡¬ƒ»ƒ¿»ƒ

?ÏÈÚÏ ÂÓ‡Î ,ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ
ÈM‰Â להבין שצריך  השני  והדבר  ¿«≈ƒ

‰e‡a,הוא: e‰Ó הטעם מהו  ««≈
לכך  ˆCÈהפנימי  ‰BzŒÔzÓ ÏL LecÁ‰Â ‰‡ÏÙ‰‰ Ï„b ÏkL∆»…∆««¿»»¿«ƒ∆««»»ƒ

ÌÈËeLt ÈÎ‰ ÌÈÈÚ ÏÚ Èeeˆ ÌÚ ‡˜Âc eL˜ ˙BÈ‰Ïƒ¿»«¿»ƒƒ«ƒ¿»ƒ¬ƒ¿ƒ
,ÌÈiÓL‚Â ההתגלות הרי  הזה, העולם מחיי  פשוטים גשמיים דברים ¿«¿ƒƒ

המציאות  מכל  שיעור  לאין  נעלה רוחני  עניין  היא תורה במתן  האלוקית

B‡ÏÙÂ˙הגשמית, ÌÈq ÌÚ ÔÎÂ והדממה והלפידים הקולות של כמו  ¿≈ƒƒƒ¿ƒ¿»
והחיות  ÌÈiÓLb?הצפרים ÌÈÈÚa eÈ‰ ÌlÎk ÌaL∆À»¿À»»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
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ז    

ט ÔeÈÂב ) ּבפרק  ה ּמבאר  ֿ ּפי ּב'המ ׁש17על  ¿»ְְְְִֵֶֶֶַַָֹ

ה ּמצ ֹות  לענין ּבנֹוגע  הה ּלּולא ' ְְְְֲִִִֵַַַַַַָמאמר 

"אני  ׁשהרי האדם , עב ֹודת  ענין ּכלל ּות  ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ[ׁשּזה ּו

ק ֹוני" את  ל ׁשּמׁש ה ּתֹורה 18נבראתי ֿ ידי על  , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

קר ׁשי  ּכמ ֹו 'ע ּמּודים ', ׁשּנקרא ֹות  ְְְְִִִֵֶֶַַָָּומצ ֹותיה ]

ׁשּטים  "עצי "ע ֹומדים ", ּבׁשם  ׁשּנקראים  ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָה ּמׁשּכן

ה ּתב ֹות 19ע ֹומדים " [ׁשהרי 'ע ּמּודים ' ּגם  והם  , ְְֲִִֵֵֵֶַַַ

ּכמ ֹו ׁשוֹות ], א ֹות ּיֹותיהן ו"ע ּמּודים " ְְְִִִֵֶַָ"ע ֹומדים "

"ּכאחד  להיֹותם  והרצ ּפה  ה ּגג  ׁשּמח ּבר  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהע ּמּוד 

הן  ּכי 'ע ּמּודים ' הן ה ּמצ ֹות  ֿ כן ּוכמ ֹו ְְִִִֵֵֵַַַָמ ּמׁש",

ּֿבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  את  ּומח ּבר ֹות  ְְְִֵֶַַַָה ּממ ׁשיכ ֹות 

הע ֹולמ ֹות . עם  ִָָה ּוא 

LÈÂ להיֹות והרצ ּפה  ה ּגג  ּבח ּבּור  הח ּדּוׁש לבאר  ¿≈ְְְְְִִִִֵַַָָָָ

ה ּיד ּוע  ה ּפר ּוׁש ּבהק ּדים  מ ּמׁש", ְְְִֵֶַַַַַָָָ"ּכאחד 

הה ּלּולא ' 'ּבעל  אלק ּה20ׁשּמביא  "חלק  ּבענין ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

מ ּמׁש" ׁשני 21מ ּמעל  מאחדת  "מ ּמׁש" ׁשּתבת  , ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

מעלת  על  מ ֹורה  זה  הרי ּגיסא , ׁשּמחד  ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָקצוֹות .

 ּומאיד "אלק ּה"). ּכמ ֹו "מ ּמׁש" (ׁשּזה ּו ְֱֱִֵֶֶַַָָָֹֹהאלק ּות 

ּכמ ֹו מ ּמׁשּות , מ ּלׁשֹון ה ּוא  "מ ּמׁש" ה ּנה  ְְִִִֵַַָָָּגיסא ,

ֿ ּפי  ֿ על  ׁשאף  והינּו, ה ּמּׁשּוׁש. ּבח ּוׁש ה ּנת ּפס  ְְְְִִִֶַַַַַָָָּדבר 

ה ּמּׁשּוׁש, מח ּוׁש ּביֹותר  רח ֹוק  האלק ּות  ְְֱִִֵֵֶַַָָֹׁשענין

הרמ ּב"ם  ׁשּמבאר  ּדּברה 22ּוכפי ּכא ׁשר  ׁשאפ ּלּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

אדם  ּבני ּבל ׁשֹון לאלק ּות  ּבנֹוגע  נזּכר ּו23ּתֹורה  , ְְְְְֱִִֵֵֶַָָָֹ

רא ּיה  הח ּוׁשים : אר ּבעה  עם  ה ּקׁשּורים  ענינים  ְְְְִִִִִִַַַַָָָָרק 

הוי' עיני ּכמ ֹו וריח , ּדּבּור  אזני 24ׁשמיעה  , ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָ

הוי'25הוי' ויד ּבר  הוי'26, ֿ ּכן 27וּירח  ֿ ּׁשאין מה  , ְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

ּכא ׁשר  אפ ּלּו ה ּנה  ה ּמּׁשּוׁש, ח ּוׁש החמיׁשי, ֲֲֲִִִִִֵֶַַַַהח ּוׁש

ֿ אפ ׁשר  אי אדם ", ּבני ּכל ׁשֹון ּתֹורה  ְְְְִִִֵֶָָָָָ"ּדּברה 
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וש"נ.17) . ע ' לעיל ראה - זו לשנה השייך קידושין.18)הפרק  סוף  וברייתא טו.19)משנה כו, אדמו"ר 20)תרומה אג"ק 

ואילך. תב  ע ' ח "ד רפ "ב .21)מהוריי "צ  פמ "ז.22)תניא ח "א ה"ט .23)מו"נ פ "א יסוה"ת הל' רמב "ם ב . לא, ברכות ראה

ועוד.24) ח . ו, ועוד.25)בראשית א. יא, ועוד.26)בהעלותך י . ו, כא.27)שמות ח , נח 

    
Ë ˜Ùa ‡n‰ ÈtŒÏÚ ÔeÈÂ (17Ó‡Ó 'CLÓ‰'a ¿»«ƒ«¿…»¿∆∆¿∆¿≈«¬«

‡Ïel‰‰ כהמשך שבא השני  והמאמר  תש"י  שנת של  לגני ' 'באתי  המאמר  «ƒ»
פרקים  עשרים (המכיל  אחד  'המשך ' הם בגנים' 'היושבת המתחיל  דיבור  אליו ,

לגני ') 'באתי  המתחיל  (דיבור  מאמר  שנה מידי  שבט ביו "ד  לומר  נהג  והרבי 

לפי  הפרקים, אחד  על  בעיקר  המיוסד 

הפרק  על  – תשי "א בשנת הסדר ,

השני  הפרק על  תשי "ב, בשנת הראשון ,

החלה  תשל "א משנת והחל  הלאה וכן 

זו , ובשנה מאמרים, של  חדשה סדרה

מיוסדים  שבט יו "ד  מאמרי  תשל "ט,

ה'המשך ') של  ט פרק על  בעיקר 

e‰fL] ˙Bˆn‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿««ƒ¿∆∆
המצוות  ÔÈÚקיום ˙eÏÏk התוכן ¿»ƒ¿«

של  ˘Ïהכללי  '‰ ˙„BÚ¬«
È‰L ,Ì„‡‰ ואחד אחד  כל  לגבי  »»»∆¬≈

נאמר  È˙‡מישראל  È‡"¬ƒƒ¿≈ƒ
"ÈB˜ ˙‡ LnLÏ18È„ÈŒÏÚ , ¿«≈∆ƒ«¿≈

˙B‡˜pL [‰È˙BˆÓe ‰Bz‰«»ƒ¿∆»∆ƒ¿»
נקראות  BÓkהמצוות ,'ÌÈ„enÚ'«ƒ¿

ÌLa ÌÈ‡˜pL ÔkLn‰ ÈL«̃¿≈«ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿≈
,"ÌÈ„ÓBÚ" שקרשי בתורה ככתוב ¿ƒ
היו  ÌÈhLהמשכן  ÈˆÚ"¬≈ƒƒ
"ÌÈ„ÓBÚ19Ìb Ì‰Â , ¿ƒ¿≈«

˙Bz‰ È‰L] 'ÌÈ„enÚ'«ƒ∆¬≈«≈
ÌÈ„enÚ"Â"המילים  "ÌÈ„ÓBÚ"¿ƒ¿«ƒ

˙BÂL Ô‰È˙Bi˙B‡ אף ולכן  זהות ƒ≈∆»
בין  דמיון  יש שונות, במילים שמדובר 

הדברים  בתוכן  ו 'עומדים' ],'עמודים'
„enÚ‰ BÓk שבבנייןaÁnL ¿»«∆¿«≈

‚b‰ שלמעלהtˆ‰Â‰ שלמטה «»¿»ƒ¿»
כזה הוא שעושה Ì˙BÈ‰Ïוהחיבור  ƒ¿»

להיות  הרצפה ואת הגג  «∆¿"Á‡k„את
"LnÓ,ממש אחד  דבר  ŒBÓÎeכמו  «»¿

Èk 'ÌÈ„enÚ' Ô‰ ˙Bˆn‰ ÔÎ≈«ƒ¿≈«ƒƒ
Ô‰ המצוות˙BÎÈLÓn‰ מלמעלה ≈««¿ƒ

גילוי  לידי  ומביאות ¿»¿BaÁÓe˙למטה
‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙‡∆≈»

‰BÓÏBÚ˙העליון  ÌÚ.התחתונים ƒ»»
LecÁ‰ ‡Ï LÈÂ המיוחד ¿≈¿»≈«ƒ
‰tˆ‰Â ‚b‰ eaÁa לעליונים "Á‡k„ותחתונים כמשל  ˙BÈ‰Ï ¿ƒ«»¿»ƒ¿»ƒ¿¿∆»

,"LnÓ ממש אחת מציאות להיות שהופכים ‰Letעד  ÌÈc˜‰a «»¿«¿ƒ«≈

'‡Ïel‰‰ ÏÚa' ‡ÈnL Úe„i‰20 הריי "צ המשמעות ÔÈÚaהרבי  «»«∆≈ƒ«««ƒ»¿ƒ¿«
יהודי  כל  של  שהנשמה התניא בספר  הזקן  רבנו  ‡d˜Ïהיא של  ˜ÏÁ"≈∆¡…«

"LnÓ ÏÚnÓ21˙zL כאן "LnÓ"המילה , מוסיף הזקן  (שרבנו  ƒ«««»∆≈««»
ממעל ') אלוקה 'חלק באיוב הכתוב לשון  ÈLומחברת Á‡Ó„˙על  ¿«∆∆¿≈

,‡ÒÈb „ÁnL .˙BÂˆ˜ אחד מצד  ¿»∆≈«ƒ»
‰Ê È‰"ממש" ÏÚהביטוי  ‰BÓ ¬≈∆∆«

) ˙e˜Ï‡‰ ˙ÏÚÓ כוונת כי  «¬«»¡…
להדגיש  היא "ממש" ∆∆e‰fLהתוספת

"‡d˜Ï"הנשמה  BÓk "LnÓ"«»¿¡…«
מעלת  על  דגש זה כן  האלוקות ואם

ממנה  חלק היא C„È‡Óeשהנשמה .(≈ƒ»
,‡ÒÈb, שני "LnÓ"מצד  ‰p‰ ƒ»ƒ≈«»

,˙eLnÓ ÔBLlÓ ‡e‰ מציאות ƒ¿«»
ומוחשית  cממשית BÓk¿»»

LeMn‰ LeÁa Òt˙p‰ ובזה «ƒ¿»¿«ƒ
שמדובר  ההפוך , ההיבט דווקא מודגש

זה  שבעניין  ונמצא מוחשית, במציאות

שני  ומאחד  מחבר  "ממש" הביטוי 

להלן . שיבאר  כפי  קצוות,

של  עניינו  את יותר  ומפרט וממשיך 

המוחשיות  שם על  "ממש" הביטוי 

ÔÈÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆««ƒ∆ƒ¿«
˙e˜Ï‡‰ עצמה˙BÈa ˜BÁ »¡…»¿≈

‡nL ÈÙÎe ,LeMn‰ LeÁÓ≈«ƒ¿ƒ∆¿»≈
Ì"aÓ‰22L‡k elÙ‡L »«¿«∆¬ƒ«¬∆

˙e˜Ï‡Ï Ú‚Ba ‰Bz ‰acƒ¿»»¿≈«∆¡…
Ì„‡ Èa ÔBLÏa23, אף על  ולכן  ƒ¿¿≈»»

ולא  גוף לו  אין  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש

משל , בדרך  בתורה, נזכרים הגוף דמות

וכד ', ה'" "יד  כמו  ˜ביטויים ekÊƒ¿¿«
‰Úa‡ ÌÚ ÌÈeLw‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«¿»»
eac ‰ÚÈÓL ‰i‡ :ÌÈLeÁ‰«ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ

'ÈÂ‰ ÈÈÚ BÓk ,ÁÈÂ24, ביטוי ¿≈«¿≈≈¬»»
הראייה חוש עם ≈¿«‡ÈÊהקשור 

'ÈÂ‰25 חוש עם הקשור  ביטוי  ¬»»
‰ÈÂ'השמיעה, a„ÈÂ26 ביטוי «¿«≈¬»»

הדיבור  חוש עם »«»ÁiÂהקשור 
'ÈÂ‰27,הריח חוש עם הקשור  ביטוי  ¬»»

,ÈLÈÓÁ‰ LeÁ‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈««¬ƒƒ
Èa ÔBLÏk ‰Bz ‰ac" L‡k elÙ‡ ‰p‰ ,LeMn‰ LeÁ«ƒƒ≈¬ƒ«¬∆ƒ¿»»ƒ¿¿≈

,"Ì„‡ כמשל האמורים בלשונות להשתמש מקום יש זה שבגלל  אף ועל  »»
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ּבע ֹולמ ֹות  ׁשהיּו הענינים  וא ּלּו וכ ּו'. ְְְִִִֶָָָָָָָּגעה 

ז"ל  חכמינּו ּבמדר ׁשי ּכדאיתא  11העליֹונים , ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָ

וכל  ה ּמר ּכבה  עם  ׁשּירד  ּגֹו' הוי'" "וּירד  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבענין

נמרץ , הכי ּבק ּצּור  זה  הרי ׁשּלֹו, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָה ּפמליא 

ז"ל  חכמינּו ּבמדר ׁשי אפ ּלּו ּדרמיזה , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵָָָּוברמיזה 

על  ונֹוסף  ה ּתֹורה . ס ֹוד ֹות  ׁשל  ּבסגנֹון ְְְְְִִֶַַַַָָהמד ּברים 

ההכנה  ׁשּפעלה  ּומ ּצב  למעמד  ּבנֹוגע  ְְֲֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָהאמ ּור 

ל "דבר  (עד  הוי' ּדבר  ּגּלּוי  יהיה  ֿ ידיֿזה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשעל 

הלכה " זֹו ּגם 12הוי' ה ּוא  ּכן ה ּנה  ֿ ּתֹורה , ּבמ ּתן ( ְֲֲִֵֵַַַָָָָָ

ּׁשּכת ּוב  מה  ׁשּזה ּו עצמ ֹו, ל ּגּלּוי ויד ּבר 13ּבנֹוגע  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּזה ּו - לאמר  הא ּלה  ה ּדברים  ּכל  את  ְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹאלקים 

עם  ה ּקׁשּורים  לענינים  ועד  ּפׁשּוטים , ְְְְְְְִִִִִִִַַָָּבענינים 

ה ּגמרא  ּובל ׁשֹון ה ּגׁשמי, ֿ ה ּזה  ּבס ּוג ּית 14ע ֹולם  ְְְְְִִֶַַַַַָָָ

יׁש קנאה  כ ּו' לכם  יׁש ואם  "אב  ֿ ּתֹורה , ְִֵֵֵֶַַָָָָָמ ּתן

ּבא  ׁשּבּדבר  הר ּוחני הענין וא ּלּו וכ ּו'. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּביניכם "

ּבּגמרא  הרמז ּוכמ ֹו ּבכ ּמּות , קצר  הכי 15ּברמז ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָ

יהבית ', ּכתבית  נפ ׁשי 'אנא  נֹוטריק ֹון ְְְְֲִִִִִַָָָָֹ"אנכי"

עד  היא  ּבזה  ׁשה ּכּונה  להס ּביר  ְְְִִִִֶֶַַַַָָָּוצריכים 

ּבחסיד ּות  ּבאר ּכה  ּכּמבאר  כ ּו', ּומה ּות ֹו ְְְֲֲִַַַַַָָֹֻלעצמ ּות ֹו

הרא ׁשֹון:16וק ּבלה  ּבׁשנים , להבין צרי ֿ ּכן ואם  . ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ

הרע ׁש ּבגדל   ה ּצר מה ּו ּפׁשּוטים , ענינים  ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבׁשביל 

וה ּׁשני: ה ּגׁשמ ּיים . ּבענינים  אפ ּלּו כ ּו' ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ(ׁשט ּורעם )

ׁשל  והח ּדּוׁש ההפלאה  ּגדל  ׁשּכל  ה ּבא ּור , ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמה ּו

על מ ּת צ ּוּוי עם  ּדוקא  ק ׁשּור  להיֹות  צרי ֿ ּתֹורה  ן ְְִִִִַַַַָָָָ

נּסים  עם  וכן וג ׁשמ ּיים , ּפׁשּוטים  הכי ְְְְְֲִִִִִִִִִֵַָענינים 

ּגׁשמ ּיים . ּבענינים  היּו ּככ ּלם  ׁשר ּבם  ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻֻונפלא ֹות 
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רפו.11) רמז (יתרו) פרשתנו שמעוני  ילקוט  ז. פכ"א, רבתי  פסיקתא ב .12)ראה קלח , שבת יב . ח , (יתרו)13)עמוס  פרשתנו

א. א.14)כ, פט , יעקב ).15)שבת העין (כגירסת א קה, ע '16)שם (יתרו) פרשתנו אוה"ת סע "ד. מח , שלח  לקו"ת ראה

ואילך. תתקא

    
eÈ‰L ÌÈÈÚ‰ el‡Â .'eÎÂ ‰Úb ‡Ï BL 'eÎ ÁÂˆ מתן בעת »«…»»¿¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆»

È‡„k˙‡תורה  ,ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚa כמובאeÈÓÎÁ ÈL„Óa »»»∆¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈¬»≈
Ï"Ê11„iL 'Bb "'ÈÂ‰ „iÂ" ÔÈÚa סיני הר  על  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ¿ƒ¿««≈∆¬»»∆»«

‰Ê È‰ ,BlL ‡ÈÏÓt‰ ÏÎÂ ‰kn‰ ÌÚ שמתייחסים אלו  עניינים ƒ«∆¿»»¿»«»«¿»∆¬≈∆
תורה למה  מתן  בעת שהתרחש

מדובר  העליונים, בעולמות ברוחניות,

רק  ıÓ,עליהם ÈÎ‰ ev˜a¿ƒ¬ƒƒ¿»
,‰ÊÈÓc ‰ÊÈÓe באים הדברים ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

מפורשים  אינם עצמם והרמזים ברמז 

נרמזים  רק ÈL„Óaאלא elÙ‡¬ƒ¿ƒ¿¿≈
ÔB‚Òa ÌÈa„Ó‰ Ï"Ê eÈÓÎÁ¬»≈«¿«¿ƒ¿ƒ¿

‰Bz‰ ˙B„BÒ ÏL בהם גם ∆«»
מתן  של  הרוחני  ההיבט על  הדברים

וברמז . בקיצור  רק מופיעים תורה

Ú‚Ba eÓ‡‰ ÏÚ ÛÒBÂ¿»«»»¿≈«
vÓe „ÓÚÓÏ לטובה השינוי  ¿«¬»«»

את  שגרם העולם, ירידת במצב

בחזרה  למטה «¬«∆ÏÚtL‰השכינה
‰Î‰‰ השכינה את שהורידה «¬»»
וזו מהרקיע  הלאה וכן  לשישי  השביעי 

לכך  È‰È‰ההכנה ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿∆
(Ú„הזה בעולם  'ÈÂ‰ c Èelbƒ¿«¬»»«

"‰ÎÏ‰ BÊ 'ÈÂ‰ „"Ï12 ƒ¿«¬»»¬»»
שייכות  יש למעשה הלכה ולפסק

יותר  בעולם, ופעולה להשפעה מיוחדת

הלכה  שאינם התורה חלקי  מאשר 

BzŒÔzÓa‰,למעשה  והגילוי ) ¿««»
בדבר  קולות ים היה כמו  גשמיים

לעיל , כאמור  גשמיים, ≈p‰ƒ‰ולפידים
ÈelbÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ Ôk האלוקי ≈«¿≈««ƒ

BÓˆÚ,תורה במתן  e‰fLשהיה «¿∆∆
e˙kM ‰Ó13ÌÈ˜Ï‡ a„ÈÂ «∆»«¿«≈¡…ƒ

Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈc‰ Ïk ˙‡≈»«¿»ƒ»≈∆≈…
Y שעה באותה ה' שדיבר  הדברים והרי 

שלו  ההתגלות ÌÈÈÚaהם e‰fL∆∆¿ƒ¿»ƒ
ÌÈËeLt שלכאורה דברים מעשיים, ¿ƒ

מיוחד , וחידוש פלא בהם ŒÌÏBÚאין  ÌÚ ÌÈeLw‰ ÌÈÈÚÏ „ÚÂ¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»
‡Ób‰ ÔBLÏe ,ÈÓLb‰ ‰f‰14‡" ,‰BzŒÔzÓ ˙i‚eÒa «∆««¿ƒƒ¿«¿»»¿¿«««»»

"ÌÎÈÈa LÈ ‰‡˜ 'eÎ ÌÎÏ LÈ Ì‡Â:הגמרא לסיפור  (בהמשך  »≈≈»∆ƒ¿»≈≈≈∆
ֿ הוא: ֿ ברוך  הקדוש לפני  השרת מלאכי  אמרו  למרום, משה שעלה "בשעה

אמרו  בא. תורה לקבל  להן : אמר  בינינו ? אשה לילוד  מה עולם, של  ריבונו 

קודם  דורות וארבעה ושבעים מאות תשע לך  שגנוזה גנוזה חמודה לפניו :

אדם  ובן  תזכרנו  כי  אנוש מה ודם, לבשר  ליתנה מבקש אתה העולם שנברא

השמים? על  הודך  תנה אשר  הארץ בכל  שמך  אדיר  מה אדונינו  ה' תפקדנו  כי 

ריבונו  לפניו : אמר  תשובה... להן  החזיר  למשה: ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש לו  אמר 

הוצאתיך  אשר  אלוקיך  ה' אנכי  בה, כתיב מה לי  נותן  שאתה תורה עולם, של 

למצרים  להן : אמר  מצרים. מארץ

למה  תורה השתעבדתם לפרעה ירדתם

 ֿ להקדוש לו  הודו  מיד  לכם?... תהא

ֿ הוא...") ‰ÔÈÚברוך  el‡Â .'eÎÂ¿¿ƒ»ƒ¿»
caL ÈÁe‰ שנתגלו ה' דברי  »»ƒ∆«»»

˜ˆתורה במתן  ÈÎ‰ ÊÓa ‡a»¿∆∆¬ƒ»»
‰ÊÓלפחות  BÓÎe ,˙enÎa¿«¿»∆∆
המילה Óba15‡האמור  על  «¿»»

שנאמרו  הדברות בעשרת הראשונה

תורה  ÔB˜ÈËBבמתן  "ÈÎ‡"»…ƒ¿ƒ
ֿ תיבות  È˙k˙ראשי  ÈLÙ ‡‡'¬»«¿ƒ¿»ƒ
,'˙È‰È נתתי כתבתי  עצמי  (את) אני  ¿»ƒ

‰ek‰L ÈaÒ‰Ï ÌÈÎÈˆe¿ƒƒ¿«¿ƒ∆««»»
‡È‰ ‰Êa בעצמו ֿ הוא ֿ ברוך  להקדוש »∆ƒ

,'eÎ B˙e‰Óe B˙eÓˆÚÏ „Ú עצם «¿«¿«
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  המהות

הבחינות  וכל  הדרגות מכל  שלמעלה

התגלות  הארה, שהן  באלוקות השונות

העצם, של  «…¿»‡nkוהתפשטות
‰k‡a באריכות˙e„ÈÒÁa «¬À»«¬ƒ

‰Ïa˜Â16. ¿«»»
,ÌÈLa ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ

שאלות, שתי  הדבר ‰ÔBL‡לפנינו  »ƒ
להבין : שצריך  ÏÈLaƒ¿ƒהראשון 

,ÌÈËeLt ÌÈÈÚ תורה מתן  אם ƒ¿»ƒ¿ƒ
פשוטים עוסק  בעניינים הכל  בסך 

LÚ‰ Ï„‚a Cv‰ e‰Ó««…∆¿…∆»««
ÌÚeËL) סערה'eÎ בעת ) שהיה ¿∆
תורה  ÌÈÈÚaמתן  elÙ‡¬ƒ»ƒ¿»ƒ

?ÏÈÚÏ ÂÓ‡Î ,ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ
ÈM‰Â להבין שצריך  השני  והדבר  ¿«≈ƒ

‰e‡a,הוא: e‰Ó הטעם מהו  ««≈
לכך  ˆCÈהפנימי  ‰BzŒÔzÓ ÏL LecÁ‰Â ‰‡ÏÙ‰‰ Ï„b ÏkL∆»…∆««¿»»¿«ƒ∆««»»ƒ

ÌÈËeLt ÈÎ‰ ÌÈÈÚ ÏÚ Èeeˆ ÌÚ ‡˜Âc eL˜ ˙BÈ‰Ïƒ¿»«¿»ƒƒ«ƒ¿»ƒ¬ƒ¿ƒ
,ÌÈiÓL‚Â ההתגלות הרי  הזה, העולם מחיי  פשוטים גשמיים דברים ¿«¿ƒƒ

המציאות  מכל  שיעור  לאין  נעלה רוחני  עניין  היא תורה במתן  האלוקית

B‡ÏÙÂ˙הגשמית, ÌÈq ÌÚ ÔÎÂ והדממה והלפידים הקולות של כמו  ¿≈ƒƒƒ¿ƒ¿»
והחיות  ÌÈiÓLb?הצפרים ÌÈÈÚa eÈ‰ ÌlÎk ÌaL∆À»¿À»»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
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ח      

לח ּוׁש עד  ּביֹותר  למ ּטה  ה ּירידה  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָׁשּתהיה 

אלק ּה "חלק  היא  ה ּנׁשמה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְֱִִִֵֶַַַָָָָֹה ּמּׁשּוׁש,

ה ּנ"ל . ה ּקצוֹות  ׁשני ׁשּמאחדת  מ ּמׁש", ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָמ ּמעל 

ח ּבּור  ּבענין ֿ אפ ׁשר   ּבדר ל ֹומר  יׁש ֿ ּדר ֿזה  ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָועל 

להיֹות  והע ֹולמ ֹות ) ֿ ס ֹוף  ֿ אין (א ֹור  והרצ ּפה  ְְְְִִֵַָָָָָה ּגג 

ה ּגג , ׁשּבענין הע ּלּוי ׁשּתכלית  מ ּמׁש", ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ"ּכאחד 

והא  מ ּמׁשּות . ׁשל  ּבאפן ּברצ ּפה  למ ּטה  ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹנמ ׁש

ּבע ֹולם  ה ּפע ּלה  להיֹות  ׁשּתּוכל  ׁשּכדי ּתליא , ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻּבהא 

ׁשני  (ח ּבּור  ּכזה  ּבאפן ּומצ ֹות ) ּתֹורה  ֿ ידי ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ(על 

ּבֹו ׁשּיׁש ונברא  יצ ּור  ֿ ידי על  זה  הרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָקצוֹות ),

ה ּקצוֹות  (ּבׁשני מ ּמׁש" מ ּמעל  אלק ּה ְְֱִִֵֵֶַַַַַָָֹ"חלק 

קר ֹוב ֹו עם  יׂשראל  ּבני מעלת  ׁשּזֹוהי ,28ׁשּבזה ), ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּומ ּובן, כ ּו'. הח ּלּוקים  מ ּכל  למעלה  ְְִִִֵֶַַָָָׁשהם 

הר ּוחנּיּות  ּבמעלת  (לא  ה ּוא  ׁשּבּדבר  ְֲִִֶֶַַַַָָָָֹׁשהח ּדּוׁש

מ ּתןֿ לפני ּגם  היה  זה  ענין ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּלעצמ ּה,

לפני  ואפ ּלּו הע ֹולם , ּבריאת  ולפני ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָּתֹורה ,

ֿ ה ּזה  ּבע ֹולם  ה ּוא  זה  ׁשענין א ּלא ) ְְִִֶֶֶֶַַָָָָה ּצמצ ּום ,

ּדוקא  וׁשם  הימ ּנּו, למ ּטה  ּתח ּתֹון ׁשאין ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָה ּתח ּתֹון

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו , ער ֿ אין ענין ער 29מת ּגּלה  אין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ

יֹותר  נעלה  ענין (ׁשּזה ּו ּדוקא  ה ּזה  ּבע ֹולם  כ ּו'  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָל

ֿ זה ) לאחרי ׁשּנמנּו הענינים  ׁשל ׁשת  .30מ ּׁשאר  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ÔÈÚÂ והרצ ּפה ה ּגג  ח ּבּור  על  ׁשּמֹורה  הע ּמּוד , ¿ƒ¿«ְְִִֶֶַַַָָָָ

ק ׁשּור  ה ּנ"ל , ּבאפן מ ּמׁש" "ּכאחד  ְְִֶֶַַַָָָָֹלהיֹות 

ה ּפרק ). ּבהמ ׁש (ה ּמבאר  ה 'עמידה ' ענין עם  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּגם 

לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו ּבזה , ּבענין 31והענין ּבאר ּכה  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

צרתם " ּבעת  להם  הוי'32"עמד ּת לריב  "נּצב  , ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָ

ע ּמים " לדין ּבמעמד 33וע ֹומד  נמצאים  ׁשּכא ׁשר  , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ
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יד.28) קמח , שבת.29)תהלים ובכ"מ .30)תפילת תרצ "ד. תרנ"ד. תרנ"ב . ערוך אין ד"ה וד"ה 31)ראה לגני  באתי  ד"ה

שלג). ע ' שכט . ע ' (לעיל בגנים דחנוכה.32)היושבת הנסים" "ועל הודאת יג.33)נוסח  ג, ישעי '

    
באלקות, שונים ˙BÈaלענינים ‰hÓÏ ‰„Èi‰ ‰È‰zL LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»∆ƒ¿∆«¿ƒ»¿«»¿≈
,LeMn‰ LeÁÏ „Ú המוחשית הגשמית המציאות עם קשור  זה חוש כי  «¿«ƒ

החושים, החמשת שאר  מכל  "ÏÁ˜יותר  ‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿»»ƒ≈∆
,"LnÓ ÏÚnÓ d˜Ï‡"ממש" הביטוי  את הנשמה לגבי  מזכירים וכן  ¡…«ƒ«««»

הנשמה  כי  מוחשית, מציאות שמשמעו 

מציאות ÈLהיא ˙„Á‡nL∆¿«∆∆¿≈
Ï"p‰ ˙BÂˆw‰ מגשמיות הריחוק «¿»««

שני . מצד  והמוחשיות אחד  מצד 

‰ÊŒCcŒÏÚÂ הרבי לדברי  בדומה ¿«∆∆∆
קצוות, ב' מחברת שהנשמה הריי "צ

ב'ממש', המשמעויות לשתי  בהתאם

ÔÈÚa LÙ‡ŒC„a ÓBÏ LÈ≈«¿∆∆∆¿»¿ƒ¿«
נפעל  המצוות ידי  שעל  לעיל  האמור 

ŒÔÈ‡ŒB‡) ‰tˆ‰Â ‚b‰ eaÁƒ«»¿»ƒ¿»≈
˙BÈ‰Ï (˙BÓÏBÚ‰Â ÛBÒ¿»»ƒ¿

,"LnÓ „Á‡k" אחת מציאות כמו  ¿∆»«»
ÔÈÚaLממש, ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ»ƒ∆¿ƒ¿«
,‚b‰ היינו שבו , נעלה הכי  העניין  «»

סוף, האין  של  והעילוי  «¿CLÓƒהעומק
ומתגלה tˆa‰יורד  ‰hÓÏ¿«»»ƒ¿»

˙eLnÓ ÏL ÔÙ‡a כזו בצורה ¿…∆∆«»
מוחשית. למציאות a‰‡שהופך  ‡‰Â¿»¿»

,‡ÈÏz שני כלומר  תלוי , בזה וזה «¿»
מהגבוה  ההמשכה שבעניין , הקצוות

בזה  זה תלויים ממש, למטה עד  ביותר 

‰lÚt‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„kL∆¿≈∆«ƒ¿«¿À»
האלוקות של  ««ÌÏBÚaוההשפעה

ÔÙ‡a (˙BˆÓe ‰Bz È„ÈŒÏÚ)«¿≈»ƒ¿¿…∆
È‰ ,(˙BÂˆ˜ ÈL eaÁ) ‰Êk»∆ƒ¿≈¿»¬≈

È„ÈŒÏÚ ‰Ê את העובד  היהודי  האדם, ∆«¿≈
שהוא Baה' LiL ‡Â eˆÈ¿¿ƒ¿»∆≈

"LnÓ ÏÚnÓ d˜Ï‡ ˜ÏÁ"≈∆¡…«ƒ«««»
‰ÊaL ˙BÂˆw‰ ÈLa) היינו ƒ¿≈«¿»∆»∆

ה'ממשות, וגם עצמה לאלוקות הקשר 

באריכות  לעיל  È‰BfLכמבואר  ,(∆ƒ
Ï‡NÈ Èa ˙ÏÚÓ שנקראו «¬«¿≈ƒ¿»≈

˜BB(בתהלים) ÌÚ28 הקרוב העם  «¿
הוא, ברוך  הקדוש ÏÚÓÏ‰אל  Ì‰L∆≈¿«¿»

'eÎ ÌÈ˜elÁ‰ ÏkÓ בין ההבדלים מכל  למעלה הם לה' קרבתם שבגלל  ƒ»«ƒƒ
ביניהם. לחבר  הכוח את להם יש ולכן  ו 'מטה' 'מעלה'

caL LecÁ‰L ,ÔeÓe לעיל המבואר  ו 'מטה' 'מעלה' בין  בחיבור  »∆«ƒ∆«»»
,dÓˆÚlLk ˙eiÁe‰ ˙ÏÚÓa ‡Ï) ‡e‰ העובדה בעצם …¿«¬«»»ƒ¿∆¿«¿»

גילוי  לידי  באה העולם, מגדרי  שלמעלה האלוקית המציאות שהרוחניות,

‰Ê ÔÈÚ È‰L חזרה (שבו  תורה במתן  התחדש לא אלקות גילוי  של  ∆¬≈ƒ¿»∆
בהקמת  נשלם והדבר  הבריאה בתחילת כמו  למטה השכינה השראת להיות

אלא ‰ÌÏBÚ,המשכן ) ˙‡Èa ÈÙÏÂ ,‰BzŒÔzÓ ÈÙÏ Ìb ‰È‰»»«ƒ¿≈««»¿ƒ¿≈¿ƒ«»»
בגלוי  הייתה האלוקות העולם  שנברא קודם ‰ÌeˆÓvוגם ÈÙÏ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈«ƒ¿

האלוקי  האור  על  הסתר  שהיה הראשון 

גילוי  היה כבר  העולם, בריאת לצורך 

שהתחדש ‡l‡)אלוקות, החידוש ∆»
אלוקות  המשכת לעניין  תורה במתן 

על  ו 'מטה' 'מעלה' בין  וחיבור  בעולם

הוא המצוות קיום וחיבור ÔÈÚLידי  ∆ƒ¿»
f‰ŒÌÏBÚa‰וגילוי  ‡e‰ ‰Ê∆»»«∆

‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L ÔBzÁz‰««¿∆≈«¿¿«»
‰lb˙Ó ‡˜Âc ÌLÂ ,epÓÈ‰≈∆¿»«¿»ƒ¿«∆

,CÚŒÔÈ‡ ÔÈÚ הנעלית האלוקות ƒ¿»≈¬…
שיעור  לאין  ¿BÓkמהעולם

e˙kL29 שבת של  התפילה בנוסח ∆»
EÏ CÚ ÔÈ‡ אלוקינו eÎ'ה' ≈¬…¿

ÔÈÚ e‰fL) ‡˜Âc ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆«¿»∆∆ƒ¿»
˙LÏL ‡MÓ ˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ¿»¿…∆
‰ÊŒÈÁ‡Ï eÓpL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿«¬≈∆

זו  "ואין  – תפילה אותה לתך בהמשך 

בלתך  אפס הבא, העולם לחיי  מלכנו 

לך  דומה ואין  המשיח לימות גואלנו 

ריחוק  כי  המתים", לתחיית מושיענו 

הוא  הזה והעולם האלוקות בין  הערך 

מאשר  יותר  שיעור  לאין  עצום ריחוק

המשיח  ימות הבא, העולם לגבי 

המתים  .30)ותחיית
ÏÚ ‰BnL ,„enÚ‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«»«∆∆«

‚b‰ eaÁ,הרוחניות ה'מעלה', ƒ«»
‰tˆ‰Â,הגשמיות ה'מטה', ¿»ƒ¿»

ÔÙ‡a "LnÓ „Á‡k" ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆»«»»…∆
,Ï"p‰ שהם להיות עד  הופכים ««

לעיל , כמבואר  אחת, ̃«eLמציאות
'‰„ÈÓÚ'‰ ÔÈÚ ÌÚ Ìb«ƒƒ¿«»¬ƒ»

(˜t‰ CLÓ‰a ‡n‰) כפי «¿…»¿∆¿≈«∆∆
ומבאר . שממשיך 

‡a˙pL BÓk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ31 היושבת' המתחיל  ודיבור  לגני ' 'באתי  המתחיל  דיבור  במאמרים ¿≈

ּב זו  שנה  שבט ליו "ד  בקשר  שנאמרו  התוכן ÔÈÚaבאריכות ‡k‰בגנים' «¬À»¿ƒ¿«
העמידה  בעניין  האמירה של  חנוכה הפנימי  של  הניסים' 'ועל  בתפילת

"Ì˙ˆ ˙Úa Ì‰Ï z„ÓÚ"32, בפסוק וכן'ÈÂ‰ ÈÏ v" »«¿»»∆¿≈»»»ƒ»¿ƒ¬»»
"ÌÈnÚ ÔÈ„Ï „ÓBÚÂ33L‡kL ישראל , ÓÚÓa„בני  ÌÈ‡ˆÓ ¿≈¿ƒ«ƒ∆«¬∆ƒ¿»ƒ¿«¬»
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ט    

ֿ ּכּמה ֿ ֿ אחת  ועל  ר ּוחני, מצר  מצר , ׁשל  ְִֵֵֶַַַַַַַָָָּומ ּצב 

ּגֹו' "לריב  וצרי ּגׁשמי, מצר  ּגם  ּכׁשּיׁשנֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוכ ּמה 

ה 'עמידה ' ענין להיֹות  צרי אזי ְְֲֲִִִִִַַַָָָע ּמים ",

למעלה  הרא ׁש נג ּבּה ׁשאז "ע ֹומד "), ְְְְִֵֶַַָָָָָָֹ("עמד ּת",

ה ּוא  הרי ּבמעלת ֹו, ה ּוא  ׁשהרא ׁש ּוכפי ְְֲֲִֵֵֶַָָֹיֹותר .

ה ּגּוף  עם  מ ּמׁש", "ּכאחד  אחת , ּבמדרגה  ְְְִֵֵֶַַַַַָָָע ֹומד 

על ֿ ּדוקא  ואדר ּבה , הרצ ּפה . על  ׁשּנּצב  ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָוהרגל 

ׁשל  ענין נע ׂשה  הרצ ּפה , על  נּצב  ׁשהרגל  ֿ זה  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָידי

האדם , ק ֹומת  ּכל  את  להעמיד  ּבתקף , ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹעמידה 

ע ֹומד  ועליהם  ּבארץ , ׁשּנּצבים  הע ּמּודים  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבדגמת 

ה ּזקן  אדמ ֹו"ר  (ּכל ׁשֹון ּגד ֹול " ח ֹומה  ה "ּבית  ְְִֵֵַַַָָָָּכל 

ּבּתניא  ה ּקד ׁש' ).34ּב'א ּגרת  ְְִֶֶֶַַַָֹ

ּׁשּכת ּוב LÈÂג ) מה  עם  ה ּנ"ל  ּכל  א ּתה 35לק ּׁשר  ¿≈ְִֵֶַַַַַָָָ

ה ּיֹותר  ׁשהענין הינּו, פלא , ע ׂשה  ֿ ל  ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהא 

ה ּיֹותר  הענין עם  ּדוקא  ק ׁשּור  ּד"ּפלא " ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָנעלה 

הע ׂשּיה  ענין ׁשה ּוא  ׁשּכת ּוב 36ּתח ּתֹון ּוכמ ֹו ,37 ְְְֲִִֶֶַַָָָ

"אד ֹון  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  נפלא ֹות , ְְְֲִֵֶֶֶַָֹלע ׂשה 

ענין 38ה ּנפלא ֹות " את  ׁשּמק ּׁשרים  הינּו, , ְְְְְִִִֶֶַַַַָ

לכל ה "ּנפ  א ּתה  אד ֹון "אד ֹון ", ּדר ּגת  עם  לא ֹות " ְְְִִַַַַָָָָָ

ּכׁשּיׁשנֹו39ּבר ּיֹותי ׁשּי "אד ֹון" ה ּתאר  והרי , ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּדר ּגה  זֹו הרי ּגּופא  ׁשּבּנבראים  עבד , ׁשל  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָמציא ּות 

הע ׂשּיה  ּכח  ּדה ּנה  ּבזה , והענין ּתח ּתֹונה . ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהכי

ּב'ׁשער  ּכּמבאר  ּתח ּתֹון, הכי וענין ּכח  ְְְְְֲִִַַַַַָָֹֹה ּוא 

והאמ ּונה ' ה ּכת ּוב 40ה ּיח ּוד  ּכּלם 41ּבפר ּוׁש ְְֱִֵַַָָָָֻ

לה ּׂשיג ּבּנבראים  ּכח  ׁשאין מ ּפני ע ׂשית , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבחכמה 
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כט .34) ואילך.35)סימן 1 ע ' ח "א ניסן י "א סה"מ  ראה - זו שנה של התהלים קאּפיטל טו. עז, תו"א 36)תהלים ראה ַ

ובכ"מ . ב . מו, ד.37)ויחי  קלו, יוצר.38)תהלים ד.39)ברכת פי "ז, כד.41)פ "ט .40)ב "ר קד, תהלים

    
,ˆÓ ÏL vÓe,וצרה Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂדוחק ,ÈÁe ˆÓ «»∆≈«≈«»ƒ¿««««»
BLiLk ‰nÎÂ הרוחני למצר  CÈˆÂבנוסף ,ÈÓLb ˆÓ Ìb ¿«»¿∆∆¿«≈««¿ƒ¿»ƒ

ÈÏ","ÌÈnÚ 'Bb  ומצרים ישראל  בבני  הדוחקים העמים עם 'לריב' »ƒ«ƒ
"ÓBÚ„"),להם, ,"z„ÓÚ") '‰„ÈÓÚ'‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ÈÊ‡¬«»ƒƒ¿ƒ¿«»¬ƒ»»«¿»≈

ישראל  במצב בני  להיות צריכים

'עמידה' כאשר Ê‡Lשמוגדר  כמו  ∆»
עומד  ‰L‡כפשוטו האדם da‚ƒ¿»»…

˙BÈ ‰ÏÚÓÏ של במצב מאשר  ¿«¿»≈
‰e‡ישיבה. L‡‰L ÈÙÎe¿ƒ∆»…

,B˙ÏÚÓa כשהוא שלו , בגובה ¿«¬»
ÓBÚ„עומד , ‡e‰ È‰ נמצא ¬≈≈

„Á‡k" ,˙Á‡ ‰‚„Óa¿«¿≈»««¿∆»
,"LnÓ,אחת מציאות ÌÚכמו  «»ƒ

ÏÚ vpL Ï‚‰Â Ûeb‰«¿»∆∆∆ƒ»«
‰tˆ‰. ביותר a„‡Â‰,למטה »ƒ¿»¿«¿«»

v Ï‚‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈∆∆»∆∆ƒ»
,‰tˆ‰ ÏÚ יושב אינו  והאדם «»ƒ¿»

גבי  על  הם שרגליו  הדום בצורה

עצמה  מהרצפה «¬»NÚ‰שלמעלה
,Û˜˙a ‰„ÈÓÚ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¬ƒ»¿…∆
,Ì„‡‰ ˙ÓB˜ Ïk ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ∆»«»»»
הכי  מהחלקים כולו , יעמוד  גופו  שכל 

תחתונים, הכי  החלקים עד  עליונים

תקיפה, בעמידה »¿Ó‚„a¿À˙יעמוד 
ÌÈ„enÚ‰ ונותנים בבנין  התומכים »«ƒ

שלו  התוקף את ÌÈvpL∆ƒ»ƒלו 
,ı‡a העמודים ובחלקם התחתון  »»∆

ברצפה  Ïkנוגעים „ÓBÚ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆≈»
"ÏB„b ‰ÓBÁ ˙Èa"‰ ודוקא «≈»»

עצמה  בארץ נוגעים הם שלמטה בגלל 

גם  הבניין  בכל  ולהחזיק לתמוך  בכוחם

גדול  אבנים בית ¿ÔBLÏk)ƒאם
˙b‡'a Ô˜f‰ "BÓ„‡«¿«»≈¿ƒ∆∆

‡Èza 'L„w‰34:שם לשונו  וזה «…∆««¿»
מכונה  הוא ברוך  העליון  "...רצון 

פירוש  וכו '. אור  עמודי  תר "ך  ובו  עליון  כתר  בשם האמת חכמי  בפי  ונקרא

מחובר  וראשם בארץ נצבים גדול  חומה בבית עמודים שיש כמו  משל  דרך 

מבחינת  למעלה הוא הוא ברוך  עליון  כתר  משל  דרך  על  ממש ככה בתקרה.

שבראש  המוחין  על  ומקיף מכתיר  שהוא כותרת מלשון  והוא החכמה מדרגת

מצות  וז ' התורה מצות בתרי "ג  נתלבש זה ורצון  ֿ דעת ֿ בינה חכמה בחינת שהם

המצוה  בחירה דרבנן ... בעל  שהוא דווקא הזה שבעולם הגשמי  לאדם ניתנה

על  לצוותה צריך  אין  גוף בלא הנשמה כן  שאין  מה וכו '. לטוב לבבו  להטות

המעלות  מרום נצבים העמודים כמו  משל  דרך  על  הן  שהמצוות ונמצא זה.

כמו  משל  דרך  על  והן  החומרית הלזו  הארץ עד  הוא ברוך  העליון  רצון  הוא

כשמקיים  נפשו  או  רוחו  או  האדם נשמת ומלבישין  שמקיפין  חלולין  העמודים

המעלות  רום עד  שלו  ֿ נשמה ֿ רוח הנפש עולין  אלו  עמודים ודרך  המצוות

הוא  הכתר  באור  ומלובשות צרורות להיות פירוש ה'. את החיים בצרור  לצרור 

הוא..."). ברוך  העליון  רצון 

ÌÚ Ï"p‰ Ïk M˜Ï LÈÂ (‚¿≈¿«≈»««ƒ
e˙kM ‰Ó35 בתהילים‰z‡ «∆»«»

eÈ‰ ,‡ÏÙ ‰NÚ ÏŒ‡‰»≈…≈∆∆«¿
היא, פלא" "עושה הביטוי  משמעות

‰ÏÚ ˙Bi‰ ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»«≈«¬∆
"‡Ït"c וחידוש הפלאה כלומר  ¿∆∆

˙Bi‰ ÔÈÚ‰ ÌÚ ‡˜Âc eL»̃«¿»ƒ»ƒ¿»«≈
‰iNÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ÔBzÁz36, «¿∆ƒ¿«»¬ƒ»

מבין  ביותר  התחתון  העולם ולכן 

 ֿ ֿ בריאה אצילות העולמות ארבעת

(כשם  העשייה עולם הוא ֿ עשיה יצירה

לספירות  המקבילים הנפש, שבכוחות

הוא  המעשה כוח העליונים, ולכוחות

נחות  והכי  חיצוני  הכי  BÓÎeהכוח (¿
e˙kL37 בתהלים נוסף בפסוק ∆»

ÏÙ ‰NÚÏ,˙B‡ הכתוב כאן  וגם ¿…≈ƒ¿»
פלא  היינו  "נפלאות", בין  מחבר 

העשיה, וענין  נעלה, הכי  וחידוש

בין החיבור ÊŒCcŒÏÚÂ‰"לעשה", ¿«∆∆∆
הנחות  לענין  ביותר  הנעלה הענין 

בתפילה  הנאמר  בביטוי  גם נרמז  ביותר 

"˙B‡ÏÙp‰ ÔB„‡"38,eÈ‰ , ¬«ƒ¿»«¿
ÔÈÚ ˙‡ ÌÈM˜nL∆¿«¿ƒ∆ƒ¿«

"˙B‡ÏÙp"‰ והחידוש הפלא «ƒ¿»
"‡„ÔB",הנעלה  ˙bc ÌÚƒ«¿«»

נקרא  ֿ הוא ֿ ברוך  "אדון ",והקדוש כאן 

ז "ל , חכמינו  בלשון  ‡z‰כמו  ÔB„‡»«»
EÈ˙Bia ÏÎÏ39‡z‰ È‰Â , ¿»¿ƒ∆«¬≈«…«

BLiLk CiL "ÔB„‡"»«»¿∆∆¿
ÌÈ‡paL ,„Ú ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆∆∆∆«ƒ¿»ƒ

‡Ùeb עצמם מבין BÊהנבראים È‰" עבד" של  ‰ÈÎהמציאות ‰bc »¬≈«¿»¬ƒ
‰BzÁz עם וכאן מתחבר  "עבד ", בנבראים, ביותר  התחתון  שהעניין  נרמז  «¿»

את  יותר  בפרטיות ומבאר  וממשיך  "נפלאות" למעלה, ביותר  הנעלה העניין 

ביותר . ולמטה ביותר  למעלה בין  זה חיבור  של  עניינו 

ÔBzÁz ÈÎ‰ ÔÈÚÂ Ák ‡e‰ ‰iNÚ‰ Ák ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈…«»¬ƒ»…«¿ƒ¿»¬ƒ«¿
כאמור ), האדם, נפש בכוחות גם (וכן  העליונים הכוחות «…¿»‡nkמבין 

'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ÚL'a40 הזקן לאדמו "ר  התניא LeÙaשבספר  ¿«««ƒ¿»¡»¿≈
e˙k‰41 בתהיליםÁk ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙ÈNÚ ‰ÓÎÁa Ìlk «»À»¿»¿»»ƒ»ƒ¿≈∆≈…«
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לח ּוׁש עד  ּביֹותר  למ ּטה  ה ּירידה  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָׁשּתהיה 

אלק ּה "חלק  היא  ה ּנׁשמה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְֱִִִֵֶַַַָָָָֹה ּמּׁשּוׁש,

ה ּנ"ל . ה ּקצוֹות  ׁשני ׁשּמאחדת  מ ּמׁש", ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָמ ּמעל 

ח ּבּור  ּבענין ֿ אפ ׁשר   ּבדר ל ֹומר  יׁש ֿ ּדר ֿזה  ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָועל 

להיֹות  והע ֹולמ ֹות ) ֿ ס ֹוף  ֿ אין (א ֹור  והרצ ּפה  ְְְְִִֵַָָָָָה ּגג 

ה ּגג , ׁשּבענין הע ּלּוי ׁשּתכלית  מ ּמׁש", ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ"ּכאחד 

והא  מ ּמׁשּות . ׁשל  ּבאפן ּברצ ּפה  למ ּטה  ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹנמ ׁש

ּבע ֹולם  ה ּפע ּלה  להיֹות  ׁשּתּוכל  ׁשּכדי ּתליא , ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻּבהא 

ׁשני  (ח ּבּור  ּכזה  ּבאפן ּומצ ֹות ) ּתֹורה  ֿ ידי ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ(על 

ּבֹו ׁשּיׁש ונברא  יצ ּור  ֿ ידי על  זה  הרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָקצוֹות ),

ה ּקצוֹות  (ּבׁשני מ ּמׁש" מ ּמעל  אלק ּה ְְֱִִֵֵֶַַַַַָָֹ"חלק 

קר ֹוב ֹו עם  יׂשראל  ּבני מעלת  ׁשּזֹוהי ,28ׁשּבזה ), ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּומ ּובן, כ ּו'. הח ּלּוקים  מ ּכל  למעלה  ְְִִִֵֶַַָָָׁשהם 

הר ּוחנּיּות  ּבמעלת  (לא  ה ּוא  ׁשּבּדבר  ְֲִִֶֶַַַַָָָָֹׁשהח ּדּוׁש

מ ּתןֿ לפני ּגם  היה  זה  ענין ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּלעצמ ּה,

לפני  ואפ ּלּו הע ֹולם , ּבריאת  ולפני ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָּתֹורה ,

ֿ ה ּזה  ּבע ֹולם  ה ּוא  זה  ׁשענין א ּלא ) ְְִִֶֶֶֶַַָָָָה ּצמצ ּום ,

ּדוקא  וׁשם  הימ ּנּו, למ ּטה  ּתח ּתֹון ׁשאין ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָה ּתח ּתֹון

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו , ער ֿ אין ענין ער 29מת ּגּלה  אין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ

יֹותר  נעלה  ענין (ׁשּזה ּו ּדוקא  ה ּזה  ּבע ֹולם  כ ּו'  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָל

ֿ זה ) לאחרי ׁשּנמנּו הענינים  ׁשל ׁשת  .30מ ּׁשאר  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ÔÈÚÂ והרצ ּפה ה ּגג  ח ּבּור  על  ׁשּמֹורה  הע ּמּוד , ¿ƒ¿«ְְִִֶֶַַַָָָָ

ק ׁשּור  ה ּנ"ל , ּבאפן מ ּמׁש" "ּכאחד  ְְִֶֶַַַָָָָֹלהיֹות 

ה ּפרק ). ּבהמ ׁש (ה ּמבאר  ה 'עמידה ' ענין עם  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּגם 

לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו ּבזה , ּבענין 31והענין ּבאר ּכה  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

צרתם " ּבעת  להם  הוי'32"עמד ּת לריב  "נּצב  , ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָ

ע ּמים " לדין ּבמעמד 33וע ֹומד  נמצאים  ׁשּכא ׁשר  , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ
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יד.28) קמח , שבת.29)תהלים ובכ"מ .30)תפילת תרצ "ד. תרנ"ד. תרנ"ב . ערוך אין ד"ה וד"ה 31)ראה לגני  באתי  ד"ה

שלג). ע ' שכט . ע ' (לעיל בגנים דחנוכה.32)היושבת הנסים" "ועל הודאת יג.33)נוסח  ג, ישעי '

    
באלקות, שונים ˙BÈaלענינים ‰hÓÏ ‰„Èi‰ ‰È‰zL LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»∆ƒ¿∆«¿ƒ»¿«»¿≈
,LeMn‰ LeÁÏ „Ú המוחשית הגשמית המציאות עם קשור  זה חוש כי  «¿«ƒ

החושים, החמשת שאר  מכל  "ÏÁ˜יותר  ‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿»»ƒ≈∆
,"LnÓ ÏÚnÓ d˜Ï‡"ממש" הביטוי  את הנשמה לגבי  מזכירים וכן  ¡…«ƒ«««»

הנשמה  כי  מוחשית, מציאות שמשמעו 

מציאות ÈLהיא ˙„Á‡nL∆¿«∆∆¿≈
Ï"p‰ ˙BÂˆw‰ מגשמיות הריחוק «¿»««

שני . מצד  והמוחשיות אחד  מצד 

‰ÊŒCcŒÏÚÂ הרבי לדברי  בדומה ¿«∆∆∆
קצוות, ב' מחברת שהנשמה הריי "צ

ב'ממש', המשמעויות לשתי  בהתאם

ÔÈÚa LÙ‡ŒC„a ÓBÏ LÈ≈«¿∆∆∆¿»¿ƒ¿«
נפעל  המצוות ידי  שעל  לעיל  האמור 

ŒÔÈ‡ŒB‡) ‰tˆ‰Â ‚b‰ eaÁƒ«»¿»ƒ¿»≈
˙BÈ‰Ï (˙BÓÏBÚ‰Â ÛBÒ¿»»ƒ¿

,"LnÓ „Á‡k" אחת מציאות כמו  ¿∆»«»
ÔÈÚaLממש, ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ»ƒ∆¿ƒ¿«
,‚b‰ היינו שבו , נעלה הכי  העניין  «»

סוף, האין  של  והעילוי  «¿CLÓƒהעומק
ומתגלה tˆa‰יורד  ‰hÓÏ¿«»»ƒ¿»

˙eLnÓ ÏL ÔÙ‡a כזו בצורה ¿…∆∆«»
מוחשית. למציאות a‰‡שהופך  ‡‰Â¿»¿»

,‡ÈÏz שני כלומר  תלוי , בזה וזה «¿»
מהגבוה  ההמשכה שבעניין , הקצוות

בזה  זה תלויים ממש, למטה עד  ביותר 

‰lÚt‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„kL∆¿≈∆«ƒ¿«¿À»
האלוקות של  ««ÌÏBÚaוההשפעה

ÔÙ‡a (˙BˆÓe ‰Bz È„ÈŒÏÚ)«¿≈»ƒ¿¿…∆
È‰ ,(˙BÂˆ˜ ÈL eaÁ) ‰Êk»∆ƒ¿≈¿»¬≈

È„ÈŒÏÚ ‰Ê את העובד  היהודי  האדם, ∆«¿≈
שהוא Baה' LiL ‡Â eˆÈ¿¿ƒ¿»∆≈

"LnÓ ÏÚnÓ d˜Ï‡ ˜ÏÁ"≈∆¡…«ƒ«««»
‰ÊaL ˙BÂˆw‰ ÈLa) היינו ƒ¿≈«¿»∆»∆

ה'ממשות, וגם עצמה לאלוקות הקשר 

באריכות  לעיל  È‰BfLכמבואר  ,(∆ƒ
Ï‡NÈ Èa ˙ÏÚÓ שנקראו «¬«¿≈ƒ¿»≈

˜BB(בתהלים) ÌÚ28 הקרוב העם  «¿
הוא, ברוך  הקדוש ÏÚÓÏ‰אל  Ì‰L∆≈¿«¿»

'eÎ ÌÈ˜elÁ‰ ÏkÓ בין ההבדלים מכל  למעלה הם לה' קרבתם שבגלל  ƒ»«ƒƒ
ביניהם. לחבר  הכוח את להם יש ולכן  ו 'מטה' 'מעלה'

caL LecÁ‰L ,ÔeÓe לעיל המבואר  ו 'מטה' 'מעלה' בין  בחיבור  »∆«ƒ∆«»»
,dÓˆÚlLk ˙eiÁe‰ ˙ÏÚÓa ‡Ï) ‡e‰ העובדה בעצם …¿«¬«»»ƒ¿∆¿«¿»

גילוי  לידי  באה העולם, מגדרי  שלמעלה האלוקית המציאות שהרוחניות,

‰Ê ÔÈÚ È‰L חזרה (שבו  תורה במתן  התחדש לא אלקות גילוי  של  ∆¬≈ƒ¿»∆
בהקמת  נשלם והדבר  הבריאה בתחילת כמו  למטה השכינה השראת להיות

אלא ‰ÌÏBÚ,המשכן ) ˙‡Èa ÈÙÏÂ ,‰BzŒÔzÓ ÈÙÏ Ìb ‰È‰»»«ƒ¿≈««»¿ƒ¿≈¿ƒ«»»
בגלוי  הייתה האלוקות העולם  שנברא קודם ‰ÌeˆÓvוגם ÈÙÏ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈«ƒ¿

האלוקי  האור  על  הסתר  שהיה הראשון 

גילוי  היה כבר  העולם, בריאת לצורך 

שהתחדש ‡l‡)אלוקות, החידוש ∆»
אלוקות  המשכת לעניין  תורה במתן 

על  ו 'מטה' 'מעלה' בין  וחיבור  בעולם

הוא המצוות קיום וחיבור ÔÈÚLידי  ∆ƒ¿»
f‰ŒÌÏBÚa‰וגילוי  ‡e‰ ‰Ê∆»»«∆

‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L ÔBzÁz‰««¿∆≈«¿¿«»
‰lb˙Ó ‡˜Âc ÌLÂ ,epÓÈ‰≈∆¿»«¿»ƒ¿«∆

,CÚŒÔÈ‡ ÔÈÚ הנעלית האלוקות ƒ¿»≈¬…
שיעור  לאין  ¿BÓkמהעולם

e˙kL29 שבת של  התפילה בנוסח ∆»
EÏ CÚ ÔÈ‡ אלוקינו eÎ'ה' ≈¬…¿

ÔÈÚ e‰fL) ‡˜Âc ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆«¿»∆∆ƒ¿»
˙LÏL ‡MÓ ˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ¿»¿…∆
‰ÊŒÈÁ‡Ï eÓpL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿«¬≈∆

זו  "ואין  – תפילה אותה לתך בהמשך 

בלתך  אפס הבא, העולם לחיי  מלכנו 

לך  דומה ואין  המשיח לימות גואלנו 

ריחוק  כי  המתים", לתחיית מושיענו 

הוא  הזה והעולם האלוקות בין  הערך 

מאשר  יותר  שיעור  לאין  עצום ריחוק

המשיח  ימות הבא, העולם לגבי 

המתים  .30)ותחיית
ÏÚ ‰BnL ,„enÚ‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«»«∆∆«

‚b‰ eaÁ,הרוחניות ה'מעלה', ƒ«»
‰tˆ‰Â,הגשמיות ה'מטה', ¿»ƒ¿»

ÔÙ‡a "LnÓ „Á‡k" ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆»«»»…∆
,Ï"p‰ שהם להיות עד  הופכים ««

לעיל , כמבואר  אחת, ̃«eLמציאות
'‰„ÈÓÚ'‰ ÔÈÚ ÌÚ Ìb«ƒƒ¿«»¬ƒ»

(˜t‰ CLÓ‰a ‡n‰) כפי «¿…»¿∆¿≈«∆∆
ומבאר . שממשיך 

‡a˙pL BÓk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ31 היושבת' המתחיל  ודיבור  לגני ' 'באתי  המתחיל  דיבור  במאמרים ¿≈

ּב זו  שנה  שבט ליו "ד  בקשר  שנאמרו  התוכן ÔÈÚaבאריכות ‡k‰בגנים' «¬À»¿ƒ¿«
העמידה  בעניין  האמירה של  חנוכה הפנימי  של  הניסים' 'ועל  בתפילת

"Ì˙ˆ ˙Úa Ì‰Ï z„ÓÚ"32, בפסוק וכן'ÈÂ‰ ÈÏ v" »«¿»»∆¿≈»»»ƒ»¿ƒ¬»»
"ÌÈnÚ ÔÈ„Ï „ÓBÚÂ33L‡kL ישראל , ÓÚÓa„בני  ÌÈ‡ˆÓ ¿≈¿ƒ«ƒ∆«¬∆ƒ¿»ƒ¿«¬»
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י      

ׁשהיא  החכמה  מ ּמדרגת  הה ׁשּתל ׁשל ּות  את  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָא ּלא 

ֿ על ֿ ואף  כ ּו'. ה ּׁשפלה  ע ׂשּיה  למדרגת  ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָרא ׁשיתם 

ענין  עם  ה 'ע ׂשּיה ' ענין את  מק ּׁשרים  ֿ כן ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָּפי

תער "ב ' ּב'המ ׁש ּכּמבאר  ּבפר ּוׁש42ה "ּפלא ", ְְְְֵֵֶֶֶַַָֹ

"ּפלא "43ה ּכת ּוב  ׁשּבין הח ּלּוק  פלא ", "ע ׂשית  ִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבספירת  ׁשניהם  ה ּנה  ׁשּבכלל ּות  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָל "אלף ",

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו (ּומ ּזה 44החכמה , חכמה   אא ּלפ ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָ

נקראת  ולכן ּבינה "),  אא ּלפ" ּכ ֿ אחר  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָנמ ׁש

נׁשּתּנּו ּכא ׁשר   א "אלף ". ּבׁשם  ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָהחכמה 

החכמה , ּבספירת  ה ּׁשּנּוי על  ׁשּמֹורה  ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָה ּצר ּופים ,

ּוכלל ּות  "ּפלא ". ּבבחינת  היא  החכמה  ְְְֲִִִֶֶַַַָָָאזי

על  קאי  חכמה ")  אא ּלפ") ׁש'אלף ' ה ּוא , ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָהח ּלּוק 

עם  א ׁשר  ּבמק ֹומ ּה, ׁשהיא  ּכפי החכמה  ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָספירת 

נמ ׁש ׁשּמּמּנה  (ועד  נעלית  ּבמדרגה  ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהיֹות ּה

ּבד ֹומה  זה  אין ּבינה "),  אא ּלפ" ּכ ֿ ְְֲִֵֶֶֶַַַָָאחר 

ה ּכתר , לבחינת  ׁשּמתע ּלית  ּכפי החכמה  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלמדרגת 

ּפנימ ּיּות  א ּבא  (ׁש"ּפנימ ּיּות  ה ּכתר  לפנימ ּיּות  ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָועד 

ּבׁשם 45ע ּתיק " ונקראת  ה ּצר ּוף  מ ׁשּתּנה  ׁשאז ,( ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ׁשּמק ּׁשרים  פלא ", ּב"ע ׂשה  הח ּדּוׁש וזה ּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ"ּפלא ".

ּבחינת  'אלף ', עם  רק  לא  הע ׂשּיה  ענין ְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹאת 

ּובכתר  ה ּכתר , ּבחינת  "ּפלא ", עם  א ּלא  ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהחכמה ,

ה ּכ ּפנימ ּיּות  עם  ח ּבּור ּגּופא   ּדר ֿ על  ׁשּזה ּו - תר  ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָ

וענין  ה 'ע ּמּוד ' ענין ֿ ידי  (על  והרצ ּפה  ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָה ּגג 

מ ּמׁש". "ּכאחד  להיֹות  ְְֲִִֶַָָָָה 'עמידה ')

e‰ÊÂ ה ּכת ּוב המ ׁש ע ּמ46ּגם  ּבזר ֹוע  ּגאל ּת ¿∆ְְְִֵֶֶַַַַַָָָ

צרי ה ּגא ּלה , ענין ׁשּיהיה  ׁשּכדי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻּגֹו',

להם  "עמד ּת  ּדר ֿ (על  ה 'עמידה ' ענין ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָלהיֹות 
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(42;311 ע ' ;305 ע ' תשל"א (סה"מ  תשל"א דרשו וד"ה  המעלות שיר ד"ה היום; זה ד"ה גם וראה ואילך. שפג ע ' ח "א

.(318 א.43)ע ' כה, א.44)ישעי ' קד, שבת לג. לג, שליט "א 45)איוב  אדמו"ר כ"ק  הערת וש"נ. ד. מט , נצבים לקו"ת ראה

.49 ע ' ה'ש"ת טז.46)בסה"מ  עז, תהלים

    
‚ÈO‰Ï ÌÈ‡pa עצמם העליונים הכוחות מהות הנבראים ‡l‡את «ƒ¿»ƒ¿«ƒ∆»

רק  ולהשיג  להבין  ‰ÓÎÁ‰מסוגלים ˙‚„nÓ ˙eÏLÏzL‰‰ ˙‡∆«ƒ¿«¿¿ƒ«¿≈««»¿»
Ì˙ÈL‡ ‡È‰L והכוחות הספירות של  וההתחלה הראש היא החכמה ∆ƒ≈ƒ»

החכמה  של  מהותה את ולהשיג  להבין  מסוגלים לא והנבראים העליונים

יורדת  שהחכמה העובדה את רק אלא

עד  לדרגה iNÚ‰מדרגה ˙‚„ÓÏ¿«¿≈«¬ƒ»
‰ÏÙM‰ הנחותה הדרגה שהיא «¿≈»

הכי  הכוח הוא המעשה כוח כי  ביותר 

חיצוני  והכי  ŒÏÚŒÛ‡Âנחות .'eÎ¿««
ÔÎŒÈt כך ֿ כל  המעשה שעניין  למרות ƒ≈

ÔÈÚנחות, ˙‡ ÌÈM˜Ó¿«¿ƒ∆ƒ¿«
'‰iNÚ'‰ הנחותÔÈÚ ÌÚ »¬ƒ»ƒƒ¿«
"‡Ït"‰,הנעלה‡nk «∆∆«¿…»

'"Ú˙ CLÓ‰'a42 קבוצת ¿∆¿≈
במאמר  שתחילת אחד  בנושא מאמרים

שהקדימו  'בשעה המתחיל  דיבור 

השבועות  מחג  לנשמע' נעשה ישראל 

תער "ב  שנת ≈¿LeÙaשל 
e˙k‰43 ישעיה "ÈNÚ˙בנבואת «»»ƒ»

˜elÁ‰ ,"‡ÏÙ ההבדלÔÈaL ∆∆«ƒ∆≈
˙eÏÏÎaL ,"ÛÏ‡"Ï "‡Ït"∆∆¿∆∆∆ƒ¿»

כללי  Ì‰ÈLבאופן  ‰p‰ גם ƒ≈¿≈∆
"אלף" וגם »ÈÙÒaƒ¿ƒ˙"פלא"

e˙kL BÓÎe ,‰ÓÎÁ‰44 «»¿»¿∆»
אותך ‡‡EÙlבאיוב  אלמד  ¬«∆¿

CkŒÁ‡ CLÓ ‰fÓe) ‰ÓÎÁ»¿»ƒ∆ƒ¿»««»
ÔÎÏÂ ,("‰Èa EÙl‡‡"¬«∆¿ƒ»¿»≈
"ÛÏ‡" ÌLa ‰ÓÎÁ‰ ˙‡˜ƒ¿≈«»¿»¿≈»∆
הוא  שה"פלא" לכך  שבנוסף הרי 

ותחיל בחכמה  ראשית היא כי 

בחכמה. הוא ה"אלף" גם הספירות,

,ÌÈÙev‰ epzL L‡k C‡««¬∆ƒ¿««≈ƒ
מ"אלף" משתנה במילה האותיות סדר 

הצירופים BnL‰ל "פלא" שינוי  ∆∆
ÈÙÒa˙מלמד  ÈepM‰ ÏÚ««ƒƒ¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰ בבחינת שקודם הייתה «»¿»
הצירופים ‡ÈÊ"אלף", שינוי  בעקבות ¬«

"‡Ït" ˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ בין ההבדל  את ומבאר  וממשיך  «»¿»ƒƒ¿ƒ«∆∆
ל "פלא". "אלף"

˜elÁ‰ ˙eÏÏÎe כללי באופן  ל "פלא" "אלף" בין  ההבדל  ‰e‡,ביאור  ¿»«ƒ
È‡˜ ("‰ÓÎÁ EÙl‡‡") 'ÛÏ‡'L מכוון‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÙÒ ÏÚ ∆»∆¬«∆¿»¿»»≈«¿ƒ««»¿»

,dÓB˜Óa ‡È‰L ÈÙk הספירות מעשר  ‰d˙BÈכאחת ÌÚ L‡ ¿ƒ∆ƒƒ¿»¬∆ƒ¡»

‰pnnL „ÚÂ) ˙ÈÏÚ ‰‚„Óa החכמה ‡CkŒÁמספירת CLÓ ¿«¿≈»«¬≈¿«∆ƒ∆»ƒ¿»««»
"‰Èa EÙl‡‡" מספירת ספירת והסתעפות תוצאה שהיא הבינה ¬«∆¿ƒ»

ÈlÚ˙nL˙החכמה  ÈÙk ‰ÓÎÁ‰ ˙‚„ÓÏ ‰ÓB„a ‰Ê ÔÈ‡ ,(≈∆¿∆¿«¿≈««»¿»¿ƒ∆ƒ¿«≈
עצמה  מצד  שלה והמעמד  ‰˙kמהדרגה ˙ÈÁÏ,מהחכמה שלמעלה ƒ¿ƒ««∆∆

˙k‰ ˙eiÓÈÙÏ „ÚÂ העומק ¿«ƒ¿ƒƒ«∆∆
עצמה  הכתר  בחינת של  והפנימיות

˙eiÓÈt ‡a‡ ˙eiÓÈt"L)∆¿ƒƒ«»¿ƒƒ
"˜ÈzÚ45 וחסידות בקבלה כמבואר  «ƒ

ספירת  של  והפנימי  העמוק שהחלק

עם  קשור  'אבא', הנקראת החכמה

שלמעלה  הכתר  של  והפנימיות העומק

הנקראת  הדרגה עצמה, החכמה מדרגת

יומין ' 'עתיק וחסידות Ê‡Lבקבלה ,(∆»
לדרגת  מתעלית החכמה דרגת כאשר 

˜Â‡˙הכתר  Ûev‰ ‰pzLÓƒ¿«∆«≈¿ƒ¿≈
"Ït‡"החכמה  ÌLa את המבטא ¿≈∆∆

של  והעילוי  כשהיא המעלה החכמה

יותר  ונעלית הכתר  דרגת עם מחוברת

עצמה, מצד  שהיא כפי  החכמה מדרגת

"אלף". בחינת

,"‡ÏÙ ‰NÚ"a LecÁ‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿…≈∆∆
‰iNÚ‰ ÔÈÚ ˙‡ ÌÈM˜nL∆¿«¿ƒ∆ƒ¿«»¬ƒ»

כוח  לעיל ,שהוא כמבואר  …Ï‡נחות,
˙ÈÁa ,'ÛÏ‡' ÌÚ ˜«ƒ»∆¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰ כמו היא עצמה, שהחכמה «»¿»
"Ït‡",במקומה  ÌÚ ‡l‡ עניין ∆»ƒ∆∆

וההפלאה, ‰˙kהחידוש ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆
הספירות, וכל  מהחכמה שלמעלה

‡Ùeb ˙Îe עצמה הכתר  ובבחינת ¿∆∆»
שיש  (כפי  החכמה להתעלות הכוונה

לעיל  כמובא לעשיה, שייכות לה

שבתניא) הקודש ÌÚƒמאגרת
ŒÏÚ e‰fL  ˙k‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«∆∆∆∆«

‚b‰ eaÁ Cc ביותר ה'למעלה' ∆∆ƒ«»
‰tˆ‰Â ביותר (È„ÈŒÏÚה'למטה' ¿»ƒ¿»«¿≈

ÔÈÚÂ '„enÚ'‰ ÔÈÚƒ¿«»«¿ƒ¿«
'‰„ÈÓÚ'‰, החיבור את הפועלים »¬ƒ»

באריכות  לעיל  LnÓ"כמבואר  „Á‡k" ˙BÈ‰Ï ממש.) אחת כמציאות ƒ¿¿∆»«»
Ìb e‰ÊÂ של הפנימי  ‰e˙kהתוכן  CLÓ‰46 בתהלים "אתה הנזכר  ¿∆«∆¿≈«»

פלא" עושה ֿ ל  ÔÈÚהא ‰È‰iL È„kL ,'Bb EnÚ ÚBÊa zÏ‡b»«¿»ƒ¿««∆∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«
‰l‡b‰ ישראל בני  ‰'ÈÓÚ„‰'מהגלות,של  ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈˆ «¿À»»ƒƒ¿ƒ¿«»¬ƒ»

"Ì˙ˆ ˙Úa Ì‰Ï z„ÓÚ" CcŒÏÚ) בני הצלת שלגבי  לכך  בדומה «∆∆»«¿»»∆¿≈»»»
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יי    

יֹותר , למעלה  הרא ׁש נג ּבּה ׁשאז צרתם "), ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָֹּבעת 

לעיל  ׁשּנת ּבאר  אפ ּלּו47ּוכמ ֹו יֹותר  למעלה  ׁשּזה ּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ

וע ֹוסק  יֹוׁשב  ׁשה ּקּב"ה  רא ׁשֹונֹות  ׁשע ֹות  ְִִֵֵֶַָָָָֹמ "ּׁשל ׁש

ּבּתֹורה 48ּבּתֹורה " העסק  ואז ּדיקא , "יֹוׁשב " , ְְֵֵֶַַָָָָָָ

ּבאפן  ׁשהיא  ּכפי החכמה  ּבבחינת  ְְְְִִִִֶֶַַָָֹה ּוא 

ה 'עמידה ' ענין וא ּלּו ('אלף '), " ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָּד"אא ּלפ

ּכפי  ׁשּזה ּו "ּפלא ", ּבבחינת  ה ּוא  מ ּזה  ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָׁשּלמעלה 

ּבחינת  עם  ּומתאחדת  מתע ּלה  החכמה  ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּבחינת 

ּבמדרגה  ה ּוא  ׁשהרא ׁש ּוכפי ע ּתיק '. ְְְְִִִִֵֶַַָָֹ'ּפנימ ּיּות 

ה ּנה  ע ּתיק '), 'ּפנימ ּיּות  (ּבבחינת  נעלית  ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַה ּיֹותר 

עד  נמ ׁש זה  הרי מ ּמׁש", "ּכאחד  האפן, ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹּבא ֹות ֹו

על  הע ֹומד  ׁשה ּוא  ׁשּברגל , לעקב  ועד  ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלרגלים ,

ּכל  ּגם  ֿ זה  ֿ ידי ועל  הרגל , ע ֹומד  ֿ יד ֹו ועל  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרצ ּפה ,

ׁשּנקרא  ה ּתח ּתֹון, ּבאדם  ׁשה ּוא  ּכפי האדם , ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָק ֹומת 

לעליֹון  א ּדּמה  ׁשם  על  ׁשּכן 49'אדם ' מ ּובן ּומ ּזה  , ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

"וה ּנה  העליֹון', 'אדם  לעמידת  ּבנֹוגע  ּגם  ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָה ּוא 

עליו" נּצב  ּׁשּכת ּוב 50הוי' מה  ׁשּזה ּו ועמד ּו51, ְְֲִֶֶֶַָָָָָָָ

זמן  ׁש"על  ה ּפרק  ּבהמ ׁש (ּכּמּובא  ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָרגליו

"ועמד ּו ּכתיב  ּגֹו') ("ּגאל ּת" ֿ לבא  ְְְְְִִִַָָָָָֹּדלעתיד 

הינּו, ה ּזיתים ", הר  על  הה ּוא  ּבּיֹום  ְְִֵַַַַַַַָרגליו)

על  היא  העליֹון' 'אדם  ׁשל 52ׁשעמידת  עב ֹודת ֹו ְֲֲִִֶֶֶַַָָָָ

ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו ה ּזיתים ", "הר  ּבענין יׂשראל  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָאיׁש

למעל ּיּותא ,53לעיל  ׁשּלא  ה ּזית  ענין ׁשּיׁשנֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשנה  ׁשבעים  ׁשל  ּתלמ ּוד ֹו (ּבחינת 54ׁשּמׁשּכח  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשמן  נע ׂשה  ה ּזית , ּכתיׁשת  עב ֹודת  ֿ ידי ועל  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבינה ),

ׁשנה  ׁשבעים  ׁשל  ּתלמ ּוד ֹו ׁשּמחזיר  ׁשּזה ּו55זית  , ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ

ּומריר ּו לנה ֹורא  ח ׁשֹוכא  אתה ּפכא  ענין ְְְְְְֲִִִִַַָָָָּכלל ּות 

ז"ל 55למיתקא  ר ּבֹותינּו ּוכמאמר  נע ׂשּו56, זד ֹונֹות  ְְְְֲֲִֵַַַַָ
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שלג).47) ע ' (לעיל בגנים היושבת ב .48)ד"ה ג, כל 49)ע "ז אם מאמר מאמרות עשרה ספר יד. יד, ישעי ' - הכתוב  לשון

ועוד. ב . כ, א. ג, של"ה פל"ג. ח "ב  יג.50)חי  כח , ד.51)ויצא יד, 52.295)זכרי ' ע ' ח "ה לקו"ש גם היושבת 53)ראה ד"ה

שלה). ע ' (לעיל ב .54)בגנים יג, א.55)הוריות ד, זח "א פ "ז.56)ראה תניא וראה ב . פו, יומא

    
'עמידה' הביטוי  נזכר  חנוכה נס בימי  Ê‡Lישראל  של ), במצב כשנמצאים ∆»

˙BÈ,'עמידה' ‰ÏÚÓÏ L‡‰ da‚ שאז ישיבה של  במצב מאשר  ƒ¿»»…¿«¿»≈
האדם  ÏÈÚÏמושפלת קומת ‡a˙pL BÓÎe47 המתחיל דיבור  במאמר  ¿∆ƒ¿»≈¿≈

תשל "ט,"היושבת  זו , שנה שבט בי "ג  שנאמר  של e‰fLבגנים" המצב ∆∆
‡elÙ'עמידה' ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬ƒ

˙BBL‡ ˙BÚL LÏM"Óƒ»…»ƒ
˜ÒBÚÂ LBÈ ‰"aw‰L∆«»»≈¿≈

"‰Bza48, שלש" הגמרא כמאמר  «»
היום] [של  הראשונות [השעות]

בתורה, ועוסק יושב ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

היום, של  שניות שעות [שלוש שניות

כל  את ודן  יושב ֿ הוא] ֿ ברוך  הקדוש

כולו " Èc˜‡,העולם "LBÈ"≈»¿»
שבאותן  ואומרים מדייקים ז "ל  וחכמינו 

בשעות  אפילו  ֿ שעות, הקדוש שבהן 

הוא  הרי  בתורה, עוסק ֿ הוא ברוך 

"ישיבה"Ê‡Â"יושב" של  במצב ¿»
של  ממצב נמוכה יותר  דרגה שהוא

‰e‡"עמידה" ‰Bza ˜ÒÚ‰»≈∆«»
‡È‰L ÈÙk ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««»¿»¿ƒ∆ƒ
,('ÛÏ‡') "EÙl‡‡"c ÔÙ‡a¿…∆¿«¬∆¿»∆
החכמה  בעניין  הנמוכה הדרגה והיא

היא  החכמה שכאשר  לעיל  (וכמבואר 

היא  מהספירות, כאחת במקומה,

ולימוד  חכמה לשון  "אלף" נקראת

הכתר  לבחינת עולה החכמה וכאשר 

"פלא") נקראת ÈÚהיא el‡ÂÔ ¿ƒƒ¿«
‰fÓ ‰ÏÚÓlL '‰„ÈÓÚ'‰»¬ƒ»∆¿«¿»ƒ∆
e‰fL ,"‡Ït" ˙ÈÁa ‡e‰ƒ¿ƒ«∆∆∆∆
‰lÚ˙Ó ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaL ÈÙk¿ƒ∆¿ƒ««»¿»ƒ¿«»
˙ÈÁa ÌÚ ˙„Á‡˙Óeƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ«

'˜ÈzÚ ˙eiÓÈt' הפנימית הנקודה ¿ƒƒ«ƒ
ה'כתר '. בענין  יותר  ÈÙÎe¿ƒוהעמוקה

˙Bi‰ ‰‚„Óa ‡e‰ L‡‰L∆»…¿«¿≈»«≈
˙eiÓÈt' ˙ÈÁa) ˙ÈÏÚ«¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

,('˜ÈzÚ לשיא מתעלה כשהראש «ƒ
להיות  שיכול  (דבר  העילוי  ותכלית

ב'עמידה') B˙B‡aדווקא ‰p‰ƒ≈¿
È‰ ,"LnÓ „Á‡k" ,ÔÙ‡‰»…∆¿∆»«»¬≈

‰Ê הראש של  הנעלה Ú„המצב CLÓ ביותר הנחותים לחלקים ∆ƒ¿»«
‡e‰L ,Ï‚aL ˜ÚÏ „ÚÂ ,ÌÈÏ‚Ï שברגל העקבÏÚ „ÓBÚ‰ »«¿«ƒ¿«»»≈∆»∆∆∆»≈«

‰tˆ‰ התחתונהB„ÈŒÏÚÂ זה , ידי  ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰על  ,Ï‚‰ „ÓBÚ »ƒ¿»¿«»≈»∆∆¿«¿≈∆
Ì„‡‰ ˙ÓB˜ Ïk Ìb נמצאת מטה למטה עד  מעלה של מלמעלה במצב «»«»»»

ÌL'עמידה', ÏÚ 'Ì„‡' ‡˜pL ,ÔBzÁz‰ Ì„‡a ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆»»»««¿∆ƒ¿»»»«≈
ÔBÈÏÚÏ ‰nc‡49,,הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש לעליון , שלו  הדמיון  fÓe‰בגלל  ∆«∆¿∆¿ƒ∆

Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔkL ÔeÓ»∆≈«¿≈«
,'ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡' ˙„ÈÓÚÏ וכמו «¬ƒ«»»»∆¿

לשונות  לגבי שמצינו  'עמידה' של 

לגבי  האמור  בפסוק הוא ברוך  הקדוש

אבינו  vיעקב 'ÈÂ‰ ‰p‰Â"¿ƒ≈¬»»ƒ»
"ÂÈÏÚ „ÓÂÚ50e‰fL התוכן , גם »»∆∆

של  e˙kMהפנימי  ‰Ó51 בנבואת «∆»
והפסוק  המשיח המלך  לגבי  ישעיה

מעלה  כלפי  גם ונדרש מתפרש

‡enk) ÂÈÏ‚ e„ÓÚÂ¿»¿«¿»«»
˜t‰ CLÓ‰a ש תשיעי  ל פרק ¿∆¿≈«∆∆
לגני ' 'באתי  ÔÓÊה ÏÚ"Lהמשך  ∆«¿«

'Bb "zÏ‡b") ‡ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…»«¿»
הגאולה  "e„ÓÚÂזמן  È˙k (¿ƒ¿»¿

‰ ÏÚ ‡e‰‰ ÌBia (ÂÈÏ‚«¿»««««
˙„ÈÓÚL ,eÈ‰ ,"ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ«¿∆¬ƒ«
ÏÚ ‡È‰ 'ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡'52 »»»∆¿ƒ«

Ï‡NÈ LÈ‡ ÏL B˙„BÚ¬»∆ƒƒ¿»≈
'אדם  הנקרא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש כלומר ,

ה' עבודת על  כביכול , 'עומד ', העליון '

ישראל  בני  "‰של  ÔÈÚa¿ƒ¿««
‡a˙pL BÓk ,"ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ¿∆ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ53 המתחיל דיבור  במאמר  ¿≈
לעיל , הנזכר  בגנים' ¿∆∆BLiL'היושבת

,‡˙eiÏÚÓÏ ‡lL ˙Èf‰ ÔÈÚƒ¿«««ƒ∆…¿«¬ƒ»
ÁkLnL את זית האוכל  מהאדם ∆¿«≈«

‰L ÌÈÚL ÏL B„eÓÏz54 «¿∆ƒ¿ƒ»»
הוא ( Èa‰),והתלמוד  ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»

,˙Èf‰ ˙LÈ˙k ˙„BÚ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¬«¿ƒ«««ƒ
וביטול  הכנעת הלא כפיית, הדברים

הזית NÚ‰רצויים, מן  ÔÓLנוצר  «¬∆∆∆
ÏL B„eÓÏz ÈÊÁnL ˙ÈÊ«ƒ∆«¬ƒ«¿∆

‰L ÌÈÚL55˙eÏÏk e‰fL , ƒ¿ƒ»»∆∆¿»
של  הכללי  בזוהר ÔÈÚהתוכן  האמור  ƒ¿«

ÎBLÁ‡אודות  ‡Ît‰˙‡ƒ¿«¿»¬»
‡˜˙ÈÓÏ eÈÓe ‡B‰Ï55, והמרירות לאור  החושך  את התהפכות ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»

למתיקות  מר ) הוא עצמו  מצד  הזית Ï"Ê(והרי  eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe56 ¿«¬««≈
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יב      

נע ׂשים  והרא ׁש ׁשהרגל  ּבאפן ועד  ּכזכ ּיֹות , ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֻל ֹו

מ ּמׁש". ְֶַָָ"ּכאחד 

מ ּתןÊŒÈtŒÏÚÂֿ‰ד ) ענין ּכלל ּות  ּגם  יּובן ¿«ƒ∆ְְִַַַַָָ

סיני  ּד"הר  ּבאפן ׁשהיה  ְְִֶֶַַָָָֹּתֹורה ,

וא ֹות ֹות  נּסים  ּגֹו', ול ּפידים " ק ֹול ֹות  ּכּלֹו, ְְִִִִַַָֻע ׁשן

וכן  ֿ ה ּזה , ׁשּבע ֹולם  ּגׁשמ ּיים  ּבענינים  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּומ ֹופתים 

ֿ ה ּזה  ּבע ֹולם  ּדוקא  נּתנּו ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ְְְְִִֶַַַָָָָָּכלל ּות 

ּובאפן  הימ ּנּו, למ ּטה  ּתח ּתֹון ׁשאין ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָֹה ּתח ּתֹון

לא  ׁשה ּקּב"ה  הינּו, סיני", הר  על  הוי' ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּד"וּירד 

למעלה  סיני הר  את  הר 57הג ּביּה על  ירד  א ּלא  , ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשע ּקר ֹו ּבמק ֹום  ּגּופא  ּולמ ּטה  ּדוקא , למ ּטה  ְְְְִִֶַַַַָָָָָָסיני,

אינֹו ׁשּבֹו ה ּצמיחה  ענין וא ּלּו ה ּדֹומם , ס ּוג  ְְְִִִֵֵֶַַַָה ּוא 

ח ּיּות  רק  ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּבצמצ ּום , ּבצמצ ּום  ְְְְִִֵֶֶֶַַָא ּלא 

נקרא  (ׁשּלכן סנה  להצמיח  ה ּדר ּוׁשה  ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָמ ּועטת 

ה ּסנה  ׁשם  על  ה ּוא 58סיני, ּדר ּבֹו ר ּבֹו וא ּלּו ,( ְְְִִֵֶַַַֻֻ

סיני) (מד ּבר  מד ּבר  לפי 59מק ֹום  ה ּדבר , וטעם  . ְְְְְִִִִַַַַַָָָ

ׁשּתהיה  ּכדי ה ּוא  ֿ ּתֹורה  מ ּתן ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשּכלל ּות 

לח ּבר  'ע ּמּודים ', ׁשל  ּבאפן יׂשראל  ׁשל  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעב ֹודתם 

לח ּבר  מ ּמׁש", "ּכאחד  להיֹות  והרצ ּפה  ה ּגג  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָאת 

ּבר ּוך  ֿ ס ֹוף  ֿ אין לע ׂשֹות א ֹור  הע ֹולמ ֹות , עם  ֿ ה ּוא  ְֲִֵַָָָ

ּבתח ּתֹונים  ּדירה   ית ּבר "ועמד ּו60ל ֹו  ועל ּֿדר , ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּדוקא , ּבארץ  נּצב  ׁשהרגל  ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָרגליו",

סדר  ּכל  ּכּלּה, ה ּקֹומה  ּכלל ּות  עמידת  ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻנע ׂשה 

א ּבא  'ּפנימ ּיּות  לבחינת  עד  ְְְְְִִִִִַַַַַָהה ׁשּתל ׁשל ּות ,

לבניֿ ּבנֹוגע  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ע ּתיק '. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַּפנימ ּיּות 

ּׁשהעל ּו ּבאפן לא  היה  ֿ ּתֹורה  ׁשּמּתן ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹיׂשראל ,

ּבמעמדם , ּבהיֹותם  ּדוקא  א ּלא  מ ּמעמדם , ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָא ֹותם 
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וש"נ.57) שלב ). ע ' (לעיל פ "ב  בגנים היושבת ד"ה גם נרבוני ,58)ראה פי ' ו. א, דברים רמב "ן ב . ג, שמות ראב "ע  ראה

ועוד. ספס "ו. ח "א למו"נ ואפודי  טוב  ועוד.59)שם תתכט . ע ' פרשתנו באוה"ת הובא יח . יט , (יתרו) פרשתנו אלשיך ראה

רפל"ו.60) תניא ו. פי "ג, במדב "ר ספ "ג. ב "ר טז. נשא ג. בחוקותי  תנחומא ראה

    
ה') מאהבת תשובה גבוהה, (בדרגה תשובה עושה שחטא מי  שכאשר 

„ÚÂ ,˙BiÎÊk BÏ eNÚ ˙BB„Ê ומרירות וההתעלות לאור  מחושך  ¿«¬ƒ¿À¿«
כך  כדי  עד  היא לזכויות ומזדונות L‡‰Âלמתיקות Ï‚‰L ÔÙ‡a¿…∆∆»∆∆¿»…

"LnÓ „Á‡k" ÌÈNÚ ביותר הנמוכים והחלקים הדרגות גם כי  «¬ƒ¿∆»«»
ביותר . למעלה מתעלים

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ לעיל „) המבואר  ¿«ƒ∆
על  ו 'מטה' 'מעלה' של  החיבור  אודות

המצוות  קיום eÏÏk˙ידי  Ìb ÔeÈ»«¿»
,‰BzŒÔzÓ ÔÈÚ המענה ויבואר  ƒ¿«««»

אודות  לעיל  שנשאלו  השאלות שתי  על 

האחת התוכן  תורה, מתן  של  הכללי 

‰È‰L תורה ‰"cמתן  ÔÙ‡a ∆»»¿…∆¿«
˙BÏB˜ ,Blk ÔLÚ ÈÈÒƒ«»«À

,'Bb "ÌÈ„ÈtÏÂ הם אלה שכל  ¿«ƒƒ
ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡Â ÌÈqƒƒ¿¿ƒ
ŒÌÏBÚaL ÌÈiÓLb ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ∆»»

,‰f‰ גשמי ,ההר בעשן  עשן  היה «∆
הלפידים  בגשמיות, נשמעו  הקולות

מהו  להבין  ויש גשמית באש בערו 

בכך  הפנימי  השאלה ÔÎÂהתוכן  ¿≈
מדוע  הייתה «¿eÏÏk˙השנייה

‡˜Âc ez ˙BˆÓe ‰Bz‰«»ƒ¿ƒ¿«¿»
‰f‰ŒÌÏBÚa העולם שהוא הגשמי  »»«∆

ÔBzÁz ÔÈ‡L ÔBzÁz‰ שאין ««¿∆≈«¿
ונחות  וחומרי  גשמי  יותר  עולם

ÔÙ‡e ,epÓÈ‰ ‰hÓÏ תורה ומתן  ¿«»≈∆¿…∆
כזו  בצורה היה הזה ∆≈»¿iÂ"c„בעולם

,eÈ‰ ,"ÈÈÒ ‰ ÏÚ 'ÈÂ‰¬»»««ƒ««¿
‰ ˙‡ dÈa‚‰ ‡Ï ‰"aw‰L∆«»»…ƒ¿ƒ«∆«

ÈÈÒ אליו‰ÏÚÓÏ57„È ‡l‡ , ƒ«¿«¿»∆»»«
˜Âc ‰hÓÏ ,ÈÈÒ ‰ ÏÚ,‡ ««ƒ«¿«»«¿»

‡Ùeb ‰hÓÏe היינו עצמו במדבר  ¿«»»
‚eÒ ‡e‰ BwÚL ÌB˜Óa¿»∆ƒ»
‰ÁÈÓv‰ ÔÈÚ el‡Â ,ÌÓBc‰«≈¿ƒƒ¿««¿ƒ»

BaL במדבר‡l‡ BÈ‡ ∆≈∆»
,ÌeˆÓˆaL ÌeˆÓˆa במידה ¿ƒ¿∆¿ƒ¿

מאד  ומצומצמת Baמועטת LiL∆≈
ËÚeÓ˙במדבר  ˙eiÁ ˜««∆∆

‡˜ ÔÎlL) ‰Ò ÁÈÓˆ‰Ï ‰Lec‰ שבו וההר  ÈÈÒ,המדבר  «¿»¿«¿ƒ«¿∆∆»≈ƒ¿»ƒ«
‰q‰ ÌL ÏÚ58Bac Ba el‡Â המדבר ), שטח ÌB˜Óשל  ‡e‰ «≈«¿∆¿ƒÀ¿À¿

) a„Ó בתורה נקרא ÈÈÒ)ולכן  a„Ó59. ƒ¿»ƒ¿«ƒ«
,c‰ ÌÚËÂ כמו גשמי  כך  כל  במקום דווקא, למטה היה תורה שמתן  ¿«««»»

סיני  על  ירד  שה' אלא יתעלה שהעולם וללא ÔÈÚהמדבר  ˙eÏÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆¿»ƒ¿«
Ï‡NÈ ÏL Ì˙„BÚ ‰È‰zL È„k ‡e‰ ‰BzŒÔzÓ בקיום ««»¿≈∆ƒ¿∆¬»»∆ƒ¿»≈

BÈ‰Ï˙המצוות  ‰tˆ‰Â ‚b‰ ˙‡ aÁÏ ,'ÌÈ„enÚ' ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«ƒ¿«≈∆«»¿»ƒ¿»ƒ¿
,"LnÓ „Á‡k" חלקו עם העליון  חלקו  את המחברים הבניין  עמודי  כמו  ¿∆»«»

להיות  הופכים שהם עד  התחתון 

של  המטרה כך  ממש, אחת מציאות

היא  ‡ÛBÒŒÔÈ‡ŒBהמצוות aÁÏ¿«≈≈
‡e‰ŒCea ביותר ÌÚהעליון  »ƒ
˙BÓÏBÚ‰, ביותר התחתונים »»

‰Èc Ca˙È BÏ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿»≈ƒ»
ÌÈBzÁ˙a60,,הזה שהעולם ¿«¿ƒ

'דירה' יהיה ביותר , התחתון  העולם

והשראת  לגילוי  ראוי  מקום היינו  לה',

"e„ÓÚÂאלוקות, CcŒÏÚÂ¿«∆∆¿»¿
ı‡a v Ï‚‰L ,"ÂÈÏ‚«¿»∆»∆∆ƒ»»»∆

,‡˜Âc כ שדווקא הרגל היינו  אשר  «¿»
בארץ  ונוגעת התחתונה בארץ ניצבת

˙„ÈÓÚ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆¬ƒ«
,dlk ‰ÓBw‰ ˙eÏÏk למשל ¿»«»À»

וגם  הגוף, כל  שבו  המצב זהו  באדם

מאשר  יותר  ביותר , גבוה הוא הראש

למעלה  ובנמשל  ישיבה, של  במצב

רגליו ', ש'ועמדו  הכוונה באלוקות

הארץ הירידה  עד  למטה, האלוקות של 

התעלות  הגורמת היא התחתונה,

של  „Òוהגבהה Ïk»≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ האור ירידת של  «ƒ¿«¿¿

למטה, מלמעלה »Ú„האלוקי 
‡a‡ ˙eiÓÈt' ˙ÈÁÏƒ¿ƒ«¿ƒƒ«»

'˜ÈzÚ ˙eiÓÈt והפנימיות העומק ¿ƒƒ«ƒ
עם  הקשורים העליונה, החכמה של 

הכתר  בחינת של  והפנימיות העומק

השתלשלות'. מ'סדר  שלמעלה

‰ÊŒCcŒÏÚÂ שבאלוקות כשם ¿«∆∆∆
פועלת  כביכול , בארץ, למטה הירידה

כך  הדרגות, כל  של  והגבהה התעלות

Ï‡NÈŒÈÏ,גם Ú‚Ba¿≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔÙ‡a ‡Ï ‰È‰ ‰BzŒÔznL∆««»»»…¿…∆

,Ì„ÓÚnÓ Ì˙B‡ eÏÚ‰M בני אל  סיני " הר  על  ה' "וירד  נאמר  שהרי  ∆∆¡»ƒ«¬»»
עליונים  לעולמות עלו  ישראל  שבני  נאמר  ולא של ‡l‡ישראל , ההתגלות ∆»

הייתה ישראל  לבני  תורה ÓL‰מתן  ,Ì„ÓÚÓa Ì˙BÈ‰a ‡˜Âc«¿»ƒ¿»¿«¬»»¿»»
.‡˜Âc ‰hÓÏ Ûe‚a¿¿«»«¿»
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יג    

לאפן  ּבנֹוגע  ֿ כן ּוכמ ֹו ּדוקא . למ ּטה  ּבג ּוף  ְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹנׁשמה 

ּכל  ׁשל  וׁשר ׁשּה וע ּקר ּה ׁשרא ׁשית  ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָעב ֹודתם ,

ק ּבלת ֿ ּבענין - מ ּטה  למ ּטה  ה ּוא  ּכּוּלּה ְְְֲִַַַַַָָָָָָהעב ֹודה 

רק 61על  ׁשּבא  ֿ נפ ׁש, המסיר ּות  ענין לא  (אפ ּלּו ְְֲִִִֶֶֶַַַָֹֹ

'אדם  ׁשל  רגליו" "ועמד ּו ענין וזה ּו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָלאחריֿזה ),

ּברמ "ח  ק ֹומת ֹו ּכל  נבנית  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָה ּתח ּתֹון',

נג ּבּה ׁשהרא ׁש ועד  ּגידים , וׁשס "ה  ְְְִִִִֵֶַָָָָָֹאברים 

ּבכל  ּבׁשלמ ּות ּה עב ֹודת ֹו נע ׂשית  ואז ְְְְְֲֲִֵֵַַָָָָָלמעלה ,

מע ׂשי "ּכל  ּגם  ּכֹולל  ּומצ ֹותיה , ה ּתֹורה  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָעניני

ׁשמים " דעה ּו"62ל ׁשם  ּדרכי ּפֹועלים 63ּו"בכל  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ה ּׁשלמ ּות . ּבתכלית  , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

נגאלין  הן מ ּיד  כ ּו' הה ּוא "64ׁשּיׂשראל  ּבּיֹום  רגליו "ועמד ּו ה ּיע ּוד  יק ּוים  ׁשאז , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

צדקנּו. מ ׁשיח  ּבביאת  מ ּמׁש, ּבקר ֹוב  - הענין ּוכפ ׁשט ּות  ּבפ ׁשט ּות , ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָּגֹו'
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רפמ "א.61) תניא מי "ב .62)ראה פ "ב  ס "ב .63)אבות סקנ"ו או"ח  אדה"ז שו"ע  ספ "ג. דעות הל' רמב "ם וראה ו. ג, משלי 

ה"ה.64) פ "ז תשובה הל' רמב "ם

•

    
Ì˙„BÚ ÔÙ‡Ï Ú‚Ba ÔÎŒBÓÎe,המצוות בקיום ישראל  בני  של  ¿≈¿≈«¿…∆¬»»

ה'מטה' עם ה'מעלה' את שמחברת dLLÂהעבודה dwÚÂ ˙ÈL‡L∆≈ƒ¿ƒ»»¿»¿»
dlek ‰„BÚ‰ Ïk ÏL'ה עבודת כל  של  והעיקר  הבסיס ‰e‡היסוד , ∆»»¬»»

ÏÚŒ˙Ïa˜ ÔÈÚa  ‰hÓ ‰hÓÏ61 ֿ ֿ עול  קבלת הוא שעיקרה עבודה ¿«»«»¿ƒ¿««»«…
תחתון  דבר  שנחשבת שמים מלכות

והרגש  השכל  לעבודת ביחס ונחות

עשיר  תוכן  בה Ï‡שיש elÙ‡)¬ƒ…
˜ ‡aL ,LÙŒ˙eÈÒÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ∆∆∆»«

‰ÊŒÈÁ‡Ï והבסיס שהיסוד  אחרי  ¿«¬≈∆
מקום  יש קיים, ֿ עול  קבלת של 

ֿ נפש  e‰ÊÂלמסירות ,( ֿ הקבלת עניין  ¿∆
ÏLעול  "ÂÈÏ‚ e„ÓÚÂ" ÔÈÚƒ¿«¿»¿«¿»∆

,'ÔBzÁz‰ Ì„‡' והבסיס היסוד  »»««¿
ויציבה  חזקה שלו  העמידה את שעושה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL העמידה בכוחה של  ∆«¿≈∆
B˙ÓB˜ Ïk ˙È האדם של  ƒ¿≈»»

‰"ÒLÂ ÌÈ‡ Á"Óa¿««≈»ƒ¿»»
da‚ L‡‰L „ÚÂ ,ÌÈ„Èbƒƒ¿«∆»…ƒ¿»

Ê‡Â ,‰ÏÚÓÏ שבזכות לאחר  ¿«¿»¿»

ושלימה מלאה קומה לאדם יש d˙eÓÏLaהעמידה B˙„BÚ ˙ÈNÚ«¬≈¬»ƒ¿≈»
ÌLÏ EÈNÚÓ Ïk" Ìb ÏÏBk ,‰È˙BˆÓe ‰Bz‰ ÈÈÚ ÏÎa¿»ƒ¿¿≈«»ƒ¿∆»≈«»«¬∆¿≈

"ÌÈÓL62"e‰Ú„ EÈÎc ÏÎ"e63, ענייני את להחדיר  העבודה »«ƒ¿»¿»∆»≈
נעשית  חולין , בענייני  שלו  בעיסוקים גם ומצותיה התורה האלוקות,

.˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ בני של  ה' שעבודת ¿«¿≈∆

בשלימות היא ÌÈÏÚBt¬ƒישראל 
'eÎ Ï‡NiL"תשובה "עושין  ∆ƒ¿»≈

ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „iÓ64Ê‡L בבוא , ƒ«≈ƒ¿»ƒ∆»
"e„ÓÚÂהגאולה  „eÚi‰ ÌÈe˜È¿««ƒ¿»¿
ÂÈÏ‚המשיח המלך  ÌBiaשל  «¿»«

,˙eËLÙa 'Bb "‡e‰‰«¿«¿
ÔÈÚ‰ ˙eËLÙÎe במובן גאולה ¿«¿»ƒ¿»

- Èa‡˙הפשוט ,LnÓ B˜a¿»«»¿ƒ«
.e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈
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המשך ביאור למס' חולין ליום שבת קודש עמ' א



יד

    
 

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‰LÓe האלקים ׁשם  א ׁשר  הערפל  אל  ,1נּגׁש …∆ֱֲֲִִֶֶֶַָָָָֹ

מחיצ ֹות , מ ּׁשל ׁש לפנים  ר ׁש"י, ְְִִִִִֵֵַָֹּופיר ׁש

ׁשּנאמר  וערפל , ענן עד 2ח ׁש ּבא ׁש ּבער  וההר  ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

עב  ה ּוא  ערפל  וערפל , ענן ח ׁש ה ּׁשמים  ֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלב 

צדק ' ה 'צמח  ּומביא  וכ ּו'. ּבה ּגה ֹותיו 3הענן ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(ׁשּלא  ה ּזה  ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ה ּזקן אדמ ֹו"ר  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹלמאמר 

ּבקר ֹוב ) ׁשּיּוד ּפס  וה ּתקוה  עדין, ׁשּבספר 4נד ּפס  , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

' ה ּמל ח ׁש5'עמק  (ׁשה ּוא  ׁש"ערפל " ּכתב , ֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ה ּוא  הענן) עב  ׁשה ּוא  וכ ּנ"ל  סתם , מח ׁש ְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹיֹותר 

ׁש"ח ׁש ל ֹומר , יׁש ֿ זה  ֿ ּפי [ועל  הע ׂשּיה  ְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹע ֹולם 

ֿ יצירה ֿ ּבריאה  ע ֹולמ ֹות  ג ' הם  וערפל " ְְֲִִֵֶַָָָָָָענן

ּבׁשם 6ע ׂשּיה  נקרא  ה ּבריאה  ׁשע ֹולם  והינּו, , ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ,ה ּיצירה 7ח ׁש וע ֹולם  ,ח ׁש ּבֹורא  ְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ

"ענן" ּבׁשם  ּבׁשם 8נקרא  נקרא  הע ׂשּיה  וע ֹולם  , ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָָ

ׁשה ּוא  הערפל ", אל  נּגׁש "ּומ ׁשה  וזה ּו ְֲֲִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ"ערפל "],

ּפיר ּוׁש: האלקים ", ׁשם  "א ׁשר  ה ּזה , ֱֲִֵֶֶַָָָֹע ֹולם 

ֿ ּכאןֿ (עד  אלקים  ּבס ֹוד  נע ׂשה  הע ׂשּיה  ְֱֲֲִִֶַַָָָָָֹׁשע ֹולם 

ּׁשּכתב  ׁשּמה  צדק ', ה 'צמח  ּכֹותב  זה  ועל  ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָל ׁשֹונֹו).

הח ׁש ֿ ּכן ואם  הע ׂשּיה , ע ֹולם  ה ּוא  ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹׁש"ערפל "

מ ּמה  ּכן מ ׁשמע  לא  לגריע ּותא , ה ּוא  ׁשּלֹו ְְִִִֵֶַַַָָָֹהעב 

ּגם 9ּׁשּכת ּוב  ּומביא  ּבערפל . ל ׁשּכֹון אמר  הוי' ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבמ ּס ה ּגמרא  חגיגה ּדברי צדק 10כת  ׁשּבֹו ערב ֹות  , ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

חי  ֿ ל  א   מל ה ּכב ֹוד  וכ ּסא  וכ ּו', ּוצדקה  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָמ ׁשּפט 

א ֹות ֹו, מ ּקיפין וערפל  וענן וח ׁש כ ּו', ּבערב ֹות  עליהם  ׁשֹוכן ונּׂשא  ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹרם 

ק ּמי 11ׁשּנאמר  ח ׁשֹוכא  איּכא  ּומי (ּופרי) ג ֹו'. סביב ֹותיו סתר ֹו ח ׁש יׁשת  ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
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יח .1) כ, יא.2)פרשתנו ד, ואח "כ 3)ואתחנן תשכ"ה, קה"ת - שליט "א) אדמו"ר מכ"ק  הערות (עם בפ "ע  בקונטרס  נדפס 

תרפ "ב  (סה"מ  תרפ "ב  הערפל אל נגש ומשה רד"ה ואילך. קפו ס "ע  תרנ"ח  סה"מ  גם וראה ואילך. א'ח  ע ' פרשתנו באוה"ת

שג). ואילך.4)ע ' שלז ע ' פרשתנו התורה פרשיות על הזקן אדמו"ר במאמרי  לאח "ז פי "ג.5)נדפס  הבריאה) (עולם יז שער

רלח .6) ס "ע  עת"ר סה"מ  גם ובכ"מ .7)ראה ג. ד, שה"ש לקו"ת וראה ז. מה, 8.79)ישעי ' ע ' תש"ד סה"ש גם ראה

יב .9) ח , ואילך.10)מלכיםֿא סע "ב  יב .11)יב , יח , תהלים

    
נאמר : יתרו , פרשת השבוע, בפרשת תורה מתן  מעמד  בתיאור 

ÌÈ˜Ï‡‰ ÌL L‡ ÏÙÚ‰ Ï‡ Lb ‰LÓe1,È"L LÈÙe , …∆ƒ«∆»¬»∆¬∆»»¡…ƒ≈≈«ƒ
,˙BˆÈÁÓ LÏMÓ ÌÈÙÏ אל רק לא סיני  להר  התקרב משה כלומר , ƒ¿ƒƒ»…¿ƒ

שהן  מחיצות לשלוש מבעד  נכנס אלא ÏÙÚÂ,הערפל  ÔÚ CLÁ…∆»»«¬»∆
Ó‡pL2 תורה מתן  מעמד  בתיאור  ∆∆¡«

ואתחנן  סיני ‰‰Âבפרשת Úaהר  ¿»»…≈
CLÁ ÌÈÓM‰ Ï „Ú L‡a»≈«≈«»«ƒ…∆
Ú ‡e‰ ÏÙÚ ,ÏÙÚÂ ÔÚ»»«¬»∆¬»∆«

'eÎÂ ÔÚ‰ ֿ [הקדוש לו  "שאמר  ∆»»¿
בא  אנכי  הנה רבינו ] למשה ֿ הוא ברוך 

הענן ". בעב אליך 

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡ÈÓe3 ≈ƒ«∆«∆∆
"BÓ„‡ Ó‡ÓÏ ÂÈ˙B‰b‰a¿«»»¿«¬««¿

ÏÈÁ˙n‰Œeac Ô˜f‰ הפותח «»≈ƒ««¿ƒ
הערפל "‰f‰בפסוק אל  נגש "ומשה «∆

‰Â˜z‰Â ,ÔÈ„Ú Òt„ ‡lL)∆…ƒ¿«¬«ƒ¿«ƒ¿»
(B˜a Òt„eiL4ÙÒaL , ∆¿«¿»∆¿≈∆

'CÏn‰ ˜ÓÚ'5 הקבלה מתורת ≈∆«∆∆
CLÁ ‡e‰L) "ÏÙÚ"L ,˙k»«∆¬»∆∆…∆
Ï"pÎÂ ,Ì˙Ò CLÁÓ ˙BÈ≈≈…∆¿»¿««

,ÔÚ‰ Ú ‡e‰L רגיל הסתר  לא ∆«∆»»
הענן ' ש'עב כשם גדול , הסתר  אלא

במיוחד  עבה ענן  אלא רגיל  ענן  )אינו 
‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ‡e‰ העולם »»¬ƒ»

העולמות  ארבעת מבין  ביותר  התחתון 

ֿ עשיה  ֿ יצירה ֿ בריאה אצילות הכלליים

,ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ]¿«ƒ∆≈«
Ì‰ "ÏÙÚÂ ÔÚ CLÁ"L'‚ ∆…∆»»«¬»∆≈

Œ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»
‰iNÚ6, יש שבהם עולמות שהם ¬ƒ»

מציאות  הנחשבים נבראים של  מציאות

לאלוקות  בטלים ואינם עצמה בפני 

הספירות  כמו  מוחלט בביטול 

כך  באצילות, שבעולם העליונות

 ֿ בריאה בעולמות יש מסויים שבמובן 

האור  על  והסתר  העלם ֿ עשיה יצירה

‰Èa‡‰האלוקי  ÌÏBÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆»«¿ƒ»
BÓk ,CLÁ ÌLa ‡˜ƒ¿»¿≈…∆¿

e˙kL7CLÁ ‡Ba וכיוון ∆»≈…∆

הבריאה לעולם רומז  הדבר  'בורא', נאמר  החושך  ‰Èˆi‰שלגבי  ÌÏBÚÂ¿»«¿ƒ»
"ÔÚ" ÌLa ‡˜8,סתם מ'חושך ' יותר  הסתר  ÌÏBÚÂשהוא ƒ¿»¿≈»»¿»

"ÏÙÚ" ÌLa ‡˜ ‰iNÚ‰' מ'ערפל יותר  ומחשיך  מסתיר  ],שהוא »¬ƒ»ƒ¿»¿≈¬»∆
e‰ÊÂ הפסוק של  הפנימי  e‰L‡הפירוש ,"ÏÙÚ‰ Ï‡ Lb ‰LÓe" ¿∆…∆ƒ«∆»¬»∆∆

‰f‰ ÌÏBÚ והנחות התחתון  החלק »«∆
העשייה, עולם ÌLשל  L‡"¬∆»

ÌÏBÚL :LeÈt ,"ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ≈∆»
‰NÚ ‰iNÚ‰ ונברא BÒa„נוצר  »¬ƒ»«¬»¿

הקדוש  במידת הקשור ‡ÌÈ˜Ïהשם ¡…ƒ
וההעלם  הצמצום שורש הגבורה,

BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú) אדמו "ר של  «»¿
‰'ˆÁÓהזקן  ˙Bk ‰Ê ÏÚÂ .(¿«∆≈«∆«

המאמר ,ˆ„˜' על  שלו  ב'הגהות' ∆∆
˙kM ‰nL אדמו "ר של  במאמר  ∆«∆»«

ÌÏBÚהזקן , ‡e‰ "ÏÙÚ"L∆¬»∆»
Ú‰ CLÁ‰ ÔkŒÌ‡Â ,‰iNÚ‰»¬ƒ»¿ƒ≈«…∆»»

‡˙eÚÈ‚Ï ‡e‰ BlL של חושך ∆ƒ¿ƒ»
וחיסרון , Ôkגירעון  ÚÓLÓ ‡Ï…«¿«≈

e˙kM ‰nÓ9Ó‡ 'ÈÂ‰ ƒ«∆»¬»»»«
ÏÙÚa ÔBkLÏ של והמשמעות ƒ¿»¬»∆

הי  הפוכה, היא הוא הפסוק ש'ערפל ' ינו 

ה'. ישכון  שבו  ראוי  ÈÓe≈ƒ‡מקום
˙ÎqÓa ‡Ób‰ Èc Ìb«ƒ¿≈«¿»»¿«∆∆

‰‚È‚Á10, הרקיעים שבעת לגבי  ¬ƒ»
מהם  אחד  בכל  יש ומה ושמותיהם

ËtLÓ ˜„ˆ BaL ˙BÚ¬»∆∆∆ƒ¿»
„Bk‰ ‡qÎÂ ,'eÎÂ ‰˜„ˆe¿»»¿¿ƒ≈«»
ÔÎBL ‡OÂ Ì ÈÁ ÏŒ‡ CÏÓ∆∆≈«»¿ƒ»≈
CLÁÂ ,'eÎ ˙BÚa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»¬»¿…∆
,B˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÏÙÚÂ ÔÚÂ¿»»«¬»∆«ƒƒ

Ó‡pL11B˙Ò CLÁ ˙LÈ ∆∆¡«»∆…∆ƒ¿
'B‚ ÂÈ˙BÈÒ מים "סוכתו חשכת ¿ƒ»

שחקים". והגמרא (CÈÙeעבי  »ƒ
˜Ènשואלת  ‡ÎBLÁ ‡kÈ‡ ÈÓe (ƒƒ»¬»«≈
‡iÓL,'ה לפני  חושך  יש וכי  ¿«»
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טו      

וה ּכתיב  ּונה ֹורא 12ׁשמ ּיא , גו' עמיקתא  גלא  ה ּוא  ְְְְֲִִֵַָָָָָָ

גואי, ּבב ּתי הא  ק ׁשיא , לא  (ּומ ׁשני) ׁשרא . ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָעמ ּה

- גואי ּבב ּתי ר ׁש"י, ּופיר ׁש ּבראי, ּבב ּתי ְְְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָהא 

ׁשענין  צדק ', ה 'צמח  ּומבאר  ׁשרא . עמ ּה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּונה ֹורא 

ה ּכתר  ּבחינת  על  קאי ּבראי, ּבב ּתי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהח ֹוׁש

עיּלאה , ּכתרא  ּכי סתר ֹו, ח ׁש יׁשת  ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֹׁשּנקרא 

ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  לג ּבי ה ּוא  ֿ זה 13א ּוכמא  ֿ ּפי ועל  . ְְְִֵֵֶַַָ

הם  וערפל , ענן ח ֹוׁש ה ּבחינֹות , ׁשּׁשל ׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָמבאר 

(ערפל ). ּובינה  (ענן), חכמה  ,(ח ׁש) ְֲִֶֶֶֶָָָָָָֹּכתר 

על ּית  ענין ה ּוא  הערפל " אל  נּגׁש "ּומ ׁשה  ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּופיר ּוׁש

(ערפל ), ּב'בינה ' מ ׁשה ) ׁשל  (ּבחינת ֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹה 'ּתפארת '

לפי  הינּו האלקים ", ׁשם  "א ׁשר  ּׁשּכת ּוב  ְְֱֲִִֶֶַַָָָֹּומה 

ּב'בינה ' ה ּוא  'ע ּתיק ' ּומד ּיק 14ׁשהת ּגּלּות  . ְְְִִִֵֶַַַָ

נּגׁש15ּבּמאמר  "ּומ ׁשה  ּׁשּכת ּוב  מה  להבין ּדצרי , ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹ

הלא  ּדוקא , למ ׁשה  זה  ענין ׁשּמיחד  הערפל ", ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאל 

ּגד ֹולה  אלק ּות  הת ּגּלּות  היתה  ֿ ּתֹורה ) (ּבמ ּתן ְְְְֱִַַַָָָָָֹאז

צרי וגם  יׂשראל . לכל  העצמ ּות ) ְְְְְִִִֵַַַָָָָ(הת ּגּלּות 

ׁשם  האלקים ", ׁשם  "א ׁשר  ּׁשּכת ּוב  מה  ְֱֲִִֵֶֶַָָָָֹלהבין

יֹותר  נעלים  ׁשמ ֹות  ׁשּיׁשנם  (אף  ּדוקא  ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹאלקים 

העצם  ׁשם  ׁשה ּוא  הוי', ל ׁשם  ועד  אלקים , ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמ ּׁשם 

רחמים 16כ ּו' מלא  ּכזקן נגלה  סיני ּבהר  הלא  ,(17. ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹ

להק ּדים 15ּבּמאמר CÈLÓÓeב ) צרי ׁשּתחלה  , «¿ƒְְְֲִִִֶַַַָָָ

ֿ ּתֹורה , ּדמ ּתן הענין ְְִַַַָָָמה ּו

ק ֹודם  ה ּתֹורה  ּכל  ק ּימ ּו האב ֹות  הלא  ְְְֲִִֶַָָָָָֹּדלכא ֹורה ,

צדק '18ׁשּנּתנה  ה 'צמח  ּובה ּגהת  ׁשּמעלת 19. , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

עב ֹודת ֹו ׁשהיתה  מאד , ּגד ֹולה  היתה  ְְְְְֲֶַָָָָָָָָֹאברהם 
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כב .12) ב , מח ,13)דניאל נצבים א. סט , בלק  א. פב , מטות לקו"ת וראה ע "ב ). ריש (קלה, לסופו קרוב  ת"ע  תקו"ז ראה

סע "ב .14)א. יא, לך תו"א ב . קעח , זח "ג א'ט .15)ראה ע ' שם יט 16)אוה"ת שער פרדס  ה"ז. פ "ב  ע "ז הל' משנה כסף 

ד'). בן שם ב .17)(שער שם, פרשתנו עה"פ  ופירש"י  וש"נ.18)מכילתא ב . כח , ואילך.19)יומא א'ט  ס "ע  שם אוה"ת

    
È˙k‰Â12‡L dÓÚ ‡B‰e 'Â‚ ‡˙˜ÈÓÚ ‡Ï‚ ‡e‰ והרי ¿»¿ƒ»≈¬ƒ»»¿»ƒ≈¿≈

עמו . שורה והאור  וגו ' עמוקות גילה הוא )מתרצת והגמרא (ÈLÓeכתוב: ¿«≈
,‡ÈL˜ ‡Ï קושיא זו  שבו ‰‡אין  מקום הוא ש'ערפל ' האומר  הפסוק זה, »«¿»»

מדבר  ה', ‚È‡Âשוכן  Èza,הפנימיים ממנו ‰‡הבתים עולה הפסוק ¿»≈«»≈»
והסתר  חושך  הוא ≈«¿Èzaשערפל 

È‡a,החיצוניים LÈÙeבבתים ¿»≈≈≈
‡B‰e  È‡Â‚ Èza ,È"L«ƒ¿»≈«»≈¿»

.‡L dÓÚƒ≈¿≈
ˆ'‰ ‡ÓeÔÈÚL ,'˜„ˆ ÁÓ ¿»≈«∆«∆∆∆ƒ¿«

È‡a Èza CLBÁ‰ הגילוי העדר  «∆¿»≈¿»≈
החיצוניים, בבתים האלוקי  האור  של 

È‡˜ מכוון˙k‰ ˙ÈÁa ÏÚ »≈«¿ƒ««∆∆
,B˙Ò CLÁ ˙LÈ ‡˜pL∆ƒ¿»»∆…∆ƒ¿

'חושך ', נקרא ˙k‡וה'כתר ' Èkƒƒ¿»
,‰‡lÈÚ' עליון 'כתר  בחינת ƒ»»
‡ÓÎe‡ שחורŒB‡ Èa‚Ï ‡e‰ ¿»¿«≈

ÛBÒŒÔÈ‡13 לא גדול  אור  שהוא ≈
כלל . מוגבל 

‡Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ'צדק ה'צמח ¿«ƒ∆¿»≈
האמורות  «¿∆LÏMLב'הגהות'

,ÏÙÚÂ ÔÚ CLBÁ ,˙BÈÁa‰«¿ƒ∆»»«¬»∆
˙k Ì‰' עליון 'כתר  בחינת ≈∆∆

אלוקי  אור  והוא מהספירות שלמעלה

מסוים  העלם קיים בו  גם אך  גבול  בלי 

עצמו  ֿ סוף' ה'אין  ∆…(CLÁ),לגבי 
‰ÓÎÁ שהיא הספירות ראשית »¿»

בה  ויש הגדרה, לה שיש מציאות

ב'כתר 'העלם  מאשר  ««(ÔÚ),יותר 
‰Èe החכמה שהיא של  הסתעפות ƒ»

מוגדרת  יותר  עוד  המציאות ובה

Lb ‰LÓe" LeÈÙe .(ÏÙÚ)¬»∆≈…∆ƒ«
˙iÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ "ÏÙÚ‰ Ï‡∆»¬»∆ƒ¿«¬ƒ«

'˙‡Ùz'‰ במידות האמצעי  הקו  «ƒ¿∆∆
LÓ‰)העליונות  ÏL B˙ÈÁa)¿ƒ»∆…∆

e˙kM ‰Óe ,(ÏÙÚ) '‰È'a¿ƒ»¬»∆«∆»
eÈ‰ ,"ÌÈ˜Ï‡‰ ÌL L‡"¬∆»»¡…ƒ«¿

'˜ÈzÚ' ˙elb˙‰L ÈÙÏ בחינת ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ
ב'כתר ') והפנימית הנעלית (הבחינה יומין ' È'a‰''עתיק ‡e‰14 ¿ƒ»

"כשנצרך  ֿ לך : לך  פרשת אור ' ב'תורה ולדוגמה וחסידות, בקבלה (כמבואר 

[בינה], בהרחבה ההתבוננות שתהיה החכמה] [דנקודת המדרגה להשתלשל 

יכול  ואז  [עתיק], חכמה מבחינת ביותר  הגבוה עליון  מקור  מן  שיהיה צריך 

ממנה  להשתלשל  לירד  יכול  אין  עצמה חכמה מן  אבל  בינה. התגלות להיות

שו  רק בינה. ידה בחינת ועל  בה 'עתיק', התגלות היא והתגלותה בינה רש

בהרחבה"). ונתגלה נשתלשלה

Ó‡na ˜i„Óe15Lb ‰LÓe" e˙kM ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆc , ¿«≈««¬»¿»ƒ¿»ƒ«∆»…∆ƒ«
‰Ê ÔÈÚ „ÁÈnL ,"ÏÙÚ‰ Ï‡∆»¬»∆∆¿«≈ƒ¿»∆

'בינה' לבחינת העלייה ∆…¿LÓÏ‰של 
(‰BzŒÔzÓa) Ê‡ ‡Ï‰ ,‡˜Âc«¿»¬…»¿««»
‰ÏB„b ˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ ‰˙È‰»¿»ƒ¿«¡…¿»

˙eÓˆÚ‰ ˙elb˙‰) עצמותו ƒ¿«»«¿
בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  )ומהותו 

Ï‡NÈ ÏÎÏ רבינו למשה רק ולא ¿»ƒ¿»≈
בלבד ?

e˙kM ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«∆»
ÌL ,"ÌÈ˜Ï‡‰ ÌL L‡"¬∆»»¡…ƒ≈
ÌLiL Û‡) ‡˜Âc ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ«¿»«∆∆¿»

ֿ הוא ֿ ברוך  ÌÈÏÚלקדוש ˙BÓL≈«¬ƒ
ÌLÏ „ÚÂ ,ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ˙BÈ≈ƒ≈¡…ƒ¿«¿≈
'eÎ ÌˆÚ‰ ÌL ‡e‰L ,'ÈÂ‰16 ¬»»∆≈»∆∆

או  לתכונה שמתייחס שם רק ולא

מסויימת  ÈÈÒפעולה ‰a ‡Ï‰ ,(¬…¿«ƒ«
‰Ï‚ כמאמר ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש ƒ¿»

ז "ל , ÌÈÓÁחכמינו  ‡ÏÓ Ô˜Êk17 ¿»≈»≈«¬ƒ
אלוקים  שם כאן  נזכר  כן  אם ולמה

הדין ? מידת של  השם שהוא

Ó‡na CÈLÓÓe (15, «¿ƒ««¬»
e‰Ó ÌÈc˜‰Ï CÈˆ ‰ÏÁzL∆¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ«

ÔÈÚ‰ המיוחד ŒÔzÓcוהחידוש »ƒ¿»¿««
‡Ï‰ ,‰B‡ÎÏc ,‰Bz»¿ƒ¿»¬…
Ì„B˜ ‰Bz‰ Ïk eÓi˜ ˙B‡‰»»ƒ¿»«»∆

‰zpL18? ∆ƒ¿»
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙‰b‰e19, כתב ¿«»««∆«∆∆

Ì‰‡ ˙ÏÚnL קודם שהיה אף ∆«¬««¿»»
תורה Ó‡„,מתן  ‰ÏB„b ‰˙È‰»¿»¿»¿…

˙ÈÁa B˙„BÚ ‰˙È‰L∆»¿»¬»ƒ¿ƒ«
,BLÂŒ‡Bˆ חיות לגבי  ככתוב »»

(המלאכים) המרכבה הקודש של 

ושוב", "רצוא רצות שהן  העליונה

עד  הדביקות בתכלית בה' לדבוק ושאיפה תשוקה "רצוא", אחד  מצד  היינו 

וכך  תפקידו , את ימלא שבו  ומצב למעמד  'שוב' שני  ומצד  המציאות, לאיבוד 

באלוקות  לדבוק ושאיפה "רצוא" אחד  מצד  למטה, האדם של  ה' בעבודת גם

שכתוב  כמו  בגוף, כנשמה תפקידו  למלא "שוב" שני  ומצד  הנפש, כלות עד 
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טז      

ג ֹו' ונס ֹוע  הל ֹו ֿ וׁשֹוב , רצ ֹוא  ולכן 20ּבבחינת  , ְְְִִֵַַָָָָָ

וׁשס "ה  ֿ ע ׂשה  מצ ֹות  רמ "ח  ה ּתֹורה , ל ֹו ְְְֲִִֵַַַָָָָנּתנה 

ֿ וׁשֹוב  רצ ֹוא  ּבחינת  ׁשהן ֿ תע ׂשה , לא  ,21מצ ֹות  ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

רצ ֹוא ֿ לבחינת  זכה  ׁשאברהם  אחת , ׁשיטה  ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָוזֹוהי

לה ּגיע  יּוכל  אדם  וכל  נׁשמת ֹו, ׁשר ׁש מ ּצד  ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹוׁשֹוב 

וׁשיטה  ה ּתֹורה . ֿ ידי על  ֿ וׁשֹוב  רצ ֹוא  ְְְִִִֵַַַָָָָלבחינת 

(ּבעקר ) היּו ּדאברהם  ׁשההמ ׁשכ ֹות  ְְְְְִִֶַַַָָָָָָׁשנּיה ,

א ֹור ֿ המ ׁשכת  להיֹות  ּוכדי העליֹונים , ְְְְִִֵֶַַָָָָּבע ֹולמ ֹות 

ֿ ּתֹורה . מ ּתן ֿ ידי על  זה  הרי למ ּטה , ּגם  ֿ ס ֹוף  ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָאין

ׁשֹולל  אינֹו ה ּׁשנּיה , ּבּׁשיטה  ׁשּכתב  ׁשּמה  ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומ ּובן,

הרא ׁשֹונה , ּבּׁשיטה  ּׁשּכתב  מה  על  מ ֹוסיף  א ּלא  -ִִִֶֶַַַַָָָָָ

יׁש ֿ ּתֹורה  מ ּתן ׁשּלאחרי ּגּופא  זה  ׁשענין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהינּו,

(ּכּׁשיטה  למ ּטה  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  להמ ׁשי ְְְְִִֵֶַַַַָָּביכ ֹולת 

אדם . לכל  וׁשּי ׁשּנאמר  ענין זה  הרי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָה ּׁשנּיה ),

ׁשיטה  ויׁש צדק ': ה 'צמח  ּבה ּגהת  ְְִִֵֶֶֶַַַַָָּומ ֹוסיף 

ּׁשּכת ּוב  מה   ּדר ֿ על  אל 22ׁשליׁשית , וארא  ְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

לא  הוי' ּוׁשמי (אבל ) ֿ י, ׁשד  ֿ ל  ּבא  ְְְֲֲִֵַַָָָָָָֹאברהם 

ה ּתֹורה  ֿ ידי על  רק  נמ ׁש זה  ּכי להם , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָנֹודע ּתי

חסד ֿ מ ּבחינת  המ ׁשיכ ּו ׁשהאב ֹות  והינּו, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּומצ ֹות ,

ׁשמל ּוּבׁש ּכפי הוי' ׁשם  הינּו, ֿ ּתפארת , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָּגב ּורה 

כ ּו' ה ּמגן ּבת ֹו ׁשמ ׁש אלקים , אבל 23ּבׁשם  , ְְֱֲִֵֵֶֶַָָֹ

הוי' ׁשמ ׁש הינּו הוי'", א ֹור 23ֿ"ּוׁשמי  ּבחינת  , ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָ

ֿ ס  "אמת ",אין ׁשּנקרא  ּבחכמה , המל ּוּבׁש ֹוף  ְְְֱִֵֶֶַַָָָָ

מ ּמׁש, ח ׁשיב  ּכלא  ק ּמּה ׁשּכּוּלא  ּכפי ּגיל ּוי ְְְֳִִִִֵֶַַָָָלהיֹות 

מ ּנר ּתק ּה ח ּמה  ֿ ידי 24מ ֹוציא  על  ה ּנמ ׁש זה ּו , ְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

אחר  ּובמק ֹום  כ ּו'. ׁשהאב ֹות 25ה ּתֹורה  מבאר , ְְֵֶַַָָָָָֹ

ֿ ידי  על  ואיל ּו האציל ּות , מע ֹולם  רק  ְְְֲִִִִֵֵַַָָהמ ׁשיכ ּו

ׁשּלמעלה  מ ּבחינה  נמ ׁש ֿ ּתֹורה  ְְְְִִִֶַַַַָָָמ ּתן

אדם " לא  "ּכי ּבחינת  כ ּו'.26מה ׁשּתל ׁשל ּות , ְְְְִִִֵַַָָֹ

זה  ּבמאמר  ּגם  מ ּתן27ֿוכ ּמבאר  ענין ׁשעקר  , ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  מאין "אדם ", ׁשּנקראת  ה ּתֹורה  ּבבחינת  להמ ׁשי ה ּוא  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּתֹורה 
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יז      

ּגיל ּוי  ה ּוא  ה ּתֹורה  ׁשענין מה  ּגם  וזה ּו ְְִִֶֶַַַַַָָמ ּמׁש.

ה ּפׁשּוט  הרצ ֹון ּבחינת  ׁשּזה ּו מ ּמׁש, העליֹון ְְְִֶֶֶַַַָָָָָרצ ֹון

ּבנֹוגע  ׁשּמצינּו  ּדר ֿ ועל  מה ּׂשכל , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּלמעלה 

עלה  ּכ ׁשּתֹוק , אמר : ׁשה ּקּב"ה  עקיבא , ְְֲִִֶַַַָָָָָָָלר ּבי

ענין 28ּבמח ׁשבה  היה  עקיבא  ר ּבי אצל  והרי , ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

זֹו "וכי מ ׁשה  ׁשהק ׁשה  (ּכפי ה ּׂשכל   הפ ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹׁשה ּוא 

ׂשכר ּה" וזֹו ׁשאינֹו28ּתֹורה  ענין ׁשּזה ּו והינּו, ,( ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

כ ּו' ּבּׂשכל  ּכלל  ּדמ ּתן29ֿמ ּוׂשג  החד ּוׁש וזה ּו . ְְְִֵֶֶַַַַָָ

לגמרי, מה ּׂשכל  ׁשּלמעלה  ענין ׁשּגם  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּתֹורה ,

ׁשהחד ּוׁש ּומ ּובן, כ ּו'. האדם  ּבׂשכל  למ ּטה  ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנמ ׁש

את  ּגם  ּכֹולל  ה ּׁשליׁשית  ה ּׁשיטה  לפי ֿ ּתֹורה  ְְְִִִִֵֶַַַַַָָּדמ ּתן

מ ּתןֿ ׁשּלאחרי והינּו, ֿ זה , ׁשּלפני ה ּׁשיט ֹות  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשּתי

מה ׁשּתל ׁשל ּות  ׁשּלמעלה  ה ּבחינה  נמ ׁשכת  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּתֹורה 

(ּכּׁשיטה  אדם  ּכל  ֿ ידי על  ה ּׁשליׁשית ) ְְִִִִֵַַַַָָָָָ(ּכּׁשיטה 

(ּכּׁשיטה  למ ּטה  ּגם  ּׁשּנמ ׁש ּובא ֹופן ְְְִִִֶֶַַַָָָָָהרא ׁשֹונה ),

ְִַָה ּׁשנּיה ).

לזה 30ּבּמאמר CÈLÓÓeג ) יזּכה  מהיכן  א , «¿ƒְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

ה ּׁשפל  ה ּוא  ׁשּבאמת  ֱֵֶֶֶַָָָָהאדם ,

ּבּגמרא  ּכדאיתא  ה ּבר ּיֹות , מ 31ׁשּבכל  ה מ ּפני ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

עליו, ּדע ּתֹו ּתזּוח  ׁשאם  ׁשּבת , ּבערב  אדם  ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָנברא 

(הינּו, ּברא ׁשית  ּבמע ׂשה   קדמ יּתּוׁש ל ֹו: ְְְְֲִֵֵֵַַַָָא ֹומר 

מ ֹוציא  ואינֹו ׁשּמכניס  יּתּוׁש ׁשה ּוא 32ׁשאפיל ּו , ְְֲִִִֵֶֶֶַַ

כ ּו' ּתח ּתֹונה  ה ּיֹותר  כ ּו').33קליּפה  לאדם  ק ֹודמת  , ְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּתח ּתֹונה  ּבמדרגה  ׁשה ּוא  ׁשּמי ה ּוא , הענין  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָא

ּגב ֹוּה ׁשר ׁש ל ֹו ׁשּיׁש לפי והינּו יֹותר , לעל ֹות  ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹיכ ֹול 

ּכזֹו ּתח ּתֹונה  למדרגה  לירד  יכ ֹול  ׁשּלכן ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיֹותר ,

ה ּמעלה  ּגֹודל  מ ּצד  ׁשּזה ּו זאת , וע ֹוד  ְֲִֶֶֶַַַָֹכ ּו'.

ּבּמאמר  ּכמבאר  ּדלמ ּטה , ההעלם  34ׁשּבבר ּור  ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ה ּכת ּוב  ג ֹו',35ּבפיר ּוׁש ּבראתיו ולכב ֹודי ְְְְִִִֵַָָ
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‰LÁÓa28, שמלמעלה במדריגה ««¿»»
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רצון  עצמה, מצד  התורה מדריגת

המוגדר . מהשכל  ונעלה ∆¿e‰ÊÂ'פשוט'
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LezÈהאדם eÏÈÙ‡L ,eÈ‰)«¿∆¬ƒ«
ÒÈÎnL לעצמו ומקבל  קולט שרק ∆«¿ƒ

‡ÈˆBÓ BÈ‡Â32 כלל משפיע אינו  ¿≈ƒ
˜tÈÏ‰לאחרים, ‡e‰L בריאה ∆¿ƒ»
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אותו  ומעלה מהרע הטוב את ומברר 

רבה  חשיבות לכך  יש לקדושה,

Ó‡na ‡Ók34LeÈÙa «¿…»««¬»¿≈
e˙k‰35ÂÈ˙‡a È„BÎÏÂ «»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

,'B‚ לפי אבל  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  לכבודו  נברא שהעולם אומר  הכתוב

על  ומסתיר  מעלים שהעולם לכך  רמז  גם זה בכתוב יש הפנימי  הפירוש
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ג ֹו' ונס ֹוע  הל ֹו ֿ וׁשֹוב , רצ ֹוא  ולכן 20ּבבחינת  , ְְְִִֵַַָָָָָ

וׁשס "ה  ֿ ע ׂשה  מצ ֹות  רמ "ח  ה ּתֹורה , ל ֹו ְְְֲִִֵַַַָָָָנּתנה 

ֿ וׁשֹוב  רצ ֹוא  ּבחינת  ׁשהן ֿ תע ׂשה , לא  ,21מצ ֹות  ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

רצ ֹוא ֿ לבחינת  זכה  ׁשאברהם  אחת , ׁשיטה  ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָוזֹוהי

לה ּגיע  יּוכל  אדם  וכל  נׁשמת ֹו, ׁשר ׁש מ ּצד  ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹוׁשֹוב 

וׁשיטה  ה ּתֹורה . ֿ ידי על  ֿ וׁשֹוב  רצ ֹוא  ְְְִִִֵַַַָָָָלבחינת 

(ּבעקר ) היּו ּדאברהם  ׁשההמ ׁשכ ֹות  ְְְְְִִֶַַַָָָָָָׁשנּיה ,

א ֹור ֿ המ ׁשכת  להיֹות  ּוכדי העליֹונים , ְְְְִִֵֶַַָָָָּבע ֹולמ ֹות 

ֿ ּתֹורה . מ ּתן ֿ ידי על  זה  הרי למ ּטה , ּגם  ֿ ס ֹוף  ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָאין

ׁשֹולל  אינֹו ה ּׁשנּיה , ּבּׁשיטה  ׁשּכתב  ׁשּמה  ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומ ּובן,

הרא ׁשֹונה , ּבּׁשיטה  ּׁשּכתב  מה  על  מ ֹוסיף  א ּלא  -ִִִֶֶַַַַָָָָָ

יׁש ֿ ּתֹורה  מ ּתן ׁשּלאחרי ּגּופא  זה  ׁשענין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהינּו,

(ּכּׁשיטה  למ ּטה  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  להמ ׁשי ְְְְִִֵֶַַַַָָּביכ ֹולת 

אדם . לכל  וׁשּי ׁשּנאמר  ענין זה  הרי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָה ּׁשנּיה ),

ׁשיטה  ויׁש צדק ': ה 'צמח  ּבה ּגהת  ְְִִֵֶֶֶַַַַָָּומ ֹוסיף 

ּׁשּכת ּוב  מה   ּדר ֿ על  אל 22ׁשליׁשית , וארא  ְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

לא  הוי' ּוׁשמי (אבל ) ֿ י, ׁשד  ֿ ל  ּבא  ְְְֲֲִֵַַָָָָָָֹאברהם 

ה ּתֹורה  ֿ ידי על  רק  נמ ׁש זה  ּכי להם , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָנֹודע ּתי

חסד ֿ מ ּבחינת  המ ׁשיכ ּו ׁשהאב ֹות  והינּו, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּומצ ֹות ,

ׁשמל ּוּבׁש ּכפי הוי' ׁשם  הינּו, ֿ ּתפארת , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָּגב ּורה 

כ ּו' ה ּמגן ּבת ֹו ׁשמ ׁש אלקים , אבל 23ּבׁשם  , ְְֱֲִֵֵֶֶַָָֹ

הוי' ׁשמ ׁש הינּו הוי'", א ֹור 23ֿ"ּוׁשמי  ּבחינת  , ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָ

ֿ ס  "אמת ",אין ׁשּנקרא  ּבחכמה , המל ּוּבׁש ֹוף  ְְְֱִֵֶֶַַָָָָ

מ ּמׁש, ח ׁשיב  ּכלא  ק ּמּה ׁשּכּוּלא  ּכפי ּגיל ּוי ְְְֳִִִִֵֶַַָָָלהיֹות 

מ ּנר ּתק ּה ח ּמה  ֿ ידי 24מ ֹוציא  על  ה ּנמ ׁש זה ּו , ְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

אחר  ּובמק ֹום  כ ּו'. ׁשהאב ֹות 25ה ּתֹורה  מבאר , ְְֵֶַַָָָָָֹ

ֿ ידי  על  ואיל ּו האציל ּות , מע ֹולם  רק  ְְְֲִִִִֵֵַַָָהמ ׁשיכ ּו

ׁשּלמעלה  מ ּבחינה  נמ ׁש ֿ ּתֹורה  ְְְְִִִֶַַַַָָָמ ּתן

אדם " לא  "ּכי ּבחינת  כ ּו'.26מה ׁשּתל ׁשל ּות , ְְְְִִִֵַַָָֹ

זה  ּבמאמר  ּגם  מ ּתן27ֿוכ ּמבאר  ענין ׁשעקר  , ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  מאין "אדם ", ׁשּנקראת  ה ּתֹורה  ּבבחינת  להמ ׁשי ה ּוא  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּתֹורה 
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אבינו  ‚B'באברהם ÚBÒÂ CBÏ‰20 הפירוש שלפי  בחסידות ומבואר  »¿»«

ה', בעבודת שלו  וההתקדמות ה'מסע' את מתאר  הכתוב z‰הפנימי  ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»
BÏ אבינו קיים‰Bz‰,לאברהם תורה מתן  לפני  Œ˙BˆÓועוד  Á"Ó «»««ƒ¿

BLÂŒ‡Bˆ ˙ÈÁa Ô‰L ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"ÒLÂ ‰NÚ21, ¬≈¿»»ƒ¿…«¬∆∆≈¿ƒ«»»
 ֿ לא ומצוות 'רצוא' – 'עשה' מצוות

'שוב' – ËÈL‰תעשה È‰BÊÂ¿ƒƒ»
˙ÈÁÏ ‰ÎÊ Ì‰‡L ,˙Á‡««∆«¿»»»»ƒ¿ƒ«

BLÂŒ‡Bˆ'ה vÓ„בעבודת »»ƒ«
ÏÎeÈ Ì„‡ ÏÎÂ ,B˙ÓL LL…∆ƒ¿»¿»»»«
BLÂŒ‡Bˆ ˙ÈÁÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ¿ƒ«»»
‰ËÈLÂ .‰Bz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿ƒ»

˙BÎLÓ‰‰L ,‰iL וגילוי ¿ƒ»∆««¿»
למטה Ì‰‡cהאלוקות  מלמעלה ¿«¿»»

˙BÓÏBÚa (˜Úa) eÈ‰»¿ƒ»»»
ÌÈBÈÏÚ‰,הרוחניים˙BÈ‰Ï È„Îe »∆¿ƒ¿≈ƒ¿

ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙ÎLÓ‰ האור «¿»«≈
גבול  הבלי  hÓÏ‰האלוקי  Ìb ולא «¿«»

ברוחניות, È„ÈŒÏÚרק ‰Ê È‰¬≈∆«¿≈
‰BzŒÔzÓ אצל היה לא זה ודבר  ««»

אבינו . nL‰אברהם ,ÔeÓe»∆«
BÈ‡ ,‰iM‰ ‰ËÈMa ˙kL∆»««ƒ»«¿ƒ»≈

ÏÏBL השיטה לגבי  האמור  את ≈
אברהם  שפעל  שההמשכות הראשונה

- ברוחניות ÏÚהיו  ÛÈÒBÓ ‡l‡∆»ƒ«
˙kM ‰Ó,‰BL‡‰ ‰ËÈMa  «∆»««ƒ»»ƒ»

‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚL ,eÈ‰Â עצמו ¿«¿∆ƒ¿»∆»
LÈ ‰BzŒÔzÓ ÈÁ‡lL∆¿«¬≈««»≈

˙ÏBÎÈa בקיום ה' עבודת של  «¿∆
‡ÛBÒŒÔÈ‡ŒBהמצוות  CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ≈

È‰ ,(‰iM‰ ‰ËÈMk) ‰hÓÏ¿«»«ƒ»«¿ƒ»¬≈
ÏÎÏ CiLÂ Ó‡pL ÔÈÚ ‰Ê∆ƒ¿»∆∆¡«¿«»¿»

.Ì„‡»»
ÁÓˆ'‰ ˙‰b‰a ÛÈÒBÓeƒ¿«»««∆«
,˙ÈLÈÏL ‰ËÈL LÈÂ :'˜„∆̂∆¿≈ƒ»¿ƒƒ

e˙kM ‰Ó CcŒÏÚ22‡‡Â «∆∆«∆»»≈»
,ÈŒ„L ÏŒ‡a Ì‰‡ Ï‡∆«¿»»¿≈«»
ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe (Ï‡)¬»¿ƒ¬»»…«¿ƒ

‰Ê Èk ,Ì‰Ï' הוי ˜שם CLÓ »∆ƒ∆ƒ¿»«
˙BˆÓe ‰Bz‰ È„ÈŒÏÚ בגשמיות «¿≈«»ƒ¿

תורה, מתן  לאחר  שהוא כפי  בפועל 

eÎÈLÓ‰ ˙B‡‰L ,eÈ‰Â וגילו ¿«¿∆»»ƒ¿ƒ
למטה  מלמעלה »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙אלוקות

העליונות  ‰ÈÂ'המידות ÌL ,eÈ‰ ,˙‡ÙzŒ‰ebŒ„ÒÁ מידת ∆∆¿»ƒ¿∆∆«¿≈¬»»
‡ÌÈ˜Ïוהגילוי החסד  ÌLa LaeÏÓL ÈÙk,הגבורה LÓLמידת ¿ƒ∆¿»¿≈¡…ƒ∆∆

והגילוי  האור  ‰Ô‚nעניין  CB˙a והגילוי האור  על  וההסתר  ,eÎ23'ההעלם ¿«»≈
"כי  בכתוב שנרמז  ידי כפי  על  שנמשכה ההמשכה וזו  אלוקים" ה' ומגן  שמש

תורה  מתן  לפני  «¬‡Ïהאבות
LÓL eÈ‰ ,"'ÈÂ‰ ÈÓLe"¿ƒ¬»»«¿∆∆

'ÈÂ‰23 של והגילוי  האור  ,˙ÈÁa ¬»»¿ƒ«
LaeÏÓ‰ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡≈«¿»

,"˙Ó‡" ‡˜pL ,‰ÓÎÁa על «»¿»∆ƒ¿»¡∆
במילואו , מאיר  האור  זו  שבבחינה שם

והסתרים, העלמות ¿BÈ‰Ïƒ˙ללא
ÈeÏÈb בדר האור  ביותר גה של  נעלית ƒ

ÈLÁ ‡Ïk dn˜ ‡lekL ÈÙk¿ƒ∆»«≈¿»√ƒ
LnÓ ממש נחשב לפניו  שהכל  «»

קיים, אינו  כאילו  ÈˆBÓƒ‡כ "לא",
d˜zpÓ ‰nÁ24 שהשמש כפי  , «»ƒ«¿ƒ»

המסתיר  ו 'נרתק' 'מגן ' ללא ∆e‰Êהיא
הזה  הנעלה È„ÈŒÏÚהאור  CLÓp‰«ƒ¿»«¿≈
'eÎ ‰Bz‰ מתן לאחר  שהיא כפי  «»

תורה.

Á‡ ÌB˜Óe25,‡Ó ¿»«≈¿…»
eÎÈLÓ‰ ˙B‡‰L מלמעלה ∆»»ƒ¿ƒ

אלוקי  אור  ÌÏBÚÓלמטה ˜«≈»
,˙eÏÈˆ‡‰ מבין והנעלה הראשון  »¬ƒ

השתלשלות' שב'סדר  העולמות ארבעת

ממדריגה  ונמשך  יורד  האור  (שבו 

של  כטבעות שלשלת למדריגה

בזו ) זו  È„ÈŒÏÚהאחוזות eÏÈ‡Â¿ƒ«¿≈
‰ÈÁaÓ CLÓ ‰BzŒÔzÓ««»ƒ¿«ƒ¿ƒ»
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

"Ì„‡ ‡Ï Èk" ˙ÈÁa26'eÎ ¿ƒ«ƒ…»»
'ציור  לו  שיש 'אדם' מבחינת שלמעלה

השתלשלות. סדר  את המסמל  קומה'

‰Ê Ó‡Óa Ìb ‡nÎÂ27, ¿«¿…»«¿«¬»∆
‡e‰ ‰BzŒÔzÓ ÔÈÚ ˜ÚL∆ƒ«ƒ¿«««»
‰Bz‰ ˙ÈÁa CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒ««»
ÛBÒŒÔÈ‡Ó ,"Ì„‡" ˙‡˜pL∆ƒ¿≈»»≈≈

LnÓ ‡e‰ŒCea שלמעלה »«»
'אדם'. מבחינת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81



יח      

ר ּבֹותינּו (ּכמאמר  מל ּבּוׁש ל ׁשֹון ה ּוא  ְְְְֲִֵֶַַַַׁש"ּכב ֹודי"

ׁשה ּוא 36ז"ל  מכ ּבד ּותא ), למאני קארי יֹוחנן ר ּבי ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

עצמ ֹו את  מל ּביׁש ׁשה ּקּב"ה  והינּו, ה ּמעלים , ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָּדבר 

העלם  ל ׁשֹון ע ֹולם  הע ֹולמ ֹות , וזֹוהי 37ּבת ֹו , ְְְְִֵֶָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ה ּבריאה , ּכונת  ּכל 38ּתכלית  ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָ

א ּלא  ּברא ֹו לא  ּבע ֹולמ ֹו ה ּקּב"ה  ּׁשּברא  ְְֶֶַַָָָָָָָֹמה 

את  לברר  העב ֹודה  ׁשּתהיה  ּכדי הינּו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָלכב ֹוד ֹו,

למ ּטה . אלק ּות  ּגיל ּוי ּולהמ ׁשי ְְְְֱִִֵֶַַַָֹההעלם 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ׁשני ּבין ּול ּתּו לה ֹוסיף  יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֵֵַ

א ׁשר  "הערפל  ּבענין ְְֲֲִִֵֶֶַַָָה ּפיר ּוׁשים 

ע ֹולם  על  קאי ׁש"ערפל " ה ּפיר ּוׁש האלקים ", ֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשם 

ּתכלית  ׁשּזה ּו אלקים , ּבס ֹוד  (ׁשּנע ׂשה  ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹהע ׂשּיה 

ׁש"ערפל " וה ּפיר ּוׁש אלקים ), ׁשם  ׁשּמּצד  ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹההעלם 

סעיף  (ּכּנ"ל  סתר ֹו" ח ׁש "יׁשת  ּבחינת  על  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹקאי

מ ּגיעים  ה ּזה  ּדע ֹולם  ההעלם  ּבר ּור  ֿ ידי על  ּכי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָא ),

העצ  ההעלם  ׁשם 39מי לבחינת  "א ׁשר  (וזה ּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

ההעלם  ּבחינת  על  קאי  אלקים  ּׁשּׁשם  ְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהאלקים ",

).40העצמי  ְִַָ

ׁשּגם p‰Â‰ד ) ל ֹומר , יׁש לעיל , האמ ּור  ֿ ּפי על  ¿ƒ≈ְִֵֵֶַַַָָ

ׁשם  א ׁשר  הערפל  אל  ּד"נּגׁש ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָהענין

"יׁשת  ּבחינת  עליֹון, הכי (ׁשּמההעלם  ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהאלקים "

ּתח ּתֹון  ה ּיֹותר  להעלם  עד  נמ ׁש סתר ֹו", ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹח ׁש

ׁשה ּכת ּוב  ואף  אדם . לכל  ׁשּי ה ּזה ) ְְֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבע ֹולם 

וּיעמד  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו למ ׁשה , העם  ּכל  ּבין ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמח ּלק 

ג ֹו', הערפל  אל  נּגׁש (לב ּדֹו) ּומ ׁשה  מרח ֹוק  ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹהעם 

הערפל . לבחינת  ׁשּי העם  ּכל  ּגם  ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָה ּנה 

העם  ּד"וּיעמד  ּומ ּצב  ׁשה ּמעמד  ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָֹּובהק ּדים ,

עם  ׁשּיכ ּות  להם  ׁשּיׁש מ ֹורה  ּגּופא , ִֵֵֶֶֶַָָָָֹמרחק "

לבחינה  ּכלל  ׁשּיכים  היּו לא  איּלּו ּכי מ ּמּנה , מק ֹום  ּברח ּוק  ׁשּנמצאים  ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹה ּבחינה 

זאת , וע ֹוד  מרח ֹוק ". "עמידה  ׁשל  ה ּלׁשֹון אפיל ּו עליהם  נֹופל  היה  לא  ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹזֹו,

היא , הערפל " אל  נּגׁש ּומ ׁשה  מרחק  העם  "וּיעמד  ה ּכת ּוב  ל ׁשֹון ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּדמ ׁשמע ּות 
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אֿב .36) קיג, ד.37)שבת לז, שלח  לקו"ת ספ "ו.38)ראה קכה.39)אבות ע ' תרע "ח  סה"מ  צג. ע ' תרס "ו המשך ראה

צא.40) ע ' תרס "ו המשך ראה

    
eÈ˙Baהאלוקות  Ó‡Ók) LeaÏÓ ÔBLÏ ‡e‰ "È„Bk"L∆¿ƒ¿«¿¿«¬««≈

Ï"Ê36‡˙e„aÎÓ È‡ÓÏ È‡˜ ÔÁBÈ Èa מכבדי לבגדים קורא ««ƒ»»»≈¿»≈¿«¿»
e‰L‡האדם  מכסה ), גם בבד  בד  אך  האדם את מכבד  אמנם והלבוש הבגד  ∆

LÈaÏÓומעלים ‰"aw‰L ,eÈ‰Â ,ÌÈÏÚn‰ c ומעלים ומכסה »»««¿ƒ¿«¿∆«»»«¿ƒ
,˙BÓÏBÚ‰ CB˙a BÓˆÚ ˙‡∆«¿¿»»

ÌÏÚ‰ ÔBLÏ ÌÏBÚ37È‰BÊÂ , »¿∆¿≈¿ƒ
,‰‡Èa‰ ˙Âk ˙ÈÏÎz לגלות «¿ƒ«»««¿ƒ»

כפי  והנסתר , המכוסה האלוקות את

eÈ˙Baשממשיך , Ó‡Ók¿«¬««≈
Ï"Ê38‰"aw‰ ‡aM ‰Ó Ïk «»«∆»»«»»

‡l‡ B‡a ‡Ï BÓÏBÚa¿»…¿»∆»
,B„BÎÏ המכסה הלבוש בשביל  ƒ¿

‰„BÚ‰ ‰È‰zL È„k ,eÈ‰«¿¿≈∆ƒ¿∆»¬»
CÈLÓ‰Ïe ÌÏÚ‰‰ ˙‡ Ï¿»≈∆«∆¿≈¿«¿ƒ

ÏÈb‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ Èe לפי) ƒ¡…¿«»
תורה  למתן  זכה האדם הראשון  הביאור 

בעולם  אלוקות לגלות הכוח לו  וניתן 

ביותר  גבוה משורש נמשך  שהוא מפני 

כי  לכך  זכה האדם השני  הביאור  ולפי 

אבל  ונחות, שפל  הוא עצמו  מצד  אמנם

בבירור  ועוסק למטה נמצא הוא

בכך  ודווקא הזה העולם של  ההעלם

הבריאה). של  והמטרה הכוונה נשלמת

CezÏe ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«≈
ÔÈÚa ÌÈLeÈt‰ ÈL ÔÈa≈¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«
ÌL L‡ ÏÙÚ‰"»¬»∆¬∆»

,"ÌÈ˜Ï‡‰ בתחילת לעיל  הנזכרים »¡…ƒ
ÏÙÚ"L"המאמר , LeÈt‰«≈∆¬»∆
È‡˜ מכוון‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ÏÚ »≈«»»¬ƒ»

BÒa„נברא (NÚpL‰התחתון  ∆«¬»¿
,ÌÈ˜Ï‡ הצמצום על  המורה השם ¡…ƒ

‰‰ÌÏÚוההעלם ˙ÈÏÎz e‰fL∆∆«¿ƒ«∆¿≈
LeÈt‰Â ,(ÌÈ˜Ï‡ ÌL „vnL∆ƒ«≈¡…ƒ¿«≈
˙ÈÁa ÏÚ È‡˜ "ÏÙÚ"L∆¬»∆»≈«¿ƒ«
Ï"pk) "B˙Ò CLÁ ˙LÈ"»∆…∆ƒ¿««

,(‡ ÛÈÚÒ, מאד נעלית בחינה שהיא ¿ƒ
מגילוי , שלמעלה È„ÈŒÏÚהעלם Èkƒ«¿≈

‰f‰ ÌÏBÚc ÌÏÚ‰‰ ea≈«∆¿≈¿»«∆
באלקות ביותר  ÌÈÚÈbÓ«ƒƒהנמוך 

ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÁÏ39 ƒ¿ƒ««∆¿≈»«¿ƒ
גבוהות  במדריגות ומתקשרים מתעלים

והמהות  העצם מצד  'העלם' שהם מאד ,

מגילוי  שלמעלה ÌMMהנעלית ,"ÌÈ˜Ï‡‰ ÌL L‡" e‰ÊÂ)¿∆¬∆»»¡…ƒ∆≈
ÌÈ˜Ï‡אלא הרגיל  במובן  וצמצום העלם אינו  כאן  ÏÚמכוון ˜‡Èהאמור  ¡…ƒ»≈«

ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÁa40.( ¿ƒ««∆¿≈»«¿ƒ
Lb"c ÔÈÚ‰ ÌbL ,ÓBÏ LÈ ,ÏÈÚÏ eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â („¿ƒ≈«ƒ»»¿≈≈«∆«»ƒ¿»¿ƒ«
ÌL L‡ ÏÙÚ‰ Ï‡∆»¬»∆¬∆»
ÈÎ‰ ÌÏÚ‰‰nL) "ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ∆≈«∆¿≈¬ƒ
CLÁ ˙LÈ" ˙ÈÁa ,ÔBÈÏÚ∆¿¿ƒ«»∆…∆

,"B˙Ò שלמעלה ה'חושך ' ƒ¿
אלוקי CLÓמהתגלות  Ú„אור  ƒ¿»«

ÔBzÁz ˙Bi‰ ÌÏÚ‰Ï«∆¿≈«≈«¿
CiL (‰f‰ ÌÏBÚaL של לאמתו  ∆»»«∆«»

‡„Ìדבר  ÏÎÏ לגבי לעיל  כמבואר  ¿»»»
התורה  ידי  על  אלוקות להמשיך  הכוח

e˙k‰Lוהמצוות. Û‡Â עצמו הזה ¿«∆«»
,‰LÓÏ ÌÚ‰ Ïk ÔÈa ˜lÁÓ¿«≈≈»»»¿…∆
ÌÚ‰ „ÓÚiÂ e˙kL BÓk¿∆»««¬…»»
Lb (BcÏ) ‰LÓe ˜BÁÓ≈»…∆¿«ƒ«

‰p‰ ,'B‚ ÏÙÚ‰ Ï‡ של לאמתו  ∆»¬»∆ƒ≈
ÈÁÏ˙דבר  CiL ÌÚ‰ Ïk Ìb«»»»«»ƒ¿ƒ«

,ÏÙÚ‰ שלמעלה העצמי ' ה'העלם »¬»∆
ומבאר . שממשיך  כפי  מגילוי ,

vÓe „ÓÚn‰L ,ÌÈc˜‰e¿«¿ƒ∆««¬»«»
‡Ùeb "˜ÁÓ ÌÚ‰ „ÓÚiÂ"c¿««¬…»»≈»…»
משמעות  שלכאורה אף הרי  עצמו ,

ולא  מרחוק הוא שהעם היא הענין 

הדבר  ֿ מקום מכל  זו , לדרגא שייך 

Ì‰Ï LiL ‰BÓלעם˙eÎiL ∆∆≈»∆«»
ÌÈ‡ˆÓpL ‰ÈÁa‰ ÌÚƒ«¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ
elÈ‡ Èk ,‰pnÓ ÌB˜Ó ˜eÁa¿ƒ»ƒ∆»ƒƒ
‰ÈÁÏ ÏÏk ÌÈÎiL eÈ‰ ‡Ï…»«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
Ì‰ÈÏÚ ÏÙB ‰È‰ ‡Ï ,BÊ…»»≈¬≈∆
‰„ÈÓÚ" ÏL ÔBLl‰ eÏÈÙ‡¬ƒ«»∆¬ƒ»

"˜BÁÓ מרחוק עמידה גם כי  ≈»
מסויימת. ושייכות קשר  על  מוכיחה

ÔBLÏ ˙eÚÓLÓc ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿«¿»¿
˜ÁÓ ÌÚ‰ „ÓÚiÂ" e˙k‰«»««¬…»»≈»…
,‡È‰ "ÏÙÚ‰ Ï‡ Lb ‰LÓe…∆ƒ«∆»¬»∆ƒ
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יט      

ּבני  ּכל  עם  יחד  עמד  מ ׁשה  ּגם  ה ּנה  ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבתחלה 

הערפל , אל  מ ׁשה  נּגׁש ּכ ֿ ואחר  מרח ֹוק , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל 

מ ּובן, ּומ ּזה  עמ ּדם . על  נׁשאר ּו העם  ְְְֲִִֶַָָָָָָּוׁשאר 

אל  מ ׁשה  נּגׁש ׁשּמּמּנּו ּכזה  מק ֹום  ה ּוא  ִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁש"מרחק "

ה ּבחינה  ׁשּגם  ּבלבד  זֹו ׁשּלא  והינּו, ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹהערפל .

"הערפל ", לבחינת  ׁשּיכת  ּכׁשּלעצמ ּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּד"מרחק "

ּבאים  ׁשּמּמּנה  הכנה  ּגם  ׁשהיא  זאת , ע ֹוד  ֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹא ּלא 

ֿ ידיֿ ׁשעל  העקר , וה ּוא  וע ֹוד  "הערפל ". ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָלבחינת 

זֹו ּבחינה  המ ׁשי הערפל , אל  נּגׁש ׁשּמׁשה  ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹזה 

עם  ּבבחינת  ׁשהם  לא ּלּו ּגם  יׂשראל , ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָלכל 

ע ֹוממ ּות  מה ּמבאר 41(מ ּלׁשֹון ּגם  וכ ּמּובן .( ְְְְִֵַַַָָֹ

ׁשּלג ּבי 42ּבּתניא  ׁשּכיון ה ּיראה , לענין ּבנֹוגע  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

היא  זּוטרתי מיּלתא  ז 43מ ׁשה  הרי ענין , נע ׂשה  ה  ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ונפ ׁש נפ ׁש ּכל  ּכי יׂשראל , ּבני לכל  ונֹוגע  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּׁשּי

עליוֿ ר ּבנּו מ ׁשה  מ ּבחינת  ּבּה יׁש יׂשראל  ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹמ ּבית 

יֹורדין  וד ֹור  ּדֹור  ׁשּבכל  זאת , וע ֹוד  כ ּו', ְְְִֶַָָָֹה ּׁשל ֹום 

ֿ ה ּׁשל ֹום  עליו ר ּבנּו מ ׁשה  מ ּנׁשמת  ְִִִִֵֶַַַָָָֹניצ ֹוצין

עיני  ה ּדֹור , חכמי ׁשל  ונפ ׁש ּבג ּוף  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַּומתל ּבׁשין

כ ּו'. העם  את  ּדעת  לל ּמד  ְֵֵֶַַַָָָָהעדה ,

ּתֹורה ,ÔÈÚ‰Âה ) ענינֹו מ ׁשה  ּדה ּנה , ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶָָָֹ

מ ׁשה  כ ּו'44ׁשהרי ּתֹורה  ק ּבל  ֲִֵֵֶֶָֹ

ׁשה ּתֹורה  ועד  יׂשראל , ּבני לכל  כ ּו' ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָּומסר ּה

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ׁשמ ֹו, על  מ ׁשה 45נקראת  ּתֹורת  זכר ּו ְְְְִִֵֶֶַַָֹ

ואחד 46עב ּדי  אחד  ׁשּבכל  מ ׁשה  ּבחינת  ֿ כן ּוכמ ֹו . ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ֿ ידי  ועל  ה ּתֹורה . לימ ּוד  ענין ה ּוא  ְְְְִִִִֵֵַַַָָמ ּיׂשראל 

ּגם  ה ּתֹורה  א ֹור  נמ ׁש ׁשּבנפ ׁשֹו, מ ׁשה  ְְְְִִֶֶַַַַָָֹּבחינת 

ר ּבנּו ׁשּמּמׁשה  (ּכׁשם  ׁשּבנפ ׁשֹו "העם " ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבבחינת 

עד  ׁשבטיכם  מ "רא ׁשיכם  יׂשראל , ּבני ּבכל  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָנמ ׁש

"מימי וׁשֹואב  עצי ׁשּלימ ּוד 47ח ֹוטב  והינּו, ,( ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַ

הן  העב ֹודה , עניני ּבכל  וח ּיּות  ּכח  נֹותן ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹה ּתֹורה 

ׁשּתהא  ּבנימין א ּבא  ּוכמאמר  ל ּתֹורה , ק ֹודמת  ׁשּתפלה  [ּדאף  ה ּתפלה  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבעב ֹודת 

למטתי  סמ ּוכה  הרי 48ּתפ ּלתי ל ּתֹורה , ק ֹודמת  ׁשּתפלה  ּגּופא  זה  ענין ּגם  ה ּנה  , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
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‰ÏÁ˙aL הערפל אל  ניגש שמשה ÁÈ„לפני  „ÓÚ ‰LÓ Ìb ‰p‰ ∆ƒ¿ƒ»ƒ≈«…∆»«««

Ï‡ ‰LÓ Lb CkŒÁ‡Â ,˜BÁÓ Ï‡NÈ Èa Ïk ÌÚƒ»¿≈ƒ¿»≈≈»¿««»ƒ«…∆∆
ÌcÓÚ ÏÚ e‡L ÌÚ‰ ‡Le ,ÏÙÚ‰ קודם עמדו  שבו  במקום »¬»∆¿»»»ƒ¿¬«»¿»

רבנו . משה עם ביחד  Êk‰לכן  ÌB˜Ó ‡e‰ "˜ÁÓ"L ,ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»∆≈»…»»∆
ÏÙÚ‰ Ï‡ ‰LÓ Lb epnnL∆ƒ∆ƒ«…∆∆»¬»∆
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ה'ערפל ', כלפי  העמידה שעצם הקודם
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"ÏÙÚ‰" ˙ÈÁÏ שבפועל אלא ƒ¿ƒ«»¬»∆
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Ák Ô˙B ‰Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»≈…«
,‰„BÚ‰ ÈÈÚ ÏÎa ˙eiÁÂ¿«¿»ƒ¿¿≈»¬»
יהודי  כל  שבהם העניינים שאר  בכל 

ה' את ‰ÏÙz‰עובד  ˙„BÚa Ô‰≈«¬««¿ƒ»
˙Ó„B˜ ‰ÏÙzL Û‡c]¿«∆¿ƒ»∆∆

,‰BzÏ עבודת של  הדברים סדר  לפי  ¿»
ÔÈÓÈaהיום ‡a‡ Ó‡ÓÎe¿«¬««»ƒ¿»ƒ

ÎeÓÒ‰שביקש È˙lÙz ‡‰zL∆¿≈¿ƒ»ƒ¿»
È˙ËÓÏ48,, משנתו בקומו  מיד  ¿ƒ»ƒ

התפילה  לאחר  הוא התורה ולימוד 

‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚ Ìb ‰p‰ עצמו ƒ≈«ƒ¿»∆»
È‰ ,‰BzÏ ˙Ó„B˜ ‰ÏÙzL∆¿ƒ»∆∆¿»¬≈
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ר ּבֹותינּו (ּכמאמר  מל ּבּוׁש ל ׁשֹון ה ּוא  ְְְְֲִֵֶַַַַׁש"ּכב ֹודי"

ׁשה ּוא 36ז"ל  מכ ּבד ּותא ), למאני קארי יֹוחנן ר ּבי ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

עצמ ֹו את  מל ּביׁש ׁשה ּקּב"ה  והינּו, ה ּמעלים , ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָּדבר 

העלם  ל ׁשֹון ע ֹולם  הע ֹולמ ֹות , וזֹוהי 37ּבת ֹו , ְְְְִֵֶָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ה ּבריאה , ּכונת  ּכל 38ּתכלית  ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָ

א ּלא  ּברא ֹו לא  ּבע ֹולמ ֹו ה ּקּב"ה  ּׁשּברא  ְְֶֶַַָָָָָָָֹמה 

את  לברר  העב ֹודה  ׁשּתהיה  ּכדי הינּו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָלכב ֹוד ֹו,

למ ּטה . אלק ּות  ּגיל ּוי ּולהמ ׁשי ְְְְֱִִֵֶַַַָֹההעלם 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ׁשני ּבין ּול ּתּו לה ֹוסיף  יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֵֵַ

א ׁשר  "הערפל  ּבענין ְְֲֲִִֵֶֶַַָָה ּפיר ּוׁשים 

ע ֹולם  על  קאי ׁש"ערפל " ה ּפיר ּוׁש האלקים ", ֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשם 

ּתכלית  ׁשּזה ּו אלקים , ּבס ֹוד  (ׁשּנע ׂשה  ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹהע ׂשּיה 

ׁש"ערפל " וה ּפיר ּוׁש אלקים ), ׁשם  ׁשּמּצד  ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹההעלם 

סעיף  (ּכּנ"ל  סתר ֹו" ח ׁש "יׁשת  ּבחינת  על  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹקאי

מ ּגיעים  ה ּזה  ּדע ֹולם  ההעלם  ּבר ּור  ֿ ידי על  ּכי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָא ),

העצ  ההעלם  ׁשם 39מי לבחינת  "א ׁשר  (וזה ּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

ההעלם  ּבחינת  על  קאי  אלקים  ּׁשּׁשם  ְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהאלקים ",

).40העצמי  ְִַָ

ׁשּגם p‰Â‰ד ) ל ֹומר , יׁש לעיל , האמ ּור  ֿ ּפי על  ¿ƒ≈ְִֵֵֶַַַָָ

ׁשם  א ׁשר  הערפל  אל  ּד"נּגׁש ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָהענין

"יׁשת  ּבחינת  עליֹון, הכי (ׁשּמההעלם  ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהאלקים "

ּתח ּתֹון  ה ּיֹותר  להעלם  עד  נמ ׁש סתר ֹו", ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹח ׁש

ׁשה ּכת ּוב  ואף  אדם . לכל  ׁשּי ה ּזה ) ְְֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבע ֹולם 

וּיעמד  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו למ ׁשה , העם  ּכל  ּבין ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמח ּלק 

ג ֹו', הערפל  אל  נּגׁש (לב ּדֹו) ּומ ׁשה  מרח ֹוק  ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹהעם 

הערפל . לבחינת  ׁשּי העם  ּכל  ּגם  ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָה ּנה 

העם  ּד"וּיעמד  ּומ ּצב  ׁשה ּמעמד  ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָֹּובהק ּדים ,

עם  ׁשּיכ ּות  להם  ׁשּיׁש מ ֹורה  ּגּופא , ִֵֵֶֶֶַָָָָֹמרחק "

לבחינה  ּכלל  ׁשּיכים  היּו לא  איּלּו ּכי מ ּמּנה , מק ֹום  ּברח ּוק  ׁשּנמצאים  ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹה ּבחינה 

זאת , וע ֹוד  מרח ֹוק ". "עמידה  ׁשל  ה ּלׁשֹון אפיל ּו עליהם  נֹופל  היה  לא  ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹזֹו,

היא , הערפל " אל  נּגׁש ּומ ׁשה  מרחק  העם  "וּיעמד  ה ּכת ּוב  ל ׁשֹון ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּדמ ׁשמע ּות 
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אֿב .36) קיג, ד.37)שבת לז, שלח  לקו"ת ספ "ו.38)ראה קכה.39)אבות ע ' תרע "ח  סה"מ  צג. ע ' תרס "ו המשך ראה

צא.40) ע ' תרס "ו המשך ראה

    
eÈ˙Baהאלוקות  Ó‡Ók) LeaÏÓ ÔBLÏ ‡e‰ "È„Bk"L∆¿ƒ¿«¿¿«¬««≈

Ï"Ê36‡˙e„aÎÓ È‡ÓÏ È‡˜ ÔÁBÈ Èa מכבדי לבגדים קורא ««ƒ»»»≈¿»≈¿«¿»
e‰L‡האדם  מכסה ), גם בבד  בד  אך  האדם את מכבד  אמנם והלבוש הבגד  ∆

LÈaÏÓומעלים ‰"aw‰L ,eÈ‰Â ,ÌÈÏÚn‰ c ומעלים ומכסה »»««¿ƒ¿«¿∆«»»«¿ƒ
,˙BÓÏBÚ‰ CB˙a BÓˆÚ ˙‡∆«¿¿»»

ÌÏÚ‰ ÔBLÏ ÌÏBÚ37È‰BÊÂ , »¿∆¿≈¿ƒ
,‰‡Èa‰ ˙Âk ˙ÈÏÎz לגלות «¿ƒ«»««¿ƒ»

כפי  והנסתר , המכוסה האלוקות את

eÈ˙Baשממשיך , Ó‡Ók¿«¬««≈
Ï"Ê38‰"aw‰ ‡aM ‰Ó Ïk «»«∆»»«»»

‡l‡ B‡a ‡Ï BÓÏBÚa¿»…¿»∆»
,B„BÎÏ המכסה הלבוש בשביל  ƒ¿

‰„BÚ‰ ‰È‰zL È„k ,eÈ‰«¿¿≈∆ƒ¿∆»¬»
CÈLÓ‰Ïe ÌÏÚ‰‰ ˙‡ Ï¿»≈∆«∆¿≈¿«¿ƒ

ÏÈb‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ Èe לפי) ƒ¡…¿«»
תורה  למתן  זכה האדם הראשון  הביאור 

בעולם  אלוקות לגלות הכוח לו  וניתן 

ביותר  גבוה משורש נמשך  שהוא מפני 

כי  לכך  זכה האדם השני  הביאור  ולפי 

אבל  ונחות, שפל  הוא עצמו  מצד  אמנם

בבירור  ועוסק למטה נמצא הוא

בכך  ודווקא הזה העולם של  ההעלם

הבריאה). של  והמטרה הכוונה נשלמת

CezÏe ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«≈
ÔÈÚa ÌÈLeÈt‰ ÈL ÔÈa≈¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«
ÌL L‡ ÏÙÚ‰"»¬»∆¬∆»

,"ÌÈ˜Ï‡‰ בתחילת לעיל  הנזכרים »¡…ƒ
ÏÙÚ"L"המאמר , LeÈt‰«≈∆¬»∆
È‡˜ מכוון‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ÏÚ »≈«»»¬ƒ»

BÒa„נברא (NÚpL‰התחתון  ∆«¬»¿
,ÌÈ˜Ï‡ הצמצום על  המורה השם ¡…ƒ

‰‰ÌÏÚוההעלם ˙ÈÏÎz e‰fL∆∆«¿ƒ«∆¿≈
LeÈt‰Â ,(ÌÈ˜Ï‡ ÌL „vnL∆ƒ«≈¡…ƒ¿«≈
˙ÈÁa ÏÚ È‡˜ "ÏÙÚ"L∆¬»∆»≈«¿ƒ«
Ï"pk) "B˙Ò CLÁ ˙LÈ"»∆…∆ƒ¿««

,(‡ ÛÈÚÒ, מאד נעלית בחינה שהיא ¿ƒ
מגילוי , שלמעלה È„ÈŒÏÚהעלם Èkƒ«¿≈

‰f‰ ÌÏBÚc ÌÏÚ‰‰ ea≈«∆¿≈¿»«∆
באלקות ביותר  ÌÈÚÈbÓ«ƒƒהנמוך 

ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÁÏ39 ƒ¿ƒ««∆¿≈»«¿ƒ
גבוהות  במדריגות ומתקשרים מתעלים

והמהות  העצם מצד  'העלם' שהם מאד ,

מגילוי  שלמעלה ÌMMהנעלית ,"ÌÈ˜Ï‡‰ ÌL L‡" e‰ÊÂ)¿∆¬∆»»¡…ƒ∆≈
ÌÈ˜Ï‡אלא הרגיל  במובן  וצמצום העלם אינו  כאן  ÏÚמכוון ˜‡Èהאמור  ¡…ƒ»≈«

ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÁa40.( ¿ƒ««∆¿≈»«¿ƒ
Lb"c ÔÈÚ‰ ÌbL ,ÓBÏ LÈ ,ÏÈÚÏ eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â („¿ƒ≈«ƒ»»¿≈≈«∆«»ƒ¿»¿ƒ«
ÌL L‡ ÏÙÚ‰ Ï‡∆»¬»∆¬∆»
ÈÎ‰ ÌÏÚ‰‰nL) "ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ∆≈«∆¿≈¬ƒ
CLÁ ˙LÈ" ˙ÈÁa ,ÔBÈÏÚ∆¿¿ƒ«»∆…∆

,"B˙Ò שלמעלה ה'חושך ' ƒ¿
אלוקי CLÓמהתגלות  Ú„אור  ƒ¿»«

ÔBzÁz ˙Bi‰ ÌÏÚ‰Ï«∆¿≈«≈«¿
CiL (‰f‰ ÌÏBÚaL של לאמתו  ∆»»«∆«»

‡„Ìדבר  ÏÎÏ לגבי לעיל  כמבואר  ¿»»»
התורה  ידי  על  אלוקות להמשיך  הכוח

e˙k‰Lוהמצוות. Û‡Â עצמו הזה ¿«∆«»
,‰LÓÏ ÌÚ‰ Ïk ÔÈa ˜lÁÓ¿«≈≈»»»¿…∆
ÌÚ‰ „ÓÚiÂ e˙kL BÓk¿∆»««¬…»»
Lb (BcÏ) ‰LÓe ˜BÁÓ≈»…∆¿«ƒ«

‰p‰ ,'B‚ ÏÙÚ‰ Ï‡ של לאמתו  ∆»¬»∆ƒ≈
ÈÁÏ˙דבר  CiL ÌÚ‰ Ïk Ìb«»»»«»ƒ¿ƒ«

,ÏÙÚ‰ שלמעלה העצמי ' ה'העלם »¬»∆
ומבאר . שממשיך  כפי  מגילוי ,

vÓe „ÓÚn‰L ,ÌÈc˜‰e¿«¿ƒ∆««¬»«»
‡Ùeb "˜ÁÓ ÌÚ‰ „ÓÚiÂ"c¿««¬…»»≈»…»
משמעות  שלכאורה אף הרי  עצמו ,

ולא  מרחוק הוא שהעם היא הענין 

הדבר  ֿ מקום מכל  זו , לדרגא שייך 

Ì‰Ï LiL ‰BÓלעם˙eÎiL ∆∆≈»∆«»
ÌÈ‡ˆÓpL ‰ÈÁa‰ ÌÚƒ«¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ
elÈ‡ Èk ,‰pnÓ ÌB˜Ó ˜eÁa¿ƒ»ƒ∆»ƒƒ
‰ÈÁÏ ÏÏk ÌÈÎiL eÈ‰ ‡Ï…»«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
Ì‰ÈÏÚ ÏÙB ‰È‰ ‡Ï ,BÊ…»»≈¬≈∆
‰„ÈÓÚ" ÏL ÔBLl‰ eÏÈÙ‡¬ƒ«»∆¬ƒ»

"˜BÁÓ מרחוק עמידה גם כי  ≈»
מסויימת. ושייכות קשר  על  מוכיחה

ÔBLÏ ˙eÚÓLÓc ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿«¿»¿
˜ÁÓ ÌÚ‰ „ÓÚiÂ" e˙k‰«»««¬…»»≈»…
,‡È‰ "ÏÙÚ‰ Ï‡ Lb ‰LÓe…∆ƒ«∆»¬»∆ƒ
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כ      

להיֹות  ׁשּצרי מ ֹורה  ׁשה ּתֹורה  מה ּתֹורה , נלקח  ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה 

ּבנֹוגע  הענינים  ּפרטי וגם  ּבכלל , ה ּתפלה  ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָענין

לעב ֹודה  ועד  ה ּמצ ֹות , ּבק ּיּום  הן ה ּתפלה ], ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָלא ֹופן

ּדעה ּו" ּדרכי הענין 49ּד"בכל  להיֹות  צרי ּובזה  . ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָ

"ערפל  ּבחינת  ׁשּגם  הערפל ", אל  נּגׁש ",ּד"מ ׁשה  ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ה ּפׁשּוט  הרצ ֹון ענין ׁשה ּוא  סתר ֹו, ח ׁש ְְִִֶֶֶַַָָָָֹיׁשת 

ה ּתֹורה  ּבלימ ּוד  יּומ ׁש מה ּׂשגה , ְְְְִֵֶַַַַָָָָׁשּלמעלה 

ּדלימ ּוד  הענין ּכלל ּות  וזה ּו וה ּׂשגה . ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָּבהבנה 

הענינים  ׁשּגם  החסיד ּות , ּתֹורת  ה ּתֹורה , ְְֲִִִִִֶַַַַָָָּפנימ ּיּות 

צריכים  מה ּׂשגה , ׁשּלמעלה  ּדרזין ורזין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּדרזין

ּוכדברי  וה ּׂשגה , הבנה  ׁשל  ּבא ֹופן ּבלימ ּוד  ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹלבא 

ֿ עדן  נׁשמת ֹו (מה ֹור ׁש"ּב) אדמ ֹו"ר  ,50כ "ק  ְְְִֵֶַַָָ

ּכלימ ּוד  להיֹות  צרי החסיד ּות  ּתֹורת  ְְֲִִִִִֶַַָׁשּלימ ּוד 

הענין  ּכלל ּות  ּגם  וזה ּו ׁשּבּתֹורה . ּבגליא  ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָה ּסּוגיֹות 

ׁשמים  ּביראת  להיֹות  צרי ה ּתֹורה  ,51ׁשּלימ ּוד  ְְְִִִִִֶַַַָָָ

מ ּודג ׁש ׁשּבּה ׁשּבכתב , ּתֹורה  ּבלימ ּוד  רק  ְְְְִִֶֶַָָָָֹולא 

ההבנה  ענין מא ׁשר  יֹותר  כ ּו' ה ּקד ּוׁשה  ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָענין

ׁשעקר ּה ֿ ּפה , ׁשּבעל  ּבּתֹורה  ּגם  א ּלא  ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוהה ּׂשגה ,

ּבין  החל ּוק  (ּכּיד ּוע  והה ּׂשגה  ההבנה  ענין ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָה ּוא 

ותלמ ּוד  למ ׁשנה  וק ּבלה  הגם 52מקרא  ה ּנה  ,( ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ׁשל  ּתנּועה  עם  ק ׁשּורה  וה ּׂשגה  ְְְֲִֶֶַָָָָָָׁשהבנה 

ּתנּועה  ּפֹועלת  ׁשמים  יראת  ואיל ּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָהת ּפּׁשט ּות ,

צרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ההת ּפּׁשט ּות ),  הפ) ּכיּוּוץ  ְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשל 

- ׁשמים ' ו'יראת  וה ּׂשגה  ּבהבנה  לימ ּוד  ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָלהיֹות 

ׁשּמּצד  ׁשה ּכיּוּוץ  ּבלבד  זֹו ולא  יחד , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹׁשניהם 

א ּדר ּבה , א ּלא  וה ׂשגה , להבנה  יפריע  לא  ְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹה ּיראה 

וה ׂשגה  ּבהבנה  יתוּסף  ׁשמים ' ה 'יראת  ֿ ידי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשעל 

ׁשּגם  הערפל ", אל  נּגׁש "ּומ ׁשה  וזה ּו ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹּגּופא .

ה ּתֹורה , ּבלימ ּוד  למ ׁשה , נמ ׁש מה ּׂשכל , ׁשּלמעלה  ּפׁשּוט  רצ ֹון 'ערפל ', ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבחינת 

עלה  ּכ ּד"ׁשּתֹוק , הענין ּׁשּמצינּו מה  ּגם  וזה ּו ֿ ּפה . ׁשּבעל  ּתֹורה  ּגם  ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכֹולל 

ר ּבֹותינּו אמר ּו ּדה ּנה  ב ), סעיף  (כנ"ל  עקיבא  לר ּבי ּבׁשּיכ ּות  ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָּבמח ׁשבה "
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‰Bz‰Ó Á˜Ï ‰Ê,עצמהÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈvL ‰BÓ ‰Bz‰L ∆ƒ¿»≈«»∆«»»∆»ƒƒ¿ƒ¿«

‰ÏÙz‰ ÔÙB‡Ï Ú‚Ba ÌÈÈÚ‰ ÈËt Ì‚Â ,ÏÏÎa ‰ÏÙz‰«¿ƒ»ƒ¿»¿«¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈«¿∆«¿ƒ»
והיא  מהתורה באה הזמנים בסדר  לתורה הקודמת התפילה גם למעשה כן  ואם

התורה], מלימוד  בא התפילה לעבודת שהכוח פלא זה ואין  התורה, פי  על 

„ÚÂ ,˙Bˆn‰ Ìei˜a Ô‰≈¿ƒ«ƒ¿¿«
EÈÎc ÏÎ"c ‰„BÚÏ«¬»ƒ¿»¿»∆

"e‰Úc49 התורה בכוח בא שהכל  »≈
התורה. לימוד  ידי  ועל 

‰Êe מה (ובכל  התורה בלימוד  »∆
ממנו ) כוח ומקבל  CÈ»̂ƒשנמשך 

Lb ‰LÓ"c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿…∆ƒ«
˙ÈÁa ÌbL ,"ÏÙÚ‰ Ï‡∆»¬»∆∆«¿ƒ«
,B˙Ò CLÁ ˙LÈ ,"ÏÙÚ"¬»∆»∆…∆ƒ¿
ËeLt‰ ÔBˆ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»»«»

מוגדר  O‰Ó‚‰הלא ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»»
שכלית, eÓÈÏa„והבנה CLÓeÈ¿«¿ƒ

.‰‚O‰Â ‰‰a ‰Bz‰«»«¬»»¿«»»
„eÓÈÏc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ¿»¿ƒ
˙Bz ,‰Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»«
ÌÈÈÚ‰ ÌbL ,˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ∆«»ƒ¿»ƒ

ÔÈÊc ÔÈÊÂ ÔÈÊc וסודי סודות ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
שבתורה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰סודות

,‰‚O‰Ó נעלים הם עצמם שמצד  ≈«»»
אנושי  בשכל  ולרדת ÌÈÎÈ¿̂ƒƒמלבוא

ÏL ÔÙB‡a „eÓÈÏa ‡Ï»…¿ƒ¿∆∆
˜"Î È„Îe ,‰‚O‰Â ‰‰¬»»¿«»»¿ƒ¿≈
(a"LB‰Ó) "BÓ„‡«¿¿»«

Ô„ÚŒB˙ÓL50˙Bz „eÓÈlL , ƒ¿»≈∆∆ƒ«
˙BÈ‰Ï CÈˆ ˙e„ÈÒÁ‰ בעיון «¬ƒ»ƒƒ¿

והשגה  ובהבנה eÓÈÏk¿ƒ„השכל 
‡ÈÏ‚a ˙BÈ‚eq‰ הנגלה חלק «¿¿«¿»

‰BzaL.' וכו וההלכה הגמרא ∆«»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»»ƒ¿»
˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»»ƒƒ¿

ÌÈÓL ˙‡Èa51˜ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿«»«ƒ¿…«
ÓÈÏadaL ,˙ÎaL ‰Bz „e ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»

'eÎ ‰Le„w‰ ÔÈÚ L‚„eÓ¿»ƒ¿««¿»
‰‰‰ ÔÈÚ L‡Ó ˙BÈ≈≈¬∆ƒ¿««¬»»

,‰‚O‰‰Â שבגלל יותר  מובן  כן  ואם ¿««»»
מתוך  להיות צריך  הלימוד  הקדושה

שמים Bza‰יראת Ìb ‡l‡∆»««»

Úe„ik) ‰‚O‰‰Â ‰‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ d˜ÚL ,‰tŒÏÚaL∆¿«∆∆ƒ»»ƒ¿««¬»»¿««»»«»«
‰Ïa˜Â ‡˜Ó ÔÈa ˜eÏÁ‰ הבנה ללא גם בלימוד  עניין  יש שבהם «ƒ≈ƒ¿»¿«»»

eÓÏ˙Â„והשגה ‰LÓÏ52 עיקרי עניין  הם וההשגה ההבנה ),שבהם ¿ƒ¿»¿«¿
˙eËMt˙‰ ÏL ‰Úez ÌÚ ‰eL˜ ‰‚O‰Â ‰‰L Ì‚‰ ‰p‰ƒ≈¬«∆¬»»¿«»»¿»ƒ¿»∆ƒ¿«¿
והדבר  הלומד , האדם של  המציאות

המעלות  את ביטוי  לידי  מביא

שלו , È‡˙והכישרונות eÏÈ‡Â¿ƒƒ¿«
ÏL ‰Úez ˙ÏÚBt ÌÈÓL»«ƒ∆∆¿»∆

ıeeÈkהאישית (‰CÙהמציאות ƒ≈∆
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(˙eËMt˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ»»

„eÓÈÏ ˙BÈ‰Ï CÈˆ התורה »ƒƒ¿ƒ
˙‡È'Â ‰‚O‰Â ‰‰a«¬»»¿«»»¿ƒ¿«
BÊ ‡ÏÂ ,„ÁÈ Ì‰ÈL  'ÌÈÓL»«ƒ¿≈∆««¿…
„vnL ıeeÈk‰L „Ïaƒ¿«∆«ƒ∆ƒ«
‰‰Ï ÚÈÙÈ ‡Ï ‰‡i‰«ƒ¿»…«¿ƒ««¬»»

‰‚N‰Â'ה'כיווץ שלכאורה  למרות «¬»»
למנוע  עשוי  כי  לכך  לגרום יכול  היה

לפעול  והכישרונות מהיכולות

ŒÏÚLולהתבטא, ,‰ac‡ ‡l‡∆»«¿«»∆«
ÛqÂ˙È 'ÌÈÓL ˙‡È'‰ È„È¿≈«ƒ¿«»«ƒƒ¿«≈

‡Ùeb ‰‚N‰Â ‰‰a עצמה. «¬»»«¬»»»
Ï‡ Lb ‰LÓe" e‰ÊÂ¿∆…∆ƒ«∆
˙ÈÁa ÌbL ,"ÏÙÚ‰»¬»∆∆«¿ƒ«
ËeLt ÔBˆ ,'ÏÙÚ'¬»∆»»

,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL הרצון ∆¿«¿»≈«≈∆
שלמעלה  מוגדר  הלא העליון  האלוקי 

המוחין  LÓÏ‰,ממדרגת CLÓƒ¿»¿…∆
Ìb ÏÏBk ,‰Bz‰ „eÓÈÏa¿ƒ«»≈«

‰tŒÏÚaL ‰Bz שלימודה אף »∆¿«∆
שכלית. והשגה הבנה מתוך  הוא

ÔÈÚ‰ eÈˆnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»ƒ»ƒ¿»
‰ÏÚ Ck ,˜BzL"c¿¿»»»

"‰LÁÓa ברצון הקשור  עניין  ««¿»»
יורד  ולא מהמוחין  שלמעלה העליון 

התורה  ענייני  שאר  כמו  והשגה להבנה

‡È˜Ú ÈaÏ ˙eÎiLa דווקא ¿«»¿«ƒ¬ƒ»
eÓ‡ ‰p‰c ,( ÛÈÚÒ Ï"Î)¿ƒ¿ƒ≈»¿
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כי      

ׁשר ּבי 53ז"ל  הינּו עקיבא , ּדר ּבי א ּליּבא  ּכּוּלה ּו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

ׁשעקר ּה ֿ ּפה , ׁשּבעל  ּתֹורה  מק ֹור  ה ּוא  ְְֲִִֶֶֶַָָָָעקיבא 

עלה  ּכ ּד"ׁשּתֹוק , ּבענין ואיל ּו וה ּׂשגה . ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָהבנה 

ל ֹו ׁשאין ה ּפׁשּוט  הרצ ֹון מת ּבּטא  ְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבמח ׁשבה "

הפ מק  ׁשּזה ּו ט ֹוען ׁשה ּׂשכל  ועד  ּבּׂשכל , ֹום  ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

ׁשּגם  והינּו ׂשכר ּה"). וזה  ּתֹורה  ("זֹו ְְְְֵֶֶֶַַַָָָה ּׂשכל 

צרי ֿ ּפה  ׁשּבעל  ּתֹורה  ּבלימ ּוד  וה ּׂשגה  ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָּבהבנה 

ׁשּלמעלה  ה ּפׁשּוט  הרצ ֹון ּבחינת  ְְְְְִִֶַַַַָָָָלהמ ׁשי

ֿ ודעת . ִַַַַָמ ּטעם 

∑
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Ï"Ê eÈ˙Ba53e‰lek התורה כל  היינו  המשניות, Èacכל  ‡aÈl‡ «≈«¿«ƒ»¿«ƒ

,‡È˜Ú, לשיטתו ‰eÈמתאימים ¬ƒ»«¿
B˜Ó ‡e‰ ‡È˜Ú ÈaL∆«ƒ¬ƒ»¿
d˜ÚL ,‰tŒÏÚaL ‰Bz»∆¿«∆∆ƒ»»
ÔÈÚa eÏÈ‡Â .‰‚O‰Â ‰‰¬»»¿«»»¿ƒ¿ƒ¿»
‰ÏÚ Ck ,˜BzL"c¿¿»»»

"‰LÁÓa בא לא שהדבר  היינו  ««¿»»
בשכל , בהתלבשות אופן  בשום

ÔÈ‡L ËeLt‰ ÔBˆ‰ ‡ha˙Óƒ¿«≈»»«»∆≈
ÏÎOa ÌB˜Ó BÏ אפשרות ואין  »«≈∆

אותו , ויתפוס יקלוט האנושי  שהשכל 

) ÏÎO‰ CÙ‰ e‰fL ÔÚBË ÏÎO‰L „ÚÂ והתמיהה הטענה זו  שהרי  ¿«∆«≈∆≈∆∆≈∆«≈∆
.("dÎN ‰ÊÂ ‰Bz BÊ"»¿∆¿»»
‰‚O‰Â ‰‰a ÌbL eÈ‰Â¿«¿∆««¬»»¿«»»
‰tŒÏÚaL ‰Bz „eÓÈÏa¿ƒ»∆¿«∆
ההבנה  התורה של  זה שבחלק

והכרחי , עיקרי  עניין  היא וההשגה

לעיל , CÈLÓ‰Ïכמבואר  CÈ»̂ƒ¿«¿ƒ
ËeLt‰ ÔBˆ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»»«»

˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ולכן ∆¿«¿»ƒ««»««
שמים, יראת מתוך  להיות צריך  הלימוד 

לעיל . כמבואר 
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להיֹות  ׁשּצרי מ ֹורה  ׁשה ּתֹורה  מה ּתֹורה , נלקח  ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה 

ּבנֹוגע  הענינים  ּפרטי וגם  ּבכלל , ה ּתפלה  ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָענין

לעב ֹודה  ועד  ה ּמצ ֹות , ּבק ּיּום  הן ה ּתפלה ], ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָלא ֹופן

ּדעה ּו" ּדרכי הענין 49ּד"בכל  להיֹות  צרי ּובזה  . ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָ

"ערפל  ּבחינת  ׁשּגם  הערפל ", אל  נּגׁש ",ּד"מ ׁשה  ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ה ּפׁשּוט  הרצ ֹון ענין ׁשה ּוא  סתר ֹו, ח ׁש ְְִִֶֶֶַַָָָָֹיׁשת 

ה ּתֹורה  ּבלימ ּוד  יּומ ׁש מה ּׂשגה , ְְְְִֵֶַַַַָָָָׁשּלמעלה 

ּדלימ ּוד  הענין ּכלל ּות  וזה ּו וה ּׂשגה . ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָּבהבנה 

הענינים  ׁשּגם  החסיד ּות , ּתֹורת  ה ּתֹורה , ְְֲִִִִִֶַַַַָָָּפנימ ּיּות 

צריכים  מה ּׂשגה , ׁשּלמעלה  ּדרזין ורזין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּדרזין

ּוכדברי  וה ּׂשגה , הבנה  ׁשל  ּבא ֹופן ּבלימ ּוד  ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹלבא 

ֿ עדן  נׁשמת ֹו (מה ֹור ׁש"ּב) אדמ ֹו"ר  ,50כ "ק  ְְְִֵֶַַָָ

ּכלימ ּוד  להיֹות  צרי החסיד ּות  ּתֹורת  ְְֲִִִִִֶַַָׁשּלימ ּוד 

הענין  ּכלל ּות  ּגם  וזה ּו ׁשּבּתֹורה . ּבגליא  ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָה ּסּוגיֹות 

ׁשמים  ּביראת  להיֹות  צרי ה ּתֹורה  ,51ׁשּלימ ּוד  ְְְִִִִִֶַַַָָָ

מ ּודג ׁש ׁשּבּה ׁשּבכתב , ּתֹורה  ּבלימ ּוד  רק  ְְְְִִֶֶַָָָָֹולא 

ההבנה  ענין מא ׁשר  יֹותר  כ ּו' ה ּקד ּוׁשה  ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָענין

ׁשעקר ּה ֿ ּפה , ׁשּבעל  ּבּתֹורה  ּגם  א ּלא  ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוהה ּׂשגה ,

ּבין  החל ּוק  (ּכּיד ּוע  והה ּׂשגה  ההבנה  ענין ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָה ּוא 

ותלמ ּוד  למ ׁשנה  וק ּבלה  הגם 52מקרא  ה ּנה  ,( ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ׁשל  ּתנּועה  עם  ק ׁשּורה  וה ּׂשגה  ְְְֲִֶֶַָָָָָָׁשהבנה 

ּתנּועה  ּפֹועלת  ׁשמים  יראת  ואיל ּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָהת ּפּׁשט ּות ,

צרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ההת ּפּׁשט ּות ),  הפ) ּכיּוּוץ  ְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשל 

- ׁשמים ' ו'יראת  וה ּׂשגה  ּבהבנה  לימ ּוד  ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָלהיֹות 

ׁשּמּצד  ׁשה ּכיּוּוץ  ּבלבד  זֹו ולא  יחד , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹׁשניהם 

א ּדר ּבה , א ּלא  וה ׂשגה , להבנה  יפריע  לא  ְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹה ּיראה 

וה ׂשגה  ּבהבנה  יתוּסף  ׁשמים ' ה 'יראת  ֿ ידי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשעל 

ׁשּגם  הערפל ", אל  נּגׁש "ּומ ׁשה  וזה ּו ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹּגּופא .

ה ּתֹורה , ּבלימ ּוד  למ ׁשה , נמ ׁש מה ּׂשכל , ׁשּלמעלה  ּפׁשּוט  רצ ֹון 'ערפל ', ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבחינת 

עלה  ּכ ּד"ׁשּתֹוק , הענין ּׁשּמצינּו מה  ּגם  וזה ּו ֿ ּפה . ׁשּבעל  ּתֹורה  ּגם  ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכֹולל 

ר ּבֹותינּו אמר ּו ּדה ּנה  ב ), סעיף  (כנ"ל  עקיבא  לר ּבי ּבׁשּיכ ּות  ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָּבמח ׁשבה "
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ספ "ג.49) דעות הל' רמב "ם וראה ו. ג, שסח .50)משלי  ע ' ח "י  מוהריי "צ  אדמו"ר באג"ק  החיים 51)הובא עץ  קונטרס  ראה

ואילך. 316 ע ' חי "ד לקו"ש ואילך. 75 ע ' תרפ "ט  השיחות ספר וראה סע "ג 52)פכ"ב . ג, שה"ש גֿד. ה, ויקרא לקו"ת ראה

א.53)ואילך. פו, סנהדרין

    
‰Bz‰Ó Á˜Ï ‰Ê,עצמהÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈvL ‰BÓ ‰Bz‰L ∆ƒ¿»≈«»∆«»»∆»ƒƒ¿ƒ¿«

‰ÏÙz‰ ÔÙB‡Ï Ú‚Ba ÌÈÈÚ‰ ÈËt Ì‚Â ,ÏÏÎa ‰ÏÙz‰«¿ƒ»ƒ¿»¿«¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈«¿∆«¿ƒ»
והיא  מהתורה באה הזמנים בסדר  לתורה הקודמת התפילה גם למעשה כן  ואם

התורה], מלימוד  בא התפילה לעבודת שהכוח פלא זה ואין  התורה, פי  על 

„ÚÂ ,˙Bˆn‰ Ìei˜a Ô‰≈¿ƒ«ƒ¿¿«
EÈÎc ÏÎ"c ‰„BÚÏ«¬»ƒ¿»¿»∆

"e‰Úc49 התורה בכוח בא שהכל  »≈
התורה. לימוד  ידי  ועל 

‰Êe מה (ובכל  התורה בלימוד  »∆
ממנו ) כוח ומקבל  CÈ»̂ƒשנמשך 

Lb ‰LÓ"c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿…∆ƒ«
˙ÈÁa ÌbL ,"ÏÙÚ‰ Ï‡∆»¬»∆∆«¿ƒ«
,B˙Ò CLÁ ˙LÈ ,"ÏÙÚ"¬»∆»∆…∆ƒ¿
ËeLt‰ ÔBˆ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»»«»

מוגדר  O‰Ó‚‰הלא ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»»
שכלית, eÓÈÏa„והבנה CLÓeÈ¿«¿ƒ

.‰‚O‰Â ‰‰a ‰Bz‰«»«¬»»¿«»»
„eÓÈÏc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ¿»¿ƒ
˙Bz ,‰Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»«
ÌÈÈÚ‰ ÌbL ,˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ∆«»ƒ¿»ƒ

ÔÈÊc ÔÈÊÂ ÔÈÊc וסודי סודות ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
שבתורה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰סודות

,‰‚O‰Ó נעלים הם עצמם שמצד  ≈«»»
אנושי  בשכל  ולרדת ÌÈÎÈ¿̂ƒƒמלבוא

ÏL ÔÙB‡a „eÓÈÏa ‡Ï»…¿ƒ¿∆∆
˜"Î È„Îe ,‰‚O‰Â ‰‰¬»»¿«»»¿ƒ¿≈
(a"LB‰Ó) "BÓ„‡«¿¿»«

Ô„ÚŒB˙ÓL50˙Bz „eÓÈlL , ƒ¿»≈∆∆ƒ«
˙BÈ‰Ï CÈˆ ˙e„ÈÒÁ‰ בעיון «¬ƒ»ƒƒ¿

והשגה  ובהבנה eÓÈÏk¿ƒ„השכל 
‡ÈÏ‚a ˙BÈ‚eq‰ הנגלה חלק «¿¿«¿»

‰BzaL.' וכו וההלכה הגמרא ∆«»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»»ƒ¿»
˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»»ƒƒ¿

ÌÈÓL ˙‡Èa51˜ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿«»«ƒ¿…«
ÓÈÏadaL ,˙ÎaL ‰Bz „e ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»

'eÎ ‰Le„w‰ ÔÈÚ L‚„eÓ¿»ƒ¿««¿»
‰‰‰ ÔÈÚ L‡Ó ˙BÈ≈≈¬∆ƒ¿««¬»»

,‰‚O‰‰Â שבגלל יותר  מובן  כן  ואם ¿««»»
מתוך  להיות צריך  הלימוד  הקדושה

שמים Bza‰יראת Ìb ‡l‡∆»««»

Úe„ik) ‰‚O‰‰Â ‰‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ d˜ÚL ,‰tŒÏÚaL∆¿«∆∆ƒ»»ƒ¿««¬»»¿««»»«»«
‰Ïa˜Â ‡˜Ó ÔÈa ˜eÏÁ‰ הבנה ללא גם בלימוד  עניין  יש שבהם «ƒ≈ƒ¿»¿«»»

eÓÏ˙Â„והשגה ‰LÓÏ52 עיקרי עניין  הם וההשגה ההבנה ),שבהם ¿ƒ¿»¿«¿
˙eËMt˙‰ ÏL ‰Úez ÌÚ ‰eL˜ ‰‚O‰Â ‰‰L Ì‚‰ ‰p‰ƒ≈¬«∆¬»»¿«»»¿»ƒ¿»∆ƒ¿«¿
והדבר  הלומד , האדם של  המציאות

המעלות  את ביטוי  לידי  מביא

שלו , È‡˙והכישרונות eÏÈ‡Â¿ƒƒ¿«
ÏL ‰Úez ˙ÏÚBt ÌÈÓL»«ƒ∆∆¿»∆

ıeeÈkהאישית (‰CÙהמציאות ƒ≈∆
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(˙eËMt˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ»»

„eÓÈÏ ˙BÈ‰Ï CÈˆ התורה »ƒƒ¿ƒ
˙‡È'Â ‰‚O‰Â ‰‰a«¬»»¿«»»¿ƒ¿«
BÊ ‡ÏÂ ,„ÁÈ Ì‰ÈL  'ÌÈÓL»«ƒ¿≈∆««¿…
„vnL ıeeÈk‰L „Ïaƒ¿«∆«ƒ∆ƒ«
‰‰Ï ÚÈÙÈ ‡Ï ‰‡i‰«ƒ¿»…«¿ƒ««¬»»

‰‚N‰Â'ה'כיווץ שלכאורה  למרות «¬»»
למנוע  עשוי  כי  לכך  לגרום יכול  היה

לפעול  והכישרונות מהיכולות

ŒÏÚLולהתבטא, ,‰ac‡ ‡l‡∆»«¿«»∆«
ÛqÂ˙È 'ÌÈÓL ˙‡È'‰ È„È¿≈«ƒ¿«»«ƒƒ¿«≈

‡Ùeb ‰‚N‰Â ‰‰a עצמה. «¬»»«¬»»»
Ï‡ Lb ‰LÓe" e‰ÊÂ¿∆…∆ƒ«∆
˙ÈÁa ÌbL ,"ÏÙÚ‰»¬»∆∆«¿ƒ«
ËeLt ÔBˆ ,'ÏÙÚ'¬»∆»»

,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL הרצון ∆¿«¿»≈«≈∆
שלמעלה  מוגדר  הלא העליון  האלוקי 

המוחין  LÓÏ‰,ממדרגת CLÓƒ¿»¿…∆
Ìb ÏÏBk ,‰Bz‰ „eÓÈÏa¿ƒ«»≈«

‰tŒÏÚaL ‰Bz שלימודה אף »∆¿«∆
שכלית. והשגה הבנה מתוך  הוא

ÔÈÚ‰ eÈˆnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»ƒ»ƒ¿»
‰ÏÚ Ck ,˜BzL"c¿¿»»»

"‰LÁÓa ברצון הקשור  עניין  ««¿»»
יורד  ולא מהמוחין  שלמעלה העליון 

התורה  ענייני  שאר  כמו  והשגה להבנה

‡È˜Ú ÈaÏ ˙eÎiLa דווקא ¿«»¿«ƒ¬ƒ»
eÓ‡ ‰p‰c ,( ÛÈÚÒ Ï"Î)¿ƒ¿ƒ≈»¿
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א שבט, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

ובעמדנו למחרת יום ההילולא השנים עשר של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל,

יהי רצון - שכהתחלת וראש פרק השנים עשר של ההמשך באתי לגני - שנתן כ"ק מו"ח אדמו"ר 

ללמדו ביום ההסתלקות שלו - יתגלה אור א"ס למטה עד אין תכלית, ובזה יתגלה ג"כ האוצר דלמעלה,

ואשר  לא ראתה,  דעין  היא הבחינה  קץ,  אין  למעלה  אוצרו של ממה"מ הקב"ה, מה שהוא 

בשביל נצוח המלחמה,

למעלה - מלחמת הקדושה נגד הקליפה, ולמטה - מלחמת נה"א נגד נה"ב,

להכות בכורי מצרים, תוקף ועוצם המצרים וגבולים, ותוקף ועוצם הקליפה -

פותחים ונותנים האוצר ע"י שרי הפקידים שהם פקידי החיל והכוונה בזה - הם אנשי החיל,

ויהי כל זה בטוב הנראה והנגלה, וכמ"ש יפתח ה' לך את אוצרו הטוב וכהבקשה ואוצרך הטוב 

לנו תפתח,

ויבוא כל זה בפועל ועד למעשה, שהוא העיקר, ובמילואו באופן כדבעי לי' למיעבד - בלימוד 

התורה )נגלה וחסידות( בעבודת התפלה ובקיום המצות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

מ. שניאורסאהן



כב

      
מוגה  בלתי

 שמע שמועה  "מה  יתרו", "וישמע  פרשתנו, ריש  רש "י פירוש  לאחרי 1נתבאר  עכשיו, (רק 
מצרים  יציאת  לאחרי תיכף  ולא  סיני, למדבר  ֿ ישראל  בני באו שאז סיון חודש  ֿ סוף 2ראש  ים  קריעת  (

עמלק " להתגייר 3ומלחמת  כדי (לא  בא  שיתרו כדי 4- אלא ) ֿ ידי5, על  שנעשה  הקלקול  את  6לתקן

 חלישות -  למלחמה לצאת  שהעיז החוצפה  מפני (הן העמים  לעיני ֿ ישראל  בני של 
להם  שנעשו הנסים  מכל  להתפעל  מבלי ֿ ישראל  בני בדרך 7נגד  מלחמה , של  באופן שניצחוהו מפני והן ,

שיתרו 8הטבע  ֿ זה  ֿ ידי על  - לזה  והתיקון מדין",9), "כהן   זרה ֿ עבודה  בכל  מכיר  (שהיה 
והשגה  ידיעה  לו שהיתה  כו',10שבעולם , החיות  השפעת  היא  ֿ ידם  שעל  העולמות  שבכל  הממוצעים  בכל 

שטעה  בו 11אלא  החוצב  ביד  כגרזן אלא  שאינם  האמת  היפך  ושלטון, כח  להם  שיש  ),12לחשוב  ;
הביטול  בו נפעל  שכבר  לאחרי - זה  שכתוב 1314וכל  כמו הוביש 15, אשר  את  שמענו "כי

גו'". באיש  רוח  עוד  קמה  ולא  לבבנו וימס  גו' סוף  ים  מי את  ה '

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1" ה) יח , (פרשתנו שמ "ש משה היינו, חותן יתרו
ש" בגלל  זה הי ' ואשתו", שמע ובניו ("שמועה יתרו"

הי ' שהרי  משה, אל  ובניו אשתו את להביא בשביל  ולא ובא"),
בעצמו. לבוא הוצרך  ולא שליח , ע"י  אותם לשלוח  יכול 

ממדין,2) יצא יצי "מ  אודות ששמע לאחרי  שתיכף לומר ואין
קרוב  הי ' סיני  הר שהרי  - שבא עד  הליכתו זמן שנמשך  אלא
הלך  ש"משה מזה פרשתנו) (ריש הרמב"ן שמוכיח  כפי  למדין,

וכו'". מדין צאן לרעות שם
מנחם 3) (תורת בתחלתה דאשתקד  יתרו ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך ). 86 ע' חל "ט  התוועדויות -
גירסת 4) את מביא אינו מקרא של  בפשוטו רש"י  שהרי 

"מה א) קטז, (זבחים ובאהגמרא שמע והיינו,שמועה ."
שעוד  במדיןדאף למשה בהיותו אלקים עשה אשר כל  "את

לאחרי ורק להתגייר; בדעתו הי ' לא עדיין - גו'" עמו ולישראל 
משה, אל  "שבא אז שגם (אף ח ) (יח , וגו'" הי 'לחותנו 

"עתה  אמר אזי  ראי '), של  באופן ולא שמיעה , של  באופן רק זה
(שם, עליהם" זדו אשר בדבר כי  האלקים מכל  ה' גדול  כי  ידעתי 

יא).
את 5) ה' הוציא "כי  ששמע אף יצי "מ , לאחרי  משא"כ 

הי ' שלא (וכנ"ל  לבוא סיבה לו היתה לא - ממצרים" ישראל 
כו'). להתגייר בדעתו

רש "י 6) מדייק  "ולכן  :," בהמשך עמלק משא"כ 
כל  "את על  בפירושו ובבאר הענין, המן "בירידת - עשה" אשר

."
ח "ב 7) תה. ע' ח "א תר"ם סה"מ  (ראה בחסידות וכמבואר

עמלק, קליפת בענין ואילך ) תתפד  ע' תתעו. ע' כאשר ריש שגם
החוצפה  תוקף לו יש מהקב"ה, פרטית השגחה של  ענין רואה
השגחה  זו שאין - "ספק" בגימטריא "עמלק" - ספק להטיל 

הטבע. בדרך  ח "ו מקרה אלא פרטית,
פרשת 8) קורין פורים שקודם שבשבת ולהעיר - פורים. כמו
זכור.

שאול 9) כאשר שלכן, עמלק, הי ' שבו מקום באותו שהי '
בעמלק, להלחם אל הוצרך  שאול  "ויאמר ו) טו, ֿ א (שמואל  כתיב

עמלקי ".הקיני  מתוך  רדו סורו לכו יתרו) (בני 

פ"ד 10) (ח "ב במו"נ הרמב"ם מ "ש א 'וע"ד  אודות  ואילך)
ידיעה לו שהיתה  שהגיעהפילוסופים , עד  כו', החקירה  בחכמת

התשיעי , הפועל .לגלגל שכל 
מצד 11) שבאה טעות היינו, , של ענין ולא

ממענה גם ולהעיר - גם כו'. (ראה  אדמו"ר  מו"ח  מנחם כ "ק  תורת
התוועדויות  עמו- מדברים למה שטען לא' וש"נ) .279 ע' עלח "י 

אתה הנחת  האם  "אפיקורס ": שהוא  בשעה  בה  חושב תפילין ,
סעמיטשקעס") ("קנאקט  גרעינים שמפצח  מי  הוא ַש"אפיקורס"

שעוסק*ביוהכ "פ  מי  הוא  "אפיקורס" - וגם ?!... חכמה, בעניני 
בו" למרוד  ש"מכוין אלא רבונו", את ש"יודע ועד  אלקית, חכמה

שלימודו (תו"כ  והיינו, ועוד), יד. כו, בחוקותי  כדיופרש"י  הוא
ממדריגת  למטה הוא הנ"ל  באופן שמתנהג  מי  אבל  כו'; למרוד 

אדם!... בצורת נורמלית, לא בהמה - אדם
יותר)12) (ועוד  גם להזהיר צריך  זה היותרועל  במדריגות

תמר "אל ולדוגמא : - כג ,נעלות (משפטים בקרבו" שמי  כי  גו' בו
- עה"פ (פרש"י  רבו כשם ששמו מטטרון על  דקאי  - כא)
תמורה, מלשון בו", תמר "אל  מזהירים זה ועל  ב), לח , מסנהדרין
ד ), פל "ב, שמו"ר שם. סנהדרין (ראה בהקב"ה להחליפו שלא

בו. החוצב ביד  כגרזן אלא שאינו כיון
אצל  מגיעין "כשאתם אמר עקיבא שר' שמצינו מה גם וזהו
שלא  - ב) יד , (חגיגה מים" מים תאמרו אל  טהור שיש אבני 

לידע אלא  עליונים , ממים תחתונים  מים מציאות להפריד שזוהי 
(כמבואר  כלל  מציאות אינם לעצמם תחתונים מים ואילו אחת,

תתקעב)).בארוכה ע' תתקסד . ע' (ח "ב תער"ב בהמשך 
יתרו13) ראה מה מובן, אינו זאת, לולי  לבואכי  מדין כהן

הקלקול את ולתקן לבנ"י  עמלק.ולסייע  מלחמת ע"י  שנעשה
הי ' שיתרו מבנ "י ובפרט  הי 'רחוק  עמלק שהרי  עמלק , מאשר

מיצחק, שיצא עשו של  קטורה מזרעו בני  מזרע הי ' יתרו ואילו
מאברהם. שיצאו (מדין)

(כנ"ל 14) לבוא סיבה לו היתה לא קרי "ס לאחרי  שמיד  אלא
לתקן  כדי  בא עמלק מלחמת לאחרי  ורק ליצי "מ ), בנוגע 5 הערה

בפנים. כנ"ל  כו',
ֿ יא.15) יו"ד  ב, יהושע

                




כג      

עמלק  ומלחמת  ֿ סוף  ֿ ים  דקריעת  השייכות  שב 16וביאור  שלמרות  - הענינים  ֿ סוף בפנימיות  ֿ ים  קריעת 
אינו  עדיין שהחיבור  הוכיחה  עמלק  מלחמת  הנה  ֿ תורה ), למתן (כהכנה  ותחתון עליון חיבור  היה 
וזיכוך  בירור  ֿ ידי על  החיבור  את  ולהשלים  לתקן יתרו בא  ואז עדיין, מתנגדת  הקליפה  כי בשלימותו,

אמירתו  מעלת  (וכן יתרו שבהודאת  העילוי וזהו ֿ זה ; דמשה 17הלעומת  השירה  אמירת  לגבי ה '" "ברוך 
ֿ תורה  דמתן הענין נעשה  ֿ זה  ֿ ידי על  שדוקא  ֿ ישראל ), .18ובני

הרחוקים  הרשות  בעניני העבודה  ֿ ידי על  היא  לזה  שההכנה  יום , שבכל  ֿ תורה  למתן בנוגע  וההוראה 
בדוגמת  קדושה , בעניני העבודה  ֿ ידי על  כח ' ה 'נתינת  הקדמת  לאחרי עמלק , מלחמת  בדוגמת  מקדושה ,

ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - ֿ סוף  ֿ ים  74קריעת  עמוד  י"א  חלק 
ואילך .

: עמלק מלחמת  אודות  כששמע  בא  שיתרו מזה  נוספת  והוראה 
קרך " ("אשר  קרירות  - עמלק " "מלחמת  בעצמו מרגיש  יהודי  לידע ,19כאשר  צריך  קדושה , לעניני (

האלקים . להר  למדבר  ילך  שבנפשו ש "יתרו" - היא  לזה  שהעצה 

מאמר  תניא , פרק  ללמוד  היא  דעמלק  לקרירות  שהעצה  לחשוב  גדלות יכולים  אודות  מדובר  שבו חסידות ,
מקליפת  יפטר  ֿ סוף  ֿ כל  סוף  הנה  וכו', מאמר  עוד  כשילמד  לאט , ולאט  מעט , "יתחמם " ֿ זה  ֿ ידי שעל  ה ',

עמלק .

ֿ ידי על  לא  - היא  עמלק  קליפת  לבטל  שהעצה  ההוראה , באה  זה  אחר ועל  צעד  והדרגה , בסדר  הליכה 
אגרשנו " מעט  "מעט  להניח 20צעד , - אלא  ולהכניס , הרוחניים , והן הגשמיים  הן והמעלות , הענינים  כל  את 

האלקים . הר  - קדושה  בעניני התוקף , בכל  אינגאנצן"), זיך  ("אריינווארפן מציאותו כל  ַַַאת 

ושטות  עול  קבלת  ֿ ידי על  דוקא  אלא ) ודעת , טעם  ֿ ידי על  (לא  הוא  עמלק  קליפת  שביטול  וכידוע 
את  להכניס  צריך  ובזה  ודעת ; מטעם  שלמעלה  שטות דקדושה  הרוח  מצד  ֿ זה , על  שעבד  שבנפשו ה "יתרו "

רז "ל  (כמאמר  ודעת  מטעם  להפוך 21שלמטה  - שטות ") רוח  בו נכנס  ֿ כן ֿ אם  אלא  עבירה  עובר  אדם  "אין
דקדושה . לשטות  ֿ זה  דלעומת  השטות 

***

. הערפל אל  נגש  ומשה  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***
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שייכת:16) ובא") "שמע שיתרו (השמועה קרי "ס דלכאורה,
ממצרים" ישראל  את ה' הוציא "כי  הפסוק): (שבסיום ליצי "מ  (א)
גם  שהרי  בקרי "ס, היתה ממצרים היציאה ושלימות שגמר כיון -
אחרי רדפו ואח "כ  במציאותם המצריים נשארו יצי "מ  לאחרי 
יד , (בשלח  אחד " עד  בהם נשאר "לא כאשר בקרי "ס, ורק בנ"י ,

ממצרים  היציאה נשלמה -*כח ), הפרשה) (תוכן למ "ת (ב) ,
השייכות  מהי  אבל  ותחתון; עליון חיבור של  ענין ישנו שבשניהם

הרי  - עמלק למלחמת קרי "ס גילוישל  - קרי "ס הפכים: שני  הם
שכל  ובאופן וארץ, שמים מבריאת גם למעלה ביותר, נעלה אלקי 
ב  טו, (בשלח  ואנוהו" ֿ לי  א "זה ואומר באצבעו  מראה הי ' אחד 

המלובש  נס ע"י  הי ' הנצחון שאפילו - עמלק ומלחמת ובפרש"י );
והסתר, העלם של  ענין בודאי  שהיא המלחמה ועאכו"כ  בטבע,

אלקות. מגילוי  היפך 
יו"ד .17) יח , פרשתנו
שאז 18) (פל "ו)), בתניא (כמבואר לבוא דלעתיד  הגילוי  מעין

שאין  במדריגה שה"תחתון בתחתונים, דדירה הכוונה תושלם
ית'. לעצמותו דירה יהי ' ממנו" למטה תחתון

ובפרש"י .19) יט  כה, תצא
ל .20) כג , משפטים
א.21) ג , סוטה

                 
                

             
                  

               
      



כד     

 במאמר) לעיל  להאמור  התורה ,22בהמשך  ענין שהוא  מישראל , אחד  שבכל  משה  בחינת  אודות  (
ענינו  גם  ישנו - התפלה  עבודת  גם  כולל  העבודה , כללות  ענין שהוא  שבנפשו, העם  כל  אל  נמשך  שמזה 

כלל  ובדרך  פרט  בדרך  הם  הענינים  כל  (שהרי ישראל  לכללות  בשייכות  משה  של 23של  ענינם  שזהו ,(
גדול " "בית  בשם  שנקראים  הישיבות , התורה , תורה "24מוסדות  בו שמגדלין "מקום  אור 25, נמשך  ומשם  ,

תפלה " בו שמגדלין ד "מקום  גדול " "בית  וגם  ֿ ישראל , בני עבודת  עניני שאר  בכל  לקבל 25התורה  צריך 
התורה . בענין הוא  הגדלות  עיקר  כי  תורה ", בו שמגדלין מה "מקום 

ֿ כנסיות  הבתי הם  תפלה " בו שמגדלין "מקום  הנה  - נשיאינו רבותינו שייסדו למוסדות  ובנוגע 
הזקן  רבינו שיסד  כפי האריז"ל  נוסח  ֿ פי על  יתפללו שבהם  הזקן רבינו שיסד  גם 26וה "שטיבלאך " כולל  , ַ

לאחרי  גם  התפלה  מעבודת  ה "בכן" שיומשך  ובאופן התפלה , ובעת  התפלה  קודם  ההתבוננות  הכנת  ֿ ידי על 
שמגדלין ו"מקום  היום ; כל  בהנהגת  כבוד התפלה  עלֿידי  שנתייסדו  תמימים  תומכי  ישיבות  הם  תורה " בו

(מהורש"ב ) אדמו "ר  אדמו"ר קדושת  ֿ וחמי מורי קדושת  כבוד  מקומו ממלא  ובנו ֿ עדן ששם 27נשמתו ,
הערפל " אל  ד "נגש  באופן תורה  (במאמר 28לומדים  לעיל  כנזכר  ,29.(

תמימים  תומכי ישיבת  של  השנתית  החגיגה  מתקיימת  שמחר  שממנו 30וכיון תורה  בו שמגדלין (מקום 
אל  ד "נגש  באופן תהיה  וההשתתפות  בחגיגה , כולם  ישתתפו בודאי - לעיל ) כנזכר  ישראל , לכל  נמשך 

ש הערפל ", לסייע והיינו, אלא  השכל , של  והגבלות  ומדידות  בחשבונות  להתחשב  הגבלות ,לא  ללא  לישיבה 
שלמעלה  שבנפש  הפשוט  הרצון מצד  שמתחייב  הערפל "כפי אל  ד "נגש  הענין יהיה  ובמילא  ודעת , מטעם 

ֿ זה  ֿ ידי ועל  הישיבה ; עבור  ד "ערפל ") ההעלם  (דוגמת  הכמוסים  מהחסכונות  גם  ליטול  - בפשטות  גם 
הרחבה . של  ובאופן להם , המצטרך  בכל  המשתתפים  לכל  ברכה  שפע  יומשך 

גדול " "בית  - תמימים  תומכי בישיבות  הרחבה  שתהיה  ֿ רצון והן ויהי התלמידים  אצל  הן כפשוטו,
הרחבה  ומלמדים , משפיעים  הר "מים , בגשמיות ,אצל  והרחבה  ברוחניות 

רז"ל  שאמרו (שלא 31[ומה  להתפרש  יכול  ה "עוני" ענין הרי - כו'" מעוני התורה  את  המקיים  "כל 
(במאמר  כנ"ל  שמים , דיראת  להכיווץ  בנוגע  אלא ) שמים 29כפשוטו, ביראת  להיות  צריך  התורה  שלימוד  (

ובביטול ],

בקרוב  צדקנו, משיח  בביאת  שיתגלה  המקדש , בית  על  דקאי כפשוטו, גדול " ל "בית  נבוא  שמזה  ועד 
ממש .

***

- ערותך " תגלה  לא  אשר  מזבחי על  במעלות  תעלה  "ולא  פרשתנו, בסוף  רש "י פירוש  נתבאר 
הטעם  לפרש  שלא  היה  מוטב  האיסור 32דלכאורה , להיות  צריך  ֿ זה  ֿ פי שעל  כיון ערותך ", תגלה  לא  "אשר 

במעלות  גם  גו'" תעלה  המקדש 33ד "לא  בכל  חדש 34שהיו ענין ללמד  בא  שבכתוב  שהטעם  מוכח  ומזה  ,
ויש  הואיל  תורה  אמרה  בזיונן , על  להקפיד  דעת  בהם  שאין  הללו אבנים  ומה  ֿ וחומר , קל  דברים  "והרי -
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(22.(241 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם (תורת פ"ד 
ט .23) כה, ֿ ב מלכים
וש"נ.24) .113 ע' שם מנחם תורת גם ראה
רע"א.25) כז, מגילה
וש"נ.26) .311 ע' חי "ד  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.27) .227 ע' שם מנחם תורת גם ראה
יח .28) כ , פרשתנו
(29.(242 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם (תורת פ"ה
חכ "ג30) (אג "ק זו שנה שבט  טו"ב חנוכה; זאת מכתב ראה

זו. לחגיגה בקשר - ואילך ) שכח  ע' ואילך ; שה ע'
מ "ט .31) פ"ד  אבות
(אף 32) הטעם תורה כתבה ציוויים שבכו"כ  - ובהקדים

רצון  להיותם עול , קבלת מצד  להיות צריך  המצוות קיום שעיקר
המצוה  בקיום חיות יתוסף הטעם ידיעת שע"י  כדי  העליון)

כו'); שלמעלה החכמה עם העשי ' את לחבר החסידות: (ובלשון
מוטב  ולכן כו', אדרבה הרי  - כו' קושיא מעורר הטעם כאשר אבל 

טעם. ללא הציווי  שיהי ' הי '
בענין 33) כידוע נעלה, הו"ע שבמקדש המעלות ענין והרי 

"שיר או המעלות" א."שיר קכ , תהלים פרש"י  (ראה למעלות"
א). קכא,

שבנין 34) דכיון לומר, יש המעלות לענין שבנוגע ולהעיר,
(דברי השכיל " עלי  ה' מיד  בכתב ש"הכל  באופן הי ' ביהמ "ק
לבנות  הציווי  הנה רע"א), סב, זבחים וראה יט . כח , ֿ א הימים
(וכמו  במעלות" תעלה ד "לא האיסור את שולל  במקדש מעלות
עץ" גו' תטע ד "לא האיסור את שולל  במקדש עץ לבנות שהציווי 
פסיעה  לפסוע מהאיסור יוקשה עדיין אבל  כא)); טז, שופטים (פ'
זה  ומצד  השכיל "). עלי  ה' ד "מיד  התירוץ שייך  לא זה (ועל  גסה
פוסע  אתה אי  ש"עליו ללמדנו "עליו", תיבת להוסיף הכתוב צריך 



כה      

) צורך  בהם בהם  תנהג  לא  ההיכל )) שלפני למעלות  בנוגע  ֿ כן ֿ שאין (מה  המזבח  על  לעלות  כדי
" (בלבד , בזיון מנהג  בזיון(אפילו) דחשיב  ערוה ", יוצרך לגילוי בדמות  שהוא  חבירך  ,(

" כלפי הוא  שהבזיון כיון בזיון, מנהג  בו לנהוג  (שאין ֿ וכמה " ֿ כמה  ֿ אחת  על  בזיונו על  ")ומקפיד 
ואילך . 119 עמוד  כא  חלק  ֿ שיחות  בלקוטי  ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  -

***

. תורה מתן - היא  השבוע  פרשת  של  הנקודה 
ֿ תורה  דמתן לענין מגיע  ואינו דומה  אינו יתרו שבפרשת  ֿ תורה  דמתן שהענין ֿ פי ֿ על  שבחגואף 

בזה  ֿ צדק ' ה 'צמח  ביאור  וכידוע  דעות 35השבועות , יש  ולכן יתרו שקריאת 36, שבפרשת  הדיברות  עשרת 
השבועות ) בחג  (כמו העליון בטעם  להיות  צריכה  הוא אינה  יתרו פרשת  של  ונקודתה  ענינה  גם  הרי -

הזקן  רבינו שפוסק  כפי - הוא  והדין ֿ תורה , דמתן בטעם 37ענין הדיברות  עשרת  קורין יתרו בפרשת  שגם  -
העליון.

חז"ל  אמרו ומכל 38והנה  געה ", לא  שור  כו' צווח  לא  "צפור  ֿ תורה  את שבמתן שומעין היו רוחות  ד '
"אנכי  אלקיך "39הדיבור  .40ה '

מישראל , אחד  כל  בעבודת  הוראה  מהוה  זה  וענין

הברכה :- וכנוסח  יום , ובכל  דור  בכל תמיד , ישנו דמתן ֿתורה  הענין הוה שהרי  לשון התורה ", .41"נותן
"וידבר  שלאחרי לכך  הטעמים  אחד  "לאמר "42וזהו כתיב  האלה " הדברים  כל  את  לדורות 43אלקים  דהיינו, ,

הזמנים  בכל  ֿ תורה  דמתן הענין ונשנה  חוזר  שמאז ֿ לברכה 44הבאים , זכרונם  רבותינו אמרו ולכן "מה 45,
כו'" כאן אף  ובזיע , וברתת  וביראה  באימה  -להלן

ה "חי" בחלק  גם  אלא ) שבו, ה "מדבר " בחלק  רק  (לא  נשמע  להיות  צריך  אלקיך " הוי' ד "אנכי שהענין
דומה  אינו מסויימים  ענינים  ומצד  מסויימים  שבזמנים  בנפשיה  איניש  שידע  כפי וכו', שור  צפור , שבו:

אדם  לבני אפילו אלא ) למלאכים , רק  להיות 46(לא  צריך  אלו וענינים  בזמנים  גם  הנה  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  ...
דעהו" דרכיך  ד "בכל  הענין תוכן שזהו - אלקיך " הוי' ד "אנכי הענין עצמם 47נשמע  ש "דרכיך " והיינו, ,

קדושה  .48נעשים 

יופי  של  באופן יודפסו שהספרים  רצה  אדמו"ר  ֿ וחמי ֿ מורי ֿ קדושת  שכבוד  לכך  הטעמים  אחד  גם  וזהו
לקדושה . לנצלם  צריכים  וחיצוניים  גשמיים  ענינים  שגם  כיון - חיצוני ענין שזהו ֿ פי ֿ על  אף  והידור ,

 הרדיו ֿ ידי על  התניא  לימוד  עם  גם  קשור  זה  ועתה 49ענין שנים , חמש  במשך  כבר  שנהוג  כפי -
(בעיקר  בהם  משתמשים  שאחרים  אלו גם  הטבעיים , הכחות  כל  כי, - הששית  השנה  עבור מתחילה  (

לקדושה . מנוצלים  להיות  צריכים  ֿ רצויים , בלתי ענינים 
מלבד  הנה  - התורה  פנימיות  וגם  תורה , ברדיו שלומדים  ֿ זה  ֿ ידי על  לקדושה , זה  כח  מנצלים  וכאשר 
ֿ ושלום  חס  פוגעת  אינה  ֿ רצויים  בלתי ענינים  עבור  זה  בכח  שמשתמשים  אחרים  שיש  שהעובדה  זאת 

טומאה " מקבלין תורה  דברי "אין שהרי טהרה ,45בתורה , של  ענין פועלת  שהתורה  - מזה  יתירה  אלא  ,
לאש  נמשלה  תורה  בנורא "45שהרי טבילותא  ו"עיקר  ,50.
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הקדשים" ובקדש בהיכל  גסה פסיעה פוסע אתה אבל  גסה, פסיעה
במעלות  תעלה "ולא רק כתוב הי ' אם משא"כ  עה"פ); (מכילתא

מלכתחילה. לקושיא מקום הי ' לא אזי  טעם, ללא מזבחי ", על 
(35.119 ע' תש"ג  סה"ש ראה
תצד .36) ר"ס או"ח  מג "א ראה
סי "א.37) שם
ספכ "ט .38) שמו"ר
ה.39) ו, ואתחנן ב. כ , פרשתנו
ב).40) (סד , תכ "ב תקו"ז כה. שמות תנחומא ט . פ"ה, שם

פל "ו. תניא
ואתחנן 41) ובכ "מ . א. כג , תזריע לקו"ת א. כה, של "ה ראה

ו. ה,

א.42) שם,
א.43) מ , שה"ש לקו"ת גם וראה ב. סז, פרשתנו תו"א ראה
א .44) מב , שם  לקו"ת  שם . תו"א עד"ז ראה 
וש"נ.45) א. כב, ברכות
א.46) טז, חגיגה ראה
ספ"ג .47) דעות הל ' רמב"ם וראה ו. ג , משלי 
(48- מנחם (תורת סי "ט  כסלו י "ט  שיחת גם ראה

וש"נ. .(26 ע' חמ "ב התוועדויות
אדר 49) מבה"ח  שקלים, פ' משפטים, ש"פ שיחת גם ראה

שם  .(119 ע' חל "ט  התוועדויות - מנחם (תורת סט "ו דאשתקד 
וש"נ. .202 ע' חמ "א

סע"א.50) לט , סנהדרין



כו     

 תשים אשר  המשפטים  "ואלה  - הבאה  הפרשה  עם  זה  לקשר  לפניהם ":ויש
הראשונים "א ) על  מוסיף  משפטים ,51"ואלה  בפרשת  מדובר  אודותם  לחבירו אדם  שבין שהענינים  -

שבפרשת  אלקיך " הוי' ל "אנכי עד  למקום  אדם  שבין הענינים  הראשונים ", "על  ומיוסדים  בהמשך  באים 
אנושי. בשכל  גם  אלקיך " הוי' ד "אנכי  הענין את  שממשיכים  לעיל  האמור  ֿ דרך  על  - יתרו

בירושלמיב ) "אוצר "52איתא  שפירושו  "סימה " מלשון הוא  ומתאים ש "תשים " התורה . פנימיות  על  דקאי  -
הזקן רבינו פירוש  עם  דאורייתא ש "לפניהם "53גם  שסתים  (כידוע  הנשמה  פנימיות  "לפנימיותם ", היינו
דנשמה  סתים  עם  לפניהם ":54קשור  ד "תשים  הפירוש  גם  ישנו זה  עם  וביחד  "סדורה ); - "תשים "

פנים "51בפיהם " לו "להראות  - "לפניהם " והיינו,55, סתים , עם  שקשור  ("תשים ") דאורייתא  סתים  שגם 
עליונים  חיבור  - פנים " לו ו"להראות  בפיהם " ד "סדורה  באופן להיות  צריך  ("לפניהם ") דנשמה 

.56ותחתונים 

שאין  א ) (סעיף  לעיל  וכאמור  ֿ סוף , ים  קריעת  בדוגמת  בקדושה , וגליא  דסתים  החיבור  רק  שזהו אלא 
"השם  יהיה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  לקדושה , ֿ זה  הלעומת  הפיכת  - עמלק  מלחמת  גם  להיות  צריך  אלא  מספיק , זה 

שלם " והכסא  .57שלם 
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משפטים.51) ר"פ פרש"י 
שם.52) ובפ"מ  סה"ז, פ"ב ע"ז
ג .53) עה, משפטים תו"א
ובכ "מ .54) ג . ה, ויקרא לקו"ת א. עג , זח "ג  ראה

ב.55) נד , עירובין
ואילך .56) 100 ע' חל "ג  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
בשלח .57) ס"פ פרש"י  תצא. ס"פ תנחומא
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.56ותחתונים 
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המשך ביאור למס' חולין ליום שני עמ' א

             

       
         

           
          

        
    
      

           
         

           
        
       

            

          
         

        
       

    
         

          
         

           
          
         

      



















































המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמ' א



כז

      
      

איתא ...ג . - וגו'" נחם  "ולא  הפסוק  על 
מסעות ,39במדרש  י"א  ישראל  לארץ  "ממצרים  :

שנאמר  שנה , מ ' המדבר  דרך  הקב "ה  נשאם  40אלא 

מחורב  יום  עשר  ויהי 41אחד  ואח "כ  בארבעים 42,
אלקים ".43שנה  נחם  ולא  נאמר  לכך  ,

הקב "ה  נשאם  מסעות  ש "י"א  הענין ובביאור 
למעליותא  שנה " מ ' המדבר  לומר :44דרך  יש  -

המסעות ) (י"א  מחורב " יום  עשר  "אחד  בפירוש 
במדרש  .45איתא  שבעשרה  "מיוחד  על  .שקאי

אנכי  הדברות , לכל  ראש  שהוא  אחד  ה '46שהוא 
מחורב " יום  עשר  ש "אחד היינו על אלקיך", מורה 

שניתנו  הדברות  מ (עשרת  שלמעלה  אחד  בחי'
בחושבן" ולא  חד  הוא  "אנת  בחי' ,47ב )חורב ,

ספירות מהותו מעשר  שלמעלה  ית ' .48ועצמותו 

גו' נחם  ש "לא  בכך  הקב "ה  שכוונת  לומר , ויש 
. מסעות  "י"א  המדבר " דרך  גו' נשאם ויסב  .

"אחד  שבחינת  היא , שנה ", מ ' המדבר  דרך  הקב "ה 
שלמעלה  בחושבן", ולא  חד  הוא  ("אנת  עשר "
ותתגלה  תומשך  הדברות ) ועשרת  ספירות  מעשר 
ארבעים  במשך  במדבר  ההליכה  ע "י בפנימיותם 

לבינה " ארבעים  ("בן "נתן 49שנה  שבהם  ה '50),
לשמוע ", ואזנים  לראות  ועינים  לדעת  לב  לכם 
וחכמת  רבו של  דעתו סוף  על  עומד  אדם  "שאין

שנה "51משנתו  ארבעים  הגילוי 52עד  יהי' שאז ,
עשר " "אחד  שימשיכו 53דבחי' אלא  עוד  ולא  ,

הגשמית , הלזו בארץ  גם  עשר " "אחד  בחי' ויגלו
ישראל  לארץ  הכניסה  תהי' בשלימות .54שעי"ז

בהתחלת  גם  מרומז זה  שענין ולהוסיף ,
על  שרומז - העם " את  פרעה  בשלח  "ויהי הפרשה :

לפרעה" "חמישית בחי' דקדושה, ,55פרעה
נהורין""ד  כל  מיני' ואתגליין (בחי'56אתפריעו

הוא  "אנת  ע "ד  הוי', שם  אותיות  מד ' שלמעלה 
הוא  העם ") את  פרעה  ("בשלח  זה  וענין חד ").
ויסב  גו' אלקים  נחם  "ולא  הכתוב  להמשך  הטעם 
כדי  - שנה  ארבעים  במשך  גו'", המדבר  דרך  גו'

בפנימיות . תומשך  דקדושה  פרעה  שבחי'

שבהפטרה  דבורה  בשירת  גם  "בפרוע ומרומז -
ארבעים  הארץ  ותשקוט  גו' בישראל  פרעות 

פרעות "57שנה " ד "בפרוע  נעלה  היותר  שהגילוי -
נמשך  נהורין") כל  מני' ואתגליין ("דאתפריעו
באופן ב"הארץ" גם ידם ועל "בישראל"

ופרש"י39) יל "ש ספרי  גם וראה יג . פ"כ , פרשתנו שמו"ר
.(44 הערה לקמן (וראה ב א, דברים

שם.40) דברים
ברנע,41) קדש עד  וגו' יום עשר אחד  שמ "ש ליום, "מסע

קרוב  אדום ארץ גבול  קצה שהיא לקדש מגיעים היו יום שבי "א
מהרז"ו). (פי ' לא"י "

ג .42) שם,
ויסב 43) גו' נחם "ולא שלאחרי  - בפרשתנו גם שעד "ז וי "ל 

ישראל  "ובני  לה) (טז, הפרשה בהמשך  נאמר המדבר", דרך  גו'
המן את אכלו ."נושבת ארץ אל  בואם עד 

מ '44) המדבר דרך  הקב"ה ש"נשאם שם, לשמו"ר במפרשים
שם. ופרש"י  יל "ש כבספרי  מעשיהם", "שקלקלו מפני  שנה"
הפסוק  פירשו ופרש"י  יל "ש בספרי  כי , צ"ע, פירושם ולכאורה

שהוא מחורב" יום עשר "אחד   בשמו"ר משא"כ  ,
לדברי שייך  זה שאין גו'", אלקים נחם "ולא הפסוק מפרש
שלפני שם, בשמו"ר הענין מכללות מזה: ויתירה התוכחות*.

גו'" אלקים נחם "ולא מפרש זה מאמר ולאחרי  
 ממצרים הוציאן שהקב"ה לאחרי  שגם הקב"ה, של  בניו ,

   שהשליכם עד  כו', אותם שעבדו שהמצריים זה על 
במ ' אלא יום בי "א נחם" (ש"לא זה בפירוש שגם משמע, לים,

ישראל . של  מעלתן מודגשת שנה)
ח .45) פמ "ב, שמו"ר
ב.46) כ , יתרו
א).47) (יז, בהקדמה תקו"ז
ע'48) עטר"ת סה"מ  יט . ע' דברים אוה"ת מח . ע' אור יהל 

תקפז. תקנב.

    " :   .. 
           
           

  

ספ"ה.49) אבות
ע"ב).50) ריש ה, (מע"ז ו שם, ופרש"י  ג  כט , תבוא
לעצמו"51) שהוא  כמו חכמתו ופנימיות שם "עומק  (סה"מ 

תקנז). ע'
(52- יום ארבעים בהר משה הי ' זה שלמעלה ומטעם יום  כי 

יח) ע ' שם  (אוה "ת  כשנה  .חשוב 
בעשתי53) שנה בארבעים "ויהי  - הכתוב בהמשך  גם ומרומז

שלאחרי  חודש", בחי 'עשר ומתגלה נמשכת שנה" "ארבעים 
עשר ". "עשתי 

"אחד 54) - (י "א) א"י  ר"ת ישראל  שארץ הרמז) (ע"ד  להעיר
עשר. שמספרו י ' ואח "כ  אחד , שמספרו א' עשר",

כד .55) מז, ויגש
ואילך .56) 136 ע' לעיל  בארוכה וראה א. רי , זח "א
ֿ לא.57) ב ה, שופטים ס'



כח             

העבודה  ע "י ובפנימיות ) (בהתיישבות  ד "ותשקוט "
שנה ". "ארבעים  במשך 

ע "י)ד . (ונעשה  עם  קשור  ה "ז יותר  ובפרטיות 
בנ"י  הליכת  - ומהם  שבפרשה , הענינים  פרטי
מ "ב  פרטי בכל  המדבר ") דרך  גו' ("ויסב  במדבר 
בואם  ("עד  שנה  הארבעים  במשך  שהיו המסעות 

נושבת " ארץ  -58אל  שבפרשתנו מהמסעות  החל  ,(
המדבר " בקצה  באתם  ויחנו מסוכות  ,59"ויסעו

מדבר  אל  ויצאו גו' "ויסע  קרי"ס , לאחרי ובפרט 
גו'" מדבר 60שור  אל  גו' ויבואו גו' "ויסעו ,

וגו'"61סין" למסעיהם  סין ממדבר  גו' "ויסעו ,62:

במדבר 63ידוע  בנ"י בהליכת  הכוונה  שתכלית 
ב "מדבר  שנפלו הקדושה  ניצוצות  לברר  כדי היא 

(עולם 64העמים " ביותר  נעלית  מדרגא  ששרשם  ,
שישראל  ועי"ז התיקון), מעולם  שלמעלה  התהו

הקדושה  ניצוצות  לשרשם מבררים  אותם  ומעלים 
נמשכת  זו.ומקורם , נעלית  דרגא  אצלם  ומתגלה 

הקדושה  שניצוצות  - בזה  שנפלווהענין
מבחי' שרשם  העמים " עשר "ב"מדבר  "אחד 

שממנו  המקיף  בחי' מהשתלשלות , שלמעלה 
דלעו"ז  כתרין די"א  היניקה  כמרומ 65נעשית  ז ,

הר  דרך  מחורב  יום  עשר  "אחד  הכתוב  בלשון
שעיר " להר  "דרך  הם  יום " עשר  "אחד  66שעיר ",

הניצוצות  בבירור  ישראל  של  עבודתם  וע "י (ח "ו),
עשר " "אחד  בבחי' ומקורם  לשרשם  והעלאתם 

עשר "67דקדושה  "אחד  בחי' ומתגלה  נמשכת  ,
שההמשכה  בפנימיות , המקיף  (המשכת  בישראל 

דוקא  הראוי למקום  אצלם 32היא  ניתוסף  ועי"ז ,(
התומ "צ , בעניני עבודתם  לגבי יותר  גדול  עילוי
שלימות  ספירות , עשר  עם  הקשורים  הדברות  עשרת 

והגבלה  במדידה  .68הקדושה 

"י"א  שבין בהחילוק  ביאור  להוסיף  ויש 
מסעות ) (מ "ב  במדבר  לההליכה  יום ) (י"א  מסעות "

שנה  ארבעים  מוליכם 69במשך  הקב "ה  הי' שאילו -
ע "י  (רק ) הבירור  הי' יום ) (בי"א  מסעות  בי"א 
עשר ) אחד  (בחי' עליון אור  וגילוי המשכת 
במציאות  כ "כ  פועל  שאינו למטה , מלמעלה 
מ ' המדבר  דרך  הקב "ה  "נשאם  ולכן התחתון,
של  עבודתם  ע "י (גם ) הבירור  יהי' שעי"ז שנה ",
בהתחתון  שהפעולה  למעלה , מלמטה  בדרך  ישראל 
העילוי  גם  ישנו זה , עם  וביחד  בשלימותה ; היא 
עשר ", "אחד  בחי' עליון, אור  וגילוי דהמשכת 
ע "י  אליו להגיע  אפשר  (שאי למטה  מלמעלה 
והגבלה ) במדידה  שהיא  למעלה  מלמטה  העבודה 

. מסעות  "י"א  מ '- המדבר  דרך  הקב "ה  נשאם  .
למעלה70שנה" מלמטה בדרך שהבירור -

דבחי' הגילוי בכח  ונעשה  חדור  שנה ) (בארבעים 
למטה  מלמעלה  עשר  המעלות 71אחד  ב ' (חיבור 

יחד ). גם  למעלה  ומלמטה  למטה  דמלמעלה 
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לה.58) טז, פרשתנו
כ .59) יג ,
כב.60) טו,
א.61) טז,
א.62) יז,
ובכ "מ .63) ואילך . ג  פח , מסעי  לקו"ת ראה
לה.64) כ , יחזקאל 
עשר 65) בקדושה כי  בק"נ, שהם ניצוצות י "א הם יום "י "א

(פנ"י י "א"* הם גורע המוסיף כל  בקליפה אבל  עשר, אחד  ולא
וש"נ). יז. ע' שם באוה"ת הובא - דברים ר"פ

י "66) יוחאי  בן שמעון ר' "אמר ז: פמ "ב, שמו"ר יום ראה א
היו יום וכ "ט  הקב"ה עם העגל ,היו את  לעשות  היאך מתחשבים 

עשר  אחד  הר כמ "ש דרך  עשו, לדרכי  באו ואח "כ  מחורב, יום
היו  יום וי "א הקב"ה עם היו יום כ "ט  אומר יעקב בן ור"א שעיר.
הר  דרך  יום עשר אחד  כמ "ש העגל , את לעשות היאך  מתחשבין
וסה"מ  באוה"ת ונתבאר הובא - שעיר" מעשה שעשו שעיר,

שם**. עטר"ת

      
..

      
          

      "

(67. יומין "עתיק דקדושה שערות - דקדושה "שעיר" .וכן
דיקנא. תיקוני  י "ג  נקא", כעמר רישי ' שער

על 68) מארז"ל  בביאור ואילך ) שסג  (ע' פרשתנו אוה"ת ראה
הקריב", "ופרעה לאביהםהפסוק ישראל של לבן ש"הקריב

(ראה  שהקריב שבשמים " - ה) פכ "א, שמו"ר ח . פרשתנו תנחומא
בחושבן", ולא חד  הוא "אנת לפרעה", "החמישית לבחי ' אותם

עיי "ש.
אלא69) שם. עטר"ת וסה"מ  אוה"ת גם מבוארראה ששם 

בדרך הבירור מעלת  (בעיקר) וכיון ,' הי
גם מבואר וכאן למעלה, מלמטה בדרך  הבירור הבירור צ"ל 

בדרך   כאן המדרש שבמאמר להאמור בהתאם ,
שנה.מודגשת ארבעים במדבר שבהליכה
הם 70) במדבר ישראל  שנתעכבו שנה שמ ' - יותר ויומתק

תתעג , ה') (כרך  וישלח  (אוה"ת שנה" ארבעים בן עשו "ויהי  כנגד 
דלעו"ז. די "א הבירור נעשה שבהם א),

עדיין 71) נכלל  "אינו למעלה מלמטה בדרך  בהבירור כי ,
האלקות  בבחי ' לא (ובודאי  אלקות בבחי ' להיות ממש בקדושה

שם). עטר"ת (סה"מ  כו'" שני  בירור וצ"ל  חד "), הוא ד "אנת

   ."   
   ,   "  

    ."



כט              

הפרשה  שבסיום  עמלק  למלחמת  בנוגע  ועד "ז
"אין  גו'", בעמלק  לה ' מלחמה  ֿ ה  י כס  על  יד  "כי -
- עמלק " של  שמו שימחה  עד  כו' שלם  השם 
י"א  בחי' (שעיר ), עשו של  מזרעו הוא  ש "עמלק "
וע "י  שעיר "), הר  גו' יום  עשר  ("אחד  דלעו"ז

(ע "י 72(בירור  אמחה " ["מחה  עמלק  ו)מחיית 
אמת  ר "ת  ישראל ), (ע "י ו"תמחה " ,73הקב "ה )

בחי' בישראל  ומתגלה  נמשכת  תמחה ], מחה  אמחה 
י"ה  רק  לא  שלם ", ד "השם  שזהו"ע  דקדושה , י"א 
י"א , בגמטריא  ו"ה , גם  אלא  ֿ ה "), י כס  על  יד  ("כי
בכל  עשר " "אחד  בחי' וגילוי המשכת  על  שרומז

עניני הנפש פרטי כחות  עשר  שמצד  העבודה 
(ו"ה והנגלות" (י"ה) ל"הנסתרות שנחלקים

.74נגלות )

למשה  וביאתו יתרו להודאת  בנוגע  ועד "ז
דיתרו  שהגיור  - יתרו) פרשת  הו"ע 75(בהתחלת 

למטה  שנפלו הקדושה  ניצוצות  ששרשם 76בירור  ,
והעלאתם  בירורם  וע "י דקדושה , י"א  בבחי'
ישראל , אצל  ויתרון הוספה  נעשה  ומקורם  לשרשם 
על  שרומז בתורה ", אחת  פרשה  "יתר  שזהו"ע 
שלמעלה  מחורב ", יום  עשר  "אחד  דבחי' ההוספה 

מחורב  שניתנו הדברות  .77מעשרת 

שבפרשיות ה . הענינים  שפרטי לבאר  יש  עפ "ז
תורה  דמתן להשלימות  הכנה  הם  ויתרו בשלח 

לבוא : לעתיד 

שבו 32ידוע  כיון ֿ פעמי, חד  הו"ע  ֿ תורה  שמתן
ע "י  שמתחדשים  התורה  עניני כל  רק  (לא  ניתנו
לעתיד  שיתגלו התורה  עניני גם  אלא ) ותיק , תלמיד 
חדשה  "תורה  נאמר  ואעפ "כ  הקב "ה . ע "י לבוא 

היו  תורה  שבמתן כיון ממש , חידוש  תצא ", מאתי
כך , כדי עד  לגמרי, ההעלם  בתכלית  אלו ענינים 

ממש . חידוש  היא  שהתגלותם 

בגלוי  ניתנו ֿ תורה  שבמתן - בזה  ומהביאורים 
ועשר  מאמרות  עשרה  כנגד  הדברות , עשרת 
ושייכות  ערך  לה  שיש  האלקות  דרגת  ספירות ,
בנוגע  הלכות  דתורה , בנגלה  (כמודגש  לעולם 
שאין  האלקות  דרגת  ואילו בעולם ), האדם  להנהגת 
אלא  בגילוי באה  לא  לעולם  ושייכות  ערך  לה 
דרגת  בתורה  תתגלה  לבוא  ולעתיד  בהעלם ;

לעולם  לגמרי ֿ ערוך  שבאין (כמודגש האלוקות 
טעמי'בפנימיות  "סוד  ,78צפונותי'"ומסתר התורה 

ית ' ועצמותו דמהותו להגילוי ועד  אלקות ), ידיעת 
תצא ", מאתי חדשה  "תורה  הלשון כדיוק  - ממש 

וכמ "ש  דייקא , -79"מאתי" אותי" ידעו כולם  "כי
שני  מעשה "ד  (שלמעלה  יום  עשר  "אחד  תנו)בחי'

בחושבן". ולא  חד  הוא  "אנת  מחורב ",

בהכנה  גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
גם  להיות  (שצריכה  ֿ תורה  ודוגמת למתן מעין

בהעלם שניתנה לבוא דלעתיד השלימות
עמלק  במלחמת  במדבר , בהמסעות  - ֿ תורה ) במתן
והעלאת  בירור  הוא  שתוכנם  יתרו, ובהודאת 
"אחד  בבחי' ומקורם  לשרשם  הקדושה  ניצוצות 

כנ"ל . עשר ",

להשלימות  ההכנה  התחלת  רק  היתה  שאז אלא ,
היא  ושלימותה  ועיקרה  לבוא , דלעתיד  ֿ תורה  דמתן

הגלות " משך  זמן כל  ועבודתינו "מעשינו 80ע "י

הגלות  משך  זמן שכל  (כידוע  העמים " ב "מדבר 
שבמדבר  המסעות  במ "ב  ולהעלות 81נרמז לברר  ,(

במארז"ל  הפירוש  כידוע  הקדושה , "לא 82ניצוצות 
כדי  אלא  האומות  לבין ישראל  את  הקב "ה  הגלה 
והעלאת  בירור  שהו"ע  גרים ", עליהם  שיתוספו

הקדושה  הבירור 83ניצוצות  ושלימות  לגמר  ועד  ,
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כו'"72) תורה למדו המן של  בניו ש"מבני  ממארז"ל  להעיר
וש"נ). ב. נז, (גיטין

(73. "אמת סנהדרין: ריש מירושלמי  רישי 'להעיר אל "ף .
אנ  לומר בסופה, תי "ו באמצעיתא מ "ם ביתא ראשון דאלפא ה' י 

שנמשכת  ביותר נעלית דרגא גילוי  - אלקים" אין ומבלעדי  גו'
אל  הקצה מן המבריח  התיכון ("בריח  מטה למטה עד  וחודרת
והעלאתה  בירורה (ע"י  ללעו"ז מקום נתינת אין שמצדה הקצה"),

מציאותה). ביטול  ע"י  או לקדושה,
ראה 74) ואילך . ב ג , פקודי  לקו"ת ספ"ד . אגה"ת תניא ראה

ובכ "מ . ואילך . א כט ,
(יתרו 75) משפחתו" בני  "לגייר ארצו", אל  לו "וילך  גם כולל 

אל  לו "וילך  הכתוב שבלשון לומר, ויש - ובפרש"י ). כז יח ,
.הבירורים עבודת ע"י  ממש ד "ארצו" ה"גיור" גם מרומז "

עליהם 76) שיתוספו כו' הגלה "לא במארז"ל  הפירוש ע"ד 
ס"ה. כדלקמן גרים",

תרלד .77) ע' ריש יתרו אוה"ת ראה

ב.78) א, שה"ש פרש"י 
לג .79) לא, ירמ '
רפל "ז.80) תניא
ביראת 81) "והריחו בחי ' ירחו", ב"ירדן וחותמם שסיומם

לקו"ת  ב. צג , (סנהדרין ודאין" "דמורח  צדקנו במשיח  שנאמר ה'"
.(63 שבהערה

ואילך .82) עתר ע' פרשתנו אוה"ת וראה ב. פז, פסחים
שם.83) אוה"ת לך . לך  ר"פ שם א. ו, בראשית תו"א ראה

ועוד .



ל             

היעוד  מן 84כשיקויים  אעביר  הטומאה  רוח  "את 
עמלק " זכר  את  אמחה  "מחה  שזהו "ע  .85הארץ ",

באופן  ֿ תורה  דמתן להשלימות  תיכף  באים  ומזה 
להשלימות  וכן תצא ", מאתי חדשה  ש "תורה 
האמיתית  בגאולה  ורחבה  טובה  לארץ  דהכניסה 

על 86והשלימה  שנוסף  כיון אומות , עשר  ארץ  -
דתוהו  מדות  ז' (בירור  אומות  שבע  גם 32ארץ  יהי' (

וקדמוני  קניזי דקיני הארצות  דג ' (בירור 87הכיבוש 
דתוהו  ארץ 32כח "ב  שעתידה  ועד  ישראל ),

הארצות  בכל שכל 88שתתפשט  בבחי', יהי' העולם 
דירה  ישראל", בתחתונים "ארץ  ית ' בדוגמת 89לו ,

בהדירה  הדר  של  עצמותו מתגלה  שבה  ,90הדירה 
חד ". הוא  "אנת  העצמות , גילוי

גם ו. מודגש  לעיל  שהאמור  להוסיף , ויש 
שירה : שבת  - הים  שירת  ע "ש  זה  דש "ק  בהשם 

שנעשים  עליות  עניני כל  נכללים  שירה " ב "שבת 
ונמשכין  בשיר  יוצאין השיר  בעלי "כל  שיר , ע "י

ס "א ). (כנ"ל  בשיר "

הידוע  מ "ב 91וע "פ  בשם  נכללים  העליות  שכל 

תיבות ) מ "ב  בו (שיש  בכח " היו 92ד "אנא  "ועד "ז ,
בחי' הוא  מ "ב  שם  כנגד  שהם  מסעות  המ "ב  כל 

כו'" למדרגה  ממדרגה  עליות 93עלי' מ "ב  שע"י94,
העמים שבמדבר הבירורים נמצא,עבודת -

שיר ) שע "י העליות  כל  (שכולל  שירה " שב "שבת 
המסעות  מ "ב  ע "י שנעשים  העליות  כל  נכללים 
זמן  כל  ועבודתינו מעשינו כללות  העמים , שבמדבר 

הגלות . משך 

בכל  הבירורים  עבודת  גמר  פרטיולאחרי
שבמדבר  המסעות  דמ "ב  שכלולים העליות  העמים 

דלעתיד  חדש " ל "שיר  באים  - שירה " ב "שבת 
:95לבוא 

במכילתא  הן 96איתא  שירות  הראשונה 97"עשר 
. במצרים  אז שנאמרה  שנאמר  הים , על  השני' .

. משה  בן ישיר  וברק  דבורה  שאמרה  הששית  .
. שירו אבינועם  שנאמר  לבוא , לעתיד  העשירית  .

. חדש  שיר  בלשון לה ' קרואות  כולן השירות  כל  .
שעברו  התשועות  כך  יולדת  שהנקבה  כשם  נקבה ,
להיות  העתידה  התשועה  אבל  שעבוד , אחריהם  הי'

זכר " בלשון קראוה  לכך  שעבוד  אחרי' .98אין

שביניהם  שבשירה 99ומהחילוקים  נקבה - בלשון
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ב.84) יג , זכרי '
הרי ,85) אובד ", עדי  ואחריתו עמלק גוים ש"ראשית וכיון

לגמרי . הטומאה" "רוח  מתבטל  עמלק ומחיית ביטול  ע"י 
מספר86) עם קשורה הגאולה שגם (ע"ד להעיר

במדבר בנ"י  שהיו שנה המשרה ",הארבעים "לםרבה - העמים)
באמצע סתומה  הגלות,מ"ם  פריצת סתימת על  שרומז התיבה,

ה  אשר ירושלים התיבה "חומות בסוף פתוחה מ "ם פרוצים"*,
(ב) מ "ם אות התורה אותיות מערכת חב"ד  - הערכים ספר (ראה

ואילך . רב ).ס"ע
יש 87) אומות "עשר הבתרים, בין בברית לאברהם שהובטחו

שבעה אלא להם נתן ולא .כאן, והשלשה להיות גוים, עתידים .
ספמ "ד ). מב"ר - יט  טו, לך  לך  (פרש"י  לעתיד " ירושה

לישראל  הקב"ה אסר אומות "שלשה א: פי "ד , במדב"ר וראה
. ארצם את לירש לארץ דכתיב לכשנכנסו מנין פלשתים ארץ .

     . הקב"ה עתיד  לבוא ולעתיד  .
(ראה  ימה" פלשתים בכתף ועפו שנאמר לישראל , שלשתן להתיר

שסז). ע' פרשתנו אוה"ת
יל "ש 88) ור"ח . שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי  ראה

ב. פט , מסעי  לקו"ת תקג . רמז ישעי '
ובכ "מ .89) רפל "ו. תניא ועוד . טז. נשא תנחומא ראה
וש"נ.90) רמא. ע' ח "ב מלוקט  סה"מ  ראה
קפ.91) ע' תרס"ד  סה"מ  קלח . ע' שבועות דרושי  אוה"ת

ועוד .

       "
" ,.   :

"  " , "   ,

מלמטה 92) עלי ' של  זמן בכל  בכח " "אנא אומרים שלכן
כל  דעבודת העלי ' נעשית שאז המטה, על  בק"ש כמו למעלה,
השבוע  כל  דעבודת העלי ' נעשית שאז שבת, ובקבלת היום,

שם). וסה"מ  (אוה"ת
רע"ג .93) סב, פרשתנו תו"א
שבין 94) החילוק ביאור ואילך ) א (פט , מסעי  לקו"ת ראה

המסעות  למ "ב מז') כלול  א' שכל  מדות (ז' דספה"ע ימים מ "ט 
. מ "ט  הם למטה ש"מלמעלה - ז') פעמים שממשיכים (ו' .

. מדות הז' לכל  למטה מלמעלה .מקיפים מלכות בחי ' משא"כ . .
שהם המסעות  מדה בכל  לבד  ששה כ "א אינם

עיי "ש. כו'".
ישיר",95) "אז - עתיד  בלשון נאמרה הים ששירת להעיר

לעתיד  השיר על  שרומז עה"פ), ובמכילתא א (טו, לבוא" "לעתיד 
לבוא**.

כ .96) רמז יהושע יל "ש גם וראה שם.
בתחלתו.97) שה"ש תרגום יו"ד . פרשתנו תנחומא גם ראה
ונאמר 98) ה"ג  תוד "ה יא. פכ "ג , (פרשתנו) שמו"ר גם וראה

ב. קטז, פסחים -
שה"ש 99) אוה"ת ואילך . ב סז, דא"ח ) (עם סידור גם ראה

ועוד . א'קכה. ע' ח "ב תער"ב המשך  ג . ע'

   ..    
      "  

.
  "    " ,

.   .



לי              

העלי' בעיקר  שהמקבל נרגשת  למעלה , מלמטה 
(נקבה ) ממדרגתו מצ "ע  לצאת  ומתגעגע  משתוקק 

משא "כ  יותר , נעלית  בדרגא  בלשוןולהכלל  בשיר 
השפעת  בעיקר  נרגשת  העליון זכר  אור  וגילוי

הדביקות  נעשית  ידו שעל  למטה , מלמעלה 
בהעליון  "שיר "100והתכללות  היותו עם  כלומר , .

בו  שנרגש  באופן ה "ז למעלה , מלמטה  עלי' שענינו
הדביקות  בעיקר ) אלא  הגעגועים , כ "כ  (לא 
ב ' בו יש  ועי"ז דהעליון, בהגילוי וההתכללות 

למטה  ומלמעלה  דמלמטלמ "ע  יחד .המעלות  גם 

עם  גם  (הקשורה  שירה " ש "בשבת  לומר , ויש 
. ."העשירית  חדש  שיר  ישנה . זכר ") בלשון .

מלמטה  עלי' של  באופן השירות  דכל  השלימות 
וההתכללות  הדביקות  נרגשת  לזה  ונוסף  למעלה ,
עשר ", "אחד  בחי' - מעשר  שלמעלה  הגילוי מצד 

בחוש  ולא  חד  הוא  "י"א "אנת  (ע "ד  מסעות 101בן"
ס "ד ).. כנ"ל  שנה ", מ ' המדבר  דרך  הקב "ה  נשאם  .

ד "שיר  הענין עם  זה  לקשר  103השירים "102ויש 

קדשים " "קדש  המהרש "א 104שהוא  כפירוש  -105

וזו  מזו למעלה  וזו בעולם  היו שירות  ש "עשר 
קדש  שכולם  וכיון בתרגום ), (כמ "ש  מכולם  למעלה 
מכולם  למעלה  מקום  בכל  קודש  שהוא  העשירי הרי
ד "שיר  שהשייכות  - קדשים " קדש  נמי הכא 
העשירי  לשיר  הזה ) בזמן (שנאמר  השירים "
דכל  השלימות  נעשית  שבו לפי היא , לבוא , דלעתיד 
למעלה ) מלמטה  העליות  (כל  הזה  שבזמן השירים 
חדש  השיר  עם  ומתחברים  שמתקשרים  כפי

לבוא הדביקות106דלעתיד גם (שנרגשת
חדש  לשיר  באים  ועי"ז בהעליון), וההתכללות 

עצמו  לבוא  דלעתיד  זכר  למעלה 107לשון שהוא 
שירות  העשרה  הוא 108מכל  ענינו שכל  שיר  -

ית ' ועצמותו מהותו עם  וההתכללות  ,109הדביקות 
בחושבן". ולא  חד  הוא  "אנת  עשר ", "אחד  בחי'

הקשר ז. גם  לבאר  יש  לעיל  האמור  ע "פ 
שבו  הזמן לתוכן ויתרו בשלח  דפרשיות  והשייכות 

בשבט : להעשירי בסמיכות  - אלו פרשיות  קורין

(להתחלת  עשר  האחד  חודש  הוא  שבט  חודש 
הוא  חודש  עשר  "עשתי - מניסן) החדשים  מנין

שבט " להגאולה 110חודש  במיוחד  ששייך  -
והשלימה  דבחי'111האמיתית  הגילוי יהי' שאז

שבט  מחודש  שלכן, חד ", הוא  "אנת  עשר ", "אחד 
הגאולה  היתה  שבו אדר , לחודש  דפורים ,באים 

ד "אכתי ומצב  במעמד אחשורוש 112גאולה  עבדי
"פורים113אנן" לגאולה", גאולה ו"מיסמך ,

ישראל 114לפסח " נגאלו "שבו ניסן בחודש  ,
שנאמר  ליגאל , עתידין ובו צאתך 115ממצרים  כימי

נפלאות " אראנו מצרים  .116מארץ 

עצמו  עשר ) עשתי (חודש  שבט  באים ובחודש 
יום  עשר  ("אחד  עשר  אחד  ליום  העשירי מיום 

עשר . שבאחד  עשר  אחד  - מחורב ")

דאחד  וההוספה  העילוי בביאור  להוסיף  ויש 
(א ) - עשר  האחד  חודש  כללות  לגבי יום  עשר 
("אחד  "יום " של  באופן היא  עשר  אחד  שבחי'

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

עדיין 100) נכלל  אינו למעלה מלמטה בהעלי ' משא"כ 
.(71 הערה (כנ"ל  ממש בהעליון

(א"י )101) ר"ת ישיר" ש"אז הרמז) (ע"ד  להעיר ולחידודי 
.(54 הערה לעיל  (ראה י "א

השירים 102) שיר לומר נוהגים בישראל  ק"ק שבכמה להעיר
שבת. קבלת לפני 

"מובטחים 103) פיהו", מנשיקות "ישקני  הכתוב והמשך 
ומסתר  טעמי ' סוד  להם לבאר עליהם עוד  להופיע מאתו
"תורה  לבוא, לעתיד  תורה דטעמי  גילוי  עה"פ), (פרש"י  צפונותי '"
("לימות  וכנס"י  דהקב"ה הנישואין יהיו שאז תצא", מאתי  חדשה
ד "שיר  התוכן שזהו ספט "ו)), (שמו"ר נישואין" יהיו המשיח 

השירים".
ספ"ג .104) ידים
שם.105) ידים בחדא"ג 
העלי '106) שהו"ע ושם, ואילך . ג  ע' שה"ש אוה"ת ראה

קדשים. קדש הנק' הכתר לבחי ' החכמה דבחי '

שע"י107) דדכורא ושיר נוקבא שיר הם השירים "שיר כי ,
. שלמעלה אתעדל "ת חדש שיר מבחי ' זהו דלעת"ל  ושיר .

שם). (אוה"ת מאתעדל "ת"
גם 108) למעלה הוא ב"ה לאוא"ס כתר מבחי ' ההעלאה

שם). (אוה"ת מקדה"ק
"התגלות 109) - דקדושה פלשתים לבחי ' מהשייכות להעיר

קץ", לאין ובהתרחבות ובגילוי  בפילוש ה' בדביקות השמחה
הצדיקים) (מדרגת מבוקש" שום בלי  מהו"ע מצד  בה' "השמחה
לעתיד  הבירורים, עבודת גמר לאחרי  רק בנ"י ) כל  (אצל  שתהי ' -
ימלא  "אז כמ "ש השלימות, בתכלית השמחה תהי ' שאז לבוא,
השמחה  שהוא פלשתים ארץ להם יותן "וע"כ  פינו", שחוק

ואילך ). שסז ע' פרשתנו (אוה"ת כו'" בפילוש באלקות
ז.110) א, זכרי '
ע"ש111) - "שבט" בהשם  גם  מלוכה""שבט כמרומז 

.(118 ע' לעיל  (ראה דוד  בית דמלכות
א.112) יד , מגילה
המשיח ,113) בימות גם יבטל  לא שפורים - מזה ויתירה

מתוך  יעברו לא האלה הפורים "וימי  כח ) ט , (אסתר שנאמר
מגילה). הל ' סוף (רמב"ם מזרעם" יסוף לא וזכרם היהודים

ובפרש"י .114) סע"ב ו, שם
טו.115) ז, מיכה
יא.116) פט "ו, שמו"ר רע"א. יא, ר"ה



לב             

(כמ "ש  וגילוי האור  ע "ש  יום ") "ויקרא 117עשר 
ליום  חודש  שבין החילוק  (ב ) יום "), לאור  אלקים 

ויום  הלבנה , מהלך  עם  קשור  שחודש  קשור 118הוא 
עשר  האחד  שחודש  מובן ומזה  החמה , מהלך  עם 
אל  ומתגלה  שנמשך  כפי עשר  אחד  בחי' על  מורה 
בחי' על  מורה  עשר  האחד  ויום  (לבנה ), המקבל 
אחד  (חמה ), המשפיע  אצל  שהוא  כפי עשר  אחד 

בטהרתו. עשר 

ליום  באים  עשר ) אחד  (בחודש  עשר  אחד  ומיום 
י"ג ) (בגימטריא  שנה 119אח "ד  בקביעות  ובהדגשה  ,

באים  שממנו הש "ק , ביום  חל  בחודש  הי"ג  שיום  זו
"שהי' אחד ", "יום  בשבוע , ראשון ליום  תיכף 

בעולמו" יחיד  הגילוי 120הקב "ה  על  שמורה  -
("יחיד בעולם גם חד" הוא "אנת דבחי'

.121בעולמו")

תיכף  באים  שממנו י"ד , יום  - החודש  ובימי
יד  "כי פרשתנו בסיום  מ "ש  על  שרומז ט "ו ליום 
ומחיית  בירור  שהו"ע  (ט "ו), ֿ ה " י כס  על  (י"ד )
בחי' (י"א ), ו"ה  גם  שלם " "השם  שיהי' כדי עמלק 

ס "ד ). (כנ"ל  עשר  אחד 

שהוא  בשבט  בט "ו יתירה  השנה ומעלה  "ראש
מעשר " "לענין וכמודגש 122לאילן", ישראל , בארץ 

ישראל  פירות 123במנהג  בשבט  בט "ו לאכול 
ישראל  ארץ  בהם  שנשתבחה  פירות ) 124(ובפרט 

זית  ארץ  ורמון ותאנה  וגפן ושעורה  חטה  "ארץ 
ודבש " ש 125שמן תהי'- בזה  השלימות  תכלית 

בנוגע  הן לבוא , לעתיד  לארץ  לפירות בהכניסה 
שבאה "ק 126כפשוטם  הפירות  ובמיוחד  (כולל 

ענין 127ושבביהמ "ק  לתוכן בנוגע  (ובעיקר ) והן ,(
טעמי  שבתורה  התענוג  על  שמורה  בתורה , הפירות 

(כמודגש התורה פנימיות במיוחדתורה
פנימיות 128ב "דבש " על  שעיקר 129התורה שרומז ,(

לעתיד  תצא " מאתי חדשה  ב "תורה  התגלותה 
לבוא .

ויום ח . העשירי ביום  ביותר  מודגש  זה  וכל 
ובפרט  זה , בדורנו עשר  אחד  בחודש  עשר  אחד 

זו: בשנה 

הוא  זה  בדורנו עשר  האחד  בחודש  העשירי יום 
דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  ההילולא  יום 
ועבודתו  ותורתו מעשיו ד "כל  העלי' נעשית  שבו

חייו" ימי כל  עבד  ועד 130אשר  יותר , נעלית  לדרגא 
דורנו  נשיא  של  מהעלי' החל  ֿ ערוך , שבאין לעילוי
הדור  דכל  העלי' גם  ידו ועל  ההילולא ), (בעל 

אזיל " גופא  רישא  בהמשך 131("בתר  כמודגש  (
ליום  באים  ההילולא ) (יום  העשירי שמיום  הימים ,

עשר  עשר .132האחד  האחד  לחודש 

שהעשירי  בהקביעות  ביותר  מודגש  זה  וענין
נתלו  שבו הרביעי ביום  חל  המאורות ,133בשבט 

המאורות  תוכן"שני מרומז  שבזה  - הגדולים "
הי"א העלי' ביום  ההסתלקות  לאחרי שנעשית 

מצד  די"א  השלימות  על  שנוסף  הי"א , לחודש 
השלימות  גם  נעשית  הקטן) מאור  (לבנה , החודש 

הגדול ) מאור  (חמה , היום  מצד  עשר 134די"א  אחד  ,
ס "ז). (כנ"ל  בטהרתו
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54 ה.117) א, בראשית
נעשה 118) ולילה) (יום הימים חילוק שהרי  החודש, ימי  גם

החמה. מהלך  ע"י 
הי "א,119) בחודש הי "ב יום - הי "ב ביום ההקדמה לאחרי 

שבט ). (י "ב השבטים י "ב בכל  עשר אחד  דבחי ' הגילוי  על  שרומז
ח ).120) פ"ג , (מב"ר ובפרש"י  שם בראשית
האור,121) בריאת היא זה דיום הפרטית שהבריאה ולהעיר,

ש"ויאמר לומר, דיש - אור" יהי  אלקים (שמורה "ויאמר "
האור  ענין מכללות שלמעלה נעלית הכי  דרגא על  קאי  ההעלם) על 
נקרא  שלכן - האור) ומקור (שורש מ "מאור" גם ולמעלה (גילוי ),
(העלם  מגילוי  שלמעלה ההעלם על  שמורה (העלם) "אלקים"
ונמשכת  באה ("אלקים") זו בחי ' שגם הוא והחידוש העצמי ).

"ויאמר - וגילוי  אור של  ".יהי באופן
על 122) שבט  קודם שחנטו האילן פירות מעשרין "שאין

שבהערה  רמב"ם ר"ה. ריש ורע"ב (פרש"י  שבט " לאחר שחנטו
.(14

שם 123) אדה"ז לשו"ע השלמה סקט "ז. סקל "א או"ח  מג "א
ס"ח .

(124.54 הערה לעיל  ראה
ח .125) ח , עקב

בסופה.126) כתובות ראה
וש"נ .127) .263 ע ' ח "ב תש"נ התוועדויות  ראה
מן 128) חשוב השני  לארץ הסמוך  שכל  שכיון ולהעיר,

) "התמרים הרי  הראשון, מארץ קודמים המאוחר תמרים)
שהתמרים  הפירות), מיני  מחמשת הראשון הוא שגפן (אף לענבים
פ"ח  ברכות הל ' (רמב"ם לארץ" שלישי  והענבים לארץ  שני 

הי "ג ).
רמב 129) א. יג , חגיגה ספ"ב.ראה יסוה"ת הל ' "ם
וביאורה.130) סז"ך  אגה"ק תניא
ב.131) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין
קדיש)132) אמירת (ע"י  ההילולא דיום העליות שגם ולהעיר,

- עשר אחד  עם (ראה קשורות ויתקדש" ד "יתגדל  אותיות
פ"ד ). הקדישים שער פע"ח  הקדיש. ענין הכוונות שער בארוכה

"נתלו"133) גם ההסתלקות, מצד  (בטי "ת) "נטלו" על  נוסף
שנעשית  היתירה העלי ' מצד  - הדבר פשטות על  נוסף - (בתי "ו)

ההסתלקות. וע"י  לאחרי 
ד "134) מהשייכות להעיר    לחודש)

             

והאחד  בעשירי נעשית  בזה  העיקרית  והשלימות 
הארבעים  שנת  - זו בשנה  עשר  אחד  בחודש  עשר 
שעל  מ "ב  שם  עם  שקשורה  ֿ תשנ"ב ), (תש "י ושתים 
שכבר  - ס "ו) (כנ"ל  העליות  עניני כל  נעשים  ידו

העליות  כל  ההילולא 135נשלמו ימי וכל 136דמ "ב  ,
השנים  במ "ב  ועבודתינו מעשינו שע "י העליות 
שנה ") בארבעים  ד "ויהי השלימות  על  (בהוספה 
שבדור  העמים  במדבר  המסעות  מ "ב  בדוגמת  שהם 

(דור  של זה  הראשון ודור  הגלות  של  האחרון
לארץ  הכניסה  נעשית  ממש  ומיד  ותיכף  הגאולה ),

והשלימה טובה  האמיתית  בגאולה  שאז 137ורחבה  ,
שבאחד  עשר  אחד  דבחי' הגילוי שלימות  תהי'

חד ". הוא  "אנת  עשר ,

*
למעשה ט . בנוגע  לעיל  מהאמור  מההוראות 

בפועל :

שלימות) (מלשון ולהשלים בכללהוסיף
תורתו  לימוד  ההילולא , ליום  השייכים  הענינים 

בתורה " ועוסקים  שיושבים  ד "עשרה  )138(ובאופן
התורה בהפצת ואורחותיו בדרכיו והליכה
המשך ובמיוחד כולל חוצה, והמעיינות
ושירה , שמחה  מתוך  ההילולא , דיום  ההתוועדויות 
נעשית  שבו השבת  דיום  ֿ כח  והנתינת  כההוראה 

שירה . שבת  - ההילולא  דיום  השלימות 

השירה  בענין עיקרית  וג "כ  נוספת  והוראה 
בלשון  גם  (שנקראת  התפלה  לעבודת  בנוגע 

שרבינו 139רינה  (כידוע  שירה  של  באופן (שירה ))
השירה  על  שנוסף  - ושירה ) בקול  מתפלל  הי' הזקן
עכשיו  צ "ל  למעלה , מלמטה  העלי' עם  הקשורה 
הדביקות  שמצד  השירה  העליות ) כל  גמר  (לאחרי
ל "שיר  והתחלה  כהכנה  בהעליון, וההתכללות 

ס "ו). (כנ"ל  לבוא  דלעתיד  חדש "

הגאולה  על להתפלה  בנוגע  האמיתית ובמיוחד 
כל 140והשלימה  "כלו שכבר  לאחרי (ובפרט 

כ "ק 141הקיצין" כדברי העבודה , עניני כל  ונשלמו ,
רגש  על  שנוסף  - דורנו) נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
עתה ), (עד  להגאולה  והגעגועים  והתשוקה  הכוסף 

השמחה  רגש  ובעיקר  גם  עכשיו מזה 142צ "ל 
ממש . זה  ברגע  ממש  בפועל  באה  שהגאולה 

עריכתי. אודות ולעורר להוסיף ויש
בשבט : עשר  בחמשה  גם  מקום  בכל  התוועדויות 

ל "האדם  ושייך  קשור  לאילן" השנה  "ראש 
אדם " קרויין לעליון 143("אתם  אדמה  ע "ש  עץ 144, (

שנשתבחה 145השדה " האילנות  ובפרט  ארץ , בהם 
אתם  תהיו "כי ישראל , ע "ש ) ונקראת  (ששייכת 

חפץ " והנשים 146ארץ  (האנשים  מהם  בכאו"א  ויש  ,
וגפן  ושעורה  חטה  ד "ארץ  הענינים  פרטי כל  והטף )
בכ "מ  כמבואר  ודבש ", שמן זית  ארץ  ורמון ותאנה 

בזה  הענינים  צ "ל 147פרטי לאילן" השנה  וב "ראש  .
כל  אצל  הנ"ל  העבודה  עניני בכל  והוספה  חידוש 
שיעורא  לפום  וחד  חד  כל  מישראל , ואחת  אחד 

דילי'.

השנה  ד "ראש  ההתוועדויות  ינצלו ובודאי
והחידוש  ההוספה  ע "ד  ולעורר  לבאר  כדי לאילן"
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שהשייכות  (להדעות הי "א לחודש אשר" לבני  נשיא הגאולה*)
ערך  (קה"י  המשכן בחנוכת כסדרם היא השנה לחדשי  דהנשיאים
ביום  יתירה בהדגשה היא זו ששייכות לומר, ויש ועוד )), שבט .

הי "א. דחודש הי "א
שירה,135) שבת שלאחריו, בשבת העליות שלימות גם כולל 

ס"ו). (כנ"ל  השיר שע"י  העליות כל  שכולל 
שם 136) עם קשורות קדיש אמירת ע"י  שהעליות ולהעיר,

.(שם ופע"ח  הכוונות (שער
שבט 137) וי "א י ' הימים: להמשך  בנוגע הרמז וי "ל 

- הנשיאות ענין עם הקשורים י "ג) השבת יום ,
- עמלק במלחמת וחותמה שסיומה בשלח  פרשת שבט )

   לאכול) ישראל  לארץ הכניסה - בשבט  וט "ו ,
מפרי ')  .(פירות יהיו בו (שגם

(סה"מ 138) שלו הגאולה לחג  הידוע בהמאמר כמבואר
ואילך ). קמח  ע' תרפ"ח 

     , , 
    .

ועוד .139) ואתחנן. ר"פ ספרי 
התפלה 140) עבודת ע"י  שנעשית הפרטית הגאולה על  נוסף

ס"ד ). אגה"ק (תניא
ב.141) צז, סנהדרין
רק 142) לא - ואילך ) רכג  ס"ע תרנ"ז (סה"מ  גדר שפורצת

הגאולה, גדרי  פריצת ובעיקר גם אלא הגלות, גדרי  פריצת
. מצרים בלי  ד "נחלה באופן היא עצמה יעקב שהגאולה נחלת .

. ונגבה"אביך  וצפונה וקדמה ימה ופרצת בו שכתוב כיעקב .
ואילך ). סע"א קיח , (שבת

רע"א.143) סא, יבמות
פל "ג .144) אכ "ח  מאמר עש"מ  ועוד . רע"א. ג , של "ה ראה

ובכ "מ .
א.145) ז, תענית וראה יט . כ , שופטים פ'
אלול .146) ב' אייר. י "ז יום" "היום וראה יב. ג , מלאכי 

ובכ "מ .
(147- וש"נ. ואילך . 252 ע' ח "ב תש"נ התוועדויות ראה
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לג              

והאחד  בעשירי נעשית  בזה  העיקרית  והשלימות 
הארבעים  שנת  - זו בשנה  עשר  אחד  בחודש  עשר 
שעל  מ "ב  שם  עם  שקשורה  ֿ תשנ"ב ), (תש "י ושתים 
שכבר  - ס "ו) (כנ"ל  העליות  עניני כל  נעשים  ידו

העליות  כל  ההילולא 135נשלמו ימי וכל 136דמ "ב  ,
השנים  במ "ב  ועבודתינו מעשינו שע "י העליות 
שנה ") בארבעים  ד "ויהי השלימות  על  (בהוספה 
שבדור  העמים  במדבר  המסעות  מ "ב  בדוגמת  שהם 

(דור  של זה  הראשון ודור  הגלות  של  האחרון
לארץ  הכניסה  נעשית  ממש  ומיד  ותיכף  הגאולה ),

והשלימה טובה  האמיתית  בגאולה  שאז 137ורחבה  ,
שבאחד  עשר  אחד  דבחי' הגילוי שלימות  תהי'

חד ". הוא  "אנת  עשר ,

*
למעשה ט . בנוגע  לעיל  מהאמור  מההוראות 

בפועל :

שלימות) (מלשון ולהשלים בכללהוסיף
תורתו  לימוד  ההילולא , ליום  השייכים  הענינים 

בתורה " ועוסקים  שיושבים  ד "עשרה  )138(ובאופן
התורה בהפצת ואורחותיו בדרכיו והליכה
המשך ובמיוחד כולל חוצה, והמעיינות
ושירה , שמחה  מתוך  ההילולא , דיום  ההתוועדויות 
נעשית  שבו השבת  דיום  ֿ כח  והנתינת  כההוראה 

שירה . שבת  - ההילולא  דיום  השלימות 

השירה  בענין עיקרית  וג "כ  נוספת  והוראה 
בלשון  גם  (שנקראת  התפלה  לעבודת  בנוגע 

שרבינו 139רינה  (כידוע  שירה  של  באופן (שירה ))
השירה  על  שנוסף  - ושירה ) בקול  מתפלל  הי' הזקן
עכשיו  צ "ל  למעלה , מלמטה  העלי' עם  הקשורה 
הדביקות  שמצד  השירה  העליות ) כל  גמר  (לאחרי
ל "שיר  והתחלה  כהכנה  בהעליון, וההתכללות 

ס "ו). (כנ"ל  לבוא  דלעתיד  חדש "

הגאולה  על להתפלה  בנוגע  האמיתית ובמיוחד 
כל 140והשלימה  "כלו שכבר  לאחרי (ובפרט 

כ "ק 141הקיצין" כדברי העבודה , עניני כל  ונשלמו ,
רגש  על  שנוסף  - דורנו) נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
עתה ), (עד  להגאולה  והגעגועים  והתשוקה  הכוסף 

השמחה  רגש  ובעיקר  גם  עכשיו מזה 142צ "ל 
ממש . זה  ברגע  ממש  בפועל  באה  שהגאולה 

עריכתי. אודות ולעורר להוסיף ויש
בשבט : עשר  בחמשה  גם  מקום  בכל  התוועדויות 

ל "האדם  ושייך  קשור  לאילן" השנה  "ראש 
אדם " קרויין לעליון 143("אתם  אדמה  ע "ש  עץ 144, (

שנשתבחה 145השדה " האילנות  ובפרט  ארץ , בהם 
אתם  תהיו "כי ישראל , ע "ש ) ונקראת  (ששייכת 

חפץ " והנשים 146ארץ  (האנשים  מהם  בכאו"א  ויש  ,
וגפן  ושעורה  חטה  ד "ארץ  הענינים  פרטי כל  והטף )
בכ "מ  כמבואר  ודבש ", שמן זית  ארץ  ורמון ותאנה 

בזה  הענינים  צ "ל 147פרטי לאילן" השנה  וב "ראש  .
כל  אצל  הנ"ל  העבודה  עניני בכל  והוספה  חידוש 
שיעורא  לפום  וחד  חד  כל  מישראל , ואחת  אחד 

דילי'.

השנה  ד "ראש  ההתוועדויות  ינצלו ובודאי
והחידוש  ההוספה  ע "ד  ולעורר  לבאר  כדי לאילן"
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שהשייכות  (להדעות הי "א לחודש אשר" לבני  נשיא הגאולה*)
ערך  (קה"י  המשכן בחנוכת כסדרם היא השנה לחדשי  דהנשיאים
ביום  יתירה בהדגשה היא זו ששייכות לומר, ויש ועוד )), שבט .

הי "א. דחודש הי "א
שירה,135) שבת שלאחריו, בשבת העליות שלימות גם כולל 

ס"ו). (כנ"ל  השיר שע"י  העליות כל  שכולל 
שם 136) עם קשורות קדיש אמירת ע"י  שהעליות ולהעיר,

.(שם ופע"ח  הכוונות (שער
שבט 137) וי "א י ' הימים: להמשך  בנוגע הרמז וי "ל 

- הנשיאות ענין עם הקשורים י "ג) השבת יום ,
- עמלק במלחמת וחותמה שסיומה בשלח  פרשת שבט )

   לאכול) ישראל  לארץ הכניסה - בשבט  וט "ו ,
מפרי ')  .(פירות יהיו בו (שגם

(סה"מ 138) שלו הגאולה לחג  הידוע בהמאמר כמבואר
ואילך ). קמח  ע' תרפ"ח 

     , , 
    .

ועוד .139) ואתחנן. ר"פ ספרי 
התפלה 140) עבודת ע"י  שנעשית הפרטית הגאולה על  נוסף

ס"ד ). אגה"ק (תניא
ב.141) צז, סנהדרין
רק 142) לא - ואילך ) רכג  ס"ע תרנ"ז (סה"מ  גדר שפורצת

הגאולה, גדרי  פריצת ובעיקר גם אלא הגלות, גדרי  פריצת
. מצרים בלי  ד "נחלה באופן היא עצמה יעקב שהגאולה נחלת .

. ונגבה"אביך  וצפונה וקדמה ימה ופרצת בו שכתוב כיעקב .
ואילך ). סע"א קיח , (שבת

רע"א.143) סא, יבמות
פל "ג .144) אכ "ח  מאמר עש"מ  ועוד . רע"א. ג , של "ה ראה

ובכ "מ .
א.145) ז, תענית וראה יט . כ , שופטים פ'
אלול .146) ב' אייר. י "ז יום" "היום וראה יב. ג , מלאכי 

ובכ "מ .
(147- וש"נ. ואילך . 252 ע' ח "ב תש"נ התוועדויות ראה
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לד             

לעורר  ובמיוחד  כולל  הנ"ל , העבודה  בעניני
בגלל  השמחה  לרגש  ועד  והגעגועים  התשוקה 
ולשבוע  מפרי' לאכול  נכנסים  ומיד  שתיכף  הידיעה 
בתכלית  בה  התלויות  המצוות  כל  ולקיים  מטובה ,

רצונך " "כמצות  .148השלימות ,

עשר יא . חמשה  לפני שעוד  - ועיקר  ויה "ר 
צמח  ד "איש  הצמיחה  ושלימות  גמר  יהי' בשבט 
ומושל ) רודה  (מלך  שבט  "וקם  נאמר  עליו שמו",

משרשיו 149מישראל " ונצר  ישי מגזע  חוטר  "ויצא  ,
.150יפרה " מלך ) (מינוי דוד  מבית  מלך  "יעמוד  -.

. בעמלק ") לה ' ("מלחמה  ה ' מלחמות  .וילחם 
במקומו" מקדש  הבחירה ).151ובנה  בית  (בנין

מיום  בבואנו ממש , ומיד  שתיכף  - ובפשטות 
הארבעים  דשנת  עשר  עשתי בחודש  עשר  עשתי

גו'152ושתים  ובזקנינו ("בנערינו בנ"י כל  יוצאים  ,

ובבנותינו" ועולים 153בבנינו העמים ", מ "מדבר  (
ולבית  הקודש  עיר  ולירושלים  הקדושה  לארצנו
ידו  שנית  ֿ י אדנ ש "יוסיף  כיון - השלישי המקדש 

גו" ישראל  נדחי ואסף  שיר 154גו' לך  ו"נודה  ,
פינו"155חדש " שחוק  ש "ימלא  באופן ,156-

משיח  דורנו, נשיא  של  שמותיו בב ' כמרומז
שבדורנו.

ותטעמו  "תבאמו הים : בשירת  הכתוב  ובלשון
ימלוך  ה ' ידיך  כוננו ֿ י אדנ מקדש  גו' נחלתך  בהר 
ֿ תורה : דמתן בפרשה  - לזה  ובהמשך  ועד ", לעולם 

לאמר " האלה  הדברים  כל  את  אלקים  ,157"וידבר 
מחורב ") יום  עשר  ("אחד  ֿ תורה  דמתן השלימות 

חדשה  ב "תורה  תצא ".שתתגלה  מאתי

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

ואילך .148) פי "ז תרל "ז וככה המשך  ויחי . ר"פ תו"ח  ראה
ועוד .

ובפרש"י .149) יז כד , בלק
א.150) יא, ישעי '
ספי "א.151) מלכים הל ' רמב"ם

בארבעים 152) ויהי  גו' מחורב יום עשר "אחד  מ "ש ע"ד 
גו'". חודש עשר בעשתי  שנה

ט .153) יו"ד , בא
ֿ יב.154) יא שם, ישעי '
(ובתוס'155) ב קטז, פסחים - גאלנו" "אשר ברכת נוסח 

שם).
א.156) לא, ברכות וראה ב. קכו, תהלים
א.157) כ , יתרו

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' שבט, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות תרומיות 

ענף עץ אבות וכו' מו"ה שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

בהיות ממשמש ובא יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובאשר כ' 

זכה לקירובו ולברכותיו, בטוח אני אשר גם ביום ההילולא הזה יעורר כ"ק מו"ח אדמו"ר רחמים עליו 

בתוך כל המקושרים אליו שיתקיימו כל הברכות שנתברך מאתו ולכל המצטרך לו.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

שאולי  בטויים  איזו  נפלו  ואם  החדשים,  העולים  מצב  הוא  המכאיב  בענין  תזכיר  מוסג"פ 

חריפים קצת, הרי לגודל הצער, אין אדם נתפס על צערו.

לחשיבות הבעיא וחריפותה - שולח הנני תזכיר זה גם לעוד אחדים, אולי יפעלו וישפיעו בזה.



לה

    


בשבט א . עשר  חמשה  של  המיוחד  -ענינו
תחנון  בו אומרים  שלפניו שאין במנחה  לא  וגם  ,

שהוא  -"   במשנה כדאיתא  ,":
ב "ה  ב "ש , דברי לאילן, השנה  ראש  בשבט  "באחד 

כב "ה  והלכה  בו", עשר  בחמשה  .אומרים 

ישראל  מנהג  פירות ,ולכן מיני זה  ביום  לאכול 
שבה  ישראל , ארץ  בהם  שנשתבחה  פירות  ובפרט 

לאילן" השנה  "ראש  של  ענינו -מודגש 
מעשר " ."לענין

ישראל  של  בעבודתם  היום  של  ענינו לבאר  ויש 
הוראה  מלשון התורה  עניני כבכל  - לימוד ,

את  לשמש  נבראתי "אני האדם , בעבודת  והוראה 
ועוד קוני" עצמו, זה  ליום  בנוגע  לראש  לכל  -

על  להמשיכו יש  השנה ", "ראש  להיותו ועיקר ,
בשנה  לאילן" השנה  ל "ראש  (עד  כולה  השנה  ובכל 
עלי' יותר , נעלה  חידוש  יתוסף  שאז שלאח "ז,

מעלי'). למעלה 

ובהקדמה :ב .

כמ "ש  בנ"י, עם  קשור  - האדם "אילן" "כי
אדם " קרויין "אתם  בנ"י, על  בעיקר  ע "ש (שקאי ,

לעליון" האילנות "אדמה  ובפרט  השדה ", עץ  (
האילנות) גופא וביניהם ישראל, (שבארץ

ששייכותם  ישראל , ארץ  בהם  שנשתבחה 
 תחילה שישנם  מזה  כתוצאה  היא 

עצמם .

הידוע  ע "פ  - יותר  נקראים ויומתק  שישראל 
כמ "ש  "ארץ ", חפץ ",בשם  ארץ  אתם  תהיו  "כי 

לעשות וכמארז "ל  שרצתה  ארץ  שמה  נקרא  "למה 
רצון  מלשון "רצתה " קונה ", מלשון רצון וגם  ,

חפץ "מרוצה  ב "ארץ  בעיקר  שייך  זה  שענין ,
" מישראל  שכאו"א  כל דישראל , לעשות  הוא 

גדולה )המצוות " הכי (בזריזות  ש "רץ  ועד  ,
גם למצוה " ונעשה  נמשך  ידם  ועל  ,
שבארץ ישראל  הענינים  פרטי שכל  מובן ומזה  ,

בישראל . תחילה  ישנם  ישראל 

דשבעת  הענין תוכן לבאר  יש  לכך  ובהתאם 
חטה  "ארץ  ישראל : ארץ  בהם  שנשתבחה  המינים 

ודבש " שמן זית  ארץ  ורמון ותאנה  וגפן ושעורה 

המדות  שבעת  כנגד  הם  המינים  ששבעת  כידוע  -,
כולה " זהב  ד "מנורת  הקנים  על שבעת  שקאי ,

שבעה  סוגים , לשבעה  שנחלקת  ישראל  כנסת 
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וכולל*) ערבית, תפלת לאחרי בשבט עשר חמשה מוצאי
תפלת לאחרי בשבט עשר חמשה בליל שנאמרו הדברים גם
בה וניתוספו מנחה. לאחרי בשבט עשר חמשה ובערב ערבית,
(ב"יחידות" שבט טו"ב וליל שבט, י"א משיחות פרטים גם

- שיחיו) להאורחים .כללית
ביום1) באשלמותא" סיהרא ד"קיימא המעלה על נוסף

עוז וביתר שאת וביתר ועאכו"כ חודש, שבכל עשר חמשה
מכל שלמעלה עשר" "אחד בחי' עם שקשור עשר, האחד בחודש
בשלח וש"פ שבט י"א משיחות (קונטרס כמדובר ספירות, עשר

ואילך)). 178 ע' (לעיל זו שנה
תחנון2) אומרים שאין שבימים להעיר, ,בתחנון

דתחנון שהענינים בלבד זו לא כלומר, ללא)
צורך אין שמלכתחילה אלא היום, מעלת מצד תחנון) אמירת

דתחנון. בהענין
ס"ח.3) שם אדה"ז לשו"ע השלמה ס"ו. סקל"א או"ח שו"ע

גואל. לציון ובא לפני אדה"ז סידור
ר"ה.4) מס' ריש
ה"ב.5) פ"א מע"ש הל' הי"א. פ"ה תרומות הל' רמב"ם
שם.6) השלמה שם. או"ח מג"א
ב)שבט7) (ט"ו קודם שחנטו האילן פירות מעשרין "שאין

רמב"ם שם. ר"ה ורע"ב (פרש"י ב)שבט" (ט"ו לאחר שחנטו על
שם).

ברא8) ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק נג,ראה זח"ג שית.
ועוד. ב.

קידושין.9) מס' סוף וברייתא משנה

יט.10) כ, שופטים
רע"א.11) סא, יבמות
ח"ב12) אכ"ח מאמר עש"מ ועוד. רע"א. ג, של"ה ראה

ובכ"מ. פל"ג.
ובכ"מ.13) בתחלתו. בראשית תו"א גם ראה
אלול.14) ב' אייר. י"ז יום" "היום וראה יב. ג, מלאכי
ובכ"מ.
ח.15) פ"ה, ב"ר
שם.16) המת"כ פי'
סע"ג.17) א, שם תו"א שם. מהרז"ו פי' ראה
ספ"ב.18) גירושין הל' רמב"ם
וש"נ.19) ואילך. 371 ע' חי"ז לקו"ש וראה מ"ב. פ"ד אבות
של20) המפורסמת ההוראה בקיום בעבודתם גם כולל

(בחו"ל) כאן "עשה חב"ד: ֿ קודשנשיאי (אגרות ישראל" ארץ
ח"א מהוריי"צ תפה).אדמו"ר ע'

ח.21) ח, עקב
להאריז"ל22) הליקוטים וספר תורה לקוטי עה"פ.ראה

שסז. ע' ריש ֿ קודש אגרות לוי"צ לקוטי
ב.23) ד, זכרי'



לו    

ה ' בעבודת  ישנם אופנים  אלו ענינים  פרטי שכל  ,
מישראל  והנש בכאו"א  האנשים  והטף , .ים 

השנה  ש "ראש  רק ואף  שייך  "
שמן  זית  "ארץ  הב ', ד "ארץ " המינים  ב ' - מהם 
(חטה  "ארץ  הא ', מ "ארץ " מינים  ג ' ורק  ודבש ",
חטה  משא "כ  ורמון", ותאנה  ו)גפן ושעורה 
בחמשה  אינו שלהם  (ור "ה  אילנות  שאינם  ושעורה 
"ראש  שהוא  בתשרי, באחד  אלא  בשבט , עשר 

וירקות " קטניות  תבואה  למעשרות  מ "מ ,השנה  - (
מקדים  שהכתוב  כיון  ותאנה לגפן

ו"כל  ודבש , שמן זית  זה ורמון בפסוק  המוקדם 
לברכה " בהלימוד מוקדם  גם  להקדימם  יש  ,

האדם . בעבודת  וההוראה 

הלימוד  לפניהם  להקדים  שיש  אלא  עוד  ולא 
" מתיבת  הכתוב וההוראה  שבהתחלת  ",

הן שהיא  צמיחה , עניני כל  באים  שממנה 
(גפן  האילן פירות  והן ושעורה ), (חטה  תבואה 
צמיחת  שמקום  דאף  ודבש ), שמן זית  ורמון ותאנה 

ב "גן" הוא  (מקום האילנות  משדה  שלמעלה 
התבואה  ה "גן"צמיחת  גם  הרי, סתם , שבארץ  (

ב "ארץ "), יותר  נעלית  (דרגא  מה "ארץ " חלק  הוא 
כדלקמן.

":"ג .

כל כתיב  (שכולל  לחם " יצא  ממנה  "ארץ 
מאכל  וע "י עניני לאחרי - האילן) פירות  גם  ,

האדם  ויגיעת  וזריעה ,עבודת  מחרישה  החל  ,
המשנה  ישראל ובלשון "בארץ  החורש ", "הזורע 

כרבי" והדר  ברישא  דזרעי היא קאי ש "קשה  ,
חרישה " בלא  (הזריעה ) לכסות  יכול  היינו,ואין ,

יש  ארץ ), (בכל  הזריעה  שלפני החרישה  על  שנוסף 
ועד "ז  הזריעה , שלאחרי חרישה  קשה ) (בארץ  גם 

דפת " ד "סידורא  המלאכות  .שאר 

לקונו  האדם  בעבודת  שהתחלת ודוגמתו -
לב  להיות  חרישה  בבחינת  היא  נשבר העבודה 

כמ "ש ונדכה  , לא אלקים  ונדכה  נשבר  "לב 
כו'.תבזה " והצמיחה  הזריעה  תהי' ועי"ז ,

בעבודת  החרישה  לענין בנוגע  להוסיף  ויש 
הבעש "ט  תורת  ע "פ  - תהיו האדם  "כי הפסוק  על 

בה  שטמונים  לארץ  נמשלו שבנ"י חפץ ", ארץ  אתם 
לחפש  צורך  שיש  אלא  ומרגליות , טובות  אבנים 
שנמצאים  (כיון חיפוש  אחר  לחיפוש  ועד  אותם ,

צורך  ויש  בארץ ), מיוחדים  במקומות 
פני  על  אינם  המקומות  שברוב  (כיון הארץ  בעומק 
עבודת  שדוגמתה  - הארץ ) בעומק  אלא  הארץ ,

 יותר גדולה  ביגיעה  צורך  שיש  אלא  ,.

האדם ד . בעבודת  נכללים  - יותר  ובכללות 
בירידת ב " העבודה  נעשית  שבהם  הענינים  כל  "

ל"ט כל שהם (ב"ארץ"), למטה הנשמה
.מלאכות  החורש  "הזורע  אחת ":, חסר  ארבעים  .
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ובכ"מ.24) בהעלותך. ר"פ לקו"ת ראה
יחדיו.25) מישראל כו"כ במעמד - יתירה ובהדגשה
ממש,26) בגלוי - ההתגלות באופן דרגות חילוקי שיש אף

ועד במציאות, שישנו העלם ובהעלם, בכח או סתם, בגלוי
בכ"מ). (כמבואר במציאות שאינו להעלם

חלק27) של"ה (ראה תורה גם הוא בתורה שסדר להעיר,
בנדו"ד, ובפרט ב)), (תב, בתחלתו לשונות כלל תושבע"פ

בפנים. כדלקמן ברכות, לדיני שנפק"מ
א.28) מא, ברכות
וחזר29) הסדר את (השני) ארץ ש"הפסיק לאחרי וגם

היא חשיבותם - ב) שם, (פרש"י חשובים" ותמרים זיתים לעשות
המאוחר מן חשוב השני לארץ שהסמוך ורמון, ותאנה גפן לגבי
הראשון. לארץ הסמוכים ושעורה חטה לגבי ולא הראשון, מארץ

הב',30) וארץ וגו'", חטה "ארץ הא', ארץ - יותר ובפרטיות
גו'". שמן זית "ארץ

תש31) - זו לשנה המיוחדת מהשייכות שממנהלהעיר -
"גן". הנ"ג, לשנת נכנסים

יו"ד).32) יא, (עקב הירק" "גן גם שיש אף
ה.33) כח, איוב
ועוד.34) נד. לא, ויצא פרש"י ראה

ע"י35) שנבראת ניתנהדאף מ"מ, ,באופן
- "לעשות" ע"י שדוקא .הלחם צמיחת תהי' -

סע"א.36) עג, שבת
רע"ב.37) שם,
שם.38) פרש"י
רע"ב.39) עד, שם
(ע'40) חרישה ערך להצ"צ) (דא"ח הלקוטים ספר גם ראה

וש"נ. ואילך). תתקנ
ונשמה41) ושלם בריא גוף צ"ל בגשמיות כי, ברוחניות,

נשבר ד"לב הרגש ישנו שברוחניות אלא דוקא, ושלימה בריאה
ונדכה".
יט.42) נא, תהלים
כל43) שהרי השמחה, רגש גם צ"ל זה עם שביחד אלא

הל' סוף (רמב"ם לבב וטוב שמחה מתוך צ"ל ה' עבודת עניני
ובכ"מ). לולב.

(44.14 שבהערה יום" "היום
"יגעת45) - המציאה גם יותר, גדולה שהיגיעה וכיון

יותר. גדולה היא - ומצאת"
מלאכות46) ל"ט הלשון הובא מקומות שבכמה להעיר,

אף ד), מט, בחוקותי לקו"ת לדוגמא (ראה דפת לסידורא בנוגע
הוא דפת לסידורא השייכות המלאכות של המדוייק שהמספר



לז     

"ארבעים  הלשון " שלושים (ולא 
מ "ש  ע "ד  הוא  מאלקים "ותשע ) מעט  "ותחסרהו

בעולם [כמארז"ל  נבראו בינה  שערי "חמישים 
למשה  ניתנו כולם   ותחסרהו שנאמר  ,

מאלקים  שהחסרון לכך  שנוסף  - מאלקים "] מעט 
גם  הרי, אחת ", "חסר  בלבד , "מעט " אלא  אינו
הקב "ה  של  מיוחדת  פעולה  הוא  זה  חסרון
כיון  חסרון, הי' לא  זו פעולה  ולפני ("ותחסרהו"),

כמ "ש  אלקים , בבחינת  הוא  מישראל  שכאו"א 

כיון  מזה , ויתירה  אתם ", אלקים  אמרתי "אני
אלקים " הוי' ומגן הוא ש "שמש  אלקים  ששם  ,

הוא  מישראל  שכאו"א  נמצא , הוי', לשם  ונרתק  מגן
הוי' שם  בבחינת  וכמ "ש גם  ,'הוי חלק  "כי

אצלו  נעשה  ב "ארץ " למטה  שבירידתו אלא  עמו",
מאלקים "). מעט  ("ותחסרהו זה  חסרון

מאלקים") מעט ("ותחסרהו זה וחסרון
המלאכות  פרטי בכל  לעסוק  למטה  שבירידה 
הוא  אחת ") חסר  ("ארבעים  ה "ארץ " שבעבודת 

  לצורך היא  ירידה  שכל  הכלל  (כידוע 
הירידה ) לפני מכמו יותר  נעלה  ומצב  למעמד  עלי'

(ארבעים ) אחת " ה "חסר  שנשלם  - שנעשה ועד  ,

שמתעלה  עוז, וביתר  שאת  ביתר  יותר , גדול  יתרון
אתם ", ד "אלקים  מהדרגא  יותר  נעלית  לדרגא 

הוי'. דשם  מהדרגא  גם  ולמעלה 

דשבעת ה . הענינים  פרטי ולבאר  להוסיף  ויש 
האדם  בעבודת  על )המינים  (ומיוסד  (ע "ד 

להאריז"ל  תורה  בלקוטי -המבואר  קבלה ) ע "פ 
גם ) (ולאח "ז ורמון ותאנה  וגפן ושעורה  "חטה 

ודבש ": שמן זית  ארץ 

" כבשרו ובשר  דם  שנעשה  אדם , מאכל  - "
האלקית  לנפש  ששייכת  העבודה  על  רומז -

שבו). (ה "אדם " מישראל  שבכאו"א 

"בהמה מאכל - "וכמסופר ,
יפות ,בגמרא  נעשו שעורים  להם  שכש "אמר 

על  רומז - ולחמורים " לסוסים  ובשר  צא  לו אמרו
שבכאו"א הבהמית לנפש ששייכת העבודה

שבו). (ה "בהמה " מישראל 

"   " ואנשים אלקים 

העבודה  עניני בכל  השמחה  הוספת  על  שרומז -
נפש  עניני ד "אלקים ", ובכל  ("חטה "),

לבב ) ישמח  "(יין כמו ד "אנשים ", העבודה 
חלישות אנוש " לשון , מכל הלב  "עקוב  (כמו

הוא" נפשואנוש על שקאי ,(
("שעורה ").

" עלה "ויתפרו כמ "ש  - " ויעשו
חגורות " עור להם  כתנות  גו' ש "ויעש  וממשיך  ,

דבירור וילבישם " העבודה  על  מורה  -
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רמז). ע' תר"ל סה"מ (ראה י"א*
ואילך.47) רמד ע' שם סה"מ גם ראה - לקמן בהבא
ו.48) ח, תהלים
וש"נ.49) ב. כא, ר"ה
ו.50) פב, תהלים
ובכ"מ.51) רפ"ד. שעהיוה"א תניא וראה יב. פד, שם
בציור52) הוא דישראל** שהגוף כידוע - הגוף מצד אפילו

מצד ועאכו"כ ועוד), תקכד. ע' תזריע אוה"ת (ראה הוי' שם
(ראה הוי' שם אותיות דד' הענינים פרטי כל בה שיש הנשמה,

ובכ"מ). פ"ד. אגה"ת תניא
שם.53) אגה"ת וראה ט. לב, האזינו
"חלק54) היותו על ב.נוסף לא, (איוב ממש" ממעל

רפ"ב). תניא
יצא55) (ש)ממנה ב"ארץ גם מרומז זה שענין לומר, ויש

בהם שנשתבחה המינים שבעת האילן, פירות גם שכולל לחם",
כנגד שהם ישראל ארץ כללות על שרומז -

במספר הם שבפרטיות המדות, שבעת דבירור (ז'העבודה
"חמישים שזהו"ע - מדות) מז' כלולה מדה כל כי ז', פעמים

. בינה אחתשערי חסר באים.. ועי"ז מאלקים", מעט ותחסרהו .
שערי למ"ט ֿ ערוך שבאין להדרגא (ועד דבינה הנו"ן לשער

בינה).

         
       
       

       
         

  

וגו' ושעורה חטה "ארץ הכתובים, המשך לבאר יש ועפ"ז
העבודה שע"י - בה" כל תחסר לא גו' "ארץ ודבש", שמן זית

"חמשים מ"ט, המדות, שבעת המינים, בשבעת ,"
ד" להשלימות באים (ש בגימטריא(כיון "כל" בה",

חמישים.
ט"ו56) בשלח ש"פ משיחות קונטרס גם ראה - לקמן בהבא

תש"נ ואילך )בשבט 252 ע' ח "ב תש"נ .(התוועדויות
(57.22 שבהערה
ועוד.58) רפ"ב. סוטה
ע'59) (שם ס"ט הנ"ל בקונטרס נתבאר - סע"ב. ג, פסחים

ואילך). 258
יג.60) ט, שופטים
טו.61) קד, תהלים
והב'62) איש***, לשון הא' פירושים, ב' בו יש אנוש "כי

ד). כד, שה"ש (לקו"ת חלישות" לשון
ט.63) יז, ירמי'
ז.64) ג, בראשית
כא.65) שם,

       



לח    

בנוגע  העבודה  על  ובהוספה  (לאחרי האדם  של 
ועד  עצמו), באופןלהאדם  הבירור  לשלימות 

רבי ד "כתנות  של  כ "בתורתו (באל "ף , "
עולם מאיר " של  אלופו על  רומז ש "אור " - (

ד " ד "א (אל "ף  הוא "ו (ע "י שנמשך  כפי ר ")ור ")
ד "או  להרי"ש  (עד  בעבודת "למטה  ודוגמתו ,(

כל  גדול  הוא  מישראל  דכאו"א  שה "אור " האדם ,
("כתנות ") בהלבושים  אפילו שפועל  עד  כך 

"כתנות  ."שנעשים 

" מלאים" - ""כרמון מורה מצוות  -
דבירור  העבודה  על   גם (שלמטה 

המצוות . מקיימים  שבהם  האדם ) של  מהלבושים 
שכל  - דוקא  ד "רמון" הדוגמא  בביאור  להוסיף  ויש 
ע "י  (לא  הגרעינים  משאר  ומופרש  מובדל  גרעין
הרמון), (בשר  עצמו הרמון ע "י אלא ) זר , דבר 
חבילות  מצוות  עושין ש "אין במצוות , ודוגמתו

מובדלת חבילות " בפ "ע , היא  מצוה  שכל  היינו, ,
ח "ו, זר  דבר  ע "י (לא  והבדלתה  המצוות , משאר 
הרמון  גרעיני הבדלת  (ע "ד  התורה  ציווי מצד  אלא )

הרמון). בשר  ע "י לעניני זמ "ז בנוגע  י"ל 
הבדלתם  שגם  המצוות , מקיימים  שבהם  העולם 

מצד מהמצוות  היא  .

וגפן  ושעורה  ד "חטה  שהסדר  מובן ועפ "ז
אל  הקל  מן הוא  האדם ) (בעבודת  ורמון" ותאנה 
דנפש  שהעבודה  כיון - שעורה  ואח "כ  חטה  הכבד :

(חטה ) נפש האלקית  עם  העבודה  מאשר 
הוספת  - "גפן" ולאח "ז (שעורה ), הבהמית 
ולאח "ז  ונה "ב , דנה "א  העבודה  בעניני השמחה 

דבירור  תאנה ,העבודה  - האדם  של 

הבירור  גם  ולאח "ז  מקיימים (שבהם 
רמון. - המצוות )

"ולא ו. תיבת  וכופל  הכתוב  מוסיף  ":ח "ז

ש "ארץ " (ס "גֿד ) לעיל  האמור  המקום ע "פ  הוא 
ויגיעת  עבודת  נעשית  למטה שבו בירידתו האדם 

מאלקים") מעט ד"ותחסרהו ומצב (במעמד
("ארבעים  המלאכות  ל "ט  וכל  וזריעה  בחרישה 
על  מורה  הב ' ש "ארץ " מובן, - אחת ") חסר 
עילוי  נעשה  שעי"ז יותר , גדולה  והיגיעה  העבודה 
דחרישה  היגיעה  שבין החילוק  וע "ד  יותר . גדול 

דחפירה  להיגיעה  הצמיחה  למצוא בשביל  בשביל
ומרגליות  טובות  ס "ג ).אבנים  (כנ"ל 

העבודה  על  קאי הב ' ש "ארץ " לומר , ויש 
הגלות , ירידת  גודל  שמצד  הגלות , בזמן והיגיעה 
ובמילא , יותר , גדולה  ויגיעה  בעבודה  צורך  יש 

עלי' צורך  (ירידה  העלי' גם  נעלה נעשית  באופן (
עוז. וביתר  שאת  ביתר  יותר ,

- הב ' ד "ארץ " הענינים  בפרטי מרומז זה  וענין
"  :"

", מרירות של  באופן מזון על  מורה  - "
חז"ל  הפסוק כלשון בפי'",על  טרף  זית  "עלה 

כזית ". מרורין מזונותי "יהיו

כמ "ש  - למזון מר  דבר  הפיכת  גם  נרמז [ובזה 
התניא  בספר  הזקן הפסוק רבינו בפירוש 

על  שנוסף  רבים , לשון מטעמים ", לי "ועשה 
"דברים  גם  ישנם  ומתוקים ", ערבים  "מאכלים 
ומתוקנים  מתובלים  שהם  רק  חמוצים  או חריפים 

הנפש "]. להשיב  מעדנים  שנעשו עד  היטב 
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יב.66) פ"כ, ב"ר
ד"67) מהענין גם פריו"להעיר את לנוטרים (ר')

ואילך). תשסא ס"ע ב') (כרך שה"ש אוה"ת וראה יב. ח, (שה"ש
שמהפכים68) - לנהורא חשוכא דאתהפכא העילוי גם כולל

(באל"ף) ל"אור" הקדמוני דנחש (בעי"ן) .ה"עור"
וש"נ.69) בסופה. חגיגה
ג)70) ד, שה"ש עה"פ (מלבי"ם בספרים שאיתא להעיר,

הוא הרמון גרעיני ויששמספר מצוות, תרי"ג כנגד ,
הוא הגרעינים שמספר מצוותאומרים רמ"ח כנגד ,

באופן שקיומןשקיומן תעשה לא מצוות שס"ה (משא"כ
שלילי). באופן

וש"נ.71) א. מט, ברכות
פרטי72) בחפץ המצוה קיום לאחרי וגם המצוה, קיום לפני

לא שעדיין זה) ממין (גם שבעולם הדברים שאר ישנם זה
מצוה. בהם נתקיימה

בנוגע73) ועאכו"כ ס"ד), (כנ"ל ירידה עניני בכל כהכלל
בן כמשל גדולה, הכי ירידה שהיא הגלות, דזמן הכללית לירידה
זו שלא סע"א), ג, ברכות (ראה אביו שולחן מעל שגלה יחיד
אלא אביו, שולחן על סמוך* להיות להחזירו שצריכים בלבד
שלפני ומצב המעמד לגבי יותר גדולה עלי' שצ"ל מזה, יתירה

הגלות. ירידת
וש"נ.74) סע"ב. יח, עירובין
ובפרש"י.75) יא ח, נח
ז"ך.76) פרק
ֿ ז.77) ד כז, תולדות

       



לט     

בזמן  העבודה  כללות  - האדם  בעבודת  וענינו
של  בשמה  גם  כמודגש  מרירות , של  באופן הגלות 

השעבוד )מרים  קושי עיקר  התחיל  (שבלידתה 
שם  .""על 

ממש "נ  מרחוק [ולהעיר  אחותו "ותתצב 
יד  על  (ועומדת  משה  יד  על  עמדה  ש "מרים " וגו'",

מישראל  שבכאו"א  לפעול משה  ( מן
. פרעה  "בת  שבבוא  כך , כדי ועד  על היאור , .

שהי'היאור " מצרים  מלך  פרעה  של  בתו -
בכיפה " שמורה "מושל  היאור ", "על  ובעמדה  ,

פרעה  דמלכות  התוקף  בענין על  אצלה  פעלה  -
היאור .ה  מן משה  של  צלתו

לדעה  גו' ("ותתצב  הפסוק  שבסיום  ולהוסיף ,
ירידת  ע "י שנעשה  העילוי מרומז לו") יעשה  מה 

" ואזנים הגלות : לראות  ועינים  לדעת  "לב  - "
"לשמוע " בחינת  גם  - מזה  ויתירה  ,( ביטול) "

"מה " בחינת  שגם  ובאופן מהדעת , שלמעלה 
ד " באופן ("יעשה ") ומתגלה נעשית  שנמשכת  ,"

כפי  מדות  (ששה  ו' פעמים  ו' המדות , פרטי בכל 
ל "ו)]. מספר  - מששה  שכלולים 

" נעשה  כמארז"ל ועי"ז - שמן") ("זית  "

שרומז  - כתיתה " ע "י אלא  שמנו מוציא  אינו "זית 
שבתורה  דרזין רזין התורה , פנימיות  שעיקר על  ,

תהי' התגלותה  ושלימות   וע "י לאחרי ,
הגלות  משך  זמן כל  ועבודתינו מעשינו .הקדמת 

" תמרים (דבש  "" ה "תמרים שצמיחת  - (
שנה  שבעים  לאחרי ריבוי היא  על  שמורה  ,

דוקא  ועי"ז הפירות , משאר  יותר  והיגיעה  העבודה 
הגילוי  שלימות  על  שרומז ה "דבש ", נעשה 

חז"ל  (כדרשת  התורה  הפסוק דפנימיות  על 

לבוא  לעתיד  לשונך ") תחת  וחלב  ."דבש 

הש "ק ז. דיום  השבוע  פרשת  עם  זה  לקשר  ויש 
יומין" כולהו מתברכין "ראש ש "מיני' גם  כולל  ,
בשלח : פרשת  - לאילן" השנה 

ירידת  שע "י - וגו'" העם  את  פרעה  בשלח  "ויהי
נעשה  הב ') "ארץ " (ע "ד  מצרים  בארץ  הגלות 

ד "בשלח  והשלימות  "דאתפריעו העילוי ,"
נהורין" כל  מיני' גם ואתגליין נעשית  ועי"ז ,

ושעורה  חטה  "ארץ  ורחבה , טובה  ארץ  אל  הכניסה 
ודבש ", שמן זית  ארץ  השלימות .וגו' בתכלית 

ושעורה  חטה  "ארץ  הפסוק  שלאחרי [ולהעיר ,
ארץ  בהם  שנשתבחה  המינים  (שבעת  ודבש " וגו'

הפרשה  (בהמשך  מדובר  ע "ד ישראל ) גם  (
"כי  - מצרים  ארץ  לגבי ישראל  ארץ  של  מעלתה 

לרשתה  שמה  בא  אתה  אשר  הארץ   
 משם יצאתם  זרעך אשר  את  תזרע  אשר 

כגן והשקית  ברגלך ) מנילוס  מים  (להביא 
לרשתה  שמה  עוברים  אתם  אשר  "והארץ  הירק ",

ובקעות  הרים  ארץ  " מים ,תשתה 
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(78- אזלינן דמינה השבוע לפרשת מהשייכות להעיר
כ). טו, (בשלח וגו'" הנביאה מרים "ותקח

יא.79) פ"ב, שהש"ר רפכ"ו. שמו"ר
ד.80) ב, שמות
רפמ"ב.81) תניא
ה.82) ב, שם
ו,83) זח"ב יו"ד. פט"ו, שמו"ר ה. יד, בשלח מכילתא ראה

א.
ג).84) כט, (יחזקאל וגו'" יאורי "לי שאמר
ג.85) כט, תבוא
סע"ב.86) נג, מנחות
ועוד.87) ואילך. ספנ"ג הק"ש שער אמ"ב ראה
רפל"ז.88) תניא ראה
לפרשת89) מהשייכות ולהעיר ועוד. ה. יג, בא פרש"י

יריחו", של "דושנה קיבלו יתרו שבני - יתרו) (פרשת השבוע
ברכה ספרי לב. יו"ד, בהעלותך ופרש"י (ספרי התמרים" "עיר

יב). לג,
דאריכות90) הענין על גם ורומז - ועוד. א. טז, זח"ג ראה

יג) צב, (תהלים כמ"ש מישראל, דכאו"א טובות ושנים ימים
יפרח". כתמר צדיקים") כולם ("ועמך "צדיק

א.91) יג, חגיגה
יא.92) ד, שה"ש
(שנתפרש93) שמן" "זית שבין החילוק בביאור להוסיף ויש

ש שמו נתפרשבכתוב (שלא ל"דבש" השמן) בא שממנו הפרי ל
(ובעיקר) גם מודגש שמן" שב"זית - הפרי) של שמו בכתוב
התורה פנימיות לגילוי באים שעי"ז ("זית") הגלות מרירות
רק מודגש (שלאח"ז) ב"דבש" ואילו לבוא, לעתיד ("שמן")

התורה). פנימיות (גילוי לבוא דלעתיד העילוי
שאודותיו94) המן לירידת (בנוגע א פח, ב. סג, זח"ב

בשלח). בפרשת מדובר
א.95) רי, זח"א
ואילך.96) יו"ד יא, עקב
כארץ97) ה' "כגן יו"ד) יג, לך (לך בה שנאמר דאף

"במיטב שהיתה בנ"י בה שישבו רעמסס ארץ ובפרט מצרים",
(פרש"י ישראל ארץ של למעלתה מגעת אינה - מצרים" ארץ

שם). עקב
ויצאו98) "הואיל - לאילן השנה לראש מהשייכות להעיר

. הגשמים ימות רוב עבר "שכבר שנה", גשמי השרףרוב ועלה .
ובפרש"י). א יד, (ר"ה מעתה" חונטין הפירות ונמצאו באילנות

"ארץ99) - וגו'" ושעורה חטה "ארץ הפסוק לפני ועד"ז
ז). (ח, ובהר" בבקעה יוצאים ותהומות עינות מים נחלי



מ    

ה ' עיני תמיד  אותה  דורש  אלקיך  ה ' אשר  "ארץ 
השנה  מרשית  בה  שנה "].אלקיך  אחרית  ועד 

- הפרשה ) וחותם  (סיום  בהפטרה  גם  ומודגש 
תחת  יושבת  גו' נביאה  אשה  "ודבורה 

אילןגו'" , מובחר (והכי וחותם  סיום  ,
ישראל  ארץ  בהם  שנשתבחה  המינים  שבעת  מ )כל 

התורה (דבש  פנימיות  גילוי על  ורומז ,(
ס "ו). (כנ"ל  לבוא  לעתיד 

למעמד  דבורה " ד "תומר  בהשייכות  להוסיף  ויש 
מארז"ל  ע "פ  - לבוא  דלעתיד  שנא ומצב  "מאי

. תומר  לא תחת  תומר " (ש "תחת  יחוד " משום  .
שה "יחוד " בזה , הרמז לומר  דיש  יחוד ), שייך 

(דבורה  ישראל  הקב "ה דכנסת  עם  אלא  אינו (
יחוד  של  מענין הזהירות  תכלית  צ "ל  ולכן בלבד ,

זוכים  ועי"ז תומר "), דכנסת להיחוד ("תחת 
לבוא  לעתיד  הקב "ה  עם  המשיח ישראל  ("לימות 

נישואין" ).יהיו

ההפטרה , וחותם  בסיום  גם  "ותשקוט ומודגש 
שנה " ארבעים  ש "ארבעים "הארץ  כידוע  -

כמ "ש  לבוא , דלעתיד  השלימות  על  מורה  (מ "ם )

באמצע "ל  סתומה  (מ "ם  המשרה " התיבה רבה 
הגאולה  על  ).שרומז

פרעות  ד "בפרוע  השלימות  גם  תהי' ואז
כל בישראל " מיני' ואתגליין "דאתפריעו -

פרעה "). "בשלח  (ע "ד  נהורין"

בנוגע ח . לעיל  מהאמור  וההוראה  הלימוד 
לפועל :

כדי  לאילן" השנה  ד "ראש  הזמן את  לנצל  יש 
חטה  ד "ארץ  העבודה  עניני בכל  ולהוסיף  להתחזק 
ודבש " שמן זית  ארץ  ורמון ותאנה  וגפן ושעורה 
בנוגע  והן לעצמו בנוגע  הן לעיל ), (האמורים 

הזולת  על  עריכת לפעולה  ע "י ובמיוחד  כולל  ,
בכל  רעהו את  איש  יעוררו שבהם  התוועדויות 

האמורים . הענינים 

של  שלימותה  על  השמירה  ע "ד  גם  לעורר  ויש 
דארעא ") ("כעפרא  לגמרי לבטל  - ישראל  ארץ 
ישראל  מארץ  שטחים  מסירת  ע "ד  והדיבור  הקס "ד 
לא  ואפילו אחד , שעל  לא  אפילו לאוה "ע , שבידינו
הארץ  שלימות  על  לשמור  אלא  השערה , חוט 
של  לבעלותם  הקב "ה  ע "י בפועל  ניתנה  (שכבר 
העם  שלימות  עם  ביחד  הזה ), בזמן ישראל 

ונצחית  משולשת  שלימות  - התורה  .ושלימות 

יראה  (ש "ה ' בכהנ"ל  טובה  שההחלטה  ויה "ר 
השכר ללבב " את  ומיד  תיכף  תביא  (-

נלך " ובזקנינו ענני ש "בנערינו "עם  (ונרוץ ,
ישראלשמיא" ארץ הקדושה, לארצנו (

ארץ  אלא  אומות , שבע  ארץ  רק  (לא  בשלימותה 
אומות  ותאנה עשר  וגפן ושעורה  חטה  "ארץ  ,(
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גם100) ששייך - עה"פ) (פרש"י כו'" נידון השנה "מראש
"אידמו שנים" ראשי ה"ארבעה כי, לאילן", השנה ל"ראש

שופר). הל' ריש מיימוניות (הגהות להדדי"
ֿ ה.101) ד ד, שופטים
א.102) יד, מגילה
(103. בני היו "כדבורים ו) פ"א, (דב"ר ממארז"ל .להעיר

כל כך לבעלי', מסגלת מסגלת שהיא מה כל הזאת הדבורה מה
מצוות מסגלין שישראל לאביהםמה מסגלים הם טובים ומעשים

שבשמים".
נעול104) גל גו' נעול "גן הפסוק על חז"ל מדרשת להעיר

ממצרים" נגאלו הערוה מן עצמן ישראל שגדרו ידי ש"על גו'",
(א)). יב פ"ד, (שהש"ר

ספט"ו.105) שמו"ר
לא.106) ה, שם
ס"ד.107) כנ"ל אחת", חסר "ארבעים רק לא
ו.108) ט, ישעי'
אות109) התורה אותיות מערכת חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ. ואילך. רב ס"ע (ב) מ"ם
ב.110) שם,

יותר111) עוד ניתוסף הזולת על הפעולה שע"י ובפרט
יותר "מתלמידי וש"נ) א. ז, (תענית כמארז"ל בעצמו, בעבודתו

מכולם".
לא112) המשולש "החוט יב) ד, (קהלת הכתוב ובלשון

ינתק" במהרה ש"לא בלבד זו לא מזה, ויתירה ינתק", במהרה
כלל. ינתק" "לא אלא ינתק*), זמן משך לאחרי (אבל

ז.113) טז, ֿ א שמואל
תקעא.114) סו"ס או"ח שו"ע ב. ח, תענית ראה
ט.115) יו"ד, בא
יג.116) ז, דניאל
אבינ117) לאברהם שהובטח (לךכפי הבתרים בין בברית ו

ובהמשך (לאחרי עקב בס"פ הכתוב ובלשון ֿ כא). יח טו, לך
אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר ו"ארץ וגו'", ושעורה חטה ל"ארץ
הים ועד פרת נהר הנהר מן והלבנון המדבר "מן - גו'"**) בה

גבולכם". יהי' האחרון

         
          


         

         
       

      
           

   



מי     

מפרי' ("לאכול  ודבש " שמן זית  ארץ  ורמון
ועל הארץ "על ולברך מטובה", ולשבוע

אבנים פירותי'" מלאה  וארץ  ומרגליות ,), טובות 
עצמה  ישראל  להר ובארץ  הקודש , עיר  לירושלים  -

(שבו הקודש , הקדשים  ולקדש  המקדש  לבית 
הושתת  ש "ממנה  שתי'", ה "אבן גם  נמצאת 

".(

(בפרשת  הים  בשירת  הכתוב  השבוע ובלשון
גו' נחלתך  בהר  ותטעמו "תביאמו אזלינן): דמינה 

ידיך " כוננו ֿ י אדנ לעולם מקדש  ימלוך  כש "ה ' ,

שלו"ועד " המלוכה  שכל  לבוא  "לעתיד  ,-
זה  שענין העולם , בכל  הקב "ה  של  מלכותו גילוי
ל "ראש  גם  (ששייך  השנה  ראש  עם  במיוחד  קשור 

לאילן" ושופרות "השנה  זכרונות  "מלכיות  ,(,
לחרותנו" גדול  בשופר  "תקע  ובמיוחד  .כולל 

הצדקה  במצות  ההוספה  את וע "י ש "מקרבת 
זה הגאולה " שכל  וממהרים  ומזרזים  מקרבים  ,

ממש . ומיד  תיכף  ממש  בפועל  יקויים 
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רמב"ם118) א. מד, (ברכות הפירות" ועל הארץ "על רק לא
ס"י). סר"ח או"ח שו"ע הי"ד. פ"ח ברכות הל'

ב.119) נד, יומא
יז.120) טו, בשלח

יח.121) שם,
יז.122) שם, פרש"י
(123.100 הערה לעיל ראה
וש"נ.124) סע"א. טז, ר"ה
ברכות125) לאחרי (שהיא שופרות* ברכת בסיום כההמשך

וזכרונות). מלכיות וסיומי
לכאו"א126) שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן בשבט ט"ו במוצאי

ט"ו בערב לצדקה השטרות חלוקת על (נוסף דולר של שטרות ג'
בשבוע). ראשון יום כבכל .בשבט,

פל"ז.127) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב

             

        
       

         
      

        
         

        
       

         
      

      
       

         
        

  


       
         
        
         

         
        
         

        
       

        
       

        
        

          
         

        
         

       
        

     
        

       
         

        
      



















































































המשך ביאור למס' חולין ליום ראשון עמ' א



מב

       
שיחיו- להאורחים כללית  -ב "יחידות "

מוגה  בלתי

אגרת א . בהתחלת  הזקן רבינו כמ "ש  בברכה ", ש "פותחין באופן היא  ההתחלה  - כיו"ב  פעם  כבכל 
הידועה  .1הקודש 

סדר  כל  בפתיחת  גם  שמצינו כפי - ב "ברכה " להיות  צריך  "פתיחה " של  ענין שכל  גם  מרומז ובזה 
בפסוק  שמרומז עוה "ז 2ההשתלשלות , בריאת  על  שנוסף  הארץ ", ואת  השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית 

ההשתלשלות  סדר  כל  גם  כולל  זה  הרי כפשוטו, כמבואר 3הגשמי ברכה , ר "ת  ב ', באות  היא  שההתחלה  -
חז"ל  אלו).4במדרשי כגון בהתוועדויות  כמ "פ  (כמדובר 

המשכה  מלשון היא  שברכה  שבה 5וכיון הבאה  לפעם  עד  שלאח "ז, הזמנים  בכל  ה "ברכה " נמשכת  -
של  ענין כבכל  יותר , נעלה  וממקום  והמשכה , ברכה  עוד  תומשך  שאז כזה , יום  או אירוע  עוה "פ  יהי'

בקודש  שמוסיפין עשרים 6קדושה  או עשר  חמשה  שנים , עשר  בכל  כמו מיוחדות , עליות  גם  לזמן ומזמן ,
לעיל  (כמדובר  מ "ב  שם  עם  הקשורה  שנים  דמ "ב  העלי ' ועד "ז וביתר 7שנה , שאת  ביתר  היא  העלי' שאז ,(

עוז. וביתר  שאת  ביתר  היא  שלאח "ז ההמשכה  גם  ובמילא  עוז,

מתכנסים ב . שונים , ממקומות  שבאו וטף , נשים  אנשים  ישראל , מבני שכו"כ  - זה  למאורע  ובנוגע 
העילוי  ישנו שאז משולש , בית  טובים , מעשים  ובית  המדרש  בית  הכנסת  בבית  הוא  והכינוס  יחדיו,

" רק  (לא  המשולש  (כלל )ד "החוט  ינתק " לא  אלא ) ינתק ", ל "ראש 8לא  ובסמיכות  השנה 9,
:10לאילן"

נאמר  ישראל  בני כל  זה 11על  בענין הבעש "ט  תורת  וכידוע  חפץ ", ארץ  אתם  תהיו .12"כי

לחם " יצא  ממנה  "ארץ  בבחינת  להיות  מישראל  מכאו"א  דורשים  פירות 13ולכן מיני שאר  כל  וכן ,
נאמר  עלי' ישראל , ארץ  בארץ , פלפלין 14הצומחים  אפילו בה ", כל  תחסר  המינים 15"לא  שבעת  ועאכו"כ  ,
כולה " זהב  ד "מנורת  הקנים  שבעת  ותאנה 16(כנגד  וגפן ושעורה  חטה  "ארץ  ישראל , ארץ  בהם  שנשתבחה  (

ודבש " שמן זית  ארץ  לברכה "17ורמון מוקדם  זה  בפסוק  המוקדם  ש "כל  ובאופן בהקדימה 18, גם  ותלוי ,
לתיבת  שהסמוך  השני', בפעם  ל "ארץ " הראשונה  בפעם  "ארץ " בין  חילוק  שיש  אלא  "ארץ ", לתיבת 

הראשונה  השני'"ארץ " "ארץ " לתיבת  .19להסמוך 

בזה : והענין

הם  ערכו שלפי  ענינים  ישנם  מישראל  כאו"א  שבהם אצל  ענינים  ויש  ישראל ענינים , ארץ 
,
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א).1) (קב, רס"א
א.2) א, בראשית
בראשית 3) ד "ה ואילך . סע"ב תפז, בראשית אוה"ת ראה

ועוד . ואילך ). פט  ע' תרנ"א (סה"מ  תרנ"א ברא
ועוד .4) לסופה). (קרוב ה"א פ"ב חגיגה ירושלמי 
ובכ "מ .5) ג . לה, מקץ תו"א ראה
וש"נ.6) א. כח , ברכות ראה
ש 7) וי "ג  י "א משיחות 180).קונטרס ע' (לעיל  ס"ח  בט 
(8.112 הערה 201 ע' לעיל  וראה יב. ד , קהלת
ר"ה.9) מס' ריש

(ראה 10) רבים לשון "לאילנות" בכ "מ : הרגיל  כהלשון או

.(128 הערה 262 ע' ח "ב תש"נ התוועדויות
יב.11) ג , מלאכי 
וש"נ.12) סנ"ז. בהוספות תשנ"ט ) (הוצאת טוב שם כתר ראה
ה.13) כח , איוב
ט .14) ח , עקב
ב.15) לו, ברכות
ב.16) ד , זכרי '
ח .17) ח , עקב
א.18) מא, ברכות
ובפרש"י .19) ב שם,



מג        

"עשה - חב "ד : נשיאי של  המפורסמת  וההוראה  הציווי את  קיים  בודאי ישראל "שהרי ,20ארץ 
הבטחה  של  לשון וגם  ֿ כח , נתינת  גם  -21שזוהי

המדות  שבעת  שהם  המנורה ), קני (שבעת  המינים  שבעת  כל  את  כולל  מישראל  אחד  שכל  והיינו,
להאריז"ל  תורה  בלקוטי בפרטיות  וברכה 16(כמבואר  והודאה  שבח  של  באופן הוא  מהם  אחד  וכל  ,(

"ארץ  בשם  נקרא  שבגללם  הענינים  בכל  והמשכה  ברכה  והודאה  שבח  נמשך  ידם  על  אשר , והמשכה ,
ישראל ",

רצון - ומלשון ריצה , מלשון ד "ארץ ", הפירושים  שהם 22כב ' "ארץ ", פעמים  ב ' ישנם  גופא  ובזה  ,
האמורים  הפירושים  ב ' ובדוגמת  -ע "ד 

שבעת  המינים , שבעת  הם  יחד  כולם  שכללות  ישראל , עם  בכללות  והודאה  שבח  נמשך  שעי"ז ועד 
המנורה . קני

והטף  והנשים  שהאנשים  בנדו"ד , וק "ו במכ "ש  הרי מישראל , לכאו"א  בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 
המדרש  ובית  הכנסת  בבית  מתקיימת  זו שאסיפה  כיון עניניהם , וכל  בנ"י כל  את  כוללים  כאן שהתאספו

הכל " הוא  "הנשיא  אשר , הדור , נשיא  של  טובים  מעשים  ובמילא 23ובית  הדור , אנשי כל  את  שכולל  ,
שלאח "ז. הדורות  אנשי וכל  שלפנ"ז הדורות  אנשי כל  את  הוא  כולל 

פועל :ג . של  לענין בנוגע  - העיקר  והוא  ועוד 

ישראל  מנהג  את  קיימו שבודאי לכך  כולל 24נוסף  העולם ), בגשמיות  כפשוטם  (פירות  פירות  לאכול 
ישראל , ארץ  בהם  שנשתבחה  פירות  ובמיוחד 

לנתינת  שליח  מכם  כאו"א  את  שעושים  ההקדמה  ע "י ובפרט  - ומיד  תיכף  ומביא  ומזרז מקדים  זה  הרי
יחד  שכולנו - ובבנותינו"25הצדקה  בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו שמיא "26, ענני "עם  באים  "לאכול 27,

ישראל  ארץ  בהם  שנשתבחה  הפירות  את  לאכול  - מפרי'"  ,

הברכה  בנוסח  לטובה  שינוי נעשה  שאז ברכה 28וכיון עניני בכל  לטובה  שינוי גם  שנעשה  מובן הרי ,
האחרון  דור  זה , בדורנו ועאכו"כ  שלפנ"ז, הדורות  ובכל  הבאים  הדורות  בכל  שפועל  עיקרי, ושינוי זו,
שמזה  ב "גולה ", עולם , של  אלופו האל "ף , את  והמשיכו פעלו שבנ"י עי"ז - לגאולה  הראשון ודור  לגלות 

"ג בציון"29ולה "נעשה  אלקים  אל  "יראה  עד  חיל " אל  "מחיל  הולכים  גופא  ממש  שב "גאולה " ועד  ,30.

ועד "ד . לעולם  ימלוך  "ה ' שסיומה  וכיון שירה , משבת  בבואנו ניתוסף  זה  הנצחיות 31ובכל  שזהו"ע  ,
ל "שיר " שבאים  עד  שירה , אל  משירה  שהולכים  באופן זה  הרי ועד "), ד "לעולם  הפשוט  הפירוש  (שזהו

זכר  שלפנ"ז 32לשון בהתוועדות  גם  העשירי 33(כמדובר  שיר  נשיאינו,31), ומלכנו יחד , כולנו שנשיר  ,
דכאו"א  בה "פשטות " ונתגלה  שנתפשט  כפי בפשטות , ומהות  לעצמות  ועד  בראשנו, אדמו"ר , מו"ח  כ "ק 

המדרש 34מישראל  ובית  הכנסת  בבית  שנמצאים  ובפרט  כאן, הנמצאים  והטף  והנשים  האנשים  גם  כולל  ,
מתוך  גאולה  - גופא  ובזה  הגאולה , ענין על  מורה  "יוסף " ששמו הדור , נשיא  של  טובים  מעשים  ובית 

שלפנ"ז  בהתוועדות  בארוכה  (כמדובר  "יצחק " השני בשמו כמרומז לבב , וטוב  ).35שמחה 
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תפה.20) ע' ח "א מהוריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות
(21) גוט " זיין  וועט  גוט  "טראכט  הפתגם ֿ קודש ע"ד  אגרות ַ

(ראה  טוב יהי ' שאכן הבטחה שזוהי  ועוד ), תקלז. ע' ח "ב הנ"ל 
ואילך ). 4 ע' חל "ו לקו"ש גם

תו"א 22) שם. ומהרז"ו מת"כ  ובפי ' ח  פ"ה, ב"ר ראה
סע"ג . א, בראשית

כא.23) כא, חוקת פרש"י 
אדה"ז 24) לשו"ע השלמה סקט "ז. סקל "א או"ח  מג "א ראה

ס"ח . שם
יותר 25) מישראל , כו"כ  מתאספים כאשר יותר ניתוסף ובזה

כמ "פ. כמדובר ממנין,
ט .26) יו"ד , בא

א.27) צח , סנהדרין וראה יג . ז, דניאל 
הי "ד .28) פ"ח  ברכות הל ' רמב"ם סע"א. מד , ברכות ראה

ס"י . סר"ח  או"ח  שו"ע
ובכ "מ .29) ג . לה, בהעלותך  לקו"ת ספל "ב. ויק"ר ראה
ח .30) פד , תהלים
יח .31) טו, בשלח 
ועוד .32) א. שם, מכילתא ראה
(33176 ע' (לעיל  ס"ו שבט  וי "ג  י "א משיחות קונטרס
ואילך ).
סקנ"ה 34) בהוספות תשנ"ט ) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ. ואילך .
(35.(146 ע' (לעיל  סי "א שבט  וו' ג ' משיחות קונטרס



מד      

קורין  הש "ק  ביום  שהרי - ֿ תורה  מתן של  והשבת  ֿ תורה  מתן של  בשבוע  עתה  עומדים  לזה  ובהמשך 
הפרטים  בכל  יתרו לרעך "36פרשת  אשר  "וכל  עד  הדברות  דעשרת  מהפרטים  החל  הכללי 37, להענין ועד  ,

תצא " מאתי חדשה  ד "תורה  יתרו.38והעיקרי בפרשת  מדובר  שאודותיו ֿ תורה  בהמתן ונכלל  שכלול  ,

לפניהם " תשים  אשר  המשפטים  "ואלה  - משפטים  לפרשת  באים  באצבעו 39ומזה  "מראה  - "ואלה " :
זה " ואומר  חדשה ") ה "תורה  לפני 40(על  לאכול  ומוכן הערוך  "כשולחן - לפניהם " תשים  "אשר  ,

לפנימיותם 41האדם " - דייקא  ו"לפניהם " ,42.

ב ה . הפסק  ללא  ממש , ומיד  שתיכף  רצון, בריאה ,ויהי ונשמה  בריא  גוף  ינתיים ,

שנשתבחה - המינים  משבעת  האכילה  ע "י בנשמה  ובריאות  בגוף  בריאות  שניתוסף  לאחרי ובפרט 
ישראל  ארץ  -בהם 

ענני  "עם  כאן, הנמצאים  ובבנותינו") בבנינו גו' ובזקנינו ("בנערינו והטף  והנשים  האנשים  כל  באים 
התורה , שלימות  עם  יחד  בשלימותה , שהיא  כפי הקדושה  לארצנו שמיא ",

לפגוע - שאסור  כשם  הקדושה , מארצנו שעל  אפילו החזרת  אודות  מהדיבור  אפילו ליצלן ורחמנא 
כמ "פ ) (כמדובר  תעשה  לא  ומצות  עשה  מצות  של  ענין שזהו ועד  התורה , בשלימות  -("אנרירן") ָ

הקודש . ובית  הקודש  להר  - גופא  ושם  הקודש , עיר  לירושלים  - גופא  ושם 

בעיני מוחשי  ובאופן  ממש, ומיד  תיכף  נעשה  זה  שכל  - העיקר  והוא  אכלוועוד שכבר  ובפרט  בשר ,
שיוסיפו ואלה  ישראל, ארץ  בהם  שנשתבחה  פירות  יוסיפו במוחש  בינתיים  שהרי ברכה , עליהם  תבוא  -

תבוא  ועי"ז הפירות , במיוחד בברכות  שיוסיפו ובפרט  האמורים , הענינים  מכל  והמשכה  ברכה  עליהם 
האמורים ,בהענינים  הענינים  בכל  וההמשכות  בהברכות  יותר  עוד  יתוסף  שעי"ז צדקה , תיכף של  וכאמור ,

עין" כהרף  אפילו  עיכבן "לא  ממש , ממש .43ומיד  ומיד  תיכף  אלא  ,

לצדקה ]. חילופו) (או לתתו כדי דולר , של  שטר  מהאורחים  לכאו"א  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

•
       

מוגה  בלתי

לעיל 1כרגיל  האמורים  הענינים  שכל  ומפורש  מובן וגם  פשוט  הרי - זה  להם 2בכגון ויש  מכוונים  ,
לאח "ז. ושיכנסו עתה , שנכנסו לאלה  גם  במילואה  שייכות 

העיקר : והוא  ועוד 

טוב  כי בו שהוכפל  השלישי ביום  שלפנ"ז,3בעמדנו שירה  שבת  לאילנות ", השנה  ל "ראש  בהמשך  ,
שנכנסים  לאלה  גם  שייכות  וההמשכות  הברכות  שכל  פשוט  וגם  מובן הרי - שלאח "ז ֿ תורה  מתן ושבת 

בר  ונעשים  הקרובים עתה  בימים  שייעשו או לפנ"ז, הקרובים  בימים  נעשו שכבר  או ֿ מצוה , בת  או ֿ מצוה 
שלאח "ז,
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יתרו 36) של  ענינו  שזהו - אוה"ע אצל  שנמשך  כפי  גם כולל 
כז). יח , יתרו (פרש"י  ביתו בני  את לגייר שהלך 

ש"37) ולהעיר, - יד . כ , "יתרו כללי , ענין הוא ""
כללי , ענין שהוא ובכ "מ ) תצוה. ר"פ תו"א (ראה העונג  הו"ע

מהקב"ה ו" החל  "רע", בשם שנקראים אלה כל  את כולל  "
ורע  "רעך  א) (לא, שבת במסכת רש"י  שמביא כפי  "רע", שנקרא
מישראל  כאו"א וכן הקב"ה", זה יו"ד ) כז, (משלי  תעזוב אל  אביך 
מישראל . כאו"א של  "רעך " הוא שאז ישראל , באהבת שחדור כפי 

ג .38) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '

משפטים.39) ר"פ
ב.40) טו, בשלח  פרש"י  ספכ "ג . שמו"ר בסופה. תענית ראה
עה"פ.41) פרש"י 
ג .42) עה, משפטים תו"א ראה
ועוד .43) מא. יב, בא ופרש"י  מכילתא
ואילך ,1) 577 ע' ח "כ  לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא

שם. ובהנסמן
שיחיו.2) לאורחים הכללית ביחידות
ו).3) פ"ד , (מב"ר ז א, בראשית פרש"י 



מה       

שמקבל  הברכות  שכל  - גם  כולל  גדולה , הכי זכות  של  ענין הוא  במצוות , מחוייבים  שנעשים  זה  שהרי
(לא  ֿ מצוה  בת  או ֿ מצוה  בר  שנעשה  כאו"א  זאת  מקבל  ולהבא  מכאן הנה  ישראל , וכלל  מישראל  כאו"א 

ועושה " המצווה  ש "גדול  ובאופן עצמו, בזכות  גם ) אלא  כו', אותו שחינכו זה  מצד  כמ "פ ).4רק  (כמדובר 

לכל  "ראש " מעין גם  הוא  ֿ מצוה  בת  או ֿ מצוה  בר  שהרי - לאילנות  השנה  לראש  מיוחדת  ושייכות 
עוז. וביתר  שאת  ביתר  לעיל  האמורים  הענינים  כל  שייכים  ולכן ֿ מצוה , ובת  ֿ מצוה  בר  שלאחרי השנים 

של  באופן העבודה  עניני לכל  בנוגע  ועושה " "מצווה  שנעשים  לכך  שנוסף  - העיקרי הענין גם  וכולל 
כהלכתם " ומוספים  כסדרם  המשיח "5"תמידים  לימות  "להביא  ועושה " "מצווה  להיות  עליהם  ע "י 6, ,

לבב , וטוב  השמחה  ובכל  המרץ  בכל  הכחות , בכל  בזה  ההתעסקות 

פני  לקבל  - אותם  וחינכו שגידלו אלה  ובפרט  ביתם , בני עם  ישראל , כלל  עם  - יחד  כולם  ולילך 
הקודש  ובהר  הקודש , עיר  לירושלים  - ושם  הקדושה , לארצנו - צדקנו משיח  עם  וביחד  צדקנו, משיח 

הקדשים , ובקודש 

כולו" העולם  כל  הושתת  ד "ממנו הענין ישנו בתורה 7ששם  החיוב  כללות  שהוא  הענין גם  כולל  ,
גדפין  שני גם  בו ויש  המצוות ,8ומצוותי', קיום  על  התורה  מן ֿ כח ) (והנתינת  החיוב  קבלת  ובדוגמת  ע "ד  -

לעילא  פרחי ידם  שעל  גדפין שני עם  יחד  תעשה , לא  מצוות  הן עשה  מצוות  בגופים ,9הן נשמות  ,

בציון" אלקים  אל  "יראה  עד  חיל " אל  "מחיל  בפשטות  פרחי - ומיד  הקדושה ,10ותיכף  לארצנו ,
ממש . ומיד  תיכף  הקדשים , ובקודש  הקודש , עיר  לירושלים 

יזרזו  ועי"ז הצדקה , בנתינת  במיוחד  ֿ מצוה  ובת  ֿ מצוה  הבר  חתני כל  יוסיפו מסתמא  אמר :) (ואח "כ 
והשלימה . האמיתית  הגאולה  את  - ובמיוחד  האמורים , הענינים  כל  את 

לתתו  כדי דולר , של  שטר  שיחיו והוריהם  מצוה  ובת  הבר  מחתני לכאו"א  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
לצדקה ]. חילופו) (או

•
     

מוגה  בלתי

לעיל 1בהוספה  האמורות  הברכות  כל  חיים 2על  שמתחילים  דכיון וכלה , לחתן במיוחד  השייכות  ,
(כמדובר  מחודש  ובאופן ביותר  נעלה  באופן בתחתונים  ית ' לו דירה  שנעשה  חדש , בית  בבנין חדשים 

האמורות ,3כמ "פ  הברכות  כל  בפשטות  שייכים  שאליהם  מובן הרי ,(

ישמע  כו' "מהרה  הנישואין: בברכת  כמ "ש  - וכלה  לחתן המיוחדות  הברכות  גם  בהברכות  ניתוסף 
. ירושלים  ובחוצות  יהודה  כלה "בערי וקול  חתן קול  קולות 4. החמש  עם  הקשורים  קולות " "חמש  ומונה  ,

ֿ תורה  .5דמתן

בפנימיות , ובהחתונה  בפשטות  בהחתונה  לחתונה , בהכנות  ובברכה  בהצלחה  יותר  עוד  מוסיף  זה  וכל 
ועד  ובמצוותי', בתורה  עוסקים  ובנות  בנים  טובות , ושנים  ימים  לאריכות  החתונה  לאחרי ובההמשך 

כמ "פ ). (כמדובר  בנים  ובני הבנים  של  להחתונה 
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וש"נ.4) א. לא, קידושין
המוספין 5) תפלת נוסח 
(במשנה).6) סע "ב  יב , ברכות - חז"ל  ל '
ב.7) נד , יומא ראה
(המו"ל ).8) הכרובים ושני  להארון הכוונה כנראה
פ"מ .9) פל "ט . תניא ראה

ח .10) פד , תהלים

ואילך ,1) 575 ע' ח "כ  לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
שם. ובהנסמן

שיחיו.2) לאורחים הכללית ביחידות
ואילך .3) 210 ע' חי "ט  לקו"ש גם ראה
ֿ יא.4) יו"ד  לג , ירמי ' ע"פ
ב.5) ו, ברכות



מו      

הענין  אמיתית  שזהו ההוה , רגע  שלאחרי ברגע  - "מהרה " ממש , ומיד  שתיכף  העיקר , והוא  ועוד 
ובחוצות  יהודה  בערי "ישמע  - ברגע  אפילו הפסיק  לא  ומיד , תיכף  אלא  כלל , הפסק  ללא  ד "מהרה ",

. ובבית ירושלים  הקודש , עיר  בירושלים  הקדושה , בארצנו קולות ", ה "חמש  כל  כלה ", וקול  חתן קול  .
והמשולש . השלישי המקדש 

לעיל  (כמוזכר  שירה  משבת  חדש "2ובבואנו שיר  לפניו ש "נאמר  ומיד  תיכף  זוכים  - את 6) ולקבל  ,
תצא " (ש )מאתי חדשה  כל 7ה "תורה  נעשים  ועי"ז וכלה , החתן ע "י חדש  בית  בנין עם  קשור  זה  שכל  ,

תיכף  - ועיקר  ועוד  חדש , באופן והשלימה  האמיתית  וגאולה  חדש " מ "שיר  החל  חדש , באופן הענינים 
ממש . ומיד 

כמנהג להחתונה , בקשר  הצדקה  בנתינת  יוסיפו שבודאי הצדקה , במעשה  ההוספה  ע "י - בזה  והזירוז
אליהם ,8ישראל  השייכים  וכל  הקרובים , כל  המחותנים , הוריהם , והכלה , מהחתן החל  ,

כולם  חשובים  ישראל  אהבת  מצד  שהרי - והכלה  להחתן ישראל  בני וכל  מישראל  כאו"א  שייך  ובאמת 
אחד " בלב  אחד  "כאיש  ,9כאחד ,

הקדשים , בקודש  - ועד  אחת , ובעיר  אחת  בארץ  אחד  מהוי' אחת  תורה  ממש  ומיד  תיכף  מקבלים  ועי"ז

ממש . ומיד  ותיכף  ממש , ומיד  תיכף  - ועיקר  ועוד 

לצדקה ]. חילופו) (או לתתו כדי דולר , של  שטר  והכלות  מהחתנים  לכאו"א  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
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שם.6) ובתוס' (במשנה) ב קטז, פסחים
ג .7) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
ו'8) סעיף ס"ו העזר שלחן ח . אות חו"כ  ענף תלפיות מדרש

סק"ה.
שם.9) מכילתא וראה ב. יט , יתרו פרש"י 

             


        

       
      

       
           

        
       

          



       

     
        

       
        

 
      

      
        

         
         

         
       

       
        

        
       

       
       

        
           

           
           

         
         
         

        
       

       
       

  





















































































המשך ביאור למס' חולין ליום חמישי עמ' ב



מז

      
מאידית - -תרגום

-א . פעמיים  בתורה  כתובים  ֿ הדברות  עשרת 
יתרו  פרשת  בפרשתנו, ראשונה  והפעם פעם  ,

ואתחנן  בפרשת  ֿ תורה  משנה  בספר  .השני'

הפעמים : ב ' של  התוכן את  במיוחד  להבין ויש 
בכל  ויסוד  עיקר  הם  ֿ הדברות  שעשרת  מכיון

כולה  התורה  כל  וכוללים  שב 'התורה , לומר  צריך  ,
ה "דברות  - יתרו הפעמים  בפ ' הראשונות "

מבטאים האחרונות "וה "דברות  - ואתחנן בפ '
בכלל . בתורה  ענינים  שני

ה "דברות  בין שינויים  כמה  שישנם  ובפרט 
(בפ ' האחרונות " וה "דברות  יתרו) (בפ ' הראשונות "

חז"ל  במדרשי כמבואר  .ובמפרשים ואתחנן),
הפעמים  דב ' הפרטיים  שהשינויים  לומר  ומסתבר 

כדלקמן. ביניהם , הכללי מהחילוק  תוצאה  הם 

הראשונות ב . הדברות  בין ועיקרי כללי חילוק 
הוא , - הענינים  בפשטות  גם  - האחרונות  והדברות 

כפי הם  יתרו) (בפ ' הראשונות  שהדברות 
 אומרם את אלקים  "וידבר  - ֿ תורה ) (במתן

לאמר " האלה  הדברים  האחרונות כל  והדברות  ,
מדברי חלק  עליהם הם  חזר  שמשה  כפי ,

תורה  משנה  בספר  הארבעים ) ("אלה (בשנת 

דיבר  אשר  .("הדברים 
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ואילך .1) א כ ,
ואילך .2) ו ה,
סעדי '3) ורבינו הן הדברות עשרת בכלל  מצוות תרי "ג  "כל 

בו" התלויות מצות ודבור דבור לכל  שיסד  באזהרות פירש
כנגד  הן שבעשה"ד  אותיות ותר"כ  יב). כד , משפטים (פרש"י 
חט "ז  שלימה תורה (ראה דרבנן מצוות וז' מצוות התרי "ג 
ה"א  פ"ו שקלים ובירושלמי  וש"נ). ואילך ), רי  (ע' ס"א מילואים
תניא  וראה תורה". של  ואותיותי ' דקדוקי ' ודיבור דיבור כל  "בין

כולה. התורה כללות הן הדברות עשרת רפנ"ג :
ובכמה 4) ועוד . א). נה, ב. (נד , ספ"ה ב"ק - חז"ל  לשון

יקר  (כלי  שניות" דברות ראשונות, "דברות - הלשון מפרשים
ועוד ). ח . כ , פרשתנו עה"פ

"אחרונות 5) כי  בתורה, שנכתבו כפי  האחרונות היינו,
וראה  ב). נד , ב"ק - בהמתך  (תוד "ה היא" מילתא חדא וראשונות
בלוחות  נכתבו ש"אחרונות" מפרשים ויש .7 שבהערה מפרשים

.(10 הערה לקמן (ראה האחרונות
ועוד .6) שם. ב"ק
כ ,7) (פרשתנו רמב"ן טז), ה, ואתחנן א. כ , (פרשתנו ראב"ע

רש"י מפרשי  ועוד . שם) (פרשתנו יקר כלי  יב), ה, ואתחנן ח .
(ע' סי "ב מילואים חט "ז תו"ש וראה ועוד . שם. וואתחנן פרשתנו

וש"נ. ואילך ). רלח 
(פרש"י8) אחד  בדיבור הדברות עשרת כל  הקב"ה ואמר

בפני ודבור דבור כל  על  ופירש "חזר כאשר וגם א), כ , פרשתנו
יהי ' ולא אנכי  אלא הגבורה מפי  שמעו "לא ובנ"י  (שם), עצמו"

. ומשמיע מדבר "משה הי ' הדברות ושאר (פרש"ילך " לישראל " .

א'), (בדיבור הקב"ה מפי  ששמעו הדיבור פירוש ה"ז יט ), יט , שם
בעצמו  הקב"ה גם חזר הדברות על  שבחזרה הפירוש לפי  ובפרט 
160 ע' חי "א לקו"ש (ראה ודבור דבור כל  (בשבילם) ופירש

וש"נ). בהערות,
א.9) כ , פרשתנו

(כמ "ש 10) ה' דבר הם האחרונות דברות שגם אף כלומר:
דיבר  האלה הדברים "את יט ): (ה, בואתחנן העשה"ד  סיום לאחרי 
(ר"ה  (כמאחז"ל  עצמו הקב"ה ע"י  ונאמרו קהלכם"), כל  אל  ה'

בדיבור ושמור "זכור ב) כ , שבועות א. שאין כז, מה נאמרו,
בכחו  דוקא שזהו לשמוע", יכולה האוזן ואין לדבר יכולה הפה
שם  תו"ש (וראה שם פרשתנו דרשב"י  מכילתא וראה הקב"ה. של 
עם  יחד  אחרונות דברות אחד  בדיבור אמר שהקב"ה  ט ) אות
ר"א  משנת ראה - פעמים שתי  שדיבר (או הראשונות דברות
גם  הענינים, כל  תורה משנה בספר הרי  שם)) תו"ש וראה פי "א.

(שנאמ  האחרונות מדברי דברות חלק הן הקב"ה), ע"י  ,רו
הראשונות). (כבדברות עצמה הגבורה" "מפי  אמירה ולא

לוחות  על  היו הראשונות שדברות הפירוש לפי  שגם ולהעיר,
טוב  (לקח  האחרונות לוחות על  האחרונות ודברות הראשונות
פני וראה א. נה, בב"ק משמע וכן יב. ה, ואתחנן א. לד , תשא
כ . אות שם תשא תו"ש שם. תשא יפות פנים שם. יהושע
שלוחות  הוא ביניהם החילוק הרי  קסא)) (ע' פ"ו ס"ד  ובמילואים
טז), לב, (תשא אלקים" ו"מכתב אלקים" "מעשה הם ראשונות

מעשה הם אחרונות א).ולוחות י , עקב א. לד , תשא (ראה
לאו 11) משה צוך : כאשר ד "ה ב נו, סנהדרין רש"י  ראה

והי ' הוא שקבלה כמו אלא כו' תורה משנה להם שונה הי ' מאליו
כתוב  הי ' האחרונות בדברות שכתוב מה וכל  להם, ומגיד  חוזר
פז, שבת - צוך  כאשר תוד "ה גם (וראה בסיני  שמע וכן בלוחות
ועד "ז  ֿ יב), יא ה, ואתחנן ח . כ , (פרשתנו הרמב"ן בפי ' וראה ב).
- שם הרא"ם פי ' גם וראה שם), וואתחנן (יתרו ארי ' הגור בפי '

הראשונות דברות  על משה  חזר האחרונות בנ"ישבדברות (ששמעו
לאוסופי תורה משנה ("דודאי  בהן פירוש והוסיף עצמו), מהקב"ה
"זכור" (במקום השבת" יום את "שמור כמו שם), גו"א - אתא"
אחד  בדיבור ושמור "זכור שהרי  הראשונות), בדברות שנאמר
א. כ , פרשתנו בפרש"י  הובא הקודמת. הערה (כנ"ל  נאמרו"

שם). וואתחנן
הראשונות 12) דברות בין שינויים כמה מבוארים ועפ"ז

ד "שמור" השינוי  כמו: שם), יהושע פני  (ראה האחרונות ודברות
עה"ת  ש"ך  הקודמת. שבהערה מקומות (ראה "זכור" לגבי 
ובמצות  שבת (במצות צוך " "כאשר של  ההוספה ח ). כ , פרשתנו

ועוד . ואם). אב כיבוד 
דברים.13) ר"פ
(14- הקודש) (וברוח  אמרה עצמו מפי  משה תורה משנה

חי "ט  לקו"ש וראה ועוד . א. רסא, זח "ג  (ובתוס '). ב לא, מגילה
"מפי הם הראשונים ספרים ארבעה משא"כ  וש"נ. ואילך . 9 ע'

שם). (מגילה הגבורה"

      

הענין  אמיתית  שזהו ההוה , רגע  שלאחרי ברגע  - "מהרה " ממש , ומיד  שתיכף  העיקר , והוא  ועוד 
ובחוצות  יהודה  בערי "ישמע  - ברגע  אפילו הפסיק  לא  ומיד , תיכף  אלא  כלל , הפסק  ללא  ד "מהרה ",

. ובבית ירושלים  הקודש , עיר  בירושלים  הקדושה , בארצנו קולות ", ה "חמש  כל  כלה ", וקול  חתן קול  .
והמשולש . השלישי המקדש 

לעיל  (כמוזכר  שירה  משבת  חדש "2ובבואנו שיר  לפניו ש "נאמר  ומיד  תיכף  זוכים  - את 6) ולקבל  ,
תצא " (ש )מאתי חדשה  כל 7ה "תורה  נעשים  ועי"ז וכלה , החתן ע "י חדש  בית  בנין עם  קשור  זה  שכל  ,

תיכף  - ועיקר  ועוד  חדש , באופן והשלימה  האמיתית  וגאולה  חדש " מ "שיר  החל  חדש , באופן הענינים 
ממש . ומיד 

כמנהג להחתונה , בקשר  הצדקה  בנתינת  יוסיפו שבודאי הצדקה , במעשה  ההוספה  ע "י - בזה  והזירוז
אליהם ,8ישראל  השייכים  וכל  הקרובים , כל  המחותנים , הוריהם , והכלה , מהחתן החל  ,

כולם  חשובים  ישראל  אהבת  מצד  שהרי - והכלה  להחתן ישראל  בני וכל  מישראל  כאו"א  שייך  ובאמת 
אחד " בלב  אחד  "כאיש  ,9כאחד ,

הקדשים , בקודש  - ועד  אחת , ובעיר  אחת  בארץ  אחד  מהוי' אחת  תורה  ממש  ומיד  תיכף  מקבלים  ועי"ז

ממש . ומיד  ותיכף  ממש , ומיד  תיכף  - ועיקר  ועוד 

לצדקה ]. חילופו) (או לתתו כדי דולר , של  שטר  והכלות  מהחתנים  לכאו"א  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
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שם.6) ובתוס' (במשנה) ב קטז, פסחים
ג .7) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
ו'8) סעיף ס"ו העזר שלחן ח . אות חו"כ  ענף תלפיות מדרש

סק"ה.
שם.9) מכילתא וראה ב. יט , יתרו פרש"י 



מח     

הדברו  שב ' מהתורה והיות  חלק  הם  - ת 
הוראה הנצחית  מלשון ותורה  ,' שב מובן -

עצמו, ה ' (דבר  ֿ הדברות  עשרת  באמירת  האופנים 
עניני  בכל  ישנם  משה ) ע "י שנמסר  כפי ה ' ודבר 
וקיום  התורה  בלימוד  בנ"י ובעבודת  התורה ,

הזמנים . כל  במשך  בכלל , המצוות 

צריך  התורה  שלימוד  חז"ל  דברי ע "פ  ובפרט 
חדשים  בעיניך  יהיו יום  שבכל  באופן ,להיות 

אומרים  (שלכן הראשונה  בפעם  שהי' כמו בדיוק 
הוה  לשון - התורה " "נותן התורה  עד בברכת  ,(

כאן  אף  ובזיע  וברתת  וביראה  באימה  להלן ש "מה 
ובזיע " וברתת  וביראה  שב 'באימה  מובן, -

להיות  צריכים  ֿ הדברות , עשרת  באמירת  האופנים 
ויום . יום  בכל  האדם  בעבודת 

הדברות  ע "י מיתווסף  מה  ביאור : וצריך 
הראשונות  הדברות  לגבי משה  שאמר  האחרונות 

בעצמו?! מהקב "ה  שמעו שבנ"י

בזה :ג . הביאור  לומר  ויש 

דרגות : ב ' בכללות  ישנם  בתורה 

"חמדה  היא  עצמה  מצד  תורה  גנוזה א )
העולם ".שגנוזה  שנברא  קודם  . להיותה ,

הקב "ה  של  ורצונו דבר חכמתו היא  שהתורה  עד  ,
כולא  וקוב "ה  "אורייתא  - ית ' עצמותו עם  אחד 

.חד "

בסתר  וירדה  "נסעה  התורה  מכן לאחר  ב )
העולמות  בהשתלשלות  למדרגה  ממדרגה  המדרגות 
הזה  עולם  וענייני גשמיים  בדברים  שנתלבשה  עד 

לבנ "יכו" התורה  ניתנה  ֿ תורה  ובמתן למטה .

"לא  שהתורה  (עד  דוקא  היא "בארץ  ),בשמים 
בגופים  נשמות  ויפסקו שבנ "י  תורה  ללמוד  צריכים 

(בשכל  הם  והבנתם  שכלם  ע "פ  דלמטה ).שאלות 
כדי ומצוות  בתורה  העולם להשתמש  את  להפוך 

בתחתונים  יתברך  לו דירה  ולעשותו .הגשמי

ענינים ד . ב ' גם  באים  בתורה  אלו דרגות  מב '
להיות  יהודי:שצריכים  של  התורה 

חכמתו  היא  שהתורה  וההכרה  הידיעה  א )
שכל  כולל  העולם  עניני מכל  למעלה  ית ', ורצונו

הרגש  את  מבטאת  - האדם האדם  של 
לברך  עליו הלימוד  ושלפני להקב "ה . ברכת הלומד 

ונתןהתורה  כו' ה ' אתה  תורתו"),("ברוך את  לנו
המלות" פירוש אפילו מבין שאינו "אע"פ

.(בתושב "כ )

כדי  עד  להיות  צריך  שלו הביטול  מזו: יתירה 
אלא  בפ "ע , כמציאות  עצמו את  מרגיש  שאינו כך ,

כמ "ש  - שבתורה  ה ' דבר  את  לבטאות  "תען כדי
אלא  אמרתך  היא  "שהתורה  אמרתך ", לשוני
שהוא  מה  האומר  אחר  כעונה  תען שלשוני

ושונה אומר " הקורא  ש "כל  ע "ז שנוסף  היינו, .
כנגדו" ושונה  קורא  ולימודו הקב "ה  (שקריאתו

הקב "ה ), ולימוד  קריאת  את  כביכול  גורמת  בתורה 
של  דיבורו הוא  עצמו האדם  דיבור  מזו: יתירה  הרי
יגיד  ופי תפתח  שפתי ד "אדנ"י באופן הקב "ה ,

בפיך "תהלתך " שמתי  אשר  "דברי  ,,
גרונו  מתוך  מדברת  !שכינה 

וביראה  באימה  להלן ש "מה  חז"ל  אומרים  ולכן
וברתת  וביראה  באימה  כאן אף  ובזיע  וברתת 
להלן  מה  זה  דמיון מובן אינו ("שלכאורה  ובזיע "
העם  וכל  סיני הר  במעמד  שהרי כו' כאן אף  כו'

הקולות  את  ה 'רואים  דיבר  בפנים  ופנים 
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ובכ "מ .15) רפי "ז. תניא
ב.16) נג , זח "ג  וראה ועוד . ח . יט , לתהלים רד "ק ראה
טז.17) כו, תבוא יג . יא, עקב א. יט , פרשתנו פרש"י  ראה
אדהאמ "צ 18) מאמרי  א. כג , תזריע לקו"ת א. כה, של "ה

וש"נ. קעה. ע' ח "א שמות
א.19) כב, ברכות
ב.20) פח , שבת
ב"ר 21) (ראה התורה ידי  על  נברא העולם כל  ואדרבה:

ר"פ  (פרש"י  התורה ובשביל  ע"ב) ריש קסא, זח "ב בתחלתו.
ובכ "מ ). בראשית.

ֿ ה.22) פ"ד  תניא ראה
במאמריתני23) הנסמן וראה הזהר. בשם ורפכ "ג  פ"ד  א

א. ס, זח "ב א. כד , זח "א וראה רפה. ע' ח "א ויקרא אדהאמ "צ
ועוד . א. מו, נצבים לקו"ת א). (סד , תכ "ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז

ב).24) (ח , פ"ד  תניא

ב.25) נט , ב"מ  יב. ל , נצבים
ו.26) פי "ג , במדב"ר ג . בחוקותי  שם טז. נשא תנחומא ראה

רפל "ו. תניא
סמ "ז.27) או"ח  ב"ח  ראה
וש"נ.28) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל '
קעב.29) קיט , תהלים
ב.30) סז, פרשתנו תו"א
תתרלד .31) רמז איכה יל "ש פי "ח . תדבא"ר ראה
יז.32) נא, תהלים
כא.33) נט , ישעי '
(34.5 הערה 1087 ע' ח "ד  בלקו"ש נסמן
טו.35) כ , פרשתנו
ד .36) ה, ואתחנן



מט      

בפני  כשלומד  אדם  כל  של  התורה  בעסק  משא "כ 
ובכל עצמו" א ' שבכל  התורה  עסק  "גם  כי - (

מסיני  למשה  שנאמר  ממש  ה ' דבר  הוא  זמן
ידי ("וידבר  ועל  האלה "), הדברים  כל  את 

היום  קבלה  כאלו ויראה  אימה  עליהם  תפול  זה 
סיני" .מהר 

דוקא , בארץ  למטה  ניתנה  שהתורה  הידיעה  ב )
יהודי  אצל  מגלה  - בגוף  כנשמה  אליו ניתנה 
ילמד  ושהוא  אדם , של  מציאות  להיות  שצריכה 

התורה  את  בשכלו להבין ולהשתדל  שלומד ,תורה 
ה  שתורת  לאופן (שנקראת עד  הקב "ה )' של  שמו על 

שמו" על  ("תורתו""נקראת  האדם  ),של 
היא " דילי' כבודו "תורה  על  שמחל  "הרב  (ולכן

מחול " על כבודו (כביכול ) בעה "ב  נעשה  הוא  ,(
התורה .

בתכלית  עד "ז ענינים  ב ' ישנם  מזה  וכתוצאה 
יתברך  לו לעשות  - למטה  והמצוות  התורה  נתינת 

ומצוות : תורה  ע "י שנפעל  בתחתונים , דירה 

צורך  יש  שלכך  יתברך ", לו "דירה  שיהי' א )
שתפעל  - חד " כולא  וקוב "ה  ש "אורייתא  - בתורה 

ית ' עצמותו וגילוי .המשכת 

- ויהודי "תחתונים ", של  מציאות  שתהי' ב )
שירדה  התורה  עם  יחד  הנמצא  - בגוף  נשמה 

ומנהגי למטה  גדרי לפי ונוהג  בתחתונים , ,
(בתחתונים  שם  לפעול  שיוכל  בכדי ה "תחתונים ",
ע "י  יתברך , לו דירה  ומהותם ) בגדרם  הנשארים 
הוראות  ע "פ  גופא , אלו והנהגות  גדרים  ניצול 

להקב "ה . דירה  לעשותם  התורה ,

דירה  לעשות  בכדי הדירה : ענין כפשטות 
(תחתונים ), מסויימים  דברים  ועם  מסויים  במקום 
הלך  (- מזו (ויתירה  לקרתא  "אזלת  להיות  צריך 

הזה בנימוסי'" במקום  ולהתיישב  ללכת  צריך  :
דהתלבשות  באופן - מזו ויתירה  לקרתא "), ("אזלת 
ונימוסי  מנהגי לפי לנהוג  בנימוסי'", "הלך  -

שיתיישב  שייך  כך  שדוקא  הזה המקום , במקום 
ע "י  דירתו , שייעשה  ונימוסיבאופן  במנהגי ההנהגה 

לעשות  נאה המקום  ולעשותה  ולהרחיבה  דירתו את 
אפילו  או שני, במקום  נמצא  אם  (משא "כ  וכו'
אין  בנימוסי'", מ "הלך  שאינו באופן אך  זה  במקום 

דירה ). שם  לו להיות  ביכלתו

לא  בתחתונים  דירה  לפעול  בכדי בנמשל : ועד "ז
יחד  עליו, אלא  למעלה , נשמה  להשאר  יהודי יכול 
התחתונים , של  ומצב  למקום  לרדת  התורה , עם 
המקום ונימוסי מנהגי לפי שם ולהתנהג
גופא  ואותם  התורה , הוראות  ע "פ  (התחתונים )

יתברך . לו הדירה  את  לעשות  לנצל 

בלימוד ה . הן - הענינים  לב ' שהכח  לומר  ויש 
מב ' בא  - בתחתונים  בדירה  בהעבודה  והן התורה 

הדברות : סוגי

ש "וידבר  - הראשונות " כל ה "דברות  את 
הכח  את  לבנ"י נותנים  - לאמר " האלה  הדברים 
המדבר  ה ' "לדבר  ביטול  אצלם  יהי' התורה  שבכל 

האומר " אחר  כעונה  רק  ולהיות  .בפיהם 

בתיבת כמבואר  את הפירוש  אלקים  "(וידבר 
האלה ) הדברים  "דלכאורה כל  - " מלת

שבמקרא  לאמר  כל  כמו ואינה  הבנה  לה  אין לאמר 
א "א  הדברות  בעשרת  משא "כ  לזולתו, לאמר  שפי'

כל  שהרי כך  דבר לפרש  בפנים  פנים  שמעו  ישראל
פה "ה ' איננו אשר  ואת  פה  ישנו אשר  את 

הדורות  כל  נשמות  היו סיני הר  גם [במעמד  ,
הגרים  ]?!נשמות 

שע "י  - הוא  כאן ב "לאמר " שהפירוש  אלא 
הוא  לאמר " האלה  הדברים  כל  את  אלקים  "וידבר 
שלהם  שהלימוד  הדורות  בכל  לבנ"י הכח  את  נתן
כל  ב "את  נכללים  (שכולם  התורה  דברי בכל 
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א.37) יט , ע"ז
ב.38) א, תהלים
שם).39) בפרש"י  (וראה ע"ב ריש לב, קידושין
סע"א.40) שם,
ע'"דירה41) ח "א תקס"ה (סה"מ  לעצמותו לו - ית'"

.(32 הערה רמא ע' ח "ב מלוקט  בסה"מ  הנסמן תפט .
למטה 42) בירידתה  (שגם התורה ענין שע"י  מבואר, בכללות

נעשהאינה גשמיים) בדברים   המשכת)
(ראה  בתחתונים ההמשכה נפעלת המצוות וע"י  ית'), עצמותו
כל  שהמשכת מכיון אבל , וש"נ). ואילך . 440 ע' חט "ז לקו"ש
ההמשכה  גם יותר, שבפרטיות מובן, התורה, ע"י  היא הענינים

.למטה שירדה התורה דרגת עצמה, התורה ע"י  היא

פז,43) ב"מ  וראה יד . פמ "ח , בב"ר ועד "ז ה. פמ "ז, שמו"ר
ח "א  תשנ"ב (התוועדויות זו שנה וישב ש"פ שיחת גם וראה - ב.

ואילך ). 399 ע'
ובכ "מ .44) א. מב, שה"ש לקו"ת שם. תו"א
יד .45) כט , נצבים
נצבים 46) ג . פקודי  תנחומא ספכ "ח . שמו"ר פמ "א. פדר"א

א). (פו, תמ "ט  תקו"ז ב. פג , זח "ב א. צא, זח "א ג .
(47.22 הערה 242 ע' חכ "ח  לקו"ש ראה



נ     

האלה " מה הדברים  "לאמר  של  באופן יהי' (
נאמרה " המילים שכבר  את  (לא  אומר  שהיהודי ,

מסיני" למשה  שנאמר  ממש  ה ' "דבר  אלא ) ,שלו
אמרתך ". לשוני "תען

האחרונות " המחבר וה "דברות  הממוצע  -
וביניכם " ה ' האלקים ""בין "איש  ,(בהיותו

ליהודי  נותנים  מסרם , - למטה ) בגוף  כנשמה 
בחי' ע "י (ובפרט  הכח  את  בגוף  נשמה  בהיותו

שבקרבו  בהבנה משה  תורה  ללמוד  יוכל  שהוא  ,(
למטה . האדם  שכל  של  והשגה 

לו  דירה  לעשות  הכח  את  מכך  מקבלים  ועד "ז
[כידוע  עצמם  לבנ"י בנוגע  הן בתחתונים , יתברך 

(ומתחיל ) הוא  בתחתונים " ד "דירה  הענין שעיקר 
שיהיו  כו' בנש "י ולשכון "לדור  לבנ"י, בנוגע 

כו'" ית ' לשבתו מכון מכיון כנס "י (שכן
הם  בנ"י הרי חד ", כולא  וקוב "ה  ש "ישראל 
כביכול  בהיותו ית ', לעצמותו האמיתית  ה "דירה "
ע "י  מתגלה  שזה  אלא  עצמות , עם  אחד  דבר 
לעשות  הכח  מזה  שנמשך  עד  בתחתונים )], עבודתם 

בתחתונים  :דירה 

האלה  הדברים  כל  את  אלקים  "וידבר  בנוסח  א )
"דירה לאמר  לעשות  הכח  ניתן הראשונות  בדברות  "

לעצמותו  לו יתברך ", עשרת לו אמירת  וב ) ,
ע "י הדברות   זאת לעשות  הכח  את  נותנת 

למטה , נמצא  משה  כי הם , בגדרם  ב "תחתונים ",
בנימוסי'". הלך  לקרתא  "אזלת 

-ו. הדברות  בב ' צורך  שיש  לכך  הטעם 
מהם  אחד  בכל  כי הוא , - והאחרונות  הראשונות 

מעלה : ישנה 

היא  גו'" אלקים  ד "וידבר  הגילויהמעלה  -
מעצמותו הדברות  בלי והמשכת  יתברך  ומהותו

דמשה  הממוצע  ע "י לא  אפילו כלל , ממוצעים 
האלקים "). ("איש  רבינו

ממוצע  הוא  שמשה  את דהגם  שמעביר 
גרונו" מתוך  מדברת  ד "שכינה  באופן השם  ,דבר 
מדבר " הי' ה ' דבר  כ "א  כלל  הרגש  שום  ,"בלי

התלבשות  בדרך  ולא  מעבר  אעפ "כ בדרך  -
"מפי  כי למשה , זקוקים  והיו ג "כ ", פועל  "המעבר 
משא "כ  כו'", לקבל  יכולים  הי' לא  בעצמו הקב "ה 

היות  "עם  משה , מ "מ ע "י לבד  מעבר  בדרך  שהוא 
פועל  ישראל "ה "ז  בנשמות  להתקבל  .שיוכל 

הדברים  כל  את  אלקים  ד "וידבר  החידוש 
"מפי  הדברות  את  שמעו בנ"י שכל  הוא , האלה "

ממוצע ! כל  בלי עצמה  הגבורה "

הוא  ה ' דבר  את  שמקבלים  האופן אעפ "כ , אבל 
דיבור ע "י כל  שעל  אז, שהי' כפי - המציאות 

"פרחה  טל נשמתן"ודיבור  ל "הוריד  (והוצרך 
אותם " והחי' מתים  בו להחיות  ולכן שעתיד  ,(

ולא  אנכי  לאחר  הדברות  לשאר  (בנוגע  בנ"י נזקקו
ש "משה  לך ) .יהי' ומשמיע  לישראל "מדבר  ..

שנאמרו האחרונות  בדברות  משה המעלה  ע "י
לבנ"י; שבערך  לדרגא  יורד  ה ' שהדבר  היא ,
ע "י  (לא  בפנימיות  לקבל  יכולה  גופא  מציאותם 
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בלקו"ת 48) הובאו - מדחז"ל  ובכמה ב ג , חגיגה ראה
.3 הערה לעיל  וראה ג . טו, במדבר

(ע'49) תרנ"ט  בפנים פנים ד "ה בארוכה וראה ה. ה, ואתחנן
ואילך ). קצ

עה"פ.50) (באבער) תהלים מדרש וראה א. צדי "ק, ָתהלים
ניסן  י "א וברכת צו ש"פ שיחת בארוכה וראה - ד . פי "א, דב"ר
30 ע' ח "ג  ואילך . 432 ע' ח "ב תנש"א (התוועדויות תנש"א

וש"נ. ואילך ).
רפמ "ב.51) תניא
וש"נ.52) ואילך . 477 ע' חט "ז לקו"ש ראה
ובכ "מ .53) תסח . ס"ע תרס"ו המשך 
(54.41 בהערה נסמן

קצד .55) ע' שם תרנ"ט  סה"מ 
הי '56) ואח "כ  בו ה' הדבר מתעצם הי ' מרגיש הי ' "שאם

מה' שקבל  מה משה דבר כ "א ממש ה' דבר זה אין א"כ  יוצא
מקבל  אינו שהמשפך  המשפך  דרך  ששופכין משקה ועד "מ  וכו'",
וראה  שם. תרנ"ט  סה"מ  - המשפך  דרך  עובר כ "א המשקה כלל 
שבעולמות, והממוצע דמשה הממוצע בין החילוק שזהו שם,
ועצמות  פנימיות בחי ' שהוא למטה, התורה אור נמשך  משה שע"י 
האור  בהמשכת משא"כ  למטה, בהמשכתו כלל  נשתנה ולא האור

כו'. העולמות לצורך 
(התוועדויות 57) 56 הערה תש"נ שלח  ש"פ שיחת ראה

.(354 ע' ח "ג  תש"נ
(ג ).58) טז פ"ה, שהש"ר ד . פכ "ט , שמו"ר ב. פח , שבת ראה
שם.59) שבת
(60.8 בהערה נסמן
(61- עצמן הראשונות* ללוחות בנוגע הוא זה ובדוגמת

אני האיך  אמר מעליהן, כתב שפרח  וראה בהן (משה) ש"נסתכל 
אאחוז  אלא ממש, בהם שאין הלוחות את לישראל  להם נותן
ובפדר"א  טז). לב, תשא בחיי  רבינו וראה פ"ב. (אדר"נ ואשברם"
אלא  הארץ מן נבראו לא הלוחות שצב: רמז תשא ויל "ש פמ "ו

וש"נ. ואילך . 31 ע' חי "ד  לקו"ש וראה השמים. מן

         




ני      

ע "י  שהגילוי משום  זהו אבל  במציאות ). ביטול 
כביכול  לא  כו', כלשהו שינוי ע "י לבנ"י בא  משה 
בעצמו. גו'" אלקים  "וידבר  מצד  הוא  שהגילוי כפי

יתברך  לו ד "לעשות  האמור  דירה ובסגנון
בדבר  בגלוי בתחתונים ": נמצא  הראשונות  ות 

ה "תחתונים "; ֿ כך  כל  ולא  יתברך ", לו ה "דירה 
בהדגשה יותר נמצא - האחרונות בדברות
יתברך ". ד "לו גבוהה  כ "כ  דרגא  ולא  ה "תחתונים ",

שב " לומר  יש  - יותר  ובפרטיות   "
ודרגות  אופנים  ב ' ישנם  על עצמה  שנפעל  כפי ,

ידי  על  שנפעל  וכפי האחרונות ) (בדברות  משה  ידי
הראשונות ): (בדברות  גו'" אלקים  "וידבר 

יתברך לו "דירה כשעושים אפילו א)
"(דירה ) רק  ה "ז ולא (בתחתונים )", יתברך ",

גו'" אלקים  "וידבר  לא  עצמו; (הדייר ) יתברך  הוא 
משה  ע "י יוצא  ה ' שדבר  כפי אלא  בעצמו,

האחרונות ). (בדברות 

שבדירה  אע "פ  בפשטות : בדירה  שרואים  כמו
עצמותו  בכל  בגלוי בה  הדר  האדם  הרי נמצא  ,

שני  הם  בה , הדר  מהאדם  חלק  אינה  עצמה  הדירה 
היא  שהכוונה  מכיון בנמשל : ועד "ז נפרדים . דברים 
הם  ודרגתם  במציאותם  בתחתונים  דירה  לעשות 
של  והנימוסים  הגדרים  ע "י נעשית  שהדירה  (עד 
כנ"ל ), בנימוסי'", הלך  לקרתא  "אזלת  התחתונים ,
בתחתונים " יתברך  לו "דירה  כשנעשית  אפילו הרי

דירה  בגלוי,אפילו הקב "ה  נמצא  בה  ית ',
ה"דירה אבל       במצב נשארת "

ית '"ד "תחתונים " אור  הסתר  (שאלקות "בענין
"דירה  זוהי שם ), ומתלבש  מתעלם  מתכסה 

עצמו, מהדייר  כביכול  "נפרד " דבר  אבל  יתברך ",
שאפילו  הוא  בזה  שהחידוש  [שהגם  ית ' עצמותו
כפי  אי"ז אבל  יתברך , לו דירה  נעשים  התחתונים 

ממש ]. בעצמותו נמצא  ומהות  שעצמות 

כפי  בתחתונים  דירה  דעשיית  האופן שזהו וי"ל 
ע "ד  - מצ "ע  המחבר ) (ממוצע  משה  ע "י שנפעל 
כפי  אבל  ה ', דבר  שהם  האחרונות " ה "דברות 

ע "י שיוצאים   בערך יותר  זהו ובמילא  ,
עצמו. הדייר  גילוי לא  אבל  ה "תחתונים ",

"דירה  על  נוסף  נפעל  ועצמות ב ) יתברך ",
- עצמותו בכל  בגלוי נמצא  עצמו יתברך  ומהות 

לאמר ""וידבר  האלה  הדברים  כל  את 
הראשונות . בדברות 

שז. כשישנותכלית היא המעלה לימות
א "ס  ומהות  דעצמות  הגילוי הענינים : דב ' החיבור 

ב "ה   במשה שנמצא  כפי (לא 
 שנמצאים כפי לבנ"י המחבר ) ממוצע 

הגילוי  את  ומקבלים  בתחתונים  בגופים  כנשמות 
מציאותם ). ביטול  ע "י (לא  מציאותם  בפנימיות 

(לא  נעשית  עצמה  (בתחתונים ) שהדירה  היינו,
ה ' ד "דבר  לגילוי "צינור " אלא ) במציאות , בטלה 
(ה"דייר") יתברך ומהותו מעצמותו ממש"
למטה  תורה  לומד  שיהודי עי"ז ומהותו; בעצמותו
צינור  נעשה  הוא  אמרתך ", לשוני ד "תען באופן
עצמה  שהדירה  כזה  באופן ית ', עצמותו לגילוי
מבטאת  בתחתונים ) שנמצא  כפי היהודי (היינו
אמרתך ", לשוני "תען - ממש  ה ' הדבר  את  ומגלה 
עם  אחד  דבר  כביכול  הוא  (היהודי) שהוא  כפי עד 
כולא  וקוב "ה  ד "ישראל  למטה  הגילוי - הקב "ה 

.חד "

גם  עד "ז יהודי עושה  - זה  במציאות ובכח 
התחתונים  שמציאות  דירה העולם , (לא  הם  בעולם 

מציאותם  כל  אלא  בתוכה , מהדייר  בפ "ע  כמציאות 
כח  לגילוי עד  ה ', דבר  את  מגלים  שהם ) היא 
ויכלתו  בכחו לבדו (שהוא  בעולם  הנמצא  העצמות 

כו' מאין יש  ).לברוא 

בב ' צורך  שיש  כך  על  אע "פ הטעם  - הדברות 
הראשונות  הם שהדברות  אומר ) עצמו (שהקב "ה 

(שנאמרו  האחרונות  מהדברות  בערך  שלא  למעלה 
(האחרונות ) הדברות  אמירת  ע "י כי - משה ) ע "י
על  חוזר  הוא  "לאמר ", של  (באופן רבינו משה  ע "י
נמצאים  שבנ"י כפי שגם  נפעל  ממש ") ה ' "דבר 
לקבל  יכולים  - כאן" "אף  - בתחתונים  למטה 
התורה  לימוד  ע "י ולפעול  התחתונים ), (בגדרי
גו'", אלקים  ד "וידבר  הגילוי את  למטה , ועבודתם 

(במ "ת ). "להלן" שהי' ממש , ה ' דבר 
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הנסמן 63) ג . ס"ע תרס"ו המשך  תתקצז. ע' בלק אוה"ת
.35 הערה כז ע' ח "ב מלוקט  בסה"מ 

ב).64) (מה, פל "ו תניא
א.65) עג , זח "ג  ראה
ע"ב).66) ריש (קל , ס"כ  אגה"ק תניא
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ואתחנן), (בפ ' האחרונות  הדברות  שע "י כלומר ,
(בפ ' הראשונות  דדברות  המעלה  שלימות  מתגלה 
כל  של  ב "לאמר " אלקים " ד "וידבר  הגילוי - יתרו)
יהודי  כל  של  התורה  שלימוד  (בתחתונים ), יהודי
ממש  ה ' "דבר  הוא  ("כאן") מקום  ובכל  זמן בכל 
ד "מה  הענין נפעל  ועי"ז מסיני", למשה  שנאמר 
שהי' כמו ובזיע ", וברתת  וביראה  באימה  להלן

ממש . במ "ת 

הקשר ח . ֿ כן גם  לבאר  יש  לעיל  האמור  ע "פ 
- זו) (בשנה  יתרו פרשת  את  קוראים  בו הזמן עם 
חודש  עשר  ("עשתי ֿ עשר  האחד  בחודש  בעשרים 

שבט " חודש  ימים הוא  עשרה  ג "כ  שהוא  ,(
מו"ח  דכ "ק  ההילולא  יום  שבט , יו"ד  לאחרי
כולהו  מתברכין מיני' ושבת  דורנו. נשיא  אדמו"ר 

שבט ,יומין  כ "ב  - כולל  בשבט , הבאים  הימים  ,
אדמו"ר : מו"ח  כ "ק  של  דבתו ההילולא  יום 

הגילוי  עם  קשור  (שבט ) ֿ עשר  האחד  חודש 
מחורב " יום  עשר  ה "מיוחד ד "אחד  על  שקאי ,

. הדברות ,שבעשרה  לכל  ראש  שהוא  אחד  שהוא  .
אלקיך "אנכי  יום ה ' עשר  ש "אחד  היינו ,

מעשרת  שלמעלה  ֿ עשר  אחד  בחי' על  קאי מחורב "
ולא  חד  הוא  "אנת  בחי' עד  בחורב , שניתנו הדברות 

ספירות ,בחושבן" מעשר  שלמעלה  הכתר  דרגת  ,
סדר מכל שלמעלה ' ית ו לעצמות עד

.השתלשלות 

דכ "ק  ההילולא  יום  עצמו ֿ עשר  האחד  בחודש 
כפי  היינו - שבו עשירי ביום  הוא  אדמו"ר  מו"ח 
בבחי' ונמשך  קשור  (בחודש ) עשר  דאחד  שהגילוי
עשר  שאחד  ע "ז [נוסף  השתלשלות  סדר  - עשר 
שלפני  העשר  את  גם  הענין) (כפשטות  כולל  מצ "ע 
גם  (כתר ) המקיפים  כחות  המשכת  - ובכללות  זה ],
המשכת  - יותר  ולמעלה  פנימיים , כחות  בעשר 
החיבור  ע "ד  - בתחתונים  למטה  גם  ית ' עצמותו

האחרונות . ודברות  הראשונות  דדברות 

ֿ עשר  אחד  ביום  יותר  נעלה  באופן מתגלה  וזה 
ֿ עשר  דאחד  הגילוי ישנו שאז ֿ עשר , האחד  בחודש 
החודש  ימי מצד  והן החדשים  מספר  מצד  הן

לעיל  בא (כמדובר  שזה  שמכיון לומר  ויש  .(
גם  בזה  יש  בחודש , עשירי דיום  הגילוי לאחר 
באופן  ועוד  (עשר ), פנימית  דהמשכה  המעלה 

בקודש  ל דמעלין באים  שמזה  , יום
.בחודש 

דאמירת  והחידוש  המעלה  ע "ד  שזהו לומר , ויש 
ֿ עשר ), אחד  (בחי' אלקים  ע "י הראשונות  דברות 

 משה ע "י האחרונות  הדברות  גם  שנאמרו
עשר ) .(בחי'

כל  את  כשקוראים  - יתרו פ ' כששבת  ובפרט 
- הדברות  עשרת  פרשת  כולל  בתורה  הפרשה 

אלקים  -"וידבר  לאמר " האלה  הדברים  כל  את 
ושונה  קורא  "הקב "ה  (שאז ולאחרי' לפני' בברכה 
ענין  מלימוד  במכ "ש  עוז, וביתר  שאת  ביתר  כנגדו"
עשרים  ביום  חל  - השנה ) ימי בכל  בתורה  זה 

כתר  בגימטריא  עשרים  ֿ עשר , האחד  ,בחודש 
ֿ עשר . שבאחד  (כתר ) ֿ עשר  אחד  דרגת  היינו

" - בחודש  כ "א  ליום  מכן לאחר  באים  ומזה 
לישראל " בחודש טוב  מהעשירי יום  ֿ עשר  אחד  ,

של  (כפליים  בחודש  דכ "ב  הערב  וזהו ֿ עשר , האחד 
" - עשר  ישראל "אחד  כ "ב יברך  כנגד  ,(

נמשכים  שע "י התורה  וכל אותיות  הענינים  כל 
(בך ) בפנימיות  .הברכות 

משפטים ט . לפרשת  גם  הקשר  להוסיף  ויש 
של  והפרשה  המנחה , בתפלת  לקרוא  (שמתחילין

שבט ): כ "ב  כולל  הבאים , הימים 

לפניהם " תשים  אשר  המשפטים  "ואלה  על 
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ז.67) א, זכרי '
א.68) פח , ב. סג , זח "ב
ב.69) א, דברים
ב.70) כ , פרשתנו
ח .71) פמ "ב, שמו"ר
א).72) (יז, בהקדמה תקו"ז
וש"פ 73) שבט  י "א משיחות קונטרס בארוכה בכ "ז ראה

וש"נ. ואילך ). 171 ע' (לעיל  זו שנה שבט  י "ג  בשלח ,

(74.(178 ע' (לעיל  ז סעיף הנ"ל  קונטרס
וש"נ.75) א. כח , ברכות
וש"נ.76) ב. נד , (שם אמות עשר משה של  דקומתו ולהעיר

א). צב, שבת וראה
ֿ חב"ד 77) הערכים ספר וראה ובכ "מ . ג . לה, שה"ש לקו"ת

ואילך ). סט  (ע' ס"ב כ ' אות - אותיות .מערכת
א.78) עג , תהלים
כ .79) מח , ויחי 
ובכ "מ ).80) ג . לז, מקץ (תו"א המשכה מלשון ברכה
מושקא",81) ("חי ' הנפטרת שם עם והקשר בזה, הביאור

שבט , כ "ב ובשיחות בההתוועדות, נתבאר - ומקיף) פנימי  חיבור
ואילך ). 251 ע' (לקמן בפ"ע וי "ל 

משפטים.82) ר"פ
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חז"ל  "מה אומרים  אלו, אף  מסיני  הראשונים 
נו, י הי י". נ השכליותמסי המצוות שגם

הם (משפטים  התחתונים , גדרי עם  הקשורים  ,(
("וידבר  ית ' ומהותו מעצמותו אלקים "מסיני ",

"מה  ע "ד  - מסיני" "הראשונים  כמו בדיוק  גו'"),
כו'". כאן אף  כו' באימה  להלן

(מראה  ד "ואלה " באופן מתגלה  באצבעו וזה 
זה  לפניהם ",ואומר  ד "תשים  לאופן עד  אלה ), ,

לומר  דעתך  על  תעלה  לא  למשה  הקב "ה  לו "אמר 
כו' פעמים  ג ' או ב ' וההלכה  הפרק  להם  אשנה 
הדבר טעמי להבינם עצמי מטריח ואיני

בעצם ופירושו" היא  שהתורה  כיון ובפרט  -
והשגה  מהבנה  תשים למעלה  אשר  נאמר  "לכך  -

לפני לאכול ומוכן הערוך כשלחן לפניהם,
עליו האדם " ("ופירושו") הדבר " "טעמי שגם 

ומוכן  הערוך  ("כשלחן בפנימיות  לבנ"י לתת 
כבשרו  ובשר  דם  שנעשה  ).לאכול ",

הירושלמי  פירוש  ע "פ  -ולהוסיף  ב "תשים "
- שבתורה  האוצרות  שגם  ואוצר , סימה  מלשון
וקשורה  וגנוזה , סתומה  שמצ "ע  התורה , פנימיות 

דקוב "ה  סתים  ד "(תשים )עם  באופן להיות  צריך  ,
לפנימיותם  בגילוי.לפניהם ", ,

-י. ובפרט  עתה , מזה  הלימוד  יובן הנ"ל  ע "פ 
הגאולה  לפני מיד  סמוך  בעמדנו זה , בזמננו

כמ "פ : כמדובר  והשלימה , האמיתית 

דור  שבכל  למדים , כו'" כאן אף  כו' להלן מ "מה 
את  לפעול  בנ"י של  בכחם  ומקום  זמן ובכל  ודור 
לאמר ", האלה  הדברים  כל  את  אלקים  ד "וידבר  הענין

הראשונה . בפעם  ֿ תורה  במתן שהי' כפי בדיוק 

הראשונות  דדברות  מהחיבור  ניתן לכך  והכח 
ע "י  (שהיו האחרונות  והדברות  אלקים ) ע "י (שהיו

בארוכה . לעיל  כמדובר  משה ),

שהענין  כידוע  - תמיד  ונשנה  חוזר  ועד "ז
- התורה  בברכת  כהנוסח  תמיד , ישנו ֿ תורה  דמתן
דור  בכל  ישנו ועד "ז הוה . לשון התורה " "נותן

שבדור  משה  - השם ודור  דבר  את  שמוסר  ,
- שוב  חוזר  ודור  דור  שבכל  מובן, שמזה  (תורה ).
ד "מעלין  הכלל  (לפי יותר  נעלה  באופן ועוד 
ודברות  הראשונות  דדברות  החיבור  בקודש ")
אף  כו' להלן ש "מה  הכח  את  הנותן האחרונות ,

גו'". אלקים  ד "וידבר  הגילוי יהי' כאן"

בגלוי  שרואים  - בדורנו וכמה  כמה  אחת  על 
דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שבדורנו, שמשה 
עד  ֿ עשר , ואחד  דעשר  וחיבור  הגילוי עם  קשור 
עוד  מורה  ה "ז - (כנ"ל ) ֿ עשר  שבאחד  ֿ עשר  לאחד 
בדורו  להלן" ל "מה  כאן" ד "אף  הקשר  על  יותר ,

רבינו. משה  של 

הדור  הוא  שדורנו מכיון - יתירה  ובהדגשה 
ובפרט  לגאולה , הראשון והדור  לגלות  האחרון
הכל  כבר  שסיימו כמ "פ  כמדובר  האחרון, בזמן
הגילוי  - בפועל  לגאולה  להתכונן רק  צריך  וכעת 

העשירית  (שירה  עשירי עם דבחי' יחד  וכו'),
גילוי  חד ", הוא  "אנת  ֿ עשר , אחד  דבחי' הגילוי
והשלימה  האמיתית  בגאולה  למטה , יתברך  עצמותו
"גואל  - רבינו משה  עם  הקשור  צדקנו, משיח  ע "י

אחרון" גואל  הוא  .ראשון

בדרך  ֿ תיבות  הראשי כמ "פ  המדובר  ע "פ  ובפרט 
דוד  (הבעש "ט ), ישראל  משה , - "מיד " של  אפשר 
ֿ תורה  דמתן הראשון שהדור  היינו משיחא , מלכא 
(דהגאולה  האחרון הדור  עם  מתקשר  משה ) (דור 

ג ע "י משיחא ), מלכא  דוד  החסידות ע "י ילוי
אשר  מקומו, ממלאי נשיאינו ורבותינו דהבעש "ט 
מלכא  דא  מר " "אתי חוצה  מעינותיך  לכשיפוצו

.משיחא 

צריך  "מיד ", תיבת  לתוכן שבהתאם  לומר , ויש 
שונים  זמנים  ג ' עם  לא  קשורים  האותיות  שג ' לומר 
מלכא  ודוד  בדורו, הבעש "ט  ישראל  בדורו, (משה 
בסמיכות  יחד  כולם  באים  אלא  בדורו), משיחא 
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עה"פ.8)3 בפרש"י  הובא מכילתא
ראה 84) - וחוקים עדות משפטים הסוגים ג ' בענין כידוע

וש"נ. נה. ע' ח "ב מלוקט  סה"מ  כ . ו, ואתחנן רמב"ן
ב.85) טו, בשלח  פרש"י  ספכ "ג . שמו"ר בסופה. תענית ראה
לפניהם).86) תשים אשר (ד "ה משפטים ר"פ פרש"י 
(87" הלשון דיוק לומר יש לדעת ועפ"ז כי  דעתך ", על 

מהשגת  למעלה בעצם הם התורה שטעמי  בדעת, עלי ' ה"ז משה
האדם.
פ"ה.88) תניא ראה
שם.89) ובפ"מ  ה"ז סוף פ"ב ע"ז
ועוד .90) רע"א. תט , שם תו"ח  ג . עה, משפטים תו"א

ז.91) פנ"ו, ב"ר תס"ט . תקו"ז א. רעג , זח "ג  ראה
א.92) טו, בשלח  מכילתא
הפסוקים 93) ש' א. רנג , זח "א ו. שם, ד . פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א ויחי . פ'
בתחלתו.94) טוב שם כתר - דהבעש"ט  הידועה אגה"ק
ובכ "מ .



נד     

וזמן.ממש  זמן ובכל  ודור  דור  בכל  ("מיד ")
"משה , ר "ת  גם  הוא  ש "מיד " בזה  גם  כמרומז

אחד . בדור  היו ששלשתם  דורם ", יהושע ,

הדור  שבאותו - זה  לדורנו בנוגע  לומר  יש  וכן
משיח  (ר "ת  מ ' - דשלשתם  הגילוי (ר "ת ישנו י ,(

יחד  (דורם ); וד ' אדמו"ר ) מו"ח  דכ "ק  שמותיו דב '
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  (כ "ק  שבדורנו המשה  עם 
הגילוי  גם  כולל  בשבט ), (עשירי עשר  בחי' דורנו),
ישנו  ידו, על  הבעש "ט ) (מעינות  החסידות  דתורת 
הוא  ראשון "גואל  ֿ עשר , אחד  דבחי' הגילוי גם 

משיחא . מלכא  דוד  אחרון", גואל 

ג ' ובדוגמת  ע "ד  הם  אלו ששלשת  לומר  ויש 
הקב "ה . (ע "י הראשונות  דדברות  הנ"ל  ענינים 
מתחיל  התורה , ופנימיות  סתים  גילוי ע "י ודוגמתו

דברות  הבעש "ט ), ישראל  (ע"יע "י האחרונות 
ביניהם  והחיבור  כפי משה ), ֿ עשר , ואחד  דעשר  -

מאתי  חדשה  ד "תורה  הגילוי ע "י בשלימות  שיהי'
למעלה תצא " מחורב , יום  עשר  אחד  (בחי'

ומהות  מעצמות  בחורב ), שניתנו הדברות  מעשרת 
המחבר), ממוצע ממשה בגאולה(שלמעלה

משיח  ע "י  והשלימה  צדקנו.האמיתית 

ואחת יא . אחד  לכל  לפועל  בנוגע  מזה  הלימוד 
זה : דדורנו ובפרט  וטף  נשים  אנשים  מישראל ,

יתרו, פרשת  בשבת  בתורה בעמדנו כשקוראים 
ֿ תורה , מתן פרשת  בשבט את  מעשירי ובבואנו

(כפליים  שבט  לכ "ב  ובהכנה  ֿ עשר ), האחד  (חודש 
הוראה  ליטול  יהודי כל  צריך  - ֿ עשר ) אחד  של 
לאמר " האלה  הדברים  כל  את  אלקים  מ "וידבר 

יחיד  ובלשון נוכח  בלשון ה 'שנאמר  ("אנכי
שזהו  ללמדנו בכדי גו'"), הוצאתיך  אשר  אלקיך 

יחיד : לכל  אליו, ולימוד  ציווי

ע "ז שיחד  ֿ תורה , במתן שהי' מאורע כשם  שהי '
השפעה  לכך  יש  הזמנים ,חדֿפעמי , בכל  והמשך 

להיות  צריך  כך  - כאן" אף  כו' להלן ד "מה  באופן
שיש  בתורה , הפרשה  את  כשקוראים  עתה , גם 
בכל  לפועל  בנוגע  טובות  החלטות  מזה  ללמוד 

ובמיוחד  זה , שלאחרי והחדשים  והשבועות  הימים 
אחד ֿ ושל  דעשירי ענין עם  בקשר  (כנ"ל ).- עשר 

באופן  בנ"י כל  התכנסו ֿ תורה  שבמתן כשם 
אחד " בלב  אחד  כאיש  ישראל , שם  כך ד "ויחן -

מבנ"י, אחד  כל  של  בעבודתו גם  להיות  צריך 
ולעשותם  נפשו, כחות  עשר  את  לכנס  שעליו
הן  הקב "ה  את  לעבוד  "צבור " של  אחד  מציאות 
והן  מדות ), וז' המוחין (ג ' הפנימיים  כחותיו בעשר 
ותענוג רצון ֿ עשר ), אחד  (בחי' המקיפים  בכחותיו

מאדך " ובכל  נפשך  ובכל  לבבך  "בכל  -.

בלימוד  להוסיף  - לראש  "באימה ולכל  התורה 
ובזיע ", וברתת  תורה וביראה  שלומד  שבעת  בידעו

גם  אומר  והוא  נפשו, כחות  לעשר  בהתאם  ה "ז
מסיני" למשה  שנאמר  ממש  ה ' !"דבר 

להשפיע  ֿ עצמו על  יקבל  שכ "א  ועיקר : ועוד 
עשרה  עוד  על  עכ "פ  הבאים ) הסמוכים  (בימים 
- גם  בזה  ולפעול  ומצוות , תורה  עניני בכל  יהודים 
שלו. מקיפים  והכחות  פנימיים  הכחות  הכחות , בכל 

מישראל  ואחת  אחד  לכל  הוראה  שזוהי וכאמור ,
וטף , נשים  אנשים  בדורנו,

כאן  הנמצאים  מאלו ומתחיל  ובמיוחד  כולל 
טובים  מעשים  ובית  המדרש  ובית  הכנסת  בבית 
. מעט  ה "מקדש  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  .דכ "ק 

שבבבל " רבינו דכל בית  חיינו" ה "בית  שהוא  ,
כולו, הדור  בכל  בנ"י וכל  זה  במקום  הנמצאים  בנ"י

הכל " הוא  "הנשיא  השפעת שכן נמשכת  ממנו ,
ובמילא  תבל , קצוי בכל  כולו הדור  לכל  החיות 
שלו  ֿ טובים  מעשים  ובית  וביהמ "ד  שביהכ "נ מובן

חיי  "בית  חיים הוא  מתורת  השפעתו ע "י ובפרט  ,"
נאמרו  (שעליהן ש "הם ומצוות  בהם "), "וחי

ימינו" ואורך  .חיינו
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ומורה 95) (פוסק הרמב"ם בחתימת מהאופנים להעיר
באותיות נפרדות; באותיות ל "ז.ז נבוכים):

ש 96) ב).להעיר צח , (סנהדרין שמו נחם
ג .97) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
השלישי .98) בחודש פ' מפדר"כ  קפו, רמז פרשתנו יל "ש

א. כ , פרשתנו רמב"ן פכ "א. פס"ר וראה

ובפרש"י .99) ב יט , פרשתנו
ה.100) ו, ואתחנן
עליו 101) ויפול  המשכיל  יתבונן שם: פרשתנו תו"א ראה

ממש  הוא ה' דבר כי  ללבו בשומו התורה בעסק ופחד  אימה
מסיני . למשה שנאמרו

מעט 102) מקדש בענין קונטרס בארוכה וראה א. כט , מגילה
ואילך ). 416 ע' ח "א תשנ"ב (התוועדויות כו' זה

כא.103) כא, חוקת פרש"י 
ה.104) יח , אחרי 
ל ,105) נצבים (ע"פ ערבית דתפלת עולם אהבת ברכת נוסח 

כ ).



נה      

חי' דוגמא  מראים  כאן הנמצאים  שבנ"י ועי"ז
נמשכת  - דורנו נשיא  הוראות  לפי לנהוג  יש  איך 
כעת  שמוסיפים  [ובפרט  זה  מבית  והחיות  ההשפעה 
בעוה "ז  ששייך  כמה  עד  - בבית  ושיפוצים  שיפורים 
לכל  - עד  תבל , קצוי בכל  עד  לבנ"י התחתון]

כולו. העולם 

ומיד  שתיכף  - העיקר  והוא  באה ועוד  ממש,
והשלימה האמיתית ממש,הגאולה בפועל

עם  יחד  טובים  מעשים  ובית  וביהמ "ד  והביהכנ"ס 

ובתי מדרשות ובתי ות כנסי הבתי כל
ישראל , בני כל  עם  יחד  עולים  ֿ טובים  מעשים 

בבנינו גו' ובזקנינו בארץ ובבנותינו""בנערינו ,
בירושלים  ולבית הקודש, הקודש , להר  הקודש , עיר 

והמשולש . השלישי המקדש 

שבזה , הפירושים  כל  עם  ממש , ומיד  ותיכף 
ממש . עתה  מיד  - הפשוט  מהפירוש  מתחיל 
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המשך ביאור למס' חולין ליום שבת קודש עמ' ב



נו

  

הקודש ללשון  מתורגם 

.‡

ÌÂÈ ˙‡ ÂÎÊ" È‚Ï "‡˙ÏÈÎÓ" ÌÈ˘„Ó‰ È˘

"...˙˘‰

הפסוק  נאמר 1על לקדשו" השבת יום את "זכור 
אחד 2ב"מכילתא " בדיבור  נאמרו שניהם ושמור  "זכור  :

יומת מות כבשים3מחלליה שני השבת  שניהם4וביום 
אחיך  אשת  ערות אחד , בדיבור  עליה5נאמרו  יבוא 6יבמה 

אחד  בדיבור  נאמרו  וגדילים7שניהם  שעטנז  תלבש לא
לך  שאיֿאפשר 8תעשה מה אחד  בדיבור  נאמרו  שניהם 

שנאמר ... כן לומר  לאדם

מלפניו  זכור  ושמור , "זכור  ב"מכילתא" נאמר  בהמשך 
משל  הקודש, על מחול  מוסיפין  אמרו : מכאן  מאחריו , ושמור 

טורף  שהוא  ומלאחריו ".8*לזאב מלפניו

לאותה הפירושים  כל  בין קשר  יש כידוע, להבין : צריך 
המדרשים שני כאשר  בעניננו , ובפרט  ענין . לאותו  או  מילה

– זה  אחר  בזה באים

כל  (על  במכילתא  הראשון  המאמר  בין  הקשר  מהו
"זכור  המאמר  לבין אחד") בדיבור  ש"נאמרו  הענינים 
על  מחול  מוסיפין אמרו  מכאן  מלאחריו . ושמור  מלפניו 

הקודש..."?

.

È‚Ï ˜ ‡Ï Y "ÏÂÁ ÏÚ ˘„Â˜Ó ÔÈÙÈÒÂÓ" ‰ÎÏ‰‰

!?˙˘

"זכור  המדרש את תחילה  להסביר  יש זאת להבין כדי 

נלמדת שב"מכילתא " מכך  מלאחריו ...". ושמור  מלפניו 
את "זכור  הפסוק  מן  הקודש" על  מחול  ש"מוסיפין  ההלכה

בקשר יום  בעיקר  הלכה  שזוהי  נראה, "...,
 ֿ יום לגבי גם בדיוק זהה  זו  הלכה הרי להבין : וצריך 

בגמרא ה "ברייתא " ובלשון  ֿ טוב, ויום "כל 9הכיפורים
הקודש" על  מחול מוסיפין  שבות שנאמר  .10מקום

אסמכתא אלא  אינו הפסוק מן  זה  שלימוד לומר  אין 
שאינם11בלבד  נוספים מדרשים  בין  מובאת זו  דרשה  כי ,

הלכות  שמלמדים אלא בלבד , אסמכתא –

לומדים אחד " בדיבור  נאמרו  שניהם ושמור  *11[מ "זכור 

שישנו  "כל  (כי  תורה" דבר  – היום בקידוש  חייבות שנשים
יומת " מות ש"מחלליה מכך  בזכירה "). ישנו  בשמירה
"יבמה אחיך" אשת  "ערות כבשים", שני  השבת  "וביום

ו "גד  שעטנז " תלבש "לא עליה ", לך "יבוא תעשה  ילים 
התמיד  הקרבת  ענין  את לומדים נאמרו, אחד  בדיבור 

בציצית כלאים וענין  היבום, ענין  ֿ כך 12בשבת , ואחר  .
שאם בשבת  באחד  זוכרו  "תהא  הדרשה במכילתא  מופיעה 
(כדעת שבת " לשם מתקנו  תהא יפה מנה לך  יתמנה

כדרך 13שמאי מונה תהא  "לא  יצחק  רבי דרשת  ֿ כך ואחר  ,(
זו, שהלכה  – שבת " לשם  מונה  תהא אלא מונים  שאחרים 
לדעת היא , השבוע בכל  גם  השבת  את  לזכור  שצריך 

התורה מן עשה  מצות  ].14הרמב "ן ,

ושמור  מלפניו  "זכור  שהדרשה לומר , מאוד  דחוק ולכן 
אסמכתא היא הללו  הדרשות בתוך  שנאמרה מלאחריו ..."

בלבד.
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ח. כ, פרשתנו  (1
יב  כב, תצא בספרי  וכ"ה סדר). (בשינוי  עה"פ בפרש "י  הובא (2
ה"ב  פ"ג  נדרים ירושלמי  נאמרו ). אחד שבדיבור ענין  עוד (ומוסיף
"זכור  וליתא בנדרים. (כנ "ל ה"ח פ"ג  שבועות ענינים). ב' עוד (ומוסיף

ד. פכ"ח, שמו "ר וראה אחד"). בדיבור ושמור
יד. לא, תשא (3

ט. כח, פינחס (4
טז . יח, אחרי  (5
ה. כה, תצא (6

וביום  ואומר לקדשו . השבת יום את זכור דבור "וכן  שם בשמו "ר (7
ישבו  כי  תגלה לא אחיך אשת ערות דבור שנה. בני  כבשים שני  השבת

אחת". בבת אמרן  וכולן  יחדיו . אחים
ֿ יב. יא כב, תצא (8

הוצאת  מכילתא (ראה "טורד" וי "ג  עה"פ. ביל"ש  גם וכ"ה (8*
טרוד"). שהי ' "לאב גירסא עוד שם וראה האראוויטץ.

כז . כג , אמור תו "כ ב. פא, יומא א. ט, ר"ה (9
ס"ד. סרס"א אדה"ז  ובשו "ע שם). דק"ס (וראה שם. ביומא כ"ה (10
נעתק  כל בתוד"ה (אבל כו ' מוסיפין  שבות בו  שיש  מקום כל שם: ובר"ה

(ועד"ז  שם בתו "כ שם). ודק"ס בר"ח וכ"ה שם. כביומא – "שנאמר"
כל  תרח): ר"ס אדה"ז  ובשו "ע שם יומא ס"ח) (פ"ח ורא"ש  ברי "ף
וראה  מלאחרי '. בין  מלפני ' בין  לה מוסיף אתה שובת שאתה שביתה

.37 הערה לקמן 
שבנוגע  ס"ג ) בפנים ראה – הש "ס עם הפלוגתא (למעט שי "ל או  (11

בעלמא  אסמכתא הוא הש "ס שלימוד להמכילתא ס"ל ליו "ט
שבת  לתוספת בנוגע בש "ס דהלימוד צ"ל עפ"ז  כי  גדול, דוחק וג "ז  –

כו '). ושמור מזכור שנלמד (אלא מדאורייתא הוא כי  גררא, דרך הובא
בנוגע  (גם בש "ס הלימוד כל דלהמכילתא לומר גדול דוחק כן 

ס"ז . בפנים לקמן  וראה בעלמא. אסמכתא הוא ליוהכ"פ)
ב. כ, שבועות (11*

סעיף  בפנים לקמן  הובאו  – שם וירושלמי  המכילתא מפרשי  ראה (12
.38 ובהערה ח'

רמב"ן  בארוכה וראה שם. פרשתנו  בפרש "י  הובא א. טז , ביצה (13
ס"י . רמב סי ' או "ח אדה"ז  שו "ע רש "י . ובמפרשי  עה"פ.

המשנה  מרכבת וראה ס"ד. ס"ס אדה"ז  שו "ע עה"פ. רמב"ן  ראה (14
למכילתא.



נז    

.‚

‰˘„‰ ÔÙÂ‡ ‡˙ÈÈÏ ‡˙ÏÈÎÓ‰ ÔÈ Ï„‰‰

בין  מחלוקת  זוהי שאכן , לומר , היה  ניתן  לכאורה,
סוברת אינה ושהמכילתא הברייתא, לבין  15המכילתא 

הקודש". על מחול מוסיפין  שבות שנאמר  מקום ש"כל 

מפשינן " לא פלוגתא  "לאפושי כלל  שקיים כיון  16אך 

ולומר  לחדש  סביר  לא במחלוקות ), להרבות (=אין
לגבי  הברייתא  על  חולקת ההלכהשהמכילתא אם  –

 ֿ ויום ביוםֿטוב גם או  בשבת רק  היא  תוספת לגבי 
באופן 17הכיפורים רק הוא  ביניהם שההבדל  אלא –

תוספת של ההלכה את לומדים הברייתא לפי הדרשה:
ֿ טוב. וביום ֿ הכיפורים  ביום  תוספת  כמו  פסוק מאותו  בשבת 

ֿ שבת בתוספת  יש המכילתא  לפי  מיוחד ואילו 
 טוב ֿ וביום ֿ הכיפורים הפסוק 18ביום  מן נלמד והוא ,

שיש  סוברים אין  [בברייתא לקדשו". השבת יום את "זכור 
ֿ שבת בתוספת מיוחד שלומדים19חידוש בכך  קשור  והדבר  ,

ביוםֿהכיפורים]. מהתוספת שבת לגבי  זו  הלכה 

רומזת בתוספתֿשבת  זה  חידוש שעל  לומר , ויש 
מלפניו  טורף שהוא לזאב "משל  באומרה המכילתא
ששואלים (וכפי  מובן  לא לכאורה , שהרי , ומלאחריו ,

"מוסיפין *19המפרשים הענין  בהבנת המשל  מוסיף מה  :(

הקודש" על  להלן.20מחול יוסבר  זה  שענין וכפי – ?
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על  מחול  "מוסיפין  ההלכה את הוא : לכך  ההסבר 
אופנים בשלושה לבאר  ניתן  :21הקודש"

האדם על מצוה א)  ולא שבת , תוספת
קיבל  ולא  כך, על  עבר  הוא  אם  אך  מלאכה . בה  לעשות
עד  מלאכה לעשות לו  מותר  התוספת , את  עצמו  על

השמשות . בין  – ממש השבת זמן לתחילת

האדם  כאשר  אף ב) , שבת תוספת  עצמו  על 
התוספת בזמן ֿ מלאכה איסור  עליו  חל  , כלומר .

מסויים זמן  מלאכה  לעשות  שבת22אסרה .23לפני 

מוטלת שהחובה  הוא, האלו  האופנים לשני המשותף –
א)על  דרכים : שתי בכך  שיש אלא האדם), (על 

ב) עצמו . על  קבלתו  מצד הוא ה"גברא" על  האיסור 
קבלה . ללא  גם  האדם על  חל  האיסור 

מן  באה הקודש על  מחול  התוספת ג ) ,
מלפניו  מוסיף  – השבת – ה"חפצא" הידוע : בסגנון 
ומלאחריו. מלפניו  מתפשטת השבת קדושת ומלאחריו ;

מלאכה בעשיית אז אסור  .24האדם
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פ"ק  ישמעאל כר' ס"ל תנא האי  למכילתא: המשנה במרכבת כ"כ (15
דר"ה  פ"ק מדיפתי  חייא כר' וס"ל וכו ' רשות חריש  מה דס"ל דשביעית
דתוס' הדין  שם בגמ' למדין  (שממנו  נפשותיכם את ועניתם דמוקי  ט' דף

בתשיעי . ושותה לאוכל ויו "ט) שבת יוהכ"פ
מדאורייתא" יוהכ"פ "דתוס' מודי  כו "ע ליוהכ"פ שבנוגע ובפרט (16

שם). ר"ה ור"ע תוד"ה (ראה א ל, ביצה ב. קמח, שבת –
– ישמעאל דרבי  אליבא תנאי  שתרי  לומר צריך שבלאה"כ אף (17

דמוסי  לי ' נפקא ישמעאל דרבי  אי ' שם בר"ה הקודש דהרי  על מחול פין 
(גם) והרי  ביוהכ"פ), (הנאמר ועניתם מדתניא ויו "ט שבת ביוהכ"פ
(רק) פליגי  תנאי  שתרי  לומר דיו  מ"מ, – ישמעאל דרבי  הוא המכילתא

הדין . לעצם בנוגע לא אבל הלימוד, למקור בנוגע
מ(זכור  ויו "ט ביוהכ"פ תוס' ילפינן  שלהמכילתא לומר ואין  (18
ד"ה  (שם התוס' דלדעת שם) (ר"ה לר"ע  כמו  – ב)שבת הנאמר ושמור
בשלמא  כי  – משביעית ויוהכ"פ) יו "ט (שבת כולהו  יליף ועוד, ור"ע)

" מהלשון  שביעית תוס' שיליף גם לר"ע מיני ' לגמור אפשר ,"
ויוהכ"פ  שבת ועוד: שביתה. נאמר בהם שגם כו ' ויוהכ"פ לשבת בנוגע

בלאו . רק שהיא משביעית חמורים כו '
לכאורה  שייך אינו  ושמור, מזכור תוספת שילפינן  להמכילתא משא"כ

בסקילה. שהיא מהם חמורה שבת ועוד: ויו "ט. ליוהכ"פ
מניין ". "שבתות כהלשון  אמכילתא, ופליג  (19

ועוד  לזאב. אותו  משל למה ידעתי  לא ליל"ש : רענן  זית ראה (19*
סי "ג ). מילואים חט"ו  בתו "ש  (נקבצו 

זכור  במכילתא  וגרסי ' ח'): (פרק אלנקאוה לר"י  המאור במנורת (20
שהי ' לארי ' דומה, הדבר למה משל מאחוריו  ושמור מלפניו  זכור ושמור

ומלאחריו . מלפניו  ממנו  ונשמרים ממנו  מתפחדין  אדם בני  וכל בשדה,
שבת  ומאחריו , מלפניו  נזהרין  אדם בני  כו ', ממית שאינו  הארי  אם ומה
עורר  שהוא לארי  משל ושם, טז . לא, תשא הגדול במדרש  הוא (ועד"ז  כו '
משלים, עוד במדה"ג ) (וכן  ומביא כו '). הארי  אם ומה ומאחריו  מלפניו 
כו ', משתמר זה הרי  מבחוץ משמר אם כו ' הפרדס את שומר שהוא למי 
אין  ויו "ט שבתות אף כו ' אלא שמירתה אין  הזו  החרב מה אומ' ויש 
צריכים  כו ' הלוים אם ומה רי "א עליהם. מוסיף שהוא  בחול אלא שמירתן 

להם  חוצה כו ' כו '.מגרש  מגרש  שצריכים ויו "ט לשבתות ק"ו  כו '
.24* הערה לקמן  וראה אחר. וענין ?) (תוכן  גירסא שהיא מובן  אבל
ביאור  סקי "ג . סרס"א שבת תוספת ס' ראה – דלקמן  אופנים בב' (21
הראשונים  רוב (ולדעתו  וש "נ  ואילך). ג  (קצט, לד עשה פערלא הרי "פ

ל'. סי ' או "ח יואב חלקת שו "ת התוספת). ע"ע לקבל דצריך ס"ל
וראה  ועוד. א. ל, ביצה ור"ן  תוס' שם. ר"ה ור"ע תוד"ה ראה (22
בהערה  ובהמצויין  נד. כלל תיו  מע' כללים שד"ח סרס"א. משה דרכי 

הבאה.
סמוך  בין  מחלק סק"ג  קו "א סרס"א אדה"ז  דבשו "ע להעיר (23
דביה"ש  סיני , מהר הוא ועומד מקובל הרי  קבלו  שלא דאף ממש  לחשיכה
תלוי  לפנ "ז  משא"כ יום. הוא אם אף כרחו  בעל התוספת בכלל הוא

האדם. בקבלת
תוספת  אחר: בסגנון  גם לומר יש  דלעיל הראשונים אופנים ב' (24
גדר  גם) כ"א האדם*, על (מלאכה) איסור או  מצוה רק (לא היא שבת
הקדושה, ע"ע לקבל צריך אם אופנים: ב' יש  גופא שבזה אלא קדושה;

.(21 בהערה בהנסמן  (וראה חלה שמאלי ' או 
אופנים  לב' כי  שבפנים. הג ' באופן  חידוש  שיש  י "ל זה לאופן  גם אבל
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במכילתא: החידוש וזהו 

"מוסיפין  של  הציווי  חל  (והש"ס) הברייתא  שיטת לפי
על  הקודש" על  שנאמר מחול  מקום  "כל  – בלבד 

הלכה זוהי  – הקודש" על  מחול  מוסיפין 
 הסמוך החולין  בזמן  ממלאכה  לשבות צריך  הוא  :

לקודש.

בתוספת , יותר  עמוק ענין  בשבת  יש המכילתא, לפי
מובן שהשבת זה ומאחריה. מלפניה  מוסיפה

"משל  במכילתא  המובא  המשל  שהואבאמצעות
שהזאב כשם  ומלאחריו ": מלפניו טורף טורף

היא הקודש על  מחול  התוספת  כך  ומלאחריו , מלפניו 
"טורפת " עצמה שהשבת ומאחריה24*באופן  .25מלפניה

הלומדת המכילתא , בדרשת  מודגש זה שגם לומר , ויש 
עשה מצות שהן  ו "שמור " מ "זכור " ההלכה  ומצות26את 

מדאורייתא תעשה לפילא אשר  בעוד  עצמה . שבת 
הלימוד  הרי  הכיפורים, מיום  זאת  כל לומדים הגמרא ,

ומתענה (שמתחיל  את מ "ועניתם  הוא (
מודגשנפשותיכם  שכך  ,"  של עיצומו  זמן 

.27יום

לגבי רק המכילתא , לפי  הוא, זה  שענין  לכך  הסיבה 
שזה היא, הכיפורים) (ויום  ֿ טוב  יום  לגבי ולא שבת 

טוב  יום  לקדושת  שבת קדושת בין הכללי להבדל  בהתאם
וקיימא " "מקדשא היא  שבת הכיפורים): יש 28(ויום –

גם ולכן  השבת, של  ה"חפצא" ֿ ידי על  עצמית קדושה
תלוי ואינו  החפצא , מן  הבא  ענין  היא שבת  התוספת 

" – הכיפורים) (ויום טוב יום זאת לעומת  ב"גברא ".
המועדים )" את (=שמקדשים  לזמני גם29דקדשינהו  ולכן  ,

תלויה אלא ה"חפצא", מצד מעצמה, נקבעת אינה  התוספת 
באדם . – ב"גברא "

.Â
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לבין  המכילתא בין  שלעיל  הלימוד  באופן  ההבדל 
ההלכה לגבי  ביניהם  ההבדלים  מן  להלכה. גם נוגע  הגמרא 

למעשה:

הקודש  על מחול  להוסיף שהחובה יוצא, הגמרא  לפי
היא  האדם על  – שבות " שנאמר  מקום ב"כל 

ציווי יוסיף חל הוא שבות" שנאמר  מקום  ש"בכל  ,
יום לגבי  זו  הלכה נלמדת  ולכן  הקודש , על  מחול בשביתה

טוב יום  ולגבי שבת לגבי זהו הכיפורים , כי  פסוק,
אחד  .30ציווי 

בשבת שהתוספת יוצא, המכילתא לפי  זאת, לעומת 
פרט  הכיפוריםהיא  ביום  התוספות  אשר  בעוד  ,

אחר . באופן הן  טוב וביום

להלכה שונה  תוצאה נובעת  הגמרא31מכך  לפי :
אדם אם כלומר , בלבד. עשה מצות היא שבת  תוספת
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אינו  הנ "ל   ע"י (אם קדושה שיש  תורה דין  כ"א ,
הג ' לאופן  משא"כ לשבת. הסמוך זמן  על ממילא) או  האדם קבלת

.31 הערה לקמן  ראה שבפנים.
צפע"נ  שו "ת ה"ו . פ"א עשור שביתת הל' לרמב"ם מצפע"נ  ולהעיר

סוסל"ב. ח"ב דווינסק
20 הערה  הנ "ל המשלים על זה במשל החידוש  יובן  עפ"ז  (24*

כי  ,(8* הערה הנ "ל – טרוד שהי ' לאב הגירסא על מדגישים (ועד"ז  שם
והחיוב הזהירות  " במדרש (וכההתחלה כהברייתא נזהרין ,

וכו '. הקודש ") על מחול להוסיף "שצריך שם הגדול
משמע  מדבריו  אבל עה"פ. פרשתנו  עה"ת מצפנע"נ  להעיר (25

בפנים. המבואר משא"כ השמשות. בין  בזמן  שמדבר
היין  על מקדשין  בברכה לקדשו  שם: המכילתא המשך גם וראה (26

כו '.
שו "ע  שם. יומא ס"ח) (פ"ח ורא"ש  (רי "ף הפס"ד לפי  שגם ומה (27
התוספות  על כרת ענוש  יהא "(יכול) קס"ד יש  כהברייתא, שם) אדה"ז 

כיצד "הא הברייתא לשון  פשטות כי  י "ל, אולי  – ומתענה כו '"
אבל  היום. בעיקר להחיוב) (בנוגע כללו  שהתורה משמע, יום" מבעוד
בפ"ע. וענין  גדר שהוא מוכח הזה", היום מ"עצם עונש  שממעטינן  לאחר
תוס' (למעט עצם" ד"עצם הלימוד כל שם) (אמור שבתו "כ ולהעיר
ביומא  [משא"כ מועניתם תוס' ללימוד בהמשך הוא כו ') ואזהרה מעונש 
ד"ה  סתר"ד טאו "ח ב"ח שם. לרמב"ם ולח"מ הה"מ (וראה ע"ב שם

ובכ"מ)]. כאילו ". "ומ"ש 

א. יז , ביצה (28
א. מט, ברכות (29

פערלא  ברי "פ (הובא טז  עשין  הרקיע בזהר הרשב"ץ דעת כ"ה (30
מצוה  שהוא י "ל ,24 הערה דלעיל להאופן  וגם ואילך). א קצח, שם
הסמוך  זמן  דבכל התורה דין  הוא דכן  ויו "ט, שבת ביוהכ"פ אחת וקדושה
בע"כ) מוסיפה שהתורה או  האדם קבלת ע"י  (אם נתוספה קדוש  לזמן 

הבאה. הערה וראה .24 שבהערה צפע"נ  וראה זה. בזמן  קדושה
מצו  לקיים אפשר אם בפועל: הנפק"מ י "ל לכאורה השייכות 31) ות

גאונים  (ראה התוס' בזמן  (וכיו "ב) שבת ואכילת כקידוש  השבת ליום
סו "ס  או "ח ט"ז  רסז . סו "ס לטאו "ח ב"י  ב), (כז , ברכות ברשב"א הובאו 
אופנים  לב' דלכאורה, ועוד). ס"ג . סרס"ז  אדה"ז  שו "ע תרסח. וסו "ס רצא
אינו  הש "ס) לשון  (כפשטות מלאכה בשביתת גברא חובת שהוא דלעיל
,[30 והערה 24 הערה הנ "ל לאופן  [ועד"ז  השבת דיום להמצות שייך

המכילתא. לחידוש  משא"כ
ומ"מ  דיומא  כברייתא אדה"ז  בשו "ע ההלכה שנפסקה מזה אבל
– התוס' בזמן  שבת סעודת מצות ולקיים לקדש  שמותר הדיעה הובאה

והמכילתא. הש "ס בפלוגתת תלוי  שאי "ז  מוכח,
– קדושה גדר גם יש  שבתוס' 24 הערה הנ "ל דלפי  לומר, יש  ואולי 

קדושת ע"ע לקבל להאדם שאפשר הוא התורה שהתורה דין  או  ,
בקדושת חי "ט הוסיפה לקו "ש  וראה הקודמת). הערה כנ "ל (ודלא
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) התוספת , בזמן  מלאכה  או עושה  עצמו , על קבלתו לאחר 
מצות על  עובר  הוא  שלעיל ) האפשרויות שתי לפי – לא

בלבד  "כל 32עשה – "שבתכם" "תשבתו ", של המצוה –
מוסיפין ...", שבות שנאמר  מקום

מתפשטת עצמה שהשבת המכילתא , לפי  ואילו 
התוספת בזמן  המלאכה שאיסור  יוצא, ומאחריה, מלפניה

שחל קשור  מלאכה" כל  תעשה  "לא  עקב *32של
השבת .33קדושת
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היה , צריך  פלוגתא ", מפשינן  ש "לא  לעיל , האמור  לפי
שהשבת כבמכילתא סוברים בגמרא  שגם לומר , לכאורה ,
פרט  מוסיפה רק והגמרא  ומאחריה , מלפניה טורפת עצמה 

 עצמו על לקבל  גם  האדם על  חובה קיימת  שבשבת ,
הקודש. על  מחול  הוספה

השבת בהלכות פרט  זהו אם כי דחוק, זה  הסבר  אמנם
מוסיף  מה  – "טורפת" עצמה  שהשבת עצמה ,

בדומה*33ה "גברא " שזה  להסביר , היה  ניתן  זאת בכל  אך ?
אך  וקיימא", "מקדשא שהיא  עצמה  בשבת שמוצאים למה

השבת יום את "זכור  מצוה  יש זאת  וכך בכל  ,"
בכל  אך מעצמו , קדוש זמן הוא  תוספתֿהשבת בעניננו:

זה זמן  לקדש חובה  האדם על  חלה –34זאת 

"כל  בגמרא מודגש כי כך , להסביר  איֿאפשר  אבל 
שנאמר  מובן :מקום  שמכך  ,"

מתבטאת  הקודש  על  מחול  שההוספה א)
התוספת . את  "לקדשו " של בענין  ולא ממלאכה 

ביום בשבת, – מקום" ב"כל  זהה ענין  זהו  ב)
שהתוספת לעיל, שמוסבר  כפי ולא  טוב, וביום  הכיפורים
ֿ טוב  ויום הכיפורים  מיום שונה בשבת הקודש על  מחול 
ביום אשר  בעוד  התוספת את לקדש רק המצוה (שבשבת 

בלבד ). האדם חובת הוא  כולו  הענין  כל  טוב

ב "שלחן  (כולל להלכה  שנפסק  מכך  ועיקר : ג )
התורה35ערוך") מן  עשה  "מצות הנ "ל  הברייתא כדעת 

איסור  שיש כתוב  ולא הקודש ", על  מחול  להוסיף
קדוש  שהוא מפני שבת  תוספת של בזמן מלאכה בעשיית 
והתוספת כבמכילתא , סוברים אין שבגמרא מובן , מעצמו ,

מניין") "שבתות  בגמרא הלשון  (כפשטות ודין 36היא  גדר 
בלבד  ה"גברא " .37של 
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שבין  הקשר  יובן  המכילתא על  הנ "ל  ההסבר  לפי
"מחלליה – שלפניה  הדרשות  לבין ב "מכילתא" זו  דרשה 
אחד  בדיבור  שניהם כבשים  שני  השבת  וביום יומת , מות
נאמרו  שניהם עליה, יבוא  יבמה  אחיך  אשת ערות נאמרו ,
שניהם לך  תעשה וגדילים שעטנז  תלבש לא אחד , בדיבור 

כן ...": לומר  לאדם אפשר  שאי  מה אחד , בדיבור  נאמרו

ש"בדיבור  הענינים על  המכילתא  דברי משמעות  לגבי 
המפרשים אומרים  נאמרו ", הוא ,38אחד שהחידוש  ,
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מתשבתו  שלמדין  דיומא. הברייתא ע"פ בפשטות מוכח כן  (32
ובשו "ע  שם ורא"ש  שברי "ף מה וצע"ק שם. פערלא רי "פ וראה שבתכם.
על  כרת ענוש  יהא "יכול להברייתא בהמשך הביאו  תרח ר"ס אדה"ז 
תוספת  על מוזהר יהא כו ' "יכול גם הביאו  ולא בעצם", ת"ל כו ' התוספות

כו '". מלאכה
הזה" היום "בעצם מהלשון  כרת ענוש  שאינו  שלמדין  לאחר כי  ואולי 
כח) (שם, נאמר בזה גם כי  אזהרה גם לשלול אי "צ ֿ ל) כט כג , (אמור
הי ' לא "אם ס"ד שם אדה"ז  שו "ע (וראה הזה" היום בעצם תעשו  "לא

").הכתוב
– בפ"ע וענין  (32* וראה וכו '. שבת בתוס' ואזהרה* עונש  יש 

ואכ"מ. חד, ד"ה א פא, יומא מתו "י  ולהעיר יו "ד). (כ, עה"פ מכילתא
שמצינו  להעיר (33" סרס"א) קו "א ראה – האדם קבלת ע"י  גם

בשבותים  אף אסור ואז  תוספת). (ולא יום של עיצומו  קבלת דישנו  סק"ג )
כשק  או  השמשות, בין  הל'יבל(משא"כ צפע"נ  וראה עיי "ש ). שבת,

.58 ע' שם לקו "ש  וראה שם. עשור שביתת
להוסיף  האדם על מצוה שיש  ללמד בא שהגמרא לומר אין  כי  (33*
בלעדו  ונתקדש  מצ"ע טורף שהשבת הזמן  על נוסף – הקודש  על מחול
גם  כולל ד"הקודש " לומר שמוכרח כמו  ,(23 שבהערה מקו "א (ולהעיר
על  בהוספה ולא העיקר, על בהוספה מדבר הכתוב כל כי  – ביהש "מ

התוספת.
קרוב  יכול (ד"ה שם ר"ה הריטב"א כוונת שזוהי  י "ל לכאורה (34
פערלא  ורי "פ יואב (חלקת מדבריו  האחרונים שהכריחו  כמו  ודלא לסופו ).

בקבלה. דוקא היא שבת דתוס' שם)
ב"י  וראה תרח. ור"ס ס"ד סרס"א אדה"ז  שם. יומא ורא"ש  רי "ף (35

סרס"א. או "ח
בשבת: הקודש  על מחול תוס' בנוגע שמצינו  הענינים מב' להעיר (36
(ב"ר  כו ' הקב"ה אבל כו ' מוסיף הוא כו ' עתיו  לא יודע שאינו  ודם בשר
זה  כו ', הששי  יום בקר ויהי  ערב "ויהי  ב): ב, בראשית פרש "י  ט. פ"י ,
(שם  העולם" מלאכת נגמרה ובה הקודש  על מחול שמוסיפין  יתירה שעה
ח). פ"י , (וב"ר שם הפסיקתא המשך וראה פכ"ג . רבתי  מפסיקתא ספ"ט.

שם). והפסיקתא המדרש  מפרשי 
בחרו  (10 הערה  (הנ "ל אדה"ז  ושו "ע שבפוסקים מה יומתק עפ"ז  (37

" להעיר,שובתהגירסא אבל לפנינו . כבגמרא ולא מוסיף",
כו '". מוסיפים שבות שנאמר "כ"מ אדה"ז  כתב ס"ד שבסרס"א

גאון  ר"ן  גאון . האי  ורב מר"ש  קב סי ' אשקר אל מהר"ם תשובות (38
שם. שביעית ירושלמי  קרבן  בשירי  הובא עולם הליכות א. קלג , שבת
ספרי  למכילתא. המשנה מרכבת שם. נדרים לירושלמי  מראה יפה וראה

רב שם.דבי  תצא לספרי 
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לדוגמא: כלל . קיים הלאו  אין  ה"עשה" מקויים שכאשר 
מלכתחילה , אין , השבת ביום  כבשים שני מקריבים כאשר 

ב"לאו " תנאי  מעין  זהו שבת , חל 39חילול  הוא שאין  ,
מתקיים . שהעשה במקרה 

רק  אינה  השבת  ביום  הכבשים הקרבת  אחרות : במילים
  ותמידים) מוספים קרבנות שבת*39של  של  (

הלאו  את דוחה  והעשה  –39**– "הותרה ") של  באופן  (או 
ללאו  קשורה  שההקרבה הכבשים40אלא הקרבת  לגבי  :

פסוקים שני  נאמרו  ולכן  מלכתחילה, הלאו  נאמר  לא במקדש
הוא  ה"עשה" – אחד  בדיבור  .41בתוךאלו

ב"מכילתא " מובאת  לכך  "זכור *41ובהמשך  הדרשה 
לזאב..." משל  שמוסיפין... מכאן  מלאחריו , ושמור  מלפניו 
ה"גברא", לגבי רק הלכה  אינה שבת תוספת של  הענין  –
"מלפניו  מתפשטת שקדושתה עצמה , בשבת פרט  זהו  אלא 

.42ומלאחריו "
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ושמור  מלפניו  "זכור  הדרשה בהבאת עומק: ביתר 

אחד  בדיבור  "שניהם של לדרשה  בהמשך  מלאחריו "
של  במשמעות  נוסף ענין  ה "מכילתא" מלמדת  נאמרו ",

ולהסביר : להקדים  יש זאת להבין  כדי טורף". "הזאב 

הענינים לגבי  לעיל  שהובא  הפירוש לכאורה,
להבהיר  כדי  שהרי מספיק, אינו  נאמרו " אחד  ש"בדיבור 
די ה"לאֿתעשה", בתוך תנאי  הוא שה "עשה " זה , לימוד 

לזה בסמוך  זה נאמרו  אילו  מדוע 43היה אך תנאי, כבכל  ,
" דוקא להיאמר  צריכים היו  הם "44 של באופן  ,

"     ?"

" נאמרו  (שהם שמכך  אלא , שלא מוכח  "
הוא שה"עשה " בלבד  שקייםזו  (שבמקום ב"לאו "

הלאו  מכך : יותר  אלא  מלכתחילה), הלאו  נאמר  לא העשה
אחד  תוכן  הם ענין 45והעשה היא השבת שקדושת כשם .

 של בשלילה  (וגם פרטים בכמה המתבטא
מקיימים גם  כך  במקדש), שבת לחלל  לא  "מחלליה":

"מחלליה ... (שלילת) את  הכבשים הקרבת  .*45על ֿידי 
חסר  לא בשבת , הללו  הקרבנות  את  מקריבים  אין  כאשר 

(ותמידים מוספים הקרבת של  ה"עשה" מצות  קיום  ),46רק
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שם  מהר"ם בתשובות אבל שם. עולם ובהליכות גאון  בר"נ  כ"ה (39
שבת" חילול זה שאין  וללמד זה נאסר זה שהותר שבשעה "להודיע
מפרש "י  ולהעיר הקודמת). הערה הנ "ל מפרשים בשאר הלשון  (וראה
כבוד  לאו  "דהתם לכהן  מצוה במת תעשה) ואל שב ד"ה רע"א (כ, ברכות
מת  על לא דטומאה ל"ת כשנכתב דמעיקרא דידה ל"ת דדחי  הוא הבריות
"תורת  ד"ה הכהנים ענין  להרמב"ן  האדם תורת וראה נכתב". מצוה

בסופו . כהנים"
בנוגע  רק לא הוא נאמרו  אחד בדבור ששניהם דזה מסתבר כי  (39*
עולת  "על הענין , לסיום בנוגע גם כ"א השבת, יום מוספי  הענין  להתחלת
למדים  שמכאן  סע"א סו , פסחים (ראה השבת דיום תמידים גו '", התמיד

בשבת). קרב דתמיד
אדוניו  מצות העושה כי  עה"פ: פרשתנו  הרמב"ן  מפי ' להעיר (39**
המקיים  כי  מהיראה גדולה שהאהבה כמו  ממל"ת גדולה מ"ע ולכן  כו '

רפ"א. אגה"ת וראה ל"ת. ודחי  עשה דאתי  אמרו  ולכן  כו ' ועושה
ראה  – נביא ע"פ בבמה להקרבה בנוגע הצפע"נ  מביאור להעיר (40
(גם) שייך ואולי  וש "נ . ואילך), 74 ,70 (ע' חי "ד לקו "ש  בארוכה

ט'. סעיף לקמן  "להמבואר
בנוגע  בש "ס: המבואר על במכילתא החידוש  שזהו  י "ל ולכאורה (41
מ, מנחות פרש "י  וראה ואילך. א ד, (יבמות למדין  בציצית* לכלאים

מפני  היתרו  ובא רע"א) בפ"ע ונאמר קיים דהלאו  י "ל דבזה זל"ז ,
ציצית שמצות לומר בש "ס הכתוב והסוגיא הלשון  וכפשטות דחהו **.

ד"ה  ב ד, שם רמב"ן  (ראה ל"ת דוחה דעשה בציצית מכלאים דלמדין 
ב  מ, מנחות תוס' שם. ברמב"ן  (הובא ר"ת לדעת ואפי ' דקאמרינן ). הא

הותרה. הרי "ז  ועוד) תכלת. ד"ה
(וראה  ותמיד ליבום בנוגע והש "ס המכילתא בין  החילוק י "ל ועד"ז 
להרס"ג והדעות מהאמונות ולהעיר כאן . למכילתא המשנה מרכבת
אם  ר"ל לא ה"ב: פ"ב שבת הל' ובצפע"נ  "הרביעית")). פ"ט ג ' (מאמר

השבת). ענין  (כל אין  ב"ס) (שיש  חולה לגבי  רק הותרה או  דחיי '

דוחה  דעשה הדין  כל הנ "ל באופן  שמפרש  שם, גאון  בר"נ  וצע"ק
שם. דיבמות ל"ת

השקו  הנ "ל.וידוע בכל במפרשים ""ט
רב  דבי  ספרי  עה"פ. פרשתנו  בפרש "י  לדוד משכיל גם ראה (41*

שם. תצא לספרי 
מאחד  זוכרו  "תהא שלאח"ז  הדרשות ב' שגם י "ל אולי  הנ "ל ע"פ (42
בהמשך  הם – שבת" לשם מונה תהא שבת, לשם מתקנו  כו ' בשבת
השבוע  ימי  בכל שבת דקדושת התפשטות מצד שהוא הנ "ל, להסברא

לחודא). גברא חיוב רק (ולא
בזית  מש "כ שמביא זאב, ע' סה"ד) (לבעל הכינוים מערכי  ולהעיר
לזאב  אותו  "משל – הנ "ל (ויל"ש ) שבמכילתא לזאב משל בפי ' רענן 
ומוסיף: – כו '" החול בימות שנבלעו  קדושה ניצוצי  חוטף שבת כי  אפשר
השבת  לאחר ג ' עד וימשוך שיבא שבת קודם נקרא ד' מיום כי  הענין  וזה

ג '. יום עד כוס על מבדילין  ומה"ט
מאיזה  זה ללמוד אפשר הרי  – 41 הערה לעיל המבואר ע"פ וגם (43

אצל שייאמר בפרש "י לימוד צה) (סי ' יאיר החוות שו "ת פי ' (ראה
שם). ברכות

בדיבור  ש "נאמרו  ה"ב) (פ"ג  נדרים לירושלמי  מראה היפה לפי ' (44
דגם  – יומת מות במחללי ' לגמרי ***, דאישתרי  תימא דלא מלמד אחד"
– אחיך אשת  וערות בחולין , שבת בחילול חייב בשבת המקריב כהן 
בפשטות  אבל כו '. אח דאשת הלאו  נשאר כו ' נוי  לשם ביבמתו  הפוגע

המפרשים). רוב (כמ"ש  היתר מלמד אחד בדיבור שנאמרו  זה
ש "כל  שלמדין  שזה ושמור", "זכור שם הא' בענין  י "ל ועד"ז  (45
מלמד  אחד" "בדיבור כי  הוא כנ "ל, בזכירה" ישנו  בשמירה שישנו 

אחד. ענין  ששניהם
.7 הערה הנ "ל משמו "ר להעיר (45*

שלו  תמיד קרבן  בקדושת מוסיפה שבת דקדושת ממחז "ל להעיר (46
מהזכרת  ולהעיר גיסא. לאידך גם הוא שכן  שי "ל רע"א), צא, (זבחים
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מובן  ומכך שבת. חילול  – "מחלליה" של  ענין זהו  אלא 
האחרים הענינים לגבי .47גם 

.È
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מתכוונת הדרשות  שבסמיכות לומר , יש זה  לפי
ש"טורף  השבת  לגבי  גם הוא שכך  ללמד, ה"מכילתא "
ענינים שני יש שבשבת הכוונה  אין  ומלאחריו ": מלפניו 

,"וה"טורף עצמו , היום של  השבת קדושת  –
שזוהי אלא  – ואחריו  לפניו  הקדושה התפשטות 

שבת  היממה,קדושת מקדושת מורכבת  שבת  קדושת
השבת  יום ולאחריה .של שלפניה הקדושה עם 

האופנים: שני  בין  למעשה הבדלים  שיש לומר  [ויש
(קידוש  השבת  מצוות  קיום  ידיֿחובת לצאת אפשר  אם  א)

התוספת בזמן וכדומה) היא48היום השבת כי נניח אם  ב) .
אחת צריך *48נקודה הראשון  האופן  שלפי  מסתבר , –

ולא השבת , יום של היממה  עצם  לגבי  רק שזה להיות,
היא שבת  שתוספת השני , האופן  לפי  שבת. תוספת  לגבי 
"נקודה באותה  היא  גם נכללת עצמה השבת  מקדושת חלק

השבת יממת של  ].49אחת "

ומאחריו : מלפניו  שטורף הזאב במשל נרמז זה ענין  גם 
בכך  רק אינו (ואין החידוש  ומאחריו  מלפניו  טורף 

ֿ ידי על  נגרמת שהתוספת  ובעניננו: – לו) נותנים אחרים 
של  באופן  היא  הזאב שאכילת  גם אלא – עצמה השבת

"" 50ואוכל," גם מלפניו הוא – ואוכל 
גם היא השבת קדושת  מהות  השבת, לגבי  וכך  ומלאחריו ",

כנ"ל. ומלאחריו ", ש"מלפניו בתוספת

.‡È
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צדק" טורף 51ה "צמח  שהוא לזאב ה"משל  את מקשר 
עם שבת, תוספת  לגבי  שב"מכילתא", ומלאחריו" מלפניו 

הגמרא52הפסוק  אומרת שעליו יטרף" זאב ,53"בנימין 
שהמזבח  טורף), של  בחלקו (אשר  למזבח  רומז שהוא 

"זאב" במדרש 54נקרא כנאמר  חוטף,55– הזה  הזאב "מה 
הקרבנות". את  חוטף המזבח  היה כך 

האמור  ולפי הנגלה , בתורת  משתקפים  הענינים כל 
רומזת שעליו  שבת, בתוספת שהחידוש לומר , אפשר  לעיל 
ומלאחריו ", מלפניו  שטורף  לזאב ב"משל  ה"מכילתא "

במזבח : גם קיים 

החול, מזמן  – ומאחריו  מלפניו טורפת שהשבת כשם
הקרבנות", את "חוטף המזבח  כך  מעצמו , קודש שאינו 

קרבן  ירד "שגם לא  עלה "אם –56.

המכילתא מחדשת  השבת שלגבי שכשם לומר , ויש 
בשבת פרט  היא  ההשוואהשהתוספת על ֿידי עצמה ,

ֿ ידי על  מודגש כך  ומלאחריו", מלפניו  טורף  שהוא  ל "זאב
עלה ש"אם  חוטף", הזה ל "זאב שחוטף" ה "מזבח  השוואת
שנלמד  כפי  – עצמו  המזבח  לגבי דין  הוא ירד" לא

הפסוק 57בגמרא על 58מן  מוקדה) על  העולה  "(היא
"מקדש – ירד המזבח " שלא דטעמא "ללמדך ,"

משום  "59רש"י שמתבטא וכפי ,60

" קדשו למזבח  שעלה פסול  דבר  אפילו מקדש,
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בתפלת אטו שבת שם: זבחים וראה תקנוה. תמיד דכנגד דשבת
אהני . לא מנחה לתפלת אהני  מוספין  לתפלת שבת

במכילתא  ר"נ  ב. פה, (יומא להדיעה שבת שדוחה מפקו "נ  להעיר (47
" טז ) שם, (תשא ממש "נ  שלמדין  טז ) יג . לא, תשא   

 טעם לתת שבתותי  את באומרו  ירמוז  עוד יג : שם, אוה"ח [וראה "
אדרבה  חילול קרוי  זה אין  החולה על שבת שתחלל לך אומר אני  למה
כו '". כדי  אחת שבת עליו  "חלל נאמר ששם אלא שבת]. שמירת קרוי  זה

ואילך. 137 ע' חכ"ז  לקו "ש  וראה בפנים. להמבואר משא"כ
.31 הערה ראה (48

רגע  כל דבשבת שם אבל וש "נ . ס"י . פ"ג  צפונות מפענח ראה (48*
בפי ' ואילך) 50 (ע' ח"ח [המתורגם] לקו "ש  וראה בפ"ע. מציאות הוי 

הבאה. שבהערה המכילתא
(שממנו  יומת" מות "מחללי ' הציווי  שנאמר קודם דנפק"מ וי "ל (49
וחללנו  הואיל אומרין  ישראל יהו  שלא עה"פ, תשא במכילתא למדין 
בגדר  הרי "ז  שבת תוס' רק חללו  אם גם דאז  כולה), את נחלל מקצתה

שם. לקו "ש  שם. צפונות במפענח בהמובא ראה – מקצתה" ד"חללנו 
א. ח, תענית (50

צפע"נ  גם וראה ואילך. תתקלב ואילך. תתקכז  ע' פרשתנו  אוה"ת (51

קצא. ע' ויחי  קסה. ע' ויגש  עה"ת
כז . מט, ויחי  (52

ב  מתרגם רב א): (נד, ושם ואילך. ב נג , זבחים יתבני 53) אחסנתי '
לדמים. מקודש  מקום מקדשא יתבני  באחסנתי ' מתרגם לוי  מדבחא,
שם). ות"י  ת"א (וראה מיקדשא. בית יתבני  ובאחסנתי ' שם: ויחי  ובתיב"ע
בו  מקריבים להיות מוכן  לה' "בית הוא המקדש  ענין  תוכן  דגם לפי  וי "ל

.64 הערה לקמן  וראה הבחירה)*. בית הל' ריש  (רמב"ם הקרבנות"
ופ' ויגש  פ' בצפע"נ  (ועד"ז  שם הכינוים ובערכי  ב. רמז , זח"א (54

זאב. פרש "י  לוקוס סוכה ובסוף מציין : שם) ויחי 
ג . פצ"ט, ב"ר (55

ב. ו , צו  תו "כ ואילך. א פג , זבחים (56
ר"י ). (לדעת ע"ב שם זבחים (57

ב. ו , צו  (58
ש "כל  ר"ג  ולדעת מזבח. מקדש  ד"ה שם זבחים רש "י  לשון  (59

וכן הראוי  ירד", לא עלה אם שם) ר"י  כדעת לאישים רק (לא
"כל  לז ) כט, (תצוה מהכתוב למדין  הדין  כל הרי  – שם ריה"ג  לדעת

הנוגע ."
(במשנה). א שם, זבחים (60
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 לחמו אותו ".61ליעשות מורידין  ואין

במעשה פרט אינו  ירד " לא עלה "אם כלומר :
חלה המזבח  על הקרבן  את שהעלו שכיון  ההקטרה ,
שחייבים – מכך  יותר  – אף או  ירד ", "לא  החובה 

המזבח, על  להקטירו 

שאסור  השלילי, בפרט  מקדשו  שהמזבח  בלבד  זו  ולא 
מהמזבח  ,62להורידו 

המזבח  המזבח: לגבי הלכה זוהי מכך , יותר  אלא
מעצמו  קשור  שאינו קרבן  גם  ("חוטף") בקדושתו  מקדש

הרי  מזבח , בקדושת  נקדש  שהוא וכיון  "לאלמזבח ,
המזבח. על  אותו  ומקריבים ירד ",

.È
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רק  היא  זו  הלכה א) כי : מספיק, אינו  זה  הסבר  אך
" לגבי נעשה שהדבר  ֿ כן  לפני  כנאמר  לא אך  ,"

טורף  של  ענין  כאן  רואים אין ב) מעצמו . .
עלה אם מתקדש פסול  דבר  שאפילו  זה ענין ועיקר : ג )
 ֿ ל "זאב המושווה  החיצון  במזבח  רק קיים  אינו  למזבח 

השרת) כלי (וכל  הפנימי במזבח  גם  אלא ,63טורף",
פסולים מקדש הפנימי  "מזבח  מכך  יותר  שם – ואדרבה
אינו  החיצון  מזבח  אבל  לו , ראויין  שאינן  בין  לו ראויין  בין 

לו ". הראויין פסולין  אלא מקדש

.‚È
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שהענ  לומר , בנימין ויש לגבי  בפסוק בנאמר  קשור  ין 
נאמר  כך  שעל  שלל", יחלק  ולערב עד  יאכל  "בבקר  –
כך  חוטף הזה  הזאב "מה לעיל  לאמור  בהמשך במדרש ,
את עד , יאכל "בבקר  הקרבנות": את  חוטף המזבח  היה
הכבש  ואת שלל , יחלק ולערב בבקר , תעשה אחד הכבש

הערביים " בין  תעשה  :64השני

כפי בלבד, ביום הוא  במקדש  הקרבנות עבודת זמן 
צוותו "65שלומדים הקטרת66מ "ביום שמצות רואים  אבל ,

הלילה כל  היא ואברים  השלם "67חלבים "עליה לאחר  –68

גם וכך הערביים, בין  של  תמיד  לאחר  המזבח , עבודות  של
הדשן  תרומת קשורה 69עבודת שאינה ,, היום עבודת

להתחלתה .–70אלא

הטורף  לזאב  המזבח  שהשוואת לומר , יש זה  לפי
– לאחריו  – הלילה כל  ואברים  חלבים שהקטרת מגלה 
שטורף  המזבח , ממהות חלק הם לפניו  הדשן  ותרומת 
(הקרבת המזבח  ענין  שלמות כלומר , ומאחריו . מלפניו 
לפני שעליו  בעבודה  תלויה היום) במשך  עליו הקרבנות

הלילה , במשך ולאחריו בדבריהיום לנאמר 
והחלבים71המפרשים האברים מן  להשאיר  "חייבין 

בטל  יהא  שלא כדי  המקום לכבוד  בלילה להקטיר 
בלילה " ולא  ביום .72לא
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קק"ל  אימורי  לגבי  רק מזבח" של "לחמו  איתא (ע"ב) שם בגמ' (61
פ"ג המוקדשין  פסולי  הל' (ראה ברמב"ם וכ"ה דמן . זריקת לפני  שהעלו 

ואכ"מ. הי "ב). ה"ג .
להכשירו  המזבח קדשו  עליו  שעלה שם: תצוה רש "י  לשון  ראה (62

ירד. שלא
וש "נ . הי "ח. שם פסוהמ"ק הל' רמב"ם (63

יאכל  ב"בבקר תמידים שני  הקרבת נכללת ות"י  ותיב"ע בת"א (64
משאר  חולקהון  מותר מפלגין  "יהון  ת"א שלל" יחלק "ולערב עד".
בנוגע  שגם ולהעיר, חולקי '". גבר "ואכלין  מוסיף ובתיב"ע קודשיא".

מקרבין  "יהון  תרגמו  בתיב"ע להתמידים ועד"ז  (ת"א, קרבניא"
ולא שם.ות"י )*, ויחי  צפע"נ  וראה חוטף.

משל  הוא יטרף דזאב שהענין  בת"א דמפרש  שם, מאוה"ת ולהעיר
ש "הרי  הקרבנות, את שאוכל המזבח אכילת על ולא השכינה, השראת על

כו '". התמידין  הקרבת על דת"א עד יאכל בבוקר אח"כ נאמר ע"ז 
רפ"ד. הקרבנות מעשה הל' רמב"ם לח. ז , צו  תו "כ ב. כ, מגילה (65

שם. צו  (66
ב. ו , שם תו "כ שם. מגילה משנה (67

וש "נ . א. לג , יומא (68
א. כ, יומא משנה (69

לג , שם אביי  תוד"ה שם. איכא תוד"ה (וש "נ ). ב כז , יומא ראה (70
א.

היא  הפסוק ופירוש  שם: לתו "כ ובק"א ב. ו , לצו  שור בכור (71
המזבח  על תהי ' העולה ביום קרבין  הקרבנות שכל שאע"פ כו ' העולה

המזבח. על הלילה כל שיהי ' כדי  כו ' הלילה כל
(72".(א יב, (שבועות ליום בנוגע גם המזבח קייץ שמצינו 

             



סג ילקוט לוי יצחק על התורה

יוסף בן שבע  בראשית לז, ב – אלה תלדות יעקב 
עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את 
בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את 

דבתם רעה אל אביהם

שנין  לי' שבע עשרה  יהב  הוא  בריך  קדשא1 
אחרנין דאתקיים בארעא דמצרים בחדו ביקרא 

ובשלימו דכלא.
יעקב הוא2 ז"א, מדות, והוי'.

בחדו, שמחה3 הוא בינה.
ביקרא, הוא חכמה )כי יקר4 הוא חכמה(.

ובשלימו דכלא5, כתר.
והיינו שנתוספו לו המוחין כתר חכמה בינה, כי ז"א6 

מצ"ע הוא רק ו"ק כידוע, וזהו ויחי7 יעקב, חיים הוא 

1( ראה לקמן הערה 12, השאלות בהזהר שמבאר בסימן זה.

2( כידוע יעקב בגי' ז' פעמים הוי' כנגד הז' מדות, יעקב בחי' תפארת 

שכולל כל המדות, ותפארת נק' הוי'. ראה תניא – אגרת הקדש סימן 

יב )קיז, א( מובא לקמן קנג הערה 30. סימן קסח הערה 37. ובענין ז' 

פעמים הוי' ראה אור התורה חנוכה עמוד שכו, ב. לקמן סימן קטז. 

קיז.

3( ראה סידור עם דא"ח עמוד רסח, א וז"ל: ידוע דבינה אם הבנים 

היא השמחה כמ"ש אם הבנים שמחה כו', וביאור הדבר ידוע להיות 

כי אנו רואים שעיקר השמחה ועונג באיזה שכל אינו אלא כשמבינים 

כשעדיין  משא"כ  בלב.  תולד  החדוה  אז  טוב,  בכי  אותו  ומשיגים 

אינו משיג הדבר בהשגה הטיב רק בכח החכמה בבחי' העלם השכל 

לא יקבל עונג ושמחה כלל, מפני שענין השמחה אינה אלא כשבא 

ההעלם לידי גילוי דוקא, כראה בחוש שכאשר האדם שמח וטוב לב 

אין זה אלא שאותו העונג והחדוה שהי' בלבו טמון וצפון מתחלה 

באה לידי גילוי אור לזולתו לעיני כל כו', ע"כ השמחה לא תבא אלא 

בינה  בחי'  שהוא  דוקא  והבנה  בהשגה  כשבאה  החכמה  בהתגלות 

עלמא דאתגליא. ע"ש.

4( ראה ספר קהלת פרק י' פסוק א' "יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט", 

והכבוד  החכמה  בעבור  וחשוב  היקר  אדם  וז"ל:  דוד  במצודת  ופי' 

הנמצא בו, עכ"ז אם גם ימצא בו סכלות מעט, משחית הסכלות את 

חשיבתו, ע"ש.

ואילך,   522 עמוד  וישב  ואילך.   348 עמוד  ויצא  התורה  אור  וראה 

דהטפה הנמשכה מחכמה עילאה נק' "יקר" )וכשאין הנוק' מקבל נק' 

בחכמה  שהוא  י'  אות  נקודה  בחי'  כמו  הוא  והטפה  ע"ש.  "קרי"(, 

כידוע.

5( ראה הערה 10.

6( היינו, כי ז"א הם הששה מדות, הנק' ו' קצוות כידוע, וכשנתוסף 

השכל – מוחין, אז יש חיות להמדות. ראה הערה 17.

7( ויחי מז, כח. "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי 

יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה".

וזהו פירוש "ויחי" שנתוסף חיים ב"יעקב" – המדות. ומרמז דתיבת 

"חיים" בגימטריא השמות "אהי', הוי', אהי'", דהם כנגד בחי' כתר 

חכמה ובינה שהם ה"חיות" של המדות. וראה לקמן סימן קטז. קיז. 

החיות  ה"מוחין"  הוא  "ויחי"  )המדות(,  ז"א  על  מרמז  ד"יעקב" 

דהמדות וד"ל.

מהמוחין כח"ב מספר8 אהי'9 הוי' אהי'.

ראה לקמן סימן קטו, דשני פעמים חייו בפסוק בגי' חיים.

8( "חיים" בגי' 68, וכן אהי' )21(, + הוי' )26(, + אהי' )21( = 68. 

בלקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד קמג מציין לפרי 

עץ חיים שער התפילין. מאורי אור )אות ח' סעיף כ'( מע' חיים ע"ש. 

וראה אור התורה פרשת נצבים עמוד א'ער. וראה הביאור כאן הערה 

.10

9( פירוש: מבואר בחסידות עפ"י מש"כ בזהר חלק ג' – פרשת אחרי 

ם הראשון  – דף סה, א. ב. במ"ש )שמות ג, יד( "אהי' אשר אהי'" דׁשֵ

התגלות  הוא  דוקא  בינה  בחי'  דע"י  בינה,  בחי'  והשני  כתר,  הוא 

התענוג – בחי' כתר, ע"ש. )כנ"ל הערה 4(.

וז"ל: שם  וראה אור התורה ענינים עמוד קצז. שמות עמוד ב'תצט 

עיבור  בבחי'  כשהוא  דהיינו  לאתגליא  זמין  אנא  ענין  שהוא  אהי' 

ועתיד להיות הלידה. עיין מזה בזח"ג ויקרא די"א סע"א. אחרי דס"ה, 

ב. ע"ש.

וראה ספר הערכים חלק א' ערך אהי-ה וז"ל: שם אהי' הוא בכתרא. 

וטעם בחינה זו ב"אהי'":

א( אהי' לשון עתיד, ובחי' הכתר )א( אינה מצויירת בשום ציור פרטי 

פרטי  כל  ממנה  נמשך  להיות  שעתיד  רק  הספירות(,  )כשארי  עדיין 

הספירותב, שלכן אהי' מורה על הריון ועיבור – אנא זמין לאולדאג – 

כי ממנו נולדים כל פרטי הספירותד. )ב( תתגלה לעתיד לבואה.

ב( אות הראשונה דשם אהי' היא אל"ף, שענינה של אות אל"ף הוא 

קול פשוט שאינה מצויירת עדיין )וממנה באים כל ציורי האותיות( 

– בחי' כתרו.

להיותו  הוי',  ששם  הוי'ז,  לשם  אהי'  שם  בין  ההפרש  עיקר  שזהו 

ציורח.  באיזה  כבר  שמצויירת  ביו"ד,  הוא  התחלתו  החכמה,  בבחי' 

ושם אהי', להיותו בבחי' הכתר, התחלתו הוא באל"ף, קול פשוטט.

והנה יש שני בחינות בשם אהי', וכמ"שי אהי' אשר אהי', ושני שמות 

אלו הם )בכללות( בכתר ובבינהיא.

השייכות דאהי' לבינה הוא: בבינה הוא גילוי הכתר, ולכן גם בבינה 

הוא שם אהי'יב, כי כתר ובינה משתוים בהשמותיג. וזהו מה שבאהי' 

תענוג,  בחי'  הוא  אשר  אהי'":  "אשר  כתיבטו  לבינהיד,  הרומז  השני 

והתגלות התענוג דכתר הוא בבינהטז.

א( סידור קנז, ד )מזח"ג י, ב(. ועיין גם כן ]ספר הערכים[ ערך תורה, 

בענין ואהי' אצלו אמון ואהי' שעשועים יום יום )ל' הכתוב – משלי 

ח, ל(.

ב( ראה זח"ג סה, א-ב.

ג( לשון הזהר שם ע"ב.

עמוד  סוף  השנה  ראש  דרושי  סע"ב.  יד,  בראשית  התורה  אור  ד( 

א'שסב. דרושי שבת שובה עמוד א'תעז.

ה( ויצא תרס"ו ואילך.

ו( סידור קנז, ג ואילך.

ז( וגם זה מה שבהוי' – וי"ו בין ב' ההי"ן, ובאהי' – יו"ד, הוא "ענין 

אחד וטעם אחד" עם ההפרש שבפנים )סידור קנח, א(.

)כמו  לעתיד  על  קצת  מורה  יו"ד  אות  גם  מקום  שמכל  אלא  ח( 

הספירות  ראשית  שהיא  החכמה  ספירת  דוגמת  "ידבר"(,  "יאכל", 

)ובאהי' – היו"ד באמצעו כנ"ל הערה 7( – סידור שם.

ט( סידור שם.

י( שמות ג, יד.

יא( מקומות המסומנים להלן. מזח"ג יא, א )בדעת ר' אלעזר( ומק"מ 

שם. פרד"ס שער כ' פ"ב.



ילקוט לוי יצחק על התורהסד

ועיין לקמן ]בזהר[ דף רט"ז10 ע"ב הא לך שבע שנין 

אחרנין בענוגין ותפנוקין והנאות וכסופין.

חו"ג  חו"ב  מוחין  הד'  לנגד  הם  לשונות  הד'  יל"פ 

דדעת.

יקרא  חדו  לשונות  ג'  שנקט  הכא  בין  11וההפרש, 

יב( סידור קנח, ב. ד"ח נט, א. שעה"י – להאדמו"ר האמצעי – ספ"מ. 

מים רבים תרל"ו ס"פ ק"א. ויקרא אל משה תש"ה פ"ג.

יג( ששניהם נקראים בשם "הוא" )ראה זח"ג קעח, ב. ובמק"מ שם: 

)ויקרא  ועוד  עתיקא.  בשם  נקראת  בינה  וכן  בינה(.  הוא  ועתיקא 

תש"ה שם. וראה גם אור התורה דרושי יום כיפור ע' א'תקצג(.

יד( מקומות המסומנים בהערה 21. – ובסידור קו, ג: אהי' – בינה, 

אשר אהי' – כתר הכללי דאריך. וראה גם שם רצג, א. עט"ר שער 

יום כיפור בתחלתו, תורת חיים שמות )ריא, ב(, שאהי' הב' נעלה 

יותר מהא'.

טו( כמ"ש )בראשית ל, יג( באשרי כי אשרוני. ראה לקמן סימן קנג. 

קסו.

טז( ויקרא תש"ה שם. וראה גם אור התורה שם. תורה אור לך לך 

יא, ב.

10( ספר הזהר פרשת ויחי דף רטז ע"ב: ]ויחי יעקב בארץ מצרים[ 

)מה הטעם שהתורה מספרת  טעמא  מאי  )שואל(  שנה  עשרה  שבע 

שיעקב חי במצרים( שבע עשרה שנה )לא פחות ולא יותר, ומתרץ( 

אלא אמר רבי שמעון, כל יומוי דיעקב בצערא הוו )כל ימיו של יעקב 

היו בצער(, בצערא אעבר לון בקדמיתא )כי בצער ובמכאובים עברו 

יוסף אתפרש מני' )וכאשר  וכד  ימיו בתחילה עד שירד למצרים(... 

יוסף נפרד ונאבד ממנו( כדין אתקיים )אז נתקיים בו כל הפסוק ]איוב 

י ולא שקטתי ולא נחתי ויבא רגז(, דדא קשיא לי' ליעקב  ַלְוּתִ ג, כה[ ׁשָ

מכל מה דעבר )שזה הצער של אבידת יוסף ממנו, הי' קשה לו יותר 

מיני'  יוסף  דאתפרש  ובזמנא  ימיו(,  כל  עליו  שעברו  הצרות  מכל 

)ובזמן שיוסף נפרד ממנו(, מה כתיב )בראשית לז, ב( יוסף בן שבע 

עשרה שנה הי' רועה וגו', וכל יומין דיעקב לא הוה לי' צערא כהאי 

)וכל ימיו של יעקב לא הי' לו צער כמו הצער של אבידת יוסף(, והוה 

בכי כל יומא לאינון שבע עשרה שנה דיוסף )והי' בוכה כל ימיו על 

יוסף שהי' בן שבע עשרה שנה כשנאבד ממנו(, מאי קאתיבו לי' )מה 

ידו על עיניך )בראשית מו, ד,  ישית  ויוסף  השיבו לו מן השמים(, 

פירושו( הא לך שבע עשרה שנה אחרנין בענוגין ותפנוקין והנאות 

וכסופין )הרי לך שבע עשרה שנה אחרות בתענוגים ומעדנים והנאות 

ומחמדים, תמורת הצער שנצטערת על יוסף שנפרד ממך כשהי' בן 

יעקב  ויחי  מז, כח(  )בראשית  דכתיב  הוא  הדא  שבע עשרה שנה(, 

בארץ מצרים שבע עשרה שנה וגו' )שאז חי חיים טובים יותר מכל 

ימיו(. ע"ש.

11( מקשה ושואל כאן ד' שאלות:

א( בזהר בפ' וישב נקט "ג" לשונות: "חדו, יקרא, שלימו דכולא", 

ובפ' ויחי נקט "ד" לשונות: "בענוגין, ותפנוקין, והנאות, וכסופין"?

ב( בפרשת וישב הסדר הוא "מלמטה למעלה" – בינה חכמה כתר. 

משא"כ בפרשת ויחי הסדר הוא "מלמעלה למטה" – חכמה, בינה, 

)ודעת הנחלק לשנים( חסד וגבורה?

ג( הלשונות בהזהר בין פרשת וישב ופרשת ויחי הם שונים, דבפרשת 

ויחי כולם הם לשונות של "תענוג"?

"ר'  ויחי  ובפרשת  אבא",  "ר'  הוא  המימרא  בעל  וישב  בפרשת  ד( 

שמעון"?

למעלה,  דמלמטה  ובסדר  כח"ב  לנגד  דכלא  שלימו 
להתם  כתר,  דכלא  שלימות  חכמה,  יקרא  בינה,  חדו 

ובהסדר  דדעת,  חו"ג  חו"ב  לנגד  לשונות  ד'  שנקט 

זה  שונות  הם  עצמן  הלשונות  גם  למטה,  דמלמעלה12 

מזה מהכא להתם.

י"ל, כאן בעל המימרא הוא ר' אבא שהוא בחי' בינה 

ועיין  רבא,  האדרא  ביאור  בריש  ברמה  בקול  כמ"ש 

קכ"ז  דף  רבא13  האדרא  בריש  אורות  נצוצי  בהגהות 

ובינה כוללת הג"ר כח"ב, כידוע14 בענין15 היכל  ע"ב, 

קדש הקדשים שקאי על בינה הכולל16 חכמה וכתר ג"כ, 

דהיינו  בינה,  הוא  מבחינתו  בינה  אבא  ר'  התחיל  לכן 

ואח"כ  חכמה,  יקרא  אח"כ  להיות  צריך  וא"כ  חדו, 
שלימו דכלא כתר, וכן היכל קה"ק בעצם הוא בינה 

אלא שכולל חכמה וכתר ג"כ.

כשחושבין  הוא  ג"כ  כתר  שחושבין17  מה  והנה 

וע"ז מבאר )כבפנים(.

ם "בענוגין" – "ענג", ואין בטובה למעלה מענג )ספר  12( דמתחיל ׁשָ

יצירה פ"ב, ז(.

13( בריש האדרא רבא – זהר חלק ג'.

14( מובא המקור והביאור לקמן סימן קלח הערה 8. ועיין הערה 16.

עמוד  השמיני(  ביום  ויהי  )ד"ה  ה'תשל"ז  המאמרים  ספר  ראה   )15

ע"א  ד"צ  לך  זח"א  וז"ל:  תצה  עמוד  נ"ך  התורה  אור  וראה   .211

ובפרשת בראשית ד"ך רע"א היכלא דאיהו  בינה,  פי' בהיכל קדשו 

לאור  היכל  שהיא  בינה  ג"כ  היינו  סתימאה  נקודה  לההוא  לבושא 

החכמה, והיינו כמ"ש בפי' נקודה בהיכלא בד"ה ראה אנכי נותן, כמו 

ההסבר והרחבת השכל שהוא כלי לנקודת ובריקת השכל. ע"ש.

כל  כוללת  בינה  וז"ל:  ו  עמוד  יצחק שמות-דברים  לוי  לקוטי  ועיין 

הספירות, כי בינה היא היכל קדש הקדשים הכולל כתר חב"ד, וממנה 

נמשכים זו"ן. ע"ש

16( ראה אור התורה לך לך עמוד תתרעג וז"ל: ידוע דהחכמה מצד 

עצמה ומהותה אינה אלא בחי' נקודה אחת בלבד והוא בחי' נקודת 

היו"ד, והבינה הוא בחי' התפשטות אורך ורוחב בצורת ה"א, והענין 

במוח  מאיר  שלו  מתמצית  שהיא  השכל  נקודת  שהארת  לפי  ידוע 

השגה  בו  אין  שעדיין  מפני  בעלמא  בהארה  המבריק  ברק  כמו  רק 

בינה  הנקרא  הוא  כו'  בהסבר  והבנה  השגה  לידי  בא  ואח"כ  והבנה 

ונק'  ורוחב השגה דבינה  ואז מסתתרת הנקודה דחכמה בתוך אורך 

נקודא בהיכלא כידוע.

וזהו מ"ש נקבה תסובב גבר שאע"פ שהבינה מקבלת מן החכמה ע"ד 

באורך  הנקודה  שמתגלה  אחר  אבל  כנ"ל  ממש  ליש  מאין  התגלות 

צד  מכל  הנקודה  את  וסובבת  מקפת  בינה  בחי'  הנה  דבינה  ורוחב 

הנה  בחכמה  המלובש  העונג  בענין  גם  זה  ומחמת  כו'.  היכל  כמו 

כנ"ל  עתיקא  הנקרא  העליון  העונג  דחכמה  שבנקודה  לפ"ז  מובן 

ההארה  בבוא  אבל  בלבד.  נקודה  בהעלם  הוא  ונעלם  מוסתר  עדיין 

דחכמה בהתפשטות אורך ורוחב דבינה אזי ממילא מתרחב גם הענג 

דהעליון לאורך ורוחב כפי מרחב התפשטות אור הבינה ונמצא עיקר 

בחי' התגלות והתפשטות עתיקא הוא בבינה דוקא ולא בחכמה הגם 

שקדמה לבינה. ע"ש.

נדרים  וז"ל: דהנה )ראה  17( ראה ספר המאמרים ה'ש"ת עמוד 38 



סה

במנין  כתר  נמנה  שאז  חיצוניותן  מצד  הספירות 

הספירות, ואז דעת אין חושבין, ולכן ר' אבא חושב רק 

ג'18 בחי' בינה חכמה וכתר ולא גם דעת.

והתם בעל המימרא הוא ר' שמעון שהוא בחי' דעת19 

כשמונין  והוא  פנימיות,  בחי'  הוא  שדעת  כמש"ש, 

רק  כתר  חושבין  אין  ואז  פנימיותן,  מצד  הספירות 

מתחילין למנות מחכמה וחושבין ד' בחי' חו"ב וחו"ג 

מא, א( אין עני אלא בדעת ואין עשיר אלא בדעת, וכידוע* שיש ב' 

מדריגות בעמידת ספי' הדעת דלפעמים עמידתה תחת חו"ב ולפעמים 

הספי'  עמידת  סדר  כללות  באופן  תלוי  וזה  הכתר,  תחת  עמידתה 

שכאשר הע"ס הם בסדר זה תחת זה, שהסדר הוא חב"ד חג"ת נהי"מ, 

ואז עמידת ספי' הדעת הוא תחת ספי' הבינה, וכאשר עמידת הספי' 

הוא בג' קוין, חח"ן מימין, בג"ה מהשמאל, דת"י באמצע, אז עמידת 

ספירת הדעת הוא תחת הכתר, ולעולם הנה ספי' הכתר היא למעלה 

מכולם, דספי' הדעת ענינה התחברות דכאשר עומדת תחת הבינה אז 

דעת מחבר המוחין והמדות והיינו שחו"ב מקבלים מחיצוניות הכתר 

ודעת מחבר המוחין והמדות, אבל כאשר דעת עומד תחת הכתר אז 

מקבל מפנימיות הכתר, וזהו דכשאין** הכתר נמנה אז הדעת נמנה, 

הדעת  הנה  אז  הספירות  במנין  נמנה  אינו  הכתר  שפנימיות  הכוונה 

נמנה שממשיך מבחי' פנימיות הכתר דזהו מדריגת עשיר, דעני בדעת 

הוא ההמשכה רק מסדר השתלשלות דהוא די מחסורו אבל עשיר הוא 

ההמשכה שלמעלה מהשתלשלות ע"ש.

עמוד  ה'תרמ"ד  המאמרים  ספר  סח.  עמוד  מצותיך  דרך  עוד  וראה 

שלד. תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשכ"ג עמוד קיא ואילך. וש"נ.

*( וכידוע שיש: ראה תורה אור פרשת תולדות ביאור על ד"ה מים 

רבים. )הערה מכ"ק אדמו"ר זי"ע בסה"מ שם(

**( וזהו דכשאין: ע"ח שער כג פ"ח. והסתירה, בהשקפה ראשונה, 

מתורצת בתורה אור ביאור לד"ה יביאו לבוש מלכות. )הערה מכ"ק 

אדמו"ר זי"ע בסה"מ שם(.

18( הביאור: כנ"ל בהערה 18, דיש ב' בחינות: א( דעת תחתון )בחי' 

עני(, ב( דעת עליון )עשיר בדעת(.

והנה בהבחינה והדרגא הא' "דעת תחתון", מדות וספירת ה"דעת" 

מחבר השכל והמדות, היינו שצריכים פעולה מיוחדת שהשכל יפעול 

כמבואר  אמיתיות  ואהבה  יראה   – המדות  הולדת  ויהי'  המדות,  על 

בתניא פ"ג, ואין המדות נגררים אחר השכל בדרך ממילא, וע"כ ר' 

אבא בדרגא זו חושב רק הג' בחי' ד"מוחין" – כתר חכמה בינה, אף 

שזה פועל גם על המדות כמ"ש ויחי יעקב – ז"א כנ"ל.

משא"כ ר' שמעון מדבר בחי' "דעת עליון" – בפנימיות, והמדות הם 

ם השכל והמדות הם באחדות בעצם ומאיר בשניהם  בבחי' כתר, וׁשָ

אור הכתר )תענוג(, וע"כ נקט לשונות של תענוג )כתר(, והד' לשונות 

הם כנגד כפי שבחי' כתר )התענוג( מאיר בחכמה בינה, וחסד וגבורה 

)המדות( שבדעת וד"ל.

ועיין בביאור בחי' "דעת", אור התורה כי תצא עמוד תתקז-ח.

19( ר"ש שהוא בחי' דעת: ראה לקוטי לוי יצחק שמות-דברים עמוד 

לד ואילך, דהוא בחי' דעת "עליון". ע"ש.

דדעת.

מבחי'  גבוה  יותר  בחי'  הוא  הזה  שחו"ב  מובן  אך 

הם  אלו  חו"ב  בחי'  כי  בחיצוניות,  שחושבין  חו"ב 

בחי' פנימיות, ומכ"ש דעת שבכלל הוא בחי' פנימיות 

פנימיותן,  מצד  הספירות  את  כשמונין  אותו  שמונין 

והוא ממלא מקום פנימיות הכתר כשאין חושבין אותו 

במנין הספירות, והיינו בבחי' חו"ב אלו ודעת מאיר שם 

מבחי' פנימיות הכתר שהוא בחי' תענוג בכלל, זהו שכל 

כולם  כסופין  הנאות  תפנוקין  ענוגין  לשונות  הד' 

הם ענין תענוג. לכן ר"ש שהוא בחי' דעת קחשיב20 ד' 

לשונות לנגד חו"ב וחו"ג דדעת, והכל מצד הפנימיות, 

וא"כ אין שייך לחשוב כתר, וחושבין דעת לשנים21.

גם הג' לשונות דהכא הוא כמו הג'22 חללי גלגלתא, 

והד' לשונות דהתם הוא כמו הד' מוחין שבהג' חללי 

גלגלתא המבואר בזוה"ק פרשת ואתחנן דף רס"ב ע"ש. 

וכן בהשיני"ן דתש"ר יש ש' של ג' ראשין וש' של ד' 

אדמו"ר  ובסידור  התפילין  שער  בפע"ח  ועיין  ראשין. 

ז"ל זיע"א23 שער התפילין ע"ש. והיינו יעקב הוא כמו 

ז"א, המניח תפילין של ראש, והג' לשונות דהכא והד' 

וכמו  מוחין,  והד'  גלגלתא  הג' חללי  כמו  הוא  דהתם, 

ורשב"י  ראשי"ן.  ד'  של  והש'  ראשי"ן24  ג'  של  הש' 

שבחינתו גבוה מר' אבא, אמר ד' בחי' לנגד הד' מוחין 

הש' של ד' ראשין, שהם גבוהים25 מהג' חללי גלגלתא 

מהש' של ג' ראשין.

וכל הפירושים הנ"ל יעלו כולם בקנה א'. וכמובן.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קמ

בחי',  וד'  בחי'  ג'  בין  החילוק  עד"ז  ראה  לשונות:  ד'  קחשיב   )20

בלקוטי לוי יצחק הערות לזהר שמות-דברים עמוד לה ואילך.

והד'  דצלם,  הל'*  כמו  הוא  דהכא  לשונות  הג'  לפרש  יש  "גם   )21

לשונות דהתם הוא כמו המ' דצלם, והיינו יעקב בחי' ז"א הוא כמו 

הצ' דצלם בחי' פנימי, והג' לשונות חדו כו' דהכא הוא מה שהאיר 

דצלם,  המ'  לו  שהאיר  מה  הוא  דהתם  לשונות  והד'  דצלם,  הל'  לו 

ורשב"י בחינתו גבוה מר' אבא לכן אמר הוא מהארת המ' דצלם". 

)לקוטי לוי יצחק כאן(

*( ראה אור התורה פרשת תצוה עמוד א'תשכח.

22( ראה שיחות קודש ה'תשל"ד טו שבט סעיף ד' )עמוד 354(.

23( סידור עם דא"ח עמוד ו, ג ואילך. אור התורה פרשת לך לך עמוד 

עה.

24( ראה לקוטי שיחות חלק ט' עמוד 11 הערה 57. ספר הערכים מע' 

אותיות אלף-אטב"ח עמוד תט.

25( ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק בראשית סימן נא.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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יט, ג – לא תגע בו יד כי סקול יסקל או 
ירה יירה אם בהמה אם איש לא יחיה במשוך 

היובל המה יעלו בהר

שופרות  ב'  נעשו  יצחק  של  דמאילו  במדרש  מ"ש  א. 
גדול  שופר  ומהימיני  תורה  דמתן  שופר  השמאלי  מקרן 
ת"ת  שהוא  הקול  ממשיך  השופר  כי  היינו  לבוא,  דלעתיד 
שמאל  הנק'  מז"א  מקבלת  ועכשיו  מלכות  שהוא  בדבור 
ולעתיד לבוא תקבל מא"א זהו שופר גדול כו' שמבחי' ימין 
יגדל  ועתה  ענין  וזהו  כו'  לימיני  שב  לאדוני  ה'  נאום  ועז"נ 
אף  כי  ועתה  וזהו  כו',  לימיני  שב  בחי'  שיהי'  אד',  כח  נא 
שעיקר הארה זו לעתיד לבוא היינו בקביעות אבל להוראת 
שעה נמשך גם עתה כמ"ש הרמ"ז בסה"מ שם בפי' בימי 
שם  הרמ"ז  פי'  עוד  באשלמותא,  סיהרא  קיימא  שלמה 
נאום הוא בחי' אמן שהוא חיבור הוי' אד', הדום לרגליך כי 
עכשיו רגלי' יורדות משא"כ לעתיד לבוא, ובחי' אמן הנ"ל 
יש לפרש ע"ד אמן יהא שמי' רבא מברך כו', זח"ב תרומה 

קס"ב ע"ב.
תהלים – יהל אור עמוד תכו

כל  ועשית  תעבוד  ימים  ששת   – ט  כ, 
מלאכתך

התורה  עסק  על  לפרשו  יש  תעבוד  ימים  ששת  ב. 
עבדו,  לא  לאשר  אלקים  עובד  בין  כמו  דוקא  ועבודה 
פעמים  מאה  פרקו  לשונה  פעמים  מאה  פרקו  שונה  בין 
סתים  אורייתא  כי  כו',  שבת  השביעי  ויום  ועי"ז  ואחד, 
דרגין  תלת  מענין  וכנודע  וגליא  סתים  ישראל  וכן  וגליא, 
והתורה מחברת ישראל עם הקב"ה וע"י גליא ההתקשרות 
כו', גם ב' בחי' אלו בכלל  כו', אבל ע"י סתים  מבחי' גליא 
נק'  שבתורה  גליא  גילוי  שהי'  שמ"ת  ונשואין  אירוסין  נק' 
נק'  התורה  פנימיות  גילוי  שיהי'  לבוא  ולעתיד  אירוסין, 

נשואין, מ"מ עד"ז יובן ההפרש בין חול לשבת שהריעו לה' 
כל הארץ ר"ת הלכה זהו בחול, והשתחוו לה' בהדרת קודש 

ר"ת קבלה זהו בחי' שבת.
אור התורה פרשת יתרו עמוד תתקנו

למען  אמך  ואת  אביך  את  כבד   – יב  כ, 
יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלקיך נותן 

לך

נאמר בדברות הראשונות רק למען  ליישב למה לא  ג. 
ותו  לך,  ייטב  למען  גם  נאמר  ב'  ובדברות  ימיך  יאריכון 
ובדברות  כלל  ט'  אות  נכתב  לא  הראשונות  בדברות 

האחרונות יש ב' טתי"ן.
במס'  בספרי  כתבתי  וכבר  נגלה  עפ"י  ליישב  ואמרתי 
פלוגתא  דיש  בקיצור.  אכתוב  וכאן  קצת  באריכות  חולין 
כיבוד  גבי  מ"ב[  ]פ"א  פאה  מס'  ריש  דמתניתין  לתנא 
או"א יש לו שכר בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא 
מדכתיב למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך אבל ר"י ]חולין 
ומת  כיבוד  מצות  קיים  שזה  חזא  מעשה  ע"א[  קמ"ב  דף 
מיד לכך דרש שכר מצות בהאי עלמא ליכא ושניהן למען 
יאריכון ימיך ולמען ייטב לך קאי לעולם הבא שכולו ארוך 
וכולו טובה והאמת הוא כדברי ר"י דהא מעשה חזא וידוע 
מדברי הזוהר פ' תרומה שאות ט' נותנת חיים לעולם הזה 
דף  וע"ש  שם  מתים  אין  ט'  אות  תחת  שנבנית  לוז  ולכך 

קנ"ב.
רק  ונאמר  ט'  אות  הראשונות  בדברות  נכתב  לא  לכך 
למען יאריכון ימיך לחוד להורות דשכר מצוה בהאי עלמא 
ליכא ואריכות ימים יהי' לו לעולם הבא וממילא מוכח שגם 
לעולם הבא  לך הנאמר באחרונות קאי  ייטב  השכר למען 

שכולו טוב וכולו ארוך.
מעשה רוקח

אגרות קודש

]י"א שבט תשכ"ב[

... לכתבו האם )בענין השיחות וההרצאות בעניני חב"ד( יתרכז ויתמיד במקום א', או שבכל 

פעם במק"א -

לדעתי, אף שהעיקר להדליק הנרות )נר ה' נשמת אדם( שבכאו"א מבנ"י, ובאופן דבהעלותך 

)עיין לקו"ת ר"פ בהעלותך(

ולכן יש להרבות במספר המקומות שמבקר - ובפרט שלאחרי ההדלקה ראשונה בכמה פעמים 

ומקרים "השלהבת עולה מאלי'"

בכ"ז כדאי שבב'-ג' מקומות יבקר ג"כ באופן מסודר.

לההתאוננות שרבות פעמים אינו רואה תוצאות )על אתר( - יעויין לקו"ת בהחילוק דזריעה 

ונטיעה.
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B˙È ÚÓLiÂ∑? ּובא ׁשמע  ּׁשמ ּועה  קריעת מה  «ƒ¿«ƒ¿ְְִַַַָָָ

עמלק  ּומלחמת  ֿ ס ּוף  קטז)ים  ׁשמ ֹות ∑B˙È.(זבחים ׁשבע  ְֲִֵֶֶַָƒ¿ֵֶַ
קיני, חבר , ח ֹובב , יתר ֹו, יתר , רע ּואל , ל ֹו: ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָנקרא ּו

אחת (מכילתא)ּפּוטיאל  ּפר ׁשה  ׁשּיּתר  ׁשם  על  יתר , . ִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
וק ּים  לכ ׁשּנת ּגּיר  יתר ֹו, תחזה ". "וא ּתה  ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבּתֹורה :
ׁשח ּבב  ח ֹובב , ׁשמ ֹו. על  אחת  א ֹות  ל ֹו ה ֹוסיפ ּו ְְִִִֵֶַַַַָֹה ּמצות ,

יתר ֹו, ה ּוא  וח ֹובב  ה ּתֹורה , ד )ׁשּנאמר :את  "מ ּבני (שופטים ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָ
יתר ֹו ׁשל  אביו רע ּואל  א ֹומרים : ויׁש מ ׁשה ". חתן ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹחבב 

א ֹומר היה , ב )ּומה ּו אביהן"?(לעיל  רע ּואל  אל  "וּתבאנה  ְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּב'ספרי' א ּבא . אביהן: לאבי ק ֹורין Ô˙Á.ׁשה ּתינֹוק ֹות  ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָ…≈

‰LÓ∑(מכילתא) אני ּבמ ׁשה : מת ּכּבד  יתר ֹו היה  ּכאן …∆ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ
ה ּגד ּלה  ּתֹולה  מ ׁשה  היה  ּול ׁשעבר  , ה ּמל ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻח ֹותן

ח ֹותנֹו" יתר  אל  "וּיׁשב  ׁשּנאמר : LÓÏ‰.ּבחמיו, ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָ¿…∆
Ï‡NÈÏe∑ מ ׁשה יׂשראל ׁשק ּול  ּכל  Ïk.ּכנגד  ˙‡ ¿ƒ¿»≈ְְִֵֶֶֶָָָֹ≈»

‰NÚ L‡∑ ּובעמלק ּוב ּבאר  ה ּמן, ּבירידת  Èk.להם  ¬∆»»ְֲִִֵֵֶַַַַָָָƒ
'B‚Â '‰ ‡ÈˆB‰∑ ּכּלם על  ּגד ֹולה  .(מכילתא)זֹו ƒ¿ְַָָֻ

         

בא בא בא בא  מע מע מע מע  מ מ מ מ עהעהעהעה א)מהמהמהמה יח, ר(רש"י מה  אינ אלת ְְְְְֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ר ר ר ר ליתר מעלהת להת להת להת ה א  – תב  מפר ה בר הרי  , ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

היא , אלת לי ראל". למ ה   אלקי ע ה  א ר ל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ"את

ל  ר  .לב לב לב לב אאאאמה  והתר מדי נאר לא  מ ע  היינ , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֹ
ה מרא  ל על "בא ", ה כילא , ל את  י הע ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלכ

א) קטז, בא (זבחי" ".ונת ונת ונת ונת ר ר ר ר : ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָ

      ©¦©À¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®
 ©©−¦¤«¨

‰ÈÁelL Á‡∑ ה ּוא ֿ ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו ּכׁשאמר  ««ƒ∆»ְֶַַָָָ
ואת  א ׁשּתֹו את  מ ׁשה  וּיּקח  מצרים ... ׁשב   ל" ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻּבמדין:
ּבהר  "וּיפ ּגׁשה ּו לקראת ֹו אהרן ויצא  וג ֹו'", ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹּבניו
'זֹו ל ֹו: אמר  ה ּלל ּו'? הם  'מי ל ֹו: אמר  ֱִִֵַַַָָָָֹהאלהים ",

ל ֹו:ה  אמר  ּבני'. וא ּלּו ּבמדין, ׁשּנׂשאתי א ׁשּתי יא  ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ

ל ֹו: אמר  'למצרים '. ל ֹו: אמר  מ ֹוליכן'? א ּתה  ְְְִִִֵַַַַָָָָָ'להיכן
לה ֹוסיף  ּבא  וא ּתה  מצטערים , אנּו הרא ׁשֹונים  ְְְֲִִִִִַַַָָָָ'על 
ׁשני  נטלה  .'אבי לבית  'לכי ל ּה: אמר  ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָעליהם '?

ל ּהּבניה  .והלכה  ְְֶָָָָָ

È˙א  ‰LÓ„ È‰eÓÁ ÔÈ„Ó„ ‡a B˙È ÚÓLe¿«ƒ¿«»¿ƒ¿»¬ƒ¿…∆»
È‡ dnÚ Ï‡NÈÏe ‰LÓÏ ÈÈ „Ú Èc Ïk»ƒ¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»≈«≈¬≈

:ÌÈˆnÓ Ï‡NÈ ˙È ÈÈ ˜Èt‡«≈¿»»ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

‡z˙ב  ‰tˆ ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ B˙È „e¿«ƒ¿¬ƒ¿…∆»ƒ…»ƒ«
:dhÙc ˙a ‰LÓ…∆»«¿«¿«

 

   
     

     
     

     
     

    
    


  


   

    


    
     

      
 

   
     


     
    
     

     
      

      
    

     
     

    
    

    
    

    
   



סח              

        §¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ¥«§½Ÿ¦´¨©½
   ¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

      §¥¬¨«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦
 ¥¤¬¤©§«Ÿ

‰Út ÁÓ ÈÏviÂ∑צ ּואר ֹו נע ׂשה  מ ׁשה , את  להרג  ּוב ּקׁש ה ּמצרי  ּדבר  על  ואבירם  ּדתן ּכׁשּגּלּו ««ƒ≈ƒ≈∆∆«¿…ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשיׁש. ׁשל  .(מכילתא)ּכע ּמּוד  ְִֶַַ

      ©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®
     ¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«

a„n‰ Ï‡∑, היה ׁשּבּמד ּבר  יֹודעים  אנּו אף  ∆«ƒ¿»ְְִִֶַַָָָָ
יֹוׁשב  ׁשהיה  ה ּכת ּוב , ּדּבר  יתר ֹו ׁשל  ּבׁשבח ֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָא ּלא 

ה ּמד ּבר , אל  לצאת  ל ּבֹו ּונדב ֹו ע ֹולם  ׁשל  ְְְִִִֵֶֶַָָָָּבכב ֹוד ֹו
ּתֹורה  ּדברי ל ׁשמע  ּתה ּו, .מק ֹום  ְְְִִֵַָֹֹ

       ©Ÿ̧¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬¦§−¨´¥¤®
   §¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«

‰LÓ Ï‡ Ó‡iÂ∑ ׁשליח ֿ ידי E˙Á.על  È‡ «…∆∆…∆ְִֵַַָ¬ƒ…∆¿
'B‚Â B˙È∑.א ׁשּת ּבגין צא  ּבגיני, יֹוצא  א ּתה  אין אם  ƒ¿¿ְְְְִִִִִֵֵֵַָ

ּבניה . ׁשני ּבגין צא  ,א ׁשּת ּבגין יֹוצא  א ּתה  אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָואם 
.(מכילתא)

     ©¥¥̧¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½
     ©¦§£¬¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨

‰LÓ ‡ˆiÂ∑ּבא ֹות ּה יתר ֹו נת ּכּבד  ּגד ֹול  ּכב ֹוד  «≈≈…∆ְְְִִֵַָָָ
ואביה ּוא . נדב  אהרן, יצא  מ ׁשה , ׁשּיצא  ּכיון ֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשעה ,

יצא ? ולא  יֹוצאין, א ּלּו את  ׁשראה  ה ּוא  eÁzLiÂ.ּומי ְְִִֵֶֶָָָָֹ«ƒ¿«

BÏ ˜MiÂ∑ ּכׁשה ּוא למי. ה ׁשּתחוה  מי יֹודע  איני «ƒ«ְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
מ ׁשה , זה  איׁש? ה ּקר ּוי מי לרעה ּו", "איׁש ְִִִֵֵֵֶֶַָֹא ֹומר :

מ ׁשה " "והאיׁש .(מכילתא)ׁשּנאמר : ְֱִֶֶֶַָֹ

      ©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§¨Æ
      §©§´Ÿ§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ

    £¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§¨«

‡Èג  ÌL‚ „Á ÌeL Èc ‡‰a ÔÈz ˙ÈÂ¿»¿≈¿»»ƒ«≈¿…¬≈
:‰‡Îe ‡Ú‡a È˙ÈÂ‰ ic Ó‡¬««»¬≈ƒ¿«¿»¿»»

‰Â‰ד  ‡a‡„ ‡‰Ï‡ È‡ ÊÚÈÏ‡ „Á ÌeLÂ¿«¡ƒ∆∆¬≈¡»»¿«»¬»
:‰ÚÙ„ ‡aÁÓ ÈÊLÂ È„ÚÒ¿«¬ƒ¿≈¿«ƒ≈«¿»¿«¿…

d˙z‡Âה  È‰Be ‰LÓ„ È‰eÓÁ B˙È ‡˙‡Â«¬»ƒ¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿≈
Ôn˙ ÈL ‡e‰ Èc ‡a„ÓÏ ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿«¿¿»ƒ»≈«»

:ÈÈ„ ‡˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡„ ‡eËÏ¿»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»

C˙ÂÏו È˙‡ B˙È CeÓÁ ‡‡ ‰LÓÏ Ó‡Â«¬«¿…∆¬»¬ƒ¿»≈¿»»
:dnÚ ‡‰a ÔÈ˙e C˙z‡Â¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒ«

ÈLe˜ז „È‚Òe È‰eÓÁ ˙eÓc˜Ï ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆¿«»¬ƒ¿ƒ¿ƒ
elÚÂ ÌÏLÏ dÁÏ ‚ eÏÈ‡Le dÏ≈¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¿«

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

ÈÈח  „Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ ‰LÓ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ…∆«¬ƒ»»ƒ¬«¿»
Ïk ˙È Ï‡NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡ˆÓÏe ‰ÚÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»
:ÈÈ ÔeÊLÂ ‡Á‡a ÔezÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»¿≈¿»¿»

 

      
     

      
     
       

   
    
     
    
     
     

      
        
    
     
    
      
      
    

     
     
     

     
     

    
    

      
      

     
      
     
    

  



סט               
B˙ÁÏ ‰LÓ tÒÈÂ∑לקרב ֹו ל ּבֹו את  למ ׁש «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶָֹ

‰Ïz‡‰.(מכילתא)ל ּתֹורה  Ïk וׁשל ∑‡˙ ה ּים  ׁשעל  ַָ≈»«¿»»ְֶֶַַָ
ׁשל ∑‰Ïz‡‰.(מכילתא)עמלק  היס ֹוד  מן אל "ף  למ "ד  ֲֵָ«¿»»ְִֶֶֶַַָ

לפרקים , מ ּמּנּו ה ּנֹופל  ויס ֹוד  ּתּקּון ה ּוא  וה ּתי"ו ְְִִִִִֵֵֶַַָָָּתבה ,
ּתנּואה  ּתק ּומה , ּתנּופה , ּתר ּומה , .וכן: ְְְְְֵָָָָ

     ©¦´©§¦§½©¨©½̈£¤¨¨¬§−̈
    §¦§¨¥®£¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦

B˙È cÁiÂ∑.ּפׁשּוט ֹו זה ּו יתר ֹו, (סנהדרין ויׂשמח  «ƒ«¿ƒ¿ְְְִִֶַַ
ּבׂשר ֹוצד ) 'נע ׂשה  א ּגדה : ח ּדּודין',ּומדר ׁש ח ּדּודין ְְֲִִִִִַַַָָָָ

"ּגּיֹורא  אינׁשי: ּדאמרי הינּו מצרים , א ּבּוד  על  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָמצר 
ּבא ּפיּה" אר ּמאה  ּתבזי לא  ּדרי ע ׂשרה  ÚÏ.עד  ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָ«

‰Bh‰ŒÏk∑ ּכּלן ועל  וה ּתֹורה . וה ּבאר  ה ּמן, ט ֹובת  »«»ְְְְֵַַַַַָָָֻ
עבד  היה  לא  עכ ׁשו עד  מצרים '. מ ּיד  ה ּציל ֹו ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ'א ׁשר 
וא ּלּו מס ּגרת , הארץ  ׁשהיתה  מ ּמצרים , לברח  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻיכ ֹול 

ר ּבֹוא  ׁשּׁשים  .(מכילתא)יצא ּו ְִִִָ

       ©»Ÿ¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬
      ¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©

©¦§¨«¦
ÌÈˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ L‡∑ ק ׁשה .א ּמה  ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒָָָֻ

‰Út „iÓe∑ ק ׁשה  מל.ÌÈˆÓ „È ˙ÁzÓ∑ ƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒ
ה ּיד  ּומר ּות , ר ּדּוי ל ׁשֹון מכ ּבידים ּכתר ּגּומ ֹו: ׁשהיּו ְְְְִִִֶַַַָָָ

העב ֹודה  היא  .עליהם , ֲֲִֵֶָָ

     ©¨´¨©½§¦¦«¨¬§−̈¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
   ©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«

ÈzÚ„È ‰zÚ∑, ל ׁשעבר הייתי ועכ ׁשו מ ּכיר ֹו «»»«¿ƒְְְִִִֶַַַָָָ
‰‡ÌÈ‰Ï.(מכילתא)ּביֹותר  ÏkÓ∑ מ ּכיר ׁשהיה  מל ּמד  ְֵƒ»»¡…ƒְִֵֶַַָָ

ׁשּבע ֹולם , אלילים  עב ֹודת  עב ֹודת ּבכל  ה ּניח  ׁשּלא  ְֱֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹ
עבד ּה ׁשּלא  e„Ê.(מכילתא)אלילים  L‡ c Èk ֱֲִִֶָָֹƒ«»»¬∆»

Ì‰ÈÏÚ∑נאבד ּו והם  לא ּבדם , ּדּמּו ּבמים  ּכתר ּגּומ ֹו: ¬≈∆ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָ
e„Ê.ּבמים  L‡∑ ּדר ור ּבֹותינּו הר ׁשיע ּו. ׁשּוה ּוא ׁשר  ְִַ¬∆»ְְְֲִִֵֶַָ

יא) כה)ל ׁשֹון(סוטה ּבּקדרה (בראשית נזיד ": יעקב  "וּיזד  ְְֲִֵֶַַַָָָֹ
נת ּבּׁשל ּו ּבּה ּבּׁשל ּו, .א ׁשר  ְְְֲִִֶַָ

               

  

ד ל  י  ידע י  "ע ה  יתר ברי   בא ה תנר ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָתחילת
" האלקי מ ל יא)ה ' ה ד (יח, הר ואיתא  פרשתנו , (ריש ְֱִִִַַַָָָָֹ

ב ) האלקי "סז, מ ל ה ' "ד ל ואמר יתר ה דה  אחרי  ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹרק 
"סטרא ־אחרא  ה א  יתר י  מ ־רה . עני להי ת יכ ל ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהיה 
צד אינ ה לת חינת והינ מאלא ", סטר  איהְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
 היה   ה ' גד לת ה דה  ה א    ועל־ידי  ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָה ד ה ,

ה רה . את ה "ה  ִֵֶֶַַָָָ
,יתר   על ז סדרה  לקריאת  ע ה לבאר  י ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָועל־י ־זה 
צריכי  הי מ ־רה  על  ד ר יו מ ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻלכא רה 

למ ־רה ? ה ר    ְְְְֵַַַָָָָלקרא
ה רה : ק לת דר לנ ה ראה  זה  ְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָא א 

 ק על ה דה  יתר   אחרי  רק  היתה  ־רה   מְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ולהבינ ה רה  את לק ל לזת  ציר  א ־כ מ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָה "ה ,
 לק רצה   טבע ה ד ה  ה מה  זה  י  אי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָרא י ,
האד על א א  ה רה , את לק ל רצ ל  י ה "ה  ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָרצ
ורצה   נמ  ד ־עצמ פ    עצמ ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹלפעל
י ויס י דה  ה א    , יוחמר  י מ  ברי  ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ'מ תרת'
ולהבינ ה רה  את וללמד  ה "ה , רצ את   לק  ריְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ָָרא י .
'מ דה ' אחד , כל 'תר' ה ה מי , פ   אחרי  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָורק 
ה רה , לק לת לי  ה א  אזי  ה "ה , רצ את   לק ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָורצה 

זה . להצליח  רא י  להבינ ְְְֲִִֶַַַַָָָָוי כל

ÈÈט  „Ú Èc ‡˙Ë Ïk ÏÚ B˙È È„ÁÂ«¬ƒƒ¿«»«¿»ƒ¬«¿»
:È‡ˆÓ„ ‡„ÈÓ ÔeÊL Èc Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈

ÈÓ„‡י  ÔBÎ˙È ÈÊL Èc ÈÈ CÈa B˙È Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
‡nÚ ˙È ÈÊL Èc ‰ÚÙ„ ‡„ÈÓe È‡ˆÓ„¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ≈ƒ»«»

:È‡ˆÓ ˙ÂÓ ˙BÁzÓƒ¿«¿«ƒ¿»≈

dpÓיא  a dÏ‡ ˙ÈÏÂ ÈÈ  È‡ ‡Ú„È ÔÚk¿«»«¿»¬≈«¿»¿≈¡»«ƒ≈
˙È ÔcÓÏ È‡ˆÓ eÈMÁc ‡Ób˙Ùa È‡¬≈¿ƒ¿»»ƒ«ƒƒ¿»≈¿ƒ«»

:Ôepc da Ï‡NÈƒ¿»≈≈»ƒ
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א א א א ר ר ר ר  ב ב ב ב ברברברבר י י י י   האלהי האלהי האלהי ל ל ל ל ־ ־ ־ ־ האלהי מ מ מ מ יהוהיהוהיהוהיהוה י י י י ־ ־ ־ ־ גד גד גד גד ל ל ל ל  ידע ידע ידע ידע י י י י  ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽע ע ע ע הההה ֱֱֱֱִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
:::: עליה עליה עליה עליה  ָָָָזד זד זד זדֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֽֽֽֽ

, ד לא   י , מתר –  עליה  זד א ר בר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָי 
 מי  נאבד  ובפרש"י)וה יא. (יח, ְְְִֵֶֶַ

 נאבד  וה , ד לא   י" זה  נס  רק  מ ע   לע  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָי
מ ל  ה ' ד ל "י  לה יר יתר את הכריח  א ר ה א  " יְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָ

?" ֱִָֹהאלקי
הלכ ת   רי  " הרמ תב  מה  על־י  זה  לבאר  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוי
פר לא   ני הרא עב דה ־זרה  ע בדי  ְְְֲֲִִֵָָָָָָָָֹעב דה ־זרה ,
ח   נת ה "ה  אמר  י ־א ח "ו , ה "ה  ְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹמציא ת
את   עבד ולכ , נרצ  ל הע להנהיג למ לת  כבי ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָלכ
ה "ה  יכלת  ד ה  ה   ו אי   א וה לת.  כבי ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹה
 ת זה  ה א  הרי  וה לת,  כבי ה על להתר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹללט

. ל הע את להנהיג ה ח  את  ְְִֶֶֶַַַָָָֹלה
ידי על היה  לא   יצר ה ענ  א למר  י ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹועל־י ־זה 
י לטע ת,   מק היה  עדי אחר, אפ  י ־א  י ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹה
, י ה ח  על "בר" ה "ה  א א  ליטה , ח   י  ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹעצמ
ידי ח "ו  מנהג  עצמ ה בע  היינ , יצר ה את ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻוענ
את  ולר לד  יכ ל ה "ה  א א  מזלת  כבי ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהכ

י תר, ד ל ח  ידי  על ְֵֵֶַַַַָֹה בע 
, ד לא  בר ת א ידי  על  ד א ה "ה  מ ה   ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָא
על־ידי  ד א ולא  פא )  י ה כח   ה היינ)ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
ה 'על־ה ית' ה א  ה "ה  לל, והברר ה כח  זה , ח  ְְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹֻבירת
ליטה  ח    אי ה בע  לכח ת פא ,  ל הע טבע  ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹעל
טלה  על־ידי ־זה  ורק  הח צב ', יד  גרז' רק   ה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָא א 

וק "ל. . ני הרא עב דה ־זרה  ע בדי  ְְֲִִֵַָָָָָה ע ת

      ©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®
      ©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬
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‰ÏÚ∑ ּכליל ּכּלּה ׁשהיא  ∑ÌÈÁÊ.ּכמ ׁשמע ּה, …»ְְִִֶַָָָָֻ¿»ƒ

B‚Â'.ׁשלמים  Ô‰‡ ‡iÂ∑ והלא , הל היכן ּומ ׁשה  ְִָ«»…«¬…¿ֲֵֶַַָָֹֹ
א ּלא  ה ּכב ֹוד ? ּכל  את  ל ֹו וגרם  לקראת ֹו ׁשּיצא  ְְִֶֶֶַַָָָָָָָה ּוא 

לפניהם  ּומ ׁשּמׁש ע ֹומד  ‰‡ÌÈ‰Ï.ׁשהיה  ÈÙÏ∑ ְְִֵֵֵֶֶַָָƒ¿≈»¡…ƒ
ּבּה, מס ּבין חכמים  ׁשּתלמידי מ ּסע ּדה  ׁשה ּנהנה  ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻמ ּכאן

ה ּׁשכינה  מ ּזיו נהנה  כד )ּכא ּלּו .(ברכות ְְֱִִִִֶַָָ

     

      ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®
    ©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

˙ÁnÓ È‰ÈÂ∑ּכ היה , ה ּכּפּורים  יֹום  מ ֹוצאי «¿ƒƒ»√»ִִֵַָָָָ
מ ּמחרת ? ּומה ּו ּב'ּספרי'. ההר .ׁשנינּו מן רד ּתֹו למחרת  ְְְֳֳִִִִִֵַַַָָָָָָ

יֹום  מ ּמחרת  א ּלא  ל ֹומר  אפ ׁשר  אי  ּכרח ֿ ְְְֲֳִִֶֶַַָָָָָועל 
ל ֹומר : ֿ אפ ׁשר  אי ּתֹורה  מ ּתן קדם  ׁשהרי ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹה ּכּפּורים ,
יֹום  עד  ּתֹורה  ּומ ּׁשּנּתנה  וג ֹו'" ֿ ח ּקי את  ְְְְִִִֵֶֶַַָָֻ"וה ֹודע ּתי
ּבי"ז  ׁשהרי העם , את  ל ׁשּפט  מ ׁשה  יׁשב  לא  ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹה ּכּפּורים ,
ּבה ׁשּכמה  עלה  ּולמחר  ה ּלּוח ֹות , את  וׁשבר  ירד  ְְְְְֶַַַַַָָָָָָָָּבת ּמּוז
ּפר ׁשה  ואין ה ּכּפּורים . ּביֹום  וירד  יֹום  ׁשמנים  ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹוׁשהה 

ּכּסדר , ּכת ּובה  עד זֹו מ ּמחרת ", "ויהי נאמר : ׁשּלא  ְְֱֳִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּתֹורה  מ ּתן קדם  יתר ֹו הא ֹומר  לדברי אף  ׁשנּיה , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשנה 
ׁשנּיה , ׁשנה  עד  א ּלא  היה  לא  ארצ ֹו אל  ׁשּלּוח ֹו ְְִִֶֶַַָָָָָָָֹּבא ,
ּומצינּו ֿ חתנֹו", את  מ ׁשה  "ויׁשּלח  ּכאן: נאמר  ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהרי

מ ׁשה : ל ֹו ׁשאמר  ה ּדגלים  י )ּבמ ּסע  "נֹוסעים (במדבר ְְְִִֶֶַַַַָָֹ
זּו ואם  א ֹותנּו". ּתעזב  נא  אל  וג ֹו' ה ּמק ֹום  אל  ְְְֲֲִֶַַַַָָָֹאנחנּו

, והל מ ּׁשּׁשלח ֹו ּתֹורה , מ ּתן ׁשחזר ?קדם  מצינּו היכן ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשל  ּובנֹו ח ֹובב , א ּלא  יתר ֹו נאמר  לא  ׁשם  ּתאמר : ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹֹואם 

ּכת  ׁשהרי יתר ֹו, ה ּוא  ח ֹובב  ה ּוא  היה ? (שופטים יב :יתר ֹו ְְְֲִִִֵֶָָָ
מ ׁשה "ד ) ח ֹותן ח ֹובב  ÓÚiÂ„."מ ּבני 'B‚Â ‰LÓ LiÂ ְִֵֵֶָֹ«≈∆…∆¿««¬…

ÒÎÂ˙יב  ÔÂÏÚ ‰LÓ„ È‰eÓÁ B˙È È˜Â¿»ƒƒ¿¬ƒ¿…∆¬»»¿ƒ¿«
ÈÒ ÏÎÂ Ô‰‡ ‡˙‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜¿ƒ√»¿»«¬»«¬…¿…»≈
‰LÓ„ È‰eÓÁ ÌÚ ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ Ï‡NÈƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ¬ƒ¿…∆

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÔcÓÏיג  ‰LÓ ˙ÈÂ È‰B˙„ ‡ÓBiÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ»¿«¿ƒƒ≈…∆¿ƒ«
‡Ùˆ ÔÓ ‰LÓ„ È‰BlÚ ‡nÚ Ì˜Â ‡nÚ ˙È»«»¿»«»ƒ»ƒ¿…∆ƒ«¿»

:‡LÓ „Ú««¿»

 

  


      
       

    
    

     

      

      
    
    

  



עי               
ÌÚ‰∑ליתר ֹו ה ּדבר  והק ׁשה  ע ֹומדים , וכ ּלן  ּכמל יֹוׁשב  »»ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻֻ

,ּכ על  וה ֹוכיח ֹו יׂשראל , ׁשל  ּבכב ֹודן מזלזל  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה 
נּצבים  וכ ּלם  "לב ּד יֹוׁשב  א ּתה  "מ ּדּוע  ÔÓ.ׁשּנאמר : ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻƒ

Ú‰ „Ú ˜a‰∑( י ּכן?(שבת ל ֹומר  ּכל אפ ׁשר  א ּלא  «…∆«»»∆ְֵֶֶַָָָ

מעלה  אחת , ׁשעה  אפ ּלּו לאמ ּתֹו אמת  ּדין ׁשּדן ֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָּדּין
ּוכא ּלּו ה ּיֹום , ּכל  ּבּתֹורה  ע ֹוסק  ּכא ּלּו ה ּכת ּוב  ְְִִֵַַַָָָָָעליו
ּברא ׁשית  ּבמע ׂשה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ לה ּקד ֹוׁש ׁשּתף  ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָֻנע ׂשה 

וג ֹו'" ערב  "ויהי ּבֹו: י )ׁשּנאמר  .(מגילה ְְֱִֶֶֶֶַַ

             

 הע הע הע הע אתאתאתאת ל ל ל ל טטטט מ מ מ מ הההה ו ו ו ו ב ב ב ב  מ מ מ מ חרתחרתחרתחרת יג )ויהי ויהי ויהי ויהי  (יח, ְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
(רש "י ) ההר מ  רד למחרת היה ...  רי ־ה  י ְְֳִִִִֵַַָָָָָָמ צאי 

נדרת  ה ' עב דת מ רה   רי ־ה  י מחרת   ְְֲֳִִִֶֶֶֶֶַַַַַָה
,ל־ נעלה  מ ב   יגי לאחר   מתמדת. ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָה ספה 
פת , סי ה מה   י , רי ־ה  י י ראל ל  מעמדְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ערט  מע  אר "איצטער  זה    י על מה ר"ב  אדמ "ר ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָכ "ק 

בה ]. לע ת להתחיל  צרי עכ ו  [=רק  "טא ְְְְְֲִִַַַַָָָָָבה 
 ה רה  ל ל (ותכנ)  מ מ   ללמד   י ז ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹה ראה 
ר  היה   וג רה " רה  ( סי וה) ר  על־" ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיתר
ל לע אה  בלידת לד , קט לי ראל   התוְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

חד ה . נספת ְֲִֶֶָָמציא ת

        

ההר ההר ההר ההר   מ מ מ מ  רד רד רד רד למחרתלמחרתלמחרתלמחרת .... .... היההיההיההיה  רי רי רי ריהההה      י י י י ְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָמ מ מ מ צאי צאי צאי צאי 
יג ) יח, וי (רש"י ר.   י ה ע דה  היתה  לפי ־זה  ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָוק ה ,

ה "ה  א ר רק  התחיל ר   י עני ל ה ה  ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָלמר,
ולסליחה " "למחילה  נק ע  ה א  מאז ," דברי "סלח י  ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר

יח) ט, עקב  ר (רש"י   י יני  אפר אי  ,  א ב מ .ְִִִִֵֵֶֶֶָָ
אחר    ה חלק   א) ההר מ מ ה  רד    ה על ל ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹיח
אמירת  (לפני   הרא  חלק א ר "סלח י "), ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָאמירת

ר.לא לא לא לא "סלח י ")   י היה  ְִַָֹֹ ִָָֹֹ

      ©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨¨®
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¡Ÿ¦«

‡È Èk∑, בא ה ֹווה ּכי ‡ÌÈ‰Ï.ל ׁשֹון L„Ï∑ ה ּגב ּורה מ ּפי ּתלמ ּוד  ל ׁשאל  אל ּפן, למת ּבע  .ּכתר ּגּומ ֹו: ƒ»…ְִֶָƒ¿…¡…ƒְְְְְְְְִִִִַַַַַָֹֻ

       ¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−
     ¥´¥¥®§«©§¦²¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«

ÈÏ‡ ‡a c Ì‰Ï ‰È‰ÈŒÈk∑, ה ּדבר ל ֹו ׁשהיה  אלי מי .ּבא  ƒƒ¿∆»∆»»»≈«ִֵֶַַָָָָָ

Ú„יד  ‡e‰c Ïk ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ ‡ÊÁÂ«¬»¬ƒ¿…∆»»ƒ»≈
„Ú z‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù ‰Ó Ó‡Â ‡nÚÏ¿«»«¬«»ƒ¿»»»≈ƒ«¿»≈
‡nÚ ÏÎÂ C„BÁÏa ˙È z‡ ÔÈ„ ‰Ó ‡nÚÏ¿«»»≈«¿»≈ƒ¿»¿»«»

:‡LÓ „Ú ‡Ùˆ ÔÓ CÂlÚ ÔÈÓÈ»̃¿ƒƒ»»ƒ«¿»««¿»

nÚ‡טו È˙ÂÏ Ô˙‡ È‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ«»
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»

ÔÈaטז ‡È‡„Â È˙ÂÏ Ô˙‡ ‡Èc ÔB‰Ï ÈÂ‰ „k«¬≈¿ƒ»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»≈
‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰Ï ‡Ú„B‰Óe dÁ ÔÈe ‡b«¿»≈«¿≈¿«¿»¿»¿»«»

:d˙ÈB‡ ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»»≈

 

    
    

     
     

      
    

       

    
     
    
    
    

    
    

    
      

       
  



עב              

      ©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈£¤¬
 ©−̈Ÿ¤«

‰LÓ Ô˙Á Ó‡iÂ∑' מל ׁשל  'ח ֹותנֹו ה ּכת ּוב : ק ֹורא ֹו ּכב ֹוד   ּדר. «…∆…≈…∆ְְֶֶֶֶֶַָָ

      ̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®
     ¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«

Ïaz Ï∑ ּכמיׁשה ל ׁשֹון ּול ׁשֹונֹו ּכתר ּגּומ ֹו, »…ƒ…ְְְְְִַָ
ּכמ ֹו: ּבלע "ז, ח)פליישטר "א  נבל ",(ירמיה (ישעיה "והעלה  ְְְֵֶֶַַָָ

ח ּמה לד ) ֿ ידי על  ּכמ ּוׁש ׁשה ּוא  מ ּגפן", עלה  ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ"ּכנבל 

ונלאה  ּתׁש וכח ֹו קרח , ֿ ידי לר ּבֹות ∑z‡ŒÌb‰.ועל  ְְְְְִֵֶֶַַַֹ««»ְַ
זקנים  וׁשבעים  וח ּור  EnÓ.אהרן „ÎŒÈk∑ּכבד ֹו ְְְְֲִִִֵַֹƒ»≈ƒ¿ְָ

 מ ּכח יֹותר  .רב  ֲִֵַֹ

       ©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦¨®¡¥
      ©¨´¨À̈¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²¤©§¨¦−

¤¨«¡Ÿ¦«
CnÚ ÌÈ‰Ï‡ È‰ÈÂ EˆÚÈ‡∑(מכילתא) אמר ּבעצה  ƒ»¿ƒƒ¡…ƒƒ»ְֵַָָ

ּבּגב ּורה   ה ּמל צא , ÏeÓ.ל ֹו: ÌÚÏ ‰z‡ ‰È‰ ְִֵֵַָָ¡≈«»»»
ÌÈ‰Ï‡‰∑ וׁשֹואל ל ּמק ֹום , ּבינֹותם  ּומליץ  ׁשליח  »¡…ƒְִִֵֵֵַַָָָ

מא ּתֹו ריב ֹותם ∑‡˙ÌÈc‰Œ.מ ׁשּפטים  .ּדברי ְִִִֵָ∆«¿»ƒְִִֵָ

         

גב גב גב גב רהרהרהרה  ל ל ל להההה יט)צא צא צא צא  יח, ברי (רש"י טו )פרת תב(א, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
אמר מ ת מ בע  אחת ז" אמנ ,יתריתריתריתרר"י : למ ה ". ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

ה ט  סדר את לת  י מס היה  לא  ה  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיטא 

מ ה  להעיר .א ר"י  פר וכ ה "ה , הס מת ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹלי 
 לה כא)תב  עלי )."סק  ד ה "רח  : ְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

    §¦§©§¨´¤§¤½¤©«ª¦−§¤©®Ÿ
     §«©§¨´¨¤À¤©¤̧¤Æ¥´§½̈§¤©©«£¤−

 £¤¬©«£«

     §©¨´¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¡Ÿ¦²
       ©§¥¬¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ

     ̈¥´¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ
‰ÊÁ˙ ‰z‡Â∑ה ּקד ׁש ‡ŒÈL.ׁשעליּבר ּוח  ¿«»∆¡∆ְֶֶֶַַָֹ«¿≈
ÏÈÁ∑ ּפנים ּולה ּכיר  להחניף  צריכים  ׁשאין .ע ׁשירים , «ƒְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָ

˙Ó‡ ÈL‡∑ לסמ ּכדאי ׁשהם  הבטחה  ּבעלי א ּלּו «¿≈¡∆ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

נׁשמעין  ּדבריהם  יהיּו ֿ ּכן ֿ ידי ׁשעל  ּדבריהם , .על  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
Úˆ È‡N∑ ּכההיא ּבּדין, ממ ֹונם  את  ׁשּׂשֹונאין ¿≈»«ְְִִִֶֶַַָָ

לאו  ּבדינא , מיּנּה ממ ֹונא  דמ ּפקין ד ּינא  'ּכל  ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָּדאמרינן:

Ób˙t‡יז ÔÈw˙ ‡Ï dÏ ‰LÓ„ È‰eÓÁ Ó‡Â«¬«¬ƒ¿…∆≈»«ƒƒ¿»»
:„Ú z‡cƒ«¿»≈

‰„ÔÈיח  ‡nÚ Û‡ z‡ Û‡ ‰‡Ï˙ ‰‡ÏÓƒ¿»ƒ¿∆««¿««»»≈
ÏBk˙ ‡Ï ‡Ób˙t CpÓ ÈwÈ È‡ CnÚcƒƒ»¬≈«ƒƒ»ƒ¿»»»ƒ

:C„BÁÏa d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ¿»

„ÈÈיט  ‡ÓÈÓ È‰ÈÂ CpÎlÓ‡ ÈpÓ Ïa˜ ÔÚk¿««≈ƒƒ¬«¿ƒ»ƒ≈≈¿»«¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ (Úz) ‡nÚÏ z‡ ÈÂ‰ CcÚÒa¿«¿»¡≈«¿¿«»¿«À¿»ƒ√»
:ÈÈ Ì„˜Ï ‡iÓb˙t ˙È z‡ È˙ÈÓ È‰˙e ÈÈ¿»¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»«»ƒ√»¿»

‡ÈB˙‡כ  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰˙È ‰Ê˙Â¿«¿«»¿»¿»«»¿»«¿»
˙ÈÂ da ÔeÎ‰Èc ‡ÁB‡ ˙È ÔB‰Ï Ú„B‰˙e¿«¿»¿»ƒ¿»«¿»

:Ôe„aÚÈc ‡„BÚ»»ƒ«¿¿

ÏÈÁc‡כא  ÔÈb ‡nÚ ÏkÓ ÈÊÁz z‡Â¿«¿∆¡≈ƒ»«»À¿ƒ¿≈»
‡Ïa˜Ï ÔÒc ËBL˜c ÔÈb ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»À¿ƒƒ¿¿»»¿«»»
Èa ÔÈÙÏ‡ Èa ÔB‰ÈÏÚ ÈpÓ˙e ÔBÓÓ»¿«≈¬≈«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙ÈBOÚ ÈaÂ ÔÈLÓÁ Èa ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

 

    
     

    
      

    
    

     
     
    

     
      
     

     
     

   
    

     
  



עג               
ה ּוא ' נח)ד ּינא  ‡ÌÈÙÏ.(ב "ב  ÈN∑ מא ֹות ׁשׁש היּו הם  ַָָ»≈¬»ƒֵֵֵָ

אלף  מא ֹות  ל ׁשׁש יח)ׂשרים  B‡Ó˙.(סנהדרין ÈN∑ ׁשׁשת ְִֵֵֶֶָ»≈≈ֵֶ
היּו ÌÈMÓÁ.אלפים  ÈN∑ אלף ÈNÂ.י"ב  ֲִָָ»≈¬ƒƒֶֶ¿»≈

˙BNÚ∑ אל ה ּׂשרים ׁשּׁשים  ּכל  על  ר ׁש"י ּׁשּפר ׁש (מה  ף . ¬»ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּתּקן  ּבאמת  וה ּנה  , צר ללא  לכא ֹורה  וה ּוא  היּו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכּמה 
למ ּטה , מלמעלה  ּדקח ׁשיב  ּבּפס ּוק  ק ׁשיה  ותרץ  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבזה 

ולא  ה ּמּועט , מס ּפר  קדם  מר ּבה  ה ּמס ּפר  ל ֹומר : ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻרצה 
ּברא ׁשֹונה , ע ׂשר ֹות  ׂשרי מ ּתח ּלה  א ּלא  לפר ׁש ל ֹו ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָהיה 
ּופרט  ׁשהזּכיר  ּפר ּוׁשֹו ּולפי ּכּלם . ּבהדרגה  ּכ ֿ ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻואחר 
ּבמנינם , ּוכ ׁשּתדק ּדק  וח ׁשב  צא  ה ּׂשרים , מנין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹסכ ּום 
ּכ ֿ ואחר  ּתח ּלה , ה ּמּועט  מס ּפר  ׁשּפיר : אתי ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּולג ּביה ּו

וד ֹוק ) נכ ֹון, לי נראה  ּכן .ּבהדרגה , ְְְְִִֵַָָָָ

    §¨«§´¤¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³
      ©¨ŸÆ¨¦´¥¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®

    §¨¥Æ¥«¨¤½§¨«§−¦¨«
eËÙLÂ∑","צ ּוּוי ויד ּונּון EÈÏÚÓ.ל ׁשֹון Ï˜‰Â∑ להקל זה  את ּדבר  "והכ ּבד  ּכמ ֹו "והקל ", .מעלי ¿»¿ְִִ¿»≈≈»∆ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ה ֹווה  ל ׁשֹון מ ֹואב ", את  "וה ּכֹות  .ל ּבֹו", ְְִֶֶַָ

      ¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈
      £®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−¨¬Ÿ§¨«

‡ EeˆÂ„ÓÚ zÏÎÈÂ ÌÈ‰Ï∑ אם ּבּגב ּורה ,  ה ּמל ¿ƒ¿¡…ƒ¿»»¿»¬…ְִִֵַָָ
עמד , ּתּוכל  – ּכ לע ׂשֹות   א ֹות ואם (מכילתא)יצ ּוה  ְְְֲֲִֶַַַָֹ

לעמד  ּתּוכל  לא  –  יד על  ‰ÌÚ.יע ּכב  Ïk Ì‚Â ְְֲֵַַַַָֹֹ¿«»»»

‰f‰∑ ה ּנלוים זקנים  וׁשבעים  ואביה ּוא  נדב  אהרן, «∆ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָֹ
ע ּמ .(מכילתא)ע ּתה  ִַָָ

     

       ©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬¨¨«

     ©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½©¦¥¬Ÿ¨²
      ̈¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬

  £¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ

    §¨«§¬¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ
     §¦´¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«

eËÙLÂ∑"" ע ּמא ית  .ן"מית "∑Ôe‡ÈÈ.ודינין ¿»¿ְְִַָָָ¿ƒְָָ
Ì‰ eËetLÈ∑'יׁשּפט ּו' ב )וכן,(בחולם)ּכמ ֹו "לא (רות ƒ¿≈ְְְִֵֹֹ

אנּון. ּדינין ותר ּגּומ ֹו: ּתעברי', 'לא  ּכמ ֹו: ְְְְְֲִִִִַַַַָֹּתעב ּורי"

מתר ּגמין   לכ צ ּוּוי, ל ׁשֹון היּו העליֹונים  ְְְְְְִִִִֶָָָָָֻמקרא ֹות 
ל ׁשֹון  - ה ּלל ּו ּומקרא ֹות  "יד ּונּון", "יית ּון" ְְְְִִַַָָ"ויד ּונּון"

.ע ׂשּיה  ֲִָ

Ìb˙tכב  Ïk È‰ÈÂ ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È Ôee„ÈÂƒ»«»¿»ƒ»ƒ≈»ƒ¿«
Ôep‡ Ôee„È ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ C˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ««¿¿»»¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ

:CnÚ ÔeBÒÈÂ CpÓ ÔeÏ˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ÈÈכג  Cp„wÙÈÂ „aÚz ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ì‡ƒ»ƒ¿»»»≈«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»
d˙‡ ÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk Û‡Â Ì˜ÈÓÏ ÏBk˙Â¿ƒ¿≈»¿«»«»»≈««¿≈

:ÌÏLa C‰È¿«ƒ¿»

Ïkכד  „ÚÂ È‰eÓÁ„ ‡ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÈa˜Â¿«ƒ…∆¿≈¿»«¬ƒ«¬«…
:Ó‡ Ècƒ¬»

Ï‡NÈכה  ÏkÓ ‡ÏÈÁc ÔÈ‚ ‰LÓ Áe¿«…∆À¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿»≈
Èa ÔÈÙÏ‡ Èa ‡nÚ ÏÚ ÔÈLÈ ÔB‰˙È ÈpÓe«ƒ»¿≈ƒ««»«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙ÈBOÚ ÈaÂ ÔÈLÓÁ Èa ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

˜ÈLכו Ìb˙t ˙È ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È ÔÈÈ„Â¿»¿ƒ»«»¿»ƒ»»ƒ¿«»≈
:Ôe‡ ÔÈÈc ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ ‰LÓ ˙ÂÏ Ô˙ÈÓ»¿»¿»…∆¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ

 

    
       

      
    

     

     

      
      
    

  

   
     

     
    



עד              

      ©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«
Bˆ‡ Ï‡ BÏ CÏiÂ∑ מ ׁשּפח ּתֹולג ּיר .(מכילתא)ּבני «≈∆∆«¿ְְְְִֵֵַַ

     

    ©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−¥¤´¤
     ¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

‰f‰ ÌBia∑(פו ׁשּיהיּו(שבת ה ּזה "? "ּבּיֹום  מה ּו הה ּוא ". "ּבּיֹום  א ּלא  לכ ּתב  צרי היה  לא  חד ׁש. ּברא ׁש ««∆ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
נּתנּו ה ּיֹום  ּכא ּלּו עלי חד ׁשים  ּתֹורה  .ּדברי ְְְֲִִִִֵֶַָָָ

      ©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−©¦§¨®
   ©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«

ÌÈ„ÈÙÓ eÚÒiÂ∑ּולפר ׁש לחזר   הצר ל ּמה  «ƒ¿≈¿ƒƒְְֲֵַַָָָֹֻ
ּכב  והלא  נסע ּו, ח ֹונים ,מהיכן היּו ׁשּברפידים  ּכתב  ר  ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

מרפידים  נסיעתן לה ּקיׁש א ּלא  נסע ּו? ׁשּמּׁשם  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּביד ּוע 
סיני  למד ּבר  ּביאתן מה  סיני: למד ּבר  ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָלביאתן

ּבת ׁשּובה  מרפידים  נסיעתן אף  .(מכילתא)ּבת ׁשּובה , ְְְְִִִִִֵַָָָָ

Ï‡NÈ ÌLŒÔÁiÂ∑, אחד ּבלב  אחד  ׁשאר ּכאיׁש אבל  «ƒ«»ƒ¿»≈ְְְֲִֵֶֶָָָָ
ּובמחלקת  ּבתרע ֹומ ֹות  החנּיֹות  ‰‰.(מכילתא)ּכל  „‚∑ ְְְֲֲִֶַַַָֹ∆∆»»

"נגד ",(מכילתא) מ ֹוצא  ׁשא ּתה  מק ֹום  וכל  ּפנים למזרח ֹו, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
.ל ּמזרח  ְִַָ

     ¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¥¨³§¨Æ
       ¦¨¨´¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

¦§¨¥«
‰ÏÚ ‰LÓe∑,ה ּׁשני על ּיֹותיו ּבּיֹום  וכל  …∆»»ְֲִִֵַַָָ

ׁשּנאמר : היּו, לד )ּבה ׁשּכמה  ב ּבקר "(לקמן מ ׁשה  ."וּיׁשּכם  ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
Ó‡˙ ‰k∑ ה ּזה וכ ּסדר  ה ּזה  פו)ּבּלׁשֹון ÈÏ˙.(שבת ……«ְֵֶֶֶַַַַָ¿≈

˜ÚÈ∑ ר ּכה ּבל ׁשֹון להם  ּתאמר  ה ּנׁשים , Èb˙Â„.א ּלּו «¬…ְִֵֶַַַָָָָֹ¿«≈
Ï‡NÈ ÈÏ∑ ּדברים ל ּזכרים  ּפר ׁש ודק ּדּוקין, ענׁשין ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֳִִִִִֵַָָָָ

ּכגידין .(מכילתא)ה ּקׁשין ְִִִַָ

              

    

א א א א ה ה ה ה  .... .... י י י י ראל ראל ראל ראל :::: לבני לבני לבני לבני  ותותותותיד יד יד יד  יעקב יעקב יעקב יעקב  לביתלביתלביתלבית תאמרתאמרתאמרתאמר ֹֹהההה ֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ֶֶֶֶ
י י י י ראל ראל ראל ראל :::: אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ ני ני ני ני  ד ד ד ד רררר א א א א רררר  ברי ברי ברי בריג ־ו )הההה (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ

י תר". ולא  ח ת לא    ברי ה "א ה  ר"י : פרְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹ
סי י  א יפחת ה  י אדע יסק  לה  , הק ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹכבר
 י  וא , על מיחדת אזהרה  צטר עד  ה ' ברי  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻעל

ולא  א רק  הזהר לה  , סי י  א יפחת ה    ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹֹֻמק
? אחרי  ייצְֲִִִֵ

תאמר  "ה  זה  לפני  לה תב   המ א  ה  למר  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוי
יעקב "לבית ר"י : פר י ראל" לבני  ותיד  יעקב  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָֹֹלבית
לבני ־י ראל, ותיד  רה . ל  לה אמר , י ה  ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹא

dÚ‡Ï:כז dÏ ÏÊ‡Â È‰eÓÁ ˙È ‰LÓ ÁlLÂ¿««…∆»¬ƒ«¬«≈¿«¿≈

Ï‡NÈא  Èa ˜tÓÏ ‰‡˙ÈÏz ‡ÁÈa¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
‡a„ÓÏ B˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¬¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

„ÈÈÒב  ‡a„ÓÏ B˙‡Â ÌÈ„ÈÙÓ eÏËe¿»≈¿ƒƒ«¬¿«¿¿»¿ƒ«
Ï˜Ï Ï‡NÈ Ôn˙ ‡Le ‡a„Óa BLe¿¿«¿¿»¿»«»ƒ¿»≈»√≈

:‡eË»

eË‡ג  ÔÓ ÈÈ dÏ ‡˜e ÈÈ Ì„˜Ï ˜ÏÒ ‰LÓe…∆¿≈ƒ√»¿»¿»≈¿»ƒ»
ÈÏ ÈeÁ˙e ˜ÚÈ ˙ÈÏ ÓÈz Ô„k ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«≈«¿≈«¬…¿«ƒƒ¿≈

:Ï‡NÈƒ¿»≈

 

   
    

     
    
     
     

  

     
 

    
     

         
    

     

  
      

     
      

    
     



עה               
."גידי י ק  ברי  כריל ר ,קי ודק ינ ְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָָע

ח ק   י ה ' ברי  מסירת אפ מ ה  צטה  ,הינְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
יולאנ רה , ל לד ר  צרי  ילנ . ילנ  יאנ יְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
מ ה  נצטה  לל דר ונמצא  . ינ הע לפר  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹצרי
ד ק   ברי ה את למסר ולא  ה ' ברי  על  סי לה  א ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָֹֹֹלפחת

מה ב רה . ל ְְִִֵֵֶַָפי 

מ ה  צטה   א  דברי   הוה ־אמינא  ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹועל־י ־זה 
"א ה  הזהר זה  ועל זה , ח ק   י לבני ־י ראל למסר אְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
הצר לל דר  א י תר" ולא  ח ת לא  –  ברי ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻה
ברי את ימסר א א   יע ה  לא  א , סי לה  א ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹלפחת

. ל פי  ד ק  ְְְִִִֶָה '

      ©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦¨«¤¨³¤§¤Æ
    ©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«

Ì˙È‡ Ìz‡∑(פו ּבידכם ,(שבת היא  מסרת  לא  «∆¿ƒ∆ְְִֶֶֶָֹֹ
מעיד  אני ּבעדים  לא  לכם , מ ׁשּגר  אני ּבדברים  ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹולא 
למצרים , ע ׂשיתי א ׁשר  ראיתם " "א ּתם  א ּלא  ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָעליכם ,
לכם  ׁשּנזּדּוג ּו קדם  לי ח ּיבין היּו עבר ֹות  ּכּמה  ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל 

ידכם  על  א ּלא  מהם  נפרע ּתי ‡˙ÌÎ.ולא  ‡O‡Â∑ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ»∆»∆¿∆
יׂשראל (מכילתא) ׁשהיּו לרעמסס , יׂשראל  ׁשּבא ּו ה ּיֹום  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה 

ליּסע  ּכׁשּבא ּו ק ּלה  ּול ׁשעה  ּגׁשן, ארץ  ּבכל  ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמפ ּזרין
ּתר ּגם : וא ּונקל ֹוס  לרעמסס . ּכּלם  נק ּבצ ּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַָָֻולצאת ,
ּתּקן  – אתכם , וא ּסיע  ּכמ ֹו יתכ ֹון', 'ּונטלית  ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'וא ּׂשא ',

למעלה  ּכב ֹוד   ּדר ה ּדּבּור , ÌÈL.את  ÈÙk ÏÚ∑ ְְִֶֶֶַַָָ««¿≈¿»ƒ

הע ֹופ ֹות ּכּנׁשר  ׁשאר  ׁשּכל  ּכנפיו, על  ּגֹוזליו ה ּנֹוׂשא  ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מע ֹוף  ׁשּמתיראין לפי רגליהם , ּבין ּבניהם  את  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָנֹותנים 
מתירא  אינֹו ה ּזה  ה ּנׁשר  אבל  ּגּביהם , על  ׁשּפֹורח  ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאחר 
ע ֹוף  ׁשאין לפי חץ , ּבֹו יזרק  ׁשּמא  האדם  מן ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹא ּלא 
א ֹומר : ּכנפיו, על  נֹותנן  לכ ּגּביו, על  ּפֹורח  ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָאחר 
ּכן: ע ׂשיתי אני אף  ּבבני. ולא  ּבי החץ  יּכנס  ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמ ּוטב 
מצרים  מחנה  ּבין וּיבא  וג ֹו', האלהים   מלא ְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ"וּיּסע 
ּבּליסטרא ֹות , ואבני ח ּצים  זֹורקים  מצרים  והיּו ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָוג ֹו'",

מק ּבלם  ‡ÈÏ.והענן ÌÎ˙‡ ‡‡Â∑ּכתר ּגּומ ֹו. ְְְֶַָָָ»»ƒ∆¿∆≈»ְְַ

     §©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½§©§¤−¤
     §¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨¨´©¦½¦¦−

̈¨¨«¤
‰zÚÂ∑ּתק ּבל ּו ע ּתה  לכם אם  יערב  עליכם , ¿«»ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָ

ק ׁשֹות  התחל ֹות  ׁשּכל  , ואיל פז)מ ּכאן שבת .(מכילתא. ְִֵֶַָָָָָָ
È˙ÈaŒ˙‡ ÌzÓLe∑ ע ּמכם ׁשמירת ׁשאכרת  על  ¿«¿∆∆¿ƒƒְְִִֶֶֶַַָֹ

ּכמ ֹו:∑l‚Ò‰.ה ּתֹורה  חביב , ב )א ֹוצר  "ּוסג ּלת (קהלת ַָ¿À»ְְִַָָֻ
ּגֹונזים  ׁשה ּמלכים  ט ֹוב ֹות  ואבנים  ֿ יקר  ּכלי ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמלכים ",

ולא  א ּמֹות , מ ּׁשאר  סג ּלה  לי ּתהיּו א ּתם  ּכ ְְְְִִִֶַָָָָֹֻֻא ֹותם ,
ע ּמכם , אחרים  לי ואין ׁשּלי לב ּדכם  א ּתם  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּתאמר ּו
ּכל  לי "ּכי נּכרת , ח ּבתכם  ׁשּתהא  ע ֹוד  לי ּיׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָּומה 

לכל ּום  ּולפני ּבעיני והם  .הארץ ", ְְְְִֵֵֶַַָָָ

      §©¤¦«§¦²©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®¥¤
    ©§¨¦½£¤¬§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«

ÌÈ‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏŒeÈ‰z Ìz‡Â∑: אמר ּדא ּת ּכמה  ח)ׂשרים , ב  היּו"(שמואל  ּכהנים  ּדוד  ‡l‰."ּובני ¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ≈∆
ÌÈc‰∑ יֹותר ולא  ּפח ֹות  .לא  «¿»ƒְֵָֹֹ

ÈÏËe˙ד  ÌÈˆÓÏ ˙È„Ú Èc ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÔBÎ˙È ˙È˜Â ÔÈL ÈÙ„b ÏÚ„k ÔBÎ˙È»¿ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿

:ÈÁÏÙÏ¿»¿»ƒ

Ôeh˙Âה  ÈÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«»»¿«¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿
‡iÓÓÚ ÏkÓ ÔÈÈaÁ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ¿√»««ƒƒƒ»«¿«»

:‡Ú‡ Ïk ÈÏ È„ È‡¬≈ƒƒ»«¿»

˜LÈcו ÌÚÂ ÔÈ‰k ÔÈÎÏÓ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»««¿ƒ»¬ƒ¿««ƒ
:Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ˙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

 

     
       

    
     
    

      
       

     

  
     

     
    
      

     
   

     

     
     

    

  
     

  
    

     



עו              
         

 הני הני הני הני ממלכתממלכתממלכתממלכת לי לי לי לי   הי הי הי הי      ו )וא וא וא וא (יט, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ֲֲֲֲִִִִֹֹ
לי ראל  נ ( תרי) ה עלת ל ל נרמז אְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

כה ה : מלכ ת רה ,  מ ־רה  ְְְִַַַַָָָֻעת
לי לי לי לי """"  הי הי הי הי      א :""""וא וא וא ואהמכיל ר על־י  לרה , רמז  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

יינ  הי"רה ";לילילילי  סקי וע ְְְְִִִִִִִֶַָ
למלכ ת;""""ממלכתממלכתממלכתממלכת""""  ְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַ

"""" הני הני הני הני"""". נה לכה  ֹֹ ְֲֲֲֲִִִִִָֹֹ
ל ל מ ראל ואחד  אחד  לכל  הי מ ־רה  ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹעת
וע סק  לה ' ני  היה   מה אחד  ל  האמ רת ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָה עלת

רא רה רה רה רה   תרי ני  פח); רא ימל מל מל מל (שבת והיה  ; ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
 (מכילא )  י קד .ההההנה נה נה נה לאכל ְְְְְְְֱִִֶָָָָָָָֹ

         

 רי רי רי רי ,,,, הני הני הני הני ו )ממלכתממלכתממלכתממלכת יט, לא (רש"י מ ע  לאל,  י ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ ְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵַַָָָָֹֹֹֹ
לעיל ר פי ,' רתי מ' ר( כב מז, ל (ויגש "ל : ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָ

'מ רת  ה אר למר,  וי ה א ". לאלק ת מ רת הְְְֱֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

ה ק  בית רת מי  רק   מתאי וכ מה ,לאלק ת'  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ח)תב  י, ה ה ה ה ''''"(עקב  לפני לפני לפני לפני  לגילעמד לעמד לעמד לעמד  לא   א ," רתל ֲֲֲֲַַַַַָֹֹ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָֹֹֹ

י ראל.  ע ל ה צו ת   ק ְְְִִִֵֶַַָָללת

     

       ©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨¨®©¨´¤¦§¥¤À¥
    ̈©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈§¨«

      ©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§−̈
     ©«£¤®©¨¤¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

'B‚Â ÌÚ‰ ÈcŒ˙‡ ‰LÓ LiÂ∑ ּביֹום «»∆…∆∆ƒ¿≈»»¿ְ
עלה . ּבה ׁשּכמה  ׁשהרי ׁשליׁשי, יֹום  ׁשה ּוא  ְְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָָָה ּמחרת ,
 לל ּמד ה ּכת ּוב  ּבא  א ּלא  לה ׁשיב ? מ ׁשה  היה  צרי ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹוכי

מי  ויֹודע  ה ֹואיל  אמר : ׁשּלא  מ ּמׁשה , ארץ '  ּדר'ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
לה ׁשיב  צרי איני .ׁשּׁשלחני, ְְִִִִֵֶַָָָ

        ©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´
      ¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−
      ©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

ÔÚ‰ Úa∑,הענן ערפל ּבמעבה  Ì‚Â.וזה ּו ¿«∆»»ְְֲֲֵֶֶֶַָָָ¿«
Ea∑אחרי ה ּבאים  ּבנביאים  B‚Â'.ּגם  ‰LÓ „biÂ∑ ¿ְֲִִִִֶַַַָ««≈…∆¿

לחד ׁשה ּמחרת ,ּביֹום  רביעי ‰ÌÚ.ׁשה ּוא  ÈcŒ˙‡ ְְֳִִֶֶַַָָֹ∆ƒ¿≈»»

'B‚Â∑ ׁשרצ ֹונם מהם  ׁשמע ּתי זה  ּדבר  על  ּתׁשּובה  ¿ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
ל ּׁשֹומע  ה ׁשליח  מ ּפי ה ּׁשֹומע  ּדֹומה  'אינֹו :מ ּמ ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹל ׁשמע 

רצ ֹוננּו , ה ּמל מל ּכנּו'מ ּפי את  .לרא ֹות  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַ

     ©Ÿ̧¤§¨³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬
   ©−¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«

cÒÂז ‡nÚ ÈÒÏ ‡˜e ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿»¿»≈«»¿««
:ÈÈ d„˜Ùc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÓ„√̃»≈»»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ«¿≈¿»

Ècח  Ïk eÓ‡Â ‡„Ák ‡nÚ ÏÎ eÈ˙‡Â«¬ƒ»«»«¬»«¬»…ƒ
‡nÚ ÈÓb˙t ˙È ‰LÓ È˙‡Â „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»«¿≈«¬≈…∆»ƒ¿»≈«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

CÏט  ÈÏb˙Ó ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»ƒ¿¿ƒ»
È˙eÏlÓa ‡nÚ ÚÓLÈc ÏÈ„a ‡Ú„ ‡ÈÚa¿≈»«¬»»¿ƒ¿ƒ¿««»¿«»ƒ
˙È ‰LÓ ÈeÁÂ ÌÏÚÏ ÔeÓÈ‰È Ca Û‡Â CnÚƒ»¿«»¿≈¿¿»»¿«ƒ…∆»

:ÈÈ Ì„˜ ‡nÚ ÈÓb˙tƒ¿»≈«»√»¿»

ÔepnÊ˙eי  ‡nÚ ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈¿»«»¿«ƒ
:ÔB‰ÈLeÏ ÔeeÁÈÂ ÁÓe ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»ƒ«¿¿≈

 

    
     


   

       

      
     

       

    
      

      

     
      
       

      
      

    
     

      
       

     
    

    



עז               
‰LÓŒÏ‡ '‰ Ó‡iÂ∑" העם אל   ל" ע ּמם , לד ּבר  ׁשּמזקיקין ּכן, ׁשּיכינּו∑ÌzLc˜Â.אם  וזּמנּתם , «…∆∆…∆ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿ƒ«¿»ְְִִֶַָָ

ּומחר  ה ּיֹום  .עצמם  ְַַָָָ

      §¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´©§¦¦À
     ¥¥§¨²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

ÌÈÎ eÈ‰Â∑ (מכילתא)מא ּׁשה .מב ּדלים.ÌBiÏ ¿»¿…ƒְִִֵָָֻ«
ÈLÈÏM‰∑(מכילתא) ּבנה ּובחמיׁשי ּבחד ׁש, ׁשׁשי ׁשה ּוא  «¿ƒƒֲִִִִֶֶַַָָֹ

מ ּצבה , ֿ ע ׂשרה  ּוׁשּתים  ההר  ּתחת  ה ּמזּבח  את  ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמ ׁשה 

ואין  ה ּמׁשּפטים ", "וא ּלה  ּבפר ׁשת  האמ ּור  הענין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכל 
ּבּתֹורה  ּומאחר  ‰ÌÚ.מק ּדם  ÏÎ ÈÈÚÏ∑ ׁשּלא מל ּמד  ְְַָָָֻֻ¿≈≈»»»ְֵֶַֹ

ס ּומא , ּבהם  ּכּלם היה  .(מכילתא)ׁשּנתר ּפא ּו ְְִֶֶַָָָָָֻ

     §¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
       £¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«

zÏa‚‰Â∑יקרב ּו ׁשּלא  לסימן ּתח ּומין להם  קבע  ¿ƒ¿«¿»ְְְְְִִִֶֶַָָֹ
והלאה  ה ּגב ּול  להם :∑Ó‡Ï.מן א ֹומר  ה ּגב ּול  ְְִַָָָ≈…ְֵֶַָ

ּכ על  ּתזהירם  וא ּתה  והלאה , מ ּכאן מעל ֹות  .ה ּׁשמר ּו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָ
e‰ˆ˜a Ú‚e∑ּבקצה ּואפ ּלּו. ¿…«¿»≈ְֲִֵָ

      «Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½
      ¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨

 ©«£¬¨¨«
‰iÈ ‰È∑(מא נדחין (סנהדרין ׁשהם  ל ּנסקלים  מ ּכאן »…ƒ»∆ְְִִִִִֵֶַָָ

ּגב ּה ׁשהיה  ה ּסקילה  מ ּבית  ק ֹומ ֹות למ ּטה  ∑iÈ‰.ׁשּתי ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹƒ»∆
ּכמ ֹו לארץ , למ ּטה   טו)יׁשל ּבּים "(לעיל  CLÓa."ירה  ְְְֶַַַָָָָָָֻƒ¿…

Ïi‰∑ ס ּלּוק סימן ה ּוא  , אר ק ֹול  ה ּיֹובל  ּכׁשּימ ׁש «…≈ְְִִִֵֶַַָֹֹ

ה ּקֹול , והפסקת  ר ּׁשאין ׁשכינה  הם  ׁשּנס ּתּלק , וכיון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבער ּביא ∑‰Ïi.לעל ֹות  ׁשּכן איל , ׁשל  ׁשֹופר  ה ּוא  ֲַ«…≈ְְִֵֶֶַַָָָ

איל ֹו ׁשל  וׁשֹופר  'יֹובלא ', לדכרא  יצחק ק ֹורין ׁשל  ְְְְְִִִֵֶֶָָָָ
.היה  ָָ

     ©¥¤¤²¦¨−̈¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈
 ©§©§−¦§Ÿ¨«

ÌÚ‰ŒÏ‡ ‰‰ŒÔÓ∑ העם אל  ההר  מן א ּלא  לעסקיו, ּפֹונה  מ ׁשה  היה  ׁשּלא  .מל ּמד  ƒ»»∆»»ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

      ©Ÿ̧¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®
 ©¦§−¤¦¨«

ÌÈÓÈ ˙LÏLÏ ÌÈÎ eÈ‰∑, ימים ׁשל ׁשת  לס ֹוף  ¡¿…ƒƒ¿…∆»ƒְְִֶָֹ
מ ּדע ּתֹו, אחד  יֹום  מ ׁשה  ׁשה ֹוסיף  רביעי, יֹום  ְְִִִִֶֶֶַָֹה ּוא 

יֹוסי, ר ּבי פז)ּכדברי 'ּבׁשּׁשה .(שבת הא ֹומר : ּולדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָ
ּכל ּום . מ ׁשה  ה ֹוסיף  לא  ה ּדּבר ֹות ', ע ׂשרת  נּתנּו ְְְֲִִִֶֶֶֶַַֹֹֹּבחד ׁש

ה ּׁשליׁשי' 'ל ּיֹום  ּכמ ֹו ימים ', ‡eLbzŒÏ.ול 'ׁשל ׁשת  ְְְְִִִִֶַַָֹ«ƒ¿
‰M‡ŒÏ‡∑ ה ּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי ה ּלל ּו, ימים  ׁשל ׁשת  ּכל  ∆ƒ»ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

לק ּבל  טה ֹור ֹות  ותהיינה  ה ּׁשליׁשי ל ּיֹום  ּתֹורה ,ט ֹובל ֹות  ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ
הא ּׁשה  ּתפלט  ׁשּמא  ימים , ׁשל ׁשה  ּתֹו יׁשּמׁשּו ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹׁשאם 
אבל  ותטמא , ותחזר  טבילת ּה, לאחר  זרע  ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹׁשכבת 
רא ּוי  ואינֹו מסריח  ה ּזרע  ּכבר  ימים  ׁשל ׁשה  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמ ּׁשּׁשהתה 

ה ּפֹולטת  את  מ ּלט ּמא  וטה ֹור  .להזריע , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

ÓBÈa‡יא  È‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈÏ ÔÈÈÓÊ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»»¬≈¿»
‡eË ÏÚ ‡nÚ ÏÎ ÈÈÚÏ ÈÈ ÈÏb˙È ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿»¿≈≈»«»«»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

ÓÈÓÏיב  BÁÒ BÁÒ ‡nÚ ˙È ÌÁ˙˙e¿«≈»«»¿¿¿≈«
˜ÓÏe ‡eËa ˜qÓlÓ ÔBÎÏ enzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿«
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡eËa ˜Èc Ïk dÙBÒa¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

Ì‚˙Èיג  ‡Ó‚˙‡ È‡ ‡„È da ˜˙ ‡Ï»ƒ¿«≈¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈
‡L‡ Ì‡ ‡ÈÚa Ì‡ È„zLÈ ‰‡„zL‡ B‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¡»»
˜qÓÏ ÔLÓ Ôep‡ ‡ÙBL ‚ÈÓa Ìi˜˙È ‡Ï»ƒ¿«»¿≈«»»ƒ¿»»¿ƒ«

:‡eËa¿»

È˙יד  ÔÈnÊÂ ‡nÚ ˙ÂÏ ‡eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe¿«…∆ƒ»¿»«»¿«ƒ»
:ÔB‰ÈLeÏ eeÁÂ ‡nÚ«»¿«»¿≈

Ï‡טו ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙Ï ÔÈÈÓÊ BÂ‰ ‡nÚÏ Ó‡Â«¬«¿«»¡¿ƒƒƒ¿»»ƒ»
:‡˙z‡ „ˆÏ Ôe˜ƒ̇¿¿¿«ƒ¿»

 

    
      

     
    

      
  

    
      

     
     

     



עח              

      ©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§´Ÿ©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ
       §¨¦¹§¨¨³¨¥Æ©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ

   ©¤«¡©¬¨¨−̈£¤¬©©«£¤«
˜a‰ ˙È‰a∑ מה ידם , על  ׁשהק ּדים  מל ּמד  ƒ¿…«…∆ְְִִֵֶַַַָָ

ממ ּתין  הרב  ׁשּיהא  ּכן, לע ׂשֹות  ֿ ודם  ּבׂשר   ּדר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּׁשאין
מצינּו: וכן ג )ל ּתלמיד , ֿ ה ּבקעה (ביחזקאל  אל  צא  "ק ּום  ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ֿ ה ' ּכב ֹוד  ֿ ׁשם  וה ּנה  ֿ ה ּבקעה  אל  ואצא  ואק ּום  ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָוג ֹו'
.ע ֹומד " ֵ

           

    

'ג  ברקי ק לת "ויהי  מ ־רה  עת מס ר תנפרְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
מא ד " חזק  פר טז)וק ל מטרת (יט, ונת ,ט לפי  . ְְְְְִַַַַָָָָ

בני , ל ע וחרדה  יראה  לפעל היתה   ברקי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָֹה לת
ְִֵָי ראל.

 מ י   ראית   א" , עצמ ה ' ב ד  י י  לכא רה , , ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָותמ
" כ ע רי   מי יט)ה יראה (כ,  ה לפעל די   י  ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

? ברקי ה לת  הי מה   ל ־ וא ,ז ְְְֲִִֵֵַַַָָָָוחרדה 
ה ד ע  על־י  זה  לבאר  רבה וי שמות טו . וארא תנחומא (ראה  ְְִֵֵֶַַַָָ

ג ) יב , לפיפרשה  י י  רק  היתה  לא  סיני  הר על ה ' ְְְִִִִֶַַַַַָָֹרידת
מ ־רה  פני  לגמרי .  חד מ ב  התחלה  א א  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָעה ,
לא   ני ותח , ני לתח  ירד לא   ני עלי" זרה , ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹהיתה 

 מ  'זרה ' היתה  ,והינ ," ני לעלי יעל וחת זר  ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
אצל  הר ולא  , ני עלי ר מק מ ה  ה ברא  יְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
המח ה  רית וה א  מה "ה ,  ר ק מ ה   בראי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָה

ה ל. את ְֶֶַַֹמה ה 

ואחד אחד  לכל ה ח  ונ ,ז זרה  טלה  ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹבמ ־רה 
מעלה , ר מק ר את מ ה  נברא  כל ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ'לרא ת'
"לא   בראי ה ל ל  ת מציא וכל וח ת   להביְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹ

" צא ה מאמ ת א א   יסודי נמצא הלכות ריש " רמב (ראה  ְְְֲִִִֵֶַָָ
.התורה )

יג  . .  כמ" , ח מ בר א   הרע עני יד ע  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוה ה ,
חינת  יתה ה  , לעיני ראה   מ אינ חד ה  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה גה 

'עוואלד '" ב   קצח)רע ע' תרס"א המאמרי .(ספר  ְֵֶַַַַ
א  מ ־רה ,  ברקי וה לת  הרע עני כ  ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוזה
 רע ה א  א א  ה מית, לאז ה מע   רע רק  זה  ְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהיה 
מה  פי  ל ה ריאה  אי  רא כא ר הרחני . תכנְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
 ואי  עצמ פני   וי בר היא  ר, לעיני  ונגלה  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָראה 
ל ה ריאה  לל נתה  א א  לה "ה , ק ר ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹל
' מ 'ח ה ה  , עצמ מה "ה  רגע  ל מתק מת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמתח ת

ד ל.  רע נתע רר זה ,  ְִֵֶַַָָָעצ

     ©¥̧¤¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦
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ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡˜Ï∑(מכילתא) ׁשה ּׁשכינה מ ּגיד  ƒ¿«»¡…ƒְִִֶַַָ
לקראתם , וזה ּויצאה  ּכּלה , לקראת  ה ּיֹוצא  ּכחתן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ

לג )ׁשּנאמר : 'לסיני (דברים נאמר : ולא  ּבא ", מ ּסיני "ה ' ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָֹ

‰‰.ּבא ' ˙ÈzÁ˙a∑. ההר ּברגלי ּפׁשּוט ֹו: לפי ָ¿«¿ƒ»»ְְְְִֵַָָ
עליהם  ונכ ּפה  מ ּמק ֹומ ֹו ההר  ׁשּנתל ׁש ּכגיגית ּומדר ׁשֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָ

פח) .(שבת
                

   

את  מ ה  "ו צא  סיני  הר מעמד  פני  נאמר תנפרְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
" האלקי לקראת  יז)הע לה(יט, נ י" דר ואיתא  . ְְְְֱִִִִֶַַָָָָָָָֹ

וה ילה  ערבה  עצרת ל ינה  לפי  ה ילה , ת א ל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָי ראל
והיה  ,' כ  ני י מצא ה ד ־ר־ה א  א  ' כ ְְְְִֵַָָָָָָָָָקצרה 
את  מ ה  'ו צא  כתיב  ה א  הדא  ' כ לי ראל מע רר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמ ה 

' האלקי לקראת  ב )הע יב , א, פרשה  רבה  שיר ־השירי). ְֱִִַָָָֹ

"הר ברי   עי יד הרי  י תר,  מ ה בר (ס ולכא רה  ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ
(סחיל כל  קק וה , מי ה את ספר י ראל ני  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

הזה  לילה  אפר  אי ־ וא ה רה , לק לת  ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָונפ
 הלכ ה רה , לק לת נלהת רח  קצר י להמ   מקְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ

? לה ערבה   נת ועד  ,  ְְְִֶֶַָָָָָֹלי
נמצאת  ה מה  א ר יד ע  ה ה  , ברי ה לבאר  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוי

Â‰Â‰טז ‡Ùˆ ÈÂ‰Óa ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈«¿»«¬»
Ï˜Â ‡eË ÏÚ ÛÈw˙ ‡ÚÂ ÔÈ˜e ÔÈÏ»̃ƒ«¿ƒ«¬»»«ƒ«»¿«
Èc ‡nÚ Ïk ÚÊÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡ÙBL»»«ƒ«¬»¿»»«»ƒ
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עט               
 ־אימה ־ לה יג. כ לה  ה גת מגלת היא  הרי  , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
הרי למעלה , וע לה    מה מס קת א ר ה ינה  ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעת
יג לה ל אי ־אפר  א ה גת לה יג יכל  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָי

ער   ה ההוא א ר בלילה  ד "ה  במאמר  זה  נתאר  מה  (ראה  ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ועוד ) א,  סעי .ה 'ת"ש
הה א , ילה   לי  הלכ ראל מה  לפר  י ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹועל־י ־זה 
ה רה  לק לת י תר מתאימה  הכנה  אי  ב ח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמ ני 
 לאי נעלת ה גת ותיג למעלה  עלה  ה מה  ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמא ר

ִע ר.
כלית  י  י ראל. לגי  חטא  זה  נח ב    ל־מק מ  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָא
י מ  ני ח  דברי   לפעל היא  ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָֹמ ־רה 
הג  ועל ה ד ה , א ר ויח ר  י ה ה   ל ע ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֹבעניני 
לה היה  לא  נעלת, ה גת  יגי מ  הי ה ינה  ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹעת
 ה  ע לעבד  א א  ה גת, לה יג   מה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלהתנק 
קד ת. לה גת לי  יהיה    ה   די   כלז תלהעלְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

               

   

ההרההרההרההר:::: תח תח תח תח יתיתיתית  ב ב ב ב תי תי תי תי יז)ו ו ו ו (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
 א  א , לה ואמר גיגית, ההר את  עליה ה "ה  ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָפה 
רתכ קב היה    לאו ,  וא מ טב . ה רה , את  לי ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָמק

א) פח, (שבת

ה ספת ק ית כפה )יד עה  ד "ה  ש) ימ הק "בר הרי  ְְְְְֲִִֵַַָָֻ
ה "ה  ל"פה   צריכי  הי מ ע  ,סיו ה ' לנמע " ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָנע ה 
ע ע ד  ה רה  את לק ל די  גיגית" ההר את  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעליה
ונ מע, נעה  אמירת  במילא ה זח, נ ת  גמרא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ(דמ מע

(סיו חמיי ?היתה  ְְֲִִִַָָָ

 " הרמ תב  מה  על־י  זה , למר  ת ויני ה  ר) ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ספ"ז) ית חצ ה   ה ה  סיני , הר רה  נה  לאחרי  ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
ה י מ ני  ת א  מי מק אנ אי זה , לפני  ה ינצטְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

סיני . הר ה ב רה  מ י  ה ינצט מ ני  אלא  אז, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאמר
לפני   נת מצת י ראל ני  צט  א ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָונמצא ,
והח ב אז, ה צת ת א   לק הח ב  הרי  סיני , הר ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָמעמד 

. ה  ני  בי ח – מ ־רה  אחרי  ה צת   ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָלק
"נע ה  י ראל ני  אמר יו מ למר,  י ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָועל־י ־זה 
 עדי היה  לא  ואז סיני , הר מעמד  לפני  זה  היה  ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹונמע "
ה ה  מ ־רה , לאחרי  ה א  פי  ה צת   לק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהח ב 
אמ ית  ק לה  היה   היה  לא  אז ה צת ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹק לת
ה ב רה , מ י   ה צט מ ־רה  אחרי  ה צת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָעל

. א  ייצ חמרת לה יג אפרת  לה היה  לא  ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻי 
מ ־רה  עת  ע ע ד  מצת ק לת צר היה  ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹולכ

ְַֹפעל.

             

    

ההרההרההרההר:::: תח תח תח תח יתיתיתית  ב ב ב ב תי תי תי תי יז)ו ו ו ו (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
לה ואמר גיגית ההר את  עליה ה "ה  פה  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמלד 
רתכ קב הא    לאו   וא מ טב  ה רה   לי מק   א  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָא

לא ריתא  רה  מ דעה  א מ . א). פח, (שבת ְְִַַָָָָָ
מתוס')וק ה  ני ־י ראל (כנ "ל  עליה ל ק לא  לפי ־זה  , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ

 ימ הק זה   ע  מתאי זה   ואי מאנס , א א  ה רה  ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאת
?מרצ לה  מ ה  מ מע  לנמע , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָנע ה 

ה רה  על  עצמ על יק ל לא   אד זה  ה ה  לבאר,  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוי
וה צת  ה רה  רק  אמת מ יר אינ מ ני  ה א  ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוה צת
הרע , כלית ה א  וה צת ה רה  והפ ה ב , כלית  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָה
 עצמ על יק ל ו אי  וה צת ה רה  טב  י יר  ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָוא

. מ ְְַָלק

, מצרי מיציאת   י  י חמ רק  עבר סיני  הר מעמד  ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָוה ה 
היה  ואי ־אפשר ,' וכ מ חתת מ ת , האר ערות ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻהיתה 
לה יר  ה צה  אל ה צה  מ  י זה  קצר זמ  מְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
יר ה לנמע  נע ה   ימ הק וזה  ,ינ ח היא  ה רה  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָרק 
ה רה  " עליה פ" מעלה  מ ני  היה  ה רה , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמעלת
ועל־ידי ־זה  האמת, ה רת א ר  עליה ה ע  ידי  על ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻז
מ ד אבל ה ב , כלית  ה וה צת ה רה   מ  יְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָהר

.ז לה רה   יע ה לא  עדי  יה ח מהל  כלְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
זה  י  לא רייתא " רה  "מ דעה  מ ־רה  לאחרי  ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָולכ
אלא  , כל מ ד  היה  לא  מ ־רה  זמ רצ ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹלה 
ה רה    נאר זה  לאחרי  אבל מלמעלה , מ נה  דרְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

היא . וק ה  ד לה  עב דה  ְְְְֲִִַָָָָוה צת

        §©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§−̈
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Blk ÔLÚ∑ נּקּוד ׁשהרי ּדבר , ׁשם  זה  "ע ׁשן" אין »«Àֲִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשמע . ׁשמר , אמר , ּכמ ֹו: ּפעל , ל ׁשֹון א ּלא  ּפּתח , ְְִֶַַַַַַָָָָָֹה ּׁשי"ן
'ּתננא ', ּתר ּגם  ולא  ּכּלּה', 'ּתנן ּתר ּגּומ ֹו: , וכל לכ ְְְְְְִֵֵֵַָָָָָֹֻ

ּדבר  ׁשם  ׁשהם  מ ּפני  קמץ , נק ּודים  ׁשּבּמקרא , ."ע ׁשן" ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ÈÏb˙‡cיח  Ì„˜ ÔÓ dlk Ôz ÈÈÒ„ ‡eËÂ¿»¿ƒ«»≈À≈ƒ√»¿ƒ¿¿ƒ
‡˙k dz ˜ÈÏÒe ‡˙M‡a ÈÈ È‰BÏÚ¬ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»»

:‡„ÁÏ ‡eË Ïk ÚÊÂ ‡ez‡„¿«»¿»»»«¬»



פ              
ÔLk‰∑ ּתלמ ּוד יֹותר ? ולא  זה  ּככב ׁשן יכ ֹול  סיד . ׁשל  «ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶַָָֹ

"ּבֹו ל ֹומר ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ּומה  ה ּׁשמים ". לב  עד  ּבא ׁש ער  ְִֵֵֵַַַַַַַָָ
ל ׁשמע , יכ ֹולה  ּׁשהיא  מה  האזן את  לס ּבר  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"ּכב ׁשן"?

ּבֹו: ּכּיֹוצא  להם . ה ּנּכר  סימן ל ּבר ּיֹות  יא)נֹותן (הושע  ְִִִֵֵֶַַַָָָ
ה ּוא , א ּלא  ּבארי, ּכח  נתן מי וכי יׁשאג ". ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ"ּכאריה 

א ֹות ֹו ּומד ּמין מכ ּנין אנּו א ּלא  ּכאריה , מ ֹוׁשל ֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָוה ּכת ּוב 
ל ׁשמע . ּׁשּיכ ֹולה  מה  האזן את  לס ּבר  ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלבר ּיֹותיו,

ּבֹו: מג )ּכּיֹוצא  מי (יחזקאל  וכי ר ּבים ". מים  ּכק ֹול  "וק ֹול ֹו ְְְִִִִֵַַַ
לד ּמֹות ֹו א ֹות ֹו מכ ּנה  וא ּתה  ה ּוא , והלא  ל ּמים ? ק ֹול  ְְְֲִֶַַַַַַַָָֹנתן

האזן  את  לס ּבר  ּכדי .לבר ּיֹותיו, ְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

         

 ל ל ל ל      ע ע ע ע סיני סיני סיני סיני  יח)והרוהרוהרוהר ניא (יט, אדמ "ר קד ת ב ד  ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ח ב לי  מ ־רה  " הע מ מע ת את מס יר ,רנְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ואחד : אחד  ל על ה ל ה רה  ְִֶֶַַַָָָָָֻלד 
לללל ע ע ע ע;  מק בכל ית כל רה  ללמד  ,  מק  ְְְִִַָָָָָָָָָֹ

ה רה ;נה נה נה נה  ללד   ק ה מ ה כ ת להרת ,זמ  ְְְְְְְִַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
ת נפנפנפנפ ח יהיה  ה ד  ה ד , איכ ת  סי לה ח ת,  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַ

י תר. עמק  וי יג ידע  מ ילא  ְְִִֵֵֵֵֶַַָֹי תר,

         

      ע ע ע ע סיני סיני סיני סיני  יח)והרוהרוהרוהר אי (יט, סיני  "הר הק ה :  יהאל ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻֻֻ
מ ני   ע יהיה   ואי ה א , מד ר י  , ועצי אילנת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻ

לעיל מפר אבל ." ב )הא ג , סנה ,(שמות היה  ההר על ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
נאמר   ו ה חידי . ה מח  היה  לא  ה  א)מס ר (פסוק ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(א  ה ד ר" אחר א ה את אחרי ,ירע ירע ירע ירע "וינהג ד ת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
כתיב  ג )רש "י ). לד , אל(תשא וה קר א ה" ל ירע ירע ירע ירע מ אל ְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹ

  מ ת מר"י  להעיר הה א ". ב )ההר איל (פסוק "ולא  : ְְְִִִֵַַָָָָָֹ
ֵַאחר".

       ©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½
  §¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰∑ ׁשה ּוא זמן ּכל  הדיֹוט : מנהג  ≈¿»≈¿…ְְְִֶֶַָָ
 ה ֹול" ּכאן: אבל  וכ ֹוהה , מחליׁש ק ֹול ֹו לתקע , ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָֹמארי
מה  אזניהם  לס ּבר  מ ּתח ּלה  ?ּכ ול ּמה  מאד ". ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹוחזק 

ל ׁשמע  a„È.ּׁשּיכ ֹולים  ‰LÓ∑ מד ּבר מ ׁשה  ּכׁשהיה  ְְִִֶַֹ…∆¿«≈ְְֵֶֶַָָֹ
מ ּפי  ׁשמע ּו לא  ׁשהרי ליׂשראל , ה ּדּבר ֹות  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּומ ׁשמיע 

וה ּקד ֹוׁשֿ ," ל יהיה  ו"לא  "אנכי" א ּלא  ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹה ּגב ּורה ,
ּכח  ּבֹו לתת  מס ּיע ֹו ֿ ה ּוא  מג ּביר ּבר ּו ק ֹול ֹו להיֹות  ְְְְִִֵַַַָָֹ

ÏB˜.ונׁשמע  epÚÈ∑:ּכמ ֹו ה ּקֹול , ּדבר  על  יענּנּו ְְִָ«¬∆¿ְְֲֶַַַַ
יח) א לה ֹוריד ֹו(מלכים הא ׁש ּדבר  על  ּבא ׁש", יענה  ."א ׁשר  ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָ

     

      ©¥¤§¨²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¨̧
     §¨§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

ÈÈÒ ‰ŒÏÚ '‰ „iÂ∑?מ ּמׁש עליו ירד  יכ ֹול  «≈∆««ƒ«ַַָָָָָ
ל ֹומר : כ )ּתלמ ּוד  ע ּמכם ".(לקמן ּדּבר ּתי ה ּׁשמים  מן "ּכי ְְִִִִִִֶַַַַַָָ

ותח ּתֹונים (מכילתא) העליֹונים  ׁשמים  ׁשהר ּכין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָמל ּמד 

ּכּסא  וירד  ה ּמּטה , על  ּכמ ּצע  ההר  ּגּבי על  ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוה ּציען
עליהם  .ה ּכב ֹוד  ֲֵֶַָ

         

 עליה עליה עליה עליה ההההב ב ב ב ד ד ד ד  א א א א  כ)וירד וירד וירד וירד  יט, נאמר (רש"י כ רת מ ת ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
יב ) יב , ידי(בא על  ולא  עצמי  (אני  " מצרי  אר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹ"ועברי 

, רקי ק לת,    הי מצינ לא  זאת בכל רש "י ), ְְִִִֶַָָָָָָֹֹליח ,
מ ת  י ההב ל את לבאר בכדי  . וע פר ק ל ,ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָענ

ו רד  מד ק  מ ־רה  לבי ה ה ה ה ב ב ב ב ד ד ד ד ::::כ רת על א א א א  ירד  ה ' ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָ
הדר כל סיני  בקביע ת,התי התי התי התי בבבבת ת ת ת מלכ ת,בבבבד ד ד ד הר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַַַָ

לעיל.ז ז ז ז וירידה   ריז ה  רטי ה לכל רמת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

LÓ‰יט  ‡„ÁÏ Û˜˙Â ÏÊ‡ ‡ÙBL Ï˜ ‰Â‰Â«¬»«»»»≈¿»≈«¬»…∆
:Ï˜a dÏ ÈÚ˙Ó ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÏlÓÓ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿¬≈≈¿»

eË‡כ  LÈÏ ÈÈÒ„ ‡eË ÏÚ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«»¿ƒ«¿≈»
:‰LÓ ˜ÈÏÒe ‡eË LÈÏ ‰LÓÏ ÈÈ ‡˜e¿»¿»¿…∆¿≈»¿ƒ…∆

 

    
       

    

     
    

     
     



פי               

      ©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³
    ¤§¨Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«

ÌÚa „Ú‰∑ ּבהם ּבהר התרה  לעל ֹות  Ôt.ׁשּלא  »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ∆
'B‚Â eÒ‰È∑ ׁשּתאותם ידי על  מ ּצבם  את  יהרס ּו ׁשּלא  ∆∆¿¿ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ההר  לצד  ויקרב ּו לרא ֹות , ה ' .אל  epnÓ ÏÙÂ∑ ְְְְְִִֶַָָ¿»«ƒ∆»
יחידי,(מכילתא) ה ּוא  ואפ ּלּו מהם , ּׁשּיּפל  מה  ח ׁשּוב ּכל  ְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ

"רב " eÒ‰È.לפני Ôt∑ אסיפת מפרדת  הריסה  ּכל  ְַָָ∆∆∆¿ְֲֲִִֶֶַַָָ
את  ה ֹורסים  אנׁשים , מ ּמּצב  ה ּנפרדין אף  ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָה ּבנין.

.ה ּמּצב  ַַָ

     §©©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§−̈¦§©¨®¤
  ¦§¬Ÿ¨¤−§¨«

ÌÈ‰k‰ Ì‚Â∑ ּבהם ׁשהעב ֹודה  ה ּבכ ֹור ֹות  אף  ¿««…¬ƒְֲֶֶַַָָָ
קטו) ‰'.(זבחים Ï‡ ÌÈLbp‰∑ אף קר ּבנֹות , להקריב  «ƒ»ƒ∆ְְְִַַָָ

לעל ֹות  ח ׁשיב ּותם  על  יסמכ ּו אל  יהיּו∑eLc˜˙È.הם  ְְֲֲִִֵַַַָƒ¿«»ְִ

עמדן  על  להתיּצב  ּפרצה ,∑ıÙÈŒÔt.מזּמנים  ל ׁשֹון ְְְְִִֵַַָָָֻ∆ƒ¿…ְְִָ
ּפרצה  ּבהם  ויע ׂשה  ּבהם  .יהרג  ְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹ

     ©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ
      ¤©´¦¨®¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬

 ¤¨−̈§¦©§«
ÌÚ‰ ÏÎeÈŒ‡Ï∑יּוכל ּו ולא  ימים , ׁשל ׁשת  ה ּיֹום  הם  וע ֹומדין מ ּותרין ׁשהרי ּבהם , להעיד  צרי איני …«»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ר ׁשּות  להם  ׁשאין .לעל ֹות , ְֲֵֶֶַָ

      ©Ÿ̧¤¥¨³§¨Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ
     ¦¨®§©«Ÿ£¦´§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§−̈

¤¦§¨¨«
„ŒCÏ∑(מכילתא) את ׁשּמזרזין ׁשנית , ּבהם  והעד  ∆≈ְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

ּבׁשעת  א ֹות ֹו ּומזרזין וח ֹוזרין מע ׂשה , קדם  ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹהאדם 
ÌÈ‰k‰Â.מע ׂשה  CnÚ Ô‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ∑ יכ ֹול ֲֶַ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒָ

?ע ּמ הם  אמר אף  א ּתה ". "ועלית  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ְְְֱִִֵַַַַָָָֹ
לעצ  מח ּצה  - א ּתה  מח ּצה מע ּתה : - ואהרן , מ ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹ

יֹותר  נּגׁש מ ׁשה  לעצמם . מח ּצה  - וה ּכהנים  ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹלעצמ ֹו,

אל  ע ּקר  ּכל  והעם  ה ּכהנים , מן יֹותר  ואהרן ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹמאהרן,
ה ' אל  לעל ֹות  מ ּצבם  את  ∑ÌaŒıÙÈŒÔt.יהרס ּו ְֲֶֶֶֶַַָָ∆ƒ¿»»

מ ּגזרת ֹו, זז אינֹו קמץ , חטף  נק ּוד  ׁשה ּוא  ֿ ּפי ֿ על  ְֲִִִֵֶַַַָָָָָאף 
ּבאה  ּכׁשהיא  מלאפ ֹום , ׁשּנק ּדת ּה ּתבה  ּכל   ּדר ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻּכ

קמץ  לחטף  ה ּנּקּוד  מ ׁשּתּנה  .ּבמ ּקף , ְְֲִִֶַַַַַָָָ

     ©¥¬¤¤−¤¨¨®©−Ÿ¤£¥¤«
Ì‰Ï‡ Ó‡iÂ∑זֹו .התראה  «…∆¬≈∆ְַָָ

nÚa‡כא  „È‰Ò‡ ˙eÁ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«»
ÔB‰pÓ ÏtÈÂ ÈÊÁÓÏ ÈÈ Ì„˜ ÔebÙÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿√»¿»¿∆¡≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÈbÒ«ƒ

ÈÈכב  Ì„˜ ‡LnLÏ ÔÈÈ˜c ‡i‰k Û‡Â¿«»¬«»ƒ¿ƒƒ¿«»»√»¿»
:ÈÈ ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÔeLc˜˙Èƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»

qÓÏ˜כג  ‡nÚ ÏBkÈ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»ƒ«»¿ƒ«
‡a z„‰Ò‡ z‡ È‡ ÈÈÒ„ ‡eËÏÓÈÓÏ ¿»¿ƒ»¬≈«¿«¿≈¿»»»¿≈«
:dLc˜Â ‡eË ˙È ÌÈÁz«ƒ»»¿«¿≈

Ô‰‡Âכד  z‡ ˜q˙Â ˙eÁ ÏÈÊ‡ ÈÈ dÏ Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ≈¿ƒ««¿¿«¬…
Ì„˜Ï ˜qÓÏ ÔebÙÈ ‡Ï ‡nÚÂ ‡i‰ÎÂ CnÚƒ»¿»¬«»¿«»»¿«¿¿ƒ«ƒ√»

:ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÈÈ¿»ƒ¿»ƒ¿¿

ÔB‰Ï:כה  Ó‡Â ‡nÚÏ ‰LÓ ˙Áe¿«…∆¿«»«¬«¿

 

    
     

      

    
     

   
    
    
   

     

    
     
    
  

  



פב              
        

 ק ה א – לעיל) (הזר ה ח ת עני לכללת ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻנגע 
: י בהק .  מס עני ְְְְְִִִַָָָֻלהעיר

,אר  ה א  ה ח ת ל ה ב ע   מ ק לעיל ְְְֵֶֶַַַַָָָָה זר
ותכלית  .'"  האבני לח ת ני  רק  אר אי" תב   מְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
ית  ת אר  הי ה ח ת א ר  זה  ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָה למ ת
ואל  ה נחה  "אל  יע ה י ראל ני  לאחרי  , ק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָה
  מ היה  פי  אר  הי ה ח ת א ר י  ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָה חלה ",
.' וכ עראי  ל אפ זה  היה  ,(' כ מ ה  ע ה  אר ְְֲִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹֹ(לא 
 אפ אר ה ח ת ארנ  ק ה ית חר לאחרי   ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוג

 " הרמ תב   מ – קביעת ריל ה חירה  ית (הלכת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ד ) פרק וידע  ה ית את ל ה למה  נה  "עת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
מטמ נת  למ ה  האר  לגנז   מק  נה  ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָלחרב ,
נה    מק גנז צה  ל ה  ה ויא ועקלקלת, ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻעמ ת
 הרי   ' כ גלת נלקח  האר להדעה   וג ."' כ ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלמה 

.' כ קביע ת ל אפ ה ח ת    נמצאי ְְְִִִֶֶַַָָָֹע ה 
אחד בר  למ ע ה "ה  רא  א  ה לל יד ע  ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹוה ה ,
ועל־י ־זה  קד ה . עניני  א ד ת מד ר א ר בפרט ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻלב לה ,
א  אפ ,האר חלל ל את  אי ממ  הי ה ח ת ב ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמ
ריק ,   מק נאר היה   א י  ריק ,   מק ני    מק ְְִִִִֵֵַַָָָָָָנאר
ינ מ ועל־דר . ל חס ־ו לב לה  ה א  זה    מק ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהרי 

וקא .  אי מ  ה  י מקד רת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָלי 
גמרא  רא)וכמפ יד , תרא אמתי)בא מ ה  ע ה  אר" ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ת   א מת ק וחצי   וא  רח וחצי   וא אר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָוחצי 
 ועבי ה   ורח ה  אר וה ח ת , טפחי ְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָָָה 
א כלת  לח ת ה  ,אר ל אר נגד  מ נח ת ְְְְֶֶֶַָָָָָֹלה ,
ה  , לרח אר פרנס  צא  .לאר אר  רנס ,' כ ארְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָ
א מרת, זאת  '" וכ  טפחי ה  אר א כלת ְְְִִֶֶָָָָֹלח ת
היה  א  אפ מלא  האר היה  ה מרא ,  ח ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹעל־י 

ני .   מק ָָ
רע היה  מה ח ת אחד  ל למר הכרח  הרי  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל־י ־זה 
 קצה למר ואי ־אפר , טפחי ה  על  טפחי ה  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָל
י צא  אז י  ע ל, חצי  רת היה  ה ח ת ל  ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהעלי
מ מעלה  אבל לגמרי , מלא  האר  אמנ היה  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָמטה 
מ מע ת  הפ וזה   ע ל חצי  רת גלל ני ,   מק ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָנאר

ְַָָה מרא .
ניואר מ סד ת וכ ה  ה   נ  ד ל הכי  ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָלפלא 
ע ל  חצי  רת ה ח ת את  ה "סמל"  מציריְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ה מרא ! ברי  הפ  ְְְְִִֵֵֶַַָָָמ מעלה 
י ראל  ילי   כי ח  ח מ סד ת א ד ת   ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻוה ד ר,
נת  כלית זה  על ה ט מ לי  ה ה    ד ה טהרת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
,' כ   ח מ ה עה  מ ני   לדי ה על להג היא  ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָה סד 
 יהי  י מע ד "כל אפ היה   הנהגת  עליה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹולפעל
ועל־אחת־ה ־וכ ה  ," דעה  רכי "בכל " מי  ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָל
מצירי  ה א ר י ־כ־על־ א ,' וכ ה רה  ללד  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָנגע 

ק לת  נקסי  למ סד ,  כי ה  טפסי י  (על ה ח ת ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָאת
מבאר  , ה רה  עניני  ל  ליל  ה ,(' ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻוכ
לח ת  ," בית  ה מ ה  "מ ה  ה ס ק  על ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ'ירלמי '
ותיק  למיד  מה  אפ , ה רה  עניני  ל " בית"ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
מדברי הפכי  אפ זאת  מצירי  ה הרי    לחד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹעתיד 

ְַָָה מרא !
רת  למר הכרח  ה מרא , ברי  על־י  לעיל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָו אמ ר
 מ מעלה ) ע ל חצי  (ולא  רע  ל אפ היתה  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹה ח ת
 י היא  בא ־תרא , מ כת גמרא  פר ה עני  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוזה

י יב ת! ה למד ת ה כ ת ְְְְִִִֶַַַַַָבעת
באר־   מס רב  נ ירס  ח "ד  חסיד  לא   בע  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

על־י – ה ח ת צרת א ד ת   מבאר  ב ספר, ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָלאחרנה 
ה ח ת  למר הכרח  בא ־תרא , מ כת ה מרא  ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָברי 
עיניו  פלא  ,  מס ע ל. חצי  צרת ולא  מרע ת,  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהי
ע ל, חצי  צרת ה ח ת את   מק כל  מצירי ְְְְֲִִִֶַַַַַָָמ ע 

בא ־תרא ! מ כת ה מרא  ברי  פי  ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא 
  ני הרא על לעז לה ציא   ציר א  ה ד עה  ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹוה ענה 
את  רצ  וכ , ני וכ ה  ה  בר   ק זה  סד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמאחר
 מק ל אי ז טענה  ה ה   ' כ מ ה ל  מ ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָה ח ת
י ראל! ילי   לח גע  עני א ד ת מד ר א ר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלל

מ פיע  ב ,מל מ מ ע דה  מק ל ה לד  א ר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָה ה ,
ללא  אצל מתק ל מ מעלה , ע ל חצי  צרת ה ח ת ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹצר
ילמד א ר ואחר־ ה ח ת. צרת היתה   ספק , ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָל
צאה  פטת אצל ה נח  מה  י כח  ה "ל, ה מרא  ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאת
כ צאה  ה מרא ! טת  ה זה  הרי  זה , מ סד  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמה ד 
,  מח מלד   הא ל את מא ד  ה א  הרי   ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמ ה 

!פ ועד  ת חי מ אמ י  בר  ע  ילמד א ר  ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָ
מה  ל בר  ה לח ב  ואי זה , עני לתק הכרח  ,ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָולכ
הי אל נאמר ,קט בר א ד ת מד ר א ר אפ י , כְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻ
 עני א ד ת מד ר א ר ועל־אחת־ה ־וכ ה  לטת, ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻז

! ה רה  ל יס ד   ה ה ח ת,  ע ְִֵֶַַַָָָָֻה ר
: סנ בר נ י זה  עני ְְְְִִֶֶֶָָָָָבפרט

, ל הע מא ת נלקח   ע ל חצי  צרת ה ח ת צר ְְְֲִִִִֵַַַָָֻמק ר
מצירי א ר ,  וא ה מרא . ברי   ה ה א  זה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוצר
גירסת  את  מעדיפי הרי  – ע ל חצי  צרת ה ח ת ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַאת

ה מרא ! ברי  על  ל הע ְְִֵַַָָָָֻא ת 
ה בר   בפרט זה , עני נית לה א  א ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָויהי ־רצ
טפסי  יסי מד  ע מ י  הרי  י  מיחד , ק י   ע ר ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻאינ
ה "רעזידענט" ל  מ את לנת אפר   כ ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָה "ל,
מה "רעזידענט" לגמרי   כחי [ועד  ' וכ ה סד  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָל
איזה  ל  אירי מ ה לל מ  צאי ה  מקרי ורק  , ד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹה
,הינ ה ח ת. צר את לנת אפר כ  מ  ב ד !] ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹאר
רע . צרת  רימצ ה ח ת  יהי ע ל, חצי  צרת   מקְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֻ
ילי  ח  ע ה ר עני  ה לעיל האמ ר על־י  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָבפרט



פג               
ה למ ת, תכלית להי ת  צרי  הח עני והרי  – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָי ראל
ת הי   ה א   האד בע   ח מ  איר ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָכפי 
בר   לקי  עצמ את להטריח  רצה  אינ מ ב  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמעמד 
ה בר    ק מס ק  ה א  א א  ה למ ת, תכלית   ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמס
ניו ,  ח א ד ת מד ר א ר ה ה   ' כ ה ע  ר ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻעל
 הח את  לה להעניק  י תר מ ל מתי ע  ה א  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהרי 

ה למ ת. תכלית י תר, ְְְְִֵֵַַַה ב 
מנהגי א ד ת מד ר א ר   זה  הרי  , הח ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻלמ ת

מנהג  לב ל אס ר הר"א  תב  מה  ד ע  – ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָי ראל
מרי א י ראל חכמי  א ר אפ י ראל, זקנת  יְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנ
מצוה , הד ר א ד ת מד ר א ר ועל־ר־זה  אחר. אפְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ
ס ה , פנת ד ' :ג לעי בא , זה  אי ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻא ־על־י 
.' כ וטפח  פנת ב ' מס יק  י על־י  ְְְִִִִֶֶַַַַַָא ־על־י 
ע ה ר עני א ד ת מד ר א ר ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻועל־אחת־ה ־וכ ה 

. ה רה  ל ר ו יס ד   ה ְְֶֶֶַַָָָֹֻה ח ת,
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ÌÈ‰Ï‡ a„ÈÂ∑ לפי ּדּין, א ּלא  'אלהים ' אין «¿«≈¡…ƒְֱִִֵֶַָָֹ
ׂשכר , מק ּבל  אדם  ע ׂשאן ׁשאם  ּבּתֹורה  ּפר ׁשּיֹות  ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשּיׁש

ּפרענּות , עליהם  מק ּבל  אינֹו לאו, יכ ֹול (מכילתא)ואם  ְְְֲִֵֵֵֶַָָָֻ
"ויד ּבר  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּכן? ה ּדּבר ֹות  ע ׂשרת  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַאף 

לה ּפרע  ּדּין ‰‡l‰.אלהים ", ÌÈc‰ Ïk ˙‡∑ ְֱִִַַָָֹ≈»«¿»ƒ»≈∆
ה ּדּבר ֹות  ע ׂשרת  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשאמר  ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָמל ּמד 
אם  ּכן. ל ֹומר  לאדם  ֿ אפ ׁשר  ּׁשאי מה  אחד , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבד ּבּור 
– ?' ל יהיה  ו'לא  'אנכי' ע ֹוד  ל ֹומר  ּתלמ ּוד  מה  ְְְְִִֵֶַַַָֹֹּכן,
(וק ׁשית  עצמ ֹו. ּבפני וד ּבּור  ּדּבּור  ּכל  על  ּופר ׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻׁשחזר 
ה ּדברים  ּכל  מ 'את  ׁשּמּוכח  זה  לפי ּפר ּוׁש: כ ּו' ּכן ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָאם 
ה ּקד ֹוׁשֿ אמר  ּכּלם  ה ּדּבר ֹות  ע ׂשרת  ׁשאר  ׁשּגם  ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהא ּלה '

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מה  ֿ ּכן אם  אחד , ּבד ּבּור  ֿ ה ּוא  ְְִִֵֶַַַָָּבר ּו
ּבמה  לה ֹודיענּו ּבא  מה  ל ֹומר , רצה  וג ֹו'"? ְְְִִֵַַַָָָָֹ"אנכי
מ ּדה ֹוציאם  מה ּׁשאר , א ּלּו ּדּבר ֹות  ב ' ל ׁשֹון ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּׁשּפרט 
מ ּפי  ּבפרט  ׁשנים  א ּלּו ּדוקא  ׁשה ּמׁשמע ּות , זה  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבל ׁשֹון
ה ּקד ֹוׁשֿ ּכמ ֹוהם , ּכּלם  ֿ זה  לפי והלא  יצא ּו, ְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹֻה ּגב ּורה 
ּופר ׁש ׁשחזר  ותרץ  ּדּברם ? ּובעצמ ֹו ּבכב ֹוד ֹו ֿ ה ּוא  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּבר ּו
לל ּמד  החזיר  לא  החזרה , ּבא ֹות ּה ל ֹומר : ור ֹוצה  ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹוכ ּו'
ּדּבר ֹות  ׁשּתי א ּלּו ה ּפרט , על  א ּלא  יצא , ה ּכלל  ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָעל 
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ה למ ת, תכלית להי ת  צרי  הח עני והרי  – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָי ראל
ת הי   ה א   האד בע   ח מ  איר ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָכפי 
בר   לקי  עצמ את להטריח  רצה  אינ מ ב  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמעמד 
ה בר    ק מס ק  ה א  א א  ה למ ת, תכלית   ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמס
ניו ,  ח א ד ת מד ר א ר ה ה   ' כ ה ע  ר ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻעל
 הח את  לה להעניק  י תר מ ל מתי ע  ה א  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהרי 

ה למ ת. תכלית י תר, ְְְְִֵֵַַַה ב 
מנהגי א ד ת מד ר א ר   זה  הרי  , הח ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻלמ ת

מנהג  לב ל אס ר הר"א  תב  מה  ד ע  – ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָי ראל
מרי א י ראל חכמי  א ר אפ י ראל, זקנת  יְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנ
מצוה , הד ר א ד ת מד ר א ר ועל־ר־זה  אחר. אפְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ
ס ה , פנת ד ' :ג לעי בא , זה  אי ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻא ־על־י 
.' כ וטפח  פנת ב ' מס יק  י על־י  ְְְִִִִֶֶַַַַַָא ־על־י 
ע ה ר עני א ד ת מד ר א ר ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻועל־אחת־ה ־וכ ה 

. ה רה  ל ר ו יס ד   ה ְְֶֶֶַַָָָֹֻה ח ת,
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ÌÈ‰Ï‡ a„ÈÂ∑ לפי ּדּין, א ּלא  'אלהים ' אין «¿«≈¡…ƒְֱִִֵֶַָָֹ
ׂשכר , מק ּבל  אדם  ע ׂשאן ׁשאם  ּבּתֹורה  ּפר ׁשּיֹות  ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשּיׁש

ּפרענּות , עליהם  מק ּבל  אינֹו לאו, יכ ֹול (מכילתא)ואם  ְְְֲִֵֵֵֶַָָָֻ
"ויד ּבר  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּכן? ה ּדּבר ֹות  ע ׂשרת  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַאף 

לה ּפרע  ּדּין ‰‡l‰.אלהים ", ÌÈc‰ Ïk ˙‡∑ ְֱִִַַָָֹ≈»«¿»ƒ»≈∆
ה ּדּבר ֹות  ע ׂשרת  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשאמר  ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָמל ּמד 
אם  ּכן. ל ֹומר  לאדם  ֿ אפ ׁשר  ּׁשאי מה  אחד , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבד ּבּור 
– ?' ל יהיה  ו'לא  'אנכי' ע ֹוד  ל ֹומר  ּתלמ ּוד  מה  ְְְְִִֵֶַַַָֹֹּכן,
(וק ׁשית  עצמ ֹו. ּבפני וד ּבּור  ּדּבּור  ּכל  על  ּופר ׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻׁשחזר 
ה ּדברים  ּכל  מ 'את  ׁשּמּוכח  זה  לפי ּפר ּוׁש: כ ּו' ּכן ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָאם 
ה ּקד ֹוׁשֿ אמר  ּכּלם  ה ּדּבר ֹות  ע ׂשרת  ׁשאר  ׁשּגם  ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהא ּלה '

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מה  ֿ ּכן אם  אחד , ּבד ּבּור  ֿ ה ּוא  ְְִִֵֶַַַָָּבר ּו
ּבמה  לה ֹודיענּו ּבא  מה  ל ֹומר , רצה  וג ֹו'"? ְְְִִֵַַַָָָָֹ"אנכי
מ ּדה ֹוציאם  מה ּׁשאר , א ּלּו ּדּבר ֹות  ב ' ל ׁשֹון ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּׁשּפרט 
מ ּפי  ּבפרט  ׁשנים  א ּלּו ּדוקא  ׁשה ּמׁשמע ּות , זה  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבל ׁשֹון
ה ּקד ֹוׁשֿ ּכמ ֹוהם , ּכּלם  ֿ זה  לפי והלא  יצא ּו, ְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹֻה ּגב ּורה 
ּופר ׁש ׁשחזר  ותרץ  ּדּברם ? ּובעצמ ֹו ּבכב ֹוד ֹו ֿ ה ּוא  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּבר ּו
לל ּמד  החזיר  לא  החזרה , ּבא ֹות ּה ל ֹומר : ור ֹוצה  ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹוכ ּו'
ּדּבר ֹות  ׁשּתי א ּלּו ה ּפרט , על  א ּלא  יצא , ה ּכלל  ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָעל 
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מג exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy
ּכל  ללא אצלֹו מתקּבל מּלמעלה, עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור מֹופיע ּובּה לּזמן, מּזמן ּתעּודה מקּבל הּילד ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּדהּנה,
ּכּתֹוצאה  ּבפׁשטּות אצלֹו ׁשהּונח ׁשמה יּוכח הּנ"ל, הּגמרא את ילמד ּכאׁשר ואחר־ּכ הּלּוחֹות. צּורת היתה ׁשּכן ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָספק,
ׁשּלֹו, ּומחּנ ּבמלּמד האּמּון ּכל את מאּבד הּוא הרי - מּזה ּוכּתֹוצאה הּגמרא! ּפׁשטּות הּפ זה הרי זה, ּבמֹוסד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמהּלּמּוד

ּסֹופֹו! ועד מּתחיּלתֹו אמּתי ּדבר עּמֹו ילמדּו ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָּגם
ּתהי  אל נאמר קטן, ּדבר אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר אפּלּו ּכי ,ּבכ מה ׁשל ּדבר ׁשּזהּו לחׁשֹוב ואין זה, ענין לתקן ּבהכרח ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻולכן ,

ּכּלּה! הּתֹורה ּכל יסֹוד ׁשהם הּלּוחֹות, עם הּקׁשּור ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה לּקטּנֹות, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻּבז
נֹוסף: ּדבר יׁשנֹו זה ׁשּבענין ְְְְִִֶֶֶָָָָָּובפרט

מצירים  ּכאׁשר ּכן, ואם הּגמרא. ּדברי הּפ הּוא זה וצּיּור העֹולם, מאּמֹות נלקח - עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻמקֹור
הּגמרא! ּדברי על העֹולם אּמֹות גירסת את מעדיפים הרי – עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻאת

טפסים  מדּפיסים ּפעם מּדי הרי ּכי מיחד, קׁשי עם ּכרּו אינֹו הּדבר ׁשּתּקּון ּובפרט זה, ענין יתּקנּו ּולהּבא ׁשּמּכאן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻויהי־רצֹון 
הּקדם, מה"ּפרעזידענט" לגמרי ׁשּׁשֹוכחים [ועד וכּו' הּמֹוסד ׁשל ה"ּפרעזידענט" ׁשל ׁשמֹו את לׁשנֹות ׁשאפׁשר ּוכׁשם ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּנ"ל,
ׁשּבמקֹום  הינּו, הּלּוחֹות. צּיּור את לׁשנֹות אפׁשר כן ּכמֹו - ּכבֹוד!] ּתאר איזה לֹו מׁשאירים הּכלל מן הּיֹוצאים ּבמקרים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹורק

רּבּוע. ּבצּורת מצּירים הּלּוחֹות יהיּו עּגּול, חצי ְְְֲִִִִִַַַַָֻצּורת
הּׁשלמּות, ּבתכלית להיֹות צרי החּנּו ענין והרי – יׂשראל ילּדי חּנּו עם הּקׁשּור ענין ׁשּזהּו לעיל האמּור על־ּפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּובפרט
מסּים  ּדבר לקים עצמֹו את להטריח רֹוצה ׁשאינֹו ּומּצב ּבמעמד ּבהיֹותֹו ׁשּגם הּוא האדם ׁשּטבע ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּוכפי
הּוא  הרי ּבניו, חּנּו אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר הּנה - כּו' הּמּצּוע ּדר על הּדבר ּבקּיּום מסּתּפק הּוא אּלא הּׁשלמּות, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻּבתכלית

הּׁשלמּות. ּבתכלית ּביֹותר, הּטֹוב החּנּו את להם להעניק ּביֹותר ּומׁשּתּדל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָמתיּגע
נׁשים  מנהג לבּטל ׁשאסּור הרׁשּב"א ׁשּכתב מה ּכּידּוע – יׂשראל מנהגי אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּגם זה הרי ,החּנּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּוׁשלמּות
אף־על־ּפי  מצוה, הדּור אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־ּדר־זה אחר. ּבאפן אֹומרים יׂשראל חכמי ּכאׁשר אפּלּו ׁשּביׂשראל, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻזקנֹות
ּכאׁשר  ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה כּו'. וטפח ּדפנֹות ב' מסּפיק ּדין ׁשעל־ּפי אף־על־ּפי ּבסּכה, ּדפנֹות ד' ּכגֹון: לעיּכּובא, זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻׁשאין

ּכּלּה. הּתֹורה ּכל וׁשרׁש יסֹוד ׁשּזהּו הּלּוחֹות, עם הּקׁשּור ענין אֹודֹות ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻמדּבר

ë(à)øîàì älàä íéøácä-ìk úà íéäìû øaãéå*: ©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑ ואם ׂשכר, מקּבל אדם עׂשאן ׁשאם ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ׁשּיׁש לפי ּדּין, אּלא 'אלהים' אין «¿«≈¡…ƒְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּפרענּות, עליהם מקּבל אינֹו ּדּין (מכילתא)לאו, אלהים", "וידּבר לֹומר: ּתלמּוד ּכן? הּדּברֹות עׂשרת אף יכֹול ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ

ÓÈÓÏ¯:א  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»»»ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`).älàä íéøácä ìk úàcOln ¥¨©§¨¦¨¥¤§©¥
zxUr lM `EdÎKExAÎWFcTd xn`W¤¨©©¨¨¨£¤¤
dRd oi`X dn ,cg` xEAcA zFxACd©¦§§¦¤¨©¤¥©¤

xnFl cEnlY dn oM m` ,xAcl dlFki§¨§©¥¦¥©©§©
ikp`eLl didi `lxfgW cOln , ¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§§©¥¤¨©

,Fnvr iptA xEAce xEAC lM lr (dyn)©¨¦§¦¦§¥©§
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*( כאן נדפסו עשרת הדברות בטעם תחתון. לקריאה בציבור בטעם עליון ראה עמוד רט

*( כאן נדפסו עשרת הדברות בטעם תחתון. לקריאה בציבור בטעם עליון ראה עמוד רפ
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לאמרלאמרלאמרלאמר:::: הא הא הא הא הההה  ברי ברי ברי בריל ל ל ל ־ ־ ־ ־ הההה אתאתאתאת  אלהי אלהי אלהי אלהי א)ויד ויד ויד ויד רררר (כ, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
רי ברי  לאו , לאו  ועל ה ה על  מרי א  הי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמלד 

א מר, עקיבא  רי  הי מעאל. לאו  ועל  ה ה (מכילתא)על  ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
החסיד ת: דר ז לגא  לפר  ְְְְֲִֵֵֶֶַָָי

מי מק ה צת   ק א . : רטי ני   נ י ה רה  ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמצת
נ ק "א ר  ה צת רת וכל ית', ה רא  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻרצ
אחר  חלק  מז מברר מצוה  ל על־ידי  ב . ."נוצ ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻמצתיו 

 הקד הר וכדאיתא  ,מתונ פג( ב קע, דרמ "ח (ח"א ְְְְְְִִִַַַָָָ
נגד ה ל"ת מצת ו ס "ה   איברי רמ "ח  נגד  ה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָמ "ע 
.פג אחר וגיד  אבר מז ה א  מצוה  בכל . ידי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָס "ה 
ח ק   י ה צת,   ק ידי  על  האד ז עני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוה ה ,
מז ה א  מ ק ידי  על כנ מ "ע  ל"ת. למצת מ "ע  יְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
רי א כנ מל"ת  א ,ז למצוה   ה האבר את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמעלה 
 ה לה ל א  לה הר  צרי ולכ כו ', רע   ה  י  ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹא

 ה מתבנ פג החלק  את  ויפ י ריד  א  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹדי 
.ז לא ־תע ה  ְְֲִֶַַֹלמצות

 ה .ה ו ת ה צת ל הרי  ה רא  רצ   ק עני  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָא
ה א   ניה כ מל"ת, על ע בר אינ וה מ "ע    קְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹ

.ר־ית  ה וצי  רצ   מק ה א  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָעל־ידי ־זה 
י מעאל  רי  לדעת עקיבא . ורי  י מעאל רי  ליגי  ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָבזה 
את   מעלי  כימז מ "צ מ ־רה  ני ־י ראל  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָרא
 ועני ה ב  את  רא מ "ע  – "ה ה "על ענ ולכ , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאד
הרע את  רא – לאו " לאו  ו "על , אד על ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהח בי 

מצת־לא ־תע ה .  ה לילי  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹוהעני
ענ ל"ת מצת על  וג מ "ע  על   ס "ל עקיבא  רי   ְְֲִִִֶַַַַַַָָא
ה צת  ל ותכ ס ד  נר היה  מ ־רה  עת י  ."ה"ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
 ה יהיה , אפ כל ה רא  רצ   לק מז כ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻה א 

ח "ו . עליה לעבר א  וה מצתיו    ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָֹֹלק

       ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®£¤«¥¦²¥¤¬¤¦§©−¦
 ¦¥¬£¨¦«

ÌÈˆÓ ı‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ L‡∑ היא ּכדאי ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְִַ
ליהה ֹוצאה , מ ׁשע ּבדים  אחר :.(מכילתא)ׁשּתהיּו ּדבר  ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ

מלחמה  ּכג ּבֹור  ּבּים  ׁשּנגלה  ּכזקן לפי ּכאן ונגלה  ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ
ׁשּנאמר : רחמים , כד )מלא  ּכמע ׂשה (לקמן רגליו "ותחת  ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ה ּׁשע ּבּוד , ּבׁשעת  לפניו היתה  זֹו ה ּסּפיר ", ְְְְְִִִִַַַַַָָָָלבנת 
מ ׁשּתּנה  ואני ה ֹואיל  – מ ּׁשּנגאל ּו ה ּׁשמים , ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָּוכעצם 
ה ּוא  אנכי הן. ר ׁשּיֹות  ׁשּתי ּתאמר ּו: אל  ְְְְִֵֵַַָָֹֹֻּבמרא ֹות ,
לפי  אחר : ּדבר  ה ּים . ועל  מ ּמצרים  ה ֹוצאתי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָא ׁשר 

הר ּבה , ק ֹול ֹות  ׁשֹומעין ה ּקֹול ֹות ",ׁשהיּו "את  ׁשּנאמר : ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָ
הארץ , ּומן ה ּׁשמים  ּומן ר ּוח ֹות  מאר ּבע  ּבאין ְִִִִֵֶַַַַָָָָק ֹול ֹות 

יחיד : ל ׁשֹון אמר  ול ּמה  הן. הר ּבה  ר ׁשּיֹות  ּתאמר ּו ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹֻאל 
סנג ֹוריא  לל ּמד  למ ׁשה  ּפה  ּפתח ֹון ליּתן ?"אלהי"ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ

ׁשאמר : וזה ּו העגל , לב )ּבמע ׂשה  יחרה (לקמן ה ' "למה  ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אלהים  לכם  יהיה  'לא  צ ּוית : להם  לא  ?"ּבע ּמ ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹא ּפ

לב ּדי  לי א ּלא  ÌÈ„Ú.אחרים ' ˙ÈaÓ∑ ּפרעה מ ּבית  ְֲִִִֵֶַָƒ≈¬»ƒְִֵַֹ
"מ ּבית  א ּלא  א ֹומר  אינֹו א ֹו ל ֹו, עבדים  ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשהייתם 
ל ֹומר : ּתלמ ּוד  לעבדים ? עבדים  ׁשהיּו ְֲֲֲִִִֶַַַָָָָעבדים ",
אמר  מצרים ".  מל ּפרעה  מ ּיד  עבדים  מ ּבית  וּיפ ּד"ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

לעבדים  עבדים  ולא  היּו  למל עבדים  .מע ּתה , ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

              

  

 אלהי אלהי אלהי אלהי יהוהיהוהיהוהיהוה ב )אנכי אנכי אנכי אנכי  (כ, ָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְֱֱֱֱִִִִָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
מצרי מצרי מצרי מצרי       ל ל ל ל –––– שמעוני)""""אנכי אנכי אנכי אנכי """" (ילקוט ָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹ

ללת  ה רת ע רת הרי  י תר:  מ ה בר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכא רה 
ה רה  מצת ב )ל צ , זח"ב  יב . כד , שמות רש"י בע רת (ראה  . ְֲִֶֶַַָָ

ל יהיה  ו "לא  מ "ע  רמ "ח  לל "אנכי " הרי  עצמ ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹה רת
ל"ת ס "ה  לל "'פ"כ)ג התניא ספר  יתרו . ר "פ של"ה  .(ראה  ֵָָ

 ד ה הר מבאר  מ ב )ויתירה  פה , אינ (ח"ב  "ל ְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
ה רה  מצת ל מ ה ", האי  ליל ' כ א רייתא  ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָק די 

"אנכי ". תבת ְְִִֵַָָֹנכללת
הכי ה בה  מצרי " ל – "אנכי  ה ה  זה , ל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלאחרי 
תב ה כ ה  י תר, ה פלה  הא ה  ל היא  ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֻֻנעלית

" האר ד )"ערות פ"א, קה "ר  וראה  ט. מב , מק)!? ְֶֶַָָ

Ú‡Ó‡ב  Cz˜Èt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»
:‡˙ecÚ ˙ÈaÓ ÌÈˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

 

  
     

    
      

      
     


    

      

    
      

    



פה               
חז"ל אמר זה : ה א ר למר  ב )וי פח, (שבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

מ ה   לה אמר ,לנ ולא  ה רה   לה ת ה רת ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמלאכי 
 למק וקא  ננה  ה רה  ,והינ ."?  ירד  למצרי" נְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָר

י תר. ו פל " מצרי" ְְְְִִִִֵֵֶַַָבחינת
 א ע י , אחר ע י  לעלת  לי יכ ה רה  על־ידי   אְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָ
 א מק מ ת   די  אלא  רה . ננה  זה  ביל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא 

ררית ," האר ו "ערות " מצרי" בחינת  ה  עצמ ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמצד 
ת לקד מד ר  מכ  יהי  ה   עד  ה רה , כח   ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻויתע

ה "ה . ֶַָָל
ל  וה כלית ה נה  לרז מצרי " ל "אנכי  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹולכ
אינ) 'ל  בעי'ל   ה ד ה   י להמ ה א  ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻמ ־רה 

מצרי ". ל" י תר, ה מ כה  לה רא  ועד  (' קד'ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

    Ÿ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«
EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑ לא" ׁשּנאמר : לפי נאמר ? ל ּמה  …ƒ¿∆¿ְֱֱִֶֶֶַַָָֹ

ּכבר , הע ׂשּוי יע ׂשה . ׁשּלא  א ּלא  לי אין ," ל ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹתע ׂשה 
ל "מ ּנין  יהיה  "לא  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  יק ּים ? ׁשּלא  ְְְְִִִֵֶֶַַַַֹֹ

‡ÌÈÁ.(מכילתא) ÌÈ‰Ï‡∑ אחרים א ּלא  אלה ּות , ׁשאינן ¡…ƒ¬≈ƒֱֲִֵֵֶֶָָֹ
עליהם  אלהים  לפר ׁש:(מכילתא)ע ׂשא ּום  יּתכן ולא  , ְְֱֲֲִִֵֵֵֶָָָֹֹ

מעלה  ּכל ּפי ה ּוא  ׁשּגנאי זּולתי, אחרים " ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָֹ"אלהים 

אחרים ", "אלהים  אחר : ּדבר  אצל ֹו. אלה ּות  ְְֱֱֲִִִֵֵֶַָָָֹֹלקר ֹותם 
ע ֹונים  ואינן אליהם  צ ֹועקים  לע ֹובדיהם , אחרים  ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָׁשהם 
מע ֹולם  מ ּכיר ֹו ׁשאינֹו אחר , ה ּוא  ּכא ּלּו וד ֹומה  .א ֹותם , ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

Èt ÏÚ∑נצט ּוּו לא  ּתאמר : ׁשּלא  ק ּים , ׁשאני זמן ּכל  «»»ְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
ה ּדֹור  א ֹות ֹו א ּלא  ֿ זרה  עב ֹודה  .(מכילתא)על  ֲֶַַָָָָ

     Ÿ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ§¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ
      ¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©

̈¨«¤
ÏÒÙ∑ ׁשם eÓz‰.ׁשּנפסל על  ÏÎÂ∑ ּדבר ּכל  ּבּׁשמים ּתמ ּונת  .א ׁשר  ∆∆ְִֵֶַַ¿»¿»ְֲִֶַַַָָָָ

      «Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§´Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
        ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨Ÿ©¨¦²©¦¥¦¬

 §©¦¥¦−§«§¨«
‡p˜ Ï‡∑(מכילתא) ע ֹובר ואינֹו לה ּפרע  מק ּנא  ≈«»ְְְִֵֵֵַַָ

מ ּדת ֹו ל ׁשֹון על  ּכל  אלילים . עב ֹודת  עון על  למחל  ְְֱֲֲִִִִַַַָָֹֹ
לה ּפרע  לב  נֹותן ּבלע "ז, אנפרימנ"ט  ."ק ּנא ", ְְִֵֵַַַַָָ

È‡NÏ∑ּכׁשא ֹוחזין אב ֹותיהם ּכתר ּגּומ ֹו, מע ׂשה  ¿¿»ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַ
כז)ּבידיהם  .(סנהדרין ִֵֶ

       §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«

„ÒÁ ‰NÚÂ∑ עד ׂשכר  ל ׁשּלם  ע ֹוׂשה  ׁשאדם  ¿…∆∆∆ְֵֶֶַַָָָָ
ּדֹור , מ ּדת לאל ּפים  על  יתרה  ט ֹובה  מ ּדה  נמצאת  ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

ּדֹור ֹות , לאר ּבעה  ׁשּזֹו מא ֹות . חמ ׁש על  אחת  ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻּפרענּיֹות 
לאלפים  יא)וזֹו .(סוטה ְֲִַָ

ÈpÓ:ג  a ÔÁ‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

iÓL‡ד  Èc ˙eÓc ÏÎÂ ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆¿»¿ƒƒ¿«»
ÚlÓ ‡iÓ È„Â ÚÏÓ ‡Ú‡ È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú‡Ï¿«¿»

ÈÈה  ‡‡ È‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „bÒ˙ ‡Ï»ƒ¿À¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰‡ ÈBÁ ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡NÏ ÈÚÈ c ÏÚÂ È˙ÈÏz c ÏÚ ÔÈ„Ó»»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿»¿»
:ÔB‰˙‰‡ ˙a ÈËÁÓÏ ‡ia ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»»¿

ÈËÏeו ÈÓÁÏ ÔÈ„ ÈÙÏ‡Ï eÈË „ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

 

     
  

   


  
  
    

       

      

         
     
     

       
     

    
    


 

    
     

  
        
    

     
    
    

  



פו              

       ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ
      §©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

‡ÂMÏ∑ ּכמה ּכתר ּגּומ ֹו), ׁשקר  ל ׁשֹון (ה ּׁשני, «»¿ְְְְִֵֶֶַַַ
את  ל ׁשּנֹות  נׁשּבע  ׁשוא ? ׁשב ּועת  זה ּו אי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָדתימר 
ל ׁשֹון  (הרא ׁשֹון זהב  ׁשה ּוא  אבן ׁשל  ע ּמּוד  על  ְִֶֶֶֶַַַַָָָָה ּיד ּוע :

עץ מ ּגן, ׁשל  על  ּולהבל ) לח ּנם  ה ּנׁשּבע  זה  ּכתר ּגּומ ֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
אבן - אבן ועל  עץ , מכילתא)- כט. .(שבועות ְֵֶֶֶֶַ

   ̈²¤¬©©−̈§©§«
BÎÊ∑"ו"ׁשמ ֹו נאמר ּו,זכ ֹור " אחד  ּבד ּבּור  ר " »ְְְִֶֶֶָָָ
לא)וכן יּומת ",(לקמן מ ֹות  כח)"מח ּלליה  "ּוביֹום (במדבר ְְְְֵֶַָָ

וכן: כב ׂשים ". ׁשני כב )ה ּׁשּבת  תל ּבׁש(דברים "לא  ְְְְִִֵֵַַַָָֹ
וכן: ." ל ּתע ׂשה  "ּגדלים  יח)ׁשעטנז", "ערות (ויקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

,"אחי כב )א ׁשת  ה ּוא (דברים עליה ". יבא  "יבמ ּה ְִֵֶֶָָָָָָֹ

סב )ׁשּנאמר : זּו(תהלים ׁשּתים  אלהים , ּדּבר  "אחת  ְֱֱִִִֶֶֶַַַַֹ
ה ּוא , ּפע ֹול  ל ׁשֹון "זכ ֹור " כב )ּכמ ֹו:ׁשמע ּתי". (ישעיה ְְְִָָָָ

וׁשת ֹו", ג )"אכ ֹול  ב  ּפתר ֹונֹו:(שמואל  וכן ּובכה ", הל ֹו" ְְְִֵָָָָֹ
 ל נזּדּמן ׁשאם  ה ּׁשּבת : יֹום  את  ּתמיד  לזּכר  לב  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּתנּו

ל ׁשּבת  מזמינֹו ּתהא  יפה , טז)חפץ  .(ביצה ְְְִֵֵֶֶַַָָ

         

 לק לק לק לק ההההתתתת      י י י י אתאתאתאת ח)זכ זכ זכ זכ רררר (כ, ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
נאמר אחד  ד ר  ו מ ר (רש"י)זכ ר ְְְִֶֶֶָָָ

ספק  י תר. ט  אי היה  אחד  חסיד  היה  ק ה נְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלר
פה .  י ה ק מ ת יר־ה ת את ידע   ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָא
אריכ ת. ה פת ל ל את מתל היה  י ־כ־על־ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָוא

: האל זה , חסיד  ל תפ מ רת עלהת  ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָהחסידי
מתל? א ה  "ה " ?ל־ תפ מתארכת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמ ע 

,(ק ה נר) מהרי   ע מע י  מה  זכ רני  החסיד : ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָענה 
וד ר, ר כל אחד ": ד ר ו מ ר "זכ ר ה אמר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָעל

אחד '... ה ' את ולמר לזר  ְְְְִִִִֶֶָֹֹצריכי

    ¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«
EzÎ‡ÏÓŒÏk ˙ÈNÚÂ∑ א ּתהרהר  ׁשּלא  ע ׂשּויה , מלאכ ּת ּכל  ּכא ּלּו ּבעיני יהא  ׁשּבת , חר ּכׁשּתבא  ¿»ƒ»»¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

(מכילתא)מלאכ ּת. ְְְַ

          

להי ת  צריכה  הח ל ימי  ת ,הינ עב ד .  ימי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָת
זה  ועני , אלקי   וההס ר  ההעל את לת ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהעב דה 

העב דה  על־ידי  )נע ה  אא מצ ת, ה רה  עניני רק (לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

נקט, פת סיד רא  תא  מלאכ ת, ל"ט הרת, ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָעניני 

נ מ  א מ א ר ,והינ .' כ  במ מ א  ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָועל־ר־זה 
חי מאמי" פ א היא  פת סיד רא  דת ועב ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאמ נה ,
 מ' ה את מגה  ה א  על־ידי ־זה  ה ה  וזרע ",  למי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהע

. אלקי   ל ג מה ֱֲִֵֵֵֶַָָָֹהוי ''

      §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧
     ¨§¨¹̈©¨´¦§´¦¤À©§§³©«£¨«§Æ

    §¤§¤½§¥«§−£¤¬¦§¨¤«
Eze Ee ‰z‡∑ א ּלא אינֹו א ֹו קט ּנים , א ּלּו «»ƒ¿ƒ∆ְִֵֵֶַָ

ּבא  לא  א ּלא  הם , מזהרים  ּכבר  הרי אמר ּת: ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֻּגד ֹולים ?
וזה  ה ּקט ּנים , ׁשביתת  על  ּגד ֹולים  להזהיר  ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָא ּלא 

קכא)ׁשּׁשנינּו: ׁשֹומעין (שבת אין לכ ּבֹות , ׁשּבא  "קטן ְְִִֵֶֶַָָָָ
עליל ֹו", ׁשּׁשביתת ֹו .מ ּפני ְְִִֵֶֶָָ

‡Èז ‡bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡˜LÏ dÓL ÈÓÈÈc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

d˙eLc˜Ï:ח  ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»»¿«¿»¿«»≈

Cz„Ú:ט  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
CcÚ Cze Ce z‡ ‡z„Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ¿»«¿¿»¿«»«¿»

:CÂ˜ Èc CBi‚Â CÈÚe C˙Ó‡Â¿«¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»

 

    
     

     

    
    
    

     
    

  



פז               

     ¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤
    ̈À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈©−̈©©´
     ©§¦¦®©¥À¥©§Ÿ̈²¤¬©©−̈

 ©§©§¥«
ÈÚÈM‰ ÌBia ÁiÂ∑ּבעצמ ֹו הכ ּתיב  ּכביכ ֹול  «»«««¿ƒƒְְְְִִִַָ

ׁשּמלאכ ּתֹו לאדם  ֿ וחמר  קל  הימ ּנּו ללמד  ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמנּוחה ,
ּבׁשּבת  נח  ׁשּיהא  ּוביגיעה  .ויק ּדׁשה ּו∑Ca.ּבעמל  ְְְִִֵֶַָָָָָ≈«ְְֵַַ

ּבּמן  וק ּדׁשֹו מ ׁשנה , לחם  ב ּׁשּׁשי לכ ֹופל ֹו ּבּמן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּברכ ֹו
ּבֹו יֹורד  היה  .ׁשּלא  ֵֶָָֹ

      ©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½
      ©¨´£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

EÈÓÈ ÔeÎÈ‡È ÔÚÓÏ∑(מכילתא) הם נֹוטריק ֹון ּתֹורה  ׁשּדברי יּקצר ּון, לאו, ואם  יאריכ ּון. ּתכ ּבד , אם  ¿«««¬ƒ»∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הן  - לאו ּומ ּכלל  לאו, - הן מ ּכלל  .נדר ׁשים : ְְְִִִִֵֵָָָָָ

           

טבה , ל ע ה  יה די  לכל אהבה  ל ורג ה ב  ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָה רת
הכרח   א נה , איז לפלני  היתה   ח לער ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻולא 

. טבע מ ד  זאת ְֲִִַַֹלע ת
ל מה  ידע  ה "ה  (א ) הרי : וקל־וחמר, ל־ במְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
 י ־כ־על־ וא ,נרצ למ א  נת אי נב כדרא ר, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָל
לאד נגע  ועל־אחת־ה ־וכ ה  ,ת ע על כר ל ְְְְֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֻנת

"חבר ל ל "מה  י דע  אינ( ב עמוד  ריש נד , פסחי), ְֲִֵֵֵֶֶַַ
לא   א    צר לכידת (ב ) נה .   ל אי כ ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹוי
אחר, על־ידי  נע ית היתה  נב כדרא ר, על־ידי  נע ית ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהיתה 
ע תה  ה בה  ־אימה ־ ,  קל  חיל הרה  ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהרי 
לל. נע ית היתה  א  כ י חבר ע ת לי  ,ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻל
לבד , נב כדרא ר ביל היה  לא  צר לכידת על ה י  ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ(ג)
נגע ועל־אחת־ה ־וכ ה  , ל הע  ביל ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָא א 
ה ב ה רת להי ת צריכה  ו אי  ,ר עב ע ית ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָלטבה 

.' כ

ה מרא  ברי  רב )על־ לג , "נ(שבת לא ת נגע  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
נ מה  "ל  מרחצא ת" נ , רי נ , וקיְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָ
עני  א  ועד  ."' כ עצמ לצר א א  נ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלא 
צר אי  ' וכ  צר ל  לה ת לה "ה , נגע  ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
הרי בר, "נה " לה "ה   יו ,' כ להחזיר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלה ד ת
" ד לכב א א   רא לא   למ ע ה "ה  רא  מה  ְְְִֶֶַַָָָָָָָָֹ"ל

.(פ ס אב ת ְֶֶַָָ(מסכת
ה מרא  ברי  היפ זה  א)והרי  נח, מה (ברכות טב , "א רח  ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

בילי ". א א  טרח  לא  רח  מה  ל ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹא מר..
ה כל      וא אב  לכ ד  נגע  לטע  לי כ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹכפי 
 ' כ צרכיו  לכל ודאג  הל יו , ד לכ  ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמח ב 
זאת  לע ת  הכרח א א  , ה טבת ביל זאת  ע ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֻא 
ה א  זה  בע  ועד  ,נ על  לרח האב  בע  , טבע ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמ ד 
נמצ את לה קיט  הצרכ לא  ואיל , י ח עלי  אצל  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻ

זאת.  י ע  הי לא  ְִִִַָֹֹה בעי ,

    ¬Ÿ¦§©−´Ÿ¦§¨®´Ÿ¦§½Ÿ
    Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«¤

Û‡˙ ‡Ï∑: ׁשּנאמר איׁש, ּבא ׁשת  א ּלא  נא ּוף  אין …ƒ¿»ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָ
כ ) וא ֹומר :(ויקרא וה ּנֹואפת ", ה ּנֹואף  יּומת  (יחזקאל"מ ֹות  ְְֵֵֶַַַָ

זרים "יז) את  ּתּקח  איׁשּה ּתחת  המנאפת  ."הא ּׁשה  ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
‚˙ ‡Ï∑. מד ּבר ה ּכת ּוב  - נפ ׁשֹות  יט)ּבג ֹונב  (ויקרא …ƒ¿…ְְְֵֵַַָָ

ÈÂ˙יא  ‡iÓL ˙È ÈÈ „Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È‡¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»¿»
‡ÓBÈa ÁÂ ÔB‰ Èc Ïk ˙ÈÂ ‡nÈ ˙È ‡Ú‡«¿»»«»¿»»ƒ¿¿»¿»
‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈa Ôk ÏÚ ‰‡ÚÈL¿ƒ»»«≈»ƒ¿»»»¿«¿»

:dLc˜Â¿«¿≈

ÔeÎBÈcיב  ÏÈ„a Cn‡ ˙ÈÂ Ce‡ ˙È wÈ««»»¿»ƒ»¿ƒƒ¿
:CÏ ‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

e‚z.יג  ‡Ï .Ûe‚z ‡Ï .LÙ ÏBË˜z ‡Ï»ƒ¿¿»»¿»ƒ¿
:‡˜L„ ‡˙e„‰Ò CÁa „‰Ò˙ ‡Ï»«¿≈¿«¿»«¬»¿ƒ¿»

 

     
      
     

  

    
     

     
     

 
  

  



פח              
ּבג ֹונב  זה  א ּלא  אינֹו א ֹו ממ ֹון. ּבג ֹונב  ּתגנב ּו", ְְְִֵֵֵֶֶָָֹֹ"לא 
ה ּלמד  ּדבר  אמר ּת: נפ ׁשֹות ? ּבג ֹונב  ּולה ּלן ְְְְֵֵַַַָָָָָָָָממ ֹון,
ּבדבר  מד ּבר  תנאף ", "לא  תרצח ", "לא  מה  ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹמענינֹו.

ּדבר  תגנב ", "לא  אף  ֿ ּדין, ּבית  מיתת  עליהם  ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשח ּיבין
ֿ ּדין ּבית  מיתת  עליו פו)ׁשח ּיב  .(סנהדרין ִִֵֶַַָָָ

      ¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À
       §©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

         

 טי  דברי היה  רה   מ עני למה   ע וקאוקאוקאוקאה, ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
 המ   מטיפ  ני ח  דברי היא   העצ כת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָ

למ ה  אי  ח הכי   ל ע הע למ ת, כללת ה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָי תר,
.  טי  דברי , עצמ זה   ל ע וה , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָמ

           

.לחבר  אד י הרא יה  להנהגה    ה ס ד  היא  ה ' ְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהאמ נה 
י תר: ְִִֵָבפרטת

אד י ה צת   ההכרח   מה :לטע יכ ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיה די 
ההנהגה   ע   ר באפ ה רה , צי  מ ד  יהיה  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלחבר
רע ה א   טבע ד  מי  למא   !?  קל  אד יְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
כר  והבטחת מה "ה , למ רא  זק ק  ה א  הרי  ְְְְֲֵֵַַַָָָָָָָָֻמ חת,
ה א   א אבל ;לחבר  אד י דבעי  להתנהג די  ,־עדגְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ח ת  י (ולא  רת ני  י  ונתח דל רגיל,  אד ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹרק 
מ ת  בעל לבב , ר ה א   א ועל־אחת־ה ־וכ ה  ,( ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָטר
יענ" אפ יתנהג  טבע מ ד  הרי  , לד מ בע  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹטב ת

"ית וכ  ער ראה  י  ית, ביא   דיז)מר נח, ,(ישעי' ְְְִִִִִִִֶַָָ
ה רה . צי  צר ְְִֶַָֹֹללא 

האד א ר  מההפטרה   מדי פי   זה  על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוה ענה 
 עצמ על להעמיד  ויכ ל אחד ,  לא זק ק  אינ  יְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָמר
ת  יפע  ה בר א ר ,  לב ה ה  , טבע פי  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלהתנהג

ה לת  טבת י ל א  לבד  ז לא  ה ה  , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹֹמציא ת
הפ ע ה  א רה , א א  ,(" רצ קנה  "מ ענת רק  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ(ויהיה 
על  וח ב  , עצמ אצל קרב   אד לפי  ,והינ .' כ ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָה ב 
 י נע ה  מ ה  במ ה לת, על מא ר י תר  ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַעצמ

ניא  תב  מה  רועל־) י תר יג )מציא ת אפיל(פרק ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
י תר  נתח ק  הרע .. ל ת ועצמ ת מה" ל"ינני ", ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָנגע 
אר  תה  אכילה  הרה    מ ה  המְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
, לעצמ   ל הע את  לכ רצה  ועד  ע ל ־ה ה "), ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻעניני 
אפיל  (וזאת ' כ  אחרי לרת  צרי זה  ביל  א  ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָֹ

קר). לאמירת  היה  לא  תח ה   ְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹא
"לא  האחרנת, ה רת   ה רת, ע רת ה א  ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹוכ
 י ,לחבר  אד י  עניני  ה ,"'וג תחמ ד  ו "לא  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹתגנב "
 מ ה "ה , צי  מ ד  א א ) , האד טבע  מ ד  (לא   מ ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹלק
לאחרי  אי  ה  כ  וכמד ,  קל  אד י ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻה צת

"'ג נסמ)"אנכי  וש .400 עמוד  מג   כר 'מנח 'תורת ג .(ראה  ִָֹ

     

    §¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤©©¦¦À§¥Æ
       ́©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½©©«©§−

¥«¨«Ÿ
ÎÂÌÈ‡B ÌÚ‰ Ï∑ אחד ּבהם  היה  ׁשּלא  מל ּמד  ¿»»»ƒְֵֶֶֶַָָָָֹ

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  – א ּלם ? ּבהם  היה  ׁשּלא  ּומ ּנין ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹס ּומא .
ּתלמ ּוד  חר ׁש? ּבהם  היה  ׁשּלא  ּומ ּנין העם ", כל  ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ"וּיענּו

ונׁשמע " "נע ׂשה  ‰ÏBw˙.(מכילתא)ל ֹומר : ˙‡ ÌÈ‡B∑ ְְֲִֶַַַƒ∆«…

‡z˙יד  „ÓÁ˙ ‡Ï .CÁ ˙Èa „ÓÁ˙ ‡Ï»«¿≈≈«¿»»«¿≈ƒ«
Èc ÏÎÂ dÓÁÂ dB˙Â d˙Ó‡Â dcÚÂ CÁ«¿»¿«¿≈¿«¿≈¿≈«¬»≈¿…ƒ

:CÁÏ¿«¿»

ÈÂ˙טו ‡iBÚa ˙ÈÂ ‡iÏ˜ ˙È ÔÊÁ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»»»»»«»¿»»«»¿»
eÚÊÂ ‡nÚ ‡ÊÁÂ Ôz ‡eË ˙ÈÂ ‡ÙBL Ï«̃»»¿»»»≈«¬»«»¿»

:˜ÈÁÓ eÓ˜Â¿»≈»ƒ

 

   
     

     
     

     
     
     
     

    
     

    
    

     
      

      

       

      

   
  

    
    

   
   

 



פט               
אחר  ּבמק ֹום  לרא ֹות  ֿ אפ ׁשר  ׁשאי ה ּנׁשמע , את  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָר ֹואין

‰ÏBw˙.(שם) ה ּגב ּורה ה ּיֹוצאין ∑‡˙ ∑eÚiÂ.מ ּפי ∆«…ְְִִִַַָ«»À
א ּלא (שם) נּוע  ÁÓ˜.זיע אין e„ÓÚiÂ∑(שם)היּו ִֵֶַַָ«««¿≈»…ָ

מחניהם ,  ּכאר מיל , ע ׂשר  ׁשנים  לאח ֹוריהם  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹנר ּתעין
ׁשּנאמר : להחזירן, א ֹותן ּומס ּיעין ּבאין ה ּׁשרת  ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומלאכי

סח) יּדד ּון"(תהלים יּדד ּון צבא ֹות  ."מלכי ְְִִֵַָֹֹ

         

 עני  כמ ההע ר, להי ת  צרי והתה ת הויה  לכל  דְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
על־ידי החרדה  עני ־   זה ה י . ביל  מצ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָה
הע ו רא  עני  ה) רה   מ  הי  ברקי ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָה לת
ההויה , אל  ד ה ההע ר  ה החרדה ), עני ,'ג  ענ ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָו

העצמ ת  י  את לק ל כל ל בחינת  הי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָדי 
, העצ להמ כת וה לי  ההכנה  ה א  זה  הע ר רה .  מְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

האמ ית. ההויה  ֲֲִִֶַָָָה א 

    ©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨
   §©§©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«

     ©Ÿ̧¤¤´¤¨¨»©¦¼̈¼¦À§©«£Æ
      ©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¦§¨²

  ©§¥¤−§¦§¦¬¤«¡¨«
ÌÎ˙‡ ˙Bq eÚÏ∑, ּבע ֹולם אתכם  לג ּדל  ¿«¬«∆¿∆ְְֵֶֶַָָ

עליכם  נגלה  ּבכב ֹוד ֹו ׁשה ּוא  ּבא ּמֹות  ׁשם  לכם  .ׁשּיצא  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ
˙Bq∑:ּכמ ֹו ּוגד ּלה , הרמה  סב )ל ׁשֹון "הרימ ּו(ישעיה «ְְְֲִָָָָֻ
מט)נס ", נּסי",(שם ל )"ארים  ה ּגבעה ",(שם על  "וכ ּנס  ְְִִִִֵֵַַַָָ

זק ּוף  B˙‡È.ׁשה ּוא  ‰È‰z eÚe∑ י ֿ די על  ֶָ«¬ƒ¿∆ƒ¿»ְֵַ
זּולת ֹו אין ּכי ּתדע ּו ּומא ּים , ירא ּוי א ֹות ֹו ְְְִִֵֵֶֶָָָֻׁשראיתם 

מ ּפניו  .ותירא ּו ְְִִָָ

     ©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½
  £¤−̈¨«¡Ÿ¦«

ÏÙÚ‰ Ï‡ Lb∑,ח ׁש מח ּצֹות : מ ּׁשל ׁש לפנים  ƒ«∆»¬»∆ְְִִִִֶָֹֹ
ֿ לב  עד  ּבא ׁש ּבֹוער  "וההר  ׁשּנאמר : וערפל , ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָענן

הענן, עב  ה ּוא  ערפל  וערפל ". ענן ח ׁש ֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹה ּׁשמים 
הענן" ּבעב  אלי ּבא  אנכי "ה ּנה  ל ֹו: .ׁשאמר  ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

      ©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®
     ©¤´§¦¤½¦¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«

Ó‡˙ ‰k∑ ה ּזה Ì˙È‡.ּבּלׁשֹון Ìz‡∑יׁש ……«ֶַַָ«∆¿ƒ∆ֵ
מ ׂשיחין  ּׁשאחרים  למה  ר ֹואה , ּׁשאדם  מה  ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהפר ׁש

חל ּוק  ׁשּלּבֹו ּפעמים  ל ֹו, מ ׂשיחין ּׁשאחרים  ׁשּמה  ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָל ֹו:
Èzac.מ ּלהאמין  ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk∑ אחד וכת ּוב  ְֲִִַƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒְֶָָ

ÏÂ‡טז Ïa˜e ‡nÚ z‡ ÏlÓ ‰LÓÏ eÓ‡Â«¬»¿…∆«≈«¿ƒ»»¿«≈¿»
:˙eÓ ‡ÓÏÈc ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ ÏlÓ˙Èƒ¿«≈ƒ»»ƒ√»¿»ƒ¿»¿

ÏÈ„aיז È‡ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬¬≈¿ƒ
ÏÈ„e ÈÈ„ ‡˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙‡ ÔBÎ˙È ‰‡qÏ¿«»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»¿ƒ
‡Ïc ÏÈ„a ÔBÎÈt‡ ÏÚ dzÏÁ„ È‰˙cƒ¿≈««¿≈««≈¿ƒ¿»

:ÔeeÁ¿̇

Ïˆ„יח  ˜ ‰LÓe ˜ÈÁÓ ‡nÚ Ì˜Â¿»«»≈»ƒ…∆»≈¿«
:ÈÈ„ ‡˜È Ôn˙c ‡˙ËÈn‡«ƒ¿»ƒ«»¿»»«¿»

Ï‡NÈיט  ÈÏ ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
:ÔBÎnÚ ˙ÈÏÈlÓ ‡iÓL ÔÓ È‡ ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒ¬≈ƒ¿«»«≈ƒƒ¿
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ה ּׁשליׁשי  ה ּכת ּוב  ּבא  סיני". הר  על  ה ' "וּירד  ְִִִֵֵֶַַַַַַָָא ֹומר :

ּביניהם  ד )והכריע  את (דברים  ה ׁשמיע ה ּׁשמים  "מן : ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
ה ּגד ֹולה ": א ּׁשֹו את   הרא הארץ  ועל  ליּסר ּך ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָק ֹול ֹו

ּבּׁשמ  הארץ .ּכב ֹוד ֹו על  ּוגב ּורת ֹו וא ּׁשֹו ּדבר (מכילתא)ים , ְְְִִֶַַַָָָָָָ
ההר , על  וה ּציען ה ּׁשמים  ּוׁשמי ה ּׁשמים  הר ּכין ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָאחר :

א ֹומר : ה ּוא  יח)וכן וּירד "(תהלים ׁשמים  ."וּיט  ְִֵֵֵֵַַַַָ

       ¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ
 ©«£−¨¤«

Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï∑ ׁשּמׁשי ּדמ ּות  ּתעש ּון לא  …«¬ƒƒְֲַַַָֹ
ּבּמר ֹום . לפני ÛÒÎ.(מכילתא)המ ׁשּמׁשים  È‰Ï‡∑ ּבא ְְְִַַַַָָ¡…≈∆∆ָ

ׁשּלא  א ּתי לעמד  ע ֹוׂשה  ׁשא ּתה  ה ּכר ּובים  על  ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹלהזהיר 
ּכסף , ׁשל  לע ׂשֹותם  ׁשּניתם  ׁשאם  ּכסף , ׁשל  ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָיהיּו

ּכאלה ּות  לפני הן ‰Ê.הרי È‰Ï‡Â∑ להזהיר ּבא  ְֱֲֵֵֶַָֹ≈…≈»»ְְִַָ

הרי  אר ּבעה , ע ׂשית  ׁשאם  ׁשנים : על  יֹוסיף  ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלא 
זהב  ּכאלהי לפני ÌÎÏ.הן eNÚ˙ ‡Ï∑: ּתאמר לא  ְֱֵֵֶַָָָֹ…«¬»∆ַֹֹ

מדר ׁשֹות , ּובב ּתי ּכנס ּיֹות  ּבב ּתי ּכר ּובים  ע ֹוׂשה  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָהריני
"לא  נאמר :  לכ ע ֹולמים , ּבבית  ע ֹוׂשה  ׁשאני  ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּכדר

לכם " .תע ׂשּו ֲֶַָ

      ¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ
    §¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨©¨Æ

      £¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«
ÊÓ‰Ó„‡ Áa∑ ּבאדמה על מח ּבר  יבנּנּו ׁשּלא  ƒ¿«¬»»ְְֲִֶֶַָָָָֹֻ

ּבסיס ) אחרת : (נסחה  ּכפיס  ּגּבי על  א ֹו ע ּמּודים , ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּגּבי
מזּבח (מכילתא) חלל  את  ממ ּלא  ׁשהיה  אחר : ּדבר  .ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

חנּיתן  ּבׁשעת  אדמה  ÈÏ.ה ּנח ׁשת  ‰NÚz∑ ׁשּתהא ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ«¬∆ƒְֵֶ
ל ׁשמי  ע ׂשּית ֹו ÂÈÏÚ.ּתח ּלת  zÁÊÂ∑:ּכמ ֹו אצל ֹו, ְְֲִִִִַָ¿»«¿»»»ְְֶ

ב ) מנּׁשה "(במדבר מ ּטה  א ּלא .(מכילתא)"ועליו אינֹו א ֹו ְְֵֵֶֶַַָָָ
מזּבח  על  וה ּדם  "ה ּבׂשר  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מ ּמׁש? ְְְִַַַַַַַָָָָָָעליו

ה ּמזּבח  ּברא ׁש ׁשחיטה  ואין ,"אלהי נח)ה ' .(זבחים ְְְְֱִִֵֵֶַַָֹֹ
EÈÓÏLŒ˙‡Â EÈ˙ÏÚ ּומ ּבקר א ׁשר ∑‡˙ מ ּצאנ. ∆……∆¿∆¿»∆ְְֲִִֶֶָֹ

E˜aŒ˙‡Â E‡ˆŒ˙‡∑ֿ ואת עלתי ל "את  ּפר ּוׁש ∆…¿¿∆¿»∆ְְֵֶֶֶֹֹ
"ׁשלמי.ÈÓLŒ˙‡ ÈkÊ‡ L‡ ÌB˜n‰ŒÏÎa∑ ְֶָ¿»«»¬∆«¿ƒ∆¿ƒ

ׁשם  ׁשּלי, ה ּמפר ׁש ׁשם  להזּכיר  ר ׁשּות   ל א ּתן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹא ׁשר 
מ ּכאן  .עלי ׁשכינתי א ׁשרה  ,'ּוברכ ּתי אלי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'אב ֹוא 

למד  א ּלא א ּתה  ה ּמפר ׁש ׁשם  להזּכיר  ר ׁשּות  נּתן ׁשּלא  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשם  ה ּבחירה . ּבית  וזה ּו ׁשם , ּבאה  ׁשה ּׁשכינה  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּבמק ֹום 
ּבנׂשיאת  ה ּמפר ׁש ׁשם  להזּכיר  ל ּכהנים  ר ׁשּות  ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֹנּתן

העם  את   לבר .ּכּפים  ְִֵֶַַָָָ

    §¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−
      ¨¦®¦©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨

ÌÈ‡ ÁaÊÓ Ì‡Â∑(מכילתא): א ֹומר יׁשמעאל  ר ּבי ¿ƒƒ¿«¬»ƒְִִֵֵַָ
מזּבח  "ואם  מג ': ח ּוץ  ר ׁשּות , ׁשּבּתֹורה  ו'אם ' 'אם ' ְְְְִִִִִֶַַָָּכל 
ּבל ׁשֹון  מ ׁשּמׁש זה  'אם ' הרי ֿ ּלי", ּתע ׂשה  ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָאבנים 
"לא  – אבנים ' מזּבח  ֿ ּלי ּתע ׂשה  'וכא ׁשר  ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָֹ'ּכא ׁשר ':
מזּבח  לבנֹות  עלי ח ֹובה  ׁשהרי ּגזית ", אתהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָתבנה 

ׁשּנאמר : כז)אבנים , וכן (דברים ּתבנה ". ׁשלמ ֹות  "אבנים  ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָ
כב ) ׁשּנאמר :(לקמן ה ּוא , ח ֹובה  ּתלוה ", ּכסף  (דברים "אם  ְֱִֶֶֶֶֶַַָ

ּבל ׁשֹון טו) מ ׁשּמׁש זה  ואף  ּתעביט ּנּו", ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַ"והעבט 
וכן: ב )'ּכא ׁשר '. ּבּכּורים ",(ויקרא מנחת  ּתקריב  "ואם  ְְְְֲִִִִִֵֶַַַ

'אם ' אין , ּכרח ועל  ח ֹובה . ׁשהיא  העמר  מנחת  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹזּו

הם  'ּכא ׁשר ' ּובל ׁשֹון וּדאין, א ּלא  ּתל ּויין ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָה ּלל ּו
ּומכ ּתתן ∑ÈÊb˙.מ ׁשּמׁשים  ׁשּפֹוסלן ּגזיזה , ל ׁשֹון ְְִַ»ƒְְְְְִֶַָָָ

ÈÏÚ‰.ּבברזל  zÙ‰ EaÁ Èk∑מ ׁשּמׁש זה  'ּכי' הרי ְְֶַƒ«¿¿≈«¿»»∆»ְֲִֵֵֶַ
עליה  חר ּב ּתניף  ּפן 'ּדילמא ', ׁשה ּוא  'ּפן' .ּבל ׁשֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָ

‰ÏÏÁzÂ∑ח ּלל ּת ּברזל , עליה  הנפ ּת ׁשאם  למד ּת, הא  «¿«¬∆»ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
דמדות) ג ' אדם ,(פרק  ׁשל  ימיו להארי נברא  ׁשה ּמזּבח  ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבדין  זה  אין אדם , ׁשל  ימיו לק ּצר  נברא  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוה ּברזל 
מ ּטיל  ׁשה ּמזּבח  וע ֹוד , .ה ּמארי על  המק ּצר  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַׁשּיּונף 
לא  , לפיכ ׁשּבּׁשמים . לאביהם  יׂשראל  ּבין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשל ֹום 

ֿ וחמר : קל  ּדברים  והרי ּומח ּבל . ּכֹורת  עליו ּומה יבא  ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

ÔÏÁ„Âכ  ÛÒÎc ÔÏÁc ÈÓ„˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿√»»«¬»ƒ¿«¿«¬»
:ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‰„cƒ¿»»«¿¿¿

„Áaכא  È‰˙e ÈÓ„˜ „aÚz ‡˙Ó„‡ Áa„Ó«¿««¿¿»«¿≈√»»¿≈««
CÚ ÔÓ CL„e˜ ÒÎ ˙ÈÂ C˙ÂÏÚ ˙È È‰BÏÚ¬ƒ»¬»»»¿»¿«¿»ƒ»»
ÈzÎL ˙È ÈL‡ Èc ‡˙‡ ÏÎa CBz ÔÓeƒ»¿»«¿»ƒ«¿≈»¿ƒ¿ƒ

:CpÎ‡Â CÏ È˙ka ÁÏL‡ ÔnzÏ¿«»∆¿«ƒ¿¿ƒ»∆¡»≈ƒ»

˙Èכב  ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz ÔÈ‡ Áa„Ó Ì‡Â¿ƒ«¿««¿ƒ«¿≈√»«»ƒ¿≈
Ô‰˙ÈdÏÚ CaÁ ÌÈ˙ ‡Ï ÔÏÈÒt »¿≈¿ƒ»»¿ƒ«¿»¬«

:dpÏlÁ˙e¿«¿ƒ«

 

            



צי               
מד ּבר ֹות , ולא  ׁשֹומע ֹות  ולא  ר ֹוא ֹות  ׁשאינן ְְְְְֲִֵֶַָָֹֹאבנים 
תניף  "לא  ּתֹורה : אמרה  ׁשל ֹום , ׁשּמּטיל ֹות  ֿ ידי ְְִִֵֶַַָָָָָֹעל 
ּבין  לא ׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשל ֹום  ה ּמּטיל  ּברזל ", ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָעליהם 

ֿ ּכּמה ֿ ֿ אחת  על  לחבר ֹו, אדם  ּבין למ ׁשּפחה , ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָמ ׁשּפחה 
ּפרענּות  ּתב ֹואה ּו ׁשּלא  .וכ ּמה  ְְְֵֶַָָֹֻ

    §Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬
  ¤§¨«§−¨¨«

˙ÏÚÓ ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ∑ּכב ׁש ּבֹונה  ּכׁשא ּתה  ¿…«¬∆¿«¬…ְֶֶֶֶַָ
אשקלונ"ש  מעל ֹות , מעל ֹות  ּתע ׂשה ּו לא  ְֲֲֲִֵֵַַַַַֹל ּמזּבח ,

ּומ ׁשּפע  יהא  חל ּוק  א ּלא  ˙Ïb.ּבלע "ז, ‡Ï L‡‰ ְְְֵֶַַָָָֻ¬∆…ƒ»∆
E˙ÂÚ∑ להרחיב צרי א ּתה  ה ּמעל ֹות  ֿ ידי ׁשעל  ∆¿»¿ְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

ׁשהרי  מ ּמׁש, ערוה  ּגּלּוי ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על  ואף  .ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפסיע ֹותי
הרחבת  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ֿ בד ", מכנסי להם  "וע ׂשה  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכתיב 

ּבהם  נֹוהג  וא ּתה  ה ּוא , ערוה  לג ּלּוי קר ֹוב  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָה ּפסיע ֹות 
ה ּלל ּו אבנים  ּומה  ֿ וחמר : קל  ּדברים  והרי ּבּזיֹון. ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמנהג 
ּתֹורה : אמרה  ּבזיֹונן, על  להק ּפיד  ּדעת  ּבהם  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאין
ּבּזיֹון, מנהג  ּבהם  ּתנהג  לא  , צר ּבהם  ויׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹה ֹואיל 
ּבזיֹונֹו, על  ּומק ּפיד   יֹוצר ּבדמ ּות  ׁשה ּוא   ְְְְְֲִִִֶֶֶַַחבר

ֿ וכ ּמה : ֿ ּכּמה  ֿ אחת  ְַַַַַָָעל 
.סימ יונד "ב  ,פסוקי יתרו ע"ב  פרשת חסלת

˙˙ÈÏbכג  ‡Ïc ÈÁa„Ó ÏÚ ÔÈb„a ˜q˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿«¿ƒ««¿¿ƒƒ»ƒ¿¿ƒ
Ù Ù Ù :È‰BÏÚ C˙ÈÚ∆¿¿»¬ƒ

       

 

                 
     

             

       
         
        

         
         

       
        

          
       

           
         

        
        

       
         

           
         

      
          
         
        
        
        
           
         

         
         

     
        

         
          

      
        
       
          
          

         
        

         
         
          
       
        
         

       
          

          
         
        
       

        

           
         

         
         

          
         

       
       

      
        



























































































































המשך ביאור למס' חולין ליום ראשון עמ' ב



צב

יום ראשון - י"ד שבט
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום רביעי - י"ז שבט
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שני - ט"ו שבט
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח שבט
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז שבט
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט שבט
מפרק צ

עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' שבט
פרק כ

מפרק צז עד סוף פרק קג

לשבוע פרשת יתרו  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 
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שבט  ט "ו  שני יום 
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הנעשית,3. המצוה של  החיות - המצות" מעשה של  "החיות כך : להסביר לכאורה היה אפשר וקיומן", המצוות "מעשה הלשון כפילות
ש"ממה  שליט "א , אדמו "ר כ "ק כאן  מעיר העליון). לרצון (בטלים האתרוג  של  הפיזי  קיומו - "וקיומן" למשל : האתרוג  של  החיות
עושה  שהוא לאדם, ביחס ו"קיום" "מעשה" הביטויים שני  מובאים שלהלן ממה כן" משמע לא המצות ועושה המקיים שבאדם שכתוב
שני הם המצוות, ו"קיום" ש"מעשה" מובן, זו מהערה המצוה. נעשית בו הדבר של  הפיזי  קיומו הוא ש"קיום" משמע לא - ומקיים
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כבר  יושב כשהוא ובתפילין, בטלית לבוש כבר כשהוא בפועל ; ומתקיימת נעשית כבר כשהמצוה - קיום וכדומה; הראש, על  ראש"

ל " קשורה אינה שקיומן מצוות שישנן היא, ב"קיום" שהכוונה אפשר או וכדומה. בהרבה בסוכה, שהדבר (כמו ממשית בעשייה ,"
להבין  יש עדיין אך  המצוה. ו"קיום" "מעשה" הביטויים: שני  הם ואלה עשה"), "כאילו גם שהן ֿ תעשה, ֿ לא במצוות במיוחד  מצוות,
כאן  להשתמש צריך  לכאורה היה "חיות", למלה הכוונה אם - "בו" (המלובש) המלה את גם כמו לגמרי ...), (בטל  "הוא" המלה את

"עושה"? מכן ולאחר "המקיים" להלן: הסדר את הזקן רבנו משנה ומדוע נקבה? ו.4.בלשון מז, רבה בראשית
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המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמ' ב



קי היום יום . . . 

ה'תש"גיד שבטיום רביעי

חומש: בשלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק כא. והנה . . . 52 נבואתם.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

בא כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים, איז, לבד דער ענין פון התעוררות רחמים 
אויף די מקושרים, געווען א עבודה פון דערמָאנען בינו לבין עצמו די מקושרים, און 
אריינטראכטען בענין אהבתם והתקשרותם כמים הפנים, ווָאס דָאס איז מעורר די כחות 
פנימים פון דעם ווָאס מ'טרַאכט וועגען עם, ווי מיר זעהען במוחש, אז מ'קוקט שטַארק 
אויף איינעם מוז ער אקוק טָאן, ווייל די הבטה פנימית איז מעורר דעם עצם הנפש, 

און אזוי איז אויך אין דעם כח המחשבה.

ל ִהְתעֹוְררּות ַרֲחִמים ַעל  ַבד ָהִעְנָין ׁשֶ ּלְ ּמִ ׁשֶ ים, ֲהֵרי  דֹוׁשִ ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ת ֲאבֹוֵתינּו  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ּכְ ֵאֶצל 
ִעְנַין  ּבְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ק  ּוְלִהְתַעּמֵ ַעְצמֹו,  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ִרים  ַהְמקּוׁשָ ַרת  ַהְזּכָ ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ָהְיָתה  ִרים,  ַהְמקּוׁשָ
ָעָליו,  ִבים  חֹוׁשְ ׁשֶ ֶזה  ל  ׁשֶ ים  ִניִמּיִ ַהּפְ ַהּכֹחֹות  ֶאת  ְמעֹוֵרר  ה  ּזֶ ׁשֶ ִנים,  ַהּפָ ִים  ּמַ ּכַ רּוָתם  ְ ְוִהְתַקּשׁ ַאֲהָבָתם 
ָטה  י ַהַהּבָ ּכִ ט,  ב ְלַהֲחִזיר ַמּבָ ָחְזָקה ַעל ָאָדם, הּוא ַחּיָ ּבְ יִטים  ר ַמּבִ ֲאׁשֶ ּכַ מּוָחׁש ׁשֶ ָאנּו רֹוִאים ּבְ ִפי ׁשֶ ּכְ

ָבה. ֲחׁשָ ֹכַח ַהּמַ ם ּבְ ֶפׁש, ְוֵכן הּוא ּגַ ִניִמית ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ֶעֶצם ַהּנֶ ַהּפְ

ה'תש"גטו שבטיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בשלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והרי . . . כז במציאות.

הֹות  ַהּגָ ָנם  ֶיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְלַהֲחִסיִדים,  נֹוַדע  ָבר  ּכְ  – אֹור"  ַה"ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ִני  ׁשֵ ֵחֶלק  יס  ְלַהְדּפִ ׁשּו  ּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ֲאָמִרים,  ַהּמַ ִעם  יֵסם  ַיְדּפִ ר  ֲאׁשֶ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ּבְ ְפִצירּו  ַוּיַ ֲאָמִרים.  ַהּמַ ַעל  ֶצֶדק"  ַמח  ֵמַה"ּצֶ ּוֵבאּוִרים 
ל־  יָסם. ִמּכָ ׁשֹו ְלַהְדּפִ רֹו ּוְמַבּקְ א ְלַבּקְ ֵקן ּבָ ר ְזֵקנֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחלֹם ֲחלֹום, ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק". ַוּיַ ַוְיָמֵאן ַה"ּצֶ
ים  ִהְסּכִ ְוָאז  ַלֲאִביֶהם,  רּו  ַוְיַסּפְ ה  ַהּזֶ ָניו ָחְלמּו ַהֲחלֹום  ִמּבָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ם  ּגַ ר  ֲאׁשֶ ָבר, ַעד  ַהּדָ ֶהְעִלים  ָמקֹום 

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ׁשֵ ְקְראּו לֹו ּבְ ִני, ַוּיִ ֵ הֹוָתיו ּוֵבאּוָריו ַלֵחֶלק ַהּשׁ ם ַהּגָ יס ּגַ ְלַהְדּפִ

ה'תש"גטז שבטיום שישי

חומש: בשלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וכל הצמצומים . . . חשיב ממש.

אאמו"ר אמר: צווישען קעלט און כפירה איז גָאר א דינע מחיצה. עס שטעהט כי 
ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלקות איז פלַאם פייער, לערנען און דאוונען בעדארף מען 

מיט התלהבות הלב, אז כל עצמותי תאמרנה די דברי ה' אין תורה ותפלה.

י ה'  תּוב: "ּכִ ה ְמֹאד. ּכָ ּקָ ה ּדַ ָנּה ְמִחּצָ ין ְקִרירּות ִלְכִפיָרה ֶיׁשְ "ּב[ ָאַמר: ּבֵ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ב,  ל ָצִריְך ִמּתֹוְך ִהְתַלֲהבּות ַהּלֵ ּלֵ ְלֶהֶבת ֵאׁש, ִלְלֹמד ּוְלִהְתּפַ ֱאלֶֹקיָך ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא", ֱאלֹקּות ִהיא ׁשַ

ה. תֹוָרה ּוְתִפּלָ ְבֵרי ה' ּבְ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה" ֶאת ּדִ "ּכָ ׁשֶ
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היום יום . . . קב

ה'תש"גיז שבט, שבת שירהשבת
יָרה. ִ ֵעת ְקִריַאת ַהּשׁ עֹוְמִדין ּבְ

ה ְנִביָאה.  ָ  ַהְפטֹוָרה: ּוְדבֹוָרה ִאּשׁ
חומש: בשלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: פג־פז.
תניא: פרק כב. רק . . . תמיד.

עס איז א מנהג צו עסען שווארצע קַאשע.

חֹוָרה. ְייָסה ׁשְ ָנהּוג ֶלֱאֹכל ּדַ

"ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה".  ּבְ ס  ְדּפָ ַהּנִ י ה'"  ּכִ ֲאָמר "ְראּו  ַמח ֶצֶדק" ַהּמַ ַנת תרכ"א ָאַמר ַה"ּצֶ ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ
ַנת תקס"ה ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי  ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ׁשַ ְך ִלְבנֹו, ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ר ַאַחר־ּכָ ְוִסּפֵ
ְהיֹותֹו  ַנת תקכ"ט ּבִ ׁשְ ר ּבִ ר ִלי, ֲאׁשֶ ְך ָקָרא אֹוִתי ְוִסּפֵ ֲאָמר. ַאַחר־ּכָ ֵקן[ ֶזה ַהּמַ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ם־  ַעל־ׁשֵ ַנת תקט"ז ָאַמר ַהּבַ ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ יד ְלַחְדרֹו ְוָאַמר לֹו: ׁשַ ּגִ מֶעְזִריְטׁש, ָקָרא אֹותֹו ָהַרב ַהּמַ ּבְ
ָנה  ַנת תקכ"א )ׁשָ ׁשְ ַמֲאַמר ַרַז"ל. ּבִ ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו" – ִלְתָנאֹו, ּכְ ב ַהּיָ ׁשָ סּוק "ַוּיָ טֹוב ַמֲאָמר ַעל ּפָ
ם־טֹוב(,  ַעל־ׁשֵ י )ַהּבַ יד – ַרּבִ ּגִ ָבָריו ָהַרב ַהּמַ יְך ּדְ ם־טֹוב( ָהָיה ֶאְצִלי – ִהְמׁשִ ַעל־ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ַאֲחֵרי ִהְסּתַ
ל ָמקֹום". ְוַהּיֹום ָהָיה ֶאְצִלי מֹוִרי  ָברֹו – ׁשֶ ין ְרצֹונֹו – ְולֹא ּדְ ִעְנַין "עֹוׂשִ אּור ּבְ ֲאָמר ְוהֹוִסיף ּבֵ ְוָאַמר ַהּמַ
ַנֲהָרא,  ַנאי  ּגִ ִעְנַין  ּבְ אּור  ּבֵ ְוהֹוִסיף  ֵקן,  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ִלְפֵני  ֲאָמר  ַהּמַ יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ְוָאַמר  ֲאָמר.  ַהּמַ ַלֲחֹזר 

ִעְנַין ְקִריַעת ַים סּוף. הּו ּכְ ּזֶ ׁשֶ

י  יד, ַוֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ּגִ ם־טֹוב, ָהַרב ַהּמַ ַעל־ׁשֵ ַמח ֶצֶדק": ַהּיֹום ָהיּו ֶאְצִלי ַהּבַ ם ַה"ּצֶ ְוִסּיֵ
ִסְגנֹונֹו. – ֲאָמר ּבְ ֵקן[, ְוָכל ֶאָחד ָאַמר ִלי ַהּמַ ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ַעם,  ַהּפַ עֹוד  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֶאת  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ָקָרא  עֹות  ׁשָ ֵאיֶזה  ֲעבֹור  ּכַ
ֲאָמר. אּור ַעל ַהּמַ ְוָאַמר ְלָפָניו ּבֵ

ה'תש"גיח שבטיום ראשון

חומש: יתרו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק כג. ועם . . . כח בעולמות.

יֶהם"  רּוׁש "ּוַמְרֵאיֶהם ּוַמֲעׂשֵ ר ַהּדְ י ]ַמֲהַר"ׁש[, ֲאׁשֶ ר ִלְבנֹו ֲאדִֹני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
לֹו ֶאת  ַעת ַקּבְ ׁשְ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ּבִ ּגִ ָאַמר ָהַרב ַהּמַ רּוׁש ָהִראׁשֹון ׁשֶ ת ִיְתרֹו – הּוא ּדְ ָרׁשַ – "ּתֹוָרה אֹור" ּפָ
י ָהַרב ְמַנֵחם מֶעְנְדל ֵמהָארָאדָאק  ֵקן ִמּפִ נּו ַהּזָ ָמעֹו ַרּבֵ ר ׁשְ ִפי ֲאׁשֶ בּועֹות תקכ"א – ּכְ ָ יאּות – ַחג ַהּשׁ ׂשִ ַהּנְ

י ִסְגנֹונֹו. רּוׁש ַעל ּפִ ֵאר ַהּדְ נּו ּבֵ ַרּבֵ אֹותֹו ַמֲעָמד, ַרק ׁשֶ ָהָיה ּבְ ִרי ָהָאֶרץ' – ׁשֶ ַעל 'ּפְ – ּבַ

ה'תש"גיט שבטיום שני

חומש: יתרו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן נקרא' . . . 56 כגוף לנשמה.

מצות־עשה הראשונה, ובל' הרמב"ם "לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא כל נמצא 
כו' וידיעת דבר זה מ"ע וכמ"ש אנכי ה"א", היא מצות המוח והשכל, והיינו דהגם 
דכל אחד ואחד מישראל הוא מאמין בה' באמונה פשוטה ולבבו תמים עם ה', חובת 
המוח והשכל להביא אמונה זו בידיעה והשגה, וזהו "לידע שיש שם מצוי ראשון", ער 
זָאל דָאס וויסען בהשגה והבנה דוקא, וכמ"ש דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם, 

וכתיב: וידעת היום גו'.
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קג היום יום . . . 

ל ִנְמָצא כּו'  ם ָמצּוי ִראׁשֹון ַמְמִציא ּכָ ׁש ׁשָ ּיֵ "ם: "ֵליַדע ׁשֶ ה ָהִראׁשֹוָנה, ּוִבְלׁשֹון ָהַרְמּבַ ִמְצַות־ֲעׂשֵ
ֲהַגם  ֶכל, ְוַהְינּו ּדַ תּוב ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹקיָך", ִהיא ִמְצַות ַהּמַֹח ְוַהּשֵׂ ּכָ ה, ּוְכמֹו ׁשֶ ָבר ֶזה ִמְצַות ֲעׂשֵ ִויִדיַעת ּדָ
ַהּמַֹח  חֹוַבת  ה',  ִעם  ִמים  ּתָ ּוְלָבבֹו  ׁשּוָטה  ּפְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ה'  ּבַ ַמֲאִמין  הּוא  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּדְ
ָגה  ַהּשָׂ ַדע ֹזאת ּבְ ּיֵ ם ָמצּוי ִראׁשֹון", ׁשֶ ׁש ׁשָ ּיֵ ָגה, ְוֶזהּו "ֵליַדע ׁשֶ יִדיָעה ְוַהּשָׂ ֶכל ְלָהִביא ֱאמּוָנה זֹו ּבִ ְוַהּשֵׂ

ֵלם", ּוְכִתיב: "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ּגֹו'". ֵלב ׁשָ ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו ּבְ תּוב "ּדַ ּכָ ְוָקא, ּוְכמֹו ׁשֶ ַוֲהָבָנה ּדַ

ה'תש"גכ שבטיום שלישי

חומש: יתרו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכן הלבוש . . . 56 ימיהם.

הֹות אשר"י" – ְנִטיַלת ָיַדִים  י "ַהּגָ ָביו: ַעל ּפִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
יַח  ָמתֹו־ֵעֶדן( – ּוַמּנִ י – )ַמֲהַר"ׁש ִנׁשְ ה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ן ָהָיה עֹוׂשֶ ָעִמים ְרצּופֹות, ּכֵ ִלְסעּוָדה ג' ּפְ

י ָיָדיו. ּתֵ ף ׁשְ ְפׁשֵ ָמאִלית ּוָבֶזה ְמׁשַ ַכף ָידֹו ַהּשְׂ ִפיָכה ַהג' ְמַעט ַמִים ּבְ ְ ִמּשׁ

שבת 
קודש

אגרות קודש
 ב"ה,  ט"ז שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבה מיום 1/16. ושאלתה - במה להאמין בדרך שבה חונכה שנים, או 

במה ששמעה מפלוני בשני ערבים.

יודעת, אשר החינוך אינו  בודאי שמעה כמה פעמים הביטוי, חזרה אל המקורות, כן בודאי 

עוסק בשטח אפס וריק, כיון שכל אחד ואחת, גם קודם התחלת החינוך, יש בו כמה ענינים המושרשים 

בנפשו, ענינים שפנימיות הנפש הוא מקורם, ולא עוד אלא שדוקא ענינים אלו אין בכח החינוך לשנותם, 

כי אם רק לכסות עליהם למשך זמן ארוך או קצר, וכמה ראיות על האמור, בחכמת החינוך, במדע 

הרפואה הביאולוגיא וכו'

"חינוך" שלא ארך כלל  דבור קצר  רואים לפעמים תכופות אשר הופעה חד פעמית או  ולכן 

וכלל, משנה את האדם שינוי עיקרי, והטעם הוא מפני שהאדם לא הי' זקוק אלא לסיבה שתסיר דבר 

המכסה על הנמצא לפני זה בפנימיות נפשו.

הכתוב לעיל הוא מענה על שאלתה, במה עלי' להאמין, כי זה עצמו שנתרשמה כל כך ממה 

ששמעה אך במשך של שני ערבים, הוכחה למה שהודיעונו חכמנו ז"ל זה אלפי שנים, שכל ישראל הם 

וחיצוניים,  זרים  דברים  ידי שכבה של  על  בני מאמינים, אלא שלפעמים האמונה מכוסה  מאמינים 

ואשרי חלקם של כל אחד ואחת, שהוסרה השכבה בהקדם ועומד על האמת ושב אל מקורו.

תקותי אשר שורותי האמורות אף כי מעטות בכמות בערך חשיבות הענין, תספיקנה להארת 

הענין, וינעם לי להתבשר טוב בהאמור.

בברכה

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב. בעת רצון יזכירו את אמה שתליט"א על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע להמצטרך לה.



קד            

ה'תשע''ט  שבט י"ד ראשון יום  ?       

        
           

 
צדק ' 'צמח בשו"ת  קכ "ה)כתב  סי ' קרוכמל , אשה(להרמ"מ :

כיון  בכור, בן לה ונולד  לוי  בת או כהן בת  היא  אם שספק 

זה שאין ואף  בפדיון. חייב  בנה  אין ישראלית  היא  אם  שספק 

או  כהנים  ולא  ישראלים  הם העולם  רוב  שהרי  שקול , ספק 

הרוב  אחר בממון הולכים שאין  כשמואל הלכה הרי לוויים ,

א) מו , .(ב"ק

עטלינגר הגר"י ק"ד )אך סי ' ציון  בנין  כזה(שו "ת שבמקרה סובר 

מכמה בפדיון זה  בכור לחייב  ויש  הרוב , אחר  הולכים  כן

טעמים:

התוס ' מדברי דיני )א . ד "ה ב, ג, גמור(סנהדרין  שברוב  משמע 

והישראלים בממון, אף  הרוב  אחר הולכים  שמואל לפי  גם

גמור . רוב  הם  והלוויים הכהנים  לעומת

בממון  דנים  כאשר רק  הרוב  אחר בממון הולכים  אין ב .

לגביו, הוחזק  והרוב  איסור גם בו שיש  במקרה  אבל בלבד,

והרי הרוב , שהוחזק  כיון וכאן בממון. גם  הרוב  אחר הולכים

האסורות לנשים נישואין היתר  לענין ישראל  בחזקת  הוא 

בפדיון. וחייב  לממון גם  הרוב  מועיל  לכהן,

נאמר הרוב : אחר שהולכים תורה חידשה  הבן בפדיון ג.

עשר שנים  עד הרי  ולכאורה , תפדה ". חודש מבן  "ופדויו

פטור טריפה  ובכור 'טריפה', הוא שמא לחשוש  יש  חודש

יז )מפדיון הל ' גזירת(לעיל  הבן שבפדיון לומר בהכרח אלא  ?

הרוב . אחר שהולכים  היא  הכתוב 

ה'תשע''ט  שבט ט"ו שני יום  ?      

      
       
        
         

         
מאחר כי  אומרים יש  ראשונים. נחלקו ההיתר בטעם 

מפני אותה התירו מדרבנן, היא  הזה בזמן השמיטה  ומצות

זורעים היו לא אם השדות לבעלי  נגרם שהיה ממון הפסד 

עליהם  המוטל המס  את  לשלם  כדי  א)אותן כו , סנהדרין  .(רש "י 

יוכלו  לא  שמא נפש , פיקוח מחמת הוא שההיתר  אומרים  ויש 

ויהרגם  למלך המס  את הב')לפרוע  בתירוץ שם, .(תוספות

מדרבנן  איסור על לעבור  התירו הראשון הטעם ולפי 

הרדב "ז כדעת לא  ממון, הפסד קמה)משום  ח"ד , שכשם(שו "ת

איסור על לעבור לא כדי  ממונו כל להפסיד אדם שחייב 

במקום הנמצא  ולכן דרבנן. איסור לגבי גם  כך דאורייתא

לתת עליו מדרבנן, האסורים מאכלים אלא יד בהישג שאין

מבואר כאן  ואילו היתר. דבר  שימצא עד  ממונו כל  את 

מדרבנן. שביעית איסור  על  לעבור התירו ממון הפסד שמשום 

ממון  הפסד על  מדובר  זו בהלכה כי  לדחות  אפשר  אך 

שמיטה איסור התירו חכמים  ולכן הציבור לכלל  נגרם שהיה

הופקע  לא  האיסור  יחיד, של הפסד במקום אך מדבריהם,

ממונו כל  את יפסיד אם אפילו עליו לעבור הלוי ואסור  (שבט

קנח) .ג,

הדין  על הוסיף  שהרי  כן לומר אין הרמב "ם בדעת  ואמנם

בגמרא השדות)המבואר  בעלי  על  המוטל  המס מי(של  "וכן וכתב 

    שאף ומפורש  עושה". זה  הרי  ...

ראייה מכך אין עדיין אך התירו. יחיד  של הפסד  במקום 

הוא שההיתר  השניה  כדעה סובר שהרמב "ם יתכן כי  גמורה,

ממון הפסד משום  ולא נפש  פיקוח שם)משום  הלוי  .(שבט

ממון  הפסד  משום  אינו כאן ההיתר טעם  כי  שביארו ויש 

והתירו  מלכות ', 'שלום משום  אלא  נפש  פיקוח משום  לא ואף 

היחסים שמירת  לצורך מדבריהם  איסורים  על לעבור חכמים 

שתי בין החילוק  מבואר ובכך  השלטון. עם התקינים

הוא ההיתר הראשון  שבמקרה  הרמב "ם  שהביא הדוגמאות

מחמת הוא  ההיתר השני  ובמקרה  מלכות', 'שלום משום 

נפש  נ )פיקוח ב, דבר  משיב .(שו "ת

ה'תשע''ט  שבט ט"ז שלישי יום        

      
          

  
הארץ ' לב)ב 'תורת  ס"ק חינוך '(פ"ח מה'מנחת  (מצוה הביא

ולאשכט) מ'לאכלה , נלמד שביעית פירות  והפסד  שהיות 

ובפחות אכילה שיעור שהוא ב 'כזית' הוא  האיסור להפסד',

שיעור'. 'חצי  מדין אסור מכזית 

כתב  מגדים ' ה'פרי שחיטה)אך  להל ' אכילה(בפתיחה ששיעור

במניעת או מצוה  באכילת  רק  נאמר ב 'כזית' התורה  בכל 

תלוי הדבר  זה  ולפי  רשות . באכילת  ולא איסור , אכילת

לדעת מצוה. היא  שביעית  פירות  אכילת  האם בשאלה 

ג)הרמב "ן מצוה הרמב"ן  שמנה פירות(מ"ע לאכול עשה  "מצות

וכיון  לאכלה", לכם  הארץ  שבת והיתה שנאמר שביעית ...

ממיעוטו  הנלמד גם  'כזית', הוא  'לאכלה' מצות  ששיעור

מגילת(הפסד ) (ראה הרמב "ם לדעת ואילו 'כזית '. שיעורו

רשות  אלא  עשה  מצות אינו ש 'לאכלה ' קדושת אסתר), (שלמרות

לאכלם) רשות ניתנה שיעורהפירות לה  אין רשות  שאכילת כיון  ,

'כזית'. אינו שביעית פירות  להפסיד האיסור גם 'כזית',



קה             

וכתב  חינוך ' ה 'מנחת הרמב"ן ):וחזר שמנה מ"ע הספר , אף (בסוף

להפסיד האיסור  'כזית ', שיעורם  בתורה אכילה  שאיסורי

ונאסר באכילה, תלוי ואינו עצמו בפני  עומד שביעית פירות 

מ'כזית'. פחות אף 

בפחות אף  הוא  מ'לאכלה' הנלמד שהמיעוט ראיה  ומביא 

הגמרא  ממשמעות א)מ'כזית', נב, מדברי(קידושין  המוכיחה

שהמיעוט  שביעית , בפירות אשה לקדש  שאפשר  המשנה

אחר' לדבר  'ולא הפסד )'לאכלה', השימוש(סחורה, את  מיעט לא 

אשה  לקידושי  שביעית  הב')בפירות בפירוש  המקדש , ד "ה שם .(רש "י 

משיעור בפחות חלים אינם  מ 'לאכלה' הנלמדים איסורים ואם 

בשיעור רק  שביעית  בפירות לקדש  שאפשר  לחלק  יש  'כזית ',

 (פרוטה לקדש(ושווה אפשר אי  כזית בשיעור אבל  ,

מ'לאכלה ' שנתמעט  בפירות כיון  לקדש  שאפשר  הגמרא משמעות (והרי 

שיעור ) בכל  ?שביעית

מ 'לאכלה' הנלמדים שהאיסורים  מכאן הפסד )אלא  (סחורה,

מ'כזית'. בפחות אף  ונאסרו 'אכילה', שיעור לפי  נקבעו לא 

ה'תשע''ט  שבט י"ז רביעי יום          

      
      
          
         

          
קנסו  למקום , ממקום שביעית  פירות  שהעבירו חמרים 

שביעית  בקדושת קדוש  יהיה  ששכרם  רק חכמים להוציאו  (ומותר 

שביעית) כפירות ושתיה הקודמת לאכילה ובהלכה  נפסק (הי "ב).

שכרו  היום, ירק  לי ולקט  זה איסר  לך  הא לפועל "האומר

שביעית". כדמי  שכרו להיות  הפועל את  קנסו ולא  מותר...

בגמרא מבואר ההלכות  שתי  בין ההבדל סב,ועל זרה (עבודה

שאין ב) פועל  חכמים, אותם קנסו – מרובה  ששכרם  חמרים :

קנסו. לא מרובה  שכרו 

התוספות חמרין )וביארו שכר(ד "ה לקבל  מותר אמנם  :

קנסו  חכמים אך שביעית, בפירות  הנעשית  ממלאכה טרחה 

שכרם כי  שביעית בקדושת  קדוש  יהיה ששכרם החמרים  את 

שביעית . בפירות האסורה ל'סחורה ' דומה זה והרי  מרובה

ל 'סחורה'. דומה  ואינו  מועט הפועל  שכר ואילו

השולחן' ה 'פאת  פירש  הרמב "ם ס"ק ובשיטת פ"ז  שביעית (הל '

שביעיתלה) בפירות  עושים  שהחמרים כתב  הרמב "ם :

שביעית כי'מלאכת  מדאי', יותר  'שהביאו היינו  ,'

לביתו  מהם  להביא  ואסור שביעית פירות את להפקיר צריך 

ביתו לבני  למאכל  שזקוק  ממה  פ"ד יותר לעיל  האמור  (כשיעור 

אותם הכ "ד ) קנסו אסורה , מלאכה  שעשו וכיון אינם . החמרים (ואם

רידב"ז  הגהת - מרובה שכרם אם אפילו  אותם קנסו  לא אסורה, מלאכה עושים

שם) השולחן  ירק ב'פאת מעט המלקט פועל  כן שאין מה  ('כדי .

אותן.חייו ') קנסו לא  – מותרת מלאכה  שזו 

אחרונים כתבו אנשי אך  תוס' קנס. ד "ה שם זרה עבודה חיים (תורת

מ|"ד ) פ"ח שביעית הפועלשם ששכר  "מפני  הרמב "ם  מלשון כי 

בו  קנסו לא מעט   הפועל שמלאכת  משמע  ,"

קנסוהו  ולא  בו הקילו חייו' 'כדי  ששכרו משום ורק  אסורה

קנסו  חייו' מ'כדי  מרובה ששכרם  החמרים  את  ואילו  חכמים 

שבועה בדיני  מצינו וכן אסורה . מלאכה  שעשו על  חכמים 

א) מה, שכרו (שבועות ויקבל שישבע  לשכיר חכמים שהקילו

הבית שכרו )מבעל  וליטול  להישבע יכול  התובע אין  התורה שמן  (אף

חייו'. כדי  'משום

ה'תשע''ט  שבט י"ח חמישי יום  ?    

       
          

     
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.

דין! לבית דווקא ולאו ואחד אחד לכל מסור

בספר מפירושו כאן בו חזר  שהרמב "ם  שכתבו יש  ולכן

רש " כדעת  ומפרש  ב)י 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  מעבודת   אך תעשה", לא על ועבר 

יובל הט"ו )לגבי  על(להלן  רק  אלא  עשה  על שעובר הזכיר לא 

דין  בית על  רק  מוטלת המצותֿעשה 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

ֿ תעשה  לא מצות  על רק  עובר בקרקע  עמ'העובד ב המלך  (מצות

.ר )



קו            

ה'תשע''ט  שבט י"ט שישי יום          

       
        

          
   

חיוב  היה  ובגבעון בנוב  בשילה , עמד כשהמשכן האם

לרגל? לעלות

הרמב "ן ח)לדעת  יב, המנוחה(דברים 'אל באו שלא זמן  כל ,

הנחלה' א)ואל קיט, זבחים ירושלים", זו  נחלה שילה, זו  היה("מנוחה לא

לעלות . חיוב 

יפות ' לט)וה'פנים  כט, השנים(במדבר  עשרה  שבארבע  כתב 

היה לא  וגבעון , בנוב  כשהיו  וכן הארץ , את  וחילקו שכבשו

בשנה פעמים "שלוש  נאמר בתורה כי  לרגל לעלות  חיוב 

בירושלים . הבחירה  בית  היינו יבחר", אשר במקום  יראה ...

שמואל  בספר נאמר  שילה  ג)ובמשכן א, ההוא(א, האיש  "ועלה 

בשילה", צבאות  לה' ולזבוח להשתחוות  ימימה  מימים  מעירו

" שעלה רד "ק  ופירש  "( רגל בכל  ה 'תרגום '(ולא אך .

מזמן עולה  ש "היה  פירשו ורש "י  בכל היינו  ,"

.רגל

סולובייצ 'יק  הגרי "ז יא)וגם  עמ' מא, התורה שבנוב (קול  חילק ,

עליה מצוות  היתה  בשילה  אבל לרגל  לעלות נצטוו לא  וגבעון

מהכתוב  וראיה ג)לרגל , קכב, כעיר(תהלים הבנויה  "ירושלים 

שיבנה המקדש  שבית רש "י : ופירש  יחדו". לה  שחוברה

זו  הכתוב  שדימה  וכפי  שילה , כמשכן יהיה בירושלים שלמה

ירושלים)לזו  זו  נחלה שילה זו  מנוחה - הנחלה" ואל  המנוחה וכמו ("אל  ,

מצוה(בשילה)ששם תהיה  בירושלים גם כך שבטים ", "עלו

לרגל . לעלות 

אורה' ב)וה 'קרן קטז , שחיוב (זבחים הרמב "ם מדברי  מדייק 

והמקום בירושלים  המקדש  שנבנה קודם  גם היה  לרגל עליה 

בהלכה שהרי  המשכן. את  שהעמידו במקומות היה  המקודש

אליו  וחוגגין  לה '... בית לעשות עשה  "מצות כתב  הקודמת

העמידו  לארץ  שכשנכנסו ממשיך  וכאן בשנה ", פעמים שלש 

ולגבעון  לנוב  באו ומשם  בשילה, כך ואחר  בגלגל המשכן את 

בהבאת בשנה , פעמים  שלוש  לחגוג המצוה  לקיים יש  ובהם

חגיגה . ושלמי  ראיה  עולת 

ה'תשע''ט  שבט כ' קודש  שבת        

       
          

   
עמדין הגר"י  פרנקל )ותמה במהד ' הליקוטים בספר  :(הובא

הלכה  עניני  רק  מביא ה'יד' בספר 'הלכתא הרמב "ם (או 

הארון למשיחא') נגנז החורבן שבזמן בעובדה יש  הלכה ואיזו ,

יהודה  רבי  לדעת  ועוד: ב)במטמוניות ? נג, אכן (יומא הארון ,

נקט  ומדוע  לבבל , הוגלה הארון אליעזר  רבי  לדעת  אך נגנז ,

נגנז? שהארון כדעה  הרמב "ם

ומבאר:

להלן  פסק  הט"ו )הרמב "ם קידשה(פ"ו  ראשונה שקדושה 

המקדש למקום הנכנס  גם ולכן לבא , לעתיד וקידשה לשעת 

כרת  חייב  הזה  בזמן בזמן בטלה המקדש  שקדושת הראב"ד  כדעת (שלא

לומרהזה) ויש  זו . היאשהלכה בטלה , לא הבית שקדושת 

הוגלה הארון אם  כי  נגנז, במקומו שהארון לקביעה  בהתאם

כרת . חייב  אינו לשם  והנכנס  בטלה  המקום  קדושת לבבל ,

שלמה' כאן )וב 'יריעות ביהב"ח הוסיף :(הל '

הי "ב)בירושלמי  פ"א קרבנות(מגילה להקריב  שהאיסור  נאמר 

בפנים נמצא  הארון כאשר הוא ולמקדש  למשכן מחוץ  בבמות 

"וכגון  הבמות הותרו שם, קבוע  אינו וכשהארון  המזבח, אצל

יערים " בקרית  הארון שהיה  וגבעון, נוב  שם)בימי  העדה .(קרבן 

בבמות הקרבה  נאסרה המקדש  בית שנבנה  פ"א ולאחר  (לעיל 

הלכה ה"ג) הט"ו )ונפסקה  פי "ט מעה"ק לאחר(הל ' הזה, בזמן שגם

ואסור עומדת  במקומה  הקדושה המקדש , בית שנחרב 

שהארון  בהכרח כן , ואם  למקדש. מחוץ  בבמות להקריב 

כשהארון  רק  הוא הבמות איסור שהרי המקדש  במקום נמצא

הוא המקדש במקום  ונגנז, שלמה שבנה  והארון בפנים .

שבגמרא  מכך גם וכמובן שם)נמצא . נגנז (יומא שהארון למדו

המקדש לבית הארון הכנסת  את המתאר מהפסוק  במקומו

הזה " היום עד שם  ח.ח)"ויהיו א, נגנז (מלכים שהארון היינו ,

החורבן  לאחר גם  במקומו  הזה').ונשאר היום ('עד 

המקדש . בבית  נגנז שהארון זו עובדה הרמב "ם  מביא  ולכן

החסד ויתרון המעלה אשר האלוקים עשה את האדם ישר הולך בקומה זקופה הוא, דהגם שהולך על הארץ, מכל־מקום הוא רואה את 
השמים, לא כן בהולך על ארבע, דאינו רואה אלא את הארץ.

היום יום יג שבט
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   1 
לכהן.1) והקיבה והלחיים הזרוע  ליתן שמצותֿעשה יבאר

או  כלאים בהמת ונפדו. להקדשן קבוע  מום שקדם הקדשים
כהנים  של או שביעית, פירות בהמת או שותפין בהמת
שנתגייר  גר הכהן. עם והמשתתף  ולכהן, לגוי  השוחט  ולוים.
מתנותיה. הורמו שלא ובהמה שחוטה, בהמה לו והייתה
כהן. בו שאין ומקום מתנות, בה והיו לחבירו בשר השולח 
לחיים  זרוע  ואיזהו כהנים, לשני  המתנות ליתן הרוצה
אותם  מזכה ואם המתנות. את לאכול הכשר הוא מי  וקיבה.
בפיו. לישראל ישאל או המנות, הכהן יחטוף  אם לישראל.

.‡Ô‰kÏ ‰B‰Ë ‰Ó‰a ÁBÊ Ïk ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2 ƒ¿«¬≈ƒ≈»≈«¿≈»¿»«…≈
ËtLÓ ‰È‰È ‰ÊÂ :Ó‡pL ,‰w‰Â ÌÈÈÁl‰Â ÚBf‰«¿«¿«¿»«ƒ¿«≈»∆∆¡«¿∆ƒ¿∆ƒ¿«
˙BzÓ ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡˜p‰ Ì‰ el‡Â .ÌÈ‰k‰3. «…¬ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿»»«»

‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,„ÈÓz ˙‚‰B BÊ ‰ÂˆÓeƒ¿»∆∆»ƒ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…
˙Èa‰ ÈÙa4‰ˆeÁa ÔÈa ı‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎe ; ƒ¿≈««ƒ¿»»≈»»∆≈¿»

ÔÈLc˜Óa ‡Ï Ï‡ ,ÔÈlÁe ;ı‡Ï5. »»∆¿Àƒ¬»…¿À¿»ƒ

נותנין 2) שאין יונתן רבי  אמר קל: שבחולין פי  על אף 
שהן  המשנה כדברי  רבינו סתם - הארץ  עם לכהן מתנה

כהן. לכל לכהן 3)ניתנות "ונתן הפסוק : לפי  כן נקראות
(רדב "ז). והקיבה" והלחיים בהם 4)הזרוע  נזכר לא שהרי 
בביכורים. שנזכר כמו בית תלמוד 5)בתורה שם: במשנה

הכהן  לאהרן שלמים) של ושוק  (חזה אותם "ואתן לומר:
בעניין, שאמור מה אלא (לכהן) לו אין עולם", לחק  ולבניו

וקיבה. ולחיים זרוע  ולא ושוק , חזה רק  כלומר:

.ÔLc˜‰Ï Úe˜ ÌeÓ Ì„wL ÌÈL„w‰ Ïk6ecÙÂ »«√»ƒ∆»«»«¿∆¿≈»¿ƒ¿
˙BzÓa ÔÈiÁ 7ÔLc˜‰Ï BÚ ÌeÓ Ì„˜ Ì‡Â ;8, «»ƒ¿«»¿ƒ»«≈¿∆¿≈»

ÌeÓ Ì‰a „ÏB Ck Á‡Â ÌÈÓÈÓz ÔLÈc˜‰L B‡9, ∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿««»«»∆
˙Bzn‰ ÔÓ ÔÈeËt el‡ È‰  ecÙÂ10. ¿ƒ¿¬≈≈¿ƒƒ««»

נתפסה 6) שלא קבוע , מום בהם היה כשהקדישם כלומר,
דמים. קדושת אלא הגוף , קדושת שלא 7)בהם שכיוון

כחולין  הם הרי  שנפדו כיוון דמים, קדושת אלא בהם נתפסה
ועבודה. בגיזה אז מותרים הם שהרי  שדינם 8)גמורים,
פדיונם. לאחר אף  ועבודה בגיזה קבוע .9)להיאסר

בהם 10) נותר שנפדו לאחר ואף  חמורה, שקדושתם כיוון
ועבודה. גיזה איסור

.‚BÎa ˜ÙÒ11„ˆ ÏkÓ ˙BzÓa iÁ 12Ì‡L : »≈¿«»¿«»ƒ»«∆ƒ
ÂÈ˙BzÓ  BÎa BÈ‡ Ì‡Â ,Ô‰kÏ Blk  ‡e‰ BÎa¿À«…≈¿ƒ≈¿«¿»

ÌÈLa ˜tzÒ Ì‡Â .Ô‰kÏ13„Á‡‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ , «…≈¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿»««…≈»∆»

ÈÓk e‰e‡OÚ ;˙Bzn‰ ÔÓ eËt ÈM‰ È‰  ˜ÙqÓƒ»≈¬≈«≈ƒ»ƒ««»¬»¿ƒ
B˙e Ô‰k‰ Ba ‰ÎfL14ÂÈÏÚÏ BÓeÓa15˜ÙÒ Ï‡ . ∆»»«…≈¿»¿ƒ¿»»¬»¿≈

OÚÓ16ÌB˜Ó ÏkÓ eËt 17BÁÓ ‡ÈˆBn‰L , «¬≈»ƒ»»∆«ƒ≈¬≈
‰È‡‰ ÂÈÏÚ18. »»»¿»»

ולא 11) ונקבה, זכר שילדה ביכרה שלא ברחל והמדובר
הנקבה. או הזכר תחילה, יצא מי  ממה 12)ידוע  כלומר,

קדם 13)נפשך. שלא אפשר שאי  זכרים שני  שילדה וכגון
הכהן  ראשון, יצא מהם איזה ידוע  ואין והואיל מהם. אחד

בכור. ספק  והשני  הכחוש, את שהכהן 14)נוטל שכיוון
הראשון. כחליפי  השני  את עשו מספק , אחד לקח 

מתנותיו 15) בכור אינו ש"אם בלבד אחד צד אלא כאן שאין
איננו  לכהן" כולו הוא בכור "שאם השני  הצד אבל לכהן",

לישראל. שמכרו כיוון לכהן 16)כאן, שאין בהמה מעשר
לבעליו. כולו אלא בו באחד 17)חלק  נסתפק  בין כלומר,

בשניים. נסתפק  שאם 18)ובין צד, מכל לחייבו שייך ולא
לבעלים. כולו - הוא מעשר

.„dÓeÓa ‰ÏÒÙpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a19˙iÁ dÈ‡Â ∆¡«»»ƒ∆ƒ¿¿»¿»¿≈»«∆∆
˙Á‡ elÙ‡ ,˙BÁ‡ ˙BÓ‰a ‰Ú˙pL ˙BzÓa¿«»∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈¬≈¬ƒ««

Á‡Ï Ô‰Ó ‰Ó‰a ÏkL ÔÓÊa ,‰‡Óa20Ôlk  ¿≈»ƒ¿«∆»¿≈»≈∆¿«≈À»
ÔÈeËt21BÁÓ ‡ÈˆBn‰Â ,˜ÙÒ „Á‡Â „Á‡ ÏkL ; ¿ƒ∆»∆»¿∆»»≈¿«ƒ≈¬≈

 Ìlk ˙‡ ËÁBM‰ ‡e‰ „Á‡ ‰È‰ .‰È‡‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»»»∆»«≈∆À»
„Ïa Ô‰Ó ˙Á‡ ˙BzÓ ËBt22. ≈«¿««≈∆ƒ¿«

שהקדישה.19) לאחר מום בה שנולד כלומר,20)כלומר,
אחר. לאדם שייכת בהמה לבוא 21)שכל יכול הכהן שאין

בבהמת  לכהן אין שהרי  בבכור, כמו צדדין משני  עליו
כלום. בהמת 22)קדשים (היא הבהמות מן אחת שהרי 

פטורה. הנ"ל) הקדשים

.‰‰Ó‰a ‡l‡ ˙BzÓa iÁ ÔÈ‡23‰B‰Ë24 ≈«»¿«»∆»¿≈»¿»
‰O Ì‡ BL Ì‡ :Ó‡pL ;„Ïa25‡a‰ ÌÈ‡Ïk . ƒ¿«∆∆¡«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ«»

ÊÚÂ OkÓ26˙BzÓa iÁ 27ÈBk‰Â .28Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆∆»≈«»¿«»¿«««ƒ
epnÓ ÔÈLÈÙÓ  ˜ÙÒ ‡e‰L29˙Bzn‰ Ïk30. ∆»≈«¿ƒƒƒ∆»««»

Èˆ31ÊÚ‰ ÏÚ ‡a‰32ÈˆÁa iÁ „Ïe‰  ‰„ÏÈÂ ¿ƒ«»«»≈¿»¿»«»»«»«¬ƒ
˙BzÓ33.‰O ˙ˆ˜Ó elÙ‡  ‰O Ì‡ :Ó‡pL ; «»∆∆¡«ƒ∆¬ƒƒ¿»∆

˙Bzn‰ ÔÓ eËt „Ïe‰  ‰iv‰ ÏÚ ‡a‰ LÈz34. «ƒ«»««¿ƒ»«»»»ƒ««»

עוף .23) ולא חיה טמאה.24)ולא זה 25)ולא אין
הבא  שכלאיים שאמרו ממה ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש
פטורה  שחיה הרי  המתנות. מן פטור הצבייה ומן התייש מן

המתנות. שני26)מן שהן אלא טהורות, בהמות ששתיהן
והלחיים 27)מינים. הזרוע  רבנן, "תנו שם: ברייתא

שם: הביאו אחרת וברייתא ובכוי ". בכלאיים נוהגים והקיבה
ולא  בתורה כתוב  להיות צריך היה כך (כלומר, שור דתניא,
הכלאיים. את לרבות שור", "אם לומר תלמוד מה יותר),

ברייה 28) שהוא רבינו, ודעת בהמה, ספק  חיה ספק  שהוא
עצמה. לכהן.29)בפני  ונותנים מפרישים כלומר,
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חציין.30) טהורה.31)ולא חיה בהמה 32)שהוא שהיא
האב 33)טהורה. לזרע  חוששין אם הוא ספק  שהרי 

חוששין  אם או המתנות, מן ופטור חיה מין גם הוא והוולד
במתנות. וחייב  בהמה אלא הוא ואין האם כרב 34)לזרע 

לזרע  חוששין אם ספק  שהדבר שכיוון דבר, של וטעמו פפא.
חיה  כולו הוולד ואז חוששין, שאין ייתכן לא, או האב 
הראיה. עליו מחבירו שהמוציא ממתנות פטור ולכן כאמו,

.Â˙ÏÈÎ‡Ï B‡ ÌÈÎBk „BÚ ˙ÏÈÎ‡Ï ËÁBM‰ „Á‡∆»«≈«¬ƒ«≈»ƒ«¬ƒ«
‰‡eÙÏ B‡ ÌÈÏk35˙Bzna iÁ 36. ¿»ƒƒ¿»«»««»

לאכילה.35) שוחט  נקרא זה פי36)שאין על שאף 
שנאמר  משום המתנות, מן פטור בידו ונתנבלה שהשוחט 
כשרה, שהשחיטה כאן - לכלבו" ולא "לו - לכהן" "ונתן
חייב  לרפואה, או לכלבים או לגוי  להאכילה שנתכוון אלא

במתנות. הוא

.Ê.Áf‰ ÈÁÊ :Ó‡pL ;˙iÁ  ÔÈÙzL ˙Ó‰a∆¡«À»ƒ«∆∆∆∆¡«…¿≈«∆«

.Á˙BzÓa iÁ  ˙ÈÚÈL ˙BtÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰37. «≈«¿≈»ƒ≈¿ƒƒ«»¿«»
ÌÈ‰k38ÌiÂÏe39:Ó‡pL ;˙Bzn‰ ÔÓ ÌÈeËt  …¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ««»∆∆¡«

B‡ ÌÚ‰ ÏÏÎa Ì‰ Ì‡ ÌiÂÏ‰ Ì‰ ˜ÙÒÂ .ÌÚ‰ ˙‡Ó≈≈»»¿»≈≈«¿ƒƒƒ≈ƒ¿«»»
Ô‰k‰ ÏË Ì‡Â ,Ì‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‡Ï40‡Ï  …¿ƒ»≈¿ƒ≈∆¿ƒ»««…≈…

ÈÊÁÈ41. «¬ƒ

תהא 37) שאם שלקח , הבהמה פטורה הבכורה מן אבל
מלבערו. פטור שהוא בבכור משתכר שהוא נמצא חייבת
משתכר  אינו בביעור, וחייבת חולין, היא שהבהמה כאן אבל

שביעית. "מאת 38)בפירות רבא דרש קלב : בחולין
הכהנים. מאת ולא ליואה 39)העם", "ההוא קלא. שם

להו, אמר לרב . ליה אמרו אתו מתנתא, חטף  דהווה (=לוי )
נמי מיחטף  אלא מיניה, שקלינן דלא דיו) (=לא מסתייה לא
"עם". איקרו לא אי  "עם", אקרו אי  ליה מספקא וכו', חטף ,

דרב ". כוותיה הלכתא מרימר, דרש - ושם: לוי40)- אבל
משפט  יהיה "וזה שנאמר כהונה, מתנות לקבל זכות לו אין

לאחר 41)הכהנים". אפילו מועילה שתפיסה רבינו דעת
הספק . שנולד

.ËÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na42BÓˆÚÏ ËÁBLa ?43Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¿«¿¬»
ÁaË Ô‰k44ËÁBML45BÏ ÔÈÈzÓÓ  ˜eMa ÎBÓe …≈«»∆≈≈««¿ƒƒ

˙B˙aL LÏLÂ ÌÈzL46epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ CÏÈ‡Â ÔkÓ , ¿«ƒ¿»«»ƒ»¿≈»ƒƒƒ∆
ÌÈÁ‡ ÌÈ‰ÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˙BÂ ˙BzÓ47Ú˜ Ì‡Â . «»¿¿ƒ»¿…¬ƒ¬≈ƒ¿ƒ»«

‡l‡ ,BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡  kÓÏ ÌÈÁaËÓ ˙Èa≈ƒ¿»«ƒƒ¿…≈«¿ƒƒ∆»
„iÓ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ48ÔzlÓ ÚÓ Ì‡Â .49ÔÈcÓ  ƒƒƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿«ƒƒ≈¿«ƒ

.ÔziL „Ú B˙B‡«∆ƒ≈

ממתנות.42) פטורים שלו.43)שכהנים בהמה כלומר,
שחייב  הוא פשוט  ישראל, בהמת לעצמו שוחט  אם אבל

ישראל. של שהבהמה כיוון "דרש 44)במתנות, קלב : שם
אומר, הוי  הזבח ", זובחי  "מאת אומר כשהוא וכו', רבא,
היא  שהכוונה רבינו, ופירשה במשמע ". כהן טבח  אפילו

ומוכרן. שלו בהמות שלו.45)בשוחט  בהמות
כרב ,46) ובמלקיות בנישואין פסקו סה.) (סד: [ביבמות

שמעון  כרבן המועד ושור ובווסתות הוחזק , פעמים שבשתי 

כאן  גם כי  וייתכן הוחזק , פעמים שבשלוש גמליאל, בן
פעמים  כמה תלוי  והדבר גמליאל, בן שמעון כרבן הלכה
ו  יום עד ו מיום היינו שבתות" ו"שתי  בשוק , למכור שחט 
השבת, יום לצורך פעמים שלוש לשחוט  שהספיק  השני ,
אז  שרק  השלישי , א יום עד א מיום היינו שבתות" ו"שלוש
אין  השני , א יום עד א מיום אבל פעמים. שלוש לו נזדמנו

פעמים. שלוש שכיוון 47)שם לעצמו, נוטלו הכהן ואין
כישראל  המתנות לעניין דינו בשוק , המוכר טבח  שהוא

לשחוט 48)גמור. מיד, מוחזק  שהוא בזה דעתו שגילה
בשוק . למכור מנת ושלוש49)על שתיים שבתות,לאחר

ומיד. מטבחיים, בית הקובע  או

.ÈËÁBM‰50Ô‰ÎÏe ÌÈÎBk „BÚÏ51ÔÓ eËt  «≈¿≈»ƒ¿…≈»ƒ
˙Bzn‰52ÛzzLn‰Â .53ÌLiL CÈˆ  Ô‰k‰ ÌÚ ««»¿«ƒ¿«≈ƒ«…≈»ƒ∆ƒ¿…

B˜ÏÁ54Ô‰k‰ ˜ÏÁa ˙Bzn‰ ÁÈpiL È„k ,55Ì‡L ; ∆¿¿≈∆«ƒ«««»¿≈∆«…≈∆ƒ
˙BzÓa iÁ  B˜ÏÁ Ôiˆ ‡Ï56Ïk‰ ÔÈ‡L ÈtÓ , …ƒ≈∆¿«»¿«»ƒ¿≈∆≈«…

Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ ÛzL Ô‰k‰L ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆«…≈À»¿ƒ»ƒ»»«…≈
CÈˆ BÈ‡  BnÚ Ô˙BÂ ‡OBÂ ÌÈÁaËna BnÚ „ÓBÚ≈ƒ«ƒ¿»«ƒ¿≈¿≈ƒ≈»ƒ
CÈˆ BÈ‡  ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚ ÛzzLn‰Â .ÌLÏƒ¿…¿«ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ≈»ƒ

ÌLÏ57ÚÈ„BÓe ÌÈ„ ‰aÓ ÌÈÎBk „BÚ Ì˙qL ; ƒ¿…∆¿»≈»ƒ«¿∆¿»ƒƒ«
˙ÚLa BnÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÛzL ‡e‰L ÏkÏ«…∆À»¿««ƒ∆≈ƒƒ¿«

.‰ÈÎÓ¿ƒ»

ישראל.50) בשוחט  שכולה 51)ומדובר בהמה כלומר,
כהן. של או גוי  אלא 52)של בשוחט  תלוי  הדבר שאין

הדין  והוא פטורה. היא הרי  כהן של שהיא וכיוון בבהמה,
מספק . פטור שהוא לוי  של בהמה שוחט  הוא אם

מן 53) פטור ולנכרי  לכהן "השוחט  קלב . שם במשנה
הגמרא  ובמסקנת שירשום". צריך עמהן והמשתתף  המתנות,
שותף )" שהוא לכל (=מודיע  פעי  מפעא עכו"ם "סתם קלג.
המטבחיים  בבית עומד באינו אפילו שהמדובר רבינו ומפרש
של  שותפו שהוא ידוע  כן פי  על ואף  ונותן, נושא ואינו
במתנות  חייב  שהוא בישראל חושדות הבריות ואין הישראל,
ברבים  מודיע  ואינו הוא שצנוע  כהן אבל נותנן, ואינו
את  לרשום הישראל את חייבו ישראל], של שותפו [=שהוא
שם  במשנה שאמרו מה זה, ולפי  העין. מראית מפני  חלקו,
הכהנים, עם הכוונה, שירשום", צריך עמהן "והמשתתף 

לרשום. צריך אינו פעם אף  הגוי , עם שיסמן 54)אבל
העין. מראית מפני  חשד.55)חלקו, לידי  יבוא ולא

הכהן 56) עם שותף  שהוא כיוון התורה, מן אבל מדרבנן.
ממתנות. פטור הוא הרי  הגוי , עם שהכל 57)או כיוון

בישראל. חושדים ואין שותף  שהוא יודעים

.‡ÈBnÚ Ô‰k‰ ‰˙‰58˙Bzn‰ ÔÓ ıeÁ ÛzL ‡e‰L ƒ¿»«…≈ƒ∆À»ƒ««»
È‰  ıeÁ BÏ Ó‡L ÔÂÈk ;Ô‰kÏ ˙Bzn‰ È‰ ¬≈««»«…≈≈»∆»«¬≈

˙Bzna ˜ÏÁ Ô‰k‰ BÏ iL59BlL Ì‰ CÎÈÙÏe ,60. ƒ≈«…≈≈∆««»¿ƒ»≈∆
ÈlL ˙Bzn‰L ˙Ó ÏÚ :Ô‰k‰ BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡61 ¬»ƒ»««…≈«¿»∆««»∆ƒ

‰Ê Ï‡OÈ ÏL ˙Bzn‰ È‰ 62Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ , ¬≈««»∆ƒ¿»≈∆¿¿»¿»…≈
‡Ï  BlL Ô‰L BnÚ ‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰ˆiL∆ƒ¿∆««ƒ∆ƒ¿»ƒ∆≈∆…

˙Bzn‰ ÔÓ ËÙ63BÏ iL ‡Ï  ˙Ó ÏÚ ÓB‡‰L . ƒ¿«ƒ««»∆»≈«¿»…ƒ≈
Ô‰k BÏ iL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ .ÌeÏk ˙BzÓ ÏL ÔÓˆÚa¿«¿»∆«»¿ƒ¿…ƒ≈…≈

˙eÙzL64.‰Ê È‡˙a Ô‡˜ ‡Ï  À»…¿»»ƒ¿«∆
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הישראל.58) המתנות,59)עם כל את משאיר כלומר,
לאו 60)לחלקו. מנת, על שיורא. "חוץ , קלד. שם

מנת 61)שיורא". על הבהמה את לך מוכר הריני  כלומר,
שלי . שלו.62)שהמתנות שהכהן 63)רק  פי  על ואף 

המקח  היה כן ואם זה, בתנאי  השותפות או המקח  את התנה
בטלים, השותפות או המקח  אין מקום מכל להתבטל, צריך
הרשתו  שהתורה בתורה, שכתוב  מה על מתנה הוא שהרי 

בטל. ותנאו שירצה, כהן לכל בכל 64)ליתנם כמו
הבהמה.

.ÈL‡a ÛzL Ô‰k‰ ‰È‰65;ÈÁl‰ ÔÓ eËt  »»«…≈À»»…»ƒ«∆ƒ
 ÌÈÚÓ Èa ÛzL ;ÚBf‰ ÔÓ eËt  „ia ÛzLÀ»«»»ƒ«¿«À»ƒ¿≈≈«ƒ
dlk ‰Ó‰a‰ È‰ :Ô‰k‰ BÏ Ó‡ .‰w‰ ÔÓ eËt»ƒ«≈»»««…≈¬≈«¿≈»À»
È‰ iÁ‰ c‰L ;ÈÁla iÁ  ElL L‡‰Â ÈlL∆ƒ¿»…∆¿«»«∆ƒ∆«»»««»¬≈

Ï‡OÈ ÏL ‡e‰66. ∆ƒ¿»≈

בלבד.65) הישראל של הייתה הבהמה וכל הבהמה. של
הכהן.66) של הבהמה שעיקר פי  על אף 

.‚ÈÌ‡ :‰ËeÁL ‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰Â ib˙pL b≈∆ƒ¿«≈¿»¿»¿≈»¿»ƒ
eËt  ib˙ ‡lL „Ú ‰ËÁL67ib˙pL Á‡ Ì‡Â , ƒ¿¬»«∆…ƒ¿«≈»¿ƒ««∆ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,eËt  ˜ÙÒ Ì‡Â .iÁ «»¿ƒ»≈»∆«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡‰»¿»»

מן 67) ופטורה גוי , של הבהמה הייתה שחיטה בשעת שהרי 
המתנות.

.„ÈÏÎ‡Ï zÓ  ‰È˙BzÓ eÓe‰ ‡lL ‰Ó‰a¿≈»∆…¿«¿∆»À»∆¡…
ÏËÏ ‰ÓBc dÈ‡L .‰pnÓ68‰p‰k ˙BzÓ È‰L , ƒ∆»∆≈»»¿∆∆∆¬≈«¿¿À»

ÔÏÎ‡Ï Ï‡OÈÏ eÒ‡  ÔÓˆÚ ˙Bzn‰Â .ÔÈÏcÓÀ¿»ƒ¿««»«¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
Ô‰k ˙eLa ‡l‡69ÔÏÎ‡Â Ú .70ÔÎÓ B‡ Ô˜Èf‰ B‡ ∆»ƒ¿…≈»«««»»ƒƒ»¿»»

ÌlLÏ iÁ BÈ‡ 71BÏ ÔÈ‡L ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ≈«»¿«≈ƒ¿≈∆»∆≈
Úe„È ÚBz72BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì˙B‡ ‰Bw‰Â . ≈«»«¿«∆»««ƒ∆≈

È‡M73‰p‰k ˙BznL ÈtÓ ,ÔÏÎ‡Ï zÓ ‰Ê È‰  ««¬≈∆À»¿»¿»ƒ¿≈∆«¿¿À»
.˙BÏÊ‚ƒ¿»

הפירות.68) מן בחלק  ומובדל מסויים שהרי69)שאינו
לכהן, נתינה של עשה מצוות לו שחסרה אלא הוא. ממונו

כהונה. ממכירי  איננו חסדא,70)אם רב  "אמר קל: חולין
מלשלם". פטור שאכלן או כהונה מתנות המזיק 

חייב .71) שמים בדיני  אבל אדם, בדיני  חייב  אינו כלומר,
אתננו.72) לאחר לומר: יכול כהן שלכל כיוון
לקנותן.73)

.ÂËeÈ‰Â ,‰t ÏL ‰ÈÚÓ Èa ÈÏ ÎÓ :ÁaËÏ Ó‡»«¿«»¿…ƒ¿≈≈∆»∆»»¿»
˙BzÓ da74Ô˙B 75BÏ ‰kÓ BÈ‡Â Ô‰kÏ76ÔÓ »«»¿»«…≈¿≈¿«∆ƒ

ÌÈÓc‰77Ï˜LÓa epnÓ ÌÁ˜Ï .78Ô‰kÏ Ì˙B  «»ƒ¿»»ƒ∆¿ƒ¿»¿»«…≈
ÁahÏ ‰kÓe79.ÌÈÓc‰ ÔÓ ¿«∆««»ƒ«»ƒ

הקיבה.74) הטבח .76)הלוקח .75)כלומר,
שילם 77) לא ששילם ומה שם, שהמתנות הלוקח  ידע  שהרי 

הבשר. שאר עבור אלא הקיבה, לו 78)עבור נתן והטבח 
הקיבה. את בני79)גם בין שהקיבה ידע  לא שהרי 

שלו. שאינו דבר הטבח  לו שמכר ונמצא המעיים,

.ÊËa eÈ‰Â BÁÏ Oa ÁlLÓ‰d80˙BzÓ81BÈ‡  «¿«≈«»»«¬≈¿»»«»≈
ÔÏÊ‚e ‰Ê Ú ‡nL LLBÁ82 Ô‰k Ba ÔÈ‡L ÌB˜Ó . ≈∆»»«∆¿»»»∆≈…≈

‰ÏÚÓ83Ô‰k „ÒÙ‰ ÈtÓ ,ÔÏÎB‡Â ÌÈÓ„a ˙Bzn‰84, «¬∆««»¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈∆¿≈…≈
.‰ˆiL Ô‰k ÏÎÏ ÌÈÓc‰ ÔzÈÂ¿ƒ≈«»ƒ¿»…≈∆ƒ¿∆

לו.80) ששלח  וקיבה.81)במתנה לחיים ואם 82)זרוע 
המתנות  את שקנה להניח  יש אלא, לקבלם, רשאי  אינו כן
המתנות  והעלה במקומו, כהן היה שלא או הכהן, מן

את 83)בדמים. ומניח  בשוויין המתנות את שם כלומר,
שלושה  של דין בית בפני  לשומן שצריך ואפשר דמיהן.

בשומא. היודעים יתקלקלו 84)נאמנים - יניחם אם
וייפסדו.

.ÊÈÌ‡Â .Ô˙B  „Á‡ Ô‰ÎÏ ˙Bzn‰ ÔzÏ ‰ˆB‰»∆ƒ≈««»¿…≈∆»≈¿ƒ
ÈˆÁ B‡ „Á‡Ï ‰˜ ÈˆÁ ÔzÈ ‡Ï  Ô˙B‡ ˜ÏÁÏ ‰ˆ»»«¬…»…ƒ≈¬ƒ≈»¿∆»¬ƒ
ÌÈÈÁÏe ,„Á‡Ï ‰˜Â ,„Á‡Ï ÚBÊ ‡l‡ ,ÚBÊ¿«∆»¿«¿∆»¿≈»¿∆»¿»«ƒ

ÌÈLÏ85È„k da ‰È‰iL  BÏ Ôzz :Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ∆∆¡«ƒ∆∆ƒ¿∆»¿≈
‰zÓ86BL ÏL eÈ‰ Ì‡Â .87;˙BÎÈ˙Á Ô˙B‡ ˜ÏBÁ  «»»¿ƒ»∆≈»¬ƒ

.‰zÓ È„k ‰ÎÈ˙Á ÏÎa ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿»¬ƒ»¿≈«»»

כהן.85) לכל אחד לחי  מן 86)כלומר, הוא זה ודין
הזרוע 87)התורה. אף  ביותר, גדול שהוא כיוון ושור

נתינה. כדי  מהן בחלק  אף  ויש גדולים, והקיבה והלחיים

.ÁÈÔÈÓÈ ÏL ÚBÊ ?ÚBf‰ e‰Ê È‡88ÏL ˜t‰ ÔÓ , ≈∆«¿«¿«∆»ƒƒ«∆∆∆
‰aÎ‡89B„È ÏL Ûk „Ú90ÌÈÈ‡ ÈL Ô‰L ,91‰Ê «¿À»««∆»∆≈¿≈≈»ƒ∆

‰˜Èt „ÚÂ ÈÁÏ ÏL ˜t‰ ÔÓ  ÌÈÈÁl‰Â .‰Êa ‰ÚÓ¿…∆»∆¿«¿»«ƒƒ«∆∆∆¿ƒ¿«ƒ»
˙bb ÏL92‰ÏB„b ˙ÚaË ,93,Ô‰ÈÈaL ÔBLl‰ ÌÚ ∆«¿∆∆«««¿»ƒ«»∆≈≈∆

.Ô‰kÏ Ïk‰«…«…≈

תלמודא,88) מאי  וכו', ימין, זרוע  זה הזרוע , רבנן, תנו
"הזרוע " נמי  הכא שבירך, המיומנת "הירך", רבא, כדאמר

שבזרוע . הפרסות.89)המיומן שבו התחתון החלק  הוא
כתף .90) של רחב  המתחילה 91)עצם השוק  היינו,

עד  הימנה שלמעלה והקולית ולמעלה הארכובה של מהפרק 
זרוע . בכלל אינו ולמטה מהארכובה אבל הכתף ,

בגרון.92) הבולטת ובית 93)הבליטה נוטלה שם:
יותר  באלכסון הצוואר בעומק  תופס  (כלומר, עמה שחיטה

הפיקה). מן

.ËÈÔ˙B‡ ÔÈ‚ÏBÓ ÔÈ‡94‡l‡ ,Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ ÔÈ‡Â ≈¿ƒ»¿≈«¿ƒƒ»∆»
‰w‰Â ,ÔÓˆe ÔBÚa BÏ ezÈ95‰ÈÏÚL ÏÁa ƒ¿¿»¿«¿»¿«≈»«≈∆∆»∆»

ÏÁ ÁÈp‰Ï ÌÈ‰k‰ e‚‰ Îe .dÎB˙aL ÏÁe«≈∆∆¿»¿»»¬«…¬ƒ¿«ƒ«≈∆
ÌÈÏÚaÏ ‰w‰96. «≈»«¿»ƒ

נתרבו 94) שלא פי  על ואף  הלחיים. ואת הזרוע  את כלומר,
סמיכותם  מחמת שווה שדינם נראה הלחיים, רק  מהכתוב ,

חלב 95)בכתוב . להביא אתא, למאי  "והקיבה", שם:
הקיבה. שבתוך וחלב  הקיבה גבי  שכיוון 96)שעל

הישראל. אצל להניח  רשות להם יש כהנים, ממון שהמתנות

.Î˙ÏÎB‡ ˙‰k‰97‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙Bzn‰ «…∆∆∆∆««»««ƒ∆ƒ
‰‡eO98Ï‡OÈÏ99‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,100. ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈»∆¿À»

˙BzÓ ÏÎB‡ ÏÚa‰ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ101ÏÏ‚a ¿…∆»«««≈«»ƒ¿«
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‰ÏÏÁ Ï‡ .BzL‡102ÔÈ‡L ,˙ÏÎB‡ dÈ‡  ƒ¿¬»¬»»≈»∆∆∆≈
ÌÈ‰k ÏÏÎa ÌÈÏÏÁ103‰ˆ Ì‡Â .104kÓÏ Ô‰k‰ ¬»ƒƒ¿«…¬ƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…

,ÌÈÎBk „BÚÏ elÙ‡ ,‰zÓa ÔzÏ B‡ ˙Bzn‰««»ƒ¿»¿«»»¬ƒ¿≈»ƒ
Ô‰a ÔÈ‡L ,ÌÏÈÎ‡Ó  ÌÈÏkÏ ÌÏÈÎ‡‰Ï B‡¿«¬ƒ»«¿»ƒ«¬ƒ»∆≈»∆

.ÏÏk ‰M„¿̃À»¿»

(ומה 97) לכהנתא" מתנתא יהיב  הוה "עולא קלא: שם
רש"י ). - במשמע  כהנת אפילו קסבר לכהן, ונתן שכתוב :

כל 98) אשתו. בגלל מתנות אוכל עצמו הבעל אפילו שהרי 
אוכלת. עצמה שהיא כהונה,99)שכן קדושת בה ואין

ותרומה  לעולם, קדשים של ושוק  חזה לאכול אסורה שהרי 
זר. אשת אין 100)בהיותה כהונה שקדושת פי  על שאף 

לה. יש כהנת דין - כנ"ל כהנא 101)בה, "רב  קלב . שם
עשו  וכן כהנת). ואשתו היה, (ישראל אשתו בשביל אכל
היא  שהכוונה לומר, וצריך שם. שנזכר כמו אמוראים  עוד
בזה  קיים אותן לו שנתן ומי  אשתו במקום מתנות שקיבל
לקבל  הרשאה צריך ואינו כגופו, שאשתו כיוון נתינה. מצות

המתנות. קדושת 102)את ופקעה לה, לאסור שנבעלה
דבר. לכל כזרה היא והרי  ממנה, עד:103)כהונה ביבמות

דאי כיוון כהנת מז. ובבכורות היא. דאהרן זרעו לאו חללה
חומש  משלמת שאינה ומה זרה, הויא (=הפסול) לה בעיל
מפני אלא כהנת דין לה שיש מפני  זה אין תרומה, אכלה אם

מתחילתה. זרה פרק 104)שאינה תחילת חולין תוספתא
לעובד  מוכרן אפילו קדושה, משום בהם אין "מתנות ט :
כהונה  מצוות אלא בהן אין כלבו, לפני  נותנן אפילו כוכבים

ממונו). שהן כיוון לכהן לתיתן צריך (כלומר, בלבד"

.‡ÎÔ‰k105˙Bzn‰ BÏ ÌÈ˙BpL ÌÈÁ BÏ eÈ‰L106, …≈∆»¬≈ƒ∆¿ƒ««»
‰kÊÓ ‰Ê È‰  BÁ Ï‡OÈÏ Ô‰a ˙BkÊÏ ‰ˆ Ì‡ƒ»»¿«»∆¿ƒ¿»≈¬≈¬≈∆¿«∆
ÌÈÁ‰ Ì˙B‡ eÈ‰ÈÂ ,B„ÈÏ e‡a ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â BÏ¿««ƒ∆…»¿»¿ƒ¿»«¬≈ƒ
.Ô‰a ‰ÎfL Ï‡Oi‰ ‰ÊÏ ˙Bzn‰ ÔÈ˙BÂ ÌÈÁBÊ¿ƒ¿¿ƒ««»¿∆«ƒ¿»≈∆»»»∆

˜Á„a ‰Ê Ï‡Oi‰ ‰È‰iL ‡e‰Â107˙B˜Ï BÏ ÔÈ‡Â ¿∆ƒ¿∆«ƒ¿»≈∆¿…«¿≈ƒ¿
BÁ BÏ ‰ÎfL Ô‰k‰ ‰È‰ÈÂ ,Oa108‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; »»¿ƒ¿∆«…≈∆»»¬≈¬»ƒ»»

‰Ê Ï‡OÈ ÏL BLnL Ô‰k‰109BËÈ˜Ï B‡ BÈÎO B‡ «…≈«»∆ƒ¿»≈∆¿ƒ¿ƒ
ÏÚa ‰kÊÈ ‡nL ,B„ÈÏ e‡BiL „Ú BÏ ‰kÊÓ BÈ‡ ≈¿«∆«∆»¿»∆»¿«∆¿«

BÁk110. »¿

יו 105) רב  "אמר קלג. צורבא שם ליה דאית כהנא האי  סף ,
ליזכי מילתא, ליה ודחיקא (=בשכנותו) בשבבותיה מרבנן
כהונה  במכרי  לידיה אתי  דלא גב  על ואף  מתנתא ליה
אותו  אוהבים אדם בני  ורוב  בעיר, ניכר שהיה (בכהן ולויה"

המתנות). לו שבעולם 106)ונותנין הכהנים כל ולכן
אין  שהרי  שלו, שהמתנות ונמצא חלקם, על מוותרים

בלבד. הנאה טובת אם כי  במתנותיו חולין 107)לישראל
שהוא  רבינו סובר מרבנן", "צורבא שם שהזכירו ומה שם.

דווקא. שמשו.108)לאו ורב 109)ולא "רבא שם:
וכו', אדא, בר חנא דרב  בריה יוחנא מר לבי  איקלעו ספרא
(כלומר, לשמעיה רבא ליה אמר תילתא. עגלא להו עביד
לתת  רגיל היה הבית שבעל וכנראה כהן, שהיה שלו לשמש
אכל  רבא וכו', מתנתא, לן זכי  רבו), של לשמשו מתנותיו
ספרא), לרב  יוסף  (רב  ליה אמר וכו', אכל, לא ספרא ורב 

וכו'". מזכי , כרחיה בעל שמעא באחר, אנא אמרי  כי 
ליד 110) המתנות הגיעו לא כשעוד אלא אינה זו וחששא

שלו, לבעלים אף  לאחרים, מזכה אינו לידו, הגיעו אבל כהן,
הטוב . ברצונו אלא

.ÎÛËÁÈ ‡Ï111,ÂÈÙa Ï‡LÈ ‡ÏÂ ˙Bzn‰ Ô‰k‰ …«¿…«…≈««»¿…ƒ¿«¿ƒ
Ì‰L ÔÓÊe .ÏËB  „BÎa BÏ ÔÈ˙B Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆≈
,Ì‰È„È ÔÈÎLBÓ ÌÈÚev‰  ÌÈÁaËn‰ ˙Èa ÌÈa«ƒ¿≈«ƒ¿»«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈∆

Úeˆ Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈÏËB ÌÈbb‰Â112ÔÈ‡Â ¿««¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»…≈»¿≈
Ú„eiL È„k ,ÏËB ‰Ê È‰  Ô‰k ‡e‰L B˙B‡ ÔÈÈkÓ«ƒƒ∆…≈¬≈∆≈¿≈∆ƒ»«
‡l‡ ˙Bzn‰ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .Ô‰k ‡e‰L ÏkÏ«…∆…≈¿≈«…¬ƒ¿ƒ««»∆»

Ó‡pL ;ÏcÁa ÈÏˆ‰ÁLÓÏ 113ÌÈÏÎB‡L Cck  »ƒ¿«¿»∆∆¡«¿»¿»¿∆∆∆¿ƒ
ÌÈÎÏn‰114. «¿»ƒ

אביי ,111) אמר מעצמו. שיטול ולא "ונתן, שם: בחולין
מחביבנא  קא חבובי  אמינא מתנתא, חטיפנא הוה מריש
מיחטף  בעצמו, שיטול ולא ונתן להא, דשמענא כיוון מצוה.
להא  דשמענא כיוון לי , הבו אמרי  מימר חטיפנא , לא
חלקם  שמואל בני  אומר, מאיר ר' הבצע . אחרי  ויטו דתניא:
שקילנא  לי  יהבו ואי  אמינא. לא נמי  מימר בפיהם, שאלו
כיוון  המטבחיים), בבית רבים כהנים כשהיו אפילו (כלמר,
ידיהם, את מושכין הצנועין דתניא, להא דשמענא
ממעלי לבר שקילנא, לא נמי  משקל חולקים, והגרגרנים
ומצוה  טוב  יום שהוא כיפור, יום (=בערב  דכפורי  יומי 
ואם  מתאספים, רבים וכהנים מרובות, ומתנות בו, לאכול
נפשאי לאחזוקי  שם), תוספות - כהן שאינו יאמרו יטול, לא

שהובאו 112)בכהני ". אביי , מדברי  רבינו כן למד
להחזיק  בכדי  הכיפורים יום בערב  מתנות שנטל למעלה,

ומכאן לכהן, לקחת עצמו לו מותר ידוע , ואינו צנוע  שכהן
עצמו  להחזיק  כדי  הכיפורים, יום מערב  חוץ  אחר בזמן גם

כהונה,113)לכהן. במתנות ולא בקדשים נאמר זה פסוק 
"כל  - למשחה" נתתים "לך שנאמר: ממה זאת למדו אבל
לגדולה". לך נתתי  בכהונתך, לך שנתתי  מתנות

הקדשים),114) בכל (כלומר, "ובכולן צ : בזבחים משנה
ושלוקין  צלויין לאכלן באכילתן לשנות רשאין הכהנים
"למשחה, קרא אמר טעמא, מאי  ובגמרא: וכו'". ומבושלין,
התוספות  כתבו זה ולפי  אוכלין". שהמלכים כדרך לגדולה,
כשנהנה  אלא אמורים הדברים אין מתנות, לעניין שגם
נהנה  אם אבל מבושל, מאכילת שנהנה כמו צלי  מאכילת

לו. שטוב  כמו מבושל יאכל מבושל, באכילת יותר

   1 
לו 1) יש ואם הגז, ראשית לכהן ליתן שמצותֿעשה יבאר

הצמר  היה ואם ובמקודשין. בחולין נוהגת אם ודין שיעור.
נוהג  ואם בידו. רחלים צמר התולש שחור. או אדום או קשה
של  צאנו גז הלוקח  באחריותו. חייב  אם ובטרפה. בכלאים
שנתגייר  וגר חבירו. של צאנו גז הלוקח  הגוי . שגזזן אחר גוי 
הגז. בראשית חייב  ויהיה לו יהיה צאן כמה גיזות. לו והיו
מפרישין  ואם בתחילה. מצותה הגז ראשית השותפין. וצאן
הוא  ואם לכהנים. גיזותיו לחלק  הרוצה ישן. על  מחדש

דבר. לכל חולין

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ô‰kÏ ÔzÏ3:Ó‡pL ,Êb‰ ˙ÈL‡ ƒ¿«¬≈ƒ≈«…≈≈ƒ«≈∆∆¡«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



קיי                
         

Ï‡OÈ ÏÏÎa ÌiÂÏe .BÏ Ôzz E‡ˆ Êb ˙ÈL‡Â4 ¿≈ƒ≈…¿ƒ∆¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»≈
‰ÂˆÓa¿ƒ¿»

קלז.2) ובחולין קמד), (עשה המצוות בספר ראה
בספר 3) וראה הן. אחת מצוה - והנתינה ההפרשה כלומר,

שם. ומצותֿעשה יב , כלל "ושאר 4)המצוות קלא: שם
מוציאין  אין והקיבה, והלחיים הזרוע  כגון כהונה, מתנות
לכהן  מלוי  הא ללוי . מלוי  ולא לכהן מכהן לא אותן
ומאי וכו', זרוע , ולא הזרוע  כגון עם, איקרו אלמא מוציאין,
שדין  שאף ֿעלֿפי  דבר, של וטעמו הגז", ראשית ניהו,
יז, בהלכה כדלהלן הוא, אחד – בהמה ומתנות הגז ראשית
שנאמר  משום פטורים, שבמתנות לויים, לענין ביניהם הבדל
והמוציא  עם, בכלל הם אם הוא וספק  העם", "מאת בהם
– כלל "עם" נזכר שלא הגז ובראשית הראיה, עליו מחבירו

ורדב "ז). (כסף ֿמשנה חייבים

‰Bz‰ ÔÓ eÚL BÊ Êb‰ ˙ÈL‡Ï ÔÈ‡Â .BÊ5ÈcÓe . ¿≈¿≈ƒ«≈ƒƒ«»ƒƒ¿≈
ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙ÁÙÈ ‡lL ,ÌÈÙBÒ6˙‚‰B dÈ‡Â . ¿ƒ∆…ƒ¿…≈∆»ƒƒƒ¿≈»∆∆

ı‡a ‡l‡7˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,8,˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ∆»»»∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ
Ô‚c‰ ˙ÈL‡k9‡Ï Ï‡ ,ÔÈlÁa ˙‚‰BÂ . ¿≈ƒ«»»¿∆∆¿Àƒ¬»…

ÔÈLc˜Ó10. «À¿»ƒ

אין 5) ראשית שנאמר מקום וכל "וראשית", בה שנאמר כיון
ולמעלה  א, הלכה תרומות מהלכות בפ "ג ראה שיעור, בו

א. הלכה תרווייהו,6)בפ "ה דאמרי  ושמואל רב  קלז: שם
לו, תתן כאן: שנאמר משום כן ותיקנו בששים. הגז ראשית
טז. הלכה בסוף  כדלהלן מתנה, ליתנו הראוי  דבר לו תן

יז. הלכה ופ "ט  ב , הלכה פ "ה למעלה קלו:7)וראה שם
כר' וכו', עלמא, נהוג האידנא יצחק , בר נחמן רב  "אמר
הגז  ראשית אומר, אילעאי  רבי  דתניא, הגז. בראשית אלעאי 
(שם.): אמרו אלעאי  ר' של וטעמו בארץ ". אלא נוהג אינו
בארץ  תרומה מה מתרומה, נתינה נתינה יליף  רבא, "אמר
בחוצה  אין, בארץ  הגז, ראשית אף  לא. לארץ  בחוצה אין,
זרוע , אבל הגז, בראשית אלא כן נהגו ולא לא". לארץ 
(למעלה  לארץ  בחוצה ובין בארץ  בין נוהגות וקיבה לחיים
כמו  שדינה ומכיון ו). בהערה שם עיין א, הלכה פ "ט 
כשבאו  אלא נוהגת אינה שתרומה שכשם יתכן, תרומה,
אין  כן כמו כו), הלכה פ "א תרומות (הלכות לארץ  כולם
אלא  אינה הזה, ובזמן כולם, כשבאו אלא נוהגת הגז ראשית

תקח ). מצוה (מנחתֿחינוך קלה.8)מדרבנן שם משנה
כו.9) והלכה א הלכה שם תרומות בהלכות ראה

א.10) הלכה פ "ט  למעלה וראה שם. משנה

.?„ˆÈk11LÈc˜‰L È‰12˙Èa‰ ˜„Ï ˙BÓ‰a13 ≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈¿∆∆««ƒ
˙BcÙÏ iÁ ‰È‰È ÏBÎÈ ,ÔÊÊ‚e14B‡ ?Ô‰kÏ ÔzÏÂ ¿»»»ƒ¿∆«»ƒ¿¿ƒ≈«…≈

‰Ó‰a LÈc˜‰15d˙fbÓ ıeÁ16iÁ ‰È‰È ÏBÎÈ , ƒ¿ƒ¿≈»ƒƒ»»»ƒ¿∆«»
.B‡ˆ el‡ ÔÈ‡  E‡ˆ :ÓBÏ „eÓÏz ?Êb‰ ˙ÈL‡a¿≈ƒ«≈«¿«…¿≈≈…

במוקדשין.11) נוהגת הגז ראשית אין כיצד כלומר,
שם.12) אלא 13)חולין ועבודה בגיזה אסורים שאינם

אבל  "צאנך", הפסוק  מן למעטם הוצרכו לפיכך מדרבנן.
פטורים  התורה, מן ועבודה בגיזה שאסורים מזבח  קדשי 
(שם). גיזה בני  שאינם אחר: מטעם הגז מראשית

הבית 14) בדק  קדשי  שסובר שלמי  אמרו, שם בגמרא
בפ "ה  רבינו פסק  (וכן פדיונם בעת והערכה העמדה טעונים
"צאנך", הפסוק  בלי  אפילו – יב ) ה, הלכות ערכין מהלכות
הגז  להעמיד יכול אינו שהרי  הגז, מראשית פטור הוא
שם, במנחתֿחינוך וראה (מהרי "ק ). ולפדותו ולהעריכו

שם).15)ובחזוןֿאיש. (חולין הבית בגמרא 16)לבדק 
הניטלת שם הגיזה (וברש"י : כחשו נמי  הבית בדק  הקשו:

וכחשה. מגיזה חוץ  דאמר לגוזזה), ואסור הבשר, מכחשת
 ֿ סלקא עצמה, גיזה במקדיש אמר, רבא שם: אמרו ועוד
צאנך  גז קרא אמר ליה, וליתיב  ולפרוק  ליגזוז דעתךֿאמינא
זה  יצא ונתינה, גזיזה אלא מחוסר שאינו מי  לו, תתן
וראה  זאת. כל השמיט  ורבינו ונתינה. פדייה גזיזה שמחוסר

ובשערֿהמלך. שם במנחתֿחינוך

.‚ÌÈL„w‰ Ïk17ecÙÂ ÔLc˜‰Ï Úe˜ ÌeÓ Ì„wL »«√»ƒ∆»«»«¿∆¿≈»¿ƒ¿
a ÔÈiÁ ˙‡ ÔLc˜‰ Ì„˜ Ì‡ Ï‡ ;Êb‰ ˙ÈL‡ «»ƒ¿≈ƒ«≈¬»ƒ»«∆¿≈»∆

„ÏB Ck Á‡Â ÔLc˜‰Ï BÚ ÌeÓ Ì„wL B‡ ,ÔÓeÓ»∆»«≈¿∆¿≈»¿««»«
Êb‰ ˙ÈL‡Ó ÌÈeËt  ecÙÂ ,Úe˜ ÌeÓ Ô‰Ï18. »∆»«¿ƒ¿¿ƒ≈≈ƒ«≈

הגליון).17) על (הגהה פ "י  חולין ראה 18)תוספתא
שם. ובהערות ב  הלכה בפ "ט 

.„„Ïa ÌÈOk‰ ‡l‡ Êb‰ ˙ÈL‡a ÔÈiÁ ÔÈ‡19, ≈«»ƒ¿≈ƒ«≈∆»«¿»ƒƒ¿«
˙B˜k ÌÈÎÊ20Èe‡‰ ‡e‰ Ô‰lL Óv‰L , ¿»ƒƒ¿≈∆«∆∆∆»∆»»

ÌÈ„‚Ï21‰L˜ ÔÓˆ ‰È‰ .22 ‰LÈÏÏ Èe‡ BÈ‡Â ƒ¿»ƒ»»«¿»»∆¿≈»ƒ¿ƒ»
È„k ‡l‡ Ô‰kÏ BÊ ‰zÓ ÔÈ‡L ;Êb‰ ˙ÈL‡Ó ÔÈeËt¿ƒ≈≈ƒ«≈∆≈«»»«…≈∆»¿≈

‰pnÓ LaÏÏ23. ƒ¿ƒ∆»

"לעמוד 19) במסקנא: קלז. שם ובגמרא שם. בחולין משנה
שאינם  כהונה, בגדי  היינו לשירות". הראוי  דבר לשרת,
פ "ח  (להלן בלבד ומפשתן רחלים, מצמר אלא כשרים

יב ). הלכה המקדש כלי  וכו',20)מהלכות לו, מכר שם:
לעצמו. נותן וזה לעצמו נותן זה נקבות, לא אבל זכרים

קורקוס ).21) (מהר"י  כנ"ל כהונה, לבגדי  כלומר,
שצמרן 22) "כבשים שם: ישמעאל ר' דבי  תנא של ברייתא

כבשי ומגז כ) לא, (איוב  שנאמר הגז, מראשית פטורים קשה
"גז" בגזירהֿשוה כן שלמדו אמרו, שם ובגמרא יתחמם".
צאנך". גז "וראשית נאמר כאן גם שהרי  "גז", –

ממה 23) כן ולמדו חימום, בה שיש כדרכה לבישה כלומר,
למעלה. ראה יתחמם", כבשי  "ומגז שנאמר

.‰Ô‰L ,˙BÓeza ‡e‰ Cea LB„w‰ BÏ ‰kfL ÔÂÈk≈»∆ƒ»«»»«¿∆≈
BÈÈÂ BÓÁÏ24‰Ó‰a ˙BzÓa BÏ ‰kÊÂ ,25ÈL„˜Â «¿¿≈¿ƒ»¿«¿¿≈»¿»¿≈

Lc˜Ó26Êb‰ ˙ÈL‡a BÏ ‰kÊ  BlL Oa‰ Ô‰L , ƒ¿»∆≈«»»∆ƒ»¿≈ƒ«≈
b‰ ÏÊ‚e ,BLeÏÏ27ÔBÈ„Ùe ‰fÁ‡ ‰„Oe ÌÈÓÁ‰Â ƒ¿¿∆∆«≈¿«¬»ƒ¿≈¬À»ƒ¿

˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ È‰L ;ÂÈÎˆ ‡Le ÂÈ˙B‡ˆB‰Ï ˙BBÎa¿¿»»¿»¿»»∆¬≈≈≈∆
‰fae ‰ÏÁpa28. ««¬»«ƒ»

לכם 24) "ונחשב  כז) יח , (במדבר הכתוב  לשון תפס 
שמן  גם אבל היקב ". מן וכמלאה הגורן מן כדגן תרומתכם
ד) יח , (דברים אחר בפסוק  כמפורש בתרומות, חייב 
רבינו  ולדעת לו" תתן – ויצהרך תירושך דגנך "ראשית
מעשר  מהלכות ופ "א ט , הלכה מעשר מהלכות פ "א (למעלה
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בתרומות. חייבים האילנות פירות כל ג) הלכה שני 
הלכה 25) פ "ט  (למעלה חולין מבהמת וקיבה ולחיים זרוע 
קלים.26)א). קדשים מבהמת ושוק  כל 27)חזה

י . הלכה פ "א למעלה נזכרו האלו, בדברים 28)המתנות
ונחלה  חלק  לוי  שבט  כל הלויים לכהנים יהיה "לא א: שם,
נחלת  זו ונחלה, ביזה. זו "חלק , שם: ובספרי  ישראל". עם

פי "ג  להלן וראה י .הארץ ". הלכה ויובל שמיטה מהלכות

.Â ÌeÁL B‡ BÁL B‡ Ì„‡ Ô‰lL Óv‰ ‰È‰»»«∆∆∆»∆»…»»
Êb‰ ˙ÈL‡a ˙BiÁ29ÊÊb Ì‡ Ï‡ .30BÚˆe Óv‰ «»¿≈ƒ«≈¬»ƒ»««∆∆¿»

Êb‰ ˙ÈL‡Ó ËÙ  ÔziL Ì„˜31Ì„˜ BÈaÏ‰ . …∆∆ƒ≈ƒ¿«≈≈ƒ«≈ƒ¿ƒ…∆
LÈÙ‰Ï iÁ  ÔziL32LÏBz‰ .BalL Á‡33Óˆ ∆ƒ≈«»¿«¿ƒ««∆ƒ¿«≈∆∆

.Êb‰ ˙ÈL‡a iÁ  ÊÊ‚ ‡ÏÂ B„Èa ÌÈÏÁ¿≈ƒ¿»¿…»««»¿≈ƒ«≈

להלן.29) קלה.30)ראה שם שכיון 31)במשנה
פג: קמא בבבא וראה פטור, הוא הרי  בשינוי , שקנאו

שם. שינוי .32)וברש"י  זה כרבנן 33)שאין קלז. חולין
ב , הלכה עניים מתנות מהלכות בפ "ד וראה יוסי . כר' ולא

שם. ובכסף ֿמשנה ו הלכה פ "ב  ושם

.ÊÌÈ‡ÏÎa ‚‰B Êb‰ ˙ÈL‡34ÈBÎe35‰ÙËe36; ≈ƒ«≈≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»
‰˙n‰ ˙‡ ÊÊBb‰ Ï‡37.eËt  ¬»«≈∆«≈»»

ועז.34) מכבש הבא בכלאיים ומדובר פ "י . חולין תוספתא
בחצי אפילו חייב  הולד אין וילדה, הכבש על הבא צבי  אבל
ה) הלכה פ "ט  (למעלה במתנות שאמרו שמה הגז, ראשית
אפילו  שה, "אם מיוחד: מפסוק  הוא מתנות, בחצי  שחייב 

שה". ובהערות.35)מקצת שם למעלה וראה שם.
הגז 36) בראשית חומר "וליתני  קלו: ובחולין שם. תוספתא

"ונתן  (שנאמר במתנות מהֿשאיןֿכן בטריפות, שנוהג
מני הא רבינא, אמר שם). רש"י  – לכלבו ולא לו, – לכהן"
הטריפות  את פוטר שמעון ר' דתניא, היא, שמעון ר'
שלא  היא, רבינו ודעת כחכמים. רבינו ופסק  הגז". מראשית
שכיון  אלא שמעון, כר' שמשנתינו לומר רבינא בא
(כסף ֿמשנה). במשנה התנא הזכירה לא היא, שמחלוקת

באורֿשמח . דבר,37)וראה של וטעמו שם. תוספתא
וכסף ֿמשנה). קורקוס  (ר"י  "צאנך" ולא "גז" נקרא זה שאין
(פ "ט  חייב  המת מן שהגוזז רבינו, פסק  שבת [ולענין
פ "ט ), תחילת שבת התוספתא ע "פ  ז הלכה שבת מהלכות

עיון]. וצריך

.ÁLÈÙn‰38„‡Â Êb‰ ˙ÈL‡39Ô˙eÈÁ‡a iÁ  ««¿ƒ≈ƒ«≈¿»««»¿«¬»»
Ô‰kÏ ÔziL „Ú40ÓB‡‰ .41 ˙ÈL‡ È˙Bfb Ïk : «∆ƒ≈«…≈»≈»ƒ«≈ƒ

ÔÈÓi˜ ÂÈc42. ¿»»«»ƒ

שם.38) שאר 39)תוספתא אבל שהפריש, מה כלומר,
קיים. שלא 40)הגז הגז משאר שנית שיפריש כלומר,

מסוים, חלק  להפריש החיוב  שאין הגז בראשית ודוקא אבד.
כיון  דוקא, וקיבה ולחיים זרוע  הוא שהחיוב  במתנות אבל
אותו  מחייבים ואין באחריותן, חייב  אינו שוב  שאבדו
בפ "ט  (כנ"ל תובעין לו שאין ממון שהוא מפני  לשלם,
אבד  אם אבל הגז, ראשית רק  כשאבדה זה וכל יד). הלכה
(משנה  כהונה במתנות כמו באחריותו, חייב  אינו הגז, כל
שם. רע "ק  ובחידושי  ה, סעיף  שלג סימן ביו"ד וראה למלך).

להלן.41) וראה אלעאי , כרבי  ולא כחכמים קלו: חולין
גיזיי42) כל שהאומר נאמר באחת ברייתות, שתי  הביאו שם

קיימין, שדבריו נראה ובשנייה כלום, אמר לא הגז ראשית
אלעאי ר' לדעת ורבנן: אלעאי  ר' בפלוגתת זאת ותלו
כן  ולמדו ישראל, בארץ  אלא נוהגת אינה הגז שראשית
אמר  לא הגז ראשית גיזיי  כל שהאומר הואֿהדין מתרומה,
אמר  לא תרומה גרני  כל שהאומר בתרומה, כמו כלום,
לארץ  בחוץ  גם נוהגת הגז שראשית חכמים ולדעת כלום.
דבריו  הגז ראשית גיזיי  כל אמר אם – מתרומה למדו ולא
רבינו  פסק  לארץ , וחוצה ארץ  שלענין ואף ֿעלֿפי  קיימין.
נוהגת  אינה הגז שראשית אלעאי  כר' א) הלכה (למעלה
(חולין  העולם נהגו שכן משום אלא זה אין בארץ , אלא
מנהג  לנו שאין הגז" ראשית גיזיי  "כל לענין אבל שם).
שם  ביו"ד והגר"א קורקוס  (ר"י  כרבנן הלכה בזה  העולם,

ד). ס "ק 

.ËÁ˜Bl‰43ÔÊÊbL Á‡ ÌÈÎBk „BÚ ÏL B‡ˆ Êb «≈«≈…∆≈»ƒ««∆¿»»
Êb‰ ˙ÈL‡Ó eËt  ÌÈÎÎBk „BÚ‰44Ô‡v‰ Á˜Ï . »≈»ƒ»≈≈ƒ«≈»««…

iÁ  Ô˙f‚Ï45˙eLa ‰fb‰ ‰Ï„bL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»»«»««ƒ∆»¿»«ƒ»ƒ¿
ÈÎBk „BÚ‰46„BÚÏ Ô‡v‰ ÔÈÊBÁL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ì »≈»ƒ¿««ƒ∆¿ƒ«…»≈

˙BÊÈÊb‰Â Ï‡OÈ ÊÊBb‰Â ÏÈ‡B‰ .‰ÊÈÊb Á‡ ÌÈÎBk»ƒ««¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
BlL47.‰fb‰ ˙ÚLa ‡l‡ eiÁ‰ ÔÈ‡L ;iÁ  ∆«»∆≈«ƒ∆»ƒ¿««ƒ»

קלה.43) שם שעת 44)משנה (שהיא הגיזה שבשעת כיון
הגוי . של הגז היה להלן), ראה כר'45)החיוב , קלח . שם

הגוי ששייר ואף ֿעלֿפי  אושעיא. בר נתן כר' ולא חסדא
החזקה: שאין להפריש, הלוקח  חייב  להגזז, מצאנו מעט 
להלן  וראה בגוי , שייכת כהונה", מתנות מוכר אדם "אין
הצאן  גוף  את לו שהקנה רבינו כוונת ואין טו. בהלכה
את  הגוי  לו שנתן אף ֿעלֿפי  אלא שם), רש"י  (כדעת לגיזתו
שיש  שכיון דבר, של וטעמו חייב . אותן, לגזוז כדי  רק  הצאן
אבל  "צאנך". בכלל זה הרי  הצאן, את לגזוז רשות לו
שלא  כיון הגז, מראשית פטור מגיזתה חוץ  בהמה המקדיש

בחזוןֿאיש. וראה לגזוז. רשות לו קלו.46)ניתנה שם
בפטור, הגדל הגז שראשית (כלומר, נמי  הכי  תימא "וכי 
הא  הגז, מראשית פטור גוי , צאן גז הלוקח  והתנן, פטור),
אצל  בפטור, שגדל אף ֿעלֿפי  (כלומר, חייב  לגזוז צאנו
כר' שהלכה העירונו וכבר אלעאי ". כר' דלא מתניתין הגוי ),
בארץ . רק  נוהגת הגז שראשית זה לענין אלא אלעאי 

סעיף 47) שם ביו"ד וראה כנ"ל. לגיזתן, הצאן גוף  לא אבל
שם. וש"ך הגר"א ובביאור ז,

.ÈÁ˜Bl‰48ÎBn‰ iL Ì‡ :BÁ ÏL B‡ˆ Êb «≈«≈…∆¬≈ƒƒ≈«≈
ËÚÓ49ÔÓ LÈÙ‰Ï iÁ ÎBn‰  ÊÊb‰Ï B‡vÓ ¿«ƒ…¿ƒ»≈«≈«»¿«¿ƒƒ

ÎBn‰ ÏÈÁ˙‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ïk‰ ÏÚ ‡LÓ‰«¿…»««…¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«≈
ÊÊ‚Ï50‰˜ÊÁ .51Ì‡Â .‰p‰k ˙BzÓ ÎBÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ƒ¿…¬»»≈»»≈«¿¿À»¿ƒ

LÈÙ‰Ï iÁ Á˜Bl‰  ÌeÏk iL ‡Ï52. …ƒ≈¿«≈««»¿«¿ƒ

שם.48) כשיעור 49)משנה מעט  באותו ויש כלומר,
יג. הלכה להלן ראה הגז, "וכי50)ראשית קלח . שם

(כלומר, התם בשלמא לגוז, שהתחיל והוא נמי , הכא תימא
דאתחיל  מעידנא כתיב , ארצכם קציר את ובקוצרכם בפאה),
דאתחיל  מעידנא הכא, אלא שדה. בכולה מיחייב  לקצור
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מתחייב  ואינו (כלומר, עדריה" בכוליה מיחייב  לא למיגז
אחת  בכל שיש צאן חמש גיזת לאחר אלא הגיזה בתחילת
אם  בין הבדל אין כן ואם כדלהלן) סלע , יב  משקל מהן

התחיל. לא אם לבין לגזוז המוכר שם:51)התחיל
מתנה  לוקח , ליה דאמר וכו', איניש מזבין לא דכהן "מתנות
למכרן  הוא שאיסור דבר, של וטעמו היא". גבך דכהן
פ "ט  למעלה וראה כך. ידי  על כהונה ממתנות ולהפטר

יד. לא 52)הלכה דכהן מתנה מוכר, ליה "דאמר שם:
שם, ובמפרשים ח  סעיף  שם ביו"ד וראה לך". זבני 

ובאורֿשמח .

.‡È‰f‚ ÈÈÓ ÈL eÈ‰53‰f‚Â ‰Ï ‰fb ÔB‚k , »¿≈ƒ≈ƒ»¿ƒ»¿»»¿ƒ»
‰ÓeÁL54‰Ê ÔÈÓ ÎÓe ,˙B˜ ˙f‚Â ÌÈÎÊ ˙f‚ B‡ , ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ«¿≈»«ƒ∆

Ô˙B ‰ÊÂ ,BÓˆÚÏ Ô˙B ‰Ê  Á‡‰ ÔÈn‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««ƒ»«≈∆≈¿«¿¿∆≈
Ô˙B ‰ÊÂ ,Á˜lM ‰Ó ÏÚ  [BÓˆÚÏ Ô˙B ‰Ê] .BÓˆÚÏ¿«¿∆≈¿«¿««∆»«¿∆≈

iMM ‰Ó ÏÚ  BÓˆÚÏ55. ¿«¿««∆ƒ≈

שם.53) "שחופות".54)משנה שם: ובמשנה אדומה.
(רש"י ). לבן ולא שחור לא אף ֿעלֿפי55)כלומר,

כדלהלן  מינו, שאינו על ממין הגז ראשית שמפרישין
אף ֿעלֿפי עליו, מפריש אינו אחד מין מכר אם – טו בהלכה
ששייר  המוכר, של חיובו שהרי  אחר. מין לעצמו ששייר
הוא  שמכר, מה על להפריש להגזז, מצאנו מעט  לעצמו
כשמכר  דוקא וזהו כהונה. מתנות מוכר אדם אין משום
ובוודאי כהונה, מתנות מצות לקיים הוא שרוצה מין, מאותו

דמים הלוקח  מן אבל לקח  חלקו. שכנגד המתנות עבור
וזכרים, משחומות טובות יותר שהן ונקבות, לבנות במוכר
יקבל  שהכהן המוכר רוצה שהרי  לוקח , ביד שהמתנות ודאי 
המתנות  וזכרים, שחומות מכר אם וכן והטוב . היפה מן גם
מצמר  לכהן ולתת להפסיד רוצה המוכר שאין לוקח , ביד
והזכרים, השחומות של על יקר שהוא והנקבות הלבנות
אלא  למוכר דמים הלוקח  יתן לא שהרי  יותר, זולים שהם
הוא  והרי  לו, שיש הצמר ולפי  חלקו, שכנגד המתנות בעד

ואורֿשמח . ברדב "ז וראה יותר. זול

.Èib˙pL b56„Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙Bf‚ BÏ eÈ‰Â ≈∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈»«ƒ«
eÊÊ‚ ib˙ ‡lL57,eËÙ ‰Ê È‰  ib˙pMÓ B‡ ∆…ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«≈¬≈∆»

‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰Â58. ¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

קלד:56) קלד. שעת 57)חולין שהיא הגזיזה והיתה
ופטור. גוי  בהיותו ט ), הלכה (למעלה בחולין 58)החיוב 

רב  דאמר לקולא, ממונא ספק  לחומרא, איסורא "ספק  שם:
ארבע  בגר, נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני  וכן חסדא
וכו', ומתנות הגז ראשית וכו', לפטור וארבע  לחיוב 

יג. הלכה בפ "ט  למעלה וראה לפטור".

.‚È?Êb‰ ˙ÈL‡a ˙BiÁ eÈ‰ÈÂ BÏ ‰È‰È Ô‡ˆ ‰nk«»…ƒ¿∆¿ƒ¿«»¿≈ƒ«≈
LÓÁÓ ˙BÁt ÔÈ‡59ÔÈ‡ Ô‰lL ‰fba ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈»≈»≈¿∆ƒ¿∆«ƒ»∆»∆≈

ÚÏÒ ÌÈML Ï˜LnÓ ˙BÁt60˙Á‡ Ïk ˙f‚ ‰È‰˙Â , »ƒƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆ƒ«»««
ÔzLÓÁÓ61.ÚÏÒ ‰OÚ ÌÈzL Ï˜LnÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ≈¬ƒ¿»≈»ƒƒ¿«¿≈∆¿≈∆«

,ÚÏÒ ‰OÚ ÌÈzLÓ ˙BÁt ˙ÊÊBb Ì‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆∆∆»ƒ¿≈∆¿≈∆«
 ˙È B‡ ÚÏÒ ÌÈML ˙BÊÊBb ÔzLÓÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬ƒ¿»¿ƒƒ∆«»≈

.Êb‰ ˙ÈL‡Ó ÔÈeËt el‡ È‰¬≈≈¿ƒ≈≈ƒ«≈

וחכמים,59) דוסא ורבי  כביתֿהלל קלה. שם משנה
ורבי כביתֿשמאי  ולא כמותם, קלז: שם הגמרא שסוגיית
הגר"א. ובביאור שם ביו"ד וראה ורבי . יוסי  בר' ישמעאל

סלע 60) כל שלנו: המשקל לפי  ושיעורם כשמואל. שם,
בכסף ֿמשנה) טו, הלכה פ "ו (למעלה דרהמים ששה הוא
מאות  שלש סלעים: ששים נמצאו גרמים, עשרים דהיינו
ק "ג). 1,200 =) גרמים ומאתיים אלף  שהם דרהמים וששים

הגיזות)61) (כלומר, שיהו ובלבד וכו', רב , אמר שם:
וראה  (כסף ֿמשנה. זה בדין רב  על חולק  ואין מחומשות.

יב ). אות שם ליו"ד הגר"א בביאור

.„ÈÔÈiÁ  ÔÈÙzM‰62‰È‰iL ‡e‰Â .Êb‰ ˙ÈL‡a «À»ƒ«»ƒ¿≈ƒ«≈¿∆ƒ¿∆
„Ïa Ô‡ˆ LÓÁ Ï‡ ;eÚMk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˜ÏÁa¿≈∆»∆»≈∆«ƒ¬»»≈…ƒ¿«

.ÔÈeËt  ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ¿ƒ

בראשית 62) חייב (ת) השותפין "בהמת קלה. שם ברייתא
קרא  אמר אלעאי , דר' טעמא מאי  פוטר. אלעאי  ור' הגז,
ור' גוי . שותפות למעוטי  ורבנן, שותפות. של ולא "צאנך"
דקרא  מרישא ליה נפקא ליה, מנא גוי  שותפות אלעאי 
אלעאי , כר' רבינו ופסק  גוי ". שותפות ולא דגנך", "ראשית
יש  אם ורק  גוי , עם ובין ישראל עם בין פטורה, שהשותפות
וגוי שישראל בעיסה הוא וכן חייב . – חלק  בכל שיעור
מצוה  (מנחתֿחינוך ט  הלכה פ "ו למעלה ראה בה, שותפין

א). בהלכה למעלה ואורֿשמח  תקח ,

.ÂËÊb‰ ˙ÈL‡63‰lÁza d˙ÂˆÓ64LÈÙ‰ Ì‡Â ; ≈ƒ«≈ƒ¿»»«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ
eÈ‰ .‡ˆÈ  ÛBqa ÔÈa ÚˆÓ‡a ÔÈa65Ô‡ˆ LÓÁ BÏ ≈»∆¿«≈«»»»»≈…

‰iL ÊÊb Ck Á‡Â ,d˙fb ÎÓe „Ïa Ô‰Ó ˙Á‡ ÊÊ‚Â¿»«««≈∆ƒ¿«»«ƒ»»¿««»»«¿ƒ»
 d˙fb ÎÓe ˙ÈLÈÏL ÊÊb Ck Á‡Â ,d˙fb ÎÓe»«ƒ»»¿««»»«¿ƒƒ»«ƒ»»

Êb‰ ˙ÈL‡Ï ˙BÙËˆÓ Ïk‰66Á‡Ï elÙ‡ iÁÂ , «…ƒ¿»¿¿≈ƒ«≈¿«»¬ƒ¿««
ÌÈL ‰nk67ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ LÈÙ‰Ï BÏ LÈÂ .68, «»»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ∆»»««»»

‰Ê ÏÚ ‰fÓe69˙Á‡ ÏÁ ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ .70dÊÊ‚e ƒ∆«∆¬»ƒ»¿»»≈««¿»»
d˙fb ÁÈp‰Â dÊÊ‚e ‰iL ‰˜ Ck Á‡Â ,d˙fb ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ»»¿««»»»¿ƒ»¿»»¿ƒƒ«ƒ»»

˙BÙËˆÓ ÔÈ‡ 71. ≈»ƒ¿»¿

(63.(35 511 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת פ "י  חולין תוספתא
צאנך".64) גז "ראשית חסדא 65)שנאמר: כרב  קלח . שם

נתן  כר' אושעיא.ולא התחלת 66)בר שבשעת כיון
צאן. חמש לו היו הגיזה 67)הגיזה, מן המוכר ומפריש

כל  על סלע , ששים שיעור נעשה אתה שיחד האחרונה,
הישן, על החדש מן להפריש לו שיש שמכר, הגיזות
חייב  הגיזה, מן מעט  לעצמו המוכר שייר לא ואם כדלהלן.
מוכר  אדם אין וחזקה בידו, שהמתנות כיון להפריש, הלוקח 
ובביאור  שם ביו"ד וראה י . בהלכה כנ"ל כהונה, מתנות
מהחמש  אחת גזז אם שהואֿהדין ונראה טו. אות הגר"א
כל  את שגזז לאחר שחייב  הלאה, וכן אותה, ומכר לו שיש
הגז, ראשית מצות עיקר שאז הגיזה, שבתחילת כיון החמש,
הקשו  שהרי  שם). רש"י  פירש (וכן צאן חמש לו היו כנ"ל,
גוי של צאנו גז הלוקח  תנינן אושעיא: בו נתן ר' על שם
וחד  חד כל אמאי , חייב . לגזוז צאנו הא הגז, מראשית פטור
לו  שיהיו צריך נתן, (ולר' מרשותיה ליה נפקא גיזה בתר
לא  חסדא ולר' גיזה). כשיעור לו שיש בשעה צאן חמש
לאחר  מהן אחת כל מכר אם שלדבריו משמע  משם, הקשו
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קיד               
         

לומר  אחר, באופן כתב  ורבינו הגז. בראשית חייב  גיזתה,
בכסף ֿמשנה. וראה הצאן. או הגיזות מכר אם חילוק  שאין

אלעאי .68) כר' ולא כחכמים קלו. בספרים 69)שם
שם: בחולין והוא אחר". מין על גיזה "ומן אחרים:
נד. ובהערה יא בהלכה למעלה וראה כחכמים.

והניח ,70) גזז והניח  גזז צאן, שתי  לו "היו שם: תוספתא
ביו"ד  וראה מצטרפות". אין עליהן להוסיף  שעתיד אע "פ 

הגר"א. ובביאור יב , סעיף  גיזה 71)שם שבתחילת כיון
חמש, לפחות לו שיהיו וצריך אחת, רחל רק  לו היתה לא

שם. במנחתֿחינוך וראה יג. בהלכה כנ"ל

.ÊËBÏ eÈ‰L ÈÓ72‰ˆBÂ Êb‰ ˙ÈL‡ ÏL ˙Ba ˙Bf‚ ƒ∆»ƒ«∆≈ƒ«≈¿∆
ÌÈ‰kÏ ˜lÁÏ73˙BÁt „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÔzÈ ‡Ï  ¿«≈«…¬ƒ…ƒ≈¿»∆»¿∆»»

ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ï˜LnÓ74ÔË˜ „‚a È„k ,ÔaÏÓ75‡Ï . ƒƒ¿«»≈¿»ƒ¿À»¿≈∆∆»»…
BaÏiL76‰fb‰ ÓvÓ BÏ ÔzÈ ‡l‡ ,BÏ ÔzÈ Ck Á‡Â ∆¿«¿¿««»ƒ≈∆»ƒ≈ƒ∆∆«ƒ»

È‡Bˆ ‡e‰Lk77LÓÁ Ôeal‰ Á‡ Ba ‰È‰iL È„k ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«««ƒ»≈
È„k Ba ‰È‰iL  BÏ Ôzz :Ó‡pL .˙È B‡ ÌÈÚÏÒ¿»ƒ»≈∆∆¡«ƒ∆∆ƒ¿∆¿≈

.˙ÏÚBn‰ ‰zÓ«»»«∆∆

סלעים 72) חמש משקל לו, נותנין "וכמה קלה. שם במשנה
כדי צואי  ולא מלובן בגליל, סלעים עשר שהן ביהודה,
כדי בו שיהא לו, תתן שנאמר, קטן. בגד ממנו לעשות
תרוייהו, דאמרי  ושמואל "רב  קלז: שם ובגמרא מתנה".
לכהן. ליתנן ומבקש עסקינן, הרבה גיזין לו שיש בישראל
סלעים". מחמשת ליה תבצר לא וחד חד כל ואמרינן,

פ "ט 73) (למעלה אחד לכהן הכל לתת בידו הלכה שהרי 
ראה 74)יז). גרמים, מאה שהם דרהמים, שלשים דהיינו

נט . הערה ר'75)למעלה אמר מילי, הני  "מנא קלח . שם
ראוי שהוא דבר לשרת, לעמוד קרא, אמר לוי , בן יהושע 
בכהנים  מדובר הנ"ל בפסוק  אבנט ". ניהו, מאי  לשירות.
אלא  צמר בבגדיהם שאין הדיוטים, כהנים שהם סתם,
ופ "ח  יב : ביומא רבי  (כדעת כלאים שהוא לבד, באבנט 
וידוע  בכסף ֿמשנה) שם עיין א, הלכה המקדש כלי  מהלכות
צמר  כלאים, שהוא לאבנט  הדרוש הצמר כי  לחכמים היה
גרם), 100 =) סלעים חמשת כשיעור הוא יחדיו, ופשתים
צורך  שאין [ומכאן ניהו. מאי  ד"ה שם בחולין רש"י  ראה
הרלב "ג  כדעת בלבד, אחד במין אלא צמר, מיני  בשלשה
אחרת, שם). המקדש כלי  בהלכות במשנהֿלמלך (שהובאה
לאבנט  יספיק  בלבד, גרמים מאה שמשקלו שצמר יתכן לא
(שם  אצבעות כשלש ורחבו אמה ושתים שלשים שארכו
טז]. אות פי "א לחולין ישראל בתפארת וראה יט ). הלכה

שם).76) (ברייתא הצמר ללבן מחויב  הישראל אין כלומר,
מלובן.77) בלתי 

.ÊÈc ÏÎÏ ÔÈlÁ  Êb‰ ˙ÈL‡78È‡ CÎÈÙÏ . ≈ƒ«≈Àƒ¿»»»¿ƒ»¬ƒ
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙‰ÎÏ B˙B‡ ÌÈ˙BpL ,ÓB‡≈∆¿ƒ¿…∆∆««ƒ∆ƒ

‰Ó‰a ˙BzÓk ,Ï‡OÈÏ ‰‡eO79ÔÈcL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿¿≈»¿≈»∆ƒ∆ƒ
‡e‰ „Á‡ Ô‰ÈL80. ¿≈∆∆»

לגירסת 78) קסה, סימן שופטים לפרשת בספרי  הוא כן
כא. אות שם, ליו"ד הגר"א בביאור וראה שם. הגר"א

כ.79) הלכה פ "ט  למעלה אינה 80)ראה הגז שראשית

נוהגות  מתנות ואילו א), בהלכה (למעלה בארץ  אלא נוהגת
נא. בנדה וראה א). הלכה בפ "ט  (למעלה לארץ  בחוצה אף 

   1 
ואם 1) בנו. מישראל אחד כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

עצמו, את לפדות הבן חייב  ואם בנה. בפדיון חייבת האשה
שהוא  לכהן האב  כתב  אם הפדיון. הוא וכמה מברך. ואם
סלעים. חמש בשוק  שוים שאינם כלים לו נתן ואם לו. חייב 
לו  להחזיר הכהן רצה ואם כהנים. לעשרה סלעים חמש נתן
פטר  שיהיה ושצריך הבן. בפדיון החייב  הוא מי  הפדיון.
חייב  אם ספק  שהוא ומי  בפדיון. יתחייב  מאימתי  רחם.
או  זכרים שני  וילדו ביכרו שלא נשים שתי  לאו. אם בפדיון
ב ' וילדו ביכרה לא ואחת ביכרה אחת נשים ב ' ונקבה. זכר
שלשה  בעלה אחר שהתה שלא מבכרת ונתערבו. זכרים
נקבות  שתי  או וזכר נקבות שתי  ילדו ואם וילדה. חדשים

זכרים. ושני 

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ï‡OiÓ LÈ‡ Ïk ˙BcÙÏ3Ba4 ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒƒƒ¿»≈¿
Bn‡Ï BÎa ‡e‰L5˙ÈÏ‡Oi‰6Ët Ïk :Ó‡pL . ∆¿¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ∆∆¡«»∆∆

ÈÏ ÌÁ7Ì„‡‰ BÎa ˙‡ ‰cÙ˙ ‰„t C‡ :Ó‡Â ;8. ∆∆ƒ¿∆¡««»…ƒ¿∆≈¿»»»

פ .2) עשה המצוות' ב 'ספר וראה א. כט , קידושין משנה,
הסמוכה.3) כבהלכה בנה, את מלפדות פטורה אשה אבל

ה"ט . כדלהלן בניהם. מלפדות פטורים ולויים כהנים וכן
ולא 4) בניך תפדה, בניך בכור כל קרא, "דאמר בתו. ולא

שם). (בגמרא לאביו,5)בנותיך" בכור שאינו אף ֿעלֿפי 
הכ"א. להלן פטור,6)ראה - לויה או כהנת היא אם אבל

ה"י . לפדותו.7)כדלהלן צריך - לה' שייך שהוא וכיון
לא 8) שם, בקידושין אבל שם. המצוות' ב 'ספר הוא כן

כ) לד, (שמות מהפסוק  אלא זה מפסוק  פדיה מצות למדו
דרשו  תפדה" "פדה הפסוק  ומן תפדה", בניך בכור "כל
את  האב  פדה לא שאם - "תפדה" בנו, את לפדות "פדה"
כבהלכה  לכשיגדל, עצמו את לפדות הוא חייב  - בנו

הסמוכה.

.ÔÈ‡Â9‰M‡‰10iÁ‰L ;da ˙‡ ˙BcÙÏ ˙iÁ ¿≈»ƒ»«∆∆ƒ¿∆¿»∆««»
BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ11Ba ˙‡ ˙BcÙÏ iÁL ‡e‰ 12. ƒ¿∆«¿∆«»ƒ¿∆¿

‡‰ Ú13Ïc‚iLk  e‰„t ‡ÏÂ14BÓˆÚ ˙‡ ‰cÙÈ15. »«»»¿…»»¿∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«¿

שם.9) וגמרא, הישראלית.10)משנה אפילו כלומר,
פדאו 11) לא אם עצמו, את שפודה האיש כלומר, שם.

כדלהלן. את 12)אביו, לפדות חייבת אינה האשה אבל
את  לפדות מצווה - לפדותו מצווים שאחרים ש"כל עצמה,
לפדות  מצווה אין - לפדותו מצווים אחרים שאין וכל עצמו,
בהלכה  כמבואר לפדותה, חייב  אביה אין ואשה עצמו", את

שם). (קידושין, מצותֿעשה 13)הקודמת בטל כלומר,
עליו. החלה אחד.14)הנ"ל, ויום שנים יג בן שיהיה

כה, אות תשובה' וב 'פתחי  סט "ו, שה סי ' ביו"ד וראה
שצב . מצוה חינוך' שם.15)וב 'מנחת קידושין,

.‚‰È‰16˙BcÙÏ ‡e‰17˙BcÙÏ Be18BÓˆÚ ‰cÙÈ  »»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿∆«¿
BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ba Ck Á‡Â ‰lÁz19ÔBÈ„t È„k ‡l‡ ¿ƒ»¿««»¿¿ƒ≈∆»¿≈ƒ¿

.BÓˆÚ ‰cÙÈ  „Á‡∆»ƒ¿∆«¿

ולא 16) קודמת, גופו שעל שמצוה כחכמים, שם, ברייתא
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קטו                
         

יהודה. אביו.17)כרבי  פדאו לו 18)שלא ויש כלומר,
שניהם. פדיון מודין 19)כדי  הכל ירמיה, רבי  אמר שם:

חמש  אלא דליכא היכא כל יהודה), רבי  אפילו (כלומר,
עדיפא  דגופיה מצוה טעמא מאי  לבנו, קודם הוא  סלעים,
על  פדיונו מצות - שהאב  קודמו, בנו אומרים: ואין (כלומר,

האב ). על פדיונו מצות - והבן אביו,

.„Ba ‰È‰20ÔÈ‡Â ,Ï‚Ï ˙BÏÚÏ ˙Ú ÚÈb‰Â ˙BcÙÏ »»¿ƒ¿¿ƒƒ«≈«¬¿∆∆¿≈
‰ÏBÚ Ck Á‡Â Ba ˙‡ ‰„Bt  ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ È„k BÏ¿≈»∆¿»∆∆∆¿¿««»∆

Ï‚Ï21:Ck Á‡Â ,‰cÙz EÈa BÎa Ïk :Ó‡pL ; ¿∆∆∆∆¡«…¿»∆ƒ¿∆¿««»
Ì˜È ÈÙ e‡È ‡ÏÂ22. ¿…≈»»«≈»

וקלֿוחומר 20) יהודה. כרבי  ולא כחכמים שם: ברייתא,
פדיונו  שהרי  קודם, שפדיונו לפדות, הוא היה שאם הוא,
פ "ו  בכורות בתוספתא הוא וכן כנ"ל. בנו, לשל קודם
שם. דוד' 'חסדי  ועי ' .(540 38 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת

ובהלכה 21) לרגל. עליה הוצאת אחר לחזור ישתדל כלומר,
שניהם. פדיון כדי  לו כשיש זה, לשון רבינו תפס  הקודמת
של  זה מלשון דייק  (176 (עמוד שם לקידושין וה'מאירי '
לעלות, יוכל לא יפדה שאם בוודאי  יודע  ש"אם הברייתא

שעליה 22)עולה". שאף ֿעלֿפי  התורה חידשה כלומר,
(ראה  עוברת מצוה אינה הבן ופדיון עוברת, מצוה היא לרגל
כאן  קודמת, עוברת מצוה מקום, ובכל הי "ז), בסוף  להלן

ו  לרגל. לעליה הבן פדיון שאין יקדים רבינו מדברי  נראה
כשיש  אבל ולזה. לזה כדי  לו כשאין אלא אמורים הדברים
וראה  בנו. את יפדה ואחרֿכך לרגל יעלה ולזה, לזה כדי  לו
ובהערות  עג) (עמוד שם לקדושין למי , נודע  לא בשיטה

שם.

.‰‰„Bt‰23ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ :CÓ  Ba ˙‡ «∆∆¿¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
Ôa‰ ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ24eÈÁ‰L CÓe ÊBÁÂ ,25, ¿ƒ»«ƒ¿«≈¿≈¿»≈∆∆¡»

Ô˙B Ck Á‡Â26BÓˆÚ ‰„t Ì‡Â .Ô‰kÏ ÔBÈ„t‰27 ¿««»≈«ƒ¿«…≈¿ƒ»»«¿
BÎa‰ ˙BcÙÏ CÓ28.eÈÁ‰L CÓe , ¿»≈ƒ¿«¿¿»≈∆∆¡»

ב .23) קכא, בפי "א 24)פסחים והנה שם. מפורש  כן
אם  וכו', מצוה העושה "כל רבינו כתב  הי "א, ברכות מהל'
לאחרים, אותה עשה לעשות. מברך: לעצמו, אותה עשה
וכן  בהי "ב , שם שהרי  צריךֿעיון, אבל העשיה". על מברך
מברך: בנו את שהמל רבינו, כתב  ה"א מילה מהל' בפ "ג
ז:), בפסחים מפורש (וכן המילה על ולא הבן, את למול
זה  הרי  כט .), (קידושין עליו מוטלת בנו שמילת מכיון הרי 
את  לפדות מברך: אינו מדוע  כן ואם לעצמו, מצוה כעושה
בה"א. כנ"ל מוטל, הדבר עליו הרי  פודהו, כשהוא הבן,
ס "ב , רסה ובסי ' הגר"א, ובביאור ס "י , שה סי ' ביו"ד וראה
ולומר  לחלק  שיש [ונראה שצב . מצוה חינוך' וב 'מנחת
לקיימו  יכול שאינו שכיון אלא הבן, על עיקרו - הבן שפדיון
הפדיון  אותו שהרי  האב , על התורה אותו הטילה בקטנותו,
ביום  שמצוותה מילה אבל כשגדל. הבן מבצע  הרב , שמבצע 
על  עיקרה אלא הבן, על שעיקרה לומר מקום אין השמיני ,
ולכשיגדל  זו, מצוה ביטל בשמיני , האב  מל לא ואם האב ,

עצמו, את למול חייב  אינו הבן בשמיני  מילה מצות אבל
ועל  העבדים על אינה שבוודאי  וגרים עבדים ומילת מקיים.
"למול" מברך ביתֿהדין, על או הרב  על אלא עצמם, הגרים

הדברים  אין זו, סברא שלפי  אלא ה"דֿה). שם מילה (הל'
יום  לאחר בנו מל אם אבל בשמיני , במילה אלא אמורים

וצ "ע ]. המילה", "על אלא מברך אינו פסחים 25)השמיני ,
הוא  הרי  בנו, את לפדות מוטל שעליו שכיון ב . קכא,

ה"י . שם ברכות בהל' וראה לעצמו. מצוה כדי26)כעושה
בפ "א  שם וראה המצוה. לעשיית קודמת הברכה שתהא

הט "ז. מעשר מהל' ובפ "א אביו.27)ה"ג. פדאו כשלא
ה"ב . מהל'28)כנ"ל (פי "א לעצמו מצוה העושה כדין

שם). ברכות

.ÂÌB˜Ó ÏÎa ˙‚‰B BÊ ‰ÂˆÓ29ÔÓÊ ÏÎe30‰nÎe . ƒ¿»∆∆¿»»¿»¿«¿«»
ÌÈÚÏÒ LÓÁa ?e‰„Bt31L„Á ÔaÓ ÂÈe„Ùe :Ó‡pL ; ≈¿»≈¿»ƒ∆∆¡«¿»ƒ∆…∆

‰cÙz32ÛÒk ‰ÂLa ÔÈa ÛÒÎa ÔÈa .33ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ƒ¿∆≈¿∆∆≈¿»∆∆∆ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÌÈÏ˜M‰ ÔÈÚk ,ÔBÓÓ ÔÙebL34ÔÈ„Bt ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆»»¿ƒ¿««¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ

˙BÚ˜˜a35˙BÚ˜˜k Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ„Úa ‡ÏÂ ;36; ¿«¿»¿…«¬»ƒƒ¿≈∆≈¿«¿»
˙BËLa ‡ÏÂ37ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ÈÙÏ ,38e‰„t Ì‡Â . ¿…ƒ¿»¿ƒ∆≈»»¿ƒ»»

Èe„t BÈ‡  Ô‰a39. »∆≈»

שהוא 29) ו"כל הגוף , חובת היא הבן פדיון מצות שהרי 
(קידושין  בחוץ ֿלארץ " בין בארץ  בין נוהגת הגוף , חובת
לרב  זוזי  שבסר ליה שדר אשי  "רב  א: נ, ובבכורות לז.).

דר  בריה בבבל.אחא היה הרי  אשי  ורב  הבן", בפדיון בינא
ה"ז. פ "א למעלה הבית.30)וראה בפני  שלא אפילו

ב .31) מט , בכורות :32)משנה, כתוב  מכן ולאחר
מקום  "כל א: נא, ושם שקלים". חמשת כסף  "בערכך
פרט  הטל לזה, זה הסמוכים כללות שתי  מוצא שאתה
כלל. חודש, מבן "ופדויו : ושם ופרט ". בכלל ודונם ביניהם
פרט  שהטיל לאחר (כלומר, וכלל חזר תפדה, פרט . בערך,
דן  אתה אי  וכלל, ופרט  כלל כנ"ל). הסמוכים, הכללות בין
וגופו  המיטלטל דבר מפורש הפרט  מה הפרט , כעין אלא
ממון, וגופו המיטלטל דבר כל אף  כסף ), שוה (כלומר, ממון

שם.33)וכו'". השקל,34)משנה, על חכמים שהוסיפו
ה"ד, ערכין מהל' בפ "א וראה סלע . כמשקל משקלו ועשו

ה"ב . שקלים מהל' שם.35)ובפ "א שהרי36)משנה,
לבניכם  אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא בהם נאמר

כב :). (קידושין אחוזה" לרשת כלומר,37)אחריכם
לכהן. לתתם ורוצה אחרים, על לו שיש חוב  בשטרי 

מטלטלין.38) שהם תורה 39)אף ֿעלֿפי  אמרה שהרי 
שם. ברש"י  וראה כנ"ל. כסף , ובשוה בכסף  רק  נפדה שהבן

.Ê˙k40ÏÒ LÓÁ BÏ iÁ ‡e‰L Ô‰kÏ ‡‰ ÌÈÚ »«»»«…≈∆«»»≈¿»ƒ
BÏ ÔzÏ iÁ41Èe„t BÈ‡ Be ,42BÏ Ô˙ .43BÈ‡L ÈÏk «»ƒ≈¿≈»»«¿ƒ∆≈

ÌÈÚÏÒ LÓÁa Ô‰k‰ BÏa˜Â ÌÈÚÏÒ LÓÁ ˜eMa ‰ÂL»∆«»≈¿»ƒ¿ƒ¿«…≈¿»≈¿»ƒ
Ô˙ .Èe„t Ba È‰ 44‰OÚÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ ¬≈¿»»«»≈¿»ƒ«¬»»

ÌÈ‰k45˙Á‡ ˙a ÔÈa ,46‰Ê Á‡ ‰Êa ÔÈa47‡ˆÈ 48. …¬ƒ≈¿«««≈»∆««∆»»

שם.40) בכורות בשטר 41)משנה, לחבירו הכותב  כדין
שם  שאין ואף ֿעלֿפי  לו, הוא חייב  מנה, לך חייב  הריני 
הט "ו). מכירה מהל' ופי "א קא: (כתובות עדים

פדוי42) בנו נחמן, דרב  קמיה תנא "תני  שם: בכורות
אבל  וכו', יוסי , רבי  דברי  זו נחמן, רב  ליה אמר לכשיתן.
פדוי בנו אין והלכתא: פדוי . בנו אין אומרים, חכמים
אלא  זו שאין דבר, של וטעמו לכשיתן)". אפילו (כלומר,
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קטז               
         

פדיון  בכסף  שמדובר בה נזכר לא שהרי  חדשה, התחייבות
עבור  נוספים סלעים חמשה לכהן לתת צריך ולכן הבן.

בנו. לפדיון 43)פדיון זה "עגל אמרו: - א ח , בקידושין
לפדיון  סלעים בחמשה זה עגל כלום. אמר לא וכו', בני ,
שוי דלא אילימא דמי , היכי  פדיון האי  פדוי . בנו וכו', בני ,
דשוי , אף ֿעלֿגב  לאו אלא כמיניה. כל סלעים), (חמשה
ורישא  שוי , דלא לעולם רבא אמר לא. - קייצי  דלא וכיון
כהנא  דרב  הא כי  עילויה. כהן דקבלי  וסיפא הבן, אבי  דאמר
בסודר  בנו את פדה כלומר, - בה"ג (כנוסחת בסודרא פריק 
שאמרו  ומה סלעים". חמשה שוה לדידי  אמר, מאד). יקר
פדיון  לדין ענין אינו וכו'", כהנא רב  אלא אמרן "לא שם
והגר"א  ה, ס "ק  שה סי ' ליו"ד (ש"ך אונאה לדין אלא  הבן

הבה"ג). לגירסת ח  ס "ק  שם,44)שם בבכורות ברייתא,
כהן.45)ב . לכל סלע  חצי  הנותן 46)כלומר, שמצד

שמצד  אף ֿעלֿפי  סלעים, חמשה של נתינה כאן היתה
אחד. לכל סלע  חצי  של קבלה אלא היתה לא המקבלים

סלעים.47) חמשה של נתינה היתה לא הנותן מצד שאף 
יצא,48) בדיעבד שרק  משמע , "יצא" שמהלשון אף ֿעלֿפי 

כהונה  ממתנות וראיה כן, לעשות יכול לכתחילה שאף  נראה
כדי אחד לכל נותן אם לחלקם, שאפשר הגז ומראשית
תשובה' ב 'פתחי  ראה הט "ז), ופ "י  הי "ז, פ "א (למעלה נתינה
שם, מהברייתא נראה וכן אדם'. 'חכמת בשם י  ס "ק  שם
יצא", - לו והחזירו "נטלו : עוד נאמר הנ"ל, הדין שאחרי 
"אם  מפורש: (שם.) במשנה שהרי  דוקא, לאו בוודאי  וזה
לכתחילה  שגם הרי  רשאי ", - במתנה לו ליתן הכהן רצה
הברייתא  בראש שנאמר למה והואֿהדין כן, לעשות מותר
לאו  "יצא" כן שגם וכו'" יצא כהנים, לעשרה "נתנו הנ"ל

לכתחילה. הואֿהדין אלא דוקא,

.Á‰ˆ49ÈÊÁÓ  ÔBÈ„t‰ BÏ ÈÊÁ‰Ï Ô‰k‰50‡ÏÂ ; »»«…≈¿«¬ƒ«ƒ¿«¬ƒ¿…
‡e‰ BÏ ÔzÈ51ÈÊÁ‰Â Ôk ‰OÚ Ì‡Â .ÈÊÁiL BzÚ„Â ƒ≈¿«¿∆«¬ƒ¿ƒ»»≈¿∆¡ƒ

Èe„t Ba ÔÈ‡  BÏ52‰zÓ BÏ ÔzÏ BaÏa Ó‚iL „Ú , ≈¿»«∆ƒ¿…¿ƒƒ≈«»»
ÈÊÁ‰Ï Ck Á‡ Ô‰k‰ ‰ˆ Ì‡Â ;‰eÓ‚53.ÈÊÁÈ  ¿»¿ƒ»»«…≈««»¿«¬ƒ«¬ƒ

Ba È‰  ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ BÏ Ô˙Â Lt Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈≈¿»««¿»¿«¬ƒ¬≈¿
Èe„t54. »

רשאי ".49) - במתנה לו ליתן הכהן רצה "אם שם: במשנה,
בנו.50) נפדה - במתנה לכהן הפדיון שנתן שכיון
ושקיל 51) רגיל היה חנינא "רבי  ושם: הבן. אבי  כלומר,

(שנתן  גברא לההוא חזייה ומחזירו). הפדיון (=נוטל ומהדר
לא  ליה, אמר קמיה. ואתי  אזיל קא דהוה בנו), פדיון לו
בנו  אין הילכך ביש), עסק  =) ביש מידעם ויהייבת, גמרת

עלֿמנת 52)פדוי ". לו נותן שהוא פירש שלא שכיון
במתנה  הפדיון את לתת בדעתו גמר לא כדלהלן, שיחזיר,
לו, החזיר לא אם אבל לו, החזיר אם ודווקא כנ"ל. גמורה,
במתנה  הכסף  לתת בדעתו גומר הוא שעתה פדוי , בנו הרי 
וראה  הראשון. הלשון לפי  שם רש"י  שכתב  וכמו גמורה.

ובש"ך. ס "ח  שם ב .53)ביו"ד ו, כיון 54)קידושין
לו  שיחזיר שהתנה אלא גמורה, מתנה לו לתת בלבו שגמר
מפני כן, לעשות "ואסור : אמרו שם ובגמרא מכן. לאחר
זה, השמיט  ורבינו הגרנות", בבית המסייע  ככהן שנראה

בלבד, בתרומה אלא אמורים הדברים שאין שסובר מפני 
יב . ס "ק  שם ליו"ד הגר"א ובביאור בכסף ֿמשנה, ראה

.ËÌÈ‰k55ÌiÂÏe56ÏwÓ Ôa‰ ÔBÈ„tÓ ÌÈeËt  …¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿«≈ƒ«
Ï‡OÈ ÏL eËt Ì‡ :ÓÁÂ57‡e‰ ÔÈc ,a„na »…∆ƒ»¿∆ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
ÔÓˆÚ eËÙiL58. ∆ƒ¿¿«¿»

ב .55) ג, בכורות תלוי56)משנה, הדבר "שאין אף ֿעלֿפי 
פטור  זאת בכל הסמוכה, כבהלכה באם", אלא באב 

כדלהלן. קדושת 57)מקלֿוחומר, הפקיעה אם כלומר,
הבכורה, מן שפטרום ישראל, בכורי  קדושת את הלויים
בבני בכור כל תחת הלויים את "קח  מה) ג, (במדבר שנאמר

שם. המשנה, בפירוש וראה ד,58)ישראל". שם ובגמרא
בן  יהושע  רבי  דאמר לוי , בן יהושע  כרבי  מנלן, "כהנים א:
מהן, אחד וזה לויים, כהנים נקראו מקומות בכ"ד לוי ,
 ֿ מהקל (שהרי  מנלן ולדורות צדוק . בני  הלויים והכהנים
במדבר) אלא והלויים, הכהנים את לפטור אין הנ"ל וחומר

יהו". בהוייתן הלויים, לי  והיו קרא, אמר

.È‰iÂl‰ ÔÓe ˙‰k‰ ÔÓ ‡a‰ Ï‡OÈ59eËt 60. ƒ¿»≈«»ƒ«…∆∆ƒ«¿ƒ»»
Ët :Ó‡pL ;Ì‡a ‡l‡ ,‡a ÈeÏz c‰ ÔÈ‡L∆≈«»»»»»∆»»≈∆∆¡«∆∆

Ï‡OÈa ÌÁ61. ∆∆¿ƒ¿»≈

ישראל.59) בנו גם ואםֿכן ישראל, א.60)והאב  מז, שם
דרב  בריה מר של כפירושו אהבה בר אדא רב  של מימרא
בר  אדא רב  של כמימרתו פסקו - א קלב , ובחולין יוסף .

מר. ד"ה ב 'תוספות' שם בבכורות וראה ראה 61)אהבה.
עד. הערה להלן

.‡È‰iÂÏ62eËt da  ÌÈÎBk „BÚÓ ˙aÚÓ‰63. ¿ƒ»«¿À∆∆≈≈»ƒ¿»»
˙‰ÎÂ64Ó ˙aÚÓ‰iÁ da  ÌÈÎBk „BÚ65; ¿…∆∆«¿À∆∆≈≈»ƒ¿»«»

‰p‰k‰ ÔÓ Bn‡ ‰ÏÒÙ È‰L66„BÚ‰ ˙ÏÈÚa ∆¬≈ƒ¿¿»ƒƒ«¿À»ƒ¿ƒ«»≈
ÌÈÎBk67. »ƒ

אהב 62) בר אדא כרב  פפא.שם, רב  של לפירושו ה,
את 63) מזהמין אין דמאןֿדאמר אליבא תימא ולא שם:

אחר  אלא הגוי , האב  אחר הולך הוולד אין (כלו', הוולד
ביאה  איסורי  מהל' בפט "ו רבינו פסק  וכן הוא, וכשר האם
פסול  לוי  הוולד, את מזהמין למאןֿדאמר אפילו אלא ה"ג),
כיון  האם, מן פוקעת לויה קדושת שאין (כלומר, מיקרי 

כלֿכך). חמורה עצמו 65)שם.64)שאינה הוא כלומר,
חייבת  אמו אין שהרי  לכשיגדיל, עצמו את לפדות חייב 
נתעברה  ולא לגוי , נבעלה ואם בה"ב . למעלה לפדותו,
ליו"ד  (ש"ך לפדותו חייב  הישראל - לישראל ונשאה ממנו,

כב ). ס "ק  שה קיימא,66)סי ' בקדושתה "לוייה : שם
למעלה  וראה זרה". הויא דאיבעלה כיון כהנת, אלא וכו'.

ה"ב . מעשר מהל' ובפ "א ה"כ, חללה.67)בפ "ט  ונעשתה
ב ]. נט , בגיטין [וראה בה אין לויה דין ואפילו

.ÈÔ‰k68ÏÏÁ Ôa BÏ „ÏBpL69CB˙a ‡‰ ˙Ó : …≈∆«≈»»≈»»¿
BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ iÁ Ôa‰  ÌBÈ ÌÈLÏL70‡lL , ¿ƒ«≈«»ƒ¿∆«¿∆…

BBÈ„Ùa ‡‰ ‰ÎÊ71ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡ ˙Ó ;BÈ‡  »»»»¿ƒ¿≈««¿ƒ≈
‡‰ ‰ÎÊ È‰L ,BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ Ôa‰ iÁ«»«≈ƒ¿∆«¿∆¬≈»»»»

BBÈ„Ùa72. ¿ƒ¿
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שם.68) על 69)בכורות, או הגרושה על הכהן שבא
(ראה  לוי  ולא ישראל הוא שהרי  ממנה זה ונולד החללה,
ביאה  איסורי  מהל' בפי "ט  וראה כהן. ולא הקודמת), בהלכה

הונא.70)ה"ג. רב  בר כרבה ולא חסדא כרב  שם,
יום,71) שלשים משישלים רק  חלה הבן פדיון חובת שהרי 

הוא, חייב ) (שהבן דבר של וטעמו בהי "ז. כדלהלן
בלבד, הוא חובתו זו הרי  הבן, על פדיון חובת שמשחלה
שאביו  כיון לומר יכול אינו ולפיכך אביו, מכח  בא הוא ואין

יפטר. הוא אף  חי , היה אילו פטור הוא 72)היה שהרי 
בכך, המצוה וקיים לעצמו בנו פדיון שנתן ונמצא כהן,
ביו"ד  וראה שלו. הוא והרי  לבנו, הכסף  את הוריש ומשמת

שם. הגר"א ובביאור סי "ט , שם

.‚È‰ÁÙM‰73Ô‰Lk ‰ib˙pL ˙È˙eÎÂ ‰ÁzLpL «ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ∆ƒ¿«¿»¿∆≈
‰M„˜ ‡lL B˙B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e„ÏÈÂ ˙BaÚÓ74, ¿À»¿»¿««ƒ∆»∆…ƒ¿À»

iÁ  ‰M„˜a „ÏBÂ ÏÈ‡B‰75ÌÁ Ët :Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ¿À»«»∆∆¡«∆∆∆∆
Ï‡OÈa76ÌÁÂ Ët È‰Â ,77Úe„È ÔÈ‡ .Ï‡OÈa78 ¿ƒ¿»≈«¬≈∆∆»∆∆¿ƒ¿»≈≈»«

‰„ÏÈ ‰ib˙pL Ì„˜ Ì‡79‰„ÏÈ ‰ib˙pL Á‡ B‡ ƒ…∆∆ƒ¿«¿»»¿»««∆ƒ¿«¿»»¿»
.‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰ «ƒ≈¬≈»»»¿»»

נשתחררה 73) מעוברת, "נתגיירה א: מו, שם משנה,
לכהן". בכור וכו' רחם 74)מעוברת "פטר נאמר שהרי 

ישראל. בכלל אינן והן חייב כ 75)בישראל", לומר,
רגמ "ה  בפירוש וראה בה"ב . כנ"ל כשיגדל, עצמו לפדות

כזה 76)שם. פסוק  אין אבל שם. המשנה, לשון הוא כן
בבני רחם כל "פטר נאמר: ב  יג, בשמות שהרי  התורה , בכל
ישראל. מבני  רחם "פטר נאמר: יב  ג, ובבמדבר ישראל",

רחם".77) "פטרו ס "כ: שם ממה 78)ביו"ד רבינו למדו
ופ "י הי "ג, פ "ט  למעלה (הובא א. קלד, בחולין שאמרו
פטור, ממון שספק  הגז, וראשית כהונה מתנות לענין הי "ב ),

הראיה. עליו - מחבירו שהמוציא ופטור 79)משום
הביא: שם, ביו"ד ה'טור' "בישראל". זה שאין מפדיון,
- לאו אם ונתגיירה, שנשתחררה קודם ילדו אם "ספק 

פטור".

.„È˙È˙ek‰80eib˙ Ck Á‡Â ,e„ÏiL ‰ÁÙM‰Â «ƒ¿«ƒ¿»∆»¿¿««»ƒ¿«¿
:Ó‡pL ;eËt ‰Ê È‰  Á‡ „ÏÂ e„ÏÈÂ eÁzLÂ¿ƒ¿«¿¿¿»¿»»«≈¬≈∆»∆∆¡«

ÌÁ Ët ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÌÁ Ët81Á‡ ‡a‰ ÔÎÂ . ∆∆∆∆¿≈∆∆∆∆∆¿≈«»««
ÌÈÏÙp‰82ÏÙ Ïk :83‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡L84‡a‰  «¿»ƒ»≈∆∆ƒ¿≈»≈»«»

ÌÁ Ët BÈ‡ ÂÈÁ‡85‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡L ÏÙ ÏÎÂ ; «¬»≈∆∆∆∆¿»≈∆∆≈ƒ¿≈»
ÌÈ‚ÁÂ ÌÈ‚c ÔÈÓk ˙Ïtn‰ BÓk ,‰„Ï86˙Ïtn‰ B‡ ≈»¿««∆∆¿ƒ»ƒ«¬»ƒ««∆∆

ÌÈÚa‡ ÌBÈ87Ô‰a ‡ˆBiÎÂ88BÎa ÂÈÁ‡ ‡a‰  «¿»ƒ¿«≈»∆«»«¬»¿
˙BcÙÏ iÁÂ Ô‰kÏ89. «…≈¿«»ƒ¿

הגלילי .80) יוסי  כרבי  ולא כחכמים שם, שהרי81)משנה
ובעבודתה. בגויותה לידתה עלֿידי  רחמה נפטר כבר

שנולד 82) והכוונה מאיר. כרבי  ולא כחכמים שם, משנה
אמו. שהפילה יוצא 83)לאחר בדין הט "ז, להלן ראה

גופו 84)דופן. ששאר אף ֿעלֿפי  אדם, פני  כצורת כשפניו
איסורי מהל' בפ "י  וראה עוף . או חיה או בהמה כצורת

ח . ה"א, נפטר 85)ביאה וכבר לידה, נקראת כזאת הפלה
ב .86)רחמה. מז, שם לו 87)משנה, מלאו שלא שכל

איסורי בהל' וראה צורתו. נגמרה לא שלמים, יום ארבעים
ה"א. שם ה"ד.88)ביאה שם שההפלה 89)ראה

בדין  הט "ז להלן וראה לידה. בכלל אינה לוולד שקדמה
דופן. יוצא

.ÂËC˙Á90‡a‰  ‡ ‡ B‡ÈˆB‰Â ‰ÈÚÓa aÚ‰ »«»À»¿≈∆»¿ƒ≈∆≈∆«»
ÌÁ Ët BÈ‡ ÂÈÁ‡91‰ÓL Ôa .92‡ÈˆB‰L ÌÈL„Á «¬»≈∆∆∆∆∆¿…»√»ƒ∆ƒ

ÈÁ ‡e‰Â BL‡93˙nL ‰ÚLz Ôa ÔÎÂ ,˙ÓÂ BÈÊÁ‰Â94 …¿«¿∆¡ƒ»≈¿≈∆ƒ¿»∆≈
‰„ÏÈÂ ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ Ck Á‡Â ,BÈÊÁ‰Â BL‡ ‡ˆÈÂ95 ¿»»…¿∆¡ƒ¿««»»»»ƒ¿»¿»

ÏL BL‡a ËÙ È‰L ,ÌÁ Ët BÈ‡ ‰„ÏiL ‰Ê∆∆»¿»≈∆∆∆∆∆¬≈ƒ¿«¿…∆
ÔBL‡96BzÁct ‡ˆzMÓe .97.ÂÈÁ‡ ‡a‰ ËBt ƒƒ∆≈≈««¿≈«»«¬»

א.90) מו, שם לאחר 91)משנה, לידה טמאה שאמו כיון
ה"ו). שם ביאה איסורי  (הל' החתוך העובר הוצאת

לכהן,92) בכור ואינו לנחלה בכור "איזהו שם: במשנה,
ט ' ובן חי , ראשו את שיצא אף ֿעלֿפי  נפלים אחר הבא

להלן. וראה מת", ראשו רבינו,93)שיצא מלשון משמע 
הבא  את פוטר זה אין מת, והוא ראשו ח ' בן הוציא שאם
באות  שם והגר"א סכ"ג. שם ביו"ד הוא וכן מפדיון, אחריו
חי כשהוא ראשו הוציא בין הבדל שאין וסובר - חולק  לט ,
בין  - ב  מז, שם במשנה נמנה לא ולכן מת. כשהוא או
גם  הבן, מפדיון אחריהם הבא את פוטרים שאינם הנפלים
בזה. שהאריך ועיי "ש מת. והוא ראשו שהוציא ח ' בן

חי .94) הוא אם וכלֿשכן שמת, אף ֿעלֿפי  כלומר,
אחיו.95) כמו חזר לא ומאי96)כלומר, ב : מו, שם

וראה  לידה. הוה רישיה, ליה דמפיק  דכיון קאֿמשמע ֿלן,
הט "ו. סוף  אסורות, מאכלות מהל' נדה 97)בפ "ה משנה,

"משתצא  רבינו: כתב  ה"ו, שם ביאה איסורי  ובהל' א. כח ,
מצא  שם, משנה' ה'כסף  אבל כילוד". זה הרי  פדחתו, רוב 

"רוב ". תיבת בו שנמחקה מוגה, רבינו בספר

.ÊËÔÙ„ ‡ˆBÈ98Bk„k ÂÈÁ‡ ‡a‰Â99Ì‰ÈL  ≈…∆¿«»«¬»¿«¿¿≈∆
ÌÁ‰ ÔÓ ‡ˆÈ ‡lL ÈÙÏ  ÔBL‡‰ :ÌÈeËt100, ¿ƒ»ƒ¿ƒ∆…»»ƒ»∆∆

Á‡ BÓ„wL ÈtÓ  ÈM‰Â101. ¿«≈ƒƒ¿≈∆¿»«≈

ושם 98) שמעון. כרבי  ולא כחכמים - ב  מז, בכורות משנה,
דרך  יצא שלא ולד הוא דופן", ו"יוצא עקיבא. כרבי  - א יט ,
פתיחתה. עלֿידי  אמו בטן מדופן הוצא אלא הרחם,

הרחם.99) דרך (גמרא,100)כלומר, בעינן" רחם ו"פטר
מז). זה 101)שם (כגון אחד לדבר בכור "קסבר, שם:

שהרי לוולדות בכור ואינו הרחם, מן ליציאה בכור שהוא
ואף ֿעלֿפי בכור. הוי  לא שם), רש"י  ראה לו, קודם ולד היה
שם  ביאה איסורי  (הל' לידה טמאה אמו אין דופן שיוצא
שמי י "ד, בהלכה רבינו כתב  שלא כלום, בכך אין ה"ה),
בנפל  אלא לפדות חייב  אחריו הבא לידה טמאה אמו שאין

קיימא. בבר ולא בלבד,

.ÊÈiÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó102ÌÈÏLiMÓ ?ÔBÈ„Ùa103ÌÈLÏL ≈≈»«ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ
ÌBÈ104Ôa‰ ˙Ó .‰cÙz L„Á ÔaÓ ÂÈe„Ùe :Ó‡pL ;105 ∆∆¡«¿»ƒ∆…∆ƒ¿∆≈«≈

ÌÈLÏL ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌÈLÏL CB˙a106‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ , ¿¿ƒ«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ«¬»
ÙË‰107ÌÈc˜‰ Ì‡Â .ÌÈÚÏÒ LÓÁa iÁ BÈ‡ 108 ¿≈»≈«»¿»≈¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

Ô‰kÏ Ô˙Â109˙Ó Ì‡Â] .ÔBÈ„t‰ BÏ ÈÊÁÈ 110Á‡ ¿»««…≈«¬ƒ«ƒ¿¿ƒ≈««
.ÔzÈ  Ô˙ ‡Ï Ì‡Â [;ÔBÈ„Ùa iÁ  ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ«»¿ƒ¿¿ƒ…»«ƒ≈
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ובפדיון 103)האב .102) בערכין "אין יב : שם ברייתא,
(כלומר, עולם" עד ומוסיפין יום, משלשים פחות וכו', הבן
בחיובו  אלא חיובו, פקע  לא ל"א, ביום בנו את פדה לא אם
ובביאור  סי "א, שה סי ' ביו"ד וראה לעולם). עומד הוא

ל"א.104)הגר"א. ליום משיכנס  משנה,105)כלומר,
א. מט , הסובר 106)שם עקיבא כרבי  ולא כחכמים שם,

לא  נתן לא ואם יטול, לא נתן אם שלשים, ביום מת שאם
"חודש" גמרי  דרבנן, טעמייהו מאי  : שם ובגמרא  יתן.
"חודש" הבן) בפדיון האמור תפדה" חודש "מבן (כלומר,
ומעלה", חודש "מבן (כלומר, "ומעלה" התם מה ממדבר,

"ומעלה". נמי  הכא אף  ממש), חודש בן ֿ 107)ולא בבא
אין  שנטרף  בכור אלעזר, רבי  אמר עולא "ואמר ב : יא, קמא
כלומר, טריפה, נעשה "שנטרף ", מפרש ורבינו אותו". פודין
יב  בתוך למות שסופו בזה, וכיוצא ריאתו או מוחו שניקב 
כרש"י . ולא שם, ב 'תוספות' פירשו וכן חודש,

הכסף 108) את לכהן שנתן והכוונה שם. בכורות, משנה,
פדוי , בני  יום שלשים לאחר לו: ואמר שלשים, בתוך

בהי "ח . שלשים.109)כדלהלן בתוך הבן ומת
שם.110)

.ÁÈ‰„tL ÈÓ111ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a Ba112Ó‡ Ì‡ : ƒ∆»»¿¿¿ƒƒ»«
BÏ113ÂÈLÎÚÓ114Èe„t Ba ÔÈ‡ 115BÏ Ó‡ Ì‡Â ; ≈«¿»≈¿»¿ƒ»«

ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï116ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Èe„t Ba  ¿««¿ƒ¿»¿««ƒ∆≈
ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰117. «»«»ƒ¿««¿ƒ

הקודמת.112)שם.111) כבהלכה ל, ביום וכן
הפדיון.114)לכהן.113) יחול עכשיו כלומר,
יח ),115) ס "ק  שם ליו"ד (ש"ך קיימין שהמעות אף ֿעלֿפי 

נחלקו  לא ובזה ואילך. ל"א מיום אלא פדיון חובת שאין
להלן. וראה שם. ושמואל יחול 116)רב  אז כלומר,

כרב 117)הפדיון. שהלכה כשמואל, ולא כרב  שם,
דקיימאֿלן  "ואף ֿעלֿגב  : שם בגמרא שאמרו ומה באיסורי .
כוותיה  הלכתא הכא בדיני , וכשמואל באיסורי  כרב  הלכתא
כתב  וכן (כסף ֿמשנה), כן גרס  לא שרבינו כנראה דשמואל",

כי  שם, מקובצת' ושכן ב 'שיטה זה, אין ישנים, ספרים בקצת
יב  שם שהקשו ממה נראה וכן הרא"ש'. מ 'תוספות משמע 

כמותו. שהלכה משמע  נחמן, רב  על מרב  :

.ËÈ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÓ118È‰  ‡Ï B‡ ÔBÈ„Ùa iÁ Ì‡ ƒ∆»≈ƒ«»¿ƒ¿…¬≈
eËt ‰Ê119˙Ó .‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰L , ∆»∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»≈

‡‰120‡lL ˙˜ÊÁa Ôa‰ È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a »»¿¿ƒ¬≈«≈¿∆¿«∆…
‰cÙ121Ì„˜ e‰„tL ÂÈ‡Ó ‰È‡ ‡ÈiL „Ú , ƒ¿»«∆»ƒ¿»»≈»ƒ∆»»…∆

˙eÓiL122‡e‰ È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï ‡‰ ˙Ó ; ∆»≈»»¿««¿ƒ¬≈
Èe„t ˙˜ÊÁa123.‰cÙ ‡lL e‰eÚÈ„BiL „Ú , ¿∆¿«»«∆ƒ∆…ƒ¿»

עו.118) ובהערה הי "ג בסוף  למעלה וראה א. קלד, חולין
הסלעים,119) חמשה את הכהן, תפס  אם שגם אומרים ויש

בכור  ספק  שתפס  לכהן דומה זה ואין מידו, אותם מוציאים
(פ "ה  מידו אותו מוציאין שאין היא, רבינו שדעת בהמה,
אבל  הספק . שבו הבכור, את תפס  ששם ה"ג), בכורות מהל'
על  הוא הספק  כי  כלל, ספק  אין ובו הכסף  את תפס  כאן
לחובותיו, ערב  אלא אינו והכסף  חייב , הוא אם האדם
שתפס  ונמצא ערב , נעשה הכסף  אין - בחוב  ספק  וכשיש

זכיה  הל' אפרים' וב 'מחנה ברדב "ז, ראה אחר, של כספו
ח . סי ' שם.120)ומתנה בכורות, שאין 121)משנה,

וראה  חיובו. זמן קודם שלשים, תוך לפדות עשוי  אדם
וברדב "ז. שם פדוי122)ברש"י  בני  הרי  לכהן: שאמר

הקודמת. כבהלכה יום, ל' פדה 123)לאחר הסתם שמן
וראה  המצוה, את השהה ולא כדינו, ל"א ביום מיד בנו את

יח . אות סוף  הגר"א ובביאור סי "א, שם ביו"ד

.ÎÈÓ124BzL‡ ‰ka ‡lL125ÔÈ‡Â ‰˜e ÎÊ ‰„ÏÈÂ ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿¿»¿»»»¿≈»¿≈
Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡  ÔBL‡ ‡ˆÈ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È»«≈∆≈∆»»ƒ≈»«…≈

ÌeÏk126ÌÈÎÊ ÈL ‰„ÏÈ .127Úe„È ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»¿»¿≈¿»ƒ««ƒ∆≈»«
Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B  BÎa‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡128˙Ó . ≈∆≈∆«¿≈»≈¿»ƒ«…≈≈

Ô‰Ó „Á‡129eËt  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a130‡ÈˆBn‰L , ∆»≈∆¿¿ƒ»∆«ƒ
‡‰ ˙Ó .‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ131ÌÈLÏL CB˙a ÔÈa , ≈¬≈»»»¿»»≈»»≈¿¿ƒ

ÌBÈ132ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡ ÔÈa133e˜ÏÁ ‡lL ÔÈa , ≈««¿ƒ≈∆…»¿
e˜ÏÁL ÔÈa ÌÈÁ‡‰134LÓÁ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ Ô˙pÈ  »«ƒ≈∆»¿ƒ»≈ƒ«¿»ƒ»≈

.ÌÈÒÎp‰ eiÁ˙ kL ;Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ¿»ƒ«…≈∆¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ

א.124) מח , שם בכור.125)משנה, ילדה לא עוד כלומר,
שמא 126) כשיגדל, עצמו מלפדות פטור הבן אף  כלומר,

(למעלה  מפדיון פטורה הרי  והיא ראשונה, יצאה הנקבה
והמוציא  בכור, אינו אחריה שבא שהזכר ונמצא ה"א),

הכ"ז. להלן וראה הראיה. עליו שם.127)מחבירו
הוא,128) והחידוש בכור. ודאי  הוא משניהם אחד שהרי 

(רדב "ז). הבכור הוא מי  ידוע  שיהא צורך שם.129)שאין
הבכור. מהן איזה ידוע  שאין מאלה אחד כלומר,

כנ"ל 130) מלפדותו, פטור והאב  שמת, הוא הבכור שמא
האב  פטור ספק  ומחמת בכור, אינו החי  שהשני  ונמצא הי "ז,

מאיר.131)לגמרי . כרבי  ולא יהודה כרבי  שם,
האב ,132) שהוריש הנכסים יתחייבו ל"א יום שמשיגיע 

כהלשון  ולא שם, הראשון וכהלשון לכהן. סלעים בחמשה
ורדב "ז). (כסף ֿמשנה כרבי134)כנ"ל.133)השני 

כנ"ל. יהודה,

.‡ÎÂÈL ÈzL135ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ eka ‡lL136 ¿≈»»∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ
Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ OÚ Ô˙B137CB˙a Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . ≈∆∆¿»ƒ«…≈≈∆»≈∆¿

ÌBÈ ÌÈLÏL138 „Á‡ Ô‰ÎÏ Ì‡ :Ô˙139BÏ ÈÊÁÈ  ¿ƒƒ¿…≈∆»»««¬ƒ
ÌÈÚÏÒ LÓÁ140Ô˙ ÌÈ‰k ÈLÏ Ì‡Â ;141BÈ‡  »≈¿»ƒ¿ƒƒ¿≈…¬ƒ»«≈

Ôa ÏÚ ‰Ê ÔBÈ„t Ôiˆ ‡Ï È‰L ;Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ≈∆∆¬≈…ƒ≈ƒ¿∆«≈
ÈÁÓ ÊÁ‰ :ÓBÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,‰Ê142. ∆¿»∆»≈∆»««¬≈≈¬≈ƒ

שם.135) זכר.136)משנה, אחת כל שילדה כלומר,
אין 137) לאביו, בכור הוא משניהם אחד שרק  אף ֿעלֿפי 

ה"י ), למעלה (ראה האם אחר אלא האב , אחר הולכים אנו
אמותיהם. רחם את פטרו פטור 138)ושניהם שאביו

הי "ז. כנ"ל בתוך 139)מלפדותו, הסלעים עשרת את
כנ"ל  פדוי , בני  יהא יום שלשים לאחר לו: ואמר שלשים,

שלשים.140)הי "ח . בתוך שמת זה עבור שקיבל
בן 141) על זה פדיון : ציין ולא סלעים, חמשה אחד לכל

להלן. ראה זה, על זה ופדיון לו 142)זה, שנתן שהפדיון
בפדיון  חייב  אם שבספק  ואף ֿעלֿפי  שמת. הזכר עבור הוא
בתחילת  למעלה (ראה מידו מוציאים כהן תפס  אם הבן,
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שידוע  תפס  אחד כשכהן אלא אינו זה קיז), ובהערה הט "ו,
בתורת  לכהן נתן שמתחילה כאן אבל להוציא, וממי  תפס  מי 
היה  לא שאם נתברר שאחרֿכך אף ֿעלֿפי  כהונה, מתנות
היו  נוטל היה (ואם עתה ליטול ראוי  היה לא לו, נותן
ב 'תוספות' (שם, מידו מוציאין אין זאת בכל מידו), מוציאין

ואם). ד"ה

.ÎÂÈL ÈzL143B‡ ,‰˜e ÎÊ e„ÏiL eka ‡lL ¿≈»»∆…ƒ¿∆»¿»»¿≈»
‰˜e ÌÈÎÊ ÈL144È‡L ;Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B  ¿≈¿»ƒ¿≈»≈»≈¿»ƒ«…≈∆ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ÎÊ ‰È‰È ‡lL LÙ‡145.ÌÁ Ët ∆¿»∆…ƒ¿∆»»∆»≈∆∆∆∆∆

שם.143) ראשון.144)משנה, יצא מי  ידוע  ולא כלומר,
שם. ברש"י  הזכרים 145)וראה משני  אחד כלומר,

הדבר  ברור ונקבה, זכר שילדו הראשון ובאופן שנולדו.
ואף  הוא. אשה איזו של ידוע  שלא אלא בכור, הוא שהזכר
וראה  ידוע . להיות צריך הבכור שאין הוא החידוש כאן

קכו. ובהערה בה"כ למעלה

.‚ÎÎÊÂ ˙B˜ ÈzL e„ÏÈ146ÈzLe ÌÈÎÊ ÈL B‡ , »¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈
Ô‡k ÔÈ‡  ÔBL‡ „ÏB ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙B˜¿≈¿≈»«≈∆«ƒ≈»

ÌeÏk Ô‰kÏ147‰lÁz ‰„ÏB ‰˜ :ÓB‡ È‡L ; «…≈¿∆¬ƒ≈¿≈»¿»¿ƒ»
ÎÊ ‰ÈÁ‡Â148. ¿«¬∆»»»

לכשיגדל,147)שם.146) עצמו מלפדות פטור הבן שאף 
באופן 148)כנ"ל. זהו נקבה, ילדה והשניה כלומר,

זכר  ילדה ואחת אחת שכל ייתכן השני , ובאופן הראשון.
הזכרים, ואחריהן תחילה, יצאו הנקבות ושתי  ונקבה,

הראיה. עליו מחבירו והמוציא

.„ÎÂÈL ÈzL149‰ka ˙Á‡ ,150,‰ka ‡Ï ˙Á‡Â ¿≈»»««ƒ¿»¿««…ƒ¿»
ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B  eÚ˙Â ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ¿»¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»≈¿»ƒ

Ô‰kÏ151‡‰  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a Ì‰Ó „Á‡ ˙Ó . «…≈≈∆»≈∆¿¿ƒ»»
eËt152‡‰ ˙Ó .153ÌÈÒÎp‰ ÔÓ Ô˙pÈ 154LÓÁ »≈»»ƒ»≈ƒ«¿»ƒ»≈

.ÌÈÚÏÒ¿»ƒ

בת.150)שם.149) או בן בכור, כבר ילדה כלומר,
בכור.151) כאן שיש ברור מת.152)שהרי  הבכור שמא
והבנים 153) שלשים, לאחר ובין יום שלשים בתוך בין

כרבי154)קיימים. חילקו, שלא ובין הנכסים שחילקו בין
הערה  למעלה וראה נכסים". "נתחייבו שאמר: שם יהודה

קל.

.‰Îe„ÏÈ155‰˜e ÌÈÎÊ ÈL B‡ ‰˜e ÎÊ156 »¿»»¿≈»¿≈¿»ƒ¿≈»
‰ka ‡lL BÊ :ÓB‡ È‡L ;ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡≈»«…≈¿∆¬ƒ≈∆…ƒ¿»

ÎÊ ‰ÈÁ‡Â ‰lÁz ‰˜ ‰„ÏÈ157‰„ÏÈ ‰kaL BÊÂ , »¿»¿≈»¿ƒ»¿«¬∆»»»¿∆ƒ¿»»¿»
.ÎÊ»»

שם.155) משנה, ביכרה. לא ואחת ביכרה שאחת נשיו שתי 
ונקבה,156) זכרים שני  הונא, רב  "תנא א: מט , שם בגמרא

כלום". לכהן כאן ובאופן 157)אין השני , באופן הוא כן
שביכרה  וזו נקבה, ילדה ביכרה שלא זו אומר, אני  הראשון
אלא  נפטר האיש אין כאן גם הרי  עיון , וצריך זכר. ילדה
חייב , בלבד זכר ילדה ביכרה שלא אשתו אם ספיקות, בשני 
נקבה  ילדה אלאֿאםֿכן חייב , ונקבה זכר ילדה היא ואם

בנו, פדיון לתת לו היה רחוק  והדבר והואיל תחילה,
באיש  מדובר אם בין לחלק  יש סברא ומה ה"ל . כדלהלן
ולדעת  נשים. ושתי  אנשים שני  לבין נשים, ושתי  אחד
חייב  נשים, ושתי  אחד באיש : להיפך הוא הדין הראב "ד
נשים  ושתי  אנשים ובשני  לכהן, סלעים חמשה לשלם האיש
שם. בגמרא הנוסחא בקביעות תלוי  וזה כלום. לכהן אין
שם  וביו"ד למלך' ב 'משנה ברדב "ז, משנה', ב 'כסף  ועי '

שם. הגר"א וביאור וט "ז כח ֿלא, סעיפים

.ÂÎÌÈL ÈzL158e„ÏÈÂ ,eka ‡lL ÌÈL‡ ÈL ÏL ¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ∆…ƒ¿¿»¿
‰ÊÂ ,ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ‰Ê  eÚ˙Â ÌÈÎÊ ÈL¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆≈»≈¿»ƒ¿∆

ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B159e˙ .160ÔÓ „Á‡ ˙Ó Ck Á‡Â ≈»≈¿»ƒ»¿¿««»≈∆»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ÌÈa‰161e˙ ÌÈ‰k ÈLÏ Ì‡ :162 «»ƒ¿¿ƒƒƒ¿≈…¬ƒ»¿

Ô„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ 163e˙ „Á‡ Ô‰ÎÏ Ì‡Â ; ≈»¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿…≈∆»»¿
Ô‰Ó „Á‡ ˙Bk 164‰‡L‰ BÁÏ165‰Ê CÏÈÂ , ≈∆»≈∆«¬≈«¿»»¿≈≈∆

ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô‰k‰ ÔÓ ÈÊÁÈÂ ‰‡L‰a166. ««¿»»¿«¬ƒƒ«…≈»≈¿»ƒ

שם.158) ששניהם 159)משנה, הדבר ברור שהרי 
של  אמו ומי  זה של אמו מי  ידוע  שלא ואף ֿעלֿפי  בכורים,

כֿכד. בהלכות למעלה וראה יום,160)זה, שלשים בתוך
הי "ח . הנ"ל כנ"ל 161)ובאופן מלפדותו, פטור שאביו

האבות  שנתנו, קודם הבנים מן אחד מת אם אבל הי "ז.
חייב  הבן אבל מת. שלי  לומר: יכול אחד שכל פטורים,
(תוספתא  בכור ודאי  הוא שהרי  לכשיגדל, עצמו, לפדות

הסמוכה). בהלכה וראה ה"ג. פ "ו כלומר,162)בכורות
אחר. לכהן בנו פדיון נתן אחד ידחה 163)שכל כהן שכל

עבור  הם שקיבלתי  הסלעים חמשה : ויאמר השני  אצל אותו
הראיה. עליו מחבירו והמוציא החי , גמרא 164)הבכור

כשמואל. א. מט , והוצא 165)שם וזכה דון לו: וכותב 
ואף ֿעלֿפי גמורה. הקנאה בה שיש אחרת לשון או לעצמך,
שלוחין  מהל' בפ "ג וראה שליח , אלא אינו כן, לו שכתב 
חמשה  בקבלת כופר הכהן כשאין זה וכל ה"א. ושותפין
עליו, הרשאה לכתוב  יכול אינו כופר הוא אם אבל הסלעים,
אחד, לכהן כשנתנו אלא מועילה הרשאה ואין ה"ו. שם
חמשה  להם: לומר כהן כל יכול כהנים לשני  נתנו אבל
שם. גרשום' ב 'רבינו וראה החי . עבור שקבלתי , הסלעים

(166- המת הוא בני  אם ממהֿנפשך, לו: יאמר כלומר,
מורשה  אני  הרי  שמת, הוא חבירי  בן ואם הכסף , לי  החזר
ביניהם. וחולקים הכסף  ונוטל עבורו, הכסף  לקחת ידו על
באו  כשלא זה וכל מת. ד"ה שם, במשנה ברש"י  וראה
לתבוע  יחד שניהם באו אם אבל ממנו, לתבוע  יחד שניהם
שם  ('תוספות' בהרשאה צורך אין כנ"ל, "ממהֿנפשך" ממנו
וב 'חזון  ובש"ך, סכ"ט  שם ביו"ד וראה מילי . הני  ד"ה

איש').

.ÊÎe„ÏÈ167ÔÈeËt ˙B‡‰  eÚ˙Â ‰˜e ÎÊ168, »¿»»¿≈»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ iÁ Ôa‰Â169˙kÓ ÔÎÂ .170‡lL ¿«≈«»ƒ¿∆«¿¿≈¿«∆∆∆…

ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa Á‡ ‰˙‰L171ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ »¬»«««¿»¿»√»ƒ¿»¿»¿≈
‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È172ÔBL‡Ï173‰ÚL Ôa B‡ »«ƒ∆ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»

ÔÈeËt Ô‰ÈL  ÔBÁ‡Ï174˙‡ ˙BcÙÏ iÁ Ôa‰Â , »«¬¿≈∆¿ƒ¿«≈«»ƒ¿∆
BÓˆÚ175. «¿

שם.167) משנה ביכרו, שלא אנשים, שני  של נשים שתי 
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שלי .168) הנקבה לומר, יכול מהם אחד שכל
בכור.169) שהוא ודאי  שהרי  ה"ב , כנ"ל לכשיגדל,
וראה 170) ה"ג. פ "ו שם תוספתא בכור. ילדה עתה שזה

א. מו, בבכורות המשנה זרעו 171)בסוף  בין להבחין כדי 
הי "ח . גירושין מהל' בפי "א וראה שני . של לזרעו ראשון של

הריון.172) חדשי  תשעה אחר חייב 173)שנולד והראשון
חבירו.174)לפדותו. אל הכהן את לדחות יכול אחד שכל

ודאי .175) בכור הוא שהרי 

.ÁÎe„ÏÈ176ÈLe ˙B˜ ÈzL B‡ ÎÊÂ ˙B˜ ÈzL »¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿≈¿≈
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡  ÌÈÎÊ177. ¿»ƒ≈»«…≈¿

הגר"א.176) ובביאור ס "ל, שה סי ' ביו"ד וראה שם. משנה,
וטעמו 177) עצמו. את לפדות חייב  אינו הבן אף  כלומר,

למספר  שווה החיוב  אפשרויות שמספר כיון דבר, של
שני אשתו ילדה שמא א. לחיוב : הן ואלו הפטור. אפשרויות
נקבות; שתי  ילדה שמא א. ולפטור: ונקבה. זכר ב . זכרים;
המוחזק . מיד מוציאין אין ספק , שהדבר וכיון וזכר. נקבה ב .

שם. ובהערות כהֿל, בהלכות וראה

.ËÎÌÈL ÈzL178‰ka ˙Á‡ ,ÌÈL‡ ÈL ÏL ¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ««ƒ¿»
‰ka ‡lL ‰Ê  ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ ,‰ka ‡Ï ˙Á‡Â¿««…ƒ¿»¿»¿¿≈¿»ƒ∆∆…ƒ¿»

Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B BzL‡179‰˜e ÎÊ e„ÏÈ . ƒ¿≈»≈¿»ƒ«…≈»¿»»¿≈»
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ 180. ≈»«…≈¿

שם.178) הוא 179)משנה, אחד שזכר הוא שוודאי 
כנ"ל. ידוע , שאינו אף ֿעלֿפי  פטור 180)בכורו, הבן שאף 

לאשה  נולד שמא הוא, ספק  שהרי  כנ"ל, עצמו את מלפדות
שביכרה.

.Ïe„ÏÈ181‰ka ‡lL ‰Ê  ‰˜e ÌÈÎÊ ÈL »¿¿≈¿»ƒ¿≈»∆∆…ƒ¿»
BzL‡182ÈLa ‡l‡ ËÙ ‡lL .ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ƒ¿≈»≈¿»ƒ∆…ƒ¿»∆»ƒ¿≈

„Ïa ÎÊ ‰„ÏÈ BzL‡ Ì‡ :˙B˜ÙÒ183Ì‡Â ,iÁ  ¿≈ƒƒ¿»¿»»»ƒ¿««»¿ƒ
‰„ÏÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,iÁ  ‰˜p‰Â Îf‰ ‰„ÏÈ ‡È‰ƒ»¿»«»»¿«¿≈»«»∆»ƒ≈»¿»

BBÈ„t ÔzÈ  ˜BÁ c‰Â ÏÈ‡B‰Â ;‰lÁz ‰˜184. ¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿«»»»ƒ≈ƒ¿

ביכרה,181) שלא ואחת ביכרה שאחת הנ"ל, הנשים שתי 
אנשים. שני  של גירסת 182)והן לפי  א. מט , שם גמרא

קנה. בהערה למעלה וראה נקבה 183)רבינו. ולא כלומר,
זכרים. שני  ילדה אם הואֿהדין אבל כלומר,184)בלבד,

שלא  זו שילדה א. שלפנינו: במקרה אפשרויות חמש ישנן
ד. נקבה; ואחריו זכר ג. זכרים; שני  ב . אחד; זכר ביכרה,
האפשרויות, שרוב  וכיון זכר. ואחריה נקבה ה. בלבד; נקבה
בעלה  חייב  לחיוב , הן הראשונות, האפשרויות שלש כלומר,
וחזקה, ו"רובא הבעל, חזקת נגד כרוב  זה שהרי  הבן, בפדיון
הראב "ד  ולדעת קנה. בהערה למעלה וראה עדיף ". רובא

חייב . - כה בהלכה ולמעלה פטור, כאן להיפך: הדבר

ה'תשע"ט  שבט  ט "ו  שני יום 

   1 
חמור 1) פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

בהנאה  אסור חמור ושפטר הוא. למי  בו שפודין השה בשה.
חייב  ומאימתי  השה. באחריות חייב  אם שיפדה. עד

וכהנים  בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו.
או  גוי  של חמורו עובר הלוקח  בו. חייבים אם ולויים
או  מהגוי , חמור המקבל ודין שותף . הגוי  היה ואם המוכרו.
וחמורה  חמורה. כמין שילדה פרה מישראל. שקיבל הגוי 
זכרים  בשני  שיש הספיקות זכרים. ב ' וילדה ביכרה שלא
ביתו. בתוך חמורים פטרי  עשרה לו שהיה ומי  נקבות, ושתי 

.‡Ï‡OiÓ Ì„‡ Ïk ˙BcÙÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ët ƒ¿«¬≈ƒ¿»»»ƒƒ¿»≈∆∆
BÓÁ3‰Oa4ÙÏ ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â .‰OÚ ˙ÂˆÓ  B˙Bc ¬¿∆¿ƒ…»»ƒ¿ƒ¿«¬≈
BÙÚÏ5‡Ï Ì‡Â ,‰O ‰cÙz BÓÁ ËÙe :Ó‡pL . ¿»¿∆∆¡«∆∆¬ƒ¿∆¿∆¿ƒ…

el‡ ˙BˆÓ ÈzLe .BzÙÚÂ ‰cÙ˙6ÌB˜Ó ÏÎa ˙B‚‰B7 ƒ¿∆«¬«¿¿≈ƒ¿≈¬¿»»
ÔÓÊ ÏÎe8‰ÙÈÚ ˙ÂˆÓÏ ˙Ó„B˜ ‰i„t ˙ÂˆÓe .9. ¿»¿«ƒ¿«¿ƒ»∆∆¿ƒ¿«¬ƒ»

כתב 2) הבן פדיון לעניין אבל אשה, ובין איש בין כלומר,
כיוון  מישראל", איש "כל א: הלכה י "א בפרק  למעלה רבינו

בנה. את לפדות חייבת אינה חמור 3)שאשה של בכור
בלבד.4)בלבד. חיים ועיזים כבשים אלא שה, קרוי  ואין

לכהן. דמיו ונותן בשוויו, פודהו - שה לו אין למד 5)ואם
קודמת  הפדייה "מצות שם: במשנה ששנינו ממה רבינו כן
שאמרו  ומה מצוה. היא עריפה שגם הרי  עריפה", למצות
ונתנו  בשה פדהו שלא (בזה כהן של ממונו הפסיד "הוא
אלא  זה אין עריפה), ידי  (על ממונו" יופסד לפיכך לכהן),

העריפה. למצות כתב 6)טעם פב ) (עשה המצוות בספר
ע  להקשות למקשה "אפשר אתה רבינו: מדוע  ולומר, לי 

ואינך  מצוות, כשתי  ועריפתו חמור) פטר (של פדייתו מונה
כמו  המצוה מהלכות עריפתו ותהיה אחת כמצוה אותן מונה
על  המורה לשון זה בעניין מצאנו - השביעי  בכלל שביארת
"מצות  יג.): שם (משנה אמרם והוא מצוות, שתי  היותן
למצות  קודמת ייבום ומצות עריפה למצות קודמת פדייה
או  לייבום או עומדת שהיבמה כמו היינו: חליצה".
בפני מצוה והחליצה שהזכיר, כמו מצוה והייבום לחליצה,
וזו  לעריפה, או לפדייה או עומד חמור פטר  כך עצמה,

שאמרו". כמו מצוה וזו לז.7)מצוה בקידושין מפורש כן
בין  ונוהגין ביאה, בהן דכתיב  חמור ופטר תפילין "והרי 

לארץ ". בחוץ  בין הבית.8)בארץ  בפני  שלא גם
וערפתו".9) תפדה לא ואם "שנאמר

.Ô‰kÏ B˙B Ba ÔÈ„BtL ‰O‰10Ët Ïk :Ó‡pL , «∆∆ƒ¿«…≈∆∆¡«»∆∆
ÓB‚Â ÌÁ11. ∆∆¿≈

לכהן.10) דמיו נותן בשוויו, פדאו אם בשר 11)וכן "לכל
לכהן), (כלומר, לך יהיה ובבהמה באדם לה' יקריבו אשר
הטמאה  הבהמה בכור ואת האדם בכור את תפדה פדה אך
אדם, לבכור טמאה בהמה בכור הכתוב  הקיש הרי  תפדה",
פדיון  כן כמו לכהן, - האדם בכור שפדיון שכשם לך לומר

טמאה. בהמה בכור

.‚‰‡ÓË ‰Ó‰a .‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ BÎa ˙‡Â¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆¿≈»¿≈»
„Ïa BÓÁ‰ ‡È‰ Ô‡k ‰eÓ‡‰12. »¬»»ƒ«¬ƒ¿«

[תפדה 12) חמור פטר לומר "תלמוד ה: שם בברייתא
וגמלים". סוסים פטרי  ולא לך אמרתי  חמור פטר בשה],

.„BÎÓ Ì‡Â ;‰„tiL „Ú ‰‡‰a eÒ‡ BÓÁ Ët∆∆¬»«¬»»«∆ƒ»∆¿ƒ¿»
ÌÈeÒ‡ ÂÈÓc  ÔBÈ„t Ì„˜13˙Ó Ì‡Â .14ÔBÈ„t Ì„˜ …∆ƒ¿»»¬ƒ¿ƒ≈…∆ƒ¿
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קכי                
         

Û‡ ‰‡‰a eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ;wÈ  BÙÚL B‡∆¬»ƒ»≈ƒ¿≈∆»«¬»»«
CÎÈÙÏ .‰cÙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ÙÈÚ Á‡Ï15‡Ï Ì‡ , ¿««¬ƒ»ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ»ƒ…

Ô‰kÏ eÒ‡  Ô‰kÏ BÓˆÚa BÓÁ‰ Ët Ô˙Â e‰„t»»¿»«∆∆«¬¿«¿«…≈»«…≈
,BÓˆÚÏ ‰O‰ ÁwÈÂ ,‰Oa e‰cÙiL „Ú Ba LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿≈¿∆¿ƒ««∆¿«¿

ÌÈ‰k‰Â .wÈÂ epÙÚÈ B‡16.‰Ê c ÏÚ ÌÈ„eLÁ ««¿∆¿ƒ»≈¿«…¬ƒ¬ƒ«»»∆
‡l‡ ,Ô‰kÏ BÓÁ Ët ÔzÏ Ï‡OÈÏ eÒ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿ƒ¿»≈ƒ≈∆∆¬«…≈∆»

ÂÈÙa Ô‰k‰ e‰„t Ôk Ì‡17. ƒ≈»»«…≈¿»»

החמור),13) פטר (של דמיו בהנאת רישא, שם: בכורות
יהודה  רבי  אוסר בשניהם כלומר, גופו, בהנאת סיפא,
הוא, יהודה רבי  של וטעמו מתיר. שמעון ורבי  בהנאה,
שקיבל  כסף  אלא פדיון, כסף  שבידו הכסף  שאין שכיוון
תופס  ההנאה איסור שאין פי  על אף  לכן הנאה, איסור עבור
שהוא  שנמצא מהם, ליהנות אסור זאת בכל הדמים, את
אחר  אבל למוכר, אלא אינו זה איסור וכל האיסור. מן נהנה
בכמה  שם, בקידושין שנינו ולכן מהדמים. ליהנות מותר -
בדמיהן  וקידש מכרן ש"אם בכלל, חמור ופטר איסורים
אלו. בדמים ליהנות מותרת שהאשה לפי  מקודשת"

שהפריש 14) (לאחר חמור פטר "מת יב : בבכורות משנה
וכו', ייקבר אומר אליעזר רבי  לכהן), ליתנו הספיק  ולא טלה
אלא  נחלקו ולא להיקבר", צריך אין אומרים וחכמים
הפרשת  עם מיד החמור פטר שנפדה טלה, הפריש כשכבר
לדברי ייקבר פדיון, קודם החמור פטר מת אם אבל הטלה,

עד 15)הכל. בהנאה אסור חמור שפטר לפי  כלומר,
שהוא 16)שייפדה. לפדותו, מבלי  חמור בפטר להשתמש

הוא  תחתיו שאפריש השה הרי  באמרו: לעצמו היתר מורה
לפדותו. לי  ולמה בפניו.17)שלי , ערפו או

.‰epziL Ì„˜ ‰O‰ ˙Óe BÓÁ Ët ÔBÈ„t LÈÙ‰ƒ¿ƒƒ¿∆∆¬≈«∆…∆∆ƒ¿∆
B˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡  Ô‰kÏ18Ô‰kÏ ‰Ïp‰ ÔzÈÂ ,19 «…≈≈«»¿«¬»¿ƒ≈«¿≈»«…≈

של 18) וטעמו קאי ". דכהן ברשותיה דאפרשיה "דמעידנא
פטר  קדושת פוקעת השה הפרשת ידי  שעל שכיוון דבר,
ונמצא  הכהן, של השה הרי  הפרשתו עם מיד לכן החמור,
משעת  שלו שהוא שיו, את לכהן נותן החמור שבעל

מת.19)הפרשה. הכהן של השה שהרי 

da ˙B‰Ï20ÔzÈ  e‰„tL Á‡ BÓÁ‰ Ët ˙Ó . ≈»»≈∆∆«¬««∆»»ƒ≈
Ô‰kÏ ‰Ïh‰21B˙È‰a zÓe ,22.‰cÙ kL , «»∆«…≈À»«¬»»∆¿»ƒ¿»

בעלים 20) בי  דמית אלא וכו', בו, נהנים מת "ואם שם,
קאי ". דכהן ברשותיה דאפרשיה דמעידנא כהן, בו ונהנה

שלו.21) הוא החמור.22)שהרי  פטר של

.ÂÈ˙ÓÈ‡Ó23ÌÈLÏL „ÚÂ „ÏeiMÓ ?B˙BcÙÏ iÁ ≈≈»««»ƒ¿ƒ∆ƒ»≈¿«¿ƒ
BÙÚÏ ‰ˆ Ì‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Óe .ÌBÈ24 ≈««¿ƒƒ»»¿»¿

‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡Â ,‰„Bt  B˙BcÙÏ ‰ˆ Ì‡ ;BÙBÚ¿ƒ»»ƒ¿∆¿≈»∆»
„Ïa ekÚ ˙ÂˆÓ25. ƒ¿«ƒƒ¿«

(בכור 23) של "מצוותו חמא בר רמי  שהביא כברייתא
או  פודהו או ואילך מכאן יום, שלושים כל טמאה) בהמה
ש"מצוותו", ששת, רב  לדעת שם שאמרו וכמו עורפו",
שם, רבא שאמר וכמו יום, שלושים כל לפדותו מצוה היינו
בהמה  בכור מקישים ואינם אליעזר ר' על שחולקים שלרבנן

יום. שלושים לאחר אף  עובר אינו אדם לבכור טמאה
ראוי24) אינו יום שלושים שתוך נראה, הלשון [מפשטות

עיון]. וצריך אף 25)לעריפה. עליו עובר אינו כלומר,
חכמים: שאמרו אלא יום, שלושים עליו שעברו לאחר
את  לעכב  לו היה ולא תחמיצנה", אל לידך הבאה "מצוה

הפדיון.

.ÊıÈÙB˜a BÙBÚ  B˙BcÙÏ ‰ˆ ‡Ï26ÂÈBÁ‡Ó27; …»»ƒ¿¿¿ƒ≈¬»
BzÙÚÂ ‰cÙ˙ ‡Ï Ì‡Â :Ó‡pL28ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â . ∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒƒ
Â ‰˜a ‡ÏÂ ÏwÓa ‡Ï B˙B‡Ìc˜a ‡Ï29‡ÏÂ …¿«≈¿…¿»∆¿…¿À¿…¿…

‰‚Óa30ıÈÙB˜ ‡l‡ ,31ÏÚÈÂ „ÁÏ epÒÈÎÈ ‡ÏÂ . ƒ¿≈»∆»¿ƒ¿…«¿ƒ∆¿∆∆¿ƒ¿«
BzÙÚÂ :Ó‡pL ;˙eÓiL „Ú ÂÈÙa ˙Ïc‰32. «∆∆¿»»«∆»∆∆¡««¬«¿

הבשר".26) בו חותכים שהקצבים גרזן כמין גדול, "סכין
ערפו.27) מותר 28)מצד שאין מעורף , נגזר הזה "והפועל

ערפו". ממול ראשו לחתוך אלא לחנקו, ולא לשוחטו
בו.30)גרזן.29) לנסר משנן להב  בעלת "שכן 31)סכין

עריפה". דווקא.32)דרך בעריפה לך: לומר

.Á‰Oa ‡ÏÂ ,‰iÁa ‡ÏÂ ,Ï‚Úa ‡Ï ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ…¿≈∆¿…¿«»¿…¿∆
‰ÙËa ‡ÏÂ ,ËeÁL33ÌÈ‡ÏÎa ‡ÏÂ ,34ÈBÎa ‡ÏÂ ,35; »¿…ƒ¿≈»¿…¿ƒ¿«ƒ¿…¿

ÌÈOk ‡l‡ ‰O Èe˜ ÔÈ‡Â ,‰O ‰cÙz :Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿∆¿∆¿≈»∆∆»¿»ƒ
„Ïa ÌÈiÁ ÌÈfÚÂ36. ¿ƒƒ«ƒƒ¿«

חיה.33) דבר,34)שאינה של וטעמו העז. על הבא כבש
שכתב  ומה מינים. שני  של תערובת אלא "שה", זה שאין
ועז  מכבש הבא "כלאיים ה הלכה ט  בפרק  למעלה רבינו
שה" "אם שנאמר משום אלא זה אין שמא במתנות", חייב 

שה". מקצת "אפילו מכאן ספק 35)ולמדו חיה ספק 
כשהוא  זה וכל שה. ואינו עצמה, בפני  ברייה שהוא בהמה,
שאמרה  שה במקום אלא שוויו, מחמת לא בעגל, לפדות בא
דבר. בכל פודה בשוויו, לפדות רוצה אם אבל  התורה,

בג 36) בן דתניא היא, בג בג בן מני , "מתניתין שם: בגמרא
מה  "שה", (בפסח ) להלן ונאמר "שה" כאן נאמר אומר, בג
השמות  לכל פרט  כאן אף  הללו, השמות לכל פרט  להלן
גזירה  סובר אינו בתרא שהוא אשי  שרב  סובר, ורבינו הללו".
זוטרא  למר אשי  רב  ליה "אמר שם: אמרו שהרי  זו, שווה
למד  לא עצמו אשי  שרב  הרי  - מפסח " דילפת דעתיך מאי 

זו. שווה גזירה הביא לא ולפיכך מפסח ,

.ËÁ‡Ï ‰ÓBc‰ ‰Oa ÔÈ„Bt ÔÈ‡37 ‰„t Ì‡Â ; ≈ƒ¿∆«∆¿«≈¿ƒ»»
Èe„t38ÈÏeÒÙa ‡Ï Ï‡ ,‰Úe˜t Ôa ÔÈ„BÙe . »ƒ¿∆¿»¬»…ƒ¿≈

Èv ‰Ó ;Ïi‡ÎÂ Èvk :Ô‰a Ó‡ È‰L .ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ∆¬≈∆¡«»∆«¿ƒ¿»«»«¿ƒ
ÔÈ„Bt ÔÈ‡ ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt Û‡ ,Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡  Ïi‡Â¿«»≈ƒ«¿≈«À¿»ƒ≈ƒ

.Ì‰a»∆

המדובר 37) כי  אומרים ויש עז. מין שילדה רחל כלומר,
כשל  סימניו מקצת אם אבל לרחל, כלל דומה הוולד כשאין

בו. פודין נסתפקו 38)רחל, שלא היא, רבינו שדעת נראה
אלא  אחר), למין הדומה (=שה ב "נדמה" פודין אם שם
הוא  שהרי  בו, שפודין הוא פשוט  מדאורייתא אבל מדרבנן,
אחר. למין אלא אמו למין דומה אינו אם בכך ומה "שה",

.ÈÌÈÓÈÓz ÔÈa ,˙B˜ ÔÈa ÌÈÎÊ ÔÈa ‰Oa ÔÈ„Btƒ¿∆≈¿»ƒ≈¿≈≈¿ƒƒ
.ÌÈÏB„b ÔÈa ÌÈpË˜ ÔÈa ,ÌÈÓeÓ ÈÏÚa ÔÈa≈«¬≈ƒ≈¿«ƒ≈¿ƒ
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קכב               
         

.‡È˙‡ Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL ÈÓcÓ BÁ˜lL ‰O∆∆¿»ƒ¿≈¿ƒƒ≈ƒ∆
‰O BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .˜Ùq‰ ˙‡ Ba ÔÈ„Bt Ï‡ ,È‡ce‰«««¬»ƒ∆«»≈ƒ≈∆
‰Ó‡ ‡Ï .Ô‰kÏ ÂÈÓc Ô˙BÂ BÈÂLa e‰„Bt  B˙BcÙÏƒ¿≈¿»¿¿≈»»«…≈…»¿»
‰È‰ Ì‡L ;ÂÈÏÚ Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÈÓÁ‰Ï ‰O ‰Bz»∆¿«¿ƒ»»∆»¿»≈»»∆ƒ»»
B˙BcÙÏ BÏ LÈ  ÌÈÚÏÒ OÚ ‰ÂML BÓÁ Ët BÏ∆∆¬∆»∆∆∆¿»ƒ≈ƒ¿
,Lc˜‰‰ ÔÓ eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡ÏÂ .È„ ‰ÂL ‰Oa¿∆»∆ƒ»¿…ƒ¿∆∆»ƒ«∆¿≈

.BÈÂLa ÛÒÎa ‰cÙpL∆ƒ¿∆¿∆∆¿»¿

.ÈBÓÁ Ët ÈÓ„ eÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆∆¬
˙BÁt ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;‰ÏÚÓÏe ÌÈÊeÊ ‰LÏMÓƒ¿»ƒ¿«¿»¬»ƒ»»»»

‰O ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡  ÌÈÊeÊ ‰LÏMÓ39B‡ ƒ¿»ƒ≈ƒ∆»¿∆
‰Ú ÔÈÚÂ ,ÚÏqÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï ‰ÙÈ ÔÈÚÂ .ÌÈÊeÊ ‰LÏLaƒ¿»ƒ¿«ƒ»»…ƒ¿…ƒ∆«¿«ƒ»»

.ÌÈÊeÊ ‰LÏLa  ˙ÈBÈe ,ÚÏÒ ÈˆÁa «¬ƒ∆«≈ƒƒ¿»ƒ

שהוא.39) כל שווה אפילו

.‚ÈBÁ ÏL BÓÁ Ët ‰„Bt‰Â40Èe„t ‰Ê È‰ 41, ¿«∆∆∆¬∆¬≈¬≈∆»
ÂÈÏÚÏ BÓÁ‰Â42. ¿«¬ƒ¿»»

החמור.40) פטר בעל של בשה ובין הפודה, של בשה בין
החמור 41) פטר בעל על מוטל אינו חמור פטר שפדיון

ולכן  בהקדש, כמו לפדותו, יכול ואחד אחד כל אלא בלבד,
ולכן  פדוי , זה הרי  ישראל של חמור פטר פדה גוי  אם אף 
שפדה". "ישראל כתב : ולא סתם, "הפודה" רבינו כתב 

ואף 42) הבעלים. כממון נחשב  חמור שפטר דבר, של וטעמו
שלו  להיות ראוי  הוא הרי  עתה, בהנאה אסור שהוא פי  על
שלו  הוא הרי  חבירו, פדאו אם אפילו ולכן שפדהו לאחר

ההנאה. איסור שפקע  אלא החמור), בעל (=של

.„È:Ó‡pL .BÓÁ ËtÓ ÔÈeËt  ÌiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆¬∆∆¡«
Ïk ;‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ BÎa ˙‡Â Ì„‡‰ BÎa¿»»»¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆…
,‰‡ÓË ‰Ó‰a BÎa BLÈ  Ì„‡ BÎa BLiL∆∆¿ƒ¿»»∆¿ƒ¿¿≈»¿≈»

‰‡ÓË ‰Ó‰a BÎaÓ eËt  Ì„‡ BÎaÓ eËt‰Â43. ¿«»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈»¿≈»

פטורים 43) לכן הבן, מפדיון פטורים ולויים שכהנים וכיוון
והלויים  הכהנים את לפטור ואין חמור. פטר מפדיון אף  הם
- הבן בפדיון שאמרו כדרך וחומר, מקל חמור פטר מפדיון
ישראל  של טמאות בהמות ולויים כהנים שפטרו מצינו שלא

מפדיון. בניהם את שפטרו כדרך במדבר,

.ÂËBBÓÁ aÚ Á˜Bl‰44B‡ ,ÌÈÎBk „BÚ ÏL «≈«À«¬∆≈»ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÎBk „BÚÏ BBÓÁ aÚ ÎBn‰«≈À«¬¿≈»ƒ««ƒ∆≈

È‡M45‰BÎa‰ ÔÓ eËt ‰Ê È‰ 46ÔÈÒB˜ ÔÈ‡Â , ««¬≈∆»ƒ«¿»¿≈¿ƒ
‰Ê c ÏÚ B˙B‡47Ì‡a ÛzL ÌÈÎBk „BÚ‰ ‰È‰ . «»»∆»»»≈»ƒÀ»»≈

Ba ÛÏ‡Ó „Á‡ ‡l‡ BÏ ‰È‰ ‡Ï elÙ‡ ,BÎaa B‡48 «¿¬ƒ…»»∆»∆»≈∆∆
eËt ‰Ê È‰ 49BÏ ‰È‰ .50„Á‡ ‡ Bn‡a B‡ Ba51, ¬≈∆»»»¿ƒ≈∆∆»

BÊ‡ elÙ‡ ,BÏ‚ B‡ B„È ÔB‚k52C˙ÁÈ el‡L Ïk : ¿»«¿¬ƒ»¿…∆ƒ≈»≈
eËt ‰Ê È‰  ÌeÓ ÏÚa ‰È‰È53Ì‡Â ;‰BÎa‰ ÔÓ ƒ¿∆««¬≈∆»ƒ«¿»¿ƒ

ÌeÓ ÏÚa ‰È‰È ‡Ï ÌÈÎBk „BÚ‰ ˜ÏÁ C˙ÁiLk¿∆≈»≈≈∆»≈»ƒ…ƒ¿∆««
ÁaÊnÏ54iÁ ‰Ê È‰ 55ÔÓ BÓÁ Ïa˜Ó‰ ÔÎÂ . «ƒ¿≈«¬≈∆«»¿≈«¿«≈¬ƒ

ÎBk „BÚ‰Ì‰ÈÈa „Ïe‰Â da ÏthÓ ˙BÈ‰Ï ÌÈ56, »≈»ƒƒ¿ƒ«≈»¿«»»≈≈∆
ÔÓ eËt Ïk‰  Ï‡OiÓ ÏawL ÌÈÎBk „BÚ B‡≈»ƒ∆ƒ≈ƒƒ¿»≈«…»ƒ

‰BÎa‰57Ì„‡a Ï‡OÈ Èa ÌÁ Ët :Ó‡pL . «¿»∆∆¡«∆∆∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈»»»
.Ï‡OÈa Ïk‰ ‰È‰iL „Ú  ‰Ó‰ae«¿≈»«∆ƒ¿∆«…¿ƒ¿»≈

לעולם,44) בא שלא דבר לוקח  זה ואין בכור. הוא והעובר
קיים. העובר לגוי ,45)שהרי  חמורו עובר למכור כלומר,

הוא  פטור שהרי  הכהן, מן העובר את מפקיע  הוא שהרי 
השה. את מפסיד הכהן ונמצא פטר 46)מלפדותו, מפדיון

הגוי , של היא האם גוי , של חמורו עובר בלוקח  שהרי  חמור,
חיוב  ואין הגוי , של הוא העובר חמורו, עובר לו ובמוכר
ישראל. של והוולד כשהאם אלא חמור פטר פדיון

דקא 47) משום אמינא הוה לוקח , תנא דאי  "צריכי , שם:
מקדושה, לה מפקע  דקא מוכר אבל לקדושה, לה מייתי 

לן". משמע  קא הבכור), את (שיפדה לקנסיה או 48)אימא
שאסור 49)באמו. פי  על ואף  פוטרת. גוי  ששותפות כיוון

קנסוהו. לא  הגוי  עם ומלבד 51)לגוי .50)להשתתף 
כלום. לו אין - קטן.52)האבר אבר שם:53)שהוא

מן  פטורה ותהא כוכבים עובד של שותפות תהא "וכמה
אמר  הכי  ליה אמר וכו', אזנו, אפילו הונא רב  אמר הבכורה,
אחד  אבר לגוי  יש אפילו (כלומר, קל מום אפילו יוחנן ר'
זה  הרי  טריפה, או נבלה נעשית הבהמה אין יחתכנו שאם
כל  לגוי  שיש רבינו כוונת ואין הונא". כדרב  וכו', פטור),
ייחתך  שאם האבר, מן חלק  רק  לו יש אם אפילו אלא האבר,

פטור. זה הרי  מום בעל בבהמה 54)יהא הדבר היה אם
חשובה.55)טהורה. שותפותו של 56)שאין כלומר,

הטיפול. בשכר הישראל.57)שניהם, של חציו אף 

.ÊË˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ib˙pL b‰„ÏÈ ib ≈∆ƒ¿«≈¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«≈»¿»
BBÓÁ58ib˙pL Á‡ B‡59ÛÚÏ iÁ ‰Ê È‰ 60 ¬««∆ƒ¿«≈¬≈∆«»«¬…

˙BcÙÏ B‡61‰Oa ‰„t Ì‡Â .62,b ÏL ‰O‰  ƒ¿¿ƒ»»¿∆«∆∆≈
‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰L63. ∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

"בבני58) זה שאין כיוון חמורו, פטר מפדיון ופטור
בכור 59)ישראל". נעשה שהעובר כיוון חייב , הוא ואז

לכן. קודם ולא לידה בחולין 61)ולקבור.60)משעת
וארבע  לחיוב  ארבע  בגר, נאמרו ספקות "שמונה קלד.
שפטר  (שכיוון לחיוב  וכו', טמאה, בהמה ובכור וכו', לפטור,
לחומרא, דאיסורא ספיקא מספק , בהנאה אסור החמור
לפטור  חמור פטר ופדיון וכו', איסורו), להפקיע  כדי  ופודהו

לכהן)". השה מלתת פטור שהוא בכסף ,62)(כלומר, או
פקע 63)בשוויו. כבר שהרי  איסור, ספק  זה שאין כיוון

כלל, קדושה בו אין הרי  והשה החמור, פטר של איסורו
זה. הוא ממון ספק  אלא

.ÊÈBÓÁ Ët LÈÙ‰L ÌÈÎBk „BÚ64ÔÈÚÈ„BÓ  ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ∆∆¬ƒƒ
iÁ BÈ‡L B˙B‡65zÓ ‡e‰ È‰Â ,66‰„BÚÂ ‰f‚a67. ∆≈«»«¬≈À»¿ƒ»«¬»

בפדיון 64) ולא עצמו חמור בפטר המדובר התוספות לדעת
השה. שהוא חמור אסור 65)פטר ואינו חמור. בפטר

שהם  בישראל הגוי  יחשוד שלא כדי  היא זו והודעה בהנאה.
בקדשים. שהודיעוהו.66)מזלזלים ואין 67)לאחר

כדרך  הפרשתו, ידי  על החמור פטר על חל הנאה איסור
מתנדבים. שגויים ונדבות בנדרים חל שהוא

.ÁÈBÓÁ ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰t68‰„ÏiL BÓÁ B‡ , »»∆»¿»¿ƒ¬¬∆»¿»
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קכג                 
         

ÒeÒ ÔÈÓk69eËt 70‰cÙz BÓÁ ËÙe :Ó‡pL ; ¿ƒ»∆∆¡«∆∆¬ƒ¿∆
„ÏBi‰ ‰È‰iL „Ú  ÌÈÓÚt ÈzL ,BÓÁ ËÙe ‰O¿∆∆∆¬¿≈¿»ƒ«∆ƒ¿∆«≈

Ba LÈ Ì‡Â .BÓÁ „ÏBp‰Â BÓÁ71ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó ¬¿«»¬¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»≈
‰BÎaa iÁ  BÓÁ72. ¬«»«¿»

לחמור.68) הדומה כלל.69)עגל חמור מסימני  בו ואין
ששניהם 70) וחמור, לפרה משותף  דבר שיש פי  על אף 

מינים  ששניהם וסוס , לחמור וכן בכורה, לקדושת שייכים
החמור.71)טמאים. מן שנולד חמור.72)בסוס  בפטר

הוא  הרי  פרה, סימני  מקצת בו ויש מפרה, שנולד ובחמור
לכהן. לתיתו וחייב  טהורה, בהמה בכור

.ËÈÔ˙B  ÌÈÎÊ ÈL ‰„ÏÈÂ ‰ka ‡lL BBÓÁ¬∆…ƒ¿»¿»¿»¿≈¿»ƒ≈
Ô‰kÏ ‰ÏË73,„Á‡ ‰ÏË LÈÙÓ  ‰˜e ÎÊ ‰„ÏÈ . »∆«…≈»¿»»»¿≈»«¿ƒ»∆∆»

‰M„˜ ÚÈ˜Ù‰Ï È„k74,‰È‰a zÓ ‰È‰iL „Ú epnÓ ¿≈¿«¿ƒ«¿À»ƒ∆«∆ƒ¿∆À»«¬»»
‰lÁz „ÏB Îf‰ ‡nL75 LÈÙ‰L ‰Ê ‰ÏËÂ ; ∆»«»»«¿ƒ»¿»∆∆∆ƒ¿ƒ

ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,Ô‰kÏ BÈ‡Â ,ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿≈«…≈∆«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡‰»¿»»

חמור.73) פטר הוא הזכרים משני  שאחד הוא ברור שהרי 
ההנאה,74) איסור כלומר, מיניה, לאיסורא לאפקועי  שם:

שצריך  דמים, בקדושת קדוש החמור שפטר רבינו, וכוונת
בשה. חמור.75)לפדותו פטר הוא והרי 

.ÎÔ˙B  ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ eka ‡lL ÂÈBÓÁ ÈzL¿≈¬»∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ≈
Ô‰kÏ ÌÈ‡ÏË ÈL76ÌÈÎÊ ÈL B‡ ‰˜e ÎÊ . ¿≈¿»ƒ«…≈»»¿≈»¿≈¿»ƒ

Ô‰kÏ „Á‡ ‰ÏË Ô˙B  ‰˜e77. ¿≈»≈»∆∆»«…≈

פי76) על אף  חמורים, פטרי  ששניהם הדבר ברור שהרי 
השני . וכן אמו היא מי  זה זכר ידוע  הדבר שהרי77)שאין

באופן  וכן חמור, פטר הוא שהזכר ברור הראשון באופן
פי על אף  חמור, פטר הזכרים משני  שאחד ברור השני ,

הוא. מי  ידוע  שאין

.‡ÎÈzLe ÌÈÎÊ ÈL B‡ ,ÎÊÂ ˙B˜ ÈzL e„ÏÈ»¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡  ˙B˜78LÈÙ‰Ï CÈˆ BÈ‡Â . ¿≈≈»«…≈¿¿≈»ƒ¿«¿ƒ

‡nL :‰a‰ ˙B˜ÙÒ Ô‡k LiL ÈÙÏ ,BÓˆÚÏ ‰ÏË»∆¿«¿¿ƒ∆≈»¿≈«¿≈∆»
B‡ ,˙B˜ ÈzL ‰„ÏÈ ‰iM‰Â ÎÊ ‰„ÏÈ ˙Á‡‰»««»¿»»»¿«¿ƒ»»¿»¿≈¿≈
B‡ ‰˜ ÂÈÁ‡Â ÎÊ ˙Á‡‰Â ‰˜ ‰„ÏÈ BÊ ‡nL∆»»¿»¿≈»¿»«∆∆»»¿«¬»¿≈»

ÎÊ ‰ÈÁ‡Â ‰˜79ÈLa LÈ ‰a‰ ˙B˜ÙÒ ÔÎÂ . ¿≈»¿«¬∆»»»¿≈¿≈«¿≈≈ƒ¿≈
,‰ka ‡lL ˙Á‡Â ‰ka ˙Á‡ .˙B˜ ÈzLe ÌÈÎÊ¿»ƒ¿≈¿≈««ƒ¿»¿««∆…ƒ¿»
.Ô‰kÏ „Á‡ ‰ÏË Ô˙B  eÚ˙Â ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ¿»¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»∆∆»«…≈
B˙B BÈ‡Â ,BÓˆÚÏ „Á‡ ‰ÏË LÈÙÓ  ‰˜e ÎÊ»»¿≈»«¿ƒ»∆∆»¿«¿¿≈¿

Â ,˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰kÏÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰ «…≈ƒ¿≈∆»≈¿«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡‰»¿»»

פטר 78) כאן ואין ראשון הזכר היה שלא אפשר שהרי 
כאן 79)חמור. אין הרי  הוולד על נדון שאם פי  על אף 

פטר  הוא והרי  ראשון נולד הזכר שמא אחד, ספק  אלא
צריך  אינו זאת בכל נקבה, אחר נולד שמא או חמור,
לו. שיש מהזכרים אחד כל כנגד טלה לעצמו להפריש
החמורות  מן אחת כל על נדון שאם שכיוון דבר, של וטעמו
זכר  ילדה לא שמא ספיקא, ספק  הוא שהדבר יימצא שילדו,

שנולדה  לאחר ילדתו שמא זכר, ילדה אם ואפילו כלל,
הקיים  השקול הספק  את מכריע  זה דבר שכן, וכיוון הנקבה.

הוולד. על דנים כשאנו

.ÎÚe„È ÔÈ‡Â ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ BÓÁ Á˜Bl‰ ÔÎÂ¿≈«≈«¬ƒ»≈»ƒ¿≈»«
B˙B‡ ‰„Bt  ÎÊ ‰„ÏÈÂ ‰ka ‡Ï B‡ ‰ka Ì‡ƒƒ¿»…ƒ¿»¿»¿»»»∆

‰Oa80.˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏÚaÏ ‡e‰Â ¿∆¿«¿»ƒƒ¿≈∆»≈

קדושה.80) ממנו להפקיע  כדי 

.‚ÎBÏ eÈ‰L ÈÓ81Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÌÈ‡ÏË ‰OÚ ƒ∆»¬»»¿»ƒ»∆»≈∆
BÓÁ Ët ˜ÙÒ ÏÚ BLÈÙ‰82ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È‰  ƒ¿ƒ«¿≈∆∆¬¬≈≈¿Àƒ¿»

‰Ó‰a‰ ‡Lk ÔÈOÚ˙Óe ,c83„Á‡ LÈÙÓe . »»ƒ¿«¿ƒƒ¿»«¿≈»«¿ƒ∆»
OÚÓ Ô‰Ó84eÈ‰Lk BlL ‡M‰Â ,85. ≈∆«¬≈¿«¿»∆¿∆»

לדיר 81) חמור) פטר (=פדיון "נכנס  ט . בבכורות משנה
שהפרישו  רגיל חמור פטר בגמרא: זה על ואמרו להתעשר".
במתנה  לו ושניתן הלקוח  שנינו שהרי  לכהן), ונתנו ישראל
ספק  עשרה לו שהיו בישראל אלא בהמה, ממעשר פטור
שיין  עשרה עליהן שמפריש ביתו, בתוך חמורים פטרי 

שלו". והן לכהן 82)ומעשרן נותנם ואינו שלו, שהם
וודאי , חמור פטר פדיון אבל בהמה, במעשר חייב  ולפיכך
ושניתן  הלקוח  שהרי  בהמה. במעשר לחייב  אין לכהן, שהוא
החזירו  הכהן אם ואף  בהמה. ממעשר פטור במתנה, לו
בכלל  הוא הישראל שאף  במעשר, יתחייב  לא לישראל

מתנה. מוקדשים 83)מקבל ואילו חולין, שהם מפני 
בהמה. ממעשר גבי84)פטורים על אימורין ומקטיר

ממש.85)המזבח . חולין

.„ÎÏ‡OÈ86ÔÈ‡cÂ ÌÈBÓÁ ÈËt ‰OÚ BÏ eÈ‰L87 ƒ¿»≈∆»¬»»ƒ¿≈¬ƒ«»ƒ
BÏ eÏÙpL B˙Èa CB˙a88Ô‰k Bn‡ È‡ ˙ÈaÓ89B˙B‡Â , ¿≈∆»¿ƒ≈¬ƒƒ…≈¿

Ï‡OÈ Bn‡ È‡ ˙ÈaÓ BÏ eÏÙ Ô‰k‰ Bn‡ È‡90 ¬ƒƒ«…≈»¿ƒ≈¬ƒƒƒ¿»≈
BlL Ô‰Â ÔÈÈO ‰OÚ Ô‰ÈÏÚ LÈÙÓ ‰Ê È‰91, ¬≈∆«¿ƒ¬≈∆¬»»≈ƒ¿≈∆

OÚÓa ÔÈiÁÂ92. ¿«»ƒ¿«¬≈

אבהו,86) בר רבה בשם נחמן רב  של מימרא שם. בכורות
כי ייתכן וודאי , חמור פטר בפדיון שאף  בזה, והשמיעונו

בהמה. במעשר ויתחייב  הישראל, של כלומר,87)יהיה
וודאין. שלא 89).בירושה 88)אפילו כיוון זה, וירשם

לאמו. אחים בירושה,90)היו הכהן ליד נפלו לא שאם
בפדיון. חייבים אינם ברשותו, נולדו חייב 91)אלא שאינו

וטעמו  בו. שפודין שה כל לכהן שנותן כדרך לכהן לתיתם
אותו. שירש הכהן מכח  בא זה שישראל כיוון דבר, של
החמורים  פטרי  את לפדות חייב  שהיה פי  על אף  והכהן
אף  ולכן שלו, הן השיין הרי  בשיין, הישראל מן שירש

לכהן. נותנם אינו דבר.92)הישראל לכל חולין הם שהרי 

ÌÈeka ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
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C„k ÁÈÙq‰ ˆ˜È ‡lL („ .BÊ ‰La ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿»»∆…ƒ¿…«»ƒ«¿∆∆
.ÌÈˆBa‰ C„k ÌÈÈÊp‰ ˆÈ ‡lL (‰ .ÌÈˆBw‰«¿ƒ∆…ƒ¿…«¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ
Ïk ËnLiL (Ê .ı‡‰ ‡ÈˆBzM ‰Ó ËnLiL (Â∆¿«≈«∆ƒ»»∆∆¿«≈»
‡lL (Ë .‰Âl‰ Úa˙È ‡ÏÂ ObÈ ‡lL (Á .B˙‡ÂÏ‰«¿»»∆…ƒ…¿…ƒ¿««…∆∆…
.BBÓÓ „a‡È ‡lL È„k ‰hÓL Ì„˜ ˙BÂÏ‰lÓ ÚnÈƒ»«ƒ¿«¿…∆¿ƒ»¿≈∆…¿«≈»
˙L Lc˜Ï (‡È .ÚL ÚL ÌÈM‰ tÒÏ (Èƒ¿…«»ƒ∆«∆«¿«≈¿«
È„k ÈL˙a ‰OÚa ÙBLa Ú˜˙Ï (È .ÌÈMÓÁ‰«¬ƒƒƒ¿…«¿»«¬»»¿ƒ¿≈¿≈
‰La ‰Ó„‡ „Úz ‡lL (‚È .ÈLÙÁ ÌÈ„Ú ˙‡ˆÏ»≈¬»ƒ»¿ƒ∆…≈»≈¬»»¿»»
(ÂË .ÌÈˆBw‰ „‚k ‰ÈÁÈÙÒ ˆ˜È ‡lL („È .BÊ∆…ƒ¿…¿ƒ∆»¿∆∆«≈ƒ
‰l‡b ÔzÏ (ÊË .ÌÈˆBa‰ „‚k ‰ÈÈÊ ˆÈ ‡lL∆…ƒ¿…¿ƒ∆»¿∆∆«¿ƒƒ≈¿À»
.‰˜Ó ‰„Oe ‰fÁ‡ ‰„O ÔÈ„ e‰ÊÂ ,BÊ ‰La ı‡Ï»»∆¿»»¿∆ƒ¿≈¬À»¿≈ƒ¿»
ÈÚ Èza ÔÈc (ÁÈ .˙e˙ÈÓˆÏ ı‡‰ Înz ‡lL (ÊÈ∆…ƒ»≈»»∆ƒ¿ƒƒ»≈»≈
,Ï‡OÈ ı‡a ÈÂÏ ËL Ïk ÏÁÈ ‡lL (ËÈ .‰ÓBÁ»∆…ƒ¿«»≈∆≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‡lL (Î .Ì‰a ˙LÏ ‰zÓ ÌÈÚ Ì‰Ï ÔÈ˙B ‡l‡∆»¿ƒ»∆»ƒ«»»»∆∆»∆∆…
˙LÏ ÌÈÚ ÌiÂÏÏ ÔzÏ (‡Î .‰faa ÈÂÏ ËL ÁwÈƒ«≈∆≈ƒ«ƒ»ƒ≈«¿ƒƒ»ƒ»∆∆
‡l‡ ,Ì‰ÈÚ L‚Ó ÎnÈ ‡lL (Î .Ô‰ÈL‚Óeƒ¿¿≈∆∆…ƒ»≈ƒ¿«»≈∆∆»
.ÏBi‰ Á‡Ï ÔÈa ÏBi‰ ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‡B‚¬ƒ¿»≈ƒ¿≈«≈≈¿«««≈

  

   

חובת  היא  ששמיטה  משמע , " האר "שתשבות מלשונו 
חובת  ולא  השביעית, בשנה  שתיעבד  שאסור הקרקע 
הא ונפק "מ  בשביעית. הקרקע  במלאכת שאסור ה 'גברא '
שא גוי , על־ידי  יהודי  של בקרקע  העבודה  לעשות מותר
ב 'גברא ' די הוא   וא גוי , על־ידי   א אסור בקרקע  די הוא 

השמיטה . על מצווה  אינו  הגוי  שהרי  גוי  על־ידי  מותר
     

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
האילן 1) ועבודת הארץ  מעבודת לשבות שמצותֿעשה יבאר

ואם  התורה. מן לוקה עבודה איזו על השביעית. בשנה
בשביעית  הזרעים שורין אם סרק . אילן בשביעית נוטעין
מותר  אם האנסים משרבו בשביעית. המותרים והדברים
או  לפת הטומן או מארצו קוצים המעביר בשביעית. לזרוע 
עצים  ללקוט  אוסרים היו בראשונה בהן. וכיוצא לוף  או צנון
שרשיו  להוציא מותר אם אילן הקוצץ  השדה. מתוך ואבנים

בשביעית. שקמה בתולת קוצצין ואם מהארץ .

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙aLÏ3˙„BÚÂ ı‡‰ ˙„BÚÓ ƒ¿«¬≈ƒ¿…≈¬«»»∆«¬«
ÔÏÈ‡‰4˙aL ı‡‰ ‰˙LÂ :Ó‡pL ,˙ÈÚÈL ‰La »ƒ»¿»»¿ƒƒ∆∆¡«¿»¿»»»∆«»

Ó‡Â ;ÈÈÏ5LÈÁa :6Èˆwe7‰OBÚ‰ ÏÎÂ .˙aLz «»¿∆¡«∆»ƒ«»ƒƒ¿…¿»»∆
‰Î‡ÏÓ8ı‡‰ ˙„BÚÓ9 BÊ ‰La ˙BÏÈ‡‰ B‡ ¿»»≈¬«»»∆»ƒ»¿»»

:Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆∆∆¡«
ÚÊ˙ ‡Ï E„O10ÓÊ˙ ‡Ï EÓÎÂ11. »¿…ƒ¿»¿«¿¿…ƒ¿…

קלה.2) עשה המצוות, בספר כאן 3)ראה רבינו מלשון
ישבות, שהאדם היא שהמצוה נראה, שם המצוות ובספר
לעבוד  לגוי  מותר זה, ולפי  שתשבות. הארץ  על המצוה ואין
אבל  נב ). סימן ב  חלק  (מהרי "ט  התורה מן ישראל באדמת

בשביעית  הארץ  "שתשבות רבינו: כתב  כאן המצוות במנין
ההלכות. סדר על המצוות במנין כתב  וכן ממלאכתה",
שביתת  מצות וכדוגמת הארץ , על היא שהמצוה משמע 
שהמצוה  ונראה קיב ). מצוה (מנחתֿחינוך בשבת בהמתו
אלא  אינו שביתתה שביטול אלא תשבות, שהארץ  היא:
לשבת  אחרון בקונטרס  וראה אותה. העובד ישראל עלֿידי 
ואילך. פז מעמוד ב , מהדורה זצ "ל קוק  להראי "ה הארץ 

הנעשית 4) בצירה וגם ההלכה, בסוף  כדלהלן זמירה, היא
בכלל  הן ואף  כב ), הלכה פ "ד להלן (ראה האילן לעבודת
הנ"ל  הפסוקים באותם שהרי  הנ"ל, הארץ " "ושבתה

תבצור". לא וגו' תזמור "לא גם נאמר וגם 5)שלאחריה,
סדר  שעל המצוות ובמנין שם) (עשה המצוות בספר
ואף ֿעלֿפי שביעית. לענין זה פסוק  רבינו הביא ההלכות,
ר' דברי  שלפי  יוצא ד.) קטן (מועד הבבלי  דברי  שלפי 
כמותו  פוסקים שאנו השביעית), תוספת (בענין ישמעאל
שביעית  לענין נאמר לא זה פסוק  א), הלכה פ "ג להלן (ראה
פ "א  (שביעית הירושלמי  על רבינו סמך – שבת לענין אלא
נאמר, שביעית לענין זה פסוק  ישמעאל לר' שגם ג), הלכה
ראה  הישיבה. אב  נתן ורבינו צדק , מלכי  בן ר"י  פירשו וכן

תקצג. נוספת הערה שם, המצוות הנאמר 6)בספר לפי 
לפי לוקה, ואינו בעשה, עובר בשביעית שהחורש יוצא כאן

י . והלכה ד הלכה להלן וראה לאו, בה הכוונה 7)שאין
א), הלכה פ "ד להלן (ראה קרקע  לעבודת שהוא לקציר
בו  אין – בלבד הפירות לאסיפת אלא שאינו קציר שאילו

"תשבות". הנשים 8)משום שגם רבינו, מלשון משמע 
אברהם  רבינו כתב  (וכן שביעית. של במצוותֿעשה חייבות
כספים  שמיטת לענין ו) עמוד יד כרך ("סיני " רבינו של בנו
מצוות  בחינוך וראה לגברים"). כמו לנשים שמיטה ש"דין

שם. ובמנחתֿחינוך קיב , בסוף 9)פד, כדלהלן זריעה, היא
בשבת  (ועיין הארץ  לעבודת הנעשית קצירה וגם ההלכה,
א), הלכה פ "ד להלן וראה נוטע , גם שהוא קוצר שיש עג:
בפירוש  רבינו כתב  וכן הארץ ", "ושבתה בכלל ושתיהן
אחריה  שם נאמר שהרי  ב , משנה פ "א קטן למועד המשנה
שבת  השביעית ובשנה וגו' ואספת וגו', תזרע  שנים "שש
הרי תבצור", לא וגו' תקצור לא וגו' תזרע  לא וגו' שבתון

ז  בכלל שגם הן הארץ ) לעבודת (כשהיא קצירה וגם ריעה
בסמוך. להלן עוד וראה הארץ . הארץ .10)שבת עבודת זו

שלאחריו:11) לפסוק  גם רבינו [וכוונת אילנות. עבודת זו
תבצור, לא נזירך ענבי  ואת תקצור לא קצירך ספיח  "את
וגו' המלה כאן חסרה ואולי  לארץ ". יהיה שבתון שנת
מן  לוקה "אינו אומר: הוא הבאה בהלכה שהרי  (וגומר),
דיבר  שכבר הרי  וכו'". הקצירה ועל הזמירה על אלא התורה
"או  שם: בפ "ד להלן גם כוונתו וזוהי  הקצירה. על מקודם

שביארנו"). כמו הארץ  לעבודת שקצר

.ÏÚ B‡ ‰ÚÈf‰ ÏÚ ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡≈∆ƒ«»∆»««¿ƒ»«
Ìk‰ „Á‡Â .‰Èˆa‰ ÏÚ B‡ ‰Èˆw‰ ÏÚÂ ,‰ÈÓf‰«¿ƒ»¿««¿ƒ»««¿ƒ»¿∆»«∆∆

˙BÏÈ‡‰ ‡L „Á‡Â12. ¿∆»¿»»ƒ»

בשאר 12) אף  אסורה שזמירה לומר, רבינו כוונת אין
פ "ב  לשבעית המשנה בפירוש כתב  שהרי  התורה, מן אילנות
מפורש  אמרו ד. קטן ובמועד זימור, הוא שזירוד ג, משנה
בצירה, לענין כוונתו אלא מדרבנן. אלא אינו זירוד שאיסור
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וראה  (חזוןֿאיש. התורה מן אסורה אילנות בשאר שאף 
 ֿ יום ה'תוספות אבל תקצב ). ובהערה שם, המצוות בספר
(שם  ראשונה" וה"משנה ד, משנה פ "ד לשביעית טוב '
רבינו, דברי  את ביארו טו, להלכה והאורֿשמח  ה) משנה
להלן  וראה התורה. מן אילנות בשאר אף  אסורה שזמירה
משקין  מסכת לפירוש ותיקונים ובהוספות כאֿכב . הלכות

ה. לעמ ' זק "ש) הגרמי "ל (הוצאת

.‚‰ÈÓÊe13.‰Èˆ˜ ÏÏÎa ‰Èˆe ,‰ÚÈÊ ÏÏÎa ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»
˙B„ÏBz ÈzL ÏÚ :CÏ ÓBÏ ?e˙k‰ ÔËt ‰nÏÂ¿»»≈¿»«»«»«¿≈»

iÁ ‡e‰ „Ïa el‡14˙„BÚaL ˙B„ÏBz‰ ‡L ÏÚÂ , ≈ƒ¿««»¿«¿»«»∆«¬«
ı‡‰15 ‰Ê ÔÈÚa eLt˙ ‡lL ˙B‡‰ ‡L ÌÚ »»∆ƒ¿»»»∆…ƒ¿»¿¿ƒ¿»∆
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כאביי .13) ולא כרבא שם, קטן משום 14)מועד מלקות,
הנ"ל. כבהלכה 15)הלאו זה, בכלל האילן ועבודת

הסמוכה.16)הסמוכה. בהלכה ראה מדרבנן,
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לניכוש 17) מנין וזימור, זירוע  אלא לי  אין שם: קטן במועד
הכוונה  ש"עידור" רבינו ומפרש וכו' ולכיסום, ולעידור
שבשדה  מלאכה היא שאז לצרכה, הקרקע  בכל לחופר
תחת  לעדור שמותר להלן, שם כשאמרו ולכן ושבכרם.
בקשקוש, שהקשו כדרך הנ"ל, מהעידור הקשו לא הגפנים,
בלבד  הגפנים תחת מעידור הקרקע  בכל עידור שחלוק  כיון
שם  הארץ ' ב 'שבת וראה ב ). אות כ סימן השולחן (פאת

קב . כמבואר 18)עמוד בו, יש עשה אבל לאו, בו שאין
א. הלכה ולא 19)למעלה ושבכרם, שבשדה מלאכה היא

ז. בהלכה להלן וראה כנ"ל. בלבד, הגפנים תחת
והמדובר 20) שם. קטן במועד וראה השדה. מן אבנים

נוגעות  אינן אם אפילו אסור ואז השדה, לצורך כשעושה
ראה  האבנים, לצורך אפילו אסור בארץ  נוגעות ואם בארץ ,

י . הלכה פ "ב  כדי21)להלן זריעתה, קודם הקרקע  את
מזבלין. ד"ה שם ברש"י  וראה אב 22)להשביחה. שהוא

נג: ובגיטין ג) הלכה שבת מהלכות (פ "ז שבת לענין
בין  ובשביעית יעקר, במזיד וכו' בשבת, הנוטע  "דתניא,
והא  דאורייתא הא מכדי  וכו', יעקר, במזיד בין בשוגג
שנטיעה  הרי  שביעית". שנא ומאי  שבת שנת מאי  דאורייתא,
זו  סוגיא רבינו שדחה ונראה התורה. מן אסורה בשביעית
מן  חייבין שאין בה שאמרו הנ"ל קטן במועד הסוגיא מפני 
שם  השולחן (פאת הנ"ל המלאכות ארבע  על אלא  התורה
קוק  להגרא"י  שם) לונץ  (הוצאת וביאורים ובהגהות ד). אות
וזוהי התורה, מן זריעה שהיא גרעין, זריעת בין חילק  -
אלא  שאינו שתיל, נוטע  לבין שם, בגיטין הגמרא  כוונת

טייב 23)מדרבנן. על ב , הלכה פ "ד שביעית בירושלמי 
שמיע  "ולא שם): המשנה פירוש – אותה (=חרש שדהו
שם). (מפרשים מרדות מכת היינו לוקה", שהוא ירמיה רבי 
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יט 24) הלכה פ "ג שם ובתוספתא ד, הלכה שם בירושלמי 
סרק  אילן נוטעין אומר גמליאל בן שמעון רבן "היה אמרו:
אוסרים, חכמים ואילו מתיר, הוא שרק  נראה בשביעית",
קטן  למועד הרא"ש ותוספות (כסף ֿמשנה). כרבים והלכה
בשם  שם במאירי  וראה מיבלין", "אין שם בגמרא גרס  ג.

פירות.25)הירושלמי . עושה פ "ב 26)שאינו שביעית
עד  וכו' מהאילנות) יבלות כורתים =) "מיבלין ב : משנה

אסור. – השנה ראש שאחרי  הרי  השנה". יסיר 27)ראש
שם. קטן מועד המשנה). שם 29)ענפים.28)(פירוש

מאבקין". "מאבקין"30)"ואין מפרשים ויש האילן. ראש
באבק . המגולים השרשים הדביקה 32)שם.31)לכרות

שם). המשנה (פירוש פריו ואוכלת שביעית 33)באילן
– כן שאחר הרי  השנה", ראש עד "מזהמין ד: משנה שם,

"תרי34)אסור. נ: זרה ובעבודה הנטיעה. כלומר,
כלומר, להעמידו, =) אילני  לאוקומי  חד הוי , זוהמומי 
להברותו, =) לאברויי  וחד ושרי , בלבד) היזק  ממנו למנוע 
אכילת  כשעלֿידי  כאן והמדובר ואסור". אילני  להועילו)
את  המונע  שהזיהום נמצא האילן, גידול רק  מתעכב  העוף 
וראה  "לאברויי ". זה והרי  האילן לגידול גורם העוף , אכילת
קז  עמוד שם בשבתֿהארץ  יא, אות שם בפאתֿהשולחן

הפגים 35)ובחזוןֿאיש. את "סכין ה: משנה שם בשמן.
השנה". ראש עד צרכן.36)– כל נגמרו שלא "תאנים

שם). המשנה (פירוש בישולן" למהר כדי  כן ועושים
שאינן 37) אצלנו מקומות בקצת התאנים מנהג "כן

תאנה  כל בו ונוקבים דק , עץ  בשמן ימשחו עד מתבשלין
(שם). (=את 38)מהם" אותן "וכורכין שם משנה

השנה". ראש עד – הענפים 39)הנטיעות) שיקבץ  "הוא
על  ינטו ולא במישור למעלה שיעלו כדי  ויקשרם והפארות

שם). המשנה (פירוש והיינו 40)הארץ " שם. משנה
(שם). לזה כשנצרך קצתם "ואין 41)לכרות ג. קטן מועד

צעיר  שהוא אילן בעצים, יסמוך לא כלומר, באילן", מפסגין
שם. ברש"י  וראה מדי .
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יט .42) הלכה פ "ג שם ותוספתא ד, הלכה פ "ד שם ירושלמי 
ובתרגום 43) הקנים. סבך כלומר, הקנים. ברחישת כמו:

בסבך", "נאחז מתרגם יג) כב , (בראשית ליונתן המיוחס 
בפאת  וראה כפשוטה). (תוספתא דאילנא ברחישותא אחיד

שם. הקרקע 44)השולחן את לייפות כדי  כן שעושה
(שם). לזריעה שם.45)ולהכינה ותוספתא ירושלמי 

ולנטיעה.46) לזריעה ראוי  שאינו חולות, במקום כלומר,
 ֿ אף ֿעל הפרה, את ללמד אסור לזריעה, הראוי  במקום אבל

ממש. חורש שאינו בתוספתא 47)פי  ועיין שם. ירושלמי 
זרעים  של דוגמא שלוקח  הוא הבדיקה ועניין פ "א. סוף 

כפשוטה). (תוספתא צומחים הם אם וכן 48)לראות
כזורע  נראה שהוא לפי  (רדב "ז). הקרקע  על בגללים

שאינו 49)בשביעית. לעציץ  והכוונה בו. לזרוע  דרך שאין
רדב "ז). ועיין בכסף ", "נחפה בשם רוקח  (מעשה נקוב 
שאינו  בעציץ  אפילו הזורע  חייב  שבת, שלענין ואף ֿעלֿפי 
לספר  רבינו ובתשובות שד, עמ ' יח  כרך ב "סיני " (ראה נקוב 
זריעה  אין בשביעית – (10 והערה 4 עמ ' א חלק  "זמנים"

להלן. וראה בארץ , והראב "ד 50)אלא במים. כלומר, שם.
בתוספתא  וראה שם. בתוספתא הגירסא וכן ומשיירין. גורס :

תזרע ",51)כפשוטה. לא "שדך בכלל לא זו זריעה שאין
שם). ("סיני " הארץ " "ושבתה בכלל כלומר,52)ולא

והם  ריח , הנותן עץ  הוא ו"אלוי " המזיקו. דבר ממנו מונעים
עליו  וחלה יד), (ד, בשירֿהשירים הנזכרות ה"אהלות"
מקום  והיה יט . הלכה פ "ז להלן כמבואר שביעית, קדושת
חשד  ויש ואדום, רך שלו שהגזע  מאחר קיומו, לאסור
פ "ד  (להלן רכים ירקות לקיים אסרו שכן בשביעית, שנטעו
על  שהוא כיון גזרו, לא שבאילוי  בזה והשמיענו יח ), הלכה
תוספתא  ועיין (כסף ֿמשנה). שם לזרוע  דרך ואין הגג
י ֿיא, הלכות מעשר מהלכות פ "א למעלה [וראה כפשוטה.

שדך]. בכלל אינו להשקות 53)שגג אסור שהרי 
וראה  ומשביחו. העץ  את כמברה שהוא כיון בשביעית,

ח . הלכה להלן
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י .54) הלכה שם ותוספתא שם, המשיר 55)ירושלמי 
זמנו. קודם אדום 56)פירותיו בצבע  אותו צובעים כלומר,

שם). ובהערות א, הלכה גירושין מהלכות בפ "ד (ראה
אינשי , דליחזיה היכי  כי  – בסיקרא "סוקרו עח . ובחולין
רחמים  ויבקשו אנשים שיראוהו =) עלויה" רחמי  וליבעי 
קרקע . עבודת זו שאין הוא ופשוט  פירותיו). ישיר שלא עליו

את 57) משיר הוא שהרי  חיליה". דניכחוש היכי  "כי  שם:
כוחו. את מחלישים ולפיכך ושומן, כוח  מרוב  פירותיו
אדרבה  אלא אילן, את מברה שאינו כיון כן לעשות והתירו

כפשוטה). (תוספתא כוחו את ג.58)מחליש קטן מועד
בלבד 59) בכרם אלא ובכרם, שבשדה עבודה זו שאין כיון

טז. בהערה למעלה וראה מסיר 60)(שם). כלומר, שם.
מפרשים  ויש נ:). זרה לעבודה (ר"ח  האילן מן פסולת מיני 
בגפנים  וזה בזיתים שזה אלא עידור, כמו הוא שקשקוש

רש"י ). בשם ולהשביח .61)(כסף ֿמשנה להועיל כלומר,
ואין 63)הסדקים.62) האילן, מן היזק  מונע  אלא זה שאין

הֿו. להלכות בהערות וראה לגידולו. מועיל זה דבר
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במועד 64) השלחין בית "משקין ב . קטן במועד משנה
שבה,65)ובשביעית". עץ  כל ימות ישקה, לא שאם

ממי המסתפקת שדה משקין אין אבל י . בהלכה כדלהלן
מרביצין. ד"ה בתוספות ו: שם ועין שם:66)גשמים.

דכתיב  היא, דצחותא לישנא השלחין בית דהאי  משמע  ומאי 
ונראה  ולאי . משלהי  ואת ומתרגמינן, ויגע . עיף  ואתה
הקילון, וממי  הגשמים ממי  שאפילו רבינו, דברי  מסתימת
משקין  אין "אבל שם: במשנה שאמרו ומה להשקות, מותר
במועד  אלא זה אין הקילון", ממי  ולא הגשמים ממי  לא
מחמת  ואסרום ב ), הלכה יוםֿטוב  מהלכות בפ "ז (ראה
אלא  נאסרה לא בשביעית אבל ד.), (שם יתירה טירחא
הראשונים  רוב  כתבו וכן יתירה, טירחא ולא הארץ  עבודת

ועיי ד, עמ ' שם מפריש ר"י  לתלמיד בשיטה שם (ראה ן
הירושלמי ). בשם כן "רבי67)שהביא ו: שם משנה

לאילן, מאילן המים את מושכין אומר, יעקב  בן אליעזר
מתירין". וחכמים וכו', השדה כל את ישקה שלא ובלבד
רבי דברי  לבן, בעפר "ומרביצין י : משנה פ "ב  ובשביעית
שם, בירושלמי  ואמרו אוסר". יעקב  בן אליעזר רבי  שמעון.
כל  השקאת כדין לבן, עפר הרבצת שדין במסקנא, ושם
אלא  אליעזר ורבי  שמעון רבי  נחלקו ולא השדה.
אילנות  מעשר פחות שישנם דהיינו מרוחקין, כשהאילנות
ורבי השדה, כל להשקות מתיר שמעון שרבי  סאה, בבית
אף  סאה, בבית אילנות עשרה כשישנם אבל אוסר. אליעזר
לשביעית  המשנה בפירוש וראה שמותר, מודה אליעזר רבי 
ונקי , קב  שמשנתו יעקב , בן אליעזר כרבי  רבינו ופסק  שם.
לרש"ש, הרמב "ם במקורי  וראה ס . (יבמות רבים כנגד אף 
ניאפולי לדפוס  כ"י  בהגהות הוא וכן הרכבי ). הוצאת
ליברמן  הגר"ש של במבואו (ראה שם המשנה בפירוש

ז). עמוד להרמב "ם הירושלמי  יותר 68)להלכות כלומר,
והיינו, סאה, בבית עשרה כשהם האילנות שבין המרחק  מן

סאה. מבית ביותר אילנות עשרה שאף 69)כשהם כיון
האילנות. יפסדו לא זו, השקאה יפסדו,70)בלי  שלא

כמו 71)כדלהלן. שהמדובר נראה "וכן", שכתב  מזה
אלא  סאה. לבית עשר לזה זה מקורבין כשהאילנות למעלה
שונה  סאה, לבית אילנות עשרה בו הנטועים לבן, שעפר
אלא  התירו לא אחר אילן שבשדה בזה אחר, אילן משדה
השקאה  בין להרביץ  גם התירו לבן בעפר ואילו להשקות,
בלי שאף  בשבילם, מרביצין אין המרוחקין, אבל להשקאה.
וכרבי הנ"ל, השדה כל בהשקאת כמו יפסדו, לא ההרבצה
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שם). השולחן (פאת שם שביעית במשנה יעקב  בן אליעזר
שם. ובהערות ג הלכה יוםֿטוב  מהלכות בפ "ח  וראה

.ËÔÈOBÚÂ72˙Bi‚eÚ73ÌÈÙbÏ74ÔÈOBÚÂ .75˙n‡ ˙‡ ¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ∆««
‰lÁza ÌÈn‰76ÔÈ‡ÏÓÓe .77ÌÈÚ˜p‰ ˙‡78.ÌÈÓ ««ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ∆«¿»ƒ«ƒ

ג.72) קטן במועד עיקרי73)ברייתא סביב  שיחפור "הוא
המשנה  (פירוש המים" שם יתקבצו קטנות חפירות האילנות

לתקן 74)שם). רק  התירו ובחולֿהמועד להשקותם. כדי 
מתחילה  לעשותן לא אבל שנתקלקלו, עשויות עוגיות
הקודמת. להלכה בהערות וראה שם). יוםֿטוב  (הלכות

עזריה,75) בן אלעזר כרבי  ולא כחכמים ב . שם משנה
אגפיה  שמכשיר מפני  או כעוזר שנראה משום האוסר

לתקנה 76)לזריעה. אלא התירו לא ובחולֿהמועד שם.
שם). יוםֿטוב  (הלכות ג.77)כשנתקלקלה שם ברייתא

האילנות.78) סביבות אשר העוגיות את המחברת תעלה

.È?‰l‡ Ïk eÈz‰ ‰Ó ÈtÓe79 ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L ƒ¿≈»ƒƒ»≈∆∆ƒ…«¿∆
‰ÁÏÓ ı‡‰ ‰OÚz80daL ıÚ Ïk ˙eÓÈÂ81ÏÈ‡B‰Â ; ≈»∆»»∆¿≈»¿»»≈∆»¿ƒ

‡Ï ,Ì‰ÈcÓ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈc‰ eq‡Â¿ƒ«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒƒ¿≈∆…
ÈL Ô˙B‡ ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡ ÔÈ‡L .el‡ ÏÚ eÊ‚»¿«≈∆≈ƒƒ«»∆»»¿≈

e‡aL BÓk ,Ì‰lL ˙B„ÏBz ÈzLe ˙B‡82. »¿≈»∆»∆¿∆≈«¿

למעלה.79) הנזכרות מה 80)ההשקאות על מוסב  זה
שלחין. שדה להשקות שדה 81)שהתירו על מוסב  זה

(חזוןֿאיש). למעלה 82)האילנות וראה ב ֿג. בהלכות
אלא  התורה, מן אסורה חרישה שגם ד, והלכה א הלכה

וחזוןֿאיש. פאתֿהשולחן ועיין עליה. לוקין שאין

.‡ÈeÏÈh‰Â ÔÈÒ‡‰ eaMÓ83ÌÈÎBk È„BÚ ÈÎÏÓ ƒ∆«»¬»ƒ¿ƒƒ«¿≈¿≈»ƒ
˙BÁÓ ˙BOÚÏ Ï‡OÈ ÏÚ84eÈz‰ ,Ô‰È˙BÏÈÁÏ85 «ƒ¿»≈«¬«¬¿≈≈∆ƒƒ

ÚÊÏ86È„Ú Ì‰Ï ÔÈÎÈvL ÌÈc ˙ÈÚÈMa ƒ¿…««¿ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ»∆«¿≈
„Ïa CÏn‰87Òp‡ B‡ÙkL ÈÓ ÔÎÂ .88ÚÏ˙BO «∆∆ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»«»«¬

ÌpÁa ˙ÈÚÈLa89Ô‰a ‡ˆBiÎÂ CÏn‰ ˙„BÚ BÓk , «¿ƒƒ¿ƒ»¿¬««∆∆¿«≈»∆
‰OBÚ ‰Ê È‰ 90. ¬≈∆∆

ארנונא"83) נינהו ומאי  האנסים, "משרבו כו. בסנהדרין
רש"י ). – התבואות מן המלך שגובה בהגהה 84)(=מס 

נראה  וכן "מזונות". אחרים: ספרים בשם הגליון, שעל
ברדב "ז. וראה כד: שם המשנה שם:85)מפירוש

ארנונא. משום בשביעית וזרעו פוקו ינאי , ר' כדמכריז
ב .86) בהלכה כנ"ל התורה, מן היא שזריעה אף ֿעלֿפי 
הזה 87) בזמן בארץ  ששביעית שאף ֿעלֿפי  דבר, של וטעמו

ה, הלכה לפ "ד הכסף ֿמשנה שכתב  כמו התורה, מן היא
נפש, פיקוח  משום בשביעית לעבוד התירו – ט  הלכה ולפ "י 
ד"ה  שם (תוספות ה הלכה פ "ג סנהדרין בירושלמי  הוא וכן
אלא  בשביעית לזרוע  התירו שלא הראב "ד, ודעת משרבו).
שביעית  היתה ולא בבל, עולי  בהם החזיקו שלא במקומות
תרומות  מהלכות בפ "א כנ"ל מדרבנן, אלא בהם נוהגת
מפירות  חומש נוטל שהמלך זה הוא ו"ארנונא" ה. הלכה
מאירי וראה הימנו. אותה גוזלין עובדה שאינו ומי  הארץ ,

.88 עמוד (כסף ֿמשנה 88)שם מלך שאינו אף ֿעלֿפי 
בחזוןֿאיש. וראה שמא 89)ורדב "ז), בשכר, לא אבל

כופים  אנסים כשאין גם בשביעית ולעבוד להערים יבואו

אם 90)(כסף ֿמשנה). לי  מה הוא, נפש שפיקוח  שכיון
של  ומקורו (רדב "ז). כופה אנס  סתם אם או כופה, המלך
גברא  לההוא לקיש) (ריש חזייה שם: שאמרו ממה רבינו
כהן  להן: אמר בשביעית). כלומר (=חורש, כריב  דקא
יכול  יהוצדק ), בן שמעון ורבי  חייא (ר' לו אמרו וחורש.
בעל  הגוי  שאנסני  רבינו: (ומפרש בתוכה אני  אגיסטון לומר
כ  סימן בפאתֿהשולחן וראה בשביעית). לו לעבוד השדה

לב . אות

È.ÚËBp‰91 „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,˙ÈÚÈMa «≈««¿ƒƒ≈¿≈≈¿≈ƒ
ÈtÓ .˜ÚÈ92˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ Ï‡OiL93Ì‡ , «¬…ƒ¿≈∆ƒ¿»≈¬ƒ««¿ƒƒƒ

.È˙ÈÈ‰ ‚‚BL „ÈÊn‰ Ó‡È  Ìi˜È ‚‚BLa Ó‡z…«¿≈¿«≈…««≈ƒ≈»ƒƒ

ג.91) משנה פ "ב  בגיטין 92)תרומות וכן שם, ירושלמי 
בשבת 93)נד. נטע  אם ולכן (שם). השבתות על לא אבל

במוצאי יאכל בשוגג, בשבת בישל אם וכן יקיים, בשוגג
בהלכה  וראה כג). הלכה שבת מהלכות (פ "ו מיד שבת

לג. אות שם ובפאתֿהשולחן הסמוכה,

.‚ÈLBÁ‰94d B‡ e‰„O ˙‡95dÏaÊ B‡96 «≈∆»≈»»ƒ¿»
˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa ‰ÚÈÊÏ ‰ÙÈ ‰È‰zL È„k ˙ÈÚÈMa«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈÒB˜ 97ÔÈ‡Â .˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa ‰pÚÊÈ ‡ÏÂ ¿ƒ¿…ƒ¿»∆»¿»≈¿ƒƒ¿≈
ÔÈÎBÁ98dÚÊÏ È„k epnÓ d˙B‡99‰ea È‰z ‡l‡ , ¿ƒ»ƒ∆¿≈¿»¿»∆»¿ƒ»

˙Ó Ì‡Â .ÂÈÙÏ100.Ba ‰pÚÊÈ  ¿»»¿ƒ≈ƒ¿»∆»¿

(=חידשו 94) שנטייבה וכו', "שדה ב : משנה פ "ד שביעית
לא  וכו' המשנה) פירוש – היטב  אותה והפכו היטב , אותה

שביעית". במוצאי  ויש 95)תיזרע  "כרה", רומי : בדפוס 
של  דיר שעשה והיינו (חזוןֿאיש). "דרה" שצ "ל אומרים
מה  וזהו ד), הלכה פ "ב  להלן (ראה כדין שלא בהמות
הר"ש  פירשו וכן שנידיירה". "או שם במשנה שאמרו

שם. שם.96)והרא"ש "נידיירה" מדין כיון 97)נלמד
להלן. וראה לד), אות שם (פאתֿהשולחן לזריעה שהכינה

ג.98) משנה שעבדוה 99)שם, מפני  להם קנס  "להיות
המשנה). (פירוש בשביעית" מד:100)והפכוה בגיטין

זורעה. בנו ומת, הטיבה נקטינן, חנינא: בר יוסי  ר' "ואמר
פ "ג  להלן וראה רבנן". קנסו לא לבריה רבנן, קנסו לדידיה

יא. הלכה סוף 

.„ÈÈÚn‰101ÌÈˆB˜102È„k ˙ÈÚÈMa Bˆ‡Ó ««¬ƒƒ≈«¿«¿ƒƒ¿≈
ÌÈ‡ ‰pnÓ ÏwqL B‡ ,˙ÈÚÈL È‡ˆBÓÏ dw˙Ï103, ¿«¿»¿»≈¿ƒƒ∆ƒ≈ƒ∆»¬»ƒ

È‡M BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡104Ò˜ ‡Ï B˙B‡ e105zÓe , ««ƒ∆≈««…»¿À»
.˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa dÚÊÏ BÏ¿»¿»¿»≈¿ƒƒ

במוצאי101) תזרע  שנתקוצה, "שדה ב : משנה שם.
שנתקווצה.102)שביעית". ד"ה שם גיטין תוספות ראה

הקודם,103) מהדין רבינו ולמדו שם, במשנה נמצא לא זה
לזריעה. מוכן שדהו אין עדיין בשניהם שהרי 

שם).104) (פאתֿהשולחן טז בהלכה כיון 105)כדלהלן
(שם). לזריעה מוכן שדהו אין שעדיין

.ÂËÔÓBh‰106:˙ÈÚÈMa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BBˆe ˙ÙÏ «≈∆∆¿¿«≈»∆«¿ƒƒ
LLBÁ BÈ‡  ÔÈl‚Ó ÔÈÏÚ‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡107Ì‡Â , ƒ»ƒ¿»∆»ƒ¿Àƒ≈≈¿ƒ

eÒ‡  Â‡Ï108ÔÓBh‰ .109Ûel‰ ˙‡110Ba ‡ˆBiÎÂ111 «»«≈∆«¿«≈
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ÌÈa˜ ‰Úa‡Ó ˙ÁÙÈ ‡Ï 112ÁÙËÂ ,ÁÙË db ÏÚ …ƒ¿…≈«¿»»«ƒ«…«∆«¿∆«
ÂÈab ÏÚ ÙÚ113È„k ,Ì„‡‰ ˙ÒÈc ÌB˜Óa BÓBËÂ . »»««»¿¿ƒ¿¿ƒ«»»»¿≈
ÁÓˆÈ ‡lL114zÓe .115ÒÓÏ116˙ÈÚÈMa Ê‡a117, ∆…ƒ¿«À»¿»≈»…∆«¿ƒƒ

ÁÒÎÈ ‡Ï Ï‡118. ¬»…ƒ¿«

ט .106) משנה פ "א תזרע ",107)כלאים לא "שדך משום
וגם  המשנה) (פירוש בקרקע " מחובר צמח  שאינם "מפני 
יא). הלכה כלאים מהלכות (פ "ב  בהשרשתם רוצה אינו

משרישים 108) הם זה שבאופן בשביעית, זורע  משום
בהשרשתם. רוצה והוא משנה 109)בקרקע , פ "ה שביעית
מאיר. כרבי  ולא כחכמים הבצלים"110)ב , "ממיני 

המשנה). בפירוש 111)(פירוש הוא כן בצלים. כגון
שם. בירושלמי  יונה ר' וכדעת שם, כלומר,112)המשנה

למעלה  ראה שלנו, המדות לפי  ושיעורו לוף . קבים מארבעת
להטמין  לו מותר ו"אינו טו. הלכה ביכורים מהלכות פ "ו
הוא  וכאילו לזרע  שדומה מפני  מזה), (=פחות מועט  שיעור
שם). המשנה (פירוש טומנו" שהוא נראה ואינו זורעו,

עליו 113) מקצת שאין [וכנראה כזורע . ולא כטומן שנראה
ואף ֿעלֿפי ֿכן  וצנונות), לפת בדין למעלה (ראה מגולין

ראשונה  "משנה ועיין כשיעור, הטמין אם שם).מותר, "
בשביעית.114) שזרע  נמצא יצמח  אם שהרי  כלומר,
דברי115) לפרש שבא שמעון, כרבי  י , משנה פ "ב  שם

 ֿ (כסף  שם המשנה מפירוש נראה וכן לחלוק . ולא חכמים
בעפר.116)משנה). המים ולערבב  האורז עפר להשקות

שם. המשנה ובפירוש ג משנה פ "ד ביומא כדי117)וראה
שלא  בשביל לבן עפר שמרביצין כדרך האורז, יפסד שלא

ח . הלכה בסוף  כנ"ל האילנות, הוא,118)יפסידו כסוח 
לא  תזמור, לא תרגם, ואונקלוס  היוצאות. הנטיעות כריתת
האורז. יפסד לא כן בלא שגם כיון כן, לעשות ואסרו תכסח .
אסור  וזימור זימור, הוא שכיסוח  שכיון מפרש, והאורֿשמח 
להתירו. חכמים יכלו לא לכן האילנות, בשאר אף  התורה מן

שם. ובהערות ב  בהלכה למעלה וראה

.ÊË‰BL‡a119ÌÈˆÚ Ì„‡ ËwÏÓ :ÌÈÓB‡ eÈ‰ »ƒ»»¿ƒ¿«≈»»≈ƒ
e‰„O CBzÓ ÌÈOÚÂ ÌÈ‡Â120Òb‰ ÏhiL ‡e‰Â , «¬»ƒ«¬»ƒƒ»≈¿∆ƒ…««

Òb‰121ı‡‰ ˙BwÏ Ôek˙È ‡lL È„k ,122Ï‡ ; ««¿≈∆…ƒ¿«≈¿«»»∆¬»
Òb ÔÈa ˜c ÔÈa ÏËB  BÁ ‰„OÓ123eaMÓ . ƒ¿≈¬≈≈≈«≈«ƒ∆«

Òb‰ Òb‰ :ÔÈÓB‡Â ˙BwÏ ÔÈek˙nL ,‰Ú ÈBÚ¿≈¬≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ««««
e‰„OÓ Ì„‡ ÏhÏ eÒ‡  ÔÈÏËB e‡124CBzÓ ‡l‡ , »¿ƒ»¿ƒ…»»ƒ»≈∆»ƒ

BÁ ‰„O125Ó‡È ‡lL ;‰BËa ËwÏÈ ‡lL ‡e‰Â . ¿≈¬≈¿∆…¿«≈¿»∆……«
,EÏ È˙ÈOÚ BË ‰nk ‰‡ :BÏE„O È˙Èw È‰L126. ¿≈«»»ƒƒ¿∆¬≈ƒ≈ƒ»¿

שם.119) בירושלמי  יונה רבי  וכפירוש מ "א, פ "ד שביעית
המשנה. בפירוש לצורך 120)וראה במלקט  המדובר

והעשבים. האבנים הקטנים.121)העצים, הדקים, ולא
הלכה 122) למעלה כמפורש ואסור, שדהו את מסקל ונמצא

ולפיכך 123)ד. חבירו, שדה לנקות שיתכוין חשש שאין
הדק . גם ליטול הגס .124)מותר הגס  בין 125)אפילו

בגס . אלא התירו לא הרדב "ז, ולדעת כנ"ל. גס , בין דק 
שדהו.126) לנקות חבירו יבוא כן, לו יאמר שאם

.ÊÈ‰˙È‰127ËwÏÓ  e‰„O CB˙a ˙„ÓBÚ BzÓ‰a128 »¿»¿∆¿∆∆¿»≈¿«≈

‰ÈÙÏ ‡ÈÓe129ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ BzÓ‰aL ;130Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿»∆»∆¿∆¿««»»¿≈ƒ
Ïk‰ ËwÏÓ  B˙Èk ÌL ‰˙È‰131B˙ÈkL ;˜ÈÏ„Óe »¿»»ƒ»¿«≈«…«¿ƒ∆ƒ»
ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ132. ««»»

שם.127) להלן.128)ירושלמי  וראה הגס . ובין הדק  בין
ֿ 130)לאכילה.129) ואף ֿעל הארץ . לנקות מתכוין שאינו

מלאכה  אלא אינו שמסקל כיון – רישיה" "פסיק  שהוא פי 
"פסיק  אסרו לא ד), הלכה (למעלה בשביעית דרבנן
דבריהם  (הובאו והתרומתֿהדשן התוספות כדעת רישיה",

ה). ס "ק  שיד, סימן הגס ,131)במגןֿאברהם ובין הדק  בין
מה,132)כנ"ל. אות כ סימן בפאתֿהשולחן וראה כנ"ל.

וברדב "ז.

.ÁÈıˆBw‰133zÓ ‰Ê È‰  ÌÈˆÚÏ ÌÈL B‡ ÔÏÈ‡ «≈ƒ»¿«ƒ¿≈ƒ¬≈∆À»
ÔLLÏ134‡Ï  ‰Ê „ˆa ‰Ê ˙È B‡ ‰LÏL ıv˜ . ¿»¿»ƒ≈¿»»≈∆¿«∆…

ı‡‰ ˙‡ Ôw˙Ó È‰L ,LLÈ135ÏÚÓ ıˆB˜ ‡l‡ ; ¿»≈∆¬≈¿«≈∆»»∆∆»≈≈«
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ı‡a ÂÈLL ÁÈpÓe ,ı‡‰»»∆«ƒ«»»»»»∆«∆¿»ƒ¬ƒ

LLÏ zÓ  BÁ ‰„OÓ Ï‡ ;BlL CBzÓ136. ƒ∆¬»ƒ¿≈¬≈À»¿»≈

כביתֿהלל.133) ד, משנה השרשים.134)שם, עם לעקרן
הקרקע  ונמצאת האדמה, נהפכת שעלֿידי ֿזה ואף ֿעלֿפי 
לא  בו, לזרוע  דרך שאין כזה קטן במקום – לזריעה מוכנה
שמצד  הקודמת הלכה וראה לעצים. קוצץ  שהוא כיון אסרו,

כאן. נאסר לא רישיה" מקום 135)"פסיק  שהוא "מפני 
להחזירם  אילנות עוקר כאילו ויהיה בו, לזרוע  ומותקן גדול
המשנה). (פירוש הארץ " עבודת זה וכל הלבן, לשדה
למעלה  וראה לזריעה. לתקן שיתכוין חשש יש כלומר,

טז. וכאן 136)הלכה זה. בצד זה יותר, או שלשה אפילו
לך", עשיתי  טובה כמה ראה לו, יאמר "שלא רבינו כתב  לא
רוצה  חבירו אם ידוע  לא שכאן טז, הלכה בסוף  כמו

(רדב "ז). לו היא טובה ואם האילנות, בעקירת

.ËÈ˙Èfa ÚwÓ‰137ÌB˜Ó ‰tÁÈ ‡Ï  ÌÈˆÚ ÏhÏ «¿«≈«««ƒƒ…≈ƒ…¿«∆¿
‰„BÚ ‡È‰L ÈtÓ ,ÙÚa Úewa‰138‰qÎÓ Ï‡ . «ƒ«¿»»ƒ¿≈∆ƒ¬»¬»¿«∆

L˜a B‡ ÌÈ‡a139. «¬»ƒ¿«

ה.137) משנה שם הזית, מעץ  ענפים כלומר,138)הכורת
האילן. משביח  שעלֿידי ֿזה האילן, שהרי139)עבודת

דווקא, לאו וזית (רע "ב ). ייבש שלא שומר כמושיב  הוא
אבל  בעפר, יחפהו לא שקמה קורות "הקוצץ  שנינו שהרי 

רדב "ז. ועיין בקש". או באבנים הוא מכסה

.ÎpÊÓ‰140ıˆB˜ ‰Ê È‰  ÌÈ˜ ıˆBw‰Â ÌÈÙ‚a «¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈»ƒ¬≈∆≈
Bk„k141.‰ˆiM ‰Ó ÏÎe ‰‚ne Ïbne Ìc˜a ¿«¿«À¿…««»«¿≈»¿»«∆ƒ¿∆

ולא 140) עקיבא כרבי  ו, משנה שם הענפים. מן קצת הכורת
הגלילי . יוסי  וזה 141)כרבי  בכרתו, שינוי  צריך "שאין

דומה  הזינוב  ואין המשנה), (פירוש לזמור" נתכוין כשלא
ואילו  הגזע . ראש חותך שהזומר התורה, מן האסור לזימור
(תפארת  מדרבנן אלא אסור ואינו הצד מן חותך מזנב ,
רישיה", "פסיק  בו נאסר לא ולפיכך ל). אות שם ישראל
שמא  במזנב , חשש שאין וכנראה .129 הערה למעלה ראה
במלקט  שאסרו כדרך כאן, אסרו לא ולכן לומר, יתכוין

טז. בהלכה למעלה שדהו מתוך ואבנים עצים
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קכט                 
         

.‡ÎÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡142˙Ïe˙a143‰Ó˜L144˙ÈÚÈMa ≈¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒƒ
d˙ˆÈˆwL ÈtÓ ,ÌÈM‰ ‡La ÔÈˆˆBwL C„k¿∆∆∆¿ƒƒ¿»«»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»

Ïc‚z BÊ ‰ˆÈˆ˜aL ,ÔÏÈ‡ ˙„BÚÛÈÒB˙Â145Ì‡Â . ¬«ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
d˙„BÚ C„k ‡lL d˙B‡ ıˆB˜  ‰ÈˆÚÏ CÈˆ146. »ƒ¿≈∆»≈»∆…¿∆∆¬»»

ה.142) משנה (תוספתא 143)שם, מימיה" נקצצה  "שלא
שם). כפשוטה בתוספתא וראה טו, הלכה פ "ג שם

המשנה).144) (פירוש התאנים" ממיני  "מין
הזמיר 145) כמו לרוב , בעתו פריו ויתן כחו "שיתחזק 

להלכה  ובהערות ראשונה", ב "משנה וראה (שם). לכרמים"
וב  הסמוכה.ב , רבינו 146)הלכה ודעת יהודה. כרבי  שם,

חכמים  דברי  לפרש אלא לחלוק  יהודה רבי  בא שלא היא,
(כסף ֿמשנה).

.Î„ˆÈk147?dˆˆB˜148ı‡‰ ÌÚÓ149‰ÏÚÓÏ B‡ ≈«¿»≈ƒ»»∆¿«¿»
ÌÈÁÙË ‰OÚÓ150ÔÏÈ‡ .151ÁLÙpL152ÔÈLB˜  ≈¬»»¿»ƒƒ»∆ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÚiL ‡Ï ;˙ÈÚÈMa B˙B‡153ÛÈÒBÈ ‡lL ‡l‡ ,154. «¿ƒƒ…∆«¬∆∆»∆…ƒ

שם.147) כנ"ל.148)משנה עבודתה, כדרך שלא כלומר,
לקרקע .149) (מן 150)סמוך ואילך מכאן פ : בתרא בבבא

עלויי ולאו לה, קשי  מקשי  לא טפחים), עשרה עד הקרקע 
– לו מועיל אינו ספק  לאילן, מועיל ספק  (כלומר, לה מעלי 
(כיון  לה קשי  דודאי  מידי  עבדינן שביעית גבי  שם), תוספות
מן  היא אילנות בשאר שזמירה דאורייתא, ספק  שהוא
עשרה  בתוך קוצץ  אינו ולכן ב , בהלכה כנ"ל התורה,
אף ֿעלֿפי טפחים, עשרה בתוך לקצוץ  התירו ולא טפחים)".
שהדבר  שכיון לאילן, להועיל ולא לעצים מתכוין שהוא
טז. בהלכה כנ"ל לכך, להתכוין יבא לאילן מועיל

ו.151) משנה (שמואלֿא 152)שם, וישסף  תרגום "נבקע .
המשנה). (פירוש ופשח " לג), ויהיה 153)טו, "שיתחבר

אילנא". "לאברויי  זהו ואז כלומר, (שם). ונקשר" נדבק 
אילנא".154) "לאוקומי  זה והרי  (שם). "להבקע "

   1 
שדהו 1) בתוך ויתן מחצירו זבלים אדם יוציא שלא יבאר

וכמה  בשדהו. אשפה לעשות מותר מאימתי  בשביעית.
צאן  של הסוהר מן זבל להוציא הותר אם האשפה. שיעור
מחצב  אדם יפתח  אם בתוכו. דיר עשה ואם שדהו. לתוך

עשרה  גבוה אבנים גדר ממנו פינה ואם שדהו. ואם לתוך .
גדר. לבנות אסור ואם בעפר. סוגה שהיא פרצה ויעפר ימלא

.‡‡ÈˆBÈ ‡Ï2BˆÁÓ ÌÈÏÊ Ì„‡3e‰„O CB˙a ÔzÈÂ4 …ƒ»»¿»ƒ≈¬≈¿ƒ≈¿»≈
e‰„O ÏaÊÓk ‰‡pL ÈtÓ ,˙ÈÚÈLa5‰ÙÈ ‰È‰zL ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«≈»≈∆ƒ¿∆»»

‰ÚÈÊÏ6‡ÈˆB‰ Ì‡Â .7‰tL‡ epnÓ „ÈÓÚ‰Â8 ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿∆¡ƒƒ∆«¿»
zÓ9‰OÚÈ ‡ÏÂ .10ÚiL „Ú e‰„O CB˙a ‰tL‡ À»¿…«¬∆«¿»¿»≈«∆«¬…

Ba ÔÈÏaÊnL ÔÓÊ11ı‡‰ ˙„BÚÏ12‡e‰Â , ¿«∆¿«¿ƒ«¬«»»∆¿
L˜iMÓ13˜B˙n‰14‰OÚÈ ‡ÏÂ .15‰˙eÁt ‰tL‡ ƒ∆ƒ¿…«»¿…«¬∆«¿»¿»

‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ‰‡nÓ16˙k ‰È‰zL È„k ,ÏÊ ÏL ƒ≈»«¬ƒƒ¿»∆∆∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ∆∆
‰tL‡ ‡È‰L17‰ˆÈ Ì‡Â .18ÛÈÒB‰Ï19ÛÈÒBÓ 20. ∆ƒ«¿»¿ƒƒ¿∆¿ƒƒ

BÏ ‰È‰21ËÚeÓ „22CÏB‰Â ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ 23‡ÏÂ . »»»»»ƒ»»¿≈¿…
‰OÚÈ24˙BztL‡ LÏMÓ ˙È ‰‡Ò ˙Èa ÏÎa25. «¬∆¿»≈¿»»≈ƒ»«¿«

מ "א.2) פ "ג בכדי3)שביעית שאין מעט , מעט  אפילו

להלן. וראה לזבל. כדי  אחת בפעם מוציא שהוא הכמות
אחת.4) בערימה ולא מקומות, בכמה וזיבול 5)כלומר,

ה"ד. בפ "א כנ"ל מדרבנן, אסור במוצאי6)בשביעית
הזבל.7)שביעית. כדי8)את שדהו בתוך מקום שייחד

הזבל. את לזבל 9)לאסוף  מתכוון שאינו הדבר שניכר
שם). (משנה, שם.10)עכשיו שנים.11)משנה, בשאר

אין 12) כך שלשם לזריעה. יפה השדה שתהיה כלומר,
אף  תמיד, עושים אשפתות אבל ידוע . זמן עד אלא מזבלין
שמזבלין  הזמן שעבר שכיון דבר, של וטעמו מזבלין. כשאין
הבאה. לשנה אשפה כעושה אלא כמזבל נראה אינו בו,

יוסי13) ש"רבי  יהודה, ורבי  מאיר רבי  נגד יוסי  כרבי  שם,
(רדב "ז). עמו" נימוקו המתוק ,14)- : שם ב 'ירושלמי '

כמו  מר, שהוא אף ֿעלֿפי  מתוק  ונקרא מר, פרי  (הוא פקועה
משיקשור, וכו', המשנה), פירוש - סגי ֿנהור לעיור שיקראו

קשרים. קשרים מ "ב .15)משיעשה שם:16)שם,
פירוש  - הזבל בו שנושאין הכלי  (הוא משפלות "עשר
שהוא  כור, חצי  הוא (=לתך לתך לתך של המשנה)
לתכים  ועשרה סאה), שלשים הכור (שהרי  סאה חמשֿעשרה

סאה). וחמשים מאה את 17)הם עתה לזבל כדי  ולא
ממאה 19)שם.18)השדה. יותר שתהיה האשפה על

סאה. ניכר 20)וחמשים יותר, גדולה שהאשפה מה שכל
מתכוון. שדהו לזבל ולא אשפה, של אוצר שעושה יותר

עזריה.21) בן אלעזר כרבי  ולא כחכמים מ "ג, סוף  שם,
מועט 22) זבל שביעית מערב  שדהו בתוך לו שהיה כלומר,

הפירוש  לפי  שם ב 'ירושלמי ' הוא וכן המשנה, (פירוש
יאמר 23)הראשון). שמא חשש ואין (שם). מעט " "מעט 

לו  היה שכבר כיון מתכוון, הוא הארץ  שלעבודת הרואה
להוציא  להתחיל אבל שביעית, מערב  בשדה זבל מעט 

אסור. - מעט  מעט  כחכמים 24)בשביעת מ "ב , סוף  שם,
שמעון. כרבי  לזבל 25)ולא כרוצה נראה הוא שאז

על  הזבל פיזר ולא באשפתות שאסף  אף ֿעלֿפי  בשביעית,
- האשפתות מן שלפחות רבינו, מדברי  ונראה השדה. פני 
פ "ב , שם ובתוספתא ראשונה', ב 'משנה וראה מותר.

.508 עמוד כפשוטה' וב 'תוספתא

.‰ˆB‰Â26˙BztL‡ LÏL LÏL e‰„O Ïk ˙BOÚÏ ¿»∆«¬»»≈»»«¿«
‰OBÚ  ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï27‰ˆB‰Â .28BÏÊ ˙BOÚÏ ¿≈¿»∆¿»∆«¬ƒ¿

ˆB‡29‰OBÚ 30. »∆

מ "ג.26) כל 27)שם, את הרואה יאמר שמא חושש ואינו
וראה  כן. עושה הוא אותה שלזבל אשפתות, מלאה שדהו

שם. אחת 29)שם.28)ב 'ירושלמי ' אשפה כלומר,
אחת  כל סאה ק "נ בנות אשפתות מג' יותר ובה גדולה,

כשם 30)(רע "ב ). אחת אשפה כמות על שמוסיפין
הקודמת), (בהלכה אשפתות שלש כמות על שמוסיפין
אשפתות. שלש על נוספת אשפה מוסיפין שאין אף ֿעלֿפי 

.‚‰È‰31ÚÏq‰ ÏÚ Ïf‰ „ÈÓÚÓ32˜ÈÓÚ‰L B‡ , »»«¬ƒ«∆∆««∆«∆∆¡ƒ
ÌÈÚ‰Â ÌÈÁÙË ‰LÏL ı‡a33ÏÚ ‰aL B‡ ,Ïf‰ »»∆¿»¿»ƒ¿∆¡ƒ«∆∆∆»»«

db ı‡‰34CÈˆ BÈ‡  Ïf‰ ÂÈÏÚ „ÈÓÚ‰Â ‰LÏL »»∆…«¿»¿∆¡ƒ»»«∆∆≈»ƒ
˙BztL‡ ‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡ .eÚL35˙Èa CB˙Ï ƒ¬ƒ»»≈«»«¿«¿≈

˙BpË˜ ÔÈa ˙BÏB„b ÔÈa ,‰‡Ò36c‰ È‰L .zÓ  ¿»≈¿≈¿«À»∆¬≈«»»
Ïf‰ ˙ÒÈÎÏ ‡l‡ ,ı‡‰ ˙„BÚÏ ÔÈ‡L k37. ƒ»∆≈»«¬«»»∆∆»ƒ¿ƒ««∆∆
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קל                
         

אשפתות 31) מג' יותר (כלומר, מכאן "יתר שם: במשנה
עד  אוסרין וחכמים שמעון. רבי  דברי  מותר, סאה ) לבית
"היה  : שם ולהלן שלשה". שיגביה עד או שלשה, שיעמיק 
עזריה  בן אלעזר רבי  והולך. עליו מוסיף  מועט , דבר לו
שיתן  עד או שלשה שיגביה עד או שלשה שיעמיק  עד אוסר
לתת  יכול הנ"ל, לחכמים שאף  רבינו וסובר הסלע ". על
סוף  שם ב 'ירושלמי ' הוא וכן (כסף ֿמשנה). הסלע  על הזבל
צרורות  או סיד (בשדה) שם לו היה שאם מודים הכל ה"ב :

השולחן'). ('פאת מותר - גפסוס  אבנים אף ֿעלֿפי32)או
זה  שאין הדבר שניכר כיון טפחים, ג' גבוהה שאינה
וב 'תוספות  משנה' ב 'כסף  וראה כדלהלן. הארץ , לעבודת

הגליון).33)יוםֿטוב '. על (הגהה ערימה עשהו
וראה 35)טפחים.34) סאה. לבית משלש יותר כלומר,

ה"א. בסוף  וחמשים 36)למעלה ממאה פחותות כלומר,
הוא  וכן שם. למעלה וראה אחת. באשפה זבל של סאה
שרבי כלומר, האשפלות. מן בפוחת כאן שם: ב 'ירושלמי '
לאשפה  זבל סאה וחמשים ממאה לפחות גם מתיר שמעון
('פאת  הגביה או העמיק  אלאֿאםֿכן אוסרים, וחכמים אחת.

לאחר 37)השולחן'). בו להשתמש כדי  הזבל, לאסיפת
המשנה. בפירוש וראה שביעית.

.„zÓ38‰q‰ ÔÓ ÏÊ ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡Ï39Ô‡ˆ ÏL À»¿»»¿ƒ∆∆ƒ«««∆…
ÏÊ ÈÒÈÎÓ Ïk C„k ,e‰„O CB˙Ï Ô˙BÂ40. ¿≈¿»≈¿∆∆»«¿ƒ≈∆∆

‰OBÚ‰Â41È„42e‰OÚÈ ‡Ï  ˙ÈÚÈMa e‰„O CB˙a ¿»∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ…«¬≈
ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ˙È43,BÎB˙Ï Ô‡v‰ ÒÈÎÈÂ , »≈«≈»«ƒ¿«¿ƒ«…¿

ÈÙcÓ „Á‡ ÔÙc ÁÈpÓ  Èc‰ Ïk ˙‡ eÏaÊiLÎe¿∆¿«¿∆»«ƒ«ƒ«…∆∆»ƒ»¿≈
Bcˆa Á‡ È„ ‰OBÚÂ ,Èc‰44CB˙a ÏaÊÓ ‡ˆÓ . «ƒ¿∆ƒ«≈¿ƒƒ¿»¿«≈¿

ÔÈ‡Ò ˙Úa‡ ˙Èa e‰„O45. »≈≈«¿««¿ƒ

בסוף ,38) זו פיסקא כתובה שם ובמשנה מ "ד. סוף  שם,
ושלאחריה. זו בהלכה כאן רבינו שכתב  מה כל לאחר
עצמו, בפני  דבר שהיא להדגיש כדי  זו פיסקא רבינו והקדים

למ  שנאמר למה קשור ב 'כסף ואינו וראה הימנה. עלה
מז. בהערה ולהלן ששם 39)משנה', צאן, גדרות "הוא

מלשון  הוא כי  ויתכן המשנה). (פירוש הצאן" יאספו
('מלאכת  ובמכלאות בגדרות כלואים שהצאן "ביתֿסוהר",

האשפתות,40)שלמה'). בעשיית שהתנה מה "כפי 
ממאה  פחות (=לא ושיעורם" סאה), לבית (שלש במניינם
המשנה). פירוש - ה"א כנ"ל אשפה, לכל זבל סאה וחמשים
ביתו  מתוך זבל שמוציא אלא השמיענו לא בה"א ולמעלה
ואינו  הנקיון מחמת הזבל מן אותם לפנות שדרכו חצירו, או
מגדרות  אף  שמוציא נתחדש וכאן שדהו, כמזבל נראה
ו'תוספתא  ראשונה' ('משנה העין למראית חשש ואין הצאן,

.(53 הערה 509 עמוד שם:42)שם.41)כפשוטה'
ו"דיר", בתוכו, כלואים כשהצאן הוא ש"סהר" וכנראה סהר.

בתוכו. אינם חמשים 43)כשעדיין על אמה מאה הוא
שדהו  לזבל כי  הרואים יחשדוהו יותר, עושהו ואם אמה.

כן. השני44)עשה לצדו הדפנות שלש את מעביר כלומר,
הראשון. כדוגמת חדש דיר שם ובונה הרביעי , הדופן של

המשנה. בפירוש כרבן 45)וראה ולא כחכמים שם,
גמליאל. בן שמעון

.‰‰˙È‰46iLÓ  ÔÈ‡Ò ˙Úa‡ ˙Èa e‰„O Ïk »¿»»»≈≈«¿««¿ƒ¿«≈

˙ˆ˜Ó ‰pnÓ47Ïk‰ eÚ„iL È„k ;ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó ÈtÓ , ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ¿≈∆≈¿«…
Ïk ‰Ê ÏaÊ :eÓ‡È ‡ÏÂ ,‰icÂ da eÏÈË‰ Ô‡v‰L∆«…≈ƒ»¿ƒ«¿»¿……¿ƒ≈∆»

˙ÈÚÈMa e‰„O48. »≈«¿ƒƒ

שם.46) מבית 47)משנה, קטן הדיר את שעושה כלומר,
המשנה. בפירוש וראה היה 48)סאתיים. שאם כלומר,

וב 'ירושלמי ' כלום. ממנה משייר היה לא בידיים, מזבלה
שנדיירה  וכו', שדה מ "ב ): (פ "ד תנינן "תמן ה"ג): (שם
ומדוע  (כלומר, שביעית למוצאי  תזרע  לא (=שנזדבלה),
כיני יונה, רבי  אמר כנ"ל), דיר, לעשות כאן לו התירו
בית  סהר עושה שדהו בתוך צאן להעמיד הרוצה מתינתין,
את  מעמיד אלא בידיים מזבל אינו כאן כלומר, סאתיים".
תזרע  שלא קנסוהו לא ולכן השדה, את מזבלים והם הצאן
את  שזבל מדובר שם במשנה אבל שביעית, במוצאי  השדה
קנסוהו  ולכן הי "ג, בפ "א רבינו שכתב  כמו בידיו, השדה
את  ומפרשים חולקים והר"ש והראב "ד יוםֿטוב '). ('תוספות
צאן  של הסהר מן זבל להוציא שאסור הנ"ל, ה'ירושלמי '
בתוך  דיר לעשות אסור וכן בה"א, כנזכר אשפתות, ולעשות
ואם  הנ"ל), רבינו (כדעת במקומו הזבל את ולהשאיר השדה
כנ"ל. קנס  משום שביעית, במוצאי  שדהו תזרע  לא כן, עשה
להעמיד  הרוצה מתניתין, "כיני  ב 'ירושלמי ': שאמרו ומה
לחלוב  צאנו שם להעמיד פירושו וכו'", שדהו בתוך צאן
ועושה  לשדה מוציאו זבל הסהר וכשיתמלא ולגזוז,
מ "ג: בסוף  שם שאמרו מה זה, ולפי  בה"א. כמו אשפתות,
זה  אין המזבלין, כדרך שדהו לתוך ונותן הסהר מן ומוציא
הזבל  שנוטל שלמעלה, למה המשך אלא עצמו, בפני  דבר
ממנו  ועושה הצאן, את בו וגזזו שחלבו המקום מן
לדעת  נוטים הט "ו, פ "ב  שם התוספתא ודברי  אשפתות.

שם. כפשוטה' ב 'תוספתא וראה רבינו.

.ÂÁzÙÈ ‡Ï49ˆÁÓ Ì„‡50‰lÁza51e‰„O CB˙Ï52 …ƒ¿«»»«¬≈«¿ƒ»¿»≈
ÈÒiL ,Ôek˙ e‰„O Ôw˙Ï :eÓ‡È ‡nL ,˙ÈÚÈMa«¿ƒƒ∆»…¿¿«≈»≈ƒ¿«≈∆»ƒ

ÚÏq‰ ‰pnÓ53ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .54ÏvÙe ,˙ÈÚÈL Ì„wÓ ƒ∆»«∆«¿ƒƒ¿ƒƒ…∆¿ƒƒƒ≈
‰pnÓ55LÏL Úeaa ÌÈ‡ ÌÈOÚÂ ÚL56ÏÚ ƒ∆»∆«¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ«»«

‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ô‰Ó Ô‡ Ïk ,LÏL Ìe ÏÚ LÏL»«»»∆∆≈∆«»««»
wÏ zÓ ‰Ê È‰  BfÓ ˙BÏB„‚ B‡ ‰n‡ Ìea¿«»¿ƒ¬≈∆À»¿«≈

epnÓ57‰ˆiM ‰Ó Ïk ˙ÈÚÈMa58. ƒ∆«¿ƒƒ»«∆ƒ¿∆

ה"א.49) שם ותוספתא מ "ה, בתוך 50)שם, "מקום
המשנה). (פירוש האבנים" ממנו יחצוב  שדהו,

בחציבה.51) מתחיל הוא בשביעית, שעתה כלומר,
כיון 52) בשביעית, בתחילה מחצב  עושה חבירו בשדה אבל

למעלה  וראה ראשונה'). ('משנה יאמרו" "שמא חשש שאין
ה"ח . סוף  ולהלן הט "זֿיח , לארץ 53)בפ "א יפה "שהוא

המשנה). (פירוש הסלע " ממנו שם 54)כשמסיר הוא כן
משנתנו. על אף  עולה וזה מ "ו, הפריד 55)בסוף  כלומר,

כח . ל, בראשית ראה הסלע , לחצב 57)אמות.56)מן
הסלע . נראה 58)מן שביעית, מערב  שהתחיל שכיון

לא  אם זה וכל שדהו. את לייפות ולא לאבנים, צריך שהוא
("אף ֿעלֿפי אסור - נתכוון אם אבל שדהו, לתקן נתכוון
ברדב "ז  וראה המשנה). פירוש - כוונתו" יודע  הרואה שאין

כפשוטה'. וב 'תוספתא ה"ד, שם וב 'ירושלמי '
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.Ê„b59B‡ ÌÈÁÙË ‰OÚ B‰‚a LiL ÌÈ‡ ÏL »≈∆¬»ƒ∆≈¿»¿¬»»¿»ƒ
ÂÈ‡ Ïk ÏhÏ ‰ˆÂ ,˙È60ÌÈ‡ OÚ Ba eÈ‰ Ì‡ : »≈¿»»ƒ…»¬»»ƒ»∆∆¬»ƒ

ÌÈL ÈBOÓ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ,˙È B‡61BfÓ ˙BÏB„‚ B‡ »≈»««≈∆«¿«ƒ¿ƒ
‡e‰ ÌÈ‡‰ CˆlL Ú„BÈ ‰‡B‰L ;ÏËB ‰Ê È‰ ¬≈∆≈∆»∆≈«∆¿…∆»¬»ƒ

ÏËB62‰È‰ .63‰OÚÓ ˙BÁt64˙BÁt eÈ‰L B‡ , ≈»»»≈¬»»∆»»
ÌÈL ÈBOnÓ ˙BpË˜ ÂÈ‡ eÈ‰L B‡ ,ÌÈ‡ OÚÓ≈∆∆¬»ƒ∆»¬»»¿«ƒ«¿«ƒ

ı‡Ï CeÓÒ ÁÙË ÁÈpiL „Ú ÏËB 65. ≈«∆«ƒ«∆«»»»∆

פ "ג.59) שם ותוספתא מ "ו. הקטנות,60)שם, גם היינו
אבני אותן ליטול אלא התירו לא הכתף , באבני  הי "ב  ולהלן
אין  וגם יוםֿטוב '). ('תוספות התירו לא הקטנות אבל הכתף ,
ומדובר  להלן). (ראה לארץ  הסמוך טפח  להניח  צורך
'משנה  ר"ש, (ועי ' ה"ח  להלן ראה שדהו, לתקן כשנתכוון

כפשוטה'). ו'תוספתא בני61)ראשונה' שני  משוי  כלומר,
כזה,62)אדם. ובמשא אבנים של כזה במספר ודוקא

כן, לעשות לו מותר ולכן לבנין. שמשתמשים אפשר
מוצאי שלצורך כיון שדהו, לייפות מתכוון שהוא אף ֿעלֿפי 

זאת. עושה הוא שביעית) לצורך (ולא גובה 63)שביעית
שאינו 65)טפחים.64)הגדר. הרואה, שידע  כדי 

את  נוטל היה לכך, מתכוון היה שאם שדהו, לנקות מתכוון
טפח . משייר היה ולא האבנים כל

.Á?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na66Ôek˙pLa67Ôw˙Ï «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈¿«≈
e‰„O68ÏÈÁ˙‰L (B‡) ,69Ì‡ Ï‡ ;˙ÈÚÈMa ÏhÏ »≈∆ƒ¿ƒƒ…«¿ƒƒ¬»ƒ

e‰„O Ôw˙Ï Ôek˙ ‡Ï70Ì„wÓ ÏÈÁ˙‰L B‡ , …ƒ¿«≈¿«≈»≈∆ƒ¿ƒƒ…∆
˙ÈÚÈL71‰ˆiM ‰Ó Ïk ˙ÈÚÈMa ÏËB 72ÏkÓ ¿ƒƒ≈«¿ƒƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»
ÌB˜Ó73ÌÓB‚Â74ı‡Ï „Ú75ÔÎÂ .76ÏËB ‰È‰ Ì‡ »¿≈«»»∆¿≈ƒ»»≈

ÔÏa˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÁ ‰„OÓ77„Ú ÌÓB‚  ƒ¿≈¬≈««ƒ∆«¿»≈«
ı‡Ï78. »»∆

כנ"ל.66) לארץ , סמוך טפח  להניח  תוספתא 67)שצריך
שם) ב 'ירושלמי ' כמותו, הורה יוסי  (שרבי  יהודה כרבי  שם,

כרשב "ג. כנ"ל.68)ולא שביעית, מוצאי  לצורך
וצ "ל 69) ליתא), "או" (ותיבת "שהתחיל" רומי : בדפוס 

ריעותות: שתי  כשישנן אלא אסרו לא כן, ואם "והתחיל".
וראה  בשביעית. ליטול התחיל וגם שדהו, לייפות נתכוון גם

שם. ראשונה' ליטול 70)ב 'משנה שהתחיל אף ֿעלֿפי 
שלא  מעשיו, מתוך ניכרת כשמחשבתו ומדובר בשביעית.
עליו  מוכיח  ובניינו בנין, לו שיש כגון שדהו, לייפות נתכוון

כפשוטה'. ב 'תוספתא וראה אף ֿעלֿפי71)(רדב "ז).
ה"ב ) (פ "ב  ב 'ירושלמי ' וראה כנ"ל. שדהו, לייפות שמתכוון
ה"י . להלן וראה תלושות. באבנים אלא התירו שלא שנראה

קטנות.72) אבנים אפילו שאינו 73)כלומר, מגדר אפילו
טפחים. עשרה רוקח '.74)גבוה 'מעשה בכת"י  הוא כן

"גוהם" ובס "א: "גודר". רומי : ובדפוס  נוטל. ופירושו:
רוקח '). טפח .75)('מעשה להשאיר משנה,76)בלי 

(רדב "ז).77)שם. הי "ב  סוף  להלן כיון 78)ראה
נוטל, הוא אבנים שלצורך יודע  אבנים, נוטל אותו שהרואה
ובהתחיל  ה"ו. לתחילת בהערות וראה הקרקע . לייפות ולא
כיון  שדהו, לתקן במתכוון אפילו אסרו לא שביעית מערב 

הקרקע . מן תלושות שהן

.Ë‡ÌÈ79‰LÁn‰ Ô˙B‡ ÚÊÚÊzL ˙BÈe‡L80B‡ , ¬»ƒ∆¿∆¿«¬≈»««¬≈»

˙BqÎÓ eÈ‰L81elb˙Â82ÏL ÌÈzL Ô‰a LÈ Ì‡ : ∆»¿À¿ƒ¿«ƒ≈»∆¿«ƒ∆
ÌÈL ÌÈL ÈBOÓ83Ô˙B‡ ÏhÏ zÓ ‰Ê È‰ 84eÈ‰ ; «¿«ƒ¿«ƒ¬≈∆À»ƒ…»»

eÏËpÈ ‡Ï  ‰fÓ ˙BpË˜85. ¿«ƒ∆…ƒ»¿

וכו'.79) המחרישה, שזעזעתן אבנים מ "ז: שם,
אלא  המחרישה, בשזעזעתן דבר סוף  לא וב 'ירושלמי ':

לזעזען. עתידה מחרישה שאינן 80)אפילו כלומר,
היה  אסור היטב , מחוברות היו אם אבל לגמרי . מחוברות

הסמוכה. כבהלכה קיימות.81)לסקלן, שהן ידע  שלא
המחרישה.82) אותן שתזעזע  ראויות שאינן ואף ֿעלֿפי 
אדם,83) בני  משוי  מהן אחת בכל שיש אבנים שתי  כלומר,

לבניין. ראויות הן שתי84)ואז אותן אגב  כולן את
ואינו  נוטל, הוא האבנים שלצורך יודע  שהרואה האבנים,
עשר  שתהיינה הזקיקו לא וכאן שדהו. לייפות מתכוון
הנזכר  אבנים של בגדר כמו שנים, שנים משוי  של אבנים
של  בגדר אבל בשדהו, מפוזרות האבנים שכאן כיון בה"ז,
גדולה  העין מראית אחד, במקום מרוכזות שהן אבנים
הוא  ולא בשדה מעצמן מונחות האבנים שכאן ועוד, ביותר.
הגדר, את בנה שהוא אבנים, של בגדר אבל שם. הניחן
הוא  שדהו שלצורך הרואה יאמר אותו, מפנה הוא ועתה

טו). אות כא סי ' השולחן' ('פאת כן לא 85)עושה וכאן
מדובר  שהרי  לארץ , סמוך טפח  שיניח  באופן להתיר שייך
בגדר. או בגל ולא לקרקע , ומחוברות מפוזרות באבנים
ליטלן  מותר יהיה כאן שאף  ומסתבר הסמוכה. בהלכה וראה
וראה  ח . ו, בהלכות כמו שביעית, מלפני  ליטול התחיל אם

כפשוטה'. וב 'תוספתא ה"ד, פ "ג שם בתוספתא

.ÈÏwÒÓ‰86e‰„O87CÈˆ ‡e‰L ÈtÓ ˙ÈÚÈMa «¿«≈»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ
ÌÈ‡Ï88˙BBÈÏÚ‰ ˙‡ ÏËB 89˙BÚ‚Bp‰ ˙‡ ÁÈpÓe »¬»ƒ≈∆»∆¿«ƒ«∆«¿
ı‡a90bb e‰„Oa BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .91˙BBˆ ÏL »»∆¿≈ƒ»»¿»≈«¿«∆¿

˙‡ ÁÈpÓe ˙BBÈÏÚ‰ ˙‡ ÏËB  ÌÈ‡ ÏL Ï‚ B‡«∆¬»ƒ≈∆»∆¿«ƒ«∆
ı‡a ˙BÚ‚Bp‰92Ô‰ÈzÁz LÈ Ì‡Â .93 L˜ B‡ ÚÏÒ «¿»»∆¿ƒ≈«¿≈∆∆««

Ôlk ˙‡ ÏhÈ94. ƒ…∆À»

שם.86) בסוף 87)משנה, כנ"ל מותר, חבירו שדה אבל
אסור 88)ה"ח . שדהו, לייפות מתכוון הוא אם אבל

(רדב "ז). כן התלושות.89)לעשות האבנים את כלומר,
ה"ב ).90) פ "ב  שם ('ירושלמי ' לקרקע  המחוברות כלומר,

ה"ד. פ "א למעלה (פירוש 91)וראה גל והוא שם. משנה,
למעלה.92)המשנה). כמבואר במחוברות, כאן אף 

הצרורות.93) או האבנים שלצורך 94)תחת ניכר שהדבר
הקש, את אף  נוטל היה כן, שאלמלא נוטל, הוא האבנים

הסלע . את ועוקר

.‡È‡lÓÈ ‡Ï95ÙÚ ‡Èb Ì„‡96,ÙÚa epw˙È B‡ …¿«≈»»«¿»»¿«¿∆¿»»
ı‡‰ ˙‡ Ôw˙nL ÈtÓ97ıÈÁ ‡e‰ ‰OBÚ Ï‡ .98 ƒ¿≈∆¿«≈∆»»∆¬»∆«ƒ

‡Èb‰ Èt ÏÚ99B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎiL Ô‡ ÏÎÂ , «¿≈««¿¿»∆∆∆»ƒ¿…∆»
‡Èb‰ ˙ÙO ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â dÏhÏÂ100BÊ È‰  ¿ƒ¿»¿≈«¿«««¿¬≈

ÏËpz101. ƒ»≈

ערב 95) הגאיות פי  על מדריגות בונין "אין במ "ח : שם
על  (מדריגות הוא בונה אבל ה"י ), פ "ג (להלן וכו' שביעית
שהוא  מפני  הגשמים, משיפסקו בשביעית הגאיות) פי 
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קלב                
         

הוא  עושה אבל בעפר, יסמוך ולא שביעית. למוצאי  מתקנן
זו  הרי  וליטלה, ידו את לפשוט  יכול שהוא אבן כל חייץ .
יסמוך  "ולא שם: שאמרו שמה היא, רבינו ודעת  תנטל".
פיהן, שעל במדריגות ולא עצמן, בגאיות היינו וכו'" בעפר
זה, על חולק  והראב "ד שם. המשנה בפירוש כתב  וכן

במדריגות. הגומות.96)ופירשה את להשוות כדי 
בשביעית.97) אסורה הארץ  מחיצה.98)ועבודת
המשנה).99) (פירוש השדה" מכל הגיא אותו "להבדיל

כנ"ל.100) לשדה, הגיא  אפשר 101)בין שלא "ומה
מפני לקחתם, לו מותר אינו בגיא, שירד עד לקחתם
[נ]אמר  אותם, לקחת עצמו ישלשל או יורד אותו שכשנראה

שם). המשנה (פירוש נתכוון" שדהו לתקן שהוא

.ÈÛ˙k È‡102Ì‰Â ,103ÏÚ LÏL ÌÈzL ˙BÏhp‰ «¿≈»≈¿≈«ƒ»¿«ƒ»«
ÌB˜Ó ÏkÓ Ô‡È‰Ï zÓ  Û˙k‰104‰„OÓ ÔÈa , «»≈À»«¬ƒ»ƒ»»≈ƒ¿≈

BÁ105e‰„OÓ ÔÈa106ÔÏaw‰ ÔÎÂ .107ÏkÓ ‡ÈÓ ¬≈≈ƒ»≈¿≈««¿»≈ƒƒ»
[˙BpË˜] ˙BÏB„b ÌÈ‡ elÙ‡Â ÌB˜Ó108‰„OÓ ÔÈa , »«¬ƒ¬»ƒ¿¿«≈ƒ»∆

dÏawL109.dÏa˜ ‡lL ‰„OÓ ÔÈa ∆ƒ¿»≈ƒ»∆∆…ƒ¿»

מ "ט .102) מאיר.103)שם, כרבי  ולא יוסי  כרבי  שם,
שם.104) שם.105)משנה, שהרואה 106)'ירושלמי ',

ולייפות  לסקל כדי  ולא נוטל, הוא האבנים שלצורך יודע 
על  ג' מב ' יותר וניטלות קטנות הן אם אבל שדהו. את
כנ"ל  חבירו, משדה רק  אלא משדהו, להביאן אסור - הכתף 

ה"ח . לעבוד 107)בסוף  הארץ  שוכר הוא "וקבלן שם.
המשנה). (פירוש (גליון 108)אותה" להיות צריך כן

('מעשה  מג"ע  ובדפוס  רומי  בדפוס  הוא וכן הרמב "ם).
ראב "ד. ועי ' קורקוס , בר"י  הוא וכן "כדין 109)רוקח '),

אין  שהרי  שם), המשנה, (פירוש חבירו" של מתוך מביא
ראב "ד. ועי ' בתוכה. אריס  אלא הוא ואין שלו, השדה

.‚È‰ˆt110‰‚eÒ ‡È‰L111˙ÏLÎÓ dÈ‡ Ì‡ :ÙÚa ƒ¿»∆ƒ»¿»»ƒ≈»«¿∆∆
d˙BÏ eÒ‡  ÌÈa‰ ˙‡112˙ÏLÎÓ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ∆»«ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿»«¿∆∆

‰Áe˙t ‡l‡ ÙÚa ‰‚eÒ ‰˙È‰ ‡lL B‡ ,ÌÈa‰ ˙‡∆»«ƒ∆…»¿»»¿»»∆»¿»
d˙BÏ zÓ  ÌÈa‰ ˙eLÏ113. ƒ¿»«ƒÀ»ƒ¿»

ופירושו:110) ה"ד. פ "א קטן ומועד ה"ז, שם 'ירושלמי '
הרבים. רשות לבין שבינו בגדר מלשון 111)פרצה

באבנים, ולא בעפר, וסתומה גדורה היתה כלומר, "סייג",
להיות. שצריך לזורעה 112)כדרך כדי  אומר: שהרואה

הסמוכה) (בהלכה שהתירו ומה הפרצה. את סותם הוא
למראית  חששו ולא הרבים, רשות לבין בינו גדר לבנות
זה  אין הרבים, לרשות סמוך לזרוע  דרך שאין כיון העין,
שפרצתו  כאן אבל הרבים, לרשות פתוחה כששדהו אלא
לו  היה לא שדהו, לזרוע  רוצה הוא אלמלא בעפר, מסוייגת

בהערות. להלן וראה שהוא 113)לגודרה. יודע  שהרואה
של  מכשול שבמקום (או הרבים מן מכשול למנוע  כדי  בונה
פרצתו  לסתום כדי  או העין), למראית חששו לא רבים
ב : ו, קטן במועד ששנו ממה השיג והראב "ד הפתוחה.
אם  בין חילקו ולא כדרכו. הפרצה) (את בונה ובשביעית
זה  ואין מכשלת. אינה אם ובין הרבים את הפרצה מכשלת
את  העמידו שם ב 'ירושלמי ' שהרי  רבינו, לדעת קשה

ב 'פאת  וראה הרבים. את מכשלת כשהפרצה המשנה
יט . אות כא סי ' השולחן'

.„ÈBÏ eÒ‡114e‰„O ÔÈa ˙ÈÚÈMa „b ˙BÏ »ƒ¿»≈«¿ƒƒ≈»≈
BÁ ‰„OÏ115‰Ba Ï‡ ;116BÈa „‚117˙eL ÔÈe ƒ¿≈¬≈¬»∆»≈≈≈¿

ÌÈa‰118ÚÏq‰ „Ú ˜ÈÓÚ‰Ï zÓe ,119˙‡ ‡ÈˆBÓe . »«ƒÀ»¿«¬ƒ««∆«ƒ∆
e‰„O CB˙a BBˆÂ ÙÚ‰120ÔÈ„ÈÓÚÓ Ïk C„k , ∆»»¿¿¿»≈¿∆∆»«¬ƒƒ

ÏÊ121˙ÈÚÈMa ‰ÚÓe ÁÈLÂ Ba ÙÁ Ì‡ ÔÎÂ .122 ∆∆¿≈ƒ»«¿ƒ«¿»»«¿ƒƒ
‰„O CB˙a ÙÚ‰ Bˆ e123ÌÈÙBÁ‰ Ïk C„k ,124. ≈∆»»¿»≈¿∆∆»«¿ƒ

שם.114) לזרוע 115)'ירושלמי ' כדי  : אומר שהרואה
שדהו  לזרוע  יבא באמת שמא ועוד, כן. עושה הוא שדהו

ורדב "ז). מ "י .116)(ר"ש  שדהו.117)שם, בין
(שם).118) הרבים לרשות סמוך לזרוע  דרך שאין כיון
המשנה).119) מן נראה (כן הנ"ל הגדר את בונה כשהוא

שהרי לזרוע , כדי  חופר שאינו שמוכח  הסלע ", "עד ודוקא
- הסלע  עד חופר אינו אם אבל הסלע , גבי  על אי ֿאפשר
וראה  שם. לזרוע  יבוא שמא וכן העין, מראית מפני  אסור,

יהושע .120)בר"ש. כרבי  ולא עקיבא, כרבי 
אינה 121) אשפה וכל סאה, בית לכל אשפתות שלש כלומר,

ו'פאת  (רע "ב  ה"א כנ"ל סאה, וחמשים ממאה פחותה
ראשונה'. ב 'משנה וראה כב ), אות שם השולחן'

עוסקת 122) במשנה הזאת שהפיסקא מפרש רבינו
השנה, ימות בשאר שמדובר ומפרש חולק  והר"ש בשביעית,
העפר  את להוציא מותר אם עקיבא, ורבי  יהושע  רבי  ונחלקו
מכן. לאחר לתקנה עלֿמנת ולקלקלה, הרבים לרשות

עקיבא.123) רשאים 124)כרבי  שאינם השנה, כל כלומר,
לתקנה. עלֿמנת ולקלקלה הרבים לרשות העפר את להוציא
המעמידים  כדרך צוברו ברשותו, העפר את צובר וכשהוא

כנ"ל. זבל,

ה'תשע"ט  שבט  ט "ז שלישי יום 

   1 
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‡‰ ˙„BÚ2CeÓÒ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÈML ‰La ¬«»»∆¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡e‰L ÈtÓ ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰eÒ‡  ˙ÈÚÈLÏƒ¿ƒƒ¬»¬»»¿∆ƒƒ«ƒ¿≈∆

˙ÈÚÈLÏ dw˙Ó3Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ‰Ê „Â . ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿»»∆ƒ¿«∆≈«ƒ¿»
‡lL ,ÌÈÓÎÁ eÊ‚Â .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ Ò‡pL ‡e‰ Ìi«̃»∆∆¡«ƒƒ«¿»¿»¿¬»ƒ∆…
ÔÓÊa ˙ÈÚÈL Ú ÔÏÈ‡‰ ‰„O ÌÈLBÁ eÈ‰Èƒ¿¿ƒ¿≈»ƒ»∆∆¿ƒƒƒ¿«

˙ˆÚ‰ „Ú ‡l‡ Lc˜n‰4.ÁÒt‰ „Ú  Ôl‰ ‰„Oe , «ƒ¿»∆»«»¬∆∆¿≈«»»««∆«
ÔÈzÓ  Lc˜Ó ÔÈ‡L ÔÓÊe5„Ú ı‡‰ ˙„BÚa 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 
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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 ˙ÈÏ8˜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‰Ïc kk ˙BOÚÏ13ÏL ≈¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ«¿≈»∆

ÌÏÈLa ‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈLBÁ  ‰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

ידי11) 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 ˙ÈÏ ‰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 ÔÈLBÁ ÔÈ‡  ‰OBÚ BÈ‡ „Á‡Â , »∆¿∆»≈∆≈¿ƒ»∆∆»
BÏ ‰ˆeÁ BlÒÂ ‰B‡‰ ‡ÏÓ ‡e‰Â ,ÌkˆÏ17. ¿»¿»¿¿…»∆¿«»

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
ÔÏÈLa ‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈLBÁ  ‰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 ÔÈLBÁ  ÔÈOBÚ ÌÈ‡ ÔÈa ƒ≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»

ÔÏÈLa23‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BfÙÓ ˙BÚÈË OÚ .24 ƒ¿ƒ»∆∆¿ƒ¿À»¿≈¿»
ÔÈLBÁ25.‰M‰ L‡ „Ú ÔÏÈLa ‰‡Ò ˙Èa Ïk ¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»«…«»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â26. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

סאה.21) לבית אילנות מעשרה יותר שישים 22)כלומר,
עצרת.23)מנה. מבית 24)עד עשירית יש נטיעה שלכל

הזקיקו  גדולה יניקתן ואין רכות שהן נטיעות ודווקא הסאה.
לצורכן, שלא חורש יימצא שלא כדי  מפוזרות, שתהיינה
(עד  עבורם חורשין גדולה, שיניקתם זקנים אילנות אבל
ביניהם  שיהיו ובלבד מפוזרים, שאינם פי  על אף  עצרת)

אמות. הבית.25)ארבע  בזמן של 26)אפילו וטעמה
נמצא  חרישה, וטעונות רכות שהנטיעות כיוון זו: הלכה
טעונים  שאינם זקנים באילנות אבל לשביעית, מתקן שאינו
לשביעית. הקרקע  את מתקן שהוא נמצא כך, כל חרישה
אילנות  כדין דינן - סאה לבית נטיעות מעשר פחות היו ואם

עצרת. עד עבורם שחורשים

.Â˙BÈeOÚ eÈ‰27˙Á‡ ‰eL28 ‰ËÚ ˙BÙwÓ (B‡) »¬»««À»¬»»
Ôkˆ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈLBÁ ÔÈ‡29.˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ ≈¿ƒ»∆∆»»¿»¿»««¿««

eÏc‰ÂÔÈÚ30.‰OÚÏ ˙BÙËˆÓ ˙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‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿««ƒ¿»¿
ı‡‰ ˙„BÚa ÔÈzÓ  ‰f‰ ÔÓfa Ï‡ ;eÓ‡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‰ ˙Èe38, ≈«¿»ƒ«…«»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÓÒ˜Óe ,ÔÈMÚÓe ÔÈ˜a‡Óe39ÔÈ„ÊÓe40 ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿ƒ
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ÔÈÏqÙÓe41ÔÈÓËB˜Â ÔÈÎBÎÂ ˙BÚÈËp‰ ˙‡ ÔÈÓ‰ÊÓe , ¿«¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ
ÌÈza Ì‰Ï ÔÈOBÚÂ ,Ô˙B‡42ÔÈ˜LÓe43ÔÈÎÒÂ ,Ì˙B‡ »¿ƒ»∆»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ

ÈwÓe ÔÈbt‰ ˙‡˙BzÓ el‡ ˙B„BÚ Ïk .Ô˙B‡ Ô ∆««ƒ¿«¿ƒ»»¬≈À»
elÙ‡Â ˙ÈÚÈL ÏL ‰M‰ L‡ „Ú ˙ÈÚÈL 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˙ÈÚÈMÏ eÒÎpL ˙ÈÚÈL Ú Èbt44ÏLÂ , «≈∆∆¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒƒ¿∆
˙ÈÚÈL È‡ˆBÓÏ e‡ˆiL ˙ÈÚÈL45‡ÏÂ ÔÈÎÒ ‡Ï  ¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ…»ƒ¿…

ÔÈwÓ46Èt ÏÚ ˙B‚„Ó ÔÈBa ÔÈ‡ Lc˜n‰ ÔÓÊe . ¿«¿ƒƒ¿««ƒ¿»≈ƒ«¿≈«¿≈
ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ e˜ÒtiMÓ ˙ÈÚÈL Ú ˙BÈ‡b‰«≈»∆∆¿ƒƒƒ∆ƒ»¿«¿»ƒƒ¿≈

Ôw˙Ó ‡e‰L47.˙ÈÚÈMÏ ∆¿«¿»«¿ƒƒ

שהרי44) 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»¿≈
ÔÈÈkÓ49ÔÈÎÈÓ ÔÈ‡Â50È„k ‡l‡ ˙ÈÚÈL Ú «¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ∆∆¿ƒƒ∆»¿≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ËÈÏw‰ Á‡ ‰‰L˙Â ‰ÚÈËp‰ ËÏ˜zL∆ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ¿∆«««¿ƒ»¿ƒ
ÚÈL ÏL ‰M‰ L‡ Ì„˜ÈzL  ‰ËÈÏ˜ Ì˙Òe .˙È …∆…«»»∆¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈

˙B˙aL51˙È‡Ó ÈtÓ ,ÌÏBÚÏ eÒ‡ ‰Ê „Â . «»¿»»∆»¿»ƒ¿≈«¿ƒ

˙‡ˆÓ .eÚË ˙ÈÚÈMa :‰‡B‰ Ó‡È ‡nL ;ÔÈÚ‰»«ƒ∆»…«»∆«¿ƒƒ»¿ƒ¿≈»
Ú Èkn‰ B‡ CÈn‰ B‡ ÚËBp‰L ,ÓB‡≈∆«≈«««¿ƒ««¿ƒ∆∆
 ÌBÈ ÌÈÚa‡Â ‰Úa‡a ‰M‰ L‡ Ì„˜ ˙ÈÚÈL¿ƒƒ…∆…«»»¿«¿»»¿«¿»ƒ
˙Bt‰  ˜Ú ‡Ï Ì‡Â .˜ÚÈ  ÔkÓ ˙BÁt ;Ìi˜È¿«≈»ƒ≈«¬…¿ƒ…»««≈
LBi‰ ˙‡ ÔÈiÁÓ  ˜ÚiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â .ÔÈzÓÀ»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  מפני52)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

   1 
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

.‡Úf‰ ÔÓ ÔÈa  ˙ÈÚÈL ‰La ı‡‰ ‡ÈˆBzL Ïk…∆ƒ»»∆¿»»¿ƒƒ≈ƒ«∆«
ÏÙpL2Ì„wÓ da3eˆ˜pL ÌÈwÚ‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈÚÈL ∆»«»ƒ…∆¿ƒƒ≈ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ¿¿

ÔÓ ÔÈa ,ÁÈÙÒ e‡˜ Ì‰ÈLe ,eOÚÂ eÊÁÂ Ì„wÓƒ…∆¿»¿¿»¿≈∆ƒ¿¿»ƒ«≈ƒ
Ú‰Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚL ˙B˜È‰Â ÌÈO4 ÚÊ 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˙ÈÚÈMa »»∆»∆¿»¿»«¬ƒ»∆∆ƒ«¿»«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓ ‰È˙Bt  ‰ÁnˆÂ8˙‡ :Ó‡pL ‰ÊÂ . ¿ƒ¿»≈∆»À»ƒ«¬ƒ»¿∆∆∆¡«≈
ˆ˜˙ ‡Ï EÈˆ˜ ÁÈÙÒ9ˆ˜È ‡lL 10ˆBwL C„k ¿ƒ«¿ƒ¿…ƒ¿…∆…ƒ¿…¿∆∆∆≈

‰˜BÏ  ÔÈˆBw‰ C„k ˆ˜ Ì‡Â .‰L ÏÎa11ÔB‚k . ¿»»»¿ƒ»«¿∆∆«¿ƒ∆¿
ˆwL B‡ ,˜aa L„Â Èk „ÈÓÚ‰Â ‰„O‰ Ïk ˆwL∆»«»«»∆¿∆¡ƒ¿ƒ¿»«»»∆»«

ı‡‰ ˙„BÚÏ12e‡aL BÓk ,13ËÚÓ ˆB˜ ‡l‡ . «¬«»»∆¿∆≈«¿∆»≈¿«
ËÚÓ14ÏÎB‡Â ËBÁÂ15. ¿«¿≈¿≈

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 בירושלמי4)מדרבנן, בשביעית.
תקצור. לא קצירך ספיח  (ו)את "כתיב  ו: הלכה פ "ח  שביעית
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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 כב ֿכג). 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 מלכי ֿצדק  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 כב ֿכג) (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,

.ÌÈÙBÒ ÈcÓe16ÔÈeÒ‡ ÌÈÁÈÙq‰ Ïk eÈ‰iL , ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»«¿ƒƒ¬ƒ
‰Ú ÈBÚ ÈtÓ ?Ì‰ÈÏÚ eÊ‚ ‰nÏÂ .‰ÏÈÎ‡a17. «¬ƒ»¿»»»¿¬≈∆ƒ¿≈¿≈¬≈»

CB˙a ‰p‚ ÈBÚÊÂ ˙BiË˜Â ‰‡ez ÚÊÈÂ CÏÈ ‡lL∆…≈≈¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈ƒ»¿
e‰„O18:Ó‡ÈÂ ,Ì‰Ó ÏÎ‡È  ÁÓˆiLÎe ,˙qa »≈«≈∆¿∆ƒ¿«…«≈∆¿…«

ÌÈÁÓBv‰ ÌÈÁÈÙq‰ Ïk eÒ‡ CÎÈÙÏ .Ô‰ ÌÈÁÈÙÒ¿ƒƒ≈¿ƒ»»¿»«¿ƒƒ«¿ƒ
.˙ÈÚÈMa«¿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 ואף ֿעלֿפי  עבירה". עוברי 
מדברי ללמוד יש זאת בכל אסורים, הספיחין שכל חכמים
שנחשדו  הוא, חכמים של שטעמם לרבנן, גם יהודה ר'
(כסף ֿמשנה). הספיחין כל על עבירה עוברי 

בשביעית.18)

.‚z„ÓÏ ‡‰19˙ÈÚÈL ˙BtÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ,20‡l‡ »»«¿»∆≈¿ƒƒ≈¿ƒƒ∆»
˙BÏÈ‡‰ ˙Bt21Ì˙B‡ ÔÈÚBÊ ÔÈ‡L ÌÈOÚ‰Â22 ≈»ƒ»¿»¬»ƒ∆≈¿ƒ»…

Ì‚Èt‰ ÔB‚k ,Ì„‡‰23ÌÈËBM‰ ÔÈÊeai‰Â24ÏÎÂ »»»¿«≈»¿««¿ƒ«ƒ¿…
Ô‰a ‡ˆBik25ÌÚÊÏ Ì„‡‰  CcL ˙B˜È‰ Ï‡ . «≈»∆¬»«¿»∆∆∆…»»»¿»¿»

eÒ‡ Ô‰Ó ÁÓBv‰ Ïk  ˙BiË˜Â ‰‡ez ÈÈÓe ˙Bpba«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ»«≈«≈∆»
Ì‰ÈcÓ26ÔËwÏÓ‰Â ,27.˙ecÓ ˙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

.„ÌÈÁÈÙÒ28ea ‰„Oa ÌÈÏBÚ‰29È ‰„Oe30 ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ
ÈtÓe .‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓ  ÚÊ ‰„Oe Ìk ‰„Oeƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆«À»ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈
˙BÓB˜Ó ÚBÊ Ì„‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ?Ì‰ÈÏÚ eÊ‚ ‡Ï ‰Ó»…»¿¬≈∆¿ƒ∆≈»»≈«¿

el‡31ÌLÏ ‰Ù Ì„‡ ÔÈ‡  ea ‰„O :32‰„Oe ; ≈¿≈≈»»ƒ¿∆¿»¿≈
dew˙a ‡e‰ ‰ˆB  È33k ‰„Oe ;Ì34BÈ‡  ƒ∆¿ƒ»¿≈∆∆≈

BÓk ÒB‡35ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈÁÈÙq‰  ÚÊ ‰„Oe ; ≈«¿¿≈∆««¿ƒƒ«¿ƒƒ
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קלו                
         

Ôz‰ ÔÎÂ .d˙B‡36,ÌB˜Ó ÏÎa zÓ  ˙ÈÚÈL ÏL »¿≈«∆∆∆¿ƒƒÀ»¿»»
ÂÈÏÚ eÊ‚ ‡ÏÂ37. ¿…»¿»»

(כסף ֿמשנה).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, ידי35)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
וכסף ֿמשנה). קורקוס  (מהר"י  ואילך יט  מהלכה פ "ה להלן

.‰ÔÈÁÈÙÒ38e‡ˆiL ˙ÈÚÈL ÏL39˙ÈÚÈL È‡ˆBÓÏ ¿ƒƒ∆¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ
‰ÏÈÎ‡a ÔÈeÒ‡ 40„ia Ô˙B‡ ÔÈLÏBz ÔÈ‡Â ,41‡l‡ , ¬ƒ«¬ƒ»¿≈¿ƒ»«»∆»
Bk„k LBÁ42dk„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). ספיחי40)(כסף ֿמשנה 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

.ÂÔÈeÒ‡ È˙Ó „ÚÂ44È‡ˆBÓa ˙ÈÚÈL ÈÁÈÙÒ ¿«»«¬ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»≈
CÏÈ‡Â ‰kÁÓe .‰kÁ „ÚÂ ‰M‰ L‡Ó ?˙ÈÚÈL¿ƒƒ≈…«»»¿«¬À»≈¬À»¿≈»

ÔÈzÓ Ô‰ 45ÚBf‰Â .46Á‡ ˙ÈÚÈL ÈÁÈÙÒ ≈À»ƒ¿«≈«¿ƒ≈¿ƒƒ««
ÔÈzÓ ÔÈÏecb‰  ˙ÈÚÈL47. ¿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
וכסף ֿמשנה. 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 ואף ֿעלֿפי  (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˙ÈÚÈL È‡ˆBÓÏ ˙ÈÚÈMÓ e‡ˆiL49Ì‡ : ¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈¿ƒƒƒ
eOÚ50Ô‰a ‡ˆBik51ÔÈzÓ 52ÔÈeÒ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,53. »«≈»∆À»ƒ¿ƒ»¬ƒ

˙Bt‰ ‡L ÔÎÂ54Ì˙B‡ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ 55È‡ˆBÓa ¿≈¿»«≈≈¿ƒ»¿»≈
È‡ˆBÓ ˙BtÓ Ô‰a ‡ˆBik eOÚiMÓ ‡l‡ ˙ÈÚÈL¿ƒƒ∆»ƒ∆«¬«≈»∆ƒ≈»≈

˙ÈÚÈL56‰OÚ .57Èka‰58ÏÈÙ‡‰ z‰ 59zÓe .60 ¿ƒƒ»»««ƒÀ«»»ƒÀ»
.„iÓ ˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa ˜È ÁwÏƒ«»»¿»≈¿ƒƒƒ»

יג.48) הלכה פ "ד שביעית במוצאי49)תוספתא ונלקטו
הולכים  בירק  שהרי  מותרים, הם הדין לפי  כן ואם שביעית,

יגֿטו). הלכות (להלן הלקיטה גדלו 50)אחר כלומר,
שביעית. הגודל.51)במוצאי באותו שאין 52)כלומר,

יאמרו  אלא בשביעית, שנלקטו העין מראית של חשש כאן
להלן. וראה שביעית. במוצאי  שיאמרו:53)שנלקטו

שביעית, ספיחי  כדין אסורים הם והרי  נלקטו, בשביעית
 ֿ בפאת 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 אף ֿעלֿפי  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
(כסף ֿמשנה). 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«¿»≈
?˙ÈÚÈL63‰aiMÓ64L„Á‰65. ¿ƒƒƒ∆ƒ¿∆∆»»

יהודה.61) כרבי  ולא כחכמים ה, משנה פ "ה ממי62)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

.ËÈL˙a „Á‡a66ÔÈhÓLÏ ‰M‰ L‡  ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»ƒ¿ƒƒ
˙ÈML ˙Bt .˙BÏBÈÏe67eÈ‰ Ì‡ :˙ÈÚÈLÏ eÒÎpL ¿¿≈ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒƒ»
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קלז                 
         

ÔÏÈ‡‰ ˙Bt B‡ ˙BiË˜ B‡ ‰‡ez68˙BÚÏ eÚÈb‰Â , ¿»ƒ¿ƒ≈»ƒ»¿ƒƒ¿«
˙BOÚn‰69‰M‰ L‡ Ì„˜70.ÔÈzÓ el‡ È‰  «««¿…∆…«»»¬≈≈À»ƒ

˙BÙk Ô‰ È‰  ˙ÈÚÈMa Ì˙B‡ ÛÒB‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»«¿ƒƒ¬≈≈¿≈
c ÏÎÏ ˙ÈML71˙BOÚn‰ ˙BÚÏ e‡a ‡Ï Ì‡Â . ƒƒ¿»»»¿ƒ…»¿««««¿

:˙ÈÚÈL ˙BÙk 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‰‡ez‰72Î‡a ÔÈeÒ‡  ˙BiËw‰ÂÌeMÓ ‰ÏÈ «¿»¿«ƒ¿ƒ¬ƒ«¬ƒ»ƒ
ÌÈÁÈÙÒ73ÔÏÈ‡‰ ˙BÙe ,74˙M„˜a Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡  ¿ƒƒ≈»ƒ»¿ƒ»ƒ¿À«

˙ÈÚÈL75. ¿ƒƒ

שביעית",72) כפירות הן "הרי  מהו לבאר באה זו הלכה
הקודמת. ההלכה בסוף  עוברי73)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…
Èˆn‰77BÚfL78Ób Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰  ÚÊÏ «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆«¿ƒ»∆««¿«

Èt79el‡ È‰  ‰M‰ L‡ Ì„˜ ÌÈt Ó‚ Ì‡ : ¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»…∆…«»»¬≈≈
Á‡ eÓ‚ Ì‡Â ;˙ÈML ˙BÙk ˙ÈÚÈMa ÔÈzÓÀ»ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿¿««

eLÈL‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰M‰ L‡80L‡ Ì„˜ …«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ…∆…
.ÌÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ÌÈeÒ‡ 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
ואף ֿעלֿפי 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 (כסף ֿמשנה). הקודמת
אחר 80) שהולכים שזורי , שמעון ורבי  כחכמים ולא

השרשה.

.È˜i‰81‰È‰ elÙ‡ ,‚B˙‡‰Â .B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa  «»»ƒ¿«¿ƒ»¿»∆¿¬ƒ»»
ÏBÙÎ82kkÎ ‰OÚÂ ‰M‰ L‡ Ì„˜83 ˙ÈÚÈMa «…∆…«»»¿«¬»«ƒ»«¿ƒƒ

˙ÈML ˙BÙk ˙BOÚÓa iÁ84kkÎ ‰È‰ elÙ‡Â ;85 «»¿««¿¿≈ƒƒ«¬ƒ»»«ƒ»
˙BÙk ‡e‰ È‰  ˙ÈÚÈMa Ë˜ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÈMMa«ƒƒƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ¬≈¿≈

˙ÈÚÈL86ÈÓÁ‰Ï ˙ÈML ˙BÙk 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:

הרי83)חדשים. שביעית שלענין בשביעית, ונלקט  שנגמר
ולגבי ספיחין אכילת איסור לגבי  שביעית כפירות ודאי  הוא

כדלהלן. שביעית, בקדושת חומרא 84)אכילתו שלענין
טו: השנה בראש יוחנן ר' אמר כרבין חנטה, אחר בו הלכו
ונעשית  כזית אפילו לשביעית, שנכנסה ששית בת "שאתרוג
שני מעשר בהלכות וראה טבל". משום עליה חייבין  ככר

הפרי .85)שם. אחר 86)שנגמר הולכין שלחומרא
לקיש  וריש יוחנן ור' באושא רבותינו כדעת כירק , לקיטתו
אליעזר  ור' גמליאל כרבנן ולא שם) השנה (בראש
שם). השנה (בראש זקנים וחמשה ו) משנה פ "ב  (בביכורים

בכסף ֿמשנה. וראה 87)וראה כנ"ל, חנטה, אחר ללכת
שם. שני  מעשר בהלכות

.‚ÈÔÎÂ88˙ÈÚÈL ˙Bt89:˙ÈÚÈL 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 ;˙BOÚn‰«««¿¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ¿»…∆¿«…«

BÚfL Èˆn‰90ÈÙ‰ Ób Á‡  ÚÊÏ91 ˜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
(כסף ֿמשנה). לשמינית שנכנסו שביעית בפירות כן

(זוהי89) 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 

.„ÈÏBt93BÈt Ó‚Â ˙ÈMMa ÚÊÏ BÚfL Èˆn‰94 «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆««ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿
ÔÈa BlL ˜È ÔÈa  ˙ÈÚÈL ÏL ‰M‰ L‡ Ì„…̃∆…«»»∆¿ƒƒ≈»»∆≈

˙ÈÚÈMa zÓ BlL ÚÊ95˜ÈÏ ÚÊ Ì‡Â .96‰ÒÎÂ ∆«∆À»«¿ƒƒ¿ƒ»«¿»»¿ƒ¿¿»
ÂÈÏÚ97ÈÁÈÙÒk eÒ‡ BÚÊ ÔÈa B˜È ÔÈa  ˙ÈÚÈL »»¿ƒƒ≈¿»≈«¿»ƒ¿ƒ≈

˙ÈÚÈL98eÒ‡  ˜ÈÏe ÚÊÏ BÚÊ Ì‡ ÔÎÂ .99. ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿∆«¿»»»

ה.93) הלכה סוף  פ "ב  שביעית למעלה 94)ירושלמי  ראה
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קלח                
         

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

.ÂËÚ100BÚÊe101˙ÈÚÈMa102:˙ÈÈÓMÏ ‡ˆÈÂ »«¿»«¿ƒƒ¿»»«¿ƒƒ
ÚÊÏ BÚÊ Ì‡103È‡ˆBÓa eÒ‡ B˜È ÔÈa BÚÊ ÔÈa  ƒ¿»¿∆«≈«¿≈¿»»¿»≈

ÌÈÁÈÙq‰ ‡Lk ˙ÈÚÈL104ÏÈ‡B‰ ,˜ÈÏ BÚÊ Ì‡Â ; ¿ƒƒƒ¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»»ƒ
zÓ BÚÊ ÔÈa B˜È ÔÈa  ˙ÈÈÓMa Ë˜ÏÂ105BÚÊ ; ¿ƒ¿««¿ƒƒ≈¿»≈«¿À»¿»
ÌÈÁÈÙÒ ÌeMÓ eÒ‡ BÚÊ  ˜ÈÏe ÚÊÏ106B˜ÈÂ , ¿∆«¿»»«¿»ƒ¿ƒƒƒ»

zÓ107. À»

שם.100) המצרי .101)ירושלמי  הפול ונגמר 102)את
כנ"ל. בשביעית, פרי103)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
 ֿ שאף ֿעל יא) הלכה פ "ג (למעלה שביעית ערב  נוטע  לענין
ועיין  מותרים, פירותיו – עקר לא אם לעקור, שקנסוהו פי 

חנטה.106)כסף ֿמשנה. אחר בו הולכים שהרי 
(בהלכה 107) ירק  שהוא בזרע  לטעות שאפשר שאף ֿעלֿפי 

בו. גזרו לא ולכן זרע , שהוא בירק  לטעות אין – הקודמת)
י . הלכה שני  מעשר מהלכות בפ "א וראה

.ÊËÁeL ˙Ba108LÏL Á‡Ï ˙BÓ‚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«ƒ¿≈ƒ¿»¿««»
˙BOÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ì‡ ,ÌÈL109‰M‰ L‡ Ì„˜ »ƒƒ»¿««««¿…∆…«»»

ÔÓ ‰iL ‰La ˙BÏÎ‡ Ô‰ È‰  ˙ÈÈÓL ÏL∆¿ƒƒ¬≈≈∆¡»¿»»¿ƒ»ƒ
ÚeM‰110˙ÈÚÈL ˙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‰112ÌÈÒÈq‰113Èˆn‰ 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 ˙BtÓ el‡116ÈÁÈÙÒk Ì‰ È‰  ÔkÓ ˙BÁt ; ≈ƒ≈ƒƒ»ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ≈

.˙ÈÚÈL¿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 שאף ֿעלֿפי 

פריו, גמר אחר הלכו לזרע  שנטעו המצרי  ובפול כירק ,
צריכים  שהם כיון – הלקיטה אחר בו הלכו לירק  וכשנטעו
שהלכו  וקיטנית כתבואה הם הרי  מהם, ומנע  מים הרבה
ראשונה  (משנה ט  הלכה כנ"ל המעשרות, עונת אחר בהם

ישראל). ותפארת

.ÁÈÔÈÚeÏc‰117ÚÊÏ ÔÓiwL118eL˜‰ Ì‡ :119ÈÙÏ «¿ƒ∆ƒ¿»¿∆«ƒÀ¿ƒ¿≈
ÔÓi˜Ï zÓ  Ì„‡ ÏÎ‡lÓ eÏÒÙÂ ‰M‰ L‡…«»»¿ƒ¿¿ƒ∆¡…»»À»¿«¿»

˙ÈÚÈMa120Â‡Ï Ì‡Â ;˙ÈML ˙BtÓ Ô‰L ,121 «¿ƒƒ∆≈ƒ≈ƒƒ¿ƒ»
ÔÈeÒ‡122˙ÈÚÈL ÈÁÈÙÒk123˙B˜È‰ ÔÎÂ .124Ôlk ¬ƒƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿≈«¿»À»

ÔÓi˜Ï zÓ  ‰M‰ L‡ ÈÙÏ eL˜‰L∆À¿ƒ¿≈…«»»À»¿«¿»
˙ÈÚÈMa125ÌeMÓ ÔÓi˜Ï eÒ‡  ÌÈk eÈ‰ Ì‡Â ; «¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ»¿«¿»ƒ
ÌÈÁÈÙÒ126ÔÈ‡ .127LLÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ128˙‡ ¿ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»≈∆

Ûel‰129ÁÓˆ Ì‡ ;‡e‰L ˙BÓk ı‡a BÁÈpÓ ‡l‡ , «∆»«ƒ»»∆¿∆ƒ»«
zÓ  ˙ÈÚÈL È‡ˆBÓÏ130ÔÈ‡Â .131B˙B‡ ÔÈiÁÓ ¿»≈¿ƒƒÀ»¿≈¿«¿ƒ

Òcw‰ ˙‡ LLÏ132ÔÈÏÚa ÊÊB‚ ‡l‡ ,133Ì‡Â ; ¿»≈∆«ƒ¿≈∆»≈∆»ƒ¿ƒ
zÓ  ˙ÈÚÈL 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 הכסף ֿמשנה: פירש ועפ "ז
לקיימן  שמותר לומר ראוי  שהיה אף ֿעלֿפי  כלומר, שביעית,
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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. לפי129)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  אף ֿעלֿפי  העין, מראית מפני  לקיימן ואסור רכין
טמון  אלא גלוי  אינו המותר שהדבר כיון היתר, של מדבר

(שם). כנ"ל.134)בארץ 

.ËÈÛeÏ135˙ÈÚÈL Ú ÏL136Ú ÏL ÌÈÏˆa ÔÎÂ ∆∆∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ∆∆∆
ÌÈBˆÈw‰ ˙ÈÚÈL137‰‡eÙe138ÈÙÏ eÓ‚pL ¿ƒƒ«≈ƒ»∆ƒ¿¿ƒ¿≈

ÏL ˙Bnc˜a ˙ÈÚÈMa Ô˜ÚÏ zÓ  ˙ÈÚÈL¿ƒƒÀ»¿»¿»«¿ƒƒ¿«¿À∆
ı‡‰ ˙„BÚ 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 ואי ֿאפשר

הארץ 139)ביתֿשמאי . לעבודת כוונתו שאין שמוכח  כיון
ראשונה). (משנה

.ÎÌÈÏˆa‰140˙ÈÚÈMa ÌÈÓLb Ì‰ÈÏÚ e„iL «¿»ƒ∆»¿¬≈∆¿»ƒ«¿ƒƒ
el‡ È‰  ÔÈwÈ Ô‰lL ÔÈÏÚ‰L ÔÓÊ Ïk :eÁÓˆÂ¿»¿»¿«∆∆»ƒ∆»∆¿Àƒ¬≈≈

ÔÈzÓ141,ı‡a ÔÈÚeËk Ô‰ È‰  eÈÁL‰ Ì‡Â ; À»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ»»∆
ÔÈe Ck ÔÈe .ÔÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ÔÈeÒ‡ ÔÈÏÚ‰ Ô˙B‡Â¿»∆»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ≈»≈

ÔÈ„ÓBÚ Ôz‰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
 ֿ בפאת וראה העלים). על (כלומר, אסורין קתני  אתוספת

השולחן.

.‡ÎÏˆa143eaÂ ˙ÈÈÓM BÚËe ˙ÈÚÈMa B˜ÚL »»∆¬»«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿«
z‰Â BwÚ ˙‡ ÂÈÏec‚ eÏÚ‰  BwÚ ÏÚ ÂÈÏec‚ƒ»«ƒ»∆¡ƒ»∆ƒ»¿À«

Ú˜˜ È„È ÏÚ ‰eÒ‡ ˙ÈÚÈLe ÏÈ‡B‰ ;Ïk‰144Ck , «…ƒ¿ƒƒ¬»«¿≈«¿«»
d˙ÏÈË145Ú˜˜ È„È ÏÚ146. ¿ƒ»»«¿≈«¿«

בצל 143) שאל), =) בידו העלה וכו', "ישמעאל, נז: שם
על  (היתר) גידוליו ורבו בשמינית ונטעו בשביעית שעקרו
מעלין  היתר דגידולי  "למימרא נח : שם ולהלן וכו'", עיקרו
את  ודכו שטחנו (כלומר, במדוכנין ודלמא וכו', האיסור את
הבצלים  בלאוֿהכי  אבל בגידולים, נתבטלו ולכן הבצלים,
את  טחן לא (וממילא קתני  השביעית על חשוד אסורים),
רבי אמר וכו'. האסור), מן לו אכפת שלא כיון הבצלים,

קרקע , ע "י  ואסורה הואיל שביעית, שניא בטילתה יצחק ,
שהבצלים  היא, הגמרא שמסקנת ומשמע  קרקע ". ע "י  נמי 
בירושלמי הוא וכן מדוכנין. כשאינם אף  בגידוליהם, בטלים
ושתלו  (בשביעית) שעקרו "בצל ג: הלכה פ "ו שביעית
חדש  עליו שרבה מכיון אמר זירא רבי  וכו', (בשמינית),
אמרו  תרוויהון אימי  ורבי  לא רבי  מותר. הגידולים) (כלומר,
בוצלייא, באילין ליה שאלון וכו', אבהו רבי  וכו'. אסור
אמר  עלוי , סמיכין חמתון וכו', זעירא דר' הדא להון והורי 
בבבלי "במדוכנין" (כמו במרוכנין אלא אמרתי  לא אני  לון,
כד  וסופה, ראשה ידע  אנא פזי , בן יהודה רבי  אמר הנ"ל),
(ואוסרים  פליגין אימי  ורבי  לא רבי  אבהו) (רבי  דשמע 
מתיר  לעולם אבל מהיתרו. (הסתייג מינה שרע  הבצלים),
את  והתיר השיג והראב "ד מדוכנין)". בשאינם אף  אבהו רבי 
ורדב "ז. בכסף ֿמשנה וראה מדוכנים. כשהם רק  הבצלים

הארץ .144) ושבתה שם:145)שנאמר: בנדרים
רבינו. בדברי  גם כן לגרוס  יש ושמא "בטילתה",

(פ "י146) 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˙ÈÚÈMa ÔÏÈ‡‰ ‡ÈˆBiL ˙Bt‰147ÌÙÒ‡È ‡Ï  «≈∆ƒ»ƒ»«¿ƒƒ…««¿≈
‰L ÏÎa ÛÒB‡L C„k148EÈÊ ÈpÚ ˙‡Â :Ó‡pL ; ¿∆∆∆≈¿»»»∆∆¡«¿∆ƒ¿≈¿ƒ∆

ˆ˙ ‡Ï149ˆaL B‡ ÔÏÈ‡‰ ˙„BÚÏ ˆa Ì‡Â . …ƒ¿…¿ƒ»««¬«»ƒ»∆»«
‰˜BÏ  ÌÈˆBa‰ 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‡  ˙ÈÚÈL ÏL ¿≈«∆¿≈ƒ∆¿ƒƒ≈
ÔÈˆB˜153‰ˆ˜na Ô˙B‡154‰aÁa ÔLaÈÓ Ï‡ ,155. ƒ»«À¿∆¬»¿«¿»¿»¿»

˙ba ÌÈÚ C„È ‡ÏÂ156‰Úa ‡e‰ CBc Ï‡ ,157. ¿…ƒ¿…¬»ƒ««¬»≈«¬≈»
‰OÚÈ ‡ÏÂ158„a‰ ˙Èa ÌÈ˙ÈÊ159‡e‰ L˙Bk Ï‡ ,160 ¿…«¬∆≈ƒ¿≈««¬»≈

˙BÈa ÔË˜ „a CB˙Ï ÒÈÎÓe161„a‰ ˙Èa ÔÁBËÂ ,162 «¿ƒ¿«»»¿≈¿≈¿≈««
Ë˜e163‰pË˜ „Ï ÒÈÎÓe164,ÌÈc‰ ‡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 
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בבד  זיתים עושין "ואין שם: ובמשנה (שם). הזיתים בו
[ולדעת  כסף ֿמשנה). – 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 (כסף ֿמשנה)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
 ֿ וכסף  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 (כסף ֿמשנה). 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 בכסף ֿמשנה,

.„Î‰OÚ ˙ÂˆÓ165ËÈÓL‰Ï166‡ÈˆBzM ‰Ó Ïk ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»«∆ƒ
‰pËÓLz ˙ÈÚÈM‰Â :Ó‡pL ,˙ÈÚÈMa ı‡‰»»∆«¿ƒƒ∆∆¡«¿«¿ƒƒƒ¿¿∆»

‚Ò B‡ BÓk ÏÚBp‰ ÏÎÂ .dzLËe167˙ÈÚÈMa e‰„O ¿«¿»¿»«≈«¿»»≈«¿ƒƒ
ÛÒ‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha 168CB˙Ï ÂÈ˙Bt 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‡ÈnL 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»

  

בשביעית,  האר שתוציא  מה  כל להשמיט "מצות־עשה 

המצוות  ובספר ונטשתה ". תשמטנה  והשביעית שנאמר
כי שתצמח ". מה  כל להפקיר "שציונו  כתב : קלד ) (מ "ע 
האר שתוציא  מה  כל להשמיט החיוב   " הרמב לדעת
דמלכא ", "אפקעתא  ולא  הקרקע  בעל על הוא  בשביעית
למי ונפק "מ  בשמיטה . שדהו  את הפקירה  שהתורה  היינו 
דמלכא " "אפקעתא  הוא   א בשמיטה , שדהו  הפקיר שלא 
התורה  שהרי  הפירות ולקחת לשדהו  להיכנס  מותר
הרי הקרקע , בעל על חיוב  הוא   א אבל הפקר. עשאת
לשדהו , להיכנס  אסור עדיי המצוה  וביטל הפקיר לא   שא

הפקר. אינה  שהרי 
     

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 כי172)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 ˙ÈÚÈL 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  ואף ֿעלֿפי ֿכן הבית, בפני  שלא
באו  שלא לפי  מדרבנן, אלא נהגו לא עזרא בימי  שאפילו

ובפאתֿהשולחן. בכסף ֿמשנה וראה ישראל, לארץ  כולם

.ÂÎÏk176ÈÊk „Ú Ïa ÈÏBÚ Ba e˜ÈÊÁ‰L177eÒ‡  …∆∆¡ƒ≈»∆«¿ƒ»
ÔÈeÒ‡ Ba ÔÈÁÓBvL ÔÈÁÈÙq‰ ÏÎÂ ,‰„BÚa«¬»¿»«¿ƒƒ∆¿ƒ¬ƒ
ÌÈˆÓ ÈÏBÚ ‡l‡ Ba e˜ÈÊÁ‰ ‡lL ÏÎÂ .‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¿…∆…∆¡ƒ∆»≈ƒ¿«ƒ

‰p‰ „ÚÂ ÈÊkÓ ‡e‰L ,„Ïa178‰Ó‡ „ÚÂ179Û‡ , ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿««»»¿«¬»»«
‰„BÚa eÒ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ180ÔÈÁÈÙq‰  ˙ÈÚÈMa «ƒ∆»«¬»«¿ƒƒ«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÌÈzÓ Ba ÔÈÁÓBvL181‰Ó‡Óe ‰p‰Óe . ∆¿ƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈«»»≈¬»»
‰„BÚa zÓ  ‰‡Ï‰Â182.˙ÈÚÈMa »»¿»À»«¬»«¿ƒƒ
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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‡ÈeÒ183da ˙‚‰B ˙ÈÚÈL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»««ƒ∆≈¿ƒƒ∆∆»
‰Bz‰ ÔÓ184‰„BÚa ‰eÒ‡ ‰È‰zL ‰ÈÏÚ eÊb ,185 ƒ«»»¿»∆»∆ƒ¿∆¬»«¬»

È„k ,Ï‡OÈ ı‡k ˙ÈÚÈMa186ı‡ eÁÈpÈ ‡lL «¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆…«ƒ∆∆
‡BÓe ÔBnÚ Ï‡ .ÌL eÚwzLÈÂ eÎÏÈÂ Ï‡OÈƒ¿»≈¿≈¿¿ƒ¿«¿»¬»«»
˙BOÚÓa ˙BiÁ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚLÂ ÌÈˆÓeƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈«»¿««¿

Ì‰ÈcÓ187Ô‰a ˙‚‰B ˙ÈÚÈL ÔÈ‡ 188. ƒƒ¿≈∆≈¿ƒƒ∆∆»∆

בהלכות 183) וראה עקיבא, וכרבי  כחכמים ב , משנה שם
סוריא. היא איזו ט , הלכה שם בפני184)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, ירושלמי186)(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
לא  כנ"ל, שם, ישתקעו שמא הוא שהחשש בשביעית

לארץ , חוץ  מכלל שיצאה בסוריא, אלא אף ֿעלֿפיחששו
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

.ÁÎÔci‰ Ú189da ˙‚‰B ˙ÈÚÈL  ≈∆««¿≈¿ƒƒ∆∆»
Ì‰ÈcÓ190ÔÈzÓ  Ôci‰ ÚÂ ‡ÈeÒ ÈÁÈÙÒe . ƒƒ¿≈∆¿ƒ≈¿»¿≈∆««¿≈À»ƒ

Ï‡OÈ ı‡Ó ÔÈeÓÁ el‡ ˙Bˆ‡ eÈ‰È ‡Ï ;‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»…ƒ¿¬»≈¬ƒ≈∆∆ƒ¿»≈
ÌÈˆÓ 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 ÌÈÎBk „BÚ192 ≈»ƒ∆»»«¿«¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÈzÓ ‰È˙Bt  ˙ÈÚÈMa dÚÊe193eÊ‚ ‡lL ;ÏÚ ¿»»«¿ƒƒ≈∆»À»ƒ∆…»¿«

‰Ú ÈBÚ ÈtÓ ‡l‡ ÔÈÁÈÙq‰194È„BÚ‰Â , «¿ƒƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈»¿»¿≈
.Ì‰ÈÏÚ Ê‚pL È„k ˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ÔÈeˆÓ ÔÈ‡ ÌÈÎBk»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
 ֿ כסף  – 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˙BÈÚ195ÙqÏ ˙BÎeÓq‰ Ï‡OÈ ı‡196 «»∆∆ƒ¿»≈«¿«¿»
È„BÚ eˆeÙÈ ‡lL È„k ,ÔÓ‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÈLBÓƒƒ¬≈∆∆¡»¿≈∆…»¿≈

˙ÈÚÈL ˙Bt efÈÂ ÌÈÎBk197. »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

   1 
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

.‡˙ÈÚÈL ˙Bt2‰ÎÈÒÏe ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ez3 ≈¿ƒƒƒ¿«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰ÚÈˆÏÂ p‰ ˙˜Ï„‰Ïe4: ¿«¿»««≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ«¿»»¿

‰È‰z5.Úˆ 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‡Ï6BkcL c «¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈«∆¡…»»∆«¿
˙BzLÏÂ ,ÏÎ‡Ï7‰Óez ÔÈ„k ,˙BzLÏ BkcL 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˙iaÓ ˙Bt ‰pLÈ ‡ÏÂ¿…¿«∆≈ƒ¿ƒ»»¿∆∆∆≈¿«∆
ÈL OÚÓe ‰Óe˙a10c .11 ÈÁ ÏÎ‡Ï BkcL ƒ¿»«¬≈≈ƒ»»∆«¿≈»≈«

 ÏMÓ ÏÎ‡‰Ï BkcL „Â ,ÏMÓ 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 ÏÈLz 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,
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כנ"ל. מברייתם, וראה 13)שביעית ה"א. שם 'ירושלמי '
הי "א. בסוף  ה"ב .14)להלן שם בהל'15)'ירושלמי '

 ֿ אף ֿעל 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

.„ÔÈÏMÓ ÔÈ‡Â16,‰Óez ÔÓLa ˙ÈÚÈL ÏL ˜È ¿≈¿«¿ƒ»»∆¿ƒƒ¿∆∆¿»
ÏeÒt È„ÈÏ ep‡ÈÈ ‡lL17ÏMa Ì‡Â .18BÏÎ‡Â ËÚÓ ∆…¿ƒ∆ƒ≈¿¿ƒƒ≈¿««¬»

Ï ‡BÏ 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 ' ואף ֿעלֿפי  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  (כסף ֿמשנה), 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  (כסף ֿמשנה).

.‰˙Bt19ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡  Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ≈«¿À»ƒ¿«¬«»»≈«¬ƒƒ
‰ÈÏ‡Ó ‰Ó‰a‰ ‰ÎÏ‰ .˙BÙBÚÏÂ ‰iÁÏ ‰Ó‰aÏ Ô˙B‡»«¿≈»««»¿»»¿»«¿≈»≈≈∆»
;dÈÊÁ‰Ï B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ‰ÏÎ‡Â ‰‡z‰ ˙Á˙Ï¿«««¿≈»¿»¿»≈¿«¿ƒ¿«¬ƒ»
ÏÎ ‰È‰z Eˆ‡a L‡ ‰iÁÏÂ EzÓ‰ÏÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆¿¿¿««»¬∆¿«¿∆ƒ¿∆»

d˙‡ez20.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 BkcL c ¿ƒ»≈«»»»∆«¿»…»
ÌhÙÈ ‡ÏÂ .ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ Ï‡ ,ıÓÁÂ ÔÈÈ22˙‡ «ƒ»…∆¬»»∆«∆∆¿…¿«≈∆

CeÒÈ ‡ÏÂ .ÔÓM‰23ıÁna24ıeÁaÓ ‡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‡  ˙ÈÚÈL ÏL27epz Ba ∆∆∆¿ƒƒ≈¿ƒ«
B˙B‡ ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÏcÒÂ ÏÚÓ Ba ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÌÈÈÎÂ¿ƒ«ƒ¿≈»ƒƒ¿»¿«¿»¿≈»ƒ

˙B‡ÓË ÌÈ„Èa28ÏÙ .29BÙLÙLÓ  BOa ÏÚ30 ¿»«ƒ¿≈»««¿»¿«¿¿

ÏÚn‰ CB˙a BÏ‚ CeÒÈ ‡ÏÂ .˙B‡ÓË ÌÈ„Èa31Ï‡ , ¿»«ƒ¿≈¿…»«¿¿«ƒ¿»¬»
ÏÚ ÏbÚ˙Óe BÙeb CÒÂ .ÏÚn‰ LBÏÂ BÏ‚ ‡e‰ CÒ»«¿¿≈«ƒ¿»¿»ƒ¿«≈«

‡ÈÏË˜ 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 בקונטרס ֿאחרון וראה כך. כל החמירו

שם.29) מפני30)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 ואף ֿעלֿפי 
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∆«≈¿∆∆
BÎÓ .BÓˆÚ ˙ÈÚÈL33Ba Á˜ÏÂ34B‡ Á‡ ÔÓL ¿ƒƒ«¿¿»¿»«∆∆«≈

ÛÈÏÁ‰L35;‰˜Ï„‰a ÌÈeÒ‡ Ì‰ÈL  ÔÓLa ÔÓL ∆∆¡ƒ∆∆¿∆∆¿≈∆¬ƒ¿«¿»»
˙ÈÚÈL 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
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קמג                 
         

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

.ËÌÈc ?„ˆÈk ‰ÚÈˆÏ39Û‡ ,Ô‰a ÚaˆÏ ÔkcL ƒ¿ƒ»≈«¿»ƒ∆«¿»ƒ¿…«»∆«
Ì„‡Ï Ô‰a ÔÈÚBˆ  Ì„‡ ÈÏÎ‡Ó Ô‰L Èt ÏÚ40Ï‡ . «ƒ∆≈««¿≈»»¿ƒ»∆¿»»¬»

ÈÏÎ‡Ó elÙ‡ ,˙ÈÚÈL ˙BtÓ ‰Ó‰aÏ ÔÈÚBˆ ÔÈ‡≈¿ƒ«¿≈»ƒ≈¿ƒƒ¬ƒ««¿≈
ÈÚˆ ÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈL ˙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 ואף ֿעלֿפי  בהמה, לצבעי 
(כסף ֿמשנה). בהי "א כדלהלן בהמה, אוכלי  על אף  שביעית

.ÈÌÈÒeaÎ ÈÈÓ42Ï‰‡Â ˙ÈBa ÔB‚k ,43˙M„˜  ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿»»¿À«
˙ÈÚÈL44:Ó‡pL ;Ô‰a ÔÈÒaÎÓe Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ¿ƒƒ»»¬≈∆¿«¿ƒ»∆∆∆¡«

È‰ÂÌÎÈÎˆ ÏÎÏ  ÌÎÏ ı‡‰ ˙aL ‰˙45ÔÈ‡ Ï‡ . ¿»¿»««»»∆»∆¿»»¿≈∆¬»≈
ÔÈÒaÎÓ46ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,˙ÈÚÈL ˙BÙa47Ì‰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.‰ÒÈÎÏ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ»

להלן.42) וראה לאכילה. ראויים ואינם בהם, שמכבסים
(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 כתבי ֿיד, 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 :˙ÈÚÈL ˙BÙa eÓ‡ ¿»»»¿¿≈¿ƒƒ…∆
ÌÈÚÂ 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¿»»∆∆¡«»∆¿»¿»…

‰‡eÙÏ ‡ÏÂ ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ „ÁÈÓ ‡e‰L52ÏÎÂ . ∆¿À»»∆ƒ¿∆¿»¿»¿…ƒ¿»¿…
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L53ÔÈc„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‰  ˙ÈBw‰Â BÊ‡‰Â ‰‡Èq‰ ÔB‚k¿«ƒ»¿»≈¿«»ƒ¬≈»
ÌÈˆÚk ‡e‰ È‰  ÌÈˆÚÏ ÂÈÏÚ LÁ :BzLÁÓa58; ¿«¬«¿»«»»¿≈ƒ¬≈»≈ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï59˙BÙk ‡e‰ È‰ 60Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ . «¬ƒ»¬≈«≈¿«¬«»»
,Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÈÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B  ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏe¿«¬«¿≈»¿ƒ»»À¿≈«¬«»»

‡Ó‚eÏÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡L61,‰Ó‰a ÏÎ‡Ó ÈÓÁÂ , ∆≈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

.ÈzÓ63kÓÏ64ÁwÏÂ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡Â Ì„‡ ÈÏÎ‡ À»ƒ¿…»¿≈»»¿»¿≈¿≈»¿ƒ«
ÁwÏ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ÔÈÎBÓ ÔÈ‡ Ï‡ ;Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ì‰a»∆»¿≈»»¬»≈¿ƒ»¿≈¿≈»ƒ«

˙Á‡ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ Ì‰a65ÔÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , »∆»¿≈¿≈»«∆∆¿≈»ƒ«∆≈
Ì‡Â .‰Ó‰a ÈÏÎ‡ Ì‰a ÁwÏ Ì„‡ ÈÏÎ‡ ÔÈÎBÓ¿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˙Bt68ı‡‰Ó Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL ≈¿ƒƒ≈ƒƒ»≈»»∆
‡ÈeÒÏ elÙ‡Â ,ı‡Ï ‰ˆeÁÏ69ÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡Â .ÔÈ70 ¿»»»∆«¬ƒ¿¿»¿≈«¬ƒƒ

ÌÈÎBk „BÚÏ ‡Ï Ô˙B‡71ÈÎOÏ ‡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˙Bt «¬ƒƒ«¬ƒƒ∆»«¿«¿»≈

˙ÈÚÈL76. ¿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
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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˙ÈÚÈL ˙Bt ‰M‡Ï ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa78, ≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ
˙Bf Ï‡ ;˙ÈÚÈL ˙BtÓ 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 עלֿידי ֿזה מעצמו משתלם החוב  אלא החוב ,
בעצמה.

.ÂËÔÈÙÒB‡ ÔÈ‡81Òa Ô‰Lk ˙ÈÚÈL ˙Bt82; ≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆≈…∆
eÏÎ‡z :Ó‡pL83„Ú ˙ÏÎ‡ dÈ‡  d˙‡ez ˙‡ ∆∆¡«…¿∆¿»»≈»∆¡∆∆«
‰‡ez ‰OÚzL84‰„Oa ËÚÓ Ô‰Ó ÏÎB‡ Ï‡ .85 ∆≈»∆¿»¬»≈≈∆¿««»∆

ÔÈbt Ì‰Lk86C„k ,87.ÚeL ÈL ‡La ÏÎB‡L ¿∆≈«ƒ¿∆∆∆≈ƒ¿»¿≈»«
˙BÚÏ eÚÈbiL „Ú B˙Èa CB˙a ÏÎ‡Ï ÒÈÎÈ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ∆¡…¿≈«∆«ƒ¿«

˙BOÚn‰88. «««¿

ה"י .81) שם המעשרות,82)'ספרא' לעונת שהגיעו לפני 
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‡‰ ˙Bt ÏÎ‡Ï zÓ ‰È‰È ≈≈»«ƒ¿∆À»∆¡…≈»ƒ»«»∆
?˙ÈÚÈMa90eÁÈÊiMÓ  ÌÈ‡z ÏL ÔÈbt‰91ÏÎB‡ «¿ƒƒ««ƒ∆¿≈ƒƒ∆«¿ƒ≈

Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„Oa Bzt Ô‰a92Òa‰ .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
.˙BOÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ È‰L ,B˙ÈÏ¿≈∆¬≈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

.ÊÈzÓ101Ì„˜ ˙ÈÚÈMa ÌÈˆÚÏ ˙BÏÈ‡ ı˜Ï À»»…ƒ»¿≈ƒ«¿ƒƒ…∆
Èt Ô‰a ‰È‰iL102ÏÈÁ˙iMÓ Ï‡ .103 Èt ˙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 ˙Bt ¿»¿»¿…¿«¿ƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ

‡ÈˆB‰ È‰L ;B˙B‡ ı˜Ï zÓ  ˙BOÚn‰ ˙BÚÏ¿««««¿À»»…∆¬≈ƒ
.epnÓ ˙ÈÚÈL ÔÈc ÏËe ,ÂÈ˙Bt≈»»«ƒ¿ƒƒƒ∆

בשביעית.101) המשנה מן להלן שכתב  ממה משמע  כן
כשדמי102) 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?˙ÈÚÈMa ÔÏÈ‡‰ ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡107 ≈≈»«≈¿ƒ»ƒ»«¿ƒƒ
eÏLÏLiMÓ  ÔÈeÁ‰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
Èt „ÒÙ‰ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈMa113ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒƒƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ¿ƒ≈

Ôkc114ıÈˆÈL ‡l‡ ÌÈÓz ˙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 שהרי113)"תמרים

לגדול. רבי114)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 ,˙ÈÚÈL ÏL L˜Â Ôz ÔÈÙBO ≈¿ƒ∆∆»«∆¿ƒƒƒ¿≈
‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡ ‡e‰L118Ï‡ .119˙Ù‚a ÔÈ˜ÈqÓ ∆»¿«¬«¿≈»¬»«ƒƒ¿∆∆

˙ÈÚÈL ÏL ÔÈbÊe120. ¿«ƒ∆¿ƒƒ

בתבן 117) ושורפין נהנין מאימתי  מ "ז: פ "ט  בשביעית
הכ"ג), להלן (ראה שניה רביעה משתרד שביעית, של ובקש
(כסף ֿמשנה). 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
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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

.ÎıÁÓ121‰˜q‰L122 ˙ÈÚÈL ÏL L˜e Ô˙a ∆¿»∆À¿»¿∆∆¿«∆¿ƒƒ
da ıÁÏ zÓ123ÎOa124 ‡e‰ eLÁ Ì„‡ Ì‡Â . À»ƒ¿…»¿»»¿ƒ»»»

ÌÈÁ‡ ÌÈc da e˜ÈqÈ ‡nL ;eÒ‡125È„k BÏÈLa »∆»«ƒ»¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ¿≈
.˙ÈÚÈL ˙Bt 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,
(כסף ֿמשנה). כנ"ל שביעית, של בדיעבד.123)וקש

שישרפו  לחשוש ואין (שם), והקש התבן נשרפו כבר שהרי 
שמותר 124)עוד. וכלֿשכן כסחורה, שנראה אף ֿעלֿפי 

מן  בשכר, אפילו שמדובר כן ולמד ראב "ד. ועי ' בחינם,
ומסתבר  וכו', יסיקו שמא חשוב , אדם שאסרו הסיפא,

קורקוס ). (ר"י  כן יעשו לא אוכלי125)שבחינם כלומר,
לאדם  מלוגמא לעשות מותר בהמה מאוכלי  אבל אדם.

שווה. וביעורו הנאתו זה והרי  הי "א), (למעלה

.‡ÎÌÈfÏ ‰Óe˙a ÔÈznL ÔÈÈÚb‰Â ÔÈtÏw‰126 «¿ƒƒ¿««¿ƒƒ∆À»ƒƒ¿»«»ƒ
,ÌÈˆÚk Ô‰ È‰Â ,Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈL ˙M„˜ ÔÈ‡ ≈¿À«¿ƒƒ»»¬≈∆«¬≈≈¿≈ƒ

‰ÚÈˆÏ ÔÈÈe‡ Ôk Ì‡ ‡l‡127Bw‰Â .128˙M„˜  ∆»ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿À«
.ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈL¿ƒƒ»»»»

ה"י ֿיא.126) תרומות מהל' בפי "א תוספתא 127)ראה
לאבדם  אסור לצביעה, ראויים שהם שכיון הט "ז. שם
ב 'תוספתא  וראה בהם. להסיק  שרגילים אף ֿעלֿפי  בהסקה

ראש 128)כפשוטה'. והוא ה"ו. סוף  פ "ד שם 'ירושלמי '
מהל' ופ "ח  לו. (ברכות אותו אוכלים רך וכשהוא הדקל,

ה"ו). ברכות

.ÎBv‰129CB˙Ï Ô˙BÂ ˙ÈÚÈL ÏL ÔÈÏz «≈¿»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿
ÏÈLz‰130ÏÎÏ ÔÈzÓ el‡ È‰  ÔÓÚË ÏËa Ì‡ : ««¿ƒƒ»««¿»¬≈≈À»ƒ¿»

c131˙M„˜a Ì‰ ÔÈ„Ú  ÌÚË Ô‰a ‡L Ì‡Â ; »»¿ƒƒ¿«»∆««¬«ƒ≈ƒ¿À«
.˙ÈÚÈL¿ƒƒ

ה"ז.129) שם, ונתנו 130)תוספתא בשקיק  צררו כלומר,
התבשיל. כעצים.131)לתוך הם שהרי 

.‚ÎÔÈ‡132CB˙Ï ‡Ï ˙ÈÚÈL ÏL L˜Â Ôz ÔÈ˙B ≈¿ƒ∆∆»«∆¿ƒƒ…¿
ËÈh‰ CB˙Ï ‡ÏÂ k‰133Ô˙ Ì‡Â .134‰Ê È‰  ««¿…¿«ƒ¿ƒ»«¬≈∆

ÚÓk135epz .136e‰e˜Èq‰L137ÏL L˜e Ô˙a ƒ¿…»«∆ƒƒ¿∆∆¿«∆
ÔˆeÈ  ˙ÈÚÈL138„zMÓe .139È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ ¿ƒƒ«ƒ∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»¿»≈

ÔÈÙBOÂ ÔÈ‰ ˙ÈÚÈL140.˙ÈÚÈL ÏL Lwe Ôza ¿ƒƒ∆¡ƒ¿¿ƒ«∆∆¿«∆¿ƒƒ

הי "ח .132) פ "ה שם, ראוי133)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 ֿ 135)בעצמו על ובטל

התירו  לא וב 'ירושלמי ' בהמה. מאכל מלהיות ידי ֿזה
פסק  ורבינו בטיט , וגבל הכר גבי  על ישן אלאֿאםֿכן

(רדב "ז). כן התנו שלא הנ"ל, תוספתא 136)כתוספתא
הי "ט . לעשות 137)שם, אסור לכתחילה שהרי  בדיעבד,

בהי "ט . כנ"ל כיון 138)כן, לחם, בו יאפו ולא כלומר,

שלא  לחם, בו ואפו עברו שאם ונראה באיסור. שהסיקוהו
לרחוץ  מותר זה ומטעם לאכלו. ומותר כך, כל קנסוהו
שחממו  שהמים ה"כ), (למעלה באיסור שהוסק  במרחץ 
משנה'. 'כסף  ועי ' בתנור. שנאפה כלחם הם הרי  אותם

מ "ז.139) פ "ט  שנייה,140)שביעית רביעה שמשירדה
מהשנה  וקש ותבן הבהמות, לאכילת חדשים זרעים צמחו
קדושתם  ובטלה בהמה למאכל עומדים אינם שוב  הקודמת
מה  שתסרח  "מכיון אמרו: שם וב 'ירושלמי ' שמח '). ('אור

שבבית". מה הותר שבשדה,

ה'תשע"ט  שבט  י"ז רביעי יום 

   1 
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

.‡˙ÈÚÈL ˙BÙa ‰BÁÒ ÔÈOBÚ ÔÈ‡2‰ˆ Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»
ÎBÓ  ˙ÈÚÈL ˙BtÓ ËÚÓ kÓÏ3ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â . ƒ¿…¿«ƒ≈¿ƒƒ≈¿»«»ƒ

˙ÈÚÈL ˙BÙk Ô‰ È‰4ÏÎ‡Ó Ô‰a Á˜lÈÂ ,5ÏÎ‡ÈÂ ¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ»«»∆«¬»¿≈»≈
˙ÈÚÈL ˙M„˜a6‡e‰ È‰ kÓp‰ Èt‰ 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˜È8ÎBÓe9ÚaˆÈ ‡ÏÂ . …ƒ¿∆≈««¿»∆≈¿…ƒ¿«
˙ÈÚÈL ÈtÏwÓ10‰BÁÒ ‰OBÚ ‰fL ÈtÓ ,ÎOa ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆∆∆¿»

zÓ  È˙B‰Â ÏÎ‡Ï ˙B˜È Á˜Ï .˙ÈÚÈL ˙BÙa¿≈¿ƒƒ»«¿»∆¡…¿ƒÀ»
˙Bn‰ kÓÏ11ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚÈL ÌÈÓc‰Â , ƒ¿…«»¿«»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ≈
BÓˆÚÏ ˙B˜È12Ba Ô‰Ó Á˜ÏÂ13 ÎÓe Bza Ôa B‡ ¿»¿«¿¿»«≈∆¿∆ƒ»«

zÓ ‰Ê È‰14.˙ÈÚÈL 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
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קמו                
         

.‚ÔÈÎBnLk15Ô˙B‡ ÔÈÎBÓ ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL ˙Bt ¿∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈¿ƒ»
‰È‰È ‡lL È„k ,ÔÈÓa ‡ÏÂ Ï˜LÓa ‡ÏÂ ‰cÓa ‡Ï16 …¿ƒ»¿…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆

Ma ˙Bt ÁBÒkÎBnL 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 ÔkcL ÌÈc ¿≈¿»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 Ôkc 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 ˙Bt≈»»»∆∆ƒ¿¿»»∆…ƒ¿
˙BÙk ‡l‡ ,ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓa ÌÈkÓƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿≈

‰ÒÎ‡ ı‡‰23ı‡Ï ‰ˆeÁÓ Ì‰L ÔÈk 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 ˙ÈÚÈMa ÓÁ…∆«¿ƒƒƒ¿∆¿≈∆«∆∆«∆¿≈
;ÂÈzÁz ÌÈÓc‰ eOÙzÈÂ ÔÈlÁÏ Lc˜‰ ‡ˆÈ »»∆¿≈¿Àƒ¿ƒ»¿«»ƒ«¿»
 ˙ÈÚÈL ˙Bt ÎBn‰ ‡l‡ ,Ôk dÈ‡ ˙ÈÚÈM‰Â¿«¿ƒƒ≈»≈∆»«≈≈¿ƒƒ
ÔÓˆÚ ˙Bt‰Â ,˙ÈÚÈL ˙BÙk eOÚÈÂ ÌÈÓc‰ eOÙzÈƒ»¿«»ƒ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿«≈«¿»

ÌÈL ‡L ˙BÙk eOÚÂ eÏlÁ˙ ‡Ï24:da Ó‡pL . …ƒ¿«¿¿«¬¿≈¿»»ƒ∆∆¡«»
L„˜ ˙‡˜pL ÈÙÏe ;ÌÏBÚÏ ‡‰z d˙ÈÂ‰a  ‰È‰zƒ¿∆«¬»»»¿≈¿»¿ƒ∆ƒ¿≈…∆
Ot˙ ÔBÁ‡‰ :ÓB‡ ˙‡ˆÓ .‰ÈÓc ˙OÙBz ∆∆»∆»ƒ¿≈»≈»«¬ƒ¿»

.‰È‰L BÓk ‡e‰ BÓˆÚ Èt‰Â ,˙ÈÚÈMa«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿¿∆»»

השנים.24) שאר של כפירות חולין נעשו לא כלומר,

.Ê Oa Ô‰ÈÓ„ B‡ ˙ÈÚÈL ˙BÙa Á˜Ï ?„ˆÈk≈«»«¿≈¿ƒƒƒ¿≈∆»»
˙Bt‰ Ô˙B‡k Oa‰ ‰OÚ25˙BÙk BÏÎB‡Â , «¬»«»»¿»«≈¿¿¿≈

.˙ÈÚÈM‰ eÚa ˙ÚLa Ô˙B‡ ÚÏ CÈˆÂ ,˙ÈÚÈL¿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 Lc ÂÈÓ„a B‡ ÔÓMa Á˜Ï .ÔÓL Ot˙Â »ƒ¿ƒ¿«∆∆»««∆∆¿»»¿«

˙Bt‰ ÚÏ CÈˆÂ .Lc Ot˙Â ÔÓL ‡ˆÈ»»∆∆¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿«≈«≈
ÔÈÚnL C„k ,ÔBÁ‡‰ Lc‰ ÌÚ ˙BBL‡‰»ƒƒ«¿«»«¬¿∆∆∆¿«¬ƒ

‡ÏÂ ‡Ó‚eÏÓ Ì‰ÈMÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .˙ÈÚÈL ˙Bt≈¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿¿»¿…
.˙ÈÚÈL ˙Bt ‡Lk ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ«¿ƒƒ»ƒ¿»≈¿ƒƒ

כדמיהם.25) דמיהם.27)לחולין.26)או או

.Á˙ÈÚÈL ÔÈ‡28ÁwÓ Cc ÏÚ ‡l‡ ˙ÏlÁ˙Ó29. ≈¿ƒƒƒ¿«∆∆∆»«∆∆ƒ»
ÈÙa Ï‡ ;ÔBL‡ ÈÙa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¬»ƒ¿ƒ

ÈL30.ÏelÁ Cc ÔÈa ÁwÓ Cc 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‰ Èt 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˙ÈÚÈL ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ƒ«≈≈∆¬»ƒ¿≈»ƒ«¿ƒƒ
dÓˆÚ34ÌÈËeÁM‰ ÏÚ ˙Bt‰ 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

.ÈBÁ‰ ˙‡ Ì‰Ó ÔÈÚBt ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL ÈÓc36ÔÈ‡Â , ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆«¿≈
Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ,˙eÈLBL Ô‰a ÔÈOBÚƒ»∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆

ÔÈÏeÓ‚z37˙Èa ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô‰Ó ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡Â , «¿ƒ¿≈¿ƒ≈∆¿»»«¬ƒƒ¿≈
˙Òk‰38˙eÏÈÓb ÏL ÌÈc Ô‰Ó ÔÈÁlLÓ Ï‡ ; «¿∆∆¬»¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ∆¿ƒ

ÚÈ„B‰Ï CÈˆÂ .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‡ÈÓ ÔÈ‡Â .ÈL OÚÓa ‰OBÚL C„k ,Ôc‚k¿∆¿»¿∆∆∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈¿ƒƒ
ÌÈÊ Èp˜ Ô‰Ó41.˙BÓL‡Â ˙B‡hÁÂ ˙B„ÏBÈÂ ˙BÊÂ ≈∆ƒ≈»ƒ¿»¿¿¿«»«¬»

Ôc‚k ÏÎ‡È  ‡È‰ Ì‡Â42˙BBÚÂ ÌÈÏk ÌÈÎÒ ÔÈ‡Â . ¿ƒ≈ƒ…«¿∆¿»¿≈»ƒ≈ƒ¿
˙ÈÚÈL 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
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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‡ ˙ÈÚÈL ˙BtÓ47. 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»»
˙ÈÚÈL ÈÓ„k BÈ‡Â ,zÓ BÎO  ÌBi‰49‡l‡ , «¿»À»¿≈ƒ¿≈¿ƒƒ∆»

‰ˆiM ‰Ó ÏÎa B‡ÈˆBÓ50˙BÈ‰Ï ÏÚBt‰ eÒ˜ ‡ÏÂ . ƒ¿»«∆ƒ¿∆¿…»¿«≈ƒ¿
˙ÈÚÈL ÈÓ„k BÎO51Ba ÈÏ ËwÏ :BÏ Ó‡ Ì‡Â .52 ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ»««≈ƒ

˙ÈÚÈL ÈÓ„k ‰Ê È‰  ˜È ÌBi‰53B‡ÈˆBÓ BÈ‡Â , «»»¬≈∆ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ
.˙ÈÚÈL ˙BÙk ‰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

לי53)באיסר.52)הסמוכה. תן לו כאומר זה "שהרי 
שביעית". פירות כמוכר זה והרי  ירק , זה בדינר

.‚È˙Î‡ÏÓ ˙ÈÚÈL ˙BÙa ÌÈOBÚ‰ ÌÈnÁ‰««»ƒ»ƒ¿≈¿ƒƒ¿∆∆
È‡cÓ ˙BÈ e‡È‰L ÔB‚k ,‰eÒ‡‰ ˙ÈÚÈL54È‰  ¿ƒƒ»¬»¿∆≈ƒ≈ƒ«¬≈

˙ÈÚÈL ÈÓ„k ÔÎO55ÈtÓe .Ì‰Ï Ò˜ ‰Ê „Â . ¿»»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»∆¿»»∆ƒ¿≈
?ÏÚBt‰ ÎOa eÒ˜ ‡ÏÂ ÌÈnÁ‰ ÎOa eÒ˜ ‰Ó»»¿ƒ¿«««»ƒ¿…»¿ƒ¿««≈

ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,Ba eÒ˜ ‡Ï ËÚÓ BÎOL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆¿»¿«…»¿ƒ¿≈«»

יין.54) כדי  עשר וחמשה שמן כדי  מחמשה יותר כלומר,
לי55) ולקטו פלוני  סך לכם הא להם: אמר אפילו כלומר,

כדמי שכרו אין פועל אצל שכזה שבאופן היום, ירק 
כדי56)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˙BÙk ‡e‰ È‰ kk‰ B˙B‡Â ,zÓ ‰Ê È‰ ¬≈∆À»¿«ƒ»¬≈¿≈
˙ÈÚÈL59Ì˙Ò epnÓ Á˜Ï Ì‡Â .60BÏ ÌlLÈ ‡Ï  ¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆¿»…¿«≈

˙ÈÚÈL ÈÓcÓ61Ô‰Ó BÁ ÔÈÚBt ÔÈ‡L ,62. ƒ¿≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ≈∆

בפירות 57) שאפילו "ירקות", כתב  וכאן שביעית. של
מותר. עצמם, חליפי59)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 ˙ÈÚÈL ˙Bt ÔÈÏÎB‡63‰BËa ‡lLÂ64. ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»¿∆…¿»
‰OÚL BÓk ˙ÈÚÈL ˙Bt BÏ ÔziL ?„ˆÈk ‰BËa¿»≈«∆ƒ≈≈¿ƒƒ¿∆»»

Ô˙pL ‰BË BnÚÈÓk ÏÎ‡Ï B˙p‚Ï BÒÈÎiL B‡ ,BÏ ƒ»∆»«∆«¿ƒ¿ƒ»∆¡…¿ƒ
˙ÈÚÈL ˙Bt BÏ e˙pL ÈÓe .‰BË BÏ ‰OÚL∆»»»ƒ∆»¿≈¿ƒƒ

‰MÈa BÏ eÏÙpL B‡ ‰zÓa65ÌÏÎB‡ ‰Ê È‰  ¿«»»∆»¿ƒÀ»¬≈∆¿»
ÔÓ BÓˆÚa ‡e‰ Ô˙B‡ ÛÒB‡L ˙Bt 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

   1 
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

.‡˙Bt2ÔÓÊ Ïk ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL ≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆»»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡L3EzÓ‰ÏÂ :Ó‡pL .‰„Oa ÈeˆÓ ∆«ƒ»«»∆∆∆¡«¿ƒ¿∆¿¿

Ïk ;ÏÎ‡Ï d˙‡ez ÏÎ ‰È‰z Eˆ‡a L‡ ‰iÁÏÂ¿««»¬∆¿«¿∆ƒ¿∆»¿»»∆¡…»
ÏÎB‡ ‰z‡  ‰„O‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈnÓ ˙ÏÎB‡ ‰iÁL ÔÓÊ4 ¿«∆«»∆∆ƒƒ∆ƒ«»∆«»≈
ÚÏ iÁ  ‰„O‰ ÔÓ ‰iÁÏ ‰Ïk ;˙ÈaaM ‰nÓƒ«∆««ƒ»»¿«»ƒ«»∆«»¿«≈

eÚa e‰ÊÂ .˙Èa‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡5.˙ÈÚÈL ˙Bt 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,
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קמח                
         

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  שאף ֿעלֿפי  (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 ואף ֿעלֿפי ֿכן 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 ˙ÈÚÈL ≈«¬≈∆»¿¿¿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‡ ÚÓ ‡l‡ ,˙ÈaaL Ô˙B‡Ó8. ≈»∆««ƒ∆»¿«≈»

מיובשות.6) שזמנם 7)תאנים יא, הלכה להלן ראה
הסמוכה.8)בחנוכה. כבהלכה

.‚eÈ‰9ÔÈaÓ ˙Bt BÏ10LÏL ÔBÊÓ Ô˜lÁÓ  »≈¿Àƒ¿«¿»¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ11eÚa‰ Á‡ ÏÎ‡Ï eÒ‡Â . ¿À¿»∆»¿∆»¿»∆¡…«««ƒ

ÌÈÈLÚÏ ÔÈa ÌÈiÚÏ ÔÈa12ÔÈÏÎB‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈»¬ƒƒ≈»¬ƒƒ¿ƒ…»»¿ƒ
L‡a ÛBO  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 ולפי ֿזה 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

בכסף ֿמשנה. וראה כפשוטה),

.„eÈ‰14ÔÓ ÌÈÚ‰ eÏÎÂ ,˙ÈÚÈL ÏL ÔÈ˜enˆ BÏ »ƒƒ∆¿ƒƒ¿»»¬»ƒƒ
˜Ù‰ Ô‰L ÌÈÒct‰Â ˙Bpb‰ ÔÓ ‰„O‰15ÏÚ Û‡ , «»∆ƒ«ƒ¿««¿≈ƒ∆≈∆¿≈««

ÈtBÈ‡  ˙BˆÁ‰ CB˙aL ÌÈÙba ÌÈÚ LÈ ÔÈ„ÚL ƒ∆¬«ƒ≈¬»ƒ«¿»ƒ∆¿«¬≈≈
ÈÙÏ ,ˆÁaL el‡ ÌÈÚ ÈtÓ ÔÈ˜env‰ ÔÓ ÏÎB‡≈ƒ«ƒƒƒ¿≈¬»ƒ≈∆∆»≈¿ƒ

‰iÁÏ ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡L16ÌÈL˜ ÌÈÚ LÈ Ì‡ Ï‡ .17 ∆≈»¿ƒ««»¬»ƒ≈¬»ƒ»ƒ
‰Ê È‰  ‰M‰ ÛBÒa ‡l‡ ÔÈÓ‚ ÔÈ‡L ,˙BÈa¿≈∆≈»ƒ¿»ƒ∆»¿«»»¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÏÈLa 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 ˙Bt ‰OBÚL20eÈ‰Â , ƒ»∆∆≈¿≈¿»ƒ«»»¿»
ÔÓÊ Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È‰  ˙BBL‡‰ ÂÈ˙BtÓ BÏƒ≈»»ƒ¬≈∆≈≈∆»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡Ó È‰L ;‰„Oa ˙BÈeˆÓ ˙BiL ˙BtL∆≈¿ƒ¿«»∆∆¬≈≈«ƒ

ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡  Â˙q‰ ˙Bt Ï‡ .‰„Oa21,ÔÏÈLa «»∆¬»≈«¿»≈¿ƒƒ¿ƒ»
.˙Á‡ ‰L ÏL ˙BÙÏ 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

.ÂLBk‰22ÌÈLk ‰LÏL23Ïk  ˙Á‡ ˙ÈÁa «≈¿»¿»ƒ¿»ƒ««…
˙ÈÁ‰ ÔÓ BÈÓ ÚÈ ‰„O‰ ÔÓ BÈÓ ‰ÏkL24Ì‡Â . ∆»»ƒƒ«»∆¿«≈ƒƒ∆»ƒ¿ƒ

ÏÈÁ˙‰25ÚÓk Ïk‰ È‰  da26ÌLÎe .27ÚnL ƒ¿ƒ»¬≈«…ƒ¿…»¿≈∆¿«≈
BÈ‡Â ,˙Èa‰ ÔÓ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ÚÓ Ck ,Ì„‡ ÈÏÎ‡»¿≈»»»¿«≈»¿≈¿≈»ƒ««ƒ¿≈
.‰„O‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡ ‰Ïk Ì‡ ‰Ó‰aÏ ÔÏÈÎ‡Ó«¬ƒ»«¿≈»ƒ»»«ƒƒ«»∆

ורבי22) 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 ואף ֿעלֿפי 
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
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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˙‡ ÔÈÚÓ Ck ,˙Bt‰ ˙‡ ÔÈÚnL ¿≈∆¿«¬ƒ∆«≈»¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰29˙ÈÚÈL 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.ÔÚÏ iÁ  »∆«»¿«¬»

ומאכל 28) אדם מאכל שהוא "כל א: משנה בפ "ז שם
ביעור  לו יש שביעית, ולדמיו שביעית לו יש וכו', בהמה

(כסף ֿמשנה). 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 ≈«∆∆»∆«¬»¿«¿»¿
„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»»»
Ôci‰ Ú .˙Á‡ ı‡  ˜ÓÚ‰Â ‰ÏÙM‰Â37,Blk ¿«¿≈»¿»≈∆∆∆««≈∆««¿≈À

Ìi‰ „Ú ÔBBÁ ˙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‡  ‡ÈË39 ¿∆¿»∆∆««¿¿ƒ¿»««¿««
daL ÔBÁ‡‰ ‰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 ˙Bt BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿∆∆¿»≈≈∆
‰„e‰È ı‡ ÏÎa ÔÈn‰ B˙B‡Ó LiL ÔÓÊ Ïk41dlk42. »¿«∆≈≈«ƒ¿»∆∆¿»À»

ÏÈÏb ˙Bt BÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ43.Ôci‰ 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 ˙BeLÁ Ôlk  el‡ ˙Bˆ‡ ¿»¬»≈À»¬¿∆∆
˙Á‡45ÔÈÏÎB‡Â .ÌÈÓzÏÂ ÌÈ˙ÈfÏÂ ÔÈeÁÏ46 ««∆»ƒ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿¿ƒ

ÚˆaL ÔBÁ‡‰ ‰ÏÎiL „Ú ÌÈÓza47‡e‰ È˙ÓÈ‡Â . «¿»ƒ«∆ƒ¿∆»«¬∆¿…«¿≈»«
ÌÈet‰ „Ú ?‰Ïk48˙ˆÚ‰ „Ú ÌÈ˙Èfa ÔÈÏÎB‡Â .49, »∆««ƒ¿¿ƒ«≈ƒ«»¬∆∆

ÌÈÚe50˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ÏL ÁÒt‰ „Ú 51, «¬»ƒ««∆«∆»≈¿ƒƒ
‰kÁ‰ „Ú  ˙B‚Bbe52. «¿»««¬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 אף ֿעלֿפי 
יוצאה  אחת שבארץ  חיה שאין שאף ֿעלֿפי  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 אף ֿעלֿפי  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: מוצאי52)שנכתבו של

כנ"ל. שביעית,

.ÈCÈÏBn‰53ÌB˜ÓÏ eÏkL ÌB˜nÓ ˙ÈÚÈL ˙Bt «ƒ≈¿ƒƒƒ»∆»¿»
iÁ  eÏkL ÌB˜ÓÏ eÏk ‡lL ÌB˜nÓ B‡ ,eÏk ‡lL∆…»ƒ»∆…»¿»∆»«»

ÚÏ54‡ˆiL ÌB˜Ó ÈÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ÈÙÏ , ¿«≈¿ƒ∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
ÌMÓ55ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó ÈÓÁÂ56˙BÙe .57ı‡‰ ƒ»¿À¿≈»∆»«¿»≈»»∆

‡ÏÂ ,ÔÓB˜Óa ÌÈÚa˙Ó  ı‡Ï ‰ˆeÁÏ e‡ˆiL∆»¿¿»»»∆ƒ¿«¬ƒƒ¿»¿…
.ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÌÈÚÈ«¬ƒ≈ƒ»¿»

נ:53) שם יהודה.54)משנה כרבי  ולא כתנאֿקמא שם,
לחזור.55) דעתו שאין מפני56)אף ֿעלֿפי  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 :˙ÈÚÈMa eÓ‡ ÏB„b ¿»»»¿«¿ƒƒ…∆«¬«
BÈ‡ Ì‡ ,ÔÈÚBv‰ ÔÈnÓ B‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ó B‡ Ì„‡»»«¬«¿≈»ƒƒ«¿ƒƒ≈
eÚaa iÁÂ ,˙ÈÚÈL ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ  ı‡a Ìi˜˙Óƒ¿«≈»»∆≈¿»»¿ƒƒ¿«»«ƒ
‰pcc‰ ÈÏÚÂ ‰ËBM‰ Ûel‰ ÈÏÚ ÔB‚k .ÂÈÓ„Â ‡e‰59 ¿»»¿¬≈««∆«¬≈««¿«»

ÔÈcc‰Â ÌÈÁBÁ‰ ÔB‚Îe ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÔÈLÏÚ‰Â¿»À¿ƒ≈…∆»»¿«ƒ¿««¿»ƒ
.ÔÈÚBv‰ 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 ˙ÈÚÈL BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚBv‰ ÔÈ ƒƒ«¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ¿»»
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È‰L ,Ì‰ÈÓ„Ï ‡ÏÂ eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL¿ƒƒ≈»∆ƒ¿…ƒ¿≈∆∆¬≈
ı‡a Ìi˜˙Ó61L‡ „Ú Ba ÔÈÚBˆÂ 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
כרבי62) 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‰ ,ÌÈÚBv‰ ÔÈnÓ BÈ‡Â ‰Ó‰a64 ¿≈»¿≈ƒƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈ƒ

eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï‡ ,˙ÈÚÈL 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‰ ÈwÚ 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 שהרי65)בהם

לבער  נצטוינו ולא בארצך", אשר ולחיה "ולבהמתך נאמר:
לבהמה. הראוי  את אבל 66)אלא ביעור, לענין זה וכל

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 ÔBn70ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜ ,BlL71 ¿ƒ≈ƒ¿«≈∆¿ƒ≈¡ƒ
ÔÈÈÚb‰Â72˙ÈÚÈL Ì‰ÈÓ„ÏÂ ˙ÈÚÈL Ì‰Ï LÈ 73, ¿««¿ƒƒ≈»∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ

eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï‡74ÌÈ„Ê ÈÏeÏ .Ì‰ÈÓ„Ï ‡ÏÂ75 ¬»≈»∆ƒ¿…ƒ¿≈∆¿≈¿»ƒ
˙ÈÚÈL Ì‰ÈÓ„ÏÂ Ì‰Ï LÈ  ÌÈeÁ‰Â76eÚe77. ¿∆»ƒ≈»∆¿ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ

‰Ëa‰Â ‰Ï‡‰ ÈÏeÏ78ÔÈ„Ë‡‰Â79Ô‰Ï LÈ  ¿≈»≈»¿«»¿»¿»¬»ƒ≈»∆
˙ÈÚÈL Ô‰ÈÓ„ÏÂ80Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï‡ ,81eÚa82Ï‡ ; ¿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
(כסף ֿמשנה). 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 כסף ֿמשנה ועיין אנשי ֿשם, 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 ÔÈLBÂ85ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÚ .86ÈÏÚÂ ÌÈ˜ ÈÏÚÂ ¿¿ƒ≈ƒ»≈∆¬≈≈ƒ«¬≈»ƒ«¬≈

.˙BÏÎÂ ˙BÏB ÔÈ‡L ÈÙÏ ,eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡  ÔÈeÁ»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‰È88ÌÈOÚ ¿«»«ƒ¿∆»»««¿«≈¬»ƒ
˜B˙n‰ LÈiL „Ú ?˙ÈÚÈMa ÔÈÁÏ89ÌÈOÚ a‚ÈÂ . «ƒ«¿ƒƒ«∆ƒ««»ƒ«≈¬»ƒ

˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ „zL „Ú  ÌÈLÈ90. ¿≈ƒ«∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ

שם.87) מלקט ,88)משנה נקרא הלחים העשבים "אוסף 
המשנה). (פירוש מגבב " נקרא היבשים פרי89)ואוסף 

בפ "ב  למעלה וראה נהור, סגי  בלשון מתוק  הנקרא מר,
יג. יא.90)הערה בהלכה למעלה ראה

.ÁÈÈ˙Ó „ÚÂ91˙BÒcta Òk‰Ï ÔÈzÓ ÌÈiÚ‰ eÈ‰È ¿«»«ƒ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»≈««¿≈
?˙ÈÚÈL ˙Bt ÛÒ‡Ï ˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa92„zL „Ú ¿»≈¿ƒƒ∆¡…≈¿ƒƒ«∆≈≈

‰iL ‰ÚÈ93. ¿ƒ»¿ƒ»

ז.91) משנה "עניים",92)שם לשון נקטו ואף ֿעלֿפי ֿכן
(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‰94Ùk‰Â95Ô‰ÈÓ„ÏÂ Ô‰Ï LÈ  ÌËl‰Â «∆∆¿«…∆¿«…∆≈»∆¿ƒ¿≈∆
˙ÈÚÈL96ÛËw‰ .97ÛO ‡e‰Â ,98˙BÏÈ‡‰Ó ‡ˆBi‰ ¿ƒƒ«¿»¿¿»«≈≈»ƒ»

ÌÈwÚ‰Óe ÌÈÏÚ‰ ÔÓ99˙ÈÚÈL BÏ ÔÈ‡ 100‡ˆBi‰Â . ƒ∆»ƒ≈»ƒ»ƒ≈¿ƒƒ¿«≈
.˙ÈÚÈL 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
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קני                 
         

בשרף  העלין, בשרף  שהמעמיד בפירוש שמעתי  יהושע , רבי 
פרי ". שהוא מפני  אסור הפגין בשרף  מותר, העיקרין

.ÎÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na101Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ««¬»¬»
 ÌÈwÚ‰ ÔÓe ÔÈÏÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Û‡ ,˜Ò ÔÏÈ‡a¿ƒ«¿»««≈ƒ∆»ƒƒ»ƒ»ƒ

Ô‰lL Ètk102.˙ÈÚÈL ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈÂ , «¿ƒ∆»∆¿≈¿»»¿ƒƒ

דרבי101) 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 

.‡ÎLBk‰103˙ÈÚÈL „Â104 ˙ÈML ÏL ÔÓMa «≈∆∆¿ƒƒ«∆∆∆ƒƒ
„e‰ ˙‡ ËwÏÈ105ÔÓM‰Â ,106zÓ107BLk .108ÔÓLa ¿«≈∆«∆∆¿«∆∆À»¿»¿∆∆

˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ÏL109ÔÓM‰ ÚÏ iÁ 110È‰L ; ∆»≈¿ƒƒ«»¿«≈«∆∆∆¬≈
‡e‰ LÈ „e‰111eÚaa 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:

אנשי ֿשם. בתוספות וראה ויש 111)עצמו. יושנו, מחמת
החדש. בשמן טעם לתת כשנתערב 112)בכוחו [המדובר

ואף ֿעלֿפי ֿכן  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,

.ÎÔÈeÁ113˙ÈML ÔÈÈa ÔLkL ˙ÈÚÈL ÏL114 »ƒ∆¿ƒƒ∆¿»»¿≈ƒƒ
˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ÔÈÈa B‡115È‰L ;ÔÈi‰ ÚÏ iÁ  ¿≈»≈¿ƒƒ«»¿«≈««ƒ∆¬≈

Ba ˙ÈÚÈL ˙Bt ÌÚË116ÏÏk‰ ‰Ê .117˙Bt : ««≈¿ƒƒ∆«¿»≈
ÏÎa  BÈÓa ÔÈÓ ,˙BÁ‡ ˙BÙa eÚ˙pL ˙ÈÚÈL¿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  אף ֿעלֿפי  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.

   1 
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

.‡˙ÈÚÈMa ı‡‰ „ÚÏ eÒ‡L C„k2eÒ‡ Ck , ¿∆∆∆»«¬…»»∆«¿ƒƒ»»
˜fÁÏ3d˙B‡ ÔÈ„BÚL Ï‡OÈ È„È4Ô‰Ï kÓÏ B‡ , ¿«≈¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ»ƒ¿…»∆

eÒ‡L ÈÙÏ ;‰„BÚ ÈÏk5‰Ú ÈBÚ 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˙ÈÚÈMa ÔÎÓÏ È‡M Ôn‡‰ ÔÈ‡L ÌÈÏk ¿≈≈ƒ∆≈»À»««¿»¿»«¿ƒƒ
„eLÁL ÈÓÏ8,‰ÈÏk ÏÎÂ ‰LÁÓ :˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ¿ƒ∆»««¿ƒƒ«¬≈»¿»≈∆»
‰Ên‰Â ÏÚ‰9˜c‰ÂBzÎ‡ÏnL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »…¿«ƒ¿∆¿«∆∆∆«¿»…∆¿«¿

BÎÓÏ eÒ‡  ˙ÈÚÈMa ‰eÒ‡L ‰Î‡ÏÓÏ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆ƒ¿»»∆¬»«¿ƒƒ»¿»¿
‰È‰˙Â ‰eÒ‡ ‰È‰zL LÙ‡L ‰Î‡ÏÓÏÂ ;„eLÁÏ¿»¿ƒ¿»»∆∆¿»∆ƒ¿∆¬»¿ƒ¿∆

BÎÓÏ 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
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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 ‡ÈÈÂ ≈∆»∆ƒƒ¿…¿«¿»ƒ«»¬»»

ËÚÓ14ÔÈˆBw‰ C„k ˆ˜È Ì‡Â ;zÓ ‰Ê È‰ 15 ¿«¬≈∆À»¿ƒƒ¿…¿∆∆«¿ƒ
e‰„O ˙Bt Ïk ‡ÈÈ 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»»
;˙ÈÚÈMa ‰eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓÏ ˙„ÁÈÓ BzÎ‡ÏnL∆¿«¿¿À∆∆ƒ¿»»»¬»«¿ƒƒ
‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BOÚÏ ˙ÈÚÈMa ‰wL LÙ‡ È‰L∆¬≈∆¿»∆»»«¿ƒƒ«¬¿»»

.˙ÈÚÈL Á‡Ï¿««¿ƒƒ

רשאי17) האומן שאין כלים "אלו ה"ג): (שם ב 'ירושלמי '
בני סתם =) סתמן השביעית, על לחשוד בשביעית, למוכרן
לענין  =) דתני  (ו)ממה מהו? לחשודים) ידועים שאינם אדם
אמרה  הדא מותר, ולהיתר לאיסור ה"ב ) למעלה ראה חשוד,

מותר". סתמן

.‰ˆBi‰18ÎBÓ19OÚ ‰MÓÁÂ ÔÓL Èck ‰MÓÁ «≈≈¬ƒ»«≈∆∆«¬ƒ»»»
ÔÈÈ Èck20ÌÈÎBk „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 ÌÈa24LLBÁ BÈ‡Â ,25‡nL «ƒ¿ƒ¿»≈¿»»»∆¿≈≈∆»

.ı‡Ï Ì‡ÈÈ¿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

.ÂÎBÓe26È‰L ,˙ÈÚÈMa ˙LBÁ ‰t „eLÁÏ ≈¿»»»∆∆«¿ƒƒ∆¬≈
ÎBÓe .dËÁLÏ LÙ‡27È‰L ,e‰„O BÏ28LÙ‡ ∆¿»¿»√»≈»≈∆¬≈∆¿»

Ï‡ .dÈBiL29ÔÏÈ‡‰ ‰„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∆≈«
Ôb BÏ LiL33CB˙a da „cÓiL LÙ‡ È‰L , ∆≈…∆∆¬≈∆¿»∆ƒ¿…»¿

B˙Èa34ËBÙe .35Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚÓ BÏ ≈≈»««ƒ∆≈«
ÌÈÏÚBt BÏ LiL36ÌÈeÒ‡  LeÙa 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,
כדי33) 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‰ dzÁÏ ‰M‡ ¿≈«¿∆∆ƒ»«¬∆¿»«¬»«
‰Ù ˙ÈÚÈM‰39‰Îe40ep˙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 ואף ֿעלֿפי  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  שוודאי42)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 ˙ÈÚÈMa ÌÈÎBk È„BÚ È„È «¬ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»ƒ
„Ïa44BÏ ÓB‡  ÚBÊ B‡ LBÁ e‰‡L ÔB‚k , ƒ¿«¿∆»»≈≈«≈

'˜fÁ˙z'45'ÁÈÏˆz' B‡46ÈtÓ ,el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿«≈«¿ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ı‡‰ ˙˙ÈL ÏÚ ÔÈeˆÓ ÌÈ‡L47ep„ÚÒÈ ‡Ï Ï‡ ; ∆≈»¿Àƒ«¿ƒ«»»∆¬»…ƒ¿»∆

„ia48˙ek‰ Ô‰nÚ ˙BcÏ zÓe .49ÔÈÎBÁÂ .50Ô‰Ó «»À»ƒ¿ƒ»∆««∆∆¿¿ƒ≈∆
ÔÈÈ51Ô˙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
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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 (אף ֿעלֿפי  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.

.ËzÓ53‡ÈeÒa ˙BOÚÏ54LeÏ˙a55‡Ï Ï‡ , À»«¬¿¿»¿»¬»…
aÁÓa56,ÔÈnÚÓe ÔÈÎB„Â ÔÈBÊÂ ÔÈLc ?„ˆÈk . ƒ¿À»≈«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ

ÔÎÂ .ÔÈ˜ÒBÓ ‡ÏÂ ÔÈˆBa ‡ÏÂ ÔÈˆB˜ ‡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 

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˙ÈÚÈL ˙BÙa ‰BÁÒ ˙BOÚÏ eÒ‡L ÌLk58B‡ ¿≈∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ
ÔÓLÏ59ÁwÏ eÒ‡ Ck ,60ı‡‰ ÌÚÓ61ÔÈ‡L ÈÙÏ ; ¿»¿»»»ƒ«≈«»»∆¿ƒ∆≈

ı‡‰ ÌÚÏ ˙ÈÚÈL ÈÓc ÔÈÒBÓ62Ïk elÙ‡Â , ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿«»»∆«¬ƒ»
‡e‰L63Ô˙B‡ ÏÎ‡È ‡Ï ‡nL ,64˙ÈÚÈL ˙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

בכחצי63)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 ואף ֿעלֿפי 

ודאי . להיות הדבר קרוב  כאן - ה"ב  בסוף 

.‡ÈÁ˜Bl‰66ÏeÏ67ı‡‰ ÌÚÓ68Ô˙B  ˙ÈÚÈMa «≈«»≈«»»∆«¿ƒƒ≈
BÏ69‚B˙‡70‰zÓ71BÏ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .72ÚÈÏÓ  ∆¿«»»¿ƒ…»««¿ƒ«

BÏ73ÏeÏ 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?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na75ÔÓÊa76ÎBÓ ‰È‰L «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆»»≈
‡ˆBiÎÂ ÌÈBnÂ ÌÈ‡z ÔB‚k ,eÓLa Ô˙BÓkL ˙Bt≈∆¿»¿»¿¿≈ƒ¿ƒƒ¿«≈
,˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL ˙Bt ÎBÓ ‰È‰ Ï‡ ;Ô‰a»∆¬»»»≈≈∆∆¿»»ƒ«∆¿≈

Ì‚Èt‰ ÔB‚k77ÌÈËBM‰Â ÔÈÊeai‰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.

.‚Èc ÏÎÂ81ÏÚa ÌeL ÔB‚k ,˙BOÚÓa iÁ BÈ‡L ¿»»»∆≈«»¿««¿¿««
ÈÎa82‰tÎ ÏL Ïˆe83ÌÈL„ÚÂ ˙Bi˜Ïw‰ ÔÈÒÈ‚e ∆ƒ»»∆ƒ¿»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ«¬»ƒ

˙Biˆn‰84˙BÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰p‚ ÈBÚÊ ÔÎÂ ,85ÔB‚k , «ƒ¿ƒ¿≈≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»¿
ÔBˆe ˙ÙÏ ÚÊ86ÔÈÁ˜Ï el‡ È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆«∆∆¿¿«≈»∆¬≈≈ƒ¿»ƒ

Ì„‡ ÏkÓ87.˙ÈÚÈMa 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
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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 ואף ֿעלֿפי ֿכן 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?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na88ı‡‰ ÌÚa89Ï‡ ;Ì˙Ò «∆¿»ƒ¬ƒ¿«»»∆¿»¬»
‰BÁÒ ˙BOÚÏ „eLÁ ‡e‰L ÈÓ90B‡ ˙ÈÚÈL ˙BÙa ƒ∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ

„ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡  Ô‰Ó kÓÏÂ ÂÈ˙Bt ÓLÏƒ¿…≈»¿ƒ¿…≈∆≈¿ƒƒ∆»»
˙ÈÚÈL ˙wÊ ÂÈÏÚ LiL91ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÏk92epnÓ ∆≈»»ƒ«¿ƒƒ¿»¿≈¿ƒƒ∆

˜eÒ 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
(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‡  ˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ∆»««¿ƒƒ≈»«
˙BOÚn‰96„eLÁ BÈ‡  ˙BOÚn‰ ÏÚ „eLÁ‰Â , «««¿¿∆»««««¿≈»

‰Bz‰ ÔÓ ‰ÊÂ ‰fL Èt ÏÚ Û‡L .˙ÈÚÈM‰ ÏÚ97 ««¿ƒƒ∆««ƒ∆∆»∆ƒ«»
OÚÓ98ÌB˜Ó ˙‡‰ ÔeÚË99Ôk ÔÈ‡M ‰Ó , «¬≈»¬»«»«∆≈≈

˙ÈÚÈMa100ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ ˙ÈÚÈLe ,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‡  ∆»««¿»≈»…«
˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ‡ÏÂ OÚn‰105‰f‰ ‡Óh‰ ÏÎ‡‰L . ««¬≈¿…««¿ƒƒ∆»…∆«»≈«∆

‡l‡ ÌÈÁ‡ ‡nËÓ BÈ‡  B‰Ë ˙˜ÊÁa BÎnL∆¿»¿∆¿«»≈¿«≈¬≈ƒ∆»
ÌÈÙBÒ È„Ï „eLÁ‰Â ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ106BÈ‡  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 .ÌÈÁ‡ ÏL ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡  BÓˆÚ ÏL ÏÚ109 «∆«¿∆¡»«∆¬≈ƒ¬»»

c‰ ÏÚ „eLÁ‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÁ‡Ï ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈«¬≈ƒ¿ƒ»∆»««»»
Bc 110.B„ÈÚÓe »¿ƒ

כרבי108) 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˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ112ÈÙÏ .113 «…¬ƒ¬ƒ««¿ƒƒ¿ƒ
˙BÓez‰Â ÏÈ‡B‰ :ÌÈÓB‡ Ì‰L114Û‡ eÏ ˙BzÓ ∆≈¿ƒƒ¿«¿À»»«

‰˙ÈÓa ÌÈf‰ ÏÚ ÔÈeÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ115Ï˜ ,ÓÁÂ «ƒ∆≈¬ƒ««»ƒ¿ƒ»«»…∆
‰‡Ò ,CÎÈÙÏ .˙ÈÚÈL ˙Bt116‰ÏÙpL ‰Óez ≈¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿»∆»¿»

‰ÏÚz  ˙ÈÚÈL ˙Bt ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ117‰ÏÙ ; ¿≈»¿»∆≈¿ƒƒ«¬∆»¿»
‰‡nÓ ˙BÁÙÏ118ÌÈ‰kÏ eÎnÈ ‡ÏÂ Ïk‰ e˜È 119 ¿»ƒ≈»ƒ¿¿«…¿…ƒ»¿«…¬ƒ

˙ÈÚÈM‰ 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 ואי ֿאפשר כהנים, ממון היא
שם). כפשוטה' ('תוספתא שביעית של חלה מעכבים שאין

לזרים.118) אסור מדמי119)שהכל חוץ  תרומה בדמי 
ה"ב . שם כנ"ל סאה, כנ"ל.120)אותה

.ËÈÔÈÚv‰121ÔÈÓht‰Â122ÔÒÓ ÔÈÁ˜BÏ123ÏkÓ ««¿»ƒ¿««»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ»
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קנה                 
         

ÌB˜Ó124˙ÈÚÈL 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
בריב  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 ˙ÈÚÈM ‰t˜ «»≈À»«¿ƒƒ…ƒ¿¿«¿¿ƒ
˙ÈÚÈL ÈÏÎB‡ ÏL ˙BˆÁa127 ˙t Ô‰Ï e˙ Ì‡Â . «¬≈∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆«

˙ÈÚÈL 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‡ ˙ÈÚÈL ˙BÚÓ B‡¿¿ƒƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈÚÈL131zÓe .132˙BÂÏÏ133˙Bt ÌÈiÚ‰ ÔÓ ¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ≈
˙ÈÚÈL134˙Bt Ô‰Ï ÔÈÈÊÁÓe ,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
ערוה". בטעות] ונמחק  בכי "ל, כן – [מצוה בדבר עושה

כפשוטה'. ב 'תוספתא סבורים שעמ 131)וראה י ֿהארץ 
את  תופסת שאינה וכלֿשכן דמיה, את תופסת שביעית שאין

(רדב "ז). דמיה ב .132)דמי  סב , זרה אבל 133)עבודה
לעםֿהארץ . שביעית דמי  מוסרין שאין לפי  לקנות, לא

(רש"י ).134) הביעור זמן אבל 135)קודם שמינית, של
שם. כנ"ל בקדושה, אותם יאכלו לא שמא שביעית, של לא

יאות. וד"ה יזפי , ד"ה שם ב 'תוספות' שכיון 136)וראה
מחזיר  שהוא בשעה בעין אינם מהעניים, שלוה שהפירות

מחזיר. שהוא אלו על חלה שביעית קדושת אין – להם

ה'תשע"ט  שבט  י"ח חמישי יום 

   1 
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,˙ÈÚÈMa ‰ÂÏn‰ ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»«¿ƒƒ
BÁ ÚBz‰Â .B„È ‰MÓ ÏÚa Ïk ËBÓL :Ó‡pL∆∆¡«»»«««≈»¿«≈«

˙ÈÚÈL 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 ÏBi‰L5eLÈ È‰L , ∆«≈≈∆≈»¿ƒ««¿«∆¬≈»

ÛÒk ‡Ïa ÂÈÏÚÏ Ú˜w‰6‰Ê „Â .7.‡e‰ ‰Ïa˜ ««¿«ƒ¿»»¿…∆∆¿»»∆«»»
‰z‡  Ú˜˜ ËÈÓLÓ ‰z‡L ÔÓÊa :ÌÈÓÎÁ eÓ‡»¿¬»ƒƒ¿«∆«»«¿ƒ«¿««»
‰ˆeÁa ÔÈa ı‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÙÒk ËÈÓLÓ«¿ƒ¿»ƒ¿»»≈»»∆≈¿»
‰z‡ ÔÈ‡  Ú˜˜ ˙hÓL ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊe ;ı‡Ï»»∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ««¿«≈«»

ÌÈÙÒk ËÈÓLÓ8.ı‡a elÙ‡ ˙ÈÚÈMa «¿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 

.‚ÌÈÙBÒ ÈcÓe9˙‚‰B ÌÈÙÒk ˙hÓL ‡‰zL , ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆
ÌB˜Ó ÏÎa ‰f‰ ÔÓfa10ÏBi‰ 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 ˙ÈÚÈL ÔÈ‡12. ≈¿ƒƒ¿«∆∆¿»ƒ∆»¿»
c ‰ÊÂ ‰hÓL ‰OÚz ÌÈL ÚL ıwÓ :Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈∆«»ƒ«¬∆¿ƒ»¿∆¿«

ÌLÂ ,‰hÓM‰13„ÚÓa ÌÈL ÚL ıwÓ :ÓB‡ ‡e‰ «¿ƒ»¿»≈ƒ≈∆«»ƒ¿…≈
ÚL Á‡  ÌM ‰Ó ;˙Bkq‰ ‚Áa ‰hÓM‰ ˙L14, ¿««¿ƒ»¿««À«»««∆«

CÎÈÙÏ .ÚL Á‡  ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰ Û‡15‰ÂÏ‰ , ««¿»«¿»ƒ««∆«¿ƒ»ƒ¿»
,‰M‰ Ïk BBÁ ‰Bb  dÓˆÚ ˙ÈÚÈMa BÁ ˙‡∆¬≈«¿ƒƒ«¿»∆»«»»

‰nÁ Ú˜LzLÎe16È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰ L‡ ÈÏÈÏa ¿∆ƒ¿««»¿≈≈…«»»∆»≈
BÁ‰ „‡  ˙ÈÚÈL17. ¿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 
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קנו                
         

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¿»«««∆«…
˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰18ÏeÏ‡ aÚ˙Â ,19‡ˆÓÂ «»»∆»≈¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¡¿ƒ¿»

i‰ B˙B‡È‰L ,ÌÈÓc‰ e„‡  ˙ÈÚÈL ÛBÒ ÌB «¿ƒƒ»¿«»ƒ∆¬≈
BÁ‰ ÏÚ ˙ÈÚÈL ‰Ú20. »¿»¿ƒƒ««

נשמטים.18) החובות אין ושוב  שביעית, עברה וכבר
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 ˙ÈÚÈL¿ƒƒ¿«∆∆∆«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»
ËÈÓLÓ ‰Ê È‰  ÌÈÒÎ ˙eÈÁ‡ Ba LiL ËLaL21. ∆ƒ¿»∆≈«¬»¿»ƒ¬≈∆«¿ƒ

BÏ ÌiÒ Ì‡Â22ËÈÓLÓ BÈ‡  B˙‡ÂÏ‰a ‰„O23. ¿ƒƒ≈»∆¿«¿»»≈«¿ƒ
‰ÚeM‰ ˙‡ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈM‰Â24‡Ï :Ó‡pL ; ¿«¿ƒƒ¿«∆∆∆«¿»∆∆¡«…

ÌlLÏ ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏkÓ  ObÈ25ÚM‰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‰ ˙ÚeLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na27ÏÎÂ «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«««»ƒ¿…

Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈcÓ da ‡ˆBik28˙ÈÚÈL «≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆¿ƒƒ
Ô˙ËnLÓ29ÔÈÙzM‰Â ÔÈÓBM‰ ˙ÚeL Ï‡ ;30 ¿««¿»¬»¿««¿ƒ¿«À»ƒ

‰„BÈ Ì‡L ˙BÚeMÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ31ÌlLÈ32È‰  ¿«≈»∆ƒ¿∆ƒ∆¿«≈¬≈
‰hÓM‰ Á‡ ÚMÈ ‰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‡ ˙ÈÚÈL ‰ ƒ¿ƒ»¿»««∆»¿»¿ƒƒ∆»

˙ÈÚÈM‰ Á‡ ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ36˙ÈÚÈM‰ ÔÈ‡  »»≈ƒ«««¿ƒƒ≈«¿ƒƒ
˙ËnLÓ37. ¿«∆∆

דא 34) "פשיטא א: הלכה סוף  י  פרק  שביעית ירושלמי 
משמטת". אינה כפרנית נעשית שהיא מלווה מילתא,

לפי35) 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 BÁ ˙‡ ‰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 ˙ÈÚÈL  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 BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆…¿«¿∆
ÔÈc ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ;ËÓL ‰Ê È‰  ˙ÈÚÈL¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈»¿«≈ƒ

˙ÈÚÈM‰43‰Ê BÁ ‡e‰ ËÈÓLÈ ‡lL BnÚ ‰˙‰ .44 «¿ƒƒƒ¿»ƒ∆…«¿ƒ∆
ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ;Ìi˜ B‡z  ˙ÈÚÈMa elÙ‡Â«¬ƒ«¿ƒƒ¿»«»∆»¿«∆¿»
eziÁ ‡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
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קנז                 
         

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 

מ ׁשּמטת]. ׁשביעית - יתּבע ּנּו ׁשּלא ע ּמֹו 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
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 ˙ÈÏ ÂÈ˙BËL ÒBn‰«≈¿»»¿≈ƒ¿»«»∆«∆
‰È‰È L‡Â :Ó‡pL ;ËÓL BÈ‡  ‰Ê ÈBÁ ÈÏ eb¿ƒƒ∆≈ƒ¿»∆∆¡««¬∆ƒ¿∆
˙Èa ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÚBz 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 ÔÈBÚÂ ,59Ôt EÏ ÓM‰ : ∆¿¿ƒ««»«»ƒ»∆¿∆

ÏeaÊBt ÔÈ˜˙‰ ,ÓB‚Â „ ‰È‰È60ËÓMÈ ‡lL È„k , ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿≈∆…ƒ»≈
ÏÈÚBÓ ÏeaÊBt‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏiL „Ú ,BÁ‰««∆«¿∆∆∆¿≈«¿¿ƒ
ÈcÓ ‡È‰L ,‰f‰ ÔÓfa ÌÈÙÒk ˙hÓLa ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¿««∆∆ƒƒƒ¿≈
ÏeaÊBt‰ ÔÈ‡  ‰Bz ÏL ‰hÓL Ï‡ ;ÌÈÙBÒ¿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 "מאי60)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‡ ÏeaÊBt ÔÈ˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿¿∆»¬»ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈÈe‡ Ô‰L ,Èq‡ ÈaÂ Èn‡ Èa ÏL BÈc ˙Èk¿≈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 ÈÒBÓ :ÏeaÊBt 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

וודאי64)מודעה. אבל כלשונה, המשנה כתב  רבינו
דיינים. לשלושה במקום 65)שכוונתו הדיינים אם כלומר,
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קנח                
         

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‡ ÏeaÊBt ÔÈ˙Bk ÔÈ‡69ÔÈ‡ Ì‡ . ≈¿ƒ¿¿∆»«««¿«ƒ≈
BÏ ÎBÓ  ‰ÂlÏ Ú˜˜70‡e‰L Ïk ‰ÂÏn‰71CB˙a «¿««…∆≈««¿∆»∆¿

ek ÏL ÁÏ˜ elÙ‡ ,e‰„O72BÏÈ‡L‰ .73ÌB˜Ó »≈¬ƒ∆«∆¿ƒ¿ƒ»
ÂÈÏÚ ÔÈ˙Bk  ‰ÈÎÏ B‡ ep˙Ï74BÏ ‰˙È‰ .ÏeaÊBt ¿«¿ƒ»¿ƒ»»¿¿»¿»

˙kLÓÓ ‰„O75.ÏeaÊBt ‰ÈÏÚ ÔÈ˙Bk  »∆¿À¿∆∆¿ƒ»∆»¿¿

הרי69) 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«
ÒBtBËBt‡ ÈÒÎ78BÏ LÈ ÚÏÂ ,Ú˜˜ BÏ ÔÈ‡ . ƒ¿≈«¿≈«¿«¿∆»≈≈

ÏÚ BÁ BÏ ‰È‰ .ÏeaÊBt ‰ÈÏÚ ÔÈ˙Bk  Ú˜«̃¿«¿ƒ»∆»¿¿»»«
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ú˜˜ BÁÏ LÈÂ BÁ79˙Áz ¬≈¿≈«¬≈«¿«ƒ¿««

B„eaÚL80ÏeaÊBt 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

.‡ÎÌÈÎÈˆ  ‰MÓÁÓ ‰ÂlL „Á‡82ÏÎÏ ÏeaÊBt ∆»∆»»≈¬ƒ»¿ƒƒ¿¿¿»
ÏeaÊBt 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 ÏeaÊBt‰ ˙k»««¿¿¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈
ÏÈÚBÓ84Á‡ ÏeaÊBt‰ zÎiL „Ú ËÈÓLÓ ‡l‡ , ƒ∆»«¿ƒ«∆ƒ¿…«¿¿««

˙Ó„Bw‰ ‰ÂÏÓ ÏkL :ÓB‡ ˙‡ˆÓ .‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈»≈∆»ƒ¿»«∆∆
Ì‡Â ;‰Ê ÏeaÊBÙa ˙ËÓL dÈ‡  ÏeaÊBtÏ«¿¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿¿∆¿ƒ
.‰Ê ÏeaÊBÙa ˙ËÓL  ‰ÂÏnÏ Ì„B˜ ÏeaÊBt‰«¿¿≈«ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿¿∆

בשעת 84) הקיימים לחובות רק  מועיל הפרוזבול כי 
כתיבתו.

.‚Î Á‡Ó‰Â ,Lk  Ìc˜n‰ ÏeaÊBt :CÎÈÙÏ¿ƒ»¿¿«À¿»»≈¿«¿À»
 „‡Ó BpÓÊ ÌÈc˜‰Â ÔÒÈa B˙k ?„ˆÈk .ÏeÒt»≈«¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«≈¬»

BÁk Úe‰ 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 ˙ÈÏ ÌÈc‰ ˙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 ˙ÈÚÈL Á‡ BÁ ËL ‡ÈˆBn‰«ƒ¿«««¿ƒƒ¿≈ƒ
BBÁ „a‡  ÏeaÊBt88ÈÏ ‰È‰ :Ó‡ Ì‡Â .89„‡Â ¿¿ƒ≈¿ƒ»«»»ƒ¿»«

‰kq‰ ÔÓfnL ;ÔÓ‡ 90‰Bb BÁ ÏÚa CÏÈ‡Â ∆¡»∆ƒ¿«««»»¿≈«««∆
ÏeaÊBÙa ‡lL91BÁ ÏÚa ‡ÈiLk ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ∆…ƒ¿¿¿…∆»¿∆»ƒ««

 ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa Úa˙Ï ‡BiLk B‡ BËL ˙‡∆¿»¿∆»ƒ¿…«¿ƒ¿»«∆
:Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚË Ì‡Â .BÏ ÌlL :Úa˙pÏ ÌÈÓB‡¿ƒ«ƒ¿»«≈¿ƒ»««ƒ¿»¿»«
EÏ ‰È‰ :ÚBzÏ ÌÈÓB‡ ?BlL ÏeaÊBt ‰i‡«≈¿¿∆¿ƒ«≈«»»¿
‰„B‰ Ì‡Â ,ÔÓ‡  Ô‰ Ó‡ Ì‡ ?„‡Â ÏeaÊBt¿¿¿»«ƒ»«≈∆¡»¿ƒ»

ÌÈÓB˙È‰Â .BBÁ „a‡  ÏeaÊBt ˙k ‡lL92ÔÈ‡ ∆…»«¿¿ƒ≈¿«¿ƒ≈»
.ÏeaÊBt 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

המאירי91)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 ,ÏeaÊBt ƒ¿¿¿»««ƒ¿»¿»«ƒ¿»
‰˙È‰ ‰Ê ÏeaÊBt Á‡ ÚBz ‡e‰L BÊ94ÚBz‰Â , ∆≈«««¿¿∆»¿»¿«≈«

ÔÓ‡ ÚBz‰  ‰˙È‰ ÏeaÊBt Ì„˜ :ÓB‡95el‡L ; ≈…∆¿¿»¿»«≈«∆¡»∆ƒ
„‡Â ÈÏ ‰È‰ :Ó‡96e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÓ‡  »«»»ƒ¿»«∆¡»¿««ƒ∆≈»

„‡L ÏeaÊBt‰ 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‡ ÚBz‰Â¿«≈«≈…ƒ∆»«»«¬ƒ
È‰  ‰ÂÏÓ ‰ÈzÙ˜Ê ‡Ï È‰L ,˙ËÓL dÈ‡L∆≈»ƒ¿∆∆∆¬≈…¿«¿ƒ»ƒ¿»¬≈
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‰˙È‰ ‰ÂÏÓ :Ó‡È ‰ˆÈ Ì‡ È‰L ;ÔÓ‡ ‰Ê99 ∆∆¡»∆¬≈ƒƒ¿∆…«ƒ¿»»¿»
„‡Â ÈÏ ‰È‰ ÏeaÊBÙe100ÔÂÈkL .101ewzL ¿¿»»ƒ¿»«∆≈»∆ƒ¿

c ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ ,ÏeaÊBt ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿¿¬»»ƒ∆≈»»«ƒ«»»
zÓ102eÒ‡ 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‰L105ÒÓe ,106 «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆»«
ÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈc107ÌÎÏ ÈÒBÓ :Ó‡Â108ÏkL , ¿»»««¿ƒƒ¿»«¿«ƒ»∆∆»

CÈˆ BÈ‡  ‰ˆ‡L ÔÓÊ Ïk epa‚‡L ÈÏ LiL BÁ∆≈ƒ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆≈»ƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰L ÌÈÚ„BÈ Ô‰L ÈtÓ ;ÏeaÊBt zÎÏƒ¿…¿¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ∆«¿»«¿»ƒ

˙ÈÁ„ ‡È‰ „Ïa ÌÈ„e ,Ì‰ÈcÓ ‰f‰ ÔÓfa109. «¿««∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈

להדדי104) 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

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 ופלוני108)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  ˙ÈÚÈL ÂÈÏÚ ‰ÚL BÁ ÈÊÁn‰ Ïk»««¬ƒ∆»¿»»»¿ƒƒ«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ110ÓBÏ ‰ÂÏn‰ CÈˆÂ . ¬»ƒ»≈∆¿»ƒ««¿∆«

:BÏ Ó‡ .ÈpnÓ zËÙ 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‡ ÈBÁa :BÏ Ó‡È Ï‡Â . …ƒ…«¬≈…»«¿«…«¿ƒ¬ƒ
Ì‰ ÈlL :BÏ Ó‡È ‡l‡ ,EÏ Ô˙B112È‡ ‰zÓe ≈¿∆»…«∆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,

.ËÎÈÊÁ‰113aÒÓ  Ôk BÏ Ó‡ ‡ÏÂ BBÁ BÏ114 ∆¡ƒ¿…»«≈¿«≈
‰zÓe 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 

(אביי116)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„˜ BÁ ˙‡ ˙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 ,121ÚÈ ‡ÏÂ BÏ122EÏ ƒ≈∆∆¡«»ƒ≈¿…≈«¿»¿
ÎOa ‡e‰ Cea LB„w‰ ÁÈË‰Â .ÓB‚Â BÏ Ez˙a¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«

‰f‰ ÌÏBÚa BÊ ‰ÂˆÓ123c‰ ÏÏ‚a Èk :Ó‡pL , ƒ¿»»»«∆∆∆¡«ƒƒ¿««»»
.ÓB‚Â EÎÈ ‰f‰«∆¿»∆¿¿≈

הפירעון.117) בזמן חובו את לו יחזיר לא שהלווה כלומר,
לפי118) 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

   1 
מאימתי1) החמשים. שנת לקדש שמצותֿעשה יבאר

שני למנין עולה היובל אם יובל. שנת למנות התחילו
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קס                
         

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 ÚL ÚL3Lc˜Ïe4 ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆«∆«»ƒ¿«≈
˙˙aL ÚL EÏ zÙÒÂ :Ó‡pL ,ÌÈMÓÁ‰ ˙L¿««¬ƒƒ∆∆¡«¿»«¿»¿∆««¿…

,ÓB‚Â ÌÈLÈzLe .ÌÈMÓÁ‰ ˙L ˙‡ ÌzLc˜Â »ƒ¿≈¿ƒ«¿∆≈¿««¬ƒƒ¿≈
„Ïa ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈÏ ÔÈeÒÓ el‡ ˙BˆÓ5. ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿«

קמ .2) עשה המצוות, בספר ארבעים 3)ראה כלומר,
פעמים". שבע  שנים "שבע  הכתוב : כלשון שנים, ותשע 

שנת 4) את לקדש "שנצטוינו רבינו כתב  קלו) (עשה שם
כמו  האדמה, עבודת בה להשבית כלומר, החמשים,
יד  ספר שבהקדמת המצוות במניין הוא (וכן בשמיטה"
מצות  שהרי  לביתֿדין, מסורה זו שמצוה כתב  ולא החזקה)
נוספת  בהערה שם (ועיין ישראל כל על מוטלת השביתה
יוחנן  ר' של בנו ישמעאל ר' בדברי  דבריו ומקור תקצח ).
"וקדשתם  של זה פסוק  שדרש ח :) השנה (ראש ברוקא בן
והולכת  "שמתקדשת לומר שנה" החמשים שנת את
בדבריו  הזכיר ולא השנה, מראש כלומר, מתחילתה".
כמו  השנה מקודשת לומר ביתֿדין עלֿידי  אותה שמקדשים
חזר  כנראה, וכאן, שם). רש"י  (עיין רבנן מדברי  שם שנראה
יוחנן  ר' של בנו ישמעאל ר' לדברי  שאפילו ונקט  רבינו, בו
מצוה  יש יד), הלכה (להלן כמותו שהלכה ברוקא בן
החינוך  כתב  וכן השנה", "מקודשת ולומר לקדש לביתֿדין

שם). מנחתֿחינוך (ועיין שלב  בהר 5)מצוה בספרא
רבינו, וסובר בביתֿדין". לך, "וספרת א: הלכה ב  פרשה
(סנהדרין  ואחד שבעים במקום שהוא למשה היתה שהכוונה
[ודין  י . נוספת בהערה שם לעם, המצוות בספר וראה טז.),
ממה  נלמד הגדול, לביתֿדין צריך שהוא יובל, קידוש
בנו  ר"י  על החולקים רבנן לדברי  שם השנה בראש שאמרו
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 ואף ֿעלֿפי  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¿≈«««¿«∆¿≈
‰L6Ó‡pL .ı‡Ï eÒÎpMÓ7ÚÊz ÌÈL] LL : »»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆∆¡«≈»ƒƒ¿«

„Á‡ Ïk ‰È‰iL „Ú  EÓk ÓÊz ÌÈL LLÂ E„O»∆¿≈»ƒƒ¿…«¿∆«∆ƒ¿∆»∆»
ÌÈL ÚLÂ ;Bˆ‡ ˙‡ ÈkÓ8,ı‡‰ LeaÎa [eOÚ «ƒ∆«¿¿∆«»ƒ»¿ƒ»»∆

LÏL ˙La :ÓB‡ ˙‡ˆÓ .˜elÁa ÌÈL ÚLÂ9 ¿∆«»ƒ¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿«»
‰M‰ L‡Ó ,‰ÈˆÈÏ ÌÈtÏ‡Â ˙B‡Ó LÓÁÂ10Á‡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¿¿»¿«∆∆«¬≈≈

ÌÈOÚÂ ˙Á‡ ˙L ‡È‰L ,‰ÈˆÈÏ14eÒÎpMÓ «¿ƒ»∆ƒ¿«««¿∆¿ƒƒ∆ƒ¿¿
˙L eLc˜Â ˙BhÓL ÚL 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

ובכסף ֿמשנה. 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 ‰ÚL16eÒÎpMÓ Ï‡OÈ eÓ ÌÈÏBÈ17 ƒ¿»»»¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿¿
e‡ˆiL „ÚÂ ı‡Ï18˙Èa‰ ÁL ,d e‡ˆiL ‰LÂ . »»∆¿«∆»¿¿»»∆»¿»∆»«««ƒ

˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ,‰BL‡a19LL ˙Le ,‰˙È‰ »ƒ»»≈¿ƒƒ»¿»¿«≈
OÚÂ ‰L ˙B‡Ó Úa‡L ,‰˙È‰ ÏBia ÌÈLÏLe¿ƒ«≈»¿»∆«¿«≈»»¿∆∆

ÔBL‡ ˙Èa „ÓÚ ÌÈL20˙Èa‰ ÁL ÔÂÈk .21ÏËa »ƒ»««ƒƒ≈»∆»«««ƒ»«
‰Ê ÔÈÓ22ÌÈÚL ‰Á ı‡‰ ‰‡L ‰ÏËaMÓ . ƒ¿»∆ƒ∆»¿»ƒ¿¬»»»∆¬≈»ƒ¿ƒ

‰L ÌÈOÚÂ ˙B‡Ó Úa‡Â ,ÈL ˙Èa ‰Â ,‰L»»¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿«¿«≈¿∆¿ƒ»»
„ÓÚ23˙ÈÚÈM‰ ‰Me .24‡È‰Â ,‡ÊÚ ‰ÏÚ BÈaÓ »««»»«¿ƒƒƒƒ¿»»»∆¿»¿ƒ

‰iM‰ ‰‡Èa‰25ÔÈÓ ˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰ BÊ ‰MÓe . «ƒ»«¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÈL ˙Èa ÔÈÏ ‰OÚ LÏL ˙L eOÚÂ ,Á‡«≈¿»¿«¿∆¿≈¿ƒ¿««ƒ≈ƒ
.ÌÈMÓÁ‰ ˙L eLc˜Â ,˙BhÓL ÚL eÓe .‰hÓL¿ƒ»»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿««¬ƒƒ

Ú Û‡ÌL ‰˙È‰ ‡lL Èt Ï26ÔÈBÓ ,ÈL ˙Èa ÏBÈ ««ƒ∆…»¿»»≈¿«ƒ≈ƒƒ
˙BhÓL Lc˜Ï È„k B˙B‡ eÈ‰27. »¿≈¿«≈¿ƒ

שלמים,16) יובלים עשר ששה לומר, ורוצה יג. ערכין
 ֿ בכסף  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
וארבע ֿעשרה  שבמדבר שנה ארבעים ולכשנוריד ותשעים.
שהן  ושש, ושלשים מאות שמונה הרי  וחלקו, שכבשו שנה
השבעה  היובל מן שנה ושש ושלשים יובלים, עשר ששה
בכסף ֿמשנה. 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
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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
‰BÁ‡a28ÈLk ÔaÁ‰ Á‡L ÈLzÓ d˙lÁzL , »«¬»∆¿ƒ»»ƒƒ¿≈∆«««À¿»ƒ¿≈
ÌÈL„Á29ÌÈhÓLÏ ÔÈn‰ ‡e‰ ÈLzÓ È‰L , √»ƒ∆¬≈ƒƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

˙BÏBÈÏe30‰˙È‰ ˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ‰M‰ d˙B‡ 31, ¿¿»«»»»≈¿ƒƒ»¿»
ÈÙÏe .‰˙È‰ ÈÚÈLz‰ ÏBi‰ ÔÓ ‰OÚ LÓÁ ˙Le¿«¬≈∆¿≈ƒ«≈«¿ƒƒ»¿»¿ƒ
ÚLÂ ‰‡Óe ÛÏ‡ ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰L ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆»»∆ƒ¿«∆∆≈»»∆«
Úa‡Â ÛÏ‡Â ‰ÚLÂ ÌÈÓL ˙L ‡È‰L ,ÔaÁÏ«À¿»∆ƒ¿«¿…ƒ¿ƒ¿»¿∆∆¿«¿«
ÌÈLÏLe LL ˙L ‡È‰L ,˙BËL ÔÈÓÏ ˙B‡Ó≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿«≈¿ƒ

‰ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa‡Â ˙B‡Ó ÚL˙e32˙L ‡È‰  ¿«≈¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÏBi‰ ÔÓ ÌÈOÚÂ ˙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 שהרי33)צ "ע , כלומר,
עמד  בה שהשנה נמצא יובלות, ואחד עשרים הן ומאה אלף 
שהלשון  אלא הכ"ב . ליובל הראשונה השמיטה היא רבינו
שמיטות, לקדש יובלות מנו זו, ולשיטה במקצת. מוזרה כאן
כחכמים  הזה, היום עד לאחריו ובין הבית בזמן בין כנ"ל,

ז. בהלכה וכדלהלן יהודה, כרבי  ולא לג. בערכין

.‰Ì‰È„Èa ‡È‰ ˙ÒnL ,eÓ‡ ÌÈB‡b‰ Ïk Ï‡¬»»«¿ƒ»¿∆»…∆ƒƒ≈∆
ÔÈaL ‰L ÌÈÚM‰ Ô˙B‡a eÓ ‡lL ,LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ƒƒƒƒ∆…»¿»«ƒ¿ƒ»»∆≈
„Ïa ˙BhÓL ‡l‡ ÈL ˙Èa ÔÈe ÔBL‡ ˙Èa ÔaÁÀ¿««ƒƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»¿ƒƒ¿«
˙L eÓ ‡Ï ‰BÁ‡a ÁMÓ ÔÎÂ .ÏBÈ ‡Ïa¿…≈¿≈ƒ∆»«»«¬»…»¿«

ÌÈMÓÁ‰34˙L ˙lÁzÓ „Ïa ÚL ÚL ‡l‡ , «¬ƒƒ∆»∆«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿«
‰Ê ‰„BÚ ‡Ó‚a ‰ÏBÚ ÔÎÂ .ÔaÁ‰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 הכסף ֿמשנה 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‡ ˙ÓÒÙÓe ‡È‰ ‰Úe„È ‰hÓM‰ ˙Le¿««¿ƒ»¿»ƒ¿À¿∆∆≈∆
‡l‡ eÓ ‡Ï ÔlÎÂ ,Ï‡OÈ ı‡ ÈL‡Â ÌÈB‡b‰«¿ƒ¿«¿≈∆∆ƒ¿»≈¿À»…»∆»

ÔBaLÁ ÈÙÏe .ÚL ÚL Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ ,ÔaÁ ÈLÏƒ¿≈À¿»«¿ƒƒ»∆«∆«¿ƒ∆¿
ÛÏ‡Â ‰‡Óe ÚL ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰L È‰z ,‰Ê∆¿ƒ»»∆ƒ¿«∆«≈»»∆∆

˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ,ÔaÁÏ37ÈÙÎe ,ÔÈÎÓBÒ e‡ ‰Ê ÏÚÂ . «À¿»»≈¿ƒƒ¿«∆»¿ƒ¿ƒ
˙BOÚÓ ÔÈÚÏ ÔÈBÓ e‡ ‰Ê ÔBaLÁ‰38˙ÈÚÈLe39 «∆¿∆»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

.ÊÏBÈ ˙L42ÚeM‰ ÈL ÔÈnÓ ‰ÏBÚ dÈ‡43, ¿«≈≈»»ƒƒ¿«¿≈«»«
 ÌÈMÓÁ ˙Le ,‰hÓL  ÌÈÚa‡Â ÚLz ˙L ‡l‡∆»¿«≈«¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¬ƒƒ

Á‡Â ÌÈMÓÁ ˙Le ,ÏBÈÏL ÌÈL LL ˙lÁz  ˙ ≈¿«¬ƒƒ¿««¿ƒ«≈»ƒ∆
.ÏBÈÂ ÏBÈ ÏÎa ÔÎÂ .ÚeL»«¿≈¿»≈¿≈

בזמן 42) כמו עליה יושביה שכל נוהג, כשהיובל כלומר,
תמוהים. כאן הכסף ֿמשנה ודברי  ראשון. ברייתא 43)בית

יהודה. כרבי  ולא כחכמים מקומות, ובעוד סא. בנדרים

.Á‰ÏbMÓ44ËL ÈˆÁÂ „b ËLÂ Ôe‡ ËL ƒ∆»»≈∆¿≈¿≈∆»«¬ƒ≈∆
Bc Ì˙‡˜e :Ó‡pL ;˙BÏBi‰ eÏËa ‰MÓ¿«∆»¿«¿∆∆¡«¿»∆¿
‡e‰Â .‰ÈÏÚ ‰ÈLBÈ ÏkL ÔÓÊa  ‰ÈLÈ ÏÎÏ ı‡a»»∆¿»¿∆»ƒ¿«∆»¿∆»»∆»¿
ÌÈLBÈ Ôlk ‡l‡ ,ËLa ËL ÔÈaÚÓ eÈ‰È ‡lL∆…ƒ¿¿À¿»ƒ≈∆¿≈∆∆»À»¿ƒ

Ô˜˙k45ÔÓÊa .46ÏBi‰L47‚‰B  [ı‡a ‚‰B] ¿ƒ¿»ƒ¿«∆«≈≈»»∆≈
ı‡Ï ‰ˆeÁa48,ÌB˜Ó ÏÎa  ‡È‰ ÏBÈ :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

.ËÔÓÊe50ÈÚ „Ú ÔÈc ‚‰B  ‚‰B ÏBi‰L51, ƒ¿«∆«≈≈≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ
‰ÓBÁ ÈÚ Èza ÔÈ„Â52ÌÈÓÁ ‰„O ÔÈ„Â ,53ÔÈ„Â , ¿ƒ»≈»≈»¿ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ

‰fÁ‡ ‰„O54LBz b ÔÈÏa˜Óe ,55˙ÈÚÈL ˙‚‰BÂ , ¿≈¬À»¿«¿ƒ≈»¿∆∆¿ƒƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â ı‡a56.‰Bz‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa »»∆¿«¿»«¿»ƒ¿»»ƒ«»

ÏkÓ „Á‡ ‚‰B BÈ‡  [‚‰B] ÏBi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊeƒ¿«∆≈«≈≈≈≈∆»ƒ»
ÏÎa ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â ı‡a ˙ÈÚÈMÓ ıeÁ ,el‡≈ƒ¿ƒƒ»»∆¿«¿»«¿»ƒ¿»

Ì‰ÈcÓ ÌB˜Ó57e‡aL BÓk ,58. »ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿
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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)הכסף ֿמשנה מפרש בכסף ֿמשנה 
מן  היא בארץ , שביעית ואילו כספים. שמיטת על רק  עולה
קלה, עשה לעם, המצוות בספר וראה הזה. בזמן אף  התורה

שם. תקצו נוספת לענין 58)והערה ג הלכה שם למעלה
כדברי מכאן שדקדק  קורקוס  בר"י  וראה כספים. שמיטת
כן  שביאר כספים, לשמיטת אלא הכוונה שאין הכסף ֿמשנה
מאומה, עוד ביאר לא הארץ  בשביעית ואילו שם. בפ "ט 
מדבריהם, בארץ  משביעית "חוץ  הנוסחא: בכתב ֿיד 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˜˙Ï60ÈL˙Ï ÈÈOÚa ÙBMa61 ƒ¿«¬≈ƒ¿…««»»¬ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔÈc ˙ÈÏ ‰eÒÓ BÊ ‰ÂˆÓe .ÏBi‰ ˙La62‰lÁz63, ƒ¿««≈ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»

zÚ‰Â :Ó‡pL64„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÂ ;‰Úez ÙBL65 ∆∆¡«¿«¬«¿»«¿»¿»»ƒ¿»ƒ
ÙBMa ÔÈÚ˜B˙Â .ÙBL eÈÚz :Ó‡pL ,Ú˜˙Ï iÁ«»ƒ¿…«∆∆¡««¬ƒ»¿¿ƒ«»

‰M‰ L‡a ÔÈÚ˜BzL C„k ,ÚLz66ÔÈÈÚÓe . ≈«¿∆∆∆¿ƒ¿…«»»«¬ƒƒ
Ï‡OÈ Ïeb 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 ÏBÈ ÏL ÙBL»∆≈¿∆…«»»∆»¿»
c68„Á‡Â .69˙BÚÈ˜zÏ ÏBi‰ „Á‡Â ‰M‰ L‡70, »»¿∆»…«»»¿∆»«≈«¿ƒ

‡ÏBiaL ‡l71ÔÈÚ˜Bz72Ba eLcwL ÔÈc ˙Èa ÔÈa ∆»∆«≈¿ƒ≈¿≈ƒ∆ƒ¿
L„Á‰ ˙‡73,L„Á‰ ˙‡ Ba eLc˜ ‡lL ÔÈc ˙Èa ÔÈa ∆«…∆≈¿≈ƒ∆…ƒ¿∆«…∆

„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÂ74ÔÈc ˙ÈaL ÔÓÊ Ïk Ú˜˙Ï iÁ ¿»»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿…«»¿«∆≈ƒ
ÔÈLBÈ75ÔÈc ˙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 ˙Èa ‡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 ח ֿט .
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„ ‰LÏL81ÏBia ÔÈkÚÓ82‰ÚÈ˜z :83, ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ«≈¿ƒ»
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‡È‰ BÊÂ .Ô‰ÈÏÚÏ ˙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 ט ֿיא) 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 ÌÈetk‰ ÌBÈ „Ú ≈…«»»««ƒƒ…»
ÌÈ„Ú86Ô‰ÈzÏ ÌÈËÙ87ÔÈ„aÚzLÓ ‡ÏÂ ¬»ƒƒ¿»ƒ¿»≈∆¿…ƒ¿«¿¿ƒ

Ì‰ÈB„‡Ï88Ô‰ÈÏÚÏ ˙BÊBÁ ˙B„O‰ ‡ÏÂ ,89‡l‡ , «≈∆¿…«»¿¿«¿≈∆∆»
ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ„Ú90Ì‰È˙BËÚÂ91 ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«¿≈∆

˙Èa eÚ˜z ,ÌÈetk‰ ÌBÈ ÚÈb‰L ÔÂÈk .Ì‰ÈL‡a¿»≈∆≈»∆ƒƒ««ƒƒ»¿≈
ÔÈc92˙B„O eÊÁÂ Ô‰ÈzÏ ÌÈ„Ú eËÙ ,ÙBLa ƒ¿»ƒ¿¿¬»ƒ¿»≈∆¿»¿»

.Ô‰ÈÏÚÏ¿«¿≈∆

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

.ÂËÏBi‰ ÔÈc93„Á‡ ‰hÓM‰ ÔÈ„Â ı‡‰ ˙˙ÈLa ƒ«≈ƒ¿ƒ«»»∆¿ƒ«¿ƒ»∆»
˙„BÚÓ ˙ÈÚÈMa eÒ‡L Ïk .c ÏÎÏ ‡e‰¿»»»…∆»«¿ƒƒ≈¬«

ı‡‰94 ˙ÈÚÈMa znL ÏÎÂ ,ÏBÈ ˙La eÒ‡  »»∆»ƒ¿«≈¿…∆À»«¿ƒƒ
˙ÈÚÈMa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ˙BÎ‡ÏÓe ,ÏBia zÓ95 À»«≈¿»∆ƒ¬≈∆«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÏBÈ ˙L ˙Bt ÔÈ„Â .ÏBia Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ96 ƒ¬≈∆«≈¿ƒ≈¿«≈«¬ƒ»
‰ÈÎÓe97eÚe98.c ÏÎÏ ˙ÈÚÈL ˙Bt 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 ˙ÈÚÈM‰L ,ÏBi‰ ÏÚ ˙ÈÚÈL ¿≈»¿ƒƒ««≈∆«¿ƒƒ¿«∆∆
ÏBi‰L ,˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ÏBÈ ˙BÈÂ .ÏBÈ ‡ÏÂ ÌÈÙÒk¿»ƒ¿…≈¿≈≈««¿ƒƒ∆«≈

e‰ÊÂ .Ú˜˜ ËÈÓLÓe ÌÈ„Ú ‡ÈˆBÓ100˙ÈÎÓ ÔÈ„ ƒ¬»ƒ«¿ƒ«¿«¿∆ƒ¿ƒ«
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰Â ,‰Bza ˙BeÓ‡‰ ˙B„O101, »»¬«»¿ƒƒ¿«¬≈

ÏBÈ .ı‡Ï ezz ‰l‡b :Ó‡pL102Ú˜˜ ËÈÓLÓ ∆∆¡«¿À»ƒ¿»»∆≈«¿ƒ«¿«
B˙lÁ˙a103È‡ ˙ÈÚÈLe ,‡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

   1 
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‡ ÌÈËMÏ ˙˜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 ÔÈBÚ6ÔÈ‡Â . »«ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«¬∆¿≈
ÔÈÏÈÚBÓ Ô‰ÈOÚÓ7‰ÈÏÚÏ ‰„O‰ ÊÁz ‡l‡ , «¬≈∆ƒƒ∆»«¬…«»∆ƒ¿»∆»

.ÏBia«≈

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
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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). דמאי7)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 ;ÏBia9Ì˙Ò kÓp‰ „ ‡l‡ ÏBia 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 שאף ֿעלֿפי  שנה), לששים (שנמכרה זו

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‡ ÔÈÊBÁ 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‡15Ú Ì‡Â .16ÌB˜Ó ÏkÓ ÎÓe ∆»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»«»«ƒ»»
ÔÈeÎÓ 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
 ֿ אלאֿאם שדהו למכור שאסור נראה הכתוב  שמדברי  אלא

העני . כן

.„‰ÓBÁ ÈÚ Èza ÔÈc ˙Èa ÔÈ„Â18ÔÈc ‰„Oe , ¿»ƒ¿«ƒƒ»≈»≈»¿»∆ƒ
‰fÁ‡ ‰„O19MÁÏ :B˙fÁ‡ ‰„O ÎBÓ ÔÈc .20˙‡ ¿≈¬À»ƒ≈¿≈¬À»¿«≈∆

ÏBiÏ ˙B‡Lp‰ ÌÈM‰ ÈÙÏ ÌÈÓc‰21˙Ú ÏÎe ; «»ƒ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»«≈¿»≈

ÌÈM‰ ÏÚ Á˜Bl‰ ÌÚ MÁÓ  ˙BcÙÏ ‰ˆiL∆ƒ¿∆ƒ¿¿«≈ƒ«≈«««»ƒ
În‰ ÈÓcÓ ÚB‚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 

.‰ÏBiÏ ‡Lp‰ È‰ ?„ˆÈk24OÚBÏ ÎÓe ÌÈL ≈«¬≈«ƒ¿»«≈∆∆»ƒ»«
È„ ‰‡Óa ‰„O25‰ˆÂ ÌÈL LÏL Á˜Bl‰ dÏÎ‡ , »∆¿≈»ƒ»¬»»«≈«»»ƒ¿»»

Ï‡‚Ï ÎBn‰26ÈÊÁÓe Èc ÌÈÚL 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  ÏBi‰ ˙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 אף ֿעלֿפי  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 

.ÂdÎÓ30ÌÈL ÈzL Á‡Ïe ,˙Bt ‰‡ÏÓ ‡È‰Â BÏ ¿»»¿ƒ¿≈»≈¿««¿≈»ƒ
‰‡ÏÓ ÈÏ ‰pÈÊÁ‰ :BÏ ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡  dÏ‡b¿»»≈»««¬ƒ∆»ƒ¿≈»
‰‡ÏÓ BÏ dÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .CÏ ÈzÎnL BÓk ˙Bt≈¿∆»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»¿≈»

‰M‰ L‡ ÈÙÏ ˙Bt31 ÌÈL ÈzL Á‡ dÏ‡‚e , ≈ƒ¿≈…«»»¿»»««¿≈»ƒ
˙B‡ez 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‡ez‰ 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 אף ֿעלֿפי 

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 ˙BÙe ˙BBÓf‰Â «»ƒ¿«¿≈ƒ¿»∆¿»¬≈
Ï‡ .dlL ˙Bt‰ ‡Lk Á˜BÏ ÏL Ô‰35ÔÏÈ‡ ≈∆≈«ƒ¿»«≈∆»¬»ƒ»
Ba ÔÈeÒ‡ Ô‰ÈL  LiL B‡ ÁÒÎpL36„ˆÈk . ∆ƒ¿«∆»≈¿≈∆¬ƒ≈«

ÎnÈ ?‰OÚÈ37ÏÎB‡ Á˜Bl‰Â ,Ú˜˜ ÂÈÓ„a Á˜lÈÂ «¬∆ƒ»≈¿ƒ»«¿»»«¿«¿«≈«≈
Ï‡bzL „Ú ‰È˙Bt38.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
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קסה                 
         

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‡‰ ÁL ÔÈÓL  ÏBia ˙ÊBÁ ‡È‰Lk41 ¿∆ƒ∆∆«≈»ƒ∆«»ƒ»

;Á˜BlÏ ÁM‰ ÈÓ„ ‰„O‰ ÏÚa Ô˙BÂ ,dÎB˙aL∆¿»¿≈«««»∆¿≈«∆««≈«
˙Èa kÓÓ ‡ˆÈÂ :Ó‡pL42‡ÏÂ ,ÊBÁ kÓÓ  ∆∆¡«¿»»ƒ¿««ƒƒ¿»≈¿…

.ÁM‰«∆«

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

.ËÎBn‰43‚‰B ÏBi‰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‰49Á‡ ÌÈL tÒÓa :Ó‡pL ;eÒ‡  «≈«»∆∆¡«¿ƒ¿«»ƒ««

˙BÁt ÔÈ‡  E˙ÈÓÚ ˙‡Ó ‰˜z ÏBi‰50ÌÈL È˙MÓ «≈ƒ¿∆≈≈¬ƒ∆≈»ƒ¿≈»ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ51‰ÈÎn‰ ÌBiÓ52. ≈≈¿≈ƒ«¿ƒ»

שם.43) ב 'סיפרא' וראה ב . כט , ערכין היינו,44)משנה,
עליה. יושביה ה"ח .45)כשכל פ "י  המוכר 46)למעלה
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"י51) 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).

.ÈCÈˆÂ53˙B‡ez ÈzL Á˜Bl‰ ÏÎ‡iL54ÈzLa ¿»ƒ∆…««≈«¿≈¿ƒ¿≈
,CÎÈÙÏ .˙‡e˙ ÈL :Ó‡pL ;Ï‡‚È Ck Á‡Â ÌÈL»ƒ¿««»ƒ¿«∆∆¡«¿≈¿…¿ƒ»

˙ÈÚÈL 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‰  dÚÊ ‡ÏÂ ‰L dÂ ‰L dÏÎ‡¬»»»»¿»»»»¿…¿»»¬≈≈ƒ

ÔÈnÏ61dÎÓ .62˙kÓ dÈ‡  dÓˆÚ ÏBÈ ˙La63, «ƒ¿»¿»»ƒ¿«≈«¿»≈»ƒ¿∆∆
ÔÈÊBÁ ÌÈÓc‰Â64.ÌÈÏÚaÏ ¿«»ƒ¿ƒ«¿»ƒ

ולהלן 60)שם.59) קודם, שהובירה שנה רבינו כתב  כאן
קודם. שאכלה שנה "שני61)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 ' (כסף ֿמשנה,
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
(מלפני63)כרב . כבר מכורה ומה קלֿוחומר, שם:

שלא  דין אינו - מכורה שאינה (ביובל), יוצאה היובל),
שם.64)תמכר. להלן

.ÈdÎÓ65Á˜Bl‰ È‰  ÏBi‰ ÈÙÏ ˙Á‡ ‰L ¿»»»»««ƒ¿≈«≈¬≈«≈«
ÈL :Ó‡pL ;ÏBi‰ 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

.‚ÈÎÓ67ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÚ˜68ÌÈÚÏÒ B‡69ÌÈ‡L »«¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆≈»
;ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙa ‰„Bt ‰Ê È‰  ‰ÚÈÊÏ 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
 ‰ÚÈÊÏ ‰Èe‡ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ‡‚ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…¿»»««ƒ∆≈»¿»ƒ¿ƒ»

ÏBia 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 "מאי70)גבוהים שם:

היא", אחוזה נמי  והאי  רחמנא, אמר לאחוזתו ושב  טעמא,
ב "תבואות". התורה תלתה לא כאן שהרי 

.„ÈÎÓ71˙BÏÈ‡72È˙MÓ ˙BÁÙÏ ÔÈÏ‡‚ ÔÈ‡  »«ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈
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˙B‡e˙Ï ÌÈÈe‡ È‰L ,ÌÈL73 ÔÏ‡‚ ‡Ï Ì‡Â . »ƒ∆¬≈¿ƒƒ¿¿ƒ…¿»»
B˙fÁ‡Ï LÂ :Ó‡pL ;ÏBia ÌÈÏÚaÏ ÔÈÊBÁ 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 ואף ֿעלֿפי74)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

.ÂËÎÓ75LÏ ÎÓ ÔBL‡Â ,ÔBL‡Ï e‰„OÈLÂ ,È »«»≈¿ƒ¿ƒ»«¿≈ƒ¿≈ƒ
ÏBi‰ ˙La  ‰Ê Á‡ ‰Ê ‰‡Ó elÙ‡ ,ÈLÈÏLÏƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»∆««∆ƒ¿««≈

Ó‡pL ;ÔBL‡‰ ÔB„‡Ï ÊÁz76eLÈ ÏBi‰ ˙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) אף ֿעלֿפי  לעניננו, המתאים הפסוק  את כתב  רבינו

אחר. פסוק  נזכר

.ÊËdÎÓ77ÈLÏ ÔBL‡Â ,È„ ‰‡Óa ÔBL‡Ï ¿»»¿ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ¿≈ƒ
ÌÚ ‡l‡ MÁÓ BÈ‡  Ï‡‚Ï ÔB„‡‰ ‰ˆÂ ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿»»»»ƒ¿…≈¿«≈∆»ƒ

ÔBL‡‰78dÎÓ .BÏ ÎÓ L‡ LÈ‡Ï :Ó‡pL ; »ƒ∆∆¡«»ƒ¬∆»«¿»»
‰Ê È‰  ‰‡Óa ÈLÏ ÔBL‡Â ,ÌÈ˙‡Óa ÔBL‡Ï¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»¬≈∆

ÔBÁ‡‰ 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˙‡Óa81dÎÓ 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 82ÎBÓ Ák ÌÈtÈÓ ÌÏBÚÏe . ¿«≈¿ƒ«∆ƒ¿»¿«ƒ…«≈
.Á˜Bl‰ Ák ÔÈÚÓe ,‰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 

.ÊÈÎBn‰83,˙BÁ‡ ˙B„O BÏ eÈ‰Â B˙fÁ‡ ‰„O «≈¿≈¬À»¿»»¬≈
ÔÈ‡  ÎnL ‰„O Ï‡‚Ï È„k ˙B„O‰ Ì˙B‡Ó ÎÓe»«≈»«»¿≈ƒ¿…»∆∆»«≈

BÏ ÔÈÚÓBL84Ó‡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 ‰ˆÂ »»¿«¿»»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 ÂÈB˜ 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;ÏBia BÏ ˙ÊBÁ BÊ È‰  ‰zÓ e‰„O «≈»≈«»»¬≈∆∆«≈
Ó‡pL91˙‡ ˙BaÏ  B˙fÁ‡ Ï‡ LÈ‡ eLz : ∆∆¡«»Àƒ∆¬À»¿«∆

‰zn‰92. ««»»

מאיר.90) כרבי  ולא כחכמים ב . נב , בכורות משנה,
לפני91) לגאול הנותן יכול במתנה אם וצ "ע , שם. גמרא

שם). (רש"ש ה"ד פי "ב  להלן חומה, ערי  בבתי  כמו היובל,
(חידושי92) 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 ÔÈÈÊÁÓe ,Ô‰ »«ƒ∆»¿¿»≈«¬ƒƒ∆
ÏËa˙ ‡ÏÂ ,ÏBia B˜ÏÁ ‰ÊÏ95kÓ Ô˙wÏÁ˙BÓ »∆∆¿«≈¿…ƒ»≈¬À»»ƒ¿

BÎa‰ ÔÎÂ .‰˙È‰L96ÌaÈÓ‰Â97ÈÊÁÓ  ÂÈÁ‡ ˙L‡ ∆»¿»¿≈«¿¿«¿«≈≈∆»ƒ«¬ƒ
ÏËBÂ ,ÏËpL ˜ÏÁ ÏBia98.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

(כסף ֿמשנה). 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:

.‡ÎLBi‰ Ï‡99˙MiL Èt ÏÚ Û‡ ,BzL‡ ˙‡ ¬»«≈∆ƒ¿««ƒ∆¿À«
Ì‰ÈcÓ ÏÚa‰100˜efÁ eOÚ 101ÏLk Ì‰È„Ï «««ƒƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆

Ì‡Â .ÏBia ÈÊÁÓ BÈ‡Â ,‰Bz102˙Èa ‰pnÓ LÈ »¿≈«¬ƒ«≈¿ƒ»«ƒ∆»≈
˙Bw‰103‰ÁtLÓ ÈÏ 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'
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ביובל, מחזיר אינו אשתו את שהיורש הסובר מאיר רבי  של
 ֿ שלמאן מזה משמע  דאורייתא, הבעל שירושת משום הוא
אשתו  קבורת תחת לו ותקנוה דרבנן, הבעל ירושת דאמר
וחוזרת  כמכר היא הרי  ד). ה"ב , שם אישות בהל' (כנ"ל

רבנן 101)ביובל. שויהו יובל "גבי  ב : קלט , בבאֿבתרא
יצטרך  (שלא דידיה" פסידא משום כיורש, הבעל) (את
גבי , ד"ה שם בתוספתא וראה כנ"ל). לקרובים, להחזיר

שמח '. ברוקה.102)וב 'אור בן יוחנן כרבי  שם, בכורות
שם.103) להם 105)ביובל.104)גמרא, הוא שגנאי 

אחרים  בקברות יקברו והם עמהם, נקברים אחרים שיהיו
חיזוק  חכמים כאן עשו לא ולכן פד.) בכתובות (רש"י 
מהל' פכ"ד וראה כנ"ל. ביובל, תחזור שלא לדבריהם
ברשב "ם  - ב  ק , בתרא ובבבא שם. ובהערות הי "ז מכירה

משום. עבורו.107)שם.106)ד "ה משלמים שאינם
שם.108) אישות, בהל' ראה

ה'תשע"ט  שבט  י"ט  שישי יום 

   1 
הקרובין 1) ואם חומה. המוקפת עיר בתוך בית המוכר יבאר

לראשון  והמוכר המוכר. או הלוקח  מת אם אותה, פודין
אדר  בחצי  האחד בתים ב ' מכר השנה. בתוך לשני  וראשון
נמצא  ולא חדש י "ב  הגיע  אם שני . אדר בראש ואחד ראשון
בעיר  בית מכר ואם חומה. בעיר בית המקדיש ודין הלוקח .
בבתי בית המוכר המכר. שנת תוך יובל והגיע  חומה
על  אמות ד' בו שאין בית מוקפת. שאינה בעיר או החצרים
שראויה  העיר בירושלים. נחלט  הבית ואם אמות, ארבע 
כל  נתקדשו שני  בבית עזרא שעלה כיון חומה. עיר להקרא

הערים.

.‡‰ÓBÁ ˙Ùwn‰ ÈÚ CB˙a ˙Èa ÎBn‰2‰Ê È‰  «≈«ƒ¿ƒ«À∆∆»¬≈∆
L„Á OÚ ÌÈL Ïk dÏ‡B‚3ÎnL ÌBiÓ4˙Ú ÏÎa ¬»»¿≈»»…∆ƒ∆»«¿»≈

‰ˆiL5 ˙BcÙÏ ‰ˆBLÎe .ÎnL ÌBia elÙ‡Â , ∆ƒ¿∆«¬ƒ«∆»«¿∆∆ƒ¿
Ô˙B6ÌeÏk Á˜BlÏ ÚB‚ 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 ÌÈBw‰ 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 BÏ 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 ‡BzL ˙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 ˙Èa ÂÈ˙BÚÓ ÁÈpÓ ‰Ê È‰  epnÓ ˙BcÙÏƒ¿ƒ∆¬≈∆«ƒ«¿»¿≈ƒ

B˙ÈÏ ÒÎÂ ˙Ïc‰ ˙‡ BLÂ24‡BiL È˙ÓÈ‡Â , ¿≈∆«∆∆¿ƒ¿»¿≈¿≈»«∆»
.ÂÈ˙BÚÓ ÏhÈÂ ‡BÈ  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«
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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 ÏBÈ ÚÈb‰Â ‰ÓBÁ ÈÚ ˙Èa ÎÓ»«≈ƒ»¿ƒƒ«≈¿¿«
ÊBÁ BÈ‡  În‰27Á˜Bl‰ „Èa ‰È‰È ‡l‡ ;ÏBia «∆∆≈≈«≈∆»ƒ¿∆¿««≈«

‡Ïn˙ B‡ ,În‰ ˙L Ïk Ï‡‚Ï ÎBn‰ ‰ˆiL „Ú«∆ƒ¿∆«≈ƒ¿…»¿««∆∆ƒ»≈
.ËÏÁÈÂ ‰L»»¿«¿…

ביובל.27) יצא לא שנאמר:

.È˙ÙwÓ dÈ‡L ÈÚa B‡ ÌÈˆÁ Èza ˙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 ‰ˆ31ÌÈza‰ ÔÈ„k ,Ï‡Bb 32ÌÈL ÚÈb‰ . »»ƒ¿…ƒ»≈¿ƒ«»ƒƒƒ«¿≈

È‰  Ï‡‚ ‡ÏÂ L„Á OÚÏ‡B‚ ‰Ê33˙L „Ú »»…∆¿…»«¬≈∆≈«¿«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,ÏBi‰34Ï‡BbL ˙Úe .35ÌÚ MÁÓ  «≈¿ƒ«»¿≈∆≈¿«≈ƒ

ÏÎ‡M ‰Ó BÏ ÚB‚Â ÎBn‰36ÏBÈ ÚÈb‰ .37Ï‡‚ ‡ÏÂ «≈¿≈««∆»«ƒƒ«≈¿…»«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,ÌÈÓ„ ‡Ïa ˙Èa‰ ÊBÁ 38. ≈««ƒ¿…»ƒ¿ƒ«»

שיבנו 28) לפני  החומה ושּתּוקף  הארץ . כיבוש בשעת היינו,
בתוכה. המוכר.29)החצרות כח  את שמייפים היינו,

שמכר.31)כראוי .30) אינו 32)ביום אחוזה בשדה אבל
שנים. משתי  לפחות לגאול בשנה 33)מותר אפילו

"וביובל  אמרו: שם שבגמרא משום דבר, של וטעמו השנייה.
בית  למוכר אלא נצרכה לא פפא, רב  אמר לי ? למה יצא,
מדמית  למאי  שנייה. בשנה יובל בו ופגע  החצרים, ערי  בבתי 
ללוקח  ליה איחלט  ליה, מדמית חומה ערי  לבתי  אי  ליה,
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
˙BÎBM‰Â ˙B‡ˆÁn‰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 ,˙ÈÏ ‰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‡  ÌÈÏLeÈÂ .‰ÓBÁ ÈÚ Èzk ≈∆¿»¿»≈»≈»ƒ»«ƒ≈««ƒ
da ËÏÁ45BÈ‡  ‰ÓBÁa Èea‰ ˙Èe .46ÈÚ 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 ÈÚ ‡˜ ÌB˜n‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿»»≈»«∆ƒ¿∆»
Á,˙È B‡ ÌÈza ÈL Ô‰Ó ˆÁ ÏÎe ,˙È B‡ ˙Bˆ¬≈»≈¿»»≈≈∆¿≈»ƒ»≈

˙BˆÁ‰ eÈ 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 ˙BˆÁ LÏL Ba eÈ‰»»¬≈∆¿≈»ƒ≈ƒ
.ÌÈˆÁ‰ Èzk 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 LkL ‰ÚLa¿»»∆»«¿À«∆»»∆««ƒ∆À∆∆

‰zÚ52‰˙È‰L ÈÚÂ ;ÌÈˆÁ‰ Èzk ‡È‰ È‰  «»¬≈ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿ƒ∆»¿»
˙ÙwÓ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓÀ∆∆»ƒ≈¿À«««ƒ∆≈»À∆∆
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‰zÚ53˙ÙwÓk ‡È‰ È‰ 54ÔÂÈÎÂ .ÔaÁa eÏbL «»¬≈ƒ¿À∆∆¿≈»∆»¿À¿»
‰ÓBÁ ÈÚ ˙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‰ ÌÈÚ‰ Ïk56ÈtÓ . »∆»ƒ«À»»¿»≈ƒ¿≈

Ô˙‡Èk  ‰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

˙BÏBÈÂ57;OÚÓa eiÁ˙Â ,‰ÓBÁ ÈÚ Èza eLc˜Â , ¿¿¿ƒ¿»≈»≈»¿ƒ¿«¿¿«¬≈
˙BÏBÈÂ ÔÈhÓL eÓ  ‡ÊÚ ÈÓÈa Ì˙‡Èa Û‡58, «ƒ»»ƒ≈∆¿»»¿ƒƒ¿¿

OÚÓa eiÁ˙Â ,‰ÓBÁ ÈÚ 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 ‰‡Èa ‡BÏ „È˙ÚÏ ÔÎÂ¿≈∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»≈∆ƒ»¿
Èza eLc˜ÈÂ ,˙BÏBÈÂ ÔÈhÓL ˙BÓÏ eÏÈÁ˙È ı‡Ï»»∆«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿¿ƒ«¿»≈

eLaÎiL ÌB˜Ó Ïk iÁ˙ÈÂ ,‰ÓBÁ ÈÚe‰60 »≈»¿ƒ¿«≈»»∆ƒ¿¿
˙BOÚÓa61ı‡‰ Ï‡ EÈ‰Ï‡ ÈÈ E‡È‰Â :Ó‡pL . ¿««¿∆∆¡«∆¡ƒ¬¿»¡…∆∆»»∆

˙MÈÏ E˙MÈ LÈwÓ  dzLÈÂ EÈ˙‡ eLÈ L‡¬∆»¿¬…∆ƒƒ¿»«ƒ¿À»¿ƒÀ«
[da] ‚‰B ‰z‡  EÈ˙B‡ ˙Mi ‰Ó :EÈ˙B‡¬∆«¿À«¬∆«»≈»
da ‚‰B ‰z‡ E˙MÈ Û‡ ,el‡‰ ÌÈc‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈«¿À»¿«»≈»

.el‡‰ ÌÈc‰ 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

    1 
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 ËL2, ≈∆≈ƒ««ƒ∆≈»∆≈∆»»∆
eeËˆ k3˙LÏ ÌÈÚ Ì‰Ï ÔzÏ Ï‡OÈ ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ≈»∆»ƒ»∆∆

ËÏ˜Ó ÈÚ LL Ì‰ ÌÈÚ‰Â .Ì‰ÈL‚Óe4Ô‰ÈÏÚÂ , ƒ¿¿≈∆¿∆»ƒ≈≈»≈ƒ¿»«¬≈∆

˙BÁ‡ ËÏ˜Ó ÈÚ 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 ח ֿט ): 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

.ÌÈÚ‰ ÈL‚Ó7‰Bza eLt˙ k8Ì‰L ƒ¿¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«»∆≈
‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙LÏL9.‰ˆeÁÂ ÈÚ‰ ÈwÓ Áe ÏÎÏ ¿∆¬»ƒ«»¿»«ƒƒ»ƒ»»

Ôl‰Ïe ,ÈÒ ‰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¿»
.ÌÈÓÎe ˙B„OÏ  L‚nÏ ıeÁ ÔÈ„„BnL ÌÈtÏ‡Â¿«¿«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»¿»¿»ƒ

אמה 7) לאלף  נקבע  "מגרש" השם של שעיקרו אף ֿעלֿפי 
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 ואף ֿעלֿפי 
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

לנוי10)וצ "ע . ומאילנות, ומבתים מזריעה פנויה רחבה
שם. ברש"ש וראה שם). (רש"י  לאויר לה להיות העיר

.‚ÔÈ˙BÂ11‰Ê ÌeÁ˙Ï ıeÁ ˙Bw‰ ˙Èa ÈÚ ÏÎÏ12, ¿¿ƒ¿»ƒ≈«¿»ƒ¿∆
ÌeÁ˙a Ì‰È˙Ó ÔÈB˜ ÔÈ‡L13:Ó‡pL ;Ì‰ÈÚ ∆≈¿ƒ≈≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¡«

Ì‰ÈL‚Óe14 Ì˙iÁ ÏÎÏe ÌLÎÏÂ ÌzÓ‰Ï eÈ‰È ƒ¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿À»¿…«»»
‰e˜Ï ‡ÏÂ ez ÌÈiÁÏ15. ¿«ƒƒ¿¿…ƒ¿»
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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‰ ÈÚa 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‰ÈÚ L‚Ó ‰„Oe¬≈ƒ¿«»≈∆…ƒ»≈

לג:16) בערכין שדה 17)משנה עושים ישראל בערי  אבל
אלעזר  כרבי  עיר, ומגרש להלן) (ראה שדה ומגרש מגרש,
כד: בתרא בבבא משנה שסתם (רדב "ז), שם במשנה
(לפי השני  ללשון ובין שם הראשון ללשון בין כוותיה,
בשיטהֿמקובצת  שהובא רבינו, של רבו מיגאש ר"י  נוסחת
שהביא  מה לפי  שם, בערכין הוא (וכן לישנא "ולהך שם:
אלעזר  רבי  דאמר תרסה) סימן בהר פרשת שמעוני  בילקוט 
זרעים, מילי  הני  שדה. מגרש לא אבל מגרש, שדה עושים
שלעולם  הראשון, כלשון רבינו ופסק  עבדינן"). אילנות אבל
מן  האילנות את מרחיקין בדין שם המשנה והביא  מותר,
א. הלכה שכנים מהלכות בפ "ז ראה העיר, נוי  משום העיר

וכדלהלן:18) שמב ), מצוה (חינוך עיר שדה ולא עיר ולא
כמו  הדבר להחזיר שאפשר לפי  אלו, לאוין על לוקין ואין

י . הלכה להלן וראה שח ). מצוה (מנחתֿחינוך שהיה

.‰ÈtÓe19 ÎnÈ ‡Ï Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡«…ƒ»≈
‰„O‰ ‡l‡ ,‰pLÈ ‡Ï20„Á‡ Ïk  ÈÚ‰Â L‚n‰Â21 …¿À∆∆»«»∆¿«ƒ¿»¿»ƒ»∆»

ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ ‡e‰L ˙BÓk ÔzLÏMÓ22ÈÚ ‡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, ולפי ֿזה 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

.ÂzÒÈ ‡Ï23B˙Èa ˙‡ Ì„‡24‡ÏÂ ‰p‚ B˙BOÚÏ …ƒ¿…»»∆≈«¬ƒ»¿…
ÚhÈ25‰pb B˙Á26eÈÁÈ ‡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‰ÈÚ ‰„OÓ ‰„O eÎnL ÌiÂÏe …¬ƒ¿ƒƒ∆»¿»∆ƒ¿≈»≈∆
„qk ÔÈÏ‡Bb ÔÈ‡  Ô‰lL ‰ÓBÁ ÈÚ ÈzaÓ ˙Èa«ƒƒ»≈»≈»∆»∆≈¬ƒ«≈∆

‰f‰29ÔÈÎBÓ ‡l‡ .30ÏBiÏ CeÓÒ elÙ‡Â ˙B„O‰31, «∆∆»¿ƒ«»«¬ƒ»«≈
„iÓ ÔÈÏ‡B‚Â32Ì‡Â .33„iÓ ÌÈÏ‡Bb  ‰„O eLÈc˜‰ ¿¬ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒ»∆¬ƒƒ«

ÏBi‰ Á‡Ï Lc˜‰‰34ÌÈÏ‡B‚Â .35ÈÚ Èza‰ÓBÁ «∆¿≈¿«««≈¿¬ƒ»≈»≈»
ÌÈL ‰nk Á‡ elÙ‡ ,eˆiL 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 שאף ֿעלֿפי 
היובל  לאחר ואוכלה החסר זמן אותו הלוקח  משלים היובל,
אף ֿעלֿפי 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‡ ˙‡ LiL ƒ¿»≈∆»«∆¬ƒƒ≈ƒ¬≈∆≈
ÌiÂÏk38B‡ ÌÈÚ‰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‡ ˙‡ LiL41Ï‡Bb  ¿≈ƒ∆»«∆¬ƒƒƒ¿»≈≈
‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡‚' Ó‡ ‡lL ;ÌiÂÏk ‡ÏÂ Ï‡OÈk¿ƒ¿»≈¿…«¿ƒƒ∆…∆¡«¿À«»ƒ¿∆

ÌiÂÏ‰ ÈÚa ‡l‡ 'ÌiÂÏÏ42. «¿ƒƒ∆»¿»≈«¿ƒƒ

כולם.40) לדעת שם שאין 41)משנה ונמצא כלומר,
הלוים. מערי  שבידו כנ"ל.42)הקרקע 

.ÈËL 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 .ÌÈÚ‰ ˙‡ ÔÈLBkL ‰ÚLa¿»»∆¿ƒ∆∆»ƒ∆∆¡«…ƒ¿∆
ÌÚ ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ ÈÂÏ ËL 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 Ôe . «ƒ»∆≈ƒ…≈∆»«≈∆«ƒ»
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‰˜BÏ50d˙B‡ ÔÈÈÚÓ  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 שאף ֿעלֿפי  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‡ ÌÈeÓ‡ ÌÈc‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆≈«¿»ƒ¬ƒ∆»»»∆
˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï ˙Èa ‰ÈÏÚ ‰˙ÎpL∆ƒ¿¿»»∆»¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
Ïk ‡L Ï‡ ;Ì‰Ï ‰˜lÁ˙Â Ì‰Èa ‰eLÈÂƒ»»¿≈∆¿ƒ¿«¿»»∆¬»¿»»

Ï‡OÈ ÈÎÏnÓ CÏÓ LBkL ˙Bˆ‡‰52È‰  »¬»∆≈∆∆ƒ«¿≈ƒ¿»≈¬≈
ÏÎk Ô˙fe ˙Bˆ‡‰ Ô˙B‡a ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¬»¿ƒ»»¿»

Ï‡OÈ53. ƒ¿»≈

ב .52) הלכה תרומות מהלכות בפ "א לזה 53)ראה וראיה
לֿמב ) לא, (במדבר מדין בביזת חלק  הלוים שנטלו ממה

משנה). (סוף  ברית עליה נכרת שלא

.Èd˙fe Ï‡OÈ ı‡ ˙ÏÁa ÈÂÏ ‰ÎÊ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»»≈ƒ¿«¬«∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»
B˙LÏ ,ÈÈ ˙‡ „ÚÏ Ïc‰L ÈtÓ ?ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»ƒ¿≈∆À¿««¬…∆¿»¿»¿
;ÌÈaÏ ÌÈ˜Ècv‰ ÂÈËtLÓe ÌÈLÈ‰ ÂÈÎc ˙BB‰Ïe¿¿»»«¿»ƒƒ¿»»««ƒƒ»«ƒ
.Ï‡OÈÏ E˙B˙Â ˜ÚÈÏ EÈËtLÓ eBÈ :Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿»∆¿«¬…¿»¿¿ƒ¿»≈

ÔÈÎBÚ ‡Ï :ÌÏBÚ‰ ÈÎcÓ 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 Ca :Ó‡pL , »∆»≈≈«≈∆∆¡«»≈¿»≈
E˜ÏÁ È‡ :Ó‡pL ,Ì‰Ï ‰ÎBÊ ‡e‰ Cea ‡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 ËL ‡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
.ÈÏBb CÈÓBz ‰z‡«»ƒ»ƒ

  

          
         

אלי ", אישי  "ילוה  שמו   כטע היא  לוי  שבט  של עבודתו 
ויכולתו  (אישי ), הקב "ה   ע ישראל  ע את המחבר והוא 
הקב "ה .  ע בתכלית דבוק  היותו   משו הוא  זה  לחיבור
הוא  זאת  ע וביחד  הקב "ה  דבוק  היותו   משו ודווקא 
 לכ ,"ונחלת חלק "אני   בעול חלק  לו  שיש  היינו  נחלתו ,

הקב "ה .  ע  יהודי לחבר ביכולתו  יש 
לומר  גורלי ", תומי אתה  חלקי  מנת "ה ' הפסוק  את ומביא 
"איני לגביו : ספק  שיש  העליו גורל בחינת מצד  שאפילו 
שיחפו גורלי " תומי ש "אתה  הרי  ," חפ  מה באיזה  יודע 

דווקא . בישראל
ע אחד  דבר היא  שבנשמה , גורל בחינת לוי , שבט  ג כ
"איני ריב "ז אמר זו  דרגה  ומצד  ,"ליחד "יחידה  הקב "ה 
שבנשמה  גורל בחינת כי  אותי " מוליכי דר באיזו  יודע 
זו  שדרגה  לחשוב   מקו והיה  ,־עדמג לגמרי  למעלה  היא 
 המל דוד  אומר זה  ועל יודע ", "איני  בבחינת תמיד  נשארת
גורל  בחינת את  ג תומ שהקב "ה  גורלי " תומי "אתה 
 לאור לוי , שבט של הגשמי   בגו בגילוי  שתהיה  שבנשמה 

. בגופי נשמות טובות  ושני  ימי
שלו  הגשמי   הגו שבתו אי לגלות הכח  ישנו  יהודי  לכל  וג

ממש ". ממעל אלוקה  "חלק  מאיר הפשוטות, ובפעולותיו 
      

כט .57) ז, בקהלת מ .58)ראה כז, בראשית ראה
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קעב                
         

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 הכסף ֿמשנה אבל כאן. רדב "ז
בעוסקי יתמכו לא שאם היא, וסברתו רבינו, על נחלק 
וכן  מישראל. להשתכח  חס ֿושלום תורה עתידה התורה,

ויאדיר. תורה ויגדיל רמו. סימן ביו"ד נפסק 

ÔÚiÒc ‡ÓÁ CÈa¿ƒ«¬»»¿«¿«
CÈ‰‡ eÈÏLÈ ÌÈÏLeÈ ÌBÏL eÏ‡L«¬¿¿»»ƒƒ¿»…¬»ƒ

  

  

אלו , להלכות ככותרת זה  פסוק  בחר  " שהרמב לומר יש 
מקדש  לי  "ועשו  החיוב  כי  , ללומד החיוב  להדגיש  כדי 
כל  על ומוטל לדורות, מצות־עשה  הוא  " בתוכ ושכנתי 
שאינו  שמפני  אלא  בימיו , המקדש  בית לבנות החיוב  יהודי 
לעסוק  חיוב  עליו  יש  ובמעשה , לפועל זאת לעשות יכול
(כמענה  אותו   בוני  את "כאילו  ועל־ידי ־זה  "בקרייתה "
" הרמב רמז זאת המדרש ). על־פי  ליחזקאל הקב "ה 
ולדרוש  לשאול שיש  " ירושלי  שלו "שאלו  בפסוק 

'עבודה '. וספר בית־הבחירה  הלכות לימוד  שזהו  בדיבור,
    

   


:ÔecÒ e‰ÊÂ .ÚLz ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«¿∆ƒ»
Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰ . .‰ÈÁa‰ ˙Èa ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ¿¿≈«ƒ¿»
˙BÎÏ‰ .„ .Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰ .‚ .Ba ÌÈ„BÚ‰Â¿»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿
.Â .˙Baw‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .ÁaÊÓ Èeq‡ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿«¬≈«»¿»
ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ .Ê .ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒƒ»ƒƒ¿¿≈
.Ë .ÌÈetk‰ ÌBÈ ˙„BÚ ˙BÎÏ‰ .Á .ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒƒ¿¬««ƒƒ

.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»


  

LÏLÂ ‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ LL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»
˙Èa ˙BÏ (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿≈
‡lL (‚ .˙ÈÊb ÁaÊn‰ ˙BÏ ‡lL ( .Lc˜n‰«ƒ¿»∆…ƒ¿«ƒ¿≈«»ƒ∆…
(‰ .Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡ÈÏ („ .˙BÏÚÓa ÂÈÏÚ ˙BÏÚÏ«¬»»¿«¬¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»

.B˙ÈÓL ˙ÈaL‰Ï ‡lL (Â .ÈÒ BÓLÏ¿»¿»ƒ∆…¿«¿ƒ¿ƒ»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
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¿
˙Baw‰ Ba ÌÈÈ˜Ó3ÌÈÓÚt LÏL ÂÈÏ‡ ÔÈ‚‚BÁÂ , «¿ƒƒ«»¿»¿¿ƒ≈»»¿»ƒ

‰Ma4"Lc˜Ó ÈÏ eOÚÂ" :Ó‡pL ,5Lt˙ Îe . «»»∆∆¡«¿»ƒƒ¿»¿»ƒ¿»≈
‰Bza6,‰ÚL ÈÙÏ ‰È‰Â ,ea ‰LÓ ‰OÚL ÔkLÓ «»ƒ¿»∆»»∆«≈¿»»¿ƒ»»

"'B‚Â ‰zÚ „Ú Ì˙‡ ‡Ï Èk" :Ó‡pL7. ∆∆¡«ƒ…»∆«»»¿

  

מקדש  לי  "ועשו  בתורה  נאמר המקדש  בניית על הציווי 
הבחירה ' 'בית  בש  " הרמב בחר מדוע  להבי וצרי גו ",
המקדש " "כלי  הלכות שכתב  ובפרט המקדש ', 'בית ולא 
"בית  אלו  הלכות  ש את קבע  ומדוע  המקדש ", ו "ביאת

הבחירה ".
מבואר  ממנו ", כאחד  היה   האד ה" הפסוק  על והביאור:
אלא  אינה  אמיתית שבחירה  ב .) לח , (אמור תורה ' ב 'לקוטי 
עצמותו  על מורה  ממנו " "אחד  כי  ית', ומהותו  בעצמותו 
זה  שבעני מוב ,שכ ומכיו הגבלה . בו  שיי שאי ומהותו 

.וגירעו שינוי   שו שיי לא 
 עני שמצד  להדגיש   " הרמב רצה  זה   ש בקביעת
"מפני  א  ג בבית־המקדש , שינוי   שו שיי לא  הבחירה 
וקדושת  כו '" לעלות  יכולי אנו  ו "אי כו '" גלינו  חטאינו 
אינה  ושכינה   השכינה  מפני  היא   וירושלי המקדש 

בטילה .
      

  

ותכלית  עיקר מהו  " והרמב  " הרמב שיטות ידועות
"מצות־עשה  – הקרבנות הוא   " הרמב לדעת המקדש .
משא "כ הקרבנות". בו   מקריבי להיות לה ' בית לעשות
 במשכ  החפ "עיקר – הארו הוא  העיקר " הרמב לדעת

."הארו שהוא  השכינה  מנוחת  מקו הוא 
" לרמב החזקה  שהי "ד  : מחלוקת בביאור לומר ויש 
, בעול לנהוג אי  לאד בציווי  מדבר הלכות, ספר שהוא 
האד עבודת היא  במקדש  העיקר  " הרמב לדעת ולכ
התורה  על בפירושו  " הרמב אבל הקרבנות. בהקרבת
השראת  הוא  במקדש  שהעיקר מפרש  הלכה , ספר שאינו 
ענייני בתורה  ומפרש  מקובל, היה  " שהרמב כיו השכינה ,
הוא  במשכ שהעיקר פירש  ולכ התורה , פנימיות על־פי 

השכינה . מנוחת  מקו
      

  

       

הציווי שכללות מוכח  ומכא ,המשכ על נאמר זה  פסוק 
הוא  והמשכ ,למשכ בנוגע  נאמר בית־המקדש  בניי על
המקדש  בית כולל המקדש , בתי  לכל והמקור השורש 

השלישי .
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קעג                 
         

לי "ועשו  אחרי  הראשו שהציווי  בזה   ג מתבטא  זה  עני
שגנז  ולאחר אחת,  פע רק  שנעשה  הארו על הוא  מקדש "
"בית  ולכולי ־עלמא  ,ארו היה  לא  שוב  הארו את יאשיהו 
שיעשו  מצינו  לא  השלישי  בבית  וג ,"ארו חסר היה  שני 

במדבר. שנבנה  הארו את ישימו  אלא  ארו
עשיית  את להלכה   " הרמב הביא  לא  מדוע  יוב על־פי ־זה 
שהביא   א בעשייתו ,  הדיני פרטי  את ביאר ולא  הארו
פרטי בארוכה  וביאר המשיח , ימות לתקופת  הנוגעי  דיני

וכיו "ב . והשולח המנורה  עשיית של  הדיני
      

"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 ואף ֿעלֿפי 

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
ואף ֿעלֿפי 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
(כסף ֿמשנה). משכן נאמר ולא מקדש, לי  ועשו נאמר שהרי 
להם  לבנות יא) סי ' כי ֿתשא (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 eLkL11e‡a ÌMÓe . «¿«∆¿≈»»∆»¿¿∆»¿ƒ»»

˙BÚÈÈ eOÙe ,ÌÈ‡ ÏL ˙Èa ÌL ee ,‰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 ee Ï¿…»»ƒ¿»¿∆≈¿≈»«»

Lc˜Ó ÌL ee ÔBÚ‚Ï16˙ÈÏ e‡a ÔBÚbÓe , ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿≈
ÌÈÓÏBÚ‰17BÚ‚Â  ÈÓÈÂ .‰L ÌÈMÓÁÂ ÚL 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 eÒ‡ ÌÈÏLeÈa Lc˜n‰ ‰pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»«ƒ∆∆¿»
Ô‰a È˜‰Ïe '‰Ï ˙Èa Ô‰a ˙BÏ Ôlk ˙BÓB˜n‰«¿À»ƒ¿»∆«ƒ«¿«¿ƒ»∆

Ôa˜19ÌÈÏLeÈa ‡l‡ ˙BBc‰ ÈB„Ï ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â . »¿»¿≈»«ƒ¿≈«∆»ƒ»«ƒ
‰iBn‰ ‰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 LÙÓ k ‰ÓÏL ‰aL ÔÈa22ÔÎÂ . ƒ¿»∆»»¿……¿»¿…»ƒ¿»ƒ¿≈
˙Ba‰Ï „È˙Ú‰ ÔÈa23e˙k ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ»««ƒ∆»

Ï‡˜ÊÁÈa24,ÈL ˙Èa ÈL‡Â .‡Óe LÙÓ BÈ‡ , ƒ∆¿≈≈¿…»¿…»¿«¿≈«ƒ≈ƒ
ÌÈc ÔÈÚÓe ‰ÓÏL ÔÈk e‰ea ,‡ÊÚ ÈÓÈa eaLk¿∆»ƒ≈∆¿»»¿ƒ¿«¿……≈≈¿»ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa ÌÈLÙÓ‰25. «¿…»ƒƒ∆¿≈

  

        
       

והבית  השני  הבית שבי השייכות מודגשת זאת בהלכה 
בפירוש . הבית צורת נתפרשה  לא   שבשניה שלעתיד ,

יצחק  כנגד  הוא  השני  שהבית כיו הוא , הדבר  וטע
בשדה ", לשוח  יצחק  "ויצא  – המטה  עבודת שעניינו 
מושב . מעיר למטה  הוא  שעניינו  השדה  בירור על שמרמז
שלעתיד ־לבוא  לבית השני  הבית בי שהשייכות וי "ל
– כלל  ראשו בבית היה  שלא  הברזל בעניי  ג מודגשת
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קעד                
         

בהבנותו ", בבית נשמע  לא  ברזל כלי  כל והגרז "ומקבות
שהחריבו   אדו על רומז שברזל כיו  הטע במדרש  ומובא 

בית־המקדש ". את
בית  מלכי  שעשו  ש "מנורה  שני  בבית שמצינו  ומה 
"תמורת" היה  שהברזל כיו היתה " ברזל של חשמונאי ,
 אי  ובנוס הזהב , לדרגת ששיי כפי  ברזל הוא  והרי  הזהב ,
שפודי" בצורת היתה  והמנורה  , מבחו נראה  היה  הברזל

בדיל). מי) " בבע  וחיפו היו  ברזל של
בבית־המקדש  חידוש  יהיה  זה  שבעני לומר, יש  ואולי 
בו  שיי ולא  ,חורב בו  שיי שלא  נצחי  מקדש  השלישי ,
תתבטל  שלעתיד ־לבוא  כיו ברזל של מעני החשש 

דלעו "ז. ברזל של המציאות
ב 'דברי  המובאי דוד  בדברי  הדבר שמרומז לומר, ויש 
לכס  והכס לזהב  הזהב  אלקי , לבית "הכינותי  :' הימי

לנחושת לברזללברזללברזללברזלוהנחושת המשיח הברזל הברזל הברזל הברזל  מל כי  גו '"
שלא   והג משיחא ", מלכא  "דוד  המל לדוד  מתייחס 

שלעתיד . בבית בו  ישתמשו  ראשו בבית השתמשו 
      

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‰ ÔÈa wÚ Ô‰L ÌÈc‰ 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 ÈÒ ˙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¿»
˙Baw‰31LÎÂ ;32BÓB˜Óe ,ÁaÊnÏ Ba ÌÈÏBÚL «»¿»¿∆∆∆ƒ«ƒ¿≈«¿

BiÎÂ ;ÌB„Ï CeLÓ ÌÏe‡‰ ÈÙÏ33BpÎÂ34Lc˜Ï ƒ¿≈»»»¿»¿ƒ¿«¿«≈
‰„BÚÏ 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 שאף ֿעלֿפי 
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 , שהרי37)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≈¿≈∆«

ÔÈÏeb ‰ÊÚ‰ CB˙a ÔÈOBÚÂ40Ï‡OÈÏ Ô‡k „Ú :41, ¿ƒ¿»¬»»¿ƒ«»¿ƒ¿»≈
ÌÈ‰kÏ Ô‡k „Ú42ÈÎˆ ‡LÏ ÌÈza da ÌÈBe . «»«…¬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„b44ÌÈÏa ÔÈBa ,ÌÈ‡ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .45. ¿¿ƒ…»¿¬»ƒƒƒ¿≈ƒ

ÔÈÏvÙÓ ÔÈ‡Â46‡l‡ ,˙Èa‰ ‰a ÔÈa‰ È‡ ˙‡ ¿≈¿«¿ƒ∆«¿≈«ƒ¿»¿«««ƒ∆»
CkŒÁ‡Â ,ıeÁaÓ Ô˙B‡ ÔÈ˙zÒÓe Ô˙B‡ ÔÈÏvÙÓ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ«¿««»

ÔÈÏ Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ47˙BÏ„b ÌÈ‡" :Ó‡pL , «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆∆¡«¬»ƒ¿…
˙B˜È ÌÈ‡48"˙ÈÊ‚ È‡ ,˙Èa‰ „qÈÏ49:ÓB‡Â ; ¬»ƒ¿»¿«≈«»ƒ«¿≈»ƒ¿≈

˙BwÓe"50˙Èaa ÚÓL ‡Ï ÏÊ ÈÏk Ïk ÔÊb‰Â «»¿««¿∆»¿ƒ«¿∆…ƒ¿«««ƒ
"B˙a‰a51. ¿ƒ»…

  

         
      

הוא  בעבודה   האבני סיתות שפעולת בדבר, הרמז וי "ל
השמחה ) היפ) מרירות על־ידי  האב לב  ביטול עניי

אלא  שאינו  כיו דווקא , " מבחו" להיות הכנה הכנה הכנה הכנה שצרי
היא  הבית) בהר הבני) עצמה  העבודה  ואילו  לעבודה ,

דווקא . שמחה  מתו

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
(כסף ֿמשנה). הבית לבנין גם במגרה.46)למדים מגררים
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קעה                 
         

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 ÌÈÏa B‡54ıÚ ÏL ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ«¿«¿∆≈

‰ÊÚ‰ ÏÎa55.ÌÈÏ B‡ ÌÈ‡ ÏL ‡l‡ , ¿»»¬»»∆»∆¬»ƒ¿≈ƒ

  

          
 

בחג  המנחות שיירי  את  הכהני אכלו  אי ,להבי וצרי
שלה  הסכ הפחות שלכל סוכה  לבנות אסור  א הסוכות,

. מע
"לא   משו הוא  במקדש   ע בניית שאיסור כיו לומר: ויש 
זה  הרי   "אלקי ה ' מזבח  אצל  ע כל אשרה  ל תטע 
קבע של  וג  ע של בני שיהיה  האחד  , תנאי בשני 
להיות  צרי הכס "מ  ולדעת ספ"ו ),  " עכו הלכות  " רמב)

.בבני קבוע  שיהיה  שלישי  תנאי 
     

עץ 52) כל לך... תטע  "לא כא) טז, (דברים שנאמר משום
ואינו  בבנין שהוא ו"אף ֿעלֿפי  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

(כסף ֿמשנה). הראב "ד וכדעת מותר. נשים בעזרת אבל

.ÈÔÈÙvÓe56Ì‡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 ÚwzL „Ú ‰„BÚ‰ ˙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
(דברי ֿהימים  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 מאבני57)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 (ואף ֿעלֿפי 
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 ' (כסף ֿמשנה, אמי  רבי 

.‡ÈB‰Èa‚‰Ïe ÔÈa‰ ˙‡ ˜fÁÏ Án‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe60 ƒ¿»ƒ«À¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙Èa ˙‡ ÌÓBÏ(e)" :Ó‡pL ,eav‰ Ák ÈÙk¿ƒ…««ƒ∆∆¡«¿≈∆≈
Ì‡ .ÔÁk ÈÙk ÔÈtÈÓe B˙B‡ ÔÈ‡ÙÓe ."eÈ‰Ï‡¡…≈¿»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ…»ƒ

‰Êa B˙B‡ ÁeËÏ ÔÈÏBÎÈ61ÂÈOÚÓa ÏÈc‚‰Ïe62È‰  ¿ƒ»«¿»»¿«¿ƒ¿«¬»¬≈
.‰ÂˆÓ BÊƒ¿»

א.60) יא, טוח 61)שבת הבית שכל מ "א, פ "ד מדות
כולו  ההיכל את שחיפו - א נז, בפסחים הוא וכן בזהב .
זהב . דינר בעובי  אמה על אמה שהן זהב  של בטבלאות

ב .62) טו, שבועות

.ÈÌBÈe" :Ó‡pL ,‰ÏÈla Lc˜n‰ ˙‡ ÔÈBa ÔÈ‡≈ƒ∆«ƒ¿»««¿»∆∆¡«¿
.‰ÏÈla ‡Ï ,ÔÈÓÈ˜Ó ÌBia  "ÔkLn‰ ˙‡ ÌÈ˜‰»ƒ∆«ƒ¿»«¿ƒƒ…««¿»

ÔÈaa ÔÈ˜ÒBÚÂ63ÁM‰ ˙BÏÚÓ64.ÌÈÎBk‰ ˙‡ˆ „Ú ¿¿ƒ«ƒ¿»≈¬««««≈«»ƒ
ÌÈL‡ ,ÌBÓÓe ÔÓˆÚa „ÚÒÏe ˙BÏ ÔÈiÁ Ïk‰Â¿«…«»ƒƒ¿¿«≈¿«¿»¿»»¬»ƒ

ÌÈLÂ65a„n‰ Lc˜Ók ,66ÔÈÏhÓ 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.

  

       

 בבני לסייע  מחוייב  (היה ) ואחד  אחד  שכל משמע , מלשונו 
לא  ולעת־עתה  גדול, חידוש  זה  ולכאורה  המקדש , בית
היא  ביהמ "ק  בני אשר ובפרט , מקו  בשו מפורש  נמצא 
ואיש " איש  כל על לא  הציבור, על חובה  שה מה "מצוות

מ "ע ).  סו  " לרמב (סהמ "צ
       

אפילו 63) אלא בלילה, אינה גופה הבנייה רק  לא (כלומר,
מן  אינו שזה להלן וראה בלילה, אינה לבנייה מסביב  העסק 
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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
 ֿ (כסף  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
 ֿ ועל 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‰eÈ ‡lL , ∆ƒ¿∆¿À»»¬»»∆…ƒ¿…««≈
ÔÈtk71˙BlÁÓ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ72Ì‡Â" Ó‡pL ‰ÊÂ . ƒƒ¿…««≈¿ƒ¿∆∆∆¡«¿ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ  "ÌÈ‡ ÁaÊÓ73˙eL BÈ‡L , ƒ¿«¬»ƒƒƒ«¿»»¿∆≈¿
‰BÁ ‡l‡74. ∆»»

נראה 69) וכן זו. תיבה ליתא רומי , ובדפוס  אברבנאל בכת"י 
כ, (שם נאמר שהרי  נכון, וכן ספר'. וב 'קרית משנה' ב 'כסף 
גזית", אתהן תבנה לא לי , תעשה אבנים מזבח  "ואם כה)

המוריה'. ב 'הר ועי ' ה"ח . למעלה א.70)וראה נח , זבחים
המזבח .71) יבנה  ועליה כיפה, מערות.72)שיבנה
יתרו.73) פרשת סוף  שנאמר 74)מכילתא, אף ֿעלֿפי 

רשות. שמשמעו "ואם", בלשון

.„ÈÔ‡ Ïk75‰ÓbÙpL76Ôtv‰ da bÁzL È„k77, »∆∆∆ƒ¿¿»¿≈∆«¿…»«ƒ…∆
ÁaÊnÏÂ LkÏ ‰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‡ÈÓ eÈ‰ ≈≈»»¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈«ƒ¿«

BÈ‡L kp‰ ÌB˜ÓÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ÔÈÙBÁ .Ú˜w‰««¿«¿ƒ«∆«ƒƒ¿»«ƒ»∆≈
ÔÈe ‰„BÚ ÌB˜Ó80B‡ ,ÌÈ‡‰ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿¬»ƒ¿»ƒƒƒ∆»¬»ƒ

ÏB„b‰ Ìi‰ ÔÓ81ÏÎÈ‰‰ È‡ ÔÎÂ .Ô‰Ó ÔÈBe , ƒ«»«»ƒ≈∆¿≈«¿≈«≈»
eÈ‰ ˙BÓÏL ˙BÊÚ‰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

(כסף ֿמשנה  ).ה"ח 

.ÂËÏÎÈ‰ È‡83eÓÓ‚pL B‡ eÓbÙpL ˙BÊÚÂ84 «¿≈≈»«¬»∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿
ÌÈÊ‚ ‡l‡ ,ÔBÈ„t Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,ÔÈÏeÒt85Ô‡ Ïk .86 ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ»∆∆

‰ÓbÙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊa‰ da Ú‚pL87‰ÏeÒt , ∆»«»««¿∆««ƒ∆…ƒ¿¿»¿»
Lk‰ ÔÈe ÁaÊn‰ ÔÈÏ88EaÁ Èk" :Ó‡pL , ¿ƒ¿««ƒ¿≈«ƒ¿««∆∆∆∆¡«ƒ«¿¿

ÏÊa da Ú‚pL Ô‡ ‰Ba‰Â ."‰ÏÏÁzÂ ‰ÈÏÚ zÙ‰≈«¿»»∆»«¿«¿∆»¿«∆∆∆∆»«»«¿∆
Ô‰˙‡ ‰˙ ‡Ï" :Ó‡pL ,‰˜BÏ  Lka 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
 ֿ (משנה 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‡90ÏÊa da Ú‚pL B‡91Á‡ ∆∆∆ƒ¿¿»∆»«»«¿∆««
˙ÈpL92,‰ÏeÒt Ô‡‰ d˙B‡  Lka B‡ ÁaÊna ∆ƒ¿≈«ƒ¿≈««∆∆»»∆∆¿»

ÔÈaÏÓe .˙BLk ‡M‰Â93ÌÈÓÚt ÁaÊn‰ ˙‡ ¿«¿»¿≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈««¬«ƒ
‚Áe ÁÒta :‰Ma94Ô˙B‡ ÔÈaÏnLÎe .95ÔÈaÏÓ  «»»«∆«∆»¿∆¿«¿ƒ»¿«¿ƒ

‰tÓa96ÏÊa 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 אף ֿעלֿפי  כלומר,

אם  ואפילו פסולה, בלבד האבן אותה אלא בגללה, המזבח 
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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 .Lk ‡˜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‰ Cc104˙‡ 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)בכסף ֿמשנה, '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

(כסף ֿמשנה). שם שכתב  מה על כאן שמתכוין 104)וסמך
(כסף ֿמשנה). 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  eÈLÚ‰ Ì‡Â ,107. ¿ƒ¿ƒ∆¡ƒƒ»∆»»

˙BÙ‚n‰Â ÔÈ„etM‰Â ˙B˜Ên‰ elÙ‡108ÁaÊÓ ÏL ¬ƒ«ƒ¿»¿««ƒ¿««¿≈∆ƒ¿«
Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ,eava Ák LÈ Ì‡  ˙Bcn‰Â ,‰ÏBÚ‰»»¿«ƒƒ≈…««ƒƒ»
Ì‡ ,‰Ê Ô˙B‡ ÔÈtÁÓ ‰ÊÚ‰ ÈÚL 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‚Ï111dBb Ì‰a LnzL ‡lL „Ú , ¿»«¿≈»««∆…ƒ¿«≈»∆»«
Ô‰a LnzLpMÓe ,ËBÈ„‰ Ô‰a LnzL‰Ï È‡M ««¿ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆

ÔˆÁL ˙BB˜Â ÌÈ‡ .ËBÈ„‰Ï ÔÈeÒ‡  dBb»«¬ƒ¿∆¿¬»ƒ¿∆¬»»
˙Òk‰Œ˙ÈÏ ‰lÁzÓ112.˙Èa‰ ‰Ï Ô˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ , ƒ¿ƒ»¿≈«¿∆∆≈ƒ»¿«««ƒ

פ "ב 110) מכות תוספתא בהם. נשתמש לא שעוד אף ֿעלֿפי 
.(24 244 עמוד שם.111)(צוק "מ  תוספתא,

לבית 112) מתחילה שנפסלו וקורות "אבנים שם: תוספתא,
אותן  בונין אין הגנוז') 'אור לפי  ווין בכת"י  הוא (כן הכנסת

משנה'. ב 'כסף  וראה הבית", בהר

ה'תשע"ט  שבט  כ' ש "ק יום 

   1 
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˜ne . ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»∆¡«ƒ¿»»ƒ∆∆¡«
:ÌÈÓi‰ŒÈ„a Ó‡Â ;"‰in‰ ı‡ Ï‡ EÏŒCÏÂ"¿∆¿∆∆∆«…ƒ»¿∆¡«¿ƒ¿≈«»ƒ
‰a ,ÌÈÏLeÈa '‰ ˙Èa ˙‡ ˙BÏ ‰ÓÏL ÏÁiÂ"«»∆¿……ƒ¿∆≈ƒ»«ƒ¿«
ÌB˜Óa ÔÈÎ‰ L‡ ,e‰È‡ „ÈÂ„Ï ‰‡ L‡ ‰iBn‰«ƒ»¬∆ƒ¿»¿»ƒ»ƒ¬∆≈ƒƒ¿

."ÈÒeÈ‰ Ô‡ Ô‚a „ÈÂc»ƒ¿…∆»¿»«¿ƒ

  

       
       

המזבח  על רק  ביותר" מכוו" הלשו כתב  מדוע  ,להבי וצרי
הבית  לפי  נקבע  המזבח   מקו הרי  המקדש , בית על ולא 
המקדש   שמקו נמצא  ," לדרו משו  האול "לפני  כולו 
המזבח  של שמקומו  יתכ ואי המזבח ,  למקו  בהתא הוא 
שיהיה  כתב  לא  המקדש   מקו על ואילו  ביותר, מכוו יהיה 

במקומו ". המקדש  בית "ובנה  רק  אלא  ביותר מכוו
בית  לגבי  שני  בבית  שינויי כמה  שמצינו   שכש וי "ל
כבר  שלמה  שבנה  שהבני פ"א ,  " ברמב כמפורש  ,ראשו
שלמה , כבני בנוהו  שני  בית אנשי  ואילו  , במלכי מפורש 
 יתכ אי ולכאורה  ביחזקאל.  המפורשי  הדברי ומעי
בהכרח  אלא  שלמה , שבנה  מהבניי כלשהו  שינוי  שיהיה 
לדוד שמואל שמסר שבמגילה   הפרטי כל שלא  לומר
ממקדש   שינויי היו  ולכ לדורות, ציווי  בתור נאמרו 

. פרטי בכמה  למקדש 
לביהמ "ק , המזבח  שבי החילוק  את  ג לבאר יש  על־פי ־זה 
בית  של מקומו  משא "כ  ביותר מכוו המזבח  של שמקומו 
המדויק  מקומו  אבל המוריה  בהר שיהיה  מחוייב  המקדש 
מה   ג יוב ובזה  לבית. מבית להשתנות ויכול הכרח  אינו 
"שאלו  בפסוק  עבודה ' 'ספר הלכות את  " הרמב שפתח 
ביותר  מכוו אינו  המקדש  של מקומו  כי  ," ירושלי  שלו

. בירושלי להיות ומוכרח  קשור אבל
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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˜‰ Be .Ï‰Â ÔÈ˜ ÂÈÏÚ È˜‰L∆ƒ¿ƒ»»«ƒ»∆∆ƒ¿ƒ»»»ƒ
Ì„‡ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .‡ 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 דרבישראו בפרקי  שאמרו [ומה יצחק . של אפרו ת
עליו  שנעקד המזבח  מאבני  אבנים י "ב  יעקב  "לקח  אליעזר
בראשית  שמעוני  (ילקוט  מראשותיו" אותם ושם אבינו יצחק 
הטביע  ימינו ברגל הקדושֿברוךֿהוא, עשה "ומה קיט ), רמז
אותו  ועשה תהום עמקי  עד מראשותיו יעקב  שם אשר האבן
קכ), רמז (שם שתייה" אבן נקרא לפיכך וכו' לארץ  סניף 
ולפנים, לפני  הארון, במקום הייתה השתייה אבן והרי 
כו. השנה בראש נראה וכן נג: יומא במשנה כמפורש
קטיגור  שאין לפי  פסול שהוא הפרה מקרן שופר על  שאמרו
כעבודת  הוא הרי  לזיכרון בא שהשופר כיוון סניגור, נעשה
הוא  טז.) (שם העקידה לזיכרון שהוא כיוון כלומר, פנים,
ברור  - השתייה אבן על הייתה שהעקידה הרי  כלפנים,
בפנים, ולא המזבח , על אמנם הייתה העקידה כי  הדבר
של  טעמו וזהו רבינו, שכתב  וכמו שם בזבחים וכמפורש
חוץ , עבודת שהוא מפני  הפרה, קרן שמכשיר שם יוסי  רבי 
הארון  במקום אותם ושם המקום מאבני  יעקב  לקח  הרי  אבל
טעמם  וזהו בפנים, היא יצחק  נעקד שעליה שהאבן ונמצא

הפרה]. קרן הפוסלים חכמים של

.‚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 ÔÈÈ˜nL Ô‰Ï „ÈÚ‰ „Á‡Â ,ÂÈ˙BcÓƒ»¿∆»≈ƒ»∆∆«¿ƒƒ««ƒ¿≈«

‰f‰9.˙Èa ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙Baw‰ 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 db ˙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 ‰ÎÚn‰ ÌB˜Ó ¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿≈«∆»¿≈«»
˙Bn‡ "Ï BaÁÂ 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‰ db 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‡ ÌÈOÚÂ ‰BÓL BaÁ ‡ˆÓ .[‰ÎÚn‰««¬»»ƒ¿»»¿¿»¿∆¿ƒ«»
Â ‰n‡ ÌÈOÚÂ ‰BÓL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa‡Â‰Úa‡ ¿«¿»»¿»ƒ«¿»¿∆¿ƒ«»¿«¿»»

˙ÈÂÊ Ô˜Ï ÒBÎÂ ,ÌÈÁÙË OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] .ÌÈÁÙË¿»ƒ»»¿»»»¿»ƒ¿≈¿∆∆»ƒ
Úa‡ ÏÎÏ ÚaÓ ÏeÏÁ ÔÈa OÚŒ‰BÓM‰ ÏL∆«¿»»»ƒ¿»»¿À»¿»«¿«
.ÈÒ ‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ˙Bw‰ ÌB˜Óe .[˙B¿̃»¿«¿»«»ƒ∆¿«»ƒ∆»ƒ
ÌB˜Ó ‡ˆÓ .ÈÒ ‰n‡ ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚ ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈¿«¿≈«…¬ƒ«»»ƒƒ¿»¿
ÌÈÁÙË ‰Úa‡Â ˙Bn‡ Úa‡Â ÌÈOÚ BaÁ ‰ÎÚn‰««¬»»»¿∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰Úa‡Â ˙Bn‡ Úa‡Â ÌÈOÚ 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 ÚeaÂ ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ Ô˜Â Ô˜ Ïk db…«»∆∆»∆∆¬ƒ»¿»ƒ¿ƒ«»∆∆
eÈ‰ ˙BÏeÏÁ ˙Bw‰ Úa‡Â .‰n‡ ÏÚ ‰n‡19.ÔÎBzÓ «»««»¿«¿««¿»¬»ƒ»

‡ˆÓ .ÌÈÁÙË OÚŒ‰BÓL ‰ÎÚn‰ 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
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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 ‰ÎÚn‰ 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 ,ÈÚÓe24‰n‡ ÁÊÓe ˙Á‡ ‰n‡ ÌB„a «¬»ƒ¿≈¿»«»««¿ƒ¿»«»
„BÒÈ dÏ ‰È‰ ‡Ï ˙ÈÁÊÓŒ˙ÈÓBc Ô˜Â ,˙Á‡25. ««¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ…»»»¿

מקום.24) תופס  = שרצועה 25)מחזיק , לפי  נג: זבחים
היינו  טורף , של בחלקו ולא יהודה של בחלקו הייתה זו
יטרף " זאב  "בנימין כז) מט , (בראשית בו שכתוב  בנימין
ותרגם  עד" יאכל "בבוקר ואמר אבינו יעקב  נתנבא ועליו
שם  בזבחים ורש"י  מקדשא". יתבני  "ובאחסנתה אונקלוס 
כלומר: מדבחא", תיתבני  "באחסנתיה התרגום: בשם הביא

בחלקו. ייבנה המזבח 

.‡È˙ÈÓBcŒ˙ÈÚÓ 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 Ôw‰ d˙B‡a ÔÈÚ˙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‰ Ôw‰ B˙B‡a ‰Ùˆa ‰hÓÏe¿«»»ƒ¿»¿«∆∆»»»«»
da ‰Úe˜ ˙ÚaËÂ LÈL ÏL ‡ÏËÂ ,‰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

.‚ÈLÎÂ31Bk‡ ,ÁaÊÓ ÏL BÓB„Ï Èea ‰È‰ ¿∆∆»»»ƒ¿∆ƒ¿≈«»¿
‰n‡ ÌÈzLe ÌÈLÏL32.‰n‡ ‰OÚŒLL Á ÏÚ ¿ƒ¿«ƒ«»«…«≈∆¿≈«»

ÁBÙe ,ÁaÊn‰ „vÓ ‰n‡ ÌÈLÏL ı‡a ÏÎB‡ ‰È‰Â¿»»≈»»∆¿ƒ«»ƒ««ƒ¿≈«≈«
ÈÂ‡Â .Bq‰ ÏÚ ‰n‡Â „BÒÈ‰ ÏÚ ‰n‡ epnÓƒ∆«»««¿¿«»««≈«¬ƒ

ËÚÓ33ÁaÊnÏ Lk‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰34ÔzÏ È„k , ¿«»»«¿ƒ≈«∆∆«ƒ¿≈«¿≈ƒ≈
‰˜ÈÊa ÁaÊnÏ ÌÈÈ‡‰35˙Bn‡ ÚLz Lk‰ d‚Â . »≈»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»¿…««∆∆≈««

˙e˙L ˙BÁt36.‰ÎÚn‰ „‚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˜ ÌÈLk ÈLe¿≈¿»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆»∆ƒ
„BÒÈÏ37BqÏÂ38‡ÏÓk ÁaÊn‰ ÔÓ ÔÈÏcÓe , «¿¿«≈À¿»ƒƒ«ƒ¿≈«ƒ¿…
‡ÓÈ39Lk ÏL BÚÓa ‰˙È‰ ÔBlÁÂ .40ÏÚ ‰n‡ ƒ»¿«»¿»¿«¬»∆∆∆«»«

˙‡˜ ‰˙È‰ ‰ee ,‰n‡41ÈÏeÒt ÔÈ˙B daL , «»¿»»¿»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿≈
ÛBÚ‰ ˙‡hÁ42d˙eˆ ÚzL „Ú43˙ÈÏ ‡ˆ˙Â ««»«∆«¬…»»¿≈≈¿≈

‰ÙO‰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‡ :Lk‰ ÚÓa eÈ‰ ˙BÁÏL ÈLe¿≈À¿»»¿«¬««∆∆∆»∆
ÌÈÈ‡‰ ˙‡ 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»
‡ÈÓ ‡l‡ ,ÏÏk ÏÏÁ Ba ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,„enÚ ÔÈÓk¿ƒ«¿≈ƒ»»¿»∆»≈ƒ
˙ÙÊÂ „ÈÒ ‡ÈÓe ,˙BpË˜e ˙BÏB„b ,˙BÓÏL ÌÈ‡¬»ƒ¿≈¿¿«≈ƒƒ¿∆∆

‡ÈB˜Â47ÔaÏÓ CB˙Ï CÙBLÂ ‰ÁÓÓe ,48ÏB„b49 ¿¿»¿«∆¿≈¿«¿≈»
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B˙cÓk50ÏL Ûeb ÔÈa‰ CB˙a Ô˙BÂ .‰ÏBÚÂ ‰Be , ¿ƒ»∆¿∆¿≈¿«ƒ¿»∆
.„BÒÈ‰ ˙cÓk ˙ÈÁÊÓŒ˙ÈÓBc 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»≈∆∆
˙Bw‰ e‡MÈÂ ,„BÒÈ ‡Ïa ˙ÈÁÊÓŒ˙ÈÓBc¿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.ÔÈkÚÓ BÚeaÂ B„BÒÈÂ ÁaÊÓ ÏL ˙B˜ Úa‡«¿«¿»∆ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÂÈ‰  ÚeaÂ LÎÂ „BÒÈ ,Ô˜ BÏ ÔÈ‡L ÁaÊÓ ÏÎ¿»ƒ¿≈«∆≈∆∆¿¿∆∆¿ƒ«¬≈

ÔÈkÚÓ ÔzÚa‡L ,ÏeÒt ‡e‰51Bk‡ ˙cÓ Ï‡ . »∆«¿«¿»¿«¿ƒ¬»ƒ«»¿
‡lL ‡e‰Â ,ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ B˙ÓB˜ ˙cÓe BaÁ ˙cÓeƒ«»¿ƒ«»≈»¿«¿ƒ¿∆…
eÚLk ,˙Bn‡ LÏL Ìea ‰n‡ ÏÚ ‰n‡Ó ˙ÁÙÈƒ¿…≈«»««»¿»«¿ƒ

.a„Ó ÁaÊÓ ÏL ‰ÎÚn‰ ÌB˜Ó¿««¬»»∆ƒ¿«ƒ¿»

נאמר 51) בקרן "המזבח "; כתוב  אלו כל שאצל סב . שם.
"אל  לד) (שם, נאמר וביסוד המזבח " "קרנות יח ) ד, (ויקרא
המזבח " פני  "אל ז) ו, (שם נאמר ובכבש המזבח " יסוד
שם. דרך לו שעולין מזבח  של פנים שהוא הכבש והוא
וכל  המזבח ". יהיה "רבוע  א) כז, (שמות נאמר ובריבוע 
"המזבח " שם). (זבחים לעכב  הוא "המזבח ", שנאמר מקום

לא. לא ואם מזבח , נקרא הוא כן שכשהוא משמע :

.ÁÈBÈaÓ ÌbÙ Ì‡ :BÈaÓ ÌbÙpL ÁaÊÓ52ÁÙË ƒ¿≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿»∆«
‰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

   1 
ופרחיה.1) כפתוריה גביעיה, המנורה, צורת בו תתבאר

.‡‰Bza d˙eˆ ˙LÙÓ ‰Bn‰2‰Úa‡Â . «¿»¿…∆∆»»«»¿«¿»»
ÌÈÚÈ‚3ÌÈBzÙÎ ÈLe4ÌÈÁÙ ÈLe5‰˜a eÈ‰ ¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿≈
‰Bn‰6ÌÈÚ‚ ‰Úa‡ ‰ne" :Ó‡pL , «¿»∆∆¡««¿…»«¿»»¿ƒƒ
ÌÈ„wLÓ7‰È‰ ÈLÈÏL Át „BÚÂ ."‰ÈÁÙe ‰ÈzÙk ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»¿∆«¿ƒƒ»»

„Ú dÎÈ „Ú" :Ó‡pL ,‰BÓ ÏL dÎÈÏ CeÓÒ»ƒ≈»∆¿»∆∆¡««¿≈»«
."dÁtƒ¿»

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‚ LÏLÂ8ÌÈBzÙÎ ‰LÏLe .9ÌÈÁ‡ ¿»«¿«ƒ»»¿»«¿ƒ¬≈ƒ
:ÌÈw‰ ˙LL ÌÈ‡ˆBÈ Ô‰nL ,‰Bn‰ ‰˜a eÈ‰»ƒ¿≈«¿»∆≈∆¿ƒ≈∆«»ƒ
‰˜Â ‰˜ ÏÎe .‰Ê „vÓ ‰LÏLe ,‰Ê „vÓ ‰LÏL¿»ƒ«∆¿»ƒ«∆¿»»∆¿»∆

ÌÈÚÈ‚ ‰LÏL Ô‰Ó10Ïk‰Â ,ÁÙÂ 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 בעלי ֿהתוספות 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
 ֿ (כסף  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)

.‚˙‡ˆÓ13ÌÈOÚÂ ÌÈL ÌÈÚÈb‰ Ïk14ÌÈÁt‰Â . ƒ¿≈»«¿ƒƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»ƒ
‰ÚLz15OÚŒ„Á‡ ÌÈBzÙk‰Â .16‰Ê ÔÈkÚÓ 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 : שהרי14)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
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קפי                 
         

.„?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na19‰Ê ‰e‡OÚLk20Ï‡ , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¬»»»»¬»
˙BÎzÓ ÈÈÓ ‡L21ÌÈÚÈb da ÔÈOBÚ ÔÈ‡22, ¿»ƒ≈«»≈ƒ»¿ƒƒ

‰È‰z ,‰Ê ‰‡a‰ ‰BÓ ÔÎÂ .ÌÈÁÙe ÌÈBzÙk«¿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 גבי22)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,

(כסף ֿמשנה).26) מקשה ולכתחילה 27)שאינה בדיעבד.
ה. בהלכה ועיין מקשה, לעשותה צריך

.‰ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â28ÌÏBÚÏ d˙B‡29˙B‡Ëeb‰ ÔÓ30ÔÈa , ¿≈ƒ»¿»ƒ«¿»≈
.˙BÎzÓ ÈÈÓ ‡L ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ‰Ê ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆»»≈∆»¿»∆¿»ƒ≈«»

עושין,28) אין בדיעבד שאפילו נאמר שאם לכתחילה.
ש  פסול הרי  מקשה,קשה, שכתוב  מזה נלמד גרוטאות ל

מקשה. באה זהב , באה זהב , "מקשה שם) (מנחות  ותניא
גרוטאות  של פסול א"כ מקשה". באה אינה זהב , באה אינה
לכתחילה  רק  הוא עושין שאין זה ודאי  אלא לן? מנא

זו.29)(משנהֿלמלך). מילה חסירה בכסף ֿמשנה
שברים.30)

.ÂÌÈÁ˜Ïn‰31˙BzÁn‰Â32ÏÏkÓ ÔÈ‡ ÔÓM‰ ÈÏÎe «∆¿»«ƒ¿««¿¿≈«∆∆≈»ƒ¿«
kk‰33ÊÁÂ ,"B‰Ë ‰Ê" ‰Bna Ó‡ È‰L , «ƒ»∆¬≈∆¡««¿»»»»¿»«

Ó‡ ‡ÏÂ ."B‰Ë ‰Ê ‰È˙zÁÓe ‰ÈÁ˜ÏÓe" Ó‡Â¿»««¿»∆»«¿…∆»»»»¿…∆¡«
‰Bna ÔÈÚe˜ ˙Bp‰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˙ÚL35˙ÚLÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ‰Bn‰ È˜ ƒ¿«¿≈«¿»¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ¿«
ÔÈa ‰Ê ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ‰È˙B≈∆»¿«¿ƒ∆∆∆≈∆»¿»∆»»≈
ÌÈÚe˜ ˙Bp‰ 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 ÌÈÚew‰ ˙Bp‰ ˙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.ÈÚÓ  «√»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 ÌÈÚÈb‰40Ô‰ÈtL , «¿ƒƒƒ¿¬∆¿«¿¿ƒ»∆ƒ∆
ÌÈÁetz ÔÈÓk ÌÈBzÙk‰Â .ˆ˜ Ô‰ÈÏeLÂ Á»»¿≈∆»»¿««¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈi˙Bk41‰ÈL‡ ÈML ‰ˆÈk ,ËÚÓ ÔÈk‡ Ô‰L , »ƒƒ∆≈¬Àƒ¿«¿≈»∆¿≈»∆»
ÔÈck42ÌÈ„enÚ‰ ÈÁt BÓk ÌÈÁt‰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‰ db44ÌÈÏ‚‰ .ÁÙË OÚŒ‰BÓL ‰È‰ …««¿»»»¿»»»∆«»«¿«ƒ
ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÌÈÁÙË ÈLe .ÌÈÁÙË ‰LÏL Át‰Â¿«∆«¿»¿»ƒ¿≈¿»ƒ»»¿∆«

ÁÙÂ BzÙk ÚÈb BaL45ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÌÈÁÙËe . ∆»ƒ««¿»∆«¿»«ƒ»»¿∆«
„Á‡Â CÏÈ‰ „Á‡ ,epnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ˜ ÈLe ,BzÙk«¿¿≈»ƒ¿ƒƒ∆∆»≈»¿∆»
ÁÙËÂ .‰Bn‰ db „‚k ÔÈÏBÚÂ ÌÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆…««¿»¿∆«
„Á‡ ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈ˜ ÈLe ,BzÙk ÁÙËÂ .˜ÏÁ»»¿∆««¿¿≈»ƒ¿ƒƒ∆∆»
db „‚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
eizL .˜ÏÁ ÌÈÁÙËe .‰Bn‰ db „‚k ÔÈÏBÚÂ¿ƒ¿∆∆…««¿»¿»«ƒ»»ƒ¿«¿
.ÁÙÂ 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 de , ¿∆∆»¿»ƒ¿≈«¿»»»«¬
‰ÈÏÚ ÁÈpÓe ,˙Bp‰ ˙‡ 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'
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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

.ÈBaÁÂ ,ÁÙË OÚŒÌÈL Bk‡ ‰È‰ ÔÁÏM‰«À¿»»»»¿¿≈»»∆«¿»¿
ÌÈÁÙË ‰ML48ÁpÓ ‰È‰Â .49,˙Èa‰ C‡Ï Bk‡ ƒ»¿»ƒ¿»»À»»¿¿…∆««ƒ

ÌÈÏk‰ Ïk ‡L ÔÎÂ .˙Èa‰ ÁÏ BaÁÂ50 ¿»¿¿…«««ƒ¿≈¿»»«≈ƒ
˙Èa ÏL Bk‡Ï Ôk‡ ,Lc˜naL51ÁÏ ÔaÁÂ ∆«ƒ¿»»¿»¿»¿∆«ƒ¿»¿»¿…«

ÔB‡‰ ÔÓ ıeÁ ,˙Èa‰52.˙Èa‰ ÁÏ Bk‡ ‰È‰L , ««ƒƒ»»∆»»»¿¿…«««ƒ
ÔÈe ÔBÙv‰ ÔÈa ,˙Èa‰ Á „‚k ‰Bn‰ ˙B ÔÎÂ¿≈≈«¿»¿∆∆…«««ƒ≈«»≈

ÌBc‰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"י50) 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

(כסף ֿמשנה). לשם לצדדו צריך ולמה ה', לפני  הראשון

.‚È‰Úa‡54ÔÈÙÈÒ55,ÔÁÏMÏ eÈ‰ ‰Ê ÏL «¿»»¿ƒƒ∆»»»«À¿»
ÔÈÏvÙÓ56Ô‰ÈL‡a57ÈzL Ô‰a ÔÈÎÓBÒ eÈ‰L , ¿À»ƒ¿»≈∆∆»¿ƒ»∆¿≈

ÌÈLe ,‰Ê „qÓ ÌÈL :ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ˙BÎÚn‰««¬»∆∆∆«»ƒ¿«ƒƒ≈∆∆¿«ƒ
‰Ê „qÓ58ÈÓ‡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˜ ÌÈOÚÂ ‰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‰Bl‰ Ô‰a ÔÈÁÈpnL ÔÈÎÈÊa‰ ÈLe ." ¿«ƒ»¿≈«»ƒƒ∆«ƒƒ»∆«¿»

˙BÎÚn‰ „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˙BÚ˜"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 ÔÈe ,ÌÈ˜ ‰LÏL¿»»ƒ≈ƒƒ«¬ƒƒ¿≈»ƒ

˙Á‡ ˙ÈMM‰ ÏÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„Ïa74e‡ˆÓ . ƒ¿«¿ƒ∆≈««ƒƒ«∆∆ƒ¿¿
.‰ÎÚÓe ‰ÎÚÓ 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„ÈBÓ ‡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‡ ÚaÓ ‰È‰79. ƒ¿««¿…∆»»¿À»«»««»
Ôe˙ ‡e‰Â80CeLÓ ,ÌBcÏ ÔBÙv‰ ÔÈa ÔeÎÓ ÏÎÈ‰a ¿»«≈»¿À»≈«»«»»

ÔÈÁpÓ eÈ‰ ÔzLÏLe .ıeÁÏ ‰Bn‰Â ÔÁÏM‰ ÔÈa81 ≈«À¿»¿«¿»«¿»¿»»À»ƒ
ÔÈa ÏÈcn‰ ˙Ît‰ „‚k ,ÌÈÙÏÂ ÏÎÈ‰‰ LÈÏMÓƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¿ƒ¿∆∆«»…∆««¿ƒ≈

.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÔÈe 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 

.ÁÈBik‰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…
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È„kBik‰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 ֿ 85)כשרה ש"מצות תמיד בקרבן
הנקראים  והם יום, בכל עולות כבשים שני  להקריב  עשה
ליום  שנים שנאמר הערבים, בין ואחד בבוקר אחד תמידין,

א). הלכה שם (פ "א תמיד" ורגליהם 86)עולה ידיהם
ורגליו  ידיו העובד, כהן לקדש ש"מצותֿעשה לעבודה.
א) הלכה המקדש ביאת מהלכות (פ "ה יעבוד" ואח "כ
רגלו  גבי  על הימנית ידו מניח  – קידוש? מצות ו"כיצד
ושוחה  השמאלית רגלו גבי  על השמאלית וידו הימנית,

טז). הלכה (שם שרת,87)ומקדש כלי  מכלל הכיור כי 
סביב  כלי  עשה וזה בלינה. ונפסלו נתקדשו מים בו וכשהיו
לכיור  כלי  מאותו שותתין והיו תמיד, המים בו והיו לכיור
מוכני נקרא היה הכלי  ואותו ראשון, ראשון הצורך, כדי 
בהשגותיו  והראב "ד פ "ג). ליומא המשנה בפירוש (רבינו
קושרים  שהיו גלגל והוא מים מקבל אינו "שהמוכני  כתב :
בבור  ומימיו הוא אותו ומשקעים בחבל, הכיור את בו
בלינה. יפסלו ולא מחוברים מימיו שיהיו כדי  בערב  העזרה
שזה  הראב "ד שכתב  ומה ובזבחים". ביומא זה כל ומפורש
שקעו  שלא "כיור שאמרו: כ. בדף  הוא בזבחים, מפורש
[וכנראה  מקדש". אינו ולמחר וכו' רש"י ) – (בבור מבערב 
שלא  המוכני  תקנת א. דברים: שני  כאן יש רבינו שלדעת
כדי לתוכו ישפכו המוכני  מן אלא בכיור מים הרבה יהיו
בלינה  המים יפסלו שלא כדי  כן ועשו יותר. ולא הצורך
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]. בכסף ֿמשנה וראה יד, נ.88)הלכה סוכה

   1 
מקום 1) בנה וששלמה הארון, הנחת מקום רבינו בו יבאר

עמו. נגנז ומה גנזו, ומי  הארון, לגניזת

.‡Ô‡2ÌÈL„w‰ŒL„˜a ‰˙È‰3BÚÓa4‰ÈÏÚL , ∆∆»¿»¿…∆«√»ƒ¿«¬»∆»∆»
ÁpÓ ÔB‡‰ ‰È‰5Ôn‰ ˙ˆˆ ÂÈÙÏe .6Ô‰‡ ‰hÓe7. »»»»À»¿»»ƒ¿∆∆«»«≈«¬…

‰ÓÏL ‰aL ˙Úe8,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 ÌÈÈn‰«¿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 ˙Èa eÊÁ ‡Ï el‡ ÏÎÂ . ¿∆∆«ƒ¿»¿»≈…»¿¿«ƒ≈ƒ¿«

ÌÈn˙Â ÌÈe‡13ÔÈÈLÓ eÈ‰ ‡Ï ÈL ˙Èa eÈ‰L14 ƒ¿Àƒ∆»¿«ƒ≈ƒ…»¿ƒƒ
Ô‰a ÔÈÏ‡L eÈ‰ ‡ÏÂ ,L„w‰ŒÁea15„Ú" :Ó‡pL , ¿««…∆¿…»ƒ¿»ƒ»∆∆∆¡««

Ô˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ ."ÌÈn˙[Ï]Â ÌÈe‡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

  

       


הדיני פרטי  את כא  " הרמב שהביא  מאחר ,להבי וצרי
של   הפרטי את הביא  לא  מדוע  , הכלי שאר בעשיית

.הארו עשיית
 " הרמב במחלוקת תלוי  זה  שעניי לומר יש  ולכאורה 
 " הרמב שלדעת אחר,  במקו שהתבאר כפי  , " והרמב
עשיית  מנה  ולכ עצמה , בפני  מצוה  היא   הכלי עשיית
עשיית   " הרמב לדעת אבל עצמה , בפני  כמצוה  הארו
 בני ממצות חלק  אלא  עצמה  בפני  מצוה  אינה   הכלי
שני בית תקופת ובכל שנגנז אחרי  והארו והואיל ביהמ "ק ,
עשיית  בציווי  פרט זה  שאי נמצא  המקדש , בבית היה  לא 

.הארו ללא  בשלימותו  עומד  המקדש  שהרי  המקדש ,
" הרמב של שדרכו  הכלל ידוע  שהרי  ,כ לומר קשה  אבל
מבואר  שהוא  מאחר כלל, בגמרא  נזכר שאינו  פסוק  להביא 
 מכיו כא  ג וממילא  לפועל. נפק "מ  כשאי יותר,
כמה   וישנ במקדש , ארו לעשות  צריכי שבפועל
, להביא לו  היה  ,הארו עשיית אודות  המדברי  פסוקי

במקדש . ארו לעשות  צריכי  ־סו סו שהרי 
לא  שהארו" הרוגוצו 'בי  הגאו שכתב  מה  על־פי   לתר ויש 
קדושה  תוספת שפעל  הג כלומר, שרת". כלי  היה 
המקדש , בשביל אינה  הארו עשיית  מכל־מקו במקדש ,
דבר  על  " הרמב הזכיר לא  ולכ שרת, כלי  היה  לא  שהרי 

למקדש . קשורה  שאינה  עשייתו 
הוא  הארו של עניינו  שהרי  לומר, יש   הענייני ובפנימיות
גודל  ומצד  ,(" אבני לוחות שני  אלא  בארו אי") תורה 
 יתכ לא  הרי  חד " כולא  וקוב "ה  ש "אורייתא  התורה  מעלת
בית  לא   ג , מסוי עניי בשביל היא  שהתורה  לומר

המקדש .
החפ שעיקר " הרמב דעת עומק  שזוהי  לומר ויש 
היינו  ,הארו שהוא  השכינה  מנוחת  מקו הוא  במקדש 
ותכלית  הכוונה  וזוהי  ,הארו בשביל נבנה  שהמקדש 

עשייתו .
      

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
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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 ' (ואף ֿעלֿפי 
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,

(כסף ֿמשנה). 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
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
(כסף ֿמשנה), החושן אבני  הם רבינו ולדעת כאן. איש'

יב . הערה למעלה וראה

.ÔÈe L„w‰ ÔÈa ÏÈcÓ Ï˙k ‰È‰ ÔBL‡ ˙Èa¿«ƒƒ»»…∆«¿ƒ≈«…∆≈
ÈL ˙Èa‰ eaL ÔÂÈÎÂ .‰n‡ BÈÚ ,ÌÈL„w‰ŒL„˜17 …∆«√»ƒ»¿«»¿≈»∆»««ƒ≈ƒ

B‡ L„w‰ ˙cnÓ ‰È‰ Ï˙k‰ ÈÚ 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‡ ÌÈOÚ BÈÚ»¿∆¿ƒ«»¿ƒ¿»«…∆«¿»ƒ
ÔÈe L„w‰ ÔÈa ‰˙È ‰n‡ eÁÈp‰Â ,˙BÓÈÓz ‰n‡«»¿ƒ¿ƒƒ«»¿≈»≈«…∆≈

ÈL ˙Èa Ï˙k e ‡ÏÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜18eOÚ ‡l‡ , …∆«√»ƒ¿…»…∆¿«ƒ≈ƒ∆»»
˙BÎBt ÈzL19˙Á‡Â ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ „vÓ ˙Á‡ : ¿≈»««ƒ«…∆«√»ƒ¿««

„‚k ,‰n‡ Ô‰ÈÈe ,L„w‰ „vÓ‰È‰L Ï˙k‰ ÈÚ ƒ««…∆≈≈∆«»¿∆∆√ƒ«…∆∆»»
ÔBL‡ Lc˜Óa Ï‡ .ÔBL‡a20‡l‡ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï »ƒ¬»¿ƒ¿»ƒ…»¿»»∆»

ÌÎÏ ˙Ît‰ ‰ÏÈc‰Â" :Ó‡pL ,„Ïa ˙Á‡ ˙Ît»…∆««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 אי ֿאפשר, 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 (כסף ֿמשנה). כותל אלא פרוכת

.‚‰ÏB‚ŒÈa eaL ÏÎÈ‰‰21‰‡Ó ÏÚ ‰n‡ ‰‡Ó ‰È‰ «≈»∆»¿≈»»»≈»«»«≈»
db ea :BÓe ˙cÓ ‰˙È‰ ÔÎÂ .‰‡Ó Ìe ÏÚ ‰n‡«»«≈»¿≈»¿»ƒ«»…«
ÈÏ˙k ÌeÂ .BÏ „BÒÈ BÓk Ìe˙Ò ÌeË‡ ˙Bn‡ LL≈«»»¿¿¿»¿≈

eik‰ ÌeÂ .‰n‡ ÌÈÚa‡ ˙Èa‰22.‰n‡ ‰˜zaL ««ƒ«¿»ƒ«»¿«ƒ∆«ƒ¿»«»
ÛÏc‰ Ba ÒkiL ,Èet ˙Bn‡ ÈzL db ÂÈab ÏÚÂ23, ¿««»…«¿≈«»∆ƒ»≈«∆∆

ÈabŒÏÚL ‰˜z‰ ÈÚÂ ."‡tÏcŒ˙Èa" ‡˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»≈ƒ¿»»√ƒ«ƒ¿»∆««≈
‰ÈÊÚÓe .‰n‡ ‡tÏcŒ˙Èa24‰Èea ‰iÏÚÂ .‰n‡ db ≈ƒ¿»«»«¬ƒ»…««»«¬ƒ»¿»

db db‚e .‰n‡ ÌÈÚa‡ ‰ÈÏ˙k db ,ÂÈabŒÏÚ««»…«¿»∆»«¿»ƒ«»¿«»…«
.‰˜z ‰n‡Â .‡tÏcŒ˙Èa db ÌÈ˙n‡Â .eik ‰n‡«»ƒ¿«»«ƒ…«≈ƒ¿»¿«»ƒ¿»
ÏL ÒËÂ .˙Bn‡ LÏL ‰˜Ún‰ d‚Â .‰ÈÊÚÓ ‰n‡Â¿«»«¬ƒ»¿…«««¬∆»«¿«∆
,ÈÒ ‰˜Ún‰ ÈabŒÏÚ ,‰n‡ B‰b ÛÈÒ BÓk ÏÊa«¿∆¿«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
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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 ÁÊnÏ Ún‰ ÔÓƒ««¬»«ƒ¿»≈»«»¿∆∆¿»
‰LÏL Ô‰ÈÈe ,‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙k ‰Úa‡«¿»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆≈≈∆¿»
Ï˙k‰ ÔÈe ÈÚn‰ Ï˙k‰ ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó¿¿ƒ≈«…∆««¬»ƒ≈«…∆
ÈLÈÏLe ÈL Ï˙k ÔÈe ;˙Bn‡ LÓÁ  epnÓ ÌÈÙlL∆ƒ¿ƒƒ∆»≈«≈…∆≈ƒ¿ƒƒ
.˙Bn‡ LL  ÈÚÈe ÈLÈÏL Ï˙k ÔÈe ;˙Bn‡ LL ≈«≈…∆¿ƒƒ¿ƒƒ≈«
Èet‰ ÌB˜n‰ ÌÚ Ï˙k‰ ÈÚ ÏL Ô‰ ˙Bcn‰ el‡Â¿≈«ƒ≈∆√ƒ«…∆ƒ«»«»
ÌÈOÚ  ÌÈL„w‰ŒL„˜ C‡Â .ÌÈÏ˙k ÈL ÔÈaL∆≈¿≈¿»ƒ¿…∆…∆«√»ƒ∆¿ƒ
ÔÈe BÈa ˙BÏÈcn‰ ˙BÎBt‰ ÈzL ÔÈe .‰n‡«»≈¿≈«»««¿ƒ≈≈
ÈÚÂ .‰n‡ ÌÈÚa‡  L„w‰ C‡Â .‰n‡  L„w‰«…∆«»¿…∆«…∆«¿»ƒ«»»√ƒ
 ÌÏe‡‰Â .˙Bn‡ LL  ÚM‰ BaL ,ÈÁÊn‰ Ï˙k‰«…∆«ƒ¿»ƒ∆«««≈«¿»»

˙k ÈÚÂ .‰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
(כסף ֿמשנה).

.‰ÌBcÏ ÔBÙv‰ ÔÓ27Ï˙k ÈÚ :‰n‡ ‰‡Ó28 ƒ«»«»≈»«»√ƒ…∆
L„w‰ Ï˙k „Ú ÌÏe‡ Ï˙kÓe .˙Bn‡ LÓÁ  ÌÏe‡‰»»»≈«ƒ…∆»«…∆«…∆
ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙Î ‰ML L„w‰ ÈÏ˙ÎÂ .˙Bn‡ OÚ ∆∆«¿»¿≈«…∆ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔBˆÈÁ Ï˙k ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁ Ô‰ÈÈe ,‰fÓƒ∆≈≈∆¬ƒ»¿¿ƒ≈…∆ƒ
LÏL  ÈLÈÏLe ÈL ÔÈe ;˙Bn‡ LÓÁ  ÈM‰ ÔÈe≈«≈ƒ»≈«≈≈ƒ¿ƒƒ»
ÈÚÈ ÔÈe ;ÈÚÈe ÈLÈÏL ÔÈa LÓÁÂ ;˙Bn‡«¿»≈≈¿ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
.LL  ÈÓÈt‰ Ï˙ÎÂ ÈLÈÓÁ ÔÈe ;LL  ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ≈≈¬ƒƒ¿…∆«¿ƒƒ≈
‰n‡ ÌÈÚa‡Â ‰Ê „vÓ ‰n‡ ÌÈÚa‡ Ïk‰ ‡ˆÓƒ¿»«…«¿»ƒ«»ƒ«∆¿«¿»ƒ«»
È‰ .ÌÈOÚ  ÌÈÙaÓ ˙Èa‰ ÁÂ .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 ÌBcaL .ÌBca „Á‡Â¿∆»«»∆«»…ƒ¿«»»≈»
‰f‰ ÚM‰" :Ï‡˜ÊÁÈ È„ÈŒÏÚ LÙÓ ‡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‡ ÌÈOÚ∆¿ƒ«»¿«¿«¿»»¿«ƒƒ¿ƒ
Á˙t‰ CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BBˆÈÁ‰ .ıeÁa ÌÈzLe¿«ƒ««ƒƒ¿»¿«∆«
CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BiÓÈt‰Â ,Ï˙k ÏL BÈÚ ˙BqÎÏ¿«»¿∆…∆¿«¿ƒƒƒ¿»¿

.˙B˙Ïc‰ ÈBÁ‡ ˙BqÎÏ ˙Èa‰««ƒ¿«¬≈«¿»

.ÁÌÏe‡ ÏL BÁ˙t31ÁÂ ‰n‡ ÌÈÚa‡ dB‚ ‰È‰ ƒ¿∆»»»»««¿»ƒ«»¿…«
ÌÈÚL BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÈOÚ32LÓÁÂ .33˙BizÏÓ34 ∆¿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‰39ÂÈBÁ‡Ó ˆÂ «≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿»»¿«≈¬»
È‡ BÓk40ÌÈÚÈˆÈÂ .41ÈqÓ 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 .ÚL ‰BÈÏÚ‰Â .ÚL∆«¿»∆¿»∆«∆∆¡««»ƒ«««¿…»
˙ÈaÏ ÌÈÙÈwÓ ÌÈÚÈˆÈ LÏM‰ eÈ‰ ÔÎÂ ."'B‚Â¿¿≈»«»¿ƒƒ«ƒƒ««ƒ
‰hÓlÓ ÌÏe‡‰ ÈÏ˙ÎÏ ÈÒ 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 ÔÈe ,‰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
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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 ,ÌBc‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ,ÔBÙv‰ ÔÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ«»«¬ƒ»ƒ«»¿»ƒ
.‡ËBÈc ÈabŒÏÚ ‡ËBÈc ,eÈ‰ ˙BËBÈc LÏLÂ .Ún‰««¬»¿»¿»¿»««≈¿»
ÈabŒÏÚ ‰MÓÁ :ÌBca 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˙ÈÁÊÓ 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˙ÈÁÊÓ ÔwÓ ‰ÏBÚ ‰˙È‰ ¿ƒ»»¿»»ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙Bb‚Ï ÔÈÏBÚ eÈ‰ daL ,˙ÈÚÓŒ˙ÈBÙˆ Ô˜Ï¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ∆»»ƒ¿«
˙‡ CÏ‰ .ÚÓÏ ÂÈÙe ‰aÒna ‰ÏBÚ ‰È‰ .ÌÈ‡z‰«»ƒ»»∆«¿ƒ»»»¿«¬»»«∆
ÚÈb‰ .ÚÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÔBÙv‰ Èt Ïk»¿≈«»«∆«ƒ«¿«¬»ƒƒ«

‰ .ÌB„Ï ÂÈt CÙ‰ ,ÚÓÏÚn‰ 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 ,ÁÊÓÏ¿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˙Ùe50ÏL ˙BÒBÏk ÈzL eÈ‰ ‰iÏÚ ÏL ¿ƒ¿»∆¬ƒ»»¿≈¿¿∆
Ê‡51ÈL‡Â .‰iÏÚ ÏL db‚Ï ÔÈÏBÚ Ô‰aL , ∆∆∆»∆ƒ¿«»∆¬ƒ»¿»≈

ÔÈÒtÒt52‰iÏÚa ÔÈÏÈcÓ eÈ‰53‚‚Ï L„w‰ ‚b ÔÈa ƒ¿»ƒ»«¿ƒƒ»¬ƒ»≈««…∆¿«
ÌÈL„w‰ŒL„˜54ÔÈÏeÏÂ .55˙ÈÏ ‰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 אף ֿעלֿפי 

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 ואף ֿעלֿפי 

כו.). (פסחים מ "ד.59)יש פ "ג בסיד.60)מדות



      

ה'תשע"ט  שבט  י"ד ראשון  יום 

  





   1 
ודין 1) נעשית, היא וכיצד החטאת, עשיית מצות תבואר בו

הנשרפות. חטאות

.‡‰eÓ‡‰ Ô˙ÂˆÓk ˙B‡hÁ‰ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬««»¿ƒ¿»»»¬»
‰Bza2˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ .3Ô˙BÂ ËÁBL ? «»¿≈««¬≈«»«∆¡∆∆≈¿≈

e‡aL BÓk Ìc‰4dËÈLÙÓe ,5ÌÈeÓ‡‰ LÈÙÓe6, «»¿∆≈«¿«¿ƒ»«¿ƒ»≈ƒ
ÔÁÏBÓe7Ô˜BÊÂ8ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ9˙‡ ÔzÏ ‰ˆ Ì‡Â . ¿»¿¿»««≈»ƒƒ¿ƒ»»ƒ≈∆

Ô˙B  ÁaÊnÏ ÔÎÈÏBnLk ÈÏÎa ÔÈeÓ‡‰10‡Le . »≈ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ»«ƒ¿≈«≈¿»
‰ÊÚa ‰p‰k ÈÎÊÏ ÏÎ‡ dOa11. ¿»»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»»¬»»

ומבואר 2) וגו'", החטאת תורת "זאת יח ) ו, (ויקרא שנאמר
יאכל. ומה נקטר ממנה ומה יקרב  איך אֿלה) ד, (שם

נאכלת 3) חטאת איזו טוֿטז הלכה א פרק  למעלה ראה
נשרפת. לעניין 4)ואיזו אֿב , הלכה ה פרק  למעלה

הדם. זריקת לעניין ז ובהלכה מעורה.5)שחיטה,
יח :6) הלכה שם למעלה ראה האימורים, את מוציא כלומר,

את  מוציאין כך ואחר אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל
אותם  מפשיטין שאין הנשרפות מחטאות חוץ  אימוריהם,

במלח 7)כלל". מנחתך קרבן "וכל הפסוק  על כ. במנחות
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קפז                 
         

מנין  (מנחה), קומץ  אלא לי  "ואין אמרו: יג) ב , (שם תמלח "
וכו', אשם ואימורי  חטאת אימורי  וכו', הלבונה את לרבות
מלח ". תקריב  קרבנך כל "על (שם) לומר תלמוד

עולה 8) בקרבן רבינו כן כתב  ד הלכה ו פרק  [למעלה
וצריך ו  והדם", הבשר עולותיך "ועשית הפסוק  מן למדה

בחטאת?]. כן למדו מהיכן ח ֿי )9)עיון ד, (שם שנאמר
על  הכהן והקטירם וגו' הכליות שתי  וגו' חלב  כל "ואת

העולה". "הקטר 10)מזבח  א: פרק  זבחים בתוספתא
בין  בכלי  בין ביד בין האישים גבי  על ונתנן וכו' חלבים
שכל  פי  על ואף  כשירין". אלו הרי  בימינו בין בשמאלו
הולכת  לעניין יא.) זבחים (עיין ימין יד טעון חטאת מעשה
בכלי . גם מותר כשר, בשמאל שגם ואימורים, חלבים

לזכרי11) הקלעים מן לפנים "ונאכלין נג. בזבחים משנה
במקום  יט ) ו, (שם החטאת על בתורה "שנאמר כהונה".
מן  לפנים עניין והוא מועד, אהל בחצר תיאכל קדוש
במשכן. הקלעים מן לפנים כנגד במקדש והעזרה הקלעים.

.˜BÊÂ ËÁBL ?˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ12 ¿≈««¬≈«»«ƒ¿»≈¿≈
e‡aL BÓk ÌÓc13ÌÚB˜ Ck Á‡Â ,14‡ÈˆBÓe »»¿∆≈«¿¿««»¿»ƒ

ÌÈeÓ‡‰15ÈÏÎa Ô˙BÂ16ÔÁÏBÓe ,17Èab ÏÚ Ô˜BÊÂ »≈ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿»««≈
Ô˙È‡L ‡ÈˆBÓe .ÌÈM‡‰18ÈÚÏ ıeÁ19ÔÈÁzÓe , »ƒƒƒ¿≈ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

ÔBÚa ‰ÏBÚ‰ ÈÁ˙k ÌL Ô˙B‡20ÌL Ô˙B‡ ÔÈÙBOÂ , »»¿ƒ¿≈»»¿»¿¿ƒ»»
ÔLc‰ ˙Èa21. ¿≈«∆∆

ט ).12) הלכה ה פרק  (למעלה בפרק 13)באצבע  למעלה
זריקת  לעניין יאֿיב  ובהלכות שחיטה, לעניין אֿב  הלכות ה

הנשרפות 14)הדם. החטאות שהרי  אותן, מפשיטין ואין
עורן. עם את 15)נשרפות והוציא "קרען פז: יומא משנה

במגיס ",16)אימוריהן". "נתן במשנה שם שרת. כלי 
משאר  טפי  הנשרפות בחטאות כלי  דבעינן דהא "נראה
ג) ו, (שם כדכתיב  הרמה, לשון בהו דכתיב  משום זבחים,

בכלי ". והוי  כל 17)והרים, "על יג) ב , (שם שנאמר

מלח ". תקריב  קרבו 18)קרבנך כרעיו, ראשו, בשרו, עורו,
יא). ד, (שם יב )19)ופרשו (שם, שנאמר לירושלים, חוץ 

מחוץ  "אל ואמרו: למחנה", מחוץ  אל הפר כל את "והוציא
מחנות  לשלוש חוץ  אומר אתה מחנות, לשלוש חוץ  למחנה,
(שם, העדה בפר אומר כשהוא אחת, מחנה אלא אינו או
נאמר  כבר שהרי  לומר, צריך שאין למחנה מחוץ  אל כא)
שנייה, מחנה לו ליתן הראשון, הפר את שרף  כאשר (שם)
את  "והוציא ד, ו, (שם בדשן למחנה מחוץ  אומר כשהוא
כבר  שהרי  לומר, צריך שאין למחנה"), מחוץ  אל הדשן
מחנה  לו ליתן - ישרף  הדשן שפך על יב ) ד, (שם נאמר
מחנה  הבית, והר שכינה מחנה היא והעזרה שלישית".
שלישית. מחנה שהיא ישראל, מחנה וירושלים לווייה

מנתחן 20) ושם שלמות, כשהן העיר מן מוציאן כלומר,
(שם, שנאמר לפי  העור הפשט  בלא אבל העולה, כנתחי 
כרעיו  ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר עור "ואת יאֿיב )
וספרא  שם יומא נ. (זבחים ואמרו והוציא". ופרשו וקרבו
שלם, ישרפנו יכול שלם, שמוציאו "מלמד ב ) הלכה שם,
ח ֿט ) א, שם (בעולה להלן ונאמר וכרעיו ראשו כאן נאמר
(שנאמר  ניתוח  ידי  על עולה אצל להלן מה וכרעיו, ראשו
אי ניתוח , ידי  על כאן אף  לנתחיה") אותה "ונתח  ו א, שם

העולה) את "והפשיט  שם נאמר (שהרי  בהפשט  להלן מה
כשם  - ופרשו וקרבו לומר תלמוד הפשט , נמי  כאן אף 

בעורו". בשרו כך בקרבו יב )21)שפרשו ד, (שם שנאמר
יישרף ". הדשן שפך "על

.‚‰ÙOÏ ˙BÓB˜Ó ‰LÏL22CB˙a  „Á‡ : ¿»¿ƒ¿≈»∆»¿
‰ÊÚ‰23ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÔÈÙBO Be .24ÈeÓ‡Â , »¬»»¿ƒ¿≈«À¿»ƒ¿≈≈

eÏÒÙpL ÌÈl˜ ÌÈL„˜25ÏL ÌÈÈÚOe ÌÈÙe , »»ƒ«ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ∆
ÈÙÏ ÔÈa ÏeÒt Ì‰a Ú‡ Ì‡ ˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ≈«»∆¿≈ƒ¿≈

‰˜ÈÊ Á‡Ï ÔÈa ‰˜ÈÊ26e‡ˆiL B‡ e‡ÓËpL ÔB‚k , ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»¿∆ƒ¿¿∆»¿
˙‡ˆÏ ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL „Ú ‰ÊÚÏ ıeÁ27ÔlL B‡ , »¬»»«∆…ƒƒ«¿«»»≈∆»
Ô‰lL ÔÈeÓ‡‰ eÏ B‡ Oa‰28. «»»»»≈ƒ∆»∆

תני22) וכן אבוה בר רבה אמר נחמן רב  אמר קד: בזבחים
מקומות  שלושה היינו הן" הדשנין בית "שלושה לוי 
יותר, היו הדשן, שם להניח  הדשנים בית אבל לשריפה,
הדשן  להרמת מקום בעזרה היה הנ"ל משלושה חוץ  שהרי 
ודישון  העוף  מוראת נותנין היו ששם שריפה) מקום (ולא
של  במזרחו והיה הדשן, בית ונקרא והמנורה, הפנימי  מזבח 

מזבח .23)כבש. של במזרחו והיה שם. זבחים
ממה 24) ועוד) כד. (פסחים זאת ולמדו קדשים קדשי  פסולי 

אהל  אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל כג) ו, (שם שנאמר
"בקדש  ודרשו תישרף " באש תאכל לא בקדש לכפר מועד
ואימורי קדשים קדשי  לפסולי  למדו ומכאן תשרף ", באש
שרק  רש"י  ופירש בעזרה, = בקדש שנשרפים קלים קדשים
בעזרה. נשרפים בעזרה, שאכילתם קדשים, קדשי  פסולי 
שריפתם  אף  העיר, בכל שנאכלים קלים, קדשים פסולי  אבל

העיר. הואיל 25)בכל קלים, קדשים של "אפילו כלומר,
בעזרה". פסוליהם שריפת אף  בעזרה, הכשירין והקטרת

הזמן 26) שהגיע  אף  זריקה, אחר אפילו כי  שם. זבחים
בעזרה. נשרפין - יצאו לא ועדיין הואיל לצאת,

זריקה.27) קודם ספק 28)כלומר, כל אין הנקטר, שבדבר
נפסלו  שוודאי  שיצאו לאימורים הדין והוא פוסלת. שלינה

לצאת. סופם אין שהרי  בעזרה, נשרפים וודאי 

.„Be .‰Èa BÓLe ,˙Èa‰ ‰a  ÈM‰ ÌB˜n‰Â¿«»«≈ƒ¿«««ƒ¿ƒ»
Á‡ ÏeÒt Ô‰a Ú‡ Ì‡ ˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ ÔÈÙBO¿ƒ«»«ƒ¿»ƒ≈«»∆¿««

‰ÊÚ‰ ÔÓ Ô˙‡ˆ29ıeÁ  ÈLÈÏM‰ ÌB˜n‰Â . ≈»ƒ»¬»»¿«»«¿ƒƒ
ÔLc‰ ˙Èa ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈÏLeÈÏ30ÔÈÙBO ÌLÂ . ƒ»«ƒ¿«ƒ¿»≈«∆∆¿»¿ƒ

.Ô˙ÂˆÓk ˙BÙO Ô‰L ÔÓÊa ˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ¿»»

הבית 29) בהר היה הדשן ובית וכו' לוי  "תני  שם: בגמרא
פסול  בהן שאירע  הנשרפים ושעירים פרים שורפין ששם
שיצאו". לאחר "ביציאתן, רש"י : ומפרש ביציאתן",

בזמן 30) הנשרפין ושעירים הנשרפים "פרים שם: במשנה
ממה  כן ולמדו הדשן". בבית נשרפים כמצוותן נשרפין שהן
מחוץ  אל הפר כל את "והוציא יב ) ד, (ויקרא שנאמר

למחנה".

.‰ÏÎÂ .‰ÏÈle Êa ‰Lk ÔÈÙOp‰ Ïk ˙ÙOe¿≈«»«ƒ¿»ƒ¿≈»¿»««¿»¿»
ÚÏ ıeÁ ÔÈÙOp‰‰Ê31ÔÈLk ÌÈˆÚ‰ Ïk  «ƒ¿»ƒ»¬»»»»≈ƒ¿≈ƒ

‡‚e L˜a elÙ‡ ,Ô˙ÙOÏ32ÌÈˆÚ ÏÚ :Ó‡pL ; ƒ¿≈»»¬ƒ¿«ƒ¿»»∆∆¡««≈ƒ
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‡ÈˆB‰Ï ?ÌÈˆÚ Ó‡ ‰nÏÂ .ÌB˜Ó ÏkÓ L‡  L‡a»≈≈ƒ»»¿»»∆¡«≈ƒ¿ƒ
ıÓ‰ ˙‡Â „Èq‰ ˙‡33. ∆«ƒ¿∆»∆∆

הכשרים 31) בעצים רק  נשרפין בפנים, הנשרפים אבל
השדות".32)למערכה. בו 33)"זבל שיש חם "אפר

האש". מן שארית

.Âd˙B‡ ˜ÏBÓ ?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»≈«»¿»«¬≈≈»
Btˆa „BÈÂ ,e‡aL BÓk ˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc Ô˜a34 ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ¿∆≈«¿¿≈¿ƒ»¿

ÔÈÓÈq‰ CzÁiL „Ú35ÏÈcÓ BÈ‡Â ,Ô‰Ó „Á‡  B‡ «∆«¿…«ƒ»ƒ…∆»≈∆¿≈«¿ƒ
Ûeb‰ ÔÓ L‡‰36‰˜BÏÂ ,ÏÒt  ÏÈc‰ Ì‡Â .37; »…ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»«¿∆

.ÏÈcÈ ‡ÏÂ BtÚ ÏenÓ BL‡ ˙‡ ˜ÏÓe :Ó‡pL∆∆¡«»«∆…ƒ»¿¿…«¿ƒ
ÁaÊn‰ È˜ ÏÚ dÓcÓ ‰fÓe38BÚˆÓ‡Ó ‰hÓÏ39, «∆ƒ»»«ƒ«ƒ¿≈«¿«»≈∆¿»
„BÒÈ‰ ÏÚ ÌÈvÓ˙Ó Ìc‰ ÈÈLe40‡Lp‰Â :Ó‡pL . ¿»≈«»ƒ¿«ƒ««¿∆∆¡«¿«ƒ¿»

È˜ ÏÚ ‰È˙p‰L ÏÏkÓ ;ÁaÊn‰ „BÒÈ ÏÚ ‰ˆnÈ Ìca«»ƒ»≈«¿«ƒ¿≈«ƒ¿»∆«¿ƒ»«ƒ
.ÔBzÁz‰ È˜ e‰ÊÂ ,„BÒÈ Ï‡ ÔÈvÓ˙Ó BlL ÔÈÈM‰L∆«¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿¿∆ƒ««¿

א,34) (ויקרא וכו' ומלק " "הכהן וכו' בסכין ימלקנו "יכול
כהן". של בעצמו אלא מליקה תהיה שלא מלמד טו)

והוושט .35) "חטאת 36)הקנה במשנה: סד: בזבחים
מבדיל", ואינו ערפה ממול ראשה את מולק  היה וכו' העוף 

מהגוף . הראש יבדיל שלא שיש 37)והיינו, לאו כל כדין
מעשה. ט )38)בו ה, (ויקרא שנאמר שם. זבחים משנה

שאוחז  זו, והזאה המזבח ". קיר על החטאת מדם "והיזה
המזבח . קיר על ומזה בכלי ) ולא באצבע  (ולא ובגוף  בראש

הסקרא.39) מחוט  למטה ומפרש 40)כלומר, במשנה, שם
בקיר  ודוחקו למזבח  מליקתו בית ומקרב  "שמקיף  שם רש"י 

ליסוד". ויורד מתמצה והדם

.Êda ÁaÊnÏ ÔÈ‡Â .kÚÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc ÈevÓeƒ«««»¿«≈¿≈«ƒ¿≈«»
dÓ„ ‡l‡41‰p‰k ÈÎÊÏ ÏÎ‡ ‡M‰Â ,42Ok ∆»»»¿«¿»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»ƒ¿«

.‰Ó‰a‰ ˙‡hÁ«««¿≈»

ומיצוי41) הזאה אלא בה נאמרו שלא משום שם, משנה
בלבד. לכל 42)הדם קרבנם "כל שנאמר ממה כן ולמדו

ולבניך, הוא לך קדשים קדש וגו' חטאתם ולכל מנחתם
לך" יהיה קדש אותו יאכל זכר כל תאכלנו, הקדשים בקדש
לזכרי (שנאכלת העוף " חטאת לרבות חטאתם, "ולכל -

כהונה).

.ÁÊÁB‡ ?‰˜ÈÏÓ ˙ÚLa ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÊÁB‡ „ˆÈk≈«≈««»ƒ¿«¿ƒ»≈
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzL ÔÈa ‰ÈÏ‚ ÈzL43ÔÈa ‰Èt‚‡ ÈzLe , ¿≈«¿∆»≈¿≈∆¿¿»¿≈¬«∆»≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzL44ÈzL Á Ï‡ d‡eˆ Á˙BÓe , ¿≈∆¿¿»≈««»»∆…«¿≈
˜ÏBÓe ÂÈ˙BÚaˆ‡45Lc˜naL ˙BL˜ ˙B„BÚÓ BÊÂ .46. ∆¿¿»≈¿≈¬»∆«ƒ¿»

.‰Lk  ÌB˜Ó ÏÎa ÊÁ‡Â ‰pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿»«¿»»¿≈»

כלומר,43) מולק . ימין ביד שהרי  השמאלית", יד "של
(רש"י לקמיצה" (=זרת) קטנה אצבע  בין רגליה שני  "מכניס 

האצבעות 44)שם). בשתי  מכניס  הכנפיים שתי  כלומר,
לאצבע ". אמה "בין דהיינו שמאלית, יד אותה של האחרות

הכף 45) על בפנים שיהיה לא ידו גב  על "העוף  כלומר,
ומולק  אצבעות שתי  רוחב  כשיעור הבהן על צווארו ומושך

העורף ". קשות 46)ממול עבודות הן וחפינה קמיצה גם
במקדש.

.Ë„Ïe ,d˙˜ÈÏÓÏ Lk ÁaÊn‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»ƒ«ƒ¿≈«»≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿«
ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡Ó ‰hÓÏ dÓ„ ‰fiL47ÏÎa ‰f‰ Ì‡Â . ∆«∆»»¿«»≈∆¿««ƒ¿≈«¿ƒƒ»¿»

.LÙp‰ ÌcÓ ËÚÓ ‰hÓÏ ÔziL ‡e‰Â .‰Lk  ÌB˜Ó»¿≈»¿∆ƒ≈¿«»¿«ƒ««∆∆

היה 47) זה אלא כשרה הייתה מקום "ובכל סג. שם במשנה
מקומה".

.È˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc Ô˜ ‰˙È‰ ÌÈ„ ‰LÏL¿»¿»ƒ»¿»∆∆¿ƒ«¬»ƒ
‰ÏÚÓÏ ˙LnLÓ48‰hÓÏ ‰LÏLe ,49:‰hÓlÓ . ¿«∆∆¿«¿»¿»¿«»ƒ¿«»

˙BÁn‰ ˙Lb‰Â ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁ50ÏL Ìc‰ ÈÈLe , ««»¿«»««¿»¿»≈«»∆
˙BÏBÚ51˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁÂ52ÌÈÓÏLe ˙BÓL‡Â53 ¿«»«∆¡»«¬»¿»ƒ

ÌÈn‰ Ceq :‰ÏÚÓ ÏL ‰LÏM‰Â .‰ÈÏÚ ÔÈÎÙBML∆¿ƒ»∆»¿«¿»∆«¿»ƒ««ƒ
‚Áa ÔÈÎqnL54ÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ CeqÂ ,55˙ÏBÚÂ , ∆¿«¿ƒ∆»¿ƒ««ƒ∆¿»ƒ¿«

ÛBÚ‰56‰a ‡È‰L ÔÓÊa57˙ÈÓBc Ô˜ ÔÈ‡ Ì‡Â , »ƒ¿«∆ƒ«»¿ƒ≈∆∆¿ƒ
˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc Ô˜Ï ÔÈÙ  d˙B‡ ‰ÏÈÎÓ ˙ÈÁÊÓƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ

ÌL d˙B‡ ÔÈOBÚÂ58. ¿ƒ»»

מזבח .48) של שבאמצעו הסקרא מחוט 49)מחוט 
אל 50)הסקרא. הגשה והיינו "וההגשות", במשנה: שם
בשעיר 51)המזבח . שנאמר ממה כן למדו נא. בזבחים

יסוד  "תן - העולה" מזבח  יסוד "אל כה) ד, (שם נשיא
העולה  מזבח  על הקרבים שכל היינו עולה" של למזבח 

ליסוד. שיריים שפיכת הנשרפות 52)טעונים חטאות אבל

המערבי . היסוד על דמן על 53)שופך הנקרבים אלו, וכל
שכשם  הנשרפות, מהחטאות נלמדו החיצון, המזבח 
שבו  מפני  המערבי , היסוד על היא שלהן השיריים ששפיכת
על  הנקרבים כן כמו ההיכל, מן בצאתו תחילה פוגע  הוא
תחילה, פוגע  הוא שבו היסוד על נשפכים החיצון המזבח 
שהוא  הכבש מן בירידתו בו הפוגע  הדרומי  היסוד והוא
אחת  אמה אלא תפס  לא שבדרום שהיסוד ולפי  בדרום,

דרומית. מערבית קרן זה הרי  - הסוכות,54)בלבד חג
המזבח ". גבי  על המים את מנסכין החג ימי  שבעת ש"כל

השנה,55) כל של נסכים אבל [=הסוכות], חג של הם אף 
כמין  נקבים שני  היו דרומית מערבית "בקרן כי  למטה קרבו

שיתין". הנקראים והם דקין חוטמין מקום 56)שני  שעיקר
מזרחית. דרומית בקרן הוא הרבה 57)מליקתן שיש

בעולות. העסוקין קרן, באותה זה 58)כהנים שקרן משום
שתי מיתר ונוצה) מוראה זורק  (ששם הדשן לבית קרוב  יותר

הקרנות.

.‡ÈÔÈÓÈ Cc ÔÈÏBÚ  ÁaÊnÏ ÔÈÏBÚ‰ Ïk59ÔÈÙÈwÓe , »»ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆∆»ƒ«ƒƒ
Ï‡ÓO Cc ÔÈ„BÈÂ60‰ÏBÚ‰ ÔÓ ıeÁ ;61„Á‡Ï ¿¿ƒ∆∆¿…ƒ»∆¿∆»
el‡ ÌÈ„ ‰LÏMÓ62‰ÏÚÓlL63BÊ Ô˜a64Ô‰L , ƒ¿»¿»ƒ≈∆¿«¿»¿∆∆∆≈

ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈOBÚÂ ,ÔwÏ Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÔÈÙÂ ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿ƒ««¿…«∆∆¿ƒ¿«¿»
˜ÚÏ ÔÈÊBÁÂ65È„k ?Ï‡ÓOÏ ÔÈÙ ‰Ó ÈtÓe . ¿¿ƒ∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿…¿≈

ÔÈÙ Ì‡L ;‰lÁz ˙ÈÓBc ˙ÈÚÓ Ô˜a eÚbÙiL∆ƒ¿¿¿∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆ƒƒ¿ƒ
Ô˜Ï eÚÈbiL „Ú ÁaÊn‰ Ïk ˙‡ ÔÈÙÈwÓe ÔÈÓÈ ÏÚ«»ƒ«ƒƒ∆»«ƒ¿≈««∆«ƒ¿∆∆

ÔÈi‰Â ÌÈn‰ ÔMÚ˙È ‡nL ,˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc66B‡ ¿ƒ«¬»ƒ∆»ƒ¿«≈««ƒ¿««ƒ
ÁaÊn‰ ÔLÚa ÛBÚ‰ ˙eÓÈ ‡nL67. ∆»»»«¬««ƒ¿≈«

דרומית,59) מזרחית לקרן פונים ומשם לכבש עולין כלומר,
פונה  שאתה פנות "כל סב : שם וראה כבש, של ימין בצד
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למזבח ". ימין דרך אלא יהו כבש.60)לא של
אבל 62)למזבח .61) הדם. ושיירי  והיין המים ניסוך

עולה  אינו הסקרא, מחוט  למטה שמקומם הדברים בשלושה
הרצפה. על עומד אלא מקיף , ואינו מחוט 63)למזבח 

מערבית.64)הסקרא. שעלו,65)דרומית מהצד כלומר,
לימין. פנייתם יוחנן 66)ונמצאת רבי  "אמר סד. שם

ויפסיד  סובבו בשעת המזבח  בעשן יתעשנו שמא נסכים
מעושן  ויין ונסכיהם". לכם יהיו תמימים צריכים ואנו ריחו
שהם  מעושנים למים הדין שהוא ומיכן למזבח  פסול

העוף 67)פסולים. "ועולת יוחנן רבי  דברי  המשך שם
לא  הגדול הכבש של במערבו [שהרי  בעשן". תמות שמא
לראש  לעלות והוצרכו הסובב  אל בו לרדת קטן כבש היה

ממש. המזבח 

.È˙‡ ÛÈwÓ ‡e‰Lk ,ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ CqÓ‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«¿«≈«ƒ«ƒ¿∆«ƒ∆
ÌeÏk B„Èa ‰È‰È ‡Ï ÁaÊn‰68ÔwÓ ÛÈwÓe ÏÈÁ˙Óe . «ƒ¿≈«…ƒ¿∆¿»¿«¿ƒ«ƒƒ∆∆

˙ÈBÙˆÏ ,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁÊÓÏ ˙ÈÁÊÓ ˙ÈÓBc¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÌeÏk B„Èa ‰È‰È ‡ÏÂ ,˙ÈÓBc ˙ÈÚÓÏ ,˙ÈÚÓ«¬»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¿…ƒ¿∆¿»¿
ÔÈi‰ B‡ ÌÈn‰ ÔÈ˙B ˙ÈÓBc ˙ÈÚÓÏ ÚÈbnLÎe¿∆«ƒ«¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ««ƒ
ÏÚ ‰BÙe ‰ÏBÚ  ÛÈw‰ ‡Ï Ì‡Â .CqÓe B„Èa¿»¿«≈¿ƒ…ƒƒ∆∆«

.„BÈÂ BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚÂ ,BÏ‡ÓO¿…¿∆¿«¿¿≈

הוא 68) מהיכן המזבח  את להקיף  לו "בא לג: בתמיד משנה
צפונית  צפונית, מזרחית מזרחית, דרומית מקרן מתחיל
ומפרש  לנסך", יין לו נתנו דרומית, מערבית מערבית,
דווקא  זו משנה כי  סד. בזבחים רש"י  פירש וכן שם הרא"ש
דרומית  לקרן לשמאל פונה הדיוט  כהן אבל גדול, בכהן
המשנה: בפירוש כתב  רבינו אבל למעלה. כמבואר מערבית,
את  המקיף  כל אלא גדול, לכהן מיוחדת אינה זו "הקפה
שהכל  באופן שם. המאירי  כתב  וכן מקיף ", הוא כך המזבח 
עולה  בידו, הנסכים עם לעלות רצה הכהן: של ברצונו תלוי 
וכשבא  לימין עולה הנסכים בלי  לעלות רצה שמאל, דרך

הנסכים. בידו נותנים דרומית מערבית לקרן

ה'תשע"ט  שבט  ט "ו  שני יום 

   1 
חטאת.1) מדם עליו שניתן בגד דין בו יבואר

.‡ÌÈL„˜ ÈL„˜ ‡MÓ ‰Ó‰a‰ ˙‡hÁa ÓÁ2, …∆¿«««¿≈»ƒ¿»»¿≈»»ƒ
‰Ó‰a‰ ˙‡hÁ ÌcL3ÈÏk‰ ÔÓ ÊzpL4Ba ÏawL ∆««««¿≈»∆ƒ«ƒ«¿ƒ∆ƒ≈

Ìc‰5‰Èf‰ Ì„˜6Òeak ÔeÚË  „‚a‰ ÏÚ7ÌÈÓa8 «»…∆«»»««∆∆»ƒ¿«ƒ
‰ÊÚa9L‡ „‚a‰ ÏÚ dÓcÓ ‰fÈ L‡Â :Ó‡pL ; »¬»»∆∆¡««¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆¬∆

L„˜ ÌB˜Óa ÒaÎz ‰ÈÏÚ ‰fÈ10. ƒ∆»∆»¿«≈¿»»

צג:2) בזבחים המשנה העוף ,3)לשון חטאת  דם  ולא
ב . הלכה להלן שניתז 4)ראה לא אבל במשנה. צג. שם

ו. הלכה להלן ראה המזבח , מקרן או הצוואר ולא 5)מן
הכלי מן וניתז בכלי  ואספו הרצפה, על הצוואר מן שנשפך

ו. הלכה להלן וראה שם), הדם 6)(משנה לא אבל
ז. הלכה להלן ראה ההזיה, לאחר במשנה.7)שנשאר שם

שהכיבוס 8) מפורש לא בגמרא והנה, י . הלכה להלן ראה
סממנים). שבעה עליו שמעבירים אמרו צה. (ושם במים

למריקה  כיבוס  שבין מההיקש כן למד רבינו כי  ויתכן
זה  מהיקש שלמדו ז, הלכה ו פרק  צו בספרא (ראה ושטיפה
להלן  רבינו הביאו קדוש, במקום ושטיפה מריקה לענין
נחושת  בכלי  "ואם כא) ו, (ויקרא נאמר ושם יא), הלכה
הוא  בגד של כיבוס  כן כמו במים", ושוטף  ומורק  בושלה
להכשיר  אין בכיבוס  גם אם בדבר ספק  שיש אלא במים.
לגבי יב  הלכה להלן ראה מזוג, ולא יין ולא דוקא, מים אלא

ושטיפה. במשנה.9)מריקה צד: בעזרה.10)שם והיינו

.C‰ BÚ‰ „Á‡Â „‚a‰ „Á‡11˜O‰ „Á‡Â12 ∆»«∆∆¿∆»»»«¿∆»««
ıÚk ‡e‰ È‰  ‰Lw‰ BÚ‰ Ï‡ .Òeak ÔÈeÚË13, ¿ƒƒ¬»»«»∆¬≈»≈

ÂÈÏÚÓ Ìc‰ „B‚Â14B‡ ˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ Ìc „Á‡Â . ¿≈«»≈»»¿∆»««»«∆¡∆∆
˙ÙOp‰ ˙‡hÁ Ì„15;ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ì„ ‡Ï Ï‡ , ««»«ƒ¿∆∆¬»…«««»

˙‡hÁ‰ ËÁMz :Ó‡pL16,a„Ó e˙k‰ ˙ËÁLa  ∆∆¡«ƒ»≈««»¿ƒ¿∆∆«»¿«≈
˙˜ÏÓa ‡Ï17. …¿ƒ¿∆∆

העור 11) ואחד השק  ואחד הבגד "אחד במשנה: צג: שם
אין  (שם) "בגד ברייתא: הביאו שם ובגמרא כיבוס ". טעונין
יזה  אשר ת"ל משהופשט , עור לרבות מנין בגד, אלא לי 
הלכה  להלן וראה יהודה", ר' דברי  וכו' (שם) תכבס  עליה
ההפשט . לפני  ולא כיבוס , טעון שהופשט  אחר דווקא כי  ה,

של 12) מנוצה הוא ו"שק " מפשתים, או מצמר הוא "בגד"
שם). רש"י  (ראה ניתז 13)עזים אם כי  ד הלכה להלן ראה

ראויין  שאינן לפי  כיבוס  טעון אינו מתכת כלי  או עץ  כלי  על
בלבד. גורדן אלא רבנן 14)לכיבוס , בין פלוגתא צד. שם

(=מגרדים) שמגררים או העור, את מכבסים אם ואחרים
רך, עור אבל קשה. בעור חלוקתם מעמיד ורבא אותו.
העור  כי  כרבנן פוסק  ורבינו הכל. לדברי  אותו מכבסים

כיבוס . בר אינו חטאת 15)הקשה "דם צב . שם משנה
הכתוב  שאין אע "פ  כיבוס , טעון זה הרי  הבגד על שניתז
קדוש  במקום יט ) ו, (שם שנאמר בנאכלות, אלא מדבר
טעונות  (=הנשרפות) הפנימיות ואחד הנאכלות אחר תאכל,
לכל  אחת תורה החטאת, תורת יח ) (שם, שנאמר כיבוס ,
.(2 495 (עמ ' פ "י  זבחים תוספתא גם וראה החטאות,

הבגד 16) על מדמה יזה "ואשר כ) (שם, נאמר לו וסמוך
קדוש". במקום תכבס  עליה יזה צב .17)אשר זבחים

קפרא. בר בשם לקיש ריש כדברי 

.‚Òeak ÔeÚË dÓc ÔÈ‡  ‰ÏÒÙpL ˙‡hÁ18ÔÈa , «»∆ƒ¿¿»≈»»»ƒ≈
Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰L19˙ÚL dÏ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ∆»¿»»¿««∆≈∆…»¿»»¿«

,‰lL ?Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰L ‡È‰ BÊ È‡ .Lk‰«∆≈ƒ∆»¿»»¿««∆∆»»
‰ÊÚÏ ıeÁ ˙‡ˆiLÂ ,˙‡ÓËpLÂ20‡lL ‡È‰ BÊ È‡Â . ¿∆ƒ¿»¿∆»»»¬»»¿≈ƒ∆…

‰ËÈÁLa ‰ÏÒÙpL ?Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰21B‡ »¿»»¿««∆∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
Ìc‰ ˙˜ÈÊa22. ƒ¿ƒ««»

כשרה,18) מדם (שם) "מדמה צג. שם ובברייתא שם, משנה
פסולה". מדם (שם 19)ולא ובברייתא שם, משנה סתם

הכושר  שעת לה היתה אומר עקיבא ר' בזה: נחלקו צג.)
הכושר  שעת לה היתה לא כיבוס . טעון דמה ונפסלה,
זה  אחד אומר, שמעון ר' כיבוס . טעון דמה אין ונפסלה,
שמעון, דר' טעמיה מאי  כיבוס . טעון דמה אין זה ואחד
אותה), יאכל בכהנים זכר (=כל אותה כב ) (שם, כתיב 
הכושר  שעת לה דהיתה להיכא חד מדמה, כ) (שם, וכתיב 
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שמעון, כר' רבינו ופסק  הכושר)". שעת לה היתה ללא (וחד
פי "א  שם טוב ' יום ב 'תוספות וראה שם. משנה וכסתם
להלן  שכתב  ממה כאן, רבינו דברי  על שתמה מה ז משנה

יד. היו 20)הלכה והזריקה השחיטה אבל במשנה. שם
הכושר. שעת לה היתה שנפסלה לפני  כן, ואם כדין.

למקומה",21) וחוץ  לזמנה חוץ  "שנשחטה שם במשנה ראה
דמה  יזרקו או אותה שיאכלו שחיטה בשעת חשב  כלומר,
שלא  נשחט  אם כן וכמו למקום, מחוץ  או לזמן מחוץ 
פסולה  – השם שינוי  במחשבת שנעשתה החטאת כי  לשמו,
א). הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות פט "ו (להלן

שם 22) וראה במשנה, שם דמה. וזרקו פסולין שקיבלו כגון
הכשרה, דם אף  שהרי  דמה", "וזרקו גרס  שלא ברש"י 
להלן  (ראה כיבוס  טעון הבגד אין זריקה, לאחר דמה שניתז

ז) את הלכה וזרקו פסולין ושקיבלו ד"ה בתוס ' ראה אבל ,
הוא, דחוי  דדם לומר בפסולין איצטריך כי  שכתבו דמה,
הכשר  ויחזור תימא ולא לזריקה, כשר במזרק  הנותר ואין

ויזרוק .

.„„Ïa Ìc‰ ÌB˜Ó ‡l‡ Òeak ÔeÚË ÔÈ‡23‡e‰Â . ≈»ƒ∆»¿«»ƒ¿«¿
ÈÏk ÏÚ ‰È‰iL24‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡L25Èe‡Â ∆ƒ¿∆«¿ƒ∆»¿«≈À¿»¿»

ÒeaÎÏ26ıÚ ÈÏk ÏÚ Êz Ì‡ Ï‡ ;27˙ÎzÓ ÈÏk B‡ ¿ƒ¬»ƒƒ««¿ƒ≈¿ƒ«∆∆
‡l‡ ,ÒeaÎÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Òeak ÔeÚË BÈ‡ ≈»ƒ¿ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ∆»

„Ïa Ô„B‚28. ¿»ƒ¿«

על 23) ניתז "יכול צד.) (שם ובגמרא במשנה, צג: שם
(שם, לומר תלמוד כיבוס , טעון הבגד כל יהא בגד, מקצת
בלבד". דם מקום אלא לך אמרתי  לא יזה, אשר כ)

וכר'24) כלי , כל על גם אלא הבגד, על דוקא לאו כלומר,
טומאה. שמקבל דבר כל מ "בגד" שמרבה (שם) יהודה

ודבר 25) הדם, מקום אלא כיבוס  טעון "אינו במשנה: שם
סתמא  אמרו: צד.) (שם ובגמרא טומאה". לקבל ראוי  שהוא
הראוי בגד "מה - בברייתא, צג: שם (האומר יהודה כרבי 

טומאה"). לקבל הראוי  כל אף  טומאה, שם 26)לקבל
ב .27)במשנה. הלכה למעלה (שם 28)ראה בגמרא

ומפרש  הוא". גרירה דבר כלי , למעוטי  לכיבוס  "ראוי  צד.)
לא  שם, בברייתא וכן גוררו. אלא אותו מכבסין שאין רש"י 
שמגררו  מודים הכל כלי , לענין אבל עור. לענין אלא נחלקו

לה  [וראה בליעת (=מגרדו). שרק  רבינו, שפסק  ט ) (הלכה לן
הוצרכו  למה כן, ואם הנגיעה. ולא כיבוס , מחייבת הדם
הדם  אין הרי  לכיבוס , ראויים שאינם מפני  מתכת כלי למעט 

עיון]. וצריך בהם, נבלע 

.‰BÈ‡L ÈÙÏ ,Òeak ÔeÚË BÈ‡  ‚c‰ BÚ ÏÚ Êzƒ«««»≈»ƒ¿ƒ∆≈
‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡29:‰Ó‰a‰ BÚ ÏÚ Êz Ì‡ Ï‡ . »¿«≈À¿»¬»ƒƒ«««¿≈»

Òeak ÔeÚË BÈ‡  ËLÙ‰ ‡lL „Ú30ËLÙ‰L Á‡ , «∆…À¿«≈»ƒ««∆À¿«
Òeak ÔeÚË 31‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; »ƒ∆««ƒ∆≈¿«≈À¿»

„aÚ˙iL Á‡Ï ‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡ ‡e‰ È‰ ,‰zÚ32. «»¬≈»¿«≈À¿»¿««∆ƒ¿«≈

למעלה 29) וראה במשנה, צג: (שם שאמרו ממה נלמד
לקבל  שראוי  דבר אלא כיבוס  טעון אינו כי  ד) הלכה
רבינו  (ובדברי  יג משנה כלים ממסכת פי "ז וראה טומאה,
אינו  שבים כל כי  גֿד), הלכות כלים מהלכות פ "א להלן
א, משנה כלים ממסכת בפ "י  גם וראה טומאה. מקבל

משום  א, הלכה מת טומאת מהלכות בפכ"א רבינו ובדברי 
למדו  השמועה מפי  עור", או בגד "או לב ) יא, (שם שנאמר
הגדל  מין בגד "מה י ) הלכה ו פרשה שמיני  פ ' (בספרא
שם). כלים בהלכות (רבינו בארץ " הגדל מין עור אף  בארץ ,
עור  כי  ד, הלכה שם כלים בהלכות רבינו שכתב  מה ולפי 
דם  עליו ניתז אם העוף  עור גם טומאה, מקבל אינו העוף 

כיבוס . טעון אינו – במשנה 30)החטאת שם זבחים
(שם) שנאמר ממה הטעם, אמרו שם ובגמרא הכל. לדברי 
לקבל  הראוי  כל אף  טומאה, לקבל הראוי  בגד מה "בגד",
מקבל  ואינו לכלי  ראוי  אינו הופשט , שלא עד ועור טומאה.

יהודה.31)טומאה. רבי  כדעת במשנת הוא 32)שם כן
שם  ובזבחים אמרו, לא ד"ה שם בתוספות ועיין מט : בשבת
וראה  נכון, אל מיושב  הכל רבינו, ולדברי  מנין. ד"ה

בלחםֿמשנה.

.Â„‚a‰ ÏÚ ‡ev‰ ÔÓ Êz33ÁaÊn‰ Ô˜ ÏÚÓ B‡34, ƒ«ƒ««»««∆∆≈«∆∆«ƒ¿≈«
‰tˆ‰ ÏÚ Ìc‰ CtLpL B‡BÙÒ‡Â35ÏÚ epnÓ ÊzÂ ∆ƒ¿««»«»ƒ¿»«¬»¿ƒ«ƒ∆«

dÓcÓ ‰fÈ L‡Â :Ó‡pL ;Òeak ÔeÚË BÈ‡  „‚a‰«∆∆≈»ƒ∆∆¡««¬∆ƒ∆ƒ»»
Èe‡Â ,˙L ÈÏÎa Ïa˜˙pL Ì„a ‡l‡ ÈzÓ‡ ‡Ï …»«¿ƒ∆»¿»∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈¿»

‰Èf‰Ï36‰Èf‰ È„k Ba LÈÂ ,37. ¿«»»¿≈¿≈«»»

טעון 33) אינו הבגד, על הצואר מן "ניתז במשנה: צג. שם
טעון 34)כיבוס ". אינו היסוד, ומן הקרן "מן במשנה: שם
אינו 35)כיבוס ". ואספו, הרצפה על "נשפך המשנה: שם

אינו  הרצפה, על הצוואר מן לו שנשפך שכיון כיבוס ", טעון
שרת  בכלי  אחרֿכך שיאספוהו אף ֿעלֿפי  להזאה, שוב  ראוי 
אם  אבל כה). הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות פ "א (להלן
הרצפה  על הכלי  מן נשפך ואחרֿכך בכלי , הצואר מן קיבל
המוקדשין  פסולי  בהלכות (להלן לזריקה ראוי  שהדם ואספו,
מפורש  וכן כיבוס . הבגד טעון הבגד, על ניתז אם שם)
שם  וברש"י  צב : בזבחים ועיין ה, הלכה פ "ו צו פ ' בספרא

אוספו. אי  אלא 36)ד"ה כיבוס  טעון "אין במשנה: שם
ניתז  "יכול שם: ובברייתא להזאה", וראוי  בכלי  שנתקבל דם
אשר  תלמודֿלומר כיבוס , טעון יהא הבגד על הצוואר מן
– בכלי  (=שנתקבל להזאה בראוי  אלא לך אמרתי  לא יזה,
הנ"ל  מהפסוק  מתמעט  הקרן מן ניתז ואף  שם)". רש"י 

שם). (ברייתא הוזה שכבר לזה פרט  יזה", אבל 37)"אשר
לפי צג:), (שם כיבוס  טעון אינו הזייה, כדי  בו אין אם
ט . הלכה ופ "ה ח , הלכה פ "ד למעלה ראה להזאה. שפסול

.Ê˙Bzn‰ Úa‡ Ô˙38ÏÚ ÒBk‰ ÔÓ Êz Ck Á‡Â »««¿«««»¿««»ƒ«ƒ««
Èt ÏÚ Û‡ ,Òeak ÔeÚË BÈ‡  Ìc‰ ÈÈMÓ „‚a‰«∆∆ƒ¿»≈«»≈»ƒ««ƒ

„BÒÈ‰ ÏÚ ÌÈÈM‰ ˜Ê ‡Ï ÔÈ„ÚL39˙B‡hÁa ÔÎÂ . ∆¬«ƒ…»««¿»ƒ««¿¿≈¿«»
˙BÙOp‰40. «ƒ¿»

דמן 38) הנאכלות, "החטאות כי  ז, הלכה פ "ה למעלה ראה
החיצון". המזבח  קרנות ארבע  על מתנות ארבע  טעון

כיבוס ",39) טעון אינו היסוד, ומן הקרן "מן במשנה: שם
מן  ממש. הקרן מן הקרן, "מן אמרו לט .) (שם ובגמרא
לישפך  הראויין הדם (=שיירי  ליסוד הראוי  מן היסוד,
אמרו  צג. שם ובברייתא במשנה, שם רש"י  ראה ליסוד)",
 ֿ תלמוד כיבוס , טעון יהא היסוד ומן הקרן מן ניתז "יכול

הוזה". שכבר לזה פרט  יזה, אשר שנתן 40)לומר לאחר
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קצי                 
         

אין  יב ֿיג, הלכות פ "ה למעלה ראה להן, הראויות המתנות
כר' ולא עליו, ניתז אשר לבגד כיבוס  מצריך הנשאר הדם
טעונים  הפנימיים הדם שיירי  כי  לט .) (שם שסובר נחמיה

ולחםֿמשנה. כסף ֿמשנה וראה כיבוס ,

.ÁBÚaˆ‡Ó Êz41BÈ‡  B„iÓ ‰Èf‰ ˙‡ˆiL Á‡ ƒ«≈∆¿»««∆»»«»»ƒ»≈
Òeak ÔeÚË42ÔÈÏeÒt Úaˆ‡aL Ìc‰ ÈÈML ; »ƒ∆¿»≈«»∆»∆¿«¿ƒ

‰Èf‰Ï43. ¿«»»

קרבן 41) הקרבנות בכל ש"אין ה"ט , פ "ה למעלה ראה
בה  שנאמר בלבד, חטאת אלא באצבעו דם הזיית שטעון

בדם". אצבעו נתן,42)וטבל אם אפילו והיינו צג: שם
להזאה, ראוי  שבמזרק  שהדם בלבד אחת מתנה אלא נתן לא
ראה  כיבוס , טעון אינו באצבע  הנשאר הדם - כיבוס , וטעון

"וצריך 43)להלן. ח : הלכה פ "ה למעלה וראה שם.
הקרן  על הנתינה וכשגומר וקרן, קרן כל על אצבעו לטבול
שניה, פעם טובל ואחרֿכך המזרק , בשפת אצבעו מקנח 
אחרת". קרן על מהם ליתן פסולין שבאצבעו הדם ששיירי 

.ËÔeÚË ÈM‰ „‚a‰ ÔÈ‡  ÈL „‚Ï „‚a‰ ÔÓ Êzƒ«ƒ«∆∆¿∆∆≈ƒ≈«∆∆«≈ƒ»
Òeak44Òeak ÔeÚË BÈ‡  ‡ÓË „‚a ÏÚ Êz .45Êz . ƒƒ««∆∆»≈≈»ƒƒ«

ÔÈlÁ Ìc ˙‡hÁ‰ Ìc ÏÚ ÊzÂ ,„‚a‰ ÏÚ ˙‡hÁ‰ Ìc«««»««∆∆¿ƒ«««««»«Àƒ
Òeak ÔeÚË 46B‡) ,‰lÁz ÔÈlÁ‰ Ìc Êz Ì‡ Ï‡ . »ƒ¬»ƒƒ«««Àƒ¿ƒ»

ÔeÚË BÈ‡  ˙‡hÁ‰ Ìc ÂÈÏÚ ÊzÂ ,(‰ÏBÚ Ì„ elÙ‡¬ƒ«»¿ƒ«»»«««»≈»
Ba ÚÏ ‡Ï È‰L ,Òeak47. ƒ∆¬≈…ƒ¿«

מהו,44) לבגד מבגד ניתז מרבי , לוי  מיניה "בעי  צב : שם
לכיבוס , שנזקק  (=שכיון לכיבוס  ליה אידחי  קמא מבגד
כיבוס ), טעון ואינו להזאה ראוי  ואינו ממזבח , הוא נדחה
רש"י – שאלת (=יפה שאלה זו ליה, אמר לא. דילמא או
(ואע "פ  וכשר אוספו אי  ממהֿנפשך, כיבוס  טעון שם),
כיבסו, שלא זמן כל דם מתורת בטל אינו לכיבוס , שנזקק 
למעלה  וראה רש"י , – הרצפה על הכלי  מן כנשפך הוא והרי 
(כגירסת  לומר תמצי  ואם כיבוס ) (וטעון כשר הא ו) הלכה
שהוזקק  (משום פסול הראשון מן אוספו שגם שם) רש"י 
עקיבא  כר' אנא רש"י ) – דם מתורת ליה בטיל לכיבוס 
טעון  דמה ונפסלה, הכושר שעת לו היתה דאמר סביראֿלי 
שעת  לו והיתה נתקבל בכלי  מתחילתו הרי  (והאי  כיבוס 
שם)". רש"י  – ראשון בגד על בנפילתו נפסל ואח "כ הכושר
ואם  שבגמרא, לומר" תמצי  כ"אם תמיד פוסק  רבינו והרי 
כר' (ולא כתנאֿקמא פסק  והרי  ופסול, הוא נדחה זה דם כן
טעונה  אינה הכושר, שעת לה היתה אם שאפילו עקיבא),
טעון  שאינו כאן פסק  לפיכך ג), הלכה (למעלה כיבוס 
הבגד, שעל זה שדם [ואף ֿעלֿפי  בכסף ֿמשנה. ועיין כיבוס .
אומרים  שיש ואע "פ  כנ"ל, מהזאה, נדחה כיבוס , שטעון
אינו  כאחד), באין והתזתו (שטומאתו טמא בגד על שניתז
דם  של דין כל על לערער אין להלן), (ראה כיבוס  טעון
שטעון  כיון ולומר: כיבוס , שטעון בגד על שניתז חטאת
ולמה  כאחד, באין והזאתו ופסולו מהזאה, הוא נדחה כיבוס ,
שוב  כיבוס , צריך שאינו להלכה נפסוק  שאם – כיבוס ? צריך

חלילה]. וחוזר מהזאה, כלל נפסל "בעא 45)אינו צג. שם
וכו', מהו טמא בגד על ניתז חסדא, מרב  חמא בר רמי  מיניה
הני כיבוס . טעון דמה אין ונפסלה הכושר שעת לה היתה

שנא. לא דילמא או לא. אחת בבת אבל זה, אחר בזה מילי 
טומאה  בדנין וכו' ורבנן אליעזר דרבי  פלוגתא ליה, אמר
חטאת  מי  (כגון קמיפלגי " שעה שבאותה מטומאה קדומה
נדה  על להזאה להשוותם אפשר אם הזאתן, לפני  שנטמאו
אליעזר  שרבי  (רש"י ), כאחד באין וההזאה המים שטומאת
בגד  על חטאת דם וניתז דנין. אין סברי  ורבנן דנין, סבר
שלרבי ורבנן, אליעזר ר' בפלוגתת תלויה כך גם טמא,
כטומאה  נפילה שבשעת שטומאה כיבוס , טעון אין אליעזר
ר"י הגיה זה ולפי  אהדדי ). דמו לא ולרבנן נפילה, שלפני 
על  "ניתז רבינו בדברי  בכסף ֿמשנה) דבריו (הובאו קורקוס 
אליעזר. רבי  כדעת ולא רבנן וכדעת כיבוס ", טעון טמא בגד
מחייבת  בבגד שהבליעה בסמוך להלן רבינו שפסק  מה ולפי 
באה  טמא בגד על שבניתז נמצא הנגיעה, ולא הכיבוס  את
נגיעה, משעת באה היא שהרי  הכיבוס , חיוב  לפני  הטומאה
(חק  רבנן לדברי  אפילו הכל, לדברי  כיבוס  צריך אינו ולכן

חטאת 46)נתן). דם לי  פשיטא רבא, "אמר צח : צח . שם
וחזר  הבגד על תחילה חטאת דם (=נפל למעלה עולה ודם
(דהא  כיבוס  טעון רש"י ) – כתם אותו על עולה דם וניתז
העתיק  ורבינו רש"י )". – בו ובלוע  בבגד נוגע  חטאת דם
לדם  עולה דם בין הבדל אין זה שבענין לפי  חולין" "דם
הקרבנות, יתר כל על חטאת שבדם החומר זהו שהרי  חולין,

א). הלכה (למעלה כיבוס  טעון דמה "בעי47)שרק  שם:
נוגע  משום מהו, למעלה חטאת ודם למטה עולה דם רבא,
הבגד  על בניתז החטאת שדם הדין כל אם (כלומר, הוא
נוגע  והוא בבגד) נוגע  שהדם משום הוא כיבוס  שטעון
נבלע  עולה שדם בבגד, זה באופן נוגע  החטאת דם (כלומר,
אינ  כי  אם בבגד, הוא נוגע  עליו החטאת דם וכשנפל ו בבגד,

שם), רש"י  ראה – עולה דם בבלוע  ליה שבע  דהא נבלע 
שניתז  החטאת שדם זה, (שכל הוא בלוע  משום דילמא או
ואם  בבגד, נבלע  שהדם משום הוא כיבוס , טעון הבגד על
פשטה, הדר בלע . לא והא כיבוס ) טעון אינו נבלע  ולא נוגע 

נבלע ). והרי  הוא, בלוע  (שמשום כיבוס  טעונין שאין

.ÈÌc‰ ÌB˜Ó ˙‡ ÔÈÒaÎnLk48B˙B‡ ÔÈÒaÎÓ  ¿∆¿«¿ƒ∆¿«»¿«¿ƒ
ÌÈÓa49ÌL BÏ ‡MÈ ‡lL „Ú ‰ÙÈ ‰ÙÈ50ÏÎÂ . ¿«ƒ»∆»∆«∆…ƒ»≈∆¿»

Ì˙k‰ ÏÚ ÔÈÈÚnL ÌÈÓÓq‰ ˙ÚL51ÏÚ ÔÈÈÚÓ ƒ¿«««¿»ƒ∆«¬ƒƒ««∆∆«¬ƒƒ«
˙‡hÁ Ìc52ÈÓ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ,ÌÈÏ‚ ÈnÓ ıeÁ , ««»ƒ≈«¿«ƒ∆≈«¿ƒƒ≈

Lc˜nÏ ÌÈÏ‚53. «¿«ƒ«ƒ¿»

ד.48) הלכה למעלה א.49)ראה הלכה למעלה ראה
בשבעה 50) עוד צורך אין רושם, שום נשאר לא אם כי  יתכן

הלכה  ביאה איסורי  מהלכות פ "ט  המשנה (מרכבת סממנים
אם 51)ו). הוא וספק  אשה, של בגד על כתם נמצא אם

סממנין  שבעה עליו מעבירין אדום, צבע  או נדה דם זה
רגלים  מי  פול, של גריסין לעיסת תפל, רוק  שהם:
כהה  או עבר אם ואשלג, קימוניא נתר, בורית, שהחמיצו,
הרי שהוא, כמות עמד ואם וטמאה. דם כתם זה הרי  עינו,
לוֿלז). הל' ביאה איסורי  מהלכות (פ "ט  וטהור צבע  זה

ומראות 52) חטאת דם אבוה, בר רבה "אמר צה. זבחים
סממנין". שבעת צריכין אבל 53)נגעים בברייתא. שם

הרוק  בתוך הרגלים מי  את שמבליעים אמרו, שם בגמרא
מי מכניסים שאין לומר נתכוין רבינו גם כי  ויתכן התפל.
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תפל  ברוק  הבלעה אבל המקדש, לבית לחוד, רגלים
המוריה). (הר אותם מכניסים

.‡ÈÔeÚË ˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ‰ Ba ‰ÏMa˙pL OÁ ÈÏk¿ƒ∆∆∆ƒ¿«¿»««»«∆¡∆∆»
‰ÈL54ÊÚa‰55ÔeÚË Ba ‰ÏMa˙pL ˙BÎzÓ ÈÏÎe . ¿ƒ»»¬»»¿ƒ«»∆ƒ¿«¿»»

ÌÈÓa ‰ÙÈËLe ‰˜ÈÓ56‰ÊÚa57ÈÏÎe :Ó‡pL . ¿ƒ»¿ƒ»¿«ƒ»¬»»∆∆¡«¿ƒ
MÈ Ba ÏMz L‡ OÁ58Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆∆¬∆¿À«ƒ»≈««ƒ∆…∆¡«

‰Ó :Òeak‰ ÔÈ„k ÔÈc È‰  LB„˜ ÌB˜Óa Ô‡k»¿»»¬≈ƒ»¿ƒ«ƒ«
˙ÙÈËLe ÒÁ ÈÏk ˙ÈL Û‡ ,L„wa „‚a‰ Òeakƒ«∆∆«…∆«¿ƒ«¿ƒ∆∆¿ƒ«

L„wa B˙˜ÈÓe ˙BÎzÓ ÈÏk59Ba ÏMaL ÈÏk „Á‡Â . ¿ƒ«»¿ƒ»«…∆¿∆»¿ƒ∆ƒ≈
‰Ú‰L ÈÏk B‡60Á˙B BÎB˙Ï61. ¿ƒ∆∆¡»¿≈«

בו 54) תבושל אשר חרש "וכלי  כא) ו, (ויקרא שנאמר
הפסוק  גם כי  ואף  הנאכלת, בחטאת נאמר זה ופסוק  ישבר".
במקום  תכבס  וגו' הבגד על מדמה יזה "ואשר כ) (שם,
למעלה  רבינו כתב  ואעפ "כ הנאכלת, בחטאת נאמר קדוש",
חטאת  דם ואחד הנאכלת חטאת דם אחד כי  ב ) (הלכה
בפסוק  התורה ריבתה כיבוס  לענין – כיבוס  טעונין הנשרפת
לענין  אבל בברייתא), וצב : במשנה צב . שם (ראה מיוחד
כלי שבירת ולענין יג) הלכה להלן (ראה ושטיפה מריקה

התורה. ריבתה לא צג:55)חרס , שם שנאמר 56)משנה
במים", ושוטף  ומורק  בושלה נחושת בכלי  "ואם כא) (שם,
יקרא  בכלים שנדבק  מה שמסיר עד המופלג ִֵָ"הכיבוס 
לתוך  מים שיתן והוא שטיפה, יקרא הנקיות ותוספת ִֵָמריקה,
בפיה"מ  (רבינו משפשף " אלא הכלי  בידו ממרק  ואינו הכלי 

יב . הלכה להלן וראה במשנה.57)צו:). שם
במים"58) ושוטף  ומורק  בושלה נחושת בכלי  "ואם וגומר:

ושטיפה. ומריקה שבירה ו 59)הרי  פרק  צו פ ' ספרא
צד: וזבחים ז, צה:61)ששפך.60)הלכה שם משנה

שם  ובספרא רותח ", לתוכו שעירה ואחד בו, שבישל "אחד
לתוכה  עירה בה. שבישל אלא לי  "אין א) הלכה ז (פרק 
ישבר". בו תבושל אשר (שם), תלמודֿלומר מנין, רותח 
ללמדנו  בא זה הרי  – ל"ישבר" "בו" שנסמך מכיון כלומר,

(רש"י ). ישבר – בו נבלע  רק  אם שאפילו

.ÈÔBˆa  ‰ÙÈËLe ,ÔÈnÁa  ‰˜ÈÓ62 'ÌÈna' . ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»¿≈«»ƒ
‚ÊÓa ‡ÏÂ ,ÔÈÈa ‡Ï63‰˜Èn‰Â .ÔÈ˜LÓ ‡La ‡ÏÂ , …¿«ƒ¿…¿∆∆¿…ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ»

B˙ÙÈËLe ÒBk‰ ˙˜ÈÓk  ‰ÙÈËM‰Â64„etM‰Â .65 ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿««
‰ÏkÒ‡‰Â66L‡‰ Èab ÏÚ ÌÈnÁ ÌÈÓa ÔÏÈÚ‚Ó 67 ¿»«¿¿»«¿ƒ»¿«ƒ«ƒ««≈»≈

ÔÁÈ„Ó Ck Á‡Â68. ¿««»¿ƒ»

הוא 62) וכן כרבי , ולא צז. שם בברייתא חכמים כדעת
בחמין, "מריקה שם: רבינו גירסת לפי  צו: שם משנה בסתם
במשנה  הוא וכן המשנה). בפירוש (ראה בצונן" ושטיפה
וברש"י צו: (שם הגעלה היינו בחמין, ומריקה שבמשניות.
צריכא). לא ד"ה שם ותוספות דאמר, למאן אלא ד"ה שם

יד. הלכה להלן ג.63)וראה הלכה שם וספרא צו: שם
ו. הלכה פ "ו למעלה וראה ומים, יין תערובת הוא ומזג

כשטיפת 64) ושטיפה הכוס , כמריקת "מריקה שם: משנה
כל  שיסיר עד להפליג חייב  שאינו לומר, רוצה הכוס ",

שם). המשנה בפירוש (רבינו דק 65)הרושם ברזל
האש. על אותם וצולים בשר נתחי  עליו שחורזים

בפירוש 66) (רבינו בשר" עליה שצולין ברזל של "שבכה
שבשעת  לפי  בהגעלה, הסתפקו בקדשים ורק  המשנה).
– איסור שבלע  ואסכלא שפוד אבל היתר, היה הבליעה
– אסורות מאכלות מהלכות (פי "ז האש על ליבון טעונים

ג). (=שצלו 67)הלכה והאסכלא "השפוד צז. שם במשנה
שיסיר  מגעילן, "ופירוש בחמין". מגעילן חטאת) בשר בהן
מגיזרת  אותה מואסת שהנפש בשפוד, שנבלעה השמנונית
מענין  מג) כו, ויקרא – נפשם" "געלה (צ "ל: נפשי  געלה
ומגעילן. גוי , גיעולי  גיעול, דבריהם: בכל נשתמשו הזה,
לתת  הזה המעשה וסדר ההגעלה. להסיר לומר רוצה וזולתן,
האש, גבי  על כשהן רותחין המים לתוך הכלים אותן

ע  (=כלומר,ושופכין קרים" במים ושוטפן המים מאותן ליהן
– מדיחן") "ואחרֿכך בסמוך מיד רבינו שאומר מה זהו
עו. זרה בעבודה המשנה בפירוש וראה שם. פיה"מ 

הכתוב 68) שגזירת ונראה לעיל. כנזכר בצונן, שוטף  כלומר,
וטעם  בתרומה. ולא כן אמרו בקדשים רק  שהרי  היא,
הלכה  תרומות מהלכות ובפט "ו צו: בזבחים ראה זו, שטיפה
ושטיפה  מריקה צריך הכלי  במקצת בישל שהרי  ועוד, יט .
בפ "ה  רבינו שכתב  [ומה יג. הלכה להלן ראה הכלי , בכל
אלא  אינה בצונן, ששוטף  כג הלכה ומצה חמץ  מהלכות
מהמים  הכלי  ויבלע  יחזור שמא שחששו בחמץ , חומרא
גאון  האי  רב  בשם תנב  סימן אורח ֿחיים בטור (ראה החמים
שטיפה  רבינו הזכיר לא האיסורים בשאר אבל ורש"י ),
גֿד]. הלכות אסורות מאכלות מהלכות בפי "ז ראה בצונן,

.‚È˜ÊpL Á‡ Ô‰a ÏMaL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ≈»∆««∆ƒ¿«
‰˜ÈÊ Ì„˜ ÏMa Ì‡ Ï‡ ;B˙ÎÏ‰k dÓc69B‡ , »»¿ƒ¿»¬»ƒƒ≈…∆¿ƒ»

˙ÙOp‰ ˙‡hÁ Oa da ÏMaL70ÔeÚË BÈ‡  ∆ƒ≈»¿««»«ƒ¿∆∆≈»
ÔeÚË Blk  ÈÏk‰ ˙ˆ˜Óa ÏMa .‰ÙÈËLe ‰˜ÈÓ¿ƒ»¿ƒ»ƒ≈¿ƒ¿»«¿ƒÀ»

‰ÙÈËLe ‰˜ÈÓ71. ¿ƒ»¿ƒ»

וכו'69) ושטיפה מבמריקה בהזאה "חומר צו: שם ברייתא
הפנימיות  ובחטאות החיצוניות בחטאות ישנה שהזאה
וגזירת  ושטיפה", במריקה מהֿשאיןֿכן זריקה, לפני  וישנה

כנ"ל. היא שם 70)הכתוב  ברייתא כן וכמו בברייתא, שם
הלכה  למעלה וראה יא. הלכה ג' פרשה צו פ ' ובספרא צב :

בברייתא 71)יא. שמפורש ממה שנפשטה, בעיא צו: שם
הכלי במקצת בישל וכו' מבהזאה ושטיפה מריקה "חומר
וכו'". בהזאה מהֿשאיןֿכן הכלי , כל ושטיפה מריקה טעון
כא) ו, (ויקרא קרא אמר מאי , "וטעמא אמרו שם ובגמרא
(=מורק  כלי  במקצת ואפילו בושלה, נחושת בכלי  ואם

למעלה. ראה היא, הכתוב  גזירת כי  כולו)", ושוטף 

.„ÈÒÁ ÏL epz ÈÂ‡a Oa‰ ‰Ïˆ72ca LÈ  »»«»»«¬ƒ«∆∆∆≈«»»
,MÈ ‡Ï B‡ ,B ‰ÏMa˙Â ÏÈ‡B‰ ,MÈ Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒƒ»≈ƒ¿ƒ¿«¿»…ƒ»≈

Ba ‰Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰73Ïk ‡l‡ ,„Ïa ˙‡hÁa ‡ÏÂ . ƒ¿…»¿»¿…¿«»ƒ¿«∆»»
ÔÈnÁ È„È ÏÚ ÌÈL„˜a Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈÏk‰74, «≈ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿»»ƒ«¿≈«ƒ

‰˜ÈÓ ÔÈeÚË ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ»
‰ÙÈËLe75‰ÏÈÎ‡ ˜Ú76„etM‰ ÔÎÂ .77 ‰ÏkÒ‡‰Â ¿ƒ»≈∆¬ƒ»¿≈««¿»«¿»»

‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊ „Ú ÔÁÈpÓ BÈ‡Â .‰ÏÈÎ‡ ˜Ú ÔÏÈÚ‚Ó«¿ƒ»≈∆¬ƒ»¿≈«ƒ»«¿«¬ƒ»
„etM‰ ÏÈÚ‚È  ÏÎ‡Ï ÌÈÏLiLk ‡l‡ ,‰iL¿ƒ»∆»¿∆«¿ƒ∆¡…«¿ƒ««

˜ÓÈÂ ,‰ÏkÒ‡‰Â78˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÈÏk‰ ÛËLÈÂ ¿»«¿»»ƒ»≈¿ƒ¿…«¿ƒ≈¿ƒ«»
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ÈÏk da BML ˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ;ÒÁ ÈÏk ÔÈa≈¿ƒ∆∆ƒ««»∆≈»¿ƒ
ÒÁ79ÈÏÎa ÔÈa ,„iÓ LlLÓe ‰BLÂ ÏMÓe . ∆∆¿«≈¿∆¿«≈ƒ»≈ƒ¿ƒ

ÛËBLÂ ˜ÓÓe ,ÒÁ ÈÏÎa ÔÈa ˙BÎzÓ80ÛBÒ „Ú «»≈ƒ¿ƒ∆∆¿»≈¿≈«
‰ÏÈÎ‡81. ¬ƒ»

הסמוכה.72) בהערה להלן שלא 73)ראה בעיא צה: שם
אם  מתכת, של בתנור גם היא שהבעיא שם ונראה נפשטה,
כתב  למה להבין יש וא"כ לא, או ושטיפה מריקה צריך
(ראה  מתכת של תנור גם הזכיר ולא חרס , של תנור רק  רבינו

והרֿהמוריה). "אחר 74)לחםֿמשנה במשנה צה. שם
הלכה  למעלה ראה רותח ". לתוכו שעירה ואחד בו, שבישל

"אחד 75)יא. שאמרו: חכמים, כדעת צה: שם משנה
מריקה  טעונין קלים, קדשים ואחד הקדשים קדשי 
טעונין  אין קלים "קדשים האומר שמעון כר' ולא ושטיפה",
אלא  לי  אין "חטאת, צו: שם ובברייתא ושטיפה". מריקה
קודש  כב ) ו, (ויקרא לומר תלמוד מנין, הקדשים כל חטאת,
קדשים  קדש אותה, יאכל בכהנים זכר "כל =) היא קדשים
אותה  תלמודֿלומר התרומה, את מרבה שאני  יכול היא").
ר' דברי  לתרומה, פרט  אותה), יאכל בכהנים זכר כל =)
מריקה  טעונין קדשים קדשי  אומר, שמעון רבי  יהודה.
וכו'" ושטיפה מריקה טעונין אינן קלים קדשים ושטיפה,
וראה  מו:). בעירובין (ראה שמעון ר' נגד יהודה כר' ופסק 
ב 'תוספות  וכן חדשים, בדפוסים שנדפסה ובהגהה ג הלכה
 ֿ ובהר שם, ובלחםֿמשנה ז, משנה פי "א זבחים טוב ' יום

כאן. ֿ 76)המוריה (כסף  האכילה גמר עם מיד כלומר,
חכמים  וכדברי  (לחםֿמשנה), נותר שיהיה לפני  משנה),
עד  בו יבשל הרגל, בתחילת "בישל שאמרו צו: שם במשנה
נחמן  רב  אמר קאמר, "מאי  צז. שם ובגמרא האכילה". זמן
עביד  והדר אכילה, זמן עד לה ממתין אבוה, בר רבה אמר
יוסי אבא משום יוחנן א"ר מילי , מנהני  ושטיפה. מריקה לה
כב ) (שם, וכתיב  ושוטף , ומורק  כא) (שם, כתיב  אבא, בן
האכילה, זמן עד לה ממתין כיצד, הא יאכל. בכהנים זכר כל
בפירוש  רבינו וכתב  ושטיפה". מריקה לה עביד והדר
האכילה  זמן כפי  אלא למרקו יאחר "שלא שם : המשנה
בראב "ד  ועיין אותו", ממרק  האכילה וכשתכלה בלבד,
ולא  האכילה", "זמן שם: ובגמרא במשנה שנוסחתם וברש"י 

אכילה". זמן חכמים 77)"עד לדברי  שם במשנה נראה כן
כתב 78)(כסף ֿמשנה). כבר שהרי  מיותרת, זו [מלה

נפרש  ואם יא. הלכה למעלה ראה מריקה, דהיינו "יגעיל"
שמריקה  שם, המשנה בפירוש רבינו שכתב  מה עלֿפי  כאן
קשה  יהיה העגלה, לאחר הכלי  על חמים מים שפיכת היא
מגעילן  והאסכלה "והשפוד יב  הלכה למעלה שכתב  ממה
שמריקה  הרי  מדיחן", ואחרֿכך האש, גבי  על חמים במים

להלן]. עוד וראה העגלה. הראב "ד,79)היינו עליו והשיג
שא  "ומה טעות וז"ל: ושטיפה, מריקה טעון חרס  בכלי  מר

אלא  טעון שאין פ "י ) (זבחים בתוספתא ובהדיא בידו. היא
קדשי פירוש ושטיפה, מריקה טעון הכל אבל שבירה,
מפרש  "שרבינו כתב  ובכסף ֿמשנה קלים", וקדשים קדשים
מצינו  לא שהרי  בלבד, לחטאת אלא תוספתא קיימא דלא
אבל  בלבד. בחטאת אלא חרס , לכלי  שבירה תורה שהצריכה
מריקה  אלא טעונים אינם חרס  כלי  אף  קדשים, שאר
ממה  רבינו על שמקשה הזבח , בברכת וראה ושטיפה".

יוצא  שאינו חרס  כלי  על העידה "התורה ל: בפסחים שאמרו
שבירה. טעון הוא האיסורים שבכל הרי  לעולם", דופיו מידי 
רבינו  שדעת נאמר [ואם המוריה. ובהר רוקח  במעשה וראה
כאן  הכוונה כי  יתכן הגעלה, לאחר הן ושטיפה שמריקה
(ראה  באש ליבון עלֿידי  החרס  כלי  של הכשרו שלאחר
מריקה  טעון הוא – כב ) הלכה ומצה חמץ  מהלכות בפ "ה

למעלה]. וראה הלכה 80)ושטיפה, ז פרק  צו פ ' בספרא
ושונה  שמבשל מלמד בושלה, נחושת בכלי  "ואם ב :
נחושת, כלי  אלא לי  אין ושוטפו. מורקו ובאחרונה ומשלש,
ומנין  ושוטפו. מורקו ובאחרונה ומשלש ושונה שמבשל
שוברה, ובאחרונה ומשלש ושונה שמבשל חרס  לכלי 
רבינו  וסבור בושלה", נחושת בכלי  ואם ישבר תלמודֿלומר
כלי אף  – אחרים בקדשים אבל בחטאת, רק  המדובר כי 

המוריה). (הר ושוטפו מורקו זמן 81)חרס  סוף  עד כלומר,
המוריה. הר וראה ומשלש, ושונה מבשל אכילה

.ÂËÌÈÏÏ‚ ÈÏk82ÏÎe ÌÈ‡ ÈÏÎe‰Ó„‡ È83ÔÈ‡  ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»≈»
‰Á„‰ ‡l‡ ,˙‡hÁa elÙ‡ ,‰ÙÈËLe ‰˜ÈÓ ÔÈeÚË¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ¿«»∆»¬»»

„Ïa84.85dOa ÚbÈ L‡ Ïk :˙‡hÁa Ó‡ ƒ¿«∆¡«¿«»…¬∆ƒ«ƒ¿»»
‰BÓk ˙BÈ‰Ï  Lc˜È86da Ú‚Bp‰  ‡È‰ ‰ÏeÒt Ì‡ . ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»ƒ«≈«»

‰BÓk ÏÎ‡È da Ú‚Bp‰  ‰Lk Ì‡Â ,ÏeÒt»¿ƒ¿≈»«≈«»≈»≈»»
d˙M„˜e87. ƒ¿À»»

המשנה 82) (פירוש והעפר" בקר מרפת העשויים כלים "הם
א). משנה פ "י  ככלי83)לכלים ואינם בתנור נצרפו שלא

עמוד 84)חרס . צוקרמנדל (הוצאת פ "י  זבחים תוספתא
ומצה  חמץ  מהלכות לפ "ה המלך בשער [וראה .(14 495

יונה]. הר"ר בשם כג טז.85)הלכה הלכה התחלת כאן
רומי . בדפוס  נראה ה"ה,86)וכן ג פרשה צו ספרא

נסמן. ושם מה. פסחים צז. זבחים בברייתא 87)וברייתא
ומפרש  שבה", כחמור יאכל כשרה, "ואם הלשון וספרא,
ובעזרה, ולילה וליום כהונה לזכרי  רק  שנאכל רש"י ,
גורס : שם) וחולין פסחים תוס ' (ראה והר"ח  כחטאת.
היום, שנשחט  בשלמים החטאת נבלע  ואם שבהן", "כחמור

למחר. נאכל ואינו החטאת כחומר נאכל

ÊË88.?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na89Ï‡ ;Ba ‰ÚÏpLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿»¬»
˙Lc˜Ó dÈ‡ ‰ÚÏ‰ ‡Ïa ‰ÚÈ‚90˙‡hÁ‰ „Á‡Â . ¿ƒ»¿…«¿»»≈»¿«∆∆¿∆»««»

ÔÈa ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜ ‡L „Á‡Â¿∆»¿»»»ƒ≈»»ƒ«ƒ≈
ÌÈeÓÁ91‰ÁnÏ ‰ÏÚÏ ‰Bz‰ ˙‡Ê :Ó‡pL ;92. ¬ƒ∆∆¡«…«»»…»«ƒ¿»

נראה 88) וכן פד), (הערה למעלה היא ההלכה התחלת
רומי . (למעלה 89)בדפוס  יקדש" בבשרה יגע  אשר ש"כל

טו). "כל 90)הלכה שם ופסחים בזבחים וברייתא ספרא
(שם) תלמודֿלומר בלע , שלא אפילו יכול (שם), יגע  אשר
חטאת, שומן המחה (=כגון בבשרה שיבלע  עד בבשרה,
רש"י )". – בו ונבלע  שלמים של צלי  ממנו וסך

קדשים.91) קדשי  חטאת 92)כלומר, "אשכחן צז: זבחים
משום  שמואל אמר מנלן. קדשים שאר בבלוע , דמקדשת
ולאשם  ולחטאת ולמנחה לעולה התורה זאת ר"א,
לזה, זה כולם (שהוקשו השלמים" ולזבח  ולמילואים
אף  בבלוע , מקדשת חטאת "מה מחטאת), כולם ולמידים

צח .). (שם בבלוע " מקדשת כל
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.ÊÈ˜È˜a dOa Ú‚93Lc˜˙ ‡Ï  B˙ˆ˜Óa ÚÏÂ »«¿»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»…ƒ¿«≈
ÚÏa‰ ÌB˜Ó C˙BÁ ‡l‡ ,Blk94. À∆»≈¿«∆«

בתרא 93) בבא (רש"י  ורכה" דקה חררה סופגנין, "רקיק 
"ורקיקי ב ): כט , (שמות אונקלוס  בתרגום וראה יט :).
לחלה  המשנה בפירוש וראה פטירין", "ואיספוגין – מצות"

ד. משנה צז:94)פ "א שם וברייתא צז. שם משנה

.ÁÈÌÈL„˜ ÈL„˜ B‡ ÔÈlÁÂ ÌÈL„˜ Ba ÏMaL ÈÏk¿ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿Àƒ»¿≈»»ƒ
ÌÚË Ô˙Ba Ô‰a LÈ Ì‡ :ÌÈl˜ ÌÈL„˜Â95Ïk‰ È‰  ¿»»ƒ«ƒƒ≈»∆¿≈««¬≈«…

Ô‰aL eÓÁk ÏÎ‡96‰˜ÈÓ ÈÏk‰ ÔeÚËÂ , ∆¡»∆»∆»∆¿»«¿ƒ¿ƒ»
‰ÙÈËLe97‡Ï Ì‡Â ;c ÏÎÏ Ô‰aL eÓÁk Ïk‰Â , ¿ƒ»¿«…∆»∆»∆¿»»»¿ƒ…

‰Êa ‰Ê ÌÚË Ô˙98ÌÈeÓÁk ÔÈÏÎ‡ ÔÈlw‰ ÔÈ‡ 99, »«««∆»∆≈««ƒ∆¡»ƒ«¬ƒ
ÈÏk‰ Ï‡ ,c ÏÎÏ Ô˙BÓk ÔÈ‡Â100‰˜ÈÓ ÔeÚË ¿≈»¿»¿»»»¬»«¿ƒ»¿ƒ»

‰ÙÈËLe101. ¿ƒ»

ששים 95) אין כן וכמו הקדשים, נגד בחולין ששים שאין
הקדשים. קדשי  נגד קלים צז.96)בקדשים שם משנה

ז. הלכה ז פרק  צו יש 97)וספרא "אם במשנה שם ראה
טעונין  ואינן כחמורים, נאכלים הקלים הרי  טעם, בנותן בהן
חסורי קאמר, "מאי  אמרו: שם ובגמרא ושטיפה", מריקה
בנותן  בהן יש אם שם), הגהה (ראה קתני  והכי  מחסרא
ושטיפה, מריקה וטעונין כחמורים, נאכלין הקלין הרי  טעם,
נאכלים  הקלין אין טעם, בנותן בהם אין במגע . ופוסלין
במגע ". פוסלין ואין ושטיפה, מריקה טעונין ואין כחמורים,

בחולין 98) או הקדשי ֿקדשים, נגד ששים יש שבקלים כגון
הקדשים. נגד ששים בתוך 99)יש בטלו החמורים שהרי 

יד),100)הקלים. הלכה (למעלה הראב "ד מדברי  כנראה
עיקר  ונוסחתנו "הכל". כתוב  היה שלו הרמב "ם שבספר

במשנה,101)(כסף ֿמשנה). שביארו מה לפי  בגמרא, שם
מריקה  טעונין אין וכו' טעם בנותן בהם "אין שאם
אין  (כלומר, בעי  לא דקדשי ֿקדשים נהי  הקשו: ושטיפה",
מועטים  שהם קדשי ֿקדשים, אכילת זמן לסוף  במריקה צורך
מריקה  יצטרכו =) ניבעי  קלים קדשים רש"י ) – בטלים והם
דאמר, טעונין אין מאי  אביי , אמר קלים). קדשים מחמת
מני הא אמר, רבא טעונין. קלים, קדשים אבל קדשים. קדשי 
מריקה  טעונין אין קלים קדשים דאמר היא, שמעון ר'
בגלל  ושטיפה מריקה טעון כי  פוסק  ורבינו ושטיפה",
דעת  גם הרי  אביי , כדברי  אם הדיעות. לכל הקדשיםֿקלים,
שמעון, כר' היא המשנה הרי  רבא, כדברי  ואם כן. המשנה

יד. הלכה למעלה ראה שמעון, כר' שלא פוסק  ורבינו

.ËÈ‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ‰ Ìc ÂÈÏÚ ÊzpL „‚a∆∆∆ƒ«»»«««»¿»»»¬»»
ÌL BÒaÎÓe ‰ÊÚÏ BÈÊÁÓ 102ıeÁ ‡ÓË . «¬ƒ»¬»»¿«¿»ƒ¿»

‰ÊÚÏ103BÚB˜ ?‰OÚÈ „ˆÈk 104‰ËiL È„k105, »¬»»≈««¬∆¿¿≈∆ƒ¿«
ÌÈÙa BÒaÎÓe BÒÈÎÓe106ÌÏL Ba ÁÈp‰Ï CÈˆÂ . «¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ«»≈

˙ÙÚÓ È„k107'„‚a' Ó‡pL ÈÙÏ .108ÒaÎÏ CÈˆ , ¿≈«¬…∆¿ƒ∆∆¡«∆∆»ƒ¿«≈
„‚a109È„k ÈtÓ Ì‰ÈcÓ ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ∆∆¿««ƒ∆»≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈¿≈

ÔÓ B‰Ë Ba Ú˜pL ÔÂÈk ,Ba ‰‡LpL ˙ÙÚn‰««¬…∆∆ƒ¿¬»≈»∆ƒ¿«À»ƒ
Ìc‰ ÒaÎÏ Lc˜nÏ BÒÈÎ‰Ï zÓe ‰Bz‰110. «»À»¿«¿ƒ«ƒ¿»¿«≈«»

זֿח .102) הלכות ו פרק  צו פר' וספרא במשנה צד: שם

מהלכות 103) פ "ג (למעלה לעזרה להכניסו אסור שמעתה
ד). הלכה פ "ז נזיר וירושלמי  טז, הלכה המקדש ביאת

בכלי104) והמדובר ההלכה. בהמשך להלן ראה הבגד, רוב 
קורעו  שאינו וכיון כהונה, בבגדי  ובין חול של בגד בין בגד,
המקדש  כלי  מהלכות בפ "ט  ראה לוקה, אינו השחתה, דרך
ובמשנהֿלמלך  מעיל, לגבי  כ הלכה להלן וראה ג. הלכה

יא.105)שם. הלכה כלים מהלכות בפכ"ג ראה
שם.106) וספרא (רש"י107)משנה סודר" רוחב  "כדי 
הבגד".108)שם). על מדמה יזה שם 109)"ואשר

ולאו  רחמנא אמר בגד - קורעו רבינא, לה "מתקיף  בגמרא:
בשעת  עליו בגד שיהא רחמנא, אמר ("בגד הוא בגד

מעפורת". כדי  דמשייר – שם) – (רש"י  שם 110)כיבוסו"
שייר בגמרא: שלא אלא שנו לא הונא, רב  והאמר "איני ,

הוי חיבור מעפורת, כדי  בה שייר אבל מעפורת. כדי  בה
(חולין  והרוטב  העור בפרק  הונא רב  והאמר שם: (וברש"י 
כיון  לקורעה, בה שהתחיל טמאה דטלית שנו לא קכג:)
כדי מיעוט  באותו שייר שלא אלא טהורה, רובה שנקרע 
הוא  ועדיין הוי  חיבור מעפורת, כדי  בה שייר אבל מעפורת.
למיקרע  אתיא לא דילמא (גזירה הוא מדרבנן בטומאתו).
משום  להכניסה ומותר טהורה, מדאורייתא אבל רובה,
לא  כיבוס , מצות לקיים כדי  כלומר, רש"י )", – כיבוס  מצות
וראה  מדרבנן. טמא שהוא דבר בעזרה להכניס  חכמים אסרו

שם. כלים הלכות ובמשנהֿלמלך כאן, לחםֿמשנה

.ÎÏÈÚÓ111ıeÁÏ ‡ÓËÂ ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ Ìc ÂÈÏÚ ÊzpL ¿ƒ∆ƒ«»»««»¿»»¿ƒ¿»«
‰˜BÏ  B˙B‡ ÚBw‰ È‰Â ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk 112, ≈«∆«¬≈«≈«∆

.e‡aL BÓk113LÏMÓ ˙BÁt ˙BÁt BÒÈÎÓ ¿∆≈«¿«¿ƒ»»ƒ»
ÌÈÙa BÒaÎÓe ˙BÚaˆ‡114Ìc‰ Ïk Òak˙iL Á‡Â , ∆¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿««∆ƒ¿«≈»«»

ıeÁa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ËÚÓ ËÚÓ115. ¿«¿««¿ƒƒ«

הגדול.111) הכהן כדרך 112)מבגדי  שלא קרעו אם אף 
הלכה 113)השחתה. המקדש כלי  מהלכות פ "ט  למעלה

מכניסו 114)ג. שנטמא, מעיל לקיש, ריש "אמר צה. שם
כח , (שמות שנאמר משום ומכבסו, שלש על משלש בפחות
דם  עליו שניתז כהונה בגדי  של (=מעיל יקרע " לא לב )
לפנים  הדם מקום מכניס  ונטמא, לקלעים חוץ  ויצא חטאת,
טמא  בגד שיעור מכניס  שאינו שלש, על משלש בפחות
לא  שנאמר משום ולהכניסו, לקורעו שאי ֿאפשר לפי  לעזרה,
(שם  הפסולין כל בריש למאןֿדאמר "ואפילו רש"י ), – יקרע 
ויכול  הואיל בגד שאני  ביאה, שמה במקצת ביאה לב :)
ד"ה  שם (תוספות כולו" נכנס  כאילו חשיב  לא  לחותכו,
החיות  שבאדם, לאדם. דומה הבגד אין כלומר, מכניסו),
שאין  בבגד, מהֿשאיןֿכן האיברים, כל את מאחדת שבו
עם  קשר לו אין בפנים שנכנס  ומה חלקיו, בין פנימי  חיבור
לעשות  שאסור אע "פ  לחתכו, יכול שהרי  בחוץ , שנשאר מה
ביאה  ערך תלמודית (אנציקלופדיה המוריה בהר ראה כן,

קב ). עמ ' ח "ג בחוץ ,115)במקצת, קודם ולהטבילו
שרייתו  שהרי  אי ֿאפשר, לכיבוס  בפנים להכניסו ואחרֿכך
בחוץ , מכבסו הוא הרי  כן ואם כיבוסו, זהו במים בגד של
הלכה  למעלה ראה קדוש", במקום "תכבס  אמרה והתורה
וכל  יא). הלכה כלים מהלכות פכ"ג להלן (משנהֿלמלך א
השחתה, כדרך שלא אפילו לקרעו, שאסור במעיל הוא זה
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ששם  מפני  שמטבילו, רבינו הביא לא יט  הלכה למעלה אבל
מטומאה  גם יטהר ועלֿידי ֿזה לקרעו שאפשר בבגד מדובר

כאן. המוריה הר וראה דרבנן,

.‡ÎBÒÈÎÓ  ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ‰ Ba ÏMaL ÒÁ ÈÏk¿ƒ∆∆∆ƒ≈««»¿»»«¿ƒ
ÌÈÙa BBLÂ116LL È„Îa B˜B  ıeÁa ‡ÓË . ¿¿ƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ¿≈…∆

‰ËiL È„k ÔË˜117ÌÈÙa BBLÂ BÒÈÎÓe ,118Ì‡Â . »»¿≈∆ƒ¿««¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
È‰L ;ÌÈÙa BBL BÈ‡  ‰fÓ ÏB„b ˜ B˜¿»∆∆»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ∆¬≈

ÈÏk BÈ‡119ÌÈÏk ‡l‡ ÌÈÙa ÔÈBL ÔÈ‡Â ,120ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ∆»≈ƒ¿≈
BÒÈÎÓ  ‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ Ba ÏMaL ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆ƒ≈¿»»»¬»»«¿ƒ

ÌÈÙa BÙËBLÂ B˜BÓe121B˙ÁBt  ‡ˆiLk ‡ÓË . ¿¿¿ƒ¿ƒƒ¿»¿∆»»¬
ÌÈÙa BÒÈÎÓe ‰ËiL „Ú122„Ú B„cÓe ÊBÁÂ , «∆ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿«¿«

Ck Á‡Â ,ÌÈÏk‰ ˙È˙k ÊÁÈÂ ˙Át‰ Ì˙qiL∆ƒ»≈«¿»¿«¬…¿«¿ƒ«≈ƒ¿««»
‰ÊÚa BÙËBLÂ B˜BÓ123˙LÁ ÈÏÎa Ì‡Â :Ó‡pL ; ¿¿¿»¬»»∆∆¡«¿ƒƒ¿ƒ¿∆

ÌÈÏk ‡l‡ ÌÈÙa ÔÈ˜BÓ ÔÈ‡  ÓB‚Â124. ¿≈≈¿ƒƒ¿ƒ∆»≈ƒ

בו 116) שמפורש כבוס , מדין זאת ולמדו צד: שם משנה
וסמו  קדוש", במקום אשר "תכבס  חרש "וכלי  נאמר לו ך

שבירה  אף  קדוש, במקום כיבוס  מה ישבר", בו תבושל
יא. הלכה למעלה ראה קדוש, "כלי117)במקום שם:

במקום  ושוברו ונכנס  נוקבו לקלעים, חוץ  נטמא וכו', חרס 
נוקבו, שיצא חרס  "כלי  אמרו צה.) (שם ובגמרא קדוש".
קטן". בשורש שניקב  – הוא כלי  ולא רחמנא, אמר כלי 
מדאורייתא  נטהר קטן כשורש ניקב  אם כי  לומר, וצריך
שעדיין  שנו), לא ד"ה סוף  שם תוספות (ראה מדרבנן וטמא
כלים  מהלכות פי "ט  להלן (ראה זיתים לקבל כלי  הוא חשוב 
אסרו  לא בכלי ֿחרס , שבירה מצות לקיים וכדי  ב ) הלכה

יט . הלכה למעלה ראה בפנים. להכניסו ֿ 118)חכמים אף 
שבירה  לענין – שבור ככלי  הוא הרי  טומאה שלגבי  עלֿפי 

כלי . הוא עדיין רבינו 119)במקדש כתב  הרי  להבין, צריך
טה  זיתים כמוציא ניקב  ש"אם שם, כלים והריבהלכות ור,

כלי ועדיין טומאה, מקבלים שאין ואבנים גללים ככלי  הוא
כן, אם רובו". שיפחת עד פתיל בצמיד להציל חשוב , הוא
שוברו  אינו קטן כשורש של מזה גדול נקב  ניקב  אם למה
להציל  לענין לכלי  נחשב  הוא הלא כלי , אינו שהרי  בפנים
אדמה, וכלי  גללים ככלי  רק  שהוא ויתכן פתיל. בצמיד
כמוציא  נקב  שניקבו בשעה ממנו ירד חרס  כלי  דין ואילו

שבירה. צריך אינו ולפיכך אמר 120)זיתים, כלי  צה. שם
כלי כשהוא – כא) ו, ויקרא ישבר, וגו' חרס  (=וכלי  רחמנא

מכיבוס ,121)ישבר. בהיקש כן ולמדו במשנה. צד: שם
יא. הלכה למעלה ראה חרס . בכלי  שבירה שלמדו כמו

אלא 122) שהוא, כל בנקב  טהור אינו מתכות "כלי  שם.
הלכות  כלים מהלכות בפי "א וראה שם). (רש"י  גדול" בנקב 

דרציף 123)אֿב . – הוא כלי  לאו "והא בגמרא צה. שם
עליו  מכין שפוחתו, "אחר רש"י : ופירש מרציף ", ליה
תיקון  אחרי  כי  ואף  עליו". כלי  שם וחזר ומחברו בקורנס 
א) הלכה כלים מהלכות (פי "ב  הישנה טומאתו חוזרת הכלי ,
מצות  ובמקום ב ) הלכה (שם סופרים מדברי  אלא זה אין –

יט . הלכה למעלה ראה גזרו, לא בפנים שם 124)מריקה,
בגמרא.

ה'תשע"ט  שבט  ט "ז שלישי יום 

   1 
נעשה.1) הוא וכיצד האשם, עשיית מצות בו תתבאר

.‡Ô˙ÂˆÓk ˙BÓL‡‰ Ïk ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬»»¬»¿ƒ¿»»
‰Bza ‰eÓ‡‰2ÌL‡ ÔÈa ?˙BÓL‡‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ . »¬»«»¿≈««¬≈»¬»≈»»

BÓk Ìc‰ ˜BÊÂ ËÁBL  ÈeÏz ÌL‡ ÔÈa È‡cÂ««≈»»»≈¿≈«»¿
e‡aL3ËÈLÙÓe ,4ÔÈeÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe5ÔÁÏBÓe6 ∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ¿»
Ô˜BÊÂ7ÌÈL‡‰ b ÏÚ8ÔÎÈÏB‰Ï ‰ˆ Ì‡Â .9 ÈÏÎa ¿¿»««»ƒƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿ƒ
CÈÏBÓ10‰ÊÚa ‰p‰k ÈÎÊÏ ÏÎ‡ ÌOa ‡Le .11 ƒ¿»¿»»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»»¬»»

˙‡hÁk12. ¿«»

ב 'ספר 2) וראה האשם". תורת "וזאת א) ז, (ויקרא שנאמר
סה. עשה שחיטה,3)המצוות' לענין ה"ב  פ "ה למעלה

זריקה. לענין שם שם 5)העור.4)ובה"ו למעלה ראה
מוציאין  ואחרֿכך אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל הי "ח :

אימוריהן". את 6)את לרבות "מנין א: כ, במנחות
ואימורי וכו' אשם ואימורי  חטאת ואימורי  וכו' הלבונה
קרבנך  כל "על יג) ב , (שם תלמודֿלומר וכו' קלים קדשים
דנדבה  דיבורא (ויקרא, ב 'ספרא' הוא וכן מלח ". תקריב 
הי "א. מזבח  איסורי  מהל' פ "ה למעלה וראה ה"ג). פי "ח 

פ "ז 7) למעלה וראה באשם, כן למדו מהיכן עיון, (צריך
ה"ד). ולהלן ה"ד, ופ "ו גֿה)8)ה"א, ז, (שם שנאמר

הקרב  את המכסה החלב  ואת האליה את וגו' חלבו כל "ואת
אותם  והקטיר וגו' עליהן אשר החלב  ואת הכליות שתי  ואת

הוא". אשם לה' אשה המזבחה האימורים 9)הכהן את
שנתנן 10)למזבח . חלבים "הקטר פ "א: זבחים תוספתא

בימינו, בין בשמאלו בין בכלי  בין ביד בין האישים, גבי  על
ה"א. פ "ז למעלה וראה כשרין". אלו משנה,11)הרי 

כהונה", לזכרי  הקלעים מן לפנים "ונאכלין ב : נד, זבחים
יאכל  קדוש במקום יאכלנו בכהנים זכר "כל ו) (שם, ֵֵָשנאמר

הוא". קדשים שנאמר 12)קדש ה"א, פ "ז למעלה ראה
להם". אחת תורה כאשם, "כחטאת ז) (שם,

.‡a˙iL BÓk ,ÈepL BÓc ˙Ïa˜a LÈ ÚˆÓ ÌL‡¬«¿…»≈¿«»«»ƒ¿∆ƒ¿»≈
‰tk ÈqÁÓ ˙BÎÏ‰a13‡L ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿¿À¿≈«»»¿««ƒ≈¿»

‡Lk  B˙ÏÈÎ‡Â ÁaÊn‰ ÏÚ BÓc ˙˜ÈÊe ÂÈOÚÓ«¬»¿ƒ«»««ƒ¿≈««¬ƒ»ƒ¿»
c ÏÎÏ ˙BÓL‡‰14. »¬»¿»»»

ה"ב .13) יג)14)פ "ד יד, (שם מצורע  באשם נאמר שהרי 
כי וגו' החטאת את ישחט  אשר במקום הכבש את "ושחט 

הוא". קדשים קדש לכהן הוא האשם כחטאת

.‚‰OÚ ˙ÂˆÓ  Ô˙ÂˆÓk ÌÈÓÏL Ïk ˙iOÚ15Ô‰Â . ¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«¬≈¿≈
eaˆ ÈÓÏL „Á‡‰ :ÔÈÈÓ ‰Úa‡16ÈÓÏL ‰LÏM‰Â , «¿»»ƒƒ»∆»«¿≈ƒ¿«¿»«¿≈

„ÈÁÈ17. »ƒ

עוד 15) ואמר קרבנו", שלמים זבח  "ואם א) ג, (שם שכתוב 
– השלמים תורת "וזאת יאֿיב ) ז, (שם המעשה להשלמת

סו). עשה המצוות' ('ספר יקריבנו" תודה על והם 16)אם
בני כבשים "ושני  יט ) כג, (שם שנאמר עצרת, כבשי  שני 

ה"ד. פ "א למעלה וראה שלמים". לזבח  ראה 17)שנה
ה"ה. להלן
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קצו                
         

.„Ìc‰ ˜BÊÂ ËÁBL ?eaˆ ÈÓÏL ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈«¿≈ƒ≈¿≈«»
e‡aL BÓk18ÌÈeÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓe ,19 ¿∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ

ÔÁÏBÓe20ÔÈË˜Óe21‰p‰k ÈÎÊÏ ÏÎ‡ ‡M‰Â , ¿»«¿ƒ»¿«¿»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»
‰ÊÚa22ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ô‰L ÈtÓ ,ÌL‡ÎÂ ˙‡hÁk »¬»»««»¿»»»ƒ¿≈∆≈»¿≈»»ƒ

e‡aL BÓk23. ¿∆≈«¿

לענין 18) שם ובה"ו שחיטה, לענין ה"ב ֿג פ "ה למעלה
מפשיטין 19)זריקה. וכו' הזבחים "כל הי "ח : שם ראה

אימוריהן". את מוציאין ואח "כ א.20)אותן כ, מנחות
ה"א. למעלה "והקריב 21)ראה גֿה) ג, (שם שנאמר

בני אותו והקטירו וגו' החלב  את לה', אשה השלמים מזבח 
האימורים  זריקת דין כאן רבינו הביא (ולא המזבחה". אהרן
ה"א). למעלה וראה הי "א, להלן הוא וכן האישים, גבי  על

ב .22) נד, זבחים ופ "ה 23)משנה, הי "ז, פ "א למעלה
ה"ג.

.‰‡a‰ ‡e‰ „Á‡‰ :ÔÈÈÓ ‰LÏL „ÈÁÈ ÈÓÏL«¿≈»ƒ¿»ƒƒ»∆»«»
‰ÁÓOÂ ‰‚È‚Á ÈÓÏL ÔB‚k ,ÌÁÏ ‡Ïa ÌÈÓÏL24. ¿»ƒ¿…∆∆¿«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»

ÌÚ ÌÈ‡a‰ ÌÈÓÏL  ÈM‰Â .ÌÈÓÏL ‡˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»¿»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ«»ƒƒ
‰„Bz ‡˜p‰ e‰ÊÂ .‰„ B‡ „a ÌÁl‰25B˙B‡Â . «∆∆¿∆∆¿»»¿∆«ƒ¿»»¿

ÌÈÓÏL  ÈLÈÏM‰ ÔÈn‰Â .‰„Bz ÌÁÏ ‡˜ ÌÁl‰«∆∆ƒ¿»∆∆»¿«ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
ÌÚ ÌÈ‡a Ì‰Â ,BÊ ˙‡ÏÓ ÌBÈa ÈÊp‰ È˜nL∆«¿ƒ«»ƒ¿¿…ƒ¿¿≈»ƒƒ

ÌÁÏ26ÈÊ ÏÈ‡ ‡˜p‰ e‰ÊÂ .27. ∆∆¿∆«ƒ¿»≈»ƒ

וישנם 24) ה"א), חגיגה מהל' פ "א (להלן חובה באים שהם
נדבה. שלמי  "וזאת 25)גם יאֿיב ) ז, (שם שכתוב  כמו

על  והקריב  יקריבנו תודה על אם וגו' השלמים  זבח  תורת
וגו'". מצות חלות התודה, (במדבר 26)זבח  שכתוב  כמו

חלות  סולת מצות וסל לשלמים, תמים אחד "ואיל יד ֿטו) ו,
בשמן". משוחים מצות ורקיקי  בשמן זבחים 27)בלולות

במשנה. - א נה,

.ÂBÓk Ìc‰ ˜BÊÂ ËÁBL ?ÔzLÏL ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈¿»¿»≈¿≈«»¿
e‡aL28ÔÈeÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓe ,29Ck Á‡Â , ∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ¿««»

Oa‰ ˙‡ ÁzÓ30Ô˙BÂ ,ÔÈÓi‰ ˜BLÂ ‰ÊÁ‰ LÈÙÓe ¿«≈«∆«»»«¿ƒ∆»∆¿«»ƒ¿≈
˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ ÔÈeÓ‡‰31ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ32Ô‰ÎÂ , »≈ƒƒ∆»∆¿««¿≈«¿»ƒ¿…≈

ÌÈÏÚa‰ È„È ˙Áz B„È ÁÈpÓ33'‰ ÈÙÏ Ïk‰ ÛÈÓe «ƒ«»««¿≈«¿»ƒ≈ƒ«…ƒ¿≈
ÁÊna34ÔÈÙÈÓ ÁÊna  ‰Ùez ÔeÚh‰ Ïk ÔÎÂ . «ƒ¿»¿≈»«»¿»«ƒ¿»¿ƒƒ

B˙B‡35.

קלים 28) "וקדשים שחיטה: לענין ה"ב  פ "ה למעלה
ה"ד: שם וראה בעזרה". מקום בכל דמן וקיבול שחיטתן
ולענין  וכו'". העזרה בכל קלים קדשים ששוחטים "ומנין
בין  והשלמים והאשם "העולה ה"ו: שם ראה הדם, זריקת
המזבח  גבי  על שלשתן דם זריקת ציבור של בין יחיד של

וכו'". עושה הוא וכיצד לעולם, למעלה 29)שוה ראה
ואחרֿכך  אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל הי "ח : פ "ה

אימוריהם". את רב 30)מוציאין "אמר ב : עז, במנחות
אימורין". שיטול קודם בשר ינתח  שלא אבימי , אמר חסדא

וכו'31) תנופה טעונות "אלו במשנה: - א סא, מנחות
שלהן". ושוק  וחזה יחיד, שלמי  על 32)ואימורי  כלומר,

ידי על מניחן "כיצד ה"ח : להלן וראה שלהם. הידים גבי 

המקריב 33)הבעלים". כהן זה אלא אינו "או ב : סא, שם
ל) ז, (ויקרא אומר כשהוא הבעלים) ולא מניף , שהוא =)
ידיו  מניח  כהן כיצד? הא אמור, בעלים הרי  תביאנה, "ידיו
כהן) ד"ה (שם ה'תוספות' וכתבו ומניף ". הבעלים ידי  תחת
אוחז  והכהן הכלי , באוגני  אוחזים שהבעלים בזה הכוונה כי 

כלל. חציצה שאין באופן במשנה:34)למטה, שם
ובגמרא  המזבח . של ממזרח  כלומר, במזרח ", היתה "תנופה
במערב , יכול במזרח . כד) יד, (שם ה' "לפני  אמרינן שם
יסוד, טעונה וחטאת חטאת, דאיקרי  מנחה מילי  הני  אמרי :
ה' לפני  הכא, אבל יסוד. לו היה לא מזרחית דרומית וקרן
קרינן  במזרח  אפילו "כלומר, רש"י : ומפרש ביה", קרינא
נראה, רבינו מדברי  אבל במערב ". וכלֿשכן – ה' לפני  ביה
פ ' ב 'ספרי ' נראה וכן בכסף ֿמשנה). (ראה במזרח  שדווקא
ה, (במדבר ה'" לפני  המנחה את "והניף  הפסוק  על נשא
הרי ה', לפני  שנאמר מקום שבכל במזרח , ה ' "לפני  כה)
תמימה' 'תורה (ובעל הכתוב " לך שיפרוט  עד במזרח , הוא
שהיא  המנחה הגשת (גבי  בסוטה הגמרא את שם הביא
גם  וראה לשם). קשר לזה אין ובאמת דרומית), במערבית
הוא  " ה' ש"לפני  לומר (וצריך ה"ג. פט "ז צו פ ' ב 'ספרא'
א. בזה: דרכים ששתי  אלא הקדשים, בקודש במערב  באמת
ב . מערב , כלפי  ופניו המזבח  של במזרחו עומד שהוא
למערב . פניו שאין אף ֿעלֿפי  המזבח , במערב  ממש שעומד
ה' לפני  שלעולם שם, וב 'ספרי ' במנחות שאמרו מה וזהו
במקום  אבל עדיף . וזה למערב , ופניו כלומר, במזרח , הוא
 ֿ על יסוד, שצריכה מנחה, בהגשת כגון התורה שפירטה
ב 'תוספות' וראה במערב . שעומד היינו ה'" ש"לפני  כרחנו

כאן). ובכסף ֿמשנה אבל, ד"ה שם פ "א 35)מנחות ראה
מהל' ובפ "ג העומר, במנחת הי "א ומוספין תמידין מהל'

סוטה. מנחת גבי  הט "ו סוטה

.Ê„ÈBÓe ‰ÏÚÓ ,‡ÈÓe CÈÏBÓ ?ÛÈÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ36. ¿≈«≈ƒƒ≈ƒ«¬∆ƒ
„Bz Ôaw‰ ‰È‰ Ì‡ÂdnÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÓ Á˜BÏ  ‰ ¿ƒ»»«»¿»»≈«ƒ«∆∆«»ƒ»

‰OÚÓ „Á‡37,ÌÈeÓ‡‰Â ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ BÁÈpÓe ∆»≈¬»»«ƒƒ∆»∆¿«¿»≈ƒ
Ïk‰ ÛÈÓe38ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ39e‡aL BÓk40. ≈ƒ«…«¿≈«¿»ƒ¿∆≈«¿

שתי36) נותן עושה, הוא "כיצד א: סא, מנחות במשנה
מוליך  למטה, ידיו שתי  ומניח  כבשים, שני  גבי  על הלחם
הונף  אשר כז) כט , (שמות שנאמר ומוריד, מעלה ומביא
מוליך  כי  רבינו כתב  שם, המשנה ובפירוש הורם". ואשר
"מוליך  ב : לז, בסוכה נראה (וכן רוחות. לארבע  ומביא
במנחות  רש"י  פירש וכן שלו) רוחות שהארבע  למי  ומביא
כדי ומערב , ומזרח  ודרום לצפון ומביא "מוליך א: סב ,
ומוריד  מעלה רוחות, מארבעה הבאות רעות רוחות לעצור
היא  כדי , ד"ה שם ה'תוספות' ודעת רעים". טללים לעצור
שתי של בתנופה דווקא אלא כן, עושין תנופות בכל ש"לא
כן, עושים התנופות שבכל סובר רבינו אבל דעצרת", הלחם
הוא  וכן שתי . ד"ה במשנה - א סא, שם ברש"י  נראה וכן
הכ"ה. פ "ה נשא, פ ' וב 'ספרי ' ה"ג, פט "ז צו, ב 'ספרא'

ואחד 37) אחד שבכל לחם, מיני  ארבעה מביא התודה עם
ארבע  הכל מן לוקח  והכהן הי "זֿיח ) (להלן חלות עשר
מעשרה. אחד חלק  והיינו ומין, מין מכל אחת חלות,

להניף ",38) ארבע  דאיכא "משום א: פא, מנחות ראה
(תודה) חלות ארבע  "דאיכא משום, ד"ה רש"י  ומפרש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



קצז                 
         

בפירוש  תנופה נאמרה שלא ואע "פ  להניף ". שצריך דתרומה
ה"ד). פ "ה צו, ('ספרא' משלמים למדוה – תודה  לגבי 

וככה 39) הבעלים, של הידים על מונח  הנ"ל כל כלומר,
והבעלים. הכהן ע "י  מונף  ה"ו.40)הוא למעלה

.ÁÌÈÏÁ‰ ˙‡ Ô˙B ?ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ ÔÁÈpÓ „ˆÈÎÂ¿≈««ƒ»«¿≈«¿»ƒ≈∆«¬»ƒ
˙BÈÏk‰ ÈzLe ,‰ÏÚÓÏ ˜BLÂ ‰ÊÁÂ ,ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ«¿≈«¿»ƒ¿»∆»¿«¿»¿≈«¿»
BÁÈpÓ  ÌÁÏ LÈ Ì‡Â ,Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ „k‰ ˙˙BÈÂ¿∆∆«»≈¿«¿»≈∆¿ƒ≈∆∆«ƒ

Ïk‰ ÛÈÓe ,‰ÏÚÓÏ41. ¿«¿»≈ƒ«…

את 41) יביא עושה, הוא "כיצד ה"ג): פט "ז (שם ב 'ספרא'
שתי מהם, למעלה ושוק  וחזה הבעלים, ידי  על החלבים
לחם  שם (יש) אם מהם, למעלה הכבד על ויותרת כליות

וכו'". מהם למעלה נותן

.ËLÈÙÓe ÔÈeÓ‡‰ ‡ÈˆBÓ  ÈÊ ÏÈ‡ Ôaw‰ ‰È‰»»«»¿»≈»ƒƒ»≈ƒ«¿ƒ
˜BLÂ ‰ÊÁ42ÌÈLp‰ ˙ÊÚa ÏÈ‡‰ ‡L ÏMÓe ,43, »∆»¿«≈¿»»«ƒ¿∆¿««»ƒ

ÏÈ‡‰ ÔÓ ‰ÏLa ÚBf‰ Ô‰k‰ Á˜BÏÂ44„Á‡ ÌÚ ¿≈««…≈«¿«¿≈»ƒ»«ƒƒ∆»
BnÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÓ ‰OÚÓ45˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ ≈¬»»ƒ«∆∆«»ƒƒ∆»∆¿«

ÔÈeÓ‡‰Â46ÁÈpÓ Ô‰k‰Â ,ÈÊp‰ È„È ÏÚ Ïk‰ ÁÈpÓe ¿»≈ƒ«ƒ««…«¿≈«»ƒ¿«…≈«ƒ«
Ïk‰ ÛÈÓe ÌÈÏÚa‰ È„È ˙Áz ÂÈ„È47e‡aL BÓk48. »»««¿≈«¿»ƒ≈ƒ«…¿∆≈«¿

ואחרֿכך 42) האימורים ומוציא "ומפשיט  ה"ו: למעלה ראה
והשוק ". החזה ומפריש הבשר את פ "ה 43)מנתח  ראה

בארבע  היו לשכות ש"ארבע  ה"זֿח , הבחירה בית מהל'
משמשות: הם ומה וכו' נשים) עזרת (של מקצועותיה

ששם הנזירים, לשכת מזרחית את דרומית מבשלים
אלה  אלי , "ויאמר כד) מו, (יחזקאל שכתוב  וכו'", שלמיהם
שם, בפסוקים ראה (בחצר, שם יבשלו אשר המבשלים בית
מדות  הרא"ש (פי ' העם" זבח  את הבית משרתי  עזרה) והיינו

מ "ה). את 44)פ "ב  הכהן "ולקח  יט ) ו, (במדבר שנאמר
משמע  דבריו, רבינו ומדסתם האיל", מן בשלה הזרוע 
ופלוגתא  בו, מחוברת כשהזרוע  מבשל היה האיל ששאר
וכלשון  צח :) (חולין שמעון רבי  של תנאֿקמא וכדעת היא
כי מר, ד"ה שם ב 'תוספות' ועיי "ש שבגמרא. הראשון
לשון  וכפשטות בו, מחובר כשהזרוע  מבשלו לתנאֿקמא
הזרוע ". זהו "אי  ה"י  להלן וראה (כסף ֿמשנה). הפסוק 

חלות 45) עשרים מביא היה הנזיר כי  הכ"ג להלן ראה
וכו' חלות ועשר בשמן, משוחין רקיקין עשרה מהן מצות,

מין. מכל אחת חלות: שתי  מהן לוקח  נלמד 46)והכהן
כסף ֿמשנה). – ל ז, (ויקרא בשלמים שנאמר ממה

הזרוע 47) את הכהן "ולקח  יט ֿכ) שם, (במדבר שנאמר
ונתן  אחד, מצה ורקיק  הסל מן אחת מצה האיל, מן בשלה
קודש  ה' לפני  תנופה הכהן אותם והניף  וגו' הנזיר כפי  על
וגם  התרומה". שוק  ועל התנופה חזה על לכהן  הוא

ה"ו. למעלה ראה עמהם, מניף  היה למעלה 48)אימורים
ה"ד. נזירות מהל' בפ "ח  וראה ה"ו.

.È„Ú ‰ÏÚÓÏ ,Ú˜w‰ ˙‡ ‰‡B‰ Ïk ?‰ÊÁ e‰Ê È‡≈∆»∆»»∆∆««¿«¿«¿»«
Òk‰ „Ú ‰hÓÏ ,‡ev‰49˙BÚÏˆ ÈzL dnÚ C˙BÁÂ . ««»¿«»««»≈¿≈ƒ»¿≈¿»

CÏÈ‡Â CÏÈ‡50?ÚBÊ e‰Ê È‡Â .51ÏL ˜t‰ ÔÓ ≈«¿≈«¿≈∆¿«ƒ«∆∆∆
‰Ê ÔÈÚÓ ÌÈÈ‡ ÈL Ì‰L ,„È ÏL Ûk „Ú ‰aÎ‡«¿À»««∆»∆≈¿≈≈»ƒ¿…ƒ∆

‰Êa52ÔÈÓÈ ÏL ÚBÊ ‡È‰ ‰eÓ‡‰ ÚBf‰Â .53. »∆¿«¿«»¬»ƒ¿«∆»ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa eÓ‡‰ ˜BM‰ ‡e‰ Ï‚a dc‚kLÂ54. ¿∆¿∆¿»»∆∆«»»¿»»

את 49) שרואה כל חזה, הוא "איזה פ "ט : חולין תוספתא
שמגיע  עד מלמטה לצוואר, שמגיע  ועד מלמעלה הארץ ,
הצוואר, עד "למטה להיפך הובאה (מה.) ובחולין לכרס ",
וראשו  ברגליו אותו כשתולין וזהו הכרס ", עד למעלה
תולים  שאין בשור עוסקת והתוספתא שם). רש"י  (עי ' למטה
המוריה'. ב 'הר ועי ' ה"ה, פ "ו למעלה ראה אותו,

וכו'50) הקרקע  את הרואה זה חזה, "איזהו שם: חולין,
החזה  וזהו ואילך, אילך דפנות משתי  צלעות שתי  חותך
הקטנות  צלעות ב ' "וחותך רש"י : ומפרש לכהנים". הניתן
והן  מכאן, ואחד מכאן אחד דפנות, משתי  עמו העליונות
מפרש  וחותך) ד"ה (ב 'תוספות' הר"ח  אבל הקנה", שסביב 
ה"ח . פ "ו למעלה וראה מכאן, ושתים מכאן שתים שחותך

הי "ח .51) ביכורים מהל' פ "ט  חולין 52)ראה במשנה
של  כף  עד ארכובה של הפרק  מן הזרוע , "איזהו א: קלד,
הידים  בנזיר)". האמור בשלה, זרוע  =) נזיר של והוא יד
ומקום  אברים), =) פרקים משלשה מורכבות והרגלים
עם  לגוף , הסמוך הירך הוא הראשון הפרק  של החיבור
מהל' פ "ח  (ראה עליונה" "ארכובה נקרא השני , הפרק 
הפרק  עם השני  הפרק  של החיבור ומקום הי "א) שחיטה
"ארכובה  נקרא הפרסה) עם מחובר (שבסופו התחתון
שם, המשנה בפירוש רבינו וכתב  הראש", עם הנמכרת
מהיד, ממנו שלמעלה והפרק  התחתון הפרק  הוא שהזרוע 
לגוף . הסמוך הפרק  אחרי  המתחילים הפרקים שני  שהם
והפרק  לגוף  הסמוך לפרק  שהכוונה מפרש רש"י  אבל

האמצעי ). =) "תנו 53)שאחריו שם: בחולין ימין, יד
זה  אומר אתה ימין, זרוע  זה ג) יח , (דברים הזרוע  רבנן,
הזרוע , תלמודֿלומר שמאל, זרוע  אלא אינו או ימין זרוע 
נמי הכי  שבירך, המיומנת הירך רבא כדאמר תלמודא, מאי 

שבזרוע ". המיומן ברגל 54)הזרוע  "וכנגדו במשנה: שם
הפרקים  שני  הוא שהזרוע  רבינו, פירוש ולפי  שוק ",

התחת  הפרקים שני  הוא השוק  ברגל, גם כן ונים.התחתונים,
של  הפרק  מן עצמות "שתי  שם: שמפרש ברש"י  וראה
למעלה. וראה הירך", כל דהיינו דאטמא, בוקא עד ארכובה

.‡ÈÔÈeÓ‡‰ ÁÏBÓ ÔÙÈnL Á‡Â55ÏÚ ÔÈË˜Óe ¿««∆¿ƒ»≈«»≈ƒ«¿ƒ»«
ÁaÊn‰ Èab56,ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ Ï‡ . «≈«ƒ¿≈«¬»∆»∆¿«∆¡»«…¬ƒ

‰Óez‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ Èk :Ó‡pL57. ∆∆¡«ƒ∆¬≈«¿»¿≈«¿»
ÌÈÏÚaÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰ ‡Le58ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ¿»«¿»ƒ∆¡»ƒ«¿»ƒ¿≈«…¬ƒ

ÔÈeÓ‡‰ Ë˜‰ Á‡Ï ‡l‡ ˜BLÂ ‰ÊÁa ÔÈÎBÊ59. ƒ¿»∆»∆»¿««∆¿≈»≈ƒ

את 55) תביאנה "ידיו לֿלא) ז, (ויקרא בשלמים שנאמר
לפני תנופה אותו להניף  וגו' החזה על החלב  את ה', אשי 
שמניף  הרי  וגו'". המזבחה החלב  את הכהן והקטיר ה',
הקומץ  אלא לי  "אין א: כ, במנחות וראה מקטיר. ואחרֿכך
חטאת  ואימורי  וכו' הלבונה את לרבות מנין מלח ), (שטעון
קלים  קדשים ואימורי  קדשים קדשי  ואימורי  אשם ואימורי 

מלח ". תקריב  קרבנך כל על תלמודֿלומר ראה 56)וכו'
הי "ג. מזבח  איסורי  מהל' ובפ "ה ה"א, פ "ז למעלה

ואתן 57) שלמיהם, מזבחי  ישראל בני  מאת "לקחתי  וגו':
ישראל". בני  מאת עולם לחק  ולבניו הכהן לאהרן אותם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



קצח                
         

קרבנו 58) ביום שלמיו תודת זבח  "ובשר טו) ז, (שם שנאמר
ה"ב : פט "ז דנדבה דיבורא ויקרא, וב 'ספרא' יאכל",
בהן, שלום שהכל שלמים) נקראים כך משום =) "שלמים
והבשר  העור לכהנים, ושוק  החזה למזבח , והאימורין הדם

פט "ז 59)לבעלים". צו ו'ספרא' ב . נט , פסחים ברייתא,
לאחר  אלא ושוק  בחזה זכאים ובניו אהרן שאין "מנין ה"ד:
החלב  את והקטיר לא) (שם, תלמודֿלומר חלבים, הקטרת
הוא  וכן ולבניו". לאהרן החזה והיה ואחרֿכך המזבחה,
עד  חלקם אוכלים הבעלים שאין והואֿהדין ב . נט , בפסחים
מהל' בפי "ח  רבינו שכתב  וכמו אימורים, הקטרת לאחר
הבשר  את מתירין "והאימורין ה"ז: המוקדשים פסולי 

לאדם".

.È‰„B˙a ÛÈnL ÌÁl‰ ÔÎÂ60ÈÊ ÏÈ‡e61ÚBf‰Â ¿≈«∆∆∆≈ƒ¿»¿≈»ƒ¿«¿«
‰ÏLa‰62ÌÁl‰ ‡Le ,ÌÈ‰kÏ ÔÈÏÎ‡63‡L ÌÚ «¿≈»∆¡»ƒ«…¬ƒ¿»«∆∆ƒ¿»
Oa‰64nL ÌÁl‰Â .ÌÈÏÚaÏ ÏÎ‡‰ÊÁ‰ ÌÚ ÛÈ «»»∆¡»«¿»ƒ¿«∆∆∆≈ƒƒ∆»∆

‰ÏLa ÚBf‰Â ;‰„BzÓ ÌeÓ ÔÈ‡˜p‰ Ì‰  ˜BM‰Â¿«≈«ƒ¿»ƒ»ƒ»¿«¿«¿≈»
ÔÈ‡˜p‰ Ì‰  ÛÈnL ÌÁl‰ ÌÚ ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚƒ∆»∆¿«ƒ«∆∆∆≈ƒ≈«ƒ¿»ƒ

ÈÊ ÏÈ‡Ó ÌeÓ65. »≈≈»ƒ

הכ"א.60) להלן הכ"ג.61)ראה להלן שנאמר 62)ראה
האיל". מן בשלה הזרוע  את הכהן "ולקח  יט ) ו, (במדבר

נאכל 63) "והשאר תודה, בחלות - ב  עז, מנחות משנה,
הבשר  שאר עם הנזיר) (שבאיל הלחם "ושאר לבעלים".
אלא  נזיר באיל נתחדש שלא תודה כשלמי  לבעלים נאכל

כאן). ספר' ('קרית בשלה" הי "א.64)זרוע  למעלה ראה
ותוספתא 65) ב . קלג, חולין א. נה, זבחים ב . קי , בבאֿקמא

פ "ב . חלה

.‚È‡e‰ ‰Óez ˜ÙÒ ‰„Bz‰ ÔÓ Ìen‰ ÌÁl‰66. «∆∆«»ƒ«»¿≈¿»
‰Óe˙k LÓÁÂ ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ67, ¿ƒ»≈«»ƒ»»ƒ»»…∆ƒ¿»

‰Óe˙k Ún„Ó BÈ‡Â68. ¿≈¿«≈«ƒ¿»

חייבין 66) תודה לחמי  תרומת רבא, "בעי  שם: במנחות
כיון  וחומש, מיתה עליהן חייבין אין או וחומש מיתה עליהן
"והקריב  יד ז, בויקרא בה (שנאמר מעשר לתרומת דאיתקש
או  דמי , מעשר כתרומת לה'") תרומה קרבן מכל אחד ממנו
כי בו "ומתו כב , שם נאמר בו, =) וחמישיתו בו דילמא
עליו") חמישיתו "ויסף  יד שם, נאמר וחמישתו, יחללוהו",
בתרומה  ולא מיתה חייב  מעשר בתרומת (בו, רחמנא מיעט 
בתרומה  ולא חומש חייב  מעשר בתרומת וחמישיתו, אחרת,
אלא  הסתפקו ולא תיקו". מדמעת, אינו או מדמעת אחרת),
במורם  אבל כנ"ל, "תרומה", שנקרא התודה מן במורם

ספק . כל אין תרומה, נקרא שלא נזיר, פ "ו 67)מאיל ראה
חייב  וכו' בזדון תרומה שאכל "זר כי  ה"ו, תרומות מהל'
אכל  ואם וכו' אכילתה על ולוקה וכו' שמים בידי  מיתה
כיון  התודה, מן במורם כאן ואילו חומש", מוסיף  בשגגה
מוסיף  ואינו בזדון, מלקות חייב  הזר אין ספק , שהדבר
למלך'. ו'משנה משנה' ב 'כסף  וראה בשגגה. חומש

תרומה 68) "סאה כי  ה"אֿב , תרומות מהל' פי "ג ראה
הכל  מן מפריש הכל, ונתערב  חולין של סאה למאה שנפלה
סאה  נפלה וכו'. לזרים מותר והשאר לכהן ונותנה אחת סאה
הכל  וימכר מדומע , הכל נעשה ממאה לפחות תרומה

כאן  ואילו סאה", אותה מדמי  חוץ  תרומה בדמי  לכהנים
מן  כי  מדרבנן, אלא אינו הדימוע  ענין וכל ספק , שהדבר
הי "ג), אסורות מאכלות מהל' (פט "ו ברוב  בטל הכל התורה
המשנה' 'מרכבת (ראה דרבנן ספק  כדין לקולא רבינו פסק 
ה"ז  תרומות מהל' בפי "ד רבינו בדברי  מפורש (וכן כאן).

החולין"). ברוב  בטל התרומה "שספק 

.„ÈÏÎ‡ ÌÁl‰ ‡L È‰  Ô‰k ‰„Bz‰ ÏÚa ‰È‰»»«««»…≈¬≈¿»«∆∆∆¡»
ÌÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÈ‡L ;Ï‡OÈ ˙„B˙k ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿«ƒ¿»≈∆≈«∆∆«»ƒ

‰ÁÓ Èe˜ ÈÊ ÏÈ‡ ÌÚ B‡ ‰„Bz‰69. «»ƒ≈»ƒ»ƒ¿»

על 69) כליל אותה שמקטירים כהן כמנחת דינם אין ולפיכך
"אטו  ב ֿ מו, במנחות הוא וכן ה"ט ). פי "ב  (להלן המזבח 
לחמי וכו' להו ואכלי  כהנים מנדבי  לא מי  ולחמה, תודה
הבא  ללחם גם רבינו למד ומשם מנחה", איקרו לא תודה
רבינו  בהקדמת גם וראה מנחה. נקרא שאינו נזיר, איל עם

השלישי . והחלק  ד"ה בתוך מנחות מס ' למשנה, לפירושו

.ÂËÛÈÓ „Á‡‰  ˙eÙzLa ÌÈÓÏL e‡È‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿À»»∆»≈ƒ
È„È ÏÚ ÛÈÓ „Á‡  ‰‡Ó Ì‰ elÙ‡ .BÁ ˙eLaƒ¿¬≈¬ƒ≈≈»∆»≈ƒ«¿≈

Ôlk70‰ÎÈÓÒa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .71. À»«∆≈≈ƒ¿ƒ»

וכו'70) מבתנופה בסמיכה "חומר ב : צג, מנחות משנה,
החברים", לכל סומך אחד ואין החברים לכל מניף  שאחד
היכי אפשר, דלא "משום אמרו: - א צד, שם ובגמרא
(וראה  חציצה הויא קא הדדי  להדדי  כולהו לינפו ליעביד,
וליהדר  ליניף  ה'תוספות'), בשם שכתבנו מה ה"ו למעלה
לא  בסמיכה (אבל תנופות" ולא רחמנא אמר תנופה וליניף ,
ולחזור  לסמוך ויכול סתם, "וסמך" כי ֿאם סמיכה כתוב 

שם). רש"י  ה"ט .71)ולסמוך, פ "ג למעלה ראה

.ÊË‰ÙÈÓ dÈ‡  Ôaw‰ ˙ÏÚa ‰M‡ ‰˙È‰72Ï‡ , »¿»ƒ»«¬««»¿»≈»¿ƒ»¬»
ÛÈÓ Ô‰k‰73‰ÏeÒt ‡È‰Â ,‰Ùez ÔeÚË dawL ; «…≈≈ƒ∆»¿»»»¿»¿ƒ¿»

‰Ùe˙Ï74‰ËBq‰ ‡l‡ ,‰ÙÈÓ ‰M‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe . ƒ¿»¿»≈ƒ»¿ƒ»∆»«»
„Ïa ‰ÈÊp‰Â75e‡aL BÓk ,76˙Ó„B˜ ‰Ùe˙e . ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿∆≈«¿¿»∆∆

ÌB˜Ó ÏÎa ‰Lb‰Ï77. ¿«»»¿»»

נוהגים 72) וכו' והתנופות "הסמיכות א. לו, קידושין משנה,
למדו  - ב  סא, ובמנחות שם, ובגמרא בנשים", ולא באנשים
בני ישראל", בני  אל "דבר כט ) ז, (שם שנאמר ממה כן
ב 'ספרא' הוא וכן מניפות. ישראל בנות ואין מניפים ישראל

שם. צו מנחות 73)פ ' ותוספתא ב . סב , מנחות ברייתא,
שם. ב 'ספרא' גם וראה ידיה", על מניף  כהן "והאשה, פ "י :

ושוק 74) וחזה יחיד שלמי  "ואימורי  א: סא, שם משנה,
"מאי סא:) (שם ובגמרא נשים". ואחד אנשים אחד  שלהן,
נשים  ואחד אנשים אחד קאמר: הכי  יהודה, רב  אמר קאמר,
בידי לא אבל בישראל עצמה ותנופה תנופה, טעון קרבנן

והתנופות 75)נשים". "הסמיכה במשנה: שם קידושין
ונזירה  סוטה ממנחת חוץ  בנשים, ולא באנשים נוהגים וכו'
משלמים, יד יד "אתיא לו:) (שם ובגמרא מניפות", שהן
מיד  הכהן ולקח  כא) ה, במדבר סוטה (אצל  הכא כתיב 
כהן, כאן מה תביאנה, ידיו ל) ז, (ויקרא התם וכתיב  האשה,
כיצד? הא בעלים. כאן אף  בעלים, להלן מה כהן. להלן אף 
נזירה  סוטה, אשכחן ומניף . בעלים ידי  תחת ידו מכניס  כהן

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



קצט                 
         

(שם  בסוטה שנאמר "לפי  מסוטה", כף  כף  אתיא מנלן,
בנזיר  ונאמר הזכרון, מנחת את כפיה על ונתן יח ) במדבר,
בענין  והנזיר הנזירה ודין הנזיר, כפי  על ונתן יט ) ו, (שם
או  איש ב ) (שם, הפרשה בתחילת שנאמר למה שוה, הקרבן
'כף ' אתיא שאמר מה והוא נזיר, נדר לנדור יפליא כי  אשה
שם). קידושין המשנה, בפירוש (רבינו מסוטה" 'כף '

סוטה 76) מהל' ופ "ג נזירה, לענין ה"ד נזירות מהל' פ "ח 
סוטה. לענין "תנופות 77)הט "ו א: סא, מנחות משנה,

"ומנ  להגשות", במנחת קודמות דכתיב  קודם? שהתנופה ין
ואחרֿכך  ה', לפני  המנחה את והניף  כה) ה, (שם סוטה
והיינו  שם). במשנה, (רש"י  המזבח " אל אותה והקריב  נאמר
וגם  תנופה גם שטעונות סוטה ובמנחת העומר במנחת

שם). (רש"י  הגשה

.ÊÈÁ˜BÏ ?‰„Bz‰ ÌÚ ‡ÈnL ÌÁl‰ ‡e‰ „ˆÈk≈««∆∆∆≈ƒƒ«»≈«
ÔBOÚ ÌÈOÚ78˙ÏÒ79ÌÈBOÚ ‰OÚ Ì‰Ó ‰OBÚÂ ∆¿ƒƒ»…∆¿∆≈∆¬»»∆¿ƒ

‰vÓ ‰OÚÂ ıÓÁ80Ì˙B‡ ‰OBÚ ıÓÁ ÏL ‰OÚ‰ . »≈«¬»»«»»¬»»∆»≈∆»
˙BlÁ OÚ81. ∆∆«

וכל 78) איפות, שתי  שהן מאיפה, עשיריות עשרים כלומר,
עו:). (מנחות התודה בפרק  מ "א ראה סאין, שלש איפה

בלולות 79) חלות מורבכת "וסולת יב ) ז, (ויקרא שנאמר
"סולת  ה"ז): (פי "א צו פרשה ב 'ספרא' ואמרו בשמן",
שיהו  לכולן מניין סולת, שהיא לרבוכה למדנו מורבכת,
האמורות  חלות מה חלות, סולת תלמודֿלומר סולת,
והלא  סולת, בכולן האמורות חלות אף  סולת, ברבוכה
 ֿ תלמוד סולת, שיהיו ומניין חלות, בהם נאמר לא רקיקים
אף  סולת, בחלות האמורות מצות מה מצות, מצות לומר
א. נ, בזבחים הוא וכן סולת", ברקיקים האמורות מצות

ולהלן 80) הסמוכה, בהערה להלן וראה שם. מנחות משנה,
חמץ . אותן עושה כיצד עז,81)הי "ח , שם ובגמרא שם.

אחד  ממנו "והקריב  יד) (שם, שנאמר ממה זאת למדו - ב 
מכמה  =) היא מכמה יודע  "איני  לה'", תרומה קרבן מכל
בתרומת  ונאמר תרומה, כאן נאמר רש"י ). אחת, נוטל חלות
מעשרה  אחד כאן אף  מעשרה, אחד להלן מה תרומה, מעשר
יודע  איני  אבל מעשרה, אחד שהיא לתרומה למדנו וכו',
נאמר  אחת, חלה עושה סולת מכמה =) חלה היא מכמה
יג), שם קרבנו", יקריב  חמץ  לחם חלות "על =) לחם כאן
=) לחם יז) כג, (שם הלחם בשתי  להלן ונאמר
עשרונים  שני  שתים תנופה, לחם תביאו "ממושבותיכם
עשרון  כאן אף  לחלה, עשרון להלן מה וכו'. תהיינה") סולת
מעשרה  באות החמץ  שחלות =) לחמץ  עשרה למדנו לחלה,
באות  המצות חלות שגם =) מנין למצה, עשרה עשרונים)
לחם  חלות "על יג) ז, (שם תלמודֿלומר עשרונים), מעשרה
לחמי עשרונות עשרים נמצאו מצה, הבא - חמץ  נגד חמץ ",
כי הי "ח  להלן (וראה למצה ועשרה לחמץ  עשרה תודה,
וראה  חלות), שלשים עושה מצה של עשרונים מהעשרה
אמור  וב 'ספרא' א. טו, ובשבועות במשנה, – א עו, שם עוד

ה"א. פי "ג

.ÁÈˆÈÎÂÔˆenÁ È„k B‡O ‡ÈÓ ?ÔˆnÁÓ „82 ¿≈«¿«¿»≈ƒ¿¿≈ƒ»
‰cn‰ CB˙Ï B˙BÂ83Èt ÏÚ Û‡ .‰cn‰ ˙‡ ‡lÓÓe ¿¿¿«ƒ»¿«≈∆«ƒ»««ƒ

,B‡O‰ ÈtÓ ‰˙È B‡ ‰ÒÁ ˙BÈ‰Ï dÙBqL∆»ƒ¿¬≈»¿≈»ƒ¿≈«¿

‰L˜Â ‰Ú ‰È‰È ÌÈÓÚtL84C ÌÈÓÚÙe85ÔÈ‡  ∆¿»ƒƒ¿∆»∆¿»∆¿»ƒ«≈
„„BÓ ‡e‰ È‰Â ,‰zÚ d˙cÓ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ∆»«ƒ»»«»«¬≈≈

ÔBOÚ ÔBOÚ86ÌÈÓÏL87ÏL ÌÈBOÚ ‰OÚ‰Â . ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿»¬»»∆¿ƒ∆
˙BÂL ˙BlÁ ÌÈLÏL Ô‰Ó ‰OBÚ ‰vÓ88˙BlÁ OÚ , «»∆≈∆¿ƒ«»∆∆«

˙BlÁ OÚÂ ,epz ‰Ù‡Ó ˙BlÁ OÚ :ÔÈÓ ÏkÓƒ»ƒ∆∆««¬≈«¿∆∆«
ÌÈ˜È˜89˙ÎaÓ ˙BlÁ OÚÂ ,90. ¿ƒƒ¿∆∆«À¿∆∆

ב .82) נב , מנחות במשנה, יהודה עשרון.83)כרבי  מדת
שם)84) המשנה, (פירוש קטן" מקום המדה מן "ומחזיק 

היה  לא שאם לפי  קמח ) היה (מאילו יתר העשרון "ונמצא
(רש"י מעכשיו" גדול נפחו היה וקשה) (עבה מגובל שאור

ב . נג, שם בגמרא וראה מקום 85)שם). מחזיק  ורך "נפוח 
בשביל  לא שאם חסר, העשרון "ונמצא שם). (רבינו גדול"
שם. בגמרא וראה שם), (רש"י  מלא" היה לא המים

המנחות 86) או הנסכים "כשמודדין ה"ח  פ "ב  למעלה ראה
או  לפר עשרונים שלשה של במדה אותן מודדין אין וכו'
שהיה  אחד בעשרון הכל מודד אלא לאיל, שנים של

ועשרון 87)במקדש". עשרון כל שעכשיו כיון כלומר,
אלא  משגיחין אין חסר, או יתר יהיה בסוף  כי  אף  מלא, הוא

עתה. מדתה "ועשרה 88)על במשנה: - א עז, במנחות
נמצאו  ורבוכה, רקיקין חלות, מינין: שלש ובמצה למצה,
חלות  ושלש ומין מין לכל ושליש עשרונים שלשה
יהו  לא שבמצה עשרה "יכול עז:) (שם ובגמרא לעשרון",
תודה  על אם יב ) (שם, תלמודֿלומר אחד, ממין אלא כולן
בשמן  בלולות מצות חלות התודה זבח  על והקריב  יקריבנו,
בלולות  חלות מורבכת סולת בשמן, משוחים מצות ורקיקי 
ושלש  ומין, מין לכל ושליש עשרונים שלשה נמצאו בשמן,

לעשרון". ורכה"89)חלות דקה חררה סופגנין, "רקיק ,
מצות  ורקיקי  אונקלוס , תרגום וראה יט :). בבאֿבתרא (רש"י 
וראה  פטירין". "ואיספוגין שם) ויקרא, ב . כט , (שמות

מ "ד. פ "א חלה המשנה, שקועה 90)בפירוש לומר, "רוצה
מ "ג, פ "ט  ושם מ "א). פ "ז מנחות המשנה, (פירוש בשמן"
שיש  ממה עיקר כל גזרה לה אין הזאת "והמילה רבינו: כתב 
שהיא  רבוכה בענין דעתי  נתחזקה אמנם הלשון, מן בידינו
גדול  כהן בחביתי  השמן מרבית מצאתי  מאשר השמן, ריבוי 
שענין  נוטה, ודעתי  וכו' התודה מיני  מאשר רבוכה ובמין
ערב  בלשון שנקרא דבר שקולין כמו קלויה, ענין היא רבוכה
ולכן  בה, אותה שקולין השמן, פני  על שצפה ר"ל, זולאביה,
וראה  תעשה", בשמן שנאמר והוא שמן, בריבוי  הוצרך

וה"כ. הי "ט  להלן

.ËÈdËÏBÁ ?˙Îan‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ91ÔÈÁ˙Ba92 ¿≈«ƒ«À¿∆∆¿»¿¿ƒ
ËÚÓ d˙B‡ ‰ÙB‡Â93ÔÓLa d˙B‡ ‰ÏB˜ Ck Á‡Â , ¿∆»¿«¿««»∆»¿∆∆

ÒtÏ‡‰ ÏÚ94Ba ‡ˆBiÎÂ95,ÔÈbÙq‰ ÔÈÏBwL C„k «»ƒ¿»¿«≈¿∆∆∆ƒ«À¿»ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa eÓ‡‰ Cea‰ e‰ÊÂ .dÓLa ÔÈaÓe96. «¿ƒ¿«¿»¿∆»ƒ»»¿»»

אותו 91) קורים הקמח  על הרותחים המים "כשנותנין
מ "ו). פ "א חלה המשנה, (פירוש ב 'סיפרא'92)חליטה"

כל  ברותחין שנעשית מלמד מורבכת, "תעשה ה"ד: פ "ד צו
רבינו  דברי  ומפשטות א. נג, במנחות גם הוא וכן צרכה",
מנחות  המשנה בפירוש אולם במים, היא שהחליטה נראה,
מלת  ענין בפירוש ב 'סיפרא' שאמרו "מה כתב : מ "ג, פ "ט 
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הוא  הזה והענין ברותחין, מעשיה שכל מלמד מורבכת,
המוריה' ב 'הר וראה רותח ", עמה שעושין שמן כל  שיהא

ה"ג.93)כאן. בפי "ג להלן (ראה 94)ראה "מרחשת"
מ "ו). פ "א חלה המשנה, להלן 95)בפירוש ראה "מחבת",

למעלה 96)שם. ראה שמן, בהרבה קליה בו שתהיה
פי "ג  להלן משנה' וב 'לחם המשנה, פירוש בשם פט  הערה

ההלכה. בסוף  שם

.Î?˙BlÁ ÌÈLÏM‰ ‰OBÚ ‡e‰ ÔÓL ‰nÎe97ÈˆÁa ¿«»∆∆∆«¿ƒ««¬ƒ
ÔÓL ‚Ï98ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê eÚLÂ .99˙ÈÚÈ . …∆∆¿ƒ∆¬»»¿∆ƒƒ«¿ƒƒ

˙ÈÈÓLe ,˙BlÁÏ ˙ÈÈÓLe ,‰ÎeÏ epnÓƒ∆»¿»¿ƒƒ««¿ƒƒ
ÔÈ˜È˜Ï100. »¿ƒƒ

שמן.97) טעונות אינן חמץ , של החלות עשר אבל מצה, של
"מביא  ה"ו: פי "א צו וב 'סיפרא' א. פט , במנחות מפורש וכן
וחציו  ולרקיקין, לחלות (חציו) וחוציהו שמן לוג חצי 
וראה  שמן. טעונות אינן חמץ  של שחלות הרי  לרביכה".

מ "ד. פ "ז מנחות המשנה פח ,98)בפירוש מנחות משנה,
וחצי לסוטה מים לוג חצי  משמש, היה מה לוג, "חצי  א:

תודה". של שמן (מנחות 99)לוג עזריה בן אלעזר כרבי 
שם). ו'סיפרא' שם.100)פט . ו'סיפרא' מנחות

.‡Î˙BlÁ‰101˙˙BÏ 102ÏL ˙ÈÈÓLa Ô‰lL ˙Ïq‰ ««≈«…∆∆»∆ƒ¿ƒƒ∆
Ô˙B‡ ‰ÙB‡Â LÏ Ck Á‡Â ,ÔÓL103 ÔÈ˜È˜‰Â . ∆∆¿««»»¿∆»¿»¿ƒƒ
Ô˙iÙ‡ Á‡ Ô‰lL ˙ÈÈÓLa ÔÁLBÓ104Á˜BÏ Ô‰k‰Â . ¿»ƒ¿ƒƒ∆»∆««¬ƒ»»¿«…≈≈«

:Ó‡pL ;ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á‡ ,˙BlÁ Úa‡ Ïk‰ ÔÓƒ«…«¿««««ƒ»ƒ»ƒ∆∆¡«
Ôa˜ ÏkÓ „Á‡105. ∆»ƒ»»¿»

הן 101) כיצד ורוצהֿלומר: תנור. מאפה חלות היינו
א:103)מרטיב .102)עשויות? עה, מנחות בברייתא

סולת."תנו  שנבללת מלמד ה) ב , (ויקרא בלולה סולת רבנן,
האפיה), לאחר אותן בולל =) בוללן חלות אומר, רבי 
תודה  לחמי  והלא לו: אמרו בלולות, חלות ד) (שם, שנאמר
אלא  חלות כשהן לבוללן אפשר ואי  חלות, בהן נאמר

שכתב 104)סולת". ה"ח , פי "ג להלן וראה שם. מנחות,
אותן". מושח  אפייה שאחר לי , שם 105)"ויראה משנה,

שנאמר  תרומה, מעשרה אחד נוטל היה "מכולם ב : עז,
לה'". תרומה קרבן מכל אחד ממנו והקריב  שם) (ויקרא

.Î.‡ˆÈ  ˙BlÁ Úa‡ Ô˙B‡ ‰Ù‡L ‰„Bz ÈÓÁÏÂ¿«¿≈»∆»»»«¿««»»
‰ÂˆÓÏ ‡l‡ ÌÈÚa‡ Ó‡ ‡Ï106LÈÙiL ‡e‰Â . …∆¡««¿»ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆«¿ƒ

Ô‰lL ‰lÁ‰107˜ˆa Ô‰Lk Ôa˜ ÏkÓ ˙Á‡108ÔÈ‡L , ««»∆»∆««ƒ»»¿»¿∆≈»≈∆≈
‰Òet ÔÈLÈÙÓ109 Ôa˜ ÏkÓ „Á‡ :Ó‡pL ; «¿ƒƒ¿»∆∆¡«∆»ƒ»»¿»

Òet ÏhÈ ‡lL110. ∆…ƒ…»

עו:).106) (שם הונא כרב  ולא א. עו, במנחות כשמואל
לכהן.107) שנותן החלות ארבע  וראה 108)כלומר, שם,

עשר  עשה כי  סוברים והרא"ש הר"ן כי  - ב  יב , בנדרים
מכל  אחד שמפריש ולאחר בצק , כשהם ומין מין מכל חלות
נראה  שם ב 'תוספות' אבל אחת, חלה – מין מכל עשה מין,
עשירי , חלק  העיסה מן הפריש אלא חלות עשר עשה שלא
וכנראה  ומין, מין מכל חלה חלה חלות, ד' אפה ומהנשאר
שבשעת  צורך ואין העיסה, מן שמפריש כן סובר רבינו  שגם

חלות. עשר יהיו מפרישין 109)ההפרשה אין כלומר,
שלימה. כי ֿאם חתוכה ונדרים,110)חלה ב . עז, מנחות

שם.

.‚ÎÁ˜BÏ ?ÈÊ ÏÈ‡ ÌÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈««∆∆«»ƒ≈»ƒ≈«
ÔBOÚ ÈLÈÏL ÈLe ˙BBOÚ ‰ML111Ô‰Ó ‰OBÚÂ ƒ»∆¿¿≈¿ƒ≈ƒ»¿∆≈∆

˙BlÁ ÌÈOÚ112‰vÓ Ïk‰Â ,˙BÂL113ÔÈ˜È˜ ‰OÚ . ∆¿ƒ«»¿«…«»¬»»¿ƒƒ
Ô‰lL ˙Ïq‰ ˙˙BÏ ˙BlÁ OÚÂ ,ÔÓMa ÔÈÁeLÓ¿ƒ«∆∆¿∆∆«≈«…∆∆»∆

ep˙ ‰Ù‡Ó Ïk‰Â ,ÔÓMa114˙ÈÚÈ Ô‰lL ÔÓLÂ .115. «∆∆¿«…«¬≈«¿∆∆∆»∆¿ƒƒ
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê eÚLÂ116Ô‰Ó Á˜BÏ Ô‰k‰Â . ¿ƒ∆¬»»¿∆ƒƒ«¿«…≈≈«≈∆

ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á‡ ,˙BlÁ ÈzL117. ¿≈«««ƒ»ƒ

ידות 111) שתי  באה היתה "נזירות א: עח , מנחות משנה,
נמצא  רבוכה, בה ואין ורקיקין חלות תודה, של כמצה
שני =) ועודיין עשרונות ששה שהן ירושלמיות קבין עשרה
לרבות  יג) ז, (ויקרא "שלמיו אמרו: שם ובברייתא שליש)",
יכול  שמן, ולרביעית ירושלמיות קבין לעשרת נזיר שלמי 
מצות  טו) ו, (במדבר תלמודֿלומר בענין, שאמור מה לכל
מצות  ורקיקי  בשמן בלולות חלות סולת מצות וסל =)
שנאמר  דבר פפא, רב  אמר תלמודא, מאי  בשמן). משוחים
רבי דבי  מצות. בו נאמר דלא רבוכה לאפוקי  מצות, בו
כלל  פרט , - ורקיקין חלות כלל, - מצות תנא, ישמעאל
מידי אין, ורקיקין חלות שבפרט , מה אלא בכלל אין ופרט ,

לא". תודה 112)אחריני  מחלות נזיר חלות למדו שהרי 
ומין. מין לכל עשר היו תודה וחלות עח .) (מנחות

שם).113) (במדבר, בתורה כמפורש שם, משנה
תנור 114) מאפה הם ורקיקין חלות כי  ד. ב , בויקרא מפורש

(=115)(כסף ֿמשנה). "רביעית א: פח , מנחות משנה,
רביעית  משמשת, היתה מה במקדש) שהיתה רביעית מדת

לנזיר". שמן ורביעית למצורע  "חצי116)מים א: פט , שם
שבין  יום עשר ואחד לנזיר, שמן ורביעית לתודה, שמן לוג

מסיני ". למשה הלכה - לנדה (במדבר 117)נדה שנאמר
מצה  וחלת האיל מן בשלה הזרוע  את הכהן "ולקח  יט ֿכ) ו,
וכו'". לכהן הוא קודש וגו' אחד מצה ורקיק  הסל מן אחת

.„ÎÈÊaL ÌÁÏ ÈÈÓ ÈL118ÌÁÏ ÈÈÓ ‰Úa‡Â ¿≈ƒ≈∆∆∆¿»ƒ¿«¿»»ƒ≈∆∆
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ‰„B˙aL119ÏL ÌÁl‰ ‰OÚÓe . ∆¿»¿«¿ƒ∆∆∆«¬≈«∆∆∆

‰ÊÚÏ ıeÁ Ô‰ÈL120. ¿≈∆»¬»»

הקודמת).118) בהלכה  (למעלה וחלות שם 119)רקיקין
לבעל  או המינים שני  לנזיר אין שאם היינו במשנה. - א כז,
בגמרא  ונלמד כלום. מביאים אינם המינים, ארבעת התודה
תורת  על יעשה "כן כא) (שם, בנזיר שכתוב  ממה (שם)
רש"י עי ' אחר, באופן ולא ככה משמע  יעשה" ו"כן נזרו",
זבח  "על יג) ז, (ויקרא שנאמר לנזיר, הוקשה ותודה שם.
שלמי לרבות "שלמיו" כי  חכמים וקיבלו שלמיו", תודת

שם). (גמרא, –120)נזיר אפייתם וגם לישתם גם כלומר,
הקרבן  שחיטת אלא מקדשם, התנור שאין מפני  לעזרה, חוץ 
המוריה'). ('הר א. עט , ב . עח , במנחות כמפורש מקדשתם,
אינן  עצרת של הלחם שתי  גם שהרי  מספיק , לא זה (אבל
אפייתן  ואף ֿעלֿפי ֿכן מז.) (שם בשחיטה אלא קדושות
ממה  רבינו, דברי  שמקור ונראה במשנה). צה: (שם בפנים
חוץ  ולחמה לפנים, התודה את השוחט  עח :) (שם שאמרו
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לפנים  היה אם אבל הלחם, קדש לא פאגי , בית לחומת
קדש  – לעזרה חוץ  שהוא אף ֿעלֿפי  פאגי , בית מחומת
פסולי מהל' בפי "ב  (ראה נזיר באיל הוא וכן הלחם,
ועי ' לעזרה, מחוץ  נעשים שהם ומכאן הט "זֿיח ) המוקדשין

הזבח '). 'ברכת בשם משנהֿלמלך

.‰ÎÁ‡ ?ÁÒt‰Â OÚn‰Â BÎa‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«¿¿««¬≈¿«∆«««
e‡aL BÓk ÔÓc ˜BfL121‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓ ∆≈»»¿∆≈«¿«¿ƒƒ

ÌÈeÓ‡‰122ÔÁÏBÓe123ÔÈË˜Óe124Oa ‡Le . »≈ƒ¿»«¿ƒ»¿»¿«
ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ BÎa‰125ÏÎ‡ OÚn‰ Oa ‡Le . «¿∆¡»«…¬ƒ¿»¿«««¬≈∆¡»

ÌÈÏÚaÏ126,ÂÈ˙BÎÏ‰k ÂÈÈeÓÏ ÏÎ‡ ÁÒt‰ ‡Le . «¿»ƒ¿»«∆«∆¡»ƒ¿»¿ƒ¿»
.ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«∆«

הי "ז.121) פ "ה הי "ח :122)למעלה שם למעלה ראה
את  מוציאין ואחרֿכך אותן מפשיטין הזבחים "וכל
נמצאת  וכו' הדם שיזרק  עד אותן מפשיטין ואין אימוריהם,
את  ומוציא וקורע  מפשיט  ואח "כ תחלה זורק  אומר

ומקטירן". הקומץ 123)האימורים אלא לי  "אין א. כ, שם
חטאת  ואימורי  וכו' הלבונה את לרבות מנין מלח ), (שטעון
קלים  קדשים ואימורי  קדשים קדשי  ואימורי  אשם ואימורי 
תקריב  קרבנך כל על יג) ב , (ויקרא תלמודֿלומר וכו',

הי "א. מזבח  איסורי  מהל' פ "ה וראה גבי124)מלח ", על
אומר  הגלילי  יוסי  רבי  "דתניא, ב : נו, זבחים ראה המזבח ,
על  תזרוק  דמם את וגו' כשב  בכור או שור בכור ("אך
נאמר  לא חלבו יז) יח , במדבר – תקטיר" חלבם ואת  המזבח 
ומעשר  בכור על לימד דמם, אלא נאמר לא דמו חלבם, אלא
וראה  מזבח ". לגבי  ואימורים דמים מתן שטעונים ופסח 
וה"ז, ה"ב  פ "א בכורות ובהל' הי "ד, פסח  קרבן מהל' פ "א

ה"ד. שם ה"ב .125)ובפ "ו פ "א בכורות בהל' ראה
ה"ד.126) שם, פ "ו ראה

ה'תשע"ט  שבט  י"ז רביעי יום 

   1 
לכהונה,1) קדשים קדשי  אכילת של מצותֿעשה בו יבאר

נאכלים. הם מקום ובאיזה

.‡:Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«««»¿»»»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÌÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰  Ì‰a tk L‡ Ì˙‡ eÏÎ‡Â¿»¿…»¬∆À«»∆«…¬ƒ¿ƒ

ÌÈtk˙Ó ÌÈÏÚe2ÌÈL„w‰ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿»«√»ƒ
ÌÈ‰k‰ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡L3.‰ÂˆÓ Ô˙ÏÈÎ‡L , ∆¿ƒ»«…¬ƒ∆¬ƒ»»ƒ¿»

שאכילת 2) "מניין ד: הלכה ב  פרק  שמיני  פרשת ובספרא
יז) י , (ויקרא לומר תלמוד ישראל, כל על כפרה קדשים
לפני עליהם לכפר העדה עוון את לשאת לכם נתן ואותה
מתכפרים". ובעלים אוכלים הכהנים כיצד, הא ה',

שאין 3) יחיד שלמי  של ושוק  וחזה קדשים, קדשי  שהם
דיבור  שם. ברש"י  וראה לבעלים. כפרה אלו באכילות
הנאכל  החלק  שגם שכתב  השנה, ימות בשאר המתחיל
מסכת  סוף  בתוספתא הוא [וכן מצותֿעשה. בו יש לישראל
קדשנו  אשר ברוך אומר הזבח  ברכת היא "איזו פסחים:

הזבח "]. את לאכול וצונו במצוותיו

.˙BÁÓ ÈÈL ˙ÏÈÎ‡ ÔÎÂ4:Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ¿≈¬ƒ«¿»≈¿»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÂÈe Ô‰‡ eÏÎ‡È ‰pnÓ ˙˙Bp‰Â5. ¿«∆∆ƒ∆»…¿«¬…»»

שנקמצה.4) לאחר המנחה מן שנשאר ובהמשך 5)מה
ספרא  "ולשון קדוש" במקום תאכל "מצות שנאמר הפסוק 
בו  כיוצא מצוה, תאכל מצות ט ) הלכה ב  פרק  צו (פרשת
שאכילת  כלומר, מצוה, ה) כה, (דברים עליה יבא יבמה
לא  מצותֿעשה שהיא היבמה ביאת כמו היא מנחות שיירי 

בלבד" רשות של דבר

.‚‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ˙BÁÓ ÈÈLe ÌL‡Â ˙‡hÁ ÔÈ‡Â¿≈«»¿»»¿»≈¿»∆¡»ƒ∆»
‰ÊÚa ‰p‰k ÈÎÊÏ6ÏÎÈ‰a eÏÎ‡ Ì‡Â ;7eÏÎ‡ 8. ¿ƒ¿≈¿À»»¬»»¿ƒ∆∆¿«≈»∆∆¿

ÌÓL‡ ÏÎÏe Ì˙‡hÁ ÏÎÏe Ì˙ÁÓ ÏÎÏ :Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿»»¿»«»»¿»¬»»
B˙‡ ÏÎ‡È ÎÊ Ïk ,epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a9ÔÎÂ . ¿…∆«√»ƒ…¿∆»»»…«…¿≈

ÌL‡ÎÂ ˙‡hÁk Ì‰ È‰ eaˆ ÈÓÏL10BÓk , «¿≈ƒ¬≈≈««»¿»»»¿
.e‡aL∆≈«¿

"מנחות 6) במשנה: סג. זבחים ראה מנחות, שיירי  ולעניין
הקלעים  מן לפנים ונאכלים בעזרה מקום בכל נקמצות היו
מן  לפנים כנגד במקדש והעזרה מועד, אהל (=בחצר
לזכרי נב :) זבחים המשנה בפירוש רבינו שבמשכן, הקלעים
המנחה  מן "והנותרת ג) ב , (ויקרא שנאמר ומשום כהונה".
ממנה  "והנותרת ט ) ו, (שם נאמר כן וכמו ולבניו", לאהרן
אוהל  בחצר קדוש. במקום תאכל מצות ובניו, אהרן יאכלו
אהרן  בבני  זכר "כל יא) (שם, גם ונאמר יאכלוה" מועד

ה,7)יאכלנה" הלכה הבחירה בית מהלכות א פרק  ראה
היכל. נקראים שלושתן והאולם הקדשים וקדש הקודש כי 

כשרה.8) אכילה  היא "רבי9)כלומר, ח : במנחות ואמרו
העזרה, את גויים הקיפו שאם מניין אומר בתירא בן יהודה
ושיירי קדשים בקדשי  ואוכלין להיכל נכנסים שהכהנים
תאכלנו". הקדשים בקדש לומר, תלמוד מנחות,

כהונה.10) לזכרי  רק  בעזרה ונאכלים

.„ÌÈÎÊ ÌÈ‰ÎÏ ÔÈÏÎ‡ ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ»∆»∆¿»ƒ∆¡»ƒ¿…¬ƒ¿»ƒ
˙B˜e11EÈÏe ÌÈz˙ EÏ :Ì‰a Ó‡pL , ¿≈∆∆¡«»∆¿¿«ƒ¿»∆

,ÈÊ ÏÈ‡Ó Ìen‰Â ‰„BzÓ Ìen‰ ÔÎÂ .EÈ˙ÏÂ¿ƒ¿…∆¿≈«»ƒ»¿«»≈≈»ƒ
È eÓÈÈ L‡ ÌÈL„w‰ ˙Óez Ïk :Ó‡pL∆∆¡«…¿…«√»ƒ¬∆»ƒ¿≈

ÈEÈ˙ÏÂ EÈÏe EÏ Èz˙ '‰Ï Ï‡O12. ƒ¿»≈«»«ƒ¿¿»∆¿ƒ¿…∆

שהם 11) השלמים, (=מן מהם "המורם נה. זבחים משנה
לנשיהם  לכהנים נאכל שהמורם אלא בהם כיוצא ושוק ) חזה

ולעבדיהם". מהלכות 12)ולבניהם א בפרק  הוא כן
רבינו  כתב  שם המשניות בפירוש אבל י . הלכה ביכורים
בא  שכן לפי  ונקבות זכרים הכהנים אותם אוכלין אלו "וכל
ועיקר  וגו'" בניך וחק  חקך יד) י , (ויקרא עליהן הכתוב 
שוק  ואת התנופה חזה "ואת הפסוק  מתחילת הלימוד
כי אתך ובנותיך ובניך אתה טהור במקום תאכלו התרומה

וגו'". בניך וחק  חקך

.‰BÎa‰ ÔÎÂ13Cl ‰È‰È ÌOe :Ba Ó‡ È‰L , ¿≈«¿∆¬≈∆¡«¿»»ƒ¿∆»
ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùez‰ ‰ÊÁk14ÌÈÏÎ‡p‰ el‡ ÏÎÂ . «¬≈«¿»¿«»ƒ¿»≈«∆¡»ƒ

Ì‰ÈLÏÂ ÌÈ‰k‰ È„ÚÏ ÌÈÏÎ‡  ˙B‰kÏ15 ¿…¬∆¡»ƒ¿«¿≈«…¬ƒ¿ƒ¿≈∆
‰Óe˙k16˙‡ :Ó‡pL ,ÈÚ‰ ÏÎa ÌÈÏÎ‡ ÔlÎÂ . ƒ¿»¿À»∆¡»ƒ¿»»ƒ∆∆¡«≈
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ÌB˜Óa eÏÎ‡z ‰Óez‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ¬≈«¿»¿≈«¿»…¿¿»
,‰ÊÚ‰ ‡È‰L ,'LB„˜ ÌB˜Óa' Ô‰a Ó‡ ‡Ï .B‰Ë»…∆¡«»∆¿»»∆ƒ»¬»»
Bc‚kL .Ï‡OÈ ‰ÁÓ Ïk ‡e‰L ,'B‰Ë' ‡l‡∆»»∆»«¬≈ƒ¿»≈∆¿∆¿

ÁÒÙe OÚÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÏLeÈ  ˙BB„Ï17, ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿«¬≈∆«
ÈÚÂ ˙BBlÁ‰Â .ÌÈÓÏLk ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ È‰L∆¬≈≈»»ƒ«ƒƒ¿»ƒ¿««»√ƒ

ÌÈÙÏk  ‰ÓBÁ‰18. «»¿ƒ¿ƒ

ונקבות.13) זכרים לכהנים שלמים 14)נאכל קרבן של
שמהפסוק  נז, בזבחים ראה ונקבות. זכרים לכהנים שנאכלים
ולילה  ימים לשני  נאכלים שלמים "מה לומדים אנו  הנ"ל
ובתוספתא  אחד". ולילה ימים לשני  נאכל בכור אף  אחד
הנזיר  ואיל התודה מן והמורם "הבכור ו: פרק  זבחים

ולשפחות". ולעבדים ולנשים לאנשים לנשי15)נאכלים
אוכל 16)הכהנים. שהוא כל הכלל "זה שם: תוספתא

אוכל  אינו בתרומה אוכל שאינו וכל באלו אוכל בתרומה
כהן  בת והוא: הזה הכלל מן יוצא יש כי  ודע  באלו".
היה  ולא הבעל, מת או נתגרשה, כך ואחר לישראל שנישאה
על  ואף  תרומה, לאכילת הכהן אביה לבית שחוזרת זרע , לה

ושוק . חזה לאכילת חוזרת אינה כן נלמד 17)פי  ובכור
וכשוק  התנופה כחזה לך יהיה "ובשרם בו שנאמר ממה

העיר. בכל שנאכלים והיינו עובי18)התרומה". כלומר,
בראשה  החומה ועובי  ירושלים שבחומת החלונות חלל

כירושלים. כלומר, כלפנים, הם למעלה,

.ÂÏÎÂ ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ ‰ÁÈf‰ ÌBÈa ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ∆¡»ƒ¿«¿ƒ»¿»««¿»¿»
‰nÁ‰ Ú˜LzL „Ú ˙Án‰ ÌBÈ19ÌBÈa :Ó‡pL ; «»√««∆ƒ¿«««»∆∆¡«¿

ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â ,˙ÁnÓe ÏÎ‡È BÁÊ ˙‡ BÈ˜‰«¿ƒ∆ƒ¿≈»≈ƒ»√»¿ƒ≈»…≈»≈
ÓB‚Â ÈLÈÏM‰ ÌBia ÂÈÓÏL ÁÊŒOaÓ20˙‡ˆÓ . ƒ¿«∆«¿»»««¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈»

˜ÏÁ ÔÈa .„Á‡ ‰ÏÈÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ ÔÈÏÎ‡ Ô‰L ,„ÓÏ»≈∆≈∆¡»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿»∆»≈≈∆
ÌÈÏÚa‰ ˜ÏÁ ÔÈa ÌÈ‰k‰21BÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . «…¬ƒ≈≈∆«¿»ƒ¿«ƒƒ¿

OÚÓe22.ÌÈÓÏLk ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ È‰L , «¬≈∆¬≈≈»»ƒ«ƒƒ¿»ƒ

ולילה 19) ימים לשני  הנאכלים "קדשים נו: שם ברייתא
ובבשרן  וכו' החמה משתשקע  בדמן מחשבין אחת

ימים". שני  של החמה הפסוקים:20)משתשקע  המשך
תשא". עוונה ממנה האוכלת שם:21)"והנפש במשנה

המורם  אחד, ולילה ימים לשני  וכו' ונאכלין וכו' "שלמים
בהם". כיוצא הכהנים) (=חלק  לשני22)מהם שנאכלין

בלילה. אלא נאכל אינו הפסח  אבל אחד, ולילה ימים

.Ê‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„Bz‰ Ï‡,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¬»«»««ƒ∆ƒ»»ƒ«ƒ
‰ÏÈl‰ ÌÚ ‰ÁÈf‰ ÌBÈa ‡l‡ ˙ÏÎ‡ dÈ‡23; ≈»∆¡∆∆∆»¿«¿ƒ»ƒ««¿»

„Ú epnÓ ÁÈpÈ ‡Ï ,ÏÎ‡È Ba˜ ÌBÈa :da Ó‡pL∆∆¡«»¿»¿»≈»≈…«ƒ«ƒ∆«
ÈÊ ÏÈ‡ ÔÎÂ .˜a24Ô‰nÚ ‡a‰ ÌÁl‰Â .25‡ˆBik  …∆¿≈≈»ƒ¿«∆∆«»ƒ»∆«≈

Ô‰a26ÌÈÏÚa‰ ˜ÏÁ ÔÈa ÌÈ‰k‰ ˜ÏÁ ÔÈa ,27‡e‰Â . »∆≈≈∆«…¬ƒ≈≈∆«¿»ƒ¿
,˙BÁÓ ÈÈLÏÂ eaˆ ÈÓÏLÏe ÌL‡Ïe ˙‡hÁÏ ÔÈc‰«ƒ¿«»¿»»¿«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈¿»
Ba˜ ÌBÈa :Ó‡pL ;‰ÏÈÏÂ ÌBÈÏ ÏÎ‡ Ïk‰L∆«…∆¡»¿»«¿»∆∆¡«¿»¿»

ÚÓLna ˙Baw‰ Ïk  ÏÎ‡È28,ÌÈÓÏM‰ ÔÓ ıeÁ . ≈»≈»«»¿»««¿»ƒ«¿»ƒ
.Ì‰Ï ÌÈÓBc‰ OÚÓe BÎe ,e˙k‰ Ô‰a LtL∆≈≈»∆«»¿«¬≈«ƒ»∆

לו.)24)שלאחריו.23) (שם זאת ולמדו ולילה. ליום נאכל
שלמיו", תודת זבח  "ובשר טו) ז, (ויקרא שנאמר ממה

וכו'. נזיר שלמי  לרבות איל 25)שלמיו, ועם התודה עם
ורקיקים 26)הנזיר. וחלות תודה "לחמי  אמרינן: לו. שם

(שם) לומר תלמוד ולילה), ליום (=שנאכלין מניין שבנזיר
בקר"). עד ממנו יניח  לא ייאכל, קרבנו (="ביום קרבנו

ומאיל 27) התודה (=מן מהם "המורם במשנה נה. שם
בשלה  וזרוע  שבתודה חלות וארבע  ושוק  חזה שהם הנזיר,
(=כבשר)". בהן כיוצא נזיר) שבאיל חלות ושתי  ושוק  וחזה

(שם)28) שלמיו תודת זבח  "ובשר בברייתא: לו. שם ראה
תמורות  וולדות חליפין ולילה, ליום שנאכלת לתודה למדנו
לומר  תלמוד מניין, ואשם חטאת ובשר. לומר תלמוד מניין,
י "ד), (=חגיגת פסח  ושלמי  נזיר שלמי  לרבות ומניין זבח .
שבנזיר  ורקיקים וחלות תודה לחמי  שלמיו. לומר תלמוד
מ "קרבנו" כי  שכתב  ורבינו קרבנו". לומר תלמוד מניין,
כמו  הייתורים מהכרח  לומר "כוונתו הקרבנות, כל משמע 
משנה). (לחם להאריך" לו נראה שלא אלא בגמרא, שאמרו

.ÁÔ‰L ‰Bz ÔÈc  ‰ÏÈÏÂ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡p‰ el‡ Ïk»≈«∆¡»ƒ¿»«¿»ƒ»∆≈
ÔÓ ˜ÈÁ‰Ï È„Îe ;ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ«∆«¬∆««««¿≈¿«¿ƒƒ

‰Ú‰29„Ú ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ,ÌÈÓÎÁ eÓ‡ , »¬≈»»¿¬»ƒ∆≈∆¡»ƒ∆»«
.‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ¬««¿»

שעלה 29) לאחר לאכול ויבוא השעה עליו תדחק  שלא
השחר. עמוד

.ËÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa ,˙Baw‰ Ïk»«»¿»≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
ÌÈB‰h‰ ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ,ÌÈl˜30„Ïa «ƒ≈¿ƒ»∆»«¿ƒƒ¿«

ÔÈÏen‰31BLÓL ÈÚ‰ elÙ‡ .32B˙tk ‡È‰ ‡ÏÂ33 «ƒ¬ƒ∆¡ƒƒ¿¿…≈ƒ«»»
ÌÈL„˜a ÏÎB‡ BÈ‡ 34ÌeËÓh‰Â .35ÏÎ‡Ï eÒ‡ ≈≈¿»»ƒ¿«À¿»∆¡…

Ï ,ÌÈL„˜aÏÚ ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÙ36Ï‡ . ¿»»ƒ¿ƒ∆¿≈»≈¬»
ÒBÈ‚Bc‡‰37ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÏÎB‡L ÈÏ ‰‡È 38. »«¿¿ƒ≈»∆ƒ∆≈¿»»ƒ«ƒ

אותו".30) יאכל בביתך טהור "כל יא) יח , (במדבר שנאמר
(שהוא 31) פסח  שאצל בקדשים, אוכלים אינם הערלים אבל

יאכל  לא ערל "וכל מח ) יב , (שמות נאמר קלים) מקדשים
אחרים, קלים בקדשים הדין שהוא ללמוד אפשר ומזה בו",

וחומר. בקל ללמוד יש קדשים קדשי  כלומר,32)ואילו
הטהרה  יום של שמשו שקעה וגם הטמא טבל אפילו

מותר. הוא והזבה 33)שבתרומה הזב  כגון טהרה, קרבן
והמצורע . ממה 34)היולדת עד:) (יבמות זאת ולמדו

זמן  שכל וטהרה", הכהן עליה "וכפר ח ) יב , (ויקרא שנאמר
אינו  שמשו) והעריב  שטבל פי  על (אף  קרבן הביא שלא

בקדשים. אלא 35)אוכל נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
נקבה. או זכר הוא אם ידוע  ואין אטום, שמא 36)הוא

זכר. נקבות.37)הוא וגם זכרות גם לו אם 38)שיש
קלים. בקדשים אוכלת נקבה שגם לפי  משנה). (כסף  נימול
אינו  - לזכרים אלא נאכלים שאינם קדשים בקדשי  אבל

נקבה. הוא שמא אוכל

.ÈÏÎ‡Ó ÏÎa ÌÈL„w‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï zÓe39elÙ‡ . À»∆¡…∆«√»ƒ¿»«¬»¬ƒ
ÌÈ‰k‰40ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ ÔÈa ,Ì˜ÏÁ ÏÎ‡Ï ÔÈzÓ «…¬ƒÀ»ƒ∆¡…∆¿»≈ƒ»»ƒ«ƒ

Ô˙ÏÈÎ‡a ˙BpLÏe ,ÏÎ‡Ó ÏÎa ,ÌÈL„˜ ÈL„wÓ ÔÈa41, ≈ƒ»¿≈»»ƒ¿»«¬»¿««¬ƒ»»
ÌÈ˜eÏL ÌÈÈeÏˆ ÌÏÎ‡Ïe42ÌÈÏMÓe43ÔÎB˙Ï ˙˙ÏÂ , ¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿À»ƒ¿»≈¿»

ÔÈÏz ‡Ï Ï‡ ,ÔÈlÁ ÏL ÔÈÏz‡lL ,‰Óez ÏL «¿ƒ∆Àƒ¬»…«¿ƒ∆¿»∆…
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Ïeqt È„ÈÏ ‰Óez‰ ˙‡ e‡ÈÈ44˙BÓˆÚ‰Â . »ƒ∆«¿»ƒ≈ƒ¿»¬»
˙B‡Lp‰45ÌÈÏk Ïk Ì‰Ó Ì„‡ ‰OBÚÂ ,˙BzÓ  «ƒ¿»À»¿∆»»≈∆»≈ƒ

.‰ˆiL∆ƒ¿∆

פסח ,39) כקרבן ולא מבושל, ובין שלוק  בין צלי  בין והיינו,
ו, (במדבר נזיר באיל שנאמר ומה צלי . אלא נאכל שאינו
לאו  בישול - האיל" מן בשלה הזרוע  את הכהן "ולקח  יט )

ושלוק . צלי  אף  אלא בזה 40)דווקא, החידוש [עיקר
אלא  נאכלים שאינם קדשים קדשי  אפילו לשנות שמותר

מאכל 41)לכהנים]. בכל לאכלן שמותר רק  לא כלומר,
עליו  להוסיף  יכול צלאו, שאם דהיינו לשנות, רשאי  גם אלא
לצלאו. או לשלקו כך אחר יכול בשלו אם וכן בתבלין

שנימוחו.42) עד מאד הרבה זבחים 43)מבושלים בגמרא
- "למשחה" ח ) יח , (במדבר שנאמר ממה כן למדו צא.
בפרק  רבינו שכתב  ומה אוכלים". שהמלכים כדרך "לגדולה,
אוכלין  הכהנים "ואין כב : הלכה ביכורים מהלכות ט 
שאוכלים  כדרך למשחה שנאמר בחרדל, צלי  אלא המתנות
כאן  שהרי  צלי , אלא אוכל שאינו הכוונה אין - המלכים"
הכוונה  אלא מבושל ובין שלוק  בין צלי  בין שאוכל מפורש
יאכל  ובשלוק , ובמבושל בצלי  שווה הנאה נהנה הוא שאם
ושילוק  מבישול נהנה אם אבל יותר. גדולה דרך שהוא צלי 

כדרכו. ושלוק  מבושל אוכל אכילת 44)- זמן שהרי 
הוא, מוגבל קדשים אכילת זמן ואילו מוגבל, אינו תרומה
ונאסרו  נותר נעשים הם קדשים, אכילת זמן עבור ואחרי 
גם  יאסרו תרומה, של תבלין לתוכם ייתן ואם באכילה

נותר. בשר של טעם בהם יש שהרי  והיינו,45)התבלין,
לאכילה. הראוי  דבר שום בעצמות כשאין

.‡ÈÔÈÏÎB‡  ˙ËÚeÓ ‰ÏÈÎ‡ Ì‰Ï ‰˙È‰46 »¿»»∆¬ƒ»∆∆¿ƒ
dnÚ47ÌÚ ˙ÏÎ‡ ‰È‰zL È„k ,˙BÓe˙e ÔÈlÁ ƒ»Àƒ¿¿≈∆ƒ¿∆∆¡∆∆ƒ

ÚO‰48ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡  ‰aÓ ‰ÏÈÎ‡ Ô‰Ï ‰˙È‰ . «»»»¿»»∆¬ƒ»¿À»≈¿ƒ
˙ÏÎ‡ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰Óe˙e ÔÈlÁ dnÚƒ»Àƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆∆¡∆∆

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡49˙BÁn‰ ÈÈLa ÔÎÂ .50. ¬ƒ»«»¿≈ƒ¿»≈«¿»

כדי46) בהם ואין מעט  הנאכלים הקדשים היו אם כלומר,
מותר 47)שביעה. אם שנחלקו ותוספות ברש"י  שם ועיין

לעזרה. מחוץ  שאוכלם או בעזרה, החולין על 48)לאכול
משולחן  יצא ו"שלא ספר). (קרית גדולה" "דרך השובע ,

רעב ". אכילה.49)רבו אינה גסה ובתמורה 50)ואכילה
המנחה) (=מן ממנה "והנותרת ט ) ו, (ויקרא הפסוק  על שם
אוהל  בחצר קדוש במקום תאכל מצות ובניו אהרן יאכלו
שאם  מלמד לומר, תלמוד מה "יאכלו אמרו: יאכלוה" מועד
כדי ותרומה חולין עימה אוכלין מועטת אכילה הייתה
שאם  לומר, תלמוד מה יאכלוה השובע , על נאכלת שתהא
כדי ותרומה, חולין עימה אוכלין אין מרובה אכילה הייתה

הגסה". על נאכלת תהא שלא

.ÈÌL‡ B‡ ˙‡hÁ ÔÈÏMÓ ÔÈ‡51‰„BzÓ ÌeÓ ÌÚ ≈¿«¿ƒ«»»»ƒ»ƒ»
ÈÊ ÏÈ‡Ó B‡52Ô‰ÈÏÎB‡a ËÚÓnL ÈtÓ ,53ÌB˜Óe ≈≈»ƒƒ¿≈∆¿«≈¿¿≈∆ƒ¿

Ô˙ÏÈÎ‡54BÎa ÌÚ ÈÊ ÏÈ‡Óe ‰„BzÓ ÌeÓ ‡ÏÂ . ¬ƒ»»¿…»ƒ»≈≈»ƒƒ¿
ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ ÌÚ B‡55ÔÓÊ ËÚÓnL ÈtÓ , ƒ»∆»∆¿»ƒƒ¿≈∆¿«≈¿«

Ô˙ÏÈÎ‡56LÓ‡ ÏL ÌÈÓÏMÓ ÌeÓ ‡ÏÂ .57ÌÚ ¬ƒ»»¿…»ƒ¿»ƒ∆∆∆ƒ

Ô‰ÈÏÎB‡a ËÚÓnL ÈtÓ ,ÌBÈ ÏL ÌL‡Â ˙‡hÁ58 «»¿»»∆ƒ¿≈∆¿«≈¿¿≈∆
Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óe59Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊe60˙‡hÁ Ï‡ . ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿«¬ƒ»»¬»«»

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÏMa˙Ó ÌL‡Â61‰Ê ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„B˙Â , ¿»»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»¿≈»ƒ∆
‰Ê ÌÚ62‰Ê ÌÚ ‰Ê ˜BLÂ ‰ÊÁÂ BÎa‰Â ,63‰ÎÈ˙Á . ƒ∆¿«¿¿»∆»∆ƒ∆¬ƒ»

ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÏL64Ïebt ÏL B‡65˙B B‡66 ∆»¿≈»»ƒ∆ƒ»
˙BÁ‡ ˙BÎÈ˙Á ÌÚ ‰ÏMa˙pL67˙BÎÈ˙Á‰ Ô˙B‡  ∆ƒ¿«¿»ƒ¬ƒ¬≈»«¬ƒ

ÌÈ‰ÎÏ ˙BzÓe ÌÈÊÏ ˙BeÒ‡68. ¬¿»ƒÀ»¿…¬ƒ

ובעזרה.51) כהונה, לזכרי  אלא נאכלין שאינם
העיר.52) בכל ונקבות לזכרים מורם 53)שנאכלין של

טעם  בגלל אותם אוכלות הנשים שאין נזיר, ואיל מתודה
בהם. אשר והאשם בכל 54)החטאת לאוכלם יוכלו שלא

אינו  אכילתם מזמן אבל והאשם. החטאת בגלל העיר,
ועל  ולילה. ליום אלא נאכלים אינם כולם שהרי  ממעט ,
השלמים, עם והאשם החטאת לבשל שאין וכמה כמה אחת
לשני נאכלים השלמים שהרי  אכילתו, בזמן גם שממעט 

ולילה. תודה 55)ימים בשר לבשל שאסור הדין [הוא
גם  פה שדובר שכיוון אלא שלמים, של בשר עם נזיר ואיל
מורם  גם נקט  לכהנים, אלא נאכלים שאינם ואשם, בחטאת

לכהנים]. שהם ומשלמים, נזיר ואיל שהרי56)מתודה
והבכור  ולילה, ליום נאכלין נזיר ואיל מתודה מורם
ובמקום  באוכלים אבל ולילה. ימים לשני  נאכלין והשלמים
לזכרים  העיר בכל נאכלים כולם כי  שווים, הם האכילה

אחד 57)ולנקבות. יום רק  ונשאר ולילה יום שעבר
אינם 58)לאכילה. והאשם החטאת כי  השלמים. של

נאכלים  מהשלמים המורם ואילו כהונה, לזכרי  אלא נאכלים
כנ"ל. לנקבות, וגם לזכרים השלמים,59)גם של

השלמים  ואילו בעזרה אלא נאכלים אינם והאשם שהחטאת
העיר. בכל שהם 60)נאכלים והאשם, החטאת של

שעברו  אחרי  אמש של השלמים ואילו ולילה, ליום נאכלים
אחד  יום אלא אכילתן מזמן נשאר לא ולילה יום עליו

שווה.61)בלבד. שדינם שווה.62)לפי  שדינם
שווה.63) דינם הם משנ 64)שאף  ב  פרק  טז,ערלה ה

לזרים  שגם האומר שמעון כרבי  ולא קמא, תנא  כדעת
הייתה 65)מותרות. קדשים קדשי  של זו חתיכה כלומר,

של  זו שחתיכה היינו, שבסמוך, נותר" "או וכן פיגול של
פיגול  שהם קלים קדשים אבל נותר, הייתה קדשים קדשי 
מותרות  החתיכות אותן - החתיכות עם שנתבשלו נותר או

לכהנים. וגם לזרים שבכל 66)גם הנותר אינו זה ["נותר"
חוץ  לאכלו העבודה בשעת שחשב  המדובר אלא מקום
בשעת  שחשב  הוא שלמעלה ו"פיגול" פיגול, שהוא לזמנו,

למקומו]. חוץ  לאכלו של 67)העבודה או חולין של
דהיינו  ביטול, כדי  בהן כשהיה [והמדובר קלים. קדשים
והמדובר  במאה]. - קדשים שביטול האיסור, כנגד מאה
כאן  שאין באופן והוציאוה, האסורה החתיכה את כשהכירו
בטלה  שאינה להתכבד" הראוייה "חתיכה של בעיה

פסולי68)בתערובת. בהלכות גם רבינו כתב  [כן
או  [טהורה] חטאת של שחתיכה כד) הלכה (שם המוקדשין
של  חתיכות במאה שנתערבו טהור הפנים לחם של פרוסה
כאן  (שאין לכהנים הכל יאכל אלא יעלו, לא אלו הרי  חולין
ואחד  במאה עולה שתרומה פי  על ואף  - מועט  הפסד אלא
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בקדשים  - מועט  הפסד אלא אינו שם שגם פי  על אף 
החמירו)].

.‚ÈÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oa B‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa¿«»¿≈»»ƒ¿«»»ƒ«ƒ
È‰  ‰Â‡z Oa ÌÚ ÏMa˙pL69eÒ‡ ‰Â‡z‰ Oa ∆ƒ¿«≈ƒ¿««¬»¬≈¿«««¬»»

ÌÈB‰ËÏ zÓe ÌÈ‡ÓËÏ70. ƒ¿≈ƒÀ»ƒ¿ƒ

חולין.69) קדשים 70)בשר קדשי  בשר היה "אם כלומר,
טהורי הכל אוכלין תאווה, בשר עם שנתבשל זה  (הוא)
עם  שנתבשל קלים קדשים בשר יהיה ואם וכו'. הכהנים
העניין  בזה נחוש ולא זרים טהורי  הכל אוכלין תאווה, בשר
דבר  שם ואין מותר שהכל כיוון משישים לאחד לו ודומה

אכילתו". ייאסר

.„ÈBÏ Ô‰kÏ È˜‰ L‡ ‰ÏÚ‰ BÚ :‰ÏBÚa Ó‡∆¡«¿»»…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈
;‰pÏÎ‡È d˙‡ ‡hÁÓ‰ Ô‰k‰ :˙‡hÁa Ó‡Â ;‰È‰Èƒ¿∆¿∆¡«¿«»«…≈«¿«≈…»…¿∆»
Ó‡Â ;‰È‰È BÏ Ba tÎÈ L‡ Ô‰k‰ :ÌL‡a Ó‡Â¿∆¡«¿»»«…≈¬∆¿«∆ƒ¿∆¿∆¡«
;‰È‰È BÏ ÌÈÓÏM‰ Ìc ˙‡ ˜f‰ Ô‰kÏ :ÌÈÓÏLaƒ¿»ƒ«…≈«…≈∆««¿»ƒƒ¿∆
ÔÈ‡ .‰È‰È BÏ d˙‡ È˜n‰ Ô‰k‰ :‰ÁÓa Ó‡Â¿∆¡«¿ƒ¿»«…≈««¿ƒ…»ƒ¿∆≈
Èe‡‰ Ô‰k‰L :Èe‡a ‡l‡ el‡ ÏÎa a„Ó e˙k‰«»¿«≈¿»≈∆»»»∆«…≈»»

‰„BÚÏ71BÈ‡L ÈÓe ;ÏÎ‡Ï ˜ÏÁ BÏ LiL e‰Ê  »¬»∆∆≈≈∆∆¡…ƒ∆≈
˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡  ‡ÓË ‰È‰L ÔB‚k ,Ôaw‰ ˙ÚLa Èe‡»ƒ¿««»¿»¿∆»»»≈≈≈∆
 ‰wÏÁ ÔÈÚÏ Ï‡ .ÚÏ ‰ËiLk elÙ‡ ÏÎ‡Ï∆¡…¬ƒ¿∆ƒ¿«»∆∆¬»¿ƒ¿«¬À»

‡ ˙Èa ÈL‡Ï Ïk‰72ÌlÎÂ .ÌBi‰ B˙B‡a ÔÈÈ˜nL «…¿«¿≈≈»∆«¿ƒƒ¿«¿À»
‰Ê ÔÈa ,ÂÈÁ‡k LÈ‡ Lc˜n‰ ÈL„˜ ÏÎa ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿»»¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈∆

È˜‰ ‡lL Lc˜na BnÚL ÂÈÁ‡ ÔÈa È˜‰L73. ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ«ƒ¿»∆…ƒ¿ƒ

לאכילת 71) גם כשראוי  והמדובר עבד. שלא פי  על אף 
"והרי72)קדשים. צט .) (זבחים שאמרו [ומה שם. ספרא

המזבח ) גבי  על הדם (=זורקים מחטין דאין כולה משמרה
בתחילת  שהרי  אכילה, להיתר אלא כן אמרו לא ואוכלים",
ומה  משנה. בלחם וראה חלוקה, על דיברו לא שם הסוגיא
לכל  שבת בערב  שיחלקו שתיקנו נז. בפסחים שאמרו
לאו  משמרות", כולהו "דאתיין הגמרא (ולשון המשמר
לתקן  אפשר אי  בבשר אבל בעורות, אלא זה אין - דווקא)

בנותר]. ייפסל שהרי  להקריב .73)כן, שראוי  אלא

.ÂË˙BÈeÙ‡‰ ˙BÁÓ ÔÈa ˙BÁna e˙k‰ ˜ÏÁ ‰nÏÂ¿»»»««»«¿»≈¿»»¬
Ïk :ÓB‡ ‡e‰ ˙BÈeÙ‡a È‰L ?˙Ïq‰ ˙ÁÓeƒ¿««…∆∆¬≈»¬≈»
BÏ d˙‡ È˜n‰ Ô‰kÏ ,epza ‰Ù‡z L‡ ‰Án‰«ƒ¿»¬∆≈»∆«««…≈««¿ƒ…»

‰È‰˙74‰ÁÓ ÏÎÂ :ÓB‡ ‡e‰ ˙Ïq‰ ˙ÁÓe ; ƒ¿∆¿ƒ¿««…∆≈¿»ƒ¿»
LÈ‡ ‰È‰z Ô‰‡ Èa ÏÎÏ ,‰ÁÂ ÔÓM ‰ÏeÏ¿»«∆∆«¬≈»¿»¿≈«¬…ƒ¿∆ƒ

ÂÈÁ‡k75,‡ ˙È ÈL‡ d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁLk ,‰ÈeÙ‡‰L . ¿»ƒ∆»¬»¿∆¿ƒ»«¿≈≈»
Èe‡ ‡e‰ È‰  ˙t ˙ÈÊk elÙ‡ ,B˜ÏÁ BÏ ÚÈbiL Ïk…∆«ƒ«∆¿¬ƒ¿«ƒ«¬≈»
‰e˜lÁÈ Ì‡ ,˙Ïq‰ Ï‡ ;„iÓ BÏÎB‡ È‰L ,BÏ∆¬≈¿ƒ»¬»«…∆ƒ¿«¿»
,˙BÁt B‡ ˙ÏÒ Btk ‡ÏÓ ‰ÊÏ ÚÈbÓ ‡ˆÓ ,Ô‰ÈÈa≈≈∆ƒ¿»«ƒ«»∆¿…«…∆»
CÎÈÙÏ ,B˙BÙ‡Ï ‡ÏÂ B˙B‡ LeÏÏ ‡Ï Èe‡ BÈ‡L∆≈»…»¿…∆¡¿ƒ»

‰ÁÓ „‚k ‰ÁÓ e˜ÏÁiL ˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ‰È‰76, »»∆««««∆«¿¿ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»
˙È ÈL‡ Ïk ÏÚ dÓˆÚ ÈÙa BÊ ‰ÁÓ e˜ÏÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»«»«¿≈≈
È‰z Ô‰‡ Èa ÏÎÏ :da ÓBÏ e˙k‰ Cˆ‰ ;‡‰ »À¿««»«»¿»¿≈«¬…ƒ¿∆

Ô‡kÓ .dÓˆÚ ÈÙa ‰e˜ÏÁiL ÓBÏ  ÂÈÁ‡k LÈ‡ƒ¿»ƒ«∆«¿¿»ƒ¿≈«¿»ƒ«

elÙ‡ ,‰ÁÓ „‚k ‰ÁÓ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡»¿¬»ƒ≈¿ƒƒ¿»¿∆∆ƒ¿»¬ƒ
„‚k ˙ÏÒ B‡ ˙ÁÓ ‰OÚÓ „‚k ˙ÁÓ ‰OÚÓ«¬≈«¬«¿∆∆«¬≈«¬«…∆¿∆∆
ÈÙa ‰ÈÈL ÔÈ˜ÏBÁ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ‡l‡ ;˙ÏÒ…∆∆»»««¿««¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈

.dÓˆÚ«¿»

המקריב .74) לכהן שייכת המנחה שכל נראה שהיה
ולא 75) אב , בית אנשי  לכל נחלקת שהיא למדו שמכאן

סולת. במנחת חלוקה דין התורה מנחה 76)אמרה כלומר,
עשרים  שם והיו אב  בבית כהנים עשרים היו שאם שלמה,
ואחד  אחד שכל ולא שלמה, מנחה אחד כל יקבל מנחות,

ומנחה. מנחה מכל מעשרים אחד חלק  יקבל

.ÊËÛBÚ „‚k ÛBÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ÔÎÂ77˙‡hÁ ‡ÏÂ , ¿≈≈¿ƒ¿∆∆¿…«»
˜BLÂ ‰ÊÁ „‚k ˜BLÂ ‰ÊÁ ‡ÏÂ ,˙‡hÁ „‚k78; ¿∆∆«»¿…»∆»¿∆∆»∆»

.‰ÂLa Ô‰ÈÈa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ Ïk ‡l‡∆»»≈∆»≈∆¿ƒ≈≈∆¿»∆

כהונה.77) לזכרי  הנאכלת העוף  חטאת (ויקרא 78)היינו
שאין  כשם תודה, על ואם ליה וסמיך - כאחיו איש י ֿיב ) ז,

קלים". בקדשים חולקים אין כך קדשים בקדשי  חולקין

.ÊÈ˜ÏBÁ ÔËw‰ ÔÈ‡79ÌÈl˜ ÌÈL„˜a elÙ‡80Û‡ , ≈«»»≈¬ƒ¿»»ƒ«ƒ«
ÌÈL„˜ ÈL„˜ BÏÈÎ‡‰Ï znL Èt ÏÚ81‰M‡ ÔÎÂ . «ƒ∆À»¿«¬ƒ»¿≈»»ƒ¿≈ƒ»

Lc˜n‰ ÈL„˜a Ì‰Ï ÌÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ÒBÈ‚Bc‡Â¿«¿¿ƒ≈¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ¿»
ÏÏk82ÂÈÁ‡k LÈ‡ :Ó‡pL ,83ÔÈa ,ÌeÓ ÏÚa Ï‡ . ¿»∆∆¡«ƒ¿»ƒ¬»««≈

ÌÈÓz ‰È‰L ÔÈa BÓeÓa „ÏBpL ÔÈa ,BÚ ÔÈa Úe»̃«≈≈≈∆«¿≈∆»»»ƒ
ÏÒÙÂ84˜ÏBÁ 85ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ :Ó‡pL ;ÏÎB‡Â ¿ƒ¿»≈¿≈∆∆¡«∆∆¡…»

ÌÈL„w‰ ÈL„wÓ86Èe‡ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÓB‚Â ƒ»¿≈«√»ƒ¿≈¿∆ƒ¿∆»
‰ÏÈÎ‡Ï87ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ BÈ‡  ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . «¬ƒ»¬»ƒ»»»≈≈≈∆¡…

.ÚÏ»∆∆

(שם 79) שנאמר משום כהונה, במתנות חלק  לו אין כלומר,
שם) וספרא ומנחות (קידושין ודרשו כאחיו" "איש י ) ז,

וכו'". חולק  הקטן ואין וכו' חולק  הפסוק 80)"איש שהרי 
הקטן  ושאין קדשים חלוקת למדו שממנו כאחיו", "איש

קלים. בקדשים גם מדבר - "הרי81)חולק  צט . זבחים
בדיבור  שם רש"י  וכתב  ואוכל", - לחיטוי  ראוי  דאינו קטן
איש  כאחיו, איש (עג.) במנחות "דאמרינן קטן: המתחיל
דאכיל, מכלל מחלוקה ליה ומדמעיט  חולק  קטן ואין חולק 
הפסוק  והרי  ו). ז, יא; ו, (ויקרא כתיב " זכר כל ועוד
ובאשם, במנחה השני  והפסוק  במנחה מדבר הראשון

קדשים. קדשי  קדשים 82)ושניהם בקדשי  רק  לא כלומר,
אפילו  אלא חולקים, אינם - באכילה בהם שאסורים
בהם, חולקים אינם באכילה, להם שמותרים קלים בקדשים

הקטן. "לכל 83)כדין הפסוק : מתחילת הוא הלימוד עיקר
אהרן". בנות ולא אהרן "בני  - אהרן" ונתרבה 84)בני 

בכהנים  זכר "כל אשם אצל ו) ז, (ויקרא שכתוב  ממה
חלק .85)יאכלנו". לו מפסוק 86)יש למדו שם בזבחים

בקדשים  חלוקה זכות ואילו בקדשים, אוכל מום שבעל זה
מנחה  אצל א) זכר": "כל פעמים שלש שנאמר ממה למדו
(שם  אשם אצל ג) כב ); (שם, חטאת אצל ב ) יא); ו, (שם
כי אף  חולק , מום בעל כי  אחד מפסוק  למדים אנו ו), ז,
חולק , במומו הנולד גם כי  - שני  ומפסוק  לעבודה. ראוי  אינו
זה. בכלל קבוע  מום בעל גם כי  - השלישי  ומהפסוק 
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מהו 87) טמא והוא מום בעל לקיש ריש "בעי  צט . בזבחים
לי מה שנא לא רבייה ורחמנא חזי  דלא כיוון לו שיחלקו
שאינו  חולק  לאכילה ראוי  דלמא או מום, בעל לי  מה טמא
גדול  כהן שמע  תא רבה אמר חולק , אינו לאכילה  ראוי 
שמע  בערב , לאכול חולק  ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב 

מינה". שמע  בעינן, לאכילה ראוי  מינה

.ÁÈÏÎB‡ ÏB„b Ô‰ÎÂ88Ïk ÏËB ‡l‡ ,‰wÏÁa ‡lL ¿…≈»≈∆…«¬À»∆»≈»
‰ˆiM ‰Ó89. «∆ƒ¿∆

הגבול.88) בקדשי  לא אבל המקדש בספרא 89)בקדשי 
ט ) ו, (ויקרא שנאמר מה על ח  הלכה ב  פרשה צו פרשת
ובניו", "לאהרן דרשו: ובניו", אהרן יאכלו ממנה "והנותרת
במחלוקת  שלא לאהרן לבניו, כך ואחר תחילה לאהרן
במחלוקת  שלא אוכל גדול כהן אהרן מה במחלוקת, ולבניו

במחלוקת". שלא אוכלים גדולים כהנים בניו אף 

.ËÈÌÈL„w‰ ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ Ïk90 Ô˜‰ ˙ÚLa »»»«¬ƒ««√»ƒƒ¿«∆¿≈»
˙ÚLa ÏÎ‡Ï Èe‡ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ;ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ≈∆¡…¿»ƒ∆≈»∆¡…ƒ¿«

‰„BÚÏ Èe‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„BÚ‰91‡e‰ È‰Â »¬»««ƒ∆»»¬»«¬≈
B˜ÏÁ ÁÈp‰Ï È„k ˜ÏBÁ ÔÈ‡  ÚÏ ÏÎ‡Ï Èe‡»∆¡…»∆∆≈≈¿≈¿«ƒ«∆¿

ÌBÈ ÏeË ?„ˆÈk .ÚÏ92ÌÈetk qÁÓe93ÔB‡‰Â94 »∆∆≈«¿¿À«ƒƒ¿»≈
‰ew‰ ÌBÈa95ÏB„b Ô‰k ÔÈa ,96ÔÈ‡ ,ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ¿«¿»≈…≈»≈…≈∆¿≈

.ÚÏ ÏÎ‡Ï ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆¡…»∆∆

ואם 90) יד) הלכה (למעלה לעבודה ראוי  שהוא למה [נוסף 
לאכילה  ראוי  שהוא פי  על אף  לעבודה, ראוי  שאינו קטן כן
הוא  ממילא שהרי  למעטו, רבינו הוצרך ולא חולק . אינו -
משנה]. בלחם ועיין ואנדרוגינוס , לאשה הדין והוא ממועט ,

(להלן 91) צבור בקרבנות שראוי  וטמא אונן, גדול כהן כגון
בהקריבו  אבל הטהורים, שהקריבו וכגון כג), הלכה
קדשים  כשאר נשרף  אלא כלל, נאכל אינו הטמאים

ועדיין 92)שנטמאו. וטבל התורה מן בטומאה שנטמא כל
שמש. העריב  והמצורע 93)לא היולדת הזבה, הזב , כגון

טהרה), (=קרבן כפרתן הביאו ולא שמשן והעריב  שטבלו
אבלות,94) עליו שחייב  מת לו שימות האדם, נקרא "אונן

לאכול  לו ואסור מדאורייתא, אונן הוא בלבד המיתה ויום
באנינות. שהוא זמן כל הקבורה 95)בקדשים כשיום היינו

אפילו  שלאחריו בלילה אונן אינו שאז המיתה, ביום אינו
מקריב .)96מדרבנן. שהוא פי  על אף 

.ÎıeÁ ;„ÚÏ Èe‡ BÈ‡  ÏÎ‡Ï Èe‡ BÈ‡L Ïk…∆≈»∆¡…≈»«¬…
ÏÎB‡ BÈ‡Â È˜Ó ‡e‰L ,ÔB‡‰ ÏB„b Ô‰kÓ97BÓk , ƒ…≈»»≈∆«¿ƒ¿≈≈¿

;ÏÎ‡Ï Èe‡ BÈ‡  „ÚÏ Èe‡ BÈ‡L ÏÎÂ .e‡aL∆≈«¿¿…∆≈»«¬…≈»∆¡…
‰Bz Lt˙ È‰L ,ÌeÓ ÏÚaÓ ıeÁ98. ƒ««∆¬≈ƒ¿»≈«»

גדול)97) בכהן יב  כא, (ויקרא שנאמר "משום בזה והטעם
עבודה  ויעבוד ישב , כלומר יחלל, ולא יצא לא המקדש ומן
בקדשים  לאכול ו"אסור מתחללת", ואינה בה עוסק  שהיה
ואכלתי הגדול) הכהן באהרן יט  י , (שם שנאמר משום
שמקריב  וטמא ח ). הלכה (שם ה'" בעיני  הייטב  היום חטאת
משום  אינו הראב "ד) השגת (ראה אוכל ואינו צבור בקרבנות
ראוי ואינו נטמא שהקרבן מחמת אלא פסול, שהוא

בעל 98)לאכילה. לרבות בכהנים" זכר "כל כב , ו, ויקרא
מום.

.‡Î˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡  Oaa ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡L Ïk…∆≈≈∆«»»≈≈∆
˙BBÚa99B‰ËÂ ÌÈÓc ˙˜ÈÊ ˙ÚLa ‡ÓË elÙ‡ . »¬ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿»

ÌÈÏÁ Ë˜‰ ˙ÚLa100Oaa ˜ÏBÁ BÈ‡ 101. ƒ¿«∆¿≈¬»ƒ≈≈«»»
ÈaÓ ÏÁ‰ ˙‡Â ÌÈÓÏM‰ Ìc ˙‡ È˜n‰ :Ó‡pL∆∆¡«««¿ƒ∆««¿»ƒ¿∆«≈∆ƒ¿≈
B‰Ë ‰È‰iL „Ú  ‰ÓÏ ÔÈÓi‰ ˜BL ‰È‰˙ BÏ ,Ô‰‡«¬…ƒ¿∆«»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆»

Ê ˙ÚMÓ ‰„BÚÏ Èe‡ÂË˜‰ Á‡ „Ú ‰˜È ¿»»¬»ƒ¿«¿ƒ»«««∆¿≈
ÌÈÏÁ102. ¬»ƒ

ממה 99) ה הלכה ט  פרק  צו פרשת בספרא זאת ולמדו
יהיה  לו לכהן הקריב  אשר העולה "עור ח ) ז, (ויקרא שנאמר
ולאונן". כיפורים ולמחוסר יום לטבול פרט  -

השמש.100) והעריב  שטבל בלילה. כלומר,
משעת 101) לעבודה וראוי  טהור "שיהיה שצריך להשמיענו

בשעת  טהור שהיה מי  למעט  חלבים". הקטר אחר עד זריקה
הקטרה. בשעת וטמא טהור 102)זריקה שהיה מי  למעט 

חלבים. הקטר בשעת וטמא זריקה בשעת

.ÎÛ‡ B‰Ë ‡e‰ È‰Â ,ÏËÂ ‰˜ÈÊ Á‡ ‡ÓËƒ¿»««¿ƒ»¿»««¬≈»«
Ì‡ ˜ÏBÁ Ì‡ ˜ÙÒ c‰  ÌÈÏÁ Ë˜‰ ˙ÚLaƒ¿«∆¿≈¬»ƒ«»»»≈ƒ≈ƒ
.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˜ÏBÁ BÈ‡≈≈¿ƒ»ƒ»«≈ƒƒƒ»

.‚ÎÌÈ‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓËa ‡a‰ eaˆ Ôa»̃¿«ƒ«»¿À¿»««ƒ∆«¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÈ˜Ó103ÏÎ‡Ï ÔÈB‰h‰ ÌÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡  «¿ƒƒ≈¿ƒƒ«¿ƒ∆¡…

‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡ ÌÈ‡L ÈtÓ ,ÚÏ104. »∆∆ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»

לא 103) למעשה אבל אותו, להקריב  ראויין כלומר,
אין  הטמאים, הקריבו שאם הטהורים, אלא הקריבוהו
שנטמאו. הקרבנות כשאר נשרף  אלא נאכל הקרבן

צבור 104) בקרבנות טמא אושעיא רב  "בעי  צט . בזבחים
המחטא  אמרינן מי  לו, שיחלקו מהו טהורים) (=שהקריבוהו
לאכילה  ראוי  דלמא או הוא, מחטא נמי  והאי  רחמנא, אמר
שמע  תא רבינא אמר חולק , אינו לאכילה ראוי  שאין חולק ,
לערב , לאכול חולק  ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב  גדול כהן

מינה". שמע  בעינן לאכילה ראוי  מינה שמע 

ה'תשע"ט  שבט  י"ח חמישי יום 

   1 
שאר 1) ואיסורי  עולה בשר אכילת איסורי  בו יבוארו

לזר. קדשים קדשי  ובשר לכהנים, גם הקרבנות

.‡ÏÎB‡‰ Ïk2˙ÈÊk3˙˜ÈÊ ÈÙÏ ÔÈa ,‰ÏBÚ‰ OaÓ »»≈¿«ƒƒ¿«»»≈ƒ¿≈¿ƒ«
dÓc4‡Ï :Ó‡pL .‰˜BÏ  dÓc ˙˜ÈÊ Á‡Ï ÔÈa »»≈¿««¿ƒ«»»∆∆∆¡«…

E‰ˆÈÂ ELÈz E‚c OÚÓ EÈÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;cz L‡ EÈ„ ÏÎÂ ÓB‚Â5, ¿≈¿»¿»∆¬∆ƒ…ƒƒ«¿»»¿

‰‰Ê‡ BfL6.‰ÏBÚ‰ Oa ÏÎB‡Ï ∆«¿»»¿≈¿«»»

יז:).2) במכות (רש"י  ישראל ובין כהן אף ֿעלֿפי3)בין
הזה  הלאו כי  קמו) (לאֿתעשה המצוות בספר רבינו  שכתב 
(וכן  מועל לכל האזהרה הוא וגו'" לאכול תוכל "לא של
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רו                
         

מהלכות  בפ "א והמשנהֿלמלך כאן, הכסף ֿמשנה כתב 
שוה  אלא כזית של שיעור אין ובמעילה ג), הלכה מעילה
שחיטה  לאחר עולה – א) הלכה שם מעילה (הלכות פרוטה
לה  אין מזבח , גבי  על להקרבה אלא לכלום, ראויה שאינה
ככל  כזית בשיעור בה דנו ולפיכך כלל, ממון של ערך
במנחתֿחינוך  (ראה פרוטה בשוה ולא המאכלות איסורי 

תמז). ראה 4)מצוה הנאכלים, בקדשים מהֿשאיןֿכן
ד. הלכה ומכות 5)להלן יז) יב , (לדרים ראה פ ' בספרי 

ושם).6)יז. (שם עולה" זה "נדריך

.‰ÈÎÒ ÏL ÔÈÈÂ dÓLÂ dzÏÒÂ dOe daÏÁÂ7 ¿∆¿»¿»»¿»¿»¿«¿»¿«ƒ∆¿»∆»
˙ÈÊÎÏ ÔÈÙËˆÓ ÔzLÓÁ8. ¬ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

ומנחת 7) ב ) הלכה פ "ב  (למעלה נסכים טעון עולה קרבן כי 
המזבח  על מתנסך והיין המזבח , על כולה נשרפת נסכים

א). הלכה (שם לשיתין טו:8)ויורד מעילה להלקותו.
זה", עם זה מצטרפין בעולה, דברים "חמשה במשנה:
מעילה, לענין גם שמצטרפין שם רש"י  וכן רבינו, שם ופירש
וכן  מלקות, וחייב  מעל, זה הרי  אחד כזית מכולם אכל שאם
אין  ברביעית, תמיד שיעורו שיין ואף ֿעלֿפי  שם. פירש"י 
ביין  פתו ששרה כגון אכילה, בדרך אבל בשתיה. אלא זה
וראה  עולה, ד"ה קט . זבחים (תוספות בכזית שיעורו –

קמח ). מצוה במנחתֿחינוך

.‚ÔÈeÓ‡‰ ÏkÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ9‰˜ÈÊ ÈÙÏ ÔÈa , ¿≈»≈¿«ƒƒ»»≈ƒ≈ƒ¿≈¿ƒ»
Ï‡OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,‰˜ÈÊ Á‡Ï ÔÈa10.‰˜BÏ  ≈¿««¿ƒ»≈…≈≈ƒ¿»≈∆

‰ÏBÚ‰ ÏÎk ÁaÊnÏ ÏÈÏk ÔÈeÓ‡‰L11Ó‡ È‰Â , ∆»≈ƒ»ƒ«ƒ¿≈«¿»»»«¬≈∆¡«
‰È‰z ÏÈÏk :ÌÈ‰k ˙ÁÓaÏÈÏk ‡e‰L Ïk ;ÏÎ‡˙ ‡Ï ¿ƒ¿«…¬ƒ»ƒƒ¿∆…≈»≈…∆»ƒ

˙ÈÊÎa ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ,‰OÚ˙ ‡Ïa B˙ÏÈÎ‡  ÁaÊnÏ12. «ƒ¿≈«¬ƒ»¿…«¬∆¿ƒ»»ƒ¿«ƒ
˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ13‰˜BÏ 14; ¿≈»≈¿«ƒƒ¿««»«ƒ¿»∆

„ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ dÓcÓ ‡eÈ L‡ ˙‡hÁ ÏÎÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿»«»¬∆»ƒ»»∆…∆≈
ÛOz L‡a ,ÏÎ‡˙ ‡Ï15. …≈»≈»≈ƒ»≈

עולה.9) של רק  ולא הקרבנות כל של ראה 10)האימורים
ההלכה. בהמשך להלן בדברינו המובא עד: מנחות ברייתא

ה"א.11) למעלה לחםֿמשנה  על 12)ראה נוסף  כלומר,
ופ "ב  פ "א ולהלן א, הלכה למעלה (ראה מעילה איסור
לא  תהיה "כליל של לאו כל על גם לוקה מעילה), מהלכות
כהן  רבינא, "בעא עד: עד. במנחות הדברים מקור תאכל".
קודש  יאכל לא (=וזר דזרות לאו מהו, האימורין מן שאכל
(ודלא  חייב  (=שאינו לי  קמיבעיא לא לג) כט , שמות –
לכהנים, הנאכל בדבר אלא הזה הלאו נאמר שלא כפירש"י ),
של  הלאו בהם אין לכהנים, נאכלים שאינן אימורים אבל
שם  מנחות ובתוספות יח . מכות ראה קודש", יאכל לא "וזר
לאו  לי  קמיבעיא כי  ח ), הלכה להלן וראה המוריה, הר –
דכליל  לאו משום חייב  כהן הוי  (מי  מאי  תהיה, דכליל
אמר  רש"י ), – כהן מנחת אכילת על חייב  שהוא כמו תהיה,
כל  אומר אליעזר רבי  דתניא שמע , תא לרבינא, אהרן רב 
גם  וראה אכילתו". על לאֿתעשה ליתן תהיה, בכליל שהוא

ד. הלכה ה פרק  צו וספרא יח : בכלל 13)מכות שאינן
נשרפות  אלא המזבח  על נקרבות אינם שהרי  תהיה, כליל
לחםֿמשנה  וראה ב ֿד, הלכות פ "ז (למעלה הדשן בבית
מעילה  מהלכות ובפ "א כאן ומשנהֿלמלך א, הלכה למעלה

ג). מעילה 14)הלכה מטעם שלוקה זה על נוסף  כלומר,
הלכה  שם ופ "ב  ג, הלכה מעילה מהלכות פ "א להלן (ראה

פב .15)ד). וזבחים פג. ופסחים ה, הלכה פ "ח  צו ספרא

.„ÌÈL„˜ elÙ‡ ,ÌÈL„w‰ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿«ƒƒ¿««√»ƒ¬ƒ»»ƒ
ÌÓc ˙˜ÈÊ Ì„˜ ,ÌÈl˜16ÏÎe˙ ‡Ï :Ó‡pL .‰˜BÏ  «ƒ…∆¿ƒ«»»∆∆∆¡«…«

E‰ˆÈÂ ELÈz E‚c OÚÓ EÈÚLa ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
EÈÚLa EÈ˙B„ ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï ,ÓBÏk .EÈ˙„Â¿ƒ¿…∆¿«…«∆¡…ƒ¿∆ƒ¿»∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌB˜n‰ ÈÚLa ÔÓc ÔÈ˜BfL Ì„…̃∆∆¿ƒ»»¿«¬≈«»ƒƒ«¿»

e„ÓÏ17Ì„˜ ÌÈÓÏL B‡ ‰„Bz ÏÎB‡Ï ‰‰Ê‡ BfL , »¿∆«¿»»¿≈»¿»ƒ…∆
ÌÈl˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÓc ˙˜ÈÊ¿ƒ«»ƒ¿«ƒƒ¿»»»ƒ≈«ƒ

ÌÈeÓÁ ÔÈa18ÏÁ‰ :Ì‰L ,‰„BzaL ÌÈ„ ‰MLÂ . ≈¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ∆«»∆≈«≈∆
˙Ïq‰Â ,Oa‰Â19Ôlk  ÌÁl‰Â ,ÔÈi‰Â ÔÓM‰Â ¿«»»¿«…∆¿«∆∆¿««ƒ¿«∆∆À»

˙ÈÊÎÏ ÔÈÙËˆÓ20. ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

מעילה 16) מהלכות פ "ב  להלן ראה מעילה, דין בהם שאין
א. שם).17)הלכה (לדברים ראה וספרי  יז. מכות

נלמדים 18) ועולה ואשם וחטאת בכור כי  אמרו, שם במכות
ושלמים. מתודה טעונה 19)בקלֿוחומר התודה שהרי 

צ :). (מנחות "חמשה 20)נסכים טו: במעילה משנה
בתודה, וששה וכו'. זה עם זה מצטרפין בעולה, דברים

והלחם". והשמן והיין והסולת והחלב  הבשר

.‰‰ÊÚÏ ıeÁ ÌÈL„˜ ÈL„˜ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿«ƒƒ¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
OÚÓ EÈÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :Ó‡pL .‰˜BÏ ∆∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«
ÈtÓ ;E‡ˆÂ E˜a ˙Îe E‰ˆÈÂ ELÈz E‚c¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰21BfL ,22OaÓ ÏÎB‡Ï ‰‰Ê‡ «¿»»¿∆«¿»»¿≈ƒ¿«
ÏÎB‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰ÊÚÏ ıeÁ ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ«»«¬»»¬»»¿«ƒ¿≈

ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ÌÈl˜ ÌÈL„˜23;‰˜BÏ ‡e‰L , »»ƒ«ƒƒ»«ƒ∆∆
‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁk ÌÈl˜ ÌÈL„˜Ï ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁL∆«¿»«ƒ¿»»ƒ«ƒ¿«»¬»»
ÈÈL B‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ Oa „Á‡Â .ÌÈL„˜ ÈL„˜Ï¿»¿≈»»ƒ¿∆»¿««»¿»»¿»≈

˙BÁÓ24. ¿»

שם.21) וספרי  רבינו 22)מכות כתב  ולא וצאנך. בקרך
(ראה  תאכלו" לא טרפה בשדה "ובשר משום גם שלוקה
לעזרה, חוץ  יצא לא הבשר כי  שיתכן לפי  ו), הלכה להלן
שמעון  ר' על ורק  בפנים. ראשו והכניס  בחוץ  עמד הוא אלא
זריקה, לפני  העולה מן שאכל בזר מלקיות חמש שמנה
"ובשר  של לאו גם מנה לא למה יח .) (מכות הגמרא מקשה
בלחםֿמשנה. וראה מלקיות, בשש לחייבו בשדה",

זו 23) "ונדבותיך שם: ובגמרא שם. וספרי  במשנה יז. מכות
ושלמים". "אין 24)תודה כי  ג, הלכה פ "י  למעלה ראה

כהונה  לזכרי  אלא נאכלים מנחות ושירי  והאשם החטאת
בעזרה".

.Â,‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa¿«»¿≈»»ƒ∆»»¿«»¬»»
 ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oe¿«»»ƒ«ƒ∆»»¿«¿»«ƒ

ÌÏBÚÏ Ò‡Â ÏÒÙ25 BÓB˜ÓÏ ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿«¿∆¡«¿»¿««ƒ∆»«ƒ¿
BÏÎ‡Ï eÒ‡26‰˜BÏ  ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰Â .27; »¿»¿¿»≈ƒ∆¿«ƒ∆

ÔÂÈk  eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰ÙË ‰„Oa Oe :Ó‡pL∆∆¡«»»«»∆¿≈»……≈≈»
BÓk ,‰ÙËk ‰OÚ B˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ Oa ‡ˆiL∆»»»»ƒ¿ƒ»«¬»ƒ¿≈»¿

˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e‡aL28. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬
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הגלות, זמ על מרמז 'טריפה ' , הענייני בפנימיות
שיצא  כיו כו ", טריפה  בשדה  "ובשר הפסוק  על כמארז"ל
ישראל   ע וכאשר כטריפה , נעשה  למחיצתו   חו בשר
כטריפה   ה הרי   בגלות היינו  ,למחיצת  חו  נמצאי

והחירות. החיות היינו  אמיתית, שלימות  לה שאי
     

פב .25) זבחים יח . מכות סח : שם.26)חולין חולין 
חזר 27) לא ובין למקומו חזר אם בין כלומר, שם. מכות

ט .28)למקומו. הלכה פ "ה

.ÊÒÎ29ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oa30‰Ê È‰  ÏÎÈ‰Ï ƒ¿«¿«»»ƒ«ƒ«≈»¬≈∆
.Lk»≈

פב :29) בוודאי30)זבחים קדשים קדשי  בשר כלומר,
אכילה  מקום הוא ההיכל גם הדחק , בשעת שהרי  נפסל, אינו
קלים  קדשים אפילו אלא ג), הלכה פ "י  ולמעלה סג. (זבחים
להיכל  ליכנס  אסורים אותם האוכלים הישראלים שהבעלים
הוא  הרי  להיכל שלהם הבשר נכנס  אם הם גם – לאכלן
ששחטן  "שלמים סג.) (זבחים יוחנן ר' אמר שהרי  כשר,
אהל  פתח  ושחטו ב ) ג, (ויקרא שנאמר כשרים, בהיכל
פ "ה  למעלה (ראה העיקר" מן חמור טפל יהא ולא מועד,
הוא  להיכל קלים קדשים בשר נכנס  שאם הרי  ד). הלכה
ולא  כשר", לפנים הנכנס  "בשר פב : שם גם וראה כשר,

קלים. קדשים לבין קדשים קדשי  בין חילקו

.ÁÊ31‰ÊÚa ÌÈL„˜ ÈL„˜ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L »∆»«¿«ƒƒ¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
Ì˙‡ eÏÎ‡Â :Ó‡pL .‰˜BÏ  ÌÈÓc ˙˜ÈÊ Á‡««¿ƒ«»ƒ∆∆∆¡«¿»¿…»
ÌB˜na ;ÓB‚Â ÏÎ‡È ‡Ï ÊÂ ,ÓB‚Â Ì‰a tk L‡¬∆À«»∆¿≈¿»……«¿≈«»

ÏÎB‡ Ô‰k‰L32ÏÎ‡Ï Èe‡L ˙Úe33ÌL BÏÎ‡ Ì‡ , ∆«…≈≈»≈∆»∆¡…ƒ¬»»
‰˜BÏ  f‰34ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa f‰ ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ . «»∆¬»ƒ»««»¿«»¿≈»»ƒ

ıeÁa ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ  ıeÁa35Ê ÌeMÓ ‡Ï , «∆ƒ≈«…ƒ»
L„˜ ÏÎ‡L36ÌÈ‰kÏ ÌL ÔÈÈe‡ ÌÈ‡ È‰L ,37ÔÎÂ . ∆»«…∆∆¬≈≈»¿ƒ»«…¬ƒ¿≈

ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ  ‰˜ÈÊ Ì„˜ ‰ÊÚa ÔÏÎ‡ Ì‡ƒ¬»»»¬»»…∆¿ƒ»∆ƒ≈
˙eÊ ÌeMÓ ‡Ï ,„Ïa ‰˜ÈÊ Ì„˜38. …∆¿ƒ»ƒ¿«…ƒ»

יח :31) הדמים.33)בעזרה.32)מכות זריקת אחרי 
שאכל 34) זר רב , אמר גידל רב  אמר "איתמר, שם: במכות

קרא, דאמר טעמא, מאי  פטור. זריקה לפני  ואשם מחטאת
ואכלו  ביה דקרינן היכא כל בהם, כופר אשר אותם ואכלו
וכל  קודש. יאכל לא וזר ביה קרינן בהם, כופר אשר אותם
לא  בהם, כופר אשר אותם ואכלו ביה קרינן דלא היכא
הוא  לעזרה מחוץ  שגם ומכאן יאכל". לא וזר ביה קרינן
וראה  בהם", כופר אשר אותם "ואכלו שם שאין לפי  פטור,

העולה מן שאכל "זר יח . שם לחומה,גם  חוץ  זריקה לפני 
כי יאכל לא וזר משום נמי  ולילקי  חמש. לוקה שמעון לר'
נמי דלכהנים הכא חזי , דלכהנים היכא מילי  הני  הם, קודש

ההלכה. בהמשך ראה חזי ", הלכה 35)לא למעלה ראה
יח .36)ה. ד.37)שם הלכה למעלה דברי38)ראה

שם. גידל רב 

.ËÊ39ÛBÚ‰ ˙‡hÁÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L40:ÌÈzL ‰˜BÏ  »∆»«¿«ƒ≈««»∆¿«ƒ
ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,L„w‰ ˙‡ ÏÎ‡L Ê ÌeMÓ ˙Á‡««ƒ»∆»«∆«…∆¿««ƒ≈
ÌÈ‰kÏ  ‰z‰LÎe ,‡È‰ ‰Ï ‰˜ÈÏÓ ÏkL .‰Ï¿≈»∆»¿ƒ»¿≈»ƒ¿∆À¿»«…¬ƒ

‰z‰41ÔÈ‡a‰ ÔÈeq‡ ÈL Ô‰ È‰Â ;ÌÈÊÏ ‡Ï , À¿»…¿»ƒ«¬≈≈¿≈ƒƒ«»ƒ
„Á‡k42e‡aL BÓk ,43. ¿∆»¿∆≈«¿

חייא.39) כר' לב : (ראה 40)יבמות ומיצוי  הזאה לאחר
איסור  על לוקה אינו כן לפני  אבל וֿז), הלכות פ "ז למעלה

ח ). הלכה למעלה (ראה וראה 41)זרות בגמרא. שם
שם. פ "ז שאז 42)למעלה ומיצוי , הזאה אחד מיד כלומר,

חלים  – הנאכל) בדבר מעילה אין (כי  מעילה איסור פקע 
שם, (יבמות כאחד ונבלה זרות של הנ"ל, האיסורים שני 

ותוספות). ברש"י  שם איסורי43)ועיין מהלכות בפי "ז
הלכה  שגגות מהלכות פ "ד להלן גם וראה ח . הלכה ביאה

א.

ה'תשע"ט  שבט  י"ט  שישי יום 

   1 
עצמן,1) בפני  והבאות הקרבן, עם הבאות המנחות בו יבאר

הן. וכמה

.‡˙Baw‰ ÔÓ Ì‰ ˙BÁn‰2˙B‡a‰ ˙BÁn‰Â . «¿»≈ƒ«»¿»¿«¿»«»
˙ÁÓ Ì‰Ó  ÌÈÎÒ ÌeMÓ ˙B‡a ÔÈ‡Â ÔÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¿≈»»ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿«

„ÈÁÈ ˙ÁÓ Ì‰Óe ,eaˆ3. ƒ≈∆ƒ¿«»ƒ

ספר').2) ('קרית הקרבה לשון ז) ו, (ויקרא בהן נאמר שהרי 
לקרבן  טפילות ואינן עצמן קרבנות הם כי  עוד לפרש ויש
למעלה  ראה הקרבנות, עם הבאה הנסכים מנחת כמו אחר
בסמוך. להלן וראה עיי "ש. כולה, שנשרפת ה"א פ "ב 

רבינו.3) בדברי  ה"גֿד להלן מבואר

.˙ÏÒ ˙BÁn‰ ÏÎÂ4ÔÈhÁ5‰ËBÒ ˙ÁnÓ ıeÁ ;6 ¿»«¿»…∆ƒƒƒƒ¿«»
‰Ùez‰ ÓÚÂ7.ÌÈBÚO‰ ÔÓ Ì‰L , ¿…∆«¿»∆≈ƒ«¿ƒ

מפסולת.4) ונקי  מנופה קמח  והוא א. טו, משנה,5)סוטה
מנחת  =) וזו החיטים, מן באות המנחות "כל א: יד, שם

השעורים". מן באה בלתי6)סוטה) וקמח  שעורים שבאה
הי "ב . סוטה מהל' פ "ג וראה שם). (משנה, מנופה

נזכר 7) והוא בניסן, טז יום שהוא פסח  של שני  ביום הקרב 
תמידין  מהל' פ "ז להלן וראה י . וכג, יד (ב , ויקרא בספר
 ֿ ואף ֿעל שם), (משנה, השעורים מן בא והוא ה"ג). ומוספין
פסולת  מכל ונקי  מנופה כלומר, "גרש", בא הוא פי ֿכן

הי "ב . שם ומוספין תמידין מהל' פ "ז להלן וראה (שם),

.‚˜ ‡e‰Â .‰Ùez‰ ÓÚ :eavÏ ˙BÁÓ LÏL»¿»«ƒ…∆«¿»¿»≈
ÁaÊnÏ8‡a˙iL BÓk ,9ÌBÈa ÔÈ‡ÈnL ÌÁl‰ ÈzLe . «ƒ¿≈«¿∆ƒ¿»≈¿≈«∆∆∆¿ƒƒ¿
˙ˆÚ10el‡Â .11‰ÁÓ e‡˜12Èa‚Ï ÔÈ˜ ÔÈ‡Â , ¬∆∆¿≈ƒ¿¿ƒ¿»¿≈»¿≈ƒ¿«≈

ÁaÊn‰13ıÓÁ Ô‰Â ,14˙ÈL‡ Ôa˜ :Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ . «ƒ¿≈«¿≈»≈«¬≈∆∆¡«»¿«≈ƒ
eÏÚÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â ,'‰Ï Ì˙‡ eÈ˜z15‰Án‰Â . «¿ƒ…»«¿∆«ƒ¿≈«…«¬¿«ƒ¿»

˙aL ÏÎa ÔÈOBÚL ÌÈt‰ ÌÁÏ ‡e‰ ˙ÈLÈÏM‰16. «¿ƒƒ∆∆«»ƒ∆ƒ¿»«»
ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˜ BÈ‡Â17ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ Blk ‡l‡ ,18, ¿≈»≈¿«≈«ƒ¿≈«∆»À∆¡»«…¬ƒ

‡a˙iL BÓk19. ¿∆ƒ¿»≈
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רח                
         

ראה 8) המזבח , על הקומץ , את ממנה מקטירים כלומר,
הי "ב . ומוספין תמידין מהל' פ "ז תמידין 9)להלן בהל'

שם. בפ "ח 10)ומוספין, וראה טזֿיז. כג, ויקרא ראה
ה"א. ומוספין תמידין הלחם.11)מהל' מנחות 12)שתי 

לה'", חדשה מנחה "והקרבתם טז) (שם, נאמר שכן ב . מו,
בהקריבכם  הביכורים "וביום כו) כח , (במדבר נאמר ועוד

לה'". חדשה המזבח 13)מנחה לאישי  מהם אין כלומר,
פ "ח  להלן וראה ה"ח ). פי "ג דנדבה דיבורא ויקרא, ('סיפרא'

הי "א. ומוספין תמידין ב :14)מהל' נב , מנחות משנה,
הלחם, ושתי  שבתודה מחמץ  חוץ  מצה, באות המנחות "כל
"ממושבותיכם  יז) כג, (שם נאמר שכן חמץ ", באות שהן
חמץ  תהיינה סולת עשרונים שני  שתים תנופה לחם תביאו

מדבר 15)תאפינה". זה פסוק  כי  - א נח , במנחות ואמרו
הלחם. מהל'16)בשתי  בפ "ה וראה הֿח . כד, ויקרא

במשנה  שנראה כמו מנחות, נקראים והם ומוספין תמידין
הי "ט . להלן ראה א. נז, שם ובגמרא א. וסא, א נט , מנחות
יוםֿטוב ' וב 'תוספות ט ) (שם, התורה על ברש"י  עוד וראה

מ "ג. פ "ה למזבח 17)מנחות הגשה טעון אינו כלומר,
('סיפרא' המזבח  לאישי  ממנו ואין במשנה), סא. (מנחות

ואכלוהו 18)שם). ולבניו לאהרן "והיתה ט ) (שם, שנאמר
קדוש". ומוספין 19)במקום תמידין מהל' בפ "ד להלן

ה"ה. שם ובפ "ה ה"י ֿיב ,

.„el‡Â ,ÁaÊnÏ ÔÈ˜ ÔlÎÂ ,„ÈÁi‰ ˙BÁÓ ÚL˙Â20 ¿≈«ƒ¿«»ƒ¿À»¿≈ƒ«ƒ¿≈«¿≈
ÈÚ‰ È˜nL ‰Án‰ ‡È‰Â .‡ËBÁ ˙ÁÓ :Ô‰≈ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ¿»∆«¿ƒ∆»ƒ

B„È ÚÈbz ‡ÏÂ ˙‡hÁ iÁ˙iLk21‡È‰Â .‰ËBÒ ˙ÁÓ . ¿∆ƒ¿«≈«»¿…«ƒ«»ƒ¿«»¿ƒ
˙B‡w‰ ˙ÁÓ22‰ÈOÚÓ eLt˙ kL ,23n‰ .‰Á ƒ¿««¿»∆¿»ƒ¿»¿«¬∆»«ƒ¿»

‰„BÚÏ ÒkiLk ‰lÁz Ô‰k Ïk È˜nL24È˜nL , ∆«¿ƒ»…≈¿ƒ»¿∆ƒ»≈»¬»∆«¿ƒ
˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,B„Èa d˙B‡25‰Án‰ .CepÁ ˙ÁÓ »¿»¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿»

ÌBÈ ÏÎa ÏB„b Ô‰k È˜nL26˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,27 ∆«¿ƒ…≈»¿»¿ƒ«ƒ¿≈
ÔÈzÁ28˙Ïq‰ ˙ÁÓ .29.‰„e „a ‰‡a ‡È‰Â . ¬ƒƒƒ¿««…∆¿ƒ»»¿∆∆¿»»

˙Án‰ ˙ÁÓ30˙ÁÓ .‰„e „a ‰‡a ‡È‰Â . ƒ¿«««¬«¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿«
˙LÁn‰31‰Ù‡Ó ˙ÁÓ .‰„e „a ‰‡a ‡È‰Â . ««¿∆∆¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿««¬≈

epz32ÔÈ˜È˜ ˙ÁÓ .‰„e „a ‰‡a ‡È‰Â .33. «¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿«¿ƒƒ
.‰„e „a ‰‡a ‡È‰Â¿ƒ»»¿∆∆¿»»

להלן.20) וראה הקומץ , והקטרת הגשה טעונות כלומר,
ה"ד.21) שגגות מהל' פ "י  וראה יא. ה, ויקרא
הוא",22) קנאות מנחת "כי  טו) (ה, בבמדבר המוזכרת

א. ונט , א. ב , במנחות גם סוטה 23)וראה מהל' בפ "ג
טוֿכו. שם, במדבר וראה פ "ה 24)הי "ב ֿטו. למעלה ראה

ה"ג. פ "ג צו וב 'סיפרא' הט "ז, המקדש כלי  ראה 25)מהל'
ה"ד. פי "ג מהל'26)להלן ופ "ג ה"ב ֿד. פי "ג להלן ראה

הי "ח . ומוספין ב .27)תמידין נ, מנחות "על 28)משנה,
מחבת  על יד) ו, (ויקרא דכתיב  חביתין, להו קרו מחבת שם
המנחות  ארבע  אלו וכל שם). מנחות, (רש"י  תעשה" בשמן
המנחות, חמשת יתר אבל חובה, כי ֿאם נדבה באות אינן
להלן. ראה ונדבה, בנדר כי ֿאם חובה באות אינן

סולת 29) לה' מנחה קרבן תקריב  כי  "ונפש א: ב , ויקרא
ונקראת  לבונה", עליה ונתן שמן עליה ויצק  קרבנו, יהיה
גרשום' ('רבינו סולת כשהיא שנקמצת משום סולת מנחת
"כיצד  ה"ה פי "ג להלן וראה שם) רש"י  גם וראה נט . מנחות

נעשית". המחבת 30)היתה על מנחה "ואם ה: שם, ויקרא
להלן  וראה וגו'". תהיה מצה בשמן בלולה סולת קרבנך

נעשית. היתה כיצד ה"ו מנחת 31)פי "ג "ואם ז: שם,
שם  להלן וראה וגו'". תעשה בשמן סולת קרבנך מרחשת
למרחשת. מחבת בין ומה נעשית, היתה כיצד ה"וֿז

חלות 32) סולת תנור, מאפה מנחה תקריב  "וכי  ד: שם,
ה"ח . שם להלן וראה בשמן", בלולות הוא 33)מצות אף 

להביא  יכול תנור, מאפה מנחת שהנודב  אלא תנור, מאפה
קרבן  תקריב  "וכי  (שם) שנאמר כמו רקיקין, או חלות או
ורקיקי בשמן בלולות מצות חלות סולת תנור, מאפה מנחה

שם. פי "ג להלן וראה בשמן", משוחים מצות

.‰ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙Bw‰ ˙BÁn‰ Ïk34Ïk ÔÈ‡  »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«≈»
ÔBOÚÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ˙Á‡35˙‡ kÚÓ BËeÚÓe . ««≈∆¿»≈ƒ»ƒ¿«≈∆

Blk36BÏ LÈ  ‰„e „a ˙B‡a‰ ˙BÁÓ LÓÁÂ . À¿»≈¿»«»¿∆∆¿»»≈
ÛÏ‡ elÙ‡ ,‰ˆiM ‰Ó Ïk Ô‰Ó cÏÂ c˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…≈∆»«∆ƒ¿∆¬ƒ∆∆

ÔBOÚ37˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓe ÓÚ‰ ˙ÁÓ Ï‡ . ƒ»¬»ƒ¿«»…∆ƒ¿«≈ƒ¿«
ÔBOÚ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk  ÔÈzÁ‰Â CepÁ ˙ÁÓe ˙B‡¿̃»ƒ¿«ƒ¿«¬ƒƒ»««≈∆ƒ»

˙È ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï ,„Á‡38. ∆»…»¿…»≈

שתי34) כגון המזבח , לגבי  קריבות שאינן המנחות אבל
שמבואר  וכמו אחר, שיעור להם יש הפנים, ולחם הלחם

ומוספין. תמידין מהל' ופ "ח  בפ "ה סולת,35)במקומם,
שנאמר  ממה כן למדו כי  ויתכן האיפה. עשירית והוא
כי להורות מנחה" סולת עשרון "ועשרון יג) כח , (במדבר
להלן. וראה ספר'). ('קרית סולת עשרון צריכה מנחה כל

רובו",36) את מעכב  מיעוטו "עשרון, א: כז, מנחות משנה,
פסולה" היא מעשרון בפחות מנחה שום היתה "שאם
ו'סיפרא' שם, (גמרא זאת ולמדו שם). המשנה, (פירוש
ב ) (שם, שנאמר ממה ה"ח ) פ "ט  דנדבה דיבורא ויקרא,
גם  וראה פסולה, שהוא כל סלתה חיסר שאם "מסלתה",

ב . ט , א.37)במנחות פח , שם המשנה מדברי  נשמע  כך
(ראה  מנחה" סולת "עשרון יג) כח , (במדבר שנאמר ומה
רוצה  אם אבל העשרון, מן יפחות שלא אלא אינו למעלה)
שנותן  ה"ז להלן וראה ספר'). ('קרית יביא – יותר להביא

ועשרון. עשרון לכל שמן "תנו 38)לוג ב : עו, במנחות
במדת  שמיעט  או עשרונן במדת שריבה המנחות כל רבנן,
כי כל, ד"ה שם ה'תוספות' ופירשו פסולות". עשרונן
נאמר  שהרי  היא, הכתוב  וגזירת נסכים, במנחת המדובר
ואין  לאיל", עשרונים ושני  לפר עשרונים "שלשה בהם
בנדר  באות שאינן המנחות לכל הואֿהדין זה, ולפי  לשנות.
ו'הר  כסף ֿמשנה (ראה העשרון על להוסיף  שאין ונדבה,
"עשירית  יא) ה, (ויקרא נאמר סוטה במנחת שהרי  המוריה').
נאמר  וכן קנאות, במנחת טו) ה, (במדבר נאמר וכן האיפה",
למדו  וכן חביתין, ובמנחת חינוך במנחת יגֿטו) ו, (ויקרא
האיפה  עשירית "והעומר לו) טז, (שמות שנאמר מה בעומר

ספר'. ב 'קרית וראה סג:). מנחות רש"י  (עי ' הוא"

.Â˙BeÚË ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙Bw‰ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«¿
‰Lb‰39ÚÓa40˙ÈÓBc Ô˜ ÏL dcÁ „‚k «»»¿«¬»¿∆∆À»∆∆∆¿ƒ

˙ÈÚÓ41‰Ùez ˙BeÚË ÔÈ‡Â ,42˙ÁnÓ ıeÁ ; «¬»ƒ¿≈»¿¿»ƒƒ¿«
‰ËBÒ43‰Ùez‰ ÓÚÂ44z ˙BeÚË Ô‰ÈML ,‰Ùe »¿…∆«¿»∆¿≈∆¿¿»

‰Lb‰Â45. ¿«»»
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בגמרא 39) זאת ונלמד א. ס , מנחות משנה, ראה למזבח .
הפסוקים. מן במשנה:40)שם - א סא, שם המזבח , של

במערב ". "ושלשה 41)"והגשה א: סג, זבחים משנה
וכו' משמשת מערבית) דרומית =) קרן אותה היתה דברים
המנחה, (הגשת) רוצהֿלומר וכו'", וההגשות העוף  חטאת
פני אל ה' לפני  אהרן בני  אותה הקרב  בה שנאמר לפי 
בקרן  אלא ה' ופני  המזבח  פני  להיות נכון ואין המזבח ,
יד, בסוטה הוא וכן שם) המשנה, (פירוש דרומית" מערבית
המזבח . פני  אל תלמודֿלומר במערב ? יכול ה', "לפני  ב :
הא  ה', לפני  תלמודֿלומר בדרום? יכול המזבח , פני  אל אי 
קרן, של חודה כנגד מערבית, דרומית בקרן מגישה כיצד

ה"ו. ופ "ט  ה"י , פ "ז למעלה וראה א 42)ודיו", ס , מנחות
במשנה. הט "ז.43)- פ "ט  למעלה להלן 44)ראה ראה

הי "ב . ומוספין תמידין מהל' -45)פ "ז א סא, שם
במנחת  והגשה בתורה, בשניהם מפורשת תנופה במשנה.
אותה  "והקריב  כה) ה, (במדבר בתורה מפורשת כן גם סוטה
נזכרה  שלא העומר ובמנחת הגשה, היא וזו המזבח " אל
חוטא  ממנחת הצד" "במה ס :) (שם למדוה בתורה, הגשה

סוטה. וממנחת

.ÊÔÓL ˙BeÚË ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙Bw‰ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«¿∆∆
‰BÏe46ÔBOÚ ÏÎÏ ÔÓL ‚Ï .47ÏÎÏ ‰BÏ ıÓ˜Â , ¿»…∆∆¿»ƒ»¿…∆¿»¿»

ÌÈML ‰˙È‰L ÔÈa „Á‡ ÔBOÚ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÁÓƒ¿»≈∆»¿»ƒ»∆»≈∆»¿»ƒƒ
ÌÈBOÚ48ÌÈML ÏÚ ˙È „Á‡ ÈÏÎa ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡L ; ∆¿ƒ∆≈¿ƒƒƒ¿ƒ∆»»≈«ƒƒ
ÔBOÚ49‡a˙iL BÓk ,50˙B‡˜ ˙ÁnÓ ıeÁ . ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿»

‡ËBÁ ˙ÁÓe51Ó‡pL ,52‡ÏÂ ÔÓL ‰ÈÏÚ ÌÈOÈ ‡Ï : ƒ¿«≈∆∆¡«…»ƒ»∆»∆∆¿…
‰Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈ53. ƒ≈»∆»¿…»

המנחות 46) בכל נאמר ושמן א. נט , מנחות משנה, ראה
הסולת, במנחת רק  נאמרה ולבונה וחוטא), מסוטה (חוץ 
לבונה. שטעונות המנחות, לשאר (שם) למדו וממנה

(שם 47) ובברייתא תנאֿקמא, וכדברי  א. פח , מנחות משנה,
כא) יד, (ויקרא עני  במצורע  שכתוב  ממה זאת נלמד פט .)
למנחה  בשמן בלול אחד סולת ועשרון וכו' הוא דל "ואם
וראה  (שמן), לוג שטעון עשרון (כל) על לימד שמן", ולוג

ה"ח . פ "ב  הוא 48)למעלה שהשמן אף ֿעלֿפי  כלומר,
ששים  מביא עשרונים ששים הביא ואם עשרון, לכל לוג
לכל  אחד קומץ  מביא אלא כן, הדבר אין בלבונה – לוגין
עשרונים, לששים ובין אחד לעשרון בין סולת, של כמות
דנדבה  (דיבורא ויקרא ו'סיפרא' פ "ז, מנחות תוספתא ראה

ה"ג). לששים 49)פ "ט  אלא אחד קומץ  מביא אינו לפיכך
עשרון  מששים יותר להביא אפשר היה אילו אבל עשרון,
ליותר  גם לבונה של אחד קומץ  מביא היה אחד, בכלי 

עשרון. ה"ו.50)מששים פי "ז -51)להלן א נט , שם
חוטא.52)במשנה. נאמר 53)במנחת קנאות ובמנחת

לבונה". עליו יתן ולא שמן עליו יצוק  "לא טו) ה , (במדבר

.ÁÔ˙54È˜‰Â55BÓˆÚ ÈÙa ÔÓM‰ ÏÚ ‰˜BÏ  »«¿ƒ¿ƒ∆««∆∆ƒ¿≈«¿
dÓˆÚ ÈÙa ‰Bl‰ ÏÚÂ56Ô˙ .57ÔÓL Ba LiL ÈÏk ¿««¿»ƒ¿≈«¿»»«¿ƒ∆≈∆∆

‰BÏ B‡58ÏÒt ‡ÏÂ ,BÚ BÈ‡  ‰Èab ÏÚ59˙ÁÓ . ¿»««∆»≈≈¿…»«ƒ¿«
ÔÓL Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ÛÈÒBÓ  ÔÈzÁ‰Â CepÁ60BÓk , ƒ¿«¬ƒƒƒ¿»««≈∆∆∆¿

‡a˙iL61. ∆ƒ¿»≈

חוטא.54) מנחת על או קנאות מנחת על ולבונה שמן
נתן 55) אבל ההקרבה, על אלא לוקה אינו כי  רבינו, דעת

המצוות' ב 'ספר הוא וכן לוקה. אינו הקריב  לאֿתעשה ולא
בלאֿתעשה  עוד שם וראה סוטה. במנחת שמן לענין קד,

וקה. ה'תוספות'56)קב ֿקג, וכתבו ב . נט , מנחות משנה,
במנחה, שמן נתן אם כי  רבינוֿתם בשם יכול) ד"ה ס . (שם
המוקדשין  פסולי  מהל' פי "א ולהלן שם, (משנה שנפסלה
מצינו  שכן עליה, שנתן הלבונה על חייב  אינו שוב  – ה"י )
(להלן  לוקה אינו פסולה מנחה שהמחמץ  מחמץ  לענין גם

משנהֿלמלך. ועי ' שם.57)הי "ח ). בפירוש 58)משנה,
(ונראה  שם). ברש"י  (וכן שמן רק  רבינו הזכיר שם, המשנה
לא  כלי  גבי  על כלי  "נתן אמרו: שבמשנה מפני  כן שפירשו
פסולי בהל' (ראה פסול שייך לא בלבונה ואילו פסלה",
גם  הזכיר עובר" "אינו גם שכתב  כאן אבל שם). המוקדשין,

שם). במשנה, הגרע "א' ב 'תוספות וראה שם 59)לבונה,
רוצהֿלומר, פסלה". לא כלי  גבי  על כלי  "נתן במשנה:
בו  שיש הכלי  על לבונה) (או שמן בו שיש כלי  שיתן
אנו  ואין פסלה, "לא המשנה: בפירוש רבנו וכתב  המנחה.
לפי שמן, עליה יתן לא שאמר מה על עבר כבר אומרים
בשמן". הקמח  או הסולת יבלול שלא לשם שהכוונה
רבינו  למד – פסלה" "לא אמרו שם שבמשנה ואף ֿעלֿפי 
בגופה  "עליה א: ס , שם בגמרא שאמרו ממה עובר" ש"אינו
"עליה", כתוב  בלבונה גם והרי  מדבר", הכתוב  מנחה  של
שהמכוון  ועלֿכרחנו למעלה). (ראה פסול שייך לא ושם
ב 'תוספות  (וראה בשמן והואֿהדין מלאו, גם לפטרו

שם). יותר 60)הגרע "א' אלו במנחות אין כי  אף  כלומר,
מביא  אינו אחד ולעשרון ה"ה), למעלה (ראה אחד מעשרון
המנחות  שתי  באלו – ה"ז) (למעלה שמן של אחד לוג אלא
יד) ו, (ויקרא שכתוב  כמו שמן, עוד אחרֿכך עליהן מוסיף 

מורבכת". תעשה בשמן מחבת ה"ב ,61)"על פי "ג להלן
עיי "ש.

.Ë˙BÁn‰ Ïk62ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙Bw‰63˙BˆÓ˜64, »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»
ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Blk ıÓw‰ ÈË˜Óe65ÏÎ‡ ‡M‰Â , «¿ƒ«…∆À««≈«ƒ¿≈«¿«¿»∆¡»

ÌÈ‰kÏ66‰p‰k ÈÎÊ ˙ÁnÓ ıeÁ ;67dÈ‡L , «…¬ƒƒƒ¿«ƒ¿≈¿À»∆≈»
dlk d˙B‡ ÔÈÈË˜Ó ‡l‡ ,˙ˆÓ˜68ÏÎÂ :Ó‡pL , ƒ¿∆∆∆»«¿ƒƒ»À»∆∆¡«¿»

ÓB‚Â Ô‰k ˙ÁÓ69CepÁ ˙ÁnL ,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ¿«…≈¿≈»»«¿»∆ƒ¿«ƒ
‡ËBÁ ˙ÁÓ ‡È‰L Ô‰ÎÂ ÔÈzÁ‰Â70˙ÁÓ B‡ ¿«¬ƒƒ¿…≈∆≈ƒƒ¿«≈ƒ¿«

‰„71ÔÈ‡Â ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ˙BÙO Ôlk  ¿»»À»ƒ¿»««≈«ƒ¿≈«¿≈»
.˙BˆÓ˜ƒ¿»

ב .62) עב , מנחות ולחם 63)משנה, הלחם שתי  למעט  בא
ה"ג. למעלה ראה אצל 64)הפנים, בתורה מפורש שכן

קומצין". "כיצד הי "ג פי "ג להלן וראה הנ"ל, המנחות
הנ"ל.65) המנחות בכל בתורה מפורש זה משנה,66)גם

והמנחות  מנחות, חמש אצל בתורה מפורש זה ודבר שם.
וכו', חוטא מנחת כגון בתורה, זה פורש לא אצלם אשר
"וזאת  זֿט ) ו, (ויקרא שנאמר ממה שם) (בגמרא נלמדו
ממנה  והנותרת וכו' בקומצו ממנו והרים וכו', המנחה תורת
שם). (רש"י  המנחות לכל אחת שתורה ובניו", אהרן יאכלו

ה"י .67) להלן ראה נאכלת, – הכהנים מן נקבות מנחת אבל
ב .68) עד, שם תאכל".69)משנה, לא תהיה "כליל
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האומר 70) שמעון כרבי  ולא ב . עב , שם במשנה כתנאֿקמא
נקמצת. כהנים של חוטא מנחת ב .71)כי  עג, שם

.È˙‰k‰72,Ï‡OÈ ˙ÁÓk ˙ˆÓ˜ d˙ÁÓ  «…∆∆ƒ¿»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÔÈÏÎ‡ ‰ÈÈLe73. ¿»∆»∆¡»ƒ

ובין 72) פנויה בין כהן בת והיינו במשנה. - א כג, סוטה
ישראל  לבת או לכהן נשואה כהן בת אבל לישראל. נשואה
להלן  ראה נאכלים, מנחותיהן שיירי  אין לכהן, הנשואה

"וכל 73)הי "ב . שנאמר ממה כן למדו בגמרא ב . כג, שם
כהנת". ולא "כהן – תאכל" לא תהיה כליל כהן מנחת

.‡È˙B„ÏÂ74È‰Â eÚ˙pL ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¿»∆ƒ¿»¿«¬≈»∆»≈∆»≈
˙ÏÎ‡ dÈ‡Â ,Ï‡OÈ ˙ÁÓk ˙ˆÓ˜ Ì˙ÁÓƒ¿»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈¿≈»∆¡∆∆

ÌÈ‰k ˙ÁÓk75?ÌÈOBÚ „ˆÈk .76ÈÙa ˜ ıÓw‰ ¿ƒ¿«…¬ƒ≈«ƒ«…∆»≈ƒ¿≈
ÔÈÊt˙Ó ÌÈÈL‰Â ,BÓˆÚ77ÔLc‰ ˙Èa ÏÚ78. «¿¿«¿»ƒƒ¿«¿ƒ«≈«∆∆

ישראל.74) ושל כהן במשנה:75)של - ב  צט , ביבמות
ספק  כהן, ספק  והוא שנתערב , זה על =) עליו "ונותנים
ק .) (שם ובגמרא ישראלים". וחומרי  כהנים חומרי  ישראל)
כמנחת  נקמצת למנחתם, פפא רב  אמר הלכתא, "למאי 

כהנים". כמנחת נאכלת ואינה -76)ישראל, א ק , שם
שמעון. ברבי  אלעזר כרבי  הסוברים ואינם 77)וכרבנן

להקטירו  ואסור ישראל, הוא שמא המזבח , גבי  על קרבים
בבל  הוא הרי  לאישים שממנו ש"כל המזבח , גבי  על

שם). (סוטה, ר'78)תקטירו" ד"ה (שם רש"י  לדעת
מקום  למטה הוא הזה הדשן בית שמעון) ב "ר אלעזר
כבש  של במזרחו והיינו והנוצה, הדשן תרומת שם שנותנין
ומוספין  תמידין מהל' פ "ב  ולהלן הכ"א, פ "ו למעלה (ראה
בית  והשירים) ד"ה (שם ה'תוספות' לדעת אבל הי "ב ).
שבעזרה  קדשים קדשי  פסולי  שריפת מקום הוא הזה הדשן

ה"ג). פ "ז למעלה (ראה

.ÈÌÈ‰ÎÏ ˙B‡eOp‰ Ïk79˙ÈÏ‡OÈ ÔÈa ˙‰k ÔÈa , »«¿¿…¬ƒ≈…∆∆≈ƒ¿¿≈ƒ
ÏÚa‰ ˜ÏÁ ÈtÓ ,ÌÈÏÎ‡ Ô‰È˙BÁÓ ÈÈL ÔÈ‡ 80 ≈¿»≈ƒ¿≈∆∆¡»ƒƒ¿≈≈∆«««

ÏÎB‡ BÈ‡L81ÌÈM‡Ï dlk dÈ‡Â ,82˜ÏÁ ÈtÓ , ∆≈≈¿≈»À»»ƒƒƒ¿≈≈∆
‰M‡‰83ÌÈÈM‰Â ,BÓˆÚÏ ˜ ıÓw‰ ‡l‡ ; »ƒ»∆»«…∆»≈¿«¿¿«¿»ƒ

ÔLc‰ ˙Èa ÏÚ ÔÈft˙Ó84ÌB˜Ó ÏÎa ‰ˆÈÓw‰ . ƒ¿«¿ƒ«≈«∆∆«¿ƒ»¿»»
‰ÊÚa85‰Lk  ÏÎÈ‰a ıÓ˜ Ì‡Â .86. »¬»»¿ƒ»««≈»¿≈»

א.79) כג, סוטה וברייתא, מקריבה 80)משנה שהוא
נאכלת. אינה כהן ומנחת שם). (רש"י  בכת"י81)משלו

ב 'קרית  נראה וכן אוכל", "שאינו המלים חסרות אברבנאל,
ואין 83)למזבח .82)ספר'. באה, היא לכפרתה שהרי 

קמיצה  בלא כליל קריבין כהן ובת כהן) לא =) זר מנחת
שם). ברבי84)(רש"י , אלעזר כרבי  הסוברים כרבנן

רש"י מחלוקת הי "א למעלה וראה כג.). (שם שמעון
סוטה  ברש"י  (ראה זה. דשן בית מקום בקביעת ו'תוספות'
הי "דֿטו). סוטה מהל' פ "ד וראה שריפה, שזוהי  כ.

סג.).85) זבחים (משנה, צפון טעונה מימרא 86)ואינה
א. ח , ומנחות שם, בזבחים אלעזר, רבי  של

.‚ÈÈÏÎa ‰ÁÓ ÔÈLÈc˜Ó87Ú˜˜ Èab ÏÚL88, «¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆««≈«¿«
Ú˜˜ Èab ÏÚL ÈÏkÓ ÔÈˆÓB˜Â89ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡Â ; ¿¿ƒƒ¿ƒ∆««≈«¿«¿≈«¿ƒƒ

Ú˜˜ Èab ÏÚL ÈÏÎa ıÓw‰90ezÈ È˙ÓÈ‡Óe . «…∆ƒ¿ƒ∆««≈«¿«≈≈»«À¿
ıÓw‰ a e‡‰ ˙ÈviMÓ ?‰ÏÈÎ‡a ÌÈÈL‰91. «¿»ƒ«¬ƒ»ƒ∆«ƒ»¿…«…∆

בכלי87) המנחה את מקדשין כי  הי "ב , פי "ג להלן ראה
בפה  הקדישוה שהרי  ועומדת, קדושה המנחה כי  ואף  שרת.
הגוף , קדושת ואינה דמים, קדושת אלא אינה פה קדושת  –
נפדית, – נטמאת ואם ובלינה, יום בטבול נפסלת  ואינה
יום  בטבול ונפסלת הגוף  קדושת קידשה – בכלי  קדשה

ב . יד, סוטה רש"י  ראה פדיון, לה ואין כלומר,88)ובלינה
כהן, של בידו יהיה שהכלי  צורך ואין קרקע , ע "ג אפילו
מנחה  מקדשין וכו' לי  פשיטא רבא, "אמר ב : ז, מנחות ראה
"שמסדר  בזיכין", בסידור מצינו שכן קרקע , שע "ג בכלי 
שעל  השולחן על קומץ , שהן ובזיכין שיריים, שהוא הלחם
מביתו  כשמביאה דמנחה דומיא דהיינו הקרקע , גבי 

שם). (רש"י , והשיריים" הקומץ  יחד ז,89)דמעורבין שם
מיניה  "בעו ב : ז, גביא. שעל בכלי  לקמוץ  מהו ששת, מרב 

קרקע , שע "ג מכלי  קומץ  לי  פשיטא רבא, אמר וכו' קרקע 
גבי על שהיה השולחן (מעל בזיכין" בסילוק  מצינו שכן
המנחה, את שמתיר כקומץ  הלחם את מתירין ובזיכין קרקע ,
דכתיב  אזכרה, מיקרו נמי  ובזיכין אזכרה, מיקרי  דקומץ 
שיריים  מתיר דקומץ  לאזכרה, ללחם והיתה ז) כד, (ויקרא
מאשי וכו' המנחה מן והנותרת ג) ב , (שם דכתיב  לאכול,

שם). רש"י , – "נותן 90)ה' כי  הי "ב , פי "ג להלן ראה
אותו  מקדישין ואין שרת". בכלי  ומקדשו שרת בכלי  הקומץ 
קידוש  רבא, "בעא ב : ז, מנחות ראה קרקע , גב  שעל בכלי 
הדר  לה. ילפינן מדם או לה ילפינן ממנחה מאי , קומץ 
(שם  שנאמר הדם, מקבלת כלומר, לה", ילפינן מדם פשטה,
כהנים' ב 'תורת ואמרינן אהרן", בני  "והקריבו ה) א,
הדם  קבלת זו ה"ד) פ "ד דנדבה דיבורא ויקרא, ('סיפרא'
קבלת  מה שם). (רש"י , הדם קבלת נגד קומץ  וקידוש וכו'
הקומץ  קידוש אף  קרקע , גבי  על ולא כהן עלֿידי  בכלי  הדם

קרקע . גבי  שעל בכלי  ולא כהן, עלֿידי  כרבי91)בכלי 
רבי של טעמו שם מסביר יהודא ורב  ב . כו, מנחות יוחנן,
הארץ  קיטור עלה "והנה כח ) יט , (בראשית שנאמר יוחנן,
האור  שתצית עד קיטור מעלה כבשן ואין הכבשן", כקיטור
קיטור. צריך הילכך "והקטיר", נאמר כן גם ובקומץ  ברובו,
היינו  קומץ , של רובו כי  ה"א, פ "ב  יומא ב 'ירושלמי ' וראה

ופרידה. פרידה כל של רובה

.„È˙BÁn‰ Ïk92‰vÓ  ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙Bw‰93. »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈««»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‰k‰ ÔÈÏÎB‡L ˙BÁn‰ ÈÈL ÔÎÂ¿≈¿»≈«¿»∆¿ƒ«…¬ƒ««ƒ∆≈

ÏÎ‡Ó ÏÎa ÔÏÎ‡Ï ÔÈzÓ94L„e95ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡  À»ƒ¿»¿»¿»«¬»ƒ¿«≈¿ƒ
elÙ‡  Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï :Ó‡pL ;ıÓÁ Ô˙B‡»»≈∆∆¡«…≈»∆»≈∆¿»¬ƒ

eˆÈÓÁÈ ‡Ï Ì˜ÏÁ96‰˜BÏ  ‰ÈÈL ıÈÓÁ‰ Ì‡Â .97. ∆¿»…«¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»∆»∆
ınÁÓ‰ Á‡ ınÁÓ‰Â98iÁ 99Ïk ÏÚ ÔÈ˜BÏÂ . ¿«¿«≈«««¿«≈«»¿ƒ«»

daL ‰iOÚÂ ‰iOÚ100. ¬ƒ»«¬ƒ»∆»

במשנה.92) - ב  נב , הקריבות 93)מנחות המנחות כלומר,
המנחות  אבל חמץ , ולא מצה כולן באות המזבח , גבי  על
כמו  מצה, הבאות מהן יש המזבח , גבי  על קריבות שאינן
ה"ו). ומוספין תמידין מהל' פ "ה להלן (ראה הפנים לחם
שבתודה, והחמץ  הלחם שתי  כמו חמץ , הבאות מהן ויש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



ריי                 
         

שם. במשנה למעלה 94)ראה וראה א. סג, זבחים משנה,
ה"י . דבש 95)פ "י  אסרה ולא א. נח , ומנחות ב . יד, סוטה

אבל  ה"א), מזבח  איסורי  מהל' פ "ה (ראה בהקטרה אלא
תורה  אמרה והרי  תורה. אסרה לא הנאכלים בשיריים
כדרך  לגדולה, והיינו למשחה", נתתים "לך ח ) יח , (במדבר

טו.). (סוטה אוכלים ריש 96)שהמלכים של מימרא
ועוד. א. נה, ומנחות שם, סוטה שם,97)לקיש, מנחות

שנאמר  בלאֿתעשה, עובר שיריה החמיצו "ואם במשנה:
תעשה  לא לה' תקריבו אשר המנחה כל יא) ב , (ויקרא
כי שם, לקיש ריש ואמר הקומץ , על נאמר זה ופסוק  חמץ ",
חמץ  תאפה "לא י ) ו, (שם שנאמר ממה למדו השיריים על
שם  ונראה חמץ ". תאפה לא חלקם "אפילו – חלקם"
המצוות' ב 'ספר וראה מלקות, כך על חייבים כי  במשנה

קכד. אחר 98)לאֿתעשה ובא בחימוץ  האחד לש אם כגון
בתוספתא 99)ואפאה. הוא וכן ועוד. - ב  נו, מנחות

הי "ח . להלן וראה פ "ג. א 100)בכורות נה, מנחות
צו  ופ ' ה"ג, פי "ב  דנדבה דיבורא ויקרא, ו'סיפרא' –במשנה,

הט "ו. להלן וראה ה"א, פ "ג

.ÂË?„ˆÈk101ıÓÁ dLÏ102ıÓÁ dÎÚ B‡ ,103B‡ , ≈«»»»≈¬»»»≈
ıÓÁ dÙh˜104‡Ï :Ó‡pL .‰˜BÏ  ıÓÁ d‡Ù‡ B‡ , ƒ¿»»≈¬»»»≈∆∆∆¡«…

Ïk ÏÚ iÁÏ  ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï :Ó‡Â ,ıÓÁ ‰OÚ≈̇»∆»≈¿∆¡«…≈»∆»≈¿«≈«»
daL È„ÈÁÈ ‰OÚÓ105ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ıÓÁ dOÚ . «¬∆¿ƒƒ∆»»»»≈ƒ¿ƒ»¿«

Ô‰Ó ‰OÚÓ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ 106. ∆«»«¬∆≈∆

חייב .101) ועשייה עשיה איזו על שם 102)כלומר,
אפייתה". ועל עריכתה ועל לישתה על "וחייב  במשנה:

(רבינו,103) בידים" בו ועוסקין אותה שעורכין הוא "עריכה
ציור 104)שם). הוא "וקיטוף  בברייתא. - ב  נה, שם

פניה  "שמחליק  מפרש שם ורש"י  המשנה). (פירוש החלות"
רבינו  שמדברי  ה"כ, ומצה חמץ  מהל' פ "ה וראה  במים",

רש"י . כפירוש נראה תאפה 105)שם "לא שם: בברייתא
חייב  יהא לא יכול חמץ , תעשה לא שנאמר לפי  וכו' חמץ 
בכלל  אפיה תאפה, לא תלמודֿלומר כולם, על אחת אלא
שהיא  מיוחדת אפייה מה אליה, להקיש יצאת למה היתה,
וחייבין  רש"י ), – עצמו בפני  חשוב  מעשה =) יחידי  מעשה
וכל  ועריכתה, לישתה אביא אני  אף  עצמה, בפני  עליה
יחידי מעשה שהוא קיטוף , לאתויי  שבה, יחידי  מעשה

עצמה". בפני  עליה פ "ז:106)וחייבין מנחות תוספתא
בל  משום דברים, ד' משום עובר שיריה את החמיץ  "ואם
ובל  ביכורים') 'מנחת – כצ "ל (תערך, תירק  ובל תלוש

כאן. המוריה' ב 'הר וראה וכו'". תאפה ובל תקטוף 

.ÊËBÏ LÈÂ CÏ‰Â ‰qÚ‰ Èab ÏÚ B‡O ÁÈp‰ƒƒ«¿««≈»ƒ»¿»«¿»«
‰˜BÏ  ‰ÈÏ‡Ó ‰ˆnÁ˙Â107‡e‰ B‡O‰ ˙Áp‰L ; ¿ƒ¿«¿»≈≈∆»∆∆«»««¿

‰OÚn‰108. ««¬∆

עיסה 107) ע "ג שאור הניח  אמי , רבי  "אמר ב : נו, מנחות
כמעשה  וכו' עליה חייב  מאליה ונתחמצה לו וישב  והלך
היכי כי  בעלמא, בהנחה חייב  הכא כלומר, שבת", של צלי 
בו  שהיפך גמור צלי  מעשה בו היה אם בשבת דמחייב 

שם). צורך 108)(רש"י , אין העיסה את לחמץ  כדי  כלומר,
במניח  אבל השאור, את עליו להניח  אלא אחר דבר בשום

בשבת, מבשל משום חייב  אינו בשבת, גחלים גבי  על בשר
מתבשל, אינו בלבד, ההנחה שעלֿידי  בו, היפך אם אלא

ורש"י . גמרא שם ראה

.ÊÈÌÈÈM‰ Ïaz109Áˆ˜a110ÏÎa B‡ ÔÈÓLÓLa B‡ ƒ≈«¿»ƒ¿∆«¿À¿¿ƒ¿»
‰vÓ .‰Lk  ÌÈÓLe ÔÈÏz ÈÈÓ111‡l‡ ,‡È‰ ƒ≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈»«»ƒ∆»
˙Ïa˙Ó ‰vÓ ˙‡˜pL112. ∆ƒ¿≈«»¿À∆∆

או 109) בקצח  "תיבלה בברייתא: - ב  כג, מנחות
אלא  היא מצה כשרה, תבלין מיני  ובכל בשומשומין
פ "י ): (זבחים בתוספתא וכן מתובלת", מצה שנקראת
וכו'". חולין תבלי  לתוכן ולתת וכו' הכהנים רשאין "וכולן
לרבינו  לו נראה נקיבה) (מלשון "תיבלה" הברייתא ומלשון
שאם  הקומץ  על ולא השיריים כלומר, המנחה. על מדובר כי 
א  ו, במנחות כמפורש ופסול יתר הוא הרי  בתבלין מתבלו
מדובר  ששם (ואף ֿעלֿפי  כסף ֿמשנה). (ראה במשנה -
אחרֿכך). גם פוסל שיתר רבינו סובר – הקמיצה בשעת

עזרא,110) (אבן שחור" והוא ממנו, ודק  כמון, כמין "הוא
כה). כח , חמץ 111)ישעיה מהל' פ "ה רבינו כתב  כן

וכיוצא  והקצף  והשומשמין התבלין ליתן "מותר ה"כ: ומצה
ודלא  חימוץ . של חשש כאן ואין כלומר, הבצק ", לתוך בהן
לאחר  אלא התיבול את להתיר אין כי  כאן שכתב  כהראב "ד
גם  וראה חימוץ , משום אסור לישה בעודה אבל האפיה,

שם. ומצה, חמץ  מהל' פ "ו בברייתא,112)בדבריו הוא כן
ראשון  בליל ראשון בכזית במצה יוצאים שאין והכוונה שם.
כמו  תיבלה), ד"ה שם מנחות ב 'תוספות' (וראה פסח  של
שהיא  לפי  ה"ה, ומצה חמץ  מהל' פ "ו משנה' ה'מגיד שכתב 
בפסחים  כהתוספתא ודלא עוני . לחם ואינה עשירה מצה

מתובלת. במצה שיוצאין פ "ב 

.ÁÈınÁÓ‰113‰ÏeÒt ‰ÁÓ114:Ó‡pL ;eËt  «¿«≈ƒ¿»¿»»∆∆¡«
‰Lk‰  ıÓÁ ‰OÚ˙ ‡Ï ÈÈÏ eÈ˜z L‡¬∆«¿ƒ«»…≈»∆»≈«¿≈»

ÌM‰Ï115‰ÏeÒt‰ ‡Ï ,116‰Lk ‡È‰Lk dˆnÁ . ¿«≈…«¿»ƒ¿»¿∆ƒ¿≈»
ıeÁÏ ˙‡ˆÈÂ117‰ÏÒÙpL Á‡ dˆnÁÂ ÊÁÂ , ¿»»«¿»«¿ƒ¿»««∆ƒ¿¿»

‰˜BÏ BÈ‡  d˙‡ÈˆÈa118ÁaÊÓ ÏL BL‡a dˆnÁ . ƒƒ»»≈∆ƒ¿»¿…∆ƒ¿≈«
BÊ ‰˜ Îe ,eÈ˜z L‡ :Ó‡pL ;‰˜BÏ BÈ‡ ≈∆∆∆¡«¬∆«¿ƒ¿»»¿»

‰Lk ‡È‰Â119. ¿ƒ¿≈»

א.113) נז, מנחות מהל'114)ברייתא, פי "א להלן ראה
במנחות. פסולים מיני  כל המוקדשין, הראויה 115)פסולי 

שגם 116)להקרבה. ואף ֿעלֿפי  להקרבה. ראויה שאינה
המחמץ  אחר המחמץ  חייב  זאת ובכל פסולה, חומצת מנחה
למעלה  (ראה במחמץ  היא הכתוב  גזירת – הי "ד) (למעלה
דילמא). או ד"ה שם מנחות רש"י  ועי ' הט "ו,

"בעי118)לעזרה.117) שם: במנחות השני . החימוץ  על
דיצאת  כיון מהו, וחימצה וחזר ויצאת חימצה פפא, רב 
עלה  מיחייב  לא לה מחמיץ  הדר וכי  ביוצא, לה איפסלה
פסול  דחימצה, כיון דילמא או מחמיץ . אחר מחמיץ  משום
משום  עלה מיחייב  לה, מחמיץ  הדר וכי  ביה, מהני  לא יוצא
אותו. מלקין אין ומספק  תיקו". מחמיץ , אחר מחמיץ 

מזבח 119) של בראשו חימצה מרי , רב  "בעי  שם: במנחות,
דילמא  או אקרבה, והא רחמנא אמר תקריבו אשר מהו,
פסק  כאן ואף  תיקו". דמי , מעשה כמחוסר הקטרה מחוסר
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בספק  הדבר שנשאר מאחר אותו, מלקין שאין רבינו
(כסף ֿמשנה).

.ËÈ‰˜BÏ  ÌÈt‰ ÌÁÏ ınÁÓ‰120Ïk :Ó‡pL ; «¿«≈∆∆«»ƒ∆∆∆¡«»
‰Án‰121;˙e˜ÏÓ da ÔÈ‡  ÌÈÎÒ ˙ÁÓ Ï‡ . «ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ≈»«¿

ınÁ˙zL Ì„˜ ‰ÏÒÙ È‰  ÌÈÓa dÏab Ì‡L122, ∆ƒƒ¿»¿«ƒ¬≈ƒ¿¿»…∆∆ƒ¿«≈
ÔÈÈa dÏab Ì‡Â123ÔÈ‡Â Ô‰ ˙Bt ÈÓ  ÌÈÎÒ ÏL ¿ƒƒ¿»¿«ƒ∆¿»ƒ≈≈≈¿≈

ÔÈˆÈÓÁÓ124. «¿ƒƒ

א.120) נז, מנחות בברייתא עקיבא, רבי  ולחם 121)כדעת
משנה' ה'כסף  והעיר ה"ג. למעלה ראה מנחה, בכלל הפנים
שם) (שם, שנאמר ממה עקיבא רבי  כן למד שם בגמרא כי 
המוריה' ב 'הר גם וראה בדבריו, עיי "ש תקריבו", "אשר

ואם 122)כאן. שמן, אלא באה אינה נסכים מנחת שהרי 
הי "ח ). (למעלה שפטור פסולה, מנחה כמחמץ  הוא הרי  כן
"מנחת  הסובר הגלילי  יוסי  כרבי  ולא שם, עקיבא רבי  וכדעת

כשירה". – במים שגבלה רומי123)נסכים בדפוס 
ועי ' רוקח '. 'מעשה הביא וכן "בשמן". וויניציאה:
או"ח  חלק  קמא, מהדורא ביהודה' 'נודע  בשאלותֿותשובות

כב . ה"ד.124)סי ' ומצה חמץ  מהל' פ "ה ראה

.Î˙BÁÓ ÏL ÌÈhÁ‰125Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ ÔÈ‡126‡nL , «ƒƒ∆¿»≈¿ƒ»∆»
ÔÈÊÈÊ Ïk‰ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ ıeÁa È‰L ;eˆÈÓÁÈ«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ»¿≈«…¿ƒƒ

ÔÓLÏ127eaˆ ÏL ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÓÚ‰ ˙ÁÓ Ï‡ . ¿»¿»¬»ƒ¿«»…∆ƒ¿ƒ∆ƒ
ÔÈnLÓe Ô‰ ÔÈÊÈÊ eav‰ È‰L ;d˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ ¿ƒ»∆¬≈«ƒ¿ƒƒ≈¿«¿ƒ

d˙B‡128. »

שמואל,125) אמר ירמיה בר רבה אמר זירא, רבי  דברי 
א. מ , א. לו, במים 126)בפסחים לשורן היא "לתיתה

סולתן  שתהא כדי  מורסנן להסיר במכתשת ולכותשן מעט ,
שם). (רש"י , הן,127)נקייה" שזריזין הכהנים, אבל

"וכולן  פ "י : זבחים תוספתא ראה המנחות, את לותתין
וכו'". ללותתן מנחות באכילתן לשנות כהנים רשאין

מנחת 128) דתניא העומר, ממנחת שנא "ומאי  בגמרא: שם
ומפרש  שאני ". ציבור אותה, וצוברין אותה לותתין העומר
וכל  הוא, ציבור קרבן העומר "מנחת ראשון: בלשון רש"י 
הכל  ולתיתה וכו' ביתֿדין עלֿפי  נעשין שלה עסקין

הוא". ובזריזין בביתֿדין

.‡ÎÔÈLBÙa ˙BLBl ˙BÙ‡p‰ ˙BÁn‰ Ïk129, »«¿»«∆¡ƒ¿¿ƒ
Ô˙iÙ‡Â Ô˙LÈÏÂ ÏÈ‡B‰ ;eˆÈÓÁÈ ‡lL ÔnLÓe¿«¿»∆…«¿ƒƒ¿ƒ»»«¬ƒ»»

‰ÊÚa ÌÈÙa130.Ô‰ ÔÈÊÈÊ ÌÈt ÈL‡ , ƒ¿ƒ»¬»»«¿≈¿ƒ¿ƒƒ≈

('תפארת 129) לפת" יפה "וכך א. נה, מנחות משנה,
מ "ב ). פ "ה שם ורוצה 130)ישראל' הכ"ג, להלן ראה

חמץ  בהל' (ראה העיסה מחמיצין הפושרין כי  אף  לומר:
בעזרה, בפנים ואפייתן ולישתן הואיל הי "א), שם ומצה

יחמיץ . שלא ושומרים הן, זריזין פנים אנשי 

.ÎÔÈÙB‡ ÌL ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈÏMnL ÌB˜ne«»∆¿«¿ƒ»¿≈»»ƒ»ƒ
ÌL eÏMÈ L‡ ÌB˜n‰ ‰Ê :Ó‡pL ;˙BÁn‰ ˙‡∆«¿»∆∆¡«∆«»¬∆¿«¿»
˙‡ eÙ‡È L‡ ,˙‡hÁ‰ ˙‡Â ÌL‡‰ ˙‡ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ∆»»»¿∆««»¬∆…∆

ÓB‚Â ‰Án‰131. «ƒ¿»¿≈

שם 131) ה'תוספות' וכפירוש א. צו, במנחות וגמרא משנה
כאן. משנה' ו'לחם משנה' 'כסף  וראה שאלו, ד"ה

.‚Î˙BÁn‰ Ïk132,ıeÁa Ô˙„˜‰Â Ô˙ÈÁË  »«¿»¿ƒ»»¿«¿»»»«
ÌÈÙa Ô˙iÙ‡Â Ô˙ÎÈÚÂ Ô˙LÈÏÂ133Ô‰ÈOÚÓ ÏÎÂ . ¿ƒ»»«¬ƒ»»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿»«¬≈∆

‰ˆÈÓw‰ ˙ÈÏ e‡BiL „Ú ,Êa ÌÈLk134˙ÁÓe . ¿≈ƒ¿»«∆»¿≈«¿ƒ»«¬«
˙M‰ ÈÏkÓ Ì‰ÈzLe ,‰ÊÚa eÈ‰ ˙LÁÓe«¿∆∆»»¬»»¿≈∆ƒ¿≈«»≈

ÔÈLc˜Óe135‰È‰ ˙ÎzÓ ÏL Lc˜Ó ÏL ep˙Â .136. ¿«¿ƒ¿«∆ƒ¿»∆«∆∆»»

רוקח ')132) (ב 'מעשה מג"ע  ודפוס  וויניציאה רומי  בדפוס 
אבל  חדשים. דפוסים בכמה גם הוא וכן המנחות", "כל
ולחם  הלחם שתי  שהרי  הנכונה, היא שלפנינו הנוסחא
בחוץ  ועריכתן ולישתן ה"ג) (למעלה מנחה קרויים הפנים
ואםֿכן  ה"ז), שם ופ "ח  ה"ז, ומוספין תמידין מהל' (פ "ה

(כסף ֿמשנה). המנחות" "כל כאן בעזרה,133)אין
=) בנפה המניף  פועלת היא והרקדה פי "א. מנחות תוספתא

בנפה). הקמח  מנחות 134)העברת הוא וכן שם. תוספתא
א. לו, ופסחים ב . יח , א. אפיה 135)ט , דבעינן "דכיון

כלי היו בתורה הנזכרים ומרחשת מחבת אםֿכן בפנים,
המקדש  כלי  מהל' (פ "א למעלה כדילפינן ומקדשים שרת,
א. ג, מנחות וראה ספר'). ('קרית מקדשין שרת דכלי  הי "ט )

א. וסג, א. מקדש,136)נא, של "תנור ב : צה, זבחים
דכיון  וכו' דחרס  "נעביד אמרו: - א צו, ושם היה". מתכת
וקדושתן  בתנור דאפייתן הפנים ולחם הלחם שתי  דאיכא
עבדינן". לא דחרס  שרת וכלי  שרת, כלי  ליה הוה בתנור,
לפי שרת, בכלי  נעשין שאין בתנור "וקדושתן רש"י : ופירש
צה:) (מנחות הלחם שתי  בפרק  כדאמרינן שמן, טעונין שאין
להו". מקדש דתנור בפנים, ואפייתן בחוץ  ועריכתן לישתן

ה'תשע"ט  שבט  כ' ש "ק יום 

    1 
ומעשה 1) נעשות, הן וכיצד המנחות, עשיית מצות בו מבאר

הקמיצה.

.‡‰eÓ‡‰ d˙ÂˆÓk ‰ÁÓ Ïk ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬»ƒ¿»¿ƒ¿»»»¬»
‰Bza2. «»

לה'2) מנחה קרבן תקריב  כי  "ונפש אֿז) ב , (ויקרא שנאמר
מרחשת", מנחת ואם וגו' קרבנך המחבת על מנחה ואם וגו'

המנחה". תורת "וזאת ז) ו, (שם המעשה להשלמת ואמר

.ÔBOÚ ‡ÈÓ ?ÏB„b Ô‰k ÈzÁ ˙iOÚ „ˆÈÎÂ¿≈«¬ƒ«¬ƒ≈…≈»≈ƒƒ»
ÌÏL3BLÈc˜Óe4;Lc˜naL ÔBOÚ ÈˆÁ e‰ˆBÁÂ , »≈«¿ƒ¿≈«¬ƒƒ»∆«ƒ¿»

˙Lc˜˙Ó dÈ‡  ÔÈÈˆÁ ‰˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆ƒ¿≈»¬»ƒ≈»ƒ¿«∆∆
ÔÈÈˆÁÏ5bÏ ˙LÏL dnÚ ‡ÈÓe .:Ó‡pL .ÔÓL ÔÈ «¬»ƒ≈ƒƒ»¿∆Àƒ∆∆∆∆¡«

.Ok‰ ÈkÒk ÔÓL dÏ ÛÈÒB‰Ï  ‰OÚz ÔÓMa«∆∆≈»∆¿ƒ»∆∆¿ƒ¿≈«∆∆
dËÏBÁÂ ,ÔÓMa ˙Ïq‰ ÏÏBe6ÔÈÁ˙Ba7ÏkÓ LÏÂ , ≈«…∆«∆∆¿¿»¿¿ƒ¿»ƒ»

˙BlÁ ‰OÚ ÌÈzL e‡ˆÓ .˙BlÁ LL ÔBOÚ ÈˆÁ8. ¬ƒƒ»≈«ƒ¿¿¿≈∆¿≈«

סולת.3) העשרון 4)של מדת לתוך הסולת נתינת ידי  על
נאמר 5)שבמקדש. "אילו שם: ובגמרא נ: שם משנה

שחרית  מביתו עשרון חצי  מביא אומר הייתי  מחצית מנחה
לומר  תלמוד ומקריב , ערבית מביתו עשרון חצי  ומקריב ,
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ריג                 
         

משלם  מחצה בערב , ומחציתה בבקר מחציתה יג) (שם,
מנחה) סלת האיפה עשירית שם שנאמר שלם (=מעשרון
ומקריב  וחוצהו, שלם עשרון מביא כיצד הא מקריב , הוא

הערביים". בין ומחצה בבקר, וכו'6)מחצה "כשנותנין
חליטה". אותו קורין הקמח  על "תעשה 7)הרותחים

ובפירוש  צרכה". כל ברותחין שנעשית מלמד מרבכת,
הספרא  דברי  על רבינו כתב  ג משנה ט  פרק  למנחות המשנה
עימה  שעושין שמן כל שיהא הוא הזה "והעניין הנ"ל:
יט  הלכה ט  פרק  ולמעלה כאן רבינו מדברי  אבל רותח .
הראב "ד  פירש וכן רותחים במים היא חליטה כי  נראה

שם. עשר 8)בספרא באות המנחות "כל עו. מנחות משנה
שתים  באות שהם גדול כהן וחביתי  הפנים מלחם חוץ  עשר,
שווה  בגזירה גדול כהן חביתי  נלמדו שם ובגמרא עשרה".
טו) ו, (ויקרא בחביתין נאמר הפנים: מלחם חוקה" - "חוקה
"מאשי ט ) כד, (שם הפנים בלחם ונאמר לה'" עולם "חק 
שנאמר  חלות, עשרה שתים הפנים בלחם מה עולם" חק  ה'
כהן  חביתי  אף  חלות", עשרה שתים אותה "ואפית ה) (שם,

חלות. עשרה שתים גדול

.‚˜lÁÓ ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .˙BOÚ eÈ‰ ˙Á‡ ˙Á‡Â¿««««»«¬¿≈«∆¿«≈
ÏÎÏ ˙ÈÚÈ ,Lc˜naL ˙ÈÚÈa ÔÈbÏ ‰LÏM‰«¿»Àƒ»¿ƒƒ∆«ƒ¿»¿ƒƒ¿»

‰ÏB˜ Ck Á‡Â ËÚÓ ‰lÁ‰ ‰ÙB‡Â ,‰lÁ9ÏÚ d˙B‡ «»¿∆««»¿«¿««»∆»«
˙Án‰10dÏMÓ BÈ‡Â .dlL ÔÓM‰ ˙ÈÚÈ ‡La ««¬«ƒ¿»¿ƒƒ«∆∆∆»¿≈¿«¿»

‰a‰11.‡Â ÏLa ÔÈa  ÈÈÙz :Ó‡pL , «¿≈∆∆¡«Àƒ≈≈»≈»»

בשמן.9) "על 10)מטגן יד) ו, (שם בהם נאמר שהרי 
נאמר  וגם בשמן, טיגון שצריכים הרי  תעשה", בשמן מחבת

בתנ  אפייה גם שצריך הרי  "תופיני ", כלומר,11)ור.(שם)
כך  אחר לטגנה שצריך "כיוון הרבה, אותה אופה אינו

במחבת".

.„ÌÈLÏ ‰lÁÂ ‰lÁ Ïk ˜ÏBÁ Ck Á‡Â¿««»≈»«»¿«»ƒ¿«ƒ
„Ó‡a12.Úa ÈˆÁ‰Â ˜aa ÈˆÁ‰ È˜iL È„k , ¿…∆¿≈∆«¿ƒ«≈ƒ«…∆¿«≈ƒ»∆∆

ÌÈLÏ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÙBÎÂ ÌÈÈˆÁ‰ Á˜BÏÂ¿≈««¬»ƒ¿≈»∆»≈∆ƒ¿«ƒ
ÌÈLÏ ‰ÏeÙk ‰˙È˙t Ïk ‡ˆnzL „Ú ,˙˙BÙe13. ≈«∆ƒ»≈»¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
˜aa ‰BÏ ıÓ˜ ÈˆÁ ÌÚ ÔÈÈˆÁ‰ È˜Óe14, «¿ƒ«¬»ƒƒ¬ƒ…∆¿»«…∆

.Úa  ‰BÏ ıÓ˜ ÈˆÁ ÌÚ ‡Lp‰ ÈˆÁ‰Â¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ¬ƒ…∆¿»»∆∆
CepÁ ˙ÁÓ ‰˙È‰ Ì‡Â15‡l‡ ,dˆBÁ BÈ‡  ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ≈»∆»

‰BÏ ıÓ˜ ÌÚ ˙Á‡k dlk dÈ˜Ó16Ô‰ÈzLe . «¿ƒ»À»¿««ƒ…∆¿»¿≈∆
.ÌÈM‡Ï ÏÈÏk»ƒ»ƒƒ

"בעא 12) פז: במנחות הוא וכן בכלי . ולא ביד כלומר,
במה  גדול כהן חביתי  חסדא מרב  חמא בר רמי  מיניה
וכי בכלי , דאי  דביד, פשיטא בכלי , או ביד לחלות, מחלקן
דבקללה  כיוון ויכניס , (=בעזרה), יכניס  (=משקולת) טורטני 
אורח  לאו כו), כו, שם - במשקל" לחמכם (והשיבו כתבי 

לא 13)ארעא". משיח  כהן "מנחת במשנה: עה: במנחות
לארבעה  מקפלה אינו רבה "אמר שם: ובגמרא מקפלה" היה

לשניים". מקפלה נב .14)אבל במנחות חכמים כדעת
בין  קומץ  וחצי  שחרית קומץ  חצי  אחד, קומץ  לה שמפריש

כהן,15)הערביים. כל כי  ד הלכה י "ב  פרק  למעלה ראה
חינוך. מנחת מקריב  בתחילה, לעבודה כן 16)כשיכנס 

מביא  אהרן "מה ו): הלכה ד פרק  צו (פרשת בספרא הוא

זה" לומר תלמוד חצאים, מביאים יהיו בניו אף  חצאים
למלך). (משנה

.‰ÔBOÚ ‡ÈÓ ?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ˙Ïq‰ ˙ÁÓƒ¿««…∆≈«»¿»«¬≈≈ƒƒ»
˙ÏÒ17˙BBOÚ ‰nk B‡ ,18B„ ÈÙk B‡ ,19ÔÓLÂ , …∆«»∆¿¿ƒƒ¿¿∆∆

dÏ Èe‡‰20Lc˜Ó ÏL ÔBOÚa „„BÓe .21Ô˙BÂ . »»»≈»ƒ»∆ƒ¿»¿≈
˙Ïq‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙B Ck Á‡Â ,ÈÏÎa ÔÓL22Á‡Â , ∆∆ƒ¿ƒ¿««»≈»»∆«…∆¿««

Ba ˙Ïq‰ ÏÏBe ˙Ïq‰ ÏÚ Á‡ ÔÓL Ô˙B Ck23, »≈∆∆«≈««…∆≈«…∆
ÔÓL dÎB˙Ï ˜ˆÂ ˙L ÈÏÎa d˙B Ck Á‡Â24. ¿««»¿»ƒ¿ƒ»≈¿»¿»∆∆

ÔÓL ÌÚ ÏeÏa‰ ÔÓM‰ ÌÚ ‰lÁz Ô˙pL ÔÓLÂ¿∆∆∆»«¿ƒ»ƒ«∆∆«»ƒ∆∆
d˙BÏ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ .ÔBOÚÏ ‚Ï Ïk‰  ˜ˆiL25. ∆»««……¿ƒ»¿≈»∆»¿»»

מהן 17) אחד כל אין המזבח  לגבי  הקריבות המנחות "כל
מעשרון". על 18)פחותה שמביא נסכים, במנחת כגון

שמן. לוגים שלושה ועליהם עשרונים שלושה הכבש
אחת 19) סולת (ומנחת ונדבה בנדר הבאות מנחות "חמש כי 

אלף  אפילו שירצה מה כל מהן ולנדור להתנדב  לו יש מהן),
עשרון.20)עשרון". לכל  שמן לוג מנחות 21)דהיינו

וחצי עשרון במקדש, היו יבש של מדות "שתי  במשנה: פז.
לכל  מודד היה שבו משמש היה מה עשרון וכו', עשרון

הנעשות 22)המנחות". המנחות "כל עד: במנחות משנה
המשנה  בפירוש ורבינו רש"י  - ומרחשת מחבת (=כגון בכלי 
שמן  ומתן ובלילה יציקה שמן, מתנות שלש(ה) טעונות שם)

לעשייתן". קודם "כיצד 23)בכלי  בברייתא: עה. שם
קודם  בכלי  שמן נותן רש"י ) - המנחות בכל (המדובר עושה
וכו'". ובוללה עליה שמן ונותן (לסולת) ונותנה לעשייתן

ובוללה 24) עליה שמן ונותן כו' שמן "נותן בברייתא: שם
יד: בסוטה שאמרו וממה וכו'". שמן עליה ונותן וכו'
עליה  ונותן שרת בכלי  ומקדשה שרת כלי  לתוך "ונותנה
בכלי אותה נותן היציקה שקודם נראה ולבונתה", שמנה

ונתן 25)שרת. שמן עליה "ויצק  א) ב , (ויקרא שנאמר
לבונה. קומץ  והיינו לבונה". עליה

.ÂÔÓM‰ Ô˙B ?„ˆÈk ˙LÁn‰Â ˙Án‰ ˙ÁÓƒ¿«««¬«¿««¿∆∆≈«≈«∆∆
Á‡ ÔÓL ˙Ïq‰ ÏÚ Ô˙BÂ ,˙Ïq‰ ÂÈÏÚ Ô˙BÂ ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈»»«…∆¿≈««…∆∆∆«≈

ÔÈLBÙa dLÏ Ck Á‡Â ,˙Ïq‰ ÏÏBe26‰ÙB‡Â ≈«…∆¿««»»»¿¿ƒ¿∆
„pL BÓk ˙LÁÓa B‡ ˙ÁÓa d˙B‡27˙˙BÙe , »¿«¬«¿«¿∆∆¿∆»«≈

ÌÈzt d˙B‡28˙L ÈÏÎa d˙BÂ29‡L ‰ÈÏÚ ˜ˆBÈÂ , »ƒƒ¿¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»
ÔÓM‰30d˙BÏ Ô˙BÂ ,31. «∆∆¿≈¿»»

ומשמרן 26) בפושרין נילושות המנחות "כל נה. שם משנה
יחמיצו". -27)שלא מחבת ואם מרחשת, - מרחשת אם

בכלי28)מחבת. הנעשות המנחות "כל עה. שם משנה
אותה  "פתות ו) ב , (שם במחבת שנאמר פתיתה". טעונות
בברייתא  שם ואמרו היא", מנחה שמן עליה ויצקת  פתים
תנור. מאפה אפילו לפתיתה", המנחות כל "לרבות

צריך 29) אבל שרת, בכלי  היה לא כאן שעד נראה לכאורה
שרת. כלי  הן ומרחשת מחבת הרי  נאמר 30)עיון, שכן

מנחות  וראה שמן". עליה ויצקת פתים אותה "פתות (שם)
פתיתה. אחר יוצק  כולם, שלדעת מנחות 31)עה. משנה

והמחבת  הסולת מנחת ולבונה, שמן טעונות "ואלו נט .
"ונפש  סולת, במנחת א) ב , (שם שנאמר משום והמרחשת",
שמן  עליה ויצק  קרבנו יהיה סלת לה' מנחה קרבן תקריב  כי 
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כל  לרבות "נפש" שם בגמרא ודרשו לבונה", עליה ונתן
נותן  סולת שבמנחת וכשם לבונה, שטעונה יחיד מנחת

ומרחשת. במחבת כן השמן, יציקת אחר הלבונה

.Ê‰ÙO dÏ LÈ ˙LÁÓ ?˙LÁÓÏ ˙ÁÓ ÔÈa ‰Ó32, «≈«¬«¿«¿∆∆«¿∆∆≈»»»
‰ÙO dÏ LÈ È‰L ,C ‰ÈÏÚ B˙B‡ ÔÈÙB‡L ˜ˆa‰Â¿«»≈∆ƒ»∆»«∆¬≈≈»»»
ÔÈÙB‡L ˜ˆa‰Â ,‰ÙO dÏ ÔÈ‡ ˙ÁÓe .‡ˆBÈ BÈ‡Â¿≈≈«¬«≈»»»¿«»≈∆ƒ

.Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,‰L˜ da B˙B‡»»∆¿≈∆…≈≈ƒ»ƒ»

"מרחשת 32) סג.) במנחות (במשנה חנינא ר' וכדברי  סביב .
קשין". ומעשיה צפה מחבת ורכין, רוחשין ומעשיה עמוקה
והעיסה  שפה לו שיש עמוק  כלי  "מרחשת כלומר,
ומעשיה  שאמר מה עניין הוא מאד, וניגר רך בה שמבשלים
קשה  העיסה תהיה ולפיכך שפה לו שאין כלי  ומחבת רכין,

קשין". מעשיה שאמר העניין וזה תגר, שלא כדי 

.Á‡È‰ ˙BlÁ Ì‡ ?„ˆÈk epz ‰Ù‡Ó ˙ÁÓ33 ƒ¿««¬≈«≈«ƒ«ƒ
ÏÏBa34˙˙BÙe ,‰ÙB‡Â ÔÈLBÙa LÏÂ ,ÔÓMa ˙Ïq‰35 ≈«…∆«∆∆¿»¿¿ƒ¿∆≈

da ÔÈ‡Â .d˙BÏ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,˙L ÈÏÎa Ô˙BÂ¿≈ƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»»¿≈»
ÔÓL ˙˜ÈˆÈ36ÔÓMa ˙ÏeÏa ˙vÓ ˙BlÁ :Ó‡pL ,37. ¿ƒ«∆∆∆∆¡«««…¿…«∆∆
˜È˜ Ì‡ÂÔÈLBÙa ˙Ïq‰ ˙‡ LÏ  ‡È‰ ÔÈ38ÁLBÓe ¿ƒ¿ƒƒƒ»∆«…∆¿¿ƒ≈«

ÌÈÁLÓ ˙BvÓ È˜È˜e :Ó‡pL ,ÔÓMa ÔÈ˜È˜‰ ˙‡∆»¿ƒƒ«∆∆∆∆¡«¿ƒ≈«¿Àƒ
Ì˙B‡ ÁLBÓ ‰iÙ‡ Á‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .ÔÓMa39. «»∆¿≈»∆ƒ∆««¬ƒ»≈«»

וגו'33) תנור מאפה וגו' תקריב  "וכי  ד) (שם, נאמר שכן
וגו'". מצות ורקיקי  וגו' מצות עד:34)חלות מנחות ראה

עה. ושם משיחה". ורקיקין בלילה טעונות "החלות במשנה:
ואין  משוחין רקיקין בלולין, רקיקין ואין בלולות "חלות

משוחות". המנחות 35)חלות "כל במשנה: עה. שם
(שם  מחבת במנחת שנאמר פתיתה", טעונות בכלי  הנעשות
היא", מנחה שמן, עליה ויצקת פתים אותה "פתות ו) ב ,
אפילו  לפתיתה", המנחות כל "לרבות שם בברייתא ואמרו

תנור. שמן.36)מאפה מיציקת מאפה מנחת שנתמעטה
בלילה.37) צריכה עשיית 38)לפיכך מתחיל בזה כלומר,

בלילה. בה אין כי  רבי39)המנחה, שאמר ממה נראה כן
הדין  הוא כן ואם האפייה, אחר בוללן חלות עה.) (שם
אחר  שמושחן - מושחן" "רקיקים הכל שלדברי  לרקיקין,

האפייה.

.ËÔBOÚ ÏÎÏ ÔÓL ‚Ï ‡ÈÓ ?ÔÁLBÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿»≈ƒ…∆∆¿»ƒ»
.‚laL ÔÓM‰ Ïk ‰ÏÎiL „Ú ÔÁLBÓe ÊBÁÂ ÔÁLBÓe¿»¿≈¿»«∆ƒ¿∆»«∆∆∆«…

.È˙BÈeÙ‡‰ el‡ ˙BÁÓ Úa‡ Ïk40Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Lk , »«¿«¿»≈»¬¿∆ƒ»
˙BlÁ OÚ ÔBOÚ Ïk ÔÈÙB‡ 41˙BlÁa ‰a Ì‡Â . ƒ»ƒ»∆∆«¿ƒƒ»¿«

‰Lk  qÁ B‡42Ô˙B‡ ÔÈ˙˙Bt „ˆÈÎÂ .43ÏÙBk ? ƒ≈¿≈»¿≈«¿ƒ»≈
ÏÈcÓe ,‰Úa‡Ï ÌÈM‰Â ,ÌÈLÏ ‰lÁ‰44Ì‡Â . ««»ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ¿«¿»»«¿ƒ¿ƒ

‰p‰k ÈÎÊ ÏL ‰Án‰ ‰˙È‰45ÏÈcÓ BÈ‡  »¿»«ƒ¿»∆ƒ¿≈¿À»≈«¿ƒ
˙˙BÙe46ÔlÎÂ .47ÌÈ˙ÈÊk ÔÈ˙È˙t48ÏÈc‚‰ Ì‡Â . ≈¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈLk  Ô˙B‡ ÔÈË˜‰ B‡ ÔÈ˙È˙t‰49. «¿ƒƒƒ¿ƒ»¿≈ƒ

רקיקין.40) תנור ומאפה חלות, תנור מאפה מרחשת, מחבת,
אותה  שמחלקים לפני  נאפית הייתה לא סולת מנחת אבל

חלות. בעשר צורך לה ואין שם 41)לכהנים, ובגמרא

מין  (=לכל עשר תודה לחמי  "מה תודה מלחמי  כן למדו
עשר". כאן אף  תודה 42)עשר), שהרי  נותן הדין וכן

ארבעים  בה נאמר לא - המנחות לכל למדו שממנה עצמה
למצוה. אלא מנחת 43)חלות אבל הללו, מנחות לארבע 

וזו  קמיצה, לפני  אלא פתיתה שאין פתיתה, בה אין סולת
סולת. בעודה החלה 44)נקמצה את מקפל כלומר,

מן  אחד החלקים ארבעת כל את (=מנתק ) ומבדיל לארבע ,
המזבח .45)השני . על כליל כולה אלא נקמצת, שאינה

כדין  דינן ונקמצת, שנאכלת הכהנים, מן נקבות מנחת אבל
גדול. כהן חביתי  מנחת ולעניין ישראל. כלומר,46)מנחת

אחד  הפתיתים את מבדיל אינו אבל לארבע ), (=כופל פותת
אחד  קופל כהנים "מנחת שם: במשנה הוא וכן השני , מן
בעי דלא משום מבדיל", ואינו לארבעה ושניים לשנים

ומבדיל.47)קמיצה. שפותתן אלו שם:48)אף  משנה
רחמנא  "אמר שם: רבינו ופירש כזיתים" פותתן "וכולן
פיתיה  ולא פתים אותה [בגמרא] ואמרו פתים, אותה פתות
פחות  יהו לא רק  בפתיתה, מפליג שאינו לומר רוצה פתיתין,

פתת 49)מכזית". ולא וכו' יצק  "לא יח . במנחות משנה
(שם  ובגמרא כשרה", וכו' מרובות פתים שפתתן או וכו'

מר  פתין "מאי  שכל יח :) (=באופן בפתיתין שריבה ובות,
אימא  ואיבעית כזית), משיעור פחותה ופתיתה פתיתה
שכל  באופן בפתיתין, (=שמיעט  ממש מרובות פתים לעולם

כזית)". משיעור יותר גדולה הייתה ופתיתה פתיתה

.‡ÈÏÏa ‡Ï50˙˙t ‡Ï ,51LÈb‰ ‡Ï ,52˙‡ ÁLÓ ‡Ï , …»«…»«…ƒƒ…»«∆
 ÔÈ˜È˜‰‰Lk53el‡‰ ÌÈc‰ Ïk eÓ‡ ‡Ï ; »¿ƒƒ¿≈»…∆∆¿»«¿»ƒ»≈

.d˙ÂˆÓ ‡È‰ CkL ,‰ÂˆÓÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿»»

השמן.50) עם הסולת שאפילו 51)את נראה רבינו מדברי 
אלא  פתת "לא שם רש"י  שכתב  ומה כשר. כלל פתת לא

קומץ . שיעור פתת שבקמיצתו היינו קמיצה" את 52)כדי 
מערבית. דרומית לקרן יצק 53)המנחה "לא שם: במשנה

ולא  וכו' הגיש לא הניף  ולא מלח  ולא פתת ולא בלל לא
שם  שאמרו משום יצק " "לא השמיט  ורבינו כשרה" משחן
אלא  פסול, - כן שאם כלל, יצק  שלא הכוונה שאין בגמרא,

זר". אלא כהן יצק  "לא

.È˙ÏÒ Ì„‡ ‡ÈÓ ?„ˆÈk ‰Án‰ ˙‡‰ „Ò≈∆¬»««ƒ¿»≈«≈ƒ»»…∆
ÏL B‡ ‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL ˙B˙Ï˜a B˙Èa CBzÓƒ≈ƒ¿»∆∆∆∆»»∆

˙L ÈÏÎÏ Èe‡ ‡e‰L ÈÏk ,˙BÎzÓ ÈÈÓ ‡L54. ¿»ƒ≈«»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ»≈
˙Ïq‰ ˙ÁÓ ‰˙È‰ Ì‡Â55˙L ÈÏÎÏ d˙B 56 ¿ƒ»¿»ƒ¿««…∆¿»ƒ¿ƒ»≈

˙L ÈÏÎa dLc˜Óe57˙BÁn‰ ÔÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»¿»ƒ«¿»
BÓk ˙˙BÙe ,Lc˜na ÌL d˙B‡ ‰ÙB‡  ˙BÙ‡p‰«∆¡∆»»«ƒ¿»≈¿
‰ÈÏÚ Ô˙BÂ .˙L ÈÏÎÏ ÔÈ˙È˙t‰ Ô˙BÂ ,e‡aL∆≈«¿¿≈«¿ƒƒƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»

Ô‰k Ïˆ‡ dÎÈÏBÓe d˙BÏe dÓL58dÎÈÏBÓ Ô‰k‰Â . «¿»¿»»ƒ»≈∆…≈¿«…≈ƒ»
ÁaÊn‰ Ïˆ‡59„‚k ˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc Ô˜a dLÈbÓe ≈∆«ƒ¿≈««ƒ»¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ¿∆∆

„ˆÏ d˙BÏ Ïk ˙‡ ˜lÒÓe .Bi„Â Ô˜ ÏL dcÁÀ»∆∆∆¿«¿«≈∆»¿»»¿«
„Á‡60:Ó‡pL ;dÓL ‰a˙pL ÌB˜nÓ ıÓB˜Â , ∆»¿≈ƒ»∆ƒ¿«»«¿»∆∆¡«

BLc˜Óe ˙L ÈÏÎÏ ıÓw‰ Ô˙BÂ .dÓMÓe dzÏqÓƒ»¿»ƒ«¿»¿≈«…∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿
˙L ÈÏÎa61BÈ‡  ÌÈÏk ÈLa B˜lÁL ıÓ˜Â . ƒ¿ƒ»≈¿…∆∆ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ≈

LB„˜62Lc˜Óe ÊBÁÂ ,63d˙BÏ Ïk ˙‡ ËwÏÓe . »¿≈¿«≈¿«≈∆»¿»»
ÁaÊn‰ ÏÚ e‰ÏÚÓe ÈÏkaL ıÓw‰ ÏÚ d˙BÂ¿¿»««…∆∆«¿ƒ«¬≈««ƒ¿≈«
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BÁÏBÓe64˙L ÈÏkÓ ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˙BÂ ,65Ì‡Â . ¿¿¿««≈»ƒƒƒ¿ƒ»≈¿ƒ
ıÓB˜ BÈ‡  ‡È‰ ÌÈ‰k ˙ÁÓ66ÁÏÓ Ô˙B ‡l‡ , ƒ¿«…¬ƒƒ≈≈∆»≈∆«

dlk ÏÚ67.ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ Ïk‰ CÈÏLÓe «À»«¿ƒ«…««≈»ƒƒ

ובקלתות 54) כסף  של "בקלתות אמרו: שם סוטה בגמרא
כלי דתניא וכו' שרת לכלי  הראויין בכלים וכו', זהב  של
למעלה  רבינו פסק  וכן פוסל" רבי  עץ  של שעשאן שרת
שרת  כלי  "וכל יח ): הלכה הבחירה בית מהלכות א (פרק 
עצים  של עשאן ואם לבד המתכת מן אלא אותן עושין אין

פסולין". זכוכית של או אבן או עצם של למעט 55)או
תנור. היציקה.56)מאפה לפני  הבלילה, לאחר והיינו

מקדשין,57) שרת כלי  שאין לפי  לקדשה, שמכווין היינו,
מדעת. בני58)אלא אל "והביאה ב ) ב , (ויקרא "דכתיב 
וגו'". המזבח ".59)אהרן אל והגישה ח ) (שם, דכתיב 

כדתנן 60) מנחה, בהדי  תקמוץ  דלא היכי  "כי  שם: ובגמרא
פסול". לבונה קורט  או מלח  גרגר או צרור בידו ועלה קמץ 

אף 61) דם - זימנא חדא קדשה הא לי , "למה שם: בגמרא
מק  הדר בהמה, בצוואר סכין דקדישתיה גב  ליה על דיש

שנא". לא נמי  הכא שרת, "איתמר 62)בכלי  ז: במנחות
ורבא  קדוש אינו אמר נחמן רב  כלים בשני  שחלקו קומץ 
מדעתו, בו חזר (=רבא מההיא רבא ביה הדר קדוש, אמר

קדוש)". שאינו נחמן, רב  לדעת על 63)והסכים כלומר,
דומה  זה [ואין למלך). (משנה אחד בכלי  ונתינתן עירובן ידי 
שכיוון  - שפסול ואספו", הבהמה מצוואר הדם ל"נשפך
נפסל, אינו לחצאין, שנתנו פי  על אף  שרת, לכלי  שנתנו
משיעור  פחות בזה כלים בשני  שנתקבל לדם הדין והוא
כולו  ומערב  חוזר כן שגם הזאה, משיעור פחות ובזה הזאה
קומץ  שאמרו ממה רבינו דברי  ומקור וכשר. אחד, בכלי 
ולא  דם) גבי  הלשון (וכן קדוש אינו - כלים בשני  שחלקו

פסול]. זה הרי  קרבן 64)אמרו: "וכל יג) ב , (שם שנאמר
ה  בפרק  למעלה וראה שם). (סוטה תמלח " במלח  מנחתך
היו  מקומות "בשלושה יג: הלכה מזבח  איסורי  מהלכות
מולחין  מזבח  של ובראשו וכו' המלח  בלשכת המלח , נותנין

וכו'". והלבונה "ומקטירו 65)הקומץ  טו.) (שם בגמרא
בכלי מעלהו אימא אלא ליה? מקטיר שרת בכלי  שרת, בכלי 

להקטירו". שאינה 66)שרת כהונה זכרי  ממנחת "חוץ 
כהן  מנחת וכל שנאמר כולה, אותה מקטירין אלא נקמצת

תהיה". איסורי67)כליל מהלכות ה בפרק  למעלה ראה
הקומץ  מולחין מזבח  של ש"בראשו יג הלכה מזבח 

כהן  ומנחת כהנים. (=מנחת הנשרפות ומנחות והלבונה
כא:)" מנחות - נסכים ומנחת משיח 

.‚ÈıÓBwL C„k ?˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁÓ ÔÈˆÓB˜ „ˆÈk≈«¿ƒ¿»«ƒ¿»¿∆∆∆≈
Ì„‡‰ Ïk68ıÓB˜Â B„È Òt ÏÚ ÂÈ˙BÚaˆ‡ ËLBt :69. »»»»≈∆¿¿»««»¿≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡a ıÓ˜70ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡71‡Ï  »«¿»≈∆¿¿»ƒ«¿»ƒ…
‰ˆ‰  ÈË˜‰ Ì‡Â ,ÈË˜È72,ıÓwa ÛÈÒB‰ Ì‡Â . «¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»¿ƒƒ«…∆

ÏeÒt ‰Ê È‰  ıÓ˜Â ÂÈ˙BÚaˆ‡ ˜ÈÁ‰L ÔB‚k73. ¿∆ƒ¿ƒ∆¿¿»¿»«¬≈∆»

קומצו,68) מלוא לי  פשיטא פפא רב  "אמר יא. מנחות
אינשי ". ידו.69)כדקמצי  כף  פירושו ידו ופס  במשנה. שם

בקמח , אצבעותיו שיתחב  קודם הקמיצה: עבודת היא ו"כך
בין  ריווח  ומניח  ידו, פס  על אצבעותיו ופושט  כופף 
זה  ידי  ועל בקמח , ידו פסת צד ומכניס  היד, לפס  האצבעות
הכפופים  האצבעות שבין הרווח  לתוך ונכנס  נדחק  הקמח 

מהקמח ". ידו ומוציא היד, ראשי70)לפס  "שהכניס 
קומצו  מלא וקומץ  הקמח  כלפי  ידו ופס  בקמח  אצבעותיו

ידו". פס  עד 71)עד ידו והוליך הקמח  על ידו גב  "שנתן
לשון  אצבעותיו). (=דרך ידו לתוך צידו דרך הקמח  שנכנס 
הכלי ". באמצע  קמץ  שלא הכלי  מצידי  הצדדין מן אחר:

ונשארו 72) פפא, רב  של בעיות הן שם וביומא במנחות
יקטיר, לא שלכתחילה רבינו פסק  ולפיכך ב "תיקו". כולן

הורצה. היתר 73)ובדיעבד "הקומץ  ו. במנחות משנה
הוא  ומבורץ  מבורץ ", שקמצו היתר ואיזהו פסול, והחסר,
כ) ב , (ויקרא קומצו" "מלא שנאמר ממה כן ולמדו גדוש.
לך  "שאין בקומצו, ח ) ו, (שם לומר תלמוד מבורץ , יכול

הקומץ ". שבתוך מה אלא כשר

.„ÈıÓw‰ ˙ˆ˜Óe .ÌÈ˙ÈÊ ÈLkÓ ˙BÁt ıÓ˜ ÔÈ‡≈…∆»ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿»«…∆
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ÔÓM‰ ˙ˆ˜Óe ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ÔÓM‰Â ˙Ïq‰ .‰Ê∆«…∆¿«∆∆¿«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»«∆∆
Blk ˙‡ kÚÓ75BÓk ,ÔBOÚÏ ‚lÓ ˙BÁt ÔÈ‡ . ¿«≈∆À≈»ƒ…¿ƒ»¿

.e‡aL∆≈«¿

"שאם 74) רובו", את מעכב  מיעוטו "הקומץ  כז. שם משנה
טעמא, "מאי  שם: ובגמרא (רש"י ) פסול" שהוא כל חיסר

קומצו". מלא ב ) ב , (שם קרא במשנה:75)אמר שם
קרא  "אמר שם: ובגמרא רובו". את מעכב  מיעוטו "השמן

פסולה". שהוא כל חסר שאם ומשמנה, ב ) ב , (שם



     

ה'תשע"ט  שבט  י"ד ראשון  יום 

פא. פ. עשה מצות
― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא לּכהן, הּפדיֹון אֹותֹו ולּתן אדם ּבכֹור ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹלפּדֹות
ֿ לי" ּתּתן ּבני "ּבכֹור יתעּלה:  אי ּופרׁש . ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ּבֹו, זכה ּכבר ּוכאּלּו ֿ הּכהן מן ׁשּנפּדּנּו זֹו: נתינה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּתהיה
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא סלעים. ּבחמּׁשה מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָונקנהּו

האדם" ּבכֹור את תפּדה ּפדה  זֹו ּומצוה , ְְְִִֵֶָָָָָֹ
היא אּלא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים ואין הּבן, ּפדיֹון מצות ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהיא

ׁשּנתּבארהּבןמצות ּכמֹו האב, על ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
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רטז        
  

ּבמּסכתּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ
.ּבכֹורֹות ְ

― הפ"א ּפטרהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ
 אם ― ּבזּולתֹו יּפדה וׁשּלא ּדוקא ּבׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹחמֹור

והּוא לּכהן, הּׂשה אֹותֹו ויּתן ― ּבׁשויֹו אֹותֹו יפּדה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹלא
ּבׂשה" ּתפּדה חמֹור "ּופטר יתעּלה; אמרֹו  . ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּבּה. חּיבים הלוּים אין ְִִִִֵַַָָהיא

ה'תשע"ט  שבט  ט "ו  שני יום 

קלה. פב. עשה מצות
רכב. רכא. רכ. תעשה לא מצות

― הפ"ב ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
 והּוא לפּדֹותֹו, רֹוצה אינֹו אם חמֹור. ְְֲִִֵֶֶֶּפטר

וערפּתֹו" תפּדה ֿ לא "ואם יתעּלה: אמרֹו  , ְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

מֹונה אּתה מּדּוע ולֹומר: עלי להקׁשֹות לּמקׁשה ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָאפׁשר
ּכמצוה אֹותן מֹונה ואינ מצות, ּכׁשּתי ועריפתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹּפדּיתֹו
ׁשּבארּת ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות עריפתֹו ותהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחת,
לּולא ּכן, מחּיב היה ׁשהּדין ועד יֹודע ה' הּׁשביעי? ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבּכלל
והּוא מצות, ׁשּתי היֹותן על הּמֹורה לׁשֹון זה ּבענין ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָֹמצאנּו

אמרם קֹודמת ּפדּיה "מצות :למצות ְְְְְִִִֶֶַַָָָ
ּכמֹו הינּו: חליצה". למצות קֹודמת יּבּום ּומצות ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָעריפה,
מצוה והּיּבּום ― לחליצה אֹו ליּבּום אֹו עֹומדת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשהיבמה
ּפטר ּכ ― עצמּה ּבפני מצוה והחליצה ׁשהזּכיר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכמֹו
ּכמֹו מצוה וזֹו לעריפה, אֹו לפדּיה אֹו עֹומד ְְְְֲֲִִִִֵַָָָחמֹור

ְֶָׁשאמרּו.

― הקל"ה עבֹודתהּמצוה להׁשּבית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
"ּבחריׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָהאדמה

ּתׁשּבת" ּובּקציר  ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְִִִִִַַַָָָֹ
לארץ" יהיה ׁשּבתֹון "ׁשּבת ואמר: ּפעמים ּכּמה זה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

 מּקדם הזּכרנּו ּוכבר ,  ― ְְְִִֶַָֹ
 לברכה זכרֹונם ּדבריהם את  : ְְְִִִֵֶֶָָָ

עֹוד: יתעּלה ואמר הּוא". עׂשה ― ׁשּבתֹון ְְֲִֵֶַַַַָָָ"האי
לה'" ׁשּבת הארץ "וׁשבתה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ

אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ואינה ׁשביעית; ּבמּסכת זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמצוה
יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ

― ועׂשרים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ
אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה הארץ את מּלעבֹוד ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשהזהרנּו

תזרע" לא ׂשד" יתעּלה: ― זה על והעֹובר . ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָלֹוקה.

― הרכ"א מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
וכרמ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ֿ האילן ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָאת

תזמר" מלקּות.לא חּיב ― זה על העֹובר וגם . ְְְִֵֶַַַַָָֹֹ
ספרא ּולׁשֹון  ּבּכלל והּזמיר "הּזרע : ְְְְְִִֶַַַַָָ

היּו       ָ
  מה אליהם, להּקיׁש יצאּו? ולּמה ,ְְְֲִֵֶַַָָָ

אני אף ּובאילן, ּבארץ עבֹודה ׁשהם מיחדים ּוזמיר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּזרע
ּוכבר ּובאילן". ּבארץ עבֹודה ׁשהּוא ּדבר אּלא לי ְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאין

ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָנתּבארּו

― הרכ"ב מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ּכדר הּׁשביעית ּבּׁשנה מעצמּה האדמה ֿ ּׁשהצמיחה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמה
הזהרנּו ׁשאנּו זה, ּדבר ּוּפרּוׁש ֿ ׁשנה. ּכל קֹוצרים ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשאנּו
לעיל. ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּׁשמּטה, ועבֹודת האדמה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמעבֹודת
ּבּׁשנה ּבּה ֿ ּׁשּנזרע מּמה האדמה ׁשהצמיחה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוהּדבר

לאכלֹו מּתר ספיח הּנקרא: והּוא הּׁשּׁשית  ְְְְִִִִַַַָָָָֻ
ּבׁשּנּוי אּלא לקצרֹו מּתר אין אבל ׁשביעית, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָֻּבׁשנה
לא קציר ספיח "את יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הרגיל. ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹמן

תקצֹור" ׁשּכבר לפי ּכלל יקצרּנּו ׁשּלא ּכּונתֹו אין , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
לאכלה" לכם הארץ ׁשּבת "והיתה אמר: אּלא , ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשנים, ׁשאר ּתבּואת ׁשּקֹוצרים ּכדר ּתקצרּנּו לא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכּונתֹו:
ּובלי הכנה ּבלי הפקר, ׁשהּוא ּדבר ׁשּקֹוצר ּכמי אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָּכי

ׁשּנבאר. ּכמֹו ְְְְִֵֶָהתּכֹוננּות,

ה'תשע"ט  שבט  ט "ז שלישי יום 

רכג. תעשה לא מצות
יום שני ֿ שלישי ט "ו ֿ ט "ז שבט 

קמא. קלד. עשה מצות
רלא. רל. תעשה לא מצות

― הרכ"ג ּגםהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכדר ׁשביעית ּבׁשנה ֿ הּפרֹות מן האילנֹות ֿ ּׁשּמצמיחים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמה
ּכדי ׁשּנּוי ּבכ נעׂשה אּלא ֿ ׁשנה, ּכל ּפרֹות אֹוספים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאנּו
ֿ עּנבי "ואת יתעּלה: אמרֹו והּוא הפקר, ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָלהראֹות

נזיר    "תבצר לא ְְִִֶֹֹ
 הּפרּוׁש ּבא .  ּכדר ּתבצר "לא : ְְִֵֶֶַָֹֹ

קֹוצ אין ׁשביעית ׁשל ּתאנים אמרּו: מּכאן יןהּבֹוצרים. ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָ
ּבמקצה אֹותן      , ְְָָֻ

ּבגת ענבים ּדֹורכין ואין ּבחרּבה: הּוא קֹוצה אבל ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָֻ
ּבבד זיתים עֹוׂשין ואין ּבערבה; הּוא ּדֹור אבל ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ

ּובקטּבי    ּכֹותׁש אבל : ְְֲִֵָֻ
לבֹודדה" ּומכניס הּוא ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵַָָָ

ׁשביעית. ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָמצוה

― הקל"ד ּכלהּמצוה להפקיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
ּולהּתיר הּׁשמּטה, ּבׁשנת האדמה ֿ ּׁשהצמיחה מה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ

"והּׁשביעת יתעּלה: אמרֹו והּוא ׂשדֹותינּו ֿ צמחי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּכל
וגֹו'" ּונטׁשּתּה ּתׁשמטּנה  :הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְְְְְְִִֶַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל והּזית הּכרם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"והלא
ֿ תעׂשה, ּבלא עליו עֹוברין ּבעׂשה, ׁשהּוא מיחד ּכרם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמה
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ריז         
         

וענין ֿ תעׂשה". ּבלא עליו עֹוברין ּבעׂשה ׁשהּוא ּכל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכ
ּתׁשמטּנה "והּׁשביעת ׁשאמרֹו :ל ׁשאסּביר ּכמֹו זה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּדבר
הּׁשביעית: ּבּׁשנה ֿ הּצֹומח ּכל הפקרת ּכֹולל ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָּונטׁשּתּה"
ּוׂשעֹורים וחּטים ורּמֹונים ואפרסקים ּותאנים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָענבים
ּכ ֿ אחר עׂשה מצות ― הּכל ׁשהׁשמטת יֹוצא, ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹוזּולתם.
הם אּלּו והרי ."לזית לכרמ ֿ ּתעׂשה "ּכן ואמר: ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפרט
הּצּוּוי ּבא לא אּלא ― ֿ האדמה מן ֿ ּׁשּצֹומח מה ּכל ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבכלל
הּכתּוב ּבהם ׁשהזהיר מּפני אּלא ּבמיחד, וזית ּבכרם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּזה
ֿ עּנבי "ואת אמרֹו: והּוא הּכרם ּתבּואת אספת על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבמיחד

תבצר" לא נזיר  הּכרם ּכמֹו הּנה . ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹ
מניעתֹו עׂשה, מצות ― ―ׁשהפקרתֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָ

ׁשּנתּבאר ׁשביעית ׁשנה ֿ ּׁשּתצמיח מה ּכל ּכ ֿ תעׂשה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ּכן אם ֿ תעׂשה. ּבלא מניעתֹו ּתהיה ― ּבעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהפקרתֹו
זית ודין ֿ תעׂשה, ולא ּבעׂשה הּכרם ּכדין הּזית ּדין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹיהיה
― ֿ ּׁשּקדם מה מּכל נתּבאר הּנה ׁשוה. ּפרֹות ׁשאר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹודין
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ׁשביעית ּגּדּולי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהׁשמטת

אּלאמ  ֿ הּתֹורה מן חֹובה ואינּה ׁשביעית, ּבמּסכת זֹו צוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבלבד. יׂשראל ארץ ְְְִִֵֵֶֶָָלפרֹות

― הקמ"א ּכספים,הּמצוה להׁשמיט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
ֿ הּמּׁשאֹות ּכל אמרֹוּכלֹומר והּוא הּׁשמּטה, ּבׁשנת ְְְְְִִַַַַַָָָָ

"יד ּתׁשמט אחי ֿ את ל יהיה "ואׁשר יתעּלה:  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
הּׁשמּטה ּדבר "וזה ואמר: זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ

ידֹו" מּׁשה ֿ ּבעל ּכל ׁשמֹוט :הּתֹוספּתא ּולׁשֹון , ְְֵֶַַַַָָָָ
ואחת קרקע ׁשמּטת אחת מדּבר: הּכתּוב ׁשמּטֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָ"ּבׁשּתי
ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת אינּה זֹו ּכספים ּוׁשמּטת ּכספים: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשמּטת
 ֿ מן נֹוהגת היא ואז נֹוהגת, קרקע ׁשּׁשמּטת ּבזמן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָאּלא
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ מקֹום". ּבכל ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָהּתֹורה

ׁשביעית. מּמּסכת ְֲִִִֶֶַַאחרֹון

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹ
אּלא הּׁשמּטה, ּבׁשנת החֹובֹות את מּלתּבע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
ֿ ּבעל ּכל "ׁשמֹוט יתעּלה: אמרֹו והּוא לגמרי, ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָֻיׁשמטּו
 ֿ ואת ֿ רעהּו את ֿ יּגׂש לא ּברעהּו יּׁשה אׁשר ידֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמּׁשה

ּבארץאחיו" אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה אינֹו וזה , ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ
הּיֹובל. ּכלֹומר: קרקע, ׁשמּטת ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיׂשראל
ואסּור ֿ זמן ּובכל ֿ מקֹום ּבכל חֹובה זה ּדבר מּדרּבנן ְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָָאבל
ּוכבר יּׁשמט. אּלא ׁשביעית עליו ׁשעברה החֹוב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלתּבֹוע

ׁשביעית. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָנתּבארּו

― הרל"א מּלהּמנעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
לפי החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא הּׁשמּטה ּבגלל לזה זה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמּלהלות
ל "הּׁשמר ואמר: הּמחׁשבה מּזאת הזהיר ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּכתּוב

וגֹו'" ּדבר ֿ יהיה ּפן ספרי ּולׁשֹון ,הּׁשמר" : ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
ׁשני ּכלֹומר: ֿ תעׂשה", ּבלא ― ֿ יהיה ּפן ֿ תעׂשה, ּבלא ―ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַֹֹ

לחּזּוק. זה אחר זה זה, ּבענין ּבאּו אּלּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלאוין

ה'תשע"ט  שבט  י"ז רביעי יום 

קלז. קלו. קמ. עשה מצות
רכו. רכה. רכד. תעשה לא מצות

― הק"מ ֿ הּׁשניםהּמצוה את 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
ֿ אחד ׁשּכל ּכדר הּׁשנים, מחמּׁשים ׁשנה ׁשנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּסֹופרים
"וספרּת יתעּלה: אמרֹו והּוא העמר, ימי מֹונה מּמּנּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואחד

וגֹו'" ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל  ספרא ּולׁשֹון . ְְְְְִִֶַַָָֹ
 זֹו אחר זֹו ׁשמּטים ׁשבע יסּפר "יכֹול : ְְִִִֶַַַָֹ

  ׁשבע" לֹומר: ּתלמּוד יֹובל? ְְֲֵֶֶַַַַויעׂשה
ּפעמים" ׁשבע ּכתּוביםׁשנים ׁשני ׁשּיאמרּו עד הא , ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

         
 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 ּכי ׁשּתי ֿ ּכל נלמדֹות ּכתּובים מּׁשני ְְְְִִִִֵֵָָָ
אין ּולעֹולם ׁשּלּה. מּכתּוב ּומצוה ֿ מצוה ּכל 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 ֿ ּפטר "ּכל ב:  ּכי , ִִֶֶֶֶֶַַָָָ
נקבה ּבין זכר ּבין ― לה' ׁשהּבכֹור מֹורה, לבּדֹו זה ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכתּוב

לה'" "הּזכרים אחר, ּכתּוב ּובא ―  זה ּופסּוק , ְִֵֶַַַָָָָ
אבל ּפׁשּוט. ּבין ּבכֹור ּבין ― לה' ֿ זכר ׁשּכל 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" החמּׁשים  אמרּו ּובפרּוׁש ,  ְְֲִִֵַָָָ
,"ּבּיֹובל נאמר ּכ ּבּׁשביעית, ׁשּנאמר "ּכׁשם :ְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָ

הּכתּוב ׁשהׁשוה ּכׁשם ּבעׂשה, ּביניהם הׁשוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכלֹומר:
ׁשאבאר ּכמֹו ּבלאו, ּביניהם  ׁשנת ודיני . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָ

והפקרת האדמה עבֹודת ּבהׁשּבתת ׁשמּטה ּוׁשנת ְְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָיֹובל
האּלה הּדברים ֿ ׁשני ואת ׁשוים. ― ֿ הּצֹומח ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

  ׁשנת את "וקּדׁשּתם אמרֹו: ְְְְִֵֵֶַַָּכֹולל
ּבהן, הּקדּׁשה ׁשענין הּכתּוב, ּבאר ּוכבר ׁשנה". ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהחמּׁשים
היא יֹובל "ּכי ואמר: הפקר. ּותבּואתן ּפרֹותיהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיהיּו

ֿ ּתבּואתּה" את ּתאכלּו ֿ הּׂשדה מן לכם ּתהיה קדׁש ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ׁשּיהא ּובתנאי ּבארץ, אּלא נֹוהג אינֹו זה יֹובל .ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
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ריח        
  

מארץ ׁשּלֹו ּבחלק ּכלֹומר: ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב וׁשבט ֿ ׁשבט ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּכל
ּבזה. זה מערבין יהיּו ולא ְְְְִִִֵֶֶָָָֹֹיׂשראל

― הקל"ז ּבּׁשֹופרהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
זֹו ׁשנה ׁשל ּבתׁשרי ּבעׂשרה  ֿ ּבכל ּולהכריז ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ

לחפׁשי, עברי ֿ עבד ּכל ויציאת לעבדים חרּות על ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָארצנּו
אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, עׂשרה ּכלֹומר: זה, ּביֹום ּדמים, ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָּבלי
ּבעׂשֹור הּׁשבעי ּבחדׁש ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹיתעּלה:

ֿ ארצכם" ּבכל ׁשֹופר ּתעבירּו הּכּפרים ּביֹום לחדׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֻ
"יׁשביה ֿ לכל ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ואמר: , , ְְְְְֶֶֶַָָָָָָ

נתּבאר ּוכבר  הּׁשנה לראׁש הּיֹובל ׁש'ּׁשוה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ראׁש ּתקיעֹות ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולברכֹות'. ְְְְְְֲִִִִִִֵָָָָֹלתקיעה
ּבּיֹובל זֹו ׁשּתקיעה וידּוע, הּׁשנה. ראׁש ּבמּסכת ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשנה
ֿ ההכרזה, מן 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 הארץ ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

ּוכׁשם תזרע". לא ׂשד" ּבּׁשמּטה: ׁשאמר ּכמֹו ,ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
האילן, עבֹודת ּבין הארץ עבֹודת ּבין ּבּׁשמּטה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאסּורה

ּכללי ּבלׁשֹון תזרעּו", "לא אמר ּולפיכ הּיֹובל, ּכ ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹ
       לכלֹול ,ְִ

לֹוקה. ― זה על העֹובר וגם והאילן. ְְִֵֶֶֶַַָָָָָהארץ

― הרכ"ה מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשנים, ּכׁשאר יֹובל ׁשנת ספיחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

 ולא" יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ְְְְְְִִִֶַָָָֹּבׁשנה
ֿ ספיחיה" את תקצרּו . ְְְִִֶֶָ

― הרכ"ו מּלאסֹוףהּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשאר אֹוספים ׁשאנּו ּכדר הּיֹובל ּבׁשנת האילן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרֹות

ֿ נזריה" את תבצרּו "ולא אמרֹו: והּוא ,הּׁשנים, ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכדר  ּובספרא ׁשביעית. ּבׁשנה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

  ּכׁשם ― תבצרּו ולא תקצרּו "לא ְְְְְְְִִֵָֹֹאמרּו:
ׁשהּדין ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ּבּׁשביעית, ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנאמרּו
ּכּלם והּיֹובל הּׁשמּטה ודיני ׁשוה. האּלה ֿ הּלאוין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבכל

יׂשראל. ּבארץ אּלא חֹובה ְְִֵֵֶֶֶָָָָאינם

ה'תשע"ט  שבט  י"ח חמישי יום 

קלח. עשה מצות
קלט. עשה מצות רכז. תעשה לא מצות

― הקל"ח ֿ הּמצוה ּכל ׁשּיחזרּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
מּתחת ויצאּו לבעליהם, ― זֹו ּבׁשנה הּמכּורים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרקעֹות
ארץ "ּובכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּדמים. ּבלי הּקֹונים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹידי

לארץ" ּתּתנּו ּגאּלה אחּזתכם  ,לנּו ּובאר . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻֻ

הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ואמר: זֹו ּבׁשנה ּתהיה זֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּגאּלה
ֿ אחּזתֹו" אל איׁש ּתׁשבּו ּבדיני הּכתּוב עסק ּוכבר . ְְֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ

הּוא אם הּקֹונה, עם הּמֹוכר ּדין יהיה אי ּובאר זֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָמצוה
ׁשנת ׁשּתחּול קדם הּמכּורה ֿ אדמתֹו את לפּדֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹרֹוצה
מחּוץ ׁשהן לקרקעֹות מיחד זה ׁשּדין ֿ ּכן ּגם ּובאר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּיֹובל.
― ּבּכפרים הּבנּוים והּבּתים וׁשהחצרֹות הערים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָלחֹומת
הּׂשדֹות ּכדין ּדינם הרי לחֹומה, מּבפנים נבנּו ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכיון
 ֿ "על הּכתּוב: אמר ׁשעליהם החצרים ּבּתי והם ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּגּנֹות.

יצא" ּובּיבל ֿ ּלֹו ּתהיה ּגאּלה יחׁשב הארץ ׂשדה  ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבערכים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר היא וגם . ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּובזמן יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאינה

― הרכ"ז מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
"והארץ אמרֹו: והּוא לצמיתּות, ּכנען ּבארץ ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָאדמֹותינּו

לצמתת" תּמכר לא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָֹֻ
ערכין ּבסֹוף . ְֲִָ

― הקל"ט ּפדּיתהּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
ׁשנה לסֹוף עד עיר, לחֹומת מּבפנים הּמכּורים ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָהּקנינים
יצאּו ולא הּקֹונה ּבידי יתקּימּו הּׁשנה ואחרי ּבלבד, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאחת
ֿ מֹוׁשב ּבית ימּכר ּכי "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּבּיֹובל,

וגֹו'" חֹומה עיר ערי ּבּתי ּדין היא זֹו ּומצוה , ְְִִִִֵֵָָָָ
ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר :חֹומה. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבארץ. אּלא נֹוהגת אינּה ְִֵֶֶֶֶָָָָוהיא

ה'תשע"ט  שבט  י"ט  שישי יום 

קע. קסט. תעשה לא מצות
קפג. עשה מצות
יום חמישי ֿ שישי י "ח ֿ י "ט שבט 

כ. עשה מצות רכח. תעשה לא מצות
― הקס"ט לויהּמצוה ֿ ׁשבט ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

יׂשראל ּבארץ חלק מּלקחת  , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
ֿ ׁשבט ּכל הלוּים לּכהנים ֿ יהיה "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא

ונחלה" חלק לוי  . ְֲִֵֵֶַָ

― וׁשבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ׁשּבֹוזזים ּבּבּזה חלק מּלקחת לוי ֿ ׁשבט ּכל עֹוד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהזהר
ֿ יהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל. ארץ ּכּבּוׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּבׁשעת
ספרי ּולׁשֹון ונחלה". חלק לוי ֿ ׁשבט ּכל הלוּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּכהנים

  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 ׁשּבכללּות     ְְְִִֶֶַָָ
לאו נתחּלק ׁשּכבר ּדע אחד? לאו נמנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

ֿ ּלֹו" ֿ יהיה לא "ונחלה ואמר: זה ׁשני הם והרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
לּכהנים ֿ יהיה "לא מהם: האחד ׁשמֹות, ּבׁשני ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלאוין
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ריט         
         

ּבבּזת חלק מּלקחת האזהרה והּוא ונחלה" חלק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהלוּים
הארץ   ונחלה" והּׁשני: , ְְֲִֵֶַַָָָ

נכּפל ּוכבר ּבארץ. חלק מּלקחת האזהרה ֿ ּלֹו", ֿ יהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלא
אמרֹו והּוא ּבּכהנים, עצמם אּלּו ענינים ׁשני על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹהּלאו
ל ֿ יהיה לא וחלק תנחל לא "ּבארצם לאהרן: ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹיתעּלה

ּבתֹוכם"  הּפרּוׁש ּובא ,   ְֵַָָ
:הארץ חּלּוק ּבׁשעת ― תנחל" לא "ּבארצם :ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

ּתחׁשֹוב ואּולי ּבּבּזה". ― ּבתֹוכם" ל ֿ ֿ יהיה לא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ"וחלק
ּולפיכ מצות ׁשּתי ּבּכהנים הּנזּכרים האּלה הּלאוין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּׁשני

למנֹותם ראּוי      ְִָָ
ׁשבט ֿ "ּכל ּכללי: ּבאפן ּבא ׁשהּלאו ׁשּכיון ּדע ―ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבּכהנים ּכפלֹו ואמנם ּבּכלל הּכהנים נכנסּו הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹלוי",
לחּזּוק והּפרט ֿ הּכלל מן לזה ֿ הּדֹומה ּכל וכן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

הּׂשג ׁשּלא ּכיון הּדין, להׁשלמת אֹו לחּזּוק אּלא נכּפל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאינֹו
אמרֹו מנינּו ואּלּו האחד. ֿ הּלאו מן ּבׁשלמּות ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהּדין
ּבתֹוכם" ל ֿ יהיה לא וחלק תנחל לא "ּבארצם ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹלאהרן:
אז ּכי וגֹו', הלוּים" לּכהנים ֿ יהיה "לא אמרֹו: על ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹֹנֹוסף

הּזה ההּקׁש לפי למנֹות נצטר אּסּור ּבעצמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ
לאוין ׁשלׁשה ּגדֹול ּכהן על והּזֹונה והחללה ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֹֹהּגרּוׁשה
ּגדֹול ּבין ּבכלל, ֿ ּכהן ּבכל ׁשּבאּו הּלאוין ׁשלׁשה על ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹנֹוסף
למנֹות, צרי ּבאמת ׁשּכ האֹומר: יאמר ואם הדיֹוט. ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבין
ׁשּתים: חּיב ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּכהן יהיה ׁשּבהכרח לֹו: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר
והּׁשנּיה: לֹו, אסּורה והּגרּוׁשה ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹאחת
אחר ּבלאו עֹוד עליו אסּורה והיא ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹמּׁשּום

קּדּוׁשין ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ―אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ֿ לאו וכל ׁ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 ֿ הּסּוג ּומן אּלּו. מּמצות קס"ה  ְְְִִִֵֶַַַֹ
 יקרחּו ֿ ׁשּלא ֿ הּכהנים את ׁשהזהיר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹהאזהרה

יׂשרטּו לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם ּופאת ּבראׁשם ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹֹֹקרחה
ׂשרטת  ּכבר ּבעצמם אּלּו לאוין ּוׁשלׁשה , ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ

ראׁשכם ּפאת תּקפּו "לא ואמר: ּבכלל ֿ יׂשראל לכל ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹקדמּו
תׁשחית" ולא  עיניכם ּבין קרחה ֿ תׂשימּו "ולא , ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

למת"  "ּבבׂשרכם תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ
  ּכמֹו ּבלבד, הּדין להׁשלמת ּבּכהנים ונכּפלּו ,ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹ

מּכֹות ּבסֹוף הּמצותׁשּנתּבאר ׁשלׁש ּדיני ּכׁשּנתּבארּו : ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
היּו ולא ּבּכהנים מיחדים לאוין היּו ואּלּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻהאּלה;
הּכהן היה אז ּכי נפרדֹות, מצות היּו אּלא ּדין ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹלהׁשלמת
ׁשהּוא מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשּתי מהם ֿ מעׂשה ּכל 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 יתעּלה:  . ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

מקלט ערי הן הלוּים, ערי ּכלֹומר: אּלּו, ערים ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוגם
         

ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו להן, המיחדים ּבּתנאים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻוקֹולטֹות
.

― הרכ"ח מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
לא עריהם מגרׁש "ּוׂשדה אמרֹו: והּוא הלוּים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹמגרׁשי

יּמכר"  הּתֹורה לׁשֹון יֹודע ואּתה . ְְִֵֵַַַָָָ
 ,מגרׁש ּוׂשדה ּומגרׁש ערים ללוּים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָׁשּנֹותנים

להם חּוצה אּמה ואלּפים מגרׁש אּמה אלף ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּכלֹומר:
סֹוטה ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּוכרמים, ּובאהלׂשדֹות , ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

יעׂשּו לבל האּלה ֿ הּגבּולֹות את מּלׁשּנֹות ללוּים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהאזהרה
ולא מגרׁש הּׂשדה ולא עיר, הּמגרׁש ולא מגרׁש ֿ העיר ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹאת
ּבּקּבלה ּבא יּמכר". "לא אמרֹו: והּוא ׂשדה, ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹהּמגרׁש
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׁשּנה. לא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹֻׁשענינֹו:

.ערכין ֲִָ

― עׂשרים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ּתהיה ׁשּבֹו לעבֹודה ֿ הּבחירה ּבית [לעׂשֹות] ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָלבנֹות

ּתמיד האׁש והבערת ההקרבה  ואליו , ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ
לרגל והעלּיה החגיגה ּתהיה ּובֹו ההליכה ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּתהיה
אמרֹו והּוא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ֿ ׁשנה, ּבכל ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָוההתקּבצּות

מקּדׁש" לי "ועׂשּו יתעּלה:  ספרי ּולׁשֹון . ְְְְְִִִִֵֶַָָ
  ּ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 הּבחירה   ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
הּזאת ׁשהּכללּות ,ּפרטים ּכֹוללת ְְִֶֶֶַַָָֹ

מחלקי ּכּלם וזּולתם והּמזּבח והּׁשלחן ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻוׁשהּמנֹורה
וה ֿ הּמקּדׁש לכל צּוּוי נתיחד ּוכבר "מקּדׁש", נקרא ּכל ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹ

אדמה "מזּבח הּמזּבח על אמרֹו אבל וחלק. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחלק
ֿ ּלי" ּתעׂשה  ,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 ֿ מקֹום ּבכל 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. ֿ האבנים מן מזּבח  אמרּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
ֿ ּלי" ּתעׂשה אבנים ֿ מזּבח "ואם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבפרּוׁש
ׁשּבּתֹורה 'ואם' ֿ 'אם' ּכל אֹומר: יׁשמעאל "רּבי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָאמרּו:
אבנים ֿ מזּבח ואם מהם: אחד ― מּׁשלׁשה חּוץ ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹרׁשּות,
אּתה חֹובה. ― אבנים" מזּבח "ואם אמרּו: ֿ ּלי". ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּתעׂשה
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()  העיר על  לצור  ישכנו  והכשדים
כפלטין : נאים שהיו  השרים לזבל :בקברי

(‚)   המתים את רואים שהם אע"פ
את  ויבחרו  הימנה גדולה החיים צרת בבזיון  נתונין 

(„)המות:   את שיפילו  להם הטוב
תקומה: להם שאין  לנפילה עצמם   

ד "א  מגזירתו , הקב"ה ישוב לא מרעתם לשוב לכשירצו 
ימהרו  כי בידם תתקיים לא בתשובה ישובו  אם אף
דלא  קדמי גלי למיתב אם ת"י וכן  לרשעתם לשוב

(‰)יתובון : : נצח כמו  עולם משובת
: אחזו:במרמה(Â)  בדין לא

צלפחד  בנות כן  כז )כמו  :(במדבר   
מרוצתם  וחוטאים, וחוזרים חוטאים הראשון  בדרך 

בלעז : בלעז :קורש"י (Ê)אישפרידי"ן 
בלעז : מפני ציגוניא"ה הים איי אל  עברם עת

שובם: ועת המתינו :הצנה  
בלעז  גרוא"ה כורכיא וסנוניתא, וכורכיא ושפנינא

בלעז : ארונדיל "א סנונית

 
(‡).Â‡ÈˆÂÈ:לבזותם מקבריהם יוציאום  הבאים  האויבים

.ÌÈ‰Î‰:הבעל השקר :‰ÌÈ‡È.כהני  È˘ÂÈנביאי 
.ÌÈÏ˘ÂÈ:העם מול ÌÂÁË˘Â.()מיתר אל אותם ויפרשו 

לבזותם: וכו' ‡‰ÌÂ.השמש  ˘‡:לאלהות ˘‡Âלקבלם
.'ÂÎÂ:הדבר להתמדת במ "ש  הדבר  ÂÙÒ‡È.כפל ‡Ï לא

הקבר: אל Â˜È.יכניסום ‡ÏÂ: במ "ש הדבר  ÔÓÂ„Ï.כפל 
לדומן : דומה האדמה ע"פ  מונחים ÂÓ˙(‚)יהיו ÁÂ

.ÌÈÈÁÓ בצרה יהיו בגולה ההולכים המיתה מן הנשארים 
המיתה: שיבחרו  עד  ‰Ú‰.גדולה ‰ÁÙ˘Ó‰ עבדו אשר

‰ÌÈ‡˘.לבעל: ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ הנשארים כמו הפוך הוא 
בגולה: שם הדחתים אשר  המקומות וכי‰ÂÏÙÈ.(„)בכל

מועלת  תשובה אין וכי  ר"ל לקום  יוכלו  ולא יפלו בעוונם
מנפילתם: Â˘È.לשיקומו Ì‡ בתשובה ישוב  מהם מי אם וכי 

כשאומר המקרא דרך בתמיה אפו  מחרון ה' ישוב  לא האם
מלת  ובשנייה  התימה ה "א בראשונה נאמר  זא "ז תמיהות  שני

נפשך  געלה  בציון אם יהודה את מאסת  המאוס וכן יד )אם העולם:ÚÂ„Ó.(‰):(לקמן  עד  מתמדת מרידה הזה העם מרדה למה
.ÌÈÏ˘ÂÈ ‰Ê‰ ÌÚ‰: כמוהו ורבים ירושלים עם  הזה העם הנסמך אין ‰Â˜ÈÊÁ.חסר  כאלו  לשוב  וממאנים בערמה אוחזים

מועלת : תשובה ‰˜˘È˙.(Â)תשובה שאין  חושבים  כי  בעבור  לשוב שממאנים לומר  כן ידברו לא אשר  ושומע  מקשיב  אני 
בנפשי: פגמתי  הלא עשיתי מה לאמר  שעשה הרעה על  מתחרט  מהם איש  אין  גם אבל  ˘.מועלת ‰ÏÎמי שאין די  לא ר "ל

גם  רודפים הם כן הרעות אחר  מאז  רודפים שהיו כמו מאז  שרצו במרוצתם  לרוץ  שב  אחד כאיש  כולם אפילו אלא מתחרט 
נפשם ÒÂÒÎ.עתה : מאבדים כי עם הרעות אחר  רודפים הם כן בנפשו הוא כי  ועם שוטף כנחל במלחמה הרודף  הסוס  כמו 
ÌÈÓ˘.(Ê)בזה: ‰„ÈÒÁ Ì‚ומתי תלך מתי  זמניה תדע  הלא אדם ברשות  איננה אשר  השמים  באויר  השטה החסידה  עוף  אפי '

הקרים: לארצות תשוב  הקיץ  בזמן החמים לארצות הקור  בזמן לעוף  דרכה  כי החמים ˘ÂÓ.תשוב  לארצות בלכתם  המה  גם
יאחרו: ולא יקדימו ולא בואם עת  את ÂÎÂ'.ממתינים ÈÓÚÂ משפט ידעו  לא ועמי העולם מנהג דרך יודעים ההם העופות ר"ל

כמפעלו : לאיש  שמשלם ב "ה המקום  והנהגת

 
().ÌÂÁË˘Âחרמים משטח  כמו פרישה כו )ענין  ˆ‡:(יחזקאל 

.ÌÈÓ˘‰:העכו"ם אישÂÙÒ‡È.הם ואין  כמו  הכנסה ענין 
אותם יט)מאסף  פניÔÓÂ„Ï.:(שופטים על  כדומן כמו  לזבל

ט)השדה דחיה:‰„ÌÈ˙Á.(‚):(לקמן  ˘Â‰.(‰)מלשון
הלב : בדרכי והליכה מרד ענין נצח Áˆ˙.משובה, מלשון 

אחוזה:‰Â˜ÈÊÁ.ולעולם: שקרÈÓ˙˙.ענין  וכן מרמה ענין
קיט)תרמיתם מיאון:Â‡Ó.:(תהלים ענין ‰˜˘È˙.(Â)מל'
העם ÌÁ.האזנה: ינחם  פן  כמו מחשבה והפוך חרטה ענין 

יג) ההליכה :Ì˙ˆÂÓ.:(שמות ומהירת רדיפה  ˘ÛËÂ.ענין
המים: מרדיפת  שאלה בלשון  ואמר  רדיפה ÈÒÁ„‰.(Ê)ענין 

מה: עוף אליך È„ÚÂÓ‰.שם אשוב  למועד כמו  זמן  ענין
יח) ידוע :Â˙Â.:(בראשית תורים Â‚ÚÂ.שם ÒÈÒÂ שמות הם גם

עגור כסוס  וכן  לח)עופות כמו ˘ÂÓ.:(ישעיה המתנה  ענין
הדבר את שמר  לז )ואביו  :(בראשית

        
  

"אבנים לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו חֹובה, ְְֲִֵֵֶַַָָָאֹומר
"אלהי ה' ֿ מזּבח את ּתבנה ׁשלמֹות  ּוכבר , ְְְְֱִִֵֶֶֶַָֹ

הּמקּדׁש ּבנין ּכלֹומר ּבכללם, זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָנתּבארּו
וחּלּוקֹו ותארֹו     . ְְֳִָ

היא ,ּכ לׁשם ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ּומׁשּפטיו, הּמזּבח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּובנין
ּומזּבח והּׁשלחן הּמנֹורה ּתאר נתּבאר וכן מּדֹות. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמּסכת

מנחֹות ּבגמרא ּבהיכל הּנחתם ּומקֹום הּזהב  ְְְִֵַַַָָָָָָָָָ
ויֹומא. ְָ

ה'תשע"ט  שבט  כ' ש "ק יום 

פ. עט. תעשה לא מצות
― הע"ט מזּבחהּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

ֿ תבנה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברזל, ּבהן ׁשּנגע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמאבנים

וּתחללה" עליה הנפּת חרּב ּכי ּגזית אתהן  , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
עליו. מקריבים ואין ּפסּול הּוא הרי ― מזּבח מהן ּבנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָואם

מּמּדֹות ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּגּסֹות ּפסיעֹות יפסע ׁשּלא ּכדי ּבמעלֹות, לּמזּבח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹמּלעלֹות
אמרֹו והּוא ּגּדל, ּבצד עקב יל אּלא עלּיתֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבׁשעת

וגֹו'" ֿ מזּבחי על במעלת ֿ תעלה "לא יתעּלה: . ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַֹֹ
הּמכלּתא ּולׁשֹון  :לֹומר ֿ ּתלמּוד "מה : ְְְְִַַַַָ

לא לּמזּבח ׁשּכׁשעֹולה עליו"? ערות ֿ תּגלה לא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"אׁשר
ּוכבר ּגּדל". ּבצד עקב מהּל אּלא ּגּסה, ּפסיעה ּפֹוסע ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻיהא

מּמּדֹות ג' ּבפרק ּבנינֹו ואי הּכבׁש צּורת נתּבארה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּתּגלה עד הּמזּבח על ּגּסה ּפסיעה ֿ הּפֹוסע וכל .ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

לֹוקה. ― עליו ְֶֶָָָערותֹו
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב פנחס

אהרן שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מיום הרביעי, בו כותב אודות אי הרשיון לחקוק על מצבה 

כמה פרטים בנוגע לנפטרים, ולכן רוצה הבן שי' לפנות הנפטרים לביה"ח אחר.

והנה בכלל בכגון זה צריך לפנות לרב מורה הוראה פוסק שאלות, ובטח יעשה זה.

אלא שלהבהלת הענין, שהרי ידוע עד כמה שהפליגו חכמנו ז"ל בכבוד המתים שלא לפנות וכו' 

באתי גם במכתבי זה, שבודאי יחזור הנ"ל מקס"ד האמור ומנוחתם כבוד.

ומהנכון שיסבירו, שעל כבוד אב ואם הרי נצטוינו, מכבדו בחייו ובמותו,

ועיקר ענין בזה, הנהגה בחיי היום יומים מתאימה להוראת תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' 

עליהן נאמר וחי בהם, שזה נחת רוח הכי גדול לנשמה בעולם האמת, ששם ביוקר הכי גדול תורתנו 

תורת אמת ועניני', וק"ל.

בברכה לבשו"ט.

נ. ב. בטח אף שאינו מזכיר עד"ז התועדו ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, 

עשירי בשבט, וכמטרת כל התועדות ע"מ לקחת מזה להימים שבועות וחדשים הבע"ל מתאים לתקות 

ורצון בעל ההילולא.
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()  העיר על  לצור  ישכנו  והכשדים
כפלטין : נאים שהיו  השרים לזבל :בקברי

(‚)   המתים את רואים שהם אע"פ
את  ויבחרו  הימנה גדולה החיים צרת בבזיון  נתונין 

(„)המות:   את שיפילו  להם הטוב
תקומה: להם שאין  לנפילה עצמם   

ד "א  מגזירתו , הקב"ה ישוב לא מרעתם לשוב לכשירצו 
ימהרו  כי בידם תתקיים לא בתשובה ישובו  אם אף
דלא  קדמי גלי למיתב אם ת"י וכן  לרשעתם לשוב

(‰)יתובון : : נצח כמו  עולם משובת
: אחזו:במרמה(Â)  בדין לא

צלפחד  בנות כן  כז )כמו  :(במדבר   
מרוצתם  וחוטאים, וחוזרים חוטאים הראשון  בדרך 

בלעז : בלעז :קורש"י (Ê)אישפרידי"ן 
בלעז : מפני ציגוניא"ה הים איי אל  עברם עת

שובם: ועת המתינו :הצנה  
בלעז  גרוא"ה כורכיא וסנוניתא, וכורכיא ושפנינא

בלעז : ארונדיל "א סנונית

 
(‡).Â‡ÈˆÂÈ:לבזותם מקבריהם יוציאום  הבאים  האויבים

.ÌÈ‰Î‰:הבעל השקר :‰ÌÈ‡È.כהני  È˘ÂÈנביאי 
.ÌÈÏ˘ÂÈ:העם מול ÌÂÁË˘Â.()מיתר אל אותם ויפרשו 

לבזותם: וכו' ‡‰ÌÂ.השמש  ˘‡:לאלהות ˘‡Âלקבלם
.'ÂÎÂ:הדבר להתמדת במ "ש  הדבר  ÂÙÒ‡È.כפל ‡Ï לא

הקבר: אל Â˜È.יכניסום ‡ÏÂ: במ "ש הדבר  ÔÓÂ„Ï.כפל 
לדומן : דומה האדמה ע"פ  מונחים ÂÓ˙(‚)יהיו ÁÂ

.ÌÈÈÁÓ בצרה יהיו בגולה ההולכים המיתה מן הנשארים 
המיתה: שיבחרו  עד  ‰Ú‰.גדולה ‰ÁÙ˘Ó‰ עבדו אשר

‰ÌÈ‡˘.לבעל: ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ הנשארים כמו הפוך הוא 
בגולה: שם הדחתים אשר  המקומות וכי‰ÂÏÙÈ.(„)בכל

מועלת  תשובה אין וכי  ר"ל לקום  יוכלו  ולא יפלו בעוונם
מנפילתם: Â˘È.לשיקומו Ì‡ בתשובה ישוב  מהם מי אם וכי 

כשאומר המקרא דרך בתמיה אפו  מחרון ה' ישוב  לא האם
מלת  ובשנייה  התימה ה "א בראשונה נאמר  זא "ז תמיהות  שני

נפשך  געלה  בציון אם יהודה את מאסת  המאוס וכן יד )אם העולם:ÚÂ„Ó.(‰):(לקמן  עד  מתמדת מרידה הזה העם מרדה למה
.ÌÈÏ˘ÂÈ ‰Ê‰ ÌÚ‰: כמוהו ורבים ירושלים עם  הזה העם הנסמך אין ‰Â˜ÈÊÁ.חסר  כאלו  לשוב  וממאנים בערמה אוחזים

מועלת : תשובה ‰˜˘È˙.(Â)תשובה שאין  חושבים  כי  בעבור  לשוב שממאנים לומר  כן ידברו לא אשר  ושומע  מקשיב  אני 
בנפשי: פגמתי  הלא עשיתי מה לאמר  שעשה הרעה על  מתחרט  מהם איש  אין  גם אבל  ˘.מועלת ‰ÏÎמי שאין די  לא ר "ל

גם  רודפים הם כן הרעות אחר  מאז  רודפים שהיו כמו מאז  שרצו במרוצתם  לרוץ  שב  אחד כאיש  כולם אפילו אלא מתחרט 
נפשם ÒÂÒÎ.עתה : מאבדים כי עם הרעות אחר  רודפים הם כן בנפשו הוא כי  ועם שוטף כנחל במלחמה הרודף  הסוס  כמו 
ÌÈÓ˘.(Ê)בזה: ‰„ÈÒÁ Ì‚ומתי תלך מתי  זמניה תדע  הלא אדם ברשות  איננה אשר  השמים  באויר  השטה החסידה  עוף  אפי '

הקרים: לארצות תשוב  הקיץ  בזמן החמים לארצות הקור  בזמן לעוף  דרכה  כי החמים ˘ÂÓ.תשוב  לארצות בלכתם  המה  גם
יאחרו: ולא יקדימו ולא בואם עת  את ÂÎÂ'.ממתינים ÈÓÚÂ משפט ידעו  לא ועמי העולם מנהג דרך יודעים ההם העופות ר"ל

כמפעלו : לאיש  שמשלם ב "ה המקום  והנהגת

 
().ÌÂÁË˘Âחרמים משטח  כמו פרישה כו )ענין  ˆ‡:(יחזקאל 

.ÌÈÓ˘‰:העכו"ם אישÂÙÒ‡È.הם ואין  כמו  הכנסה ענין 
אותם יט)מאסף  פניÔÓÂ„Ï.:(שופטים על  כדומן כמו  לזבל

ט)השדה דחיה:‰„ÌÈ˙Á.(‚):(לקמן  ˘Â‰.(‰)מלשון
הלב : בדרכי והליכה מרד ענין נצח Áˆ˙.משובה, מלשון 

אחוזה:‰Â˜ÈÊÁ.ולעולם: שקרÈÓ˙˙.ענין  וכן מרמה ענין
קיט)תרמיתם מיאון:Â‡Ó.:(תהלים ענין ‰˜˘È˙.(Â)מל'
העם ÌÁ.האזנה: ינחם  פן  כמו מחשבה והפוך חרטה ענין 

יג) ההליכה :Ì˙ˆÂÓ.:(שמות ומהירת רדיפה  ˘ÛËÂ.ענין
המים: מרדיפת  שאלה בלשון  ואמר  רדיפה ÈÒÁ„‰.(Ê)ענין 

מה: עוף אליך È„ÚÂÓ‰.שם אשוב  למועד כמו  זמן  ענין
יח) ידוע :Â˙Â.:(בראשית תורים Â‚ÚÂ.שם ÒÈÒÂ שמות הם גם

עגור כסוס  וכן  לח)עופות כמו ˘ÂÓ.:(ישעיה המתנה  ענין
הדבר את שמר  לז )ואביו  :(בראשית
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Âïä øëN éøîBL ïéðnàä ìk.eøîàL ïlëå:úBòî àáäå ClL úà ìè–ípç øîBL.Cì øîùàå éì øîL– ¨¨ª¨¦§¥¨¨¥§ª¨¤¨§Ÿ¤¤¨§¨¥¨¥¦¨§Ÿ¦§¤§Ÿ¨
øëN øîBL.éì øîL,Bì øîàå:éðôì çpä–ípç øîBL. ¥¨¨§Ÿ¦§¨©©©§¨©¥¦¨

ÊïBkLnä ìò eäåìä–øëN øîBL.äãeäé éaøøîBà:úBòî eäåìä–ípç øîBL;úBøt eäåìä–øîBL ¦§¨©©©§¥¨¨©¦§¨¥¦§¨¨¥¦¨¦§¨¥¥
øëN.ìeàL àaàøîBà:ìL BðBkLî øékNäì íãà øzîCìBäå åéìò ÷ñBt úBéäì éðò,àeäL éðtîáéLîk ¨¨©¨¨¥ª¨¨¨§©§¦©§¤¨¦¦§¥¨¨§¥¦§¥¤§¥¦

äãáà. £¥¨
ÁdøáLe íB÷îì íB÷nî úéáç øéáònä,øëN øîBL ïéa ípç øîBL ïéa–òáMé.øæòéìà éaøøîBà:äæå äæ ©©£¦¨¦¦¨§¨§¨¨¥¥¦¨¥¥¨¨¦¨©©¦¡¦¤¤¥¤¨¤

eeee.oipne`d lk:íäéúáá äëàìî úåùòì íäéìò íéìá÷îù íéðìá÷.xky ixneyäéìò éåä àøâàà äéì ñôúã äàðä àéääáã .äãéáàå äáðâá áééçúäì
:øëù øîåù.jly z` leh exn`y oleke:íðç øîåù êìéàå íùî àåä éøä ,úåòî àéáú åðëéìåúù øçàîå éøëù ìò åñôúì åáëòî éðéàå åéúøîâ øáëù

.jl xeny`e il xenyíéìòáá äøéîù åæ ,ãçà ïîæá ìëäå åîå÷îá øçàä äæ êì øîåù éðàå ,äæ äúà éì øåîù ìáà .øçîì êì øåîùàå íåéä éì øåîù
:øåèôå àéä.mpg xney iptl gpd:ììë àúåøéèð äéìò ìéá÷ àìã .éåä àì íðç øîåù åìéôà ,íúñ çðä åà ,êéðôì çðä ìáà

ffff.edeld:úåòî.xky xney oekynd lr:äåöî øëù øëù éàîå .åäåìä êë øçàå åðëùî ïéá ,åðëùî ë"çàå åäåìä ïéá.mpg xney zern edeldúéìã
:àðéã ïéðòì äåöî øëù äãåäé 'øì äéì.xky xney zexit edeld:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .áé÷øäì úåøéô êøãã.xikydl mc` xzen:íéøçàìepekyn

.ipr ly:åãéáù.eilr wqet zeidl:øëù.jledeïëå .ïäá àöåéëå íåãø÷å àøî ïåâë ,äéúçô øèåæå äéøâà ùéôðã ïåëùîá à÷åãå .áåçä ïî úçåôå ãéîú
:äëìä
gggg.rayi xky xney oiae mpg xney oia:øèôéå òùô àìù òáùé [äéúòã] à÷ìñ à÷.'eke rayi dfe df xne` xfril` iaxéúòîù éðà óà ,øîåìë

éîð äòéùô àìá àä ,òùô àìã äòåáùá øåèô êàéä øëù øîåùã ,äòåáùá ïéøèôð êàéä äæ ìòå äæ ìò éðà äîú ìáà ,òáùé äæå äæã øéàî 'øë éúåáøî
òáúùî éöî éëéä íðç øîåù åìéôà ,äøáùð ïåøãî íå÷îá àìù éà ,ãåòå .ñðåàìå äòéùôì íéáåø÷ ïäù äãéáàå äáéðâã àéîåã àìà ñðåà äæ ïéàù ,áééç
ïî íå÷îì íå÷îî úéáç øéáòîä øèåô äúà éà íàù ,àéä íéîëç úð÷ú àìà àéä ïéãä ïî àì åæ äòåáù ,øáñ î"øå .àéä äòéùô éàãå àä ,òùô àìù

:øèôéå äéúøáù äðååëá àìù òáùéù åð÷ú êëéôì íå÷îì íå÷îî åøéáçì úéáç øéáòéù íãà êì ïéà ,åæ äòåáù é"ò ïéîåìùúä
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ïéðnàä ìk החייט או  הצבע כגון בביתם, מלאכתם העושים – ÈÈËÈÄ
בהם, ïäוכיוצא øëN éøîBLבעל כלי על שכר כשומר  דינם – ÀÅÈÈÅ

שמחזיקים  הנאתם משום או בהם, משתכרים שהם לפי שבידיהם, הבית

שכרם על  משכון  לשם עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא בכלי  רבירבירבירבי תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

חייבים.איגראיגראיגראיגר);););); אבדו  או נגנבו  האומנים,ïlëåואם כל –eøîàL ÀËÈÆÈÀ
הבית: לבעל  –ClL úà ìè, מלאכתו נגמרה שכבר הכלי , את קח – ÙÆÆÈ
úBòî àáäå להחזיקו הכלי את מעכב שאינו  דעתו  שגילה כלומר  – ÀÈÅÈ

שכרו , לו לשלם כך  ואחר ליטלו הכלי בעל  ויכול  שכרו , øîBLÅעל 
ípç, אמרו בגמרא ואבידה. מגניבה ופטור  חינם, כשומר  דינו  – ÄÈ

"טול אמר  שלא פי  על  אף גמרתיו , הכלי: לבעל אמר אם הדין שהוא
כוונתו  מעותיו, תובע ואינו מלאכתו שנגמרה שהודיעו שכל שלך ", את

חינם. כשומר  ואילך מכאן דינו ולכן  מעות, בלא אף שיטלנו  לומר 

שכר. כשומר דינו עדיין שלך , את וטול  מעות הבא לו: אמר אם ברם,
Cì øîùàå éì øîLלך ואשמור  היום לי  שמור  לחברו: האומר  – ÀÙÄÀÆÀÙÈ

øëN(xnb`),למחר øîBLאחד שכל  לפי שכר, שומרי  שניהם – ÅÈÈ
חפצי את לי שמור  לו: אמר אם ברם, חברו. לו  ששומר  בשכר  שומר 

ואבידה, מגניבה פטור הוא הרי  חפצך, את זמן  באותו  לך אשמור ואני 
בשואל  ידידידיד):):):):שנאמר  כבכבכבכב,,,, ודרשו:((((שמותשמותשמותשמות ישלם", לא עמו  בעליו "אם

enr הבעלים היו  שאם השומרים, לכל  למדים ומכאן  במלאכתו, –
שומר אחד  וכל הואיל  כאן  ואף פטורים; הם הרי  במלאכתם, עמם

ופטור. בבעלים שמירה זו הרי חברו, של חפצו את הזמן  øîLÀÙבאותו
éì,זה חפצי  את לי שמור לשמעון : ראובן אמר –Bì øîàå– ÄÀÈÇ

לראובן: éðôìשמעון  çpä,החפץ את –ípç øîBL שמעון הרי – ÇÇÀÈÇÅÄÈ
שמעון: אמר  אם אבל לשמור. שהסכים דעתו שגילה חינם, שומר 

ואפילו  כלל  שמירה עליו קיבל  לא סתם, "הנח" או לפניך ", "הנח
אינו . חינם שומר
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ïBkLnä ìò eäåìäוקיבל פירות או  מעות לשמעון  ראובן  הלוה – ÄÀÈÇÇÇÀ
משכון, øëNממנו  øîBL, המשכון על  שכר  שומר  ראובן נעשה – ÅÈÈ

נגנב, או  המשכון אבד ואם הלוואתו, על מצוה שכר לו  שיש לפי

בגמראח  מבואר  מצוה שכר  וענין בדמיו . ראובן  בבבב):):):):ייב נונונונו,,,, קמאקמאקמאקמא ((((בבאבבאבבאבבא

שהעוסק  לעני, פרוטה מלתת המלוה פטור ההלואה ובשעת הואיל 

שומר נעשה הריהו הנאה באותה לפיכך  המצוה, מן  פטור  במצוה
אצלו . נמצא שהמשכון  זמן כל המשכון  על  øîBà:שכר äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

ípç øîBL ,úBòî eäåìä מצוה שכר אין יהודה רבי שלדעת – ÄÀÈÈÅÄÈ
הדין, לענין  כשכר øëNנחשב øîBL ,úBøt eäåìä שפירות לפי – ÄÀÈÅÅÈÈ

לשמעון , הפירות את שהלוה ממה נהנה ראובן  והרי להרקיב, עשויים
ראובן  נעשה הנאה באותה הלכך  טריים, פירות לו  יחזיר  הוא שכן

המשכון. על שכר nw`,שומר `pzk dklde ובין פירות שהלווהו שבין
שכר. שומר נעשה מעות íãàשהלווהו øzî :øîBà ìeàL àaàÇÈÈÅËÈÈÈ

éðò ìL BðBkLî øékNäì ממנו וקיבל  לעני  מעות שהלוה מי – ÀÇÀÄÇÀÆÈÄ
לאחרים, המשכון את להשכיר  לו מותר åéìòמשכון , ÷ñBt úBéäìÄÀÅÈÈ

שכרו, את המשכון  על –CìBäå לנכות כלומר החוב, מן ופוחת – ÀÅ
מקבל, שהוא השכירות דמי החוב מן áéLîkלו  àeäL éðtîÄÀÅÆÀÅÄ

äãáà. משכונו את לעני  להחזיר יוכל  זו שבדרך  לעני, –.dkld oke ÂÅÈ
נפחת  ואינו מרובה ששכרו במשכון אלא אינו זה שדין מבואר , בגמרא
מרובה  שתשמישם בדברים אבל קרדום, או מעדר כגון  מעט, אלא

כן . לעשות רשאי אינו

עני  של  משכונו  להשכיר  לאדם שמותר שאול, אבא בדברי  ריםבארנו לאח
לו לנכות כדי במשכון ישתמש לא עצמו המלוה אבל רש"י ), של  (כפירושו

משום בטור : הטעם ומבואר  בחובו. שמשתמש שכרו  שיחשדוהו כלומר  חשד ,
מחובו מנכה ואינו  aeh").במשכון mei zetqez")
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úéáç øéáònä– לחברו  –øîBL ïéa ,døáLe íB÷îì íB÷nî ÇÇÂÄÈÄÄÈÀÈÀÈÈÅÅ
ípç,החבית העברת בעד  שכר קיבל  שלא –øëN øîBL ïéa– ÄÈÅÅÈÈ

העברתה, בעד  שכר  מלשלם.òáMéשקיבל  וייפטר  פשע, שלא –éaø ÄÈÇÇÄ
òáMé äæå äæ :øîBà øæòéìà,מרבותי כך שמעתי אני  אף כלומר  – ÁÄÆÆÅÆÈÆÄÈÇ

יישבע, שכר, ושומר חינם שומר  וזה, éðàשזה dîúå תמה אבל – ÀÈÅÇÂÄ
òáMìאני , äæå äæ ïéìBëé íàשהרי בשבועה, הם נפטרים כיצד  – ÄÀÄÆÈÆÄÈÇ

לשלם  חייב ואבידה בגניבה אבל  באונסים, אלא פטור  אינו שכר שומר 

izdw - zex`ean zeipyn
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(È)  עוברי לכל  עוד  הזאת כצרה תהא לא

מה  ראו  התורה מן  לקובלנא מכאן  חכמים אמרו  דת על 
וגומר : וראו  הביטו  לי עשה :לי נעשה אשר 

  : יגון לשון  זה גם אפו  חרון  ביום אותי
(‚È) רידוי ע'י אותה וישבר  אותה וירדה

כמו  יחידית בלשון  לפותרו  דגושה הנו 'ן  לכן  ויסורין 
דאת  כמו  נקבה ל ' שהעצם ירענה יכרסמנה יעשנה

לו )אומר  אחת (יחזקאל  כל  שבר  היבשות העצמות
כמו  וירדנה ד 'א יד)ואחת, כפיו (שופטים אל  וירדהו 

מתוכו : המוח  ורודה גורר  המוח  את (È„)הריק
   ובלשון במקרא דמיון  זו  לתיבה אין 

הבקר  מלמד  מסקדא לדרבן  קורין  פסיקתא של  ארמי
מנומרים  נקודים בלעז  פויינט 'רינט  נשקד  אני ואומר 
נשכח  לא לזכרון  הקב'ה של  בידו  פשעי היו  ומסומני'
קליעות  קליעות נעשו  ישתרגו  ותשלומיהם: מניינם
המטות: את משרגין  אין  משנה לשון  צוארי על  ועלו 

(ÂË) לשון ורפס סב )רמס סולו (ישעיה סולו 
המסילה:   עלי לבא גייסות יעידת

מלוי' שתא דההוא תמוז  שדרשו  מה דרשו  ורבותינו 
אירע  לכך  ממצרים לצאתם שנייה שנה של  מלאה
הוקבעה  שעליה באב תשעה ליל  רגלים של  חזרתן 

לדורות: בכייתן   כמו הריגה סב )לשון  (ישעיה 

רמס  כך  יינם להוציא ענבי' כדורך  לבדי דרכתי פורה
דמם: להוציא (ÊË)הנשים  עיני תמיד  כלומר 

הפוגות: שאין  מלמד  הלשון  כפל  מים יורדה
(ÊÈ)   כה)כמו ידיו (ישעיה  ופירש

ומצטער  ומביאם מוליכם ידיו  המוליך  כאדם בקרבו 
כמו  שבירה לשון  ציון  פרשה אחר  דבר  ד)בהם, (איכה

מנחם  חברו  כך  מת על  לנחמו  לקבל  להם אין  ופורש
המצטער  כאדם ומשמעו  קיימת פירושו  משנה ובלשון 

מצאתי: תוספת ומשברם, ידיו  את שחובק 
   סביביו צריו  שיהיו  יעקב על  צוה

אויביהם  את סנחריב הגלה ולאשור  לבבל  כשגלו  אף
אותם  מקנתרים והם אצליהם והושיבם ומואב עמון 
כולה  בבבל  איכא הומניא קדושין  במסכת כמ 'ש

לבוז :דעמונאי: (ËÈ)לריחוק 
כאוהבים: עצמם שמראים לאותם  בני כגון 

השבאים  כשהיו  הגולים לקראת יוצאים שהיו  ישמעאל 
כאילו  עצמם את ומראים עליהם דרך  אותם מוליכים
נודות  מלוחים מיני להם מוציאים והיו  עליהם מרחמים
ורוצים  וצמאים ואוכלים יין  שהוא כסבורים נפוחים
נכנסת  הרוח  היתה בשיניו  הנוד  וכשמתיר  לשתות

הכתוב שאמר  והוא מת והוא כא)במעיו  ביער (ישעיה
וגו ' תלינו  יושבי (שם)בערב מים התיו  צמא לקראת

נודד : קדמו  בלחמו  תימא ארץ   כדי
נפשם: את בלשון (Î)שישיבו  ויש כווצו 

מעיה: בני ונחמרו  לאור  נפלה משנה  בתוך
ומחוץ  מות ומלאכי ומזיקים שדים אימת היתה הבית

משכלת: האויב (Î‡)חרב  .אתה
ממאכלם  שהבדלתני אותי שונאים שהם לי יגרמת
היו  בהם נתחתנתי אם בם ומהתחתן  וממשתיהם

בנותיהם: בני ועל  עלי מרחמים  
עלי: שקראת המועד  יום עליהם והבאת הלואי

:ברעה(Î)    ויפקדו יזכו 
לפניך : עונותם  כמו למו  כ)ופעול  גם (משלי

יתנכר  כא)במעלליו  מעלליו :(ירמיה וכפרי
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Âïä øëN éøîBL ïéðnàä ìk.eøîàL ïlëå:úBòî àáäå ClL úà ìè–ípç øîBL.Cì øîùàå éì øîL– ¨¨ª¨¦§¥¨¨¥§ª¨¤¨§Ÿ¤¤¨§¨¥¨¥¦¨§Ÿ¦§¤§Ÿ¨
øëN øîBL.éì øîL,Bì øîàå:éðôì çpä–ípç øîBL. ¥¨¨§Ÿ¦§¨©©©§¨©¥¦¨

ÊïBkLnä ìò eäåìä–øëN øîBL.äãeäé éaøøîBà:úBòî eäåìä–ípç øîBL;úBøt eäåìä–øîBL ¦§¨©©©§¥¨¨©¦§¨¥¦§¨¨¥¦¨¦§¨¥¥
øëN.ìeàL àaàøîBà:ìL BðBkLî øékNäì íãà øzîCìBäå åéìò ÷ñBt úBéäì éðò,àeäL éðtîáéLîk ¨¨©¨¨¥ª¨¨¨§©§¦©§¤¨¦¦§¥¨¨§¥¦§¥¤§¥¦

äãáà. £¥¨
ÁdøáLe íB÷îì íB÷nî úéáç øéáònä,øëN øîBL ïéa ípç øîBL ïéa–òáMé.øæòéìà éaøøîBà:äæå äæ ©©£¦¨¦¦¨§¨§¨¨¥¥¦¨¥¥¨¨¦¨©©¦¡¦¤¤¥¤¨¤

eeee.oipne`d lk:íäéúáá äëàìî úåùòì íäéìò íéìá÷îù íéðìá÷.xky ixneyäéìò éåä àøâàà äéì ñôúã äàðä àéääáã .äãéáàå äáðâá áééçúäì
:øëù øîåù.jly z` leh exn`y oleke:íðç øîåù êìéàå íùî àåä éøä ,úåòî àéáú åðëéìåúù øçàîå éøëù ìò åñôúì åáëòî éðéàå åéúøîâ øáëù

.jl xeny`e il xenyíéìòáá äøéîù åæ ,ãçà ïîæá ìëäå åîå÷îá øçàä äæ êì øîåù éðàå ,äæ äúà éì øåîù ìáà .øçîì êì øåîùàå íåéä éì øåîù
:øåèôå àéä.mpg xney iptl gpd:ììë àúåøéèð äéìò ìéá÷ àìã .éåä àì íðç øîåù åìéôà ,íúñ çðä åà ,êéðôì çðä ìáà

ffff.edeld:úåòî.xky xney oekynd lr:äåöî øëù øëù éàîå .åäåìä êë øçàå åðëùî ïéá ,åðëùî ë"çàå åäåìä ïéá.mpg xney zern edeldúéìã
:àðéã ïéðòì äåöî øëù äãåäé 'øì äéì.xky xney zexit edeld:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .áé÷øäì úåøéô êøãã.xikydl mc` xzen:íéøçàìepekyn

.ipr ly:åãéáù.eilr wqet zeidl:øëù.jledeïëå .ïäá àöåéëå íåãø÷å àøî ïåâë ,äéúçô øèåæå äéøâà ùéôðã ïåëùîá à÷åãå .áåçä ïî úçåôå ãéîú
:äëìä
gggg.rayi xky xney oiae mpg xney oia:øèôéå òùô àìù òáùé [äéúòã] à÷ìñ à÷.'eke rayi dfe df xne` xfril` iaxéúòîù éðà óà ,øîåìë

éîð äòéùô àìá àä ,òùô àìã äòåáùá øåèô êàéä øëù øîåùã ,äòåáùá ïéøèôð êàéä äæ ìòå äæ ìò éðà äîú ìáà ,òáùé äæå äæã øéàî 'øë éúåáøî
òáúùî éöî éëéä íðç øîåù åìéôà ,äøáùð ïåøãî íå÷îá àìù éà ,ãåòå .ñðåàìå äòéùôì íéáåø÷ ïäù äãéáàå äáéðâã àéîåã àìà ñðåà äæ ïéàù ,áééç
ïî íå÷îì íå÷îî úéáç øéáòîä øèåô äúà éà íàù ,àéä íéîëç úð÷ú àìà àéä ïéãä ïî àì åæ äòåáù ,øáñ î"øå .àéä äòéùô éàãå àä ,òùô àìù

:øèôéå äéúøáù äðååëá àìù òáùéù åð÷ú êëéôì íå÷îì íå÷îî åøéáçì úéáç øéáòéù íãà êì ïéà ,åæ äòåáù é"ò ïéîåìùúä
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ïéðnàä ìk החייט או  הצבע כגון בביתם, מלאכתם העושים – ÈÈËÈÄ
בהם, ïäוכיוצא øëN éøîBLבעל כלי על שכר כשומר  דינם – ÀÅÈÈÅ

שמחזיקים  הנאתם משום או בהם, משתכרים שהם לפי שבידיהם, הבית

שכרם על  משכון  לשם עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא בכלי  רבירבירבירבי תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

חייבים.איגראיגראיגראיגר);););); אבדו  או נגנבו  האומנים,ïlëåואם כל –eøîàL ÀËÈÆÈÀ
הבית: לבעל  –ClL úà ìè, מלאכתו נגמרה שכבר הכלי , את קח – ÙÆÆÈ
úBòî àáäå להחזיקו הכלי את מעכב שאינו  דעתו  שגילה כלומר  – ÀÈÅÈ

שכרו , לו לשלם כך  ואחר ליטלו הכלי בעל  ויכול  שכרו , øîBLÅעל 
ípç, אמרו בגמרא ואבידה. מגניבה ופטור  חינם, כשומר  דינו  – ÄÈ

"טול אמר  שלא פי  על  אף גמרתיו , הכלי: לבעל אמר אם הדין שהוא
כוונתו  מעותיו, תובע ואינו מלאכתו שנגמרה שהודיעו שכל שלך ", את

חינם. כשומר  ואילך מכאן דינו ולכן  מעות, בלא אף שיטלנו  לומר 

שכר. כשומר דינו עדיין שלך , את וטול  מעות הבא לו: אמר אם ברם,
Cì øîùàå éì øîLלך ואשמור  היום לי  שמור  לחברו: האומר  – ÀÙÄÀÆÀÙÈ

øëN(xnb`),למחר øîBLאחד שכל  לפי שכר, שומרי  שניהם – ÅÈÈ
חפצי את לי שמור  לו: אמר אם ברם, חברו. לו  ששומר  בשכר  שומר 

ואבידה, מגניבה פטור הוא הרי  חפצך, את זמן  באותו  לך אשמור ואני 
בשואל  ידידידיד):):):):שנאמר  כבכבכבכב,,,, ודרשו:((((שמותשמותשמותשמות ישלם", לא עמו  בעליו "אם

enr הבעלים היו  שאם השומרים, לכל  למדים ומכאן  במלאכתו, –
שומר אחד  וכל הואיל  כאן  ואף פטורים; הם הרי  במלאכתם, עמם

ופטור. בבעלים שמירה זו הרי חברו, של חפצו את הזמן  øîLÀÙבאותו
éì,זה חפצי  את לי שמור לשמעון : ראובן אמר –Bì øîàå– ÄÀÈÇ

לראובן: éðôìשמעון  çpä,החפץ את –ípç øîBL שמעון הרי – ÇÇÀÈÇÅÄÈ
שמעון: אמר  אם אבל לשמור. שהסכים דעתו שגילה חינם, שומר 

ואפילו  כלל  שמירה עליו קיבל  לא סתם, "הנח" או לפניך ", "הנח
אינו . חינם שומר
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ïBkLnä ìò eäåìäוקיבל פירות או  מעות לשמעון  ראובן  הלוה – ÄÀÈÇÇÇÀ
משכון, øëNממנו  øîBL, המשכון על  שכר  שומר  ראובן נעשה – ÅÈÈ

נגנב, או  המשכון אבד ואם הלוואתו, על מצוה שכר לו  שיש לפי

בגמראח  מבואר  מצוה שכר  וענין בדמיו . ראובן  בבבב):):):):ייב נונונונו,,,, קמאקמאקמאקמא ((((בבאבבאבבאבבא

שהעוסק  לעני, פרוטה מלתת המלוה פטור ההלואה ובשעת הואיל 

שומר נעשה הריהו הנאה באותה לפיכך  המצוה, מן  פטור  במצוה
אצלו . נמצא שהמשכון  זמן כל המשכון  על  øîBà:שכר äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

ípç øîBL ,úBòî eäåìä מצוה שכר אין יהודה רבי שלדעת – ÄÀÈÈÅÄÈ
הדין, לענין  כשכר øëNנחשב øîBL ,úBøt eäåìä שפירות לפי – ÄÀÈÅÅÈÈ

לשמעון , הפירות את שהלוה ממה נהנה ראובן  והרי להרקיב, עשויים
ראובן  נעשה הנאה באותה הלכך  טריים, פירות לו  יחזיר  הוא שכן

המשכון. על שכר nw`,שומר `pzk dklde ובין פירות שהלווהו שבין
שכר. שומר נעשה מעות íãàשהלווהו øzî :øîBà ìeàL àaàÇÈÈÅËÈÈÈ

éðò ìL BðBkLî øékNäì ממנו וקיבל  לעני  מעות שהלוה מי – ÀÇÀÄÇÀÆÈÄ
לאחרים, המשכון את להשכיר  לו מותר åéìòמשכון , ÷ñBt úBéäìÄÀÅÈÈ

שכרו, את המשכון  על –CìBäå לנכות כלומר החוב, מן ופוחת – ÀÅ
מקבל, שהוא השכירות דמי החוב מן áéLîkלו  àeäL éðtîÄÀÅÆÀÅÄ

äãáà. משכונו את לעני  להחזיר יוכל  זו שבדרך  לעני, –.dkld oke ÂÅÈ
נפחת  ואינו מרובה ששכרו במשכון אלא אינו זה שדין מבואר , בגמרא
מרובה  שתשמישם בדברים אבל קרדום, או מעדר כגון  מעט, אלא

כן . לעשות רשאי אינו

עני  של  משכונו  להשכיר  לאדם שמותר שאול, אבא בדברי  ריםבארנו לאח
לו לנכות כדי במשכון ישתמש לא עצמו המלוה אבל רש"י ), של  (כפירושו

משום בטור : הטעם ומבואר  בחובו. שמשתמש שכרו  שיחשדוהו כלומר  חשד ,
מחובו מנכה ואינו  aeh").במשכון mei zetqez")
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úéáç øéáònä– לחברו  –øîBL ïéa ,døáLe íB÷îì íB÷nî ÇÇÂÄÈÄÄÈÀÈÀÈÈÅÅ
ípç,החבית העברת בעד  שכר קיבל  שלא –øëN øîBL ïéa– ÄÈÅÅÈÈ

העברתה, בעד  שכר  מלשלם.òáMéשקיבל  וייפטר  פשע, שלא –éaø ÄÈÇÇÄ
òáMé äæå äæ :øîBà øæòéìà,מרבותי כך שמעתי אני  אף כלומר  – ÁÄÆÆÅÆÈÆÄÈÇ

יישבע, שכר, ושומר חינם שומר  וזה, éðàשזה dîúå תמה אבל – ÀÈÅÇÂÄ
òáMìאני , äæå äæ ïéìBëé íàשהרי בשבועה, הם נפטרים כיצד  – ÄÀÄÆÈÆÄÈÇ

לשלם  חייב ואבידה בגניבה אבל  באונסים, אלא פטור  אינו שכר שומר 

izdw - zex`ean zeipyn
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(È)  עוברי לכל  עוד  הזאת כצרה תהא לא

מה  ראו  התורה מן  לקובלנא מכאן  חכמים אמרו  דת על 
וגומר : וראו  הביטו  לי עשה :לי נעשה אשר 

  : יגון לשון  זה גם אפו  חרון  ביום אותי
(‚È) רידוי ע'י אותה וישבר  אותה וירדה

כמו  יחידית בלשון  לפותרו  דגושה הנו 'ן  לכן  ויסורין 
דאת  כמו  נקבה ל ' שהעצם ירענה יכרסמנה יעשנה

לו )אומר  אחת (יחזקאל  כל  שבר  היבשות העצמות
כמו  וירדנה ד 'א יד)ואחת, כפיו (שופטים אל  וירדהו 

מתוכו : המוח  ורודה גורר  המוח  את (È„)הריק
   ובלשון במקרא דמיון  זו  לתיבה אין 

הבקר  מלמד  מסקדא לדרבן  קורין  פסיקתא של  ארמי
מנומרים  נקודים בלעז  פויינט 'רינט  נשקד  אני ואומר 
נשכח  לא לזכרון  הקב'ה של  בידו  פשעי היו  ומסומני'
קליעות  קליעות נעשו  ישתרגו  ותשלומיהם: מניינם
המטות: את משרגין  אין  משנה לשון  צוארי על  ועלו 

(ÂË) לשון ורפס סב )רמס סולו (ישעיה סולו 
המסילה:   עלי לבא גייסות יעידת

מלוי' שתא דההוא תמוז  שדרשו  מה דרשו  ורבותינו 
אירע  לכך  ממצרים לצאתם שנייה שנה של  מלאה
הוקבעה  שעליה באב תשעה ליל  רגלים של  חזרתן 

לדורות: בכייתן   כמו הריגה סב )לשון  (ישעיה 

רמס  כך  יינם להוציא ענבי' כדורך  לבדי דרכתי פורה
דמם: להוציא (ÊË)הנשים  עיני תמיד  כלומר 

הפוגות: שאין  מלמד  הלשון  כפל  מים יורדה
(ÊÈ)   כה)כמו ידיו (ישעיה  ופירש

ומצטער  ומביאם מוליכם ידיו  המוליך  כאדם בקרבו 
כמו  שבירה לשון  ציון  פרשה אחר  דבר  ד)בהם, (איכה

מנחם  חברו  כך  מת על  לנחמו  לקבל  להם אין  ופורש
המצטער  כאדם ומשמעו  קיימת פירושו  משנה ובלשון 

מצאתי: תוספת ומשברם, ידיו  את שחובק 
   סביביו צריו  שיהיו  יעקב על  צוה

אויביהם  את סנחריב הגלה ולאשור  לבבל  כשגלו  אף
אותם  מקנתרים והם אצליהם והושיבם ומואב עמון 
כולה  בבבל  איכא הומניא קדושין  במסכת כמ 'ש

לבוז :דעמונאי: (ËÈ)לריחוק 
כאוהבים: עצמם שמראים לאותם  בני כגון 

השבאים  כשהיו  הגולים לקראת יוצאים שהיו  ישמעאל 
כאילו  עצמם את ומראים עליהם דרך  אותם מוליכים
נודות  מלוחים מיני להם מוציאים והיו  עליהם מרחמים
ורוצים  וצמאים ואוכלים יין  שהוא כסבורים נפוחים
נכנסת  הרוח  היתה בשיניו  הנוד  וכשמתיר  לשתות

הכתוב שאמר  והוא מת והוא כא)במעיו  ביער (ישעיה
וגו ' תלינו  יושבי (שם)בערב מים התיו  צמא לקראת

נודד : קדמו  בלחמו  תימא ארץ   כדי
נפשם: את בלשון (Î)שישיבו  ויש כווצו 

מעיה: בני ונחמרו  לאור  נפלה משנה  בתוך
ומחוץ  מות ומלאכי ומזיקים שדים אימת היתה הבית

משכלת: האויב (Î‡)חרב  .אתה
ממאכלם  שהבדלתני אותי שונאים שהם לי יגרמת
היו  בהם נתחתנתי אם בם ומהתחתן  וממשתיהם

בנותיהם: בני ועל  עלי מרחמים  
עלי: שקראת המועד  יום עליהם והבאת הלואי

:ברעה(Î)    ויפקדו יזכו 
לפניך : עונותם  כמו למו  כ)ופעול  גם (משלי

יתנכר  כא)במעלליו  מעלליו :(ירמיה וכפרי
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Bzëàìî;õøàä ïî BìecbL øáãa.ïéìëBà ïðéàL elàå:ò÷øwì øaçîa äNBòä,äëàìî øîb ïéàL äòLa; §©§§¨¨¤¦¦¨¨¤§¥¤¥¨§¦¨¤¦§ª¨©©§©§¨¨¤¥§©§¨¨
ò÷øwä ïî Leìúáe,Bzëàìî äøîâpL øçàî;õøàä ïî Bìecb ïéàL øáãáe. §¨¦©©§©¥©©¤¦§§¨§©§§¨¨¤¥¦¦¨¨¤

‚åéãéa äNBò äéä,åéìâøa àG ìáà;åéìâøa,åéãéa àG ìáà;Bôúëa elôà–ìëBà äæ éøä.øa éñBé éaø ¨¨¤§¨¨£¨§©§¨§©§¨£¨§¨¨£¦¦§¥£¥¤¥©¦¥©
äãeäéøîBà:åéìâøáe åéãéa äNòiL ãò. §¨¥©¤©£¤§¨¨§©§¨
„íéðàza äNBò äéä–íéáðòa ìëàé àG;íéáðòa–íéðàza ìëàé àG;Bîöò úà òðBî ìáà,òébnL ãò ¨¨¤©§¥¦Ÿ©¨£¨¦¨£¨¦Ÿ©©§¥¦£¨¥©¤©§©¤©¦©

:åúåà ïéùìåúùë åðééäã ,ìëåà äúà úéáä ìòá ìù.rwxwd on yelzae,øùòîì åúëàìî äøîâð àìù ãò øáã åúåàá ìëåà ùåìúä øáãá ÷ñòúî íàå
àø÷ øîàã .äìç øá àåä íà ,äìçì åúëàìî äøîâð àìù ãò åà .øùòî øá àåä íà(ä"ë íù),äîéñçá ùåãú àì øîà÷ àìãîå ,åùéãá øåù íåñçú àì

äùåòùë ùåìúá ìëåà íãà àåäù íñåç êë ,äëàìî åá äùåòùë ùåìúá ìëåà øåù àåäù íñçð äî ,íñåçì íñçðå íñçðì íñåç éùå÷àì äðéî òîù
àåäù øáã ìë óà ,åá ìëåà ìòåô äëàìî øîâ úòùáå øùòîì åúëàìî äøîâð àìå ò÷ø÷ éìåãâ àåäù øáã ,ãçåéî ùéã äîå .'åëå íñåç äîå ,äëàìî åá
íéøîúä ìéãáîä àöéå .ò÷ø÷ éìåãâ ïðéàù ,ïáâîäå õáçîäå áìåçä àöé .åá ìëåà ìòåô äëàìî øîâ úòùá àåäùë øùòîì åúëàìî äøîâð àìå ò÷ø÷ éìåãéâ
íå÷î áéçøäì íéøçàä ïéáî íìåòì íéìãâ ïðéàù íéðè÷ä øéñîù ,íéìöááå íéîåùá ùëðîä àöéå .øùòîì íúëàìî äøîâðù ,ãçé íéøáåçîä úåøâåøâäå

:ïäá ìëåà ìòåô ïéà ïäá àöåéëå åìà ìëù .äëàìî øîâ úòù åæ ïéàù ,íéìåãâì
bbbb.eilbxe eicia dyriy cr:äãåäé éáøá éñåé 'øë äëìä ïéàå .íñçðì íñåç ù÷úà àäã ,åéìâøáå åéãéá ìòåô óà åéìâøáå åéãéá øåù äî

`xephxa yexit

בקמת  תבוא כי כנפשך ... ענבים ואכלת רעך בכרם תבוא "כי  כה-כו ): כג, (דברים
בפועל, אלא מדבר הכתוב שאין  השמועה, מפי  ולמדו  בידך", מלילות וקטפת רעך

בהם. שעובד בפירות לאכול לו שמותר 

elàå,הפועלים –äøBzä ïî ïéìëBà,בהם שעובדים בפירות – ÀÅÀÄÄÇÈ
לעיל : שבארנו ò÷øwìכמו  øaçîa äNBòä מלאכה העושה – ÈÆÄÀËÈÇÇÀÇ

לקרקע, המחוברים mdnבפירות lke`äëàìî øîb úòLa היינו – ÀÈÇÀÇÀÈÈ
או  בענבים הבוצר כגון הקרקע, מן תולשם והוא בישולם משנגמר 

שנאמר  באלו , וכיוצא בזיתים כה כה כה כה ):):):):המוסק כגכגכגכג,,,, לא ((((דברים דברים דברים דברים  כליך "ואל 
אוכל, אתה הבית בעל  של  לכליו נותן  שאתה בשעה ודרשו : תתן",

אי  הבית בעל  של לכליו  נותן אתה שאי אוכל ;ובשעה LeìúáeÀÈאתה
ò÷øwä ïî,תלושים בפירות מלאכה והעושה –mdn lke`ãò ÄÇÇÀÇÇ

Bzëàìî äøîâð àHL מלאכתם שנגמרה קודם בהם כשעוסק – ÆÄÀÀÈÀÇÀ
חלה  חיוב בו שיש ובדבר  מעשר; חיוב אלא בהם אין  אם למעשר ,

לחלה; מלאכתו שתיגמר עד  ממנו weeceïî`אוכל  BìecbL øáãaÀÈÈÆÄÄ
õøàäשנאמר ממה זה כל  שלמדים ברייתות מובאות בגמרא – ÈÈÆ

דדדד):):):): כה כה כה כה ,,,, "שור ",((((דבריםדבריםדבריםדברים שכתוב ממה ודורשים בדישו", שור  תחסום "לא

לנחסם  חוסם להקיש הכתוב שבא בחסימה", תדוש  "לא כתוב ולא
פועלים, אכילת לענין לאדם ושור  לשור אדם כלומר  לחוסם, ונחסם

בתלוש, אוכל שור  ומה במחובר , אוכל  שור אף במחובר אוכל אדם מה
כן  מלאכה; בו כשעושה בתלוש אוכל  אדם אף דישה, בשעה היינו 

במלאכתו", שור תחסום "לא נאמר ולא "בדישו" שנאמר ממה למדים
דבר מיוחד  דיש  מה לדיש : זה בענין מלאכה כל להקיש הכתוב שבא

קרקע  גידולי  שהוא דבר  כל אף בו , אוכל ופועל קרקע גידולי  שהוא
קרקע, גידולי שאינם והמגבן  והמחבץ החולב יצא בו, אוכל פועל

מלאכתו  נגמרה שלא דבר מיוחד דיש  ומה בהם; אוכל  הפועל אין 
מלאכתו  נגמרה שלא דבר כל אף בו , אוכל פועל  ולחלה למעשר 

ובגרוגרות  בתמרים הבודל יצא בו ; אוכל פועל ולחלה למעשר 
± dtixbna mlicane dfa df miwaecny)מלאכתם רש רש רש רש """"יייי ונגמרה הואיל ,(

והמקטף הלש יצא בהם; אוכל הפועל  אין onלמעשר , dkizg ylez)
(zvxwn ziiyrl lfepa dipt z` wilgne wvad מלאכתן שנגמרה והאופה,

לאחר החיטים, מן צרורות הבורר  ברם, בהן . אוכל  הפועל  אין לחלה,
מלאכתם  נגמרה לא ועדיין  הואיל  הטוחנן, או  אותן המנפה או  שעּושרּו,

בהן  לאכול  מותר  השגות השגות השגות השגות לחלה, ועייןועייןועייןועיין הההה;;;; יביביביב,,,, שכירות שכירות שכירות שכירות  הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

שםשםשםשם).).).). הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  שלשלשלשל כליוכליוכליוכליו ונושאיונושאיונושאיונושאי הפועליםelàåהראב הראב הראב הראב """"דדדד –ïðéàL ÀÅÆÅÈ
ìëBàïé נוהגים כן אם אלא בהם, שעושים בדברים תורה מדין – ÀÄ

על הפועלים שהתנו תנאי  מכוח או  באלו, אף לאכול מקום באותו 
הבית: בעל  עם øîbכך  ïéàL äòLa ,ò÷øwì øaçîa äNBòäÈÆÄÀËÈÇÇÀÇÀÈÈÆÅÀÇ

äëàìîהמנכש וכן הענבים, מן  יאכל לא הגפנים תחת העודר  כגון  – ÀÈÈ
מכל הגדולים, מבין הקטנים את שתולש  פי  על אף ובשומים, בבצלים

עצמם, לצורך הקטנים את תולש ואינו שהואיל  מהם, יאכל לא מקום
מלאכה; גמר  שעת זו אין לפיכך לגדולים, מקום להרחיב כדי  אלא

Bzëàìî äøîâpL øçàî ,ò÷øwä ïî Leìúáeהבודל כגון  – ÀÈÄÇÇÀÇÅÇÇÆÄÀÀÈÀÇÀ
שכבר לאחר  בעיסה העוסק או למעשר , מלאכם נגמרה שכבר בתמרים,

לעיל, בארנו  שכבר כמו  מהם, יאכל לא בחלה, øáãáeÀÈÈנתחייבה
õøàä ïî Bìecb ïéàL,וכדומה בבשר  או בחלב העושה כגון – ÆÅÄÄÈÈÆ

לעיל. הטעם בארנו  שכבר  כמו  מהם, יאכל  לא

ג ה נ ש מ ר ו א ב

מן האוכל  פועל  בדין ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
בהם. שעובד בפירות התורה

äNBò äéä, במלאכתו הפועל  –åéìâøa àG ìáà ,åéãéa כגון – ÈÈÆÀÈÈÂÈÀÇÀÈ
או  הבוצר , או  åéãéaהקוצר àG ìáà ,åéìâøa או הדורך  כגון  – ÀÇÀÈÂÈÀÈÈ

ברגליו , Bôúëaהדש elôà,משאות לשאת הבית בעל  ששכרו  כגון  – ÂÄÄÀÅ
למקום, ממקום פירות ìëBàלהעביר äæ éøä.תורה מדין בפירות – ÂÅÆÅ

åéìâøáe åéãéa äNòiL ãò :øîBà äãeäé øa éñBé éaø– ÇÄÅÇÀÈÅÇÆÇÂÆÀÈÈÀÇÀÈ
עשה  כן  אם אלא בהם שעובד בפירות התורה מן אוכל הפועל  אין 

חוסם  הוקש שהרי  טעמו , מבואר  בגמרא כאחת; וברגליו בידיו בהם
עושה  שור מה הקודמת), במשנה (כמבואר לשור אדם היינו לנחסם,

קמא  תנא ברם, וברגליו. בידיו שיעשה עד  פועל  אף וברגליו , בידיו 
שהיא. עבודה דרך  בכל  רעך", בכרם תבוא "כי שנאמר: ממה לומד 
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להשמיענו, באה והיא מלאכתו, בשעת בפירות האוכל בפועל ללמד מוסיפה משנתנו
מלאכה. בשעת ודווקא בלבד, בהם שעושה בפירות אלא אוכל שאינו 

íéðàza äNBò äéä,בתאנים מלאכתו עושה הפועל  היה –àG ÈÈÆÇÀÅÄ
íéáðòa ìëàé שעושה זמן  כל  בשניהם, לעשות שכרו ואפילו  – ÙÇÈÂÈÄ

בלבד  בתאנים אלא כלל, בענבים יאכל  לא שלשלשלשל""""ז ז ז ז ),),),),בתאנים סימןסימןסימןסימן ((((טורטורטורטור

íéðàza ìëàé àG ,íéáðòaאסור בענבים, מלאכתו  עושה היה – ÈÂÈÄÙÇÇÀÅÄ
שנאמר  בתאנים, לאכול  כה כה כה כה ):):):):לו  כגכגכגכג,,,, zlk`e((((דבריםדבריםדבריםדברים jrx mxka `eaz ik"

,"miapr אין וכי  ענבים"? "ואכלת לומר תלמוד  מה בירושלמי : ודרשו

עושה  היה שאם מכאן, אלא ענבים? אלא בכרם שאין  יודעים אנו 
ובסוגייתנו  בתאנים. יאכל  לא – בענבים בענבים, יאכל לא בתאנים

שנאמר ממה זה שלמדים משמע תתן "((((שם שם שם שם ):):):):בבבלי  לא כליך  "ואל 
אוכל אתה הבית בעל  של לכליו נותן  שאתה ממין –`aa `xnb)

;(a ,`v `rivnBîöò úà òðBî ìáà את למנוע הפועל רשאי – ÂÈÅÇÆÇÀ
הרעים, הפירות מן  מלאכול úBôiäעצמו íB÷îì òébnL ãò– ÇÆÇÄÇÄÀÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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òáMé;òáMì äæå äæ ïéìBëé íà éðà dîúå. ¦¨©§¨¥©£¦¦§¦¤¨¤¦¨©
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡áéøòäìe íékLäì íäì øîàå íéìòBtä úà øëBOä,áéøòäì àHLå íékLäì àHL eâäpL íB÷î–Bðéà ©¥¤©£¦§¨©¨¤§©§¦§©£¦§¤¨£¤§©§¦§¤§©£¦¥
ïôBëì éàMø;ïeæì eâäpL íB÷î–ïeæé,ä÷éúîa ÷tñì–÷tñé;äðéãnä âäðîk ìkä.äNòîïa ïðçBé éaøa ©©§¨§¤¨£¨¨§©¥¦§¦¨§©¥©Ÿ§¦§©©§¦¨©£¤§©¦¨¨¤

àéúîBðáì øîàL:íéìòBt eðì øëN àö.úBðBæî íäì ÷ñôe Cìä;åéáà ìöà àaLëe,Bì øîà:éða,elôà ©§¨¤¨©¦§¥§Ÿ¨£¦¨©¨©¨¤§§¤¨¥¤¨¦¨©§¦£¦
BúòLa äîGL úãeòñk íäì äNBò äzà,ïänò EúáBç éãé úàöé àG,ïäLíäøáà éða,á÷òéå ÷çöé;àlà, ©¨¤¨¤¦§©§Ÿ§¨¨¨¨¨§¥¨§¦¨¤¤¥§¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ¤¨

ëàìna eìéçúé àHL ãòíäì øîàå àö ä:ãáìa úéðè÷å út àlà éìò íëì ïéàL úðî ìò.ïa ïBòîL ïaø ©¤©§¦©§¨¨¥¤¡Ÿ¨¤©§¨¤¥¨¤¨©¤¨©§¦§¦¦§©©¨¦§¤
ìàéìîbøîBà:éøö äéä àGøîBì C;äðéãnä âäðîk ìkä. ©§¦¥¥¨¨¨¦©©Ÿ§¦§©©§¦¨
·äøBzä ïî ïéìëBà elàå:ò÷øwì øaçîa äNBòä,äëàìî øîb úòLa;ò÷øwä ïî Leìúáe,äøîâð àHL ãò §¥§¦¦©¨¨¤¦§ª¨©©§©§¨©§©§¨¨§¨¦©©§©©¤¦§§¨

f`̀̀̀.otekl i`yx epi` .milretd z` xkeydåúéîã÷îã àúòãà åëééøâàà åëì éàôèã éàä åäì øîà éöî àì ,íéìòåô øàùî åäééøâàà åäì àôèã â"òàå
ä äéì éøîàã ,éàãäá åúéëùçîå:àúøéôù àúãáåò êì ïðéãáòã àúòãà ïì úàôèã éà.dwizna:ïúôì.dpicnd bdpnk lkdéâéäðã éúëåã ééåúàì ìëä

íëìëàî íëì àéáàå äãùá åëééúãéáòì åîéã÷ úéáä ìòá åäì øîà éàã ,íúëàìîì åàöéù íãå÷ úéáä ìòá ìù åúéáá àøôöá éúùîìå ìëéîì íéìòåô
:äðéãîä âäðîë äãùä àöðù íãå÷ úéáá ìëàð äúò àìà ,àì äéì éøîà ,íù.`izn oa opgei iaxa dyrn,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñçã ùøôî àøîâá

éðåæî ,úåðåæî íäì ïúéì åäééãäá éðúàå ,íéìëåà åéä äðéãîä âäðîî éøäù ééåðúàì êéøö äåä àìã ïåéë ,øîåìë ,íäì äáéø úåðåæî ,úåðåæî íäì ÷ñô íàå
:'åëå ïðçåé éáøá éîð äùòîå ,øîà÷ éøéúé.ezrya:äåä èåéãäå êìîã ,åúåëìî úòá.awrie wgvi mdxa` ipa mdyìùî äìåãâ íäøáà ìù åúãåòñå

:íéä úôù ìò øùà ìåçë íéáø ìàøùéå äãåäé äîìù úãåòñáå ,íéùðà äùìùì íéøô äùìù íäøáà åìéàã ,äîìù.dk`lna eligzi `ly crïàë ïéàã
:øåæçì ìëåú àì åìéçúéùî åìéàã .íéøáã àìà.'eke xne` l`ilnb oa oerny oax:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìäå

aaaa.el`e:íéìòåô.dxezd on milke`:åá ïé÷ñåòù äîá.dk`ln xnbáéúëã .åúåà ïéùìåúùë(ã"ë íéøáã)ùá ,ïúú àì êéìë ìàååéìëì ïúåð äúàù äò

`xephxa yexit

חינם  שומר  ואף אונס; אינה הרי החבית ושבירת פשיעה, בלא אפילו

מדרון , במקום שלא ישרה, בדרך הלך  אם כגון  פושע, שהוא פעמים
פשע? שלא יישבע וכיצד  היא, פשיעה ודאי החבית שבירת זה שבכגון 

אלא  הוא, פושע לאו  נתקל  סובר: קמא שתנא (בגמרא) מבארים יש
שהרי ולהיפטר , להישבע יכול שכר שומר אפילו הלכך כאונס, נחשב

אינם  הדין מן  קמא תנא לדעת שאף מבארים, ויש באונסים. הוא פטור
זו  ששבועה אלא הוא, פושע נתקל  הוא: סובר שכן  להישבע, יכולים

כן  אומר  אתה אי  "שאם היא, חכמים mewnnתקנת ziag xiarndy)
,(minelyzd on ef dreaya xhtp dxaye mewnlמעביר שיהא אדם לך  אין 

פשע, שלא להישבע יכול  אינו ברם, למקום"; ממקום לחברו  חבית
ששיברה  היא שבועתו אלא הוא, פושע נתקל  קמא תנא לדעת שהרי 

בכוונה. miyxtn,שלא yie,"הוא פושע לאו "נתקל התנא סובר אם שאף
ב  שלא להישבע ואפילו הדין  מן יכול  חינם שומר דווקא מדרון, מקום

לפי לשלם, תורה מדין חייב שכר  שומר  אבל  ולהיפטר , פשע שלא
אלא  בהן, חייב שהוא ואבידה כגניבה אלא כאונס אינה שהשבירה
אתה  שאם מתשלומים, וייפטר  פשע שלא שיישבע היא חכמים שתקנת

למקום ממקום לחברו חבית שיעביר אדם לך  אין שישלם, ((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;;אומר

הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ).).).).

א ה נ ש מ ר ו א ב

אילו ששוכרם בשעה עמהם להתנות הוא יכול יומית, לעבודה פועלים השוכר 
משנתנו מקום. באותו  פועלים בשאר נוהגים שאינם דברים ואפילו  שירצה, תנאים
העבודה  תנאי בכל נוהגים כלום, עמהם התנה לא ששכרם בשעה שאם ללמד , באה

המקום. כמנהג

íéìòBtä úà øëBOä,יום שכירי –íékLäì íäì øîàå ÇÅÆÇÂÄÀÈÇÈÆÀÇÀÄ
áéøòäìeכך ואחר  כלום, עמהם התנה ולא סתם, ששכרם כלומר – ÀÇÂÄ

השמש, זריחת קודם הבוקר, בהשכמת למלאכה שיצאו  להם, אמר 
החמה, שקיעת לאחר  בערב, המלאכה את eâäpLויגמרו íB÷îÀÆÈÂ

ïôBëì éàMø Bðéà ,áéøòäì àHLå íékLäì àHL לשנות – ÆÀÇÀÄÀÆÀÇÂÄÅÇÇÀÈ
באה  שמשנתנו מבואר , בגמרא מקום. שבאותו  הפועלים שאר ממנהג

יכול אינו מהמקובל, גבוה יותר שכר  להם פסק שאפילו להשמיע,
שהואיל ויעריבו, שישכימו כן  דעת על שכרם על להם שהוסיף לומר 

לנו  פסקת לא לו : לומר  הפועלים יכולים ששכרם, בשעה התנה ולא
משאר יותר יפה מלאכה לך שנעשה דעת על אלא שכר תוספת

ïeæìהפועלים. eâäpL íB÷î,מזונות לפועלים ליתן  –ïeæé חייב – ÀÆÈÂÈÈ
מזונותיהם. להם ä÷éúîaליתן ÷tñì לפניהם ליתן שנהגו מקום – ÀÇÅÄÀÄÈ

גו  ויש המאכל ; עם dwiznרסים:לפתן wtql לפניהם ליתן  היינו –

מלאכתם, בשעת מתיקה לספק.tñé÷מיני  חייב –âäðîk ìkä ÀÇÅÇÙÀÄÀÇ
äðéãnä שנהגו שבמקום לרבות, באה זו שפיסקה מבואר בגמרא – ÇÀÄÈ

שיצאו  קודם הבית בעל של  בביתו בוקר  ארוחת לפועלים ליתן
למלאכתם  לצאת שיקדימו להם לומר יכול הבית בעל אין  למלאכתם,

שם. מאכלם את להם יביא והוא ïaבשדה ïðçBé éaøa äNòîÇÂÆÀÇÄÈÈÆ
àéúî במשנתנו החסרה פיסקה כאן להקדים שיש  מבואר בגמרא – ÇÀÈ

zepefn mdl wqt m`e :("`xqgn ixeqg") מזונות ליתן  שנהגו  במקום –
תנאו , בלי mdlגם daix יתרים מזונות להם ליתן בזה עליו קיבל  –

המקובל, izn`על  oa opgei iaxa dyrneøëN àö :Bðáì øîàLÆÈÇÄÀÅÀÙ
Cìä .íéìòBt eðì,פועלים ושכר  –úBðBæî íäì ÷ñôe והתנה – ÈÂÄÈÇÈÇÈÆÀ
מזונות; להם elôàשיתן ,éða :Bì øîà ,åéáà ìöà àaLëeÀÆÈÅÆÈÄÈÇÀÄÂÄ

BúòLa äîGL úãeòñk íäì äNBò äzà מלכותו בשעת – ÇÈÆÈÆÄÀÇÀÙÀÈÈ
בבבב----גגגג),),),), הההה,,,, א א א א  במלכים במלכים במלכים במלכים  ïäL((((כמפורש כמפורש כמפורש כמפורש  ,ïänò EúáBç éãé úàöé àGÈÈÈÀÅÈÀÄÈÆÆÅ

á÷òéå ÷çöé ,íäøáà éða גדולה היתה אברהם של  וסעודתו  – ÀÅÇÀÈÈÄÀÈÀÇÂÙ
נאמר  שלמה בסעודת שכן  שלמה, ככככ):):):):משל דדדד,,,, וישראל((((שםשםשםשם "יהודה

פרים  שלושה עשה אברהם ואילו  הים", שפת על  אשר  כחול רבים
אנשים. äëàìnaלשלושה eìéçúé àHL ãò ,àlà קודם – ÆÈÇÆÇÀÄÇÀÈÈ

לחזור אתה ויכול דברים אלא כאן אין שעדיין במלאכתם, שיתחילו
àåבך , àöúéðè÷å út àlà éìò íëì ïéàL úðî ìò :íäì øî ÅÆÁÙÈÆÇÀÈÆÅÈÆÈÇÆÈÇÀÄÀÄ

ãáìa,וקטנית לפת אלא מזונות להם שפסקת במה התכוונת שלא – ÄÀÇ
במקומנו. שנהוג äéäכמו  àG :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÈÈ

øîBì Céøöעל שאף כך, על הפועלים עם להתנות צריך  היה לא – ÈÄÇ
מקום מכל מזונות, להם שפסק äðéãnäפי âäðîk ìkä אין – ÇÙÀÄÀÇÇÀÄÈ

לפועלים. ליתן  מקום באותו שנוהגים המזונות אלא להם ליתן חייב הוא
.l`ilnb oa oerny oaxk dklde

i y i l y m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

מנהג  פי  על  הבית בעל משל אוכלים שפועלים הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
שאוכלים  בפועלים ללמד  משנתנו באה מזונות, להם שפסק ידי  על או המדינה
שנאמר  מזונות, פסיקת ובלא מנהג בלא אפילו  עושים שהם במה התורה מדין 

izdw - zex`ean zeipyn
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Bzëàìî;õøàä ïî BìecbL øáãa.ïéìëBà ïðéàL elàå:ò÷øwì øaçîa äNBòä,äëàìî øîb ïéàL äòLa; §©§§¨¨¤¦¦¨¨¤§¥¤¥¨§¦¨¤¦§ª¨©©§©§¨¨¤¥§©§¨¨
ò÷øwä ïî Leìúáe,Bzëàìî äøîâpL øçàî;õøàä ïî Bìecb ïéàL øáãáe. §¨¦©©§©¥©©¤¦§§¨§©§§¨¨¤¥¦¦¨¨¤

‚åéãéa äNBò äéä,åéìâøa àG ìáà;åéìâøa,åéãéa àG ìáà;Bôúëa elôà–ìëBà äæ éøä.øa éñBé éaø ¨¨¤§¨¨£¨§©§¨§©§¨£¨§¨¨£¦¦§¥£¥¤¥©¦¥©
äãeäéøîBà:åéìâøáe åéãéa äNòiL ãò. §¨¥©¤©£¤§¨¨§©§¨
„íéðàza äNBò äéä–íéáðòa ìëàé àG;íéáðòa–íéðàza ìëàé àG;Bîöò úà òðBî ìáà,òébnL ãò ¨¨¤©§¥¦Ÿ©¨£¨¦¨£¨¦Ÿ©©§¥¦£¨¥©¤©§©¤©¦©

:åúåà ïéùìåúùë åðééäã ,ìëåà äúà úéáä ìòá ìù.rwxwd on yelzae,øùòîì åúëàìî äøîâð àìù ãò øáã åúåàá ìëåà ùåìúä øáãá ÷ñòúî íàå
àø÷ øîàã .äìç øá àåä íà ,äìçì åúëàìî äøîâð àìù ãò åà .øùòî øá àåä íà(ä"ë íù),äîéñçá ùåãú àì øîà÷ àìãîå ,åùéãá øåù íåñçú àì

äùåòùë ùåìúá ìëåà íãà àåäù íñåç êë ,äëàìî åá äùåòùë ùåìúá ìëåà øåù àåäù íñçð äî ,íñåçì íñçðå íñçðì íñåç éùå÷àì äðéî òîù
àåäù øáã ìë óà ,åá ìëåà ìòåô äëàìî øîâ úòùáå øùòîì åúëàìî äøîâð àìå ò÷ø÷ éìåãâ àåäù øáã ,ãçåéî ùéã äîå .'åëå íñåç äîå ,äëàìî åá
íéøîúä ìéãáîä àöéå .ò÷ø÷ éìåãâ ïðéàù ,ïáâîäå õáçîäå áìåçä àöé .åá ìëåà ìòåô äëàìî øîâ úòùá àåäùë øùòîì åúëàìî äøîâð àìå ò÷ø÷ éìåãéâ
íå÷î áéçøäì íéøçàä ïéáî íìåòì íéìãâ ïðéàù íéðè÷ä øéñîù ,íéìöááå íéîåùá ùëðîä àöéå .øùòîì íúëàìî äøîâðù ,ãçé íéøáåçîä úåøâåøâäå

:ïäá ìëåà ìòåô ïéà ïäá àöåéëå åìà ìëù .äëàìî øîâ úòù åæ ïéàù ,íéìåãâì
bbbb.eilbxe eicia dyriy cr:äãåäé éáøá éñåé 'øë äëìä ïéàå .íñçðì íñåç ù÷úà àäã ,åéìâøáå åéãéá ìòåô óà åéìâøáå åéãéá øåù äî

`xephxa yexit

בקמת  תבוא כי כנפשך ... ענבים ואכלת רעך בכרם תבוא "כי  כה-כו ): כג, (דברים
בפועל, אלא מדבר הכתוב שאין  השמועה, מפי  ולמדו  בידך", מלילות וקטפת רעך

בהם. שעובד בפירות לאכול לו שמותר 

elàå,הפועלים –äøBzä ïî ïéìëBà,בהם שעובדים בפירות – ÀÅÀÄÄÇÈ
לעיל : שבארנו ò÷øwìכמו  øaçîa äNBòä מלאכה העושה – ÈÆÄÀËÈÇÇÀÇ

לקרקע, המחוברים mdnבפירות lke`äëàìî øîb úòLa היינו – ÀÈÇÀÇÀÈÈ
או  בענבים הבוצר כגון הקרקע, מן תולשם והוא בישולם משנגמר 

שנאמר  באלו , וכיוצא בזיתים כה כה כה כה ):):):):המוסק כגכגכגכג,,,, לא ((((דברים דברים דברים דברים  כליך "ואל 
אוכל, אתה הבית בעל  של  לכליו נותן  שאתה בשעה ודרשו : תתן",

אי  הבית בעל  של לכליו  נותן אתה שאי אוכל ;ובשעה LeìúáeÀÈאתה
ò÷øwä ïî,תלושים בפירות מלאכה והעושה –mdn lke`ãò ÄÇÇÀÇÇ

Bzëàìî äøîâð àHL מלאכתם שנגמרה קודם בהם כשעוסק – ÆÄÀÀÈÀÇÀ
חלה  חיוב בו שיש ובדבר  מעשר; חיוב אלא בהם אין  אם למעשר ,

לחלה; מלאכתו שתיגמר עד  ממנו weeceïî`אוכל  BìecbL øáãaÀÈÈÆÄÄ
õøàäשנאמר ממה זה כל  שלמדים ברייתות מובאות בגמרא – ÈÈÆ

דדדד):):):): כה כה כה כה ,,,, "שור ",((((דבריםדבריםדבריםדברים שכתוב ממה ודורשים בדישו", שור  תחסום "לא

לנחסם  חוסם להקיש הכתוב שבא בחסימה", תדוש  "לא כתוב ולא
פועלים, אכילת לענין לאדם ושור  לשור אדם כלומר  לחוסם, ונחסם

בתלוש, אוכל שור  ומה במחובר , אוכל  שור אף במחובר אוכל אדם מה
כן  מלאכה; בו כשעושה בתלוש אוכל  אדם אף דישה, בשעה היינו 

במלאכתו", שור תחסום "לא נאמר ולא "בדישו" שנאמר ממה למדים
דבר מיוחד  דיש  מה לדיש : זה בענין מלאכה כל להקיש הכתוב שבא

קרקע  גידולי  שהוא דבר  כל אף בו , אוכל ופועל קרקע גידולי  שהוא
קרקע, גידולי שאינם והמגבן  והמחבץ החולב יצא בו, אוכל פועל

מלאכתו  נגמרה שלא דבר מיוחד דיש  ומה בהם; אוכל  הפועל אין 
מלאכתו  נגמרה שלא דבר כל אף בו , אוכל פועל  ולחלה למעשר 

ובגרוגרות  בתמרים הבודל יצא בו ; אוכל פועל ולחלה למעשר 
± dtixbna mlicane dfa df miwaecny)מלאכתם רש רש רש רש """"יייי ונגמרה הואיל ,(

והמקטף הלש יצא בהם; אוכל הפועל  אין onלמעשר , dkizg ylez)
(zvxwn ziiyrl lfepa dipt z` wilgne wvad מלאכתן שנגמרה והאופה,

לאחר החיטים, מן צרורות הבורר  ברם, בהן . אוכל  הפועל  אין לחלה,
מלאכתם  נגמרה לא ועדיין  הואיל  הטוחנן, או  אותן המנפה או  שעּושרּו,

בהן  לאכול  מותר  השגות השגות השגות השגות לחלה, ועייןועייןועייןועיין הההה;;;; יביביביב,,,, שכירות שכירות שכירות שכירות  הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

שםשםשםשם).).).). הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  שלשלשלשל כליוכליוכליוכליו ונושאיונושאיונושאיונושאי הפועליםelàåהראב הראב הראב הראב """"דדדד –ïðéàL ÀÅÆÅÈ
ìëBàïé נוהגים כן אם אלא בהם, שעושים בדברים תורה מדין – ÀÄ

על הפועלים שהתנו תנאי  מכוח או  באלו, אף לאכול מקום באותו 
הבית: בעל  עם øîbכך  ïéàL äòLa ,ò÷øwì øaçîa äNBòäÈÆÄÀËÈÇÇÀÇÀÈÈÆÅÀÇ

äëàìîהמנכש וכן הענבים, מן  יאכל לא הגפנים תחת העודר  כגון  – ÀÈÈ
מכל הגדולים, מבין הקטנים את שתולש  פי  על אף ובשומים, בבצלים

עצמם, לצורך הקטנים את תולש ואינו שהואיל  מהם, יאכל לא מקום
מלאכה; גמר  שעת זו אין לפיכך לגדולים, מקום להרחיב כדי  אלא

Bzëàìî äøîâpL øçàî ,ò÷øwä ïî Leìúáeהבודל כגון  – ÀÈÄÇÇÀÇÅÇÇÆÄÀÀÈÀÇÀ
שכבר לאחר  בעיסה העוסק או למעשר , מלאכם נגמרה שכבר בתמרים,

לעיל, בארנו  שכבר כמו  מהם, יאכל לא בחלה, øáãáeÀÈÈנתחייבה
õøàä ïî Bìecb ïéàL,וכדומה בבשר  או בחלב העושה כגון – ÆÅÄÄÈÈÆ

לעיל. הטעם בארנו  שכבר  כמו  מהם, יאכל  לא
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מן האוכל  פועל  בדין ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
בהם. שעובד בפירות התורה

äNBò äéä, במלאכתו הפועל  –åéìâøa àG ìáà ,åéãéa כגון – ÈÈÆÀÈÈÂÈÀÇÀÈ
או  הבוצר , או  åéãéaהקוצר àG ìáà ,åéìâøa או הדורך  כגון  – ÀÇÀÈÂÈÀÈÈ

ברגליו , Bôúëaהדש elôà,משאות לשאת הבית בעל  ששכרו  כגון  – ÂÄÄÀÅ
למקום, ממקום פירות ìëBàלהעביר äæ éøä.תורה מדין בפירות – ÂÅÆÅ

åéìâøáe åéãéa äNòiL ãò :øîBà äãeäé øa éñBé éaø– ÇÄÅÇÀÈÅÇÆÇÂÆÀÈÈÀÇÀÈ
עשה  כן  אם אלא בהם שעובד בפירות התורה מן אוכל הפועל  אין 

חוסם  הוקש שהרי  טעמו , מבואר  בגמרא כאחת; וברגליו בידיו בהם
עושה  שור מה הקודמת), במשנה (כמבואר לשור אדם היינו לנחסם,

קמא  תנא ברם, וברגליו. בידיו שיעשה עד  פועל  אף וברגליו , בידיו 
שהיא. עבודה דרך  בכל  רעך", בכרם תבוא "כי שנאמר: ממה לומד 

.`nw `pzk dklde

i r i a x m e i
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להשמיענו, באה והיא מלאכתו, בשעת בפירות האוכל בפועל ללמד מוסיפה משנתנו
מלאכה. בשעת ודווקא בלבד, בהם שעושה בפירות אלא אוכל שאינו 

íéðàza äNBò äéä,בתאנים מלאכתו עושה הפועל  היה –àG ÈÈÆÇÀÅÄ
íéáðòa ìëàé שעושה זמן  כל  בשניהם, לעשות שכרו ואפילו  – ÙÇÈÂÈÄ

בלבד  בתאנים אלא כלל, בענבים יאכל  לא שלשלשלשל""""ז ז ז ז ),),),),בתאנים סימןסימןסימןסימן ((((טורטורטורטור

íéðàza ìëàé àG ,íéáðòaאסור בענבים, מלאכתו  עושה היה – ÈÂÈÄÙÇÇÀÅÄ
שנאמר  בתאנים, לאכול  כה כה כה כה ):):):):לו  כגכגכגכג,,,, zlk`e((((דבריםדבריםדבריםדברים jrx mxka `eaz ik"

,"miapr אין וכי  ענבים"? "ואכלת לומר תלמוד  מה בירושלמי : ודרשו

עושה  היה שאם מכאן, אלא ענבים? אלא בכרם שאין  יודעים אנו 
ובסוגייתנו  בתאנים. יאכל  לא – בענבים בענבים, יאכל לא בתאנים

שנאמר ממה זה שלמדים משמע תתן "((((שם שם שם שם ):):):):בבבלי  לא כליך  "ואל 
אוכל אתה הבית בעל  של לכליו נותן  שאתה ממין –`aa `xnb)

;(a ,`v `rivnBîöò úà òðBî ìáà את למנוע הפועל רשאי – ÂÈÅÇÆÇÀ
הרעים, הפירות מן  מלאכול úBôiäעצמו íB÷îì òébnL ãò– ÇÆÇÄÇÄÀÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iriay wxt `rivn `aa zkqn

òáMé;òáMì äæå äæ ïéìBëé íà éðà dîúå. ¦¨©§¨¥©£¦¦§¦¤¨¤¦¨©
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡áéøòäìe íékLäì íäì øîàå íéìòBtä úà øëBOä,áéøòäì àHLå íékLäì àHL eâäpL íB÷î–Bðéà ©¥¤©£¦§¨©¨¤§©§¦§©£¦§¤¨£¤§©§¦§¤§©£¦¥
ïôBëì éàMø;ïeæì eâäpL íB÷î–ïeæé,ä÷éúîa ÷tñì–÷tñé;äðéãnä âäðîk ìkä.äNòîïa ïðçBé éaøa ©©§¨§¤¨£¨¨§©¥¦§¦¨§©¥©Ÿ§¦§©©§¦¨©£¤§©¦¨¨¤

àéúîBðáì øîàL:íéìòBt eðì øëN àö.úBðBæî íäì ÷ñôe Cìä;åéáà ìöà àaLëe,Bì øîà:éða,elôà ©§¨¤¨©¦§¥§Ÿ¨£¦¨©¨©¨¤§§¤¨¥¤¨¦¨©§¦£¦
BúòLa äîGL úãeòñk íäì äNBò äzà,ïänò EúáBç éãé úàöé àG,ïäLíäøáà éða,á÷òéå ÷çöé;àlà, ©¨¤¨¤¦§©§Ÿ§¨¨¨¨¨§¥¨§¦¨¤¤¥§¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ¤¨

ëàìna eìéçúé àHL ãòíäì øîàå àö ä:ãáìa úéðè÷å út àlà éìò íëì ïéàL úðî ìò.ïa ïBòîL ïaø ©¤©§¦©§¨¨¥¤¡Ÿ¨¤©§¨¤¥¨¤¨©¤¨©§¦§¦¦§©©¨¦§¤
ìàéìîbøîBà:éøö äéä àGøîBì C;äðéãnä âäðîk ìkä. ©§¦¥¥¨¨¨¦©©Ÿ§¦§©©§¦¨
·äøBzä ïî ïéìëBà elàå:ò÷øwì øaçîa äNBòä,äëàìî øîb úòLa;ò÷øwä ïî Leìúáe,äøîâð àHL ãò §¥§¦¦©¨¨¤¦§ª¨©©§©§¨©§©§¨¨§¨¦©©§©©¤¦§§¨

f`̀̀̀.otekl i`yx epi` .milretd z` xkeydåúéîã÷îã àúòãà åëééøâàà åëì éàôèã éàä åäì øîà éöî àì ,íéìòåô øàùî åäééøâàà åäì àôèã â"òàå
ä äéì éøîàã ,éàãäá åúéëùçîå:àúøéôù àúãáåò êì ïðéãáòã àúòãà ïì úàôèã éà.dwizna:ïúôì.dpicnd bdpnk lkdéâéäðã éúëåã ééåúàì ìëä

íëìëàî íëì àéáàå äãùá åëééúãéáòì åîéã÷ úéáä ìòá åäì øîà éàã ,íúëàìîì åàöéù íãå÷ úéáä ìòá ìù åúéáá àøôöá éúùîìå ìëéîì íéìòåô
:äðéãîä âäðîë äãùä àöðù íãå÷ úéáá ìëàð äúò àìà ,àì äéì éøîà ,íù.`izn oa opgei iaxa dyrn,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñçã ùøôî àøîâá

éðåæî ,úåðåæî íäì ïúéì åäééãäá éðúàå ,íéìëåà åéä äðéãîä âäðîî éøäù ééåðúàì êéøö äåä àìã ïåéë ,øîåìë ,íäì äáéø úåðåæî ,úåðåæî íäì ÷ñô íàå
:'åëå ïðçåé éáøá éîð äùòîå ,øîà÷ éøéúé.ezrya:äåä èåéãäå êìîã ,åúåëìî úòá.awrie wgvi mdxa` ipa mdyìùî äìåãâ íäøáà ìù åúãåòñå

:íéä úôù ìò øùà ìåçë íéáø ìàøùéå äãåäé äîìù úãåòñáå ,íéùðà äùìùì íéøô äùìù íäøáà åìéàã ,äîìù.dk`lna eligzi `ly crïàë ïéàã
:øåæçì ìëåú àì åìéçúéùî åìéàã .íéøáã àìà.'eke xne` l`ilnb oa oerny oax:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìäå

aaaa.el`e:íéìòåô.dxezd on milke`:åá ïé÷ñåòù äîá.dk`ln xnbáéúëã .åúåà ïéùìåúùë(ã"ë íéøáã)ùá ,ïúú àì êéìë ìàååéìëì ïúåð äúàù äò

`xephxa yexit

חינם  שומר  ואף אונס; אינה הרי החבית ושבירת פשיעה, בלא אפילו

מדרון , במקום שלא ישרה, בדרך הלך  אם כגון  פושע, שהוא פעמים
פשע? שלא יישבע וכיצד  היא, פשיעה ודאי החבית שבירת זה שבכגון 

אלא  הוא, פושע לאו  נתקל  סובר: קמא שתנא (בגמרא) מבארים יש
שהרי ולהיפטר , להישבע יכול שכר שומר אפילו הלכך כאונס, נחשב

אינם  הדין מן  קמא תנא לדעת שאף מבארים, ויש באונסים. הוא פטור
זו  ששבועה אלא הוא, פושע נתקל  הוא: סובר שכן  להישבע, יכולים

כן  אומר  אתה אי  "שאם היא, חכמים mewnnתקנת ziag xiarndy)
,(minelyzd on ef dreaya xhtp dxaye mewnlמעביר שיהא אדם לך  אין 

פשע, שלא להישבע יכול  אינו ברם, למקום"; ממקום לחברו  חבית
ששיברה  היא שבועתו אלא הוא, פושע נתקל  קמא תנא לדעת שהרי 

בכוונה. miyxtn,שלא yie,"הוא פושע לאו "נתקל התנא סובר אם שאף
ב  שלא להישבע ואפילו הדין  מן יכול  חינם שומר דווקא מדרון, מקום

לפי לשלם, תורה מדין חייב שכר  שומר  אבל  ולהיפטר , פשע שלא
אלא  בהן, חייב שהוא ואבידה כגניבה אלא כאונס אינה שהשבירה
אתה  שאם מתשלומים, וייפטר  פשע שלא שיישבע היא חכמים שתקנת

למקום ממקום לחברו חבית שיעביר אדם לך  אין שישלם, ((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;;אומר

הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ).).).).
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אילו ששוכרם בשעה עמהם להתנות הוא יכול יומית, לעבודה פועלים השוכר 
משנתנו מקום. באותו  פועלים בשאר נוהגים שאינם דברים ואפילו  שירצה, תנאים
העבודה  תנאי בכל נוהגים כלום, עמהם התנה לא ששכרם בשעה שאם ללמד , באה

המקום. כמנהג

íéìòBtä úà øëBOä,יום שכירי –íékLäì íäì øîàå ÇÅÆÇÂÄÀÈÇÈÆÀÇÀÄ
áéøòäìeכך ואחר  כלום, עמהם התנה ולא סתם, ששכרם כלומר – ÀÇÂÄ

השמש, זריחת קודם הבוקר, בהשכמת למלאכה שיצאו  להם, אמר 
החמה, שקיעת לאחר  בערב, המלאכה את eâäpLויגמרו íB÷îÀÆÈÂ

ïôBëì éàMø Bðéà ,áéøòäì àHLå íékLäì àHL לשנות – ÆÀÇÀÄÀÆÀÇÂÄÅÇÇÀÈ
באה  שמשנתנו מבואר , בגמרא מקום. שבאותו  הפועלים שאר ממנהג

יכול אינו מהמקובל, גבוה יותר שכר  להם פסק שאפילו להשמיע,
שהואיל ויעריבו, שישכימו כן  דעת על שכרם על להם שהוסיף לומר 

לנו  פסקת לא לו : לומר  הפועלים יכולים ששכרם, בשעה התנה ולא
משאר יותר יפה מלאכה לך שנעשה דעת על אלא שכר תוספת

ïeæìהפועלים. eâäpL íB÷î,מזונות לפועלים ליתן  –ïeæé חייב – ÀÆÈÂÈÈ
מזונותיהם. להם ä÷éúîaליתן ÷tñì לפניהם ליתן שנהגו מקום – ÀÇÅÄÀÄÈ

גו  ויש המאכל ; עם dwiznרסים:לפתן wtql לפניהם ליתן  היינו –

מלאכתם, בשעת מתיקה לספק.tñé÷מיני  חייב –âäðîk ìkä ÀÇÅÇÙÀÄÀÇ
äðéãnä שנהגו שבמקום לרבות, באה זו שפיסקה מבואר בגמרא – ÇÀÄÈ

שיצאו  קודם הבית בעל של  בביתו בוקר  ארוחת לפועלים ליתן
למלאכתם  לצאת שיקדימו להם לומר יכול הבית בעל אין  למלאכתם,

שם. מאכלם את להם יביא והוא ïaבשדה ïðçBé éaøa äNòîÇÂÆÀÇÄÈÈÆ
àéúî במשנתנו החסרה פיסקה כאן להקדים שיש  מבואר בגמרא – ÇÀÈ

zepefn mdl wqt m`e :("`xqgn ixeqg") מזונות ליתן  שנהגו  במקום –
תנאו , בלי mdlגם daix יתרים מזונות להם ליתן בזה עליו קיבל  –

המקובל, izn`על  oa opgei iaxa dyrneøëN àö :Bðáì øîàLÆÈÇÄÀÅÀÙ
Cìä .íéìòBt eðì,פועלים ושכר  –úBðBæî íäì ÷ñôe והתנה – ÈÂÄÈÇÈÇÈÆÀ
מזונות; להם elôàשיתן ,éða :Bì øîà ,åéáà ìöà àaLëeÀÆÈÅÆÈÄÈÇÀÄÂÄ

BúòLa äîGL úãeòñk íäì äNBò äzà מלכותו בשעת – ÇÈÆÈÆÄÀÇÀÙÀÈÈ
בבבב----גגגג),),),), הההה,,,, א א א א  במלכים במלכים במלכים במלכים  ïäL((((כמפורש כמפורש כמפורש כמפורש  ,ïänò EúáBç éãé úàöé àGÈÈÈÀÅÈÀÄÈÆÆÅ

á÷òéå ÷çöé ,íäøáà éða גדולה היתה אברהם של  וסעודתו  – ÀÅÇÀÈÈÄÀÈÀÇÂÙ
נאמר  שלמה בסעודת שכן  שלמה, ככככ):):):):משל דדדד,,,, וישראל((((שםשםשםשם "יהודה

פרים  שלושה עשה אברהם ואילו  הים", שפת על  אשר  כחול רבים
אנשים. äëàìnaלשלושה eìéçúé àHL ãò ,àlà קודם – ÆÈÇÆÇÀÄÇÀÈÈ

לחזור אתה ויכול דברים אלא כאן אין שעדיין במלאכתם, שיתחילו
àåבך , àöúéðè÷å út àlà éìò íëì ïéàL úðî ìò :íäì øî ÅÆÁÙÈÆÇÀÈÆÅÈÆÈÇÆÈÇÀÄÀÄ

ãáìa,וקטנית לפת אלא מזונות להם שפסקת במה התכוונת שלא – ÄÀÇ
במקומנו. שנהוג äéäכמו  àG :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÈÈ

øîBì Céøöעל שאף כך, על הפועלים עם להתנות צריך  היה לא – ÈÄÇ
מקום מכל מזונות, להם שפסק äðéãnäפי âäðîk ìkä אין – ÇÙÀÄÀÇÇÀÄÈ

לפועלים. ליתן  מקום באותו שנוהגים המזונות אלא להם ליתן חייב הוא
.l`ilnb oa oerny oaxk dklde

i y i l y m e i
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מנהג  פי  על  הבית בעל משל אוכלים שפועלים הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
שאוכלים  בפועלים ללמד  משנתנו באה מזונות, להם שפסק ידי  על או המדינה
שנאמר  מזונות, פסיקת ובלא מנהג בלא אפילו  עושים שהם במה התורה מדין 

izdw - zex`ean zeipyn
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Áäðéãî úBëìäî ïéìëBà úBøô éøîBL,äøBzä ïî àG ìáà.ïä ïéøîBL äòaøà:ípç øîBL,ìàBMäå,àNBð §¥¥§¦¥¦§§¦¨£¨¦©¨©§¨¨§¦¥¥¦¨§©¥¥
øëN,øëBOäå.ìkä ìò òaLð ípç øîBL;ìkä úà ílLî ìàBMäå;øëBOäå øëN àNBðå,äøeáMä ìò íéòaLð ¨¨§©¥¥¦¨¦§¨©©Ÿ§©¥§©¥¤©Ÿ§¥¨¨§©¥¦§¨¦©©§¨

äúnä ìòå äéeáMä ìòå,äáðbä úàå äãáàä úà ïéîlLîe. §©©§¨§©©¥¨§©§¦¤¨£¥¨§¤©§¥¨
Ëãçà áàæ–ñðà Bðéà,íéáàæ éðL–ñðà.äãeäé éaøøîBà:íéáàæ úçìLî úòLa,ãçà áàæ óà–ñðà. §¥¤¨¥Ÿ¤§¥§¥¦Ÿ¤©¦§¨¥§¨©¦§©©§¥¦©§¥¤¨Ÿ¤

íéáìë éðL–ñðà íðéà;éìáaä òecéíeMî øîBàøéàî éaø:úçà çeøî–ñðà Bðéà,úBçeø éúMî–ñðà. §¥§¨¦¥¨Ÿ¤©©©©§¦¥¦©¦¥¦¥©©©¥Ÿ¤¦§¥Ÿ¤
íéèñlä–ñðà äæ éøä.Lçpäå ñìcøaäå øîpäå ácäå éøàä–ñðà äæ éøä.éúîéà?ïäéìàî eàaL ïîæa; ©¦§¦£¥¤Ÿ¤¨£¦§©Ÿ§©¨¥§©©§§¨§©¨¨£¥¤Ÿ¤¥¨©¦§©¤¨¥£¥¤

íéèñìå äiç éãeãb íB÷îì ïëéìBä íà ìáà–ñðà Bðéà. £¨¦¦¨¦§§¥©¨§¦§¦¥Ÿ¤

gggg.zexit ixneyäùåòë åàì øîåùã ,äøåúä ïî àìå äðéãî úåëìäî àì íéìëåà ïéà ,íéñãøôå úåðâ éøîåù ìáà .íéùåìú úåøéôå úåîéøòå úåúéâ éøîåù
:éîã äùòî.dpicn zekldn:ïë åâäð øáëù.lkd lr rayp:øåèôå åì äúìò êëù òáùð ,áåéçì íéøîåù øàùá úåáåúëä úåòøåàîä ìë ìòz` mlyn

.lkd:íéñðåàå äãéáàå äáéðâxky `yepøîåùá äøîàð 'åâå åäòø ìà ùéà ïúé éë äðåùàø äùøô .íéèôùîä äìàå úùøô éàø÷î ïì à÷ôð åäìåëå .'åëå
áðâ íà äá áéúëã ,äãáàå äáðâ åá áééç ïëù ,øëù øîåùá äøîàð äù åà øåù åà øåîç åäòø ìà ùéà ïúé éë ,äéðù .äãáàå äáðâ åá øèô ïëù ,íðç
äãéáà ,áééç ñðåàì äáåø÷ù äáéðâ äîå ,øîåçå ì÷ ,ãåòå .íå÷î ìëî ,áðâé áðâ íà øîåì ãåîìú ,ïéðî äãéáà ,äáéðâ àìà éì ïéà ,åéìòáì íìùé åîòî áðâé
åà øáùðå åäòø íòî ùéà ìàùé éëå úéùéìù äùøôá ùøåôî ,ìàåùäå .øëù øîåùë åðéã åìù äàðä ìë ïéàù ïåéë ,øëåùå .ïëù ìë àì äòéùôì äáåø÷ù

:íìùé íìù åîò ïéà åéìòá úî
hhhh.qpe` epi` cg` a`f:íìùî åðéàù äôøè ùéå íìùî àåäù äôøè ùé ,íìùé àì äôøèä áéúëã .åéìò ïéáééç øëåùå øëù àùåðåzglyn zrya

.mia`f:éìááä òåãéë àìå äãåäé éáøë äëìä ïéàå .ãçà íãà ìò àéä úöôå÷ úçìåùî äòø äéçùë.mihqld:ñðåà äæ éøä íéèñì ãç

`xephxa yexit

eìëàé àG הן והרי  למעשר  והוקבעו מלאכתן נגמרה כבר שהרי  – ÙÀ
ïòéãBäטבל . àG íà החביות או  שהעיגולים ששכרם, בשעה – ÄÄÈ

עדיין  הוקבעו  שלא היו  וסבורים מלאכתן, נגמרה כבר בהם שיעשו 

טעות, כמקח זה והרי לאכול , מותרים ויהיו מפרישøOòîלמעשר – ÀÇÅ
מלאכתם.ïìéëàîeמעשרותיהם, בשעת מהם לאכול להם ונותן – ÇÂÄÈ

i y y m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

השומרים. ארבעת לדיני  ועוברת מלאכתו בשעת האוכל  הפועל דיני  מסיימת משנתנו

úBøô éøîBLשומרי כגון למעשר, מלאכתם נגמרה שלא תלושים, – ÀÅÅ
וערימות, äðéãîגתות úBëìäî ïéìëBàשכבר מדינה, ממנהג – ÀÄÅÄÀÀÄÈ

כן, äøBzäנהגו ïî àG ìáà.כמעשה נידונה השמירה שאין  – ÂÈÄÇÈ
אוכלים  אינם במחובר , עצמן  שפירותיהם ופרדסים, גינות שומרי  ברם,
ב) (משנה לעיל המנויים אלו  וכן מדינה. מהלכות ולא התורה מן לא

אוכלים אינם מדינה מהלכות אפילו אוכלים, א א א א ).).).).שאין צגצגצגצג,,,, ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

äòaøàמיניïä ïéøîBL:בתורה האמורים –ípç øîBL– ÇÀÈÈÀÄÅÅÄÈ
שמירתו , בעד  שכר  מקבל  תשלום ìàBMäåשאינו  ללא מחברו דבר – ÀÇÅ

øëNשכר, àNBðשומר והיינו  שמירתו , בעד שכר  המקבל שומר  – ÅÈÈ
תשלום.øëBOäåשכר , בעד  מחברו דבר –ìò òaLð ípç øîBL ÀÇÅÅÄÈÄÀÈÇ
ìkä,נאנס אם לומר  צורך ואין אבד, או הפיקדון  ממנו  נגנב אם – ÇÙ

ששמר נשבע זה הרי נשבתה, או ומתה לשמור בהמה שקיבל  כגון
חינם שומר  בפרשת שנאמר ופטור, פשיעה בלא השומרים ((((שמות שמות שמות שמות כדרך 

ו ו ו ו ----ז ז ז ז ):):):): מבית כבכבכבכב,,,, וגונב לשמור , כלים או  כסף רעהו אל  איש יתן  "כי
ואבידה, בגניבה שפטור ומכאן האלהים"; אל הבית בעל  ונקרב האיש...

באונסים. שכן  ìkäוכל úà ílLî ìàBMäå,האונס את אפילו – ÀÇÅÀÇÅÆÇÙ
יגיגיגיג):):):):שנאמר שם שם שם שם ,,,, בעליו ((((שם שם שם שם  מת, או ונשבר רעהו מעם איש ישאל  "וכי

האבידה; ואת הגניבה את שמשלם שכן  וכל  ישלם", שלם עמו , אין 

פטור. מלאכה, מחמת מתה אם øëBOäåברם, øëN àNBðå– ÀÅÈÈÀÇÅ
שהם שווה, דינם äéeáMäשניהם ìòå äøeáMä ìò íéòaLðÄÀÈÄÇÇÀÈÀÇÇÀÈ

äúnä ìòåנשברה אם אלו – הרי מתה, או  נשבתה או  הבהמה ÀÇÇÅÈ
שכר שומר  בפרשת שנאמר  מלשלם, ופטורים שנאנסה, ((((שם שם שם שם נשבעים

ט ט ט ט ----יייי):):):): בהמה שםשםשםשם,,,, וכל  שה או שור  או  חמור  רעהו  אל איש  יתן  "כי
בין  תהיה ה' שבועת רואה. אין נשבה, או נשבר  או  ומת לשמור,

וגו', äáðbäשניהם" úàå äãáàä úà ïéîlLîe שנאמר ((((שם שם שם שם – ÀÇÀÄÆÈÂÅÈÀÆÇÀÅÈ

יא יא יא יא ):):):): גניבה,שם שם שם שם ,,,, אלא לי אין  לבעליו ". ישלם מעמו , יגנב גנב "ואם

ועוד, מקום. מכל – יגנב" גנב "ואם לומר: תלמוד  מניין ? אבידה
שקרובה  אבידה חייב, לאונס שקרובה גניבה ומה וחומר : בקל שלמדים

שכר. כשומר דינו  השוכר ואף שכן?! כל לא לפשיעה,

ט ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו באה האונסים, מן  פטור שכר  ששומר  הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 

אונס  נחשב זה מתי  ליסטים, ידי  על  נשדדה או  חיה ידי  על שנטרפה בבהמה לדון

עד, יביאהו יטרף טרף "אם יב): כב, (שמות נאמר  שכר  בשומר  שכן  לא; ומתי

טריפה  שיש  "טרפה"): (ולא "הטרפה" שכתבו  ממה ודרשו ישלם", לא הטרפה

משלם. שאינו  טריפה ויש משלם שהוא

ãçà áàæ,וטרף לעדר שפרץ –ñðà Bðéàיכול הרועה שהיה – ÀÅÆÈÅÙÆ
לשלם. חייב שוכר, או שכר שומר היה ואם íéáàæלהבריחו, éðLÀÅÀÅÄ

זה הרי  זאבים, שני  לעדר  פרצו  אם אבל –ñðàיכול הרועה שאין  – ÙÆ
כנגדם. íéáàæלעמוד úçìLî úòLa :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÀÈÇÄÀÇÇÀÅÄ

לישוב פורצים ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),כשהזאבים """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ãçà,((((עייןעייןעייןעיין áàæ óàÇÀÅÆÈ
ñðà ואין האדם, על מתנפל אחד  זאב אף זאבים משלחת שבשעת – ÙÆ

להבריחו . הרועה של dcedi.בכוחו iaxk dkld oi`eíéáìë éðL– ÀÅÀÈÄ
וטרפו , לעדר ñðàשפרצו  íðéàלעמוד הרועה של  בכוחו  שיש  – ÅÈÙÆ

אונס זה הרי כלבים, שני על יתיר  ברם, שכירות שכירות שכירות שכירות כנגדם. הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

דדדד).).).). úçàגגגג,,,, çeøî :øéàî éaø íeMî øîBà éìáaä òecé– ÇÇÇÇÀÄÅÄÇÄÅÄÅÇÇÇ
אחד, מצד  הכלבים שני  באו  ñðàאם Bðéà היה יכול שהרועה – ÅÙÆ

כנגדם, úBçeøלעמוד  éúMî מצדדים הכלבים שני  באו ואם – ÄÀÅ
זה הרי ñðà–.ilaadשונים, recik dkld oi`eíéèñläשודד – ÙÆÇÄÀÄ

הרועה, על שבא ñðàמזויין äæ éøä היה אפילו מבואר : בגמרא – ÂÅÆÙÆ
בא, הוא כן  מנת שעל נפשו , מוסר  שהלסטים לפי  מזויין, הרועה

כך על  נפשו למסור לו  אין  הרועה אבל לשדוד, או  ליהרג או להרוג
בבבב).).).). צגצגצגצג,,,, ורשורשורשורש""""יייי éøä((((גמראגמראגמראגמרא ,Lçpäå ñìcøaäå øîpäå ácäå éøàäÈÂÄÀÇÙÀÇÈÅÀÇÇÀÀÈÀÇÈÈÂÅ

ñðà äæ.אלו חיות כנגד  לעמוד  יכול הרועה שאין –ïîæa ?éúîéà ÆÙÆÅÈÇÄÀÇ
ïäéìàî eàaL;וטרפו העדר  למקום –ïëéìBä íà ìáà אם – ÆÈÅÂÅÆÂÈÄÄÈ

העדר , את הרועה íéèñìåהוליך äiç éãeãb íB÷îì למקום – ÄÀÀÅÇÈÀÄÀÄ
ושודדים, חיות שם ñðàשמצויים Bðéà ה את והוליך  שהואיל עדר– ÅÙÆ

לשלם. וחייב פשיעה, אלא אונס זה אין  סכנה, למקום

izdw - zex`ean zeipyn
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úBôiä íB÷îì,ìëBàå.äëàìî úòLa àlà eøîà àG ïlëå;íéìòaì äãáà áLä íeMî ìáà,eøîà:íéìòBtä ¦§©¨§¥§ª¨¨§¤¨§¨©§¨¨£¨¦¨¥£¥¨©§¨¦¨§©£¦
ïîBàì ïîBàî ïúëéìäa ïéìëBà,úbä ïî ïúøéæçáe;ú÷øBt àéäLk øBîçáe. §¦©£¦¨¨¥¥§¥©£¦¨¨¦©©©£§¤¦¤¤

‰øðéãa elôà úeLé÷ ìòBt ìëBà,øðéãa elôà úáúBëå.àîñç øæòìà éaøøîBà:ìò øúé ìòBt ìëàé àG ¥¥¦£¦§¦¨§¤¤£¦§¦¨©¦¤§¨¨¦§¨¥Ÿ©¥¨¥©
BøëN;íéîëçåïéøézî,íãàä úà ïéãnìî ìáà,àHLïúáòø àäé,åéðôa çútä úà íúBñ àäéå. §¨©£¨¦©¦¦£¨§©§¦¤¨¨¨¤§¥©©§¨¦¥¥¤©¤©§¨¨
ÂBîöò éãé ìò íãà õöB÷,Bzáe Bða éãé ìòíéìBãbä,íéìBãbä BúçôLå Bcáò éãé ìò,BzLà éãé ìò;éðtî ¥¨¨©§¥©§©§¥§¦©§¦©§¥©§§¦§¨©§¦©§¥¦§¦§¥

úòc ïäa LiL.íépèwä Bzáe Bða éãé ìò õöB÷ Bðéà ìáà,íépèwä BúçôLå Bcáò éãé ìò àGå,éãé ìò àGå ¤¥¨¤©©£¨¥¥©§¥§¦©§©¦§©§¥©§§¦§¨©§©¦§©§¥
Bzîäa;úòc ïäa ïéàL éðtî. §¤§¦§¥¤¥¨¤©©
Êéòáø òèða úBNòì íéìòBtä úà øëBOäBlL–eìëàé àG elà éøä.ïòéãBä àG íà–ïìéëàîe äãBt. ©¥¤©£¦©£§¤©§¨¦¤£¥¥Ÿ§¦¦¨¤©£¦¨

åéìebò eñøtúð,åéúBiáç eçztúð–eìëàé àG elà éøä.ïòéãBä àG íà–ïìéëàîe øOòî. ¦§¨§¦¨¦§©§¨¦¨£¥¥Ÿ§¦¦¨§©¥©£¦¨

cccc.milral dca` ayd iptn:ìëàéå åúëàìîî ìèáé àìù.one`l one`n ozkilda milke` milret exn`.äúøáçá ìéçúäì íéëìåäå åæ äøåù åøîâùë
:àäá úéáä ìòáì äéì àçéð ,àéä äëàìî úòù åàì àúòù àéääã áâ ìò óàå.zwxet `idyk xengeàäúù ãò äáâ ìòù éåàùîî úìëåà äúëéìäá

:ú÷øåô
dddd.xpica elit`:øðéã äåù àéä åìéôà.exky lr xzei lret lk`i `lúåìúéìå ùáëá úåìòì åùôð úà øñåî àåä åéìòù ,åúåøéëùë ,êùôðë àø÷ øîàã

:ïìéàá.oicnln:íéîëçë äëìäå .ïéãîìî ïéà øîàå íéîëçà âéìô àî÷ àðúå .úðâåä äöò êøã åì íéøîåà.gztd z` mzeq `die:åøëùìî åòðîéù
eeee.uvew:ìëàé àìå úåòî ìåèéì.envr ici lr:åîöò ìéáùá.zrc oda yiy iptn:éìçî à÷å éòãéå
ffff.irax rhp:íéìùåøéì íéîãä äìòîå ïúåà äãåô åà íéìùåøéá àìà ïéìëàð ïðéàù ,úéòéáøä äðùá ïìéà ìù úåøéô.eilebir eqxtzpäìáã éìåâéò

:ïîúñì íéìòåô øëùå åçúôðù úåéáç åà ,ïøáçì íéìòåô øëùå åãøôúðù.elk`i `l el` ixd:ìáè ïä éøäå øùòîì åòá÷åäå íúëàìî åøîâð øáëù
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היפים, בפירות עושה שהוא שבעו .ìëBàåלמקום כדי מהם –ïlëå ÀÅÀËÈ
קרקע, בגידולי מלאכה העושים הפועלים כל –eøîà àGשרשאי – ÈÀ

בהם, שעושה הפירות מן  לאכול äëàìîהפועל úòLa àlà– ÆÈÀÈÇÀÈÈ
עכשיו  עד הרי ויאמר : לאכול  שישב ולא במלאכה עוסק שהוא בשעה

ואוכל; עתה אשב מלאכול , עצמו  äãáàמנעתי áLä íeMî ìáàÂÈÄÈÅÂÅÈ
íéìòaìהפועל ייבטל  שלא לבעלים, המלאכה זמן  לחסוך  כדי  – ÇÀÈÄ

ויאכל , חכמים:eøîàממלאכתו  –ïúëéìäa ïéìëBà íéìòBtä ÈÀÇÂÄÀÄÇÂÄÈÈ
ïîBàì ïîBàî והולכים אחת שורה כשגומרים לשורה, משורה – ÅÅÀÅ

מכל מלאכה, שעת זו  שעה שאין  פי על ואף אחרת, בשורה להתחיל 
בכך, הבית לבעל  לו נוח úbäמקום ïî ïúøéæçáe לשם שהביאו – ÇÂÄÈÈÄÇÇ

עוד . להביא וחוזרים אוכלת øBîçáeענבים שהיא חכמים, אמרו  – ÇÂ
גבה, שעל  המשא מן  ú÷øBtבהליכתה àéäLk:מגיהים בגמרא – ÀÆÄÆÆ

`dzy cr,zwxetעד גבה על שהוא זמן  כל  ממשאה שאוכלת כלומר 

אוכלים  וגמל  "חמור  ברייתא: מובאת ובגמרא ממנה. המשא שיפרקו 
ויאכילם". בידו יטול שלא ובלבד  גביהן, שעל  ממשאוי
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רשאי כמה ללמד  באה והיא בהם, שעובד בפירות האוכל בפועל ממשיכה משנתנו

לאכול. הוא

ìòBt ìëBà, מלאכתו בשעת –øðéãa elôà úeLé÷ אפילו – ÅÅÄÂÄÀÄÈ
דינר שווה של(zeyiwהיא יחיד  לשון –,(mi`eyiwúáúBëå,תמרים – ÀÆÆ
øðéãa elôà ואפילו שירצה, כמה לאכול  הוא שרשאי  כלומר – ÂÄÀÄÈ

מאד. יקרים ìòBtהפירות ìëàé àG :øîBà àîñç øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÄÀÈÅÙÇÅ
BøëN ìò øúé, טעמו מבואר בגמרא יומו . פעולת משכר יותר – ÈÅÇÀÈ

ענבים "ואכלת חסמא:jytpk",שנאמר: אלעזר  רבי  –jytpkודורש 
סכנה. במקום אפילו  לעלות עליו נפשו שמוסר עבודתו  íéîëçåÇÂÈÄכשכר

ïéøézî,שכרו על יתיר אפילו  לאכול לפועל –úà ïéãnìî ìáà ÇÄÄÂÈÀÇÀÄÆ
íãàä,בפירות לעבוד  הנשכר –ïúáòø àäé àHL,זולל –àäéå ÈÈÈÆÀÅÇÇÀÈÄÅ

åéðôa çútä úà íúBñ. אותו מלשכור  נמנעים שיהיו כלומר  – ÅÆÇÆÇÀÈÈ
על יתיר לאכול  הפועל  שרשאי  סובר  קמא תנא שאף מבואר, בגמרא

האדם  את "מלמדין שאמרו  בענין  חכמים על הוא שחולק אלא שכרו ,
מלמדים. שאין  סובר  והוא רעבתן", יהא minkgk.שלא dklde
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תמורת  מלאכתו  בשעת הפירות מן לאכול  זכותו  על  לוותר  הבא בפועל דנה משנתנו
הבית. בעל  לו שישלם מסויים שכר

íãà õöB÷בעל עם להתנות פועל  רשאי  ולא – מעות שיטול  הבית ÅÈÈ
מלאכתו, בשעת Bîöòיאכל éãé ìò עצמו שהוא עצמו, בשביל – ÇÀÅÇÀ

יאכל , íéìBãbäלא Bzáe Bða éãé ìò להתנות הוא רשאי  וכן – ÇÀÅÀÄÇÀÄ
הגדולים, ובתו  בנו  íéìBãbäבשביל  BúçôLå Bcáò éãé ìò– ÇÀÅÇÀÀÄÀÈÇÀÄ

הכנענים ושפחתו  עבדו בשביל משנהמשנהמשנהמשנה"),"),"),"),היינו  BzLà("("("("מגידמגידמגידמגיד éãé ìòÇÀÅÄÀ
בעל עם מדעתם להתנות הוא רשאי  אלה כל בשביל אשתו; בשביל  –

מלאכתם, בשעת יאכלו  שלא ששכרם, úòcהבית ïäa LiL éðtîÄÀÅÆÅÈÆÇÇ
אכילתם. על למחול –õöB÷ Bðéà ìáàעל להתנות יכול אינו – ÂÈÅÅ

éãéכך, ìò(בשביל)Bcáò éãé ìò àGå ,íépèwä Bzáe Bða ÇÀÅÀÄÇÀÇÄÀÇÀÅÇÀ
ïäa ïéàL éðtî ;Bzîäa éãé ìò àGå ,íépèwä BúçôLåÀÄÀÈÇÀÇÄÀÇÀÅÀÆÀÄÀÅÆÅÈÆ

úòcלמחול יכול  אדם שאין  מבואר , ובגמרא אכילתם; על למחול – ÇÇ
ששכירותם  פי  על אף עבדיו , זכות על  ולא הקטנים בניו  זכות על 
מלאכתם  בשעת אוכלים שאינם לפי  מזונות, להם מעלה והוא שלו,

שמים. משל  אלא אדוניהם משל או  אביהם משל
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BlL éòáø òèða úBNòì íéìòBtä úà øëBOä בפירות – ÇÅÆÇÂÄÇÂÀÆÇÀÈÄÆ
בירושלים, אלא נאכלים שאינם לנטיעתו, הרביעית השנה של  האילן

בירושלים, דמיהם ואוכל  אותם שפודה eìëàéאו  àG elà éøä– ÂÅÅÙÀ
לירוש חוץ לאכלם אסור שהרי מלאכתם אומרים,בשעת ואין לים;

בפירוש, התנו ולא הואיל  אלא שיאכלו, כדי אותם שיפדה סבורים שהיו
יאכלו יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").לא ïòéãBä("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי àG íà שפירות ששכרם, בשעה – ÄÄÈ

הודיעם  ולא כרם לבצור  ששכרם וכגון  מהם, יאכלו  ולא הם רבעי נטע
רבעי , כרם ïìéëàîeשהוא äãBt הפירות את פודה הבית בעל  – ÆÇÂÄÈ

היו  לא שמא מודיעם, היה שאילו מלאכתם, בשעת מהם שיאכלו  כדי 
טעות כמקח זה והרי  לו, משנהמשנהמשנהמשנה")")")")נשכרים åéìebò.("("("("מגידמגידמגידמגיד eñøtúðÄÀÈÀÄÈ

ולחברם, לחזור פועלים ושכר שלו  הדבלה עיגולי נתפרדו  –eçztúðÄÀÇÀ
åéúBiáç, לסתמן פועלים ושכר יינו , חביות שנפתחו או –elà éøä ÈÄÈÂÅÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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Áäðéãî úBëìäî ïéìëBà úBøô éøîBL,äøBzä ïî àG ìáà.ïä ïéøîBL äòaøà:ípç øîBL,ìàBMäå,àNBð §¥¥§¦¥¦§§¦¨£¨¦©¨©§¨¨§¦¥¥¦¨§©¥¥
øëN,øëBOäå.ìkä ìò òaLð ípç øîBL;ìkä úà ílLî ìàBMäå;øëBOäå øëN àNBðå,äøeáMä ìò íéòaLð ¨¨§©¥¥¦¨¦§¨©©Ÿ§©¥§©¥¤©Ÿ§¥¨¨§©¥¦§¨¦©©§¨

äúnä ìòå äéeáMä ìòå,äáðbä úàå äãáàä úà ïéîlLîe. §©©§¨§©©¥¨§©§¦¤¨£¥¨§¤©§¥¨
Ëãçà áàæ–ñðà Bðéà,íéáàæ éðL–ñðà.äãeäé éaøøîBà:íéáàæ úçìLî úòLa,ãçà áàæ óà–ñðà. §¥¤¨¥Ÿ¤§¥§¥¦Ÿ¤©¦§¨¥§¨©¦§©©§¥¦©§¥¤¨Ÿ¤

íéáìë éðL–ñðà íðéà;éìáaä òecéíeMî øîBàøéàî éaø:úçà çeøî–ñðà Bðéà,úBçeø éúMî–ñðà. §¥§¨¦¥¨Ÿ¤©©©©§¦¥¦©¦¥¦¥©©©¥Ÿ¤¦§¥Ÿ¤
íéèñlä–ñðà äæ éøä.Lçpäå ñìcøaäå øîpäå ácäå éøàä–ñðà äæ éøä.éúîéà?ïäéìàî eàaL ïîæa; ©¦§¦£¥¤Ÿ¤¨£¦§©Ÿ§©¨¥§©©§§¨§©¨¨£¥¤Ÿ¤¥¨©¦§©¤¨¥£¥¤

íéèñìå äiç éãeãb íB÷îì ïëéìBä íà ìáà–ñðà Bðéà. £¨¦¦¨¦§§¥©¨§¦§¦¥Ÿ¤

gggg.zexit ixneyäùåòë åàì øîåùã ,äøåúä ïî àìå äðéãî úåëìäî àì íéìëåà ïéà ,íéñãøôå úåðâ éøîåù ìáà .íéùåìú úåøéôå úåîéøòå úåúéâ éøîåù
:éîã äùòî.dpicn zekldn:ïë åâäð øáëù.lkd lr rayp:øåèôå åì äúìò êëù òáùð ,áåéçì íéøîåù øàùá úåáåúëä úåòøåàîä ìë ìòz` mlyn

.lkd:íéñðåàå äãéáàå äáéðâxky `yepøîåùá äøîàð 'åâå åäòø ìà ùéà ïúé éë äðåùàø äùøô .íéèôùîä äìàå úùøô éàø÷î ïì à÷ôð åäìåëå .'åëå
áðâ íà äá áéúëã ,äãáàå äáðâ åá áééç ïëù ,øëù øîåùá äøîàð äù åà øåù åà øåîç åäòø ìà ùéà ïúé éë ,äéðù .äãáàå äáðâ åá øèô ïëù ,íðç
äãéáà ,áééç ñðåàì äáåø÷ù äáéðâ äîå ,øîåçå ì÷ ,ãåòå .íå÷î ìëî ,áðâé áðâ íà øîåì ãåîìú ,ïéðî äãéáà ,äáéðâ àìà éì ïéà ,åéìòáì íìùé åîòî áðâé
åà øáùðå åäòø íòî ùéà ìàùé éëå úéùéìù äùøôá ùøåôî ,ìàåùäå .øëù øîåùë åðéã åìù äàðä ìë ïéàù ïåéë ,øëåùå .ïëù ìë àì äòéùôì äáåø÷ù

:íìùé íìù åîò ïéà åéìòá úî
hhhh.qpe` epi` cg` a`f:íìùî åðéàù äôøè ùéå íìùî àåäù äôøè ùé ,íìùé àì äôøèä áéúëã .åéìò ïéáééç øëåùå øëù àùåðåzglyn zrya

.mia`f:éìááä òåãéë àìå äãåäé éáøë äëìä ïéàå .ãçà íãà ìò àéä úöôå÷ úçìåùî äòø äéçùë.mihqld:ñðåà äæ éøä íéèñì ãç

`xephxa yexit

eìëàé àG הן והרי  למעשר  והוקבעו מלאכתן נגמרה כבר שהרי  – ÙÀ
ïòéãBäטבל . àG íà החביות או  שהעיגולים ששכרם, בשעה – ÄÄÈ

עדיין  הוקבעו  שלא היו  וסבורים מלאכתן, נגמרה כבר בהם שיעשו 

טעות, כמקח זה והרי לאכול , מותרים ויהיו מפרישøOòîלמעשר – ÀÇÅ
מלאכתם.ïìéëàîeמעשרותיהם, בשעת מהם לאכול להם ונותן – ÇÂÄÈ
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השומרים. ארבעת לדיני  ועוברת מלאכתו בשעת האוכל  הפועל דיני  מסיימת משנתנו

úBøô éøîBLשומרי כגון למעשר, מלאכתם נגמרה שלא תלושים, – ÀÅÅ
וערימות, äðéãîגתות úBëìäî ïéìëBàשכבר מדינה, ממנהג – ÀÄÅÄÀÀÄÈ

כן, äøBzäנהגו ïî àG ìáà.כמעשה נידונה השמירה שאין  – ÂÈÄÇÈ
אוכלים  אינם במחובר , עצמן  שפירותיהם ופרדסים, גינות שומרי  ברם,
ב) (משנה לעיל המנויים אלו  וכן מדינה. מהלכות ולא התורה מן לא

אוכלים אינם מדינה מהלכות אפילו אוכלים, א א א א ).).).).שאין צגצגצגצג,,,, ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

äòaøàמיניïä ïéøîBL:בתורה האמורים –ípç øîBL– ÇÀÈÈÀÄÅÅÄÈ
שמירתו , בעד  שכר  מקבל  תשלום ìàBMäåשאינו  ללא מחברו דבר – ÀÇÅ

øëNשכר, àNBðשומר והיינו  שמירתו , בעד שכר  המקבל שומר  – ÅÈÈ
תשלום.øëBOäåשכר , בעד  מחברו דבר –ìò òaLð ípç øîBL ÀÇÅÅÄÈÄÀÈÇ
ìkä,נאנס אם לומר  צורך ואין אבד, או הפיקדון  ממנו  נגנב אם – ÇÙ

ששמר נשבע זה הרי נשבתה, או ומתה לשמור בהמה שקיבל  כגון
חינם שומר  בפרשת שנאמר ופטור, פשיעה בלא השומרים ((((שמות שמות שמות שמות כדרך 

ו ו ו ו ----ז ז ז ז ):):):): מבית כבכבכבכב,,,, וגונב לשמור , כלים או  כסף רעהו אל  איש יתן  "כי
ואבידה, בגניבה שפטור ומכאן האלהים"; אל הבית בעל  ונקרב האיש...

באונסים. שכן  ìkäוכל úà ílLî ìàBMäå,האונס את אפילו – ÀÇÅÀÇÅÆÇÙ
יגיגיגיג):):):):שנאמר שם שם שם שם ,,,, בעליו ((((שם שם שם שם  מת, או ונשבר רעהו מעם איש ישאל  "וכי

האבידה; ואת הגניבה את שמשלם שכן  וכל  ישלם", שלם עמו , אין 

פטור. מלאכה, מחמת מתה אם øëBOäåברם, øëN àNBðå– ÀÅÈÈÀÇÅ
שהם שווה, דינם äéeáMäשניהם ìòå äøeáMä ìò íéòaLðÄÀÈÄÇÇÀÈÀÇÇÀÈ

äúnä ìòåנשברה אם אלו – הרי מתה, או  נשבתה או  הבהמה ÀÇÇÅÈ
שכר שומר  בפרשת שנאמר  מלשלם, ופטורים שנאנסה, ((((שם שם שם שם נשבעים

ט ט ט ט ----יייי):):):): בהמה שםשםשםשם,,,, וכל  שה או שור  או  חמור  רעהו  אל איש  יתן  "כי
בין  תהיה ה' שבועת רואה. אין נשבה, או נשבר  או  ומת לשמור,

וגו', äáðbäשניהם" úàå äãáàä úà ïéîlLîe שנאמר ((((שם שם שם שם – ÀÇÀÄÆÈÂÅÈÀÆÇÀÅÈ

יא יא יא יא ):):):): גניבה,שם שם שם שם ,,,, אלא לי אין  לבעליו ". ישלם מעמו , יגנב גנב "ואם

ועוד, מקום. מכל – יגנב" גנב "ואם לומר: תלמוד  מניין ? אבידה
שקרובה  אבידה חייב, לאונס שקרובה גניבה ומה וחומר : בקל שלמדים

שכר. כשומר דינו  השוכר ואף שכן?! כל לא לפשיעה,
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משנתנו באה האונסים, מן  פטור שכר  ששומר  הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 

אונס  נחשב זה מתי  ליסטים, ידי  על  נשדדה או  חיה ידי  על שנטרפה בבהמה לדון

עד, יביאהו יטרף טרף "אם יב): כב, (שמות נאמר  שכר  בשומר  שכן  לא; ומתי

טריפה  שיש  "טרפה"): (ולא "הטרפה" שכתבו  ממה ודרשו ישלם", לא הטרפה

משלם. שאינו  טריפה ויש משלם שהוא

ãçà áàæ,וטרף לעדר שפרץ –ñðà Bðéàיכול הרועה שהיה – ÀÅÆÈÅÙÆ
לשלם. חייב שוכר, או שכר שומר היה ואם íéáàæלהבריחו, éðLÀÅÀÅÄ

זה הרי  זאבים, שני  לעדר  פרצו  אם אבל –ñðàיכול הרועה שאין  – ÙÆ
כנגדם. íéáàæלעמוד úçìLî úòLa :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÀÈÇÄÀÇÇÀÅÄ

לישוב פורצים ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),כשהזאבים """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ãçà,((((עייןעייןעייןעיין áàæ óàÇÀÅÆÈ
ñðà ואין האדם, על מתנפל אחד  זאב אף זאבים משלחת שבשעת – ÙÆ

להבריחו . הרועה של dcedi.בכוחו iaxk dkld oi`eíéáìë éðL– ÀÅÀÈÄ
וטרפו , לעדר ñðàשפרצו  íðéàלעמוד הרועה של  בכוחו  שיש  – ÅÈÙÆ

אונס זה הרי כלבים, שני על יתיר  ברם, שכירות שכירות שכירות שכירות כנגדם. הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

דדדד).).).). úçàגגגג,,,, çeøî :øéàî éaø íeMî øîBà éìáaä òecé– ÇÇÇÇÀÄÅÄÇÄÅÄÅÇÇÇ
אחד, מצד  הכלבים שני  באו  ñðàאם Bðéà היה יכול שהרועה – ÅÙÆ

כנגדם, úBçeøלעמוד  éúMî מצדדים הכלבים שני  באו ואם – ÄÀÅ
זה הרי ñðà–.ilaadשונים, recik dkld oi`eíéèñläשודד – ÙÆÇÄÀÄ

הרועה, על שבא ñðàמזויין äæ éøä היה אפילו מבואר : בגמרא – ÂÅÆÙÆ
בא, הוא כן  מנת שעל נפשו , מוסר  שהלסטים לפי  מזויין, הרועה

כך על  נפשו למסור לו  אין  הרועה אבל לשדוד, או  ליהרג או להרוג
בבבב).).).). צגצגצגצג,,,, ורשורשורשורש""""יייי éøä((((גמראגמראגמראגמרא ,Lçpäå ñìcøaäå øîpäå ácäå éøàäÈÂÄÀÇÙÀÇÈÅÀÇÇÀÀÈÀÇÈÈÂÅ

ñðà äæ.אלו חיות כנגד  לעמוד  יכול הרועה שאין –ïîæa ?éúîéà ÆÙÆÅÈÇÄÀÇ
ïäéìàî eàaL;וטרפו העדר  למקום –ïëéìBä íà ìáà אם – ÆÈÅÂÅÆÂÈÄÄÈ

העדר , את הרועה íéèñìåהוליך äiç éãeãb íB÷îì למקום – ÄÀÀÅÇÈÀÄÀÄ
ושודדים, חיות שם ñðàשמצויים Bðéà ה את והוליך  שהואיל עדר– ÅÙÆ

לשלם. וחייב פשיעה, אלא אונס זה אין  סכנה, למקום
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úBôiä íB÷îì,ìëBàå.äëàìî úòLa àlà eøîà àG ïlëå;íéìòaì äãáà áLä íeMî ìáà,eøîà:íéìòBtä ¦§©¨§¥§ª¨¨§¤¨§¨©§¨¨£¨¦¨¥£¥¨©§¨¦¨§©£¦
ïîBàì ïîBàî ïúëéìäa ïéìëBà,úbä ïî ïúøéæçáe;ú÷øBt àéäLk øBîçáe. §¦©£¦¨¨¥¥§¥©£¦¨¨¦©©©£§¤¦¤¤

‰øðéãa elôà úeLé÷ ìòBt ìëBà,øðéãa elôà úáúBëå.àîñç øæòìà éaøøîBà:ìò øúé ìòBt ìëàé àG ¥¥¦£¦§¦¨§¤¤£¦§¦¨©¦¤§¨¨¦§¨¥Ÿ©¥¨¥©
BøëN;íéîëçåïéøézî,íãàä úà ïéãnìî ìáà,àHLïúáòø àäé,åéðôa çútä úà íúBñ àäéå. §¨©£¨¦©¦¦£¨§©§¦¤¨¨¨¤§¥©©§¨¦¥¥¤©¤©§¨¨
ÂBîöò éãé ìò íãà õöB÷,Bzáe Bða éãé ìòíéìBãbä,íéìBãbä BúçôLå Bcáò éãé ìò,BzLà éãé ìò;éðtî ¥¨¨©§¥©§©§¥§¦©§¦©§¥©§§¦§¨©§¦©§¥¦§¦§¥

úòc ïäa LiL.íépèwä Bzáe Bða éãé ìò õöB÷ Bðéà ìáà,íépèwä BúçôLå Bcáò éãé ìò àGå,éãé ìò àGå ¤¥¨¤©©£¨¥¥©§¥§¦©§©¦§©§¥©§§¦§¨©§©¦§©§¥
Bzîäa;úòc ïäa ïéàL éðtî. §¤§¦§¥¤¥¨¤©©
Êéòáø òèða úBNòì íéìòBtä úà øëBOäBlL–eìëàé àG elà éøä.ïòéãBä àG íà–ïìéëàîe äãBt. ©¥¤©£¦©£§¤©§¨¦¤£¥¥Ÿ§¦¦¨¤©£¦¨

åéìebò eñøtúð,åéúBiáç eçztúð–eìëàé àG elà éøä.ïòéãBä àG íà–ïìéëàîe øOòî. ¦§¨§¦¨¦§©§¨¦¨£¥¥Ÿ§¦¦¨§©¥©£¦¨

cccc.milral dca` ayd iptn:ìëàéå åúëàìîî ìèáé àìù.one`l one`n ozkilda milke` milret exn`.äúøáçá ìéçúäì íéëìåäå åæ äøåù åøîâùë
:àäá úéáä ìòáì äéì àçéð ,àéä äëàìî úòù åàì àúòù àéääã áâ ìò óàå.zwxet `idyk xengeàäúù ãò äáâ ìòù éåàùîî úìëåà äúëéìäá

:ú÷øåô
dddd.xpica elit`:øðéã äåù àéä åìéôà.exky lr xzei lret lk`i `lúåìúéìå ùáëá úåìòì åùôð úà øñåî àåä åéìòù ,åúåøéëùë ,êùôðë àø÷ øîàã

:ïìéàá.oicnln:íéîëçë äëìäå .ïéãîìî ïéà øîàå íéîëçà âéìô àî÷ àðúå .úðâåä äöò êøã åì íéøîåà.gztd z` mzeq `die:åøëùìî åòðîéù
eeee.uvew:ìëàé àìå úåòî ìåèéì.envr ici lr:åîöò ìéáùá.zrc oda yiy iptn:éìçî à÷å éòãéå
ffff.irax rhp:íéìùåøéì íéîãä äìòîå ïúåà äãåô åà íéìùåøéá àìà ïéìëàð ïðéàù ,úéòéáøä äðùá ïìéà ìù úåøéô.eilebir eqxtzpäìáã éìåâéò

:ïîúñì íéìòåô øëùå åçúôðù úåéáç åà ,ïøáçì íéìòåô øëùå åãøôúðù.elk`i `l el` ixd:ìáè ïä éøäå øùòîì åòá÷åäå íúëàìî åøîâð øáëù
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היפים, בפירות עושה שהוא שבעו .ìëBàåלמקום כדי מהם –ïlëå ÀÅÀËÈ
קרקע, בגידולי מלאכה העושים הפועלים כל –eøîà àGשרשאי – ÈÀ

בהם, שעושה הפירות מן  לאכול äëàìîהפועל úòLa àlà– ÆÈÀÈÇÀÈÈ
עכשיו  עד הרי ויאמר : לאכול  שישב ולא במלאכה עוסק שהוא בשעה

ואוכל; עתה אשב מלאכול , עצמו  äãáàמנעתי áLä íeMî ìáàÂÈÄÈÅÂÅÈ
íéìòaìהפועל ייבטל  שלא לבעלים, המלאכה זמן  לחסוך  כדי  – ÇÀÈÄ

ויאכל , חכמים:eøîàממלאכתו  –ïúëéìäa ïéìëBà íéìòBtä ÈÀÇÂÄÀÄÇÂÄÈÈ
ïîBàì ïîBàî והולכים אחת שורה כשגומרים לשורה, משורה – ÅÅÀÅ

מכל מלאכה, שעת זו  שעה שאין  פי על ואף אחרת, בשורה להתחיל 
בכך, הבית לבעל  לו נוח úbäמקום ïî ïúøéæçáe לשם שהביאו – ÇÂÄÈÈÄÇÇ

עוד . להביא וחוזרים אוכלת øBîçáeענבים שהיא חכמים, אמרו  – ÇÂ
גבה, שעל  המשא מן  ú÷øBtבהליכתה àéäLk:מגיהים בגמרא – ÀÆÄÆÆ

`dzy cr,zwxetעד גבה על שהוא זמן  כל  ממשאה שאוכלת כלומר 

אוכלים  וגמל  "חמור  ברייתא: מובאת ובגמרא ממנה. המשא שיפרקו 
ויאכילם". בידו יטול שלא ובלבד  גביהן, שעל  ממשאוי
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רשאי כמה ללמד  באה והיא בהם, שעובד בפירות האוכל בפועל ממשיכה משנתנו

לאכול. הוא

ìòBt ìëBà, מלאכתו בשעת –øðéãa elôà úeLé÷ אפילו – ÅÅÄÂÄÀÄÈ
דינר שווה של(zeyiwהיא יחיד  לשון –,(mi`eyiwúáúBëå,תמרים – ÀÆÆ
øðéãa elôà ואפילו שירצה, כמה לאכול  הוא שרשאי  כלומר – ÂÄÀÄÈ

מאד. יקרים ìòBtהפירות ìëàé àG :øîBà àîñç øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÄÀÈÅÙÇÅ
BøëN ìò øúé, טעמו מבואר בגמרא יומו . פעולת משכר יותר – ÈÅÇÀÈ

ענבים "ואכלת חסמא:jytpk",שנאמר: אלעזר  רבי  –jytpkודורש 
סכנה. במקום אפילו  לעלות עליו נפשו שמוסר עבודתו  íéîëçåÇÂÈÄכשכר

ïéøézî,שכרו על יתיר אפילו  לאכול לפועל –úà ïéãnìî ìáà ÇÄÄÂÈÀÇÀÄÆ
íãàä,בפירות לעבוד  הנשכר –ïúáòø àäé àHL,זולל –àäéå ÈÈÈÆÀÅÇÇÀÈÄÅ

åéðôa çútä úà íúBñ. אותו מלשכור  נמנעים שיהיו כלומר  – ÅÆÇÆÇÀÈÈ
על יתיר לאכול  הפועל  שרשאי  סובר  קמא תנא שאף מבואר, בגמרא

האדם  את "מלמדין שאמרו  בענין  חכמים על הוא שחולק אלא שכרו ,
מלמדים. שאין  סובר  והוא רעבתן", יהא minkgk.שלא dklde
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תמורת  מלאכתו  בשעת הפירות מן לאכול  זכותו  על  לוותר  הבא בפועל דנה משנתנו
הבית. בעל  לו שישלם מסויים שכר

íãà õöB÷בעל עם להתנות פועל  רשאי  ולא – מעות שיטול  הבית ÅÈÈ
מלאכתו, בשעת Bîöòיאכל éãé ìò עצמו שהוא עצמו, בשביל – ÇÀÅÇÀ

יאכל , íéìBãbäלא Bzáe Bða éãé ìò להתנות הוא רשאי  וכן – ÇÀÅÀÄÇÀÄ
הגדולים, ובתו  בנו  íéìBãbäבשביל  BúçôLå Bcáò éãé ìò– ÇÀÅÇÀÀÄÀÈÇÀÄ

הכנענים ושפחתו  עבדו בשביל משנהמשנהמשנהמשנה"),"),"),"),היינו  BzLà("("("("מגידמגידמגידמגיד éãé ìòÇÀÅÄÀ
בעל עם מדעתם להתנות הוא רשאי  אלה כל בשביל אשתו; בשביל  –

מלאכתם, בשעת יאכלו  שלא ששכרם, úòcהבית ïäa LiL éðtîÄÀÅÆÅÈÆÇÇ
אכילתם. על למחול –õöB÷ Bðéà ìáàעל להתנות יכול אינו – ÂÈÅÅ

éãéכך, ìò(בשביל)Bcáò éãé ìò àGå ,íépèwä Bzáe Bða ÇÀÅÀÄÇÀÇÄÀÇÀÅÇÀ
ïäa ïéàL éðtî ;Bzîäa éãé ìò àGå ,íépèwä BúçôLåÀÄÀÈÇÀÇÄÀÇÀÅÀÆÀÄÀÅÆÅÈÆ

úòcלמחול יכול  אדם שאין  מבואר , ובגמרא אכילתם; על למחול – ÇÇ
ששכירותם  פי  על אף עבדיו , זכות על  ולא הקטנים בניו  זכות על 
מלאכתם  בשעת אוכלים שאינם לפי  מזונות, להם מעלה והוא שלו,

שמים. משל  אלא אדוניהם משל או  אביהם משל
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BlL éòáø òèða úBNòì íéìòBtä úà øëBOä בפירות – ÇÅÆÇÂÄÇÂÀÆÇÀÈÄÆ
בירושלים, אלא נאכלים שאינם לנטיעתו, הרביעית השנה של  האילן

בירושלים, דמיהם ואוכל  אותם שפודה eìëàéאו  àG elà éøä– ÂÅÅÙÀ
לירוש חוץ לאכלם אסור שהרי מלאכתם אומרים,בשעת ואין לים;

בפירוש, התנו ולא הואיל  אלא שיאכלו, כדי אותם שיפדה סבורים שהיו
יאכלו יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").לא ïòéãBä("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי àG íà שפירות ששכרם, בשעה – ÄÄÈ

הודיעם  ולא כרם לבצור  ששכרם וכגון  מהם, יאכלו  ולא הם רבעי נטע
רבעי , כרם ïìéëàîeשהוא äãBt הפירות את פודה הבית בעל  – ÆÇÂÄÈ

היו  לא שמא מודיעם, היה שאילו מלאכתם, בשעת מהם שיאכלו  כדי 
טעות כמקח זה והרי  לו, משנהמשנהמשנהמשנה")")")")נשכרים åéìebò.("("("("מגידמגידמגידמגיד eñøtúðÄÀÈÀÄÈ

ולחברם, לחזור פועלים ושכר שלו  הדבלה עיגולי נתפרדו  –eçztúðÄÀÇÀ
åéúBiáç, לסתמן פועלים ושכר יינו , חביות שנפתחו או –elà éøä ÈÄÈÂÅÅ
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Èdkøãk äúî–ñðà äæ éøä;äúîå dôbñ–ñðà Bðéà.äìôðå ïé÷Bö éLàøì äúìò–ñðà äæ éøä;dìòä ¥¨§©§¨£¥¤Ÿ¤¦§¨¨¥¨¥Ÿ¤¨§¨§¨¥¦§¨§¨£¥¤Ÿ¤¤¡¨
äúîå äìôðå ïé÷Bö éLàøì–ñðà Bðéà.äòeáMî øeèt úBéäì ípç øîBL äðúî,lî øeèt úBéäì ìàBMäåílL, §¨¥¦§¨§¨¨¥¨¥Ÿ¤©§¤¥¦¨¦§¨¦§¨§©¥¦§¨¦§©¥

lîe äòeáMî ïéøeèt úBéäì øëBOäå øëN àNBðílL. ¥¨¨§©¥¦§§¦¦§¨¦§©¥
‡ÈäøBza áeúkM äî ìò äðúnä ìk–ìèa Bàðz.Búlçúa äNòî LiL éàðz ìëå–ìèa Bàðz.ìëå ¨©©§¤©©¤¨©¨§¨¨¥§¨§©¤¥©£¤¦§¦¨§¨¨¥§¨

BôBña Bîi÷ì Bì øLôàL,Búlçzî åéìò äðúäå–íi÷ Bàðz. ¤¤§¨§©§§§¦§¨¨¨¦§¦¨§¨©¨

iiii.dtbq:äðöá óøåçáå äîçá õé÷á äáéùåäù åà áòøá äúåà äðéò.oiwev iy`xl dzlr:íéäåáâ íéøä éùàøì äúìòå åúô÷úùzeidl mpg xney dpzn
.dreayn xehtêéùîã ãò äøéîùì úéçð àì øîåùå .êëá àìà êì øîåù úåéäì éùôà éà åì øîåàù àìà ,àåä äøåúá áåúëù äî ìò äðúî åàì éàäå

:ãøé ãøéù äîìå ,úö÷îì àìà ïéøîåù úøåúá ãøéì äéùôð ãáòù àìå ,äòåáù åéìò åì ïéàù úðî ìò ùøéô øáë êùî éë éàäå ,äîäáì
`i`i`i`i.lha e`pz dxeza aezky dn lr dpznd lk.ìèá åàðú ïåîîáù øáãá åìéôà äøåúá áåúëù äî ìò äðúîä øáñã àéä øéàî 'ø ïéúéðúî äìåë

:íéé÷ åàðú äøåúá áåúëù äî ìò äðúäù åìéôà ïåîîáù øáãá àìà .äëìä äðéàålk.dlgzn dyrn ea yiy i`pzúåùòì åéìò ùéù äùòî íéã÷äù
:äùòîì íãå÷ éàðú åðééä íúúðå åøáòé íà ïáåàø éðáå ãâ éðá éàðúì éîã àìã ,éðåìô øáã äùòú íà êìù äæ äùòî éøä ïåâë ,åðîî ù÷áî àåäù éàðúì

.lha e`pz:éàðúä úà éàðúä ìòá íéé÷ àìù ô"òàå íéé÷ äùòî éåäå.eteqa eniiwl el xyt`y lke:äùòîì íãå÷ éàðú äéäå.miiw e`pzéà ìáà
:íéøáãá åøéáç úà äçåãå ÷éçøî àîìòá èéð÷äì àìà éàðú íåùì åáìá ïéàù ,íéøáãá âéìôîë àìà åðéàù ,íéé÷ äùòîäå ìèá éàðúä ,åîéé÷ì åì øùôà
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אונסים. ענין  לפרש מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו

äúîהבהמהñðà äæ éøä ,dkøãk. פטור והרועה –dôbñ– ÅÈÀÇÀÈÂÅÆÙÆÄÀÈ
בצינה, או  בחמה שהעמידה או ברעב, אותה אפילו äúîåעינה – ÈÅÈ

זמן  לאחר  אלא מיד  מתה יהונתןיהונתןיהונתןיהונתן),),),),לא רבנורבנורבנורבנו ñðà((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;; Bðéà– ÅÙÆ
זה  ומחמת חולי  בה נולד שעה שמאותה תולים אנו  וסיגפה, שהואיל
שומר הוא שאפילו כותבים, ויש לשלם; וחייב פשיעה, זו והרי מתה,

לשלם חייב ט ט ט ט ).).).).חינם, גגגג,,,, שכירותשכירותשכירותשכירות הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  משנה משנה משנה משנה ,,,, äúìòÈÀÈ((((מגידמגידמגידמגיד
ïé÷Bö éLàøì,תלולים הרים לראשי ועלתה הבהמה פרצה –äìôðå ÀÈÅÄÀÈÀÈ

בגמרא ב ב ב ב ))))– לולולולו,,,, מציעאמציעאמציעאמציעא שתקפתו ((((בבא בבא בבא בבא  בכגון כאן  שמדובר מבואר ,
ולא  בעלייה לא לעכבה הרועה בידי  היה שלא כלומר וירדה, ועלתה

מליפול, למנעה היה יכול  ולא ñðàבירידה, äæ éøä,ברם ופטור. – ÂÅÆÙÆ
זה  אין  ועלתה, שפרצה פי על אף תפול , שלא למנעה היה יכול  אם

–dìòäאונס. הרועה –äúîå äìôðå ïé÷Bö éLàøì וכן – ÆÁÈÀÈÅÄÀÈÀÈÈÅÈ
אף  מנעה, ולא מלעלות למנעה היה שיכול אלא מאליה עלתה אפילו

ונפלה שתקפתו פי טטטט),),),),על גגגג,,,, שכירות שכירות שכירות שכירות  הלהלהלהל'''' ñðà((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  Bðéà וחייב – ÅÙÆ
חייב באונס, וסופו  בפשיעה שתחילתו  שכל meiלשלם, zetqez" oiir)

.("dzne" dpynd o`k dhwpy oipra "aehúBéäì ípç øîBL äðúîÇÀÆÅÄÈÄÀ
äòeáMî øeèt עליו מקבל  שהוא קודם להתנות השומר רשאי  – ÈÄÀÈ

בשמירתו , פשע שלא משבועה פטור  יהא דבר  יארע שאם לשמור,

בכך, נאמן  יהא פשע שלא שיאמר  שכל רשאיìàBMäåכלומר  – ÀÇÅ
ílLlîלהתנות, øeèt úBéäì מתה אם מלישבע הדין והוא – ÄÀÈÄÀÇÅ

מלאכה, øëBOäåמחמת øëN àNBð רשאים ושוכר  שכר  שומר  – ÅÈÈÀÇÅ
äòeáMîלהתנות, ïéøeèt úBéäì,האונסים על –ílLlîe– ÄÀÀÄÄÀÈÄÀÇÅ

מתנה  שהוא פי  על שאף מבואר, בגמרא האבידה. ועל  הגניבה על 
בתורה שכתוב מה dxeza),על aezky dnn zepyl `ad i`pz cinrn)

יא), משנה (כלהלן  בטל  תנאו  הרי בתורה שכתוב מה על המתנה וכל 
קיים, תנאו  שבממון  בדבר  הסובר : יהודה, כרבי  משנתנו  מקום מכל

בדבר שאפילו הסובר, מאיר  רבי  לדעת אף משנתנו מפרשים ויש 
שמלכתחילה  הדבר , שונה כאן  מקום שמכל  אלא בטל, תנאו שבממון

לא  הלכך  במקצת, שומר  אלא גמור, שומר להיות עצמו  שעבד  לא
צריך ואין  שירצה, מה להתנות ויכול תורה, של  השומרים דין עליו חל 

עדים ולא קנין  לא זה ט ט ט ט ).).).).בתנאי  בבבב,,,, שכירותשכירותשכירותשכירות הל הל הל הל '''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

א י ה נ ש מ ר ו א ב

äøBza áeúkM äî ìò äðúnä ìk למה בניגוד שהוא תנאי – ÈÇÇÀÆÇÇÆÈÇÈ
בתורה, ìèaשכתוב Bàðz:ברייתא מובאת בגמרא –:dy`l xne`d" ÀÈÈÅ

ef ixd ± dpere zeqk x`y ilr jil oi`y zpn lr il zycewn z` ixd
lha e`pze ,zycewn;(בטל תנאו  בתורה שכתוב מה על המתנה (שכל 

miiw e`pz oennay xaca :xne` dcedi iax .xi`n iax ixacכלומר)
והלכה  בטל ). תנאו  עונה לענין ורק קיים, תנאו  וכסות שאר לענין 

דווקא  שכוונתה יהודה, כרבי משנתנו מפרשים יש  מכאן  יהודה. כרבי 
ממון של  שאינו  המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).בדבר למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו;;;; בפירושובפירושובפירושובפירושו ויש((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם 

מאיר: כרבי  משנתנו  ±מפרשים dxeza aezky dn lr dpznd lk אפילו
שבממון , lha;בדבר e`pz ההלכות שאר שהרי  בגמרא, טעמם ומבואר 

אין  מקום ומכל מאיר . רבי של  בשמו  בברייתא נישנו שבמשנתנו
כן. Búlçúaההלכה äNòî LiL éàðz ìëå בדבריו שהקדים – ÀÈÀÇÆÅÇÂÆÄÀÄÈ

לתנאי, המעשה ìèaאת Bàðz,התנאי נתקיים שלא פי על ואף – ÀÈÈÅ
זו  בפרוטה לי מקודשת את הרי לאשה: האומר כגון קיים, המעשה

הקידושין  לשם הפרוטה את לה נתן לא אפילו זוז, מאה לי  תתני אם
המעשה את והקדים הואיל תנאו, שהשלים לאחר `zאלא ixd")

("il zycewn לא אם אף מיד , מקודשת היא והרי בטל, התנאי לתנאי,
ראובן , ובני  גד בני  לתנאי  דומה זה תנאי  שאין לפי זוז, מאה לו תתן

נאמר כטכטכטכט----לללל):):):):שבו לבלבלבלב,,,, אתכם ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ראובן ובני  גד  בני  יעברו  "אם
קודם  תנאי  היינו לאחוזה", הגלעד  ארץ את להם ונתתם הירדן... את

המפרשיםהמפרשיםהמפרשיםהמפרשים).).).).למעשה רוברוברוברוב וכןוכןוכןוכן תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; בדרך((((רשרשרשרש""""יייי;;;; מפרש הרמב"ם
לאשה: שאמר  כגון  תנאו, שהשלים קודם המעשה עשה שאם אחרת,

והשלים  הפרוטה, את לה ונתן זו ", בפרוטה לי מקודשת את "הרי 
את  הרי  זוז  מאה לי  תתני  "אם דיבור: כדי  בתוך ואמר  כך אחר 

מקודש תהא לא לי תתני  לא ואם לי, בטל,מקודשת התנאי הרי ת",

התנה כך ואחר  המעשה שהקדים להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ;;;;מפני המשניות המשניות המשניות המשניות  ((((פירושפירושפירושפירוש

דדדד).).).). וווו,,,, אישותאישותאישותאישות הלהלהלהל'''' תורה תורה תורה תורה """" השלים """"משנה משנה משנה משנה  שאם הרמב"ם, מדברי  ומשמע

בדבריו  שהקדים פי  על  אף הקידושין, את לידה שנתן  קודם תנאו כל
והפוסקים  המפרשים רוב ברם, קיים. התנאי  לתנאי , המעשה את

הרמב"ם על אבןאבןאבןאבןמשיגים טורטורטורטור משנהמשנהמשנהמשנה";";";"; """"מגיד מגיד מגיד מגיד  הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ;;;; השגותהשגותהשגותהשגות העזר העזר העזר העזר ((((עייןעייןעייןעיין

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). ל ל ל ל """"חחחח;;;; קידושיןקידושיןקידושיןקידושין BôBñaהל הל הל הל '''' Bîi÷ì Bì øLôàL ìëåÀÈÆÆÀÈÀÇÀÀ
לקיימו,כ– יהא שאפשר תנאי Búlçzîל  åéìò äðúäå והיה – ÀÄÀÈÈÈÄÀÄÈ

למעשה, קודם גם ÷íiהתנאי Bàðz,התנאי נתקיים שלא זמן וכל  – ÀÈÇÈ
התנאי לקיימו, אפשר  שאי בדבר התנה אם אבל קיים. המעשה אין 
אם  או  לרקיע תעלי אם לאשה: האומר  כגון  קיים, והמעשה בטל 

תהא  לא לאו ואם לי, מקודשת את הרי ברגליך  הים את תעברי
מקודשת  והיא בטל , התנאי הרי בידה, הקידושין נתן כך  ואחר מקודשת,

כמפליג  אלא זה ואין  זה, תנאי  לקיים לה אפשר שאי ברור שהרי  מיד,
דוחה  בלבד  להקניטה כדי אלא תנאי, לשום בלבו שאין  בדברים,

בדברים ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).אותה

izdw - zex`ean zeipyn



רכט     

      
ע"ב: יא הגמרא:ד מבארת     ד  משו  

אחשורוש  עשה  שטוב  משו , הרחוקי את תחילה  שקירב  
 , אליו  סמוכי  וה מאחר ,שבשוש עירו  בני     

הרחוקי משתה  את  הקדי ולכ , להקדימ צרי ואי עת בכל   לפייס יכול   
עת. בכל   לפייס יכול  שלא    משו היה  

לאחשורוש    חשובי  שה עירו , בני את  קוד לקרב  
, מהרחוקי יותר למלכותו    ,[ הרחוקי][ הקרובי] 

  יפסיד עמו  יהיו  לא  הקרובי  א אבל  מלכותו ,  ותתקיי לצידו , יעמדו   
לגמרי. המלכות את

 המ לגזירת  גר חטא איזה  דנה  :הגמרא      
 חטא איזה  מחמת    היהודי][ 

  לה אמר  .,שמעו רבי .הדבר  טע , תלמידיו ֶַָָ
     רק הרי ,שמעו רבי  לה הקשה  אחשורוש .  

זו  בסעודה  נהנו  שבשוש  ו היהודי ,  היהודי שרק  הדי מ  
 היהודי אבל   , בסעודה היו  שלא הגזירה היתה  ומדוע 

המדינות. כל  יהודי על  כ  א תלמידיו , . כליה נתחייבו  מדוע 
 ,שמעו רבי  נבוכדנצר .בימי , תלמידיו 

לנס , זכו  מדוע כ  א    .בדי  פני נושא ה ' וכי  
, לצל שהשתחוו  א ,שמעו רבי  בליב הודו  ולא ברצו זאת 

זרה , המל עשו לעבודה  מיראת ,חו כלפי לכ ,   
    כליה גזירת  ומתו , להעניש שרוצה  נראה  שהיה   
וניצל תשובה  עשו  ו .כ ( לג ג  (איכה    ,ורצו לב בלי עבירה   אד עושה   א  'אי ני ו ה  ְִֵֶַַ

הצרה מ וינצל  תשובה  שיעשה  כדי תוגה  ה ' לו  .מביא

היה  שוש בני של  שהמשתה  במגילה  נאמר    שהחצר , ה  שוני מקומות שלשה  שהרי ביאור, וצרי 
אילנות  נטוע  מקו הוא והבית ירקות, לגידול  המיועד  מקו היא והגינה  בו , להשתמש  המיועד פנוי  מקו ואמרו הוא . 

, ישיבת בסדר שנחלקו  אלא הללו , המקומות בכל  היה  שבעמה שהמשתה  הפשוט  כבודו , לפי  אד כל  שהושיבו  
 רק הכניסוהו ליכנס  ממנו החיצונה , והחשוב  הכניסוהוביותר והמכובד 

 הכניסוהו  מה תחילה אלא , חשיבות לפי ישבו  שהתמלאהלבאי שלא ואחר 
החצר   ג  הושיב היא  ג ,מאד  רבי שהיו  כיו  ג . 

:נוס ובבית,רק לעול [בברייתא]פירוש  בגינה  ש ולא היינו  ,'בית 'גינת שנאמר מה  
   פתח מהחצר,    למקומו ולחזור  ש לטייל  יוכל  הסעודה  באמצע לטייל  שירצה  .שמי 

על  במשתה   שהושיב בפסוק , נאמר עוד  :הגמרא מבארת     מצעות  
נקבי בה  שיש  מחט  מעשה  .עשויות  ש חיור, מלשו 'חור'  ונקי דק  לב ][צמר תחתיה 

עליו . לשבת

      והיינו פס ', 'כר נוטריקו   משובח צמר של  . 
    .' וכס זהב  מזהב.מ ת  וג מכס  ג המטות היו  כיצד ביאור הגמרא:וצרי מבארת  ִֶֶָָָ

  הפשוט , חשיבות לפי  אות והושיבו  היו , מיטות סוגי שני מיטת והחשוב  מיטת 
     , כול הושוו  לא  א      יקנא כס במיטת שהיושב 

זהב  שבמיטת ש .בחבירו  אלא שוות, היו  המיטות מ כל  היו  המיטות, מושב    מ היו  . 
רצפת 'על  :' בהט' היא מה  הגמרא מבארת   ויקרות נדירות   ְִַַ

.מרובי בדמי להשיג הרבה  ולחטט לטרוח צריכי שבעליה  (טז ט לעתיד (זכריה   ויקרי  חשובי יהיו  ישראל  שבני 
כ  האומות בי לבוא     כדי הרבה  לחפש  ויש   מרובי נסיונות אחר שבאות היינו  ו 'מתנוססות' 

.למוצא
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Èdkøãk äúî–ñðà äæ éøä;äúîå dôbñ–ñðà Bðéà.äìôðå ïé÷Bö éLàøì äúìò–ñðà äæ éøä;dìòä ¥¨§©§¨£¥¤Ÿ¤¦§¨¨¥¨¥Ÿ¤¨§¨§¨¥¦§¨§¨£¥¤Ÿ¤¤¡¨
äúîå äìôðå ïé÷Bö éLàøì–ñðà Bðéà.äòeáMî øeèt úBéäì ípç øîBL äðúî,lî øeèt úBéäì ìàBMäåílL, §¨¥¦§¨§¨¨¥¨¥Ÿ¤©§¤¥¦¨¦§¨¦§¨§©¥¦§¨¦§©¥

lîe äòeáMî ïéøeèt úBéäì øëBOäå øëN àNBðílL. ¥¨¨§©¥¦§§¦¦§¨¦§©¥
‡ÈäøBza áeúkM äî ìò äðúnä ìk–ìèa Bàðz.Búlçúa äNòî LiL éàðz ìëå–ìèa Bàðz.ìëå ¨©©§¤©©¤¨©¨§¨¨¥§¨§©¤¥©£¤¦§¦¨§¨¨¥§¨

BôBña Bîi÷ì Bì øLôàL,Búlçzî åéìò äðúäå–íi÷ Bàðz. ¤¤§¨§©§§§¦§¨¨¨¦§¦¨§¨©¨

iiii.dtbq:äðöá óøåçáå äîçá õé÷á äáéùåäù åà áòøá äúåà äðéò.oiwev iy`xl dzlr:íéäåáâ íéøä éùàøì äúìòå åúô÷úùzeidl mpg xney dpzn
.dreayn xehtêéùîã ãò äøéîùì úéçð àì øîåùå .êëá àìà êì øîåù úåéäì éùôà éà åì øîåàù àìà ,àåä äøåúá áåúëù äî ìò äðúî åàì éàäå

:ãøé ãøéù äîìå ,úö÷îì àìà ïéøîåù úøåúá ãøéì äéùôð ãáòù àìå ,äòåáù åéìò åì ïéàù úðî ìò ùøéô øáë êùî éë éàäå ,äîäáì
`i`i`i`i.lha e`pz dxeza aezky dn lr dpznd lk.ìèá åàðú ïåîîáù øáãá åìéôà äøåúá áåúëù äî ìò äðúîä øáñã àéä øéàî 'ø ïéúéðúî äìåë

:íéé÷ åàðú äøåúá áåúëù äî ìò äðúäù åìéôà ïåîîáù øáãá àìà .äëìä äðéàålk.dlgzn dyrn ea yiy i`pzúåùòì åéìò ùéù äùòî íéã÷äù
:äùòîì íãå÷ éàðú åðééä íúúðå åøáòé íà ïáåàø éðáå ãâ éðá éàðúì éîã àìã ,éðåìô øáã äùòú íà êìù äæ äùòî éøä ïåâë ,åðîî ù÷áî àåäù éàðúì

.lha e`pz:éàðúä úà éàðúä ìòá íéé÷ àìù ô"òàå íéé÷ äùòî éåäå.eteqa eniiwl el xyt`y lke:äùòîì íãå÷ éàðú äéäå.miiw e`pzéà ìáà
:íéøáãá åøéáç úà äçåãå ÷éçøî àîìòá èéð÷äì àìà éàðú íåùì åáìá ïéàù ,íéøáãá âéìôîë àìà åðéàù ,íéé÷ äùòîäå ìèá éàðúä ,åîéé÷ì åì øùôà

`xephxa yexit

y c e w z a y
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אונסים. ענין  לפרש מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו

äúîהבהמהñðà äæ éøä ,dkøãk. פטור והרועה –dôbñ– ÅÈÀÇÀÈÂÅÆÙÆÄÀÈ
בצינה, או  בחמה שהעמידה או ברעב, אותה אפילו äúîåעינה – ÈÅÈ

זמן  לאחר  אלא מיד  מתה יהונתןיהונתןיהונתןיהונתן),),),),לא רבנורבנורבנורבנו ñðà((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;; Bðéà– ÅÙÆ
זה  ומחמת חולי  בה נולד שעה שמאותה תולים אנו  וסיגפה, שהואיל
שומר הוא שאפילו כותבים, ויש לשלם; וחייב פשיעה, זו והרי מתה,

לשלם חייב ט ט ט ט ).).).).חינם, גגגג,,,, שכירותשכירותשכירותשכירות הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  משנה משנה משנה משנה ,,,, äúìòÈÀÈ((((מגידמגידמגידמגיד
ïé÷Bö éLàøì,תלולים הרים לראשי ועלתה הבהמה פרצה –äìôðå ÀÈÅÄÀÈÀÈ

בגמרא ב ב ב ב ))))– לולולולו,,,, מציעאמציעאמציעאמציעא שתקפתו ((((בבא בבא בבא בבא  בכגון כאן  שמדובר מבואר ,
ולא  בעלייה לא לעכבה הרועה בידי  היה שלא כלומר וירדה, ועלתה

מליפול, למנעה היה יכול  ולא ñðàבירידה, äæ éøä,ברם ופטור. – ÂÅÆÙÆ
זה  אין  ועלתה, שפרצה פי על אף תפול , שלא למנעה היה יכול  אם

–dìòäאונס. הרועה –äúîå äìôðå ïé÷Bö éLàøì וכן – ÆÁÈÀÈÅÄÀÈÀÈÈÅÈ
אף  מנעה, ולא מלעלות למנעה היה שיכול אלא מאליה עלתה אפילו

ונפלה שתקפתו פי טטטט),),),),על גגגג,,,, שכירות שכירות שכירות שכירות  הלהלהלהל'''' ñðà((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  Bðéà וחייב – ÅÙÆ
חייב באונס, וסופו  בפשיעה שתחילתו  שכל meiלשלם, zetqez" oiir)

.("dzne" dpynd o`k dhwpy oipra "aehúBéäì ípç øîBL äðúîÇÀÆÅÄÈÄÀ
äòeáMî øeèt עליו מקבל  שהוא קודם להתנות השומר רשאי  – ÈÄÀÈ

בשמירתו , פשע שלא משבועה פטור  יהא דבר  יארע שאם לשמור,

בכך, נאמן  יהא פשע שלא שיאמר  שכל רשאיìàBMäåכלומר  – ÀÇÅ
ílLlîלהתנות, øeèt úBéäì מתה אם מלישבע הדין והוא – ÄÀÈÄÀÇÅ

מלאכה, øëBOäåמחמת øëN àNBð רשאים ושוכר  שכר  שומר  – ÅÈÈÀÇÅ
äòeáMîלהתנות, ïéøeèt úBéäì,האונסים על –ílLlîe– ÄÀÀÄÄÀÈÄÀÇÅ

מתנה  שהוא פי  על שאף מבואר, בגמרא האבידה. ועל  הגניבה על 
בתורה שכתוב מה dxeza),על aezky dnn zepyl `ad i`pz cinrn)

יא), משנה (כלהלן  בטל  תנאו  הרי בתורה שכתוב מה על המתנה וכל 
קיים, תנאו  שבממון  בדבר  הסובר : יהודה, כרבי  משנתנו  מקום מכל

בדבר שאפילו הסובר, מאיר  רבי  לדעת אף משנתנו מפרשים ויש 
שמלכתחילה  הדבר , שונה כאן  מקום שמכל  אלא בטל, תנאו שבממון

לא  הלכך  במקצת, שומר  אלא גמור, שומר להיות עצמו  שעבד  לא
צריך ואין  שירצה, מה להתנות ויכול תורה, של  השומרים דין עליו חל 

עדים ולא קנין  לא זה ט ט ט ט ).).).).בתנאי  בבבב,,,, שכירותשכירותשכירותשכירות הל הל הל הל '''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

א י ה נ ש מ ר ו א ב

äøBza áeúkM äî ìò äðúnä ìk למה בניגוד שהוא תנאי – ÈÇÇÀÆÇÇÆÈÇÈ
בתורה, ìèaשכתוב Bàðz:ברייתא מובאת בגמרא –:dy`l xne`d" ÀÈÈÅ

ef ixd ± dpere zeqk x`y ilr jil oi`y zpn lr il zycewn z` ixd
lha e`pze ,zycewn;(בטל תנאו  בתורה שכתוב מה על המתנה (שכל 

miiw e`pz oennay xaca :xne` dcedi iax .xi`n iax ixacכלומר)
והלכה  בטל ). תנאו  עונה לענין ורק קיים, תנאו  וכסות שאר לענין 

דווקא  שכוונתה יהודה, כרבי משנתנו מפרשים יש  מכאן  יהודה. כרבי 
ממון של  שאינו  המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).בדבר למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו;;;; בפירושובפירושובפירושובפירושו ויש((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם 

מאיר: כרבי  משנתנו  ±מפרשים dxeza aezky dn lr dpznd lk אפילו
שבממון , lha;בדבר e`pz ההלכות שאר שהרי  בגמרא, טעמם ומבואר 

אין  מקום ומכל מאיר . רבי של  בשמו  בברייתא נישנו שבמשנתנו
כן. Búlçúaההלכה äNòî LiL éàðz ìëå בדבריו שהקדים – ÀÈÀÇÆÅÇÂÆÄÀÄÈ

לתנאי, המעשה ìèaאת Bàðz,התנאי נתקיים שלא פי על ואף – ÀÈÈÅ
זו  בפרוטה לי מקודשת את הרי לאשה: האומר כגון קיים, המעשה

הקידושין  לשם הפרוטה את לה נתן לא אפילו זוז, מאה לי  תתני אם
המעשה את והקדים הואיל תנאו, שהשלים לאחר `zאלא ixd")

("il zycewn לא אם אף מיד , מקודשת היא והרי בטל, התנאי לתנאי,
ראובן , ובני  גד בני  לתנאי  דומה זה תנאי  שאין לפי זוז, מאה לו תתן

נאמר כטכטכטכט----לללל):):):):שבו לבלבלבלב,,,, אתכם ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ראובן ובני  גד  בני  יעברו  "אם
קודם  תנאי  היינו לאחוזה", הגלעד  ארץ את להם ונתתם הירדן... את

המפרשיםהמפרשיםהמפרשיםהמפרשים).).).).למעשה רוברוברוברוב וכןוכןוכןוכן תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; בדרך((((רשרשרשרש""""יייי;;;; מפרש הרמב"ם
לאשה: שאמר  כגון  תנאו, שהשלים קודם המעשה עשה שאם אחרת,

והשלים  הפרוטה, את לה ונתן זו ", בפרוטה לי מקודשת את "הרי 
את  הרי  זוז  מאה לי  תתני  "אם דיבור: כדי  בתוך ואמר  כך אחר 

מקודש תהא לא לי תתני  לא ואם לי, בטל,מקודשת התנאי הרי ת",

התנה כך ואחר  המעשה שהקדים להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ;;;;מפני המשניות המשניות המשניות המשניות  ((((פירושפירושפירושפירוש

דדדד).).).). וווו,,,, אישותאישותאישותאישות הלהלהלהל'''' תורה תורה תורה תורה """" השלים """"משנה משנה משנה משנה  שאם הרמב"ם, מדברי  ומשמע

בדבריו  שהקדים פי  על  אף הקידושין, את לידה שנתן  קודם תנאו כל
והפוסקים  המפרשים רוב ברם, קיים. התנאי  לתנאי , המעשה את

הרמב"ם על אבןאבןאבןאבןמשיגים טורטורטורטור משנהמשנהמשנהמשנה";";";"; """"מגיד מגיד מגיד מגיד  הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ;;;; השגותהשגותהשגותהשגות העזר העזר העזר העזר ((((עייןעייןעייןעיין

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). ל ל ל ל """"חחחח;;;; קידושיןקידושיןקידושיןקידושין BôBñaהל הל הל הל '''' Bîi÷ì Bì øLôàL ìëåÀÈÆÆÀÈÀÇÀÀ
לקיימו,כ– יהא שאפשר תנאי Búlçzîל  åéìò äðúäå והיה – ÀÄÀÈÈÈÄÀÄÈ

למעשה, קודם גם ÷íiהתנאי Bàðz,התנאי נתקיים שלא זמן וכל  – ÀÈÇÈ
התנאי לקיימו, אפשר  שאי בדבר התנה אם אבל קיים. המעשה אין 
אם  או  לרקיע תעלי אם לאשה: האומר  כגון  קיים, והמעשה בטל 

תהא  לא לאו ואם לי, מקודשת את הרי ברגליך  הים את תעברי
מקודשת  והיא בטל , התנאי הרי בידה, הקידושין נתן כך  ואחר מקודשת,

כמפליג  אלא זה ואין  זה, תנאי  לקיים לה אפשר שאי ברור שהרי  מיד,
דוחה  בלבד  להקניטה כדי אלא תנאי, לשום בלבו שאין  בדברים,

בדברים ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).אותה
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דיבורו של אדם שאין מתהווה מהדיבור מעשה אינו חשיב מעשה, ולכן אין אנו מצווים מדאורייתא על שביתה מהדיבור כי־אם על 
השביתה מהמעשה וכו'.
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זה שאדם לא יקבל על עצמו עול התורה והמצוות הוא מפני שאינו מכיר באמת שרק התורה והמצוות הם תכלית הטוב, והיפך התורה 
והמצוות הוא תכלית הרע, ואם יכיר בטוב התורה והמצוות בוודאי יקבל על עצמו לקיימם.
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המשך ביאור למס' חולין ליום שישי עמ' א
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המשך ביאור למס' חולין ליום שני עמ' ב

סדר היום מתחיל ב"מודה אני", ואומרים זאת לפני נטילת ידיים אפילו בידיים טמאות, שכן כל הטומאות שבעולם אינן מטמאות את 
ה"מודה אני" של יהודי. הוא יכול להיות חסר בזה או בזה, אך ה"מודה אני" נותר שלם.

היום יום יא שבט



רס   


             

              
              

               
               

ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

נח סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

4

 
 . לייבשו -

   סמוך הספסל  על  מקופל  מניחו  אם וכן  -
העין  מראית משום בזה אין  - וכיוצאֿבזה .לאש

   לאחר מגבת לתלות שלא להזהר  יש -
לחום  שתגיע במקום לתנור  סמוך  הידים את בה שניגבו 
רטובה  מגבת בשבת ליתן  אין  וכן  בו , סולדת שהיד 

הפלטה  על  המונחת קדירה גבי על  ,ככיסוי

במגבת  ידיו  את מלנגב להזהר  שיש הדין  והוא
הפלטה  שעל  לסיר  ככיסוי .המשמשת

מגבת  עם קדירה נטילת או  רותחים מים כוס בהנחת אך 
כל ֿכך  להזהר  צריך  אין  .רטובה

  .צלזיוס מעלות 40ֿ45 -
   מול בגד  לייבש לנכרי לומר  אין  -

לנכרי האש  לומר  מותר  מצוה או  קטן  לצורך  אך  ,

 
השלחן 470) בקצות הוא וכן נו, סעיף  לעיל שנתבאר כפי 

תשובות  פסקי  בס ' שראה אלא כא, ס "ק  בדה"ש קטז סי '
ז) הערה ט "ו סי ' (ח "ד השבת מאור ס ' ע "פ  924 הערה
לזמן  לעמוד מותר שאז בו, לבוש כשהוא מנגבו בין חילוק 
לבין  להתחמם, יספיקו שהמים לפני  עוד האש ליד קצר

כלל. להניחו שלא להחמיר יש שאז הבגד כשמניח 
שיש 471) נז) ס "ק  המג"א (ע "פ  הוסיף  קסט  ס "ק  במשנ"ב 

לעיל  שהובאו בזה השיטות וראה מלבן, משום גם בזה
שאסור  סל"ה פכ"ג בשש"כ כתב  ועפי "ז צמח ֿצדק , משו"ת

ביוםֿטוב , גם לאש סמוך הבגדים לייבש
(ראה  לא ותו מבשל משום כאן שיש משמע  בשוע "ר אמנם
בשולחןֿערוך  להרב  וראיתי  קסג: סי ' או"ח  נזר אבני  שו"ת
לבארו  ואפשר לגמרי ), שבמרדכי  דמתלבן טעם שהשמיט 
מבשל  משום אסורים פשתן של שאונין שסובר משום או

בבגד, ולא באונין מיוחד דין שזהו או בלבד,
בשוע "ר  שגם לג) ביאור לשבתך מכון (ס ' שפירשו ויש
אין  מועטת שבשרייה אלא מלבן, משום אף  שאסור סובר
המבואר  ע "פ  וזאת בלבד, בישול משום אלא מלבן משום
כוונתו  ואין מועטים במים שהמלבן שב ) (סוס "י  בקו"א

מלבן). למלאכת מיוחד (דין מותר - לליבון
מול  הבגד שבייבוש הנ"ל) נזר אבני  (ראה האחרונים וכתבו
בו  סולדת שהיד בחום אף  מלבן משום גם אין החמה

מרובה. ושרייה
מגולה 472) תוכחת ומכאן קל"ג: ס "ק  פ ' סי ' שבת מנחת

שמנגבין  המפה ותולין בשבת נזהרין אין אנשים שרוב  למה
הנקרא  החורף  בית תנור אצל האנטוך שקורין הידים בה
הנ"ל  המפה שתינגב  כדי  שהסיקהו לאחר רובע  בלשוננו
ממש  סמוך לתלות שלא מדקדקין ואין בו שנסתפגו מהמים
הנ"ל  כשיעור להתחמם שיוכל במקום החורף  בית לתנור

ומלבן. מבשל משום איסור בו יש דאז

שבת 473) אהבת בתשובתי  ועיין שם: שבת מנחת
שבת  מערב  שם תלוי  דהאנטוך היכא אפילו שם שנסתפקתי 
אם  הנ"ל כשיעור להתחמם שיוכל במקום כך כל סמוך
הבית  בני  הם רבים אם ובפרט  בשבת, הידים בו לקנח  מותר
עיון. וצריך שם, עיין בזה להחמיר נוטה לכאורה והסברא

ט "ז  אות ג' סי ' ח "א השבת במאור כתב  הנ"ל הספק  ועפ "י 
ככיסוי המשמשת במגבת בשבת ידיו מלנגב  להמנע 
לאחר  גם בה ידיו לנגב  לאסור יש אם והסתפק  לקדירות,

שהיס "ב . כשיעור חמה עדיין אך מהקדירות שהורידה
ראשון 474) כלי  הוא החם שהבגד משמע  בשוע "ר

הנחת  או מהאש קדירה בנטילת ועפי "ז המים, את שמחמם
לשניות  (כי ֿאם כלל לאש סמוך אינו הבגד וכיו"ב  כוס 
ואף  בו), סולדת שהיד לחום עדיין בהם מגיע  שאינו ספורות
בו, סולדת שהיד חום כדי  עד מהקדירה להתחמם שממשיך
לייבוש  כוונתו כן אם (אלא מבשל שאינו שני  ככלי  דינו
רטובה  מגבת הפלטה גבי  על להחזיר מותר כן כמו הבגד),

לגמרי . הצטננה לא ועדיין בשבת, משם שהוסרה
תבשיל 475) סמיכת (לעניין סכ"א רנג סי ' לעיל וראה

תבשיל  שאם (דהיינו שם סולדת היד אין אם אבל לתנור):
עד  כך כל שם להתחמם יכול היה לא צונן היה שמחזיר זה
(משא"כ  שם לסמוך מותר הכל לדברי  - בו) סולדת שהיד

התנור). לתוך הכנסה לעניין
לנגב 476) להתיר כתב  לח  סי ' ח "ז אומר יביע  בשו"ת

אמירה  שהתירו מהטעם גוי , ידי  על לאש סמוך הבגדים
בישול  או מלבן מצד היה האיסור אם אמנם בפס "ר, לנכרי 
או  ללבן כלל בדעתו שאין רישיה, פסיק  זה היה הבגד,
אך  הבגד, שיתחמם בוודאות שיודע  אף  הבגד את לבשל
אם  צ "ע  המים בישול היא שהמלאכה בשוע "ר מ "ש לפי 
וחימום  לבישול צריך שאינו שאף  פס "ר, בגדר הוא זה נידון
והוא  ייבושם, דרך שזוהי  לחממם כוונתו מכלֿמקום המים,



רסי    

 
העין  מראית חשש שאין  באופן  ללבוש לייבשו  אחר  בגד  לו  כשאין  וכן  ,.

 
ואין  כפס "ר. ולא לגופה צריכה שאינה מלאכה בגדר
שכוונתו  הסמוכה קדירה המחמם לנכרי  כלל לדמותו

בלבד. והבית התנור לחימום העיקרית
אפשר 477) מרובה הפסד או תינוק  חולי  מצוה במקום אך

לגופה. צריכה שאינה מלאכה היא שהרי  להקל

שיתקרר,478) סיכון יש הרי  ללבוש אחר בגד לו כשאין
אפילו  לנכרי  אמירה שהתירו הבית וחימום מקירור גרע  ולא
מעיל  לייבש לנכרי  לומר מותר ועפי "ז דאורייתא, במלאכה
לצאת  וצריך ללבשו אפשר שאי  באופן בגשם שנרטב 

בביתו. להשאר צריך ואין לביתֿהכנסת,

•

           

ÊË חידודים בה ויש חלקה שאינה חרס  בחתיכת יקנח  לא
הכרכשתא  שיני  בה ינתק  שלא הסכנה מפני  קטנים
את  מקרעים ואינם חלקים שהם חרש כלי  באוגני  ואפי '
יקנח  ולא לכשפים שקשה מפני  בהם יקנח  לא הבשר
בכל  וכן הבשר את ומחתכים חדים שהם יבישים בעשבים
בדבר  שהמקנח  מפני  בו מקנחין אין בו שולטת שהאור דבר
שבתי ועכשיו נושרות הכרכרשתא שיני  בו שולטת שהאור
חלקה  חרס  בחתיכת לקנח  נהגו בשדה אינן שלנו כסאות
הפקר  במקום בשדה מונח  שהחרס  כיון הוא החשש דעיקר
שבית  עכשיו אבל כישוף  בו ויעשו המכשפים יטלוהו שמא
החרס  שיבא חיישינן לא הפקר במקום אינן שלנו הכסא
שולטת  שהאור בדבר לקנח  עכשיו נהגו וכן המכשפים לידי 

דבר: עמא מאי  חזי  ופוק  מזיק  ואינו בו

ÊÈ האדם את שמביא מפני  חבירו בו שקנח  בצרור יקנח  לא
מקנח  שאינו או הקינוח  נתיבש ואם תחתוניות לידי 
לית  הצרור באותו אחר מצד אלא חבירו שקנח  הצד באותו

בה: לן לית גווני  בכל בו קנח  עצמו הוא ואם בה לן

ÁÈ לנהוג צריך ביום לנהוג שצריך שנתבאר הצניעות כל
אדם  שם אין ואם להתרחק  שא"צ  אלא בלילה ג"כ
אדם  שם יש אם אבל הרבים ברשות אפילו לפנות יכול
להשתין  אבל לפנות זה וכל בפניו לפנות אסור נכרי  אפילו
דאיכא  משום לכך צריך אם רבים בפני  ביום אפילו מותר

עצמו: את יעמיד אם סכנה

ËÈמי בהטלת כלום עצמה את מגלה אשה שאין אע "פ 
של  פניו כנגד להשתין תעמוד לא מקום מכל רגלים
אם  חציפותא דאיכא משום תינוק  של פניו כנגד אפילו איש

בפ  בפניו תשתין ממש משתנת שאינה לצדדין אבל ממש ניו
בה: לן לית

*
Î ע "ג הניתזים רגלים מי  של הניצוצות בידו לשפשף  צריך

שאין  שפכה ככרות ויראה לחוץ  בהן יצא שלא רגליו
מוליד  אינו שפכה וכרות שותתין אלא מקלחין רגליו מימי 
ליה  דסגי  אמורים דברים במה שלו שאינם בניו על ויאמרו
לקמן  שיתבאר דרך ועל ומשתין באמה כשאוחז בשפשוף 

על  ניתזין ניצוצות שהרבה מתוך באמה אוחז אינו אם אבל
ניכר  רישומן יהיה עדיין בידו משפשף  אם אף  לכן רגליו
תיחוח  עפר לתוך ישתין לכן שפכה כרות שהוא עליו ויאמרו
מיושב  ישתין או נמוך למקום וישתין גבוה במקום יעמוד או

לניצוצות: למיחש ליכא גווני  הני  דבכל

‡Î גורם שהוא מפני  וישתין באמה יאחוז שלא מאד יזהר
מעטרה  שאוחז לא אם לבטלה זרע  שכבת שיוציא
כלל  חימום לידי  בא אינו שם דכשאוחז הארץ  לצד ולמטה
ולמטה  מעטרה לאחוז מותר בקישוי  כבר האבר אם ואפילו
משום  בבצים הוא מסייע  אבל לאחוז אסור באמה ודוקא

כך: ידי  על מתחמם שאינו

Î שהיא או עמו אשתו שאין או נשוי  בשאינו זה וכל
פת  לו דיש כיון בעיר עמו טהורה אשתו אם אבל נדה
אפילו  באמה לאחוז ומותר כך כל תוקפו יצרו אין בסלו
להזהר  חסידות מדת מקום ומכל הגוף  לצד ולמעלה מעטרה
כמביא  שהוא כך כל גדול שהעון מאחר כי  עמו אשתו אפי '
לו. במותר עצמו ולקדש להתרחק  לאדם ראוי  לעולם מבול
להשתין  מחמם שאינו עבה מטלית ע "י  באמה לאחוז מותר

קרי : ראה אם לבדוק  או

‚Î שהוא להשתין אלא באמה לאחוז לנשוי  הותר לא
להתחכך  אבל רגליו על ניצוצות יפלו שלא האדם צורך
ואשתו  לנשוי  אפי ' אסור קרי  ראה אם עצמו את לבדוק  או

להחמיר: יש ולמטה מעטרה ואפי ' עמו

„Î לנקביו צריך כשהוא מלפנות עצמו את המשהה כל
ומשהה  לקטנים נצרך ואם תשקצו בל על עובר זה הרי 

עקר: בך יהיה לא ועל תשקצו בל על עובר עצמו את

‰Î במשהו במקומה צואה כי  היטב  לקנח  מאד יזהר
טוב  לו אפשר ואם שם, עיין ו' סעיף  ע "ו בסימן כמ "ש

במים: שירחץ 

הכסא : בית  הנהגת  ג  סימן

*
לא ‡ בין צרכיו עשה בין שחרית ממטתו הקם אדם כל

מן  מים הלוג ברביעית ידיו לרחוץ  צריך צרכיו עשה
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רסב   

לפי שעות כמה לאחר עד להתפלל רוצה אינו ואפילו הכלי 
חדשה  כבריה נעשה נשמתו לו מחזיר כשהקב "ה אדם שכל
עייפה  נשמתו מפקיד שהאדם כו' לבקרים חדשים כמ "ש
בכל  להשי "ת לעבוד כדי  ורגועה חדשה לו מחזיר והקב "ה
צריכים  לפיכך האדם כל זה כי  היום כל ולשרתו יכולתו
לעבוד  כדי  הכלי  מן ידינו וליטול בקדושתו להתקדש אנחנו
בכל  הכיור מן ידיו מקדש שהיה כהן כמו ולשרתו עבודתו
דוקא  הכלי  מן ידיו ליטול שצריך וכיון עבודתו קודם יום
שהכלי מפני  ידים רחיצת על ולא ידים נטילת על יברך לכן
תיקנו  לכן חז"ל בלשון נטלא נקרא לידים נוטלין שממנו

כלי : דצריך להורות נטילה לשון זו בברכה

 אדם מכח  ידיו על המים שיבואו צריך אין זו בנטילה
עלתה  מים של כלי  בתוך ידיו שפשף  אפילו אלא דוקא

נטילה: לו

שלא ‚ שאובים במים ידיו רוחץ  אלא כלל כלי  לו אין אם
לא  הלוג רביעית שיעור כדי  מים לו שאין או הכלי  מן
פלוג  דלא משום ידים נטילת על מלברך זה בשביל ימנע 
אין  אם אבל לנטילה הכשרים במים ידיו שרוחץ  כיון רבנן
בסי ' לקמן שיתבאר דרך על לנטילה הכשרים מים כלל לו
באופן  מרובה זמן לאחר עד להתפלל רוצה אינו אם ק "ס 
אחרת  פעם ידיו ליטול ויצטרך ידיו משמירת דעתו שיסיח 
לו  אין ואם זו נטילה על כלל יברך לא אזי  להתפלל כדי 
קודם  ידיו לנקות צריך מיד להתפלל רוצה אם כלל מים
דמנקי מידי  בכל או בקורה או בעפר או בצרור התפלה
אינו  ואם ידים נקיות על וצונו במצותיו קדשנו אשר ויברך
שכב  אם ידיו את לנקות אפי ' צריך אין מיד להתפלל רוצה
השחר  ברכות כל ידים נטילת בלי  כן לברך ויכול במלבושיו
פסולות  אינן טומאה שום להם יודע  שאינו ידים דסתם
ותפלה  שמע  לקריאת אלא ידים רחיצת תיקנו שלא לברכה
[שום] להזכיר אסור ערום מטתו על ישן היה אם אבל  בלבד
מפיו  תורה דברי  להוציא או נמחקין שאינן שמות מז' שם
נגע  דמסתמא משום דמנקי  מידי  בכל ידיו את שינקה עד
בהם  וכיוצא וירך שוק  כגון שבאדם המכוסים במקומות

הן: עסקניות שהידים זיעה מלמולי  בהם שיש

*
[כיון]„ נשימות ששים בלילה הישן כל חכמים אמרו

על  ושורה הטומאה רוח  באה נשמתו ממנו שנסתלקה
כל  מן הטומאה רוח  נסתלקה משינתו שניעור ומיד גופו
עד  מעליהם מסתלק  הטומאה רוח  שאין ידיו מן חוץ  גופו
ולא  עצמה בפני  יד כל על פעמים ג' ידיו על מים שישפוך
ימין  על א' פעם אלא רצופים פעמים ג' אחת יד על ישפוך

פעמים: ג' יעשה וכן שמאל על א' ופעם

שלא ‰ לפה בידיו יגע  לא שנתבאר דרך על שיטלם וקודם
שלא  לעינים ולא יתחרש שלא לאזנים ולא יתאלם
דהיינו  פוליפוס  בעל יהא שלא לפה ולא לחוטם ולא יסתמא

והפה: החוטם ריח 

Â יגע לא וכן הקזה במקום נטילה קודם בידיו יגע  לא וכן
יטמאם: שלא משקה או מאכל לשום

Ê לברך ומותר שחרית של הנטילה אחר הידים לנגב  א"צ 

הברכות  כל שאר הדין והוא ניגוב  בלי  ידים נטילת על ברכת
פרק  עד שיטלם טוב  ומיהו האצבעות, אלא ליטול וא"צ 

הזרוע :

Á לתוך אלא קרקע  גבי  על נוטלין אין שחרית ידים נטילת
מאוס : התחתון כלי  שיהא וטוב  כלי 

Ë שום בהם להשתמש אסור שחרית ידים נטילת של מים
רעה  רוח  מפני מהם ליהנות שאסור מפני  תשמיש
ישפכם  שלא יזהר וכן בבית ילינם לא ולכן עליהן ששורה
יגע  שמא אדם בני  שם שעוברים מקום בשום ולא בבית

ויוזק : אדם בהם

È מטעם תחלה ימינו יד ליטול צריך ידיו נוטל כשהוא
יבואו  ימין יד שמן הוא שטוב  ולפי  ב ' בסי ' שנתבאר
יטול  לפיכך בזוהר שנתבאר מטעם לטהרם ידיו על  המים

מי שישפוך כדי  לשמאלו ונותנו ימינו ביד מים של ם כלי 
תחילה: ימינו על

‡È שחרית ידיו נטל לא שעדיין מי  ידיו על לו ישפוך ולא
הטמא: על הטהור והזה שנאמר

*
È אחד בכלי  פעמים ג' מים של כלי  לתוך ידיו שכשך אם

שמיד  מעליהן רעה רוח  להעביר נטילה לו עלתה לא
המים  כל נטמאו הכלי  בתוך ראשונה פעם ידיו ששכשך
בג' פעמים ג' ידיו שכשך ואם שופכין כמי  והווין שבכלי 
והני להו אזלי  קמאי  דקמאי  בנהר או מחולפים מימות
רוח  להעביר נטילה לו עלתה אם להסתפק  יש נינהו אחריני 
שאין  שאפשר מפני  כדינם ויטלם שיחזור וטוב  שעליהן רעה
פעמים  ג' עירוי  ע "י  אלא מהידים מסתלקת רעה רוח 

מהכלי :

‚È כשיאור מיד ידיו ליטול צריך הלילה כל ניעור היה אם
ידיו  משמירת דעתו הסיח  לא הלילה שבכל אע "פ  היום
הכלי מן ידיו ליטול צריך אעפ "כ ידים בבתי  שהניחן כגון
חכמים  דכשתקנו שאפשר מפני  היום כשיאור ברכה בלא
רצו  לא א' בסעיף  שנתבאר מטעם שחר בכל ידים נטילת

כלל: ישן ללא חדשה בריה דנעשה ישן בין לחלק 

„È שיחזור טוב  ידיו ונטל השחר עמוד קודם המשכים
מפני היום כשיאור כדינם פעמים ג' ידיו על ויערה
הידים  על רעה רוח  שישרה גורמת היא שלילה שאפשר
אח "כ  עצמו השכיב  אפילו מקום ומכל שינה בלא אפילו
ידיו  על רעה רוח  שורה דודאי  קבע  שינת ב ' פעם לישן
לא  אעפ "כ ממטתו כשיקום פעמים ג' עליהן לערות וצריך
אלא  ידים נטילת על ברכת תיקנו דלא זו נטילה על יברך
זו  ובשינה א' בסעיף  שנתבאר כמו חדשה בריה כשנעשה
חדשה  בריה נעשה א' דפעם חדשה בריה נעשה לא השנית

פעמים: ב ' ולא

ÂË על שיערה טוב  נשימות ששים שיעור ביום ישן אם
[היא] שהשינה שאפשר מפני  פעמים ג' מים ידיו

ביום: אפילו הידים על רעה רוח  שתשרה גורמת

*
ÊË כל לישן שלא נזהר היה עליוֿהשלום המלך דוד
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רסג    

מיתה  טעם יטעום שלא כדי  רצופין נשימות ששים הלילה
היה  לילה ובחצות לילה חצות עד כסוס  מתנמנם היה רק 

כארי : מתגבר

ÊÈ שבתוך הרירים מפני  שחרית פיהם לרחוץ  נוהגין יש
ובטהרה: בקדושה הגדול שם את לברך כדי  הפה

ÁÈ בכל ולא דוקא במים נטילה צריכין שהן דברים אלו
אלו  פעמים ג' ידיו על לערות א"צ  אבל דמנקי  מידי 
והנוטל  המרחץ  ומבית הכסא מבית והיוצא מהמטה הקם הן
בגופו  והנוגע  ברגליו והנוגע  בידיו מנעליו והחולץ  צפרניו
ומי מטתו והמשמש בכינה והנוגע  ראשו והחופף  בידו
בין  וההולך מצא שלא בכינה נגע  לא אפילו כליו שמפלה
נטילה  א"צ  מת אצל הלך אם אבל במת שנגע  ומי  הקברות
המלוין  הדין והוא אחד למת נכנס  אפילו ליטול נהגו ומיהו
תלמיד  אם ידיו נטל ולא אלו מכל אחת שעשה ומי  אותו
יוצא  חכם תלמיד אינו ואם משתכח  תלמודו הוא חכם

מדעתו:

ËÈ'ז מפחד אח "כ ידיו נטל ולא מהכתפים דם המקיז
נטל  ולא שערו המגלח  מפחד. ממה יודע  ואינו ימים
יום  מפחד ידיו נטל ולא צפרניו הנוטל ימים. ג' מפחד ידיו

אחד:

Î בהם עולה או מתבקעות פניו יפה נגבם ולא פניו הרוחץ 
תרדין: במי  הרבה לרחוץ  ורפואתו שחין

‡Î קונו כבוד בשביל יום בכל ורגליו פניו אדם רוחץ 
האדם: את עשה אלהים בצלם כי  שנאמר

ידים : נטילת  דיני ד סימן

*
מפיו ‡ שמוציא המילות פירוש בברכות לכוין צריך

לשון  דל"ת באלף  קריאתו פירוש יכוין השם וכשיזכיר
ביו"ד  כתיבתו פירוש עוד ויכוין הכל אדון שהוא אדנו"ת
שגם  במקום אבל ויהיה, הוה היה שהוא הוי "ה לשון ה'

הכל: אדון שהוא אלא לכוין א"צ  דלי "ת באלף  הוא כתיבתו

'הא קורין דלי "ת באלף  היא השם שכתיבת במקום
במקום  אבל במקרא נקוד הוא כן כי  פתח  בחטף 
כנקודת  בשב "א הא' קורין יש ה' ביו"ד הוא שכתיבתו
פתח  בחטף  האלף  קורין ויש הוא ברוך הוי "ה שם מן היו"ד

דלי "ת: אל"ף  בשם האל"ף  כנקודת

לו ‚ אשר ואמיץ  תקיף  שהוא יכוין אלקים שם וכשיזכיר
ובתחתונים: בעליונים היכולת

הברכות : כוונת  דין ה  סימן

אלא ‡ יצר אשר ברכת לברך א"צ  דגמרא שמדינא אע "פ 
בכל  לברך העולם  נהגו מקום  מכל צרכיו, כשעשה
יצר  אשר ברכת ידים נטילת על ברכת אחר תיכף  שחרית
לברך  שייך לכן חדשה בריה האדם נעשה יום שבכל לפי 
להסתלק  והרוצה בחכמה האדם את יצר אשר ויום יום בכל
ידים  נטילת אחר ומיד תיכף  צרכיו לעשות יזהר מהספק 
ויברך  שנית פעם ידיו יטול הכסא מבית וכשיצא שחרית
היה  אם אף  זו יצר אשר בברכת חובתו ידי  ויצא יצר אשר
ברכה  כי  חדשה בריה שנעשה מה על יצר אשר לברך מחויב 
נטילת  על ברכת יברך שלא וטוב  ולכאן. לכאן עולה אחת
הכסא  מבית יציאתו אחר שנוטל שנית נטילה לאחר עד ידים

לברך: לו אסור שאז לנקביו צריך אם ובפרט 

 ומיד תיכף  לילך ורוצים בבוקר כשמשכימין נוהגים יש
ידים  נטילת על לברך ממתינים להתפלל הכנסת לבית
עם  ידים נטילת על ברכות ומסדרין הכנסת לבית בואם עד
בשחר  ידים נטילת תקנת שעיקר מפני  השחר ברכות שאר
כהן  כמו עבודתינו קודם ידינו ולטהר להתקדש כדי  הוא
הוא  העבודה שעיקר וכיון עבודתו קודם ידיו מקדש שהיה
שייך  התפלה קודם לכן לפניו ולהתפלל ולשבחו להללו

ידים: נטילת אין תפלה אין שאם ידים נטילת על לברך

ופירושיו:סימן נשמה  ואלקי יצר אשר ברכות  דין ו
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אותיו 'ÍÎÂ(כו ) בבחי' גם למעלה למשכיל  עד "מ  יובן 
גליף  מ "ש שהו ' ראשונה היותר  המחשבה
לחקיקה  חקיקה דמות בחי' שזהו  עילאה בטהירו  גליפו 
הפשוט  אור  שהוא ב"ה אא"ס בעצמו ' שנחקק העצמית
ומדתן  בשיעורן  הללו  אותיו ' חקיקת שאופן  כו ' ההיולי
האור  בעל  ברצון  תלוי זה יותר  ולא וכך  כך  בגילוי
לאור  וימשיך  יביא רצונו  שכפי הפשוט  ההיולי העצם
חקיקת  המשכת לידי עילאה טהירו  שנקרא הפשוט  זה
הורמנא  בריש וז "ש דוקא הללו  בצירופים אותיות
גליפו  גליף כו ' הפשוט  הרצון  בעל  שהוא דוקא דמלכא
נעשה  וממילא העצמית וצורה צלם בבחי' להביאו 
לפי  כו ' וחקיקתן  ציורן  עצם בחי' שהוא הדמות בחי'
וד "ל  כו ' הפשוט  העצמות מן  וההמשכה ההארה אופן 
מאצילות  האור  המשכת בבחי' יובן  כמו "כ  והנה
דאלקים  שבאותיות דמות מבחי' בא שזהו  לבריאה
מאין  יש נבדל  בדבר  דמות בבחי' שבא הגם כנז ' דאצי'
כו ' כדמותנו  בצלמנו  נאמר  שם גם הרי מ "מ  כנ "ל 
האדם  את ויברא כמ "ש דאצי' אדם ודמות צלם בבחי'
תלוי  זה גם ודאי וא"כ  כנ "ל  אלקים בצלם בצלמו 

האותיות  לחקוק אם שבאצי' ודמות הצלם בעל  ברצון 
מה  להסתי' ומדה בשיעור  כך  או  כך  הנבדל  בדבר 
ולא  האצי' בבחי' האור  שישאר  דהיינו  הסתר  שצריך 
כו ' לגלות שרוצה מה ולגלות בבריאה גילוי לידי יבא
בעל  ברצון  שתלוי המלך  חותם טבעת עד "מ  כמו 
אותיות  חקיקת יהיה ציור  אופן  ובאיזה איך  החותם
אתגליפו  אתוון  מ "ש כך  כו ' הנבדל  בדבר  החותם
הרצון  כפי ומדה בשיעור  בא ודאי הנה לבריאה מאצי'
אמת  שפעולתו  אמת פועל  ענין  (וזהו  דוקא שבעצמות
המאציל  עצמות שהוא הקב"ה של  דחותמו  כידוע
אתה  ומ "ש סוף תוך  ראש בחי' שהוא אמת אותיות
בנוקבא  דז "א דנה"י כלים ל ' בבחי' שהוא סתר 
הכלים  וחיצוניות הכלים ואמצעיות הכלים פנימיות
החותם  אותיות כמו  דמות בבחי' אמת פעולתו  נקרא
דמות  מראה המל ' נקרא וע"כ  כו ' נבדל  בדבר  שנחקק
בטבעת  נחתם אשר  וכתיב וד "ל ). כנ "ל  הוי"ה כבוד 
וכמו  להשיב אין  הקב"ה של  חותמו  בחי' שהוא המלך 
בחי' בענין  כידוע כו ' החיים בספר  חתמנו  שמבקשים
יחפוץ  לא ולפעמים וד "ל . כו ' דיו "כ  דנעילה החותם
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ער   

גלי  לא לפומא ליבא שאמרו  כמו  כלל  לחתום המלך 
הכתב  ואותיות הדיבור  באותיות לבא רצונו  שאין 
המחשבה  באותיות לא וגם ועשיה יצירה בחי' שהוא
קאמר  לא ורשע צדיק ואלו  שאמרו  ע"ד  כו ' דבריאה
האור  להיות לבריאה מאצילות רק אינו  וזהו  וכה"ג

חד והשפע  וחיוהי דאיהו  דאצילו ' העצמיות מן  באה
אותיות  כמו  העצמות מן  נבדל  דבר  בריאה לבחי'
כלל  לחתום אם החותם בעל  בבחירת שתלוי שבחותם
רצון  כפי עשוי כבר  החותם של  החקיקה של  גופו  אבל 
בחי' שהן  דמות בחי' הוא וכמו "כ  כו ' החותם בעל 
מרצון  נחקקו  שכבר  דאלקים האותיות ציור  עצם
יהיה  איך  הרצון  הארת מושל  שם שגם רק העצמות
שבעצמות  וכלי אור  בחי' שהוא והדמות הצלם אופן 
בבחי' רק ממנו  לחוץ השתררות כמו  זה אין  אך  כו '
וד "ל  כו ' חד  וגרמוהי וחיוהי דאיהו  אמר  שהרי עצמותו 
והוא  א' המכוון  אבל  להיפוך  באופן  זה בכל  יש והנה
כנ "ל  העצמות גילוי בחי' הן  האותיות ציור  שבחי'
הסתר  בבחי' נשאר  האותיות בציור  בא אינו  ואשר 
לגבי  המחשבה מאותיות ועד "מ  כנ "ל  בעצמות והעלם
האותיות  שבחי' הוא נהפוך  אלא כו ' השכל  אור  עצם
אור  את ולהעלים להסתיר  הצימצומים בחינת הן  הן 
אשר  הוא האותיות בבחי' בא שלא ומה דוקא העצמו '
אותיו ' צורת ציור  עד "מ  כמו  העצמו ' גילוי בבחי' בא
והציור  פשוט  חומר  הוא החותם גוף שעצם שבחותם
החומר  עצם על  ומסתיר  ומכסה המעלים הוא האות של 
והעלם  צימצום רק הוא ואות אות כל  וכך  הפשוט 
בחי' הן  האותיות ציור  שכל  עד  כו ' בפ"ע כ "א והסתר 
כו ' הפשוט  העצם את ולהסתיר  להעלי' והעלם לבוש
אותיו ' בחקיקת רואים שאנו  ממה הוא זה לדבר  וראי'
הציור  ודאי ששם בשעו ' כמו  נבדל  בדבר  שבחותם
בין  שבחותם האותיות עצם על  מכסה שבשעוה אותיו '
סילוקו  לאחר  בין  בחותם שם כשמציירי' ציור  בשעת
מגופו  בשעוה נשאר  לא השעוה מן  סילוקו  לאחר  שהרי
רשימת  בחי' רק וכלל  כלל  החותם אותיות של  ומהות
נבדלת  מצורה צורה בכל  ועד "ז  לבד  וציורן  חקיקתן 
כמה  עד  וכן  נבדל  בדבר  עוד  שנחקק השעוה כמו 
שבחות' האותיו ' בציור  מובן  ג"כ  הוא וכך  כו ' פעמים
כו ' החותם עצם לגוף ומעלימי' מסתירי' שהן  עצמו 
מצורה  בצורה דדוקא לזה דומ ' זה אין  (ובאמת וד "ל 
דבר  לומר  ששייך  הוא וכה"ג החותם מן  כשעוה נבדלת
רשימו  בחי' רק שבשעוה באותיות נשאר  שלא להיו ' זה
בשעת  וגם כו ' מהותן  ולא שבחותם מאותיות בהעלם
כו ' שבחותם האותיות של  גופן  שיתעלם בהכרח  הציור 
לכאורה  אדרב' עצמו  שבחותם אותיות בציור  משא"כ 
צורה  בשם נקראי' הן  הרי הללו  שהאותיו ' הוא נהפוך 

אותיות  וכן  העצמי ההעלם גילוי בחי' שהן  לחותם
כו ' השעוה חומר  לגבי וצורה גילוי בחי' הן  שבשעוה
ביניהם  הפרש שאין  מובן  המחשבה אותיו ' ממשל  אך 
ויובן  וד "ל ). כו ' הסתר  הנקרא הוא זה דגילוי משום
דגם  המחשבה אותיות ממשל  ביאור  בתוס' זה דבר 
כנ "ל  ההיולי השכל  עצם אור  גילוי בהן  הרי שלכאורה
הבאי' הללו  אותיו ' גילוי שבחי' הוא נהפוך  באמ ' אבל 
לגבי  גמור  והעלם והסתר  צמצו ' בחי' הן  הרי במחשב'
כמו  השכל  אור  עצם שהרי שהוא כמו  השכל  אור  עצם
בא  וכאשר  וסברא השכלה בבחי' הוא הרי שהוא
המחשבה  דאותיו ' נפרד  לבוש בבחי' בא הוא במחשבה
כידוע  והסברא ההשכלה עצמו ' לבחי' המעלימי'
בכמה  לחשוב יוכל  א' וסברא ששכל  ממה לזה הראיה
לבוש  נקר ' שהמחשבה משום במחשבה שונים צרופים
שנק' אלא כו ' תחליפם כלבוש כמ "ש העצם לגבי
מובן  הרי ולפ"ז  באריכו ' במ "א כמ "ש כו ' פנימי לבוש
אלקי' דאותיו ' דמות בבחי' למעלה זה מכל  הנמשל 
הסתר  בחי' שזהו  כו ' כלים ל ' בחי' שהוא שבאצי'
דאצי' דאדם העצמי דהוי' האור  לבחי' להעלים והעלם
וכמו  המחשבה ואותיו ' שבחותם אותיו ' עד "מ  וכמו 
שבודאי  דמות שנק' נבדלת לצורה מצורה שנחקק
כך  שבחותם האותיות עצם שהוא הצלם לבחי' מסתיר 
כו ' העצם על  מעלים שבחותם האותיו ' דמות בחי' גם
מה  להסתיר  החותם בעל  ברצון  שתלוי מה ולפ"ז  וד "ל 
להיפך  הוא לגלות שחפץ מה ולגלות הסתר  שצריך 
ומעלים  מסתיר  הוא דחותם שבאותיו ' הנ "ל  מכפי
נחקק  וכאשר  א"ע שמלביש כאדם נפרד  לבוש בבחי'
בתוך  העלם בחי' היינו  כו ' כ "פ עד  לצורה מצורה
זה  והעלמו ' לבושים כמ ' עד  לבוש בתוך  ולבו ' העלם
גילוי  בחי' הוא באותיות בא שלא ומה כו ' זה בתוך 
מסתיר  הדמות בחי' מקום שבכל  לפי כו ' העצמי אור 
הוי' שם על  מסתיר  אלקי' שבחי' ונמצא הצלם בחי' על 
אא"ס  עצמות בבחי' גם המעלות רום עד  מקום בכל 
ולפ"ז  וד "ל . כו ' גליפו  דגליף עילאה טהירו  שנק'
שהמשל  אלקי' הוי' ומגן  דשמש הפסוק יותר  יתפרש
נרתק  בחי' הוא לשמש שהמגן  דכמו  הנמשל  עם דומה
הוא  אלקי' שם כך  השמש אור  לעצם ולהעלים לכסות
דהוי' אור  לעצם ולהעלים להסתיר  והסתר  צמצום בחי'
בחי' הוא מקום בכל  אלקי' דשם האמת הוא וכך  כו '
בבחי' הראשון  הפי' לפי אבל  כידוע וההסתר  הצמצום
בחי' הוא אלקי' בחי' הרי הגילוי בחי' שהן  האותיות
עיקר  אך  וד "ל . כו ' הסתר  בחי' ולא הויה דשם גילוי
החותם  בעל  ברצון  תלוי שהכל  זה בכל  העולה המכוון 
רק  הפירושים לב' הוא א' כנ "ל  ודמות צלם בבחי'

הו  ביניהם בחי'השינוי אבל  כו ' אלקי' דה' בשמות א
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רעי    

אור  בחי' ודמות צלם בחי' שהוא אלקי' דהוי' יחוד 
ישאר  כמה יחודם יהיה אופן  באיזה ונוק' דכר  וכלי
במקבל  גילוי לידי יבא שלא במשפיע העלם בבחי'
החותם  בעל  כמשל  היינו  כו ' גילוי בבחי' יבא וכמה
הנק' החתימה אותיו ' ציור  אופן  דוקא ברצונו  שתלוי
ישפיע  ואיך  צלם שנק' העצמות מבחי' יקבל  איך  דמות
לב' למטה וחקיקתו  בפעולתו  בין  החותם בעצם בין  כו '
בחי' כל  יבא לא (ולפעמים כנ "ל  כו ' הוא א' הפירושים
הדקות  לקבל  יוכל  לא כי דמות לבחי' העצמי הצלם
כו ' דרבי' אדעתי' קאים דלא תלמיד  במשל  כנ "ל  שבו 

החתימה  כענין  כו ' והדמות הצלם בעל  ברצון  תלוי וזה
הרי  וא"כ  כו ') לחתום יחפוץ לא שלפעמים החותם מן 
הנק' המשפיע בחי' על  ומשתרר  מושל  העצמות רצון 
צלם  בחי' שהן  אלהי' שנק' המקבל  בחי' ועל  הויה
אלקים  ברוא ביום וז "ש בשוה שניהם על  כו ' ודמות
כו ' ברא ונקבה זכר  אותו  עשה אלקי' בדמות אדם
וכן  כו ' הבראם ביום אדם שמם ויקרא אותם ויברך 
כו ' בצלמו  האדם את ויברא כו ' אדם נעשה מ "ש אחר 
ודמות  צלם בחי' שהוא אותם ברא ונקיבה זכר  כתיב

וד "ל : כנ "ל  המעלות רום עד  אדם פרצוף שבכל 
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ע"י ÌÚË‰Âב) כ "א חיות לקבל  לו  שא"א מה זה לכל 
קל "ו  (תלים מ "ש עפ"י יובן  הנה השירה,
ל ' הוא אלקים הנה כי כל "ח , האלקים לאלקי הודו  ב')
אשר  י"ט ) כ "ד  (יהושע קדושים אלקים כמ "ש רבים
כח  ל ' אלקים וגם ז ') ל "ה (בראשית האלקים אליו  נגלו 
ל "א  (בראשית ידי לאל  יש כמו  ומשפיע המחי' ומקור 
ל ' אלקים וא"כ  י"ג) י"ז  (יחזקאל  הארץ אילי וכן  כ "ט )
ומהוים  המשפיעים האלהות כחות ריבוי היינו  רבים
וכולם  עליהם וגבוהים דדצח "מ  ועצומים רבים נמצאים
קושיות  וידוע ית' הפשוטה מאחדותו  נמשכים
הפשוט  האחדות מן  הריבוי יסתעף איך  הפלסופים
שזהו  באמת הענין  אך  ודעת טעם למצוא בזה ונלאו 
ובלתי  הבבע"ת הפשוט  ית' אורו  שצמצם צמצום ע"י
תתצמצם  היא וגם מצומצמת הארה להאיר  בע"ג
זה  ודין  צמצום ובחי' שונות השפעות לריבוי ותתחלק

ומג  שמש כדכתיב אלקים שם ענין  אלקים הוא הוי' ן 
כמו  שהוא (פ"ד ) ח "ב בלק"א כמ "ש י"ב) פ"ד  (תלים
החיות  בתוכו  ומסתיר  המעלים ולבוש ונרתק מגן  בחי'
מל ' הוי' בש' נק' זו  השפעה שכללות ית' מאתו  הנמשך 
בע"ג  נבראים התהוות להיות יכול  ועי"ז  התהוות
החיות  מצד  נמשכת הנפש ונפש גוף וצורה מחומר 
אלקים  מש' והגוף אלקים בשם המאיר  הוי' דשם
את  מלביש הגוף גם ולכן  הוי' לש' ומלביש המעלים
הזהירתנו  ולזאת כנודע, עליו  ומסתיר  ומעלים הנפש
האלקים  הוא הוי' כי כו ' וידעת מקומות בכמה התורה
ש' ע"י הנעשה הריבוי שבחי' דהיינו  ל "ט ) ד ' (דברים
הוי' דשם האח "פ מבחי' וכלל  כלל  נפרד  שאינו  אלקים
הריבוי  בבחי' שנעשה לאחר  וגם חד * כולא באמת כי

דשם  האמיתי היחוד  בבחי' עומד  ה"ז  אלקים שם ע"י
כאן  ואין  העולם שנברא קודם שהי' כמו  ממש הוי'
כשרוצים  עד "מ  ויובן  באמת**, כלל  ופירוד  ריבוי בחי'
מאד  רבים כלים מים מליאה גדולה מחבית למלאות
צנור  וכל  מאד  הרבה צינורות שעושים ביותר  קטנים
השפע  יחולק ממילא ע"כ  לבד  הכלי מדת כפי מצומצם
לעשות  באפשרי הי' שלא מה ביותר  קטנים כלים לרבוי
והנה  אחת, בבת שוטף הי' אלא עצמה מהחבית כן 
אלא  אינו  מ "מ  המים צמצום גרם שהצנור  הגם  באמת
לא  ועדיין  שבחבית אותן  עצמן  המים בו  לעבור  כלי
מהוה  שהצנור  ולא מחברן  הקילוח  כי ממקורם נפרדו 
הנמשל  וכמ "כ  פשוט , וזה אחרים מצומצמים מים
הגורם  והגבורה הדין  מדת שהוא אלקים שם שבחי'
רבים  לחלקים שיתחלקו  החסדים מימי שפע צמצום
ששם  ר "ל  י') ס"ה (תלים מים מלא אלקים פלג כמ "ש
ברא  מי כמ "ש ה"ג ע"י והיינו  ההתחלקות גורם אלקים
בחי' להיות גורם דאלקים מ "י כ "ו ) מ ' (ישעי' אלה
פלג  וזהו  והפירוד  הריבוי על  המורה דאלקים אלה
צינורות  ע"י והוא ומתחלק נפלג אלקים ששם אלקים
ומעלימים  המלבישים אותיות צירופי בחי' שהן 
הבלתי  ויהי' הוה היה הוי' שבשם א"ס אור  להשפעת
להיות  שיבא ותכלה, תחלה לו  אין  כי בעצם מוגבל 
מלאך  גבול  בעלי נבראים להחיות ומדה בגבול  נשפע
צירופי  הרי מ "מ  הנה וכיוצא, שנה ת"ק מהלך  מיכאל 
עצם  ידם על  שתעבור  כלים בחי' רק אינן  אלו  אותיות
נפרדה  לא בהם שנתלבשה אחר  וגם הוי' דש' השפע
הכלים  גוף גם הרי באמת וגם חד , וכולא ממקורו 
באמת  כלל  העלם נק' אינו  המעלימים עצמן  והאותיות
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ערב   

וזוהי  ית' ממנו  ונתהוים נמשכים הם שהרי ית' אצלו 
חסדו  למדת שא"ס כמו  סוף לה שאין  גבורתו  מדת
ב') י"ג חגיגה (גמרא מספר  אין  ולגדודיו  נאמר  ולזאת
בבע"ג  כח  בחי' שהיא מחמת לא"ס התחלקו ' שגורם
המקבלים, לעינינו  רק הוא וההעלם בעצמותו , ובבע"ת
הפירוד  התהוות לאחר  שגם היטב מובן  הרי וא"כ 

אלק  שם דהתהוות ביחוד והריבוי עומד  הכל  ים
הוא  הפשוט  ית' אחדותו  ואדרבה ית' באחדותו  האמיתי
והצמצום  הנ "ל  צמצום ע"י לא"ס הריבוי העושה
בטל  הכל  ית' קמי' אבל  לפנינו  אלא רק אינו  וההסתר 
השמש  כזיו  הוא כי העולם בריאת קודם שהי' כמו 
הוא  הוי' וז "ס פכ "ב ח "א בלק"א כמ "ש בשמש
עצמו  הוי' שם פי' האלקים לאלקי הודו  וז "ש האלקים:
אלקי  לכך  ונק' אלקים דש' הצמצומים מקור  הוא
חסד  הם הנ "ל  הצמצומים שבאמת כל "ח  ולכן  האלקים
ולכן  השפע לקבל  בע"ג המקבלים שיוכלו  כדי גמור 
הוי' דש' החסדים ניצוצי שהן  כל "ח  פעמים כ "ו  נאמר 
להיות  אלקים שם ע"י ומאירים שבוקעים כ "ו  גימ '
רק  הן  אלקים  דשם שהאותיות וכמשנת"ל  חסדו  לעולם

בחי' שהן  דאלקים ויאמר  ל "ב ענין  הוא וכמ "כ  כלים
מאמר  הראשון  ממקור  נתיבות לל "ב השפע התחלקות
נאמר  שע"ז  חכמה בחי' והוא כולם הכולל  דבראשית
כנודע: מ "א) פ"ה (אבות להבראות יכול  א' במאמר 
הגעת  הגורמים רק הן  שהכלים מכ "ז  מובן  ונמצא
בתוכן  המאיר  האור  הוא העיקר  ומ "מ  למקבלים השפע
השמש  בענין  ג"כ  יובן  ולזאת כנ "ל  המחי' עיקר  שהוא
בנמצאים  פעולתו  פועל  דוקא סיבובו  שבשעת הנ "ל 
ע"י  ושפע חיות מקבל  דוקא שאז  לפי ממנו  המקבלים
שהיא  הנפש ע"י הוא הפעולה עיקר  הרי כי הביטול 
רק  כנ "ל  הוי' משם ששרשה שבתוכה וחיות האור 
דייקא  הכלי ע"י אלא לקבל  יכולים אינן  שהמקבלים
למקבלים  ומאירה הנפש בתוכה ומעלמת המסתרת
בגופו  ביטול  בבחי' השירה בשעת ולזאת כיכולתן 
הכלי  גם שבאמת האלקים הוא הוי' כי מחמת ונפשו 
פועלת  להיות בכלי ההארה מאיר  אז  כנ "ל  בטל 
מעריב  בדברו  אשר  נאמר  ולזה בתחתונים, פעולתה
בידו  הם כולם כי אור  גולל  הכוכבים את ומסדר  ערבים
בו : החוצב ביחד  כגרזן  באמת ידם על  הפועל  והוא
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ÔÈ‰ÏÂ"צ בנפש זה ופעולתו  אהרן  ענין  שורש ל 
נשמת  ה' נר  הם הנרות להעלות הוא האדם
שהוא  לפי הנשמות הם הנרות מדליק שהוא פי' אדם,
לכלליות  אלקות חיות הממשיכי' רועי' מז ' הי'
לה' עזה אהבה להעלות ממשיך  והוא הנשמות,
שלהבת  אש כרשפי האהבה אש מדורת ולהגדיל 
ענין  בביאור  זה ויובן  עמוק. ולב איש בקרב מתלהטת
והוא  אוהבי, אברהם ג"כ  שנק' אברהם על  אהרן  מעלת
בנש"י. אהבה בחי' ג"כ  והמשיך  רועי', מז ' הראשון  הי'
ל ' והב' ציווי, ל ' הא' פי', שני יש ואהבת בפי' דהנה
אך  שבלב. מדה על  ציווי ל ' שייך  איך  ולכאו ' הבטחה.
בגדולת  שיתבונן  התבוננות על  הוא דהציווי הענין 
בכאו "א  שיש הטבעית אהבה לבחי' יבא ועי"ז  אוא"ס
על  ציווי ל ' יתכן  ולכן  מאבותינו . לנו  בירושה מישראל 
מהעלם  להוציאה האדם ביכולת שהרי זו  אהבה בחי'
איך  דק"ש ראשון  בפסוק ההתבוננות ע"י הגילוי אל 
בחי' וזהו  כו ', ואהבת לבחי' בא ועי"ז  אחד , שה'
אך  תולדותם, בטבע בנש"י אאע"ה שהמשיך  האהבה

יכול  התבוננות בחי' וע"י ונעלמת, מוסתרת היא הנה
ישנה  שכבר  מאחר  הגילוי, אל  מהעלם להוציאה כ "א
אבל  טבעית. אהבה נק' שלכן  תולדתו , בטבע בהעלם
לידי  לבוא סופך  היינו  הבטחה, ל ' ואהבת בפי' הב' פי'
בחי' שהיא דאהרן  אהבה ומדריגת מעלת זהו  אהבה,
האדם  ביכולת זה שאין  הטו "ד  מן  שלמעלה אה"ר 
ואינו  מלמעלה, לו  כשנותנים כ "א התבוננות, ע"י לבוא
מהתבוננות  שנמשכת הטבעית אהבה לבחי' דומה
שזה"ע  הגבלה, בבחי' וה"ז  השכל , השגת ע"פ שזהו 
אוהב  האדם כמו  והיינו  חייך , הוא כי ה' את לאהבה
חיי  הוא ב"ה שאוא"ס יתבונן  כאשר  כן  נפשו  חיי
אהבה. בחי' לו  נמשך  זו  מהתבוננות כו ', החיים
לצאת  גבול  שבלי אהבה היא דאהרן  אה"ר  משא"כ 
הבאה  היא כו ', השכל  הגבלת היפך  כו ' מהכלי
הוא  אהרן  כי כה"ג אהרן  המשכת ע"י כו ' מלמעלה
באורך  אור , נראה באורך  בחי' והיינו  נראה, אותיות
אהבה  בין  ההפרש שורש וזהו  כו '. מלמעלה הבא דוקא

אוהבי. דאברהם לאהבה דאהרן 

   

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



רעג    


         

    


היסוד  בהשפעת ל "את " "כל " בין  החילוק הפרק: תוכן
בבחינת גם סוף  האין  והמשכת ולקליפה, לקדושה

הבהמית. הנפש בבירור עבודה ידי על  הכלים
 יש      

        
 אותיות אלו  ש"את " הקודם בפרק ונתבאר

הבא עולם של  המספר שהם צריך התורה  עדיין  אך 
של  לענין  הזה עולם  של  המספר שבין  הקשר  את לבאר

"כל ".
   המספר על  מוסב  ש"כל " לפרש ניתן  כיצד 

טוב ), (שאינו  הזה עולם  של  191 
 : התרגום שם  ומפרש 

 (וארץ שמים זהשמאחד  על  ,192ומבואר
        היסוד ספירת

ה "כל " עניין - וארץ שמים ומחבר המקשר הממוצע היא 
למטה , מלמעלה  הגילוי את  להמשיך  הוא  

     עניינו "כל " הרי  טוב, שאינו 
מלמעלה? המשכה הוא 

     193 , חושך ובורא 
שלום עושה     במסכת

     דבפסוק בתפילה
 את ובורא אנו ) קוראים   

  עושה חושך , ובורא אור יוצר אור:
שלום     ,מעולה לשון

טובה)
 ש רואים, כאן       וזה

הוא למנות" שדרכו ש"כל  השל "ה, לדברי מתאים
רע. בו שיש הזה עולם של  המספר

   פרשת על  רבה) מדרש 
(תחילת   194   

ב "כ  היא  הארץ של  והיתרון שהמעלה הוא, ל ",שפירושו 
רבה: המדרש זה על דורש    

  ('מיותר' מלשון הוא "יתרון " הלשון 
        

 195  נברא שהעולם היינו,
מיותר  דבר בו ואין שלימות  של  באופן 

 ש מוכח ,    
    רק כלל , ביטול  לה שאין 

שכל  הקדושה  היפך  שזהו  נותנת, ולא  לעצמה לוקחת
לעצמה. לקחת ולא ולהשפיע לתת  הוא עניינה

    בלשון וזו בפסוק
עולם למספר שייך  ש "כל " השל "ה, לדברי נוספת ראיה

טוב. שאיננו הזה 
 ( קורדבירו משה 197הפסוק196רבי

    ברוך שהקדוש הוא, שפירושו 
הכל , על  ומושל  שולט  הוא   

    מוכח הרמ "ק מדברי  גם 
  

ענין  הוא  "כל " בחינת מקומות, מכמה עתה שראינו כפי
ספירת - ב"כל " הפירוש  עם מתיישב זה ואיך  הקליפות,
השמים את ומאחדת  השפע את שממשיכה היסוד 

כדלעיל ? והארץ
 בזה הביאור     

       המורה
וגילוי, אור על      

    בצד השפע גילוי כלומר,
היסוד . מידת שמעצמות פנימי, שפע גילוי הוא הימין 
את לקבל  הראוי  הקדושה למקום רק  נמשך  זה שפע

העצמי, השפע  צמצום על  המורה
להגיעוהעלם, יכול  שמזה  עד  חיצוני  שפע

  חיצונים הנקראים  הקליפות היינו ,
-

    לקליפות ההמשכה את גם
   ,אופנים בשני  נמשך  שממנו 

    " כל" הנקראות לקליפות
.הקדושה למקום  נמשך  הימין  ומבחינת

          
   את הזקן  אדמו "ר מבאר שם 

, היסוד בחינות שתי  היסוד בין בחינת 
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סוף 192. רנז, ג  ק חל  א. עמוד  סוף לא, ֿ א חלק זהר וראה
תורה  לקוטי  פ"ו. סוף השערים) (שער יג  שער פרדס א. עמוד 

ב. עמוד  ריש טו, עקב
ז.193. מה, ישעי '

ח .194. ה, קהלת

א.195. ב, בראשית

ז.196. פרק טז שער יא. פרק כד , שער רימונים, פרדס

יט .197. קג , תהילים



עדר   

בפסוק הרמוזה     בין 198

לא מאתך  וחסדי תמוטינה והגבעות  ימושו  ההרים כי
ימוש  ( היסוד עניין  יהיה לא

נפילה) שייכתבה היסודות שאר  שהם  וגבעות שבהרים
שברית (כידוע שלומי " "ברית אבל  וחסרון , הגבלה

הו  היסוד ) ענין  היא בו בכלל  שאין  דעתיק, יסוד  א
ממש  העצם המשכת שהוא  בגלל  כלל  .199הגבלות 

 ובארץ בשמים     
     הוא כל "

סדר  לפי שמושפעת היסוד  מידת  של  אלוקית השפעה 
יכולה ולכן  לדרגה, מדרגה  בהתמעטות ההשתלשלות

לקליפות גם המשכה  בסופה  להיות    
         

לקליפות. יניקה מזה אין עצמי, אור שנמשך  וכיון 
,השל "ה דברי  פירוש   

   לדרגה מדרגה  
      

    
         
צמצומים ללא  מהיסוד , העצמי האור המשכת 

במקבל , והתחשבות   לחיצונים
    הקדושה למקום כלומר

בלבד .
    200   שבפסוק

ואומר דווקא "כל " בתיבת משתמש זה   
היא שהיראה רומז, ובזה    

שדרכו  "את מבחינת רק  ולא הקליפה , ענין  על  שמרמזת
התורה), אותיות  - ('את ' הקדושה  מקום שהיא למנות"

    יהיה אצלם וגם
מה'". "יראו  של  העניין  את 

  201   
המזיקין מפני לעמוד  יכולה בריה  כל  אין 

    המזיקים   
  לקלל הרשע מבלעם ביקש שכשבלק כך , כדי

בלעם לו  אמר ישראל , ,202את    
גדולה או  קטנה לעשות     

הנעשים הצמצומים ריבוי ידי על  האלוקי  באור
באור,       
 להם נמשכת  חיות, להם  שנמשכת האור מאותו

יראה יש בהם גם ולכן  הוא , ברוך  מהקדוש  יראה גם 
וביטול .

   ו בלבד , נמוכה יראה  היא  המזיקים, של 
         

    ירא לא  שאדם נמוכה ),
החיצוניים מהגילויים רק אלא  עצמו , מהקב"ה

בעולמות, זו הנמשכים יראה    הלשון
  מורה זו שלשון  "מה '", אלא ה '" "את לא

רק אלא  עצמו , הוא ברוך  מהקדוש אינה  שהיראה 
ממנו . הנמשכת מהארה

  הנאמר ,203כפי    
        

     לשון הוא "את" שהלשון כיון 
להוי',204טפל  טפל  להיות  היא הדברים וכוונת ,

      
     שהוא בשל "ה  שנתבאר

הבא, עולם של  המספר     
בדרגה היראה  - לאלוקות  הביטול  ידי על  כלומר,
הבא. בעולם שהוא כפי  המספר את מגלים  - העליונה

 ,(" ו "כל ("את" היראה  סוגי  שני בין  ההבדל 
       שמפרט וכפי

נ"ע: הרבי
        ביטול

- העליונה  בדרגה   
שלהם     

מוחלט  ביטול  היינו,  ,האדם של  הרוחנית 
       

   מבטאת שמע קריאת של  העבודה 
הנשמה , שמצד  מוחלט ביטול   

       תפילת וכנוסח 
- אור" "יוצר בברכת שבת     

 ," זולתך ש"אין מורגש הבא  עולם שבדרגת
 כפי   מדרגת בשונה 

הזה שבעולם  כיון ערוך ", "אין  אומרים  שם הזה  העולם
ב הדביקות מורגשת ביחסלא ערוך  האין  רק אלא מקור

לעצמות ,   
        

    גבול של  באופן  היא האצלתם
ממקורם , ובריחוק ומידה     

ועשיה, יצירה בריאה, יותר, הנמוכים  בעולמות
  לקליפות גם 

 205הוא האדם , של  הרוחנית 
בעיקר  אצלם שמורגש דאצילות  נשמות שבין  ההפרש
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י .198. נד , ישעיה

התשח "י .199. לך " "שלח  המתחיל  דבור מאמר ראה

ח .200. לג , תהילים

א.201. ו, ברכות

יח .202. כב, במדבר

י .203. לד , תהילים

ב.204. לו, ברכות

פו.205. פרק



ערה    

הנמוכות הנשמות  ובין - האלוקית  הנפש היינו , - האור
הבהמית הנפש  היינו , - הכלים בעיקר אצלם  שמורגש

ו  - והגוף   ,מסוימת מטרה  לצורך 
       

  הביטול לדרגת להגיע יכולים שאינם  שאף
הם עבודה ידי על  האורות, לביטול  המקבילה במציאות 

היש  לביטול  פנים  כל  על  להגיע יכולים
       

     עצמם מצד  הכלים כלומר,
ליניקה להביא אמנם  יכולים האור את  שמצמצמים 
את שמזככים הכלים, את  מתקנים כאשר אך  לקליפות,
נמשכת שחיותה  הקליפה, שמצד  הבהמית הנפש

הכלים שמצד  וההגבלה מהמדידה    
      שהיא

ו  שהתבאר, כפי  סוף, האין  של  מהשלימות חלק
    את שסופר זה כלומר,

המספר)      (הכלים
    (תהיה ולא  

היא האדם של  וזיכוך ) עיבוד  (מלשון  שהעבודה והיינו ,
כוחותיו  את לקחת הכלים, בבחינת  המוגבליםדווקא

כוח  - שורשם את ולגלות  הבהמית והנפש הגוף שמצד 
של  גילוי ידם  על  גם נעשה ואז  - סוף שבאין  הגבול 
לכוח  גם המקור שהוא - סוף אין  - ממש  אלוקות

הגבול .
      רק לא

יתירה אלא לקליפות , יניקה ללא דרכם עובר שהאור 
ש  מזאת,     , היינו

- ממש סוף האין      
         שגם

ה"לא דרגת את  ממשיכים - הכלים - ה "מספר" דרגת 
מהתלבשות , שלמעלה האור - יספר" 

ביטול  - "את" בחינת הוא האורות  מספר לסיכום :
ענין  שהוא "כל ", בחינת הוא הכלים ומספר במציאות ,
אלא לקליפות . יניקה להיות  יכולה וממנו  הגבלה של 
להמשיך  המוגבלים  בכוחות גם ניתן עבודה, ידי שעל 

גבול . הבלי  סוף האין את
המושג של  הראשון בפירוש הביאור מסתיים כאן 
בכללות בזה  שיש וגבול , מספר מלשון שהוא  "ספירות "
שנתבאר  כפי הכלים , ומספר האורות  מספר אופנים, שני

באריכות. זה ובמאמר הקודם  במאמר
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.‡˙ÂÏ‚ ‰˘È È‡ את רואים לא ישנים. בגלות
קמים  זמן . שאין  ונדמה האמת
מי  בציבור , תפילה להתפלל  ללכת זמן  ואין  בבוקר 
לבוא  זמן  אין  התפילה. לאחר  משהו  ללמוד  על  מדבר 

י  הוא כל ללימוד , כן . אינה האמת פרנסתו . את פסיד 
בעסק, תחבולות עושה שהוא מה שכל  רואה המתבונן 
היה  קרובות ולעיתים ה'. ברכת הוא והעיקר  כלום זה
הוא  היום הרבה. כך  כל  עושה היה לא אילו  טוב יותר 
אבל  בציבור , להתפלל  ללכת יכול  היה שאתמול  יודע
אחד  כל  ישן . אצל  כמו  סגורות היו  עיניו  מעשה בעת
איך  פרטית השגחה רואה היה היטב, מתבונן  שהיה
הגלות  זמן  אבל  מאסונות. עליו  מגן  הקדושֿברוך ֿהוא
האמת. את רואים ולא סגורות העיניים שינה. כמו  הוא
שאינם  כאלה שישנם סגורות העיניים כך  כדי ועד 
גדול  חלק זמן . אין  ח "ו , תפילין  מניחים לא מתפללים,
תפילין , הנחת של  המצווה גודל  את יודעים אינם מהם
הגדול  האסון  את יודעים אינם קודש, שבת לשמור 
המשפחות  ועל  עצמם על  חסֿושלום מביאים שהם

נולדים  המשפחה, טהרת שומרים שאינם בכך  שלהם
היו  אילו  אבל  יקלל , ואמו  אביו  דור  שח "ו  ילדים
את  תפילין , הנחת של  הגדולה המצווה את יודעים
ועל  עצמם על  חסֿושלום מביאים שהם הגדול  האסון 
טהרת  שומרים שאינם בכך  שלהם המשפחות
כך  ועל  אחרת. הכול  עושים היו  בוודאי הם המשפחה,
וכאשר  שלימה. היהודי הלב נקודת ער ", "ולבי נאמר 
לשמור  וצריך  תפילין  להניח  שצריך  ליהודי מזכירים

מתעוררת. שלו  הלב נקודת המשפחה, טהרת את
Â‰ÊÂ ֿ הקדוש לפני ישראל  כנסת "אמרה ער . ולבי

אומרים  ישראל  בני ישנה". אני ברוך ֿהוא
האישיים. בדברים ישנים אנחנו  לקדושֿברוך ֿהוא,
המרה, הגלות היא לשינה הסיבה בגלותא". ישנה "אני
היהדות, נקודת שהיא הלב, נקודת ער ", "ולבי אבל 
אומרת  הגמרא מהשינה. שיתעוררו  תקוותנו  וזו  ערה.
כל  של  היסוד  הוא הלב לב". כאב ולא כאב "כל 
את  ח "ו  לסבול  יכול  האדם בריא, הלב וכאשר  האדם.
שבת, בתפילין , ישנים ישנה", "אני וזהו  המחלות. כל 
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בריא  הלב ער ", "ולבי אבל  המשפחה, טהרת כשרות,
הוא  היהודי הלב חוזק אלוקים", לבבי "צור  כי
מקדש  לי "ועשו  שכתוב זהו  והרי הנצחית. האלוקות
בכל  בתוכם". אלא נאמר  לא "בתוכו  בתוכם", ושכנתי
נקודת  שהיא הלב נקודת המקדש, בית יש יהודי
נקודת  שזהו  הלב, נקודת המקדש, בית וזהו  היהדות.

תכלית ה  ית'. לשבתו  מכון  זהו  המקדש, בית זהו  יהדות,
כי  היא העולם את ברא שהקדושֿברוך ֿהוא הכוונה
בתחתונים. דירה לו  שתהיה רצה הקדושֿברוך ֿהוא
מרצונם  והם הרע, יצר  עם בשריים בגופים שהם אנשים
כאשר  מצוות. ומקיימים תורה לומדים הטוב, האישי
התורה  את להם שיתן  מהשםֿיתברך  בקשו  מלאכים
אמרו  השמים", על  הודך  תנה "אשר  ככתוב הקדושה,
דווקא  התורה את ונתנו  בכם" יש הרע יצר  "כלום להם
את  וילמדו  ילמדו  עצמם שהם כדי ישראל , לבני
עוז ". יסדת ויונקים עוללים "מפי ככתוב ילדיהם,
ילמד , שבנו  ודואג תורה לומד  יהודי כאשר  כלומר ,
וטהרה, בקדושה תורה וילמדו  קטנים, ילדים ודווקא

חזק. יסוד  עם זהו  אזי
˙ÈÏÎ˙‰ ÏÎ התורה בשביל  היא העולם בריאת של 

עמודי  "שוקיו  ככתוב ישראל , ובשביל 
זה  "שוקיו  המדרש, ואומר  פז ". אדני על  מיוסדים שש
עמודי  לבראותו , הקדושֿברוך ֿהוא שנשתוקק העולם
אלו  פז  אדני על  מיוסדים ימים, לששה שנברא שש
נברא  תורה של  פרשותיה שבשביל  תורה, של  פרשותיה

השמים  את אלוקים ברא "בראשית וכתוב העולם".
אלוקים  של  הכוונה כי המדרש ואומר  הארץ". ואת
ב' "בראשית, בשביל  היא הארץ ואת השמים את ברא
הנקראים  וישראל  ראשית הנקראת התורה ראשית".
יאירו  תורה לימוד  ידי על  ישראל  שבני כדי ראשית.
התורה  ברא. שהקדושֿברוך ֿהוא הגשמי העולם את
"אלה  אומר  שהמדרש כפי העולם של  הקיום היא
וקיימים, עומדים הם מי בזכות והארץ. השמים תולדות
"אם  ככתוב והמשפטים". החוקים העדות אלה בזכות
שמתי". לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי לא
העולם  את ברא יתברך  הוא כי אומר  הקדושֿברוך ֿהוא
"נחת  כמאמר  ומצוות, תורה שיקיימו  ישראל  בשביל 
"ויהי  שכתוב וזהו  רצוני". ונעשה שאמרתי לפני רוח 
אחרת  השישי, כאן  כתוב השישי". יום בוקר  ויהי ערב
ואפילו  שני, יום אחד , יום הימים, חמשת שאר  מכל 
יום  גם כתוב טוב כי פעמים ב' שכתוב השלישי ביום
זה  ה', עם השישי יום כתוב השישי ביום ורק שלישי.
אומרת  הימים. מכל  יותר  היום גדולת את ומציין  מראה
מעשה  עם הקדושֿברוך ֿהוא התנה "תנאי הגמרא
לאו  ובאם מוטב תורתי את ישראל  יקבלו  אם בראשית.
יקיימו  ישראל  בני אם ובוהו ". לתוהו  העולם את אחזור 
לא  ואם קיים, יישאר  העולם טוב, הרי ומצוות תורה
שהוא  לפני שהיה כפי ובוהו , לתוהו  הכל  יחזיר  הוא
בריאת  של  התכלית כי העולם, את ברא ברוך ֿהוא
התורה. בשביל  היא הקדושֿברוך ֿהוא על ֿידי העולם
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תש "ב.14) חה"ש  שיחת מג , עמוד ה. חוברת "התמים" ראה

•
 

תרח"ץ  אד"ר כ"א ב"ה,

פערכטאלדסדארף 

שי' דובער מוה"ר אי"א וו"ח ידידי

וברכה! שלום 

לשמוע  נהניתי זה, לחודש  מט' מכתבו על במענה

צלחה. ומביאתו משלומו

וכוונתה  תורה אלא טוב ואין טוב, מבשר טוב איש 

לראש ולכל טובות, ומדות המעשיות מצות בקיום  הפנימי'

נאמנים , אוהבים  והתועדות רעים , ואהבת ישראל אהבת

של  מהתועדותם  מגיע מרובה ותועלת טובה רוב אשר

מקום . ובכל עת בכל שי' אנ"ש  ידידיי

אשר  נעלה הכי מהרושם  לקרוא לי הי' מיוחד ענג 

אנ"ש על שו"ב שי' הר"מ הרה"ח ידי"נ של שיחתו עשתה

בפרט. שי' התלמידים  הבחורים  ועל בכלל, שי' והתמימים 

וקיימנו  שהחיינו ויתעלה יתברך שמו וברוך הוא ברוך

יע"א, הברית בארצות עולה דתורה השחר אשר הזה לזמן

מתחיל  החסידים  ודרכי החסידות תורת הוד שמש  ואשר

וברוח. בגשם  ולברכה לטובה לזרוח

שי' והתמימים  שי' אנ"ש  ידידינו אשר תאמצני תקותי

הלימודים זמני ולשמור טובה בהתעוררות יתעוררו

ומיודעיו  מכריו על יפעול אחד וכל ברבים , וההתועדות

ועבודה, תורה ויגדיל וההתועדות הלימודים  אל לבא

וברוחניות. בגשמיות טוב ברוב יתברכו זאת ובגלל

מביאים טובים  עסקים  לעשות השי"ת לו יעזור

גדול. בריוח פרנסה

האפשרי. כפי התעמולה בהוצאות למעט ישתדל בטח

בדבר  שלו התלגרמה קבלתי זה מכתבי כותבי אחרי

יצליח. והשי"ת לו, והשבתי הפירמא, הצעת

שי' ידידיי מאת רפואה בברכת התלגרמה הגיעני כן

ליובאוויטש בבהכנ"ס ֿ מלכה בהמלוה השתתפו

להמברכים . וברכה פ"ש  בבראנזוויל,

ומברכו  הדו"ש  ידידו

יצחק  יוסף
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השכל וההתפעלות שני עולמות הם: עולם קר ומיושב, ועולם רותח ומבוהל. וזאת היא עבודת האדם, לחברם להיות לאחדים. ואז 
הבהלה נהפכת לשאיפה, והשכל – למורה דרך בחיים של עבודה ופועל.

היום יום יב שבט
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ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ '‰ ÏB„b Èk ÈzÚ„È ‰zÚ(יא (יח, «»»«¿ƒƒ»ƒ»»¡…ƒ
ּתֹורה. למ ּתן הכנה היתה יתרֹו ׁשל ׁשהֹודאתֹו ּבּזהר, ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנאמר

ולא  ׁשּנתּגּיר', 'ּגר הּלׁשֹון ּבדּיּוק  החיד"א ּדברי  ידּועים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּנה

ּבֹו י ׁש ׁשּמתּגּיר וגֹוי  לע ֹולם, יתּגּיר לא ּגֹוי  ּכי  ׁשּנתּגּיר', ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ'ּגֹוי 

זה  ניצ ֹוץ  י ֹוצא ּוכׁשּמתּגּיר ּבמק ֹומ ֹו, ׁשּלא ׁשּנפל קדּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻניצ ֹוץ 

עליו  הּתֹורה, לק ּבלת הֹול יהּודי  ׁשּכאׁשר ּומ ּכאן, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלחרּות.

ׁשל  ניצ ֹוץ  ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל קרי : 'יתרֹו', את ּגם אּתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלקחת

אליו. הּׁשּי ְֵַַָָָֻקדּׁשה
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‰È‰ ÌÈetk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ ,˙ÁnÓ È‰ÈÂ( יג יח, (רש "י  «¿ƒƒ»√»»≈«ƒƒ»»

הרׁש"ב , הרּבי  אביו, אל אדמ ֹו"ר מ ֹו"ח  כ"ק  נכנס  ְְִִִֶַַַַַַַָָָּפעם

אביו: לֹו הׁשיב  ע ּתה? ּומה ּוׁשאלֹו: ּכּפּור, י ֹום ְְִִִֵֵַַָָָָּבמ ֹוצאי 

מען ּדארף  עכׁשו ËLÚ'איצטער ּבמיחד =) טאן' ּתׁשּובה ְְִֶֶַ∆¿¿ְְְִַָָָָֻ

נעלה  למ ּצב  ׁשהּגיע  מי  ׁשּגם והינּו, ּבתׁשּובה). לחזר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹי ׁש

ּברׁש"י : נרמז הּדבר וכהּנה. ּכהּנה להֹוסיף   צרי ה' ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבעב ֹודת

את  'לׁשּפט  י ׁש ּכּפּור, י ֹום ׁשל הּתׁשּובה עב ֹודת למחרת ְְְֲֳִִֵֶֶַַַַָָֹּגם

"את  ּבבחינת והּמצוֹות, הּתֹורה ּבק ּיּום להֹוסיף  היינּו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָהעם',

יע ׂשּון". אׁשר הּמע ׂשה ואת ּבּה ילכּו ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָהּדר
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BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic Ïk( יג יח, (רש "י  »«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ
היא ּבּתֹורה ודעה סברא ּדברי‡Ó˙ּכל ואּלּו "אּלּו , ְְִֵַָָָָָ¡∆ְִֵֵֵָ

ÌÈ˜Ï‡ אמת היא הלכה אבל ׁשּיכת BzÓ‡Ïח ּיים"; היא ּכי  , ¡…ƒֱֲֲִִֶַָָָ«¬ƒִִֶֶַ

אדם ‰ÈÂ'לׁשם ּדהּנה, ּכמ ֹותֹו". ׁשהלכה ע ּמֹו, "והוי ' ּכמאמר , ְֵ¬»»ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ

י ּתכן  אבל ח ּיים, אלקים ּדברי  ט ֹובה, סברא לֹומר יכֹול ְְֱֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹׁשנּון

 ׁשּתפרי י ֹותר, ט ֹובה ׁשנּיה, סברא ּתתע ֹורר מ ּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלאחר

נצחי . הּוא הלכה ּפסק  מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִֵֵֶַַָָָאֹותּה;
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ÌÈˆÓÏ È˙ÈNÚ L‡ Ì˙È‡ Ìz‡(ד (יט, «∆¿ƒ∆¬∆»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ
ּדברים . ּבׁשלׁשה לּברית נכנס ּו י ׂשראל –ÏÈÓ‰ּבני  ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹƒ»

הּנפ ׁש על הּמס ּתיר  הּמס הסרת הּטמאה, מן ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּיציאה

הּביטל.ÏÈË‰האלקית . אֹותּיֹות טבילה לקדּׁשה, הּכניסה – ֱִָֹ¿ƒ»ְְְִִִִֵַַַָָָֻ

Ôa˜ּכאּלּו זה ׁשהרי  ׁשּלמעלה, ּבאׁש והתּכּללּות עלּיה – »¿»ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּכאן: אף  לרמז י ׁש זה לפי  ודמ ֹו. חלּבֹו È˙ÈNÚמקריב  L‡ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ¬∆»ƒƒ
ÌÈˆÓÏ.הּקלּפה הכנעת –ÌÎ˙‡ ‡O‡Â.לקדּׁשה הּכניסה – ¿ƒ¿»ƒְְִַַַָָ»∆»∆¿∆ְְִַַָָֻ

ÈÏ‡ ÌÎ˙‡ ‡È‡Â. איןֿס ֹוף ּבאֹור יח ּוד – »»ƒ∆¿∆≈»ְִֵ
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ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ '‰ „È ÈLÈÏM‰ ÌBia Èk(יא (יט, ƒ««¿ƒƒ≈≈¿≈≈»»»
‰˙È‰ ‡Ï ,„Á‡ Ì„‡ elÙ‡ ÌÈÒÁ Ï‡NÈ eÈ‰ el‡ƒ»ƒ¿»≈¬≈ƒ¬ƒ»»∆»…»¿»

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ . . È˙Îc ,Ô‰ÈÏÚ ˙ÈÏ‚ ‰ÈÎM‰ רבה (דברים «¿ƒ»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈≈»»»
ח) ז ,

אם אֹומר: ÌÈ˙eÁtaLהוי  ˙eÁt‰ היה לא י ׂשראל ׁשּבעם ֱִֵֵ«»∆«¿ƒְְִֵֶַָָָֹ

– רּבֹוא ׁשּׁשים למנין חסר ׁשהיה אֹו ונׁשמע ', 'נע ׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹומר

היה eaלא ‰LÓ י ׂשראל ּכל ׁשּכן, הּתֹורה! את לק ּבל יכֹול ָָֹ…∆«≈ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ



רפ         
אחד  אבר ׁשל ּובריאּותֹו אחד, ּגּוף  ׁשלימה', אחת 'ק ֹומה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהם

האברים. לכל ְִֵַַָָָנֹוגעת
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:Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈc‰ŒÏk ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ a„ÈÂ(א (כ, «¿«≈¡…ƒ≈»«¿»ƒ»≈∆≈Õ…
ּומ ּכיון  לאחרים, לֹומר ּפרּוׁשֹו "לאמר" הרי  הּתמיה, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹוידּוע 

ׁשל  הּנׁשמ ֹות ואפילּו ּתֹורה, ּבמ ּתן הי ּו ּבני ֿי ׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּכל

ׁשם הי ּו הּבאים ו )ּדֹורֹות כח, בשמו "ר ּכאן (ּכדאיתא ׁשּי מה ְִִִַַַָָָָָָ

לאחרים"? "לאמר ֲִֵֵֵַֹֹ"לאמר"

מ ּמעזריט ׁש: הּמּגיד הרב  ְְְִִִִֵֶַַַָוּתירץ 

נברא  ׁשּבהן מאמרֹות ה"ע ׂשרה על מרּמז ּכאן ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ"לאמר"

מ"א)הע ֹולם" פ "ה הּוא,(אבות לאמר" גֹו' "וידּבר ּופרּוׁש , ְֵֵֵַַָָֹ

- ה"לאמר" עם הּדּברֹות ע ׂשרת - ה"וידּבר" את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹלק ּׁשר

מאמרֹות". ֲֲַָָָָה"ע ׂשרה

הּדבר  ים:ּפרּוׁש ְִֵַָ

עס ּוק  הּוא ׁשּבֹו זמן י ׁש מ ּצבים. ׁשני  י ׁש האדם ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעב ֹודת

עס ּוק  ׁשּבֹו זמן וי ׁש הּדּברֹות, ע ׂשרת – הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֻּכּלֹו

– ּתֹורה) ּפי  על (הּמּתרים הרׁשּות ּבדברי  ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִִֵַַָָָֹֻֻהּוא

הע ֹולם. נברא ׁשּבהן מאמרֹות ְֲֲִֶֶַָָָָָָָע ׂשרה

עסק ֹו ׁשּבעת האדם, אצל הוהֿאמינא להי ֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָויכֹולה

לס ּדר  הּוא ויכֹול הּתֹורה, מ ּלּמּוד הּוא 'מנּתק ' הרׁשּות, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻּבדברי 

הּתֹורה. הׁשקפת עלּֿפי  ׁשּלא ח ּייו ְִֶֶֶַַַַַָָָֹּדר

ּבדברי עסק ֹו ּבעת ׁשּגם לאמר" גו' "וידּבר ּפרּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹוזה

לע ׂשרת  ק ׁשּור ׁשּיהיה  צרי מאמרֹות, ע ׂשרה – ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָהרׁשּות

הּתֹורה. הׁשקפת עלּֿפי  יהיה ח ּייו ּדר אז ׁשּגם ּבזה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּדּברֹות,

        

EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ‡(ב (כ, »…ƒ¡…∆

היה סיני  הר Á‡k„מעמד Ï‡NÈ ÏÎÏהי ּו ו"אּלּו , ֲִַַַַָָ¿»ƒ¿»≈¿∆»ִָ

למ ּתן  זֹוכים הי ּו לא אחד" אדם אפ ּלּו חסרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹי ׂשראלים

ּבלׁשֹון  נאמרּו הּדּברֹות ׁשע ׂשרת הּטעמים אחד ,לאיד ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּתֹורה.

ׁשּנאמרּו מ ּׁשּום הּוא BÓˆÚיחיד ÈÙa „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÏוי ׁש . ְִִֶֶֶָ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿ְֵ

  



רפי           
ּבהתאם  הם הּתֹורה נתינת ּבאפן אּלּו ענינים ׁשּׁשני  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלֹומר,

הּדברים ּתֹורה.ezpLלׁשני  Bˆn‰Â˙ּבמ ּתן ‰Bz‰נּתנּו - ְְִִֵַָ∆ƒ¿ְַַָ«»¿«ƒ¿ְִ

לּכל. הּׁשוה ּבאפן אחת, ּכמציאּות י ׂשראל ‰Bz‰לכל „enÏ ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹƒ«»
ערּכֹו. לפי  ואחד אחד לכל נּתן –ְְְְִִֶֶֶַָָָ
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EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙BÏBÚ ˙‡ ÂÈÏÚ zÁÊÂ(כא (כ, ¿»«¿»»»∆∆¿∆¿»∆
הּזקן: אדמ ֹו"ר ‡„Ó‰ּפרׁש ÁaÊÓ,ּבּטּול ׁשל מזּבח  – ְֵֵֵַַָƒ¿«¬»»ְִִֵֶַ

עליה. ּדׁשין ׁשהּכל זֹו EÈ˙BÏBÚּכאדמה ˙‡ ÂÈÏÚ zÁÊÂ– ֲִֶֶַַָָָָָֹ¿»«¿»»»∆∆
.ׁשּל העלּיֹות EÈÓÏLאת ˙‡Â אין והּנה, .ׁשּל הּׁשלמ ּות – ְֲִֶֶָ¿∆¿»∆ְְְִֵֵֵֶַ

ּכעלּיה  מגּדירה ׁשהּתֹורה למה אּלא ל'י ׁשּות', ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּכּונה

 ֿ הּבעל ּתֹורת ּובדגמת 'לזּבח '. י ׁש זה את ואף  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻוכׁשלימ ּות,

ּברּום È˙ÈeLׁשםֿט ֹוב : ׁשהם ּדברים ּגם אצלי , ׁשוה הּכל - ֵƒƒƒְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּכן Èc‚Ïהּמעלה, העלי ֹון ‰' רצ ֹון ּבק ּיּום אּלא חפץ  אינּני  - ֲֵֶַַָ¿∆¿ƒְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

אחר. ּדבר ּבׁשּום ְְֵַָָֹולא
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‰Ó„‡ ˙LÁp‰ ÁaÊÓ ÏÏÁ ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L(כא כ, (רש "י  ∆»»¿«≈∆¬«ƒ¿««¿…∆¬»»
– ח ּוץ  ּכלּפי  ה': ּבעב ֹודת רמז ּכאן האדם י ׁש  צרי ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבבחינת  הּמלעיגים, מ ּפני  יב ֹוׁש ולא ּונחי ׁשּות, עז ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַֹֹלגּלֹות

עליו  – ּובפנימ ּיּותֹו ּבתֹוכֹו אבל למעלּיּותא. ערף " ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹ"ק ׁשה

'מלא  ּכעפר ‡„Ó‰'להי ֹות ונפ ׁשי  ּבבחינת ּובהכנעה, ּבב ּטּול , ְִֵָ¬»»ְְְְְְְִִִִַַַָָָָ

ּתהיה. ְִֶַֹלּכל
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מב' שבט, בו כותבת ראשי פרקים מדברי ימי חיי' ולימודי', ומסיימת אשר 

אופן הלימודים ובעיקר תוכן הלימודים והחינוך עד עתה, גורם לריקנות ולירידה מזמן לזמן וכו',

אחרונות  הכי  בשנים  הנוער  בתוככי  וביחוד  כך,  כל  נדירה  תופעה  אינו  כהאמור,  והנה מצב 

ומפני כמה סיבות, וכמו בכל הזמנים והמקומות, בתקפו עומד גם היום, הכתוב בתורתנו תורת חיים 

ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב וגו' ובחרת בחיים, ז. א. שאיך שיהי' המצב בו נמצא האדם, 

הרי תמיד הבחירה ניתנה לבחור בחיים ובטוב, ובסגנון חכמנו ז"ל הבא לטהר מסייעין אותו.

ועצם הנפש טוב הוא, וכשהאדם מתחיל בפעולה להיטיב גם  פנימיות הנפש  שהרי סוף סוף 

צפוי'  בלתי  גדולה  באיכות  סיוע  ולפעמים  מבפנים,  בזה  סיוע  מקבל  הנפש  של  החיצוניות  השכבות 

מראש, אלא שההתחלה בהאמור צריכה להיות באופן המשפיע ביותר על האדם, היינו הנהגה קבועה 

ותדירה מעשה בפועל, מתאימה להשקפת העולם אלי' שואפים ועל פי' רוצים לסדר את החיים.

ובקיום  חיים  תורת  תורתנו  להוראות  מתאימה  יומים  היום  בחיי  הנהגה  אחרות,  במלות 

מצותי' עליהן נאמר וחי בהם.

כפול,  תוכנו  חיים,  תורת  נקראת  שתורתנו  זה  אשר  בארוכה  מקומות  בכמה  מבואר  וכבר 

הוראה א( איך להתנהג בחיים, ב( איך להתנהג באופן שהחיים יהיו מתאימים לשמם חיים, ולא באופן 

דמסגרת ימים שבועות חדשים ושנים, מרוקנים מכל תוכן.

וכיון, שכמשמע מסגנון מכתבה, הרי נמצאת היא בגיל אשר המרץ הניתן לאדם עדיין בשלימות 

שכל  א.  ז.  ונקבעים.  הולכים  ביתו,  כשיבנה  חייו  ואופן  האדם  שצורת  השנים  באותן  ונמצאת  הוא, 

היכולת בידה כאמור לעיל, לקיים העצה טובה וגם הציווי, ובחרת בחיים.

עולם  השקפת  להחדיר  בסביבתה  השפעתה  גם  כולל  האמור,  בכל  טוב  שתבשר  רצון  ויהי 

האמורה.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

סוף זמן קידוש לבנה: יום ראשון בערב, י"ד שבט
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6:466:469:049:069:369:3610:3510:3612:5913:0118:1218:1518:3618:3917:5718:49תאילנד, בנגקוק )ח(
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6:416:398:388:389:149:1410:0810:0812:2112:2217:0417:1017:2917:3416:3917:45חיפה )ח(

6:386:368:368:369:129:1210:0610:0612:2012:2217:0717:1217:3017:3516:3217:46ירושלים )ח(

6:416:388:388:389:149:1410:0810:0812:2212:2317:0317:0917:3117:3616:4817:47תל אביב )ח(

7:377:319:029:019:499:4710:3610:3512:3512:3716:3516:4417:1217:2016:2417:34אוסטריה, וינה )ח(

6:206:269:089:149:539:5711:0711:1014:0714:0820:4320:3921:1421:1020:2221:22אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:337:289:039:029:499:4710:3710:3612:3812:4016:4316:5217:1917:2716:3217:40אוקראינה, אודסה )ח(

7:107:048:368:359:239:2110:1010:0912:1012:1116:1016:1916:4616:5515:5917:09אוקראינה, דונייצק )ח(

7:237:178:478:469:359:3310:2210:2112:2112:2216:1916:2816:5617:0516:0917:19אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:557:489:149:1210:0410:0110:4910:4812:4612:4816:3816:4817:1717:2616:2817:40אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:487:429:079:059:579:5410:4210:4112:3912:4016:3016:4017:0917:1816:2017:33אוקראינה, קייב )ח(

7:567:519:299:2810:1310:1211:0211:0113:0413:0617:1517:2317:4717:5517:0418:08איטליה, מילאנו )ח(

6:216:238:518:529:219:2310:2410:2512:5512:5718:2918:3018:5218:5418:1219:03אקוואדור, קיטו )ח(

6:026:088:498:549:319:3510:4310:4713:4013:4120:0820:0520:3820:3419:4820:46ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:366:449:269:3110:1410:1911:2911:3314:3314:3421:1521:1121:5021:4420:5421:58ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:227:199:089:089:489:4710:3910:3912:4712:4917:1317:2017:4417:5017:0118:02ארה״ב, בולטימור )ח(

7:157:118:588:589:399:3810:3010:2912:3712:3816:5917:0617:3017:3716:4717:49ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:167:128:598:589:409:3810:3010:3012:3712:3916:5917:0617:3117:3816:4717:50ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:567:529:369:3510:1810:1611:0811:0713:1313:1517:3117:3818:0318:1017:1918:23ארה״ב, דטרויט )ח(

7:177:159:189:189:539:5210:4710:4813:0213:0417:4917:5518:1618:2117:3618:31ארה״ב, האוסטון )ח(

6:556:538:518:509:279:2710:2110:2112:3312:3517:1117:1717:4017:4516:5817:56ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:097:079:159:159:489:4810:4410:4513:0213:0317:5618:0018:2218:2617:4118:36ארה״ב, מיאמי )ח(

7:137:098:558:549:369:3410:2610:2612:3312:3416:5317:0017:2517:3216:4117:44ארה״ב, ניו הייבן )ח(
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8:448:359:429:4010:4010:3711:2211:2013:1013:1216:4216:5417:2417:3516:3417:51רוסיה, מוסקבה )ח(

8:007:549:289:2710:1410:1211:0211:0113:0213:0417:0517:1317:4117:4916:5418:02רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:057:599:339:3110:1910:1711:0611:0513:0713:0817:1417:2217:4517:5317:0318:07שוויץ, ציריך )ח(

6:466:469:049:069:369:3610:3510:3612:5913:0118:1218:1518:3618:3917:5718:49תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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תפלת הדרך

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 ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו
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