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 נקודות משיחות קודש - מזמור קיז מתוך "תהילות מנחם"

 א-ב – הללו את הוי' כל גוים שבחהו כל האומים. 
כי גבר עלינו חסדו ואמת הוי' לעולם הללוי'

הכרת העולם כולו ב"חסדו"
– אומות העולם מאי עבידתייהו  גוים  כל  ה'  א. איתא בגמרא1 "מאי דכתיב הללו את 
)ופרש"י – "לשבחוי משום דגבר עלינו חסדו, הא עלן לשבוחי", ומתרץ( הכי קאמר הללו את 
הוי' כל גוים – אגבורות ונפלאות כו' )ופרש"י – "דחזיתו שעשה לי" )שאומות העולם ישבחו 
את הקב"ה על הגבורות והנפלאות שהם ראו שעשה לישראל(, כל שכן אנו דגבר עלינו חסדו" 

)שאנו צריכים לשבח אותו ית'(.

והיינו ש"כי )גבר עלינו חסדו וגו'(", הוא נתינת טעם ל"הללו את הוי' וגו'".

1( פסחים קיח, ב.

המשך בדמוע דע



ד

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





כללי מפתח  

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

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג תולדות ואלהה "מאמר ד    

ה   ............................  ה"תשכ'ה ,כסלו 'ב, תולדותפרשת בת ש

)ד  תולדות בת פרשתששיחת ,  

ט  ..............................................  ה"כתש'ה ,כסלו 'ב

)ה ב "תשנ'ח מרחשון ה"כ, פרשת תולדות' שיחת ליל ג  

כא  ...................................  בקשר לכינוס השלוחים העולמי

)ו  ח כסלו"אדר, לדותתו פרשת 'ליל המשיחות ,  

דכ  ...........................  ב''תשנ'ה כסלו' ב, פ תולדות"וש

)ז לג  .......  ב''תשנ'תולדות ה' ק פ"ויום הש' ליל ה', ליל ג

)ח טל  .....................  וטכרך  תולדותפרשת שיחות -לקוטי  

)ט המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

מד  ...................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)י  המ  .................  תולדותפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח

)יא זמ  ..............  תולדותפרשת  לשבועיומי ומש ח ישיעור

)יב  הע  ...................  תולדותפרשת לשבוע שיעורי תהלים

)יג  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

וע  ..........................................  תולדותפרשת לשבוע  

)יד  צ  ...................  תולדותפרשת לשבוע " היום יום"לוח

)טו צב  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)טז – צה  ...............  תולדותפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג

)יז –  נזק   ..............  תתולדופרשת לשבוע פרק אחד ליום

)יח – פדק  ................  תולדותפרשת לשבוע ות צוספר המ

)יט  נביאים וכתובים  

פזק  ..........................................  זפרק  שיר השירים, דפרק  הרמיי

)כ  קידושיןמסכת  –משניות  

פטק  .......................................................ביאור קהתי



)כא  הצק  ......................................................  מגילהמסכת  עקביעין

)כב  עם ביאורים מנחותמסכת  

וצק  .....................................................  צבעד דף  פומדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כג  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

רכד  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כד עוברי דרכים/מציאהת שולחן ערוך הלכו  

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

)כה מים רבים לא יוכלו לכבותה "ד אור תורה  

זרכ  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כו  התשובשערי   

לגר  ......................................................  ר האמצעי"אדמו

)כז ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

לדר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כח ב"תורת שמואל תרל   

לדר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כט  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

להר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)ל ט"פרת'ה –ם מאמריספר ה  

לזר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)לא

מאר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב  אגרות קודש  

מדר  .................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לג מהר  .......................................חומש לקריאה בציבור

)לד נגר  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

נדר  ...........................  תולדותפרשת לשבוע זמנים  לוח)לה

)לו נהר  ....................  בת קודששלת הדלקת נרות צוסדר מ



ה

    
 

‰l‡Â ה ֹוליד אברהם  אברהם , ּבן יצחק  ּתֹולדת  ¿≈∆ְְְְִִֶַַָָָָָֹ

יצחק  ּבזה ,1את  ה ּקּוׁשיא  ויד ּועה  . ְְִִֶֶַָָָָ

ל ּמה  אברהם ", ּבן "יצחק  נאמר  ׁשּכבר  ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּדמאחר 

יצחק ". את  ה ֹוליד  "אברהם  וכ ֹופל  ה ּכת ּוב  ְְְִִֵֵֶַַָָָָח ֹוזר 

אברהם  ּבּכת ּוב  נזּכר ּו מ ּדּוע  להבין צרי ְְְְִִִַַַַַָָָָָּגם 

א ֹור ' ּב'ת ֹורה  ּבזה  ּומבאר  ּפעמים . ׁשּתי 2ויצחק  ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָ

ח ּיים ' סדרה ),3ּוב 'ת ֹורת  חסידיׁשע  (ּדי ְְֲִִִִִֶַַָ

ּדכ ּורין', 'מין ּבחינת  ה ּוא  ְְְִִִֶַַַָָׁש"אברהם "

'מין  ּבחינת  ה ּוא  ו"יצחק " ֿ ּדלעילא , ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָאתער ּותא 

ׁשני  ּבזה  וי ׁש ֿ ּדלת ּתא . אתער ּותא  ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָנּוקבין',

ֿ ּדלעילא  האתער ּותא  ה ּוא  הרא ׁשֹון ענין ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָָענינים .

ּבן  "יצחק  וזה ּו אתער ּותא ּֿדלת ּתא , ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשּמע ֹוררת 

היא  ("יצחק ") ֿ ּדלת ּתא  ׁשהאתער ּותא  ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָאברהם ",

ֿ ּדלעילא  מהאתער ּותא  ׁשּנלקחת  'ּבן', ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבבחינת 

האתער ּותא ֿ ה ּוא  ה ׁשני וענין ְְְְֲִִִֵַַָָָָָ("אברהם ").

ֿ ּדלת ּתא  האתער ּותא  לאחרי ׁש(ּבאה  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּדלעילא 

מ ּמּנה  ׁשּיהיה  ֿ ּדלת ּתא  ּבאתער ּותא  ּכח  ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹו)נֹותנת 

ה ֹולדה  ׁשל  את 4ענין ה ֹוליד  "אברהם  ענין וזה ּו , ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּבזה 5יצחק " ּבא ּור  וע ֹוד  ה ּוא 6. אברהם  ּדה ּנה , , ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

האהבה . ענין ה ּוא  האדם  ּובעב ֹודת  חסד , ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָּבחינת 

ה ּוא  האדם  ּובעב ֹודת  ּגב ּורה , ּבחינת  ה ּוא  ְְְְֲִִַַַָָָָָויצחק 

ויראה  ּדאהבה  הענינים  ׁשׁשני וכיון ה ּיראה . ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָענין

זּוטא  אהבה  מדרג ֹות , ל ׁשּתי ּבכלל ּות  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָנחלקים 

לכן  עיּלאה , ויראה  זּוטא  יראה  ר ּבה , ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָואהבה 

"אברהם  ּפעמים  ׁשּתי ּבפס ּוק  ּוׁשּתי נאמר  " ְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָ

- ה ּוא  העב ֹודה  סדר  וה ּנה , "יצחק ". ְְְֲִִִֵֵֶָָָָּפעמים 

ויראה  ר ּבה  אהבה  זּוטא , אהבה  ּתּתאה , ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָיראה 
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ואילך. 366 ע ' ח "ה לקו"ש ע "פ  פרשתנו.1)*) גֿד.2)ריש ואילך.3)יז, סע "ב  קמח , ואילך. ג ומ "ן 4)קמג, מ "ד בדוגמת

מהמשכת  הוא ההולדה) נעשה (שעי "ז מ "ן טיפת בירור (ב ) וגם הזכר, התעוררות ע "י  היא האשה הזרעת (א) אשר בגשמיות,

ואילך)). סע "ב  (קמח , ותו"ח  ואילך) סע "ג (יז, בתו"א תולדות ואלה (סד"ה הפסוק 5)מ "ד בתחילת שנרמז מה גם וזהו

ואילך)). ד (קמח , שם (תו"ח  אברהם בן להיותו הוא דיצחק  התולדות אשר אברהם, בן יצחק  פרשתנו 6)תולדות אוה"ת

ב . קלו,

    
בפסוק: פותחת השבוע פרשת

˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰ Ì‰‡ ,Ì‰‡ Ôa ˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â1. ¿≈∆¿…ƒ¿»∆«¿»»«¿»»ƒ∆ƒ¿»
,‰Êa ‡ÈLew‰ ‰Úe„ÈÂ החסידות ובתורת התורה Á‡Ócבמפרשי  ƒ»«¿»»∆¿≈««

ÏÙBÎÂ e˙k‰ ÊBÁ ‰nÏ ,"Ì‰‡ Ôa ˜ÁˆÈ" Ó‡ kL∆¿»∆¡«ƒ¿»∆«¿»»»»≈«»¿≈
"˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰ Ì‰‡"«¿»»ƒ∆ƒ¿»

מיותרת? כפילות זו  הרי  ולכאורה

ekÊ ÚecÓ ÔÈ‰Ï CÈˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ««ƒ¿¿
˜ÁˆÈÂ Ì‰‡ e˙ka«»«¿»»¿ƒ¿»

ÌÈÓÚt?בשמותיהם  ÈzL¿≈¿»ƒ
'B‡ ‰B˙'a ‰Êa ‡Óe2 ¿»≈»∆¿»

הזקן  ÌÈiÁ'לאדמו "ר  ˙B˙'e3 ¿««ƒ
האמצעי  אדמו "ר  Èc)ƒלבנו 

‰„Ò ÚLÈ„ÈÒÁ השבוע פרשת ¬ƒƒ∆ƒ¿»
‰e‡החסידית  "Ì‰‡"L ,(∆«¿»»

,'ÔÈeÎc ÔÈÓ' ˙ÈÁa זכריים ¿ƒ««ƒ¿ƒ
,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»

ÈÁa˙מלמעלה  ‡e‰ "˜ÁˆÈ"Â¿ƒ¿»¿ƒ«
'ÔÈ˜e ÔÈÓ',נקביים «ƒ¿ƒ
‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»

השפעה  כלל  בדרך  כלומר  מלמטה.

את  מסמל  והזכר  למטה, מלמעלה באה

את  מסמלת והנקבה המשפיע, בחינת

המשכה  היא וההשפעה המקבל , בחינת

התעוררות  גם יש אך  דכורין ', 'מיין  של 

והיא  למעלה מלמטה בדרך  והשפעה

נוקבין ', 'מיין  של  והעלאה התעוררות

של  ה' שעבודת כאן  מבואר  כך  ועל 

למטה, מלמעלה בדרך  הייתה אברהם

מלמטה  בדרך  הייתה יצחק ושל 

למעלה.

ÌÈÈÚ ÈL ‰Êa LÈÂ,שונים ¿≈»∆¿≈ƒ¿»ƒ
בפסוק  אין  דבר  של  לאמיתו  ולכן 

‰ÔBL‡כפילות. ÔÈÚ‡e‰ ƒ¿»»ƒ
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰ התעוררות »ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמעלה  ∆∆¿∆BÚnL˙(המשכה)
‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»

Ôaמלמטה, ˜ÁˆÈ" e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»∆
Œ‡˙eÚ˙‡‰L ,"Ì‰‡«¿»»∆«ƒ¿¬»
‡È‰ ("˜ÁˆÈ") ‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ¿»ƒ

˙Á˜ÏpL ,'Ôa' ˙ÈÁa ונובעת ƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿««

‡e‰ ÈL‰ ÔÈÚÂ .("Ì‰‡") ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰Ó≈»ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿»»¿ƒ¿»«≈ƒ
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰,אברהם בחינת מלמעלה, a)L‡‰התעוררות »ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆»»

‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰ ÈÁ‡Ï מלמטה התעוררותÁk ˙˙B(Â ¿«¬≈»ƒ¿¬»ƒ¿«»¿∆∆…«
‰È‰iL ‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡a כתוצאהÏL ÔÈÚ ‰pnÓ ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»∆ƒ¿∆ƒ∆»ƒ¿»∆

‰„ÏB‰4Ì‰‡" ÔÈÚ e‰ÊÂ , »»¿∆ƒ¿««¿»»
"˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰5 היינו ƒ∆ƒ¿»

ֿ ידה  שעל  מלמעלה התעוררות

מביאה  'מולידה', למטה ההתעוררות

ותוצאות. פירות

‰Êa e‡a „BÚÂ6,‰p‰c , ¿≈»∆¿ƒ≈
,„ÒÁ ˙ÈÁa ‡e‰ Ì‰‡«¿»»¿ƒ«∆∆
החסד  במידת ה' את עבד  אברהם

ומקבילה  (המשתלשלת האדם שבנפש

העליונות) בספירות החסד  למידת

Ì„‡‰ ˙„BÚe'ה עבודת «¬«»»»
‰‡‰‰הרוחנית  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»«¬»

ה'. ÈÁa˙אהבת ‡e‰ ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ«
,‰eb במידת ה' את עבד  יצחק ¿»

(המשתלשלת  האדם שבנפש הגבורה

בספירות  הגבורה למידת ומקבילה

‰e‡העליונות) Ì„‡‰ ˙„BÚe«¬«»»»
‰‡i‰ ÔÈÚ.'ה ÔÂÈÎÂיראת ƒ¿««ƒ¿»¿≈»

‰‡ÈÂ ‰‰‡c ÌÈÈÚ‰ ÈLL∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿«¬»¿ƒ¿»
ÈzLÏ ˙eÏÏÎa ÌÈ˜ÏÁ∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈

˙B‚„Ó,העניינים משני  אחד  בכל  «¿≈
‰a ‰‰‡Â ‡ËeÊ ‰‰‡«¬»»¿«¬»«»

'גדולה', ואהבה 'קטנה' «¿Èƒ‡‰אהבה
‰‡lÈÚ ‰‡ÈÂ ‡ËeÊ יראה »¿ƒ¿»ƒ»»

(נעלית), 'עליונה' ויראה ≈«ÔÎÏ'קטנה'
˜eÒÙa Ó‡ÌÈÓÚt ÈzL ∆¡««»¿≈¿»ƒ

"Ì‰‡" דרגות שתי  על  להורות «¿»»
אהבה  ÌÈÓÚtשל  ÈzLe¿≈¿»ƒ
"˜ÁˆÈ" של דרגות שתי  על  להורות ƒ¿»

יראה.

‰„BÚ‰ „Ò ,‰p‰Â מדרגה ¿ƒ≈≈∆»¬»
Yלדרגה  ‡e‰, ראשון שבשלב

של  הדרגה להיות צריכה בהתחלה

,‡ËeÊ ‰‰‡ ,‰‡zz ‰‡Èƒ¿»«»»«¬»»
‰‡lÈÚ ‰‡ÈÂ ‰a ‰‰‡«¬»«»¿ƒ¿»ƒ»»

ביותר . הנעלית הדרגה ≈¿ÔÎÂשהיא
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רכד  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כד עוברי דרכים/מציאהת שולחן ערוך הלכו  
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זרכ  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כו  התשובשערי   
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)כח ב"תורת שמואל תרל   
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)כט  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   
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)ל ט"פרת'ה –ם מאמריספר ה  
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  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)לא

מאר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב  אגרות קודש  

מדר  .................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לג מהר  .......................................חומש לקריאה בציבור

)לד נגר  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

נדר  ...........................  תולדותפרשת לשבוע זמנים  לוח)לה

)לו נהר  ....................  בת קודששלת הדלקת נרות צוסדר מ



ו    

הוי' ׁשם  א ֹות ּיֹות  אר ּבע  סדר  ה ּוא  וכן ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָעיּלאה .

למעלה  ּבעב ֹודת 7מ ּלמ ּטה  ה ּסדר  ּגם  ה ּוא  וכן . ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָ

נאמר  (ׁשעליה  ארצה 8ה ּתפ ּלה  מ ּוצב  ס ּולם  ְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָ

למעלה ), מ ּלמ ּטה  - ה ּׁשמימה  מ ּגיע  ְְְְְִִַַַַַָָָָָֹורא ׁשֹו

ׁשּצריכה  ּתּתאה , יראה  ענין ה ּוא  ֿ לרא ׁש ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹׁשּלכל 

ה ּתפ ּלה  ק ֹודם  ׁשהחד ּוׁש10(ּכּיד ּוע 9להיֹות  ְְִִִֶֶַַַַָָ

ענין  ואיל ּו האהבה , ענין ה ּוא  ה ּתפ ּלה  ְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָּדעב ֹודת 

ּכ ֿ ואחר  ה ּיֹום ). ּכל  ּבמ ׁש להיֹות  צרי ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָה ּיראה 

ּתחלה  האהבה , את  לע ֹורר  צרי ה ּתפ ּלה , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבעת 

ּכ ֿ ואחר  ר ּבה . אהבה  ּכ ֿ ואחר  זּוטא  ְְֲֲַַַַַַַָָָָָָאהבה 

עיּלאה , ליראה  ּבאים  ֿ ע ׂשרה ' 'ׁשמ ֹונה  ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּבתפ ּלת 

(ּבן) "יצחק  ה ּכת ּוב  סדר  וזה ּו ּבמציא ּות . ְְְִִִִֵֶֶֶַָָּביט ּול 

- ּדהינּו יצחק ", את ) (ה ֹוליד  אברהם  ְְְְְִִֶַַַָָָָָאברהם ,

(ר ּבה ), אהבה  (זּוטא ), אהבה  (ּתּתאה ), ְֲֲִַַַַָָָָָָָיראה 

מבארת  ה ּנ"ל  ּביא ּורים  ׁשני ּולפי (עיּלאה ). ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיראה 

ֿ לבא  לעתיד  ה ּנה  (ׁשּלכן אברהם  על  יצחק  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעלת 

אבינּו" א ּתה  "ּכי ּדוקא  ליצחק  ).11יאמר ּו ְְְְִִִַַָָָָֹ

ּדגב ּור ֹות  ׁשההעלאה  ּכיון הרא ׁשֹון: ְֲִִֵֵֶַַַָָָָל ּביא ּור 

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  הג ּבלה , ללא  היא  למעלה  ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹמ ּלמ ּטה 

היא  למ ּטה  מ ּלמעלה  החסדים  ְְְְֲִִִַַַַַָָָָהמ ׁשכת 

יראה 12ּבהג ּבלה  ּכי - ה ּׁשני ול ּביא ּור  היא 13. ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

מאהבה  .14למעלה  ְְֲֵַַָָ
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א.7) עג, בלק  לקו"ת ד. מ , מקץ  מה.8)תו"א תי ' ת"ז ב . שו, ח "ג ב . רסו, זח "א וראה יב . כח , ויצא - הכתוב  לשון

דזמרה.9) בפסוקי  היא תתאה שיראה שם, פ "ג.10)ובלקו"ת העבודה ב .11)קונטרס  פט , תו"ח 12)שבת ג. יז, שם תו"א

ד. קמה, רבה)13)שם מאהבה גם (שלמעלה עילאה  ביראה שרשה זוטא) מאהבה גם למטה היא (שבגילוי  תתאה יראה וגם

עצמות. בבחי ' היא תתאה, יראה גם ויראה, גילויים, בבחי ' היא שאהבה שם, העבודה בקונטרס  וראה א. לא, ראה לקו"ת -

א.14) קמז, שם תו"ח  גם וראה שם. אוה"ת

    
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa‡ „Ò ‡e‰7. וכפי ≈∆«¿«ƒ≈¬»»ƒ¿«»¿«¿»

וה"א  יראה. "דחילו ", היא הוי  שם של  שהיו "ד  (מהזוהר ) בחסידות שמובא

היא  (האחרונה) וה"א "רחימו " היא הוא"ו  אהבה. "רחימו ", היא (הראשונה)

בחינות  שתי  כך  אחר  תתאה, ביראה היא שההתחלה הוא הדברים וסדר  "דחילו ",

רבה  ואהבה זוטא אהבה אהבה, של 

ב' בגימטריא "ואהבת" לדבר : (רמז 

לבחינת  באים כך  ואחר  "אור "), פעמים

רבה. מאהבה שלמעלה עילאה יראה

˙„BÚa „q‰ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««≈∆«¬«
Ó‡ ‰ÈÏÚL) ‰lÙz‰8 «¿ƒ»∆»∆»∆¡«
BL‡Â ‰ˆ‡ ˆeÓ ÌÏeÒ»»«¿»¿…

Y ‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ שסדר היינו  «ƒ««»»¿»
לשמים, מהארץ הוא בתפילה העבודה

ŒÏÎlL ,(‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆¿»
L‡Ï בעבודת הראשון  השלב ¿…
zz‡‰,התפילה  ‰‡È ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ¿»«»»

Ì„B˜ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈvL∆¿ƒ»ƒ¿∆
‰lÙz‰9 לתפילה הכנה בתור  «¿ƒ»
Úe„ik)10 החסידות בתורת «»«

‰lÙz‰ ˙„BÚc Le„Á‰L∆«ƒ«¬««¿ƒ»
מיוחדת  עבודה התבוננות שהיא של 

הרגש  את ÔÈÚהמעוררת ‡e‰ƒ¿«
‰‡i‰ ÔÈÚ eÏÈ‡Â ,‰‰‡‰»«¬»¿ƒƒ¿««ƒ¿»
ÌBi‰ Ïk CLÓa ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿¿∆∆»«

התפילה  עבודת בעת רק ).ולא
‰lÙz‰ ˙Úa CkŒÁ‡Â,עצמה ¿««»¿≈«¿ƒ»

,‰‰‡‰ ˙‡ BÚÏ CÈ»̂ƒ¿≈∆»«¬»
CkŒÁ‡Â ‡ËeÊ ‰‰‡ ‰ÏÁz¿ƒ»«¬»»¿««»
שמוסיפים  ככל  התפילה, בהמשך 

הרגש, את ולעורר  בהתבוננות להתעמק

באהבת  יותר  נעלית לדרגה להגיע צריך 

CkŒÁ‡Âה', .‰a ‰‰‡«¬»«»¿««»
'‰NÚŒ‰BÓL' ˙lÙ˙a התפילה עבודת של  השיא ÌÈ‡aשהיא ƒ¿ƒ«¿∆∆¿≈»ƒ

,‰‡lÈÚ ‰‡ÈÏ(רבה מאהבה יותר  (הנעלית ביראה הגבוהה הדרגה ¿ƒ¿»ƒ»»
˙e‡ÈˆÓa ÏeËÈa.האישית המציאות של  מוחלט ביטול  ƒƒ¿ƒ

e˙k‰ „Ò e‰ÊÂ ויצחק אברהם של  הפנימי  בעניינם זה ביאור  לפי  ¿∆≈∆«»
eÈ‰c ,"˜ÁˆÈ (˙‡ „ÈÏB‰) Ì‰‡ ,Ì‰‡ (Ôa) ˜ÁˆÈ"ƒ¿»∆«¿»»«¿»»ƒ∆ƒ¿»¿«¿

Y בעבודת הדברים הוא שסדר  (zz‡‰),ה' ‰‡È יצחק של  מידתו  ƒ¿»«»»
,(‡ËeÊ) ‰‰‡ אברהם של  (a‰)מידתו  ‰‰‡ מידתו היא שגם «¬»»«¬»«»
אברהם, (lÈÚ‡‰)של  ‰‡È מידתו היא יצחק.שגם של  ƒ¿»ƒ»»

Ì‰‡ ÏÚ ˜ÁˆÈ ˙ÏÚÓ ˙‡Ó Ï"p‰ ÌÈe‡Èa ÈL ÈÙÏe¿ƒ¿≈≈ƒ««¿…∆∆«¬«ƒ¿»««¿»»
‰z‡ Èk" ‡˜Âc ˜ÁˆÈÏ eÓ‡È ‡ÏŒ„È˙ÚÏ ‰p‰ ÔÎlL)∆»≈ƒ≈∆»ƒ»……¿¿ƒ¿»«¿»ƒ«»

"eÈ‡11 אמר נחמני  בר  שמואל  רבי  "אמר  בגמרא: ז "ל  חכמינו  כמאמר  »ƒ
יכירנו  לא וישראל  ידענו  לא אברהם כי  אבינו , אתה 'כי  דכתיב מאי  יונתן : רבי 

שמך '. מעולם גואלנו  אבינו  ה' אתה

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש לו  יאמר  ֿ לבוא לעתיד 

אמר  לי ! חטאו  בניך  לאברהם: הוא

על  ימחו  עולם! של  ריבונו  לפניו :

ליעקב, ליה אימר  אמר : שמך . קדושת

אפשר  בנים, גידול  צער  ליה דהוה

בניך  ליה: אמר  עלייהו , רחמי  דבעי 

עולם! של  ריבונו  לפניו : אמר  חטאו !

בסבי  לא אמר : שמך ! קדושת על  ימחו 

בדר  ולא עצה.טעמא, דקי 

אמר  לי ! חטאו  בניך  ליצחק: לו  אמר 

ולא  'בני ' עולם! של  ריבונו  לפניו :

נעשה  לפניך  שהקדימו  בשעה בניך ?

ישראל , בכורי  בני  להם קראת לנשמע

ואמרו  פתחו  בניך ?... ולא בני  עכשיו 

אבינו '...). ≈»e‡ÈaÏ'אתה
‰‡ÏÚ‰‰L ÔÂÈk :ÔBL‡‰»ƒ≈»∆««¬»»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ˙Be‚cƒ¿ƒ¿«»¿«¿»
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰Ïa‚‰ ‡ÏÏ ‡È‰ƒ¿…«¿»»«∆≈
ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÎLÓ‰ Ôk≈«¿»««¬»ƒ
‡È‰ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ

‰Ïa‚‰a12' אור ב'תורה כמבואר  ¿«¿»»
אתה  כי  כתיב ֿ לבוא "לעתיד  פרשתנו :

יהיה  והשמחה הצחוק שעיקר  אבינו 

למעלה  ממטה שהוא יצחק מבחינת

כו ' ותכלית קץ אין  זו  בחינה אשר 

ממעלה  בבחינת (אברהם) ֿ כן  ֿ שאין  מה

למטה  המשכה גבול  לה יש למטה

שיתהווה  המשכה הוא הא' אברהם אברהם, פעמים ב' כתיב באברהם ולכן 

ב' והמשכה לעיל . כנזכר  אבותינו  ואלוקי  דאצילות ובינה חכמה בחינת

אין  בחינת למעלה מלמטה בחינת יצחק ֿ כן  ֿ שאין  מה ֿ עשיה. ֿ יצירה בבריאה

משמיא  גמירי  כי  הצחוק עיקר  נתהווה ומזה סלה. ירוממוך  והכל  ותכלית קץ

כו '. ליש מאין  השתלשלות בחינת הוא מיהב כו ' שקלי  לא משקל  יהבי  מיהב

בחינת  והוא לאין  היש ביטול  להיות והוא ההיפוך  הוא האדם עבודת אבל 

גדול "). ותענוג  צחוק È‡‰יצחק Èk  ÈM‰ e‡ÈaÏÂ13 של מידתו  ¿«≈«≈ƒƒƒ¿»
‰‡Ó‰יצחק  ‰ÏÚÓÏ ‡È‰14.אברהם של  מידתו  ƒ¿«¿»≈«¬»
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ז      

לאחר ֹונה p‰Â‰ב ) ׁשּיצא ּו  ה ּביכלא ּבאחד  ¿ƒ≈ְְְֲִֶַַַַָָָָ

ה 'ּצמח 15לחר ּות  ׁשל  מאמר  יׁשנֹו , ְְֲֵֶֶֶַַַָ

ּוב ֹו יצחק ", ּתֹולדת  "וא ּלה  ה ּפס ּוק  על  ְְְִֵֶֶֶַַָָֹצדק '

היא  אברהם  על  ּדיצחק  ה ּמעלה  ׁשעיקר  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָמבאר ,

מעלה  יׁש עכ ׁשו ׁשּגם  והינּו, ּדוקא . ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלעתיד 

מעלת  ׁשּתהיה  ּבכדי אבל  חסד , על  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבגב ּורה 

מה ֿ מהחסד . לק ּבל  ה ּגב ּורה  צריכה  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָה ּגב ּורה ,

לק ּבל  ה ּגב ּורה   ּתצטר לא  לעתיד , ֿ ּכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּׁשאין

לכא ֹורה 16מהחסד  ה ּסתירה  מבאר  ֿ זה  ֿ ּפי ועל  . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

למעלה  הם  ׁשחסדים  מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  המבאר  ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹּבין

ּבענין  מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  המבאר  ּובין ְְְְְְִִֵַַַָָֹמ ּגב ּור ֹות ,

ּדה ּנה  (חסד ). ה ּכסף  על  (ּגב ּורה ) ה ּזהב  ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעלת 

אהרן,17יד ּוע  ּכה ּונת  על  קרח  מחל ֹוקת  ּבענין ְְְֲֲִֶַַַַַַַָֹֹ

לחסדים  טפל ֹות  יהיּו לא  ׁשה ּגב ּור ֹות  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹׁשרצה 

עיקר ). ה ּגב ּור ֹות  יהיּו ׁשאז ּדלעתיד , ְְְְְִִִִֶַָָָָ(ּבד ּוגמה 

(ואת ּפלג ) ׁשהפריד  ֿ ידי על  ּכי נענׁש, זה  ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַועל 

הן  ּבׁשניהם , ח ּסר ֹון ּגרם  מהחסדים , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָה ּגב ּור ֹות 

ּבֿ נֹוסף  ּפיר ּוׁש (ׁשּזה ּו ּבגב ּור ֹות  והן ְְְֲִֵֵֶֶַַָָּבחסדים 

ּבכל  וח ּסר ֹון מחל ֹוקת  ׁשל  ענין ׁשה ּוא  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָואת ּפלג ,

(ׁשהע ֹונׁש ענׁשֹו ּגם  היה  ולכן ּגּופא ), מהם  ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאחד 

ה ּפגם  לפי ה ּבל ּועים 18ה ּוא  מן גם  ׁשהיה  ּבא ֹופן ( ְְְְִִִֶֶַַַָָָ

ה ּׂשר ּופים  מן ּכתיב 19וגם  ה ּבל ּועים  ׁשּגּבי ,20 ְְְְִִִִֵֶַַַַ

וענין  (חסד ), למ ּטה  מ ּלמעלה  ירידה  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוּירד ּו,

ּכיון  (ּגב ּורה ), למעלה  מ ּלמ ּטה  ה ּוא  ְְְְְִֵֵַַַָָָָָה ּׂשריפה 

ּׁשּמצינּו מה  על  ונֹוסף  הענינים . ּבׁשני ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּפגם 

ל ׁשם  ׁשּלא  מחל ֹוקת  ׁשהיתה  קרח  ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבמחל ֹוקת 

ּולאחר 21ׁשמים  ּבקד ּוׁשה  ּגם  ֿ זה   ּדר ֿ על  מצינּו , ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָ

קימא  ׁשּבזמ ּנֹו , ה ּמל ׁשלמה  ּגּבי ֿ ּתֹורה , ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹמ ּתן

ּבא ׁשלמ ּותא  לא 22סיהרא  ׁשּכסף  ּכ על  ׁשּנענׁש , ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּכלל  ח ׁשיב ּות  אין ּכי למא ּומה , ּבימיו ְְְֱֲִִִֵֶָָָָָנח ׁשב 

(ּגב ּור ֹות ) הזהב  לג ּבי (חסדים ) .23ל ּכסף  ְְֲִֵֶֶַַַָָָ
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ב ).15) תתיח , ד כרך בראשית באוה"ת לאח "ז (נדפס  31 מס ' שם.16)באב . בתו"ח  תולדות ואלה סד"ה גם לקו"ת 17)ראה

ובכ"מ . ב . נד, פכ"ד.18)קרח  א.19)תניא קי , לֿלג.20)סנהדרין טז, מי "ז.21)קרח  פ "ה כו.22)אבות פט "ו, שמו"ר

א.23) רנ, זח "א כא. י , מלכיםֿא

    
C‡ÏÎÈa‰ „Á‡a ‰p‰Â ( יד בכתב חסידות מאמרי  של  e‡ˆiLכרך  ¿ƒ≈¿«««ƒ¿»∆»¿

˙eÁÏ ‰BÁ‡Ï15 והגיעו ברוסיה שהיו  לכתבים הכוונה כלל  (בדרך  »«¬»¿≈
הרבי ), Ó‡Óלידי  BLÈ חסידותt‰ ÏÚ '˜„ˆ ÁÓv'‰ ÏL˜eÒ ∆¿«¬»∆«∆«∆∆««»

˜ÁˆÈc ‰ÏÚn‰ ˜ÈÚL ,‡Ó Be ,"˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â"¿≈∆¿…ƒ¿»¿»≈∆ƒ«««¬»¿ƒ¿»
„È˙ÚÏ ‡È‰ Ì‰‡ ÏÚ,לבוא ««¿»»ƒ∆»ƒ

המשיח  eÈ‰Â,בימות .‡˜Âc«¿»¿«¿
ÂLÎÚ ÌbL הגלות LÈבזמן  ∆««¿»≈

‰e‚a ‰ÏÚÓ יצחק של  מידתו  «¬»ƒ¿»
„ÒÁ ÏÚ אברהם של  מידתו  «∆∆

מלמטה  ההעלאה מעלת לעיל  (כמבואר 

למטה), מלמעלה ההמשכה על  למעלה

Ï‡ הזה È‰zL‰בזמן  È„Îa ¬»ƒ¿≈∆ƒ¿∆
‰ÎÈˆ ,‰eb‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»¿ƒ»

„ÒÁ‰Ó Ïa˜Ï ‰eb‰ מקור «¿»¿«≈≈«∆∆
È˙ÚÏ„,ההשפעה. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ

Ïa˜Ï ‰eb‰ CËˆz ‡Ï…ƒ¿»≈«¿»¿«≈
„ÒÁ‰Ó16 לבוא לעתיד  דווקא ולכן  ≈«∆∆

ביטוי . לידי  תבוא הגבורה מעלת

‰È˙q‰ ‡Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆¿»≈«¿ƒ»
‰nÎa ‡Ó‰ ÔÈa ‰B‡ÎÏƒ¿»≈«¿…»¿«»

˙BÓB˜Ó וחסידות בקבלה ¿
‰ÏÚÓÏ Ì‰ ÌÈ„ÒÁL∆¬»ƒ≈¿«¿»
‰nÎa ‡Ó‰ ÔÈe ,˙BebÓƒ¿≈«¿…»¿«»
‰f‰ ˙ÏÚÓ ÔÈÚa ˙BÓB˜Ó¿¿ƒ¿««¬««»»

(„ÒÁ) ÛÒk‰ ÏÚ (‰eb) כפי ¿»««∆∆∆∆
ומפרט. Úe„Èשממשיך  ‰p‰c17 ¿ƒ≈»«

החסידות BÏÁÓ˜˙בתורת ÔÈÚa¿ƒ¿««¬∆
‰ˆL ,Ô‰‡ ˙e‰k ÏÚ Á…̃««¿««¬…∆»»

eÈ‰Èקורח ‡Ï ˙Beb‰L∆«¿…ƒ¿
ÌÈ„ÒÁÏ ˙BÏÙË הגבורות אלא ¿≈«¬»ƒ

עיקר  È˙ÚÏc„,יהיו  ‰Ó‚e„a)¿¿»ƒ¿»ƒ
,(˜ÈÚ ˙Beb‰ eÈ‰È Ê‡L∆»ƒ¿«¿ƒ»
נשלמה  שלא שעד  היא האמת אבל 

שהגבורות  אפשר  אי  הבירורים' 'עבודת

העיקר . יהיו 

LÚ ‰Ê ÏÚÂ,קורחÈ„ÈŒÏÚ Èk ¿«∆∆¡«ƒ«¿≈
‚Ït˙‡Â) „ÈÙ‰L ונפרד )נחלק ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈

Ìb ,ÌÈ„ÒÁ‰Ó ˙Beb‰«¿≈«¬»ƒ»«
ÌÈ„ÒÁa Ô‰ ,Ì‰ÈLa ÔBqÁƒ»ƒ¿≈∆≈«¬»ƒ
LeÈt e‰fL) ˙Be‚a Ô‰Â¿≈«¿∆∆≈
ÔÈÚ ‡e‰L ,‚Ït˙‡ÂŒa ÛÒB»¿¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»
ÏÎa ÔBqÁÂ ˙˜BÏÁÓ ÏL∆«¬∆¿ƒ»¿»

‡Ùeb Ì‰Ó „Á‡ עצמוBLÚ Ìb ‰È‰ ÔÎÏÂ קורח ), של  ∆»≈∆»¿»≈»»«»¿
Ì‚t‰ ÈÙÏ ‡e‰ LBÚ‰L)18, ולפי" (בהגהה) כד  פרק בתניא כמבואר  ∆»∆¿ƒ«¿»

בחינת  חלוקי  הם כך  בעליונים, ובשרשה בנפש הפגם בחינת וחלוקי  ערך 

למרק  מיוחד  עונש וחטא עוון  לכל  הזה בעולם או  בגיהינום והעונש המירוק

בחייבי  וכן  והפגם הלכלוך  ולהעביר 

בשווה" כולם פוגמין  אין  וכרת )מיתה
היה  קורח של  ∆¿ÔÙB‡aוהעונש

Ì‚Â ÌÈÚeÏa‰ ÔÓ Ì‚ ‰È‰L∆»»«ƒ«¿ƒ¿«
ÌÈÙeO‰ ÔÓ19ÈabL , ƒ«¿ƒ∆«≈
È˙k ÌÈÚeÏa‰20,e„iÂ «¿ƒ¿ƒ«≈¿

„ÒÁ) ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰„ÈÈ¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»∆∆
למעלה  מלמטה השפעה ),שעניינו 

‰hÓlÓ ‡e‰ ‰ÙÈO‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««¿≈»ƒ¿«»
‰eb) ‰ÏÚÓÏ העלאה שעניינה ¿«¿»¿»

למעלה  Ì‚tLמלמטה ÔÂÈk ,(≈»∆»«
ÌÈÈÚ‰ ÈLa החסד בעניין  הן  ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

הגבורה. בעניין  והן 

eÈˆnM ‰Ó ÏÚ ÛÒBÂ¿»««∆»ƒ
‰˙È‰L Á˜ ˙˜BÏÁÓa¿«¬∆…«∆»¿»

ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL ˙˜BÏÁÓ21, «¬∆∆…¿≈»«ƒ
Ìb ‰ÊŒCcŒÏÚ eÈˆÓ»ƒ«∆∆∆«
,‰BzŒÔzÓ Á‡Ïe ‰Le„˜a«¿»¿««««»
BpÓÊaL ,CÏn‰ ‰ÓÏL Èab«≈¿……«∆∆∆ƒ¿«

‡˙eÓÏL‡a ‡‰ÈÒ ‡ÓÈ˜22, «¿»ƒ¬»¿«¿≈»
בשלמותו  היה שלמה LÚpLהירח ∆∆¡«

LÁהמלך  ‡Ï ÛÒkL Ck ÏÚ«»∆∆∆…∆¡»
ÔÈ‡ Èk ,‰Óe‡ÓÏ ÂÈÓÈa¿»»ƒ¿»ƒ≈
(ÌÈ„ÒÁ) ÛÒkÏ ÏÏk ˙eÈLÁ¬ƒ¿»«∆∆¬»ƒ

(˙Beb) ‰Ê‰ Èa‚Ï23 כמובא ¿«≈«»»¿
בעפר  המאיר  השמש שכוח בזוהר 

ואלמלא  זהב עושה ההרים שבין  הארץ

לא  הרבה, שם שנמצאות רעות חיות

שלמה  בימי  כן  ועל  עניים, אנשים היו 

תוקף  בגלל  כי  מאומה נחשב כסף אין 

הוא  עפר  ואותו  זהב, הרבה יש השמש

(גב  הדין  הסתכל צד  וכששלמה ורה),

העפר '. מן  היה 'הכול  ואמר  שיבח בו ,

ששלמה  נאמר  הזוהר  דברי  ובהמשך 

מתקרב  שהירח ראה כי  בזה טעה

תחת  והשמאל  מחבקת, והימין  לשמש

לראשי  תחת "שמאלו  (ככתוב הראש

והירח  שהשמש וכיוון  תחבקני ") וימינו 
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ח    

ּבכ ּמה  וכ ּמבאר  ּבאמת , ה ּוא  ּכן הרי ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹולכא ֹורה ,

ּבּתניא  (ּובקיצ ּור  ּדכמעלת 24מק ֹומ ֹות  הענין ( ְְְְְֲִִִַַַַָָָ

ׁשּבׁשביל  צדק ', ה 'ּצמח  ּומבאר  ה ּכסף . על  ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָה ּזהב 

ֿ זה  ֿ ידי על  ודוקא  ּבחסדים ,  צ ֹור יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָה ּביר ּורים 

ע ּתה  ה ּנה  ולכן, ּכדבעי. להיֹות  ה ּגב ּור ֹות  ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָיכ ֹולים 

טפלים  להיֹות  ה ּלוּים  צריכים  ה ּביר ּורים , ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַּבזמן

ּכל 25ל ּכהנים  ּגמר  לאחרי לעתיד , ודוקא  . ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹ

ר ּוח  "את  ה ּיע ּוד  יק ּוים  ּכא ׁשר  ְֲִִֵֶֶַַַַַה ּביר ּורים ,

הארץ " מן אעביר  ּתהיה 26ה ּטּומאה  והעב ֹודה  , ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ

לגמרי  למעלה  ה ּגב ּור ֹות  יהיּו אזי ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָּבקד ּוׁשה ,

ֲִֵַָמהחסדים .

-ÔÈÚeג ) החסדים  על  ה ּגב ּור ֹות  מעלת  ¿ƒ¿«ְֲֲִַַַַַָ

ׁשּזה ּו ׁשם , צדק ' ה 'ּצמח  ְֵֶֶֶֶֶַַָָמבאר 

על  (העלאה ) נפ ׁש' ה 'מסיר ּות  מעלת   ּדר ֿ ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָעל 

ּתֹורה  ֿ ידי ׁשעל  (המ ׁשכה ), ּומצ ֹות  ה ּתֹורה  ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָעסק 

ֿ נפ ׁש מסיר ּות  ֿ ידי ועל  ו"ה , יח ּוד  נע ׂשה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַּומצ ֹות 

י"ה  יח ּוד  'ע ּתיק ',27נע ׂשה  הת ּגּלּות  ה ּוא  ׁשענינֹו , ְְֲִִִִֶֶַַַָ

ׁשּזה ּו ּכיון ֿ נפ ׁש, מסיר ּות  על  טעם  אין ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּלכן

ׁשּלמעלה  'ע ּתיק ' ּבחינת  עם  ה ּקׁשּור  ְְְְִִִִֶַַַַָָָענין

ּבחינת  זה  הרי האדם , (ּובנפ ׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמה ׁשּתל ׁשל ּות 

ּפנימ ּיים  מ ּכח ֹות  ׁשּלמעלה  ה ּנפ ׁש וזה ּו28עצם  .( ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹ

זכה  לא  ֿ יֹוסף ' ה 'ּבית  ׁשּכא ׁשר  ּׁשּמצינּו מה  ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּגם 

אף  ה ּנה  ר ּבא , ׁשמיּה קד ּוׁשת  על  ְְְְִִֵֵַַַַָָלא ּתֹוקדא 

זה  הרי ּומצ ֹות , ּתֹורה  יֹותר  ק ּים  ֿ זה  ֿ ידי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָׁשעל 

ע ֹונׁש ׁשל  לענין ּגם 29נח ׁשב  וזה ּו ל ׁשֹון . ּדּיּוק  ְְְְְִִֶֶֶֶַָָ

ּדנׁשמתא 30ה ּזהר  נה ֹורא  ּביּה סליק  ּדלא  "ּגּופא  ְְְְִִֵַַָָָָָָֹ

ּדיקא , סליק  נה ֹורא , ּביּה וסליק  ליּה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָמב ּטׁשין

הא ֹור  א ּלא  א ֹור , ּבֹו ׁשּיׁש מס ּפיק  ׁשּלא  ְְִֵֶֶֶַַָָֹהינּו,

העלאה .  ּבדר ּביּה", "סליק  להיֹות  ְְֲִִִֵֶֶַָָָָצרי

LÈÂּבפר ׁשתנּו ּׁשּכת ּוב  מה  עם  זה  אלקים 31לק ּׁשר  ׁשם  ג ֹו', האלקים   ל ֿ ויּתן ¿≈ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

לעיל  ּכּנזּכר  א ֹור , ּתֹוספת  נמ ׁש ה ּגב ּור ֹות  ֿ ידי על  ׁשּדוקא  ּכיון ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּדיקא ,

.32ּבאר ּוכה  ֲַָ
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ג.25)פ "נ.24) שם, לקו"ת גם ב .26)ראה יג, ב .27)זכרי ' עה, בלק  ג. לג, אמור לקו"ת גם מג"א 28)ראה תו"א גם ראה

ג. ד, ויקרא לקו"ת ב . בחוקותי29)צט , פ ' לי . פי ' אח "כ ד"ה אמור פ ' למינדע . לך הלא סד"ה בראשית ר"פ  מישרים מגיד

ובכ"מ . הנזכר. ביום א.30)ד"ה קסח , כח .31)ח "ג התוועדויות 32)כז, - מנחם (תורת ס "ט  - המאמר שלפני  בשיחות

ואילך). 289 ע ' חמ "א

    
כסף  אין  מיד  לקרב, אלא אינה והרי  הימין  עושה מה אמר  לזו , זו  התקרבו 

(צד  הימין  את דחית אתה הוא: ברוך  הקדוש לו  אמר  שלמה. בימי  נחשב

מכנגד  השמש סטתה מיד  תמצא. ולא אדם בני  לחסד  שתצטרך  חייך  החסד ),

'אני  ואומר  הפתחים על  מחזר  שלמה והיה להחשיך , התחיל  והירח הירח

חסד , איתו  שיעשה מי  היה ולא קהלת'

החשיב  ולא הימין  את דחה הוא כי 

אותו .

‰B‡ÎÏÂ בכך החיסרון  מה מובן  לא ¿ƒ¿»
נחשב, לא החסד , היינו  ≈¬‰Èשהכסף,

‡nÎÂ ,˙Ó‡a ‡e‰ Ôk≈∆¡∆¿«¿…»
eˆÈ˜e) ˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿¿ƒ

‡Èza24˙ÏÚÓÎc ÔÈÚ‰ ( ««¿»»ƒ¿»ƒ¿«¬«
‰f‰ הגבורה ‰ÛÒkמידת ÏÚ «»»««∆∆

החסד ? מידת

,'˜„ˆ ÁÓv'‰ ‡Óe¿»≈«∆«∆∆
ÌÈeÈa‰ ÏÈLaL הטוב של  ∆ƒ¿ƒ«≈ƒ

ÌÈ„ÒÁa,מהרע  CBˆ LÈ≈∆«¬»ƒ
ÌÈÏBÎÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈∆¿ƒ
,ÔÎÏÂ .ÈÚ„k ˙BÈ‰Ï ˙Beb‰«¿ƒ¿ƒ¿»≈¿»≈

‰zÚ ‰p‰ הגלות ÔÓÊaבזמן  ƒ≈«»ƒ¿«
ÌiÂl‰ ÌÈÎÈˆ ,ÌÈeÈa‰«≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ

גבורות  ÌÈÏÙËשעניינם ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈ƒ
ÌÈ‰kÏ25. חסד Â„Â˜‡שעניינם «…¬ƒ¿«¿»
„È˙ÚÏ,המשיח ÈÁ‡Ïבימות ∆»ƒ¿«¬≈

L‡k ,ÌÈeÈa‰ Ïk Ób כבר ¿«»«≈ƒ«¬∆
כי  רע, של  מציאות תהיה »¿ÌÈe˜Èלא

‰‡Óeh‰ Áe ˙‡" „eÚi‰«ƒ∆««¿»
"ı‡‰ ÔÓ ÈÚ‡26, «¬ƒƒ»»∆

‰Le„˜a ‰È‰z ‰„BÚ‰Â¿»¬»ƒ¿∆«¿»
‰Beb˙בלבד , eÈ‰È ÈÊ‡¬«ƒ¿«¿

.ÌÈ„ÒÁ‰Ó ÈÓ‚Ï ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿≈≈«¬»ƒ
ÔÈÚe (‚ÏÚ ˙Beb‰ ˙ÏÚÓ ¿ƒ¿««¬««¿«

ÁÓv'‰ ‡Ó  ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒ¿»≈«∆«
CcŒÏÚ e‰fL ,ÌL '˜„∆̂∆»∆∆«∆∆
'LÙ ˙eÈÒÓ'‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿ƒ∆∆
‰Bz‰ ˜ÒÚ ÏÚ (‰‡ÏÚ‰)«¬»»«≈∆«»
È„ÈŒÏÚL ,(‰ÎLÓ‰) ˙BˆÓeƒ¿«¿»»∆«¿≈
„eÁÈ ‰NÚ ˙BˆÓe ‰Bz»ƒ¿«¬∆ƒ

של  פנימית והמשכה Â"‰חיבור 
הוי ', שם של  האחרונות האותיות

אנפין ') ('זעיר  העליונות המידות

LÙŒ˙eÈÒÓוהמלכות, È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ∆∆

‰"È „eÁÈ ‰NÚ27, יותר הנעלות הוי ' שם של  הראשונות האותיות «¬∆ƒ
BÈÚL זה 'יחוד ' 'ÈzÚ˜'של  ˙elb˙‰ ‡e‰' יומין 'עתיק בחינת ∆ƒ¿»ƒ¿««ƒ

הספירות, מעשר  שלמעלה ה'כתר ' ÌÚËשבבחינת ÔÈ‡ ÔÎlL המובן ∆»≈≈««
בשכל  ÌÚומושג  eLw‰ ÔÈÚ e‰fL ÔÂÈk ,LÙŒ˙eÈÒÓ ÏÚ«¿ƒ∆∆≈»∆∆ƒ¿»«»ƒ

‰ÏÚÓlL '˜ÈzÚ' ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ∆¿«¿»
,Ì„‡‰ LÙe) ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿∆∆»»»
LÙp‰ ÌˆÚ ˙ÈÁa ‰Ê È‰¬≈∆¿ƒ«∆∆«∆∆
ÌÈiÓÈt ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL28 ∆¿«¿»ƒ…¿ƒƒƒ

ויכולת  ערכו  לפי  בגוף המלובשים

שלו  Ó‰הקליטה Ìb e‰ÊÂ .(¿∆««
Œ˙Èa'‰ L‡kL eÈˆnM∆»ƒ∆«¬∆«≈
ÏÚ ‡„˜Bz‡Ï ‰ÎÊ ‡Ï 'ÛÒBÈ≈…»»¿ƒ¿»«

,‡a dÈÓL ˙Le„˜ על להישרף ¿«¿≈«»
את  למסור  היינו  הגדול , השם קדושת

השם, קידוש על  ‡Ûנפשו  ‰p‰ƒ≈«
‰Bz ˙BÈ Ìi˜ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ≈≈»
ÔÈÚÏ LÁ ‰Ê È‰ ,˙BˆÓeƒ¿¬≈∆∆¿»¿ƒ¿»

LBÚ ÏL29. לגביו הזכות והעדר  ∆∆
‰f‰ ÔBLÏ ˜eic Ìb e‰ÊÂ30 ¿∆«ƒ¿«…«

‡B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc ‡Ùeb"»¿»»ƒ≈¿»
˜ÈÏÒÂ dÈÏ ÔÈLhÓ ‡˙ÓLc¿ƒ¿»»¿«¿ƒ≈¿»ƒ

,‡B‰ dÈa נדלק] עולה שלא גוף ≈¿»
אותו  מבטשים הנשמה, אור  בו  ומאיר ]

האור , בו  Èc˜‡,ועולה ˜ÈÏÒ»ƒ»¿»
כלומר  "סליק", ואומר  מדייק הזוהר 

LiLעולה, ˜ÈtÒÓ ‡lL ,eÈ‰«¿∆…«¿ƒ∆≈
CÈˆ B‡‰ ‡l‡ ,B‡ Ba∆»»»ƒ
C„a ,"dÈa ˜ÈÏÒ" ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ≈¿∆∆

‰‡ÏÚ‰.המשכה בדרך  רק ולא «¬»»
e˙kM ‰Ó ÌÚ ‰Ê M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«∆»

e˙LÙa31ÌÈ˜Ï‡‰ EÏŒÔzÈÂ ¿»»»≈¿ƒ∆¿»¡…ƒ
,‡˜Èc ÌÈ˜Ï‡ ÌL ,'B‚ הכתוב ≈¡…ƒ»¿»

משם  תבוא שהברכה ואומר  מדייק

הגבורה, מידת «≈ÔÂÈkאלוקים,
˙Beb‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈«¿
kÊpk ,B‡ ˙ÙÒBz CLÓƒ¿»∆∆«ƒ¿»

ÏÈÚÏ זו בהתוועדות שנאמרו  בשיחות ¿≈
‰Îe‡a32. «¬»
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הפסוק א . ועשועל  "יעקב  רש "י: מפרש  יצחק ", תולדות  מפרש "ואלה  ֿ כך  ואחר  בפרשה ". האמורים 
"יצחק  זה  לפני נאמר  כבר  שהרי מיותר , זה  הרי שלכאורה  - יצחק " את  הוליד  "אברהם  שכתוב  מה  רש "י 
שהיו  לפי יצחק , את  הוליד  אברהם  לומר  הוזקק  אברהם , בן יצחק  הכתוב  שכתב  ֿ ידי "על  - אברהם " בן
הימנו, נתעברה  ולא  אברהם  עם  שהתה  שנים  כמה  שהרי שרה , נתעברה  מאבימלך  אומרים  הדור  ליצני

יצחק ". את  הוליד  אברהם  הכל  והעידו לאברהם , דומה  יצחק  של  פניו קלסתר  צר  הקב "ה , עשה  מה 

רש "י  בדברי על הביאור  (מיד  תולדותיו נתפרשו ולא  יצחק ", תולדות  "ואלה  בפסוק  שנאמר  כיון :
שאין  דאף  בפרשה ", האמורים  ועשו ל "יעקב  היא  יצחק " ב "תולדות  שהכוונה  רש "י, אומר  לכן - אתר )

זו. בפרשה  זה  הרי זה , בפסוק  בסמיכות , זה 

למטה ", "האמורים  ולא  בפרשה ", "האמורים  רש "י לשון יומתק  ֿ זה  "האמורים [ועלֿפי כי הרמב "ן, כלשון
רק  ועשו שיעקב  שלמרות  מדייק , רש "י ואילו הבא ; בפסוק  או זה  בפסוק  גם  להתפרש  יכול  למטה "

ועשו]. ליעקב  היא  יצחק " ב "תולדות  הפסוק  כוונת  ֿ מקום , מכל  בפרשה ", "אמורים 

התולדות  הם  מי תיכף  מפרש  ואינו אחר , בענין הפסוק  הפסיק  למה  השאלה : נשאלת  ֿ זה  ֿ פי על  אבל 
יצחק ". את  הוליד  אברהם  לומר  הוזקק  אברהם , בן יצחק  הכתוב  שכתב  ֿ ידי "על  רש "י: מבאר  ולכן -

כפשוטו  לתולדות  היא  יצחק " תולדות  ב "אלה  שהכוונה  לפרש  רש "י של  הכרחו מהו להבין: צריך  אך 
המעשים  הם  יצחק " ש "תולדות  לפרש  יכול  הרי - אחר ) בענין התורה  הפסיקה  למה  לתרץ  צריך  (ובמילא 

יצחק  של  פסוק והמאורעות  על  בעצמו שמפרש  כפי , הירושלמי כפירוש  יוסף ", יעקב  תולדות  "אלה 

הפסוק  ועוד ?על  בהבראם ", והארץ  השמים  תולדות  "אלה 

ֿ זה ב . שלפני בשבתות  המדובר  בהקדם  בתיבה ויובן הסדרה  התחלת  מצד  רק  אינו הפרשה  שם  אשר  ,
לכן  זו, בתיבה  מרומז הסדרה  שתוכן זה  מצד  ואדרבה : הסדרה . כל  של  התוכן מרומז זה  בשם  אלא  זו,

הפרשה . וראש  תחלת  היא  זו שתיבה  נקבע 

מפרשתנו  - לזה  מוכחת  :וראיה 

"אלה  היא  נח  פרשת  התחלת  גם  שהרי ההתחלה , מצד  (רק ) "תולדות " בשם  נקראת  שהסדרה  לומר  אין
"תולדות ". ולא  "נח ", נקראת  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  נח ", תולדות 

איפכא - שהרי שלנו, מהסדרה  אותה  להבדיל  בכדי תולדות  בשם  נקראת  לא  נח  שפרשת  לומר , ואין
בשם  להיקרא  צריכה  היתה  "תולדות ", בתיבת  שהתחלתה  הראשונה  הסדרה  שהיא  נח  פרשת  מסתברא :

השני' בסדרה  להיות  צריך  היה  לחברתה ) אחת  סדרה  בין להבדיל  (בכדי השינוי ואילו שהיתה "תולדות ", ,
"יצחק ". בשם  להיקרא  צריכה 

סדרה  היתה  ֿ כן, ואם  שרה ", "חיי כמו תיבות , שתי בני ששמותיהן סדרות  כמה  ישנם  מזה : יתירה 
יצחק " "תולדות  וחברתה  נח ", "תולדות  להיקרא  יכולה  -אחת 

"תולדות ", בשם  (לא  נח  פרשת  נקראת  ולכן הסדרה . כל  תוכן עם  קשור  הסדרה  ששם  לומר , ובהכרח 
שתוכן  לפי "נח ", בשם  אלא ) בראשית , בפרשת  נאמר  שכבר  - נח  של  (בנים ) התולדות  אינו שתוכנה  כיון

"ינחמנו" כשמו: - שענינו "נח ", הוא : דרוחא הסדרה  נייחא  נחת , ,.
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שליט "א )* אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגה - סוסכ "ד  עד  מכאן
במהדורא  ואילך . 354 ע' ח "ה ללקו"ש בהוספות ונדפס (באידית),

המו"ל . ע"י  מ "מ  ציוני  איזה עוד  ניתוספו זו
פרשתנו.1) ריש
ואילך .2) 112 ע' ח "ה לקו"ש גם וראה כאן. רש"י  מפרשי 
הספורנו.3) כפי '
ב.4) לז, וישב
ה"א.5) פ"א ברכות
ד .6) ב, בראשית

התוועדויות 7) - מנחם (תורת בתחלתה ֿ לך  לך  ש"פ שיחת
.(264 ע' (שם ס"ב שרה חיי  וש"פ (213 ע' חמ "א

הערה 8) 25 ע' ח "ז .10 הערה 58 ע' ח "ה לקו"ש גם ראה
ועוד . .2 הערה 176 ע' ח "ל  .126 ע' חכ "ה .40

קרוב 9) החזקה) (שביד  שלו תפלות בסדר להרמב"ם הוא וכן
לסופו.
ובפרש"י .10) כט  ה, בראשית
א.11) ס, זח "א וראה נח . ר"פ תו"א
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נח :- שבפרשת  הסיפורים  כל  עניני ֿ ידי על  נעשה  דרוחא " הארץ וה "נייחא  את  לטהר  המבול  ;מי
הניחוח ""וירח  ריח  כו';את  נח  עם  ברית  אבינו ; אברהם  "וימת לידת  שבסדרה : האחרון לפסוק  עד  ,

בעולם  מקום  של  אף  חרון שנסתיים  בחרן", -תרח 

"תולדות ". בשם  נקראת  ולכן (כדלהלן), יצחק  תולדות  הוא  תוכנה  - פרשתנו ואילו

הם  יצחק  שתולדות  (ולא  בפרשה " האמורים  ועשו יעקב  - יצחק  תולדות  "אלה  רש "י: מפרש  ולכן
כפשוטו. "תולדות " הוא  הסדרה  שתוכן לפי - יצחק ) של  המאורעות 

של .ג מפשוטו גם  לפירושו הכרח  לרש "י שיש  לומר , צריך  מקרא , של  פשוטו מפרש  שרש "י כיון
מקרא :

וידוע  בוא "ו . - גו')" (תולדות  "ואלה  היא : הפרשה  הראשונים התחלת  על  מוסיף  ובמילא ש "ואלה " .
מדבר  זה  שפסוק  לומר  אפשר  שייכים אי אינם  יצחק  מעשי שהרי יצחק , של  ומאורעותיו מעשיו אודות 

גו'" ישמעאל  תולדות  "ואלה  הוא  הקודמת  הפרשה  סיום  ֿ זה : שלפני אינם לכתובים  ויצחק  וישמעאל  ,
"לבני  ואילו לו, אשר  כל  את  אברהם  נתן שליצחק  גופא , הקודמת  בפרשה  שנחלקו (וכפי לזה  זה  שייכים 

מתנות  אברהם  נתן וגו' יצחק "הפלגשים  מעל  יעקב וישלחם  הם  יצחק  שתולדות  רש "י מפרש  ולכן ;(
ישמעאל  תולדות  כמו רשע  היה  שעשו כיון הקודמת , לפרשה  ההמשך  וזהו ֿ פי ועשו, ֿ על  (ואף 

תשובה  עשה  עצמו ישמעאל ).שישמעאל  תולדות  נוגע  כאן הרי ,

תולדות  פרשת  התחלת  ואילו וא "ו), (ללא  "אלה " היא  נח  פרשת  שהתחלת  החילוק  מובן ֿ זה  ֿ פי ועל 
פסל  "אלה  ואדרבה : בראשית , לפרשת  בהמשך  באה  לא  נח  פרשת  כי, - (בוא "ו) "ואלה " את היא 

המבול  דור  - שלכן הראשונים " הטהרה , קודם  שהיה  כפי העולם  אודות  מדובר  בראשית  בפרשת  ;
בארץ " האדם  את  עשה  כי ה ' גו'""וינחם  אוסיף  "לא  - מזה  ההיפך  הוא  נח  פרשת  תוכן ואילו ,,

חדש " כנ"ל ."עולם  שרה , חיי פרשת  לסיום  בהמשך  באה  תולדות  פרשת  ֿ כן ֿ שאין מה  דרוחא . נייחא  ,

נוספת :ד . קושיא  לתרץ  יש  ֿ זה  ֿ פי על 

טענתם  לשלול  בשביל  יצחק " את  הוליד  "אברהם  (כאן) לומר  מפני הצורך  רק  הוא  הדור , ליצני של 
כו'". לומר  הוזקק  אברהם  בן יצחק  הכתוב  שכתב  ֿ ידי "על  רש "י: וכדפירש  אברהם ", בן "יצחק  שנאמר 
מהפרשיות  זאת  יודעים  כבר  שהרי לכאורה , כאן, מיותרות  אברהם " "בן התיבות  גם  אדרבא , מובן: ואינו
יצחק  תולדות  אודות  מיד  לספר  אלא  יצחק , את  הוליד  שאברהם  להבהיר  צורך  גם  אין ובמילא  הקודמות ,

"ויהי  -"'גו שנה  ארבעים  בן ?יצחק 

יובן: הנ"ל  ֿ פי ועל 

ישמעאל ", תולדות  ל "ואלה  בהמשך  בא  יצחק " תולדות  ש "ואלה  בן כיון  "ישמעאל  נאמר  ובישמעאל 
אברהם "
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שם.12) תו"א א. קיג , זבחים ראה
כא.13) ח , נח 
(14- מנחם (תורת 120 הערה וירא ש"פ שיחת ראה

.(256 ע' חמ "א התוועדויות
הי '15) לא המבול ) שע"י  הטהרה אחרי  (גם אברהם עד  כי 

(ב"ר  באפילה מתנהג  העולם שהרי  דרוחא, נייחא אמיתית עדיין
סה"ש  וראה א). ט , (ע"ז תוהו אלפים שני  הם ועדיין ג ). פ"ב,
וואך , קאלאמוטנע א איז עס מבול , דער איז נח  "פ' :30 ע' ַַַָתש"ב
געווארן  געבארן איז עס וואך , סוף פריילעכער א איז עס ַָָָָאבער

אבינו". אברהם
א.16) קמז, זח "א וראה נח . ס"פ רש"י 
וש"נ.17) ג . פי "ב, ב"ר
יב.18) כה,

(1948 ובהערה  ס "ה שרה חיי  ש"פ  שיחת -ראה מנחם (תורת
.(268 ע' חמ "א התוועדויות

ו.20) שם,
פרשתנו21) באוה"ת (הובא ג  פ"ל , ובאוה"ת שמו"ר ב). קלו,

ה  ועשו יעקב תולדות ואלה על  פרש"י  יובן "ומזה אמורים (שם):
בפרשה".

(22- מנחם (תורת ואילך  סט "ז ֿ לך  לך  ש"פ שיחת ראה
שם. ובהנסמן ואילך ), 226 ע' חמ "א התוועדויות

שם.23) שמו"ר ג . פ"ל , ב"ר
ו.24) ו, בראשית
ח .25) פ"ל , ב"ר
כ .26) כה,
כאן.27) רש"י  מפרשי  שהקשו וכמו
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שהיה - כפי גו'", ישמעאל  תולדות  "ואלה  כשלומדים  אברהם ": "בן לומר  בהכרח  לישמעאל  ובנוגע 
שנים  - כזו כזו?!בהתפשטות  התפשטות  לישמעאל  באה  מנין גדולה : תמי' מתעוררת  - וכו' נשיאים  עשר 

ש "לישמעאל  בגלל  אלא  ֿ ושלום , חס  משלו זה  אין אברהם ": בן "ישמעאל  באומרו הפסוק  מבהיר  זה  וענין
גו'" יוליד  נשיאים  עשר  שנים  (ולכן) גו' של שמעתיך  חסדו מדת  מצד  מאברהם ; זאת  שמקבל  והיינו, ,

לפניך " "יחיה  מזו: ויתירה  יחיה ", ישמעאל  "לו ו)אמר  לישמעאל , גם  מקום  (נתן חסד אברהם  -
אותם  וזן כו' הקב "ה  ברא  דורות  שכ "ו כך , כדי (עד  ֿ גבול  בלי שהוא  "גדולה "), (הנקראת  שלמעלה 

בחסידות בחסדו  וכמבואר  ,( גדולה בחינת  בדוגמת  היה  המילה ) (קודם  דאברהם  -שהחסד 

ישמעאל , את  לאברהם  לייחס  אפשר  אי שהרי - אברהם " "בן לומר  הפסוק  הוצרך  יצחק  לגבי גם  לכן,
יצחק . את  ולא 

לשלול  (א ) בכדי: יצחק ", את  הוליד  "אברהם  ומבאר  הכתוב  מוסיף  אברהם ", בן "יצחק  שנאמר  וכיון
ויצחק ) (ישמעאל  שניהם  את  מייחסת  שהתורה  שלמרות  להורות , (ב ) רש "י. כדפירש  הדור , ליצני טענת 
אלא  אברהם , בן רק  לא  הוא  יצחק  לגמרי: אחר  באופן הוא  לאברהם  יצחק  של  היחס  הנה  לאברהם ,

יצחק " את  הוליד  שכתוב "אברהם  וכמו אברהם , של  ענינו כל  התבטא  ובזה  "מונח ", אברהם  היה  בזה  ;

זרע ". לך  יקרא  (דוקא ) ביצחק  "כי

ישמעאל ויש ה . את  שייחס  ֿ ידי על  לאברהם , יצחק  את  לייחס  מוכרח  שהפסוק  בכך  יותר  עמוק  ענין
לאברהם :

בגמילות ידוע  עבודתו היתה  ולכן החסד , למדת  מרכבה  היה  שאברהם  ליצחק , אברהם  בין החילוק 
להסיר  - בארות  חפירת  עבודתו היתה  ולכן הגבורה , למדת  מרכבה  היה  ויצחק  אורחים . והכנסת  חסדים 

למעלה . מלמטה  הנובעים  חיים ' ה 'מים  את  ולגלות  המכסים , והאבנים  הרפש  את 

יצא ולכן  - אברהם  דיצחק : הגבורה  מקו או דאברהם , החסד  מקו החיצונים  ביניקת  חילוק  גם  יש 
ישמעאל  עשו ממנו ממנו יצא  - ויצחק  דקליפה . חסד  ,. דקליפה גבורה  ,

לאברהם  יותר  גדולה  שייכות  בישמעאל  נראית  שבגילוי  נמצא , ֿ זה  ֿ פי  שהרי ועל  - ביצחק  מאשר 
בקליפה  שהוא  אלא  - אברהם  (כמו החסד  בקו הוא  "יצא ישמעאל  בדרך  הוא  מאברהם  המשכתו ואופן ,

היפ ממנו" הגבורה , בקו הוא  יצחק  ואילו שהוא ), ביצחק  גם  לומר  התורה  הוכרחה  ולכן - החסד  מקו ך 
אברהם . של  זרעו עיקר  הוא  יצחק  - שאדרבה  היינו יצחק ", את  הוליד  "אברהם  ולהוסיף  אברהם ", "בן

לאברהם ",ו. דומה  יצחק  של  פניו קלסתר  צר  הקב "ה , עשה  "מה  רש "י שכתב  מה  גם  יובן ֿ זה  ֿ פי על 
לאביו  הבן דומה  טבע  ֿ פי על  הרי ולכאורה , מהקב "ה . מיוחדת  עשיה  בזה  שהיתה  מוכח  (אלא שמזה 

בנס  צורך  היה  כאן למה  ֿ כן, ואם  בדומה ). אינו שמצדם  סיבות  יש  ֿ כן ?ֿ אם 

הוא  - ומנשמתו מגופו האב  מן נלקח  שהבן מפני הוא  לאביו, הבן של  הדמיון יובן: הנ"ל  ֿ פי ועל 
הנפש  ובתכונות  בגופו לו היתה דומה  אברהם  שנשמת  הפכיים , היו הנפש  תכונות  שמצד  כיון אך  .

(כידוע  בשכלם  גם  חלוקים  היו ולכן הגבורה , ממדת  יצחק  ונשמת  החסד , ֿ שמאי ממדת  בית  בענין
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כ .28) יז, ֿ לך  לך 
יח .29) שם,
א.30) קיח , פסחים
ד .31) קיט , א. יב, תו"א וראה ב. צג , וירא אוה"ת 
כאן).32) (ובאוה"ת עה"פ יקר כלי  גם ראה ספורנו.
יב.33) כא, וירא
ע'34) ח "כ  בלקו"ש גם לאח "ז נדפס - סוסכ "ב עד  מכאן

ואילך . 100
פרשתנו.35) ריש ותו"ח  תו"א
א.36) ה, ואתחנן לקו"ת ראה
ה.37) פל "ו, ויק"ר א. נו, פסחים
(ד,38) פרשתנו  בתו "ח המבואר לפי  שחסד ובפרט ואילך ) ב

ממש  אחיזה צד  לו ו"יש האומות, שאר כחסד  אינו דישמעאל 
דאברהם. המוחין" בפנימיות

ד .39) ט , שה"ש שם. לקו"ת
שם.40) הרמב"ם ובפירוש מ "ט  פ"ב עדיות ראה
הקב"ה41) "ציווה פל "ז: בראשית אל באגדת כו' למלאך 

אלא לאמו דומה אותו לולא תצור למה ביאור צריך  וג "ז - לאביו".
לאביו.הציווי  ולא לאמו דומה הי '

(42" שם: הרמב"ם בפירוש לו ראה קרוב שכשהוא
כו'". במזגו

רמה,43) זח "ג  וראה ג . מח , שה"ש לקו"ת סי "ג . אגה"ק תניא
א.
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ֿ הלל  ובית  לחומרא  נוטים  היו ֿ שמאי  שבית  בשכלם , חלוקים  היו בנשמותיהם  החילוק  שמצד  ֿ הלל , ובית 
פניהם  בקלסתר  ובפרט  - הפכי ובאופן - חלוקים  להיות  צריכים  היו טבע  ֿ פי על  הרי מראה לקולא ), כי ,

שכתוב  וכמו השכל , אופן לפי הוא  פניו"הפנים  תאיר  אדם  קלסתר "חכמת  ש "צר  בכך  צורך  היה  ולכן .
לאברהם ". דומה  יצחק  של  פניו

והעידו ז. לאברהם  דומה  יצחק  של  פניו קלסתר  ש "צר  התורה  מספרת  מדוע  גם  יובן הנ"ל  ֿ פי על 
בפרשיות  ולא  אברהם ", בן "יצחק  נזכר  רק  שבה  תולדות , בפרשת  יצחק " את  הוליד  אברהם  הכל 

יצחק  לידת  אודות  כשמסופר  מיד הקודמות , הדור  ליצני טענת  שלילת  להזכיר  צריכים  היו דלכאורה , -
יצחק ? בלידת 

- הגבורה  ממדת  והן החסד  ממדת  הן היא  הקליפות  שיניקת  ֿ פי  ֿ על  אף  חסידות : ֿ פי על  בזה  והענין
(צמצום  מהגבורה  הוא  יניקתם  תוקף  ֿ מקום , מכל  - עשו ממנו יצא  ויצחק  ישמעאל  ממנו יצא  אברהם 

דוקא  ישמעאל והעלם ) מקליפת  עשו קליפת  גרועה  ולכן . התורה את  קבלו לא  ששניהם  ֿ פי ֿ על  דאף  ,,
מעשו. הם  הצרות  עיקר  הרי

עבודתו  ועיקר  צדקנית ), היתה  שרבקה  (למרות  עשו הוא  יצחק  שתולדות  שרואים  בשעה  פשוט : ֿ פי על 
אינו  שיצחק  הדור , ליצני טענת  תוקף  בא  אז הנה  - אברהם ) עבודת  מעיקר  (היפך  בארות  חפירת  היא 

לאברהם . שייך 

"תולדות  בענין הדור  ליצני טענת  התורה  שוללת  שלכן יתורץ , ֿ זה  ֿ פי (וגם ועל  ועשו" יעקב  - יצחק 
הוא  שרה " נתעברה  "מאבימלך  הדור  ליצני טענת  שתוקף  כיון בארות ), חפירת  מאורעות , - "תולדות "

בארות ). (וחפירת  עשו - יצחק  שתולדות  זה  מצד  והצמצום , הגבורה  מדת  מצד 

הגבורה ,ח . בקו הוא  שיצחק  ֿ על ֿפי אף  - יצחק " את  הוליד  ש "אברהם  לאברהם , יצחק  של  היחוס 
החס  קו שההשפעה היפך  רוצה  החסד  מדת  מחסד : - היא  הגבורה  ומקור  שסיבת  לפי זה  הרי - (אברהם ) ד 

דוקא  השפע ) (צמצום  הגבורות  ֿ ידי על  להיעשות  שיכולה  פעולה  - להתקבל  ֿ ידי תוכל  על  מזה : ויתירה  .
בהשפעה  ותוספת  ריבוי נעשה  דוקא  גשמים "גבורות  "גבורות  בפירוש  וכידוע  . הוליד "אברהם  וזהו .

דאברהם . חסדים  מבחינת  נמשכות  דיצחק  שהגבורות  יצחק ", את 

בכללם , (וגבורה  בכלל  מדות  שייך  לא  חסד , שללא  לכך , נוסף  לא [וזהו הגבורה  כוונת  אם  אפילו
הוא  המדות  ענין  שהרי הגילוי), בשביל  מדת היתה  מצד  הוא  לזולת  השייכות  ענין וכללות  לזולתו, גילוי

בזוהר  שכתוב  במה  הביאור  וזהו יומין"].החסד . כולהו עם  דאזיל  "יומא  שהיא  החסד , מדת  על 

לעיל  המדובר  תוכן גם  התנועה וזהו ֿ כך  ואחר  מקרבת ", ד "ימין התנועה  להיות  צריכה  שתחילה  ,
הגמרא  שלשון ֿ פי ֿ על  אף  - דוחה " מדובר ד "שמאל  בגמרא  כי - מקרבת " וימין דוחה  "שמאל  הוא 

הסיבה  אבל  דוחה ", ב "שמאל  היא  ההתחלה  - ובפועל  המקבל  הזולת  אצל  בפועל ; בעשיה  הסדר  אודות 
היא  ההתחלה  ונותן, המשפיע  מדות  שבסדר  ונמצא , מקרבת ". ה "ימין - הוא  דוחה " ל "שמאל  והמקור 

מקרבת ". ב "ימין
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(44" א): פז, (ב"מ  הגמרא לשון יומתק קלסתר ובזה
יצחק פני  קלסתר הי ' לזה קודם כי  כו'", מקלסתר פנים

הנ"ל , בראשית ולאגדת - אברהם. של  שעלי 'פניו לשרה, דומה
גבורות. עיני '", צרה "האשה שם) (ב"מ  אמרז"ל 

א.45) ח , קהלת
פפ"ב,46) ו. פמ "ז, (ב"ר המרכבה הן שהן בהאבות ובפרט 

נשמתם. אופן לפי  הי ' פניהם) (מראה שגופם בודאי  הרי  ו),
או 47) יצירתו בעת פניו קלסתר צר בפועל , גם אשר ובפרט ,

שם). מהרש"א חדא"ג  (ראה הגמלו ביום
שמקו 48) צה), ע' עת"ר (סה"מ  עת"ר יעקב וישב ד "ה ראה

נוגה. קליפת רק משתלשל  הימין
ט .49) לב, האזינו ספרי  וראה ב. צג , וירא אוה"ת
ב.50) לג , ברכה ספרי  ב. כ , יתרו מכילתא

ב.51) יב, ביאוה"ז ג . יג , ואתחנן לקו"ת
(52- בסופו. התקיעות שער דא"ח ) (עם סידור שם. ביאוה"ז

שם). (סידור דוקא יצחק המשיך  הברכות כל  ומקור עיקר ולכן
ובכ "מ .53) שם. לקו"ת תענית. מס' ריש המשנה לשון
האזינו 54) ד "ה לקו"ת וראה ב. קצא, ֿ ב. א קג , זח "ג  ראה

הל ' - פ"ו. (השלישי )  כה שער בע"ח  מצאתיו כו'
יתרו, פ' רשב"י  מאמרי  שער פ"א. חה"ס שער פע"ח  ב'. דרוש
עיי "ש). שם. בלקו"ת למ "ש להעיר יש שם (וממ "ש ואמור תרומה

ועוד .
התוועדויות 55) - מנחם (תורת בתחלתה שובה שבת שיחת

.(30 ס"ע חמ "א
ב.56) קז, סנהדרין א. מז, סוטה
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הגילוי,ט . בשביל  הוא  - גבורות  - יצחק  של  ענינו שכללות  ועשו",כשם  יעקב  - יצחק  ב "תולדות  גם  כך 
ד  (גבורות  האור שמצד  תוספות  - היא  בזה  הכוונה  כנ"ל ), מישמעאל , (שגרוע  עשו ממנו יצא  )יצחק 

הבירורים . ֿ ידי על  שנעשה  כנ"ל ), גשמים , (גבורות 

שקאי  יצחק , שתולדות  - הראשונים " על  מוסיף  "ואלה  יצחק ", תולדות  "ואלה  שכתוב  מה  גם  וזהו
וא "ו  ללא  חסר , תולדות  נאמר  (שלכן עשו על  אור .גם  תוספת  שפועל  הראשונים , על  מוסיף  ,(

הניצוצות  בבירור  עוסקת  הפרשה  שכללות  כיון "תולדות ", נקראת  הפרשה  שכללות  גם  מובן ֿ זה  ֿ פי על 
שדוקא  עשו), (דרכי במרמה  ולילך  עשו בגדי ללבוש  יעקב  הוצרך  שלכן מעשו, לברר  צריכים  שהיו

האלקים " לך  "ויתן - לקבלם ) יכול  היה  לא  עצמו (שמצד  הברכות  את  יעקב  קיבל  ֿ ידיֿזה  תוספת על  ,
דוקא  אלקים  דשם  הגבורות  ֿ ידי על  שנמשך  .האור 

על יו"ד . שקאי בנים , - "תולדות " (א ) יצחק ": ב "תולדות  הפירושים  ב ' קישור  גם  יובן הנ"ל  ֿ פי על 
יצחק , של  ומאורעותיו עניניו (ב ) רש "י. כדפירש  ועשו, יעקב 

מה - ובדוגמת  טפל . בדרך  והשני העיקר , הוא  אחד  שפירוש  אלא  אמת , הם  הפירושים  ב ' והרי
מאורעות ,שכתוב  - הוא  שם  הפשוט  שהפירוש  ֿ פי ֿ על  שאף  בהבראם ", והארץ  השמים  תולדות  "אלה 

המדרש  שם  מפרש  ֿ מקום , רק מכל  בה  שיש  תיבה  הכתוב  נקט  שלא  מזה  כי בנים , מלשון "תולדות "
הוא  כן הנה  לבנים , גם  שהכוונה  מוכרח  בנים , הפירוש  גם  שכולל  "תולדות " אלא  אחד , פירוש 

ומאורעות  למעשים  גם  שכוונתו מוכח , בנים , ולא  "תולדות ", נקט  שהפסוק  מזה  ֿ דידן: -בנידון

ענין ֿ ידי על  שבא  אור  וריבוי התוספת  - הוא  יצחק  של  ענינו שכתוב כי וכמו "וארבה הבירורים .
יצחק  של  שענינו יצחק ", את  לו ואתן זרעו ריבוי את  ֿ ידי על  שבא  האור  ריבוי - זרעו" את  "וארבה  הוא 

ריבוי  נמשך  עשו, את  מברר  שיעקב  ֿ זה  ֿ ידי על  דוקא  אשר  עשו, גם  אלא  יעקב , רק  לא  כפשוטו, זרעו
האור .

ֿ פי  על  בנים ), מלשון "תולדות " עם  יצחק  של  לעניניו ביחס  יצחק " ד "תולדות  (השייכות  ביותר  ויומתק 
בחסידות  כחץ "המבואר  "יורה  להיות  צריך  הולדה , שתהיה  בכדי כי גבורות , עם  קשור  ההולדה  שענין ,

ז"ל  רבותינו המשכת (וכמאמר  כללות  וגם  החמימות , והרי מוליד ), אינו כחץ  יורה  שאינו זרע  הטיפה כל 
וצמצומים . גבורות  של  ענין הוא  תחתונים , לאברים  מהמוח  הנמשכת 

בעבודתינו:יא . מזה  וההוראה 

עצמם  את  "להשפיל " מהם  תובעים  כאשר  נעלים . הכי בענינים  רק  לעסוק  שרוצים  כאלו ישנם 
וכו'. לי מה  הם : טוענים  "פחותים ", בענינים  ולהתלבש 

שלא  ולמרות  דוקא . וצמצומים  הגבורות  ֿ ידי על  באים  אור  וריבוי תוספת  שאדרבה : לידע , צריך  אך 
ובשעה  בפרשה ", "אמורים  הם  ה "תולדות ", שישנם  לדעת , צריך  - ה "תולדות " את  ֿ אתר  על  רואים  תמיד 

וגו'" האלקים  לך  ה "ויתן את  בגילוי גם  ֿ סוף  ֿ כל  סוף  מקבלים  העבודה , את  הברכות שעושים  וכל 
בפרשה . הנאמרים 

***

היה יב . רש "י (שהרי ותשובה  שאלה  בדרך  הוא  כו'", פניו קלסתר  צר  הקב "ה , עשה  "מה  רש "י לשון
הקב "ה " עשה  "מה  מקשה  רש "י הקב "ה "): עשה  "מה  התיבות  ללא  כו'", פניו קלסתר  "צר  מיד  לומר  יכול 
דבר  מתרץ  ורש "י הדור ; ליצני של  טענתם  את  לשלול  בכדי הקב "ה  שעשה  העצה  היתה  מה  (בתמיה ),

כו'". פניו קלסתר  "צר  - חידוש 
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(5721 שבהערה .שמו"ר
כח .58) כז, פרשתנו
פדה 59) ד "ה שם. סידור פרשתנו. סוף תו"א בכ "ז ראה

795 ע' ח "ג  לקו"ש ואילך ). 185 ע' תש"ג  (סה"מ  תש"ג בשלום
ואילך .

ז.60) פי "ב, ב"ר
שם.61) סידור וראה ג . כד , יהושע
שם.62) סידור
גם63) וראה א. ערב, א.זח "ג  טו, חגיגה



יד     

גם  קושי, "קושיא ", של  ענין היא  - יצחק  את  הוליד  שאברהם  בגילוי ניכר  שיהיה  הפעולה  כלומר :
כו'). פניו קלסתר  צר  - מיוחד  בחידוש  צורך  היה  זה  (ובשביל  כביכול  למעלה 

רז"ל  לשון היינו,ובדוגמת  ים ֿסוף ", כקריעת  "קשה  ענינים : כמה  קשה על  זה  הרי הקב "ה  לגבי שגם 
כביכול .

לאברהם יג. דומה  יהיה  יצחק  של  פניו  שקלסתר  כביכול  הקושי  שבכמה ביאור  ב "קשה " כן (וכמו
גופא : ֿ סוף  ים  דקריעת  מהדוגמא  יובן ענינים ),

ה "קשה ". עיקר  מתבטא  בזה  לא  - נד  כמו נצב  שהים  העובדה  בתניא עצם  המבואר  לפי ,ובפרט 
הלשון  זה  על  לומר  שייך  לא  בודאי ֿ כן ואם  וארץ , שמים  מבריאת  פחות  הוא  ֿ סוף  ים  שבקריעת  שהפלא 

"קשה ";

הפכיים  שני  היו ים ֿסוף  שבקריעת  בזה  למצרים "ורק  ונגוף  לישראל  "רפוא  , לא אם  נבקע (שהרי היה 
עובדי  אלו מאלו, אלו נשתנו "מה  טענה  הדין שמדת  בשעה  בה  לים ), נכנסים  המצריים  היו לא  הים ,

ֿ זרה " עבודה  עובדי ואלו ֿ זרה  ד "קשה "עבודה  הענין מתבטא  בזה  - יש השתלשלות  סדר  ֿ פי על  כי ,
ההשתלשלות  וסדרי בהגבלות  הדין, במדת  התחשבו לא  ֿ סוף  ים  קריעת  ובשעת  הדין, במדת  .להתחשב 

בעניננו:יד . גם  יובן ֿ זה  ֿ פי על 

המרכבה " הן הן ש "האבות  והפכיים כיון נפרדים  הם  שור " ו"פני אריה " "פני העליונה  ובמרכבה  ,
(יצחק ) מהשמאל " שור  ופני (אברהם ) הימין אל  אריה  "פני מזה , הפכים זה  שני להיות  יכולים  לא  הרי -

רוחות . ד ' של  מרכבה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  לאברהם , דומה  יצחק  של  פניו קלסתר  ביחד :

כל  שמצד  כיון הדור , ליצני טענת  לשלול  העצה  מהי הקב "ה "; עשה  "מה  הקושיא : מתעוררת  ולכן
הפכיים . קוים  ב ' הם  וגבורה  חסד  עליונה , למרכבה  עד  ההשתלשלות , סדר 

בהגבלות טו. הקב "ה  התחשב  לא  שרה ", נתעברה  "מאבימלך  טענו הדור  שליצני כיון ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף 
שהיו  "לפי - זו פעולה  וגרם  עורר  מה  לאברהם . דומה  יצחק  של  פניו קלסתר  וצר  ההשתלשלות , וסדרי

שרה ". נתעברה  מאבימלך  אומרים  הדור  ליצני

הם  גם  שהרי ההשתלשלות , סדר  מצד  הוא  כן הנה  - במקומם  נמצאים  קליפות , הדור , ליצני כאשר 
דעתם  ולחוות  להתערב  ומתחילים  הקדושה , לתחום  זיך ") ("ש ּפארן עצמם  דוחקים  הם  כאשר  אבל  ַנבראו;
מאבימלך , נלקחים  שלו פרטיים  שענינים  רק  ולא  - לאבימלך  בכלל  שייך  שהוא  וטוענים  יצחק , אודות 

שי  מהותו, עצם  שלו, ההולדה  שכללות  ובגלל אלא  למעלה , ("דערנעמט ") "נוגע " זה  הרי - לאבימלך  יך 
ההשתלשלות . סדרי כל  מבטלים  זה 

בעבודתינו:טז. מזה  וההוראה 

שהם ידוע  לפי "אבות ", נקראים  ויעקב  יצחק  שאברהם  לכך  ישראל ;הטעם  נשמות  כל  ומקור  שורש 
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(64. "קשין א: קע, ובזח "ב - א. ב, סוטה א. קיח , .פסחים
 .

פ"ב.65) ח "ב
וכמו 66) קשה. הלשון עליהם שנאמר הענינים בכל  וכ "ה

ונוקבא. דכר הפכיים, ב' חיבור שהוא שם), (סוטה לזווגן" "קשה
מבחי ' הוא מזונות שהמשכת שם), (פסחים מזונותיו" "קשין וכן

שם. בביאוה"ז כמבואר מהשתל ', שלמעלה מזל 
א.67) לו, זח "ב כב. יט , ישעי ' ראה
ילקוט 68) כח . יד , בשלח  מכילתא ע"ב. ריש קע, זח "ב ראה

כז. שם, ראובני 
דינא".69) על  למעבר קמי ' "קשה שם: בזח "ב וכמש"כ 

הוא  שהקושי  קלג ), ע' תרנ"ד  (סה"מ  ס"ב תרנ"ד  החודש ובד "ה
והשתלשלות. מהשתלשלות למעלה חיבור הי ' שבקי "ס מצד 

כאחד ,70) ורפוא נגוף שהיתה בכורות מכת זה, שמטעם
ח "ג בלקו"ש כמבואר ובעצמו, בכבודו מהקב"ה להיות הוצרכה
הקב"ה), (לגבי  קשה בזה נאמר לא אבל  שם), (ובהנסמן 866 ע'
עוע"ז  מהללו הבדילם דמצרים) הע"ז (שחיטת הפסח  שדם כיון

כו'.
(7146 שבהערה .ב"ר
יו"ד .72) א, יחזקאל 
כי73) ב), טז, (ברכות לשלשה" אלא אבות קורין "אין שלכן

אלו, ומדריגות בחי ' כלל  בו שאין אדם לך  יש השבטים בחי '
א. נה, וארא (תו"א אדם בכל  להיות צריך  האבות בחי ' משא"כ 
התוועדויות  - מנחם תורת .12 הערה 1068 ע' ח "ד  לקו"ש וראה

ואילך ). 279 ע' חל "ו



טו      

כל  להיות  צריכים  מישראל  אחד  שבכל  היינו, ודור , דור  בכל  אחריהם  לבניהם  ירושה  היא  האבות  בחינת 
האבות . עבודות 

אחד  בכל  להיות  וצריך  יכול  וגבורה , חסד  התכללות  כו'", פניו קלסתר  ד "צר  הענין שגם  מובן, ומזה 
מסטרא  בלבאי תקיעא  וחדוה  דא  מסטרא  בלבאי תקיעא  ד "בכיה  הענין גם  נעשה  ומזה  מישראל . ואחד 

בתניא  שכתוב  כמו .דא ",

ההשתלשלות  סדר  שמצד  לעיל , כאמור  ההשתלשלות , וסדר  הטבע  מהגבלת  למעלה  הוא  זה  ענין והרי
בספרי  איתא  ולכן יחדיו. להיות  יכולים  ואינם  הפכיים , קוים  ב ' הם  וגבורה  חסד  ויראה הנה  שאהבה  ,

העולם ). בעניני ולא  ה ', בעבודת  (רק  בלבד  הקב "ה  במדת  להיות  יכולות  ביחד 

מדריגות  שתי בזה  שיש  שהמרירות [אלא  (ב ) בשבת . והשמחה  שישי, בליל  תהיה  שהמרירות  (א ) :
במילא  הכל , שיורש  האבות , של  "יורש " הוא  ישראל  איש  שכל  וכיון אחת . בבת  ביחד , יהיו והשמחה 
באופן  עבודתו סדר  ולקבוע  שרוצה , האופן לבחור  לתמיד ) גם  או לפעמים , ֿ פנים  ֿ כל  (על  אחד  כל  יכול 

].זה 

מהנ"ל :יז. הוראה  עוד 

אברהם  של  פניו שקלסתר  לעשות  יכול  הקב "ה  היה  יצחק , את  הוליד  שאברהם  יעידו שהכל  בכדי
ליצחק  דומה  לאברהם "יהיה  דומה  יצחק  של  פניו קלסתר  "צר  - להיפך  היה  בפועל  אך  ..

אחד : לכל  מזה  וההוראה 

לבחור  צריך  - לבחור  דרך  באיזו ספק  ויש  הגבורה , קו או החסד  קו הקוין, ב ' בפני שעומדים  בשעה 
החסד . בקו

בתניא  רעים ",וכמבואר  אהבת  מצות  שכר  הפסיד  ש "לא  זאת  לבד  הנה  יהודי, שמקרבים  שבשעה  ,
ה '". ועבודת  לתורה  לקרבן יוכל  ואולי  האי "כולי הרי

***

יצחק חי. של  פניו קלסתר  ונעשה  ההשתלשלות  סדרי נתבטלו הדור , ליצני טענת  שבגלל  - הנ"ל  ענין
חוצה " מעינותיך  "יפוצו עם  גם  קשור  - לאברהם  כסלו דומה  בי"ט  בעיקר  שהתחיל  , פרשת (ולכן,

כסלו  בחודש  לעולם  חלה  מברכים תולדות  בשבת  הענין (או נפעל  שבו הגאולה , חודש  - כסלו)
חוצה "): מעינותיך  ד "יפוצו

בזהר  דאורייתא .איתא  רזין - דאורייתא  ונשמתא  דתורה , גליא  - תורה  גופי יש  שבתורה  ,

וג דאורייתא  נשמתא  הנה  ההשתלשלות , סדר  ֿ פי אי על  לכאורה . נפרדים , ענינים  ב ' הם  דאורייתא  ופי
ונשמת  התורה  גוף  בתורה , אבל  כזה , ענין ישנו (ב "עבודה ", נשמה  ומגוף  גוף  מנשמה  לעשות  אפשר 
בגילוי, - דאורייתא  גופא  שלו: האופן יש  מהם  אחד  ולכל  עצמם ). בפני ענינים  ב ' לכאורה  הם  התורה 

סוד ). זה  אין שוב  - זאת  מגלים  וכאשר  סודות , - "רזין" מהשם  (וכמובן בהעלם  - דאורייתא  ונשמתא 
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ספל "ד .74)
ה.75) ו, ואתחנן
ורפי "א.76) פ"י  אגה"ת תניא ראה
על 77) להיות הוצרכה שההעדאה יצחק מכיון

הטענה). הי ' זה על  (כי  ואברהם
לצר 78) כח  והנתינת הסיבה שהיא עתיק, בבחי ' וכמו"כ 

ימינא. כולא סי "ט ) (כדלהלן כו' קלסתר
תורת 79) ואילך . 133 ע' ח "א לקו"ש בארוכה וראה לב. פרק

ישראל  אהבת קונטרס ואילך . 37 ע' חי "א התוועדויות - מנחם
וש"נ. תשל "ו). (קה"ת

יבוא.80) שאז להבעש"ט  המשיח  ונתבאר מענה נסמן -
ח  התוועדויות - מנחם תורת .1119 ע' ח "ד  84.בלקו"ש ע' ל "ג 

ובכ "מ .
(81.112 ע' שלום תורת סה"ש
וז"ל :82) א) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה ראה

. השנה כל  של  הפרשיות "המועדים לאותן שייכות יש בכולן .
בהן". שחלות

בשיחת83) כדלעיל החודש, ימי  כל שרה שכולל  חיי  ש"פ
.(265 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת 20 הערה

א.84) קנב, ח "ג 



טז     

התורה , פנימיות  של  המעינות  את  להמשיך  יש  חוצה ". מעינותיך  "יפוצו ומכריז: בא  כסלו י"ט  אמנם ,
ב "חוצה ". גם  - הפצה  של  ובאופן

שלפני - (בעוד  ודעת  בינה  חכמה  והשגה , בהבנה  התורה  פנימיות  המשיכה  חב "ד  שחסידות  לכך  נוסף 
ֿ כך  כל  בהשגה  ההתלבשות  היתה  לא  פטרבורג , לפני - גופא  הזקן אדמו"ר  אצל  ואפילו הזקן, ),אדמו"ר 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שכותב  כפי אופן ועד  באותו בהשגה  חסידות  שילמדו תובעת  חב "ד  שחסידות  ,
גם  המעיינות  להפיץ  תובעים  לזה , נוסף  הנה  - עצמו הלומד  של  ה "חוצה " - בנגלה  סוגיא  שלומדים 

בחוצה  שנמצא  לזולת  כפשוטו, -ב "חוצה "

את  להפיץ  צריך  תחתון היותר  בחוצה  שאפילו כלומר , הגבלות . בלי סתם , "חוצה " מזה : ויתירה 
המעיינות .

שכתוב  וכמו הגבלות , ישנן דתורה  נגלה  על  אפילו ביותר : גדולה  תמיהה  זו הרי "ולרשע ולכאורה ,
חוצה "? מעינותיך  "יפוצו אומרים  איך  ֿ כן, ואם  חוקי", לספר  לך  מה  אלקים  אמר 

לא  אזי יתברך , בעצמותו שמושרש  יהודי, של  במהותו נוגע  שזה  שבשעה  ההוראה , באה  זה  על  אך 
לאברהם , דומה  שיהיה  יצחק  של  פניו קלסתר  מהפך  והקב "ה  ההשתלשלות , סדר  בהגבלות  מתחשבים 

(גבור  בהעלם  היא  ההשתלשלות  סדרי שמצד  התורה , פנימיות  שגם  (חסד ,והיינו, בגילוי תבוא  - יצחק ) ה ,
אברהם ).

הידוע  אבן וכמשל  לשחוק  אלא  עצה  נותרה  שלא  עד  ביותר , שחלה  מלך  מבן הזקן, אדמו"ר  של 
המכתירה " העטרה  "נזר  הכתר , יופי כל  תלוי היה  זו טובה  באבן אשר  - המלך  בכתר  רק  שהיתה  טובה 
חיי  לגבי וכאפס  כאין זה  הרי המלכות , כתר  של  היוקר  על  הבט  שמבלי המלך , ואמר  לשתות , לו ולתת  -

בנו.

מיתה - חייב  המלך  בכתר  המשתמש  דין, ֿ פי המלך על  בן בשביל  לגמרי הכתר  את  מאבדים  וכאן .
המלך  אינו הרי המלך , בן היותו בן (שעם  של  ועצמותו במהותו שנוגע  ענין כי אחד ), אלא  מלך  אין ;

החשבונות . כל  סרים  ואז - עצמו המלך  של  ועצמותו במהותו גם  נוגע  המלך ,

המלך  בן של  שמצבו בשעה  אפילו ענין"): גוואלדיגן ("א  נפלא  ענין עוד  בזה  מוסיף  הזקן ַַואדמו"ר 
שרובה  הטובה , האבן את  לשחוק  כדאי ֿ מקום , מכל  הרפואה , מי את  יקבל  אם  שספק  כך  כדי עד  הורע 

המלך . בן של  פיו לתוך  אחת  טיפה  תכנס  שמא  לאיבוד , תלך 

***

נוסף :יט . דיוק  ישנו הנ"ל  רש "י בפירוש 

"והעידו". אלא  וכדומה , "וידעו" לא  - יצחק ". את  הוליד  אברהם  הכל  "והעידו הוא  רש "י לשון
יצחק ". את  הוליד  שאברהם  יש  "עדות  ואומר : רש "י חוזר  ֿ כך  ואחר 

העדות ? ענין את  - פעמים  ושני - רש "י מדגיש  מה  ולכאורה ,
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א 85) כב, ח "א לקו"ד  (וראה 114 ע' שלום תורת סה"ש
ואילך ).
החסידות".86) "לימוד  החסידות", "תורת קונטרס: ראה
ובכ "מ .
אמרו 87) דתורה בנגלה שגם על  נוסף אבל , - טז. נ, תהלים

בזה, (שכוונתם - לשמה" שלא כו' יעסוק "לעולם ב) נ, (פסחים
הלכות  ספל "ט . תניא - לשמה" ב"לא פחותות הכי  בדרגות גם
בא  לשמה שלא "מתוך  כי  - עיי "ש) ה "ג  פ"ד  לאדה"ז ת"ת

(איכ "ר  רז"ל  הבטיחו התורה, פנימיות בנוגע הרי  לשמה",
סה"ז) פ"א חגיגה ירוש' פנימיות בתחלתו. (שזוהי  שבה

למוטב. מחזירו שם) קה"ע - התורה
מוהריי "צ 88) אדמו"ר אג "ק א]. [עב, מט  ע' ח "ב "התמים"

ועוד . ואילך . שכו ע' ח "ג 
"ולא 89) רפ"ב: מלכים הל ' (וברמב"ם א כב, סנהדרין

ט ). ו, אסתר למגלת מפרשים (ראה בכתרו וביותר בכתרו")
לאדוני '".90) "אסורה שם: בסנהדרין
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התורה ' ב 'אור  המובא  ֿ פי על  חסד ויובן שהתכללות  קבלה , היא וגבורה ,מספרי ויצחק , אברהם 
עדות  אותיות  ש "דעת " שם  ומביא  וגבורה . חסד  כולל  דעת  כי הדעת , שם .מבחינת  עיין ,

שההתכללות - ואילך ), יד  (סעיף  לעיל  המדובר  הענין עם  גם  מלמעלה ומתאים  נלקחת  ויצחק  דאברהם 
עתיק  הכתר , פנימיות  עד  שעולה  האמצעי קו הוא  דעת  כי - למעלה מהשתלשלות  הוא  עתיק  והרי .

ימינא  כולא  עתיקא , בהאי שמאלא  דלית  וגבורה , חסד  -מהתחלקות 

כאמור  כי, - "עדות " "והעידו", רש "י: של  הדיוק  יובן ֿ זה  ֿ פי של ועל  ענינים  רש "י בפירוש  יש  ,
הדעת . לבחינת  לרמז ו"עדות ", "והעידו" הלשון רש "י כותב  ולכן קבלה , התורה , סודות 

בזה :כ . ענין עוד 

צריכים  לא  לאגלויי, דעבידא  מילתא  על  ואפילו הגלוי, דבר  על  דוקא . הנעלם  דבר  על  היא  - עדות 
ענין עדות  הוא  - וברוחניות  גילוי. מגדר  למעלה  הוא  עצמו שמצד  ענין נמשך  עדות  ֿ ידי שעל  כלומר , .

מהשתלשלות  שלמעלה  בחינה  .המשכת 

חסד  התכללות  יצחק ", את  הוליד  ש "אברהם  שהענין - העדות  ענין בהדגשת  רש "י מרמז זה  וענין
יש  ש "עדות  אלא  לדבר , מקום  אין - בשכל  מהשתלשלות : שלמעלה  בחינה  המשכת  מצד  הוא  וגבורה ,

להם . להאמין חייבים  שאז זאת , ראו בעצמם  שהם  האומרים  עדים  ביאת  בדוגמת  - כאן"

התורה .כא . סודות  טמונים  ענין שבכל  רש "י, שבפירוש  הענינים  לכללות  דוגמא  הוא  לעיל  האמור 
השל "ה  שכתב  מופלאים .וכמו ענינים  ישנם  רש "י שבפירוש  ,

צריך  אך  - ושלום ). (חס  ירידה  של  ענין עבורם  הוא  רש "י פירוש  עם  חומש  שלימוד  הסבורים  ישנם 
וכאשר  רש "י. פירוש  לימוד  במעלת  מאריכים  האורה ' ו'לבוש  ה 'רקנטי' שהשל "ה , וכפי שאדרבה , לדעת ,
כמאמר  סוף , כל  סוף  אזי כפשוטו, רש "י עם  חומש  פרשה  יום  בכל  - נשיאינו רבותינו כתקנת  - לומדים 

דרביה ",רז"ל  אדעתיה  "קאי שנין ארבעין לאחר  ,

בפרשתנו - שכתוב  במה  מרומז זה  ענין רבקה ",(וגם  את  בקחתו שנה  ארבעים  בן יצחק  "ויהי :
ד "בן  הענין מצד  לבינה "שזהו -)ארבעים 

הפנימיות . את  גם  ֿ סוף  ֿ כל  סוף  "יקחו"

הנה  ילדים , עם  גם  שלומדים  לימוד  שזהו ֿ פי ֿ על  שאף  רש "י, לפירוש  בנוגע  אמורים  שהדברים  וכשם 
בפועל , מעשה  של  לענינים  בנוגע  גם  הוא  כן שבתורה , הסודות  את  "לוקחים " ֿ זה  ֿ ידי על  דוקא 
של  במצב  לעמוד  רוצים  שאינם  כאלה  ישנם  שלכן תחתון, היותר  כח  הוא  המעשה  שכח  ֿ פי ֿ על  שאף 

יתברך . עצמותו "לוקחים " ֿ זה  ֿ ידי על  דוקא  הנה  כזו, ירידה 

שנאמר כב . - וגו'" הארץ  ומשמני השמים  מטל  האלקים  לך  ד "ויתן הענין גם  הוא  הנ"ל , בדוגמת 
שהרי בפרשתנו  כפשוטם , וגו'" הארץ  ומשמני השמים  "מטל  (א ) (הפכים ): פירושים  ב ' בזה  שיש  -

פשוטו" מידי יוצא  מקרא  מ "אין זו הארץ  ומשמני מקרא , זו השמים  "מטל  (ב ) וכו'". .שנה 

אחד  בפסוק  הם  אלו פירושים  הפכים ,וב ' נושא  הוא  הרי הנמנעות , נמנע  יתברך , עצמותו מצד  כי ,
יחדיו. וגשמיות  רוחניות 
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פרשתנו.91) ריש
ובלקו"ת 92) ובכ "מ ; באוה"ת וא"ו) בלא (דעת הלשון כן

ולהעיר  עדות". אותיות (בוא"ו) "דעות ובכ "מ : ב) (ד , פקודי 
דעות. מערכת קה"י  בתחלתו. תס"ט  מתקו"ז

ובכ "מ .93) א. נ, שלח  לקו"ת ראה
א.94) רפט , שם וראה א. קכט , זח "ג 
(95) בתחלתה  נח ש "פ  חמ "א שיחת  התוועדויות - מנחם תורת

.(192 ע '
ה'ש"ת 96) (סה"מ  ש"ת עדות, ויקם ד "ה ב. כב, ר"ה ראה

ואילך ). 51 ע'

פקו 97) אלה ד "ה לקו"ת ס"ד .ראה שם) באוה"ת (נסמן די 
א.98) קפא, שבועות מס'
ע"ב.99) ריש ה, ע"ז

ספ"ה.100) אבות
א.101) קלז, שם אוה"ת
וש"נ.102) א. סג , שבת
ג .103) פס"ו, ב"ר
(104- מנחם תורת גם וראה .782 ע' ח "ג  לקו"ש ראה

וש"נ. .7 ע' ח "מ  התוועדויות
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דוקא  (גוף ) לגשמיות  "שייך " יתברך  שעצמותו השמים וכיון "מטל  הברכות  ממנו נמשכים  במילא  ,
ההמשכות  כל  כי וכו'", מקרא  זו השמים  "מטל  דרך  "לעבור " צריך  שזה  אלא  בגשמיות . כפשוטו גם  וגו'"

תורה . ֿ ידי על  הן

***

גו'.כג . אברהם  בן יצחק  תולדות  ואלה  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

בפרשתנו:כד . ולדוגמא  הלכה . עניני גם  בו יש  כך  (כנ"ל ), בקבלה  ענינים  רש "י בפירוש  שישנם  כשם 

הפסוק  רבקה ,על  נולדה  שכאשר  רש "י, מפרש  רבקה ", את  בקחתו שנה  ארבעים  בן יצחק  "ויהי
רבקה . עם  לחתונתו עד  שנים  ג ' והמתין שנה , 37 בן יצחק  היה  שרה , מיתת  בזמן

שרה  חיי בפרשת  יוקשה : והיינו,ולכאורה  אמו", אחרי יצחק  וינחם  גו' רבקה  את  "ויקח  נאמר 
ג ' היה  רבקה " את  ש "ויקח  רש "י, פירוש  ולפי אמו". אחרי "וינחם  אזי רבקה " את  ש "ויקח  לאחרי שרק 
אסור  ואמו אביו על  ואפילו מדאי, יותר  המת  על  להתקשות  אסור  הרי יוקשה : שרה , מיתת  לאחרי שנים 

חודש  מי"ב  יותר  ?להתאבל 

רחמנים  אתם  "אי שכלי: ציווי זהו (א ) כי: תורה , במתן נתחדש  להתקשות  שאסור  שהדין לתרץ , ואין
(מהקב "ה ) ממני" ניתנה "יותר  שלא  עד  התורה  כל  האבות  "קיימו (ב ) . וניחום אבלות  דיני (ובפרט 

תורה אבלים  מתן קודם  שהיו שמפורש  -" להתנחם "וימאן הפסוק  על  (ג ) ,(, איתא בגלל שזהו ,
חודש  מי"ב  יותר  להתאבל  שייך  לא  תורה ) מתן קודם  (גם  הנה  זאת , לולא  אבל  חי, באמת  היה  .שיוסף 

לבית  יצחק  הלך  לחתונתו, עד  העקידה  שבין הזמן שבמשך  רז"ל , שאמרו מה  ֿ פי על  - בזה  והביאור 
ועבר  שם  של  ֿ עדן מדרשו לגן הלך  נוספת , ולדעה  ..

בפרשתנו - רש "י פירוש  עוד  מתורץ  השניה  הדעה  שלפי :ולהעיר ,

הפסוק  מדרשות על  לבתי פירש  זה  שנה , י"ג  בני שנעשו "כיון רש "י: מפרש  הנערים ", "ויגדלו
פירש  עצמו רש "י בזה : ומקשים  אלילים ". לעבודת  פירש  של וזה  משנותיו שנים  ה ' קיצר  שהקב "ה 

יוצא  בנו בן עשו את  יראה  "שלא  בכדי שנה ), 175 רק  חי ולפועל  שנה , 180 לחיות  ראוי (שהיה  אברהם 
רעה ". ראה לתרבות  שנתיים  שבמשך  נמצא , שנה , 13 בגיל  אלילים  לעבודת  פירש  שעשו הנ"ל , ולפי

אותם " בלדת  שנה  ששים  בן "ויצחק  (שהרי רעה  לתרבות  יוצא  עשו את  13אברהם  במלאת  ֿ כן, ואם  ,
שנה  מאת  בן "ואברהם  (כי שנה  173 בן אז אברהם  היה  ובמילא , .73 בן יצחק  היה  ועשו, ליעקב  שנה 

בנו" יצחק  את  לו שנה )?בהולד  175 גיל  עד  חי והרי - (
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(105.120 ע' .12 ע' שלום תורת סה"ש ראה
סז.106) כד ,
ב.107) כז, מו"ק
(שאברהם 108) א  פב , קדושין  ב . כח, תו"א יומא  וראה - קיים)

ליצחק, גם שלימד  ד , ובב"רסז , ובניו. ליעקב לימד  פצ"ה,ויצחק
דקדוקי  משמר - אברהם - "והי ' בניו".ג : את מלמד  והי ' תורה
ה). כו, (פרשתנו עה"פ רמב"ן וראה

א).109) כ , מו"ק בבלי  ג "כ  (וראה ה"ח  פ"ג  מו"ק ירושלמי 
א. יד , סוטה

לה.110) לז, וישב
עה"פ.111) פרש"י  כא. פפ"ד , ב"ר
אומר112) יוסי  ר' (פל "ב) בפרדר"א עשה ומ "ש שנים שלש

הוא  כי  כפשוטו, לפרש א"א (א) - כו' אמו שרה על  אבל  יצחק
ר"י (ב) שם). הרד "ל  כלשון הדין, על  יתר (ולא כנ"ל  הדין

הוא כדישם שנים ג ' יצחק דחכה בפירש"י ) (הובא כמ "ד 
שרה. אבל  מפני  ולא לביאה, ראוי ' שתהא

פנ"ו,113) ב"ר וראה סב. כד , שרה חיי  יט . כב, וירא תיב"ע
יא.

מאמר 114) סג . כד , ח "ש חזקוני  כאן. בריב"א (הובא מדרש
ֿ ל ). כט  סעיף ח "ג  מאמרות) עשרה (בספר חי  כל  אם

מבה"ח 115) תולדות, ש"פ שיחת גם כסלו ראה וער"ח 
תורת  ואילך ). 162 ע' ח "י  התוועדויות - מנחם (תורת ס"ג  תשי "ד 

"רשימות" .213 ע' ריש חל "ה התוועדויות - ע 'מנחם כא  חוברת 
.41 הערה  114 ע ' ח "כ לקו "ש  .15

כז.116) כה, פרשתנו
ל .117) שם,
כו.118) שם,
ה.119) כא, וירא
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התוספות ' מבעלי זקנים  אבל ב 'דעת  במטמוניות ". מרד  חי) עדיין היה  (שאברהם  ש "שנתיים  מתרץ ,
חמש  עוד  שיחטא  אפשר  היה  הרי במטמוניות , שנתיים  שיחטא  אפשרות  היתה  אם  מובן: אינו זה  תירוץ 

אברהם ? מחיי שנים  חמש  לקצר  צורך  יהיה  ולא  במטמוניות , שנים 

זה  רש "י פירוש  מתרצים  עדן, בגן (שנתיים ) זמן משך  היה  שיצחק  הנ"ל , לפי שעשו אבל  שבשעה  -
לאחרי כבר  זה  היה  רעה , לתרבות  ב יצא  היה  שיצחק  הזמן כי אברהם , ֿ עדן פטירת  לחשבון גן עולה  אינו ,

(כי יצחק  162חיי בן היה  כשאברהם  ובמילא , בראשית ). מעשי שנשתנו - מהזמן למעלה  הוא  ֿ עדן גן
הנערים ", "ויגדלו וכאשר  שנה . 60 בן רק  יצחק  היה  יצחק , מלידת  שנה  62 שחלפו למרות  הנה  שנה ,

שנה  175 לגיל  אברהם  כבר  הגיע  שנה , 73 בן אז היה  ויצחק  שנה , 13 לגיל  הגיעו ועשו -שיעקב 

לא  לכן מקודם  כי  - יצחק  התאבל  שרה , מפטירת  שנים  ג ' כבר  שחלפו ֿ פי ֿ על  שאף  מובן, ֿ זה  ֿ פי ועל 
ֿ עדן  בגן או ועבר , שם  של  מדרשו בבית  שהיה  (כיון מפטירתה  אבילות ידע  נהג  לו, שנודע  ובשעה  ,(

אמו" אחרי יצחק  "וינחם  - ומיד  רחוקה , שמועה  .כדין

***

שליט "א :)כה . אדמו"ר  כ "ק  אמר  ההתוועדות  (במהלך 

ומישראל " מה ' נקיים  "והייתם  הקשורים מצד  הענינים  פרטי שקלים (ככל  במסכת  שנתבארו )בזה 
להבהיר : ברצוני -

באמצע  שישנים  כאלו שישנם  העובדה  על  תרעומת  שיש  המסדר "ההתוועדות כיון ב "ועד  חשבו ,
מקומות  את  לבטל  - "המצאה " רגליו,הישיבה על  על  לעמוד  הקהל  כל  את  להכריח  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ,
לישון... אפשרות  תהיה  לא  ובמילא 

בעמידה  ישנים  שהיו השואבה  בית  לשמחת  בנוגע  אמנם  כו'].[מצינו רחוקה  מציאות  זוהי אבל  ,

וכו'. רצוני והיפך  כוונתי היפך  זהו ואדרבה , שלי, המצאה  זו היתה  שלא  ידוע  להוי ובכן:

הענין.- יסודר  ולהבא  מכאן אבל  ומיד , תיכף  לישב  שיוכלו לסדר  שיעשה " "בכדי אם  יודע  -אינני

ארוך ; זמן משך  רגליהם  על  לעמוד  שיצטרכו ֿ ושלום  חס  יהודים  לצער  יתכן לא 

"האמורים  הוא  רש "י לשון אם  להם  איכפת  שלא  [בגלל  "געזונטערהייט ..." לישון שימשיכו מוטב 
למטה " "האמורים  או "ימין בפרשה " להיות  צריך  שתחילה  ירשמו אם  להם  איכפת  לא  כן וכמו ,

ֿ כך  ואחר  מקרבת "מקרבת " וימין דוחה  "שמאל  הוא  הגמרא  שלשון ֿ פי ֿ על  אף  דוחה ", וכיוצא ,"שמאל 
אוד  יחלמו לא  וגם  משנתם , אותם  מבלבלים  אינם  כאלו ענינים  קפידא בזה . תהיה  לא  ובודאי ותם ...],

ארוך . זמן במשך  רגליהם  על  ולעמוד  ֿ ושלום  חס  להצטער  אותם  יכריחו שלא  ובלבד  עליהם ,
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הירוש').120) (בשם כז כה, שם
שם.121) ריב"א
(וכן 122) שנים" ג ' כו' לה "המתין כאן רש"י  שממ "ש ואף

תירוץ  על  שחולק בהכרח  ט ), כח , פרשתנו יג . טו, ֿ לך  לך  רש"י 
עד  העקידה משעת שנים ה' עברו הריב"א דלשיטת הריב"א,

יצחק, על נשואי  הוא הריב"א ותירוץ - שנה ארבעים בן הי '
יצחק  אשר במדרש הכתוב מ "מ , - הנערים ויגדלו שעה"פ פירש"י 
גם  אשר שסובר (ורק כן ס"ל  רש"י  גם העקידה, לאחרי  בג "ע הי '
נמנים  אלו שנים ג ') מקוטעות שהם - מעט  ויותר שלימות (ב'

שנותיו). במנין
יצא  ומשם בג "ע, יצחק שהי ' ובחזקוני , ע"מ  שבס' במדרש
נוסח  ואולי  כו'. ברבקה ופגש סג ) כד , שרה (חיי  בשדה" "לשוח 

הריב"א. מצא אחר

(123) לע"ע לידינו הגיעה לא - האחרונה ).השיחה
כב.124) לב, מטות
ה"ב.125) פ"ג 
פעם,126) זה על  עורר שכבר אמר, שליט "א אדמו"ר כ "ק

כו'. הועיל  וללא פעמים, ושלש פעמיים
כקריעת 127) ד "קשה הענין אודות כשדובר השיחה, בהמשך 

- סי "ב) (לעיל  כביכול  הקב"ה לגבי  גם "קשה" שזה סוף", ים
פעולה  עושים כאשר ֿ שחוק: בבת שליט "א אדמו"ר כ "ק  אמר

לישב יוכלו שלא כדי  דבר מסויימת זה אין - השולחן יד  על 
והראי ', זאת!..."קשה", לעשות הצליח  המסדר" ש"ועד 

א.128) נג , סוכה
ס"א.129) כנ"ל 
ס"ח .130) כנ"ל 



כ     

אדמו"ר כו. מו"ח  כ "ק  לי שסיפר  מה  אצלי נתיישב  ועתה  ֿ שחוק :) בבת  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  (והוסיף 
זה : מאורע  שאירע  עד  זאת , לי סיפר  מה  לשם  הבנתי לא  הזמן כל  ובמשך  רבות , שנים  לפני

לי  סיפר  אדמו"ר  מו"ח  היתה כ "ק  הנהגתו שכללות  - מהר "ש  אדמו"ר  אצל  שהיה  הסדר  אודות 
ביותר  מה בהרחבה  שאלתי (על  "צעמעריצע " שהחזיקו ממונים  היו חסידות , אומר  שהיה  שבשעה  -

חזק  ריח  בעלי סממנים  שזהו אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  לי השיב  "צעמעריצע ", רואים זה  היו וכאשר  ,(
מתעורר ... היה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  להריח , לו נותנים  היו וישן, שמתנמנם  מישהו

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  לי סיפר  מדוע  אצלי נתיישב  - המסדר " "ועד  של  הנ"ל  ההמצאה  בעקבות  ובכן:
הנ"ל !... סיפור 

אזוי  ניט  אויך  ("ס 'איז נעים  דבר  זה  אין - חזק  ריח  ֿ ידי על  מהשינה  מישהו מעוררים  כאשר  ַגם 
ֿ דידן, כבנידון ולא  בלבד , קצר  לרגע  הוא  הצער  ֿ הפחות  לכל  אבל  צער , של  ענין בזה  ויש  ַגעשמאק "),
ה ' קנאת  "לקנא  שירצה  מי יהיה  אם  אופן, ובכל  ארוך . זמן במשך  רגליו על  לעמוד  מישהו שמכריחים 

חזק !... ריח  ֿ ידי על  הישנים  את  יעורר  - צבאות "...

ומשמני כז. השמים  "מטל  - ישן ובין ער  בין - מישראל  ואחד  אחד  לכל  יתברך  ה ' שיתן רצון ויהי
דרעוין הארץ " רעוא  חצות , לאחר  ובפרט  השבת , ליום  השייך  ובאופן ," מצרים בלי "נחלה  -,

רוחניים , לענינים  בנוגע  והן גשמיים  לענינים  בנוגע  הן להיות  יכול  מצרים " בלי ד "נחלה  הענין והרי
מתורתך " נפלאות  ואביטה  עיני ד "גל  להענין ,ועד 

תפלה  אותה  שכן, לבקש , מה  חפשית  בחירה  לו שיש  - האדם  של  בבחירתו תלוי זה  שענין אלא 
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שסיפר  וכפי אופנים , בכמה  להתפרש  יכולה  שביקשו ובקשה  אנשים  שני אודות 

"גריסים " ביקש  ואחד  הצואר , על  לענוד  פנינים  מחרוזת  ביקש  שאחד  אלא  ("ּפערל "), "פנינים "
צרכיו  כל  את  קיבל  הצואר , על  לענוד  פנינים  מחרוזת  שביקש  זה  ואכן, המרק ... בתוך  ֿ גרוּפן") ("ּפערל 
אבל  הלב ... מעומק  שביקש  כיון בקשתו, אמנם  נתמלאה  ֿ גרוּפן", "ּפערל  שביקש  וזה  פנינים , למחרוזת  עד 

בלבד !... ֿ גרוּפן" "ּפערל  עם  נשאר  בקשתו מילוי לאחרי

בשר " "לב  אחד  לכל  יתברך  ה ' שיתן רצון באופן ויהי מצרים " בלי ה "נחלה  את  לנצל  וידע  ,
המתאים .
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מנחם ראה131) קפג .תורת ע' היומן רשימת וש"נ.-
וש"נ.132) .137 ע' חל "ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(133- ניסען - לזורר מעורר "אבק שם: היומן ברשימת
ביותר".

סע"ב.134) פח , זח "ב
סע"א.135) קיח , שבת

גם136) וראה יח . קיט , מנחם תהלים רצא סה "מ תורת ע' אייר
וש"נ. ואילך .

תש "ג 137) בראשית ש"פ שיחת בס 'ראה (נדפסה סוס "ה
תשס "ז ) (ברוקלין, אור -נצוצי  מנחם תורת גם וראה .(19 ע'

וש"נ. .239 ע' חכ "ו התוועדויות
כו.138) לו, יט . יא, יחזקאל 

     

אדמו"ר כו. מו"ח  כ "ק  לי שסיפר  מה  אצלי נתיישב  ועתה  ֿ שחוק :) בבת  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  (והוסיף 
זה : מאורע  שאירע  עד  זאת , לי סיפר  מה  לשם  הבנתי לא  הזמן כל  ובמשך  רבות , שנים  לפני

לי  סיפר  אדמו"ר  מו"ח  היתה כ "ק  הנהגתו שכללות  - מהר "ש  אדמו"ר  אצל  שהיה  הסדר  אודות 
ביותר  מה בהרחבה  שאלתי (על  "צעמעריצע " שהחזיקו ממונים  היו חסידות , אומר  שהיה  שבשעה  -

חזק  ריח  בעלי סממנים  שזהו אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  לי השיב  "צעמעריצע ", רואים זה  היו וכאשר  ,(
מתעורר ... היה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  להריח , לו נותנים  היו וישן, שמתנמנם  מישהו

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  לי סיפר  מדוע  אצלי נתיישב  - המסדר " "ועד  של  הנ"ל  ההמצאה  בעקבות  ובכן:
הנ"ל !... סיפור 

אזוי  ניט  אויך  ("ס 'איז נעים  דבר  זה  אין - חזק  ריח  ֿ ידי על  מהשינה  מישהו מעוררים  כאשר  ַגם 
ֿ דידן, כבנידון ולא  בלבד , קצר  לרגע  הוא  הצער  ֿ הפחות  לכל  אבל  צער , של  ענין בזה  ויש  ַגעשמאק "),
ה ' קנאת  "לקנא  שירצה  מי יהיה  אם  אופן, ובכל  ארוך . זמן במשך  רגליו על  לעמוד  מישהו שמכריחים 

חזק !... ריח  ֿ ידי על  הישנים  את  יעורר  - צבאות "...

ומשמני כז. השמים  "מטל  - ישן ובין ער  בין - מישראל  ואחד  אחד  לכל  יתברך  ה ' שיתן רצון ויהי
דרעוין הארץ " רעוא  חצות , לאחר  ובפרט  השבת , ליום  השייך  ובאופן ," מצרים בלי "נחלה  -,

רוחניים , לענינים  בנוגע  והן גשמיים  לענינים  בנוגע  הן להיות  יכול  מצרים " בלי ד "נחלה  הענין והרי
מתורתך " נפלאות  ואביטה  עיני ד "גל  להענין ,ועד 

תפלה  אותה  שכן, לבקש , מה  חפשית  בחירה  לו שיש  - האדם  של  בבחירתו תלוי זה  שענין אלא 
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שסיפר  וכפי אופנים , בכמה  להתפרש  יכולה  שביקשו ובקשה  אנשים  שני אודות 

"גריסים " ביקש  ואחד  הצואר , על  לענוד  פנינים  מחרוזת  ביקש  שאחד  אלא  ("ּפערל "), "פנינים "
צרכיו  כל  את  קיבל  הצואר , על  לענוד  פנינים  מחרוזת  שביקש  זה  ואכן, המרק ... בתוך  ֿ גרוּפן") ("ּפערל 
אבל  הלב ... מעומק  שביקש  כיון בקשתו, אמנם  נתמלאה  ֿ גרוּפן", "ּפערל  שביקש  וזה  פנינים , למחרוזת  עד 

בלבד !... ֿ גרוּפן" "ּפערל  עם  נשאר  בקשתו מילוי לאחרי

בשר " "לב  אחד  לכל  יתברך  ה ' שיתן רצון באופן ויהי מצרים " בלי ה "נחלה  את  לנצל  וידע  ,
המתאים .
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מנחם ראה131) קפג .תורת ע' היומן רשימת וש"נ.-
וש"נ.132) .137 ע' חל "ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(133- ניסען - לזורר מעורר "אבק שם: היומן ברשימת
ביותר".

סע"ב.134) פח , זח "ב
סע"א.135) קיח , שבת

גם136) וראה יח . קיט , מנחם תהלים רצא סה "מ תורת ע' אייר
וש"נ. ואילך .

תש "ג 137) בראשית ש"פ שיחת בס 'ראה (נדפסה סוס "ה
תשס "ז ) (ברוקלין, אור -נצוצי  מנחם תורת גם וראה .(19 ע'

וש"נ. .239 ע' חכ "ו התוועדויות
כו.138) לו, יט . יא, יחזקאל 
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מוגה  בלתי

" בברכה דוגמא 1"פותחין (מראה  עצמה  שהתורה  ועד  התורה , ֿ כח ) נתינת  גם  (שהוא  כציווי –
ברכה  ר "ת  ("בראשית "), ב ' באות  שפותחת  (שבשבילם 2עי"ז) וישראל  תורה  ראשית , ב ' כפולה , וברכה  ,

העולם ) וישרא 3נברא  לתורה , קדמו .4ל 
הפרשה ומתחיל  עם  הקשורה  השלוחים  לכינוס  חיי המיוחדת  פרשת  – אזלינן דמינה 

מ "ה  יחוד  ורבקה , דיצחק  השידוך  לפעול  אברהם  עבד  דאליעזר  השליחות  אודות  מדובר  שבה  – שרה 
בתחתונים  דירה  ית ' לו לעשות  בגופים , נשמות  בעולם , בנ"י דעבודת  השליחות  כללות  תוכן שזהו וב "ן,

שלפנ"ז  בהתוועדות  בארוכה  ).5(כמדובר 

הם  שבשרשם  ועשו, יעקב  לידת  אודות  מדובר  שבה  – תולדות  פרשת  – השבוע  פרשת  עם  גם  וקשור 
האורות  ממשיכים  עבודתם  שע "י והגוף , הנשמה  הם  מישראל  בכאו"א  ודוגמתם  וב "ן), (מ "ה  ותוהו תיקון
בהגאולה  בפועל  שיתגלה  כפי העולם , בכללות  גם  ועי"ז הפרטיים , בחייהם  דתיקון, בכלים  דתוהו

ית '. לו דירה  יהי' כשהעולם  הפרטית ) הגאולה  הקדמת  (לאחרי והשלימה  האמיתית 

 נח ותולדות  יצחק  תולדות  אודות  בארוכה  רוצים 6[(דובר  לא  אבל , זה , בכל  להאריך  ויש  וסיים :) ,
השלוחים ]. בכינוס  להמשיך  שיוכלו כדי הקהל  את  לעכב 

לעולם " והנאה  להן הנאה  לצדיקים  "כינוס  אמיתי, כינוס  זה  שיהי' שאת 7ויה "ר  ביתר  יתוסף  ידו שעל  ,
בפ "ע , שליח  כל  רבות  פעל  עתה  עד  שגם  דאף  בפועל , במעשה  השלוחים  של  בעבודתם  עוז וביתר 

מכפלים  יותר  פעלו יחדיו ועאכו"כ 8שלוחים  , מעוררת עתה  עד  הפעולה  הצלחת  הרי, שלוחים , של 
האדם  רצון את  כמארז"ל 9ומגבירה  יותר , עוד  ולפעול  מאתיים 10להוסיף  מאתיים , רוצה  מנה  לו שיש  "מי

מאות ". ארבע  רוצה 

ד " העילוי מוזכר  שבה  – אזלינן דמינה  השבוע  לפרשת  מהשייכות  ולהעיר   עובר כסף  שקל 
חסידות 11לסוחר " בדרושי הענין גודל  ).12(כמבואר 

במילוי  מאות ") ארבע  רוצה  ("מאתיים  יותר  עוד  ולהוסיף  להמשיך  שיוכל  לכאו"א  עוזר  והקב "ה 
חיי  כשני שנים ", ושבע  שנה  ועשרים  שנה  "מאה  – טובות  ושנים  ימים  אריכות  לו שנותן עי"ז השליחות 

שנים " וחמש  שנה  ושבעים  שנה  ו"מאת  שרה ),13שרה , חיי פרשת  וסיום  (כהתחלת  אברהם  חיי כשני ,
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23

וי "ל )* שליט "א אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגה זו משיחה חלק
ע' (לקמן תולדות פרשת הש"ק ויום ה' ליל  ג ', ליל  משיחות בקונטרס

(המו"ל ). ואילך ) 322
פותחין 1) ד "ה בהערה 641 ע' חכ "ד  בלקו"ש בהנסמן ראה

בברכה.
שם.2) בלקו"ש הנסמן ויגש. ר"פ זהר
ובכ "מ .3) בראשית. ר"פ פרש"י 
אע"פ 4) – אליהו דבי  מתנא חסידות בדרושי  כמובא

ודוחק  ,(20 ֿ 24 הערות הנ"ל  קונטרס (ראה מב"ר הוא שהלשון
המראהֿ ראו נשיאינו שרבותינו כיון המעתיק, טעות שזוהי  לומר

כו'. שלאח "ז במאמרים והביאוהו מקום
(כביכול ), "תיקון" שדורשים שאף ענינים שמצינו ולהעיר,
בפרשת  כמודגש – "תיקון" של  באופן הם התיקון לפני  גם מ "מ ,

שענינם ויעקב, עשו לידת אודות השבוע  שבשרשם ,
דתיקון. בכלים מלכתחילה הם דתוהו האורות (בתורה) בקדושה

השלוחים 5) כינוס (פתיחת שרה חיי  ש"פ משיחות קונטרס
ואילך )). 286 ע' (לעיל  העולמי  העולמי 

הנ"ל .6) בקונטרס – בפ"ע י "ל 
במשנה.7) – סע"ב עא, סנהדרין
א.8) לד , סוטה ראה
ואצל 9) בשביל  שעיקרו דאף – ֿ יהודי  אינו גם אדם, כל 

באוה"ע, גם כן נעשה הבחירה ענין בשביל  מ "מ , דוקא, ישראל 
155 ע' חי "ז .45 הערה 155 ע' ח "ח  לקו"ש (ראה כמ "פ כמדובר

ועו  .462 ס"ע חי "ח  ד ).בשוה"ג .
חיי10) ס"פ ובחיי  רמב"ן יו"ד . פ"ג , יג . פ"א, קה"ר ראה

ועוד . שרה.
טז.11) כג , שרה חיי 
ובכ "מ .12) ג . כד , וישלח  תו"א ראה
ז.13) כה, שרה חיי 



כב  

ושבע "– ד "זקן בימים "14ובאופן ו"בא  השלימות ,15, בתכלית  העבודה  עניני בכל  מלאים  ושנים  ימים  ,
"עשרים  ותענוג ), (רצון הכתר  על  שרומז שנה ", "מאה  ושרה : אברהם  דשני המספרים  בפרטי כמרומז
ששבעת  כפי יותר  ובפרטיות  המדות , בחי' על  שרומז שנים ", ו"שבע  המוחין, בחי' על  שרומז שנה ",
שנים ", ד "חמש  שזהו"ע  בעולם , בעבודה  ופועל  שנמשך  ובאופן שנה ", "שבעים  מעשר , כלולים  המדות 

הזה  עולם  נברא  שבו (חמש ) הה "א  על  –16שרומז

שנה " ושמונים  שנה  "מאת  – טובות  ושנים  ימים  באריכות  יותר  עוד  ניתוסף  יצחק ,17שעי "ז חיי כשני ,
לבוא . דלעתיד  נצחיים  לחיים  ועד 

בהיותו שעוד  וטף , נשים  אנשים  מישראל , לכאו"א  ניתן זה  ושנים וכל  ימים  אריכות  לו ניתנת 
בנוגע  תולדות ) (פרשת  השבוע  בפרשת  כמרומז – בשלימות  העבודה  עניני בכל  לעסוק  כדי טובות 

" הראשון, היהודי אבינו, בקולי"לאברהם  אברהם  שמע  ותרין",18אשר  ושבעין מאה  "חושבני' ,
אלמא  קע "ה , היו שנותיו וכל  בקולי, אברהם  שמע  שנים  עק "ב  "כמנין  "בוראו את  .19הכיר 

תולדות  לפרשת  נח  דפרשת  בהקדימה  גם  מרומז דהקב "ה  ֿ כח  והנתינת  שהעזר  שעוד 20ולהוסיף , –
טובים " מעשים  צדיקים  של  "תולדותיהם  ("תולדות ", העבודה  הנפש 21לפני מנוחת  ונותן הקב "ה  מקדים  (

לתחתונים " ונייחא  לעליונים  "נייחא  ("נח ", הגוף  כדבעי 22ומנוחת  העבודה  עניני בכל  לעסוק  שיוכלו כדי (
הרמב "ם  מ "ש  שבתורה ).23(ע "ד  הגשמיים  ליעודים  בנוגע 

"להביא  השליחות : עבודת  דכללות  והמטרה  התכלית  נפעלת  ממש  ומיד  שתיכף  – העיקר  והוא  ועוד 
המשיח " בעצמו 24לימות  שכאו"א  וכיו"ב ), "לרבות ", ֿ דא , בכגון הרגיל  בלשון (ולא  דייקא  "להביא " ,

הוא ), גם  ויהנה  יצטרף  ולאח "ז יבוא , שמשיח  שסומך  (ולא  המשיח " לימות  "להביא  בו התלוי כל  עושה 
וטוב  בשמחה  חסידית  התוועדות  ומתוך  יחדיו, מישראל  ורבים  יחדיו, יהודים  שני כשמצטרפים  ובפרט 

ממש . בפועל  המשיח " לימות  "להביא  יחדיו פועלים  לבב 

הגאולה ".ג את  שמקרבת  צדקה  "גדולה  צדקה , נתינת  עם  זה  מקשרים  – יותר  עוד  ולזרז למהר  25וכדי

ֿ דא ), בכגון (כרגיל 

ד "יתפרנסון" באופן שנתבארה  כפי התורה  פנימיות  של  קונטרס  נתינת  – לזה  חסידות 26ונוסף  בתורת 
כידוע  המשיח ,27חב "ד , לימות  ("להביא ") מביא  התורה  פנימיות  שלימוד 

לכך  שנוסף  ל "חדר ", יהודי ילד  בהכנסת  ישראל  במנהג  שמצינו ע "ד  "לעקאח ", נתינת  – ַוגם 
(חומש  תורה  של  מספר  בתורה  פסוק  באמירת  על 28שמתחילים  שרומז "לעקאח ", גם  לו נותנים  ַוכיו"ב ),

"לעקאח ""כי29מ "ש  גו'",30(כמו תורתי לכם  נתתי טוב  ( ַ

טוב ") ("לקח  התורה  דלימוד  להשלימות  והכניסה  ההכנה  על  רומז ה "לעקח " שנתינת  – בנדו"ד  ודוגמתו
חדשה  "תורה  לבוא , נתת 31תצא "לעתיד  טוב  "לקח  ועד "ז דייקא , "מאתי" , לימוד על  שקאי לכם ",

הפסוק  על  רש "י כפירוש  בעצמו, מהקב "ה  התורה  מאתו 32פנימיות  "מובטחים  פיהו": מנשיקות  "ישקני
להם  לבאר  עליהם  עוד  להופיע     את איש  עוד  ילמדו ש "לא  באופן יהי' זה  שלימוד  ,"
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ח .14) שם,
א.15) כד , שם
ב.16) כט , מנחות
כח .17) לה, וישלח 
ה.18) כו,
ובפרש"י .19) סע"א לב, נדרים
הנ"ל .20) בקונטרס בארוכה ראה
נח .21) ר"פ פרש"י 
ה.22) פ"ל , ב"ר
רפ"ט .23) תשובה הל '
ספ"א.24) ברכות – חז"ל  לשון

פל "ז.25) תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
(26.35 הערה 136 ע' חכ "ד  לקו"ש וראה בסופו ת"ו תקו"ז

וש"נ.
בתחלתו.27) כש"ט  – דהבעש"ט  אגה"ק ראה
הזהירות,28) בתכלית צ"ל  ששמירתה תורה ספר משא"כ 

ֿ יהודי ). אינו של  בעיניו (גם בפשטות שנראה כפי  והכבוד , היוקר
ב.29) ד , משלי 
(30 זל "ז שייכים אחת בתיבה שונים שפירושים שמצינו

ועוד ). .782 ע' ח "ג  לקו"ש ב. סא, נדה ראה לדוגמא (ראה
ג .31) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
ב.32) א, שה"ש



כג   

כולם  כי גו' רעהו "33,היינו ,  פנימיות וגם  התורה , פנימיות  מישראל  כאו"א  את  ילמד 
("ימות " המשיח  דימות  הראשונה  שבתקופה  כיון ממש , דתורה  נגלה  וגם  דתורה , לנגלה  ששייכת  כפי התורה 

דתורה  בנגלה  ההלכות  ע "פ  בפועל  המצוות  קיום  הדעות ) (לכל  יהי' תקופות ) ב ' על  שרומז רבים , .34לשון

בפוסקים  מהשקו"ט  דרקיע 35ולהעיר  מתיבתא  בין (כבפלוגתא  הקב "ה  ע "י הלכה  לפסק  בנוגע 
בשעת 36להקב "ה  נחמני בר  רבה  שאמר  בהפס "ד  שנחלקו (ועד  דוקא  בגוף  נשמה  ע "י צ "ל  שהפס "ד  כיון ,(

בגוף  נשמה  ע "י פס "ד  חשיב  אי נשמה  בי"37יציאת  דיבר  ה ' ש "רוח  נבואה  של  באופן ולא  ועאכו"כ 38), ,
הדברים  כל  את  אלקים  ש "וידבר  באופן הוא  ֿ תורה  דמתן הענין שכללות  כשם  אבל , בעצמו. ה '" "דבר 

לאמר " הלכה "39האלה  זו ה ' "דבר  של  בגדר  אלא  דנבואה , ה '" "דבר  בגדר  זה  שאין שמתלבשת 40, כפי ,
לו" עולם  "הליכות  בעולם , בפועל  להלכה  באופן 41בפס "ד  תצא " מאתי חדשה  "תורה  גם  תהי' כך  ,

"וידבר  האלה ": הדברים  כל  את  אלקים  כידוע ד "וידבר  – משם 42" למעלה  הוא  כאן ש "אלקים "
האלקים " הוא  מ "הוי' אפילו ולמעלה  התורה , שבכל  (סתם ) הוא 43אלקים  דהוי' העליות  פרטי גם  (כולל 

ז"פ  ו"הדברים 44האלקים  ,( מוחלפת תהא  שלא  התורה  כללי על  שמיוסדת  כיון – "45.

באוזן  לשמוע  זוכים  הדברים , המשך  לפני ועוד  זה , בלילה  ממש , ומיד  שתיכף  – העיקר  והוא  ועוד 
הדברי  כל  את  אלקים  "וידבר  הקב "ה , של  דיבורו תצא ",הגשמי מאתי חדשה  ד "תורה  לאמר " האלה  ם 

ממש . ומיד  תיכף 

ספר  והכנסת  סיום  קונטרס  – שיחיו והטף  והנשים  מהאנשים  לכאו"א  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
דולר ]. של  שטרות  ושתי "לעקאח ", פרוסת  ַתורה ,
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לג .33) לא, ירמי '
(תורת 34) כו'" תושבע"פ של  "הלכות בענין קונטרס ראה

לקמן  גם נדפס ואילך . רכט  ע' וש"ס הרמב"ם על  הדרנים – מנחם
וש"נ. בהוספות).

וראה 35) ספ"ד . נגעים ר"ש ספ"ב. צרעת טומאת הל ' רמב"ם
תזריע. ס"פ לקו"ת

א.36) פו, ב"מ 
שם.37) לרמב"ם כס"מ 
ב.38) כג , ֿ ב שמואל 

א.39) כ , יתרו
ב.40) קלח , שבת
וש"נ.41) סע"ב. כח , מגילה וראה ו. ג , חבקוק
ותרפ"ח .42) עטר"ת אלקים וידבר סד "ה ראה
לט .43) יח , ֿ א מלכים לט . לה. ד , ואתחנן
חסידים 44) ממשנת – רע"ד  סה, ש"ש דרושי  לקו"ת ראה

יומא. מס' סוף
ועוד .45) העיקרים. מי "ג  הט ' עיקר

             

       
  


           

          
         

          
         

      
           





















המשך ביאור למס' מנחות ליום שני דמ' ב

             

         
        

         
          

   
          

        

         
       

        
        

        
     



























המשך ביאור למס' מנחות ליום שלישי דמ' ב



כד

       
    

.ענין יש  חודש  ראש  שבכל  ידוע 

התורה  בקריאת  (כמודגש  החדשים  לכל  המשותף 
"ובראשי  היום : קרבן ע "ד  מוסף  ובתפלת 

השנה ),חדשיכם " חדשי ר "ה ) (לבד  בכל  שהוא  ,
גם וענין (כמודגש  זה  לחודש  במיוחד  השייך 

וכיו"ב ). שבו, ֿ טובים  בהימים  החודש , של  בשמו

כסלו  חודש  ראש  של  המיוחד  ענינו לבאר  ויש 
דר " הפרטי הענין והן דר "ח , הכללי בהענין הן ח –

דר "ח , הענין כללות  גם  יותר  מודגש  שבו כסלו,
כדלקמן.

דכהנ"ל  והשייכות  הקשר  – העיקר  והוא  ועוד 
וכללות  מישראל  כאו"א  שבחיי העיקרית  להנקודה 

" הדורות : כל  במשך  ישראל     

" ובתקופתנו זה  בדורנו יתירה  ובהדגשה  ,
נשלמו  (שכבר  האחרונה  בתקופה  כמ "פ  כמדובר  זו,

רק  וצריכים  הענינים  צדקנו כל  משיח  פני
ממש  ).בפועל 

. ראש" – בשמו מודגש  ר "ח  של  הכללי ענינו
חודש ":

מלשון – החידוש "חודש " ע "ש  ,

 ומתמעטת שהולכת  שלאחרי , השני (בחציו
(בערב  לגמרי ומתכסה  שמתעלמת  עד  החודש ) של 

של  באופן שלה  ההולדה  נעשית  .ר "ח ),
הכתוב  שע "י ובלשון מושבך ", יפקד  כי "ונפקדת 

וכיסוי  העלם  בדוגמת  מושבך ", ד "יפקד  החסרון

מולד  בדוגמת  ד "ונפקדת ", הזכרון נעשה  הלבנה ,
מחדש . הלבנה 

נקודה  של  באופן הוא  הלבנה  שמולד  ואף 
של  נקודה  להיותה  הרי, כל בלבד , בה  נכלל  ,

מציאות  כל  התכללות  (בדוגמת  שלאח "ז ההמשך 
ויצא  שנולד  ברגע  – חייו ימי כל  במשך  האדם 

" בשם  נקרא  ולכן העולם ), (חודש )",לאויר 
האדם  מציאות  כל  שכולל  הראש  .בדוגמת 

חודש , ראש  גם  שהוא  השנה , בראש  [וכמודגש 
רשית  אותיות  תשרי, –ור "ח  השנה  דכל  ראשית  ,

שהחודש כמ "ש  "חג  חגינו", ליום  מתכסה "בכסה 
הלידה בו" נעשית  שלאח "ז הלבנה , וכיסוי העלם  ,

התחדשות  של  המציאות באופן כל  שכוללת  ,
כולה ]. השנה  דכל  ה "ראש " ה "ז שלכן שלאח "ז,

ללבנה  שדומין ישראל  של  בעבודתם  וענינו
ללבנה  כמותה ומונין להתחדש  ועתידים  ,–

ישראל  של  עבודתם  ע "י בעולם  שנעשה  החידוש 

"חדשי  נקרא  לכן שגם  י"ל  חידוש (שאולי ,"
עצמם  בישראל  שנעשה  להחידוש  ועד  שלכם ),

שנעשה ("חדשי  חידוש  רק  לא  ממש , " ,
חידוש  בעולם אלא  עבודתם  שע "י ,(
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יא.1) כח , פינחס
בזהר 2) כדאיתא ימים, ב' בו שיש חודש בראש יותר ומודגש

. חדשיכם "בראשי  א) רמח , וירחא"(ח "ג  ירחא בכל  תרין ראשי  .
ואילך ). א'קסו ע' פינחס אוה"ת (ראה

במשנה.3) – סע"ב יב, ברכות
חיי4) ש"פ משיחות – תשלח  ביד  נא שלח  קונטרס גם ראה

ואילך ). 286 ע' (לעיל  כסלו מבה"ח  שרה
ג 'נאח 5) בן יונה לר' השרשים ס' ב. יב, בא ראב "ע ראה

חדש. ע' ולהרד "ק
(6" ב) ס, (חולין חז"ל  לשון  ע"ד  – עצמך " את

לבוא  כדי  הוא ("מעטי ") שהמיעוט  בזה, הביאור לומר דיש
כמ "ש  ("לכי "), הליכה של  באופן שהוא ֿ ערוך  שבאין לעילוי 
מזה, ויתירה כו), ל , (ישעי ' החמה" כאור הלבנה אור "והי '
ד "נקבה  באופן (ז"א) החמה לגבי  (מלכות) הלבנה מעלת שתתגלה
יב, (משלי  בעלה" עטרת חיל  "אשת כא), לא, (ירמי ' גבר" תסובב

.17 הערה לקמן וראה ד ).
יח .7) כ , ש"א

ובכ "מ .8) ואילך . סע"א נח , ר"ה דרושי  לקו"ת ראה
יב.9) יא, עקב בעה"ט 

ד .10) פא, תהלים
ואילך .11) סע"א ח , ר"ה
ומאיר 12) "יורד  שבר"ה ..כידוע ומחודש חדש אור עליון . .

עדיין מאיר הי ' שלא יותר  אגה"ק (תניא כזה" עליון אור
שהחיות  דכיון חודש, ראש בכל  גם שדוגמתו לומר ויש – סי "ד ).
ומתגלה  נמשך  ר"ח  ובכל  חדשים ראשי  לי "ב מתחלק דר"ה הכללי 
חדש  "אור מאיר בר"ח  שגם נמצא, זה, דחודש הפרטי  החיות

. עולם".ומחודש מימי  עדיין מאיר הי ' שלא .
סע"ב 13) ד , בראשית אוה"ת ג . פ"ו, ב"ר א. כט , סוכה ראה

ועוד . ואילך .
א).14) מב, (סנהדרין לבנה קידוש נוסח 
ברא 15) ד "אשר באופן היתה הקב"ה ע"י  שברה"ע כידוע

ב"ר  (ראה "לתקן" שפירושו ד ), ב, (בראשית לעשות" אלקים
ישראל , של  עבודתם ע"י  נעשה זה ותיקון ובפרש"י ), ו פי "א,
(שבת  בראשית" במעשה להקב"ה "שותף נעשה מהם שכאו"א

וש"נ). א. יו"ד ,
(16" הדיוק יומתק שישראל ועפ"ז כיון – חדשיכם"

כולה  הבריאה דכל  ה"ראש" שנקראו *הם ישראל  בשביל  שהיא ,
מלשון גם ובכ "מ ), בראשית. ר"פ .(פרש"י 

          
          



כה           

ירידתם  לפני מכמו יותר  נעלית  לדרגא  מתעלים 
האמיתית למטה  בגאולה  בפועל  שיתגלה  כפי –

מלך  ("דוד  משיחא  מלכא  דוד  ע "י והשלימה 
וקיים " חי נמשלו ישראל  ומלכותו שדוד  ,

).ללבנה 

חודש  שבראש  לומר , בכאו"א ויש  מתגלה 
שבו  משיח  ניצוץ  שהיא מישראל  היחידה , בחי' ,

משיח  של  נשמתו הכללית , יחידה  מבחי' ,ניצוץ 
עניניו  ובכל  מציאותו בכל  חידוש  פועל  זה  וגילוי
שעי"ז  והעיקר , היחידה , בבחינת  חדורים  שנעשים 
כפשוטו  ועד  צדקנו משיח  וביאת  התגלות  נעשה 

כו'" דוד  מבית  "מלך  בגוף , נשמה  .ממש ,

. מצד – כסלו בר "ח  ביותר  מודגש  זה  וענין
חודש  של  הפרטי :ענינו

ב ' שכולל  – "כסלו" – החודש  של  שמו
"לו" "כס " "התיבות  : העלם על  מורה  – "

ו" מושבך "), ("יפקד  הלבנה  ("בכסה ") "וכיסוי
ד " הגימטריא  ל "ו, שמספרו – על מורה  ,"

 כפי ("ונפקדת ") הלבנה  (חידוש ) דמולד 
כל  עד שכולל  (ראש ) שלאח "ז

כפי  מדות  דששה  הענינים  פרטי בכל  הגילוי,
(ו' ל "ו מספר  מדות , מששה  אחת  כל  שכלולות 
כללות  גם  מודגש  שב "כסלו" היינו, ו'), פעמים 

דר "ח . הענין

ר "ח  של  ענינו מודגש  שב "כסלו" מזה , ויתירה 
באופן  הוא  סתם  שר "ח  – סתם  בר "ח  מאשר  יותר 

"בכסא " גם  שפירושו ר "ה ), (כמו ד "בכסה "
כס (באל "ף ) מלשון , שלאחרי) שהאל "ף  ,

על  רק  מורה  (בדוגמת הגילוי ה "כס ")
"כס  בכסלו, משא "כ  האותיות ), התחלת  שהוא  אל "ף 

 פרטי בכל  הגילוי ושלימות  מעלת  גם  מודגשת  ,"
ל "ו  שהם  .המדות ,

הגאולה  ענין מודגש  כסלו שבר "ח  מובן ומזה 
נעלה  באופן כמותה ") להתחדש  עתידים  ("שהם 
(כס  הגילוי התחלת  רק  לא  – ר "ח  בכל  מאשר  יותר 

לו"). ("כס  הגילוי שלימות  גם  אלא  א '),

ֿ טובים  בהימים  גם  מודגש  הגאולה  וענין
כסלו: דחודש 

חנוכת  ע "ש  – דחנוכה  יו"ט  דחותמו, היו"ט 
מחדש  שנתחנך  שני בית  בזמן והמקדש  המזבח 

העיקרי  להחידוש  ועד  חשמונאי"), ("חנוכת 
השלישי  דביהמ "ק  האמיתית בהחנוכה  בגאולה 

בהחידוש  גם  כמרומז צדקנו, משיח  ע "י השלימה 
לגבישבמספר  חנוכה  הימים ימי

וסוכות  ודמספר דפסח  , חנוכה לגבי נרות 
 הנס אירע  שבה  שבמקדש  במנורה  הנרות 

ישראל  של  עבודתם  ע "י שנעשה  (חידוש  דשמן

ימי  בשבעת  הבריאה  שלימות  על  בהוספה 
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שע"י17) – (6 הערה (כנ"ל  עצמך " את ומעטי  "לכי  ע"ד 
"מהלכים" בבחינת נש"י  נעשים ("מעטי ") למטה הירידה
למעלה  מתעלים למטה עבודתם שע"י  אלא עוד  ולא ("לכי "),
(וגם  נשלם דוקא ידם שעל  כיון כביכול , הוי '", "שמש מבחינת
ידיך  "למעשה דהקב"ה, והתאווה הכוסף שלימות) מלשון

" ," ראה) בתחתונים" דירה ית' לו להיות הקב"ה
.(310 ע' (לעיל  ואילך  ס"ח  זו שנה כסלו ר"ח  קונטרס

א).18) כה, (ר"ה לבנה קידוש נוסח 
ס"ב.19) סתכ "ו או"ח  רמ "א שם. ר"ה פרש"י 
היחידה 20) בחי ' בשניהם מתגלה – ימים ב' הוא וכשר"ח 

ליום  דר"ח  הימים מב' כשנכנסים יתירה ובהדגשה כפול ), (באופן
פי "א, (ב"ר זוג  בן להם אין שישראל  (כמו זוג  בן לו שאין השבת,
"יום  שנקרא ראשון, ליום נכנסים וממנו בימים, היחידה בחי ' ח )),

יחידי  הקב"ה הי ' "שבו בחי 'אחד ", ח ), פ"ג , (ב"ר "
בעולם. היחידה

פינחס.21) ס"פ עינים מאור ראה
ועוד .22) ב. רס, ולזח "ג  ב. מ , לזח "ב רמ "ז
ספי "א.23) מלכים הל ' רמב"ם
רכב.24) רה. ע' אג "ק לוי "צ לקוטי 

תרכ "ח 25) סה"מ  וראה עה"פ. (מצו"צ האל "ף תמורת הה"א
ואילך ). קעג  ע'

ובהעלם)26) (בכח  שכולל  "ראש", גם היא זו שהתחלה אלא
שלאח "ז. ההמשך  כל 

שכלולים27) כפי  רק לא ,"ד "בכסא בהאל "ף
הגילוי  שלימות גם .אלא

בדרכי28) הובאו סשכ "א). חנוכה (הל ' זרוע ואור מרדכי 
ועוד  קעד . סי ' ר"ח ) (ענין הלקט  שבלי  עתר. ר"ס לטואו "ח  משה

.(6 הערה 235 ע' חכ "ה בלקו"ש הנסמן (ראה
בחדשי29) השלישי  חודש – כסלו לחודש במיוחד  ששייך 

התורה  דפנימיות ֿ תורה דמתן החודש גם שהוא ולהעיר, החורף.
ֿ תורה, דמתן החודש הוא הקיץ בחדשי  השלישי  שחודש (כמו
והכנה  ודוגמת מעין תליתאי "), בירחא כו' תליתאי  "אוריאן

תצא". מאתי  חדשה ד "תורה להגילוי 
קש"ב"30) פז"ר לענין בפ"ע "רגל  הוא עצרת" "שמיני  כי ,

וש"נ). רע"א. מח , (סוכה
ל "(כס)לו".31) במיוחד  ששייך  ל "ו, הכללי  ומספרם
וערבין 32) (שחמורין סופרים מדברי  יו"ט  הוא חנוכה שהרי 

ה"ד . פי "א שם ירושלמי  ב. פח , (סנהדרין תורה  מדברי  יותר
חי של  באופן היא עצמה העבודה וגם: –ועוד )). והוספה דוש

. המהדרין מן ואילך "מהדרין מכאן אחת מדליק ראשון יום .
בכל  פשוט " "מנהג  שנעשה ועד  ב), כא, (שבת והולך " מוסיף

ס"ב). סתרע"א או"ח  (רמ "א ישראל 



כו          

ושיי הבנין  קשור  שמונה  שמספר  וכידוע  ך ),
המשיח  .לימות 

הימים  גם  ונתגלו ניתוספו האחרונים  ובדורות 
אדמו"ר  של  הגאולה  חג  – החסידות  דתורת  טובים 

כסלו  בי"ט  לחסידות הזקן השנה  וחג(ראש  ,(
כסלו  ביו"ד  האמצעי אדמו"ר  של  –הגאולה 

השמן  בחי' התורה , בחי'שבתורה פנימיות  ,
שבתורה  חוצה היחידה  הפצתה  ידי שעל  , אתי

משיחא  מלכא  דא  היחידה מר  שבנש "י),(בחי'
נאמר  קדשי עליו בשמן עבדי דוד  "מצאתי

משחתיו".

בתפוצות  ונתפשט  נתקבל  שכבר  ולהוסיף ,
" נקרא  כסלו שחודש  והולך ) (ומוסיף  ישראל 

 ימי כל  (שכולל  כסלו מר "ח  החל  ,"
" החודש ),   " על נוסף  –

שבכל  הלבנה  לחידוש  דגאולה  הכללית  השייכות 
לו"), "כס  כסלו, בר "ח  יתירה  (ובהדגשה  ר "ח 
להתחדש  ש "עתידים  דישראל  החידוש  על  שמורה 

ס "ב ). (כנ"ל  משיחא  מלכא  דוד  בביאת  כמותה "

. של דגאולתם  השייכות  בביאור  להוסיף  ויש 
עתידים  ("שהם  הלבנה  (מולד ) לחידוש  ישראל 

מובן: אינו דלכאורה  – כמותה ") להתחדש 

בזמן  בנ"י של  ששלימותם  חז"ל  במדרשי מצינו
ושלימות  מילוי ובדוגמת  ע "ד  היא  ו)שלמה  (דוד 
להאיר  מתחלת  ניסן של  בראשון "הלבנה  – הלבנה 
שלה  ודסקוס  ימים  ט "ו עד  מאירה  הולכת  שהיא  וכל 

. ועד מתמלא  אברהם  מן דור  ט "ו ישראל  כך  .
. להאיר  התחיל  אברהם  שלמה שלמה , שבא  כיון .

שנאמר  לבנה , של  דיסקוס  על נתמלא  שלמה  וישב 
למלך " ה ' באשלמותא "כסא  סיהרא  "קיימא  ,.

משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  שבגאולה  וכיון
שלמה " ומזרע  דוד  "מבית  מעמדם צדקנו, יהי' ,

בנ"י של  מצבם   יותר (עוד 
שייך  – ושלמה ) דוד  בזמן שהיתה  מהשלימות 

הדמיון יותר  ומתאים   בט "ו) הלבנה 
ולא  ֿ עתה בחודש ), שזה  (בר "ח ), הלבנה 

 ומציאות) של אור  באופן הלבנה  (

שלפני  ברגע  לגמרי והכיסוי ההעלם  (לאחרי בלבד 
המולד ),  הלבנה אור  ושלימות  למילוי

לבנה ", של  דיסקוס  כש "נתמלא  החודש , באמצע 
הלבנה  אור  ושלימות  למילוי בערך  שלא  ועאכו"כ 

כש "יהי' לבוא  .לעתיד  החמה  כאור  הלבנה  .אור 
מיעוטה "?! קודם  שהיתה  כמו

בשייכות  יותר  מודגשת  זו ששאלה  ולהוסיף ,
" כי, לו", "כס  כסלו, על לר "ח  רק  (לא  מורה  "

 כס על הגילוי, גם ) אלא  , 

דיסקוס  כש "נתמלא  בפועל  שנעשה  ס "ג ), (כנ"ל 
והכיסוי  ההעלם  שלאחרי ברגע  ולא  לבנה ", של 

המולד . רגע  ("כס "),

האמיתית  הגאולה  של  שבהדמיון ועכצ "ל ,
משיחא  מלכא  דוד  ע "י והשלימה  

מודגשת  הלבנה ), ושלימות  למילוי (ולא  הלבנה 
מילוי  לגבי גם  וחידוש  במולד  שיש  יתירה  מעלה 
מלכא  דוד  ע "י לבוא  העתידה  ובגאולה  ושלימות ,
עתידים  "שהם  זו, מעלה  בנ"י אצל  תתגלה  משיחא 

.כדלקמן כמותה ",

. הלידה במעלת  הביאור  בהקדם  ויובן
המעלה  – בישראל  זמן והחידוש  (בסמיכות 

: גדול שנעשה  לאחרי ומצבו מעמדו לגבי (
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ועוד .33) ס"ט . ח "א הרשב"א שו"ת ראה
הי '34) נימין שבעת של  מקדש של  "כינור ב: יג , ערכין ראה

סע"ג. לג , מקץ תו"א גם (וראה שמונה" המשיח  ימות ושל  .
ובכ "מ ). ואילך .

י "ט 35) יום" ("היום המגיד  של  ההילולא יום גם שהוא
א). קא, ח "א לקו"ד  וראה כסלו.

שלו 36) (אג "ק תרס"ב כסלו ט "ז מיום אדנ"ע דכ "ק אגה"ק
"היום  ואילך . ב תשנט , ח "ד  לקו"ד  וראה וש"נ). רנט . ע' ח "א

בתחלתו. יום"
בט '37) – האמצעי  אדמו"ר של  וההילולא ההולדת יום וכן

כסלו). ט ' יום" ("היום כסלו
השמן 38) נס על  שנקבע – דחנוכה להיו"ט  מהשייכות להעיר

ובפרש"י ). שם (שבת
ואילך .39) פנ"ד  הק"ש שער אמ "ב בארוכה ראה
החסידות.40) תורת של  ענינה קונטרס בארוכה ראה
(41– השמן) נס על  (שנקבע חנוכה נר בהדלקת ודוגמתו

שם). (שבת מבחוץ" ביתו פתח  על  להניחה "מצוה
ובכ "מ .42) בתחלתו. כש"ט  – דהבעש"ט  אגה"ק
כא.43) פט , תהלים
יא.44) פט "ו, שמו"ר – חז"ל  לשון ע"ד 

כג .45) כט , דה"א
כו.46) שם, שמו"ר
ועוד .47) רע"א. פה, ח "ב רע"א. קנ, ח "א זהר
חלק 48) ר"פ סנהדרין פיה"מ  שסב. מל "ת להרמב"ם סהמ "צ

תימן. אגרת הי "ב. יסוד 
א,49) (בראשית הארץ" על  "להאיר בריאתה שתכלית דכיון

ה"ז  המולד ), שלפני  (ברגע הארץ על  מאירה כשאינה הרי , ֿ יז), טו
במציאות. שאינה כמו

לבנה.50) קידוש נוסח 



כז           

לדעת  מתפלל  "אני בישראל  גדול  מאמר  ידוע 
התינוק " דרגות זה  אודות  יודע  שאינו שכיון ,

היא  תפלתו הרי, כו', הספירות  עניני באלקות ,
  מדרגות למעלה  שהוא  כפי ,

ממש . ית ' ועצמותו מהותו ותוארים ,

לגבי  כפשוטו בתינוק  מעלה  יש  – יותר  ובעומק 
התינוק : זה  לדעת  שמתפלל  בישראל  גדול 

ומשיג ומבין שיודע  כיון – בישראל  גדול 
צריך  כו', הספירות  הדרגות בעניני כל 

למדותיו" ולא  "אליו שמתבונן והתוארים , עי"ז ,
רק  הם  ומשיג  שמבין והתוארים  הדרגות  שכל 

עליו תוארי שנאמר  יכול  "ענין ולדוגמא , ,
היפך  שהוא  מה  כל  ית ' ממנו מפשיט  הוא  ית '

. מפשיט היכולת  כו' ורוצה  חכם  ענין הוא  ועד "ז .
כו'" החכמה  היפך  שהוא  מה  כל  ית ' וכך ממנו ,

אחר  בעילוי לדרגא  מדרגא  ושולל  ומפשיט  הולך 
הידיעה  ל "תכלית  עד  עילוי, " שמגיע ,

במהותו  והשגה  ידיעה  שום  שייך  שלא  למסקנא 
כל  שלילת  ע "י לזה  שמגיע  וכיון ית '; ועצמותו
לעצמותו  כשכוונתו גם  הרי, והתוארים , הדרגות 
זה  ("לדעת  ומעלה  ותואר  דרגא  מכל  שלמעלה  ית '

גופא התינוק "), בזה  אצלו  ולא ,
דשלילת  מההפלאה  הוא  העילוי שרגש  אלא  עוד 

 .

בדרגות  מושג  לו שאין כיון – תינוק  משא "כ 
ותוארים , דרגות  לשלול  צריך  ואינו ותוארים ,

היא  כוונתו  ותואר דרגא  בגדר  שאינו
– ומעלה   להקב "ה קורא  שאינו ועד  ,

הפירוש  מבין אינו (שהרי ומהות " "עצמות  בשם 
ד "מהות "ד "עצ  והפירוש  "מות " אלא  ,("

ומעלה . ותואר  דרגא  בגדר  שאינו (סתם ),

"דער  אידיש ) (בלשון שנקרא  כפי וגם 
 התינוק כוונת  אין "עליון", שפירושו ,"

ית ' דמציאותו (הפלאה ) העילוי אם ,לתאר  כי ,
למעלה  אינו שנמצא  למעלה  שנמצא  זה  ומלבד  ,

מציאות . שישנה  אם  כי מציאותו, מהי יודע 
"מציאות ", עליו לומר  אפשר  אי דבר , של  ולאמיתו
תוכן  יש  אלו בתיבות  שגם  כיון "דבר ", או "ענין"
להשתמש  שמוכרחים  מפני ורק  מסויים , וגדר 
אודותיו) לדבר  שרוצים  (כיון מסויים  בביטוי

" בלשון הזקן משתמשים  רבינו ובלשון ,":
כמו "המאור  למטה  ("נמצא  בהתגלות  הוא 

שם  שיש  יודעים  תינוקות  אפילו ולכן למעלה ")
."אלקה 

. גם ביניהם  החילוק  מתבטא  – מזה  וכתוצאה 
אלקות : עם  שמתקשר  האדם  ומציאות  לדרגת  ביחס 

ההפלאה  ומבין שיודע  בישראל  גדול  אצל 
גם  – והתוארים  הדרגות  כל  שלילת  ע "י דאלקות 
של  באופן היא  בשלימותה  להקב "ה  ההתקשרות 

   וההשגה ההבנה  שלילת  ,
ֿ נפש , המסירת  כח  ע "י מציאותו לשלילת  ועד  כו',
נפשו  מוסר  ה "ז אז גם  אבל  במציאות , ביטול 

(רצונו).

"ה  שמלכתחילה  תינוק  אצל  הוא משא "כ 
אלקה  שם  "שיש  מהידיעה  למעלה  בהתגלות "
כיון  – תינוק  אצל  אינה  זו ידיעה  שגם  – מצוי"

שזוהי ,עניניו פרטי בכל  הדבר  ניכר  ,
כו'. ובשתייתו באכילתו

.: החסידות דתורת  ובסגנון

להקב "ה  ההתקשרות  מתגלה  בישראל  גדול  אצל 
דרגת  מצד  עצם (בעיקר ) מצד  (כ "כ ) (ולא 

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

שרש 51) להצ"צ בסהמ "צ ונת' הובא סקנ"ז. הריב"ש שו"ת
פ"ח . התפלה מצות

פ"ז.52) שם סהמ "צ פ"ב. של "ב בפרדס ונת' הובא ספרי 
ח "א 53) מו"נ  בספרו  לרמב"ם שם (ומציין ג  ו, פקודי  לקו"ת

ועוד . ב. ע' עת"ר סה"מ  וראה ואילך ). פנ"ז
של "ה 54) ספ"ל . מ "ב עיקרים פ"ב. ח "ח  עולם בחינות ראה

ב. קצא,
וגדר 55) תואר הוא ומהות" "עצמות גם יותר: ובעומק

לתואר  שייך  שאינו (כפי  בעצמו להקב"ה שכוונתו וכיון מסויים,
ומהות". "עצמות בשם לו קורא אינו כלל ), וגדר

חסרו 56) אין ית'ולכן מציאותו מצטיירת תינוק שאצל  בכך  ן
תואר  בגדר שאינו ממש ית' לעצמותו שכוונתו כיון גשמי , באופן

גשמיות. לגבי  דרוחניות המעלה לא גם ומעלה,
הרי ,57) למעלה, כמו למטה נמצא שהקב"ה שיודע דאף

הנמצאים  שאר וכל  חפציו וכל  (התינוק) הוא גם נמצא למטה
הקב"ה. רק נמצא ולמעלה שבעולם,

רע"ב.58) יד , וירא תו"א
האור,59) מקור ד "מאור", ותואר לדרגא הכוונה אין כלומר:

רק  (ונקרא ותואר דרגא מכל  שלמעלה ממש ית' לעצמותו אם, כי 
אודות שמדברים שכיון אלא "מצוי "), משתמשים בשם ,

כמו  למטה (ומתגלה) ש"נמצא מודגש שבו "מאור", בלשון
מאשר  יותר למעלה ומתגלה שמאיר כ "אור" דלא למעלה",

למטה.
(60" מוסיפים הרמב"ם ולכן (כלשון המצאו"

המציאות  כמו אינה ית' שמציאותו להדגיש כדי  ספרו), בהתחלת
מספיקה, אינה זו הוספה גם אבל , אמיתית, מציאות אלא שלנו,

"מציאות". אודות בשלילה) כי  (אף מדברים שסוכ "ס כיון



כח          

ולפיֿ ע "י היא  להקב "ה  שההתקשרות  – הנשמה )
שבלב , והמדות  בשכל  וההשגה  ההבנה  ערך 
לשלימות  ועד  ותענוג , רצון מזה , ולמעלה 
שלאחרי  היחידה , בחי' ע "י להקב "ה  ההתקשרות 

מ "חמשה  רק  ה "ה  העילויים  שנקראו כל 
תואר לה " על  שמורה  "שם " עצמה ), (לנשמה 

" מסויים , וגדר  " וחפצה רצונה  שכל  ,
הקב "ה . עם  ולהתאחד  ממציאותה  לצאת 

היא  להקב "ה  ההתקשרות  – תינוק  אצל  משא "כ 
מצד   שמות החמשה  מכל  למעלה  ,

ממעל  אלקה  "חלק  מבחי' גם  למעלה  לה , שנקראו
.ממש "

. בכל מישראל  כאו"א  בעבודת  הענין וביאור 
ויום : יום 

ועד  מקטן מישראל , דכאו"א  היום  התחלת 
תיכף  כו'" לפניך  אני "מודה  באמירת  היא , גדול ,

נט "י) (לפני משנתו כשניעור  היינו,ומיד  ,
הביטול  הוא  כולו היום  דכל  לעבודה  שהיסוד 
לפני  שעוד  כך , כדי עד  להקב "ה , וההודאה 
הביטול  כבר  ישנו "אני", האדם , מציאות  שנרגשת 
הביטול  שזהו "מודה ", (להקב "ה ), וההודאה 
והרגש  בחי' לא  שבנפש , העצם  שמצד  וההודאה 

שבה .

"מודה " בתיבת  גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
" (נ"ה ) בגימטריא  – שלשם העצם  על  שרומז ,"

שעז"נ  וי"ל  הנשמה . עצם  לבדד "מכוונת  עם 
מבחי' גם  שלמעלה  שלמעלה , העצם  ישכון",

עולם ,היחידה  של  יחידו עם  ומיוחדת  הקשורה 

כמ "ש  ושמי "אלא  השמים  אלקיך  להוי'
על  מורה  ש "הן" בה ", אשר  וכל  הארץ  השמים 

(כל דרגא  אלקיך  מהוי' ולמעלה  ("לפניך ")
ושמי  משמים  למעלה  ועאכו"כ  והנסתר ), הגלוי

כו'. השמים 

רק  היא  "יחידה " שגם  הנשמה ,כיון לעצם 
ענין שישנו עכצ "ל , הנשמה , עצם  גם ולא 

עצם  מצד  היחידה ), דבחינת  (הביטול  לפניך " ל "אני
עצמותו  עם  הקשורה  מהיחידה ) גם  (למעלה  הנשמה 

ומעלה ). וגדר  תואר  מכל  (למעלה  ממש  ית '

ומצב  בהמעמד  מודגש  זה  שענין לומר , ויש 
ד " " חדשה "ברי' (שנעשה  " כתינוק ,

 עוד ( שהתחיל אני "מודה 
לפניך ":

היא , לפניך ", אני "מודה  של אמירת 
במעשה , וגם  בדיבור , (במחשבה , והודאה  ביטול 

מעשה " הוי שפתיו ש "עקימת  שהיא כיון ,(
.

– מזה  ולמעלה  לזה  וקודם   
  של תנועה  איזה  שמתחילה  (לפני

ממציאותו  ברגע יציאה  (  כאן שאין ,
זולת  דבר  ולידת )שום  (חידוש 

להיותו  אשר , השינה ), בעת  ההעלם  (לאחרי
וקוב "ה  "ישראל  ומהות , עצמות  עם  אחת  מציאות 

חד " (מתגלה )כולא  ניעור  , .שבו

משנתו" ד "ניעור  ומצב  שהמעמד  י"ל , ועפ "ז
הוא  מציאותו) עצם  עניני (התגלות  לכל 

כולו  היום  כל  במשך  שלאח "ז סדר העבודה  ועל  ,
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לז.61) פ"ב, דב"ר ט . פי "ד , ב"ר
כה,62) ראה לקו"ת וראה דחגה"ס. ג ' דיום הושענות נוסח 

א. כז, א.
רפ"ב.63) תניא
שם 64) מהדו"ק ס"ו. ס"א (מהדו"ת) או"ח  אדה"ז שו"ע

בתחלתו. אדה"ז סידור ס"ה.
ט .65) כג , בלק
(66" ז פט "ו, שמו"ר כל ראה הן, מהו ישכון, לבדד  עם

ב"ח  י ', הרי  א"ט  כיצד , הללו, אותיות מב' חוץ מזדווגין האותיות
אין  נ' האות וכן לעצמה, ה' נמצא י ', הרי  ד "ו י ', הרי  ג "ז י ', הרי 
נמצא  ק', הרי  מ "ס ק', הרי  ל "ע ק', הרי  כ "פ ק', הרי  י "צ זוג , לה
יכולים  אינן הללו אותיות ששני  כשם הקב"ה אמר לעצמה, נ'
יכולין  אינן ישראל  כך  לעצמן, אלא האותיות כל  עם להזדווג 

הקדמ  ומזלות כוכבים העובדי  כל  עם לעצמן להדבק אלא ונים
חב"ד  הערכים ספר וראה בסופו. שה"ש לקו"ת וראה מפורשין".

בסופו. אותיות .מע'

יד .67) יו"ד , עקב
רס"ו.68) רס"ד . או"ח  אדה"ז שו"ע
א.69) סה, סנהדרין
ביטוי70) אלא אינה "מודה" שאמירת – מזה ויתירה

אותיות  ובצירוף מסודר, בדיבור שמתגלה כפי  מהעצם, והתגלות
אלא ד "הן".שאינם

מציאותו.71) מ (עצם) יציאה היא שתהי ' איזה תנועה כל  כי ,
א.72) עג , זח "ג  ראה
יקום 73) כלביא עם "הן כד ) כג , (בלק ממ "ש גם להעיר

וכארי כלביא מתגברים הן שחרית משינתם עומדין "כשהן וגו'",
ולהניח לחטוף* שמע את לקרות ציצית, ללבוש המצוות, את

וכארי כלביא מהשינה שהעמידה היינו, עה"פ), (פרש"י  תפילין"
לאח "ז.היא המצוות לקיום

         
          

 



כט           

תנועת  – לראש  לכל  למטה : מלמעלה  התגלותם 
שמתבטאת  היחידה  דבחי' וההודאה  הביטול 
נט "י) (לאחרי ולאח "ז לפניך ", אני "מודה  באמירת 
בראתה  אתה  היא  "טהורה  נשמה ", "אלקי ברכת 
דרגות  פרטי על  שקאי בי", נפחתה  אתה  יצרתה  אתה 
ד ' כנגד  שהם  ועשי' יצירה  בריאה  באצילות  הנשמה 

ונפש  רוח  נשמה  חי' (דרגות ) ולאח "ז השמות  ,
העולם  סדר  על  חכמים  ש "תקנום  השחר  ברכות  שאר 

יום " בכל  נהנין שהבריות  מה  ובפרטיות והנהגתו ,
שכנגד  השליבות  ד ' בה  שיש  התפלה  בעבודת  יותר 

נמשך אבי"ע ד ' ולאח "ז צרכיו, ובקשת  ,
הכנסת  מבית  ההליכה  (לאחרי בעולם  בעבודתו גם 

המדרש  ארץ "לבית  דרך  מנהג  בהם  "הנהג  ,(,
בתחתונים . דירה  ית ' לו לעשות 

. תוכן גם  לבאר  יש  לעיל  האמור  ע "פ 
דוד  ע "י והשלימה  האמיתית  שבגאולה  החידוש 

עתידים  "שהם  – משיחא  כמותה ",מלכא 
החידוש  בדוגמת בדוגמת  ולא  דוקא , הלבנה 

הלבנה : ושלימות  מילוי

מילוי  לגבי (בר "ח ) הלבנה  דמולד  העילוי
ושלימות  שמילוי – (בט "ו) הלבנה  ושלימות 

בנוגע  הוא  היינו,הלבנה  הגילויים ), (בחי'
עד  הלבנה  באור  וניתוסף  הולך  ליום  שמיום 
הלבנה  דמולד  המעלה  משא "כ  האור , לשלימות 

בנו  (לא  מתחילה היא  עתה  שזה  כיון להאור , גע 
בנוגע  אלא ) שלמעלה להאיר , (עצם 

שלפני  ברגע  בתכלית  ההעלם  שלאחרי מגילויים ),
הלבנה ; של  מציאותה  ומתגלה  מתחדשת  המולד ,
מגילויים ) שלמעלה  (העצם  זו שמציאות  אלא 
הלבנה  אור  בהתגלות  ובגלוי בפועל  ובאה  נמשכת 
בבחי' (שגם  הלבנה  ושלימות  למילוי עד  ליום  מיום 

העצם ). וחודר  נמשך  הגילויים 

האמיתית  דגאולה  העיקרית  שהמעלה  מובן ומזה 
בהחידוש  מתבטאת  והשלימה   כיון –

מתגלית  בישראל שאז ודוגמתו הלבנה ,
להתחדש  עתידים  התגלות ("שהם  ("

( הנשמה (עצם  אלא דישראל  עוד  ולא  ,
בדרגת  שגם  היינו, ממש , בגילוי ובא  נמשך  שהעצם 
הראשון  מרגע  הלבנה  באור  (כשניתוסף  הגילויים 
נרגש  הלבנה ) ושלימות  למילוי ועד  השני לרגע 
המולד ), שברגע  (החידוש  מגילויים  שלמעלה  העצם 

לבוא  שלעתיד    מציאותם את 
עם  חד  שהיא  הנשמה  עצם  ישראל , של  האמיתית 
חד ", כולא  וקוב "ה  "ישראל  ית ', ומהותו עצמותו
דחמשה  הדרגות  בכל  ומתגלה  וחודר  שנמשך  כפי
ורצון, תענוג  הנפש , כחות  בכל  לה , שנקראו שמות 
ומעשה , דיבור  מחשבה  ולבושיהם  ומדות , שכל 
גידים , ושס "ה  אברים  רמ "ח  בכל  הגשמי, ובגוף 
כולא  וקוב "ה  ש "ישראל  ובגילוי בפועל  בהם  שניכר 

חד ".

דלעתיד  האמיתית  שהשלימות  לומר , יש  ועפ "ז
שלמעלה  העצם  יורגש  הגילויים  בדרגת  (שגם  לבוא 

בר "ח  בעיקר  מודגשת  –מגילויים ) לו" "כס  ,
ד "אלה "), הגימטריא  ("לו", הגילוי בשלימות  שגם 
עתה  שזה  ונרגש  ניכר  הלבנה , ושלימות  מילוי

דה  ההתחדשות  ההעלם היתה  שלאחרי הראשון רגע 
 רגע ל "כס "), וחיבור  בסמיכות  ("לו"

ומתגלה  מתחדשת  שבו של המולד ,
חודר  מגילויים  שלמעלה  שהעצם  היינו, הלבנה ,

הגילויים . בדרגת  גם  ונמשך 

בהימים  גם  מודגש  זה  שענין להוסיף , ויש 
כסלו, ויו"ד  כסלו י"ט  חנוכה , כסלו, דחודש  טובים 

עם  התורה הקשורים  פנימיות  שבתורה ,
שנתגלתה   ע "י כי, – ס "ג ) (כנ"ל 

ד " הענין נעשה  החסידות  תורת  "

והכנה  ודוגמא  מעין בידיעה ), העצם  (התגלות 
יהי' ש "לא  לבוא , לעתיד  אלקות  דידיעת  להשלימות 

אלא  העולם  כל  .עסק  בלבד  ה ' .את 
לים שנאמר  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  מלאה  כי
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שמתגלה  העצם על  קאי  ש"הן" האמור שע"פ ולהוסיף,
" מ "ש יומתק משינתו, "כשהן כשניעור וגו'", יקום כלביא עם

 ."
תרפ"ח 74) צעקו ד "ה ואילך ). כז (ס"ע תרפ"ו שובה רד "ה

ועוד . ואילך ). קסו (ס"ע פ"ב
רסמ "ו.75) או"ח  אדה"ז שו"ע
ב.76) ב, בשלח  לקו"ת ועוד . בתחלתו. האריז"ל  סידור
ובכ "מ .
וש"נ.77) בסופה. ברכות
ב.78) לה, שם

משנתו"79) ד "ניעור ומצב המעמד  לפני*בדוגמת עוד 
לפניך ". אני  "מודה אמירת

ואילך .80) 26 ע' ה'ש"ת סה"ש ראה
ט .81) יא, ישעי '

          
           

       



ל          

" ידעו ש "כולם  בנ"י אצל  ועאכו"כ  ,
"בורא "אותי" רק  (לא  ד "אותי" ההתגלות  ,

של  באופן ומהות ) עצמות  אלא  "מאציל ", ואפילו
ידיעה .

. לבוא דלעתיד  הענינים  שכל  הידוע  וע "פ 
במעשינו הגלות תלויים  משך  זמן כל  ,ועבודתינו

האמיתית  להגאולה  ההכנה  שבעבודת  מובן,
ההתחדשות  מעין צ "ל  צדקנו משיח  ע "י והשלימה 
החידוש  בדוגמת  כמותה ", להתחדש  ש "עתידים 
עצם  דישראל , העצם  התגלות  שהו"ע  הלבנה , דמולד 

היחידה : מבחי' גם  שלמעלה  הנשמה 

האמיתית  שהגאולה  כמ "פ  המדובר  על  נוסף 
שכאו"א  עי"ז באה  צדקנו משיח  ע "י והשלימה 
היחידה  בחי' שבו, משיח  ניצוץ  מגלה  מישראל 
היא  הכוונה  שעיקר  ולתקן להוסיף  יש  – ס "ב ) (כנ"ל 
שנקראו  שמות  מחמשה  א ' שהיא  היחידה  לבחי' (לא 

להתגלות  אלא ) הנשמה , לעצם   ,
משיח  ניצוץ  (הן משיח  של  ענינו אמיתת  שזהו
הכללי), משיח  ועאכו"כ  והן מישראל , שבכאו"א 

היחידה . מבחי' שלמעלה  דישראל  העצם 

הכתוב  בלשון מרומז זה  שענין לומר , ויש 

– משחתיו" קדשי בשמן עבדי דוד  "מצאתי
" מלשון (גם ) עצם "מצאתי" על  שמורה  ,"

גם  למעלה  כו', וגדר  מתואר  למעלה  שהוא  המציאות 
להשתמש  שמוכרחים  מפני ורק  מציאות , של  מגדר 
(כנ"ל  "מצוי" בלשון משתמשים  מסויים  בביטוי

ש " היינו, על ס "ה ), קאי עבדי" דוד 

גם  (למעלה  וגדר  מתואר  שלמעלה  משיח  דנשמת 
"מצוי" בשם  נקרא  שלכן הכללית ), יחידה  מבחי'

משחתיו",("מצאתי"); קדשי "בשמן
שבנשמת  הכללית  היחידה  בחי' על  מורה  ש "שמן"
השמן  בדוגמת  עניניו, בכל  שחודרת  משיח ,

דבר  בכל  .שמפעפע 

שגם  – מישראל  כאו"א  בעבודת  וענינו

והודאה  ביטול  היחידה , בחי' התגלות  בעצמו שפועל 

ומצב  במעמד  שנמצא  [ועד  להקב "ה  והתמסרות 
תורה  בדברי להרהר  לו בבחי'שאין לא  ובודאי ,

עצם  ישנה  – התורה ] פנימיות  שבתורה , היחידה 
מציאותו,  ש – (רק  זו ו"ידיעה " ,

בפועל  העבודה  עניני לכל  ומביאה  פועלת  משנתו)
שחדורים  כפי וזהו ממש  הנשמה , דעצם 

הוא  דישראל  שהעצם  המשיח , דביאת  הענין אמיתת 
ס "ט ). (כנ"ל  ממש  בפועל  בהתגלות 

. חז"ל בלשון מרומז זה  שענין לומר  ויש 
המשיח ": לימות  להביא  חייך  ימי "כל 

ור  רגע  בכל  פירושו – חייך " ימי גע "כל 
ישן, והן ער  הן בלילה , והן ביום  הן חי, שהאדם 
הנשמה  ("כל  האויר  נשימת  ע "י חי הוא  אז שגם 
נושם  שאדם  ונשימה  נשימה  כל  "על  ֿ ה ", י תהלל 

(משא "כ כו'" ורגע  רגע  בכל  להיות  שמוכרח  (
לימות  להביא  חייך  ימי ו"כל  ושתי'). אכילה 
ורגע ) רגע  (בכל  שלו שהחיות  פירושו – המשיח "
בשעה  רק  לא  כלומר , המשיח , ימות  בהבאת  הוא 
המשיח , להבאת  פעולות  ועושה  ומדבר  שחושב 
לימות  להביא  הוא  ("חייך ") חיותו עצם  אלא 

המשיח .

לימות  "להביא  הלשון בדיוק  להוסיף  ויש 
הרגיל  בלשון ולא  דייקא , "להביא " – המשיח "
שכאשר  – רבים  לשון המשיח " ו"לימות  "לרבות ",
הנ"ל , המשיח  בענין הוא  מישראל  דכאו"א  החיות 
דימות  ומצב  למעמד  ממילא ) (בדרך  מביא  ה "ז
בפועל  בהתגלות  יהי' דישראל  שהעצם  המשיח ,
רבים , לשון המשיח " "לימות  גופא  ובזה  ממש ;
שבימות  הכלליות  התקופות  שתי על  שרומז די"ל 

שיהיו המשיח  העליות  ריבוי כל  על  גם  ורומז ,
עד  חיל  אל  מחיל  הליכה  של  באופן המשיח  בימות 

קץ . אין

יותר : ובפרטיות 

המשיח " לימות  להביא  חייך  ימי ד "כל  הענין
הנשמה  עצם  כשניעור  שתיכף  בכך  מתבטא 

מרגיש  העצם ) ורק  מציאותו עצם  (שמתגלה 
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תורה".82) "משנה ספרו וחותם בסיום רמב"ם
לג .83) לא, ירמי '
רפל "ז.84) תניא
צדי "ק,85) למזמור באים שממנו – פ"ט  מזמור בתהלים

הצדי "ק. שנת זו, לשנה במיוחד  השייך 
ס"ה.86) סק"ה יו"ד  שו"ע רע"א. צז, חולין ראה

(87.64 שבהערה מהדו"ת אדה"ז שו"ע ראה
(88.61 שבהערה ודב"ר ב"ר בסופו. תהלים
ועוד .89) ואילך . 198 ע' חכ "ז לקו"ש ראה



לי           

משיח  של  ענינו –האויר    ובלשון ,
המשיח "."חז"ל  מלך  של 

הוא  משיח " של  (רוח ) ש "אויר  לומר , ויש 
מ "אורו  גם  משיח "למעלה  כי,של  , של

על  מורה  ע "ימשיח  (כמו דמשיח 
ש "נצח " עד  ה '" מלחמות  וכיו"ב ),"ילחם  ,

על משא "כ  מורה  משיח  (חיות )של 
התגלות  כלומר , שקיימת דמשיח , (מציאות 

למלכות  לפנ"ז ולאחרי גם  המשיח , מלך  בתור  (
של )התגלות  מאורו ערוך  שבאין

ע "י כל  לעיני ההתגלות  מתחילה  משיח ),

משיח ). של  (אור 

המשיח  דביאת  החידוש  שעיקר  מובן ועפ "ז
בהתגלות  כי,")הוא  עבדי"), דוד 

ע "י  כל  לעין (התגלותו שלאח "ז הענינים  פרטי כל 
דימות  הענינים  וכל  ישראל , את  לגאול  פעולותיו

באים  המשיח ),  מהתגלות
מציאותו,  כולל הלבנה  שמולד  כשם  ,

עד  לרגע  מרגע  הוספה  של  באופן אורה  התגלות 
הלבנה . ושלימות  למילוי

להביא  חייך  ימי "כל  הלשון בדיוק  ויומתק 
כשנתגלתה  ("חייך ") שהחיות  – המשיח " לימות 

ממילא )מציאותו (בדרך   כיון ,
דימות  הענינים  פרטי כל  כוללת  (חיותו) שמציאותו
מציאותו  עצם  בהתגלות  כלולים  שכולם  המשיח ,

הלבנה ). (מולד 

." העיקר הוא  "המעשה  – לפועל  :ובנוגע 

עתידים  ("שהם  הלבנה  מולד  הי' שכבר  כיון
("ראש  כסלו חודש  בראש  כמותה ") להתחדש 
עם  (שקשור  השלישי חודש  גאולה "), של  חודש 

הש  וביהמ "ק  השלישית  דשנת גאולה  לישי)
כל ) מכל  בכל  בה , נפלאות  שנת  תהא  (הי' ה 'תשנ"ב 
וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  מישראל  כאו"א  צריך  –
לימות  להביא  חייך  ימי ד "כל  הענין בהדגשת  עוז
כשניעור  תיכף  מציאותו, שכל  עי"ז המשיח ",
עצם  (שזוהי דמשיח  בהחיות  חדורה  משנתו,
שבו) משיח  מישראל , כאו"א  של  מציאותו

המשיח . לימות  שמביאה 

ע "י  – זה  ברגע  גם  להיות  וצריך  יכול  זה  וענין
מחודש  בתוקף  מחודשת  התעוררות  

עי"ז  המשיח ", לימות  "להביא  משנתו) ניעור  (ע "ד 
עצמו  את  להכריע  כדי אחת " "מצוה  עוד  שמוסיף 
ולהם  לו ולהביא  זכות  לכף  כולו העולם  כל  ואת 

והצלה  .תשועה 

הקשורים  נעלים  בענינים  דוקא  לאו – זה  וכל 
תורת  והפצת  לימוד  כמו היחידה , בחי' עם 
(ובעיקר ) גם  אלא  שבתורה , יחידה  החסידות ,
של  הגשמיים  צרכיו נתינת  כמו פשוטים , בענינים 

בגוף  (נשמה  מציאותו עצם  עם  הקשורים  ),יהודי,
כסלו, דחודש  הנוספים  הצרכים  ובמיוחד  כולל 

"ימי חנוכה , שמוסיפים והלל "בימי  ,
שמחה  של  דנתינת בסעודות  המנהג  גם  כולל  ,

נשיאינו  רבותינו שנהגו (כפי חנוכה  ),מעות 
דימי  שמחה  של  והתוועדויות  בסעודות  ולפנ"ז

כסלו. וי"ט  יו"ד  הגאולה 

. חודש שבתחלת  – העיקר  והוא  ויה "ר 
ובגילוי  בפועל  תבוא  הגאולה , חודש  כסלו,
הגאולה  התחלת  והשלימה , האמיתית  הגאולה 
מבית  מלך  "יעמוד  – צדקנו משיח  ע "י ושלימותה ,
את  לעבוד  כולו העולם  את  ש "יתקן עד  כו'", דוד 
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שאינו 90) אלא משיח , של  האויר נושם השינה בעת וגם
ד " הענין עיקר ולכן, זה, מרגיש . להביא חייך  ימי  כל  .

מתחיל  המשיח " בעת לימות גם נפעל  (ועי "ז משנתו
השינה).
א.91) פ"ח , ד . פ"ב, ב"ר
ואילך .92) ריט  ע' לזח "ג  לוי "צ בלקוטי  נת' ב. לד , זח "ג 
שהיו"ד 93) י ', אור אותיות ש"אויר" מקור *כידוע הוא

סביב  אויר כשיש הוא הנר שאור במוחש שרואים וכפי  ה"אור",
מקור  הוא שהאויר היינו, כלל ), יאיר ולא יכבה אויר (ובלא האור
ספר  גם וראה ג . מב, מקץ (תו"א חנוכה בדרושי  (כמבואר האור

וש"נ)). אויר. מע' ב) (כרך  חב"ד  הערכים
גם 94) ממשלה להם הי ' ועדיין דוד  מבני  הבאים "מאותן
. ב).בגלות צח , לסנהדרין מהרש"א (חדא"ג  הקדוש" רבינו כגון .
מי "ז.95) פ"א אבות

          
       

ה"ד .96) פ"ג  תשובה הל ' רמב"ם רע"ב. מ , קידושין
(97. ועצמותו מ "מהותו שהתהוותו גשמי , (ש)הוא גוף .

דוקא  ובו ס"כ ), אגה"ק (תניא מאין" יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו
120 ע' שלום תורת סה"ש פמ "ט . תניא (ראה העצמות בחירת היא

ואילך ).
ה"ג .98) פ"ג  חנוכה הל ' רמב"ם
וש"נ.99) ואילך . 142 ע' ח "י  לקו"ש ראה

ע'100) אג "ק לוי "צ לקוטי  וראה כסלו. כ "ח  יום" "היום
שנח .



לב          

שנאמר  ביחד , גו'ה ' עמים  אל  אהפוך  אז כי
אחד " שכם  .לעבדו

דשבוע  ההפטרה  וחותם  בסיום  גם  וכמרומז
השבוע : פרשת  ובהתחלת  שעבר 

" בהכרזה  מסתיימת  שעבר  דשבוע  ההפטרה 
   " דוד מלכות  נצחיות  –

המלך  ע "י ששלימותה  שלמה , במלכות  שנמשכה 
שלמה " ומזרע  דוד  "מבית  שהוא  –המשיח 

התגלות  הוא  זו הכרזה  של  דמלך שתוכנה 
המשיח .

ע "י  כל  לעין התגלותו באה  ולאח "ז ועי"ז
השבוע : פרשת  בהתחלת  כמרומז – כו' פעולותיו

"   דמלך ("תולדות ") שהלידה  – "
לעין  גלוי באופן היא  מציאותו) (התגלות  המשיח 

("ואלה " יצחק כל  השומע  ש "כל  עד  ,(

על ("יצחק ")לי" גם  שפועל  אלא  עוד  ולא  ,
והן אוה "ע  ויצא ) (בפרשת  דלבן הבירור  הן ,

אל  אבוא  אשר  "עד  וישלח ), (בפרשת  דעשו הבירור 
שעירה " שנאמר אדוני המשיח , "בימי , ועלו

לה ' והיתה  עשו הר  את  לשפוט  ציון בהר  מושיעים 
ממש .המלוכה " ומיד  תיכף  –
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ט .101) ג , צפני '
לא.102) א, ֿ א מלכים
(103" אלא "אלה", רק לא יותר: (בתוספת ובפרטיות אלה"

הפרשה *וא"ו  בהמשך  מ "ש וע"ד  הראשונות", על  "מוסיף ,(
" ובפרש"י ) כח  ויתן".(כז, ויחזור "יתן יתן",

ו.104) כא, וירא
יאמרו105) לבוא שלעתיד  אתה ולהעיר "כי  דוקא

תו"ח  ג . יז, פרשתנו תו"א וראה ב. פט , שבת טז. סג , (ישעי ' אבינו"
ועוד ). ואילך . ד  ד , שם

"יעקב106) הם יצחק" ש"תולדות האמורים להעיר
פרשתנו). ריש (פרש"י  בפרשה"

יד .107) לג , וישלח 
בסופו.108) עובדי '
שם.109) וישלח  פרש"י 

        
   

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בקשת ברכה פ"נ.

בעת רצון יזכירו עוד הפעם את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולכתבו אודות ענין הידוע, ואשר אומר תהלים לפני השינה.

כמדומה כבר כתבתי לו, שעצה היעוצה בכגון זה הוא היסח הדעת, והיסח הדעת אינו ענין של 

מלחמה עם המחשבה לא טובה אלא להסיח הדעת מזה ולהעסיק את המחשבה בענין אחר ומה טוב 

באותיות התורה ותפלה, שאם מעט אור דוחה הרבה חשך עאכו"כ הרבה אור, והרי האמירה האמורה 

- שאומר תהלים - הוא היפך מהיסח הדעת, וק"ל.

ועוד להעיר, שנוהגים אנ"ש שאין אומרים תהלים בלילה קודם חצות לילה, לבד מראש השנה 

ויום הכפורים.

בו  ותקוים  והידור בקיום המצות,  )יגיעה בלימוד התורה  יגעת  בברכה שיקים מאמר חז"ל 

הבטחת חז"ל( ומצאת.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



לג

           
    



. כמ "פ נקראים דובר  שבהם  השמות  אודות 
שמות  נקבעו שבפשטות  שאף  – התורה  פרשיות 

הסדרה  התחלת  ע "ש  ע "פ אלו שנקבעו כיון הרי, ,
היא " ש "תורה  ישראל  בתכלית מנהג  בודאי ה "ה  ,
התורה ). עניני (ככל  הדיוק 

השבוע , פרשת  של  משמה  – לזה  ומההוכחות 
תולדות : פרשת 

יצחק ", תולדות  "ואלה  היא  הפרשה  התחלת 
תולדות  "אלה  בתורה , השני' הפרשה  התחלת  כמו
באותן  מתחילות  הפרשיות  ששתי וכיון נח ".
(ע "ש  לקרותן כדי הרי, תולדות ", "(ו)אלה  תיבות ,
לקרות  מתאים  ביניהם , שיבדילו בשמות  התחלתם )

 הפרשה להתחלת  קרובה  הכי התיבה  ע "ש 
" –", מהראשונה להבדילה  כדי –

– לראשונה  כבר  שניתן מהשם  שונה  שם  בקריאת 
.""(תולדות )

(כמודפס  ישראל  מנהג  ונתפשט  שנקבע  וכיון
הראשונה  שקורין בהלוחות ) ועד "ז החומשים , בכל 
שקריאת  מוכח , "תולדות ", בשם  והשני' "נח " בשם 
התיבה  או הראשונה , התיבה  ע "ש  (לא  היא  השמות 
אלא ) אחרת , מפרשה  אותה  שמבדילה  הראשונה 

השם  שיהי' ביותר .באופן

במק "א  לפרשה ונתבאר  ("נח " אלו ששמות 
מתאימים  לשני') ו"תולדות " הראשונה 

:הפרשיות 

סיפור  (לא  הוא  נח " תולדות  ד "אלה  התוכן
נח  של  כפשוטו) (תולדות  בניו נאמר לידת  שכבר  ,

של  בתוכנה  כפרט  כאן ונכפל  בראשית , בס "פ 
– הפרשה )    על) נקראת  ולכן ,

" הוא "שמו) יצחק " תולדות  ד "אלה  והתוכן ;
כו"כ  שהרי יצחק , של  המאורעות  סיפור  (לא 
העקידה , לידתו, עיקריים : ומאורעות  מאורעות ,
שרה ) וחיי (וירא  בפרשיות  הם  והנישואין, השידוך 

סיפור  אלא ) שלפנ"ז, :רש "י כפירוש  ,
נקראת  ולכן בפרשה ", האמורים  ועשו "יעקב 

". בנים (כפשוטו) שפירושו "

. שמות לתוכן בנוגע  גם  ולבאר  להוסיף  ויש 
לתוכן הפרשיות  שייכותן על  (נוסף 

מהתורה  חלק  שנעשו שכיון – גם הפרשה ) כולל  ,
הוראה  מלשון בעבודת תורה  הוראה  ללמוד  יש  ,

כשלעצמם , הפרשיות  משמות  גם  לקונו האדם 
ש " "תולדות ", פרשת  (לא ובנדו"ד , הוא  "

שיכולים  הראשונה  בפעם  הראשון, הענין
" לאחרי השני) הענין אלא  זה , בשם  ".להשתמש 

"נח " השמות  שבפירוש  – ובהקדמה 
והפרשה , הענין לתוכן בשייכות  (לא  ו"תולדות "
וההוראה  להלימוד  בשייכות  עצמם ) השמות  אלא 

" קאי האדם , "(עיקר בעבודת  על  "
צדיקים ) של  תולדותיהם  ""ו ,,"
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ועוד .1) ואילך . 57 ע' ח "ה לקו"ש ראה
ראשונה 2) תיבה או "בראשית", כמו ממש, ראשונה תיבה

וכדלקמן  דומה, שהתחלתן פרשיות משאר זו פרשה שמייחדת
בפנים.
הנסמן 3) סט "ז. סתצ"ד  קפ. סו"ס או"ח  אדה"ז שו"ע

.2 הערה 56 ע' חכ "ב בלקו"ש
תוכן 4) מבטאת שאינה שכיון "אלה", הראשונה, התיבה לאחרי 

הפרשה* כשם לקובעה אין שלאחרי ', לתיבה הקדמה אלא .הענין,
בשם 5) והשני ' נח " "תולדות בשם הראשונה לקרות או

אהבה). ספר (בסוף דהרמב"ם תפלות כבסדר – יצחק" "תולדות
(6.126 ע' חכ "ה לקו"ש גם וראה ואילך . 354 ע' ח "ה לקו"ש
וש"נ.
כלי7) הוא הקודש בלשון לו יקראו אשר ש"שמו וכידוע

           
      

    

שנקרא  הדבר של  ומהותו תוכנו על  גם מורה ולכן, כו'", לחיות
אור  לסופה. קרוב שמות פ' יוסף יעקב תולדות (ראה זה בשם

ועוד ). פ"א. שעהיוה"א תניא ד . נח , לקו"א ג . ד , להה"מ  תורה
בנים".8) שלשה נח  "ויולד  שלאח "ז בפסוק כמ "ש
ה,9) (בראשית ינחמנו" "זה ע"ש "נח ", שהשם יותר ויומתק

וראה  נח . ר"פ (תו"א דרוחא" "נייחא ונחת, מנוחה על  מורה כט ),
חייו: קורות אודות בפרשה להמסופר בהתאם – א) ס, זח "א
"ריח  פעולת נח "), "מי  (שנקראים המבול  ע"י  הארץ טהרת

העולם. קיום על  ברית והכריתת נח  דקרבן הניחוח "
"יעשה 10) בהגה"ה) ואילך  סע"א (יג , השל "ה ממ "ש להעיר

ותושבע"פ, תושב"כ  של  (שמות השמות כל  שירשום לוח  א' כל 
. תורה חומשי  ה' .שמות   ,מהחומש

. הנביאים שמות ואח "כ  וכו', לך  לך  נח  שית בראשית שמות .
. משנה ..סדרי  המסכתות כל  וכו')ושמות חז"ל  מדרשי  שמות .

מ "מ , הארץ, עם שאינו מי  אף כי  בפיו, שגורים ויהיו אותם ויקרא
השמות  וקריאת כולם, ללמוד  הזוכים מועטים והן עלי ' בני  ראיתי 

כולם". ולמד  עיין כאילו נחשב להיות תועיל 
נג ,11) זח "ג  בראשית. ר"פ גו"א ח . יט , לתהלים רד "ק ראה

ועוד . ב.



לד        

שייך  עצמותו, על  שמורה  האדם  שם 
נקרא  שאז כפשוטו), "תולדות " (ע "ד  המציאות 

בשם .

והסבר : ביאור  ודרוש 

דפירוש א ) הענינים ) (בפנימיות 
והפרשה , הענין פירוש  עם  כשלעצמם  השמות 
פירוש  – ב "נח " כי: זמ "ז, הפכיים  ה "ה  שלכאורה ,
(ע "ד  האדם  (לידת ) מציאות  לעצם  שייך  השם 
למעשים  שייך  הענין ופירוש  כפשוטו), תולדות 

מקרא  של  (בפשוטו רש "י כפירוש  )טובים ,
מעשים  צדיקים  של  תולדותיהם  שעיקר  "ללמדך 
שייך  השם  שפירוש  – ב "תולדות " והפכו טובים ",
ללידה  שייך  הענין ופירוש  טובים , למעשים 
ועשו  "יעקב  רש "י כפירוש  כפשוטו), (תולדות 

בפרשה ". האמורים 

מ "נח "ב ) וההוראה  הלימוד  ביאור  –
"נח ": שלאחרי ומ "תולדות " "תולדות " שלפני

שנקרא  האדם  ששם  כיון – ל "נח " בנוגע 

(לכאורה ) שייך  טובים "אינו ב "מעשים 
ד "נח " הענין מהו – צדיקים ") של  ("תולדותיהם 

האדם ? בעבודת  תולדות ) (לפני

"נח " לאחרי שבא  כיון – ל "תולדות " ובנוגע 
שאין  עכצ "ל , שבינתיים ), פרשיות  כמה  (ועוד 
טובים " מעשים  צדיקים ) של  ל "(תולדותיהם  הכוונה 

נעלית (סתם ) לדרגא  אלא  העבודה ,
ד "נח " ההקדמה  לאחרי שבאה  טובים " ב "מעשים 
תוכנה  לבאר  וצריך  שבינתיים ), הפרשיות  (ושאר 

האדם . בעבודת  זו דרגא  של  וענינה 

של  מצב  על  מורה  ש "נח " לומר  אפשר  לכאורה 
 הגוף ומנוחת  הנפש  שתהי'(מנוחת  כדי (

דקיום  מ "ש העבודה  ע "ד  כדבעי, התומ "צ 
כדי הרמב "ם  שבתורה  הגשמיים  היעודים  אודות 

המצוה " ולעשות  בחכמה  ללמוד  פנויים  ,ש "נשב 
כדי  כי, ל "תולדות ", קודם  ש "נח " הוא  הסדר  ולכן
(מעשים  ד "תולדות " העבודה  להיות  שתוכל 

ומצב  מעמד  תחילה  להקדים  בהכרח  טובים ),
לומר  יותר  מסתבר  אבל , (מנוחה ). ד "נח "
(בזמן) רק  לא  היא  ל "תולדות " ד "נח " שהקדימה 
אמיתית  קדימה  אלא  שבדבר , ההכרח  בגלל 

קדימה  .(בתורה ),

.: בזה הביאור  נקודת  לומר  ויש 

הוא  תולדות  לפרשת  נח  פרשת  שבין החילוק 
 תורה מתן ולאחרי תורה  מתן לפני בין החילוק 

כידוע  – היתה תורה  דמתן וההתחלה  שההכנה 
המילה , ע "י ובפרט  אברהם , של  עבודתו ע "י
מטיפה  (שנולד  יצחק  לידת  היתה  ולאח "ז

"ואלה קדושה  תולדות , שבפרשת  ונמצא , ,(
יצחק "תולדות  את  הוליד  אברהם  אברהם  בן

ההכנה  לאחרי ותולדותיו מציאותו שכל  (הראשון
עם  הקשורה  העבודה  מתחילה  דמ "ת ), וההתחלה 
נח , פרשת  ובפרט  שלפנ"ז, ובפרשיות  תורה , מתן
ה "ז  אברם , נולד  (רק ) וחותמה  ש (רק )בסיומה 

תורה .עבודה  מתן

– מ "ת ) (לאחרי ישראל  של  בעבודתם  וענינו
על  קאי ישראל ש "נח " של 

של  עבודתם  על  קאי ו"תולדות " ל )תורה , (וקודמת 
ישראל   מציאותם באה  שעי"ז ,

ובגלוי, בפועל  לתורה ) שקודמים  (כפי האמיתית 
כדלקמן.

.:הענין וביאור 

אליהו  דבי בתנא  קדמו איתא  דברים  "שני
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נח .12) ר"פ פרש"י 
קאי13) כפשוטו ש"תולדות" כיון השני , בפירוש רק כי  אף

בנים. על 
ה).14) פ"ל , (ב"ר לתחתונים" נייחא לעליונים "נייחא ע"ד 
רפ"ט .15) תשובה הל '
(16" – המשיח  לימות בנוגע – ב' ממלכיות ובהלכה

כהוגן". ובמצוות בתורה לעסוק להן  מניחות שאינן

ע'17) (לעיל  לך  לך  ש"פ משיחות קונטרס – בארוכה ראה
וש"נ. ואילך ). 254

ב.18) פמ "ו, ב"ר
שאומרים 19) זכרת" באהבה נח  את "וגם בענין כידוע

בר"ה  זכרונות מעלת *בברכת עצם "מצד  הוא דנח  שהזכרון ,
פר"א). ח "א תער"ב (המשך  נש"י "

(ראה 20) חסידות בדרושי  מקומות בכמה הלשון כ "ה
לא  (פי "ד ) שבתדבא"ר אף – ועוד ) .61 ע' ה'ש"ת סה"מ  לדוגמא

ממ "ש הראי ' ממש"נ הובאה (אלא בנ"י  אל  דבר בנ"י  את צו
כמו  הם שישראל  היינו, תבואתה", ראשית לה' ישראל  "קדש
בב"ר  הובאה זו וראי ' מ '), תורה לתרומה, שקודמים ביכורים

ד ) .**(פ"א, דבר לכל  קדמה ישראל  של  "מחשבתן :. אילולי  ..
בנ"י את צו בתורה כותב הי ' לא התורה את לקבל  עתידים ישראל 

.(24 הערה לקמן (וראה בנ"י " אל  דבר

      
           

             



לה         

קודם , מהם  איזה  יודע  ואיני וישראל , תורה  לעולם ,
א  בנ"י  אל  דבר  בנ"י את  צו אומר  אני כשהוא  ומר 

  בעיקר היא  זו שקדימה  – ",
ממעלת  יותר  גדולה  ישראל  של  שמעלתם  היינו,

התורה .

תבוא  ישראל  של  שמעלתם  כדי אבל ,
 בתדבא "ר כדאיתא  – התורה  קיום  צ "ל 

לו  ויש  ביתו בתוך  בנים  לו שיש  ב "ו למלך  "משל 
בניו את  מלמד  שהוא  ביניהם  זקן עבד  

 .. תורה  דברי כך  את . מכריעין .
ומביאין  במצוות  אותן מחנכין זכות , לכף  ישראל 
באה  התורה  שע "י היינו, הבא ", העולם  לחיי אותן

ובגלוי. בפועל  ישראל  של  מעלתם 

בזה : וההסברה 

ישראל  של  העיקרית  מעלתם  ,
חד " כולא  וקוב "ה  קיום "ישראל  לולי גם  ,

כבמשל  טובים ", ומעשים  נאים  "דרכים  התומ "צ ,
היא  לבנים  שהאהבה  בנים , לו שיש  ב "ו דמלך 

  ומעשים נאים  "דרכים  להם  כשאין גם 
נאים  "דרכים  להם  שיש  בבנים  (ואדרבה : טובים "
מצד  גם  אותם  לאהוב  שראוי טובים ", ומעשים 

 האהבה כ "כ  ניכרת  לא  , מעלה אבל , .(
חד  הם  (שישראל  ית ' לעצמותו מתייחסת  זו עצמית 
דישראל  להמציאות  (כ "כ ) ולא  ית '), עצמותו עם 

שלהם . מעלה  עצמם ,

שרואים  התומ "צ , מקיימים  שישראל  ועי"ז
– טובים " ומעשים  נאים  ב "דרכים  שלהם  המעלה 
בבחי' גם  ("בנים ") העצם  שמצד  המעלה  באה 
היינו, טובים "), ומעשים  נאים  ("דרכים  הגילויים 
נמשך  הגילויים , בחי' שמצד  שלהם  שבמעלה 

העצם . וחודר 

ובודאי  להגילוי, ֿ ערוך  באין הוא  שהעצם  [ואף 
העצם  ואדרבה , בהעצם , גורע  אינו הגילוי שהעדר 
הרי  להעצם , כלים  אינם  שגילויים  כיון בהעלם  הוא 

כיו  לא לאידך , דבר , בשום  מוגדר  אינו שהעצם  ן
אלא  דוקא , בהעלם  להיות  מוכרח  שיהי' יתכן
הענין  אמיתת  ולכן, בגילוי, גם  לבוא  יכול  בודאי
ובגלוי  בפועל  בהמשכה  הוא  העצם  דגילוי

].דוקא 

. נשמה – גופא  ישראל  של  במציאותם  ועד "ז
בגוף :

ממש "נ  מוכיחים  וישראל  לתורה  שבנוגע  כשם 
היא  (שהתורה  בנ"י אל  דבר  בנ"י את  צו בתורה 

לישראל ) ציווי ישראל , יש בשביל  קדמו,
שציוויי  שכיון וגוף , לנשמה  בנוגע  גם  מזה  להוכיח 
אלא  עדן, בגן בהיותה  לנשמה  שייכים  אינם  התורה 
עכצ "ל , בגוף , להתלבש  למטה  ירידתה  לאחרי

 קודם נבראת ובשבילו , ועאכו"כ) הנשמה 
ההשתלשלות ). סדר  כל 

הידוע  ע "פ  – בזה  וההסברה  

דוקא :הגשמי היא 

"בן" לגבי גם  ב "בחירה " מעלה  שבבן,יש  –
ההתקשרות  טבעית , אהבה  היא  אליו האב  שאהבת 
דהבן  מקום  תפיסת  בה  שיש  ממדרגה  היא  ביניהם 
ממש , ית ' מעצמותו ולא  דבן), (המעלה  האהוב 
דהדבר  מקום  תפיסת  בה  אין בחירה , משא "כ 
חפשית  בבחירה  בחר  שכך  אם , כי כלל , הנבחר 

ממש . מעצמותו שהיא 
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שם.21)
א.22) עג , זח "ג  ראה
(23.245 ע' ח "ה לקו"ש ראה

הר 24) חסידות בדרושי  הובאה זה שמטעם לומר, אי 'ויש
"קדש  מהפסוק ולא (כבב"ר), בנ"י  אל  דבר בנ"י  את צו ממ "ש
שהקדימה  לרמז כדי  – (כבתדבא"ר) תבואתה" ראשית לה' ישראל 
"קדש  נאמר עלי ' עצמה, לנשמה בנוגע רק לא היא דישראל 
בנוגע  (ובעיקר) גם אלא תבואתה", ראשית לה' ישראל 
ואעפ"כ  בנ"י . אל  דבר בנ"י  את צו שעז"נ בגוף, להתלבשותה

הובא  יש בב"ר כי , מב"ר, ולא אליהו, דבי  מתנא
היינו, תומ "צ, שמקיימים בגלל  היא דישראל  שהקדימה לפרש
מודגשת  אליהו דבי  בתנא משא"כ  מישראל , למעלה הם שתומ "צ

ישראל  של  העצמית "ראשית *מעלתם שהם מהתורה, שלמעלה
היא  זו שמעלה אלא לתרומה, שקודמים ביכורים כמו תבואה",

בגוף  הנשמה להתלבשות בנוגע (ובעיקר) ואכ "מ .**גם כנ"ל . ,
ירידתה 25) ע"י  ובפרט  מציאות בבחי ' שנעשית כלומר,
למטה.
הוא26) ולשון עם מכל  בחרת "ובנו פמ "ט : תניא ראה
 סה"ש (וראה העולם" אומות לגופי  בחומריותו הנדמה

ואילך ). 120 ע' שלום תורת
מ "27) שהתהוותו . בכחו לבדו (ש)הוא .

וסיבה  עילה שום בלי  ממש המוחלט  ואפס מאין יש לברוא ויכלתו
ס"כ ). אגה"ק (תניא הזה" ליש קודמת אחרת

(28.409 ע' חי "ח  ואילך . 5 ע' חי "א לקו"ש גם ראה

         
          

    
       

       



לו        

– להגוף  הנשמה  שבין בהחילוק  ודוגמתו
ממש " ממעל  אלקה  "חלק  היא  חלק שהנשמה  ,

בהעצם  תופסים  ידו וכמ "ש שעל  , אתם "בנים 
האב , מעצם  חלק  שהוא  הבן כמו אלקיכם ", לה '
בה  שיש  ממדרגה  היא  הקב "ה  עם  התקשרותה 
ית ' מעצמותו ולא  דבן, להמעלה  מקום  תפיסת 
עילוי  בו אין עצמו שמצד  הגוף , משא "כ  ממש ,
אוה "ע "), לגופי בחומריותו הנדמה  החומרי ("גוף 

אלא   ש חפשית  בבחירה  היא בו
עצמותו  מצד  היא  ההתקשרות  הרי, ית ', מעצמותו

ממש . ית '

יותר : ובפרטיות 

גופא  זה  כי, בהנשמה , גם  היא  העצמות  בחירת 
בחר  שכך  לפי הוא  להקב "ה  בן היא  שהנשמה 
המעלה  יש  שבנשמה  כיון אבל , החפשית , בבחירתו
ירידתה  וע "י העצמות , בחירת  בה  ניכר  לא  ד "בן",
בחירת  אם  כי עילוי, בו (שאין בגוף  והתלבשותה 

העצמות  בחירת  בהנשמה  מתגלה  .העצמות )

מתייחסת  בהגוף  הבחירה  מעלת  ולאידך ,
שמצד  (הנבחר ), להגוף  ולא  (הבוחר ), ית ' לעצמותו

הבחירה ) לאחרי (גם  עילוי בו אין ועי"ז עצמו ,
בגוף  מתלבשת  ד "בן") המעלה  בה  (שיש  שהנשמה 
נעשה  התומ "צ , קיום  ע "י ולזככו ולבררו להחיותו

העצמות  בחירת  בו שמתגלה  בהגוף , גם  עילוי

בו  ומתגלה  אליו שמתייחסת  .באופן

(ע "י  בהגוף  מתגלה  העצמות  שבחירת  ולאחרי
קיום  ע "י הגוף  ולזכך  לברר  הנשמה  התלבשות 
הגוף ) (ע "י בהנשמה  גם  מתגלה  אזי התומ "צ ),

העצמות  בחירת  בה  יש  אלא  "בן", רק  לא  .שהיא 

לבוא  שלעתיד  הענין תוכן לבאר  יש  [ועפ "ז
הגוף  מן ניזונית  זמן הנשמה  הזה , שבזמן –

היא  ההדגשה  עיקר  הגוף , וזיכוך  דבירור  העבודה 
ויחדור  יומשך  הגילויים ) (מעלת  הנשמה  אור  שגילוי
תהי' הבירורים , גמר  לאחרי לבוא , ולעתיד  בהגוף ,
שלמעלה  העצם  התגלות  על  ההדגשה  עיקר 
עם  שהתקשרותה  בהנשמה  יורגש  שלכן מגילויים ,

מצד  (רק ) לא  היא  ובעיקר )הקב "ה  (גם  אלא  ,
הנשמה  מקבלת  זה  שרגש  ממש , ית ' עצמותו מצד 

.[ העצמות בחירת  מתגלה  שבו

בגוף , נשמה  ישראל , של  שבמציאותם  ונמצא ,
ההתקשרות  מתגלה  התומ "צ , בקיום  ועבודתם 

בכ  הקב "ה  עם  –דישראל  העצם  מצד  האופנים : ל 
ד "בן", המעלה  – הגילויים  מצד  העצמות ; בחירת 
ומצד  טובים "; ומעשים  נאים  ד "דרכים  והמעלה 
וחודרת  מתגלה  העצמות  שבחירת  – יחד  שניהם 
טובים ", ומעשים  נאים  וב "דרכים  ד "בן" במעלה 
מודגש  (שבזה  בהתגלות  גם  הוא  שהעצם  היינו,
בהעלם , מוגדר  שאינו העצם , של  ענינו אמיתת 

ס "ד ). כנ"ל  בגילוי, גם  בא  אלא 

." ד "נח הענינים  פרטי לבאר  יש  עפ "ז
האדם : בעבודת  ו"תולדות "

מעלתם  על  מורה  – תולדות ) (שלפני "נח "
ההתקשרות  לתורה , שקדמו ישראל  של  העצמית 
שלמעלה  ממש  העצם  מצד  הקב "ה  עם  דישראל 
נאים  "דרכים  ע "י הגילויים  שמצד  מההתקשרות 
היא  האמיתית  השלימות  אבל , טובים ". ומעשים 
הגילויים  בבחי' גם  ומתגלה  וחודר  נמשך  כשהעצם 
על  רק  (לא  שמורה  נח , שלאחרי "תולדות " –
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רפ"ב.29) תניא
בכולו"30) תופס אתה העצם מן במקצת תופס "כשאתה

וש"נ). סקט "ז. הוספות (כש"ט 
א.31) יד , ראה פ'
ע'32) חכ "ג  לקו"ש גם (וראה רנ ע' ח "ה מלוקט  סה"מ  ראה

.(61 הערה 219
ואפס 33) מאין הגשמי  הגוף את שמהוה העצמות כח  ועד "ז

עצמו  שמצד  הגשמי , להיש ולא להעצמות, שמתייחס – המוחלט 
ממש. ואפס אין הוא

עם 34) מכל  בחרת ("ובנו בישראל  שהבחירה יומתק ועפ"ז
נתגלתה החומרי ") הגוף הוא ולשון   ובנו ("כשיאמר

וראה  ס"ד )). ס"ס או"ח  אדה"ז (שו"ע תורה" מתן יזכור בחרת
.36 הערה לקמן

הגשמי35) היש שבהתהוות העצמות כח  בו מתגלה ועד "ז
שבעולם  הגשמיים הדברים וכל  אוה"ע בגופי  (משא"כ 
מתגלה  ואינה אליהם מתייחסת אינה העצמות בכח  שהתהוותם

59)).*בהם  הערה לקמן גם (וראה

          
         

         

במתן 36) נתגלתה בהנשמה העצמות בחירת שגם י "ל  ועפ"ז
ולאחרי ע"י  היא בהנשמה הבחירה שהתגלות כיון – תורה

התומ "צ. קיום ע"י  בהגוף הבחירה התגלות
ע'37) תרנ"ט  סה"מ  ואילך . פפ"ח  תרל "ז וככה המשך  ראה

ב. תיג , ח "ב קונטרסים סה"מ  תקכח . ע' תרס"ו המשך  ואילך . צז
ואילך . 127 ע' שלום תורת סה"ש

          
   



לז         

שבאים  טובים  מעשים  על  אלא ) סתם , טובים  מעשים 
ממש . העצם  מהתגלות  (לאחרי) כתוצאה 

מב ' א ' בכל  גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
בפ "ע : ותולדות ) (נח  הפרשיות 

רש "י  ומדגיש  מוסיף  – העצם  על  שקאי ב "נח ",
צדיקים  של  תולדותיהם  ש "עיקר  ,"

בבחי' ויחדור  יומשך  שהעצם  הוא  שהעיקר  היינו,
" טובים "מעשים  ,.

דנח  טובים " שה "מעשים  כיון [אלא , –
בענינים  ולא  נעלים , בענינים  ברוחניות , שעיקרם 
מעלה , בהם  אין עצמם  שמצד  וגשמיים  פשוטים 
העצם  והמשכת  העצם , ולא  הגילויים  בחי' ה "ז
וגשמיים  פשוטים  בענינים  שמתבטאת  ("אנכי")

תורה  במתן טובים היא  ב (המעשים  שהתחלתו ,
תולדות  ].שב )פרשת 

נאים  ("דרכים  הגילויים  על  שקאי וב "תולדות ",
הענין  רש "י ומדגיש  מוסיף  – טובים ") ומעשים 
האמורים  ועשו ("יעקב  כפשוטו דתולדות 

לידת בפרשה "), (כפשוטו, יצחק " ד "תולדות 
היינו, הגילויים , מבחי' ולמעלה  שלפני המציאות )
בחי' שמצד  בעבודה ) (תולדות  טובים " שב "מעשים 
(תולדות  העצם  ומתגלה  ונמשך  חודר  הגילויים ,

כפשוטו).

. בפרשת יותר  בפרטיות  ולבאר  להוסיף  ויש 
" יצחק ", תולדות  "ואלה  – תולדות  

בפרשה ": האמורים 

הראשון  היהודי הוא  שיצחק  שכיון – ובהקדמה 
וההתחלה  ההכנה  לאחרי ותולדותיו מציאותו שכל 
יצחק , של  עניניו שכל  לומר , מסתבר  דמ "ת ,
יעקב  יצחק ", "תולדות  העיקריים , עניניו ועאכו"כ 
על  קאי שיעקב  – מישראל  בכאו"א  ישנם  ועשו,

(כידוע  הגוף  על  קאי ועשו ועשו הנשמה , שיעקב 

נשמה  וגם  וב "ן, מ "ה  ותוהו, תיקון הם  בשרשם 
וב "ן). מ "ה  הם  וגוף 

בדבר  העצמות  שמצד  שהבחירה  לומר , ויש 
מתבטאת  מעלה , שום  בו אין עצמו שמצד 

"הראשון  (נשמה ), ליעקב  (גוף ) דעשו בהקדימה 

עשו" גם גו' מרומזת  עשו שמעלת  להוסיף , (ויש 
ב "אדרת ב "אדמוני" וגם  גבול , בלי מאד , אותיות  ,

דיקנא ).שער " תיקוני י"ג  על  שרומז ,

לבררו  בהגוף  הנשמה  בהתלבשות  שדוקא  וכיון
בחירת  ומתגלה  נמשכת  התומ "צ  קיום  ע "י ולזככו
מצד  גם  בהנשמה ) גם  (ולאח "ז בהגוף  העצמות 
עשו  מבקש  לכן, – ס "ה ) (כנ"ל  הגילויים  בחי'

הזה " האדם  האדם  "מן לו שיתן היינו,מיעקב  ,
(גוף ) בעשו ("הזה ") תתגלה  (נשמה ) יעקב  שע "י
"מאד " אותיות  האדם ", ("האדם  גבול  הבלי מעלת 

העצמות . שבבחירת  ב "פ )

מ "ש  לפרש  יש  את ועפ "ז עשו "ויבז
–הבכורה " ביזה ) מלשון ("ויבז"

יותר  גדול  עילוי בשביל  הבכורה  על  שמוותר 
 של ענינו אמיתת  מודגש  (שבה  העצם 

בגילוי) גם  ובא  בהעלם  מוגדר  שאינו העצם 
ד "בכורה ". מהגדר  שלמעלה 

"ואלה  רש "י לשון דיוק  לבאר  יש  ועפ "ז
לעשו) קודם  (יעקב  ועשו "יעקב  יצחק ", תולדות 
קודם  בפרשה  שבאמירתם  (אף  בפרשה " האמורים 
העצם  ("ואלה ") התגלות  כי, – ליעקב ) עשו
("יעקב ") שהנשמה  עי"ז היא  ("תולדות ")
ע "י  ולזככו לבררו כדי ("עשו") בגוף  מתלבשת 
בפרשה "), ("האמורים  התומ "צ  דקיום  העבודה 
ידו  ועל  (בהגוף , העצמות  בחירת  מתגלה  שעי"ז

בהנשמה ). הבחירה  גם  מתגלה 

הפרשיות  באים  לזה  פרשת [ובהמשך  שלאח "ז:
חרנה ", וילך  שבע  מבאר  יעקב  "ויצא  – ויצא 
– וישלח  ופרשת  דלבן, בהבירור  יעקב  עבודת 
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(38" רש"י  לשון דיוק יומתק של ועפ"ז תולדותיהם

על  מורה ש"עיקר" .צדיקים",
לך ,39) לך  תולדות), פרשת (לפני  שלאח "ז בפרשיות ועד "ז

בענינים העבודה בעיקר מודגשת שבהם – שרה וחיי  וירא
הליכת – לך  לך  התגלות : – וירא ישראל . לארץ אברהם

נישואי – שרה וחיי  מס"נ. יצחק, לעקידת ועד  לאברהם, הקב"ה
וב"ן. מ "ה יחוד  ורבקה, יצחק

ואילך .40) 58 ע' ח "ח  לקו"ש .ראה
בתולדות41) מתחיל  ישראל  של  ענינם עיקר .ולכן,
דש"פ 42) הנערים ויגדלו ד "ה וראה וישלח . ר"פ תו"א

ועוד . ואילך ). צה (ע' תרס"ה תולדות

כה.43) כה, פרשתנו
דפ'44) (בהפטרה במ "ש מרומז זה שענין לומר, יש ואולי 

עשו  ואת יעקב את ואוהב גו' ליעקב עשו אח  "הלא תולדות)
 שאין בדבר היא (בהגוף) שהבחירה – ֿ ג ) ב א, (מלאכי  "

באופן  ה"ז ודעת טעם שע"פ מזה, ויתירה מעלה , שום בו
טעם  ע"פ גם היא שהאהבה נשמה, כביעקב, (דלא ד "שנאתי "

בהגוף. בחר החפשית בחירתו מצד  ורק הגילויים), בחי ' ודעת,
ל .45) כה, פרשתנו
לד .46) שם,



לח        

– אחיו" עשו אל  לפניו מלאכים  יעקב  "וישלח 
יעקב ", "וישב  – וישב  לפרשת  ועד  דעשו, הבירור 

בשלוה " ד "נח ""לישב  השלימות  מודגשת  שבזה  ,
ושלימות  בגמר  ובגלוי בפועל  מנוחה ) (מלשון
(היא  מצוה  "שכר  השכר , שזהו"ע  העבודה ,

(עצמה )" הנחת ֿה )מצוה  הוא  ושלימותו שעיקרו ,
דבורא  נח "ר ) מלשון (נח  ומתגלה רוח  (שנמשך 

דנברא )]. בהנח "ר  וחודר 

. לתוכן שייכת  השבוע  שפרשת  הידוע  וע "פ 
של הזמן  תוכנו עם  לעיל  האמור  לקשר  יש  –

תולדות  פרשת  קורין שבו כסלו :חודש 

כסלו  חודש  של  טובים ענינו בהימים  מודגש 
חנוכה , ימי וחותמו, שבסיומו היו"ט  – שבו
ויו"ד  כסלו י"ט  החסידות , דתורת  טובים  והימים 
ענין  היא  שביניהם  המשותפת  הנקודה  אשר , כסלו,
פנימיות  על  שרומז דחנוכה , השמן נס  השמן,
בתורת  שנתגלה  שבתורה , השמן בחי' התורה ,
מעינותיך  ד "יפוצו באופן כסלו, בחודש  החסידות 

לעיל  (כמדובר  מבחוץ " ביתו פתח  "על  ).חוצה ",

בזה  עצמיות והענין על  מורה  ש "שמן" –
שנמשך  דבר , בכל  מפעפע  שלכן ("עסענץ "), הדבר 
אשר , (בחוץ ), מטה  למטה  עד  מקום , בכל  וחודר 
מודגשת  דוקא  למטה  וההתגלות  בההמשכה 
מתגלה  ד "נח " שהעצם  כשם  ממש , העצם  התגלות 
בפרשה ", האמורים  ועשו "יעקב  דוקא , ב "תולדות "

בארוכה . כנ"ל 

בהחידוש  גם  מרומז זה  שענין להוסיף , ויש 
כסלו) חודש  של  וחותמו (סיומו דחנוכה  בהיו"ט 
ורובו  שהתחלתו – טובים  הימים  שאר  לגבי
והולך  כסלו, בחודש  ימים ) ששה  או (חמשה 

טבת : חודש  בהתחלת  גם  ונמשך 

מן  נהנה  שהגוף  "ירח  – טבת  חודש  של  ענינו
(גוף הגוף " שלמטה  דהגוף  ההנאה  על  שרומז ,

שלמעלה  (העצם ) מהגוף  .הגשמי)

בחודש  חנוכה  דימי שבההמשך  לומר , ויש 
מצוה  "נר  חנוכה , דנר  העבודה  שע "י מרומז, טבת ,

אור " הנשמה ותורה  התלבשות  ע "י שנעשית  ,
אדם " נשמת  ה ' הגוף ("נר  את  ולזכך  לברר  (

ביתו  פתח  ("על  בעולם  וחלקו (בתחלה ) הגשמי
בהגוף  העצמות  בחירת  ומתגלה  נמשכת  מבחוץ "),
שניכרת  עד  הגוף  במציאות  שחודרת  באופן הגשמי
בפועל  שניכר  (הנאה ), הגוף  בהרגש  ומתגלה 

לגילוי ובגלוי  ועד  חד ", כולא  וקוב "ה  ש "ישראל 
העולם  בכל  האמיתי) (יש  ית ' (ביש עצמותו

ית 'הנברא  לו דירה  שנעשה  ,( לעצמותו דירה  ,
.ממש 
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ב.47) לז, וישב פרש"י 
ב).48) (נב, פל "ט  שם רפל "ז. תניא וראה מ "ב. פ"ד  אבות
ואילך .49) פי "ב תרל "ז וככה המשך  ראה
"המועדים 50) א): (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה ראה

. השנה כל  שחלות של  הפרשיות לאותן שייכות יש בכולן בהן"..
עם  הזמן, עם לחיות שצריכים הזקן רבינו מפתגם גם ולהעיר –

ובכ "מ ). חשון. ב' יום" ("היום השבוע פרשת
זו 51) שנה בקביעות יתירה הראשון *ובהדגשה שהיום –

שבת  ערב הוא כסלו) א' דר"ח , ב' (יום כסלו חודש ימי  למנין
כסלו  דחודש הפרטיים לימים הראשון והיום תולדות, פרשת
יום  הוא כסלו) ב' החודש, ימי  כל  שכולל  חודש ראש (לאחרי 

תולדות. פרשת הש"ק
כיסוי52) הוא "כס" לו", "כס אותיות ש"כסלו" להעיר

(דכל  הגילוי  שלימות הוא ד "אלה", הגימטריא ו"לו", והעלם,
מספר  ו', פעמים ו' מששה, כלולה אחת שכל  כפי  מדות ששה
שלמעלה  העצם ומתגלה נמשך  הגילוי  שבשלימות היינו, ל "ו),
וש"פ  כסלו אדר"ח  ליל  משיחות קונטרס בארוכה (ראה מגילויים

ואילך )). 311 ע' (לעיל  כסלו ב' תולדות
ס"ג .53) הנ"ל  משיחות קונטרס

          
  

ס"ז.54) החסידות תורת של  ענינה קונטרס ראה
א.55) יג , מגילה
ואילך .56) 382 ע' חט "ו לקו"ש ראה
כג .57) ו, משלי 
כז.58) כ , שם
אין 59) ומבלעדו המהווה הוא שהעצמות ניכר שבעולם אלא,

הוא, גופא מציאותם – בישראל  משא"כ  כלל , מציאות שום
.(75 ע' חי "ב לקו"ש (ראה העצמות כביכול ,

ובכ "מ .60) ג . מג , בשלח  לאדהאמ "צ ביאוה"ז ראה
ובכ "מ .61) רפל "ו. תניא ועוד . טז. נשא תנחומא ראה
תתקצז.62) ע' בלק אוה"ת תפט . ע' ח "א תקס"ה סה"מ  ראה

שם  ג . ס"ע תרס"ו המשך  קצג . ע' תרע"ח  שלח . ע' תרס"ב סה"מ 
ועוד . .84 ע' תרצ"ט  סה"מ  תמה. ע'



לט

   

הקודש ללשון מתורגם 

.‡
ÈÏÏÎ‰ Ò‰‰Â "Â˘Ú ‰Ê" ˘„Ó‰ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰

ÍÎÏ
במדרש  נאמר  יצחק" תולדות "ואלה ,1על 

שכתוב ש"( מה על  הראשונים. על  מוסיף אלה)
ובניו  עשו  זה היה? ומי ישמעאל , בני הימנו  למעלה
הכוונה  יצחק" תולדות ב"ואלה – יצחק" של  בנו  שהיה
כתוב  ולכן  ישמעאל ", כ "בני רשע שהיה לעשו  היא

הרשעים". מכלל  יעקב להוציא חסר , יצחק "תולדת

" מוסב המדרש לפי להבין : תולדות..."וצריך 
המדרש, לפי בפסוק, שהעיקר  יוצא, כך  ואם לעשו ,

תמוה: כן , אם עשו . אלא יעקב איננו 

מאשר  עשו  יותר  מודגש שבפרשה מוצאים היכן  א)
?יעקב 

ש"ב) לומר  ייתכן  כיצד  : תולדות
עשו ", "זה – ?!2יעקב יצחק"

הוא: כללי, באופן  לכך , ההסבר 

עניני הוא תולדות פרשת של  3תוכנה

הבארות, חפירת לגרר , הליכתו  תולדותיו , ועבודתו :
כיוון  יצחק. לעומת ברכות יצחק, שבעבודת

בכך  התבטא הקודמות, שבפרשות אברהם עבודת
אברהם  של  מיחסו  שונה היה עשו  אל  הרוחני שיחסו 

הפרשה  פותחת לכן  להלן ), שיוסבר  (כפי לישמעאל 
עשו " "זה – יצחק" תולדות שם ב"ואלה כלומר , .

ל "תולדות" גם המכוון  "תולדות", ותוכנה הפרשה
וכדומה  מעשיו  יצחק, עבודת של  ניכרים 4במשמעות ,

עשו " "זה - תולדות" "ואלה .5בענין 

.
Ï‡ÚÓ˘È Ï˘ ˘˜‰ ÔÈ Ï„‰˘ ÌÈÎÙ‰‰ È˘

˜ÁˆÈÏ Â˘Ú Ï˘Â Ì‰‡Ï
ובין  לאברהם ישמעאל  של  הקשר  שבין  בהבדל 

הפכים: שני קיימים ליצחק עשו  של  הקשר 

ברוחניות  יותר  קרוב ישמעאל  היה אחד , מצד 
חזר  ישמעאל  שהרי ליצחק, עשו  מאשר  לאברהם,

אביו " "בחיי השפעת 6בתשובה בגלל  זה שהיה ונראה ,
שחזר  מוצאים לא עשו  על  ואילו  עליו , אברהם

חז "ל  פירוש לפי להיפך , בפירוש 7בתשובה. המוזכר  ,
בפרשתנו  קבורת 8רש"י את מותו  לאחר  עיכב הוא ,

המכפלה. במערת יעקב

"אברהם  שני, ממנו "10(ו "9מצד  (
כ "ישראל " הוגדר  לא וישמעאל  הוא 11ישמעאל ", ולכן  ,

בתשובה, שחזר  לאחר  גם אברהם, של  יורשו  היה לא
יצחק".12ככתוב  עם... הזאת האמה בן  יירש "לא

ו "נפרד " "יצא" הוא שגם למרות עשו , זאת לעומת
("יצחק עשו "מיצחק הוא 13ממנו  זאת בכל  ,(
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ג .1) פ"ל, שמו "ר
ֿ לה)2) לד (כו , הסדרה באמצע הפסוקים ב' מצד שהוא לומר ודוחק

גו '". ותהיין  גו ' עשו  "ויהי 
האמורים 3) ועשו  "יעקב הם יצחק" תולדות ד"ואלה לפרש "י  וגם

הוא  הסדרה שתוכן  מכיון  הענינים): (בפנימיות ביאור צריך - בפרשה"
תוכנה) על (המורה הסדרה ששם יתכן  איך בפנים), (כדלקמן  יצחק עבודת
יצחק  של ועבודתו  שענינו  היינו  עשו , גם - רבים לשון  - "תולדות" הוא
לקמן  וראה בפנים). (כדלקמן  ממנו  ונפרד יצא עשו  והרי  עשו ? (גם) הוא

.66 הערה
פרטים 4) הם שבהם יצחק של שעניניו  וח"ש , וירא בפ' משא"כ

אברהם. של (וענינו ) בהסיפור
ח"ה 5) בלקו "ש  בארוכה נת' - פרש "י  (משא"כ עה"פ הספורנו  כפי '

ב' בין  התיווך 360 ע' שם (וראה ואילך 354 ע' ואילך. 112 ע'
כו '. תולדותיהם שעיקר נח: ר"פ רש "י  וראה הפירושים)).

תו "ח 6) ג . יז , פרשתנו  (תו "א הידוע ע"פ לבאר אפשר הי ' לכאורה
אלקים  לי  עשה צחוק מלשון  - יצחק שעבודת ובכ"מ) ואילך) א (ה, שם
יצחק" (ועבודת) "תולדות ולכן  סט"א, אתכפיא לאין , היש  ביטול היא -

ואילך). 341 ס"ע ח"כ לקו "ש  בארוכה (וראה ד)עשו  ב(בירור מתבטא
ליצחק  עשו  מתייחס הי ' לא זה מטעם כי  מספיק. אינו  זה ביאור אבל
הסט"א  ע"י  הנעשה שבקדושה העילוי  אדרבה, כי  - תולדות - בן  בתור

רש "י  וש "נ . ב. מב, פסחים (ראה וכמרז "ל הסט"א. שבירת ע"י  הוא
צור. של חורבנה ע"י  הוא ירושלים שמילוי  כג) כה, פרשתנו 

טו .7) טו , לך פרש "י  ז . פנ "ט, ב"ר ב. טז , ב"ב
ועוד.8) א. יג , סוטה
כא.9) מט, ויחי  פרש "י  וראה מה. כז ,

ט.10) לב, האזינו  ד. ו , דברים ספרי  ה. פל"ו , ויק"ר א. נו , פסחים
ב. לג , ברכה

ד.11) ט, שה"ש  א. ה, ואתחנן  לקו "ת
לא 12) שישמעאל זרע", לך יקרא "ביצחק יב) כא, (וירא וכמש "נ 

בהערה  הנסמן  פרשתנו . ריש  רמב"ן  שם. תיב"ע (ראה אברהם זרע הוי 
לא, (נדרים ממרז "ל כדמוכח ביצחק, שנכלל עשו  משא"כ - ועוד) הבאה.
רמב"ן  ועיין  ביצחק*. נכלל שהוא הרי  יצחק", כל "ולא הנ "ל פסוק על א)
אמירת  ע"ד השקו "ט וידועה עשו ". בני  "אחיכם ד) ב, (דברים עה"פ
ס"ז  סתקצ"א או "ח (שו "ע תזכור" ברחמים היום לזרעו  יצחק "ועקידת
לקמן  הנסמן  וראה בארוכה). עיי "ש  ונ "כ, סי "ב) שם - אדה"ז  (ובשו "ע

שם. ובשוה"ג  15 הערה
דינו  ישמעאל אם שקו "ט וי "ח) ג ' אות א' (כלל האוצר ובבית

עיי "ש . לאו , או  עשו  כמו  מומר כישראל
רא"ם 13) ה. כה, ח"ש  רזא ופענח הארוך טור וראה י . כא, וירא

ועוד. י . כד, שם וגו "א

        



מ   

" בגדר  כפי 14(מומר )"נשאר  יורש, והיה ,
נתתי".15שנאמר  לעשו  "ירושה

לכך  הסיבה את להסביר  היה ניתן  :16בפשטות

שהוא  מפני (ו "ישראל "), יורש היה לא ישמעאל 
"בן  בן היה יירש "לא בפסוק, כמודגש לכן , ."

עשו , כן  לא אך  שרה)". (של  בני עם הזאת האמה
רבקה. של  בנה שהיה

מכך  שפחות"17אך  "בני היו  יעקב מבני ,18שחלק
ש"מטתו  יעקב על  נאמר  זאת "19,ולמרות

מובן , ועשו , ישמעאל  מהם שיצאו  וכיצחק כאברהם
יורש  להיות האמה" "בן  גם היה יכול  תורה מתן  שלפני

"ישראל ") ב'גדר ' .20(ולהיות

בין  ההבדל  מהו  למקומה: הקושיה איפוא חוזרת
ל "ישראל ", עשו  נחשב בגללו  אשר  עשו , לבין  ישמעאל 
חזר  עשו ) (ולא הוא שדוקא למרות ישמעאל , ולא

בתשובה?

עמוק  הוא ליצחק עשו  בין  שהקשר  מוכיח , זה דבר 
שאיננו  קשר  לאברהם, ישמעאל  בין  הקשר  מן  יותר 

בתשובה. בחזרה תלוי

.‚
˙Â˜ ˙Â„Â‡ Ï"ÊÁ È„ ÏÚ È˘Â˜‰

""Â˘Ú„ ‰È˘È
במאמר  גם נרמז  ליצחק עשו  של  המיוחד  הקשר  על 

עשו )21חז "ל  של  (=ראשו  דעשו " "רישיה שקבורת ,
יצחק). של  חיקו  (=בתוך  דיצחק" עיטפיה "בגו  היתה

ההלכה  לפי ביותר : תמוה לכאורה, הוא, זה 22דבר 

בספרי  כמסופר  אשר , עד  צדיק", אצל  רשע קוברין  "אין 
נביא 23נביאים  של  גוף אלישע של  לקברו  שכשזרקו  ,

הקב"ה24שקר  עשה ,    25,
ליד  קבורתו  את למנוע כדי לתחיה קם השקר  ונביא
ייקבר  דעשו " ש"רישיה לפיכך , ייתכן , כיצד  אלישע.

חז "ל  כאשר  במיוחד  דיצחק", עיטפיה בעצמם 26"בגו 
דעשו  "רישי' שזהו  "?!מדגישים,

הוא  לכך  מצד 27ההסבר  היא עשו  של  רשעותו  :
מן  מנותק "רישיה" כאשר  "רישיה", מצד  אך  גופו ,

(מופרד  הנמוכה)28הגוף המציאות רשע מן  .29הוא
"רישיה" נשאר  ולכן  ליצחק, קשר  לו  יש "בגו 30להיפך ,

דיצחק". עיטפיה

למוסבר  שורשו 31(בדומה שמצד  השטן , על 
נתכוונו " שמים לשם ופנינה "שטן  כאשר 32למעלה אך  ,

עיניו  ש"נתן  עד  גמור , לרע הופך  הוא למטה יורד  הוא
והחריבו " שני ראשון ... להיפך 33במקדש בדיוק -

שמים". "לשם מכוונה

כלומר , מיצחק, "הולדתו " מצד  עשו : אצל  וכך 
"ראשו  כאשר מצד  אך  טוב, הוא הרי ו "שורשו "

עשו , של  לגופו  ומתקשרים יורדים וה"שורש" ה"ראש"
שהוא , להאיר יכול  הקדושה ניצוץ אין  ,

הנאמר  ידעך ").34כדוגמת רשעים "נר 

.„
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ישמעאל : פני על  עשו  של  יתרונו  וזהו 

"כוח  נשאר  עשו  אצל  וגם ישמעאל  אצל  גם
"תולדו 35האב" בהיותם למרות , ויצחק, אברהם של  ת"
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(14.12 הערה לעיל וראה ע"א. ריש  יח, קידושין 
שם.15) קידושין  שם*. וברש "י  ה ב, דברים
(16.41 הערה 85 ע' ח"י  לקו "ש  גם ראה
יצחק"17) עם בני  עם גו ' יירש  "לא לו  ונאמר שצ"ל גופא מזה וגם:

ישמעאל**) (כולל הפלגשים "ולבני  שלכן  יורש . הוא גם שבכלל מוכח,
ו ) כה, (ח"ש  חי " בעודנו  בנו  יצחק מעל וישלחם מתנות אברהם נתן  גו '

שם. ח"ש  יקר כלי  וראה בירושה. חלק להם יהי ' שלא כדי  -
בן 18) שילדו  לאחרי  וגם נישואיהן , לאחרי  גם שפחות נקראו  שהרי 

שלא  פעמים כמה מדגיש  שהכתוב ועד יב). שם, ז . ל, (ויצא ליעקב שני 
ואילך). א לג , כג . לב, (וישלח יעקב לנשי  דומות היו 

(19.10 הערה לעיל שנסמנו  במקומות ועד"ז  שם. ויק "ר
ואילך.20) 234 ס"ע ח"ה [המתורגם] לקו "ש  גם ראה
בשם 21) מביאו  ד) (פט, לך ותו "ח א) (כב, [ובסדור יג  נ , ויחי  תיב"ע

ספל"ט: ובפדר"א דיעקב. אכרעא . . עיני ' א: יג , מסוטה ולהעיר הזהר].
המכפלה. מערת לתוך

ס"ה.22) שסב סי ' יו "ד טושו "ע א. מז , סנהדרין 

שם.23) סנהדרין  כא. יג , מ"ב
שם.24) סנהדרין  רש "י 
סע"א).25) ב, (תענית שליח ביד נמסר שלא
יעקב 26) של קבורתו  על לערער בא גופא שעה ובאותה שם. תיב"ע

בפנים). (כנ "ל המכפלה במערת
ואילך.27) סע"ב כ, פרשתנו  תו "א עייג "כ
כו '.28) המקיף בחינת מצד ג ): (שם, תו "א ראה
מתפלל 29) והי ' עשו  של בראשו  אחז  יצחק שם***: מפדר"א להעיר

כו '. רשע יוחן  כו '
אבל 30) שם). (תיב"ע כפילתא" בחקל קברו .. "גופי ' ד(גם) להעיר

שעיר. להר שלחו  גויתו  שם: בפדר"א
א.31) סב, חוקת לקו "ת קנה. ע' ֿ לאזניא אתהלך סה"מ
א.32) טז , ב"ב
סע"א.33) נב, סוכה
כ.34) כד, משלי 
ברי '35) הוה דאברהם ברי ' ישמעאל): (לענין  א פז , זח"ב ראה

                        
                  

           



מי    

כיוון  ובמיוחד  כדלעיל . מהם, ונפרדו  יצאו  שהם
לבוראן " "דומין  נצחית 36שצדיקים קדושה ויש ,

בתולדותיהם. ועל ֿאחתֿכמהֿוכמה ידיהם, במעשה

אברהם  של  קדושתם מתבטאת אצלם כלומר ,
לתחום 37ויצחק  מחוץ ומשפיעה פועלת שהיא כפי אך  ,

" שאליו  (כ "מקום" ממנו ").הקדושה

אצלם  מתבטאת שבו  באופן  הוא ביניהם ההבדל 
האבות: השפעת

לחזרה  שהביאו  באופן  זה היה ישמעאל  אצל 
חזרתו  לאחר  גם שני, מצד  אך  הוא בתשובה, בתשובה

לאברהם. קשר  חוסר  של  במצב נשאר 

ירוד  היה גופו  שמצד  למרות עשו , זאת לעומת
הוא ולכן  מצד מישמעאל , זאת בכל  בתשובה, חזר 
שהוא כפי עיטפיה "רישיה", "בגו  הוא מגופו ,

דיצחק".

.‰
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להבדל  בהלכה דוגמא האפשר , בדרך  למצוא, ניתן 
עשו  של  הקשר  ובין  לאברהם ישמעאל  של  הקשר  בין 

השליחות  להגדרת האופנים בשני :38ליצחק,

בפני  מציאות הוא שהשליח  היא, אחת הגדרה
השליח  מינוי שעל ֿידי נקבע, התורה דין  לפי אך  עצמו ,

מעשיו  המשלח .משתייכים אל 

השליח  שמציאות היא, זה בענין  להסבר  אחרת דרך 
הם  מעשיו  מכך  וכתוצאה המשלח , כמו  ממש נעשית

המשלח . מעשי

.Â
‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÓ  ˜ÁˆÈ ,‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÓ  Ì‰‡
(ישמעאל ) אברהם "תולדות" בין  הנ "ל  ההבדל 
עבודתם, דרכי שבין  להבדל  בהתאם הוא (עשו ) ויצחק

כדלהלן .

לעבודת  אברהם עבודת שבין  ההבדלים מן  אחד 
הוא  -39יצחק למטה" "מלמעלה היא אברהם שעבודת

"ממטה  היא יצחק ועבודת למטה, אלקות ומוריד  מגלה
למעלה. ו "העלאתו " העולם זיכוך  - למעלה"

אבינו  אברהם בעבודתם: בפשטות ניכר  זה הבדל 
בריות  של  גם באלקות וידיעה הכרה לידי בהבאה עסק
לאבק  משתחווים "שהם ערביים ואפילו  ביותר , ירודות

העפר ,40רגליהם" סילוק - בארות בחפירת עסק ויצחק ,
חיים  מים על  המכסים והעצים האבנים האדמה,
זיכוך  היא בפנימיות זו  עבודה האדמה. בתוך  הקיימים
בו  שתתגלה עד  וגסותו , מ "ארציותו " (ה"מטה") הנברא

האלקית. החיות

למטה" ("מלמעלה דלעיל  הדרכים משתי אחת בכל 
באחרת: שאין  יתרון , יש למעלה") ו "ממטה

ומואר  מושפע למטה ממעלה הורדה על ֿידי
ה" מן  את ה"מטה" משנה ה"מטה" אין  אך  ,"

הערביים  של  הכרזתם אברהם: לגבי בעניננו , מהותו .
עולם" "אֿל  היתה41על  מהותם לא מפני ,

" אלא שלהם,    . כך להכריז 
לאברהם. בעצם, מתייחסת, פעולתם

שהערביים  כך  לידי הביא שאברהם למרות לפיכך ,
גדולתו " על ֿידיֿזה 42"יכירו  התרוממו  לא הם ,

מהותם ערביים משפלותם. "מטה", נשארה
כמקודם.

למעלה, ממטה העלאה יצחק, עבודת זאת, לעומת
לאלקות  (העולם) "מטה" שבין  שהקשר  לזה גורמת
משתנה, עצמו  הוא - מה"מטה" נובע ("מעלה")
אין  בארות שבחפירת כשם לאלקות, ומתקשר  מתרומם,

ושופכים חייםמביאים מים  אלא ,
באדמה, החבויים החיים המים את ומעלים חופרים

 .

.Ê
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È„ÈŒÏÚה  ÚÙ˘ÂÓ "‰ËÓ" ה"‰ÏÚÓ"
בהורדה  יתרון  יש כך  משום דוקא שני , מצד 

למעלה  ממטה העלאה על ֿפני למטה :43מלמעלה
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חלציו  יוצא בנו  הי ' ישמעאל ד): (ג , פרשתנו  ובתו "ח הוה. דקדישא
שגם  דאברהם.. דחסד פנימי ' אור משרש  ישמעאל ששרש  ודאי  ממש ..
באור  שרש .. לה יש  דישמעאל פסולת.. בחי ' שגם ודאי  למטה.. שיצא

באורך. עיי "ש  כו '. דאברהם האלקי  החסד
ועוד.36) ה. פ"י , במדב"ר
מלקו "ת 37) ולהעיר ישמעאל). (לענין  שם תו "ח בארוכה ראה

א. ה, ואתחנן 
כלל 38) ענגעל) (להר"י  טוב לקח בפועל) (והנפק"מ בארוכה ראה

.148 ע' חי "ב ואילך. 323 ע' ח"ט לקו "ש  גם [וראה שם ובהמצויין  א'

עיי "ש . בשליחות, אופנים ג ' יש  שבפרטיות, ושם, .[303 ע' ח"כ
(כרך 39) שם אוה"ת פרשתנו . ריש  ותו "ח תו "א ראה - לקמן  בהבא

ד"ה  ואילך). עג  (ע' תרע"ח תולדות ואלה ד"ה ואילך). ב תתקד, ד'.
[המתורגם] ח"א לקו "ש  ואילך. פ"ז  ח"ב) קונט' (בסה"מ חצר"ת אריב"ל

ועוד. ואילך. 73 ע' [המתורגם] ח"ה ואילך. 24 ע'
ד.40) יח, וירא פרש "י  ב. פו , ב"מ
שם.41) ובהנסמן  132 ע' לעיל וראה ואילך. סע"א י , סוטה לג . כא, וירא
ג .42) שם, התו "א לשון 
(43.76 ֿ 7 ע' ח"ה [המתורגם] לקו "ש  גם ראה - לקמן  בהבא



מב   

האלקי  האור  מאיר  למטה ממעלה בהשפעה
בשפלותו ב"מטה" החדיר 44, שאברהם כשם ,

בדרגה הערביים אצל  ה' בגדולת .הכרה

הקשר  נוצר  שבה למעלה, ממטה בהעלאה כן  לא
באמצעות  - ה"מעלה" - האלקות לבין  ה"מטה" בין 

 איננו עצמו  המטה של  מקומו  השפלות, מן 
מואר .

בסדר  ליצחק אברהם בין  להבדל  הטעם זהו 
ישראל 45עבודתם  מארץ יצא אברהם :  

הוא  - חוץֿלארץ של  וההגבלות המצרים אל  למצרים,
אסור  היה ליצחק זאת, לעומת בחוץֿלארץ. גם האיר 

ישראל  מארץ תמימה"46לצאת "עולה שהוא מפני ,47.
העולם  של  בחלק ולשהות לעסוק היה יכול  הוא
של  בשפלות ולא ישראל , ארץ גבוהה, בדרגה הנמצא
קשר  שום לחוץֿלארץ  אין  עבודתו  לפי חוץֿלארץ.

הקדושה. לאור 

.Á
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הוא  יצחק לעבודת אברהם עבודת בין  זה הבדל 
ועשו : ישמעאל  - תולדותיהם בין  להבדל  הסיבה

למטה, מלמעלה השפעה אברהם, לעבודת בהתאם
"מ  בבחינת  הם "תולדותיו " כאשר  שגם -יוצא, טה"

רעה" לתרבות "יצא ואף האמה", מגיעה 48"בן  אז  גם ,
בתשובה  אותו  ומחזירה אברהם השפעת .49אליו 

על ֿידי  הזאת" "האמה בלקיחת אין  כך  (ומשום

דוקא  להיפך , לעבודתו . סתירה שום לאשה אברהם
ה"מטה" עבודתו , האור זוהי את מוריד  והוא ,

 כשהכיר גם "תולדותיו ": לגבי גם וכך  .
"מטה" בבחינת הוא שישמעאל  עבודתו 50בכך  אז  גם ,

ביקש  אף והוא עליו , להשפיע ישמעאל 51היא "לו 
לפניך "). יחיה

השפעת הוא זה שכל  כיוון  ו "משמת אך  ,
הרי"52אברהם , התעלה על ֿידיֿזה 53לא

אברהם  במהותו 54לדרגת ." ו "נפרד "יצא" הוא
ולכן  להיותמאברהם, אברהם,יכול  של 

של 55במיוחד  מציאותו  הוא שהיורש ההסבר  לפי
המוריש.

עצמו  שה"מטה" היא יצחק של  עבודתו  אך 
מיד  אשר  "תולדותיו " לגבי גם היה וכך  מתעלה,

לדרגתו  השתייכו  כבר  הם ממנו , .54"כשנולדו "

"אמה" ללקיחת מקום אצלו  אין  כך , ,56(משום
לדרגה קשורים אינם ).57שתולדותיה

הוא עשו  גם ויורש וכך  .58(מומר )

החלק  - דעשו " "רישיה לגבי רק הוא זאת כל  אך 
כאשר  אך  שורשו . מצד  שהוא כפי שבו , העליון 
ה"מטה" במקום כלומר , לגוף, מחובר  ה"רישיה"
לו  שאין  באופן  מיצחק, ו "נפרד " "יצא" הוא ממש,
ולפיכך  בתשובה, חוזר  איננו  הוא - הקדושה לאור  קשר 

ישמעאל " מ "קליפת יותר  עשו " "קליפת .59גרועה
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(פ"ב 44) ותו "ח תו "א נעשה ראה אברהם ע"י  שדוקא שם, פי "א) .
בתחתונים. הדירה

שם.45) ח"א לקו "ש  גם ראה
לקו "ש 46) ראה - ב) פמ"ו , (ב"ר דוקא קדושה מטיפה נולד ועד"ז 

שם. ח"א
ב.47) כו , פרשתנו  פרש "י  ג . פס"ד, ב"ר
מדרז "ל 48) וראה א). שמות (מתנחומא יד שם, יא. כא, וירא פרש "י 

ט. שם, עה"פ (ופרש "י )
כי 49) כו '. הערביים על אברהם פעולת כמו  כלל זה אין  מ"מ אבל

אינה  ית' בגדולתו  ההכרה הרי  לאברהם, כלל שייכים שאינם מכיון  אצלם,
ש "ברי ' ישמעאל משא"כ לאברהם); (כ"א הם למציאותם מתייחסת
ענינו  לבטא ומציאותו  ענינו  זהו  הרי  - הוה" דקדישא ברי ' הוה דאברהם
ולכן  המטה), במקום (גם ה"מטה" את מאיר שה"מעלה" אברהם, של

לשוב*. עליו  פועל
וראה 50) ישמעאל**. מהו  יודע שהוא ואעפ"י  א): (יב, תו "א ראה

ב. לג , ברכה ספרי  ב. כ, יתרו  מכילתא וברש "י . יב טז , לך
ג ,51) פרשתנו  תו "ח וראה ביראתך). יחי ' שם: (וברש "י  יח יז , לך

קודש   ֿ אגרות לוי "צ לקוטי  ואילך. 16 ע' [המתורגם] ח"א לקו "ש  סע"ד.
לב. ע'

מות 52) לאחרי  גם צדיק שהי ' ואף - שרה. חיי  ס"פ (ופרש "י ) ב"ר

קדושת  מצד הוא גופא זה הרי  - בשוה"ג ) 49 הערה (כנ "ל אברהם
.164 ע' לעיל וראה בנו ). (להיותו  שבו  אברהם

ספס"ב.53) (ב"ר תשובה עשה לא שישמעאל מהדיעות להעיר
אפ"ל  ואולי  שם). ב"ב דמגילה. ספ"ק לע"י  איתן  אהבת וראה ספס"ז .
שמצ"ע  בזה שהכוונה במציאות) מחלוקת ובפרט מחלוקת, לאפושי  (שלא

ודוחק. רשע. נשאר
אך 54) באים מאדום (גרים) גרים: ע' (להחיד"א) קדמות מדבר ראה

אד  מאמרי  כג . כה, פרשתנו  יקר כלי  ע"ש . מישמעאל, תקס"ב לא ה"ז 
ט'. סעיף בפנים לקמן  וראה תקה. ע' (ח"ב)

ועוד.55) סקי "ח. ח"א ווארשא קיח. סי ' ח"א דווינסק צפע"נ  שו "ת
כו .56) כה, פרשתנו  פרש "י 
לחו "ל.57) יצא ולא דוקא קדושה מטיפה שנולד ע"ד
החידוש 58) כי  - עשו ) על (וקאי  "תולדות" הוא הסדרה ששם וזהו 

בעשו  גם רואה שמשו "ז  "רישי '", בחי ' בעשו  לגלות הוא, יצחק בעבודת
חפירת  בדוגמת ס"ט). כדלקמן  לברכו , רצה (ולכן  ומתולדותיו  בנו  שהוא

האדמה. שבעובי  חיים המים שמגלה בארות
שצט.59) ע' ריש  ב' כרך לזהר לקולוי "צ ב. צג , וירא אוה"ת ראה

וברש "י  רע"א יא, שבת .10 הערה דלעיל וברכה האזינו  ספרי  וראה ועוד.
בחיי  שם. זהר בנצוצי  ובהנסמן  רע"א יז , זח"ב שם. ר"ח ראה (אבל שם

ועוד). ז . ל, נצבים

                 
                            

 



מג    

הכנה  הם ויצחק אברהם בעבודת אלו  דרכים שתי
הבחינות" שתי לו  ש"היו  יעקב, של 60לעבודת הן  -

יצחק: של  והן  אברהם

את  "השפיל  הוא - בחוץֿלארץ גם ופעל  היה הוא
האיר  רק לא הוא שם אך  ה"מטה", מקום אל  עצמו "
באופן  השבטים את הקים אלא כאברהם, ה"מטה" את

."61ש"מטתו 

לפי  כי שפחות, לקחת היה יכול  הוא כך  (משום
להיות  השפחות מן  תולדותיו  גם יכולים עבודתו ,

יֿה  שבטי מכך : יותר  ואף האילן , ענפי ).62שבטים,

.Ë
'Ù˘ ÍÎÏ Ò‰‰˙ÂÎ ÏÚ ÙÂÒÓ "˙Â„ÏÂ˙"

˜ÁˆÈ
מפרשת  גדול  חלק מדוע גם יובן  האמור  לפי
אודות  מדבר  המדרש) לפי עשו  (שהוא "תולדות"
בכך  גם כי הברכות, ועל  יצחק, לברכות ההכנות

לעשו : בקשר  יצחק עבודת מתבטאת

במהות  שהכיר  למרות עשו , את לברך  רצה יצחק
בפיו " ש"ציד  כיוון  מצד 63עשו , דעשו ", ב"רישיה .

כנשמותיהם  ביותר , נעלים ניצוצות יש ומקורו , שורשו 
וכו ' מאיר  רבי הגר , אונקלוס .64של 

כפי  בארות, חפירת היא יצחק שעבודת וכיוון 
חיים" "מים של  וגילוי חפירה - בפרשה קודם שסופר 
באמצעות  יצחק, רצה לפיכך  - האדמה בעומק החבויים

בו , ל "חפור " לעשו , חיים",ברכותיו  "מים בו 
דעשו ". ב"רישי' הכלולים הקדושה ניצוצות

נראה שעשו  אך וכפי לכך . ראוי הריהו  ,
ש" ברכות,כיוון  לקבלת כלי הוא אין  עשו ", ממנו 

דוקא אשר  ליעקב, הברכות ניתנו  ניתן 65ולפיכך 
עשו  של  הקדושה ניצוצות את "לברר " ).66הכח 

.È
‰Â˙Ï È„Â‰È ÏÎ ÂÈ˜ :‰‡Â‰‰

היא: אלינו , פשוט , באופן  האמור , מכל  ההוראה

שהיה הרשע, לעשו  ניתן אם תורה, מתן 
בלי  יצחק, של  בנו  שהוא מפני "ישראל " התואר 

ל "חפור " השתדל  יצחק ואם מומר , בהיותו  להתחשב
, בפנימיותו החבוי את ולגלות

לגבי  הדבר  הוא כך  על ֿאחתֿכמהֿוכמה הרי
והחיות הכוח  תורה. מתן  שלאחר  יהודי,יהודים

" הוא ומצבו , במעמדו  התחשבות ללא 67.
מאד  נעלים בחיצוניותם גם כאשר  היהודים,68ובמיוחד ,

לכך , בנוסף עשו . מדרגת כראוי, מתנהגים שאינם
שנשבה".הרי "תינוק בגדר  הם ככולם רובם

לקירוב להתמסר  צריך  ובודאי בודאי לפיכך ,
מן  מאד  הרחוקים אלה גם צריך ישראל , היהדות.

יהודי. כל  אצל  הקיימים חיים" "מים ולגלות "לחפור "

.‡È
,‰ÓÏ˘‰ ‰Â˙‰ Ï‡ ÌÈ„Â‰È‰ ˙‡ ˜Ï ÍÈˆ

˙Â˘Ù ‡ÏÏ
יהיה  הקירוב שאופן  לכך  לדאוג יש זאת עם

הבריות את "אוהב המשנה :69לתורה"כהוראת
יש , ח "ו ולא, התורה, אל  הבריות את

שום  לערוך  אסור  הבריות. אל  התורה את "לקרב"
 ֿ שעל  חושבים כאשר  אפילו  ובמצוות, בתורה פשרות
"עומדת  התורה ומצוות. לתורה יהודים יקרבו  ידיֿזה
גרעון  ולא שינוי לא לה אין  עולמים, ולעולמי לעולם

תוספת" פשרות.70ולא בה לעשות אפשר  ואי ,

ואלה  פרשתנו : בתחילת ברש"י נרמז  זה (דבר 
"עשו " איזה בפרשה. האמורים ועשו  יעקב - תולדות
ה"אמור " "עשו " אותו  - יצחק"? "תולדות הוא

ההוראות ,"ב" לפי יעקב מזכך  אותו  אשר  ,
בתורה). שנאמרו 

שהוא  כפי יהודי, כל  על  להביט  היא לזאת העצה
שבמצבו  השפלות את רואים אין  ואז  "רישיה", מצד 
מבחינה  אשר  העצמותי, הפנימי, מצבו  את אלא החיצוני,

קשור  הוא כולה.71זו  התורה כל  את לקיים

כדי  יכולתו  ככל  האדם יעשה כזה, מבט  מתוך 
ולתורתו  לה' האחר  היהודי את ולקרב להעלות

לתורה .ולמצוותיה,
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פרשתנו .60) ריש  ותו "ח תו "א
(אוה"ת 61) שלמה" מטתו  שהי ' יעקב ע"י  (דמ"ת) הזווג  "עיקר ולכן 

ותחתון . עליון  חיבור ענינו  מ"ת כי  - א) קכו , ח"ש 
ד.62) קכב, תהלים
כח.63) כה, פרשתנו 
ג .64) כ, פרשתנו  תו "א
וי 65) דאברהם הבחינות ב' בו  שיש  מפני  שזהו  סעיף וי "ל (כנ "ל צחק

ולהעיר  במקומו . שהוא כמו  בה"מטה" בירור לפעול ביכלתו  ולכן  - ח')
ואילך. 88 ע' ח"י  מלקו "ש 

שם.66) תו "א

ואלה  שפירש "י  וזהו  ב): תשצט, ד'. (כרך פרשתנו  אוה"ת וראה
גם  מברר הוא יעקב ע"י  דהיינו  בפרשה האמורים ועשו  יעקב כו ' תולדות
.(341 ֿ 2 (ע' ח"כ לקו "ש  וראה הקדושה. ניצוצי  ממנו  ומעלה עשו  בחי ' את

ישראל 67) כו ' אע"פ רע"א: מד, סנה' וראה ובכ"מ. ראה. ר"פ לקו "ת
הוא.

וש "נ .68) בסופה. חגיגה ראה
מי "ב.69) פ"א אבות
רפ"ט.70) התורה יסודי  הל' רמב"ם
ספ"ב.71) גירושין  הל' רמב"ם



מד

ה| ַאּלּוֵפי  יֵאל ַאּלּוף ִעיָרם ֵאּלֶ בראשית לו, מג: ַאּלּוף ַמְגּדִ
ו ֲאִבי ֱאֽדֹום: ָתם הּוא ֵעׂשָ ֶאֶרץ ֲאֻחּזָ ֹבָתם ּבְ ׁשְ ֱאדֹום ְלֹמֽ

קעד

ָהָמן ועשרה בניו שרשם מי"א אלופי עשו

מה שכתוב1 בקום עלינו אדם, אדם ולא מלך, דהיינו 

המן2 כדרז"ל.

על  עבר  אזי  כו'  שטפונו  המים  אזי3  אח"כ  וכתיב 

נפשנו המים הזדונים.

ובהמים  הזדונים,  המים  והיינו  המים,  גימט'  המן 

הזדונים הללו רצה המן לשטוף את ישראל.

והמן עם4 י' בניו שרשם מי"א אלופים דעשו.

וזהו שעשו ביקש5 הלעטני נא מן האדם האדם הזה 

שהוא העדשים שהם אדומים6 וכו'.

1( תהלים קכד, ב.

2( מגילה יא, א. ראה גם לעיל סימן סב הערה 10.

3( אזי — ראה לעיל סימן קכג. קלה.

4( אסתר ט, י.

5( בראשית כה, ל.

6( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן ריא, דע"י שנתן יעקב 

נזיד עדשים7 גימט' י"א פעמים אדם, היינו המן וי' 

בניו והוא הי"א בחי' דתוהו8 שנפלו.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קפד

לעשו גם "לחם", עי"ז תהי' סוף כל סוף מפלתו.

7( נזי"ד )בגי' 71(, + עדשי"ם )424( = 495, וכן 11 × 45 = 495.

8( ראה פרי עץ חיים שער עולם העשי' פרק ה וז"ל: הז' מלכים שמתו 

ובינה  חכמה  של  אחוריים  ד'  ועוד  תחתונים,  ז'  שהם  אדום,  בארץ 

הוי'  שבכח  אחרונות  אותיות  ב'  הוא  וסודם  ותבונה,  סבא  וישראל 

וה, שהם גי' י"א. וכבר ידעת כי ב' אותיות אלו הם ז"ון שהם ז"ת, 

אמנם עם ד' אחוריים הנז' שירדו למטה במקום ז"ון הם י"א, כמנין 

ו"ה, כי כ"ז הוא בכלל ז"ון. ולכן תמצא כי לעולם אין הפגם עולה 

הנזכר  תולע,  הנקרא*  ענין הקליפה  וזהו  בא"וא.  ולא  ז"ון,  נגד  רק 

בפסוק )שמות ל, לד( עולת תמיד, וע"ש. כי הנה הם י"א קליפות של 

י"א סממני הקטורת, והם )שמות לו, יד( י"א יריעות עזים, והם י"א 

ארורים הנזכר )דברים כז( בפרשת כי תבא.

והנה כ"א מי"א נקראים אדם מבחינת ארץ אדום, וי"א פעמים אדם, 

גימטריא תולע. וז"ס )איכה ג, לו( לעו"ת אד"ם** בריב"ו אדני לא 

עיוות  נמשך  לעו"ת, משם  גימטריא  אלו, שהם  י"א אדם  ע"י  ראה, 

הדין אל האנשים, ע"ש.

*( ראה לקוטי תורה פרשת חוקת עמוד נח, ד. אור התורה שם עמוד 

תשנט. תורת מנחם — התוועדויות ה'תשמ"ה חלק ג' עמוד 1846.

**( ובהערה שם בפרי עץ חיים וז"ל: "סופי תיבות מת"ו, שי"א אדם 

מתו בסוד שבירה. נלע"ד נתן".

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתביו מכ"א וכ"ו חשון, בם כותב ראשי פרקים מההתועדות ומסירת הפ"ש מכאן,

ויהי רצון שיפעל כל הנ"ל לתכלית בריאת כאו"א בתוככי כלל ישראל, שהוא כפסק המשנה 

אני נבראתי לשמש את קוני וכמודגש בתורת החסידות מתוך שמחה וטוב לבב ובאופן דמוסיף והולך 

מוסיף ואור.

ובפרט שעומדים אנו בערב חדש כסלו, חדש הגאולה וע"פ המבואר באגה"ק סי' ד', גם גאולת 

רז"ל  בדברי  כנ"ל   - בריאתו  תכלית  שזהו  לקונו,  בעבודתו  ומסתירים  המעלימים  מענינים  כאו"א 

במסכת קדושין בסופה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

והתמי' הכי  - מובנת הפליאה  לזה  והיחס מאיזה אנשים  עבודתו בקודש בח"ק  ע"ד  לכתבו 

- גם בזה יש ללמוד ברור מדברי רבותינו נשיאינו בסיפורם,  גדולה על יחס כזה. וכבכל עניני אנ"ש 

אשר אדה"ז רשמו אביו )עוד בילדותו( לשמש בח"ק. ואמר אדה"ז - שמחזיק טובה לאביו ע"ז. - שככל 

סיפורי רבותינו בודאי גם בזה הוראה לנו ולבנינו. וק"ל.



מה

ויריבו רועי גרר, עם-רועי   - תולדות כו, כ 
הבאר  שם  ויקרא  המים,  לנו  לאמר  יצחק 

עשק, כי התעשקו עמו

ביהמ"ק,  ג'  כנגד  רמז  הבארות  ג'  ]תוכן:  א. 
יהי'  השלישי  דבהמ"ק   – רחובות  נק'  והשלישי 

יותר גדול מבתים הראשונים[

סיפר הכתוב ענין הבארות שחפר יצחק. ואמרו במדרש 
כי הם רמז לשלשה מקדשות, כי כל ענייני האבות וסיפורים 
ויחפרו עבדי יצחק  ומעשיהם הכל רמז לבנים, כתיב הכא 
בנחל, רמז לבית ראשון כי שם הנחל היוצא מבית המקדש 
כמו שכתוב ביחזקאל. וימצאו שם באר מים חיים כי משם 
תצא הוראה דכתיב כי מציון תצא תורה, וכתיב ויריבו רועי 
בבית  ומחלוקת  מריבה  היתה  כי  עסק,  שמה  ויקרא  גרר 
הראשון כי יצאו עליו בעסיקין עד שנחרב, אחר כן ויחפרו 
באר אחרת רמז לבית שני, ולא מצאו מים חיים כי לא היתה 
ויריבו גם עלי' ויקרא שמה שטנה, וכן כתיב  שם השכינה, 
במחלוקת בית ב', כתבו שטנה במלכות אחשורוש בתחלת 

מלכותו.

וכתיב ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עלי', 
כן  ועל  המשיח,  לזמן  ליבנות  העתיד  הג'  למקדש  רמז 
ג'  לבית  שני  בית  ]בין[  גדול  אריכות  יהי'  כי  ויעתק  אמר 
ולא רבו עלי', כי הבית העתיד יבנה בלי ריב ומצה. ויקרא 
הראשונים,  הבתים  בין  גדול  יותר  יהי'  כי  רחובות,  שמה 
ויצא עוד ]קו[ המדה, וכתיב בנבואת  וכמו שאמר הנביא 
כי  למעלה,  ונסבה  ורחבה  העתיד  הבנין  שהוא  יחזקאל 
באותו זמן ירחיב ה' אלקיך את גבולך, ומלת אם במקום 
הזה אינה אפשרית אלא ודאית, כמן ואם יהי' היובל לבני 
י' העמים הכתובים בפרשת  נירש  זמן  כי באותו  ישראל, 

בין הבתרים.

ופרינו בארץ, שכל העמים יעבדו לשם שכם אחד ולא 
יהי' שטן ומחריב, כי יתקיים מלכותינו לעדי עד לעולמים, 
אנון  מלכיא  די  וביומיהון  מלכותינו  על  דניאל  שנבא  וכמו 
ומלכותה  תתחבל  לא  לעלמין  די  מלכו  שמיא  אלה  יקים 

לעם אחרון לא תשתבק וגומר. ]אמן[
רבינו יהושע אבן שועיב – תלמיד הרשב"א

ב. ]תוכן: ביאור הענין דהג' בארות הם כנגד הג' 
בתי מקדשות ורמזים בזה.[

דיש  הכתוב  שהזכיר  הבארות  חפירות  ענין  יתבאר 
הטבע  כדרך  שלא  ה'  ויברכהו  כתיב  מיני'  לעיל  להקשות 
הראשון  בבאר  ע"ק  ורצוץ,  עשוק  הי'  הבארות  ובענין 
כמ"ש  השמות  קריאת  על  טעמים  הכתוב  הגיד  והשלישי 
כי התעשקו עמו כי עתה הרחיב ה' לנו ובבאר האמצעי לא 
אמר טעמא, ע"ק כי עתה הרחיב כי הרחיב הל"ל ועתה הוא 
מיותר. אלא הענין מאחר שיצחק נתקדש בקדושת הארץ 
ויגדל  כמ"ש  למעלה  הן  הארץ  אקדושת  רמזים  באו  ע"כ 
האיש וילך הלוך וגדל כו', הן הענין דבארות ובמה דסיימתי 

אפתח.

עולה  יצחק  כי  מקדשות  ג'  על  רומזות  הבארות  ענין 
והוא  עליהם  רמז  ע"כ  המקדש  בית  מקום  על  הי'  תמימה 
יספר  עשק  הבאר  שם  ויקרא  וז"ל  ז"ל  הרמב"ן  כמ"ש 
הכתוב ויאריך בענין הבארות ואין כפשוטו הסיפור תועלת 
ואביו עשו אותה בשוה, אבל  והוא  ליצחק  גדול  ולא כבוד 
יש בדבר ענין נסתר בתוכו כי בא להודיע דבר עתיד כי באר 
מים חיים ירמוז לבית אלקים אשר יעשו בניו של יצחק ולכן 
הזכיר כמ"ש מקור מים חיים את ה' ויקרא הראשון עשק 
ירמוז לבית הראשון אשר התעשקו עמנו ועשו אתנו כמה 

מחלוקת וכמה מלחמות עד שהחריבו.

והשני קרא שמה שטנה שם קשה מן הראשון והוא בית 
אחשורוש  ובמלכות  בו  שכתוב  בשמו  אותו  שקרא  שני 
וירושלים  יהודא  בתחילת מלכותו כתבו שטנה על מלכי 
גלות  ממנו  וגלו  שהחריבוהו  עד  לשטן  לנו  היו  ימיו  וכל 

רעה.

והשלישי קרא רחובות הוא הבית העתיד שיבנה במהרה 
גבולנו  ירחיב את  והאל  ומצה  ריב  והוא יעשה בלא  בימינו 
כמו שנאמר ואם ירחיב ה' אלקיך את גבולך כאשר דבר וכו' 
שהוא לעתיד וכתיב בבית השלישי ורחבה ונסבה למעלה 
למעלה ופרינו בארץ שכל העמים יעבדוהו שכם אחד, ע"כ 
סימנים  הם  הבארות  ענין  כי  הקושיות  כל  מתורצים  אז 

גדולים על המקדשות.

כי  ראשון  בית  מחורבן  נמשך  שני  בית  חורבן  והנה 
ה'  חסרים  שהיו  כז:(  )יומא  רז"ל  וכמ"ש  עמו  התעשקו 
שני  בבית  אף  נמצא  כתיב  ה'  חסר  ואכבדה  וע"כ  דברים 
אלו  שהרי  עמו  התעשקו  כי  דלעיל  הטעם  ונמשך  נשאר 
בבית  הוזכר  ולא  שני  בית  זמן  כל  הוחזרו  לא  דברים  הה' 
שני רק דבר חדש שהי' קודם בניינו שכתבו שטנה וזה לא 
הי' נמשך זמן רב, אבל ענין כי התעשקו נשאר עד שיבנה 
בית ג' במהרה בימינו, ואז ירחיב ה' לנו. והוסיף תיבת עתה 
לרמוז כי בכל עת הדבר בידינו, כמו שהשיב אימתי בן דוד 

בא היום דהיינו היום אם בקולו תשמעו.
של"ה

לג'  רמזים  דהם  הבארות,  בשמות  רמז  תוכן:  ג. 
בתי מקדשות.

)כז,  בפירושו  ז"ל  הרמב"ן  רבינו  כתב  הבארות  בענין 
בתי  על  רומזים  שהנה  עשק'(  הבאר  שם  'ויקרא  עה"פ  כ 
המקדשות יעו"ש בדבריו הנעימים. ואני אוסיף על דבריו, 
דלכך נקרא הבאר הראשון 'עשק' שהוא בגימטריא 'מקדש 
ולכן  שורה  השכינה  היתה  הראשון  שבמקדש  במכוון,  ה'' 
נקרא מקדש ה'. ובאר השני נקרא 'שטנה' שהוא בגימטריא 

עם הכולל 'השני'.

'רחובות' דאי' בספר הזוהר בפר'  ובאר השלישי נקרא 
ה'  'אני  כב(  ס,  )ישעי'  פסוק  על  א(  קיז,   – ב  )קטז,  וירא 
מת"ר  יאוחר  לא  לעתיד  הגאולה  דזמן  אחישנה'  בעתה 
שש  'בשנת  יא(  ז,  )בראשית  לדבר  וסימן  השישי,  באלף 
ודבר  הסוד.  עפ"י  בזה  שכתב  מה  יעו"ש  נח'  לחיי  מאות 

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תולדות



מו

וסוף  שראש  'רחובות'  בתורה  כאן  מרומז  הוא  לענ"ד  זה 
'חיל  בנוטריקון  חבו  הוא  התיבה  ואמצע  תר  הוא  התיבה 
לאלף  שנה  ת"ר  שבזמן  לומר  טו(  כ,  )איוב  ויקיאנו'  בלע 
בתוך  עשוקים  שהיו  הטיפות  וכל  הנשמות  כל  אז  השישי 

ויקיאנו  הסטרא אחרא יתוקן הכל בסוד הפסוק חיל בלע 
כידוע, ואז 'הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ', ואם 'זכו אחישנה' 

ודו"ק היטב ויונעם לך.
מעשה רוקח

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תולדות

             

        
       

        
          

        
          

         
        

         
       

          
  

        
          

        
          

          
        

         
      

       
        

          
     

        
       

          
        

     
      

        
       

           
        

           
        
          
          
           
           
            
          
           
           

         
         

        
          
          

          
        

      
          

         
          

           
          
        

           
   

        
        

        
         

          
       

        
           

   
        

   
        

         
       

         
      

       
        

      
        

         
       

        
        

        
      

       
       

          
          

         
           

  
       

        
       

       
       





































































































































































































המשך ביאור למס' מנחות ליום שישי דמ' א



מז               
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˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑ האמ ּורים וע ׂשו יעקב  ¿≈∆¿…ƒ¿»ְֲֲִֵַָָֹ
‡˙ÁˆÈŒ˜.ּבּפר ׁשה  „ÈÏB‰ Ì‰‡∑) ׁשּקרא לאחר  ַָָָ«¿»»ƒ∆ƒ¿»ְֶַַָָ

אחר : ּדבר  יצחק, את הֹוליד  ּכ ֿ אחר  אברהם, ׁשמֹו ֿ הּוא ּבר ּו ֿ )הּקד ֹוׁש ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

הזקק  ֿ אברהם ", ּבן "יצחק  ה ּכת ּוב : ׁשּכתב  ֿ ידי ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻעל 
לצני  ׁשהיּו לפי יצחק ", את  ה ֹוליד  "אברהם  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָל ֹומר :

ׂשרה , נתע ּברה   מאבימל' א ֹומרים : ׁשהרי ה ּדֹור  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

הימ ּנּו', נתע ּברה  ולא  אברהם  עם  ׁשהתה  ׁשנים  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכּמה 
ׁשל  ּפניו קלס ּתר  צר  ֿ ה ּוא ? ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ע ׂשה  ְְֵֶֶַַָָָָָָָמה 
"אברהם  ה ּכל : והעיד ּו לאברהם , ּדֹומה  ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹיצחק 
"יצחק  ּכאן: ׁשּכתב  וזה ּו ֿ יצחק ", את  ְְְִִִֶֶֶַָָָָה ֹוליד 

ֿ אברהם " ה ֹוליד )היה (ּבן ׁש"אברהם  יׁש עד ּות  ׁשהרי , ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ֿ יצחק  ."את  ְִֶָ

          

 נקראת כ  ה רה  ל ענינ עיקר  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזה
{ד ע  ש "לד ת" שיחת מברכי (ראה  שרה , חיי פרשת בת ְַַָ

 וש . ואיל 264 ס"ע מ "א חלק מנח (תורת ס"ב  תשכ"ה  כסלו  החודש

היא "),נתבאר )) מילתא  ("מא  העני כ על מ רה    הְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
על־ידי  ע ק רה  מ ת ה רי ת, מ ת ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָבפרט
היא  ה רה  וכיו י ראל.  סקיפ י ראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָד לי 
"לד ת"   ה רה  קריאת   ,ב מ הרי  ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָה ראה ,
אי רה  הה רא ת אר ל   ועד  ה ראה , ְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָהיא 
רה  ל כנ  א ,והיינ "לד ת"}. העני ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָעל־ידי 
אמנ פניה , ה רה   מ (ולא  יצחק  א ד ת היא  ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֹז
ועל־  , אברה א ד ת עיקר אבל יצחק , א ד ת  ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָנזר
יצחק , א ד ת  ה זר אחרי ־זה , ה רת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָר־זה 
 נקראת ,  ל־מק מ יעקב ), א ד ת ה א   עיקר ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָֹאבל
י מע" לא   ה א  זה  ה ט יר ה ְֲִֵֶֶַַַָָֹ"לד ת",

פיר) א א  נח ), פרת ר"י  פר (פי  " ביְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹט
רה " ל יינ" ה רה , נימ ת    } (ראה ר"י  ְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ד )  סעי מר לקמל   אי י תר, י ק ה  ועל־י ־זה  – .ְְִֵֵֶֶַַַָ
יצחק ", "לד ת נכלל ע ו     העניני נימ ת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָמ ד 
 כיו] ע ו  א ד ת מס רת ה רה  לבד  ז א  ,ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהיינ

"' כ   ירד  למצרי" וקא , למ ה  ני נה  (שבת ה רה  ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ
סע"ב ) הימ ,פח, למ ה   ח אי  ח ה ה ה   ל ע ,ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

לברר כדי  , ח ה מציא ת א ד ת לידע   צריכי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָהרי 
"יעקב יצחק }. ל ענינ עיקר ה א  ע ו  ( ) א א  ,[' ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹכ
ע ו ,   א א  יעקב , רק  לא   רה "  רי האמ ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹוע ו 

תב   מ יעקב ,  ע  חול מנד  כג תר כה , (פרשתנו  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹ
קובפרש"י) "ה  ," יאמ   א מ   לא" ו "לא נפל", זה  ְְְְֱִֵֶֶֶֶָָֹ

ה ה    ה ועד  ," לייר ל נר מח א א  צר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנתמ אה 
ע ו . ה א  ,  אד גלת י ראל בני  ה כינה   ְְְְְֱִִִִֵֵֵַָָָָָנמצאי

         

את  לרמז צריכה  ה רה  היתה  כא רה  , הק  יְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹהמפר
 ו רא , פרת לעיל, ה ר ליצני  לטענת ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָה ענה 

יצחק . ל לידת על ְְִֵֶַָָָמס ר
ה ב רה , למדת מרבה  היה  יצחק  י  יד ע  הרי  למר,  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוי
והאבני העפר ה רדת ארת, חפירת עסק  כְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מ מ ה   בעי ה  י הח  י ה וגילי  עי ה על  י ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַַָָהמכ
אפא , ב מ קלי ה . ב רה  ע ו ,  מ יצא  ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָלמעלה .
ע ו  את ה ליד  צחק   מדי ,תנפר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָוקא 
חפירת  היה  (מא רע תיו ) דת עב ועיקר קלי ה ), ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָ(ב רה 
ל אי ה ענה ,  ק מתע רר אז – ה ב רה ) (קו  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָארת
ללל  רצ  וי החסד ), מ ת דת)  אברה  ע ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָק ר

.ז ֲַָטענה 
* * *

את  מי חד  פ א לצר ה ד ־ר־ה א  צר ה ְְְֶֶַַַַָָָָמ ע 
והלא  , אברה לל ד מה  יצחק  ל ניו  קלס ר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָצרת

לאביו ?! מה    ברי ה ְְִִֵֶֶֶַַָָטבע 
היה  יצחק  ואיל החסד , למדת מרבה  היה   אברה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָא א 
כ נת  עלי   הי  וה האב  הרי  ה ב רה . למדת ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמרבה 
קלס ר    להתא  היה  אמ ר ה בר מנגד ת. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָא פי 
 לכ ד ע . ,פ ה כ נת מ פת  ני הרי  , ניהְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
יצחק  ל ניו  קלס ר את ליצר ה ד ־ר־ה א  צר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָה

לבע . ניגד  , אברה לל ְְְְִֶֶֶַַַָָד מה 

‡Ì‰יט  Ì‰‡ a ˜ÁˆÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»««¿»»«¿»»
:˜ÁˆÈ ˙È „ÈÏB‡ƒ»ƒ¿»

 

         

             

        
       

        
          

        
          

         
        

         
       

          
  

        
          

        
          

          
        

         
      

       
        

          
     

        
       

          
        

     
      

        
       

           
        

           
        
          
          
           
           
            
          
           
           

         
         

        
          
          

          
        

      
          

         
          

           
          
        

           
   

        
        

        
         

          
       

        
           

   
        

   
        

         
       

         
      

       
        

      
        

         
       

        
        

        
      

       
       

          
          

         
           

  
       

        
       

       
       







































































































































































































מח              

     ©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´¨½̈§©§´¤¦§À̈
      ©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−£¨®£²¨¨¬¨«£©¦−

 ¬§¦¨«
‰L ÌÈÚa‡ŒÔa∑ מהר אברהם  ּכׁשּבא  ׁשהרי ∆«¿»ƒ»»ְְֲֵֵֶֶַַָָָ

ל "ז  ּבן היה  ויצחק  רבקה , ׁשּנֹולדה  נת ּבּׂשר  ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָה ּמֹור ּיה ,
יצחק  ּומ ּׁשּנֹולד  ׂשרה , מתה  ּבּפרק  ּבֹו ׁשהרי ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשנה ,
היתה  צ ' ּובת  ׁשנה . ל "ז ׂשרה , ׁשּמתה  העקדה  ְֲֵֵֶַַָָָָָָָָָעד 
"וּיהיּו ׁשּנאמר : ּכׁשּמתה , קכ "ז ּובת  יצחק  ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָּכׁשּנֹולד 
ּבּפרק  ּוב ֹו ׁשנים , ל "ז ליצחק  הרי וג ֹו'", ׂשרה  ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָח ּיי
ל ּביאה , רא ּויה  ׁשּתהא  עד  ל ּה המ ּתין רבקה . ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָנֹולדה 

ׁשנים , ‡BÁ˙.ּונׂשא ּהג ' Ì‡ ÔctÓ Ï‡e˙aŒ˙a ְִָָָ«¿≈ƒ««¬»¬

ÔÏ∑ ואח ֹות ּבת ּואל , ּבת  ׁשהיא  נכ ּתב  לא  עדין וכי »»ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַֹ
ּבת  ׁשהיתה  ׁשבח ּה, לה ּגיד  א ּלא  ארם ? ּומ ּפּדן ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָלבן
למדה  ולא  ר ׁשע , אנׁשי ּומק ֹומ ּה ר ׁשע  ואח ֹות  ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָֹר ׁשע 

‡Ì.מ ּמע ׂשיהם  ÔctÓ∑:היּו ארם  ׁשּׁשני ׁשם  על  ֲִֵֶַƒ««¬»ְֲֵֵֶַָָ
ל ׁשֹון  'ּפּדן' א ֹות ֹו ק ֹורא  צ ֹובה , וארם  נהרים  ְֲֲֲִֵַַַַַַָָארם 
ּפֹותרים : ויׁש 'ּתֹורין', – "ּפּדן" וּתר ּגּום  ּבקר ", ְְְְִִֵֶֶַַַָָ"צמד 
יׁשמעאל  ׁשּבל ׁשֹון ארם , ׂשדה  ּכמ ֹו: ארם ", ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ"ּפּדן

"ּפּדן  ל ׂשדה : ."ק ֹורין ְִֶַָָ

          

ת הי מתחיל תנפר יצחק  ל ח יו  ימי  ברי  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסי ר
 מ זה  וס ר לא ה , רבקה  את לקח  אז , עיאר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
א וזאת, וע ו . יעקב  ה דת – ה י ר לעיקר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהק מה 
ברי ל  ארע ני איו  לפני  ח יו  נת  עיאר  מְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
 ־עדג ית ה ־כ כמ העקדה ,  נסי –   ברא , יְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹר

לנאיו . העקדה  י  ני ה לְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
 א (העקדה ), נפ מסירת אינ ה נה  כלית , דְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלל
רית ל ירה  ע ת , ל הע ירר א א  ,־עדלג ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהעליה 
אמר  , ילדי ה לדת ק ר זה  בירר . ני תחְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ

כח) א, כב ה ".(בראשית  האר את  מלא  רב ר"ְְְְִִֶֶָָָ

              

  

אתאתאתאת־ ־ ־ ־ רבקה רבקה רבקה רבקה   קח קח קח קח נהנהנהנה  עי עי עי עי־ ־ ־ ־ אראראראר     יצחק יצחק יצחק יצחק  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָויהי ויהי ויהי ויהי 
ויצחק  רבקה . לדה  נתר ה רה , מהר  אברה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָא 
רק   ב . . רה  מתה  רק   הרי  נה , ל"ז  ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהיה 
, ני ג' ליאה  רא יה  הא  עד  ל י המ רבקה , ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָנלדה 

 אנ(רש"י ובפירוש כ. (כה , ְָָ
ני ג' רבקה  את נא  צחק  נמצא  זה  ר"י  ר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָמ

. א רה  טירת ְֲִִֵַַָָאחרי 
רה  ח י  פרת סז)וה ה  .(כד , . רבקה  את "ו ח  תב  ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

התא ל  עדי לרבקה  נאיו  עד  ," א אחרי  יצחק   ח ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָו
. א רה  טירת על ְְִִִַַָָָיצחק 

אס ר   וא אביו  על אפיל ה א  י ה הרי  יק ה : ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֻולכא רה 

 חד מי "ב  י תר ב )להתא ל כז, קט ל (מועד   מ ק והאב ת , ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ
ננה  א  עד  ועוד )ה רה  ג  צה , פרשה  רבה  וא ־ (בראשית , ְְִִֵֶַַָָֹ

? ני ג' רה  טירת על יצחק  התא ל  ְְְִִִִֵֵַַַָָָָאי
החזק ני  ר על־י  לי ב   וי ג הובא סג . כד , שרה  (חיי ְְְִִֵֵֵֶַַַ

מדרש) בש פרשתנו  ה ס ק בריב "א ש)על שרה  "ו צא (חיי ֵֵַַַָ
העקדה  מ עת   היה  ,־עד מ יצא  מהיכ" – ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָיצחק "

." ני ל עכ ו  ְִַַָָָֹעד 
מ עת   א מ טירת יצחק  מע  א  נמצא  ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹועל־י ־זה 
כ מע .־עדג היה  י  לאחרי ־זה ,  ני ג' עד  ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעקדה 

רח ק  מ עה  די קצר זמ אבלת "ו חנהג מ ד  ה , ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ
." א אחרי  ְֲִִֵַָיצחק 

      ©¤§©̧¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨−̈
      ¦®©¥¨³¤Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«

È˙כ  ÈÒ „k ÔÈL ÔÈÚa‡ a ˜ÁˆÈ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿ƒ«¿≈»
d˙Á‡ Ì‡ ÔctÓ ‰‡n‡ Ï‡e˙a ˙a ‰˜ƒ¿»«¿≈¬«»»ƒ««¬»¬»≈

:ez‡Ï dÏ ‰‡n‡ ÔÏc¿»»¬«»»≈¿ƒ¿

‡Èכא  d˙z‡ Ï˜Ï ÈÈ Ì„˜ ˜ÁˆÈ ÈlˆÂ¿«ƒƒ¿»√»¿»»√≈ƒ¿≈¬≈
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מט               
zÚiÂ∑ ּבתפ ּלה והפציר  BÏ.הר ּבה  ˙ÚiÂ∑ «∆¿«ְְְְִִִִִָָ«≈»∆

ל ֹו. ונת ּפּתה  ונת ּפּיס  ל ׁשֹון נת ּפּצר  ּכל  אני: וא ֹומר  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
וכן: ה ּוא , ור ּבּוי הפצרה  ל ׁשֹון ח)'עתר ', "ועתר (יחזקאל  ְְְְֲִֵַַַַָָָ

וכן: הע ׁשן. על ּית  מר ּבית  ה ּקטרת ", לה)ענן (שם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
וכן: ּדבריכם ", עלי כז)"והע ּתר ּתם  "ונע ּתר ֹות (משלי  ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

ׂשֹונא ", למ ּׂשא ,נׁשיק ֹות  וה ּנם  למר ּבֹות  ּדֹומ ֹות  ְְְְִִִֵַָָֻ
ּבלע "ז  ‡BzL.אנקרישר "א  ÁÎÏ∑ ּבזוית ע ֹומד  זה  ְַַ¿…«ƒ¿ְִֵֶָ

זֹו ּבזוית  ע ֹומדת  וזֹו ּומת ּפּלל , סד )ּומת ּפּללת זֹו .(יבמות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
BÏ ˙ÚiÂ∑,ל ּה ולא  ּבן ל ֹו, צ ּדיק  ּתפ ּלת  ּדֹומה  ׁשאין «≈»∆ְְִִֵֶֶַַָָֹ

ל ּה ולא  'ל ֹו' , לפיכ ר ׁשע . ּבן צ ּדיק  לתפ ּלת  .צ ּדיק  ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹ

     ©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨
    ¤−¨®Ÿ¦©¥−¤¦§¬¤§Ÿ̈«

eˆˆ˙iÂ∑,ּדר ׁשני א ֹומר  ה ּזה  ה ּמקרא   ּכרח על  «ƒ¿…¬ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
זֹו, רציצה  היא  מה  ּזה ׁשּסתם  ל ּמה  ֿ ּכן, "אם  וכתב : ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּכׁשהיתה  ריצה , ל ׁשֹון ּדר ׁשּוה ּו ר ּבֹותינּו ְְְְִִֵֶַָָָָָֹאנכי"?.
רץ  יעקב  ועבר , ׁשם  ׁשל  ּתֹורה  ּפתחי על  ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹע ֹוברת 
אלילים , עב ֹודת  ּפתחי על  ע ֹוברת  לצאת . ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָּומפר ּכס 

עם  זה  מתר ֹוצצים  אחר : ּדבר  לצאת . מפר ּכס  ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָע ׂשו
ע ֹולמ ֹות  ׁשני ּבנחלת  ּומריבים  ‡ÔkŒÌ.זה , Ó‡zÂ∑ ְְְֲִִֵֶַַָ«…∆ƒ≈

הע ּבּור  צער  ‡ÈÎ.ּגד ֹול  ‰f ‰nÏ∑ ּומת ּפּללת מתא ּוה  ִַַָָ»»∆»…ƒְְִִֶֶַַָ
ההריֹון  L„Ï.על  CÏzÂ∑ ׁשל מדר ׁשֹו .ׁשם לבית  ֵַָָ«≈∆ƒ¿…ְְִֵֵֶָ

'‰Œ˙‡ L„Ï∑ּבס ֹופ ּה ּתהא  מה  ל ּה .ׁשּיּגיד  ƒ¿…∆ְְִֵֶַַָָ

        ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½
        ¦¥©−¦¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ¨¦«

dÏ '‰ Ó‡iÂ∑, ׁשליח ֿ ידי נאמר על  ל ׁשם  «…∆»ְְֱִֵֵֶַַַָ
ל ּה אמר  וה ּוא  ה ּקד ׁש, CËa.ּבר ּוח  ÌÈÈb ÈL∑ ְְֶַַַָָֹ¿≈…ƒ¿ƒ¿≈

ּכמ ֹו ּכתיב , ור ּבי,ּגאים ,)המּו(ּגיים  אנט ֹונינּוס  א ּלּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָ
לא  ח ּזרת , ולא  צנֹון לא  ׁשלחנם  מעל  ּפסק ּו ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֻׁשּלא 

ה ּגׁשמים  ּבימ ֹות  ולא  הח ּמה  יא)ּבימ ֹות  ÈLe.(ע "ז ְְִִִַַַָָֹ¿≈

ÌÈn‡Ï∑ א ּלא 'לאם ' e„tÈ.'מלכ ּות 'אין CÈÚnÓ∑ ¿Àƒְְֵֶַָֹƒ≈«ƒƒ»≈
לר ׁשע ֹו זה  נפרדים , הם  ה ּמעים  לת ּמֹומן Ì‡ÏÓ.וזה  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֻƒ¿…

ıÓ‡È∑. נֹופל זה  קם  ּכׁשּזה  ּבגד ּלה , יׁשוּו וכן לא  ∆¡»ְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹֻ
א ֹומר : כו)ה ּוא  נתמ ּלאה (יחזקאל  לא  החרבה ", "א ּמלאה  ְְְֳִִֵַָָָָָָֹ

יר ּוׁשלים  ׁשל  מחר ּבנּה א ּלא  .צ ֹור  ְְִֵֶֶַָָָָֻ

     ©¦§§¬¨¤−¨¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«
‰ÈÓÈ e‡ÏÓiÂ∑ ּבעת "ויהי ּכתיב : ּבתמר  אבל  «ƒ¿¿»∆»ְְְְֲִִֵַָָָ

ילדתם  חד ׁשים  לז' ּכי ימיה  מלא ּו ׁשּלא  .לד ּתּה", ְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָֹ
ÌÓB˙ ‰p‰Â∑ ּובתמ לפי חסר , מלא , "ּתא ֹומים " ר  ¿ƒ≈ƒְְְִִֵֵָָָָ

ר ׁשע  ואחד  צ ּדיק  אחד  ּכאן אבל  צ ּדיקים , .ׁשּׁשניהם  ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

      ©¥¥³¨«¦Æ©§¦½ª−§©¤´¤¥¨®©¦§§¬
 §−¥¨«

ÈBÓ„‡∑ ּדמים  ׁשֹופ ׁשּיהא  ה ּוא  (בראשית סימן «¿ƒְִִֵֵֶָָ
ÚN.רבה) ˙c‡k Blk∑, ׂשער ׁשל מלא  ּכט ּלית  À¿«∆∆≈»ְִֵֵֶַָָ

ּבלע "ז  פלוקיר "א  ׂשער , ה ּמלאה  BÓL.צמר  e‡˜iÂ ְְֵֵֶֶַַַָָ«ƒ¿¿¿

ÂNÚ∑ ונגמר נע ׂשה  ׁשהיה  לפי ּכן, ל ֹו קרא ּו ה ּכל  ≈»ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
הר ּבה  ׁשנים  ּכבן .ּבׂשער ֹו ְְְִִֵֶַָָ

Ôkכב  Ì‡ ˙Ó‡Â ‡‰ÚÓa ‡ia ÔÈ˜Á„Â¿«¬ƒ¿«»ƒ¿»»«¬∆∆ƒ≈
ÔÓ ÔÙÏe‡ Úa˙ÓÏ ˙ÏÊ‡Â ‡‡ Ô„ ‰ÓÏ¿»¿»»»«¬»«¿ƒ¿«¿«ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÔÈz˙Âכג  ÈÎÈÚÓa ÔÈÓÓÚ ÔÈz dÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿≈
eÎÏnÓ eÎÏÓe ÔLt˙È ÈÎÈÚnÓ ÔÂkÏÓ«¿¿»ƒ≈«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ«¿

:‡ÈÚÊÏ „ÈaÚzLÈ ‡aÂ Û˜˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

˙ÔÈÓeÈכד  ‡‰Â „ÏÈÓÏ ‡‰ÓBÈ eÓÈÏLe¿ƒ»»¿≈»¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

(כה  ÌÈÏ‚k dlk ˜BnÒ ‰‡Ó„˜ ˜Ùe נ "א ¿««¿»»ƒÀ≈ƒ¿ƒ
ÔÏÎk(:ÂNÚ dÓL B˜e ÚNc ƒ¿»ƒ¿»¿¿≈≈»
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Ÿ¨«
'B‚Â ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ ÔÎŒÈÁ‡Â∑מדר ׁש ׁשמע ּתי ¿«¬≈≈»»»ƒ¿ְְִִַַָ

ּפׁשּוט ֹו: לפי ה ּדֹור ׁשֹו ּבֹוא ּגדה , א ֹוחז היה  'ּבדין ְְְְִִֵַַָָָָ
ה ּׁשנּיה , מן וע ׂשו רא ׁשֹונה  מ ּטּפה  נֹוצר  יעקב  ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹלע ּכב ֹו,
ׁשּתי  ּבּה ּתן קצרה , ׁשּפיה  מ ּׁשפ ֹופרת  ּולמד  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָצא 
אחר ֹונה , ּתצא  רא ׁשֹונה , ה ּנכנסת  זֹו. ּתחת  זֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאבנים ,
ה ּנֹוצר  ע ׂשו נמצא , רא ׁשֹונה . ּתצא  אחר ֹונה , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוה ּנכנסת 
יצא  רא ׁשֹונה , ׁשּנֹוצר  ויעקב  רא ׁשֹון, יצא  ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָֹּבאחר ֹונה ,
ללדה  רא ׁשֹון ׁשּיהא  לע ּכב ֹו ּבא  ויעקב  ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹאחר ֹון,
ה ּבכ ֹורה  את  ויּטל  רחמ ּה את  ויפטר  ליצירה , ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֹּכרא ׁשֹון

ה ּדין  ÂNÚ.מן ˜Úa∑ מס ּפיק זה  ׁשאין סימן ִִַ«¬≈≈»ְִִֵֶֶַָ

מלכ ּות ֹו, הימ ּנּולגמר  ונֹוטל ּה ע ֹומד  ׁשּזה  .עד  ְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹ
˜ÚÈ BÓL ‡˜iÂ∑ ה ּוא ֿ ּבר ּו ֿ 'אּתם (ה ּקד ֹוׁש אמר : ס"א «ƒ¿»¿«¬…ֶַַַָָָ

ּדכתיב: הּוא הדא ׁשם. ּבכ ֹורי  לבני  אקרא אני  אף ׁשם, לבכ ֹורכם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַָָקריתּון 

יעקב". ׁשמֹו על )"ו ּיקרא יעקב , ל ֹו קרא  אביו אחר : ּדבר  ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹֹ
העקב  אחיזת  L‰.ׁשם  ÌÈMLŒÔa∑ ׁשנים י' ֲִֵֵֶַָ∆ƒƒ»»ִָ

להריֹון,מ ּׁשּנּׂש ּורא ּויה  ׁשנה  י"ג  ּבת  ׁשּנע ׂשית  עד  א ּה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אביו  ׁשע ׂשה  ּכמ ֹו ל ּה והמ ּתין צ ּפה  ה ּלל ּו, ׁשנים  ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָוי'
והת ּפּלל  עקרה  ׁשהיא  ידע  נתע ּברה , ׁשּלא  ּכיון ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹל ׂשרה .
ּבהר  ׁשּנתק ּדׁש לפי ליּׂשא  רצה  לא  וׁשפחה  ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעליה .

ּתמימה  ע ֹולה  להיֹות  סד )ה ּמֹור ּיה  .(יבמות ְְִִִַָָָ

      ©¦§§Æ©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦
      ¦´¨¤®§©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«

ÂNÚ È‰ÈÂ ÌÈÚp‰ eÏc‚iÂ∑ׁשהיּו זמן ּכל  «ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ≈»ְֶַָָ
ּבמע ׂשיהם  נּכרים  היּו לא  מדק ּדק קט ּנים , אדם  ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּפר ׁש זה  ׁשנה , י"ג  ּבני ׁשּנע ׂשּו ּכיון ּטיבם , מה  ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהם 
אלילים  לעב ֹודת  ּפר ׁש וזה  מדר ׁשֹות  ˆÈ„.לב ּתי Ú„È∑ ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָ…≈««ƒ

ּבפיו  אביו את  ּולר ּמֹות  היא לצ ּוד  'א ּבא , וׁשֹואל ֹו: ְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ׁשה ּוא  אביו ּכסב ּור  ה ּתבן'? ואת  ה ּמלח  את  ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָמע ּׂשרין
ּבּמצ ֹות  N„‰.(תנחומא)מדק ּדק  LÈ‡∑ אדם ּכמ ׁשמע ֹו, ְְְִֵַַƒ»∆ְְַָָָ

ח ּיֹות  ּבק ׁשּתֹו וצ ֹודה  ּבקי ∑Ìz.וע ֹופ ֹות ּבטל  אינֹו ְְְְֵֶַַָ»ִֵָ
קר ּוי  לר ּמֹות , חריף  ׁשאינֹו מי ּפיו. ּכן ּכל ּבֹו א ּלה , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבכל 

‡‰ÌÈÏ.'ּתם ' LÈ∑ עבר ׁשל  ואהל ֹו ׁשם  ׁשל  .אהל ֹו ָ…≈…»ƒְֳֳֵֵֶֶֶָָ

         

פיו פיו פיו פיו  אביו אביו אביו אביו  אתאתאתאת לרלרלרלרתתתת כז)לצלצלצלצד ד ד ד  כה , (ר "י ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

"י דע  י ה את לה ציא  ר"י  ראה  מה  , יפר ה  ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָהק
היתה   א למר,  וי .( י ח עלי  (צדת ט מידי  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָציד "
 אי"  י להק ה תב  היה   צרי ,טפ לציד  ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָה נה 

 ו לדה   אד י צא   ד ק הרי  ציד ", ל"ידע  ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָדה "
ה נה  ב מ ח ה , ציד " "י דע  אמר  מ ציד . ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָע סק 
 ולכ לדה ; ה ציאה  לפני  ית, ה תרח ת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָל'צידה '

פיו . יצחק  את מרה  'צד ' היה  ע ו  ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמפר

˜Úa‡כו ‡„ÈÁ‡ d„ÈÂ È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ˙e»«≈¿«¬ƒƒ≈¬ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈzL a ˜ÁˆÈÂ ˜ÚÈ dÓL ‡˜e ÂNÚ„¿≈»¿»¿≈«¬…¿ƒ¿»«ƒƒ

:ÔB‰˙È ˙„ÈÏÈ „k ÔÈL¿ƒ«¿ƒ«»¿

ÔÎÈLÁכז b ÂNÚ ‰Â‰Â ‡iÓÏeÚ eie¿ƒ≈«»«¬»≈»¿««¿ƒ¿»
LnLÓ ÌÈÏL b ˜ÚÈÂ ‡Ï˜ÁÏ ˜Ù b¿«»≈¿«¿»¿«¬…¿«¿ƒ¿«≈

:‡ÙÏe‡ ˙Èa≈¿»»
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דה דה דה דה   אי אי אי אי ציד ציד ציד ציד  ידע ידע ידע ידע   אי אי אי אי ע ע ע ע ו ו ו ו  ויהי ויהי ויהי ויהי   ערי ערי ערי עריהההה  ל ל ל ל ג ג ג ג ְְְְְְְְִִִִַַַַו ו ו וְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
א א  אל ו פיו , אביו  את לרת לצד  – ציד  ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָי דע 
ה א  אביו  סב ר ,ב ה ואת ה לח  את רי מע  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהיא

מצת רש"י)מדקדק  ובפירוש כז. (כה , ְְְְִֵַ
אביו  את ע ו  רה   אי הק ה  א לדוד ' ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ'מ יל
את  רי מע  אי" אל מצת מדק ק   יב ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָלהח
ע ה א  מ רה  היה  זאת אלת" הרי  ,"ב וה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹה לח 
ז ואי מ ע ר. טר תב י ה י דע  אינ ו , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהאר
למ ע ל תנ אינ אביו  יאמר א רה  ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹערמה ,

טר"? מה  ח ב  מה  ידע  הוה  ־לא ־כ א , דיְִִִֵַַַַַַָָָָֹ
,א ר"י  ר על מ רטנרא  ע בדיה  רי  הק ה  ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָע ד 
נציא  ר לע אנ  א" הרי  ,ז היא  אלה  מה  ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָלכא רה 
טע מה  , רי תע ה  ברי ה אר מע רה  אחד  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמה

?"ז ְִֵָלאלה 
ה תב  על ר"י  ר מה  על־י  זה  לבאר  כ)וי יד , ל) ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

א ר  מ ל מע ר  אברה ל  ו" – מ ל" מע ר ל  ו"ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

 יהמפר באר ,"ל(ש אריה  וגור  ר"י(ריב "א כ נת ְְְְֲִִֵַַַַָָ
רק  ולא  נכסיו , מ ל מע ר  אברה  הפרי מיענ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלה

ה לחמה . ְְִִַַָָמ לל
למע ר  היתה  ע ו  נת א  ג למר  י ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָועל־י ־זה 

זה . וכ צא   זרעי למע ר ולא  נכסיו , מ ל  ספיְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
, עצמ פני  ח יב ת  לה אי ותב מלח  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוה ה 

א ת   ערבי כ ת יב ח  לה  י , אחרי  ברי  ע   ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
י מ בתב ,כלי א  טע תנ מלח  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָד לה .

.' וכ לבני  לבני ְְְְֲִִִֵַַָלע ת
לא ל, היתה  נת כ ע ו , אלת לפר  י ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָועל־י ־זה 
 אי מע ר,  להפרי די  נכסיו  ל ש וי   עריכיְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
פני  ת יב ח לפי   הא .ב וה ה לח  וי  את  ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמעריכי
פעל   ה   ה ה וי  לפי   א , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעצמ
מי ב . וי   נתו אז , אחרי  דברי  בער ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻעל־ידי 

מצת". "מדקדק  ה א  אביו  בר מה  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָעל־י ־זה 

     ©¤«¡©¬¦§¨²¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈
 Ÿ¤¬¤¤©«£«Ÿ

ÂÈÙa∑. יצחק ׁשל  ּבפיו ּבדבריו ּכתר ּגּומ ֹו: ּומר ּמה ּו א ֹות ֹו צד  ׁשהיה  ע ׂשו, ׁשל  ּבפיו .ּומדר ׁשֹו: ¿ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

              

פיר  יצחק   מ    האריז"ל ל בריו   נ ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָי
אהב "מה  פיו ": ציד  י  ע ו  את יצחק  "ו אהב  ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָה ס ק 

"דה  ע ו ", ל פיו  היה  הא ר ביל היה  ת ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָא
."' כ ה ד ה ) (ניצצת ה ד ה  מ ְְְִִַַַָָָולקח 

        ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬¨¥«

„ÊiÂ∑ּכתר ּגּומ ֹו ּבּׁשּול , ÛÈÚ.ל ׁשֹון ‡e‰Â∑(ב "ר): ּדתימא ּכמה  ד )ּברציחה , נפ ׁשי (ירמיה עיפה  "ּכי «»∆ְְְִַ¿»≈ְְְְְִִִִֵַָָָָָ
.לה ֹורגים " ְְִ

     ©Ÿ̧¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦¨«¨³Ÿ
        ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨§−¡«

ÈËÈÚÏ‰∑ּכמ ֹו לת ֹוכ ֹו, הר ּבה   ּוׁשפ ּפי אפ ּתח  «¿ƒ≈ƒְְְְְִֵֶַַֹ
מלעיטין  אבל  ה ּגמל , את  א ֹובסין 'אין ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּׁשנינּו:

‰‡„Ì.א ֹות ֹו' Ì„‡‰ŒÔÓ∑, אד ּמֹות וא ֹות ֹועד ׁשים  ƒ»»…»»…ְֲֲִָֻ
יֹוצ  ּבנֹו, ּבן ע ׂשו את  יראה  ׁשּלא  אברהם , מת  א ה ּיֹום  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ה ּקד ֹוׁשֿ ׁשהבטיח ֹו ט ֹובה  ׂשבה  זֹו ואין רעה , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָלתר ּבּות 

ׁשנים  ה ' ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ק ּצר   לפיכ ֿ ה ּוא . ְִִִֵַָָָָָּבר ּו
ׁשנה , קע "ה  וזה  ׁשנה , ק "פ  חי ׁשּיצחק  ְְְִִֶֶַָָָָָָמ ּׁשנֹותיו,
ול ּמה  האבל . את  להבר ֹות  עד ׁשים  יעקב  ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּוב ּׁשל 
הח ֹוזר  ּגל ּגל  ׁשהאבל ּות  לגל ּגל , ׁשּדֹומ ֹות  ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָעד ׁשים ?

ׁשאסּור (ּבע ֹולם . ּפה, ל ֹו אין  האבל  ּכ ּפה, להם אין  עד ׁשים מה ועֹוד , ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ

‰Â‰כח  d„ÈvÓ È‡ ÂNÚ ˙È ˜ÁˆÈ ÌÁe¿≈ƒ¿»»≈»¬≈ƒ≈≈¬»
:˜ÚÈ ˙È ˙ÓÈÁ ‰˜Â ÏÈÎ‡»ƒ¿ƒ¿»¿≈«»«¬…

(כט  ‡˙‡Â ‡ÏÈLz ˜ÚÈ ÏÈMe נ "אÏÚÂ( «ƒ«¬…«¿ƒ»«¬»¿«
:È‰lLÓ ‡e‰Â ‡Ï˜Á ÔÓ ÂNÚ≈»ƒ«¿»¿¿«¿≈

ÔÓל  ÔÚÎ ÈÓÚË‡ ˜ÚÈÏ ÂNÚ Ó‡Â«¬«≈»¿«¬…«¿≈¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡‡ È‰lLÓ È‡ ÔÈ„‰ ‡˜BnÒ ‡˜BnÒƒ»ƒ»»≈¬≈¿«¿≈»»«

:ÌB„‡ dÓL ‡˜ Ôk≈¿»¿≈¡

 

 
  

    
     

     
      



נב              
עג ּלים  ׁשהם ּביצים, מאכל ֹו ּבתחּלת האבל  את להבר ֹות הּמנהג   ּולפיכ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלד ּבר ,

ימים  ג ' ּכל  אבל , קטן : ּבמ ֹועד  ּכדאמרינן  ּפה ל ֹו אין  אבל  ּכ ּפה, להם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָואין 

מג ' ּבּתחּלה. ׁשֹואל  ׁשאינ ֹו ֿ ׁשּכן  וכל  אדם, לכל  ׁשל ֹום מׁשיב אינ ֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהראׁשֹונים

י ׁשן  ּבר ׁש"י  וכ ּו', ׁשֹואל  ואינ ֹו מׁשיב ז ', .)ועד  ְְְְִִֵֵֵַַָָ

     ©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤§Ÿ̈«§−¦«

ÌBiÎ ‰ÎÓ∑ ׁשה ּוא ּכּיֹום , דלהן, ּכיֹום  ּכתר ּגּומ ֹו ƒ¿»«ְְְְִֵֶַַ
ּבר ּורה  מכירה  לי מכר  ּכ לפי ∑E˙Îa.ּבר ּור , ְְְִִָָָָֹ¿…»¿ְִ

ּכדאי  זה  ר ׁשע  'אין יעקב : אמר  ּבבכ ֹור ֹות , ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהעב ֹודה 
ֿ ה ּוא ' ּבר ּו ֿ לה ּקד ֹוׁש .ׁשּיקריב  ְְִֶַַָָ

      ©´Ÿ¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−¨®§¨«¨¤¬
 ¦−§Ÿ̈«

˙eÓÏ CÏB‰ ÈÎ‡ ‰p‰∑),הּבכ ֹורה היא והֹולכת מתנ ֹודדת ƒ≈»…ƒ≈»ְְְִִֶֶֶֶַָ

ה  עת ּכל  ּתהא ועֹוד ׁשּלא אֹותּה, י ּטל  לוי  ׁשבט ּכי  ּבבכ ֹור ֹות ע ׂשו:)עבֹודה אמר  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
אזהר ֹות  'ּכּמה  ל ֹו: אמר  זֹו'? עב ֹודה  ׁשל  ּטיב ּה ְֲִֶַַַַָָָָָ'מה 

ׁשּׁשנינּו: ּכא ֹות ּה ּבּה', ּתל ּויין ּומית ֹות  סג )וענׁשין (סנהדרין ְְֳִִִִֶָָָָָ
'אני  אמר : רא ׁש', ּופר ּועי יין ׁשת ּויי ׁשּבמיתה : הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ'א ּלּו

ּבּה'? לי חפץ  מה  ּכן אם  ֿ יד ּה, על  למ ּות   ה ֹול. ִִֵֵֵֶַַָָָָ

       ©´Ÿ¤©«£ÀŸ¦¨³§¨¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ
 ¤§«Ÿ̈−§©«£«Ÿ

      §©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤¤§¦´£¨¦½©´Ÿ©
     ©¥½§§©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈¤©§Ÿ̈«

ÂNÚ ÊiÂ∑,ר ׁשע ֹו על  ה ּכת ּוב  מק ֹום העיד  ׁשל  עב ֹודת ֹו .ׁשּבּזה  «ƒ∆≈»ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

      ©§¦³¨¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´¨«¦½£¤¬
      ̈−̈¦¥´©§¨¨®©¥¤¦§¨²¤£¦¤¬¤¤«¤

  §¦§¦−§¨«¨

      ©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½©−Ÿ¤©¥¥´¦§¨®§¨§´Ÿ
    ¨½̈¤£¤−Ÿ©¬¥¤«

‰ÓÈˆÓ „zŒÏ‡∑ למצרים לרדת  ּדע ּתֹו ׁשהיה  «≈≈ƒ¿»¿»ְְְִִֶֶֶַַָָָ
ל ֹו: אמר  הרעב , ּבימי אביו ׁשּירד  ֿ ּתרד ּכמ ֹו "אל  ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

לארץ  ח ּוצה  ואין ּתמימה  ע ֹולה  ׁשא ּתה  ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָמצרימה ",
 ל .ּכדאי ְְַ

         

 ל ל ל ל דאי דאי דאי דאי   לאר לאר לאר לאר ח ח ח ח צהצהצהצה  ואי ואי ואי ואי מימהמימהמימהמימה,,,, ע ע ע ע להלהלהלה (רש"י א א א א הההה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ב ) כו ,

 מד לאר לאר לאר לאר ר"י   ח ח ח ח     רררר ת הח הח הח הח מד דר  וא , ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻ
י י י י ראל ראל ראל ראל  אראראראר "מה מעלת מעלת מעלת מעלת  :( ק ה   למק מה  (היא  ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

יצאת   א , א  א נפסלה , , לעיל   ח יצאת  א ְְְְִִִִַַָָָָָָָָָע לה ,
על־ידי סב ר דר ה למר,  וי ."נפסל , לאר   ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָח
היתה  אז כבר פעל,  אברה ת א קנה   האר ְְְְְֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹהבטחת
ר"י לדעת אבל .מעלת את  י מד ולכ מיחדת; ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻנה 

C˙eÎaלא  ˙È Ô‰Ïc ÌBÈk ÔÈaÊ ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»
:ÈÏƒ

ÓÏe‰לב  ˙ÓÓÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÂNÚ Ó‡Â«¬«≈»»¬»»≈ƒ¿»¿»
:‡˙eÎa ÈÏ Ôc¿»ƒ¿≈»

dÏלג  ÌÈi˜Â Ô‰Ïc ÌBÈk ÈÏ Ìi˜ ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…«≈ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ≈
:˜ÚÈÏ d˙eÎa ˙È ÔÈaÊÂ¿«ƒ»¿≈≈¿«¬…

ÏÈL˙Âלד  ÌÁÏ ÂNÚÏ ‰È ˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿≈»¿≈¿«¿ƒ
ÂNÚ ËLÂ ÏÊ‡Â Ì˜Â È˙Le ÏÎ‡Â ÔÈÁÙBÏËcƒ¿¿ƒ«¬«¿ƒ¿»«¬»¿»≈»

:‡˙eÎa ˙È»¿≈»

Ècא  ‰‡Ó„˜ ‡ÙkÓ a ‡Ú‡a ‡ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»«ƒ«¿»«¿»»ƒ
˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÊ‡Â Ì‰‡ ÈÓBÈa ‰Â‰¬»¿≈«¿»»«¬«ƒ¿»¿«

:‚Ï È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ CÏÓÈ‡¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»

ÌÈˆÓÏב  ˙BÁ˙ ‡Ï Ó‡Â ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»«¬«»≈¿ƒ¿»ƒ
:CÏ ÓÈ‡ Èc ‡Ú‡ ÈL¿≈¿«¿»ƒ≈«»

 

     
      

      
  

    
     

      


     
      

 



נג               
 לאברה קניה  עדי היתה  מ לא   אר היתה  והיא  פעל, ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

. לאר   ח ר הח את רק   י מד ולכ הארצת; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָל
לעיל ר"י  תב   זה  ר ח  מה(ז כד , שרה  לאר(חיי   ח : ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

. אר רגיל היה  לא   מ ה ',  ירי מ  ל ע אי   הי ְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹלא 

      ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−©«£¨«£¤®¨¦«§´
     §©§£À¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ¨¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤

     ©§ª½̈£¤¬¦§©−§¦§©§¨¨¬¨¦«
Ï‡‰∑" הא ּלה" .ּכמ ֹו »≈ְֵֶָ

     §¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§¨©¦´§©§£½
      ¥¬¨¨«£¨−Ÿ¨¥®§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬

̈¨«¤
EÚÊ eÎa˙‰Â∑ זרע 'יהא  לבנֹו: א ֹומר  אדם  ¿ƒ¿»¬¿«¿¬ְְְֲִֵֵַָָ

לכ ּלן: אב  וזה  ה ּמקרא , ּבכל  וכן יצחק ', ׁשל  ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻּכזרע ֹו
לענין  ואף  וג ֹו'",  יׂשימ לאמר  יׂשראל   יבר ּב"ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹ

ּכן: מצינּו ה)ה ּקללה  לאלה ",(במדבר הא ּׁשה  "והיתה  ְְְְִִֵַָָָָָָָָָ

וכן: ּכפל ֹונית ', 'ּתהא  א ֹומר : ׂשֹונא ֹו, (ישעיה ׁשה ּמק ּלל  ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַ
ׁשה ּנׁשּבע סה) לבחירי", ל ׁשב ּועה  ׁשמכם  ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ"וה ּנח ּתם 

!' וכ ּכ ע ׂשיתי אם  ּכפל ֹוני, 'אהא  .א ֹומר : ְְֱִִִִִֵֵָָָ

     ¥¾¤£¤¨©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½
  ¦§Ÿ©−ª©¬§«Ÿ¨«

ÈÏ˜a Ì‰‡ ÚÓL∑א ֹות ֹו ÓLiÂ.ּכׁשּנּסיתי »««¿»»¿…ƒְִִִֶ«ƒ¿…
ÈzÓLÓ∑, ׁשּבּתֹורה אזהר ֹות  על  להרחקה  ּגזר ֹות  ƒ¿«¿ƒְְְְֵֶַַַַָָָָ

ל ׁשּבת  ּוׁשב ּות  לעריֹות  ׁשנּיֹות  כא)ּכגֹון: ∑È˙ÂˆÓ.(יבמות ְְְְֲִַַָָƒ¿…«
ּכג ֹון: להצט ּוֹות , הן רא ּויין נכ ּתב ּו, לא  ׁשא ּלּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַָֹּדברים 

ּדמים  ּוׁשפיכ ּות  הרע ∑È˙BwÁ.ּגזל  ׁשּיצר  ּדברים  ְִִֵָָÀ«ְִֵֶֶַָָ

חזיר  אכילת  ּכג ֹון: עליהם , מ ׁשיבין הע ֹולם  ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָֻוא ּמֹות 
 ה ּמל ּגזרת  א ּלא  ּבּדבר  טעם  ׁשאין ׁשעטנז, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּולביׁשת 

עבדיו  על  ׁשּבעל ֿ∑È˙B˙Â.וח ּקֹותיו ּתֹורה  להביא  ְֲַָָָֻ¿…»ְְִֶַָָ
מ ּסיני ּפה , למ ׁשה  .(ב "ר)הלכה  ְֲִִֶֶַָָֹ

     

  ©¥¬¤¦§−̈¦§¨«

      ©¦§£º©§¥³©¨Æ§¦§½©−Ÿ¤£´Ÿ¦¦®
      ¦³¨¥Æ¥´Ÿ¦§¦½¤©«©§ª¹¦©§¥³©¨Æ

   ©¦§½̈¦«©¬©§¤−¦«
BzL‡Ï∑,א ׁשּתֹו כ )ּכמ ֹו:על  ה ּוא "(לעיל  אחי ֿ לי ."אמרי ¿ƒ¿ְְְִִִִִַָ

CcÚÒג  ÈÓÈÓ È‰ÈÂ ‡„‰ ‡Ú‡a ec¿«¿»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»
‡˙Ú‡ Ïk ˙È Ôz‡ CÏÂ CÏ È‡ CpÎ‡Â¿≈»≈ƒ»¬≈»¿ƒ¿»∆≈»»«¿»»
Ì‰‡Ï ˙ÈÓi˜ Èc ‡ÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»≈»¿»»ƒ«≈ƒ¿«¿»»

:Ce‡¬

Ôz‡Âד  ‡iÓL ÈÎBÎk ÔÈ‡ÈbÒ Ca ˙È ÈbÒ‡Â¿«¿≈»¿»«ƒƒ¿¿≈¿«»¿∆≈
ÏÈ„a ÔeÎa˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡˙Ú‡ Ïk ˙È CÏƒ¿»»»«¿»»»ƒ≈¿ƒ¿»¿¿ƒ

:‡Ú‡ ÈÓÓÚ Ïk Ca¿»…«¿≈«¿»

Ëeה  ÈÓÈÓa Ì‰‡ ÏÈa˜ Èc ÛÏÁ√«ƒ«ƒ«¿»»¿≈¿ƒ¿«
:È˙ÈB‡Â ÈÓÈ˜ È„Bwt ÈÓÈÓ ˙hÓ«¿«≈¿ƒƒ«¿»«¿»»»

‚a:ו ˜ÁˆÈ ˙ÈÂƒ≈ƒ¿»ƒ¿»

d˙z‡Ïז (˜ÒÈÚ ÏÚ) ‡˙‡ ÈL‡ eÏÈ‡Le¿ƒ¬»≈«¿»«≈«¿ƒ¿≈
È˙z‡ ÓÈÓÏ ÏÈÁ„ È‡ ‡È‰ È˙Á‡ Ó‡Â«¬«¬»ƒƒ¬≈¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ
È‡ ‰˜ ÏÚ ‡˙‡ ÈL‡ ÈpÏË˜È ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿¿À«ƒ¬»≈«¿»«ƒ¿»¬≈

:‡È‰ eÊÈÁ ˙ÈtL«ƒ«≈ƒ

 

    
     

      
   

     

      
     

   
     

    

    
     

     
  

  



נד              

      ©§¦À¦´¨«§¬¨Æ©¨¦½©©§¥À£¦¤̧¤Æ
        ¤´¤§¦§¦½§©−©«©®©©À§§¦¥³¦§¨Æ§©¥½

  ¥−¦§¨¬¦§«
eÎ‡ŒÈk∑ נׁשמר להיֹות  נזהר  ולא  עכ ׁשו', עד  אנס ּוה  ׁשּלא  מאחר  לדאג , לי אין 'מע ּתה  Û˜LiÂ.אמר : ƒ»¿ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ««¿≈

'B‚Â CÏÓÈ‡∑מ ׁשּמׁש .מ ּטת ֹוׁשראה ּו ¬ƒ∆∆¿ְִֵֶַָָָ

      ©¦§¨̧£¦¤¹¤§¦§À̈©¸Ÿ¤Æ©´¦¥³¦§§Æ
        ¦½§¥¬¨©−§¨£´Ÿ¦¦®©³Ÿ¤¥¨Æ¦§½̈

   ¦´¨©½§¦¤¨−¨¤«¨

      ©´Ÿ¤£¦¤½¤©−Ÿ¨¦´¨¨®¦Â§©Â¨©º
     ©©³¨¨Æ¤¦§¤½§¥«¥¨¬¨¥−¨¨«

ÌÚ‰ „Á‡∑, ּבעם ה ּמל ה ּמיחד  ‡ÌL.זה  eÈÏÚ ˙‡‰Â∑ הבאת ּכבר  ׁשכב , עלינּואם  .א ׁשם  ««»»ְֶֶֶַַָָָֻ¿≈≈»»≈»»ְִֵֵֵַָָָָָָ

     ©§©´£¦¤½¤¤¨¨−̈¥®Ÿ©Ÿ¥¹©¨¦¬
   ©¤²§¦§−¬¨«

      ©¦§©³¦§¨Æ¨¨´¤©¦½©¦§¨²©¨¨¬©¦−
   ¥¨´§¨¦®©§¨«£¥−§Ÿ̈«

‡Â‰‰ ı‡a∑ ּכארץ ח ׁשּובה  ׁשאינּה ֿ ּפי ֿ על  אף  »»∆«ƒְֲִֵֶֶֶַַָָ
עצמ ּה, ה ּגֹוים יׂשראל  ׁשבעת  Ma‰.(ב "ר)ּכארץ  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ«»»

‡Â‰‰∑ ׁשנת ׁשהיתה  ּכתקנּה, ׁשאינּה ֿ ּפי ֿ על  אף  «ƒְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
‰‰Â‡.(ב "ר)רעב ֹון  ‰Ma ‡Â‰‰ ı‡a∑ ׁשניהם ְָ»»∆«ƒ«»»«ƒְֵֶ

ק ׁשה  וה ּׁשנה  ק ׁשה  ׁשהארץ  ל ֹומר  Ó‡‰.ל ּמה ? ְֶֶַַָָָָָָָָָָ≈»
ÌÈÚL∑, לע ׂשֹות רא ּויה  ּכּמה  על ׁשאמד ּוה  וע ׂשתה  ¿»ƒְְְֲֲֶַַַָָָָָָ

זה , 'אמד  אמר ּו: ור ּבֹותינּו מאה . - ׁשאמד ּוה  ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחת 
.היה 'למע ׂשר ֹות  ְְַַָָ

       

כ "ק  מבאר " ערי מאה  יצחק ... "ו זרע  ה ס ק  ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָעל
י חמי  נ י ללי  פ א צדק ", ה "צמח  ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָאדמ "ר
ואפרי ת: רגת י   י  עצמ  א  ערי ב , עריְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
למ ה , מ מעלה  ה עה  ל ו כי  נמצאי  ה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָפי 
 וכ למעלה . מ ה  העלאה  ל ו כי  נמצאי  ה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָכפי 

." ערי "מאה   צריְִִֵָָָנ
ל  ה רה  ה א :  א רגת י  י  לי ההב ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאחד 
מ מעלה , ה עה  ל  כיו  ה פי  " ערי  י חמי"ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

פס  ה "מ ה " הרי  למ ה , ירידה  היא  ת ה יוְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מא ר   נמ א ר  א ,ולכ .ז רה  לגי    מק  הְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאיז
להי אחיזה  לס  היה  רצ  י ה בע , על נס  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָזה 
ה פי  " ערי "מאה  ל ה רה  זאת, לע מת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹבע .
א א  , ל הע למגלת ק רה  אינ העלאה , ל  כיוְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָ
 מ ולצאת  מלהתר היא  ה "העלאה " כלית :ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָלהיפ
יד ד ל פ א  ה ז מ רה   יסי ה , לפיכ . ל ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהע

ֶַַה בע .

ÈÎzÒ‡Âח  ‡iÓBÈ Ônz dÏ e‡È‚Ò „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ≈«»«»¿ƒ¿¿ƒ
ÓÈ‡‡ÊÁÂ ‡kÁ ÔÓ È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ CÏ ¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¬«»«¬»

:d˙z‡ ‰˜ ÌÚ CÈiÁÓ ˜ÁˆÈ ‡‰Â¿»ƒ¿»¿«ƒƒƒ¿»ƒ¿≈

‰‡ט  Ìa Ó‡Â ˜ÁˆÈÏ CÏÓÈ‡ ‡˜e¿»¬ƒ∆∆¿ƒ¿»«¬«¿«»
Ó‡Â ‡È‰ È˙Á‡ zÓ‡ ÔÈcÎ‡Â ‡È‰ C˙z‡ƒ¿»ƒ¿∆¿≈¬«¿»¬»ƒƒ«¬«
:dÏÚ ˙eÓÈ‡ ‡ÓÏc ˙ÈÓ‡ È‡ ˜ÁˆÈ dÏ≈ƒ¿»¬≈¬»ƒƒ¿»≈¬«

ÚÊkי  ‡Ï z„Ú ‡c ‰Ó CÏÓÈ‡ Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»»¬«¿»»»ƒ¿≈
C˙z‡ ÌÚ ‡nÚa „ÁÈÓc ÈÎL ÔBt»ƒƒ¿»≈¿«»ƒƒ¿»

:‡BÁ ‡ÏÚ ‡˙È˙È‡Â¿«¿≈»¬»»»

ÊÈc˜יא  ÓÈÓÏ ‡nÚ Ïk ˙È CÏÓÈ‡ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ∆∆»»«»¿≈»¿«¿≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d˙z‡e ÔÈ„‰ ‡‚a¿«¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

zLa‡יב  ÁkL‡Â ‡È‰‰ ‡Ú‡a ˜ÁˆÈ ÚÊe¿«ƒ¿»¿«¿»«ƒ¿«¿«¿«»
:ÈÈ dÎe È‰BÚL„ ‰‡Ó „Á ÏÚ ‡È‰‰«ƒ««¿»ƒ¿«¬ƒ»¿≈¿»

 

    
    

       
     

     
   

    
       

     
     
      

      



נה               
" ערי ל"מאה  ר"י  ל  ייר ה ני  ל ההס ר  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוזה

: ת פנימְִִִָ
ל   כיו (" ערי "מאה   מ)  ערי ה  י חמי ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָמ ד 
ה ב אה  צמיחת עת רתה  ה רכה  לבאר  י ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָהמ כה ,
רה   ערי ה  י חמי מ ד  ואיל ה בע . מגלת –ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָ
לאחר  ה מיחה  לאחר רתה  ה רכה  י צא ,  ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָה נה 

בעי ה  יסי ה י  ה ב אה , ל המד יקת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָה דידה 
ה בע . יד ד  ל פ א  ה ,ז ְְִִֵֶֶֶַַַָמ רה 

את  מדד  צחק  על־ידי  ה גה  העלאה  ל ז ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָודרה 
העלאה  היא  ה ע ר כלית   י  מע ר, רלצ ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָה ב אה 
היה  ז עב דה  על־ידי  ה בע  הא ר   ולכ למעלה , ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָמ מ ה 

העלאה . ל  כיוְֲִֶַָָ

       

 יו : סנ עני  י היה " למע רת זה  "א מד  ר"י  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָדברי 
את  למ ד  רת ההלכה  פ א נק עה  מע ר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָצות
עצ י צא , – ה ע ר היא  מ ה  וע ירית ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָה ב אה ,
ה רה  רה : ל מדידה  רה , ל מציא ת ה א  ְְִִֶֶֶַָָָָָה "א מד "
זאת, בכל . וכ  היא  ה ב אה  ת וק בעת ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹסקת
מאה . י   עצמ את והכ ילה  זה  מא מד  "יצאה " ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָה ב אה 

התלה . ה רה  ל ה דידה  ְְְֲִִִֶַַַָָָאפיל
ה ציא ת, ל מדידה  על מד ר א ר ה אלה : ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמתע ררת
דידה  יני  ח ל כ יי יצד   א זאת. להבי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאפר
תינור" ר"י  א מר על־ אמת'? 'רת לפי  ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָה ק עת
וזהי .( אד=) ה ית על ד ל, ה א  "רב " :"ְְִִַַַַַָָָאמר
, לי ד זאת אמר ,"אמר תינור" ל ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹה מע ת
רה . ל מדידה    לת  לי יכ  ה ה ל, על  ני ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹאד
 ע מתאחדת ה רה  פ א רה  למד  יה די  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָא ר
אז  רק  ,ט לפי    ,ב א ר , "רת" ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָונע ית
על  ה ית על להי ת ,"תינמ "ר לאחד  להי ת יכ ל ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָה א 

חז" אמר ועליו  ביכ ל, רנ,ה רה , – מלכי ? מא" ל ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָ
היא   , סיקת כפי  , לכי וה  ני האד  ה נרְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

ְִַה ציא ת.
 יד י א ר ה בר מ תס ר "לא  ה ס ק  על חז"ל ְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָֹמאמר
 ימי על ל  מרי א" נר א ר אפיל מאל", ימי ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹל
 עני אפיל למר, ."ימי ה א  מאל ועל מאל ְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹה א 
מרי א וחז"ל מאל, ה א  מגירה  אמת' 'רת ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָֹא ר
– תס ר..." "לא  : עצמ ה רה  סקת ,ימי ה א  ְִֶֶֶַַַָָָָָֹעל־

. לה למ ע   ְִֵֶַָי
על   מרי א  חכמי על־ידי ־זה  , מ י תר למר,  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוי
'רת  ה רה , א ר .ימי נע ה  ה א  – ימי ה א  ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹמאל

 עצמ ה בר למר ה נה  אי תס ר", "לא  סקת ְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאמת',
מע ה  ה רה  ציותה  זאת בכל "מאל" נאר ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹאכ
אמת  הרי  ,"ימי"  ה  מרי א  חכמי י  ,להיפ ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָינהג
א א  לאמת, ניגד  לפע ל צה  אמת' 'רת כ יי ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלא 
אמת' 'רת מ ד  מ גדר זה  בר מרת היא , ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָה נה 
ה ח  את נלר העניקה   עצמ ה רה  הרי  ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ"מאל",
, סק לפני  היה , ה בר י ה  , סק על־ידי  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלת,

."ימי" אמת להי ת ְְֱִִֶֶָֹמאל,
מר  "לא ־ל ה ס ק  על ה רלמי  למ ד  לאמר ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַַַָָד מה 
 ד הח  קיד עני יית־ ל יסק ־ על־ידי  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעלי ",
סק  כ יי והרי  וה ציא ת, ה בע   י מ ה נה  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָועי ר
,כ לפני  תק לה  העד ת יטל על־ידי    י בע  י ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָה

וכ מה . רה ) ל (מציא ת אחרת נפסק  לפיה  ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוא ר
איני אר טאי  "ה  ה מרא  לדברי  ההס ר  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָזה
קיימי ולא  רה , ספר לפני )  קמי (=א ר מק י  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹקיימי 
איל ח ב ),  אד לפני   קמי  ואינ=) רה  ברא  ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָמק י 
 בא=) חדא  צר נר ואת , עיאר תיב  רה  ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָספר
על  ה ית עלי   ה  חכמי – אחד )" והפחית  ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחכמי
את  ביכ ל, לב ל, ח   לה העניקה  ה רה  ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹה רה .

ה רה . ל ְִֶַַָהמדיד ת
"ס ר  ל העני לגי    ה מרא  זאת א מרת   כְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
את  , רי ה את להפחית  חכמי ל  ח כ ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמרע ",
בית ה  רי י אפיל יה די , ל , עיהאר ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָה ה 
"תינר" ל  ח כ טב ", "וע ה  לגי    ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָרה ,
ל  את לב ל עצמה  כ ת מ מעלה  ה עה  ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָלע רר
רב יע  – ברכה  ה רה  מדידת את אפיל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָהמדיד ת,

רויחי . –  ל בכ מזני , ח י  בני  ְְְְִֵֵֵֵַָָטב 

         

ק ק ק ק הההה והוהוהוהנהנהנהנה ק ק ק ק הההה  האר האר האר האר( יב כו , (רש"י ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
האר ל החסרנת את ר בר מאחר לאל,  ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹי
פני אחד  ל ("נת אינ") וה נה  ח בה ") אינ")ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
למר,  וי יחד .  ניה את מפר ח זר מה   ל , ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָעצמ

 אר ה תב : ל פל ל נה ההיא ההיא ההיא ההיא הק ה  ההיאההיאההיאההיא.. ְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

ני דנלל א  , מתר ההיא ). ב נה   אר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ(ולא 
ל החס  ר הח למר: זה . על זה  לרעה   יע ה רנת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

ח בה " מ "אינ הפכה  , האר על   לרעה  ה יע  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָה נה 
 לרעה  ה יע   האר ל ר והח ; מ ל"ק ה " , ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָסת
. מ ל"ק ה " , סת "נת מ "אינ הפכה  ה נה , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָעל

              

     

יצחק " "ו זרע  ה ס ק  יב )על אליעזר (כו , רי  פרקי  איתא  ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ל (רפל"ג ) את לקח  א א  , ל חס ־ו ג זרע  יצחק  ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָ"וכי 

." ילענ צדקה  וזרע  נ ממ ְְְֲִִַַַַָָָָמע ר
עד ,ג זרע  צחק  זה  ה לא  דל  מה , מ ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָולכא רה 



נו              
?" ל חס ־ו" זה  על  מרי א  ְְְִֵֶֶַַָָדי 

ה ניא  ספר תב  מה  על־י  זה  לבאר  על (פכ"ג )וי ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
 הי  איבריה ל ה רבה , ה ה"  י ד ה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאב ת

." ימיה ל . . ה ה   ל ע מעניני   בדלי מ  י ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָקד
' י ח 'רת נ "ע)בספר האמצעי אדמו "ר  מבאר (לכ"ק ְְִֵֵֶַַָ

זה  עסק  אי" י  וקא , צא רעי  האב ת  הי זה   עְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מח בה  מ ל ני  להי ת י כל   ה וכל לל, טרא   ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
טרא   י האדמה  "עב דת ־אימה ־ ." לב לה ' ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלי 

קצירה " זריעה  חרי ה  ב )דאגה  קב , ויחי חיי .(תורת ְְְֲִִִַָָָָָ
,והיינ ," ל חס ־ו ג זרע  יצחק  "וכי  דר  מתמ ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָולכ

מע מ ב ל  קד היה  צחק  להי ת אפר  האיניני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
! ל חס ־ו קצירה " "זריעה  התע ק  ה ה ,  ל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָע

לה ' "לי  היתה  היא    יצחק  ריעת , מתר זה  ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָועל
 ולכ ," ילענ צדקה  "זרע   י ־א "ג" זרע  לא  י  ," ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹלב
  העלי רצ" א א  מי , עני ג ה את זריעת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאי

." ְַלב

        

. ערי מאה  צא  זה  על  סנ עני ה א  ה '  יברכה מ מע  , ערי מאה  'ג ו מצא  לאחרי  ה ',  ויברכה אמר ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמ ה 
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„‡Ó Ï„‚ŒÈk∑ אבימל ׁשל  ּוזהב ֹו ּכס ּפֹו ולא  יצחק , ׁשל  ּפרד ֹותיו זבל  א ֹומרים : .(ב "ר)ׁשהיּו ƒ»«¿…ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

        

ו גל  , עצמ יצחק  הגלה  נע ה  'ג יצחק  ו זרע  ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָעל־ידי 
גו '.  ִָהאי

 א א מר מאד , דל י  עד  וגדל הל ל ו  האי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹו גל
נגד  ה ה דילת ג' למר,  וי . עמי ג' "דל"  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָה
היא  ," האי "ו גל ." ויברכה" "ו מצא " "ו זרע "  העניני ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָג'
(ו זרע ), האתערתא ־לתא  ער פי  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָההמ כה 
וגדל", הל ל ו" ה "ממ א ". א ר המ כת היא  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָכללת

(ו מצא ), האתערתא ־לתא  ער לפי  א  ההמ כה  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהיא 
הל" נאמר ולכ ה "בב ". א ר המ כת ה א  ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָכללת
מעלה  ה "בב " א ר היא  ההליכה  עני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָוגדל",
 אי   ק מ ההמ כה  היא  מאד ", "דל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמה ללת.
בכללת  ה '),  ויברכה)  ל מ עת ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָאתערתא ־לתא 
אמי ית  מאד ", "דל נאמר ולכ העצמ ת. המ כת ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹה א 

.רית ת עצמ ה א  (מאד ) ה לי ־ב ל ְְְְְְְִִִֵַַַָֹעני

     ©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈©¨®
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‰a ‰cÚÂ∑ מ ׁשמע "עב ּדה " אחת , עב ֹודה  מ ׁשמע  "עב ֹודה " אוברוינ"א , לע "ז ּבל ׁשֹון ר ּבה , ּפע ּלה  «¬À»«»ְְְְֲֲֲִַַַַַַַַַָָָָָֻֻ
ר ּבה  .ּפע ּלה  ְַָָֻ
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ÌÈzLÏt ÌeÓzÒ∑ ה ּבא ֹות ה ּגיס ֹות  מ ּפני לנּו, הם  'ּתּקלה  ׁשאמר ּו: ּפל ׁשּתאי'מ ּפני 'ט ּמֹונּון עלינּו'. ƒ¿¿ƒ¿ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
ה ּלב  את  מטמטם  ה ּתלמ ּוד : ּובל ׁשֹון סתימה , .ל ׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

(יג  ÏÈÊ‡ ÏÊ‡Â ‡‚ ‡e נ "יÈ‚Ò(„Ú ÈÂ ¿»«¿»«¬«¬ƒ»≈¿»≈«
:‡„ÁÏ ‡ Ècƒ¿»«¬»

ÁÏÙe‡יד  ÔÈB˙ È˙È‚Â ‡Ú È˙Èb dÏ ‰Â‰Â«¬»≈≈≈»»¿≈≈ƒ»¿»»
eÚÂ(:È‡zLÏt„‰נ "י ( d e‡Èp˜Â ‡È‚Ò «¬»«¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿»≈
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נז               
          

יכ ל  " יל" העני מק מ ת כ ה  ְְְְְְְִִִֶַָָָָָמב אר
למרת   וזאת קד ה , " יל" מהעני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹלה לל
"התת  י תר, נעלית חינה  היא  קד ה   ילְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָ
 לאי בהתרחב ת בגלי  פיל ה ' דביק ת ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָה מחה 
הע ר  י ־כ־על־ א רחבה ", "ואתה כה  פ א ," ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָק
חינת  ה ללת, ל מחה  מ ה  לב א  יכ ל ' כ ְְְְִִִִֶֶַַָָָה הירת

חפר  ה ארת מצינ ולכ 'לע מת־זה '.  ילְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
,היינ , אברה מ ת אחרי   יל   סתמ , ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָאברה
יכ ל  ,( אברה (חינת קד ה  האהבה  ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָהס ק ת
קלי ה , ו מחה  ה ללת חינת   נילחיצ יניקה  ְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָלהי ת
על־ידי ־זה  ה ראה , מ ת יצחק , החפירה   לזה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהעצה 

.' כ  ניהחיצ יניקת את  לליְְִִִִֶַַ

     ©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤¦§¨®¥¥«¦½̈¦«¨©¬§¨
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bŒÏÁa∑ מן .העיר רח ֹוק  ¿««¿»ִִָָ
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tÁiÂ LiÂ∑ מ ּגרר יצחק  ׁשּנסע  וקדם  ס ּתמ ּום , ּופל ׁשּתים  אביו אברהם  ּבימי חפר ּו א ׁשר  ה ּבאר ֹות  את  «»»««¿…ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וחפרן  .חזר  ֲַַָָָ

     ©©§§¬©§¥«¦§−̈©¨®©©¦̧§§½̈§¥−©¬¦
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מ מ ה  העב דה  עני ללת  ה  יצחק  ל דת ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָעב
הסרת  ה א  ענינ ארת, חפירת התאה   ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָלמעלה 

והה   א ההעל ה ה אר עני ללת   מה  ,' כ ס ר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
למעלה . מ מ ה  היא   י ה ביעת פ אְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

יצחק  ל דת עב  " ניל סימ אב ת "מע ה  עני  ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוזה
ואחד אחד  לכל ח  נתינת מה ה  ה ארת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹחפירת
ה מה , לא ר לה יע  יכל אי יטע א  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמ ראל,
ג תהתל מ ד  והס ר  העל היא  עה  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
י ה מה , א ר על  מעלימי  י כ ה המית ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָונפ
ההעל הסרת ל העב דה  את בר וסלל תח  ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיצחק 
לנ   נת ועל־ידי ־זה  ה ארת, חפירת על־ידי  ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוההס ר
אלק ת, על  רי וההס ההעלמ ת את להסיר ה ח  ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹאת
"' כ לב זכה  "האב  עד ת: מ כת ה נה  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻכדברי 
ל  את ה 'אב ת'  י רי מ ־כ כמ ,( ברי ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ(חמ ה 
 ק ה ינר תב  מה  רועל־ , אחריה  לבניה  ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָעניניה

" מנה  מ ו  קצה "אפס  ,ינר למ ה  נגע  'ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹניא '
לעניני נגע    ה א  וכ מ ראל, ואחד  אחד  לכל   ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ינר מ ה  א ד ת מד ר ק ה ינר (א ־על־ב  ְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹה 'אב ת'
ה 'אב ת'). ל  ענינ זה  אי והרי  ," עיר מ "בעה  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָה א 

ה ראה :   מה ה  זה  הרי   ח ' ה 'תינת על  סְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹונ
ל   צרי   ארת לח ר עבדיו  את לח  צחק   ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ה ח  ,נפ ח ת "עבדיו ", את ללח  מ ראל ואחד  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאחד 
ל  את  על־יד להסיר ע ל, וק לת נפ מסירת ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָל

ה המית. ונפ   ה ל  רי וההס ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָההעלמ ת
מריבה , ל מ ב  מעמד  חילה  היה  יצחק  אצל   כְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
 רב "לא  מ ב  מעמד  נע ה    לב אבל ,"'ג  ריב ו"ְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָָֹ
אמר רית,  ע וכרת ,ל  ייע א א  ע ד  ולא  ְְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֹעליה ",
מ ראל, ואחד  אחד  ל אצל     ה '" ר ע ה  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ"א ה 
 לב ה ה  , דימנ ל  י תחילה  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָא ־על־י 

.ל  מסייעי  ה    כי ְְְְִִִֵַַַמתה

‡Èטז ‡nÚÓ Ïf‡ ˜ÁˆÈÏ CÏÓÈ‡ Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ»»¬≈
:‡„ÁÏ ‡pÓ ‡zÙ˜¿̇≈¿»ƒ»»«¬»
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ארעא ארעא ארעא ארעא  יפיפיפיפ כב )ו ו ו ו כו , (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָ
לעיל  ר"י  תב  בר "יפ ו" בת ל ר ה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָאת

יא) ב , ימיו (ראית   "ועל גד ה : רי  ל ה א  ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֻ
צחק  היא  ה נה  ,א  וא ." י נקרא  רכיְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָמת

.(" האי "ו גל לעיל (תב  ויתל לפריתרה  ואי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
לרבקה  ליצחק   הי לא  הרי  ולד ת, ה לדת ל "פרינ"ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ

. ני ני  ְִֵַָרק 

        

 ל מע יק  ר"י  זה : ר"י  פיר רה " ל יינ"ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
"  ר ה יפ יפ יפ יפ ו ו ו ו: עניני '  נ י ס ק  היינ  ארעא " ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

הרחיב  ע ה  "י  ה א ה ה ה ה ''''א ) עני ה א   "מעלה מעלה מעלה מעלה לנ ב )מ מ מ מ . ְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָ
" יפ יפ יפ יפ דתו ו ו ו עב עני ה א   ר"יהאד האד האד האד ארעא " מרז . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

"הרחיב  ל "ה ה ה ה ''''ה כלית  היא  "לנ יפ יפ יפ יפ ארעא ",ו ו ו ו ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָ
 האדדדדד על־ידייעב יעב יעב יעב  והאד  ל הע ריאת ונת כלית , ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

 כמ זה , ויעב ד  יתי ע   האד היא  ה '") ("הרחיב  ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָה "ה 
" ה א : העב דה  פ וא י ד ". לעמל  אד" ו ו ו ו יפ יפ יפ יפ תב  ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָ

ע ארעאארעאארעאארעא יעב ד   האד ," ל ל ל ל יעהע הע הע הע עד  ועניניו  ְְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ביכ ל  האד פימ מ מ מ סי סי סי סי לדרא  ה ריאה  על ("יפ ו") ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָ

אלק ת  גה  היינ  ה "ה  על־ידי  נבראה  ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהיא 
 אי ה ריאה  ד  זה    מק   מצת) רה  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ(על־ידי 

"נעה  ז"ל תינר כמאמר ,  גילי      אלק ת ְְֱֲֲִֵַַַַַָָָָָָֹ
"מה  חז"ל אמר מ ה , [ויתרה  רא ית" מע ה  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהק "ה 

ע למ ת". רא   אביכ  א ע למ ת, רא  ֲִֵֵֶַַָָָָה "ה 

יו מ ה בר? אפרי   אי : לטע   מק  י  ה ה ה ה אמנ"""" ה ה ה ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
יכ ל   אי , א הגלת  רא וה א  , ל הע את ְְְְֵֵֶַָָָָָָָרא 

זה ?  סי לה  נברא    מלא  א  ־אדְְְִִֶֶַָָָָָ
ע ה  "י  תב : ח ה  מרמז זה    לנ לנ לנ לנ ה ה  ה ה ה ה '''' ",הרחיב הרחיב הרחיב הרחיב  ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

כל זה  על ה ח    היינ האד האד האד האד("לנ")להרחיבלהרחיבלהרחיבלהרחיב ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
א  ריאה , סי לה ה ה ה ה"""" ראל מה מה מה מה י לבני  ונת הרחיב  , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

 (במילא   יכל ולכ והגלת, מ דיד ת מעלה  ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹח 
רחנת,  להרחיב  ל הע הגלת לב ל ( פקידְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ
רכה   סיפי מ על־ידי ־זה  י   גמ ת   ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָבמילא 
 ק ה צבי  היא   ד ה  ואר ,'ג "ל יב  האר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ"ונתנה 

ארעא ".ה ה ה ה מי מי מי מי  יפ ו" עד  ' כ מתט ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָ
 אלקי ה ' "אנכי  תב  מה    מרמז זה  עני וה ה  ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹה .
' א  ג  " ואמלאה  י הרחב   מצרי  מאר על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָה
ה א   " מצרי  מאר על ה  אלקי ה ' "אנכי  א ) : ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹעניני

ה א  מעלה מעלה מעלה מעלה עני מ מ מ מ "( אה ואמ)  י "הרחב  ב ) . האד האד האד האד ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

„ÁˆÈ˜כ  ‡˙ÂÚ ÌÚ ‚„ ‡˙ÂÚ Bˆe¿«¬»»ƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ¿»
‡È„ ‡ÓL ‡˜e ‡iÓ ‡Ï Èc ÓÈÓÏ¿≈«ƒ»»«»¿»¿»¿≈»

:dnÚ e˜ÈqÚ˙‡ È‡ ‡˜ÒÚƒ¿»¬≈ƒ¿«ƒƒ≈

˜e‡כא  dÏÚ Û‡ Bˆe ÈÁ‡ ‡Èa eÙÁÂ«¬»≈»»√ƒ¿«¬«¿»
:‰ËN dÓL¿«ƒ¿»

ÏÂ‡כב  ÈÁ‡ ‡Èa ÙÁÂ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»«¬«≈»»√ƒ¿»
ÔÚÎ È‡ Ó‡Â ˙BÁ dÓL ‡˜e dÏÚ Bˆ¿¬«¿»¿«¿…«¬«¬≈¿«

) LeÙÈÂ ‡Ï ÈÈ ÈzÙ‡ נ "א‡LÙÈÂ( «¿≈¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»»
:‡Ú‡a¿«¿»

 

     
     

 

    
     

    
   
   

  
    

    
      
   

  



נט               
 לע ת  דלהרחיב להרחיב להרחיב להרחיב צרי מ ה א  מ פי  י תר ה ה  את ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָ

 צרי  האד (וכ "ל את לה לה לה לה סי סי סי סי ה ריאה  להרחיב  ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
ְִַָה ריאה ).

יו מ :להבי  צרי זה   ה ה ה ה וג"""" ה ה ה ה פ א ה ה  את רא  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ה '" אנכי  הלא  'וג  לאד ה    "מי  תב   כמ , י ְְְֲִִֶֶָָָָָָָֹֹמס

א   ־אד אפר  ה ?ירחיב ירחיב ירחיב ירחיב י ה את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
 אלקי ה ' "אנכי  ה תב : (ח ת)  יר ה א  זה  ְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹעל
מצרי ל  אר היא  " מצרי  אר" :" מצרי  מאר על ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָה
ממצרי י ראל ני  את "העלה " וה "ה  ,' וכ  לי גבְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ואינ מד ק   (" אר פרינ" (וא רא    א  לי גבְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
היינ ,"על ה" א א  המק מ ת), (ברב  " ציא ה" ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָתב 

ה "ה העלה העלה העלה העלה   ת למעלה למעלה למעלה למעלה א וצרי יכ ל ולכ מהגלת, ְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ההגלת. את לב ל  ( ל והע) " י "הרחב  ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָלהי ת

 זה נ נ נ נ רצ רצ רצ רצסיפ י י ראל ני   ל הע בריאת ה "ה  ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
"ל. זה , על ח   לה ת ה וה א  , דת עב על־ידי  ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעליה 

טענת  ( העניני (פנימ ת ה יא ר    וזה]ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ
מה  מ ני  , יענ א הב   אלקיכ  א" הרע  ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹטרנסטרפס 
,"  יהל  מחיב ה דקה ) (נתינת ' וכ  מפרנס ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹאינ
היינ  "' וכ  ני יקר ואנ" זה : על עקיבא  רי  ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָתבת

יו מ ,טע א פ ה ה ה ה """"ה ה ה ה ה א   יהענ את רא  ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
נתינת  (על־ידי  זה   סי י  ה י כ י  אי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָענת,

 ה י ראל ני  עקיבא  רי  ל ענה  זה  ועל ניוניוניוניוה דקה ), ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָ
 צדקה  לתת  רי א ) :ב מ (על־ידי ־זה  ה "ה , ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָל

 אי ב ) ה "ס , היכיכיכיכלי לי לי לי פט י ) ה ריאה , סדר לת ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

 מ ' כ  מ מ על אלקה  לבניה ה ה ה     "חלק   וי ,"' כ ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
זה  אי רק  (לא  במילא  מהגלת, מעלה  ח  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹי ראל

ואדרה : ,נרצ  זה א א ) ,נרצ א א א א היפ על ה ה ה ה ה ח  ת ה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ֶזה ].

לא  י תר: ע ד  תונ מבטיח  ה "ה  זה  כתב  רמפְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
 ה א  ס יע  א א  העב דה , לפני  ח  ת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹרק 
פעל  ,לתכלית ותיע  רי  ע ה  העב דה  ,ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָאחר־
האד על־ידי   " אה ואמ" :  דמס   ל ע ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָה ספה 
," אה ואמ" י  ה א  מ בטח  ," י "הרחב   חלק את ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָיע ה 

"יו ".ימ ימ ימ ימ א א א א ה "ה  ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
אינ " אר פרינ" :תנפר תב  מרמז זה  עני  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָוג
יהיה   א (פק  זה  וכ צא  ה   א פה  ל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָל

ל היא  א א  פעל),  אי אי אי אי ו ו ו וא , בטחי מ "ל י   ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָ
ה א  העב דה  את  בדי וע ה "ה  ל נרצ  אי ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָממ

,ר אי אי אי אי ו ו ו ופרינ" רק  לא   עליפ לכלית,  יעי מ ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַַַָֹ
"    י ־א , ד ה ל  " אר מ מ מ מתרתרתרתריפ ו ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ

ְְַָארעא ",
, ד ק ולא  ח ל ה א   ר  עני ְְְְְְִֶֶַַָָָֹוכ ב אר
פי  ל ע רק  לא  וה ספה  הרחבה   עלי  יד־בנְְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹ
א א  ,( העל  מ  ל ע  זה   )  ד ה ל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָה א 
  ר ל  "ארעא "  ל הע ל ' וכ ח ל עניני   ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָ

.רית ל ירה  נע ה   ה  ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
 ל ל ל לככככ ורא ה ' ב ד  "ונגלה  ה ע ד    יתק ,ז עב דה  ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

י ררררל ה ה ה ה ''''יח יו  ר".י י י י  ְִִִִִִֵַָָָָָָָָָָ
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ÚL:כג  ‡a ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿≈»«

‡‡כד  Ó‡Â ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈¿»««¬«¬»
È‡ ÏÁ„˙ ‡Ï Ce‡ Ì‰‡c d‰Ï‡¡»≈¿«¿»»¬»ƒ¿«¬≈
ÏÈ„a Ca ˙È ÈbÒ‡Â CpÎ‡Â ÈÓÈÓ CcÚÒ¿«¿»≈¿ƒ∆¡»≈ƒ»¿«¿≈»¿»¿ƒ

:ÈcÚ Ì‰‡«¿»»«¿ƒ

ÒÙeכה  ÈÈ„ ‡ÓLa ÈlˆÂ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡e¿»«»«¿¿»¿«ƒƒ¿»«¿»¿«
:‡Èa ˜ÁˆÈ È„Ú Ôn˙ BÎe dkLÓ Ônz«»«¿¿≈¿«»«¿≈ƒ¿»≈»

ÚÈÒÂ˙כו bÓ d˙ÂÏ ÏÊ‡ CÏÓÈ‡Â«¬ƒ∆∆¬«¿»≈ƒ¿»¿ƒ«
:dÏÈÁ  ÏÎÈÙe È‰BÓÁÓ¿«¬ƒƒ…«≈≈

 

                
    



ס              
e‰ÚÓ ˙fÁ‡Â∑,'מרחמ ֹוהי 'וסיעת  ּכתר ּגּומ ֹו: «¬À«≈≈≈ְְְְֲִִַַַ

ה ּתבה , מיס ֹוד  מ ' מרעה ּו ּפֹותרין ויׁש מא ֹוהביו. ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָסיעת 
יד )ּכמ ֹו: ּכדי (שופטים ּדׁשמ ׁשֹון, מרעים " "ׁשל ׁשים  ְְְְְִִִֵֵֵֹ

ארץ '  ּדר' אין אבל  ּדב ּוקה , 'ואח ּזת ' ּתבת  ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשּתהיה 
ּכל  ּכן, ׁשאם  א ֹוהביו. סיעת  ּכן, ה ּמלכ ּות  על  ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלד ּבר 
סיעה  א ּלא  ל ֹו היה  ולא  ע ּמֹו, ה ֹולי א ֹוהביו ְֲִִִִֶַָָָָָֹסיעת 

הרא ׁשֹון, ּכּלׁשֹון לפתר ֹו יׁש לכן א ֹוהבים . ׁשל  ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאחת 
ׁשאינּה ֿ ּפי ֿ על  ואף  'אח ּזת ', ׁשל  ּתי"ו על  ּתתמ ּה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֻואל 

ּבּמקרא : ּדגמת ּה יׁש סמ ּוכה , ס )ּתבה  "עזרת (תהלים ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֻ
נא)מ ּצר ". מ ּיין"(ישעיה ולא  ל ׁשֹון ∑‡fÁ˙."ּוׁשכרת  ְְִִִַָָֹֻ¬À«ְ

יחד  ׁשּנאחזין ואג ּדה , .קב ּצה  ְֱֲִֶֶַַַָָָֻֻ

     ©³Ÿ¤£¥¤Æ¦§½̈©−©¨¤´¥¨®
    §©¤Æ§¥¤´Ÿ¦½©§©§−¦¥«¦§¤«
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  §¦§§¨¬§¦−¦¨«
eÈ‡ B‡∑ּב 'ראינּו' ,ּבאבי B‚Â'.'רא ֹו' eÈ˙BÈa ‰Ï‡ ‡ È‰z∑ מימי ּבינֹותינּו א ׁשר  האלה  »»ƒְְִִָָָ¿ƒ»»»≈≈¿ֲִֵֵֵֶָָָ

ּבינינּו ע ּתה  ּגם  ּתהי ,אביּובינ. ְִִֵֵֵֶַַָָ

         

 ינינ ינינ ינינ ינינ ע ע ע ע הההה      הי הי הי הי  ,,,, אבי אבי אבי אבי מימי מימי מימי מימי   תינ תינ תינ תינ ינ ינ ינ ינ א א א א רררר ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָהאלההאלההאלההאלה
 ביני ביני ביני ביני(כח כו , (ר "י ִֵֵֵֵֶֶֶֶַ

מ ה  מ מע  וכ . ני ה על האב  ב עת ה י  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָמ מע ,
כג )אמר כא, לנכ י "(וירא לניני  לי  קר  רש"י "א (וראה  ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַֹ

טו ) ד , ח בראשית פרת אבל יט). "ה ע(יג , תב  ְְְֲֵַַַַַַָָָָ

מה י . א  מ מע   " לבניה  יע  יע ה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹה יע ,
לאחר   לדי ה לה יע  אפר "ואי  הלכה : על־י  ה א  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָוכ

"סל"ה )זמ רכח סי' יו "ד   .(שו "ע ח  אריה ' 'גר ראה  . ְְְְֵֵַַַַָ
ה ס ק  על " ורמ יג )א רנאל כט, בי נ)כ א ולא  ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

.'וג  כ ְְְֶַלב

     ¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ§©«£½
      §©«£¤̧¨¦³¦§Æ©½©§©¥«£−§¨®©¨¬

  ©−̈§¬§Ÿ̈«
EeÚ‚ ‡Ï∑"מע ּמנּו  ל" : ל א ּתה ∑‡z‰.ּכׁשאמרנּו עּתה (ּגם  אחרים: ּכמ ֹו)ספרים לנּו .כן ע ׂשה  …¿«¬ְְְִֵֵֶַָָ«»ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָ
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È˙ÂÏכז Ôe˙È˙‡ ÔÈc ‰Ó ˜ÁˆÈ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»»≈¬≈¿»ƒ
:ÔBÎ˙ÂlÓ ÈezÁlLÂ È˙È Ôe˙ÈÒ Ôez‡Â¿«¿≈»ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿

„ÈÈכח  ‡ÓÈÓ ‰Â‰ È‡ ‡ÈÊÁ ‡ÊÁÓ eÓ‡Â«¬»∆¡»¬≈»¬≈¬»≈¿»«¿»
‰Â‰c ‡˙ÓBÓ ÔÚk Ìi˜˙z ‡Ó‡Â CcÚÒa¿«¿»«¬«¿»ƒ¿««¿«»»ƒ¬»
:CnÚ ÌÈ˜ Ê‚Â CÈe ‡Èa ‡˙‰‡ ÔÈ≈¬»»»»≈»»≈»¿ƒ¿«¿»ƒ»

Ï‡כט  Èc ‡Ók ‡LÈa ‡nÚ „aÚz Ì‡ƒ«¿≈ƒ»»ƒ»¿»ƒ»
Ë „BÁÏ CnÚ ‡„Ú È„ ‡ÓÎe C˜ÈÊ‡«¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿»ƒ»¿«

:ÈÈ„ ‡ÎÈa ÔÚk z‡ ÌÏLa CpÁlLpÂ«¿«¿ƒ»ƒ¿»«¿¿«¿ƒ»«¿»

e‡È˙Le:ל  eÏÎ‡Â ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „ÚÂ«¬«¿ƒ¿¿»«¬»¿ƒ
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      ©¦§¨¬Ÿ−̈¦§¨®©¥³¥«¨¦Æ§¥´¤½©
  ©−©¬©¤«

‰ÚL∑ ה ּברית ׁשם  .על  ƒ¿»ְִֵַַ

      ©§¦³¥¨Æ¤©§¨¦´¨½̈©¦©³¦¨Æ¤
    §¦½©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½©¥−Ÿ

©«¦¦«
‰L ÌÈÚa‡ŒÔa∑, לחזיר נמ ׁשל  היה  ע ׂשו ∆«¿»ƒ»»ְֲִִֵַָָָָ

פ )ׁשּנאמר : ה ּזה (תהלים החזיר  מיער ", חזיר  "יכרסמ ּנה  ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
טה ֹור ', ׁשאני 'רא ּו ל ֹומר : טלפיו, ּפֹוׁשט  ׁשֹוכב  ְְְֲִֵֵֶֶַָָָּכׁשה ּוא 
ּכל  ּכׁשרים . עצמם  ּומראים  וח ֹומסים  ּגֹוזלים  א ּלּו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָּכ

ּבעליהן  יד  מ ּתחת  נׁשים  צד  ע ׂשו היה  ׁשנה , ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָאר ּבעים 
ּבן  'א ּבא  אמר : אר ּבעים , ּבן ּכׁשהיה  א ֹותם . ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּומע ּנה 

ּכן' אני אף  א ּׁשה , נׂשא  ׁשנה  .אר ּבעים  ְֲִִִֵַַָָָָָָ

    ©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§−̈§¦§¨«
Áe ˙Ó∑:ּכמ ֹו ר ּוח , המראת  ט)ל ׁשֹון ּולע ּצב ֹון (דברים להכעיס  היּו מע ׂשיהן ּכל  הייתם ", ."ממרים  …««ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

‰˜Ïe ˜ÁˆÈÏ∑ אלילים עב ֹודת  ע ֹובד ֹות  .(ב "ר)ׁשהיּו ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ְֱֲִִֶַָ

      ©«§¦Æ¦«¥̈´¦§½̈©¦§¤¬¨¥−̈¥«§®Ÿ©¦§º̈
       ¤¥¨´§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤¥¨Æ§¦½©¬Ÿ¤¥−̈

¦¥«¦
ÔÈ‰ÎzÂ∑א ּלּו ׁשל  ּומקטיר ֹות (ּבע ׁשנן מעּׁשנ ֹות ׁשהי ּו «ƒ¿∆»ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

אלילים  ה ּמזּבח )לעבֹודת ּגּבי על  ּכׁשּנעקד  אחר : ּדבר  . ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
ה ּׁשמים  נפ ּתח ּו ׁשעה  ּבא ֹות ּה ל ׁשחט ֹו, ר ֹוצה  אביו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָוהיה 

ּדמע ֹותיהם  וירד ּו ּבֹוכים , והיּו ה ּׁשרת  מלאכי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָורא ּו
ּכדי  אחר : ּדבר  עיניו. ּכה ּו , לפיכ עיניו. על  ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָונפל ּו

ה ּברכ ֹות  את  יעקב  .ׁשּיּטל  ְֲִֶֶַַָֹֹ

         

ההההרכרכרכרכתתתת אתאתאתאת יעקב יעקב יעקב יעקב  ל ל ל ל  א)די די די די  כז, לאל,(רש"י  י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
והרי יצחק , ל עיניו  את להכה ת  צרי ה "ה  היה  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמ ע 

רצה  א  למר,  וי רע . ע ו  ל לגת יכ ל ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיה 
על   א : עצמ וה ע  ע ו . על הרע  ל לד ר ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָה "ה 

È‰eÁ‡Ïלא  b eÓÈi˜Â ‡Ùˆ eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«¿»ƒ
:ÌÏLa d˙ÂlÓ eÏÊ‡Â ˜ÁˆÈ ÔepÁlLÂ¿«»ƒƒ¿»«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»
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סב              
 מ תצאה   א) סרה  מ ד ר ה "ה  נמנע  הרע  ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָע ו 
ו בע  י חמ  מ מת והיה  ית לא  יצחק  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה 

מ ל  י תר להתרחק   על־אחת־ה ־וכ ה  ,( ניְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
מ ראל!  אד על הרע  ל ל ְְִִִֵֶַַָָָָר

             

  

מראת מראת מראת מראת  עיניו עיניו עיניו עיניו   כהי כהי כהי כהי ו ו ו ו יצחק יצחק יצחק יצחק   זק זק זק י י י י ־ ־ ־ ־ זק ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽויהי ויהי ויהי ויהי  ֹֹ
מקטירת  מע נת  הי  א ל נ ע – כהי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָו

 אלילי רש"י)לעב דת ובפירוש א. (כז, ֱֲִִַַ
תב  כמ)  לעיני מ יק   ע אמת ה :להבי  ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָצרי

כו ) י, יק (משלי למר אפר  אי  א ,( לעיני  כע :ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
להתע ר  צריכ ת  הי ע ו  ני    לפי ־זה , ,ר ע די  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָעד 

? ִָמ
מרא ת", עיניו  כהי ו" היה  יצחק  אצל מה  זה : ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָה א ר
ל   ע היה  ה  מ ד  א א  פא ,  הע מ ד  רק  היה  ִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹלא 

רע ", מרא ת  עיני "טה ר היה  צחק  והי ת ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָעב דה ־זרה ,
 די  ועד  עב דה ־זרה , ל עני לס ל יכל היה  ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹֹֹלא 

עיניו ".  נתיס – כהי ו"ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
 נח  מנח רי   ד ה הרב  א ד ת המס ר ְְְְִֵַַַַַַָָָָֻֻבדגמת

ל   והביא  ע רה  וה א מ ערנא יל, , " ע חלב  פניו  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ה נה  על־י  זאת הס יר ואחר־ החלב . את ראה  ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹלא 
 אי" ר ה ," אהר י ראל ואי  " ע  חלב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ"חלב 
אינ יה די  , " ע  חלב יו – ה א  " אהר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָי ראל
לרא ת. יכ ל אינ ה א  לרא ת,  צרי א  מה  י  ,ת א ְְִִִִֵֶֶַָָֹראה 

      ©¾Ÿ¤¦¥−̈¨©®§¦¬Ÿ¨©−§¦¬¦«

È˙BÓ ÌBÈ ÈzÚ„È ‡Ï∑ ּבן יה ֹוׁשע  ר ּבי  אמר  …»«¿ƒƒְִֶַַַָֻ
חמ ׁש ידאג  אב ֹותיו, לפרק  אדם  מ ּגיע  'אם  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָקרחה :
היה  ויצחק  ּכן', לאחר  ׁשנים  וחמ ׁש לפניהם  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשנים 

קכ "ג  הּסדר (ּבן סֹוף ּבר ׁש"י  ד ֹוק , ּכׁשּנתּבר ס"ג  ּבן  יעקב אמר :)ּכי  , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

מתה , קכ "ז ּבת  והיא  מ ּגיע  אני א ּמי לפרק  ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ'ׁשּמא 
"לא  : לפיכ לפרק ּה'. סמ ּו ׁשנים  חמ ׁש ּבן ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹוהריני
לפרק  ׁשּמא  א ּמי, לפרק  ׁשּמא  מ ֹותי", יֹום  ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָידע ּתי

.א ּבא  ַָ

         

ח ת   ני  חמ יחיה  ה א  יצחק  ל  לח ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהסי ה 
ג (וע ד : הטבע  לפי  י תר  הנמ הגיל – " אמ ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָמ "רק 
ו בע  רי ע מאה  את רק  יצחק  הח יב  " אמ "ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָרק 
חייה   כ התח ב ת ללא  למע ה , חיתה  היא   ני ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה
הי ת  היא , – ("מתנ "רחה  העקידה  עקב  י  ,ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהתקצר
ל  על ה יט ה א  ולכ הגב רה . קו  ל דרגה  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָיצחק 

הגב רה . מדת לפי   ת א מדד   ְְְִִִִַַַָָָָָהעניני
לי  רק  יצחק  ל הגנ היה   א עצמ עצמ עצמ עצמ ה א ר אבל , ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

את ר לת לת לת לת ל הז הז הז הז י תר הנעלה  פ א רכת היתה  , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָ
ל   העניני את ה ללה  היא  : והצמצ הגב רה   ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהי

ה א   עצמ  ה  וא ," אר" ל  העניני את וה ," מי"ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
" אהאר" מ מ מ מ מנימנימנימניה מי מטלמטלמטלמטללל הנעלת רכ ת – ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָ

לי ראל. משה  מ רת לבניו  יעקב  ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹמ רת
אחד ה א  יצחק  א ר יה די , ל ל דת לעב הה ראה  ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָוזהי 
נהג  יה די  א ר  ג יצחק : מ ל  עניני   וי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמאב תיו ,
לנה ג  ה א   צרי וכד מה , מחמיר ה א   לפיכ הגב רה , קו  ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָלפי 
עליו  אחר, ליה די  הדבר נגע  א ר  א . עצמ לי  רק  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
לה יע הטב , מדת אליו  להתקרב  החסד , קו  לפי  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלנה ג
עד והגלת,  מיצמצ ללא  רחבה , יד  טבה  רב  ְְְְְְִִַַַָָָָָָֹעליו 

." האר "מ מני  " מי ה "מטל – המרית ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָלמדה 

       §©¨Æ¨¨´¥¤½¤§§−§©§¤®§¥Æ©¨¤½
   §¬¨¦−¨«¦

EÈÏz∑ל ּתל ֹות ּה  ׁשּדר ,חר ּב.‡Œ‡N∑ ל ׁשֹון ∆¿¿ְְְִֶֶֶַָ»»ְ
ׁשּׁשנינּו: ּכא ֹות ּה כח)ה ׁשחזה , את (ביצה מ ׁשחיזין 'אין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ס ּכינ ח ּדד  חבר ּתּה'. ּגּבי על  מ ׂשיא ּה אבל  ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָה ּסּכין,

נבלה  ּתאכילני ׁשּלא  יפה , Èl.(ב "ר)ּוׁשחט  ‰„eˆÂ∑ ְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ¿»ƒ
ההפקר  ה ּגזל מן מן .ולא  ְְִִֵֵֶַַָֹ

ÓBÈ‡ב  Ú„È ‡‡ ˙ÈÏ ˙ÈÈÒ ÔÚÎ ‡‰ Ó‡Â«¬«»¿«≈ƒ≈¬»¿«»
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סג               
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אמ אמ אמ אמ תתתת::::  טר טר טר טר נפנפנפנפי י י י   ברכ ברכ ברכ ברכ ד )עב עב עב עב רררר (כז, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ע ו  את לבר רצה  צחק   אי פרטת מס ר תנפרְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָֻ

.ת מ ְִֵלפני 
לא   הא ע ו , את לבר יצחק  רצה  מ ע  ה מיהה , ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹויד עה 

ה ד לה ? ת ער את ְְִֶַַָָידע 
עב דת  החסיד ת, תרת תב  מה  על־י  ה א  ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָֹמבאר
 ותכנ ארת. חפירת היתה  ח יו  ימי  כללת ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָיצחק 
חפירה  על־ידי  הרי  צררת, עפר רק  ראה    מק  אְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
נמצאי הה א    ק   יצחק  ה  האדמה , ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹעמק 

." י ח  מי"ִִַַ
ראה    מק   לגת היתה  יצחק  עב דת ,ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָוהינ

עמק , חפירה  על־ידי  ה ה  ה "ה , ל ת ד מ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻריק 
קד ה . ניצצי       יְְִִֵַַָָֻמג

היתה  נת   מ ע ו , את ר זה  ב י ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָועל־י ־זה 
לגמרי ה א  רח ק  נראה  חיצנת ע ו  אצל   ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלגת
לי יכ ק ה , ועב דה  "חפירה " על־ידי  ה ה  ה ', ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָמעב דת

ה רא . לעב דת ק ר ה א  הרי  נפ פנימ ת ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָלגת
יצחק  עסק  הרע  ע ו  אצל    א ,אלינ ה ראה  ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָמ ה 
ברי ה הרי  ה ', לעב דת ר לק נפ נימ ת את ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָלגת
קי רח  ראי ה  א  ע   לעבד   ריכי ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹקל־וחמר
מי" –  נפ נימ ת את לגת ה ', ועב דת ְְְֲִִִִֶַַַַַָָמ רה 

.תינ אב לדר  ב ," י ְֲִֵֶֶֶַָח

      §¦§¨´Ÿ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈§®©¥³¤
    ¥¨Æ©¨¤½¨¬©−¦§¨¦«

‡È‰Ï „Èˆ „eˆÏ∑ ה ּגזל מן יביא  ציד , ימצא  לא  אם  'להביא ', .מה ּו »«ƒ¿»ƒְְִִִִִִֵַַַָָָָֹ

      §¦§¨Æ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ§−̈¥®Ÿ¦¥³¨©̧§¦Æ
     ¤¨¦½§©¥²¤¥¨¬¨¦−¥«Ÿ

     ̈¦̧¨¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−§Ÿ¥®¨
    ©«£¨«¤§¨²¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«

'‰ ÈÙÏ∑ ידי ֿ על  ׁשּיס ּכים  .ּבר ׁשּות ֹו, ƒ¿≈ְְִִִֶַַָ

ÏÚ‡Âד  ˙ÈÓÈÁ„ ‡Ók ÔÈÏÈL˙ ÈÏ „ÈÚÂ¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡Ï „Ú ÈLÙ CpÎ˙ Èc ÏÈ„a ÏeÎÈ‡Â ÈÏƒ¿≈¿ƒƒ¿»≈ƒ»«¿ƒ«»

:˙eÓÈ‡≈

ÂNÚה  ˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÈlÓ „k ˙ÚÓL ‰˜Â¿ƒ¿»¿««««ƒƒ¿»¿«≈»
‡„Èˆ „ˆÈÓÏ ‡Ï˜ÁÏ ÂNÚ ÏÊ‡Â da¿≈«¬«≈»¿«¿»¿≈«≈»

:‰‡˙È‡Ï¿«¿»»

‰‡ו ÓÈÓÏ da ˜ÚÈ ˙ÂÏ ˙Ó‡ ‰˜Â¿ƒ¿»¬»«¿««¬…¿«¿≈»»
CeÁ‡ ÂNÚ ÌÚ ÏlÓÓ Ce‡ ÔÓ ˙ÈÚÓL¿»ƒƒ¬¿«≈ƒ≈»¬

:ÓÈÓÏ¿≈»

ÏeÎÈ‡Âז ÔÈÏÈL˙ ÈÏ „ÈÚÂ ‡„Èˆ ÈÏ È˙‡¡ƒƒ≈»¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
:È˙BÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ CpÎ‡Â∆¡»≈ƒ»√»¿»√»ƒ

 

 
 

      
     
    


     

    
      
      
      

    
    
     
     
    
    
    

  
    

     
     

    
    


  

  
    

      

    
       

     
     



סד              

       §©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«

      ¤¨Æ¤©½Ÿ§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−
       Ÿ¦®§¤«¡¤̧Ÿ¨©§©¦²§¨¦−©«£¤¬¨¥«

ÈÏŒÁ˜Â∑ל ּה ּכתב  ׁשּכ ּגזל , ואינם  הם  מ ּׁשּלי ¿«ƒְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
יֹום ' ּבכל  ע ּזים  ּגדיי ׁשני 'ל ּטל  ּבכת ּבת ּה: .(ב "ר)יצחק  ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹֻ

ÌÈfÚ ÈÈ„b ÈL∑ ׁשל מאכל ֹו היה  ע ּזים  ּגדיי ׁשני וכי ¿≈¿»≈ƒƒְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

לפסח ֹו, הקריב  האחד  היה , ּפסח  א ּלא  והאחד יצחק ? ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ
אליעזר ' ּדר ּבי ּב'פרקי מטע ּמים , ‡‰.ע ׂשה  L‡k∑ ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָ«¬∆»≈

ה ּצבי  ּכטעם  ה ּגדי טעם  .ּכי ְְְִִִַַַַַַ

       §¥«¥¨¬§¨¦−§¨¨®©«£ª²£¤¬§¨«¤§−¦§¥¬
«

       ©´Ÿ¤©«£½Ÿ¤¦§−̈¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´
   ̈¦½§¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«

ÚN LÈ‡∑ ׂשער .ּבעל  ƒ»ƒֵַַָ

     ©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈¦§©§¥®©
    §¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«

ÈLÓÈ∑:כח)ּכמ ֹו ּבּצהרים "מ (דברים ."מ ּׁשׁש ¿À≈ƒְְֳִֵַַַָ

        ©³Ÿ¤Æ¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬§Ÿ¦−
 §¥¬©¦«

             

  

ני ני ני ני  קללתקללתקללתקללת עלי עלי עלי עלי   א א א א  ל ל ל ל יג )ו ו ו ו אמראמראמראמר כז, זה (פרשתנו  לכא רה  ַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
יעקב ,  מ בפרט , ל ?ז היא  נחמה  איז א ר, רְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ
ני "? קללת "עלי  ענה  ה עלת מהי  ־ וא , לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאג
ליעקב לבא  צריכ ת  הי ה רכ ת  ע ה  י הק זה  ב ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹוי

וקא : "מרמה " דרְְְִֶֶַָָ
אד  פרי מעי יעקב   פרי" מרא  ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָֹאיתא 
על  וה א  , הרא  לאד מה  היה  עקב  " ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹהרא
על־ידי א  ע ־ה עת חטא  ולהי ת . חטא על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
נפל " ער היה   ח וה" על־ידי  , ח ה ל ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָה רמה 
ה יצצת  ה צאת אפ   לכ מ ה ; למ ה  ה ד ה  ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻניצצי 
וקא , מרמה  על־ידי  ה א  – ה ד ה    לתח  ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֻוהחזרת

תל.  ע  ע ְְְִִִִִֵַָדכתיב :
א ה , רכ ת לק לת רא י  לי  ה ק ל היה  די ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוה ה ,
א א  ו כל,  ח על־י  עב דה  על־ידי  לא  זה  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהרי 
ודעת   ע מ מעלה  אפ דת עב היה  ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹוקא 
על־ידי ע ו  אצל  מצאי א ה  א רת ללת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ(הרי 

ודעת).  לטע  כי  אינ ע ־ה עת, ְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָחטא 
ה לי – ני " קללת "עלי  ליעקב , רבקה  מענה  היה  ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹוזה 
ל  לתנעה   כני על־ידי  וקא  ה א  א ה  רכ ת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלק לת
 עצמ על מק לת היא  הד י ה  ולכ .ת־נפְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמסיר
אצל    ת־נפמסיר התע ררת לפעל די  ,נפ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹמסירת

ֲַֹיעקב .

wÙÓ„ח  ‡‡ È„ ‡ÓÏ ÈpÓ Ïa˜ Èa ÔÚÎe¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿»ƒ¬»¿«≈
:C˙È»»

ÔÈzט  ÔnzÓ ÈÏ ÒÂ ‡Ú ˙ÂÏ ÔÚk ÏÈf‡ƒ≈¿«¿«»»¿«ƒƒ«»¿≈
ÔÈÏÈLz ÔB‰˙È „aÚ‡Â ÔË ÔÈfÚ () ÈÈ„b«¿≈«ƒƒ»»¿∆¿≈»¿«¿ƒƒ

:ÌÁ È„ ‡Ók Ce‡Ï¿»¿»ƒ¿≈

(י  È˙È˙Â נ "יÏÚ˙Â(ÏÈ„a ÏeÎÈÈÂ Ce‡Ï ¿«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ
:d˙BÓ Ì„˜ CpÎÈcƒ¿»¿ƒ»√»≈

‡ÈÁיא  ÂNÚ ‡‰ dn‡ ‰˜Ï ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…¿ƒ¿»ƒ≈»≈»»ƒ
:ÚÈÚL b ‡‡Â ÔÚN b¿««¬»«¬»¿«¿ƒ«

È‰BÈÚיב  È‰‡Â ‡a‡ ÈpMÓÈ ÌÈ‡Ó»ƒ¿Àƒ«ƒ«»¿≈≈¿≈ƒ
) È˙ÈÓ È‰‡Â ÚÏ˙Ók נ "יÈ˙ÈÓ È‰‡Â(ÈÏÚ ¿ƒ¿»»¿≈≈«¿≈»¡ƒ«¿≈¬«

:ÔÎ ‡ÏÂ ÔÈËÂÏ¿»ƒ¿»ƒ¿»

ea‡‰יג  n‡˙‡ ÈÏÚ dn‡ dÏ ˙Ó‡Â«¬∆∆≈ƒ≈¬«ƒ¿««ƒ¿»
ÈpÓ Ïa˜ Ìa Èa CÏÚ ‡iËÂÏ Ôe˙ÈÈ ‡Ïc¿»≈¿»«»¬»¿ƒ¿««≈ƒƒ

:ÈÏ Ò ÏÈf‡Â¿ƒ≈«ƒ

 

     
       

     

 
     



    
  



סה               

      ©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ©§©¦½
  ©«£¤−¨¥¬¨¦«

      ©¦©´¦Â§Â̈¤¦§¥̧¥¹̈§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ
      £¤¬¦−̈©¨®¦©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«

˙„ÓÁ‰∑ ּדבר 'ּדכיתא '. ּכתר ּגּומ ֹו: ה ּנק ּיֹות , «¬À…ְְְְִַַַָָָָ
נמרד  מן א ֹותן ׁשחמד  Èaa˙.אחר : dz‡ L‡∑ ְִִֵֶַַָָֹ¬∆ƒ»«»ƒ

א ּמֹו? אצל  מפקיד  וה ּוא  ל ֹו, היּו נׁשים  ּכּמה  ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹוהלא 
וח ֹוׁשדן  ּבמע ׂשיהן ּבקי ׁשהיה  .א ּלא  ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ

      §¥ÀŸŸÆ§¨¥´¨«¦¦½¦§¦−¨©¨¨®§©−
 ¤§©¬©¨¨«

    ©¦¥¤©©§©¦²§¤©¤−¤£¤´¨¨®¨
  §©−©«£¬Ÿ§¨«

       ©¨¬Ÿ¤¨¦−©´Ÿ¤¨¦®©´Ÿ¤¦¤½¦¦¬©−̈
§¦«

      ©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ¥¨´§Ÿ¤½¨¦¾¦
      ©«£¤¬¦©−§¨¥¨®«¨´§À̈§¨§¨Æ¦¥¦½

  ©«£−§¨«£©¬¦©§¤«
EÎa ÂNÚ ÈÎ‡∑ וע ׂשו , ל ה ּמביא  ה ּוא  אנכי, »…ƒ≈»¿…∆ְְִִֵֵַָָֹ
ּדּבר ּת∑È˙ÈNÚ.ּבכ ֹור ה ּוא  ּכא ׁשר  ּדברים  ּכּמה  ְֶ»ƒƒְְֲִִֶַַַָָָ

מתר ּגם ∑L‰.אלי   לכ ה ּׁשלחן, על  מיסב  ל ׁשֹון ֵָ¿»ְְְְְֵֵַַָָָֻֻ
.'אס ּתחר ' ְִַַ

      ©³Ÿ¤¦§¨Æ¤§½©¤²¦©¬§¨¦§−Ÿ§¦®
      ©¾Ÿ¤¦¬¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¨«

     ©³Ÿ¤¦§¨Æ¤©«£½Ÿ§¨¨¬©«£ª«§−§¦®
    ©«©¨¬¤²§¦¬¥−̈¦«Ÿ

ELÓ‡Â ‡pŒ‰Lb∑ ּכי" אמר : וזה  ּבפיו, ׁשג ּור  ׁשמים  ׁשם  להיֹות  ע ׂשו  ּדר 'אין ּבל ּבֹו: יצחק  אמר  ¿»»«¬À¿ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אלהי ה ' ."'הקרה  ְֱִֶָֹ

      ©¦©©«£²Ÿ¤¦§¨¬¨¦−©§ª¥®©ÀŸ¤©ŸÆ
    ́©«£½Ÿ§©¨©−¦§¥¬¥¨«

˜ÚÈ ÏB˜∑ּבל ׁשֹון אבי ׁשּמד ּבר  "יק ּום  ּדּבר : קנט ּוריא  ּבל ׁשֹון ע ׂשו אבל  ֿ נא ", "ק ּום  ."ּתחנּונים : «¬…ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

‡dnיד  ˙„ÚÂ dn‡Ï È˙È‡Â ÈÒe ÏÊ‡Â«¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈«¬»«ƒ≈
:È‰e‡ ÌÁc ‡Ók ÔÈÏÈLz«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¬ƒ

a‡טו da ÂNÚ ÈLeÏ ˙È ‰˜ ˙ÈÒe¿ƒ«ƒ¿»»¿≈≈»¿««»
˜ÚÈ ˙È ˙LÈaÏ‡Â ‡˙Èa dnÚ Èc ‡˙ÈÎc»¿»»ƒƒ«¿≈»¿«¿ƒ«»«¬…

:‡ÈÚÊ da¿«¿≈»

ÏÚטז ˙LÈaÏ‡ ÈfÚ a ÈÈ„b ÈÎLÓ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿≈«ƒ≈«¿ƒ««
:dÂˆ ˙eÚÈÚL ÏÚÂ È‰B„È¿ƒ¿«¿ƒ«¿≈

Ú„˙יז Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ ‡iÏÈLz ˙È ˙‰ÈÂƒ»«»«¿ƒ«»¿»«¬»ƒ¬»«
:da ˜ÚÈ„ ‡„Èaƒ»¿«¬…¿«

‰‡יח  Ó‡Â ‡a‡ Ó‡Â È‰e‡ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«¬ƒ«¬««»«¬«»
:Èa z‡ ÔÓ ‡‡¬»»«¿¿ƒ

CÎeaיט  ÂNÚ ‡‡ È‰e‡Ï ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…«¬ƒ¬»≈»¿»
) ÈnÚ ‡zÏÈlÓ È„ ‡Ók ˙È„Ú נ "אÈÏ(Ìe˜ ¬»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒƒ

ÈpÎ˙ Èc ÏÈ„a È„ÈvÓ ÏeÎ‡Â ÁzÒ‡ ÔÚk¿«ƒ¿««∆¡ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ«ƒ
:CLÙ«¿»

‡ÈÁB˙‡כ  ÔÈc ‰Ó dÏ ˜ÁˆÈ Ó‡Â«¬«ƒ¿»ƒ¿≈»≈≈»
C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈnÊ È‡ Ó‡Â Èa ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»¿ƒ«¬«¬≈«ƒ¿»¡»»

:ÈÓ„√̃»»

CpMÓ‡Âכא  ÔÚk È˜ ˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¬…¿≈¿«∆¡Àƒ»
:‡Ï Ì‡ ÂNÚ Èa ÔÈc z‡‰ Èa¿ƒ««¿≈¿ƒ≈»ƒ»

dÈLÓeכב  È‰e‡ ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ˜ÚÈ È˜e¿≈«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ»¿≈
:ÂNÚ„ È‰B„È ‡i„ÈÂ ˜ÚÈ„ ‡Ï˜ ‡Ï˜ Ó‡Â«¬«»»»»¿«¬…ƒ«»¿ƒ¿≈»

 

    
       

     
       

     
     



סו              

       §´Ÿ¦¦½¦«¨´¨À̈¦¥²¥¨¬¨¦−§¦®Ÿ
©§¨«£¥«

      ©¾Ÿ¤©¨¬¤−§¦´¥¨®©−Ÿ¤¨«¦
È‡ Ó‡iÂ∑ אני" א ּלא  ע ׂשו', 'אני אמר : ."לא  «…∆»ƒֲִִֵֶַָָָָֹ

       ©ÀŸ¤©¦³¨¦Æ§«Ÿ§¨Æ¦¥´§¦½§©¬©§¨«¤§−
      ©§¦®©©¤Æ©Ÿ©½©¨¥’©−¦©¥«§§

      ©¬Ÿ¤¥−̈¦§¨´¨¦®§¨¨¬«£¨¦−§¦«

     ©¦©Æ©¦©½©¨²©¤¥¬©§¨−̈©§¨«£¥®
        ©ÀŸ¤§¥Æ¥´©§¦½§¥´©¨¤½£¤¬¥«£−§Ÿ̈«

'B‚Â ÁiÂ∑ מ ּׁשטף יֹותר  רע  ריח  אין והלא  «»«¿ֲִֵֵֵֶֶַַַֹ
ֿ עדן  ּגן ריח  ע ּמֹו ׁשּנכנסה  מל ּמד  א ּלא  ÁÈk.הע ּזים , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ¿≈«

'‰ BÎa L‡ ‰„N∑ ׂשדה וזה ּו ט ֹוב  ריח  ּבֹו ׁשּנתן »∆¬∆≈¬ְְֵֵֶֶַַָ
ֿ לברכה ּתּפּוחים , זכר ֹונם  ר ּבֹותינּו ּדר ׁשּו כט:)ּכן .(תענית ְְְִִִֵֵַַָָָָ

     

     §¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−¨¨®¤
  §¬Ÿ¨−̈§¦«

EÏŒÔzÈÂ∑ ויחזר ּפׁשּוט ֹו,(ב "ר)ויּתן יּתן ּולפי . ¿ƒ∆¿ְְְְֲִִִֵֵַֹ
ל ֹו ׁשּנתן ּבני", ריח  "ראה  הרא ׁשֹון: לענין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמ ּוסב 
: ל יּתן וע ֹוד  וג ֹו'", ׂשדה  "ּכריח  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְְְִֵֵֶַַָָָה ּקד ֹוׁש

וג ֹו'" ה ּׁשמים  ‰ÌÈÓM."מ ּטל  ÏhÓ∑,ּכמ ׁשמע ֹו ְִִַַַָƒ««»«ƒְְַָ
ּפנים . להר ּבה  יׁש א ּגדה  האלהים?(ּומדר ׁש מהּו אחר , דבר  ְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ

"מׁשמּני  אמר  לעׂשו  אבל  , ל י ּתן  לא לאו , ואם . ל י ּתן  , ל ראּוי  אם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּבדין ,

ּב ,"מֹוׁשב יהיה ּכׁשעׂשה הארץ ׁשלמה, למד  ּומּמּנּו , ל י ּתן  ר ׁשע ּבין  צּדיק ין  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

יקרא  לא הּדין  את עליו  ּומצּדיק אמּונה ּבעל  ׁשהּוא י ׂשראל  ּתפּלתֹו, סּדר  ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּבית

: לפיכ ּתגר .  ח)עלי א לבבֹו",(מלכים את ּתדע אׁשר  דרכיו  ּככל  לאי ׁש "ונתּתה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּככל  ועׂשית וג ֹו' הּׁשמים ּתׁשמע "אּתה אמר :  לפיכ אמנה, מחּסר  נכרי , ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָָָֻאבל 

יקרא  ׁשּלא ּכדי  ל ֹו, ּתן  ראּוי , ׁשאינ ֹו ּבין  ראּוי  ּבין  הּנכרי ",  אלי יקרא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשר 

מד ּיק  י ׁשן  ּבר ׁש"י  ּתגר ,  עלי(. ְְִִֶַָָָָָֻ

          

מ ל   האלקי ל  וי" יעקב  תב  מה    יי ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹֹיק
עניני על קאי  דר ה יר לפי  ה ,"'וג  מי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָה
 אי" (הרי  טפ וה ותלמ ד , מ נה  מקרא  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָה רה ,
יחד  ניה גמ ת, הרחבה  ,("ט מידי  י צא  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָמקרא 
על   ה  ייר ה ' ש מ ה  ב) זה  זה   רי ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָפי 

ע רחנת לח ר  ה נה  לתכלית  התא יב ת), ת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָא
ועד ונגה ", וצפנה  וקדמה  י ה  פרצ" פ בא ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָמ ת,
ית",  רא "יעקב   ה לי י   ק ה ית ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹלבני
ה ה ",  ב י ד ל "קהל וה לימה , האמי ית ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָא לה 

.צדקנ מ יח  ְְְִִִֵַַביאת

È„Èkכג  È‰B„È ‰‡Â‰ È‡ dÚ„BÓzL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈¬≈¬»»¿ƒƒ≈
) ÔÈÚN È‰eÁ‡ ÂNÚ נ "יÔÈÚN(:dÎe ≈»¬ƒ¿ƒ»«¬«¿»»¬≈

‡‡:כד  ‡‰ Ó‡Â ÂNÚ Èa ÔÈc z‡ Ó‡Â«¬««¿≈¿ƒ≈»«¬«»¬»

„Èכה  ‡„ÈvÓ ÏeÎÈ‡Â ÈÓ„˜ È˜ Ó‡Â«¬«»≈√»«¿≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
ÏÎ‡Â dÏ È˜Â ÈLÙ CpÎ˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ¿»≈≈«¬«

) È˙È‡Â נ "יÏÈÚ‡Â(:È˙Le ‡ÓÁ dÏ ¿«¿ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ

Le˜כו ÔÚk È˜ È‰e‡ ˜ÁˆÈ dÏ Ó‡Â«¬«≈ƒ¿»¬ƒ¿≈¿«¿«
) ÈÏ נ "יÈÏ ˜LÂ(:Èa ƒ¿«ƒ¿ƒ

„È‰BLeÏכז ‡ÁÈ ˙È Á‡Â dÏ ˜Le ˜e¿≈¿«≈«¬«»≈»ƒ¿ƒ
) BÂ‰ Ó‡Â dÎe נ "אÈÊÁ(È„ ‡ÁÈ »¿≈«¬«¬¬≈≈»ƒ¿ƒ

:ÈÈ dÎ Èc ‡Ï˜Á„ ‡ÁÈk¿≈»¿«¿»ƒ»¬≈¿»

ehÓe‡כח  ‡iÓL„ ‡lhÓ ÈÈ CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»¿»ƒ«»ƒ¿«»ƒ»
) ˙e‡È‚Òe ‡Ú‡„ נ "י˙eÈ‚ÒÂ(:ÓÁÂ eÈÚ ¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ«¬»

 

     
      

      
   

  
    

      
      

      
    

    
     



סז               
        

:" וי ויחזר  י" ר"י , מפר ,"'ג  האלקי ל  וי"ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
 הרי   " וי "יחזר ר ה  מה :ב מ אינ ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָלכא רה 
ה א  יפה  עי ת ה "ל פ א היא  הרא נה  ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָה תינה 
מ מעלה , ה תינה  א ד ת מד ר א ר בפרט ,"תְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָנ
והגלת  מניע ת ה  ד  למ ה , ה תינה   מ אינְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
 ־אימה ־ , לי רצה  מה  ל לכתחילה   לי יכ ל ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינ
ל יאמר "מי  הרי  לל,  בי ועי מניע ת אי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמעלה 
 מה ה ל, בר  ני הרא נה  תינה   ע ה ", ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹמה 

?" וי "יחזר ר ְֲִֵֶֶַַה
'א ר  ל פ א היא  הרא נה  ה תינה   ה א  העני  ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָא

נ י לאחרי ־זה  ה ללת, סדר מ ד  ה א  זה  ל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָי ר',
ה בה , עב דת על־ידי  א  ," וי "יחזר העני  ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
זכ ת", ל  נע "זד נת עד  הרעה , ר מ ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻח זר
מ דר  מעלה  מ חינה  ח זר' 'א ר  יכי ממ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעל־ידי ־זה 
חד ה  נתינה  הי   י ר', מ 'א ר למעלה  ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָה ללת,

.(" וי ְְֲִֵַ("ויחזר
א ר  ,ולכ ה רה . נימ ת ל ענינ    זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוכאמ ר,
מר, אתי  קא  אזי  הפצה , ל פ א היה  ה רה  ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָנימ ת

מ יחא . מלא  ְְִַָָָא 

      ©«©§´©¦À§¦§©«£³§Æ§ª¦½¡¥³§¦Æ
        §©¤½§¦§©«£¬§−§¥´¦¤®«Ÿ£¤´¨½§¨«£¤−

̈«
En‡ Èa∑ ּבני" ליה ּודה : אמר  ויעקב  ¿≈ƒ∆ְְֲִֵַַָָֹ

וכאן  א ּמה ֹות , מ ּכּמה  ּבנים  ל ֹו ׁשהיּו לפי ,"ְְִִִִִֶַָָָָָָאבי
"א ּמ "ּבני אמר : אחת , א ּׁשה  א ּלא  נׂשא  .ׁשּלא  ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

Cea EÈÎÓe e‡ EÈ‡∑ ה ּוא ּובבלעם  …¬∆»¿»¬∆»ְְִָ
אר ּור " וא ֹוררי ּבר ּו מברכי" ט)א ֹומר : כד  .(במדבר ְְֲֲֵֶֶָָָ

וא ֹורריהם  ׁשלוה , וס ֹופן יּסּורים  ּתח ּלתם  ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָה ּצּדיקים 
יצחק   לפיכ למברכיהם , ק ֹודמים  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּומצעריהם 
והר ׁשעים  מברכים . לבר ּכת  א ֹוררים  קללת  ְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָהק ּדים 
הק ּדים  ּבלעם   לפיכ יּסּורין, וס ֹופן ׁשלוה  ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָּתח ּלתן

לקללה  .ּברכה  ְְִָָָָ

      ©§¦À©«£¤̧¦¨´¦§¨»§¨¥´¤©«£Ÿ¼©§¦À
        ©´¨³Ÿ¨¨Æ©«£½Ÿ¥¥¬§¥−¦§¨´¨¦®§¥¨´

  ̈¦½−̈¦¥«
‡ˆÈ ‡ˆÈ∑ וזה יֹוצא  .ּבא זה  »…»»ְֵֶֶָ

      ©©³©©Æ©§©¦½©¨¥−§¨¦®©´Ÿ¤§¨¦À
       ̈ª³¨¦Æ§Ÿ©Æ¦¥´§½©«£ª−§¨«£©¬¦©§¤«

        ©¬Ÿ¤²¦§¨¬¨¦−¦¨®¨©¾Ÿ¤£¦²¦§¬
 §«Ÿ§−¥¨«

     ©¤«¡©¸¦§¨´£¨¨»§Ÿ¨´©§Ÿ¼©¿Ÿ¤
       ¦«¥¿´©¨«©Á¦Á©¨̧¥¦¹¨«Ÿ©¬¦²Ÿ§¤¬¤

   ̈−¨«£¨«£¥®©¨−¦«§¤«

ÔÂkÏÓכט  CÏ Ôe„aÚzLÈÂ ÔÈÓÓÚ CpÁÏÙÈƒ¿¿À»«¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»«¿¿»
Cn‡ Èa CÏ Ôe„bÒÈÂ CÈÁ‡Ï  ÈÂ‰¡≈«¿«»¿ƒ¿¿»¿≈ƒ»
:ÔÈÎÈa ÔB‰È CÈÎÓe ÔÈËÈÏ ÔB‰È CÈËËÏÓ¿«¿»¿ƒƒ¿»¬»¿¿ƒƒ

˜ÚÈל  ˙È ‡ÎÏ ˜ÁˆÈ ÈˆÈL „k ‰Â‰Â«¬»«≈ƒƒ¿»¿»»»»«¬…
˜ÁˆÈ Èt‡ ˙ÂlÓ ˜ÚÈ ˜Ù ˜tÓ Ìa ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ«¿««¬…ƒ¿««≈ƒ¿»

) ‡˙‡ È‰eÁ‡ ÂNÚÂ È‰e‡ נ "יÏÚ(:d„ÈvÓ ¬ƒ¿≈»¬ƒ»»«ƒ≈≈

ÂÏ˙לא  ÏÈÚ‡Â ÔÈÏÈLz ‡e‰ Û‡ „ÚÂ«¬«««¿ƒƒ¿»≈¿«
ÏeÎÈÈÂ ‡a‡ Ìe˜È È‰e‡Ï Ó‡Â È‰e‡¬ƒ«¬««¬ƒ»«»¿≈
:CLÙ ÈpÎ˙ Èc ÏÈ„a d„ ‡„ÈvÓƒ≈»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ«¿»

‡‡לב  Ó‡Â z‡ ÔÓ È‰e‡ ˜ÁˆÈ dÏ Ó‡Â«¬«≈ƒ¿»¬ƒ»»¿«¬«¬»
:ÂNÚ CÎea Ca¿»¿»≈»

Ó‡Âלג  ‡„ÁÏ „Ú ‡a ‡‰Âz ˜ÁˆÈ ‰Â˙e¿»ƒ¿»ƒ¿»«»««¬»«¬«
˙ÈÏÎ‡Â ÈÏ ÏÈÚ‡Â ‡„Èˆ „ˆc ÈÎÈ„ ‡e‰ ÔÓ»≈ƒ¿»≈»¿»≈ƒ«¬»ƒ
:È‰È CÈa Û‡ dzÎe ÏBÚÈ˙ ‡Ï „Ú ‡lkÓƒ…»«»≈»≈ƒ≈«¿ƒ¿≈

 

    
      
     

      
     

     

       

      
    



סח              
„ÁiÂ∑. ּתמיהה ל ׁשֹון 'ּותוה ', ּכתר ּגּומ ֹו: «∆¡«ְְְְְִַָָ

ּגיה ּנם  ראה  ∑BÙ‡ŒÈÓ‡.מ ּתח ּתיו ּפת ּוחה ּומדר ׁשֹו: ְְְִִִֵַָָָָָָƒ≈
אחר : ּדבר  ּדברים . ּכּמה  עם  מ ׁשּמׁש לעצמ ֹו, ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָל ׁשֹון
ציד ? ה ּצד  ה ּוא  ואפ ֹוא  ה ּוא  מי ּפה , א ּיה  .איפ ֹוא , ְִִֵֵֵַַַָֹ

ÏkÓ ÏÎ‡Â∑ טעמ ּתי לטעם , ׁשּבּקׁשּתי מטעמים  מ ּכל  »…«ƒ…ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹ
È‰È‰.(ב "ר)ּבֹו CeaŒÌb∑ א ּלּולא' ּתאמר : ׁשּלא  «»ƒ¿∆ִֵֶַֹֹ

 לכ ה ּברכ ֹות ', את  נטל  לא  לאביו, יעקב  ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹׁשר ּמה 
ּוברכ ֹו .(ב "ר)מ ּדע ּתֹוהס ּכים  ְְְִִִֵַ

      ¦§³Ÿ©¥¨Æ¤¦§¥´¨¦½©¦§©´§¨½̈§Ÿ¨¬
      ¨−̈©§®Ÿ©´Ÿ¤§¨¦½¨«£¥¬¦©−̈¦¨¦«

      ©¾Ÿ¤¨¬¨¦−§¦§¨®©¦©−¦§¨¤«
‰ÓÓa∑ ּבחכמה. ¿ƒ¿»ְְָָ

       ©¿Ÿ¤£¦Á¨¨̧§¹©«£ÀŸ©©§§¥̧¦Æ¤´©£©½¦
      ¤§«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈¨©´¦§¨¦®©Ÿ©¾

  £«Ÿ¨©¬§¨¦−§¨¨«
BÓL ‡˜ ÈÎ‰∑:ּכמ ֹו ה ּוא , ּתימ ּה (לקמן ל ׁשֹון ¬ƒ»»¿ְְֵַ

יעקב ,כט) ׁשמ ֹו נקרא   לכ ׁשּמא  א ּתה "? אחי ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ"הכי
עתיד  ׁשה ּוא  ס ֹופ ֹו, ׁשם  ל ּמה על  'ּתנח ּומא ': לעקבני. ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ּקטן  ׁשּברכ ּתי ּבי יׁש עון 'ׁשּמא  אמר : יצחק ? ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹחרד 
מצעק : ע ׂשו התחיל  ה ּיחס '? סדר  וׁשּניתי ּגד ֹול  ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלפני
?' ל ע ׂשה  'מה  אביו: ל ֹו אמר  פעמים ", זה  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ"וּיעקבני

מצר  הייתי  ּבכ' אמר : לקח ", ֿ ּבכרתי "את  ל ֹו: ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאמר 
ל ּבכ ֹור  עכ ׁשו, ה ּדין. ׁשּורת  על  עבר ּתי ׁשּמא  ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָוחרד ,

יהיה "' ּבר ּו "ּגם  ּכתר ּגּומ ֹו∑È˜ÚiÂ.ּברכ ּתי: ְְִִֵֶַַָ««¿¿≈ƒְְַ
מתר ּגמין: ויׁש 'ּוכמן'. וארב , ארבני. ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָ'ּוכמני',

לי  נתח ּכם  ּכמ ֹו∑‡ˆzÏ.'וח ּכמני', הפר ׁשה , ל ׁשֹון ְְְִִִֵַַַ»«¿»ְְְַָָ
"ו ּיּצל "("וּיאצל " אחרים: .)ספרים ְֲִִֵֵֶַַַָָ

       ©©̧©¦§¹̈©´Ÿ¤§¥À̈¥´§¦º©§¦¬¨Æ
     §¤¨¤À̈¨©³¦Æ©«£¨¦½§¨¨¬§¦−

     §©§¦®§¨´¥½¨¬¤«¡¤−§¦«
Èb Ô‰∑ ע ֹוׂשה וה ּוא  היא , ׁשביעית  זֹו ּברכה  ≈¿ƒְְְִִִֶָָ

 ל ּתֹועלת  מה  ל ֹו: אמר  א ּלא  רא ׁשֹונה ? ְִֶֶֶַַָָָָא ֹות ּה
ּגביר  ׁשהרי הם , ׁשּלֹו נכסים , ּתקנה  אם  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָּבברכה ?

ּומ  , ל ר ּבֹוׂשמ ּתיו קנה  עבד , ּׁשּקנה  ‡BÙ‡.ה  ‰ÎÏe ְְִֶֶֶַַַָָָָ¿»≈
‰NÚ‡ ‰Ó∑? ל ּלע ׂשֹות  מה  אב ּקׁש אפ ֹוא , .א ּיה , »∆¡∆ְֲֲֵֵֵַַַַ

ÁÂˆeלד  È‰e‡ ÈÓb˙t ˙È ÂNÚ ÚÓL „k«¿«≈»»ƒ¿»≈¬ƒ¿«
Ó‡Â ‡„ÁÏ „Ú ‡ÈÓe ‡a ‡ÁÂƒ̂¿»«»¿ƒ»««¬»«¬«

) ‡‡ Û‡ ÈÎa È‰e‡Ï נ "יÈÏ(:‡a‡ «¬ƒ»≈¿ƒ«¬»ƒ«»

C˙ka:לה  ÏÈa˜Â ‡˙ÓÎÁa CeÁ‡ ÏÚ Ó‡Â«¬««»¿»¿¿»¿«ƒƒ¿¿»

Ôcלו ÈÓkÁÂ ˜ÚÈ dÓL ‡˜ ˙e‡È Ó‡Â«¬«»¿»¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»
ÔÚk ‡‰Â ÈÒ È˙eÈÎa ˙È ÔÈÓÊ ÔÈzz«¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿«
:‡˙ka Èl z˜L ‡Ï‰ Ó‡Â È˙ka ÏÈa«̃ƒƒ¿¿ƒ«¬«¬»¿«¿»ƒƒ¿¿»

dzeLלז  ‡‰ ÂNÚÏ Ó‡Â ˜ÁˆÈ È˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿≈»»««ƒ≈
) CÏ נ "יCÂlÚ(dÏ ˙È‰È È‰BÁ‡ Ïk ˙ÈÂ »ƒ«»¿»»¬ƒ¿»ƒ≈

‰Ó ‡Î‰ CÏÂ dz„ÚÒ ÓÁÂ eÈÚÂ ÔÈcÚÏ¿«¿ƒ¿ƒ«¬»¿ƒ¿≈¿»»»»
:Èa „ÈaÚ‡∆¿≈¿ƒ

 

     
 

 
    

   
     

     
      

  

    
     

       
     

 
    

      

    
  

   
      

      

    
     
      

     
   



סט               

     ©¸Ÿ¤¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³¦«§Æ
       ̈¦½¨£¥¬¦©−̈¦¨¦®©¦¨¬¥¨²Ÿ−©¥«§§

˙Á‡ ‰Î‰∑:ּכמ ֹו ּתימ ּה, ל ׁשֹון מ ׁשּמׁשת  זֹו יג )ה "א  היא "?(במדבר "ה ּׁשמנה  ג )"ה ּבמחנים "? ב  (שמואל «¬»»««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
נבל "? ."ה ּכמ ֹות  ְַָָ

       ©©²©¦§¨¬¨¦−©´Ÿ¤¥¨®¦¥º¦§©¥³¨¨̧¤Æ
    ¦«§¤´«¨¤½¦©¬©¨©−¦¥¨«

'B‚Â ı‡‰ ÈpÓLÓ∑ ׁשל איטלי"א  .(ב "ר)יון זֹו ƒ¿«≈»»∆¿ְִֶַָָָ

      

 יו יו יו יו ל ל ל ל  איטליא איטליא איטליא איטליא   לט)ז ז ז ז כז, (רש"י ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
והרי , האר מ י  את לע ו  יצחק  נת  אי הק ה : ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻלר"י 
." האר מ מ י  . .  האלקי ל  וי" ליעקב  אמר ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹבר
ל ע היה  לא  עדי ,יו ל לאיטליא  ה נה  , מתרְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

רז"ל אמר כפי  יעקב . ל ברכת נכללה  נו ,ולא  (ת ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

ונעב ) בריאל ירד  רעה  ת את למה  א  עה  :ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
.יו ל איטליא   וזה . .   ְְִֶֶֶַַָָָָָקנה 

      §©©§§´¦«§¤½§¤¨¦−©«£®Ÿ§¨¨Æ©«£¤´
    ̈¦½¨«©§¨¬ª−¥©¬©¨¤«

EaÁŒÏÚÂ∑ ׁשה ּוא 'על ' יׁש .'ּבחר ּב' ּכמ ֹו ¿««¿¿ְְְְֵֶַַ
ּכמ ֹו: ב ', א ֹות  לג )ּבמק ֹום  חר ּבכם ",(יחזקאל  על  "עמד ּתם  ְְְְְֲִֶֶַַַ

ו)ּבחר ּבכם . ּבצבא ֹותם (שמות צבאתם ", È‰Â‰."על  ְְְְְְִִֶַַָָֹ¿»»

„ÈzL‡k∑:ּכמ ֹו צער , נה)ל ׁשֹון ּבׂשיחי",(תהלים "אריד  «¬∆»ƒְְְִִִַַָ
ּפתח ֹון   ל ויהיה  ה ּתֹורה  על  יׂשראל  ּכׁשּיעבר ּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּכל ֹומר ,

וג ֹו'" ע ּלֹו "ּופרק ּת ׁשּנטל  ה ּברכ ֹות  על  להצטער  .ּפה  ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻ

     ©¦§³Ÿ¥¨Æ¤©«£½Ÿ©©̧§¨½̈£¤¬¥«£−
        ̈¦®©¸Ÿ¤¥¹̈§¦À¦§§Æ§¥Æ¥´¤¨¦½§©«©§−̈

 ¤©«£¬Ÿ¨¦«
È‡ Ï‡ ÈÓÈ e˜È∑יׁש ּפנים  לכ ּמה  א ּגדה , ּומדר ׁשי א ּבא . את  אצער  ׁשּלא  .ּכמ ׁשמע ֹו, ƒ¿¿¿≈≈∆»ƒְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

      ©ª©´§¦§½̈¤¦§¥¬¥−̈§¨´©¨®Ÿ©¦§©º
       ©¦§¨³§©«£ŸÆ§¨´©¨½̈©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¥¨´

    ¨¦½¦§©¥¬§−§¨§¤«
‰˜Ï „biÂ∑ ּׁשע ׂשו מה  ל ּה ה ּגד  ה ּקד ׁש ּבר ּוח  «À«¿ƒ¿»ְֵֶֶַַַַָָֹֻ

ּבל ּבֹו EÏ.מהרהר  ÌÁ˙Ó∑ לח ׁשב האחוה  על  נחם  ְְְִֵַƒ¿«≈¿ְֲִַַַַָָֹ
א ּגדה : ּומדר ׁש . ּולהרג  ל להתנּכר  אחרת , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמח ׁשבה 

ּתנח ּומים . ׁשל  ּכֹוס  עלי וׁשתה  ּבעיניו מת  א ּתה  ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּכבר 
על  ה ּוא  מתנחם  ּתנח ּומים , ל ׁשֹון ּפׁשּוט ֹו: ְְְְְִִִֵַַַּולפי

.ּבהריגת ה ּברכ ֹות  ְְֲִַַָָ

      §©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®§§©§²¤¨¨¬
 ̈¦−¨¨«¨

‰È‡לח  ‡„Á ‡˙k‰ È‰e‡Ï ÂNÚ Ó‡Â«¬«≈»«¬ƒ¬ƒ¿¿»¬»ƒ
ÂNÚ ÌÈ‡Â ‡a‡ ‡‡ Û‡ ÈÏ Ca ‡a‡ CÏ»«»»≈ƒ«¬»«»«¬≈≈»

:‡Îe dÏ»̃≈¿»

‰‡לט  dÏ Ó‡Â È‰e‡ ˜ÁˆÈ È˙‡Â«¬≈ƒ¿»¬ƒ«¬«≈»
‡iÓL„ ‡lhÓe C˙BÓ ‡‰È ‡Ú‡„ ‡ehÓƒ»¿«¿»¿≈¿»ƒ«»ƒ¿«»

:‡lÚlÓƒ¿≈»

k„מ  È‰ÈÂ ÁÏÙz CeÁ‡ ˙ÈÂ ÈÁÈz CaÁ ÏÚÂ¿««¿»≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈«
ÈcÚ˙Â ‡˙ÈB‡ ÈÓb˙t ÏÚ È‰Ba ÔeaÚÈ«¿¿¿ƒ«ƒ¿»≈«¿»¿«¿≈

:CÂˆ ÏÚÓ dÈƒ≈≈««¿»

Ècמא  ‡˙ka ÏÚ ˜ÚÈÏ ec ÂNÚ Ëe¿«≈»¿»¿«¬…«ƒ¿¿»ƒ
ÈÓBÈ Ôe˜È daÏa ÂNÚ Ó‡Â È‰e‡ dÎ»¿≈¬ƒ«¬«≈»¿ƒ≈ƒ¿¿≈

:ÈÁ‡ ˜ÚÈ ˙È ÏBË˜‡Â ‡a‡„ ÈÏ‡∆¿≈¿«»¿∆¿»«¬…»ƒ

daמב  ÂNÚ ÈÓb˙t ˙È ‰˜Ï ‰eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿ƒ¿»»ƒ¿»≈≈»¿«
‡ÈÚÊ da ˜ÚÈÏ ˙˜e ˙ÁÏLe ‡a«»¿»«¿«¿«¬…¿«¿≈»
CÏ ÔÓk CeÁ‡ ÂNÚ ‡‰ dÏ ˙Ó‡Â«¬∆∆≈»≈»»¿ƒ»

:CÏË˜ÓÏ¿ƒ¿¿»

ÂÏ˙מג  CÏ ÏÈÊ‡ Ìe˜Â ÈpÓ Ïa˜ Èa ÔÚÎe¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿ƒ≈»¿«
:ÔÁÏ ÈÁ‡ ÔÏ»»»ƒ¿»»



ע              

      §¨«©§¨¬¦−¨¦´£¨¦®©¬£¤¨−£©¬
 ¨¦«

ÌÈ„Á‡∑ מ ּועטים. ¬»ƒִָ

      ©¸©¨¦¹¦§À§¨©Æ¥´£¤¨¦´¨
       ½§¨«©§¦−§©§¦´¦¨®¨¨¬¤§©²©§¥¤−

 ¬¤¨«
ÏkL‡ ‰ÓÏ∑ על ל ּמד  מ ּׁשניכם . ׁשּכּולה  אהיה  »»∆¿«ְְִִֵֵֶֶֶַַָ

אמר : ּביעקב  וכן ׁשּכּול , ׁשּקר ּוי ּבניו את  ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹה ּקֹובר 
ׁשכל ּתי" ׁשכל ּתי, יק ּום ו ∑ÌÎÈLŒÌb."ּכא ׁשר  אם  ְְֲִִֶַָָָֹ«¿≈∆ְִָ

ה ּקד ׁש ור ּוח  .ויהרג ּו ּבניו יעמד ּו ּתהרג ּנּו, וא ּתה  ְְְְְְֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹעלי
ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו ימ ּות ּו, אחד  ׁשּביֹום  ונתנּבאה  ּבּה ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹנזרקה 

לא ׁשּתֹו' 'ה ּמק ּנא  יב )ּבפרק  .(סוטה ְְְְִֵֶֶַַ

     ©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¦§½̈©´§¦§©©½¦§¥−§´
      ¥®¦Ÿ¥´©©«Â£ÂŸ¦¨̧¦§«¥³¨¥̧¤Æ¦§´

   ̈½̈¤¨¬¨¦−©¦«
ÈiÁ Èzˆ˜∑ ּבח ּיי .מאס ּתי «¿ƒ¿««ְְִַַַָ

     ©¦§¨¬¦§¨²¤©«£−Ÿ©§¨´¤Ÿ®©§©¥̧Æ
     ©´Ÿ¤½«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©

       ¬¥Æ©¤´¨¬£½̈¥¬¨§¥−£¦´¦¤®
      §©§³¦¨Æ¦½̈¦§¬¨−̈£¦¬¦¤«

‰ct∑ לפ ּדן Ï‡e˙.ּכמ ֹו ‰˙Èa∑ ה "א ל ּה הטיל  ּבתח ּלת ּה, למ "ד  ׁשּצריכה  ּתבה  ּכל  ּבת ּואל , לבית  «∆»ְְַָ≈»¿≈ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ
יג )ּבס ֹופ ּה .(יבמות ְָ

       §¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−§©§¤®§¨¦−¨¦§©¬
©¦«

ÈcL Ï‡Â∑ מי א ֹות  יבר מ ּפיו, ל ּמת ּברכין ּבברכ ֹותיו .ׁשּדי ¿≈««ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

     §¦¤§Æ¤¦§©´©§¨½̈§−§©§£´¦¨®
     §¦§§Æ¤¤´¤§ª¤½£¤¨©¬¡Ÿ¦−

§©§¨¨«
Ì‰‡ ˙kaŒ˙‡∑ לג ֹוי ואע ׂש" ל ֹו: ׁשאמר  ∆ƒ¿««¿»»ְְְֶֶֶַָ

ּברכ ֹות  א ֹותן יהיּו ," ּבזרע "והת ּברכ ּו ְְְְְְְֲִִַָָָָּגד ֹול ",
, ּבׁשביל , ל וא ֹות ֹו)מּמ(האמ ּור ֹות  ה ּגֹוי א ֹות ֹו יצא  ְְְְְֲִִִֵֵַָ
.ה ּמבר ה ּזרע  ְֶַַַָֹ

e˙Ècמד  „Ú ÔÈÈÚÊ ÔÈÓBÈ dnÚ È˙˙Â¿≈≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ«ƒ
:CeÁ‡„ ‡Ê‚e¿»¿»

È˙מה  ÈL˙ÈÂ CpÓ CeÁ‡„ ‡Ê‚e e˙Èc „Ú«ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿¿≈»
‰ÓÏ ÔnzÓ Cpa„‡Â ÁÏL‡Â dÏ z„Ú Ècƒ¬«¿»≈¿∆¿«¿∆¿¿ƒ»ƒ«»¿»

:„Á ‡ÓBÈ ÔBÎÈÂz Û‡ Ïk˙‡∆¿«««¿≈»»

˜„Ìמו ÔÓ ÈiÁa ˙È˜Ú ˜ÁˆÈÏ ‰˜ ˙Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿««ƒ√»
˙aÓ ‡˙z‡ ˜ÚÈ ÈÒ Ì‡ ‰‡zÁ ˙a¿«ƒ»»ƒ¿ƒ«¬…ƒ¿»ƒ¿«
:ÌÈiÁ ÈÏ ‰ÓÏ ‡Ú‡ ˙aÓ ÔÈl‡Î ‰‡zÁƒ»»¿ƒ≈ƒ¿««¿»¿»ƒ«ƒ

d„wÙeא  d˙È CÈe ˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ ‡˜e¿»ƒ¿»¿«¬…»ƒ»≈«¿≈
:ÔÚk ˙aÓ ‡˙z‡ q˙ ‡Ï dÏ Ó‡Â«¬«≈»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»«

‡e‰‡ב  Ï‡e˙a ˙ÈÏ Ì‡ ÔcÙÏ ÏÈf‡ Ìe˜ƒ≈¿««¬»¿≈¿≈¬»
ÔÏ ˙aÓ ‡˙z‡ ÔnzÓ CÏ ÒÂ Cn‡„¿ƒ»¿«»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿«»»

:Cn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ»

È‰˙eג  CpbÒÈÂ CLtÈÂ C˙È CÈ ÈcL Ï‡Â¿≈««¿»≈»»¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈
:ÔÈËL ˙LÎÏ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

CÈÏÂד  CÏ Ì‰‡„ ‡˙ka ˙È CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»»ƒ¿¿»¿«¿»»»¿ƒ¿»
ÈÈ ‰È Èc C˙e˙Bz Ú‡ ˙È C˙ÈÓÏ CnÚƒ»¿≈¿»»¬«»»ƒ¿«¿»

:Ì‰‡Ï¿«¿»»

 

                 
          



עי                

      

      ©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬£¨®¤¨¨³
      ¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬©«£−Ÿ§¥¨«

˜ÚÈ Ì‡ÂNÚÂ∑ּמל ּמדנּו מה  יֹודע  .איני ≈«¬…¿≈»ְְִֵֵֵַַַ

             

        

יעק  את יצחק  "ו לח  לחר,ה ליח ת ל די  היתה  ב " ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
והתרר  היה  כפי  א ה ".   מ ל "לקחת ,לב ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלבית
(" ל ע ל  א חר") חר וקא  הרי  – פעל ְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָאחר־
 רב ר" ה יו י  את  י וק  ח מ את יעקב  ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַֹהעמיד 

מיטת" ל פ בא ,"'לימה לימה לימה לימה ג." ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
ירה      ע ה  , ח מ את העמיד     לכ  סְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָונ

רית לניניניני תח תח תח תחעד ,לב צא ההתע ק ת על־ידי  , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹ
החסיד ת  בל ,'וג רת צא (חר) יעקב  אצל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהיה 

.לב צא  הי ה ד ה  ניצצת והעלה  ירר –ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
 מק) לחר  א  טר ע ד  ,ר  לכ   ְְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָועד 
הינ מרא תיו ",   ו   ק ה מאבני  "ו ח  – (ת ליחְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
עליה ,  ה פעל ( ח הכי  נברא  , מ)  אבני ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקח 

." קיאל ית יהיה  'ג ה את והאב" ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹועד 
ליח ת  – מ ראל ואחד  אחד  לכל הה ראה    ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוזהי 
 חר ,חר) ה מי  ה ה   ל ע למ ה  ירדה  א ר ,מתְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָנ
 ה ,"'ג  רב ר" לפע ל – היא  ( ל ע   מק ל  ְְְִִֵֶַָָָא
ע ד על יהד ת עניני  לה יע  רחנת, וה טפְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָ
"המלד (והרי  פרט ותרה  מצת, על־ידי  יה די  וע ד  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָיה די 
א מ ת  על לה יע  וכ ,(" ילד איל רה  חביר  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָאת
– ועד  , ה ה צת בע   קימ (חר (בי   ל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהע
מ ג  מ ה  החלק    ,ל  ל הע ל את ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָלע ת

.רית ל לדירה  (  ק ה (אבני   מ ה ועד  ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָהמד ר,
– יעקב " את יצחק  "ו לח  על־ידי  א ר , סי לה  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹוי
אר לפ וקא  והל יצחק  ל  מ ק מ יצא  ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעקב 
 מ מק   היה  א  עני נפעל – א ה "   מ ל ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֹ"לקחת

יצחק : אצל לא   וג יצחק  ְְְִִֵֶֶַָָֹל
הפיכת  ל העב דה  ,ולכ מימה , ע לה  היה  ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָיצחק 
לקד ה , – מ ד ה  היפ  ה  יאנ ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָה טרא ־אחרא ,
היה   אברה"  וא אביו  [לא  אצל כת היתה  ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹלא 

.[" י ה את מגירת ו רה  , יהאנ את ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמגיר
ה ה  , אר לפ יעקב " את יצחק  "ו לח  על־ידי  , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹאמנ
מיטת" היתה    לאר   ח ירר  רייר ה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמ בד 
ל  ענינ ," ס י יעקב  לד ת "א ה  א ר ועד  ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלימה ",
ה "אחר" את   לע ת אחר",  לי  ה '  ס י" – ה א   ס ֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַי

– "אחר" בחינת לעת־ע ה   ה  א   ,היינ ,""ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָל
בחינת  אמת  ה  יג על־ידי ־זה  בפרט , כ ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָיתה
"נימי"ל עד  ה ד ־ר־ה א , ל  יחיד נ – ועד  ,""ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
  אלקי ה ' עיני  א ר  אר י ראל,  אר  ,"ימי " –ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹ

 אר עד  ק נ.רצתהרצתהרצתהרצתה(אלק ת), רצ לע ת ְְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
את  יצחק  מ "ו לח  ללמ ד   הה ראה  מ בד  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוה ה ,
נ י מ ראל, ואחד  אחד  ל ל ת ליח א ד ת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹיעקב "
אדמ "ר  מ "ח  כ "ק  פטת  חילל מי חדת ְְְְְְִִֶֶַַָָה ראה 
ה א   ה ה ליח ת כ  לכ  סנ – רנ ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָניא 
קי רח , קי רח למק מ ת  לח – יעקב  ְְְְְְֲִִִִִִֶַֹליח ת
ע ל ־  לזה   סנ] חר    ולפעמי , אר  ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָרחנת,
ע ל ־  "חר" ה  א מק מ ת הרי  ,"חר" ה א  כלל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָה ה 
ל  את  ה לפע ל " אחרי"  די יה לפ די  פא ] ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹה ה 
בנגע ני ־י ראל לאר נגע  , לעצמ (נגע  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָה "ל
 מ מי חד  דג מ ה בר הרי  – "ל) נח , ני  ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹלמצת

:רנ ניא  אדמ "ר מ "ח  כ "ק  ְְִֵֶַל
"ו לח  – "יצחק " ה א  (ה ני )  מ יעקב ",יצחק יצחק יצחק יצחק את ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

" – ה א   הרא  מ ס ס ס ס י י י י  לי  הוי '  ס י"  על־ ," ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָ
חיל ה ל  ת ליח מ רת זהי  והרי  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָאחר".

אי על־מנת – זה  כנס   פי היעזר  רעה את  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
עב דת  את להרחיב   סי לה  אי טב ת החלטת ל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָויק

יעקב ". את יצחק  ( ס י) "ו לח  ה ליח ת   ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹוק
להי ת  צריכה  ה "ל כל העב דה  , י להד  סי לה  ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָוי

(עב דת ל ל ל ל חיחיחיחיתר ק לת־ע ל מ ד  רק  לא  היינ , ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָֹ
בר תר א א  בר ה ה ה ה עבד ),  סקי ע אז (ליח ), ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
לגמרי . אחרת ְְְֵֶֶַַַח ת

מעלת  נ י עבד ) (עב דת ק לת־ע ל ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָוא ־על־י 
רטי , דבר ליח ת  סקי ע עה  הרי  – ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָה יטל

וזה  ("ל), ח ת תספת היא  ק מ מ מ מ סיסיסיסיהעב דה    ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ
 עסק ה א  המ ח  ל נרצ ,ולכ פעל. ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָה ליח ת
ה יטל  מ ד  ה ה  – ־ וא רטי , בר תר ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָזה 
תר  רק  (לא  היה  העב דה  נדר פא , ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹק לת־ע ל

ליח . תר א א ) ְִֶֶֶַָָעבד ,
מסירת־  להי ת צריכה   חיל ה עב דת ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָוא ־על־י 
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עב               
הרי – 'ביטל' (לכא רה ) ק רה  ת־נפמסיר א ר ,ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶָָנפ
וקא  ק רה  ת־נפהמסיר רת  עמי פעל  איְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָר

ה ציא ת:  קתְְִֶַ
נרצ מילי  א ר אזי  חלי ת, היא  המציא ת ְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַא ר
ימנע ה בר ס נה , ועל־אחת־ה ־וכ ה  , יי ק ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָָק ר
– ה ציא ת  קת ה א  אבל ;נרצ את מ מ א  ת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָא
ל ויפעל  ,נרצ את  לי ה מ  עד ימנע  לא  בר  ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

.ת־נפמסיר לזה  צטר אפיל , בי ה כל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
הרי , ה ליח ת, עני ללת א ד ת לעיל האמ ר על  סְְְְֲִִֵֵַַַָָָָנ
ולימ ד ה ראה  ללמ ד  אפר יצחק  ה ליח ת מ דר  ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

:רנ ד יצחק " "ו לח  ל ה ליח ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָסדר
"  רכ – לחר יעקב  את לח  צחק  לוי וי וי וי     לפני  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ותיר ג ורב   האר מ מ י   מי ה מ ל  ְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהאלקי
."'ְוג

" – לל הרגיל ר על א  היא  "י  וי וי וי וי וה רכה  ," ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
:" וי ְְֲִֵַויחזר

לאחרי ה רכה , עיקר את חילה   מברכי לל דר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה ה 
זה  פ א היתה  יצחק  רת אבל העיקר, על  סיפי מ ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָזה 
– ארי ער") ("מלכתחילה  ה ספה  התחיל ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָכתחילה 

 וא "ו """"וי וי וי וי ,"סיסיסיסיהההה." י" לפני  ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ה רכ ת  ל מק ר "עיקר ה א  יצחק  רת כ : ְְְְְִִִֶַַַַָָָוג
י תר" וח ת א ר רי י  הה עה  "עיקר יו מ ," ל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלע
ה  "לפי  ב רת, חינת יצחק , על־ידי  וקא  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָה א 

."' כ י תר  עצ כח  וח ת א ר ְְְִֵֶַַָֹגרת
־ל וי" –  ל הע גמ ת  לכל־לרא ה ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹוה רכ ת
"'ג ותיר ג ורב   האר מ מ י   מי ה מ ל  ְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהאלקי

ט.פפפפטטטטת ת ת ת  מידי  י צא  מקרא  אי , ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָ
ללת   א רכ ת – עיקר)  ה ב (אבל לזה   סְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָונ
"מ ל  לד גמא : חז"ל, מדרי  זה   ייר ה ל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאת
למ ד , ז ג מ נה , ז  האר מ מ י  מקרא , ז  מי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָה

א דה ", ז ירדדדד וע וע וע וע. ְְְְִַָָ
ת ליח לפני  יעקב  את יצחק  יר לרכ ת סנ : ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוג
מ ד  בירכ חזר  עצמ ה ליח ת לאחר  יכ הרי  ,ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלחר
־י וא ־ל 'ג ת א ויבר יעקב  אל יצחק  "ו קרא  וע ד , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹע ד 
את  ל  וי , י ע לקהל והיית ויר ויפר ת א ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיבר
 רימג  אר את לר  א  לזרע ל  אברה ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָרת

."'ְוג
יעקב מק ל – פעל ה ליח ת התחלת   זה , ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָֹלאחרי 

 ־הר־ ד ה רכ ת האראת עפר  זרע "והיה  א : ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָ
מ ח ת  ל   ונברכ ונגה  וצפנה  וקדמה  י ה  פרצְְְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָ
ל א ר כל  ימר  ע אנכי  וה ה  , בזרע ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאדמה 
רגליו , יעקב  "ו א  – יעקב  מ ד  על ה בר ועד  ,"'ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָֹֹוג
את  ל נא  מירה , ה בטח  טבה  רה  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמ תר

ד ל".  ח" עד  ללכת", קל ונע ה  ְְֲֶֶֶַַַַָָָָֹרגליו 
– זה  רנ ד יצחק " ל"ו לח  נגע    ללמ ד  אפר  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ

ה כחי :  חיל ה לכ ס  ְְְְִִִֶֶַַק ר
מבר ה א  הרי  – ליח  לח  רנ ד "יצחק " ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלפני 
ויחזר   י" – והגלה  מ דידה  מעלה  בברכ ת ,ת ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָא
." ל לע ה רכ ת ל "מק ר – ד לת הכי  ב רכ ת ," ְְְְְֲִִֵַַָָָָָוי
מ ל   האלקי ־ל וי" גמ ת, רכ ת –  לכל־לראְְְְְְְֱִִִִֶַַָָָֹֹ
 רכת ,"'ג ותיר ג ורב   האר מ מ י   מי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָה
מזני ח י  בני , – "'ג ויר ויפר" הרחבה , ְְְְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָפרנסה 

רויחי .  ל בכ ְְְִִֵֵָרויחי ,
הרחנית  דת עב רכ ת ללת ה רכ ת – זה  ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָלאחרי 
 וק ה רה , פנימ ת נגלה  ה רה , לימ ד  ה ליח , ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָל
הפצת  פעל ת ליח   ק רכ ת – בעיקר ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָה צת,

ח צה . ה עינת והפצת וה הד ת ְֲֲֲַַַַַַַָָָָה רה 
רת  את  ע ע ד   לי מק – ה ליח  מיני  עת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָוכ
רכ ת  מ ד   לי מק ,ת ליח  צאי  וג ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָ"יצחק ",
האר עפר  זרע "והיה  – מה ד ־ר־ה א  ְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָנספת
מ ח ת  ל   ונברכ ונגה  וצפנה  וקדמה  י ה  פרצְְְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָ
ל א ר כל  ימר  ע אנכי  וה ה  , בזרע ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאדמה 
הפצת  – "'וג פרצ" ה ליח ת   ק צליח  ,"'ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָוג

ח צה . ֲַַָָה עינת
וה רה  אמר ,רנ ניא  המ ח ,  לכ  סנ ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָלמר:
 יהי  העניני ל תנאי  מאביו  ה יא ת את ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָי ל

ה) לחיו  ל על חל ה בר ב וכ , ברחמי חסד  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואחד אחד  ל את המ ח  מבר – המ ח ) "ת מ"ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
 ואחר־ ה ליח ת, מיני  עת ,ת ליח צא  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָלפני 

ה ליח ת. ְְְִַַַָהתחלת
" ל"זרע  וג ה ליח ת, זמ  מ ל על נמ כ ת ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָוה רכ ת

. ל הע ל   ס ַָָָעד 
חיל ה אצל –  א רכ ת   ק פעל  איר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָכפי 
– זה ) (וכ צא  נה   רי ע , ני ע ר לפני   תמְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
בנת   בני מ ח ת  והעמיד ה ', ר ,ר הס  לְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָ
ל בכ רויחי , מזני  ח י  בני , במצת, רה   סקי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָע
ר מ מעלה  ה רכ ת את  איר – לזה   סונ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָרויחי ,
הפצת   ת ליח מילי   חיל ה הצלחת ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָה בע 

ח צה . וה עינת וה הד ת ְְְֲַַַַַָָָה רה 
ד א א , ד לת, הכי  רכ ת ה  א רכ ת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָוהרי ,
עיוט דבעי , לזה  לב   מי לא   לפעמי ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹהרגילת,
ה רת. ה רכ ת ל את מהמ ח   לי מק א  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלח ב 
עניני רכ ת  י מב  אלי ה  חילל מענה  א מְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָ
את  למ א  כל די  גמ ת, מ רנסה  החל , ניְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

: י צדד  ליל ללא   אמיל  ת ליחְְְְְִִִִִִָָָֹ
לפני ע ד   חיל מה ואחד  אחד  ל את מבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהמ ח 
ה רכ ת  כל ת א מבר  י ממ ,ת ליחל ְְְְְִִִֵֵַַָָָצאת
להי ת: כ לת י תר ה ד לת לרכ ת עד  ,ל ְְְְְְִֵֶַַַַָה רת
מי ה מ ל  האלקי –  וי ויחזר  י – ־ל וי"ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
 התקימ בר  א מ רכ ת וכ ה  וכ ה  ,"'ג  האר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמ מ י 



עג                
ית ני  ח י  , רטיי ה ח יו  נית  א י  – ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָפעל
למעלה   ה ליח ת   ק עבר היתה  ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָבהצלחה 

זה . המ ח  רכ ת רי י  את ויראה  – ה בע  ר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָמ
ח ת   סי לה – היא  ה רכ ת ל ונת העיקר: וה א  ְְְְִִִַַַָָָָָוע ד 
רגליו  את ל "נא  א ר פעל, ה ליח ת   ק  מרְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ
מ לי , ל ע ת ליח ד ל"  ח" ו ללכת", קל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָונע ה 

ההעלמ  ל על ועי ביה ט מניע ת  רי והס ת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

. ביבְִִֶ
ל   א חר" ה ליח ת   ק העב דה  על־ידי  ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָואדרה :
 צא ל ויהי  מא ד  מא ד   האי  ויפר" יהיה  – " ל ְְְְְִִִִֶַַָָֹע
רחנת: ע ירת –  וג גמ ת, מע ירת החל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָרת",
– ע ה  עד  ת ליח   ק ד ל"  ח" היה  ה  ְְִִֶַַַַָָָָָעד 
מנה  ל  "מי  " ד מעלי"  סי מ ל ה מיד  ֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי 

הלאה . וכ מא ת", ארע  רצה   מאתי , מאתי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָרצה 
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˜ÚÈ ÚÓLiÂ∑ וּירא" מעלה : ׁשל  לענין מח ּבר  «ƒ¿««¬…ְְְְִֶַַַָָָָֻ
ארם ", ּפּדנה  א ֹות ֹו ׁשּלח  וכי וג ֹו' יצחק   ּבר ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָע ׂשו

רע ֹות  וכי ארם , ּפּדנה   והל אביו אל  יעקב  ׁשמע  ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹוכי
יׁשמעאל  אל  ה ּוא  ּגם   והל ּכנען, .ּבנֹות  ְְְְִֵֶַַַַָָ
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˙BÈ ˙BÁ‡∑," יׁשמעאל "ּבת  ׁשּנאמר  מ ּמׁשמע  ¬¿»ְְֱִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּמת  ל ּמדנּו א ּלא  נביֹות ? אח ֹות  ׁשהיא  יֹודע  ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאיני
וה ּׂשיא ּה נּׂשּואין, קדם  לע ׂשו, מ ּׁשּיעד ּה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹיׁשמעאל 
ּבן  ה ּפרק  ּבא ֹות ֹו יעקב  ׁשהיה  ולמדנּו אחיה . ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנביֹות 
ּכׁשּנֹולד  היה  ׁשנים  ע "ד  ּבן יׁשמעאל  ׁשהרי ׁשנים , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָס "ג 
"ויצחק  מ ּיצחק , יׁשמעאל  ּגד ֹול  היה  ׁשנה  ׁשי"ד  ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָֹיעקב ,
היּו ּוׁשנֹותיו ע "ד , הרי א ֹותם ", ּבלדת  ׁשנה  ׁשׁשים  ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָּבן
נמצא , וג ֹו'". יׁשמעאל  ח ּיי ׁשני "וא ּלה  ׁשּנאמר : ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָקל "ז,
ולמדנּו היה , ׁשנים  ס "ג  ּבן יׁשמעאל  ּכׁשּמת  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיעקב 
 הל ּכ ֿ ואחר  ׁשנה , י"ד  עבר  ּבבית  ׁשּנטמן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמ ּכאן
יֹוסף  ׁשל  לדת ֹו לפני לבן ּבבית  ׁשהה  לא  ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹלחרן,

ׁשּנאמר : ׁשנה , י"ד  לא)א ּלא  ֿ ע ׂשרה (לקמן אר ּבע  עבד ּתי" ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ה ּצאן  ּוׂשכר  ,"ּבצאנ ׁשנים  וׁשׁש ,ּבנֹותי ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשנה 

ׁשּנאמר : היה , יֹוסף  ל )מ ּׁשּנֹולד  ילדה (לקמן ּכא ׁשר  "ויהי ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
, ּכׁשּמל היה  ׁשנה  ל ' ּבן ויֹוסף  וג ֹו'", יֹוסף  את  ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָרחל 
ׂשבע  ׁשל  ז' ׁשנים , ט ' למצרים  יעקב  ׁשּירד  עד  ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹּומ ּׁשם 

לפרעה : אמר  ויעקב  רעב , ׁשל  מז)ּוב ' ׁשני (לקמן "ימי ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָֹֹ
ׁשנה  י"ד  וח ׁשב : צא  ׁשנה ", ּומאת  ׁשל ׁשים  ְְְֲִֵַַַָָָָֹֹמג ּורי
 מ ּׁשּמל ות ׁשע  יֹוסף , ׁשל  ּוׁשל ׁשים  יֹוסף  לדת  ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלפני

ּבן  היה  מאביו ּוכ ׁשּפר ׁש נ"ג , הרי יעקב , ׁשּבא  ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעד 
ׁשנה ", ּומאת  "ׁשל ׁשים  א ֹומר  וה ּוא  קי"ו הרי ְְְֲִֵֵַָָֹס "ג ,
ׁשּקּבל  ׁשאחר  למד ּת, הא  ׁשנים , י"ד  חסרים  ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהרי

ׁשנים  י"ד  עבר  ּבבית  נטמן נענׁש(ה ּברכ ֹות  לא  אבל  ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ל  ׁשהרי ה ּתֹורה . ּבזכ ּות  מאביו עליהם , יֹוסף  ּפר ׁש א  ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּפר ׁש כ "ב  ּכנגד  ל "ט , עד  מי"ז ּדהינּו ׁשנה , כ "ב  ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָא ּלא 
ּוׁשּתי  לבן ּבבית  ׁשנים  כ ' והם  ּכּבד ֹו, ולא  מאביו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹיעקב 

ּכדכתיב : , ּבּדר ׁשּׁשהה  לג )ׁשנים  ּבית (לקמן ל ֹו "וּיבן ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ֿ לברכה  זכר ֹונם  ר ּבֹותינּו ּופר ׁשּו ס ּכֹות ", ע ׂשה  ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֻּולמקנה ּו
הוה  ּד'בית ' , ּבּדר חד ׁשים  י"ח  ׁשּׁשהה  ה ּפס ּוק , ְֲֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמ ּזה 
ּולח ׁשּבֹון  הח ּמה . ּבימ ֹות  הוּו ו'ס ּכֹות ' ה ּגׁשמים  ְְְְִִִֶַַַָָָֻּבימ ֹות 
ׁשּירד  עד  מאביו מ ׁשּפר ׁש לעיל , ׁשח ּׁשבנּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה ּפס ּוקים 
ע ֹוד  מ ֹוצאים  אנּו ׁשּׁשם  ׁשנה , ק "ל  ּבן ׁשהיה  ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָלמצרים 
לבית  ּבהליכת ֹו עבר  ּבבית  נטמן וּדאי א ּלא  ׁשנים , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָי"ד 
נענׁש לא  ה ּתֹורה  זכ ּות  ּוב ׁשביל  מ ּמּנּו, ּתֹורה  ללמד  ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹֹלבן
מ ּדה  ׁשנה , כ "ב  א ּלא  מ ּמּנּו יֹוסף  ּפר ׁש ולא  ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליהם ,

יׁשן  ּבר ׁש"י מצאתי ּכאן עד  מ ּדה . ∑ÂÈLŒÏÚ.)ּכנגד  ְְִִִֶֶַַָָָָָָ«»»
ר ׁשעת ֹו על  ר ׁשעה  ׁשהי ּו(ה ֹוסיף  מר ׁשעי ֹות על  מר ׁשעת ל ֹומר : רצה ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ

להבין  וקל  ּכבר , הרא ׁשֹונֹות :)ל ֹו את  ּגר ׁש ׁשּלא  , ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
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עד               
         

י י י י מעאלמעאלמעאלמעאל תתתת מחלתמחלתמחלתמחלת אתאתאתאת ו ו ו ו ח ח ח ח  י י י י מעאל מעאל מעאל מעאל  אל אל אל אל  ע ע ע ע ו ו ו ו   ל ל ל ל ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָו ו ו ו
 אברה אברה אברה אברה     (ט את (כח, ה תב  ימצ מ ע  ,להבי  י ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ה תב נת למר,  וי י מעאל. אל ע ו  ל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהליכת
 ח לי  להרא ת ע ו  ה ל ה  עד  לה דיע  ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָהיא 
ל ה ה א  ולכ לאביו , רח  נחת לע ת ני מע ה א   אְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

ל ו" ה רה  מד י ה  לכ י מעאל. ת את וקא  ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלאת
ע ו  הטריח  ת צדק את להרא ת די  י מעאל": אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָע ו 
לקח    ו י מעאל. ל  מ מק אל רגליו  וכ ת  עצמ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

י מעאל ת מחלת אברה אברה אברה אברה את      ת להרא היתה  נת – ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
. אברה ל ת נכ מיחסת, א ה  ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻקח 

תולדות פרשת סימ חסלת על"ו  ,פסוקי ק"ו  ססס

       

והנה אדמו"ר הזקן כותב2 ש"אין זה טעם מספיק" ל"הללו את הוי' כל גוים", שכן הם רק 
רואים את הגבורות והנפלאות שנעשו לישראל, ולא שאירע להם גבורות ונפלאות.

ולכן מביא פירוש הרשב"ם3, שמפרש את תשובת הגמרא "דעביד בהדייהו – דחזינן שעשה 
בעולם" )ולא רק בישראל, כפרש"י(, שע"ז גם "כל גוים" צריכים לשבח אותו, "וכל שכן אנו כי 
גבר עלינו חסדו יותר מכל אומה ולשון". היינו ש"כי" דכאן אינו נתינת טעם אלא במ"כל שכן"4.

ב. וי"ל שכאן מדובר אודות מדריגות נעלות ביותר "גבר עלינו חסדו".

וביאור הענין, בהקדם דיוק הלשון ")כי גבר עלינו( חסדו" – חסדו שלו, ולא חסד סתם. 
הוא ע"ד מארז"ל5 "הני עשרים וששה )פסוקים( הודו )"כי לעולם חסדו"(6, כנגד מי, כנגד 
עשרים וששה דורות שברא הקב"ה בעולמו, ולא נתן להם תורה וזן אותם בחסדו". ומבואר 
ע"ז7 ש"חסדו" הוא בחינה נעלית יותר מ"עולם חסד יבנה"8, שהוא חסד )"עולם חסד"( השייך 
לעולמות, ואילו "חסדו" הוא למעלה משייכות לעולמות, למעלה מהשתלשלות, אריך אנפין. 
ומזה מובן שכתוב כאן "גבר עלינו חסדו", היינו, שהגילוי הוא לא רק מבחי' "חסדו", אלא 

"גבר עלינו", התגברות בבחי' "חסדו" הנ"ל, בחינה נעלית ביותר.

ובהמשך ל"חסדו" כנ"ל, גם ה"אמת" היא לא אמת סתם, אלא אמת שלו – "ואמת הוי'", 
שעל בחי' זו כתב הרמב"ם9 "הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמיתתו", וז"ש שם "הוא 
שהנביא אומר", כי הנבראים בדעתם אין להם ידיעה באמיתתו ית'. וביחד עם זה נאמר "ואמת 

הוי' לעולם", שבחינת ואמת הוי' נמשכת "לעולם".

היינו, שמדריגות הנעלות הנ"ל נמשכות גם בידיעת הגוים והאומים )לפרש"י הנ"ל ש"כי גבר 
גו' חסדו גו' הוא טעם ל"הללו גו' כל גוים גו' האומים"(, דאף שבכללות הידיעה של הגוים והאומים, 
היא בשם "אלקים"10, כמ"ש11 "אלקים יענה את שלום פרעה", ורק ישראל עם קרובו מקבלים משם 

"הוי'", הנה היא נמשכת )בחג הסוכות12( "לעולם" – לגדרי העולם, ופועלת גם בהם13.

2( בלשון אדה"ז בסה"מ תקסט ע' רלח ואילך. ועם הגהות הצ"צ, באוה"ת סוכות ע' א'תשנה ואילך.
3( שם, בד"ה אגבורות ונפלאות.

4( מ"ש בחדא"ג מהרש"א שם. ראה שם. משא"כ לפרש"י ש"כי" כאן אינו כל שכן, אלא נתינת טעם, כנ"ל בפנים.     
5( פסחים קיח, א.

6( תהלים קלו.
7( תו"א ר"פ בשלח. קונטרס ומעין מ"ח פ"א. וראה ד"ה הודו ה'תשכ"ב. 

8( תהלים פט, ג.
9( הל' יסוה"ת פ"א ה"ג

10( ראה שער הכוונות ענין הפסח דרוש א. תו"א הוספות קט, ד. סה"מ תש"ט ע' 189.
11( מקץ מא, טז. וראה תו"א יתרו עא, ד.

12( במאמר כאן מקשר מעלה זו לחה"ס שמקריבים בו ע' פרים. עיי"ש. 
13( מד"ה הללו את הוי' ה'תשל"א.

המשך מדמוע ג



עה

יום ראשון - כ"ו מרחשון
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום רביעי - כ"ט מרחשון
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום שני - כ"ז מרחשון
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום חמישי - ל' מרחשון
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שלישי - כ"ח מרחשון
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שישי - א' כסלו
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

שבת קודש - ב' כסלו
פרק כ

מפרק י עד סוף פרק יז

לשבוע פרשת תולדות  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 

והנה אדמו"ר הזקן כותב2 ש"אין זה טעם מספיק" ל"הללו את הוי' כל גוים", שכן הם רק 
רואים את הגבורות והנפלאות שנעשו לישראל, ולא שאירע להם גבורות ונפלאות.

ולכן מביא פירוש הרשב"ם3, שמפרש את תשובת הגמרא "דעביד בהדייהו – דחזינן שעשה 
בעולם" )ולא רק בישראל, כפרש"י(, שע"ז גם "כל גוים" צריכים לשבח אותו, "וכל שכן אנו כי 
גבר עלינו חסדו יותר מכל אומה ולשון". היינו ש"כי" דכאן אינו נתינת טעם אלא במ"כל שכן"4.

ב. וי"ל שכאן מדובר אודות מדריגות נעלות ביותר "גבר עלינו חסדו".

וביאור הענין, בהקדם דיוק הלשון ")כי גבר עלינו( חסדו" – חסדו שלו, ולא חסד סתם. 
הוא ע"ד מארז"ל5 "הני עשרים וששה )פסוקים( הודו )"כי לעולם חסדו"(6, כנגד מי, כנגד 
עשרים וששה דורות שברא הקב"ה בעולמו, ולא נתן להם תורה וזן אותם בחסדו". ומבואר 
ע"ז7 ש"חסדו" הוא בחינה נעלית יותר מ"עולם חסד יבנה"8, שהוא חסד )"עולם חסד"( השייך 
לעולמות, ואילו "חסדו" הוא למעלה משייכות לעולמות, למעלה מהשתלשלות, אריך אנפין. 
ומזה מובן שכתוב כאן "גבר עלינו חסדו", היינו, שהגילוי הוא לא רק מבחי' "חסדו", אלא 

"גבר עלינו", התגברות בבחי' "חסדו" הנ"ל, בחינה נעלית ביותר.

ובהמשך ל"חסדו" כנ"ל, גם ה"אמת" היא לא אמת סתם, אלא אמת שלו – "ואמת הוי'", 
שעל בחי' זו כתב הרמב"ם9 "הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמיתתו", וז"ש שם "הוא 
שהנביא אומר", כי הנבראים בדעתם אין להם ידיעה באמיתתו ית'. וביחד עם זה נאמר "ואמת 

הוי' לעולם", שבחינת ואמת הוי' נמשכת "לעולם".

היינו, שמדריגות הנעלות הנ"ל נמשכות גם בידיעת הגוים והאומים )לפרש"י הנ"ל ש"כי גבר 
גו' חסדו גו' הוא טעם ל"הללו גו' כל גוים גו' האומים"(, דאף שבכללות הידיעה של הגוים והאומים, 
היא בשם "אלקים"10, כמ"ש11 "אלקים יענה את שלום פרעה", ורק ישראל עם קרובו מקבלים משם 

"הוי'", הנה היא נמשכת )בחג הסוכות12( "לעולם" – לגדרי העולם, ופועלת גם בהם13.

2( בלשון אדה"ז בסה"מ תקסט ע' רלח ואילך. ועם הגהות הצ"צ, באוה"ת סוכות ע' א'תשנה ואילך.
3( שם, בד"ה אגבורות ונפלאות.

4( מ"ש בחדא"ג מהרש"א שם. ראה שם. משא"כ לפרש"י ש"כי" כאן אינו כל שכן, אלא נתינת טעם, כנ"ל בפנים.     
5( פסחים קיח, א.

6( תהלים קלו.
7( תו"א ר"פ בשלח. קונטרס ומעין מ"ח פ"א. וראה ד"ה הודו ה'תשכ"ב. 

8( תהלים פט, ג.
9( הל' יסוה"ת פ"א ה"ג

10( ראה שער הכוונות ענין הפסח דרוש א. תו"א הוספות קט, ד. סה"מ תש"ט ע' 189.
11( מקץ מא, טז. וראה תו"א יתרו עא, ד.

12( במאמר כאן מקשר מעלה זו לחה"ס שמקריבים בו ע' פרים. עיי"ש. 
13( מד"ה הללו את הוי' ה'תשל"א.



עו             

מרחשון  כ"ו  ראשון  יום 
אגרת לב            
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עח             

מרחשון  כ"ז שני יום 
קונטרס אחרון           
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ד .19. קכה, ˘ËÈÏ"‡:1.תהלים "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."'ראה' (לא) פי "א.2."נישט  היחודים בשם ˘ËÈÏ"‡3.ר"ח  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰
"˘Ù‡ Í„ ÌÈÂ˜È˙Â ˙ÂÚ‰" גם וראה נג ". ר"ס יו"ד  שו"ע וט "ז בב"ח  אגפי ' דניטלו דין  גפי ', נשתברו ב): נו, (חולין "במשנה :

.13 הערה מ  פרק פכ "ב.4.לעיל  ח "ג  דין חקור מאמר מאמרות עשרה
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ש"פ.5. ונציא אינה 6.דפוס שקבלה קבלה, לומד  הוא אם לומד : שהוא התורה לענין בהתאם היא שהעליה ללמוד , שאפשר או
ב"בריאה", היא העליה - ב"בריאה" שהוא תלמוד , לומד  הוא ואם ב"אצילות", היא העליה אז - ה"אצילות" מעולם למטה מתפשטת
בהגה"ה  ה"תניא" ספר של  הראשון בחלק מ ' פרק בסוף אומר שהוא כפי  ב"עשיה", - ו"מקרא" ב"יצירה", זה - משנה לומד  הוא ואם

אלא ב"אצילות" הם שכולם שם, שאומר וכפי  בריאה,‰‰˙ÂË˘Ù˙שם. עד  תלמוד  ושל  יצירה עד  משנה ושל  עשיה, עד  היא מקרא של 
א'. עמוד  בתחילת י "ז דף אור" ב"תורה בזה הביאור וכפי  בלבד , האצילות בעולם מתפשטת ˘ËÈÏ"‡:7.וקבלה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰

ועוד ) שם המסומן בזח "ג  פ"מ , (בח "א בכ "מ  כי  וצ"ע באתהלך . גם הוא וכת"י ".ÔÈÚÈ˜"כן בדפוסים וצ"ע יג .8.. נח , ישעי '
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.9:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ כולל - מח ' והבי ': "הרהור". ולפעמים "מח '" לפעמים פל "ח ) (וח "א כו' הקורא איך  להבין "בד "ה
(2 לדבר, איך  (1 שמחשב הרהור: משא"כ  שבמח ', מח ' - להרהור) (בנוגע  בפרט  - או סי "ט ) אגה"ק סוף (ראה שבמח ' הדרגות כל 

חזקי '".‰ÂÂ„Ó˙או‰ÂÂ˙Î˙באותיות ר' פתח  כו' להבין סד "ה בתחלתו ביאוה"ז ראה .
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מרחשון  כ"ח שלישי יום 
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ב).10. (כה, ˘ËÈÏ"‡:1.ת"י  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."פמ "א ח "א "ראה
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א.2. סה, בקליפות3.סנהדרין שהם הדברים שכל  היא , בקיצור ההסברה  ובקבלה. בחסידות באריכות מוסבר "מלכים" ÂÏÙהתואר
האדם. עבודת ידי  על  ומתעלים מתבררים נוגה" ב"קליפת שנפלו אלה ו"מלכים" התוהו", "עולם של  ה"מלכים" משבעת לשם
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מרחשון  כ"ט  רביעי יום 
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מרחשון  ל' חמישי יום 
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א.1. קסט , ב. ג .2.קסח , א, קהלת
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שליט "א.3. אדמו"ר כ "ק ˘ËÈÏ"‡:4.הוספת "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰צלותא" להתפלל  שצריך  משמע שם הזוהר מל ' ‡Á‡"לכאורה
זו בתפלה שא"צ "הרב" דכתב המק"מ  ופי ' שנדחו. התפלות כו') נלקטת תפלה שיש (כיון עמה מעלין סלקא" ו"כד  הי "ח ÏÎזכאה"

טה"ד ". יש דלכאורה הדפוסים להשוות לברר וכדאי  במק"מ . הל ' אופן) (בכל  וצע"ק בכוונה. ברכות
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.5:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."'ממונה' [במקום] ˘ËÈÏ"‡:6."אנשטאט  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ על 'ממונה [במקום] "אנשטאט 
˘ËÈÏ"‡7.הלבושין"'. "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰דהלבוש - שם איתא מזה יותר דלכאורה "וצע"ק :„ÈÚ˙È‡ מעשה ע"י  היכלא בהאי 

המצוה".



פז              

כסלו  ב' קודש  שבת
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בהוספה.8. להלן וראה סע"ב. קיט , ˘ËÈÏ"‡:1.שבת "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."פ"ז ש"א ˘ËÈÏ"‡:2."עיי "ש "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰
נתברר שאז היינו - הראשונים" בדורות "משא"כ  ב) (קסב, ומש"כ  בזמה"ז. דוקא לאו הוא הטעם לקמן משנ"ת אבל Ú‚Î"לכאורה ,

(דלא  כן הפי ' כאן גם ואולי  תומ "צ. ולא וכו') החולה ומרפא משנה היא שרק - תפלה מזכיר לא (אבל  - ופסד "ז כו' ק"ש ע"י  ג "כ 
המוחין  מסתלקין היו לא מעולם כי  כו' תפלתנו אל  צריכין היו ולא כו' פב"פ זו"ן "היו ביהמ "ק חורבן שקודם שם ובפע"ח  כרגע)
לגבי לצדקה בנוגע וסס"ט  ספ"ה אגה"ק ועייג "כ  יותר. התפלה מוכרחת בזמה"ז) - ) יותר גדלה שכשההסתלקות מובן שעפ"ז - מהם"
הראשונים  בדורות גם מה"ת מ "ע היא כו') החולה ריפוי  (בקשת תפלה הרי  וא"ת תורה. לגבי  בתפלה ג "כ  מובן טעמא ומהאי  - תורה

כו'". הנשמה ירידת תכלית שהיא הניצוצות בירור הוא איך  לנדו"ד : שייך  ואינו בפ"ע, ענין זהו כי  ול "ק -.3"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ה"ז דנוקבא דמ "ן - והב') הא' (ד "ה קו"א שפתיו ÂÂˆÓ˙"בתחלת דעקימת הדבור אותיות ע"י  היינו (ותפלה דוקא מעשיות

ההמשכה ÚÓ˘‰הוי  שהעיקר כו' מטה למטה להמשיך  כשצריך  (בזמה"ז) כאן משא"כ  כו' פב"פ החזרת כשצ"ל  - דשם הבי ' ואולי  - (
הצ"צ  מאמר ועיין בהנ"ל ). קסב, כדלקמן - דעשי ' הניצוצות עם (ביחד  התפלה כוונת מאדך , בכל  העיקר - העליון ומאד  מעלה מלמע'

ספ"ב". (קה"ת) תו"א מ "א.4.שבסו"ס א' פרק אליהו").5.פאה ("פתח  בהקדמה תקו"ז
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צ"ל  תש"י  בהנחת כי  מצותן", וש"נ.Ì˙˘˜Â.".8גמר תרמא. ר"ס אדה"ז שו"ע
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המשך ביאור למס' מנחות ליום רבידי דמ' א

             

       
          

          
       

        
        

 
       

      
        

        
         

       
        
         

        
      

       
          

        
        

          
  















































המשך ביאור למס' מנחות ליום חמישי דמ' א



היום יום . . . צ

ה'תש"דכו חשוןיום רביעי

חומש: תולדות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: להבין איך . . . ה' דוקא.

ּוְבַמֲעלֹות  ַעְצמֹו  ֶחְסרֹונֹות  ּבְ ית  ֲאִמּתִ ָרה  ַהּכָ ּבְ ַעְצמֹו,  ַמהּות  ָלַדַעת  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ י הּוא  ָהֲאִמּתִ ֶרְך  ַהּדֶ
ֲאָנחֹות  ּבַ חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ָלֵצאת  ְולֹא  ֹפַעל,  ּבְ ֲעבֹוָדה  ּבַ ָנם  ְלַתּקְ  – ַהֶחְסרֹונֹות  ֶאת  יֹוְדִעים  ר  ְוַכֲאׁשֶ ַעְצמֹו. 

ְלַבד. ּבִ

ה'תש"דכז חשוןיום חמישי

חומש: תולדות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: עיין ע"ח . . . אפים כנודע.

ר"א הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי 
הה"מ והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו: הָאב הָאלט א אידען, וועט 
השי"ת דיך הָאלט הָאבען, טו א טובה א אידען, וועט השי"ת דיר א טובה טָאן, זיי 

מקרב א אידען, וועט השי"ת דיר מקרב זיין.

ָהיּו ֵמֲחִסיֵדי ָהַרב  ְקֵני ַהֲחִסיִדים ׁשֶ אִתי ְלִליָאְזָנא ָמָצאִתי ִמּזִ ּבָ ׁשֶ ר: ּכְ ִוי ֵמהָאְמִלי ִסּפֵ י ַאְייִזיק ַהּלֵ ַרּבִ
פּוַמְייהּו ]ְוָהיּו ִרִגיִלים לֹוַמר[:  ָלא ּבְ דֹוׁש ָהַרב ְמַנֵחם מֶעְנְדל ֵמהָארָאדָאק, ַוֲהָוה ַמְרּגְ יד ְוָהַרב ַהּקָ ּגִ ַהּמַ
ֵרְך  ֵרְך ֵייִטיב ְלָך. ָקֵרב ְיהּוִדי, ה' ִיְתּבָ ה טֹוָבה ִליהּוִדי, ה' ִיְתּבָ ֵרְך יֹאַהְבָך. ֲעׂשֵ "ֱאהֹוב ְיהּוִדי, ה' ִיְתּבָ

ְיָקֶרְבָך".

ה'תש"ד כח חשוןיום ששי

חומש: תולדות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: להבין מ"ש . . . 308 פקודי.

ָחה  ּגָ ַהׁשְ ְבָרִאים ְלִמיֵניֶהם ֵהם ּבְ נּועֹות ַהּנִ ָרֵטי ּתְ ָכל ּפְ ְלַבד ּדְ לֹא זֹו ּבִ ָרִטית הּוא, ּדְ ָחה ּפְ ּגָ ִעְנַין ַהַהׁשְ
ָלִלי  ל ִנְבָרא ֵיׁש ָלּה ַיַחס ּכְ ָרִטית ׁשֶ ְתנּוָעה ּפְ א עֹוד ֹזאת ּדִ ְבָרא ְוִקּיּומֹו, ֶאּלָ ָרִטית, ְוִהיא ִהיא ַחּיּות ַהּנִ ּפְ
סֹוד  ּבְ ָהֶעְליֹוָנה  ָנה  ּוָ ּכַ ְלָמה  ִנׁשְ ָרִטּיֹות...  ַהּפְ ֻעּלֹות  ַהּפְ ל  ּכָ ְוִאחּוד  ְבֵצרּוף  ּדִ ִריָאה...  ַהּבְ ַנת  ּוָ ּכַ ִלְכָללּות 

ּה. ּלָ ִריָאה ּכֻ ַהּבְ

ִריָאה,  ַנת ַהּבְ ּוָ ָלַמת ּכַ ָרִטית ְונֹוַגַעת ְלַהׁשְ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ָאה ּבְ ב ּבָ נּוַעת ֵעׂשֶ ְוִיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם: ּוַמה ִאם ּתְ
ה. ה־ְוַכּמָ ּמָ ְפָרט ַעל־ַאַחת־ּכַ ָרֵאל ַעם ְקרֹובֹו ּבִ ְכָלל ְוִיׂשְ ר ּבִ ִמין ַהְמַדּבֵ

ה'תש"דכט חשוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְסֵלו. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּכִ

חומש: תולדות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: ומ"ש בפ' פקודי . . . האצי'.

ֶזה, ְוֹגֶדל  ִפים ּבָ ּתְ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ כּות ׁשֶ ֵאר ּגֶֹדל ַהּזְ י ּבָ ִצּבּור, ֵאין ּדֵ ים ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ה ּבַ דֹוׁשָ ֲעבֹוָדה ַהּקְ
ים"  ַרּבִ ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ ַנת ֲאִמיַרת  ּקָ ֻקְנְטֵרס "ּתַ ּבְ ְוֶאֶפס ָקֵצהּו  ִסְפֵרי ֹקֶדׁש,  ּבְ ְמֹבָאר  ּכַ ל ַמְעָלה  ַחת רּוַח ׁשֶ ַהּנַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי
ויום 

חמישי



צי היום יום . . . 
ה'  ּוְבנֹוֵתיֶכם,  ֵניֶכם  ּבְ יֶכם  ְנׁשֵ ם  ַאּתֶ ְרכּו  ְתּבָ ּתִ ֹזאת  ּוִבְגַלל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵריֶכם  ְוַאׁשְ א(,  ִבים,  ִמְכּתָ )ֹקֶבץ 
ְחיּו  ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ עּו ּכָ ׁשְ דֹוָלה, ּוְלַרְגֵליֶכם ִיּוָ ַהְרָחָבה ּגְ ְבִריאּות ְנכֹוָנה ּוְבַפְרָנָסה ּבְ ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבִ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ רּוׁש ָלֶהם ּבְ ַהּדָ ָרֵאל, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ הֹור ּבְ ַמֲחֵנֶכם ַהּטָ ּבְ

ה'תש"דא כסלו, ראש חדשיום ראשון

חומש: ויצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: להבין מ"ש בפע"ח . . . 310 דז"א כו'.

בא ר' יקותיאל ליעפלער )דעם אלטען רבי'ס א חסיד( איז געווען צייטען, ווָאס ער 
הָאט געדאווענט שחרית מנחה און מעריב איינע נָאך די אנדערע, עס איז ניט געווען 

קיין זמן מפסיק זיין.

ֲחִרית ִמְנָחה  ל ׁשַ ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ ים ׁשֶ ֵקן(, ָהיּו ְזַמּנִ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֵאֶצל ר' ְיקּוִתיֵאל ִליֶעְפלֶער )ֲחִסידֹו ׁשֶ
ֶזה ַאַחר ֶזה, לֹא ָהָיה ְזַמן ְלַהְפִסיק. ְוַעְרִבית ּבָ

ה'תש"דב כסלויום שני

חומש: ויצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה במ"א . . . 310 שבבי"ע דוקא.

רּוָטה ְלָעִני ַוֲהַדר  "ר' ֶאְלָעָזר ָיִהיב ּפְ ַמֲאָמר, ָהא ּדְ ַעם ּבְ ֵאר ּפַ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבֵ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ּנֹוְתִנים  ַחּיּות, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ה ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבְ ִפּלָ י ֲהֵרי ַהּתְ ל[, ּכִ ּלֵ ְך ִהְתּפַ רּוָטה ְלָעִני ְוַאַחר ּכָ ַמְצֵלי" ]=ָנַתן ּפְ
ְלַמְעָלה  ה  ּטָ ִמּמַ ָידֹו  ּבְ ְוִנֲעַנע  ה.  ִפּלָ ּתְ ּבַ ה  ַהְרּבֵ ַחּיּות  ִנּתֹוֵסף  ים אֹותֹו,  ּוְמַחּיִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֹקֶדם  ְלָעִני  ְצָדָקה 
ר  ְמַחּזֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֹקֶדם  ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ  – ַהְפָלָאה.  ּבְ ָהִרּבּוי  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ

ן לֹו ֶלֱאֹכל. ַאֲחֵרי ָעִני ִלּתֵ

יום 
שישי

שבת 
קודש

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ז מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה טובי' שי'

שלום וברכה!

לא  כי  שבסביבתו,  שי'  אנ"ש  זקני  אצל  יברר   - כו'  קטנים  בחינוך  אנ"ש  מנהגי  לשאלתו   ...

שמעתי במיוחד עד"ז )לבד המוזכר בכ"מ בהנדפסים(.

וכו'.  פאגי  ביהכ"נ חב"די בשיכון  ללוד,  שי' שנסעו  ישיה"ע, הת'  בעניני  יודיע ההמשך  ודאי 

ות"ח מראש.

מאמרי ר' בצלאל שי' לנדוי שבמחנים קראתי כמה מהם ונהנתי. כן - ספרו ע"ד הבעש"ט )אף 

שחבל שאין בו מ"מ!!( וראוי לעידוד ושבח.

נישואי כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע היו, כנהוג בישראל, במקום הורי הכלה באוורוטש. האם 

השתתף בהם זקן הכלה הרה"צ והרה"ק וכו' וכו' הררי"י מטשערקאס - לא שמעתי בזה.

טפול קרני "רדיום" בנוגע לקטנים בפרט, וביחוד בגיל רך ביותר - צריך זהירות יתרה. ובאם 

יש רופא חושש - אין לעשותו. והרופא כל בשר ישלח רפואתה באופן הטוב הנראה ונגלה.

בעת רצון יזכירו כל אלה שכותבם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.



צב            

ה'תשע''ט  מרחשון כ"ו ראשון יום  ?      , 

:„Î ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰ 
        
        

   
מחכמות הוא  אלו הלכות שיסוד עולה  הרמב "ם מדברי 

של בספרו הדברים  שנכתבו שלאחר ברור אך  האומות ,

ללמוד והבא  מהתורה , נפרד בלתי  חלק  הם  הרי  הרמב "ם

בכך שיש  נמצא התורה . ברכת  לפניהן לברך חייב  אלו הלכות

לקדושה והעלאתן האומות חכמת של המאמרים 'בירור ' (ספר 

קי ) ע' .תשמ"ח

לחכמה יתרון יש  כי  אני  'וראיתי  בכתוב  נאמר מכך : יתירה 

האם קשה: ולכאורה החושך'. מן האור  כיתרון הסכלות  מן

עד מאליה ברורה  אינה הסכלות  על עדיפה  שהחכמה  ההכרה 

זאת ? יאמר אדם  מכל החכם המלך  ששלמה שצריך

לחכמות אלא  כפשוטה  לסכלות הכוונה  שאין אלא

כך ועל  התורה , לחכמת  ביחס  סכלות בבחינת שהן חיצוניות 

מן  האור  'כיתרון הוא הסכלות ' מן  החכמה  ש 'יתרון נאמר

החושך , מתוך דוקא בא האור שיתרון כשם כלומר, החושך'.

עצמו, באור  ומעלה  יתרון יש  לאור  נהפך שהחושך ידי  על כי 

חיצוניות בחכמות  השימוש  ידי  על התורה , בחכמת  גם  כך

עצמה התורה בחכמת יתרון נעשה לקדושה, (ספרוהפיכתן

רעו ) ע' ב, לגני  באתי  .המאמרים

רק  הוא  העולם  אומות  לחכמת להזדקק  הצורך  אמנם,

האומות לחכמת  זקוקים אין כתיקונן בשנים  אך הגלות , בזמן

שבימי כאן הרמב "ם כדברי עצמה, מהתורה  בא  הכל  אלא

בעניינים ספרים  יששכר מבני  ישראל חכמי  חיברו הנביאים

ב , (מאמר הכוזרי לדברי  ואדרבה: לידינו. הגיעו שלא אלו 

מחכמי אלו חכמות קיבלו הקדמונים  האומות  חכמי  סו),

ישראל .

גדולים ' חכמים  ישראל  'יהיו כאשר לבוא  לעתיד (סוף ולכן,

מלכים) עודהלכות יצטרכו  ולא  ישראל  לחכמי אלו חכמות יחזרו

האומות  197)לחכמי  עמ' ל , שיחות .(לקוטי 

ה'תשע''ט  מרחשון כ"ז שני יום          

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰ 
        


תיט)הטור סי ' להרבות(או "ח שמצוה הירושלמי  בשם  הביא

בראש לאכול שמצוה כתב  וה'רוקח ' חודש . ראש  בסעודת 

במועד כמו שם)חודש  שב (ב"י  לומר וצריך . 
חובת יוצאים אין  סעודת שהרי ,

בלילה  היא  החודש  אחריפו )עיבור ד "ה שם ורש "י  ב. ע, (סנהדרין 

את מקדשים  אין (כי  ביום  היא חודש  ראש  סעודת  ואילו

עיבור סעודת שגם  הרמב "ם  לדעת אמנם , ביום). אלא  החודש 

ביום היא  ה"ז )החודש  פ"ג חודש(לעיל  ראש  שסעודת  לומר יש 

מצוה ואין העיבור  סעודת היא היא בירושלמי  המובאת

יוסף ' ה 'בית וכתב  חודש . לראש  נוספת היא(שם)בסעודה  שכן

הר "ן דעת ב)גם ע, סנהדרין  לנר  .(ערוך 

המקדש כלי  בהלכות  ה"ד )והנה , "חייב (פ"ה הרמב "ם: כתב 

כ לנהוג גדול העם",כהן  שאר עם  עצמו יקל  ולא בעצמו בוד

אפילו  רבים של  לסעודות  ולא  המשתה  לבית יכנס  "לא  ולכן

מצוה". של הם

הגמרא דברי  מדויקים  זה ב)ולפי  יח, מושיבין (סנהדרין  "אין :

גדול כהן " צינה לעברמשום  הגדול  הכהן  ירצה לא (שמא

פעמים, עשר  ורגליו  ידיו  ומקדש  טבילות חמש  טובל  הכפורים ביום כי  השנה, את

רש "י ) - בתשרי  תהיה מרחשוון  צינת השנה, תתעבר  נזכרואם לא ומדוע 

ב  גדול כהן מושיבים  האם   ?

החודש , עיבור  סעודת עושים  חדשים שלעיבור  כיון אלא 

מצוה , של היא אפילו רבים  לסעודת  נכנס  אינו גדול כהן והרי 

שאין  שנה  לעיבור  ורק  החודש . לעיבור  נכנס  שאינו מובן

מושיבים אין בו שגם לבאר הגמרא הוצרכה סעודה , עורכים 

צינה " "משום גדול ה"ד )כהן פ"ה המקדש  כלי  הל ' שמח .(אור 

ה'תשע''ט  מרחשון כ"ח שלישי יום  ?    

:‰ ‰ÎÏ‰ , ˜Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰   
          

      
מאות חמש  בה  שיש  עיר  זו אם רק  הדבר  על  מתענים 

המדינה")גברים  אנשי  מנין  בכלל  והזקנים... והקטנים הנשים בה("אין  ומתו

אנשים  שלושה הברייתא ולדעת  יום. בכל מת ,

ב) כא, מאות(תענית חמש מתוך אנשים שלושה מתו אם ,
. מתענים ואין 'דבר ' זה אין ,

בגמרא  את(שם)ומבואר שנגח שור מאיר , רבי  לדעת :

פעמים  שלוש  שלם)הפרה  נזק ומשלם מועד  'ריחק (שנעשה אם  ,

לשלם חייב  ימים, בשלושה  פעמים שלוש  שנגח נגיחותיו',

אחד , ביום  פעמים  שלוש  שנגח נגיחותיו', 'קירב  שלם, נזק 

מאיר רבי  יסבור וכך שלם . נזק  ומשלם  מועד  שנעשה כלֿשכן

הברייתא) כדעת אנשים (שלא שלושה  מתו שאם הרי

'דבר' ימים)זה  בשלושה מוות מקרי  משלושה והברייתא(במכל ֿשכן  .

מתו אנשים  שלושה כאשר שרק  האומרת   נחשב

נגח  אם  רק  מועד נעשה ששור יהודה  רבי כדעת  היא 'דבר '

ימים . בשלושה נגיחות  שלוש 

ב 'טור' זה  בענין סתירה  על תמה משנה ' הקשו וה 'לחם  (וכן 

השל "ה) בשם סקי "ג קיד  סי ' א"ח אברהם והמגן  :הט"ז 



צג             

אנשים  שלושה מתו אם  שרק  כאן פסק  הרמב "ם
'ה 'טור פסק  וכן יהודה רבי  כדעת 'דבר ', זה (א"ח הרי 

תקעו ) בתפילהסי ' גשמים הזכרת בדין  אך, ומוריד . הרוח ('משיב

שלושיםהגשם') שלאחר בתפילתו , גשמים  הזכיר אם  ומסופק 

עצרת)יום  ה 'טור'(משמיני  כתב  הירושלמי ), בשם קיד , סי ' שאינו (או "ח

כהלכה" לומר  לשונו נתרגל "כבר  כי  לחזור אדה"ז צריך  (ש "ע

ס"י ) והוסיף שם לשונו. כהרגל  אמר עתה שגם  (בשם וחזקה 

מרוטנבורג) תשעיםמהר "מ עצמו  עצרת בשמיני  אמר  אם שגם 

אם נסתפק  כך ואחר הגשם...' מוריד  גבור... 'אתה  פעמים 

כשאומר הורגל "אם כי  שהזכירו חזקה  – הגשם הזכיר 

יום)מפוזרין שלושים ברצופין (לאחר  קלֿוחומר  אחד ), ".(ביום

המועד ' 'שור שנחשב  הנסקל בשור מאיר  רבי  מדברי  וראייתו 

פעמים  שלוש כשנגח גם  נגיחותיו ריחק  "אם  כי 

יהודה , כרבי  פסק  בתענית והרי  כלֿשכן". לא  קירב  - חייב 

מתו אם שרק  !'דבר' זה  הרי 

אברהם' ה 'מגן :(שם)ומבאר 

הרמב "ם פוסק  המועד ה"א)בשור פ"ו  ממון  נזקי  שלא(הל '

מאיר רבי  שכן ")כסברת כל  לא  נגיחותיו  קירב – חייב נגיחותיו  כי("ריחק ,

הוא לכך  שהגורם  יתכן אחד  ביום הן הנגיחות שלוש  כאשר

טבעו, שזה  הוכחה  אין ועדיין זה ביום האויר במזג השינוי 

לענין  וכן לנגוח . שטבעו מתברר ימים  שלושה  לאחר  ורק 

אינן  אחד ביום  מיתות  ששלוש  לומר יש  'דבר' על תענית 

לכך . גרם  זה  ביום  האויר שמזג יתכן כי 'דבר ', שהוא  הוכחה 

גשמים , הזכרת לענין מתקבלת מאיר  רבי  סברת  עצם  אך 

שב 'רצופין ' אחד )ומסתבר יותר(ביום מתרגלת  הלשון

יום)מב 'מפוזרין' תשעים(בשלושים הגשם שהזכיר לאחר ולכן

בתפילתו. שהזכיר חזקה  פעם ,

ה'תשע''ט  מרחשון כ"ט רביעי יום         '  '

:È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜Ù ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰   
          
         
           

       
שהלך כרך בן דין דינים: שני  זו  בהלכה  כתב  הרמב "ם

ככרך שקורא  לכרך נראה או הסמוך מקום  ודין ולהיפך , לעיר 

מדוע  להבין, ויש  חומה. מוקף  אינו עצמו שהוא אע "פ  בט"ו

קשר? ביניהם  אין שלכאורה אף  יחד הדינים שני  את  כרך 

והביאור:

ככרך , נידונים  לכרך  הסמוכים  שמקומות  הדין טעם  את 

אופנים: בשני  לפרש  ניתן

ונחשב  אליו טפל הוא הרי  לכרך, סמוך והמקום  מאחר א.

מהכרך . כחלק 

בפני כמקום אלא  מהכרך כחלק  נחשב  אינו  המקום  ב .

מרכז  שהוא  הכרך פי על  נקבע  התושבים של דינם אך עצמו,

המקום אנשי  גם  בט "ו, קוראים הכרך  ואנשי  ומאחר  האזור.

עיר בני  נחשבים עצמם  שהם  למרות בט"ו, יקראו לו  הסמוך 

כרך . בני  ולא

זו  הלכה קבע  ולכן השני , כאופן  מפרש  שהרמב "ם  ונראה 

שני של היסוד  כי ללמדנו לכרך, שהלך  עיר בן לדין בהמשך 

גם  לעיתים שווה : הדינים  הכרך בני  עם בט "ו קורא

שמתגורר משום  או בכרך  הפורים ביום  ששוהה  משום –

אליו. בסמוך 

העתיקה ירושלים כיבוש  לאחר מעשית: השלכה לכך ויש 

החדשה ירושלים  תושבי האם  ספק  התעורר  הערבים, ידי  על

או  לכרך הנראה סמוך  כדין אז, עד  שנהגו כפי  בט "ו יקראו

ישוב  קיים  הכרך בתוך כאשר רק  אמורה  זו הלכה שמא 

המגילה , את בו קוראים ואין חרב  עצמו הכרך אם אך יהודי ,

המגילה את  שיקראו סביבותיו על 'להשפיע ' יכול  הוא  אין

כה)בט"ו סי ' פורים קודש  מקראי  .(עיין 

זה באופן אמנם  כי  נראה  הרמב "ם בדעת  המבואר  ולפי 

עצמו  זה מקום שהרי  בט"ו, קוראים  הסמוך המקום  בני  אין

של שדינם  משום  היא  בט "ו  בו והקריאה ככרך  נחשב  אינו

יש כאשר  דווקא  שייך  וזה  הכרך , תושבי  אחר נגרר התושבים

המגי את בו וקוראים ישוב  סי 'בו א , שושנים  (גן בט "ו לה

מב ).

ה'תשע''ט  מרחשון ל' חמישי יום  ?            

:È ‰ÎÏ‰ „ ˜Ù ‰ÎÂÁ ˙ÂÎÏ‰    
          


חייב  הצדקה מן המתפרנס  שעני  הרמב "ם למד  מנין

להוציא חיוב  אין הרי  חנוכה, נר להדליק  כדי  כסותו למכור

עוברת  מצוה  היא  אם אפילו מחומש  יותר מצוה  (רמ"א לצורך

תרנו ) סי ' ?א"ח

מההלכה  זאת למד  הרמב "ם משנה': ה 'מגיד  חמץ וכתב  (הל '

ה"ז ) פ"ז  לו ומצה פוחתין אין הצדקה מן המתפרנס  עני שאפילו

כלֿשכן  כן, ואם  ניסא '. 'פרסומי  משום בפסח  כוסות  מארבעה 

היום  לקידוש  הקודמת חנוכה נר הדלקת  הי "ג)לענין כי(להלן 

ניסא'. 'פרסומי  משום  בו יש  חנוכה  נר

נזר' סק"ג)וה 'אבני תקא סי ' ביאור:(א"ח מוסיף 

שהרי מצותֿעשה לקיים  כדי  כסותו למכור חייב  אדם אין

עליו  מעלה  עשאה , ולא ונאנס  מצוה , לעשות  אדם  "חשב 

עשאה " כאילו א)הכתוב  ו , שהיא(ברכות מצוה כן שאין  מה  ,

זה . לענין מועילה מחשבתו אין לאחרים , הנס  פרסום  לצורך

ניסי לפרסום  שהיא  בפסח  כוסות' 'ארבעה מצות  לצורך ולכן

ארבע  במצות ואם כסותו. את למכור  חייב  - מצרים יציאת 

קלֿ זה , חיוב  ישנו ביתו, לאנשי  רק  הוא  שהפרסום  כוסות 



צד            

"מצוה כי  לרבים , הוא  שהפרסום  חנוכה  נר למצות  וחומר

מבחוץ " ביתו פתח על ה"ז )להניחו למכור(לעיל  שחייב  -

להדליק . כדי  כסותו

פענח ' זו )וה'צפנת בהלכה הרוגצ'ובי , זו (להגאון  שהלכה כתב 

מהמסופר ב)מקורה  כז , בגד(מגילה מכרה זכאי  רבי  של שאמו

חגורתו  את משכן הונא ורב  לקידוש , יין לבנה  לקנות  כדי 

נר שבמצות כל ֿשכן כן, ואם  לקידוש . יין קנה שקיבל ובכסף 

צריך הנס ", זכרון בו "שיש  כיון היום לקידוש  הקודמת  חנוכה 

להדליק . שיוכל כדי  כסותו את למכור 

ה'תשע''ט  כסלו א' שישי יום  ?       

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰   
          
         

      
שעה , כל  עבור תשלום  תמורת  רכב  לחברו שהשכיר אדם 

נפגעים עם תאונה לזירת  השוכר נקלע  הנסיעה  ובמהלך

עליו  האם הרפואה. לבית פצועים ברכב  להוביל  והתנדב 

ההצלה ? בפעילות  עסק  שבהן השעות  עבור  למשכיר לשלם 

תמורת לו  להתקדש  לאשה  שהציע  שאדם  נפסק  זו בהלכה 

רץ  שהיה לכלב  הכיכר את  לתת לו  אמרה  והאשה לחם , כיכר

ובטעם מקודשת . ספק  – ממנו להינצל כדי  לנשכה אחריה

בגמרא  מבואר ודאיים, קידושין  כאן שאין ב)הדבר ח, (קידושין 

אדם כדין הכיכר, את  לכלב  לתת  חייב  שבלאוֿהכי  משום 

שביכולתו  כל לעשות  עליו שמוטל בסכנה  חברו את  הרואה

תמורה  לדרוש  יכול אינו ולכן להצילו לו )כדי  תתקדש  (שהאשה

זו. נתינה עבור

זה שדין לכאורה  נמצא  מקודשת , שספק  ונפסק  ומאחר 

שימוש על תמורה  לדרוש  יכול אדם האם בספק , נשאר

זה במקרה גם כן ואם נפשות. הצלת  עבור בממונו  שנעשה

עבור מהשוכר תשלום  לדרוש  יכול  הרכב  בעל האם ספק 

ברכבו שעשה  נפשות .השימוש  להצלת

לדרוש זכאי הממון בעל  אין כי  להוכיח  יש  למעשה  אך 

שיתן  האשה  אמרה שאם  נפסק  ההלכה בתחילת שהרי  תשלום 

אינה עליה  הסמוך עני היה "אפילו לעני , הכיכר את 

בגמרא מבואר הדבר ובטעם שמחויב (שם)מקודשת". משום 

בעבורה . הכיכר את  שנתן נחשב  זה אין כמוה, צדקה במצות 

בו, מחויב  שממילא  דבר נתן שאם  ודאית סברא  שזו ומוכח

בעבורו. תמורה  לדרוש  יכול  אינו

האשה כאשר כי  הסתפקו , אחריה רץ  בכלב  ומכלֿמקום 

למרות שמקודשת  יתכן מהמקדש , הנאה מקבלת עצמה 

כך . על תמורה  לדרוש זכאי  אינו שהנותן

אינו  נפשות הצלת עבור מממונו שהנותן שמוכח  וכיון

אכן  הרכב  שוכר  זה  בנידון הרי  תמורה, כך על לדרוש  רשאי 

ההצלה . לפעולת  ברכב  שהשתמש  הזמן עבור מלשלם פטור

    

ה'תשע''ט  כסלו ב' ֿ קודש  שבת      

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰  
         
         

  
משנה' ה 'כסף  הי "א)הקשה פ"ז  נדרים :(הל '

בתרומה לקדש  יכול ישראל  שאין כאן הרמב "ם  דברי 

הנאה  "טובת כי  מגרנו לדבריו שהפריש  סותרים ממון"

נדרים מסויים ,(שם)בהלכות כהן על הנאתו האוסר  שישראל 

של אינה שהתרומה ואף  תרומות . ממנו ליטול זה  לכהן אסור

בה לו יש  כי  מסויים, כהן על  לאסרה הוא  יכול  הישראל,

הנאה שירצה")טובת כהן  לכל  כי("שנותנה כממונו היא והרי  ,

ממון'! – הנאה 'טובת

ותירץ :

הנאה טובת  הנאתו אכן, לאסור יכול והישראל ממון,

טובה לו מחזיק  התרומה  את  הנוטל  שהכהן משום הכהן על

אסור ויתור  "אפילו שהרי  עליו, שנאסרת הנאה וזו כך , על 

הנאה " ב)במודר לב, אפילו (נדרים אסור הנאה למודר כלומר, .

חצרו  דרך לעבור כגון עליהם , מוותר שאדם פ"ו דברים  (לעיל 

עליו.ה"ג) נאסרה  זו והנאה  הנאה , נחשב  הדבר כי 

שלמה' של סא)וה'ים סי ' פ"ט מבאר:(ב"ק,

לקדש יכול  הישראל  ואין ממון אינה הנאה  שטובת  אף 

בנדר , הכהן על  התרומה  את לאסור הוא  יכול בתרומה , אשה 

הכהן  שהרי  בעלות לו יש  זה  לענין כי  ממון, דין  בו שאין אף 

הבעלים של  בעל ֿכרחו התרומה את לקחת  יכול  (כמו אינו

פרוטה') מ'שוה הפחות דבר  מהבעלים לקחת .שאסור 

סופר' א)וה 'חתם פה, כתב :(נדרים

והן  לנותן הן ממון זה  אין כאשר  ממון אינה  הנאה  טובת

ממון זה אין לבעלים רק  כאשר אבל  הנאה)למקבל, טובת רק (אלא

– ממון הנאת בה לו יש  התרומה  את  המקבל  הכהן ואילו

הכהן. על  ואסורה הבעלים כממון התרומה נחשבת
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     1 
הירח .1) מקום

.‡ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆz Ì‡2ÌBÈ ÏÎa ƒƒ¿∆≈«¿«»≈«»¬ƒƒ¿»
‰i‡‰ ˙ÚLÏ Ái‰ ÚˆÓ‡ ‰lÁz ‡ÈˆBz  ‰ˆzL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆¿««»≈«ƒ¿«»¿ƒ»
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBz ÔÎÂ ,‰ˆzL ‰ÏÈl‰ B˙B‡Ï¿««¿»∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆¿«««¿

LÓM‰ ÚˆÓ‡Â3LÓM‰ ÚˆÓ‡ Ú‚˙Â ,˙Ú‰ B˙B‡Ï ¿∆¿««∆∆¿»≈¿ƒ¿«∆¿««∆∆
Ái‰ ÚˆÓ‡Ó4‡˜p‰ e‰ÊÂ .B˙B‡ ÏtÎz ‡Lp‰Â , ≈∆¿««»≈«¿«ƒ¿»ƒ¿…¿∆«ƒ¿»

.ÏeÙk‰ ˜ÁÓ∆¿»«»

המזלות.2) בגלגל 3)בגלגל הירח  של האמצעי  מהלכו
למזרח .4)הקטן. ממערב  אחד, בכיוון נעים שניהם כי 

הירח . מן השמש מרחק  תקבל שתגרע  לאחר

.,˙BBaLÁ‰ el‡ ÏÎa e‡a ‡lL ,eÚ„B‰ Îe¿»«¿∆…»¿»≈«∆¿
.Ái‰ ˙i‡ ˙Ú„Ï ‡l‡ ,el‡ ÌÈ˜Ùa eÈOÚL∆»ƒƒ¿»ƒ≈∆»»««¿ƒ««»≈«
ÏÈÏa ÏeÙk‰ ‰Ê ˜ÁÓ ‰È‰iL LÙ‡ È‡ ÌÏBÚÏe¿»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»∆«»¿≈

l‡ Ái‰ da ‰‡iL ‰i‡‰„Ú ˙BÏÚÓ LÓÁÓ ‡ »¿ƒ»∆≈»∆»«»≈«∆»≈»≈«¬«
‰Ê ÏÚ ÛÈÒBiL LÙ‡ È‡Â ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ÌÈzL¿«ƒ¿ƒƒ«¬¿ƒ∆¿»∆ƒ«∆

epnÓ Ú‚È ‡ÏÂ5. ¿…ƒ¿«ƒ∆

מעלות.5) מחמש

.‚:ÏeÙk‰ ‰Ê ˜ÁÓa ÔBa˙‰ ,Ôk c‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿«»»≈ƒ¿≈¿∆¿»∆«»
B˜ B‡ ˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÙk‰ ˜Án‰ ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆«∆¿»«»»≈«¬»
.ÌeÏk ÛÈÒB˙ ‡ÏÂ ,˙ÙÒB˙Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  LÓÁÏ¿»≈≈¿ƒ¿∆∆¿…ƒ¿
˙Á‡ „Ú ˙BÏÚÓ LMÓ ÏeÙk‰ ˜Án‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ≈«¬«««
‰ÏÚÓ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz  ˙BÏÚÓ ‰OÚ∆¿≈«¬ƒ«∆¿«««¿«¬»
‰OÚ ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Án ‰È‰È Ì‡Â .˙Á‡««¿ƒƒ¿∆∆¿»«»ƒ¿≈∆¿≈
ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz  ˙BÏÚÓ ‰OÚ ‰BÓL „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆∆¿≈«¬ƒ«∆¿«
ÏeÙk‰ ˜Án‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ ÈzL ÏeÏÒn‰««¿¿≈«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»
 ˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ Úa‡ „Ú ˙BÏÚÓ ‰OÚ ÚLzÓƒ¿«∆¿≈«¬««¿«¿∆¿ƒ«¬
‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÏL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBzƒ«∆¿«««¿»«¬¿ƒƒ¿∆
˙Á‡ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ LÓÁÓ ÏeÙk‰ ˜Án‰«∆¿»«»≈»≈¿∆¿ƒ«¬«««
Úa‡ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz  ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬ƒ«∆¿«««¿«¿«
ÌÈLÏLe ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Án‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ¿«ƒ¿ƒ
ÏÚ ÛÈÒBz  ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ‰BÓL „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆¿ƒ«¬ƒ«
˜Án‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡∆¿«««¿»≈«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»
ÌÈÚa‡Â LÓÁ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ÚLzÓ ÏeÙk‰«»ƒ≈«¿ƒ«¬«»≈¿«¿»ƒ
.˙BÏÚÓ LL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz  ˙BÏÚÓ«¬ƒ«∆¿«««¿≈«¬
„Ú ˙BÏÚÓ ÌÈÚa‡Â LMÓ ÏeÙk‰ ˜Án‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ≈¿«¿»ƒ«¬«
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz  ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒƒ«¬ƒ«∆¿«««¿
ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Án‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ ÚL∆««¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ¿«ƒ
ÛÈÒBz  ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ÚLz „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬«≈««¬ƒƒ«¬ƒ

‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ ‰BÓL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ«∆¿«««¿¿∆«¬¿ƒƒ¿∆
ÌÈMLÂ LÏL „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈMMÓ ÏeÙk‰ ˜Án‰«∆¿»«»ƒƒƒ«¬«»¿ƒƒ
˙BÏÚÓ ÚLz ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz  ˙BÏÚÓ6. «¬ƒ«∆¿«««¿≈««¬

ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL Á‡ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‰È‰iL ‰Óe«∆ƒ¿∆∆¿«««¿««∆ƒ»»
.ÔBÎp‰ ÏeÏÒÓ ‡˜p‰ ‡e‰  el‡ ˙BÏÚÓ«¬≈«ƒ¿»«¿«»

הוא 6) כי  עוסק , הרמב "ם אין יותר גדול כפול במרחק 
בלבד. הראייה בליל מעוניין

.„ÏeÏÒn‰ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk ‰‡z Ck Á‡Â¿««»ƒ¿∆«»«¬««¿
 ˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡ :ÔBÎp‰«»ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ«¬

Ú‚z7Ái‰ ÚˆÓ‡Ó ÔBÎp‰ ‰f‰ ÏeÏÒn‰ ˙Ó ƒ¿«¿«««¿«∆«»≈∆¿««»≈«
ÏÚ ˙BÈ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰i‡‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»»««¿«»≈«
 ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL „Ú ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó≈»¿ƒ«¬«¿≈¿ƒƒ

zÛÈÒB8Ái‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰Ê ˙Ó ƒ¿«∆««¿«»«∆¿««»≈«
ÛÈÒBzL Á‡ ÚˆÓ‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .‰i‡‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»«∆ƒ¿∆»∆¿«««∆ƒ
ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Ó ‡e‰  epnÓ Ú‚z B‡ ÂÈÏÚ»»ƒ¿«ƒ∆¿«»≈«»¬ƒƒ

.‰i‡‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»

גדול 7) הירח  ואמצע  יותר אטית הירח  מהירות כאן כי 
המסלול. מנת נקרא ההפרש שעור הנכון. כי8)ממסלול

ממסלול  קטן הירח  ואמצע  יותר גדולה הירח  מהירות כאן
הנכון.

.‰ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ,Ú„Â¿«∆ƒƒ¿∆««¿«»≈»¿ƒ
,‰Ó BÏ ÔÈ‡  ‰ÂLa ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡ ‰ÂLa¿»∆¿≈¿ƒƒ¿»∆≈»»
‡e‰ ‰i‡‰ ˙ÚLÏ ÈÚˆÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Ó ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆¿«»≈«»∆¿»ƒƒ¿«»¿ƒ»

ÈzÓ‡‰ ÌB˜Ó9. »»¬ƒƒ

הירח 9) מקום ונקודת האמיתי  הירח  מקום נקודת כי 
אחד. בקו הן האמצעי 

.ÂÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡ ?ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»¿«««¿ƒƒ¿∆««¿
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ OÚ ÔBÎp‰«»∆∆«¬ƒ¿∆¿»¬ƒƒ¬»ƒ
‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈOÚ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿«»∆¿ƒ«¬ƒ¿∆
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó¿»«¬»««¿…»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
‰Úa‡Â ˙BÏÚÓ ÈzL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏL ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒƒ¿∆¿»¿≈«¬¿«¿»»
B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa‡ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«¿»ƒƒ¿∆¿»
,ÌÈMÓÁ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰MLÂ ˙BÏÚÓ LÏL»«¬¿ƒ»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¬ƒƒ
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰Úa‡Â ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»»«¬¿«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ
‰MLÂ ˙BÏÚÓ Úa‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈML ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆ƒƒƒ¿∆¿»«¿««¬¿ƒ»
Úa‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ OÚ»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¿«
,ÌÈBÓL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â „Á‡Â ˙BÏÚÓ«¬¿∆»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ

ÚLz ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰z‰È‰z ,ÌÈ ƒ¿∆¿»»≈«¬¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿∆
,‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó¿»»≈«¬«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰ÓLe ˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»»≈«¬¿…»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚL˙Â ˙BÏÚÓ Úa‡ B˙Ó ‰È‰z ,OÚÂ ‰‡Ó≈»»∆∆ƒ¿∆¿»«¿««¬¿ƒ¿»
‰È‰z ,ÌÈOÚÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿∆¿ƒƒ¿∆
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‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ˙BÏÚÓ Úa‡ B˙Ó¿»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
OÚ „Á‡Â ˙BÏÚÓ Úa‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏLe¿ƒƒ¿∆¿»«¿««¬¿««»»
LÏL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa‡Â ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿«¿»ƒƒ¿∆¿»»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰LÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
‰BÓLe ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ¿∆¿»»«¬¿»
‰È‰z ,ÌÈMLÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MLÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó¿»«¬»««¿ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚLzÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚLÂ ‰‡Ó≈»¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»
 ‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒ¿»∆
Ái‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ,eÓ‡L BÓk ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈»»¿∆»«¿∆»¿«»≈«

.ÈzÓ‡‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ»»¬ƒƒ

.ÊÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ˙BÈ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿«»≈«≈»¿ƒ
Ú„˙Â ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú‚z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈«
eÈ‰È Ì‡ ÔÎÂ .LÓM‰ ÏeÏÒÓa ˙ÈOÚL C„k ,B˙Ó¿»¿∆∆∆»ƒ»¿«¿«∆∆¿≈ƒƒ¿
˙Bi‰ ÔÓ Áwz ,˙BOÚ‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡ ÏeÏÒn‰ ÔÈÓa¿ƒ¿«««¿¬»ƒƒ»¬»ƒ«ƒ«≈
ÏeÏÒÓa e‡aL C„k ;ÌÈ„Á‡‰ ˙Bn‰ ÈzL ÔÈaL∆≈¿≈«»»¬»ƒ¿∆∆∆≈«¿¿«¿
ÔBÎp‰ ÏeÏÒna ‰OÚz Ck ,BlL ˙Bna LÓM‰«∆∆«»∆»«¬∆««¿«»

.BlL ˙Bna«»∆

.ÁÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«»≈«»¬ƒƒ
‰MÓ i‡ L„ÁÏ ÈL BÓBiL ,˙aL Ú ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈∆∆«»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»
˙lÁzÓ ÌÈeÓb‰ ÌÈÓi‰ ÔÈÓe ,wÚ‰ ˙L ‡È‰L ,BÊ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«
Ú„ÈÏ ÌÈˆB e‡L ,‰Ê ÏÈÏ ˙lÁz „Ú wÚ‰ ÏÈÏ≈»ƒ»«¿ƒ«≈∆∆»ƒ≈«
‡ÈˆBz  ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLz ,Ba ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Ó¿«»≈«»¬ƒƒƒ¿»¿∆¿ƒƒ
LÓÁ :BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,‰Ê ÏÈÏ ˙lÁz LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆¿ƒ«≈∆≈≈¿∆¿»»≈
LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿»
‡ÈˆB˙Â .‚"Ï Á"Ï ‰"Ï :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ
:BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,BÊ ˙ÚÏ ‰i‡‰ ˙ÚLÏ Ái‰ ÚˆÓ‡∆¿««»≈«ƒ¿«»¿ƒ»¿≈≈≈¿∆¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ LÏL»«¬ƒƒ«¬¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ
.Ë"Ï Â"Ï ‚" :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe ÚL˙Â¿≈«¿ƒ¿ƒƒ»»
:BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,BÊ ˙ÚÏ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆB˙Â¿ƒ∆¿«««¿¿≈≈≈¿∆¿»
LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ LÏLÂ ‰‡Ó≈»¿»«¬¿∆»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿≈
Ú‚z .Â"Ó ‡"Î ‚"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»ƒ¿«
‰OÚ ÚL :‡MÈ ,Ái‰ ÚˆÓ‡Ó LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆≈∆¿««»≈«ƒ»≈¿«∆¿≈

MÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ‰ÊÂ .˙BiL LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ «¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ¿∆
:ÏeÙk‰ ˜Án‰ EÏ ‡ˆÈ ,B˙B‡ ÏtÎz .˜Án‰ ‡e‰«∆¿»ƒ¿…≈≈¿«∆¿»«»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LÓÁ»≈¿ƒ«¬¿ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ
CÎÈÙÏ ."È Â" ‰"Ï :ÌÓÈÒ .˙BiL ‰OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈¿ƒƒ»»¿ƒ»
BÓk ,˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBzƒ«∆¿«««¿»≈«¬¿
ÌÈBÓLe ‰‡Ó :ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ EÏ ‡ˆÈÂ ,eÚ„B‰L10 ∆«¿¿≈≈¿««¿«»≈»¿ƒ

ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ«¬¿∆»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒƒ«
.LÓMa e‡aL C„k ,ÏeÏÒna ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ««¿¿∆∆∆≈«¿«∆∆

  

      

השמש  מהל של החשבונות פרטי  את מבאר אלו  בהלכות

. החדשי ראשי  את בית־די  קובעי  פיה שעל והירח 
: הענייני ובפנימיות

 חיסרו בו  יש  שכ התשובה , עבודת על מרמז הלבנה  מולד 
בה  שאי  הצדיקי עבודת על מרמזת השמש  אבל ומולד ,

שינוי .
אז  כי  וסיהרא " שמשא  "יחוד  הוא  חודש  ראש  של ענינו 
היינו   האד ובעבודת בלבנה , השמש  מאירה  לראשונה 
והוא  תשובה , ובעלי   צדיקי העבודה , אופני  שני  חיבור
 עניי הוא  כלל שבדר  שא אריבער" "לכתחילה  עניי
מכל־  העבודה , סדר על  ומדלגי  הקופצי לבעלי ־תשובה 
שייכי  ה  וג  הצדיקי בעבודת  ג זה  עילוי  נפעל  מקו

אריבער". ד "לכתחילה  לעבודה 
התשובה  עבודת את כמסמל ראש ־חודש  של הגדרתו 
פי "ג   בסו אלו .  שבפרקי החשבונות בפרטי   ג מתבטא 
תדע שתרצה , עת בכל השמש   מקו שתדע  "ומאחר כתב 
תקופות  בי שתרצה , תקופה  כל האמיתי  התקופה   יו
שעברו  תקופות בי התחלנו , שממנו  זה  עיקר אחר הבאות
דרגות: שתי  התשובה  בעבודת כי  קדמוניות".  משני
"כבעל   ולהבא  מכא שעיקרה  מיראה  תשובה  היא  האחת
תשובה  והשניה , עליו ". שמו  שמקצת שנתרפא   מו
מתחילתו ". עוונו  "נעקר  למפרע   ג שפעולתה  מאהבה 
 ולהבא  מכא היינו  הבאות, בתקופות מרומז זה  עניי
תשובה  על מרמזות שעברו  והתקופות מיראה , תשובה 
הקדי מדוע  מוב ועפ"ז למפרע .  ג שפועלת מאהבה 
אל  הקל מ הל כי  שעברו , לתקופות הבאות תקופות
להוסי ויש  מאהבה . תשובה  ואח "כ  מיראה  תשובה  הכבד ,
התקופות  לחשבו בנוגע   ג מרומזת התשובה  שעבודת

גדו  יגיעה  דורש  שעברו  התקופות חשבו כי  לה כפשוטו ,
הבאות  בתקופות כי  הבאות התקופות מחשבו בהרבה 
חשבונו   א לברר אפשר הבאה  התקופה  בהגיע  הזמ בבוא 
אבל  מדוייק . חשבו לעשות מקפיד  ולכ לאו ,  א מדוייק 
 מכיו בהרבה  גדולה  השתדלות צרי שעברו  בתקופות
 ולכ לא , או  נכו חישב   א לדעת "בוח אב"  לה שאי

מאוד . גדולה  השתדלות נדרשת
       

מאה 10) להיות: צריך ושמונים מאה או מעלות ק "פ  במקום
שהיה  המסלול, אמצע  על מעלות חמש הוספנו כי  ושמונה,

מעלות. ק "ג

.Ë‡e‰L ,ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰Ê ˙Ó ÏÚ ˜ÁÏ e‡e»«¬…«¿«∆««¿«»∆
˜ÏÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ BlL ‰Ó ˙‡ˆÓ ,‰BÓLe ‰‡Ó≈»¿»ƒ¿≈»»∆»≈«¬¿≈∆
‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰L ÈÙÏe .„Á‡∆»¿ƒ∆««¿«»»»»ƒ≈»
˜ÏÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ ‡e‰L ,‰n‰ Ú‚z ,ÌÈBÓLe¿ƒƒ¿««»»∆»≈«¬¿≈∆
ÌÈÚa‡Â ‰BÓL :‡MÈ ,Ái‰ ÚˆÓ‡ ÔÓ ,„Á‡∆»ƒ∆¿««»≈«ƒ»≈¿∆¿«¿»ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰LÏLe ,˙BÏÚÓ11ÌÈLÏLe ÚL˙Â , «¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ
.ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ,˜ÏÁ ˙BiM‰ ‰OÚz .˙BiL¿ƒ«¬∆«¿ƒ≈∆¿ƒ««¬»ƒ
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,BL ÏfÓa BÊ ‰ÚLa ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«»≈«»¬ƒƒ¿»»¿««
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ‰OÚ ‰BÓLaƒ¿∆∆¿≈«¬¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ
Cc‰ ÏÚÂ .Â"Ï Á"È :ÌÓÈÒ .‰OÚ ÚLz ˙ÏÚnÓƒ«¬«¿«∆¿≈ƒ»»¿««∆∆
,‰ˆzL ‰i‡ ˙Ú ÏÎa ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Ó Ú„z ‰f‰«∆≈«¿«»≈«»¬ƒƒ¿»≈¿ƒ»∆ƒ¿∆

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,wÚ‰ ‡È‰L ,BÊ ‰L ˙lÁzÓƒ¿ƒ«»»∆ƒ»ƒ»«»»

חלקים.11) ל"ה - בעצם

    1 
השמש.1) ושל הירח  של העגולה

.‡„ÈÓz Ái‰ da ˙BqL ‰ÏebÚ‰2‰ËB ‡È‰ , »ƒ»∆∆∆»«»≈«»ƒƒ»
dÈˆÁ .„ÈÓz LÓM‰ da ˙BqL ‰ÏebÚ‰ ÏÚÓ≈«»ƒ»∆∆∆»«∆∆»ƒ∆¿»

ÌB„Ï ‰ËB dÈˆÁÂ ,ÔBÙˆÏ ‰ËB3LÈ ˙Bc˜ ÈzLe . »¿»¿∆¿»»¿»¿≈¿À≈
BÊ „‚k BÊ da4.BÊa BÊ ˙BÏebÚ‰ ÈzL ˙BÚ‚Bt Ô‰aL , »¿∆∆∆»∆¿¿≈»ƒ»

ÏBÒ ‡ˆÓ ,Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a Ái‰ ‰È‰iLk ,CÎÈÙ¿ƒ»¿∆ƒ¿∆«»≈«¿««ƒ¿≈∆ƒ¿»≈
‡ˆÈ Ì‡Â .‰ÂLa LÓM‰ „‚k LÓL ÏL ‰ÏebÚa«ƒ»∆∆∆¿∆∆«∆∆¿»∆¿ƒ≈≈
ÔBÙˆÏ Cl‰Ó ‡ˆÓ ,˙Bc˜p‰ È˙MÓ ˙Á‡Ó Ái‰«»≈«≈««ƒ¿≈«¿Àƒ¿»¿«≈ƒ¿
Ái‰ ÏÈÁ˙È ‰pnnL ‰c˜p‰ .dÓB„Ï B‡ LÓM‰«∆∆ƒ¿»«¿À»∆ƒ∆»«¿ƒ«»≈«
‰c˜p‰Â ,L‡ ˙‡˜p‰ ‡È‰  LÓM‰ ÔBÙˆÏ ˙BËÏƒ¿ƒ¿«∆∆ƒ«ƒ¿≈…¿«¿À»
‡È‰  LÓM‰ ÌB„Ï ˙BËÏ Ái‰ ÏÈÁ˙È ‰pnnL∆ƒ∆»«¿ƒ«»≈«ƒ¿ƒ¿«∆∆ƒ

Ê ˙‡˜p‰5Ba ÔÈ‡L ,L‡‰ ‰ÊÏ LÈ ‰ÂL CÏ‰Óe . «ƒ¿≈»»«¬»»∆≈¿∆»…∆≈
˙BÏfna CÏB‰ ‡e‰Â .ÔBÚ‚ ‡ÏÂ ˙ÙÒBz ‡Ï…∆∆¿…≈»¿≈««»

˙ÈpBÁ‡6‡e‰ ÔÎÂ ,ÈÏ„Ï ÌÈ‚cÓe ,ÌÈ‚„Ï ‰ÏhÓ : ¬«ƒƒ»∆¿»ƒƒ»ƒƒ¿ƒ¿≈
.„ÈÓz BÒ≈»ƒ

ה"א.2) פי "ד, למעלה עי ' הגדול, הגלגל לעגולת הכוונה
(3.2 ציור *4.180)עי ' של האסטרונומיה 5)במרחק 

דרקון. הפגיעה, נקודות שתי  את המחבר לקו קראה העתיקה
'פירוש  ועי ' (הדרקון), וזנב  (הדרקון) ראש המונחים: מכאן

מ "ג. פ "ג זרה, עבודה ממזרח 6)המשניות' כלומר
לירח  הדרוש שהזמן ומצאו, חשבו האסטרונומים למערב .
משעתים  בלמעלה הוא יצא, שממנה הראש לנקודת לשוב 

בדיוק ÂÁÙ˙וחצי  להגיע  הירח  לאמצע  הדרוש הזמן מן
מכאן  .(360* של סיבוב  (לעשות יצא שממנה לנקודה

נסוג שהראש זמן,‡ÈÂÁ˙הסיקו, פחות מספיק  כך משום .
אליו. לשוב  כדי 

.ÈÚˆÓ‡‰ L‡‰ CÏ‰Ó7‰LÏL :„Á‡ ÌBÈa «¬«»…»∆¿»ƒ¿∆»¿»
˙BiL ‰OÚ ˙Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ8‰OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ . ¬»ƒ¿««∆¿≈¿ƒƒ¿»«¬»«¬»»

ÌÈÚa‡Â ÚLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe „Á‡ :ÌÈÓÈ»ƒ∆»¿ƒ¬»ƒ¿∆«¿«¿»ƒ
,˙BÏÚÓ LÓÁ :ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .˙BiL¿ƒ¿ƒ¿»«¬»¿≈»»≈«¬
.˙BiL ÌÈÚa‡Â LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ OÚ ‰ÚLƒ¿»»»¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÌÈzL :ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .‚"Ó Ê"È‰ :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»«¬»¿∆∆¿«ƒ
OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆∆
BÎÏ‰Ó ˙È‡L ‡ˆÓÂ .È"Ê " :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»
,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ‰ÚL˙Â ‰‡Ó :ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙OÚa«¬∆∆¬»ƒ≈»¿ƒ¿»¿ƒƒ«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe „Á‡Â¿∆»¿ƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .Ó"‡Ï Ë"Ò˜¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
.˙BiL ÚL˙Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ÌÈLe ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿«ƒ¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ
:‰e„Ò ‰LÏ BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .Ë"Ï '‡ :ÌÓÈÒÂ¿ƒ»»¿ƒ¿»«¬»¿»»¿»

,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰Úa‡Â ,˙BÏÚÓ ‰OÚ ‰BÓL¿∆∆¿≈«¬¿«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ
."Ó „"Ó Á"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa‡Â ÌÈzLe¿«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
,wÚ‰ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ ˙lÁ˙a L‡‰ ÚˆÓ‡Â¿∆¿«»…ƒ¿ƒ«≈¬ƒƒ∆»ƒ»
ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó :‰È‰»»≈»¿ƒ«¬¿ƒ¿»«¬ƒƒ
Ê" Ù"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈOÚÂ ‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»

.Á"Î

המהלכים 7) בין להבחין כדי  ל"אמיתי ", בניגוד "אמצעי "
קדימה מטלה המעלות את סופרים „Òשבהם ÈÙÏ,המזלות

אחורנית שהוא הראש מהלך „ÒÎובין ‡Ï˘' ועי המזלות.
.3 בחשבון 8)ציור שיוצא כפי  ,36 ,10' - דיוק  ביתר

זו. בהלכה יום אלפים עשרת

.‚ ‰ˆzL ˙Ú ÏÎa L‡‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆz Ì‡ƒƒ¿∆≈«¿»…¿»≈∆ƒ¿∆
ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzL C„k ,˙Ú‰ B˙B‡Ï ÌÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzƒ∆¿»»¿»≈¿∆∆∆ƒ∆¿«

LÓM‰9Ái‰ ÚˆÓ‡Â10LÏMÓ ÚˆÓ‡‰ Ú‚˙Â , «∆∆¿∆¿««»≈«¿ƒ¿«»∆¿«ƒ¿
L‡‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‡Lp‰Â ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒ«¬¿«ƒ¿»¿»…

Ú‰ B˙B‡a˙11f‰ ÌB˜Ó ‰È‰È ÌÏBÚÏ Bc‚Îe .12. ¿»≈¿∆¿¿»ƒ¿∆¿«»»

ה"ב .9) פי "ב , ה"ד.10)עי ' פי "ד, את ‚11ÌÈÚÂ)ע '
הראש  מקום חישוב  את להתאים כדי  מעלות, מש"ס  האמצע 
מטלה  במעלות שנקבע  הירח , ומקום השמש מקום לחישוב 
מטלה  הוא הראש שמהלך בזמן המזלות, סדר לפי  קדימה
מספר  את מסמן הגירעון אחר שנשאר מה אחורנית.
וזהו  המזלות, סדר לפי  מטלה התרחק  שהראש המעלות

האמיתי . הראש הראש.12)מקום ממקום 180* במרחק 

.„˙lÁ˙Ï L‡‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿»…ƒ¿ƒ«
,BÊ ‰MÓ i‡ L„ÁÏ ÈL BÓBiL ,˙aL Ú ÏÈÏ≈∆∆«»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»
˙lÁzÓ ÌÈeÓb‰ ÌÈÓi‰ ÔÈÓe ,wÚ‰ ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«
Ú„ÈÏ ÌÈˆB e‡L ,BÊ ÏÈÏ ˙lÁz „Ú wÚ‰ ÏÈÏ≈»ƒ»«¿ƒ«≈∆»ƒ≈«

.ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLz ,Ba L‡‰ ÌB˜Ó¿»…ƒ¿»¿∆¿ƒ

.‰Cc‰ ÏÚ ˙‡f‰ ˙ÚÏ L‡‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzƒ∆¿«»…¿≈«…««∆∆
ÏÚ ÌÈOÚÂ ‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ÛÈÒBzL :‡e‰Â .zÚ„iL∆»«¿»»∆ƒ«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«
ÌÈBÓLe ÌÈzLe ‰‡Ó :L‡‰ ÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,wÚ‰»ƒ»≈≈¿∆¿«»…≈»¿«ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe ÚLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ‰ÚL˙Â ,˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿∆«¿ƒ
‰Ê ÚˆÓ‡ Ú‚z .Ê"Ï Ë"Î "Ù˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»ƒ¿«∆¿«∆
ÚLÂ ‰‡Ó :EÏ ‡MÈ ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈¿≈»¿∆«
ÌÈOÚÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ,˙BÏÚÓ ÌÈÚLÂ¿ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ¿»¿∆¿ƒ
.L‡‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰ÊÂ .‚"ÎÏ Ê"Ú˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿∆¿»…
ÏfÓa  L‡‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓ .˙BiM‰ Ï‡ ‰Ùz Ï‡Â¿«ƒ¿∆∆«¿ƒƒ¿»¿»…¿««
;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ ÚL ,‰Ïe˙a¿»∆«¿∆¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ
ÌÈOÚÂ ÚLa ,ÌÈ‚c ÏfÓa  Bc‚k f‰ ÌB˜Óe¿«»»¿∆¿¿««»ƒ¿∆«¿∆¿ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¬»ƒ

.ÂÏbÏb‰ ÈˆÁ f‰ ÔÈe L‡‰ ÔÈa ‰È‰È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆≈»…≈«»»¬ƒ««¿«
‰ÂLa13L‡‰ ÌB˜Ó Ba ‡ˆÓzL ÏfÓ Ïk ,CÎÈÙÏ . ¿»∆¿ƒ»»«»∆ƒ¿»¿»…

˙BÏÚn‰ ÔÈÓ BÓÎa ,epnÓ ÈÚÈL ÏfÓa f‰ ‰È‰È ƒ¿∆«»»¿«»¿ƒƒƒ∆ƒ¿ƒ¿«««¬
˙BÏÚÓ OÚa L‡‰ ‰È‰È Ì‡ .‰ÂLa ÌÈ˜ÏÁ‰Â¿«¬»ƒ¿»∆ƒƒ¿∆»…¿∆∆«¬
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ÈÚÈL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ OÚa f‰ ‰È‰È ,ÈBÏt ÏfÓa¿«»¿ƒƒ¿∆«»»¿∆∆«¬ƒ«»¿ƒƒ
.epnÓƒ∆

(13.180* = מזלות ששה כלומר,

.Ê‡‰ ÌB˜Ó Ú„zL Á‡ÓeÌB˜Óe f‰ ÌB˜Óe L ≈««∆≈«¿»…¿«»»¿
Ái‰ ˙‡ˆÓ Ì‡ :ÔzLÏLa ÔBa˙‰ ,ÈzÓ‡‰ Ái‰«»≈«»¬ƒƒƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ»»»«»≈«
„Á‡ ˜ÏÁa ˙Á‡ ‰ÏÚÓa f‰ ÌÚ B‡ L‡‰ ÌÚ14 ƒ»…ƒ«»»¿«¬»««¿≈∆∆»

‡ÏÂ LÓM‰ ÔBÙˆÏ ‡Ï ‰ËB Ái‰ ÔÈ‡L Ú„z ≈«∆≈«»≈«∆…ƒ¿«∆∆¿…
,L‡‰ ÌB˜Ó ÈÙÏ Ái‰ ÌB˜Ó ˙È‡ Ì‡Â ;dÓB„Ïƒ¿»¿ƒ»ƒ»¿«»≈«ƒ¿≈¿»…
ÔBÙˆÏ ‰ËB Ái‰L Ú„z  f‰ „‚k CÏB‰ ‡e‰Â¿≈¿∆∆«»»≈«∆«»≈«∆ƒ¿
‡e‰ È‰Â ,f‰ ÌB˜Ó ÈÙÏ Ái‰ ‰È‰ Ì‡Â ;LÓM‰«∆∆¿ƒ»»«»≈«ƒ¿≈¿«»»«¬≈
ÌB„Ï ‰ËB Ái‰L Ú„z  L‡‰ „‚k CÏB‰≈¿∆∆»…≈«∆«»≈«∆ƒ¿

LÓM‰15. «∆∆

זו 14) פוגעות השמש ועגולת הירח  שעגולת במקום כלומר,
15.2)בזו. ציור וראה ה"א, השווה

.Á dÓB„Ï B‡ LÓM‰ ÔBÙˆÏ Ái‰ ‰ËBpL ‰iËp‰«¿ƒ»∆∆«»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿»
Ái‰ Á ˙‡˜p‰ ‡È‰16 ÔBÙˆÏ ‰ËB ‰È‰ Ì‡ . ƒ«ƒ¿≈…««»≈«ƒ»»∆¿»

Á ‡˜  ÌB„Ï ‰ËB ‰È‰ Ì‡Â ,ÈBÙˆ Á ‡˜ƒ¿»…«¿ƒ¿ƒ»»∆¿»ƒ¿»…«
‡Ï  ˙Bc˜p‰ È˙MÓ ˙Á‡a Ái‰ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈÓBc¿ƒ¿ƒ»»«»≈«¿««ƒ¿≈«¿À…

.e‡aL BÓk ,Á BÏ ‰È‰Èƒ¿∆…«¿∆≈«¿

מזרח ֿמערב 16) למהלך בניגוד קטן שיעור שהוא משום
.360* של לסיבוב  שמגיע  אורך, שנקרא

.Ë,˙BÏÚÓ LÓÁ ÏÚ ˙È Ái‰ Á ‰È‰È ‡Ï ÌÏBÚÏ¿»…ƒ¿∆…««»≈«»≈«»≈«¬
ÌB„a ÔÈa ÔBÙˆa ÔÈa17ÏÈÁ˙È :Bk„ ‡e‰ Ck ‡l‡ . ≈¿»≈¿»∆»»«¿«¿ƒ

,ÛÒBÂ CÏB‰ ˜Án‰Â ,ËÚÓ ËÚÓ ˜Á˙ÈÂ L‡‰ ÔÓƒ»…¿ƒ¿«≈¿«¿«¿«∆¿»≈¿»
˙BÏÚÓ LÓÁÏ ÚÈbiL „Ú18ËÚÓ ˜˙ÈÂ ÊÁÈÂ , «∆«ƒ«¿»≈«¬¿«¬…¿ƒ¿»≈¿«

ÊÁÈÂ ,BÊÏ ÚÈbiLk Á BÏ ‰È‰È ‡lL „Ú ,ËÚÓ¿««∆…ƒ¿∆…«¿∆«ƒ«ƒ¿»¿«¬…
LÓÁÏ ÚÈbiL „Ú ,ÛÒB ˜Án‰Â ,ËÚÓ ËÚÓ ˜Á˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿«¿«¿«∆¿»»«∆«ƒ«¿»≈

˙BÏÚÓ19Á BÏ ‰È‰È ‡lL „Ú ,˜˙ÈÂ ÊÁÈÂ ,20. «¬¿«¬…¿ƒ¿»≈«∆…ƒ¿∆…«

נחשב 17) כיום תצפיות. ע "י  נקבע  '9השיעור - השיעור
הראש.18)*5. מן 90* במרחק  הירח  כאשר 19)כאשר

הזנב . מן 90* במרחק  לראש.20)הירח  ישוב  כאשר

.È˙Ú ÏÎa ‡e‰ ‰nk Ái‰ Á Ú„ÈÏ ‰ˆz Ì‡ƒƒ¿∆≈«…««»≈««»¿»≈
ÌB˜Ó ‡ÈˆBz  ÈÓB„ B‡ ‡e‰ ÈBÙˆ Ì‡Â ,‰ˆzL∆ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿
Ú‚˙Â ,˙Ú‰ d˙B‡Ï ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Óe L‡‰»…¿«»≈«»¬ƒƒ¿»»≈¿ƒ¿«
‡e‰ ‡Lp‰Â ,ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜nÓ L‡‰ ÌB˜Ó¿»…ƒ¿«»≈«»¬ƒƒ¿«ƒ¿»

Á‰ ÏeÏÒÓ ‡˜p‰21Á‰ ÏeÏÒÓ ‰È‰È Ì‡Â . «ƒ¿»«¿»…«¿ƒƒ¿∆«¿»…«
Ái‰ ÁL Ú„z  ÌÈBÓLe ‰‡Ó „Ú ˙Á‡ ‰ÏÚnÓƒ«¬»«««≈»¿ƒ≈«∆…««»≈«

ÈBÙˆ22ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»»««¿»≈«≈»¿ƒ
ÈÓBc Ái‰ ÁL Ú„z 23‰‡Ó ‰È‰ Ì‡Â ; ≈«∆…««»≈«¿ƒ¿ƒ»»≈»

MLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡ ‰ÂLa ÌÈBÓLeÔÈ‡  ‰ÂLa ÌÈ ¿ƒ¿»∆¿≈¿ƒƒ¿»∆≈
ÏÏk Á ÁiÏ24Á‰ ÏeÏÒÓ ˙Ó ‰‡˙Â ÊÁ˙Â . «»≈«…«¿»¿«¬…¿ƒ¿∆¿««¿»…«

,ÌB„Ï B‡ ÔBÙˆÏ B˙iË eÚL ‡e‰Â ,‡È‰ ‰nk«»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿»
BÓk ,ÈBÙv‰ B‡ ÈÓBc‰ Ái‰ Á ‡˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»…««»≈««¿ƒ«¿ƒ¿

.e‡aL∆≈«¿

נקרא 21) זה מרחק  הראש. ממקום הירח  מרחק  הוא הנשאר
הרוחב . שיעור תלוי  בו כי  הרוחב ", בין 22)"מסלול

לזנב . ה"א.23)הראש ועי ' לראש, הזנב  זוהי24)בין כי 
הראש. נקודת או הזנב  נקודת

.‡ÈÏeÏÒÓ ‰È‰È Ì‡ ?Á‰ ÏeÏÒÓ ˙Ó ‡È‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿««¿»…«ƒƒ¿∆«¿
ÌÈMÓÁÂ ÌÈL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ OÚ Á‰»…«∆∆«¬ƒ¿∆¿»¿«ƒ«¬ƒƒ
,˙BÏÚÓ ÌÈOÚ ‰f‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿«∆∆¿ƒ«¬
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ
˙BÏÚÓ ÈzL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏL ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿¿ƒƒ¿∆¿»¿≈«¬
‰È‰z ,ÌÈÚa‡ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿«¿»ƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ OÚ ‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó¿»»«¬¿»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁ ÏeÏÒn‰««¿¬ƒƒ«¬ƒ¿∆»»»«¬
‰È‰z ,ÌÈML ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿ƒƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ˙BÏÚÓ Úa‡ B˙Ó»»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
ÌÈLe ˙BÏÚÓ Úa‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚL ÏeÏÒn‰««¿ƒ¿ƒƒ¿∆»»«¿««¬¿«ƒ
‰È‰z ,ÌÈBÓL ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿¿ƒƒ¿∆
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ Úa‡ B˙Ó¿»«¿««¬«¬ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ

˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚLz ÏeÏÒn‰ ‰È‰È25. ƒ¿∆««¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»»≈«¬

ומתאימים 25) תצפיות, על מבוססים האלה החישובים כל
היום. של לחישובים

.ÈÈe‡‰ Áwz  ˙BOÚ‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡ eÈ‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»ƒƒ»¬»ƒ«»»
˙ÈOÚL BÓk ,˙Bn‰ ÈzL ÔÈaL ˙i‰ ÈÙÏ Ì‰Ï»∆¿ƒ«∆∆∆≈¿≈«»¿∆»ƒ»

LÓM‰ ÏeÏÒÓa26Ái‰ ÏeÏÒÓe27È‰ ?„ˆÈk . ¿«¿«∆∆¿«¿«»≈«≈«¬≈
Îe ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ LÏL Á‰ ÏeÏÒÓ ‰È‰L∆»»«¿»…«»«¬ƒƒ«¬¿»
B˙Ó ‰˙È‰  ÌÈMÓÁ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡L ,zÚ„È»«¿»∆ƒ»»««¿¬ƒƒ»¿»¿»
ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ˙BÏÚÓ LÏL»«¬«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ»»««¿
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ˙BÏÚÓ Úa‡ B˙Ó ‰˙È‰  ÌÈMLƒƒ»¿»¿»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ

ÏL  ˙Bn‰ ÈzL ÔÈa ˙i‰ ‡ˆÓ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈL ƒ¿»«∆∆≈¿≈«»¿ƒ¬»ƒ
ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡ˆÓÂ ,‰ÏÚÓ ÏÎÏ ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿

ÌÈMÓÁÂ LÏL ‡e‰L ,‰Ê ÏeÏÒÓ28,˙BÏÚÓ LÏL : «¿∆∆»«¬ƒƒ»«¬
ÏÎa ‰OÚz BÊ Cc ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿«∆∆«¬∆¿»

.ÔÈÓe ÔÈÓƒ¿»ƒ¿»

ה"ז.26) פי "ג, ה"ז.27)עי ' פט "ו, צריך 28)עי '
" מלת כאן וכת"יÂ˙Óלהוסיף  א, תימן בכת"י  הוא וכן ,"

תֿב .

.‚È„Ú Á‰ ÏeÏÒÓ ÏL B˙Ó Ú„zL Á‡Ó≈««∆≈«¿»∆«¿»…««
˙BÈÓ Ïk ÏL ˙BÓ Ú„z ,EeÚ„B‰L BÓk ,ÌÈÚLzƒ¿ƒ¿∆«¿≈«»∆»ƒ¿¿
„Ú ÌÈÚLz ÏÚ ˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ;ÏeÏÒn‰««¿∆ƒƒ¿∆««¿»≈«ƒ¿ƒ«
,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ÏeÏÒn‰ Ú‚z  ÌÈBÓLe ‰‡Ó≈»¿ƒƒ¿«««¿ƒ≈»¿ƒ

‰n‰ Ba Ú„z ‡Lp‰Â29. ¿«ƒ¿»≈««»»

מרוחק 29) שהירח  כלומר ,100* למשל הרוחב  מסלול אם
רוחב  .180* - 100* = 30* הזנב  מן או 100* הראש מן
80* במרחק  הירח  כרוחב  הוא הזנב  מן 80* במרחק  הירח 

הראש. מן

.„È‡e‰Â .‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a Ái‰ Á ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆…««»≈«ƒ¿ƒ«≈∆¿
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ÔÎÂ .ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ˙È ÏeÏÒn‰ È‰L ,ÈÓBc¿ƒ∆¬≈««¿»≈«≈»¿ƒ¿≈
ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡30ÌÈ˙‡Ó „Ú ƒ»»««¿»≈ƒ≈»¿ƒ«»«ƒ

ÌÈBÓLe ‰‡Ó epnÓ Ú‚z  ÌÈÚLÂ31‡Lp‰Â , ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ∆≈»¿ƒ¿«ƒ¿»
.‰n‰ Ba Ú„z≈««»»

אין 30) וכן כאן. ולא הפרק , בסוף  מקומו הזה המשפט  כל
תימן. רוחב .31)בכת"י  לו אין בק "פ  כי 

.ÂË„Ú ÌÈÚLÂ ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ˙BÈ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»««¿≈«»«ƒ¿ƒ¿ƒ«
˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú‚z  ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒƒƒ¿«ƒ¿≈

ÌÈMLÂ32.‰n‰ Ba Ú„z ‡Lp‰Â , ¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈««»»

כמו 32) ק "פ , ממנו גורעים ואין מש"ס , אותו גורעים
וכל  מעלות, מתשעים יותר ישאר אז כי  הקודמת, בהלכה

תשעים. עד מעלות מספר על מבוסס  החשבון

.ÊË ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»««¿≈»«¬ƒƒ
Îe ;ÌÈLÏL ‡L ,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ B˙B‡ Ú‚zƒ¿«ƒ≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÈzL  ÌÈLÏL ˙nL zÚ„È»«¿»∆¿«¿ƒ¿≈«¬¿ƒ¬»ƒ
ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÈzL :ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙Ó ‰È‰z CÎÂ¿»ƒ¿∆¿«≈»«¬ƒƒ¿≈«¬¿ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

.ÊÈ‰‡Ó epnÓ Ú‚z  ÌÈ˙‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È‰¬≈∆»»««¿»«ƒƒ¿«ƒ∆≈»
ÌÈOÚ ˙nL zÚ„È Îe ;ÌÈOÚ ‡MÈ ,ÌÈBÓLe¿ƒƒ»≈∆¿ƒ¿»»«¿»∆¿«∆¿ƒ
Ì‡ ÔÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ƒ«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈ƒ
‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‰È‰z ,ÌÈ˙‡Ó ˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿«»«ƒƒ¿∆«¬»««¿»

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ

.ÁÈL ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È‰B˙B‡ Ú‚z  ˙B‡Ó LÏ ¬≈∆»»««¿¿≈ƒ¿«
zÚ„È Îe ;ÌÈML ‡L ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒƒ¿«ƒƒ¿»»«¿»
CÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ˙BÏÚÓ Úa‡  ÌÈML ˙nL∆¿«ƒƒ«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»
ÌÈOÚÂ ˙BÏÚÓ Úa‡ :˙B‡Ó LÏL ˙Ó ‡È‰ƒ¿«¿≈«¿««¬¿∆¿ƒ

.˙BÈn‰ ÏÎa BÊ Cc ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿»

.ËÈBÊÈ‡e ‡e‰ ‰nk Ái‰ Á Ú„ÈÏ eÈˆL È‰¬≈∆»ƒ≈«…««»≈««»¿≈
Ú ÏÈÏ ˙lÁ˙a ,ÈÓBc Ì‡Â ÈBÙˆ Ì‡ ,‡e‰ Áe«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈∆∆
ÌB˜nL ,zÚ„È Îe ,BÊ ‰MÓ i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»¿»»«¿»∆¿
˙BÏÚÓ ‰OÚ ‰BÓLa ‰Ê ÏÈÏa ‰È‰ ÈzÓ‡‰ Ái‰«»≈«»¬ƒƒ»»¿≈∆ƒ¿∆∆¿≈«¬
Á"È :BÓÈÒ  BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ¿ƒ»¿ƒ¬»ƒƒ««ƒ»
ÌÈOÚÂ ÚLa ˙Ú‰ d˙B‡a ‰È‰ L‡‰ ÌB˜Óe ,Â"Ï¿»…»»¿»»≈¿∆«¿∆¿ƒ
:BÓÈÒ  ‰Ïe˙a ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¬»ƒƒ««¿»ƒ»
EÏ ‡ˆÈ ,Ái‰ ÌB˜nÓ L‡‰ ÌB˜Ó Ú‚z ,Ï"ÊÎƒ¿«¿»…ƒ¿«»≈«≈≈¿
‰ML ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ˙Á‡ ÌÈ˙‡Ó :Á‰ ÏeÏÒÓ«¿»…«»«ƒ««¿ƒ«¬ƒ»
ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,'Â ‡"Ï :BÓÈÒ  ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«

ÏeÏÒn‰ ÏÎa ÌÈ˜ÏÁ‰33ÏeÏÒÓ ÏL ‰n‰ ˙‡ˆÓÂ , «¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿≈«»»∆«¿
‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL :‰Ê ˜Ùa e‡aL ÌÈÎca ‰Ê∆«¿»ƒ∆≈«¿¿∆∆∆»«¬¿»
.‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a Ái‰ Á e‰ÊÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆…««»≈«ƒ¿ƒ«≈∆
.ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ˙È ÏeÏÒn‰ È‰L ,ÈÓBc ‡e‰Â¿¿ƒ∆¬≈««¿»≈«≈»¿ƒ

ה"ח .33) פט "ו, עי '

    1 
הארוכה 1) בא פעמים הירח . מעגל הירח , ראיית ידיעת

בקצרה. ופעמים

.‡ÌÈ„È˙Ú eÈ‰iL È„k  eÓc˜‰L ÌÈc‰ Ïk»«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈∆ƒ¿¬ƒƒ
 ˙‡Ê ˙Ú„Ï ‰ˆzLÎe .‰i‡‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÌÈÎeÓe»ƒƒƒ«»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆»««…
ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ÈˆB˙Â LÁ˙Â ÏÈÁ˙z2 «¿ƒ¿«¿…¿ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ

ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Óe3L‡‰ ÌB˜Óe4,‰i‡‰ ˙ÚLÏ ¿«»≈«»¬ƒƒ¿»…ƒ¿«»¿ƒ»
ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜nÓ ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú‚˙Â5, ¿ƒ¿«¿«∆∆»¬ƒƒƒ¿«»≈«»¬ƒƒ

‡ ‡˜p‰ ‡e‰ ‡Lp‰Â.ÔBL‡ C ¿«ƒ¿»«ƒ¿»…∆ƒ

פי "ג.2) פט "ו.3)עי ' ה"ג.4)עי ' פט "ז, כדי5)עי '
הקיבוץ ). (מזמן השמש מן הירח  מרחק  את לדעת

.Ú„z  Ái‰ ÌB˜Óe L‡‰ ÌB˜Ó Ú„zL Á‡Óe≈««∆≈«¿»…¿«»≈«≈«
ÌB˜Ó6B‡ ÈBÙˆ Á ‡e‰ Ì‡Â ,‡e‰ ‰nk Ái‰ ¿«»≈««»¿ƒ…«¿ƒ
ÈÓB„7‰f‰ C‡a ‰f‰Â .ÔBL‡ Á ‡˜p‰ ‡e‰Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»…«ƒ¿ƒ»≈»…∆«∆

.EÏ ÌÈÎeÓ Ì‰ÈL eÈ‰ÈÂ ,ÔBL‡‰ Áe ÔBL‡ƒ»…«»ƒ¿ƒ¿¿≈∆»ƒ¿

תֿב .ÁÂצ "ל6) ובכת"י  א' תימן בכת"י  הוא וכן הירח ,
(7- דרומי  ;180* מן פחות הוא הרוחב  מסלול אם - צפוני 

ה"י . פט "ז, ועי ' ,180* מן יותר

.‚‰f‰ Áe ÔBL‡‰ ‰f‰ C‡a ÔBa˙‰Â¿ƒ¿≈»…∆«∆»ƒ»…««∆
ÔBL‡‰8˙BÁt B‡ ‰ÂLa ˙BÏÚÓ ÚLz EÏ ‡ˆÈ Ì‡ : »ƒƒ≈≈¿≈««¬¿»∆»

Ái‰ ‰‡iL ÌÏBÚÏ LÙ‡ È‡L ,È‡cÂa Ú„z ≈«¿««∆ƒ∆¿»¿»∆≈»∆«»≈«
Ï‡OÈ ı‡ ÏÎa ‰ÏÈl‰ B˙B‡a9CÈˆ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¿««¿»¿»∆∆ƒ¿»≈¿≈«»»ƒ

ÏÚ ˙È ÔBL‡‰ C‡‰ ‰È‰È Ì‡Â ;Á‡ ÔBaLÁ∆¿«≈¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ»≈«
‰‡È Ái‰L ,È‡cÂa Ú„z  ˙BÏÚÓ ‰OÚ LÓÁ¬≈∆¿≈«¬≈«¿««∆«»≈«≈»∆

Á‡ ÔBaLÁÏ CÈˆ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,Ï‡OÈ ı‡ ÏÎa10; ¿»∆∆ƒ¿»≈¿≈«»»ƒ¿∆¿«≈
ÌÈÚa‡Â ÚLz ÔBL‡‰ C‡‰ ‰È‰È Ì‡Â11˙BÏÚÓ ¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ≈«¿«¿»ƒ«¬

˙BBaLÁa ˜ÁÏÂ L„Ï CËˆz  ‰OÚ LÓÁ „ÚÂ¿«¬≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿«¬…¿∆¿
.‰‡È ‡Ï B‡ ‰‡È Ì‡ Ú„zL „Ú ,‰i‡‰»¿ƒ»«∆≈«ƒ≈»∆…≈»∆

(עברו 8) למחוק  יש הראשון", הזה "וברוחב  המילים את
אינן  וכן הקודמת), ההלכה מסוף  בטעות כנראה לכאן

תֿב . ובכת"י  א' תימן אל 9)בכת"י  הירח  קרבת מפני 
נראה  אינו הקטן הירח  חרמש של הקלוש אורו השמש.

השמש. קרני  של החזק  אורן שהוא 10)בגלל משום
הנסיון. על מבוססים והמקסימום המינימום גבולות מיותר.

ובכת"י11) ,1524 ויניציאה בדפוס  גם וכן מט ', - צ "ל
"מתשע ". מפורש: כתוב  תימן,

.„Ái‰ ÌB˜Ó ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«»≈«
ÌÈÓB‡z ÏfÓ ÛBÒ „Ú È„b ÏfÓ ˙lÁzÓ ÈzÓ‡‰12; »¬ƒƒƒ¿ƒ«««¿ƒ«««¿ƒ

„Ú ÔËÒ ÏfÓ ˙lÁzÓ Ái‰ ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»»¿«»≈«ƒ¿ƒ««««¿»«
˙L˜ ÏfÓ ÛBÒ13˙BÏÚÓ OÚ ÔBL‡‰ C‡ ‰È‰ÈÂ , ««∆∆¿ƒ¿∆…∆»ƒ∆∆«¬

B˙B‡a ÏÏk ‰‡ Ái‰ ÔÈ‡L ,Ú„z  ˙BÁt B‡»≈«∆≈«»≈«ƒ¿∆¿»¿
‰È‰ Ì‡Â ;Ï‡OÈ ı‡ ÏÎa ‰ÏÈl‰14˙È ÔBL‡‰ ««¿»¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»»ƒ»≈

Ïeb ÏÎa ‰‡È È‡cÂ  ˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ Úa‡ ÏÚ««¿«¿∆¿ƒ«¬««≈»∆¿»¿
˙BÏÚÓ OÚÓ ÔBL‡‰ C‡‰ ‰È‰È Ì‡Â ;Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ≈∆∆«¬
˜ÁÏÂ L„Ï CËˆz  Úa‡Â ÌÈOÚ „ÚÂ¿«∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈ƒ¿¿«¬…

.‰‡È ‡Ï B‡ ‰‡È Ì‡ ‰i‡‰ ˙BBaLÁa¿∆¿»¿ƒ»ƒ≈»∆…≈»∆
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בעונת 12) ,90* עד מ ֿ*270 העולים, במזלות כלומר,
ציור  ועי ' יותר. קטן באורך הירח  יראה אז והאביב . החורף 

בעונת 13)3. ,270* עד מ *90 היורדים, במזלות כלומר,
לראות  שיוכלו כדי  יותר, גדול אורך דרוש אז והסתיו. הקיץ 
השונות, בעונות הראייה בגבולות ההבדל החדש. הירח  את
הרביעי ברבע  האופק . מן האקליפטיקה בגובה תלוי 
מן  האקליפטיקה גובה ובאביב , בחורף  כלומר והראשון,
השני ברבע  האופק ; מן המשוה קו מגובה גדול האופק 
קטן  האקליפטיקה גובה ובסתיו, בקיץ  דהיינו והשלישי ,
יותר, גדול האקליפטיקה שגובה במדה המשוה. קו מגובה
שגם  החדש, הירח  את לראות כדי  יותר קטן אורך מספיק 
מפריעים  האופק  ערפילי  ואין בשמים, יותר גבוה הוא

תימן ‰‡ÍÂצ "ל14)מלראותו. בכת"י  הוא וכן הראשון,
ותֿב . תֿא

.‰?‰i‡‰ ˙BBaLÁ Ô‰ eÏÈ‡Â15‰‡e ÔBa˙‰ ¿≈≈∆¿»¿ƒ»ƒ¿≈¿≈
‡e‰ ÏfÓ ‰ÊÈ‡a Ái‰16Ú‚z ,‰ÏË ÏfÓa ‰È‰È Ì‡ : «»≈«¿≈∆«»ƒƒ¿∆¿««»∆ƒ¿«

Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLz ÔBL‡‰ C‡‰ ÔÓƒ»…∆»ƒƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ
Ì‡Â .˙Á‡ ‰ÏÚÓ C‡‰ ÔÓ Ú‚z ,BL ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««ƒ¿«ƒ»…∆«¬»««¿ƒ

ÌÈÓB‡z ÏfÓa ‰È‰È‰BÓL C‡‰ ÔÓ Ú‚z , ƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ»…∆¿»
ÔÓ Ú‚z ,ÔËÒ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»ƒ¿«ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰LÏL C‡‰»…∆¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰LÏL C‡‰ ÔÓ Ú‚z ,‰È‡«¿≈ƒ¿«ƒ»…∆¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe ‰ÚL C‡‰ ÔÓ Ú‚z ,‰Ïe˙a ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««¿»ƒ¿«ƒ»…∆ƒ¿»¿ƒ
C‡‰ ÔÓ Ú‚z ,ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««…¿«ƒƒ¿«ƒ»…∆
,˜Ú ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Úa‡«¿»»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Úa‡ C‡‰ ÔÓ Ú‚zƒ¿«ƒ»…∆«¿»»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ML C‡‰ ÔÓ Ú‚z ,˙L˜ ÏfÓa¿««∆∆ƒ¿«ƒ»…∆ƒ»¿ƒ¬»ƒ
‰Úa‡ C‡‰ ÔÓ Ú‚z ,È„b ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ»…∆«¿»»
ÔÓ Ú‚z ,ÈÏc ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL C‡‰»…∆¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓL C‡‰ ÔÓ Ú‚z ,ÌÈ‚c»ƒƒ¿«ƒ»…∆¿»«¬ƒƒ¬»ƒ
ÌÈ˜ÏÁ‰ el‡ epnÓ Ú‚zL Á‡ C‡‰ ÔÓ ‡Lp‰Â¿«ƒ¿»ƒ»…∆««∆ƒ¿«ƒ∆≈«¬»ƒ

ÈL C‡ ‡˜p‰ ‡e‰ 17. «ƒ¿»…∆≈ƒ

בטריגונומטריה.15) מקום 16)יסודם באיזה יודעים אם
למעלה  עי ' הוא, מזל באיזה יודעים - המעלות מספר - הוא

ה"ח ֿט . הירח 17)פי "א, את העין רואה כלל בדרך
במקום הוא‡Áבשמים מאשר לאופק , יותר קרוב  ,˙Ó‡.

היוצא  מדומה, ישר קו קובע  במזלות, האמיתי  המקום את
גלגל  עד ומגיע  הירח  מרכז את והעובר הארץ  ממרכז
הקו  הוא במזלות, הירח  מקום את לנו המראה הקו, המזלות.
הירח  מרכז דרך והעובר הוא, במקומו המסתכל מעין היוצא
המקום  לבין האמיתי  המקום בין ההפרש המזלות. גלגל אל

נקרא לעין, ‰Ó‡‰הנראה ÈÂÈ˘ האורך ה"ו). להלן (עי '
שבו  הירח , מקום לבין השמש מקום בין המרחק  הוא השני 

.5‡‰הוא ציור עי ' המדומה). (האורך לעין

.ÂÁi‰ ÌB˜nL ÈÙÏ ?el‡ ÌÈ˜ÏÁ ÔÈÚB‚ ‰nÏÂ¿»»¿ƒ¬»ƒ≈¿ƒ∆¿«»≈«
LÈ ÈepL ‡l‡ ,Ba ‰‡iL ÌB˜n‰ BÈ‡ ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ≈«»∆≈»∆∆»ƒ≈
.‰‡n‰ ÈepL ‡˜p‰ ‡e‰Â ,Áe C‡a Ì‰ÈÈa≈≈∆¿…∆¿…«¿«ƒ¿»ƒ««¿∆

‰i‡‰ ˙ÚLa C‡‰ ‰‡Ó ÈepLÂ18ÔÈÚBb ÌÏBÚÏ , ¿ƒ«¿≈»…∆ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿ƒ
.eÓ‡L BÓk ,C‡‰ ÔÓ B˙B‡ƒ»…∆¿∆»«¿

לאופק 18) יותר קרוב  נראה והוא במערב , הירח  אז כי 
המדומה  המרחק  באמת. הוא מאשר השמש שקיעת ולמקום
המרחק  מן יותר איפוא קטן השני ) (האורך לשמש הירח  בין

כך משום הראשון). (האורך שינוי‚ÌÈÚÂהאמיתי  את
הראשון. האורך מן המראה

.ÊÁi‰ Á ‰È‰ Ì‡ :Á‰ ‰‡Ó ÈepL Ï‡¬»ƒ«¿≈»…«ƒ»»…««»≈«
ÔÓ Á‰ ‰‡Ó ÈepL ÏL ÌÈ˜ÏÁ ÔÈÚBb  ÈBÙ¿̂ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ«¿≈»…«ƒ
 ÈÓBc‰ Ái‰ Á ‰È‰ Ì‡Â ,ÔBL‡‰ Á‰»…«»ƒ¿ƒ»»…««»≈««¿ƒ

ÔÈÙÈÒBÓ19Á‰ ÏÚ Á‰ ‰‡Ó ÈepL ÏL ÌÈ˜ÏÁ‰ ƒƒ«¬»ƒ∆ƒ«¿≈»…««»…«
Á‡ ÔBL‡‰ Á‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÔBL‡‰»ƒ«∆ƒ¿∆»…«»ƒ««
 ÌÈ˜ÏÁ‰ Ì˙B‡ epnÓ ÔÈÚBb B‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙÈÒBnL∆ƒƒ»»¿ƒƒ∆»«¬»ƒ

‰ ‡e‰ÈL Á ‡˜p20. «ƒ¿»…«≈ƒ

משום 19) באמת. הוא מאשר לדרום יותר נוטה נראה הירח 
צפוני  הרוחב  כאשר מראה ‚ÌÈÚÂכך שינוי  של החלקים את

שהוא כפי  הירח , רוחב  את לדעת כדי  לעין.‡‰הרוחב ,
דרומי , הרוחב  כאשר סיבה, החלקים ÌÈÙÈÒÂÓמאותה את

הרוחב . מראה שינוי  המדומה.20)של הרוחב  הוא

.Á?Ô˙B‡ ÔÈÚBb B‡ ÔÈÙÈÒBnL ÌÈ˜ÏÁ‰ Ì‰ ‰nÎÂ¿«»≈«¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰ÚLz  ‰ÏË ÏfÓa Ái‰ ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆«»≈«¿««»∆ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰OÚ  BL ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««¬»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
ÔËÒ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ OÚ ‰ML  ÌÈÓB‡z¿ƒƒ»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
 ‰È‡ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ‰ÚL ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿≈
 ‰Ïe˙a ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿»
ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰Úa‡«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««…¿«ƒ
 ˜Ú ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰ML ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
 ˙L˜ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰MÓÁ¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««∆∆
 È„b ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰Úa‡«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒ
 ÈÏc ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒ
 ÌÈ‚c ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa‡Â ÌÈOÚ∆¿ƒ¿«¿»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««»ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ OÚ ÌÈL¿≈»»¬»ƒ

.ËÁ‰ ÔÓ Ô˙B‡ Ú‚z ,el‡ ÌÈ˜ÏÁ Ú„zL Á‡Ó≈««∆≈«¬»ƒ≈ƒ¿«»ƒ»…«
EeÚ„B‰L BÓk ÂÈÏÚ Ô˙B‡ ÛÈÒBz B‡ ÔBL‡‰21, »ƒƒ»»»¿∆«¿

B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ zÚ„È Îe ,ÈM‰ Á‰ EÏ ‡ˆÈÂ¿≈≈¿»…««≈ƒ¿»»«¿»ƒ¿ƒ
ÈÓB„22‰Ê ‰OÚ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ˙BÏÚÓ ‰nk Ú„˙Â , ¿ƒ¿≈««»«¬¿«»¬»ƒ«¬»∆

.„È˙Ú ‰È‰ÈÂ EÈÙÏ B˙B‡ ÔÈÎ˙Â ,ÈM‰ Á‰»…««≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿∆»ƒ

ה"ז.21) ה"ב .22)למעלה הזה ובפרק  ה"י . פט "ז, עי '

.È‰f‰ ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áw˙Â ÊÁz Ck Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ«ƒ»…««≈ƒ«∆
BÏbÚÓa ËÚÓ ÊBÏ Ái‰L ÈtÓ ,B˙ˆ˜Ó23‰nÎÂ . ƒ¿»ƒ¿≈∆«»≈«»¿«¿«¿»¿«»

Ái‰ ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡ ?epnÓ ÁwzL ˙ˆ˜n‰ ‡e‰«ƒ¿»∆ƒ«ƒ∆ƒƒ¿∆¿«»≈«
B‡ ,epnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈOÚ „Ú ‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«««»∆«∆¿ƒ«¬ƒ∆
 epnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈOÚ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«««…¿«ƒ«∆¿ƒ«¬ƒ∆
Ái‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÂÈLÈÓÁ ÈL ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿∆«»≈«
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,BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ OÚ „Ú ‰ÏË ÏfnÓ ÌÈOÚÓ≈∆¿ƒƒ««»∆«∆∆«¬ƒ««
ÏfnÓ ˙BÏÚÓ OÚ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfnÓ ÌÈOÚÓ B‡≈∆¿ƒƒ««…¿«ƒ«∆∆«¬ƒ««
‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÏL ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwz  ˜Ú«¿»ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆
,epnÓ ÌÈOÚ „Ú BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ OÚÓ Ái‰«»≈«≈∆∆«¬ƒ«««∆¿ƒƒ∆

Ó ÌÈOÚ „Ú ˜Ú ÏfnÓ ˙BÏÚÓ OÚÓ B‡ epn ≈∆∆«¬ƒ«««¿»«∆¿ƒƒ∆
Ái‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈÚÈ ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«
ÌÈOÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈOÚÓ≈∆¿ƒ«¬ƒ«««≈∆¿ƒ
ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwz  BÙBÒ „Ú ˜Ú ÏfnÓƒ«««¿»«ƒ«ƒ»…««≈ƒ
„Ú ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁzÓ Ái‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«ƒ¿ƒ«««¿ƒ«
OÚ „Ú ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁzÓ B‡ ,epnÓ ˙BÏÚÓ OÚ∆∆«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«««∆∆«∆∆
Ì‡Â .B˙e˙L ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwz  epnÓ ˙BÏÚÓ«¬ƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿¿ƒ
ÌÈOÚ „ÚÂ ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ˙BÏÚÓ OÚÓ ‰È‰Èƒ¿∆≈∆∆«¬ƒ««¿ƒ¿«∆¿ƒ
 epnÓ ÌÈOÚ „Ú ˙L˜ ÏfnÓ OÚÓ B‡ ,epnÓƒ∆≈∆∆ƒ««∆∆«∆¿ƒƒ∆
ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈˆÁ ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¬ƒ¿¿ƒƒ¿∆¿
ÌÈOÚÂ LÓÁ „Ú ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ÌÈOÚÓ Ái‰«»≈«≈∆¿ƒƒ««¿ƒ«»≈¿∆¿ƒ
ÌÈOÚÂ LÓÁ „Ú ˙L˜ ÏfnÓ ÌÈOÚÓ B‡ ,epnÓƒ∆≈∆¿ƒƒ««∆∆«»≈¿∆¿ƒ
Ì‡Â .B˙e˙L ÚÈ ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwz  epnÓƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒ«¿¿ƒ
„Ú ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ÌÈOÚÂ LÓÁÓ Ái‰ ÌB˜Ó ‰È‰Èƒ¿∆¿«»≈«≈»≈¿∆¿ƒƒ««¿ƒ«
ÏfnÓ ÌÈOÚÂ LÓÁÓ B‡ ,ÔËÒ ÏfnÓ ˙BÏÚÓ LÓÁ»≈«¬ƒ«««¿»≈»≈¿∆¿ƒƒ««
,ÌeÏk Áwz ‡Ï  È„b ÏfnÓ ˙BÏÚÓ LÓÁ „Ú ˙L∆̃∆«»≈«¬ƒ««¿ƒ…ƒ«¿
LÓÁÓ Ái‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÏbÚÓ ˙ÊÈÏ Ô‡k ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈»¿ƒ««¿»¿ƒƒ¿∆«»≈«≈»≈
È„b ÏfnÓ LÓÁÓ B‡ ,epnÓ OÚ „Ú ÔËÒ ÏfnÓƒ«««¿»«∆∆ƒ∆≈»≈ƒ««¿ƒ
.B˙e˙L ÚÈ ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwz  epnÓ OÚ „Ú«∆∆ƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒ«¿
„Ú ÔËÒ ÏfnÓ OÚÓ Ái‰ ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆¿«»≈«≈∆∆ƒ«««¿»«
epnÓ ÌÈOÚ „Ú È„b ÏfnÓ OÚÓ B‡ ,epnÓ ÌÈOÚ∆¿ƒƒ∆≈∆∆ƒ««¿ƒ«∆¿ƒƒ∆
ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈˆÁ ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwz ƒ«ƒ»…««≈ƒ¬ƒ¿¿ƒƒ¿∆¿
ÌÈOÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ÔËÒ ÏfnÓ ÌÈOÚÓ Ái‰«»≈«≈∆¿ƒƒ«««¿»«≈∆¿ƒ
.B˙e˙L ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwz  BÙBÒ „Ú È„b ÏfnÓƒ««¿ƒ«ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿
˙BÏÚÓ OÚ „Ú ‰È‡ ÏfÓ ˙lÁzÓ Ái‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«»≈«ƒ¿ƒ««««¿≈«∆∆«¬
 epnÓ ˙BÏÚÓ OÚ „Ú ÈÏc ÏfÓ ˙lÁzÓ B‡ ,epnÓƒ∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«∆∆«¬ƒ∆
Ái‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ ÈM‰ Á‰ epnÓ Áwzƒ«ƒ∆»…««≈ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«
B‡ ,epnÓ ÌÈOÚ „Ú ‰È‡ ÏfnÓ ˙BÏÚÓ OÚÓ≈∆∆«¬ƒ«««¿≈«∆¿ƒƒ∆
Á‰ ÔÓ Áwz  epnÓ ÌÈOÚ „Ú ÈÏc ÏfnÓ OÚÓ≈∆∆ƒ««¿ƒ«∆¿ƒƒ∆ƒ«ƒ»…«
ÏfnÓ ÌÈOÚÓ Ái‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈÚÈ ÈM‰«≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«≈∆¿ƒƒ««
ÈÏc ÏfnÓ ÌÈOÚÓ B‡ ,‰Ïe˙a ÏfnÓ OÚ „Ú ‰È‡«¿≈«∆∆ƒ««¿»≈∆¿ƒƒ««¿ƒ

fnÓ OÚ „ÚÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwz  ÌÈ‚c Ï «∆∆ƒ««»ƒƒ«ƒ»…««≈ƒ
ÏfnÓ ˙BÏÚÓ OÚÓ Ái‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«≈∆∆«¬ƒ««
„Ú ÌÈ‚c ÏfnÓ ˙BÏÚÓ OÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ‰Ïe˙a¿»«≈∆∆«¬ƒ««»ƒ«
˙‡ÊÂ .ÂÈLÈÓÁ ÈL ÈM‰ Á‰ ÔÓ Áwz  BÙBÒƒ«ƒ»…««≈ƒ¿≈¬ƒ»¿…
˙‡˜p‰ ‡È‰  ÈM‰ Á‰ ÔÓ ÁwzL ˙ˆ˜n‰«ƒ¿»∆ƒ«ƒ»…««≈ƒƒ«ƒ¿≈

Ái‰ ÏbÚÓ24. «¿««»≈«

טו).23) ב , (משלי  במעגלותם" "ונלוזים מלשון
הירח ,24) במהלך ההפרעות בגלל בא השני  הרוחב  תיקון

הכ"ג. להלן במעגלותיו", יש גדולות עקלקלות "שהירח 

.‡È‰‡˙Â ,Ái‰ Áa ÔBa˙˙Â ÊÁz Ck Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ¿≈¿…««»≈«¿ƒ¿∆
Ú‚z  ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ :ÈÓB„ B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«

Á ‰È‰ Ì‡Â ,ÈM‰ C‡‰ ÔÓ ‰f‰ Ái‰ ÏbÚÓ«¿««»≈««∆ƒ»…∆«≈ƒ¿ƒ»»…«
ÛÈÒBz  ÈÓBc Ái‰25.ÈM‰ C‡‰ ÏÚ ‰f‰ ÏbÚn‰ «»≈«¿ƒƒ««¿»«∆«»…∆«≈ƒ

˙lÁzÓ Ái‰ ÌB˜Ó ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«»≈«ƒ¿ƒ«
ÌÈÓB‡z ÏfÓ ÛBÒ „Ú È„b ÏfÓ26Ái‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; ««¿ƒ«««¿ƒ¬»ƒ»»«»≈«

c‰ ‰È‰È  ˙L˜ ÏfÓ ÛBÒ „Ú ÔËÒ ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««««¿»«««∆∆ƒ¿∆«»»
CÙ‰27ÛÈÒBz  ÈBÙˆ Ái‰ Á ‰È‰È Ì‡L : ≈∆∆ƒƒ¿∆…««»≈«¿ƒƒ

ÈÓBc Ái‰ Á ‰È‰ Ì‡Â ,ÈM‰ C‡‰ ÏÚ ÏbÚn‰««¿»«»…∆«≈ƒ¿ƒ»»…««»≈«¿ƒ
C‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÈM‰ C‡‰ ÔÓ ÏbÚn‰ Ú‚z ƒ¿«««¿»ƒ»…∆«≈ƒ«∆ƒ¿∆»…∆
‡e‰  epnÓ Ú‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL Á‡ ÈM‰«≈ƒ««∆ƒ»»ƒ¿«ƒ∆
ÌL ‰È‰È ‡Ï Ì‡L ,Ú„Â .ÈLÈÏM‰ C‡ ‡˜p‰«ƒ¿»…∆«¿ƒƒ¿«∆ƒ…ƒ¿∆»
Á‰ ÔÓ ˙Á˜Ï ÔBaLÁ‰ Ô˙ ‡ÏÂ ,ÏbÚÓ ˙ÊÈÏ¿ƒ««¿»¿…»««∆¿»««ƒ»…«
C‡‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÈM‰ C‡‰ ‰È‰È  ÌeÏk ÈM‰«≈ƒ¿ƒ¿∆»…∆«≈ƒ«¿»…∆

ÈLÈÏM‰28.˙È ‡Ïe ˙BÁt ‡Ïa «¿ƒƒ¿…»¿…»≈

שהוא 25) לצפוני  ביחס  שלילי , הוא הדרומי  הרוחב  כי 
סימן  עם הם הצפוני , שברוחב  המספרים שכל מכאן חיובי .

.+ סימן עם הם הדרומי  ברוחב  ברבע 26)-, כלומר,
הפונקציה  .(3 ציור (עי ' הראשון וברבע  הרביעי 

270*ֿ360* כי  חיובית, *0*ֿ90הטריגונומטרית וכן ,
.כי27)חיוביים להיפך, יהיה והשלישי  השני  ברבע 

 ֿ ה 90*ֿ270* שברוחב בגבולות הכלל, זה שלילי .
השני ברבע  הירח . מעגל את גורעים תמיד אנו הצפוני 
מעגל  קשת, מזל סוף  עד סרטן מזל מתחילת והשלישי ,
שלילית), הטריגונומטרית (הפונקציה - סימן עם הוא הירח 
מוסיפים  למעשה אנו הראשון, האורך מן אותו וכשמחסרים
אם  כן על שליליים). מספרים חיסורי  של הכלל (לפי  אותו
ברוחב  המעגל. את מוסיפים אנו צפוני , הירח  רוחב  יהיה
והשלישי השני  ברבע  אבל המעגל, את קודם הוספנו דרומי 
מחסרים  אנו שלמעשה כלומר ,- שסימנו מעגל מוסיפים אנו

"אורך 28)אותו. השם נשאר המעגל, נליזת כשאין גם
È˘ÈÏ˘ אורך" שיקרא אחר, אורך חשבון בא אחריו כי  ,"

אז  שני ", "אורך השם את ישאירו דידן במקרה אם רביעי ".
עלול  וזה שלישי ", "אורך לקרוא הבא לאורך יצטרכו
בהתחשב  המתוקן לאורך קראנו זה בשם כי  להטעות,
ידיעת  היא הללו, החשבונות בכל המטרה המעגל. בנליזת
הירח  שקיעת ובין השמש שקיעת בין המשוה בקו הקשת

החדש. הירח  ראיית תלויה שבה ירושלים, באופק 

.È,‰f‰ ÈLÈÏM‰ C‡‰ ‰‡˙Â ÊÁz Ck Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ¿∆»…∆«¿ƒƒ«∆
ÏfÓ ‰ÊÈ‡a ,LÓM‰Â Ái‰ ÔÈaL ˙BÏÚn‰ ‡e‰Â¿««¬∆≈«»≈«¿«∆∆¿≈∆«»
ÛÈÒBz  ‰ÏË ÏfÓa B‡ ÌÈ‚c ÏfÓa ‰È‰È Ì‡ :‡e‰ƒƒ¿∆¿««»ƒ¿««»∆ƒ
ÏfÓa C‡‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈLÈÏM‰ C‡‰ ÏÚ«»…∆«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿∆»…∆¿««
ÈLÈÏM‰ C‡‰ ÏÚ ÛÈÒBz  BL ÏfÓa B‡ ÈÏc¿ƒ¿««ƒ«»…∆«¿ƒƒ
ÏfÓa B‡ È„b ÏfÓa C‡‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆»…∆¿««¿ƒ¿««
Ì‡Â .B˙e˙L ÈLÈÏM‰ C‡‰ ÏÚ ÛÈÒBz  ÌÈÓB‡z¿ƒƒ«»…∆«¿ƒƒ¿¿ƒ
C‡‰ ÁÈpz  ÔËÒ ÏfÓa B‡ ˙L˜ ÏfÓa C‡‰ ‰È‰Èƒ¿∆»…∆¿««∆∆¿«««¿»«ƒ«»…∆
Ú‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙ ‡ÏÂ ,‡e‰L ˙BÓk ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿∆¿…ƒ»»¿…ƒ¿«

epnÓ‰È‡ ÏfÓa B‡ ˜Ú ÏfÓa C‡‰ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ∆¿ƒ»»»…∆¿«««¿»¿«««¿≈
‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ ÈLÈÏM‰ C‡‰ ÔÓ Ú‚z ƒ¿«ƒ»…∆«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆
ÔÓ Ú‚z  ‰Ïe˙a ÏfÓa B‡ ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa C‡‰»…∆¿««…¿«ƒ¿««¿»ƒ¿«ƒ
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C‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .B˙ÈLÈÏL ÈLÈÏM‰ C‡‰»…∆«¿ƒƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿∆»…∆
ÁÈpz B‡ epnÓ Ú‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL Á‡ ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ««∆ƒ»»ƒ¿«ƒ∆«ƒ«
Á‡Â .ÈÚÈ C‡ ‡˜p‰ ‡e‰  ‡e‰L ˙BÓk B˙B‡¿∆«ƒ¿»…∆¿ƒƒ¿««
ÈL Áw˙Â ,ÔBL‡‰ Ái‰ Á Ïˆ‡ ÊÁz Ck»«¬…≈∆…««»≈«»ƒ¿ƒ«¿≈
.‰È„n‰ db ˙Ó ‡˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ;ÌÏBÚÏ ÂÈLÈÏL¿ƒ»¿»¿∆«ƒ¿»¿«…««¿ƒ»
ÛÈÒBz  ÈBÙˆ Ái‰ Á ‰È‰È Ì‡ :‰‡˙Â ÔBa˙˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒƒ¿∆…««»≈«¿ƒƒ
Á ‰È‰È Ì‡Â ,ÈÚÈ‰ C‡‰ ÏÚ ‰È„n‰ db ˙Ó¿«…««¿ƒ»«»…∆»¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆…«
C‡‰ ÔÓ ‰È„n‰ db ˙Ó Ú‚z  ÈÓBc Ái‰«»≈«¿ƒƒ¿«¿«…««¿ƒ»ƒ»…∆
ÔÈÚBbL Á‡ ÈÚÈ‰ C‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÈÚÈ‰»¿ƒƒ«∆ƒ¿∆»…∆»¿ƒƒ««∆¿ƒ
˙L˜ ‡˜p‰ ‡e‰  ÂÈÏÚ ÔÈÙÈÒBnL B‡ epnÓƒ∆∆ƒƒ»»«ƒ¿»∆∆

‰i‡‰29. »¿ƒ»

השמש.29) אחר לשקוע  הירח  מאחר זו, ובמדה

.‚ÈÏÈÏa Ái‰ ‰‡È Ì‡ ˜ÁÏ e‡aL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¬…ƒ≈»∆«»≈«¿≈
‰‡È ‡Ï B‡ ,BÊ ‰MÓ i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL Ú∆∆«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»…≈»∆
ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Óe ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ÈˆBz ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ¿«»≈«»¬ƒƒ

‰LÏ Ái‰ ÁÂ30EÏ ‡ˆÈ .EeÚ„B‰L BÓk ,BÊ ¿…««»≈«¿»»¿∆«¿≈≈¿
‰ÚL˙Â ˙BÏÚÓ ÚLa  ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó¿«∆∆»¬ƒƒ¿∆««¬¿ƒ¿»
ÌB˜Ó EÏ ‡ˆÈÂ .Ë"Ê :BÓÈÒ .BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ««ƒ»¿≈≈¿¿
‰MLÂ ˙BÏÚÓ ‰OÚ ‰BÓLa  ÈzÓ‡‰ Ái‰«»≈«»¬ƒƒƒ¿∆∆¿≈«¬¿ƒ»
‡ˆÈÂ .Â"Ï Á"È :BÓÈÒ .BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒƒ««ƒ»¿≈≈
‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL ,ÌBc Áea  Ái‰ Á EÏ¿…««»≈«¿«»»«¬¿»
Á‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .‚" '‚ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒƒ»¿∆»…«
:‡MÈ ,Ái‰ ÌB˜nÓ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú‚˙Â .ÔBL‡‰»ƒ¿ƒ¿«¿«∆∆ƒ¿«»≈«ƒ»≈
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ‰ÚLÂ ,˙BÏÚÓ ‰OÚ ˙Á‡««∆¿≈«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ
ÈÙÏe .ÔBL‡‰ C‡‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Ê"Î ‡"È :BÓÈÒƒ»¿∆»…∆»ƒ¿ƒ

Ó ÈepL ‰È‰È ,BL ÏfÓa Ái‰ ‰È‰LC‡‰ ‰‡ ∆»»«»≈«¿««ƒ¿∆ƒ«¿≈»…∆
,ÔBL‡‰ C‡‰ ÔÓ d˙B‡ Ú‚Ï Èe‡Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»ƒ¿…«»ƒ»…∆»ƒ
ÌÈOÚÂ ‰ÚLÂ ,˙BÏÚÓ OÚ :ÈM‰ C‡‰ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿»…∆«≈ƒ∆∆«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
Á‰ ‰‡Ó ÈepL ‰È‰È ÔÎÂ .Ê"ÎÈ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿≈ƒ¿∆ƒ«¿≈»…«
,ÈÓB„ ‰È‰ Ái‰ ÁL ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ‰OÚ ¬»»¬»ƒ¿ƒ∆…««»≈«»»¿ƒ
‰OÚ ‡e‰L ,‰‡n‰ ÈepL ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï Èe‡»¿ƒ»»ƒ««¿∆∆¬»»
,˙BÏÚÓ Úa‡ :ÈM‰ Á‰ EÏ ‡ˆÈ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ≈≈¿»…««≈ƒ«¿««¬
Ái‰ ‰È‰L ÈÙÏe .‚"„ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe¿»¬»ƒƒ»¿ƒ∆»»«»≈«
ÔÓ ÁwÏ Èe‡ ,BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ‰OÚ ‰BÓLaƒ¿∆∆¿≈«¬ƒ««»ƒ«ƒ
,Ái‰ ÏbÚÓ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,B˙ÈÚÈ ÈM‰ Á‰»…««≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿««»≈«
˜ÏÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ :BÊ ˙ÚÏ Ái‰ ÏbÚÓ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿«¿««»≈«¿≈«¬»««¿≈∆

.˙BiLa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„Á‡∆»¿ƒ∆≈¿«¿¿ƒ«¿ƒ

תֿב .Ú˘Ï‰צ "ל30) ובכת"י  א' בכת"י  וכן זו,

.„ÈÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Óe ÈÓBc Ái‰ ÁL ÈÙÏe¿ƒ∆…««»≈«¿ƒ¿«»≈«»¬ƒƒ
ÏÚ ÏbÚn‰ ÛÈÒB‰Ï Èe‡ ,ÔËÒ L‡Â È„b L‡ ÔÈa≈…¿ƒ¿…«¿»»¿ƒ««¿»«
‰OÚ ˙Á‡ :ÈLÈÏM‰ C‡‰ EÏ ‡ˆÈ ,ÈM‰ C‡‰»…∆«≈ƒ≈≈¿»…∆«¿ƒƒ««∆¿≈
.Á"Î ‡"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ«¬¿»¿∆¿ƒ¬»ƒƒ»
ÏÚ ÛÈÒB‰Ï Èe‡ ,BL ÏfÓa ‰f‰ C‡‰L ÈÙÏe¿ƒ∆»…∆«∆¿««»¿ƒ«
˙BÏÚÓ ÈzL ‡e‰L ,B˙ÈLÈÓÁ ÈLÈÏM‰ C‡‰»…∆«¿ƒƒ¬ƒƒ∆¿≈«¬
LÏL :ÈÚÈ‰ C‡‰ EÏ ‡ˆÈÂ ,ÌÈ˜ÏÁ OÚ ‰BÓLe¿»»»¬»ƒ¿≈≈¿»…∆»¿ƒƒ¿

‚"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ‰OÚ∆¿≈«¬¿ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»
ÈL eÁ˜ÏÂ ,ÔBL‡‰ Á‰ Ïˆ‡ eÊÁÂ .Â"Ó¿»«¿≈∆»…«»ƒ¿»«¿¿≈
ÈzL :‡e‰Â ,‰È„n‰ db ˙Ó ‡ˆÈÂ ,ÂÈLÈÏL¿ƒ»¿»»¿«…««¿ƒ»¿¿≈
Á‰ ‰È‰L ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ«¬«¬ƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ∆»»»…«
C‡‰ ÔÓ ‰È„n‰ db ˙Ó epnÓ Ú‚Ï Èe‡ ,ÈÓBc¿ƒ»ƒ¿…«ƒ∆¿«…««¿ƒ»ƒ»…∆
OÚ „Á‡Â ˙BÏÚÓ ‰OÚ ˙Á‡ :EÏ ‡MÈ ,ÈÚÈ‰»¿ƒƒƒ»≈¿««∆¿≈«¬¿««»»
‰i‡‰ ˙L˜ ‡È‰ BÊÂ .‡"È ‡"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿ƒ∆∆»¿ƒ»
˙L˜ Ú„˙Â ‰OÚz ‰f‰ Cc‰ ÏÚÂ .‰f‰ ‰ÏÈla««¿»«∆¿««∆∆«∆«¬∆¿≈«∆∆
ÏÈÏ ÏÎa ,da LÈ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ˙BÏÚÓ ‰nk ,‰i‡‰»¿ƒ»«»«¬¿«»¬»ƒ≈»¿»≈

.ÌÏBÚÏ ‰ˆzL ‰i‡¿ƒ»∆ƒ¿∆¿»

.ÂËÌ‡L ,Ú„Â .da ÔÈz ,BÊ ˙L˜ ‡ˆzL Á‡Â¿««∆≈≈∆∆»ƒ»¿«∆ƒ
Ê‡  ˙BÁt B‡ ˙BÏÚÓ ÚLz ‰i‡‰ ˙L˜ ‰È‰z31 ƒ¿∆∆∆»¿ƒ»≈««¬»»

˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â ;Ï‡OÈ ı‡ ÏÎa ‰‡iL LÙ‡∆¿»∆≈»∆¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆∆∆
LÙ‡ È‡  ˙BÏÚÓ ‰OÚ Úa‡ ÏÚ ˙È ‰i‡‰»¿ƒ»»≈««¿«∆¿≈«¬ƒ∆¿»

Ï‡OÈ ı‡ ÏÎÏ ÈeÏ‚ ‰È‰ÈÂ ‰‡È ‡lL32. ∆…≈»∆¿ƒ¿∆»¿»∆∆ƒ¿»≈

(31" וכן ‡Êבמקום קושטא, בדפוס  הוא וכך "אי ", צ "ל "
תימן. בקשת 32)בכת"י  הנסיון. על מבוססים אלו גבולות

לשקוע . הירח  ממהר פחות) או מעלות (תשע  קטנה ראיה
(יתר  גדולה ראיה בקשת א"י . בכל שיראה אי ֿאפשר כן על
כן  על שוקע . שהירח  עד ניכר זמן עובר מעלות) י "ד על

בא"י˘Ï‡אי ֿאפשר הראיה (חשבונות א"י . בכל יראה
מעלות, לב ' בקירוב  הוא שלה שהרוחב  ירושלים, על בנויים
עי ' ודרומה. צפונה מעלות ג' במרחק  סביבה המקומות ועל

הי "ז). פי "א, למעלה

.ÊË˙ÈÈOÚ ‰ÏÚÓ ˙lÁzÓ ‰i‡‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ««¬»¬ƒƒ
‰i‡‰ ˙L˜ CÚz  ‰OÚ Úa‡ ‰ÏÚÓ ÛBÒ „Ú««¬»«¿«∆¿≈«¬…∆∆»¿ƒ»
ÔÓ ‰‡È ‡Ï B‡ ‰‡È Ì‡ Ú„˙Â ,ÔBL‡‰ C‡‰ Ï‡∆»…∆»ƒ¿≈«ƒ≈»∆…≈»∆ƒ

‰i‡‰ Èv˜ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰Â ;BÏ LiL ÔÈvw‰33. «ƒƒ∆≈¿≈«ƒ¿»ƒƒ≈»¿ƒ»

אקלימיים 33) בתנאים הראיה אפשרות קובעים גורמים שני 
תלוי שממנה הראיה, קשת (1 פי "ח ): לקמן (עי ' נוחים
האורך  (2 שקיעתו, עד לעין גלוי  שהירח  הזמן שיעור
תלוי שממנו השמש, לבין הירח  בין המרחק  כלומר הראשון,
התרחק  שהירח  במידה בה הירח . של המואר החלק  גודל
יותר. גדול שבו המואר החלק  במידה בה השמש, מן יותר
מוכרח  במידה בה יותר, קטנה הראיה שקשת במידה בה
ובה  הירח . שיראה כדי  יותר, גדול להיות הראשון האורך
הראיה  קשת מוכרחה יותר, קטן הראשון שהאורך במידה
אפשר  גדול, הירח  של המואר החלק  אם יותר. גדולה להיות
רב  זמן נשאר הוא אם לשקוע . ממהר הוא אפילו לראותו
המואר  כשהחלק  אפילו לראותו אפשר השקיעה, עד גלוי 
קיצי בנויים זה על קטן. הראשון האורך כלומר קטן,

הראיה. (גבולות)

.ÊÈ‰i‡‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡ ?‰i‡‰ Èv˜ Ô‰ eÏ‡Â¿≈≈ƒ≈»¿ƒ»ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»
˙iÓ34B‡ ˙BÏÚÓ OÚ ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ ÚLz ÏÚ ƒ»≈«≈««¬«∆∆«¬

‰OÚ LÏL ÔBL‡‰ C‡‰ ‰È‰ÈÂ ,OÚ ÏÚ ˙È»≈«∆∆¿ƒ¿∆»…∆»ƒ¿∆¿≈
‰‡È È‡cÂ  ˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ35˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ; «¬≈««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆

.‰‡È ‡Ï  ‰fÓ ˙BÁt C‡‰ ‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt»ƒ∆ƒ¿∆»…∆»ƒ∆…≈»∆
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קג                 
         

כ',34) י "ט , י "ח , בהלכות גם וכן "מותר", - קושטא בדפוס 
יכול 35)כ"א. המינימום, על במעט  עולה הראיה כשקשת

המקסימום. מן מעט  פחות להיות הראשון האורך

.ÁÈ„Ú ˙BÏÚÓ OÚ ÏÚ ˙iÓ ‰i‡‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«∆∆«¬«
‰È‰ÈÂ ,‰OÚ ˙Á‡ ÏÚ ˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰OÚ ˙Á‡ ÛBÒ««∆¿≈«¬»≈«««∆¿≈¿ƒ¿∆
È‡cÂ  ˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ‰OÚ ÌÈzL ÔBL‡‰ C‡‰»…∆»ƒ¿≈∆¿≈«¬≈««
C‡‰ ‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡È≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆»…∆

.‰‡È ‡Ï  ‰fÓ ˙BÁt»ƒ∆…≈»∆

.ËÈ„Ú ‰OÚ ˙Á‡ ÏÚ ˙iÓ ‰i‡‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«««∆¿≈«
,‰OÚ ÌÈzL ÏÚ ˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰OÚ ÌÈzL ÛBÒ¿≈∆¿≈«¬»≈«¿≈∆¿≈
 ˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ‰OÚ ˙Á‡ ÔBL‡‰ C‡‰ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»…∆»ƒ««∆¿≈«¬≈
‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡È È‡cÂ««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆

.‰‡È ‡Ï  ‰fÓ ˙BÁt C‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆

.Î‰OÚ ÌÈzL ÏÚ ˙iÓ ‰i‡‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«¿≈∆¿≈
LÏL ÏÚ ˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰OÚ LÏL ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆¿≈«¬»≈«¿
 ˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ OÚ ÔBL‡‰ C‡‰ ‰È‰ÈÂ ,‰OÚ∆¿≈¿ƒ¿∆»…∆»ƒ∆∆«¬≈
‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡È È‡cÂ««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆

.‰‡È ‡Ï  ‰fÓ ˙BÁt C‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆

.‡Î‰È‰z Ì‡Â36‰OÚ LÏL ÏÚ ˙iÓ ‰i‡‰ ˙L˜ ¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«¿∆¿≈
Úa‡ ÏÚ ˙È B‡ ‰OÚ Úa‡ ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ«¬««¿«∆¿≈»≈««¿«

˙BÏÚÓ ÚLz ÔBL‡‰ C‡‰ ‰È‰ÈÂ ,‰OÚ37˙BÈ B‡ ∆¿≈¿ƒ¿∆»…∆»ƒ≈««¬≈
‰È‰È B‡ ‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡È È‡cÂ ««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆
.ÔÈvw‰ ÛBÒ Ô‡k „ÚÂ .‰‡È ‡Ï  ‰fÓ ˙BÁt C‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆¿«»«ƒƒ

וכן 36) הראיה, קשת וצ "ל "קשת", המילה חסרה כאן
תימן. של 37)בכת"י  ראשון שבאורך רבינו, כתב  כאן

"ובוודאי כתב  ה"ג ולמעלה יראה, ודאי  - מעלות תשע 
מעלות תשע  על מדובר שם שיראה". ,ÂÂ˘‰שאי ֿאפשר

עם  מעלות תשע  גם כולל וזה מעלות", "תשע  כתוב  וכאן
מדובר  שם ועוד, בהם. מדקדק  רבינו שאין חלקים, מספר
אבל  אפשר", "אי  נאמר זה על ישראל", ארץ  "בכל ראיה על

" שיראה כוונתו אין אולם יראה", "ודאי  כתוב  ארץ ÏÎכאן
ישראל".

.ÎÈÏÈÏ ÏL ‰i‡‰ ˙L˜a ÔBa˙‰Ï e‡a ?„ˆÈk38 ≈«»¿ƒ¿≈¿∆∆»¿ƒ»∆≈≈
eÏ ‡ˆÈ ,BÊ ‰MÓ i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL Ú∆∆«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»≈≈»
„Á‡Â ˙BÏÚÓ ‰OÚ ˙Á‡ :‰i‡‰ ˙L˜ ÔBaLÁa¿∆¿∆∆»¿ƒ»««∆¿≈«¬¿««

zÚ„iL BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ OÚ39˙L˜ ‰˙È‰L ÈÙÏe . »»¬»ƒ¿∆»«¿»¿ƒ∆»¿»∆∆
Ï‡ d˙B‡ eÎÚ ,‰OÚ Úa‡ „Ú OÚ ÔÈa ‰i‡‰»¿ƒ»≈∆∆««¿«∆¿≈»«¿»∆

zÚ„È Îe .ÔBL‡‰ C‡‰40,‰Ê ÏÈÏa ‰f‰ C‡‰L »…∆»ƒ¿»»«¿»∆»…∆«∆¿≈∆
ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ‰ÚLÂ ,˙BÏÚÓ ‰OÚ ˙Á‡ ««∆¿≈«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
,˙BÏÚÓ ‰OÚ ˙Á‡ ÏÚ ˙È ‰i‡‰ ˙L˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»¿ƒ»»≈«««∆¿≈«¬
Ú„eÈ  ‰OÚ [˙Á‡] ÏÚ ˙È ÔBL‡‰ C‡‰ ‰È‰Â¿»»»…∆»ƒ»≈«««∆¿≈ƒ»«
ÔÎÂ .˙Beˆw‰ ÔÈvw‰ ÈÙÏ ‰Ê ÏÈÏa ‰‡È È‡ceL∆««≈»∆¿≈∆¿ƒ«ƒƒ«¿¿≈

dlL ÔBL‡‰ C‡‰ ÌÚ ˙L˜Â ˙L˜ ÏÎa ÚLz41. ¿«≈¿»∆∆»∆∆ƒ»…∆»ƒ∆»

ועוד.38) ה"ד פט "ז ה"ח ; פט "ו השווה "ליל", צ "ל

הי "ד.39) למעלה הי "ג.40)עי ' למעלה צ "ל 41)עי '
תימן. ובכת"י  קושטא בדפוס  הוא וכך עשרה, אחת

.‚Î˙BBaLÁ ‰nk el‡‰ ÌÈOÚn‰ ÔÓ ˙È‡ Îe¿»»ƒ»ƒ««¬ƒ»≈«»∆¿
eÚ‚iL Á‡ ,ÔÈÚe‚ ‰nÎÂ ˙BÙÒBz ‰nÎÂ ,Ba LÈ≈¿«»»¿«»≈ƒ««∆»«¿
ÌBaLÁa ÔÈ‡L ÌÈB˜ ÌÈÎc e‡ˆÓ‰L „Ú ,‰a‰«¿≈«∆ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ∆≈¿∆¿»
LÈ ˙BÏB„b ˙Bl˜Ï˜Ú Ái‰L .ÏB„b ˜ÓÚ…∆»∆«»≈«¬«¿«¿≈

ÌÈÓÎÁ eÓ‡ CÎÈÙÏe ,ÂÈ˙BÏbÚÓa42Ú„È LÓL : ¿«¿¿»¿ƒ»»¿¬»ƒ∆∆»«
ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â .B‡BÓ Ú„È ‡Ï ÁÈ ,B‡BÓ43: ¿»≈«…»«¿¿»¿¬»ƒ

BÓk ;‰ˆ˜a ‡a ÌÈÓÚt ,‰k‡a ‡a ÌÈÓÚt¿»ƒ»«¬À»¿»ƒ»ƒ¿»»¿
ÌÈÓÚÙe ÛÈÒBz ÌÈÓÚtL ,el‡ ˙BBaLÁÓ ‰‡zL∆ƒ¿∆≈∆¿≈∆¿»ƒƒ¿»ƒ

‡‰ ˙L˜ ‡‰zL „Ú ,Ú‚z˙L˜ ‰È‰z ÌÈÓÚÙe ,‰i ƒ¿««∆¿≈∆∆»¿ƒ»¿»ƒƒ¿∆∆∆
.e‡aL BÓk ,‰ˆ˜ ÌÈÓÚÙe ‰k‡ ‰i‡‰»¿ƒ»¬À»¿»ƒ¿»»¿∆≈«¿

א.42) כה, השנה ראש יוחנן שם.43)רבי  גמליאל, רבן

.„ÎÌÈÙÈÒBÓ ‰Ó ÈtÓe ,˙BBaLÁ‰ el‡ Ïk ÌÚËÂ¿««»≈«∆¿ƒ¿≈»ƒƒ
c Ïk Ú„B C‡È‰Â ,ÔÈÚBb ‰Ó ÈtÓe ‰Ê ÔÈÓƒ¿»∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈««»»»
 „Â c Ïk ÏÚ ‰È‡‰Â ,ÌÈc‰ el‡Ó „Â¿»»≈≈«¿»ƒ¿»¿»»«»»»¿»»

˙BÙe˜z‰ ˙ÓÎÁ ‡È‰44˙BiËÓÈb‰Â45da eaÁL , ƒ»¿««¿¿«ƒ«¿ƒ∆ƒ¿»
„Èa ÂLÎÚ ÌÈ‡ˆÓp‰ Ì‰Â ,‰a‰ ÌÈÙÒ ÔÂÈ ÈÓÎÁ«¿≈»»¿»ƒ«¿≈¿≈«ƒ¿»ƒ«¿»¿«
eÈ‰L ,Ï‡OÈ ÈÓÎÁ eaÁL ÌÈÙq‰ Ï‡ ;ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ¬»«¿»ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈∆»

Î˘OÈ ÈaÓ ÌÈ‡Èp‰ ÈÓÈa46.eÈÏ‡ eÚÈb‰ ‡Ï , ƒ≈«¿ƒƒƒ¿≈ƒ»»…ƒƒ≈≈
ÔÈ‡L ,Ì‰ ˙Bea ˙BÈ‡a ÌÈc‰ el‡ ÏkL Á‡Óe≈««∆»≈«¿»ƒƒ¿»¿≈∆≈
ÔÈ‡  Ì‰ÈÁ‡ ‰‰Ï Ì„‡Ï LÙ‡ È‡Â ,ÈÙc Ì‰a»∆…ƒ¿ƒ∆¿»¿»»¿«¿≈«¬≈∆≈
ÔÈa ÌÈ‡È Ì˙B‡ eaÁL ÔÈa ,aÁÓÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ«¿«≈≈∆ƒ¿»¿ƒƒ≈

˙Bn‡‰ Ì˙B‡ eaÁL47,BÓÚË ‰lb˙pL c ÏkL ; ∆ƒ¿»»À∆»»»∆ƒ¿«»«¿
ÔÈÎÓBÒ e‡ ,ÈÙc Ì‰a ÔÈ‡L ˙BÈ‡a B˙zÓ‡ ‰Ú„BÂ¿¿»¬ƒ»ƒ¿»∆≈»∆…ƒ»¿ƒ
‰È‡‰ ÏÚ B„nlL B‡ BÓ‡L LÈ‡‰ ‰Ê ÏÚ«∆»ƒ∆¬»∆ƒ¿«»¿»»

.Ú„BpL ÌÚh‰Â ‰˙lb˙pL∆ƒ¿«¿»¿«««∆«

לכתוב 46)הנדסה.45)אסטרונומיה.44) הכוונה
את  לב ). יב , (דה"א, לעתים" בינה יודעי  יששכר "ומבני 
בראשית  עי ' העיבור. לחשבון חז"ל דרשו "לעתים", המילה

שם. לפסוק  רד"ק  ועי ' עב . פרשה האמת 47)רבה "ושמע 
פרקים'). ל'שמונה ההקדמה (מתוך שאמרה" ממי 

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ז שני יום 

     1 
ונמשך 1) העלמותה ואפשרות הירח  התגלות אפשרות

קידוש  על סומכין אין בדין הפרק  ונסתיים החודש. לעיבור
ישראל. שבארץ  דין בית

.‡ÔBaLÁ‰ EÏ ‡ÈˆBÈ Ì‡L ,ee Úe„È c»»»«»∆ƒƒ¿«∆¿
‡lL LÙ‡Â ‰‡iL LÙ‡ ,‰ÏÈla ‰‡È Ái‰L∆«»≈«≈»∆««¿»∆¿»∆≈»∆¿∆¿»∆…
ÌB˜n‰ ÈtÓ B‡ ,B˙B‡ ÔÈqÎnL ÌÈÚ‰ ÈtÓ ,‰‡È≈»∆ƒ¿≈∆»ƒ∆¿«ƒƒ¿≈«»
ÚÓ Áe „‚k dBb ‰ ‰È‰iL B‡ ,‡È‚ ‡e‰L∆«¿∆ƒ¿∆«»«¿∆∆««¬»

ÌB˜n‰ B˙B‡ ÈL‡Ï2ÔÈLBÈ Ô‰ el‡k e‡ˆÓpL , ¿«¿≈«»∆ƒ¿¿¿ƒ≈¿ƒ
,CeÓ ÌB˜Óa ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡È ‡Ï Ái‰L .‡È‚a¿«¿∆«»≈«…≈»∆¿ƒ∆¿»»

„‚ ‰È‰ elÙ‡‰ L‡a „ÓBÚ ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡ÈÂ ,ÏB ¬ƒ»»»¿≈»∆¿ƒ∆≈¿…«
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קד                
         

ÔÎÂ ;˙BÈa ÔË˜ Ái‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏeÏ˙Â dBb»«¿»««ƒ∆«»≈«»»¿≈¿≈
Cl‰nL ÈÓÏ B‡ Ìi‰ ˙ÙO ÏÚ ÔÎBML ÈÓÏ ‰‡È≈»∆¿ƒ∆≈«¿««»¿ƒ∆¿«≈
.˙BÈa ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏB„b‰ Ìia ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»«»«»««ƒ∆»»¿≈

גיא.2) שאיננו

.‰‡È ,Áˆ ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÎÂ¿≈ƒ«¿»ƒƒƒ¿∆«≈»∆
˙BÓÈaL ÈÙÏ .‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰‡iM ‰nÓ ˙BÈ Ái‰«»≈«≈ƒ«∆≈»∆ƒ««»¿ƒ∆ƒ
,‰a‰ CÊ ÈÂ‡‰ ‰È‰È  Áˆ ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒƒ¿∆«ƒ¿∆»¬ƒ««¿≈
˜‡ ÌL ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙BÈ ‰Ëa ÚÈ˜‰ ‰‡ÈÂ¿≈»∆»»ƒ«¿…«≈ƒ¿≈∆≈»»»
ÈÂ‡‰ ‰È‰È ‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ï‡ ;ÈÂ‡a Ú˙iL∆ƒ¿»≈»¬ƒ¬»ƒ««»ƒ¿∆»¬ƒ
.ÔË˜ Ái‰ ‰‡ÈÂ ,˜‡‰ ÈtÓ ,ÔMÚÓ ‡e‰ el‡k¿ƒ¿À»ƒ¿≈»»»¿≈»∆«»≈«»»

.‚ÔBL‡‰ C‡‰Â ‰i‡‰ ˙L˜ ‡ˆÓzL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ¿»∆∆»¿ƒ»¿»…∆»ƒ
‰È‰È  ÌeˆÓˆa Ì‰lL ÔÈˆw‰ ÈL ÌÚ dÏ CÚzL∆«¬…»ƒ¿≈«ƒƒ∆»∆¿ƒ¿ƒ¿∆
dBb ÌB˜Óa ‡l‡ ‰‡È ‡ÏÂ ,˙BÈa ÔË˜ Ái‰«»≈«»»¿≈¿…≈»∆∆»¿»»«
ÔBL‡‰ C‡‰Â ‰i‡‰ ˙L˜ ‡ˆÓz Ì‡Â ;˙BÈa¿≈¿ƒƒ¿»∆∆»¿ƒ»¿»…∆»ƒ
Ô‰lL ÌÈˆw‰ ÛBÒ „Ú eÙÈÒB‰Â ,‰a‰ ÔÈk‡¬Àƒ«¿≈¿ƒ««ƒƒ∆»∆
˙Lw‰ C‡ ÈÙÏ ;ÏB„b Ái‰ ‰‡È  ˙BÏÚnÓƒ«¬≈»∆«»≈«»¿ƒ…∆«∆∆

.ÏkÏ B˙iÏ‚e ÏB„b ‰È‰È ÔBL‡‰ C‡‰Â¿»…∆»ƒƒ¿∆»¿ƒ»«…

.„el‡ ÌÈ„ ÈL ÌeOÏ ÔÈc ˙ÈÏ Èe‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿≈ƒ»¿≈¿»ƒ≈
‰i‡‰ ÔÓÊ :Ô‰L ,ÌaÏa3˙‡ ÔÈÏ‡BLÂ ,dÓB˜Óe ¿ƒ»∆≈¿«»¿ƒ»¿»¿¬ƒ∆

˙L˜ ‰˙È‰ Ì‡L .Ì˙È‡ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿≈∆»¿ƒ∆∆ƒ»¿»∆∆
ÔB‚k ,ÌeˆÓˆa ‰‡iL ÔBaLÁ‰ ÔzÈÂ ,‰ˆ˜ ‰i‡‰»¿ƒ»¿»»¿ƒ≈«∆¿∆≈»∆¿ƒ¿¿
,ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ ÚLz ‰i‡‰ ˙L˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»¿ƒ»≈««¬«¬ƒ»¬»ƒ
,‰ÂLa ˙BÏÚÓ ‰OÚ LÏL ÔBL‡‰ C‡‰ ‰È‰Â¿»»»…∆»ƒ¿∆¿≈«¬¿»∆
B‡ ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰È‰ Ì‡ :e‰e‡L ÌÈ„Ú e‡e»≈ƒ∆»ƒ»»ƒ««»
Ô˙B‡ ÔÈ˜„Be ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ  CeÓ ÌB˜Óa eÈ‰L∆»¿»»¿ƒ»∆¿ƒ»
dBb ÌB˜Óa B‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰È‰ Ì‡Â ;‰a‰«¿≈¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿»»«
ÌÈÚ ÌL eÈ‰È ‡Ï Ì‡ ,‰‡È È‡cÂ  ˙BÈa¿≈««≈»∆ƒ…ƒ¿»»ƒ

.ÔÈÏÈcn‰««¿ƒƒ

הגשמים.3) ימות או החמה ימות השנה, עונת כלומר,

.‰ÌeÏa˜Â ,e„ÈÚ‰Â e‡e ,BpÓÊa L„Á‰ e‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«…∆ƒ¿«»¿≈ƒ¿ƒ¿
‰f‰ L„Á‰ ˙‡ eLc˜Â ,ÔÈc ˙ÈaeÓe ,ÔBL‡‰ ≈ƒ¿ƒ¿∆«…∆«∆»ƒ»

ÌÈLÏL ÏÈÏÂ ,Lc˜Ó‰ ÌBi‰ ÔÓ ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLzƒ¿»¿∆¿ƒƒ««¿À»¿≈¿ƒ
˙B‡‰Ï BÏ LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,Ái‰ ‰‡ ‡Ï4B‡ …ƒ¿»«»≈«ƒ¿≈∆ƒ∆¿»¿≈»

ÌBÈ Ïk BÏ ÔÈtˆÓ ÔÈc ˙Èa È‰Â ,ÌÈÚ e‰eqkL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ»ƒ«¬≈≈ƒ¿«ƒ»
˙‡ eaÚÂ ,ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ,e‡aL BÓk ,ÌÈLÏL¿ƒ¿∆≈«¿¿…»≈ƒ¿ƒ¿∆
„Á‡ ÌBÈ ÈM‰ L„Á L‡ ÌBÈ ‡ˆÓÂ ,L„Á‰«…∆¿ƒ¿»……∆«≈ƒ∆»

;e‡aL BÓk ,ÌÈLÏLe¿ƒ¿∆≈«¿

הראייה.4) חשבון לפי 

.ÂL‡ ÌBÈ ÔÓ ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLz ˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒƒ…
Ì‡ ,Ái‰ ‰‡ ‡Ï ÌÈLÏL ÏÈÏÂ ,ÈM‰ L„Á‰«…∆«≈ƒ¿≈¿ƒ…ƒ¿»«»≈«ƒ
,ÌÈLÏL B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ‰Ê ˙‡ ÔÈaÚÓ CkL Ó‡z…«∆»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿ƒ
 ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ ÈLÈÏM‰ L„Á‰ L‡ ÔÈÚB˜Â¿¿ƒ…«…∆«¿ƒƒ∆»¿ƒ
L„ÁÓ Ìb ÌÈLÏL ÏÈÏa Ái‰ ‰‡È ‡lL LÙ‡ Ck»∆¿»∆…≈»∆«»≈«¿≈¿ƒ«≈…∆

Á‡ ÌÈL„Á ÔÈOBÚÂ ,ÔÈÎÏB‰Â ÔÈaÚÓ e‡ˆÓÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿¿¿«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ√»ƒ««
LÙ‡ ÔBÁ‡ L„Áa ‡ˆÓÂ ,dlk ‰M‰ Ïk ÌÈLÏL¿ƒ»«»»À»¿ƒ¿»¿…∆«¬∆¿»
ÏÈÏa B‡ Ba ÌÈOÚÂ ‰MÓÁ ÏÈÏa Ái‰ ‰‡iL∆≈»∆«»≈«¿≈¬ƒ»¿∆¿ƒ¿≈

ÌÈOÚÂ ‰ML5˙BÈ „ÒÙ‰Â ˜BÁO c EÏ ÔÈ‡Â , ƒ»¿∆¿ƒ¿≈¿¿«¿¿∆¿≈≈
.‰fÓƒ∆

שעות 5) י "ב  יום, כ"ט  הוא למולד מולד שבין הזמן כי 
חלקים. ותשצ "ג

.Ê,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L c ‰f‰ c‰L Ó‡z Ï‡Â¿«…«∆«»»«∆»»∆≈»
‡e‰ B˜ c ‡l‡ ,‰M‰ ÏÎa Ái‰ ‰‡È ‡lL∆…≈»∆«»≈«¿»«»»∆»»»»
˙BÈ„Óa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ú‡È ˙Ba ÌÈÓÚÙe ,‰a‰«¿≈¿»ƒ«∆¡«∆¿«≈ƒ¿ƒ
e‡ ÔÈ‡L ;ÌÈa ÌÈÚ‰Â C‡ ÌL ÌÈÓLb‰ ÔÓfL∆¿««¿»ƒ»»…¿∆»ƒ«ƒ∆≈»
‡lL ‡l‡ ,‰M‰ ÏÎa Ái‰ ‰‡È ‡lL ÔÈÓB‡¿ƒ∆…≈»∆«»≈«¿»«»»∆»∆…
‡Ï ÌÈÓÚÙe .Ck Á‡ ‰‡ÈÂ ÌÈL„Á‰ ˙lÁ˙a ‰‡È≈»∆ƒ¿ƒ«∆√»ƒ¿≈»∆««»¿»ƒ…
ÌÈL„ÁÂ ,Ì‰a ‰‡iL BÏ LÙ‡ È‡L ÈtÓ ‰‡È≈»∆ƒ¿≈∆ƒ∆¿»∆≈»∆»∆»√»ƒ
B‡ ÌÈÚ‰ ÈtÓ ‰‡È ‡Ï Ì‰a ‰‡iL LÙ‡L∆∆¿»∆≈»∆»∆…≈»∆ƒ¿≈∆»ƒ

ÈtÓ.B˙B‡Ï Ì„‡ Ôek˙ ‡ÏÂ ˙BÈa ÔË˜ ‰È‰L ƒ¿≈∆»»»»¿≈¿…ƒ¿«≈»»ƒ¿

.ÁLÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÌÈÓÎÁ „Èa ‰È‰L ‰Ïaw‰ ‡l‡∆»««»»∆»»¿«¬»ƒƒƒƒƒ
Ái‰ ‰‡È ‡lL ÔÓÊaL :‡È‰ Ck ea ‰LÓ ÈtÓƒƒ∆«≈»ƒ∆ƒ¿«∆…≈»∆«»≈«
ÔÈÚB˜ ÔÈc ˙Èa  L„Á Á‡ L„Á ÌÈL„Á‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«∆√»ƒ…∆««…∆≈ƒ¿ƒ
‰ÚLzÓ ÒÁ L„ÁÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ aÚÓ L„Á…∆¿À»ƒ¿ƒ¿…∆»≈ƒƒ¿»

ÔÈMÁÓ ÔÎÂ ;ÌBÈ ÌÈOÚÂ6aÚÓ L„Á ÔÈÚB˜Â ¿∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ…∆¿À»
Lec˜a ‡Ï ‰ÚÈ˜a ,ÒÁ L„ÁÂ7ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L , ¿…∆»≈ƒ¿ƒ»…¿ƒ∆≈¿«¿ƒ

B‡ ‡ÏÓ Á‡ ‡ÏÓ ÔÈOBÚ ÌÈÓÚÙe .‰i‡‰ ÏÚ ‡l‡∆»«»¿ƒ»¿»ƒƒ»≈««»≈
.ÔBaLÁ‰ ÔÓ Ì‰Ï ‰‡iL BÓk ,ÒÁ Á‡ ÒÁ»≈««»≈¿∆≈»∆»∆ƒ«∆¿

האמצעי .6) החשבון לפי  ולא הראייה חשבונות לפי 
"מקודש".7) אומרים אין

.ËÁi‰ ‰‡È Ì‡L ,ÌBaLÁa ÌÏBÚÏ ÔÈek˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»¿∆¿»∆ƒ≈»∆«»≈«
‰‡iL ‡Ï ,BeaÚ ÏÈÏa B‡ BpÓÊa ‰‡È  ‡a‰ L„Áa«…∆«»≈»∆ƒ¿«¿≈ƒ…∆≈»∆
˙BBaLÁe .ÌÈOÚÂ ‰BÓL ÏÈÏ ‡e‰L ,BpÓÊ Ì„…̃∆¿«∆≈¿»¿∆¿ƒ¿∆¿
LÙ‡ È˙Ó Ú„˙Â EÏ ‡a˙È ,e‡aL el‡‰ ‰i‡‰»¿ƒ»»≈∆≈«¿ƒ¿»≈¿¿≈«»«∆¿»
ÔÈÎÓBÒ ‰Ê ÏÚÂ ,‰‡È ‡lL LÙ‡ È˙Óe ‰‡iL∆≈»∆»«∆¿»∆…≈»∆¿«∆¿ƒ
Á‡ ÒÁ L„Á ÔÈOBÚ B‡ ,L„Á Á‡ L„Á ÔÈaÚÓe¿«¿ƒ…∆««…∆ƒ…∆»≈««
ÌÈL„Á ‰Úa‡Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .ÒÁ L„Á…∆»≈¿»≈¬ƒ≈«¿»»√»ƒ
ÌÈL„Á ‰BÓL ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ ,‰La ÔÈaÚÓ‰«¿À»ƒ¿»»¿…ƒƒ«¿»√»ƒ

ÔÈaÚÓ‰8ÈÙÏ ÔÈaÚnL ,el‡ ÌÈL„Á eaÚÏ Ì‚Â . «¿À»ƒ¿«¿ƒ√»ƒ≈∆¿«¿ƒ¿ƒ
ÔBaLÁ9eÓ‡L BÓk ,L„Á‰ eaÚ ˙cÚÒ ÔÈOBÚ , ∆¿ƒ¿À«ƒ«…∆¿∆»«¿

.ÈLÈÏL ˜Ùa¿∆∆¿ƒƒ

פי8) על קבעו או הראייה, פי  על שקדשו בזמן הוא זה דין
פי על החודש את שקובעים כיום אבל הראייה, חשבונות
מעוברים  חדשים מחמשה פוחתים אין האמצעי , החשבון
חדשים  שבעה על מוסיפים ואין חסרים), שחדשיה (בשנה

שלמים). שחדשיה (בשנה במקרה 9)מעוברים רק  ולא
באו. שלא הראייה לעדי  השלושים יום כל דין בית שציפו

.ÈÔÈc ˙ÈaL ÔÈ‡nL ÌÈcÓ ‡Óba ‡ˆÓzL ÏÎÂ¿…∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆≈ƒ
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קה                 
         

c‰L ÈÈqÓ ‰LÓ ÈtÓe ,ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««∆¿ƒƒ∆ƒƒ«∆«»»
‰Ê ÔÎÂ ,aÚÏ B‡ qÁÏ Ì„Èa ˙eL‰Â Ì‰Ï eÒÓ»»∆¿»¿¿»»¿«≈¿«≈¿≈∆
Ïk‰  ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰La ÌÈL„Á ‰ÚLz qÁL∆ƒ≈ƒ¿»√»ƒ¿»»¿…«≈»∆«…
L„Á‰ ‰‡ ‡lL ÔÓÊa ,Èea ‡e‰ ‰Ê wÚ ÏÚ«ƒ»∆»ƒ¿«∆…ƒ¿»«…∆

BpÓÊa10. ƒ¿«

שלושים.10) ליל

.‡ÈL„Á‰ ˙‡ ÔÈaÚnL ,ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆»¿¬»ƒ∆¿«¿ƒ∆«…∆
CˆÏ11ÈÙÏ Ô˙B‡ ÔÈaÚnL ,el‡ ÌÈL„Áa ‡e‰  ¿…∆»√»ƒ≈∆¿«¿ƒ»¿ƒ

Ì‰Ï LÈÂ ,ÒÁ „Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ ÔÈOBÚÂ ÔBaLÁ∆¿¿ƒ∆»»≈¿∆»»≈¿≈»∆
‡e‰ ‰Êa  qÁÏ B‡ L„Á Á‡ L„Á aÚÏ¿«≈…∆««…∆¿«≈»∆
;BpÓÊa Ái‰ ‰‡ ‡lL ÈtÓ ,CˆÏ ÔÈaÚnL∆¿«¿ƒ¿…∆ƒ¿≈∆…ƒ¿»«»≈«ƒ¿«

‡l‡12B˙BÈ‰ ˙lÁz ‡e‰L ,BpÓÊa Ái‰ ‰‡iL ˙Úa ∆»¿≈∆≈»∆«»≈«ƒ¿«∆¿ƒ«¡
.ÌÏBÚÏ ÔÈLc˜Ó  LÓM‰ ÌÚ ıa˜˙pL Á‡ ‰‡ƒ¿∆««∆ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿»

רצופים.11) יבואו הכפורים ויום ששבת למנוע  ֿ 12)כדי 
אבל.

.È,ÔÈc ˙Èa ÌL LiL ÔÓÊa  el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿«∆≈»≈ƒ
ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡  el‡ ÌÈpÓÊa Ï‡ ;‰i‡‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ¿¿ƒ«»¿ƒ»¬»ƒ¿«ƒ≈≈¿ƒ
ËeLt‰ ÈÚˆÓ‡‰ ÔBaLÁ‰ ‰Êa ,‰ÚÈw‰ ÏÚ ‡l‡∆»««¿ƒ»¿∆«∆¿»∆¿»ƒ«»

.el‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,Ï‡OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈¿∆≈«¿«¬»≈

.‚È,˙B‡iËÓÈb‰Â ˙BÙe˜z‰ ÔBaLÁ ÈÙÒa ‡a˙Èƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆¿«¿¿«ƒ«¿ƒ»
˙BÈ„Ó ÏÎa ‰‡È  Ï‡OÈ ı‡a Ái‰ ‰‡È Ì‡L∆ƒ≈»∆«»≈«¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆¿»¿ƒ

d„‚k ˙BeÎÓe Ï‡OÈ ı‡ ÚÓÏ Ô‰L ÌÏBÚ‰13; »»∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈¿À»¿∆¿»
LÙ‡  Ï‡OÈ ı‡a ‰‡È ‡lL ,ÔBaLÁ‰ ÔzÈ Ì‡Â¿ƒƒ≈«∆¿∆…≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¿»
Ï‡OÈ ı‡ ÚÓÏ Ô‰L ˙BÁ‡ ˙BÈ„Óa ‰‡iL∆≈»∆ƒ¿ƒ¬≈∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈
‰È„Óa Ái‰ ‰‡È Ì‡ :CÎÈÙÏ .dc‚k ˙BeÎÓe¿À»¿∆¿»¿ƒ»ƒ≈»∆«»≈«ƒ¿ƒ»
‡lL ‰È‡ ‰Êa ÔÈ‡  Ï‡OÈ ı‡ ÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¬«∆∆ƒ¿»≈≈»∆¿»»∆…
Ái‰ ‰‡pL LÙ‡ ‡l‡ ;Ï‡OÈ ı‡a ‰‡È≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»∆¿»∆ƒ¿»«»≈«

.Ï‡OÈ ı‡a¿∆∆ƒ¿»≈

(13 ֿ ארץ  למערב  שהן במדינות גיאוגרפי . רוחב  באותו
האורך  גדל ובינתיים מאוחר, יותר השמש שוקעת ישראל
יראה  שאם מכאן לשמש). הירח  שבין (המרחק  הראשון
ארץ  למערב  שהן המדינות בכל יראה בארץ ֿישראל, הירח 

ישראל.

.„ÈÌÈ‰‰ L‡a Ái‰ ‰‡È ‡Ï Ì‡ Ï‡14 ¬»ƒ…≈»∆«»≈«¿…∆»ƒ
 Ï‡OÈ ı‡ „‚k ˙eÎÓ‰ ˙ÈÚn‰ ‰È„na«¿ƒ»««¬»ƒ«¿À∆∆¿∆∆∆∆ƒ¿»≈

.Ï‡OÈ ı‡a ‰‡ ‡lL Úe„Èa¿»«∆…ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈

עננים.14) היו ולא

.ÂËÚe„Èa  Ï‡OÈ ı‡a Ái‰ ‰‡È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ…≈»∆«»≈«¿∆∆ƒ¿»≈¿»«
ı‡ ÁÊÓÏ Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙BÈ„Ó ÏÎa ‰‡ ‡lL∆…ƒ¿»¿»¿ƒ»»∆≈¿ƒ¿«∆∆

dc‚k ˙BeÎÓe Ï‡OÈ15Ï‡OÈ ı‡a ‰‡È Ì‡Â ; ƒ¿»≈¿À»¿∆¿»¿ƒ≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈
‡lL LÙ‡Â ˙BiÁÊÓ ˙BÈ„Óa ‰‡iL LÙ‡ ∆¿»∆≈»∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿∆¿»∆…
ı‡ ÁÊÓÏ ‡È‰L ‰È„Óa ‰‡È Ì‡ :CÎÈÙÏ .‰‡È≈»∆¿ƒ»ƒ≈»∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿«∆∆
ı‡a ‰‡pL Úe„Èa  dc‚k ˙eÎÓe Ï‡OÈƒ¿»≈¿À∆∆¿∆¿»¿»«∆ƒ¿»¿∆∆

‰Êa ÔÈ‡  ˙ÈÁÊn‰ ‰È„na ‰‡ ‡Ï Ì‡Â ;Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ…ƒ¿»«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈»∆
.Ï‡OÈ ı‡a ‰‡iL LÙ‡ ‡l‡ ,‰È‡¿»»∆»∆¿»∆≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈

לשקוע .15) השמש מקדימה שם כי 

.ÊËÚÓaL ˙BÈ„n‰ eÈ‰Lk  ÌÈc‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒ¿∆»«¿ƒ∆¿«¬»
˙BeÎÓ ÁÊÓaLÂ16ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆÏ ˙BËB eÈ‰L ÔB‚k , ¿∆¿ƒ¿»¿À»¿∆»ƒ¿»»

Ï‡ ;˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LÓÁ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒ«¬«»≈¿ƒ«¬¬»
ÌÈËtLÓ  ˙BÁt B‡ ‰fÓ ˙BÈ ÔBÙˆÏ ˙BËB eÈ‰ Ì‡ƒ»¿»≈ƒ∆»ƒ¿»ƒ

Ô‰Ï LÈ ÌÈÁ‡17ı‡ „‚k ˙BeÎÓ ÔÈ‡ È‰L , ¬≈ƒ≈»∆∆¬≈≈»¿À»¿∆∆∆∆
,ÚÓe ÁÊÓ ÈÚa e‡aL el‡ ÌÈ„e .Ï‡OÈƒ¿»≈¿»ƒ≈∆≈«¿¿»≈ƒ¿»«¬»
‰Bz ÏÈc‚‰Ï ,‰i‡‰ ÈËtLÓ Ïk „Èb‰Ï ‡l‡ ÔÈ‡≈»∆»¿«ƒ»ƒ¿¿≈»¿ƒ»¿«¿ƒ»
ÚÓ Èa B‡ ÁÊÓ Èa eÈ‰iL ‡Ï ,dÈc‡‰Ïe¿«¿ƒ»…∆ƒ¿¿≈ƒ¿»¿≈«¬»
‡l‡ ,ÌeÏk Ì‰Ï ÏÈÚBz B‡ Ái‰ ˙i‡ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ«¿ƒ««»≈«ƒ»∆¿∆»
ı‡aL ÔÈc ˙Èa Lec˜ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈¿ƒ∆»«ƒ≈ƒ∆¿∆∆

.ÌÈÓÚt ‰nk e‡aL BÓk ,Ï‡OÈƒ¿»≈¿∆≈«¿«»¿»ƒ

הגיאוגרפי .16) ובשקיעה.17)ברוחב  בזריחה

    1 
העדים.1) וחקירות הירח  של נטיותיו

.‡eÈ‰L ÌÈc ÏÏÎaL ,ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆»¿¬»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ∆»
‰È‰ ÔÎÈ‰Ï :Ô‰Ï ÔÈÓB‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ˜„Ba¿ƒ»∆∆»≈ƒ¿ƒ»∆¿≈»»»

?‰ËB Ái‰2c ÔBaLÁ Cc ÚÈ„B‰Ï ÈÈÚa Lk  «»≈«∆»≈¿≈«¿ƒ«∆∆∆¿»»
‡Â .‰Ê‰i‡a ÏÈÚBÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,Ba ˜c˜„Ó È‡ ÔÈ ∆¿≈¬ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ»

˙BÏfn‰ ˙iË ˙Ú„Ï  ‰Ê ÔBaLÁ ˙lÁ˙e .ÏÏk¿»¿ƒ«∆¿∆»««¿ƒ«««»
.‰lÁz¿ƒ»

ב .2) כג, השנה ראש עי ' לדרום, או לצפון

.daL ,˙BÏfn‰ ˙ÈˆÁÓa ˙BÚ ‡È‰L ‰ÏebÚ‰»ƒ»∆ƒ∆∆¿«¬ƒ««»∆»
ÈˆÁÓ ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ˙BÚ dÈ‡ ,LÓM‰ Cl‰Ó¿«≈«∆∆≈»∆∆¿∆¿«»»≈¬ƒ
Âw‰ ÏÚÓ ‡È‰ ‰ËB ‡l‡ ,Ún‰ ÈˆÁÏ ÁÊn‰«ƒ¿»«¬ƒ««¬»∆»»ƒ≈«««
,ÌB„Â ÔBÙˆ „‚k ,ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»¿∆∆»¿»

ÌB„Ï ‰ËB dÈˆÁÂ ÔBÙˆÏ ‰ËB dÈˆÁ3. ∆¿»∆¿»¿∆¿»∆¿»

(3.4 בציור עי '

.‚Âw‰ ˙ÏebÚa Ô‰a ˙Ú‚BtL ,da LÈ ˙Bc˜ ÈzLe¿≈¿À≈»∆««»∆¿ƒ«««
 ˙Á‡‰ ‰c˜p‰ :ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»«¿À»»««
L‡  dc‚kL ‰iM‰ ‰c˜p‰Â ,‰ÏË ÏfÓ L‡…««»∆¿«¿À»«¿ƒ»∆¿∆¿»…
 ÔBÙˆÏ ˙BËB ˙BÏfÓ ‰ML e‡ˆÓÂ .ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ««…¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»«»¿»
ÌB„Ï ˙BËB ‰MLÂ ,‰Ïe˙a ÛBÒ „Ú ‰ÏË ˙lÁzÓƒ¿ƒ«»∆«¿»¿ƒ»¿»

.ÌÈ‚c ÏfÓ ÛBÒ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ˙lÁzÓ ƒ¿ƒ«««…¿«ƒ«««»ƒ

.„ËÚÓ ˙BËÏ ˙BÏfn‰ eÏÈÁ˙È ‰ÏË ÏfÓ L‡Óe≈…««»∆«¿ƒ««»ƒ¿¿«
„Ú ,ÔBÙv‰ „‚k ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜Á˙‰Ïe ËÚÓ¿«¿ƒ¿«≈≈««««»∆¿∆∆«»«
‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ ÔËÒ L‡ ‰È‰ÈÂ ,ÔËÒ L‡…«¿»¿ƒ¿∆…«¿»»≈««««»∆
‰ÏÚÓ ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ LÏL ÔBÙv‰ ÁeÏ¿««»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ«¬»
ËÚÓ ‰ÂM‰ Â˜Ï ˜˙‰Ï ˙BÏfn‰ eÊÁÈÂ .e˜a¿≈¿«¿¿««»¿ƒ¿»≈¿««»∆¿«
.‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚ ‡e‰L ,ÌÈÊ‡Ó L‡ „Ú ,ËÚÓ¿««……¿«ƒ∆««««»∆
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קו                
         

Áe „‚k ˜Á˙‰Ïe ˙BËÏ eÏÈÁ˙È ÌÈÊ‡Ó L‡Óe≈……¿«ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«≈¿∆∆«
Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ È„b L‡ ‰È‰ÈÂ ,È„b L‡ „Ú ,ÌBc»«…¿ƒ¿ƒ¿∆…¿ƒ»≈«««
ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ LÏL ÌBc ÁeÏ ‰ÂM‰«»∆¿«»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ
Âw‰ „‚k ËÚÓ ËÚÓ ˜˙‰Ï ˙BÏfn‰ eÊÁÈÂ .‰ÏÚÓ«¬»¿«¿¿««»¿ƒ¿»≈¿«¿«¿∆∆««

.‰ÏË L‡ „Ú ,‰ÂM‰«»∆«…»∆

.‰aÒÓ ÌÈÊ‡Ó L‡Â ‰ÏË L‡ ‡ˆÓ4Âw‰ ÏÚ ƒ¿»…»∆¿……¿«ƒ¿«≈«««
,el‡ ÌÈL‡ ÈLa LÓM‰ ‰È‰zLk ,CÎÈÙÏe .‰ÂM‰«»∆¿ƒ»¿∆ƒ¿∆«∆∆ƒ¿≈»ƒ≈
ÈˆÁa ÁÊ˙Â ,ÌB„Ï ‡ÏÂ ÔBÙˆÏ ‡Ï ‰ËB ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆»…¿»¿…¿»¿ƒ¿««¬ƒ
‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ‰È‰ÈÂ ,ÚÓ ÈˆÁa Ú˜L˙Â ÁÊÓƒ¿»¿ƒ¿««¬ƒ«¬»¿ƒ¿∆«¿««¿»

eMi‰ ÏÎa ÔÈÂL5. »ƒ¿»«ƒ

היומי .4) בסיבוב  השמש עם (אביב )5)יחד טלה בראש
ואז  המשווה, בקו בדיוק  השמש (סתיו), מאזנים ובראש

הלילה. לאורך שוה היום אורך

.Â˙BÏÚnÓ ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ ÏkL ,EÏ a˙ È‰¬≈ƒ¿»≈¿∆»«¬»«¬»ƒ«¬
,eÚL d˙iËÏ LÈÂ ,ÌB„Ï B‡ ÔBÙˆÏ ‰ËB ˙BÏfn‰««»»¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ

Â6ÌÈOÚÂ LÏL ÏÚ ˙BÈ ‰È‰z ‡Ï ‰iËp‰ ¿…«¿ƒ»…ƒ¿∆≈«»¿∆¿ƒ
.e˜a ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ«¬»≈ƒ¿≈

ביותר.6) הגדולה

.Ê˙BÏÚn‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ,˙BiË ÏL ÌÈeÚM‰ Ì‰ el‡Â¿≈≈«ƒƒ∆¿ƒ¿ƒƒ¿«««¬
˙BÏÚÓ OÚ .‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓ ‰ÏÁ˙‰‰Â .˙BÏfÓ ÏL∆«»¿««¿»»ƒ¿ƒ«««»∆∆∆«¬
Ì˙iË  ˙BÏÚÓ ÌÈOÚ .˙BÏÚÓ Úa‡ Ì˙iË ¿ƒ»»«¿««¬∆¿ƒ«¬¿ƒ»»
‰OÚ ˙Á‡ Ì˙iË  ˙BÏÚÓ ÌÈLÏL .˙BÏÚÓ ‰BÓL¿∆«¬¿ƒ«¬¿ƒ»»««∆¿≈
LÓÁ Ì˙iË  ˙BÏÚÓ ÌÈÚa‡Â .‰ˆÁÓe ˙BÏÚÓ«¬∆¡»¿«¿»ƒ«¬¿ƒ»»¬≈
‰OÚ ‰BÓL Ì˙iË  ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁ .˙BÏÚÓ ‰OÚ∆¿≈«¬¬ƒƒ«¬¿ƒ»»¿∆∆¿≈
.˙BÏÚÓ ÌÈOÚ Ì˙iË  ˙BÏÚÓ ÌÈML .˙BÏÚÓ«¬ƒƒ«¬¿ƒ»»∆¿ƒ«¬
.˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ ÌÈzL Ì˙iË  ˙BÏÚÓ ÌÈÚLƒ¿ƒ«¬¿ƒ»»¿«ƒ¿∆¿ƒ«¬
.˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ LÏL Ì˙iË  ˙BÏÚÓ ÌÈBÓL¿ƒ«¬¿ƒ»»»¿∆¿ƒ«¬
ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ LÏL Ì˙iË  ˙BÏÚÓ ÌÈÚLzƒ¿ƒ«¬¿ƒ»»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ

.‰ÏÚÓ«¬»

.ÁÔÈaÓ Ì˙Ó Ì‰Ï Áwz  ÔÈna ÌÈ„Á‡ eÈ‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»ƒ«ƒ¿»ƒ«»∆¿»»ƒ≈
LÓMa e‡aL BÓk ,˙BiËp‰ ÈzL7Áie8?„ˆÈk . ¿≈«¿ƒ¿∆≈«¿«∆∆«»≈«≈«

ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙BÏÚÓ ÈzL Ì˙iË  ˙BÏÚÓ LÓÁ»≈«¬¿ƒ»»¿≈«¬¿ƒ»»ƒ¿«
ÏÚÂ .˙BÏÚÓ ÚLz Ì˙iË  ÌÈOÚÂ LÏL ˙BÏÚn‰««¬»¿∆¿ƒ¿ƒ»»≈««¬¿«

.˙BOÚ‰ ÌÚ Ô‰L ÌÈ„Á‡‰ ÏÎa BÊ Cc∆∆¿»»¬»ƒ∆≈ƒ»¬»

ה"ז.7) פי "ג, ה"ז.8)למעלה פט "ו, למעלה

.Ë„Ú „Á‡Ó ˙BÏÚÓ ÏL ‰iËp‰ Ú„zL Á‡Óe≈««∆≈««¿ƒ»∆«¬≈∆»«
Áa ÌeÚ„B‰L C„k ,Ôlk Ì˙iË Ú„z  ÌÈÚLzƒ¿ƒ≈«¿ƒ»»À»¿∆∆∆«¿¿…«

Ái‰9n‰ ‰È‰ Ì‡L :‰‡Ó „Ú ÌÈÚLz ÏÚ ˙BÈ ÔÈ «»≈«∆ƒ»»«ƒ¿»≈«ƒ¿ƒ«≈»
‰È‰ Ì‡Â ,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ B˙B‡ Ú‚z  ÌÈBÓLe¿ƒƒ¿«ƒ≈»¿ƒ¿ƒ»»
Ú‚z  ÌÈÚLÂ ÌÈ˙‡Ó „Ú ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ˙BÈ≈«≈»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«

ÌÈBÓLe ‰‡Ó epnÓ10ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ˙BÈ ‰È‰ Ì‡Â , ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ»»≈«»«ƒ
B˙B‡ Ú‚z  ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL „Ú ÌÈÚLÂ¿ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒƒƒ¿«

‡e‰Â ,B˙iË Ú„z ‡Lp‰Â ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈«¿ƒ»¿
.˙ÙÒBz ‡ÏÂ ÔBÚ‚ ‡Ïa E„ÈaL ÔÈn‰ B˙B‡ ˙iË¿ƒ««ƒ¿»∆¿»¿¿…≈»¿…∆∆

הי "ג.9) פט "ז, מאזנים)10)למעלה (מזל מעלות בק "פ  כי 
המשווה. מקו נטיה כל אין

.È‰ËB Ái‰ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk Ú„ÈÏ ‰ˆz Ì‡ƒƒ¿∆≈««»«¬«»≈«∆
ÌBc „‚k B‡ ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆ „‚k ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ≈««««»∆¿∆∆¿»»¿∆∆¿
‡È‰L ‰ÏÚn‰ ˙iË ‰nk ‰lÁz Ú„z  ÌÏBÚ‰»»≈«¿ƒ»«»¿ƒ«««¬»∆ƒ
ÔBÙˆÏ ,‰ËB ‡È‰ Áe ‰Ê È‡Ïe ,ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Ó¿«»≈«»¬ƒƒ¿≈∆«ƒ»¿»

ÌB„Ï B‡11Ái‰ Á ‡ÈˆB˙Â LÁ˙Â ÊÁ˙Â . ¿»¿«¬…¿«¿…¿ƒ…««»≈«
Ì‡ .ÈÓB„ B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ ‰‡˙Â ,ÔBL‡‰»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ

B˙ÏÚÓ ˙iËe Ái‰ Á e‡ˆÓ12ÔB‚k ,˙Á‡ Áea ƒ¿¿…««»≈«¿ƒ««¬»¿«««¿
ıa˜z  ÌÈiÓBc B‡ ÌÈiBÙˆ Ì‰ÈL eÈ‰L∆»¿≈∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈

Ì‰ÈL13‰È‰L ÔB‚k ,˙BÁe ÈzLa e‡ˆÓ Ì‡Â ; ¿≈∆¿ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿∆»»
Ì‰ÈMÓ ËÚÓ‰ Ú‚z  ÈBÙˆ „Á‡‰Â ÈÓBc „Á‡‰»∆»¿ƒ¿»∆»¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿≈∆
‰ÂM‰ Â˜ ÏÚÓ Ái‰ ˜ÁÓ ‡e‰ ‡Lp‰Â ,‰ ÔÓƒ»«¿«ƒ¿»∆¿««»≈«≈«««»∆

Ì‰ÈLa ‰ da ‰È‰L Áe‰ d˙B‡a14. ¿»»«∆»»»»«ƒ¿≈∆

ה"ג.11) האמיתי .12)עי ' הירח  מקום תחבר 13)של
על  מראה המזלות, ממעלות המעלה נטיית כי  המספרים, את
נטיית  על מראה הירח  ורוחב  המשווה, קו מן השמש נטיית

השמש. מן ")14הירח  המעט Ì‰È˘Óצ "ל דוגמת ,"
קושטא. בדפוס  הוא וכן מכיון ‚ÌÈÚÂ"משנים", ,

זה. את זה מבטלים מנוגדים בכיוונים השווים שהמספרים

.‡ÈÂw‰ ÏÚÓ ‰ËB Ái‰ ‰nk Ú„ÈÏ e‡a ?„ˆÈk≈«»≈««»«»≈«∆≈«««
,BÊ ‰MÓ i‡ L„ÁÏ ÈL ‡e‰L ,‰i‡‰ ÏÈÏa ‰ÂM‰«»∆¿≈»¿ƒ»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»

zÚ„È Îe15ÏfnÓ ‰OÚ ÚLz ‰˙È‰ Ái‰ ˙ÏÚnL ¿»»«¿»∆«¬««»≈«»¿»¿«∆¿≈ƒ««
BÓk ÔBÙˆa d˙iË ,BL16ÁÂ ,˙BÏÚÓ ‰OÚ ‰BÓL ¿ƒ»»¿»¿¿∆∆¿≈«¬¿…«
BÓk ÌB„a ‰È‰ Ái‰17ÔÓ ËÚÓ‰ Ú‚z ,˙BÏÚÓ Úa‡ «»≈«»»¿»¿«¿««¬ƒ¿««¿«ƒ

˜BÁ Ái‰ ‡ˆÓ ,˙BÏÚÓ ‰OÚ Úa‡ ‡MÈ  ‰»«ƒ»≈«¿«∆¿≈«¬ƒ¿»«»≈«»
;ÔBÙˆ ÁeÏ ˙BÏÚÓ ‰OÚ Úa‡ ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ≈««««»∆«¿«∆¿≈«¬¿«»
‰È‰ ,˙BÏÚÓ ‰OÚ ‰BÓL ‡e‰L ,‰ ÔÈn‰ È‰L∆¬≈«ƒ¿»»«∆¿∆∆¿≈«¬»»
ÈÙÏ ,˜ec˜„ ‡Ïa e˜a  ‰Ê ÔBaLÁ ÏÎÂ .ÈBÙ¿̂ƒ¿»∆¿∆¿≈¿…ƒ¿¿ƒ

‰i‡a ÏÈÚBÓ BÈ‡L18. ∆≈ƒ»¿ƒ»

הי "ג.15) פי "ז, למעלה מעלות 16)עי ' י "ח  כי  בדיוק , ולא
ה"ז. למעלה עי ' שור, ממזל מעלות בכ' הנטייה עולה

מדקדק ,17) הרמב "ם אין חלקים. ונ"ג מעלות שלוש בעצם
זו. הלכה בסוף  זאת מבאר שהוא מועיל 18)כפי  אלא

˙ÏÈÁ˙Î הירח היה להיכן לשאלה: תשובה למתן חשבון
ה"א. ועי ' נוטה,

.ÈÏ Ú„ÈÏ ‰ˆz Ì‡ÌÏBÚ‰ ˙BÁeÓ Áe BÊ È‡ ƒƒ¿∆≈«¿≈«≈»»
Âw‰ ÏÚÓ B˜ÁÓ Ú„˙Â LÁz  ‰ËB Ái‰ ‰‡È≈»∆«»≈«∆«¿…¿≈«∆¿»≈«««
epnÓ B˜ B‡ ,‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚ ‰È‰È Ì‡ :‰ÂM‰«»∆ƒƒ¿∆««««»∆»ƒ∆

ÌB„a B‡ ÔBÙˆa ˙BÏÚÓ LÏL B‡ ÌÈzLa19‰‡È  ƒ¿«ƒ»«¬¿»¿»≈»∆
ÚÓ ÚˆÓ‡ „‚k ÔeÎÓ20˙eÎÓ B˙ÓÈ‚t ‰‡˙Â , ¿À»¿∆∆∆¿««¬»¿≈»∆¿ƒ»¿À∆∆

.‰ÂLa ÌÏBÚ‰ ÁÊÓ „‚k¿∆∆ƒ¿«»»¿»∆

(19 ֿ בלתי  בחשבון רב  ערך אין מעלות שלוש או לשתים
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זה. המשווה,20)מדויק  קו על הירח  השקיעה בשעת אם
במרחק  נע  הירח  אם במערב . בדיוק  שוקע  אותו רואים הרי 
שקיעתו  גם הרי  לדרום, או לצפון המשווה, קו מן מסויים

המשווה. קו מן במרחק  תהיה

.‚ÈÌÏBÚ‰ ÔBÙˆÏ ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆»≈««««»∆ƒ¿»»
‰‡˙Â ,BBÙˆ ÔÈe ÌÏBÚ‰ ÚÓ ÔÈa ‰‡È ≈»∆≈«¬«»»≈¿¿≈»∆
ÌBc „‚k ÌÏBÚ‰ ÁÊÓ „‚kÓ ‰ËB B˙ÓÈ‚t¿ƒ»»ƒ¿∆∆ƒ¿«»»¿∆∆¿

.ÌÏBÚ‰»»

.„È ÌÏBÚ‰ ÌB„Ï ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»≈««««»∆ƒ¿»»
B˙ÓÈ‚t ‰‡˙Â ,BÓBc ÔÈe ÌÏBÚ‰ ÚÓ ÔÈa ‰‡È≈»∆≈«¬«»»≈¿¿≈»∆¿ƒ»
 ÈÙÏe .ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆ „‚k ÌÏBÚ‰ ÁÊÓ „‚kÓ ‰ËB»ƒ¿∆∆ƒ¿«»»¿∆∆¿»»¿ƒ…

‰iËp‰  ÈÙÏe ,˜Án‰21. «∆¿»¿ƒ…«¿ƒ»

לצד 21) יותר, גדול המשווה קו מן שהמרחק  במידה בה
החלק  נטיית יותר גדולה במידה בה דרום, לצד או צפון

צפון. לצד או דרום לצד המזרח  מן הפגום

.ÂË‰È‰ ‰nk :Ì‰Ï ÔÈÓB‡L  ÌÈ„Ú‰ ˙È˜ÁÓe≈¬ƒ«»≈ƒ∆¿ƒ»∆«»»»
?dB‚22‰i‡‰ ˙LwÓ Ú„eÈ ‰Ê „Â23ÔÓÊaL : »«¿»»∆ƒ»«ƒ∆∆»¿ƒ»∆ƒ¿«

‡e‰ el‡k Ái‰ ‰‡È  ‰ˆ˜ ‰i‡‰ ˙L˜ ‰È‰zL∆ƒ¿∆∆∆»¿ƒ»¿»»≈»∆«»≈«¿ƒ
dBb ‰‡È  ‰k‡ ‰È‰zL ÔÓÊe ,ı‡‰ ÔÓ B»̃ƒ»»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆¬À»≈»∆»«
ÏÚÓ B‰‚ ÈÙÏ ,‰i‡‰ ˙L˜ C‡ ÈÙÏe .ı‡‰ ÏÚÓ≈«»»∆¿ƒ…∆∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¿≈«

.ÌÈÈÚ‰ ˙i‡a ı‡‰»»∆ƒ¿ƒ«»≈«ƒ

ב .22) כג, השנה ראש הי "ד.23)עי ' פי "ז, למעלה עי '

.ÊËÌ‰Ï ÔÈÎÈvL ÌÈÎc‰ Ïk ˙BBaLÁ e‡a È‰¬≈≈«¿∆¿»«¿»ƒ∆¿ƒƒ»∆
Ïk‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈ„Ú‰ ˙È˜Áe ‰i‡‰ ˙ÚÈ„Èaƒƒ«»¿ƒ»«¬ƒ«»≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆«…
‡ÏÂ ,‰Bz‰ ÈÎcÓ Cc eqÁÈ ‡ÏÂ ,ÌÈÈÓÏ Úe„È»«ƒ¿ƒƒ¿…¿«¿∆∆ƒ«¿≈«»¿…
ÏÚÓ eLc .ÌÈÁ‡ ÌÈÙÒa ‰ÈÁ‡ LwÏ eËËBLÈ¿¿¿«≈«¬∆»ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿≈«

Ó ˙Á‡ ,e‡˜e '‰ ÙÒ‰cÚ ‡Ï ‰p‰24. ≈∆¿»««≈≈»…∆¿»»

הענין 24) מסתיים ר"מ  רומי  ובדפוס  קושטא בדפוס 
דסייען. רחמנא בריך במילים:


 

˙Ú ÏÎa ÌM‰ ÈÙÏ ˜ÚˆÏ :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒ¿…ƒ¿≈«≈¿»≈
.eav‰ ÏÚ ‡Bz ‡lL ‰ÏB„‚ ‰»̂»¿»∆…»««ƒ

e‡e:el‡ ÌÈ˜Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

   1 
זה 1) ואי  מקבלו, אדם וכיצד מהו, התענית ענין בו נתבאר

וסוף  תענית. בכל צבור עושין ומה תענית, בכל אסור דבר
מצות  אחר לנמשך כללי  ביאור שהוא מה בו נתבאר דבר

שם. כמבואר צרה בעת לזעוק  והוא התורה,

.‡˜ÚÊÏ ‰Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙BˆBˆÁa ÚÈ‰Ïe3 ƒ¿«¬≈ƒ«»ƒ¿…¿»ƒ««¬¿
v‰ ÏÚ :Ó‡pL .eav‰ ÏÚ ‡BzL ‰ˆ Ïk ÏÚ«»»»∆»««ƒ∆∆¡««««
c Ïk :ÓBÏk .˙ˆˆÁa Ì˙Ú‰Â  ÌÎ˙‡ v‰«…≈∆¿∆«¬≈…∆«¬…¿…¿«»»»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰a‡Â „Â ˙va ÔB‚k ,ÌÎÏ ˆiL4, ∆»≈»∆¿«…∆¿∆∆¿«¿∆¿«≈»∆

eÚÈ‰Â Ô‰ÈÏÚ e˜ÚÊ5. «¬¬≈∆¿»ƒ

רם.2) בקול מעשת 3)להתפלל עשויות היו  החצוצרות
ה"ה). המקדש כלי  מהל' (פ "ג כסף  ב 'ספרי '4)של

ואשה  וירקון, שדפון, אומר... עקיבא "רבי  ט : י , לבמדבר
על  תלמודֿלומר מנין? בים המטורפת וספינה לילד, מקשה
הציבור  על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר הצר

בחצוצרות". והרעותם (או"ח 5)- אברהם' ה'מגן וכתב 
לתקוע  נוהגין אנו אין למה תמה, "ואני  תקעו): סי ' תחילת
מכלֿמקום  בבבל, ציבור תענית שאין ואף ֿעלֿפי  צרה, בעת
עמדו  [וכבר תענית?" בלא לתקוע  מדאורייתא מצוה הלא
הגר  מארץ  (הצופה לראשֿהשנה בדרשתו הרמב "ן זה על
הוא  בתענית בצרפת תוקעין שאין שמה וכתב  וב '), א' שנה
בבבל" ציבור תענית "אין שאמרו שמה סבורים שהם מפני 

ולתקיעות]. לתפילה אפילו היינו -

.‡BzL ÔÓÊaL .‡e‰ ‰eLz‰ ÈÎcÓ ‰Ê „Â¿»»∆ƒ«¿≈«¿»∆ƒ¿«∆»
ÏÏ‚aL Ïk‰ eÚ„È ,eÚÈÈÂ ‰ÈÏÚ e˜ÚÊÈÂ ‰»̂»¿ƒ¿¬»∆»¿»ƒ≈¿«…∆ƒ¿«
eh‰ ÌÎÈ˙BBÚ :e˙kk .Ô‰Ï Úe‰ ÌÈÚ‰ Ì‰ÈOÚÓ«¬≈∆»»ƒ«»∆«»¬≈∆ƒ

.Ì‰ÈÏÚÓ ‰v‰ ÈÒ‰Ï Ì‚iL ‡e‰ ‰ÊÂ .'B‚Â¿¿∆∆ƒ¿…¿»ƒ«»»≈¬≈∆

.‚c :eÓ‡È ‡l‡ ,eÚÈÈ ‡ÏÂ e˜ÚÊÈ ‡Ï Ì‡ Ï‡¬»ƒ…ƒ¿¬¿…»ƒ∆»…¿»»
 ˙È˜ ‰˜ BÊ ‰ˆÂ ,eÏ Ú‡ ÌÏBÚ‰ ‚‰nÓ ‰Ê∆ƒƒ¿«»»≈«»¿»»ƒ¿…ƒ¿≈
˜c‰Ï Ì‰Ï ˙ÓB‚Â ,˙eiÊÎ‡ Cc BÊ È‰¬≈∆∆«¿¿ƒ¿∆∆»∆¿ƒ»≈
‡e‰ .˙BÁ‡ ˙Bˆ ‰v‰ ÛÈÒB˙Â .ÌÈÚ‰ Ì‰ÈOÚÓa¿«¬≈∆»»ƒ¿ƒ«»»»¬≈

:‰Bza e˙kLÈ‡ Ìb ÈzÎÏ‰Â ,È˜a ÈnÚ ÌzÎÏ‰Â ∆»«»«¬«¿∆ƒƒ¿∆ƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ
È„k ‰ˆ ÌÎÈÏÚ ‡È‡Lk :ÓBÏk .È˜ ˙ÓÁa ÌÎnÚƒ»∆«¬«∆ƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆»»¿≈
˙ÓÁ ÌÎÏ ÛÈÒB‡ ,È˜ ‡È‰L eÓ‡z Ì‡ ,eeLzL∆»ƒ…¿∆ƒ∆ƒƒ»∆¬«

.È˜ B˙B‡∆ƒ

.„ÌÈÙBÒ ÈcÓe6˙BpÚ˙‰Ï ,7‰ˆ Ïk ÏÚ8‡BzL ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿««»»»∆»
˙BiÚz‰ ÈÓÈe .ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁiL „Ú eav‰ ÏÚ««ƒ«∆¿À¬ƒ«»«ƒƒ≈««¬ƒ

˙BlÙ˙a ÔÈ˜ÚBÊ el‡‰9ÔÈÚÈÓe ÌÈpÁ˙Óe »≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ
ÔÈÚÈÓ ,Lc˜na eÈ‰ Ì‡Â .„Ïa ˙BˆBˆÁa«¬¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒƒ

ÙBMe ˙BˆBˆÁa10˙BˆBˆÁ‰Â v˜Ó ÙBM‰ . «¬¿«»«»¿«≈¿«¬¿
ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙BÎÈ‡Ó11ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙BˆBˆÁa «¬ƒ∆ƒ¿«««¬¿¿≈¿ƒ

:Ó‡pL ,Lc˜na ‡l‡ „Á‡k ÙBLÂ ˙BˆBˆÁa«¬¿¿»¿∆»∆»«ƒ¿»∆∆¡«
'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ‰ ÙBL ÏB˜Â ˙BˆˆÁa12. «¬…¿¿»»ƒƒ¿≈«∆∆

(מגידֿמשנה).6) בתורה עינוי  נזכר לא שהרי  חכמים.
יט .).7) תענית (משנה, הציבור על צום לגזור
שני .8) בפרק  להלן בפרק 9)המבוארות להלן המבוארות

ב .10)רביעי . כו, השנה ראש תענית.11)משנה, של
ה'".12) המלך "לפני  הוא שכינה, גילוי  ששם המקדש בית

.‰,˙Bv‰ ÈtÓ eav‰ ÏÚ ÔÈÊBbL ,el‡ ˙BiÚz«¬ƒ≈∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»
„ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ eav‰  ÔÈ‡L ,ÌBÈ Á‡ ÌBÈ ÔÈ‡≈»««∆≈…«ƒ¿ƒ«¬…

‰Ê „a13‰lÁza ÔÈÊBb ÔÈ‡Â .14ÈLa ‡l‡ ˙ÈÚz ¿»»∆¿≈¿ƒ«¿ƒ»«¬ƒ∆»¿≈ƒ
Á‡lL ÈLÈÓÁe ˙aMaÂÈ15ÔÎÂ .ÂÈÁ‡lL ÈLe ««»«¬ƒƒ∆¿«¬»¿≈ƒ∆¿«¬»¿≈

ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL :‰f‰ „q‰ ÏÚ16.eÓÁiL „Ú . ««≈∆«∆≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«∆¿À»

רוב 13) אלאֿאםֿכן הציבור על גזירה גוזרים אין ולעולם
ה"ה). ממרים מהל' (פ "ב  בה לעמוד יכולים הציבור
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טו:).14) תענית (משנה, התעניות סדרת התחלת
שלא 15) בחמישי  בתחילה הציבור על תענית גוזרין "ואין

למוצאי שקונים חנויות בעלי  כשרואין השערים", להפקיע 
לשבת, ואחת תענית לליל אחת גדולות, סעודות שתי  חמישי 
השער  ומפקיעין ומייקרין לעולם רעב  שבא סבורין יהיו
אם  יאמרו שלא כתב : למשניות, בפירושו והרמב "ם (רש"י ).
לגזור  דוחקים היו לא בא, שהרעב  ביתֿדין שראו לא
השער. ויפקיעו ייקרו כן ומפני  לשבת, סמוך עתה התענית

מכתב ֿידו 16) אחרת נוסחא שמצא כתוב , קדמון בכתב ֿיד
(וכ"ה  וחמישי " ושני  חמישי  הסדר על "וכן הרמב "ם : של
המשך  שאת יוצא, זו גירסא ולפי  וה"ט ). ה"ה פ "ג להלן
התנאֿקמא  כדעת בחמישי , ולהתחיל לקבוע  אפשר התעניות
הראשונות  שאין "כשם שאמר יוסי  כרבי  ולא במשנה, שם
בפירוש  פסק  וכן אחרונות". ולא שניות לא כך בחמישי ,
גם  שכתב , "בתחילה" ומלשון רוקח '). ('מעשה שם המשנה

זו. כנוסחא נראה כן

.Â‡ÏÂ ˙B˙aLa ‡Ï eav‰ ÏÚ ˙BiÚz ÔÈÊBb ÔÈ‡≈¿ƒ«¬ƒ««ƒ…¿«»¿…
ÌÈBË ÌÈÓÈa17‡ÏÂ ÙBMa ‡Ï Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»∆…«»¿…

‰lÙ˙a Ì‰a ÌÈpÁ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊ ‡ÏÂ ,˙BˆBˆÁa18. «¬¿¿…¬ƒƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»
‰ B‡ ,Ì"ekÚ ‰eÙÈw‰L ÈÚ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡19, ∆»ƒ≈»¿»ƒ∆ƒƒ»«»»

Ìia ˙Ùhn‰ ‰ÈÙÒ B‡20„ÈÁÈ elÙ‡ .21ÈtÓ Ûcp‰ ¿ƒ»«ƒ»∆∆«»¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈpÚ˙Ó)  ‰Ú Áe ÈtÓe ÌÈËÒÏ ÈtÓ ,Ì"ekÚ22 «ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈«»»ƒ¿«ƒ

.‰lÙ˙a Ì‰ÈÏÚ ÌÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊ(Â ˙aLa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«»¿¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ»
ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ Ï‡23ÌÚ‰ ˙‡ ıa˜Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»¿¿«≈∆»»

ÊÚÏ24.ÔÏÈv‰Ïe Ì˙B‡ «¿…»¿«ƒ»

הציבור 17) על תענית גוזרין "אין ב : טו, תענית משנה,
וכן  וימיםֿטובים. בשבתות וכלֿשכן כו'" חדשים בראשי 

ה"א. פ "ח  נדרים ב 'ירושלמי ' יט ,18)מפורש שם משנה,
אפילו  המזונות על שצועקים ה"ב , פ "ב  להלן וראה א.

שטפון.19)בשבת. בים,20)סכנת סערה בה שפגעה
להשבר. קרובה ב .21)והיא כב , רבינו 22)תענית

תפלת  היינו יד.), (תענית ב 'עננו' מתריעין שאמרו מה מפרש
המשנה  בפירוש כתב  וכן (מגידֿמשנה). בתענית עננו
הכ"ד, שבת דהל' בפ "ב  למעלה אבל שמתענין. יט .) (תענית
(כסף ֿמשנה). שמתענים הביא לא הי "ב , שם ל' ובפרק 
עליהם  "מתענין העתיק  לא תקעו) סי ' (או"ח  ב 'טור' ואמנם

שרי ?"23)בשבת". מי  בשבת, "שופרות א: יד, בתענית
בשבת?). בשופר לתקוע  מותר וכי  יוסי ,24)(= כרבי 

רבינו  ופירשה לצעקה", ולא "לעזרה יט .) (תענית שאמר
שאין  אלא בתקיעה, ובין בתפילה בין המשניות') (ב 'פירוש
לענין  אבל בשבת, הצעקה מניעת לענין כדבריו הלכה
רבינו  בדברי  לפרש יש [וכן כדבריו. הלכה - לעזרה תקיעה
בשבת  עליהן "שמתריעין הי "ב  שבת מהל' פ "ל למעלה

בתקיעה]. דהיינו - לעזרן"

.ÊB‡ ,ÌÈL„Á ÈL‡a ‰lÁza ˙ÈÚz ÔÈÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ«¬ƒ«¿ƒ»¿»≈√»ƒ
ÌÈeÙe ‰kÁa25„ÚBÓ ÏL BlÁa B‡ ,26eÏÈÁ˙‰ Ì‡Â . «¬À»ƒ¿À∆≈¿ƒƒ¿ƒ

ÌBÈ Ô‰a Ú‚Ùe ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ ‰v‰ ÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«««»»¬ƒ∆»»«»∆
a ÌBi‰ ÔÈÓÈÏLÓe ÔÈpÚ˙Ó  el‡Ó.˙ÈÚ˙ ≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«¿«¬ƒ

ב .25) טו, תענית חולו 26)משנה, נזכר לא שם במשנה
מועד. של

.Áel‡ ˙BiÚz27˙Bv‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙nL ,28ÔÈ‡ , «¬ƒ≈∆ƒ¿«ƒ««»≈
ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ˙B˜ÈÓ ‡ÏÂ ˙BaÚ ‡Ï Ô‰a ÔÈpÚ˙Ó29. ƒ¿«ƒ»∆…À»¿…¿ƒ¿…¿«ƒ

‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈzÓe30,ÁÓÏ ÔÈpÚ˙nL Èt ÏÚ Û‡ À»ƒ∆¡…««¿»««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»»
Ën‰ ˙BiÚzÓ ıeÁ31‡a˙iL BÓk ,32˙ÈÚz ÏÎÂ . ƒ«¬ƒ«»»¿∆ƒ¿»≈¿»«¬ƒ

‰Ê È‰ ,„ÈÁÈ ÔÈa eaˆ ÔÈa ,‰ÏÈla da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»««¿»≈ƒ≈»ƒ¬≈∆
ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰˙BLÂ ÏÎB‡33‡lL ‡e‰Â . ≈¿∆«∆«¬∆««««¿∆…

ÏÎB‡Â ÊBÁ BÈ‡  ÔLÈ Ì‡ Ï‡ ,ÔLÈ34. »≈¬»ƒ»≈≈≈¿≈

דתענית.27) פ "ב  ו'תוספתא' א. יד, אבל 28)תענית
גם  - הגשמים עצירת על שגוזרים אחרונות תעניות בשבע 

ה"ה). פ "ג (להלן מתענים לא 29)אלה נזכרו לא קטנים
שהרי עיון, צריך ואמנם שם. בתוספתא ולא שם, בגמרא
שהם  באלה שהמדובר ואפשר לעולם? מתענים אינם קטנים
המנהג  וכן אנשים. לגבורת הגיעו שלא זמן כל שנה, י "ג בני 
לנקבה  וט "ו לזכר מי "ח  פחותים על תענית גוזרין שאין
שאין  שהכוונה אומרים ויש תקעו). סי ' או"ח  אברהם' ('מגן
ליום  דומות האלו התעניות ואין לחנכם, אפילו צריך
שכתב  כמו שעות, בתענית הקטנים שמחנכים הכיפורים
בהגהותיו). (האדר"ת ה"י  עשור שביתת מהל' בפ "ב  רבינו

א.30) יב , שניות.31)תענית תעניות להלן 32)שלש
ה"ג. שם.33)פ "ג בתענית הפסיק 34)כרבי , שהרי 

התנה  לא אם שדווקא אומרים ויש האכילה. מן והסתלק 
'ירושלמי ' בשם (מגידֿמשנה מותר - התנה אם אבל לאכול,

ה"ד). פ "א תענית

.Ë„ÈÁi‰ Ck ,Ô˙ˆ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó eav‰L ÌLk¿≈∆«ƒƒ¿«ƒ«»»»»«»ƒ
B˙ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Ó35B‡ ,‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L È‰ ?„ˆÈk . ƒ¿«∆«»»≈«¬≈∆»»∆

BÏ LÈ  ÔÈeÒ‡‰ ˙Èa eÒ‡ B‡ ,a„na ‰ÚBz∆«ƒ¿»»¿≈»¬ƒ≈
ÓB‡Â .B˙lÙ˙a ÌÈÓÁ LwÏe ÂÈÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«»»¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ»¿≈

'eÎÂ "eÚ"36‰pÚ˙È ‡ÏÂ .Ïlt˙nL ‰lÙz ÏÎa ¬≈¿¿»¿ƒ»∆ƒ¿«≈¿…ƒ¿«∆
‡ÏÂ ÌÈL„Á ÈL‡a ‡ÏÂ ˙B„ÚBÓa ‡ÏÂ ˙B˙aLa¿«»¿…¿¬¿…¿»≈√»ƒ¿…

ÌÈeÙe ‰kÁa37. «¬À»ƒ

כולן 35) "על שאמר כב :) (תענית יוסי  רבי  של כתנאֿקמא
עצמו  לסגף  רשאי  יחיד שם) שנזכרו הצרות כל (על
את  ה' "ויגוף  טוֿטז: יב , בשמואלֿב  מפורש וכן בתענית".
ויצום  הנער בעד האלקים את דוד ויבקש ויאנש. כו' הילד

בהגהותיו). (האדר"ת צום" "יחיד 36)דוד ב : יג, תענית
בשומע  - (=עננו) תענית של מתפלל תענית, עליו שקיבל

א.37)תפלה". י , שם,

.È,ÌBÈ „BÚaÓ „ÈÁi‰ ÂÈÏÚ dÏa˜ ‡lL ˙ÈÚz Ïk»«¬ƒ∆…ƒ¿»»»«»ƒƒ¿
˙ÈÚz BÈ‡38˙lÙz Ïlt˙iLk ?dÏa˜Ó „ˆÈk . ≈«¬ƒ≈«¿«¿»¿∆ƒ¿«≈¿ƒ«

.˙ÈÚ˙a ‡‰‡ ÁÓ :‰lÙz‰ Á‡ ÓB‡ ,‰ÁÓƒ¿»≈«««¿ƒ»»»¡≈¿«¬ƒ
BaÏa ÓB‚Â39‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿»»¿««ƒ∆

ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï ,‰ÏÈla ÏÎB‡40BaÏa Ób Ì‡ ÔÎÂ . ≈««¿»…ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»«¿ƒ
‰Ê ÌÈÓÈ ‰Úa‡ B‡ ‰LÏL ˙BpÚ˙‰Ï ÂÈÏÚ Ïa˜Â¿ƒ≈»»¿ƒ¿«¿»«¿»»»ƒ∆
,‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ Ïk ÏÎB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê Á‡««∆««ƒ∆≈»«¿»»«¿»
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ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÏ ‰ek CÈˆ BÈ‡Â .B˙ÈÚz „ÈÒÙ‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ«¬ƒ¿≈»ƒ«»»¿»»
B„BÚaÓ41. ƒ¿

קבלה 38) בלי  בתענית יושב  (אם יתיב  "ואי  א: יד, שם,
דמליא  למפוחא דמיא שילא: בר רבה אמר מאי ? מבערב ),
האור  את הנפחין בו שנופחין למפוח  דומה (הוא זיקא
- בחינם אכל שלא רוח , נתמלא זה אף  ברוח , המתמלא
כתענית  הוא אבל וכלל, כלל תענית זה אין כלומר רש"י )",

יג). הלכה (להלן היה 39)שעות המגידֿמשנה, בנוסחת
אומר  התפילה, אחר או מנחה תפילת "כשיתפלל כתוב :
בשומע  היינו - כשיתפלל ופירשה: בלבו". וגומר עננו
שסיים  אחר - התפילה אחר או ר"ח ), (וכפירוש תפילה
שכתב  ומה רגליו. שיעקור קודם רש"י ) (וכפירוש תפילתו
והיינו  סו. סי ' ויקהל בשאילתות גם הוא כן עננו", "אומר
אשב  למחר כי  תעניתי , צום ביום עננו ה' "עננו שאומר
רא"ש  ועי ' יג), סי ' דתענית פ "א אשר"י  (הגהות בתענית"

הספר. בסוף  רבינו ותשובות ב .40)שם, יא, תענית
שלו.41) יום מבעוד

.‡ÈÂÈÏÚ Ïa˜42„Ï  ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï ÌBÈ „BÚaÓ ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ¿«¿»»ƒ¿«
CÏÓ ‰ÏÈle ,‰pÚ˙‰Â43ÈL ÌBÈa ˙BpÚ˙‰Ï44Û‡ , ¿ƒ¿«»««¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ«

dÏa˜ ‡lL ÈtÓ ,˙ÈÚz dÈ‡  B˙ÈÚ˙a ÔlL ÏÚ«∆»¿«¬ƒ≈»««ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»
ÏÎB‡ ‰È‰L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ;ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿¿≈»ƒ«∆»»≈
,˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ ˜aa ÌÈkL‰Â ‰ÏÈl ‰˙BLÂ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«

ÏÏk ˙ÈÚz BÊ ÔÈ‡L45. ∆≈«¬ƒ¿»

שם.42) שני .44)התחרט .43)תענית, ביום גם כלומר,
שעות,45) תענית דין לו ויש תענית. קבלת בלא שצם מכיון

יג. בהלכה להלן המבואר

.È‰‡B‰46ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï CÈˆ ,Ú ÌBÏÁ47È„k , »∆¬«»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿≈
BÚÈÂ eLiL48.‰eL˙a ÊÁÈÂ Ô‰a OtÁÈÂ ÂÈOÚÓa ∆»¿≈¿«¬»ƒ«≈»∆¿«¬…ƒ¿»

"eÚ" Ïlt˙Óe .˙aLa elÙ‡Â ‰pÚ˙Óe49ÏÎa ƒ¿«∆«¬ƒ¿«»ƒ¿«≈¬≈¿»
‰pÚ˙n‰Â .ÌBÈ „BÚaÓ dÏa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰lÙz¿ƒ»««ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿«∆

˙aL ‚Ú ÏhaL ÈtÓ ,Á‡ ÌBÈ ‰pÚ˙Ó ,˙aLa50. ¿«»ƒ¿«∆«≈ƒ¿≈∆ƒ≈…∆«»

ב .46) יב , אין 47)תענית הזה שבזמן אומרים, "יש
בפתרון  בקיאין אנו שאין בשבת, חלום תענית להתענות
שנמצא  אומרים והעולם רע , ואיזה טוב  איזה לידע  חלומות
בשבת: מתענים חלומות שלשה שעל קדמונים, בספרים
נעילה, בשעת הכיפורים יום או שנשרף , ספרֿתורה הרואה
שהחלומות  לי  ונראה שנפלו, שיניו או ביתו קורות או
עליהם  גם רעים, שהם הרואה פרק  ברכות במסכת שאמרו
רפח ). סי ' או"ח  ערוך' ('שולחן בשבת" מתענין

(מגידֿמשנה).49)ויתעורר.48) גדולות' 'הלכות כתבו כן
שמתענה 50) זה של תקנתו (מה תקנתיה "מאי  שם: תענית,

(ישב  לתעניתא" תעניתא ליתיב  בשבת)? חלום תענית
בשבת). שהתענה זה על ויכפר אחר, בתענית

.‚È˙BÚL Ì„‡ ‰pÚ˙Ó51ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ‡e‰Â , ƒ¿«∆»»»¿∆……«¿
ÌBi‰ ‡L52ÂÈˆÙÁa „eË ‰È‰L È‰ ?„ˆÈk . ¿»«≈«¬≈∆»»»«¬»»

ÚLz „Ú B‡ ˙BˆÁ „Ú ÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÂÈÎˆa ˜qÚ˙Óeƒ¿«≈ƒ¿»»¿…»««¬«≈«
˙BÚL53ÌBi‰ ÔÓ e‡LpL ˙BÚMa ˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ , »¿ƒ¿«¿ƒ¿««»∆ƒ¿¬ƒ«

˙BÚL Ô˙B‡ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È‰ 54Ô‰a Ïlt˙Óe , ¬≈∆ƒ¿«∆»»ƒ¿«≈»∆
˙BÚL Ì„˜ ˙ÈÚz‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ È‰L ."eÚ"¬≈∆¬≈ƒ≈»»««¬ƒ…∆¿
ÏÈÁ˙‰ Ck Á‡Â ,‰˙LÂ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚz‰««¬ƒ¿≈ƒ»«¿»»¿««»ƒ¿ƒ

˙BÚL ˙ÈÚz ‰Ê È‰  ÌBi‰ ‡L ˙BpÚ˙‰Ï55. ¿ƒ¿«¿»«¬≈∆«¬ƒ»

ב .51) יא, א.52)שם, יב , קיבל 53)שם, לא כלומר,
טעם. לא טרדתו מפני  אלא תענית, מן 54)עליו שנשארו

דרבי55)היום. "מילתיה ה"א: פ "ח  נדרים 'ירושלמי '
דדמך  ושמע  בצור, הוה יונה רבי  שעות, מתענין אמר יונה
(גבינה) גובנה דאכיל אף ֿעלֿגב  יוסי , דרבי  בריה (נפטר)
יומא" ההוא כל צם - יום) באותו מים (ושתה מיא ושתה
חולקים  הראשונים וכל הראב "ד אבל לתענית). לו (ונחשב 
יב .). (תענית בפירוש אומר שהבבלי  שכיון וסוברים, עליו
על  חולק  הוא הערב ", עד כלום טעם שלא "והוא
לפרש  הרמב "ם שדעת המגידֿמשנה וכתב  ה'ירושלמי '.
שחושב  משעה היינו הערב ", עד כלום טעם שלא "והוא
עליו  שקעה שלא תענית "כל שאמרו: מה [והיינו להתענות.
שם) (תענית, חננאל רבינו וכגירסת תענית" אינו - החמה
שלא  והוא כו' לשעות מתענין דאמרת הא חסדא: רב  "אמר
תענית  כל דאמר לטעמיה חסדא רב  כו' הערב  עד כלום טעם
כהראב "ד  ולא תענית". שמיה לאו - חמה עליו שקעה שלא
למעט  באה והראשונה נפרדות, מימרות שתי  שהן שכתב ,
עד  התענית עליו קיבל ואחרֿכך היום חצות לפני  שאכל מי 
בו  חזר שהרמב "ם ששמע  מביא, בתשובה והרשב "א הערב ].
לא  אם אלא עינוי  אינו שעות "עינוי  כך: ותיקן זה, מדין

כלום". יום באותו טעם

.„ÈB˙ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L ÔÈa  ˙ÈÚ˙a ÈeM‰ Ïk»«»¿«¬ƒ≈∆»»ƒ¿«∆«»»
ÏÚ eav‰ ÌÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L ÔÈa ,BÓBÏÁ ÏÚ B‡«¬≈∆»»ƒ¿«∆ƒ«ƒ«
Ï˜È ‡ÏÂ ,BÓˆÚa ÔÈecÚ ‚‰È ‡Ï ‰Ê È‰  Ì˙»̂»»¬≈∆…ƒ¿…ƒƒ¿«¿¿…»≈
,ÔB‡Â ‚‡Bc ‡l‡ ;Ï BËÂ ÁÓO ‰È‰È ‡ÏÂ ,BL‡…¿…ƒ¿∆»≈«¿≈∆»≈¿≈
ÏÚ b ,ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙i ‰Ó :Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿≈»»»∆∆«

ÂÈ‡ËÁ56È„Îa elÙ‡Â ,ÏÈLz‰ ˙‡ ÌÚËÏ BÏ zÓe . ¬»»À»ƒ¿…∆««¿ƒ«¬ƒƒ¿≈
˙ÈÚÈ57Â ;.ËÏBÙe ÌÚBË ‡l‡ ,ÚÏÈ ‡lL ‡e‰ ¿ƒƒ¿∆…ƒ¿«∆»≈≈

ÁÎL58ÏÎ‡Â59B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ,60. »«¿»««¿ƒ«¬ƒ

א.56) יא, יד.).57)תענית (ברכות יותר ולא
שם.58) נדרים, בכת"י60)כזית.59)'ירושלמי '

'עננו' שיתפלל היינו ותעניתו", תפילתו "משלים הגירסא:
אבל  הזה, ביום לצום עליו קיבל אם ודוקא רוקח '). ('מעשה
אבד  ואכל, ושכח  שהוא יום באיזה תענית עליו קיבל אם
נדרים  מהל' בפ "ד (רבינו אחר יום לצום וחייב  תעניתו

כאן). הראב "ד וכ"כ טז, הלכה

.ÂËÏÚ ;‡t˙Â ,‰ÏBÁ‰ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L „ÈÁÈ»ƒ∆»»ƒ¿«∆««∆¿ƒ¿«≈«
B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ‰Ê È‰  ‰ÚÂ ,‰ˆ61CÏB‰‰ .62 »»¿»¿»¬≈∆«¿ƒ«¬ƒ«≈

nÓ‰Ê È‰ ,ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ ƒ»∆ƒ¿«ƒƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ¬≈∆
B˙ÈÚz ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Ó63ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏ‰ . ƒ¿«∆«¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»∆≈

.Ô‰nÚ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È‰ ,ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¬≈∆ƒ¿«∆ƒ»∆
‚‰È Ï‡Â Ì‰ÈÙa ‰‡˙È Ï‡ ,‰˙LÂ ÏÎ‡Â ÁÎL»«¿»«¿»»«ƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿«ƒ¿…

BÓˆÚa ÔÈecÚ64. ƒƒ¿«¿

קודם 61) הצרה) עברה (או נתרפא אם ואפילו ב . י , תענית
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- משלים אינו ואם התענית. עליו קיבל שהרי  היום, חצות
תעבור  לא ואם אתענה לא תעבור אם קונו, עם כמתנה נראה
להשלים  עליהם הטריחו לא ובציבור (רש"י ). אתענה
הציבור  טורח  מפני  היום), חצות קודם הצרה (כשעברה

טז). הלכה להלן שם.62)(מגידֿמשנה תענית,
שנותנים 63) עירו, בני  שקיבלו התעניות כל שם: וברש"י 

משם. שיצא מקום חומרי  אלה 64)עליו וכן שם. תענית,
ינהגו  לא ומניקות, מעוברות כגון להתענות, שפטורים

ה"ה). פ "א תענית ('ירושלמי ' בעצמם עידונים

.ÊËÔ‰Ï e„ÈÂ ,ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰L eaƒ̂∆»ƒ¿«ƒ««¿»ƒ¿»¿»∆
eÓÈÏLÈ ‡Ï  e„È ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :ÌÈÓLb65‡l‡ ; ¿»ƒƒ…∆¬»¿…«¿ƒ∆»

ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ‡B˜Â ÔÈÒpk˙Óe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡66; ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ«≈«»
ÒÎÂ ‰ÚO LÙa ‡l‡ ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈÓB‡ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ«≈«»∆»¿∆∆¿≈»¿»≈

‰‡ÏÓ67Á‡ Ì‡Â .ÌBi‰  ÚÂ ÏÈ‡B‰  ˙BˆÁ ¿≈»¿ƒ««¬ƒ¿»«…«
ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ÈÚz eÓÈÏLÈ ,‰M„˜aƒ¿À»«¿ƒ«¬ƒ»¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ«
 ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :‰ÏËe ‰Êb ÏÚ B‡ ,‰ÚÂ ‰»̂»¿»¿»«¿≈»»¿»ƒ…∆¬

eÓÈÏLÈ ‡Ï68.eÓÈÏLÈ  ˙BˆÁ Á‡ Ì‡Â , …«¿ƒ¿ƒ««¬«¿ƒ

טרפון.65) ורבי  אליעזר כרבי  א. יט , תענית משנה,
בשר",66) לכל לחם "נותן בו שכתוב  בתהלים, קלו מזמור

ברומו  יושב  שהקדושֿברוךֿהוא "מפני  הגדול הלל נקרא
קח .). (פסחים בריה" לכל מזון ומחלק  עולם של

"נותן 67) בו: שכתוב  ש"מתוך א. כו, ודף  ב  כה, תענית
(רש"י ). השובע " על להאמר נראה בשר", לכל לחם

הציבור 68) על הטריחו שלא שלמעלה. גשמים מדין נלמד
רק  נאמר זה שדין סובר הראב "ד אבל התענית. להשלים
יחיד, כדין ציבור דין - צרות בשאר אבל גשמים, בצרת
- התענית עליהם שקיבלו שכיון הקודמת, בהלכה המבואר

הצרה. עברה אם אף  אותו להשלים צריכים

.ÊÈ,˙Bv‰ ÈtÓ eav‰ ÏÚ ÔÈÊBbL ˙ÈÚz ÌBÈ ÏÎa¿»«¬ƒ∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»
ÏÚ ÌÈ˜„Be ˙Òk‰ ˙Èa ÔÈLBÈ ÌÈ˜f‰Â ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿ƒ«
˙BˆÁ „Ú ˙ÈÁL ˙lÙz Á‡Ó ÈÚ‰ ÈL‡ ÈOÚÓ«¬≈«¿≈»ƒ≈««¿ƒ««¬ƒ«¬
ÔÈÈ‰ÊÓe ;˙BÚ ÏL ˙BÏBLÎn‰ ÔÈÈÒÓe .ÌBi‰«¿ƒƒ«ƒ¿∆¬≈«¿ƒƒ
ÔÈLÈÙÓe ,˙BÚÂ ÒÓÁ ÈÏÚa ÏÚ ÔÈ˜BÁÂ ÔÈLB„Â¿¿ƒ¿¿ƒ««¬≈»»«¬≈«¿ƒƒ
‡ˆBiÎÂ ;Ô˙B‡ ÔÈÏÈtLÓe ,ÚBÊ ÈÏÚa ÏÚÂ ;Ô˙B‡»¿««¬≈¿««¿ƒƒ»¿«≈

el‡ ÌÈ„a69ÌBi‰ ÚÈ :ÚÏÂ ÌBi‰ ÈˆÁÓe . ƒ¿»ƒ≈≈¬ƒ«¿»∆∆¿ƒ««
‰BzaL ˙BÏÏ˜e ˙BÎa ÔÈ‡B˜70ÒeÓ :Ó‡pL , ¿ƒƒ¿»¿»∆«»∆∆¡««

ÔÈÈËÙÓe .BzÁÎB˙a ı˜z Ï‡Â ,Ò‡Óz Ï‡ Èa '‰¿ƒ«ƒ¿»¿«»…¿«¿«¿ƒƒ
ÔBÁ‡‰ ÌBi‰ ÚÈe .‰v‰ ÔÈÚÓ ˙BÁÎB˙a ‡Èpa«»ƒ¿»≈ƒ¿««»»¿ƒ««»«¬
ÈÙk ÌÈcÂ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊÂ ÌÈpÁ˙Óe ‰ÁÓ ÌÈÏlt˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿¬ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.ÌÁk…»

שסוגיית 69) [ואף ֿעלֿפי  אביי . של מימרא ב . יב , תענית
להלן  (המבוארות שניות תעניות בשלוש עוסקת שם הגמרא
ג) ט , (נחמיה הפסוק  שהביא מכיון - ה"גֿה"ד) פ "ג
ורביעית  היום, רביעית אלקים ה' תורת בספר "ויקראו
תענית  שבכל נראה אלקיהם", לה' ומשתחוים מתוודים
כאן]. ובלחםֿמשנה ה"ב , בפ "ג להלן וראה כן. נוהגים

וזהו 70) שם). תענית אביי , של ומימרא ב . ל, מגילה משנה,
כגון: הצרות, מפני  הציבור אותן שגוזרין בתעניות דוקא

כדי וקללות, ברכות קוראים בהן, וכיוצא ודבר בצורת
בשאר  אבל אותם, כשישמעו לבבם ויכנע  העם שישובו
קורין  לאבותינו, שאירע  מה על מתענים שאנו התעניות,
פרק  תפילה הלכות ברמב "ם ראה "ויחל", ובמנחה בשחרית

פענח '). ('צפנת הי "ח  יג

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ח שלישי יום 

   1 
הצרות 1) פרטי  בו ונזכרו מתענין. צרות אלו על בו, נתבאר

הגשמים, מניעת צרת מהן ואחת בפרט . ודיניהן לאחת, אחת
נתיחדו  ולזה בענינם. משונים ותעניות ארוך סדר לה ויש

אחרים. פרקים שני  לה

.‡ÔÈÚÈ˙Óe ÔÈpÚ˙nL eaˆ ÏL ˙Bv‰ Ô‰ el‡≈≈«»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
Ì‰ÈÏÚ2ÏÚÂ ,Ï‡OÈÏ Ï‡OÈ È‡BO ˙ˆ‰ ÏÚ : ¬≈∆«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿«

ÏÚÂ ,‰a‡‰ ÏÚÂ ,‰Ú ‰iÁ ÏÚÂ ,c‰ ÏÚÂ ,Á‰«∆∆¿««∆∆¿««»»»¿«»«¿∆¿«
ÏÚÂ ,˙Ïtn‰ ÏÚÂ ,ÔB˜i‰ ÏÚÂ ,ÔBÙcM‰ ÏÚÂ ,ÏÈÒÁ‰∆»ƒ¿««ƒ»¿««≈»¿«««…∆¿«

.Ën‰ ÏÚÂ ,˙BBÊn‰ ÏÚÂ ,ÌÈ‡ÏÁ‰∆√»ƒ¿««¿¿««»»

עקיבא 2) רבי  - בחצוצרות והרעותם אתכם הצורר הצר "על
מקשה  ואשה וירקון, שדפון - מלחמה, אלא לי  אין אומר,
הצר  על לומר: תלמוד מניין? בים המטורפת וספינה לילד,
- הצבור על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר

בחצוצרות". והרעותם

.ÈÚ‰ d˙B‡  el‡ ÏkÓ ‰ˆ da LiL ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»»»ƒ»≈»»ƒ
‰È˙BÈÒ ÏÎÂ ,‰v‰ ÚzL „Ú ˙Ú˙Óe ‰pÚ˙Ó3 ƒ¿«»«¿«««∆«¬…«»»¿»¿ƒ∆»
Ì‰ÈÏÚ ÌÈL˜Ó Ï‡ ,˙BÚÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BpÚ˙Óƒ¿«¿…«¿ƒ¬»¿«¿ƒ¬≈∆

ÌÈÓÁ4ÔÈÚÈ˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ˜ÚBˆ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎe . «¬ƒ¿»»≈¬ƒ¿…«¿ƒƒ
,˙BBÊn‰ ˙vÓ ıeÁ ;eÓ‡L BÓk ,˙aLa¿«»¿∆»«¿ƒ»««¿

˙aLa elÙ‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBvL5ÔÈÚÈ˙Ó ÔÈ‡ Ï‡ , ∆¬ƒ»∆»¬ƒ¿«»¬»≈«¿ƒƒ
.˙aLa ˙BˆBˆÁa ‰ÈÏÚ»∆»«¬¿¿«»

שאם 3) מתענים, לא הרחוקים במקומות אבל האיזור. אותו
שלא  בעולם זמן אין שהרי  לעולם, לצום צריכים היינו כן

המקומות. מן באחד חרב  בו בלא 4)תהיה מתפללים
בחצוצרות. פרקמטיא 5)תקיעה על מתריעין רבנן: "תנו

בקשת  הוא "מתריעים", הפירוש וכאן בשבת", ואפילו
בחצוצרות. תקיעה הלא בתפילה .רחמים

.‚Ì"ekÚ ?„ˆÈk Ï‡OÈÏ Ï‡OÈ È‡BO ˙ˆ‰ ÏÚ«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈««
,ÒÓ Ì‰Ó ÏhÏ B‡ ,Ï‡OÈ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ CÚÏ e‡aL∆»«¬…ƒ¿»»ƒƒ¿»≈ƒ…≈∆«

‰Êb Ì‰ÈÏÚ Ê‚Ï B‡ ,ı‡ Ì„iÓ ÁwÏ B‡6elÙ‡ , ƒ«ƒ»»∆∆ƒ¿…¬≈∆¿≈»¬ƒ
„Ú ÔÈÚÈ˙Óe ÔÈpÚ˙Ó el‡ È‰  ‰l˜ ‰ÂˆÓa¿ƒ¿»«»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«
Ï‡ ,ÔÈpÚ˙Ó Ì‰È˙BÈqL ÌÈÚ‰ ÏÎÂ .eÓÁiL∆¿À¬¿»∆»ƒ∆¿ƒ≈∆ƒ¿«ƒ¬»
.Ô˙ÊÚÏ ıa˜˙‰Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ˙Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆»ƒ≈»¿¿ƒ¿«≈¿∆¿»»

גזרות 6) שגזרו רשעים (=גויים חברי  אתו לרבא ליה "אמרו
תעניתא". גזר לבבל, דתם) על להעבירם ישראל על

.„ÔB‚k ,ÌBÏL ÏL Á elÙ‡ ?„ˆÈk Á‰ ÏÚ««∆∆≈«¬ƒ∆∆∆»¿
ÌB˜Óa eÚÂ Ì"ekÚ ÌÚ Ì"ekÚ ‰ÓÁÏÓ eÎÚL∆»¿ƒ¿»»«ƒ«¿»¿ƒ¿
Ï‡OÈ ÔÈe Ì‰ÈÈa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡OÈƒ¿»≈««ƒ∆≈≈≈∆≈ƒ¿»≈
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:Ó‡pL .‰ÈÏÚ ÔÈpÚ˙Óe ‰ˆ BÊ È‰  ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬≈»»ƒ¿«ƒ»∆»∆∆¡«
‰ÓÁÏn‰ ˙i‡L ÏÏkÓ  ÌÎˆ‡a Ú˙ ‡Ï ÁÂ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆ƒ¿»∆¿ƒ««ƒ¿»»

‰ˆ 7. »»

שלום,7) של שאינו חרב  לומר צריך אינו שאמרו "חרב 
יותר  שלום של חרב  לך שאין שלום, של חרב  אפילו אלא

יאשיהו". המלך בה נכשל כן פי  על ואף  נכה, מפרעה

.‰LÓÁ da LiL ÈÚ ?„ ‡È‰ BÊ È‡ .c‰ ÏÚÂ¿««∆∆≈ƒ∆∆ƒ∆≈»¬≈
ÈÏ‚ ˙B‡Ó8‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‰pnÓ e‡ˆÈÂ , ≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆»¿»≈ƒƒ¿»

,„Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .c ‰Ê È‰  ‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ»ƒ∆««∆¬≈∆∆∆»¿¿∆»
,ÛÏ‡ da ‰È‰ .c ‰Ê ÔÈ‡  ÌÈÓÈ ‰Úa‡a B‡¿«¿»»»ƒ≈∆∆∆»»»∆∆
‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰ML ‰pnÓ e‡ˆÈÂ¿»¿ƒ∆»ƒ»≈ƒƒ¿»»ƒ∆««∆
.c ‰Ê ÔÈ‡  ‰Úa‡a B‡ „Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .c ∆∆»¿¿∆»¿«¿»»≈∆∆∆
ÌÈ˜f‰Â ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ¿≈¿ƒ∆¿∆¿≈«»ƒ¿«¿«ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈÚÏ ‰È„n‰ ÈL‡ ÔÈÓ ÏÏÎa ‰Î‡ÏnÓ e˙ML∆»¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿««¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»

‰Ê9. ∆

מטף ".8) לבד הם 9)"הגברים אלה, סוגים ששלושה
יותר. להיפגע  ועלולים בטבעם, חלושים

.Â˙BiÏb ‡L ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡OÈ ı‡a „ ‰È‰»»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»»À
Ô‰ÈÏÚ Ï‡OÈ10‰È„Óa „ ‰È‰ .11˙BiLÂ , ƒ¿»≈¬≈∆»»∆∆ƒ¿ƒ»¿«»

Ô‰ÈzL  ˙Á‡ ‰È„ÓÏ ‰pnÓ ˙B‡e ˙BÎÏB‰¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆
BfÓ BÊ ˙B˜BÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BpÚ˙Ó12. ƒ¿«««ƒ∆≈¿ƒ

(חוצה 10) שפחה - לוקה ישראל) ארץ  (שהיא גבירה "שאם
שכן". כל לא לארץ .11)לארץ ) לא 12)בחוצה והיום

האדם, בני  טבע  שנשתנה מפני  דבר, מכת על תענית גוזרים
ושותה. אוכל כשאינו יותר מסוכנת המחלה כי  ונתברר
ספק  מפני  הדבר בזמן מקילים הרגילים בצומות ואפילו

נפש. פקוח 

.Ê‡È‰L ÔÓÊa ‡l‡ ‰Ú ‰iÁ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ««»»»∆»ƒ¿«∆ƒ
˙ÁlLÓ13BÊ È‰ ,ÌBia ÈÚa ‰˙‡ ?„ˆÈk . ¿À««≈«ƒ¿¬»»ƒ«¬≈

È ÈL ‰˙‡ Ì‡  ÌBia ‰„Oa ‰˙‡ .˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿¬»«»∆«ƒ»¬»¿≈¿≈
‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ BÊ È‰ ,Ì‰ÈtÓ ‰Á ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…»¿»ƒ¿≈∆¬≈¿À««¿ƒ»»

Ì‚‡Ï ‰ÎeÓq‰ ‰„O14‰Ù„Â Ì„‡ È ÈL ‰˙‡Â , »∆«¿»«¬«¿»¬»¿≈¿≈»»¿»¿»
 Ì‰ÈÁ‡ ‰Ù„ ‡Ï ;˙ÁlLÓ BÊ È‰  Ì‰ÈÁ‡«¬≈∆¬≈¿À««…»¿»«¬≈∆
Ì‰ÈÁ‡ ‰Ù„ elÙ‡ ,Ì‚‡a ‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««¿ƒ»»»¬«¬ƒ»¿»«¬≈∆
‰ÏÎ‡Â Ì‰ÈL ‰ÙË Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««∆»ƒ≈»¿»¿≈∆¿»¿»

‰Ó „Á‡Ô15dÈ‡ ,Ì‚‡a Ì‰ÈL ‰ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ . ∆»≈∆¬»ƒ»¿»¿≈∆»¬«≈»
ÔBÚ‰ ÈtÓe ,dÓB˜Ó ‡e‰ ‰fL ÈtÓ ;˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿≈»¿»

.˙ÁlLÓ ‡È‰L ÈtÓ ‡Ï ,‰ÙË»¿»…ƒ¿≈∆ƒ¿À««

טבעית.13) תופעה ואיננה השמים, מן מקום 14)נשלחה
טרף . חיתו של הקבוע  אכלה 15)משכנם לא אם שכן וכל

טבעית. תופעה אינה שזו משולחת, זו הרי  מהם אחד אף 

.Á,˙BnLp‰ ˙Bˆ‡e ˙Ba„na ÌÈÈea‰ ÌÈza»ƒ«¿ƒ«ƒ¿»»¬»«¿«
‰ÏËÂ ‚bÏ ‰˙ÏÚ Ì‡  ‰iÁ È„e„b ÌB˜Ó Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿¿≈«»ƒ»¿»«»¿»¿»
‰ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙ÁlLÓ BÊ È‰ ,‰ÒÈÚÓ ˜BÈzƒ≈¬ƒ»¬≈¿À««¿ƒ…ƒƒ»

ekqL Ì‰ Ì„‡ Èa el‡L .˙ÁlLÓ dÈ‡ ,BÊ ‰cÓÏ¿ƒ»≈»¿À««∆≈¿≈»»≈∆ƒ¿
.˙BiÁ‰ ÌB˜ÓÏ e‡e ÌÓˆÚa¿«¿»»ƒ¿««

.ËeÁlML ÛBÚ‰ OÓÂ ı‡‰ OÓ ÈÈÓ ‡L¿»ƒ≈∆∆»»∆¿∆∆»∆À¿
e˜Èf‰Â16CÈˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈa˜ÚÂ ÌÈLÁ ÁelL ÔB‚k , ¿ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ¿≈»ƒ

ÔÈÚˆ ÓBÏ17ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡  Ô‰Ï ‰ÓBc‰Â ÔÈLezÈÂ «¿»ƒ¿«ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿«ƒ
.‰Úe˙ ‡Ïa ÔÈ˜ÚBÊ Ï‡ ,ÔÈÚÈ˙Ó ‡ÏÂ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿…«¿ƒƒ¬»¬ƒ¿…¿»

על 16) כמו עליהם מתענים המיתו, שאם המיתו. ולא הזיקו
טרף . ומזיקים.17)חיתו העוקצים דבורים כעין

.È‡l‡ Ô‰Ó ‰‡ ‡Ï elÙ‡ ,ÏÈÒÁ‰ ÏÚÂ ‰a‡‰ ÏÚ«»«¿∆¿«∆»ƒ¬ƒ…ƒ¿»≈∆∆»
ÔÈÚÈ˙Óe ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡OÈ ı‡ ÏÎa „Á‡ Ûk»»∆»¿»∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ18È‡Bb‰ ÏÚÂ .19ÏÚ Ï‡ .‡e‰L ÏÎa  ¬≈∆¿«««¿»∆¬»«
‚Á‰20ÔÈ˜ÚBÊ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ˙Ó ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ ∆»»≈ƒ¿«ƒ»»¿…«¿ƒƒ∆»¬ƒ

.„Ïaƒ¿»

ישראל 18) ארץ  וכל רבה, במהירות מתפשט  שהארבה
לנדון אחד.נחשבת לאיזור את 19)זה המסכן ארבה מין

התבואות.20)התבואות. את מסכן שאינו ארבה מין

.‡È.‰‡eza ÏÈÁ˙iMÓ  ÔB˜i‰ ÏÚÂ ÔBÙcM‰ ÏÚ««ƒ»¿««≈»ƒ∆«¿ƒ«¿»
Èt ‡BÏÓk ÔË˜ ÌB˜nÓ ‡l‡ ÏÈÁ˙‰ ‡Ï elÙ‡Â«¬ƒ…ƒ¿ƒ∆»ƒ»»»ƒ¿ƒ

epz21.ÔÈÚÈ˙Óe ˙ÈÚz ÂÈÏÚ ÔÈÊBb , «¿ƒ»»«¬ƒ«¿ƒƒ

תנור.21) פי  הממלא לחם ממנה לאפות שאפשר

.È˙ÏtÓ ÈÚa ‰˙L È‰ ?„ˆÈk ˙Ïtn‰ ÏÚ«««…∆≈«¬≈∆»¿»»ƒ«…∆
ÌÈÏ˙k22È‰  ‰p‰ „ˆa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Èa ¿»ƒ¿ƒƒ∆≈»¿ƒ¿««»»¬≈

LÚ‰ ÏÚ ÔÎÂ .‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ˙Óe ÔÈpÚ˙Óe ,‰ˆ BÊ23 »»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»∆»¿≈«»««
˙BÁe‰ ÏÚÂ24,ÔÈ‚B‰Â ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈÏÈtÓ Ô‰L , ¿«»∆≈«ƒƒ∆«ƒ¿»¿¿ƒ

.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¬≈∆

כתב 22) והריטב "א הוא. כמה זה ריבוי  רבינו ביאר לא
בתים. שלושה אדמה.23)ששיעורו רעידת היא

סערות.24)

.‚ÈÌÈL‡Ï „Á‡ ÈÏÁ „iL È‰ ?„ˆÈk ÌÈÈÏÁ‰ ÏÚ«∆√»ƒ≈«¬≈∆»«√ƒ∆»«¬»ƒ
‰kÒ‡ ÔB‚k ,ÈÚ‰ d˙B‡a ‰a‰25eÁÁ B‡26 «¿≈¿»»ƒ¿«¿»»«¿

˙ˆ BÊ È‰  ÈÏÁ‰ B˙B‡a ÌÈ˙Ó eÈ‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»≈ƒ¿«…ƒ¬≈»«
ÁÏ CekÁ ÔÎÂ .ÔÈÚÈ˙Óe ˙ÈÚz dÏ ÔÈÊB‚Â ,eaˆ27, ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ«

,eav‰ a ËLt Ì‡Â ;ÁBt ÔÈÁLk ‡e‰ È‰¬≈ƒ¿ƒ≈«¿ƒ»«¿…«ƒ
ÌÈ˜ÚBˆ ,LÈ CekÁ Ï‡ .ÂÈÏÚ ÔÈÚÈ˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»»¬»ƒ»≈¬ƒ

.„Ïa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»

מסוכנת.25) גרון מסוכנת.26)מחלת חום מחלת
לרפא.27) קשה

.„ÈÏL ÌÈc eÏÊe‰L È‰ ?„ˆÈk ˙BBÊn‰ ÏÚ««¿≈«¬≈∆¿¿»ƒ∆
Ô‰Ó ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈiÁ L ‰BÁÒ28ÈÏk ÔB‚k , ¿»∆…«≈«¿≈»»ƒ≈∆¿¿≈

ËÚÓ˙Â ,Ï‡OÈ ı‡a ÔÓLÂ ÔÈÈÂ Ïa ÔzLÙƒ¿»¿»∆¿«ƒ»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈
‰OÚ ‰ÂL kÓÏ bz‰ CËˆiL „Ú Ôzn‰Â ‡On‰««»¿««»«∆ƒ¿»≈««»ƒ¿…»∆¬»»

‰MLa29,eaˆ ˙ˆ BÊ È‰  Á˜BÏ ‡ˆÓÈ Ck Á‡Â ¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈«¬≈»«ƒ
ÔÈÚÈ˙Óe30.˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBÊÂ ‰ÈÏÚ «¿ƒƒ»∆»¿¬ƒ»∆»¿«»
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קיב               
         

בהם.28) מהמסחר שהצרה 29)שמתפרנסים הכוונה אין
כזה, בהפסד למכור זקוקים שהם אלא המצרך, בהוזלת היא
יסודות  את ומערער בשישה, למכור - בעשרה שקנה דבר

מתריעים 30)הפרנסה. לא אבל בתפילה, רחמים מבקשים
בחצוצרה.

.ÂËÈk Ën‰ ÏÚ„Ú ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ eaL È‰ ?„ˆ ««»»≈«¬≈∆«¬≈∆¿»ƒ«
eˆiL31EÏ ÔÈ‡L .Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlt˙Ó el‡ È‰ ,Ô‰Ï ∆»≈»∆¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆≈¿

Ô‰Èza e‡ˆÓÂ ,ÔÈÏÙB ÌÈza‰L ,BfÓ ‰˙È ‰»̂»¿≈»ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»≈∆
 ÏÚ ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡ Ï‡OÈ ı‡e .Ô‰Èƒ̃¿≈∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿ƒ«…
ÌÈÈea Ì‰Èze ,ÌÈ‰ ı‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ∆∆»ƒ»≈∆¿ƒ
ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡Â ,Ô‰Ï ‰BË ÌÈÓLb‰ Â ,ÌÈ‡a«¬»ƒ¿…«¿»ƒ»»∆¿≈ƒ¿«ƒ

.‰Bh‰ ÈÚ‰Ï¿«¬ƒ«»

לצבור.31) צרה מהם שנצמח 

.ÊËÔÈÁÓˆ eÏÈÁ˙‰Â ,Ën‰ ÚÓÂ ,‰ÁÓvL ‰‡ez¿»∆»¿»¿ƒ¿««»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈÓL‚ e„iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈpÚ˙Ó el‡ È‰  LÈÏƒ…¬≈≈ƒ¿«ƒ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ

eLÈiL „Ú B‡32ÁÒt‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈÁÓv‰ «∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒƒƒ«¿««∆«
˙ÁÈt ÔÓÊ ‡e‰L ,Ï‡OÈ ı‡a BÏ B˜ B‡»¿∆∆ƒ¿»≈∆¿«¿ƒ«
ÔÈpÚ˙Ó el‡ È‰  ÌÈÓL‚ e„È ‡ÏÂ ,ÌL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»¿…»¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ
„Ú B‡ ,˙BÏÈ‡Ï ÔÈÈe‡‰ ÌÈÓL‚ e„iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ»¿ƒ»ƒ»«

.ÌpÓÊ ÚiL∆«¬…¿«»

שוא.32) תפילת והיא הגשמים, עוד יועילו לא שמאז

.ÊÈÌÈÓL‚ e„È ‡ÏÂ ˙Bkq‰ ‚Á ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ«¿«««À¿…»¿¿»ƒ
˙BÚn‰Â ÔÈÁÈM‰ ˙BBa‰ Ì‰Ó ˙‡lÓÏ È„k ‰a‰33 «¿≈¿≈¿«…≈∆««ƒƒ¿«¿»

.˙BBaÏ Èe‡‰ ÌLb „iL „Ú ÔÈpÚ˙Ó el‡ È‰ ¬≈≈ƒ¿«ƒ«∆≈≈∆∆»»«
ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»∆«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««¿»ƒ
˙BÓÈa elÙ‡Â ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ‰È‰È ‡lL ˙Ú ÏÎa¿»≈∆…ƒ¿∆»∆«ƒƒ¿«¬ƒƒ

.‰nÁ‰««»

והבהמות.33) הזרעים את להשקות מים בהם שאוגרים

.ÁÈ,ÌBÈ ÌÈÚa‡ ÌL‚Ï ÌLb ÔÈa ,ÌÈÓLb‰ e˜Òt»¿«¿»ƒ≈∆∆¿∆∆«¿»ƒ
˙va ˙kÓ BÊ È‰  ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa34ÌÈpÚ˙Óe , ƒ«¿»ƒ¬≈«««…∆ƒ¿«ƒ

.ÌpÓÊ ÚiL „Ú B‡ ,ÌÈÓLb‰ e„iL „Ú ÌÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿«¿»ƒ«∆«¬…¿«»

הזרעים,34) השרישו שכבר בצורת, לידי  המביאה מכה
גשמים. חוסר מפני  ומתקלקלים

   1 
לצבור 1) הקבוע  והזמן הגשמים, תעניות חלוקי  בו נתבארו

העצירה  בזמן האסורין הדברים ופרטי  להתענות, וליחידים
הגשמים. ומניעת

.‡Lb Ì‰Ï e„È ‡lL È‰˙lÁzÓ wÚ Ïk ÌÈÓ ¬≈∆…»¿»∆¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«
ÔÂLÁÓa Ê"È ÚÈb‰ Ì‡ :ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ2e„È ‡ÏÂ ¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¿∆¿»¿…»¿

˙BpÚ˙‰Ï „Ïa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÌÈÓL‚¿»ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ≈¬»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL3CÎÏ ÔÈÈe‡ ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÎÂ ;4. ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»««¿ƒƒ¿ƒ¿»

ראשונה?2) גשמים) (עונת רביעה "איזוהי  א: ו, תענית
בינונית  במרחשון, בשלשה גשמים) עונת (ראשית הבכירה

בו". עשר בשבעה מאוחר) (גשם אפילה בו, בשבעה
ירדו 3) ולא במרחשון עשר שבעה "הגיע  א: י , שם משנה,

המיוחדים  חכמים (תלמידי  היחידים התחילו גשמים,
תעניות". ג' מתענין הרא"ש) - ב :4)במעשיהם י , שם

יחיד  להיות ראוי  איני  אני , תלמיד אדם יאמר אל רבנן: "תנו
תלמידי כל אלא רבנן) בין נחשב  להיות כלֿכך חשוב  (איני 

זו)". תענית (לענין יחידים חכמים

.ÔÈc ˙Èa ,ÌÈÓL‚ e„È ‡ÏÂ ÂÏÒk L„Á L‡ ÚÈb‰ƒƒ«……∆ƒ¿≈¿…»¿¿»ƒ≈ƒ
.ÈLÂ ÈLÈÓÁ ,ÈL :eav‰ ÏÚ ˙BÈÚz LÏL ÔÈÊBb¿ƒ»«¬ƒ««ƒ≈ƒ¬ƒƒ¿≈ƒ

‰ÏÈla ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ô‰a ÔÈzÓe5ÓLÓ ÈL‡Â .6 À»ƒ»∆∆¡…¿ƒ¿««¿»¿«¿≈ƒ¿»
‰„BÚa ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡7ÏÎÂ . ≈ƒ¿«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¬»¿»

ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈÏlt˙Óe ,˙BiÒÎ ÈzÏ ÌÈÒÎ ÌÚ‰»»ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿¬ƒ
˙BiÚz‰ ÏÎa ÔÈOBÚL C„k ,ÔÈpÁ˙Óe8. ƒ¿«¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿»««¬ƒ

השחר 5) עמוד משיעלה מתחיל הצום כי  א. י , שם משנה,
ה"ח ). פ "א כהנים 6)(למעלה קבוצת כהונה, משמרות

הל' (עי ' שבוע  באותו המקדש עבודת לעבוד בחלקם שנפל
פ "ו). המקדש ב .7)כלי  טו, שם היום 8)משנה, ברביע 

תעניות  "שלש טו: בתענית [וראה פ "א סוף  למעלה האחרון,
כדרך  ומתפללין הכנסת לבית נכנסים ושניות ראשונות

כולה"]. השנה כל שמתפללין

.‚˙BiÚz LÏL ÔÈÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ eÚ»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ
eav‰ ÏÚ ˙BÁ‡9el‡ LÏLe .ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL : ¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

ÌBÈ „BÚaÓ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡10ÌBˆa ÔÈOBÚL BÓk , ¿ƒ¿ƒƒ¿¿∆ƒ¿
etk11ÓLÓ ÈL‡Â .12‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…

ÔÈÓÈÏLÓ13‡ ˙Èa ÈL‡Â .14‰„BÚa ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ì‰Â , «¿ƒƒ¿«¿≈≈»¿≈»¿ƒ»¬»
wÚ Ïk ÌÈpÚ˙Ó eÈ‰È ‡Ï ,ÌBi‰ B˙B‡a15˙ÈÚz ÏÎÂ . ¿«…ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿»«¬ƒ

‡lL Ó‚Â ˜ÒÙe ÏÎ‡ Ì‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»«»«¿»«∆…
ÏÎB‡Â ÊBÁ BÈ‡ ,ÏÎ‡Ï16˙e‰L LiL Èt ÏÚ Û‡ ∆¡…≈≈¿≈««ƒ∆≈»

.ÌBia«

כפי9) הראשונות מן חמורות והן ב . יב , שם משנה,
מאכילה.10)שיבואר. אז [שבין 11)ומפסיקים

לענין  ה"ז פ "ה להלן רבינו כתב  וכן אסור. שלו השמשות
להוסיף  אבל הכיפורים. כיום הוא שאף  באב , תשעה
שביתת  מהל' (פ "א כיפור ביום כמו יום, מבעוד ולהתענות
ציבור, בתענית ולא באב  בתשעה לא צריך אין ה"ו), עשור
להלן  ובמגידֿמשנה סק "ב , תקעה סי ' אברהם' ב 'מגן ראה

בא  מתענות ומניקות "ועוברות כאן: נוסף  ובכת"י  לו ה"ג].
כח . והערה ה הלכה להלן וראה רוקח '), ('מעשה בלבד"

שבוע .12) באותו עבודתם טו,13)שעושים שם משנה,
שתכבד  במקרה בעבודתם, אב  בית לאנשי  לעזור שיוכלו ב .

לבדם. לגומרה יספיקו ולא העבודה קבוצת 14)עליהם
משמר. מאותו להם 15)כהנים תהיה שלא שם. משנה,

התענית. חולשת מסיבת בעבודה קיבל 16)הפרעה שהרי 
וכן  ע "ב ). ג ווילנא דפוס  דתענית, פ "א (רי "ף  התענית עליו
ברכת  שבירך שכיון הכיפורים, יום לענין מ :) (עירובין אמרו
ויש  (רי "ף ). התענית עליו קיבל כבר יום, מבעוד שהחיינו
מבעוד  להוסיף  מצוה בו שאין ציבור, תענית בין מחלקים
שמצוה  הכיפורים יום לבין קבלתו, מועילה לא שאז יום,

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



קיג                
         

קבלתו  בו מועילה ולכן הקודש, על החול מן בו להוסיף 
הגאון). לדעת שם, ה' במלחמות (הרמב "ן יום מבעוד

.„˙iOÚa ÔÈeÒ‡ ÌÚ‰ Ïk ,el‡ ˙BiÚz LÏLa¿»«¬ƒ≈»»»¬ƒ«¬ƒ«
‰Î‡ÏÓ17‰ÏÈla ÔÈzÓe ,ÌBia18˙ˆÈÁa ÔÈeÒ‡Â . ¿»»«À»ƒ««¿»«¬ƒƒ¿ƒ«

zÓ ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÂÈt Ï‡ ,ÔÈnÁa Ûeb‰ Ïk19CÎÈÙÏ . »«¿«ƒ¬»»»»»¿«¿»À»¿ƒ»
˙B‡ˆÁn‰ ˙‡ ÔÈÏÚB20‰ÎÈÒa ÔÈeÒ‡Â .21Ì‡Â . ¬ƒ∆«∆¿¬»«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

zÓ ,‡Ó‰f‰ ˙‡ ÈÚ‰Ï22LÈÓL˙a ÔÈeÒ‡Â . ¿«¬ƒ∆«À¬»À»«¬ƒ¿«¿ƒ
‡ ,ÈÚa Ïcq‰ ˙ÏÈÚe ,‰hn‰zÓ Cca Ï «ƒ»ƒ¿ƒ«««¿»»ƒ¬»«∆∆À»

ÏÚÏ23ÔÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊÂ ˙BiÒÎ Èza ÔÈÏlt˙Óe . ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿¬ƒƒ¿«¿ƒ
˙BiÚz ‡Lk24. ƒ¿»«¬ƒ

ב .17) יב , בתענית "אמר 18)משנה, שם): (תענית בגמרא
- זקנים" אספו עצרה קראו צום "קדשו יד): ג, (יואל קרא
בעשיית  אסור תענית אף  מלאכה, בעשיית אסור עצרת מה
תענית  אף  (מבערב ), מאורתא עצרת מה אי  מלאכה.
קרא: אמר - לי  מיפרשא לדידי  זירא, רבי  אמר מאורתא?
אחד  כל (שבלילה ביום זקנים אסיפת מה - זקנים אספו
אסור  (אינו ביום נמי  צום אף  רש"י ), - נאספים ואינם בביתו

ביום)". אלא א.19)במלאכה יג, שם 20)שם משנה,
ב . תענוג,22)שם.21)יב , של סיכה אלא אסרו שלא

של  סיכה זו אין הליכלוך) = ) הזוהמא את להעביר אבל
רבינו  פסק  וכן ב . יג, (תענית אבילות בדין אמרו וכן תענוג.
ה"י , פ "ה (להלן באב  תשעה ובדין ה"ד) אבל מהל' פ "ה
יום  שלענין ה"ט , עשור שביתת מהל' בפ "ג וראה עיי "ש).
תענוג. של שאינה סיכה אפילו לאסור, החמירו הכיפורים

א.23) יג, ז,24)תענית והערה ב  הלכה למעלה ראה
הי "ז. סוף  ופ "א

.‰˙BiÚz ÚL ÔÈÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ eÚ»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ∆««¬ƒ
eav‰ ÏÚ ˙BÁ‡25ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL : ¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ

˙BaÚ „Ïa ÚM‰ el‡e ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ¿≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿≈«∆«ƒ¿«À»
˙BaÚ ÔÈ‡ ˙BiÚz‰ ‡La Ï‡ ,˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe¿ƒƒ¿«¬»ƒ¿»««¬ƒ≈À»

˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe26ÔÈ‡ ,˙BpÚ˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒƒ¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«≈
È„k ˙B˙BLÂ ˙BÏÎB‡ ‡l‡ ,ÌÈ˜eÙ˙a ÔÓˆÚ ˙B‚pÚÓ¿«¿«¿»¿«¿ƒ∆»¿¿¿≈

„Ïe‰ Ìei˜27. ƒ«»»

ב .25) יב , שם בשלש 26)משנה, לא מתענות [שאינן
למע  וראה אחרונות. בשלש ולא והערה ראשונות ג הלכה לה

יד, בתענית האמצעית כהברייתא לפסוק  רבינו ודעת י ].
ומפרש  בראשונות", מתענות ואין באחרונות א:"מתענות
"נקוט  שם שאמרו ומה אחרונות. שבע  - "אחרונות"
כנ"ל. האמצעית בברייתא נקוט  היינו אמצעייתא",

ה"ה.27) פ "א תענית 'ירושלמי '

.ÂÔÈpÚ˙Ó ÓLÓ ÈL‡ ,el‡ ˙BiÚz ÚLe¿∆««¬ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ‡ ˙È ÈL‡Â .ÔÈÓÈÏLÓe«¿ƒƒ¿«¿≈≈»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…

ÔÈÓÈÏLÓ28,˙BiÚˆÓ‡ LÏLa eÒ‡ ‡e‰L c ÏÎÂ . «¿ƒƒ¿»»»∆»¿»∆¿»ƒ
˙BBÁ‡‰ ÚM‰ el‡a eÒ‡29. »¿≈«∆«»«¬

ב .28) טו, שם ב .29)משנה, יג, תענית

.ÊÔÈÚÈ˙Ó „Ïa Ô‰aL :el‡ ˙B˙ÈÂ30ÔÈÏlt˙Óe , ƒ≈≈∆»∆ƒ¿««¿ƒƒƒ¿«¿ƒ

È„k ,ÌÚÏ ÁÈÎB‰Ï Ô˜Ê ÔÈ„ÈBÓe ;ÈÚ‰ BÁaƒ¿»ƒƒƒ»≈¿ƒ«»»¿≈
ÌkcÓ eeLiL31˙BÎa LL ÔÈÙÈÒBÓe ;32˙lÙ˙a ∆»ƒ«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿ƒ«

Úa‡ ÔÈÏlt˙Ó e‡ˆÓÂ ,‰ÁÓ ˙lÙ˙e ˙ÈÁL«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¿«
˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚBÂ ;˙BÎa ÌÈOÚÂ33ÈLe . ¿∆¿ƒ¿»¿¬ƒ∆«¬À¿≈ƒ

ÔÈhÓ34˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÁ˙BÙe Ú ˙ÚÏ35Ï‡ , «ƒ¿≈∆∆¿ƒ∆«¬À¬»
Ì‡Â .˙aM‰ „Bk ÈtÓ ÌBi‰ Ïk ÔÈÁ˙Bt ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈¿««»¿ƒ

„Á‡ ÏÚBÂ „Á‡ Á˙Bt ,ÌÈÁ˙t ÈL ˙eÁÏ LÈ36. ≈«¬¿≈¿»ƒ≈«∆»¿≈∆»
‰aËˆ‡ ˙eÁÏ LÈ Ì‡Â37ÈLÈÓÁa Bk„k Á˙Bt , ¿ƒ≈«¬ƒ¿«»≈«¿«¿«¬ƒƒ

LLBÁ BÈ‡Â38. ¿≈≈

ב .30) יב , שם משנה, א.31)בשופר. טו, שם משנה,
ה"ז.32) בפ "ד להלן ב .33)המבוארות יב , שם משנה,

אכילה  צרכי  לא אחרים, דברים המוכרות החנויות כלומר
לד. הערה להלן וראה תקעה). סי ' יוסף ' ('בית ושתיה

הדלת.34) מקצת אבל 35)פותחין לערב . מזון לקנות
שם). יוסף ' ('בית כלל פותחים אין אחרות חנויות

שם).36) יוסף ' ('בית חמישי  ביום והיינו ב . יד, תענית
ספסלים 37) היא ואצטבת לפניה". "אצטבה בכת"י :

לדוגמא. הסחורות מונחות שעליהם כיון 38)ולוחות,
האצטבה  שהרי  הרבים, לרשות ישר פתוחה החנות שאין

שם). בתענית (רש"י  לפניה

.ÁeÚ ‡ÏÂ el‡ eÚ39,ÔzÓe ‡OÓa ÔÈËÚÓÓ  »¿≈¿…«¬¿«¬ƒ¿«»«»
‰ÁÓO ÏL ÔÈe40eiÎÂ eiˆ ÔB‚k ,41‰ÚÈËe , ¿ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÈËÚÓÓe .ÌÈÏ‰‡ ÈÈÓe Ò„‰ ÈÈÓ ÔB‚k ,‰ÁÓO ÏL∆ƒ¿»¿ƒ≈¬«ƒ≈¬»ƒ¿«¬ƒ
ÔÈÒe‡a42ÔÈ‡eOÂ43˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿≈ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈…ƒ≈ƒ¿«

‰ie ‰it44,‰ie ‰it ˙ÂˆÓ ÌiwL ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ÔBÚ ÈLa B˙hÓ LnLÏ BÏ eÒ‡45ÔÈËÚÓÓe . »¿«≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿«¬ƒ

Ï Ì„‡ ÔÈa ÌBÏL ˙Ï‡LaBÁ46ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â . ƒ¿≈«»≈»»«¬≈¿«¿ƒ≈¬»ƒ
.ÌB˜nÏ ÔÈcÓÎÂ ÔÈÙeÊk ‡l‡ ,ÌBÏL eÏ‡LÈ ‡Ï…ƒ¿¬»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿Àƒ«»
‰ÙOa BÏ ÔÈÈÊÁÓ ,ÌBÏL Ì‰Ï Ô˙pL ı‡‰ ÌÚÂ¿«»»∆∆»«»∆»«¬ƒƒ¿»»

L‡ „ÎÂ ‰Ù47. »»¿…∆…

גשמים.39) ירדו שם 40)לא ובגמרא ב . יב , שם משנה,
ב . צורות.41)יד, ידי  על הקירות לקדש 42)קישוט 

שם). (במשנה, (שם).43)אשה חופה עלֿידי  אשה לכנוס 
ה"ד).44) אישות מהל' בפט "ו (ראה ובת בן עדיין לו שאין

מפורש, אינו זה שחסוכיודין שבסמוך, ממה נלמד הוא אבל
רעבון. בשני  מיטותיהם משמשים א.45)בנים יא, תענית

בטרם  בנים שני  יולד "וליוסף  נ): מא, (בראשית שנאמר
את  יענג ולא הציבור בצער שישתתף  כדי  הרעב ", שנת תבא

(שם). איסור אין בנים לחסוכי  אבל שם 46)עצמו. משנה,
ב . יד:).47)יב , (תענית איבה לידי  יבוא שלא

.ËÈL ÌÈpÚ˙Óe ÌcÏ ÔÈÊBÁ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈ƒ
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ48‰Ùe˜z ÏL ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú49‡Ï Ï‡ , «¬ƒƒ¿≈ƒ«∆≈≈ƒ»∆¿»¬»…

‡lL ÌÈÓLb ÏÈLa eav‰ ÏÚ ÔÈÊBb ÔÈ‡L ;eav‰«ƒ∆≈¿ƒ««ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆…
el‡ ˙BiÚz ‰OÚ LÏMÓ ˙È e„È50ÔÈpÚ˙nLÎe . »¿»≈ƒ¿∆¿≈«¬ƒ≈¿∆ƒ¿«ƒ

,‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈzÓ ,ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú ÌÈ„ÈÁÈ‰«¿ƒƒ«∆≈≈ƒ»À»ƒ∆¡…««¿»
LÈÓL˙Â ‰ÎÈÒe ‰ˆÈÁe ‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ÔÈzÓeÀ»ƒ«¬ƒ«¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ

˙BiÚz‰ Ïk ‡Lk ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚe ‰hn‰51. «ƒ»¿ƒ«««¿»ƒ¿»»««¬ƒ
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ÌÈeÙe ÌÈL„Á ÈL‡Ï ÔÈ˜ÈÒÙÓe52ÏL ÔÒÈ ‡ˆÈ . «¿ƒƒ¿»≈√»ƒƒ»»ƒ»∆
BL ÏfÓ ˙lÁ˙Ï LÓM‰ ÚÈb‰Lk ‡e‰Â ,‰Ùe˜z53, ¿»¿¿∆ƒƒ««∆∆ƒ¿ƒ«««

ÔÓÈÒ ‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓLb‰ ÔÈ‡L ;ÌÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ∆≈«¿»ƒ«¿««∆∆»ƒ«
‰ÏÏ˜54‰M‰ ˙lÁzÓ wÚ Ïk e„È ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,55. ¿»»ƒ¿…»¿»ƒ»ƒ¿ƒ««»»

א.48) י , שם וגמרא ב . יב , שם שם 49)משנה, 'ירושלמי '
בסמוך. להלן וראה ה"ח , ב .50)פ "א יד, תענית

א.51) י , שם "חנוכה"52)משנה, [והשמיט  א. י , שם
ס "ז]. תקעב  סי ' או"ח  בשו"ע  וצ "ע  זמנה. עבר כבר שהרי 

משה').53) ('פני  ניסן תקופת אחרי  יום שלשים והוא
היום,54) חטים קציר "הלא יז): יב , (שמואלֿא שנאמר

רבה  רעתכם כי  וראו ודעו ומטר, קולות ויתן ה' אל אקרא
ה'...". בעיני  עשיתם "הדא 55)אשר שם: 'ירושלמי '

להן דתימר ירדו אם אבל מכבר, גשמים להן ירדו בשלא
הן". ברכה סימן מכבר, גשמים

.È‰ÓBc‰ ÏÎÂ Ï‡OÈ ı‡a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿»«∆
Ê"È Ì„˜ Ô‰lL ÌÈÓLb‰ ˙BÚL ˙BÓB˜Ó Ï‡ .dÏ»¬»¿∆««¿»ƒ∆»∆…∆
e„È ‡ÏÂ ÌpÓÊ ÚÈbiLk  ‰Ê ÔÓÊ Á‡ B‡ ÔÂLÁÓa¿«¿∆¿»««¿«∆¿∆«ƒ«¿«»¿…»¿
.ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌÈpÚ˙Ó ÌÈ„ÈÁÈ ,ÌÈÓL‚¿»ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
ÔÈ‰BLÂ .ÌÈeÙe ‰kÁe ÌÈL„Á ÈL‡a ÔÈ˜ÈÒÙÓe«¿ƒƒ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿ƒ

‰ÚL BÓk ÔÎ ÈÁ‡56,ÌÈÓL‚ e„È ‡Ï Ì‡ .ÌÈÓÈ «¬≈≈¿ƒ¿»»ƒƒ…»¿¿»ƒ
ÏÚ ˙BiÚz ‰OÚ LÏL eav‰ ÏÚ ÔÈÊBb ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ««ƒ¿∆¿≈«¬ƒ«

eÓ‡L „q‰57. «≈∆∆»«¿

החשבון 56) הוא שכן ימים", "ששה הגיה: הכסף ֿמשנה
היחידים  של הראשונות התעניות גמר מיום ישראל בארץ 

כסלו. ב ' עד חשון כה רבי57)ביום "אמר ב . יד, תענית
על  שרויין וישראל כתיקונן שהשנים בזמן אימתי ? יהודה:
המקומות  לפי  הכל השנים לפי  הכל הזה בזמן אבל אדמתן,

הזמן". לפי  הכל

.‡È,ı‡Ï ‰ˆeÁa eav‰ ÔÈÊBbL ˙BiÚz Ïk»«¬ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»»»∆
;˙BiÚz‰ ‡L ÔÈ„k Ì‰ÈÈ„Â ,‰ÏÈla Ì‰a ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆««¿»¿ƒ≈∆¿ƒ¿»««¬ƒ

etk ÌBˆ ÔB‚k ˙ÈÚz eav‰ ÏÚ ÔÈÊBb ÔÈ‡L58‡l‡ ∆≈¿ƒ««ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»
Ïa Ï‡OÈ ı‡a„59Ën‰ ÏÏ‚e60OÚ Ô˙B‡e , ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿««»»¿»∆∆

.˙BBÁ‡ ÚLÂ ˙BiÚˆÓ‡ LÏL Ô‰L ,˙BiÚz«¬ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿∆««¬

ולהבטל 58) עינויים, בחמשה לאסור יום, מבעוד להפסיק 
בבבל 59)ממלאכה. ציבור תענית "אין ב : יא, בתענית

לארץ  בחוץ  נשיא שאין לפי  בלבד", באב  תשעה אלא
בכוחם  ואין (הרשב "א), לארץ  בחוץ  סמוכין ואין (רמב "ן),

ציבור. תענית שאר 60)לגזור על שגוזרים התעניות אבל
ודבר  בצורת כגון: תעניות) הל' בריש (כמבואר הצרות

אלו. חומרות להן אין בהן, וכיוצא וארבה

   1 
מתעניות 1) תעניות, במקצת שעושין הסדר בו נתבאר

זה  וטכסיס  הברכות ותוספת התפילה, מענין הגשמים,
בית  שהיה בזמן הבית, בהר נוהג היה וכיצד בזמננו,
ולא  ירדו גשמים כמה בביאור הפרק  ונסתיים קיים. המקדש

להתענות. יצטרכו

.‡ËÓ ÏL ˙BBÁ‡‰ ˙BiÚz ÚMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa2 ¿»»ƒ∆««¬ƒ»«¬∆»»

‰Ê „Ò ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó3‰z‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ :4dBÁÏ ƒ¿«¿ƒ«≈∆∆ƒƒ∆«≈»ƒ¿»
ÈÚ ÏL5ÌÈwOa ÌÈqk˙Óe ÌÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏÎÂ ,6. ∆ƒ¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ

‰Ï˜Ó Ù‡ ÔÈ˙BÂ7‰z‰ Èab ÏÚ8ÙÒ Èab ÏÚÂ ¿¿ƒ≈∆ƒ¿∆««≈«≈»¿««≈≈∆
‰Bz9„Á‡Â .ÌaÏ ÚÈÎ‰Ïe ‰iÎa‰ ˙‡ ÏÈc‚‰Ï È„k , »¿≈¿«¿ƒ∆«¿ƒ»¿«¿ƒ«ƒ»¿∆»

L‡e ‡ÈOp‰ L‡a Ô˙BÂ Ù‡‰ ÔÓ ÏËB ÌÚ‰ ÔÓƒ»»≈ƒ»≈∆¿≈¿…«»ƒ¿…
ÔÈc ˙Èa ‡10ÔÈlÙz ˙Áp‰ ÌB˜Óa11eÓÏkiL È„k , «≈ƒƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿

.BL‡a Ô˙BÂ ÏËB „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .eeLÈÂ¿»¿»∆»¿∆»≈¿≈¿…

עושים 2) אין - צרות שאר על בתעניות אבל מטר, של דוקא
(לחםֿמשנה). הזה טו,3)כסדר תענית במשנה הסדר, כל

תורה.4)א  ספר עיר,5)שבה של לרחובה יוצאים אנו
בפרהסיא  עצמנו את נבזה - נענינו ולא בצנעא צעקנו לומר:
צנוע  כלי  לומר: לרחוב , ספרֿתורה ומוציאים טז.) (תענית

(שם). בעוונינו ונתבזה לנו אנו 6)היה הרי  לומר:
(שם). כבהמה משריפה.7)חשובים הוא 8)אפר כן

בצרה" אנכי  "עמו משום הוא והטעם טו.). (שם, במשנה
טז.). (שם צר" לו צרתם לפי9)ו"בכל א טז, שם הוא כן

וכן  ספרֿתורה", על מקלה אפר "נותנין מניכן: כת"י  נוסחת
משנה'. ב 'כסף  וראה - א) (ד, לאסתר שני  בתרגום הוא

מאחרים"10) למתבייש מעצמו מתבייש דומה ש"אינו
טו:). התפילין).11)(תענית (הם פאר תחת אפר לשים

.Ck Á‡Â12.ÔÈLBÈ Ô‰Â ,ÌÎÁ Ô˜Ê Ô‰ÈÈa ÔÈ„ÈÓÚÓ ¿««»«¬ƒƒ≈≈∆»≈»»¿≈¿ƒ
ÌL ‰È‰ ‡Ï13ÌL ‰È‰ ‡Ï .ÌÎÁ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ Ô˜Ê …»»»»≈»»«¬ƒƒ»»…»»»

‰eˆ ÏL Ì„‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ ‡ÏÂ Ô˜Ê ‡Ï14ÓB‡Â . …»≈¿…»»«¬ƒƒ»»∆»¿≈
ÔÈLeak Èc Ì‰ÈÙÏ15˙ÈÚz ‡ÏÂ ˜O ‡Ï ,eÈÁ‡ : ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒƒ«≈…«¿…«¬ƒ

eÈˆÓ ÔkL .ÌÈBË ÌÈOÚÓe ‰eLz ‡l‡ ,ÔÈÓBb¿ƒ∆»¿»«¬ƒƒ∆≈»ƒ
˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡iÂ :‰ÂÈ ÈL‡a Ó‡ ‡lL .‰ÂÈa¿ƒ¿≈∆…∆¡«¿«¿≈ƒ¿≈««¿»¡…ƒ∆
.Ì‰ÈOÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡iÂ :‡l‡ ,Ì˙ÈÚz ˙‡Â ÌwO«»¿∆«¬ƒ»∆»««¿»¡…ƒ∆«¬≈∆

‰Ïawe16.ÌÎÈ„‚a Ï‡Â ÌÎÏ eÚ˜ :ÓB‡ ‡e‰ ««»»≈ƒ¿¿«¿∆¿«ƒ¿≈∆
eeLÈÂ ÌaÏ ÚÈÎiL „Ú ,BÁk ÈÙk el‡ ˙BÈÚa ÛÈÒBÓeƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ…«∆«¿ƒ«ƒ»¿»

.‰eÓ‚ ‰eLz¿»¿»

א.12) טו, שם בברייתא.13)משנה, א טז, שם
והרא"ש 14) (רש"י ). דבריו" שישמעו כדי  קומה, "בעל

הציבור. על פרנס  אותו למנות שראוי  ת"ח  דברי15)פירש
ומעוררים  הלב  את הכובשים וקשים חזקים תוכחה

בניגוד 16)לתשובה. הנביאים מפי  בציווי  שקיבלנו
ציווי ולא דברים סיפור אלא שאינו ביונה, הקודם , לפסוק 

שם). במשנה, (רש"י 

.‚‰lÙ˙a ÔÈ„ÓBÚ ,ÔÈLeak Èc ‰Ê ÓBbL Á‡Â17. ¿««∆≈∆ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»
˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡‰ eaˆ ÁÈÏL ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ
Èe‡ ÔÈLeak‰ Èc ÓB‡L B˙B‡ ‰È‰ Ì‡Â .el‡≈¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«ƒƒ»

Ïlt˙Ó  Ïlt˙‰Ï18.Á‡ ÔÈ„ÈBÓ  Â‡Ï Ì‡Â , ¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ«≈

שם.17) בחכמה 18)משנה, הציבור גדול שהוא שמכיון
להתפלל. לו ראוי  טובים, ובמעשים

.„?el‡ ˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡‰ ‡e‰ ‰Ê È‡Â19LÈ‡ ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ≈ƒ
‰lÙ˙a ÏÈ‚ ‡e‰L20Â .ÌÈ‡È ‰B˙a ˙B˜Ï ÏÈ‚ ∆»ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒƒ

ÌÈe˙Îe21ÏtËÓe .22BÏ ÔÈ‡Â23‰ÚÈ‚È BÏ LÈÂ . ¿ƒ¿À»¿≈¿≈¿ƒ»
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קטו                
         

‰„Oa24ÂÈB˜ ÏÎÂ B˙È Èe ÂÈa ‰È‰È ‡ÏÂ . «»∆¿…ƒ¿∆¿»»ƒ¿≈≈¿»¿»
ÔÓ Ô˜È B˙Èa ‰È‰È ‡l‡ ,‰Ú ÏÚa ÂÈÏÚ ÌÈÂÏp‰«ƒ¿ƒ»»««¬≈»∆»ƒ¿∆≈≈»ƒ

Ca ÏÙL .B˙e„ÏÈa Ú ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˙BÚ‰25. »¬≈¿…»»»»≈«¿«¿¿«∆∆
ÌÚÏ ‰vÓe26‰ÓÈÚ BÏ LÈÂ .27‰È‰ Ì‡Â .Ú BÏB˜Â ¿À∆»»¿≈¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»

‡ÙÓ ‰Ê È‰ ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk ÌÚ Ô˜Ê28BÈ‡ Ì‡Â ; »≈ƒ»«ƒ»≈¬≈∆¿…»¿ƒ≈
Ïlt˙È ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk Ba LÈÂ ÏÈ‡B‰  Ô˜Ê29. »≈ƒ¿≈»«ƒ»≈ƒ¿«≈

בברייתא.19) א טז, "שכל 20)שם בתפילתו, יטעה שלא
לה:). (ברכות לו" רע  סימן וטעה שיהיו 21)המתפלל

בפיו. שגורים - וכו' התורה מן שרובם התפילה, פסוקי 
וילדים.22) טף  לו דואג 23)שיש שלבו לפרנסם, במה

לבו. מקירות ומתפלל יותר 24)עליו, מכוון עלֿידי ֿזה
הגשמים. על לבריות 26)עניו.25)בתפילה נוח 

לתפילתו. הלב .27)ומסכימים את הוא 28)מושך כן
הרי כו'", ורגיל זקן התיבה לפני  "מורידין שם: במשנה,

זקן. אחרי  מהדרים תענית 29)שלכתחילה בברייתא שהרי 
"זקן". נזכר לא שם

.‰eaˆ ÁÈÏLe30ÏÈÁ˙Ó31˙ka „Ú Ïlt˙Óe ¿ƒ«ƒ«¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«
˙BÙBLÂ ˙BBÎÊ ÓB‡Â ."Ï‡OÈ Ï‡Bb"32ÔÈÚÓ ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿¿»≈≈

.ÈÚiÂ È˙‡˜ Èl ‰˙va '‰ Ï‡ :ÓB‡Â .‰v‰«»»¿≈∆«»»»ƒ»»ƒ««¬≈ƒ

.'‰ EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓ .'B‚Â ÌÈ‰‰ Ï‡ ÈÈÚ ‡O‡∆»≈«∆∆»ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ
.'B‚Â ÛËÚÈ ÈÎ ÈÚÏ ‰lÙz¿ƒ»¿»ƒƒ«¬…¿

שם.30) במשנה הסדר, שמונהֿעשרה.31)כל תפילת
קמא).32) כתנא שם, (משנה השנה בראש כמו

.Â‡ ‰‡ :ÓB‡Â .BÁk ÈÙk ÌÈeÁ˙ Èc ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒ…¿≈¿≈»
ÓB‡Â .ÔpÁ˙Óe .eÏ‡‚Ï ‰Óe eÈ ‰ÈÂ eÈÚ¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈«≈¿»√≈ƒ¿«≈¿≈
‰a eÈ‡ Ì‰‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :ÂÈeÁz ÛBÒa¿«¬»ƒ∆»»∆«¿»»»ƒ¿«
ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰iBn‰«ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆

.Ï‡OÈ Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Cea .‰f‰ ÌBia««∆»«»≈ƒ¿»≈

.Ê˙BÎa LL ÛÈÒB‰Ï ÏÈÁ˙Óe33BÊ ÛÈÒBÓ ‡e‰L «¿ƒ¿ƒ≈¿»∆ƒ
ÌÈeÁ˙ È„a Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ÔpÁ˙Óe .BÊ Á‡««ƒ¿«≈¿»««≈∆¿ƒ¿≈«¬ƒ
‡e‰L ÈÙk ,L„w‰ È˙kÓe ‰Ïa˜ ÈcÓ ÌÈ˜eÒÙe¿ƒƒƒ¿≈«»»ƒƒ¿≈«…∆¿ƒ∆

:el‡ ˙BÓÈ˙Áa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ .ÏÈ‚»ƒ¿≈¿»««≈∆«¬ƒ≈

תענית.33) לתפילת מיוחדות

.Á‰LÓ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰BL‡a»ƒ»≈ƒ∆»»∆∆
ÂÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B‡«¬≈«««¬∆∆¿∆¿ƒ¿«

˙BÁkLp‰ ÎBÊ '‰ ‰z‡ Cea .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ34. «¬«¿∆««∆»«»≈«ƒ¿»

ומיואשים,34) כנשכחים מצרים בשעבוד ישראל שהיו לפי 
וגאלם. אותם זכר והקב "ה

.Ë,ÏbÏba ÚLB‰È ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰iMa«¿ƒ»≈ƒ∆»»∆¿À««ƒ¿»
.‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆««∆

‰Úez ÚÓBL '‰ ‰z‡ Cea35. »«»≈«¿»

נפלה 35) שעלֿידם השופרות, עלֿידי  ביריחו נענה שיהושע 
יריחו. חומת

.ÈÏ‡eÓL ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆¿≈
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰tˆna«ƒ¿»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰˜Úˆ ÚÓBL '‰ ‰z‡ Cea .‰f‰36. «∆»«»≈«¿»»

(36 ֿ (שמואל ה'" אל שמואל "ויזעק  כתוב : שבשמואל לפי 
ט ). ז, א

.‡È‰a e‰iÏ‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈÚÈa»¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆≈ƒ»¿«
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÏÓk‰««¿∆«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Cea .‰f‰37. «∆»«»≈«¿ƒ»

יח ,37) (מלכיםֿא ענני " ה' "ענני  לה': התפלל שאליהו לפי 
לז).

.ÈÈÚÓa ‰BÈ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿≈
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰‚c‰«»»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰ ‰z‡ Cea .‰f‰38. «∆»«»»∆¿≈»»

ג).38) ב , (יונה לי " מצרה "קראתי  התפלל: שיונה לפי 

.‚È‰ÓÏLe „Âc ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈMMa«ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿……
ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÌÈÏLeÈa B¿ƒ»«ƒ«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÏÚ ÌÁÓ‰ '‰ ‰z‡ Cea .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Ú«̂¬«¿∆««∆»«»«¿«≈«

ı‡‰39,‰Îe ‰Îa Ïk Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ . »»∆¿»»»ƒ»≈««»¿»»¿»»
.˙BÎa Ïk Á‡ ÔÈBÚL C„k¿∆∆∆ƒ««»¿»

ד"ה 39) טז: תענית ('תוספות' הארץ  על התפללו ששניהם
מח :]. ברכות [וראה ברוך).

.„ÈÓB‡ ˙ÈÚÈMa40ÓB‚Â .'eÎÂ ‡ÙÂ '‰ e‡Ù : «¿ƒƒ≈¿»≈¿≈»≈¿¿≈
‰f‰ „qÎÂ .˙BˆBˆÁa ÔÈÚ˜B˙Â ,„q‰ ÏÚ ‰lÙz‰«¿ƒ»««≈∆¿¿ƒ«¬¿¿«≈∆«∆

.ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈOBÚƒ¿»»

שמונהֿעשרה.40) של הרגילה התפילה בהמשך  כלומר,

.ÂËeÈ‰ ,ÌÈÏLeÈa ‰f‰ „q‰ ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿«¿ƒ««≈∆«∆ƒ»«ƒ»
ÁÊn‰ ÚL „‚k ˙Èa‰ ‰Ï ÔÈÒpk˙Ó41ÔÈÏlt˙Óe ƒ¿«¿ƒ¿«««ƒ¿∆∆«««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

‰ÚL ÈÓ" ÓBÏ eaˆ ÁÈÏL ÚÈbnLÎe .‰f‰ „qk«≈∆«∆¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ«ƒ∆»»
È‰Ï‡ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :ÓB‡ ,"Ì‰‡ ˙‡∆«¿»»≈»«»¡…≈¡…≈

ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡OÈ42Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Cea , ƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „Bk ÌL Cea :ÂÈÁ‡ ÔÈBÚ Ô‰Â .Ï‡OÈƒ¿»≈¿≈ƒ«¬»»≈¿«¿

˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ43,eÚ˜z :ÌÈÚ˜BzÏ ÓB‡ ¿»»∆¿«««¿∆∆≈«¿ƒƒ¿
‰ÚL ÈÓ :ÓB‡Â Ïlt˙n‰ ÊBÁÂ .eÚ˜z ,Ô‰‡ Èa¿≈«¬…¿»¿≈«ƒ¿«≈¿≈ƒ∆»»
ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰iBn‰ ‰a Ì‰‡ ˙‡∆«¿»»¿««ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÌÈ‰k‰ ÔÈÚ˜Bz Ck Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜«¬«¿∆««∆¿««»¿ƒ«…¬ƒ

ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈÓe44. ¿ƒƒ¿¿ƒ

ב .41) טו, תענית ברכות 42)משנה, חותמי  שכל לפי 
א. סג, ברכות במשנה כמבואר זה, בנוסח  אמרו שבמקדש

הכנסת.43) בית על הממונה שני44)שמש ישנם זה, לפי 
במדינה, התפילות לבין במקדש התפילות בין חילוקים
כבוד  שם ברוך ענו ובמקדש תקעו, ולא אמן ענו שבמדינה

משנה'. 'מגיד ועי ' ותקעו, מלכותו,

.ÊËÔÓ ‰BL‡ ‡È‰L ,BÊÏ ‰iM‰ ‰Îaa ÔÎÂ¿≈«¿»»«¿ƒ»»∆ƒƒ»ƒ
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קטז               
         

È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰ Cea :da Ì˙BÁ ,ÛÈÒBnL LM‰«≈∆ƒ≈»»¡…ƒ¡…≈
ÎBÊ '‰ ‰z‡ Cea ,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡OÈƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „Bk ÌL Cea :ÔÈBÚ Ô‰Â .˙BÁkLp‰«ƒ¿»¿≈ƒ»≈¿«¿
Èa ,eÚÈ‰ :Ô‰Ï ÓB‡ ˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿«««¿∆∆≈»∆»ƒ¿≈
‰ÚL ÈÓ :ÓB‡Â eaˆ ÁÈÏL ÊBÁÂ .eÚÈ‰ ,Ô‰‡«¬…»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿≈ƒ∆»»
ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B‡Â ‰LÓ ˙‡∆∆«¬≈«««¬∆∆¿∆
ÔÈÚÈÓ Ck Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿∆««∆¿««»¿ƒƒ

.ÔÈÚÈÓe ÔÈÚ˜B˙Â¿¿ƒ¿ƒƒ

.ÊÈ,eÚ˜z :ÓB‡ ˙Á‡a .‰Îe ‰Îa Ïk ÏÚ ÔÎÂ¿≈«»¿»»¿»»¿««≈ƒ¿
.˙BÎa‰ ÚL Ïk Ó‚iL „Ú .eÚÈ‰ :ÓB‡ ˙Á‡e¿««≈»ƒ«∆ƒ¿…»∆««¿»
,ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈÓe ÔÈÚ˜Bz ÌÚt :ÌÈ‰k‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«…¬ƒ««¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .ÌÈÓÚt ÚL ÔÈÚÈÓe ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈÓ ÌÚÙe««¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆«¿»ƒ¿≈
Ô‰LÎe .„Ïa ˙Èa‰ ‰a ‡l‡ ‰Ê „q‰ ÌÈOBÚƒ«≈∆∆∆»¿«««ƒƒ¿»¿∆≈
ÙBMe ˙BˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ,ÌL ÔÈÚÈÓe ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¬¿«»

eÓ‡L BÓk ,˙Á‡k45. ¿««¿∆»«¿

ה"ד.45) פ "א למעלה

.ÁÈÌ˙B‡ ÔÈÊBbL ÌB˜Ó Ïk  el‡‰ ˙BiÚz ÚL∆««¬ƒ»≈»»∆¿ƒ»
˙ÈÏ ÌÚ‰ Ïk ÔÈ‡ˆBÈ ,ÔÈÏlt˙nL Á‡  ÌL»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»»¿≈
Ìz‡ È‰ :ÓBÏk .ÌL ÌÈpÁ˙Óe ÔÈÎBe ˙Bw‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿«¬≈«∆

ÌÎÈÎcÓ eeLz ‡Ï Ì‡ el‡k ÌÈ˙Ó46˙ÈÚz ÏÎe . ≈ƒ»≈ƒ…»ƒ«¿≈∆¿»«¬ƒ
ÔÈÏlt˙Ó ,eav‰ ÏÚ ÔÈÊBbL ˙Bv‰ ˙BiÚzÓƒ«¬ƒ«»∆¿ƒ««ƒƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚ ˙lÙz47.ÌB˜Ó ÏÎa ¿ƒ«¿ƒ»¿»»

א.46) טז, א.47)תענית כו, שם משנה,

.ËÈe˜ÒÙÈÂ ÔÈ„BÈ eÈ‰È È˙Ó „Ú  ÌÈÓLb Ì‰Ï e„È»¿»∆¿»ƒ«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿
‰Á‰ ı‡‰ ˜ÓÚa e„iMÓ ?˙ÈÚz‰ ÔÓ eav‰48 «ƒƒ««¬ƒƒ∆»¿¿…∆»»∆«¬≈»

e„iL „Ú ,‰„eÚe .ÌÈÁÙË  ˙ÈBÈe .ÁÙË∆«¿≈ƒƒ¿«ƒ«¬»«∆≈¿
ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa49. ¿…∆¿»¿»ƒ

מעובדת.48) החולקים 49)שאינה כחכמים ב . כה, תענית
מאיר. רבי  על

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ט  רביעי יום 

   1 
קבלה,1) מדברי  שהם צומות, הארבעה עניני  בו נתבארו

תשעה  צום בענין הביאור רוב  והיה שם. כמבואר וממנהג,
ונמשך  דברים. בהרבה השאר, מן חמור שהוא לפי  באב ,
הבית. חורבן מפני  הזה בזמן לעשותו שאסור מה ביאור לזה
חייב  הוא מה יהודה, וערי  המקדש ובית ירושלים והרואה
בביאור  האחרון הפרק  זה ונסתיים אבלות. מפני  לעשות
בימות  ושמחה ששון ימי  להיות עתידין האלו שהצומות

המשיח .

.‡ÈtÓ Ì‰a ÌÈpÚ˙Ó Ï‡OÈ ÏkL ÌÈÓÈ ÌL LÈ≈»»ƒ∆»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿≈
ÈÎc ÁzÙÏ ˙Bl‰ BÚÏ È„k ,Ô‰a eÚ‡L ˙Bv‰«»∆≈¿»∆¿≈¿≈«¿»ƒ¿…««¿≈
‰OÚÓe ,ÌÈÚ‰ eÈOÚÓÏ ÔBkÊ ‰Ê ‰È‰ÈÂ .‰eLz‰«¿»¿ƒ¿∆∆ƒ»¿«¬≈»»ƒ«¬≈
eÏÂ Ì‰Ï ÌbL „Ú ,‰zÚ eÈOÚÓk ‰È‰L eÈ˙B‡¬≈∆»»¿«¬≈«»«∆»«»∆¿»

.ÈËÈ‰Ï eL el‡ ÌÈc ÔBÎÊaL .˙Bv‰ Ô˙B‡»«»∆¿ƒ¿¿»ƒ≈»¿≈ƒ
.'B‚Â Ì˙‡ ÔBÚ ˙‡Â ÌBÚ ˙‡ ecÂ˙‰Â :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«∆¬»¿∆¬¬…»¿

.‰ÈÏ„b ‚‰ BaL ,ÈL˙a ÈLÈÏL ÌBÈ :Ô‰ el‡Â¿≈≈¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»
aÒÂ ,˙‡Lp‰ Ï‡OÈ ˙ÏÁb ˙aÎÂ ,Ì˜ÈÁ‡ Ôa∆¬ƒ»¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿∆∆¿ƒ≈

Ô˙eÏb Ì˙‰Ï2Ïa CÏÓ CÓÒ BaL ,˙Ëa ÈÈOÚÂ . ¿»≈»»«¬ƒƒ¿≈≈∆»«∆∆»∆
BˆÓa d‡È‰Â ,ÌÈÏLeÈ ÏÚ ÚL‰ v‡„Îe¿«¿∆«»»»«¿»«ƒ∆¡ƒ»¿»
eÚ‡ ÌÈ„ ‰MÓÁ Êen˙a OÚ ‰ÚLÂ .˜BˆÓe¿»¿ƒ¿»»»¿«¬ƒ»¿»ƒ≈¿

˙BÁel‰ eazL :Ba3ÔBL‡ ˙ÈaÓ „ÈÓz‰ ÏËe ,4, ƒ¿«¿«»««»ƒƒ«ƒƒ
ÈL ÔaÁa ÌÈÏLeÈ ‰Ú˜‰Â5ÒBÓBËÒBt‡ ÛOÂ , ¿»¿¿»¿»«ƒ¿À¿»≈ƒ¿»««¿

ÚL‰6‰Bz‰ ˙‡7ÌÏˆ „ÈÓÚ‰Â ,.ÏÎÈ‰a »»»∆«»¿∆¡ƒ∆∆«≈»

ועל 2) הנשארה, הפליטה על החורבן לאחר לראש שמינוהו
בראש  כי  "אמרו ירוחם: רבנו וכתב  כולם. גלו שנהרג, ידי 

חול". ליום תעניתו ונדחה נהרג בסיוון 3)השנה בששה
משה  עלה בהשכמה בסיוון בשבעה הדברות, עשרת ניתנו
כלים  נמצאו יום, ארבעים שם ושהה התורה שאר לקבל
העגל  את ישראל שעשו ראה וכשירד בתמוז עשר בשבעה

לעיניהם. הלוחות את על 4)וישבר נבוכדנצר כשצר
בתמוז. בי "ז התחיל זה כי  בידינו וקבלה כי5)ירושלים.

בתשעה  לצדקיהו שנה עשרה "בעשתי  כתוב  הראשון בבית
בתענית  הבבלי  התלמוד לפי  הוא כן העיר". הובקעה לחודש
כאן", יש חשבונות "קלקול כי  סובר הירושלמי  אבל כח :
שבו  התאריך, מישראל נשכח  החורבן של צרות מרוב 
לאמיתו  אבל בתמוז, לתשעה בטעות ונרשם העיר הובקעה

בתמוז. עשר בשבעה ראשון בבית גם היה דבר שר 6)של
שני . בית חורבן בימי  היה 7)יווני  זה כי  בידינו וקבלה

בתמוז. בי "ז

.‚ÏÚ Ê‚ :Ba eÚ‡ ÌÈ„ ‰MÓÁ ‡a ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿««
ı‡Ï eÒkÈ ‡lL a„na Ï‡OÈ8˙Èa‰ ÁÂ .9 ƒ¿»≈«ƒ¿»∆…ƒ»¿»»∆¿»«««ƒ

‰BL‡a10‰iMe11˙Èe ,‰ÏB„b ÈÚ ‰„kÏÂ . »ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈«
Ì‰Ï ‰È‰Â .Ï‡OiÓ ˙Be ÌÈÙÏ‡ da eÈ‰Â .dÓL¿»¿»»¬»ƒ¿»ƒƒ¿»≈¿»»»∆

ÏB„b CÏÓ12‡e‰L ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚e Ï‡OÈ Ïk en„Â , ∆∆»¿ƒ»ƒ¿»≈¿≈«¬»ƒ∆
ÁÈLn‰ CÏÓ13,Ìlk e‚‰Â ,ÌÈiÓB‰ „Èa ÏÙÂ , ∆∆«»ƒ«¿»«¿«»ƒƒ¿∆∆¿À»

Lc˜n‰ ˙Èa ÔaÁ BÓk ‰ÏB„‚ ‰ˆ ‰˙È‰Â14Be . ¿»¿»»»¿»¿À¿«≈«ƒ¿»
ÌBia15ÚL‰ ÒBtBÒBBË LÁ ˙eÚÙÏ ÔÎen‰ ««»¿À¿»»«¿¿»»»

ÔBiˆ :Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,ÂÈÈÒ ˙‡Â ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»¿∆¿ƒ»¿«≈«∆∆¡«ƒ
.LÁ˙ ‰„O»∆≈»≈

(8- ההוא" בלילה העם "ויבכו נאמר: מרגלים בפרשת
באב  תשעה ליל לילה אותו יוחנן, רבי  אמר רבה ו"אמר
של  בכייה בכיתם אתם הוא, ברוך הקדוש להם אמר היה,

לדורות". בכייה לכם קובע  ואני  המקדש.9)חינם, בית
בא 10) לחודש... בשבעה החמישי  "ובחודש שכתוב :

את  וישרוף  ירושלים, בבל מלך עבד טבחים רב  נבוזראדן
וכתיב : ירושלים", בתי  כל ואת המלך בית ואת ה' בית
רב  נבוזראדן בא לחודש... בעשור החמישי  "ובחודש
באב  בשבעה כיצד? הא ה'..." בית את וישרוף  טבחים....
סמוך  ובתשעה בו, וקלקלו ואכלו להיכל גויים נכנסו
היום  כל והולך דולק  והיה האּור את בו הציתו לחשיכה
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קיז                
         

חייב ".11)כולו. ליום וחוב  זכאי  ליום זכות "מגלגלין
המלך.12) כוזיבא יוחי ,13)בן בן שמעון רבי  "תני 

כוזבא  דרך - מיעקב " כוכב  "דרך דורש: היה רבי  עקיבא
דין  אמר: הווה כוזבא בר חמי  הווה כד עקיבא רבי  ֵמיעקב ,

משיחא". מלכא היה 14)הוא זה כי  בידינו וקבלה
באב . חכמים.15)בתשעה ביד קבלה זו אף 

.„ÔÈLÙÓ Ô‰ È‰ ,el‡‰ ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa‡Â¿«¿»»¿≈«»≈¬≈≈¿…»ƒ
ÌBˆ .'B‚Â ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ‰ ÌBˆ :‰Ïawa««»»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿
L„Áa ‡e‰L ,Êen˙a OÚ ‰ÚL ‰Ê  ÈÚÈ‰»¿ƒƒ∆ƒ¿»»»¿«∆«…∆

ÈÚÈ‰16‡e‰L ,‡a ‰ÚLz ‰Ê  ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ; »¿ƒƒ¿«¬ƒƒ∆ƒ¿»¿»∆
,ÈL˙a ‰LÏL ‰Ê  ÈÚÈM‰ ÌBˆÂ ;ÈLÈÓÁ‰ L„Áa«…∆«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ∆¿»¿ƒ¿≈
‰OÚ ‰Ê  ÈÈOÚ‰ ÌBˆÂ ;ÈÚÈM‰ L„Áa ‡e‰L∆«…∆«¿ƒƒ¿»¬ƒƒ∆¬»»

.ÈÈOÚ‰ L„Áa ‡e‰L ,˙Ëa¿≈≈∆«…∆»¬ƒƒ

הזה 16) "החודש שנאמר לחדשים, השנה ראש הוא שניסן
השנה". לחדשי  לכם הוא ראשון חדשים, ראש לכם

.‰˙BpÚ˙‰Ï el‡ ÌÈpÓÊa Ï‡OÈ Ïk e‚‰Â17, ¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ≈¿ƒ¿«
„‡a OÚ ‰LÏLe18ÈÓÈa epÚ˙‰L ˙ÈÚzÏ ÎÊ , ƒ¿»»»«¬»≈∆««¬ƒ∆ƒ¿«ƒ≈

ÏÁ Ì‡Â .Ì˙˜ÚÊÂ ˙BÓv‰ Èc :Ó‡pL ,ÔÓ‰»»∆∆¡«ƒ¿≈«…¿«¬»»¿ƒ»
ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLa ˙BÈ‰Ï „‡a OÚ ‰LÏL19 ¿»»»«¬»ƒ¿¿«»«¿ƒƒ

ÈLÈÓÁa ÔÈpÚ˙Óe20„Á‡ Ï‡ .OÚ „Á‡ ‡e‰L , ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ∆««»»¬»∆»
ÔÈÁBc ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa‡Ó≈«¿»»¿≈«∆»ƒ¿¿«»ƒ

˙aM‰ Á‡Ï B˙B‡21˙aL Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁ .22, ¿««««»»ƒ¿¿∆∆«»
ÔÈ‡ el‡‰ ˙BÓBv‰ ÏÎe .˙aL Úa ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿∆∆«»¿»«»≈≈
Ï‡ ,‰ÏÈÚ ˙lÙz Ô‰a ÔÈÏlt˙Ó ‡ÏÂ ÔÈÚÈ˙Ó«¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ»¬»
ÔlÎe ."‰LÓ ÏÁÈÂ"a ‰ÁÓe ˙ÈÁL ‰Bza ÔÈB˜ƒ«»«¬ƒƒ¿»¿«¿«∆¿À»

‰ÏÈla ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡23‡a ‰ÚLzÓ ıeÁ ,24. ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒƒ¿»¿»

ושמחה 17) ששון להו וקרי  הרביעי ...) (צום צום להו "קרי 
הכי פפא רב  אמר - ולשמחה)? לששון יהודה לבית (יהיה
גזרת  יש ולשמחה, לששון יהיו שלום שיש בזמן קאמר,
מתענים  רצו שלום ואין המלכות גזרת אין צום, המלכות
שאין  הזה, שבזמן לקבוע  הרמב "ם ובא מתענים", אין רצו
וכבר  להתענות, ישראל כל נהגו המלכות, גזירת ואין שלום

לחובה. הצומות את עליהם  אחאי18)קבלו דרב  בשאילתות
כולן  עיירות בין כפרים בין כרכים "בין (פקודי ): גאון
יצחק  בר שמואל רבי  דאמר באדר, עשר בשלושה מתענין
ועמוד  נקהלו שנאמר: הוא, לכל קהילה זמן עשר שלושה
תענית". יום קהילה? מאי  בו עשר בשלושה נפשם על

מקדימין 19) אמרו "באלו ה. במגילה מהמשנה זאת ולמדו
מקדימים  - מגילה מקרא שמקדימים שכשם מאחרין", ולא
לנס . זכר אלא לפורענות שאינו אדר, י "ג צום את

השבת.20) כבוד  מפני  להתענות אין שבת כי21)שבערב 
השבת. כבוד מפני  להתענות אין שבת עשרה 22)בערב 

קביעות  לפי  שישי  ביום חלים אינן הצומות שאר כי  בטבת,
שלנו. התענית.23)החדשים יום שעל 24)ליל שכיון

ואין  שלום אין שהרי  בהם, להתענות חיוב  אין הדין פי 
מתשעה  חוץ  הצומות, ביתר נהגו לא נהגו, שכך אלא גזירה,

יחידים. כתענית אלא באב ,

.Â˙aLÂ .‰ÁÓOa ÔÈËÚÓÓ ‡ ÒkiMÓ25ÏÁL ƒ∆ƒ»≈»¿«¬ƒ¿ƒ¿»¿«»∆»

tÒÏ eÒ‡ ,dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ‡a ‰ÚLz26ÒaÎÏe27 ƒ¿»¿»ƒ¿¿»»¿«≈¿«≈
ı‰‚Ó ÈÏk LaÏÏÂ28ÔzLÙ ÈÏk elÙ‡ ,29ÚiL „Ú , ¿ƒ¿¿ƒ¿…»¬ƒ¿ƒƒ¿»«∆«¬…

.eÒ‡ ˙ÈÚz‰ Á‡Ï ÁÈp‰Ïe ÒaÎÏ elÙ‡Â .˙ÈÚz‰««¬ƒ«¬ƒ¿«≈¿«ƒ«¿««««¬ƒ»
‡ÏÂ ,BÊ ˙aLa Oa ÏÎ‡Ï ‡lL Ï‡OÈ e‚‰ Îe¿»»¬ƒ¿»≈∆…∆¡…»»¿«»¿…
˙BÓB˜Ó LÈÂ .˙ÈÚz‰ ÚiL „Ú ,ıÁnÏ eÒkÈƒ»¿«∆¿»«∆«¬…««¬ƒ¿≈¿
.˙ÈÚz‰ „Ú L„Á‰ L‡Ó ‰ËÈÁM‰ ÏhÏ e‚‰pL∆»¬¿«≈«¿ƒ»≈…«…∆«««¬ƒ

מגוהץ .28)בגדים.27)להסתפר.26)שבוע .25) בגד
שבת  לפני  שכבסוהו מגוהץ , שאינו מכובס , בגד ללבוש אבל

מותר. - כך.29)זו כל בו ניכר הגיהוץ  שאין פי  על אף 

.ÊÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â .c ÏÎÏ BÓBÈk BÏÈÏ ‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»≈¿¿»»»¿≈¿ƒ
ÌBÈk ,eÒ‡ BlL ˙BLÓM‰ ÔÈe .ÌBÈ „BÚaÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈«¿»∆»¿
‰cÚqa ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ Oa ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÌÈetk‰«ƒƒ¿……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ«¿À»

da ˜ÈÒÙn‰30BÏ LiL BzbÓ ÔÈÈ ‡e‰ ‰˙BL Ï‡ ; ««¿ƒ»¬»∆«ƒƒƒ∆≈
˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL31BÏ LiL ÁÈÏÓ Oa ÏÎB‡Â , ¿»»ƒ»¿≈»»»ƒ«∆≈
˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL32.ÔÈÏÈLz ÈL ÏÎ‡È ‡ÏÂ . ¿»»ƒ»≈¿……«¿≈«¿ƒƒ

והנסכים,30) הקרבנות ובטלו המקדש בית שחרב  שמיום
שאין  אלא השנה, ימות בכל ויין מבשר להינזר צריכים היינו
החמירו  ולכן בו לעמוד יכול שאינו דבר הציבור על לגזור

המפסקת. בסעודה לכתחילה 31)לפחות, כשר שאינו
כשלמים",32)לנסכים. שהוא זמן "כל אמרו: בגמרא

בו  אין ששוב  ויום, ולילה יום עליו שעברו לאחר כלומר
שמחה.

.Á?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na33‡a ‰ÚLz Ú ÏÎ‡L «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«∆∆ƒ¿»¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆÁ Ì„˜ „ÚÒ Ì‡ Ï‡ .˙BˆÁ Á‡««¬¬»ƒ»«…∆¬««ƒ
ÚÂ .‰ˆiM ‰Ó Ïk ÏÎB‡ ,da ˜ÈÒÙÓ ‡e‰L∆«¿ƒ»≈»«∆ƒ¿∆¿∆∆
Ïk ‰˙BLÂ ÏÎB‡  ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»∆»ƒ¿¿«»≈¿∆»

‰ÓÏL ˙cÚÒk elÙ‡ BÁÏL ÏÚ ‰ÏÚÓe ,Bkˆ34ÔÎÂ . »¿«¬∆«À¿»¬ƒƒ¿À«¿……¿≈
qÁÓ BÈ‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL BÓˆÚ ‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»«¿∆»ƒ¿¿«»≈¿«≈

ÌeÏk35. ¿

תבשילין.33) שני  בסעודה יאכל אוכל 34)שלא "שהיה
שם). (רש"י  סולת" כור ושריו ליום 35)הוא הצום ונדחה

ראשון.

.Ë˙BÈ ÏaÒÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,ÌÚ‰ Ïk ˙cÓ ‡È‰ BÊƒƒ«»»»∆≈»¿ƒƒ¿…≈
:Ô˙cÓ ‰˙È‰ Ck ,ÌÈBL‡‰ ÌÈ„ÈÒÁ Ï‡ ;È‡cÓƒ«¬»¬ƒƒ»ƒƒ»»¿»ƒ»»

BcÏ Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡ÈÓ eÈ‰ ‡a ‰ÚLz Ú36˙t ∆∆ƒ¿»¿»»¿ƒƒ»»»¿««
,ÌÈÈÎÂ epz ÔÈa LBÈÂ ,ÌÈÓa dBLÂ ,ÁÏÓa ‰Á¬≈»¿∆«¿»¿«ƒ¿≈≈«¿ƒ«ƒ
‰‚‡„a ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ ‰ÈÏÚ ‰˙BLÂ ,dÏÎB‡Â¿¿»¿∆»∆»ƒ∆«ƒƒ¿»»
Èe‡ ‰Êk .ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓk ,‰iÎe ÔBÓnLe¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈À»¿»»»∆»
eÏÎ‡ ‡Ï eÈÓiÓe .‰fÓ B˜ B‡ ,˙BOÚÏ ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒ«¬»ƒ∆ƒ»≈…»«¿
‡l‡ ,ÌÈL„Ú ÏL elÙ‡ ,ÏÈLz ‡a ‰ÚLz Ú∆∆ƒ¿»¿»«¿ƒ¬ƒ∆¬»ƒ∆»

.˙aLa ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»¿«»

וידום".36) בדד "ישב 

.È‰ÚL˙a ˙BÓÈÏLÓe ˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe ˙BaÚÀ»¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»
‡a37,ÔBˆa ÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ,‰ˆÈÁa eÒ‡Â . ¿»¿»ƒ¿ƒ»≈¿«ƒ≈¿≈

ÏL ‰ÎÈÒa eÒ‡Â .ÌÈna BÚaˆ‡ ËÈLB‰Ï elÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ¿»¿ƒ»∆
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‚eÚz38ÌBÈk  ‰hn‰ LÈÓL˙e ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚe , «¬ƒ¿ƒ«««¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿
 ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈetk‰«ƒƒ¿∆»¬«¬¿»»
.ÔÈOBÚ ÔÈ‡  ˙BOÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÔÈOBÚƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ
,ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â .ÔÈÏËa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó ÏÎe¿»»«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈ƒ¿»¿¬»ƒ
‰Îa ÔÓÈÒ ‰‡B BÈ‡ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰OBÚ‰L∆»∆¿»»≈∆ƒ«¿»»

.ÌÏBÚÏ¿»

שחולה 37) מתענות. אינן האחרים הצומות בשלושת אבל
באב . בתשעה אפילו מתענה אינו סכנה בו שאין פי  על אף 

מותר.38) הזוהמא להעביר אבל

.‡ÈÌBÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»∆»
ÌÈÂc ÌÈLBÈ ‡l‡ ,‡a ‰ÚL˙a39ÌÈÁ‡Â ¿ƒ¿»¿»∆»¿ƒ»ƒ¿∆¡»ƒ

ÌÈÈÊÁÓ ,ÌBÏL ı‡‰ ÌÚ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .ÌÈÏ‡k«¬≈ƒ¿ƒ»«»∆«»»∆»«¬ƒƒ
L‡ „ÎÂ ‰Ù ‰ÙOa BÏ40‰ÚL˙a ˙B˜Ï eÒ‡Â . ¿»»»»¿…∆…¿»ƒ¿¿ƒ¿»

‰Lne ,ÌÈe˙ka B‡ ÌÈ‡Èpa B‡ ‰Bza ‡a¿»«»«¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»
˙B„b‰e ‡Óbe ˙BÎÏ‰e41‡l‡ ‡B˜ BÈ‡Â . «¬»«¿»»««»¿≈≈∆»

.e‰ÈÓÈaL ÌÈÚ‰ ÌÈce ˙BÈ˜e Bi‡a¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»ƒ∆¿ƒ¿¿»
Ba ÔÈÏËa Ôa ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ˙Â42ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜Óe . ¿ƒ∆≈«»¿≈ƒƒ¿»«¬»ƒ

L‡ ÏL ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ‡lL ÔÈ‚‰B43. ¬ƒ∆…¿«ƒ«¿ƒƒ∆…

החורבן.39) על וצער מכאב  דרכי40)עצבים משום ֵ
לב ".41)שלום. משמחי  ישרים ה' "פקודי  שנאמר:

שמחה.42) להם גורמת בלימוד שההתקדמות
ארץ 43) משמים "השליך כתוב : ובחורבן פאר, שנקראים

באב  תשעה שדין אלו, חכמים וסוברים ישראל". תפארת
בתפילין. שאסור ראשון, ביום אבל ֳֵכדין

.ÈB˙B‡a eÈ‰L ÌÈÓÎÁ ewz ,Lc˜n‰ ˙Èa ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆»¿
iÎÓe „iÒÓ ÔÈa ÌÏBÚÏ ÔÈBa ÔÈ‡L ,Bc‰44ÔÈk «∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿À»¿À»¿ƒ¿«

B˙Èa ÁË ‡l‡ ;ÌÈÎÏn‰45iLÓe „ÈÒa „ÒÂ ËÈËa «¿»ƒ∆»»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈
Á˙t‰ „‚k ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ÌB˜Ó46.„ÈÒ ‡Ïa ¿«»««»¿∆∆«∆«¿…ƒ

d˙˜ÊÁa BÊ È‰ ,˙iÎÓe ˙„iÒÓ ˆÁ Á˜Bl‰Â47, ¿«≈«»≈¿À∆∆¿À∆∆¬≈¿∆¿»»
.ÌÈÏ˙k‰ ÛÏ˜Ï B˙B‡ ÌÈiÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒƒ¿…«¿»ƒ

הקיר.44) על נאים הכנסת 45)ציורים בית כי  אומרים יש
זה. בכלל אינם המדרש לבית.46)ובית בכניסה שיראוהו

יהודי .47) אינו זאת שעשה

.‚È‰cÚÒ ˙BOÚÏ ÔÁÏL CBÚ‰L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈À¿»«¬¿À»
ËÚÓ epnÓ qÁÓ ,ÌÈÁB‡Ï48Èet ÌB˜Ó ÁÈpÓe , ¿¿ƒ¿«≈ƒ∆¿««ƒ«»»

.ÌL ˙˙Ï ˙BÈe‡‰ ˙BÚw‰ ÔÓ ‰Ú˜ ‡Ïa¿…¿»»ƒ«¿»»¿»≈»
˙iLÓ ,‰f‰Â ÛÒk‰ ÈËÈLÎz ‰OBÚ ‰M‡‰LÎe¿∆»ƒ»»«¿ƒ≈«∆∆¿«»»¿«∆∆
‰È‰È ‡lL È„k ,Ô‰a ˙‚‰BpL ËÈLÎz‰ ÈÈnÓ ÔÈÓƒƒƒ≈««¿ƒ∆∆∆»∆¿≈∆…ƒ¿∆

Á˜BÏ ,‰M‡ ‡OB Ô˙Á‰LÎe .ÌÏL ËÈLÎz49Ù‡ «¿ƒ»≈¿∆∆»»≈ƒ»≈«≈∆
el‡ ÏÎÂ .ÔÈlÙz‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó BL‡a Ô˙BÂ ‰Ï˜Óƒ¿∆¿≈¿…¿«»««¿ƒƒ¿»≈
CÁkL‡ Ì‡ :Ó‡pL ,ÌÈÏLeÈ kÊÏ È„k  ÌÈc‰«¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿»«ƒ∆∆¡«ƒ∆¿»≈
‡Ï Ì‡ ÈkÁÏ ÈBLÏ ˜a„z .ÈÈÓÈ ÁkLz ,ÌÈÏLeÈ¿»»ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ…
L‡ ÏÚ ÌÈÏLeÈ ˙‡ ‰ÏÚ‡ ‡Ï Ì‡ ,ÈÎkÊ‡∆¿¿≈ƒƒ…«¬∆∆¿»«ƒ«…

.È˙ÁÓOƒ¿»ƒ

תבשיל.48) לחסר צריך אינו טוב  ויום שבת לסעודת אבל

צבור,49) תענית בעת העם כל שעושים כמו בעצמו, החתן
שמחתי ". ראש "על נאמר שהרי 

.„ÈL eÊb ÔÎÂÓÊ ÈÈÓ ÏÎÂ .ÈL ÈÏÎa ÔbÏ ‡l ¿≈»¿∆…¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆∆
eÒ‡Â Ô‰a ÁÓOÏ eÒ‡ ÈL ÏL ÏB˜ ÈÚÈÓLÓ ÏÎÂ¿»«¿ƒ≈∆ƒ»ƒ¿…«»∆¿»
ÔÈi‰ ÏÚ ‰ta ‰ÈL elÙ‡Â .ÔaÁ‰ ÈtÓ ,ÔÚÓLÏ¿»¿»ƒ¿≈«À¿»«¬ƒƒ»«∆«««ƒ
Ïk e‚‰ Îe .ÔÈÈ ezLÈ ‡Ï ÈMa :Ó‡pL ,‰eÒ‡¬»∆∆¡««ƒ…ƒ¿»ƒ¿»»¬»
˙B‡„B‰ ÏL ÈL B‡ ˙BÁaLz Èc ÓBÏ Ï‡OÈƒ¿»≈«ƒ¿≈À¿»ƒ∆»

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï‡Ï50.ÔÈi‰ ÏÚ »≈¿«≈»∆«««ƒ

וכלה.50) חתן בבית כגון:

.ÂËCk Á‡Â51‡lL ,ÌÈ˙Á ˙BËÚ ÏÚ eÊb ¿««»»¿««¿¬»ƒ∆…
,ÏÈÏk ÌeL BL‡a Ô˙Á‰ ÁÈpÈ ‡lLÂ .ÏÏk ÌÁÈp‰Ï¿«ƒ»¿»¿∆…«ƒ«∆»»¿…¿ƒ

eÊb ÔÎÂ .‰ËÚ‰ Ì‰Â ˙Ùˆn‰ Ò‰ :Ó‡pL52ÏÚ ∆∆¡«»≈«ƒ¿∆∆¿»≈»¬»»¿≈»¿«
˙Blk ˙BËÚ53ÏL Ï‡ ,‰Ê B‡ ÛÒk ÏL ‰È‰ Ì‡ , «¿«ƒ»»∆∆∆»»¬»∆

.‰lkÏ zÓ ÏÈ„b¿ƒÀ»««»

על 51) שצר אספסיינוס , של מלחמה) חיל =) בפולמוס 
החורבן. בעת שנחרב 52)ירושלים טיטוס , של בפולמוס 

גדולה. יותר הייתה והצרה ידו על דווקא 53)הבית
מותרים. אחרים אבל גזרו וכלות בחתנים

.ÊËÌaÁa ‰„e‰È ÈÚ ‰‡L ÈÓ54ÈÚ :ÓB‡ , ƒ∆»»»≈¿»¿À¿»»≈»≈
,daÁa ÌÈÏLeÈ ‰‡ .ÚB˜Â ,a„Ó eÈ‰ EL„»̃¿¿»ƒ¿»¿≈«»»¿»«ƒ¿À¿»»

'B‚Â a„Ó ÌÈÏLeÈ :ÓB‡55,BaÁa Lc˜n‰ ˙Èa . ≈¿»«ƒƒ¿»¿≈«ƒ¿»¿À¿»
ÔÎÈ‰Óe .ÚB˜Â ,'B‚Â ez‡Ù˙Â eL„˜ ˙Èa :ÓB‡≈≈»¿≈¿ƒ¿«¿≈¿¿≈«≈≈»

ÌÈÙBv‰ ÔÓ ?Ú˜Ï iÁ56ÚB˜ ,Lc˜nÏ ÚÈbiLÎe . «»ƒ¿…«ƒ«ƒ¿∆«ƒ««ƒ¿»≈«
CcÓ ‡BiLk ,‰lÁz Lc˜na Ú‚t Ì‡Â .Á‡ Ú∆̃««≈¿ƒ»««ƒ¿»¿ƒ»¿∆»ƒ∆∆
.ÌÈÏLeÈ ÏÚ ÛÈÒBÓe ,Lc˜n‰ ÏÚ ÚB˜  a„n‰«ƒ¿»≈«««ƒ¿»ƒ«¿»»ƒ

גויים 54) שיד היינו, ש"חורבנן" והב "ח  יוסף  הבית וכתבו
עליהן. שלטת "וקורע ".55)עודנה כאן: נוסף  אחר בנוסח 

על  וקורע  חוזר יהודה, ערי  על קרע  שכבר פי  על ואף 
הקודש. עיר לירושלים מקו 56)ירושלים מסביב  ם

המקדש. מקום את משם לראות שאפשר

.ÊÈB„Èa ÚB˜ Ìlk el‡‰ ÌÈÚw‰ Ïk57.„nÚÓ »«¿»ƒ»≈À»≈«¿»≈À»
BaÏ ˙‡ ‰l‚iL „Ú ,ÂÈÏÚL ˙eÒk Ïk ÚB˜Â58BÈ‡Â . ¿≈«»¿∆»»«∆¿«∆∆ƒ¿≈

‰Á‡Ó59‡e‰ È‡M Ï‡ .ÌÏBÚÏ el‡ ÌÈÚ˜ ¿«∆¿»ƒ≈¿»¬»««
˙BÓlÒ ÔÈÓk ÔÙ˙Ïe ÔË˜ÏÏ ,ÔÏÏÓÏ ,ÔÏÏLÏ60. ¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿ƒÀ»

כלי .57) ידי  על כנגד 58)ולא שמאלו בצד הקרע  שעושה
ואם, אב  על כקריעה דינן אלו שקריעות רבינו, וסובר ליבו.
והראב "ד  הקריעה. איחוי  לעניין בגמרא אותן שהשוו כשם

זה. על הקרעים 59)חולק  את שמחברת מיושרת תפירה
הקרע 60)כבראשונה. שהיכר מיושרות שאינן תפירות

נשאר.

.ÁÈCBz ,‡Â CÏB‰ ,ÌÈÏLeÈÏ ‡e CÏB‰ ‰È‰»»≈»ƒ»«ƒ≈»»
Á‡Ï Ì‡Â ;Á‡ Ú˜ ÚB˜ BÈ‡  ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ≈≈«∆««≈¿ƒ¿««

ÚB˜Â ÊBÁ  ÌBÈ ÌÈLÏL61. ¿ƒ≈¿≈«

המקדש.61) ומקום יהודה בערי  הדין וכן
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.ËÈ˙BÓÈÏ ÏËaÏ ÌÈ„È˙Ú el‡‰ ˙BÓBv‰ Ïk»«»≈¬ƒƒƒ»≈ƒ
ÌBÈ ˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú Ì‰L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÁÈLn‰«»ƒ«¿…∆»∆≈¬ƒƒƒ¿
'‰ Ó‡ ‰k :Ó‡pL .‰ÁÓOÂ ÔBOO ÈÓÈÂ BËƒ≈»¿ƒ¿»∆∆¡«…»«
ÈÚÈM‰ ÌBˆÂ ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ‰ ÌBˆ ,˙B‡¿̂»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
‰ÁÓOÏe ÔBOOÏ ‰„e‰È ˙ÈÏ ‰È‰È ÈÈOÚ‰ ÌBˆÂ¿»¬ƒƒƒ¿∆¿≈¿»¿»¿ƒ¿»

e‰‡ ÌBÏM‰Â ˙Ó‡‰Â ,ÌÈBË ÌÈ„ÚÓÏe62. ¿…¬ƒƒ¿»¡∆¿«»¡»

לישראל,62) טובים ימים להיות עתידים ימים "אותם
עליה  המתאבלים וכל וגו', הרביעי  צום ה' אמר כה שנאמר
שמחו  שנאמר הבא, לעולם עימה הם שמחים הזה, בעולם

וגו'". אוהביה כל בה וגילו ירושלים את

˙BiÚz ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿«¬ƒ

  
הל'מגילהוחנוכה


ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ1ÔÈ‡Â , ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»

ÔÈn‰ ÔÓ2. ƒ«ƒ¿»
e‡e:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   3 
המגילה,1) קריאת וזמן בקריאה, המחוייבים בו נתבאר

המקומות. חילוף  לפי  וחילופו

.‡ÈcÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ dpÓÊa ‰l‚n‰ ˙‡È¿̃ƒ««¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈
ÌÈ‡Èp‰ ˙wz ‡È‰L ÌÈÚe„È ÌÈc‰Â .ÌÈÙBÒ4. ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ«»««¿ƒƒ

d˙‡È˜a ÌÈiÁ Ïk‰Â5ÌÈLÂ ÌÈL‡ :6ÌÈ‚Â , ¿«…«»ƒƒ¿ƒ»»¬»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
ÌÈÁLÓ ÌÈ„ÚÂ7d˙B˜Ï ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓe .8. «¬»ƒ¿À¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿«ƒƒ¿»

ÔÈ‡e Ô˙„BÚ ÔÈÏhÓ Ô˙„BÚa ÌÈ‰k elÙ‡Â«¬ƒ…¬ƒ«¬»»¿«¿ƒ¬»»»ƒ
‰l‚Ó ‡˜Ó ÚÓLÏ9‰Bz „eÓÏz ÌÈÏhÓ ÔÎÂ . ƒ¿…«ƒ¿»¿ƒ»¿≈¿«¿ƒ«¿»
‰l‚Ó ‡˜Ó ÚÓLÏ10ÏL ˙BˆÓ ‡LÏ ÓÁÂ Ï˜ ; ƒ¿…«ƒ¿»¿ƒ»«»…∆ƒ¿»ƒ¿∆

‰Bz11EÏ ÔÈ‡Â .‰l‚Ó ‡˜Ó ÈtÓ ÔÈÁ„ ÔlkL , »∆À»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿≈¿
‰ÂˆÓ ˙nÓ ıeÁ ,ÂÈtÓ ‰l‚Ó ‡˜Ó ‰Á„pL c12 »»∆ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»ƒ≈ƒ¿»

Á‡Â ‰lÁz BB˜  Ba Ú‚Bt‰L ;ÔÈB˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆«≈«¿¿ƒ»¿««
‡B˜ Ck13. »≈

ל.).2) (קידושין סופרים נקראו הראשונים אינן 3)חכמים
הלכות  'בעל כדעת ולא מצוות. תרי "ג במנין נכללות
תרי "ג  בכלל הן וחנוכה מגילה קריאת שמצוות גדולות',
קדשנו  "אשר עליהן: מברכים שאנו מאחר המצוות,
היטב  הזה הענין את רבינו ביאר וכבר וצונו", במצותיו
(מכות  שאמרו שמאחר הראשון), (שורש המצוות' ב 'ספר
מצות  עשרה ושלש מאות שש שמלאי , רבי  "דרש כג.):

ב 'ספר ÈÈÒלמשהנאמרו  שם רבינו גרסת היא (וכך "
כך, אחר שנתחדשו מצוות בהן לכלול יתכן לא המצוות'),

כג.). (שבת תסור" "לא בכלל שהן במגילה 4)אף ֿעלֿפי 
נביאות, ושבע  נביאים ושמונה ארבעים רבנן, "תנו א: יד,
שכתוב  מה על הותירו ולא פחתו ולא לישראל, להם עמדו
"מכדי ב .): (שם אמרו וכן מגילה". ממקרא חוץ  בתורה,
מקרא  ימי  כל (הלא תקנינהו" הגדולה כנסת אנשי  כולהו
נביאים  כמה היו ובהם כנה"ג) אנשי  תקנום בפורים מגילה

יז:). ב .5)(מגילה ב , רבי6)ערכין "אמר א: ד, מגילה

היו  הן שאף  מגילה, במקרא חייבות נשים לוי , בן יהושע 
האי , רב  (לשון נגאלו" אסתר "שעלֿידי  - הנס " באותו

להלן. וראה (151 עמוד קח . לפסחים אבל 7)אוצה"ג
שהזמן  ממצוותֿעשה שפטורים משוחררים, שאינם עבדים
נשים  ודוקא מגילה. ממקרא פטורים בנשים, כמו גרמן
[וראה  לחםֿמשנה. ועי ' כנ"ל. הנס , נעשה שעלֿידן חייבות,

ב ]. הערה ה"א חנוכה מהל' פ "ג 'ירושלמי '8)להלן
ובני בנוי  מכנש לוי , בן יהושע  "רבי  ה"ה: פ "ב  מגילה

קומיהון". לה וקרי  א.9)ביתיה ג, "כהנים 10)מגילה
מבטלין  כולן במעמדם, וישראל בדוכנם לוים בעבודתן
בית  של סמכו מכאן מגילה, מקרא לשמוע  ובאין עבודתן
מגילה" מקרא לשמוע  ובאין תורה תלמוד שמבטלין רבי 

שם). המצוות,11)(מגילה כל כנגד שקול תורה שתלמוד
כולם". כנגד תורה "ותלמוד מ "א): פ "א (פאה שנינו שהרי 

לקברו.12) עליו שמצוה בו, שיטפל מי  ואין עזוב  מת
ב .13) ג, מגילה

.È„È ‡ˆÈ ‡Bw‰ ÔÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ‡Bw‰ „Á‡∆»«≈¿∆»«≈«ƒ«≈»»¿≈
B˙BÁ14,‡e‰Â .iÁ ‡e‰L ÈÓ ÈtÓ ÚÓLiL »¿∆ƒ¿«ƒƒƒ∆«»

d˙‡È˜a15ÔË˜ ‡Bw‰ ‰È‰ Ì‡ CÎÈÙÏ .16,‰ËBL B‡ ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»»«≈»»∆
.‡ˆÈ ‡Ï epnÓ ÚÓBM‰«≈«ƒ∆…»»

כעונה.14) ב .15)שהשומע  יט , שם בקצת 16)משנה,
הקורא  היה "אם כתוב : הכסף ֿמשנה) בגירסת (וכן נוסחאות
מביא  רוקח ' ב 'מעשה אבל שוטה", או קטן או חרש
נזכר  לא ושם וקס "ב , קי "א משנת כת"י  של נוסחאות
מדבר. ואינו שומע  אינו גמור חרש שהרי  נכון, וכן "חרש".
תנא, "מאן שם): (מגילה אמרו שומע , ואינו שמדבר ובחרש
דתנן  היא, יוסי  רבי  מוציא) (שאינו לא? נמי  דיעבד חרש
אומר  יוסי  רבי  יצא, - לאזנו השמיע  ולא שמע  את הקורא
שמע  קריאת מהל' בפ "ב  רבינו שפסק  ומכיון יצא", לא -
כרחנו  על יצא, לאזנו השמיע  ולא שמע  את שהקורא ה"ח ,
(מגילה  ב 'ירושלמי ' הוא וכן מגילה. במקרא חרש דין שבטל
במשנה" היא לשון שגרת חרש, כאן "אין ה"ה): פ "ב 

(כסף ֿמשנה).

.‚dlk ˙‡ ˙B˜Ï ‰ÂˆÓ17‰ÏÈla d˙B˜Ï ‰ÂˆÓe . ƒ¿»ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ¿»««¿»
ÌBie18ÌBi‰ ÏÎÂ ,‰ÏÈl‰ ˙‡È˜Ï Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ . «¿»««¿»»≈ƒ¿ƒ«««¿»¿»«

ÌBi‰ ˙‡È˜Ï Lk19‰ÏÈla d˙‡È˜ Ì„˜ CÓe . »≈ƒ¿ƒ««¿»≈…∆¿ƒ»»««¿»
˙BÎa LÏL20CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea :Ô‰ el‡Â . »¿»¿≈≈»«»¿»¡…≈∆∆

.‰l‚Ó ‡˜Ó ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»
ÌÈq ‰OÚL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea»«»¿»¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ
ÈÈ ‰z‡ Cea .‰f‰ ÔÓfe Ì‰‰ ÌÈÓia eÈ˙B‡Ï«¬≈«»ƒ»≈«¿««∆»«»¿»
ÔÓfÏ eÚÈb‰Â eÓi˜Â eÈÁ‰L ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»«¿«

"eÈÁ‰L" CÓe ÊBÁ BÈ‡ ÌBie .‰f‰21ÌB˜Óe . «∆«≈≈¿»≈∆∆¡»¿
CÓ ,‰ÈÁ‡ CÏ e‚‰pL22eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea : ∆»¬¿»≈«¬∆»¿»≈»«»¿»¡…≈

,eÈc ˙‡ Ôc‰Â ,eÈ ˙‡ ‰ Ï‡‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»»≈»»∆ƒ≈¿«»∆ƒ≈
ÌlLÓ‰Â ,eÈvÓ eÏ ÚÙp‰Â ,e˙Ó˜ ˙‡ Ì˜Bp‰Â¿«≈∆ƒ¿»≈¿«ƒ¿»»ƒ»≈¿«¿«≈
ÚÙp‰ ,ÈÈ ‰z‡ Cea .eLÙ ÈÈB‡ ÏÎÏ ÏeÓb23 ¿¿»¿≈«¿≈»«»¿»«ƒ¿»

.ÚÈLBn‰ Ï‡‰ ,Ì‰Èˆ ÏkÓ Ï‡OÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ»»≈∆»≈«ƒ«

מאיר.17) כרבי  א. יט , מגילה א:18)משנה, ד, מגילה
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המגילה  את לקרות אדם חייב  לוי , בן יהושע  רבי  "אמר
אקרא  אלקי  ג) כב , (תהלים שנאמר ביום, ולשנותה בלילה
על  נאמר זה (מזמור לי " דומיה ולא ולילה תענה, ולא יומם

רש"י ). - דבר 19)אסתר הכלל, "זה ב : כ, מגילה משנה,
כשר  - בלילה שמצותו ודבר היום, כל כשר - ביום שמצותו

הלילה". "מאי20)כל ב : כא, וגמרא א. כא, שם משנה,
ובריך: אשי , דרב  לקמיה אקלע  מקטרזיא ששת רב  מברך?

על = ) שעשהÓמנ"ח " מגילה, ושה קרא רש"י ).Áסים יינו,
שהחיינו 21) לברך שצריך אומרים, ויש בלילה. בירך שכבר

(אסתר  שנאמר ביום, היא הקריאה מצות שעיקר ביום, גם
" כח ): ֿ ÌÈÓÈ‰Âט , במגיד (ראה ונעשים" נזכרים האלה

כא:22)משנה). שם הברכה ונוסח  א. כא, מגילה משנה,
שלש 23) להזכיר כדי  הנפרע ", "האל הגירסא: בכת"י 

כ  זו, בברכה "האל" בידיפעמים עמלק  נפל פעמים שלש י 
רוקח '). ('מעשה ומרדכי  שאול יהושע , בימי  ישראל:

.„?d˙‡È˜ ÔÓÊ e‰ÊÈ‡24dÏ ewz ‰a‰ ÌÈpÓÊ ≈∆¿«¿ƒ»»¿«ƒ«¿≈ƒ¿»
ÌÈÓÎÁ25ÈpÓÊ Ô‰ el‡Â .Ì‰ÈpÓÊa :Ó‡pL , ¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿«≈∆¿≈≈¿«≈

ÈÓÈÓ ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ‰È„Ó Ïk :d˙‡È¿̃ƒ»»»¿ƒ»∆»¿»À∆∆»ƒ≈
Ôe Ôa ÚLB‰È26ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı‡a ÔÈa ,27Û‡ , ¿À«ƒ≈»»∆≈¿»»»∆«

OÚ ‰MÓÁa ÔÈB˜ ,‰ÓBÁ ÂLÎÚ dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«¿»»ƒ«¬ƒ»»»
„‡a28˙‡˜p‰ ‡È‰ BÊ ‰È„Óe .29‰È„Ó ÏÎÂ .Ck «¬»¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈¿»¿»¿ƒ»

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»À∆∆»ƒ¿À«¿««ƒ
‰È„Óe .OÚ ‰Úa‡a ÔÈ‡B˜ ,‰zÚ ˙ÙwÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆«»¿ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»

˙‡˜p‰ ‡È‰ BÊ30.ÈÚ ƒ«ƒ¿≈ƒ

א.24) ב , שם).25)מגילה (מגילה, הגדולה כנסת אנשי 
(שם 26) שאמר קרחה, בן יהושע  כרבי  ודלא שם. משנה,

אחשורוש. מימי  (מגילה 27)ב :) שאמרו ממה נראה כן
ובחמיסר" בארביסר בהוצל מגילה קרי  אסי  "רב  ב ): ה,
(כתובות  היא בחו"ל הוצל והרי  חומה. מוקף  ספק  משום
פ "א  למגילה ר"ן - דבנימין") "הוצל שם גרסינן ולא קיא.
פ "א  בתחילת ב 'ירושלמי ' מפורש וכן ע "א). ב  ווילנא (דפוס 
= ) קורין הרמב "ן) גרס  (כן בחו"ל הכרך... "וחרב  דמגילה

שם). ור"ן הרמב "ן (לקוטות עשר)" מגילה 28)בחמשה
ב . א.29)ג, ב , שם ב .30)משנה, ב , מגילה

.‰˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Èa‰ ÔLeL««ƒ»««ƒ∆…»¿»À∆∆
,OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡B˜ ,Ôe Ôa ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ≈¿À«ƒ¿ƒ«¬ƒ»»»
.Ba OÚ ‰MÓÁa ÁBÂ :Ó‡pL ,Òp‰ ‰È‰ daL∆»»»«≈∆∆¡«¿««¬ƒ»»»
„Bk ˜ÏÁÏ È„k ?ÚLB‰È ÈÓÈa c‰ eÏz ‰nÏÂ¿»»»«»»ƒ≈¿À«¿≈«¬…»
È„k .ÔÓf‰ B˙B‡a ‰Á ‰˙È‰L ,Ï‡OÈ ı‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»¬≈»¿«¿«¿≈

˜ eÈ‰iLÔÈkk Ô‰ el‡k eLÁÈÂ ,ÔLeL Èk ÔÈ‡B ∆ƒ¿¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿¿ƒ≈¿«ƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÁ ‰zÚ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰«À»ƒ»««ƒ∆≈«»¬≈ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,OÚ ‰MÓÁa ÔÈB˜ ÚLB‰È ÈÓÈa ÔÈÙwÓ eÈ‰Â¿»À»ƒƒ≈¿À«ƒ«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆

‰Ê Òa Ï‡OÈ ı‡Ï ÔBkÊ31. ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆

ה"א.31) פ "א מגילה 'ירושלמי '

.Â‡l‡ ˙BiÒÎ Èza ÌÈˆa˜˙Ó ÌÈ‡L ,ÌÈÙk‰ Èa¿≈«¿»ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ∆»
ÌÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰iL Ì‰Ï ewz ,ÈLÈÓÁe ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒƒ¿»∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ

‰ÒÈk‰ ÌBÈa32OÚ ‰Úa‡ ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ?„ˆÈk . ¿«¿ƒ»≈«ƒ»«¿»»»»

ÏÁ Ì‡Â .ÌBia Ba ÔÈ‡B˜ ,ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈ƒ«¬ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,ÈLÈÓÁÂ ÈMÓ ıeÁ Á‡ ÌBÈa¿«≈ƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ

.OÚ ‰Úa‡Ï CeÓq‰ ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒ«»¿«¿»»»»

להיות 32) הכפרים על הקילו "חכמים א: ב , מגילה משנה,
לאחיהם  ומזון מים שמספקין מפני  הכניסה, ליום מקדימים

ד:). (שם שבכרכים"

.Ê ˙aMa „Á‡a ˙BÈ‰Ï OÚ ‰Úa‡ ÏÁ ?„ˆÈk≈«»«¿»»»»ƒ¿¿∆»««»
.OÚ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁa ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó«¿ƒƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ∆««»»
ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLa ÔÈ‡B˜  ÈLÈÏLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ∆
,ÈLa ÔÈ‡B˜  ÈÚÈa ˙BÈ‰Ï ÏÁ .OÚ ‰LÏL¿»»»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ

OÚ ÌÈL ÌBÈ ‡e‰L33ÔÈÓÈc˜nL el‡ ÏÎÂ . ∆¿≈»»¿»≈∆«¿ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ‡B˜ ÔÈ‡ ,OÚ ‰Úa‡ Ì„˜ ÔÈ‡B˜Â¿¿ƒ…∆«¿»»»»≈¿ƒ»

‰OÚÓ ˙BÁÙa34. ¿»≈¬»»

בי "ד 33) בי "ג בי "ב  בי "א נקראת "מגילה א. ב , שם משנה,
יותר". ולא פחות לא שכיון 34)ובט "ו, כרב . א. ה, מגילה

שם). (רש"י  פרסום צריכה - בזמנה שלא אותה שקוראים

.ÁÔÓÊa ,‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜nL Ùk¿»∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
d˙B‡ ÔÈ‡B˜ ÔÈ‡ ÈLÈÓÁe ÈLa Ba ÔÈÒÎ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ≈¿ƒ»

OÚ ‰Úa‡a ‡l‡35‰OÚ da ÔÈ‡L ÈÚ ÏÎÂ . ∆»¿«¿»»»»¿»ƒ∆≈»¬»»
È‰  eav‰ ÈÎˆÏ ˙Òk‰ ˙Èa ÔÈÚe˜ ÔÈÏËa«¿»ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿»¿≈«ƒ¬≈

‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜Óe ,ÙÎk ‡È‰36Ì‡Â . ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
B˙Ï˜Ï˜ B˙wz  Ì„‡ Èa ‰OÚ ÌL ÔÈ‡37È‰Â , ≈»¬»»¿≈»»«»»«¿»»«¬≈

‰Úa‡a ‡l‡ ÔÈ‡B˜ ÔÈ‡Â ‰ÏB„b ÈÚ ÈL‡k Ì‰≈¿«¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿«¿»»
OÚ38. »»

מקום 35) אימתי ? יהודה, רבי  "אמר א: ה, מגילה משנה,
בשני לא נכנסין שאין מקום אבל ובחמישי , בשני  שנכנסין
שאין  שכיון בזמנה", אלא אותה קורין אין - בחמישי  ולא
שם  (רש"י  בשבילם הקלה זאת אין - וחמישי  בשני  נכנסים

שם.36)ד:). בעינינו 37)משנה, שנראה עצמו, זה דבר
הכניסה, ביום לקרוא שיוכלו זה, למקום וכקולא כתקנה
גופה  היא ככפר, להיות וצריך אדם בני  שם אין שהרי 
להלן. כמבואר עיר, כמו יהיה שדינו וגורם קלקלתו,

בזמנה 38) שלא מגילה שהרי  ה"ד. פ "א מגילה 'ירושלמי '
הקודמת  בהלכה כמבואר בעשרה, אלא אותה קורין אין

רוקח '). ('מעשה

.ËÌBÈa ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜nL ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿
Ï‡ ;˙eÎÏÓ Ï‡OÈÏ Ì‰Ï LiL ÔÓÊa ?‰ÒÈk‰«¿ƒ»ƒ¿«∆≈»∆¿ƒ¿»≈«¿¬»
ÌBÈ ‡e‰L ,dpÓÊa ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ‡B˜ ÔÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈¿ƒ»∆»ƒ¿«»∆

OÚ ‰MÓÁ ÌBÈÂ OÚ ‰Úa‡39Èe ÌÈÙk‰ Èa : «¿»»»»¿¬ƒ»»»¿≈«¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡B˜ ÔÈkk Èe ,OÚ ‰Úa‡a ÔÈ‡B˜ ˙BÈÚ¬»¿ƒ¿«¿»»»»¿≈¿«ƒ¿ƒ

.OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»

שהשנים 39) בזמן אימתי ? יהודה, רבי  "אמר א: ב , [מגילה
הואיל  הזה בזמן אבל אדמתן, על שרויין וישראל כתיקונן
אלא  אותה קורין אין בה, הרי "ף ) (כגירסת ומסתכנין
מעמידים  ישראל שהיו העת באותה שדווקא בזמנה",
סכנה, לידי  באים ואין עצמם) ברשות עומדים = ) דתיהם
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הזה  בזמן אבל בי "ג, בי "ב  בי "א אותה קוראים היו
בזמנה  אלא אותה קוראים אין - בדתיהם ישראל שמסתכנים

במלכות]. הדבר שתלה רבינו כוונת וכן (רי "ף ).

.ÈÈÚ Ôa40CÎÏ CÏ‰L41,ÈÚÏ CÏ‰L Ck Ôa B‡ , ∆ƒ∆»«ƒ¿«∆¿«∆»«¿ƒ
‰‡È˜ ÔÓÊa BÓB˜ÓÏ ÊÁÏ BzÚ„ ‰È‰ Ì‡42kÚ˙Â , ƒ»»«¿«¬…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

BzÚ„a ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BÓB˜Ók ‡B˜  ÊÁ ‡ÏÂ¿…»«≈ƒ¿¿ƒ…»»¿«¿
ÈL‡ ÌÚ ‡B˜  ‰‡Èw‰ ÔÓÊ Á‡Ï ‡l‡ ÊÁÏ«¬…∆»¿««¿««¿ƒ»≈ƒ«¿≈

ÌL ‡e‰L ÌB˜n‰43CÎe .44BÏ CeÓq‰ ÏÎÂ45ÏÎÂ «»∆»¿«¿»«»¿»
BnÚ ‰‡p‰46ÌÈtÏ‡ ÏÚ ˙È Ì‰ÈÈa ÔÈ‡ Ì‡ , «ƒ¿∆ƒƒ≈≈≈∆»≈««¿«ƒ

‰n‡47.OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡B˜Â CÎk ‰Ê È‰ , «»¬≈∆ƒ¿«¿¿ƒ«¬ƒ»»»

בי "ד.40) קריאתו בט "ו.41)שזמן קריאתו שזמן
(42 ֿ וכסף  (מגידֿמשנה הלך שאליו המקום אותו של

ובגמרא.43)משנה). במשנה א. יט , ג,44)מגילה שם
בעמק .45)ב . שהוא כגון עמו, נראה שאינו אף ֿעלֿפי 

ס 46) שאינו בהר.אף ֿעלֿפי  שהוא כגון לו, מוך
על 47) וגם סמוך על גם מוסב  שזה מורה הלשון פשטות

יש  רב  הבדל - עמו? בנראה תועלת מה כן ואם נראה,
"נראה", ואילו ההליכה. במידת נמדד "סמוך", ביניהם:
אמה, מאלפים יותר יש שבהליכה שאע "פ  אוירי , בקו נמדד
ככרך  הוא הרי  - אמה מאלפים יותר אין האויר שבקו כיון

(כסף ֿמשנה).

.‡ÈÈÚ48˙ÙwÓ ‰˙È‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ˜ÙÒ ‡È‰L ƒ∆ƒ»≈¿≈»«ƒ»¿»À∆∆
,‰Ùw‰ Ôk Á‡ B‡ Ôe Ôa ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ¿À«ƒ««≈À¿»
‰MÓÁÂ OÚ ‰Úa‡ Ô‰L ,ÌÈÓi‰ ÈLa ÔÈ‡B˜¿ƒƒ¿≈«»ƒ∆≈«¿»»»»«¬ƒ»
‰Úa‡a d˙‡È˜ ÏÚ ÔÈÎÓe .Ì‰ÈÏÈÏe ,OÚ»»¿≈≈∆¿»¿ƒ«¿ƒ»»¿«¿»»

ÌÏBÚ‰ Ï d˙‡È˜ ÔÓÊ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,„Ïa OÚ49. »»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»¿…»»

ב .48) ה, הגאונים 49)מגילה בשם הר"ן הביא כן
(משנהֿלמלך).

.ÈeaÚ Ck Á‡Â ,ÔBL‡ „‡a ‰l‚n‰ ˙‡ e‡»̃¿∆«¿ƒ»«¬»ƒ¿««»ƒ¿
„‡a d˙B‡ ÌÈ‡B˜Â ÌÈÊBÁ  ‰M‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«»»¿ƒ¿¿ƒ»«¬»

dpÓÊa ÈM‰50. «≈ƒƒ¿«»

נקבעו 50) פורים ומצות מגילה מקרא כי  ב . ו, מגילה משנה,
פורים  גאולת לגאולה, גאולה לסמוך כדי  השני , לאדר

בגמרא). (שם בפסח  מצרים לגאולת

.‚È˙aLa ‰l‚n‰ ˙‡ ÔÈ‡B˜ ÔÈ‡51ÏhÈ ‡nL ‰Êb . ≈¿ƒ∆«¿ƒ»¿«»¿≈»∆»ƒ…
,d˙B˜Ï È˜a ‡e‰L ÈÓ Ïˆ‡ CÏÈÂ B„Èa d˙B‡»¿»¿≈≈≈∆ƒ∆»ƒƒ¿»
ÌÈiÁ Ïk‰L .ÌÈa‰ ˙eLa ˙Bn‡ Úa‡ ‰pÈÚÈÂ¿«¬ƒ∆»«¿««ƒ¿»«ƒ∆«…«»ƒ

d˙‡È˜a ÔÈ‡È˜a Ïk‰ ÔÈ‡Â ,d˙‡È˜a52Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»»¿≈«…¿ƒƒƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ
d˙B‡ ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLa d˙‡È˜ ÔÓÊ ÏÁ»¿«¿ƒ»»¿«»«¿ƒƒ¿¿ƒ»

˙aM‰ Ì„˜53ÌÈet ˙BÎÏ‰a ÔÈLB„Â ÔÈÏ‡BLÂ . …∆««»¿¬ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
aL d˙B‡aÌÈet ‡e‰L ÈkÊ‰Ï È„k ,˙54. ¿»«»¿≈¿«¿ƒ∆ƒ

אי51) שלנו, החדשים קביעות לפי  א. ב , מגילה משנה,
מוקפין. של פורים אלא בשבת לחול ד,52)אפשר מגילה

אמרו 53)ב . "באלו א: ה, ושם א. ב , מגילה משנה,
אמר  אבא רבי  אמר טעמא? מאי  - מאחרין ולא מקדימין

ולא  (כלומר: יעבור" ולא כז) ט , (אסתר קרא אמר שמואל:
ד,א.54)יאוחר). מגילה

.„È?„ˆÈk55˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL OÚ ‰Úa‡ ÌBÈ56 ≈««¿»»»»∆»ƒ¿¿«»
˙BÈÚ Èa 57Èe ,˙aL Úa ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ¿≈¬»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿∆∆«»¿≈

‰MÓÁ ÌBÈ ÏÁ .˙aLa „Á‡a ÌpÓÊa ÌÈ‡B˜ ÌÈkk¿«ƒ¿ƒƒ¿«»¿∆»¿«»»¬ƒ»
ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ÌÈkk Èa  ˙aLa ˙BÈ‰Ï OÚ»»ƒ¿¿«»¿≈¿«ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ
˙BÈÚ Èe ;OÚ ‰Úa‡ ÌBÈ ‡e‰L ,˙aL Úa¿∆∆«»∆«¿»»»»¿≈¬»
ÔÈ‡B˜ Ïk‰ e‡ˆÓÂ ;ÌpÓÊ ‡e‰L ,ÌBia Ba ÔÈ‡B˜¿ƒ«∆¿«»¿ƒ¿¿«…¿ƒ

.OÚ ‰Úa‡a¿«¿»»»»

א.55) ב , שם החודש 56)משנה, את שקידשו בזמן
נ. הערה למעלה וראה הראייה, בכת"י57)עלֿפי 

אין  הזה שבזמן לפי  הכפרים". ובני  עיירות "ובני  הגירסא:
ה"ט ). (למעלה הכניסה ביום קוראים הכפרים

   1 
מן 1) והאסור ופסולה, והכשרה המגילה, איכות בו נתבארו

בהם  לעשות והמחוייב  אלו, בימים והאבל העינוי 
הפרק  ונסתיים לאביונים. ומתנות מנות, ומשלוח  מהשמחה,

מזרענו. יסוף  לא וזכרה לעד תתקיים זו שמגילה בביאור

.‡‡ˆÈ ‡Ï  ÚÙÓÏ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡Bw‰2‡˜ . «≈∆«¿ƒ»¿«¿≈«…»»»»
‡˜Â ÊÁÂ ,BÏ ÈL ˜eÒt ‡˜Â ,„Á‡ ˜eÒt ÁÎLÂ¿»«»∆»¿»»»≈ƒ¿»«¿»»
,‡ˆÈ ‡Ï  ÈLÈÏL ˜eÒt ‡˜Â ÊÁÂ ,ÁÎML ˜eÒt»∆»«¿»«¿»»»¿ƒƒ…»»

ÚÙÓÏ „Á‡ ˜eÒt ‡wL ÈtÓ3?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ . ƒ¿≈∆»»»∆»¿«¿≈«∆»≈«∆
„q‰ ÏÚ ‡B˜Â ÁÎML ÈL ˜eÒtÓ ÏÈÁ˙Ó4. «¿ƒƒ»≈ƒ∆»«¿≈««≈∆

האחרונים 2) הפסוקים שקרא והיינו א. יז, מגילה משנה,
הפרקים  קרא אם והואֿהדין הראשונים. הפסוקים ואחרֿכך
ק "ש  מהל' בפ "ב  (וראה הראשונים שקרא לפני  האחרונים

ה"ב .3)הי "א). פ "ב  מגילה ב .4)'ירושלמי ' יח , מגילה

.dÈˆÁ ‡˜‡ :Ó‡È ‡Ï ,dÈˆÁ e‡wL eaˆ ‡ˆÓ»»ƒ∆»¿∆¿»……«∆¿»∆¿»
,ÔBL‡ dÈˆÁ ‡˜‡Â ÊÁ‡Â eav‰ ÌÚ ÔBÁ‡‰»«¬ƒ«ƒ¿∆¡…¿∆¿»∆¿»ƒ
ÏÚ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‡B˜ ‡l‡ ;ÚÙÓÏ ‡B˜ ‰fL∆∆≈¿«¿≈«∆»≈ƒ¿ƒ»¿««

„q‰5‡˜Â ÊÁÂ ËÚÓ ‰‰LÂ ‡˜ .6Èt ÏÚ Û‡  «≈∆»»¿»»¿«¿»«¿»»««ƒ
dlk ˙‡ Ó‚Ï È„k ‰‰ML7„q‰ ÏÚ ‡˜Â ÏÈ‡B‰ , ∆»»¿≈ƒ¿…∆À»ƒ¿»»««≈∆

‡ˆÈ 8. »»

יצא".6)שם.5) - סירוגין "קראה א: יז, שם משנה,
המגילה 7) כל בינתיים לגמור יכול שהיה עד כלֿכך ששהה

סופה. עד מהל'8)מראש (פ "ב  שמע  בקריאת פסק  כן
בתפילה  ורק  ה"ט ), חנוכה מהל' (פ "ג ובהלל הי"ב ) ק "ש

התפילה. לראש שחוזר הי "ג) תפילה מהל' (פ "ד פסק 

.‚B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,‰t ÏÚ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡Bw‰9. «≈∆«¿ƒ»«∆…»»¿≈»
ÊÚBl‰10L„w‰ ÔBLÏa ‰e˙k‰ ‰l‚n‰ ˙‡ ÚÓML «≈∆»«∆«¿ƒ»«¿»ƒ¿«…∆

Ô‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡  L„w‰ ˙Îeƒ¿»«…∆««ƒ∆≈≈«»≈
B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ,ÔÈÓB‡11È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰e˙k ‰˙ ¿ƒ»»¿≈»¿≈ƒ»¿»¿»

ÈkÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ˆÈ  dÚÓLe ˙ÈÂÈ12. ¿»ƒ¿»»»»««ƒ∆≈«ƒ
ÈÚ ÚÓBM‰ ‰È‰ elÙ‡Â13. «¬ƒ»»«≈«ƒ¿ƒ

שם.9) לשון 10)משנה, מבין ואינו זרה, בשפה המדבר
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אנן 11)הקודש. "אטו (יח .): ובגמרא שם. משנה,
קריאה  מצות אלא ידעינן? מי  הרמכים, בני  האחשתרנים
ניסא". ופרסומי  קריאה מצות נמי  הכא ניסא, ופרסומי 

יוונית 12) לכתוב  התירו בספרי ֿתורה שגם א. יח , מגילה
"יפת  כז) ט , (בראשית מהכתוב  ודרשו ח :), מגילה (משנה
(יון  יפת של "דבריו - שם" באהלי  וישכון ליפת אלקים
פסק  וכן ט :). (מגילה שם" באהלי  יהיו יפת) מבני  שהוא

עיי "ש. יט , הלכה תפילין מהל' בפ "א [הכתב 13)רבינו
הלשון  אבל כא:). (סנהדרין ליבונאה כתב  הוא העברי 
(פרשה  רבה בויקרא נראה וכן הקודש. לשון היא (=השפה)
לאברם  - כתיב  להלן לשונם, את שינו "לא שם: שאמרו לב )
בלשון  אליכם המדבר פי  כי  וכתיב  העברים, אלקי  - העברי 

הקודש"].

.„˙BBLlÓ ˙Á‡ ÔBLÏa B‡ Ìebz ‰e˙k ‰˙È‰»¿»¿»«¿¿»«∆∆ƒ¿
Èkn‰ ‡l‡ d˙‡È˜a B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï  ÌÈBb‰«ƒ…»»¿≈»ƒ¿ƒ»»∆»««ƒ

„Ïa ÔBLl‰ B˙B‡14˙Îa ‰e˙k ‰È‰zL ,‡e‰Â . «»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆¿»ƒ¿»
ÈÚ ˙Îa ‰e˙k ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .ÔBLl‰ B˙B‡«»¬»ƒ»»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‡B˜ ‰Ê ‡ˆÓpL ;‡ˆÈ ‡Ï  Èn‡Ï ˙ÈÓ‡ d‡˜e¿»»¬»ƒ«¬«ƒ…»»∆ƒ¿»∆≈

‰t ÏÚ15‡Ï  ‡Bw‰ B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡lL ÔÂÈÎÂ , «∆¿≈»∆…»»¿≈»«≈…
.epnÓ ÚÓBM‰ ‡ˆÈ»»«≈«ƒ∆

א.14) יז, מגילה א.15)משנה, יח , מגילה

.‰?„ˆÈk .‡ˆÈ ‡Ï  ‰ek ‡Ïa ‰l‚n‰ ˙‡ ‡Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿…«»»…»»≈«
d˙Bk ‰È‰16dLBc B‡17˙‡ Ôek Ì‡ ,d‰ÈbÓ B‡ »»¿»¿»«ƒ»ƒƒ≈∆

 BaÏ Ôek ‡Ï Ì‡Â ,‡ˆÈ  BÊ ‰‡È˜a ˙‡ˆÏ BaÏƒ»≈ƒ¿ƒ»»»¿ƒ…ƒ≈ƒ
‡ˆÈ ‡Ï18ÌÓ˙Ó ‡e‰Â ‡˜ .19Ìc ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , …»»»»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿…ƒ¿«

‡ˆÈ  ‰La20. ¿≈»»»

ממנה 16) מעתיק  שהוא שלימה במגילה פסוק  שקורא
ודורשה.17)וכותבה. שלימה במגילה פסוק  שקורא

א.18) יז, שם ידע 19)משנה, ולא ועני , ליה "דקרי 
אותו  (שקוראים מדכר" - ליה אדכרי  וכי  סברא, לאהדורי 

לה  יודע  ואיננו -ועונה, לו וכשמזכירים הלב , בהבנת שיב 
יח : מגילה - הקורא 20)נזכר) ודוקא א. יז, שם משנה,

השומע  אבל כולה, שקרא אנו שרואים כיון מתנמנם, שקרה
כראוי שמע  לא שוודאי  יצא, לא מתנמנם ששמעה

ה"ב ). דמגילה פ "ב  ('ירושלמי '

.Â?‡ˆÈ ‰È˙Îa BaÏ ÔeÎn‰L ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿«≈ƒƒ¿ƒ»»»
˜ÈzÚnL Ùqa ‡BwL ‰‡Èwa ˙‡ˆÏ Ôek˙pLa¿∆ƒ¿«≈»≈«¿ƒ»∆≈«≈∆∆«¿ƒ

epnÓ21‡Ï Ì‡ Ï‡ ;˙Bk ‡e‰L ‰ÚLa22Ôek˙ ƒ∆¿»»∆≈¬»ƒ…ƒ¿«≈
È„È ‡ˆBÈ BÈ‡L .‡ˆÈ ‡Ï  ˙kL BÊ ‰‡È˜a ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿ƒ»∆»«…»»∆≈≈¿≈
Ba ‰e˙k dlkL ÙqÓ d˙‡È˜a ‡l‡ B˙BÁ»∆»ƒ¿ƒ»»ƒ≈∆∆À»¿»

‰‡È˜ ˙ÚLa23. ƒ¿«¿ƒ»

(21 ֿ (לחם כתיקונה עשויה שלימה מגילה לפניו שהיתה
יח :). ממגילה זו 22)משנה, מילה חסירה אחר, [בנוסח 

היטב : רבינו דברי  מתפרשים זה ולפי  רוקח '), ('מעשה
שקורא  בקריאה לצאת מכוין אלאֿאםֿכן יוצא שאינו
בקריאה  לצאת מכוין אם אבל שלפניו, השלם מהספר

יצא]. לא - עכשיו בו שכותב  בספר מגילה,23)שקורא
שם.

.Ê‰‡È˜ ‡˜Â d˙‡È˜a ‰ÚËÂ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒ»»¿»»¿ƒ»
˙LaLÓ24‡ˆÈ 25.d˙‡È˜a ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿À∆∆»»¿ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿ƒ»»

Ï‡ .eaˆa elÙ‡Â ,‡ˆÈ  LBÈ B‡ „ÓBÚ d‡¿̃»»≈≈»»«¬ƒ¿ƒ¬»
„Bk ÈtÓ ,‰lÁzÎÏ LBÈ eaˆ ‡˜È ‡Ï…ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈¿

eav‰26e‡ˆÈ  „Á‡k ‰OÚ elÙ‡ ,ÌÈL ‰e‡˜ . «ƒ¿»»¿«ƒ¬ƒ¬»»¿∆»»¿
ÔÈ‡Bw‰ ÔÓ ÌÈÚÓBM‰Â ÔÈ‡Bw‰27d˙B‡ ‡B˜Â . «¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»

ÔËw‰ ÌÚ ÏB„b28.eaˆa elÙ‡Â »ƒ«»»«¬ƒ¿ƒ

שובשה,24) לא הענין הבנת אבל משובשת, הקריאה רק 
רוקח '). ('מעשה יצא לא - משובשת הענין הבנת גם שאם

בטעויותיה".25) מדקדקין אין "תני : שם: 'ירושלמי '
קורא 26) ביחיד אבל ה"א), פ "ד (שם ב 'ירושלמי ' נראה כן

המשנה  על (שם) בירושלמי  הוא וכן לכתחילה, אפילו יושב 
לא?... בתחילה הא לשעבר, "מה המגילה": את "הקורא
יושב " לקרותה מותר עומד, לקרותה מותר מתניתא כיני 

טעמא?27)(לחםֿמשנה). "מאי  א. כא, מגילה משנה,
כא:). שם (גמרא ושמעי " דעתייהו יהבי  דחביבא, כיון

נהגו 28) והילך, "מיכן ה"ה): פ "ב  (מגילה 'ירושלמי '
העדה' ב 'קרבן (ופירש הכנסת" בבית לקרותה הרובים
נהגו  ואילך מכאן רביא, מתרגמינן נער השני : בפירוש

בנימין'). 'בני  הכנסת. בבית לקרותה הנערים

.ÁÔÈa ‰e˙k‰ ‰l‚Óa eaˆa ÔÈ‡B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿»≈
‡ˆÈ ‡Ï  ‡˜ Ì‡Â .ÌÈe˙k‰29‡ .‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l «¿ƒ¿ƒ»»…»»∆»ƒ≈»¿»

dÏ ‡‰iL È„k ,‰ÒÁ B‡ ˙BÚÈÈ‰ ‡L ÏÚ ‰˙È¿≈»«¿»«¿ƒ¬≈»¿≈∆¿≈»
‡ÏÂ ‰ÒÁ dÈ‡ elÙ‡Â da ‡B˜ „ÈÁi‰ Ï‡ .k‰∆≈¬»«»ƒ≈»«¬ƒ≈»¬≈»¿…

B˙BÁ È„È da ‡ˆBÈÂ ,‰˙È30. ¿≈»¿≈»¿≈»

כאן 29) ואין במקרא, קורא כאילו שנראה א. יט , מגילה
שם). (רש"י  הנס  בתורה 30)פרסום קוראים שאין [שכשם

אין  ודאי  כן כג:) (מגילה בעשרה אלא בנביא מפטירים ואין
- ביחיד שקוראים וכיוון מעשרה, בפחות בכתובים קורין
אלא  וכתובים נביאים בתורה קריאה זו שאין הדבר ניכר

שם]. אבן' ב 'טורי  ועי ' הנס , פרסום כאן ויש במגילה,

.ËÔÈ˙Bk ÔÈ‡31ÏÈÂb‰ ÏÚ BÈ„a ‡l‡ ‰l‚n‰32B‡ ≈¿ƒ«¿ƒ»∆»ƒ¿««¿ƒ
ÛÏw‰ ÏÚ33‰Bz ÙÒk ,34‡ˆÙÚ ÈÓa d˙k Ì‡Â . ««¿»¿≈∆»¿ƒ¿»»¿≈«¿»
Ìez˜˜Â35 ÔÈBÚˆ ÈÈÓ ‡La d˙k .‰Lk  ¿«¿«¿¿≈»¿»»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ

‰ÏeÒt36dÓˆÚ ‰Bzk ËeËO ‰ÎÈˆe .37ÔÈ‡Â . ¿»¿ƒ»ƒ¿«»«¿»¿≈
dÓLÏ „aÚÏ CÈˆ dlL BÚ‰38ÏÚ ‰e˙k ‰˙È‰ . »∆»»ƒ¿«≈ƒ¿»»¿»¿»«
„aÚÓ BÈ‡L BÚ ÏÚ B‡ Èp‰39Ì"ekÚ d˙kL B‡ , «¿»«∆≈¿À»∆¿»»«

‰ÏeÒt  ÒBB˜Èt‡ B‡40. ∆ƒ¿»

א.31) יז, מגילה חיה,32)משנה, או בהמה עור "לוקחין
אותו  מולחין ואחרֿכך תחילה, ממנו השער ומעבירין
בעפצא  ואחרֿכך בקמח , אותו מעבדין ואחרֿכך במלח ,
זהו  אותו, ומחזיקין העור את שמכווצים מדברים בו וכיוצא

ה"ו). תפילין מהל' בפ "א (רבינו גויל" עור 33)הנקרא
שממול  החלק  אותו, ועיבדו לשנים בעביו אותו שחילקו

ה"ז). (שם קלף  נקרא שם 34)השער רבינו שכתב  כמו
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קכג                 
         

קלף . על וגם גויל על גם נכתב  שספרֿתורה וה"ט , ה"ח 
(שם 35) ספרֿתורה כתיבת מדין ונלמד הנחושת. חומצת

משנה'. 'מגיד – ה"ד) שאנו 36)פ "א א. יז, מגילה משנה,
יט .). (מגילה דוקא דיו בה ב .37)צריכים טז, שם

מזוזה 38) לענין הי "א) תפילין מהל' (פ "א רבינו כתב  [כן
 ֿ (בכסף  שם בתשובה והסביר לשמה, עיבוד צריכה שאינה
לספרֿתורה  אלא עיבוד שצריך שמענו שלא משנה),

א.39)ולתפילין]. יז, מגילה בפ "א 40)משנה, ראה
הי "ג. תפילין מהל'

.ÈÌ‡ :˙BÚ˜Ó B‡ ˙BLËLËÓ ˙Bi˙B‡ da eÈ‰»»ƒ¿À¿»¿…»ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰Lk  da eÈ‰ elÙ‡ ,k ÔÓeMƒ»ƒ»¬ƒ»À»¿≈»¿ƒ≈
Â‡Ï Ì‡Â ,‰Lk  ÌÏL da ‰È‰ Ì‡ ,k ÔÓeMƒ»ƒ»ƒ»»À»»≈¿≈»¿ƒ»

‡ˆÈ ‡Ï da ‡Bw‰Â ,‰ÏeÒt 41ÙBq‰ da ËÈÓL‰ . ¿»¿«≈»…»»ƒ¿ƒ»«≈
ÏÚ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡Bw‰ Ô‡˜e ,ÌÈ˜eÒt B‡ ˙Bi˙B‡ƒ¿ƒ¿»»«≈∆«¿ƒ»«

‡ˆÈ  ‰t42. ∆»»

ב .41) יח , שם.42)מגילה

.‡ÈeÈ‰iL „Ú dlk ‰eÙz ‡‰zL ‰ÎÈˆ ‰l‚n‰«¿ƒ»¿ƒ»∆¿≈¿»À»«∆ƒ¿
,ÔÈ„È‚a ‡l‡ ˙t˙ dÈ‡Â .˙Á‡ ‰l‚Ó ‰È˙BBÚ Ïk»∆»¿ƒ»∆»¿≈»ƒ¿∆∆∆»¿ƒƒ
.‰ÏeÒt  ÔÈ„È‚a ‡lL dÙz Ì‡Â .‰Bz ÙÒk¿≈∆»¿ƒ¿»»∆…¿ƒƒ¿»
ÙÒk ÔÈ„È‚a ‰ÚÈÈ‰ Ïk ˙‡ t˙Ï CÈˆ BÈ‡Â¿≈»ƒƒ¿…∆»«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈∆
‰ˆ˜a ˙BÈÙz LÏL ÔÈ„È‚a Ùz elÙ‡ ‡l‡ ,‰Bz»∆»¬ƒ»«¿ƒƒ»¿ƒƒ¿≈
 ÈM‰ ‰ˆwa LÏLÂ dÚˆÓ‡a LÏLÂ ‰ÚÈÈ‰«¿ƒ»¿»¿∆¿»»¿»«»∆«≈ƒ

˙b‡ ˙‡˜pL ÈtÓ ,‰Lk43. ¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒ∆∆

גוריא 43) בר חמא רב  אמר חלבו רב  "אמר א: יט , במגילה
לב ) ט , אסתר - בספר (ונכתב  ספר נקראת מגילה רב , אמר
תפרה  שאם - ספר כט ), שם - הפורים (אגרת אגרת ונקראת
חוטי שלשה בה הטיל שאם - אגרת פסולה, - פשתן בחוטי 

משולשין". שיהיו ובלבד - נחמן רב  אמר כשרה, - גידין

.È"˙OÚ"Â ÔÓ‰ Èa ˙OÚ ˙B˜Ï ‡Bw‰ CÈˆÂ¿»ƒ«≈ƒ¿¬∆∆¿≈»»«¬∆∆
aeÏ˙ ÌlkL ÌÚ‰ ÏÎÏ ÚÈ„B‰Ï È„k ,˙Á‡ ‰ÓÈL ƒ¿ƒ»««¿≈¿ƒ«¿»»»∆À»ƒ¿

„Á‡k e‚‰Â44‰l‚n‰ ‡Bw‰L ,Ï‡OÈ Ïk ‚‰Óe . ¿∆∆¿¿∆»ƒ¿«»ƒ¿»≈∆«≈«¿ƒ»
˙b‡k ËLBÙe ‡B˜45,Ó‚iLÎe ;Òp‰ ˙B‡‰Ï , ≈≈¿ƒ∆∆¿«¿«≈¿∆ƒ¿…

dÎBÎÂ ÊBÁ46.CÓe dlk ≈¿¿»À»¿»≈

ב .44) טז, (מגידֿמשנה).45)שם, גאון האי  רב  כתב  כן
וכורכה".46) "ופושטה בכת"י :

.‚È‰MÓÁÂ OÚ ‰Úa‡ Ô‰L ,el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈL¿≈«»ƒ»≈∆≈«¿»»»»«¬ƒ»
„tÒ‰a ÔÈeÒ‡ ,OÚ47˙ÈÚ˙Â48ÏÎa Ì„‡ ÏÎÏ »»¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ¿»»»¿»

OÚ ‰MÓÁ ÔÈOBÚ Ô‰L ÔÈkk ÈÏ ÔÈa .ÌB˜Ó»≈ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¬ƒ»»»
OÚ ‰Úa‡ ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÈÚ ÈÏ ÔÈa ,„Ïaƒ¿«≈ƒ¿≈¬»∆≈ƒ«¿»»»»

„Ïa49„‡a ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈeÒ‡ ÌÈÓi‰ ÈLe . ƒ¿«¿≈«»ƒ¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ«¬»
ÈM‰ „‡e ÔBL‡‰50eÓÈc˜‰L ÌÈÙk ÈL‡ . »ƒ«¬»«≈ƒ«¿≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

ÌÈzÓ  ÌÈeÙÏ CeÓq‰ ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa e‡˜Â¿»¿¿≈ƒ«¬ƒƒ«»¿ƒÀ»ƒ
d˙‡È˜ ÌBÈa ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a51„tÒ‰a ÔÈeÒ‡Â , ¿∆¿≈¿«¬ƒ¿¿ƒ»»«¬ƒ¿∆¿≈

el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈLa ˙ÈÚ˙Â52ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¬ƒƒ¿≈«»ƒ»≈¿««ƒ∆≈
.Ô‰a ÔÈ‡B˜¿ƒ»∆

בהספד 47) שאסור נלמד "שמחה", במגילה שכתוב  ממה
ה:). "ומשתה"48)(מגילה במגילה שכתוב  ממה נלמד

שם). שם.49)(מגילה, "אין 50)מגילה, ב : ו, במגילה
ומתנות  המגילה קריאת אלא השני  לאדר הראשון אדר בין
שוין". וזה זה - ותענית הספד לענין "הא לאביונים".

א.51) ה, מגילה אינה 52)משנה, ש"שמחה שם. גמרא,
בזמנה". אלא (בכפרים) נוהגת

.„ÈÌBÈÂ ˙BÈÚÂ ÌÈÙk ÈÏ OÚ ‰Úa‡ ÌBÈ ˙ÂˆÓƒ¿««¿»»»»ƒ¿≈¿»ƒ«¬»¿
‰ÁÓO ÌBÈ Ô˙BÈ‰Ï ÌÈkk ÈÏ OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»ƒ¿≈¿«ƒƒ¿»ƒ¿»

ÌÈBÈ‡Ï ˙BzÓe ÌÈÚÏ ˙BÓ ÁBÏLÓe ,‰zLÓe53. ƒ¿∆ƒ¿«»¿≈ƒ«»»∆¿ƒ
‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa zÓe54Èe‡ ÔÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . À»«¬ƒ«¿»»¿««ƒ≈≈»

‰OBÚ‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»»»¿¬»ƒ»»∆
‰Îa ÔÓÈÒ ‰‡B BÈ‡ ,ÌÈet ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ≈∆ƒ«¿»»

ÌÏBÚÏ55B‡ ÈLa e‡˜Â eÓ„wL ,ÌÈÙk Èa . ¿»¿≈¿»ƒ∆»¿¿»¿¿≈ƒ
 Ô˙‡È˜ ÌBÈa ÌÈBÈ‡Ï ˙BÚÓ e˜lÁ Ì‡ ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒƒƒ¿»»∆¿ƒ¿¿ƒ»»

e‡ˆÈ56Ì˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ‰zLn‰Â ‰ÁÓO‰ Ï‡ . »¿¬»«ƒ¿»¿«ƒ¿∆≈ƒ»
e‡ˆÈ ‡Ï  eÓÈc˜‰ Ì‡Â ,OÚ ‰Úa‡ ÌBÈa ‡l‡57. ∆»¿«¿»»»»¿ƒƒ¿ƒ…»¿

‰ÏÈla d‡OÚL ÌÈet ˙cÚÒe58È„È ‡ˆÈ ‡Ï  ¿À«ƒ∆¬»»««¿»…»»¿≈
B˙BÁ59. »

משתה 53) ימי  אותם "לעשות כב ) ט , (אסתר שכתוב 
לאביונים". ומתנות לרעהו איש מנות ומשלוח  ושמחה

עלייהו,54) קבילו לא מלאכה עשיית "איסור ב : ה, במגילה
טוב , ויום ומשתה שמחה יט ) שם, (שם כתיב  דמעיקרא
ואילו  ושמחה, משתה ימי  אותם לעשות כתיב  ולבסוף 

כתיב ". לא לההוא 55)יוםֿטוב  חזייה "רב  שם: במגילה,
כתנא". צמח  דלא ולטייה בפוריא, כתנא שדי  דהוה גברא

ביום 56) לאביונים מעות לחלק  לכתחילה שמצוה [נראה
כי ויתכן בדיעבד. יצא הקריאה ביום חילק  שאם אלא  י "ד,
מקדימין, שאמרו "אע "פ  ה.) (מגילה המשנה פירוש זהו
מותרים  כלומר - לאביונים" ומתנות ותענית בהספד מותרין

בי "ד]. מצוותן שעיקר אע "פ  לאביונים, שם 57)במתנות
בזמנה". אלא נוהגת אינה "שמחה א: שבו 58)ה, לילה

(מגידֿמשנה). המגילה משתה 59)קוראים "ימי  שכתוב 
ז:). (מגילה ושמחה"

.ÂËOa ÏÎ‡iL ?BÊ ‰cÚÒ ˙BÁ „ˆÈk60Ôw˙ÈÂ ≈««¿À»∆…«»»ƒ«≈
„Ú ÔÈÈ ‰˙BLÂ .B„È ‡ˆÓz L‡ ÈÙk ‰‡ ‰cÚÒ¿À»»»¿ƒ¬∆ƒ¿»»¿∆«ƒ«

kzLiL61ÁÏLÏ Ì„‡ iÁ ÔÎÂ .B˙eÎLa Ì„ÈÂ ∆ƒ¿«≈¿≈»≈¿ƒ¿¿≈«»»»ƒ¿…«
ÈÈÓ ÈL B‡ ÏÈLz ÈÈÓ ÈL B‡ Oa ˙BÓ ÈzL¿≈»»»¿≈ƒ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈
e‰ÚÏ LÈ‡ ˙BÓ ÁBÏLÓe :Ó‡pL ,BÁÏ ÔÈÏÎ‡√»ƒ«¬≈∆∆¡«ƒ¿«»ƒ¿≈≈

Á‡ LÈ‡Ï ˙BÓ ÈzL ÌÈÚÏ ÁÏLÏ ‰an‰ ÏÎÂ .„ ¿≈»¿ƒ∆»¿»««¿∆ƒ¿…«¿≈ƒ
BÁ ÌÚ ÛÈÏÁÓ  BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÁaLÓ 62‰Ê : ¿À»¿ƒ≈«¬ƒƒ¬≈∆

È„k .B˙cÚÒ ‰ÊÏ ÁÏBL ‰ÊÂ ,B˙cÚÒ ‰ÊÏ ÁÏBL≈«»∆¿À»¿∆≈«»∆¿À»¿≈
.e‰ÚÏ LÈ‡ ˙BÓ ÁBÏLÓe :Ìi˜Ï¿«≈ƒ¿«»ƒ¿≈≈

ואין 60) ושמחה", משתה "ימי  שם): (אסתר נאמר שהרי 
שנאמר  ממה זאת ולמדו קט .), (פסחים בבשר אלא שמחה
ושמחת" שם, ואכלת שלמים "וזבחת ז): כז, (דברים

חייב 61)(מגידֿמשנה). רבא, "אמר אמרו: ב  ז, במגילה
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קכד                
         

לברוך  המן ארור בין ידע  דלא עד בפוריא לבסומי  אינש
בשכרותו, וירדם ישתכר - היין שתיית שעלֿידי  מרדכי ",

ידע . ב .62)ולא ז, מגילה

.ÊËÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ .ÌÈet‰ ÌBÈa ÌÈiÚÏ ˜lÁÏ iÁÂ¿«»¿«≈»¬ƒƒ¿«ƒ≈¬ƒ
˙BÚÓ B‡ ˙Á‡ ‰zÓ „Á‡ ÏÎÏ Ô˙B .ÌÈiÚ ÈMÓ63 ƒ¿≈¬ƒƒ≈¿»∆»«»»««»

˙BzÓe :Ó‡pL .ÔÈÏÎ‡ ÈÈÓ B‡ ÏÈLz ÈÈÓ B‡ƒ≈«¿ƒƒ≈√»ƒ∆∆¡««»
ÌÈiÚ ÈLÏ ˙BzÓ ÈzL  ÌÈBÈ‡Ï64ÔÈ‡Â . »∆¿ƒ¿≈«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿≈

ÏhÏ B„È ËLBt‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈet ˙BÚÓa ÔÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒƒ¿ƒ∆»»«≈»ƒ…
BÏ ÔÈ˙B65‰˜„ˆÏ ÌÈet ˙BÚÓ ÔÈpLÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒƒ¿»»

˙Á‡66. «∆∆

מעות".63) "או האלו המילים אין ישנים, בדפוסים
א.64) ז, שם 65)מגילה ו'ירושלמי ' פ "א, מגילה תוספתא

ה"ד. שם).66)פ "א ו'ירושלמי ' ב . עח , בבאֿמציעא

.ÊÈ˙Ba‰lÓ ÌÈBÈ‡ ˙BzÓa ˙Ba‰Ï Ì„‡Ï ËeÓ»»»»¿«¿¿«¿∆¿ƒƒ¿«¿
ÌL ÔÈ‡L .ÂÈÚÏ ˙BÓ ÁBÏLe B˙cÚÒa67‰ÁÓO ƒ¿À»ƒ¿«»¿≈»∆≈»ƒ¿»

ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈiÚ Ï ÁnOÏ ‡l‡ ‰‡ÙÓe ‰ÏB„‚¿»¿…»»∆»¿«≈«≈¬ƒƒƒƒ
el‡‰ ÌÈÏÏÓ‡‰ Ï ÁnOn‰L .ÌÈ‚Â ˙BÓÏ‡Â¿«¿»¿≈ƒ∆«¿«≈«≈»À¿»ƒ»≈
ÌÈÏÙL Áe ˙BÈÁ‰Ï :Ó‡pL ,‰ÈÎMÏ ‰ÓBc∆«¿ƒ»∆∆¡«¿«¬«¿»ƒ

.ÌÈ‡k„ Ï ˙BÈÁ‰Ïe¿«¬≈ƒ¿»ƒ

יסודי67) מהל' בפ "א וראה רבינו, בדברי  שגור זה ביטוי 
ה"א. התורה

.ÁÈÈÙÒ Ïk68ÌÈe˙k‰ ÏÎÂ ÌÈ‡Èp‰69ÔÈ„È˙Ú »ƒ¿≈«¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬ƒƒ
ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ÏËaÏ70zÒ‡ ˙l‚nÓ ıeÁ ,71È‰Â . ƒ»≈ƒ«»ƒ«ƒ¿ƒ«∆¿≈«¬≈

‰B˙ ÈLnÁ ‰MÓÁk ˙Ói˜ ‡È‰72ÏL ˙BÎÏ‰ÎÂ ƒ«∆∆«¬ƒ»À¿≈»¿»¬»∆
‰t ÏÚaL ‰Bz73Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÏBÚÏ ÔÈÏËa ÔÈ‡L , »∆¿«∆∆≈»¿≈ƒ¿»¿««ƒ

˙Bv‰ eÁkL Èk :Ó‡pL ,ÏËaÈ ˙Bv‰ ÔBÎÊ ÏkL∆»ƒ¿«»ƒ»≈∆∆¡«ƒƒ¿¿«»
‡Ï ÌÈet‰ ÈÓÈ  ÈÈÚÓ ezÒ ÈÎÂ ˙BBL‡‰»ƒ¿ƒƒ¿¿≈≈»¿≈«ƒ…

eÏËaÈ74eÚÈ ‡Ï ‰l‡‰ ÌÈet‰ ÈÓÈÂ :Ó‡pL , ƒ»¿∆∆¡«ƒ≈«ƒ»≈∆…««¿
.ÌÚfÓ ÛeÒÈ ‡Ï ÌÎÊÂ ,ÌÈ„e‰i‰ CBzÓƒ«¿ƒ¿ƒ¿»…»ƒ«¿»

ה"ה.68) שם אינם 69)'ירושלמי ' תורה ספרי  חמשה אבל
שם). ('ירושלמי ' לעולם מידי70)בטלים "ליכא שהרי 

(תענית  באורייתא" רמיזי  ולא וכתובים בנביאים דכתיבי 
"אלה  לד) כז, (ויקרא הכתוב  על קד.) (שבת ודרשו ט .).
מעתה", דבר בה לחדש רשאי  הנביא "שאין - המצוות"
בתורה, הרמזים כל את להבין יתירה בינה בנו שאין אלא
את  יבינו וכולם ה' את דעה הארץ  תמלא המשיח  ולימות
('מראה  וכתובים בנביאים לקרוא יצטרכו ולא התורה,

שם). שם.71)הפנים' (דברים 72)'ירושלמי ' "שנאמר
פסק " "ולא ומתרגמינן יסף ". ולא גדול "קול יט ): ה,

שם). "הליכות 73)('ירושלמי ' ו): ג, (חבקוק  "שנאמר
שם. 'ירושלמי ' – הלכות) אלא הליכות תקרי  (אל  לו" עולם

שם.74) 'ירושלמי '

ה'תשע"ט  מרחשון  ל' חמישי יום 

        1 
שני .1) בית בימי  החנוכה, בזמן שארע  הנס  ענין בו נבאר

בשמונת  ההלל וקריאת הלילות. בשמונת ההדלקה וחיוב 
הימים  בכל וענינו ההלל, קריאת ביאור לזה ונמשך הימים.
כיצד  כן גם בו ונתבאר סופרים. מדברי  שהוא בהם, הנקרא

והתלמוד. המשנה חכמי  בזמן אותו קוראין היו

.‡Ï‡OÈ ÏÚ ˙BÊb eÊb ÔÂÈ ÈÎÏnLk ,ÈL ˙Èa2, ¿«ƒ≈ƒ¿∆«¿≈»»»¿¿≈«ƒ¿»≈
,˙BˆÓe ‰B˙a ˜ÒÚÏ Ì˙B‡ eÁÈp‰ ‡ÏÂ ,Ì˙„ eÏheƒ¿»»¿…ƒƒ»«¬…«»¿ƒ¿

Ì‰È˙Be ÌBÓÓa Ì„È eËLÙe3ÏÎÈ‰Ï eÒÎÂ , »¿»»¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿«≈»
Ï‡OÈÏ Ì‰Ï ˆÂ ,˙B‰h‰ e‡nËÂ ˙Bˆt Ba eˆÙe»¿¿»¿ƒ¿«¿»¿«»∆¿ƒ¿»≈
Ì‰ÈÏÚ ÌÁL „Ú ;ÏB„b ıÁÏ ÌeˆÁÏe ,Ì‰ÈtÓ „‡Ó¿…ƒ¿≈∆¿»««»«∆ƒ≈¬≈∆
Èa e‚Â .ÌÏÈv‰Â Ì„iÓ ÌÚÈLB‰Â ,eÈ˙B‡ È‰Ï‡¡…≈¬≈¿ƒ»ƒ»»¿ƒƒ»¿»¿¿≈
eÚÈLB‰Â ,Ìe‚‰Â ,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ‰k‰ ,È‡BÓLÁ«¿»ƒ«…¬ƒ«¿ƒ«¬»¿ƒ
‰ÊÁÂ ,ÌÈ‰k‰ ÔÓ CÏÓ e„ÈÓÚ‰Â .Ì„iÓ Ï‡OÈƒ¿»≈ƒ»»¿∆¡ƒ∆∆ƒ«…¬ƒ¿»¿»
ÔaÁ‰ „Ú ,‰L ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ˙È Ï‡OÈÏ ˙eÎÏÓ«¿¿ƒ¿»≈»≈«»«ƒ»»««À¿»

.ÈM‰«≈ƒ

  

      
 

גדול  כה שהרי  לכאורה , קשה  " הגדולי  הכהני" הלשו
.כא כוונתו  ומה  בדור אחד 

שרוצה  במי  והתוס '  " הרמב מחלוקת ידועה  בזה : והביאור
החמורות  העבירות משלוש  שאינ עבירות על נפשו  למסור
לדעת  יהרג". ואל "יעבור שדינ עבירות היינו  שבתורה ,
בו  שנאמר מי  "כל ה "ד ) פ"ה  התורה  יסודי  (הל'  " הרמב
בנפשו ". מתחייב  זה  הרי  עבר ולא  ונהרג יהרג ואל יעבור
סברו  יכול) ד "ה  כז: זרה  עבודה  (במסכת התוס ' אבל
עצמו  על להחמיר רצה   א" אבל לעבור, בידו  שהרשות

בידו ". הרשות מצוות בשאר אפי '
לדעת   שג ועוד ) סורר ב ס "פ (נמוק "י   הפוסקי וכתבו 
אד הוא   א" יהרג ואל יעבור בו  שנאמר מי  כל  " הרמב

רשאי ,בכ  פרו שהדור ורואה  , שמי ירא  וחסיד 
כדי קלה , מצוה  על אפילו  עצמו  ולמסור ה ' את לקדש 

כו '". וילמדו   הע שיראו 
בני לחמו  די מאיזה  השאלה  את  " הרמב  תיר זו  במילה 
ואל  "יהרג השמד  שבשעת אע "פ שהרי   ביווני חשמונאי 
על  לעבור אותו  כופי  א רק  זה  הרי  ,אופ בכל יעבור"
נגד במלחמה  לצאת חיוב  אי לכאורה  אבל התורה , מצוות
על   " הרמב כתב  לכ אלה . גזירות שגזרה  הרשעה  מלכות

 הכהני" חשמונאי  "גדולי" בני  שהיו  שכיו "
משנה ',  ה 'כס שכתב  " שמי וירא  וחסיד  "גדול של במוב
פרו שהדור  דברי על  נפש למסור  ביד הרשות היתה 

. בה
השל"ה  דברי  פי  על  נוס עני פלא  באורח  יבואר ובזה 
החלות  לפרשיות שייכות  לה יש  השנה  מועדי  שכל
לשאול  יש  ממש  השאלה  שאותה  הרי  ,הזמ באותו 
מאיזה  הצדיק ,  יוס בעני בחנוכה  הנקראת וישב  בפרשת
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מדברי ידע  והרי  ,בצא אחיו   שלו את לראות הל די
דתות  נכלי  ל "לבקש   שרוצי דותינה " "נלכה   המלא

." בה שימיתו
ורש "י אב , כיבוד  על נפשו  למסור שרצה  לומר תמצא   וא
ציווי הרי  בידו ", ש "הרשות הנ"ל כהתוס ' סובר בחומש 
קיי לא  יהרגוהו   א והרי  דבר", "והשבני  היה   ליוס יעקב 
יוס הל די מאיזה  קושיא  הדרא  וא "כ  כלל, המצוה 
נפשות. בסכנת עצמו  והכניס  בצא אחיו   שלו את לראות
שנלחמו  הדי מאותו  דותינה  הל  שיוס  ומתר
בכיבוד " פרו ש "הדור ראה   יוס כי  . ביווני  החשמונאי
עכרת" ולוי  שמעו אביו , יצועי  בלבל ראוב שהרי  אב ,
כלל   באביה  מתחשבי  אינ  האחי שאר כל  וג אותי "

מ  , יוס את להרוג  ומוכניפרו שהדור  יוס מסיק  כא
שיראו  כדי  הנפש  את למסור אפילו  ויש  אב , בכיבוד 

אב . כיבוד  מצות וילמדו 
      

עיניהם 2) שהחשיכה יון, מלכות זו - תהום פני  על "וחושך
קרן  על כתבו להם: אומרת שהייתה בגזירותיהם, ישראל של

ישראל". באלוקי  חלק  לכם שאין רבי3)השור "אמר
ה  שאף  חנוכה בנר חייבות נשים לוי  בן באותו יהושע  היו ן

הנס ".

.‰MÓÁa ,Ìe„a‡Â Ì‰ÈÈB‡ ÏÚ Ï‡OÈ ebLÎe¿∆»¿ƒ¿»≈«¿≈∆¿ƒ¿«¬ƒ»
‡ÏÂ ,ÏÎÈ‰Ï eÒÎÂ .‰È‰ ÂÏÒk L„Áa ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ¿…∆ƒ¿≈»»¿ƒ¿¿«≈»¿…
‰È‰ ‡ÏÂ .„Á‡ Ct ‡l‡ Lc˜na B‰Ë ÔÓL e‡ˆÓ»¿∆∆»«ƒ¿»∆»«∆»¿…»»
epnÓ e˜ÈÏ„‰Â ,„Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˜ÈÏ„‰Ï Ba¿«¿ƒ∆»∆»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ∆
ÌÈ˙ÈÊ eL˙kL „Ú ,ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰ÎÚn‰ ˙B≈««¬»»¿»»ƒ«∆»¿≈ƒ

.B‰Ë ÔÓL e‡ÈˆB‰Â¿ƒ∆∆»

  

      
  

בכ "ה  המלחמה  נצחו היה   " הרמב שלדעת כיו וקשה ,
הערביי בי בכ "ה  היתה  המנורה  שהדלקת נמצא , בכסלו ,
, ביו  ג היתה  המנורה  שהדלקה   " הרמב לדעת  ג כי 
נרותיה  שבעה  בהדלקת אלא  המנורה  את מחנכי אי הרי 
לכ "ו , אור היתה  המנורה  שהדלקת ונמצא  " הערביי בי

לכ "ה . באור המנורה  להדליק   חכמי תיקנו  ומדוע 
הטע לומר יש  , באחרוני בזה  הארו הדיו מלבד  והנה 
לא  ולכ הלילה  אחר הול  היו  שבקדשי בפשטות,
כ "ו   ליו זו  הדלקה  תחשב  שאז לכ "ו  אור להדליק  תיקנו 

לכ "ה . אור ההדלקה  תיקנו  אלא 
ב 'תורה  שנתבאר מה  פי  על בזה  לומר יש  הפנימי   ובטע
מבחינת  היה  חנוכה  נס  כי  ופסח  חנוכה  שבי שההבדל אור'
ואח "כ במלחמה  הניצחו  קוד היה  ולכ ,עלמי כל ממלא 
וביטול  הגילוי  להיות יכול לא  ממכ "ע  מצד  כי  המנוחה   יו
שיכול  סוכ "ע  בבחינת בפסח  הנס  אבל אחת. בבת המנגד 

למצרי  נגו המנגד , ביטול  וג הגילוי   ג בתוכו  להכיל
מתאי זה  וביאור אחת, בבת לישראל הקדושה  והתגלות
המנורה  והדליקו  בכ "ה  היה  שהנצחו  " הרמב לדעת  ג
כסלו  בכ "ד  היה  שהנצחו אדמוה "ז לדעת אבל לכ "ו , באור

ליתא . מעיקרא  הקושיא 
       

.‚aL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ ‰Ê ÈtÓeeÈ‰iL ,Bc‰ B˙B‡ ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆¿«∆ƒ¿
ÈÓÈ ,ÂÏÒÎa ‰"Î Ô˙lÁzL ,el‡‰ ÌÈÓÈ ˙BÓL¿«»ƒ»≈∆¿ƒ»»¿ƒ¿≈¿≈
ÈÁ˙t ÏÚ Úa ˙Bp‰ Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Óe .Ïl‰Â ‰ÁÓOƒ¿»¿«≈«¿ƒƒ»∆«≈»∆∆«ƒ¿≈
˙B‡‰Ï ,˙BÏÈl‰ ˙BÓMÓ ‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa ÌÈ˙a‰4 «»ƒ¿»«¿»»«¿»ƒ¿««≈¿«¿
Ô‰Â .‰kÁ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰ el‡ ÌÈÓÈÂ .Òp‰ ˙Bl‚Ïe¿««≈¿»ƒ≈≈«ƒ¿»ƒ¬À»¿≈
˙˜Ï„‰Â .ÌÈet‰ ÈÓÈk ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈeÒ‡¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒƒ≈«ƒ¿«¿»«
.‰l‚n‰ ˙‡È˜k ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰ÂˆÓ Ô‰a ˙Bp‰«≈»∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»

במנורה 4) שהדליקו כמו ביום, להדליק  אין כך ומשום
הנר  אור (אין מהני " מאי  בטיהרא "שרגא כי  שבמקדש,

ביום). נראה

.„ ˙˜Ï„‰a iÁ ,‰l‚n‰ ˙‡È˜a iÁL Ïk…∆«»ƒ¿ƒ««¿ƒ»«»¿«¿»«≈
‰kÁ5˙B‡ ˜ÈÏ„n‰Â .LÏL CÓ ,ÔBL‡‰ ‰ÏÈla d ¬À»¿««¿ƒ»««¿»»ƒ¿»≈»

ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea :Ô‰ el‡Â ,˙BÎa¿»¿≈≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
.‰kÁ ÏL  ˜ÈÏ„‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ≈∆¬À»
"eÓi˜Â eÈÁ‰L"Â .'eÎÂ "eÈ˙B‡Ï ÌÈq ‰OÚL"Â¿∆»»ƒƒ«¬≈¿¿∆∆¡»¿ƒ¿»

Ca ‡ÏÂ d˙B‡ ‰‡B‰ ÏÎÂ .'eÎÂ6:ÌÈzL CÓ , ¿¿»»∆»¿…≈≈¿»≈¿«ƒ
"eÈÁ‰L"Â "eÈ˙B‡Ï ÌÈq ‰OÚL"7‡Le . ∆»»ƒƒ«¬≈¿∆∆¡»ƒ¿»

ÌÈzL CÓ ˜ÈÏ„n‰  ˙BÏÈl‰8CÓ ‰‡B‰Â , «≈««¿ƒ¿»≈¿«ƒ¿»∆¿»≈
‰ÏÈla ‡l‡ "eÈÁ‰L" ÔÈÎÓ ÔÈ‡L .˙Á‡««∆≈¿»¿ƒ∆∆¡»∆»««¿»

.ÔBL‡‰»ƒ

ממצוות 5) פטורות שהן פי  על שאף  זה, בכלל הנשים ואף 
היו  הן שאף  מגילה במקרא חייבות - גרמא שהזמן עשה
הטעם. מאותו חנוכה בנר חייבות כן וכמו הנס  באותו

לא 6) עצמו שהוא כיוון - בביתו עליו שהדליקו פי  על אף 
הדליקו 7)הדליק . כבר שהרי  "להדליק ", מברך ואינו

בביתו. נסים".8)עליו ו"שעשה "להדליק "

.‰˙‡ ÔÈÓBb el‡ ÌÈÓi‰ ˙BÓMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ¿««»ƒ≈¿ƒ∆
Ïl‰‰9eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ :ÂÈÙÏ CÓe . ««≈¿»≈¿»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
Ó‚Ï10Èt ÏÚ Û‡ .eaˆ ÔÈa „ÈÁÈ ÔÈa ;Ïl‰‰ ˙‡ ƒ¿…∆««≈≈»ƒ≈ƒ««ƒ

ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰ÂˆÓ Ïl‰‰ ˙‡ÈwL11ÂÈÏÚ CÓ , ∆¿ƒ«««≈ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈»»
"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡"12ÏÚ CnL C„k , ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿∆∆∆¿»≈«

Ì‰Èc ÏL È‡cÂ ÏkL .eÚ‰ ÏÚÂ ‰l‚n‰13 «¿ƒ»¿«»≈∆»««∆ƒ¿≈∆
wÚÂ Ì‰ÈcÓ ‡e‰L c Ï‡ .ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ¿»¿ƒ»»¬»»»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ«

È‡Óc OÚÓ ÔB‚k ,˜Ùq‰ ÈtÓ BÏ Ô˙iOÚ14ÔÈ‡ , ¬ƒ»»ƒ¿≈«»≈¿«¿«¿«≈
ÈL BË ÌBÈ ÏÚ ÔÈÎÓ ‰nÏÂ .ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ15Ì‰Â , ¿»¿ƒ»»¿»»¿»¿ƒ«≈ƒ¿≈

eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k ?˜Ùq‰ ÈtÓ ‡l‡ e‰ewz ‡Ï…ƒ¿∆»ƒ¿≈«»≈¿≈∆…¿«¿¿
Ba16.

דילוגים.9) בלי  ההלל כל את מאיר 10)קורין ורבי

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



קכו                
         

ההלל". את "לקרוא לומר נהג זה 11)מרוטנברג "והלל
שיהיו  לישראל להם תקנו שביניהם נביאים אמרו? מי 
שלא  וצרה צרה כל ועל ופרק  פרק  כל על אותו אומרים
גאולתן". על אותו אומרים ולכשנגאלין עליהן, תבוא

תסור".12) מלא אמר אויא רב  ציוונו? "והיכן
לא 14)מדרבנן.13) שמא מספק  אלא אינו שהפרשתו

עםֿהארץ . גלויות.15)הפריש שלא 16)של יראו אם
מלאכה. בו לעשות לעצמם יקילו שני , טוב  יום על מברכין

.Â,ÌÈÙBÒ ÈcnL ‡e‰ „Ïa ‰kÁ ÏL Ïl‰ ‡ÏÂ¿…«≈∆¬À»ƒ¿«∆ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÎa ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÌÏBÚÏ Ïl‰‰ ˙‡È˜ ‡l‡∆»¿ƒ«««≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»

Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÓBbL ÌÈÓi‰17OÚ ‰BÓLe . «»ƒ∆¿ƒ»∆∆««≈¿»»»
ÌBÈ18:Ô‰ el‡Â ,Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a Ó‚Ï ‰ÂˆÓ ‰Ma«»»ƒ¿»ƒ¿…»∆∆««≈¿≈≈

ÏL ÔBL‡Â ,‰kÁ ÈÓÈ ˙BÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙BÓL¿«¿≈∆»¿«¿≈¬À»¿ƒ∆
ÌÈetk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡ Ï‡ .˙ˆÚ ÌBÈÂ ,ÁÒt∆«¿¬∆∆¬»…«»»¿«ƒƒ
,„ÁÙÂ ‰‡ÈÂ ‰eLz ÈÓÈ Ô‰L ÈÙÏ ,Ïl‰ Ô‰a ÔÈ‡≈»∆«≈¿ƒ∆≈¿≈¿»¿ƒ¿»»««

‰˙È ‰ÁÓO ÈÓÈ ‡Ï19,ÌÈeÙa Ïl‰ ewz ‡ÏÂ . …¿≈ƒ¿»¿≈»¿…ƒ¿«≈¿ƒ
Ïl‰‰ ‡È‰ ‰l‚n‰ ˙‡ÈwL20. ∆¿ƒ««¿ƒ»ƒ««≈

הלל 17) - דאורייתא שמע  "קריאת בתלמוד: מפורש וכן
על 18)דרבנן". נוספו לארץ  בחוץ  אבל ישראל. בארץ 

ימים. שלושה מלאכי19)אלה אמרו אבהו: רבי  "אמר
אין  מה מפני  עולם של רבונו הקדושֿברוךֿהוא, לפני  השרת
הכפורים? וביום השנה בראש לפניך שירה אומרים ישראל
וספרי חיים וספרי  דין כסא על יושב  מלך אפשר להם: אמר
לפני ?". שירה אומרים וישראל לפניו פתוחים מתים

לקרוא 20) חייב  מגילה, לו אין שאם המאירי  חידש זה ולפי 
הלל.

.Ê˙‡ ÔÈÓBb ,ÌÈÓÈ ÈL BË ÌBÈ ÔÈOBÚL ˙BÓB˜Ó¿∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆
‰BÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ‰ÚLz :ÌBÈ ÌÈOÚÂ „Á‡ Ïl‰‰««≈∆»¿∆¿ƒƒ¿»¿≈∆»¿»
ÏL ÌÈÓÈ ÈLe ,ÁÒt ÏL ÌÈÓÈ ÈLe ,‰kÁ ÈÓÈ¿≈¬À»¿≈»ƒ∆∆«¿≈»ƒ∆
‚‰Ó Ïl‰‰ ˙‡È˜ ÌÈL„Á ÈL‡a Ï‡ .˙ˆÚ¬∆∆¬»¿»≈√»ƒ¿ƒ«««≈ƒ¿»

‰ÂˆÓ BÈ‡Â21ÔÈ‡B˜ CÎÈÙÏ ,eaˆa  ‰Ê ‚‰Óe . ¿≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»¿ƒ
‚el„a22ÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»∆≈¿»¿ƒ«

k ‡˜È ‡Ï „ÈÁÈÂ .‚‰n‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .ÏÏ «ƒ¿»¿»ƒ…ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈÏLÈ23ÔÎÂ .eav‰ ÔÈ‡BwL C„k ‚el„a ‡˜ÈÂ , «¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ«ƒ¿≈

‚el„a ÔÈ‡B˜ ÁÒt‰ ÈÓÈ ‡La24.ÌÈL„Á ÈL‡k , ƒ¿»¿≈«∆«¿ƒ¿ƒ¿»≈√»ƒ

ירחא,21) בריש הלילא קרי  דקא חזינהו לבבל, אקלע  "רב 
שמע  אמר: דלוגי , מדלגי  דקא שחזי  כיוון לאפסקינהו, סבר
וראה  לבבל, הגיע  [=רב  בידיהם" אבותיהם מנהג מינה
אך  אותם, להפסיק  סבר חודש, בראש הלל שם שקוראים
שמע  אמר: בדילוגים ההלל את אומרים שהם ראה כאשר

בידיהם]. אבותיהם מנהג אלא 22)מינה שאינו להראות
כנ"ל. גומר".23)מנהג, התחיל ואם יתחיל לא יחיד "תנא

חלוק 24) יום שכל לפי  ההלל את גומרים הסוכות בימי  רק 
בקרבנותיהם. שווים הפסח  ימי  אבל בקרבנותיו מחבירו

.Á„Ú Ïl‰‰ ˙lÁzÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó ?ÔÈ‚l„Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ«««≈«
eÎÊ '‰" ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ"«»ƒ¿«¿¿»ƒ¿«≈¿≈¿»»
‰Ó" ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"dÈeÏÏ‰" „Ú 'eÎÂ "CÈ¿»≈¿««¿»¿«≈¿≈»

ÔÓ" ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"dÈeÏÏ‰" „Ú "'‰Ï ÈL‡»ƒ«««¿»¿«≈¿≈ƒ
Ê .Ïl‰‰ ÛBÒ „Ú "di È˙‡˜ ˆn‰‚‰n‰ ‡e‰ ‰ «≈«»»ƒ»«««≈∆«ƒ¿»

Á‡ ‚elc ÔÈ‚l„Ó LÈÂ .ËeLt‰25. «»¿≈¿«¿ƒƒ«≈

ו"אהבתי ".25) לנו" "לא לדלג נוהגים ואנו

.ËÏl‰‰ ˙‡ ‡Bw‰Â .Ïl‰‰ ˙‡È˜Ï Lk ÌBi‰ Ïk»«»≈ƒ¿ƒ«««≈¿«≈∆««≈
ÚÙÓÏ26‡ˆÈ ‡Ï 27Û‡  ‡˜Â ÊÁÂ ‰‰LÂ ‡˜ . ¿«¿≈«…»»»»¿»»¿»«¿»»«

ÌÈÓÈ .‡ˆÈ ,Blk ˙‡ Ó‚Ï È„k ‰‰ML Èt ÏÚ«ƒ∆»»¿≈ƒ¿…∆À»»»ƒ
˜t ÔÈa ˜ÈÒÙ‰Ï BÏ LÈ ,Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÓBbL∆¿ƒ»∆∆««≈≈¿«¿ƒ≈∆∆
ÌÈÓÈÂ .˜ÈÒÙÈ ‡Ï ˜t‰ ÚˆÓ‡a Ï‡ ,˜ÙÏ¿∆∆¬»¿∆¿««∆∆…«¿ƒ¿»ƒ
.˜ÒBt ˜t‰ ÚˆÓ‡a elÙ‡ ,‚el„a Ô‰a ÔÈ‡BwL∆¿ƒ»∆¿ƒ¬ƒ¿∆¿««∆∆≈

טוב :26) שם הבעל בשם מסביר [=והרבי  להתחלה מהסוף 
כל  לזה ואין בעבר פעם קרה זה שכל סובר שהוא  "למפרע "

לזמננו]. "ממזרח 27)קשר בהלל שנאמר ממה זאת למדו
לא  וזריחתה השמש ששקיעת כשם מבואו", עד שמש

למפרע . ולא ה' שם מהולל כך ייהפכו,

.È.ÂÈÙÏ CÓ ,Ïl‰‰ ˙‡ Ba ÔÈÓBbL ÌBÈ Ïk»∆¿ƒ∆««≈¿»≈¿»»
?CÓ „ˆÈk .CÓ  ÂÈÁ‡ CÏ e‚‰pL ÌB˜Óe¿∆»¬¿»≈«¬»¿»≈≈«¿»≈
ÌÈ„ÈÒÁÂ ÌÈ˜ÈcˆÂ ,EÈOÚÓ Ïk eÈ‰Ï‡ '‰ EeÏl‰È¿«¿¡…≈»«¬∆¿«ƒƒ«¬ƒƒ
e„BÈ ‰pa Ï‡OÈ ˙Èa EnÚ ÏÎÂ ,EBˆ ÈOBÚ≈¿∆¿»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
EÓLÏ ÌÈÚÂ ,˙B„B‰Ï BË EÏ ,'‰ ‰z‡ Èk .EÓLÏƒ¿∆ƒ«»¿¿¿»ƒ¿ƒ¿
,'‰ ‰z‡ Cea .Ï‡‰ ‰z‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ÌÏBÚÓe ,nÊÏ¿«≈≈»¿«»«»»≈»«»
CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ ‡ÙÓ‰ ÁaLÓ‰ Ïl‰Ó‰ CÏn‰«∆∆«¿À»«¿À»«¿…»«¿«»»ƒƒ¿…

.„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆

.‡ÈÈk E„B‡"Ó .ÏtÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬ƒ¿…≈¿ƒ
"È˙ÈÚ28ÈzL „Â c Ïk ÔÈÏÙBk Ïl‰‰ ÛBÒ „Ú ¬ƒ»ƒ«««≈¿ƒ»»»¿»»¿≈

e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÏtÎÈ  ÏtÎÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈÓÚt¿»ƒ»∆»¬ƒ¿…ƒ¿…»∆»¬
.ÔÈÏÙBk ÔÈ‡  ÏtÎÏ ‡lL∆…ƒ¿…≈¿ƒ

כפול 28) אינו ולמטה ומ "אודך" כפול הפרק  שכל לפי 
הפסוקים. לכפול נהגו ולפיכך

.ÈCk ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÎÁ ÈÓÈa Ïl‰‰ ˙‡È˜ ‚‰Óƒ¿«¿ƒ«««≈ƒ≈¬»ƒ»ƒƒ»
,Ïl‰‰ ˙‡ ‡˜nL ÏB„b‰ CnL Á‡ :‰È‰ÏÈÁ˙Ó »»««∆¿»≈«»∆«¿∆∆««≈«¿ƒ

ÊBÁÂ ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"dÈeÏÏ‰" ÓB‡Â¿≈«¿»¿»»»ƒ«¿»¿≈
."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"'‰ È„Ú eÏÏ‰" ÓB‡Â¿≈«¿«¿≈¿»»»ƒ«¿»
ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"'‰ ÌL ˙‡ eÏÏ‰" ÓB‡Â ÊBÁÂ¿≈¿≈«¿∆≈¿»»»ƒ
‰zÚÓ CÓ '‰ ÌL È‰È" ÓB‡Â ÊBÁÂ ."dÈeÏÏ‰"«¿»¿≈¿≈¿ƒ≈¿…»≈«»
Ïk ÏÚ ÔÎÂ ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"ÌÏBÚ „ÚÂ¿«»¿»»»ƒ«¿»¿≈«»
‰‡Ó "dÈeÏÏ‰" Ïl‰‰ ÏÎa ÔÈBÚ e‡ˆÓpL „Ú .c»»«∆ƒ¿¿ƒ¿»««≈«¿»≈»
ÏL ÂÈ˙BL :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈÓÚt ÌÈOÚÂ LÏLÂ¿»¿∆¿ƒ¿»ƒƒ»»∆¿»∆

Ô‰‡29. «¬…
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שמספר  לציי ראה   טע ומה  וכד ', גימטריות , סימני
של  שנותיו  כנגד  הוא  זה  למנהג הללויה   שאומרי  הפעמי

.הכה אהרו
 אהר של שנותיו  מניי  " הרמב שנקט שמה  לבאר ויש 
 אהר של שנותיו  כמניי"  ומהמילי הלכה , הוא   ג הכה
 בדי  " הרמב של המיוחדת שיטתו   לומדי אנו  "הכה
"המאירי " הקשה  זה  מנהג על : ובהקדי ההלל. אמירת
תפילה  הוא  ההלל שהרי  ושאל לח .) סוכה  הבחירה  (בית
 שכיו  ש  ותיר חובה , ידי  חברו  בה  מוציא   אד שאי
לאומרו  בהלל  חכמי הקילו  לכ ממש  תפילה  שאינה 

זה . באופ
סובר  ,"ליל ראוי  "ובו  זה  מנהג על שכתב   " הרמב אבל

באופ ההלל לתפילה שאמירת לכתחילה  נחשבת שכזה 
 ומכא תפילה . חובת ידי  בה  יוצא  הללוי ' העונה  וכל גמורה ,
ההלל  לדעתו  כי  כ "המאירי " שלא  היא   " הרמב ששיטת
גמורה  בשלמות היא  זה  באופ ואמירתו  תפילה , כ הוא 
השליח ־ציבור, בתפילת חובה  ידי  הציבור הוצאת כא ואי
שיטת   ובטע בדבר.  חכמי של קולא  לא   ג וממילא 
ישנה  הציבור, באחדות  אופני ששני  לומר יש   " הרמב
מטרת  למע היחיד  ביטוי  על וויתור מתו הבאה  אחדות
וזהו  ממש , תפילה  אינה  אכ שכזו  באחדות תפילה  הכלל,

ה "מאירי ". לדעת הגדר אכ
יותר, גבוהה  אחדות ישנה  שאותה אבל מהסוג אחדות

שאינה  עד  גדולה  כה  והיא  ישראל,  בע הכה אהר פעל
עצמו  הוא  כאילו  בה  המרגיש  היחיד  ביטוי  את "מוחקת"
 ב "מניי הנרמזת  " הרמב לשיטת לקונו . ומהלל מתפלל
אומרי בי המצויה  האחדות זוהי  "הכה אהר של שנותיו 

ממש . גמורה  תפילה  היא  כ  ומשו זה , כמנהג ההלל
      

כנגד 29) הללויה עונין שישראל פעמים וג' ועשרים "מאה
לאהרן  בקדשו, אֿל הללו הללוי ֿה אהרן, של שנותיו

ה'". קדש לאהרן קדושו,

.‚È˜ÙÂ ˜t Ïk L‡Ï ÚÈbÓ ‡Bw‰Lk ÔÎÂ30Ô‰ , ¿≈¿∆«≈«ƒ«¿…»∆∆»∆∆≈
ÓB‡ ‡e‰Lk ?„ˆÈk .Ó‡M ‰Ó ÔÈÓB‡Â ÔÈÊBÁ¿ƒ¿¿ƒ«∆»«≈«¿∆≈
ÔÈÓB‡Â ÔÈÊBÁ ÌÚ‰ Ïk ,"ÌÈˆnÓ Ï‡OÈ ˙‡ˆa"¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ»»»¿ƒ¿¿ƒ
˙Èa" ÓB‡ ‡Bw‰Â ."ÌÈˆnÓ Ï‡OÈ ˙‡ˆa"¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ¿«≈≈≈
„Ú ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"ÊÚÏ ÌÚÓ Ï‡OÈƒ¿»≈≈«…≈¿»»»ƒ«¿»«
ÏÎÂ ,"ÈeÁz ÈÏB˜ ˙‡ '‰ ÚÓLÈ Èk Èz‰‡" Ó‡iL∆…«»«¿ƒƒƒ¿«∆ƒ«¬»¿»
.'eÎÂ "'‰ ÚÓLÈ Èk Èz‰‡" ÔÈÓB‡Â ÔÈÊBÁ ÌÚ‰»»¿ƒ¿¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿«¿
Ïk ,"ÌÈBb Ïk '‰ ˙‡ eÏÏ‰" ‡Bw‰ Ó‡iLk ÔÎÂ¿≈¿∆…««≈«¿∆»ƒ»
."ÌÈBb Ïk '‰ ˙‡ eÏÏ‰" ÔÈÓB‡Â ÔÈÊBÁ ÌÚ‰»»¿ƒ¿¿ƒ«¿∆»ƒ

פרקים".30) ראשי  לענות "שמצוה

.„ÈÔÈBÚ Ì‰Â ,"‡p ‰ÚÈLB‰ '‰ ‡p‡" ÓB‡ ‡Bw‰«≈≈»»ƒ»»¿≈ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,"‡p ‰ÚÈLB‰ '‰ ‡p‡" ÂÈÁ‡«¬»»»ƒ»»««ƒ∆≈

Ì‰Â ,"‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡" ÓB‡ ‡e‰ .˜t L‡…∆∆≈»»«¿ƒ»»¿≈
Cea" ÓB‡ ‡e‰ ."‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡" ÌÈBÚƒ»»«¿ƒ»»≈»
‰È‰ Ì‡Â ."‡a‰ Cea" ÌÈÓB‡ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"‡a‰«»¿»»»¿ƒ»«»¿ƒ»»
‰BÚ ,‰M‡ B‡ „Ú B‡ ÔË˜ Ïl‰‰ ˙‡ ‡˜n‰««¿∆∆««≈»»∆∆ƒ»∆
e‰Ê .Ïl‰‰ ÏÎa ‰lÓ ‰lÓ ÔÈÓB‡ Ô‰M ‰Ó Ì‰ÈÁ‡«¬≈∆«∆≈¿ƒƒ»ƒ»¿»««≈∆
el‡ ÌÈpÓÊa Ï‡ .CÏÈÏ Èe‡ Be ,ÔBL‡‰ ‚‰n‰«ƒ¿»»ƒ»≈≈¬»ƒ¿«ƒ≈
B˙‡È˜a ˙BpLÓ ˙B‚‰Ó ˙BÓB˜n‰ ÏÎa È˙È‡»ƒƒ¿»«¿ƒ¿»¿Àƒ¿ƒ»

.„Á‡Ï ‰ÓBc Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,ÌÚ‰ ˙iÚe«¬ƒ«»»¿≈∆»≈∆∆¿∆»

   1 
הם 1) נרות כמה בשלמות, ההדלקה משפטי  בו נתבארו

ואם  שמן, זה ובאי  השמן, ושיעור זמן, זה ובאי  מדליקין,
ומדליקין  אותו מניחין מקום זה ובאי  ממנו, ליהנות אסור
מפני נפטר אדם ואם להדליקו, הראויים הם ומי  אותו,
המצוה, מעלת בביאור הפרק  ונסתיים בשבילו. שמדליקים
ביתו  שנר נתבאר כן ואחר היום, לקידוש קודמת ושהיא
זה  בספרו רבינו ונכנס  השלום. מפני  חנוכה לנר קודם

בשלום. ויצא בשביתה

.‡‰È‰iL d˙ÂˆÓ ?‰kÁa ˜ÈÏ„Ó ‡e‰ ˙B ‰nk«»≈«¿ƒ«¬À»ƒ¿»»∆ƒ¿∆
˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L ÔÈa ,„Á‡  ˜ÈÏ„Ó ˙Èe ˙Èa Ïk»«ƒ«ƒ«¿ƒ≈∆»≈∆»«¿≈««ƒ

„Á‡ Ì„‡ ‡l‡ Ba ‰È‰ ‡lL ÔÈa ÔÈaÓ2c‰Ó‰Â . ¿Àƒ≈∆…»»∆»»»∆»¿«¿«≈
‰Âˆn‰ ˙‡3ÏÎÏ  ,˙Èa‰ ÈL‡ ÔÈÓk ˙B ˜ÈÏ„Ó , ∆«ƒ¿»«¿ƒ≈¿ƒ¿««¿≈««ƒ≈¿»
„Á‡Â „Á‡4ÌÈL ÔÈa ÌÈL‡ ÔÈa ,5˙BÈ c‰Ó‰Â . ∆»¿∆»≈¬»ƒ≈»ƒ¿«¿«≈≈

Án‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰OBÚÂ ‰Ê ÏÚ6ÏÎÏ  ˜ÈÏ„Ó , «∆¿∆ƒ¿»ƒ«À¿»«¿ƒ≈¿»
‰ÏÈÏ ÏÎa CÏB‰Â ÛÈÒBÓe ÔBL‡‰ ‰ÏÈla „Á‡∆»««¿»»ƒƒ¿≈¿»«¿»

.„Á‡  ‰ÏÈÏÂ»«¿»≈∆»

כא:).2) (שבת וביתו" איש נר חנוכה, בכת"י :3)"מצות
(שבת,4)"המצוות". ואחד" אחד לכל נר "והמהדרין,

(ראה 5)שם). חנוכה בנר חייבות הנשים אף  שהרי 
ה"ד). פ "ג שמאי6)למעלה בית המהדרין: מן "המהדרין

פוחת  ואילך מכאן שמונה, מדליק  ראשון ביום אומרים,
מכאן  אחת, מדליק  ראשון ביום אומרים, הלל ובית והולך.
ודעת  הלל. כבית והלכה שם). (שבת והולך" מוסיף  ואילך
של  ההידור את גם מקיימים המהדרין מן שהמהדרין רבינו
זה  על חולקים ויש ואחד, אחד לכל להדליק  המהדרין,

ה"ג. להלן וראה והמהדרין) ד"ה שם שבת ('תוספות'

.‰ÏÈla  ‰OÚ ˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¿≈««ƒ¬»»««¿»
,ÌÈOÚ ÈL ÏÈÏe ,˙B ‰OÚ ˜ÈÏ„Ó ÔBL‡‰»ƒ«¿ƒ¬»»≈¿≈≈ƒ∆¿ƒ
ÏÈÏa ˜ÈÏ„Ó ‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈLÏL ÈLÈÏL ÏÈÏe¿≈¿ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈

.˙B ÌÈBÓL ÈÈÓL¿ƒƒ¿ƒ≈

  

        
    

שיהיו  בספרד  ערינו  בכל פשוט "מנהג כתב  ג' בהלכה  אבל
 ומוסיפי הראשו בלילה  אחד  נר מדליקי הבית אנשי  כל
שמכל־מקו לומר ויש  ולילה ". לילה  בכל נר והולכי
הרמ "א  מנהג ובפרט ,המהדרי מ המהדרי כשיטת  שניה
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מנהג  על בהוספה  שהוא   " הרמב לגבי  אחרו דור שהיה 
להלכה . הביאו   " שהרמב אע "פ כ הונהג לא  אבל ספרד 
      

.‚ÈL‡ Ïk eÈ‰iL ,„ÙÒa eÈÚ ÏÎa ËeLt ‚‰Óƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»«∆ƒ¿»«¿≈
ÔÈÙÈÒBÓe ÔBL‡‰ ‰ÏÈla „Á‡  ÔÈ˜ÈÏ„Ó ˙Èa‰««ƒ«¿ƒƒ≈∆»««¿»»ƒƒƒ
ÏÈÏa ˜ÈÏ„Ó ‡ˆÓpL „Ú ,‰ÏÈÏ ÏÎa  ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ≈¿»«¿»«∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈
ÌÈaÓ ˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L ÔÈa ,˙B ‰BÓL ÈÈÓL¿ƒƒ¿»≈≈∆»«¿≈««ƒ¿Àƒ

„Á‡ Ì„‡ ‰È‰L ÔÈa7. ≈∆»»»»∆»

וצריך 7) הנס , פרסום משום היא חנוכה נר הדלקת שמצות
כל  ואם הוא. בחנוכה יום כמה הנרות בהדלקת היכר שיהיה
הנס , לתוספת היכר כלֿכך יהיה לא ידליק , ואחד אחד

שם). ('תוספות' הבית בני  מספר שכך שיחשבו

.„˙Bit ÈzL BÏ LiL 8Ì„‡ Èa ÈLÏ ‰ÏBÚ ,9. ≈∆≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈¿≈»»
‰ÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ ,˙BÏÈ˙t dÙÈw‰Â ÔÓL ‰Ú˜ ‡lÓƒ≈¿»»∆∆¿ƒƒ»¿ƒƒ»»»∆»

ÈÏk10˙LÁ ‰ÏÈ˙Ùe ‰ÏÈ˙t Ïk 11‡Ï ;„Á‡ k ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆¿∆∆¿≈∆»…
„Á‡ k elÙ‡Â ,‰e„Ók ˙ÈOÚ  ÈÏk ‰ÈÏÚ ‰Ùk»»»∆»¿ƒ«¬≈ƒ¿»«¬ƒ¿≈∆»

.˙LÁ dÈ‡≈»∆¿∆∆

פתילות.8) שתי  לתוכם והיינו 9)והכניס  ב . כג, שבת
שם). (רש"י  ואחד אחד לכל נר שמדליקים למהדרין

מתחברות 10) הפתילות אין שעלֿידי ֿזה ההדלקה. לפני 
ולא 11)יחד. נר להדליק  היא חנוכה שמצות שם. שבת,

מדורה.

.‰,‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ‰kÁ ˙B ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ≈¬À»…∆∆ƒ¿«««»
d˙ÚÈ˜L ÌÚ ‡l‡12ÔÈÓÈc˜Ó ‡ÏÂ ÔÈÁ‡Ó ‡Ï ;13. ∆»ƒ¿ƒ»»…¿«¬ƒ¿…«¿ƒƒ

,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ÌÚ ˜ÈÏ„‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎL»«≈ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ«««»
˜eM‰ ÔÓ Ï‚ ‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ˜ÈÏ„Ó14‰nÎÂ . «¿ƒ¿≈«∆ƒ¿∆∆∆ƒ«¿«»

˙È B‡ ‰ÚL ÈˆÁ BÓk ?‰Ê ÔÓÊ ‡e‰15,‰Ê ÔÓÊ Ú . ¿«∆¿¬ƒ»»»≈»«¿«∆
˜ÈÏ„Ó BÈ‡16‰È‰zL È„k pa ÔÓL ÔzÈL CÈˆÂ . ≈«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆∆«≈¿≈∆ƒ¿∆

˜eM‰ ÔÓ Ï‚ ‰ÏÎzL „Ú ˙ÎÏB‰Â ˙˜ÏB„17. ∆∆¿∆∆«∆ƒ¿∆∆∆ƒ«
˙Á‡ ÌÚt d˜ÈÏ„‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡ ,‰˙ÎÂ d˜ÈÏ„‰18. ƒ¿ƒ»¿»¿»≈»¿«¿ƒ»«««∆∆

Ì‡  ˜eM‰ ÔÓ Ï‚ ‰˙ÏkL Á‡ ˙˜ÏB„ ‰‡Lƒ¿¬»∆∆««∆»¿»∆∆ƒ«ƒ
‰OBÚ ,d˜lÒÏ B‡ d˙BaÎÏ ‰ˆ19. »»¿«»¿«¿»∆

ב .12) כא, סבא:13)שבת ההוא לה "אמר ב : כג, בשבת
חנוכה  בנר רבינו [ומפרשה יאחד" ושלא יקדים שלא ובלבד

בשרגי  רגיל "דהוה הענין בתחילת שם הוא ÎÂÁ‰(וכן 
הערה  44 עמ ' דק "ס  - העתים בספר הגירסא לפי  שבת", ונר

"הוה שם אמרו שהרי  קשה Á‡Ó‰ג) ובשבת ומדלקת",
כאן]. ומגידֿמשנה שם רש"י  ועי ' תאחר? איך כי  כן, לומר

שם.14) פ "ב ).15)שבת, (שבת אלפס  שם:16)רב 
משתשקע  הדליק  לא שאם מדליק " - אדליק  לא "דאי 
זה  זמן אחר אבל השוק , מן רגל שתכלה עד מדליק  החמה,

מדליק . לתת 17)אינו שצריך היינו לשיעורה", נמי  "ואי 
שם אלפס  (רב  זה כשיעור שתדלק  שמן השני ).בה בפירוש

שאמרו 19)שם.18) למה הראשון, בפירוש שם אלפס  רב 
לשיעורה". נמי  "ואי 

.Â‰kÁ Ï ˙BLk ˙BÏÈ˙t‰ ÏÎÂ ÌÈÓM‰ Ïk20, »«¿»ƒ¿»«¿ƒ¿≈¿≈¬À»

,‰ÏÈ˙t‰ Á‡ ÌÈÎLÓ ÌÈÓM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«¿»ƒƒ¿»ƒ«««¿ƒ»
˙BÏÈ˙t‰ Ô˙B‡a ‰ÙÈ ˙ÈÏ˙ e‡‰ ÔÈ‡Â21elÙ‡Â . ¿≈»ƒ¿≈»∆¿»«¿ƒ«¬ƒ

ÌÈÓM‰ ˜ÈÏ„‰Ï zÓ ‰kÁ ÈÓÈ CB˙aL ˙aL ÈÏÈÏa¿≈≈«»∆¿¿≈¬À»À»¿«¿ƒ«¿»ƒ
˙aL  Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï eÒ‡L ˙BÏÈ˙t‰Â22ÈÙÏ , ¿«¿ƒ∆»¿«¿ƒ»∆≈«»¿ƒ

eÒ‡L23‰kÁ Ï LnzL‰Ï24.ÏÁa ÔÈa ˙aLa ÔÈa ∆»¿ƒ¿«≈¿≈¬À»≈¿«»≈¿…
˙BÚÓ ˜cÏ elÙ‡Â25eÒ‡ dB‡Ï Ô˙BÓÏ B‡26. «¬ƒƒ¿…»ƒ¿»¿»»

אין 20) חכמים שאמרו ושמנים "פתילות ב : כא, שבת
בין  בחול בין בחנוכה, בהם מדליקין בשבת, בהם מדליקין

לה"21)בשבת". זקוק  אינו - "כבתה היא: שהלכה מפני 
ה"ה. למעלה רבינו שפסק  וכמו להדליק 22)(שם) שאסור

אחר  נמשכים שאין הגרועים השמנים באותם שבת נר
בהן, נתלית האור שאין הגרועות הפתילות ובאותן הפתילה,
בשעה  אותה ויטה אפל, הנר אור יהיה שמא "גזירה

ה"ה). שבת מהל' (פ "ה לאורה" שם.23)שישתמש שבת,
המקדש,24) בבית במנורה שקרה לנס  זכר שנעשה לפי 

כמנורה שם).עשאוה בשבת (ר"ן כלל בה משתמשים שאין
הנר. את יטה שמא לחשוש אין כן תשמיש 25)ואם שהוא

גדול. עיון צריך ואינו א.26)קל, כב , שבת

.ÊıeÁaÓ B˙Èa Á˙t ÏÚ BÁÈp‰Ï ‰ÂˆÓ ‰kÁ 27 ≈¬À»ƒ¿»¿«ƒ«∆«≈ƒ«
È„k ,˙ÈaÏ ÒÎp‰ Ï‡ÓO ÏÚ Á˙tÏ CeÓq‰ ÁÙha«∆««»«∆««¿…«ƒ¿»««ƒ¿≈

Ï‡ÓOÓ ‰kÁ Â ÔÈÓÈa ‰ÊeÊÓ ‰È‰zL28‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆¿»ƒƒ¿≈¬À»ƒ¿…¿ƒ»»
‰iÏÚa „29˙eLÏ ‰ÎeÓq‰ ÔBlÁa BÁÈpÓ , »»¬ƒ»«ƒ«««¿»ƒ¿

ÌÈa‰30‰n‡ ÌÈOÚÓ ‰ÏÚÓÏ BÁÈp‰L ‰kÁ Â . »«ƒ¿≈¬À»∆ƒƒ¿«¿»≈∆¿ƒ«»
k BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï 31. …»»¿¿ƒ∆≈ƒ»

ושבים.27) לעוברים הנס  את לפרסם ב . כא, שם
כב .).28) (שבת במצוות מוקף  פתח 29)ויהיה לו שאין

הרבים. לרשות ב .30)פתוח  כא, א.31)שם כב , שם
יותר. לא אבל אדם, של עינו שולטת אמה עשרים שעד

.Á‰kq‰ ÈÓÈa32B˙Èa CB˙a ‰kÁ  Ì„‡ ÁÈpÓ ƒ≈««»»«ƒ«»»≈¬À»¿≈
Bic  BÁÏL ÏÚ BÁÈp‰ elÙ‡Â .ÌÈÙaÓ33CÈˆÂ . ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ«À¿»«¿»ƒ

BB‡Ï LnzL‰Ï Á‡  ˙Èa‰ CB˙a ˙BÈ‰Ï34Ì‡Â . ƒ¿¿««ƒ≈«≈¿ƒ¿«≈¿¿ƒ
Á‡  CÈˆ BÈ‡ ,‰e„Ó ÌM ‰˙È‰35Ì„‡ Ì‡Â . »¿»»¿»≈»ƒ≈«≈¿ƒ»»

CÈˆ  ‰e„ÓÏ LnzL‰Ï Bkc ÔÈ‡L ,‡e‰ eLÁ»∆≈«¿¿ƒ¿«≈ƒ¿»»ƒ
Á‡ 36. ≈«≈

בחוץ .32) אור להוציא ב .33)שאסור כא, שם
מצוה.34) לשם חנוכה נר שהדליק  שמשתמש 35)להיכר

חנוכה. לנר היכר ויש המדורה, שם.36)לאור שבת,

.ËB‡ ÔË˜Â ‰ËBL LÁ B˜ÈÏ„‰L ‰kÁ Ì"ekÚ ≈¬À»∆ƒ¿ƒ≈≈∆¿»»«
iÁ ‡e‰L ÈÓ ep˜ÈÏ„iL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï …»»¿«∆«¿ƒ∆ƒ∆«»

‰˜Ï„‰a37BÁÈp‰Â ˜eÏ„ B‡ÈˆB‰Â ÌÈÙaÓ B˜ÈÏ„‰ . ¿«¿»»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ
ep˜ÈÏ„iL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  B˙Èa Á˙t ÏÚ«∆«≈…»»¿«∆«¿ƒ∆

BÓB˜Óa38,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  „ÓÚÂ B„Èa p‰ ÊÁ‡ . ƒ¿»««≈¿»¿»«…»»¿
„ÓBÚ ‡e‰ BkˆÏ :ÓB‡ ‰‡B‰L39˙ÈLLÚ .40 ∆»∆≈¿»¿≈¬»ƒ

daÎÓ ˙aL È‡ˆBÓÏ ,Blk ÌBi‰ Ïk ˙˜ÏB„ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»«À¿»≈«»¿«»
‡ÏÂ ,‰Âˆn‰ ‡È‰ ‰˜Ï„‰‰L .d˜ÈÏ„Óe CÓe¿»≈«¿ƒ»∆««¿»»ƒ«ƒ¿»¿…

‰Áp‰‰41‰kÁ pÓ ‰kÁ  ˜ÈÏ„‰Ï zÓe .42. ««»»À»¿«¿ƒ≈¬À»ƒ≈¬À»
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הנר 37) יניח  במצוה והחייב  ידליקו אלו אם מועיל ולא
כג.). (שם הנחה ולא מצוה עושה הדלקה כי  במקומו,

ב .38) כב , בחוץ .39)שם, שעמד ואף ֿעלֿפי  שם.
נר 41)פנס .40) "להדליק  מברכים: כך שהרי  א. כג, שם,

עושה 42)חנוכה". הדלקה שהרי  מצוה, ביזוי  כאן ואין
כב :). (שם במצוה הוא עוסק  - שמדליק  בעת כן ואם מצוה,
בזה  להדליק  כדי  חנוכה מנר גפרור או קיסם להדליק  אבל

ראב "ד. ועי ' מצוה, ביזוי  משום אסור, - אחר חנוכה נר

.È‰ÎÈˆ ,˙BÁe ÈzLa ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LiL ˆÁ»≈∆≈»¿≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»
ÁÈp‰ ‡Ï :BÊ Áea ÌÈBÚ‰ eÓ‡È ‡nL ;˙B ÈzL¿≈≈∆»…¿»¿ƒ¿«…ƒƒ«
„Á‡a ˜ÈÏ„Ó ,˙Á‡ Áea eÈ‰ Ì‡ Ï‡ .‰kÁ ≈¬À»¬»ƒ»¿««««¿ƒ¿∆»

Ô‰Ó43. ≈∆

א.43) כג, שם

.‡ÈCÈˆ BÈ‡ ,B˙Èa CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„nL ÁB‡≈«∆«¿ƒƒ»»¿≈≈»ƒ
Ba Á‡˙pL ÌB˜na ÂÈÏÚ ˜ÈÏ„‰Ï44˙Èa BÏ ÔÈ‡ . ¿«¿ƒ»»«»∆ƒ¿»«≈«ƒ

Á‡˙pL ÌB˜na ˜ÈÏ„‰Ï CÈˆ ,Ba ÂÈÏÚ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ«»∆ƒ¿»«
ÔÓMa Ô‰nÚ ÛzzLÓe ,Ba45ÈÙa ˙Èa BÏ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«≈ƒ»∆«∆∆¿ƒ»»«ƒƒ¿≈

CÈˆ ,B˙Èa CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„nL Èt ÏÚ Û‡  BÓˆÚ«¿««ƒ∆«¿ƒƒ»»¿≈»ƒ
ÔÈBÚ‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L ˙Èaa ˜ÈÏ„‰Ï46. ¿«¿ƒ««ƒ∆ƒ¿≈»¿ƒ

טז.44) והערה ה"ד פ "ג למעלה וראה שם. שבת,
חנוכה 46)שם.45) נר הדליק  לא העוברים: יאמרו שלא

שם). אלפס , (רב 

.È,„‡Ó „Ú ‡È‰ ‰ÈÁ ‰ÂˆÓ  ‰kÁ  ˙ÂˆÓƒ¿«≈¬À»ƒ¿»¬ƒ»ƒ«¿…
ÛÈÒB‰Ïe Òp‰ ÚÈ„B‰Ï È„k da ‰f‰Ï Ì„‡ CÈˆÂ¿»ƒ»»¿ƒ»≈»¿≈¿ƒ««≈¿ƒ
elÙ‡ .eÏ ‰OÚL ÌÈqp‰ ÏÚ BÏ ‰È„B‰Â Ï‡‰ ÁLa¿∆«»≈¿»»««ƒƒ∆»»»¬ƒ
ÎBÓ B‡ Ï‡BL ,‰˜„v‰ ÔÓ ‡l‡ ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈«…«∆»ƒ«¿»»≈≈

˜ÈÏ„Óe ˙BÂ ÔÓL Á˜BÏÂ B˙eÒk47. ¿¿≈«∆∆¿≈«¿ƒ

רבי47) את תלמידיו "שאלו כז:): (מגילה אמרו שהרי 
לי , היתה זקנה אמא להם, אמר ימים? הארכת במה זכאי :
היום", קידוש לי  והביאה שבראשה, כיפה מכרה אחת פעם
כסותו, מוכר או שואל חנוכה נר שלמצוות כלֿשכן כן אם
בהלכה  כדלהלן היום, לקידוש קודמת חנוכה נר מצות שהרי 

פענח '). ('צפנת הבאה

.‚ÈÈ‰48Lec˜ ÂÈÙÏe ,˙Á‡ ‰Ëet ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ¬≈∆≈∆»¿»««¿»»ƒ
ÌBi‰49ÔÓL ˙B˜Ï ÌÈc˜Ó  ‰kÁ  ˙˜Ï„‰Â «¿«¿»«≈¬À»«¿ƒƒ¿∆∆

ÏÈ‡B‰ ;ÌBi‰ Lec˜Ï ÔÈi‰ ÏÚ ‰kÁ  ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈¬À»«««ƒ¿ƒ«ƒ
ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ì‰ÈLe50‰kÁ  ÌÈc˜‰Ï ËeÓ , ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«¿ƒ≈¬À»

Òp‰ ÔBÎÊ Ba LiL51. ∆≈ƒ¿«≈

ב .48) כג, שבת.49)שבת של לקידוש יין לקנות
השבת 50) יום את לקדש ש"מצותֿעשה שאף ֿעלֿפי 

מהל' (פכ"ט  לקדשו" השבת יום את זכור שנאמר: בדברים,
כ  סופרים, מדברי  אלא אינו היין על לקדש - ה"א) מו שבת

(ה"ו). רבינו שם הפת.51)שכתב  על יקיים היום וקידוש

.„ÈB˙Èa  ÂÈÙÏ ‰È‰52B˙Èa  B‡ ,‰kÁ Â »»¿»»≈≈¿≈¬À»≈≈
B˙Èa ÌBÏL ÌeMÓ ,Ì„B˜ B˙Èa   ÌBi‰ Lec˜Â53; ¿ƒ«≈≈≈ƒ¿≈

BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa ÌBÏL ˙BOÚÏ ˜ÁÓ ÌM‰ È‰L54. ∆¬≈«≈ƒ¿»«¬»≈ƒ¿ƒ¿
ÌBÏL ˙BOÚÏ ‰z ‰Bz‰ ÏkL ,ÌBÏM‰ ÏB„b»«»∆»«»ƒ¿»«¬»

ÌÏBÚa55‰È˙BÈ˙ ÏÎÂ ,ÌÚ ÈÎ„ ‰ÈÎc :Ó‡pL . »»∆∆¡«¿»∆»«¿≈…«¿»¿ƒ∆»
.ÌBÏL»

בית 52) שלום משום לשבת, נר להדליק  שמצוה שבת, נר
ה"א). שבת מהל' ב .53)(פ "ה כג, נג,54)שבת סוכה

שמח '.55)ב . 'אור – ב . נט , גיטין

.ÌÈpÓÊ ÙÒ ‡e‰Â ,ÈLÈÏL ÙÒ Ó‚ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆¿«ƒ
:ÌÈÚL˙Â ‰ÚL ÂÈ˜Ùe ,OÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

.ÌÈ˜t ÌÈLÏL  ˙aL ˙BÎÏ‰ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒ
.ÌÈ˜t ‰BÓL  ÔÈeÚ ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ

.ÌÈ˜t ‰LÏL  BOÚ ˙˙ÈL ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«»¿»¿»ƒ
.ÌÈ˜t ‰BÓL  BË ÌBÈ ˙˙ÈL ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«¿»¿»ƒ

.ÌÈ˜t ‰BÓL  ‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«»¿»¿»ƒ
.ÌÈ˜t ‰BÓL  ÏeÏÂ ‰kÒÂ ÙBL ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿À»¿»¿»¿»ƒ

.ÌÈ˜t ‰Úa‡  ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒ«¿»»¿»ƒ
.ÌÈ˜t OÚ ‰ÚLz  L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ«…∆ƒ¿»»»¿»ƒ

.ÌÈ˜t ‰MÓÁ  ˙BiÚz ˙BÎÏ‰ƒ¿«¬ƒ¬ƒ»¿»ƒ
.ÌÈ˜t ‰Úa‡  ‰kÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»«¬À»«¿»»¿»ƒ

מות מּמקׁשי לסּור חּיים, מקֹור חכם ְְִִֵֶַַָָָָֹּתֹורת

   
. .˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ .‡ :ÔecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ
˙BÎÏ‰ .„ .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ .‚ .ÔÈLeb ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿
ÌÈÏÏÎp‰ ˙Bˆn‰Â .‰ËBÒ ˙BÎÏ‰ .‰ .‰Ïe˙a ‰Ú«¬»¿»ƒ¿»¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ

.Ì˙BÓB˜Óa Ì˙BÓLa ÌÈLÙÓ Ì‰a»∆¿…»ƒƒ¿»ƒ¿»


 

ÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Úa‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
‰M‡ ‡OÏ (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ»ƒ»
‰a˙Î ‡Ïa ‰M‡ ÏÚa˙ ‡lL ( .ÔÈLec˜Â ‰a˙Îaƒ¿À»¿ƒƒ∆…ƒ»≈ƒ»¿…¿À»
(„ .‰BÚÂ ˙eÒk ‡L ÚÓÈ ‡lL (‚ .ÔÈLec˜ ‡Ïe¿…ƒƒ∆…ƒ¿«¿≈¿¿»

.‰pnÓ ˙BaÏÂ ˙BÙÏƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»
e‡e:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ ≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   1 
האשה,1) מקדשין היו לא תורה מתן שקודם רבינו בו ביאר

לאווין  איסורי  שניות, עריות, קדשה, מתקדשת, האשה כיצד
עשה. ואיסורי 

.‡Ì‡ ,˜eMa ‰M‡ Ú‚Bt Ì„‡ ‰È‰ ‰Bz ÔzÓ Ì„…̃∆««»»»»»≈«ƒ»«ƒ
B˙Èa CB˙Ï dÒÈÎÓ  d˙B‡ ‡OÏ ‡È‰Â ‡e‰ ‰ˆ»»»ƒƒ»»«¿ƒ»¿≈

‰M‡Ï BÏ ‰È‰˙Â ,BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa dÏÚBe2ÔÂÈk . ¬»≈¿≈«¿¿ƒ¿∆¿ƒ»≈»
‡OÏ LÈ‡‰ ‰ˆÈ Ì‡L ,Ï‡OÈ eeËˆ ‰Bz ‰zpL∆ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿»≈∆ƒƒ¿∆»ƒƒ»
Ck Á‡Â ,ÌÈ„Ú ÈÙa ‰lÁz d˙B‡ ‰˜È  ‰M‡ƒ»ƒ¿∆»¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿««»
‡e ‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk :Ó‡pL ;‰M‡Ï BÏ ‰È‰z3 ƒ¿∆¿ƒ»∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»»

.‰ÈÏ‡≈∆»
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בסנהדרין 2) אמרו וכן איש, אשת משום עליה חייב  וחבירו
(בראשית  בעל" בעולת "והיא בתורה: שנאמר מה על נז:
ולא  לחופה נכנסה נח ), (לבני  להם יש בעל "בעולת - ג) כ,

ז. ט , מלכים הל' והשווה להם". אין כלומר,3)נבעלה
בביאה. תחילה אותה יקנה אשה, לו ליקח  איש ירצה אם
ובעלה" אשה איש יקח  "כי  הפסוק : מובא ט : ובקידושין
ריג. עשה לרבינו, המצוות' ב 'ספר הוא וכן א). כד, (דברים

.‰OÚ ˙ÂˆÓ  el‡ ÔÈÁewÏÂ4.Ì‰ ‰Bz ÏL ¿ƒƒ≈ƒ¿«¬≈∆»≈
ÛÒÎa :˙È˜ ‰M‡‰ el‡ ÌÈ„ ‰LÏMÓ „Á‡e5, ¿∆»ƒ¿»¿»ƒ≈»ƒ»ƒ¿≈¿∆∆

ËLa B‡6‰‡Èa B‡ ,7‡Èa .‰Bz‰Ó  ËLe ‰8, ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»≈«»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ  ÛÒÎe9ÔÈ‡˜p‰ Ô‰ ,el‡ ÔÈÁewÏÂ . ¿∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ≈≈«ƒ¿»ƒ

„Á‡a ˙È˜pL ‰M‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÒe‡ B‡ ÔÈLecƒ̃ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ»∆ƒ¿≈¿∆»
el‡ ÌÈ„ ‰LÏMÓ10B‡ ˙Lc˜Ó ˙‡˜p‰ ‡È‰ , ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ«ƒ¿≈¿À∆∆

˙Ò‡Ó11. ¿…∆∆

במנין 4) למעלה שכתב  וכמו הנישואין, הם המצוה עיקר
במסכת  נראה (וכן וקידושין" בכתובה אשה "לישא המצוות
אלא  המצוה) עיקר אינם שהאירוסין יח : קטן מועד
(כסף ֿמשנה  המצוה תחילת הם האירוסין) = ) שהליקוחין

רבינו). בן ר"א הרי5)בשם לה: ואומר פרוטה לה נותן
ה"א. פ "ג, להלן כמבואר לי , מקודשת לה 6)את כותב 

ה"ג. פ "ג, להלן כמבואר לי , מקודשת את הרי  הנייר, על
עמה 7) ומתייחד זו, בבעילה לי  מקודשת את הרי  לה אומר

ה"ח . פ "ג, לקמן ובועלה, עדים שני  אמרו 8)בפני  וכן
אשה  איש יקח  "כי  בתורה שנאמר מה על ט :) (קידושין
- "ובשטר בביאה". שנקנית מלמד "ובעלה, - ובעלה"
(מקדשים  ומכניס  גומר בו) (מגרשים ומוציא וגומר הואיל
- והיתה ויצאה קרא: "אמר ה.) (קידושין אמרו וכן בו)".
בשטר, יציאה מה (גירושין), ליציאה (קידושין) הויה מקיש

בשטר". הויה כסף 9)אף  שקנין אע "פ  כי  חכמים. מדברי 
קידושין  (ראה עפרון משדה קיחה קיחה בגזירהֿשוה, נלמד
סופרים. מדברי  נקרא: בתורה, מפורש ואינו הואיל ב .)
מבינים  היינו לא פירושו, חכמים קיבלו אילולא כלומר,
שורש  המצוות' ב 'ספר רבינו יסד וכן (כסף ֿמשנה). כך אותו
הוא  מידות מי "ג באחת חכמים שהוציאו מה כל לא כי  שני ,
שהוא  בפירוש בו יאמרו אלאֿאםֿכן דאורייתא, נקרא
שגם  שאע "פ  בתשובתו רבינו ביאר וכבר מדאורייתא.
ואינם  והיתה" "ויצאה של בהיקש נלמדים שטר קידושי 
אמרו  ט : בקידושין ז"ל חכמינו אולם בתורה, מפורשים
מן  שהוא בשטר פסק  לפיכך מדאורייתא, שהם בפירוש
לציין, וראוי  רבינו". "תשובות במוספנו ראה התורה.
"ברכת  בספרו יאמר הרמב "ם של בנו אברהם שרבינו
. . . בטוב  שלכם הספרים הגיהו לא מד: סימן אברהם"
"בכסף  כך: בכתב ֿידו המתוקנים דבריו נוסח  ומכלֿמקום
הוא  [וכן תורה" דין ושלשתם בביאה, או בשטר או
רבינו  על העידו הדורות שגדולי  3 עמ ' לקידושין ב 'מאירי '
רמ "ך  כתב  וכן סופרים. מדברי  שכסף  שכתב  ממה בו שחזר
בספרו  והגיה הרב  שחזר אוקספורד), (כתב ֿיד בהגהותיו
"ובכסף  שכתב : רבנו דברי  ובעצם תורה"]. דבר "ושלשתן
חכמים  מתקנת שהוא לומר כוונתו אין סופרים", מדברי 
שהרי וביאה, שטר קידושי  כמו באשה גומר ואינו בלבד,

אשת  היא הרי  . . . האשה שנקנית "כיון כאן: כתב  בפירוש
ב  מיתת חייב  . . . עליה והבא בהל'איש, כתב  וכן יתֿדין".

לכהן, שנתארסה ישראל בת שארוסה ה"ג פ "ו תרומות
בכסף  נתארסה בין חילק  ולא תורה, מדין בתרומה אוכלת
תורה  בכלל שזה לומר כוונתו אלא בשטר, נתארסה או
דברי והשווה בתורה. בפירוש נכתב  ולא הואיל שבעלֿפה,
שלא  מה "כל שכתב : הי "ב , פי "ז כלים בפירושו רבינו
ואע "פ  סופרים, מדברי  יקרא התורה, בלשון התבאר

מסיני ". למשה הלכה הם לא 10)שהדברים שעדיין אע "פ 
בעלה. לבית בעלה,11)נכנסה לבית לנכנסה בניגוד

ה"ב . פ "י , לקמן כמבואר נשואה. הנקראת:

.‚ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó ˙ÈOÚÂ ‰M‡‰ ˙È˜pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿≈»ƒ»¿«¬≈¿À∆∆««ƒ
‡È‰ È‰  dÏÚa ˙ÈÏ ‰ÒÎ ‡ÏÂ ‰ÏÚ ‡lL∆…ƒ¿¬»¿…ƒ¿¿»¿≈«¿»¬≈ƒ
˙˙ÈÓ iÁ  dÏÚaÓ ıeÁ ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ,LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿«»»∆»ƒ«¿»«»ƒ«

ÔÈc ˙Èa12Ëb ‰ÎÈˆ  L‚Ï ‰ˆ Ì‡Â .13. ≈ƒ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ»≈

פ "ג.12) ביאה איסורי  בהל' כמבואר חנק , או סקילה
כריתות.13) ספר

.„Ì‡ ,˜eMa ‰M‡ Ú‚Bt Ì„‡ ‰È‰ ‰Bz ÔzÓ Ì„…̃∆««»»»»»≈«ƒ»«ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÏÚBe dÎO dÏ Ô˙B  ‡È‰Â ‡e‰ ‰ˆ»»»ƒ≈»¿»»≈»«

CÏB‰Â Cc‰ Ì‡14‰L„˜ ˙‡˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .15. ≈«∆∆¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿≈»
‰È‰˙ ‡Ï :Ó‡pL ,‰L„w‰ ‰Ò‡ ‰Bz‰ ‰zpMÓƒ∆ƒ¿»«»∆∆¿»«¿≈»∆∆¡«…ƒ¿∆
ÌLÏ ‰M‡ ÏÚBa‰ Ïk ,CÎÈÙÏ .Ï‡OÈ ˙BaÓ ‰L„¿̃≈»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»»«≈ƒ»¿≈
ÏÚaL ÈÙÏ ,‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ  ÔÈLec˜ ‡Ïa ˙eÊ¿¿…ƒƒ∆ƒ«»¿ƒ∆»«

‰L„˜16. ¿≈»

טז.14) לח , בבראשית שנאמר הכתוב 15)כמו כלשון
וכפירוש  הדרך", על בעינים היא הקדשה "איה כא: שם,

לזנות. ומזומנת מקודשת - קדשה שם: ולדעת 16)רש"י 
לכל  עצמה שמפקירה במי  אלא קדשה איסור אין הראב "ד,
בה  אין קידושין) (בלא לאיש עצמה במייחדת אבל אדם,
(בראשית  בתורה שאמורה הפילגש זוהי  ולדעתו לאו, איסור
כתובה  בלא - "פילגשים א: כא, בסנהדרין אמרו וכן ו). כה,
מלקות  איסור שאין יודה רבינו גם כי  ויתכן קידושין". ובלא
בהל' מדבריו שמבואר כמו לכך, עצמה שמכינה במי  אלא
בתך  את תחלל אל נאמר "לכך הי "ז: פ "ב , בתולה נערה
ולא  ממון ולמפתה לאונס  תורה שחייבה שזה - להזנותה
. . . לכך עצמה הכינה ולא מקרה הדבר כשאירע  מלקות,
הרי . . . עליה שיבוא מי  לכל מוכנת בתו הניח  אם אבל
תהיה  לא משום והנבעלת הבועל ולוקה קדשה, היא
וכן  שם. דבריו על כאן רבינו שסמך וכנראה, קדשה".
הל' רבינו דברי  והשווה משנה'. ה'כסף  מרן שם החליט 
ופילגשים, נשים (המלך) לוקח  "וכן ה"ד: פ "ד, מלכים
ובלא  כתובה בלא ופילגשים וקידושין, בכתובה נשים
אבל  לו, ומותרת אותה קונה בלבד ביחוד אלא קידושין
אחר  בלבד העבריה באמה אלא בפילגש אסור ההדיוט 
נבוכים' ב 'מורה רבינו יאמר הקדשה, איסור וטעם יעוד".
כי והתמדתו, המשגל תאות רוב  מניעת הוא מט , ח "ג
האדם  יתעורר לא כי  התאוה, תוסיף  הקדשות גופי  בהתחלף 
מתחדשים, לגופים כהתעוררו תמיד בו שהרגיל אחד לגוף 
מאד, גדולה היא באיסור והתועלת והענינים. הצורות חלוקי 
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היו  מותרת, הקדשה היתה אילו כי  הקטטות. מניעת והיא
היו  ולא אחת בעת הרבה אנשים אחת אשה אל באים
אותה  או זה, את זה הורגים והיו מהמחלוקת, נמלטים

יתגודדו". זונה "ובית ככתוב :

.‰Ò‡L Ïk17˙k B˙‡Èa ÏÚ iÁÂ ,‰Bza B˙‡Èa18 …∆»«ƒ»«»¿«»«ƒ»»≈
˙BÓ ÈÁ‡ ˙LÙa ˙BeÓ‡‰ Ì‰Â 19˙B‡˜p‰ Ô‰  ¿≈»¬¿»»««¬≈≈«ƒ¿»

‰ÂÚ ˙‡˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ .˙BÈÚ20Ì‡ ÔB‚k . ¬»¿»««≈∆ƒ¿≈∆¿»¿≈
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙e ˙BÁ‡Â21. ¿»«¿«≈»∆

הבא 18)הכתוב .17) עולם לחיי  יזכה שלא כרת, עונש
תשובה  הל' רבינו (לשון כבהמה ואבד ברשעו נכרת אלא

א). יעשה 19)פ "ח , אשר כל כי  נאמר: ובסופו יח . פרק 
הנפשות. ונכרתו האלה התועבות בפירושו 20)מכל רש"י 

הוא, גילוי  לשון - ערוה אומר: יח ) כ, (ויקרא לתורה
זעוה  כמו דבר, לשם בתיבה יורדת והוא"ו ערה. משורש
לויקרא  בפירושו והראב "ע  אח . מגזרת אחוה וכן זע , מגזרת
להתכסות. צריך נחשף  מגונה דבר - ערוה יאמר: ו) (יח ,
הזיווג  אבר - ערוה אמר: שם, והקבלה' ה'כתב  ובעל
כמו  וחיבור דיבוק  ענין הוראתו "ערה" שורש כי  והדיבוק ,
כאזרח  "ומתערה וכן: ז). יט , (ישעיה יאור" על "ערות
בו, והדיבוק  שהזיווג מקום ואותו לה). לז, (תהלים רענן"

ערוה. איסורי21)יקרא בהל' מבוארים דיניהן ופרטי 
ביאה.

.Â‰Ïaw‰ ÈtÓ ˙BeÒ‡ Ô‰L ,˙BÁ‡ ÌÈL LÈÂ22, ¿≈»ƒ¬≈∆≈¬ƒƒ««»»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ôeq‡Â23ÈtÓ ,˙BiL ˙B‡˜p‰ Ô‰Â . ¿ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒƒ¿≈

˙BÈÚÏ ˙BiL Ô‰L24.‰iL ˙‡˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ . ∆≈¿ƒ»¬»¿»««≈∆ƒ¿≈¿ƒ»
ÔÈ‡ BÊÂ .Bn‡ Ì‡ (‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ÌÈL ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ»ƒ≈¿≈≈≈ƒ¿≈
‰ÏÚÓ „Ú Bn‡ Ì‡ Ì‡ Ì‡ elÙ‡ ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ»∆¿≈∆»¬ƒ≈≈≈ƒ««¿»

a Bn‡ È‡ Ì‡ ( .‰eÒ‡  ‰ÏÚÓ„Ï25Ì‡ (‚ . «¿»¬»≈¬ƒƒƒ¿«≈
Ì‡ Ì‡ elÙ‡ ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ .ÂÈ‡Ì‡ »ƒ¿≈»∆¿≈∆»¬ƒ≈≈≈

ÂÈ‡ È‡ Ì‡ („ .‰eÒ‡  ‰ÏÚÓÏ „Ú ÂÈ‡»ƒ«¿«¿»¬»≈¬ƒ»ƒ
„Ïa26,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ .ÂÈ‡ È‡ ˙L‡ (‰ . ƒ¿«≈∆¬ƒ»ƒ¿≈»∆¿≈

(Â .epnÓ „Á‡ ÏÚ ‰eÒ‡ eÈ‡ ˜ÚÈ ˙L‡ elÙ‡¬ƒ≈∆«¬…»ƒ¬»«∆»ƒ∆
„Ïa Bn‡ È‡ ˙L‡27ÔÓ ‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ (Ê . ≈∆¬ƒƒƒ¿«≈∆¬ƒ»»ƒ

Ì‡‰28ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ,Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ (Á . »≈≈∆¬ƒ»≈≈ƒ»≈≈ƒ
‡‰29Ba ˙lk (Ë .30elÙ‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ . »»««¿¿≈»∆¿≈¬ƒ

,‰eÒ‡  ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ba Ôa Ôa Ôa ˙lk««∆∆∆¿«»»»¬»
.eÈ‡ ˜ÚÈ ÏÚ ‰iL epnÓ „Á‡ ˙L‡ ‰È‰zL „Ú«∆ƒ¿∆≈∆∆»ƒ∆¿ƒ»««¬…»ƒ

„Ïa Bza ˙lk (È31„Ïa Ba ˙a ˙a (‡È .32(È . ««ƒƒ¿«««¿ƒ¿«
„Ïa Ba Ôa ˙a33˙a („È .„Ïa Bza ˙a ˙a (‚È . «∆¿ƒ¿«««ƒƒ¿««

˙a (ÊË .„Ïa BzL‡ Ôa Ôa ˙a (ÂË .„Ïa Bza Ôa∆ƒƒ¿««∆∆ƒ¿ƒ¿««
BzL‡ ˙a ˙a34BzL‡ È‡ Ì‡ Ì‡ (ÊÈ .„Ïa35 ««ƒ¿ƒ¿«≈≈¬ƒƒ¿

Ì‡ Ì‡ (ËÈ .„Ïa BzL‡ Ì‡ ‡ Ì‡ (ÁÈ .„Ïaƒ¿«≈«≈ƒ¿ƒ¿«≈≈
Ì‡36„Ïa BzL‡ È‡ ‡ Ì‡ (Î .„Ïa BzL‡37. ≈ƒ¿ƒ¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ¿«

Ì‡‰ Ì‡ :Úa‡  ˜ÒÙ‰ Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙BiM‰ e‡ˆÓƒ¿¿«¿ƒ∆≈»∆∆¿≈«¿«≈»≈
‡‰ È‡ ˙L‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú ‡‰ Ì‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»¿≈»»«¿«¿»¿≈∆¬ƒ»»

‰hÓÏ „Ú Ba Ôa ˙L‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú38. «¿«¿»¿≈∆∆¿«¿«»

קורא 22) בבלי  ובתלמוד איש. מפי  איש החכמים שקיבלו

בניגוד  קבלה, דברי  ובכתובים: בנביאים הנמצאים לדברים
ראה: תורה'. 'דברי  הנקרא: משה בתורת שכתוב  למה
מתורת  זה "דבר יז: קטן במועד וכן ב : קמא בבא י :, חגיגה
רבינו  דברי  השווה למדנו". קבלה ומדברי  למדנו, לא משה
אומר: קלז, בחולין ורש"י  הי "ב . פ "א, תורה תלמוד הל'
כל  הקודש ברוח  שקיבלו מפני  קבלה נקראים נביאים "דברי 
וראה  והמעשה". והדור השעה צורך לפי  ונבואה נבואה

הבאה. שניות 23)הערה שאיסור אמרו, ושם כא. יבמות
יב , (קהלת הפסוק  על וסמכו המלך, שלמה מתקנת מקורו
שלמה, שבא "קודם הרבה, משלים תיקן וחקר ואיזן ט ):
שלמה  שבא עד אזנים לה שאין לכפיפה דומה תורה היתה
ע "י ומשמרת נאחזת שהכפיפה כשם אזנים", לה ועשה
העריות. מן מתרחקין שניות איסור ע "י  כך אזניה,

משמרתי24) את ושמרתם :( ל יח , (ויקרא אמרה והתורה
איסור  ע "י  כי  שם). (יבמות למשמרתי  משמרת עשו -

ערוה. באיסור יכשל לא אבי25)השניות, אם אם ולא
שמותרת.26)אמו. אביו אבי  אבי  לאם פרט 27)פרט 

שמותרת. אמו אבי  אבי  אביו 28)לאשת אחי  אשת אולם
ערות  יד) יח , (ויקרא ככתוב  התורה, מן עליו אסורה האב  מן
אחי שבאשת הוכיחו נד: וביבמות תגלה, לא אביך אחי 

מדבר. הכתוב  האב  מן ב .29)אביו כא, יבמות
נקראת 30) בנו אשת כי  בנו, כלת נקראת בנו בן אשת

טו). יח , (ויקרא התורה מן עליו ואסורה פרט 31)"כלתו"
כא:). (יבמות שמותרת בתו בת אולם 32)לכלת כב . שם,

הפסק . לה שאין פסק  סי "ב  טו סי ' אבןֿהעזר ערוך' ב 'שולחן
להן ו  אין כולן הסוף , עד מכאן המנויות השניות בשאר כן

שם. ערוך' ה'שולחן לדעת איך 33)הפסק , תתמה ואל
הדורות, כל סוף  עד אסורה תהיה בנו בן בן שכלת אפשר
תלוי אינו עריות איסור כי  מותרת? תהיה בנו בן בן ובת
(מגידֿמשנה). בפרטיו להרהר ואין היא, גזירה אלא בסברא

התורה,34) מן עליו אסורות אשתו בת בת או אשתו בן ובת
יז. יח , בויקרא אסורה 35)כמפורש אשתו אבי  אם כי 

תקח . לא בנה בת משום: התורה, מן אם 36)עליו אם כי 
תקח , לא בתה בת את משום: התורה, מן אסורה אשתו

א.37)כנ"ל. כב , ביבמות מבואר זה כא,38)כל שם
לו, מותרת (חותנו) חמיו שאשת נראה רבינו ומדברי  א.
בתלמוד  מבואר כן ואמנם השניות. בין מנאה לא שהרי 
חמיו", באשת אדם "ומותר בפירוש: שאמרו כא. יבמות
חמיו  אשת אמרו: ה"ד פ "ב , יבמות ב 'ירושלמי ' אולם
וב 'תוספות' כחמותו. (שנראית עין מראית מפני  אסורה
טבחו  שהיה באחד בפרובינציא מעשה הביאו כא. ליבמות
רבינוֿתם  והפסיד חמיו, אשת לישא מזוג ויינו טבוח 
לחורגת  ובנוגע  סכ"ד. טז סי ' אהע "ז בשו"ע  וראה לסעודתו.
שם  אמרו האחים, בין הגדילה אחר) מבעל האב , אשת (בת
מראית  משום האחים לאחד להנשא שאסורה ב 'ירושלמי '
התירוה, ב  מג, סוטה בבבלי  אולם כאחותם. שנראית עין,
וראה  אחותם. שאינה יודעים והכל קול, לדבר שיש משום

יא. סעיף  טו, סי ' אהע "ז בשו"ע 

.Ê˙k ÂÈÏÚ iÁ ‡ÏÂ ,‰Bza B˙‡Èa Ò‡L Ïk…∆»«ƒ»«»¿…ƒ≈»»»≈
ÔÈÂ‡Ï Èeq‡ ÌÈ‡˜p‰ Ô‰ 39ÔÈ‡˜ „BÚÂ . ≈«ƒ¿»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‰M„˜ Èeq‡40‰ÚL˙Â .41‰ÓÏ‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ƒ≈¿À»¿ƒ¿»≈¿≈≈«¿»»
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È‡BÓe ÈBnÚÏ48‡kc ÚeˆÙÏ Ï‡OÈ ˙e .49 ¿«ƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿««»
‰ÎÙL ˙eÎe50Á‡Ï ˙‡OpL Á‡ B˙Le‚e .51. ¿»¿»¿»««∆ƒ»¿«≈

‰ÈÏÚ Ìi‰ ˙eL ÔÈ„ÚÂ ÊÏ ˙‡OpL ‰ÓÈÂ52. ƒ»»∆ƒ»¿»«¬«ƒ¿«»»»∆»
‰ˆeÏÁ‰53‰eÒ‡ ‡È‰Â ,‰Le‚k ‡È‰ È‰  «¬»¬≈ƒƒ¿»¿ƒ¬»

ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰kÏ54ÌÈÈ˙p‰Â .55Ì‰ È‰  ¿…≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¬≈≈
Ìeq‡Â ,˙B˜ „Á‡Â ÌÈÎÊ „Á‡ ,ÌÈÊÓÓk¿«¿≈ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿ƒ»

ÌÈÙBÒ ÈcÓ56‰‡Èa Èeq‡ ˙BÎÏ‰e .57‡a˙È ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»≈
.ÌÈÈ˙p‰ Ì‰ ‰Ó EÏ¿»≈«¿ƒƒ

גרידא.39) תעשה) (=לא לאו איסור אלא בביאתן שאין
"קדושים 40) הכתוב  פי  על כן ונקראו במשנה. א כ, יבמות

גדול  לכהן באלמנה הנאמר ו) כא, (ויקרא לאלהיהם" יהיו
בגמרא). שם לאוין 41)(יבמות, איסורי  תשעת מנין סדר

ד) זונה, ג) גרושה, ב ) גדול, לכהן אלמנה א) כדלקמן: הוא
תרי "ג  במנין נפרדות במצוות נמנות אלו נשים כי  חללה,
קנח  לאֿתעשה (מצות שלו המצוות' ב 'ספר לרבינו המצוות
תירץ  כבר אחד, בלאו נכללו וחללה שזונה ואע "פ  קס ). -
לפיכך  כי  נפרדים כלאוין שהן ט , שורש בסוף  שם רבינו
לא  מאישה גרושה "ואשה ככתוב : בלאו, הגרושה נפרדה

בפנ  הגרושה על שלוקין כשם ללמד: כך יקחו", עצמה, י 
עז: בקידושין וכמבואר עצמן, בפני  וחללה זונה על לוקין
הנכלל  ממזרות איסור ה) שם). קסא לאֿתעשה (השווה
ומואבי עמוני  ו) שנד). (ל"ת אחת למצוה ונמנה אחד בפסוק 
פצוע  ז) נג). (ל"ת אחת למצוה ונמנים אחד בפסוק  הנכללים
ונמנים  אחד בפסוק  נכללים הם גם שפכה, וכרות דכא
משנשאת, גרושתו מחזיר ח ) שס ), (ל"ת אחת למצוה
(ל"ת  לזר יבמה ט ) שנו), (ל"ת מיוחדת למצוה הנמנית
לאישים  האסורים נשים גופי  תשעה הם אלה וכל שנז),
לגוף  נחשבות - לממזר ישראל ובת לישראל וממזרת שונים.
ממזר  יבוא לא אחד: בדיבור בתורה בא איסורם כי  אחד,

מהרא"י ). ונמוקי  לחםֿמשנה, (ע "פ  ה' ואיסורה 42)בקהל
יד). כא, (ויקרא בתורה ישראל,43)מפורש בת שאינה כל

לו  להנשא אסורה שהיא לאדם שנבעלה ישראל בת או
איסורי בהל' כמבואר לחלל, שנבעלה או בכל, השוה איסור

ה"א). (פי "ח , (כגון 44)ביאה כהונה מאיסור שנולדה זו
לכהן  האסורות מהנשים אחת וכן גרושה). מאשה כהן בת
ה"א). פי "ט , ביאה איסורי  (הל' נתחללה - לכהן שנבעלה

ז.45) כא, ויקרא בתורה מאיסור 46)כמפורש שנולדה
ה"א. פט "ו ביאה, איסורי  בהל' כמבואר ערוה,

ג).47) כג, (דברים בתורה נתגיירו,48)כמפורש ואפילו
ד). (שם בתורה מפורש ביציו.49)ואיסורם שנפצעו

ב ).50) (שם בתורה מפורש ואיסורם (האבר). גידו שנכרת
אשר 51) הראשון בעלה יוכל "לא ד): כד, (שם, שנאמר

הוטמאה". אשר אחרי  . . . לקחתה לשוב  שלחה
(שם 52) אומרת והתורה לה, חלץ  ולא ייבמה לא שעדיין

זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ה): כה,
יבמה.53) לה עח .).54)שחלץ  (קידושין חכמים מדברי 
ונקראו 55) יהושע , בימי  בערמה שנתגיירו הגבעונים הם

ככתוב  המקדש לעבודת יהושע  שנתנם שם על נתינים
ושואבי עצים חוטבי  . . . יהושע  "ויתנם כז): ט , (יהושע 

ה'". ולמזבח  . . . ודוד 56)מים יהושע  כי  חכמים. מדברי 
מהל' פי "ב  כדלהלן לעולם, בקהל יבואו שלא עליהם גזרו

הכ"ב ֿכגֿכד. ביאה שם.57)איסורי 

.Á‰OÚa Ô˙‡Èa eq‡L LÈÂ58.ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ BÈ‡Â , ¿≈∆ƒƒ»»«¬≈¿≈≈«»≈»ƒ
ÈÓB„‡Â ÈˆÓ :Ì‰ ‰LÏLe59B„Â ÔBL‡ Bc , ¿»≈ƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿

ÈL60˙B˜ „Á‡Â ÌÈÎÊ „Á‡ ,61Ô‰ÎÏ ‰ÏeÚe . ≈ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿»¿…≈
‡Ï' B‡ '‡BÈ ‡Ï' el‡a Ó‡ ‡lL ÈÙÏ .ÏB„b»¿ƒ∆…∆¡«¿≈…»…

ÈLÈÏL Bc' Ó‡pL ÏÏkÓ ‡l‡ ,'ÁwÈ62Ì‰Ï ‡È ƒ«∆»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒƒ»…»∆
‡BÈ ‡Ï ÈLÂ ÔBL‡ BcL ,„ÓÏ ‰z‡ '‰ Ï‰˜a63; ƒ¿««»»≈∆ƒ¿≈ƒ…»

‰z‡ 'ÁwÈ ‰ÈÏe˙ ‰M‡ ‡e‰Â' Ó‡pL ÏÏkÓeƒ¿»∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ»«»
‰Ïe˙a dÈ‡L ,„ÓÏ64ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ .ÁwÈ ‡Ï »≈∆≈»¿»…ƒ«¿««»ƒ¿«

‰OÚk ‡e‰ È‰  ‰OÚ65. ¬≈¬≈«¬≈

מכלל 58) הבא לאֿתעשה בצורת בתורה באה שאזהרתן
כדלהלן. כמצותֿעשה, שדינו אפילו 59)עשה,

אחר 60)כשנתגיירו. בן להם שנולד ומצרית מצרי 
מעוברת  מצרית וכן שני ', 'מצרי  הבן נקרא - שנתגיירו
עח .). (יבמות באדומי  וכן שני ", "מצרי  בנה נקרא שנתגיירה

ב .61) עו, הבן 62)שם שניה, מצרית שנשא שני  מצרי 
ביאה  איסורי  בהל' כמבואר שלישי  דור נקרא להם הנולד

שם. ובמגידֿמשנה ה"כ, שרבינו 63)פי "ב  לציין וכדאי 
סנחריב  "כשעלה כותב : הכ"ה, פי "ב  ביאה איסורי  בהל'
אותן  והגלה בזו זו ועירבן האומות כל בלבל אשור מלך
אחרים  אנשים עתה מצרים שבארץ  המצרים ואלו ממקומן,
ארבע  ונתערבו והואיל אדום, שבשדה האדומים וכן הם,
הותר  - מותרות שהן העולם אומות בכל האסורות אומות
הרוב , מן שפירש חזקתו להתגייר מהן הפורש שכל הכל,
בין  אדומי  בין מקום בכל הזה בזמן הגר כשיתגייר לפיכך
מותרים  - הנקבות ואחד הזכרים אחד . . . עמוני  בין מצרי 

מיד". בקהל גם 64)לבוא כי  עץ , ומוכת בוגרת ואפילו
בהל' רבינו פסק  וכן נבעלו, שלא ואע "פ  בתולות אינן אלה

הי "גֿיד. פי "ז, ביאה ב 65)איסורי  נד, .יבמות

ה'תשע"ט  כסלו  א' שישי יום 

   1 
וסימניהן,1) ואילונית ובוגרת נערה קטנה, הן מה בו ביאר

מי פי  ועל הסימנים בדיקת וסימניהם, וסריס  וגדול, קטן
פקח  וחרשת, חרש ודיניהם, וטומטום אנדרוגינוס  בודקין,

ופקחת.

.‡‰OÚ ÌÈzL ˙a ‰È‰zL „Ú d˙„Ï ÌBiÓ ˙a‰««ƒ≈»»«∆ƒ¿∆«¿≈∆¿≈
‰pË˜ ˙‡˜p‰ ‡È‰  ˙BeÓb ‰L2.˙˜Èz ˙‡˜Â , »»¿ƒ«ƒ¿≈¿«»¿ƒ¿≈ƒ…∆

ÌÈ‡  ‰f‰ ÔÓf‰ CB˙a ˙BÚO ‰nk ‰‡È‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈ƒ»«»¿»¿«¿««∆≈»
‡ÓeLk ‡l‡3‰hÓÏ ˙BÚO ÈzL ‰‡È‰ Ì‡ Ï‡ . ∆»¿»¬»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«»

˙aÓ ‡È‰Â ,ÚO ˙‡‰Ï ˙BÚe„È‰ ˙BÓB˜na Ûeba««¿«¿«¬»«≈»¿ƒƒ«
˙‡˜  ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈»»¿∆»»«¿»ƒ¿≈

‰Ú4. «¬»
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עונשים.2) בת שיער.3)ואינה לגדל ודרכה יבלת מין
שבתורה.4) עונשים לכל גדולה היא והרי 

.‰f‰ ÔÓfa ˙BÚO ÈzL ˙‡‰Â5ÔÓÈÒ ‡˜ «¬»«¿≈¿»«¿««∆ƒ¿»ƒ»
‰Ú ‡wz ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‡ÈzL Á‡Óe .ÔBzÁz‰««¿≈««∆»ƒƒ»««¿ƒ»≈«¬»

ÌÈeÓb ÌÈL„Á ‰ML „Ú6ÌeÏLz ÌBÈ ˙lÁzÓe . «ƒ»√»ƒ¿ƒƒ¿ƒ««¿
˙‚Ba ‡wz ‰ÏÚÓÂ ÌÈL„Á ‰MM‰7ÔÈa ÔÈ‡Â . «ƒ»√»ƒ»«¿»ƒ»≈∆∆¿≈≈

„Ïa ÌÈL„Á ‰ML ‡l‡ ˙e‚Ï ˙eÚ8. «¬¿«¿∆»ƒ»√»ƒƒ¿«

ומעלה.5) שנה עשרה שתים ליום.6)מגיל מיום
(7- שעיר איש של ירושלמי  תרגום כי  שער, מלאה כלומר,

היא  והרי  בה, רשות לאביה אין הבת ומשבגרה בגר. גבר
אביה  ברשות היא שהנערה בעוד לדעתה, קידושיה מקבלת
במציאתה  זכאי  האב  וכן אביה. לדעת שלא מתקדשת ואינה

שתיבגר. עד הנערה בתו של ידיה משעה 8)ובמעשה
שישה  אלא בוגרת להיות שוהה אינה נערות סימני  שהביאה

חדשים.

.‚‰‡È‰ ‡ÏÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ ÌÈzLÏ ‰ÚÈb‰ƒƒ»ƒ¿≈∆¿≈»»¿∆»¿…≈ƒ»
˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ da e‡pL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÚO ÈzL9 ¿≈¿»««ƒ∆ƒ¿»ƒ»≈«¿ƒ
ÈzL ‡ÈzLÎe .‰L ÌÈOÚ „Ú ,‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú ¬«ƒ¿«»ƒ«∆¿ƒ»»¿∆»ƒ¿≈

ÌÈOÚ ˙La elÙ‡ ,˙BÚO10‰ML ‰Ú ‰È‰z  ¿»¬ƒƒ¿«∆¿ƒƒ¿∆«¬»ƒ»
˙‚Ba ‡wz Ck Á‡Â ,ÌÈL„Á11. √»ƒ¿««»ƒ»≈∆∆

(9- איילונית במקצת, לה גבר ודמות מטבעה עקרה אשה
יולד. שאינו כאיל היא בה 10)הרי  שנראו פי  על ואף 

אילונית. אינה 11)סימני  איילונית דין לה שאין כל כי 
נערות. ימי  חדשי  שישה אחרי  אלא לבגרות יוצאת

.„‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ‰L ÌÈOÚ ˙a ‰˙È‰»¿»«∆¿ƒ»»»¿ƒ¿…
 ˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ Ïk da e‡Â ,˙BÚO ÈzL ‰‡È‰≈ƒ»¿≈¿»¿ƒ¿»»ƒ»≈«¿ƒ

˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰ È‰12ÈÓÈÒ Ïk da e‡ ‡Ï Ì‡Â . ¬≈ƒ«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿»»ƒ»≈
ÈzL ‡ÈzL „Ú ,‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú  ˙ÈBÏÈ‡«¿ƒ¬«ƒ¿«»ƒ«∆»ƒ¿≈

˙BÚO13‰L ÌÈLÏLe LÓÁ ˙a ‰È‰zL „Ú B‡ ¿»«∆ƒ¿∆«»≈¿ƒ»»
„Á‡ ÌBÈÂ14. ¿∆»

לבגרות.12) תצא מקטנותה אלא נערות, ימי  לה אין
נערה.13) תהיה הוא 14)ואז זה גיל כי  איילונית, היא ואז

שנה. שבעים הם שנותינו ימי  כי  אדם, של שנותיו רוב 

.‰È‰  ˙BÚO ÈzL ‰‡È‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰ƒƒ»«¿««∆¿…≈ƒ»¿≈¿»¬≈
ÔÓÈÒ da ‰‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈBÏÈ‡ ˙‡˜ BÊƒ¿≈«¿ƒ««ƒ∆…ƒ¿»»ƒ»
ÔÈ‡ ˙ÈBÏÈ‡‰L ,„ÓÏ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈqÓƒƒ»≈«¿ƒƒ¿≈»«»»≈∆»«¿ƒ≈

˙eÚ ÈÓÈ dÏ15˙e‚Ï ‡ˆz d˙eËwÓ ‡l‡ ,16. »¿≈«¬∆»ƒ«¿»≈≈¿«¿

קטנה,15) הייתה לאיילונית שהוקבעה עד הרי  כי 
כבוגרת. היא הרי  איילונית שהנערות 16)ומשנקראה

סימנים. לה אין וזו תלויה, שערות) (שתי  בסימנים

.Â,ÔÈcc dÏ ÔÈ‡L Ïk :˙ÈBÏÈ‡ ÈÓÈÒ Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ»≈«¿ƒ…∆≈»«ƒ
LÈÓLz ˙ÚLa ‰M˜˙Óe17ÌÈÚÓ ÈÏetL dÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿«»ƒ¿««¿ƒ¿≈»ƒ≈≈«ƒ

ÌÈLpk18dÈ‡Â ‰Ú dÏB˜Â ,.‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa ˙k «»ƒ¿»»∆¿≈»ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ»
ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk  ˙ÈBÏÈ‡‰Â ˙‚Ba‰Â ‰Úp‰Â¿««¬»¿«∆∆¿»«¿ƒ»««ƒ¿»¿»

‰ÏB„b ˙‡˜19. ƒ¿≈¿»

לה.17) קשה למעלה 18)התשמיש תפוח ) (מקום כף  כמין
הבטן. לעומת הערוה וכן 19)מן שבתורה. עונשים לכל

ממאנות. שאינן מיאון, לעניין

.ÊÔÓÈÒ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰Â ,‰ÏÚÓÏÓ ÔÈÓÈÒ ˙aa LÈÂ¿≈««ƒ»ƒƒ¿«¿»¿≈«ƒ¿»ƒƒ»
‰OÚÈÂ dBÁ‡Ï ‰È„È ÈÊÁzMÓ :Ô‰ el‡Â .ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿≈≈ƒ∆«¬ƒ»∆»«¬»¿≈»∆

„c‰ L‡ ÈÁLiMÓe .ÔÈcc‰ ÌB˜Óa ËÓ˜20. ∆∆ƒ¿««ƒƒ∆«¿ƒ…««
‰‰BLÂ Ú˜BL ‡e‰Â ,„c‰ ı˜Ú ÏÚ B„È Ì„‡ ÔziMÓeƒ∆ƒ≈»»»«…∆««¿≈«¿∆
BL‡a ‰OÚÈÂ „c‰ ÌËÁ L‡ ÏˆtiMÓe .ÊÁÏ«¬…ƒ∆ƒ»≈……∆««¿≈»∆¿…
.BÓˆÚ ÌËÁ‰ ÏˆtiMÓ ,eLt È˙BaÂ .ÔË˜ eck«»»¿««≈¿ƒ∆ƒ»≈«…∆«¿
ÛÈwzMÓe .ÔÈcc‰ eL˜L˜˙iMÓe .ÔÈcc‰ ehiMÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆ƒ««ƒƒ∆ƒ¿«¿¿««ƒƒ∆«ƒ
ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÁeÙz‰ Oa‰ ÌB˜Ó ‡e‰L ,‰ËÚ‰»¬»»∆¿«»»«»«∆¿«¿»ƒ
‡ÏÂ ‰f‰ Oa‰ CÚÓ˙iMÓe .ÔËa‰ ˙nÚÏ ‰ÂÚ‰»∆¿»¿À««∆∆ƒ∆ƒ¿«≈«»»«∆¿…

.‰L˜ ‰È‰Èƒ¿∆»∆

הפטמה.20)

.Á„Á‡ ÔÓÈÒ ˙aa ‰‡ .‰BÓL ÔÈÓÈq‰ el‡ Ïk»≈«ƒ»ƒ¿»ƒ¿»««ƒ»∆»
B‡ ‰L ‰OÚ ÌÈzL ˙a ‡È‰Â ,Ôlk B‡ el‡ ÏkÓƒ»≈À»¿ƒ«¿≈∆¿≈»»
˙ÈOÚ .‰pË˜ ‡È‰ È‰Â ,Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡  ˙BÁt»≈«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿«»«¬≈
ÔÓÈÒ da ‰‡Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ ÌÈzL ˙a«¿≈∆¿≈»»¿∆»¿ƒ¿»»ƒ»

el‡ ÏkÓ „Á‡a ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡  ÔBzÁz‰21‡Ï Ì‡Â . ««¿≈«¿ƒƒ¿∆»ƒ»≈¿ƒ…
‡È‰ È‰  el‡ ÏkÓ „Á‡ da ‰‡Â ,ÔBzÁz‰ ‰‡ƒ¿»««¿¿ƒ¿»»∆»ƒ»≈¬≈ƒ

ÈÓÁ‰Ï da ÌÈ„Â ,‰pË˜Ï ‰Ú ÔÈa ˜ÙÒ22Ì‡Â . »≈≈«¬»ƒ¿«»¿»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ
BÊ È‰  [ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‰‡ ‡ÏÂ] ,Ôlk e‡ƒ¿À»¿…ƒ¿»ƒ»««¿¬≈

˙È‡cÂ ‰ÏB„‚23Ôlk e‡BiL LÙ‡ È‡L ;24‡l‡ , ¿»«»ƒ∆ƒ∆¿»∆»À»∆»
LÂ ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ ‡a k25. ¿»»ƒ»««¿¿»«

העליון.21) סימן בה שאין למרות נערה, היא והרי 
עדיין 22) שמא חולצת ואינה היא נערה שמא ממאנת אינה

היא. התחתון.23)קטנה הסימן בה נראה שלא פי  על אף 
בא.24) לא עדיין התחתון ונפל.25)וסימן

.Ë,‰L ‰OÚ ÌÈzL Á‡ ‰„ÏiL ˙a‰ÈtŒÏÚŒÛ‡ ««∆»¿»««¿≈∆¿≈»»««ƒ
È‰  ÔBÈÏÚ ‡ÏÂ ÔBzÁz ‡Ï ,ÌÈÓÈÒ ‰‡È‰ ‡lL∆…≈ƒ»ƒ»ƒ…«¿¿…∆¿¬≈

.ÔÈÓÈÒk Ì‰ È‰ ÌÈa .‰ÏB„‚ BÊ¿»»ƒ¬≈≈¿ƒ»ƒ

.È ‰L ‰OÚ LÏL Ôa ‰È‰iL „Ú „ÏeiMÓ Ôa‰«≈ƒ∆ƒ»≈«∆ƒ¿∆∆¿∆¿≈»»
˜BÈz ‡˜Â ,ÔË˜ ‡˜26‰nk ‡È‰ elÙ‡Â . ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ≈ƒ«»

.‡ÓeL ‡l‡ ,ÔÓÈÒ BÈ‡  ‰f‰ ÔÓf‰ CB˙a ˙BÚO¿»¿«¿««∆≈ƒ»∆»»
,ÚOÏ ˙BÚe„È‰ ˙BÓB˜na ‰hÓÏ ˙BÚO ÈzL ‡È‰≈ƒ¿≈¿»¿«»«¿«¿¿≈»
 ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ LÏL ÔaÓ ‡e‰Â¿ƒ∆¿∆¿≈»»¿∆»»«¿»

LÈ‡ ‡˜Â ,ÏB„‚ ‡˜27. ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ

להיות 26) מקדימה שהבת מזה היוצא עונשים. בר ואינו
לברכה  זכרונם וחכמינו שלמה. בשנה - מהבן יותר גדולה
שנתן  מלמד - הצלע  את ה' "ויבן בתורה: סמך לזה מצאו
דרשו  מבאיש". יותר באשה יתירה בינה הקדושֿברוךֿהוא

בינה. מלשון מה 27)"ויבן" - נדר לנדור יפליא כי  איש
על  שאף  אחד ויום שנה י "ג בן לרבות "איש" לומר תלמוד
קיימים. נדריו נדר) מי  לשם (לפרש להפליא יודע  שאינו פי 
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חטאות  מכל יעשו כי  אשה או איש אומר: הכתוב  וכן
האדם.

.‡È‰f‰ ÔÓfÏ ÚÈb‰28,˙BÚO ÈzL ‡È‰ ‡ÏÂ ƒƒ««¿««∆¿…≈ƒ¿≈¿»
,ÔË˜ ‡e‰ È‰  ÒÈÒ ÈÓÈÒ Ba e‡pL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»ƒ¬≈»»
ÚÈb‰ .ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ‰L ÌÈOÚ Ôa ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»»¿ƒƒƒ«
‡È‰ ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ˙BÚO ÈzL ‡È‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ«¿««∆¿…≈ƒ¿≈¿»¿«»¿…≈ƒ
ÒÈÒ ÈÓÈqÓ „Á‡ Ba ‰‡ Ì‡ ,Ô˜fa ˙BÚO ÈzL29 ¿≈¿»«»»ƒƒ¿»∆»ƒƒ»≈»ƒ

ÒÈÒ ‡e‰ È‰ 30Ì‡Â ;c ÏÎÏ ÏB„b‰ ÔÈc BÈ„Â , ¬≈»ƒ¿ƒƒ«»¿»»»¿ƒ
ÔË˜ ÔÈ„Ú  ÒÈÒ ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba ‰‡ ‡Ï,‡e‰ …ƒ¿»ƒ»ƒƒ»≈»ƒ¬«ƒ»»

,Ô‰Ï Èe‡‰ ÌB˜na ‰hÓÏ ˙BÚO ÈzL ‡ÈiL „Ú«∆»ƒ¿≈¿»¿«»«»»»»∆
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ÌÈLÏLe LÓÁ Ôa ‰È‰iL „Ú B‡31. «∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ»»¿∆»

אחד.28) ויום שנה כוח 29)י "ג לו שאין זה הוא סריס 
אפילו 30)ההולדה. בזקן שערות שתי  הביא שלא מי  כל

סריס . הוא הרי  סריס , מסימני  אחד אלא בו נראה לא אם
שנה.31) שבעים שהן שנותיו, לרוב  נכנס  כבר כי 

.È,ÒÈÒ ‰Ê È‰  ‡È‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ÔÓfÏ ÚÈb‰ƒƒ««¿««∆¿…≈ƒ¬≈∆»ƒ
ÚÈb‰ .ÒÈÒ ÈÓÈqÓ „Á‡ Ba ‰‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…ƒ¿»∆»ƒƒ»≈»ƒƒƒ«
ÈzL ‡È‰ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙BÁt ÌÈOÚ ˙LÏƒ¿«∆¿ƒ»¿ƒ¿…≈ƒ¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô˜fa ˙BÚO ÈzL ‡È‰Â ,‰hÓÏ ˙BÚO¿»¿«»¿≈ƒ¿≈¿»«»»««ƒ
È‰ ‡l‡ ;ÒÈÒ BÈ‡  ÒÈÒ ÈÓÈqÓ „Á‡ BÏ „ÏBpL∆«∆»ƒƒ»≈»ƒ≈»ƒ∆»¬≈
„Ú B‡ ,ÒÈÒ ÈÓÈÒ Ïk BÏ e„ÏeiL „Ú ,B˙eË˜a ‡e‰¿«¿«∆ƒ»¿»ƒ»≈»ƒ«

.„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ÌÈLÏLe LÓÁ Ôa ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ»»¿∆»

.‚ÈÔ˜Ê BÏ ÔÈ‡L Ïk :ÒÈÒ ÈÓÈÒ Ô‰ el‡Â32BÚOe , ¿≈≈ƒ»≈»ƒ…∆≈»»¿»
Èe˜Ï33˜ÈÏÁÓ BOe ,34ÌÈÏÚÓ ÂÈÏ‚ ÈÓÈÓ ÔÈ‡Â , »¿»«¬ƒ¿≈≈≈«¿»«¬ƒ

‰ÁÈ˙35‰tk ‰OBÚ BÈ‡ ÌÈÓ ÏÈËnLÎe ,36˙ÎLÂ , ¿ƒ»¿∆«ƒ«ƒ≈∆ƒ»¿ƒ¿«
ÔÈˆÈÓÁÓ ÂÈÏ‚ ÈÓÈÓ ÔÈ‡Â ,‰‰c BÚÊ37ıÁBÂ , «¿≈∆¿≈≈≈«¿»«¿ƒƒ¿≈
Ï‰ BOa ‰ÏÚÓ BÈ‡Â ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa38BÏB˜Â , ƒ«¿»ƒ¿≈«¬∆¿»∆∆¿

Èe˜Ï39.‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa k BÈ‡Â »¿≈ƒ»≈ƒ¿ƒ»

זקנו.32) נתמלא אשה 34)רך.33)שלא כבשר חלק 
שער. ועושה 36)קצף .35)בלי  הולך השתן קלוח  שאין

מיד. יורדים אלא מעלה כלפי  מים כשמטיל (=קשת) כיפה
בכלי .37) שוהים כאשר וחמימות 38)מסריחים אדים

עשן. לקול 39)כעין קולו בין ניכר שאינו עד דק  "וקולו
הנשים".

.„È‰nÁ ÒÈÒ ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÒÈÒÂ40.ÌB˜Ó ÏÎa ¿»ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ«»¿»»
eÎ˙ÁL Ôa‰ Ï‡41e˜z B‡42B‡ ÂÈ„È‚ eÎÚÓ B‡ ¬»«≈∆»¿ƒ¿ƒ¬ƒ»

ÒÈÒ ‡˜p‰ ‡e‰  ÔÈOBÚ Ì"ekÚ‰L BÓk ,ÂÈˆÈa≈»¿∆»«ƒ«ƒ¿»¿ƒ
Ì„‡43„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ LÏL Ôa ‰È‰iLÎe . »»¿∆ƒ¿∆∆¿∆¿≈»»¿∆»

ÌÏBÚÏ ÔÓÈÒ ‡ÈÓ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÏB„‚ ‡˜44. ƒ¿»»∆≈∆≈ƒƒ»¿»

שעה 40) ראה שלא אמו. מבטן סריס  שנולד כלומר שמש.
בכשרותו. שנסתרס 43)ביד.42)בכלי .41)אחת

שנולד. לאחר אדם שערות.44)בידי  שתי  של

.ÂË‡È‰ ‡lL „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ LÏL Ôa∆¿∆¿≈»»¿∆»∆…≈ƒ
‰ÏÚÓ ÏL ÔÈÓÈq‰ Ïk Ba e‡Â ,‰hÓlL ÔÓÈÒ45 ƒ»∆¿«»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ∆«¿»

‰‰hÓlÓ ˜c ‡Ï Ì‡Â .ÔË˜Ï ÏB„b ÔÈa ˜ÙÒ ‰Ê È ¬≈∆»≈≈»¿»»¿ƒ…ƒ¿«ƒ¿«»
‰Ê È‰ ,‰ÏÚÓÏÓ ˙e‚a ÈÓÈÒ Ba ‰‡pL ÔÂÈk ≈»∆ƒ¿»ƒ»≈«¿ƒ¿«¿»¬≈∆

.ÏB„b ˙˜ÊÁa¿∆¿«»

השחי .45) בית ושערות הזקן, שערות

.ÊË,ÌB˜Ó ÏÎa ˙ae Ôaa ˙BeÓ‡‰ ˙BÚO ÈzL¿≈¿»»¬«≈««¿»»
eÈ‰ÈÂ eÁÓˆiMÓe .ÔwÚÏ ÔL‡ ÛÎÏ È„k ÔeÚLƒ»¿≈»……»¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿

‚ef‰ ÈÙa ÏËp‰Ï ˙BÏBÎÈ46ÔL‡ ÛÎÏ eÚÈbÈL „Ú ¿¿ƒ»≈¿ƒ««∆«ƒ»……»
Ôa ,CÎÈÙÏ .ÌB˜Ó ÏÎa ÈÓÁ‰Ï Ô‰a ÔÈc ,ÔwÚÏ¿ƒ»»»ƒ»∆¿«¿ƒ¿»»¿ƒ»¿≈
eÁÓˆÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈÓÁ‰Ï ÌÈÏB„b Ì˙B‡ LÁ ˙e¿««¿…»¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿
ÌÈpË˜ Ì˙B‡ LÁÂ ;‚ef‰ ÈÙa ÏËp‰Ï È„k¿≈¿ƒ»≈¿ƒ«¿«¿…»¿«ƒ
.ÔwÚÏ ÔL‡ ÛÎÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒƒ¿…ƒƒ»……»¿ƒ»»

לכוף 46) של משיעור קטן שיעור שהוא מספריים. של
לעיקרן. ראשן

.ÊÈ.‰ÂÚ‰ ÌB˜Óa eÈ‰iL ˙BÎÈˆ el‡ ˙BÚO ÈzL¿≈¿»≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿»
ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ÔÈa  ÔÈÓÈÒ ÌB˜Ó Blk ‰ÂÚ‰ ˙Èe≈»∆¿»À¿ƒ»ƒ≈¿«¿»≈
˙BÈ‰Ï ˙BÎÈˆe .ÔÓˆÚ Úf‰ ÈÈ‡ ÏÚ ÔÈa ,‰hÓÏ¿«»≈«≈¿≈«∆««¿»¿ƒƒ¿

„Á‡ ÌB˜Óa47ÔwÚa ‰È‰iLÂ .48Ô‰ÈzL elÙ‡Â .˙Bnb ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»»À«¬ƒ¿≈∆
BÊ ˙Bn‚ ÈzL e‡ˆÓ .ÔÓÈÒ el‡ È‰  ˙Á‡ ‡n‚a¿À»««¬≈≈ƒ»ƒ¿¿¿≈À
ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ;ÔÓÈÒ el‡ È‰  ÚO Ô‰a ÔÈ‡Â ,BÊ „ˆa¿«¿≈»∆≈»¬≈≈ƒ»¬»»≈

.eLÂ Ô‰a eÈ‰ ˙BÚOe ,ÚO ‡Ïa ‡nbÀ»¿…≈»¿»»»∆¿»¿

למטה.47) או למעלה בשרשם.48)שתיהן

.ÁÈ‰OÚ ÌÈzL CB˙a ˙BÚO ÈzL ‰‡È‰L ˙a‰««∆≈ƒ»¿≈¿»¿¿≈∆¿≈
ÈL  ‰OÚ LÏL CB˙a ‡È‰L Ôa‰Â ,‰LÌ‰ »»¿«≈∆≈ƒ¿¿∆¿≈¿≈∆

˙BÚO Ô˙B‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .e‡aL BÓk ,‡ÓeL»¿∆≈«¿««ƒ∆»¿»
Á‡Â ÎÊÏ ‰OÚ LÏL Á‡ ˙B„ÓBÚ Ì‰ ÔÓB˜Óaƒ¿»≈¿««¿∆¿≈¿»»¿««

.ÔÓÈÒ ÔÈ‡  ‰˜Ï ‰OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈ƒ¿≈»≈»ƒ»

.ËÈÔÓf‰ CB˙a e˜cpLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿¿«¿«
Á‡ ‡l‡ e˜c ‡Ï Ì‡ Ï‡ ;‡ÓeL Ô‰L Ú„BÂ¿«∆≈»¬»ƒ…ƒ¿¿∆»««
˙˜ÊÁa Ô‰ È‰  ˙BÚO ÈzL ÌL e‡ˆÓÂ ,ÔÓÊ¿«¿ƒ¿¿»¿≈¿»¬≈≈¿∆¿«
È„k ,eÁÓˆ ÔÓÊ Ì„˜ ‡nL :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓÈÒƒ»ƒ¿≈¿ƒ∆»…∆¿«»¿¿≈

.‡ÓeL eÈ‰iL∆ƒ¿»

.Î˙L Ïk ‡e‰L ,ÔÓf‰ CB˙a ÔÈa  ˙a‰ ÔÈ˜„BaLk¿∆¿ƒ««≈¿«¿«∆»¿«
 ÔÓf‰ Á‡Ï ÔÈa ,‰Ê ÔÓÊ Ì„˜ ÔÈa ,‰OÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈≈…∆¿«∆≈¿«««¿«
‰M‡ elÙ‡Â .˙BÓ‡Â ˙BLk ÌÈL Èt ÏÚ ÔÈ˜„Ba¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈¿∆¡»«¬ƒƒ»
.‰‡È‰ ‡Ï Ì‡Â ‰‡È‰ Ì‡ dÏ ÔÈÚÓBLÂ ,˙˜„Ba ˙Á‡««∆∆¿¿ƒ»ƒ≈ƒ»¿ƒ…≈ƒ»

.‡ÎÔÈÎÚe ˙e Ôa ˙BeÓ‡‰ ÌÈM‰ Ïk49ÏÎe »«»ƒ»¬¿≈¿««¬»ƒ¿»
‡l‡ ,‰nÁ‰ ÈL ‡ÏÂ ‰l‰ ÈL ‡Ï ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó»≈»…¿≈«¿»»¿…¿≈««»∆»
ÏÚ ,˙BaÚÓe ˙BËeLt Ô‰L ,eaÚ‰ „Ò ÏL ÌÈL»ƒ∆≈∆»ƒ∆≈¿¿À»«
e‡aL BÓk ,Ô˙B‡ ÔÈÚB˜ Ì‰L BÓk ,ÔÈc ˙Èa Ètƒ≈ƒ¿∆≈¿ƒ»¿∆≈«¿
ÏÎÏ ÔÈBÓ ÌÈM‰ Ô˙B‡e .L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿ƒ«…∆¿»«»ƒƒ¿»

.˙c‰ Ècƒ¿≈«»

הנערך.49) גיל לפי  משתנה שהערך
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קלה                
         

.ÎÏÚ ‡ÏÂ ,ÌÈM‰ ÔÈÓa ÌÈLp‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡≈¿ƒ««»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿…«
.„ÈÚ‰Ï ÌÈLk ÌÈL‡ ÌÈL Èt ÏÚ ‡l‡ ,ÌÈBw‰«¿ƒ∆»«ƒ¿«ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

.‚Î,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰Ê Èa :Ó‡L ‡‰»»∆»«¿ƒ∆∆≈«»ƒ¿∆»
,Ôa˜Ï ÔÓ‡  „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a BÊ Èzaƒƒ«»»ƒ¿∆»∆¡»¿»¿»

˙BkÓÏ ‡Ï Ï‡50LÏL Ôa ‰Ê Èa .ÌÈLÚÏ ‡ÏÂ ¬»…¿«¿…»√»ƒ¿ƒ∆∆¿
‰L ‰OÚ ÌÈzL ˙a BÊ Èza ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ∆¿≈»»¿∆»ƒƒ«¿≈∆¿≈»»
˙BÓÁÏÂ ÔÈÎÚÏÂ ÌÈ„Ï ÔÓ‡  „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»∆¡»ƒ¿»ƒ¿«¬»ƒ¿«¬»

.ÌÈLÚÏ ‡ÏÂ ˙BkÓÏ ‡Ï Ï‡ ,˙BLc˜‰Ïe¿∆¿≈¬»…¿«¿…»√»ƒ

בשוגג.50) האשם חטא אם

.„ÎÏ LiL ÈÓ‡e‰  ˙e˜ ‡Â ˙eÎÊ ‡ B ƒ∆≈≈∆«¿¿≈∆«¿
Ì‡ ˜ÙÒ ÎÊ Ì‡ ˜ÙÒ ‡e‰Â ,ÒBÈ‚Bc‡ ‡˜p‰«ƒ¿»«¿¿ƒ¿»≈ƒ»»»≈ƒ
È‡cÂ ÎÊ ‡e‰ Ì‡ Ba Ú„eiL ÔÓÈÒ BÏ ÔÈ‡Â .‰˜¿≈»¿≈ƒ»∆ƒ»«ƒ»»««

.ÌÏBÚÏ ˙È‡cÂ ‰˜ ‡È‰ Ì‡ƒƒ¿≈»«»ƒ¿»

.‰Î‡l‡ ,˙e˜ ‡ÏÂ ˙eÎÊ ‡Ï BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈…«¿¿…«¿∆»
ÌeË‡51Ì‡Â .˜ÙÒ ‡e‰ Ì‚Â ,ÌeËÓË ‡˜p‰ ‡e‰  »«ƒ¿»À¿¿«»≈¿ƒ
Ú˜52;È‡cÂ ÎÊk ‡e‰ È‰  ÎÊ ‡ˆÓÂ ÌeËÓh‰ ƒ¿««À¿¿ƒ¿»»»¬≈¿»»««

ÌeËÓËÂ .‰˜ ‡e‰ È‰  ‰˜ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿≈»¬≈¿≈»¿À¿
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ ÌÈzL Ôa eÈ‰L ÒBÈ‚Bc‡Â¿«¿¿ƒ∆»∆¿≈∆¿≈»»¿∆»
ÏÎa Ô‰a a„pL Ì‰Â .ÌÈÏB„b ˙˜ÊÁa Ô‰ È‰ ¬≈≈¿∆¿«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»»∆¿»

.ÌB˜Ó»

את 52)סתום.51) המכסה הקרום את ממנו שהסירו
ערוותו.

.ÂÎÌB˜Ó ÏÎa ÌÈeÓ‡‰ ˙LÁÂ LÁ53Ô‰ , ≈≈¿≈∆∆»¬ƒ¿»»≈
ÌÈa„Ó ‡ÏÂ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ÌÈÓl‡‰54ÈÓ Ï‡ ; »ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿…¿«¿ƒ¬»ƒ

ÚÓBL BÈ‡Â a„nL55a„Ó BÈ‡Â ÚÓBL B‡ ,56 ∆¿«≈¿≈≈«≈«¿≈¿«≈
ÌÈÓÏL Ô‰L ‰M‡Â LÈ‡Â .Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È‰¬≈¿»»»¿ƒ¿ƒ»∆≈¿≈ƒ

ÌÈËBL ‡ÏÂ ÌÈLÁ ‡Ï ÔÈ‡Â ,ÔzÚ„a57ÔÈ‡˜  ¿«¿»¿≈»…≈¿ƒ¿…ƒƒ¿»ƒ
.˙ÁwÙe Áwtƒ≈«ƒ««

בני53) שאינם מפני  דבר, מכל לפוטרם לשוטה. אותם השוו
שמע 54)דעת. שלא וכיוון אמו, ממעי  חרש שנולד

שידבר. אפשר אי  עימו שמדברים מה תחילתו 55)מעולם
נתחרש. כן ואחרי  לדבר שלמד עד פיקח  היה

דיבורו.56) וניטל המקרע 57)שנשתתק  שוטה? ואיזהו
הלכות  רבינו ולשון לו. שנותנים מה כל והמאבד כסותו, את
. כלים ומשבר ערום מהלך שהוא שוטה "ולא ט : ט , עדות
תמיד  משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי  כל אלא . .

הדברים". מן בדבר

.ÊÎ˙BÓM‰ Ïk e‡ˆÓ58ÌÈ˜t ÈLa ÌÈÚ e‡aL ƒ¿¿»«≈∆≈«¿ƒ¿»»ƒ¿≈¿»ƒ
.‰ÂÚ .ÔÈLec˜ :Ô‰ el‡Â .˙BÓL ÌÈOÚ  el‡≈∆¿ƒ≈¿≈≈ƒƒ∆¿»
.‰Ú .‰pË˜ .‰OÚ Èeq‡ .ÔÈÂ‡Ï Èeq‡ .‰iL¿ƒ»ƒ≈»ƒƒ≈¬≈¿«»«¬»
ÔÓÈÒ .ÔBzÁz‰ ÔÓÈÒ .‰ÏB„b .˙ÈBÏÈ‡ .˙‚Ba∆∆«¿ƒ¿»ƒ»««¿ƒ»

Ú‰.ÏB„b .Ì„‡ ÒÈÒ .‰nÁ ÒÈÒ .ÔË˜ .ÔBÈÏ »∆¿»»¿ƒ«»¿ƒ»»»
Ïk ÌÈO .ÌÈÁ˜t .ÌÈLÁ .ÌeËÓË .ÒBÈ‚Bc‡«¿¿ƒÀ¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ»
Ïk EÈÈÚÓ eÊeÏÈ Ï‡Â ,„ÈÓz E˙nÚÏ el‡‰ ˙BÓM‰«≈»≈¿À»¿»ƒ¿«»≈≈∆»

Ô‰Ó ÌL Ïk ‡Ï ÔÈÎÈˆ ‰È‰ ‡lL È„k ,Ì‰ÈÈÚƒ¿¿≈∆¿≈∆…ƒ¿∆¿ƒƒ¿»≈»≈≈∆
.B˙B‡ ÈkÊpL ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆«¿ƒ

מונחים.58) מושגים,

   1 
שטר 1) קידושי  הנותן, הוא ומי  כסף  קידושי  דיני  בו נתבארו

לחצאין. קידשה פירש, ולא קידש לה. עצמו הקנה וביאה.
עד  או שתבגר עד בבתו זכאי  שהאב  פרוטה, בחצי  קידש
בלא  בביאה, לקדש שלא בקידושין, שליחות שתנשא,

אירוסין. ברכת ובשוק , שידוכין,

.‡„ˆÈk2Lc˜Ó ‡e‰ ÛÒÎa Ì‡ ?˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰ ≈«»ƒ»ƒ¿«∆∆ƒ¿∆∆¿«≈
‰ËetÓ ˙BÁt ÔÈ‡ 3ÓB‡ .‰Ëet ‰ÂL B‡ ÛÒk ≈»ƒ¿»∆∆»∆¿»≈
˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ4ÈÏ5,ÈÏ ˙Ò‡Ó z‡ È‰ :B‡ , »¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ

‰Êa ‰M‡Ï ÈÏ z‡ È‰ :B‡6ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ Ô˙BÂ ,7. ¬≈«¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈»ƒ¿≈≈ƒ
d˙B‡ ‰BwL ÔÚÓLnL ÌÈc ÓB‡L ‡e‰ LÈ‡‰Â¿»ƒ∆≈¿»ƒ∆«¿»»∆∆»

ÛÒk‰ dÏ ÔziL ‡e‰Â ,‰M‡Ï BÏ8. ¿ƒ»¿∆ƒ≈»«∆∆

א.2) ב , במשנה 3)קידושין הוא וכן שם. כביתֿהלל
גרעין  חצי  משקל הוא הפרוטה ושיעור נה. בבבאֿמציעא
א). א, קידושין לרבינו, המשנה (פירוש מכסף  שעורה

העולם 4) לכל אשתו את אוסר שהבעל היא חכמים לשון
ב :). (קידושין שתהיי5)כהקדש ע "י  כלומר בשבילי ,

פירוש  שם). ('תוספות' כהקדש העולם לכל תאסרי  אשתי 
(שם). לי  מזומנת לי , מיוחדת - לי " "מקודשת אחר:

קידושין 6) במשנה הוא "בזה", לומר שצריך זה, דבר מקור
שאין  כתב  (4 (עמ ' וה'מאירי ' זו". בתמרה לי  "התקדשי  מו.

בכך. שלם יותר שהלשון אלא בזה בכת"י7)הכרח 
עדים". "שני  אשה"8)התימנים איש יקח  "כי  שנאמר

יקח  "כי  ד:): (קידושין חז"ל ודרשו א) וכד, יג. כב , (דברים
תקח ". כי  ולא -

.ÈÈ‰ ,CÏ ˙Lc˜Ó È‡ È‰ :BÏ ‰Ó‡Â ‡È‰ ‰˙»¿»ƒ¿»¿»¬≈¬ƒ¿À∆∆»¬≈ƒ
ez‡Ï CÏ ÈÈ‰ ,CÏ ˙Ò‡Ó9‰‡˜‰ ÔBLÏ ÏÎa B‡ , ¿…∆∆»¬≈ƒ»¿ƒ¿¿»¿«¿»»

˙Lc˜Ó dÈ‡ 10‡e‰ Ó‡Â BÏ ‡È‰ ‰˙ Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿À∆∆¿≈ƒ»¿»ƒ¿»«
˙Lc˜Ó dÈ‡ 11È‰  ‡È‰ ‰Ó‡Â ‡e‰ Ô˙ Ì‡Â . ≈»¿À∆∆¿ƒ»«¿»¿»ƒ¬≈

˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ12. ¿À∆∆ƒ»≈

"לי9) יונתן מתרגם יט ), יב , (בראשית לאשה" "לי  לאשה.
ולא 10)לאנתו". האשה את לוקח  שהאיש ב . ה, קידושין

למעלה. שכתבנו כמו האיש, את ואם 11)האשה שם.
וליהנות  לקבל בהסכימו הנאה לה שיש חשוב , המקדש

הכ"ב ). פ "ה, (לקמן מקודשת זו הרי  קידושין 12)ממנה,
אחר  בא שאם מדרבנן". וחיישינן הוא, "ספיקא ב : ה,
הראשון  של היו לא שמא משניהם, גט  צריכה - וקידשה
ולא  קידושין ראשון של שמא או שני  קדושי  וחלו קידושין
זה  שאין משמע  הנ"ל, הגמרא מלשון שם). (רש"י  שני  של
כלל  קידושין כאן אין התורה מן אבל מדרבנן, ספק  אלא
שכתב : רבינו מדברי  אולם ממנו. גט  צריכה ואינה
קידושי התורה מן מקודשת שהיא נראה מספק ", "מקודשת
לאחר. להנשא תרצה אם מדאורייתא, גט  ממנו וצריכה ספק ,
שם. המאירי  להרב  הבחירה' ו'בית ה: לקידושין ר"ן ראה
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.‚ÒÁ‰ ÏÚ B‡ Èp‰ ÏÚ ˙Bk  ËLa Lc˜ Ì‡Â13 ¿ƒƒ≈ƒ¿»≈««¿»««∆∆
z‡ È‰ :‰ˆiL c Ïk ÏÚ B‡ ‰ÏÚ‰ ÏÚ B‡«∆»∆«»»»∆ƒ¿∆¬≈«¿
‡ˆBik ÏÎÂ ,ÈÏ ˙Ò‡Ó z‡ È‰ :B‡ ,ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¿…«≈

ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙BÂ ,el‡ ÌÈ„a14. ƒ¿»ƒ≈¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

ט .).13) (שם פרוטה שוה שאינו השטר 14)אע "פ  ואין
עדים. בפני  לה ומוסרו הואיל מבפנים, עדים חתימת צריך

.„CÈˆÂ15˙Lc˜˙n‰ ‰M‡‰ ÌLÏ B˙B‡ zÎiL16, ¿»ƒ∆ƒ¿…¿≈»ƒ»«ƒ¿«∆∆
Ë‚k17dzÚcÓ ‡l‡ B˙Bk BÈ‡Â .18‡lL B˙k . ¿≈¿≈¿∆»ƒ«¿»¿»∆…

dÓLÏ19dzÚcÓ ‡lL dÓLÏ B‡ ,20ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»ƒ¿»∆…ƒ«¿»««ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡  ÌÈ„Ú ÈÙa dzÚ„Ï dÏ B˙pL21. ∆¿»»¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ≈»¿À∆∆

ששוב 15) לקיש, בן שמעון רבי  של בעייתו ט . קידושין
לקדש 16)פשטה. ונמלך אחרת אשה לשם לנכתב  פרט 

כשמה. ששמה זו אשה האשה 17)בו לשם לכתבו שצריך
- "לה - כריתות" ספר לה "וכתב  שנאמר: המתגרשת,
ט :). (קדושין ליציאה הויה והוקשה כו.) (גיטין לשמה"
"ויצאה  של זה מהיקש נלמד שטר קידושי  עיקר כל שהרי 
(הובא  הרשב "א וכתב  ז). הערה פ "א למעלה (ראה והיתה"
צריך  הקידושין שטר שבנוסח  משנה') ה'מגיד בפירוש כאן
מפורשים  והדברים כגט . והאשה האיש שמות בו להזכיר
אני הוא: כך קידושין "סדר ה"ב ) פ "א, (קידושין בירושלמי 
ס "ק  לב  סי ' לאהע "ז (הגר"א פלוני " של בתו קידשתי  פלוני 

ובהסכמתה.18)ו). אשה 19)בידיעתה לשם שנכתב 
זו  את לקדש בדעתו ונמלך זו, אשה כשם ששמה אחרת

זה. בה.20)בשטר נמלך לא הכתיבה מקיש 21)קודם
אף  (הבעל) מקנה דעת צריכים יציאה מה ליציאה, הויה
עצמה  את המקנה האשה, זו - מקנה לדעת צריכים  הויה

שרביא). ורב  פפא כרב  ט : (קידושין לבעל

.‰dÏ ÓB‡  ‰‡Èa Lc˜ Ì‡Â22˜Ó z‡ È‰ :˙Lc ¿ƒƒ≈¿ƒ»≈»¬≈«¿¿À∆∆
‰M‡Ï ÈÏ z‡ È‰ :B‡ ,ÈÏ ˙Ò‡Ó z‡ È‰ :B‡ ,ÈÏƒ¬≈«¿¿…∆∆ƒ¬≈«¿ƒ¿ƒ»

BÊ ‰ÏÈÚa23‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,24ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙Óe , ƒ¿ƒ»¿…«≈»∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈
dÏÚBe ÌÈ„Ú ÈL25‡Ó˙qÓ  ‰‡Èa Lc˜Ó‰Â .26 ¿≈≈ƒ¬»¿«¿«≈¿ƒ»ƒ¿»»

‰‡Èa Ób ÏÚ BzÚc27‰È‰z B˙‡Èa Ó‚iLÎe , «¿«¿«ƒ»¿∆ƒ¿…ƒ»ƒ¿∆
˙Lc˜Ó28‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈe dk„k ‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈe) . ¿À∆∆≈∆»»∆»¿«¿»≈∆»»∆»

(˙Lc˜Ó BÊ È‰  dk„k ‡lL29. ∆…¿«¿»¬≈¿À∆∆

עמה.22) להתייחד שנכנס  בעת עדים, שני  בפני 
עמך.23) כשאתייחד אליך לשונות 24)שאבוא שאר

הנוסח : התימנים, ובכת"י  ה"ו. לקמן המפורשות קידושין
לאשה  לי  את הרי  או כיוצא וכל לי  מאורסת את הרי  או

זו. אינם 25)בבעילה מתייחדים, ראום שהעדים ומאחר
הן  הן ייחוד, עדי  הן ש"הן לפי  הבעילה, על להעיד צריכים

סה:). (קידושין ביאה" זו 26)עדי  תיבה התימנים, בכת"י 
כז. הערה להלן וראה א.27)אינה. י , ואם 28)קידושין

קידושין  לשם גמרה) ולא ביאתו (=התחיל בה הערה
לשני , מקודשת זו הרי  מאחר, קידושין וקיבלה ידה ופשטה
רבינו  ומלשון (שם). מקודשת היתה לא ועדיין הואיל
התקדשי ואמר פירש שאם לומר שדעתו נראה "מסתמא",
 ֿ (מגיד ביאה בתחילת מקודשת זו הרי  ביאתי , בתחילת לי 

ב 'ירושלמי '29)משנה). יותר ומבואר ב . ט , קידושין

בתורה  נאמר אמרו: - א נד, ובסנהדרין ה"א. פ "א, קידושין
ששני הכתוב  לך מגיד - אשה" "משכבי  יג) כ, (ויקרא
הואיל  בסוגריים, מוקף  זה קטע  וכל באשה. משכבות
אינו. - של"ד ווניציה רס "ט ; קושטא כגון ישנים ובדפוסים

כלפנינו. ישנו ר"מ , משנת רומא בדפוס  אבל

.Â‰È‰iL CÈˆ ,Lc˜iLk LÈ‡‰ Ó‡iL ÌÈc‰«¿»ƒ∆…«»ƒ¿∆¿«≈»ƒ∆ƒ¿∆
‰B˜ ‡e‰L ÌÚÓLÓ30ÚÓLÓ ‡‰iL ‡ÏÂ ,‰M‡‰ «¿»»∆∆»ƒ»¿…∆¿≈«¿«

˙kL B‡ ,dÏ Ó‡L È‰ ?„ˆÈk .dÏ BÓˆÚ ‰˜‰L∆ƒ¿»«¿»≈«¬≈∆»«»∆»«
,CÈÒe‡ ÈÈ‰ ,CÈÏÚa ÈÈ‰ :dÏ B˙pL ËMa«¿»∆¿»»¬≈ƒ«¬≈¬≈ƒ¬ƒ
ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡  ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,CÈLÈ‡ ÈÈ‰¬≈ƒƒƒ¿…«≈»∆≈»ƒƒ

ÏÏk31dÏ Ó‡ .32È‰ ,ÈzL‡ z‡ È‰ :dÏ ˙k B‡ , ¿»»«»»«»¬≈«¿ƒ¿ƒ¬≈
,ÈlL z‡ È‰ ,ÈÏ ‰Èe˜ z‡ È‰ :B‡ ,È˙Òe‡ z‡«¿¬»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿∆ƒ

È˙Áe˜Ï z‡ È‰33È˙ÙeÁ z‡ È‰ ,34z‡ È‰ , ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿¬»ƒ¬≈«¿
Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÈÏ ‰˜e˜Ê z‡ È‰ ,È˙eLa35È‰  ƒ¿ƒ¬≈«¿¿»ƒ¿…«≈»∆¬≈

.˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆

איש 31)רוכש.30) יקח  כי  בתורה: שנאמר ב . ה, קידושין
לה. עצמו את שיקח  ולא כל 32)אשה, התימנים, בכת"י 

אינו. הזה אשה.33)הקטע  איש יקח  כי  הכתוב : מלשון
חרופה",34) לארוסה קוראים ביהודה "שכן ו. קידושין

בניגוד  ברשב "א) (הובאה שם חננאל רבינו וכגירסת
ובשו"ע  מקודשת. היא ביהודה שרק  בגמרא לגירסתנו
בספק . מקודשת זו שהרי  פסק  ס "ג כז סי ' אהע "ז

מכרת 35) אינה אם אבל קידושין, לשון שהיא שתבין ובלבד
עמה  דיבר אלאֿאםֿכן מקודשת, אינה - לשון באותה
ה"ח  בסמוך כמבואר לו, ונתרצתה קידושין עסקי  על .תחילה

.ÊÈ‰ ,ÈÏ ˙„ÁÈÓ z‡ È‰ :dÏ ˙k B‡ ,dÏ Ó‡»«»»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¬≈
È‰ ,È˙c‚ z‡ È‰ ,È˙ÊÚ z‡ È‰ ,ÈÏ ˙„ÚÈÓ z‡«¿¿À∆∆ƒ¬≈«¿∆¿»ƒ¬≈«¿∆¿»ƒ¬≈
z‡ È‰ ,ÈzÁz z‡ È‰ ,È˙e‚Ò z‡ È‰ ,È˙ÚÏˆ z‡«¿«¿»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈«¿«¿ƒ¬≈«¿

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È‰  È˙ÒeÙz z‡ È‰ ,È˙eˆÚ36. ¬»ƒ¬≈«¿¿»ƒ¬≈¿À∆∆¿»≈
ÔÈLec˜ È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ a„Ó ‰È‰iL ,‡e‰Â37; »∆ƒ¿∆¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈ƒƒ

ÔÈLec˜ È˜ÒÚ ÏÚ ‰lÁz dnÚ a„Ó BÈ‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ≈¿«≈ƒ»¿ƒ»«ƒ¿≈ƒƒ
el‡ ˙BlÓÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ 38: ≈¿ƒ¿ƒ≈

משמען 36) אם ספק  האלו, הלשונות כל כי  א. ו, קידושין
"והיו  מלשון - "מאוחדת" כמו מיוחדת, קידושין: לשון
לא  "אשר מלשון - מיועדת כד). ב , (בראשית אחד" לבשר
עבריה. באמה קידושין לשון שהיא ח ) כא, (שמות יעדה"
ב , (בראשית כנגדו" עזר לו "אעשה לשון - נגדתי  עזרתי ,
מצלעותיו  אחת "ויקח  מלשון: - תחתי  סגורתי , צלעתי , יח ).
שתהא  עצרת לשון - עצורתי  כא). (שם תחתנה" בשר ויסגור
(רש"י בבית עמי  נתפסת - תפושתי  וכן לבית, עמי  נאספת
לשון  משמען שאין ואפשר שם). הזקן ר"י  ו'תוספות'

מלאכתו. לעשות שתבוא אלא ספק 37)קידושין היא אז
ולפיכך 38)מקודשת. לה, אמר מה יודעת שאינה מפני 

שניהם  אמרו אם ואפילו (שם). כלל מקודשת אינה
נתבררה  לא שהרי  מקודשת, אינה נתכוונו שלקידושין
לשונו  את להבין צריכים הם שגם לעדים, הלשון אמיתת

שם). ר"י  ('תוספות'

.Á˙kÓ ‡È‰L ÔBLÏ ÏÎa ‰M‡‰ Lc˜Ï LÈ‡Ï LÈÂ¿≈»ƒ¿«≈»ƒ»¿»»∆ƒ«∆∆
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Ba39Â ,,d‡wL ÔBLl‰ d˙B‡a ÌÈc‰ ÚÓLÓ ‰È‰È¿ƒ¿∆«¿««¿»ƒ¿»«»∆¿»»
e‡aL BÓk40È˜ÒÚ ÏÚ ‰M‡‰ ÌÚ a„Ó ‰È‰ . ¿∆≈«¿»»¿«≈ƒ»ƒ»«ƒ¿≈

‰˙ˆÂ ÔÈLecw‰41Ó‡ ‡ÏÂ Lt ‡ÏÂ ,Lc˜Â „ÓÚÂ , «ƒƒ¿»¿»¿»«¿ƒ≈¿…≈≈¿…»«
Ô‰Â ÏÈ‡B‰  ÏÚa B‡ d„Èa Ô˙ ‡l‡ ,ÌeÏk dÏ»¿∆»»«¿»»»«ƒ¿≈

LÙÏ CÈˆ BÈ‡Â ,Bic  ÔÈÚa ÔÈ˜eÒÚ42È„Ú ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿»«¿≈»ƒ¿»≈¿≈≈≈
Ìz‡ :Ì‰Ï ÓBÏ CÈˆ BÈ‡ ÔÈLeb‰Â ÔÈLecw‰«ƒƒ¿«≈ƒ≈»ƒ«»∆«∆
BÊ È‰  Ì‰ÈÙa Lc˜ B‡ LbL ÔÂÈk ‡l‡ ,È„Ú≈«∆»≈»∆≈≈ƒ≈ƒ¿≈∆¬≈

˙L‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó43. ¿À∆∆¿…∆∆

ה"ו.39) לעיל המנויות הלשונות על  והאומר 40)נוסף 
חוששין  - וחיבה אהבה בשביל לך נותן הריני  לאשה
ביניהם, וחיבה אהבה שתהיה נתכוין שמא כי  לקידושיו,
לי מיועדת או מיוחדת את הרי  אמר: כאילו זה והרי 
.( ס "ג כז, סי ' אהע "ז בשו"ע  וכן מיימוניות', ('תשובות

(כסף ֿמשנה).41) הן פ "ד 42)שאמרה שני  מעשר משנה,
א. ו, בקידושין וכן ולא 43)מ "ז. הזמינם שלא ואף ֿעלֿפי 

שיאמר  צריך ממון בהודאת ורק  מג.). (קידושין לכך ייחדם
בך  אני  משטה לו: לומר יכול כן לא שאם עדי , אתם
אצלה, והם שנים בפני  שקידשה ודוקא שם). ('תוספות'
אחורי עדים לה הטמין אם אבל בהם. והרגישה שראתה
יתכן  בהם, מרגישה היתה אילו כי  מקודשת, אינה הגדר,
אצלה  עדים שאין בידעה עכשיו רק  הקידושין, קיבלה ָולא
עדים  כאן ואין הואיל בו היא משחקת כי  בחשבה קבלתם, -

(מגידֿמשנה).

.ËBÊ È‰  ÈÈˆÁÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ¬≈
ÈzL‡ È‰z :dÏ ÓB‡Ï ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .˙Lc˜Ó¿À∆∆»¿»∆∆¿≈»¿ƒƒ¿ƒ

˙Á‡Â z‡44Ï‡ .LÈ‡ ÈˆÁ ‡l‡ dÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓpL , «¿¿«∆∆∆ƒ¿»∆≈»∆»¬ƒƒ¬»
ÔÈ‡L ,˙Lc˜Ó dÈ‡  ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :Ó‡ Ì‡ƒ»«∆¿≈¿À∆∆ƒ≈»¿À∆∆∆≈

ÌÈLÏ ‰Èe‡ ˙Á‡ ‰M‡45z‡ È‰ :ÓB‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»««¿»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ≈¬≈«¿
˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰ÊÏÂ ÈÏ ˙Lc˜Ó46. ¿À∆∆ƒ¿»∆≈»¿À∆∆

ז.)44) (קידושין אשא - עליך אחרת לישא ארצה שאם
נשים". כמה אדם "נושא ה"ג: פי "ד, לקמן שם.45)וראה

שאמר 46) וברגע  עיקר, ראשון לשון תפוס  אומרים: ואין
האחרון  הדיבור ואין לו נתקדשה כבר לי , מקודשת את הרי 
קידושין  לו מקודשת היא וממילא לחול, יכול "ולזה"
כאחד, לשניהם מקודשת שתהא מורה לשונו אלא גמורים,

רוקח '). ('מעשה מהם לאחד אף  מקודשת אינה ולפיכך

.ÈCÈˆÁÂ ,‰ËeÙa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ È‰ :dÏ Ó‡»«»¬≈∆¿≈¿À∆∆ƒƒ¿»¿∆¿≈
‰ËeÙa47ÈˆÁa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :dÏ Ó‡L B‡ ; ƒ¿»∆»«»∆¿≈¿À∆∆ƒ«¬ƒ

È‰  ‰Ëet ÈˆÁa ˙Lc˜Ó ˙Á‡‰ CÈˆÁÂ ,‰Ëet¿»¿∆¿≈»«∆∆¿À∆∆«¬ƒ¿»¬≈
˙Lc˜Ó BÊ48‰ËeÙa ÈÏ ˙Lc˜Ó CÈˆÁ :dÏ Ó‡ . ¿À∆∆»«»∆¿≈¿À∆∆ƒƒ¿»

ÁÓÏ ‰ËeÙa CÈˆÁÂ ,ÌBi‰49CÈÈˆÁ ÈzL ; «¿∆¿≈ƒ¿»¿»»¿≈¬»«ƒ
‰ËeÙa50EÈ˙Ba ÈzL ;51Èa ÈLÏ52Eza ;‰ËeÙa ƒ¿»¿≈¿∆ƒ¿≈»«ƒ¿»ƒ¿

‰ËeÙa ÈÏ ‰eÎÓ E˙Ùe ÈÏ ˙Lc˜Ó53Eza :B‡ ; ¿À∆∆ƒ»»¿¿»ƒƒ¿»ƒ¿
‰ËeÙa ÈÏ E˙Ú˜˜Â54˜ÙÒa ˙Lc˜Ó el‡ ÏÎa 55. ¿«¿»»¿ƒƒ¿»¿»≈¿À∆∆¿»≈

מקדש 47) זה אין - "חצייך" שהזכיר ואע "פ  ב . ז, קידושין
מתייחס  דיבורו וראש הוא, והולך מונה אלא לחצאין, אשה
בשתי כמקדש זה והרי  בקידושיו. הפסק  כאן ואין לסופו, גם

וחצייך  בפרוטה, לי  עולה חצייך נמצא ואומר: פרוטות,
(לחםֿמשנה). בפרוטה כאן 48)השני  וגם שם. קידושין,

לחצאין  שמקדשים לומר טעה ולא והולך" "מונה הוא
אבל  אחד, דיבור בכדי  לה אמר זה שכל ומובן שם). (רש"י 
מקודשת  אינה לחצי , חצי  בין דיבורו באמצע  הפסיק  אם

שם). שהרי49)(ר"ן בקידושיו, שהפסיק  לדון יש כאן
למחר. השני  החצי  קידושי  את לתלות 50)דחה אין כאן

אלא  הכסף  את מנה לא שהרי  הוא", והולך "מונה ולומר:
שאשה  לומר טעה ואולי  האשה, גוף  בקידושי  הפסיק 

לחצאין. לאביהן.51)מתקדשת כן אומר המקדש
אם  הוא, והספק  שלו. קידושיהן שכסף  מדובר, ובקטנות
ותהיינה  שלימה פרוטה קיבל והרי  נלך המקבל אחרי 

להשגי עלינו אולי  או ואז מקודשות. המתקדשת באשה ח 
היו  אילו אבל מתקדשות. ואינן פרוטה חצי  אשה לכל יוצא
שליח  בתורת הקידושין כסף  את קיבל שהאב  גדולות הבנות
אחת  כל שהרי  מקודשות, הבנות שאין ודאי  אז הבנות,

שם). ('תוספות' פרוטה חצי  רק  גדולים,52)קיבלה והם
לקדש. שליח  לכלול 53)ועשאוהו התכוין אם הוא: הספק 

קידש  שהוא נמצא כאחד, והאשה הפרה את זו בפרוטה
שאדם  מתוך או מקודשת, ואינה פרוטה בחצי  רק  האשה
הפרה  ואין מפרוטה, בפחות מתקדשת אשה שאין יודע 
– בתך לומר התכוין ודאי  כה:), (קידושין בכסף  נקנית

כשימשכנה. לו תיקנה ופרתו נקנית 54)בפרוטה, קרקע 
לומר  נתכוין אולי  ספק , יש זאת ובכל בחזקה. וגם בכסף , גם

בה. כשאחזיק  - וקרקעך בפרוטה, ז,55)בתך בקידושין
שני שגם ואע "פ  ב "תיקו". האלו הבעיות כל את העלו - ב 
ולא  הבעיות בין שם הוזכרו זו שבהלכה הראשונים הדינים
"אם  שם: אמרה והגמרא שהואיל רבינו סובר נפתרו,
הרי אלו, דינים לשני  ביחס  הוא" והולך מונה תמצי ֿלומר
ספק . מכלל והוציאן הזה להגיון הסכים התלמוד כאילו זה
אומר  שהתלמוד מקום כל מהגאונים, הוא מקובל כלל  כי 
(רא"ש  ופתרון פשיטות כמו זה הרי  תמצי ֿלומר" "אם

שם). לקידושין

.‡ÈdzÚ„Ï ‡lL Bza ˙‡ Lc˜Ó ‡‰56ÔÓÊ Ïk »»¿«≈∆ƒ∆…¿«¿»»¿«
B„Èa d˙eL ‰Ú ‡È‰Lk ÔÎÂ ,‰pË˜ ‡È‰L57, ∆ƒ¿«»¿≈¿∆ƒ«¬»¿»¿»

‰ÈLec˜Â .‰M‡Ï ‰f‰ LÈ‡Ï Èz˙ Èza ˙‡ :Ó‡pL∆∆¡«∆ƒƒ»«ƒ»ƒ«∆¿ƒ»¿ƒ∆»
‰È‡Ï58‰È„È ‰OÚÓe d˙‡ÈˆÓa È‡kÊ ‡e‰ ÔÎÂ .59 ¿»ƒ»¿≈««ƒ¿ƒ»»¿«¬≈»∆»

d˙a˙Îe60ÔÓ ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰Lb˙ Ì‡ . ƒ¿À»»ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»ƒ
ÔÈÒe‡‰61bzL „Ú Ïka È‡kÊ ‡e‰ ,62CÎÈÙÏ .63 »≈ƒ«««…«∆ƒ¿»¿ƒ»

bzL „Ú „ÏezL ÌBiÓ Bza ÈLec˜ ‡‰ Ïa˜Ó64. ¿«≈»»ƒ≈ƒƒ∆ƒ»≈«∆ƒ¿»
‰ËBL B‡ ˙LÁ ‰˙È‰ elÙ‡Â65È‰  ‡‰ dLc˜Â «¬ƒ»¿»≈∆∆»¿ƒ¿»»»¬≈

‰eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰66ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ≈∆ƒ¿»¿ƒ»¿»«»»ƒ
˙BÁt ;‰È‡ ˙ÚcÓ ‰‡Èa ˙Lc˜˙Ó ,„Á‡ ÌBÈÂ¿∆»ƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ««»ƒ»»

‰‡Èa ‰È‡ dLc˜ Ì‡ ,ÔkÓ67˙Lc˜Ó dÈ‡ 68. ƒ≈ƒƒ¿»»ƒ»¿ƒ»≈»¿À∆∆

הסכמתה.56) ולקבל בה להמלך מא,57)מבלי  קידושין
א. מו, וכתובות כתובות 58)א. - לאביה. קידושיה כסף 

כל  - אביה בית בנעוריה יז) ל, (במדבר תורה אמרה שם.
לאביה. נעוריה משום 59)שבח  מז. שם, - במציאתה

אם  הדין, מצד בתו במזונות חייב  האב  ואין הואיל כי  איבה,
מלזונה. וימנע  איבה לה יטור לעצמה, המציאה תעכב 

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



קלח               
         

ימכור  "וכי  ז) כא, (שמות שנאמר מו: שם, - ידיה ובמעשה
אף  לרבה, ידיה מעשה - אמה "מה - לאמה" בתו את איש

לאביה". ידיה מעשה - שהבעל 60)בת חכמים שתיקנו
להוציאה, בעיניו קלה תהא שלא כדי  לאשתו, כתובה יכתוב 

פ "י . לקמן ב .61)כמבואר מג, הבגרות 62)כתובות זמן
ה"ב . פ "ב  למעלה צריכים 63)מפורש אנו ואין הואיל

המתקדשת. הנערה או הקטנה של שהרי64)לדעתה
בידו. חרשת 65)קידושיה היא מה הכ"ו, פ "ה לעיל ראה

אינה 66)ושוטה. גדולה חרשת אבל ב . קיב , יבמות
פ "ד, לקמן כמבואר התורה מן גמורים קידושין מקודשת
כלל, מתקדשת אינה - גדולה כשהיא השוטה וכן ה"ט .

שם. המקדש.67)כמבואר עליה ב .68)שבא מד, נדה
אצבע  כנותן זה והרי  ביאה, ביאתה אין שנים מג' שפחות
בתוליה  היא אף  ומדמעת, וחוזרת מדמעת עין מה בעין,
חכמים  מצות אבל הדין, מצד זה וכל מה.). (שם חוזרים
לקמן  כמבואר קטנה, כשהיא בתו אדם יקדש שלא היא,

הי "ט .

.È‡È‰ È‰Â ,˙eL da ‰È‡Ï ÔÈ‡  ˙a‰ ‰‚a»¿»««≈¿»ƒ»»¿«¬≈ƒ
ÔzÚ„Ï ‡l‡ ˙BLc˜˙Ó ÌÈ‡L ÌÈLp‰ Ïk ‡Lk69. ƒ¿»»«»ƒ∆≈»ƒ¿«¿∆»¿«¿»

ÈiÁa ‰Lb˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰È‡ d‡ÈO‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ»»ƒ»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»¿«≈
ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,dÓˆÚ ˙eLa ‡È‰ È‰  ‰È‡»ƒ»¬≈ƒƒ¿«¿»¿««ƒ∆¬«ƒ

˙‡OpL ÔÂÈk .‰pË˜ ‡È‰70˙eL da ‰È‡Ï ÔÈ‡ , ƒ¿«»≈»∆ƒ»≈¿»ƒ»»¿
ÌÏBÚÏ71. ¿»

א.69) עט , נשואה,70)קידושין נקראת לחופה משתכנס 
ה"ב . פ "י , לקמן בקידושין 71)ראה וכן ב . מג, כתובות

רבינו". "תשובות במוספנו: וראה ב . מד,

.‚ÈdÈ‡  ‰È‡ ˙Ú„Ï ‡lL bzL Ì„˜ ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»…∆∆ƒ¿«∆…¿««»ƒ»≈»
˙Lc˜Ó72‰v˙ Ì‡ elÙ‡Â ,73Á‡ ‡‰ ¿À∆∆«¬ƒƒƒ¿«»»»««

‰Lc˜˙pL74ÔÓ ‰Lb˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ Ì‡ elÙ‡Â . ∆ƒ¿«¿»«¬ƒƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»ƒ
Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡ dÈ‡  ÔÈLecw‰ Ô˙B‡75ÔÈe ‡È‰ ÔÈe . »«ƒƒ≈»¬»¿…≈≈ƒ≈

kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ‰È‡76ÂÈÙa ‰Lc˜˙ Ì‡ ÔÈa .77ÔÈa »ƒ»¿ƒ¿«≈≈ƒƒ¿«¿»¿»»≈
ÂÈÙa ‡lL ‰Lc˜˙pL78.˙Lc˜Ó dÈ‡  ∆ƒ¿«¿»∆…¿»»≈»¿À∆∆

ה'אלפסי '72) פסק  וכן שם. רבינא כדעת - ב  מה, קידושין
שם. לקידושין יועיל 74)הסכים.73)בהלכותיו מה כי 

בשעת  האב  נתרצה אם אבל קידושין. מעשה שלאחר ריצוי 
אביה  קיבל שלא ואע "פ  מקודשת. היא הרי  הקידושין,

רבינו). דעת בפירוש שם (ר"ן ואינה 75)קידושיה
לכהן  שאסורה וכאלמנה הדיוט , לכהן שאסורה כגרושה

ואח "כ 76)גדול. הקידושין בשעת האב  נתרצה אם אפילו
קידושין, הקידושין ואין לעכב  יכולה במקדש, ממאנת הבת
מקדשה, בעצמו כשהוא אלא לכופה יכול אביה שאין
אפילו  אח "כ לעכב  יכול אביה וכן א. יא, לעיל כמבואר
ומהר"י (כסף ֿמשנה שעה באותה ושתק  בפניו כשנתקדשה

רבינו). בדעת עיכב .77)קולון ואח "כ אפילו 78)ושתק ,
מקודשת  אינה עיכבה, לא הבת וגם אח "כ, נתרצה אם

הקידושין. בשעת נתרצה ולא הואיל

.„È˙‚Ba ˜ÙÒ ˙a‰ ‰˙È‰79‰È‡ dLcwL ÔÈa , »¿»««»≈∆∆≈∆ƒ¿»»ƒ»
˙Ú„Ï ‡lL dÓˆÚ ‡È‰ ‰LcwL ÔÈa dzÚ„Ï ‡lL∆…¿«¿»≈∆ƒ¿»ƒ«¿»∆…¿««

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰È‡80Ë‚ ‰ÎÈˆ CÎÈÙÏ , »ƒ»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ»¿ƒ»≈
‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ LÈ‡Ï LÈ .˜ÙqÓ81, ƒ»≈≈¿ƒ«¬»ƒ«¿«≈ƒ»

ÌÈLp‰ ‡MÓ ‰M‡ ÔÈa ˙ÈBÏt ‰M‡ ÔÈa82ÔÎÂ . ≈ƒ»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»«»ƒ¿≈
‰ÏB„b‰ ‰M‡‰83‰ÈLec˜ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ84ÔÈa , »ƒ»«¿»»»ƒ«¿«≈ƒ∆»≈

‡‰ ÔÎÂ .ÌÈL‡ ‡MÓ LÈ‡Ó ÔÈa ÈBÏt LÈ‡Ó≈ƒ¿ƒ≈≈ƒƒ¿»¬»ƒ¿≈»»
B˙eLa ‡È‰Lk Bza ÈLec˜ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ85. ∆»ƒ«¿«≈ƒ≈ƒ¿∆ƒƒ¿
CÈLec˜ ÈÏa˜Â È‡ˆ :‰pËw‰ BzÏ ‡‰ ÓB‡Â86. ¿≈»»¿ƒ«¿«»¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ

הבאת 79) מיום חדשים ששה כבר עברו אם ספק  שיש כגון
שנראה  כגון או ה"ב ). פ "ב , לעיל (ראה לא או נערותה סימני 
שערות, שתי  הביאה לא ועדיין העליון מסימני  אחד בה
ה"ח ) פ "ב , (לעיל קטנה ספק  נערה, ספק  היא כי  נמצא
מיום  חדשים ששה ועברו שערות שתי  הביאה ואח "כ
גמור, סימן הוא אולי  ספק  ויש הראשון, הסימן שהביאה
אלא  נערה נעשתה לא שמא או בוגרת, כיום היא וממילא
עברו  לא עדיין ואילך ומשם התחתון, הסימן הבאת עם
(לחםֿמשנה). נערה היא ועדיין חדשים ששה

שמא 80) חוששים אנו אביה קידושי  לענין א. עט , קידושין
שמא  חוששים אנו עצמה קידושי  ולענין היא, נערה עדיין

היא. בידינו 81)בוגרת הוא שכלל א. מא, קידושין
"ושחטו  ו) יב , (שמות שנאמר כמותו", אדם של "שלוחו
כולו  הקהל כל וכי  הערבים", בין ישראל עדת קהל כל אותו
ששלוחו  מכאן אלא, אחד? אלא שוחט  אינו והלא  שוחט ,

ב ). עמוד (שם, כמותו אדם קדש 82)של לו: פירש שלא
רוצה  - אשה" לי  "קדש סתם לו אמר אלא  זו, או זו אשה לי 
א. יב , נזיר ממסכת הדברים ומקור שהיא. איזו לומר

א.84)הבוגרת.83) מא, שם 86)שם.85)קידושין
שזכתה  ואחרי  הקידושין, כסף  בעצמה מקבלת הבת א. יט ,
שמן  ואע "פ  לאביה. נעוריה שבח  כל כי  אביה בו זכה בכסף 
אחרת  דעת כשיש - סא.) (גיטין לקטן זכיה אין התורה

פ "א). לקידושין (ר"ן זכיה לו יש לו, מקנה

.ÂËCÈˆ ,ÔÈLecw‰ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰ Ïk»»∆»ƒ«¿«≈«ƒƒ»ƒ
ÌÈ„Ú ÈÙa B˙BOÚÏ87ÁÈÏL ‰OÚL LÈ‡‰ Ï‡ . «¬ƒ¿≈≈ƒ¬»»ƒ∆»»»ƒ«

ÔÈ‡L .ÌÈ„Úa B˙BOÚÏ CÈˆ BÈ‡ ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï¿«≈ƒ»≈»ƒ«¬¿≈ƒ∆≈
˙zÓ‡ ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ LÈ‡‰ ˙eÁÈÏLa ÌÈ„ÚÏ ÌB˜Ó»¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ«¬ƒ«

c‰88ÔÈ‡  ÁlLÓ‰Â ÁÈÏM‰ e„B‰ Ì‡ CÎÈÙÏ , «»»¿ƒ»ƒ«»ƒ«¿«¿«≈«≈»
ÌÈ„Ú ÔÈÎÈˆ89Ëb‰ ÁÈÏL BÓk .90ÁÈÏL BÓÎe , ¿ƒƒ≈ƒ¿¿ƒ««≈¿»ƒ«

e‰L‰L91ÏÎa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,‰Óez BÏ LÈÙ‰Ï ∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿»¿«≈»∆¿»
ÌB˜Ó92CÈˆ BÈ‡Â ,B˙BÓk Ì„‡ ÏL BÁeÏML  »∆¿∆»»¿¿≈»ƒ

.ÌÈ„Ú≈ƒ

בסמוך.87) המבואר בגט , לקבלה שליח  בניגוד 88)כדין
ראה  עדים, בלא כלל חל שאינו הקידושין מעשה לעצם

ה"ו. פ "ד, פ "ג,89)לקמן קידושין ב 'ירושלמי ' נראה וכן
בעדים". השליח  הוחזק  "לא שאין 90)ה"א: להולכה,

גירושין  הל' לקמן וכמבואר בעדים. למנותו צריך הבעל
היא  מפורשת משנה לקבלה, הגט  בשליח  אבל ה"ד. פ "ו,
חולק , והראב "ד במינויו. עדים שני  שצריך ב  סג, בגיטין
בפני לעשות צריך להולכה קידושין בשליח  גם ולדעתו
לשליח  כסף ) (בקידושי  קידושין שליח  להשוות ואין שנים.
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אולם  לעדים. זקוק  אינו ולפיכך בידו, הגט  שתופס  הגט 
שאמרו  - ב  מה, קידושין הש"ס  מסוגיית מוכח  רבינו כדברי 
שעשאו  עדים שאין ומשמע  שויה", שליח  "ודילמא שם:
אביו  את עשה הבן שאם התלמוד סבר זאת ובכל שליח ,
קידושין  וקידושיו גמור שליח  הוא הרי  לקדש, שליח 

התבואה.91)(כסף ֿמשנה). פסח 92)בעל בקרבן כגון
פסח  לשחוט  מתמנה וכן שהשליח  עדים. בלא לשולחו

בעניני וגם ה"א. פ "ז, מעילה הל' ראה מעילה. קרבן לענין
כ  במכירה, קרקע שליחות לי  ומכור צא לשלוחו "האומר גון

קיימים, מעשיו וכל ולוקח  מוכר זה הרי  לי , קנה או . . . זו
בלבד  באמירה אלא עדים ולא קנין צריך שליח  העושה ואין

ה"א). פ "א, שלוחין (הל' חבירו" לבין בינו

.ÊË„Ú ‰OÚ ÁÈÏM‰93ÈL ‰OÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «»ƒ««¬∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
Ô‰  d˙B‡ eLc˜Â eÎÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÔÈÁeÏL¿ƒ¿«≈ƒ»¿»¿¿ƒ¿»≈

ÔÈLecw‰ È„Ú Ô‰ Ô‰Â ÂÈÁeÏL Ô‰94ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â , ≈¿»¿≈≈≈≈«ƒƒ¿≈»¿ƒƒ
.ÌÈÁ‡ ÌÈL ÈÙa BÏ dLc˜Ï¿«¿»ƒ¿≈¿«ƒ¬≈ƒ

אדם 93) של ששלוחו כיון אומרים: ואין א. מג, קידושין
לקדש  יכול ואינו עצמו המקדש של כגופו זה הרי  כמותו,
עוד  - שלוחיו נעשו שעדיו בזה אדרבא אלא עדים, בלא

(שם). הקידושין מעשה את אומרים,94)חיזק  יש
נוגעים  הם הרי  כסף  בקידושי  אבל שטר בקידושי  שהמדובר
ואינם  ה"ז) שלוחין מהל' בפ "א רבינו שכתב  (כמו בעדותם

מגידֿמשנה). (ועי ' עדים נעשים

.ÊÈ ÔË˜Â ‰ËBL LÁÓ ıeÁ ,˙eÁÈÏLÏ ÔÈLk Ïk‰«…¿≈ƒƒ¿ƒ≈≈≈∆¿»»
˙Ú„ Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ95Ôa BÈ‡L ÈÙÏ  Ì"ekÚ‰Â , ¿ƒ∆≈»¿≈««¿»«¿ƒ∆≈∆

˙Èa96Ìz‡ Ì‚ eÓÈz Ôk :Ó‡Â ,97˙BaÏ  ¿ƒ¿∆¡«≈»ƒ««∆¿«
,˙Èa Èa ÌÎÁeÏL Û‡ ,˙Èa Èa Ìz‡ ‰Óe ;ÁÈÏM‰«»ƒ«»«∆¿≈¿ƒ«¿¬∆¿≈¿ƒ

„Ú‰ Ï‡ .Ì"ekÚ‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï98‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿ƒ∆»«¬»»∆∆««ƒ∆
ÔBÓÓaL „Ï ÁÈÏL ‰OÚ99ÏeÒt ‡e‰ È‰ , «¬∆»ƒ«¿»»∆¿»¬≈»

ÔÈhb ˙B˙a BÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈhb‰Â ÔÈLecw‰ ˙eÁÈÏLÏƒ¿ƒ«ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ∆≈¿«ƒƒ
ÔÈLec˜Â100. ¿ƒƒ

לבית 95) שה איש להם "ויקחו כתוב : "איש" ובשליחות,
קטן  ולא - איש לכולם. לוקח  אחד ג) יב , (שמות אבות"
שלוחין  הל' וראה כג.) לגיטין (רש"י  דעת בן שאינו מי  ולא

ה"ב . מצוות.96)פ "ב  בברית ובא "גם"97)מהול תיבת
השליח . את לרבות ובאה זה, בפסוק  עבד 98)מיותרת

עבדות  לשם וטבל ומל לעבד, לישראל שנמכר גוי  - כנעני 
כנשים. במצוות חייב  נאמר 99)- שהרי  הוא. ברית שבן

לעבדך  - מימך שואב  עד עציך "מחוטב  י ) כט , (דברים
רבינו  דברי  והשווה ב . כג, לגיטין (רש"י  אלהיך" ה' בברית

ה"ב ). פ "ב  שלוחין אין 100)בהל' שקידש, שעבד
בו, שייך שאינו דבר כל היא: וסברא כלל. תופסים קידושיו
זו  הלכה וכל מא:). קידושין (רש"י  שליח  עליו  נעשה אינו
אולם  גט , לענין שנויים הדברים ושם ב . כג, בגיטין מקורה
הידוע : ההיקש עלֿפי  לגיטין, קידושין דיני  משוה רבינו
– ה.) (קידושין ליציאה" הויה מקיש והיתה, "ויצאה

מגידֿמשנה.

.ÁÈz‡ È‰ :dÏ ÓB‡ Lc˜nL LÈ‡‰ ÁÈÏL¿ƒ«»ƒ∆¿«≈≈»¬≈«¿

‰Ê ËLa B‡ ‰Ê ÛÒÎa ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó101ÁÈÏL Ì‡ . ¿À∆∆ƒ¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«
BÏ ÓB‡ ,ÔÈLecw‰ Ïa˜nL ‡e‰ ‰M‡‰102È‰ : »ƒ»∆¿«≈«ƒƒ≈¬≈

:BÏ ÓB‡ ‡e‰Â .ÈÏ ˙Lc˜Ó E˙B‡ ‰ÁÏML ˙ÈBÏt¿ƒ∆»¿»¿¿À∆∆ƒ¿≈
EÏ ‰Èz˙ :B‡ ,CÏ ‰ÈzÒ‡ :B‡ ,CÏ ‰ÈzLcƒ̃«¿ƒ»»≈«¿ƒ»»¿«ƒ»¿
‡‰ È„È ÏÚ Lc˜Ó‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰M‡Ï¿ƒ»¿…«≈»∆¿≈«¿«≈«¿≈»»
ÓB‡ ‡e‰Â .ÈÏ ˙Lc˜Ó ˙ÈBÏt Eza È‰ :BÏ ÓB‡≈¬≈ƒ¿¿ƒ¿À∆∆ƒ¿≈
 Ô‰ :ÁÈÏM‰ B‡ ‡‰ Ó‡ Ì‡ .CÏ ‰ÈzLc˜ :BÏƒ«¿ƒ»»ƒ»«»»«»ƒ«≈

˜˙L elÙ‡Â .Bic103,ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡Â . ««¬ƒ»«¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
,Bic  c Ó‡ ‡ÏÂ Lt ‡ÏÂ ÁÈÏMÏ B‡ ‡Ï Ô˙Â¿»«»»«»ƒ«¿…≈≈¿…»«»»«

c˜Ó ‡È‰Â˙L104‡l‡ B˙Bk BÈ‡ ,ËLa Lc˜ Ì‡Â . ¿ƒ¿À∆∆¿ƒƒ≈ƒ¿»≈¿∆»
ÁÈÏM‰ ˙ÚcÓ B‡ ‡‰ ˙ÚcÓ105ÌÈc‰ ÏÎa ÔÎÂ . ƒ««»»ƒ«««»ƒ«¿≈¿»«¿»ƒ

ÁÈÏL ÔÈ„k ‰M‡‰ ÌÚ LÈ‡‰ ÔÈc ,ÔÈLec˜ ÏL ÔlkÀ»∆ƒƒƒ»ƒƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ«
ÁÈÏL ÌÚ106.‡‰ ÌÚ B‡ ƒ»ƒ«ƒ»»

ה.101) הערה ה"א, למעלה לשליח .102)ראה - המקדש
הוא 103) כן נוסחתנו, ולפי  זה. אין התימנים, בכת"י 

דבר  אמרו ולא האב , או השליח  שתק  אם אפילו פירושה:
חומרא  אלא אינה האמירה שכל מקודשת, היא הרי  -
סי ' באהע "ז והגר"א מחוקק ' 'חלקת ט "ז, ('דרישה', בעלמא
ולפי עסוקים". היו אם שתק  "אפילו הביא וה'טור' ס "א ). לו
ומוסב  אחרֿכך, שכתוב  למה נמשך שזה הב "ח  ביאר זה,
"הן", עלֿכלֿפנים לומר, צריך השליח  אבל - המקדש על
פקדון  לשם הכסף  את ומקבל בו שחזר אפשר כן לא שאם

ב 'דרישה'). גם בענין 104)(ועיי "ש ועסוקים הואיל
ה"ח . לעיל המפורש האשה עם האיש וכדין הקידושין,

דעת 105) מספיקה אינה הרמב "ן ולדעת ה"ד. לעיל כמבואר
כי עצמה, האשה של דעתה צריכים אלא שלוחה או האב 
הוא  שהבעל שבגט  וכשם לבעלה. עצמה את המקנה היא
גירושין  הל' לקמן ראה שלוחו, ולא דעתו צריכים - המקנה
שלוחה. דעת ולא דעתה, - בקידושין כך הֿו, פ "ב ,

כך 106) האשה, עם האיש "כדין הנוסח : התימנים, בכת"י 
בכל  "וכן הביא: לו, סימן אהע "ז וה'טור' שליח ". דין
עם  האיש כדין השליח  עם האיש דין קידושין, של הדברים

האשה".

.ËÈBÓˆÚa BzL‡ ˙‡ Ì„‡ Lc˜iL ‰ÂˆÓ107˙BÈ ƒ¿»∆¿«≈»»∆ƒ¿¿«¿≈
BÁeÏL È„È ÏÚÓ108dÓˆÚ Lc˜zL ‰M‡Ï ‰ÂˆÓ ÔÎÂ . ≈«¿≈¿¿≈ƒ¿»»ƒ»∆¿«≈«¿»

dÁeÏL È„È ÏÚÓ ˙BÈ d„Èa109LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿»»≈≈«¿≈¿»¿««ƒ∆≈
‰Ú ‡È‰LÎe ‰pË˜ ‡È‰Lk Bza Lc˜Ï ‡Ï ˙eL¿»»¿«≈ƒ¿∆ƒ¿«»¿∆ƒ«¬»
˙ÂˆÓ ‡l‡ .Ôk ˙BOÚÏ Èe‡ ÔÈ‡  ‰ˆiL ÈÓ ÏÎÏ¿»ƒ∆ƒ¿∆≈»«¬≈∆»ƒ¿«
„Ú ,‰pË˜ ‡È‰Lk Bza Ì„‡ Lc˜È ‡lL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆…¿«≈»»ƒ¿∆ƒ¿«»«

‰ˆB È‡ ÈBÏÙÏ :Ó‡˙Â ÏÈc‚zL110ÔÈ‡ LÈ‡‰ ÔÎÂ . ∆«¿ƒ¿…«ƒ¿ƒ¬ƒ»¿≈»ƒ≈
‰pË˜ Lc˜Ï Èe‡111‰p‡iL „Ú ‰M‡ Lc˜È ‡ÏÂ . »¿«≈¿«»¿…¿«≈ƒ»«∆ƒ¿∆»

,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡ˆÓz ‡Ï ‡nL ;ÂÈÈÚa ‰Lk ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¿≈»¿≈»∆»…ƒ¿»≈¿≈»
d‡BO ‡e‰Â dnÚ ÎBL B‡ dL‚Ó ‡ˆÓÂ112. ¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ»¿¿»

קי ).107) הערה להלן (ראה מכירה שכשגופו 108)אפילו
מא.). לקידושין (רש"י  יותר שכר מקבל במצוה, עוסק 

לה 109) יש זאת בכל ורביה, בפריה מצווה שאינה אע "פ 
שם). לקידושין (ר"ן מצותו לקיים לבעל שמסייעת מצוה

א 110) מא, קידושין וב 'תוספות' עליה, רצונו את יכוף  ולא
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קטנות, אפילו בנותינו לקדש נוהגים שאנו "ועכשיו כתבו: -
סיפק  יש ואם עלינו, מתגברת הגלות ויום יום שבכל משום
יהא  לא זמן לאחר שמא נדוניא, לבתו לתת עכשיו אדם ביד
בשו"ע  הרמ "א מסכם וכן לעולם". עגונה ותשב  בידו סיפק 

ס "ח . לז, סי ' בו.111)אהע "ז תרצה לא שכשתגדל שמא
מא.).112) (קידושין כמוך לרעך ואהבת אמרה: והתורה

.ÎÔÎÂ .‰B˙ ÈLec˜ el‡ È‰  ‰‡Èa Lc˜Ó‰«¿«≈¿ƒ»¬≈≈ƒ≈»¿≈
,L‚Óe ÓBbL ÌLk .‰Bz‰ ÔÓ ËLa ˙Lc˜˙Óƒ¿«∆∆ƒ¿»ƒ«»¿≈∆≈¿»≈

˙e˙Èk ÙÒ dÏ ˙ÎÂ :Ó‡pL113ÓBb Ck , ∆∆¡«¿»«»≈∆¿ƒ»≈
ÒÈÎÓe114ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÛÒk‰ Ï‡ .115ÔÈc ÔÎÂ) «¿ƒ¬»«∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ

(ÌÈÙBÒ ÈcÓ BLeÙe ,‰Bz ÔÈc ÛÒk‰116, «∆∆ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ
ÌÈÁewÏ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk :Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»¿»¿¬»ƒƒƒ
Á˜ ‰„O‰ ÛÒk Èz˙ :Ó‡pL ,ÛÒÎa eÈ‰È el‡≈ƒ¿¿∆∆∆∆¡«»«ƒ∆∆«»∆«

.ÈpnÓƒ∆ƒ

גירושיה.113) את לחלוטין שגומר הספר הוא והשטר
(קידושין 114) איש אשת לעשותה קידושיה בקנין גומר
ה"ב .115)ט :). פ "א, לעיל אינה 116)מבואר זו פיסקא

ששון  ובכת"י  אוקספורד, בכת"י  מוזיאום, בריטיש בכת"י 
נוסחתנו  כי  שכתב  משנה' ב 'כסף  ועי ' תימניים. כת"י  ובכמה
מביאה  חלוק  שהכסף  כתב  בתחילה שהרי  מכוונת, אינה

וכס  התורה מן שאלו זוהיושטר, כי  [ויתכן סופרים. מדברי  ף 
ה"ב , פ "א למעלה הרמב "ם רבינו שהגיה מה עלֿפי  הגהה
הנוסחא  וגם ח ) הערה (עיי "ש תורה" דין "ושלשתם
הרב  שבידי  אחד תימני  ובכת"י  ממקומה. זזה לא הראשונה
הפיסקא  ואילו הזאת, הפיסקא רק  ישנה מיימון י .ל.

איננה]. - סופרים" מדברי  הכסף  "אבל הקודמת:

.‡ÎÏk e‚‰ k ,‡e‰ Ck c‰ wÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ««»»»¿»»¬»
‰ˆ Ì‡ ÔÎÂ .ÛÒk ‰ÂLa B‡ ÛÒÎa Lc˜Ï Ï‡OÈƒ¿»≈¿«≈¿∆∆¿»∆∆∆¿≈ƒ»»
‰‡Èa ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ Ï‡ .Lc˜Ó  ËLa Lc˜Ï¿«≈ƒ¿»¿«≈¬»≈¿«¿ƒ¿ƒ»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ‰‡Èa Lc˜ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿ƒƒ≈¿ƒ»«ƒ««

˙ecÓ117„a ÌÈˆet Ï‡OÈ eÈ‰È ‡lL È„k , «¿¿≈∆…ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»»
‰Ê118.ÔÈeÓb ÔÈLec˜ ÂÈLecwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆««ƒ∆ƒ»ƒƒ¿ƒ

ראות 117) לפי  אלא קצבה, לה שאין סופרים מדברי  מלקות
רצוי - מרדות פירש, - ב  קמא, בחולין ורש"י  הדיין. עיני 
שיקבל  עד אלא קצבה לה ואין בכך רגיל יהא שלא בתוכחה

ב .118)עליו. יב , קידושין

.ÎÔÈÎecL ‡Ïa Lc˜Ó‰ ÔÎÂ119˜eMa Lc˜Ó‰ B‡ ¿≈«¿«≈¿…ƒƒ«¿«≈«
B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÔÈeÓb ÔÈLec˜ ÂÈLecwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ««ƒ∆ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ

˙ecÓ ˙kÓ120,˙eÊÏ Ïb‰ ‰Ê „ ‡‰È ‡lL È„k , «««¿¿≈∆…¿≈»»∆∆¿≈ƒ¿
‰Bz ÔzÓ Ì„˜ ‰˙È‰L ‰L„˜Ï ‰Ó„ÈÂ121. ¿ƒ¿∆ƒ¿≈»∆»¿»…∆««»

(רש"י119) לו להתקדש שתתרצה לכן, קודם בה דיבר שלא
שקטה" "והארץ  השקטה לשון - שידוך יג.). לקידושין
על  הדיבור שע "י  שדוכת", "וארעא מתורגם כג) יא, (יהושע 
דעת  שקטה נחה נישואין, בקשר להתקשר הפנויה לב 
ד). שדך ערך השלם', ('ערוך המתחתנים הצדדים

"ולא 120) כתב : כו סי ' בשו"ע  והרמ "א ב . יב , קידושין

שידוכין". בלא שקידש מי  שהכו מימי  ראה 121)ראיתי 
ה"ד. פ "א, לעיל

.‚ÎÏÚ ÔÈa BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÈa  ‰M‡ Lc˜Ó‰ Ïk»«¿«≈ƒ»≈«¿≈«¿≈«
ÔÈLecw‰ Ì„˜ CÏ CÈˆ  ÁÈÏL È„È122‡e‰ B‡ ,123 ¿≈»ƒ«»ƒ¿»≈…∆«ƒƒ

BÁeÏL B‡124˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ÔÈÎnL C„k ,125, ¿¿∆∆∆¿»¿ƒ«»«ƒ¿
CÈ ‡Ï  Ca ‡ÏÂ Lc˜ Ì‡Â .Lc˜Ó Ck Á‡Â¿««»¿«≈¿ƒƒ≈¿…≈≈…¿»≈
 ‰OÚpM ‰Ó .‰ÏhÏ ‰Îa BfL ,ÔÈLecw‰ Á‡«««ƒƒ∆¿»»¿«»»«∆«¬»

‰OÚ k126. ¿»«¬»

ה"ג.122) פ "ט , ברכות וב 'ירושלמי ' ב . ז, כך 123)פסחים
מברך  המקדש אין אלו במלכויות אבל מערב , בארץ  נוהגים
(רמ "א  היום נוהגים וכן מיימוניות') ('הגהות אחר אלא
לברך  יודע  שאינו מי  לבייש שלא כדי  לד) סי ' אהע "ז

את 124)(רש"ל). "ויברכו בה שנאמר ברבקה, מצינו וכן
אותה  קידש השליח  אליעזר ושם ס ) כד, (בראשית רבקה"

ז:). לכתובות (=לפני125)('תוספות' לעשייתן עובר
שם. פסחים - בהלכות 126)עשייתן) רבינו דברי  השווה

ה"ו. פי "א, ברכות

.„ÎCÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea ?CÓ „ˆÈk≈«¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆
ÔÓ eÏÈc‰Â ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ

˙BÈÚ‰127˙BÒe‡‰ ˙‡ eÏ Ò‡Â ,128˙‡ eÏ Èz‰Â , »¬»¿»«»∆»¬¿ƒƒ»∆
‰tÁ È„È ÏÚ ˙B‡eOp‰129,ÈÈ ‰z‡ Cea .ÔÈLec˜Â «¿«¿≈À»¿ƒƒ»«»¿»

ÔÈÒe‡ ˙ka ‡È‰ BÊ .Ï‡OÈ Lc˜Ó130ÌÚ‰ e‚‰Â . ¿«≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ¿»¬»»
ÔÈÈ ÏL ÒBk ÏÚ BÊ ‰Îa ÈcÒ‰Ï131ÎL ÏL B‡132. ¿«¿ƒ¿»»«∆«ƒ∆≈»

Ck Á‡Â ,‰lÁz ÔÈi‰ ÏÚ CÓ  ÔÈÈ ÌL LÈ Ì‡Â¿ƒ≈»«ƒ¿»≈«««ƒ¿ƒ»¿««»
BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .dLc˜Ó Ck Á‡Â ,ÔÈÒe‡ ˙ka CÓ¿»≈ƒ¿«≈ƒ¿««»¿«¿»¿ƒ≈

dÓˆÚ ÈÙa d˙B‡ CÓ  ÎL B‡ ÔÈÈ133. «ƒ≈»¿»≈»ƒ¿≈«¿»

כלומר,127) העריות. על וצונו הגירסה: ושם ב . ז, כתובות
פסל  לכם "ועשיתם לזה: ודומה העריות, מן לפרוש צונו
צוך  כלומר, כג) ד, (דברים אלקיך" ה' צוך אשר כל, תמונת
קכא. סימן פריימן הוצ ' רבינו תשובות ראה לעשות. שלא

שתיכנס 128) עד ארוסה התירו שלא מדרבנן. שם, כתובות
אירוסין  שעלֿידי  מפרשים, ויש שם). (רש"י  ובברכה לחופה
איסור  להם שאין נח  לבני  בניגוד לאחרים. הארוסה נאסרה
(בראשית  הכתוב  כלשון בעל, בעילת ע "י  אלא אשתֿאיש
(רבי ה"א פ "א למעלה וראה בעל". בעולת "והיא ג) כ,

בהגהותיו). מוילנא הכהן יחוד 129)בצלאל הוא חופה
ה"א. פ "י  להלן רבינו שכתב  כמו המקדש, של בביתו

ושם 130) לחופה, שתיכנס  עד לו אסורה היא ועדיין
ה"ג. פ "י , לקמן הסדורה חתנים" "ברכת מברכים

בו 131) מערבין מגתו "שהיין ה"ה. פ "ח , סוטה 'ירושלמי '
הכלה". את בו ומקדשין . . מן 132). הבא משקה

שעורים. ממשרת או (הובא 133)התמרים גאון נסים רב 
טז). אות פ "א, לכתובות ברא"ש

   1 
אחד 1) בעד קידושין ברצון, שלא קידושין דין רבינו בו כלל

שוטה, או חרשת שוטה, או חרש קידושי  עדות, בפסולי  או
יבמה  שניות, עריות, אילונית, אנדרוגינוס , טומטום, סריס ,
חצייה  מומר, וישראל עבד גוי , שפחה, או גויה לשוק ,
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קמי                
         

ושיכור, חורין, בן וחציו עבד חציו חורין, בת וחצייה שפחה
סבלונות. ושלח  קטן או פרוטה משוה פחות

.‡dBˆÏ ‡l‡ ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡2Lc˜Ó‰Â . ≈»ƒ»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿»¿«¿«≈
˙Lc˜Ó dÈ‡  dÁk ÏÚa ‰M‡3LÈ‡‰ Ï‡ . ƒ»¿«»¿»≈»¿À∆∆¬»»ƒ

.˙Lc˜Ó BÊ È‰  BÁk ÏÚa LcwL „Ú e‰eÒ‡L4 ∆¬»«∆ƒ≈¿«»¿¬≈¿À∆∆
˙Á‡k ˙Ba ÌÈL Lc˜Ï LÈ‡Ï LÈÂ5‰È‰iL ,‡e‰Â . ¿≈¿ƒ¿«≈»ƒ«¿««¿∆ƒ¿∆

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ ‰Ëet  ÛÒÎa Lc˜ Ì‡  ÛÒka6. «∆∆ƒƒ≈¿∆∆¿»¿»««¿««
È„È ÏÚ ÔÈLecw‰ Ïa˜Ï Á‡Ï B‡ Ô‰Ó ˙Á‡Ï LÈÂ¿≈¿««≈∆¿«≈¿«≈«ƒƒ«¿≈

ÔzÚcÓ ÔlÎ7. À»ƒ«¿»

"והלכה 2) ב ) כד, (דברים בתורה שנאמר ב . ב , קידושין
יט :) ליבמות (רש"י  משמע  מדעתה - אחר" לאיש והיתה
עצמה  המקנה היא והאשה המקנה, דעת שצריכים מפני  וגם

מד.). לקידושין (רש"י  ואע "פ 3)לבעל ב . מח , בבאֿבתרא
מכירה  הל' (ראה מועילה כרחו בעל מכירה וממכר, שבמקח 
את  והקפיעו חכמים קנסוהו אשה, בקידושי  - ה"א) פ "י ,
עמו  עשו לפיכך כהוגן, שלא עשה "והוא הואיל קידושיו,
רצונה  אין - אני  רוצה אמרה ואפילו (שם), כהוגן" שלא
('יד  הנ"ל חכמים וכתקנת לו, מועיל כפיה מתוך הבא

רוצה 4)איתן'). בסוף : אמר לא ואפילו שם. בבאֿבתרא,
אני . רוצה אמר: וכאילו עליו, מעיד קידושיו שמעשה אני ,
ובידו  הואיל הקידושין, להפקיע  חכמים תיקנו לא וכאן
כשהוא  אבל גרשום). רבינו תקנת (לפני  כרחה בעל לגרשה
אלא  ממנו עצמה להפקיע  יכולה אינה כרחה, בעל קידש
ואינה  למפרע  קידושין להפקיע  חכמים תיקנו לפיכך ברצונו,
(מגידֿמשנה). גט  צריכה אינה וממילא כלל, מקודשת

אחת.5) הרבה 6)בבת מקדש אם אבל א. נ, קידושין
שמייחד  בכתיבתו לפרט  אלא צריך אינו אחד, בשטר נשים

רוקח '). ('מעשה לאשה לו ואחת אחת בהסכמתן 7)כל
נב .). שם ובגמרא ב . נ, (קידושין

.„Èa dzÚcÓ ÔÈLecw‰ Ô˙Â ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»««ƒƒƒ«¿»¿«
dzÁ8:d„Èa ÔÈLecw‰ Ô˙pLk dzÁÏ Ó‡Â , ¬∆¿»¿»««¬∆¿»¿∆»««ƒƒ¿»»
Èn z‡Â9Ô‰ÈzL È‰  ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,z‡ Ìb ÔÎÂ :B‡ , ¿«¿«≈¿≈««¿¿«≈»∆¬≈¿≈∆
˙BLc˜Ó10z‡Â :dÏ Ó‡Â d„Èa Ô˙ Ì‡ Ï‡ .11 ¿À»¬»ƒ»«¿»»¿»«»¿«¿

‡Ï ‡nL ;˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ÔÈLecw‰ ‰ÏawL BÊ È‰¬≈∆ƒ¿»«ƒƒ¿À∆∆¿»≈∆»…
z‡Â :dÏ Ó‡ el‡Îe ,daÏa ‰Ó ˙B‡Ï ‡l‡ Ôek˙ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«»¿«¿
ÔÈLecw‰ ‰Ïa˜ CÎÈÙÏe ?‰Ê „a ÈÓ‡z ‰Ó«…¿ƒ¿»»∆¿ƒ»ƒ¿»«ƒƒ

‡È‰12daÏa ‰Ó ˙B‡Ï dÏ‡BL ÔÈ„Ú ‰Ê È‰L ,13, ƒ∆¬≈∆¬«ƒ¬»ƒ¿«¿ƒ»
˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‡È‰ ‰Ê ÈtÓe14. ƒ¿≈∆ƒ»≈¿À∆∆

שליח .8) בתור הקידושין כסף  בשבילה וגם 9)שתקבל
כסף 10)את. כדי  לפחות, פרוטות שתי  לה שנתן וכגון

לשתיהן. פלונית 11)קידושין אשה הרי  לה: שאמר אחרי 
לי . מקודשת לקבלתה.12)שולחתך תיכף  החזירתם ולא

החליטה 13) לא עדיין היא וגם לו, להתקדש מסכימה אם
לעיל 14)בזה. כמבואר ודינה איש, אשת ספק  היא והרי 

לקידושין  'יד' יש אם הספק : ומהות בביאורנו. ה"ב  פ "ג,
עניים  מתנות הל' רבינו דברי  והשווה ו:) (נדרים לא אם

ב . פ "ח , ושם יג; פ "ב ,

.‚ez˜Êe ezÏË ,‰Ê È„a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :dÏ Ó‡»«»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»«¿»«

ÂÈÙÏ15„‡‰ „Ï B‡ e‡Ï B‡ ÌiÏ B‡16dÈ‡  ¿»»«»¿¿»»»»≈≈»
˙Lc˜Ó17B‡ ,EÈ‡Ï B‡ ,‡a‡Ï e‰z :BÏ ‰Ó‡ . ¿À∆∆»¿»¿≈¿«»¿»ƒ

˙Lc˜Ó dÈ‡  Ô˙Â ,ÈBÏt LÈ‡Ï18:BÏ ‰Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ¿»«≈»¿À∆∆¿ƒ»¿»
ÈÏ e‰Ïa˜iL BÏ e‰z19Ô˙Â ,20˙Lc˜Ó BÊ È‰ 21. ¿≈∆¿«¿≈ƒ¿»«¬≈¿À∆∆

אבד.15) שאינו לשלם.16)למקום חייבת שהיא  ואע "פ 
אלא 17) נתכוונה ולא קידושין, לשם שקבלתו אומרים ואין

מסרבת  שהיא אומר אני  בכולם אלא הוא. רגזן אם לנסותו
ח :). (קידושין הקידושין כסף  את זרקה ולפיכך לו, להתקדש

לאחרים.18) מעותיך תן כלומר, בו, היא משטה כי  שם.
שליח .19) בתורת זה 20)בשבילי , בכסף  זכה לו: ואמר

בדינר 21)לפלונית. לי  התקדשי  ואמר חזר לא אפילו שם.
ס "ח ). ל, סי ' אהע "ז (שו"ע  לו שנתתי 

.„ÚÏq‰ ÏÚ e‰ÁÈp‰ :‰Ó‡22˙Lc˜Ó dÈ‡ 23. »¿»«ƒ≈««∆«≈»¿À∆∆
˙Lc˜Ó  dlL ÚÏÒ ‰È‰ Ì‡Â24ÏL ÚÏÒ ‰È‰ . ¿ƒ»»∆«∆»¿À∆∆»»∆«∆

˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È‰  Ì‰ÈL25:dÏ Ó‡ . ¿≈∆¬≈¿À∆∆¿»≈»«»
elÙ‡  ÈÚÏ e‰z :BÏ ‰Ó‡ ,‰Ê kÎa ÈÏ ÈLc˜˙‰ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿»¿≈¿»ƒ¬ƒ

‰ÈÏÚ CeÓq‰ ÈÚ ‰È‰26˙Lc˜Ó dÈ‡ ,27e‰z . »»»ƒ«»»∆»≈»¿À∆∆¿≈
dlL Ïk‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙Lc˜Ó dÈ‡ BÊ È‰  ÏÎÏ¿∆∆¬≈≈»¿À∆∆¿ƒ»»«∆∆∆»
:BÏ ‰Ó‡Â ,dÎLÏ ‰ÈÁ‡ ı ‰È‰ Ì‡Â .˙Lc˜Ó ¿À∆∆¿ƒ»»»«¬∆»¿»¿»¿»¿»

˙Lc˜Ó ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰Ê ÏÎÏ e‰z28. ¿≈¿∆∆∆¬≈»≈¿À∆∆

קשה.22) זרקהו 23)אבן כאמרה: זה והרי  שלה, שאינו
קבלתו 24).לים  כאילו הוא הרי  לו, קונה אדם של שחצרו

שם). וברש"י  ח : (קידושין קונים 25)בידה שאין אע "פ  כי 
הואיל  - פד:) בבאֿבתרא (ראה מזה זה השותפים בחצר
מקומו  לה שהשאיל להניח  יש לקדשה, אחריה מחזר והוא
על  תנהו לו: לומר כוונתה אולי  לספק , מקום ויש וקנתה.
שם, (קידושין קידושיך בכסף  רוצה שאיני  שלך סלע 

כא. הלכה להלן וראה שם). לפרנסו.26)וברשב "א
הוא 27) גם כך לפרנסו, חייבת שהיא כשם כי  שם, קידושין

כלום. לה נתן ולא להחיותו כי28)מצווה שם. קידושין
גופה  את שהציל מתוך אולי  בהצלתה, מחוייב  שהוא אע "פ 

שם). (ר"ן לו להתקדש בלבה גמרה מסכנה,

.‰‰‡a ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏk B‡ ˙Bt ÎBÓ ‰È‰»»≈≈≈ƒ¿«≈»∆»»
,el‡Ó ËÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ‰Ó‡Â ‰M‡Ì‡ :dÏ Ó‡Â ƒ»¿»¿»≈ƒ¿«≈≈¿»«»ƒ

dÏ Ô˙Â ,Ô‰ :‰Ó‡ Ì‡  ÈÏ ˙Lc˜Ó È‰z CÏ Ôz‡∆≈»¿ƒ¿À∆∆ƒƒ»¿»≈¿»«»
,Ô‰Ó ÈÏ Ôz :BÏ ‰Ó‡ Ì‡ Ï‡ ;˙Lc˜Ó BÊ È‰ ¬≈¿À∆∆¬»ƒ»¿»≈ƒ≈∆
ÈnÚ ˜ÁOz ‡Ï :ÌÈÚL ÌÈ„ B‡ ,ÈÏ CÏL‰ :B‡«¿≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»…¿«≈ƒƒ
dÈ‡  Ô˙Â ,„Ïa ÈÏ Ôz ‡l‡ ,el‡ ÌÈ„aƒ¿»ƒ≈∆»≈ƒƒ¿«¿»«≈»

˙Lc˜Ó29Ôz :BÏ ‰Ó‡Â ,ÔÈÈ ‰˙BL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ»»∆«ƒ¿»¿»≈
z‡ È‰ CÏ Ôz‡ Ì‡ :dÏ Ó‡Â ,„Á‡ ÒBk ÈÏƒ∆»¿»«»ƒ∆≈»¬≈«¿
,Ôz :B‡ ,˙B˜L‰ È˜L‰ :‰Ó‡Â ,Ba ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿»¿»«¿≈ƒ«¿≈

‰˜L‰30ÌÈc‰ ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó dÈ‡  CÏL‰ , «¿≈«¿≈≈»¿À∆∆∆≈«¿»ƒ
„a ÈnÚ ˜ÁOz ‡ÏÂ ,„Ïa È˜L‰ :‡l‡ ÔÈ‡ƒ¿ƒ∆»«¿≈ƒƒ¿«¿…¿«≈ƒƒ¿»»

.Á‡«≈

ט .29) "השלך"30)קידושין לשון השלך. או השקה, או
שם. בקידושין כמבואר מאילן, פירות במשליך

.ÂÂÈLec˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  „Á‡ „Úa Lc˜Ó‰31, «¿«≈¿≈∆»≈¿ƒ¿ƒ»
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‡Ïa Lc˜ÓÏ ÓÁÂ Ï˜ .ÔÈ„BÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿≈∆ƒ«»…∆ƒ¿«≈¿…
ÌÈ„Ú32‰Bz ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒÙa Lc˜Ó‰ .33dÈ‡  ≈ƒ«¿«≈ƒ¿≈≈∆»≈»

˙Lc˜Ó34ÌÈÙBÒ Èc ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒÙa ;35B‡ , ¿À∆∆ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈¿ƒ
‰Bz ÈÏeÒt ˜ÙÒ Ô‰L ÌÈ„Úa36 ÒÎÏ ‰ˆ Ì‡ , ¿≈ƒ∆≈»≈¿≈»ƒ»»ƒ¿…

‰ÎÈˆ  ÒÎÏ ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â ,ÌÈLÎa Lc˜Óe ÊBÁ≈¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ…»»ƒ¿…¿ƒ»
˙‡ ‰LÈÁÎ‰Â ‰M‡‰ ‰Ùk elÙ‡Â .˜ÙqÓ epnÓ Ë‚≈ƒ∆ƒ»≈«¬ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ¿ƒ»∆
ÁwÏ d˙B‡ ÔÈÙBk  ÈzLc˜ ‡Ï :‰Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»¿»…ƒ«¿«ƒƒ»ƒ«

Ëb37ÊBÁ  ÒÎÏ ‰ˆ Ì‡ :˜ÙÒ ÈLec˜ Ïk ÔÈc ÔÎÂ . ≈¿≈ƒ»ƒ≈»≈ƒ»»ƒ¿…≈
epnÓ Ë‚ ‰ÎÈˆ  ÒÎÏ ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â ,È‡cÂ Lc˜Óe¿«≈««¿ƒ…»»ƒ¿…¿ƒ»≈ƒ∆

.˜ÙqÓƒ»≈

ספק .31) קידושי  אפילו חוששין 32)ואינם שאין
נאמר  שוה': מ 'גזירה נלמד וזה סה.), (קידושין לקידושיו
עדים  שנים פי  "על בממון: ונאמר דבר", "ערות בעריות:
(רש"י בשנים כאן אף  עדים, בשני  להלן מה דבר", יקום

מן 33)שם). מלקות עליה שחייבים עבירה שעבר כגון
ב .34)התורה. כה, שאינה 35)סנהדרין עבירה שעבר

(הל' גלויות של שני  יוםֿטוב  שחילל כגון מדבריהם, אלא
ה"ג). פ "י , שעבר 36)עדות אחד על שנים שהעידו כגון

ולא  עבר לא ואמרו והכחישום אחרים שנים ובאו עבירה,
ה"ג). פי "ב , עדות (הל' פסול ספק  זה הרי  אם 37)נפסל,

אם  תמוה: אותה" "כופין הלשון אבל לאחר. להנשא תרצה
אותה? כופין ולמה תנשא, לא תרצה לא ואם תנשא, תרצה
אותו  "כופין רבינו: בדברי  מביא מב , סי ' אהע "ז וב 'טור'

(כסף ֿמשנה). רבינו בדברי  הנכונה הגירסא והיא גט ", ליתן

.ÊÔË˜38ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡  LcwL39ÏB„b Ï‡ . »»∆ƒ≈≈ƒ»ƒƒ¬»»
‰pËw‰ ˙‡ LcwL40‰‡ˆiL ‰pË˜ B‡ ,‰ÓB˙È‰ ∆ƒ≈∆«¿«»«¿»¿«»∆»¿»

‰È‡ ˙eLÓ41ŒÛ‡ ,LL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰ Ì‡ , ≈¿»ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ«≈«
LÁÏ ˙B ‡È‰L ÈtŒÏÚ42˙ÁÓe ˙kÓe ˙BÈa43 «ƒ∆ƒ¿«««¿≈«∆∆«¿∆∆

ÌL Ô‡k ÔÈ‡ 44Ô‡ÓÏ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,ÔÈLec˜45Ì‡Â ; ≈«≈ƒƒ¿≈»¿ƒ»¿»≈¿ƒ
‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏÚÓÏe ÌÈL OÚ ˙aÓ ‰˙È‰»¿»ƒ«∆∆»ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ

˙BÈa ‰ÏÎÒ46BÊ È‰ ,dzÚ„Ï ‰Lc˜˙Â ÏÈ‡B‰  ¿»»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿»¬≈
 OÚ ÛBÒ „ÚÂ LL ˙aÓ ‰˙È‰ .Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿≈»¿»ƒ«≈¿«∆∆
È˜ÒÚ ˙ÁÓe ˙kÓ Ì‡ ,dzÚ„ ÈÙÈ ˙‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«∆∆«¿∆∆ƒ¿≈

ÔÈLecw‰Â ÔÈ‡eOp‰47 Â‡Ï Ì‡Â ,Ô‡ÓÏ ‰ÎÈˆ  «ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ«
Ô‡ÓÏ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó dÈ‡48. ≈»¿À∆∆¿≈¿≈»¿ƒ»¿»≈

י .38) פ "ב , לעיל כמבואר שנה, משלשֿעשרה פחות
ה"כ.39) לקמן וראה ב . נ, ֿ 40)קידושין משתים הפחותה

א. פ "ב , לעיל כמבואר שנה, אביה 41)עשרה שהשיאה
יב ). פ "ג, (לעיל אביה בחיי  נתגרשה או ונתאלמנה

ג.42) ג, ישעיה הכתוב , הקידושין 43)מלשון עסקי 
יש 44)והנישואין. זה, ולפי  ליתא. התימנים, בכת"י 

קידושין". כאן "אין אמה,45)לקרוא: לבית הולכת "אלא
פי "ג, גירושין הל' רבינו (לשון מעולם" נתקדשה לא כאילו
בן  חנינא שרבי  - ב  קז, ביבמות רבינו דברי  ומקור ה"ז).
לשמור  יכולה שאינה תינוקת כל שם: אומר אנטיגנוס 
מבת  שפחות רבינו: שם ופירש למאן, צריכה אינה קידושיה
דברי על בהסתמך וזה קידושיה, לשמור יודעת אינה שש,

א. סה, בגיטין אלא 46)רבא שטות, מעשה שעושה לא
עליה  חזקה עשר, בת שהיא ומתוך כלל. חריפה שאינה

קידושיה. לשמור יודעת הל'47)שהיא לקמן רבינו ולשון
אם  דעתה, יופי  לפי  אותה "בודקין ה"ז: פי "א, גירושין
שתשמור  לא קידושין, ושהן קידושיה (כסף ) לשמור יודעת

והתמרה". האגוז שמשמרת כדרך א:48)אותן סה, גיטין
מתקדשת  בקטנה וכנגדן . . . מקח  מקחן "הפעוטות
שש  מגיל הוא הפעוטות וזמן שם). הרי "ף  (כגירסת למיאון"
בגיטין  כמבואר שכלו, חריפות לפי  אחד כל שנים, עשר ועד

ה"וֿח . פכ"ט , מכירה הל' רבינו דברי  וראה א. נט ,

.Á‰˙ˆ ‡ÏÂ ‰Lc˜˙ Ì‡L ?Ôe‡ÓÏ ˙Lc˜Ó „ˆÈk≈«¿À∆∆¿≈∆ƒƒ¿«¿»¿…»¿»
ÌÈL ÈÙa Ô‡ÓÏ ‰ÎÈˆ ,dÏÚa ÌÚ LÈÏ49:ÓBÏÂ ≈≈ƒ«¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿«

‡a˙iL BÓk ,Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈÂ ,Ba ‰ˆB ÈÈ‡≈ƒ»¿¿»¿…≈¿∆ƒ¿»≈
ÔÈLeb ˙BÎÏ‰a50˙‡ÓÓ ˙‡˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .51‰nÏÂ . ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈¿»∆∆¿»»

ÔÈeÓb ÔÈLec˜ ‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtÓ ?Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ¿»¿…≈ƒ¿≈∆≈ƒ∆»ƒƒ¿ƒ
‰Bz‰ ÔÓ52ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡l‡ ,53:ÔÈÈeÏz Ô‰Â , ƒ«»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ

‰Ï„bL „Ú dÏÚa ÌÚ ‰LÈ Ì‡L54,‰ÈLec˜ eÓb  ∆ƒ»¿»ƒ«¿»«∆»¿»»¿ƒ∆»
‰eÓb LÈ‡ ˙L‡ ˙ÈOÚÂ55ÊÁÏ CÈˆ BÈ‡Â , ¿«¬≈≈∆ƒ¿»¿≈»ƒ«¬…

‰Ï„bL Á‡ dLc˜Ï56 LÈÏ ‰˙ˆ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«¿»««∆»¿»¿ƒ…»¿»≈≈
Ô‡ÓÏ ‰ÎÈˆ57.Ë‚ ‡Ïa ‡ˆ˙Â , ¿ƒ»¿»≈¿≈≈¿…≈

ב .49) קא, ה"ח .50)יבמות כגון 51)פי "א, מקום. בכל
הי "ד. פי "ט  לקמן וכן מ "ו. פי "א, כתובות במשנה,

קידושיה.52) אביה קיבל ולא היא, יתומה שהרי 
פי "א,53) ולקמן ב . קיב , (יבמות הפקר מנהג בה ינהגו שלא

בגדלותה.54)ה"ו). לו אחר 55)ונבעלה קידושי  ואין
בה. הראשונים 56)תופסים קידושין גמר היא שהבעילה

קט :). אע "פ 57)(יבמות משתגדיל אבל קטנה, בעודה
סופרים, מדברי  גט  וצריכה ממאנת אינה נבעלה שלא

ה"ו. פי "א, גירושין הל' לקמן בפרוטרוט  כמבואר

.ËLÁ58˙‡OpL ˙LÁ ÔÎÂ ,˙Áwt ‡OpL ≈≈∆»»ƒ««¿≈≈∆∆∆ƒ»
ÁwÙÏ59‡l‡ ,‰Bz‰ ÔÓ ÔÈeÓb Ô‰ÈLec˜ ÔÈ‡  ¿ƒ≈«≈ƒ≈∆¿ƒƒ«»∆»

ÌÈÙBÒ ÈcÓ60˙L‡ Lc˜Â Áwt ‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ≈«¿ƒ≈≈∆
ÈMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ˙Áwt‰ LÁ61ÔÈLec˜ ≈≈«ƒ««¬≈¿À∆∆«≈ƒƒƒ

ÔÈeÓb62LÁ‰ dÏÚÏ ˙zÓ ‡È‰Â ,Ëb Ô˙BÂ .63. ¿ƒ¿≈≈¿ƒÀ∆∆¿«¿»«≈≈
‰ËBL LcwL Áwt B‡ ,˙Áwt LcwL ‰ËBM‰ Ï‡¬»«∆∆ƒ≈ƒ««ƒ≈«∆ƒ≈»
ÈcÓ ‡ÏÂ ‰Bz ÈcÓ ‡Ï ,ÏÏk ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ ≈»ƒƒ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒ64. ¿ƒ

הכ"ו.58) פ "ב , לעיל שהם 59)מפורש ואשה איש
פקח  נקראים שוטים, ולא חרשים לא ואינם בדעתם, שלמים

שם). (לעיל  ב .60)ופקחת  קיב , הוא:61)יבמות כלל 
תורה  קידושי  סופרים, מדברי  הם הראשונים שהקידושין כל
גירושין  הל' לקמן רבינו דברי  לכך דוגמא אחריהם, חלים

ה"ו. התורה.62)פי "א, נשאה 63)מן לא והפקח  הואיל
כמבואר  לשניהם, אסורה - הפקח  נשאה אם אבל עדיין,
ב 'ירושלמי ' רבינו דברי  ומקור ה"ה. פ "י , גירושין הל' לקמן

א. יד, שקיימת 64)יבמות וחרשת חרש ב . קיב , יבמות
תיקנו  ביניהם) שלום להיות (שדרכם חכמים תקנת בהם
בהם  קיימת חכמים תקנת שאין ושוטה שוטה קידושין, להם
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קמג                
         

אחת) בכפיפה נחש עם דר אדם אין כי  ביניהם, שלום (אין
קידושין. להם תיקנו לא

.ÈÒÈÒ ÔÈa ‰nÁ ÒÈÒ ÔÈa ,LcwL ÒÈÒ65,Ì„‡ »ƒ∆ƒ≈≈¿ƒ«»≈¿ƒ»»
˙ÈBÏÈ‡ ÔÎÂ66ÔÈLec˜ el‡ È‰  ‰Lc˜˙pL ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿«¿»¬≈≈ƒƒ

ÔÈeÓb67. ¿ƒ

יאֿיד.65) הלכות פ "ב , לעיל פ "ב ,66)מפורש  לעיל
דֿו. בקהל 67)הלכות לבוא לו אסור אדם שסריס  אע "פ 

קידושין  היא: שהלכה תופסין, קידושין מכלֿמקום –
קידושיו  אדם שסריס  לומר צורך ואין לאוין, בחייבי  תופסין
ובדף  עה: יבמות (ראה בקהל לבוא לו מותר שהרי  תופסין,
וכן  פט "ז. ביאה איסורי  הל' רבינו דברי  והשווה עט :)
כופים  אחרת, מאשה בנים לו אין שאם אע "פ  האילונית
צריכה  זאת בכל ה"א, פכ"ד לקמן כמבואר להוציאה, אותו
אילונית  אח "כ ונמצאת בה הכיר לא ואפילו ממנו גט 
חולקים  יש ס "ד, מד סי ' אהע "ז ובשו"ע  ק :). (כתובות
מקודשת, אינה מקודם בה הכיר לא אם שאיילונית וסוברים

גט . צריכה ואינה כזה, גדול מום על מוותר אדם שאין

.‡ÈÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓË68B‡ ,‰M‡ eLcwL À¿¿«¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
Ëb ÔÈÎÈˆe ,˜ÙÒ ÈLec˜ el‡ È‰  LÈ‡ ÔLcwL∆ƒ¿»ƒ¬≈≈ƒ≈»≈¿ƒƒ≈

˜ÙqÓ69. ƒ»≈

כדֿכה.68) הלכות  פ "ב  לעיל קידושי69)מפורשים
ספק , קידושי  שהם - א עב , ביבמות מבוארים - טומטום
ראוי הטומטום שאין ואע "פ  היא, נקבה שמא או זכר שמא
כהן  הוא אם כגון תרומה, לענין גט  הוא צריך להנשא,
חוזר  הוא גט  יקבל אם בתרומה שאסור לישראל ונתקדש
נאסר  שהמקדש לענין קידושיו תפסו וכן אביו. בית לתרומת
לאנדרוגינוס , ואשר שם). (רש"י  ובאמו הטומטום באחות
ולא  היא עצמה בפני  בריה אנדרוגינוס  פג.) (יבמות אמרו
רבינו  דברי  והשווה נקבה. אם זכר אם חכמים בו הכריעו
לישא  מותר "אנדרוגינוס  הט "ו: פ "א, ביאה איסורי  הל'

א. פא, מיבמות ומקורו אשה".

.È˙BÈÚ‰ ÔÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰70,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  «¿«≈««ƒ»¬»…»»¿
‰ÂÚÏ ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L71‰cp‰ ÔÓ ıeÁ ;72, ∆≈ƒƒ¿ƒ»∆¿»ƒ«ƒ»

ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰cp‰ ˙‡ Lc˜Ó‰L∆«¿«≈∆«ƒ»¬≈¿À∆∆ƒƒ
ÔÈeÓb73Ôk ˙BOÚÏ Èe‡ ÔÈ‡Â .74. ¿ƒ¿≈»«¬≈

יח ,70) פרק  בויקרא האמורות והן כרת, ביאתן על שחייב 
ה"ה. פ "ב  לעיל כי71)ראה קרא: "אמר ב : סז, קידושין

כל  הוקשו ונכרתו", האלה התועבות מכל יעשה אשר כל
קידושין  בה תפסי  לא אשה אחות מה אשה, לאחות העריות
לקדשה), תוכל לא - תקח  לא אחותה אל ואשה (שנאמר:

קידושין". בהן תפסי  לא עריות כל בימי72)אף  פנויה
"ותהי73)נדתה. כד) טו, (ויקרא שנאמר א. סה, קידושין

(תפיסת  הויה בה תהא נדתה, בשעת אפילו - עליו", נדתה
וגם 74)קידושין). לקדשה. אין לביאה, ראויה שאינה כיון

שאין  ומה ה"ו. פ "י , לקמן וראה בה. יגע  שמא לחוש יש
נישואין, בשעת מקדשים שאנו משום הוא בזה נזהרין אנו
ואי ֿאפשר  טבחם וטבחו החופה צרכי  כל הוכנו וכבר

מד). סי ' אהע "ז ל'טור' ('פרישה' ההפסד בגלל לדחותם

.‚ÈÁ‡Ó ÔÈLec˜ ‰Ïa˜Â d„È ‰ËLtL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»¿»»»¿ƒ¿»ƒƒ≈«≈
ÈMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È‰  dÏÚa ÈÙa75‰M‡‰L ; ƒ¿≈«¿»¬≈¿À∆∆«≈ƒ∆»ƒ»

˙Ó‡  ÈzLb :ÂÈÙa dÏÚÏ ‰Ó‡L76‰˜ÊÁ . ∆»¿»¿«¿»¿»»≈«¿«ƒ∆¡∆∆¬»»
dLc˜ Ì‡ Ï‡ .dÏÚa ÈÙa ‰Èt ‰fÚÓ ‰M‡ ÔÈ‡≈ƒ»¿ƒ»»∆»ƒ¿≈«¿»¬»ƒƒ¿»
,da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡  dÏÚa ÈÙa ‡lL Á‡«≈∆…ƒ¿≈«¿»≈ƒƒ¿ƒ»
.ÔÈLecw‰ Ïa˜zL Ì„˜ ‰Lb˙pL ‰È‡ ‡ÈzL „Ú«∆»ƒ¿»»∆ƒ¿»¿»…∆∆¿«≈«ƒƒ

‰fÚÓ  ÂÈÙa ‡lL Ïk77. …∆…¿»»¿ƒ»

הר 75) מבעלה נתגרשה בוודאי  אפילו 76)אשון.כי 
הל' לקמן כמבואר מכחישה, הוא ואפילו לכתחילה להנשא
שמרובה  הזה בזמן כי  אומרים, ויש ה"ד. פי "ב , גירושין
אהע "ז  (שו"ע  לחומרא אלא נאמנת אינה והפריצות החוצפה

ס "ב ). יז, ב .77)סי ' פט , גיטין

.„ÈB‡ ÔÈÂ‡Ï Èeq‡Ó B‡ ˙BiM‰ ÔÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰«¿«≈««ƒ«¿ƒ≈ƒ≈»ƒ
‰OÚ Èeq‡Ó78‰ÓÈ ˙ˆ LcwL ÌÈ ÔÎÂ ,79È‰  ≈ƒ≈¬≈¿≈»»∆ƒ≈»«¿»»¬≈

ÔÈeÓb ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó BÊ80‰ÓÈÓ ıeÁ ; ¿À∆∆ƒƒ¿ƒƒ»»
ÊÏ ‰Lc˜˙pL81˜tzÒ .˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‡È‰L , ∆ƒ¿«¿»¿»∆ƒ¿À∆∆¿»≈ƒ¿«≈

ÈiÁ ‡Lk ‰ÓÈa ÔÈÒÙBz ÔÈLecw‰ Ì‡ ,ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒƒ«ƒƒ¿ƒƒ»»ƒ¿»«»≈
‰ÂÚk da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ B‡ ,ÔÈÂ‡Ï82ŒÛ‡Â . »ƒ≈ƒƒ¿ƒ»¿∆¿»¿«

ÒÎÏ BÏ eÒ‡L ÈtŒÏÚ83el‡ ÏkÓ ˙Á‡84‰Ê È‰ , «ƒ∆»ƒ¿…««ƒ»≈¬≈∆
Ë‚a L‚Ó85. ¿»≈¿≈

וֿח .78) הלכות פ "א, לעיל מפורשות לאחיו 79)כולן
הנקראת  - והשניה נתייבמה, מהן ואחת נשים, שתי  היו המת
- עליה יבוא יבמה שנאמר: לאחים, להנשא אסורה - צרה
(יבמות  עשה - עשה מכלל הבא ולאו צרתה. על ולא עליה

הי "ב ). פ "א, יבום הל' רבינו דברי  והשווה כי80)יא.
שנאמר: ועשה, לאוין בחייבי  תופסין קידושין היא, הלכה
שנואה", והאחת אהובה האחת נשים שתי  לאיש תהיין "כי 
אלא  המקום? לפני  שנואה או המקום לפני  אהובה יש וכי 
בנישואיה  שנואה - שנואה בנישואיה, אהובה - אהובה
- תהיין" "כי  הכתוב : אומר זאת ובכל באיסור), (שנשאה
סח .). (קידושין בהן תופסין שקידושין מכאן הויה, לשון

אשת 81) תהיה "לא אמרה: והתורה יבמה, שחלצה לפני 
ה). כד, (דברים זר" לאיש החוצה שנאמר 82)המת משום

לא  כלומר, קידושין, ותפיסת הויה לשון תהיה" "לא בה:
צב :). (יבמות לזר קידושין בה לחופה.83)יתפסו

לאו.84) איסור עליו אסורות וקידושין 85)שהרי  הואיל
וראה  בגט . מוציאן כרחו על לקיימן, לו ואסור בהם  תופסין

רבינו". "תשובות במוספנו

.ÂË‰ÁÙL B‡ ˙È˙ek Lc˜Ó‰86‡l‡ ,ÔÈLec˜ ÔÈ‡  «¿«≈ƒƒ¿»≈»ƒƒ∆»
Ì„˜ ‰˙È‰L BÓk ÔÈLecw‰ Á‡ ‡È‰ È‰¬≈ƒ«««ƒƒ¿∆»¿»…∆

ÔÈLecw‰87 Ï‡OÈ ˙a eLcwL „ÚÂ Ì"ekÚ ÔÎÂ . «ƒƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿«ƒ¿»≈
ÔÈLec˜ Ô‰ÈLec˜ ÔÈ‡88ŒÛ‡ ,LcwL ÓeÓ Ï‡OÈ . ≈ƒ≈∆ƒƒƒ¿»≈»∆ƒ≈«

 BBˆa ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆≈¬«»ƒ«»ƒ¿
ÌÈeÓb ÔÈLec˜ el‡ È‰89epnÓ Ë‚ ‰ÎÈˆe ,90. ¬≈≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ∆

שבו 87)כנענית.86) קרא: אמר שפחה, א. סח , קידושין
לחמור  הדומה עם ה), כב , (בראשית החמור עם  פה לכם
בם  תתחתן לא קרא: אמר נכרית, היה). עבד (ואליעזר
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חיתון. תורת בם לך תהא לא ג), ז, יבמות 88)(דברים
בגוי למד כה) סי ' (וישלח  ובשאילתות הנ"ל. מהטעם א מה,
בעל  בעולת - ג) כ, (בראשית בעל" בעולת "והיא מהפסוק :
להם, אין נבעלה ולא לחופה נכנסה (לגויים), להם יש

שקידושי  שם).וכלֿשכן ביבמות (רש"י  להם אין אירוסין
(סנהדרין 89) אמרו וכבר ב . ל, בבכורות וכן ב . מז, יבמות

"אע "פ  - יא) ז, (יהושע  ישראל" "חטא הפסוק : על מד.)
כותב : תימן' ב 'אגרת ורבינו הוא". ישראל - שחטא
אחד  אפילו ממנה . . . להמלט  יוכל לא הזאת "שהתורה

. . . זרעו ולא הוא לא . . . יעקב  שלא מזרע  בין ברצונו בין
הרי ישראלית) (מאשה בן זה מומר הוליד אם וגם ברצונו".
וראה  (מגידֿמשנה). קידושין וקידושיו גמור ישראל הבן

תעד. סי ' ליבמות אוצה"ג רס "ג כהן 90)בתשובת דוד רבי 
שכוונתו  רבינו דברי  מבאר א', חדר ט ' בית בתשובותיו
יכשילה  כי  עמו, תעמוד שלא לגרשה אותו שכופים לומר

ממנו". גט  "וצריכה שהוסיף : וזהו מכשולים. בכמה

.ÊË˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ‰M‡ Lc˜Ó‰«¿«≈ƒ»∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«
ÔÈBÁ91ÔÈeÓb ÔÈLec˜ ˙Lc˜Ó dÈ‡ 92„Ú ƒ≈»¿À∆∆ƒƒ¿ƒ«

‰ÈLec˜ eÓb  ‰ÁzLpL ÔÂÈÎÂ ,ÁzLzL93, ∆ƒ¿«¿≈¿≈»∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ∆»
‰pË˜ ÈLec˜k94dLc˜Ï CÈˆ BÈ‡Â ,‰Ï„bL ¿ƒ≈¿«»∆»¿»¿≈»ƒ¿«¿»
ÌÈÁ‡ ÔÈLec˜95‰ÁzLpL Á‡ dLc˜Â Á‡ ‡a . ƒƒ¬≈ƒ»«≈¿ƒ¿»««∆ƒ¿«¿¿»

Ì‰ÈLÏ ÔÈLec˜ ˜ÙÒ BÊ È‰ 96. ¬≈¿≈ƒƒƒ¿≈∆

אחד 91) ושחרר שותפים, לשני  משועבדת שהיתה כגון
חלקו. את ראוי92)מהם אינו שבה שפחה חצי  שהרי 

כאומר  הוא הרי  כן, ואם הט "ו. לעיל כמבואר לקידושין,
לעיל  כמבואר מקודשת שאינה לי  מקודשת חצייך לאשה
כי אשה, חצי  ממקדש עדיף  זה דין כי  ויתכן ה"ט ), (פ "ג
מה  כל כי  בקניינו השאיר לא וכאן בקניינו, השאיר שם
מקודשת  זו הרי  ולפיכך קידש. - להתקדש ממנה ראוי  שהיה
מד, אהע "ז הב "ח  וכביאור מג. (גיטין ספק  קידושי 

צה. הערה להלן וראה המשנה'). ונתפשטו 93)וה'מרכבת
לקידושין. ראויה כולה - שמעתה בכולה. קידושיו

המקודשת 95)יתומה.94) זו, שאין ה"ח . לעיל כמבואר
קידושי המקודשת מקטנה גרועה תורה, מדין ספק  קידושי 
אחרים  קידושין צריכה שאינה סופרים מדברי  ודאי 

לפני96)משגדלה. קידושיה כלל חלו לא שמא כי 
בה  חלו וממילא אשה, חצי  למקדש ודומה הואיל שחרורה,
השאיר  לא כי  ראשון קידושי  בה חלו אולי  או שני . קידושי 
(ב "ח  שני  קידושי  בה חלו לא וממילא בקניינו, כלום
ועמוד  א. מג, דגיטין בסוגיא הבנתם כפי  משנה' ו'מרכבת

שם). ב 

.ÊÈ?‰Bza ‰eÓ‡‰ ‰ÙeÁ ‰ÁÙL ‡È‰ BÊ È‡Â97BÊ ¿≈ƒƒ¿»¬»»¬»«»
„Ú dLcwL ÔÈBÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ÈÓƒ∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«ƒ∆ƒ¿»∆∆

ÈÚ98ÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁL ÈÓe .99LcwL ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆ƒ≈
ÔÈLec˜ ˜ÙÒ BÊ È‰  ÔÈBÁ ˙a100. «ƒ¬≈¿≈ƒƒ

מאחר 97) - כ) יט , (ויקרא אשם להביא חייב  עליה שהבא
בת  וחצי  שפחה חצי  שהמקדש (הט "ז) למעלה שאמרנו

שתשתחרר. עד גמורים קידושיה אין - שהרי98)חורין
מותר  עברי  (שעבד שבה השפחה בחצי  גם לו מותרת היא

גמורים  קידושין בה גם לו יש ולפיכך כנענית), בשפחה
אותה  המקדש בןֿחורין מהֿשאיןֿכן הבןֿחורין. בחצי 
בפירוש  וראה שבה. השפחה חצי  מצד עליו שאסורה
יהושע ' 'פני  ועי ' י ), (פ "א, בכריתות להרמב "ם המשניות

א. מג, שותפים,99)גיטין לשני  משועבד שהיה כגון
חלקו. את אחד לאומר 100)ושחרר דומה הוא אולי  כי 

ה"ט , פ "ג לעיל כמבואר שמקודשת, לחציי , התקדש לאשה
בן  הוא שהרי  לכולו, ראויה היא ששם לחלק , יש שמא או
אבל  אחרת, ועוד את אשתי  תהי  כאומר: ונעשה חורין,
עבודתו  חלק  מחמת לכולו ראויה אינה הרי  שלפנינו בנידון
בבת  האסור עבד כל כדין בה אסור וגם קידושין, בר שאינו
ה"ז). פ "ד, עבדים הל' רבינו דברי  והשווה מג. (גיטין חורין

.ÁÈÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÈLec˜ ÂÈLec˜  LcwL BkLƒ∆ƒ≈ƒ»ƒƒ¿««ƒ
‰a‰ kzLpL101ËBÏ ÏL B˙eÎLÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .102 ∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒƒƒ«¿ƒ¿∆

ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡ 103‰Ê „a ÔÈMÈ˙Óe .104. ≈ƒ»ƒƒƒ¿«¿ƒ¿»»∆

(101. . . ממכר וממכרו מקח  מקחו "שיכור סה. עירובין
דבריו". לכל כפקח  הוא הרי  דבר, של "והוא 102)כללו

הל' רבינו (לשון עושה" מה יודע  ואינו שעושה  השיכור
הי "ח ). פכ"ט , כשוטה 103)מכירה הוא והרי  שם, עירובין

דבריו. לשכרות 104)לכל הגיע  באמת אם היטב  חוקרים
מאד. החמור ערוה באיסור להזהר יש כי  לוט , של

.ËÈ˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰ËetÓ ˙BÁÙa Lc˜Ó‰105. «¿«≈¿»ƒ¿»≈»¿À∆∆
˙BÁt ‰ÂML Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÏÎa B‡ ÏÎ‡a dLcƒ̃¿»¿…∆ƒ¿ƒ¿«≈∆»∆»
Ë‚ ‰ÎÈˆe ,˜ÙÒa ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰ËetÓƒ¿»¬≈¿À∆∆¿»≈¿ƒ»≈
‡‰ .Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëet ‰ÂL ‰Ê „ ‡nL ;˜ÙqÓƒ»≈∆»»»∆»∆¿»¿»«≈»
d˙B‡a ‰È‰ Ì‡ :ÛÒk ‰ÂLa Lc˜Ó‰ ÏkL ,z„ÓÏ»«¿»∆»«¿«≈¿»∆∆∆ƒ»»¿»
Ì‡Â ,È‡cÂ ÈLec˜ el‡ È‰  ‰Ëet ‰ÂL ‰È„n‰«¿ƒ»»∆¿»¬≈≈ƒ≈««¿ƒ

˜ÙÒ ÈLec˜ el‡ È‰  ‰Ëet ‰ÂL BÈ‡106‰‡È . ≈»∆¿»¬≈≈ƒ≈»≈≈»∆
Ìi˜˙Ó BÈ‡L ˜Èa B‡ ÏÈL˙a Lc˜ Ì‡L ,ÈÏ107 ƒ∆ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»»∆≈ƒ¿«≈

ÌB˜n‰ B˙B‡a ‰Ëet ‰ÂL eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ…»»∆¿»¿«»
ÚÈbÓ BÈ‡ ‰Ê „ È‰L ;ÏÏk ˙Lc˜Ó dÈ‡ ≈»¿À∆∆¿»∆¬≈»»∆≈«ƒ«
‰ÂL ‡‰È ‡ÏÂ ,„‡ÈÂ „ÒtiL „Ú Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈«∆ƒ»≈¿…«¿…¿≈»∆
.ÂÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡Â ,‰Ê ‡e‰ ÌÚË ÏL „Â .‰Ëet¿»¿»»∆««∆¿»ƒ¿…»»

שעורה 105) חצי  משקל פרוטה, ושיעור א. מו, קידושין
וכן  מ "א, פ "א קידושין למשנה בפירושו (רבינו צרוף  מכסף 
וכן  הי "ב , פ "א עירובין הל' ועי ' כו, סי ' אהע "ז בשו"ע 

ס "ו). רצד סי ' יו"ד בה 106)בשו"ע  ותופסים יב . קידושין
לאחר, להנשא רוצה אם משניהם גט  וצריכה שני , קידושי 
לקיימה  רוצה הראשון והמקדש לאחר, נתקדשה לא אם וכן
ודאי קידושי  מקודשת שתהא כדי  אחרים, קידושין צריכה -

לא). סי ' אהע "ז וב 'טור' יב . לקידושין זמן 107)(רש"י 
במלח  או בחומץ  כיבוש ע "י  להתקיים יכול ואם מרובה.
פרוטה  שישוה אחר למקום להגיע  הוא וראוי  בהם, וכיוצא
כסף ֿמשנה  פד, שורש (מהרי "ק  ספק  קידושי  אלו הרי  -

ומעשהֿרוקח ).

.ÎÈzL LcwL B‡ ,‰ËetÓ ˙BÁÙa ‰M‡ Lc˜Ó‰«¿«≈ƒ»¿»ƒ¿»∆ƒ≈¿≈
˙BBÏÒ ÁÏML ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ËeÙa ÌÈL108Á‡Ï »ƒƒ¿»««ƒ∆»«ƒ¿¿««

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,LcwL ÔË˜ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡  ÔkÓƒ≈≈»¿À∆∆¿≈»»∆ƒ≈««ƒ
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.˙Lc˜Ó dÈ‡  ÏÈc‚‰L Á‡Ï ˙BBÏÒ ÁÏML∆»«ƒ¿¿««∆ƒ¿ƒ≈»¿À∆∆
ÔÈLec˜ eÈ‰L ,ÔÁÏL ÌÈBL‡‰ ÔÈLec˜ ˙ÓÁnL∆≈¬«ƒƒ»ƒƒ¿»»∆»ƒƒ

ÔÈÏeÒt109. ¿ƒ

(108- סבלונות לארוסתו, לשלוח  ארוס  שדרך מתנות,
ליד  זה מיד אותו שנושאים המשא, נושא והוא סבל מלשון
ובבבאֿבתרא  מ "ו, פ "ב  קידושין למשנה, בפירושו (רבינו זה
משאות" "וישא משא: בלשון מתנה ומצאנו מ "ה) פ "ט 
קידושין  יו"ט ', ('תוספות מתנות ויתן - לד) מג, (בראשית

שאין 109)שם). יודע  אדם אומרים: ואין ב . נ, קידושין
לשם  שהגדיל לאחר הסבלונות ושלח  כלום, קטן קידושי 

שלהם. הראשונים הקידושין מחמת - אלא קידושין,

.‡ÎCÈˆ BÈ‡ ,ËLa B‡ ÛÒÎa ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ
˜ÊÏ ‰˙ˆL ÔÂÈk ‡l‡ ;d„È CB˙Ï ÔÈLecw‰ ÔziL∆ƒ≈«ƒƒ¿»»∆»≈»∆»¿»ƒ¿…

Ô˜Êe ,‰ÈLec˜ dÏ110CB˙Ï ÔÈa d„È CB˙Ï ÔÈa  »ƒ∆»¿»»≈¿»»≈¿
lL ‰„O CB˙Ï B‡ dˆÁ CB˙Ï B‡ ,d˜ÈÁÈ‰  d ≈»¿¬≈»¿»∆∆»¬≈

˙Lc˜Ó BÊ111CÈˆ ,ÏÚa‰ ˙eLa ˙„ÓBÚ ‰˙È‰ . ¿À∆∆»¿»∆∆ƒ¿«««»ƒ
d˜ÈÁ CB˙Ï B‡ d„È CB˙Ï ÔziL112˙„ÓBÚ ‰˙È‰ . ∆ƒ≈¿»»¿≈»»¿»∆∆

Ô‰ÈL ÏL ‡È‰L ˙eLa113‰ÈLec˜ dÏ ˜ÊÂ , ƒ¿∆ƒ∆¿≈∆¿»«»ƒ∆»
˙Lc˜Ó BÊ È‰ d˜ÈÁÏ B‡ d„ÈÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ,dzÚcÓƒ«¿»¿…ƒƒ¿»»¿≈»¬≈¿À∆∆

˜ÙÒ ÈLec˜114ÏÚ ÔÈLec˜ Áp‰ :BÏ ‰Ó‡ elÙ‡Â . ƒ≈»≈«¬ƒ»¿»««ƒƒ«
el‡ È‰  Ì‰ÈL ÏL ÌB˜n‰ B˙B‡Â ,‰Ê ÌB˜Ó»∆¿«»∆¿≈∆¬≈≈

˜ÙÒ ÈLec˜115. ƒ≈»≈

אם 110) אבל הקידושין, לה שיזרוק  שהסכימה משמע 
שהרי מקודשת, אינה - וזרקם שינה והוא בידי , תנם אמרה
מחוקק ' 'חלקת וראה ל'. סי ' אהע "ז (ב "ח  מרצונה אינה
רבינו: בדברי  אחרת נוסחה כאן הביא רוקח ' ו'מעשה שם).
אבל  בהסכמתה. צורך אין זה ולפי  לזרוק ", שרצה "כיון

זו. נוסחא לפי  מגומגם הלשון בגיטין 111)עצם היא כן
לענין  "כן אמרו: עח . דף  ושם גירושין. לענין א עז,
בגירושין  כמו חצרה בצד שתעמוד צורך ואין קידושין".
וזכין  לה, הן זכות הקידושין כי  ה"ב ) פ "ה גרושין הל' (ראה

(מגידֿמשנה). בפניו שלא אפילו א.112)לאדם עז, שם
בחצר.113) שותפים "בעי114)ששניהם ב : ח , קידושין

אע "פ  כי  תיקו". - מהו שניהם של (אבן) סלע  ביבי , רב 
של  בחצר לזה מזה קונים אין וממכר שבמקח  היא שהלכה
אבל  פ "ד, מכירה ובהל' ב  פד, בבבאֿבתרא כמבואר שניהם,
יש  שכבר כיון זכותו לה השאיל שמא לחוש יש בקידושין

(מגידֿמשנה). בה חלק  וראה 115)לה שם. קידושין
ה"ד. למעלה

.ÎÌÈa‰ ˙eLa ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰116˙eLa B‡ »¿ƒƒ¿»«ƒƒ¿
Ì‰ÈL ÏL BÈ‡L117BÏ B˜ :‰ÈLec˜ dÏ ˜ÊÂ , ∆≈∆¿≈∆¿»«»ƒ∆»»

;˙Lc˜Ó BÊ È‰  dÏ B˜ ;˙Lc˜Ó dÈ‡ ≈»¿À∆∆»»¬≈¿À∆∆
˜ÙÒ BÏ B˜ ˜ÙÒ eÈ‰L B‡ ,‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ∆¡»«∆¡»∆»»≈»»≈

d„ÈÏ eÚÈbiL Ì„˜ e„‡Â ,dÏ B˜118BÊ È‰  »»¿»¿…∆∆«ƒ¿»»¬≈
Ïk ?dÏ B˜Â BÏ B˜ ‡e‰ „ˆÈk .˙Lc˜Ó ˜ÙÒ»≈¿À∆∆≈«»¿»»…

Ô˙B‡ ÓLÏ ÏBÎÈ ‡e‰L119 ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â , ∆»ƒ¿…»¿ƒ≈»¿»
‡e‰Â ,Ô˙B‡ ÓLÏ ‰ÏBÎÈ ‡È‰ .BÏ B˜ ‡e‰ ‰Ê∆»ƒ¿»ƒ¿…»¿

ÓLÏ ÔÈÏBÎÈ Ô‰ÈL .dÏ B˜ e‰Ê  ÏBÎÈ BÈ‡≈»∆»»¿≈∆¿ƒƒ¿…
‰Ê  Ô˙B‡ ÓLÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ô‰ÈL B‡ ,Ô˙B‡»¿≈∆≈¿ƒƒ¿…»∆

‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ ‡e‰120. ∆¡»«∆¡»

לו 116) שיקנו חכמים תיקנו לא הרבים שברשות אף ֿעלֿפי 
כאן  - ה"ט ) ואבידה גזילה מהל' (פי "ז אמות ארבע  לאדם
הם  ואפילו אותם, לשמור שיכולה מטעם קידושיה לה נקנים
ועי ' יוחנן). רבי  לדעת שם, (גיטין אמה מאה ממנה רחוקים

ולחםֿמשנה. אחר.117)כסף ֿמשנה לאדם השייכות
קרבתם.118) מצב  את לברר אפשר ואפילו 119)ואי 

למעלה. שכתוב  כמו אמה, מאה ב .120)רחוק  עח , גיטין
"ויצאה  שנאמר קידושין, לענין והואֿהדין גירושין, לענין

(שם). ליציאה הויה השווה והיתה"

ה'תשע"ט  כסלו  ב' ש "ק יום 

   1 
בטובת 1) בהקדש, הנאה, באיסורי  קידושין דיני  בו נתבארו

מתנה  בהנאת במלוה, בפקדון, ואבדה, ובגנבה בגזל הנאה,
ברצונה, מאחרים שקיבל או בפקודתה, לאחרים שנתן
מעות. מתן לאחר שתיקה להחזיר, מנת על במתנה במשכון,

.‡ıÓÁ ÔB‚k ,‰‡‰a eÒ‡ ‡e‰L „a Lc˜Ó‰«¿«≈¿»»∆»«¬»»¿»≈
ÏÁa Oa B‡ ÁÒÙa2Èeq‡ ‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿∆«»»¿»»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ≈
˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰‡‰3‰‡‰a eÒ‡ ‰È‰ elÙ‡Â . ¬»»≈»¿À∆∆«¬ƒ»»»«¬»»
ıÓÁ ÔB‚k ,Ì‰ÈcÓ4‰Úa‡ ÌBiÓ ˙ÈML ‰ÚLa ƒƒ¿≈∆¿»≈¿»»ƒƒƒ«¿»»

OÚ5.˙Lc˜Ó dÈ‡  »»≈»¿À∆∆

בחלב .2) מכסף 3)שנתבשל ליהנות יכולה אינה שהרי 
כלום. לה נתן שלא נמצא גמור 4)קידושיו, חמץ  היינו

פי על אף  מקודשת, אינה ולפיכך התורה מן בהנאה שאסור
שאינו  חמץ  אבל מדרבנן, אלא אסור אינו ששית שבשעה

קידושין. קידושיו מדרבנן, אלא שמן 5)אסור בניסן.
ביום. שביעית שעה מתחילת אלא אסור החמץ  אין התורה

. ÂÈÓ„a Lc˜Â ‰‡‰a eÒ‡‰ c ÎÓe Ú»«»«»»»»«¬»»¿ƒ≈¿»»
,˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚÓ ıeÁ ;˙Lc˜Ó BÊ È‰¬≈¿À∆∆≈¬«»ƒ«»
ÈÓcL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰ÈÓ„a Lc˜ Ì‡L∆ƒƒ≈¿»∆»≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆¿≈
.‰BÓk ‰‡‰a ÔÈeÒ‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ¬«»ƒ«»¬ƒ«¬»»»»
dÈ‡  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ ÈÏ‚Ú LÙa Lc˜Ó‰«¿«≈¿∆∆∆¿≈¬«»ƒ«»≈»
eÒ‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚÓ Ïk‰L ;˙Lc˜Ó¿À∆∆∆«…≈¬«»ƒ«»»
.ÌÁ‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ :Ó‡pL ,‰‡‰a«¬»»∆∆¡«¿…ƒ¿«¿»¿¿»ƒ«≈∆

Ï˜Òp‰ BL LÙa Lc˜Ó‰ Ï‡6.˙Lc˜Ó BÊ È‰  ¬»«¿«≈¿∆∆«ƒ¿»¬≈¿À∆∆
BÈ‡ BLt  ‰‡‰a eÒ‡ Ï˜Òp‰ BML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»»«¬»»ƒ¿≈

.BM‰ Èa‚Ï eLÁ „ BÈ‡L ,‰‡‰a eÒ‡»«¬»»∆≈»»»¿«≈«

אסור 6) דינו ומשנגמר להיסקל ודינו אדם, שהמית שור
בהנאה.

.‚a Lc˜Ó‰B‡ ‰n„‡ ‰t Ù‡a B‡ ˙ÈÚÈL ˙BÙ «¿«≈¿≈¿ƒƒ¿≈∆»»¬À»
.˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰c ÈÓ Ô˙BOÚÏ Ô‡ÏnL ÌÈÓa¿«ƒ∆ƒ¿»«¬»≈ƒ»¬≈¿À∆∆

˙Èa‰ ˜„a ÏL Lc˜‰a Lc˜Ó‰7‚‚BLa8BÊ È‰  «¿«≈¿∆¿≈∆∆∆««ƒ¿≈¬≈
˙Lc˜Ó9‡ÈÈÂ ,Lc˜‰Ï LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÈ ‡e‰Â , ¿À∆∆¿¿«≈∆∆»…∆¿∆¿≈¿»ƒ
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קמו               
         

‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â .‰‚‚La ÏÚBÓ Ïk ÔÈ„k ,BÓL‡¬»¿ƒ»≈ƒ¿»»¿ƒƒ≈ƒ»
˙Lc˜Ó dÈ‡  „ÈÊÓa10. ¿≈ƒ≈»¿À∆∆

הבית.7) תיקון לצרכי  המקדש בית לגזבר הניתן כסף 
הקדש.8) של שהוא בו ידע  מעילתו 9)שלא ידי  על כי

לחולין. הכסף  ויצא קדושתו הקדש 10)נתחללה אין כי 
מעילה. בו שנאמר בשוגג אלא מתחלל

.„ÈL OÚÓa dLc˜11 „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa , ƒ¿»¿«¬≈≈ƒ≈¿≈≈¿≈ƒ
ÂÈˆÙÁ ‡L Ba ˙BOÚÏ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;˙Lc˜Ó dÈ‡≈»¿À∆∆¿ƒ∆≈«¬¿»¬»»

.‡e‰ ÈÈÏ :OÚna Ó‡pL ,ÏlÁ˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈∆∆¡«¿«¬≈«»

בירושלים 11) הנאכל מהתבואה, העשירי  החלק  הוא
-בקדושה.

.‰B˜ÏÁa LcwL Ô‰k12ÌÈL„˜ ÈL„wÓ13B‡ …≈∆ƒ≈¿∆¿ƒ»¿≈»»ƒ
ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ14ez‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó dÈ‡  ƒ»»ƒ«ƒ≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆…À¿

„Ïa ‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡15‰Óe˙a LcwL Ô‰k Ï‡ . ∆»«¬ƒ»ƒ¿«¬»…≈∆ƒ≈ƒ¿»
‰ÏB„‚16ÌÈeke OÚÓ ˙Óe˙e17ÈÂÏ ÔÎÂ , ¿»ƒ¿««¬≈¿ƒƒ¿≈≈ƒ

ÔBL‡ OÚÓa LcwL18OÚÓa LcwL Ï‡OÈÂ , ∆ƒ≈¿«¬≈ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ≈¿«¿«
ÈÚ19˙Lc˜Ó BÊ È‰ 20. »ƒ¬≈¿À∆∆

הכוהנים.12) אחיו עם החטאת 13)שחולק  קרבנות כגון
קלה.14)והאשם. שקדושתם שלמים אין 15)כגון כי 

(שולחנו  גבוה משולחן אלא הכהן, של הפרטי  ממונו הם
לאכילה. בהם זכה הקב "ה) מחמישים 16)של אחד

לכהן, מפריש שהישראל ובתבואה בפירות ממוצע ) (לאדם
מריחת  אחרי  ההפרשות כל ראשית שהיא גדולה, ונקראת
הלוי מידי  לכהן הניתנת מעשר לתרומת בניגוד הכרי ,
ואינה  קיבל, [=הלוי ] שהוא המעשר, מן מעשר המפריש

ממאה. אחד ונאכלים 17)אלא לכהן הם אף  הניתנים
בהבדל 18)בירושלים. ראשון, ונקרא מהישראל שקיבל

בירושלים. לבעליו נאכל שהוא אחריו הבא שני  ממעשר
מעשר 19) מפרישים לשמיטה והשישית השלישית בשנה

מעשר  - והחמישית הרביעית השנייה הראשונה, ובשנה עני .
וממונו.20)שני . המקבל של קניינו הם אלה שכל

.Â˙BzÓ21eÓe‰ ‡lL22eÓe‰L BÓk Ì‰ È‰ ,23. «»∆…¿¬≈≈¿∆¿
BÏ eÏÙpL Ï‡OÈ ,CÎÈÙÏ24ÌÈÏË25Bn‡ È‡ ˙ÈaÓ ¿ƒ»ƒ¿»≈∆»¿¿»ƒƒ≈¬ƒƒ

LÈÙ‰Â ,Ô‰k26Ô‰ È‰  ˙BOÚÓe ‰Óez Ô‰Ó …≈¿ƒ¿ƒ≈∆¿»«¿¿¬≈≈
pL ˙BOÚÓe ˙BÓe˙kBn‡ È‡Ó ‰MÈa BÏ eÏÙ27. ƒ¿«¿¿∆»¿ƒÀ»≈¬ƒƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡L ;˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰M‡ Ô‰a Lc˜ Ì‡Â¿ƒƒ≈»∆ƒ»¬≈¿À∆∆∆««ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï BÏ ÔÈe‡ ÔÈ‡L28Ô‰L ÈÓÏ ÔÎÓÏ BÏ LÈ , ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»≈¿»¿»¿ƒ∆≈

BÏ ÔÈe‡29LÈÙ‰L ‰Óe˙a LcwL Ï‡OÈ Ï‡ . ¿ƒ¬»ƒ¿»≈∆ƒ≈ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
BbÓ30dÎÓÏ BÏ ÔÈ‡ È‰L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ 31, ƒ»¿≈»¿À∆∆∆¬≈≈¿»¿»

Ô‰k ÏÎÏ d˙BpL ÈÙÏ ,‰‡‰ ˙BË ‡l‡ da BÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»«¬»»¿ƒ∆¿»¿»…≈
‰ˆiL32ÔBÓÓ dÈ‡ ‰‡‰ ˙BËÂ ,33. ∆ƒ¿∆¿«¬»»≈»»

במתנה 21) הניתנות לעיל, הנזכרות והמעשרות התרומות
ולעני . ללוי  בעליהן 22)לכהן, ידי  על הופרשו שלא

הפירות. בין הן מעורבות ועומדים 23)ועדיין הואיל
הם. כמורמים שלא 25)בירושה.24)להרים תבואה

באכילה, ואסורה טבל היא הרי  מתנותיה ממנה הופרשו

מורכבת. מלה טב ֿלא, טבל, הנכד.26)ולשון הישראל,
אלא 27) עליו הוטל שלא בחייו הכהן זקנו בהן זכה כבר כי 

וימכרן  יפרישן זה יורש ואף  לעצמו, ולקיימן להפרישן
(ישראל).28)לכוהנים. לזר באכילה אסורה תרומה כי 

שלו.29) הוא מזקנו 30)והכסף  בירושה לו נפל שלא
לכהן.31)הכהן. מתנה לתיתה ליטול 32)אלא שרשאי 

לכהן  [=ולא לו שיתנה בשביל [=הכהן] מאוהבו מועט  דבר
אשה.33)אחר]. בו לקדש

.ÊÒÓÁa B‡ ‰‚a B‡ ÏÊ‚a ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰34, «¿«≈∆»ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿»»
Ú„BÂ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡35„ B˙B‡ ‰wL ƒƒ¿»¬«¿»ƒ¿«∆»»»»

Le‡Èa36dÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È‰  ¿≈¬≈¿À∆∆¿ƒ«≈»
.˙Lc˜Ó¿À∆∆

כורחו.34) בעל ממנו ולקחו לבעליו החפץ  דמי  שנתן
לא 35) אם כי  הקידושין. מעשה בשעת הקידושין, לעדי 

בעליו) נתייאשו (אפילו היאוש דבר את הקידושין עדי  ידעו
מקודשת. שאינה עדים ללא כמקדש זה על 36)הרי  ואף 

שהגיע  מכיוון אך - קונה אינו בלבד יאוש היא: שהלכה פי 
וקנאתו  רשות ושינוי  יאוש כאן יש האשה, ליד החפץ 

הבעל. אותה קנה וממילא האשה,

.Á‡ˆBiÎÂ ÏÎ‡ B‡ ÈÏk BÏ Á˜ÏÂ BÁ ˙ÈÏ ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈¬≈¿»«¿ƒ…∆¿«≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Èa‰ ÏÚa ‡e ,‰M‡ Ba Lc˜Â Ô‰a»∆¿ƒ≈ƒ»»««««ƒ««ƒ
‰nÓ BË ‡e‰L ,‰Ê c dÏ z˙ ‡Ï ‰nÏ :BÏ Ó‡L∆»«»»…»«»»»»∆∆ƒ«
‰Ê c BÏ Ó‡ ‡lL ;˙Lc˜Ó dÈ‡  ?dÏ z˙pM∆»«»»≈»¿À∆∆∆…»«»»∆
ÔBÓÓa Lc˜Â ÏÈ‡B‰Â ,BnÚ Lia˙‰Ï ‡lL È„k ‡l‡∆»¿≈∆…¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿»
.˙Lc˜Ó dÈ‡Â ÏÊ‚ ‰Ê È‰  BÁ ˙ÚcÓ ‡lL BÁ¬≈∆…ƒ««¬≈¬≈∆»≈¿≈»¿À∆∆
ÔB‚k ,ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡L „a dLc˜ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿»»∆≈««««ƒ«¿ƒ»»¿

˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÊB‚‡ B‡ ‰Óz37. ¿»»¡¬≈¿À∆∆ƒ»≈

הבית.37) בעל הקפיד זאת בכל שמא כי 

.ËBÁ ÔÈe BÈa ‰BÁÒ ‰˙È‰38‡lL d˜ÏÁÂ , »¿»¿»≈≈¬≈¿¬»»∆…
˙ÓeL ‰ÎÈˆe ÏÈ‡B‰  B˜ÏÁa Lc˜Â ,BÁ ˙ÚcÓƒ««¬≈¿ƒ≈¿∆¿ƒ¿ƒ»«

ÔÈc ˙Èa39‰Ó BÓˆÚÏ ÏËB ‰Ê ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó dÈ‡ , ≈ƒ≈»¿À∆∆∆≈∆≈¿«¿«
ÁÈpÈÂ ‰ˆiM40‰ˆiM ‰Ó41. ∆ƒ¿∆¿«ƒ««∆ƒ¿∆

הדיוטות 39)בשותפות.38) הם ואפילו שלושה "של
בשומא". ויודעים נאמנים שיהו חברו.40)ובלבד לשותף 

לפחות 41) לחלקו שמגיע  פרוטות שתי  שווה לה נתן ואפילו
בכל  להתקדש שרצונה לפי  מקודשת, אינה - פרוטה שוה
במה  לי  "התקדשי  לה: פירש כן אם אלא בחציו, ולא הסכום

בו". לי  שיש

.ÈÊÁÂ ,dÒÓÁ B‡ ‰pnÓ b B‡ ‰M‡‰ ˙‡ ÏÊb»«∆»ƒ»»«ƒ∆»¬»»¿»«
È‰ :dÏ Ó‡Â ,dlL ÒÓÁe ‰be ÏÊba dLc˜Â¿ƒ¿»«»≈«¿≈»∆»»∆»¿»«»¬≈

ÔÈÎecL Ô‰ÈÈa Ì„˜ Ì‡  Ba ˙Lc˜Ó z‡42‰ÏËÂ , «¿¿À∆∆ƒ»«≈≈∆ƒƒ¿»¿»
˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰˜˙LÂ43d˙B‡ CcL ‡Ï Ì‡Â ; ¿»¿»¬≈¿À∆∆¿ƒ…ƒ≈»

ÌÏBÚÓ44el‡ ÌÈc dÏ Ô˙pLk ‰˜˙ML ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ≈»««ƒ∆»¿»¿∆»«»¿»ƒ≈
˙Lc˜Ó dÈ‡  ÔÈLec˜ ˙B˙a45Ô‰ :‰Ó‡ Ì‡Â ;46 ¿«ƒƒ≈»¿À∆∆¿ƒ»¿»≈

.˙Lc˜Ó BÊ È‰ ¬≈¿À∆∆

היו 42) ואפילו נישואיו. להצעת להסכים וריצוי  שידול דברי 
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קמז                
         

ממנה. שגזל לפני  סימן 43)אלה ושתקה שנטלתו מתוך
קידושין. לשם וקבלתו לו לפני44)שמחלה אפילו

קידושין.45)הגזילה. לשם ולא לקחה, שלה בשעת 46)כי 
הקידושין.

.‡ÈÔB„wt ÈÒk :dÏ Ó‡Â ,ÔB„wt dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ»¿»«»ƒ¿ƒƒ»
Ì‡  Ba ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â ÊÁÂ ,‰Ê∆¿»«¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ
BÊ È‰  ‰˜˙LÂ ezÏËe ,ezÏËpL Ì„˜ dÏ Ó‡»«»…∆∆¿»«¿»«¿»¿»¬≈

˙Lc˜Ó47Ó‡ ÔB„wt ˙B˙a ezÏËpL Á‡ Ì‡Â ; ¿À∆∆¿ƒ««∆¿»«¿«ƒ»»«
,ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡  ‰˜˙LÂ ,Ba ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ»¬≈«¿¿À∆∆¿»¿»≈∆¿

˙ÏÚBÓ dÈ‡ ˙BÚÓ ÔzÓ Á‡lL ‰˜È˙L ÏkL48; ∆»¿ƒ»∆¿««««»≈»∆∆
BÊ È‰  ‰ÏËpL Á‡ 'Ô‰' ‰Ó‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»≈««∆»¿»¬≈

˙Lc˜Ó49. ¿À∆∆

הפיקדון 47) קבלת כי  שידוכין. ביניהם קדם לא ואפילו
קידושין. לשם כלום 48)הייתה לה איכפת לא כי 

פיקדון. לשם רק  קיבלתו ומתחילתו הואיל באמירתו,
לי49) התקדשי  כאומר זה הרי  קיים, והפיקדון הואיל

שמקודשת. - בידך לי  שיש בפיקדון

.ÈdÏ Ó‡Â ,BÏˆ‡ dÏ ‰È‰L BÁ dÏ ÈÊÁ‰50 ∆¡ƒ»∆»»»∆¿¿»«»
'Ba ˙Lc˜Ó z‡ È‰'51ezÏËe ,epÏhzL Ì„˜ ¬≈«¿¿À∆∆…∆∆ƒ¿∆¿»«

ÔÈÎecL Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ :‰˜˙LÂ52BÊ È‰  ¿»¿»ƒ»»≈≈∆ƒƒ¬≈
˙Lc˜Ó53„Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡  CcL ‡Ï Ì‡Â , ¿À∆∆¿ƒ…ƒ≈≈»¿À∆∆«

dlL BÁ‰ ‰ÏËpL Á‡ dÏ Ó‡ Ì‡Â .'Ô‰' Ó‡zL∆…«≈¿ƒ»«»««∆»¿»«∆»
dÈ‡ ,'Ô‰' ‰Ó‡ elÙ‡  'Ba ˙Lc˜Ó z‡ È‰'¬≈«¿¿À∆∆¬ƒ»¿»≈≈»

˙Lc˜Ó54‡l‡ ,ÌeÏk epnÓ d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï È‰L ; ¿À∆∆∆¬≈…ƒƒ«¿»»ƒ∆¿∆»
dÈ‡Â ,‰ÏËpL ‰ÚMÓ BBÁ ÚÙ Îe ,‰ÏË dlL∆»»¿»¿»ƒ¿«ƒ»»∆»¿»¿≈»

˙Á‡ ÌÚt BÁa BÚ˙Ïe ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ55. ¿»«¬…¿»¿««««∆∆

החוב .50) החזרת תהיה 51)בשעת וגם שתתקדש ודעתו
זה. בכסף  לו.52)נפרעת לשם 53)ונתרצית קבלתו כי 

לו. מחלה החוב  ואת בתורת 54)קידושין לומר: יכולה כי 
אודות  בתחילה לה הזכיר לא ואם קיבלתיו. חובי  פירעון
ואמר  לפרוע , זמנו והגיע  כסף  לה חייב  שהוא אלא הפירעון,
אף  מקודשת ושתקה ונטלתו זה בכסף  לי  מקודשת את הרי 
לקידושין  לא כן אחרי  תאמר ואפילו שידך, שלא פי  על
נאמנת. אינה קבלתי , חובי  לפירעון אלא נתכוונתי 

קידושין.55) לשם כלום לה נתן שלא נמצא

.‚ÈdÈ‡  ËLa ‰˙È‰ elÙ‡ ,‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰«¿«≈¿ƒ¿»¬ƒ»¿»ƒ¿»≈»
,Èc BÁ dÏˆ‡ BÏ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk .˙Lc˜Ó¿À∆∆≈«¿∆»»∆¿»ƒ»
C„Èa ÈÏ LiL Èca ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«ƒ»∆≈ƒ¿»≈

‰z ‰‡ˆB‰Ï ‰ÂÏn‰L ÈtÓ ;˙Lc˜Ó dÈ‡ 56, ≈»¿À∆∆ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿»»ƒ¿»
Ìi˜ c ÌeL Ô‡k ÔÈ‡Â57kL ,‰zÚÓ Ba ˙B‰Ï ¿≈»»»«»≈»≈«»∆¿»

È„ B˙B‡ ‰‡ÈˆB‰58B˙‡‰ ‰ÚÂ59. ƒ»ƒ»¿»¿»¬»»

חייב 56) ואינו בה] [=להשתמש להוציאה רשאי  הלווה
המלווה. שיתבענו עת בכל מצוייה שתהא להעמידה

עינינו.57) מול הרי58)הנמצא בידה עדיין המעות ואפילו
הוציאתן. כבר כאילו מקניין 59)הן נלמדים כסף  וקידושי 

הרי ממני " קח  השדה כסף  "נתתי  בו: שנאמר עפרון שדה

השטר  לה החזיר ואפילו הכסף . ליתן צריך הקניין שבשעת
שעיקר  מפני  מקודשת, אינה פרוטה, שווה בנייר ויש [=חוב ]

המלווה. כסף  על דעתה

.„ÈÔBkLn‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ dÏˆ‡ BÏ ‰È‰60dLc˜Â , »»∆¿»ƒ¿»«««¿¿ƒ¿»
BÊ È‰  ÔBkLn‰ dÏ ÈÊÁ‰Â ,‰ÂÏn‰ d˙B‡a¿»«ƒ¿»¿∆¡ƒ»««¿¬≈

zÚÓ ÔBkLna ˙È‰ ‡È‰ È‰L ;˙Lc˜ÓÈ‰Â ,‰ ¿À∆∆∆¬≈ƒ∆¡≈««¿≈«»«¬≈
.d„ÈÏ ‰‡‰ ÚÈb‰ƒƒ«¬»»¿»»

בשעת 60) שלא בין ההלוואה, בשעת שמשכנה בין
ומשכנה  מעותיו תבע  הפירעון זמן כשהגיע  אלא ההלוואה,

דין. בית ידי  על

.ÂË?„ˆÈk .˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰ÂÏÓ ˙‡‰a Lc˜Ó‰«¿«≈«¬»«ƒ¿»¬≈¿À∆∆≈«
‰zÚ d˙B‡ ‰ÂÏ‰L ÔB‚k61:dÏ Ó‡Â ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿∆ƒ¿»»«»»«ƒ¿»«»

ÁÈÂ‡L ÔÓÊ ˙‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰62‰ÂÏÓa CÏ ¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¬»«¿«∆«¿ƒ«»¿ƒ¿»
„Ú CnÓ dÚBz ÈÈ‡Â ,ÌBÈ CÎÂ Ck C„Èa ‰È‰zL ,BÊ∆ƒ¿∆¿»≈»¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈«
‰‡‰ dÏ LÈ È‰L ;˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÈBÏt ÔÓÊ¿«¿ƒ¬≈¿À∆∆∆¬≈≈»¬»»
.ÚwL ÔÓÊ ÛBÒ „Ú BÊ ‰ÂÏÓa LnzL‰Ï ‰zÚÓ≈«»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»«¿«∆»«

˙Èak ‡È‰L ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ eÒ‡Â63eLÙe . ¿»«¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ≈¿
ÔÚÓLÏ Èe‡ ÔÈ‡L ÌÈc ‰ÂÏÓ ˙‡‰a È˙Ba64. «««¬»«ƒ¿»¿»ƒ∆≈»¿»¿»

הקידושין.61) שאאריך).62)בשעת (כלומר שארחיב 
זו 63) אין אולם מקדשה, כספו בגביית המתנתו שבשכר

נתחייב  אשה כשנושא שהרי  "כריבית", אלא גמורה ריבית
היא  והרי  גמורה, הנאה זו שאין נמצא דברים, בעשרה לה
מגעת  וההנאה הואיל סובר, המאירי  והרב  ריבית. הערמת

גמורה. ריבית כאן אין יצחק 64)לשניהם לרבנו הכוונה
לה  שהלווה כגון - מלווה הנאת המפרש: [=הרי "ף ] אלפסי 
לי התקדשי  לה, ואמר הפירעון, זמן עכשיו והגיע  מכבר,
יום  עד הפירעון זמן את לך להאריך שאסכים הנאה באותה
עכשיו  לה נותן ואינו הואיל פירושו דוחה רבינו אולם פלוני .
אינה  הפירעון זמן הרווחת כי  להתקדש יכולה אינה כסף , כל
מקודשת. שאינה אמרנו שכבר גופא המלווה ממחילת עדיפה

.ÊË‡ È‰ :dÏ Ó‡BÁe BÊ ‰ËeÙa ÈÏ ˙Lc˜Ó z »«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»¿
:dÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó BÊ È‰  CÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿≈¬≈¿À∆∆¿≈ƒ»«»
BÊ È‰  BÊ ‰ËeÙe CÏˆ‡ ÈÏ LiL ‰ÂÏÓa¿ƒ¿»∆≈ƒ∆¿≈ƒ¿»¬≈

˙L„˜Ó65. ¿À∆∆

אין 65) הפרוטה לנתינת המלווה דבר את שהקדים פי  על אף 
בשעת  פרוטה לה ונתן הואיל במלווה, כמקדש נחשב  זה
מעשה  בזמן כעת מקבלת שהיא לפרוטה דעתה - הקידושין

הקידושין.

.ÊÈ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â ÌÈÁ‡ „Èa BÁ BÏ ‰È‰»»¿«¬≈ƒ¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
ÌzLÏL „ÓÚÓa ‰Ê „Èa ÈÏ LiL BÁa ÈÏ66BÊ È‰  ƒ«∆≈ƒ¿«∆¿«¬«¿»¿»¬≈

˙Lc˜Ó67. ¿À∆∆

המתקדשת.66) (3 המקדש (2 הלווה היא 67)1) ההלכה
למקבל, החוב  את להקנות אפשר שלושתן מעמד ידי  שעל

נוספת. הקנאה כל ללא

.ÁÈ‰Ï‡La B‡ d„Èa BÏ LiL ÔB„wta dLc˜68 ƒ¿»«ƒ»∆≈¿»»ƒ¿≈»
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קמח               
         

B‡ ‰Ëet ‰Ï‡M‰Â ÔB„wt‰ ‰È‰ Ì‡ ,dÏÈ‡L‰L∆ƒ¿ƒ»ƒ»»«ƒ»¿«¿≈»¿»
d˙eLa Ìi˜ Ô‰Ó „Á‡a ‰Ëet ‰ÂL69BÊ È‰  »∆¿»¿∆»≈∆«»ƒ¿»¬≈

.˙Lc˜Ó¿À∆∆

אלא 68) להוצאה, ניתנים שאינם וכדומה, כלים שאלת
בעינם. לבעליהם אם 69)חוזרים כי  אבד, או נגנב  שלא

מקודשת. ואינה "מלווה" כמו זה הרי  אבד

.ËÈa„‡L ÎOa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ»»∆¬«≈
CÈÏÚ70ÔBËÏMÏ71ÁÈp‰Â ,ÔBËÏMÏ ‰ÈÏÚ a„Â , »«ƒ«ƒ¿¿ƒ∆»∆»«ƒ¿¿ƒƒ«

dÚ˙ ‡ÏÂ ÔBËÏM‰72Ô˙ Ì‡ ‡l‡ ,˙Lc˜Ó dÈ‡  «ƒ¿¿…¿»»≈»¿À∆∆∆»ƒ»«
È‰ ÂÈcÓ dÏ ‰‡aL ‰‡‰‰L ;BlMÓ ‰Ëet dÏ»¿»ƒ∆∆«¬»»∆»»»ƒ¿»»¬≈
.˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â ,‰ÂÏÓk ‡È‰ƒ¿ƒ¿»¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

למשפט .72)מושל.71)לטובתך.70)

.ÎCnÚ ‰OÚ‡L BÊ ‰Î‡ÏÓa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰73, ¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»»∆∆¡∆ƒ»
‰Ëet dÏ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰OÚÂ¿»»≈»¿À∆∆∆»ƒ≈»«»¿»
‰lÁzÓ ÏÚBt‰ da ‰kÊÈ ˙eÈÎO‰L ÈÙÏ ;BlMÓƒ∆¿ƒ∆«¿ƒƒ¿∆»«≈ƒ¿ƒ»
‰ÎBÊ ‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ˙ˆ˜Ó ‰OÚiL ÔÓÊ Ïk ,ÛBÒ „ÚÂ¿«»¿«∆«¬∆ƒ¿»ƒ«¿»»∆
,dÏˆ‡ ‰ÂÏÓ Blk ÎO‰ ‡ˆÓÂ ,ÎO‰ ÔÓ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»ƒ«»»¿ƒ¿»«»»Àƒ¿»∆¿»

.˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰ÂÏÓa Lc˜Ó‰Â¿«¿«≈¿ƒ¿»≈»¿À∆∆

ממנו 73) לי  עשה לו: ואמרה זהב  לו שנתנה וכגון למענך,
וטבעות. נזמים

.‡Î‰zÓ ÈBÏÙÏ Èc Ôz :‰Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«»»
˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â ,Ô˙Â ,CÏ È‡ Lc˜˙‡Â¿∆¿«≈¬ƒ»¿»«¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
BÊ È‰  CÈt ÏÚ Èz˙pL BÊ ‰zÓ ˙‡‰a ÈÏƒ«¬»««»»∆»«ƒ«ƒ¬≈
È‰  ÌeÏk dÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .˙Lc˜Ó¿À∆∆««ƒ∆…ƒƒ«»¿¬≈
Ì‡ ÔÎÂ .dÏÏ‚a ÈBÏt ‰‰Â ,‰OÚpL dBˆa ˙È‰∆¡≈ƒ¿»∆«¬»¿∆¡»¿ƒƒ¿»»¿≈ƒ

BÏ ‰Ó‡Ô˙Â ,BÏ Lc˜˙‡Â ‰zÓ ÈBÏÙÏ Èc Ôz : »¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«»»¿∆¿«≈¿»«
˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â ÈBÏt B˙B‡ dLc˜Â ,BÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«»¬≈«¿¿À∆∆
BÊ È‰  CBˆa ÈzÏawL BÊ ‰zÓ ˙‡‰a ÈÏƒ«¬»««»»∆ƒ«¿ƒƒ¿≈¬≈

.˙Lc˜Ó¿À∆∆

.ÎÈLc˜˙‰Â ‰zÓa ‰Ê Èc CÏÈ‰ :dÏ Ó‡»«»≈»ƒ»∆¿«»»¿ƒ¿«¿ƒ
z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â ÈBÏt B˙B‡ dLc˜Â ,ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«»¬≈«¿
BÊ È‰  ÈÏÏ‚a CÈÏ ‰‡a‰ BÊ ‰‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ«¬»»«»»ƒƒ¿»ƒ¬≈
.ÌeÏk Lc˜Ó‰ dÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó¿À∆∆««ƒ∆…»«»«¿«≈¿
,EÏ Lc˜˙‡Â ‰zÓ ‰Ê Èc CÏÈ‰ :BÏ ‰Ó‡»¿»≈»ƒ»∆«»»¿∆¿«≈¿
BÊ ‰‡‰a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â ,BÁ˜Ïe¿»¿»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¬»»
BÊ È‰ ,‡e‰ eLÁ Ì„‡ Ì‡  ‰zÓ CnÓ ÈzÏawL∆ƒ«¿ƒƒ≈«»»ƒ»»»¬≈
,‰pnÓ ‰‰ B˙BÈ‰a dÏ LÈ ‰‡‰L ;˙Lc˜Ó¿À∆∆∆¬»»≈»ƒ¿∆¡∆ƒ∆»

.BÏ dÓˆÚ ˙˜‰ BÊ ‰‡‰e«¬»»ƒ¿»«¿»

.‚Î‰Ê È‰Â ,È„a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»«¬≈∆
;BÏ ˙Lc˜Ó dÈ‡  Èc‰ Ôz‡L „Ú C„Èa ÔBkLn‰««¿¿»≈«∆∆≈«ƒ»≈»¿À∆∆
Ô˙ ÔBkLn‰ ‡ÏÂ ,d„ÈÏ Èc‰ ÚÈb‰ ‡lL ÈÙÏ¿ƒ∆…ƒƒ««ƒ»¿»»¿…««¿»«
BÏ LiL BÁ ÏÚ ÔBkLÓ B„Èa ‰È‰ .dlL B˙BÈ‰Ïƒ¿∆»»»¿»«¿«∆≈
BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ‰M‡ Ba Lc˜Â ,ÌÈÁ‡ Ïˆ‡≈∆¬≈ƒ¿ƒ≈ƒ»««ƒ∆≈

˙ˆ˜Ó BÏ LÈ BÁ ÏÚaL ÈÙÏ ;˙Lc˜Ó BÊ È‰ ,BlL∆¬≈¿À∆∆¿ƒ∆««≈ƒ¿»
.ÔBkLÓ ÏL BÙe‚a ÔÈƒ̃¿»¿∆«¿

.„Î‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆
‰ÈÊÁ‰ ÔÈa ,˙Lc˜Ó dÈ‡  ÈÏ e‰ÈÈÊÁzL ˙Ó ÏÚ«¿»∆«¬ƒƒƒ≈»¿À∆∆≈∆¡ƒ»
Ìi˜˙ ‡Ï  ezÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡L ;‰ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈa≈…∆¡ƒ»∆ƒ…∆¡ƒ«…ƒ¿«≈
ÚÈb‰ ‡ÏÂ ˙È‰ ‡Ï È‰  ezÈÊÁ‰ Ì‡Â ,È‡z‰«¿«¿ƒ∆¡ƒ«¬≈…∆¡≈¿…ƒƒ«

.ÌeÏk d„ÈÏ¿»»¿

.‰Î:dÏ Ó‡Â da ‡ˆBiÎÂ Ò„‰ ÏL ‰c‚‡ dÏ Ô˙»«»¬À»∆¬«¿«≈»¿»«»
:BÏ eÓ‡ ,B˙B‡ dÏa˜Â ,BÊa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿¿ƒ¿»»¿
‰Úa‡a Lc˜˙z :Ó‡Â ,‰Ëet ‰ÂL da ÔÈ‡ ‡Ï‰Â«¬…≈»»∆¿»¿»«ƒ¿«≈¿«¿»»
 'Ô‰' ‰Ó‡ Ì‡  ‰c‚‡‰ CB˙a ÌÈ‡aÁn‰ ÌÈÊeÊƒ«À¿»ƒ¿»¬À»ƒ»¿»≈
˙BÚÓa ˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰˜˙L Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È‰¬≈¿À∆∆¿ƒ»¿»≈»¿À∆∆¿»
˙ÏÚBÓ dÈ‡ ˙BÚÓ ÔzÓ Á‡lL ‰˜È˙M‰L ,el‡≈∆«¿ƒ»∆¿««««»≈»∆∆
‡nL ,‰c‚‡‰ ÈtÓ ˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‰È‰˙Â ;ÌeÏk¿¿ƒ¿∆¿À∆∆¿»≈ƒ¿≈»¬À»∆»

.Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëet ‰ÂL»»¿»¿»«≈

.ÂÎ‰,BÊ ‰Ó˙a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ÓB‡»≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿»»
˙Á‡a LÈ Ì‡  BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ ,BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ≈¿««
dÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰Ëet ‰ÂL Ô‰Ó≈∆»∆¿»¬≈¿À∆∆¿ƒ«≈»
˙Á‡ ‰Óz ‰ÂLz ‡nL ,˜ÙqÓ ‡l‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆∆»ƒ»≈∆»ƒ¿∆¿»»««

.Á‡ ÌB˜Óa ‰Ëet¿»¿»«≈

.ÊÎLÈ Ì‡  BÊe BÊe BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ :dÏ Ó‡»«»ƒ¿«¿ƒƒ¿¿¿ƒ≈
˙Lc˜Ó  ‰Ëet ‰ÂL ÌlÎa74dÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â , ¿À»»∆¿»¿À∆∆¿ƒ«≈»
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קמט                
         

   1 
לו,1) הצריכים דברים וארבעה תנאי  דיני  רבינו בו כלל

דין  שבממון, תנאי  דין בתורה, שכתוב  מה על המתנה
מנת". ו"על "מעכשיו"

.‡È‡z ,ÏÚ Lc˜Ó‰2,˙Lc˜Ó  È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ «¿«≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¿À∆∆
ÔÓ È‡z‰ ‰È‰iL ÔÈa .˙Lc˜Ó dÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«≈»¿À∆∆≈∆ƒ¿∆«¿«ƒ

LÈ‡‰3‰M‡‰ ÔÓ ‰È‰iL ÔÈa ,4ÌÏBÚaL È‡z ÏÎÂ . »ƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»ƒ»¿»¿«∆»»
ÔÈLe‚a ÔÈa ,ÔÈLec˜a ÔÈa 5ÔÈa ,ÁwÓa ÔÈa , ≈¿ƒƒ≈¿≈ƒ≈¿ƒ»≈

kÓÓa6ÔBÓÓ ÈÈc ‡La ÔÈa ,7˙BÈ‰Ï CÈˆ  ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈»»ƒƒ¿
ÌÈ„ ‰Úa‡ È‡za8. «¿««¿»»¿»ƒ

את 2) הרי  זוז, מאתיים לי  תתני  אם לאשה: שאמר כגון
זה. בדינר לי  לח 3)מקודשת סי ' ('פרישה' האיש לטובת

א). שם).4)אות ('פרישה' האשה כגון 5)לטובת 
זוז. מאתים לי  שתתני  עלֿמנת גיטך זה הרי  לה שאמר

וממכר".6) במקח  "בין התימנים: כת "י  כגון 7)בנוסח 
ה"ז. פ "ג ומתנה זכיה הל' רבינו דברי  השווה מתנות.

הי "ד.8) להלן ראה בממון. כפול תנאי  לענין

.‰È‰iL :È‡z Ïk ÏL ÌÈ„ ‰Úa‡‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»«¿»»¿»ƒ∆»¿«∆ƒ¿∆
ÏeÙk9Â‡lÏ Ì„B˜ BlL Ô‰ ‰È‰iLÂ ,10È‡z‰ ‰È‰iLÂ , »¿∆ƒ¿∆≈∆≈««¿∆ƒ¿∆«¿«

‰OÚnÏ Ì„B˜11LÙ‡L c È‡z‰ ‰È‰iLÂ , ≈««¬∆¿∆ƒ¿∆«¿«»»∆∆¿»
BÓi˜Ï12È‡z‰ È‰  Ô‰Ó „Á‡ È‡z‰ ÒÁ Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»≈«¿«∆»≈∆¬≈«¿«

BÊ ‰È‰z ‡l‡ ;ÏÏk È‡z ÌL ÔÈ‡ el‡Îe ,ÏËa»≈¿ƒ≈»¿«¿»∆»ƒ¿∆
‰zn‰ B‡ Áwn‰ Ìi˜˙ÈÂ ,„iÓ ˙L‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿…∆∆ƒ»¿ƒ¿«≈«ƒ»««»»
„Á‡ È‡z‰ ÒÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÏÏk ‰˙‰ ‡Ï el‡Îe ,„iÓƒ»¿ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿»≈«¿«∆»

‰Úa‡‰ ÔÓ13. ƒ»«¿»»

ה"ה.9) בסמוך ה"ו.10)מפורש בסמוך 11)בסמוך
ה"ז.12)ה"ד. למדו 13)בסמוך אלו, דברים ארבעה כל

שנאמר  כט ֿל) לב , (במדבר ראובן ובני  גד בני  מתנאי  חכמים
ראובן  ובני  גד בני  יעברו אם אליהם, משה "ויאמר בו:
לאחוזה, הגלעד ארץ  את להם ונתתם . . . הירדן את אתכם
הרי כנען", בארץ  בתוככם ונאחזו אתכם יעברו לא ואם
יעברו" לא "ואם יעברו" "אם ולומר: לכפול משה שהוצרך
היו  תנאו את כופל היה לא ואילו בתוככם, ונאחזו . . .
ואין  עוברים, היו שלא אע "פ  הגלעד ארץ  את נוחלים
מאיר  רבי  אומר מכאן לאו". שומע  אתה "הן מכלל אומרים

כפול שאינו תנאי  כל סא.): ובני(קידושין גד בני  כתנאי 
המעכבים  הדברים לשאר והואֿהדין תנאי , אינו - ראובן
למדים, הם ראובן ובני  גד בני  מתנאי  כולם - בתנאי 

במקומו. דבר כל בסמוך וכמבואר

.‚ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡ :‰M‡Ï ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ
‡Ï ÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡Â ,‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ…ƒ¿ƒƒ…
Èc‰ dÏ Ô˙ ‰Ê È‡z ‰˙‰L Á‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰zƒ¿ƒ¿À∆∆¿««∆ƒ¿»¿«∆»«»«ƒ»
Ì‡Â ;È‡z ÏÚ ˙Lc˜Ó BÊ È‰Â ,Ìi˜ È‡z‰ È‰ ¬≈«¿««»«¬≈¿À∆∆«¿«¿ƒ
‰˙ ‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó ‰È‰z  ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ ‰˙»¿»»«ƒƒ¿∆¿À∆∆¿ƒ…»¿»

.˙Lc˜Ó dÈ‡  BÏ≈»¿À∆∆

.„È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»

È‡z‰ ÌÈÏL‰Â ,d„Èa Èc‰ Ô˙Â ,‰Ê14Ì‡ :Ó‡Â ∆¿»««ƒ»¿»»¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«ƒ
ÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzzƒ¿ƒƒ»«ƒƒ¿ƒ¿À∆∆¿ƒ…ƒ¿ƒƒ
ÌÈc˜‰L ÈtÓ ,ÏËa È‡z‰ È‰  ˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï…ƒ¿ƒ¿À∆∆¬≈«¿«»≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ

‰OÚn‰15‰˙‰ Ck Á‡Â d„Èa Ô˙Â16ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ««¬∆¿»«¿»»¿««»ƒ¿»¿««ƒ
dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ea„ È„k CB˙a Ïk‰L∆«…¿¿≈ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»¿≈»

ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈˆ17. ¿ƒ»ƒ≈¿

נתינתו.14) להלן 15)אחרי  [וראה הקידושין מעשה
נד]. גם 16)הערה כי  א. עה, וגיטין א. צד, בבאֿמציעא

"אם  למעשה קודם התנאי  הודגש ראובן, ובני  גד בני  בתנאי 
וכן  המעשה, זהו - להם" "ונתתם התנאי , זהו - יעברו"
הדבר  לי  תעשה "אם לא) ל, (בראשית אבינו ביעקב  כתוב 
(רש"י למעשה התנאי  הקדים צאנך". ארעה אשובה הזה,

צד.). לא 17)ב "מ  אפילו ה"א) (למעלה הראב "ד ולדעת
תנאו  כל את גמר אלא ממש, בפועל המעשה את הקדים
אמירת  את תנאו בניסוח  שהקדים כל הדינר, נתן ואח "כ
דומה  זה אין כי  בטל, תנאו הרי  התנאי , לאמירת המעשה
ונתתם  . . . יעברו אם בו: שנאמר ראובן, ובני  גד בני  לתנאי 
ולדבריו, המעשה. לאמירת קדמה התנאי  שאמירת הרי  להם,
לי תתני  אם זה, בדינר לי  מקודשת את הרי  יאמר: אם
נתן  ואח "כ מקודשת. תהיי  לא לי , תתני  לא ואם זוז. מאתים
דברי את מפרש הוא כך כי  מיד, מקודשת זו הרי  הדינר, לה
מעשה  שיש תנאי  "כל צד.): (בבאֿמציעא המשנה
ז"ל. והרשב "א הרמב "ן פירשו וכן בטל" תנאו בתחילתו,
המשניות  לשון אולם א. סב , בקידושין ה'תוספות' דעת וכן
רבינו, לדברי  מסייעת תנאי , בדיני  מקומות מכמה והתלמוד
(גיטין  זוז מאתים לי  תתני  אם גיטך זה הרי  שנינו: שהרי 
חודש  י "ב  ועד מכאן באתי  לא אם  גיטך זה הרי  וכן עד.),
המעשה  אמירת הקדים שאפילו הרי  קיים. תנאו עו:) (שם
שיש  תנאי  "כל בכלל: זה ואין - קיים התנאי  תנאו, להתנאת

(מגידֿמשנה). בתחילתו" מעשה

.‰ÔÎÂÈ‰ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡ :dÏ Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«»ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈
d„Èa Èc‰ Ô˙ Ck Á‡Â ,‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿««»»««ƒ»¿»»

B‡z ÏÙk ‡lL ÈtÓ ,ÏËa È‡z‰ È‰ 18È‰L ; ¬≈«¿«»≈ƒ¿≈∆…»«¿»∆¬≈
È‰Â .˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï Èz˙ ‡Ï Ì‡Â :dÏ Ó‡ ‡Ï…»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆«¬≈

.ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆ƒ»¿≈»¿ƒ»ƒ≈¿

גד 18) בני  לתנאי  דומה שאינו א. עו, גיטין א. סא, קידושין
ה"ב . לעיל כמפורש כפול, שהיה וראובן

.Â‡Ï ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èz˙ ‡Ï Ì‡ :dÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ…ƒ¿ƒƒ»«ƒ…
z‡ È‰ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Èzz Ì‡Â ,ÈÏ ˙Lc˜Ó ÈÈ‰zƒ¿ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈«¿
 d„Èa Èc‰ Ô˙ Ck Á‡Â ,‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿««»»««ƒ»¿»»

Ô‰Ï Â‡Ï ÌÈc˜‰L ÈÙÏ ,ÏËa È‡z‰ È‰19BÊ È‰Â . ¬≈«¿«»≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿≈«¬≈
.ÌeÏk BÏ ÔzÏ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,„iÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»¿≈»¿ƒ»ƒ≈¿

שאמר 19) ללאו, הן משה הקדים וראובן, גד בני  ובתנאי 
וגו' יעברו לא ואם ואח "כ: ונתתם, - יעברו אם תחילה:
יסיים  שלא "צריך שם: הר"ן וכתב  שם). וברש"י  עה: (גיטין
גמר  והרי  - נתפס  אדם דבריו ובגמר הואיל ב "הן", דבריו

ב "הן".
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קנ               
         

.ÊÈ„z B‡ ÚÈ˜Ï ÈÏÚz Ì‡ :dÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»ƒ«¬ƒ»»ƒ«≈¿ƒ
ÈÏÚz ‡Ï Ì‡Â ,‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ ÌB‰zÏ«¿¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ…«¬ƒ
Á‡Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï ÌB‰zÏ È„z ‡ÏÂ ÚÈ˜Ï»»ƒ«¿…≈¿ƒ«¿…ƒ¿ƒ¿À∆∆¿««

ÏËa È‡z‰ È‰  d„Èa Èc‰ Ô˙ Ck20‡È‰ È‰Â »»««ƒ»¿»»¬≈«¿«»≈«¬≈ƒ
Ìi˜Ï dÏ LÙ‡ È‡L Úe„È c‰L ;„iÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»∆«»»»«∆ƒ∆¿»»¿«≈

d‚ÈÏÙÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê È‡z21Cc ÌÈ„a ¿«∆¿≈∆∆»¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆∆
.Ïez‰Â ˜BÁO¿¿ƒ

וראובן,20) גד בני  כתנאי  היה אא"כ קיים תנאו שאין
למלחמה. חלוצים לעבור להם היה ֿ 21)שאפשר בבא

אלא  תנאי  לשום בלבו שאין א. פד, וגיטין א. צד, מציעא
שם). (רש"י  הבאי  בדברי  להקניטה

.Á‡l‡ B˙BOÚÏ LÙ‡L „a ‰˙‰L È‰¬≈∆ƒ¿»¿»»∆∆¿»«¬∆»
Ì‡ :‰M‡Ï Ó‡L ÔB‚k ,B˙B‡ ‰Ò‡ ‰Bz‰L∆«»»¿»¿∆»«¿ƒ»ƒ
Ì‡Â ,‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ Ì„Â ÏÁ ÈÏÎ‡z…¿ƒ≈∆»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ
ÈÊÁ Oa ÈÏÎ‡z Ì‡ ;˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï ÈÏÎ‡z ‡Ï……¿ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆ƒ…¿ƒ¿«¬ƒ

Ë‚ ‡‰È ‡Ï ÈÏÎ‡z ‡Ï Ì‡Â ,CÈh‚ ‰Ê È‰22Á‡Â ; ¬≈∆ƒƒ¿ƒ……¿ƒ…¿≈≈¿««
;Ìi˜ È‡z‰ È‰  d„Èa Ëb‰ B‡ Èc‰ Ô˙ ‰˙‰L∆ƒ¿»»««ƒ»«≈¿»»¬≈«¿««»

,˙L‚Ó B‡ ˙Lc˜Ó ‰È‰z  ‰ÏÎ‡Â ‰Ú Ì‡ÂÌ‡Â ¿ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿∆¿À∆∆¿…∆∆¿ƒ
ÔÈ‡Â .˙L‚Ó dÈ‡Â ˙Lc˜Ó dÈ‡  ‰ÏÎ‡ ‡Ï…»¿»≈»¿À∆∆¿≈»¿…∆∆¿≈

‰Bza e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰ È‰ :‰Êa ÌÈÓB‡23, ¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»««∆»«»
‡ÏÂ Lc˜˙z ‡lLÂ ÏÎ‡z ‡lL d„Èa È‰L∆¬≈¿»»∆……«¿∆…ƒ¿«≈¿…

L‚˙z24. ƒ¿»≈

א.22) פד, בטל.23)גיטין עקירה 24)ותנאו כאן ואין
(שם). ודאית

.ËÌÈÓÎÁ eÓ‡ ‰ne25‰Ó ÏÚ ‰˙n‰ Ïk : «»»¿¬»ƒ»««¿∆««
ÔBÓÓaL cÓ ıeÁ ,ÏËa B‡z  ‰Bza e˙kM∆»«»¿»»≈ƒ»»∆¿»

?Ìi˜ B‡zL26ÎÓ B‡ Ô˙ B‡ L‚ B‡ LcwL ÔB‚k ∆¿»«»¿∆ƒ≈≈«»«»«
„a BÓˆÚ ‰kÊiL B‡˙a ‰ˆB ‡e‰L ,È‡z ÏÚ«¿«∆∆ƒ¿»∆¿«∆«¿¿»»

epnÓ ‰ÚÓe ‰Bz BÏ ‰˙kÊ ‡lL27BÓˆÚ ËÙÈ B‡ , ∆…ƒ¿»»»¿»ƒ∆ƒ¿…«¿
‰Bz‰ Ba B˙B‡ ‰iÁL cÓ B‡˙a28ÔÈÓB‡L ; ƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»«»∆¿ƒ

‰z‡ ÔÈ‡Â ,EÈOÚÓ eÓi˜˙ Îe ,ÏËa E‡z :BÏ¿»¬»≈¿»ƒ¿«¿«¬∆¿≈«»
‰kÊz ‡ÏÂ ,‰Bz‰ Ba E˙B‡ ‰iÁL cÓ ËÙƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿»¿«»¿…ƒ¿∆

.epnÓ E˙B‡ ‰ÚnL „a¿»»∆»¿»¿ƒ∆

ב .25) יט , שאין 26)קידושין תנאי  על אשה שקידש כגון
ה"א. בסמוך כמבואר כסות, עליו להתעמר 27)לה כגון

בסמוך. כמבואר תואר, עונה.28)ביפת כגון

.ÈÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡L È‡z ÏÚ ‰M‡ LcwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ≈ƒ»«¿«∆≈»»»
‡L29‰BÚÂ ˙eÒk30,‡Le ˙eÒÎa :BÏ ÔÈÓB‡L ; ¿≈¿¿»∆¿ƒƒ¿¿≈

Ìi˜ E‡z  ÔBÓÓaL È‡z ‡e‰L31 ‰BÚa Ï‡ , ∆¿«∆¿»¿»¬«»¬»¿»
ÏËa E‡z32BÊ È‰Â ,‰BÚa E˙B‡ ‰iÁ ‰Bz‰L , ¿»¬»≈∆«»ƒ¿»¿¿»«¬≈

ËÙÏ E„Èa ÔÈ‡Â ,d˙BÚa iÁ ‰z‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿«»«»¿»»¿≈¿»¿ƒ¿…
E‡˙a EÓˆÚ33Lc˜Ó‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿¿ƒ¿»¬¿≈…«≈»∆¿≈«¿«≈

‡z ˙ÙÈ34da nÚ˙iL È‡z ÏÚ35BÊ È‰  ¿«…««¿«∆ƒ¿«∆»¬≈
‰ÚÓ ‰Bz‰ È‰L ;da nÚ˙‰Ï BÏ ÔÈ‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿≈¿ƒ¿«≈»∆¬≈«»»¿»

da „aÚzL‰lÓ B˙B‡36‰ÏÚpL Á‡37ÈtÓ ‡ÏÂ , ƒ¿ƒ¿«¿≈»««∆ƒ¿¬»¿…ƒ¿≈

B‡z ‡l‡ ,‰Bz B˙B‡ ‰ÚnL „a ‰kÊÈ B‡z¿»ƒ¿∆¿»»∆»¿»»∆»¿»
ÏËa38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. »≈¿≈…«≈»∆

כא,30)מזונות.29) (שמות אמרה והתורה אישות, חיי 
יגרע . לא ועונתה כסותה שארה בממון 31)י ): שדבר לפי 

למחילה. למחילה 32)ניתן ניתן ואינו הגוף  צער שהוא
יט :). לקידושין כתב :33)(רש"י  א צד, בב "מ  רש"י 

היא  הרי  - לי  התקדשי  לה משאמר האשה, את "המקדש
מה  על מתנה עלי  לך שאין עלֿמנת לה וכשאמר מקודשת.
הקידושין  וכשתפסו לחצאין, אישות אין כי  בתורה שכתוב 

תפסו". משבי ֿהמלחמה 34)לגמרי  לביתו שהביאה
יב ). כב , (דברים בתורה ככתוב  שישתמש 35)ונתגיירה.

כשפחה. בה 36)בה תתעמר לא יד): שם, (שם שנאמר
עניתה. אשר הל'37)תחת ראה השביה, בשעת בגיותה,

ה"ה. פ "ח  יכולה 38)מלכים אינה עונה מחיוב  שאם
שאינו  במה לזכות שבא זה כלֿשכן בטל, ותנאו להפטר

(מגידֿמשנה). על 39)רשאי  ופסק  בתו את המוכר כגון
מלכים  מהל' פ "ד (להלן אותה לייעד שלא עלֿמנת האדון

הט "ז).

.‡È˙ÚLa B‡ ÔÈLec˜ ˙ÚLa ‰M‡‰ ÏÚ ‰˙‰ƒ¿»«»ƒ»ƒ¿«ƒƒƒ¿«
‡ˆBiÎÂ dÏ B‡ ‰ÈÁ‡Ïe ‰È‡Ï ÏÚazL ÔÈLeb≈ƒ∆ƒ»≈¿»ƒ»¿»ƒ»ƒ¿»¿«≈
B‡ ÚÈ˜Ï ‰ÏÚzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰L ÈÓk ‰Ê È‰  ‰Êa»∆¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿»»∆»∆«¬∆»»ƒ«
eÚiL d„Èa ÔÈ‡L ;ÏËa B‡˙e ,ÌB‰˙Ï „zL∆≈≈ƒ¿¿»»≈∆≈¿»»∆««¿

‰ÂÚ‰ ÏÚ e‡BÈÂ ÌÈÁ‡40dnÚ ‰˙‰L ‡ˆÓÂ , ¬≈ƒ¿»«»∆¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ»
BÓi˜Ï d„Èa BÈ‡L „a41.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆≈¿»»¿«¿¿≈…«≈»∆

לבוא 40) יסכימו לא הם לחטוא, מסכימה היא שאפילו
בעבירה. א.41)עליה פד, גיטין

.ÈB‡ BˆÁ ÈBÏt ÈÏ ÔziL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿»»∆»∆ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈
È‰L ;Ìi˜ B‡z  ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÈÏ Bza ‡ÈOiL∆«ƒƒƒ¿ƒ¿«≈»∆¿»«»∆¬≈

 ÔBÓÓ ÈBÏÙÏ Ôz˙Â ,BÓi˜Ï d„Èa LÙ‡42„Ú ∆¿»¿»»¿«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ»««
Ô‡k ÔÈ‡ È‰L ,BÏ Bza ‡ÈOiL „ÚÂ BˆÁ BÏ ÔziL∆ƒ≈¬≈¿«∆«ƒƒƒ¿∆¬≈≈»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ú¬≈»¿≈…«≈»∆

וכביאור 42) בממון", לשחדו אפשר "פלוני  שם. גיטין,
ח . ס "ק  לח  סי ' אהע "ז הגר"א

.‚ÈEÈÈÚ „‚Ï ÌÈ‡z ÏL ÌÈc‰ el‡ Ïk ÌÈOƒ»≈«¿»ƒ∆¿»ƒ¿∆∆≈∆
È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰ :ÚÓBL ‰z‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,„ÈÓz»ƒ¿»»∆«»≈««¿«≈«¿«
ÎBn‰ B‡ ,CÎÂ Ck È‡z ÏÚ Ëb Ô˙Bp‰ B‡ ,CÎÂ Ck»»»«≈≈«¿«»»»«≈
‰Úa‡ Ba LÈ È‡z‰L ,Ú„z  È‡z ÏÚ Ô˙Bp‰ B‡«≈«¿«≈«∆«¿«≈«¿»»
LÙÏ ÔÈÎÈˆ ‰È‰ ‡lL È„k ,e‡aL el‡ ÌÈ„¿»ƒ≈∆≈«¿¿≈∆…ƒ¿∆¿ƒƒ¿»≈

ÌB˜Ó ÏÎa Ô˙B‡43Ô‡k ÔÈ‡  Ô‰Ó „Á‡ ÒÁ Ì‡Â , »¿»»¿ƒ»≈∆»≈∆≈»
È‡z44. ¿«

הכ"ז.43) פ "ב  לעיל זה יש 44)כעין כי  להעיר, ויש
 ֿ שאי  במעשה כגון לגמרי , בהם מועיל תנאי  שאין דברים
חליצה  מצות לכך: דוגמא שליח , ידי  על לקיימו אפשר
לך  חולץ  הריני  ליבמתו אמר ואם בה, מועיל התנאי  שאין
שלא  אע "פ  כשרה חליצתה זוז, מאתים לי  שתתני  עלֿמנת
שמצות  מפני  הכ"ד), פ "ד ויבום חליצה הל' (ראה נתנה
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קני                
         

בעצמו  היבם רק  כי  שליח , עלֿידי  לקיים אפשר אי  חליצה
דומה  אינה כי  בה, מועיל התנאי  אין לפיכך לחלוץ , צריך
אפשר  הגלעד ארץ  נתינת שמעשה ראובן, ובני  גד בני  לתנאי 
לתת  שליחו ליהושע  ציוה משה שהרי  שליח , ע "י  לקיים
כאן  ורבינו א. עד, בכתובות מפורש והדבר הארץ , את להם
הם  מה לפרש בהם, מועיל שהתנאי  בדברים אלא עוסק  אינו

ה"ב ). (מגידֿמשנה התנאי  ביסוד המעכבים הדינים

.„ÈÌÈBÁ‡ ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó LÈ45ÔÈ‡L ,eÓ‡L ≈ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ∆»¿∆≈
,„Ïa ÔÈLec˜Â ÔÈh‚a ‡l‡ B‡z ÏtÎÏ Ì„‡ CÈ»̂ƒ»»ƒ¿…¿»∆»¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿«

ÏtÎÏ CÈˆ BÈ‡  ÔBÓÓ ÈÈ„a Ï‡46Èe‡ ÔÈ‡Â . ¬»¿ƒ≈»≈»ƒƒ¿…¿≈»
kL ,‰Ê c ÏÚ CÓÒÏ‡L ÌÚ È‡z‰ ˙ÏÈÙ ƒ¿…«»»∆∆¿ƒ««¿«ƒ¿»

e„ÓÏ Ôe‡ Èe „‚ Èa È‡zÓ ÌÈ„ ‰Úa‡‰»«¿»»¿»ƒƒ¿«¿≈»¿≈¿≈»¿
,eÚÈ ‡Ï Ì‡Â 'B‚Â „‚ È eÚÈ Ì‡ :ÌÈÓÎÁ Ô˙B‡»¬»ƒƒ««¿¿≈»¿¿ƒ…««¿
‰ÊÎÂ .ÔÈLec˜a ‡ÏÂ ÔÈh‚a ‡Ï ‰È‰ ‡Ï ‰Ê È‡˙e¿«∆…»»…¿ƒƒ¿…¿ƒƒ¿»∆

ÌÈBL‡‰ ÌÈB‡b‰ ÈÏB„‚ eB‰47Èe‡ ÔÎÂ , ¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿≈»
˙BOÚÏ48. «¬

קידושין 45) בר"ן (הובאת לא סי ' בתשובותיו אלפסי  רבינו
הכהן. חפני  בן שמואל רבינו וכן הרשב "ם 46)פ "ג) וגם

מאיר  כרבי  הלכה אין ולדעתו כן, סובר קלז: בבבאֿבתרא
כחכמים  אלא מקום, בכל כפול תנאי  המצריך סא.) (קידושין
ראובן  ובני  גד בני  מתנאי  כלל לומדים ואינם עליו החולקים
החמירו  וקידושין שבגיטין אלא שם, במשנה כמפורש
לא  אם כי  גזירה, משום כפול תנאי  בהם להצריך חכמים
ולדעתו  מאיר, כרבי  הסובר ביתֿדין יש אולי  תנאו , יכפול
ויתיר  כשר שהגט  נמצא קיים, והמעשה תנאי  זה אין
קיים  התנאי  הדין שמעיקר בעוד לאחרים, להנשא אשתֿאיש
בטל  הגט  התנאי  נתקיים לא אם וממילא כפול, שאינו אע "פ 
תנאי בו להצריך החמירו לפיכך היא, איש אשת ועדיין
לא  אם ואז מאיר, לרבי  אפילו קיים יהא שהתנאי  כפול,
או  בגירושין תנאו כפל לא ואם תינשא, לא התנאי  יתקיים
לא  ודאי , מגורשת לא ואינה לה חוששים בקידושין
בזה  הולכים כי  התנאי , קויים שלא עוד כל ודאי , מקודשת

(מגידֿמשנה). פרשת 47)להחמיר ה"שאילתות" בעל
מאיר  כרבי  הלכה ולדעתם גדולות', ב 'הלכות וכן מטות

מקום. בכל כפול תנאי  להצריך שם) וכן 48)(קידושין
פ "ח  בבאֿבתרא והרא"ש ב . מט , בקידושין ה'תוספות' דעת
ומתנה  זכיה בהל' ורבינו פא. כלל ובתשובותיו מח , אות
התנאי לכפול צריך שאין הורו "ורבותי  כותב : ה"ט , פ "ג
לדבר  ואין בלבד, וקידושין בגיטין אלא ללאו הן ולהקדים
- לדבר ראיה שאין אע "פ  מעיר: שם והראב "ד ראיה", זה
ומתנה  נותנה, או קרקעו מוכר שזה יתכן איך כי  לדבר, זכר
נוציא  איך כפלו, שלא ואע "פ  זה, בתנאי  אלא מוכרה איני 
עליו, שהותנה כפי  הלוקח  עשה שלא עוד כל ממנו הקרקע 
לגרש  דעתו שנתן מכיון היא, אומדנא וקידושין בגיטין אבל
בהן  מועיל התנאי  ואין בדברים, כמפליג אלא אינו לקדש או
כולם  כי  בו המעכבים הדברים ובשאר בכפילו חזקו אם אלא
כי ראובן ובני  גד בני  מנחלת תשיבני  ואל לתנאיהם, חיזוק 
לקרקע  דומה ואינה ישראל, ביד מוחזקת היתה לא

ממקחו. או בירושתו לאדם לו המוחזקת

.ÂË‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk  È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰«¿«≈«¿«¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆

‰ÚMÓ ‡Ï ,È‡z‰ Ìi˜˙pL ‰ÚMÓ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ»»∆ƒ¿«≈«¿«…ƒ»»
CÈÏ Ôz‡ Ì‡ :‰M‡Ï ÓB‡‰ ?„ˆÈk .‰Lc˜˙pL∆ƒ¿«¿»≈«»≈¿ƒ»ƒ∆≈ƒ

‰ BÊ ‰La ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó,‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È »«ƒ¿»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆
Èc‰ Ô˙Â ,˙Lc˜Ó ÈÈ‰z ‡Ï CÈÏ Ôz‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…∆≈ƒ…ƒ¿ƒ¿À∆∆¿»««ƒ»
dnÚ ‰˙‰L ÊeÊ ÌÈ˙‡n‰ dÏ Ô˙Â ,ÔÒÈa d„ÈÏ¿»»¿ƒ»¿»«»«»«ƒ∆ƒ¿»ƒ»
dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÏeÏ‡Ó ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÏeÏ‡a∆¡¬≈¿À∆∆≈¡¿ƒ»ƒƒ¿»
BÊ È‰  ÔBL‡ ÏL È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ Á‡«≈…∆∆ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¬≈

ÈMÏ ˙Lc˜Ó49ÔÈh‚a ÔÈc‰ ÔÎÂ .50˙BBÓÓe51: ¿À∆∆«≈ƒ¿≈«ƒ¿ƒƒ¿»
Ìi˜˙È B‡ Ë‚ ‰È‰iL ‡e‰ ,È‡z‰ Ìi˜˙iL ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¿∆≈ƒ¿«≈

.‰zn‰ B‡ Áwn‰«ƒ»««»»

בה 49) תופסים הראשון קידושי  אין וממילא א. ס , קידושין
היא  אשתֿאיש הרי  כי  אח "כ, תנאו יקיים כשהראשון אפילו

איש. באשת תופסין קידושין ואין לקמן 50)מהשני  ראה
ה"א. פ "ח , גירושין שבעלֿפה,51)הל' במתנה זה כל

השטר  של זמנו בשטר, תאריך ויש בשטר במתנה  אבל
בבאֿבתרא  מעכשיו, או מהיום כאומר זה והרי  עליו, מוכיח 
ויש  הט "ו, פי "ב  ומתנה זכיה בהל' רבינו פסק  וכן א. קלו,
והרי עליו מוכיח  זמנו זמן, בו יש אם בגט  שאפילו אומרים
גירושין  הל' לקמן וראה (מגידֿמשנה), למפרע  מגורשת

להם. מסכים רבינו אין שבגיטין ה"א, פ "ח 

.ÊË‡ÏÂ È‡z ÌL ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»¿«¿…
˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ ;'ÂLÎÚÓ' Ó‡»«≈«¿»¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆
,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó CÈÏ Ôz‡ Ì‡ ‰Ê È„a ÂÈLÎÚÓ ÈÏƒ≈«¿»¿ƒ»∆ƒ∆≈ƒ»«ƒ
˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó dÏ Ô˙ ÔÓÊ Á‡Ïe¿««¿«»«»»«ƒ¬≈¿À∆∆

ÔÈLecw‰ ˙ÚMÓ ÚÙÓÏ52‰OÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿«¿≈«ƒ¿««ƒƒ««ƒ∆…«¬»
dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰aÓ ÔÓÊ Á‡Ï ‡l‡ B‡z¿»∆»¿««¿«¿À∆¿ƒ»ƒƒ¿»

È‡z‰ ‰OÚiL Ì„˜ ÈM‰53ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡  «≈ƒ…∆∆≈»∆«¿«≈»¿À∆∆¿≈
.ÔBÓÓe ÔÈh‚a ÔÈc‰«ƒ¿ƒƒ¿»

ב .52) ס , תנאו.53)קידושין הראשון ואח "כ

.ÊÈB‡z ÏtÎÏ CËˆÈ ‡Ï ,'ÂÈLÎÚÓ' ÓB‡‰ Ïk54 »»≈≈«¿»…ƒ¿»≈ƒ¿…¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‡l‡ ,‰OÚn‰ ÏÚ È‡z‰ ÌÈc˜‰Ï ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ«¿««««¬∆∆»««ƒ

‰OÚn‰ ÌÈc˜‰L55˙B˙‰Ï CÈˆ Ï‡ .Ìi˜ B‡z  ∆ƒ¿ƒ««¬∆¿»«»¬»»ƒ¿«¿
LÙ‡ È‡L „a ‰˙‰ Ì‡Â ,BÓi˜Ï LÙ‡L „a¿»»∆∆¿»¿«¿¿ƒƒ¿»¿»»∆ƒ∆¿»

È‡z ÌL ÔÈ‡Â ,ÌÈ„a ‚ÈÏÙÓk ‰Ê È‰  BÓi˜Ï56. ¿«¿¬≈∆¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»¿«
'ÂLÎÚÓ' ÓB‡k  '˙Ó ÏÚ' ÓB‡‰ ÏÎÂ57BÈ‡Â , ¿»»≈«¿»¿≈≈«¿»¿≈

.‰OÚnÏ BÓÈc˜‰Ï ‡ÏÂ È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ»̂ƒƒ¿…«¿«¿…¿«¿ƒ««¬∆

ט ,54) אות פ "ו לגיטין ברא"ש הובאה גאון האי  רב  דעת
פ "ז,וכן בגיטין המשניות מלשון וראייתם פ "ז, שם ברי "ף 

כאומר  שהוא - מנת" "על בלשון תנאי  בהם שהוזכר הֿו
התנאי , כפל בהם הוזכר ולא בסמוך, כמבואר - "מעכשיו"
התנאי בכפל צורך אין ו"מעכשיו" מנת" שב "על - מכאן
יח  בהלכה יתבאר והטעם רבינו"), "תשובות במוספנו (ראה
ולדעתם  זה. על חולקים א עה, בגיטין וה'תוספות' בסמוך.
הוזכר  שלא אע "פ  כפול בתנאי  עוסקות הללו המשניות כל
ט ' אות פ "ו בגיטין והרא"ש חננאל רבינו דעת וכן בהן.

פא. כלל ה"ד)55)ובתשובותיו (למעלה רבינו דעת [לפי 
בידה  הקידושין ונתן שהקדים היינו לתנאי , קודם שמעשה
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קנב               
         

היאך  מעכשיו, באומר כאן מאד קשה - התנה ואחרֿכך
- א פז, בנדרים אמרו והרי  המעשה, לאחר התנאי  מועיל
אפשר  ואי  כדיבור" דבור כדי  "תוך אמרו לא שבקידושין
(למעלה  לרמב "ם בהגהותיו הרמ "ך בזה והרגיש בו. לחזור

אוקספורד]. כת"י  הרי56)שם) - א פד, בגיטין שנינו שכן
אומר  תימא בן יהודה רבי  לרקיע , שתעלי  עלֿמנת גיטך זה
שאפילו  הרי  יהודה, כרבי  הלכה שם ופסקו גט , זה הרי 
לקיימו. שאפשר בדבר להתנות צריך מנת" ב "על

שתקיים 57) עלֿמנת קיים המעשה יהא מעכשיו שכוונתו,
ורב  פז) (גיטין אלפסי  רבינו פסקו וכן עד.) (גיטין התנאי 

הנ"ל. ברא"ש הובא גאון האי 

.ÁÈÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«
˙Ó ÏÚ CÈh‚ ‰Ê È‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙Ó¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈∆ƒƒ«¿»
CÈÏ ‰e˙ BÊ ˆÁ È‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈»≈¿»ƒ
B‡z È‰  ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa¿«»»«¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈¿»
Ì‰Â ,ˆÁa BÊ ‰˙ÎÊÂ ‰Lb˙ B‡ ‰Lc˜˙Â ,Ìi«̃»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»≈¿≈
BÊ ‰È‰z ‡Ï  e˙ ‡Ï Ì‡Â ;ÊeÊ ÌÈ˙‡n‰ ezÈƒ¿«»«ƒ¿ƒ…»¿…ƒ¿∆
ŒÏÚŒÛ‡Â .ˆÁa BÊ ‰kÊz ‡ÏÂ ˙L‚Ó ‡ÏÂ ˙Lc˜Ó¿À∆∆¿…¿…∆∆¿…ƒ¿∆∆»≈¿««

ŒÛ‡Â ,B‡z ÏÙk ‡lL Èt‰OÚn‰ ÌÈc˜‰L ÈtŒÏÚ ƒ∆…»«¿»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ««¬∆
BÊ ‰˜ÈÊÁ‰Â d„Èa Ëb‰ B‡ ÔÈLecw‰ Ô˙Â È‡zÏ«¿«¿»««ƒƒ«≈¿»»¿∆¡ƒ»
Ìi˜˙iLk È‰L ;B‡z ÌÈÏL‰ Ck Á‡Â ˆÁa∆»≈¿««»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈¿∆ƒ¿«≈
‰ÚMÓ Lb˙˙Â BÊ Lc˜˙˙Â ˆÁa BÊ ‰kÊz ,È‡z‰«¿«ƒ¿∆∆»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈ƒ»»
ÌL ‰È‰ ‡Ï el‡k ‰OÚn‰ ‰OÚ daL ‰BL‡ƒ»∆»«¬»««¬∆¿ƒ…»»»

ÏÏk È‡z58. ¿«¿»

ובני58) גד בני  מתנאי  לומדים אנו תנאי , דיני  כל שהרי 
פ "ז) בגיטין (רי "ף  "אם" של בתנאי  המדובר ושם ראובן,
שם  ובר"ן עה. גיטין ברשב "א (הובא ז"ל הראב "ד ופירש
של  או בעלֿמנת שתנאי  ס "ט ). פ "ו שם וברא"ש פ "ז,
עכשיו, יתקיים שהמעשה אפשרות שישנה כיון מעכשיו,
מבטלת  התנאי  התנאת שאין נמצא התנאי , תקיים אם כגון
וליתר  התנאי  לכפילות צריך אין ולכן המעשה, את לגמרי 
באה  התנאי  שהתנאת "אם" של בתנאי  אבל התנאי , פרטי 
את  "הרי  אומר הוא שהרי  - המעשה את לגמרי  לבטל
מיד, לחול צריכים והם הקידושין לה ונותן לי " מקודשת
אומר  הוא שהרי  הראשונים, דבריו את עוקר הוא ובתנאו
לא  - לו תתן אם אף  שלפי ֿזה זוז", מאתים לי  תתני  "אם
של  זה באופן - שתתן משעה אלא מעכשיו הקידושין יחולו
יתר  ובכל בכפילות התנאי  את לחזק  צריך המעשה, ביטול

הפרטים.

   1 
שירצה 1) מנת על המקדש תנאי : דיני  המשך בו נתבארו

מעכשיו  מומין, או נדרים עליה שאין ממון, לו שיש אביו,
אשתו  המקדש מפלוני , חוץ  המקדש יום, שלושים לאחר
עכשיו  לו שאסורה אשה המקדש שיגרשנה, לאחר
הצריכים  דברים לעולם, באה שלא אשה או לו, לכשתותר
שליח  הקידושין, כסף  בסכום בינם ודברים דין שומא,

בקידושין. חזרה ותנאי ,

.‡˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»
È‡ ‰ˆiL2‡‰ ‰ˆ :3B‡ ,‰ˆ ‡Ï ;˙Lc˜Ó  ∆ƒ¿∆»ƒ»»»»¿À∆∆…»»

˜˙ML4c‰ ÚÓLiL Ì„˜ ˙nL B‡ ,5dÈ‡  ∆»«∆≈…∆∆ƒ¿««»»≈»
˙Lc˜Ó6È‡ ‰ÁÓÈ ‡lL ˙Ó ÏÚ .7 ‰ÁÓe ÚÓL : ¿À∆∆«¿»∆…¿«∆»ƒ»«ƒ»

‰ÁÓ ‡Ï ;˙Lc˜Ó dÈ‡8˙nL B‡ ,9BÊ È‰  ≈»¿À∆∆…ƒ»∆≈¬≈
‡‰ ÚÓL Ck Á‡Â Ôa‰ ˙Ó .˙Lc˜Ó10ÔÈ„nÏÓ  ¿À∆∆≈«≈¿««»»«»»¿«¿ƒ

‰ˆB ÈÈ‡ :Ó‡iL ‡‰11ÔÈLec˜ e‰È ‡lL È„k , »»∆…«≈ƒ∆¿≈∆…¿ƒƒ
ÌÈ ÈÙÏ Ïtz ‡ÏÂ12. ¿…ƒ…ƒ¿≈»»

כשישמע .2) "הן" בפירוש: "הן"3)שיאמר שאמר
ששמע .4)כששמע . לעולם 5)בשעה יוכל לא והרי 

תנאו. נתקיים לא כן ואם "הן", תלוי6)לומר: שהכל
אבל  הקידושין. נתקיימו "הן" אז אמר ואם השמיעה, בשעת
שלא  או אחרֿכך שנתרצה אע "פ  שעה באותה שתק  אם
מקודשת  אינה - לעולם התנאי  יתקיים שלא ומת , שמע 

השמיעה.7)(כסף ֿמשנה). השמיעה,8)בשעת בשעת
(כסף ֿמשנה). אחרֿכך מיחה ששמע .9)ואפילו קודם

כנ"ל.10) מקודשת זו הרי  מיחה, ולא שמת לפני  שמע  שאם
כדי11) בתוך או הקידושין, דבר בשמיעת שעסוקים זמן כל

לו  תועיל לא - שתק  השמיעה בשעת אם אבל דיבור,
(כסף ֿמשנה). אח "כ ולדעת 12)מחאתו א. סג, קידושין

אח "כ  יוכל מיחה, ולא הבן שמת קודם שמע  הראב "ד,
יוכל  למחאתו זמן קבע  ולא הואיל בנו, כשמת למחות
למחות  אותו מלמדים - הבן כשמת ולפיכך לעולם, למחות

הבן. מיתת קודם שמע  אם אפילו

.˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
ÙÚ Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ LiL13ÌL LÈ Ì‡ : ∆≈ƒ»«ƒ≈»»ƒ≈»

ÌÈ„Ú14 BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙Lc˜Ó BÊ È‰  BÏ LiL ≈ƒ∆≈¬≈¿À∆∆¿ƒ≈
ÓB‡ ‡e‰Â ,BÏ LÈ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È‰¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»≈¿≈

dÏ˜Ï˜Ï È„k 'ÈÏ ÔÈ‡'15. ≈ƒ¿≈¿«¿¿»

סאה 13) שלושים שהוא "כור", עליו לזרוע  הראוי  קרקע 
על  אמות וארבע  ושבעים מאתים של שטח  וזהו תבואה,
רבינו  שכתב  כמו בקירוב , אמות וארבע  ושבעים מאתים

ה"ד. ערכין מהל' פ "ג 14)בפ "ד (קידושין הרא"ש כתב  כן
במתנה  עדים (שצריך שם ה'תוספתא' עלֿפי  ד) סימן
כאן). והואֿהדין לשלטון, עליך שאדבר עלֿמנת

בנים,15) ותלד לאחרים תינשא היא בינתיים כי  להכשילה,
על  שאסרה נמצא קרקע , או כסף  לו שיש אח "כ יטען והוא
בשעת  איש אשת היתה כי  ממזרים, ממנו ובניה השני  הבעל
"כדי הטעם: נאמר לא ששם אלא - ב  ס , (קידושין נישואיה
אח "כ, נתחרט  שמא הטעם, מפרשים ואחרים לקלקלה").
על  מתחילה שקידש מאחר כי  לי , אין אומר: הוא ולפיכך
(ר"ן  מתחרט  הוא ועכשיו לו, שיש היא חזקה כן, דעת
הי "ג. פ "י , גירושין בהל' רבינו דברי  והשווה שם) ורא"ש

.‚ÌÈ˙‡Ó ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆≈ƒ»«ƒ
B˙B‡a BÏ LÈ Ì‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa ÙÚ Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ≈»»ƒ¿¿ƒƒ≈¿

˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÌB˜Ó16ÌB˜Ó B˙B‡a BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; »¬≈¿À∆∆¿ƒ≈¿»
,ÌL BÏ LÈ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÓB‡L∆≈¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»≈»

dÏ˜Ï˜Ï Ôek˙Ó ‡e‰Â17. ¿ƒ¿«≈¿«¿¿»

מקורו 16) פלוני , במקום זוז מאתים ודין ב . ס , קידושין
קפידא, אין לכסף  שבנוגע  סוברים ויש פ "ג. שם, ב 'תוספתא'

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



קנג                
         

זו  הרי  אחר, במקום ונמצאים מקום באותו אינם שאפילו
ממקום  להעבירם אפשר בקל כי  ודאי , קידושי  מקודשת

שם). (רא"ש זה.17)למקום דין מפורש לא שם, בגמרא
עפר  כור בית לי  שיש בעלֿמנת שאמרו ממה למדו ורבינו
קידושי שאפילו וסובר חולק , (שם) והרא"ש ה"ב ). (למעלה
היה  פלוני , במקום כור בית לו היה אילו כי  כאן, אין ספק 
וכן  לדבר. קול ויש להטמין, אפשר אי  קרקע  כי  ידוע , הדבר
ב 'תוספות' (וראה זוז מאתים בענין גם שם ב 'תוספתא' נראה

שם). לר"י  המיוחסות

.„‰ÌÈ˙‡Ó C‡‡L ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È ¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆«¿≈»«ƒ
‰p‡ÈÂ ,˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÙÚ Bk ˙Èa B‡ ÊeÊ18. ≈»»¬≈¿À∆∆¿«¿∆»

ÙÚ Bk ˙Èa ‰‡‰L B‡ ,ÌÈÁ‡ „Èa ÌÈÊef‰ ‰‡‰∆¿»«ƒ¿«¬≈ƒ∆∆¿»≈»»
BlMÓ ‰p‡iL „Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡  ÌÈÁ‡ ‰„Oa19. ƒ¿≈¬≈ƒ≈»¿À∆∆«∆«¿∆»ƒ∆

‰„O‰ ÎOL B‡ ,˙eÙzLa B‡ ‰‡ÂÏ‰a ˙BÚn‰ Á˜Ï»««»¿«¿»»¿À»∆»««»∆
˙eÒÈ‡a dÁ˜Ï B‡20„Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡  d‡‰Â , ¿»»«¬ƒ¿∆¿»≈»¿À∆∆«

ÏMÓ C‡‡L  'C‡‡L' ÚÓLnL ;BlMÓ ‰p‡iL∆«¿∆»ƒ∆∆«¿«∆«¿≈∆«¿≈ƒ∆
CÏ ÈzÓ‡L ‰Ê c ÈÓˆÚ21. «¿ƒ»»∆∆»«¿ƒ»

שיראנה 18) עד מקודשת אינה לו, שיש עדים יביא ואפילו
לח ). סי ' אהע "ז אינה 19)('טור' לה, הראה לא ואם

שם). ('טור', מספק  אפילו שדה 20)מקודשת שמעבד
כפי רביע , או שליש בפירותיה, חלק  ממנה לקבל אחרים

המדינה. ב .21)מנהג ס , קידושין

.‰ÌÈÚ˜ B ‰È‰Â ,ÙÚ Bk ˙Èa BÏ ‰È‰22ÌÈwÓÚ »»≈»»¿»»¿»ƒ¬Àƒ
ÌÈÚÏÒ B‡ ,ÌÈÁÙË ‰OÚ23,ÌÈÁÙË ‰OÚ ÌÈ‰Bb ¬»»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ

ÔÈ‡Â ,ÌÈÚÏÒk Ô‰ È‰  ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÚ˜p‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ¿≈
‰ÚÈÊÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,BnÚ ÔÈ„cÓ24Ì‡Â ; ƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

ÔÈÈe‡ Ô‰L ÈtÓ ,BnÚ ÔÈ„cÓ  ÌÈÓ ÔÈ‡ÏÓ ÔÈ‡≈»¿≈ƒ«ƒƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆≈¿ƒ
‰ÚÈÊÏ25. ƒ¿ƒ»

למשנה 22) בפירושו (רבינו המים שם יתקבצו חפירות,
מ "ד). פ "ה, ראויה 23)כלאים ואינה כאבן קשה אדמה

עמוקים 24)לזריעה. הנקעים אין אם אבל א. סא, קידושין
מפני עמו, נמדדים מים מלאים הם אפילו טפחים, עשרה
לתוכם  מתמצים שהמים הקרקע " "אגנות נקראים שהם
שאינם  בסלעים והואֿהדין (שם). השדה לגבי  הם ובטלים
הקרקע " "שדראות נקראים שהם - טפחים עשרה גבוהים

גבה. על בטלים הל'25)והם רבינו דברי  והשווה שם,
השיעור, נתפרש לא הנקעים רוחב  ולענין הי "ג. פ "ד, ערכין
ארבעה  ברחבם שיש פירש: - ב  קב , לבבאֿבתרא וברשב "ם
אע "פ  מים מלא בור הרשב "א: וכתב  ארבעה. על טפחים
הריהו  השדה, את ממנו ומשקים הואיל זריעה, בר שאינו

(מגידֿמשנה). עמו ונמדד השדה צורך משמש

.Â˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
‰LÏMÓ „Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÌÈ„ CÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆»ƒ¿»
,ÔÈÈ ‰zLz ‡lL B‡ ,Oa ÏÎ‡z ‡lL :el‡ ÌÈ„¿»ƒ≈∆……«»»∆…ƒ¿∆«ƒ

ÔÈBÚˆ ÈÈÓa ËM˜˙z ‡lL B‡26˙Lc˜Ó dÈ‡ 27. ∆…ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈»¿À∆∆
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,el‡Ó ıeÁ „ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»∆»∆∆≈≈««ƒ∆

˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰Ê ÏÚ elÙ‡ È‡ „Èt˜Ó :ÓB‡28. ≈«¿ƒ¬ƒ¬ƒ«∆¬≈¿À∆∆

elÙ‡  „ Ïk CÈÏÚ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :dÏ Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»«¿»∆≈»«ƒ»∆∆¬ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ ,ÔÈeÁ ÏÎ‡z ‡lL ‰„pL ˙‡ˆÓ29. ƒ¿≈∆»¿»∆……«»ƒ≈»¿À∆∆

המקום 26) נשי  כל שדרך המינים לשאר "והואֿהדין
ה"א). פכ"ה, לקמן רבינו (לשון בהן" להתקשט 

נפש 27) עינוי  בהם שיש דברים הם אלו כי  ב . עב , כתובות
והמקדש  עליו) ומתגנה לה הוא גנאי  תתקשט , לא אם (כי 

עליהם. רגילים 28)מקפיד אנשים ואין הואיל שם.
קפידא. קפידתו אין זה, על 'ירושלמי '29)להקפיד

פ "ד, דעות (הל' לדבריו רבינו רמז ה"ז. פ "ז, כתובות
הבעל  שאין סבור והייתי  לעולם", רעים "והחרובים הי "א):
דברים  תאכל שלא הוא מרוצה ואדרבה זה, נדר על מקפיד
נדר", "כל שאמר שכיון משמיענו לפיכך - לגופה המזיקים

רוקח '). ('מעשה בכלל זה אף 

.Ê,ÔÈÓeÓ Ca ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»∆≈»ƒ
dÈ‡  ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ ÔÓ „Á‡ da ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆»ƒ«ƒ«¿ƒ«»ƒ≈»
,ÔÈÓen‰ Ô˙B‡Ó ıeÁ Á‡ ÌeÓ da ‡ˆÓ .˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ¿»»«≈≈»«ƒ
È‰  ‰Ê ÏÚ elÙ‡ È‡ „Èt˜Ó :Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««¿ƒ¬ƒ¬ƒ«∆¬≈

˙Lc˜Ó BÊ30Ïk ?ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ô‰ ‰Óe . ¿À∆∆»≈«ƒ«¿ƒ«»ƒ»
ÌÈ‰ka ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰31˙BÎÏ‰e .ÌÈLa ÔÈÏÒBt «ƒ«¿ƒ¿…¬ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿

Lc˜Ó ˙‡Èa32˙BÈÂ .ÌÈ‰k ÏL ÔÈÓeÓ Ïk e‡a˙È ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ∆…¬ƒ¿≈
Ú ÁÈ :ÌÈLa Ô‰ÈÏÚ33‰ÚÈÊÂ .34t‰ ÁÈÂ .‰35. ¬≈∆¿»ƒ≈«»¿≈»¿≈««∆

‰Ú ÏB˜Â36ÔÈa ÁÙËÂ .ÁÙË ‰È˙BÁÓ ÔÈqb ÔÈc„Â . ¿»∆¿«ƒ«ƒ≈«¿∆»∆«¿∆«≈
˙˜lˆ ÌB˜n‰ ‰OÚÂ Ïk ˙ÎÈLe .„„Ï „c37. «¿«¿ƒ«∆∆¿«¬»«»«∆∆

‡ÓeLÂ38˙Áct‰ ÏÚL39,˙BÈa ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡  ¿»∆«««««¬ƒ»¿»¿«»¿≈
dL‡ ÚOÏ ‰B˜ elÙ‡Â40da ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¬ƒ¿»ƒ¿«…»¿««ƒ∆≈»

‡È‰ BÊÂ .ÚO41.ÌÈ‰k‰ ÏÚ ‰M‡ ‰˙iL ‡ÓeM‰ ≈»¿ƒ«»∆¿≈»ƒ»««…¬ƒ
,ÌÈt‰ ‡La ÚO da LiL ‡ÓeL ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»»∆≈»≈»ƒ¿»«»ƒ

ÒÈ‡k ‰ÏB„‚ ‡ÓeL B‡42ÚO da ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ »¿»¿ƒ»««ƒ∆≈»≈»
ÌÈLa ÔÈa ÌÈ‰ka ÔÈa ÌeÓ ‰Ê È‰ 43. ¬≈∆≈¿…¬ƒ≈¿»ƒ

ב .30) עב , המזבח 31)כתובות מן למקדש יכנסו שלא
עבודתם  במקדש, עבדו אם וכן מום, בעלי  כשהם ולפנים,

כג). כא, (ויקרא בתורה כמפורש הי "ז:32)פסולה פ "ח ,
וארבעים". מאה בכהנים הפסולים המומים כל "נמצאו

תמיד.34)מגופה.33) א.35)שמזיעה עה, כתובות
כת"י ובנוסח  רע ". "ריח  המוסיף : שם הרי "ף  וכגירסת
במקום  החוטם". "ריח  כתוב : רוקח ') 'מעשה בספר (הובא

ס "ד). לט  סי ' אהע "ז בשו"ע  (ועי ' רע " שהרי36)"ריח 
קולך  "כי  יד): ב , השירים (שיר ערב  בקול משבחה הכתוב 

נאוה". ומראך נשאר 37)ערב  המכה, שנתרפאה שאחרי 
בעור. יבלת.38)רושם כעין בעור המצח .39)בליטה

נראית.40) אינה ופעמים נראית ואין 41)שפעמים הקטנה
שיער. במשנה 42)בה ונזכר איטלקי , קטן מטבע 

דרה"ם  הנקרא שזהו שם: מפרש ורבינו א). א, (קידושין
שעורה. גרעיני  ארבעה ומשקלו עה,43)בערבית, כתובות

לומר  יש הפנים, על הנמצאים נשים מומי  שלענין אלא א.
שהבנות  במקום לא אם ונתפייס , ראה שהרי  מקודשת, שהיא
בשאר  השומא היתה אפילו ואז רעולות, ופניהן יוצאות
"במה  במשנה: שם אמרו וכן מקודשת. אינה - הפנים
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אינו  שבגלוי , במומים אבל שבסתר. במומים אמורים, דברים
לקמן  רבינו דברי  והשווה ונתפייס . שידע  לטעון", יכול

ה"ב . פכ"ה

.ÁÌ˙Ò ‰M‡ Lc˜Ó‰44ÔÓ „Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ , «¿«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»»∆»∆»ƒ
„Á‡ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ B‡ ,ÌÈLa ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰«ƒ«¿ƒ¿»ƒƒ¿»»∆»∆»

ÌÈ„ ‰LÏMÓ45˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È‰ 46dLc˜ . ƒ¿»¿»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈ƒ¿»
,ÌÈ„ ‰ÈÏÚ eÈ‰Â ,ÌÈ„ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆≈»∆»¿»ƒ¿»»∆»¿»ƒ

˙Lc˜Ó BÊ È‰  dÏ Èz‰Â ÌÎÁ Ïˆ‡ ‰ÎÏ‰Â47. ¿»¿»≈∆»»¿ƒƒ»¬≈¿À∆∆

כלום.44) עמה התנה ה"ו.45)שלא לעיל האמורים
גט 46) הימנו שתקבל עד לאחרים להנשא תוכל ולא

ואי כך, על מקפיד אדם סתם אם בידינו ספק  עג:). (כתובות
מקפיד. אינו או - מום בעלת או נדרנית באשה לו אפשר

מעולם,47) היה לא כאילו למפרע  הנדר את עוקר שהחכם
ה"ה. פ "ד, נדרים בהל' כמבואר

.Ë,ÔÈÓeÓ da eÈ‰Â ,ÔÈÓeÓ da ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ dLcƒ̃¿»«¿»∆≈»ƒ¿»»ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡  d˙B‡ ‡tÂ ‡ÙB Ïˆ‡ ‰ÎÏ‰Â48. ¿»¿»≈∆≈¿ƒ≈»≈»¿À∆∆

Ba ÔÈ‡LÂ ÌÈ„ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L LÈ‡‰ ‰˙‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿»»ƒ∆≈»»¿»ƒ¿∆≈
Ïˆ‡ CÏ‰Â ,ÔÈÓeÓ Ba eÈ‰Â ÌÈ„ ÂÈÏÚ eÈ‰Â ,ÔÈÓeÓƒ¿»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»«≈∆
;˙Lc˜Ó BÊ È‰  B‡tÂ ‡ÙB Ïˆ‡ ,BÈz‰Â ÌÎÁ»»¿ƒƒ≈∆≈¿ƒ¿¬≈¿À∆∆
‰M‡‰Â ,e‡t kL ÔÈÓeÓa LÈ‡Ï È‡b ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿¿¿»ƒ»

˙‡Ê ÏÚ ˙„t˜Ó dÈ‡49. ≈»«¿∆∆«…

את 48) עוקר חכם לרופא, חכם בין "ומה ב : עד, כתובות
הטעתו  ולא כלל נדרה לא כאילו זה (והרי מעיקרו הנדר
ולהבא" מכאן אלא מרפא אינו ורופא קידושיה), בשעת
ה'תוספות' ולדעת שם). רש"י  הטעתו, תנאו שבשעת (ונמצא
בעיניו  מאוסה היא שנתרפאה לאחר גם כי  הטעם: שם,
בסמוך. רבינו מדברי  נראה וכן מומים, בה שהיו כשזוכר

משל 49) ארמלו". מלמיתב  דו, טן למיתב  "טב  א: עה, שם
אלמנה  משבת שנים, גופים עם לשבת טוב  הוא: הדיוט 

שם). (רש"י ,

.È˙Ó ÏÚ ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆«¿»
Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ÔkÓ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó CÈÏ Ôz‡L∆∆≈ƒ»«ƒƒ»¿«¿ƒƒ
eÚ Ì‡Â ,˙Lc˜Ó  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a dÏ Ô˙»«»¿¿ƒ¿À∆∆¿ƒ»¿

˙Lc˜Ó dÈ‡  dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL50z‡ È‰ . ¿ƒ¿…»«»≈»¿À∆∆¬≈«¿
ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï el‡ ÌÈÊeÊa ÈÏ ˙Lc˜Ó51ŒÛ‡ , ¿À∆∆ƒ¿ƒ≈¿««¿ƒ«

n‰ eÏk‡˙pL ÈtŒÏÚBÊ È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙BÚ «ƒ∆ƒ¿«¿«»¿¿ƒ¬≈
ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï ˙Lc˜Ó52CB˙a Ba ÊÁ Ì‡Â . ¿À∆∆¿««¿ƒ¿ƒ»«¿

˙Lc˜Ó dÈ‡  ‡È‰ ‰ÊÁ B‡ ÌÈLÏM‰53. «¿ƒ»¿»ƒ≈»¿À∆∆

אומרים 50) ואין תנאו. קיים לא כי  אח "כ, לה יתן ואפילו
אלא  ממש, תנאי  זה ואין עצמו, לזרז אלא זה נתכוין לא

ס :). (קידושין התנאים כל כשאר תנאי  זה שלא 51)הרי 
יום. שלושים לאחר אלא עכשיו, הקידושין יחולו

כאן 52) כי  מקודשת, שאינה במלוה למקדש דומה זה ואין
לשם  אלא הלואה בתורת לא מתחילה הכסף  את קיבלה
שתתקדש  עלֿמנת אלא להוציאן לה ניתנו ולא קידושין,
המדובר  הזמן ובהגיע  אכלה, שלו - כשאכלה נמצא בהן,
הכסף  לו להחזיר צריכה שאינה הנאה, באותה מתקדשת

מ ). סי ' לאהע "ז וב 'פרישה' שם, וברש"י  נט . (קידושין
אלא 53) מעשה כאן אין הקידושין, חלו שלא זמן כל כי 

הדיבור  ומבטל (חזרתם) השני  הדיבור ובא בלבד, 'דיבור'
(שם). הראשון

.‡ÈBÊ È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a dLc˜Â ÈL ‡a»≈ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¬≈
ÈM‰ dLcwL ‰ÚMaL ÈÙÏ .ÌÏBÚÏ ÈMÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆«≈ƒ¿»¿ƒ∆«»»∆ƒ¿»«≈ƒ
˙OÚÂ ,ÈL ÈLec˜ da eÒÙ˙Â ,˙Lc˜Ó ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»¿À∆∆¿»¿»ƒ≈≈ƒ¿«¬»
ÈLec˜ e‡BiLk ,ÌBÈ ÌÈLÏM‰ Á‡Ïe ;LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿«««¿ƒ¿∆»ƒ≈
ÔBL‡‰ ‡ˆÓÂ ,LÈ‡ ˙L‡ d˙B‡ e‡ˆÓÈ ,ÔBL‡ƒƒ¿¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ

LÈ‡ ˙L‡ LcwL ÈÓk54ÔÈÒÙBz ÔÈLecw‰ ÔÈ‡L , ¿ƒ∆ƒ≈≈∆ƒ∆≈«ƒƒ¿ƒ
da55. »

השני54) גירשה שאם משמע  רבינו ומדברי  ב . נט , קידושין
לאחר  ראשון קידושי  חלו מת, או יום שלשים בתוך
באותה  "אשתֿאיש" אותה מצאו לא שהרי  יום, שלושים
והרשב "א  ה"א. פ "ג, קידושין ב 'ירושלמי ' מבואר וכן שעה.
הרי משני , קידושיה שקיבלה כל ולדעתם חולקים, והרא"ש
(יבמות  שאמרו (כמו ראשון מקידושי  בה שחזרה הוכיחה
נפקעו  שעה ובאותה מיאוניה") הןֿהן "קידושיה קח .):
יש  הרא"ש ולדעת חלין. אינן ושוב  ראשון, קידושי  לגמרי 
ס "ב . מ  סי ' אהע "ז בשו"ע  ועי ' הנ"ל, ב 'ירושלמי ' שיבוש

יב .55) פ "ד, לעיל כמבואר

.ÈÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»
dLc˜Â Á‡ ‡e ,‰Ê È„a ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ïe¿««¿ƒ¿ƒ»∆»«≈¿ƒ¿»
˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a¿«¿ƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈

Ì‰ÈLÏ56Ëb ÔÈ˙B Ì‰ÈL CÎÈÙÏ .57CB˙a ÔÈa , ƒ¿≈∆¿ƒ»¿≈∆¿ƒ≈≈¿
ÌBÈ ÌÈLÏM‰58z‡ È‰ .ÌBÈ ÌÈLÏM‰ Á‡Ï ÔÈa «¿ƒ≈¿«««¿ƒ¬≈«¿

Á‡ ‡e ,ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ïe ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««¿ƒ»«≈
ÌÈOÚ Á‡Ïe ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :Ó‡Â¿»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««∆¿ƒ
ÂÈLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :Ó‡Â Á‡ ‡e ,ÌBÈ»«≈¿»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ≈«¿»
‰f‰ „q‰ ÏÚ ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÌÈÓÈ ‰OÚ Á‡Ïe59 ¿««¬»»»ƒ¬ƒ≈≈»««≈∆«∆

„Á‡ ÏkÓ Ë‚ ‰ÎÈˆe ,da ÔÈÒÙBz Ôlk ÈLec˜ ƒ≈À»¿ƒ»¿ƒ»≈ƒ»∆»
ÔlÎÏ ˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,„Á‡Â60. ¿∆»ƒ¿≈∆ƒ»≈¿À∆∆¿À»

שלשים 56) ולאחר "מעכשיו הראשון: בדברי  אנו מסופקים
לא  אם כלומר הם, "תנאי " אם - משמעותם? מה יום"
נמצא  מעכשיו, הקידושין יחולו שלושים, בתוך בי  אחזור
מעכשיו, מקודשת היא הרי  ל', בתוך בו חזר לא שאם
בו  שחזר הם, "חזרה" או למפרע , מתבטלים השני  וקידושי 
דעתו  אלא "מעכשיו" שאמר: ממה הראשון המקדש
בתוך  וימלך אחרת על דעתו אולי  (כי  יום ל' לאחר לקדשה
בתוך  השני  וקידושי  כפנויה היא הרי  אז ועד שם) רש"י  ל',
מספק  לשניהם מקודשת היא לפיכך כדין. חלים יום ל'

נט :). שאחד 57)(קידושין או לאחרים להנשא רוצה אם
מ ). סי ' אהע "ז ('טור' לשני  מותרת ותהא גט  יתן מהם

לא 58) שעדיין אף ֿעלֿפי  לגרשה יכול הראשון ואף 
כיון  לעולם, בא שלא לדבר דומה זה ואין לו. נתקדשה
הוא  ממילא יום שלושים של והזמן מעשה, מחוסר שאינו
ה"ג). גירושין מהלכות בפ "ו (משנהֿלמלך בא

קודמו.59) קידושי  של זמנו בתוך כלים האחרון שקדושי 
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אם 60) הוא, ספק  יום" שלושים ולאחר "מעכשיו לשון כי 
'חזרה', היא שאם נה, בהערה כנ"ל 'חזרה' או 'תנאי ' הוא
כלל. חלים שני  קידושי  אין 'תנאי ', ואם שני . קידושי  חלים
אם  אבל לכולם. וכן לשניהם, מקודשת היא הרי  ומספק 
כלה  שזמנו יום" ארבעים ולאחר "מעכשיו האחרון קידשה
מספק , אפילו לאחרון מקודשת אינה אז הראשון, זמן לאחר
'חזרה' משמעו הראשון המקדש שלשון נניח  אם אפילו כי 
האחרון  קידושי  ואין לו נתקדשה יום שלושים כשגמרו הרי 
ס . בקידושין יוחנן כרבי  כאן פסק  ורבינו בה. תופסים

(כסף ֿמשנה).

.‚È,ÈBÏtÓ ıeÁ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿ƒ
ÏÚ LÈ‡ ˙L‡ ‰È‰z ‡l‡ ,ÂÈÏÚ Ò‡z ‡lL ,ÓBÏk¿«∆…≈»≈»»∆»ƒ¿∆≈∆ƒ«
˙Lc˜Ó BÊ È‰  ‰ÈeÙk ÈBÏÙÏÂ ÌÏBÚ‰ Ïk»»»¿ƒ¿ƒƒ¿»¬≈¿À∆∆

˜ÙqÓ61ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ . ƒ»≈¬»ƒ»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«
˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÈBÏÙÏ ˙zÓ ÈÈ‰zL ˙Ó62, ¿»∆ƒ¿ƒÀ∆∆ƒ¿ƒ¬≈¿À∆∆

ÌÚ‰ ‡Lk ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ ‰È‰˙Â63‰˙‰L ÈtÓ , ¿ƒ¿∆¬»»»ƒ¿»»»ƒ¿≈∆ƒ¿»
BÓi˜Ï LÙ‡ È‡L „a64. ¿»»∆ƒ∆¿»¿«¿

עלינו 61) או בקנינה, שיור ולהשאיר אשה לקדש אפשר אם
"ויצאה  ב ): כד, (דברים שנאמר לגירושין, קידושין להקיש
(קידושין) הויה הכתוב  השווה אחר", לאיש והיתה . . .
שהרי לשיור, ניתנים אינם גירושין מה (גירושין), ליציאה
זה  אין בגיטו ששייר וכל כריתות", "ספר בהם כתוב 
סב :). (גיטין לשיור ניתנים אינם קידושין אף  - "כריתות"
לעיל  האמור שלושים" ועד מעכשיו ל"מקדש דומה זה ואין
נעשה  וכאן יום, שלושים עד אלא השיור אין שם כי הי "ב ,

(ה'מאירי '). הקידושין מהות בעצם לא 62)השיור כאן
תנאי עמה שהתנה אלא כלום, הקידושין בעצם שייר
להתנות  שאפשר בקידושין תנאי  כשאר זה והרי  מסויים,

שם). כאחד 63)(גיטין, אנשים לשני  ראויה אשה שאין
ה"ט ). פ "ג, על 64)(לעיל והמתנה תורה, איסור מחמת

לעיל  כמבואר קיים, והמעשה בטל תנאו בתורה שכתוב  מה
ה"ט ֿי . פ "ו

.„Èz‡ È‰ :dÏ Ó‡Â ‰M‡Ï ˙BËet ÈzL Ô˙Bp‰«≈¿≈¿¿ƒ»¿»«»¬≈«¿
Lc˜ÓCL‚‡L Á‡Ï ˙Á‡e ,˙Á‡a ÌBi‰ ÈÏ ˙65 ¿À∆∆ƒ«¿««¿««¿««∆¬»¿≈

˙Lc˜Ó BÊ È‰66,˙Lc˜Ó ‰È‰z d˙B‡ L‚iLÎe , ¬≈¿À∆∆¿∆¿»≈»ƒ¿∆¿À∆∆
‰Ëet ÈLec˜ ÔÓ ‰iL ÌÚt d˙B‡ L‚iL „Ú«∆¿»≈»««¿ƒ»ƒƒ≈¿»
ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï Ó‡ Ì‡ Ï‡ .‰iL¿ƒ»¬»ƒ»«¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ

ib˙‡L Á‡Ï ‰Êa67Á‡Ï ,Èib˙zL Á‡Ï , »∆¿««∆∆¿«≈¿««∆ƒ¿«¿ƒ¿««
ÁzL‡L68˙eÓiL Á‡Ï ,ÈÁzLzL Á‡Ï , ∆∆¿«¬≈¿««∆ƒ¿«¬¿ƒ¿««∆»

CÈ˙BÁ‡ ˙eÓzL Á‡Ï ,CÈÏÚa69,˙Lc˜Ó dÈ‡  «¿ƒ¿««∆»¬ƒ≈»¿À∆∆
dLc˜Ï ‰zÚ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ70. ¿ƒ∆≈»«»¿«¿»

אלו.65) קידושין ב 66)אחרי  סב , בקידושין היא בעיה
אלא  נפשטה, ולא שיגרשנה, לאחר עכשיו לקדשה יכול -אם
זו  שדה "האומר נט .): (כתובות הש"ס  מדין למדה שרבינו
לרשות  (תימסר תיקדש ממך לכשאקחנה לך מוכר שאני 
בידו  עתה שהרי  כשיקחנה, מקודשת זו הרי  ההקדש)
אשה  בקידושי  ואף  ה"ט ) פ "ו, ערכין הל' (ראה להקדישה
ה'מאירי ' כתב  וכן רשב "א, בשם (מגידֿמשנה כן הדין

- מקודשת רבינו שכתב  מה מפרשים ויש רבינו). בדעת
ממה  נראה וכן שם). ר"י  ותוס ' (כסף ֿמשנה מספק  מקודשת
עד  מקודשת תהיה אותה "וכשיגרש בסמוך: רבינו שכתב 
ודאיים  הקידושין שאין הרי  שניה", פעם אותה שיגרש

קידושין.67)(כסף ֿמשנה). לו ואין גוי  הוא ועכשיו
כמבואר 68) תופסין, קידושיו ואין כנעני  עבד הוא ועכשיו

הט "ו. פ "ד, תופסין 69)לעיל קידושין ואין אשתי . היא
בחייה. אשתו באו 70)באחות שלא כדברים אלו והרי 

לעולם  בא שלא דבר מקנה או קונה אדם ואין לעולם, עדיין
סב .). (קידושין

.ÂË‰ÓÈÏ ÓB‡‰71‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ : »≈ƒ»»¬≈«¿¿À∆∆ƒ»∆
˙Lc˜Ó BÊ È‰  CÈÓÈ CÈÏ ıÏÁiL Á‡Ï72ÏÈ‡B‰ ; ¿««∆«¬…ƒ¿»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ

˜ÙqÓ da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ eÈ‰ ,‰zÚ dLc˜ el‡Â73. ¿ƒƒ¿»«»»ƒƒ¿ƒ»ƒ»≈

זקוקה 71) היא הרי  אח , ולו בנים בלא בעלה שמת אשה
שיבמה  עד לאחרים להנשא לה ואסור בעלה) (אחי  ליבם

לה. רוקח ',72)יחלוץ  וב 'מעשה התימנים כת"י  בנוסח 
"מספק ". המילה: כאן פ "ד,73)נוספה לעיל כמבואר

ב . צב , ביבמות הסוגיא ע "פ  שם, ובביאורנו הי "ד

.ÊË‡È‰ È‰ ‰˜ EzL‡ ‰„ÏÈ Ì‡ :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈ƒ»¿»ƒ¿¿¿≈»¬≈ƒ
ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  ‰Êa ÈÏ ˙Lc˜Ó74˙L‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿À∆∆ƒ»∆…»«¿¿ƒ»¿»≈∆

˙Lc˜Ó BÊ È‰  aÚ‰ k‰Â ˙aÚÓ BÁ75‰‡ÈÂ . ¬≈¿À∆∆¿À«»À»¬≈¿À∆∆¿≈»∆
È„È ÏÚ „ÏzL Á‡ d˙B‡ Lc˜Ïe ÊÁÏ CÈvL ,ÈÏƒ∆»ƒ«¬…¿«≈»««∆≈≈«¿≈

‰È‡76d˙B‡ ÒÈÎiL È„k ,77Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈLec˜a »ƒ»¿≈∆«¿ƒ»¿ƒƒ∆≈»∆
ÈÙc78. …ƒ

בא 74) שלא דבר זה והרי  האשה, נתעברה לא שעדיין
שלו 75)לעולם. לעובר כמזכה זה והרי  ב . סב , קידושין

(פכ"ב  בנו אצל קרובה אדם של ודעתו הואיל שקנה, -
קרובה  האב  של דעתו כאן והואֿהדין ה"י ) מכירה מהל'
סג. קידושין לר"י  המיוחסות (תוס ' ומקנה וגמר בתו אצל

רבינו). אחר 76)בדעת "מאביה התימנים: כת"י  בנוסח 
לביתו.77)שתולד". ויכניסה ופגם.78)ישאנה חסרון

ורבינו  דופי ". תתן אמך "בבן כ): נ, (תהלים הכתוב  מלשון
שמתחזק  "ומה אומר: ה) פ "ג, (קידושין המשנה בפירוש
לבוא  מותר ואז שנולדה אחר אותה שיקדש שצריך אצלי ,
לחבירו  מקנה אדם אין שבידינו העיקרים שמן לפי  עליה,
להחמיר  קיימים, דבריו אמרנו: ואמנם לעולם, בא שלא דבר

כאשתֿאיש". נעשית שהיא

.ÊÈ‰‡Óa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿≈»
˙Lc˜Ó BÊ È‰  „Á‡ È„ elÙ‡ dÏ Ô˙Â ,ÔÈÈ„79 ƒ»ƒ¿»«»¬ƒƒ»∆»¬≈¿À∆∆

‡e‰Â .Èc‰ ‰Á˜lMÓ80‰fL .‡M‰ dÏ ÌÈÏLiL , ƒ∆»¿»«ƒ»¿∆«¿ƒ»«¿»∆∆
˙Ó ÏÚ ‰Ê È„a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»«¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿ƒ»∆«¿»
BÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ,ÌÈÈ„ ‰‡Ó CÈÏ ÌÈÏL‡L∆«¿ƒƒ≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿À∆∆
‰‡Óa' dÏ Ó‡Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÂÈLÎÚÓ≈«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»¿≈»
z‡ È‰ :dÏ Ó‡Â Lt Ì‡ Ï‡ ;Ì˙Ò 'ÌÈÈ„ƒ»ƒ¿»¬»ƒ≈≈¿»«»¬≈«¿

˙‰Â ,el‡ ÔÈÈ„ ‰‡Óa ÈÏ ˙Lc˜ÓCB˙Ï ˙BÓÏ ÏÈÁ ¿À∆∆ƒ¿≈»ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿¿
‰‡Ó dÏ] ÌÈÏLiL „Ú ˙Lc˜Ó dÈ‡  d„È81,[ »»≈»¿À∆∆«∆«¿ƒ»≈»

‰Ê ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈL ÔBÁ‡‰ Èca elÙ‡Â«¬ƒ«ƒ»»«¬¿≈∆¿ƒ«¬…∆
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קנו               
         

‰Êa82Èc ÒÁ ‰Ó ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .83‡ˆÓ B‡ , »∆¿≈ƒƒ¿»»∆»≈ƒ»ƒ¿»
˙LÁ Èc Ô‰Ó84˙Lc˜Ó dÈ‡ 85Ì‰a ‡ˆÓ . ≈∆ƒ»¿∆≈»¿À∆∆ƒ¿»»∆

Ú Èc86 ˜Ác‰ È„È ÏÚ B‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎÈ Ì‡ : ƒ»«ƒ¿»¿ƒ«¿≈«¿»
epÙÈÏÁÈ87.˙Lc˜Ó dÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â , «¬ƒ∆¿ƒ«≈»¿À∆∆

בו.79) לחזור יכול מהם אחד כיון 81)ובלבד.80)ואין
המדובר  הסכום כל על דעתה - והולך מונה אותו שראתה

וברש"י ). ח . הקידושין.82)(קידושין חלו לא שעדיין
בחסרון 83) הרגישה ולא בלילה, הכסף  לה שנתן כגון

כסף .84)הדינר. של הוא דינר הטעה 85)וסתם שהרי 
סמכה  שהרי  מקודשת, אינה יחליפנו אם ואפילו אותה,
שם). ('תוספות' חסר והריהו לה שהראה עלֿמנת דעתה

ממשקלו.86) וחסר חוב ,87)שנשחק  מדין להחליפו חייב 
לה  החליפו לא ואפילו הקידושין, את מעכב  זה אין אבל
(קידושין  מקפדת אינה הדחק  ע "י  ויוצא הואיל מקודשת,

ובר"ן). שם,

.ÁÈÔ‰L el‡ ÌÈ„‚a ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :dÏ Ó‡»«»¬≈«¿¿À∆∆ƒƒ¿»ƒ≈∆≈
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÈLÓ ÏL eÈ‰Â ,ÌÈÈc ÌÈMÓÁ ÔÈÂL»ƒ¬ƒƒƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿«≈»∆

Ô‰Ï ‰e‡˙Ó ‰M‡‰L88È‰  ÌÈMÓÁ ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ : ∆»ƒ»ƒ¿«»»∆ƒ»»ƒ¬ƒƒ¬≈
‡ÓeL ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ,‰ÁÈ˜Ï ˙ÚMÓ ˙Lc˜Ó BÊ¿À∆∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ»
,dzÚc CÓÒzL È„k ,˙Lc˜Ó ‰È‰z Ck Á‡Â ˜eMa«¿««»ƒ¿∆¿À∆∆¿≈∆ƒ¿…«¿»
BÊ È‰  dÏ Ó‡L BÓk ÔÈÂL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡∆»ƒ¿≈»ƒ¿∆»«»¬≈

‰BL‡ ‰ÚMÓ ˙Lc˜Ó89dÈ‡  ÔÈÂL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿À∆∆ƒ»»ƒ»¿ƒ≈»»ƒ≈»
˙Lc˜Ó90. ¿À∆∆

שמאים.88) ע "י  שם 89)הערכה אמרו וכן ב . ז, קידושין
רבינו, וסובר שומא". צריכים אינם (משי ) "שיראי  (ט .):
יש  אבל להם. מתאוית שהאשה בו וכיוצא משי  דוקא
הואיל  הקידושין לפני  שומא צריך אינו משי  דוקא סוברים,
גדולה, טעות בו לטעות רגילים ואין במקצת, ידועה ושומתו
שאינן  שיש ומרגליות, טובות אבנים כגון דברים שאר אבל
משווין  יותר בהרבה בהן לטעות ורגילים מעט , אלא טובות
דעתה  סומכת האשה אין כי  הקידושין, לפני  שומא צריכות -
אבן  בה שאין בטבעת לקדש נהגו ומכאן שומא. בלא עליהם
ס "ב ). לא סי ' אהע "ז בשו"ע  וכן שם. (רבינוֿתם

ב .90) ז, קידושין

.ËÈ‡e‰ ,ÔÈÒe‡ È„a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰L ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»¬ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ
:˙ÓB‡ ‡È‰Â ,C˙B‡ Lc˜‡ ÌÈÈ„ ‰‡Óa :ÓB‡≈¿≈»ƒ»ƒ¬«≈»¿ƒ∆∆
B˙ÈÏ ‰Ê CÏ‰Â ,ÌÈ˙‡Óa ‡l‡ EÏ ˙Lc˜˙Ó ÈÈ‡≈ƒƒ¿«∆∆¿∆»¿»«ƒ¿»«∆¿≈

d˙ÈÏ BÊÂ91eLc˜Â ‰Ê ˙‡ ‰Ê eÚz Ck Á‡Â , ¿¿≈»¿««»»¿∆∆∆¿ƒ¿
Ì˙Ò92Èc eOÚÈ  ‰M‡‰ ˙‡ Úz LÈ‡‰ Ì‡ : ¿»ƒ»ƒ»«∆»ƒ»«¬ƒ¿≈

‰M‡‰93Èc eOÚÈ  LÈ‡‰ ˙‡ ‰Úz ‰M‡‰ Ì‡Â , »ƒ»¿ƒ»ƒ»»¿»∆»ƒ≈»ƒ¿≈
LÈ‡‰94. »ƒ

ביניהם.91) הסכימו ולא 92)ולא צרורות, מעות לה ונתן
כמה. שם 93)ידעה שאין וכל הן, מאתים סברה שהיא

מקודשת. אינה הרי94)מאתים מאה אלא שם אין ואפילו
לקדש  תבעתו היא הקודמת הצעתו דעת על כי  מקודשת, זו
לקידושין  ה'מאירי ' וכפירוש הי "א. פ "ב  קידושין (תוספתא

ה"א). פ "ב , מכירה הל' רבינו דברי  והשווה א. ח ,

.Î‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰95ÁÈÏM‰ CÏ‰Â , »∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»««»ƒ«
BÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡  È‡z ÏÚ dLc˜Â¿ƒ¿»«¿«≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«
È‡z ÏÚ B‡ ,Ì˙Ò dLc˜Â CÏ‰Â ,È‡z ÏÚ dLc˜Ï¿«¿»«¿«¿»«¿ƒ¿»¿»«¿«

˙Lc˜Ó dÈ‡  È‡z‰ ˙‡ ‰pML B‡ ,Á‡96. «≈∆ƒ»∆«¿«≈»¿À∆∆

תנאי .95) כל דברי96)ללא על שעבר "שליח  הוא: כלל
פ "א, שלוחין הל' רבינו (לשון כלום" עשה לא משלחו,

צט :). בכתובות ומקורו ה"ב .

.‡ÎdLc˜Â CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa ÈÏ dLc˜ :BÏ Ó‡»««¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿»
˙Lc˜Ó dÈ‡  Á‡ ÌB˜Óa97‡È‰ È‰Â ÈÏ dLc˜ . ¿»«≈≈»¿À∆∆«¿»ƒ«¬≈ƒ

BÊ È‰  Á‡ ÌB˜Óa dLc˜Â CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«≈¬≈
BÏ ‡e‰ ÌB˜Ó ‰‡nL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó98‡È‰ ÔÎÂ . ¿À∆∆ƒ¿≈∆«¿∆»¿≈ƒ

,ÈBÏt ÌB˜Óa ÈLec˜ ÈÏ Ïa˜ :dÁeÏLÏ ‰Ó‡L∆»¿»ƒ¿»«≈ƒƒ«ƒ¿¿ƒ
ÏÚa‰ È‰ .˙Lc˜Ó dÈ‡  Á‡ ÌB˜Óa dÏ ÌÏa˜Â¿ƒ¿»»¿»«≈≈»¿À∆∆¬≈«««
BÊ È‰  Á‡ ÌB˜Óa dÏ Ïa˜Â ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ¿ƒ≈»¿»«≈¬≈

BÏ ‡È‰ ÌB˜Ó ‰‡nL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó99. ¿À∆∆ƒ¿≈∆«¿»»ƒ

אוהבים,97) שם לו שיש פלוני  במקום לומר המקדש הקפיד
(קידושין  בידו ימחו - בפניה דברים עליו יאמר מישהו ואם

וברש"י ). (שם).98)נ. הקפדה זו ואין תמצאנה", "שם
וכן 99) אחד. דין שלשניהם שליחו, עם האיש מדין נלמד

וקבל  צא לשלוחה היא "שאמרה ב : מח , בקידושין מוכח 
כסף , של בדינר לי  התקדשי  לי  שאמר מפלוני , קידושי  לי 
לו" היא מקום מראה . . . זהב  של דינר לו ונתן והלך

ז). ס "ק  לו סי ' לאהע "ז (הגר"א

.Î,‡È‰ B‡ ‡e‰ „iÓ Ba eÊÁÂ ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»¿ƒ»ƒ
ea„ È„k CB˙a eÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡100Ì˙ÊÁ ÔÈ‡  ««ƒ∆»¿¿¿≈ƒ≈¬»»»

˙Lc˜Ó ‡È‰ È‰Â ,ÌeÏk101. ¿«¬≈ƒ¿À∆∆

שבועות 100) (הל' רבי " עליך "שלום לרב : תלמיד שאילת
כ:). בנזיר הסוגיא ע "פ  יז א:101)פ "ב , פז, נדרים

ומקדש  ע "ז מעובד חוץ  כדיבור, דיבור כדי  תוך "והלכה
לא  עושה, שאדם רגיל דבר בכל שם: הר"ן ופירש ומגרש".
ולפיכך  מראש, גמורה בהסכמה אלא עושה הוא דעתו בגמר

חזרה. בהם מועילה לא

.‚ÎÏhe ÌÈÓÈ ‰nk Á‡ ÊÁÂ ,È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰«¿«≈«¿«¿»««««»»ƒƒ≈
ÈÙa ‡lL dÈÏ BÈa BÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,È‡z‰«¿«««ƒ∆ƒ¿≈¿≈»∆…ƒ¿≈

Ì˙Ò ˙Lc˜Ó ‡È‰ È‰Â ,È‡z‰ ÏËa  ÌÈ„Ú102ÔÎÂ . ≈ƒ»≈«¿««¬≈ƒ¿À∆∆¿»¿≈
È‡z‰ ‰È‰ Ì‡103Ck Á‡ B˙B‡ ‰Ïhe ,‰M‡‰ ÔÓ ƒ»»«¿«ƒ»ƒ»ƒ¿»««»

,È‡z ÏÚ Lc˜Ó‰ ,CÎÈÙÏ .È‡z‰ ÏËa  BÈe dÈa≈»≈»≈«¿«¿ƒ»«¿«≈«¿«
Ì˙Ò ÒÎÂ104ÏÚa B‡105Ë‚ ‰ÎÈˆ BÊ È‰  Ì˙Ò106, ¿»«¿»»«¿»¬≈¿ƒ»≈

È‡z‰ Ïha ‡nL ;È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…ƒ¿«≈«¿«∆»ƒ≈«¿«
ÒkLk B‡ ÏÚaLk107‰ÂMÓ ˙BÁÙa Lc˜Ó‰ ÔÎÂ . ¿∆»«¿∆»«¿≈«¿«≈¿»ƒ»∆
‰ÂÏÓa B‡ ‰Ëet108ÌÈ„Ú ÈÙa Ì˙Ò ÏÚe ÊÁÂ ,109 ¿»¿ƒ¿»¿»«»«¿»ƒ¿≈≈ƒ

CÓÒ BÊ ‰ÏÈÚa ÏÚL ;Ë‚ ‰ÎÈˆ 110Ô˙B‡ ÏÚ ‡ÏÂ , ¿ƒ»≈∆«¿ƒ»»«¿…«»
ÔÈÏeÒt‰ ÔÈLecw‰111Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁ . «ƒƒ«¿ƒ¬»»ƒ∆≈»»

˙eÊ ˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa ‰OBÚ ÌÈLk‰ Ï‡OiÓ112, ƒƒ¿»≈«¿≈ƒ∆¿ƒ»¿ƒ«¿
‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚa d˙BOÚÏ ‰zÚ B„Èa È‰Â113. «¬≈¿»«»«¬»¿ƒ«ƒ¿»
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צריך 102) אינו התנאי  שביטול רבינו וסובר א. עג, כתובות
דעתו  שגילה וכמו בעדים, היו עצמם שהקידושין כל עדים
צריך  אינו אשה לו לקדש הבעל שליח  טז: פ "ג, לעיל
הבעל". בשליחות לעדים מקום "שאין בעדים. לעשותו
עצמם  שהקידושין כל קיומו, או התנאי  לביטול והואֿהדין

בעדים. כמבואר 103)היו נישואין, לשם לביתו כנסה
ה"א. פ "י , התנאי .104)לקמן אודות כלום דיבר ולא

א.105) עד, והראב "ד 107)מספק .106)כתובות
בעדים. התנאי  כביטל הריהו ואז בעדים, שיכניסנה מצריך
להעשות  צריך הבעל שליח  שגם הט "ז, פ "ג לעיל וכשיטתו
משנים. פחות אינו שבערוה, דבר כל הכלל: ע "פ  בעדים.

בהן.108) מקודשת בעדים 109)שאינה עמה שנתייחד
אלא  עדים בפני  לבעול צריך אינו בביאה, המקדש "שכל
עדי הן הן יחוד, עדי  הן ש"הן ויבעול" בפניהם יתייחד
נראה  וכן הי "ח , פ "י  גירושין הל' להלן רבינו (מלשון ביאה"

ה"ה). פ "ג בה.110)למעלה עד,111)לקדשה כתובת
משוה  בפחות מקדש האחרונים: הדינים שבשני  ומובן א.
היחוד) (כלומר שהבעילה צריך במלוה, ומקדש פרוטה,

תנאי על במקדש אבל קידושיו, עיקר שהוא בעדים, תהיה
אזי כשבעל, תנאו ביטל רק  אם כי  בעדים, לבעול צריך אין
(מגידֿמשנה). בעדים שהיו הראשונים קידושיו מתקיימים

אבל 112) ודאי , ומקודשת קידושין לשם בעל ודאי  הילכך
מספק , מקודשת אלא אינה כשבעל אפילו תנאי  על במקדש
ואין  נתקיים שתנאו היה וסבור תנאו, סמך על בעל שמא כי 

(מגידֿמשנה). זנות ביאת רבינו 113)ביאתו וכתב 
שיתבאר  עד זו, בחזקה ישראל כל "ולעולם בתשובתו:
נמצא  שאםֿכן חזקה, בו אומרים אנו ואין זנות. דרך שנאף 
השווה  גט ". ממנו צריכה בעדים פנויה עם שזנה מי  כל
במוספנו  וראה הי "ט . פ "י , גירושין הל' לקמן רבינו דברי 
בבעילתו  אם מזה, דקדק  רוקח ' וב 'מעשה רבינו'. 'תשובות
שבעל  או נדה, שהיתה כגון אחר, איסור עושה הוא זו
- זו, חזקה בו נאמרה לא בביאה) (שאסור ביוםֿהכיפורים

הכשרים. מישראל זה שאין



       

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ו  ראשון  יום 


 
     1 

שנייה.1) פעם ממנו ולקח  וחזר הסיטון מן הלוקח  יבאר
שלקחו  מנפולין תשעה המנפול. מן או הפלטר מן הלוקח 
שהיו  ופועלים העני . מן הלוקח  ודין נחתומין. מעשרה

פרוסות. והותירו אוכלין

.‡Á˜Bl‰2ÔBËÈq‰ ÔÓ3‰iL ÌÚt epnÓ Á˜ÏÂ ÊÁÂ «≈«ƒ«ƒ¿»«¿»«ƒ∆««¿ƒ»
‰Ê ÏÚ ‰fÓ OÚÈ ‡Ï 4ÔÈÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , …¿«≈ƒ∆«∆««ƒ∆ƒ

„Á‡5˙Á‡ ‰twÓ elÙ‡ ,6˙‡ ÈknL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»¬ƒƒÀ»««««ƒ∆«ƒ∆
˙ÈÁ‰7ÌÈL‡Ó Á˜BÏ ÔBËÈq‰L ÈtÓ .‡È‰ ‡È‰L ∆»ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆«ƒ≈«≈¬»ƒ

ÎBÓe ‰a‰8ÌÚÓ ‰lÁz ÎnL ‰Ê Á˜Ï ‡nLÂ , «¿≈≈¿∆»»«∆∆»«¿ƒ»≈«
ÁÓ ÛBÒa Á˜lL ‰ÊÂ ,È‡Óc ÂÈ˙BtL ı‡‰»»∆∆≈»¿«¿∆∆»«¿≈»≈

e‡a Îe ,ÔÈw˙Ó ÂÈ˙BtL9ÔÓ ÔÈOÚÓ ÔÈ‡L ∆≈»¿À»ƒ¿»≈«¿∆≈¿«¿ƒƒ
Ì‡Â .iÁ‰ ÏÚ eËt‰ ÔÓ ‡ÏÂ eËt‰ ÏÚ iÁ‰««»««»¿…ƒ«»«««»¿ƒ

ÔÓ‡  Ô‰ „Á‡ ÏMÓ :ÔBËÈq‰ Ó‡10. »««ƒƒ∆∆»≈∆¡»

פ "ה.2) ותוספתא ו, משנה פ "ה המוכר 3)דמאי  "הוא
וכיון  המשנה). (פירוש ושמן" דבש כגון לח  דבר וכל פירות
והלוקח  דמאי  למכור לו מותר גסה, במדה מוכר שהוא
נאמן  שהסיטון שאמרו וממה ב . הלכה פי "א כנ"ל יתקנם,
בסיטון  שהמדובר נראה להלן), (ראה הם אחד משל לומר

שם). במשנה מהרי "ח  (חידושי  מהם 4)עםֿהארץ  אבל
יש  אנשים, מהרבה לוקח  שהסיטון אף  לעשר, יכול עליהם
בהלכה  וראה לחוד. ואחד אחד כל של פירות שמוכר להניח 

ד. הלכה וסוף  שחורה 5)הסמוכה חיטה שניהם כלומר,
לבנה. ואחת שחורה אחת אם וכלֿשכן לבנה, או

שהם 6) לומר מקום היה אחת, ובקופה אחד מין שהם שכיון

אחד. אדם הנ"ל.7)משל הקופה תוספתא 8)כלומר,
אף ֿעלֿפי שניה, ממנו ולקח  וחזר החנוני  מן הלוקח  שם:
זה. על מזה יעשר לא היא, שהיא החבית את שמכיר
שהיא  החבית את הוא מכיר "אם ה: הלכה שם ובירושלמי 
אינוקרמיא  באילין דתימר הדא כו' עליו ממנו מעשר היא,
ברם  כפשוטה), תוספתא - יין כדי  והן להיות, צריך (כן
ועשויים  מדה, כלי  והם להיות, צריך (כן שפייתא באילין
לגוא  אילין מפנתין אורחא שם), - הגת מן היין לשאיבת גם
השני )". אל אחד מכלי  ולהריק  לפנות דרכם = ) אילין

יב .9) הלכה תרומות מהלכות ופ "ה ו, הלכה פ "א למעלה
שם).10) (משנה זה על מזה ומעשר

.‰È‰11ÎBÓ12˙eLk13Ô‰Â ,˜È B‡14ÔÈ‡ÈÓ »»≈¿»»¿≈¿ƒƒ
˙eLk ÏkÓ OÚÓ epnÓ Á˜Bl‰  ÂÈÙÏ ÔÈBˆÂ¿¿ƒ¿»»«≈«ƒ∆¿«≈ƒ»¿

‰c‚‡Â ‰c‚‡ ÏkÓe ,˙eLÎe15e ‰Óz ÏkÓe ,‰Ó˙16. ¿ƒ»¬À»«¬À»ƒ»¿»»¿»»

לשון.11) בשינוי  שם, הנ"ל.12)תוספתא הסיטון
והם 13) שם, בתוספתא הוא וכן "קישות", בכתב ֿיד:

כפשוטה). (תוספתא א משנה פ "ב  בעוקצין וראה קישואים.
למכור.14) עלֿמנת מהם קונה שהסיטון אלה כלומר,
ירק .15) יש 16)של לפניו, מביאים שהרבה שכיון

בעל  גבי  ד, הלכה להלן וראה הפירות. שנתערבו לחשוש
המוכר. הבית

.‚Á˜Bl‰17˙Èa‰ ÏÚaÓ18 ‰iL epnÓ Á˜ÏÂ ÊÁÂ «≈«ƒ««««ƒ¿»«¿»«ƒ∆¿ƒ»
È˙MÓ elÙ‡ ,˙Bt˜ È˙MÓ elÙ‡ ,‰Ê ÏÚ ‰fÓ OÚÓ¿«≈ƒ∆«∆¬ƒƒ¿≈À¬ƒƒ¿≈

˙BÈÚ19.BlMÓ ‡l‡ ÎBÓ BÈ‡L B˙˜ÊÁL ; ¬»∆∆¿»∆≈≈∆»ƒ∆

ז.17) משנה פ "ה בהלכה 18)שם וראה מביתו. כלומר,
אחרת,19)הסמוכה. בעיירה ממנו קנה פעם בכל כלומר,

אחרים  מפירות לקח  אחר במקום שמא לחשוש מקום והיה
למכרם.
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.„˙Èa‰ ÏÚa20ÔÓÊa :˜eMa ˜È ÎBÓ ‰È‰L ««««ƒ∆»»≈»»«ƒ¿«
;Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó OÚÓ  ÂÈ˙BpbÓ BÏ ÔÈ‡ÈnL∆¿ƒƒƒƒ»¿«≈≈∆»««…
epnÓ Á˜Ï Ì‡ ,˙BÁ‡ ˙BpbÓ BÏ ÔÈ‡ÈnL ÔÓÊeƒ¿«∆¿ƒƒƒƒ¬≈ƒ»«ƒ∆
ÏÚ ‰fÓ OÚÈ ‡Ï  ‰iL ÌÚt epnÓ Á˜ÏÂ ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ∆««¿ƒ»…¿«≈ƒ∆«

‰Ê21. ∆

שם.20) ממנו 21)משנה מעשר הראשונה הפעם על אבל
וקישות  קישות מכל מפריש שסיטון שאף ֿעלֿפי  עליו,
ירק  מערב  שאינו הבית בעל של סתמו - ב ) הלכה (למעלה

(רדב "ז). אחרת גינה של ירק  עם זו גינה של

.‰Á˜Bl‰22ÌBzÁp‰ ÔÓ ˙t23ÔÓ OÚÈ ‡Ï  «≈««ƒ««¿…¿«≈ƒ
‰nÁ‰24˙Bv‰ ÏÚ25LÓ‡ ÏL ÌÈhÁ :ÓB‡ È‡L ; ««»««∆∆∆¬ƒ≈ƒƒ∆∆∆

Á‡ ÏMÓ ÌBi‰ ÏLÂ ,„Á‡ ÏMÓ eÈ‰26. »ƒ∆∆»¿∆«ƒ∆«≈

מאיר.22) כר' ולא יהודה כר' ג, משנה "מי23)שם
נחתום" נקרא ואופהו, ככרות אותו ועושה הקמח  שילוש

שם). המשנה היום.24)(פירוש שאפוהו החם הלחם
אחד,25) מדפוס  ששניהם אף  אתמול, שאפוהו הקר הלחם

הסמוכה). בהלכה וראה (שם, אחת בצורה כלומר,
ונמצא 26) מעשר, אינו והשני  מעשר מהם אחד ושמא

אבל  הפטור, על החיוב  מן או החיוב  על הפטור מן מפריש
אפילו  מעשר, הצוננת על הצוננת מן או החמה על החמה מן

פלטר. גבי  הסמוכה, בהלכה ראה דפוסים, שני  הם

.ÂÁ˜Bl‰27ËÏt‰ ÔÓ28Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,29ÔÈÒeÙc «≈«ƒ««¿≈««ƒ∆≈¿ƒ
„Á‡Ó OÚÓ  ‰a‰30ÎBnL ÌBzÁp‰L ;Ïk‰ ÏÚ «¿≈¿«≈≈∆»««…∆««¿∆≈

ÏBtnÏ31‰a‰ ÔÈÒeÙc B˙qÚ ‰OBÚ32Ï‡ .33 ««¿∆ƒ»¿ƒ«¿≈¬»
ÏBtn‰ ÔÓ Á˜Bl‰34ÒeÙ„e ÒeÙc ÏkÓ OÚÓ 35; «≈«ƒ««¿¿«≈ƒ»¿¿

.ÔÈÓBzÁ ÈMÓ Á˜BÏ ÏBtn‰L∆««¿≈«ƒ¿≈«¿ƒ

מאיר.27) כר' ולא יהודה כר' ד, משנה "הלוקח 28)שם
המשנה  (פירוש פלטר" נקרא אדם, לבני  למכור הנחתום מן

אחד.30)הככרות.29)שם). אחר:31)מדפוס  נוסח 
למנפול  שהרי  נכון, וכן הרמב "ם), בגליון (הגהה "לפלטר"

רוקח . מעשה ועיין להלן, ראה אחר, אינו 32)דין והפלטר
נאפו  הככרות כשכל והמדובר אחד. מנחתום אלא לוקח 
מזה  מפרישים אין הרי  ימים, בשני  נאפו שאם אחד, ביום

הקודמת). (בהלכה זה שם.33)על הוא 34)משנה אף 
נחתומין  מהרבה קונה שהוא אלא כפלטר, לחם, מוכר

המשנה). דפוס ,35)(פירוש מאותו וככר ככר מכל ולא
משנים. המנפול לקח  שמא חוששין אין אחד שבדפוס 

.Ê‰ÚLz36ÔÈÏBtÓ37,ÔÈÓBzÁ ‰OÚÓ eÁ˜lL ƒ¿»«¿ƒ∆»¿≈¬»»«¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡Â ÏÈ‡B‰38„Á‡Ó Á˜Bl‰ Ïk ,ÌÈMÓ Á˜Ï39 ƒ¿∆»≈∆»«ƒ¿«ƒ»«≈«≈∆»

ÒeÙ„e ÒeÙc ÏkÓ OÚÓ  ‰ÚLz‰ ÔÓ40. ƒ«ƒ¿»¿«≈ƒ»¿¿

שם.36) גם 37)ירושלמי  זו הלכה לשנות יכול היה
שאין  אלא משנים, לקח  מהם שאחד מוכח  שהרי  בפלטרין,

משנים. יקח  שפלטר מצוי  הפחות 38)זה לכל כלומר,
שבוודאי משנים, קנו מהם כמה אם וכלֿשכן מהם, אחד

דפוס . מכל אם 39)מעשר וכלֿשכן מאחד, אפילו כלומר,
יותר. גדול שהחשש מהם, מכמה ֿ 40)קנה אף  כלומר,

הרוב , אחר הולכים אנו אין אחד, מנחתום קנו שרובם עלֿפי 

על  כמחצה קבוע  ו"כל "קבוע " זה הרי  מהם, שקנה שכיון
כ). הלכה פי "ג (למעלה מחצה"

.ÁÁ˜Bl‰41ÈÚ‰ ÔÓ42ÈÚ‰ ÔÎÂ ,43BÏ e˙pL «≈«ƒ∆»ƒ¿≈∆»ƒ∆»¿
‰Ï„ ÈÁÏt B‡ ˙t ˙BÒet44˙Á‡ ÏkÓ OÚÓ  ¿«ƒ¿≈¿≈»¿«≈ƒ»««

˙Á‡Â45ÏÏBa  ˙B‚B‚e ÌÈÓ˙e .46Ïk‰47 ¿««ƒ¿»ƒƒ¿»≈«…
OÚÓe48È˙ÓÈ‡ .49‰aÓ ‰zn‰L ÔÓÊa ?50Ï‡ ; ¿«≈≈»«ƒ¿«∆««»»¿À»¬»

‰zÓe ‰zÓ ÏkÓ OÚÓ  ˙ËÚeÓa51. ¿∆∆¿«≈ƒ»«»»«»»

פ "ה.41) שם ותוספתא ה, משנה חבר.42)שם שהוא
כדלהלן. דבילה, פלחי  או פת פרוסות ממנו ולקח 

במתנות 44)חבר.43) ולא בצדקה שהמדובר הוא, פשוט 
ממעשר. פטורים שהללו שיודע 45)עניים, העני  כלומר,

ונותן, נותן כל ממתנת מעשר ואחד, אחד מכל שקבל מה
אבל  עישר. לא והשני  עישר אחד שמא חוששים שאנו
(תוספתא  ופלח  פרוסה מכל לעשר צריך העני , מן הלוקח 

וכן 46)כפשוטה). להלן. וראה לו. שנותנן עני  כלומר,
ומינכן. קמברידז' בכתבי ֿיד שם, במשנה כלומר,47)הוא

הכל. כולה.48)מערב  על התערובת רבי49)מן דברי 
הראשון  התנא דברי  לפרש שבא שם, במשנה יהודה

מתנה 50)(רדב "ז). הנותן זה שנתן מאחר שנאמר: "לפי 
ונאמר  המעשר, בעיניו יקשה ולא הוא נדיב  איש גדולה,
דמאי " הכל ויתעשר המעשרות, הוציא שעלֿכלֿפנים
ומעשרן. הגדולות המתנות בולל ולכן המשנה), (פירוש
ד), הלכה תרומות מהלכות (פי "ג למעלה שפסק  ואף ֿעלֿפי 
זה  - יג) הלכה פ "ב  שם (וראה ויין בשמן אלא בילה שאין
 ֿ משנה (ראה הקילו בדמאי  אבל ודאי , בטבל אלא אינו

ופאתֿהשולחן). שהוא 51)למלך עליו ש"נחשב  ביין
יפריש  שמא הכל יתערב  לא ולפיכך עישר, ולא כילי  עכ"פ 
"מכל  רבינו כתב  ולא המשנה). (פירוש הודאי " על מדמאי 
מדובר  שכאן ההלכה, בתחילת שכתב  כמו ואחת", אחת
מן  בלוקח  ולא שם), בתוספתא נראה (וכן לו שנתנו בעני 

למעלה. וראה העני ,

.Ë˜ÁL52˙t‰ ˙‡53˙‡Â ,ÔÈet d‡OÚÂ »«∆«««¬»»≈ƒ¿∆
˙B‚Bb‰54‰Ïc Ô‡OÚÂ55ÏÚ „Á‡Ó OÚÓ  «¿»«¬»»¿≈»¿«≈≈∆»«

Ïk‰56. «…

שם.52) תוספתא שלימות,53)העני , ככרות קיבל כלומר,
מרוב . מתנה מרובה.54)שהן שעלֿידי55)בכמות

מהן  היוצא בדבש הגרוגרות מתדבקות היו השחיקה
כפשוטה). מככר 56)(תוספתא או אחד מפלח  כלומר,

מרובה, במתנה בדמאי  שהקלו הכל, על אחד מפורר
אלא  זו, בהלכה להשמיענו רבינו בא ולא למעלה. כמבואר
וראה  שם, השולחן (פאת מרובה מתנה הוא שלם שככר

ברדב "ז).

.ÈÌÈÏÚBt57ÌÈÁB‡ B‡58ÔÈÏÎB‡Â ÔÈaÒÓ eÈ‰L59, ¬ƒ¿ƒ∆»¿Àƒ¿¿ƒ
˙BÒet eÈ˙B‰Â60˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ OÚÓ 61. ¿ƒ¿¿«≈ƒ»««¿««

אחד,57) בעלֿבית של בפועלים אף  ומדובר שם. תוספתא
זה  פועל שמא - הכל על מאחד מעשר אינו ואף ֿעלֿפי ֿכן
כפשוטה). (תוספתא עישר לא והשני  עישר, זה, אורח  או
קבע , אכילת שאכל כגון לעשר, שחייב  באופן והמדובר
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קנט                 
         

מן  פטורה פועל של עראי  אכילת שאילו במעשרות. שחייב 
שנגמר  או ט ) הלכה (פ "ה למעלה כמבואר המעשרות,
במעשרות  וחייב  התורה מן אוכל שאינו למעשר, מלאכתם
אכילת  ואוכל למעשר מלאכתו נגמרה לא אם אבל (שם),
זה  והרי  עישר, לא בוודאי  המעשרות, מן שפטור  עראי 
הכל. על מאחד שמעשר אחד מבעלֿבית דמאי  כקונה

צריכים 58) ואינם דמאי  האורחים את שמאכילים אף ֿעלֿפי 
חומרא, מצד עישרו כי  יתכן - יא) הלכה פ "י  (למעלה לעשר
משנה  פ "ג (דמאי  יתקן" לתקן "והרוצה שם אמרו הרי  כי 

שם). ולמעלה שהיו 59)א "פועלין שם: בתוספתא
ורבינו  וכו'". מסובין שהיו אורחים וכן וכו' ואוכלין יושבין
להסב  מותרים הפועלים כי  להראות "מסובין" בשניהם כתב 
נראה  וכן פועל, של ממלאכתו לביטול חשש ואין ולאכול,
הם  שגם הרי  עמהם", מיסב  הבית "בעל טז. בברכות

(רדב "ז).60)מסובין. כנ"ל מועטת, מתנה כדין שדינן
ופרוסה.61) פרוסה כל כלומר,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ז שני יום 

  
 
ספרזרעים-הל'מעשרשני


LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
OÚÓ LÈÙ‰Ï (‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ«¬≈
Ì„‡ Èa ÈÎˆ ‡La ÂÈÓ„ ‡ÈˆB‰Ï ‡lL ( .ÈL≈ƒ∆…¿ƒ»»ƒ¿»»¿≈¿≈»»
BÏÎ‡Ï ‡lL (‚ .‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ıeÁ≈¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆…¿»¿
ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ .˙eÈ‡a BÏÎ‡Ï ‡lL („ .‰‡ÓËa¿À¿»∆…¿»¿«¬ƒ∆…∆¡…
ÏÎ‡Ï ‡lL (Â .ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL OÚÓ«¬≈≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ∆…∆¡…
ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê .ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ LBÈz OÚÓ«¿«ƒƒ»«ƒ∆…∆¡…
ÈÚ ÚË ˙BÈ‰Ï (Á .ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ‰ˆÈ OÚÓ«¿«ƒ¿»ƒ»«ƒƒ¿∆«¿»ƒ
OÚÓk ÂÈÏÚÏ ÌÈÏLeÈa ÏÎ‡‰Ï BÈ„Â ,L„˜ BlkÀ…∆¿ƒ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈

.OÚn‰ ÈecÂ ˙BcÂ˙‰Ï (Ë .c ÏÎÏ ÈL≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ««¬≈
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
מעשר 1) וששית ובשלישית שני  מעשר שנה שבכל יבאר

אילנות. למעשר ור"ה וקטניות, לתבואה ר"ה הוא מתי  עני .

עישורו. לקיטתו שבשעת והדבר פירותיהן שחנטו החרובין

ר"ה. קודם שהשרישו והדוחן והאורז צלף  של האביונות
המצרי ופול יום. שלשים מים מהם שמנע  הסריסים הבצלים
לירק  עליו וחישב  לזרע  זרעו ודין ר"ה. לפני  שליש שהביא
שנה  בפירות שנתערבו שנייה שנה פירות ודין איפכא. או
שני . ומעשר ראשון מעשר בהם ששוים הדברים שלישית.

שיקבעו. קודם מעשר מהן שהוציא ופירות

.‡Á‡2ÔÈLÈÙnL3‰L ÏÎa ÔBL‡ OÚÓ4 ««∆«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿»»»
ÈL OÚÓ ÔÈLÈÙÓ5Ïk ˙‡ OÚz OÚ :Ó‡pL , «¿ƒƒ«¬≈≈ƒ∆∆¡««≈¿«≈≈»

˙ÈMLÂ ˙ÈLÈÏL ‰Le .EÚÊ ˙‡ez6ÔÈLÈÙÓ ¿««¿∆¿»»¿ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ
e‡aL BÓk ,ÈL OÚÓ ÛÏÁ ÈÚ OÚÓ7. «¿«»ƒ≈∆«¬≈≈ƒ¿∆≈«¿

  

        
      

מחוייבת, ההפרשה  סדר על שההקפדה  משמע  מלשונו 
,להבי וצרי אחר. באופ להיות יכולה  בפועל הנתינה  אבל
הנתינה  ולא  ההפרשה  הוא  העיקר המעשרות בשאר הניחא 
אבל  טבל, מגדר התבואה  את  מוציאי ההפרשה  על־ידי  כי 
שהעני להיות צרי העיקר צדקה  נתינת שגדרו  עני  במעשר
לבדה  שההפרשה  לומר אפשר ואי לו , הצרי את יקבל
כאשר   שג זה , בדי החידוש  שזהו  אלא  עיקרי . עני היא 
הפרשת  של חיוב  ישנו  , עניי בו  שאי  במקו נמצא 
להפריש  שצרי לצדקה  בנוגע  מוב ועד "ז עני . מעשר

כשימצאנו . לעני  ימסור ואח "כ  לצדקה  ממונו 
שג אחר, יהודי  על בהשפעה  היינו  רוחנית, בצדקה   ג כ
עצמו  את ולהכי להיער חייב  בדעת, עני  בסביבתו  אי  א
אחר  יהודי  על לפעול יוכל הראשונה  שבהזדמנות כדי 
העני את לחפש  להשתדל  ג שיש  ומוב המתקבל. באופ
מצרפה  הקב "ה  טובה  ש "מחשבה  ומכיו לו , ולעזור
ההפרשה , את אצלו  כשיש  ועל־אחת־כמה ־וכמה  למעשה ",
הנתינה  את  ג  לקיי שיוכל סיבות כמה  הקב "ה  לו  מסבב 

בפועל.
      

הכ"ג.2) תרומות מהל' בפ "ג למעלה אחר 3)ראה כלומר,
פ "א  למעלה ראה הנתינה, לפני  שהוא אף ֿעלֿפי  ההפרשה,

ה"א. מעשר כל 4)מהל' את תעשר "עשר הכתוב : כלשון
שנה  שבכל לך לומר שנה". שנה השדה היוצא זרעך תבואת
שבשנה  אלא ראשון. למעשר נוסף  מעשר להפריש צריך
ובשנה  שני ", "מעשר הוא וששית רביעית ושניה ראשונה
כדלהלן. עני ", "מעשר במקומו מפרישים וששית שלישית

פ "ו 5) (למעלה ראשון מעשר הפרשת לאחר הנשאר מן
פטור  עצמו ראשון מעשר אבל ה"ג), עניים מתנות מהל'

שם. מעשר בהל' למעלה ראה שני , משנות 6)ממעשר
ובפ "ט 7)השמיטה. ה"ד, שם עניים מתנות בהל' למעלה

ה"ג. מעשר מהל'

.ÈL˙a „Á‡a8˙B‡ez OÚÓÏ ‰M‰ L‡ ‡e‰9 ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»¿«¿«¿
˙B˜ÈÂ ˙BiË˜Â10‰M‰ L‡ Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .11, ¿ƒ¿ƒƒ»¿»»∆∆¡«…«»»

„Á‡ ‡e‰OÚ ‰MÓÁe .ÈL˙a12L‡ ‡e‰ ËLa ∆»¿ƒ¿≈«¬ƒ»»»ƒ¿»…
‰‡ez ?„ˆÈk .˙BÏÈ‡‰ OÚÓÏ ‰M‰13˙BiË˜Â14 «»»¿«¿«»ƒ»≈«¿»¿ƒ¿ƒ

˙BOÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰L15‰M‰ L‡ ÈÙÏ16ÏL ∆ƒƒ¿««««¿ƒ¿≈…«»»∆
˙ÈLÈÏL17 ˙ÈLÈÏMa eÙÒ‡Â eÓ‚pL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆¿«¿ƒƒ

ÈL OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈÙÓ18˙BÚÏ e‡a ‡Ï Ì‡Â . «¿ƒƒ≈∆«¬≈≈ƒ¿ƒ…»¿«
˙ÈLÈÏL ÏL ‰M‰ L‡ Á‡Ï ‡l‡ ˙BOÚn‰19 «««¿∆»¿««…«»»∆¿ƒƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙Bt ÔÎÂ .ÈÚ OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈÙÓ20e‡aL «¿ƒƒ≈∆«¿«»ƒ¿≈≈»ƒ»∆»
˙BOÚn‰ ˙BÚÏ21ÏL ËLa OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ ¿««««¿…∆¬ƒ»»»ƒ¿»∆

ÛBÒa Ôk Á‡ eÙÒ‡Â eÓ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈLÈÏL¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆¿««≈¿
Óe ,ÚLÏ ÔÈOÚ˙Ó  ˙ÈLÈÏL ‰LÔ‰Ó ÔÈLÈÙ »»¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿∆»««¿ƒƒ≈∆
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e‡a Ì‡ ÔÎÂ .ÈL OÚÓ22Ì„˜ ˙BOÚn‰ ˙BÚÏ «¬≈≈ƒ¿≈ƒ»¿««««¿…∆
eÓ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÚÈ ÏL ËLa OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»ƒ¿»∆¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿
Ì‡Â .ÈÚ OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈÙÓ  ˙ÈÚÈa eÙÒ‡Â¿∆∆¿»¿ƒƒ«¿ƒƒ≈∆«¿«»ƒ¿ƒ
 ËLa OÚ ‰MÓÁ Á‡ ˙BOÚn‰ ˙BÚÏ e‡a»¿««««¿««¬ƒ»»»ƒ¿»

.‡a‰Ï ÔÈOÚ˙Óƒ¿«¿ƒ¿«»

א.8) ב , השנה לשון 9)ראש וכן "תבואה". רומי : בדפוס 
להלן. אבל 10)רבינו ירקות, אלא נזכרו לא שם במשנה

ובגמרא  ולמעשרות". "לירקות אמרו: יב .) (שם בברייתא
=) דאורייתא וקתני  ירקות), =) דרבנן "תנא ביארו: שם

תבואה)". פעמים,11)מעשר כמה פ "ב  בשביעית כגון
ה"ט . שמיטה מהל' בפ "ד וראה ועוד. שם, השנה ובראש

שמאי .12) כבית ולא הלל כבית שם, השנה ראש
שהביאו 13) והקטניות "התבואה פ "ב : שביעית תוספתא

וכו'". לשעבר מתעשרין השנה, ראש לפני  שליש
וכאן 14) וירקות", וקטניות "תבואות רבינו כתב  למעלה

ה"ד), (להלן עישורן לקטיתן שבשעת לפי  "ירקות", השמיט 
כתבואה  המעשרות לעונת מגיעים שהם בשעה ולא
ה"ח , להלן ראה זה. בכלל קטניות מיני  כל ולא וקטניות,

פרי . גמר אחר הולכים ובדוחן התבואה 15)שבאורז
ראוי זרעו משיהיה קטנית, שהוא והתלתן שליש, משתביא
ה"ה). מעשר מהל' פ "ב  (למעלה יזרע  אם לצמיחה

בתשרי .16) ההלכה 17)אחד ראה עני , מעשר שנת שהיא
מעשר 18)הקודמת. בשנת המעשרות, לעונת שהגיעו כיון

הקודמת.19)שני . בשנה בקרקע  שנשרשו בין 20)אף 
העושה  אילן ובין בשנה, אחת פעם פירות העושה אילן
טו:). (שם נחמיה כרבי  ולא וכתנאֿקמא, בשנה. פעמיים

בחידושי21) ועי ' שם. מעשר בהל' ראה עונתו, לפי  פרי  כל
להרמב "ם. איגר עקיבא בטעות:22)רבי  רומי , בדפוס 

באו". לא "אם

.‚Ô‰È˙Bt eËÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈeÁ‰Â23Ì„˜ ¿∆»ƒ««ƒ∆»¿≈≈∆…∆
‡a‰Ï ÔÈOÚ˙Ó  ËLa OÚ ‰MÓÁ24ÏÈ‡B‰ , ¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»ƒ

ÌÈÙBÒ ÈcÓ ˙BOÚ˙Óe25ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡È . ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ≈»∆ƒ∆≈
‰BÓÏˆ ÈeÁa ‡l‡ ÔÈeÓ‡ ÌÈc‰26‡ˆBiÎÂ «¿»ƒ¬ƒ∆»¿»≈«¿»¿«≈

Ô‰ Ô‰Â ,Ì„‡‰  ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ,Ô‰a»∆∆≈¿ƒ¿«¬«…»»»¿≈≈
 ÔÈeÁ‰ ‡L Ï‡ ;ÌÈÙBÒ ÈcÓ ˙BOÚ˙nL∆ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¬»¿»∆»ƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙Bt ‡Lk Ô‰L ,ÈÏ ‰‡È27. ≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»≈»ƒ»

משיעשו 23) שהיא שלהם, מעשרות לעונת הגיעו כלומר,
ברדב "ז. וראה שם), מעשר (הל' שחורות נקודות נקודות

בה.24) שנלקטו כשנה ב :25)כלומר, טו, השנה בראש
(הסובר  נחמיה כרבי  בחרובין העם נהגו יוחנן, רבי  "אמר
וכו' לקיטתו) אחר הולכים בשנה, אחת שנלקט  אילן שכל
שם  ברש"י  והנה דרבנן". חרובין מעשר אנא, לך אמינא כי 
אבל  דרבנן. במעשרות חכמים שהקלו מפני  שזהו נראה
היא  זו לפעמים ואדרבה, החלטית, קולא זו שאין צריךֿעיון

האילנ  שכל רבינו, לדעת [אבל במעשר חומרא. חייבים ות
שאמרו  מה כי  יתכן - מדרבנן הם חרובין ורק  התורה, מן
לירק  חכמים שהשוום הוא לקיטה, אחר הלך בחרובין:
(בהלכה  לקיטה אחר בו והלכו מדרבנן, שמעשרותיו
חנטה, אחר בהם שהולכים לאילנות השוום ולא הסמוכה),

מדאורייתא]. שהם לדברים 26)מפני  ראה פ ' ב 'ספרי ' [עי '
כב ]. בהם 27)יד, והולכים התורה, מן במעשרות שחייבין

לזה  והמקור הקודמת. בהלכה כנ"ל המעשרות, עונת אחר
אחר  ובירק  המעשרות עונת אחר באילן הולכים שאנו
עקיבא  "רבי  יד: שם בברייתא הוא סמוכה), (בהלכה לקיטה
מיוחדין  ויקב  גורן מה ומיקבך. מגרנך באספך אומר,
על  גדלים זרעים שרוב  גשמים מי  (הם מים רוב  על שגדילין
על  שגדילין כל אף  שעברה, שנה על ומתעשרין רש"י ) ידםֿ
על  שגדילין ירקות יצאו שעברה, לשנה מתעשרין מים רוב 
כענין  תמיד, אותן ומשקין שדולין שאובין, על (אף  מים כל
גן  סתם הירק ", כגן ברגלך "והשקית י ) יא, (דברים שנאמר
הבאה  לשנה ומתעשרין רש"י ) - בהשקאה דרכו הירק 
שחרובי וסובר חולק  והראב "ד לקיטה)". שנת (כלומר,
חרובין  "מעשר שם שאמרו ומה לגמרי , פטורין צלמונה
ויצהר, תירוש מדגן חוץ  האילנות, לכל הואֿהדין דרבנן",
חוץ  התורה, מן מתעשרין האילנות שכל סובר ורבינו
ה"ט , מעשר מהל' פ "א למעלה וראה צלמונה, מחרובי 

ה"ו. תרומות מהל' ובפ "ב 

.„BeOÚ B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa  ˜i‰28?„ˆÈk .29Ì‡ «»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈«ƒ
‰M‰ L‡ ÌBÈa Ë˜Ï30Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈLÈÏL ÏL ƒ¿«¿…«»»∆¿ƒƒ««ƒ
˙BOÚn‰ ˙BÚÏ ‡aL31Ó‚Â32ÔÈLÈÙÓ  ‰iMa ∆»¿««««¿¿ƒ¿««¿ƒ»«¿ƒƒ

.ÈL OÚÓ  ˙ÈÚÈa Ë˜Ï Ì‡Â .ÈÚ OÚÓ epnÓƒ∆«¿«»ƒ¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ«¬≈≈ƒ

א 28) יב , שם בברייתא הוא וכן ב . יג, שם רבה של מימרא
הקודמת. בהלכה ראה הדברים, ומקור להלן. שהובאה -

שם.29) ד"ה 30)ברייתא, שם: ('תוספות' גוי  עלֿידי 
ה'ירושלמי '). ע "פ  תבואה 31)משתבא, של שיעור שהוא

ה"ב ). (למעלה שיעור 32)ואילנות שהוא לגמרי , בישולו
ה"ח ). (להלן קטניות של

.‰ÔÎÂ33È‰  ÔÏÈ‡‰ ˙Bt ‡MÓ „Ïa ‚B˙‡‰ ¿≈»∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈»ƒ»¬≈
˜Èk ‡e‰34ÔÈa OÚÓÏ ÔÈa ,B˙ËÈ˜Ï Á‡ ÔÈÎÏB‰Â «»»¿¿ƒ««¿ƒ»≈¿«¬≈≈
˙ÈÚÈLÏ35?„ˆÈk .36Á‡ ˙ÈLÈÏMa Ë˜Ï Ì‡ ƒ¿ƒƒ≈«ƒƒ¿««¿ƒƒ««

ËLa OÚ ‰MÓÁ37,ÈÚ OÚÓ epnÓ ÔÈLÈÙÓ  ¬ƒ»»»ƒ¿»«¿ƒƒƒ∆«¿«»ƒ
˙ÈÚÈa Ë˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰iMa Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿««¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«»¿ƒƒ
OÚÓ epnÓ ÔÈLÈÙÓ  ËLa OÚ ‰MÓÁ Ì„…̃∆¬ƒ»»»ƒ¿»«¿ƒƒƒ∆«¿«
 ËLa OÚ ‰MÓÁ Á‡ ˙ÈÚÈa Ë˜Ï .ÈÚ»ƒƒ¿«»¿ƒƒ««¬ƒ»»»ƒ¿»

ÈL OÚÓ epnÓ ÔÈLÈÙÓ38. «¿ƒƒƒ∆«¬≈≈ƒ

האתרוג.33) דין - הירק  כדין גדל 34)כלומר, שהוא לפי 
ג.). (קידושין כירק  מים כל שנמנו 35)על כרבותינו

בין  לקיטתו, "אחר שאתרוג ואמרו טו.) (ר"ה באושא
ב 'תוספות' ועי ' שם, רש"י  (כנוסחת לשביעית" בין למעשר
(שם) יוחנן רבי  בשם שאמר וכרבין ורבותינו), ד"ה
ונעשית  כזית אפילו לשביעית, שנכנסה ששית בת ש"אתרוג
אחר  בו שהלכו מה כן ואם טבל". משום עליה חייבין ככר
לפטרו  לא אבל לחומרא, אלא זה אין בשביעית, לקיטה
הי "ב  שמיטה מהל' בפ "ד להלן וראה (רדב "ז). ממעשרות

שם. כתב 36)ובהערות לשביעית, וכיצד למעשר. כלומר,
שם. לענין 37)להלן - לקיטה לענין כירק  שדינו שאע "פ 

שם). השנה (ראש כאילן דינו השנה, שנגמר 38)ראש אף 
עני . מעשר שנת שהיא בשלישית לגמרי 
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קסי                 
         

.Â‚B˙‡ ,B˙ËÈ˜Ï Á‡ ÔÈÎÏB‰L Èt ÏÚ Û‡Â39˙a ¿««ƒ∆¿ƒ««¿ƒ»∆¿«
˙ÈÊk ‰˙È‰ elÙ‡ ,˙ÈÚÈLÏ ‰ÒÎpL ˙ÈML40˙OÚÂ ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¬ƒ»¿»¿«ƒ¿«¬»

˙BOÚÓa ˙iÁ  kÎk41. ¿ƒ»«∆∆¿««¿

(שם:).39) יוחנן רבי  בשם כשנכנסה 40)כרבין,
(ראה  כנ"ל המעשרות, לעונת הגיע  כלומר, לשביעית,
ועי ' איש'). וב 'חזון ולשביעית, ד"ה סוף  יד: שם ב 'תוספות'

ה"ה. מעשר מהל' בפ "ב  עני .41)למעלה מעשר ומפריש
שם. שמיטה בהל' ראה

.Ê˙BBi‡‰42ÛÏˆ ÏL43ÔÈ˙B 44ÈÓÁ Ô‰ÈÏÚ »¬ƒ∆»»¿ƒ¬≈∆À¿≈
ÔÏÈ‡45ÌÈÚÊ ÈÓÁÂ46‰iL ‰MÓ eÈ‰ Ì‡L : ƒ»¿À¿≈¿»ƒ∆ƒ»ƒ»»¿ƒ»

OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ eË˜ÏÂ ,˙ÈLÈÏLÏ ‰ÒÎpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿…∆¬ƒ»»»
ËLa47LÈÙÓ Ck Á‡Â ,ÔBL‡ OÚÓ ÔÈLÈÙÓ  ƒ¿»«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿««»«¿ƒ

Á‡ OÚÓ48e‰„BÙe49B˙B e‰„BtL Á‡Â , «¬≈«≈≈¿««∆≈¿
ÌÈiÚÏ50‡ˆÓÂ ,ÈL OÚÓ ˙B˙a BBÈ„t ÏÎB‡Â »¬ƒƒ¿≈ƒ¿¿««¬≈≈ƒ¿ƒ¿»

.ÈÚ OÚÓe ÈL OÚÓ LÈÙ‰L ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ«¿«»ƒ

ור"מ 42) מ "ו, פ "ד (מעשרות הצלף  של הפרי  עיקר הם
החלקים  אבל במעשרות, חייבים הם ורק  שם) ור"ש
תרומות  מהל' (פ "ב  ממעשרות פטורים שבצלף , האחרים

מהל'43)ה"ד). פ "ה למעלה רבינו בדברי  ונזכר אילן. מין
שם. תרומות ובהל' ה"כ, מעשרות 44)כלאים 'ירושלמי '

וחומרי אילן חומרי  עליהן נותנין "אביונות ה"ה: סוף  פ "ד
שאם  - כן?) אמרו דבר ולאיזה =) מילה וליידה זרעים,
ונותנו  ופודהו מפריש שהוא לשלישית, נכנסת שנייה היתה
אילן  שוודאי  הלל, בית לדברי  שאפילו רבינו וסובר לעני ",
- שם) כלאים ובהל' לו. (ברכות בכרם כלאים ואינו הוא
הגר"א  ביאור ועי ' (כסף ֿמשנה. הוא ספק  מעשרות לענין

קצב ). ס "ק  שלא סי ' חנטה.45)יו"ד אחר בו שהולכים
לקיטה.46) אחר בהם שלפנינו 47)שהולכים הנוסחא

שום  אין בשבט , טו קודם היתה הלקיטה גם שאם תמוהה,
איש'). 'חזון (ראה הקודמת השנה אחר שהולכים ספק 
במקום  ("אחר" בשבט " טו "אחר בגליון כאן שתקנו [ונראה
שלאחריה  בשורה "אחר" המלה נכנסה ובטעות "קודם"),
במקומו]. נשאר "קודם") =) והשיבוש להלן) (ראה

והמלה 48) שני ) מעשר ב , מעשר =) ב  מעשר כתוב  [היה
הגהה  היתה שבו הגליון מן בטעות כאן נכנסה "אחר"

שלמעלה]. "קודם" המילה שני .49)לתיקון מעשר כדין
עני .50) מעשר בתורת

.ÁÊ‡‰51ÔÁc‰Â52ÔÈ‚t‰Â53ÔÈÓLÓM‰Â54ÏÚ Û‡ , »…∆¿«…«¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ««
Ô‰a ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡  ‰M‰ L‡ Ì„˜ eLÈL‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ…∆…«»»≈¿ƒ»∆

Èt‰ Ób Á‡ ‡l‡55‡a‰Ï ÔÈOÚ˙Óe ,56ÔÎÂ . ∆»««¿««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈
ÏBt57Èˆn‰58ÈÙÏ LÈL‰ B˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈

ÂÈÁ‡Ï B˙ˆ˜Óe ‰M‰ L‡59BÎB˙Ï Bb Bˆ 60 …«»»ƒ¿»¿«¬»≈»¿¿
Á‡ CÏB‰ Ïk‰L ,„Á‡k Ïk‰ ÔÓ OÚÓe ÌB˙Â¿≈¿«≈ƒ«…¿∆»∆«…≈««

Èt‰ Ób61. ¿««¿ƒ

לז,51) לברכות ב 'תוספות' ראה אשכנז. בלשון ריי "ז הוא
מ "ז. פ "ב  לשביעית המשנה ובפירוש רש"י , ד"ה - א

(שם).52) מי "ל ונקרא קטנית, בר,53)מין צמח  זרעוני 
המשמשים  ונאים, גדולים אדומים פרחים בעל ותרבות

אחרים. מאפה מיני  ולתיבול לאפיה כיסונים למילוי 
שמן 54) ממנו ועושים "סומסום". ההמון: בפי  נקרא כן

שלהם  השנה שראש הם, קטניות מיני  וכולם שומשמים.
ה"ב . כנ"ל בתשרי , השנה 55)באחד בראש שמואל כדעת

אחר  בהם שהולכים שם, בשביעית התנא כדעת ולא ב . יג,
מעשר 56)השרשה. או הבאה, לשנה פירות כמו כלומר,

עני . מעשר או נתונים 57)שני  שגרגריו מזון צמח 
פאסולי "ס . ונקרא מבושלים. כשהם נאכלים והם בתרמילים,

רבי58) בשם שביעית, ותוספתא כמשנה ולא שם, כשמואל
אם  אבל זרע , ממנו לקחת שזרעו ומדובר שזורי . שמעון
ה"י , (להלן לקיטה אחר בו שהולכים כירק  דינו - לירק  זרעו

הי "א). שמיטה מהל' בפ "ד הוא שמעון 59)וכן ורבי 
שם). (משנה, השרשה אחר שהולכין סובר שזורי 

שהשרישו 60) אלו הזרעים: כל את לערב  לו מותר כלומר,
שצריך  ולא לאחריו. שהשרישו ואלו השנה, ראש לפני 
ה"ד), תרומות מהל' בפי "ג (למעלה רבינו פסק  שהרי  לערב ,
שמעון  כרבי  ולא שם, (כשמואל ויין בשמן אלא בילה שאין
שכל  נמצא הפרי , גמר אחר שהולכים שכיון אלא - שזורי )

זה. על מזה ומעשרין אחת בשנה נגמרו להלן 61)הזרעים
שליש, הבאת אחר הולכים המצרי  שבפול רבינו כתב  (ה"י )
כיון  לזרע , שבזרעו לפי  כאן, שכתב  ממה סתירה ואין
ראוי הוא שמאז הפרי , גמר זה הרי  בישולו, לשליש שהגיע 
הראב "ד  - ה"ה) מעשר מהל' פ "ב  למעלה (ראה לזריעה

שם. להלן בהשגה

.ËÌÈÏˆa‰62ÌÈÒÈq‰63ÌÈLÏL ÌÈÓ Ì‰Ó ÚnL «¿»ƒ«»ƒƒ∆»«≈∆«ƒ¿ƒ
‰M‰ L‡ ÈÙÏ ÌBÈ64ÏÚa ÏLÂ ,65Ì‰Ó ÚnL ƒ¿≈…«»»¿∆««∆»«≈∆

˙BBÚ LÏL66ÔÈOÚ˙Ó  ‰M‰ L‡ ÈÙÏ »ƒ¿≈…«»»ƒ¿«¿ƒ
ÚLÏ67Ô‡kÓ ˙BÁt Ì‰Ó ÚÓ .68Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆»«»«≈∆»ƒ»««ƒ

„˜ LÈÏ eÏÈÁ˙‰L‰M‰ L‡ Ì69ÔÈOÚ˙Ó  ∆ƒ¿ƒƒ…∆…«»»ƒ¿«¿ƒ
‡a‰Ï70. ¿«»

מאיר.62) כרבי  ולא כחכמים מ "ט , שם "ענין 63)שביעית
ויוציאו  יצמחו הארץ  מן אותם שיעקרו אחר הבצלים,
הלחות  בהשפעת עצמם, מתוך (כלומר, מבפנים פרחים
בצלים  נקרא והוא כך דרכו שאין מין ממנו ויש שבתוכם),
המין  יזרעו ולא מוליד, שאינו לסריס  אותם המשילו סריסים,
של  (בסיפא בהפכו אמר זה ומפני  משקה, במקום אלא הזה
שם  ובמשנה שם). המשנה, (פירוש בעל" ושל זו) הלכה
רבינו. השמיטו מדוע  וצ "ע  המצרי , פול גם נזכר

אותם 64) לעקור וירצו נגמרים כשיהיו המים מהם "מונעים
מים  מהם שמנע  "כיון שם: וב 'ירושלמי ' (שם). הארץ " מן

להלן). (הנזכר כבעל" נעשו שאין 65)וכו' בצלים כלומר,
אלא  הנ"ל, הסריסים כמו משקה במקום אותם מניחין

בעל. כשדה לפרקים, אותם שלש 66)משקים כלומר,
שנגמרו. מוכיח  וזה גמר 67)השקאות, אחר שהולכין

הקודמת. כבהלכה יום 68)הפרי , משלושים פחות כלומר,
בעל. בשל עונות משלוש ופחות ויכול 69)בסריסים,

לו  היה לא כן, לא שאם שנגמרו, בזה שמוכח  לומר, הייתי 
מים. מהם שנה 70)למנוע  שהיא הבאה, השנה לפי 

בו. שנגמרו

.ÈÏBt71‰M‰ L‡ ÈÙÏ LÈÏL ‡È‰L Èˆn‰72: «ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ¿≈…«»»
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קסב                
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BÚÊ91. «¿

בתוספתא 71) וראה ה"ה. פ "ב  שביעית ב 'ירושלמי ' ברייתא
כפשוטה'. וב 'תוספתא וראה 72)שם פריו, גמר שזהו

ב . בהשגה כאן הראב "ד שכתב  מה וראה ה"ח . למעלה
הזרע ,73) אגב  בטל ירקו ואף  שעברה, השנה אחר כלומר,

לזרע . היתה שמחשבתו הבאה,74)כיון השנה אחר
כיון  הירק , אגב  מתבטלים הזרעים ואף  לקיטתו. כשעת

לירק . כתב 75)שחשב  הרי  כן, לא שאם לירק , אף  כלומר,
מחשבתו. אחר שהולכין מתבטל 76)להלן הזרע  כלומר,

ומתעשר  לירק , הוא המצרי  פול של שעיקרו מפני  הירק  אגב 
ראש  לפני  שליש כשהביא זה וכל קורקוס ). (ר"י  להבא

כדלהלן. לפני77)השנה, שליש הביא לא הרי  עיון: צריך
הפרי . נגמר ולא השנה, כיון 78)ראש עיון, צריך זה גם

לומר  שייך מה אחת, בשנה היו והלקיטה שהזריעה
ליישב  ובכדי  ב . השגה בראב "ד וראה לשעבר". "מתעשר
דברי לתקן איש' 'חזון בעל מציע  רבינו, בדברי  הקשיים כל
ומירקו  ירקו על מזרעו "מעשר כדלהלן: זו בהלכה רבינו
זרעו  לזרע , זרעו אם ר"ה לפני  שליש הביא (לא זרעו על
שליקט  והוא עישורו) לקיטתו בשעת וירקו לשעבר מתעשר
ירקו  (בין ר"ה אחר ממנו ליקט  אם אבל ר"ה. לפני  ממנו
בשעת  וירקו לשעבר מתעשר [זרעו להבא מתעשר זרעו בין
בין  ירקו בין ר"ה] לפני  שליש הביא לא עישורו. לקיטתו

להבא". מתעשר בהערה 79)זרעו וראה לירק . רק  כלומר,
הזרע 80)עד. בטל השנה, ראש קודם שליש שהביא אף 

לירק . רק  היתה שמחשבתו הירק , לזרע .81)אגב  רק 
שכוונתו 82) ממעשיו מוכח  אלאֿאםֿכן לירק , שזרעו כיון

שאינו 83)לזרע . מוכח  שבזה השקאות, שלש כלומר,
ובמשנה: בירק . ולא בזרעים ורצונו יותר, בגידולו חפץ 
"מריעות". ובתוספתא: "מורביות". וב 'ירושלמי ': "עונות".

שנה 84) אחר מתעשר והכל מחשבתו, מועילה שאז
בכלל. הירק  ואף  כלומר,85)שעברה, וסלו", "אורה כמו:

השקאות. מהם מונע  הכוונה, וכאן כלומר,86)קוטף .
כדלעיל. שליש, רק  ולא לגמרי , הזרעים שאין 87)נגמרו

נגמר  לא עדיין כשהזרע  אלא הזרע , אגב  מתבטל הירק 
מצרפם, המשותף  גידולם גדל, לא עוד שהזרע  שכיון לגמרי ,
הזרע  שנגמר כיון אבל לזרע . שזרעו כיון מתבטל, והירק 
בראב "ד. ועי ' מתבטל. אינו גידול, צריך עדיין והירק  לגמרי ,

נגמר.88) לא עדיין ומקצתו נגמר, הזרע  מקצת אם כלומר,
ב .89) יג, השנה ראש לערבבם 90)ראה לו מותר כלומר,

כאחד. טעון 91)ולעשרם עדיין הזרע  שמקצת שכיון
ב 'חזון  זה כל (ראה הזה המקצת אגב  הירק  מתבטל גידול,

איש').

.‡È˙Bt92‰iL ‰L93˙BÙa eÚ˙pL ≈»»¿ƒ»∆ƒ¿»¿¿≈
˙ÈLÈÏL94Á‡ ÔÈÎÏB‰  ˙ÈÚÈa ˙ÈLÈÏL ÏL B‡ , ¿ƒƒ∆¿ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒ««

‰95‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ .96ÔÓ ÈL OÚÓ LÈÙÓ  »…∆¡»¿∆¡»«¿ƒ«¬≈≈ƒƒ
ÈÚ OÚÓ ‡Ï Ï‡ ,Ïk‰97eÓÁ ÈL OÚnL ;98, «…¬»…«¿«»ƒ∆«¬≈≈ƒ»

L„˜ ‡e‰ È‰L99Ô‰L ˙Bt ÔÎÂ .ÏÁ ÈÚ OÚÓe , ∆¬≈…∆«¿«»ƒ…¿≈≈∆≈
LÈÙÓ  ˙ÈLÈÏL ˙Bt B‡ Ì‰ ‰iL ˙Bt Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒ≈¿ƒ»≈≈¿ƒƒ«¿ƒ

.ÈL OÚÓ Ô‰Ó≈∆«¬≈≈ƒ

מי "א.92) פ "ב  שני .93)מכשירין מעשר שנת שהיא
הכוונה 94) ואין עני . מעשר שנת שהיא שלישית שנה

בדברי הראב "ד שהבין כפי  באלו, אלו נתערבו שהפירות
ברוב , ביטול שייך לא שא"כ שנירבינו, לפניו שהיו אלא

פירות  והשני  שניה, שנה פירות האחד פירות: של אוצרות
ידוע  ואינו האוצרות, שני  ליד פירות ונמצאו שלישית, שנה
המשניות  כל כטעם משנתנו וטעם נפלו. מהם מאיזה

איש'). ('חזון למעלה שם כל 95)השנויות ואומרים:
הי "א). אסורות מאכלות מהל' (פ "ח  פריש מרובא דפריש,

שוה.96) האוצרות שני  פירות הכוונה 97)שכמות אין
שנת  של הפירות אם שהרי  לחוד, שני  מעשר שמפריש
תנאי , על שמפריש כוונתו, אלא כלום. תיקן לא עני , מעשר
של  ואם שני . מעשר יהא הם, שני  מעשר שנת פירות אם
כבמעשר  זה במעשר ונוהג עני , מעשר יהא עני , מעשר שנת
שלמעלה  ואף  כדלהלן. מקום, הבאת או פדיה, שטעון שני ,
זה  מספק , לעניים נותנו פדיה שלאחר רבינו כתב  ז, בהלכה
דינו  יודעים אנו שאין שם כמו דדינא, בספיקא אלא אינו
בספק  אבל מחמירים. ולכן כאילן, או כזרעים מהו, צלף  של
בביאור  וראה מספק , לתת צריך אין כאן, כמו תערובת, של

קצד. ס "ק  שלא סי ' יו"ד שו"ע  מפורש 98)הגר"א בן
מ "ג. פ "ד ידים ועוד 99)במס ' מקום, הבאת טעון שהוא

הי "ז. בפ "ג כדלהלן גבוה, ממון שהוא

.ÈÔBL‡ OÚnÓ eËt‰ Ïk100ÔÓ eËt  »«»ƒ«¬≈ƒ»ƒ
ÈM‰101iÁ  ÔBL‡a iÁL ÏÎÂ ;ÈÚ‰ ÔÓe «≈ƒƒ∆»ƒ¿…∆«»»ƒ«»
LaÌBz‰ ÏÎÂ .Ì‰È102OÚÓ ‡ÈˆBÓ 103ÏÎÂ ; ƒ¿≈∆¿»«≈ƒ«¬≈¿…

ÌBz BÈ‡L104Ì‡L ÈÓ Ïk .‰Ê OÚÓ ‡ÈˆBÓ BÈ‡  ∆≈≈≈ƒ«¬≈∆»ƒ∆ƒ
‰Óez B˙Óez  Ìz105‰Ê OÚÓ OÚ Ì‡ Ck ,106 »«¿»¿»»ƒƒ≈«¬≈∆

‰Óez B˙Óez ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ;OÚÓ ‡e‰ È‰ 107, ¬≈«¬≈¿»ƒ∆≈¿»¿»
.OÚÓ BÈ‡  ‰Ê OÚÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ck»ƒƒ«¬≈∆≈«¬≈

ראשון.100) ממעשר הפטורים פירות או תבואה כל כלומר,
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כב )101) יד, (דברים ראה פרשת שב 'ספרי ' ואף ֿעלֿפי 
על  רמב "ן (ועי ' התורה מן בירק  נוהג שני  שמעשר נראה
וה'יראים' וקסא) קלו (עשין הסמ "ג דעת וכן שם ), התורה
ומעשר  ראשון ומעשר שתרומות אף ֿעלֿפי  קעב ), (מצוה
ב 'ירושלמי ' הרי  - דרבנן אלא בירק  נוהגים אינם עני 
ושם  שב 'ספרי ', הנ"ל הברייתא הובאה ה"א) פ "א (מעשרות
לירקות  "המעשרות ואומר: יהודה בן איסי  זה על חולק 
להלכה  שתפס  שם, ה'ירושלמי ' מדברי  ונראה מדבריהם",
ב . לט , פסחים בבבלי  נראה וכן יהודה. בן איסי  כדעת
אינו  בירק  שני  שמעשר הרי  דרבנן", "במרור שם שאמרו
כעין  וד"ה מרור, ד"ה שם רש"י  ועי ' מדרבנן, אלא
איש'. וב 'חזון במשנהֿלמלך וראה דאורייתא.

בפ "ד 102) רבינו שמנה החמישה, בכלל שאינו לכתחילה.
ה"ד. תרומות מעשר 103)מהל' או שני  מעשר כלומר,

מעשר  מהל' בפ "א רבינו כתב  כבר ראשון, מעשר ולגבי  עני .
בהל'104)ה"ז. הרשומים מהחמישה שהוא לכתחילה,

שם. שם.105)תרומות רבינו שמנה אלה הם בדיעבד.
למעלה.106) ראה עני , או שני  אפילו 107)כלומר,

ה"ב . שם הרשומים והם בדיעבד.

.‚È˙Bt108Ì„˜ ÔBL‡ OÚÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰L ≈∆ƒ≈∆«¬≈ƒ…∆
OÚÓÏ eÚwiL109Ì„˜ È‡Ú Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È‰  ∆ƒ»¿¿«¬≈¬≈∆≈≈∆¬«…∆

.ÈMÏ ÚB˜ ÔBL‡‰ ÔÈ‡L ;ÈL OÚÓ ‡ÈˆBiL∆ƒ«¬≈≈ƒ∆≈»ƒ≈««≈ƒ
OÚÓÏ eÚa˜pMÓ Ï‡110˙‡ ‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»ƒ∆ƒ¿¿¿«¬≈««ƒ∆ƒ∆

˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú È‡Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï eÒ‡  ÔBL‡‰»ƒ»∆¡…≈∆¬««∆ƒ∆
ÈÚ OÚÓ ˙‡ B‡ ÈM‰111. «≈ƒ∆«¿«»ƒ

שיטבול 108) מהו "ראשון ה"ג): פ "ב  (שם [ב 'ירושלמי '
והבעיא  גדולה, לתרומה ראשון מעשר כשהקדים (מדובר
וראה  גדולה. בתרומה לחייבו לעצמו, טובל הוא אם היא
היינו  עצמו, תרומת שלגבי  הי "ט , מעשר מהל' פ "ג למעלה
עליו  שקרא כיון בשבלים, אפילו קובע  הוא מעשר, תרומת
בכרי אם עוסקים), אנו (במה קיימין נן מה מעשר), שם
בתרומת  גם חייב  הוא (שהרי  אסור הכל דברי  - שנתמרח 
הפריש  ואם לתרומתֿמעשר, טבול הוא כן ואם מעשר,
שכשם  התרומתֿמעשר, מצד טבול הוא מעשר, תרומת
ואם  קובעת). מעשר תרומת כמוֿכן קובעת, גדולה שתרומה
(שהרי מותר הכל דברי  בשבלין, שהקדימו ראשון במעשר
אם  ה"ג, פ "א בחלה כמפורש גדולה, מתרומה פטור הוא
לפני הפריש ואם מירוח , לאחר מעשר תרומת הפריש
לתרומה  נטבל לא גדולה בתרומה הוא שמתחייב  מירוח ,
אינה  תרומה למאןֿדאמר התרומתֿמעשר, עלֿידי  גדולה
עתיד  והוא בתמרים קיימין אנן כי  אלא מירוח ), לפני  טובלת
נגמרה  לא (כלומר, לדושן עתיד והוא בגרוגרות לדורסן,
ולתרום  לחזור (שצריך גדולה תרומה מהן והפריש מלאכתן)
כאן) משה' וב 'פני  מ "ח , פ "א בתרומות ראה שנייה, תרומה
מלאכתן, שנגמרה עכשיו (ונמצא שהן כמות להניח  ונמלך
בטל, לא ויתרום" ויחזור "תרומה של הדין ואף ֿעלֿפי ֿכן
ראשון  מהן והפריש ועבר להלן) ראה נתחייב , שכבר כיון
שצריך  גדולה לתרומה ראשון מעשר והקדים עבר (כלומר,
(שאנו  נטבלו למפרע  תימר אין כנ"ל), ולתרום, לחזור
היו  ראשונה תרומה הפרשת בשעת גם שכאילו אומרים

גם  בטל, לא ואף ֿעלֿפי ֿכן מלאכה, גמר לאחר הפירות
שכבר  כיון ויתרום", ויחזור "תרומה של הדין עכשיו,
התרומה  (כלומר, טובלת שהיא תרומה להלן) ראה נתחייב ,
קובעת  היא למפרע , מלאכה גמר שהוא שכיון קובעת,
בפ "ה  ראה ותורם, שחוזר השנייה גדולה, בתרומה לחייבו
זה  אין (כלומר, ולבא מכאן תימר ואין הי "ט ), מעשר מהל'
התרומה  כן ואם ולהבא, מכאן אלא למפרע , מלאכה גמר
בדבר  אלא קובעת התרומה שאין קבעה לא הראשונה
לדעת  מ "ד פ "ב  מעשרות במס ' כמפורש מלאכתו, שנגמרה
את  טובל ראשון (מעשר טובל שהוא הוא ראשון חכמים),
למעלה), וכמבואר מלאכה, גמר לאחר שהפרישו כיון עצמו,
כל  את לחייב  (כלומר, לשני  שיטבול מהו ראשון וכו', וכו'
גדולה  תרומה כשהפריש והמדובר שני , במעשר הפירות
הפריש  ראשון ומעשר קובעת, שאינה מלאכה, גמר לפני 
שני זיקת עליה שיש בשעה אם מה מלאכה). גמר לאחר
עראי , (באכילת מותר אמר את ושני ) ראשון =) מעשרות
הקובעים), הדברים מששת באחד למעשר שנקבע  לפני 

זיקת אלא עליה שאין כלֿשכן".בשעה לא אחד, מעשר
האחרונים, ה'ירושלמי ' מדברי  רבינו דברי  שמקור נמצא
כנ"ל. הם, פשוטים כי  השמיט  הראשונים הדברים את ואילו
מתיישבים  רבינו דברי  אין פירושו שלפי  שם, ברידב "ז וראה

(ראה 109)כאן]. מלאכה גמר לפני  הופרשה והתרומה
כנ"ל. קובעת, ואינה הדברים 110)למעלה), מששת באחד

ה"ג. מעשר מהל' בפ "ג מהל'111)הנזכרים בפ "י  ראה
שם. משנה' וב 'כסף  ה"כ, אסורות מאכלות

.„ÈÌB˜Ó ˙‡‰ ÔeÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈL OÚÓ112ÔÈ‡  «¬≈≈ƒƒ¿»¬»«»≈
ı‡Ï ‰ˆeÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ113‰Ó‰a BÎk ,114. ¿ƒƒƒ»»»∆ƒ¿¿≈»

CÎÈÙÏ115‡Ï116eiÁ117ÈL OÚÓ LÈÙ‰Ï ¿ƒ»…ƒ¿¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ
‡ÈeÒa118ÌÈLÈÙnL ÈL OÚnL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ¿¿»¿≈»∆ƒ∆«¬≈≈ƒ∆«¿ƒƒ

ÌÈˆÓe ÚL ı‡a119B˙B‡ ÔÈ„Bt 120ÔÈ‡ÈÓe ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈÏLeÈÏ ÂÈÓc121eiÁ ‡lL ,ÈÏ ‰‡È ÔÎÂ .122 »»ƒ»«ƒ¿≈≈»∆ƒ∆…ƒ¿

el‡ ˙BÓB˜Ó123OÚÓ Úa˜Ï È„k ‡l‡ ÈL OÚÓa ¿≈¿«¬≈≈ƒ∆»¿≈ƒ¿…««¿«
ÈÚ124Ì‰ÈÏÚ ÌÈÎÓBÒ Ï‡OÈ ÈiÚ eÈ‰iL È„k ,125. »ƒ¿≈∆ƒ¿¬ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ¬≈∆

ה"א.112) פ "ב  כדלהלן ירושלים, מחומת אף 113)לפנים
להלן. ראה להפרישו. שחייב  מביאין 114)באופן שאין

ואף ֿעלֿפי ה"ה). בכורות מהל' (פ "א לארץ  מחוצה אותו
מביא  שאתה "ממקום ממעשרות בכור להיפך: למדו ששם

דג  מביא מעשר אתה שאין וממקום וכו'. בכור מביא אתה ן,
שם  - כא:) בתמורה (וראה בכור" מביא אתה אי  דגן, מעשר
לארץ , בחוצה נוהג אינו דגן שמעשר ממה אלא למדו לא
אבל  לארץ , מחוצה אותו מביאין שאין לבכור למדו ומזה
ישראל  ארץ  פירות כגון לארץ , בחוצה שנוהג שכזה מעשר
אומרים  שיש בארץ , מירוחם לאחר לארץ  לחוצה שיצאו
בכסף ֿמשנה  (וראה לארץ  בחוצה אף  במעשרות שחייבים
לומר  מקום היה - ה"ד) מעשר מהל' פי "ג למעלה ורדב "ז
וזהו  לארץ , מחוצה אותו ומביאים שני  במעשר גם שחייבים
מחוצה  שני  מעשר מביאין אין שלעולם רבינו לימדנו אשר
אותו. מביאים שאין מבכור שני  מעשר למדו ובזה לארץ ,
ומצרים. בשנער כדלהלן להביאו, חייב  מדרבנן כי  ויתכן

מחוצהֿלארץ .115) אותו מביאין שאין לפי 
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ה"ה.116) פ "ז רצו 118)חכמים.117)'ירושלמי ' שלא
הבאה. חיוב  בלי  הפרשה פ "א 119)לחייב  למעלה ראה

ה"א. תרומות עצמו,120)מהל' שני  מעשר מביאין ואין
הי "ז. פ "ב  שם וראה העמים, מארץ  טמא הוא שהרי 

כעין 121) להפריש, וחכמים נביאים שתיקנו שכיון
מקום. והבאת פדיה טעון ולכן תיקנו, דאורייתא

וחכמים.122) ומצרים.123)נביאים ראה 124)שנער
ה"ג. מעשר מהל' פ "ט  שני .125)למעלה מעשר על

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ח שלישי יום 

   1 
זמן.1) בכל נוהג ואם לבעלים. שנאכל שני  מעשר יבאר

בירושלים  אותו פודין אין ודין הזה, בזמן אותו פודין ואין
שני מעשר לירושלים. חוץ  ממנו כזית והאוכל הזה. בזמן
שנגמרה  פירות להוציאו. מותר אם לירושלים שנכנס 
שני מעשר פירות ויצאו. ירושלים בתוך ועברו מלאכתן
החומה  מן לפנים שעומד אילן ופדאן. בירושלים שנטמאו

לחומה. חוץ  נוטה ונופו

.‡ÏÎ‡ ÈL OÚÓ2ÂÈÏÚÏ3˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ «¬≈≈ƒ∆¡»ƒ¿»»ƒ¿ƒ≈«
ÌB˜na EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â :Ó‡pL ;ÌÈÏLeÈ¿»«ƒ∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆«»
˙Èa‰ ÈÙa ‚‰BÂ .ÓB‚Â ÌL BÓL ÔkLÏ ÁÈ L‡¬∆ƒ¿«¿«≈¿»¿≈¿≈ƒ¿≈««ƒ

˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ4‡l‡ ÌÈÏLeÈa ÏÎ‡ BÈ‡ Ï‡ , ¿∆…ƒ¿≈««ƒ¬»≈∆¡»ƒ»«ƒ∆»
˙Èa‰ ÈÙa5E‰ˆÈÂ ELÈz E‚c OÚÓ Ó‡pL . ƒ¿≈««ƒ∆∆¡««¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆

BÎa ‰Ó :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;E‡ˆÂ E˜a ˙Îe¿……¿»¿¿…∆ƒƒ«¿»»¿«¿
ÏÎ‡È ‡Ï ÈL OÚÓ Û‡ ,˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡≈∆¡»∆»ƒ¿≈««ƒ««¬≈≈ƒ…≈»≈

.˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡∆»ƒ¿≈««ƒ

יוציאוהו 2) שלא ובלבד בו, וסכים אותו ששותים הדין הוא
צרכים. צריך 3)לשאר אין קדוש, שהוא פי  על אף  כלומר,

הדין  הוא אבל לבעלים. נאכל אלא ללוי  או לכהן ליתנו
לאחר. במעשר 4)שנאכל למדו קרח  פרשת ובספרי 

הבית  בפני  נוהגת נחלה "מה - "נחלה" שנאמר ממה ראשון
ושלא  הבית בפני  נוהג ראשון מעשר אף  הבית, בפני  ושלא

הבית". רבינו 5)בפני  שכתב  ומה מזבח . שצריך [לפי 
ש"מקריבין  ט "ו הלכה הבחירה בית מהלכות ו בפרק 
מזבח  היינו בנוי ", בית שם שאין פי  על אף  כולן הקרבנות
"ושלושה  ד הלכה ב  בפרק  שם שכתב  וכמו בית, בלי 
מקום  על להן העיד אחד הגולה: מן עמהם עלו נביאים
להן  העיד ואחד מדותיו על להן העיד ואחד המזבח 
שם  שאין פי  על אף  הקרבנות כל הזה המזבח  על שמקריבין

בית".

.‰f‰ ÔÓfa ÈL OÚÓ ÔÈ„BtL ,˙e„ÈÒÁ ˙cÓƒ«¬ƒ∆ƒ«¬≈≈ƒ«¿««∆
BÈÂLa6eB‰Â .˙Èa‰ ÈÙa B˙B‡ ÔÈ„BtL C„k , ¿»¿¿∆∆∆ƒƒ¿≈««ƒ¿

‰ËeÙa ‰Ó ‰ÂL ˙BcÙÏ ‰ˆ Ì‡L ,ÌÈB‡b‰7 «¿ƒ∆ƒ»»ƒ¿»∆»∆ƒ¿»
ÔÓ eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï .‰„Bt  ‰f‰ ÔÓfa ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»«¿««∆∆…ƒ¿∆∆»ƒ

L„w‰8ÏB„b‰ ÌiÏ ‰Ëet‰ CÈÏLÓe .9. «…∆«¿ƒ«¿»«»«»

לומר 6) אפשר ואי  בשוויו לפדות האמוראים נהגו שכך
בית  שאין שבזמן אמרו בהקדש שהרי  הדין, מן שהוא
ולדעת  משוויו, בפחות לכתחילה פודה - קיים המקדש

כך  ומתוך הקדש, מדין שני  מעשר דין למדים להלן, רבינו
החסידות. מדרך כן עשו שהאמוראים רבינו הוכיח 

מפרוטה.7) בפחות לא הזה 8)אבל בזמן לפדותם שמותר
בפרוטה. ואפילו מאכלות 9)לכתחילה מהלכות י  בפרק 

פדיון  של =) פרוטה אותה "ומשליך כתב  יז הלכה אסורות
הלכה  ציצית מהלכות ב  בפרק  וראה המלח ". לים רבעי ) נטע 
שאינה  מכאן ונראה המלח . ים - הגדול לים קורא שרבינו ב 
זורקו  אם אבל הגדול, לים שמשליכה כיוון שחיקה, טעונה

שחיקה. טעון - לנהר

.‚ÔÎÂ10ÏlÁ Ì‡11‰Ëet ‰ÂL ÏÚ ‰Ó ‰ÂL OÚÓ ¿≈ƒƒ≈«¬≈»∆»∆«»∆¿»
˙BÁ‡ ˙BtÓ12ÏlÁÓ ‰Ê È‰ 13ÛBOÂ .14˙‡ ƒ≈¬≈¬≈∆¿À»¿≈∆

‰Ïw˙ eÈ‰È ‡lL È„k ,Ì‰ÈÏÚ ÏlÁL ˙Bt‰«≈∆ƒ≈¬≈∆¿≈∆…ƒ¿«»»
ÌÈÁ‡Ï15BÓk ,‰f‰ ÔÓfa ÈÚ ÚË ÔBÈ„Ùk . «¬≈ƒ¿ƒ¿∆«¿»ƒ«¿««∆¿

.˙BÏÎ‡Ó Èeq‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

הגאונים 10) מהוראת זו הלכה שאף  נראה רבינו מלשון
אינו  משנה" ה"כסף  אבל בהשגות. הראב "ד הבין וכן היא,

כן. על 11)מפרש שני  מעשר מחללין להלן שכתב  ומה
מינו, על במין אלא אינו הבית בזמן אף  לכתחילה פירות
הרע . על היפה מן ולא מינו, שאינו על במין לא אבל

המין.12) מאותו אף  רעות פירות או אחר, ממין כלומר,
פחות 13) על שפדה חסרונות, שני  כאן שנצטרפו פי  על אף 

חילול  חילולו זאת ובכל אחר, ממין פירות ועל משוויין,
כתרומה 14)בדיעבד. ודינו המעשר, כשנטמא המדובר

נשרפת. שהיא -15)טמאה בירושלים בטומאה שהאוכלן
לוקה.

.„‰f‰ ÔÓfa ÈL OÚÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒ«¬≈≈ƒ«¿««∆
ÌÈÏLeÈa16ÔÈ„Bt ÔÈ‡ Ck ,17ÌL B˙B‡18ÔÈ‡Â , ƒ»«ƒ»≈ƒ»¿≈

B˙B‡ ÔÈÏlÁÓ19B˙B‡ ÔÈÎBÓ ÔÈ‡Â20ÒÎ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ¿«
B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ‰f‰ ÔÓfa Û‡ ÌÈÏLeÈaƒ»«ƒ««¿««∆≈ƒƒ

ÌMÓ21˜iL „Ú ÌL B˙B‡ ÌÈÁÈpÓe ,22Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«ƒƒ»«∆≈»≈¿≈ƒ
˜iL „Ú B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ  ÌMÓ B‡ÈˆB‰Â Ú23. »«¿ƒƒ»«ƒƒ«∆≈¿«

CÎÈÙÏ24ÔÓfa ÌÈÏLeÈa ÈL OÚÓ ÌÈLÈÙÓ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈«¿ƒƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ«¿«
,ÈÚÏ ıeÁ ÔÏËa ˙Bt‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»ƒƒ∆«≈¿ƒ¿»»ƒ

e‰„BÙe ÌL B˙B‡ ÔÈLÈÙÓe25ÌL BLÈÙ‰ Ì‡Â .26 «¿ƒƒ»≈¿ƒƒ¿ƒ»
.˜È  ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈»≈

מזבח .16) שם שאין מעות.17)כיוון מפני18)על
שאין  וכיוון אכילה. לשם אלא פדייה אין שבירושלים
אותו. מחללים ואין פודים אין הזה, בזמן אותו אוכלים
ולעתיד  לשעתה קדשה עזרא שקדושת לשיטתו ורבינו
הן  כאילו שנחרבו, ירושלים מחיצות את רואין ולכן לבוא,
אף  בפדיה, שמותר לחומה, מחוץ  אבל ובנויות. עולות
זה  וכל ומחללים. פודין הזה בזמן אף  שם, לאכלו שאסור
אותו  פודין שנטמא, שני  מעשר אבל טהור, שני  במעשר

בירושלים. פירות.19)אפילו דמ 20)על לו שיש ים,אף 
על  ואף  אותו מוכרין אין לפדותו, אפשר יטמא, אם שהרי 
בקדושתו. נשאר אלא מתחלל, או נפדה שאינו פי 

ירושלים,21) מחיצות שתפסוהו אומרים אנו שלחומרא
עולות. הן כאילו מחיצות,22)שרואין שקלטוהו שכיוון
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שירקב . עד יניחו הזה, בזמן לפדותו יכול ואינו
אם23) אף  מחיצות, שקלטוהו יחזור שכיוון יצא,

ירקב . לפדותו, יכול שאינו וכיוון כלומר,24)לירושלים,
בירושלים. אותו פודין שאין ואוכלו.25)לפי 

בירושלים.26)

.‰‰˙ML B‡ ÈL OÚÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk27epnÓ »»≈¿«ƒ«¬≈≈ƒ∆»»ƒ∆
ÔÈÈ ˙ÈÚÈ28ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁÏ ıeÁ29;‰˜BÏ  ¿ƒƒ«ƒ¿«¿»«ƒ∆

E‚c OÚÓ EÈÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏÂ .ÓB‚Â E‰ˆÈÂ ELÈzƒ¿¿ƒ¿»∆¿≈¿∆«»∆»¿∆»

ÔzLÏL ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa30ıeÁ ƒ¿≈«¿¿ƒ»ƒ»«¿»¿»
‰ÓBÁÏ31zÏÎ‡Â :Ó‡pL .˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ  «»∆»«¿À∆∆¡«¿»«¿»

:Ó‡Â ,E‰ˆÈÂ ELÈz E‚c OÚÓ EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿∆¡«
‰nÏ .ÓB‚Â E‚c OÚÓ EÈÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿¿≈»»
Ïk ÏÚ iÁÏ ?EÈÚLa ÌÏÎ‡˙ ‡Ï Ó‡ ‡ÏÂ ,ÔËt¿»»¿…»«……¿≈ƒ¿»∆¿«≈«»

BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡32. ∆»¿∆»ƒ¿≈«¿

לוקה.27) שהסך  רבינו כתב  מהלכות 28)לא  י  בפרק 
בכזית  תרומה שאכילת "כשם רבינו: כתב  ב  הלכה תרומות

בכזית". שתייה לתוכה.29)כך שנכנס  אחר יצא כלומר,
ויצהר.30) תירוש מן 31)דגן, לפנים שנכנסו לאחר

דאכולה 32)החומה. כיוון הווי , לא שבכללות "ולאו
- שבכללות? לאו דמי  והיכי  וחד, חד אכל לאו הווי  קאי ,
כל  את כולל (שהלאו אש" צלי  אם כי  תאכל "לא כגון
היין. מגפן יעשה אשר מכל וכגון מצלי ) חוץ  הבישול צורות

.ÂÁ‡ epÏÎ‡iL „Ú ‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ÒÎpL ≈∆ƒ«»«∆…¿∆««∆ƒ¿«
EÈÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :Ó‡pL .ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁÏ¿«¿»«ƒ∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆
ÌB˜ÓÏ ÒÎpL ÔÂÈk ;EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â ,ÓB‚Â¿≈¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆≈»∆ƒ¿«ƒ¿
Ì„˜ BÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ .‰˜BÏ  ıeÁa BÏÎ‡Â B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»«¬»«∆¬»ƒ¬»…∆
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ÌÈÏLeÈÏ eÒkiL∆ƒ»¿ƒ»«ƒ«ƒ«««¿

Ì‰ÈcÓ33. ƒƒ¿≈∆

פי33) על אף  אמר) המתחיל דיבור (שם התוספות לדעת
הכסף ", "וצרת עשה איסור על הוא עובר לוקה, שאינו

אסור. פדיון שבלי 

.Ê˙ˆ˜Ó34ÏÎB‡‰ :ıeÁaÓ B˙ˆ˜Óe ÌÈÙa OÚÓ ƒ¿»«¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ«»≈
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL ‰fÓ35; ƒ∆∆¬«ƒ…ƒ¿««ƒ«««¿

ÒÎpL ‰fÓ ıeÁa ÏÎB‡‰Â36‰˜BÏ 37. ¿»≈«ƒ∆∆ƒ¿«∆

שני .34) למעשר הדין והוא ביכורים. לעניין שם, ברייתא
בפנים.35) נכנס  שמקצת פי  על אף  התורה, מן לוקה ואינו
יצא.36) - שנכנס  נכנס 37)ואחר לא שמקצת פי  על אף 

עדיין.

.ÁÔk Ì‡ ‡l‡ ÌÈÏLeÈa ÈL OÚÓ ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ∆»ƒ≈
‡ÓË38Ó‡pL ;39˜eÁa  ÌB˜n‰ EnÓ ˜ÁÈ Èk : ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿«ƒ¿«»¿ƒ

‰È‰ .ÌB˜Ó e˜a ‰cÙ BÈ‡Â ,‰cÙ ‡e‰ ÌB˜Ó»ƒ¿∆¿≈ƒ¿∆¿≈»»»
ıeÁa B‡OÓe ÌÈÙa ‡e‰40B˙B‡ ÊÁB‡ ‰È‰ elÙ‡ , ƒ¿ƒ«»«¬ƒ»»≈

‰˜a41zÓ ‰Ê È‰  OÚn‰ ÒÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ¿»∆ƒ¿…ƒ¿«««¬≈¬≈∆À»
.‰ÓBÁ‰ „ˆa ÌL B˙BcÙÏƒ¿»¿««»

ונתת 38) וגו', שאתו תוכל לא "כי  שנאמר: ממה כן ולמדו

משאות  "וישא שנאמר: אכילה, אלא שאת ואין בכסף ",
פניו". פודין 39)מאת שאין ההלכה, ראש על מוסב  זה

בירושלים. טהור שני  מחוץ 40)מעשר "הוא אמרו שם:
כתיפו), על שני  מעשר פירות משא =) בפנים ומשאו
שוב  ירושלים, חומת לתוך שנכנס  כיוון =) מחיצות קלטוהו
ההוא  להו תנא מהו? בחוץ  ומשאו בפנים הוא נפדה), אינו
- המקום ממך ירחק  כי  יוחי  בן שמעון רבי  בדבי  סבא
שכיוון  לקולא, רבינו ומפרשה ממשאך)". =) ממילואך
עוד  בחוץ . ופודהו ממלואך, רחוק  זה הרי  בחוץ , שהמשא
בפנים  הוא היה =) בקניא ליה נקיט  פפא רב  "בעי  שם:
שם  ולהלן תיקו". מאי , קנה) ידי  על שבחוץ  המשא ואוחז
ותפשוט  בקניא, ליה דנקיט  כגון אומר "רבינא אמרו: כ.
בית  דברי  על מוסב  שזה רבינו ומפרש פפא", דרב  בעיא
נפשטה  זה ולפי  מקום", בכל ויאכל "יפדה שאמרו שם הלל

לקולא. ומשאו 41)הבעיא בפנים כשהוא רק  לא [כלומר,
צריך  החומה, מן לפנים המשא להכניס  שכשרוצה בחוץ ,
כי גו' הדרך ממך ירבה "וכי  בכלל והוא ברגליו, ללכת הוא
בקנה, אותו אחז אם אפילו אלא המקום", ממך ירחק 
ברגל, הליכה בלי  החומה מן לפנים להכניסו לו שאפשר
כן  פי  על אף  דרך", "ריבוי  כאן ואין הקנה, במשיכת אלא

לפדותו]. מותר - המעשר נכנס  ולא הואיל

.ËÈ‡Óc ÏL elÙ‡ ,ÌÈÏLeÈÏ ÒÎpL ÈL OÚÓ42, «¬≈≈ƒ∆ƒ¿«ƒ»«ƒ¬ƒ∆¿«
eÒ‡43˙BvÈÁÓ e‰eËÏ˜ kL ;ÌMÓ B‡ÈˆB‰Ï44. »¿ƒƒ»∆¿»¿»¿ƒ

OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ïp‰ ˙Bt ÔÎÂ45zÏÎ‡Â :Ó‡pL ; ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈∆∆¡«¿»«¿»
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ46 ‰‚‚La e‡ˆiL B‡ Ô‡ÈˆB‰Â Ú . ƒ¿≈¿»¡…∆»«¿ƒ»∆»¿ƒ¿»»

ÌÈÏLeÈa eÏÎ‡ÈÂ eÊÁÈ47 ˙BˆÈÁÓ ˙ËÈÏ˜e . «¿¿¿≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«¿ƒ
‰ÂL BLÓÁa ÔÈ‡L OÚÓ elÙ‡ .Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈∆≈¿À¿»∆

‰Ëet48B˙B‡ ˙BËÏB˜ ˙BˆÈÁÓ  Ì‰ÈcÓ ‡e‰L , ¿»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿
ÔÈÒÎ  ÈL OÚÓ ˙BÚÓ Ï‡ .B‡ÈˆB‰Ï eÒ‡Â¿»¿ƒ¬»»«¬≈≈ƒƒ¿»ƒ

ÔÈ‡ˆBÈÂ ÌÈÏLeÈÏ49. ƒ»«ƒ¿¿ƒ

ויוצא 42) לירושלים נכנס  שהדמאי  במשנה שאמרו ומה
אבל  לדמאי , טבולין שהם בפירות אלא אינו - ונפדה

מחיצות. תפסוהו דמאי , של שני  מדרבנן.43)ממעשר
י44) חומות אסור 45)רושלים.כלומר, לירושלים, שנכנסו

"מעות  שאמרו: שם במשנה נראה [וכן משם. להוציאם
הרי יוצאין", ואינן נכנסין פירות ויוצאות, לירושלים נכנסות
אינם  פירות כן ואם למעות, פירות בין אלא חילקו שלא
שעצם  ומכאן מעשר. מכסף  הלקוחים אלה אפילו יוצאים,
בכסף  לקוח  שהרי  פדיון, משום ולא איסור, הוא ההוצאה
מקום]. בריחוק  אפילו נפדה אינו טהור, שני  מעשר

ואין 46) משם. להוציאם ולא ה', לפני  לאכלם מצוה כלומר,
דרבנן. מחיצות קליטת שהרי  אסמכתא, אלא שם:47)זו

וכו', דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל לא "דכתיב ,
וחזרו  למחיצתן חוץ  יצאו אבל תיכול, דלא הוא בשעריך

למזיד. שוגג בין חילקו ולא שאין 48)מותרין", כלומר,
פרוטה. מלגיו, שחומשן פרוטות, ד' שווה המעשר

בפירות.49) אלא חכמים החמירו שלא

.È˙Bt50ÌÈÏLeÈ CB˙a eÚÂ ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL ≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿¿¿»«ƒ
˙BtÓ ÈL OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  e‡ˆÈÂ¿»¿≈»¿ƒ¬≈∆«¬≈≈ƒƒ≈
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ÌÈÏLeÈÏ eÒÎ ‡lL ˙BÁ‡51OÚÓ ÊÁÈ ‡l‡ , ¬≈∆…ƒ¿¿ƒ»«ƒ∆»«¬…«¬≈
ÌÈÏLeÈa ÏÎ‡ÈÂ Ô‰lL ÈL52ıeÁa ‰cÙ BÈ‡Â ,53. ≈ƒ∆»∆¿≈»≈ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿∆«

el‡‰ ˙Bt‰ Ïk ‰OÚ elÙ‡54Á‡ ÈL OÚÓ ¬ƒ»»»«≈»≈«¬≈≈ƒ««
eÊÁÈ  eÒÎ ‡lL ˙BÁ‡ ˙Bt ÏÚ e‡ˆiL55 ∆»¿«≈¬≈∆…ƒ¿¿«¿¿

,ÌÈÏLeÈ ˙BˆÈÁÓa ‡e‰ ÓÁ .ÌÈÏLeÈa eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿ƒ»«ƒ…∆ƒ¿ƒ¿»«ƒ
.eËÏ˜  eËÏ˜Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»¿

שני .50) מעשר מהם הופרש בחוץ .51)שלא ולפדותם
ויצא.52) לירושלים שנכנס  שני  מעשר כדין
תרומות 53) מהן הופרשו שלא =) הורמו שלא ש"מתנות

שהורמו. כמו הן הרי  לירושלים 54)ומעשרות) שנכנסו
ופסקה  נפשטה, ולא שם בירושלמי  בעיא זו ואף  ויצאו,

דרבנן. לקלוט  שמחיצה פי  על אף  לחומרא, כל 55)רבינו
המעשרֿשני . וגם הפירות,

.‡ÈÌÈÏLeÈa eÚL ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡lL ˙Bt≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»∆»¿ƒ»«ƒ
˙bÏ ÌÈÚ ÈlÒ ÔB‚k ,e‡ˆÈÂ56‰ˆ˜Óa ÌÈ‡z ÈlÒÂ57 ¿»¿¿«≈¬»ƒ««¿«≈¿≈ƒ¿À¿∆

ıeÁa Ì‰lL ÈL OÚÓ ˙BcÙÏ zÓ 58˙Bt ÔÎÂ . À»ƒ¿«¬≈≈ƒ∆»∆«¿≈≈
È‡Óc59‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,eÚÂ ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó ¿«««ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿

.ıeÁa Ô‰lL ÈL OÚÓ ÔÈ„Bt  e‡ˆÈÂ ÌÈÏLeÈaƒ»«ƒ¿»¿ƒ«¬≈≈ƒ∆»∆«

וסחיטה.56) לדריכה וכן 57)שעומדים למוקצה, כלומר,
לייבוש. והכוונה במשנה, נגמרה 58)הוא שלא שכיוון

לומר  שייך לא במעשר, נתחייבו לא ועדיין מלאכתן,
שהורמו. כמו הם שלהם הופרש 59)שמתנות לא שעדיין

ויאכלהו  יחזור שהופרש, לאחר שאילו שני , מעשר מהם
בירושלים.

.ÈÔ‡„Ùe ÌÈÏLeÈa e‡ÓËpL ÈL OÚÓ ˙Bt60: ≈«¬≈≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ¿»»
‰‡Óh‰ „ÏÂa e‡ÓË Ì‡61Ô‡ÈˆB‰Ï eÒ‡ 62‡l‡ , ƒƒ¿¿ƒ¿««À¿»»¿ƒ»∆»

ÌÈÙa eÏÎ‡È63Ì‰ÈcÓ ‰‡Óh‰ „ÏeL ÈtÓ ;64. ≈»¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿««À¿»ƒƒ¿≈∆
e‡ÓË Ì‡Â65‰‡Óh‰ ‡a66ıeÁa e‡ÓËpL B‡ , ¿ƒƒ¿¿¿««À¿»∆ƒ¿¿«

‰‡Óh‰ „ÏÂa elÙ‡Â67eÒÎpL Èt ÏÚ Û‡ , «¬ƒƒ¿««À¿»««ƒ∆ƒ¿¿
ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÏÎ‡Â ÔÈcÙ el‡ È‰  ÌÈÏLeÈÏ68. ƒ»«ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ¿»»

בירושלים.60) אפילו לפדותן, מותר שנטמאו, שכיוון
כדלהלן,61) מדבריהם", הטומאה "בוולד רומי : בדפוס 

באב  שנטמאו במשקין שנגעו בכלים הפירות שנגעו וכגון
אלא  לטומאה ראשון נעשים הכלים אין שאז הטומאה,

ויצאו 62)מדבריהם. פדאן שכבר פי  על אף  מירושלים,
לירושלים  שנכנס  שני  מעשר ראינו יאמרו: שלא לחולין,

בטהרה.63)ויצא. חולין אוכל שאינו למי  פדייתם לאחר
הפירות 64) היו בכניסתם א. חסרונות: שני  כאן וישנם

מדרבנן  ורק  עכשיו, גם טהורים הם התורה מן ב . טהורים.
נשתייר  שעדיין לפי  המחיצות, קלטום ולפיכך טמאים. הם
יתפשום  שלא התנה אם ואפילו מעשר, מקדושת קצת בהם
נטמא  אם אלא תנאו מועיל שלא מועיל, תנאו אין מחיצות,

נכנס . כך ואחר בטומאה 66)הפירות.65)בחוץ  כלומר,
קדושת  מהפירות שפקעה ירושלים, בתוך אפילו דאורייתא,
יכול  תנאי  בלא ואפילו פדייה, טעונים שעדיין אף  מעשר,

בחוץ . ולאכלם שכיוון 68)מדרבנן.67)לפדותם
מדבריהם  אלא שאינה אף  בטומאה, הייתה לעיר שכניסתם

ונאכלים  בחוץ  נפדים והם מחיצות, תפסום ולא תנאו, מועיל
שם.

.‚ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na69‡lL ˙Ó ÏÚ ÔÒÈÎ‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¿»∆…
˙BˆÈÁn‰ ÌOt˙z70ÏÈ‡B‰ ,‰˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ; ƒ¿¿≈«¿ƒ¬»ƒ…ƒ¿»ƒ

„ÏÂ ÔÈ‡L] ,‰Bz‰ ÔÓ B‰Ë ‡e‰ È‰ ÒÎÂ71 ¿ƒ¿«¬≈»ƒ«»∆≈»»
ÈL ‡nËÓ72˙BˆÈÁÓ e‰eËÏ˜ Îe ,[‰Bz‰ ÔÓ ¿«≈≈ƒƒ«»¿»¿»¿ƒ

‡ˆBÈ BÈ‡Â73. ¿≈≈

ונכנסו,69) הטומאה בוולד אפילו בחוץ , שנטמאו שפירות
בחוץ . ונאכלים אבל 70)נפדים הטומאה, בוולד זה וכל

להוציאם. יכול תנאי  בלא אף  דאורייתא, בטומאה
במשקין.71) שנגעו בכלים שנגע  הטומאה, וולד כלומר,
אחר.72) בירושלים.73)כלומר, ונאכל נפדה אלא

.„È‡Ï zÓ  ÈL OÚÓ ÏL ÔzÏzÔÈBÁÓˆ dÏÎ74, ƒ¿»∆«¬≈≈ƒÀ»¿»¿»ƒ¿ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡ ‡È‰ CkL75OÚÓ ÈÈLk ÔÎÂ . ∆»ƒ¿»«¬ƒ»¿≈«¿ƒ≈«¬≈

ÈL76ÔÈBÁÓˆ eÏÎ‡È 77Ì‡Â .78Ì‰Ó ‰OÚ79‰qÚ ≈ƒ≈»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»≈∆ƒ»
d‡ÈˆB‰Ïe ÌÈÏLeÈÏ Òk‰Ï ˙zÓ BÊ È‰ 80, ¬≈À∆∆¿ƒ»≈ƒ»«ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡L81˙Bt‰ ÏÏÎa82e‡ÓË Ì‡Â .83 ÌÈÏLeÈa ∆≈»ƒ¿««≈¿ƒƒ¿¿ƒ»«ƒ
.ıeÁa eÏÎ‡ÈÂ e„tÈƒ»¿≈»¿«

בתחילתו.74) כשהוא אבל 75)כלומר, אדם, לאכילת
אדם. לאכילת ראוי  אינו מאכל 76)כשנתקשה שאינם

רעבון. בשני  אלא כלל, ידי77)אדם על הם  נאכלים שאז
כלל. נאכלת אינה שלהם הפת אבל ירושלמי78)הדחק ,

ולחזור  עיסה לעשות כדי  ולחזור עיסה לעשות "כדי  שם:
לעשותם  כדי  אלא כרשינים להוציא התירו לא [כלומר,
מתניתא  בהשגות]. הראב "ד כפירוש לא, ותו בחוץ , עיסה
אף  אמר גמליאל בן שמעון דרבן גמליאל, בן שמעון דרבן
הוא  קל הכא, הוא, הכל דברי  ויוצאין, נכנסין הפירות
ולמסקנא  כאן, מודים חכמים [שאף  בכרשינין שהקלו
קודם  עיסה שיהיו והוא פעמים, כמה אפילו הוצאתם הותרה
מחיצות"]. קלטום כבר כרשינים כשנכנסו שהרי  שייכנסו,

ממנו 79) עשה אם אף  בתלתן אבל מהכרשינים. כלומר,
אוכלים  אדם בני  רוב  בתחילתו, שתלתן בו, הקלו לא עיסה
כלל  נאכלים אינם בתחילתם אפילו כרשינים אבל אותו,
כדלהלן. בעיסתם, הקלו ולכן רעבון, בשני  אלא לאדם

אם 80) אבל עיסה, עשויין כשהן הכרשינין שנכנסו והוא
אם  אף  יוצאים אינם ושוב  מחיצות קלטום כרשינים, הכניסן

בפנים. עיסה שנעשתה 81)עשאם הכרשינים, כלומר,
מהם. שהכרשינים 82)העיסה כיוון מחיצות, שקלטום

החמירו  לא - רעבון בשני  אלא נאכלים אינם  עצמם
בטומאה 83)בעיסתם. ואפילו הכרשינים, כלומר,

מדבריהם.

.ÂËıeÁ ‰ËB BÙBÂ ‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ „ÓBÚL ÔÏÈ‡ƒ»∆≈ƒ¿ƒƒ«»¿∆
ÈL OÚÓ BÙB ˙Áz ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡  ‰ÓBÁÏ84OÚÓe . «»≈¿ƒ«««¬≈≈ƒ«¬≈

‡e‰ È‰L ,B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡  BÙB ˙Áz ÒÎpL ÈL≈ƒ∆ƒ¿«««≈ƒ∆¬≈
.ÌÈÏLeÈÏ ÒÎpL ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿«ƒ»«ƒ

הוא 84) הרי  פדייה, איסור שלגבי  כשם אומרים, ואין
אכילה. לגבי  הדין הוא כירושלים,
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.ÊË‰ÓBÁ‰ „ˆaL ÌÈza85ÔÓ ÌÈÙÏ Ì‰ÈÁ˙tL , »ƒ∆¿««»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ
‰ÓBÁ‰86ÔÏÏÁÂ87 ÌÈÙÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓ :ıeÁÏ «»«¬»»«ƒ¿∆∆«»¿ƒ¿ƒ

c ÏÎÏ ÌÈÙÏk88ıeÁÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓe ;89ÔÈ‡  ¿ƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿∆∆«»¿«≈
ÔÈÏÎB‡90ÈÓÁ‰Ï ÌL ÔÈ„Bt ÔÈ‡Â ÌL91ÔÏÏÁ ‰È‰ . ¿ƒ»¿≈ƒ»¿«¿ƒ»»¬»»

 ıeÁÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓ :ıeÁÏ Ì‰ÈÁ˙Ùe ÌÈÙÏƒ¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿∆∆«»¿«
ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â Ba ÔÈ„Bt ,ıeÁÏk92‰ÓBÁ‰ „‚kÓe ; ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ¿∆∆«»

Bt ÔÈ‡Â ÌL ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡  ÌÈÙÏÂ.ÈÓÁ‰Ï ÔÈ„ ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»¿≈ƒ¿«¿ƒ
‰ÓBÁ‰ ÈÚÂ ˙BBlÁ‰Â93ÌÈÙÏk 94. ¿««»√ƒ«»¿ƒ¿ƒ

אחד 85) רק  אלא החומה, בעובי  ופתחו הבית חלל שאין
החומה.86)מהם. עובי  בתוך כלומר, ירושלים. חומת

חלול.87) שתוכו עצמו, מעשר 88)הבית לאכול ומותר
לפדותו  ואסור החומה, בעובי  שהוא הבית פתח  תחת שני 
שהוא  מקום וחומרי  קולי  הפתח  מקום על נותנים שאנו שם.

הבית.89)שם. בחלל  חוץ 90)כלומר, כדין שני , מעשר
הפתח 91)לעיר. אחרי  הולכים שאנו העיר, תוך כדין

דינו  החומה של אחד לצד והחלל הפתח  ואם  להחמיר,
לקולא. אף  דבר, לכל צד לקולא 92)כאותו בין כלומר,

לחומרא. זו 93)בין משנה העמידו שם שבפסחים ואף 
השווה  ונמוכה קטנה בחומה כלומר, שורא", ובר ב "שורא
רבינו  פסק  - נתקדשה, לא החומה גג אבל העזרה, לקרקע 
החלונות  "תנינא, שם שאמרו נו. בזבחים הסוגיא כפשטות
שורא" ובר ב "שורא העמידו ולא כלפנים", החומה ועובי 
קלים, וקדשים שני  מעשר שלעניין משמע  שם, כבפסחים
קדשים  קדשי  לעניין ורק  בירושלים, ועליות גגים נתקדשו
לשון  וכפשטות נתקדשו, לא קלים קדשים ושחיטת

שם. בפסחים י "ב 94)הברייתא בפרק  שלהלן ואף 
הבנוי שבית רבינו פסק  יב , הלכה ויובל שמיטה מהלכות
לב . בערכין יהודה כר' חומה, ערי  כבתי  דינו אין בחומה,

ש  כר' ירושלים ולא חומת קדושת שדין לומר, צריך מעון,
ער  בתי  ודין מעשרות לחוד, בירושלמי  וראה לחוד. חומה י 

כלפנים  אינו בחומה הבנוי  שבית זה, דין שלמדו ג, פרק  סוף 
ערי בתי  שבפרשת מיוחד מפסוק  חומה, ערי  בתי  דין לגבי 

החומה. קדושת עם עניין זה לדבר ואין חומה,

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ט  רביעי יום 

   1 
מעשר 1) והאוכל לוקה. בטומאה שני  מעשר שהאוכל יבאר

לעם  שני  מעשר פירות נותנין אם אונן. זהו ואי  באנינות, שני 
אסור  שני  מעשר דמאי . שני  מעשר לאכול מותר אם הארץ .
דבר  שאוכל מיעוטו. הוא וכמה מיעוטו. אפילו לאבד
של  שמרים לשתות. שדרכו דבר ושותה לאכול שדרכו
לתוכו  שנפל מעשר של ויין מים, עליהם שנתן שני  מעשר
בו  מקדשין ואם לרפואה, ניתן אם שני  מעשר ודין דבש.
הבית. לבדק  שלו שני  מעשר המקדיש בזה. וכיוצא האשה

.‡ÏÎB‡‰2‰˜BÏ  ‰‡ÓËa ÈL OÚÓ3:Ó‡pL ; »≈«¬≈≈ƒ¿À¿»∆∆∆¡«
ÈzÚ ‡ÏÂ4‡ÓË OÚn‰L ÔÈa .‡ÓËa epnÓ ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈≈∆««¬≈»≈

.‡ÓË ÏÎB‡‰Â B‰Ë OÚn‰L ÔÈa ,B‰Ë ÏÎB‡‰Â¿»≈»≈∆««¬≈»¿»≈»≈
ÌÈÏLeÈa epÏÎ‡iL ‡e‰Â5‰„tiL Ì„˜6BÈ‡L , ¿∆…¿∆ƒ»«ƒ…∆∆ƒ»∆∆≈

B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa ‡l‡ ‰‡ÓËa B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ7; ∆«¬ƒ»¿À¿»∆»ƒ¿¬ƒ»

‰‡ÓËa BÏÎ‡ Ì‡ Ï‡8ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ9ÔÈkÓ  ¬»ƒ¬»¿À¿»ƒ»«ƒ«ƒ
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡10. «««¿

יט :2) ובמכות עג: ביבמות יג.3)ברייתא במכות משנה
יט : שם המבואר ובמכות 4)לפי  וביבמות כד. פסחים

וגו'", בשעריך לאכול תוכל "לא הפסוק  מן כן למדו שם,
שם. בגמרא אחרת גירסא היתה שלרבינו להלן וראה

(ששנינו 5) רישא וכו' חנינא בר יוסי  רבי  "אמר שם: מכות
טמא  שני  במעשר לוקה) - נפדה שלא שני  מעשר שהאוכל
ליה  אכיל וקא תוספות), - זה או זה (או טמא וגברא

חולין.6)בירושלים". הוא הרי  - שפדהו שלאחר
ובפירוש 7) טהור. כשהוא לאכלו, שמצוה במקום כלומר,

שנאמר  מה רבינו זאת למד ג) משנה שם (מכות המשנה
דגנך". מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא יז): יב , (דברים
ללמדך  תאכלנו", "בשעריך כז) טו, (שם בבכור ונאמר
שתאכל  כמו בירושלים, בטומאה מעשר לאכול תוכל "שלא
שם, במכות הרש"ש דעת ולפי  בשעריך". בטומאה בכור
מן  ללאו המקור נשאר זה, ולפי  שם. בגמרא רבינו כן גרס 

למעלה. ראה בטמא", ממנו בערתי  "ולא אבל 8)הפסוק 
ה"ו. פ "ב  למעלה לוקה, - שנכנס 9)בטהרה אחר אפילו

ויצא. (אינו 10)לירושלים ויצא לירושלים נכנס  אם בין
שם) למעלה (ראה לחומה חוץ  שני  מעשר אוכל משום לוקה
נכנס  לא אם ובין חזוןֿאיש), לאכילה. ראוי  שאינו כיון -

שם. למעלה ראה עדיין,

.elÙ‡Â11[Ba] ˜ÈÏ„‰Ï12‡ÓËpL Á‡ p‰ ˙‡13 «¬ƒ¿«¿ƒ∆«≈««∆ƒ¿»
eÒ‡ 14epnÓ ÈzÚ ‡Ï :Ó‡pL ;‰„tiL „Ú »«∆ƒ»∆∆∆¡«…ƒ«¿ƒƒ∆

.‡ÓËa¿»≈

שם.11) שני .12)יבמות מעשר של כלומר,13)בשמן
שהרי שנטמא, קודם וכלֿשכן אסור, - שנטמא אחר אפילו
כתב  וכן י . בהלכה כדלהלן צרכיו, בשאר להוציאו אסור
בר"ש  וראה והיכן. ד"ה שם: ועוד ואילו, ד"ה רש"י 
שם. הגרע "א ובתוספת וברע "ב  ב , משנה פ "ח  לשביעית

בין 14) מה עיון  צריך לוקה, ואינו אסור לומר: הכוונה אם
ולוקה  הנ"ל, מהפסוק  נלמד הוא שאף  בטומאה, לאוכל זה
הרמב "ם  ובגליון קורקוס , בר"י  וראה הקודמת), (בהלכה

להגרע "א.

.‚e‡a k15elÙ‡ ,‡ÓËpL OÚn‰L , ¿»≈«¿∆««¬≈∆ƒ¿»¬ƒ
ÌÈÏLeÈa16ÏÎ‡ÈÂ ÔÈ„Bt 17ÂÈÓc ˙‡ ÔÈÏÎB‡Â . ƒ»«ƒƒ¿≈»≈¿¿ƒ∆»»

OÚÓ ˙Bt ˙B˙a ‰‰Ëa18‡a˙iL BÓk ,19. ¿»√»¿«≈«¬≈¿∆ƒ¿»≈
elÙ‡20LÈÙÓ  ÏË Ô‰Lk Ôlk ˙Bt‰ e‡ÓË ¬ƒƒ¿¿«≈À»¿∆≈∆∆«¿ƒ

ÈL OÚÓ21e‰„BÙe ‰‡ÓËa22. «¬≈≈ƒ¿À¿»≈

ח .15) הלכה פ "ב  מעשר 16)למעלה בה פודין שאין
(שם). לאדם 17)טהור פדייתו, לאחר הטמא המעשר

או  בטהרה.טמא חולין אוכל שאינו כן 18)לטהור שהרי 
לא  וגו' דגנך מעשר וגו' "ואכלת כגֿכה) יד, (דברים נאמר
- טמא שהוא מחמת לאכלו, תוכל לא (כלומר, שאתו תוכל
בבקר  וגו' הכסף  ונתת וגו' בכסף  ונתתה וגו' שם) מכות
שני שמעשר הרי  אלקיך". ה' לפני  שם ואכלת וגו' ובצאן
וצאן  בקר בו וקונים כסף , על בירושלים אותו פודין שנטמא
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קסח                
         

שני . מעשר כפירות ה', לפני  בקדושה אותם ואוכלים וכו'
ועיין 19) שני . מעשר אכילת דיני  י ֿיא הלכות [להלן

"ר'20)כסף ֿמשנה]. ג: הלכה פ "ג שני  מעשר ירושלמי 
לה'". ופדה המעשרֿשני ) את מטמא (היה לה מסאב  פנחס 
קודש, קרוי  הוא שהרי  שהופרש, לאחר שטמאו ייתכן ולא
ובפ "ח  ח  הלכה להלן ראה לטמאו, ואסור הסמוכה כבהלכה

טבל. בעודו טימאו אלא ה"ב , לולב  ואין 21)מהלכות
טמא, המעשר היה כבר הפרשתו, קודם שאף  שכיון אומרים,
להפרישו  צורך ואין מע "ש, קדושת המעשר על תחול לא
ובמפרשים  יב  משנה ה פרק  שני  במעשר וראה ולפדותו.

וצ "ע . לפדותו,22)שם. שחייב  [יתכן בטהרה. דמיו ואוכל
שני . מעשר פירות בתורת בטהרה דמיו את לאכול בכדי 
מה  וזהו שייפסד. הוא גורם כן לא שאם למעלה), (ראה
"אם  טו): הלכה פי "א (להלן שם שני  במעשר שאמרו
שהפרישו  היינו להתוודות", יכול אינו בטומאה הפרישו

חדשים]. בתוספות שם ועיין כנ"ל, פדהו, ולא בטומאה

.„‡Óhk  ÏÚ‰23‰˜BÏ  ÈL OÚÓ ÏÎ‡ Ì‡Â , ∆»≈«»≈¿ƒ»««¬≈≈ƒ∆
‰Óez ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BlL C„k ,‰Bz‰ ÔÓ24; ƒ«»¿∆∆∆∆«¬ƒ«¿»

,L„˜ Èe˜ ÈL OÚÓe ,L„˜ ‰Èe˜ ‰Óez‰L∆«¿»¿»…∆«¬≈≈ƒ»…∆
ÈÈÏ L„˜ :Ba Ó‡ È‰L25‡ÓËÂ .26ÏÎB‡  ÏhL ∆¬≈∆¡«…∆«»¿»≈∆»«≈

BLÓL ÈÚ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÈL OÚÓ27. «¬≈≈ƒ««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿

תרומות 23) מהלכות בפ "ז וראה עד. ביבמות עקיבא כרבי 
ובלחםֿמשנה  א הלכה סוף  חגיגה מהלכות ובפ "ב  י , הלכה

(משנהֿלמלך). שם.24)שם תרומות הלכות
בתרומה,25) אוכל אינו שערל עקיבא, רבי  למד שם ביבמות

יאכל" לא בקדשים וגו' אהרן מזרע  איש "איש הפסוק  מן
אסור  ערל עקיבא שלרבי  בגמרא, אמרו ושם ערל. לרבות

זאת. למדו מהיכן אמרו ולא מעשר, נגעים 26)באכילת
שם: ביבמות והובאה ג, משנה שלמדו 27)פי "ד ואף 

אכילה  היתר לענין כנ"ל, ערל, לענין מתרומה שני  מעשר
מהם, אחד לכל מיוחדים ודינים למדו, לא שטבל לטמא

ב . הלכה שם תרומות בהלכות ראה

.‰ÏÎB‡‰28‰Bz ÏL ˙eÈ‡a ÈL OÚÓ29 »≈«¬≈≈ƒ«¬ƒ∆»
epnÓ È‡ ÈzÏÎ‡ ‡Ï :Ó‡pL ;‰˜BÏ30‡e‰Â . ∆∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒƒ∆¿

ÌÈÏLeÈa ,B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa epÏÎ‡iL31Ì‡ Ï‡ ; ∆…¿∆ƒ¿¬ƒ»ƒ»«ƒ¬»ƒ
ıeÁa BÏÎ‡32˙eÈ‡a33˙eÈ‡a ÌÈÙa BÏÎ‡L B‡ , ¬»««¬ƒ∆¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ

Ì‰Èc ÏL34˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ 35. ∆ƒ¿≈∆«ƒ«««¿

ב .28) משנה פ "ב  הסמוכה.29)ביכורים בהלכה ראה
מקום 30) שכל ח , כלל סוף  המצוות בספר לשיטתו רבינו

מסוים, דבר עשינו שלא שנכריז, עלינו שהוטל בתורה
הוא  הרי  ופלוני , פלוני  מעשה מעצמנו שנשלל כלומר,
(כסף ֿמשנה), עליו השיג שם והרמב "ן לאֿתעשה. כמצוות
עיין  ב , הלכה פ "ה סוטה בירושלמי  רבינו לדברי  ומקור

שמח ). (אור קרבן מאיסור 31)בשירי  נלמד זה דבר
שהאיסורים  שכיון א. הלכה למעלה בטומאה, אכילתו
(כסף ֿמשנה). שוים שדיניהם מסתבר בתורה, סמוכים

ויצא.32) בירושלים שהיה לאחר שלא 33)אפילו אבל
ו. הלכה בפ "ב  כנ"ל לוקה, - בהלכה 34)באנינות ראה

הכסף 35)הסמוכה. "וצרת קיים שלא על בחוץ , האוכל

על  שעבר על בפנים והאוכל א), הלכה למעלה (ראה בידך"
חכמים. דברי 

.ÂÌÈBw‰ ÔÓ „Á‡ ÏÚ Ïa‡˙n‰ ‰Ê ?ÔB‡ e‰ÊÈ‡≈∆≈∆«ƒ¿«≈«∆»ƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï iÁ ‡e‰L36‡e‰  ‰˙Èn‰ ÌBÈe . ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«ƒ»

Ô‰ÈcÓ ÔB‡  ‰ÏÈle ,‰Bz‰ ÔÓ ÔB‡37. ≈ƒ«»««¿»≈ƒƒ¿≈∆
ÈÈ ÈÈÚa ËÈi‰ ÌBi‰ ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â :Ó‡pL38; ∆∆¡«¿»«¿ƒ«»««ƒ«¿≈≈¿»

zÓ  ‰ÏÈÏÂ ,eÒ‡  ÌBi‰39ÌÈÓÈ ˙n‰ ‰‰zL . «»¿«¿»À»ƒ¿»»«≈»ƒ
ÌBÈ Á‡L ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ Ïk  a˜ Ck Á‡Â ÌÈa«ƒ¿««»ƒ¿«»»«»ƒ∆««
ÔÈ‡Â .Ô‰ÈcÓ ÔB‡ ‡e‰ ‰ew‰ ÌBÈ „Ú ‰˙Èn‰«ƒ»««¿»≈ƒƒ¿≈∆¿≈

BÏÈÏ OÙBz ‰ew‰ ÌBÈ40. «¿»≈≈

א.36) הלכה אבל מהלכות בפ "ב  וראה התורה. מן
וכן 37) יהודה, כר' ולא שמעון ורבי  כרבי  וק : צט : זבחים

שם. וברי "ף  טז: ובברכות צב . בפסחים הוא 38)הוא כן
וברי "ף  ק : בזבחים וראה יא. הלכה ב  פרק  שמיני  פ ' בסיפרא

ב . פרק  סוף  בברכות יונה אבל 39)ורבינו התורה. מן
הקבורה. עד אונן הוא הרי  בזבחים 40)מדרבנן, ברייתא

אותו  כל עליו מתאונן הוא מתי  עד הכי , תריץ  "אלא שם:
מן  ימים עשרה לאחר ואפילו הקבורה יום (כלומר, היום
שלא  זמן כל אומר, רבי  לילו. בלא שם) רש"י  - המיתה
ימים, עשרה אחר אפילו מדבריהם אונן הוא (הרי  נקבר
כחכמים, והלכה (שלאחריו)". לילו תפס  נקבר ואם כנ"ל)
וצריך  מחביריו. לא אבל מחברו, אלא כרבי  הלכה שאין
בברייתא  הנזכרים חכמים על חולקים אלו שחכמים לומר
אותו  אלא מתאונן ש"אין הסוברים בסמוך, למעלה שם
מהלכות  בפ "ב  להלן וראה המיתה. יום כלומר, בלבד", היום

שם. וכסף ֿמשנה ט ֿי , הלכות מקדש ביאת

.ÊÔlk ÌÈL„w‰ Ïk ‡l‡ ,„Ïa ÈL OÚÓ ‡ÏÂ41 ¿…«¬≈≈ƒƒ¿«∆»»«√»ƒÀ»
‰˜BÏ  ‰Bz ÏL ˙eÈ‡a ÔÏÎ‡ Ì‡42ÏL ˙eÈ‡e ; ƒ¬»»«¬ƒ∆»∆«¬ƒ∆

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  Ô‰Èc43. ƒ¿≈∆«ƒ«««¿

בקדשים.41) מדובר הנזכרים איסור 42)במקומות שאף 
אכלתי "לא הכתוב  בכלל הוא באנינות קדשים אכילת
קנא. לאֿתעשה המצוות ובספר קא. בזבחים וראה באוני ",

ה.43) הלכה למעלה ראה

.ÁÔÈ‡44ÈL OÚÓ ˙Bt ÔÈ˙B45‡ÏÂ ,ı‡‰ ÌÚÏ ≈¿ƒ≈«¬≈≈ƒ¿«»»∆¿…
OÚÓ ˙BÚÓ ‡ÏÂ ,OÚÓ ˙BÚÓa ˙BÁ˜Ïp‰ ˙Bt46, ≈«ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿…¿«¬≈

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ‡e‰L ÈtÓ47zÓe .48OÚÓ ÏÎ‡Ï ƒ¿≈∆¿∆¿«À¿»À»∆¡…«¬≈
˙eÈ‡a È‡Óc ÏL ÈL49ı‡‰ ÌÚÏ BzÏÂ ,50‡e‰Â ; ≈ƒ∆¿««¬ƒ¿ƒ¿¿«»»∆¿

Bc‚k ÏÎ‡iL51ÔÈ‡ .52ÈL OÚÓ ÔÈ„È˜ÙÓ53elÙ‡ ∆…«¿∆¿≈«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ¬ƒ
Á Ïˆ‡54Ba „È ˙Áz OÚn‰ ‡ˆÓÂ ˙eÓÈ ‡nL , ≈∆»≈∆»»¿ƒ¿»««¬≈«««¿
ı‡‰ ÌÚ55Ï‡ ;56È‡Óc ÏL ÈL OÚÓ ÌÈ„È˜ÙÓ «»»∆¬»«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ∆¿«

ı‡‰ ÌÚ Ïˆ‡57. ≈∆«»»∆

סוף 44) פ "א ובדמאי  שם. וירושלמי  ג, משנה פ "ג מע "ש
ד. הלכה שם ובפ "ב  ב  ראה 45)הלכה ודאי , פירות של

ד.46)להלן. פרק  בראש כדלהלן שני , מעשר כדין שדינם
קודש,47) קרוי  שהוא שני , למעשר טומאה לגרום ואסור

ג. הלכה למעלה ראה ב .48)כתרומה, משנה פ "א דמאי 
נאכל 49) "תני  שם: ובירושלמי  תורה. של באנינות אפילו
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(כן  בטומאה נאכל ואינו באנינה דמאי ) של שני  (מעשר
הרי לעםֿהארץ , שנותנו להלן, שאמרו ממה גם נראה
אנינה  בין מה שם). הפנים מראה - אסור בטומאה שלאכלו
אינה  אנינה מצויה, טומאה נחמן רב  אמר טומאה. בין מה
שאינו  דבר על גזרו ולא מצוי  שהוא דבר על וגזרו מצויה,

שם.50)מצוי ". משנה טומאה. בחזקת שהוא אף ֿעלֿפי 
למעלה. ראה התירו, לא בטומאה לאכלו אבל

שנתן)51) (הפירות שהם מה כפי  מנכסיו להוציא ש"יצטרך
ואוכל  וכו'"שוים, (בטהרה שני  מעשר כמעות בירושלים ם

לעםֿהארץ , בנותן חכמים שהחמירו שם), המשנה פירוש -
ונראה  כן). דעתו שאין שם בר"ש (ועיין בכך רגיל יהא שלא
שביד  מה על שבידו דמאי  של שני  מעשר שבמחלל
יג, הלכה פ "ח  להלן ראה חכמים, החמירו לא עםֿהארץ ,

ובחזוןֿאיש. ראשונה" ב "משנה מע "ש 52)וראה תוספתא
ודאי .53)פ "ד. שם.54)של קרויא, בן חלפי  כאבא
לא 55) אבל מרובה לזמן אלא לחשוש שאין כתב  הראב "ד

כוונת  גם כן כי  שייתכן הכסף ֿמשנה וכתב  מועט , לזמן
כפשוטה. בתוספתא ועיין חסרה 56)רבינו. רומי  בדפוס 

רבינו. בדברי  כן שגרס  נראה הראב "ד מלשון אבל זו, פיסקא
אחרת 57) נוסחא לו היתה והראב "ד שם. בתוספתא הוא כן
שם.

.ËÈL OÚÓ58BËeÚÓ elÙ‡ „a‡Ï eÒ‡59 «¬≈≈ƒ»¿«≈¬ƒƒ
ÂÈÓc CÈÏBÓ B‡ ‡e‰L Ïk BÎÈÏBÓ ‡l‡ ,ÌÈÎca«¿»ƒ∆»ƒ»∆ƒ»»

ÌÈÏLeÈÏ60zÓe .61ÏL ÈL OÚÓ ËeÚÓ „a‡Ï ƒ»«ƒÀ»¿«≈ƒ«¬≈≈ƒ∆
ÌÈÎca È‡Óc62˙BÁt ?ËeÚÓ ‡e‰ ‰nÎÂ . ¿««¿»ƒ¿«»ƒ»

ÒeÙa ÔÈa ÌÏL ÏÎ‡a ÔÈa ,˙‚B‚kÓ63Ï‡ . ƒƒ¿∆∆≈¿…∆»≈≈¿»¬»
‰Â .B˙B‡ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡  ˙‚B‚kÈL OÚÓ LÈÙn ƒ¿∆∆≈¿«¿ƒ¿««¿ƒ«¬≈≈ƒ

˙‚B‚kÓ ˙BÁt È‡Óc ÏL64ÌÚÏ B˙B ‰Ê È‰  ∆¿«»ƒƒ¿∆∆¬≈∆¿¿«
Bc‚k ÏÎB‡Â ı‡‰65Ï‡ ;66epLÈÙÈ ‡Ï67‰lÁzÎÏ »»∆¿≈¿∆¿¬»…«¿ƒ∆¿«¿ƒ»

B„a‡Ï68„a‡Ï ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡L ,69. ¿«¿∆≈«¿ƒƒ¿«≈

ודאי .58) להלן.59)של ראה מכגרוגרת, פחות אפי '
פ "א 60) (דמאי  במשנה התירו שלא ממה נלמד, זה דין

ראה  דמאי . של שני  מעשר מיעוט  לאבד אלא ב ) משנה
שם.61)להלן. שהקלו 62)משנה לירושלים, המובילות

הדרך. קושי  מחמת יוחנן 63)בדמאי , "ר' שם: ירושלמי 
גרוגרת". עד בשלם בין בפרוס  בין יהוצדק , בן ר"ש בשם

התירו 64) שבדרכים מכגרוגרת, פחות אפילו כלומר,
אם  אלא לעםֿהארץ , ליתנו בו הקלו לא - כנ"ל לאבדו,

כנגדו. דמאי65)אוכל של שני  במעשר שעושה כשם
שמה  רבינו, ודעת הקודמת. כבהלכה מכגרוגרת, יותר שהוא
מוסב  זה כנגדו", ויאכל לעםֿהארץ  "ונותנו במשנה שאמרו
וראה  מיעוטו". את "ומאבדין בסמוך שם הנאמר על גם

ובחזוןֿאיש. בכסף ֿמשנה, אנשי ֿשם. בעיא 66)בתוספות
שם. בירושלמי  הושעיא, ר' שני67)של מעשר כלומר,

מכגרוגרת. פחות דמאי , ֿ 69)בדרכים.68)של אף ֿעל
עיון: וצריך לחומרא. רבינו פסקה הבעיא, נפשטה שלא פי 
אלא  אינו דמאי  של שני  מעשר איבוד איסור כל הרי 

מדרבנן.

.ÈÈL OÚÓ70:Ó‡pL ;‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ï Ôz «¬≈≈ƒƒ»«¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â71‰i˙Lk  ‰ÎÈÒÂ .72eÒ‡Â .73 ¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»

ÌÈ„‚e ÌÈÏk Ba ÁwÏ ÔB‚k ,ÂÈÎˆ ‡La B‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿»¿»»¿ƒ«≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ„ÚÂ74˙ÓÏ epnÓ Èz˙ ‡Ï :Ó‡pL ;75,ÓBÏk . «¬»ƒ∆∆¡«…»«ƒƒ∆¿≈¿«

Ûeb‰ ˙‡ Ìi˜Ó BÈ‡L „a B˙B‡ È˙‡ˆB‰ ‡Ï76. …≈ƒ¿»»∆≈¿«≈∆«
,‰ÂˆÓ „a elÙ‡ ,ÌÈc ‡La epnÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿»

˙ÓÏ ÔÈÎÈÎ˙Â ÔB‡ epnÓ Á˜lL ÔB‚k77‰ÂˆÓ78 ¿∆»«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿≈ƒ¿»
‰Ê È‰79OÚÓ ˙B˙a Bc‚k ÏÎB‡80. ¬≈∆≈¿∆¿¿««¬≈

א.70) משנה פ "ב  היא 71)מע "ש אכילה בכלל ושתיה
עו:). יומא ובבלי  שם, קט ,72)(ירושלמי  (תהלים שנאמר

בשבת  (משנה בעצמותיו" וכשמן בקרבו כמים "ותבא יח ):
תורה  שאמרה מקום כל (שם) הירושלמי  דברי  ולפי פו.).
שאסרה  במקום אבל בכלל. סיכה אף  ועשה, בקום לאכול
מכתוב  נתרבתה אלאֿאםֿכן בכלל, סיכה אין לאכול, תורה
עשור  שביתת מהלכות בפ "א וראה שמח ). (אור מיוחד
ב . הלכה תרומות מהלכות פ "י  ולמעלה דֿה, הלכות

כמו 73) שלוקה, כאן רבינו כתב  ולא כדלהלן. התורה, מן
ועיין  ואנינות, טומאה לענין אֿה) (הלכות למעלה שכתב 

אלא 74)רדב "ז. במשנה נזכרו ולא ז. משנה פ "א שם
וכן  להלן. ותכריכים, מארון נלמדו ובגדים וכלים עבדים.
ולסיכה  ולשתיה לאכילה חוץ  שהוא "כל שם: משנה מפורש

כבגדו". יאכל שני , מעשר זאת 75)מדמי  למד רבינו
המצוות. בספר רבינו בלשון וראה הרי76)מדעתו. לכן

נאכל  שהמזון כיון וסיכה, שתיה באכילה, אבל כמת. זה
(כסף ֿמשנה). "מת" ולא "חי " קרוי  זה הרי  באיברים, ונבלע 

יבמות 77) ועיין כי ֿתבא. לפרשת וספרי  יב , משנה פ "ה שם
קנב ): (לאֿתעשה המצוות בספר רבינו לשון וזו עד.
שהיא  אע "פ  יאמר כאילו לחיזוק , המת את (הכתוב ) "והזכיר
שכיון  לי  ונראה שני , מעשר מעות עליו יוציא לא מצוה,
כמו  בלבד, במזון שני  מעשר דמי  להוציא יתעלה שצוה
המזון  בזולת אותו המוציא הרי  וכו'" הכסף  "ונתת שאמר
לומר: רוצה בכך". למת תועלת שאין למת, נתנו כאילו

להיפך שם) (יבמות חכמים דרשו סיכה, לענין "ולא דוקא
בשמן  מותרת וסיכה נתתי ", - לחי  "הא - למת" ממנו נתתי 
אף  ומותרת כשתיה, היא שסיכה מפני  טמא, שני  מעשר של
זאת), השמיט  שרבינו עיון וצריך (שם. טהור שני  במעשר
חי "הא לדרוש אפשר אי  ובגדים, כלים לענין מהֿשאיןֿכן
מצוה  שהוא במת שאם לאסור, ממת חי  למדו אלא מותר",
ובחידושי שם ביבמות ועיין אסור. שלחי  כלֿשכן אסור,
העליר  הגר"ח  ובהערת בכסף ֿמשנה וראה שם. הרמב "ן

שם. המצוות מצוה",78)לספר "מת נאמר לא במשנה
קורקוס ). (ר"י  מצוה מת גם כולל ש"מת" רבינו סבור אבל
אחרת  ממצוה פטור מצוה מת בקבורת שהעוסק  [ואף ֿעלֿפי 

עבורו]. איסור לעשות לו הותר לא - ג:) שם 79)(מגילה
ז. משנה הכלים 80)פ "א את לו שמכר כשהמוכר זה, כל

לפנינו  קיים הוא אם אבל מת, או ברח  והתכריכים, והבגדים
פ "ז  כדלהלן למוכר, הבגדים ויחזרו לבעליהם הדמים יחזיר

טז. הלכה

.‡ÈOÚÓ81‰˙BLÂ ,ÏÎ‡‰Ï BkcL c ÏÎB‡  «¬≈≈»»∆«¿¿≈»≈¿∆
˙BzLÏ BkcL „82‡ÏÂ .CeÒÏ BkcL c CÒÂ , »»∆«¿ƒ¿¿»»»∆«¿»¿…

ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ Ï‡ ,ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ83‡ÏÂ .84 »«ƒ»…∆¬»»∆«∆∆¿…
ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ ,ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ˙Bt‰ ˙‡ ËÁÒÈƒ¿«∆«≈¿ƒ≈∆«¿ƒƒ≈ƒ
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„Ïa ÌÈÚÂ85ÔÈ‡Â] .86ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ87Ï‡ ,88 «¬»ƒƒ¿«¿≈¿«¿ƒ∆«∆∆¬»
ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ89ÔÈ‡Â [.90˙t ÏÎ‡Ï B˙B‡ ÔÈiÁÓ ¿«¿ƒ∆««ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¡…«

ÏÎ‡Ó ÏÒÙpL ÔÂÈk ‡l‡ ,ÁÒpL ÔÓLÂ ‰LtÚL∆ƒ¿»¿∆∆∆ƒ¿«∆»≈»∆ƒ¿«≈…∆
epnÓ ‰M„˜ ‰Ú˜t Ì„‡91. »»»¿»¿À»ƒ∆

שני ,81) במעשר עושה מה והכוונה, א. משנה פ "ב  שם
"במעשר. העתיק : קורקוס  והר"י  וכו'. אוכל ומפרש,

שני ". "מעשר העתיק : לא 82)והכסף ֿמשנה שם במשנה
תרומה  לענין בתוספתא הוא כן אבל זו, בבא נאמרה
(פ "ח  שם במשנה והרי  שם), (פ "ו בשביעית פ "ט ) (תרומות
לשביעית. שני  ומעשר תרומה השוו ב ) משנה

דרכו 83) אין וזה לסוך) (שמן לכן דרכו "זה שם: בירושלמי 
לסוך)". וחומץ  (יין "כל 84)לכן ג: משנה פי "א תרומות

שני , ובמעשר בתרומה מברייתן אותם משנים אין הפירות
בלבד". וענבים זיתים הפירות 85)אלא לשנות שאין

שמיטה  מהלכות ופ "ה ג, הלכה פ "ט  להלן וראה מברייתם,
ב . הלכה תרומות מהלכות פי "א ולמעלה ג, הלכה ויובל

זו.86) פיסקא חסירה רומי  ובדפוס  שם. שני  במעשר משנה
יוםֿטוב '. ב 'תוספות שהוא 87)וראה כיון מרקחת, במיני 

המשנה. (פירוש באכילתו וממעט  כך, ידי  על טעמו מפסיד
לקנות  אסור זה ומטעם ג). הלכה שם תרומות בהלכות וראה

שם). (משנה שני  מעשר בדמי  מפוטם משנה 88)שמן
אדרבא 89)שם. אלא כך, משום נפסד היין טעם שאין

היא 90)משתבח . [וכן א הלכה שם שני  מעשר ירושלמי 
ב ]. הלכה פ "ז שביעית שם.91)בתוספתא ירושלמי 

.ÈÏk92‰Óe˙a BÏÎ‡Ï ÌÈÊÏ znL93zÓ Ck , …∆À»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»»À»
ÔÈlÁ ˙B˙a BÏÎ‡Ï ÈL OÚÓa94ÌÈÓL .95ÏL ¿«¬≈≈ƒ¿»¿¿«Àƒ¿»ƒ∆

ÔBL‡  ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL ÈL OÚÓ96eÒ‡ «¬≈≈ƒ∆»«¬≈∆«ƒƒ»
ÈLÂ ,OÚnk97ÔÈlÁk zÓ98elÙ‡  È‡Óc ÏLÂ . ¿«¬≈¿≈ƒÀ»¿Àƒ¿∆¿«¬ƒ

zÓ ÔBL‡99. ƒÀ»

שם.92) שני  מעשר וירושלמי  פ "י . תרומות תוספתא
שמח ).93) (אור י ֿיג הלכות שם תרומות בהלכות כמבואר
בירושלים.94) טמא או לירושלים מחוץ  כלומר,
צז.95) בתרא בבא בבבלי  והובאה שם. תרומות תוספתא

מאיר. כרבי  ולא הראשונים 96)כתנאֿקמא המים כלומר,
השמרים. מן לאחר 97)שהוציא שהוציא המים כלומר,

בשניה. השמרים על החמירו,98)שנתנם בתרומה אבל
יג. הלכה שם תרומות בהלכות למעלה בבא 99)ראה

הקלו. שבדמאי  שם. בתרא

.‚ÈÔÈÈ100OÚÓ ÏL101ÔÈÏ˙Â L„ BÎB˙Ï ÏÙpL102 «ƒ∆«¬≈∆»«¿¿«¿«¿ƒ
eÁÈaL‰Â103ÔBaLÁ ÈÙÏ ÁM‰ 104ÔÎÂ .105ÌÈ‚c ¿ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ∆¿¿≈»ƒ

˙BËBÏÙ˜ ÌÚ eÏMa˙pL106ÈL OÚÓ ÏL ∆ƒ¿«¿ƒ«¿∆«¬≈≈ƒ
eÁÈaL‰Â107.ÔBaLÁ ÈÙÏ ÁM‰  ¿ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ∆¿

שם.100) שני  בדברי101)מעשר כן נוסף  ובכתב ֿיד שני .
קורקוס . בר"י  הוא וכן רוקח ). (מעשה צ "ל:102)רבינו

הוא  רומי  בדפוס  אבל בכסף ֿמשנה. הוא וכן "ותבלין".
אחר. אדם של חולין של ותבלין בדבש ומדובר כלפנינו.

כדלהלן.103) ובטעמו, במדתו הוסיפו כלומר,
טו.104) בהלכה להלן שם.105)נתבאר משנה

מנוקדת:106) במשנה מצא שלמה' 'מלאכת בעל
(פירוש  הצבי " בארץ  הנעשה החציר והם: ֵָ"קפלוט ֹות".
פ "א  כלאים בירושלמי  כמפורש שדה, כרישי  והם המשנה).

ב . למעלה.107)הלכה כמבואר

.„È‰qÚ108 ‰ÁÈaL‰Â d‡Ù‡L ÈL OÚÓ ÏL ƒ»∆«¬≈≈ƒ∆¬»»¿ƒ¿ƒ»
ÏÏk‰ ‰Ê .ÈMÏ ÁM‰109k BÁML Ïk :110Ì‡ : «∆««≈ƒ∆«¿»…∆ƒ¿ƒ»ƒ

‰cna È˙B‰111È˙B‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÔBaLÁ ÈÙÏ ÁM‰  ƒ«ƒ»«∆«¿ƒ∆¿¿ƒ…ƒ
‰cn‰112BÁL ÔÈ‡L ÏÎÂ ;„Ïa ÈLÏ ÁM‰  «ƒ»«∆««≈ƒƒ¿«¿…∆≈ƒ¿

„Ïa ÈLÏ ÁM‰  ‰cn‰ È˙B‰ elÙ‡ ,k113. ƒ»¬ƒƒ«ƒ»«∆««≈ƒƒ¿«

וכו'108) "עיסא זו פיסקא ליתא רומי  ובדפוס  שם. משנה
שם.109)לשני ". במשנה 111)בטעם.110)משנה

חשבון". לפי  השבח  ניכר, ששבחו כל הכלל "זה שם:
השבח  מידה הותיר בו שיש "כל יוחנן: ר' אמר ובירושלמי 
במדה  המותיר "כל פ "ו: סוף  שם בתוספתא הוא וכן לשני ".
גם  שניהם: שצריך הרי  חשבון", לפי  השבח  ניכר, שבחו

קורקוס . בר"י  ראה בטעם. ניכר וגם במדה אף 112)הוסיף 
בטעם. ש"אין 113)שהשביח  שכל שם, במשנה כמפורש

מדברת  שהמשנה אף ֿעלֿפי  לשני ", השבח  - ניכר שבחו
ועיין  שם. בירושלמי  יוחנן ר' כדעת במדה, כשהותיר

ראב "ד.

.ÂËÔBaLÁ ÈÙÏ ÁM‰ „ˆÈk114OÚÓ ÏL ÔÈÈ ? ≈««∆«¿ƒ∆¿«ƒ∆«¬≈
‰LÏL ‰ÂML115ÊeÊ ‰ÂL ÔÈÏ˙Â L„ BÎB˙Ï ÏÙpL , ∆»∆¿»∆»«¿¿«¿«¿ƒ»∆
eÙÈÒB‰Â ,„Á‡116e‰eÁÈaL‰Â B˙cÓa117Ïk‰ È‰Â , ∆»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«¬≈«…

ÚÈe ‰Úa‡a Ïk‰ ÔÈLBÁ  ‰MÓÁ ‰ÂL118ÔÎÂ . »∆¬ƒ»¿ƒ«…¿«¿»»¿ƒ«¿≈
.ÌÈc‰ ‡La ‰Ê Cc ÏÚ«∆∆∆ƒ¿»«¿»ƒ

הקודמות.114) בהלכות בדפוס 116)זוזים.115)הנזכר
והתבלין. הדבש כלומר, "והוסיפו", בטעמו.117)רומי 

הוא 118) וכן רביעי ". פחות "בארבעה ווינציאה: בדפוס 
המשנה. בפירוש וראה וברדב "ז. קורקוס  בר"י 

.ÊËÈL OÚÓ119‰ÎÈÒÏ ÔzpL Èt ÏÚ Û‡ ,120ÔÈ‡  «¬≈≈ƒ««ƒ∆ƒ«¿ƒ»≈
˙Èpˆ Èab ÏÚ ‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B121Èab ÏÚ ‡ÏÂ ¿ƒ…««≈ƒƒ¿…««≈

˙ÈÊÊÁ122ÚÈÓ˜ epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,123,Ba ‡ˆBiÎÂ ¬»ƒ¿≈ƒƒ∆»≈«¿«≈
‰‡eÙÏ Ôz ‡Ï È‰L124. ∆¬≈…ƒ«ƒ¿»

מעשר 119) של שמן והיינו א. פרק  שני  מעשר תוספתא
התוספתא  דברי  לפרש אפשר היה רבינו, דברי  ולולא שני .
שם. כפשוטה בתוספתא ראה שני , מעשר של בסלע 

י .120) הלכה מלמטה"121)למעלה ברגל שיוצאת "מכה
.(36 עמוד התשובות חלק  שבת, למסכת הגאונים (אוצר

בתרגום 122) וראה שם). לתוספתא דוד (חסדי  ילפת
כ. כא, לויקרא קמיעים 123)אונקלוס  גם עושים היו כי 

סא. בשבת וראה עשבים), =) עיקרין אלא 124)של
וראה  לרפואה. ולא כשתיה, שהיא וסיכה ושתיה לאכילה
"לאכלה  שדרשו: יא, הלכה ויובל שמיטה מהלכות בפ "ה

לרפואה". ולא

.ÊÈ‡e‰ dBb ÔBÓÓ  ÈL OÚÓ125ÈÈÏ :Ó‡pL , «¬≈≈ƒ»»«∆∆¡««»
‡e‰126‰zÓa ‰˜ BÈ‡ CÎÈÙÏ .127Ôk Ì‡ ‡l‡ ,128 ¿ƒ»≈ƒ¿∆¿«»»∆»ƒ≈

Ïh‰ BÏ Ô˙129ÔÈ‡Â .OÚn‰ LÈÙÓ Ïa˜Ó‰Â »««∆∆¿«¿«≈«¿ƒ««¬≈¿≈
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‰M‡‰ ˙‡ Ba ÔÈLc˜Ó130ÔÈ‡Â ,131ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈÎBÓ ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿≈¿ƒ¿≈
ÔÈkLÓÓ132ÔÈÙÈÏÁÓ ÔÈ‡Â ,B˙B‡133ÔÈ‡Â ,B˙B‡134 ¿«¿¿ƒ¿≈«¬ƒƒ¿≈

ÔÈÈ‰Ó135.B˙B‡ «¿ƒƒ

מעות 125) וגם יהודה. כרבי  ולא מאיר כרבי  נב : קידושין
להלן  וראה יט . הלכה פ "ז להלן גבוה, ממון הן שני  מעשר

כ. נג:126)הלכה נג. ניתן 127)שם "אינו כתב  לא
פ "ט  להלן הוא וכן במתנה", נקנה "אינו אלא במתנה"
ההלכה  בסוף  (ראה במתנה לתת איסור שאין ב , הלכה
נקנה  אינו אלא א), משנה פ "א שני  במעשר הסמוכה
שמח ). (אור ברשותו הנותן, משל כאוכל הוא והרי  למקבל,
שני . מעשר ד"ה 862 עמ ' נד: קידושין במאירי  וראה

נד:128) כמי129)שם הורמו שלא ש"מתנות ואף ֿעלֿפי 
ופ "ו  ו, הלכה אישות מהלכות פ "ה (למעלה שהורמו"
אין  - י ) הלכה פ "ב  ולמעלה כא, הלכה מעשר מהלכות
וזוהי ההפרשה. לאחר אלא גבוה וממון קודש שני  המעשר
שלא  שמתנות מודים הכל זה שלענין שם, הגמרא  כוונת
עמ ' שם בקידושין ומאירי  קורקוס  (ר"י  כמורמות אינן הורמו

שם). למי , נודע  לא ושיטה אינה 130)762 קדשה ואם
שם  אישות בהלכות הוא וכן שם. מאיר כרבי  מקודשת,

ד. וראה 131)הלכה א. פרק  תחילת שני  מעשר תוספתא
כ. הלכה הסמוכה.132)להלן בהלכה ראה

כמכר.133) שם.134)שחליפין ראה 135)תוספתא
הסמוכה. בהלכה

.ÁÈ„ˆÈk136B˙ÈÏ ÒkÈ ‡Ï ?B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ ≈«≈¿«¿¿ƒ…ƒ»≈¿≈
BlL ÈL OÚÓ epkLÓÈÂ137 BkLÓe Ú . ƒ«¿¿∆«¬≈≈ƒ∆»«ƒ¿¿

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ138‡Ï ?B˙B‡ ÔÈÈ‰Ó ÔÈ‡ „ˆÈk . ƒƒƒ»≈«≈«¿ƒƒ…
E„Èa ‰È‰ÈÂ ‰Ê OÚÓ EÏ ‡‰ :BÏ Ó‡È139ÈÏ Ô˙Â , …«≈¿«¬≈∆¿ƒ¿∆¿»¿¿≈ƒ

˙BÚÓ ÂÈÏÚ140„ˆÈk .141Ó ÔÈ‡‡Ï ?B˙B‡ ÔÈÙÈÏÁ »»»≈«≈«¬ƒƒ…
OÚÓ ÔÓL ÈÏ Ô˙Â OÚÓ ÔÈÈ EÏ ‡‰ :BÏ Ó‡È142. …«≈¿≈«¬≈¿≈ƒ∆∆«¬≈

ÔÈÈ EÏ ‡‰ :BÏ ÓB‡ Ï‡143Ì‡Â ,ÔÓL ÈÏ ÔÈ‡L ¬»≈≈¿«ƒ∆≈ƒ∆∆¿ƒ
ÛÈÏÁ‰ ‡Ï È‰L ;zÓ  ÔÓL BÏ ÔzÏ BÁ ‰ˆ»»¬≈ƒ≈∆∆À»∆¬≈…∆¡ƒ

BÏ ÔÈ‡L BÚÈ„B‰ ‡l‡ ,BnÚ144ÔzÏ ‰l‰ ‰ˆ Ì‡Â , ƒ∆»ƒ∆≈¿ƒ»»«»ƒ≈
.ÔzÈ ƒ≈

שם.136) ליכנס 137)תוספתא שמותר באופן (היינו
שכר  חבירו אצל לו שיש כגון אחר, משכון למשכנו לביתו
ונוטל  לביתו ש"נכנס  במלוה, עליו זקפו ולא מלאכה
ז). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פ "ג בשכרו" המשכון
שלבו  משכון, בתורת לו שנותן היינו שבסמוך, ו"מרהינין"
והשמיענו, בחובו. נוטל ואינו לו, שישלם ובטוח  סמוך יהיה
שני ). במעשר אסורים הללו המשכון מיני  ששני 

(רדב "ז).138) א הלכה פ "א שם למשכון 139)ירושלמי 
הוא 140)ולבטוחות. וכן "חולין", רומי : בדפוס 

שם. שם.141)בתוספתא אפילו 142)תוספתא כלומר,
שהרי בזה, זה להחליף  אסור שני , מעשר ששניהם באופן

כמכר. שני .143)זה "ואין 144)מעשר שם: ירושלמי 
היין) נותן (כלומר יכול שאינו מכיון חליפין, משום אסור
חליפין. אלו אין בדין, ממנו השמן) את (כלומר להוציאו
שמן, לי  שאין יין לך הא אמר, ולמה) (כלומר: מילה וליידא

הייתי (כלומר: לך מיתן הוינא שמן) =) משח  לי  הות דאילו
דבריו  לפרש שאפשר שמכיון לי )". אין אבל שמן, לך נותן
היין, עבור שמן לו יתן שחבירו דבריו לפרש יכול אינו - כך

כדין. ולהוציאו

.ËÈÈL OÚÓ145elÙ‡ Bc‚k ÔÈÏ˜BL ÔÈ‡ 146 «¬≈≈ƒ≈¿ƒ¿∆¿¬ƒ
‰Ê ÈÈ„147ÈL OÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÏ elÙ‡Â , ƒ¿≈»»«¬ƒ¿«≈¬≈∆«¬≈≈ƒ

Á‡148‰Êb .149‡Ï ‡nL150BÏ˜LÓ epnÓ ÔeÎÈ151, «≈¿≈»∆»…¿«≈ƒ∆ƒ¿»
˙BÚÓ Ô‰a Ï˜BL ‡e‰Â ,ÌÈÒÁ ˙Bt‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«≈¬≈ƒ¿≈»∆»

OÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÏ152Á‡153OÚÓ ‡ÈˆBÓ ‡ˆÓ , ¿«≈¬≈∆«¬≈«≈ƒ¿»ƒ«¬≈
.ÂÈÓcÓ ˙BÁÙa ÔÈlÁÏ¿Àƒ¿»ƒ»»

ובמאירי145) כב : בשבת וראה פ "א. שני  מעשר תוספתא
ידוע , שמשקלם שני  מעשר בפירות כאן ומדובר שם.

הסמוכה. בהלכה וראה במעות, ולא כן 146)כדלהלן.
גורר. ד"ה שם המאירי  ואף ֿעלֿפי147)גורס  חולין. של

משקלם  ואין יקרים (שהם גדול" למשקל צורך כאן "שאין
בזיון  שהוא "לפי  כנגדו, שוקלין אין - שם) מאירי  - גדול
אבני ממנו עושה כשהוא ד) הלכה למעלה (ראה בקדשים
בהלכה  וראה א, משנה פ "א שם המשנה (פירוש משקל"

שני148)הסמוכה). מעשר לחלל כדי  שוקל הוא אם אבל
להלן. ראה מותר, - כנגדו שוקל שהוא [בגמרא 149)זה,

חנוכה  נר להדליק  מותר שסובר למי  זו, משנה כן פירשו שם
מדליקין  אין שסובר למי  אבל קיסם, ידי  על גם חנוכה מנר
זו, הלכה כן לפרש הכרח  אין - חנוכה מנר חנוכה נר אלא
ואף ֿעלֿפי המעשר, כנגד חולין של דינרים שוקל הוא שהרי 

ע  הפירות מחלל הוא נר שאחרֿכך כמדליק  הוא הרי  - ליהם
שלמי שם, אמרו שכן קיסם. ידי  על חנוכה מנר חנוכה
אפילו  להדליק  אסור הדלקה, ולא מצוה עושה הנחה שסובר
יהיה  עצמו זה שנר ואף ֿעלֿפי  חנוכה, מנר חנוכה  נר
הגמרא  דברי  הביא שרבינו ונראה מצוה. של נר אחרֿכך
שהוא  בעת חל החילול אם שאפילו להשמיענו, בכדי  הנ"ל
שהרי כלל, קדשים בזיון כאן שאין משקלו, ויודע  שוקל
שכל  בזיון, אינו - המשקל שיודע  לפני  המשקל, פעולת עצם
יודע  שאינו זמן וכל שני , במעשר ההשתמשות הוא הבזיון
המשקל, יודע  שהוא וברגע  השתמשות, עדיין אין המשקל,
מנר  חנוכה נר כמדליק  הוא והרי  שני , מעשר הוא הרי 
פ "ד  בלחםֿמשנה כדלהלן. אסור, ואף ֿעלֿפי ֿכן חנוכה,

ט ]. הלכה חנוכה ובכל 150)מהלכות רומי  בדפוס 
ובכתבי ֿיד  של"ד) מוויניציא (חוץ  העתיקים הדפוסים
 ֿ ובלחם במאירי  הוא וכן יכוין". "שמא כפשוטה): (תוספתא
שם  שבת למסכת בפירושו רבינו כתב  וכן שם. משנה

קכג). עמוד ו כרך חדשים 151)("סיני " בדפוסים
"משקולות". הנ"ל: המקורות בכל אבל "משקלו",

קורקוס ).152) בר"י  (ראה הפירות שחסרו שיידע  מבלי 
הללו, הפירות אם גם קיימת זו שחששא [ואף ֿעלֿפי 
- שם) בלחםֿמשנה (וראה חולין של הם כנגדם, ששוקל
חוץ  באכילה שאסורים שני , מעשר של בפירות אלא גזרו לא
לירושלים, להביאם מנת על בביתו ומחזיקם לירושלים,
עומדים  חולין של פירות אבל משקלות, מהם יכוין ובינתיים

למשקלות]. ולא אותו 153)לאכילה, עליהם מחלל [שאם
ממנו  יכוין שמא חששא אין כנגדו, שוקל שהוא שני , מעשר
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לאכילה, ועומד חולין, הוא החילול לאחר שהרי  משקלות,
למעלה]. ראה

.ÎÌÈÁ‡‰154ÈL OÚÓ e˜ÏÁL155ÔÈ‡ 156ÔÈÏ˜BL »«ƒ∆»¿«¬≈≈ƒ≈¿ƒ
‰Ê „‚k ‰Ê157˙BÚÓ ÔÎÂ .158ÔÈ‡  ÈL OÚÓ ∆¿∆∆∆¿≈¿«¬≈≈ƒ≈

Ôc‚k ÌÈÏ˜BL159ÔÈ‡Â ,160Ì˙B‡ ÔÈÎBÓ161ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿∆¿»¿≈¿ƒ»¿≈
ÔÈÈ‰Ó ‡ÏÂ ,ÔÈÙÈÏÁÓ162‡ÏÂ .163ÈÁÏLÏ ÌzÈ «¬ƒƒ¿…«¿ƒƒ¿…ƒ¿≈¿À¿»ƒ

˙B‡˙‰Ï164Ô‰a Ïcb˙‰Ï Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ô‰a165. ¿ƒ¿»»∆¿…«¿∆»¿ƒ¿«≈»∆
‰„eÏÁ ‰ÏÚÈ ‡lL ÔÂÏ‰ Ì‡Â166zÓ 167. ¿ƒƒ¿»∆…«¬∆¬»À»

(רדב "ז 154) ונפשטה א הלכה פ "א שם בירושלמי  בעיא
קורקוס ). להלן.155)ור"י  וראה שני , מעשר של פירות

בר"י156) וראה בטעות. זו בבא נשמטה רומי  בדפוס 
ובכסף ֿמשנה. מעשר 157)קורקוס  נגד שני  מעשר כלומר,

קודש, שניהם שהרי  שני , מעשר בזיון משום זה [ואין שני .
בהלכה  (ראה שמותר חנוכה, מנר חנוכה נר כמדליק  זה והרי 
משקלות", ממנו יכוין "שמא גזירה משום אלא הקודמת),

שם]. ולא 158)ראה - שני  "מעשר א: משנה [בפ "א
עליו  לחלל "ואפילו אמרו: שלא ומכיון כנגדו". שוקלין
הקודמת), בהלכה כב : בשבת שאמרו (כמו שני " מעשר
חולין, של מעות או פירות כנגדו בשוקל שהמדובר נראה
זה  ומתוך שם). רבינו פירש (וכן קדשים בזיון מחמת ונאסר
בפירות, ולא שני , מעשר של במעות המדובר כי  להוכיח  יש
עליו  לחלל דעת על אפילו לשקול אסור בפירות שהרי 
מה  גם כן, ואם שם). (למעלה גזירה משום שני , מעשר
ואין  אותו ממשכנין ואין אותו, מוכרין "אין שם: שאמרו
פירות  ודין שני . מעשר של במעות מדובר - אותו" מחליפין
שם  בתוספתא הוא יזֿיט ), הלכות (למעלה שני  מעשר של

א]. פרק  חולין,159)תחילת של מעות או פירות [היינו
בזיון  כאן שאין שני , מעשר של מעות או פירות אבל כנ"ל.
חנוכה  מנר חנוכה נר כמדליק  זה שהרי  שני , מעשר של
ממנו  יכוין "שמא וגזירה מותר. - הקודמת) בהלכה (ראה
אלא  במעות שייך לא כן גם שם) (למעלה משקלות"

לחסור]. שדרכם בבא 160)בפירות, חסירה רומי , בדפוס 
האשה,161)זו. את בהן מקדשין שאין רבינו כתב  לא

שאין  ברור אבל פירות, לגבי  יז הלכה למעלה שכתב  כמו
ועיין  יט . הלכה פ "ז להלן ראה למעות, פירות בין חילוק 

ז. לפסחים אינה 162)צל"ח  זו [והלכה שם. למעלה ראה
מעשר  של פירות לגבי  שם, בתוספתא אלא שם, במשנה

ההלכה 163)שני ]. שבתחילת [ואף ֿעלֿפי  שם. תוספתא
זה  בדין - למעלה ראה שני , מעשר של בפירות מדובר שם

במעות]. מדובר לשולחני ", יתנם "ולא כלומר,164)של
ומתוך  הרבה, ממון לו שיש שנראה בהן, מתנאה שהשולחני 
ראש  מציעא בבא בתוספתא וראה אצלו. באים רבים כך

ואסור 165)פ "ד. הבריות. בעיני  עשיר להראות כלומר,
מוציא  הלוה אין אם ואף  שני , מעשר בזיון משום כן לעשות

שהן. כמות מחזירן אלא המטבעות, שמתוך 166)את
חלודה. מעלים אינם לכולם, מראן תוספתא 167)שהלה

בהן. להתגדל גם מכוין אם אפילו שהמדובר ונראה שם.

.‡ÎÔÈ‡Â168Ì‰Ó ÔÈÚBt169‰ÂÏn‰ ˙‡170ÔÈ‡Â , ¿≈¿ƒ≈∆∆«ƒ¿»¿≈
Ô‰Ó ÔÈOBÚ171˙eÈLBL172Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â , ƒ≈∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆

ÔÈÏeÓb‰173˙Èa ‰˜„ˆ Ì‰Ó ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡Â , «¿ƒ¿≈¿ƒ≈∆¿»»¿≈

˙Òk‰174ÔÈÓlLÓ Ï‡ ;175˙eÏÈÓb Ô‰L ÌÈc Ô‰Ó «¿∆∆¬»¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ∆≈¿ƒ
ÌÈ„ÒÁ176ÚÈ„B‰Ï CÈˆÂ .177. ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

מהלכות 168) פ "ו סוף  למעלה וראה פ "ז. שביעית תוספתא
י . הלכה ויובל שמיטה מהלכות פ "ו ולהלן עניים , מתנות

להלן.169) וראה שני , מעשר מפירות או שני  מעשר ממעות
שלו.170) ואינם הן, גבוה ממון ממעות 171)שהרי 

להלן. ראה שני , לחתן 172)מעשר נישואין מתנת כלומר,
ולהלן  קמה: בתרא (בבא בביתֿדין נגבית שהיא לכלה, או
להם  כמלוה הוא והרי  ב ) הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ "ז
אלא  בביתֿדין לגבות שושבינות דין ואין המעות. את
נגבים  ואינם שושבינות דין אין בפירות אבל במעות,
ואם  טו). הלכה (שם חסדים גמילות אלא שאינם בביתֿדין,
לכלה. או לחתן שני  מעשר של פירות בנתינת איסור אין כן,

נז. נוספת בהערה שם לו 173)וראה שלח  אם כלומר,
לו, לשלם חייב  שאינו שושבינות, בתורת פירות חבירו
תמורתם, אחר, שני  מעשר לו לשלם למקבל לו אסור כנ"ל,
והרי לו, לשלם ורוצה מקפיד שהוא בזה מראה הוא שהרי 

חוב . כפורע  צדקה 174)הוא לשלם יכול שאינו
גבוה. ממון הכנסת, בבית עליו [בתוספתא 175)שפסקו

בהלכות  רבינו בדברי  הוא וכן נכון. וכן "משלחין", שם:
שם  עניים מתנות בהלכות למעלה וראה שם. ויובל שמיטה

י ). נגבית 176)הלכה שאינה פירות, של שושבינות כגון
כנ"ל. שני177)בביתֿדין, שמעשר לו, שולח  שהוא למי 

בו  שינהוג ועוד מדי , יותר טובה לו יחזיק  שלא הוא,
שם, שמיטה בהלכות ולהלן כאן רבינו כתב  ולא  קדושה.
בהלכות  למעלה שכתב  כשם שבויין, בהן פודין שאין
שני מעשר מוסרין שאין הוא שפשוט  שם, עניים  מתנות
(פ "ה  לגוי  שביעית פירות מאכילים אין שהרי  לגוי , ושביעית
מעשר  לפירות והואֿהדין יג), הלכה ויובל שמיטה מהלכות

שם). בשביעית כפשוטה (תוספתא שני 

.Î‡Ï178˙Bt‰ ˙‡ ÏÚ‰ :BÁÏ Ì„‡ Ó‡È179 ……«»»«¬≈««∆«≈
E˜ÏÁ Ô‰Ó ÏËÂ ÌÈÏLeÈÏ el‡‰180‰Ê ‡ˆÓpL ; »≈ƒ»«ƒ¿…≈∆∆¿¿∆ƒ¿»∆

ÌÈÏLeÈÏ B˙‡‰ ÏÚ ÈL OÚnÓ ÎO ÏËBk181. ¿≈»»ƒ«¬≈≈ƒ«¬»»ƒ»«ƒ
ÌÏÎ‡pL ÌÏÚ‰ :BÏ ÓB‡ Ï‡182ÌzLpLÂ ¬»≈«¬≈∆…¿≈¿∆ƒ¿≈

ÌÈÏLeÈa183. ƒ»«ƒ

א.178) משנה פ "ג שני  שני .179)מעשר מעשר של
לירושלים.180) הבאתם עבור המגיע  שהרי181)כשיעור

סב : זרה בעבודה וראה שני . במעשר חובו כפורע  הוא
שם. בשכר 182)ובמאירי  לא (אבל שנאכלם כדי  כלומר,

וכבר 183)שנאכלם). חנם, מתנת כעין אלא אינו "שזה
חנם" מתנות לזה זה ונותנין וכו' א) משנה (פ "א אמרו
בין  "מה אמרו: שם ובירושלמי  בתויו"ט ). וראה שם, (מאירי 
מהן  טול (כלומר, לחלק  לאומר ונשתם שנאכלם האומר
היא" עמעום של מהלכות יונתן רבי  בשם זעירא רבי  חלקך),
היה  צריך "שנאכלם", באומר שאף  טעם, להם אין (כלומר
סוף  למעלה רבינו שכתב  למה דומה זה ואן (רדב "ז), לאסור
אבל  תמורתו, רוצה שהוא שם מפרש הוא שאין יח , הלכה

ההעלאה). בשכר ש"נאכלם" לפרש הוא  קרוב  כאן

.‚ÎÓB‡184ÌÈÏLeÈa BÁÏ Ì„‡185B˙B‡ CeÒÏ ≈»»«¬≈ƒ»«ƒ»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



קעג                 
         

B„È ‰ÎBqpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈL OÚÓ ÔÓLa186ÔÈ‡Â , ¿∆∆«¬≈≈ƒ««ƒ∆ƒ»»¿≈
B˙ÎÈÒ ÎOa ‰Ê187. ∆ƒ¿«ƒ»

וכפירוש 184) שמעון, כרבי  ולא כחכמים ב , משנה פ "ב  שם
שם. כלל,185)רבינו לסוך אסור לירושלים חוץ  שהרי 

הלכה  ובפ "ב  י , הלכה למעלה וראה כנ"ל, כשתיה, שסיכה
השמן.186)ה. את משיחתו אגב  הסך, "שאין 187)של

הסך, יד על שנשפך השמן מעט  (כלומר, ידו למשיחת דמים
חנם  כמתנת השמן, מעט  ונמצא הסיכה, עבור תשלום אינו
שני שמעשר כיון (כלומר, בזה מקפידים ואין המותרת)
בשמן  אבל ידו. שניסוכה במה לנו איכפת לא לזרים, מותר
ה"ח ) (פי "א רבינו התיר לא לזרים, שאסור תרומה, של
עצמו  על הכהן אותו סך אלאֿאםֿכן כהן ע "ג אותו לסוך
התרומה)" נתחללה שכבר גביו, על הישראל שהגעילו קודם
הש"ס , ובגליון שם בירושלמי  וראה המשנה. פירוש -

שם. למעלה ובמשנהֿלמלך

.„Îe‡a k188.‡e‰ dBb ÔBÓÓ OÚn‰L , ¿»≈«¿∆««¬≈»»«
ÌÈÓB‡ e‡ CÎÈÙÏ189Bb‰L ,190BÈ‡  ÈL OÚÓ ¿ƒ»»¿ƒ∆«≈«¬≈≈ƒ≈

ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ191BÏÊBb‰Â ,192ÌlLÓ BÈ‡  ¿«≈«¿≈∆∆¿«¿≈¿«≈
LÓÁ193. …∆

יז.188) בהלכה אומר".189)למעלה "אני  רומי : בדפוס 
פ "ז) קמא (בבא בתוספתא שאמרו שמה לומר, כוונתו
האומר  דעת לפי  הוא כפל, לשלם חייב  שני  מעשר שהגונב 

שמח ). (אור הוא הדיוט  ממון שני  הוא 190)מעשר
(פ "א  יודעים" הבעלים ואין בסתר אדם ממון "הלוקח 

ג). הלכה גניבה שהרי191)מהלכות משלם. - קרן אבל
א). הלכה פ "ב  (שם הקדש כגונב  "לקח 192)הוא כלומר:

עליו  ונשבע  וכפר שם). (פ "א יד" בחוזק  ובפרהסיא בגלוי 
גזילה  מהלכות (פ "ז בחומש חייב  אחר שבגזלן והודה,

א). כהקדש,193)הלכה הרי  גבוה ממון שהוא שכיון
שם  בפ "ח  ראה חומש, משלם אינו עליו ונשבע  שהגוזלו
נשבעין  שאין וקרקעות, ושטרות עבדים לגבי  יד), (הלכה
אין  עליהן שאף  להקדשות, שהואֿהדין ופשוט  עליהם,

א). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ "ה נשבעין

.‰ÎLÈc˜n‰194BlL ÈL OÚÓ195˙Èa‰ ˜„Ï196 ««¿ƒ«¬≈≈ƒ∆¿∆∆««ƒ
e‰„BtL ÈÓ B˙B‡ ‰„Bt ‰Ê È‰ 197ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ¬≈∆∆ƒ∆≈«¿»ƒ≈

BlL ˙‡ ÈL OÚÓÏe BlL ˙‡ Lc˜‰Ï198. «∆¿≈∆∆¿«¬≈≈ƒ∆∆

ה.194) פרק  שני  מעשר של 195)תוספתא לא אבל
מהלכות  (פ "ו שלו שאינו דבר מקדיש אדם שאין חבירו,

כא). הלכה שמפורש 196)ערכין כמו חל, שההקדש
וצ "ע  שם). כפשוטה בתוספתא (וראה פ "ב  שם בתוספתא
פ "ז  (להלן למזבח . הואֿהדין הרי  הבית, בדק  דוקא מדוע 
קנו  לא לשלמים מעשר שהמתפיס  רבינו כתב  יט , הלכה
מעשר, קדושת על חלה אינה שלמים שקדושת שלמים,
סוף  מנחתֿחינוך ועיין וצע "ג. הוא גבוה ממון שהמעשר
קא  עמוד תרצ "ט ) (ירושלים "אמנה" ובמאסף  תעג, מצוה

ז"ל). סטרליץ  הר"ש בזה שכתב  מה שכל 197)ואילך,
בפ "ז  וראה המקדיש. רק  ולא הקדש, לפדות יכול אחד

ב ֿד. הלכות ערכין בעליו 198)מהלכות אותו פדו ואם

שני , למעשר וחומש להקדש חומש חומשין: שני  ליתן צריך
(תוספתא  צ "ע  הרדב "ז ודברי  פב . במנחות כמפורש

כפשוטה).

ה'תשע"ט  מרחשון  ל' חמישי יום 

   1 
או 1) אותו, פודה איך שני  מעשר לפדות הרוצה יבאר

פירות  מחללין המחלל ואם מברך. מאי  הפודה פירות. על
מעשר  פודין כסף  זה באי  אחרות. מעות על מעשר מעות
מי שני . מעשר עליהם מחלל להיות מעות המניח  שני .
שני מעשר האומר בבבל. מעות לו ויש בטבריא שעומד
מעשר  הפודה זה. מכיס  בידי  שתעלה סלע  על מחולל יהיה

בשוויו. אותו ושפודים שיפרישנו, קודם שני 

.‡‰ˆB‰2ÈL OÚÓ ˙Bt ˙BcÙÏ3Ô˙B‡ ‰„Bt  »∆ƒ¿≈«¬≈≈ƒ∆»
Ô‰ÈÓ„a4ÓB‡Â5el‡‰ ˙BÚn‰ È‰ :6˙Áz7˙Bt‰ ƒ¿≈∆¿≈¬≈«»»≈«««≈
el‡‰8.el‡‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ˙BÏlÁÓ el‡‰ ˙Bt‰ B‡ , »≈«≈»≈¿À»««»»≈

˙Bt‰ „‚k „Ïa ˙BÚÓ LÈÙ‰ ‡l‡ Lt ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈≈∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿∆∆«≈
ÔÈlÁÏ ˙Bt‰ e‡ˆÈÂ .LÙÏ CÈˆ BÈ‡Â ,BÈc 9, «¿≈»ƒ¿»≈¿»¿«≈¿Àƒ

ÌL Ì‡ÈˆBÈÂ ÌÈÏLeÈÏ ˙BÚn‰ eÏÚÈÂ10:Ó‡pL . ¿«¬«»ƒ»«ƒ¿ƒ≈»∆∆¡«
.B˙‡O ÏÎe˙ ‡Ï Èk Cc‰ EnÓ ‰aÈ ÈÎÂ¿ƒƒ¿∆ƒ¿«∆∆ƒ…«¿≈

יהודה.2) כרבי  ולא יוסי  כרבי  מ "ז, פ "ד שני  מעשר
יוסי " כרבי  הלכתא יוסי , ורבי  יהודה "רבי  ב : מו, ובעירובין

כדלהלן.3)(רדב "ז). לירושלים, להעלותם לו שטורח 
שבזמן 4) ה"ב , פ "ב  למעלה וראה הי "ח . להלן ראה בשויין,

חסידות. מדת אלא אינה הזה ובזמן הדין, מן כן עושה הבית
פדיונו 5) אם בדיעבד, אלא שם במשנה יוסי  רבי  נחלק  שלא

(ביאור  לפרש שצריך מודה הוא אף  לכתחילה אבל פדיון,
רו). אות שלא, סי ' ליו"ד שהמעות 6)הגר"א דוקא לאו

הלכות  (להלן בהן פודה ברשותו שהן כל אלא ממש, בידו
ולא  כשהפריש הסיפא משום זו לשון רבינו ונקט  יאֿיג).

הפירות 7)פירש. "תחת המילים חסרות רומי , בדפוס 
מעשר  של מעות במחלל כאן שמדובר יוצא זה ולפי  האלו".
השמטה  שזוהי  ברור אבל שני . מעשר של ופירות שני 
שני , מעשר של בפירות רבינו התחיל שהרי  הדומות, בטעות
מעות  מחללין שאין כתב , ה"ה שלהלן ועוד במעות. ולא
יוסף  ר' הרב  בתשובת וראה אחרות. מעות על שני  מעשר
קלז. סעי ' שם ביו"ד יוסף ' ה'ברכי  שהביא קארו

זו)8) תחת זו (כלומר, תחת אביי , "אמר ב : כו, בתמורה
מהל' בפ "ז וראה חילול). לשון =) דאחולי " ולישנא  וכו'

ה"ז. המשנה).9)ערכין (פירוש עליו" יורה שהענין "מפני 
ובפ "א  קידושין), (לענין ה"ח  אישות מהל' שבפ "ג ואף 
אינו  שאם רבינו כתב  גירושין), (לענין הי "א גירושין מהל'
גירושין, לשם והגט  קידושין, לשם הכסף  נותן שהוא מפרש
זהו  ענין, באותו עסוקים היו כן אם אלא כשר, הדבר אין
שתהא  צריך וכן מדעתה, אלא מתקדשת האשה שאין משום
מתגרשת  שהיא (אף  מגירושיה יודעת המתגרשת האשה
אחרת  דעת כאן שאין שני , מעשר בפדיון אבל בעלֿכרחה),
מורה  שהענין כיון בלבד, הפודה של עצמו דעת אלא כלל,
ענין  באותו עסוק  שיהא צריך אין לפדות, מתכוין שהוא
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קעד                
         

בפדיון  שאף  (שם) הר"ש ודעת שם). יוםֿטוב ' ('תוספות
וכן  מפרש. כשאינו ענין באותו עסוק  שיהא צריך שני  מעשר

הרמב "ם. בגליון מאכל 10)הוא שהוא דבר בהם יקח 
ה"ג). פ "ז (להלן הארץ  מן וגידוליו אדם

.˙Bt ÏÚ OÚn‰ ˙Bt ÏlÁÏ ‰ˆ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿«≈≈««¬≈«≈
˙BÁ‡11˙BiM‰ ˙Bt‰ eÏÚÈ 12eÏÎ‡ÈÂ ¬≈«¬«≈«¿ƒ¿≈»¿

ÌÈÏLeÈa13‡ÏÂ .14,BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ÏlÁÈ ƒ»«ƒ¿…¿«≈ƒƒ«∆≈ƒ
‡ÏÂ15Ì‡Â .ÔÈn‰ B˙B‡a elÙ‡Â Ú‰ ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ ¿…ƒ«»∆«»««¬ƒ¿«ƒ¿ƒ

˙BÏlÁÓ Ô‰ È‰  ÏlÁ16. ƒ≈¬≈≈¿À»

הדפוס )11) נוסחת (לפי  פ "ז שביעית בתוספתא הוא כן
נראה  וכן בלבד". מין באותו אלא מתחלל אין שני  "ומעשר
פודין  "אין שאמרו: ה"א) פ "ד שני  (מעשר ב 'ירושלמי '
פודין  אמרין אנן מה כן דלא מינו, על במין אלא שני  מעשר
הרי החיטין", על השעורין ומן השעורין על החיטים מן
- השעורין על השעורין מן או החיטים על החיטים שמן
ה'ירושלמי ' דברי  ומפרש רבינו, על חולק  (והראב "ד פודין
מעשר  בתוספתא נראה וכן דמאי ). של שני  במעשר הנ"ל,
אדם  אומר וכו' קרחה בן יהושע  רבי  "אמר ה"ג: פ "ד שני 
ואומר  וחוזר במתנה, לך נתונים האלו הפירות הרי  לחבירו,
למעלה  וראה בבית". לי  שיש פירות על מחוללין הן הרי  לו
פירות  מחללין שאין א מא, בסוכה שאמרו ומה ה"ג. פ "ב 
במחלל  מדובר הרי  שם - בלבד כסף  על אלא שני  מעשר
ולכן  מינו. שאינו על מין שהוא ועוף , חיה בהמה על פירות
שאמרו  מה וכן (כסף ֿמשנה). כסף  על אלא לחלל אין
אין  פירות, של דין לו יש זהב  שאם - ב  מד, בבאֿמציעא
שפירות  משום כן גם הוא עליו, שני  מעשר פירות מחללים

מינו. שאינו על מין הוא זהב  הראשונות 12)על אבל
ראב "ד. ועי ' שני .13)נתחללו, מעשר תוספתא 14)כדין

שם. ו'ירושלמי ' שם, שני  שם:15)מעשר ב 'ירושלמי '
מן  אפילו וכו' מינו על במין אלא שני  מעשר פודין "אין

ע  לבנה) חיטה =) אדומה)האגרו = (שחמתית השמתית ל
רעה, היא חברתה לגבי  אחת שכל האגרו", על השמתית ומן
 ֿ בבא ראה באגרו. הרוצים ויש בשחמתית, הרוצים שיש

קורקוס . מהר"י  ראה שם, וברשב "ם פג: [כן 16)בתרא
על  אלא מחללין שאין שם, סוכה במס ' שאמרו ממה נראה
ליה  תיפוק  - זה לטעם הוצרכו ולמה צורה, בו שיש כסף 
שהמחלל  כרחנו על אלא מינו, שאינו על מין דחילל משום
המחלל  ואילו בדיעבד, חילול חילולו - מינו שאינו על מין
וכן  חילול. חילולו אין בדיעבד אף  צורה, בו שאין כסף  על
אלא  שני  מעשר פודין "אין שם: ה'ירושלמי ' מלשון נראה
ברם  לכתחילה. משמע  פודין" "אין לשון - מינו" על מין
מין  באותו אלא מתחלל אין שני  "ומעשר התוספתא לשון

חילול]. חילולו אין בדיעבד שאפילו נראה בלבד",

.‚‰„Bt‰17ÈL OÚÓ18CÓ 19eLc˜ L‡ : «∆«¬≈≈ƒ¿»≈¬∆ƒ¿»
ÔÏlÁ Ì‡Â .ÈL OÚÓ ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa20 ¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿«¬≈≈ƒ¿ƒƒ¿»

ÏlÁL B‡ ˙BÁ‡ ˙Bt ÏÚ21 ˙Bt‰ ÏÚ ˙BÚÓ «≈¬≈∆ƒ≈»««≈
OÚÓ ÏelÁ ÏÚ :CÓÏlÁÓ‰ B‡ ‰„Bt‰Â .ÈL ¿»≈«ƒ«¬≈≈ƒ¿«∆«¿«≈

‰Îa CÈˆ BÈ‡  È‡Óc ÏL ÈL OÚÓ22. «¬≈≈ƒ∆¿«≈»ƒ¿»»

שני17) מעשר =) "ודאי  ה"ד): פ "א (דמאי  'ירושלמי '

מברך? הוא כיצד כו'. אותו) כשפודים =) ברכה טעון ודאי )
מעשר  חילול על פירות) על מעות (כלומר: פירות היו אם
מברך  - כסף ) על פירות =) כסף  על כשפודה כלומר: שני ".
או  פירות, על פירות =) פירות על וכשמחלל פדיון", "על
להלן. וראה חילול", "על מברך - פירות) על מעות

כסף .18) על פירות לפדותו,19)כדרכו: כשבא כלומר,
מעשר  מהל' פ "א כנ"ל לעשייתן, עובר תחילה, לברך שצריך

(כנ"ל 20)הט "ז. פירות על פירות מחללין לכתחילה אף 
=) השניה הבבא בגלל דיעבד, לשון כאן ונקט  ה"ב ),

להלן. וראה הפירות"), על מעות בדיעבד.21)"שחילל
ה"ו. להלן ראה כן, לעשות אין לכתחילה אבל

מחללין 22) שאול, בן חלפתא רבי  "תני  שם: 'ירושלמי '
ברכה". טעון שאינו במרחץ , דמאי 

.„ÔÈ„BtLk23ÌLÏ B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡  OÚn‰ ˙‡ ¿∆ƒ∆««¬≈≈ƒ¿≈
OÚÓ24ÔÈÂL ‰nk :ÔÈÓB‡Â .ÔÈlÁ ÌLÏ ‡l‡ ,25 «¬≈∆»¿≈Àƒ¿¿ƒ«»»ƒ

Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡Â ?el‡ ÔÈlÁ ˙Bt≈Àƒ≈¿««ƒ∆«…¿ƒ∆≈
‰fa˙È ‡lL È„k ,OÚÓ26. «¬≈¿≈∆…ƒ¿«∆

מעשר 23) פודין אין "תני , פ "ד: ראש שני  מעשר 'ירושלמי '
עצמך  הגע  בעי , שאול רבי  חולין. לשם אלא שני  לשם שני 
וראה  כן". אפילו - שני ? שהוא בו יודעין הכל שהיו

הי "א. פ "ד שם לפרש 24)בתוספתא צריך שהרי 
ה"א. כנ"ל של 25)לכתחילה. מחירם שהרי  המעשר.

יאמר: ואם חיטין, לפירות ביחס  הוא ירוד שני  מעשר פירות
את  מבזה זה הרי  אלו", שני  מעשר פירות שוים "כמה

ראב "ד. ועי ' המעשר.26)המעשר.

.‰ÔÈ‡27˙BÚÓ ÏÚ ÈL OÚÓ ˙BÚÓ ÔÈÏlÁÓ ≈¿«¿ƒ¿«¬≈≈ƒ«»
el‡Â el‡ B‡ ,ÛÒk el‡Â el‡ eÈ‰L ÔÈa .˙BÁ‡¬≈≈∆»≈»≈∆∆≈»≈

˙LÁ28B‡] ,29˙LÁ ˙BiM‰Â ÛÒk ˙BBL‡‰30, ¿∆»ƒ∆∆¿«¿ƒ¿∆
ÛÒk ˙BiM‰Â ˙LÁ ˙BBL‡‰ [B‡31Ì‡Â .32Ú »ƒ¿∆¿«¿ƒ∆∆¿ƒ»«

.ÔÈÏlÁÓ el‡ È‰  ÏlÁÂ¿ƒ≈¬≈≈¿À»ƒ

מ "ב )27) פ "א (דמאי  ששנינו ממה רבינו דברי  מקור
על  נחושת כסף , על כסף  אותו ומחללים וכו' "הדמאי 
מינכן. כת"י  - כסף  על [ונחושת נחושת על כסף  נחושת,
בדמאי שרק  הרי  הפירות". על ונחושת ה"ח ] להלן וראה

(כסף ֿמשנה). בוודאי  ולא תועלת 28)התירו שום שאין
שם. להלן וראה מחללין. אין הדחק  בשעת אף  ולכן בדבר,

נחושת")29) והשניות וכו' הראשונות ("או זו פיסקא
הדומות. בטעות רומי  בדפוס  חריפות 30)נשמטה שהן

בשוק . יותר שיוצאות כסף , ואין 31)משל יותר שחשיבות
שם. להלן ראה זה, באופן מחללים ובדמאי  מחלידות.
ומה  ה"ז. סוף  להלן ראה זה, באופן גם התירו הדחק  ובשעת
(מעשר  כסף  של סלע  על נחושת של מעות לפרוט  שהתירו
(ראה  הדרך משאוי  מחמת אלא זה אין מ "ח ), פ "ב  שני 
כשעת  זה והרי  הפורט ), ד"ה מה. בבאֿמציעא ברש"י 
על  תמה להרמב "ם, ומקורים בחידושים [והרש"ש הדחק .
כאן  אין שכתבנו מה ולפי  הנ"ל, מהמשנה הנ"ל רבינו דברי 
רבינו  בדברי  משנה' ה'כסף  שפירש מה ולפי  כלל. תמיהה
בשיש  שמדובר הנ"ל), מהמשנה (שדבריו הי "ד פ "ה להלן
לכאן, שייך זה אין נחושת, של על ומחללו כסף  של סלע  לו
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קעה                 
         

על  כסף  מחלל כדין הדחק , בשעת שם מדובר כרחנו ועל
שמחללין  שאף  היא רבינו שדעת ונראה ה"ז]. להלן נחושת,
יותר  קל הוא שזהב  כיון זהו הי "ג) פ "ה (להלן זהב  על כסף 
אבל  בשוק , הרבה מצויים ואינם יקרים ושניהם למשא,
התירו  לא בשוק , מצויה שנחושת כיון כסף , על נחושת
וראה  ה"ז. כדלהלן הדחק , בשעת אלא כסף  על לחללה

איש'. שאמרו 32)ב 'חזון "כל ה"ג: פ "ב  מע "ש 'ירושלמי '
מחוללין". וחיללן, עבר בוודאי  מחללין, בדמאי 

.ÂÔÈ‡33ÔÈÏlÁÓ34Ì‡Â ;˙Bt‰ ÏÚ OÚÓ ˙BÚÓ ≈¿«¿ƒ¿«¬≈««≈¿ƒ
ÏlÁ35ÌÈÏLeÈa eÏÎ‡ÈÂ ˙Bt‰ eÏÚÈ 36‡ÏÂ .37 ƒ≈«¬«≈¿≈»¿ƒ»«ƒ¿…

‡Ï  ÏlÁ Ì‡Â ;ÔÈiÁ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÚ ÌÏlÁÈ¿«¿≈«¿≈»«»»«ƒ¿ƒƒ≈…
OÚÓ ‰˜38ÌÈ„Ú ÌÈ„Ú Ì‰Ó Ïc‚È ‡nL ,39Ï‡ . »»«¬≈∆»¿«≈≈∆¬»ƒ¬»ƒ¬»

˙Bt‰ ‡Lk Ô‰ È‰  ÌÈËeÁL ÏÚ ÏlÁ Ì‡40, ƒƒ≈«¿ƒ¬≈≈ƒ¿»«≈
ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ ,ÌÈÏLeÈa eÏÎ‡ÈÂ eÏÚÈÂ41. ¿«¬¿≈»¿ƒ»«ƒ¿≈¿«»¿Àƒ

בדמאי33) שרק  שם, בדמאי  נראה וכן מ "ה. פ "א שני  מעשר
שם  וב 'ירושלמי ' בוודאי , ולא הפירות על מעות לחלל התירו
כהֿכו) יד, (דברים שנאמר ממה זאת למדו פ "א סוף 
הכסף  ונתת בו אלקיך ה' יבחר אשר המקום אל "והלכת
אתה  ואי  מחללו, אתה מקום בקירוב  - וגו' ובצאן בבקר וגו'

מקום". בריחוק  להלן 34)מחללו ראה לירושלים. חוץ 
הט "ו. שם.35)פ "ז להלן וראה (כסף ֿמשנה). במזיד

והט "ו.36) ה"א שם להלן וראה שם. שני , מעשר משנה,
וכפירושו 37) מאיר. כרבי  ולא כחכמים ב . מ , סוכה ברייתא,

במסקנה. אשי  רב  חכמים 38)של הימנו הפקיעו כלומר,
המעות  ונשארו המעשר, עליהם יחול שלא כדי  הבהמה את

משהה 39)בקדושתן. ונמצא ולדות לגדל אצלו "ישהם
בעלת  בבהמה שמדובר לומר וצריך שם), (רש"י  מעשרותיו"
שאינם  ועוף  לחיה בדומה לקרבן, ראויה שאינה מום,
שמא, ד"ה שם, (סוכה ה'תוספות' כתבו וכן לקרבן, ראויים
יגדל  שמא מעשר, קנה לא ולכן במזיד) ד"ה נו. ובקידושין
אותה  שלוקחים תמימה בבהמה אבל עדרים. עדרים מהם
עדרים  יגדל שמא חוששים אין הי "ב ), שם (להלן לשלמים
בירושלים, ותאכל תעלה במזיד, כן עשה אם ולכן עדרים,
ראשונה' ב 'משנה ועי ' הט "ז. שם להלן רבינו שכתב  כמו

מ "ו. שם שני  ההלכה.40)מעשר בראש ראה 41)הנ"ל
לז. הערה

.Ê˙ÚLa42˜Ác‰43ÏL ÏÚ ÛÒk‰ ˙BÚÓ ÏlÁÏ zÓ ƒ¿««¿»À»¿«≈¿«∆∆«∆
˙LÁ44Ôk Ìi˜iL ‡Ï .45ÁÂ ‡ˆÓiL „Ú ‡l‡ ,46 ¿∆…∆¿«≈≈∆»«∆ƒ¿»∆«

ÛÒk‰ ˙BÚÓ ÏÚ ˙LÁp‰ ˙BÚÓ ÏlÁÈÂ ÊÁÈÂ47. ¿«¬…ƒ«≈¿«¿∆«¿«∆∆

מ "ו.42) פ "ב  ה"ב .43)שם פ "ו להלן שהן 44)כגון
הדחק . בשעת התירו ולכן בשוק , יותר שבזיון 45)יוצאות

כך  וישאר נחושת על כסף  שיתחלל הוא שני  מעשר
נו. בבאֿמציעא (רש"י  מחלידה שהנחושת ועוד בקביעות,

מפני ). בידו.46)ד"ה מצויות כסף  מעות כשיהיו כלומר,
חילול 47) דרך ולכן מחלידות, ואינן יותר חשובות שהן

נחושת  כששניהם לא אבל הדחק . בשעת כן והתירו בכך,
יוחנן, רבי  בשם כהן בר בא כרבי  ה"ה. כנ"ל כסף , או
וראה  יוחנן. רבי  בשם חגי  כרבי  ולא ה"ג, שם בירושלמי 

שם. וברש"י  שם, בבאֿמציעא

.ÁÈ‡Óc ÏL ÈL OÚÓ48B˙B‡ ÌÈÏlÁÓ  «¬≈≈ƒ∆¿«¿«¿ƒ
‰lÁzÎÏ49ÛÒk ÏÚ ÛÒk50˙LÁ ÏÚ ÛÒÎÂ ,51, ¿«¿ƒ»∆∆«∆∆¿∆∆«¿∆

ÏÚ ˙LÁe ,˙LÁ ÏÚ ˙LÁeeÏÚÈÂ .˙Bt‰52Ô˙B‡ ¿∆«¿∆¿∆««≈¿«¬»
˙Bt‰53ÌÈÏLeÈa eÏÎ‡ÈÂ54. «≈¿≈»¿ƒ»«ƒ

מ "ב .48) פ "א ראה 49)דמאי  הדחק , בשעת שלא אף 
הקודמת. שהקלו 50)בהלכה בכך, תועלת שאין אף 

המשנה). (פירוש כאן:51)בדמאי  נוסף  רומי , בדפוס 
ודאי שבמעשר בה"ה, למעלה כתב  ולכן כסף ". על "ונחושת
שם. בהערות וראה לכתחילה, כסף  על נחושת מחללין אין
סופרים' ב 'דקדוקי  וראה מינכן, כתב ֿיד במשנה הוא וכן

מאיר.52)שם. כרבי  ולא כחכמים התירו 53)שם, ולא
בבאֿמציעא  ה'תוספות' כדעת רבינו ודעת ולפדותם, לחזור
בכסף  לקוח  וכדין שם. כרש"י  ולא ויחזור, ד"ה - ב  נה,
והט "ו. ה"א פ "ז להלן מקום, בריחוק  נפדה שאינו מעשר,
מעות  על הפירות לחלל התירו שלא דברים, של וטעמם
יותר, ולא העלאתם טורח  מעליו להקל כדי  אחת, פעם אלא
ולא  אותם ישהה זה, על זה ושוב  זה  על זה יחלל שאם

שם). דמאי  ראשונה', ('משנה לירושלים ואם 54)יעלה
הט "ו). שם (להלן שירקבו עד יניחם מקדש, אין

.ËÔÈ„Bt ÔÈ‡55OÚÓ ˙Bt56ÛÒÎa ‡l‡57, ≈ƒ≈«¬≈∆»¿∆∆
ÛÒk‰ zˆÂ :Ó‡pL58BÓˆÚÏ ‰„t Ì‡ ÔÎÂ .59 ∆∆¡«¿«¿»«∆∆¿≈ƒ»»¿«¿

Ôwk ,ÛÒÎ ‡l‡ LÓÁ‰ ‰È‰È ‡Ï  LÓÁ ÛÈÒB‰Â60. ¿ƒ…∆…ƒ¿∆«…∆∆»∆∆«∆∆
ÔÈ‡Â61ÚaËÓ BÈ‡L ÛÒÎa ÔÈ„Bt62ÛÒÎa ‡l‡ , ¿≈ƒ¿∆∆∆≈«¿≈«∆»¿∆∆

ÁzÙÓ63Ó‡pL] ;˙k B‡ ‰eˆ ÂÈÏÚ LiL64: ¿À»∆≈»»»¿»∆∆¡«
zˆÂ65‡ˆBiÎÂ ÛÒk ÏL ÔBLÏa ‰„t Ì‡Â .[ÛÒk‰ ¿«¿»«∆∆¿ƒ»»¿»∆∆∆¿«≈

ÔBÓÈÒ‡ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,Ba66ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï 67. ¿«ƒ¿»¬ƒ…»»¿
ÔÈ‡Â68‰ËetÓ ˙eÁÙa ÔÈ„Bt69‰„BÙk ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆

ÔBÓÈÒ‡a70. «¬ƒ

כדלהלן.55) התורה, מחללים 56)מן מעשר מעות אבל
מעשר  מעות לחלל אסרו ולא הנחושת, על אף  התורה מן
עבר  אם ולפיכך מדרבנן, אלא (ה"ה), אחרות מעות על

(שם). מחולל זה הרי  על 57)וחילל כשפודה כלומר,
על  לפדותם יכול אבל בכסף , אלא פודה אינו מטבעות
ברדב "ז. וראה ה"ב ), (כנ"ל ירצה אם אחרים, פירות

שם.58) ובר"ח  א. מא, בסוכה וראה ראה. פרשת 'ספרי '
שלו 59) שאינו שני  מעשר שהפודה שלו. מעשר כלומר,

אֿח ). הלכות פ "ה (להלן חומש מוסיף  בבא 60)אינו
(וחמישיתו  עליו קרא, אמר (רבא) להו "אמר א: נד, מציעא
בפ "י וראה הקרן)". (כמו כמותו חומשו לרבות עליו) יוסף 

ה"ב . ערכין מהל' ובפ "ז הט "ו, תרומות מז,61)מהל' שם
ישמעאל. ורבי  דוסא כרבי  ולא עקיבא, ורבי  כחכמים ב .
פ "א. שני  מעשר ובתוספתא שם, ב 'ספרי ' וראה

כדלהלן.62) כסף , של לשון הפסוק 63)כלומר, מלשון
חותם". "פתוחי  יא): כח , בסוגרים 64)(שמות המוקף 

רומי . בדפוס  אין צורה"65)מרובעים, עליו שיש "דבר
המשנה). כלומר,66)(פירוש מפותח , שאינו הסלע  "הוא

(שם). צורה" בו אלא 67)שאין פודין שאין זה, דין שהרי 
בדיעבד  אף  ולכן התורה, מן הוא צורה, לו שיש כסף  על
מעות  על מעשר פירות פדה אם שאף  ונראה כלום. עשה לא
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קעו                
         

מהפסוק  נלמד זה גם שהרי  כלום, עשה לא נחושת, של
רב 68)הנ"ל. "ואמר ה"א: פ "ד שני  מעשר 'ירושלמי '

שלא  פרוטה, חצי  על מחלל יהא לא מחלל שהוא זה חזקיה,
(כלומר, פרוטה שוה עד אלא אסימון, על כמחלל יהא
שיעור)". לו יש למטה אבל שיעור, לו אין למעלה

כמה 69) על פרוטות כמה ששוה שני  מעשר שפודה כלומר,
מפרוטה  פחות אלא אינו מהן אחת כל ששווי  כסף , מטבעות

כאן 70)(כסף ֿמשנה). אין מזה וחוץ  שם. 'ירושלמי '
צורה, בה שיש כסף  של במטבע  המדובר שהרי  אחר, חסרון
ליותר  הן ומצטרפות כאלו, מטבעות כמה כאן שיש ומכיון
משנה' ב 'כסף  וראה כסף , מדין למעטן אין מפרוטה,

ורדב "ז.

.ÈÔÈ‡71ÔÓÊ B˙B‡a ‡ˆBÈ BÈ‡L ÚaËÓa ÔÈ„Bt72 ≈ƒ¿«¿≈«∆≈≈¿¿«
ÌB˜Ó B˙B‡e73L‡ ÏÎa ÛÒk‰ z˙Â :Ó‡pL ; ¿»∆∆¡«¿»«»«∆∆¿…¬∆

‰‡ˆB‰Ï Èe‡ ‰È‰iL „Ú  ELÙ ‰e‡z74ÚaËÓe .75 ¿«∆«¿¿«∆ƒ¿∆»¿»»«¿≈«
ÌÈBL‡‰ ÌÈÎÏÓ76ÌÓMÓ ‡ˆBÈ Ì‡ ,77ÔÈ„Bt  ¿»ƒ»ƒƒƒ≈ƒ¿»ƒ

Ba78.

שם.71) בר 72)משנה, (מתקופת כוזביות מעות כגון
יותר). יוצאות שאינן (עתיקות ירושלמיות ומעות כוכבא)

ה"ו. פ "א שם בתוספתא שם:73)וראה 'ירושלמי '
אחר  (במקום מקבלתו והמלכות זה) (במקום שנפסל "מטבע 
וראה  כאסימון" יונתן, רבי  בשם יוסי  רבי  שלטונה), שתחת

שם. הש"ס  המשנה 74)בגליון בפירוש גם רבינו כתב  כן
ידוע . לא חז"ל בדברי  ומקורו תוספתא 75)שם.

שם. שמתו,76)ו'ירושלמי ' רומי  מלכי  של מטבעות כגון
יותר. אותן טובעים ולא 77)ואין זכרונם על גזרו שלא

של  כמטבעות אותן מקבלים אדם ובני  צורתם, את פסלו
הראשונים. אלא 78)המלכים משמם, יוצא אינו אם אבל

פודין  אין המלכות, ידיעת בלא בהם משתמשים אדם שבני 
וראה  מוציאתו, שהמלכות זה אלא יוצא, נקרא שאינו בו,

שם. כפשוטה' ב 'תוספתא

.‡ÈBÈ‡79B˙eLa ÔÈ‡L ˙BÚÓa ‰„Bt80:Ó‡pL ; ≈∆¿»∆≈»ƒ¿∆∆¡«
E„Èa ÛÒk‰ zˆÂ81ÏÙ .82BÒÈk83ÏBÎÈ ‡e‰Â BÏ ¿«¿»«∆∆¿»¿»«ƒ¿¿»

B˙eLa ‡e‰L ÈtÓ ,Ba ‰„Bt  B‡ÈˆB‰Ï84. ¿ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿

א.79) צח , ובבאֿקמא שם, ותוספתא ו'ירושלמי ' משנה
שם).80) (בבאֿקמא הגדול לים כיסו שנפל כגון
(81 ֿ ובבא ו'ירושלמי ' ראה, פרשת 'ספרי ' ברשותך. - בידך

שם. ה"א 82)קמא סוף  שם ב 'ירושלמי ' שנפשטה בעיא
שם). הפנים' בכדי83)('מראה בהם והיה מעות. ובו

(שם). הבור מן להוציאם הטורח  עבור ומה 84)לשלם
אותו  מחללין אין כו' לבור כיסו "שנפל בתוספתא: שאמרו
בכיס  כשאין מדובר - מעשר" קנה לא חילל ואם עליהן,
כפשוטה'). ('תוספתא הבור מן להוציאו הטורח  בכדי  מעות

.È‰È‰85Bc‚k ‡a Òp‡Â ,B„Èa ˙BÚÓe Cca ‡a86: »»»«∆∆»¿»¿«»»¿∆¿
˙Bt Ô‰a ‰„Bt  ˜Ác‰ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ƒ»¿«ƒ«¿≈«¿»∆»∆≈

B˙ÈaL87CB˙a ÈÏ LiL ˙Bt :Ó‡Â ,Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¿≈¿ƒ«¿»«≈∆≈ƒ¿
.ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  eÏl‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ È˙Èa≈ƒ¿À»ƒ««»«»…»«¿

ב .85) קטו, ובבאֿקמא שם, ישדדם 86)תוספתא ובוודאי 

להלן. ראה ואין 87)ממנו, שם. בבבאֿקמא פירשו כן
שם  בתוספתא שהרי  לכתחילה, פודה לומר: רבינו כוונת
ורק  כן, לעשות אין שלכתחילה מפורש שם ובבבאֿקמא
וראה  וכסף ֿמשנה). קורקוס  (ר"י  קיימין דבריו בדיעבד

הי "ז. סוף  תרומות מהל' פ "ג למעלה

.‚ÈÁÈpn‰88ÈL OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ÏlÁÓ ˙BÈ‰Ï ˙BÚÓ ««ƒ«»ƒ¿¿«≈¬≈∆«¬≈≈ƒ
ÌÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰a ‰„Bt ‰Ê È‰ 89Ô‡ˆÓ . ¬≈∆∆»∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿»»

.ÚÙÓÏ Ô‰a ‰„tM ‰Ó ÏÎÏ LLBÁ  e„‡L∆»¿≈¿»«∆»»»∆¿«¿≈«

א.88) לא, גיטין כרבי89)משנה, ולא כחכמים שם:
ה"ד. מעשר מהל' פ "ז למעלה וראה אלעזר.

.„È(Ïa) ˙BÚÓ BÏ LÈÂ ‡ÈËa „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ90 ƒ∆»»≈ƒ¿∆¿»¿≈»»∆
Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÓ BÈ‡  Ïa91ÚaËnÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰ . ¿»∆≈¿«≈¬≈∆»»ƒ«¿≈«

ËÏa ‡È92.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÓ  ¿∆¿»¿»∆¿«≈¬≈∆¿≈…«≈»∆

וכוונתו 90) בבל", ממטבע  "מעות אברבנאל: [בכת"י 
להלן]. וראה בטבריא, אצלן היו בבל [מקור 91)שמעות

להלן]. ראה וה'ירושלמי ', התוספתא לפי  רבינו, דברי 
על 92) לא אותו מחללין "אין פ "א): שני  (מעשר [בתוספתא

[כן], שבבבל מעות [על] ולא בבבל, כאן) של =) שכן מעות
אותו  מחללין בבבל, מעות לו והיו כאן) =) כן היה אם אבל
אותו  מחללין "אין ה"א): פ "א (שם וב 'ירושלמי ' עליהן".
כאן  שיש =) בבבל בעומד - בבבל שכן המעות על לא כו'
ב . יוצאות, שאינן במקום הן שהמעות א. ריעותות: שתי 
המעות  על ולא יוצאות). שאינן במקום הוא שהמחלל
כנ"ל)". ריעותות, שתי  כאן שאף  =) כן בעומד - כן, שבבבל
כאן  לו ויש בטבריא שהעומד רבינו: לדברי  מקור ומכאן
על  "ולא מפורש שכן עליהן, מחלל אינו בבל, של מעות
של  מטבעות לו היו ואם כן". בעומד - כן שבבבל המעות
מפורש: שכן עליהם, מחלל - בטבריא והוא בבבל טבריא
שבעומד  הרי  בבבל", בעומד - בבבל שכן המעות על "לא
"אין  ב : צז, בבבאֿקמא שאמרו מה וכן מחללים. - כאן
הבעלים  שגם היינו בבבל", והן כאן של מעות על מחללין
בארץ  הבעלים אם אבל שם, רש"י  פירש וכן וכנ"ל. בבבל,

ובכסף ֿמשנה]. בראב "ד ועי ' כנ"ל. מחללים, - ישראל

.ÂËÓB‡‰93‰ÏÚzL ÚÏÒ ÏÚ ÏlÁÓ ÈL OÚÓ : »≈«¬≈≈ƒ¿À»«∆«∆«¬∆
‰Ê ÒÈkÓ È„Èa94,‰Ê ‰Ê ÈcÓ ËÙ‡L ÚÏÒ ÏÚ , ¿»ƒƒƒ∆«∆«∆∆¿…ƒƒ»»»∆

ÚÏÒÂ ,ÏlÁ ‰Ê È‰  ‰Ê ÚÏqÓ ËÙ‡L ÔBÈ„et ÏÚ«¿¿∆∆¿…ƒ∆«∆¬≈∆ƒ≈¿∆«
OÚÓ È‰z ËÙiL B‡ B„Èa ‰ÏÚzL95. ∆«¬∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ«¬≈

ב .93) לז, ועירובין פ "ד, שם סלעים 94)תוספתא בו שיש
למפרע .95)אחרים. ולא ומשיפרוט , משתעלה כלומר,

- ברירה" "אין שסובר שלמי  שם, בעירובין שאמרו ומה
ולהבא  מכאן אבל מחולל, אינו שלמפרע  היינו מחולל, אינו
רבינו  שפסק  למה סתירה מכאן ואין ל"ברירה". צורך אין
ברירה" "אין - תורה שבשל ה"א) שם מעשר (הל' למעלה

איש'). ('חזון

.ÊËÓ‡96„Èa ‰˙È‰L ÚÏÒ ÏÚ ÏlÁÓ OÚÓ È‰ : »«¬≈«¬≈¿À»«∆«∆»¿»¿«
Èa97.‰ÚL d˙B‡a B„Èa ‰˙È‰ ‡Ï ‡nL ,ÏlÁ ‡Ï  ¿ƒ…ƒ≈∆»…»¿»¿»¿»»»

שם.96) בשעה 97)תוספתא, בידו שהיתה כלומר,
היא  אם יודע  האב  אין ועתה לאחרונה, בידו.שראיתיו
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.ÊÈ‰„Bt‰98ÔB‚k ,epLÈÙiL Ì„˜ ÈL OÚÓ «∆«¬≈≈ƒ…∆∆«¿ƒ∆¿
˙BÚÓa Èe„t el‡ ˙Bt ÏL ÈL OÚÓ :Ó‡L∆»««¬≈≈ƒ∆≈≈»¿»

el‡99OÚÓ Ú˜ ‡ÏÂ ,ÌeÏk Ó‡ ‡Ï 100Ì‡ Ï‡ . ≈…»«¿¿…»««¬≈¬»ƒ
ÌB„a B‡ ÔBÙˆa Ô‰lL ÈL OÚÓ :Ó‡Â Ú»̃«¿»««¬≈≈ƒ∆»∆¿»¿»

˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ101.Èe„t ‰Ê È‰  el‡ ¿À»««»≈¬≈∆»

שמעון.98) כרבי  ולא כחכמים פ "ג שם תוספתא
הר"ש 99) בשם כפשוטה' ב 'תוספתא וראה בידו, המסוימות

נתקדש 100)סיריליאו. שלא לפי  חילול כאן אין כלומר:
ואין  הי "ז. פ "ג למעלה וראה הורם, שלא זמן כל המעשר
מהל' פ "ג למעלה ראה מקום, קבע  שלא לפי  הפרשה כאן

ה"ח . "מעות".101)תרומות רומי : בדפוס 

.ÁÈÈL OÚÓ ÔÈ„BtLk102BÈÂLa B˙B‡ ÔÈ„Bt 103. ¿∆ƒ«¬≈≈ƒƒ¿»¿
LÈÂ104ÏBf‰ ÚMa ˙BcÙÏ BÏ105ÈÂÁ‰L ˙BÓk : ¿≈ƒ¿««««¿∆«∆¿»ƒ

ÎBÓ ‡e‰L ˙BÓk ‡ÏÂ ,Á˜BÏ106˙BÚn‰ Ô˙BÂ .107 ≈«¿…¿∆≈¿≈«»
ËBt ÈÁÏM‰L ˙BÓk108ÛˆÓ ‡e‰L ˙BÓk ‡Ï ,109. ¿∆«À¿»ƒ≈…¿∆¿»≈

‰ÂL ÏlÁ B‡ ,‰ËeÙa ‰Ó ‰ÂL ‰„Ùe Ú Ì‡Â¿ƒ»«»»»∆»∆ƒ¿»ƒ≈»∆
‰Ëet ‰ÂL ÏÚ ‰Ó110ÏlÁÓ ‰Ê È‰ 111. »∆«»∆¿»¬≈∆¿À»

חסידות,102) מדת נוהג הוא אם הזה בזמן או הבית, בזמן
ה"ב . פ "ב  למעלה שכתבה 103)ראה המשנה מן נראה כן

(כסף ֿמשנה). ב  נב , בבבאֿמציעא הוא וכן בסמוך. רבינו
מ "ב .104) פ "ד בשווי105)מע "ש מעות על כלומר,

כדלהלן. בזול, כשהן יותר 106)הפירות נוטל שהוא
"מפני דברים של וטעמם משתכר. הוא שהרי  מששילם,
ולפיכך  ה"ג). בתחילת שם ('ירושלמי ' ברכה" בו שכתוב 
וראה  שם, משה' ('פני  הזול כשער לפדותו בפדיונו, הקילו

שם'). אנשי  חילול 107)ב 'תוספות עבור חולין של מעות
ורע "ב ). ר"ש ועי ' שם, המשנה (פירוש שני  מעשר של סלע 

פחות.108) שנותן - עבורו מעות ונותן סלע  מקבל
(ראה 109) יותר שמקבל - עבורו מעות ומקבל סלע  נותן

קורקוס ). ובר"י  המשנה פירות 110)בפירוש על כלומר,
ה"ב . למעלה ראה פרוטה, מעשר 111)שוה יהא שלא

"הקדש  נז.): מציעא (בבא בו שאמרו ההקדש, מן חמור שני 
למעלה  וראה מחולל". פרוטה, שוה על שחיללו מנה שוה

שם. פ "ב 

.ËÈ‰˙È‰112‰ÒÁ ÚÏq‰113˙e˙L114˙BÁt B‡ »¿»«∆«¬≈»¿»
Ì‡ ,˙e˙MÓ115ÏlÁÓ  ˜Ác‰ È„È ÏÚ ˙‡ˆBÈ ‰˙È‰ ƒ¿ƒ»¿»≈«¿≈«¿»¿«≈

ÚÏÒ ‰ÂLa ‰lÁzÎÏ ‰ÈÏÚ116‰„t .LLBÁ BÈ‡Â117 »∆»¿«¿ƒ»¿»∆∆«¿≈≈»»
ÚÏÒa118‰Ú ˙‡ˆÓÂ119‰pÙÈÏÁÈ 120. ¿∆«¿ƒ¿≈»»«¬ƒ∆»

ב .112) נב , ודף  א. נב , שם מחמת 113)משנה, שנשחקה
הוצאתה. וראה 114)ריבוי  שם. במשנה, שמעון כרבי 

מכי מהל' ה"י .בפי "ב  דסגי115)רה הוא מילי  "והני  שם:
סופרים' ('דקדוקי  אחד ובכת"י  יוצאות)", שהן =) להו
שם. ברי "ף  וכן הדחק ", ידי  על דנפיק  מילי , "והני  שם):

הי "ב . שם, מכירה בהל' "כשהוא 116)וראה שם:
- חסרון בלא יפה, הוא כאילו =) ביפה מחללה מחללה,
הגמרא, בה חזרה המסקנה, שלפי  שם שמשמע  ואף  רש"י )".
הוא  וכן שם, ב 'תוספות' כריב "ן הסוגיא את מפרש רבינו
פרץ . רבינו תלמיד בשם שם, מקובצת' ב 'שיטה

ה"ב .117) פ "ד שני  מעשר שהיא 118)תוספתא בחזקת
שתות.119)שלימה. היא שחסירה כלומר,

שכיון 120) השלמה. סלע  על החסרה הסלע  חילל כלומר:
לגבי כפירות היא הרי  השניה, מן פחותה הראשונה שהסלע 

כפשוטה'). ('תוספתא לחללה ומותר כסף ,

.ÎÔÈ‡121‰ÒÎ‡ ÈL OÚÓ ÔÈ„Bt122˜c˜„Ó ‡l‡ , ≈ƒ«¬≈≈ƒ«¿¿»∆»¿«¿≈
Ì‡ .ÂÈÓc Ô˙BÂ BÏ˜LÓa B‡ B˙cÓa123ÂÈÓ„ eÈ‰ ¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈»»ƒ»»»

„Á‡ Èt ÏÚ ‰„tÈ  ÌÈÚe„È124ÂÈÓc ÔÈ‡L c Ì‡Â ; ¿ƒƒ»∆«ƒ∆»¿ƒ»»∆≈»»
˙BÙe ,ıÈÓÁ‰Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÈÈ ÔB‚k ,ÌÈÚe„È¿ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈

e„ÈÏÁ‰L ˙BÚÓ B‡ ,eÈ˜‰L125Èt ÏÚ ‰„tÈ  ∆ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒƒ»∆«ƒ
ÌÈbz ‰LÏL126elÙ‡Â ,127„BÚ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ¿»«»ƒ«¬ƒ»»∆»≈∆≈

B‡ ÌÈÎBk128elÙ‡ .OÚn‰ ÏÚa129ÂÈL ÈzLe LÈ‡ »ƒ««««¬≈¬ƒƒ¿≈»»
ÔÈÙBÎÂ .Ì‰Èt ÏÚ ÔÈ„Bt 130ÁzÙÏ ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ƒ«ƒ∆¿ƒ∆«¿»ƒƒ¿…«

ÔBL‡131Lc˜‰‰ ÔÓ OÚÓa ÓÁ ‰ÊÂ .132. ƒ¿∆…∆¿«¬≈ƒ«∆¿≈

פ "ג.121) שם ותוספתא שם, שני  "כלומר,122)מעשר
(פירוש  לו" שיזדמן מה כפי  אלא ומדה, שיעור בלא באומד
מהל' פי "א למעלה וראה פ "ב . סוף  ובדמאי  כאן, המשנה
מדקדק  שאינו שכיון נראה, דברים של וטעמם ה"ד). מעשר
משוויים, בפחות לפדותם יבוא הפירות, של בשיעורים
הי "ח ). (למעלה בשוויים לפדותם צריך ולכתחילה

ב .123) יד, בסנהדרין והובאה שם. במשנה,124)משנה,
"על  שם שב 'ירושלמי ' במשנה אבל אחד". עד פי  "על שם:
זה  ולפי  שלמה'). ('מלאכת יוסף  הר"ר הגיה וכן אחד". פי 
שם', אנשי  'תוספות ועי ' לכך, כשר המעשר בעל גם כי  יתכן
שבהקדש  רבינו כתב  ה"ב , ערכין מהל' שבפ "ח  ואף  שם.
דומה  מעשר אין - ידועים כשדמיו אף  בשלשה, פודין
מרויח , נמצא בפדיונו יזלזל שאם מתוך שההקדש, להקדש.
אלא  בעלים, של הכל הרי  שני  מעשר אבל בכך, לחוש יש
אין  שלו, שהכל ומאחר לירושלים, המעות להעלות שצריך
שם). סנהדרין ('מאירי ' זלזול חשש כאן

שכשיעור 125) לפי  ערכו, יודע  לא להפסד ש"כשהתחיל
המשנה). (פירוש הערך" ישתנה בתוספתא 126)ההפסד

תגרים  ופירוש: לקוחות". "שלושה שם: ובסנהדרין שם,
כ'יש  ולא שם. ה'מאירי ' פירש וכן סחורה. בשומת הבקיאים

בשלשה. ד"ה שם ב 'תוספות' תוספתא 127)מפרשים'
ה"א. סוף  שם שני  מעשר וב 'ירושלמי ' שם, וסנהדרין שם,

(בעיא 128) בעלים שניהם או גויים, כששניהם לא אבל
שם). ב 'ירושלמי ' רבי129)שנפשטה "בעי  שם: סנהדרין

מהו  שותפים) שהם =) אחד לכיס  ומטילין שלשה ירמיה,
שמע , תא ידועים). המעשר דמי  כשאין בפניהם, פודין (האם
דילמא  ידועין, דמיו שאין שני  מעשר פודין נשיו ושתי  איש
לט .) (כתובות פפא רב  (אשת סוראה אבא ובת פפא רב  כגון
לכיס  כמטילין הם ואין רש"י . - לעצמה עושה והיתה
 ֿ (כסף  בעלמא דחיה אלא זו שאין רבינו ודעת אחד)".
רבינו  סתם ולכן כהר"ח . ולא שם, ב 'מאירי ' הוא וכן משנה),
אחד. לכיס  מטילים שאינם באופן דוקא פירש ולא

שם.130) שני , מעשר מחיר 131)תוספתא את להציע 
אדם  וכל ה"א) פ "ה (להלן חומש נותנים שהבעלים המעשר.
הקדש). לענין כז. (ערכין חומש נותנין אין

אם 132) ראשון. לפתוח  הבעלים את "כופין שם: בתוספתא
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קעח                
         

בהקדש  חומר זה בו. לחזור יכול באיסר שליח  היא הרי  אמר
את  "כופין בתוספתא: גרס  שרבינו וכנראה שני ". מבמעשר
ההקדש". מן במעשר חומר וזה ראשון, לפתוח  הבעלים
בזמן  אלא לפתוח , הבעלים את כופין אין שבהקדש [וכוונתו
אותו  כופין אין - נוהג שהיובל בזמן אבל נוהג, היובל שאין
שני , במעשר ואילו ה"א), וחרמין ערכין מהל' בפ "ה (ראה
וברדב "ז]. בראב "ד וראה נוהג, שהיובל בזמן אפילו כופין

.‡ÎÔÈ‡133OÚÓ ˙Bt ÔÈÎÈÏBÓ134ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ≈ƒƒ≈«¬≈ƒ»¿»
ÌL Ì˙BcÙÏ135CÈÏBn‰Â .136ÌB˜ÓÏ ˜i‰ ÌB˜nÓ ƒ¿»»¿«ƒƒ¿«…∆ƒ¿

ÚLk ‰„Bt  ˜i‰ ÌB˜ÓÏ ÏBf‰ ÌB˜nÓ B‡ ÏBf‰«ƒ¿«ƒ¿«…∆∆¿««
‰i„t‰ ÌB˜Ó137Ì‡Â .138B˙B‡ ÔÈ„Bt  È‡Ó„ eÈ‰ ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿«ƒ

ÏÈ‡B‰ ,ÏBf‰ ÚMk139ÏBÊa În‰Ï e‡Â140. ««««ƒ¿ƒ¿¿ƒ»≈¿

ממקום 133) שני  מעשר פירות "המוליך מ "א: שני  במעשר
היוקר". למקום הזול ממקום או הזול למקום היוקר
('ירושלמי ' אסור לכתחילה אבל דיעבד, משמע  ו"המוליך"
ב ]. המניח  ד"ה ג. חולין ב 'תוספות' [וראה רדב "ז). ועי ' שם.

מוליכין,134) מעשר מעות אף 135)כדלהלן.אבל
הנ"ל. המשנה מן שמשמע  כמו היוקר. למקום הזול, ממקום
מאשר  יותר היוקר במקום הפירות יוזלו שמא משום והיינו
כך  כדי  עד להוזיל דרכן אין מעות אבל הזול, במקום

.(751 עמוד כפשוטה' שם.136)('תוספתא משנה,
(רדב "ז),137) מפסידן להוליכם, כדי  הוצאות הוציא ואם

הסמוכה. הלכה בסוף  שם.138)וראה 'ירושלמי '
במסקנה.139) שם הוא פני140)כן הפירות שראו כלומר,

הזול. שער מקום

.ÎeÈ‰141‡ÈˆB‰Â ,Ôba ÈL OÚÓ ˙Bt BÏ »≈«¬≈≈ƒ«…∆¿ƒ
 eÁÈaL‰Â ÈÚÏ Ô‡È‰L „Ú B˙ÈaÓ ˙B‡ÈˆÈ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒƒ≈«∆¡ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÈÚ‰ ÚLk ‰„Bt142ÂÈ˙B‡ÈˆÈ „ÈÒÙ‰Â143. ∆¿««»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»

שם.141) ביוקר.142)משנה, של 143)כלומר, וטעמו
שני , מעשר ברשות הן הפירות, את פדה שלא זמן שכל דבר,
ניכוי בלי  חשבונו, על לירושלים ולהביאם בהם לטפל וחייב 
או  ישרה בדרך לירושלים מוליכן אם הבדל ואין ההוצאות.
הזול  ממקום או לעיר, הגורן מן מוליכן ואם עקלתון. בדרך
והוצאות  לירושלים, הפירות את כמוליך דינו היוקר, למקום

.(758 עמוד כפשוטה' ('תוספתא חשבונו על הדרך

ה'תשע"ט  כסלו  א' שישי יום 

   1 
האשה 1) ואם חומש, מוסיף  לעצמו מעשרו שהפודה יבאר

מעשר  והפודה פרוטה. שוה בחומשו שאין מעשר בו. חייבת
מותר  ואם קודם. בעה"ב  בסלע  סלע  דמיו. על ביותר
שני . מעשר לבעלה שהכניסה אשה מעשרו. בפדיון להערים
מעות  החומש. את נתן ולא לעצמו שני  מעשר והפודה
מעשר  כסף  יחלל ואם זהב . בדינרי  צורפים אם שני  מעשר

הכסף . על מעשר פירות עם

.‡BÓˆÚÏ BOÚÓ ‰„Bt‰2BlL ‡e‰L ÔÈa 3ÔÈa , «∆««¿¿«¿≈∆∆≈
‰MÈa BÏ ÏÙpL4‰zÓ BÏËa BÏ ÔzpL ÔÈa ,5BÓk ∆»«ƒÀ»≈∆ƒ«¿ƒ¿«»»¿

‰ÂL ‰È‰ Ì‡ .LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê È‰  e‡aL∆≈«¿¬≈∆ƒ»»…∆ƒ»»»∆

‰MÓÁ Ô˙B  ‰Úa‡6Ï‡‚È Ï‡b Ì‡Â :Ó‡pL . «¿»»≈¬ƒ»∆∆¡«¿ƒ»…ƒ¿«
.ÂÈÏÚ ÛÒÈ B˙ÈLÓÁ ,BOÚnÓ LÈ‡ƒƒ««¿¬ƒƒ…≈»»

שלו,2) הן עליהן, מחלל שהוא המעות, שגם לומר רוצה
גם  אם אלא חומש מוסיף  אינו שלעולם לעצמו, ומחלל

שלו. הם המעות) =) הפדיון וגם שהפרישו 3)הפירות
שהרי לו, קנוי  המעשר שאין פי  על ואף  שדהו. מפירות
התורה  שחידשה הוא חידוש אלא, הוא, גבוה ממון

חומש. והוספת פדיון לעניין כשלו, כלומר,4)שעשאתו
- הוא גבוה שממון פי  על ואף  בטבלו). (לא עצמו המעשר
והרי המעשר, את קונה היורש פדיון שלעניין התורה חידשה

השדה. בבעל שחידשה כשם כשלו, שם:5)הוא במשנה
מאיר  שלרבי  נד: בקידושין ואמרו במתנה". לו "שנותן
דיהיב  "כגון המדובר הוא, גבוה ממון שני  שמעשר הסובר

בטבליה". אמרו 6)ניהליה וכן מלבר" "חומש היינו
(=מבפנים, מלגיו חומשא להו, "אבעיא נג: מציעא בבבא
מלבר  חומשא או אחד), מוסיף  חמישה על כלומר
ובמסקנא  אחד)", מוסיף  ארבעה על כלומר (=מבחוץ ,

מלבר". "חומשא החליטו:

.‰M‡Â7dÓˆÚÏ dlL ÈL OÚÓ ˙„tL8dÈ‡  ¿ƒ»∆»»«¬≈≈ƒ∆»¿«¿»≈»
BOÚnÓ LÈ‡ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .LÓÁ ‰ÙÈÒBÓƒ»…∆ƒƒ«¿»»¿ƒƒ««¿

‰M‡ ‡ÏÂ 9ÔÎÂ .10Ì‡11OÚn‰ ˙Bt ÔBÈ„t ‰„t12 ¿…ƒ»¿≈ƒ»»ƒ¿≈««¬≈
LÓÁ ÛÈÒBÓ  BÓˆÚÏ13. ¿«¿ƒ…∆

רחמנא 7) אמר איש דידה, ומעשר דידה "בזוזי  כד. קדושין
אשה". שלה,8)ולא המעות וגם הפירות גם כלומר:

זה. באופן חומש מוסיף  של 9)שהאיש הפירות ואם
של  ששלוחו חומש, מוסיפה - בשבילו פודה והיא הבעל,

כמותו. שני10)אדם מעשר פירות שהפודה כשם כלומר,
חומש. מוסיף  המעשר, פדיון הפודה כן כמו חומש, מוסיף 

שני11) מעשר מעות "המתפיס  פב . במנחות ברייתא
אחת  חומשין, שני  עליהן מוסיף  פודן כשהוא לשלמים,

למעשר". ואחד שני ,12)לקודש, מעשר מעות כלומר,
עליהן. המעשר, פירות על 13)שפדה ולא הקרן, על

הראשון. החומש

.‚‰„Ùe ÊÁÂ ,LÓÁ ÛÈÒB‰Â BOÚÓ ˙Bt ‰„t»»≈««¿¿ƒ…∆¿»«»»
‰iL ÌÚt BÓˆÚÏ ÔBÈ„t‰14ÏÚ ÈL LÓÁ ÛÈÒBÓ  «ƒ¿¿«¿««¿ƒ»ƒ…∆≈ƒ«

LÓÁ‰ ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡Â ,„Ïa Ôw‰15. «∆∆ƒ¿«¿≈ƒ…∆««…∆

חומש.14) מוסיף  תרומה 15)שהוא לאוכל בניגוד
חומש. על חומש שמוסיף  בשוגג,

.„ÈL OÚÓ16‰Ëet ‰ÂL BLÓÁa ÔÈ‡L17BÈ‡  «¬≈≈ƒ∆≈¿À¿»∆¿»≈
LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ18ÔÈÚe„È ÂÈÓc ÔÈ‡L OÚÓ ÔÎÂ .19 ƒ»»…∆¿≈«¬≈∆≈»»¿ƒ

Ó‡iL Bic 20‰f‰ ÚÏq‰ ÏÚ ÏlÁÓ BLÓÁÂ ‡e‰ :21. «∆…«¿À¿¿À»««∆««∆
ÏÎÂ22BlMÓ e‰„Bt BÈ‡ ‡e‰L OÚÓ23BÈ‡  ¿»«¬≈∆≈≈ƒ∆≈

LÓÁ ÛÈÒBÓ24ÛÈÒBÓ BÈ‡  È‡Óc ÏL ÈL OÚÓe . ƒ…∆«¬≈≈ƒ∆¿«≈ƒ
LÓÁ ÂÈÏÚ25. »»…∆

ממעשרו 16) ממעשרו, איש יגאל גאל אם רבנן "תנו נג: שם
פרוטה. שווה בו שאין שני  למעשר פרט  מעשרו כל ולא
במעשר  פרוטה שווה אין =) בו אין אמר אמי  רב  איתמר
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כרב  רבינו ופסק  בחומשו". אין אמר אסי  רב  עצמו), שני 
אינו  פרוטה, שווה בחומש אין שאם שם, רש"י  ופירש אסי .
שאין  שני  "מעשר מפורש: בירושלמי  אבל פדיון. בר
רבינו. פסק  וכן חומש". מוסיף  אינו פרוטה, שווה בחומשו

והחומש 17) פרוטות. ארבע  שווה אינו עצמו כשהמעשר
מבחוץ ). =) מלבר קדוש 18)הוא עצמו הוא אבל

שחילל  מעות לו יש שאם הסמוכה, בהלכה ועיין מדבריהם.
על  מחולל וחומשו "הוא אומר: - אחר שני  מעשר עליהן

הראשונות". פרוטות,19)מעות ארבע  בו שאין ואפשר
מדבריהם. אלא ואינו פרוטה, שווה בחומשו אין שאז

כמו 20) תגרים, שלושה פי  על לפדותו צריך ואין כלומר,
מן  כשהמעשר מדובר ששם יט , הלכה ד בפרק  למעלה
אלא  אינו שאז פרוטות, ארבע  וודאי  בו שיש  כגון התורה,
שיהא  עד להמתין צריך אין וכן בפדיונו. הקלו - מדבריהם
שווה  בחומשם ויהא זה, עם שיצטרף  שני , מעשר עוד לו

מעשר 21)פרוטה. עליו, חיללו שכבר סלע  על כלומר,
אחר  יוחנן,22).שני  ר' "אמר ג: הלכה ראש שם ירושלמי 

ר' חומש. מוסיף  אינו משלו ופדיונו הוא שאינו מעשר כל
גאל  ואם יוחנן, דר' טעמא חנינא, ר' בשם בון ר' בי  יוסי 
יוסיף  משלו) חמישית (כלומר, חמישיתו ממעשרו איש יגאל

משלו". ופדיונו הוא שיהא כדי  מעשה 23)עליו, בכתב ֿיד
הירושלמי . וכלשון משלו", ופדיונו הוא "שאינו רוקח :

התורה.24) מן חל הפדיון עיקר שהחומש 25)אבל כיוון
שני מעשר היה "בדין שם: דמאי  ובירושלמי  מעכב . אינו
כדרך  אותו פודה (כשהוא חומש עליו שיפריש דמאי , של
אמרו  ולמה דמאי ), של מעשר תרומת כשאוכל שמפריש
לו  אומר את שאם גזרה) (כלומר, גדירו מפני  יפריש, שלא
"ויאכלנו  עיקר כל [פודה] מפריש אינו הוא אף  שיפריש,

פדיון". בלא לירושלים חוץ 

.‰Á‡ ÈL OÚÓ BÏ ‰È‰Â ,ÈL OÚÓ ‰„Bt‰«∆«¬≈≈ƒ¿»»«¬≈≈ƒ«≈
BLÓÁa ÔÈ‡ Ì‡ ,‰cÙ ‡lL26Bic  ‰Ëet ‰ÂL ∆…ƒ¿»ƒ≈¿À¿»∆¿»«

Ó‡iL27;˙BBL‡‰ ˙BÚÓ ÏÚ ÏlÁÓ BLÓÁÂ ‡e‰ : ∆…«¿À¿¿À»«»»ƒ
.ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ Ì„‡Ï LÙ‡ È‡L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ∆¿»¿»»¿«¿≈∆¿»

נפדה.26) שלא המעשר אמרינן 27)של "ולא כלומר,
עם  שיצרפנו עד ימתין או לירושלים, שיעלה עד ימתין

אחר".

.ÂÂÈÓc ÏÚ ˙BÈa OÚÓ ‰„Bt‰28‰Òt˙ ‡Ï  «∆«¬≈¿≈«»»…ƒ¿¿»
.OÚÓÏ ˙ÙÒBz‰«∆∆¿«¬≈

יותר 28) שווים פודה, הוא שעליהם הדמים, כלומר,
ר' "אמר ב : הלכה ד פרק  שני  מעשר ירושלמי  מהפירות.
שני מעשר הכל, את תפס  דמיו על יותר שפדאו הקדש יוחנן
מה  הקדש בין מה הכל. את תפס  לא דמיו על יותר שפדאו
מרבה  להיות מצוי  אדם שכן אימי , רבי  אמר שני ? מעשר בין
שנאכל  שני  מעשר אבל לגזבר, נותנו שהוא (כיוון בהקדשו
שוויו)". על אלא פודהו אינו גבוה ממון שהוא אף  לבעליו,

.Êa‰ ÏÚaÓB‡ ˙È29ÚÏÒa30Á‡Â ,31ÚÏÒa ÓB‡ ««««ƒ≈¿∆«¿«≈≈¿∆«
ÏÚa .LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì„B˜ ˙Èa‰ ÏÚa ««««ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ…∆««

‰ËeÙe ÚÏÒa ÓB‡ Á‡Â ,ÚÏÒa ÓB‡ ˙Èa‰32 ««ƒ≈¿∆«¿«≈≈¿∆«¿»
Ôw‰ ÏÚ ÛÈÒBnL ÈtÓ ,Ì„B˜ Á‡‰33. »«≈≈ƒ¿≈∆ƒ««∆∆

ראשון.29) לפתוח  אותו כופין המעשר.30)שהרי  לפדיון
שאחר 31) שם, משנה ובכסף  ז הלכה ט  פרק  להלן ראה

הפירות. בעל מדעת שלא לחלל שם:32)יכול במשנה
ואיסר". זה 33)"בסלע  של חומשו "ואין שם: ובירושלמי 

אבין  רבי  אמר זה? של תוספתו על מרובה (בעלֿהבית)
ולפוטרו  המעשר) (על עליו להערים יכול שהוא היא שנייא

החומש". מן

.ÁÌÈÚ‰Ï zÓ34ÓB‡ ?„ˆÈk .BOÚÓ ÔBÈ„t ÏÚ À»¿«¬ƒ«ƒ¿««¿≈«≈
ÈÚ‰ BcÚÏe ÌÈÏB„b‰ BzÏe BÏ Ì„‡35‡‰ : »»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈

EÏ36È„k ,OÚn‰ Ô‰a EÏ ‰„Ùe el‡‰ ˙BÚn‰ ˙‡ ¿∆«»»≈¿≈¿»∆««¬≈¿≈
Ô‰a ÈÏ ‰„t :BÏ Ó‡È ‡Ï Ï‡ .LÓÁ ÛÈÒBÈ ‡lL37. ∆…ƒ…∆¬»……«¿≈ƒ»∆

ÛÈÒBÓ BÈ‡  ElMÓ ÈÏ ‰„t :BÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿≈ƒƒ∆¿≈ƒ
LÓÁ38. …∆

תיקרא 34) להיתר, ושאינו הערמה, תיקרא ההיתר "תחבולת
ידיו 35)מרמה". מעשה אלא קנוי , גופו אין עברי  "עבד

משנה  כי  יתברך השם שאמר כמו שכיר, כמו והוא בלבד.
שאין  שכיוון "אשתו", כאן הזכירו [ולא וכו'". שכיר שכר
אוכל  והבעל קנתה - להחזיר מנת על אלא גמורה מתנה זו
פירות", אוכל הבעל ואין קנתה "במתנה שאמרו ומה פירות.
נותן, הוא יפה בעין שהנותן גמורה במתנה אלא זה אין
מהלכות  א ובפרק  כן. אמרו לא להחזיר מנת על ובמתנה
במתנה  מדובר ששם לפי  "אשתו", הזכירו כ, הלכה עירובין

היא 36)גמורה]. שזו סה. בגיטין רש"י  מדברי  [נראה
להחזיר]. מנת על אלא 37)מתנה מתנה לשון זו שאין

בחומש. וחייב  שליחות מעות 38)לשון לך הא כלומר:
שאמר  שכיוון שלך. המעות על שלי  שני  מעשר פירות ופדה

מתנה. זו הרי  - שלך" המעות "על לו:

.Ë˙BcÙÏ ˙BÚn‰ ÔzÈ ‡Ï Ï‡39BzÏe BÏ ¬»…ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ
ÌÈpËw‰40Ô„iL ÈtÓ ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ BcÚÏe «¿«ƒ¿«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒƒ¿≈∆»»

B„Èk41‰Ê ÈL OÚÓ Ì‡ ,‰iÚ‰ B˙ÁÙLÏ Ô˙ . ¿»»«¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬≈≈ƒ∆
ÂÈc  e˜ BÈ‡L ıÈˆÚÓ ‰È‰L ÔB‚k ,Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆¿∆»»≈»ƒ∆≈»¿»»
‰ÎBÊ ÔËw‰ ÔÈ‡Â ,‡È‰ ‰pË˜ ‰iÚ‰ ‰Ó‡L ;ÔÈÓi«̃»ƒ∆»»»ƒ¿ƒ»¿«»ƒ¿≈«»»∆

ÌÈÁ‡Ï42Ì‰ÈcÓ ‡e‰L „a ‡l‡43. «¬≈ƒ∆»¿»»∆ƒƒ¿≈∆

לעונת 40)עליהן.39) בשהגיעו המדובר התוספות, לדעת
פדיון. שפדיונו הדין והוא תרומה שתרומתם נדרים,

בחומש.41) וחייב  ברשותו, שהמעות כלומר,42)ונמצא
אחרת  שדעת כיוון התורה, מן לעצמו זוכה שהוא פי  על אף 
לפדות  כן וכמו לאחרים. להקנות יכול אינו - להן מקנה

אחרים. של שני  מן 43)מעשר שהוא בדבר לא אבל
התורה.

.ÈBÏËa ‡e‰Lk ‰zÓ OÚn‰ Ô˙BÂ ÌÈÚÓ ÔÎÂ44, ¿≈«¬ƒ¿≈««¬≈«»»¿∆¿ƒ¿
˙BÚÓ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ el‡‰ ˙Bt‰ È‰ :Ô˙Bp‰ ÓB‡Â¿≈«≈¬≈«≈»≈¿À»ƒ«»

˙ÈaaL45. ∆««ƒ

שכיוון 44) מכן, לאחר ולא הכרי , מן שהפריש קודם
במתנה. נקנה אינו הוא, גבוה ממון שני  שמעשר

מקנה 45) היה (כלומר, במעות כן עושין היו "בראשונה
נוטלין  היו מעותיו) על הפירות פודה והלה לחבירו, המעות
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בפירות  כן עושין שיהו התקינו ובורחין, המעות) (את אותן
ובריחה]". לתפיסה כך כל נוחים [שאינם

.‡ÈBe ‡] ,ÔÈÙzL ÈL B‡ ÔÈÁ‡ ÈL46ÔÈ„Bt  [ ¿≈«ƒ¿≈À»ƒ»¿ƒ
‰M‡ .LÓÁ ÛÈÒBÈ ‡lL È„k ,ÈL OÚÓ ‰ÊÏ ‰Ê∆»∆«¬≈≈ƒ¿≈∆…ƒ…∆ƒ»
ÔBÓÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈL OÚÓ dÏÚÏ ‰ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ»¿«¿»«¬≈≈ƒƒ¿»

dBbÌ‡ ,CÎÈÙÏ .ÏÚa ‰˜ ‡Ï  e‡aL BÓk »«¿∆≈«¿…»»««¿ƒ»ƒ
e‰„t47LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡ 48. »»≈ƒ…∆

פודה 46) שבן ח ), הלכה (למעלה רבינו כתב  שכבר ואף 
פי על אף  לבנו, פודה האב  שאף  כאן, וכתב  הוסיף  לאביו,

לבנו. קרוב  משהאב  יותר אביו, ללב  קרוב  על 47)שהבן
שלו. מוסיפה 48)מעות אינה האשה, פדתה אם כן וכמו

חומש.

.ÈÈL OÚÓ ‰„Bt‰49‡ÏÂ Ôw‰ ˙‡ Ô˙Â ,BÓˆÚÏ «∆«¬≈≈ƒ¿«¿¿»«∆«∆∆¿…
È‰Â kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙»«∆«…∆««ƒ∆≈«…∆¿«≈«¬≈
.˙aLa elÙ‡Â ,LÓÁ‰ ÔziL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï  ÏlÁ˙ƒ¿«≈……««∆ƒ≈«…∆«¬ƒ¿«»

.ÔzÈ ‡ÏÂ ÚLÙÈ ‡nL ‰Êb¿≈»∆»ƒ¿«¿…ƒ≈

חומש.49) מוסיף  שהוא

.‚ÈÌÙˆÏ ‰ˆ Ì‡ ,ÈL OÚÓ ˙BÚÓ50‰Ê ÈÈ„a ¿«¬≈≈ƒƒ»»¿»¿»¿ƒ»≈»»
BÈ‡  BÓˆÚÏ ÔÙˆ Ì‡Â .ÔÙˆÓ  Ô‡OÓ Ï˜‰Ï È„k¿≈¿»≈«»»¿»¿»¿ƒ≈¿»¿«¿≈

.‰i„t Cc ‰Ê ÔÈ‡L ,LÓÁ ÛÈÒBÓƒ…∆∆≈∆∆∆¿ƒ»

לפרטם.50)

.„ÈÈL OÚÓ ˙BÚnÓ ÚÏÒ ËBt‰51ÔÈa , «≈∆«ƒ»«¬≈≈ƒ≈
‰pÙˆÈ ‡Ï  ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ÔÈa ÌÈÏLeÈa52dlk ƒ»«ƒ≈ƒ»«ƒ…¿»¿∆»À»

˙LÁ ˙BÚÓa53Ï˜Le ÛÒk ˙BÚÓ Ï˜La ‡l‡ , ƒ¿¿∆∆»¿∆∆¿∆∆¿∆∆
˙LÁ ˙BÚÓ54. ¿¿∆

על 51) לפרטו ורוצה שני  מעשר של סלע  לו יש כלומר:
נחושת. של שאינו 53)יפרטנה.52)מעות שכיוון

במעות  כולו לפרוט  התירו לא אחת, בבת הכסף  כל מוציא
כסף . על מחולל כשהוא למעשר הוא שכבוד נחושת,

אין 54) שהרי  הדחק , בשעת כאן שמדובר לומר, וצריך
כסף  וכשמחלל הדחק . בשעת אלא נחושת על כסף  מחללין
מחללין  שאין אף  כסף , על כסף  לחלל גם התירו נחושת על
זו  משנה נמנתה לא ולכן הדחק . בשעת אפילו כסף  על כסף 
שמאי ובית לחומרא הלל שבית הדברים בין א, פרק  בעדיות
לחלל  שהתירו קולא, הלל בית בדברי  שיש כיוון לקולא,

נחושת. על כסף  חילול אגב  הדחק , בשעת כסף  על כסף 

.ÂËÏÚ OÚÓ ˙Bt ÌÚ OÚÓ ÛÒk ÏlÁÏ zÓÀ»¿«≈∆∆«¬≈ƒ≈«¬≈«
ÛÒk‰55‡e‰Â .56È„ ‰ÂMÓ ˙BÁt ˙Bta e‰iL57; «∆∆¿∆¿«≈»ƒ»∆ƒ»

È„ ‰ÂL Ô‰a ‰È‰ Ì‡ Ï‡58ÌÚ ÌÏlÁÈ ‡Ï  ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ»…¿«¿≈ƒ
ÛÒk‰59‰ÂL ˙Bt BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .ÔÓˆÚ ÈÙa ‡l‡ , «∆∆∆»ƒ¿≈«¿»≈«»≈»∆

ÏlÁÓ BÈ‡  ÈL OÚÓ ÏL ÔÈÈ„ ‰LÏLe È„ƒ»¿»ƒ»ƒ∆«¬≈≈ƒ≈¿«≈
˙Bt È„ ÈˆÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;˙Á‡ ÚÏÒ ÏÚ Ïk‰«…«∆«««¬»ƒ»»¬ƒƒ»≈
.„Á‡ Èc ÏÚ Ì‰ÈL ÏlÁÓ  ˙BÚÓ È„ ÈˆÁÂ«¬ƒƒ»»¿«≈¿≈∆«ƒ»∆»

עם 55) ביחד - כסף  על מחללין אין לבדו מעשר שכסף  אף 
מותר. לקיש 56)הפירות, בן שמעון "רבי  שם: ירושלמי 

כסף  כדי  בהן שאין בפירות ורבנן, מאיר רבי  פליגין אוקמה
חשובה), כסף  מטבע  על חילולם כדי  שווים שאינם (כלומר,
(שאין  מודו רבנן אף  כסף  כדי  בהם שיש בפירות אבל
מותר, פירות, דינר וחצי  כסף  דינר חצי  עמהם). כסף  מחללין
ושני כסף  דינרי  שני  שכן כל אסור, פירות, ודינר כסף  דינר

שאסור". פירות עצמם.57)דינרי  בפני  לחללם שקשה
עצמם.58) בפני  לחללם כסף 59)שאפשר מחללים שאין

כסף . על

ה'תשע"ט  כסלו  ב' ש "ק יום 

   1 
מכאן 1) ולקט  שנתפזרו מעשר ומעות חולין מעות יבאר

האומר  שנתערבו. חולין ושל שני  מעשר של סלע  ומכאן.
או  שנשתתק  מי  אחרת. בזוית ונמצא זו בזוית מעשר לבנו
פלוני . במקום אביך של שני  מעשר בחלום לו שאמרו מי 
בפניהם  מעות טמן או פלונית בזוית תגעו אל לבניו האומר
או  ד' או מ ' עליו וכתוב  כלי  המוציא הם. פלוני  של ואמר
תיבה  ודין בירושלים. הנמצאות ומעות ק '. או ת' או ט '
ושל  ודאי  של ומעשר שני , ומעשר חולין בה שנשתמש
לירושלים. שנכנס  אחר שני  מעשר הזורע  שנתערבו. דמאי 

.‡˙BÚÓ2ÔkÓ ËwÏÂ ,eft˙pL OÚÓ ˙BÚÓe ÔÈlÁ ¿Àƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ»
ÔkÓe3OÚÓÏ ËwÏ ËwlM ‰Ó 4ÌÈÏLiL „Ú ,5, ƒ»«∆ƒ≈ƒ≈¿«¬≈«∆«¿ƒ

ÔÈlÁ ‡M‰Â6ÔÙÁÂ ÏÏa Ì‡Â .7B‡8„vÓ ËwlL ¿«¿»Àƒ¿ƒ»«¿»«∆ƒ≈ƒ«
„Á‡9Á ‡ˆÓeeÈ‰ ?„ˆÈk .ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰Ê È‰  Ò ∆»»»»≈¬≈∆¿ƒ∆¿≈«»

ÔÙÁÂ ÔÏÏe eft˙ ,ÔÈlÁ ‰‡Óe ÈL OÚÓ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¬≈≈ƒ≈»Àƒƒ¿«¿¿»»¿»«
ÌÈÚLÂ ÌÈ˙‡Ó e‡ˆÓ ,Ïk‰10ÌÈBÓLe ‰‡Ó È‰  «…ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈≈»¿ƒ

ÔÈËwÏ˙n‰ :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈlÁ ÌÈÚL˙Â ,OÚÓ Ô‰Ó11 ≈∆«¬≈¿ƒ¿ƒÀƒ∆«¿»«ƒ¿«¿ƒ
ÔÈÏÏp‰Â ,ÈL OÚÓÏ 12‰˙Ó .ÔBaLÁ ÈÙÏ 13 ¿«¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿∆

ÔÈlÁ ‡M‰  OÚn‰ Ô‰ È„ÈaL el‡ Ì‡ :ÓB‡Â14; ¿≈ƒ≈∆¿»ƒ≈««¬≈«¿»Àƒ
ÔÈlÁ Ô‰ Ì‡Â15Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa OÚn‰ ˙BÚÓ È‰  ¿ƒ≈Àƒ¬≈¿««¬≈¿»»∆≈

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ16. ¿À»ƒ¬≈∆

ה.2) משנה פ "ב  שני  רבי3)מעשר "אמר שם: ירושלמי 
למעשר") לקט  שלקט  "מה במשנה: שאמרו (זה והוא יונה,
אחד, ממקום מלקט  שאינו (שכיון ומכאן מכאן שליקט 
להתנות, צריך ומכלֿמקום המעשר. מעות בידו שעלו ייתכן
בידו, חולין מעות ואולי  ברור, הדבר אין שהרי  כדלהלן,
(כלומר, אומן על לקט  אם אבל הקרקע ), גבי  על ומעשר

הוא". וחופן כבולל אחד) מצד שם:4)בשורה, ירושלמי 
"לקט  שאמרו מה (כלומר, שני  לשכר כדי  זעירא רבי  "אמר
השאר  יאבדו שמא ישתכר), שני  שמעשר כדי  הוא למעשר",
השני על תפוסין שבידו אלו ויהיו עדיין) לקט  (שלא

להלן). וראה שני , כבמעשר בהן וינהוג "מנין 5)(כלומר,
המשנה). (פירוש שני " מעשר של מהן 6)- נאבד "ואם

(שם). נאבד" חולין של ולקטן 7)דבר, יחד עירבן כלומר,
חפניו. למעלה.8)מלא שהוא בירושלמי  ראה

ביחד.9) שני  וממעשר מחולין שחפן שאבדו 10)שוודאי 
כנ"ל.11)שלשים. ומכאן, מצד 12)מכאן שנלקטו או

כנ"ל. שזה 13)אחד, רבינו, מדברי  ונראה שם. ירושלמי 
רוקח  (מעשה הנבללים על וגם המתלקטים על גם מוסב 
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רע "ב ). ועיין הפנים, חולין.14)ומראה הן ממילא כלומר,
חלקן.15) או כסף 16)כולן מחללים אין הרי  עיון: צריך

כמפורש  הדחק , בשעת אף  נחושת, על נחושת או כסף  על
התיר  [ושמא יוםֿטוב ). (תוספות הֿז הלכות פ "ד ו למעלה

כשם  המעשר, הן שבידו אלו שמא ספק , שהדבר מפני  כאן
כתב  רוקח  ומעשה ח ]. הלכה שם כמפורש בדמאי , שהתירו
ועיין  בדיעבד. זה הרי  וכאן לכתחילה. אלא אסרו שלא

חולין. ד"ה י : בביצה תוספות

.ÚÏÒ17 eÚ˙pL ÔÈlÁ ÏLÂ ÈL OÚÓ ÏL ∆«∆«¬≈≈ƒ¿∆Àƒ∆ƒ¿»¿
˙BÚÓ ÚÏÒa ‡ÈÓ18˙LÁ ˙BÚÓ elÙ‡Â ,19:ÓB‡Â , ≈ƒ¿∆«»«¬ƒ¿¿∆¿≈

ÏÚ ˙ÏlÁÓ ‡È‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÈL OÚÓ ÏL ÚÏÒ∆«∆«¬≈≈ƒ¿»»∆ƒ¿À∆∆«
Ô‰ÈzLaL ‰Ùi‰ ˙‡ Ba Ck Á‡Â ;el‡‰ ˙BÚn‰20 «»»≈¿««»≈∆«»»∆ƒ¿≈∆

‰Ùi‰ ÚÏq‰ ÊÁ˙Â ,‰ÈÏÚ ˙LÁ ÏL ˙BÚn‰ ÏlÁÓe¿«≈«»∆¿∆»∆»¿«¬…«∆««»»
.OÚÓÏ¿«¬≈

ו.17) משנה הקודמת 18)שם בהלכה וראה כסף . של
לקחת  יכול ואינו כסף . על כסף  לחלל כאן התירו מה משום
שמא  גזירה - בתנאי  ולחלל הנ"ל הסלעים משני  אחד סלע 
שנתערבו  הקודמת, ובהלכה (רע "ב ). תנאי  בלי  ויקח  ישכח 
שם  לו שיש מכיון ישכח , שמא חששו לא מעות, הרבה
יוםֿטוב ). (תוספות ייזכר - מעות הרבה ללקט  רבה טירחא

עיון,19) צריך וזה קל, יותר כסף  של מעות שעל נראה
בשעת  אפילו מחללים אין כסף  על כסף  אדרבה שהרי 
(למעלה  הדחק  בשעת מחללין נחושת על כסף  ואילו הדחק ,

קורקוס . בר"י  וראה וֿז). הלכות היתה 20)פ "ד היא שמא
שני . מעשר של

.‚ÓB‡‰21‡ˆÓÂ ,BÊ ˙ÈÂÊa ÈL OÚÓ :BÏ »≈ƒ¿«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
ÔÈlÁ el‡ È‰  ˙Á‡ ˙ÈÂÊa22ÌL È‰ :BÏ Ó‡ . ¿»ƒ«∆∆¬≈≈Àƒ»«¬≈»

ÔÈlÁ ‡M‰  ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ ,‰Ó23ÌL È‰ . »∆¿ƒ¿»»«ƒ«¿»Àƒ¬≈»
ÔÈlÁ ‡e‰ È‰  ‰Ó ‡ˆÓÂ ,ÌÈ˙‡Ó24ÁÈp‰ .25‰Ó »«ƒ¿ƒ¿»»∆¬≈Àƒƒƒ«»∆

elÙ‡ ,‰Ó ‡ˆÓÂ ÌÈ˙‡Ó ,ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ OÚÓ26 «¬≈¿ƒ¿»»«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»∆¬ƒ
Ô‰27ÔÈlÁ Ïk‰  ÔÈÒÈk ÈLa28. ≈ƒ¿≈ƒƒ«…Àƒ

יב .21) משנה פ "ד פי22)שם אומר מעשר שאני  רות
הם. אחרים ואלו היה 23)נלקחו, יודע  אומרים: שאנו

לו  להזכיר הוצרך לא אבל חולין, מנה עוד שם שיש האב 
בקדושה, שיאכלו להזהירו בכדי  שני , מעשר של המנה אלא
שוודאי דלהלן, מאתים, ונמצא מנה בהניח  מהֿשאיןֿכן

חולין. והכל הן, "הכל 24)אחרים שם: שלפנינו במשנה
מינכן  בכתב ֿיד אבל הראב "ד. השיגו ועלֿפי ֿזה מעשר",
בתוספתא  וכחכמים כפשוטה), (תוספתא חולין, "הכל שם:
וראה  מוטל", ומנה מונח  "מנה שאמר: כרבי  ודלא שם,

שם.25)למעלה. וביצה שם שם:26)תוספתא בביצה
(רבי מחלוקת כיסין בשני  אמר חד אלעזר, ור' יוחנן "דרבי 
שנטל  (שכיון חולין הכל דברי  אחד בכיס  אבל וחכמים),
אחד  בכיס  אמר וחד הם). אחרים ואלו שניהם, נטלו הכיס ,
ומנה  מונח  מנה הכל דברי  כיסין בשני  אבל מחלוקת,
בשני שהמחלוקת הראשון, כמאןֿדאמר רבינו ופסק  מוטל".
שרב  ואף  חולין. הכל זה באופן שאפילו וכחכמים, כיסין,
רבינו  דעת מקושרים, בכיסים התוספתא העמיד שם אשי 

על  שם שהקשו מה לתרץ  אלא זאת אשי  רב  אמר שלא
וכן  מחלוקת. אחד בכיס  ולא האומר ובמאירי , ברש"י  הוא

לא  שם שאף  ו, הלכה יו"ט  מהלכות בפ "ב  וראה כהר"ח .
יג. סי ' אורח ֿחיים ובביתֿיוסף  "מקושרים", רבינו הזכיר

המנים.27) ומצא 28)שני  במנה שאמר שם, כרבי  שלא
(וראה  בזה" זה מעורבין שני  ומעשר "חולין - מאתים
מונח  "מנה - מנה ומצא ובמאתים עיון), וצריך למעלה,
הנ"ל: האופנים בשני  שאמרו כחכמים אלא מוטל", ומנה
אחרים  ואלו ניטלו, מעשר של אומר: שאני  חולין", "הכל

הם.

.„Ó‡29ÈL OÚÓ ÒÈk :ÂÈ‡ BÏ30CÏ‰ ,˙Èaa ÈÏ »«»ƒƒ«¬≈≈ƒƒ««ƒ»«
OÚÓ ÔlÎaL ÏB„b‰  ÌÈÒÈk ‰LÏL ÌL ‡ˆÓe31, »»»¿»ƒƒ«»∆¿À»«¬≈

ÌÈpËw‰ ÔÓ ÏÎ‡È ‡Ï ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈlÁ ‡M‰Â¿«¿»Àƒ¿««ƒ≈……«ƒ«¿«ƒ
ÏB„b‰ ÏÚ ÌÏlÁiL „Ú32. «∆¿«¿≈««»

ה.29) הלכה פ "ה שם שני ,30)תוספתא מעשר פירות
להלן. אומרים,31)וראה אין לבנו, המצווה באב  שהרי 

הקודמת), (בהלכה הם אחרים ואלו ניטל, שהיה מה שמא
ואם  מתחילה. שהניח  המעשר על הוסיף  ודאי  אומרים, אלא
הוא  לגדול ודאי  בבית", לי  מעשר "כיס  סתם כשאומר כן,

ואינו 32)מתכוין. תנאי , בלא שמחלל נראה, זה מלשון
עליו" מחוללים הללו יהיו מעשר, אינו זה כיס  "ואם אומר
בתוספתא  וראה המעשר, הוא שהגדול לוודאי  שקרוב  כיון

כפשוטה.

.‰ÈÓ33˜zzLpL34ElL ÈL OÚÓ :BÏ eÓ‡Â , ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿«¬≈≈ƒ∆¿
ÈBÏt ÌB˜Óa35LÏL B˙B‡ ÔÈ˜„Ba  BL‡a ÔÈk‰Â , ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»

ÌÈÓÚt36ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C„k ,37ÂÈ„ È‰Â , ¿»ƒ¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ«¬≈¿»»
ÔÈÓi˜38. «»ƒ

ח .33) הלכה אבל 34)שם הדיבור, כח  ממנו ניטל כלומר,
שומע . שאלה.35)הוא בלשון "שירמוז 36)כלומר,

לגיטין  המשנה (פירוש לשאלה" נכונה תשובה וכו' בראשו
א). משנה וראה 37)פ "ז טז. הלכה גירושין מהלכות פ "ב 

ג. הלכה מכירה מהלכות בפכ"ט  עמד 38)גם אם כלומר,
בבדיקות.

.ÂeÓ‡39ÌBÏÁa BÏ40‰z‡L EÈ‡ ÏL ÈL OÚÓ : »¿«¬«¬≈≈ƒ∆»ƒ∆«»
‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa ‡e‰ È‰ LwÓ¿«≈¬≈ƒ¿¿ƒ««ƒ∆»»

OÚÓ BÈ‡  BÏ Ó‡pM ‰Ó ÌL41˙BÓBÏÁ Èc . »«∆∆¡«≈«¬≈ƒ¿≈¬
ÔÈ„ÈBÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï42. …«¬ƒ¿…ƒƒ

ל.).39) בסנהדרין (הובאה ט  הלכה שם, תוספתא
כפשוטה.40) בתוספתא בלי41)ראה לכתחילה ואוכלו

שצודקת 42)חילול. אף ֿעלֿפי  המדמה "שפועלת
עד  לו חוששין ואין עמו, מתערב  פסולת הרבה במקצת,
מהלכות  בפ "י  וראה .(821 עמוד לסנהדרין (מאירי  שיתברר"
בהגהות  ו סעיף  רנט  סי ' וביו"ד ז, הלכה ומתנת זכיה

שם. תשובה ובפתחי  הרמ "א,

.ÊÓB‡‰43ÌÈ˙Ó Ìz‡ elÙ‡ :ÂÈÏ44eÚbz Ï‡ »≈¿»»¬ƒ«∆≈ƒ«ƒ¿
ÔÈlÁ el‡ È‰  ˙BÚÓ ÌL e‡ˆÓÂ ,BÊ ˙ÈÂÊa45. ¿»ƒ¿ƒ¿¿»»¬≈≈Àƒ

ÔÓË46B‡ ,Ô‰ ÈBÏt ÏL :Ì‰Ï Ó‡Â Ì‰ÈtÓ ˙BÚÓ »«»ƒ¿≈∆¿»«»∆∆¿ƒ≈
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ÌÈÚÓk Ì‡ ,Ô‰ ÈL OÚÓ ÏL47ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ∆«¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¬ƒ≈¿ƒ
Ôek˙Ók Ì‡Â ,ÂÈ„Ï48ÔÈÓi˜ ÂÈc 49. ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»»«»ƒ

י .43) הלכה שם, (תוספתא 44)תוספתא ברעב  כלומר ,
אף ֿעלֿפי45)כפשוטה). להלן), (ראה כמערים שהוא

זאת, לפרש לו היה מעשר, המעות היו שאם כן, נראה שאינו
להלן. יא.46)וראה הלכה שלא 47)שם, "שעושה

מרדכי (הגהות בניו" יקחו שלא כדי  או כעשיר, יחזיקוהו
תרנח ). סי ' סוף  פ "א בתרא עדות.48)לבבא להם למסור

שם,49) ומתנת זכיה ובהלכה כפשוטה, בתוספתא וראה
שם  שכתב  מה כאן, רבינו כתב  לא מדוע  וצ "ע , ה. הלכה

ו. בהלכה

.Á‡ˆBn‰50ÈÏk51‰Ó È‰  'Ó ÂÈÏÚ e˙ÎÂ «≈¿ƒ¿»»»¬≈«
ÈL OÚÓ BÎB˙aM52 '˙ .ÏË  'Ë .È‡Óc  '„ . ∆¿«¬≈≈ƒ¿«∆∆
Ôa˜  '˜ .‰Óez53Ì‡Â .54‡e‰ ? ˙ÎzÓ ÏL ‰È‰ ¿»»¿»¿ƒ»»∆«∆∆
Ôa˜ BÎB˙aM ‰Óe55ÔkL .56˙Á‡ ˙B‡ ÔÈ˙Bk eÈ‰ «∆¿»¿»∆≈»¿ƒ««

‰kq‰ ˙ÚLa ÌM‰ ÔÓ57. ƒ«≈ƒ¿«««»»

כחכמים 50) פ "ה, שם ותוספתא יא, משנה פ "ד שני  מעשר
יוסי . כרבי  להלן.51)ולא וראה חרס . ואין 52)של

הם  שהרי  שני , למעשר או ראשון למעשר שהכוונה לומר
תרומת  משום ואם כלל. עליו יכתוב  ומדוע  לזרים מותרים
שני , למעשר הכוונה ודאי  אלא ת"מ . כותב  היה שבו, מעשר
כתבו  לירושלים מחוץ  באכילה בו יכשל שמא החשש ומפני 

שם). אנשי  (תוס ' ש"דמי53)כן חולין. עצמו, הכלי  אבל
כל  גרוע  אדם בני  אצל והוא הכלי , מדמי  יותר שבתוכו מה
שחלקו  ומה הבית. לבדק  אדם שום אותם מקדיש שאין כך,
מתכת  של בכלי  הוא י ), משנה (שם יהודה רבי  על (חכמים)
פירוש  - חולין" שהוא בו שמודים חרס  בכלי  לא (אבל

יהודה.54)המשנה). כרבי  ולא כחכמים שכלי55)שם,
להקדיש. אדם בני  דרך מתכת וזה 56)של יא. משנה שם

ההלכה. כל על ה 57)מוסב  על ופחדו שגזרו מצוות
הסכנה  שעת "ומשום ברמז. רק  כתבו ולכן במפורש, לכתוב 
(משנה  השם" מן אחת אות לכתוב  לעולם, בכך הורגלו

ראשונה).

.Ë˙BÚÓ58ÌÈÏLeÈa ˙B‡ˆÓp‰59‰Ê ÈÈ„ elÙ‡ , »«ƒ¿»ƒ»«ƒ¬ƒƒ¿≈»»
ÔÈlÁ el‡ È‰  ˙BÚn‰ ÌÚÂ ÛÒk‰ ÌÚ60ÏÈ‡B‰ ,61 ƒ«∆∆¿ƒ«»¬≈≈Àƒƒ

ÌBÈ ÏÎa ÔÈ„ak˙Ó ÌÈÏLeÈ È˜eLÂ62‡ˆÓ .63ÔÎB˙a ¿≈¿»«ƒƒ¿«¿ƒ¿»»»¿»
ÈL OÚÓ el‡ È‰  OÚÓ Ba e˙ÎÂ ÒÁ64‰na . ∆∆¿»«¬≈¬≈≈«¬≈≈ƒ«∆

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc65‰M‰ ˙BÓÈ ‡La66Ï‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿«»»¬»
Ï‚a67OÚÓ Ïk‰ 68. »∆∆«…«¬≈

שקלים 58) פי  על בירושלים, רבינו ופירשה ט , משנה שם
(מלאכת  במשנתנו כן כתוב  נוסחאות ובקצת ב , משנה פ "ז

לשקלים 59)שלמה). המשנה (פירוש השווקים" "בכל
דלהלן. בהמה, סוחרי  לפני  ולא מעשר 60)שם), ירושלמי 

כן  לעשות אדם בני  דרך ואין הואיל תאמר "שלא שם: שני 
לפום  שני , (מעשר) יהא מטבעות) של שונים מינים (לערב 
שמא  ונאמר נחוש ("ולא חולין" מימר, צריך (לפיכך ) כן
- הזהב " על או הזה הכסף  על וחיללן חזר המעות אלו
פירוש  - הרגל משעת כאן שנשתיירו הן מעשר ומעות

להלן. וראה שם), שני  למעשר ז.61)המשנה פסחים
זירא. בר שמעיא רבי  בשם כו. מציעא ולכן 62)ובבא

אזלי ברגל) שנפלו המעשר (מעות קמאי  "קמאי  אומרים:
רבינו  ודעת ושם). (שם נינהו" אחריני  והני  נתכבדו) (כבר
ירושלים  ושווקי  "הואיל לטעם שמעיא רב  הוצרך שלא היא,
עם  זהב  דינרי  מצא אם לומר, כדי  אלא יום", בכל מתכבדים
שהם  לומר מקום שיש אף  חולין, שהם מעות, ועם כסף 
פשוט  מעות, סתם מצא אם אבל למעלה), (ראה מעשר
כדעת  ולא הנ"ל. לטעם צורך ואין הרוב , אחר שהולכין
יא. בהלכה להלן וראה שם. בפסחים והמאירי  רש"י 

שם.63) שני  וזה 64)מעשר חולין, הן שמא נאמר "ולא
עליו  וכתבו בתוכו נתון מעשר בו שהיה מכלי  הוא החרס 
שם). המשנה (פירוש הקודמת כבהלכה - מעשר"

הרישא.65) על וקאי  שם. המעות 66)שקלים שרוב 
הן. חולין מי67)שבעיר וכל לרגל, עולין ישראל "שכל

(פירוש  עמו" אותן מעלה שני , מעשר מעות אצלו שיש
עליו:68)המשנה). שכתוב  חרס  היה כשלא אף  כלומר,

וראה  שבתערובת. המעות ואף  המעות, בין "מעשר",
הירושלמי . על המשנה פירוש בשם נב  הערה למעלה

.È˙BÚÓ69ÌÈÏLeÈa ‰Ó‰a ÈÁBÒ ÈÙÏ ˙B‡ˆÓp‰ »«ƒ¿»ƒ¿≈¬≈¿≈»ƒ»«ƒ
ÌÏBÚÏ 70˙BÚÓ ÔÈ‡ÈÓ ÌÚ‰  ˙˜ÊÁL ;OÚÓ ¿»«¬≈∆∆¿«…»»¿ƒƒ¿

˙BÓ‰a Ba ÔÈB˜Â OÚÓ71 ˙Èa‰ ‰a ˙B‡ˆÓp‰Â . «¬≈¿ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿«««ƒ
ÌÏBÚÏ72ÔÈlÁ73Ô˙˜ÊÁL ;74‰kLl‰ ˙ÓezÓ ¿»Àƒ∆∆¿»»ƒ¿««ƒ¿»

‰Ó‰a ÏÚ ÔÈaÊb‰ ÌeÏlÁL75. ∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿≈»

שם.69) השנה.70)שקלים ימות בשאר אף 
תאוה 71) אשר בכל הכסף  "ונתת כו): יד, (דברים שנאמר

ז. לפסחים ובר"ח  ברש"י  וראה וגו'". ובצאן בבקר נפשך
לפני שימצא מה "וכל שם. גרשום וברבינו פב . ובמנחות
וכאן  ספק , (לשון שמא נאמר וצאן, בקר הבהמות סוחרי 
מיד  נפלו שני  מעשר ממעות ודאי ) מעשר שהן משמע 
על  המעות קדושת ונתחללה הבהמות שקנו (קודם הקונה
בתוס ' כו. מציעא בבבא וראה המשנה. פירוש - הבהמות)"

לעולם. ברגל.72)ד"ה יהא 73)אף  אומרים: ואין
(רשב "ם  להקדש חצר שאין חצר, מדין המעות קונה הקדש
ר  סימן בקצותֿהחושן וראה עט . בתרא בבבא ותוספות

א). רבי74)סעיף  בשם חייא רבי  בא "רבי  שם: ירושלמי 
מחללן  שהוא עד מעות הלשכה מן מוציא הכהן שאין יוחנן,

הבהמה". באו 75)על שהמעות רבינו, כתב  שלא ומזה
ובבא  (פסחים הבית להר בצינעא שהכניסום אדם מבני 
שמה  נראה הבית), בהר ד"ה ותוספות ברש"י  שם מציעא
אדם  יכנס  "לא ב , הלכה הבחירה בית מהלכות בפ "ז שכתב 
בין  כוונתו בסדינו", לו הצרורין במעות וכו' הבית להר
ברכות, מסכת סוף  בירושלמי  וראה בצינעא. ובין בפרהסיא
של  1 נוספת הערה 67 עמ ' שם פישל הערי  מכון ובמשנת

זק "ש. הגרמי "ל

.‡È‰z76‡ˆÓÂ ,ÈL OÚÓe ÔÈlÁ da LnzLpL ≈»∆ƒ¿«≈»Àƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
OÚÓ ÔÈÁÈpÓ  Ì‡ :˙BÚÓ dÎB˙a77˙BÚn‰ È‰  ¿»»ƒ…«ƒƒ«¬≈¬≈«»

OÚÓ78‰ˆÁÓ ;ÔÈlÁ  ÔÈlÁ ÔÈÁÈpÓ  Ì‡Â ;79 «¬≈¿ƒ…«ƒƒÀƒÀƒ∆¡»
‰ˆÁÓÏ80ÔÈlÁ 81. ¿∆¡»Àƒ
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קפג                 
         

שם.76) בפסחים והובאה פ "ב , שני  מעשר תוספתא
בה 77) מניחין זו, בתיבה המניחין אדם בני  רוב  כלומר,

חולין. רוב  אם ד"ה שם ברש"י  וראה מעשר. מעות
מעשר,78) מהמניח  יותר מניח  חולין, שהמניח  אף ֿעלֿפי 

המעות  רוב  הסתם מן מעשר, מכניסין שרוב  כיון מכלֿמקום
בברייתא.79)מעשר. אינה זו כלומר,80)פיסקא

מעשר. ומחציתם חולין, מניחין המשתמשים, מחצית
ובסוף 81) כאן, ברדב "ז וראה חולין. המעות שרוב  כיון

רבינו, בדברי  כתבי ֿהיד בכל הגירסא וכן הסמוכה. ההלכה
המהרי "ק  ברם שם. לפסחים המאירי  רבינו, בדברי  גרס  וכן
מחצה  על מחצה בהן כתוב  ישנות השגות "מצאתי  כתב :
מעשר  אחרים, ספרים (הראב "ד) אברהם אמר חולין.
שם), כפשוטה תוספתא - רבינו בדברי  הגירסא כך (כלומר,
שם, ובפסחים וכו'". האמיתית הנוסחא שהיא ובוודאי 
ולא  אחרון, אחר שהולכים שם, לנאמר זו מברייתא הקשו
ורבינו  שונות, באוקימתות הברייתא והעמידו הרוב , אחר

(כסף ֿמשנה). למה עיון וצריך השמיטן,

.È‡ˆÓ82 ‰Óez ˙BÙÏ OÚÓ ˙Bt ÔÈa ˙Bt »»≈≈≈«¬≈¿≈¿»
BwÏ eÏtÈ83ÈÓÁk eÏÎ‡È  ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ . ƒ¿«»∆¡»¿∆¡»≈»¿¿À¿≈

ÌÈ„È ˙ˆÈÁ ÔÈeÚËe ÌÈÊÏ ÔÈeÒ‡ :Ô‰ÈL84Ú‰Â ¿≈∆¬ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿∆¡≈
‰Óe˙k  LÓL85˙‡‰ ÌÈeÚËe ÔB‡Ï ÌÈeÒ‡Â ; ∆∆ƒ¿»«¬ƒ¿≈¿ƒ¬»«
OÚÓk  ÌB˜Ó86ÔÎÂ .87ÔÈlÁ ÔÈa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ »¿«¬≈¿≈«»«ƒ¿»≈Àƒ

OÚÓÏ88. ¿«¬≈

שם.82) מאחת 83)תוספתא הפירות כשנפלו המדובר אין
היה  לא כן לא שאם מהן, מאיזה יודעים אנו ואין הערימות
הולכים  וקרוב  רוב  שהרי  הקרוב , אחר שהולכים פוסק  רבינו
מהלכות  ופט "ו וֿז, הלכות רוצח  מהלכות (פ "ט  הרוב  אחר
פירות  להוסיף  שרצו באופן המדובר אלא יח ), הלכה גזילה
מה  יודעים אנו ואין זה, של מידו ונפלו הללו הערימות על
ערימת  על אותם לתת רצה ואםֿכן שני , מעשר אם בידו היו
התרומה, ערימת על להוסיפם ורצה תרומה, או שני , מעשר
נראה  וכן הרוב . אחר ולא הקרוב  אחר ללכת בזה פסקו ולכן
בסוף  רבינו (שכתב  מ "א פ "ז לשקלים המשנה מפירוש
בין  הנולד הספק  (התנא) שזכר "לפי  שם: שכתב  זו) הלכה
השקלים  שופרות בין שנמצאו מעות (כלומר, השופרות
חולין  מעות בין לאדם בו כיוצא כשנפל כן גם זכר לנדבה),
ברדב "ז  וראה שיהיה". מקום באיזה שני  מעשר מעות ובין

שם. כפשוטה תרומות 84)ובתוספתא מהלכות פי "א
ז. ב .85)הלכה הלכה פ "ז הלכה 86)שם פ "ב  למעלה

ה. הלכה ופ "ג א.87)א, משנה סוף  פ "ז שקלים
פב .88) בהערה למעלה ראה

.‚ÈÈL OÚÓ89eÚ˙pL È‡cÂ ÏLÂ È‡Óc ÏL90 «¬≈≈ƒ∆¿«¿∆««∆ƒ¿»¿
Ô‰aL eÓÁk eÏÎ‡È91. ≈»¿∆»∆»∆

שם.89) את 90)תוספתא לבטל מהם באחד שאין באופן
כמו 91)חבירו. שניהן" "כחומרי  כאן: רבינו כתב  (לא

שכאן  לפי  שבהן", "כחמור אלא הקודמת, בהלכה שכתב 
ודאי , של שני  במעשר ורק  אך אלא בשניהם חומר אין
שם), פ "ג (למעלה באנינות נאכל שאינו בזה וחומרתו
(שם  באנינות ונאכל קל שהוא דמאי  של שני  למעשר בניגוד

בפ "ו  גם זה וכעין כפשוטה). בתוספתא וראה ח , הלכה
קדשי של בחתיכות כב , הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות
ליום  הנאכלין או קלים, קדשם בחתיכות שנתערבו קדשים
שם  שגם - שבהן כחמור שיאכלו ימים, לשני  בנאכלין אחד
ולא  אחד, ליום כנאכלין או קדשים כקדשי  לאכלו הכוונה
חומר  שום אין קלים בקדשים שהרי  שבשניהם, כחמור
חומר  שום אין ימים לשני  ובנאכלים קדשים, בקדשי  שאינו

אחד). ליום בנאכלין שאינו

.„ÈÔÈlÁ ˙BÙa eÚ˙pL OÚÓ ˙Bt92ÏÎ‡È  ≈«¬≈∆ƒ¿»¿¿≈Àƒ≈»≈
‰‰Ëa Ïk‰93ÌB˜na94.OÚn‰ ˙‡ ‰cÙÈ B‡ «…¿»√»«»ƒ¿∆∆««¬≈

CÎÈÙÏ95Ì‡ ,96eÚ˙97ÏÎa ÔÈeÒ‡  ÌÈÏLeÈa ¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ»«ƒ¬ƒ¿»
ÔÈÓk Ô‰L98ÌÈÏLeÈa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;99‡e‰ È‰ , ∆≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¬≈

ÔÈÈzÓ BÏ LiL „k100.‰‰Ëa Ïk‰ ÏÎ‡ÈÂ ; ¿»»∆≈«ƒƒ¿≈»≈«…¿»√»

חבירו,92) את לבטל באחד שאין ובאופן לירושלים. חוץ 
הוא  הרי  המעשר, את לבטל כדי  בחולין יש אם אבל כנ"ל.
לירושלים, מחוץ  באכילה אסור שהמעשר שכיון מבטלו,
שהוא  ואף  מתבטל. שהוא מתירין, לו שאין כדבר הוא הרי 
כיון  באכילה, מותר הוא ושם לירושלים, להעלותו עומד
(רע "ב  מתירין" לו "יש קרוי  זה אין בהעלאתו, טורח  שיש
המשנה  בפירוש רבינו דברי  עלֿפי  ב , משנה פ "ב  לביכורים
מתירין, לו שיש כדבר אינו לפדותו, שאפשר ומשום שם).
וראה  שם). שם, אנשי  (תוספות בפדייתו מצוה שאין כיון

א.93)להלן. הלכה פ "ג למעלה כלומר,94)ראה
א). הלכה פ "ב  (למעלה לפי95)בירושלים כלומר

בירושלים. נאכל שם.96)שהמעשר פירות 97)ביכורים
כנ"ל. חולין בפירות "במנין".98)מעשר רומי : בדפוס 

ביכורים  מהלכות בפ "ד להלן כתב  וכן "במינן", וצ "ל:
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות בפט "ו פסק  וכן טו. הלכה
זה  אין בטל, אינו מתירין לו שיש דבר שאמרו: שמה יב ,
כאן). ומשנהֿלמלך שם, יוםֿטוב  (תוספות במינו במין אלא

לירושלים 99) חוץ  נתערבו אם אבל אכילתו. מקום שהוא
להלן. ועיין למעלה. ראה מתירין, לו שיש כדבר אינו

אסורות 100) מאכלות (הלכות במינו במין תערובתו שאוסר
שם).

.ÂËÚBf‰101 ÌÈÏLeÈÏ ÒÎpL Á‡ ÈL OÚÓ «≈««¬≈≈ƒ««∆ƒ¿«ƒ»«ƒ
ÈL OÚÓ ÌÈÏecb‰102ÔÈÏecb‰  ÒkiL Ì„˜ BÚÊ . «ƒƒ«¬≈≈ƒ¿»…∆∆ƒ»≈«ƒƒ

ÔÈlÁ103elÙ‡Â ,104ÔÈ„BÙe .‰Ïk BÚÊ ÔÈ‡L „a105 Àƒ«¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆ƒ
B˙B‡106B˙ÚÈÊ ˙ÚLa107. ƒ¿«¿ƒ»

שם.101) ראה 102)ביכורים כלה, שזרעו בדבר אפילו
שם. חד 103)בירושלמי  "אתא ב : הלכה שם בירושלמי 

גידוליהן  אמר את ד) משנה פ "ט  (תרומות תמן וכו' שאל סב 
אמר  את שם) (בכורים והכא מותרין, שני ) מעשר (של
שמעון  רבי  בשם אימי  רבי  ירמיה רבי  וכו' אסורין גידוליהן
מחיצה  איסור אסורין גידוליהן דתימר הן לקיש, בן
היתר  מותרין, גידוליהן דתימר והן לירושלים), (כשנכנס 
של  וטעמם כסף ֿמשנה. - לירושלים)" שיכנס  (קודם זרות
מעשר  של דינו שבירושלים למעלה, כמבואר הוא, דברים
כדבר  אינו לירושלים חוץ  אבל מתירין, לו שיש כדבר שני 

בגידולין. הזרע  ומתבטל מתירין, לו ירושלמי104)שיש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



קפד        
  

ב . הלכה שם ובתרומות שם, שם.105)ביכורים תרומות
המעשר.106) לפדותו 107)את צריך לכתחילה כלומר,

איסור  "מבטל בכלל הוא הרי  כן, לא שאם הזריעה, בשעת
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות (פט "ז שאסור לכתחילה"
כמו  חולין, הגידולין - פדה לא בדיעבד אם אולם יב ).
הקדש, לענין יא, הלכה מעילה מהלכות בפ "ה רבינו שכתב 
במסכת  זה בענין יחד נשנו הקדש, ודין שני  מעשר דין שהרי 

שם. תרומות

.ÊËÈL OÚÓ108?eÓ‡ OÚÓ ‰ÊÈ‡a .a ÏËa «¬≈≈ƒ»≈¿…¿≈∆«¬≈»¿
˙BˆÈÁÓ eÏÙÂ ,‡ˆÈÂ ÌÈÏLeÈÏ ÒÎpL OÚÓa109. ¿«¬≈∆ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»»¿»¿¿ƒ

È‡ È‰LÌLÏ BÈÊÁ‰Ï ˙BˆÈÁÓ ÌL Ô110LÙ‡ È‡Â , ∆¬≈≈»¿ƒ¿«¬ƒ¿»¿ƒ∆¿»
ÒÎpL Á‡Ó B˙BcÙÏ111Èt ÏÚ Û‡Â112Ba ÔÈ‡L113 ƒ¿≈««∆ƒ¿«¿««ƒ∆≈

ÏËe ,ÔÈÈzÓ BÏ ÔÈ‡L „ ‡ˆÓÂ ;‰Ëet ‰ÂL»∆¿»¿ƒ¿»»»∆≈«ƒƒ»≈
˙BÏÎ‡Ó Èeq‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,a114. ¿…¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

נג.108) מציעא בבבא במסקנת 109)ברייתא שם:
אם  לבין מחיצות ישנן אם בין חכמים חילקו שלא הגמרא,

שוב . נפדה ואינו במחיצות הוא נקלט  לעולם אלא אינן,
שאין 110) מירושלים, אחת פסיעה רק  כשיצא המדובר

מתירין, לו שיש דבר אינו ואף ֿעלֿפי ֿכן להחזירו, טורח 
נפלו  לא אם אבל להחזירו. אפשר ואי  מחיצות, שנפלו כיון
הוציאוהו  ואם מתירין. לו שיש דבר הוא הרי  מחיצות,
שיש  דבר אינו מחיצות, נפלו לא אם אפילו רחוק , למקום
שכתבנו  כמו בהעלאתו, רב  טורח  שיש כיון מתירין, לו
ס "ק  קב  סימן ליו"ד בפרי ֿחדש וראה יד, בהלכה למעלה

לו 111)ח . שיש כדבר דינו לפדותו, יכול שאם משמע 
מדברי נראה שם, למעלה שהרי  עיון, צריך וזה מתירין.
מצד  לא מתירין, לו שיש כדבר אינו לירושלים שחוץ  רבינו
לפי פדייה, של אפשרות מצד ולא העלאה של אפשרות
מעמוד  לוין לרב "מ  היובל בספר וראה בפדייתו, מצוה שאין

ואילך. שוה 112)מו (בחומשו בו יש מיבעיא "לא שם:
בו  אין אבל מחיצות, ליה דקלטן דאורייתא, פרוטה)
לא  אימא מדבריהם), אלא המעשר (שאין דרבנן (בחומשו)
ט . הלכה פ "ב  למעלה וראה קאֿמשמע ֿלן". מחיצות, קלטו

כנ"ל.113)שם.ובהערות  בחומשו, פט "ו.114)כלומר,



      

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ו  ראשון  יום 

קנג. עשה מצות
― הקנ"ג לקּדׁשהּמצוה יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ּולחּׁשב ְְְְֳֳִִִִִִֵַַָָָחדׁשים
החדׁש    אמרֹו והּוא , ְְֶַָֹ

חדׁשים" ראׁש לכם הּזה "החדׁש יתעּלה:  , ְֳִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
נאמר ּובפרּוׁש  מסּורה ּתהא זֹו "עדּות : ְְְֱֵֵֵֶַָ

ואחד ֿ אחד לכל מסּורה אינּה זֹו מצוה ּכלֹומר: ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָלכם",
ּבראׁשית ּכׁשּבת      ְְִֵַַ

  ימים ׁשּׁשה מֹונה ֿ אחד ׁשּכל ―ִִֶֶֶָָָָ
ֿ הּלבנה את הרֹואה ֿ אדם ּכל ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשֹובת

הּתֹורני ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש יעׂשּנּו ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
    יראה אֹו חדׁש, ראׁש ְְֲִֶֶֶַֹֹויעׂשה

אחר ׁשהאביב   וזּולתֹו ְִֵֶַָָָ
 ― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶַַָֹמּמה

הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
הּיֹום אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדוקא
ׁשּבטלה ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראּיה

מח הּקרּבנֹות טעּוהקרבת ּובזה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּגם היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמינים
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ֿ הרּבנים ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחׁשכת
מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ויֹודעים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻהּיֹום

הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהעּדר

 חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָּבארץ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבחּוצה

ּבּתלמּוד והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ― ְְִֵֶַַַַָָָ
,יׂשראל ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ּבית ּתמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכמעט

המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו חדׁשים ׁשּיקּבעּו ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָֻוהם
יחד. ּובהתקּבצם ְְְְִֶַַָָָאצלם

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבית
אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני חדׁש, ראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹאֹו
ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה הּוא חג, ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּיֹום
ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי על זֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻּפעּלתם

ּבּקּבלה לנּו  אתם ֿ ּתקראּו "אׁשר : ְְֲִֶַַָָָָֹ
 אׁשר ּכלֹומר: אּלּו", אּלא מֹועדֹות לי אין ―ְֲֲִֵֵֶֶַָ

אנּוסין אפּלּו ׁשֹוגגין אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֹיאמרּו
עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻאפּלּו
ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו ֿ הּיֹום את ׁשּנדע ּכדי אּלא חׁשּבֹון ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּיֹום

ֿ יׂשר וקֹובעיםארץ מחּׁשבים עצמֹו זה ׁשּבסדר ּכיון אל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

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



קפה         
  

לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ּבראּיה; לא ― ְְְְִִִִַַָָָָֹֹהּיֹום
מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. על ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

   .היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ
ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
 ֿ את יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ―ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאפן,
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָולקּבֹוע
מירּוׁשלם" ֿ ה' ּודבר תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

  ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם .ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
ּברּור ֿ ּׁשאמרנּו ֿ מה ּכל לֹו יתּבאר זה, ׁשּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלמּוד
הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ׁשּום ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאין
ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר יסֹודֹות על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמֹורֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָראׁשי

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת ֿ החּקה את  . ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
אמרּו    ׁשאין "מלּמד : ְְֵֵֶַָ

לּמֹועד" הּסמּו ּבּפרק אּלא ֿ הּׁשנה את מעּברין ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
    ואמרּוׁשאין "מּנין : ְְִִֵֶַָ

ֿ החדׁש את מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ֿ החדׁש את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמעּברין
יתעּלה: ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

הּׁשנה" "לחדׁשי  אמרּו , חדׁשים" : ְְְֳִֵַָָָָָ
מׁשמע ― ימים" מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָאּתה
"חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשההֹוספה

ימים"  מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ― ְְִִֵַַָָָָ
 ֿ את "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹלחדׁש

האביב" חדׁש  ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ― ְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור ְְְְְִִִֶֶַָָָָָחֹובה

חּמה      . ַָ
א' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָּוכבר

הּׁשנהמּסנהדרין ראׁש ּבברכֹותּובמּסכת וגם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
.

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ז שני יום 

נט. קנג. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הקנ"ג ְִַַָהּמצוה

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ֿ קרּבן ּכל הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם חדׁשיכם  אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
  נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה ּדיני הּׁשנה וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמןותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה ֿ תבאּו "וכי . ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ח שלישי יום 

נט. עשה מצות
― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ֿ קרּבן ּכל הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם חדׁשיכם  אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
  נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה ּדיני הּׁשנה וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמןותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה ֿ תבאּו "וכי . ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ט  רביעי יום 

נטמצ עשה :ות

נדפס ֿ ב. א פרק וחנוכה מגילה הלכות
פרקים. לג' בשיעור ֿ קכד קיט עמ' לעיל

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ֿ קרּבן ּכל הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם חדׁשיכם  אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
  נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה ּדיני הּׁשנה וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמןותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה ֿ תבאּו "וכי . ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תשע"ט  מרחשון  ל' חמישי יום 

נדפס ֿ ד. ג פרק וחנוכה מגילה הלכות
פרקים. לג' בשיעור ֿ קכט קכד עמ' לעיל

ריג. עשה מצות
יום שני ֿ חמישי כ "ז ֿ ל 'מרחשון 
― הרי"ג  ּבקּדּוׁשין ה ּמצוה  לבעֹול  ׁשּנצט ּוינ ּו ה ּצּוּוי  ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

וז ֹוהי ― ּבביאה  א ֹו ּבׁשטר, א ֹו הא ּׁשה , ּביד  ּדבר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָּובמ ּתן 
א ּׁשּה אי ׁש ֿ י ּקח  "ּכי  אמרֹו: ּכ על  והרמז  קּדּוׁשין . ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמצות 

ּובעל ּה"   ואמר ּבביאה . ׁשּקֹונה  מ ׁשמע ― , ְְְְִֶֶַַַָָָָ
והיתה " "ויצאה  ּבׁשטר ׁשּיציאת ּה ּכׁשם  ― ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ההויה  ּכנקנית ׁשהיא  למדנ ּו וכן  ּבכסף ּבׁשטר. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכסף" "אין  עברי ּה: ּבאמה  ֿ ּׁשּנאמר מ ּמה   , ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּומ ּנּו? אחר, לאד ֹון  ּכסף י ׁש אבל  זה  לאד ֹון  ּכסף אין  ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמרּו:
.אב     קּדּוׁשין אבל  ֲִִָָ

מקֹומ ֹות ּבכ ּמה  ׁשּנת ּבאר ּכמ ֹו ּבביאה , הם  ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּדא ֹוריתא 
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קפו        
  

וקּדּוׁשין ּבכת ּבֹות     ונ ּדה   ְְְִִִִָֻ
נת ּבארּו ּוכבר ּבּמּסכ ּתא. ּבׁשלמ ּות  ז ֹו מצוה  ּדיני  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

על  אמרּו ּובפרּוׁש קּדּוׁשין . מ ּסכת  ּכל ֹומר: , לכ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻהמיחדת 
ׁשּמצות נת ּבאר ה ּנה  ּדא ֹוריתא  ׁשהם  ּבביאה  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָקּדּוׁשין 

ּדא ֹוריתא . ְְִִַָקּדּוׁשין 

ה'תשע"ט  כסלו  א' שישי יום 

ריג. עשה מצות
― הרי"ג ּבקּדּוׁשיןהּמצוה לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

וזֹוהי ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ּדבר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָּובמּתן
אּׁשּה איׁש ֿ יּקח "ּכי אמרֹו: ּכ על והרמז קּדּוׁשין. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמצות

ּובעלּה"  ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― , ְְְְִֶֶַַַָָָָ
והיתה" "ויצאה ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ― ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

ההויה ּכנקנית ׁשהיא למדנּו וכן ּבׁשטר. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה ֿ ּׁשּנאמר מּמה ּבכסף ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

 לאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף אין אמרּו: ,ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּומּנּו? אב.אחר,    אבל ֲֵַַָָ

ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבביאה, הם ּדאֹוריתא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָקּדּוׁשין
ּבכתּבֹות וקּדּוׁשיןמקֹומֹות   ונּדה ְְְְִִִִָֻ

  ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָ
ּובפרּוׁש קּדּוׁשין. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבּמּסכּתא
נתּבאר הּנה ּדאֹוריתא ׁשהם ּבביאה קּדּוׁשין על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאמרּו

ּדאֹוריתא. קּדּוׁשין ְְְִִִֶַַָׁשּמצות

ה'תשע"ט  כסלו  ב' ש "ק יום 

שנה. תעשה לא מצות
יום שישי ֿ ש "ק א 'ֿ ב 'כסלו 

― השנ"ה ּבלאהּמצוה מּלבעֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ
קדׁשה ֿ תהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻּכתּבה

יׂשראל" מּבנֹות  ּבענין האזהרה ּכפל ּוכבר , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
 ֿ אתר ֿ ּתחּלל "אל יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָזה

להזנֹותּה" ּבּת  ספרא ּולׁשֹון . ְְְְְִִַָָ
ּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל "אל :ְְְִִֵֵֶֶַַַָ

לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן איׁשּות, לׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ּוׁשמע ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאיׁשּות.
יתעּלה, ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָענין
חּיב אינֹו ― אֹונס אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּבֹועל
וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ּתׁשלּום אּלא ֿ הענׁשים מן ענׁש ְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּום
עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּפגע, אּׁשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותּה
הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ׁשאין ּכיון ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבדעּתנּו,
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ֿ ּדבר ּככל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָנֹוהג
ֿ ּׁשהּוא ּבמה לֹו למחֹול אֹו ֿ ּׁשּירצה ֿ מה ּכל מּממֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָלחברֹו
ּולמסרּה הּנערה ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָחּיב
זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ לֹו וימחֹול עליה לבֹוא אדם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלאיזה

ּכסף החמּׁשים ּכלֹומר: מּזכּיֹותיו,   ְְֲִִִֶֶַַָֻ
מנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; לאבי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהם

לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ּכ לֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּתן
להזנֹותּה" ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל "אל ׁש לפי ּזה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

קרה אם אּלא אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּדנּתי
ּובהּתר ׁשניהם ּברצֹון הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּפּתה
 ֿ "ולא ואמר: לכ ֿ הּטעם את וגּלה .לכ ּדר אין ―ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

זּמה" הארץ ּומלאה הארץ ׁשהאֹונסתזנה לפי . ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם מעט, קֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּפּתּוי
זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ויתּפּׁשט ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיתרּבה
ּׁשּיחּיבּו ּולמה חכמים ֿ ּׁשהזּכירּו ֿ מה לכל מתאים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָוהּוא
לֹוקין ― ּדפנּויה לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמׁשּפטי

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָֻעליו.
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(ÊÎ)   פליטים אותיר  כי ביושביה

בגולה: ל 'תחרב.(ÁÎ)שילכו  .
מחשבה:  :ואקיימנה הזה הפורענות

:עליהם טובות מחשבות לחשוב אנחם ולא
(ËÎ)בים רמה ט )כמו  :(שמות 

להטמן : קוצים סיבוך  מקום עבים ביערות 
בכיפיא: מתורגם (Ï)סלע   להתנאות

השודד : לפני רחמים ולמצוא  לשון

שמעתי  כך  העין , קרע כמרחיב נראה שהפוך  קריעה
קרע: במחברת חלק לא מנחם כחול :וגם ל '

 כמו ניאוף מיני בצדי הנשים עם המשחקים
פלגשיהם על  כג)ותעגבה :(יחזקאל 

להרגך : המבכרת (Ï‡)מבקשים כאשה
לידתה: גניחות תחלת ותצעק תייליל 

חמס ויפח  כמו  בלעז  כז )קונפליינ "ט  דיבור :(תהלים ל '
  :אומרת כך 

 
(ÊÎ).‰ÏÎÂ:ביושביה כלה אעשה לא Ê‡˙.(ÁÎ)אבל ÏÚ

אשר השמים וחשכו  הארץ תאבל למטה האמור  הדבר על
ÂÎÂ'.ממעל: ÈÎ ÏÚאשר על וכו' הארץ  תאבל זה  בעבור  ר "ל 

הדבר על  נחמתי  ולא  שממה הארץ  לעשות  מחשבתי  דברתי 
במ "ש : הדבר  וכפל ממנה אשוב  ולא  Ù˘.(ËÎ)ההוא ÏÂ˜Ó

אנשי כל  יברחו  בקשת חצים והמורים  הפרשים  קבוצת  מקול 
ÌÈÚ.העיר : Â‡ והמסובכים העבים ביערים  להסתתר  יבואו 

ÂÏÚ.באילנות: ÌÈÙÎÂ:שמה להסתתר  הסלעים  בין יעלו
.‰ÂÊÚ: איש בהן יושב  ואין אמר  ביאור ולתוספת מיושבים 

(Ï).„Â„˘ ˙‡Â ביד עשוק  להיות שסופך יהודה אתה
ÂÎÂ'.האומות: È˘Ú˙ ‰Óמלבושי תלבשי אשר תועיל מה  ר"ל

תתמידי אשר  זהב בעדי עצמך תקשטי  אשר שני  תולעת
לבות  להלהיב  יפה נראית להיות הפוך  בצבע  עיניך לצבוע 

˙˙ÈÙÈ.הנואפים : ‡Â˘Ï ומהודרת יפה  עצמך עשית חנם  על
ממך  נפשך לקחת ומבקשים מעתה בך מאסו החושקים כי 
בשוחד  כוכבים  העובדי אל תתרצי מה  לומר משל  ענין והוא

לאויבים: לך  נהפכו כי לך יועיל  לא זה כל  ˜ÏÂ.(Ï‡)הנה ÈÎ
חולה: כקול  קול צˆ‰.שמעתי כאשה צעקת שמעתי רה
חזקים: שחבליה ˆÔÂÈ.שמבכרת  ˙ ÏÂ˜ עדת של הקול והוא

המקונן: כדרך  אמרים  תרבה  אשר  ÈÙÎ‰.ציון  ˘Ù˙: המצטער כדרך בזה  זה כפיה  ÈÏ.משברת  ‡ ÈÂ‡אוי ואומרת  מר  צועקת
אותנו : ההורגים בעבור  עיפה נפשי  כי  לי  עתה

 
(ÁÎ).Ï‡˙ ארץ אומללה  אבל כמו  השחתה :(שם)ענין 

.Â„˜Âקדרו וירח  שמש  וכן  ושחרות חושך  ב)ענין  :(יואל 

.È˙ÂÓÊ תפק אל זממו  כמו  מחשבה  קמ)ענין È˙ÓÁ.:(תהלים
מחשבה : היפוך הרגיל Ù˘.(ËÎ)ענין  הסוס  רוכב  יקרא כן

קשת ÓÂÂ‰.בזה: רומי  ונושקי וכן השלכה עח)ענין  :(שם
.ÌÈÚ:ומסובכים עבים ביערים ור "ל עב  ÌÈÙÎÂ.מלשון 

וכפים עפר  חורי וכן  כיפא היא סלע  של ל )תרגום :(איוב
(Ï).„Â„˘:עשוק.È˘:אדומה צבע  מין  והוא שני  תולעת

.È„Ú˙: וקישוט עדי לכחול ˙˜ÈÚ.מלשון ההתמדה  מרוב 
העין : בית פתיחת  קורעת כאילו  נראה  הוא ÍÂÙ.העינים

עיניה בפוך ותשם וכן  העינים בו  שצובעין ט)הכחל .(מ"ב
.‡Â˘Ï:לחנם.ÈÙÈ˙˙:יפה ואוהביÌÈ‚ÂÚ.מל' חושקים

מאהביה על  ותעגב  כמו  כג)הניאוף  ÈÎÓÎ‰.(Ï‡):(יחזקאל 
בכור : ויפח ˙˙ÁÙÈ.יולדת כמו  ודבור אמירה (תהלים חמס ענין 

בידיה ˙Ù˘.:כז ) ציון פרשה כמו ושבירה פרוסה מלשון 
א) יגיעה:ÙÈÚ‰עתה.‡.:(איכה ענין  ..ÌÈ‚‰Ï הלמ "ד בא

לאלם פיך פתח  וכן בעבור  לא)במקום בעבור(משלי  ור "ל 
האלם:

אגרות קודש
 ב"ה,  ג' כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה מזמן שלא קבלתי ממנו מכתבים, ויה"ר מהשי"ת שיהי' זה סימן טוב שהכל שלום, ובכל 

זה מהנכון שיכתוב עד"ז בפירוש.

שציוו  רז"ל  הוראת  פי  על  להתנהג  בעצמו  לפעול  עליו  הנה  הגאולה  חדש  כסלו  חדש  ובימי 

לשמוע לקול הרופאים ולעשות את זה מתוך שמחה, ומה איכפת לו באיזה אופן ובאיזה ענינים ימלא 

צריך  לרופא  לשמוע  אומר  יתברך  השם  וכאשר  חשבונות,  מבלי  זה  את  שיעשה  ובלבד  הבורא  רצון 

לעשות כן ולהיות שבע רצון מההזדמנות לשמוע אל רצון השי"ת במילא צריך להעשות זה בשמחה, 

ואז עוזר השי"ת שרואים שיש ממה להיות שבע רצון.

בבריאות  שיחיו  ב"ב  ולכל  לו  בברכתו  יוסיף  והשי"ת  כזאת  שעושה  לי  שיכתוב  הנני  מקוה 

הנכונה ובפרנסה בהרחבה.

המחכה לבשו"ט.
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(ÊÎ)   פליטים אותיר  כי ביושביה

בגולה: ל 'תחרב.(ÁÎ)שילכו  .
מחשבה:  :ואקיימנה הזה הפורענות

:עליהם טובות מחשבות לחשוב אנחם ולא
(ËÎ)בים רמה ט )כמו  :(שמות 

להטמן : קוצים סיבוך  מקום עבים ביערות 
בכיפיא: מתורגם (Ï)סלע   להתנאות

השודד : לפני רחמים ולמצוא  לשון

שמעתי  כך  העין , קרע כמרחיב נראה שהפוך  קריעה
קרע: במחברת חלק לא מנחם כחול :וגם ל '

 כמו ניאוף מיני בצדי הנשים עם המשחקים
פלגשיהם על  כג)ותעגבה :(יחזקאל 

להרגך : המבכרת (Ï‡)מבקשים כאשה
לידתה: גניחות תחלת ותצעק תייליל 

חמס ויפח  כמו  בלעז  כז )קונפליינ "ט  דיבור :(תהלים ל '
  :אומרת כך 

 
(ÊÎ).‰ÏÎÂ:ביושביה כלה אעשה לא Ê‡˙.(ÁÎ)אבל ÏÚ

אשר השמים וחשכו  הארץ תאבל למטה האמור  הדבר על
ÂÎÂ'.ממעל: ÈÎ ÏÚאשר על וכו' הארץ  תאבל זה  בעבור  ר "ל 

הדבר על  נחמתי  ולא  שממה הארץ  לעשות  מחשבתי  דברתי 
במ "ש : הדבר  וכפל ממנה אשוב  ולא  Ù˘.(ËÎ)ההוא ÏÂ˜Ó

אנשי כל  יברחו  בקשת חצים והמורים  הפרשים  קבוצת  מקול 
ÌÈÚ.העיר : Â‡ והמסובכים העבים ביערים  להסתתר  יבואו 

ÂÏÚ.באילנות: ÌÈÙÎÂ:שמה להסתתר  הסלעים  בין יעלו
.‰ÂÊÚ: איש בהן יושב  ואין אמר  ביאור ולתוספת מיושבים 

(Ï).„Â„˘ ˙‡Â ביד עשוק  להיות שסופך יהודה אתה
ÂÎÂ'.האומות: È˘Ú˙ ‰Óמלבושי תלבשי אשר תועיל מה  ר"ל

תתמידי אשר  זהב בעדי עצמך תקשטי  אשר שני  תולעת
לבות  להלהיב  יפה נראית להיות הפוך  בצבע  עיניך לצבוע 

˙˙ÈÙÈ.הנואפים : ‡Â˘Ï ומהודרת יפה  עצמך עשית חנם  על
ממך  נפשך לקחת ומבקשים מעתה בך מאסו החושקים כי 
בשוחד  כוכבים  העובדי אל תתרצי מה  לומר משל  ענין והוא

לאויבים: לך  נהפכו כי לך יועיל  לא זה כל  ˜ÏÂ.(Ï‡)הנה ÈÎ
חולה: כקול  קול צˆ‰.שמעתי כאשה צעקת שמעתי רה
חזקים: שחבליה ˆÔÂÈ.שמבכרת  ˙ ÏÂ˜ עדת של הקול והוא

המקונן: כדרך  אמרים  תרבה  אשר  ÈÙÎ‰.ציון  ˘Ù˙: המצטער כדרך בזה  זה כפיה  ÈÏ.משברת  ‡ ÈÂ‡אוי ואומרת  מר  צועקת
אותנו : ההורגים בעבור  עיפה נפשי  כי  לי  עתה

 
(ÁÎ).Ï‡˙ ארץ אומללה  אבל כמו  השחתה :(שם)ענין 

.Â„˜Âקדרו וירח  שמש  וכן  ושחרות חושך  ב)ענין  :(יואל 

.È˙ÂÓÊ תפק אל זממו  כמו  מחשבה  קמ)ענין È˙ÓÁ.:(תהלים
מחשבה : היפוך הרגיל Ù˘.(ËÎ)ענין  הסוס  רוכב  יקרא כן

קשת ÓÂÂ‰.בזה: רומי  ונושקי וכן השלכה עח)ענין  :(שם
.ÌÈÚ:ומסובכים עבים ביערים ור "ל עב  ÌÈÙÎÂ.מלשון 

וכפים עפר  חורי וכן  כיפא היא סלע  של ל )תרגום :(איוב
(Ï).„Â„˘:עשוק.È˘:אדומה צבע  מין  והוא שני  תולעת

.È„Ú˙: וקישוט עדי לכחול ˙˜ÈÚ.מלשון ההתמדה  מרוב 
העין : בית פתיחת  קורעת כאילו  נראה  הוא ÍÂÙ.העינים

עיניה בפוך ותשם וכן  העינים בו  שצובעין ט)הכחל .(מ"ב
.‡Â˘Ï:לחנם.ÈÙÈ˙˙:יפה ואוהביÌÈ‚ÂÚ.מל' חושקים

מאהביה על  ותעגב  כמו  כג)הניאוף  ÈÎÓÎ‰.(Ï‡):(יחזקאל 
בכור : ויפח ˙˙ÁÙÈ.יולדת כמו  ודבור אמירה (תהלים חמס ענין 

בידיה ˙Ù˘.:כז ) ציון פרשה כמו ושבירה פרוסה מלשון 
א) יגיעה:ÙÈÚ‰עתה.‡.:(איכה ענין  ..ÌÈ‚‰Ï הלמ "ד בא

לאלם פיך פתח  וכן בעבור  לא)במקום בעבור(משלי  ור "ל 
האלם:

הברכה שברך יצחק – ויתן־לך האלוקים, היא ברכה נעלית יותר מהברכה דויברך אלוקים את יצחק בנו.
ממאמר פרשת תולדות ה'תשכ"ח
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(Á)    בימי קומתך  נוי ראינו 

לפני  ונופלות כורעות היו  האומות שכל  נבוכדנצר 
הזה: כתמר  זקופה בקומה עומדת ואת הצלם

 לך שהיו  ועזריה מישאל  חנניה דניאל 
כך  משק' שמשפיעות לאשכולו ' דמו  מהם לינק כשדים
יראה  שאין  הכל  את וללמוד  להניק השפיעו  הם
דברי  ואילך  מכאן  האומות. קלסוהו  כאן  עד  כיראתכם,

האומות. שבין  ישראל  לגלות (Ë)שכינה 
' שאתעל בכם מעלה של  חיילות בין  אני מתפאר 

בין  שמי את שתקדשו  בתחתונים ידיכם על  ואתקדש
האומות: ,בכם ואדבק אחוז  ואני

ענפים: סנסנים   דברי את האמנתי ועתה
והחכמים  הטובים ויהיו  האומות אחרי תתפתי שלא
אותך  למפתים דברים להשיב באמונתם עומדים שביך 

שבהם: הקטנים מהם (È)שילמדו   
הטוב: כיין  שיהיו  בתשובותיך  הזהרי 

 באמונתי שאעמוד  להם להשיב אני זהירה
מן  שהוא מישור  לאהבת דודי לפני הולך  חכי  שיהא

ועקיבה: ברמיה ולא הלב  שפתי דובב שהוא
דובב  חלקם, על  ויודו  בו  ישמחו  בקבר  אבותי אף ישני'
היא  וכך  דיבור  לשון  ויסודו  בלעז , פרומ "יר  מרחיש

לי: משתוקק הוא וגם לדודי אני (È)התשובה
   כנסת אמרה בעירובין  רבותינו  דרשו 

שיש  כרכים כיושבי תדינני אל  עולם של  רבונו  ישראל 
אומנות  בעלי שהם פרזות כיושבי אלא ועריות גזל  בהם

הדחק: מתוך  בתורה ועוסקין   נלינה
טובה  להם שהשפעת עשו  בני ואראך  בא בכופרים

בך . וכופרים

 
(Á).Í˙ÓÂ˜ ˙‡Êתמר לאילן  תדמה קומתך מראה תהי  זאת

שתהיה  האומה כל  על הוא והנמשל עקמימות. מבלי הזקוף 
ישרה: כאשכלות ÍÈ„˘Â.בכללה מטה כלפי תלוים יהיו  דדיך 

אותך  המיניקים גדול  וכהן  המלך על  הוא והנמשל האילן. מן
הגפן  כאשכלות מרובה  טובה ישפיעו  הנה טובה, לך להשפיע 

רב: יין  Ó˙.(Ë)המשפיעים ‰ÏÚ‡ È˙Ó‡לומר רוצה 
האילן , בסעיפי ואחזה תמר , לאילן שדמתה הרעיה  עם  אשב 
שהמקום  לומר  הוא והנמשל  ממנה . אפרד  לא עוד כלומר 

ממנה : תפרד ולא שכינתו  בה ישרה הוא ˘„ÍÈ.ברוך  ‡ ÂÈ‰ÈÂ
כאשכולות  שיהיו  בשדיך , אתענג קרוב  בזמן  עתה  לומר רוצה
לך  ישפיעו קרוב  בזמן לומר  הוא והנמשל מטה. כלפי התלוים 
את  המשפיעים כאשכולות מרובה, טובה גדול וכהן  המלך

‡ÍÙ.היין : ÁÈÂ: ניחוח לריח  ויעלו  קרבנותיך  ארצה לומר  הוא והנמשל התפוחים . כריח  ישמחו ÍÎÁÂ.(È)שיהיה מאמריך 
תמוט : לבל ביניהם האהבה  ליישר לאהוב מאהוב  לדודים  במתן ההולך הטוב כיין ÌÈ˘È.לבי, È˙Ù˘ Â„ כיין לומר  רוצה

להרבות  שותיהו  שפתי  להרגיל החזק  היין  דרך  כי על  הפלגה ענין  והוא  ישנים. שפתי  אף  שמשיח  עד  החוזק  מן בו יש  אשר 
והנמשל  לבי. ישמחו  מאמריך  כן  הלב , את  משמחים כאילו  היינות כמו לומר  ורוצה בדבור, למעט  דרכו היה  כי עם אמרים,

לפני : ברצון  יקובל לימודך ועסק  תפלתך עתר הנה לומר  È„Â„Ï.(È‡)הוא È‡ והייעודים ההבטחה החשוקה  אל נשמע  כאשר 
כנסת  אמרה כאילו  הוא והנמשל הזולת. על לא עלי הוא  תשוקתו  וכל לדודי, מיוחדת אני אשר ידעתי  מאז  הנה אמרה הללו ,

אחר : בעם להחליפני בי  ימאס ולא לעם , לו  שאני ידעתי מאז  „È„Â.(È)ישראל  ‰ÎÏלומר החשוק , פני  לחלות אמריה תשלח 
אל  ישראל  כנסת אמרה  כאילו הוא והנמשל אליה. סמוכים  הכרמים אשר  הכפרים מן באחת ונלין השדה, אל העיר  מן נצא  לו
ועיירות  כרכים כאנשי  ומחוכמים מיושרים אינם כי עם אנשיהן, במעשה  להשגיח  ובכפרים השדה  בערי נא לך ֿ הוא ברוך  המקום

ובכפרים: השדה  בערי כן ימצא  לא אשר  למעלה רבו חכמיהם כי  ללמוד, ממי  בהם שיש  גדולות

 
(Á).Í˙ÓÂ˜:וגבהות קומה דמיון „Ó˙‰.מלשון  מלשון 

וכן ÂÏÎ˘‡Ï˙.והשוואה: בו . תלוים והגרגרים  הענף יקרא  כן 
יד): א (לעיל  הכופר וענףÂÈÒÒ.(Ë)אשכול  סעיף ענין

דומה: לו  הלשון ÍÎÁÂ.(È)עתה:‡.ואין שממעל מה הוא 
הדבור: מכלי  על È„Â„Ï.והוא כמו המ "ם. ונפלה לדודים כמו 

כמוהו : ורבים חוזים ומשפטו  יט ) לג  (דה"ב  חוזי  דברי
.ÌÈ˘ÈÓÏ:ישר ודיבת „Â.מלשון כמו ודיבור . שיחה ענין 

ג): לו  (יחזקאל שינה:ÌÈ˘È.עם ענין ˙˘Â˙˜Â.(È‡)מלשון
ז ): ד (בראשית תשוקתו  ואליך כמו  וחשק. ÎÏ‰.(È)תאוה

זירוז: ענין  לינה:ÈÏ‰.הוא יקראו ÌÈÙÎ.מלשון  כן 
כז): (דה"א  ובכפרים בערים  כמו  הקטנות. המקומות

bi dpyn iyily wxt oiyeciw zkqn

·Èäøáò ïéàå ïéLec÷ LiL íB÷î ìk–øëfä øçà CìBä ãìeä;Bæéàå?úðäk Bæ,äiåì,ïäëì eàOpL úéìàøNéå, ¨¨¤¥¦¦§¥£¥¨©¨¨¥©©©¨¨§¥Ÿ¤¤§¦¨§¦§§¥¦¤¦§§Ÿ¥
éåììe,ìàøNéìe.äøáò Léå ïéLec÷ LiL íB÷î ìëå–íeâtä øçà CìBä ãìeä;Bæéàå?ìBãb ïäëì äðîìà Bæ, §¥¦§¦§¨¥§¨¨¤¥¦¦§¥£¥¨©¨¨¥©©©¨§¥©§¨¨§Ÿ¥¨

èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb,ìàøNéì äðéúðe úøæîî,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa.ïéLec÷ åéìò dì ïéàL éî ìëå, §¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦§¨¦¤¥¨¨¨¦¦
ïéLec÷ íéøçà ìò dì Lé ìáà–øæîî ãìeä;äæéàå?àaä äæäøBzaL úBéøòä ìkî úçà ìò.éî ìëåïéàL £¨¤¨©£¥¦¦¦©¨¨©§¥§¥¤¤©¨©©©¦¨¨£¨¤©¨§¨¦¤¥

ïéLec÷ íéøçà ìò àGå åéìò àG dì–dúBîk ãìeä;äæéàå?úéøëðå äçôL ãìå äæ. ¨¨¨§©£¥¦¦¦©¨¨§¨§¥¤¤§©¦§¨§¨§¦
‚ÈïBôøè éaøøîBà:øähì íéøæîî ïéìBëé.ãöék?äçôL àNpL øæîî–ãáò ãìeä;BøøçL–ïa ïaä àöîð ©¦©§¥§¦©§¥¦¦©¥¥©©§¥¤¨¨¦§¨©¨¨¤¤¦§§¦§¨©¥¤

ïéøç.øæòéìà éaøøîBà:øæîî ãáò äæ éøä. Ÿ¦©¦¡¦¤¤¥£¥¤¤¤©§¥

aiaiaiai.dxiar oi`e oiyecw yiy mewn lk,äøéáò ïéàå ïéùåã÷ ùé úøæîî àùðù øâ éøäù ,à÷åã åàì àììë éàäå .äéàåùðá äøéáò ïéàå äá ïéñôåú ïéùåã÷ù
:úøåéâ àùðù øæîî ãçàå úøæîî àùðù øâ ãçà ,øæîî ãìåäù øëæä øçà êìåä ãìåä ïéà ë"ôòàå ,ìä÷ éø÷à àì íéøâ ìä÷ãeilr dl oi`y in lke

.xfnn cled 'eke oiyecwáéúëã àø÷î ïì à÷ôð úåîáéá(â"ë íéøáã)íáé úøîåùá äì ïðéî÷åîå ,øæîî àáé àì äéì êéîñå ,åéáà úùà úà ùéà ç÷é àì
:úøëá åéìò àéäù åéáà éçà úùà àéäù ,åéáà ìù.zeixrd lkn zg` lr:úåúéøë éáééç ìù.zixkpe dgty cleäçôùá áéúëã(à"ë úåîù)äùàä

áéúë úéøëðáå ,äéðåãàì äéäú äéãìéå('æ íéøáã)úà êúá ìòá øéñé éë åðáì ïúú àì êúá ,øîà÷ éëä î"ù ,øéñú éë áéúë àìãîå ,éøçàî êðá úà øéñé éë
:äðá àìà êðá éåø÷ úéøëðä ïî àáä ïáä ïéàù ,øãäî àì êðáì ç÷ú àì åúáà ìáà ,éøçàî êúá åì ãìú øùà êðá

bibibibi.dgty `ypy xfnnãìåä ,úøæîî àùðù ãáòù ïåôøè éáø äãåîå .ïåôøè 'øë äëìäå .åéðá úà øäèì éãë äçôù àùéì øæîî ìåëé äìçúëì åìéôàå
:ñåçé åì ïéà ãáòù ,øæîî

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

מנישואין הבא שהוולד  ללמדנו , באה והיא הולד, של  יחוסו בענין  עוסקת משנתנו
אחר  הולך שהוא יש אסורה, מביאה הבא הולד  ואילו האב, אחר  הולך כשרים

האשה. אחר הולך שהוא ויש  ממזר, שהוא ויש הפגום,

ïéLec÷ LiL íB÷î ìk,באשה תופסים שקידושין  –äøáò ïéàå ÈÈÆÅÄÄÀÅÂÅÈ
בנישואיהם, –øëfä øçà CìBä ãìeäשנאמר אביו , אחר – ÇÈÈÅÇÇÇÈÈ

א א א א ):):):): אבותם";((((במדבר במדבר במדבר במדבר  לבית קידושין Bæéàå"למשפחותם בה שיש  – ÀÅ
עבירה? éåììe,ואין ,ïäëì eàOpL úéìàøNéå ,äiåì ,úðäk BæÙÆÆÀÄÈÀÄÀÀÅÄÆÄÀÀÙÅÀÅÄ
ìàøNéìe,לישראל כהן  ובת כהן, הולד  לכהן, הנישאת ישראל שבת – ÀÄÀÈÅ

כולם. וכן  ישראל , ÷ïéLecהולד  LiL íB÷î ìëå שקידושין – ÀÈÈÆÅÄÄ
בה, äøáòתופסים Léå,בנישואיהם –íeâtä øçà CìBä ãìeä ÀÅÂÅÈÇÈÈÅÇÇÇÈ

שבשניהם; הפגום אחר  היינו  –,ìBãb ïäëì äðîìà Bæ ?BæéàåÀÅÇÀÈÈÀÙÅÈ
èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb,לכהונה ופסול חלל  שהוולד – ÀÈÇÂÈÀÙÅÆÀ

טוטוטוטו):):):):שנאמר כא כא כא כא ,,,, זרעו ",((((ויקראויקראויקראויקרא יחלל ìàøNéì,"ולא äðéúðe úøæîîÇÀÆÆÀÄÈÀÄÀÈÅ
ïéúðìe øæîîì ìàøNé úaבממזר שכן נתין, או  ממזר  שהוולד  – ÇÄÀÈÅÀÇÀÅÀÈÄ

גגגג):):):):נאמר  כגכגכגכג,,,, לא ((((דבריםדבריםדבריםדברים עשירי דור גם ה', בקהל  ממזר יבוא "לא

לו". שכן oizpeיבוא בנישואיהם, עבירה יש  אלו כל מממזר. נלמד 
משנתנו  של  התנא שלדעת קידושין , בהם יש אבל  הם, לאוין  חייבי 

) לאוין בחייבי תופסים mipizpקידושין  oipr.(א ד, להלן  ìëåÀÈמבואר 
ïéLec÷ åéìò dì ïéàL éî קידושיו אין  אותה, מקדש הוא שאם – ÄÆÅÈÈÈÄÄ

בה, ÷ïéLecתופסים íéøçà ìò dì Lé ìáà שאין כלומר  – ÂÈÆÈÇÂÅÄÄÄ
ואילו  למקדש , משפחה קרבת מצד  אלא עצמה מצד פסולה היא

כגו  בה, תופסים קידושיהם אותה, המקדשים וכיוצא אחרים אחותו ן
לקמן , כמבואר  úçàבה, ìò àaä äæ ?äæéàå ;øæîî ãìeäÇÈÈÇÀÅÀÅÆÆÇÈÇÇÇ

äøBzaL úBéøòä ìkîאחריֿמות בפרשת המפורטות ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÄÈÈÂÈÆÇÈ
וווו----ככככ),),),), יבמותיח יח יח יח ,,,, ובמסכת הנידה. מן א א א א ))))חוץ ממה ((((מטמטמטמט,,,, זה למדים

א א א א ):):):):שנאמר  כגכגכגכג,,,, את ((((דברים דברים דברים דברים  ומפרשים אביו ", אשת את איש יקח "לא
שחייב  אביו , אחי אשת שהיא אביו, של  יבם בשומרת הזה הכתוב

כרת ככככ),),),),עליה ככככ,,,, ידידידיד;;;; יח יח יח יח ,,,, נאמר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לו גגגג):):):):וסמוך  כגכגכגכג,,,, "לא ((((דברים דברים דברים דברים 
הולד כריתות, מחייבי  אחת על שהבא מלמד  ה'", בקהל ממזר  יבוא

כריתות, בחייבי תופסים קידושין שאין ז ), (ב, לעיל  בארנו  וכבר ממזר.
יח יח יח יח ):):):):שנאמר  יח יח יח יח ,,,, חכמים:((((ויקראויקראויקראויקרא ודרשו תקח" לא אחותה אל  "ואשה

gwz `l.ליקוחין בה לך יהא לא –åéìò àG dì ïéàL éî ìëåÀÈÄÆÅÈÈÈ
ïéLec÷ íéøçà ìò àGå,כלל בה תופסים קידושין  שאין כלומר – ÀÇÂÅÄÄÄ

dúBîk ãìeä,כאמו –äçôL ãìå äæ ?äæéàå שפחה שולד  – ÇÈÈÀÈÀÅÆÆÀÇÄÀÈ

שנאמר כמו  עבד , הוא דדדד):):):):כנענית כא כא כא כא ,,,, תהיה ((((שמות שמות שמות שמות  וילדיה "האשה
שנאמרúéøëðåלאדוניה"; גוי , הוא נכרית שולד  דדדד):):):):– זזזז,,,, "כי((((דברים דברים דברים דברים  ÀÈÀÄ

יסיר הוא הנכרי , של לבנו  בתך תתן אם כלומר  מאחרי", בנך את יסיר 
ומכאן: מאחרי, בתך  לו תלד אשר  בנך iexwאת zil`xyin `ad jpa

,dpa `l` jpa iexw zixkpd on `ad jpa oi`e ,jpa שכתוב מה על  שהרי
מאחרי ".((((שם שם שם שם ):):):): בנך את תסיר "כי  נאמר לא לבנך ", תקח לא "ובתו 

בהן? תופסים קידושין  שאין ziprpkומניין dgty שנאמר ((((בראשית בראשית בראשית בראשית –

ה ה ה ה ):):):): לחמור ;כבכבכבכב,,,, הדומה עם ודרשו: החמור", עם פה לכם zixkp"שבו
שנאמר גגגג):):):):– ז ז ז ז ,,,, תתחתן ((((דבריםדבריםדבריםדברים תורת "ולא בם לך  תהא לא – בם"

ב ב ב ב ).).).).חיתון  סחסחסחסח,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ורשורשורשורש""""יייי בשבע ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  נאמר  זה שפסול  פי  על  ואף

זה  למדים שכן  האומות, משאר  לנכרית הדין הוא מקום מכל  אומות,
תואר יפת בפרשת שנאמר  ממה יגיגיגיג):):):):(בגמרא) כאכאכאכא,,,, o"((((דברים דברים דברים דברים  k x g ` e

תפסו  לא שמתחילה מכלל לאשה", לך והיתה ובעלתה, אליה תבוא
לענין וכן קידושין. dzenkבה dclee שנאמר ממה שם שם שם שם ,,,,למדים ((((שם שם שם שם 

שקוראים טוטוטוטו):):):): מקום כל  – לו " וילדו  נשים... שתי לאיש  תהיין  "כי
oiyeciw),בו  da miqtezy) "dpiidz ik" בו el",קוראים eclie" שהוולדות

בו  קוראים שאין  וכל אחריו , dpiidz"הולכים ik" קידושין (שאין 
בו  קוראים אין  בה), el".תופסים eclie"

ג י ה נ ש מ ר ו א ב

בקהל לבוא לו  ואסור ממזר , – ממזר שולד  הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
שלא  בניו  את לטהר  לממזר  תקנה שיש במשנתנו, ללמד טרפון  רבי בא ישראל,

ממזרים. יהיו 

øähì íéøæîî ïéìBëé :øîBà ïBôøè éaø שלא זרעם, מפסול  – ÇÄÇÀÅÀÄÇÀÅÄÄÇÅ
ממזרים. בניהם להיטהר ?ãöékיהיו  הם יכולים –àNpL øæîî ÅÇÇÀÅÆÈÈ

äçôL,כנענית –ãáò ãìeäהרי השפחה מן לו שנולד  הולד  – ÄÀÈÇÈÈÆÆ
כמותה; שוולדה הקודמת, במשנה ששנינו כמו עבד , –BøøçLהוא ÄÀÀ

אדוניו , שהוא ïéøçאביו , ïa ïaä àöîðישראל הוא והרי  גמור.– ÄÀÈÇÅÆÙÄ
הגמרא מסקנת אאאא),),),),לפי  סטסטסטסט,,,, שאף ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין היא, טרפון  רבי  דעת

מותר ממזר  שכן  ולישאנה, כנענית שפחה לקנות ממזר יכול  לכתחילה

טובטובטובטוב"),"),"),"),בשפחה יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין הוא ((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;; הרי  עבד , והולד והואיל 
ישראל. בקהל לבוא לו ומותר  חורין, בן בנו  ונמצא éaøÇÄמשחררו ,

øæîî ãáò äæ éøä :øîBà øæòéìàהרי כמותה, והולד הואיל – ÁÄÆÆÅÂÅÆÆÆÇÀÅ
לעולם. נפקע אינו ממזרות שפסול ממזר , גם הוא אבל עבד , הוא

.oetxh iaxk dklde טרפון רבי  אף ממזרת, שנשא כנעני  בעבד ברם,

אלא  העבד אביו  אחר  מתייחס הולד שאין לפי  ממזר , שהוולד מודה
האם. אחר 

izdw - zex`ean zeipyn
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(Á)    בימי קומתך  נוי ראינו 

לפני  ונופלות כורעות היו  האומות שכל  נבוכדנצר 
הזה: כתמר  זקופה בקומה עומדת ואת הצלם

 לך שהיו  ועזריה מישאל  חנניה דניאל 
כך  משק' שמשפיעות לאשכולו ' דמו  מהם לינק כשדים
יראה  שאין  הכל  את וללמוד  להניק השפיעו  הם
דברי  ואילך  מכאן  האומות. קלסוהו  כאן  עד  כיראתכם,

האומות. שבין  ישראל  לגלות (Ë)שכינה 
' שאתעל בכם מעלה של  חיילות בין  אני מתפאר 

בין  שמי את שתקדשו  בתחתונים ידיכם על  ואתקדש
האומות: ,בכם ואדבק אחוז  ואני

ענפים: סנסנים   דברי את האמנתי ועתה
והחכמים  הטובים ויהיו  האומות אחרי תתפתי שלא
אותך  למפתים דברים להשיב באמונתם עומדים שביך 

שבהם: הקטנים מהם (È)שילמדו   
הטוב: כיין  שיהיו  בתשובותיך  הזהרי 

 באמונתי שאעמוד  להם להשיב אני זהירה
מן  שהוא מישור  לאהבת דודי לפני הולך  חכי  שיהא

ועקיבה: ברמיה ולא הלב  שפתי דובב שהוא
דובב  חלקם, על  ויודו  בו  ישמחו  בקבר  אבותי אף ישני'
היא  וכך  דיבור  לשון  ויסודו  בלעז , פרומ "יר  מרחיש

לי: משתוקק הוא וגם לדודי אני (È)התשובה
   כנסת אמרה בעירובין  רבותינו  דרשו 

שיש  כרכים כיושבי תדינני אל  עולם של  רבונו  ישראל 
אומנות  בעלי שהם פרזות כיושבי אלא ועריות גזל  בהם

הדחק: מתוך  בתורה ועוסקין   נלינה
טובה  להם שהשפעת עשו  בני ואראך  בא בכופרים

בך . וכופרים

 
(Á).Í˙ÓÂ˜ ˙‡Êתמר לאילן  תדמה קומתך מראה תהי  זאת

שתהיה  האומה כל  על הוא והנמשל עקמימות. מבלי הזקוף 
ישרה: כאשכלות ÍÈ„˘Â.בכללה מטה כלפי תלוים יהיו  דדיך 

אותך  המיניקים גדול  וכהן  המלך על  הוא והנמשל האילן. מן
הגפן  כאשכלות מרובה  טובה ישפיעו  הנה טובה, לך להשפיע 

רב: יין  Ó˙.(Ë)המשפיעים ‰ÏÚ‡ È˙Ó‡לומר רוצה 
האילן , בסעיפי ואחזה תמר , לאילן שדמתה הרעיה  עם  אשב 
שהמקום  לומר  הוא והנמשל  ממנה . אפרד  לא עוד כלומר 

ממנה : תפרד ולא שכינתו  בה ישרה הוא ˘„ÍÈ.ברוך  ‡ ÂÈ‰ÈÂ
כאשכולות  שיהיו  בשדיך , אתענג קרוב  בזמן  עתה  לומר רוצה
לך  ישפיעו קרוב  בזמן לומר  הוא והנמשל מטה. כלפי התלוים 
את  המשפיעים כאשכולות מרובה, טובה גדול וכהן  המלך

‡ÍÙ.היין : ÁÈÂ: ניחוח לריח  ויעלו  קרבנותיך  ארצה לומר  הוא והנמשל התפוחים . כריח  ישמחו ÍÎÁÂ.(È)שיהיה מאמריך 
תמוט : לבל ביניהם האהבה  ליישר לאהוב מאהוב  לדודים  במתן ההולך הטוב כיין ÌÈ˘È.לבי, È˙Ù˘ Â„ כיין לומר  רוצה

להרבות  שותיהו  שפתי  להרגיל החזק  היין  דרך  כי על  הפלגה ענין  והוא  ישנים. שפתי  אף  שמשיח  עד  החוזק  מן בו יש  אשר 
והנמשל  לבי. ישמחו  מאמריך  כן  הלב , את  משמחים כאילו  היינות כמו לומר  ורוצה בדבור, למעט  דרכו היה  כי עם אמרים,

לפני : ברצון  יקובל לימודך ועסק  תפלתך עתר הנה לומר  È„Â„Ï.(È‡)הוא È‡ והייעודים ההבטחה החשוקה  אל נשמע  כאשר 
כנסת  אמרה כאילו  הוא והנמשל הזולת. על לא עלי הוא  תשוקתו  וכל לדודי, מיוחדת אני אשר ידעתי  מאז  הנה אמרה הללו ,

אחר : בעם להחליפני בי  ימאס ולא לעם , לו  שאני ידעתי מאז  „È„Â.(È)ישראל  ‰ÎÏלומר החשוק , פני  לחלות אמריה תשלח 
אל  ישראל  כנסת אמרה  כאילו הוא והנמשל אליה. סמוכים  הכרמים אשר  הכפרים מן באחת ונלין השדה, אל העיר  מן נצא  לו
ועיירות  כרכים כאנשי  ומחוכמים מיושרים אינם כי עם אנשיהן, במעשה  להשגיח  ובכפרים השדה  בערי נא לך ֿ הוא ברוך  המקום

ובכפרים: השדה  בערי כן ימצא  לא אשר  למעלה רבו חכמיהם כי  ללמוד, ממי  בהם שיש  גדולות

 
(Á).Í˙ÓÂ˜:וגבהות קומה דמיון „Ó˙‰.מלשון  מלשון 

וכן ÂÏÎ˘‡Ï˙.והשוואה: בו . תלוים והגרגרים  הענף יקרא  כן 
יד): א (לעיל  הכופר וענףÂÈÒÒ.(Ë)אשכול  סעיף ענין

דומה: לו  הלשון ÍÎÁÂ.(È)עתה:‡.ואין שממעל מה הוא 
הדבור: מכלי  על È„Â„Ï.והוא כמו המ "ם. ונפלה לדודים כמו 

כמוהו : ורבים חוזים ומשפטו  יט ) לג  (דה"ב  חוזי  דברי
.ÌÈ˘ÈÓÏ:ישר ודיבת „Â.מלשון כמו ודיבור . שיחה ענין 

ג): לו  (יחזקאל שינה:ÌÈ˘È.עם ענין ˙˘Â˙˜Â.(È‡)מלשון
ז ): ד (בראשית תשוקתו  ואליך כמו  וחשק. ÎÏ‰.(È)תאוה

זירוז: ענין  לינה:ÈÏ‰.הוא יקראו ÌÈÙÎ.מלשון  כן 
כז): (דה"א  ובכפרים בערים  כמו  הקטנות. המקומות

bi dpyn iyily wxt oiyeciw zkqn

·Èäøáò ïéàå ïéLec÷ LiL íB÷î ìk–øëfä øçà CìBä ãìeä;Bæéàå?úðäk Bæ,äiåì,ïäëì eàOpL úéìàøNéå, ¨¨¤¥¦¦§¥£¥¨©¨¨¥©©©¨¨§¥Ÿ¤¤§¦¨§¦§§¥¦¤¦§§Ÿ¥
éåììe,ìàøNéìe.äøáò Léå ïéLec÷ LiL íB÷î ìëå–íeâtä øçà CìBä ãìeä;Bæéàå?ìBãb ïäëì äðîìà Bæ, §¥¦§¦§¨¥§¨¨¤¥¦¦§¥£¥¨©¨¨¥©©©¨§¥©§¨¨§Ÿ¥¨

èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb,ìàøNéì äðéúðe úøæîî,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa.ïéLec÷ åéìò dì ïéàL éî ìëå, §¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦§¨¦¤¥¨¨¨¦¦
ïéLec÷ íéøçà ìò dì Lé ìáà–øæîî ãìeä;äæéàå?àaä äæäøBzaL úBéøòä ìkî úçà ìò.éî ìëåïéàL £¨¤¨©£¥¦¦¦©¨¨©§¥§¥¤¤©¨©©©¦¨¨£¨¤©¨§¨¦¤¥

ïéLec÷ íéøçà ìò àGå åéìò àG dì–dúBîk ãìeä;äæéàå?úéøëðå äçôL ãìå äæ. ¨¨¨§©£¥¦¦¦©¨¨§¨§¥¤¤§©¦§¨§¨§¦
‚ÈïBôøè éaøøîBà:øähì íéøæîî ïéìBëé.ãöék?äçôL àNpL øæîî–ãáò ãìeä;BøøçL–ïa ïaä àöîð ©¦©§¥§¦©§¥¦¦©¥¥©©§¥¤¨¨¦§¨©¨¨¤¤¦§§¦§¨©¥¤

ïéøç.øæòéìà éaøøîBà:øæîî ãáò äæ éøä. Ÿ¦©¦¡¦¤¤¥£¥¤¤¤©§¥

aiaiaiai.dxiar oi`e oiyecw yiy mewn lk,äøéáò ïéàå ïéùåã÷ ùé úøæîî àùðù øâ éøäù ,à÷åã åàì àììë éàäå .äéàåùðá äøéáò ïéàå äá ïéñôåú ïéùåã÷ù
:úøåéâ àùðù øæîî ãçàå úøæîî àùðù øâ ãçà ,øæîî ãìåäù øëæä øçà êìåä ãìåä ïéà ë"ôòàå ,ìä÷ éø÷à àì íéøâ ìä÷ãeilr dl oi`y in lke

.xfnn cled 'eke oiyecwáéúëã àø÷î ïì à÷ôð úåîáéá(â"ë íéøáã)íáé úøîåùá äì ïðéî÷åîå ,øæîî àáé àì äéì êéîñå ,åéáà úùà úà ùéà ç÷é àì
:úøëá åéìò àéäù åéáà éçà úùà àéäù ,åéáà ìù.zeixrd lkn zg` lr:úåúéøë éáééç ìù.zixkpe dgty cleäçôùá áéúëã(à"ë úåîù)äùàä

áéúë úéøëðáå ,äéðåãàì äéäú äéãìéå('æ íéøáã)úà êúá ìòá øéñé éë åðáì ïúú àì êúá ,øîà÷ éëä î"ù ,øéñú éë áéúë àìãîå ,éøçàî êðá úà øéñé éë
:äðá àìà êðá éåø÷ úéøëðä ïî àáä ïáä ïéàù ,øãäî àì êðáì ç÷ú àì åúáà ìáà ,éøçàî êúá åì ãìú øùà êðá

bibibibi.dgty `ypy xfnnãìåä ,úøæîî àùðù ãáòù ïåôøè éáø äãåîå .ïåôøè 'øë äëìäå .åéðá úà øäèì éãë äçôù àùéì øæîî ìåëé äìçúëì åìéôàå
:ñåçé åì ïéà ãáòù ,øæîî

`xephxa yexit
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מנישואין הבא שהוולד  ללמדנו , באה והיא הולד, של  יחוסו בענין  עוסקת משנתנו
אחר  הולך שהוא יש אסורה, מביאה הבא הולד  ואילו האב, אחר  הולך כשרים

האשה. אחר הולך שהוא ויש  ממזר, שהוא ויש הפגום,

ïéLec÷ LiL íB÷î ìk,באשה תופסים שקידושין  –äøáò ïéàå ÈÈÆÅÄÄÀÅÂÅÈ
בנישואיהם, –øëfä øçà CìBä ãìeäשנאמר אביו , אחר – ÇÈÈÅÇÇÇÈÈ

א א א א ):):):): אבותם";((((במדבר במדבר במדבר במדבר  לבית קידושין Bæéàå"למשפחותם בה שיש  – ÀÅ
עבירה? éåììe,ואין ,ïäëì eàOpL úéìàøNéå ,äiåì ,úðäk BæÙÆÆÀÄÈÀÄÀÀÅÄÆÄÀÀÙÅÀÅÄ
ìàøNéìe,לישראל כהן  ובת כהן, הולד  לכהן, הנישאת ישראל שבת – ÀÄÀÈÅ

כולם. וכן  ישראל , ÷ïéLecהולד  LiL íB÷î ìëå שקידושין – ÀÈÈÆÅÄÄ
בה, äøáòתופסים Léå,בנישואיהם –íeâtä øçà CìBä ãìeä ÀÅÂÅÈÇÈÈÅÇÇÇÈ

שבשניהם; הפגום אחר  היינו  –,ìBãb ïäëì äðîìà Bæ ?BæéàåÀÅÇÀÈÈÀÙÅÈ
èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb,לכהונה ופסול חלל  שהוולד – ÀÈÇÂÈÀÙÅÆÀ

טוטוטוטו):):):):שנאמר כא כא כא כא ,,,, זרעו ",((((ויקראויקראויקראויקרא יחלל ìàøNéì,"ולא äðéúðe úøæîîÇÀÆÆÀÄÈÀÄÀÈÅ
ïéúðìe øæîîì ìàøNé úaבממזר שכן נתין, או  ממזר  שהוולד  – ÇÄÀÈÅÀÇÀÅÀÈÄ

גגגג):):):):נאמר  כגכגכגכג,,,, לא ((((דבריםדבריםדבריםדברים עשירי דור גם ה', בקהל  ממזר יבוא "לא

לו". שכן oizpeיבוא בנישואיהם, עבירה יש  אלו כל מממזר. נלמד 
משנתנו  של  התנא שלדעת קידושין , בהם יש אבל  הם, לאוין  חייבי 

) לאוין בחייבי תופסים mipizpקידושין  oipr.(א ד, להלן  ìëåÀÈמבואר 
ïéLec÷ åéìò dì ïéàL éî קידושיו אין  אותה, מקדש הוא שאם – ÄÆÅÈÈÈÄÄ

בה, ÷ïéLecתופסים íéøçà ìò dì Lé ìáà שאין כלומר  – ÂÈÆÈÇÂÅÄÄÄ
ואילו  למקדש , משפחה קרבת מצד  אלא עצמה מצד פסולה היא

כגו  בה, תופסים קידושיהם אותה, המקדשים וכיוצא אחרים אחותו ן
לקמן , כמבואר  úçàבה, ìò àaä äæ ?äæéàå ;øæîî ãìeäÇÈÈÇÀÅÀÅÆÆÇÈÇÇÇ

äøBzaL úBéøòä ìkîאחריֿמות בפרשת המפורטות ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÄÈÈÂÈÆÇÈ
וווו----ככככ),),),), יבמותיח יח יח יח ,,,, ובמסכת הנידה. מן א א א א ))))חוץ ממה ((((מטמטמטמט,,,, זה למדים

א א א א ):):):):שנאמר  כגכגכגכג,,,, את ((((דברים דברים דברים דברים  ומפרשים אביו ", אשת את איש יקח "לא
שחייב  אביו , אחי אשת שהיא אביו, של  יבם בשומרת הזה הכתוב

כרת ככככ),),),),עליה ככככ,,,, ידידידיד;;;; יח יח יח יח ,,,, נאמר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לו גגגג):):):):וסמוך  כגכגכגכג,,,, "לא ((((דברים דברים דברים דברים 
הולד כריתות, מחייבי  אחת על שהבא מלמד  ה'", בקהל ממזר  יבוא

כריתות, בחייבי תופסים קידושין שאין ז ), (ב, לעיל  בארנו  וכבר ממזר.
יח יח יח יח ):):):):שנאמר  יח יח יח יח ,,,, חכמים:((((ויקראויקראויקראויקרא ודרשו תקח" לא אחותה אל  "ואשה

gwz `l.ליקוחין בה לך יהא לא –åéìò àG dì ïéàL éî ìëåÀÈÄÆÅÈÈÈ
ïéLec÷ íéøçà ìò àGå,כלל בה תופסים קידושין  שאין כלומר – ÀÇÂÅÄÄÄ

dúBîk ãìeä,כאמו –äçôL ãìå äæ ?äæéàå שפחה שולד  – ÇÈÈÀÈÀÅÆÆÀÇÄÀÈ

שנאמר כמו  עבד , הוא דדדד):):):):כנענית כא כא כא כא ,,,, תהיה ((((שמות שמות שמות שמות  וילדיה "האשה
שנאמרúéøëðåלאדוניה"; גוי , הוא נכרית שולד  דדדד):):):):– זזזז,,,, "כי((((דברים דברים דברים דברים  ÀÈÀÄ

יסיר הוא הנכרי , של לבנו  בתך תתן אם כלומר  מאחרי", בנך את יסיר 
ומכאן: מאחרי, בתך  לו תלד אשר  בנך iexwאת zil`xyin `ad jpa

,dpa `l` jpa iexw zixkpd on `ad jpa oi`e ,jpa שכתוב מה על  שהרי
מאחרי ".((((שם שם שם שם ):):):): בנך את תסיר "כי  נאמר לא לבנך ", תקח לא "ובתו 

בהן? תופסים קידושין  שאין ziprpkומניין dgty שנאמר ((((בראשית בראשית בראשית בראשית –

ה ה ה ה ):):):): לחמור ;כבכבכבכב,,,, הדומה עם ודרשו: החמור", עם פה לכם zixkp"שבו
שנאמר גגגג):):):):– ז ז ז ז ,,,, תתחתן ((((דבריםדבריםדבריםדברים תורת "ולא בם לך  תהא לא – בם"

ב ב ב ב ).).).).חיתון  סחסחסחסח,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ורשורשורשורש""""יייי בשבע ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  נאמר  זה שפסול  פי  על  ואף

זה  למדים שכן  האומות, משאר  לנכרית הדין הוא מקום מכל  אומות,
תואר יפת בפרשת שנאמר  ממה יגיגיגיג):):):):(בגמרא) כאכאכאכא,,,, o"((((דברים דברים דברים דברים  k x g ` e

תפסו  לא שמתחילה מכלל לאשה", לך והיתה ובעלתה, אליה תבוא
לענין וכן קידושין. dzenkבה dclee שנאמר ממה שם שם שם שם ,,,,למדים ((((שם שם שם שם 

שקוראים טוטוטוטו):):):): מקום כל  – לו " וילדו  נשים... שתי לאיש  תהיין  "כי
oiyeciw),בו  da miqtezy) "dpiidz ik" בו el",קוראים eclie" שהוולדות

בו  קוראים שאין  וכל אחריו , dpiidz"הולכים ik" קידושין (שאין 
בו  קוראים אין  בה), el".תופסים eclie"

ג י ה נ ש מ ר ו א ב

בקהל לבוא לו  ואסור ממזר , – ממזר שולד  הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
שלא  בניו  את לטהר  לממזר  תקנה שיש במשנתנו, ללמד טרפון  רבי בא ישראל,

ממזרים. יהיו 

øähì íéøæîî ïéìBëé :øîBà ïBôøè éaø שלא זרעם, מפסול  – ÇÄÇÀÅÀÄÇÀÅÄÄÇÅ
ממזרים. בניהם להיטהר ?ãöékיהיו  הם יכולים –àNpL øæîî ÅÇÇÀÅÆÈÈ

äçôL,כנענית –ãáò ãìeäהרי השפחה מן לו שנולד  הולד  – ÄÀÈÇÈÈÆÆ
כמותה; שוולדה הקודמת, במשנה ששנינו כמו עבד , –BøøçLהוא ÄÀÀ

אדוניו , שהוא ïéøçאביו , ïa ïaä àöîðישראל הוא והרי  גמור.– ÄÀÈÇÅÆÙÄ
הגמרא מסקנת אאאא),),),),לפי  סטסטסטסט,,,, שאף ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין היא, טרפון  רבי  דעת

מותר ממזר  שכן  ולישאנה, כנענית שפחה לקנות ממזר יכול  לכתחילה

טובטובטובטוב"),"),"),"),בשפחה יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין הוא ((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;; הרי  עבד , והולד והואיל 
ישראל. בקהל לבוא לו ומותר  חורין, בן בנו  ונמצא éaøÇÄמשחררו ,

øæîî ãáò äæ éøä :øîBà øæòéìàהרי כמותה, והולד הואיל – ÁÄÆÆÅÂÅÆÆÆÇÀÅ
לעולם. נפקע אינו ממזרות שפסול ממזר , גם הוא אבל עבד , הוא

.oetxh iaxk dklde טרפון רבי  אף ממזרת, שנשא כנעני  בעבד ברם,

אלא  העבד אביו  אחר  מתייחס הולד שאין לפי  ממזר , שהוולד מודה
האם. אחר 
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È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡ìáaî eìò ïéñçé äøNò:éðäk,éiåì,éìàøNé,éììç,éøb,éøeøçå,æîîéø,éðéúð,é÷eúL,éôeñàå.éðäk,éiåì, £¨¨Ÿ¨¦¨¦¨¤©£¥§¦¥¦§§¥¥£¨¥¥¥©£¥©§¥¥§¦¥§¥©£¥©£¥§¦¥

éìàøNéå–äæa äæ àáì íéøzî.éiåì,éìàøNé,éììç,éøb,éøeøçå–äæa äæ àáì íéøzî.éøb,éøeøçå,æîîéø, §¦§§¥¥ª¨¦¨Ÿ¤¨¤§¦¥¦§§¥¥£¨¥¥¥©£¥ª¨¦¨Ÿ¤¨¤¥¥©£¥©§¥¥
éðéúðe,éôeñàå é÷eúL–äæa äæ àáì ïéøzî ílk. §¦¥§¥©£¥ª¨ª¨¦¨Ÿ¤¨¤
·é÷eúL íä elàå?åéáà úà øékî Bðéàå Bnà úà øékî àeäL ìk.éôeñà?øékî Bðéàå ÷eMä ïî óñàpL ìk §¥¥§¥¨¤©¦¤¦§¥©¦¤¨¦£¥¨¤¤¡©¦©§¥©¦

Bnà úà àGå åéáà úà àG.ìeàL àaàì àøB÷ äéäé÷eúL:é÷eãa. ¤¨¦§¤¦©¨¨¨¨¥¦§¥§¥
‚ìäwa àáì íéøeñàä ìk–äæa äæ àáì íéøzî;äãeäé éaøøñBà.øæòéìà éaøøîBà:ïàcåa ïàcå–øzî; ¨¨£¦¨Ÿ©¨¨ª¨¦¨Ÿ¤¨¤©¦§¨¥©¦¡¦¤¤¥©¨¨§©¨¨ª¨

c`̀̀̀.laan elr oiqgei dxyr:ã"á íù ïéàù øçàî ,ïéñçåéîä íò åáøòúé àìù éãë ,åîò ïëéìåäå ìááá åéäù íéìåñôä ìë àøæò ùéøôäù.illgíéðäë
:èåéãä ïäëì äðåæ äììç äùåøâ ,ìåãâ ïäëì äðîìà ïåâë ,äðåäëì úåìåñôä ïî åãìåðù.ixexg:íéøøçåùî íéãáò.ipizpåøñàðå ,òùåäé éîéá åìîù íéðåòáâ

:ìä÷á àáì.iteq`e iwezy:ìéæàå åäì ùøôî.dfa df `al oixzen mlek 'ek oixfnn ixexge ixeibàáì íéøæîî åøäæåä àìå ,ìä÷ éø÷à àì íéøâ ìä÷ã
ìä÷á àä ,àáé àìã àåä éàãå ìä÷á ïðéøîàã ,éàãå øæîîá áøòúäì ïéøúåîå íä íéøæîî ÷ôñ éôåñàå é÷åúùå .àì éøæîîá éìàøùéå ééåì ìáà .íéøâ ìä÷á

:àáé ÷ôñ
aaaa.en` z` xikn `edy lk ,iwezy:åú÷úùî åîàå ,àáà àøå÷ù.iwecaøùëì äøîà íà .åîà úà ïé÷ãåáù:ìåàù àáàë äëìäå .øùë ãìåä ,éúìòáð
bbbb.ldwa `al mixeq`d lk:éôåñàå é÷åúù øæîî íò éáàåîå éðåîò øâ ïåâë ì"î÷ àä ,äæá äæ àáì íéøúåî 'åëå éðéúðå éøæîî àùéøá äì ïðéðúã â"òài"x

.xqe`äãåäé éáøì úøæîîá øåñàã àåä ìä÷á àáì øúåîù íéøëð øàù ìù øâ éìéî éðä ,úøæîîá øâ øñåàù äãåäé 'ø åìéôà ,øîà÷ éëäã àøîâá ùøôî

`xephxa yexit
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לבאר  פרקנו  מוסיף הולדות יחוסי בענין  הקודמות המשניות בשתי  ששנינו  לאחר 
ונישואיהם. היוחסין ענין

ïéñçé äøNò,ידועים שייחוסיהן משפחות סוגי  עשרה –eìò ÂÈÈÙÈÄÈ
ìáaîמבבל עזרא שכשעלה מבואר, בגמרא הסופר. עזרא עם – ÄÈÆ

נשאר שלא עד  הדור , חכמי כל את משם עמו  הביא ישראל לארץ

שם  יתערבו שמא חשש  ומתוך  יוחסיהם, בבדיקת שיתעסק מי בבבל 
והעלן  הפסולות המשפחות כל  את מהם הפריש בכשרים, פסולים

בענייני בודקים הדור  וחכמי הסנהדרין היו ישראל  בארץ שכן  עמו,
לתקלה. חשש  היה ולא laan:היוחסין , elry oiqgeid zxyr od el`e

éðäk,כהנים –éiåì,( י (ט, סוטה במסכת שהבאנו ומה לויים; – ÇÂÅÀÄÅ
נתעוררו ש שלא מפני  היינו עמו , עלו שלא מפני הלויים את קנס עזרא

אחריהם לשלוח צריך  שהיה עד  לעלות, ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות מעצמם רש רש רש רש """"יייי ((((עיין עיין עיין עיין 

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין אחראחראחראחר;;;; טעםטעםטעםטעם לכך לכך לכך לכך  ישראלים,éìàøNéשנותניםשנותניםשנותניםשנותנים – ÄÀÀÅÅ
éììç כגון לכהונה, הפסולות מנשים שנולדו כהנים היינו  חללים, – ÂÈÅ

הדיוט, לכהן  מגרושה או גדול  לכהן גרים,éøbמאלמנה –éøeøçå ÅÅÇÂÅ
משוחררים, ועבדים –æîîéø שאין מעריות שנולדו  היינו ממזרים, – ÇÀÅÅ

יב), (ג, לעיל ששנינו כמו בהן, תופסים מן éðéúðקידושין נתינים, – ÀÄÅ
הכתוב  שם על  "נתינים" ונקראים יהושע, בימי שנתגיירו  הגבעונים

כז כז כז כז ):):):): ט ט ט ט ,,,, m"((((יהושעיהושעיהושעיהושע p z i e,"מים ושואבי עצים חוטבי  ההוא ביום יהושע

כלומר ישראל, בקהל יבואו שלא דוד, כך  ואחר  יהושע עליהם וגזר 
בהם להתחתן א א א א ),),),),שאסור  עטעטעטעט,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  éôeñàå((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ,é÷eúL ספק – ÀÅÇÂÅ

ב). (משנה להלן  כמבואר  íéøzîממזרים, ,éìàøNéå ,éiåì ,éðäkÇÂÅÀÄÅÀÄÀÀÅÅËÈÄ
äæa äæ àáì.בזה זה להתחתן מותרים וישראלים לויים כהנים – ÈÙÆÈÆ

äæa äæ àáì íéøzî ,éøeøçå ,éøb ,éììç ,éìàøNé ,éiåì– ÀÄÅÄÀÀÅÅÂÈÅÅÅÇÂÅËÈÄÈÙÆÈÆ
להתחתן  מותרים משוחררים ועבדים גרים חללים, ישראלים, לויים,
כהנים  אבל  אישות, של  ליוחסין  כישראלים דינם הלויים ואף בזה; זה

משוחררים. ובעבדים ובגרים בחללים æîîאסורים ,éøeøçå ,éøb,éø ÅÅÇÂÅÇÀÅÅ
äæa äæ àáì ïéøzî ílk ,éôeñàå é÷eúL ,éðéúðe–,גרים ÀÄÅÀÅÇÂÅËÈËÈÄÈÙÆÈÆ

מותרים  ואסופים, שתוקים ונתינים, ממזרים, משוחררים, ועבדים
אסורים  כהנים, שכן  ומכל וישראלים, לויים אבל בזה. זה להתחתן 

ובאסופים. בשתוקים ובנתינים, בממזרים

ב ה נ ש מ ר ו א ב

úà øékî Bðéàå Bnà úà øékî àeäL ìk ?é÷eúL íä elàåÀÅÅÀÅÈÆÇÄÆÄÀÅÇÄÆ

åéáà והריהו נתעברה, ממי יודעים ואין פנויה מאשה שנולד כלומר  – ÈÄ
שאסורה  מאדם שמא או  מממזר  נתעברה שמא שחוששים ממזר , ספק

על שואל  הילד  שאם משום "שתוקי ", ונקרא ערווה. משום עליו  היא
אותו. משתיקה אמו Bðéàåאביו , ÷eMä ïî óñàpL ìk ?éôeñàÂÅÈÆÆÁÇÄÇÀÅ

Bnà úà àGå åéáà úà àG øékî שחוששים ממזר, ספק זה ואף – ÇÄÆÈÄÀÆÄ
שתוקי מותרים תורה שמדין מבואר , בגמרא העריות. מאחת נולד שמא

שנאמר בישראל, להתחתן  גגגג):):):):ואסופי כג כג כג כג ,,,, ממזר((((דברים דברים דברים דברים  יבוא "לא
ממזר אבל  ה', בקהל יבוא שלא הוא ודאי  ממזר  ודורשים: ה'", בקהל 

ישראל. בו יתחתן  שלא ביוחסין , חכמים עשו  מעלה אלא יבוא, ספק
כמו  ובאסופי, בשתוקי מותר ודאי  שממזר למדים, גם פסוק מאותו 

ממזר, יבוא לא ודאי  בקהל  דורשים: שכן הקודמת, במשנה ששנינו 
יבוא. ספק בקהל é÷eãaאבל  :é÷eúLì àøB÷ äéä ìeàL àaàÇÈÈÈÈÅÄÀÅÀÅ

אמרה: ואם נתעברה, ממי אותה ושואלים אמו  את שבודקים לפי –
שנינו וכבר  כשר; הולד נבעלתי, כשר ט ט ט ט ):):):):לאדם אאאא,,,, "היתה ((((כתובות כתובות כתובות כתובות 

הוא  וכהן פלוני מאיש  זה? עובר  של  טיבו  מה לה: ואמרו  מעוברת,
לא  אומר: יהושע ורבי  נאמנת; אומרים: אליעזר  ורבי גמליאל רבן  –

בגמרא שם ואמרו חיין "; אנו בבבב),),),),מפיה יביביביב,,,, כרבן ((((כתובותכתובותכתובותכתובות שהלכה
שבארנו  כמו  לכהונה, כשרות לה שתיוולד  בתה ובין  האם ובין גמליאל ,

כאן  ובסוגייתנו א א א א ))))שם. עדעדעדעד,,,, בא ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין שאול שאבא מבואר ,

אומרת  והיא ארוסה, שהיא כגון אצלה, פסולין רוב שאפילו להשמיענו,
לכהונה, משיאים העיר  רוב ואין  פנויה, שהיא או  הארוס; מן שנתעברה

כשר . הולד נבעלתי, לכשר  אומרת: le`y.והיא `a`k dklde

i y i l y m e i
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ושתוקים  ונתינים וממזרים משוחררים ועבדים שגרים א), (משנה לעיל  ששנינו  לאחר 
ללמד משנתנו מוסיפה בזה, זה להתחתן  מותרים כולם – zpwqnואסופים itl)

,(`xnbd,בממזרים להתחתן  מותר ישראל, בקהל לבוא שאסור ומואבי , עמוני גר שאף
ובאסופים. בשתוקים

ìäwa àáì íéøeñàä ìk, ישראל –äæa äæ àáì íéøzî– ÈÈÂÄÈÙÇÈÈËÈÄÈÙÆÈÆ
מותרים  ואסופים ושתוקים ונתינים שממזרים א, במשנה ששנינו  כמו 

ובאסופים, ובנתינים בממזרים מותר  ומואבי עמוני גר  ואף בזה, זה לבוא
לעיל; שהבאנו øñBàכמו äãeäé éaø–שרבי מבואר, בגמרא ÇÄÀÈÅ

בממזרת, גר אוסר  ומואבי,יהודה עמוני  בגר הוא מודה כן  פי  על ואף
ישראל, בקהל  לבוא הוא ואסור  בממזרת שהואיל מותר הוא הרי 

תנא כדברי  ובאסופית, בשתוקית øîBà:קמא.ובנתינה, øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ
øzî ,ïàcåa ïàcå,אסור בודאי  אסור  ודאי  בממזרת – ממזר  כגון ÇÈÈÀÇÈÈËÈ
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ï÷ôña ïàcå,ïàcåa ï÷ôñe,ï÷ôña ï÷ôñe–øeñà.úB÷ôqä ïä elàå?é÷eúL,éôeñà,éúeëå. ©¨¨¦§¥¨§¥¨§©¨¨§¥¨¦§¥¨¨§¥¥©§¥§¥£¥§¦
„úðäk äMà àNBpä–éøö÷Bcáì CúBänà òaøà äéøçà,äðBîL ïäL:dnà,dnà íàå,dnà éáà íàå ©¥¦¨Ÿ¤¤¨¦¦§©£¤¨©§©¦¨¤¥§¤¦¨§¥¦¨§¥£¦¦¨

dnàå,dnàå äéáà íàå,dnàå äéáà éáà íàå.úéìàøNéå äiåì–úçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî. §¦¨§¥¨¦¨§¦¨§¥£¦¨¦¨§¦¨§¦¨§¦§§¥¦¦¦£¥¤©©
‰äìòîìe çaænä ïî àG ïé÷ãBa ïéà,äìòîìe ïëecä ïî àGå,äìòîìe ïéøãäðñ ïî àGå.åéúBáà e÷æçäL ìëå ¥§¦¦©¦§¥©§©§¨§¦©¨§©§¨§¦©§¤§¦§©§¨§¨¤ª§§£¨

ä÷ãö éàaâå íéaøä éøèBMî–éøö Bðéàå äpäkì ïéàéOîïäéøçà ÷Bcáì C.éñBé éaøøîBà:íeúç äéäL éî óà ¦§¥¨©¦§©¨¥§¨¨©¦¦©§ª¨§¥¨¦¦§©£¥¤©¦¥¥©¦¤¨¨¨

:úøæîîá øúåîù äãåäé éáø äãåî ìä÷á àáì øåñàù éáàåîå éðåîò øâ ìáà ,ìä÷ éø÷à íéøâ ìä÷ ì"ñã.xzen o`cea o`ce:éðéúðá éøæîî ïåâëo`ce
.owitqa:éôåñàå é÷åúùá éðéúðå éøæîî.owitqa owitqäæ àîù ,øåñà ÷ôñ äæå ÷ôñ äæù ô"òà .úé÷åúùá éôåñàå ,úéôåñàá éôåñàå ,úé÷åúùá é÷åúù

:øæòéìà éáøë äëìäå .ìåñô äæå øùë.izek:íäéøáã ìëì íéøåîâ íéøëðë íåàùò àðãéàäå .ïéùåã÷å ïéèâ úøåúá ïéàé÷á ïéàù éôì ,åäéé÷éôñ éåä
cccc.zedn` rax`:íàä ãöî 'áå áàä ãöî 'á.dpny mdy,äîà éáà íà íà ,äîà éáà íà ,äîà íà ,äîà ,ïä åìàå .íàä ïî òáøàå .áàä ïî òáøà

:úåìåñôä ïî ïäî úçàá äéä àìù íäá íé÷ãåá .äéáà éáà íà íà ,äéáà éáà íà ,äéáà íà íà ,äéáà íà.zil`xyie diel dzid m`e:äñðëì àá ïäëå
.zg` cer odilr oitiqenìåñô ùé àîù úåáàá ïðé÷ãá àìå úåäîàá ïðé÷ãáã àäå .íìåë ïëå ,äîà íà íàå äîà íàå äîà ïåâë .âåæå âåæ ìëá úçà íà

ïéà íéùðä ìáà .òåãé äéä úåáàä ãöî ìåñô íåù äéä íàå ,ïéñçåéá ïéðâî ,äèè÷ êåúî äæ úà äæ ïéðâîùë íéùðàä êøãã íåùî ,äéáà éáàá åà äéáàá
,øòøò äéìò àø÷ù äçôùîá àìà åæ ä÷éãá áåéç äøîàð àìå .àì÷ äéì úéì ïéñçåé ìåñôá àúìéî åäá àëéà éëå ,úåðæá àìà ñçé ìåñôá åæ úà äðâî åæ
äçôùîî äùà àùéì àáùë ÷åãáì êéøöù àåä ãáìá ùéàäå .úåãîåò ïä úåøùë ú÷æçá úåçôùîä ìëù ,÷åãáì êéøö åðéà ãùç äá ïéàù äçôùî ìáà
,ììçìå øâì àùðäì äìçúëì úøúåî úðäëå ,íéìåñôì àùðéì úåøùë åøäæåä àìù ,ùéàä øçà ÷åãáì äëéøö äðéà àùðéì úàáù úðäë ìáà ,ãùç äá ùéù

:úéìàøùéå äéåì ù"ëå
dddd.dlrnle gafnd on oiwcea oi`ùîù äðáã ïåéëã ,äéáà éáà íà øçà ÷åãáì ö"à çáæîä éáâ ìò ùîéù äéáà éáàù àöîå úåäîàá ÷åãáì ìéçúä

:äéä ñçåéîù òåãéá çáæîä â"ò.dlrnle okecd on `le:ïëåãä ìò øøåùî äéäù àöî íà.dlrnle oixcdpqd on `leíéìùåøéáù ïéøãäðñä ïî à÷åãå
øîàðù ,ñçåéî ìàøùéå éåìå ïäë àìà íéìùåøéá ïéøãäðñä ïî ïéãéîòî åéä àìù ,ãáìá úåðåîî éðéã ïéðãù ïúåàî åìéôàå(à"é øáãîá),êîò íù åáöéúäå

:äîëçáå ñçéá êì ïéîåãá.dwcv i`abe:åäì äåä àì÷ ,àúìî åäá äåä éà ,úáù áøòá åìéôàå ä÷ãöä ìò ïéðëùîîù ,éùðéà éãäá åöðîã ïåéëikxra

`xephxa yexit

זו , את זה לישא מותר בנתינה, ï÷ôñaאו  ïàcåכ ונתין – ממזר  גון ÇÈÈÄÀÅÈ
ïàcåaובאסופית,בשתוקית ï÷ôñe בממזרת ואסופי  שתוקי כגון  – ÀÅÈÀÇÈÈ

גורסים שאין  ויש o`cea",ובנתינה; owtqe" היינו "o`ceשהרי 
;"owtqaï÷ôña ï÷ôñeשתוקי ואפילו באסופית, שתוקי כגון – ÀÅÈÄÀÅÈ

כשר זה שמא חשש ויש הואיל באסופית; אסופי  או בשתוקית
פסול, בזה.øeñàוזה זה לבוא –,é÷eúL ?úB÷ôqä ïä elàå ÈÀÅÅÇÀÅÀÅ

éúeëå ,éôeñà הכותי אף –(ipexney) שאין לפי הספקות, בכלל ÂÅÀÄ
הקדמתנו  עיין הכותים (בענין וקידושין גיטין  בתורת בקיאים הכותים

י). ג, נדרים ד ; ג, דמאי  משנה `xfril.לבאור  iaxk dklde
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úðäk äMà àNBpä היינו כהנת, אשה לישא הבא כהן כלומר  – ÇÅÄÈÙÆÆ
כהן מפרשים:((((תוספות תוספות תוספות תוספות ););););בת zpdkויש  dy` `yepd הבא כל  –

ישראל ואפילו  כהן, בת איסוריאיסוריאיסוריאיסורילישא הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  –––– משנהמשנהמשנהמשנה"""" ("("("("מגידמגידמגידמגיד

טוב טוב טוב טוב ");");");"); יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין יחיחיחיח;;;; יטיטיטיט,,,, שמערערים ביאה ביאה ביאה ביאה  בכגון כאן ומדובר

בחזקת  המשפחות כל הרי כן , שאילולא במשפחתה, פסול  שנמצא
הן , òaøàכשרות äéøçà ÷Bcáì CéøöúBänà לא אם – ÈÄÄÀÇÂÆÈÇÀÇÄÈ

האב, מצד  ושתיים האם מצד  שתיים הפסולות, מן  מהן  אחת היתה
אביה, אבי ואם אביה אם אמה, אבי ואם אמה äðBîLהיינו: ïäLÆÅÀÆ

שהמשנה  כמו  עמה, נבדקת אמה הללו, האמהות מן  אחת שכל  –

והולכת: íàåמפרשת ,dnàå dnà éáà íàå ,dnà íàå ,dnàÄÈÀÅÄÈÀÅÂÄÄÈÀÄÈÀÅ
dnàå äéáà éáà íàå ,dnàå äéáà שהטעם מבואר , בגמרא – ÈÄÈÀÄÈÀÅÂÄÈÄÈÀÄÈ

באבי או באביה פסול יש שמא באבות, בודק ואינו באמהות, שבודק
האנשים של  שדרכם משום זה,(mixabd)אביה, עם זה רבים כשהם

הפסול כך  ידי ועל  ביחוסו, שיש  בפסול רעהו את איש הם מחרפים
צורך ואין  ידוע, הדבר  היה באבותיה פסול היה אילו ולכן  מתפרסם,

ואין  יוחסין , בפסול  זו  את זו לחרף דרכן  אין הנשים אבל בבדיקה.
אבל בודק, האיש ודווקא בהן . לבדוק יש  לפיכך ידוע, משפחתן פסול

כשרות  הוזהרו  שלא בעלה, במשפחת לבדוק צריכה אינה האשה
ולחלל, לגר לינשא לכתחילה מותרת כהנת ואפילו  לפסולים, לינשא

וישראלית; לוייה שכן úéìàøNéåוכל  äiåì בת לישא הבא כהן  – ÀÄÈÀÄÀÀÅÄ
ישראל ; בת או lirl:לוי  ep`ady ipyd yexitd itle לווייה הנושא כל 

ישראלית, úçàאו  ãBò ïäéìò ïéôéñBîעוד לבדוק הוא מוסיף – ÄÄÂÅÆÇÇ
בכולן  וכן אמה, אם ואם אמה ואם אמה כגון וזוג, זוג בכל אחת אם

צד ((((רשרשרשרש""""יייי),),),), מכל  שש אמהות, עשרה שתים אחריה בודק ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).נמצא

מפרשים: `zgויש cer odilr siqen היינו צד , לכל  אחת אם עוד  –

אביה אם אם ואם אמה, אם אמהות,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),אם עשר בודק ונמצא
יותר שכיח ובישראלים שבלוויים מפני הוא, והטעם צד; מכל חמש 

פסולים. בהם שיתערבו  בכהנים מאשר 
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מצא  באמהות הבודק שאם ללמד, באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
שוב  מיוחסת, ממשפחה שהיה עליו המוכיח בדבר  עוסק היה מאבותיה שאחד

אמהותיו. אחר לבדוק צריך  אינו

äìòîìe çaænä ïî àG ïé÷ãBa ïéà באמהות לבדוק התחיל  – ÅÀÄÄÇÄÀÅÇÀÇÀÈ
אינו  המזבח, גבי על ושימש כהן היה אביה אבי או  שאביה ומצא
לעבוד כשהתחיל נבדק שכבר לפי  אמו , ואם אמו  אחר  לבדוק צריך 

לעבוד; אותו מניחים היו  לא פסול , שמץ בו  היה ואילו  àGåÀבמקדש ,
äìòîìe ïëecä ïîלוי היה אביה אבי או  שאביה מצא אם – ÄÇÈÀÇÀÈ

באמהותיו , לבדוק צריך  אינו שוב המקדש , בבית הדוכן על שירה שאמר
היה; מיוחס äìòîìeשודאי  ïéøãäðñ ïî àGå או אביה אם – ÀÄÇÀÆÀÄÀÇÀÈ

היו  שלא באמהותיו לבדוק צריך אינו הסנהדרין, חבר  היה אביה אבי 
בלבד . מיוחסים אלא בסנהדרין åéúBáàממנים e÷æçäL ìëåÀÈÆËÀÀÂÈ

íéaøä éøèBMîעל הממונים השוטרים מן  היו  שאבותיו מי וכל – ÄÀÅÈÇÄ
בעלי יצטרכו שלא ממונות, דיני  לדון  הממונים דיינים היינו  הרבים,

שמדובר בגמרא, ומבואר ושלושה; עשרים של דין בית לפני  ללכת הדין
היו  כן אם אלא שם ממנים היו  לא אלו דיינים שאף בירושלים, כאן 

ä÷ãöמיוחסים, éàaâå,צדקה כספי גובי  אבותיו  היו  אם או  – ÀÇÈÅÀÈÈ
äpäkì ïéàéOî,בנותיהם את לישא לכהנים מותר  –Céøö Bðéàå ÇÄÄÇÀËÈÀÅÈÄ
ïäéøçà ÷Bcáì והיו שהואיל בגמרא, מבואר  צדקה גבאי בענין – ÄÀÇÂÅÆ

עמהם, ומתקוטטים עליהם מתרגזים האנשים היו  הצדקה, על ממשכנים
אלו . קטטות מתוך  מתפרסם זה דבר היה פסול, בהם היה éaøÇÄואילו 

ãò íeúç äéäL éî óà :øîBà éñBé,עד בתור  –éëøòa ÅÅÇÄÆÈÈÈÅÀÇÀÄ
éøBtö ìL äðLéäיד שעל ישנה, ששמה העיר של הדין בבית – ÇÀÈÈÆÄÄ
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לבאר  פרקנו  מוסיף הולדות יחוסי בענין  הקודמות המשניות בשתי  ששנינו  לאחר 
ונישואיהם. היוחסין ענין

ïéñçé äøNò,ידועים שייחוסיהן משפחות סוגי  עשרה –eìò ÂÈÈÙÈÄÈ
ìáaîמבבל עזרא שכשעלה מבואר, בגמרא הסופר. עזרא עם – ÄÈÆ

נשאר שלא עד  הדור , חכמי כל את משם עמו  הביא ישראל לארץ

שם  יתערבו שמא חשש  ומתוך  יוחסיהם, בבדיקת שיתעסק מי בבבל 
והעלן  הפסולות המשפחות כל  את מהם הפריש בכשרים, פסולים

בענייני בודקים הדור  וחכמי הסנהדרין היו ישראל  בארץ שכן  עמו,
לתקלה. חשש  היה ולא laan:היוחסין , elry oiqgeid zxyr od el`e

éðäk,כהנים –éiåì,( י (ט, סוטה במסכת שהבאנו ומה לויים; – ÇÂÅÀÄÅ
נתעוררו ש שלא מפני  היינו עמו , עלו שלא מפני הלויים את קנס עזרא

אחריהם לשלוח צריך  שהיה עד  לעלות, ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות מעצמם רש רש רש רש """"יייי ((((עיין עיין עיין עיין 

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין אחראחראחראחר;;;; טעםטעםטעםטעם לכך לכך לכך לכך  ישראלים,éìàøNéשנותניםשנותניםשנותניםשנותנים – ÄÀÀÅÅ
éììç כגון לכהונה, הפסולות מנשים שנולדו כהנים היינו  חללים, – ÂÈÅ

הדיוט, לכהן  מגרושה או גדול  לכהן גרים,éøbמאלמנה –éøeøçå ÅÅÇÂÅ
משוחררים, ועבדים –æîîéø שאין מעריות שנולדו  היינו ממזרים, – ÇÀÅÅ

יב), (ג, לעיל ששנינו כמו בהן, תופסים מן éðéúðקידושין נתינים, – ÀÄÅ
הכתוב  שם על  "נתינים" ונקראים יהושע, בימי שנתגיירו  הגבעונים

כז כז כז כז ):):):): ט ט ט ט ,,,, m"((((יהושעיהושעיהושעיהושע p z i e,"מים ושואבי עצים חוטבי  ההוא ביום יהושע

כלומר ישראל, בקהל יבואו שלא דוד, כך  ואחר  יהושע עליהם וגזר 
בהם להתחתן א א א א ),),),),שאסור  עטעטעטעט,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  éôeñàå((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ,é÷eúL ספק – ÀÅÇÂÅ

ב). (משנה להלן  כמבואר  íéøzîממזרים, ,éìàøNéå ,éiåì ,éðäkÇÂÅÀÄÅÀÄÀÀÅÅËÈÄ
äæa äæ àáì.בזה זה להתחתן מותרים וישראלים לויים כהנים – ÈÙÆÈÆ

äæa äæ àáì íéøzî ,éøeøçå ,éøb ,éììç ,éìàøNé ,éiåì– ÀÄÅÄÀÀÅÅÂÈÅÅÅÇÂÅËÈÄÈÙÆÈÆ
להתחתן  מותרים משוחררים ועבדים גרים חללים, ישראלים, לויים,
כהנים  אבל  אישות, של  ליוחסין  כישראלים דינם הלויים ואף בזה; זה

משוחררים. ובעבדים ובגרים בחללים æîîאסורים ,éøeøçå ,éøb,éø ÅÅÇÂÅÇÀÅÅ
äæa äæ àáì ïéøzî ílk ,éôeñàå é÷eúL ,éðéúðe–,גרים ÀÄÅÀÅÇÂÅËÈËÈÄÈÙÆÈÆ

מותרים  ואסופים, שתוקים ונתינים, ממזרים, משוחררים, ועבדים
אסורים  כהנים, שכן  ומכל וישראלים, לויים אבל בזה. זה להתחתן 

ובאסופים. בשתוקים ובנתינים, בממזרים
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úà øékî Bðéàå Bnà úà øékî àeäL ìk ?é÷eúL íä elàåÀÅÅÀÅÈÆÇÄÆÄÀÅÇÄÆ

åéáà והריהו נתעברה, ממי יודעים ואין פנויה מאשה שנולד כלומר  – ÈÄ
שאסורה  מאדם שמא או  מממזר  נתעברה שמא שחוששים ממזר , ספק

על שואל  הילד  שאם משום "שתוקי ", ונקרא ערווה. משום עליו  היא
אותו. משתיקה אמו Bðéàåאביו , ÷eMä ïî óñàpL ìk ?éôeñàÂÅÈÆÆÁÇÄÇÀÅ

Bnà úà àGå åéáà úà àG øékî שחוששים ממזר, ספק זה ואף – ÇÄÆÈÄÀÆÄ
שתוקי מותרים תורה שמדין מבואר , בגמרא העריות. מאחת נולד שמא

שנאמר בישראל, להתחתן  גגגג):):):):ואסופי כג כג כג כג ,,,, ממזר((((דברים דברים דברים דברים  יבוא "לא
ממזר אבל  ה', בקהל יבוא שלא הוא ודאי  ממזר  ודורשים: ה'", בקהל 

ישראל. בו יתחתן  שלא ביוחסין , חכמים עשו  מעלה אלא יבוא, ספק
כמו  ובאסופי, בשתוקי מותר ודאי  שממזר למדים, גם פסוק מאותו 

ממזר, יבוא לא ודאי  בקהל  דורשים: שכן הקודמת, במשנה ששנינו 
יבוא. ספק בקהל é÷eãaאבל  :é÷eúLì àøB÷ äéä ìeàL àaàÇÈÈÈÈÅÄÀÅÀÅ

אמרה: ואם נתעברה, ממי אותה ושואלים אמו  את שבודקים לפי –
שנינו וכבר  כשר; הולד נבעלתי, כשר ט ט ט ט ):):):):לאדם אאאא,,,, "היתה ((((כתובות כתובות כתובות כתובות 

הוא  וכהן פלוני מאיש  זה? עובר  של  טיבו  מה לה: ואמרו  מעוברת,
לא  אומר: יהושע ורבי  נאמנת; אומרים: אליעזר  ורבי גמליאל רבן  –

בגמרא שם ואמרו חיין "; אנו בבבב),),),),מפיה יביביביב,,,, כרבן ((((כתובותכתובותכתובותכתובות שהלכה
שבארנו  כמו  לכהונה, כשרות לה שתיוולד  בתה ובין  האם ובין גמליאל ,

כאן  ובסוגייתנו א א א א ))))שם. עדעדעדעד,,,, בא ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין שאול שאבא מבואר ,

אומרת  והיא ארוסה, שהיא כגון אצלה, פסולין רוב שאפילו להשמיענו,
לכהונה, משיאים העיר  רוב ואין  פנויה, שהיא או  הארוס; מן שנתעברה

כשר . הולד נבעלתי, לכשר  אומרת: le`y.והיא `a`k dklde

i y i l y m e i
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ושתוקים  ונתינים וממזרים משוחררים ועבדים שגרים א), (משנה לעיל  ששנינו  לאחר 
ללמד משנתנו מוסיפה בזה, זה להתחתן  מותרים כולם – zpwqnואסופים itl)

,(`xnbd,בממזרים להתחתן  מותר ישראל, בקהל לבוא שאסור ומואבי , עמוני גר שאף
ובאסופים. בשתוקים

ìäwa àáì íéøeñàä ìk, ישראל –äæa äæ àáì íéøzî– ÈÈÂÄÈÙÇÈÈËÈÄÈÙÆÈÆ
מותרים  ואסופים ושתוקים ונתינים שממזרים א, במשנה ששנינו  כמו 

ובאסופים, ובנתינים בממזרים מותר  ומואבי עמוני גר  ואף בזה, זה לבוא
לעיל; שהבאנו øñBàכמו äãeäé éaø–שרבי מבואר, בגמרא ÇÄÀÈÅ

בממזרת, גר אוסר  ומואבי,יהודה עמוני  בגר הוא מודה כן  פי  על ואף
ישראל, בקהל  לבוא הוא ואסור  בממזרת שהואיל מותר הוא הרי 

תנא כדברי  ובאסופית, בשתוקית øîBà:קמא.ובנתינה, øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ
øzî ,ïàcåa ïàcå,אסור בודאי  אסור  ודאי  בממזרת – ממזר  כגון ÇÈÈÀÇÈÈËÈ
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ï÷ôña ïàcå,ïàcåa ï÷ôñe,ï÷ôña ï÷ôñe–øeñà.úB÷ôqä ïä elàå?é÷eúL,éôeñà,éúeëå. ©¨¨¦§¥¨§¥¨§©¨¨§¥¨¦§¥¨¨§¥¥©§¥§¥£¥§¦
„úðäk äMà àNBpä–éøö÷Bcáì CúBänà òaøà äéøçà,äðBîL ïäL:dnà,dnà íàå,dnà éáà íàå ©¥¦¨Ÿ¤¤¨¦¦§©£¤¨©§©¦¨¤¥§¤¦¨§¥¦¨§¥£¦¦¨

dnàå,dnàå äéáà íàå,dnàå äéáà éáà íàå.úéìàøNéå äiåì–úçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî. §¦¨§¥¨¦¨§¦¨§¥£¦¨¦¨§¦¨§¦¨§¦§§¥¦¦¦£¥¤©©
‰äìòîìe çaænä ïî àG ïé÷ãBa ïéà,äìòîìe ïëecä ïî àGå,äìòîìe ïéøãäðñ ïî àGå.åéúBáà e÷æçäL ìëå ¥§¦¦©¦§¥©§©§¨§¦©¨§©§¨§¦©§¤§¦§©§¨§¨¤ª§§£¨

ä÷ãö éàaâå íéaøä éøèBMî–éøö Bðéàå äpäkì ïéàéOîïäéøçà ÷Bcáì C.éñBé éaøøîBà:íeúç äéäL éî óà ¦§¥¨©¦§©¨¥§¨¨©¦¦©§ª¨§¥¨¦¦§©£¥¤©¦¥¥©¦¤¨¨¨

:úøæîîá øúåîù äãåäé éáø äãåî ìä÷á àáì øåñàù éáàåîå éðåîò øâ ìáà ,ìä÷ éø÷à íéøâ ìä÷ ì"ñã.xzen o`cea o`ce:éðéúðá éøæîî ïåâëo`ce
.owitqa:éôåñàå é÷åúùá éðéúðå éøæîî.owitqa owitqäæ àîù ,øåñà ÷ôñ äæå ÷ôñ äæù ô"òà .úé÷åúùá éôåñàå ,úéôåñàá éôåñàå ,úé÷åúùá é÷åúù

:øæòéìà éáøë äëìäå .ìåñô äæå øùë.izek:íäéøáã ìëì íéøåîâ íéøëðë íåàùò àðãéàäå .ïéùåã÷å ïéèâ úøåúá ïéàé÷á ïéàù éôì ,åäéé÷éôñ éåä
cccc.zedn` rax`:íàä ãöî 'áå áàä ãöî 'á.dpny mdy,äîà éáà íà íà ,äîà éáà íà ,äîà íà ,äîà ,ïä åìàå .íàä ïî òáøàå .áàä ïî òáøà

:úåìåñôä ïî ïäî úçàá äéä àìù íäá íé÷ãåá .äéáà éáà íà íà ,äéáà éáà íà ,äéáà íà íà ,äéáà íà.zil`xyie diel dzid m`e:äñðëì àá ïäëå
.zg` cer odilr oitiqenìåñô ùé àîù úåáàá ïðé÷ãá àìå úåäîàá ïðé÷ãáã àäå .íìåë ïëå ,äîà íà íàå äîà íàå äîà ïåâë .âåæå âåæ ìëá úçà íà

ïéà íéùðä ìáà .òåãé äéä úåáàä ãöî ìåñô íåù äéä íàå ,ïéñçåéá ïéðâî ,äèè÷ êåúî äæ úà äæ ïéðâîùë íéùðàä êøãã íåùî ,äéáà éáàá åà äéáàá
,øòøò äéìò àø÷ù äçôùîá àìà åæ ä÷éãá áåéç äøîàð àìå .àì÷ äéì úéì ïéñçåé ìåñôá àúìéî åäá àëéà éëå ,úåðæá àìà ñçé ìåñôá åæ úà äðâî åæ
äçôùîî äùà àùéì àáùë ÷åãáì êéøöù àåä ãáìá ùéàäå .úåãîåò ïä úåøùë ú÷æçá úåçôùîä ìëù ,÷åãáì êéøö åðéà ãùç äá ïéàù äçôùî ìáà
,ììçìå øâì àùðäì äìçúëì úøúåî úðäëå ,íéìåñôì àùðéì úåøùë åøäæåä àìù ,ùéàä øçà ÷åãáì äëéøö äðéà àùðéì úàáù úðäë ìáà ,ãùç äá ùéù

:úéìàøùéå äéåì ù"ëå
dddd.dlrnle gafnd on oiwcea oi`ùîù äðáã ïåéëã ,äéáà éáà íà øçà ÷åãáì ö"à çáæîä éáâ ìò ùîéù äéáà éáàù àöîå úåäîàá ÷åãáì ìéçúä

:äéä ñçåéîù òåãéá çáæîä â"ò.dlrnle okecd on `le:ïëåãä ìò øøåùî äéäù àöî íà.dlrnle oixcdpqd on `leíéìùåøéáù ïéøãäðñä ïî à÷åãå
øîàðù ,ñçåéî ìàøùéå éåìå ïäë àìà íéìùåøéá ïéøãäðñä ïî ïéãéîòî åéä àìù ,ãáìá úåðåîî éðéã ïéðãù ïúåàî åìéôàå(à"é øáãîá),êîò íù åáöéúäå

:äîëçáå ñçéá êì ïéîåãá.dwcv i`abe:åäì äåä àì÷ ,àúìî åäá äåä éà ,úáù áøòá åìéôàå ä÷ãöä ìò ïéðëùîîù ,éùðéà éãäá åöðîã ïåéëikxra

`xephxa yexit

זו , את זה לישא מותר בנתינה, ï÷ôñaאו  ïàcåכ ונתין – ממזר  גון ÇÈÈÄÀÅÈ
ïàcåaובאסופית,בשתוקית ï÷ôñe בממזרת ואסופי  שתוקי כגון  – ÀÅÈÀÇÈÈ

גורסים שאין  ויש o`cea",ובנתינה; owtqe" היינו "o`ceשהרי 
;"owtqaï÷ôña ï÷ôñeשתוקי ואפילו באסופית, שתוקי כגון – ÀÅÈÄÀÅÈ

כשר זה שמא חשש ויש הואיל באסופית; אסופי  או בשתוקית
פסול, בזה.øeñàוזה זה לבוא –,é÷eúL ?úB÷ôqä ïä elàå ÈÀÅÅÇÀÅÀÅ

éúeëå ,éôeñà הכותי אף –(ipexney) שאין לפי הספקות, בכלל ÂÅÀÄ
הקדמתנו  עיין הכותים (בענין וקידושין גיטין  בתורת בקיאים הכותים

י). ג, נדרים ד ; ג, דמאי  משנה `xfril.לבאור  iaxk dklde
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úðäk äMà àNBpä היינו כהנת, אשה לישא הבא כהן כלומר  – ÇÅÄÈÙÆÆ
כהן מפרשים:((((תוספות תוספות תוספות תוספות ););););בת zpdkויש  dy` `yepd הבא כל  –

ישראל ואפילו  כהן, בת איסוריאיסוריאיסוריאיסורילישא הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  –––– משנהמשנהמשנהמשנה"""" ("("("("מגידמגידמגידמגיד

טוב טוב טוב טוב ");");");"); יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין יחיחיחיח;;;; יטיטיטיט,,,, שמערערים ביאה ביאה ביאה ביאה  בכגון כאן ומדובר

בחזקת  המשפחות כל הרי כן , שאילולא במשפחתה, פסול  שנמצא
הן , òaøàכשרות äéøçà ÷Bcáì CéøöúBänà לא אם – ÈÄÄÀÇÂÆÈÇÀÇÄÈ

האב, מצד  ושתיים האם מצד  שתיים הפסולות, מן  מהן  אחת היתה
אביה, אבי ואם אביה אם אמה, אבי ואם אמה äðBîLהיינו: ïäLÆÅÀÆ

שהמשנה  כמו  עמה, נבדקת אמה הללו, האמהות מן  אחת שכל  –

והולכת: íàåמפרשת ,dnàå dnà éáà íàå ,dnà íàå ,dnàÄÈÀÅÄÈÀÅÂÄÄÈÀÄÈÀÅ
dnàå äéáà éáà íàå ,dnàå äéáà שהטעם מבואר , בגמרא – ÈÄÈÀÄÈÀÅÂÄÈÄÈÀÄÈ

באבי או באביה פסול יש שמא באבות, בודק ואינו באמהות, שבודק
האנשים של  שדרכם משום זה,(mixabd)אביה, עם זה רבים כשהם

הפסול כך  ידי ועל  ביחוסו, שיש  בפסול רעהו את איש הם מחרפים
צורך ואין  ידוע, הדבר  היה באבותיה פסול היה אילו ולכן  מתפרסם,

ואין  יוחסין , בפסול  זו  את זו לחרף דרכן  אין הנשים אבל בבדיקה.
אבל בודק, האיש ודווקא בהן . לבדוק יש  לפיכך ידוע, משפחתן פסול

כשרות  הוזהרו  שלא בעלה, במשפחת לבדוק צריכה אינה האשה
ולחלל, לגר לינשא לכתחילה מותרת כהנת ואפילו  לפסולים, לינשא

וישראלית; לוייה שכן úéìàøNéåוכל  äiåì בת לישא הבא כהן  – ÀÄÈÀÄÀÀÅÄ
ישראל ; בת או lirl:לוי  ep`ady ipyd yexitd itle לווייה הנושא כל 

ישראלית, úçàאו  ãBò ïäéìò ïéôéñBîעוד לבדוק הוא מוסיף – ÄÄÂÅÆÇÇ
בכולן  וכן אמה, אם ואם אמה ואם אמה כגון וזוג, זוג בכל אחת אם

צד ((((רשרשרשרש""""יייי),),),), מכל  שש אמהות, עשרה שתים אחריה בודק ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).נמצא

מפרשים: `zgויש cer odilr siqen היינו צד , לכל  אחת אם עוד  –

אביה אם אם ואם אמה, אם אמהות,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),אם עשר בודק ונמצא
יותר שכיח ובישראלים שבלוויים מפני הוא, והטעם צד; מכל חמש 

פסולים. בהם שיתערבו  בכהנים מאשר 
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מצא  באמהות הבודק שאם ללמד, באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
שוב  מיוחסת, ממשפחה שהיה עליו המוכיח בדבר  עוסק היה מאבותיה שאחד

אמהותיו. אחר לבדוק צריך  אינו

äìòîìe çaænä ïî àG ïé÷ãBa ïéà באמהות לבדוק התחיל  – ÅÀÄÄÇÄÀÅÇÀÇÀÈ
אינו  המזבח, גבי על ושימש כהן היה אביה אבי או  שאביה ומצא
לעבוד כשהתחיל נבדק שכבר לפי  אמו , ואם אמו  אחר  לבדוק צריך 

לעבוד; אותו מניחים היו  לא פסול , שמץ בו  היה ואילו  àGåÀבמקדש ,
äìòîìe ïëecä ïîלוי היה אביה אבי או  שאביה מצא אם – ÄÇÈÀÇÀÈ

באמהותיו , לבדוק צריך  אינו שוב המקדש , בבית הדוכן על שירה שאמר
היה; מיוחס äìòîìeשודאי  ïéøãäðñ ïî àGå או אביה אם – ÀÄÇÀÆÀÄÀÇÀÈ

היו  שלא באמהותיו לבדוק צריך אינו הסנהדרין, חבר  היה אביה אבי 
בלבד . מיוחסים אלא בסנהדרין åéúBáàממנים e÷æçäL ìëåÀÈÆËÀÀÂÈ

íéaøä éøèBMîעל הממונים השוטרים מן  היו  שאבותיו מי וכל – ÄÀÅÈÇÄ
בעלי יצטרכו שלא ממונות, דיני  לדון  הממונים דיינים היינו  הרבים,

שמדובר בגמרא, ומבואר ושלושה; עשרים של דין בית לפני  ללכת הדין
היו  כן אם אלא שם ממנים היו  לא אלו דיינים שאף בירושלים, כאן 

ä÷ãöמיוחסים, éàaâå,צדקה כספי גובי  אבותיו  היו  אם או  – ÀÇÈÅÀÈÈ
äpäkì ïéàéOî,בנותיהם את לישא לכהנים מותר  –Céøö Bðéàå ÇÄÄÇÀËÈÀÅÈÄ
ïäéøçà ÷Bcáì והיו שהואיל בגמרא, מבואר  צדקה גבאי בענין – ÄÀÇÂÅÆ

עמהם, ומתקוטטים עליהם מתרגזים האנשים היו  הצדקה, על ממשכנים
אלו . קטטות מתוך  מתפרסם זה דבר היה פסול, בהם היה éaøÇÄואילו 

ãò íeúç äéäL éî óà :øîBà éñBé,עד בתור  –éëøòa ÅÅÇÄÆÈÈÈÅÀÇÀÄ
éøBtö ìL äðLéäיד שעל ישנה, ששמה העיר של הדין בבית – ÇÀÈÈÆÄÄ
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éøBtö ìL äðLéä éëøòa ãò.ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøøîBà:Cìî ìL àéèøèñàa ázëî äéäL éî óà. ¥§©§¦©§¨¨¤¦¦©¦£¦¨¤©§¦§¥©¦¤¨¨ª§¨§¦§§©§¨¤¤¤
ÂíìBòì äpäkä ïî äìeñt øëæ ììç úa.äììç àNpL ìàøNé–äpäkì äøLk Bza.ìàøNé úa àNpL ììç ©¨¨¨¨§¨¦©§ª¨§¨¦§¨¥¤¨¨£¨¨¦§¥¨©§ª¨¨¨¤¨¨©¦§¨¥

–äpäkì äìeñt Bza.äãeäé éaøøîBà:øëæ øb úa–øëæ ììç úák. ¦§¨©§ª¨©¦§¨¥©¥¨¨§©¨¨¨¨
Êá÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:úøBib àNpL ìàøNé–äpäkì äøLk Bza,ìàøNé úa àNpL øâå–äøLk Bza ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦§¨¥¤¨¨¦¤¦§¥¨©§ª¨§¥¤¨¨©¦§¨¥¦§¥¨

äpäkì;úøBib àNpL øb ìáà–äpäkì äìeñt Bza.íéøøçLî íéãáò ãçàå øb ãçà,úBøBc äøNò ãò elôà, ©§ª¨£¨¥¤¨¨¦¤¦§¨©§ª¨¤¨¥§¤¨£¨¦§ª§¨¦£¦©£¨¨
ìàøNiî Bnà àäzL ãò.éñBé éaøøîBà:úøBib àNpL øb óà–äpäkì äøLk Bza. ©¤§¥¦¦¦§¨¥©¦¥¥©¥¤¨¨¦¤¦§¥¨©§ª¨

ÁøîBàä:øæîî äæ éða–ïîàð Bðéà.äéòîaL øaòä ìò íéøîBà íäéðL elôàå:àeä øæîî–íéðîàð íðéà. ¨¥§¦¤©§¥¥¤¡¨©£¦§¥¤§¦©¨ª¨¤§¥¤¨©§¥¥¨¤¡¨¦

.ixetv ly dpyi:éøåôöì äëåîñä ,äðùé äîùù øéò ìù úåàøãäðñá.ikxr:ïéñçéä ïéøãñîå ïéëøåò åéäù úåàøãäðñ.jln ly `ihxhq`ú÷åìçá
:ïúòééñî ïúåáà úåëæå ïúåëæ àäúù ,ïéñçåéî àìà äîçìîì íéàöåé åéä àìå .éðåìô ùãåçá úéðåìô äçôùî ãåã úéá úîçìîì úàöì ùãåçá ùãåç
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לא  זו בעיר הדין שבית לכהונה, המשיאין מן הוא הרי  צפורי , העיר

תיבת  גורסים שאין ויש למיוחסים. אלא כעדים לחתום נותנים היו 
את  שם עורכים היו שכן  לדיינים, היא שהכוונה ומפרשים "עד",

אם  אלא דיינים שם ממנים היו ולא הדין , בית של היוחסין רשימות
מיוחסים היו  éî((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).כן óà :øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøÇÄÂÄÈÆÇÀÄÀÅÇÄ

Cìî ìL àéèøèñàa ázëî äéäL בחיילות רשום שהיה מי  אף – ÆÈÈËÀÈÀÄÀÀÇÀÈÆÆÆ
שלא  דוד", בית של "בחיילות בגמרא: ומבואר מיוחס, היה מלך של

שנאמר כמו מיוחסים, אלא דוד מלכות של  המלחמה לצבא גויסו
מ מ מ מ ):):):): ז ז ז ז ,,,, א א א א  הימים הימים הימים הימים  שתהא ((((דברידברידברידברי כדי  והטעם: במלחמה", בצבא "והתיחשם

מסייעתם אבותם טובטובטובטוב").").").").זכות יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין בבבב;;;; עועועועו,,,, ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין
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לכהן אלמנה כגון לו , נבעלה או  בעבירה, לכהן שנישאה לכהונה הפסולה אשה

נעשית היא הרי הדיוט, לכהן  גרושה או הריdllg,גדול  בת, או בן לו  ילדה ואם

הולד עבירה, ויש  קידושין  שיש  מקום "כל יב): ג, (לעיל ששנינו כמו  חללים, הם

בן ובן בנו, בן וכן חלל ֿזכר , של שבנו ללמד , באה משנתנו  הפגום". אחר הולך 

לאחר  אפילו מהם, לאחד בת נולדה ואם חללים. כולם הדורות, כל  סוף עד בנו,

לישראל שנישאה חללה ברם, לכהן . להינשא ופסולה חללה, היא הרי  דורות, הרבה

לכהן. להינשא כשרה הבת בת, לו  וילדה

äpäkä ïî äìeñt øëæ ììç úa,לכהן להינשא פסולה –íìBòì ÇÈÈÈÈÀÈÄÇÀËÈÀÈ
פסולה  הדורות, כל  סוף עד בנו , בן בת או  חלל של בנו בת אפילו –
מישראל, שנולדה חלל  של בתו  בת אבל לעיל. שבארנו  כמו  לכהונה,

מוסיפה שהמשנה כמו לכהונה, àNpLללמדנו:כשרה ìàøNéÄÀÈÅÆÈÈ
äììç גרושה כגון  חללה, שנעשתה בין  שהיא, חללה כל  – ÂÈÈ

בת  גם וכן  לכהן , שנישאה מחללה שנולדה בין לכהן , שנבעלה
לישראל, שנישאה זכר, לו ,Bzaחלל  שילדה –äpäkì äøLk ÄÀÅÈÇÀËÈ

לחללות טהרה מקווה ישראל שבני àNpLאבל((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).– ììçÈÈÆÈÈ
äpäkì äìeñt Bza ,ìàøNé úa:ברישא שנינו שכבר כמו – ÇÄÀÈÅÄÀÈÇÀËÈ

ישראל בנות שאין לעולם", הכהונה מן פסולה זכר  חלל "בת
לחללים טהרה øëæ((((גמראגמראגמראגמרא).).).).מקווה øb úa :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÅÈÈ

דינה מישראלית, אפילו זכר לגר  שנולדה בת –øëæ ììç úákÀÇÈÈÈÈ
בכהנים שנאמר  לעולם, הכהונה מן שפסולה כבכבכבכב):):):):– מדמדמדמד,,,, ((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל

בית  מזרע בתולות אם כי  לנשים, להם יקחו  לא וגרושה "ואלמנה
מזרע  שאינה לפי לכהן, להינשא פסולה גר שבת ומכאן  ישראל",

ישראל כדין ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),בית לכהונה כשרה מישראל  גיורת בת אבל 

מישראל חללה ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).בת
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יהודה  רבי על תנאים בה ונחלקו הקודמת, שבמשנה הסיפא המשך היא משנתנו
זכר . גר בת בענין

Bza ,úøBib àNpL ìàøNé :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÄÀÈÅÆÈÈÄÆÄ
äpäkì äøLk Bza ,ìàøNé úa àNpL øâå ,äpäkì äøLkÀÅÈÇÀËÈÀÅÆÈÈÇÄÀÈÅÄÀÅÈÇÀËÈ
כשרות  מישראלית גר של  בתו ובין  מישראל  גיורת של בתה בין –

שכתוב שמה לכהונה, כבכבכבכב):):):):הן  מדמדמדמד,,,, בית ((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל מזרע בתולות אם "כי 
שנתערב  שכל  זרע, מקצת ואפילו "מזרע" אליעזר: רבי דורש ישראל",

לכהונה. כשרה בתו  ישראל, זרע Bzaבו ,úøBib àNpL øb ìáàÂÈÅÆÈÈÄÆÄ
äpäkì äìeñt, לכהן להינשא פסולה הגיורת לו שילדה הבת – ÀÈÇÀËÈ

ישראל"; בית "מזרע כלל כאן שאין íéãáòלפי ãçàå øb ãçàÆÈÅÀÆÈÂÈÄ
íéøøçLî,משוחררים כנענים עבדים ובין  גר  בין  –ãò elôà ÀËÀÈÄÂÄÇ

úBøBc äøNò, לכהן להינשא פסולות בנותיהם –Bnà àäzL ãò ÂÈÈÇÆÀÅÄ
ìàøNiî:גורסים ויש המשוחרר; בן  של או הגר  בן  של אמו –cr ÄÄÀÈÅ

`dzyo n `l`xyin הוא כשהאב שכן וכל  הבנות; של  אמן  היינו  –

היא  שכשרה מישראל , גיורת בבת סובר  יהודה רבי שאף ישראל,
הקודמת. המשנה בסוף שהזכרנו כמו óàלכהונה, :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇ

äpäkì äøLk Bza ,úøBib àNpL øb מזרע" דורש: יוסי  שרבי – ÅÆÈÈÄÆÄÀÅÈÇÀËÈ
בקדושה  הורתה שהיתה כלומר  בישראל , כשנזרעו ישראל ", בית

לו dkldl((((רש רש רש רש """"יייי).).).). מורים דין  בבית לימלך  הבא שכהן  בגמרא מסיקים
בדיעבד אבל וגיורת, גר  בת ישא שלא יעקב בן  אליעזר  כרבי לכתחילה

ובניה  לגרשה, אותו מחייבים שאין יוסי, כרבי  הלכה אותה, נשא אם
גדולים כהנים להיות אפילו  א א א א ,,,,כשרים ביכורים ביכורים ביכורים ביכורים  –––– ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

בקדושה.הההה),),),), היו  ולידתה והורתה הואיל 
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בנו. את לפסול אדם נאמן אם דנה משנתנו 

øæîî äæ éða :øîBàä שהוא אלא בנו , שזה הוא מודה כלומר – ÈÅÀÄÆÇÀÅ
מערווה, לו שנולד  ïîàðממזר, Bðéà אצל הוא שקרוב ואין – בנו, ÅÆÁÈ

להעיד  כשר  משים ((((רשרשרשרש""""יייי););););קרוב אדם שאין הטעם, מבארים ויש

רשע íäéðL((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).עצמו  elôàå– ואשתו הבעל –íéøîBà ÇÂÄÀÅÆÀÄ
àeä øæîî :äéòîaL øaòä ìò אלא מבעלה נתעברה שלא – ÇÈËÈÆÀÅÆÈÇÀÅ

ואף  נתעברה, ממי בודאי יודעת שהאשה פי על אף אחר, מאיש
מקום  מכל  כשרות, חזקת לו  שאין  שבמעיה, עובר  על  הם שמעידים

izdw - zex`ean zeipyn
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íéðîàð íðéà. לעיל שבארנו  מהטעם –:øîBà äãeäé éaø ÅÈÆÁÈÄÇÄÀÈÅ
íéðîàð תנא על  יהודה רבי  חולק בסיפא וגם ברישא גם כלומר – ÆÁÈÄ

האב  נאמן וכן ממזר , זה בני לומר: האב שנאמן סובר , והוא קמא,
טעמו  מבואר בגמרא הוא. ממזר אשתו : שבמעי  העובר  על  לומר 

בבכור  שנאמר יהודה, רבי יז יז יז יז ):):):):של כא כא כא כא ,,,, בן ((((דבריםדבריםדבריםדברים הבכור את "כי
ודרש: שניים", פי  לו  לתת יכיר  לאחרים,"xiki"השנואה יכירנו –

שאם  כלומר בכור , בני זה לומר: אדם נאמן  יהודה: רבי אמר מכאן 
פי ליטול בכור זה בני  לומר : אביו נאמן אותו , מכירים דין בית אין 

נאמן  כך בכור, בני זה לומר : אדם שנאמן וכשם בנחלתי. שניים
זה  בני לומר : נאמן  וכן חלוצה, בן  או גרושה בן  זה לומר : אדם

היא, הכתוב גזירת רשע, עצמו  משים אדם שאין פי  על ואף ממזר.
"יכיר" שנאמר: האב ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).משום נאמן בנו  על דווקא ברם,

בנים  יש  אם אבל  לבנו, בנים שאין  וכגון יהודה, רבי  לדעת לפוסלו ,
נאמן  ואינו והואיל לפסלם, נאמן  שאינו  מודה, יהודה רבי אף לבנו

אין  שהרי בנו , את אף לפסול נאמן אינו  לפיכך  בנו, בן את לפסול 
כשר בנו ובן פסול  בנו  שיהא לומר , א א א א ).).).).סברא מז מז מז מז ,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  ((((תוספותתוספותתוספותתוספות,,,,
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שנינו כן ובשלוחו ". בו  נערה כשהיא בתו  את מקדש "האיש  א): ב, (לעיל שנינו 

בתו, לקדש  שליח שעשה באב דנה משנתנו ובשלוחה". בה מתקדשת "האשה שם:

באשה  המשנה דנה כן  בשבילה. מאחר  קידושין  אביה קיבל  השליח וכשהלך 

לאחר . עצמה את וקידשה והלכה קידושיה, לקבל שליח שעשתה

Bza úà Lc÷ì BçeìLì úeLø ïúpL éî,הנערה או הקטנה – ÄÆÈÇÀÄÀÀÇÅÆÄ
àeä Cìäå, עצמו האב –dLc÷å,מאחר קידושיה כסף וקיבל – ÀÈÇÀÄÀÈ

eîã÷ BlL íà,השליח לקידושי קדמו  האב קידושי אם –åéLec÷ ÄÆÈÀÄÈ
ïéLec÷ אינם השליח וקידושי  גמורים, קידושין האב קידושי  – ÄÄ

השליח; של שליחותו את ביטל קידושיה את האב שכשקיבל  קידושין ,

השליחות  בטלה מקום מכל  בפירוש , שליחו את ביטל שלא פי על  ואף
מקודשת, היתה כבר קידושיה, את השליח שקיבל  בשעה שכן מאליה,

כלל חלים השליח קידושי  אין BçeìL((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ושוב ìL íàåÀÄÆÀ
eîã÷,האב לקידושי קדמו  השליח קידושי אם –ïéLec÷ åéLec÷ ÈÀÄÈÄÄ

האב  וברשות קיימת היתה שליחותו  שהרי קידושין, השליח קידושי –
òeãéקידשה. Bðéà íàåשל או  קדמו האב של קידושין  אם – ÀÄÅÈÇ

èbשליחו , íéðúBð íäéðL לאחר להינשא באה היא אם ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).– ÀÅÆÀÄÅ
ñðBk ãçàå ,èb ïúBð ãçà ,eöø íàå נותן מהם שאחד לאחר – ÀÄÈÆÈÅÅÀÆÈÅ

לכנסה. השני  יכול dçeìLìגט, úeLø äðúpL äMàä ïëåÀÅÈÄÈÆÈÀÈÀÄÀÈ
dLc÷ì,קידושיה לקבל  –dîöò úà äLc÷å äëìäå וקיבלה – ÀÇÀÈÀÈÀÈÀÄÀÈÆÇÀÈ

מאחר , קידושין  ÷ïéLecכסף äéLec÷ ,eîã÷ dlL íà שבטלה – ÄÆÈÈÀÄÆÈÄÄ
לעיל , שבארנו כמו  ÷åéLecשליחותו , ,eîã÷ dçeìL ìL íàåÀÄÆÀÈÈÀÄÈ

ïéLec÷.קידושין השליח קידושי  –òeãé Bðéà íàå קידושין – ÄÄÀÄÅÈÇ
קדמו , מי èbשל  dì íéðúBð íäéðL.לאחר להתירה כדי  –íàå ÀÅÆÀÄÈÅÀÄ

ñðBk ãçàå ,èb dì ïúBð ãçà ,eöø.לעיל שבארנו  כמו  – ÈÆÈÅÈÅÀÆÈÅ
מבואר הטעם בה? וגם באביה גם דין אותו ללמד משנתנו  צריכה ולמה
שדווקא  לומר ואפשר יודעת, אינה והאשה ביוחסין  יודע שהאב לפי בגמרא,
עצמה, באשה כן  לא קידושין ", קידושיו  קדמו  שלו ש"אם הוא הדין באב
שליחה, את בטלה ולא קידושיה על  סמכה לא ביוחסין, יודעת ואינה שהואיל 
תחילה  בודקת האשה שני מצד  מזה; מיוחס אדם השליח ימצא שמא חשבה כי
למצוא  כך  כל מקפיד אינו  אביה אבל לו , מתקדשת היא ואז  לה, הראוי את
הוא  הדין  עצמה באשה שדווקא לומר, כך מתוך  ואפשר לה, הראוי את לה
מקפיד ואינו שהואיל  באב, כן לא קידושין ", קידושיה קדמו  שלה ש"אם
אינו וקידשה, שקדם וזה שליחו, את ביטל לא לה, הראוי בעל לבתו למצוא
להשמיענו, המשנה באה לפיכך ימצא, לא השליח שמא שחשש משום אלא
רשות  שנתנה באשה ובין בתו, את לקדש לשלוחו  רשות שנתן  באב שבין

הדין. אותו נוהג  לקדשה, לשלוחה
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בניו. יחוס על  האב בנאמנות עוסקת משנתנו 

íiä úðéãîì BzLàå àeä àöiL éî,רחוקה למדינה –àáe ÄÆÈÈÀÄÀÄÀÄÇÇÈÈ
åéðáe BzLàå àeä ועם אשתו  עם חזר ארוכה תקופה ולאחר – ÀÄÀÈÈ

Bæ,בניו , àéä éøä ,íiä úðéãîì énò úàöiL äMà :øîàåÀÈÇÄÈÆÈÈÄÄÄÀÄÇÇÈÂÅÄ
äéða elàå הם ואלו הים, למדינת מכאן עמי שיצאה האשה זוהי  – ÀÅÈÆÈ

לי , ילדה שהיא äMàäהבנים ìò àG äéàø àéáäì Céøö BðéàÅÈÄÀÈÄÀÈÈÇÈÄÈ
כבר והרי עמו , שיצאה אשתו שזוהי  הוא נאמן שכן מיוחסת, שהיא –

הנישואין , בשעת íéðaäנבדקה ìò àGå בגמרא שלה שהם – ÀÇÇÈÄ
הוכחה  זו והרי  אחריה, כרוכים שהם בילדים כאן  שמדובר מבואר,

על שותקת האשה אין  חזקה הטעם: מבואר ובירושלמי הם. שבניה
שלה. שאינם äéðaבנים elàå äúî: ואמר הים ממדינת בא – ÅÈÀÅÈÆÈ

בניה, ואלו  מתה, הים למדינת עמי  שיצאה ìòהאשה äéàø àéáîÅÄÀÈÈÇ
íéðaä,שמתה מאשתו לו שנולדו –äMàä ìò äéàø àéáî Bðéàå ÇÈÄÀÅÅÄÀÈÈÇÈÄÈ
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éøBtö ìL äðLéä éëøòa ãò.ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøøîBà:Cìî ìL àéèøèñàa ázëî äéäL éî óà. ¥§©§¦©§¨¨¤¦¦©¦£¦¨¤©§¦§¥©¦¤¨¨ª§¨§¦§§©§¨¤¤¤
ÂíìBòì äpäkä ïî äìeñt øëæ ììç úa.äììç àNpL ìàøNé–äpäkì äøLk Bza.ìàøNé úa àNpL ììç ©¨¨¨¨§¨¦©§ª¨§¨¦§¨¥¤¨¨£¨¨¦§¥¨©§ª¨¨¨¤¨¨©¦§¨¥

–äpäkì äìeñt Bza.äãeäé éaøøîBà:øëæ øb úa–øëæ ììç úák. ¦§¨©§ª¨©¦§¨¥©¥¨¨§©¨¨¨¨
Êá÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:úøBib àNpL ìàøNé–äpäkì äøLk Bza,ìàøNé úa àNpL øâå–äøLk Bza ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦§¨¥¤¨¨¦¤¦§¥¨©§ª¨§¥¤¨¨©¦§¨¥¦§¥¨

äpäkì;úøBib àNpL øb ìáà–äpäkì äìeñt Bza.íéøøçLî íéãáò ãçàå øb ãçà,úBøBc äøNò ãò elôà, ©§ª¨£¨¥¤¨¨¦¤¦§¨©§ª¨¤¨¥§¤¨£¨¦§ª§¨¦£¦©£¨¨
ìàøNiî Bnà àäzL ãò.éñBé éaøøîBà:úøBib àNpL øb óà–äpäkì äøLk Bza. ©¤§¥¦¦¦§¨¥©¦¥¥©¥¤¨¨¦¤¦§¥¨©§ª¨

ÁøîBàä:øæîî äæ éða–ïîàð Bðéà.äéòîaL øaòä ìò íéøîBà íäéðL elôàå:àeä øæîî–íéðîàð íðéà. ¨¥§¦¤©§¥¥¤¡¨©£¦§¥¤§¦©¨ª¨¤§¥¤¨©§¥¥¨¤¡¨¦

.ixetv ly dpyi:éøåôöì äëåîñä ,äðùé äîùù øéò ìù úåàøãäðñá.ikxr:ïéñçéä ïéøãñîå ïéëøåò åéäù úåàøãäðñ.jln ly `ihxhq`ú÷åìçá
:ïúòééñî ïúåáà úåëæå ïúåëæ àäúù ,ïéñçåéî àìà äîçìîì íéàöåé åéä àìå .éðåìô ùãåçá úéðåìô äçôùî ãåã úéá úîçìîì úàöì ùãåçá ùãåç

eeee.mlerl dpedkd on dleqt xkf llg zaìàøùéî äîöò ììç úáã ,äðåäëì äøùë ìàøùéî åúá úá ìáà .úåøåãä ìë óåñ ãò ,åðá ïá úá åà åðá úá
:äðåäëì äøùë.xkf xb za:øëæ ììç úáë äðåäëì äìåñô ,úéìàøùéî åìéôà

ffff.'ek xne` awri oa `"xïéàéöåî ïéàå ,éñåé 'øë äëìä ,àùð íà ìáà .úøåéâå øâ úá ïäë àùé àìù é"á à"øë åì ïéøåî êìîéì àáäù àøîâá ïðé÷ñî
:øùë äðîî åòøæå ,åãéî äúåà

gggg.on`p epi` `ed xfnn df ipa xne`d:ãéòäì øùë áåø÷ ïéàå åìöà àåä áåø÷ã.mdipy elit`eàåäù ãéòî åãáì áàäùë àéòáî àìå .åúùàå ìòáä
:úðîàð äðéà ,äéåâá äéì íé÷ã åîà åìéôà àìà .äéåâá äéì íé÷ àìã ,ïîéäî àìã ,øæîî.dirnay xaer lr elit`:úåøùë ú÷æçá íìåòì äéä àìù'x

`xephxa yexit

לא  זו בעיר הדין שבית לכהונה, המשיאין מן הוא הרי  צפורי , העיר

תיבת  גורסים שאין ויש למיוחסים. אלא כעדים לחתום נותנים היו 
את  שם עורכים היו שכן  לדיינים, היא שהכוונה ומפרשים "עד",

אם  אלא דיינים שם ממנים היו ולא הדין , בית של היוחסין רשימות
מיוחסים היו  éî((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).כן óà :øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøÇÄÂÄÈÆÇÀÄÀÅÇÄ

Cìî ìL àéèøèñàa ázëî äéäL בחיילות רשום שהיה מי  אף – ÆÈÈËÀÈÀÄÀÀÇÀÈÆÆÆ
שלא  דוד", בית של "בחיילות בגמרא: ומבואר מיוחס, היה מלך של

שנאמר כמו מיוחסים, אלא דוד מלכות של  המלחמה לצבא גויסו
מ מ מ מ ):):):): ז ז ז ז ,,,, א א א א  הימים הימים הימים הימים  שתהא ((((דברידברידברידברי כדי  והטעם: במלחמה", בצבא "והתיחשם

מסייעתם אבותם טובטובטובטוב").").").").זכות יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין בבבב;;;; עועועועו,,,, ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין
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לכהן אלמנה כגון לו , נבעלה או  בעבירה, לכהן שנישאה לכהונה הפסולה אשה

נעשית היא הרי הדיוט, לכהן  גרושה או הריdllg,גדול  בת, או בן לו  ילדה ואם

הולד עבירה, ויש  קידושין  שיש  מקום "כל יב): ג, (לעיל ששנינו כמו  חללים, הם

בן ובן בנו, בן וכן חלל ֿזכר , של שבנו ללמד , באה משנתנו  הפגום". אחר הולך 

לאחר  אפילו מהם, לאחד בת נולדה ואם חללים. כולם הדורות, כל  סוף עד בנו,

לישראל שנישאה חללה ברם, לכהן . להינשא ופסולה חללה, היא הרי  דורות, הרבה

לכהן. להינשא כשרה הבת בת, לו  וילדה

äpäkä ïî äìeñt øëæ ììç úa,לכהן להינשא פסולה –íìBòì ÇÈÈÈÈÀÈÄÇÀËÈÀÈ
פסולה  הדורות, כל  סוף עד בנו , בן בת או  חלל של בנו בת אפילו –
מישראל, שנולדה חלל  של בתו  בת אבל לעיל. שבארנו  כמו  לכהונה,

מוסיפה שהמשנה כמו לכהונה, àNpLללמדנו:כשרה ìàøNéÄÀÈÅÆÈÈ
äììç גרושה כגון  חללה, שנעשתה בין  שהיא, חללה כל  – ÂÈÈ

בת  גם וכן  לכהן , שנישאה מחללה שנולדה בין לכהן , שנבעלה
לישראל, שנישאה זכר, לו ,Bzaחלל  שילדה –äpäkì äøLk ÄÀÅÈÇÀËÈ

לחללות טהרה מקווה ישראל שבני àNpLאבל((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).– ììçÈÈÆÈÈ
äpäkì äìeñt Bza ,ìàøNé úa:ברישא שנינו שכבר כמו – ÇÄÀÈÅÄÀÈÇÀËÈ

ישראל בנות שאין לעולם", הכהונה מן פסולה זכר  חלל "בת
לחללים טהרה øëæ((((גמראגמראגמראגמרא).).).).מקווה øb úa :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÅÈÈ

דינה מישראלית, אפילו זכר לגר  שנולדה בת –øëæ ììç úákÀÇÈÈÈÈ
בכהנים שנאמר  לעולם, הכהונה מן שפסולה כבכבכבכב):):):):– מדמדמדמד,,,, ((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל

בית  מזרע בתולות אם כי  לנשים, להם יקחו  לא וגרושה "ואלמנה
מזרע  שאינה לפי לכהן, להינשא פסולה גר שבת ומכאן  ישראל",

ישראל כדין ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),בית לכהונה כשרה מישראל  גיורת בת אבל 

מישראל חללה ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).בת
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יהודה  רבי על תנאים בה ונחלקו הקודמת, שבמשנה הסיפא המשך היא משנתנו
זכר . גר בת בענין

Bza ,úøBib àNpL ìàøNé :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÄÀÈÅÆÈÈÄÆÄ
äpäkì äøLk Bza ,ìàøNé úa àNpL øâå ,äpäkì äøLkÀÅÈÇÀËÈÀÅÆÈÈÇÄÀÈÅÄÀÅÈÇÀËÈ
כשרות  מישראלית גר של  בתו ובין  מישראל  גיורת של בתה בין –

שכתוב שמה לכהונה, כבכבכבכב):):):):הן  מדמדמדמד,,,, בית ((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל מזרע בתולות אם "כי 
שנתערב  שכל  זרע, מקצת ואפילו "מזרע" אליעזר: רבי דורש ישראל",

לכהונה. כשרה בתו  ישראל, זרע Bzaבו ,úøBib àNpL øb ìáàÂÈÅÆÈÈÄÆÄ
äpäkì äìeñt, לכהן להינשא פסולה הגיורת לו שילדה הבת – ÀÈÇÀËÈ

ישראל"; בית "מזרע כלל כאן שאין íéãáòלפי ãçàå øb ãçàÆÈÅÀÆÈÂÈÄ
íéøøçLî,משוחררים כנענים עבדים ובין  גר  בין  –ãò elôà ÀËÀÈÄÂÄÇ

úBøBc äøNò, לכהן להינשא פסולות בנותיהם –Bnà àäzL ãò ÂÈÈÇÆÀÅÄ
ìàøNiî:גורסים ויש המשוחרר; בן  של או הגר  בן  של אמו –cr ÄÄÀÈÅ

`dzyo n `l`xyin הוא כשהאב שכן וכל  הבנות; של  אמן  היינו  –

היא  שכשרה מישראל , גיורת בבת סובר  יהודה רבי שאף ישראל,
הקודמת. המשנה בסוף שהזכרנו כמו óàלכהונה, :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇ

äpäkì äøLk Bza ,úøBib àNpL øb מזרע" דורש: יוסי  שרבי – ÅÆÈÈÄÆÄÀÅÈÇÀËÈ
בקדושה  הורתה שהיתה כלומר  בישראל , כשנזרעו ישראל ", בית

לו dkldl((((רש רש רש רש """"יייי).).).). מורים דין  בבית לימלך  הבא שכהן  בגמרא מסיקים
בדיעבד אבל וגיורת, גר  בת ישא שלא יעקב בן  אליעזר  כרבי לכתחילה

ובניה  לגרשה, אותו מחייבים שאין יוסי, כרבי  הלכה אותה, נשא אם
גדולים כהנים להיות אפילו  א א א א ,,,,כשרים ביכורים ביכורים ביכורים ביכורים  –––– ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

בקדושה.הההה),),),), היו  ולידתה והורתה הואיל 
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בנו. את לפסול אדם נאמן אם דנה משנתנו 

øæîî äæ éða :øîBàä שהוא אלא בנו , שזה הוא מודה כלומר – ÈÅÀÄÆÇÀÅ
מערווה, לו שנולד  ïîàðממזר, Bðéà אצל הוא שקרוב ואין – בנו, ÅÆÁÈ

להעיד  כשר  משים ((((רשרשרשרש""""יייי););););קרוב אדם שאין הטעם, מבארים ויש

רשע íäéðL((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).עצמו  elôàå– ואשתו הבעל –íéøîBà ÇÂÄÀÅÆÀÄ
àeä øæîî :äéòîaL øaòä ìò אלא מבעלה נתעברה שלא – ÇÈËÈÆÀÅÆÈÇÀÅ

ואף  נתעברה, ממי בודאי יודעת שהאשה פי על אף אחר, מאיש
מקום  מכל  כשרות, חזקת לו  שאין  שבמעיה, עובר  על  הם שמעידים

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn iriax wxt oiyeciw zkqn

äãeäé éaøøîBà:íéðîàð. ©¦§¨¥¤¡¨¦
Ëì úeLø ïúpL éîBza úà Lc÷ì BçeìL,dLc÷å àeä Cìäå;eîã÷ BlL íà–ïéLec÷ åéLec÷,BçeìL ìL íàå ¦¤¨©§¦§§©¥¤¦§¨©§¦§¨¦¤¨§¦¨¦¦§¦¤§

eîã÷–ïéLec÷ åéLec÷,òeãé Bðéà íàå–èb íéðúBð íäéðL;eöø íàå–èb ïúBð ãçà,ñðBk ãçàå.äMàä ïëå ¨§¦¨¦¦§¦¥¨©§¥¤§¦¥§¦¨¤¨¥¥§¤¨¥§¥¨¦¨
ì úeLø äðúpLdçeìLdLc÷ì,dîöò úà äLc÷å äëìäå;eîã÷ dlL íà–ïéLec÷ äéLec÷,ìL íàå ¤¨§¨§¦§¨§©§¨§¨§¨§¦§¨¤©§¨¦¤¨¨§¦¤¨¦¦§¦¤

eîã÷ dçeìL–ïéLec÷ åéLec÷,òeãé Bðéà íàå–èb dì íéðúBð íäéðL;eöø íàå–èb dì ïúBð ãçà,ãçàå §¨¨§¦¨¦¦§¦¥¨©§¥¤§¦¨¥§¦¨¤¨¥¨¥§¤¨
ñðBk. ¥
Èíiä úðéãîì BzLàå àeä àöiL éî,åéðáe BzLàå àeä àáe,øîàå:úàöiL äMàíiä úðéãîì énò,àéä éøä ¦¤¨¨§¦§¦§¦©©¨¨§¦§¨¨§¨©¦¨¤¨¨¦¦¦§¦©©¨£¥¦
Bæ,äéða elàå–éøö Bðéàíéðaä ìò àGå äMàä ìò àG äéàø àéáäì C.äéða elàå äúî–ìò äéàø àéáî §¥¨¤¨¥¨¦§¨¦§¨¨©¨¦¨§©©¨¦¥¨§¥¨¤¨¥¦§¨¨©

.mipn`p xne` dcediàåä åðá ìò à÷åãå .äðá ìò úðîàð íàä ïéàå ,åðá úà ìåñôì ïîàð áàäù ïàëî .íéøçàì åðøéëé ,øéëé áéúëã äãåäé 'øã àîòè
:äãåäé 'øë äëìäå .íìñôì ïîàð åðéà íéðá äæ ïáì åéä íàù åðá ïá ìò àì ìáà ,ïîàð

hhhh.dgelyl zeyx dpzpy dy`d okeïðéòåîùà éàã .äîöò úà ùã÷ì çéìù äúùòù äùàáå åúá úà ùã÷ì çéìù äùòù áàá ïðéòåîùàì àðú êéøèöà
ïðéøîàã àåä ,åì äùãé÷ äæ ñçåéî àöîùëå ,ïéñçåéá äéì íé÷ã áà à"ä ,áàáúà äùã÷ã â"òà ïéñçåéá äì íé÷ àìã àúúà ìáà ,çéìùä úà ìèáã

à÷ééã àúúàã íåùî àðéîà äåä ,äãéãá ïðéòåîùà éàå .äæî ñçåéî íãà çéìù çëùî àîìã äøáñã ,çéìùä úà äìèá àìå äéùåã÷ ìò äëîñ àì äîöò
øáñ ,äùã÷å íéã÷ã éàäå ,çéìùã úåçéìùì äéìèá àì ,åäã ìë ìòáì àùðú íà åúá ìò ãéô÷ àìã áà ìáà ,çéìùä úà äìèá äîöò äùã÷ éë ,àáñðîå

:àëéøö ,çëùî àì àîìã
iiii.dy`d lr `l di`x `iadl jixv epi`:äàùðùë ä÷ãá øáëù ,úñçåéî àéäù.mipad lr `le:ïîà éøçà íéëåøëù íéðè÷ íéðáá
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íéðîàð íðéà. לעיל שבארנו  מהטעם –:øîBà äãeäé éaø ÅÈÆÁÈÄÇÄÀÈÅ
íéðîàð תנא על  יהודה רבי  חולק בסיפא וגם ברישא גם כלומר – ÆÁÈÄ

האב  נאמן וכן ממזר , זה בני לומר: האב שנאמן סובר , והוא קמא,
טעמו  מבואר בגמרא הוא. ממזר אשתו : שבמעי  העובר  על  לומר 

בבכור  שנאמר יהודה, רבי יז יז יז יז ):):):):של כא כא כא כא ,,,, בן ((((דבריםדבריםדבריםדברים הבכור את "כי
ודרש: שניים", פי  לו  לתת יכיר  לאחרים,"xiki"השנואה יכירנו –

שאם  כלומר בכור , בני זה לומר: אדם נאמן  יהודה: רבי אמר מכאן 
פי ליטול בכור זה בני  לומר : אביו נאמן אותו , מכירים דין בית אין 

נאמן  כך בכור, בני זה לומר : אדם שנאמן וכשם בנחלתי. שניים
זה  בני לומר : נאמן  וכן חלוצה, בן  או גרושה בן  זה לומר : אדם

היא, הכתוב גזירת רשע, עצמו  משים אדם שאין פי  על ואף ממזר.
"יכיר" שנאמר: האב ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).משום נאמן בנו  על דווקא ברם,

בנים  יש  אם אבל  לבנו, בנים שאין  וכגון יהודה, רבי  לדעת לפוסלו ,
נאמן  ואינו והואיל לפסלם, נאמן  שאינו  מודה, יהודה רבי אף לבנו

אין  שהרי בנו , את אף לפסול נאמן אינו  לפיכך  בנו, בן את לפסול 
כשר בנו ובן פסול  בנו  שיהא לומר , א א א א ).).).).סברא מז מז מז מז ,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  ((((תוספותתוספותתוספותתוספות,,,,
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שנינו כן ובשלוחו ". בו  נערה כשהיא בתו  את מקדש "האיש  א): ב, (לעיל שנינו 

בתו, לקדש  שליח שעשה באב דנה משנתנו ובשלוחה". בה מתקדשת "האשה שם:

באשה  המשנה דנה כן  בשבילה. מאחר  קידושין  אביה קיבל  השליח וכשהלך 

לאחר . עצמה את וקידשה והלכה קידושיה, לקבל שליח שעשתה

Bza úà Lc÷ì BçeìLì úeLø ïúpL éî,הנערה או הקטנה – ÄÆÈÇÀÄÀÀÇÅÆÄ
àeä Cìäå, עצמו האב –dLc÷å,מאחר קידושיה כסף וקיבל – ÀÈÇÀÄÀÈ

eîã÷ BlL íà,השליח לקידושי קדמו  האב קידושי אם –åéLec÷ ÄÆÈÀÄÈ
ïéLec÷ אינם השליח וקידושי  גמורים, קידושין האב קידושי  – ÄÄ

השליח; של שליחותו את ביטל קידושיה את האב שכשקיבל  קידושין ,

השליחות  בטלה מקום מכל  בפירוש , שליחו את ביטל שלא פי על  ואף
מקודשת, היתה כבר קידושיה, את השליח שקיבל  בשעה שכן מאליה,

כלל חלים השליח קידושי  אין BçeìL((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ושוב ìL íàåÀÄÆÀ
eîã÷,האב לקידושי קדמו  השליח קידושי אם –ïéLec÷ åéLec÷ ÈÀÄÈÄÄ

האב  וברשות קיימת היתה שליחותו  שהרי קידושין, השליח קידושי –
òeãéקידשה. Bðéà íàåשל או  קדמו האב של קידושין  אם – ÀÄÅÈÇ

èbשליחו , íéðúBð íäéðL לאחר להינשא באה היא אם ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).– ÀÅÆÀÄÅ
ñðBk ãçàå ,èb ïúBð ãçà ,eöø íàå נותן מהם שאחד לאחר – ÀÄÈÆÈÅÅÀÆÈÅ

לכנסה. השני  יכול dçeìLìגט, úeLø äðúpL äMàä ïëåÀÅÈÄÈÆÈÀÈÀÄÀÈ
dLc÷ì,קידושיה לקבל  –dîöò úà äLc÷å äëìäå וקיבלה – ÀÇÀÈÀÈÀÈÀÄÀÈÆÇÀÈ

מאחר , קידושין  ÷ïéLecכסף äéLec÷ ,eîã÷ dlL íà שבטלה – ÄÆÈÈÀÄÆÈÄÄ
לעיל , שבארנו כמו  ÷åéLecשליחותו , ,eîã÷ dçeìL ìL íàåÀÄÆÀÈÈÀÄÈ

ïéLec÷.קידושין השליח קידושי  –òeãé Bðéà íàå קידושין – ÄÄÀÄÅÈÇ
קדמו , מי èbשל  dì íéðúBð íäéðL.לאחר להתירה כדי  –íàå ÀÅÆÀÄÈÅÀÄ

ñðBk ãçàå ,èb dì ïúBð ãçà ,eöø.לעיל שבארנו  כמו  – ÈÆÈÅÈÅÀÆÈÅ
מבואר הטעם בה? וגם באביה גם דין אותו ללמד משנתנו  צריכה ולמה
שדווקא  לומר ואפשר יודעת, אינה והאשה ביוחסין  יודע שהאב לפי בגמרא,
עצמה, באשה כן  לא קידושין ", קידושיו  קדמו  שלו ש"אם הוא הדין באב
שליחה, את בטלה ולא קידושיה על  סמכה לא ביוחסין, יודעת ואינה שהואיל 
תחילה  בודקת האשה שני מצד  מזה; מיוחס אדם השליח ימצא שמא חשבה כי
למצוא  כך  כל מקפיד אינו  אביה אבל לו , מתקדשת היא ואז  לה, הראוי את
הוא  הדין  עצמה באשה שדווקא לומר, כך מתוך  ואפשר לה, הראוי את לה
מקפיד ואינו שהואיל  באב, כן לא קידושין ", קידושיה קדמו  שלה ש"אם
אינו וקידשה, שקדם וזה שליחו, את ביטל לא לה, הראוי בעל לבתו למצוא
להשמיענו, המשנה באה לפיכך ימצא, לא השליח שמא שחשש משום אלא
רשות  שנתנה באשה ובין בתו, את לקדש לשלוחו  רשות שנתן  באב שבין

הדין. אותו נוהג  לקדשה, לשלוחה
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בניו. יחוס על  האב בנאמנות עוסקת משנתנו 

íiä úðéãîì BzLàå àeä àöiL éî,רחוקה למדינה –àáe ÄÆÈÈÀÄÀÄÀÄÇÇÈÈ
åéðáe BzLàå àeä ועם אשתו  עם חזר ארוכה תקופה ולאחר – ÀÄÀÈÈ

Bæ,בניו , àéä éøä ,íiä úðéãîì énò úàöiL äMà :øîàåÀÈÇÄÈÆÈÈÄÄÄÀÄÇÇÈÂÅÄ
äéða elàå הם ואלו הים, למדינת מכאן עמי שיצאה האשה זוהי  – ÀÅÈÆÈ

לי , ילדה שהיא äMàäהבנים ìò àG äéàø àéáäì Céøö BðéàÅÈÄÀÈÄÀÈÈÇÈÄÈ
כבר והרי עמו , שיצאה אשתו שזוהי  הוא נאמן שכן מיוחסת, שהיא –

הנישואין , בשעת íéðaäנבדקה ìò àGå בגמרא שלה שהם – ÀÇÇÈÄ
הוכחה  זו והרי  אחריה, כרוכים שהם בילדים כאן  שמדובר מבואר,

על שותקת האשה אין  חזקה הטעם: מבואר ובירושלמי הם. שבניה
שלה. שאינם äéðaבנים elàå äúî: ואמר הים ממדינת בא – ÅÈÀÅÈÆÈ

בניה, ואלו  מתה, הים למדינת עמי  שיצאה ìòהאשה äéàø àéáîÅÄÀÈÈÇ
íéðaä,שמתה מאשתו לו שנולדו –äMàä ìò äéàø àéáî Bðéàå ÇÈÄÀÅÅÄÀÈÈÇÈÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéðaä,äMàä ìò äéàø àéáî Bðéàå. ©¨¦§¥¥¦§¨¨©¨¦¨
‡Èíiä úðéãîa éúàNð äMà,Bæ àéä éøä,äéða elàå–äMàä ìò äéàø àéáî,øö Bðéàåéìò äéàø àéáäì C ¦¨¨¨¦¦§¦©©¨£¥¦§¥¨¤¨¥¦§¨¨©¨¦¨§¥¨¦§¨¦§¨¨©

íéðaä.äéða elàå äúî–éøöíéðaä ìòå äMàä ìò äéàø àéáäì C. ©¨¦¥¨§¥¨¤¨¨¦§¨¦§¨¨©¨¦¨§©©¨¦
·ÈíéLð ézL íò íãà ãçéúé àG,íéLðà éðL íò úãçéúî úçà äMà ìáà.ïBòîL éaøøîBà:ãçà Léà óà ¦§©¥¨¨¦§¥¨¦£¨¦¨©©¦§©¤¤¦§¥£¨¦©¦¦§¥©¦¤¨

íéLð ézL íò ãçéúî,Bnò BzLàL ïîæa;é÷cðta íänò ïLéå,ezønLî BzLàL éðtî.Bnà íò íãà ãçéúî ¦§©¥¦§¥¨¦¦§©¤¦§¦§¨¥¦¨¤©ª§§¦¦§¥¤¦§§©§©¦§©¥¨¨¦¦
Bza íòå,øNa áeø÷a íänò ïLéå;eìécâä íàå–Búeñëa ïLé äæå dúeñëa äðLé Bæ. §¦¦§¨¥¦¨¤§¥¨¨§¦¦§¦§¥¨¦§¨§¤¨¥¦§

aiaiaiai.miyp izy mr cg` yi` cgizi `l:úåúôúäì úåçåð ïäéúùå äì÷ ïúòãù éðôî.miyp` ipy mr zcgizn zg` dy` la`.åøáçî ùåá ãçàäù
åà ,äìòá úáå äùà åà ,úåîáé åà úåøö íéùðä éúù åéä ë"à àìà .íéùð 'á íò ãçà ùéà ù"ëå ,íéùðà éðù íò úçà äùà ãçéúú àì ,äëìää ÷ñôå
ïî úàøéúî àéä ïëå .åæî åæ úåàøéúîå ,åæ úà åæ úåàðåù åìàù éôì ,äàéáì äîöò úøñåî äðéàå äàéá íòè úòãåéù ú÷åðéú íò äùà åà ,äúåîçå äùà
ãçéúäì øúåîå .äéðá ìò æòì àéöåäì àìù äéìò ïé÷ìî ïéàù ùéà úùàî õåç ,úåéøòä íò ãåçé ìòå ,äéåðôä ãåçé ìò íé÷ìîå .ãéâúå äàøú àîù äðè÷ä

:äîäáä ìòå øåëæä ìò ìàøùé åãùçð àìù ,øëæä íòå äîäáä íò.'eke dzeqka dpyi ef elicbdäðù â"éî ïáäå ,'à íåéå äðù á"éî úáä äéäúù àåäå
:äãâáá àéäå åãâáá àåä íéðùé ïëî úåçôá åìéôà ,äîåøò åéðôì ãåîòì äùåá àéäù ïîæáå .'à íåéå

bibibibi.weex:äùà àìá éåðô.mixteq cnli `làéáäì åìöà úåéåöîù úå÷åðéú ìù ïäéúåîà éðôî .úå÷åðéú ãîìî øîåìë ,íéøôåñä ïî úåéäì åîöò ìéâøé àì
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היא  עמו  שיצאה שהאשה לו , מאמינים שאנו  לפי מיוחסת, שהיתה –
מביא  שהוא וכיון הנישואין, בשעת נבדקה כבר והרי שמתה, האשה

כשרים. שהם הרי בניה, הם שאלו ראיה
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למדינת  שיצא במי ללמדנו מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו משנה
מתה  ואם האשה. על ראיה להביא צריך ובנים, אשה עם חזר שאם אשה, בלא הים
ראיה  להביא הוא צריך  ממנה, לו  שנולדו  הבנים עם בא והוא הים, במדינת אשתו

הבנים. ועל האשה על 

:xn`e `ae ,mid zpicnl `viy inéøä ,íiä úðéãîa éúàNð äMàÄÈÈÈÄÄÀÄÇÇÈÂÅ
äéða elàå ,Bæ àéä הם ואלו הים, במדינת שנשאתי  האשה זוהי  – ÄÀÅÈÆÈ

שבארנו  כמו  אמן , אחרי כרוכים שהם בבנים מדובר כאן  ואף בניה;

הקודמת äMàä((((גמראגמראגמראגמרא),),),),במשנה ìò äéàø àéáî הוא צריך – ÅÄÀÈÈÇÈÄÈ
מיוחסת, שהיא אשתו על  ראיה äéàøלהביא àéáäì Céøö BðéàåÀÅÈÄÀÈÄÀÈÈ

íéðaä ìòהואי בניה, שהם שבארנו – כמו  אחריה, כרוכים והם ל  ÇÇÈÄ
midלעיל . zpicna iz`yp dy` :xn`e mid zpicnn `a m`eוהיאäúîÅÈ

שם, –äéða elàå,ממנה לי  נולדו  עמי  שבאו והבנים –Céøö ÀÅÈÆÈÈÄ
äMàä ìò äéàø àéáäì,מיוחסת שהיתה –íéðaä ìòå שהם – ÀÈÄÀÈÈÇÈÄÈÀÇÇÈÄ

האשה. מאותה לו נולדו
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נשים. עם ייחוד  באיסור עוסקת משנתנו 

íéLð ézL íò íãà ãçéúé àG ואפילו נשים, שתי  עם אפילו – ÄÀÇÅÈÈÄÀÅÈÄ
זו  ולחפות להתפתות נוחות ושתיהן קלה, שדעתן  מפני  כשרות, הן

זו , úãçéúîעל úçà äMà ìáà– להתייחד מותרת –éðL íò ÂÈÄÈÇÇÄÀÇÆÆÄÀÅ
íéLðà.לחטא חשש ואין מחברו, בוש אחד שכל  לפי  –ïBòîL éaø ÂÈÄÇÄÄÀ

BzLàL ïîæa ,íéLð ézL íò ãçéúî ãçà Léà óà :øîBàÅÇÄÆÈÄÀÇÅÄÀÅÈÄÄÀÇÆÄÀ
ezønLî BzLàL éðtî ,é÷cðta íänò ïLéå ;Bnò מכאן – ÄÀÈÅÄÈÆÇËÀÀÄÄÀÅÆÄÀÀÇÀÇ

לאיש מותר עמו שאשתו בזמן דווקא שמעון  רבי לדעת שאף משמע,
מפני באכסניא, עמהן לישון  ואפילו  נשים, שתי  עם להתייחד  אחד 

רבי שנקט שמה מפרשים, יש ברם, יחטא. שלא משמרתו  שאשתו
שאשתו  שבזמן היא, שמעון  רבי ודעת דווקא, לאו  נשים" "שתי שמעון

התנא  לשון  אגב אלא אחת, אשה עם אפילו  להתייחד לו מותר עמו
נשים" "שתי  נקט שמעון רבי אף נשים, בשתי  שמדבר ((((הגהות הגהות הגהות הגהות קמא

ומפרשים:הגרהגרהגרהגר""""א א א א ).).).). גורסים cgiiznויש cg` yi` s` :xne` oerny iax
miyp izy mr שכשם וסובר  קמא תנא על  חולק שמעון רבי  כלומר  –

להתייחד מותר אחד  איש  גם כך אנשים, שני עם מתייחדת אחת שאשה
עמו; אשתו  אין ואפילו נשים, שתי odnrעם oyi enr ezy`y onfae

ezxnyn ezy`y iptn ,iwcpeta והיא משנה, סתם היא זו פיסקה –
להתייחד לו  מותר  עמו  שאשתו  בזמן  הכל  שלדברי להשמיענו  באה

אחת אשה עם המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).אפילו  הרי הרי הרי הרי """"ףףףף;;;; íò((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; íãà ãçéúîÄÀÇÅÈÈÄ
øNa áeø÷a íänò ïLéå ,Bza íòå Bnàהיצר שאין לפי  – ÄÀÄÄÀÈÅÄÈÆÀÅÈÈ

לחטא. חשש ואין  באלו  eìécâäתוקף íàå נעשו והבת הבן  אם – ÀÄÄÀÄ
והבת  אחד, ויום שנה עשרה שלש  לגיל הבן שהגיע היינו גדולים, כבר

לפניו  לעמוד  בושה שהיא ובזמן  אחד ; ויום שנה עשרה שתים לגיל 
מזה בפחות אפילו  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););ערומה, רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; בגמרא:((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; דעה ויש 

אחד, ויום תשע לגיל והבת אחד ויום עשרה שתים לגיל הבן  משהגיע

נערות סימני כבר  שהביאו  אחראחראחראחר),),),),ובלבד  פירוש פירוש פירוש פירוש  שמביא שמביא שמביא שמביא  הרא הרא הרא הרא """"שששש ((((ועייןועייןועייןועיין

Búeñëa ïLé äæå dúeñëa äðLé Bæאסור שמשהגדילו  כלומר  – ÀÅÈÄÀÈÀÆÈÅÄÀ
ישן  אחד  כל  אלא בשר, בקירוב אביה עם ולבת אמו עם לישון לבן 

בכסותו .

izdw - zex`ean zeipyn

             


        

        
        

         

          
          

        
     



















המשך ביאור למס' מנחות ליום שני דמ' א



קצה ai dpyn iriax wxt oiyeciw zkqn

íéðaä,äMàä ìò äéàø àéáî Bðéàå. ©¨¦§¥¥¦§¨¨©¨¦¨
‡Èíiä úðéãîa éúàNð äMà,Bæ àéä éøä,äéða elàå–äMàä ìò äéàø àéáî,øö Bðéàåéìò äéàø àéáäì C ¦¨¨¨¦¦§¦©©¨£¥¦§¥¨¤¨¥¦§¨¨©¨¦¨§¥¨¦§¨¦§¨¨©

íéðaä.äéða elàå äúî–éøöíéðaä ìòå äMàä ìò äéàø àéáäì C. ©¨¦¥¨§¥¨¤¨¨¦§¨¦§¨¨©¨¦¨§©©¨¦
·ÈíéLð ézL íò íãà ãçéúé àG,íéLðà éðL íò úãçéúî úçà äMà ìáà.ïBòîL éaøøîBà:ãçà Léà óà ¦§©¥¨¨¦§¥¨¦£¨¦¨©©¦§©¤¤¦§¥£¨¦©¦¦§¥©¦¤¨

íéLð ézL íò ãçéúî,Bnò BzLàL ïîæa;é÷cðta íänò ïLéå,ezønLî BzLàL éðtî.Bnà íò íãà ãçéúî ¦§©¥¦§¥¨¦¦§©¤¦§¦§¨¥¦¨¤©ª§§¦¦§¥¤¦§§©§©¦§©¥¨¨¦¦
Bza íòå,øNa áeø÷a íänò ïLéå;eìécâä íàå–Búeñëa ïLé äæå dúeñëa äðLé Bæ. §¦¦§¨¥¦¨¤§¥¨¨§¦¦§¦§¥¨¦§¨§¤¨¥¦§

aiaiaiai.miyp izy mr cg` yi` cgizi `l:úåúôúäì úåçåð ïäéúùå äì÷ ïúòãù éðôî.miyp` ipy mr zcgizn zg` dy` la`.åøáçî ùåá ãçàäù
åà ,äìòá úáå äùà åà ,úåîáé åà úåøö íéùðä éúù åéä ë"à àìà .íéùð 'á íò ãçà ùéà ù"ëå ,íéùðà éðù íò úçà äùà ãçéúú àì ,äëìää ÷ñôå
ïî úàøéúî àéä ïëå .åæî åæ úåàøéúîå ,åæ úà åæ úåàðåù åìàù éôì ,äàéáì äîöò úøñåî äðéàå äàéá íòè úòãåéù ú÷åðéú íò äùà åà ,äúåîçå äùà
ãçéúäì øúåîå .äéðá ìò æòì àéöåäì àìù äéìò ïé÷ìî ïéàù ùéà úùàî õåç ,úåéøòä íò ãåçé ìòå ,äéåðôä ãåçé ìò íé÷ìîå .ãéâúå äàøú àîù äðè÷ä

:äîäáä ìòå øåëæä ìò ìàøùé åãùçð àìù ,øëæä íòå äîäáä íò.'eke dzeqka dpyi ef elicbdäðù â"éî ïáäå ,'à íåéå äðù á"éî úáä äéäúù àåäå
:äãâáá àéäå åãâáá àåä íéðùé ïëî úåçôá åìéôà ,äîåøò åéðôì ãåîòì äùåá àéäù ïîæáå .'à íåéå

bibibibi.weex:äùà àìá éåðô.mixteq cnli `làéáäì åìöà úåéåöîù úå÷åðéú ìù ïäéúåîà éðôî .úå÷åðéú ãîìî øîåìë ,íéøôåñä ïî úåéäì åîöò ìéâøé àì

`xephxa yexit

היא  עמו  שיצאה שהאשה לו , מאמינים שאנו  לפי מיוחסת, שהיתה –
מביא  שהוא וכיון הנישואין, בשעת נבדקה כבר והרי שמתה, האשה

כשרים. שהם הרי בניה, הם שאלו ראיה

y c e w z a y
א י ה נ ש מ ר ו א ב

למדינת  שיצא במי ללמדנו מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו משנה
מתה  ואם האשה. על ראיה להביא צריך ובנים, אשה עם חזר שאם אשה, בלא הים
ראיה  להביא הוא צריך  ממנה, לו  שנולדו  הבנים עם בא והוא הים, במדינת אשתו

הבנים. ועל האשה על 

:xn`e `ae ,mid zpicnl `viy inéøä ,íiä úðéãîa éúàNð äMàÄÈÈÈÄÄÀÄÇÇÈÂÅ
äéða elàå ,Bæ àéä הם ואלו הים, במדינת שנשאתי  האשה זוהי  – ÄÀÅÈÆÈ

שבארנו  כמו  אמן , אחרי כרוכים שהם בבנים מדובר כאן  ואף בניה;

הקודמת äMàä((((גמראגמראגמראגמרא),),),),במשנה ìò äéàø àéáî הוא צריך – ÅÄÀÈÈÇÈÄÈ
מיוחסת, שהיא אשתו על  ראיה äéàøלהביא àéáäì Céøö BðéàåÀÅÈÄÀÈÄÀÈÈ

íéðaä ìòהואי בניה, שהם שבארנו – כמו  אחריה, כרוכים והם ל  ÇÇÈÄ
midלעיל . zpicna iz`yp dy` :xn`e mid zpicnn `a m`eוהיאäúîÅÈ

שם, –äéða elàå,ממנה לי  נולדו  עמי  שבאו והבנים –Céøö ÀÅÈÆÈÈÄ
äMàä ìò äéàø àéáäì,מיוחסת שהיתה –íéðaä ìòå שהם – ÀÈÄÀÈÈÇÈÄÈÀÇÇÈÄ

האשה. מאותה לו נולדו

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

נשים. עם ייחוד  באיסור עוסקת משנתנו 

íéLð ézL íò íãà ãçéúé àG ואפילו נשים, שתי  עם אפילו – ÄÀÇÅÈÈÄÀÅÈÄ
זו  ולחפות להתפתות נוחות ושתיהן קלה, שדעתן  מפני  כשרות, הן

זו , úãçéúîעל úçà äMà ìáà– להתייחד מותרת –éðL íò ÂÈÄÈÇÇÄÀÇÆÆÄÀÅ
íéLðà.לחטא חשש ואין מחברו, בוש אחד שכל  לפי  –ïBòîL éaø ÂÈÄÇÄÄÀ

BzLàL ïîæa ,íéLð ézL íò ãçéúî ãçà Léà óà :øîBàÅÇÄÆÈÄÀÇÅÄÀÅÈÄÄÀÇÆÄÀ
ezønLî BzLàL éðtî ,é÷cðta íänò ïLéå ;Bnò מכאן – ÄÀÈÅÄÈÆÇËÀÀÄÄÀÅÆÄÀÀÇÀÇ

לאיש מותר עמו שאשתו בזמן דווקא שמעון  רבי לדעת שאף משמע,
מפני באכסניא, עמהן לישון  ואפילו  נשים, שתי  עם להתייחד  אחד 

רבי שנקט שמה מפרשים, יש ברם, יחטא. שלא משמרתו  שאשתו
שאשתו  שבזמן היא, שמעון  רבי ודעת דווקא, לאו  נשים" "שתי שמעון

התנא  לשון  אגב אלא אחת, אשה עם אפילו  להתייחד לו מותר עמו
נשים" "שתי  נקט שמעון רבי אף נשים, בשתי  שמדבר ((((הגהות הגהות הגהות הגהות קמא

ומפרשים:הגרהגרהגרהגר""""א א א א ).).).). גורסים cgiiznויש cg` yi` s` :xne` oerny iax
miyp izy mr שכשם וסובר  קמא תנא על  חולק שמעון רבי  כלומר  –

להתייחד מותר אחד  איש  גם כך אנשים, שני עם מתייחדת אחת שאשה
עמו; אשתו  אין ואפילו נשים, שתי odnrעם oyi enr ezy`y onfae

ezxnyn ezy`y iptn ,iwcpeta והיא משנה, סתם היא זו פיסקה –
להתייחד לו  מותר  עמו  שאשתו  בזמן  הכל  שלדברי להשמיענו  באה

אחת אשה עם המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).אפילו  הרי הרי הרי הרי """"ףףףף;;;; íò((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; íãà ãçéúîÄÀÇÅÈÈÄ
øNa áeø÷a íänò ïLéå ,Bza íòå Bnàהיצר שאין לפי  – ÄÀÄÄÀÈÅÄÈÆÀÅÈÈ

לחטא. חשש ואין  באלו  eìécâäתוקף íàå נעשו והבת הבן  אם – ÀÄÄÀÄ
והבת  אחד, ויום שנה עשרה שלש  לגיל הבן שהגיע היינו גדולים, כבר

לפניו  לעמוד  בושה שהיא ובזמן  אחד ; ויום שנה עשרה שתים לגיל 
מזה בפחות אפילו  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););ערומה, רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; בגמרא:((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; דעה ויש 

אחד, ויום תשע לגיל והבת אחד ויום עשרה שתים לגיל הבן  משהגיע

נערות סימני כבר  שהביאו  אחראחראחראחר),),),),ובלבד  פירוש פירוש פירוש פירוש  שמביא שמביא שמביא שמביא  הרא הרא הרא הרא """"שששש ((((ועייןועייןועייןועיין

Búeñëa ïLé äæå dúeñëa äðLé Bæאסור שמשהגדילו  כלומר  – ÀÅÈÄÀÈÀÆÈÅÄÀ
ישן  אחד  כל  אלא בשר, בקירוב אביה עם ולבת אמו עם לישון לבן 

בכסותו .

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"ב: ח  המגילה :ד פסוקי את הגמרא דורשת הפרק  סו עד מכא 

    זאת שאמר  אומרי ויש     
 הוא      תיבת 

    צער עני  ש היה  .'ויהי'  בה שנאמר המקומות  ה ואלו  
: וסיבתנאמר כא   ד היה  והצער היהודי את להשמיד שגזר נוספי.הרשע מקומות 

'ויהי': א)נאמרשנאמר א (רות    ד היה  והצער  רעב 'ויהי הפסוק  בהמש כנאמר ְִַָָ

'אר. המבול בדור א)נאמר ו  (בראשית     שהרעו הפרשה , בהמש מבואר והצער האדמה ', ני על  ְֲֵֶַָָָָָ

זה  ואחר , מעשיה     מבול  עליה ההפלגה .והביא בדור ב )נאמר  יא ש)  
 ואמרו בה ', מרידה  לידי באו  אחת, בשפה  ודיברו  יחד שישבו  שמחמת היה , והצער   ורא מגל  ְְִָֹ

.' מיב המלכי ארבעת במלחמת א)נאמר יד  ש)   המלכי שארבעת היה , והצער  ִַַָ
המלכי חמשת  ע. יריחו בכיבוש  יג )נאמר ה  (יהושע   בהמש מבואר והצער  

 ות תורה  ביטול  על  שהוכיחו  ידי על  יהושע את המלא לעיל שציער כמבואר , הערבי בי של  ש.(ג .)מיד נאמר ועוד 
כז) (ו    נאמר כ אחר שמיד היה  א)והצער ז ש)  ' חר א'נאמר.מעל  (שמואל ֵֶַַַ

א) א    בהמש מבואר ה )והצער א ש)      .נאמר ש) 
א) ח   בהמש מבואר והצער ליראל ',  פטי ניו  את   ג )ו ח ש)    ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

יד )נאמר יח ש)      ,שנאמר שאול , לקנאת גרמה  שהצלחתו  היה  ט)והצער ש) 
     נאמר  בפלשתי דוד מלחמת א)אחר ז ב ' (שמואל    , היה והצער 

הנביא לו  ואמר המקדש , בית את לבנות ט)שרצה  ו  ב ' הימי (דברי    . 
הגמרא: צער,מקשה בו  יש  'ויהי' שנאמר  מקו בכל  המילואי וכי ימי שבעת א)אחר ט (ויקרא   

.המשכ הקמת  יו ניס א'  יו היה  והוא    בו       
  , העול מבריאת שוה  בגזירה  ונלמד       העול (בראשית בבריאת 

ה ) א     ..צער היה  שלא א 'ויהי' שכתוב הגמרא:הרי ד מתרצת צער,  ג  ש היה   
[מתו ] ביו .בו  

הגמרא: המקדש מקשה  בית א)בבניית ו  מלכי)      מאר יראל  ני לצאת ְְְִֵֵֵֵֶֶָ

צער. בלא שמחה  היתה   וש הית', ב ו וגו ' מצרי,עודלחר יעקב י)בביאת כט (בראשית    ְִִִִֶַַַַ
  צער היה  לא  ש  וג.,עוד העול ה )בבריאת א (בראשית     אז והיתה  

צער. בלא שלימה  י עוד,שמחה  קר ויהי ערב 'ויהי  כה  ביו הנאמר היה'ויהי' לא  ובכול ְְִִֶֶֶַַֹ
עודצער, .צער  ש ואי 'ויהי' שנאמר מקומות הרבה   

הגמרא: מתרצת  אכשנאמר  מקו     שאי ויש  צער  בה שיש   מה יש   
צער   שנאמר בה שבמקו היא הגדולה  כנסת מאנשי לוי רבי שקיבל והמסורת ,     . 

הגמרא: מבארת   : וה ,"בתנ יש    .המ של  צערו  שהיה    
.הרעב צער שהיה   . המלחמה צער שהיה   ' דה יה  מל  הע   תי  ישעיה) ְִֶֶֶֶָָָֻ

א) בו .ז  להלח ישראל  ומל  אר מל שבאו  ,  ( ג א והחורב (ירמיה  הגלות התחילו  שבימיו  ,. 



     
   

    

              

        
       
        
         

        


        
        

           
       

         
         

        
         

          
        
         

        
 

 









































המשך ביאור למס' מנחות ליום שבת קועש דמ' ב
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מנחות. פרק תשיעי - כל קרבנות הציבור דף פו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

אם צריכים להשתדל – על-פי תורה – בעניינים הטבעיים, שבהם תלוייה הפרנסה, על־אחת־כמה־וכמה שצריך להשתדל בעניינים 
שעל־פי תורה בהם תלוי הפרנסה.

ממכתב כ"ג מר־חשוון, תשט"ז
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מנחות. פרק תשיעי - כל קרבנות הציבור דף פו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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עניין דשלום בית נוגע גם לפרנסה . . ולא באתי אלא להעיר ולהאיר אשר עניינים כאלו אף שבעיני בני אדם נראים שפעוטים וקטנים 
הן, הם דווקא אבן הבוחן עד כמה פלוני-בן-פלוני חסיד.
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מנחות. פרק תשיעי - כל קרבנות הציבור דף פז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

למה לנצל קפדנות בנוגע לזולתו, כיוון שהאדם קרוב יותר לעצמו, ובפרט כשהמדובר הוא לא על הזולת הרחוק אלא דווקא על הזולת 
שהוא המשלים ועושה מלא טוב היות, דווקא טוב.

ממכתב כ"ג מר-חשוון, תשט"ז
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מנחות. פרק עשירי - שתי מידות דף פז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בדמוע גג
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מנחות. פרק עשירי - שתי מידות דף פח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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מנחות. פרק עשירי - שתי מידות דף פח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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מנחות. פרק עשירי - שתי מידות דף פט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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מנחות. פרק עשירי - שתי מידות דף פט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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מנחות. פרק עשירי - שתי מידות דף צ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

ויהי רצון שכפתגם רבנו הזקן יהיה זה קביעות לא רק בזמן אלא גם )והוא העיקר( קביעות בנפש.
ממכתב ח' כסלו, תש"כ
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תקוותי חזקה שיש לו קביעות עתים בלימוד תורת החסידות ורק לפעמים בא לידי קושיות וכו'.
ממכתב ח' כסלו, תש"כ
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המשך בדמוע מו
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מנחות. פרק עשירי - שתי מידות דף צא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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מנחות. פרק עשירי - שתי מידות דף צא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בדמוע ג
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מנחות. פרק עשירי - שתי מידות דף צב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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מנחות. פרק עשירי - שתי מידות דף צב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בדמוע קצה



רכד   


             

                
               

                  
 

ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

מז  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

•

1

2

3

4

 
   ונקרעה בבגד  שתפור  כפתור  -

ונקרע  הבגד  אל  התפורה לולאה וכן  שכנגדו , הלולאה
אפשר  שאי עד  שנתרופף כפתור  שכנגדה, הכפתור 
בה  שיתלו  מנת על  בבגד  התפורה בד  לולאת לרוכסו ,
חגורת  של  לולאה שלה, אחד  צד  ונקרע הבגד  את
חור  בו  שנפער  כיס שלה, אחד  צד  שנקרע המכנסיים
שימוש, מכלל  שיצא רוכסן  לשימוש, ראוי שאינו  עד 

או  לתקנם דעתו  ואפילו  - בהם לצאת מותר  אלו  כל 
השבת  לאחר  .להחליפם

מיוחדת  חשיבות בהם יש אם בהם.אך  לצאת אין  -
   כדי עד  חשוב, מחומר  שעשויות כגון  -

ליתנם  מנת על  ממנו  מסירם הבגד  משליך  כאשר  שגם
אחר  .בבגד 

 
הביא 399) כו ס "ק  בדה"ש קטו סי ' השולחן בקצות

היינו  חשובים שאינם דלולאות נ"ו כלל אדם' מה'נשמת
דעתו  אם אבל השני , מצד להשלים דעתו בשאין דוקא
לפי דחשיבי  לעיל ציצית גבי  כמו חשובים, הם הרי  להשלים
ואסור  הבגד, לגבי  בטלים ואינם עליהם, להשלים שדעתו

עיי "ש, בהם לצאת
אע "פ  עצמם מצד חשובים שהם לולאות היו אם ומיהו
הבגד  לגבי  בטלות אינן השני  מצד להשלים דעתו שאין
לגבי סמ "ו אדמו"ר בשו"ע  וכמבואר בו, לצאת ואסור
הן  חשובות - משי  של הן דאם באבנט  התלויות רצועות
לגבי בטל דאינו אדמו"ר כ' לולאות וגבי  בטלות , ואינן
בב ' כוונתו י "ל עליו", ודעתו "חשוב  שהוא כיון הבגד
ציצית, כמו חשוב  השני  מצד להשלים דעתו אם אופנים:
והוא  משי  של שהוא או עליו", ודעתו "חשוב  זה והרי 
לא  השני  מצד ישלים לא אם אפילו דהיינו בדעתו חשוב 
ג"כ  זה הרי  חשיבותו מפני  יצניענו אלא לאשפה ישליכנו
של  באגוד (וכמו להבגד, בטל ואינו עליו", ודעתו "חשוב 
הוא  לפיכך מהרטיה שמתירו אחר לארץ  שמשליכו סמרטוט 

כ'). בסעי ' הרטייה לגבי  בטל
לומר  לנו היה הנ"א דברי  שלולא מסיק  בבדה"ש אמנם
לתקנם  שדעתו וזה מצ "ע , בציצית חשיבות שתהיה שצריך
ייפסקו  אם וגם בעיניו, חשובים שהם הוכחה מהווה
משא"כ  לתקנם, כדי  יצניעם - מהטלית לגמרי  הציציות

יצניעם  לא לגמרי  ייקרעו ואם חשיבות, להם שאין בלולאות
אינו  לחברם, דעתו אם וגם חדשות, לולאות יתפור אלא
מחובר, כבר אחד שצד שכיון מפני  אלא חשיבותם מצד

חדשה. לולאה לתפור יטרח  למה
הוא  שכן נראה מ "מ  סברא, בתור דבריו כתב  שבבדה"ש אף 
לב  ס "ק  לדוד בתהלה הפשט  הבין וכן בשוע "ר, הפשט 
שביאר  אף  לאו, או לחברם שדעתו לולאות בין לחלק  (שאין
סעיף  על הערה לעיל (ראה מעט  שונה באופן הציצית עניין
לפרש  אפשר אדם' ה'נשמת את גם שלכאורה ובפרט  מה)),
דבשו"ע  והא כלשהי , חשיבות שצריך היינו לחברם שדעתו
להם  אין שבד"כ משום הוא לחברם דעתו בין חילק  לא

לחברם. דעתו ואין חשיבות
להלן.400) מבואר החשיבות גדר
בלולאה 401) שמדובר כל הנ"ל השולחן קצות לשיטת

אלא  שוב  לתפרה מנת על יצניענה לא לגמרי  תפסק  שאם
ת  אחרת לתפור יתפור בדעתו אפילו בה לצאת מותר - חתיה

שנקרע . הצד
אם  שוב , יתפרנה אם אפילו הנ"ל התהל"ד לשיטת אמנם
מותר  - משי  של כרצועות (למכירה) אמיתי  ערך בה אין
סא, סי ' ח "ג יצחק  מנחת בשו"ת דבריו הבין (כך בה לצאת
בתהל"ד  שהביא כז ס "ק  פד סי ' שבת מהמנחת הביא אמנם

דלעיל). בבדה"ש כמו



רכה    

           

ËÎ כדרך כראוי  לשמרה חייב  אצלו שהאבדה זמן וכל
כי שלו חפצים עם שיניחנה לו די  ולא השומרים
בשל  רשאי  ואינו שירצה במקום להניחם הוא רשאי  בשלו
דרך  וכיצד בפקדון. וכן המשתמר. במקום אלא אחרים
בחצר  להניח  שמירתו שדרך יש הפקדון לפי  הכל השומרים
ויש  בהן. וכיוצא הגדולות פשתן חבילות כגון המשתמרת
בהן. וכיוצא וטלית שמלה כגון בבית להניחו שמירתו שדרך
בגדי כגון עליו ולנעול בתיבה להניחו שמירתו שדרך ויש
נוהגים  שאין במקום ומעות זהב . וכלי  כסף  וכלי  משי 
כך. כל מצויים גנבים שאין מפני  בקרקע  להטמינם
מכנגד  יעברו שלא יתירה שמירה צריכים בדרך וכשמוליכן
בה  שיש ותיבה כראוי . בפניהם וינעול לביתו שיגיע  עד פניו
אצל  חתורה היא תיבה סתם כי  בגדים בה יניח  לא אוכלין
אוכלין  בו שיש חדר שכן וכל אוכלים בה כשיש עכברים
בחדר  ליכנס  אחרים יניח  ולא הנס . על הבגדים יתלה אלא
שאין  רק  גנבים בחזקת שאינם פי  על אף  שם מונח  שהפקדון

ונאמנים: כשרים שהם לו ידוע 

Ï כשרים אפילו אחרים ביד להפקיד רשאי  הנפקד ואין
רגיל  כן גם המפקיד כן אם אלא ממנו יותר ונאמנים

כזה. חשוב  דבר תמיד אצלם להפקיד

מבני לאחד או לאשתו הפקדון למסור רשאי  מקום ומכל
למסור  אדם של שדרכו יודע  שהמפקיד לפי  הגדולים ביתו
אבל  אצלו. הפקיד כן דעת ועל ביתו ובני  אשתו ביד חפציו
שאינו  מקרוביו אחד ליד ולא הקטנים ולבתו לבנו ימסור לא

שלח  על סמוך ואינו עמו להמפקיד שרוי  ידוע  כן אם אלא נו
לזה: חפציו למסור נפקד של שדרכו

*
‡Ïמבני אחד ליד יחזירם לא הפקדון להחזיר בא ואם

להחזיר  בא אם וכן מדעתו. שלא המפקיד של ביתו
להחזיר  יכול אבל חובו. בפריעת וכן שהשאילו. חפץ 
והבעל  הבית בתוך ונותנת נושאת היא הסתם שמן לאשתו

בידה: לו אשר כל מפקיד

Ï עמו להוליך רוצה ואינו אחרת לעיר ליסע  רוצה ואם
לבית  ימסרנו הדרך טורח  או אחריות משום הפקדון
באבדה  אבל בפקדון זה (וכל אצלם לנאמן ימסרוהו והם דין
לא  שהרי  לשמרה אצלו שנאמן למי  למסרה רשאי  ענין בכל
שלוחו  המצות ובכל המקום ממצות אלא עליה שומר נעשה

כמותו): אדם של

‚Ï להשחית או חבירו שדה לשטוף  באים מים הרואה
אבדת  לכל שנאמר למנעם בפניהם לגדור חייב  בניינו
לו  אפשר אם בזה כיוצא כל וכן קרקע . אבדת לרבות אחיך
להצילו. כחו בכל לטרוח  הוא חייב  מהפסד חבירו להציל

לו  ידוע  כן אם אלא זה על ממון להוציא חייב  אינו אבל
השבת  חיוב  אין לפיכך מעצמו. לו ישלם שחבירו בבירור
בחנות  בין במלאכה בין עסק  בעל שהוא מי  על חל אבדה
אבדה  בהשבת טרחו ידי  שעל בענין ומתן משא בשאר או
בעל  לו יחזירנו לא ושמא הריוח  מניעת הפסד איזה לו יגיע 

האבדה:

„Ï או והאבדה דינר אלא אינו שלו הריוח  הפסד ואפילו
קודם  שלו מנה מאה הוא חבירו של הפסד שאר

אדם. לכל קודם שלך אביון בך יהיה לא כי  אפס  שנאמר

ולא  הדין משורת לפנים ליכנס  לאדם לו יש כן פי  על ואף 
עול  ממנו פורק  מדקדק  תמיד ואם קודם. שלי  ולומר לדקדק 
בהפסד  מקום ומכל לבריות. שיצטרך וסוף  חסדים גמילות
רבו  ושל ורבו. אביו לשל ואפילו קודם. שלו וברור מוכיח 

כבוד  בהלכות נתבאר קודם מהם איזה אביו רבו ושל
חכם: ותלמיד

*
‰Ï נדחה הוא כך ממונו מפני  נדחה חבירו שממון וכשם

ומצא  מכובד זקן או חכם שהוא כגון כבודו מפני 
הבריות  בפני  בידו אותם לישא דרכו שאין פחותים כלים
היה  אם שלו היה אילו דעתו ואומד בהם. ליטפל חייב  אינו
לא  ואם חבירו של להחזיר חייב  הוא כך לעצמו מחזירם
אינו  חבירו בשל כך שלו היו אם אף  כבודו על מוחל היה
דרכו  ואין בשדה אלו כלים לישא דרכו היה להחזיר. חייב 
מצאם  להחזיר חייב  אינו בעיר מצאם בעיר אותם לישא
פי על ואף  הבעלים לרשות שיגיעו עד להחזיר חייב  בשדה
נתחייב  וכבר הואיל בכך דרכו ואין לעיר בהם נכנס  שהרי 
לעיר  מהשדה אלא יכניסם שלא אומרים ויש בשדה. בהם
כסברא  תורה בשל לעצמו יחמיר שמים וירא ויניחם.

הראשונה.

הדין  משורת לפנים יעשה והישר הטוב  בדרך וההולך
כבודו. לפי  שאינה פי  על ואף  מקום בכל האבדה ומחזיר
שנתבאר  כמו הדין משורת לפנים לעשות לו יש אדם וכל
בכבוד  לזלזל רשאי  אינו שהחכם אומרים ויש למעלה.
ישלם  הדין משורת לפנים לעשות בא אם אלא תורתו
אלא  מחול כבודו כבודו על שמחל הרב  אמרו ולא מכיסו.
את  לזלזל רשאי  אינו אבל והידור בקימה כבוד בתוספת
הראשונה  ולסברא התורה. בזיון שזהו הבריות בפני  עצמו
אינו  שהרי  שמים לכבוד שמתכוין כיון התורה בזיון זה אין
לעצמו  יחוש נפש ובעל חבירו. בשל אלא בשלו כן עושה
כגון  שאפשר במקום האחרונה כסברא תורה בשל להחמיר
הכל  לדברי  ויוצא לו וישלם אלו כלים הם מי  של שיודע 
כדברי לעשות לו אפשר אי  הם מי  של יודע  אינו אם (אבל
שיתן  ומי  ולהכריז ליטלם לו יש הראשונה לסברא כי  הכל
האחרונה  ולסברא הדין משורת לפנים לו יחזירם סימן בהם

תורה): של איסור בזה יש

*
ÂÏ אלא מכובד זקן ולא חכם תלמיד שאינו מי  ואפילו

או  עושר כגון אחרת מעלה מחמת נכבד איש שהוא
מהבריות  מתבייש הוא זה ומפני  אחר דבר או משפחה
אינו  אלו כלים בידו נושא אותו ורואים ממעלתו שיודעים
רק  הבריות בעיני  חשוב  שאינו מי  אבל הדין. מן חייב 
מהבריות  בזה ומתבייש עצמו את ומחשב  דעתו שמגביה
להחזירם  הדין מן חייב  זה הרי  לו חרפה זו אין ובעיניהם

לעצמו: מחזירם היה לא שלו היה שאילו פי  על אף 
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רכו   

ÊÏ מחמת לעצמו מחזירם היה לא אם לומר צריך ואין
לביתו  אותם לישא לטרוח  חפץ  היה שלא הטורח 
שאינם  מפני  ולא מועטים ודמיהם פחותים כלים והם הואיל
שיגיעו  עד בהם לטרוח  הדין מן חייב  שהוא כבודו לפי 
מפני ממונו על לוותר רשאי  הוא בשלו כי  הבעלים לרשות
כבוד  על אלא חסה לא שהתורה חבירו בשל ולא גופו טורח 
על  מאד מרובה טורח  אפילו הגוף  טורח  על ולא הבריות

אחת. פרוטה שוה

ורשאי להחזיר חייב  אינו פרוטה שוה שאינה אבדה אבל
תורה  אסרה שלא היא מי  של יודע  אפילו לעצמו ליטלה
בלקיחתו  איסור עושה שהוא פרוטה משוה פחות גזל אלא
קרקע  גבי  מעל האבדה להגביה שרשאי  זה (אבל ממנו
לו  להחזירה צריך אין שוב  מבעליה אבודה והיא הואיל
מצות  לענין לא כלל ממון נקרא אינו פרוטה משוה שפחות
שיתבאר  כמו גזלה השבת מצות לענין ולא אבדה השבת
באבדה  שיש כמו גזלה איסור בזו אין ולפיכך גזלה בהלכות

למעלה): שנתבאר כמו פרוטה שוה בה שיש

ÁÏ גזלתו אלא תורה אסרה ולא מותרת הנכרי  אבדת וכן
אבדת  לכל שנאמר ממנו בלקיחתה איסור שנעשה
עבירה  עובר זה הרי  לו והמחזירה נכרי . לשל פרט  אחיך
השם  את לקדש החזירה ואם עולם. רשעי  ידי  שמחזיק  מפני 
זה  הרי  אמונה בעלי  שהם וידעו ישראל את שיפארו כדי 
מן  אסורה אבידתו השם חילול שיש ובמקום משובח .
ישראל  רוב  במקום מצאה אם כגון להחזיר וחייב  התורה

ממנו. גנבוה ישראל רק  נאבדה שלא ידמה והנכרי 

ממנו  ונאבד נכרי  אצל שהיה ישראל של משכון מצא ואם
הוא  המשכון גוף  כי  בחנם הישראל לבעליו להחזיר חייב 
ממנו. כשנאבד נפקע  להנכרי  בו שהיה והשעבוד ישראל של
הוא  בשלו כי  השם לקדש להנכרי  להחזירו רשאי  ואינו
על  הרבית עלה ואם אחרים. בשל רשאי  ואינו רשאי 
להחזירו  צריך אין להנכרי  הוחלט  שאז משוויו יותר המשכון

להישראל:

*
ËÏ שבתות מחלל או זרה עבודה העובד וישראל

בכלל  אינו כולה התורה לכל כמומר שדינו בפרהסיא
והם  האפיקורסים וכן אבדה. לו להחזיר שאסור ודינו אחיך
התורה  לכל המומר וכן מישראל. ובנבואה בתורה הכופרים

זרה. ועבודה שבת מחילול חוץ  רובה או כולה

או  לתיאבון נבלות אוכל כגון המצות למקצת המומר אבל
עבירה  (שהעושה להכעיס  ולא לתיאבון עבירות שאר עובר
התורה  לכל וכמומר מין זה הרי  אחת פעם אפילו להכעיס 
לרבות  אחיך אבדת לכל שנאמר אבדתו להחזיר מצוה הוא)

התורה. למקצת המומר את

נזקי בהלכות יתבאר אבדתו לו להחזיר צריך אם והמסור
ממון:

Ó אינו כבודו מפני  נדחה חבירו של שממונו פי  על אף 
שהוקשה  פי  על אף  ואמו אביו של כבודו מפני  נדחה
האבדה  תחזיר אל אביו לו אמר שאם המקום לכבוד כבודם
לו  ישמע  לא ותשקני  שתאכילני  עכשיו אני  צריך כי  עכשיו

חייבים  כולכם ה' אני  תיראו ואביו אמו איש שנאמר
בכבודי .

ממצות  בה כיוצא וכל אבדה השבת מצות היא נדחית אבל
כגון  המקום כבוד מפני  נדחות הן חבירו ממון הצלת של
ואפילו  לה. יטמא לא כהן והוא הקברות בבית שהאבדה
כגון  חבירו ממון בשביל יעשה לא דבריהם של איסור
ממון  מפני  איסור דוחין שאין בשבת שמצא מעות להגביה

בכבודי : חייבים כולכם ה' אני  שנאמר

ופקדון: מציאה  דיני

בין ‡ משאה תחת רובצת ובהמתו בדרך בחבירו שפגע  מי 
יותר  עליה שהיה בין לה הראוי  משא עליה שהיה
עשה  מצות וזו מעליה לפרוק  לסייעו מצוה זה הרי  ממשאה
עזוב  וגו' משאו תחת רובץ  שונאך חמור תראה כי  שנאמר

עמו. תעזוב 

ויחזור  עמו יקים אלא לו וילך נבהל ויניחנו יפרוק  ולא
חמור  את תראה לא שנאמר לה כראוי  משאה עליה ויטעון
עמו  תקים הקם מהם והתעלמת בדרך נופלים שורו או אחיך
טען  ולא פרק  ולא נבהל הניחו ואם אחרת. עשה מצות זו
תראה  לא שנאמר תעשה לא על ועבר עשה מצות ביטל עמו

וגו':

*
(ממקומו המשא שניתק  (מחמת ורבצה וחזרה וטען פרק 

ולחזור  זה) (ממקום המשא ולפרוק  לחזור חייב 
חייב  ורבצה חזרה החמור). על לו הראוי  (במקום ולהטעינו
עזב  שנאמר פעמים מאה אפילו ולטעון ולפרוק  לחזור
שמא  פרסה עד עמו לדדות צריך לפיכך תקים. הקם תעזוב 
איני המשא בעל יאמר כן אם אלא ולסייעו לחזור יצטרך

בשכר: אלא בחנם עמו לילך חייב  אינו אך לך. צריך

לו ‚ ליתן רוצה כשהלה אלא בחנם אינה טעינה מצות וכן
ואין  הואיל פטור לאו ואם לסייעו הוא מחוייב  אזי  שכר

שכר. יתן המשא בעל ריוח  משום אלא כאן

בעלי צער גם כאן ויש הואיל בחנם היא פריקה מצות אבל
הוא  ואם בטל. אדם הוא אם עליה שכר ליטול ואסור חיים
ממון  הפסד לו יגיע  בפריקה טרחו ידי  שעל בענין עסק  בעל
אבדה  בהשבת שנתבאר כמו פטור הריוח  מניעת הוא אפילו
לא  חיים בעלי  צער ומשום הדין. מן אדם לכל קודם ששלו
ממונו. להפסיד לא אבל גופו להטריח  אלא תורה חייבה
הפקר  של או חבירו בהמת להאכיל חייב  אדם אין ולכן

משלו.

להדמות  כלב  לפני  קטנה חתיכה להשליך נכון מקום ומכל
ימים  ג' במעיו אכילתו ומשהה עליו שמרחם הקב "ה בדרכי 
אחר  במקל ויכנו מועטים ומזונותיו הואיל לעת מעת

אצלו: לבא ירגיל שלא כדי  לפניו שישליך

מצער „ חיים בעלי  כל להציל חייב  בגופו לטרוח  אבל
שרשאי אלא כוכבים. עובד של ואפילו הפקר של אפילו

כך. אחר הנכרי  מן שכר לתבוע 

חיים  בעלי  כל לצער התורה מן שאסור לומר צריך ואין
בידים.
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רכז    

להרגם  אפילו מותר אזי  לאדם מצערים הם כן אם אלא
לצערם  חוששים אין בהריגתם לאדם תועלת שיש שכיון
לרפואה  להם צריכים אם וכן שחיטה. התורה התירה שהרי 
בעלי צער משום בו אין האדם לצורך שהם דברים לשאר או
לו  אין אם חיות מאווזות נוצות למרוט  מותר ולכן חיים.

אכזריות: משום נמנעים שהעולם רק  אחרת נוצה

*
משום ‰ חיים בעלי  לצער חוששין שאין לומר צריך ואין

ומצא  מכובד זקן או חכם שהוא כגון אדם של כבודו
ולטעון  לפרוק  צריך אין משאה תחת רובצת חבירו בהמת
כבודו  מפני  נדחה חבירו וממון כבודו. לפי  ואינו הואיל עמו
לעשות  איך נתבאר ושם אבדה. בהשבת שנתבאר דרך על

הדין: משורת לפנים והישר הטוב 

Â שהיא ראייה משיראהו אלא וטעינה פריקה חיוב  אין
תראה  כי  אחריו וכת[ו]ב  וגו' תפגע  כי  שנאמר כפגיעה
שיהיה  חכמים ושיערו כפגיעה ראייה שיעור לך לומר וגו'
משבע  אחד שהוא אמה שלישי  וב ' אמה רס "ו ביניהם
אצלו  לילך צריך אין מזה יותר ביניהם היה במיל. ומחצה

שרואהו. פי  על אף 

אלו  חיים בעלי  ולהציל לילך צריך שאין לומר צריך (ואין
על  אף  אמה שלישי  וב ' מרס "ו יותר מצערן הפקר של או
בעיניו  רואה אינו שאם לומר צריך ואין אותן. שרואה פי 

אפילו  אצלם לילך כלל צריך אין צערן מן שיודע  פי  על אף 
לא  וזה תפגע  וכי  תראה כי  נאמר שהרי  אמה מרס "ו פחות

ראה): ולא פגע 

Ê עמה הבעלים שאין פי  על אף  רבוצה חבירו בהמת מצא
תעזוב  עזוב  שנאמר עליה ולטעון מעליה לפרוק  מצוה
שאם  עמו נאמר למה א"כ מקום. מכל תקים הקם מקום מכל

וישב  והלך שם הבהמה בעל בו היה שפגע  לזה ואמר לו
זה  הרי  פרוק  לבדך לפרוק  רצית אם מצוה ועליך הואיל
שהוא  כגון לסייעו יכול אינו הבהמה בעל כן אם אלא פטור

עמו. שנאמר חולה או זקן

אלא  חיים בעלי  צער משום לפרוק  הוא חייב  מקום ומכל
שכר  עליה ליטול ואסור בחנם שהיא פריקה ממצות שפטור
כרחו  בעל שכרו ממנו ליטול ויכול שכרו לתבוע  רשאי  וזה
צער  משום לפרוק  חייב  הוא כן פי  על אף  יכול אינו ואם

חיים. בעלי 

פטור  לעולם משאה תחת תמיד לרבוץ  הבהמה דרך אם  וכן
עומדת  היא אם וכן רבצן ולא רובץ  שנאמר פריקה ממצות
רובץ  שנאמר פריקה ממצות פטור רבצה ולא משאה תחת
חיים  בעלי  צער משום לפרוק  חייב  ובשניהם עומד. ולא

שכר: ליטול שרשאי  אלא

חיים : בעלי וצער דרכים  עוברי דיני
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מלכות'Ï˘Ó‰Â(יד ) בבחי' יובן  דארעא ממלכותא
כתר  בבחי' שמים מלכות בחי' דלעיל '
הבאה  המל ' לבחי' למקור  מקור  שהוא דאצי' מל '
כ "ע  מלכו ' מלכותך  כמ "ש דבי"ע בעולמות בגילוי
המקור  הוא ית' מלכותו  ומדת שבחי' ידוע דהנה כידוע.
להמשיך  צריך  אך  כו '. ליש מאין  אותם להוות לעולמות
כו ' עם על  מלך  להיות ה' שירצה זו  מלוכה לבחי' רצון 
הנפרדים  בע"ג לעולמות וכלל  כלל  ערוך  שאין  להיות
כתר  הנק' כו ' הבע"ג בלתי שהוא האלקי אור  לגבי
והנשמות  המלאכים עושין  זו  מלוכה וכתר  למלוכה
כתר  לך  ויתנו  כמ "ש למעלה מלמטה מ "ן  בהעלאת
כו ' דברו  עושי כח  גבורי ע"פ בזהר  וכמ "ש מלוכה
עושין  כח  דגבורי מ "ן  העלאת וע"י כו ' גרמה דאזעירת
דבר  להיות דברו  שנק' מל ' הכתר  בבחי' המל ' לבנין 
אומ ' שאנו  דמלכיות פסוקים י' ע"י וכן  כו ' שלטון  מלך 
כו ' מלכיות לפני אמרו  הקב"ה אמר  כמארז "ל  בר "ה

לרצו  רצון  לו  שיהיה הג' והמדרגה במ "א זה וכמ "ש ן 

ע"י  אלא אינו  זה הנה שבכתר  כתר  שנק' המלוכה של 
עושין  שישראל  בזמן  אמרו  שע"ז  והמצות התור ' עסק
הוא  דבי"ע וזמן  מקום של  רצונו  פי' מקום של  רצונו 
מלך  להיות רצון  לו  יש כבר  כאשר  הנ "ל  מל ' כתר  בחי'
שירצה  דהיינו  זה לרצון  רצון  להמשיך  אך  כו ' עם על 
של  רצונו  עושין  הנקרא הוא המלוכה של  זה ברצון 
כתר  בחי' והוא כו ' המלוכה של  הרצון  לעשות מקום
והוא  והמצות התורה ע"י אלא אינו  זה ודבר  שבכתר 
התו "מ  שע"י העליון  הרצון  המשכת ובחי' ענין  להיות
אא"ס  שבעצמות הפשוט  הרצון  עצמיות בחי' הוא
כו ' דא"א דגלגלתא ארחין  תרי"ג בבחי' (שזה  ממש
הארת  שהיא דע"י חוורת' וי"ג הרצון  פנימיו ' שנק'
הרצון  בחי' נמשך  ומשם כו ') הפשוט  התענוג פנימיות
ישראל  כאשר  וזהו  המלוכה. במדת רוצה להיות וחפץ
ביטול  בבחי' התו "מ  בקיום מקום של  רצונו  עושין 
למלוכה  רצון  לו  להיות משם מעוררי' הפשוט  לרצונו 

וד "ל : כו ' מקום של  רצונו  שנק'
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רלד   


          

  

„ ארץ אל  תבואו  כי אליהם ואמרת בנ "י אל 
שינה  למה ולהבין  לכם נותן  אני אשר  מושבתיכם
מכל  יותר  מושבותיכם ארץ ישראל  ארץ לקרוא כאן 
הנה  במדרש), מבואר  זו  (וקושי' כנען  ארץ שנק' התורה
עולה  הקריב כאילו  תפילין  בלא ק"ש הקורא כל  ארז "ל 
זה  דמיון  ענין  להבין  וצריך  נסכים בלא זבח  מנחה בלא
ונסכים  למנחה ותפילין  וזבח  לעולה ק"ש שמדמה
מנחה  בלא עולה שמחלק מה הקשה יפות (ובפנים
בלא  שלמים שהוא וזבח  לעולה שייך  מנחה היינו 
כשהקריבו  הלא דווקא, לשלמים שייך  ונסכים נסכים
ג"כ  מנחה הי' זבח  וכשהקריבו  ג"כ  נסכים הי' עולה
מנחה  בלא עולה דוקא מחלק ולמה ושמן  סולת היינו 
כידוע  כליל  כולה עולה כי ע"ז  ותירץ נסכים, בלא וזבח 
כי  לעולה מנחה שייך  לכן  כליל  כולה ג"כ  ומנחה
כליל  ואינו  לבעלים נאכלים ושלמים כליל  כולה שניהם
לכן  כליל  כולה ואינו  לשיתין  יורד  הי' נסכים וגם כולה
כליל ). כולה אינו  שניהם כי לנסכים שלמים זבח  שייך 

Í‡ אש יורד  שהי' הקרבנות ענין  הנה זה ענין  להבין 
העולה  את ותאכל  המזבח  גבי על  השמים מן 
מד ' מורכב האדם כי בק"ש הענין  וכן  השלמים, וחלבי
של  אותיות ד ' כנגד  דצח "ם בחי' שהם ארמ "ע יסודות
יסוד  ובחי' אלו , בחי' ונתהוו  נמשכו  שמשם הוי' שם
עומדים  שרפים כתי' והנה כידוע, החי בחי' הוא האש
מיסוד  שהם מפני שרפים שנק' מלאכים בחי' שיש
כשאומרים  בהתלהבות עומדים ותמיד  האלקי האש
מכל  ומובדל  קדוש שהוא איך  ומשיגים קדוש
שאומרים  וזהו  הנבראים, ומכל  העולמות ההשתלשלות
שנברא  קודם בין  שניתי לא הוי' שאני הוי' קדוש
הם  אזי זאת וכשמשיגים העולם, שנברא לאחר  העולם
נקראים  הם זה וע"ש גדולה, בהתלהבות בוערים
האש  טבע כי א"ס, בעצמות ליכלל  ותשוקתם שרפים
אש  אלקיך  הוי' כי וכתי' האש ליסוד  למעלה לעלות

שלמעלה, באש שלהם האש יסוד  ליכלל  ורוצים אוכלה
שנשרף  היינו  נשרפים שהם ע"ש שרפים נקראים וגם
ויש  כלל , יש להם ואין  תמיד  בביטול  והם שלהם היש
בחי' זהו  ישמשוני' אלפים אלף כמ "ש מלאכים בחי' ב'
רבבן  ריבוא בחי' ועוד  שימוש בבחי' אלקו ' שממשיכי'
נק' והם ממש ביטול  בבחי' שהם יקומון  קדמוהי
שאו ' וזהו  אלקות, בעצמות ליכלל  ששורפי' שרפים

ב  שהשגתם בבחי'קדוש ליכלל  ורוצים קדוש בחי'
מד ' מורכב הוא אבל  אש בחי' ג"כ  יש ובנש"י קדוש,
בחי' רק לוהט  אש משרתיו  כתי' במלאכים כי  יסודות
כלל  הפסק בלי אש ברשפי בוערים הם זה ומחמת אש
הנשמה  וגם יסודות מד ' מורכבים שהם נש"י אבל 
במדריגה  להיות יוכל  לא הבהמית ונפש בגוף מלובש
בנש"י  יש שבאמת הגם הפסק, בלי אש ברשפי כזה
האש  מיסוד  אש ברשפי הצימאון  האלקי' בנפשם בכח 
גבוהים  הם שהנשמות כידוע ממלאכים יותר  שלו 
מלובשת  כשהנשמה למטה אבל  ממלאכים, בשרשם
ונעלם, מוסתר  הוא האלקי האש הבהמית, ונפש בגוף
לפרקים  אך  האלקי', נפש על  מסתיר  הנה"ב כי
שהוא  שבנה"ב האש על  האלקי האש גובר  ולפעמים
התאוות  כל  ומתאוה כאש שבוער  הטבעי האש יסוד 
לה' ועולה נכלל  הוא גם שיהי' עליו  וגובר  גשמי'
שהיא  גשמי הבהמה שהיא גשמי קרבן  וכדוגמת כקרבן 
וכשמקריבין  האש מיסוד  הוא שהחי כידוע האש מיסוד 
אש  וזה שלמעלה באש ונשרף המזבח  גבי על  אותה
כל  שמתאוה בהמה בשם נק' ג"כ  נה"ב כך  אש, אוכלה
שיש  כמו  האלקי' עשה זלע"ז  וכמ "ש גשמי' תאוה
בנה"ב, להיפוך  מדות יש כך  בנה"א דקדושה מדות
אזי  נה"ב על  שבנה"א האלקי האש כשגובר  ואך 
אש  כקרבן  זהו  לאלקות ג"כ  שבנה"ב המדות מתהפכי'
שיהי' דנה"ב האש אוכלה שבנה"א שהאש אש אוכלה

לה'. כליל  כולה
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È˙ÚÂ בכור כל  והכיתי הזה בלילה מצרים בארץ
מלאך  ולא אני באמ "צ ועברתי וארז "ל  כו ',
(הובא  פי"ח  ב' דקל "ה בא ובמד "ר  כו '. שרף ולא אני

בנו  שירד  למלך  משל  ד ') ת"ח  כבוד  י "ז , ג"ע ביר "ק
מלך  אותו  ועשו  אותו  וקיבלו  למצרי' יוסף ירד  כך  כו '
יעקב  את כיבדו  כו ' על  השליט  הוא ויוסף שנא' עליהם

1

2

3

4

5

6



רלה    

כבוד  הקב"ה אמר  יום, שבעי' המצרי' אותו  ויבכו  שנא'
כגן  שנא' ג"ע של  בשמו  קורא הריני למצרי' עושה אני
הקב"ה  אמר  בהם ושעבדו  כשחזרו  מצרי', כארץ ה'
אותם  ואעשה כבוד  מאותו  אני חוזר  באמ "צ ועברתי
מפרש  כי ונמצא תהי'. לשממה מצרי' שנא' שממה
וכמש"א  הראשונה ההנחה על  ועובר  חוזר  ל ' ועברתי
י"ל  ולפ"ז  כו '. שאמרתי מאותו  אני עובר  הקב"ה אמר 
רחמי' הם ית' מדותיו  כי פי' מדותיו , על  שעבר  ועברתי
הטוב  עלינו , רחם הרבים ברחמיך  מבקשי' שאנו  וכמו 
המדה  על  עבר  בניו  אהבת ולמען  רחמיך , כלו  לא כי
והיינו  תהי'), למען  סד "ה בא (ת"א במצרי' דין  ועשה
מקום  דכל  פי' ממצרי' ה' הוציאך  חזקה ביד  כי דכתי'
הוא  שהימין  ד "י) (מנחות ימין  אלא אינו  יד  שנא'
שהעביר  פי' באמ "צ ועברתי כתי' ומ "מ  וחסדי' רחמי'
לרחם  מדותיו  כי הגם במצרי' דיני' ועשה מדותיו  על 
כמשל  לישראל  אהבתו  מחמת והכל  לברואיו , ולהטיב
בנו  עם חסד  לעשות שרוצה לבנו  אהבתו  בעבור  האב

יש  ואם בנו , את המצערי' אחרי' על  וכועס חסדו  כובש
בנו  את לצער  ככה יעשו  מדוע אותם דן  ה"ה ידו  לאל 
חזקה  ביד  וזהו  כו ', עינו  כבבת עליו  החביב יחידו 
והי' ממצרי' להוציאם בכדי פרושה היתה הימין  שהוא
עצמו  שעה באותו  וגם כו ', הטבע ע"פ שלא שינוי
נגוף  ענין  והיינו  ממצרי' מדה"ר  שהוא ה' הוציאם

כו '. ורפוא
Â‡ÈÂ ולא אני ז "ל  שאמרו  ענין  בהקדם יובן  הענין 

יפלא  דלכאו ' אחר , ולא אני ה' אני כו ' מלאך 
יעלה  דהאיך  אחר , ולא אני שאמר  מה הדרש סיום על 
שכלו  מוח  על  ולעלות ולהרהר  לחשוב איש לב  על 
בכורות  ומכת מצרי' גאולת שח "ו  ודעתו  בינתו  ורוח 
בסוף  הנא' אני שמתיבת מאחר  צ"ל  וגם אחר , ע"י הי'
שליח  ולא שרף ולא מלאך  ולא אני דרשו  ועברתי פסוק
שפי' מה וגם אחר , ולא עוד  ומהו  בי"ע, בחי' ג' שהם

אחר  הנאמר  הוי' ש' הוא,על  בחי'] [שהוא אני, תיבת
אחר . ולא הוא אני ה' אני אמרו  שהרי
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את מונה שלכן חשיבות, על  מורה  המנין  הפרק : תוכן
דשם ההשגחה והוא  הפסד , ללא  הקיימים השמים צבא

אלקים. דשם  מההשגחה  שלמעלה  הוי'
הפירוש  את נ"ע הרבי לבאר התחיל  הקודם  במאמר
זה במאמר וגבול . מספר מלשון - בספירות  הראשון
את יותר בהרחבה ומפרט  זה , פירוש  לבאר ממשיך 

בכלל . המספר של  וחשיבותו  מהותו
     הקודם במאמר
      כנגד 

    ( ראשון125שתי שיש
אלו  דעות (ושתי  שבמניין דבר  של  בחשיבותו  דעות 
מתי הכרם, כלאי ביטול  לגבי מאיר רבי בשיטת חלוקות

יכ  ולא שבמנין" "דבר  של  חשיבות  להם וליםיש
שרק אחת, דעה  באחרים), התערבו אם אף להתבטל 

דבר   בפועל רק כלומר, - למדנו)
כלל  דרכו ואין בלבד  במניין  שנמכר המיוחד  ל "דבר

באומד " שבמניין ',126להימכר 'דבר של  חשיבות  יש
יתבטל , לא  באחרים התערב אם אחרת,שאף דעה

    ( למדנו  דבר "כל  כלומר,
למוכרו  חשיבותו  מפני עליו המקפידין  אדם בני שיש
מספר  כנגד  הם אלו אופנים ושני בטל . אינו  במנין "

בהמשך . שיבאר כפי האורות , ומספר הכלים 
       127 

    בתורה  

,הוא זה לציווי שהסיבה  

        

   , להיפך הוא  לכאורה שהרי
כפי - שורה? הברכה  אין  והמנוי  המדוד  במקום
פט ). פרק בתחילת להלן  (וכמובא שם השל "ה שמקשה
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ב.125. ג ,

שם.126. רש"י  פי  על 

שם:127. לשונו וזה       
            
          

            
     :מכן לאחר וממשיך 

    דבריו המשך  את פ"ט  פרק לקמן וראה
שם.



רלו   

נ "ע: הרבי  מבאר      

        

   לו שיש מראה זה  דבר שסופרים זה
סיבה אין  כך  כל  ערך  לו שאין שדבר כיון חשיבות,

אותו, לספור : הלשון את  חכמים 

    ש משמע, מכאן   

       

      

    רבה 128

 .חיטים ערמת בטנך  המזג, יחסר אל 
שדורשים      

  (לזריעה    

כן , לפני אותם שסופרים כלומר, 

שצמחו  לאחר    , בנמשל

    נפש 129שנאמר "בשבעים :
מצרימה" אבותיך  ירדו  ממצרים 

רגל "130שנאמר  אלף מאות "כשש :  ולהעיר
משם131מהידוע ועלייתם  למצרים  ישראל  שירידת ,

וצמיחה) לזריעה בכתוב מהמדרש .נמשלים כאן  עד 
הוא ישראל , עם  את  שסופרים  

  

 בגלל אותם שמונים  השמים בצבא  שראינו
הפסוק כלשון  :132חשיבותם,   

133אלה ברא  מי  וראו  עיניכם  מרום  שאו  :

  כח ואמיץ  אונים  מרב יקרא, בשם לכולם
נעדר  לא איש  את סופר הוא ברוך  שהקדוש

השמים שבצבא הכוכבים    

       באותו
הפסוק       

 (עזרא אבן אברהם 134רבי  דוד רבי
ש 135קמחי) פירושו, "איש" שהלשון   

       

       

שהרי (סוג ), ב'מין ' אמנם קיימים בארץ  הנבראים

ב"איש ", קיימים אינם אך  תמיד , וקיים  נכחד  לא  הסוג
אלא תמיד  נשארים לא  עצמם  הנבראים כלומר,
כדוגמת שבשמים , הנבראים  זאת לעומת מתחלפים .

הפסד . ללא להתקיים תמיד  נשארים הכוכבים,
 (וכמובא136 137

והארץ השמים   למרות
בריאתם, מאז  שנים אלפי כבר שעברו   

    השמים צבא נבראי 

        

 " נפסד הווה ש"כל  הכלל  ואםכפי
שאינם ומה להיחלש , צריכים היו  טבעם  מצד  כן ,
אלא שלהם, הטבע  מצד  אינו  חזקים  ונשארים  נפסדים
        

       שכל בגלל  כלומר,
הבורא, רצון  מצד  הוא  השמים צבא נבראי של  קיומם
במגבלות מוגבל  שאינו  הבורא  רצון  ידם על  בחוש נראה 
קיימים הם  שלכן ונחלש, הולך  עצמו  שמצד  הטבע

הפסד . ללא נצחי באופן 
     הפסוק בתחילת 

      צבא של 
השמיים      

       

       

 יסודות מכמה  מורכבים שהן  בזה כלומר,

 138     

  מכמה מורכבים שהן  גופא  שזה  כיון 
אותם, המרכיב בורא שיש כך  על  מורה  פייסודות, על 

:139הכלל        

 , ונפסדים נפרדים טבעם,ולא מצד  לא
אלא       

   .שלג ופרק צט 
הזמן , כל  להפסד  העולם צריך  הטבע מצד  כלומר,

כוח וכשיש על  מראה זה נפסד , ולא יציב  שנראה נברא
משתנה. ואינו  סוף אין  שהוא הבורא 
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ג .128. ז, השירים שיר

כב.129. י , דברים

לז.130. יב, שמות

א.131. סא, בשלח  אור תורה ראה

ד .132. קמז, תהילים

כו.133. מ , ישעיהו

לשונו:134. וזה         
            

לשונו:135. וזה        
             

           
           
              

      
א.136. הלכה א פרק ברכות
ד .137. ב, בראשית
ובכת"י138. קודש, יד  כתב בגוף הוא כן הגילון: בשולי 

וכתב: זו, תיבה נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ "ק מחק מעתיק
להיות: שצריך  הכוונה ולכאורה   

ד .139. פרק התורה יסודי  הלכות רמב"ם,



רלז    

  140)אונים "מרוב הפסוק על  מובא )
לעיל : שהובא  כח " ואמיץ   (זה

    (זה זה פירוש פי ועל 
המשכת ניכרת השמים צבא ידי שעל  נ "ע, הרבי מבאר
עשר  שמעל  העצמות שהיא  הכתר דרגת כלומר , הרצון,

ומידה: גבול  שעניינם הספירות 
פירוש       141הנאמר

    דרגת הוא  והרצון החפץ שענין 
נבראי היינו , - "עשה " בבחינת מתגלה והוא הכתר,

הגשמי, העשיה עולם    

        

      זה ידי שעל 

בחינת הגשמיים  בנבראים גם ניכרת  נפסדים, שאינם 
שלמעלה. - הרצון - הכתר

  142    

עשה      

      בעולמות
שהגילוי כיון  ה', במציאות מודים כולם העליונים 
והנשמות והמלאכים במוחש שם נרגש  האלוקי

ובטלים זאת מרגישים  שם  הנמצאים    

הגשמי, העשיה  בעולם    'ה
הפסוקיצילנו ) 143כלשון    

הוא. ברוך  הקדוש נמצא איפה
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ו.141. קלה, תהילים
ג .142. קטו, תהילים
ב.143. פסוק שם,
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היׁשיבה טרם  ּבאּולם ּדֹודי" "לכה הּדר ּוׁש את ּפתח  ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ
כ "ק  אמר  הּקּבלתּֿפנים, ּבעת ְְְִִִֵֵַַַַָָָ"ּתֹומכיּֿתמימים"

הּלׁשֹון :אאדמ ֹו"ר  ּבזה ְְֶַַָ
נ ׁשמ ֹות  קּומען  נ ּׂשּואין  ׂשמחת ּבעת אׁשר  ּומפרסם, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֻ"יד ּוע
ּבכל  איז  למפרע ּדֹור ֹות ג' ּביז  האמת. העֹולם מן  ְְְֱִִִֵֶַַָָָָָָהאבֹות
ּדעם  אין  וואס מער , אּון  מער  וואס פראן  אּון  ְְִִֵֶֶֶָָָָיׂשראל ,
הּצּדיקים  לנ ׁשמ ֹות הזמנה ּובתֹור  ׁשֹונ ֹות, מדרגֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָאיז 
יבֹואּו אׁשר  הּקד ֹוׁשים ר ּבֹותינ ּו אבֹותינ ּו קד ּׁשת ּכבֹוד  ְְְֲֲִֵֵֶַַַָֻהֹוד 
א  ריידין  איצט  מען  וועט  הּזּוג, את  ּולבר הח ּפה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻאל 
פּון  חלק א ר ּבין , אלטין  פּון  איז  חלק א וואס ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָחסיד ּות,
פּון  חלק א זיידין , עלטער  פּון  חלק א ר ּבין , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַמיטעלן 

עלטער זייד  פּון  חלק א הּכּלה, ׁשל  זיידע עלטער  ּדער  ין  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
ּדעם  טאטען  פּון  חלק א החתן , ׁשל  זיידין  ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעלטער 

זיידע  ּובתֹור ב ּכלה'ס ׁשֹונ ֹות. מדרגֹות ׁשּבזה ויֹותר , יֹותר  ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
אבֹותינ ּו קד ּׁשת ּכבֹוד  הֹוד  הּצּדיקים לנ ׁשמ ֹות ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֻהזמנה
את   ּולבר הח ּפה אל  יבֹואּו אׁשר  הּקד ֹוׁשים ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻר ּבֹותינ ּו

ׁשחלק  חסיד ּות, עכ ׁשו  נד ּבר  חלק ג הּזּוג, הּזקן , מאדמ ֹו"ר  ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
הּסּבא  מאבי חלק האמצעי, –ד מאדמ ֹו"ר  מהּסּבא חלק , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּכּלה  ׁשל  הּסּבא החתן ה אבי ׁשל  סבֹו מ ּסב חלק חלק ו, , ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּכּלה  סב יהא ז מאבי אֹומר ֹו ּבׁשם ׁשמ ּועה "האֹומר  , ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ

ל ׁשֹונ ֹו ּכאן  עד  לנגּדֹו". עֹומד  הּׁשמ ּועה ּבעל  ּכאּלּו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָר ֹואה
הּמֹו"ל . ַַָָהּזהב,

עד.א . נשמתו  שלשה ב .מוהריי "צ עד  האמת.  העול מ האבות נשמות  באי נשואי שמחת בעת אשר  ומפורס ידוע 
. קודמי מדורות נשמות שבאות  וישנ ישראל, בכל הוא  למפרע  צדק .ד .מהדברי .ג.דורות הצמח  אדמו "ר ה .אדמו "ר

צדק .ו .מוהר"ש . הצמח  אדמו "ר של בנו   שלו ברו מוהרש "ב .ז.רבי  אדמו "ר



רלח

.

‰ÎÏ"1"נקּבלה ׁשּבת ּפני ּכּלה, לקראת והּנה 2ּדֹודי . ¿»ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ
"מל ּכה", ונקראת "ּכּלה" נקראת ְְְְִִֵֵַַַַָָָהּׁשּבת

מל ּכתא" "ׁשּבת החתן 3ח ּוכמאמר  הרי וכ ּלה חתן  ּדהּנה . ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ּכדאיתא  , מל ט "ו טנקרא ּפרק אליעזר  ּדר ּבי ּבפרקי ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ּדהּנה  "מל ּכה", נקראת והּכּלה ," למל ּדֹומה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ"חתן 
ׁשּלמ ּטה 4ּכתיב  ּדהאדם ּכדמ ּותנ ּו", ּבצלמנ ּו אדם "נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הּספיר ֹות  ׁשהם העליֹון , אדם ּודמ ּות ּבצלם ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָהּוא
ּדזעיר ֿאנ ּפין  מל ּכא ּדיהעליֹונ ֹות, נקרא ,יאאציל ּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

קימא 5וכמבאר  הוה ונ ׁשמתא נ ׁשמתא ּדכל  ּבענין  ְְְְְְְְְְְֲִִִַָָָָָָָָֹ
קּדיׁשא  מל ּכא קּמי זעיר ֿאנ ּפין 6יב ּבדיֹוקנאה ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

מל ּכתא  נקראת הּמלכ ּות ּוספירת ואיתא יג ּדאציל ּות, , ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָ
ולאו 7ּבּזהר   מל איהּו לאו  מטר ֹוניתא ּבלא ּדמל ּכא ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
ונ ּוקבא,יד איהּו זעיר ֿאנ ּפין  יח ּוד  הּוא ּדהעּקר  ּגד ֹול , ְְְְְִִִִֵַָָָָ

כ ּו',8ּוכתיב  אלקים" אתם  ויבר אתם, ּברא ּונקבה "זכר  ְְְֱִִֵֶַָָָָָָָָֹֹֹ
ּבׂשמחה, לקּבל ֹו ׁשּצריכים הּׁשּבת ּכדגמת הּנה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֻולזאת
ּדכ ּלהּו ותּתאין , עילאין  ּבר ּכאין  ּדכל  מקֹורא איהי ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָֻּדׁשּבת

מתּברכין  לקּבל 9מהּׁשּבת טויֹומין  צריכים כן  ּכמ ֹו הּנה , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָ
עּלאה  ּברכתא מקֹורא ּדאיהי ּכּלה והּנה טז ּפני יסֹוד 10. ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ

נקּבלה" ׁשּבת ּפני ּכּלה לקראת ּדֹודי ּד"לכה זה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָמאמר 
(ׁשּבת  ּבגמרא ּדאיתא הּוא הּׁשּבת, ּבקּבלת ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָׁשאֹומרים

מיעּטף  חנינא "ר ' א) עּמּוד  ר ׁש"י)יז קיט  נאים, (ּבבגדים ְֲִִִִִִַַַַָָָ

ׁשּבתא  ּדמעלי אּפניא לקראת יח וקאי ונצא ּבֹואּו אמר  , ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ
(ּבגד  מאני לביׁשא יּנאי ר ' הּמל ּכה. מעלי ׁשּבת ׁשּבת) י ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

קרי יטׁשּבת  (הכי ּכּלה" ּבֹואי ּכּלה ּבֹואי ל ּהכ ואמר  ְִִִֵַַַַָָָָָָָ
ּדף  ג חלק ּובּזהר  ר ׁש"י). חביבּות, מ ּתֹו ׁשּבת ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹל ׁשביתת
צרי מ ּלֹוי ּבכל  "ּובׁשּבת איתא, ב עּמּוד  ְְִִִַַָָָָער "ב

ּובמ ׁשּתיו כאלאּתֹוספא  ּבמאכליו  ּבין  הּקד ׁש, על  ,11מחל  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
מסּבה  ליּה לתּקנה ּדצרי ּבהסּבתיּה, ּבין  ּבלבּוׁשיּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּבין 
ּבביתיּה ּדאית מ ּכל  מרקמן  ּוכסתֹות ּכרים ּבכ ּמה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָׁשּפירא
ואיהי  מל ּכתא איהי ּדׁשּבּתא ל ּכּלה, ח ּפה ּדתּקין  ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָֻּכמאן 

הּנה כב ּכּלה" הּברכ ֹות, מקֹור  היא ׁשהּׁשּבת ּדכ ׁשם והינ ּו . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
מקֹור  היא ּפניהם וקּבלת וכ ּלה חתן  ׂשמחת כן  ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכמ ֹו

ּכתיב  ּדהּנה ׁשהם 12הּברכ ֹות, ח ּפה", ּכבֹוד  ּכל  על  "ּכי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ
הּקד ֹוׁש הּוא ּדחתן  ּכּלה, ּוכבֹוד  חתן  ּכבֹוד  ּבחינ ֹות, ְְְְְִֵַַָָָָָָׁשּתי

ּוכמאמר  הּוא, ּתֹורה",13ּבר ּו מ ּתן  ז ֹו חתּנתֹו "ּביֹום ְְֲֲַַַַָָָֻ
נקראת  יׂשראל  ּוכנסת "חתן " נקרא הּוא ּבר ּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהּקד ֹוׁש
אהבת  – חתן  ּכבֹוד  מ ּקיף, ּבחינת הּוא וכבֹוד  ְְְֲִִַַַַַָָָָ"ּכּלה",

ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו יׂשראל , לכנסת הּוא ּבר ּו 14הּקד ֹוׁש ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ
ּכנסת  אהבת – ּכּלה ּוכבֹוד  הוי'", אמר  אתכם ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ"אהבּתי

ׁשּכתּוב  ּוכמ ֹו הּוא, ּבר ּו להּקד ֹוׁש וגם 15יׂשראל  "נכספה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ
וכ ּלה, חתן  על  הּכללי הּמּקיף הּוא והח ּפה נפׁשי", ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָֻּכלתה
ּפני  לקּבל  עם רב ׁשּבאים הּוא ּדהּסדר  למ ּטה, הּוא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹוכן 

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

המאמרים *) ספר - חתונה" "דרושי  בקונטרס נדפס
81 ע' תרפ''ט  המאמרים ספר ואילך , כ  עמ ' א' חלק קונטרסים

ואילך .
על 1) אדה"ז במאמרי  דודי  לכה ד "ה על  מיוסד  המאמר

סמוכים  ד "ה – וביאורים הוספות ועם ואילך . תנה ע' רז"ל  מאמרי 
ואילך ). קמט  ע' פר"ת (סה"מ  פר"ת לעד 

תשי "ד  דודי  לכה ראה – בהמאמר המבוארים ענינים לכמה
הוא  ש"כנראה רלה) עמ ' אלול  המאמרים ספר - מנחם (תורת
המו"ל  (מהקדמת תרפ"ט " דודי  לכה ד "ה על  (ביאור) מיוסד 

רלה). עמ ' אלול  המאמרים ספר - מנחם תורת – להמאמר
שבת".2) קבלת ב"סדר
המאמר.3) בפנים לקמן ראה
לקו''ת 4) א). י , ב. (ט , בהקדמה של ''ה ראה כו. א, בראשית

ובכ ''מ . ב. ד , ויקרא
המשך 5) קעז. ע' ריש תרנ''ז שנח . ע' תר''ן סה''מ  ראה 

168.תר  ע' לקמן .38 ע' לעיל  שעא. ע' עטר''ת סה''מ  קנז. ע' ס''ו
ועוד . .235 ע' ריש תרצ''ז .62 ע' תרצ"ו סא. ע' תרפ''ה סה"מ 

בל '6) מצאתיו לא לע"ע – הזהר. בשם בדא"ח  בכ "מ  כ "ה
צו, זח "ב ב. רלג , ב. רכז, סע"ב. צ, זח "א ב. קד , זח "ג  וראה זה.

שם). תרצ"ו בסה"מ  אדמו"ר כ "ק (הערת ב סא, זח "ג  ב.
פ''ה,7) איכ ''ר א. סט , ח ''ג  א. רנו, ח "א זהר וראה א. ה, ח "ג 

יט .
ֿ כח .8) כז א, בראשית
א.9) פח , ב. סג , ח ''ב זהר

דרושי10) האמצעי  אדמו''ר מאמרי  גם ראה – לקמן בהבא
קסו. ס''ע ח ''א חתונה

ומשתיו.11) שלפנינו: בזהר
בלקו''ת 12) חופה כבוד  כל  על  כי  ד ''ה וראה ה. ד , ישעי '

מאמרי ואילך . ד  קכח , דא''ח  עם סידור ואילך . ב מז, שה''ש
ז. ע' שם ואילך . א ע' ח ''א חתונה דרושי  האמצעי  אדמו''ר

ב.13) כו, תענית יא. ג , שה"ש
ב.14) א, מלאכי 
ג .15) פד , תהלים

המלכה .ח . (אמור).ט.שבת שישנו  יסוד .י .כפי  הוד  נצח  תפארת גבורה  חסד  המדות נשמה יב .מל.יא .ששת שכל
הקדוש . המל בפני  בצורתה  קיימת היתה  ואינו .יד .מלכה .יג.ונשמה  מל אינו  מלכה  בלא  המקור טו .מל היא  שהשבת

. מתברכי (שבשבוע )  הימי שכל ותחתונות, עליונות הברכות כל העליונה .טז.של הברכה  מקור מתעט .יז.שהיא 
שבת.יח . ערב  של  היו לפנות השבת.יט.ועומד  בכניסת שבת בגדי  קורא .כ .לובש  הוא  כא .כ. להתוס צריר דבריו  בכל
שמתק כב . כמי  בביתו , שיש  מה  מכל  מרוקמי וכסתות  כרי בכמה  יפה  הסבה  לו  (להכי) לתק שצרי בהסבתו , בי

כלה . והיא  מלכה  היא  שהשבת לכלה , חופה  (מכי)



רלט    

הּכּלה, ּפני לקּבל  החתן  עם הֹולכים ּכ ואחר  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהחתן ,
הח ּפה, אל  והֹולכים הּכּלה את ּבצעיף מכ ּסה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻוהחתן 

הּוא  צרי16והענין  הּמׁשּפיע אל  המקּבל  על ּית ּדבכל  ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשּבֹו חיצֹונ ּיּות ּבבחינת הּמׁשּפיע המ ׁשכת ּתח ּלה ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָלהיֹות
ז ֹו המ ׁשכה ידי ׁשעל  ּכדי המקּבל , חיצֹונ ּיּות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלבחינת
קר ֹוב  להיֹות ּולהתעּלֹות עצמ ֹו את ל ּׂשא המקּבל  ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָיּוכל 
הּפנימית  המ ׁשכה יקּבל  ואז  הּמׁשּפיע, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָלמדרגת

ְִֵַַַמהּמׁשּפיע.
.ev˜ הּספיר ֹות ּבדגמת הם וכ ּלה חתן  ּכי יבאר  ƒְְְְְִִֵֵַַַָָָָֻ

ּפני  וקּבלת ּומלכ ּות, זעיר ֿאנ ּפין  ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָהעליֹונ ֹות
לכל  הּברכה ׁשהיא הּׁשּבת ּפני קּבלת ּכדגמת הּוא ְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּכּלה
הּוא  ּבר ּו הּקד ֹוׁש אהבת – חתן  ּכבֹוד  הּׁשבּוע, ְְֲֵַַַַַָָָָָימי
יׂשראל  ּכנסת אהבת – ּכּלה ּוכבֹוד  יׂשראל , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלכנסת
העצמ ּות, המ ׁשכת הּוא והח ּפה הּוא, ּבר ּו ְְְְַַַַַָָָָָֻלהּקד ֹוׁש
קר ּוב  ׁשהּוא ּבצעיף הּכּלה את מכ ּסה החתן  הח ּפה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻוקדם
ּבׁשביל  המקּבל  חיצֹונ ּיּות אל  הּמׁשּפיע ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַחיצֹונ ּיּות

ּפנימ ּיּות. וקּבלה ְְְִִַַָָָָהׁשּפעה
ז "ל e‡eב) ר ּבֹותינ ּו אמר ּו ּדהּנה הּוא, הענין  ≈ְְְִִֵֵַַָָָ

א) עּמּוד  קי"ז  ּדף מ ּקמי 17"ר ּבה (ּפסחים ְִִֵַַַָָָ
ר ּבנן , ּובדח ּו ּדבדיח ּותא מ ּלתא אמר  לר ּבנן  להּו ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָּדפתח 

ּבׁשמעּתא" ּופתח  ּבאימתא יתיב ּדהּמׁשּפיע כג ּולבּסֹוף , ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָ
והינ ּו לר ּבנן , להּו לפּתח  המקּבל 18צרי את לעׂשֹות ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹ

הּכלים  ּפתיחת ידי על  ההׁשּפעה ּדבר  לקּבל  ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָראּוי
ּדבר  ׁשּיהיה ּבׁשמעּתתא לפּתח  וצרי ׁשּלֹו, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹוהח ּוׁשים
ּדפתח  מ ּקמי הּנה ולזאת המקּבל ,  ער לפי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹההׁשּפעה
מ ּלתא  אמר  קּבלה לכלי לעׂשֹותם לר ּבנן  ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָלהּו
ועם  ח ּלין , ׂשיחת הּוא ּדבדיח ּותא ּומ ּלתא ְְְְִִִִִִִִַָָָֻּדבדיח ּותא,

חכמ  ּתלמידי ׁשל  ח ּלין  ּדׂשיח ֹות ל ּמּוד היֹות צריכים ,19ים ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַָֻ
מקֹום  ּומ ּכל  עמ ּקים, ּוׂשכלים ר ּבה חכמה ּבהם ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻלפי
הרי  יֹותר  ּגד ֹול  ׁשהּוא ּדמי והגם חיצֹונ ּיּות, ּבחינת ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָהּוא
ׁשּיׁש יֹותר  ּגבֹוּה ּבמדרגה הם ׁשּלֹו ח ּלין  הּׂשיח ֹות ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻּגם
רק  זהּו ּכי ועם נפלאים, ענינים הר ּבה מהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹללמד 

ּוכמאמר  חכמה, ּגּופי הן  הן  מקֹום ּומ ּכל  ּבלבד , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָנ ֹובל ֹות
ּברכה, חכמים "ל ׁשֹון  א) עּמּוד  קג (ּכתּבֹות ז "ל  ְְְֲִֵַַַָָָֻר ּבֹותינ ּו
ׁשּמּוׁשּה והּוא מר ּפא", חכמים ל ׁשֹון  עׁשר , חכמים ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹל ׁשֹון 
ב) עּמּוד  ז  ּדף (ּברכ ֹות ז "ל  ר ּבֹותינ ּו ואמר ּו ּתֹורה, ְְְֵֶַַַַָָָׁשל 

ׁשּנאמר  מ ּלּמּוד ּה, יֹותר  ּתֹורה ׁשל  ׁשּמּוׁשּה ּפה 20"ּגד ֹולה ְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
לא  למד  אל ּיהּו, ידי על  מים יצק אׁשר  ׁשפט  ּבן  ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאליׁשע
יֹותר  ׁשּמּוׁשּה ׁשּגד ֹולה מל ּמד  יצק, אּלא ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָנאמר 
ּופתח  ּבאימתא יתיב לבּסֹוף והּנה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָמ ּלּמּוד ּה",
ׁשמים, ּביראת להיֹות צרי הּתֹורה ּדל ּמּוד  ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָּבׁשמעּתתא,

אף 21ּוכמאמר  ּובזיעה, ּברתת ּביראה ּבאימה ּלהּלן  "מה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּכתיב  ּתֹורה ׁשּבמ ּתן  ּדכ ׁשם והינ ּו כ ּו', העם 22ּכאן " "ו ּירא ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

הּתֹורה  ל ּמּוד  ּבעת כן  ּכמ ֹו הּנה מרחק", ו ּיעמד ּו ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֻו ּינעּו
קדם  אבל  ּגד ֹולה, ּוביראה ּגד ֹול  ּבבּטּול  להיֹות ְְְְְֲִִִִֶָָָָָֹצרי
מ ּלתא  ידי על  והּוא המקּבל , ח ּוׁשי לפּתח  הרב ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֹצרי

ויד ּוע  ׁשּלפני 18ּדבדיח ּותא. הּבדיח ּותא ענין  ּדכלל ּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשּיהיּו הּתלמידים את ּולהגּביּה להעל ֹות הּוא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַהּלּמּוד 
ּדרב  הּמׁשּפיע, להם ׁשּיׁשּפיע ההׁשּפעה את לקּבל   ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבער
להיֹות  צרי והּתלמיד  לזה, זה  ּבער אינם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָותלמיד 

ּוכמאמר  ר ּבֹו, לפני הּיֹוׁשב 23ּבבּטּול  חכם ּתלמיד  "ּכל  ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ
(ׁשּדר ׁשּו כ ּו' מ ֹור " נ ֹוטפֹות ׂשפתֹותיו  ואין  ר ּבֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָלפני
להר ּגיׁש ׁשּצרי מר ", אּלא מ ֹור  ּתקרי "אל  ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָחכמים
הּבדיח ּותא  הּנה ולזאת הּבּטּול , ּבתכלית ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹמריר ּות),

ּבהּתלמיד  ּכח  נ ֹותן  ּובדר הּוא ר ּבֹו, ּדברי לקּבל  ׁשּיּוכל  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹ
ׁשּיהיה  הּתלמיד  ׁשל  והּמח  הּלב ּפתיחת ּפֹועל  הּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּכלל 
ז ֹו חיצֹונ ּיּות הּנה חיצֹוני, ענין  ּדזהּו והגם לקּבלה, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָּכלי
הרב  ׁשל  זה קר ּוב ידי ּדעל  הּפנימ ּיּות, אל  הקּדמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזהּו
יּוכל ּו ּדוקא זה ידי (ּד)על  ּדבדיח ּותא, מ ּלתא להם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָל ֹומר 
 ּדר ועל  ּבׁשמעּתתא. ּדפתח  ּפנימית ההׁשּפעה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלקּבל 

עּמֹו24מ ׁשל  להׁשּתעׁשע ר ֹוצה ּכׁשאביו  וקטן , יניק  ּבן  , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
האב  צרי קטן , הּוא הּתינ ֹוק והרי ּפנים, אל  ֲִִִִֵֶַַָָָָָָָּפנים
הּתינ ֹוק  מראׁש ונעלים ּגבֹוהים ׁשהם ידיו  את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלהׁשּפיל 
אב, ׁשל  ראׁשֹו עד  ּולהגּביהֹו הּתינ ֹוק מ ּתחת למ ּטה ְְְִִִֶַַַַַַַָָֹֹעד 
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וסה"מ 16) אדה"ז מאמרי  ראה – פ"ב) סוף (עד  לקמן בהבא
.1 שבהערה פר"ת

ב]17) [יא, פ"ז בתניא אבל  יעקב. ועין בש"ס [רבה] הוא כן
ב] [מלכים שמעוני  בילקוט  הוא וכן חננאל , רבינו גירסת הביא
אדמו"ר  כ "ק (הערת ב ל , ובשבת בד "ס לעיין ויש רבא. רכז רמז
הבאה: שבהערה חיים בתורת – .(1 הערה הנ"ל  פר"ת בסה"מ 

רבא.
שם.18) פר"ת בסה"מ  צויין ד . ב, תולדות חיים תורת
ב.19) יט , ע"ז ב. כא, סוכה

יא.מלכי20) ג , ב ם
ב.21) סז, יתרו תו"א וראה א. כב, ברכות
טו.22) כ , יתרו
רכז.23) רמז א מלכים יל "ש ב. ל , שבת א. קיז , פסחים
סע"ד 24) (פה, המגיד  להרב תורה באור הוא זה משל  "מקור

זרועותי ])" על  קחם לאפרים תרגלתי  אנכי  ג ) יא, (הושע [עה"פ
ספר  - מנחם (תורת פ"ג  1 הערה הנ"ל  תשי "ד  דודי  לכה ד "ה –
(1 בהערה להמצויין (בנוסף גם וראה רלו). עמ ' אלול  המאמרים

הבאה. שבהערה פינחס לקו"ת

והתחיל כג. באימה  ישב  , ולבסו , החכמי וחייכו  בדיחה , דבר אומר היה  (בשיעורו )  לחכמי  לה שהתחיל לפני  רבה 
בהלכה .



רמ   

ההמ ׁשכה  והרי ּבפנים, ּפנים עּמֹו ויׁשּתעׁשע יד ּבר  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָואז 
רק  ׁשהּוא חיצֹונ ּיּות, הּוא ידיו  ּבהׁשּפלת האב חסד  ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשל 
ּדבר  ׁשּום מקּבל  אינ ֹו הּתינ ֹוק וכן  הּתינ ֹוק, את ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָלהגּביּה
הׁשּפעה, ׁשּום ּבזה יׁש לא הלא ּכי ז ֹו, ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹּבהגּבהה
ּכאׁשר  ּכ אחר  רק הּוא ּבנ ֹו עם והּׁשעׁשּועים ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָּדהׁשּפעה
ּבקר ּוב  ההׁשּפעה להיֹות אפׁשר  ׁשאי ורק הגּביהֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּכבר 
המקּבל , ועל ּית קר ּוב ּתח ּלה יהיה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּובפנימ ּיּות
ּפנימית. ההׁשּפעה ּבׁשביל  ׁשהּוא החיצֹוני הּקר ּוב ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשהּוא

.ev˜ לר ּבנן להּו ּדפתח  מ ּקמי ּדר ּבה הא יבאר  ƒְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָ
ההׁשּפעה  ּדבר  את לקּבל  ראּוים ּכלים ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָלעׂשֹותם
את  להעל ֹות ּדבדיח ּותא מ ּלתא להם אמר  ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּבּתֹורה
ּוגד ֹולה  ההׁשּפעה, ּדבר  את לקּבל  ׁשּיּוכל ּו ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָהמקּבלים
לגּבי  חיצֹוני ענין  ׁשהּוא והגם מ ּלּמּוד ּה, יֹותר  ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּמּוׁשּה
ּדוקא  זהּו הּנה מקֹום מ ּכל  אבל  ההׁשּפעה, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּפנימ ּיּות
ּבנ ֹו את הּמרים האב ּכדגמת הּפנימ ּיּות, אל  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהקּדמה

ּבפנים. ּפנים ּבקר ּוב עּמֹו להׁשּתעׁשע ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָהּקטן 
על e‰ÊÂ25ג) קחם לאפרים תר ּגל ּתי "ואנכי ּדכתיב ¿∆ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹ

יא  (הֹוׁשע ׁשאנכי 26זר ֹועתיו " מי ּדאנכי ,( ְְִִִֵֶַָָָֹֹֹ
ּבמצו ֹות   יתּבר רצֹונ ֹו ּפנימ ּיּות הׁשּפיל  הּוא ְְְְְְִִִִִִֵָָּבר ּו

ּדהּנה  יׂשראל , נ ׁשמ ֹות להגּביּה ּבכדי ּדוקא 27ּגׁשמ ּיֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָ
קטן  עֹולם הּוא יֹום 28האדם יׁש הרי ׁשּבעֹולם ּוכמ ֹו , ְֲֵֵֶָָָָָָָָ

אלקים  "ו ּיקרא ׁשּכתּוב ּכמ ֹו האֹור  מאיר  ּדבּיֹום ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹולילה,
לילה  הּוא האֹור  ּובהעּדר  יֹום", ׁשּכתּוב 29לאֹור  30ּכמ ֹו ְְְְֵֶֶַָָָָ

ּבר ּוחנ ּיּות  ּכן  ּגם ּבהאדם הּוא ּכן  לילה", קרא ולח ׁש"ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
ׁשּכתּוב  ּוכמ ֹו ולילה, יֹומם ּבֹו ּבח ׁש31ּדיׁש אׁשב ּכי "ּגם ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

הּזה  ּדהעֹולם הּזה, העֹולם הּוא ח ׁש לי", אֹור  ְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹהוי'
הרי  ּבח ׁש ּוכמ ֹו הּׁשקר , עֹולם ׁשהּוא לפי "ח ׁש" ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹנקרא
עֹומד  ׁשהּוא להיֹות ויכ ֹול  מאּומה ר ֹואה האדם ְְְִֵֵֶֶָָָָָאין 

ּבעֹולם  כן  ּכמ ֹו הּנה הּמּזיק, ּדבר  ל ׁשאר  אֹו לבֹור  ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָּבסמ ּו
עליו  חבר ֹו ׁשל  ּׁשּבל ּבֹו מה יֹודע אדם אין  ואפׁשר 32הּזה , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּלב  ואחד  ּבּפה אחד  ּומד ּבר 33להיֹות אֹותֹו יכ ּבד  ּדבפיו  , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
מה  וזהּו ל ֹו, ׂשֹונא הּוא ּובל ּבֹו אהבה ּדברי ְְְֲִִִֵֵֶַַָעּמֹו
הּׁשקר , עֹולם ׁשהּוא לפי ,"ח ׁש" נקרא הּזה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּׁשהעֹולם
נקרא  הּזה ועֹולם האמת" "עֹולם נקרא הּבא ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָּדעֹולם

ּדׁשקרא" אֹור כד "עלמא הוי' ּבח ׁש אׁשב ּכי "ּגם וזהּו , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּכמ ֹו ּביׂשראל  מאיר  הוי' הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם ּדאפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלי",

הח 34ׁשּכתּוב  הּנה לאּמים,"ּכי וערפל  ארץ יכ ּסה ׁש ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ
"הּטבע" ּבגימטר ּיא ּדאלקים ויד ּוע הוי'", יזרח  35ועלי, ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּכאחד  ויהיה הוה היה הּוא מן 36והוי' למעלה ׁשהּוא ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
רק  יֹודעים ׁשהם ארץ", יכ ּסה הח ׁש "ּכי וזהּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹהּטבע,

הּטבע  למעלה 37עניני ׁשהּוא הוי'", יזרח  עלי" אבל  , ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
האדם  נ ׁשמת ּדכאׁשר  הּוא ּובעבֹודה הּטבע. ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָמן 
יֹום, נקרא אזי ל ֹו מאירה נ ׁשמתֹו ּכח  ואֹור  ּבֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹמתּפּׁשטת
הּוא  אז  ו ׁשל ֹום חס ל ֹו מאירה ּבל ּתי נ ׁשמתֹו אֹור  ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָוכאׁשר 
מחמת  לגמרי ׁשנה ּבבחינת הּוא ּבּלילה לכן  לילה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָנקרא
מחזיר  הּוא ּבר ּו הּקד ֹוׁש ּובּבקר  נפׁשֹו, אֹור  ְְְֲִִֶַַַַַָָֹהסּתלקּות

ׁשּכתּוב  ּוכמ ֹו נ ׁשמתֹו, ר ּבה 38להאדם ל ּבקרים "חד ׁשים ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָ
אינ ֹו מאד , הּגּוף ח ּיּות ׁשּנתגּׁשם מחמת א ,"ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹאמ ּונת
מ ּזעיר , מעט  אם ּכי ּבקר ּבֹו נ ׁשמתֹו הארת לקּבל  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָיכ ֹול 

ּבאּפֹו" נ ׁשמה "אׁשר  האלקית 39וזהּו ׁשהּנׁשמה ּדהינ ּו , ְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכיון  הּגּוף יׁשּות חמר  מחמת וגּופֹו ּבל ּבֹו ּגּלּוי ל ּה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹאין 

התקּׁשר ּות  ענין  הּוא ּדתפּלה התּפּלל , לא ;40ׁשעדין  ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹ
על  לאלקּות מתקּׁשר  ׁשהאדם קדם הינ ּו הּתפּלה, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹוקדם

ּבֹו ּכתיב עבֹודה, אׁשר 41ידי האדם מן  לכם "חדל ּו ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָ
אּלא  ּבּמה ּתקרי אל  הּוא", נח ׁשב בּמה ּכי ּבאּפֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָנ ׁשמה

ּפר ּוׁש ּבחינת 42ּבמה, מן  עצמכם הּבדל ּו לכם, חדל ּו : ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
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ב.25) פ, פינחס לקו"ת ראה – לקמן בהבא
ג .26) פסוק
ואילך .27) ד  עט , שם לקו"ת השווה – לקמן הבא בכל 
א).28) קא, ב. (ק, תס"ט  תקו"ז ג . פקודי  תנחומא
ה.29) א, בראשית
(30.2 ובהערה קנג  ע' תרפ"ח  סה"מ  ראה
בפסוק 31) אבל  שם. פינחס בלקו"ת גם (כ "ה ח  ז , מיכה

גם). תיבת ליתא
ב.32) נד , פסחים
ב.33) קיג , שם
ב.34) מ , ישעי '
שער 35) חכמה ראשית פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

(דאיתא  א פט , של "ה ב). (קכא, והמרגיל  ד "ה פ"ו התשובה
סי "ח . צבי  חכם שו"ת ב. שח , בזהר); (ומרומז א קפט , בזהר):

ואילך . סע"ב כב, ראה פ' לקו"ת רפ"ו. והאמונה היחוד  שער

ולא 36) עשר (שער א שער פרדס סע"ב. רנז, ח "א זהר ראה
ז. ד , פרק והאמונה היחוד  שער פ"ט . תשע)

תר"ץ 37) כחותם  שימני  ד "ה שס. ע' עטר"ת סה"מ  גם  ראה
תרצ"ז  סה"מ  ב). צו, ח "א קונטרסים סה"מ  תר"ץ. (סה"מ  ב פרק

ובכ "מ . .149 ע'
שו"ע 38) תשב. רמז תהלים שמעוני  ילקוט  ראה כג . ג , איכה

ס"א. ס"ד  מהדו"ק או"ח  אדה"ז
(39.41 ֿ 43 בהערות בהנסמן ראה
ובכ "מ .40) רטו. ע' תרפ"ג  סה"מ  סע"ד . עט , תרומה תו"א
א.41) יד , ברכות כב. ב, ישעי '
מאמרי42) (27 הערה לעיל  להמצויין (נוסף ראה – בכ "ז

דרך  יז. ע' רז"ל  מאמרי  על  תשמז: ע' התורה פרשיות על  אדה"ז
א. תתרכ , ח "ו בראשית אוה"ת פג . פרק התפלה שער חיים

מהר"ש. לאדמו"ר פרשיות לג ' ללקו"ת הקדמה

השקר.כד .  עול



רמי    

ּבאּפיו  רק ׁשּנׁשמתֹו ּכזה עֹוד 43אדם נתּפּׁשטה ׁשּלא , ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכמ ֹו נח ׁשב ׁשהּוא נח ׁשב, ּבמה ּכי ּגּופֹו, ּבכל  ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָנ ׁשמתֹו
ׁשּלֹו הּיׁשּות ונראה ּגבֹוּה ּדבר  הּוא ׁשהּבמה ּוכ ׁשם ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבמה,
יׁש [עדין ] עֹוד  הּוא הּזה האדם ּכן  עצמ ֹו, ּבפני ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָלדבר 
ההתקּׁשר ּות  ענין  ׁשהּוא מתּפּלל , אׁשר  עד  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַּומציאּות
הּדברים  ּכל  עֹוׂשה הּתפּלה ידי ועל  ּבאלקּות, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמתקּׁשר 
ּפנימי  הּקר ּוב ׁשּיהיה ּובכדי לאלקּות, ּכלים ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹהּגׁשמ ּיים
צרי הּגׁשמ ּיים הענינים ּבכל  האלקי האֹור  ְְְְְֱִִִִִִִַַַָָָָָָֹלהמ ׁשי
עֹומדין  אין  ולכן  [ה]ּכללי, הּקר ּוב ּתח ּלה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָלהיֹות

ראׁש ּכבד  מ ּתֹו אּלא הכנעה 44להתּפּלל  – ר ׁש"י ּופר ׁש , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּדֹודי 45ו ׁשפל ּות  "לכה וזהּו הּכללי. הּקר ּוב ענין  ׁשהּוא , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

ּכּלה" על 46לקראת הּנה המקּבל , אל  הּמׁשּפיע קר ּוב – ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָ
מתּברכין  הּימים ּדכל  נקּבלה", ׁשּבת "ּפני זה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָידי
ּד"הר ּבה  ותלמיד , הרב ּבהׁשּפעת  ּדר ועל  ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָמהּׁשּבת,

מ ּכּלם" יֹותר  ּומ ּתלמידי כ ּו' מר ּבֹותי וכן 47קּבל ּתי , ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָֻ
ּוכתיב 48ּכתיב  ּבעל ּה", עטרת חיל  אּׁשה 49"אׁשת "מצא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

, יבר יׁשרים ּבד ֹור  הּטֹוב מה' רצֹון  ויפיקּו ט ֹוב", ְְְְִִֵַָָָָָָֹמצא
ּומצו ֹות. ּבּתֹורה עֹוסקים ּבנים ּובני ְְְְִִִִֵַָָָּבבנים

.ev˜ הׁשּפיל  ית ּבר ּׁשהּוא מה ענין  זהּו ּכי יבאר  ƒְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּכי  מעׂשּיֹות, ּבמצו ֹות  יתּבר רצֹונ ֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַָּפנימ ּיּות
הּוא  ּכי ,"ח ׁש" נקרא הּזה והעֹולם קטן , עֹולם ְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹהאדם
ּבֹו מאירה האדם נ ׁשמת אֹור  וכאׁשר  ּדׁשקרא, ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָעלמא
"לילה", נקרא העבֹודה ּובהעּדר  "יֹום", נקרא ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָּבעבֹודה
מן  לכם "חדל ּו נאמר  ׁשעליו  ּבאּפֹו" "נ ׁשמה ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָונקרא
והּקר ּוב  יׁש, ׁשהּוא ּבמה, ּכמ ֹו ׁשהּוא זה ְְֵֵֶֶֶַָָָָָהאדם",

ּתפּלה  ידי על  הּוא ההתקּׁשר ּות,לאלקּות ענין  ׁשהּוא , ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹ
ּבאלקּות  הּגׁשמ ּיים הענינים ּכל  לקּׁשר  ּביכל ּתֹו ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּדאז 

ּגמ ּור . ְִָּביח ּוד 
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הערה 43) הנ''ל  בלקו''ת (צויין א קפב, ח "ב לזהר רמ "ז ראה
הקודמת. בהערה שנסמנו מקומות ד . צ, רות חדש זהר .(27

רפ"ה.44) ברכות
(סה"מ 45) ושפלות" "הכנעה רש"י  בשם בדא"ח  בכ "מ  כ "ה

ע' ריש תרע"ח  סה"מ  תפז. ע' תרס"ו המשך  קצד . ס"ע תרס"ה
ועוד ). .203 ע' תש"ז תלג . ע' שם צד .

בהעתקת  אינה (וכן ''ושפלות'' תיבת אין לפנינו בפרש''י  אבל 
(ע' מארז''ל  על  אדה''ז מאמרי  ב). (צט , פ''י  באגה''ת רש''י לשון

ועוד ). יח ). יג .
פרש"י על  ביאור לתוספת רק הנ"ל  במקומות שהכוונה ונ"ל 

ההכנעה. בענין

הרוח ". ושפלות "הכנעה שם: לברכות המכתם ספר וראה

ג . עא, בלק לקו''ת ס''א. סצ''ח  או''ח  אדה''ז ושו"ע רמ "א  וראה
סע''ב  (כג , פ''ב התפלה שער האמצעי  לאדמו''ר תשובה שערי 
שם  תרע''ח  בסה''מ  אדמו''ר כ ''ק הערת עפ''י  – ובכ ''מ . ואילך ).
עקב  לפ' שיחה לד  חלק לקו''ש שם תש''ז ואילך ), צג  (ס''ע

הער  18.(תשמ ''ט ) ה
(46.1 שבהערה פר''ת וסה''מ  אדה''ז מאמרי  ראה
א.47) ז, תענית
ד .48) יב, משלי 
נ"ך 49) אוה"ת וראה מה'). רצון ויפק (ושם: כב יח , שם

ואילך ). תרטו ע' (ח "א עה"פ
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תרצ "א] תשרי [ח'

עדת  של הרבנות לענין בהנוגע מכתביו מרבית

נעשה  אשר שיערתי ולא קבלתי, הט' במחנו החסידים 

מימי  הקבועה החזקה נגד שהוא כזה, בענין תעמולה איזה

זכותה  על לוותר ועדה לקהלה אין אופן בשום  אשר קדם ,
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רמה            

 
    §¥²¤«§¬Ÿ¦§−̈¤©§¨¨®©§¨−̈

     ¦¬¤¦§¨«©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´¨½̈
    §©§´¤¦§À̈©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−

      £¨®£²¨¨¬¨«£©¦−¬§¦¨«©¤§©̧
       ¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨−̈¦®©¥¨³¤

      Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ
      §¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨¤−¨®Ÿ¦©¥−¤

     ¦§¬¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³
     ¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½¦¥©−¦

      ¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ¨¦«
     ©¦§§¬¨¤−¨¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«
     ©¥¥³¨«¦Æ©§¦½ª−§©¤´¤¥¨®

      ©¦§§¬§−¥¨«§©«£¥¥º¨¨´¨¦À§¨³
      Ÿ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈©¦§¨¬§−©«£®Ÿ§¦§¨²

    ¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤Ÿ¨«©¦§§Æ
       ©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦¦´¨¤®

      §©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«©¤«¡©¬¦§¨²
     ¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈Ÿ¤¬¤¤©«£«Ÿ

      ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬
      ¨¥«©¸Ÿ¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦

        ¨«¨³Ÿ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨
      §−¡«©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤
      §Ÿ̈«§−¦«©´Ÿ¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−

     ¨®§¨«¨¤¬¦−§Ÿ̈«©´Ÿ¤©«£ÀŸ
      ¦¨³§¨¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ¤§«Ÿ̈−

      §©«£«Ÿ§©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤¤§¦´£¨¦½
      ©´Ÿ©©¥½§§©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈¤

     ©§Ÿ̈«©§¦³¨¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´
      ̈«¦½£¤¬¨−̈¦¥´©§¨¨®©¥¤¦§¨²

    ¤£¦¤¬¤¤«¤§¦§¦−§¨«¨©¥¨³¥¨Æ
      §Ÿ̈½©−Ÿ¤©¥¥´¦§¨®§¨§´Ÿ¨½̈¤£¤−

      Ÿ©¬¥¤«¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−

    ©«£¨«£¤®¨¦«§´§©§£À¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ
    ̈¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤©§ª½̈£¤¬¦§©−§¦

    §©§¨¨¬¨¦«§¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´
     ©¨©½¦§¨©¦´§©§£½¥¬¨¨«£¨−Ÿ¨¥®

      §¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬¨¨«¤¥¾¤£¤
     ̈©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½¦§Ÿ©−

 ª©¬§«Ÿ¨«
        

ÌÈÚp‰ eÏc‚iÂ( כז (כה, «ƒ¿¿«¿»ƒ
ÔBÏ ÌÈb Ì‰‡c ‡ËÒ(ב קלח, (זח"א ƒ¿»¿«¿»»»ƒ

עם  ע ׂשו ׁשל הּׁשלילית הנהגתֹו מתאימה ּכיצד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוק ׁשה,

נט ּיֹות  עם נֹולד ע ׂשו ּדהּנה לֹומר, וי ׁש אברהם. ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהׁשּפעתֹו

לפתחי לצאת רצה אּמֹו ּבמעי  ׁשע ֹוד ׁשּמצינּו ּכפי  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָרע ֹות,

כב)עב ֹודהֿזרה ּפסּוק להּלחם (רׁש"י  ולּמדֹו ח ּנכֹו ואברהם . ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָ

עב ֹודתֹו היתה זֹו ואכן, הרע ֹות. נט ּיֹותיו על ּולהתּגּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָּביצרֹו

ׁשל  ּפטירתֹו לאחר אבל אברהם; ידי  על התח ּנ ע ֹוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל

רעה לתרּבּות יצא ל)אברהם, ּפסּוק .(רׁש"י  ְְְִַַַָָָָָָָ


     ©¥¬¤¦§−̈¦§¨«©¦§£º©§¥³©¨Æ

       §¦§½©−Ÿ¤£´Ÿ¦¦®¦³¨¥Æ¥´Ÿ¦§¦½
    ¤©«©§ª¹¦©§¥³©¨Æ©¦§½̈¦«©¬

      ©§¤−¦«©§¦À¦´¨«§¬¨Æ©¨¦½
       ©©§¥À£¦¤̧¤Æ¤´¤§¦§¦½§©−©«©®©©À§

      §¦¥³¦§¨Æ§©¥½¥−¦§¨¬¦§«©¦§¨̧
      £¦¤¹¤§¦§À̈©¸Ÿ¤Æ©´¦¥³¦§§Æ¦½

        §¥¬¨©−§¨£´Ÿ¦¦®©³Ÿ¤¥¨Æ¦§½̈¦´
     ¨©½§¦¤¨−¨¤«¨©´Ÿ¤£¦¤½¤©

       −Ÿ¨¦´¨¨®¦Â§©Â¨©º©©³¨¨Æ¤
     ¦§¤½§¥«¥¨¬¨¥−¨¨«©§©´£¦¤½¤

     ¤¨¨−̈¥®Ÿ©Ÿ¥¹©¨¦¬©¤²§¦§−
      ¬¨«©¦§©³¦§¨Æ¨¨´¤©¦½©¦§¨²

     ©¨¨¬©¦−¥¨´§¨¦®©§¨«£¥−§Ÿ̈«
        

˜ÁˆÈ ÚÊiÂ(יב (כו , «ƒ¿«ƒ¿»
BBÓÓ NÚÓ Ïk ˙‡ Á˜Ï ‡l‡ ,Â"Á Ô‚c ÚÊ ˜ÁˆÈ ÈÎÂ¿ƒƒ¿»»«»»∆»»«∆»«¿«»

ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ ÚÊÂ( ל"ג פרק אליעזר דרבי  (פרקי  ¿»«¿»»«¬ƒƒ
ּוקצירה, זריעה ּבחרי ׁשה יצחק  עסק  ּכיצד ׁשֹואל, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּמדרׁש

ע ֹונה, והּמדרׁש ּבה'. לדבק ּותֹו ּתפריע  זֹו ׁשּמלאכה ח ׁשׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹולא



רמו           
הּדגן  היתה לא מ ּטרתֹו צדקה: אּלא ּדגן זרע  לא ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּיצחק 

צדקה. מצות ק ּיּום אּלא ְְְִִֶַַָָָעצמ ֹו,

      ©¦§©−¨¦®©¥³¤¨Æ§¨¥½©¬¦«¨©−
     §«Ÿ©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈

     ©¨®©§©§¬Ÿ−§¦§¦«§¨©§¥ÀŸ£¤³
      ̈«§Æ©§¥´¨¦½¦¥−©§¨¨´¨¦®¦§´

     §¦§¦½©§©§−¨¨«©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤
      ¦§¨®¥¥«¦½̈¦«¨©¬§¨¦¤−§«Ÿ©¥¬¤
      ¦−̈¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«©¨̧¨

      ¦§¹̈©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³¨«§Æ
      ¦¥Æ©§¨¨´¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−

      ́©§¨¨®©¦§¨³¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤
     ¨¨¬¨¤−¨¦«©©§§¬©§¥«¦§−̈©¨®©

      ©¦̧§§½̈§¥−©¬¦©¦«©¨¦¹Ÿ¥´§À̈
      ¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©¨®¦©¦§¨³¥«

      ©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«©©§§Æ§¥´
      ©¤½¤©¨¦−©¨¤®¨©¦§¨¬§−̈¦§¨«

      ©©§¥´¦À̈©©§ŸÆ§¥´©¤½¤§¬Ÿ¨−
      ̈¤®¨©¦§¨³§¨Æ§Ÿ½©ÀŸ¤¦´©º̈

    ¦§¦§Ÿ̈²−̈¨¦¬¨¨«¤
      

ÌÈiÁ ÌÈÓ ‡a . . ˜ÁˆÈ È„Ú etÁiÂ(יט (כו , ««¿¿«¿≈ƒ¿»¿≈«ƒ«ƒ
לפני הכנֹות ׁשלׁש לע ׂשֹות ׁשּיׁש ּתֹורה', ּב'לּקּוטי  ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹאיתא

ׁשּזה  לֹומר, וי ׁש מ ּוסר. ולּמּוד מקוה צדקה, ׁשחרית: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּתפ ּלת

האב ֹות. מ ּׁשלׁשת נאמר ˆ„˜‰נלמד עליו מאברהם, – ְְִִֶַָָֹ¿»»ְֱֵֶַַָָָָ

ּומ ׁשּפט ". צדקה ּבארֹות Â˜Ó‰"לע ׂשֹות ׁשחפר מ ּיצחק , – ְְֲִַָָָƒ¿∆ְְִִֵֶַָָ

ÒeÓמים. „enÏ ללּמּוד ׁשרֹומז אהלים", "י ֹוׁשב  מ ּיעקב , – ִַƒ»ְֲִִִֵֵֶַָֹֹ

וכּמבאר  עצמ ּה, הּתפ ּלה ּבאה הּללּו ההכנֹות ּולאחר ְְְְְֲִַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּתֹורה.

ׁשל  הּׁשליב ֹות לארּבעת רֹומזים יעקב  ׁשּבני  אֹור', ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹּב'תֹורה

ׁשמע  קריאת ּברכֹות (ראּובן), ּדזמרה ּפס ּוקי  הּתפ ּלה: ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֻס ּלם

(יהּודה). ּוׁשמ ֹונהֿע ׂשרה (לוי ) ׁשמע  קריאת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ(ׁשמע ֹון),

      ©©¬©¦−̈§¥¬¨«©©¥¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ
       ©©´§¨©½©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¾¡Ÿ¥−©§¨¨´¨¦®

      ©¦¨Æ¦«¦§´¨½Ÿ¦¥«©§¦̧Æ§¦§¥¦´¤
      ©§£½©«£−©§¨¨¬©§¦«©¦¤¨´¦§¥À©

     ©¦§¨Æ§¥´§Ÿ̈½©¤−̈¨«¢®©¦§¨¬

     ©§¥«¦§−̈§¥«©«£¦¤¾¤¨©¬¥−̈¦§¨®
    ©«£ª©Æ¥«¥¥½¦−Ÿ©§¨«©³Ÿ¤

      £¥¤Æ¦§½̈©−©¨¤´¥¨®§©¤Æ§¥¤´
     Ÿ¦½©§©§−¦¥«¦§¤«©«Ÿ§À¨´¨¦»»

       ¦«¨¨´§Ÿ̈´¦¨¼©ÀŸ¤§¦̧¨¬¨¨²
      ¥«¥−¥¥´¥¤®§¦§§¨¬§¦−¦¨«

     ¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ§©«£½
     §©«£¤̧¨¦³¦§Æ©½©§©¥«£−§¨®

   ©¨¬©−̈§¬§Ÿ̈«
        

CnÚ '‰ ‰È‰ Èk eÈ‡ B‡(כח (כו , »»ƒƒ»»ƒ»

לפרסם  ּכדי  לעיר מעיר ללכת היתה לא יצחק  ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעב ֹודתֹו

נׁשאר  הּוא אּלא אברהם, ׁשע ׂשה ּכפי  הּקּב"ה, ׁשל ׁשמ ֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת

ּבאי את אליו וקרב  מ ׁש וׁשם י ׂשראל, ּבארץ  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבמק ֹומ ֹו,

וענין  ניצ ֹוצ ֹות. אליה ׁשּמֹוׁשכת ּגדֹולה אב ּוקה ּבדגמת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהע ֹולם,

אמר  ּבתח ּלה ׁשּכן, .ואבימל יצחק  לגּבי  ּבמיחד מדּגׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻזה

מזּבח  יצחק  ׁשּבנה לאחר אבל מע ּמנּו", ל" אבימל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו

ה', ּבׁשם ‡ÂÈÏוקרא CÏ‰ואמרּו מרעהּו אח ּוזת עם אבימל ְְֵָָ»«≈»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָ

ּבינֹותינּו". אלה נא ּתהי  . . ע ּמ ה' היה ּכי  "ראינּו ְִִִִֵֵָָָָָָָלֹו
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Èa E˙ÏÏ˜ ÈÏÚ( יג (כז , »«ƒ¿»¿¿ƒ
וחרד  ּדֹואג ּבן ּכל והרי  זֹו, היא נחמה איזֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָלכאֹורה,

אמרה  ׁשרבקה לֹומר, וי ׁש יעקב . ּכמ ֹו ּבן ּוּבפרט  אּמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹלׁשלֹום

עצמ ּה את להעמיד נפ ׁש, למסירּות מ ּוכנה ׁשהיא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹליעקב 

ּביעקב  ּגם ּפעלּו ּודבריה הּברכֹות. את לק ּבל ּכדי  ְְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבס ּכנה,

נפ ׁש. מסירּות ׁשל ְְִֶֶֶָּתנּועה
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ÌÈ˜Ï‡‰ EÏŒÔzÈÂ(כח (כז , ¿ƒ∆¿»¡…ƒ

ÔzÈÂ ÊÁÈÂ ÔzÈ( רש "י) ƒ≈¿«¬…¿ƒ≈

ׁשלמה  ׁשהיא הּקּב"ה, ׁשל ּבנתינתֹו מדּבר הרי  לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻי ׁש

עד  הראׁשֹונה, ּבּנתינה חסר מה ואםּֿכן ח ּסרֹון, ׁשּום ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹּוללא

הּנתינה  על ׁשּנֹוסף  לֹומר, וי ׁש ׁשּוב . ולתת לחזר צר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיׁש

מ ׁשלמת) (ׁשהיא הּיכלת עצמ ּה את ּגם לאדם הּקּב"ה נֹותן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

עצמ ֹו. ּבכח ֹות הּברכה על ְְְְִַַַָָֹלהֹוסיף 
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˜ÚÈ ˙‡ ˜ÁˆÈ ÁÏLiÂ(ה (כח, «ƒ¿«ƒ¿»∆«¬…
הע ֹולם  את  להפ הק ּב"ה ׁשל ׁשלּוח ֹו הּוא יהּודי  ְְֲִֶֶַַָָָָָֹּכל

ׁשהיא  יעקב , ׁשל ּבׁשליח ּותֹו נראה זה ודבר .יתּבר לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלדירה

לחרן  יצא יעקב  ּדהּנה, ּבּתֹורה. ׁשּנזּכרה הראׁשֹונה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּׁשליח ּות

מ ּטתֹו ׁשל ּבאפן מ ׁשּפחה ׁשם והקים ע ֹולם) ׁשל אף  ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ(חרֹון

ּוב ּדר לבן; ּבצאן ׁשהי ּו הּקדּׁשה נּצֹוצ ֹות את ּברר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשלמה;

ּבית  יהיה . . הּזאת "והאבן הּדֹומם: את אפילּו העלה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלׁשם

יהּודי ע ֹוד ל"הֹוליד" עליו :ּכ יהּודי  ּכל לגּבי  ואף  ְְְְְֱִִִִֵַַָָָָֹאלקים".

ּוב ּמצ ֹות; ּבּתֹורה הֹוספה אצלם ׁשּפֹועל ידי  על יהּודי  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָוע ֹוד

את  לק ּים "חרן") (ּתֹוׁשבי  הע ֹולם אּמֹות על ּגם להׁשּפיע  ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻעליו

את  ּגם ּכּלֹו, הע ֹולם את  להפ ועליו נח ; ּבני  מצ ֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשבע 

.יתּבר לֹו לדירה ְְִִֵֵַָָהּדֹומם,
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ הרנ"ן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ד מרחשון, בו כותב ע"ד המצב בהישיבה.

ואף שמבואר בכ"מ ובדא"ח שלא הכמות הוא העיקר, ואחד הי' אברהם וירש זרעו את הארץ, 

אבל ביחד עם זה מבואר בכ"מ גם מאמר חז"ל הידוע אלף נכנסים למקרא וכו' אחד יוצא להוראה, 

שנקודת הביאור, שכמות של אלף כניסה למקרא נוגע בשביל שיהי' אחד להוראה, ובהדגשה יותר יובן 

ע"פ המבואר )בלקו"ת לג' פרשיות ג' ע"א( שהאלף הוא בעולם העשי' ובזה תלוי האחד להוראה בעולם 

האצילות, עיי"ש דברים נפלאים בזה.

ומובן שלא לדרשה קאתינא, כ"א ע"ד כמות התלמידים בהישיבה שמבהילה היא. ומה שנוגע 

חוגים  שבכו"כ  ידיעות,  לכאן  הגיעו  ופוחתים...  הולכים  האחרונות  שנים  שבמשך  מזה,  פחות  לא 

וביחוד בפאריז, מתכוננים בשטח החינוך לקראת עליית היהודים מאלג'יר לצרפת  מאחב"י בצרפת 

ולפעולות  האמורה  לידיעה  הד  כל  ניכר  אין  ובמכתבו  לזמן,  מזמן  וגדלה  והולכת  מכבר  שהתחילה 

בהאמור...

לכתבו אודות תלמידים מכאן - מובן שלכל לראש עליו לפנות להנהלת הישיבה דכאן, ולבארם 

ג"כ איך זה אפשר לסדר באמצע זמן הלימודים הן כאן והן בצרפת ]...[ ועד ועיקר איך זה יועיל הנ"ל, 

התלמידים דכאן המדברים אידיש או אנגלית בנוגע לאחב"י מאלזשיר וכיו"ב שצריכים לדבר עמהם 

בצרפתית או עכ"פ בלה"ק.

וכיון שעומדים אנו בערב חדש כסלו, חדש הנסים, יהי רצון שיחול נס בכל הענינים הנ"ל, ויהי' 

מוסיף והולך מוסיף ואור בריבוי תלמידים זרע ברך ה' לומדים נגלה וחסידות.



לוח זמנים לשבוע פרשת תולדות בערים שונות בעולם רנד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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6:146:208:178:208:538:569:489:5012:0612:0616:5716:5217:2417:2016:3517:31ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:316:358:438:459:169:1810:1310:1512:3412:3517:3817:3418:0318:0017:1718:10ארה״ב, מיאמי )ח(

6:276:348:198:238:599:039:529:5512:0512:0616:4316:3717:1417:0816:2017:20ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:537:008:478:519:269:3010:2010:2312:3312:3417:1317:0717:4417:3816:5017:50ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:276:348:188:228:589:029:519:5412:0412:0416:4116:3417:1217:0616:1717:18ארה״ב, שיקגו )ח(

5:545:528:318:309:039:0210:0910:0812:4812:4918:3918:4119:0319:0618:2319:15בוליביה, לה-פס )ח(

7:407:519:139:1710:0110:0610:5010:5412:5612:5617:1117:0117:4917:4016:4517:54בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:397:509:139:1710:0110:0610:5010:5412:5612:5617:1217:0317:4917:4116:4617:55בלגיה, בריסל )ח(

5:195:167:597:578:338:319:409:3912:2312:2318:2718:3018:4718:5118:1219:02ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:085:057:487:468:218:209:289:2712:1112:1118:0918:1318:3418:3817:5418:48ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:597:108:318:369:199:2510:0910:1212:1412:1416:3016:2017:0616:5716:0717:12בריטניה, לונדון )ח(

7:137:258:408:459:319:3710:1910:2312:2212:2316:3116:2017:1017:0116:0717:16בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:087:198:378:429:279:3310:1610:2012:2012:2016:3316:2317:1017:0116:0617:16גרמניה, ברלין )ח(

7:207:308:559:009:429:4810:3210:3612:3912:3916:5716:4817:3417:2516:3117:39גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:165:127:577:558:318:309:399:3812:2412:2418:3318:3718:5218:5718:1919:07דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:406:438:588:599:299:3110:2810:2912:5212:5218:0418:0218:2818:2617:4418:35הודו, מומבאי )ח(

6:366:388:548:559:259:2610:2410:2512:4812:4818:0117:5818:2518:2317:4118:32הודו, פונה )ח(

6:326:418:138:178:579:029:489:5211:5711:5816:2216:1416:5716:4915:5717:02הונגריה, בודפשט )ח(

6:346:428:288:319:079:1110:0110:0312:1412:1416:5316:4617:2317:1716:2917:29טורקיה, איסטנבול )ח(

6:547:008:528:559:299:3210:2410:2612:3912:3917:2317:1717:5217:4717:0017:58יוון, אתונה )ח(

6:517:008:348:389:189:2210:0910:1212:1812:1916:4416:3617:1817:1116:1917:24מולדובה, קישינב )ח(



רנה לוח זמנים לשבוע פרשת תולדות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:386:418:568:579:279:2810:2610:2712:4912:5018:0017:5818:2518:2317:4018:32מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:044:557:477:418:368:339:509:4812:4912:5019:2319:3219:5820:0819:1220:23ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:166:218:278:299:009:029:579:5812:1712:1817:1817:1417:4417:4016:5717:50נפאל, קטמנדו )ח(

6:466:538:418:449:209:2310:1410:1612:2812:2817:0917:0317:3917:3316:4417:45סין, בייג'ין )ח(

6:466:479:169:169:459:4510:4710:4813:1813:1918:5018:5019:1319:1318:3219:22סינגפור, סינגפור )ח(

6:376:488:078:118:569:029:459:4911:5011:5016:0215:5216:4016:3115:3516:46פולין, ורשא )ח(

5:355:338:118:108:418:419:469:4612:2312:2418:0918:1118:3318:3517:5318:44פרו, לימה )ח(

7:257:339:109:139:529:5710:4410:4712:5412:5517:2317:1517:5717:4916:5918:02צרפת, ליאון )ח(

7:427:529:209:2510:0610:1110:5711:0013:0413:0517:2717:1918:0117:5317:0218:07צרפת, פריז )ח(

5:425:438:098:108:398:399:419:4112:1012:1017:3817:3818:0118:0117:2018:10קולומביה, בוגוטה )ח(

6:577:058:468:499:279:3110:2010:2212:3112:3117:0717:0017:3617:3016:4317:42קנדה, טורונטו )ח(

6:386:468:238:279:069:109:5810:0112:0812:0816:3816:3117:1017:0316:1417:16קנדה, מונטריאול )ח(

6:096:158:118:148:478:509:429:4411:5911:5916:4916:4417:1717:1216:2617:23קפריסין, לרנקה )ח(

8:058:179:279:3310:2010:2611:0811:1213:1013:1017:1417:0217:5517:4516:4618:01רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:427:549:019:069:5510:0210:4210:4712:4312:4316:4716:3617:2617:1616:1917:32רוסיה, מוסקבה )ח(

7:087:178:508:549:349:3910:2610:2912:3512:3517:0016:5217:3517:2716:3517:40רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:147:238:558:599:399:4410:3110:3412:3912:4017:0917:0117:3917:3116:4417:45שוויץ, ציריך )ח(

6:136:168:358:369:069:0710:0610:0712:3212:3217:5017:4818:1318:1217:3118:21תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

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

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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אלו  דא "ח  ומאמרי קודש  שיחות  להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 ת.ד.     
 

(972)(972)(972)(972) 3333 9601001960100196010019601001 ומנויים ומנויים ומנויים ומנויים :::: להרשמהלהרשמהלהרשמהלהרשמה

הקבצים : להורדת 

 
    

      

ל: לשלוח  ניתן ותיקונים  הערות 
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דבר מלכות

מחנות היישומים 
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