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אגרות קודש

]ח' מ"ח, תשכ"ב[

בקשר  עסק  בהם  הענינים  אודות  כותב  בו  מ"ח,  מו'  מכתבו  נתקבל  ארוך  הפסק  לאחרי 

לפרנסתו, וכותב שקשה למצוא עבודה מתאימה.

ומעין,  ומבואר בקונטרס  יהיב מזוני,  חיי  דיהיב  ומובן הפלא בדבר, שהרי אמרו חז"ל מאן 

שצריך להיות זה על ידי עבודה ומלאכה כמה שכתוב וברכך ה' אלקיך בכל אשר תעשה, שמזה מובן 

שבודאי ישנה עבודה מתאימה לפניו, אלא שככל עניני עולם הזה אולי קשור זה ביגיעה והשתדלות, 

וכיון שכן הוא מנהגו של עולם מובן שאין להתרשם מזה, וכבר נאמר אדם לעמל יולד, ואומר הכתוב 

יגיע כפיך כי תאכל אשריך וגו'

יפרט  לפניהם  במקום,  אשר  אנ"ש  שי'  ידידיו  עם  יתייעץ  זה  מכתבי  לקבלת  שתיכף  תקותי 

עניניו עד עתה, והאם התעסק בהם בהשתדלות הדרושה אלא שלא מצא, או שעדיין לא השתדל כדבעי, 

וכבר נאמר ותשועה ברוב יועץ.



ד



כללי מפתח  

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

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

)ג ויהיו חיי שרהה "מאמר ד    

ה   ...........  ה"תשכ'ה ,מברכים החודש כסלו, פרשת חיי שרהבת ש

)ד  חיי שרה בת פרשתששיחת ,  

בי  ...........................  ה"כתש'ה ,מברכים החודש כסלו

)ה מרחשון ה"כ, חיי שרה בת פרשתמשיחות ש ,  

בכ  ............................  ב''תשנ'ה מברכים החודש כסלו

)ו גל  ....................  וטכרך  פרשת חיי שרהשיחות -טילקו  

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

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

)ח  מ  .................  פרשת חיי שרה –ילקוט גאולה ומשיח

)ט מא  ...........  פרשת חיי שרה לשבועיומי חומש  ישיעור

)י  סה  ................  פרשת חיי שרהלשבוע שיעורי תהלים

)יא  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

סו  .......................................  רשת חיי שרהפלשבוע  

)יב  עח  ................  פרשת חיי שרהלשבוע " היום יום"לוח

)יג אפ  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יד – פד  ...............  פרשת חיי שרהלשבוע פרקים ליום ' ג

)טו –  לאק   ..........  פרשת חיי שרהלשבוע פרק אחד ליום

)טז – נגק  ................  פרשת חיי שרהלשבוע ות צוספר המ

)יז  נביאים וכתובים  

נוק  ...........................................  זפרק  שיר השירים, דפרק  הרמיי

)יח  קידושיןמסכת  –משניות  

נחק  ........................................................ביאור קהתי

)יט  קסה  ..................................................  מגילהמסכת  עקביעין



  

)כ  עם ביאורים מנחותמסכת  

קסו  ....................................................  פהעד דף  טעמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

קצד  ........................................................  ר הזקן"אדמו

)כב מציאה/מידותת שולחן ערוך הלכו  

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

)כג יפה שעה אחת"ל "להבין מה שאמרו רזה "ד אור תורה"  

קצז  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כד  התשובשערי   

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

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

אר  ................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כו ב"תורת שמואל תרל   

אר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

בר  ......................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח ט"פרת'ה –ם מאמריספר ה  

בר  ......................................................  צ''רייר מוה''אדמו

  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)כט

טר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל  אגרות קודש  

יאר  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

יגר  .........................................חומש לקריאה בציבור)לא

)לב כאר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לג  בכר  ........................  פרשת חיי שרהלשבוע לוח זמנים

)לד גכר  .....................  בת קודששלת הדלקת נרות צוסדר מ

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



ה

    
  



eÈ‰iÂ וׁשבע ׁשנה  וע ׂשרים  ׁשנה  מאה  ׂשרה  ח ּיי «ƒ¿ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׂשרה  ח ּיי ׁשני ּבּזהר 1ׁשנים  ואיתא  .2 ְְִִֵֵַַַָָָָֹ

לעילא , ׁשנה  מאה  לעילא , ּכּוּלה ּו ח ּיין ְְְִִֵֵֵַָָָָָאינּון

וצרי לעילא . ׁשנים  וׁשבע  לעילא , ׁשנה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָוע ׂשרים 

ׂשרה " ׁש"ח ּיי ה ּזהר  ּבמאמר  ה ּפיר ּוׁש מה ּו ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלהבין,

ּׁשּכת ּוב  מה  להבין צרי וגם  "לעילא ". ְְְִִֵֵֶַַָָָָהם 

מה  ּדלכא ֹורה  ׂשרה ", ח ּיי "ׁשני ה ּפס ּוק  ְְְְִִֵֵַַַָָָָּבס ּיּום 

ח ּיי  "וּיהיּו ֿ זה  לפני ּׁשּנאמר  מה  על  ּכאן ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּמֹוסיף 

ׁשּגם  ּבּזהר  ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּפי על  ּובפרט  ג ֹו'. ְִִֶֶַַַַַָָָָֹׂשרה "

על  ּמֹוסיף  מה  ֿ ּכן ואם  "לעילא ", הם  ׂשרה " ְְִִֵֵֵֵַַַָָָ"ח ּיי

ׂשרה ". ח ּיי "ׁשני ּׁשּכת ּוב  ּבמה  ְְֵֵֶֶַַָָָזה 

כ "ק p‰Â‰ב ) מאמרי ּבׁשני נת ּבאר  זה  ענין ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ֿ עדן  נׁשמת ֹו (מה ֹור ׁש"ב ) ְְְִֵֶַַָָאדמ ֹו"ר 

העת "ר  ּדׁשנת  ׂשרה  ח ּיי וּיהיּו ֿ ה ּמתחיל  ְְְִִִִֵַַַַַָָּדּבּור 

לזה . זה  ּבסתירה  הם  ולכא ֹורה  עטר "ת , ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָוד ׁשנת 

מבאר  העת "ר  ּדׁשנת  ּבּמאמר  ׁש"ח ּיי 3ּדה ּנה , , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ

ּדאציל ּות , מלכ ּות  ּבחינת  ׁשל  הח ּיּות  ה ּוא  ְְֲִִֶַַַַַָָׂשרה "

ּבחינת  - ׁשנה " "מאה  מ ּבחינת  ה ּוא  ְְִִִֵֶַַַָָָָׁשח ּיּות ּה

ו"ׁשבע  ֿ ּובינה , חכמה  – ׁשנה " "ע ׂשרים  ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָה ּכתר ,

מ ּבחינת  מק ּבלת  והיא  ֿ אנּפין, זעיר  – ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָׁשנים "

"ע ׂשרים  וכן העצמי, א ֹור  - לעילא " ׁשנה  ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ"מאה 

ׁשּנמ ׁש העצמ ּות  מהמ ׁשכת  - כ ּו' לעילא " ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָׁשנה 

ּבכל  "לעילא " ּבתיבת  ה ּזהר  ּכונת  (ׁשּזֹוהי ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבהם 

ׁשהיא  ּכמ ֹו ה ּמלכ ּות  ּבחינת  ה ּוא  זה  ּכל   א ְְְְִִֶֶַַַַָָּכלל ).

ח ּיי  "ׁשני נאמר  ּכ ֿ ואחר  האציל ּות . ְְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָּבע ֹולם 

ֿ יצירה ֿ ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  הא ֹור  המ ׁשכת  - ְְְְִִַַָָָָָָָׂשרה "

עט  ּדׁשנת  ּובמאמר  מבאר ע ׂשּיה . ּבענין 4ר "ת  ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָ

- מ ּורגׁש' 'יׁש א ֹוד ֹות  ׁשּמד ּוּבר  ׂשרה ", ח ּיי ְְְֵֵֵֶַָָָָ"ׁשני
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ואילך. 348 ע ' ח "ה לקו"ש ע "פ  פרשתנו.1)*) ב .2)ריש קכב , תשלט .3)ח "א ע ' ח "ב  תער"ב  עטר"ת 4)המשך סה"מ 

ואילך. צו ע '

    
בפסוק: פותחת השבוע פרשת

‰N ÈiÁ eÈ‰iÂ היו אמנו  שרה של  חייה שנות L‰מספר  ‰‡Ó «ƒ¿«≈»»≈»»»
‰N ÈiÁ ÈL ÌÈL ÚLÂ ‰L ÌÈNÚÂ1‡˙È‡Â מובא . ¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ¿≈«≈»»¿ƒ»

‰fa2e‰lek ÔÈiÁ ÔeÈ‡ כולם אלה (לשון ÏÈÚÏ‡,חיים למעלה «…«ƒ«ƒ¿¿≈»
ממשיך  והזוהר  וחשיבות) מעלה

ÏÈÚÏ‡,ומפרט  ‰L ‰‡Ó≈»»»¿≈»
ÚLÂ ,‡ÏÈÚÏ ‰L ÌÈNÚÂ¿∆¿ƒ»»¿≈»¿∆«

.‡ÏÈÚÏ ÌÈL»ƒ¿≈»
LeÈt‰ e‰Ó ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««≈
"‰N ÈiÁ"L ‰f‰ Ó‡Óa¿«¬««…«∆«≈»»

"‡ÏÈÚÏ" Ì‰ מעלה לאיזו  ≈¿≈»
הכוונה?

e˙kM ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«∆»
˜eÒt‰ ÌeiÒa מספר פירוט אחרי  ¿ƒ«»

שרה  של  חייה ÈiÁשנות ÈL"¿≈«≈
ÛÈÒBn ‰Ó ‰B‡ÎÏc ,"‰N»»¿ƒ¿»«ƒ

Ô‡k הפסוקÓ‡pM ‰Ó ÏÚ »««∆∆¡«
‰ÊŒÈÙÏ הפסוק "eÈ‰iÂבתחילת ƒ¿≈∆«ƒ¿

ËÙe .'B‚ "‰N ÈiÁ הקושי «≈»»ƒ¿»
יותר  גדול  הכפילות טעם ÈtŒÏÚ«ƒמה

ÈiÁ" ÌbL ‰fa e˙kM ‰Ó«∆»«…«∆««≈
"‰N הפסוק האמורים בתחילת »»

‰Ó ÔkŒÌ‡Â ,"‡ÏÈÚÏ" Ì‰≈¿≈»¿ƒ≈«
e˙kM ‰Óa ‰Ê ÏÚ ÛÈÒBnƒ«∆¿«∆»

הפסוק  N‰"בסיום ÈiÁ ÈL"¿≈«≈»»
מיותרת? כפילות זו  ולכאורה

‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â ( הזוהר דברי  ¿ƒ≈ƒ¿»∆
ÈÓ‡Óהאמורים  ÈLa ‡a˙ƒ¿»≈ƒ¿≈««¿≈

("LB‰Ó) "BÓ„‡ ˜"Î«¿¿»«
אדמו "רי  בשושלת החמישי  הרבי 

הולדת Ô„ÚŒB˙ÓLד חב" יום אשר  ƒ¿»≈∆
חשוון  כ ' ביום ÏÈÁ˙n‰Œeacƒ««¿ƒחל 

"˙Ú‰ ˙Lc ‰N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»ƒ¿«
‰B‡ÎÏÂ ,˙"ËÚ ˙L„Â¿ƒ¿«¿ƒ¿»

האמורים הביאורים  המאמרים בשני 

,‰p‰c .‰ÊÏ ‰Ê ‰È˙Òa Ì‰≈ƒ¿ƒ»∆»∆¿ƒ≈
‡Ó "˙Ú‰ ˙Lc Ó‡na3 ««¬»ƒ¿«¿»≈

הרש"ב, ‰e‡הרבי  "‰N ÈiÁ"L∆«≈»»
˙eiÁ‰ ומשפיע המאיר  האלוקי  האור  ««

רוחנית  eÎÏÓ˙חיות ˙ÈÁa ÏL∆¿ƒ««¿
d˙eiÁL ,˙eÏÈˆ‡c החיות מקור  «¬ƒ∆«»

מאירה  שהיא כפי  המלכות ספירת

והעליון  (הראשון  האצילות בעולם

עשיה) יצירה, בריאה, אצילות, – הכלליים הרוחניים העולמות ‰e‡מארבעת
˙k‰ ˙ÈÁa  "‰L ‰‡Ó" ˙ÈÁaÓ מקור והיא בתוכה הכוללת ƒ¿ƒ«≈»»»¿ƒ««∆∆

זה  הרי  הכול  ובסך  העשר , מכל  כלולה מהן  אחת שכל  הספירות עשר  לכל 

בחינות, ÈeŒ‰ÓÎÁ‰מאה Y "‰L ÌÈNÚ" הספירות שתי  ∆¿ƒ»»»¿»ƒ»
אחת  שכל  ו 'בינה' 'חכמה' העליונות

במספר  הן  וביחד  מעשר  כלולה מהן 

ŒÈÚÊעשרים, Y "ÌÈL ÚL"Â¿∆«»ƒ¿≈
,ÔÈt‡ העליונות המידות שבע «¿ƒ

יסוד , הוד , נצח, תפארת, גבורה, (חסד ,

פנים  אנפין ", "זעיר  הנקראות מלכות)

בבחינת  המאיר  לאור  ביחס (כי  זעירות

אור  הוא במידות המאיר  האור  המוחין ,

ומצומצם) בחינת È‰Â‡מועט ¿ƒ
דאצילות  האור Ïa˜Ó˙המלכות את ¿«∆∆

שלה  "Ó‡‰והחיות ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈»
ÈÓˆÚ‰ B‡  "‡ÏÈÚÏ ‰L»»¿≈»»«¿ƒ
שהוא  זה במובן  'לעילא' שהוא האור 

פרטית  בדרגה מהתלבשות למעלה

הוא  אלא והגדרה מ'ציור ' ולמעלה

L‰'עצמי ', ÌÈNÚ" ÔÎÂ¿≈∆¿ƒ»»
˙ÎLÓ‰Ó  'eÎ "‡ÏÈÚÏ¿≈»≈«¿»«

˙eÓˆÚ‰ העצמי הבא האור  »«¿
 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  ומהותו  מעצמותו 

בעצמו  Ì‰aהוא CLÓpL∆ƒ¿»»∆
נרמזות  שכאמור  ובינה חכמה בספירות

שנה  זה (È‰BfL'ב'עשרים עניין  ∆ƒ
'עצמי ' לאור  ‰‰fשהכוונה ˙Âk«»««…«

ÏÏk ÏÎa "‡ÏÈÚÏ" ˙È˙a¿≈«¿≈»¿»¿»
שנה", "מאה – בכתוב הנמנה

שנים" "ושבע שנה", ‡C"ועשרים .(«
‰Ê Ïk מדבר שהכתוב לעיל  המבואר  »∆

כפי  ו "שבע" "עשרים" "מאה", על 

עצמי  כאור  "לעילא", ‰e‡שהם
‡È‰L BÓk ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿¿∆ƒ
CkŒÁ‡Â .˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ¿««»

"‰N ÈiÁ ÈL" Ó‡ זה ואין  ∆¡«¿≈«≈»»
עניין  על  מדובר  כי  מיותר  לשון  כפל 

- ‰‡Bאחר  ˙ÎLÓ‰ המאיר «¿»«»
למטה  האצילות, «¿BÓÏBÚa˙בעולם

.‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
˙"ËÚ ˙Lc Ó‡Óe¿«¬»ƒ¿«

‡Ó4 הרש"ב ÔÈÚaהרבי  ¿»≈¿ƒ¿«
,"‰N ÈiÁ ÈL" אחר באופן  ¿≈«≈»»
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כללי מפתח  

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

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

)ג ויהיו חיי שרהה "מאמר ד    

ה   ...........  ה"תשכ'ה ,מברכים החודש כסלו, פרשת חיי שרהבת ש

)ד  חיי שרה בת פרשתששיחת ,  

בי  ...........................  ה"כתש'ה ,מברכים החודש כסלו

)ה מרחשון ה"כ, חיי שרה בת פרשתמשיחות ש ,  

בכ  ............................  ב''תשנ'ה מברכים החודש כסלו

)ו גל  ....................  וטכרך  פרשת חיי שרהשיחות -טילקו  

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

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

)ח  מ  .................  פרשת חיי שרה –ילקוט גאולה ומשיח

)ט מא  ...........  פרשת חיי שרה לשבועיומי חומש  ישיעור

)י  סה  ................  פרשת חיי שרהלשבוע שיעורי תהלים

)יא  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

סו  .......................................  רשת חיי שרהפלשבוע  

)יב  עח  ................  פרשת חיי שרהלשבוע " היום יום"לוח

)יג אפ  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יד – פד  ...............  פרשת חיי שרהלשבוע פרקים ליום ' ג

)טו –  לאק   ..........  פרשת חיי שרהלשבוע פרק אחד ליום

)טז – נגק  ................  פרשת חיי שרהלשבוע ות צוספר המ

)יז  נביאים וכתובים  

נוק  ...........................................  זפרק  שיר השירים, דפרק  הרמיי

)יח  קידושיןמסכת  –משניות  

נחק  ........................................................ביאור קהתי

)יט  קסה  ..................................................  מגילהמסכת  עקביעין



  

)כ  עם ביאורים מנחותמסכת  

קסו  ....................................................  פהעד דף  טעמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

קצד  ........................................................  ר הזקן"אדמו

)כב מציאה/מידותת שולחן ערוך הלכו  

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

)כג יפה שעה אחת"ל "להבין מה שאמרו רזה "ד אור תורה"  

קצז  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כד  התשובשערי   

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

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

אר  ................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כו ב"תורת שמואל תרל   

אר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

בר  ......................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח ט"פרת'ה –ם מאמריספר ה  

בר  ......................................................  צ''רייר מוה''אדמו

  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)כט

טר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל  אגרות קודש  

יאר  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

יגר  .........................................חומש לקריאה בציבור)לא

)לב כאר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לג  בכר  ........................  פרשת חיי שרהלשבוע לוח זמנים

)לד גכר  .....................  בת קודששלת הדלקת נרות צוסדר מ



ו  

המלכ ּות , ׁשּבספירת  וההתנּׂשא ּות  ְְְְְְִִִֶַַַַַָהר ֹוממ ּות 

ּבעצמ ֹו ּומ ּורג ׁש יׁשּות  ׁשל  ּבא ֹופן זה  ְְְְֵֵֶֶֶֶַָׁשאין

ענין  זה ּו א ּלא  ּבעצם ), ּביט ּול  ּבחינת  - ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ(א ּדר ּבא 

מ ּורג ׁש. לא  אבל  והתנּׂשא ּות , הג ּבהה  ְְְְְְֲִַַַָָָָָֹה ּמל ּוכה ,

(ולא  ה ּמל ּוכה  טבע  ׁשּמּצד  ֿ ודם , ּבׂשר   מל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּוכמ ֹו

ּבר ֹוממ ּות  היא  הרי וכ ּו') ׂשכל ֹו מעלת  ְְְְֲֲִִִֵַַַמ ּצד 

והתנּׂשא ּות  ׁשהר ֹוממ ּות  ֿ ּפי ֿ על  ואף  ְְְְְְְְִִִֶַַַַָוהתנּׂשא ּות .

ּובד ּוגמת  יׁשּות . ׁשל  הר ּגׁש זה  אין ּבמ ּור ּגׁש, ְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָּבאה 

ּבהר ) (ּכׁשהיה  ר ּבנּו מ ׁשה  ּכמ ֹו ה ּגד ֹולים , ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹצ ּדיקים 

צרי ׁשהיה  (והינּו, ה ּׁשכינה  מ ּזיו ניזֹון ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשהיה 

ה ּׁשכינה  מ ּזיו היה  ׁשה ּמזֹון א ּלא  הרי 5למזֹון, ,( ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ניזֹון  ׁשהיה  (ועד  ּבג ּופ ֹו ּבמ ּור ּגׁש ּבא  ה ּׁשכינה  ְְְְְִִִֶַַָָָָָזיו

 ּדר ֿ ועל  כ ּו'. ּבהר ּגׁשה  זה  אין אבל  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָמ ּמּנּו),

א ּלא  ּגׁשמ ּיים , ּגּופים  ׁשּיהיּו ּדלעתיד , ְְְִִִִִִִֶֶַָָּגּופים 

מ ּזיו  ניזֹונין ויהיּו ,ה ּזּכּו ּבתכלית  ְְְְְִִִִִִִִֶַַׁשּיהיּו

ּבסתירה 6ה ּׁשכינה  הם  ה ּבא ּורים  ׁשני ולכא ֹורה , . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ

ׂשרה " ח ּיי "ׁשני הרא ׁשֹון ּבא ּור  לפי ּכי לזה , ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָזה 

ּולפי  ֿ ע ׂשּיה . ֿ יצירה  לבריאה  ה ּירידה  על  ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָקאי

ה ּוא  ׂשרה " ח ּיי ּד"ׁשני הענין ה ׁשני, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָּבא ּור 

ּכי  האציל ּות , מע ֹולם  אפיל ּו למעלה  ְְְֲֲִִִִֵַָָָָלכא ֹורה 

ׁשני  חיּבּור  להיֹות  יכ ֹול  לא  האציל ּות  ע ֹולם  ְְֲִִִִֵַָָָֹמ ּצד 

ֿ על ֿ ואף  ּבמ ּור ּגׁש, אלקי ּתענּוג  (ׁשּיהיה  ְְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָֹהפכים 

ע ֹולם  ׁשּמּצד  והינּו, ה ּביט ּול ), ּבתכלית  ֿ כן ְְְְִִִִֵֶַַַַָּפי

הא ֹופ ּנים  מ ׁשני ּבאחד  להיֹות  יכ ֹול  ְְְֲִִִִֵֶַָָָָהאציל ּות 

ה ּוא  החיּבּור  ואיל ּו ּכזה ), ּבא ֹופן א ֹו ּכזה  ְְְִִֶֶֶֶַָָ(ּבא ֹופן

מע ֹולם  ׁשּלמעלה  ֿ ס ֹוף  אין א ֹור  ּבחינת  ְְְִִֵֵֶַַַָָמ ּצד 

ֲִָהאציל ּות .

ה ּנ"ל ,LÈÂג ) ה ּפיר ּוׁשים  ׁשני ּבין ל ּתּו ¿≈ְְִֵֵֵֵַַַַ

צדק ' ה 'ּצמח  ּבא ּור  ְְִֵֶֶֶַַַּבהק ּדים 

ק "ה  קא ּפיטל  לתה ּלים  ׁשּזה ּו(7ּבר ׁשימ ֹותיו ְְְִִִִִִֶֶַָ
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(5.(1037 ע ' ח "ד בלקו"ש בזה הדיעות (וראה א סו, שובה שבת דרושי  לקו"ת ז. ה, פמ "ז יז,6)שמו"ר (ברכות כמרז"ל

בו  אין ואעפ "כ בגוף  האדם שיהי ' תחה"מ  זמן על ש"קאי  השכינה, מזיו ונהנין כו' שתי ' ולא אכילה לא בו אין עוה"ב  א)

פצ "א, תרל"ז וככה בד"ה בארוכה נת' דלעתיד, הגופים זיכוך ענין - שם). שובה שבת דרושי  ג. טו, צו (לקו"ת אכילה" לא

ובכ"מ . תרנ"ט . תכלה תט .7)לכל ע ' אור יהל

    
והוא, עת"ר  שנת של  במאמר  L‚eÓ'מהמבואר  LÈ' ˙B„B‡ ae„nL∆¿»≈¿»

,˙eÎÏÓ‰ ˙ÈÙÒaL ˙e‡O˙‰‰Â ˙eÓÓB‰  גשמי שמלך  כשם »¿¿«ƒ¿«¿∆ƒ¿ƒ«««¿
המלכות  בספירת יש כך  החיובי , במובן  מהעם ונישא מרומם עצמו  חש

והנבראים  העולמות לגבי  והתנשאות רוממות של  עניין  באלוקות למעלה

˙eLÈ ÏL ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿∆∆≈
BÓˆÚa L‚eÓe הכוונה ואין  ¿»¿«¿

של  השלילי  במובן  עצמית ליישות

Yהמושג  ‡ac‡) המלכות «¿«»
היא  ÏeËÈaהעליונה ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ

,ÌˆÚa יישות של  הגמור  ),ההיפך  ¿∆∆
,‰ÎeÏn‰ ÔÈÚ e‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿««¿»
‡Ï Ï‡ ,˙e‡O˙‰Â ‰‰a‚‰«¿»»¿ƒ¿«¿¬»…

L‚eÓ ומציאות יישות הרגשת ללא ¿»
Ì„ÂŒNa,עצמית. CÏÓ BÓÎe¿∆∆»»»»

‰ÎeÏn‰ ÚË „vnL זה כי  ∆ƒ«∆««¿»
המלכות  של  וטיבה …¿(ÏÂ‡אופייה

„vÓ'eÎÂ BÏÎN ˙ÏÚÓ בגלל כי  ƒ««¬«ƒ¿¿
שאחרים  ייתכן  שלו , אישיות מעלות

מעלות  של  טבען  וגם ממנו , נעלים

לחוש  עשוי  האדם שבגללן  אישיות

עצמית  עניין )יישות עצם בגלל  אבל 

eÓÓBa˙המלכות  ‡È‰ È‰¬≈ƒ¿¿
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙e‡O˙‰Â¿ƒ¿«¿¿««ƒ
‰‡a ˙e‡O˙‰Â ˙eÓÓB‰L∆»¿¿ƒ¿«¿»»

,LbeÓa יש' נקראת שהיא וכאמור  ¿¿»
eLÈ˙מורגש' ÏL Lb‰ ‰Ê ÔÈ‡≈∆∆¿≈∆≈

היא  הכוונה אלא השלילי  במובן 

מורגשת. וההתנשאות שהרוממות

,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ˜Ècˆ ˙Ó‚e„e¿¿««ƒƒ«¿ƒ
‰a ‰È‰Lk) ea ‰LÓ BÓk¿…∆«≈¿∆»»»»

אכל ארבעים  ולא ולילה וארבעים יום

גשמיים  ושתיה מזון  שתה )ולא
‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔBÊÈ ‰È‰L∆»»ƒƒƒ«¿ƒ»

‰È‰L ,eÈ‰Â) רבנו ˆCÈמשה ¿«¿∆»»»ƒ
,ÔBÊÓÏ, בהר כשהיה ‡l‡גם ¿»∆»

‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ‰È‰ ÔBÊn‰L5 ∆«»»»ƒƒ«¿ƒ»
גשמי  מזון  ÂÈÊולא È‰ ,(¬≈ƒ

BÙe‚a LbeÓa ‡a ‰ÈÎM‰«¿ƒ»»¿¿»¿
„ÚÂ) כך epnÓכדי  ÔBÊÈ ‰È‰L ¿«∆»»ƒƒ∆

גשמי  לאוכל  תחליף שימש ),והדבר 
‰Lb‰a ‰Ê ÔÈ‡ Ï‡ כמו ¬»≈∆¿«¿»»

מוחלט  לביטול  סתירה שאיננה הרגשה אלא יישות CcŒÏÚÂהרגשת .'eÎ¿«∆∆
,„È˙ÚÏc ÌÈÙeb המתים ‡l‡בתחיית ,ÌÈiÓLb ÌÈÙeb eÈ‰iL ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆»

Cekf‰ ˙ÈÏÎ˙a eÈ‰iL הגופים כמו  חומריים גופים הזה,ולא שבזמן  ∆ƒ¿¿«¿ƒ«ƒ
‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈBÊÈ eÈ‰ÈÂ6 שנת של  במאמר  הביאור  תוכן  כאן  עד  ¿ƒ¿ƒƒƒƒ«¿ƒ»

תרע"ט.

ÌÈe‡a‰ ÈL ,‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»¿≈«≈ƒ
עת"ר  שנת של  במאמר  הביאור 

עטר "ת  שנת של  במאמר  ≈‰Ìוהביאור 
ÈÙÏ Èk ,‰ÊÏ ‰Ê ‰È˙Òaƒ¿ƒ»∆»∆ƒ¿ƒ
ÈiÁ ÈL" ÔBL‡‰ e‡a≈»ƒ¿≈«≈

È‡˜ "‰N הכוונה‰ ÏÚ‰„Èi »»»≈««¿ƒ»
בעולם  המאיר  העצמי  האור  של 

«Œ‰ÈˆÈŒ‰‡ÈÏƒ¿ƒ»¿ƒהאצילות
,ÈL‰ e‡a ÈÙÏe .‰iNÚ¬ƒ»¿ƒ≈«≈ƒ
‡e‰ "‰N ÈiÁ ÈL"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿≈«≈»»
eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ ‰B‡ÎÏƒ¿»¿«¿»¬ƒ
„vÓ Èk ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ≈»»¬ƒƒƒ«

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ עולם אמנם שהוא »»¬ƒ
יש  זאת בכל  אבל  נעלה אלוקי  רוחני 

מסויימים גדרים ÏBÎÈבו  ‡Ï…»
ÌÈÎÙ‰ ÈL eaÈÁ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ
È˜Ï‡ ‚eÚz ‰È‰iL)∆ƒ¿∆«¬¡…ƒ
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,LbeÓa¿¿»¿««ƒ≈

ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a'מורגש' והרי  ¿«¿ƒ«ƒ
שהיא  יישות בתחושת כלל  בדרך  קשור 

ביטול  של  הגמור  eÈ‰Â,ההיפך  ,(¿«¿
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ „vnL בו שיש ∆ƒ«»»¬ƒ
כאמור  מסויימים, «ÏBÎÈגדרים

ÌÈpÙB‡‰ ÈLÓ „Á‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆»ƒ¿≈»«ƒ
‰Êk ÔÙB‡a)'מורגש' ‡Bבדרך  ¿∆»∆
‰Êk ÔÙB‡a' ביטול' ),בדרך  ¿∆»∆

eaÈÁ‰ eÏÈ‡Â האופנים שני  של  ¿ƒ«ƒ
יחד  ‡Bגם ˙ÈÁa „vÓ ‡e‰ƒ«¿ƒ«

ÛBÒŒÔÈ‡ גבול ÏÚÓlL‰הבלי  ≈∆¿«¿»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ אין ומצידו  ≈»»¬ƒ
גדרים.

ÈL ÔÈa CezÏ LÈÂ (‚¿≈¿«≈≈¿≈
Ï"p‰ ÌÈLeÈt‰ כיצד ולבאר  «≈ƒ««

לזה, זה סותרים ÌÈc˜‰a¿«¿ƒאינם
'˜„ˆ ÁÓv'‰ e‡a≈«∆«∆∆
ÏËÈt‡˜ ÌÈl‰˙Ï ÂÈ˙BÓÈLaƒ¿ƒ»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿
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ז        

(מה ֹור ׁש"ב ) אדמ ֹו"ר  כ "ק  עם  ה ּקׁשּור  ְְְִִַַַַָָהקא ּפיטל 

זֹו ּבׁשנה  ה ּולד ּתֹו מ ּיֹום  החל  ֿ עדן על 8נׁשמת ֹו ( ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּדֹור ,9ה ּפס ּוק  לאלף  צ ּוה  ּדבר  ּברית ֹו לע ֹולם  זכר  ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

ה ּמדר ׁש ּדברי על ּו10ׁשּמביא  ּדֹור  אלף  : ְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

מהם , נימ ֹוח ּו וכ ּמה  לה ּברא ֹות , ְְְֲִִֵֶַַַָָָָּבמח ׁשבה 

לאלף  צ ּוה  "ּדבר  טעמא , מאי ּדֹור ֹות . ְֲִֶֶַַָָָָתתקע "ד 

ׁשּכת ּוב  (ּכמ ֹו ה ּתֹורה  זה  - ּבריתי 11ּדֹור " לא  אם  ְְִִִֶֶַָָֹ

ר ּבנּו למ ׁשה  נּתנה  ׁשה ּתֹורה  והינּו, ולילה ), ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹיֹומם 

ויחד  הרא ׁשֹון, מאדם  וׁשׁש הע ׂשרים  ּדֹור  ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהיה 

לאלף  זה  הרי  ׁשּנימ ֹוח ּו, ה ּדֹור ֹות  תתקע "ד  ְֲִִֵֶֶֶֶַעם 

מאי  נימ ֹוח ּו, ּדֹור ֹות  ׁשתתק "פ  ּדעה  ויׁש ְִֵֵֶַָּדֹור .

ה ּמילה , זה  - ּדֹור " לאלף  צ ּוה  "ּדבר  – ְֲִִֶֶֶַַָָָָָטעמא 

לאדם  הע ׂשרים  ּדֹור  ׁשהיה  לאברהם  ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָׁשּנּתנה 

על  קאי ּדֹור " "לאלף  (אם  ה ּדע ֹות  ּוׁשּתי ְְִִֵֵֵֶֶַַָָהרא ׁשֹון.

ה ּדע ֹות  ל ׁשּתי ּבהתאם  הן אברהם ) על  א ֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמ ׁשה 

ה ּפס ּוק  ּדעה 12על  מצאתי. מאלף  אחד  אדם  ִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ה ׁשניה , ודעה  אברהם . על  ׁשּקאי ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהרא ׁשֹונה ,

מ ׁשה  על  צדק ',13ׁשּקאי ה 'ּצמח  ּומבאר  . ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּגם  (וכ ּמּובן אציל ּות  ּבחינת  ה ּוא  ְְֲִִֶֶֶַַַָׁש"אלף "

ז"ל  ר ּבֹותינּו אחד 13מ ּמאמר  "אדם  ּפס ּוק  על  ֲִֵֶַַַַַָָָָ

למקרא  נכנסים  אדם  ּבני אלף  מצאתי", ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמאלף 

ויד ּוע  לה ֹוראה , יֹוצא  מהם  אחד  ׁש'ּמקרא '14כ ּו' ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ

האציל ּות ). ּבע ֹולם  ו'ה ֹוראה ' כ ּו' הע ׂשּיה  ְְְֲֲִִָָָָָָָּבע ֹולם 

אברהם  ּגם  ׁשהרי ה ּפיר ּוׁשים , ל ׁשני מתאים  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוזה 

ּדאציל ּות  נׁשמ ֹות  היּו מ ׁשה  ֿ זה 15וגם  ֿ ּפי ועל  . ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

ה ּכת ּוב  ס ּיּום  ּפיר ּוׁש א ּלה 12מ ּובן ּבכל  "וא ּׁשה  ְְִִֵֵֶַָָָָ

מצאת  ׂשרה לא  ז ֹו ׁש"א ּׁשה " מצאתי"13י", "לא  , ִִִֶָָָָָָָֹֹ

(אלף ) מאציל ּות  למעלה  היא  ּכי ֿ על 16ֿ– ואף  . ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ

עניני  את  להמ ׁשי ה ּוא  ׂשרה  ׁשל  ׁשענינּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּפי
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ואילך).8) שנו ע ' פר"ת (סה"מ  פר"ת לעד סמוכים לד"ה הקדמה ח .9)ראה קה, ד.10)תהלים פכ"ח , לג,11)ב "ר ירמי '

כח .12)כה. ז, שם.13)קהלת ב ].14)קה"ר תתרכו, ח "ו בראשית [אוה"ת א ג, לג"פ  קישור 15)לקו"ת מובן ועלֿפי ֿזה

אצילות. בחי ' הוא "אלף " הפירושים, כל שלפי  - (782 ע ' ח "ג לקו"ש (ראה שם שבקה"ר הפירושים ממ "ש 16)כל כמובן

    
ק"ה  ‰˜‡7ÏËÈtפרק e‰fL)הפרק"BÓ„‡ ˜"Î ÌÚ eLw‰ ∆∆«ƒ¿«»ƒ«¿

BÊ ‰La Bz„Ïe‰ ÌBiÓ ÏÁ‰ Ô„ÚŒB˙ÓL ("LB‰Ó)8 ¿»«ƒ¿»≈∆»≈ƒ«¿¿»»
הפרק  את שנה בכל  לומר  למנהג  בהתאם זה], מאמר  אמירת [=שנת תשכ "ה

ונכנס  שנה י "ג  לו  שמלאו  מי  למשל  האדם, של  שנותיו  למספר  המתאים

י "ד  פרק אומר  הי "ד  ÏÚלשנתו  («
˜eÒt‰9B˙Èa ÌÏBÚÏ ÎÊ «»»«¿»¿ƒ

‡ÈnL ,Bc ÛÏ‡Ï ‰eˆ c»»ƒ»¿∆∆∆≈ƒ
ברשימותיו  צדק' ≈¿Ècƒה'צמח

L„n‰10eÏÚ Bc ÛÏ‡ : «ƒ¿»∆∆»
‰LÁÓa הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  ««¬»»

eÁBÓÈ ‰nÎÂ ,˙B‡a‰Ï¿ƒ»¿¿«»ƒ
,Ì‰Ó תתקע"ד התקיימו  ולא ≈∆

,‡ÓÚË È‡Ó .˙BBc מה (974) ««¬»
כל  רבים שדורות לכך  והסיבה הטעם

הכתוב אומר  כך  על  ««"cנימוחו 
‰Bz‰ ‰Ê  "Bc ÛÏ‡Ï ‰eƒ̂»¿∆∆∆«»

e˙kL BÓk)11 אחר ‡Ìבפסוק ¿∆»ƒ
‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ È˙Èa ‡Ï והכתוב …¿ƒƒ»»«¿»

לא  וארץ שמים "חוקות ממשיך ,

תלוי  העולם שקיום היינו  שמתי ",

z‰בתורה  ‰Bz‰L ,eÈ‰Â ,(¿«¿∆«»ƒ¿»
Bc ‰È‰L ea ‰LÓÏ¿…∆«≈∆»»
Ì„‡Ó LLÂ ÌÈNÚ‰»∆¿ƒ»≈≈»»

ÌÚ „ÁÈÂ ,ÔBL‡‰ תתקע"ד »ƒ¿««ƒ
„ÂÚÂ 974 ,eÁBÓÈpL ˙BBc‰«∆ƒ
LÈÂ .Bc ÛÏ‡Ï ‰Ê È‰ 26¬≈∆¿∆∆¿≈
˙BBc (980) Ù"˜˙˙L ‰Úc≈»∆

‡ÓÚË È‡Ó ,eÁBÓÈ טעם מה ƒ««¬»
– דורות הרבה כך  כל  ««"cנימוחו 

‰Ê  "Bc ÛÏ‡Ï ‰eƒ̂»¿∆∆∆
Ì‰‡Ï ‰zpL ,‰ÏÈn‰«ƒ»∆ƒ¿»¿«¿»»
Ì„‡Ï ÌÈNÚ‰ Bc ‰È‰L∆»»»∆¿ƒ¿»»

ÔBL‡‰ זה הרי  20 ועוד  980 ֿ ו  »ƒ
.1000

ÛÏ‡Ï" Ì‡) ˙BÚc‰ ÈzLe¿≈«≈ƒ¿∆∆
È‡˜ "Bc הכוונהB‡ ‰LÓ ÏÚ »≈«…∆

Ì‡˙‰a Ô‰ (Ì‰‡ ÏÚ««¿»»≈¿∆¿≈
˜eÒt‰ ÏÚ ˙BÚc‰ ÈzLÏ12 ƒ¿≈«≈««»

.È˙‡ˆÓ ÛÏ‡Ó „Á‡ Ì„‡»»∆»≈∆∆»»ƒ
È‡wL ,‰BL‡‰ ‰Úc שהכוונה ≈»»ƒ»∆»≈

È‡wL ,‰ÈL‰ ‰Ú„Â .Ì‰‡ ÏÚ שהכוונה‰LÓ ÏÚ13. ««¿»»¿≈»«¿ƒ»∆»≈«…∆
˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ‡e‰ "ÛÏ‡"L ,'˜„ˆ ÁÓv'‰ ‡Óe¿»≈«∆«∆∆∆∆∆¿ƒ«¬ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡nÓ Ìb ÔenÎÂ)13„Á‡ Ì„‡" ˜eÒt ÏÚ ¿«»«ƒ«¬««≈««»»»∆»
ˆÓ ÛÏ‡Ó„Á‡ 'eÎ ‡˜ÓÏ ÌÈÒÎ Ì„‡ Èa ÛÏ‡ ,"È˙‡ ≈∆∆»»ƒ∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»∆»

Úe„ÈÂ ,‰‡B‰Ï ‡ˆBÈ Ì‰Ó14 החסידות ˜n'L‡'בתורת ≈∆≈¿»»¿»«∆ƒ¿»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa '‰‡B‰'Â 'eÎ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚa וכמבואר ¿»»¬ƒ»¿»»¿»»¬ƒ

הפסוק  על  צדק' ה'צמח ברשימות

כיום  בעיניך  שנים אלף "כי  בתהלים

האמורים, המדרש דברי  על  אתמול 

נכנסים  אדם בני  אלף שבעולם בנוהג 

למשנה, מאה מהם יוצאים למקרא,

– לתלמוד  עשרה מהם יוצאים

הם  מאות עשירות יחידות כי  "והנראה

בעניין  כמבואר  עשיה, יצירה בריאה

אחר  במקום מבואר  והנה ברכות. מאה

ובאורות  יותר  למטה הריבוי  דבכלים

בעשייה  מקרא והנה להיפך . הוא

דיצירה  אחת ובחינה דיצירה. ומשנה

מבחינת  כן  על  מעשיה... יו "ד  כולל 

בעשייה  שהוא למקרא שנכנסים אלף

ביצירה  שהיא למשנה מאה רק יוצאים

עשר  כולל  אלו  ממאה אחד  כל  שהרי 

בבריאה  ותלמוד  כנ "ל . דעשייה ספירות

יו "ד  יוצאים הנ "ל  מאה מבחינת כן  על 

ראוי  שיהיה אחד  יוצא ומזה לתלמוד .

החכמה  שמשם אצילות לבחינת

אחת  בחינה הרי  ההוראה. שממנה

שבעשייה  אלף כנגד  הוא דאצילות

מצאתי . מאלף אחד  אדם פירוש שזהו 

עד  שבאצילות אחד  מיום כן  כמו  לכן 

בחינת  ממנו  נתהווה בעשייה שנמשך 

הנ "ל ). כחשבון  אלף

‰ÊÂ בעולם קשור  ש"אלף" הביאור  ¿∆
ÈLÏהאצילות  ÌÈ‡˙Ó«¿ƒƒ¿≈

Ì‰‡ Ìb È‰L ,ÌÈLeÈt‰«≈ƒ∆¬≈««¿»»
˙BÓL eÈ‰ ‰LÓ Ì‚Â¿«…∆»¿»

˙eÏÈˆ‡c15ÔeÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ . «¬ƒ¿«ƒ∆»
e˙k‰ ÌeiÒ LeÈt12 אדם" ≈ƒ«»

מצאתי ", מאלף ÏÎaאחד  ‰M‡Â"¿ƒ»¿»
"‰M‡"L ,"È˙‡ˆÓ ‡Ï ‰l‡≈∆…»»ƒ∆ƒ»

‰N BÊ13"È˙‡ˆÓ ‡Ï" בתוך , »»…»»ƒ
עולם  "אלף", –בחינת Èkƒהאצילות

(ÛÏ‡) ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰16ÏL dÈÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ƒ¿«¿»≈¬ƒ∆∆¿««ƒ∆ƒ¿»»∆
Ì‰‡ ÈÈÚ ˙‡ CÈLÓ‰Ï ‡e‰ ‰N ענייני כאמור  שהם »»¿«¿ƒ∆ƒ¿¿≈«¿»»
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ח  

ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  ְְְְֲִִִַָָָָָָאברהם 

ּדאת ּכסיא 17[וכ ּיד ּוע  עלמא  ּבחינת  ה ּוא  ׁשאברהם  ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ

ׂשכל  ה "א ), (ללא  אברם  ּכׁשּנקרא  רק  ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹ(ולא 

רעיֹון  מ ּכל  ּכׁשּנקרא 18ה ּנעלם  אפיל ּו א ּלא  , ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָ

ּגֹוים  המ ֹון אב  (ּבה "א ), עדין 19אברהם  היה  , ְְֲֲִִֵַַַָָָָ

עלמא  ּבחינת  היא  וׂשרה  מהע ֹולם ), ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָּבהב ּדלה 

למעלה  ׂשרה  היתה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְְְְְִִַַָָָָָָָָּדאת ּגליא ],

'היא  ּכי אברהם ), ׁשל  (מדרגת ֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָמאציל ּות 

אציל ּות  ּבחינת  להמ ׁשי ׁשה ּכח  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַֹה ּנֹותנת ',

ה ּזה , לע ֹולם  ועד  ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  ּבריאה  ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָּבע ֹולמ ֹות 

מאציל ּות  ׁשּלמעלה  מ ּבחינה  ּדוקא  ועל 20ֿה ּוא  . ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ּבענין  ה ּנ"ל  ה ּפיר ּוׁשים  ׁשני ל ּתּו יׁש ֿ זה  ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַּפי

להיֹות  ׁשּתּוכל  ּגּופא  ׁשּזה  ׂשרה ", ח ּיי ְְִֵֵֶֶֶַַָָָ"ׁשני

(ּפיר ּוׁש ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  לע ֹולמ ֹות  ְְְְֲִִִִֵַָָָָָה ּירידה 

מאציל ּות  ׁשּלמעלה  מ ּבחינה  ּבא  ְְְֲִִִִֵֶַָָָָהרא ׁשֹון)

ה ׁשני). ִֵֵַ(ּפיר ּוׁש

ׁשל p‰Â‰ד ) מאמר  על  מיּוסד  ה ּנ"ל  ּבא ּור  ¿ƒ≈ְֲֵֶַַַַָָ

ח ּיים ' ּב'ת ֹורת  האמצעי ,21אדמ ֹו"ר  ְְְִִֶַַַָָ

ּפיר ּוׁשים  ׁשני ׂשרה " ח ּיי "ׁשני ּבענין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשּמפר ׁש

על  ּבעצמ ֹו א ֹותם  ּומ ּתּו הפכ ּיים , הם  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשּלכא ֹורה 

ח ּיי  "ׁשני ׁשענין ׁשם  מבאר  ּדה ּנה , ה ּנ"ל .  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּדר

ׁשנה " מ "ּמאה  יֹותר  נעלית  מדרגה  ה ּוא  ְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָׂשרה "

ׁשנה " "מאה  ּכי ׁשנים ", ו"ׁשבע  ׁשנה " ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָו"ע ׂשרים 

נעל ֹות  ׁשהן ה ּגנּוזֹות , ספיר ֹות  ע ׂשר  על  קאי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָוג ֹו'

ה ּזהר  ּוכמאמר  ה ּגל ּויֹות , ספיר ֹות  מע ׂשר  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַֹיֹותר 

ה ּוא  ׂשרה " ח ּיי "ׁשני וענין לעילא ". ְְְְְִֵֵֵַַָָָ"ּכּוּלה ּו

מע ׂשר  ּגם  נאמר למעלה  ולכן ה ּגנּוזֹות . ספיר ֹות  ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכיון  מס ּפר , נזּכר  ולא  סתם , ׂשרה " ח ּיי ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָֹ"ׁשני
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תורה. זו ואשה משה, זה שאדם להפי ' שם 268).17)הצ "צ  ע ' חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת ס "הֿו בהשיחה ראה

ואילך.18) א תתערב , שם אוה"ת ואילך. א פ , שם תו"ח  ואילך. א יא, לךֿלך תו"א ה.19)ראה יז, ובדוגמת 20)לךֿלך

ואילך. ד שם, תו"ח  ב . יג, א. שם, תו"א (ראה ה' אות להתווסף  הוצרך גוים, המון אב  להיות הירידה שבשביל אברהם,

פרשתנו). ריש כו'".21)שם לקשר "בא א): (יג, פרשתנו ריש בביאוה"ז היטב  ועיין ואילך. כד סעי ' שרה חיי  ויהיו ד"ה

    
[Úe„iÎÂהאצילות  ‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ˙BÓÏBÚa17Ì‰‡L ¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«»«∆«¿»»

‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ˙ÈÁa ‡e‰ מגילוי שלמעלה מכוסה (ÏÂ‡עולם ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿«¿»¿…
ÔBÈÚ ÏkÓ ÌÏÚp‰ ÏÎN ,(‡"‰ ‡ÏÏ) Ì‡ ‡˜pLk ˜18 «¿∆ƒ¿»«¿»¿…≈≈∆«∆¿»ƒ»«¬

מוגדר , מסוים ברעיון  מתגלה ‡Ì‰ואינו  ‡˜pLk eÏÈÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ¿∆ƒ¿»«¿»»
ÌÈBb ÔBÓ‰ ‡ ,(‡"‰a)19, ¿≈«¬ƒ

יש  וכבר  העולם לאומות משפיע וכבר 

גילוי  ÔÈ„Úאברהם ‰È‰ממנו  »»¬«ƒ
‰NÂ ,(ÌÏBÚ‰Ó ‰Ïc‰a¿«¿»»≈»»¿»»
‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿«¿»
'עלמא  כלל  בדרך  והרי  גלוי  עולם

מ'עלמא דאתכסיא' נעלה יותר 

כאן  מבואר  מדוע כן  ואם דאתגליא',

האצילות  עולם בחינת הוא שאברהם

מאצילות], שלמעלה בחינה היא ושרה

ÌB˜ÓŒÏkÓ דבר של  לאמתו  ƒ»»
˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰N ‰˙È‰»¿»»»¿«¿»≈¬ƒ

(Ì‰‡ ÏL B˙‚„Ó) ויש «¿≈»∆«¿»»
לעומת  שרה של  בדרגה ויתרון  מעלה

אברהם, של  '‰È‡הדרגה Èkƒƒ
,'˙˙Bp‰ שעניינה עצמה זו  עובדה «∆∆

אור  את להמשיך  הוא שרה של 

לעולמות  ֿ האצילות ֿ יצירה בריאה

הגורם  היא מאצילות שלמטה עשיה

לשרה  שיהיה אברהם לכך  על  יתרון 

ÈÁa˙כיוון  CÈLÓ‰Ï Ák‰L∆«…«¿«¿ƒ¿ƒ«
Œ‰‡Èa ˙BÓÏBÚa ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿»¿ƒ»
ÌÏBÚÏ „ÚÂ ,‰iNÚŒ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿«»»

‰f‰ התחתון החלק שהוא הגשמי  «∆
של  העשייה,והנחות ‰e‡עולם

‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ ‡˜Âc«¿»ƒ¿ƒ»∆¿«¿»
˙eÏÈˆ‡Ó20 כל אור  להוריד  כדי  כי  ≈¬ƒ

רב  בכוח צורך  יש למטה נעלה כך 

ביותר .

ÈL CezÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿«≈¿≈
Èt‰ÈL" ÔÈÚa Ï"p‰ ÌÈLe «≈ƒ««¿ƒ¿«¿≈

‡Ùeb ‰fL ,"‰N ÈiÁ עצמו «≈»»∆∆»
‰„Èi‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL אור של  ∆«ƒ¿«¿ƒ»

Œ‰‡Èaהאצילות  ˙BÓÏBÚÏ¿»¿ƒ»
LeÈt) ‰iNÚŒ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»≈

(ÈL‰ LeÈt) ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ ‡a (ÔBL‡‰»ƒ»ƒ¿ƒ»∆¿«¿»≈¬ƒ≈«≈ƒ

אור  על  הוא בכתוב שהמדובר  אחד  במאמר  האמור  בין  סתירה שאין  כך 

מהאצילות, שלמעלה אור  על  הוא שהמדובר  השני  במאמר  והאמור  האצילות

מאצילות. שלמעלה ממקור  בא מאצילות להמשיך  הכוח כי 

Ï"p‰ e‡a ‰p‰Â במאמר „) הביאורים שני  בין  כזה באופן  לתווך  ¿ƒ≈≈««
ÏÚהאמצעי אדמו "ר  „ÒeÈÓ¿»«

ÈÚˆÓ‡‰ "BÓ„‡ ÏL Ó‡Ó«¬»∆«¿»∆¿»ƒ
'ÌÈiÁ ˙B˙'a21LÙnL , ¿««ƒ∆¿»≈

ÈL "‰N ÈiÁ ÈL" ÔÈÚa¿ƒ¿«¿≈«≈»»¿≈
Ì‰ ‰B‡ÎlL ÌÈLeÈt≈ƒ∆ƒ¿»≈
BÓˆÚa Ì˙B‡ CezÓe ,ÌÈiÎÙ‰»¿ƒƒ¿«≈»¿«¿

Ï"p‰ Cc ÏÚ שממשיך כפי  «∆∆««
ומפרט.

ÌL ‡Ó ,‰p‰c'חיים ב'תורת ¿ƒ≈¿…»»
האמצעי  "ÈLלאדמו "ר  ÔÈÚL∆ƒ¿«¿≈

"‰N ÈiÁ הכתוב ‰e‡שבסיום «≈»»
‰‡n"Ó ˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚„Ó«¿≈»«¬≈≈ƒ≈»
"‰L ÌÈNÚ"Â "‰L»»¿∆¿ƒ»»

"ÌÈL ÚL"Â בתחילת האמורים ¿∆«»ƒ
B‚Â'הכתוב, "‰L ‰‡Ó" Èkƒ≈»»»¿
È‡˜ הכוונה˙BÈÙÒ NÚ ÏÚ »≈«∆∆¿ƒ

˙BÊeb‰ שעיקר בחסידות כמבואר  «¿
'ציור ' עם העליונות הספירות עניין 

כוחות  לעשרה ברורה וחלוקה והגדרה

האצילות  מעולם החל  הוא שונים

וכל  התגלות כל  בעצם אבל  ומטה,

היא  האלוקי  האור  של  פעולה

אלא  הללו  הספירות עשר  באמצעות

הוא  הדבר  עליונות יותר  שבדרגות

"עשר  נקראות והספירות בהעלם

הגנוזות", BÏÚ˙ספירות Ô‰L∆≈«¬
,˙BÈeÏb‰ ˙BÈÙÒ NÚÓ ˙BÈ≈≈∆∆¿ƒ«¿

‰f‰ Ó‡ÓÎe"שנה "מאה על  ¿«¬««…«
שנים", ושבע שנה ¿"e‰lek"ועשרים

"‡ÏÈÚÏ כמעלת יתירה, במעלה ¿≈»
ספירות ספירות עשר  עשר  על  הגנוזות

N‰"הגלויות. ÈiÁ ÈL" ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¿≈«≈»»
הכתוב  עוד שבסיום במעלה קשור 

גדולה  Ìbיותר  ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«
ÔÎÏÂ .˙BÊeb‰ ˙BÈÙÒ NÚÓ≈∆∆¿ƒ«¿¿»≈
È‰BfL ÔÂÈk ,tÒÓ kÊ ‡ÏÂ ,Ì˙Ò "‰N ÈiÁ ÈL" Ó‡∆¡«¿≈«≈»»¿»¿…ƒ¿»ƒ¿»≈»∆ƒ
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ט        

ו"לפני  מס ּפר , מ ּגדר  ׁשּלמעלה  ּבחינה  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּזֹוהי

ס ֹופר " א ּתה  מה  ("מאה 22אחד  א ּלּו ענינים  ּוׁשני . ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ּבזמ ּנים  הם  ׂשרה ") ח ּיי ּו"ׁשני וג ֹו', ְְְִִֵֵֵַַָָָָׁשנה "

ּבׂשרה , ׁשּיׁש ג ֹו' ׁשנה " ּד"מאה  ה ּמעלה  ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָׁשֹונים .

ׁשּמבררת  ה ּביר ּורים  ֿ ידי על  ּכי עכ ׁשו, זה  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי

התע ֹורר ּות  נע ׂשה  ׂשרה ) (ּבחינת  ְְְְֲִִֶַַַַָָה ּמלכ ּות 

ה ּגנּוזֹות . ספיר ֹות  ע ׂשר  מ ּבחינת  עד  ְְְְִִִֶֶַַַַַָָההמ ׁשכה 

אחר  ּתהיה  - סתם  ׂשרה " ח ּיי ּד"ׁשני ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָוה ּמעלה 

ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ֿ לבא . לעתיד  ה ּביר ּורים , ְְִִִֵֶֶַַַָָֹּתׁשל ּום 

למעלה  היתה  ׁשּׂשרה  ּׁשּמצינּו מה  ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָמבאר 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו אלי23מאברהם , ּתאמר  א ׁשר  ּכל  ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּוכמאמר  ּבק ֹול ּה, ׁשמע  24ׂשרה  ְְְֲֵַַַַַָָָ

ליּה מעינא  וקא  ּדׂשרה , ּבכנפ ּה ּגאני קא  ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָאברהם 

ה ּביר ּור . לאחר  ׂשרה  ּבחינת  מ ּצד  ׁשּזה ּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבריׁשיּה,

על  ּדקאי ה ּנ"ל , רז"ל  מאמר  מבאר  ּכ ֿ ְְְֲֵֵַַַַַַַַַָָָואחר 

ּבמ ּוסגר , ּומ ֹוסיף  ה ּגל ּות . ּבזמן ה ּביר ּורים  ְְְְִִִִֵַַַַָָענין

ׁשּמעלת  לעיל  ׁשּנת ּבאר  למה  סתירה  זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין

ּכי  ה ּבא , ּבע ֹולם  רק  היא  אברהם  על  ְִִַַַַָָָָָָָׂשרה 

ּבספירת  יׁש ה ּגל ּות  ּבזמן ּגם  ה ּנה  - ְְְִִִִִִִֵֵַַַַָּבפנימ ּיּות 

ּבגיל ּוי. לעתיד  ּבּה ׁשּתהיה  ה ּמעלה  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָה ּמלכ ּות 

ּפס ּוק  על  ז"ל  ר ּבֹותינּו מאמר  זה  על  25ּומביא  ֲִֵֵֶַַַַַַָ

יׁשן  ׁשה ּוא  ּבׁשעה  זה  צבי מה  לצבי,  ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּודמה 

(ה ּנקרא  ה ּגל ּות  ּבזמן ׁשּגם  כ ּו', ּפת ּוחה  אחת  ְְְִִֵֶַַַַַַָָָעינֹו

ׁשּיהיּו העיל ּויים  ּכל  ּבפנימ ּיּות  יׁש ּגאני) ְְִִִִִִִֵֵֶָָָָׁשנה ,

ּבנֹוגע  חיים ' ּב'ת ֹורת  המבאר  ֿ ּכאן (עד  ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹלעתיד 

ְְִֵָלעניננּו).

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ה ּפיר ּוׁשים ׁשני ּתיּוּו יֹותר  יּובן ¿«ƒ∆ְִִֵֵֵַָ

נ  אדמ ֹו"ר  ֿ עדן,ּבמאמרי ׁשמת ֹו ְְְְִֵֵֶַַַָ

לע ֹולמ ֹות  ה ּמלכ ּות  ספירת  ׁשּירידת  ּבלבד  זֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹׁשּלא 

ּבע ֹולמ ֹות  ה ּוא  ה ּביר ּורים  ׁשענין ּכּיד ּוע  ניצ ֹוצ ֹות , (לברר  ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבריאה 

רע "  יג ּור "לא  האציל ּות  ּבע ֹולם  ׁשהרי ּדוקא , ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  היא 26ּבריאה  ( ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

א ּלא  ב ), סעיף  לעיל  (ּכּנזּכר  מאציל ּות  ׁשּלמעלה  מ ּבחינה  ּכח ' ה 'ּנתינת  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמ ּצד 
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מ "ז.22) פ "א יצירה יב .23)ספר כא, א.24)וירא נח , חולין 25)ב "ב  - צבי  והרי  בתוד"ה הובא שם. שהש"ר יב . ח , שה"ש

ב . ואילך.26)נט , ג ג, במדבר לקו"ת ה. ה, תהלים

    
tÒÓ „bÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa קשור ביותר  גדול  מספר  גם שהרי  ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ∆∆ƒ¿»

מסויימת, ÙBÒ"בהגבלה ‰z‡ ‰Ó „Á‡ ÈÙÏ"Â22 הספר כלשון  ¿ƒ¿≈∆»»«»≈
למספרים, מקום אין  אחד ", "לפני  המספר , מגדרי  שלמעלה ומשמעו  יצירה,

מעניין  למעלה הוא מספר  פירוט ללא שרה" חיי  "שני  בענייננו , גם וכך 

המספר .

‰‡Ó") el‡ ÌÈÈÚ ÈLe¿≈ƒ¿»ƒ≈≈»
'B‚Â "‰L,מפורטים מספרים עם »»¿

"‰N ÈiÁ ÈL"e פירוט ללא ¿≈«≈»»
ÌÈBL.מספר  ÌÈpÓÊa Ì‰ (≈ƒ¿«ƒƒ

'B‚ "‰L ‰‡Ó"c ‰ÏÚn‰««¬»¿≈»»»
,ÂLÎÚ ‰Ê È‰ ,‰Na LiL∆≈¿»»¬≈∆«¿»

הגלות È„ÈŒÏÚבזמן  Èkƒ«¿≈
˙eÎÏn‰ ˙nL ÌÈeÈa‰«≈ƒ∆¿»∆∆««¿

(‰N ˙ÈÁa) הפרדת פעולת היא ¿ƒ«»»
לקדושה  הטוב והעלאת הרע מן  הטוב

‰ÎLÓ‰‰ ˙eBÚ˙‰ ‰NÚ«¬∆ƒ¿¿««¿»»
ביותר  עליון  ÈÁaÓ˙ממקור  „Ú«ƒ¿ƒ«

.˙BÊeb‰ ˙BÈÙÒ NÚ∆∆¿ƒ«¿
"‰N ÈiÁ ÈL"c ‰ÏÚn‰Â¿««¬»ƒ¿≈«≈»»

Ì˙Ò עוד נעלה ממקור  המשכה שהיא ¿»
הגנוזות' ספירות מ'עשר  למעלה יותר ,

-ÌeÏLz Á‡ ‰È‰zƒ¿∆«««¿
‡ÏŒ„È˙ÚÏ ,ÌÈeÈa‰ כאשר «≈ƒ∆»ƒ»…

היפך  של  מציאות כלל  תהיה לא כבר 

הטוב.

‡Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ אדמו "ר ¿«ƒ∆¿»≈
חיים' ב'תורת eÈˆnMהאמצעי  ‰Ó«∆»ƒ

‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰ ‰OL∆»»»¿»¿«¿»
e˙kL BÓk ,Ì‰‡Ó23Ïk ≈«¿»»¿∆»…

ÚÓL ‰N EÈÏ‡ Ó‡z L‡¬∆…«≈∆»»¿«
eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe ,dÏB˜a¿»¿«¬««≈

"ÊÏ24 קיבל הגמרא מחכמי  שאחד  «
וראה  המכפלה למערת להיכנס רשות

dÙÎaאת È‡b ‡˜ Ì‰‡«¿»»»»ƒƒ¿»»
dÈÏ ‡ÈÚÓ ‡˜Â ,‰Nc¿»»¿»¿«¿»≈

,dÈLÈa שרה של  זרועותיה בין  ישן  ¿≈≈
ששרה  באופן  בראשו , לו  מעיינת והיא

אברהם  לגבי  במעלה ∆∆e‰fLהיא
Á‡Ï ‰N ˙ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ«»»¿««

.eÈa‰«≈
Ï"Ê Ó‡Ó ‡Ó CkŒÁ‡Â¿««»¿»≈«¬«««

È‡˜c ,Ï"p‰ שהכוונהÔÈÚ ÏÚ ««¿»≈«ƒ¿«
˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌÈeÈa‰ שבזה «≈ƒƒ¿««»

מוגדרים. במספרים באים שרה חיי  שני  ולכן  שרה על  יתרון  לאברהם יש

ÏÈÚÏ ‡a˙pL ‰ÓÏ ‰È˙Ò BÊ ÔÈ‡L ,‚ÒeÓa ÛÈÒBÓeƒ¿¿»∆≈¿ƒ»¿«∆ƒ¿»≈¿≈
Èk ,‡a‰ ÌÏBÚa ˜ ‡È‰ Ì‰‡ ÏÚ ‰N ˙ÏÚnL∆«¬«»»««¿»»ƒ«»»«»ƒ
˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒa LÈ ˙eÏb‰ ÔÓÊa Ìb ‰p‰  ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒƒ≈«ƒ¿««»≈ƒ¿ƒ«««¿
„È˙ÚÏ da ‰È‰zL ‰ÏÚn‰««¬»∆ƒ¿∆»∆»ƒ

ÈeÏÈ‚a יש הזה בזמן  אפילו  כן  ואם ¿ƒ
אברהם. לגבי  ויתרון  מעלה לשרה

eÈ˙Ba Ó‡Ó ‰Ê ÏÚ ‡ÈÓe≈ƒ«∆«¬««≈
˜eÒt ÏÚ Ï"Ê25EÏ ‰Ó„e ««»¿≈¿

ÂÏÈÙ‡ ‰Ê Èˆ ‰Ó ,ÈˆÏƒ¿ƒ«¿ƒ∆
˙Á‡ BÈÚ ÔLÈ ‡e‰L ‰ÚLa¿»»∆»≈≈««

'eÎ ‰Áe˙t של היחס גם הוא כך  ¿»
ישראל , לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  »∆ÌbLהקדוש

,‰L ‡˜p‰) ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»«ƒ¿»≈»
Ïk ˙eiÓÈÙa LÈ (È‡b»ƒ≈ƒ¿ƒƒ»

„È˙ÚÏ eÈ‰iL ÌÈÈeÏÈÚ‰ בגלוי »ƒƒ∆ƒ¿∆»ƒ
˙B˙'a ‡Ó‰ Ô‡kŒ„Ú)«»«¿…»¿«

.(eÈÚÏ Ú‚Ba 'ÌÈÈÁ«ƒ¿≈«¿ƒ¿»≈
CeeÈz ˙BÈ ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»≈ƒ
ÈÓ‡Óa ÌÈLeÈt‰ ÈL¿≈«≈ƒ¿««¿≈

,Ô„ÚŒB˙ÓL "BÓ„‡ הרבי «¿ƒ¿»≈∆
ÈiL„˙הרש"ב  „Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆¿ƒ«

˙BÓÏBÚÏ ˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒ¿ƒ«««¿¿»
) ‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa שמטרתה ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

היא  הירידה BˆBˆÈ˙של  Ï¿»≈ƒ
וצריך  למטה ש'נפלו ' קדושה של 

ולהעלותם  הרע מתוך  אותם להפריד 

ÔÈÚLלקדושה, Úe„ik«»«∆ƒ¿«
‡e‰ ÌÈeÈa‰˙BÓÏBÚa «≈ƒ¿»

,‡˜Âc ‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¿»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa È‰L יש שבו  ∆¬≈¿»»¬ƒ

לאלוקות  מוחלט Ee‚Èביטול  ‡Ï"…¿¿
"Ú26 נתינת שום מקום ואין  «

להעלים  שעלולים רצויים לא לדברים

הקדושה  על  vÓ„ולהסתיר  ‡È‰ (ƒƒ«
'Ák ˙È˙p'‰ לעבודת המיוחדת «¿ƒ«…«

שבאה  «ÈÁaÓƒ¿ƒ‰הבירורים
kÊpk) ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬ƒ«ƒ¿»
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י  

למדרגה  ּבאים  ה ּביר ּורים  ֿ ידי ׁשעל  זאת , ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹע ֹוד 

ׁשהעיל ּוי  מ ּזה , ויתירה  מאציל ּות . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּלמעלה 

ּבגיל ּוי  ּיבא  ׁשזה  אף  ה ּביר ּורים , ֿ ידי על  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנע ׂשה 

עכ ׁשו. ּגם  יׁשנֹו ּבפנימ ּיּות  ה ּנה  ֿ לבא , לעתיד  ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹרק 

ח ּיי ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה ) "ׁשני ּׁשּכת ּוב  מה  לבאר  יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֵֵֶַַָָ

יחד , ה ּׁשנים  ּכל  ׁשּכֹולל  ִֵֶַַַָָָָׂשרה ",

ׁשּמח ּלקם  (ּכמ ֹו ׁשֹונים  ּבס ּוגים  מח ּלקם  ְְְְְְְִִֵֶַַָָואינֹו

"מאה ", ס ּוגים , ל ׁשל ׁשה  ה ּפס ּוק  ְְִִִִֵַַָָָֹּבתחילת 

ּבֹו ׁשאין ענין ׁשּזה ּו ּכיון ו"ׁשבע "), ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ"ע ׂשרים "

על  ׁשּקאי ה ּפיר ּוׁש ׁשּלפי ּבזה , והענין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהתח ּלק ּות .

מע ׂשר  אפיל ּו למעלה  ועד  מאציל ּות , ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָלמעלה 

ה ּוא  ההתח ּלק ּות  הע ּדר  ה ּנה  ה ּגנּוזֹות , ְְְְְִִִֵֵֶַַַספיר ֹות 

ּולפי  צ ּיּור . מ ּגדר  ׁשּלמעלה  ענין ׁשּזה ּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָּבגלל 

ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  ּבריאה  ע ֹולמ ֹות  על  ׁשּקאי ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָה ּפיר ּוׁש

אחד  ׁשאף  זה  מ ּצד  ה ּוא  ההתח ּלק ּות  הע ּדר  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָה ּנה 

ּבבחינת  ׁשּדוקא  והינּו, א ֹור . ּגיל ּוי ּבֹו אין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָמהם 

נעלה  א ֹור  התח ּלק ּות , ׁשל  ענין יׁש ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָה ּגיל ּויים 

יֹותר , ּתח ּתֹונה  ּבמדרגה  ׁשה ּוא  א ֹור  א ֹו ְְְֵֵֵֶַַָָיֹותר 

ירידה , ׁשל  ּבתנּועה  נמצאים  ּכא ׁשר  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמה 

ה ּירידה , מ ּצד  (הן אזי מ ּמׁש', ה 'ּפֹועל  רק  ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָונׁשאר 

ׁשּלמעלה  העצם  עם  ק ׁשּור  זה  ׁשּדוקא  מ ּצד  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהן

ה ּוא  וכן התח ּלק ּות . ׁשל  ענין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָמהתח ּלק ּות )

ּכח ֹות  ׁשּמּצד  ׁשּבעב ֹודה  האדם , ֲֲִֶֶַַַַָָָָֹּבעב ֹודת 

ֿ ּׁשאיןֿ מה  התח ּלק ּות , יׁש ּומ ּדֹות , ׂשכל  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַּפנימ ּיים ,

ע ֹול ' ׁשּב'ק ּבלת  זה  מ ּצד  (הן ע ֹול ' ּב'ק ּבלת  ְְִֵֵֶֶַַַַַָָּכן

ק ׁשּורה  ע ֹול ' ׁש'ּקּבלת  זה  מ ּצד  והן ּגיל ּויים , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָאין

התח ּלק ּות . אין - ה ּנׁשמה ) עצם  ְְְִִֵֶֶַַָָעם 

e˙eiËÙ'ג ֹו ׁשנה " "מאה  ּבענין ה ּנה  יֹותר , ƒ¿»ƒְְִִֵֵֵַָָָ

נחלקים  ׁשּלכן התח ּלק ּות , ְְְִִֵֵֶֶַָָיׁש

ענין  ׁשּמּצד  א ּלא  ׁשֹונים , ס ּוגים  ְְִִִִִֶֶַַָָֹל ׁשל ׁשה 

מ ּזה , זה  ּכל ּולים  הם  הרי ׁשּבּספיר ֹות  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַההת ּכּלל ּות 

ׁשל ׁשה  א ּלא  אחד ּות , ׁשל  ענין זה  אין ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹאבל 

ׁשּמּלכתחלה  ענין ה ּוא  ׂשרה " ח ּיי "ׁשני ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  מ ּזה . זה  ׁשּכל ּולים  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָענינים 

ּבת  - ר ׁש"י מפר ׁש וג ֹו' ׁשנה " ׁשּב"מאה  יּובן ֿ זה  ֿ ּפי ועל  התח ּלק ּות . ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

ּכּולן  - מפר ׁש ׂשרה " ח ּיי ּוב "ׁשני ׁשבע , ּכבת  ע ׂשרים  ּובת  ע ׂשרים , ּכבת  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמאה 
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ÌÈeÈa‰ È„ÈŒÏÚL ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,( ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ עצמם ¿≈¿ƒ∆»…∆«¿≈«≈ƒ

˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ‰‚„ÓÏ ÌÈ‡a למטה מלמעלה וממשיכים »ƒ¿«¿≈»∆¿«¿»≈¬ƒ
האצילות. בעולם המאיר  מהאור  שלמעלה עליון  אור  fÓ‰,ומגלים ‰È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆

,ÌÈeÈa‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ÈeÏÈÚ‰L שדווקא בחסידות כמבואר  ∆»ƒ∆«¬∆«¿≈«≈ƒ
לבוא  ניתן  ירידה ידי  של על  בסופו 

גדולה, לעלייה i‡דבר  ‰ÊL Û‡«∆∆»…
‰p‰ ,‡ÏŒ„È˙ÚÏ ˜ ÈeÏÈ‚a¿ƒ«∆»ƒ»…ƒ≈

ÂLÎÚ Ìb BLÈ ˙eiÓÈÙa בזמן ƒ¿ƒƒ∆¿««¿»
הגלות.

‰Ó ‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆≈¿»≈«
e˙kM הפסוק ÈiÁבסיום ÈL" ∆»¿≈«≈

ÌÈM‰ Ïk ÏÏBkL ,"‰N»»∆≈»«»ƒ
,„ÁÈ, אחד Ì˜lÁÓכדבר  BÈ‡Â ««¿≈¿«¿»

BÓk) ÌÈBL ÌÈ‚eÒa¿ƒƒ¿
˜eÒt‰ ˙ÏÈÁ˙a Ì˜lÁnL∆¿«¿»ƒ¿ƒ««»

ÌÈ‚eÒ ‰LÏLÏ,מאות של  שונים ƒ¿…»ƒ
ויחידות, «≈"Ó‡‰",עשרות

ÔÂÈk ,("ÚL"Â "ÌÈNÚ"∆¿ƒ»∆«≈»
ÔÈÚ e‰fL כזו במידה ÔÈ‡Lנעלה ∆∆ƒ¿»∆≈

,˙e˜lÁ˙‰ Ba. שממשיך כפי  ƒ¿«¿
LeÈt‰ ÈÙlL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ«≈

È‡wL מכוון שרה" חיי  ÏÚש"שני  ∆»≈«
„ÚÂ ,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬ƒ¿«
˙BÈÙÒ NÚÓ eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬ƒ≈∆∆¿ƒ
cÚ‰ ‰p‰ ,˙BÊeb‰«¿ƒ≈∆¿≈

˙e˜lÁ˙‰‰ שלוש הפרטים בין  ת «ƒ¿«¿
והתכללותם  ושבע עשרים מאה, של 

e‰fLכאחד יחד  ÏÏ‚a ‡e‰ƒ¿«∆∆
eiˆ „bÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ של ƒ¿»∆¿«¿»ƒ∆∆ƒ

אחרת. או  כזו  ÈÙÏe¿ƒהגדרה
˙BÓÏBÚ ÏÚ È‡wL LeÈt‰«≈∆»≈«»

,‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa שלמטה ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
‰cÚמאצילות, ‰p‰ƒ≈∆¿≈

‰Ê „vÓ ‡e‰ ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ«∆
ÈeÏÈb Ba ÔÈ‡ Ì‰Ó „Á‡ Û‡L∆«∆»≈∆≈ƒ

B‡ הללו העולמות שלושת בכל  כי 

מציאות  שהם לנבראים מקום נתינת יש

מאלוקות. ÂcL˜‡נפרדת ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»
ÌÈÈeÏÈb‰ ˙ÈÁa ההתגלות ƒ¿ƒ««ƒƒ

האור וההתפשטות  ÔÈÚשל  LÈ≈ƒ¿»
‰ÏÚ B‡ ,˙e˜lÁ˙‰ ÏL∆ƒ¿«¿«¬∆

˙BÈ ולמעלה מאצילות (למעלה ≈
הגנוזות) מהספירות ‡Bאפילו  B‡

˙BÈ ‰BzÁz ‰‚„Óa ‡e‰L∆¿«¿≈»«¿»≈
 ֿ ֿ יצירה בריאה עולמות של  (האור 

L‡kעשיה), ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¬∆

‰„ÈÈ ÏL ‰Úe˙a ÌÈ‡ˆÓ,למעלה מלמטה ˜והשפעה ‡LÂ ƒ¿»ƒƒ¿»∆¿ƒ»¿ƒ¿»«
,'LnÓ ÏÚBt'‰, בפועל הסופית ‰Èi„‰,התוצאה „vÓ Ô‰) ÈÊ‡ «««»¬«≈ƒ««¿ƒ»

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌˆÚ‰ ÌÚ eL˜ ‰Ê ‡˜ÂcL „vÓ Ô‰Â¿≈ƒ«∆«¿»∆»ƒ»∆∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
מסויימת  פרטית בדרגה מדובר  שלא ‰˙e˜lÁ˙.כיוון  ÏL ÔÈÚ ÔÈ‡ (≈ƒ¿»∆ƒ¿«¿

,Ì„‡‰ ˙„BÚa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¬«»»»
˙BÁk „vnL ‰„BÚaL∆«¬»∆ƒ«…

ÌÈiÓÈt והגבלות גדרים עם כוחות ¿ƒƒƒ
בפנימיות, באדם ∆≈ÏÎNהמתלבשים

Œ‰Ó ,˙e˜lÁ˙‰ LÈ ,˙BcÓeƒ≈ƒ¿«¿«
'ÏBÚ ˙Ïa˜'a ÔkŒÔÈ‡M שהיא ∆≈≈¿«»«

ו 'עצמי ' כללי  Ê‰עניין  „vÓ Ô‰)≈ƒ«∆
ÌÈÈeÏÈb ÔÈ‡ 'ÏBÚ ˙Ïa˜'aL∆¿«»«≈ƒƒ
רגש  או  הבנה של  ביטוי  היא אין  שהרי 

גם  עול  קבלת אדרבה אלא מסויים

רגש, או  הבנה Ê‰כשאין  „vÓ Ô‰Â¿≈ƒ«∆
ÌÚ ‰eL˜ 'ÏBÚ ˙Ïaw'L∆«»«¿»ƒ
ÔÈ‡  (‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»≈

˙e˜lÁ˙‰.כללית אחת נקודה אלא ƒ¿«¿
ÔÈÚa ‰p‰ ,˙BÈ ˙eiËÙeƒ¿»ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿«

'B‚ "‰L ‰‡Ó" על שמכוון  ≈»»»
שלמעלה  דרגות או  האצילות עולם

לעיל , כמבואר  ≈LÈממנו ,
ÌÈ˜ÏÁ ÔÎlL ,˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿∆»≈∆¿»ƒ

,ÌÈBL ÌÈ‚eÒ ‰LÏLÏ כמבואר ƒ¿…»ƒƒ
ÔÈÚלעיל , „vnL ‡l‡∆»∆ƒ«ƒ¿«

˙BÈÙqaL ˙eÏlk˙‰‰ שכל «ƒ¿«¿∆«¿ƒ
חסד  כמו  מהשאר  כלולה אחת

וכד ' שבחסד  וגבורה ≈¬‰Èשבגבורה
ÔÈ‡ Ï‡ ,‰fÓ ‰Ê ÌÈÏeÏk Ì‰≈¿ƒ∆ƒ∆¬»≈
‡l‡ ,˙e„Á‡ ÏL ÔÈÚ ‰Ê∆ƒ¿»∆«¿∆»
‰Ê ÌÈÏeÏkL ÌÈÈÚ ‰LÏL¿…»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ∆
ÈiÁ ÈL" ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .‰fÓƒ∆«∆≈≈¿≈«≈
‰ÏÁ˙ÎlnL ÔÈÚ ‡e‰ "‰N»»ƒ¿»∆ƒ¿«¿ƒ»

˙e˜lÁ˙‰ Ba ÔÈ‡ בא הכול  ובו  ≈ƒ¿«¿
אחד . וענין  אחת כנקודה

‰‡Ó"aL ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆¿≈»
˙a  È"L LÙÓ 'B‚Â "‰L»»¿¿»≈«ƒ«
˙e ,ÌÈNÚ ˙k ‰‡Ó≈»¿«∆¿ƒ«

,ÚL ˙k ÌÈNÚ שיש כלומר  ∆¿ƒ¿«∆«
אבל  העניינים שלושת בין  ודמיון  קשר 

שונים  וסוגים דברים שלושה הם עדיין 

 LÙÓ "‰N ÈiÁ ÈL"eƒ¿≈«≈»»¿»≈
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יי        

וג ֹו' ׁשנה " ׁש"ּמאה  ּבזה , והענין לט ֹובה . ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָׁשוין

ׁשֹונים , ענינים  ׁשל ׁשה  הם  ׁשהרי ׁשוין, ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹאינם 

זה  ּבד ֹומה  הם  הרי ההת ּכּלל ּות  ענין ׁשּמּצד  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָא ּלא 

ע ׂשרים  ּובת  ע ׂשרים , ּכבת  מאה  ּבת  ׁשּזה ּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלזה ,

מה ֿ ה ּדמיֹון. ּבכ "ף  ּדיקא , ּכבת  ׁשבע , ְְְְְִֶַַַַַָָּכבת 

ּׁשאין  ׁשוין, ּכּולן ׂשרה " ח ּיי ּב"ׁשני ֿ ּכן ְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּׁשאין

התח ּלק ּות  .27ּבהם  ְְִֶַָ
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ואילך).27) 276 ע ' חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת ואילך ס "כ המאמר שלאחרי  בשיחה ראה - הענין לשלימות

    
‰BËÏ ÔÈÂL ÔÏek שכולן כלומר  »»ƒ¿»

אחד . לדבר  Êa‰,נעשים ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆
ÌÈ‡ 'B‚Â "‰L ‰‡n"L∆≈»»»¿≈»
‰LÏL Ì‰ È‰L ,ÔÈÂL»ƒ∆¬≈≈¿…»
„vnL ‡l‡ ,ÌÈBL ÌÈÈÚƒ¿»ƒƒ∆»∆ƒ«
Ì‰ È‰ ˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿¬≈≈
˙a e‰fL ,‰ÊÏ ‰Ê ‰ÓB„a¿∆∆»∆∆∆«

˙e ,ÌÈNÚ ˙k ‰‡Ó≈»¿«∆¿ƒ«
˙k ,ÚL ˙k ÌÈNÚ∆¿ƒ¿«∆«¿«

ÔBÈÓc‰ Û"Îa ,‡˜Èc לא אבל  »¿»¿«ƒ¿
מזה. ÈL"aיותר  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿≈
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ממש. אחד  עניין  נעשו 
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בראשון בחשון, בו כותב אודות מצבו הרוחני, ולכן שואל אולי יסע לכאן וכו'

זמן,  כמה  כאן  בילה  ככתבו  שהרי  הקס"ד,  על  אפילו  גדולה  הכי  והתמי'  הפליאה  ומובנת 

להביאם  צריכים  סוף  סוף  עניני התורה  ענינים, אלא שככל  כמה  בודאי  ברצונו קבל  ושלא  ומרצונו 

בפועל ובסגנון חז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה,

והשגחה העליונה הזמינה לו באופן קל לפי ערך איך להביא הענינים לפועל, היינו בחינוך על 

טהרת הקדש במוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל,

שמזה פשוט שצריך לעשות בזה במסירה ונתינה ובשמחה גדולה ובפעילות הכי גדולה,

ובפרט שבקרוב מתכונן לבנות בית בישראל בנין עדי עד, הרי עבודה האמורה, צנור וכלי שיהי' 

בנין ביתם בהצלחה.

מעבודה  להתחמק  איך  בהדרכים  ת"ו מתבונן  לאה"ק  חזרתו  הרי מאז  כל האמור  ותמורת 

האמורה ועד כדי כך שהיצר רוצה להלביש זה באיצטלא של יראת שמים.

ונתינה,  ובמסירה  במקומו  לבב  וטוב  בשמחה  האמורה  שליחותו  שימלא  מהאמור,  המורם 

כמובן ביחד עם לימוד לעצמו נגלה וחסידות והלכות הצריכות בפרט, וכיון שהובטחנו, אדם מקדש 

עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה, יצליח.

לפלא גדול שאינו כותב מהפעולות בימי חדש תשרי והרי זהו חדש כללי לכל השנה, ובטח ימלא 

בהזדמנות הבאה.

מועד החתונה - כנהוג כפי שיתדברו ב' הצדדים בשטומו"צ.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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 הפסוק שנה על  נכתב  "לכך  רש "י: מפרש  שנים ", ושבע  שנה  ועשרים  שנה  מאה  שרה  חיי "ויהיו
שהרי  חטאה , לא  כ ' בת  מה  לחטא , כ ' כבת  ק ' בת  לעצמו. נדרש  אחד  שכל  לך  לומר  וכלל , כלל  בכל 
"שני  התיבות  על  רש "י מפרש  ֿ כך  ואחר  ליופי". ז' כבת  כ ' ובת  חטא . בלא  ק ' בת  אף  עונשין, בת  אינה 

לטובה ". שוין "כולן - שרה " חיי 

לעיל  המדובר  ֿ פי הדרשות ועל  ששתי מובן מקרא ", של  "פשוטו - ֿ לראש  לכל  - מפרש  שרש "י ,
מהפסוק : מוכרחות  - לטובה " שוין ו"כולן כו'" כ ' כבת  ק ' "בת  - רש "י שמביא 

שמזה  בכתובים ), כרגיל  (שלא  "שנה " פעמים  ג ' שנאמר  מזה  - כנ"ל  הוא  כו'" כ ' כבת  ק ' "בת  הלימוד 
לעצמו  ו"כלל " ענין הוא  ו"שבע ") "עשרים " ("מאה ", מהם  אחד  שכל  בעשרים מוכרח  שיש  המעלה  :

למדים  בפסוק , יחד  הובאו הכללים  שג ' וכיון יופי. - היא  שנים  בשבע  והמעלה  חטא ", "בלא  - היא  שנה 
ז'". כבת  כ ' ובת  כ ', כבת  ק ' "בת  מזה : זה 

כבר  (שהרי הן מיותרות  שבפשטות  שרה ", חיי "שני מהתיבות  - הוא  לטובה " שוין "כולן והלימוד 
- שרה " חיי "שני בתיבות  הפסוק  כוונת  וזוהי שוין", ש "כולן למדים  ומזה  שרה "), חיי "ויהיו נאמר 
שההשתוות  לומר , בהכרח  לטובה , בודאי היה  שרה " חיי מ "שני שחלק  וכיון ביחד . שנותיה  כל  שכולל 

"לטובה ". - היא  שוין") ("כולן השנים  כל  של 

שכל  במילא  כבר  יודעים  לטובה ", שוין ש "כולן שרה " חיי מ "שני שלמדים  כיון להבין: צריך  אבל 
וכלל "? כלל  בכל  "שנה  לומר  הפסוק  צריך  ולמה  וב "יופי", חטא " "בלא  היתה  שנותיה 

הענין  נכלל  שוין") "כולן (שבזה  שב "לטובה " הכרח  אין לבד  שרה " חיי שמ "שני תירצו, במפרשים 
חטא " ו"בלא  "יופי"ד "יופי" לגבי גם  היא  "לטובה ", לגבי שישנה  הוכחה  אותה  מובן: זה  אין אבל  .

עונשין) בת  אינה  שנה  כ ' לפני (שהרי חטא " "בלא  בודאי היה  שרה " חיי מ "שני שחלק  כיון חטא ": ו"בלא 
נאמר  הרי שנה , ז' לפני ילדים  אצל  בכלל  הוא  שכן לכך  נוסף  (שכן, מראה וב "יופי" יפת  אשה  "כי

חטא " "בלא  היו שנותיה  שכל  לומר  צריך  כן על  - שוין" ש "כולן למדים  שרה " חיי ומ "שני את "),
וב "יופי"?

בכתוב  מפורש  הרי - ליופי בנוגע  שוין" ש "כולן לומר  אפשר  איך  יותר : חזקה  בלותי וקושיא  "אחרי
היופי  היפך  "בלותי", של  זמן אצלה  היה  ֿ כן, ואם  עדנה ", לי ?היתה 

 בהקדם זה  לעיל ויובן הסדרה :המדובר  לכל  שייך הסדרה  ששם  ,
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בהוספות )* ונדפסה (באידית), שליט "א אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגהה
ציוני איזה עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך . 336 ע' ח "ה ללקו"ש

מוגה. בלתי  מהנחה פרטים וכמה המו"ל , ע"י  מ "מ 
פרשתנו.1) ריש
(2) בתחלתה נח  ש"פ חמ "א שיחת התוועדויות - מנחם תורת

.(192 ע'
שנה3) "כי  הרמב"ן קושיית מתורצת משמע "ובזה לחלק  שנה 

אלא  כן , ס "ל רש "י  גם  כי  שפירש- וכמו  מהשני , אחד כלל שלמדים 
ממ "ש הרא "מ . הוא מהשני  אחד  כלל  שלימוד  מפרש שהוא (אלא

עם אחד  (והו"ע שרה חיי  ומלשוןשני  לטובה ), שוין  כולן  הלימוד
משמע  שנה רש"י  שנכתב מזה הוא כו' כ ' כבת ק' בת שהלימוד 

הענינים  שני  לערב רש"י  הוצרך  הרא"מ  פי ' (דלפי  וכלל  כלל  בכל 
גם  להדיא מוכח  וכן האורה), בלבוש עליו שהקשה וכמו יחד ,

רש"י ). בדברי  כן שמפרש הרמב"ן מדברי 
שם.4) רא"מ 
יא.5) יב, לך  לך 
יב.6) יח , וירא
כ '7) כבת ק' דבת מזה הכריח  שם לחטא,ברא"מ  אלא  אינו

נוסף אבל , - ליופי. לא בהלימוד אבל  גם קשה שפירושו מה על 
כבת ק' ע"ז בת שהעיר (וכמו למחצה היקש אין שהרי  כ ',

הענינים, בכל  ששוין מוכח  שוין" "כולן מהלימוד  בעצמו),
בפנים. כמבואר

שרה  "ותצחק שהרי  לחטא, בהנוגע גם קשה עד "ז ולכאורה
טו). (יח , בזה הרמב"ן כפי ' שי "ל  אלא שם). (וירא בקרבה"

הוא8) להתירוץ, זו שבשיחה ד ',ההקדמה בסעיף המבואר
הם שרה (הצדיק) חיי  רוחניים.אשר אשר חיים הסברה

זמני גם (ברוחניות) כי  לטובה", שוין ד "בלותי ") הזמן (גם "כולם
יש בהם גם כי  לטובה, הם שישנה הירידה סכ "א (כדלהלן מעלה

באתכפיא שביאור מעלה אלא הצדיקים). עבודת - אתהפכא על 
- שנותי ' בכל  אשר ולהבין, להסביר קשה כי  מספיק, אינו זה

בית ש  האשה "ותוקח  ה), טז, לך  (לך  עליך " ד "חמסי  הזמן כולל 
ביחד  - וכיו"ב העקידה בבשורת ומיתתה טו), יב, (שם פרעה"

היא - וכיו"ב ו) כא, (וירא אלקים" לי  עשה "צחוק מדת עם
באה  וע"ז טובים). שכולם בזה שוין לפרש, (ומוכרח  הטובה
מחילוק  שלמעלה בחינה הם שרה" חיי  "שני  אשר ההקדמה

במדת גם שוין שנותי ' כל  אשר מובן, שעפ"ז הטוב דרגות,
שאין בדוגמת הנ"ל ), בסעיף (כדלהלן    

רבבה. או אחד  עליו יוסיפו באם
התוועדויות 9) - מנחם (תורת בתחלתה לך  לך  ש"פ שיחת

.(213 ע' חמ "א
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הסדרה  שכל  כיון הרי הסדרה , ב )התחלת  (תיבה  מצד  רק  הפרשה  שם  נקבע  שבפשטות  ֿ פי ֿ על  אף 
שרה "), "חיי פרשת  של  "שביעי" נקרא  הסדרה  סוף  שגם  - שרה  חיי - בפרשתנו (וכמו זה  בשם  נקראת 
ֿ ושלום , חס  "מקרה " שייך  לא  ובתורה  בתורה , שם  שזהו כיון זה , לשם  שייכת  הסדרה  שכל  ראיה  זו הרי

"מקרה ". אין העולם  בעניני שאפילו מזה  ֿ שכן במכל 

תורה  של  שמות  אינם  הסדרות  ששמות  לומר , ,ואין

בגמרא - נתפרשו  שבתנ"ך , הספרים  המסכתות שמות  שמות  וגם  בגמרא . מהם  כמה  (כמו מצינו
דברכות " "מילי או דאבות " הוא "מילי בזה  הפירושים  שאחד  , או אבות  במסכת  שכתובים  "מילי" :

כלים " "אשריך  (כמו ובמשנה  בפירוש ) מסכתות  כמה  ובהתחלות  ברכות , על במסכת  מלמדים  והם  ,(
וכו' בש "ס  חז"ל  בדברי ברור  מצאנו לא  הסדרות  שמות  אבל  המסכתות . כל  -.שמות 

מסויים , בשם  יום  שלושים  שהוחזק  שמי שטרות , לכתיבת  בנוגע  שמצינו ממה  זאת  ללמוד  יש  שהרי
תורה  דין ֿ פי על  שמו זה  ֿ ידי הרי על  שנקרא  בשם  ואפילו בלבד , יום  שלושים  במשך  שנקרא  שם  ואם  ,

ומורי  גדולי ֿ ידי על  בשנים  מאות  כן שנקראים  הסדרות  שמות  - תורה  ֿ פי על  שם  נעשה  ֿ יהודים , אינם 
תורה .ישראל  ֿ פי על  - בתורה  חלקים  אותם  של  השמות  שהם  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  ,

מבטאים  אלו ששמות  לומר , בהכרח  התורה , גדולי ֿ ידי ועל  תורה  ֿ פי על  הם  הסדרות  ששמות  וכיון
הסדרה . (כל ) של  התוכן את 

האמצעי  ואדמו"ר  הזקן אדמו"ר  ֿ ידי על  ונתבאר  והמגיד , ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  פירוש  לפי ,ובפרט 

ימי - כל  כולל  חודש  ראש  אשר  כסלו, חודש  ראש  מברכים  שבת  הוא  זה  ֿ קודש  השבת  שיום  ולהעיר 
הגאולה החודש  ויום  המגיד , של  ההילולא  יום  שבהם : , ויום ההולדת  יום  בו, יט  - הזקן אדמו"ר  של 

בו  יו"ד  - האמצעי אדמו"ר  של  הגאולה  ויום  בו, טי"ת  - האמצעי אדמו"ר  של  -ההילולא 

הפסוק  זה ,על  בשם  הנקרא  הדבר  את  (המחיה ) הנפש  הוא  שהשם  שמו", הוא  חיה  "נפש 
הסדרות . תוכן פנימיות  מבטאות  הסדרות  שמות  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

" שרה "חיי בשם  הנקראת  לפרשתנו, בנוגע  להקשות  יש  ֿ זה  ֿ פי הפרשה על  כל  שתוכן בשעה  בה  -
" עם  לכאורה  קשור  הפכו:אינו עם  אדרבה , אלא  שרה ",

(ב ) שרה . וקבורת  אבינו, אברהם  ֿ ידי על  המכפלה  מערת  קנין (א ) ענינים : ג ' אודות  מסופר  זו בסדרה 
קטורה " ושמה  אשה  ויקח  אברהם  "ויוסף  (ג ) יצחק . שרה :נשואי מיתת  עם  כולם  קשורים  אלו ענינים  וג ' .

(קבורה ). מיתתה  לאחרי שנעשה  ענין ובשביל  שרה , מיתת  אחרי אבינו אברהם  קנה  - המכפלה  מערת 
המכפלה ; מערת  קניית  אודות  אברהם  יחשוב  בחיים , היתה  ששרה  זמן שכל  מצינו ולא 
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זו).10) (משיחה ואילך  57 ע' ח "ה לקו"ש גם ראה
ואילך .11) ב יד , ב"ב
(12.4 הערה שם לקו"ש ראה
א.13) ל , ב"ק
מילי14) לענין ר"ח  פי ' (וכן שם הרשב"א חידושי  ר"ן.

דאבות).
בסופה.15) כלים מסכת
(16. תצוה בואתה להיות "חל  (מגילה בפשטות תשא" בכי  .

לתחלת  שהכוונה לדחוק יש אבל  הסדרה, שם היינו ושם) ב כט ,
. מות אחרי  "וקורא ב): מ , (סוטה פרש"י  וראה היום. .קריאת

לחודה ראשונה "אח "מ "פרשה דמפרש משמע - קאמר".
ואכ "מ .שבמשנה במדרשים. בכ "מ  יל "ע כן הסדרה. כל  שם - שם

ס"ג .17) סק"כ  אה"ע ס"ג . סמ "ט  חו"מ  שו"ע ב. קסז, ב"ב

בסדר 18) סדרות. כמה שמות נמצאו (קרה"ת) רס"ג  בסידור
אצלנו). מאשר שינוים (ובאיזה כולם - שברמב"ם תפלות

תורה 19) אור לסופה). (קרוב שמות פ' יוסף יעקב תולדות
וייצר  ד "ה בראשית תו"ח  ג . מא, בהר לקו"ת ג ). (ד , בראשית פ'

פ"א. ח "ב תניא גם וראה ואילך . פ"י  ה"א
נקרא20) ושבת שלכן החודש, תחילת ולא חודש,

בכללם. ור"ח  שלאחריו השבוע ימי  כולל  ר"ח  שלפני 
תורת21) עם ללחום פניהם "שמו ותלמידיו כאשר

(מכתב תלמידיו" בבואו ותלמידי  מברדיטשוב להרלוי "צ אדה"ז
).*מפ"ב 

יט .22) ב, בראשית
ואילך .23) 145 ע' חט "ו לקו"ש גם ראה
א.24) כה,

(    . המו"ל.
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הזמן עם  הקשור  ענין הוא  - יצחק  שגרמה העקידה נשואי זו היא  העקדה  בשורת  והרי ,
ֿ זה  שלאחרי בפסוק  מיד  רש "י שכתב  כמו שרה , ;מיתת 

לזמן שייך  - קטורה " ושמה  אשה  ויקח  אברהם  "ויוסף  יצחק ואילו "ויוסף נישואי - ובכלל  .
רק  להיות  יכול  היה  וגו'", -אברהם  מזה  ההיפך  היה  בחיים , היתה  ששרה  זמן כל  שרה ; מיתת 

גו'" האמה  ."גרש 

שרה  מיתת  עם  הוא  גם  קשור  גו'", שרה  חיי "ויהיו הסדרה , של  הראשון הפסוק  אפילו מזו: ויתירה 
(כנ"ל ) רש "י שמפרש  כפי שרה , מיתת  עם  כבר  קשור  וירא  פרשת  סיום  מיתת (ואפילו ש "נסמכה  הטעם 

הוא  הכתוב  תוכן שהרי יצחק "), לעקידת  נעשה שרה  ֿ הכל " ה "סך  וחישוב  שרה , חיי שני של 
הקודש ' ב 'אגרת  כדאיתא  דוקא , המיתה  כל בשעת  עבד  אשר  כו' מעשיו "כל  עולים  ההסתלקות  שבעת 

חייו". ימי

" של  ֿ הכל  לסך  ששייך  (בדוחק ) נפרש  הראשון לפסוק  בנוגע  אם  הסדרה ואפילו כל  הרי שרה ",
שרה "? "חיי בשם  הסדרה  כל  נקראת  ולמה  מזה . ההיפך  לכאורה , היא ,

: בזה והביאור 

הקודש ' הזוהר ב 'אגרת  מאמר  מבחיוהי",מובא  יתיר  עלמין בכולהו אשתכח  דאתפטר  "צדיקא 
ואהבה  יראה  אמונה  רוחניים , חיים  הם  זה ) ביאור  שייך  שבשניהם  - אשה  או (איש  הצדיק  שחיי ומבאר ,

יחיה " באמונתו "וצדיק  שכתוב  לחיים "(כמו ה ' "יראת  ," חיים ימצא  וחסד  צדקה  "רודף  ,' וג ,(
" ואדרבה : ההסתלקות , לאחרי גם  ישנם  אלו הגוף .ענינים  הגבלת  מתבטלת  אז כי מבחיוהי",

" נקראת  הפרשה  שכל  מה  יובן ֿ זה  ֿ פי אמיתת ועל  הם  שבסדרה  הנ"ל  הסיפורים  שג ' כיון - שרה "
מבחיוהי". "יתיר  נעשית  הסתלקותה  לאחרי אשר  שרה , של  החיות 

: ובהקדמה

בגמרא  רגליו".איתא  על  ומעמידתו עיניו מאירה  נמצאת  כו', (בתמי') כוסס  חיטין חיטין מביא  "אדם 
דוקא . האשה  ֿ ידי על  נעשה  אדם ", ל "מאכל  ראויים  שיהיו העולם , עניני של  והזיכוך  שהבירור  והיינו,

הבית " "עקרת  האשה  נקראת  בעלה "ולכן רצון עושה  כשרה  ש "אשה  אמת  הן ." מי אבל  ,
זו הרי - בעלה " רצון בפועל ) בעשיה  הבית .(ממשיך  מעניני מנותק  שהבעל  כיון דוקא , כשרה 

מן שלמעלה  בדרגא  היה  אברהם  ושרה : לאברהם  בנוגע  גם  היה  אמר וכך  ולכן ישמעאל העולם . "לו
על  הביט  שאברהם  כפי כי לפניך ", מדריגישמעאל יחי' מצד  , יחיה "ישמעאל  גם  הרי ,".

לו  אמר  שהקב "ה  לאחרי בריתיואפילו את  אמרה "והקימותי כששרה  הנה  דוקא , יצחק ) (עם  "
אודות  על  אברהם  בעיני מאד  הדבר  "וירע  אזי יצחק ", עם  בני עם  הזאת  האמה  בן יירש  לא  כי גו' "גרש 

כפיבנו" כי , זו מזו: ויתירה  אברהם . בבית  להישאר  צריך  ישמעאל  גם  היה  ישמעאל , על  הביט 
יצחק . עם  "יורש " אפילו יהיה  שישמעאל  מקום  נתינת  היתה 

הבית . מן לגרש  צריך  מי את  ידעה  הבית , עקרת  שרה , דוקא 
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כ ).25) (כב, וירא ס"פ רש"י 
ב.26) כג ,
ב.27) צב, ב"ק
יו"ד .28) כא, וירא
בעומר 29) הל "ג  שער דא"ח ) (עם סידור גם וראה זך . סי '

ואילך ). סע"ב (דש, הצבת אתה סד "ה
שם.30)
ב.31) עא, ח "ג 
ד .32) ב, חבקוק
כג .33) יט , משלי 
כא.34) כא, שם
א.35) סג , יבמות

ע'36) ח "ב נ"ך  אוה"ת א. קנד , זח "א ב. פע"א, ב"ר ראה
ואילך . תתנח  ע' תתעא.

סע"ב.37) סו, נדרים וראה פ"ט . תדא"ר
יח .38) יז, לך  לך 
ב 39) (כרך  פרשתנו באוה"ת (נדפס בנאה ר' ד "ה ראה

קרוב  ֿ ב"ב) ב"מ  למסכתות הצ"צ ובמאמרי  רע"א) תמה, בהוספות
רוצה  הי ' לא כ "כ , רעה לתרבות שיצא יודע הי ' "שאלולי  לסופו:
לא  רק וחשוב, הגון הוא גם שיהי ' סבור הי ' אלא להחזיקו, כלל 

א). יב, מתו"א (ולהעיר כיצחק"
ביראתך ".40) "יחי ' שם: פירש"י  ראה
יט .41) שם,
ֿ יא.42) יו"ד  כא, וירא



טו         

הביאור - גם  הגמרא וזהו הפסולת במאמר  להפריד  ברישיה ", ליה  מעיינא  "קא  (דוקא ) ששרה  ,
אברהם היוצאת  -של 

ליצחק " לו אשר  כל  את  אברהם  "ויתן ולכן אברהם , על  גם  זאת  פעלה  ירושה והיא  בתורת  ,

המוריש  במקום  שעומד  ועד  הכל , מתנות "(שיורש  (רק ) אברהם  נתן גו' הפלגשים  "לבני ואילו ,(,
להם " מסר  טומאה  "שם  - להם  נתן מתנות  איזה  מזה : -ויתירה  להם  שייך  שמלכתחילה  ענין שזהו ,

לך " נתנו ."משלך 

 הזהר בביאורי המבואר  גם  בנביאות וזהו מאברהם  גדולה  היתה  ששרה  ֿ פי הטעם  ֿ על  אף  -
ושרה  (איש ) ה "משפיע " אברהם  היה  שבגשמיות  לכך  הסיבה  (שהרי משרה  למעלה  היה  שאברהם 

הענינים  ברוחניות  הוא  שכן לפי - היא  (אשה ), עמד ה "מקבל " שאברהם  זה  מצד  הנותנת : שהיא  לפי - (
רוח  בקול  - בקולה  "שמע  לו: ואומרים  לשרה , טפל  היה  ב "נבואה " הנה  מהעולם , הבדלה  של  במדריגה 

שבה " .הקודש 

וקטנים  הקודש , רוח  בעלי היו שלא  הצדיקים  גדולי שמצינו מה  שם , הזהר  בביאורי מבאר  ֿ זה  ֿ פי ועל 
דאתגליא ". "עלמא  לבחינת  צדיק  של  בשייכותו תלויה  הקודש  רוח  כי הקודש , רוח  בעלי שהיו מהם 
בעלי  יהיו לא  דאתכסיא ", "עלמא  לבחינת  רק  השייכות  ונשמות  ביותר  גבוהות  שנשמות  להיות  יכול  ולכן

הגילוי  בבחינת  שאינם  לפי הקודש , .רוח 

" והם  דוקא , שרה  של  בהשפעתה  באים  הנ"ל  הסיפורים  שג ' יובן ֿ זה  ֿ פי על  :"

לעיל  (והאמהות )דובר  שהאבות  לבנים ", סימן אבות  "מעשה  החידוש בענין תורה . למתן הכנה  פעלו
חיבור  לעליונים ", יעלו לא  ותחתונים  לתחתונים  ירדו לא  ש "העליונים  הגזירה  ביטול  - הוא  ֿ תורה  מתן של 
פעלו  לא  שמצוותיהם  ֿ פי ֿ על  אף  האבות , של  המצוות  ממעשה  התחילה  לזה  וההכנה  וגשמיות . רוחניות 

הגזירה . ביטול  קודם  להיותם  ֿ תורה , מתן שלאחרי המצוות  כמו העולם  בגשמיות  ֿ כך  כל 

לאמהות : האבות  בין חילוק  יש  ובזה 

היתה  האבות , ֿ ידי על  שנפעל  כפי הגשמיים , בדברים  ֿ כך  אחר  גם  שתישאר  באופן הקדושה  המשכת 
השייכת  שהיתה ב "גשמיות " בגשמיות ) קדושה  שהמשיכה  האבות  של  (המצוה  מילה  מצות  וכמו .

דאבוה " כרעא  ש "ברא  בנו, של  מגופו בחלק  או אבינו, אברהם  של  מגופו כספו בחלק  מקנת  של  או ,
ֿ פנים  ֿ כל  .על 

הימנה : מחוץ  גם  מהעולם , בחלק  הקדושה  המשכת  נפעלה  שבאמהות ), (הראשונה  שרה  ֿ ידי על  ואילו
מערת  את  אבינו אברהם  קנה  שרה  (לאחריבגלל  ושרה  לעפרון, שייכת  המערה  היתה  בתחילה  המכפלה ;

ש "הסתלקותה , פעלה  כנ"ל ) יתיר ", "אשתכח  לו"שאז היתה  "תקומה  עפרון", מרשות שדה  שיצא  ,
"ארץ  ונעשה  ".גוי
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באריכות.43) הנ"ל , בנאה ר' ד "ה ראה
א.44) נח , ב"ב
יקר 45) בכלי  כאן. בעה"ת רבותינו וראה ה. כה, פרשתנו

שרה". רצתה כך  כי  בניו, מכל  נחלה "העביר שם:
עה"פ.46) הארוך  הטור פי ' ו. פס"א, ב"ר ראה
א.47) קנט , ב"ב ראה
כדמוכח 48) לישמעאל , בנוגע גם מדבר והכתוב - ו. שם,

בני  "באו א: צא, מתנות".בסנהדרין אברהם נתן .
כאן). ואוה"ח  הרד "ק מפי ' (ולהעיר

במקומו.49) פירש"י  שם. סנהדרין
עירובין.50) מס' סוף המשנה לשון
ב.51) יג , פרשתנו - האמצעי  לאדמו"ר
שם.52) רש"י  פי ' יב. כא, וירא אגדה מדרש
ס"ב 53) תרפ"ו הדבקים ואתם ד "ה ב. ג , דרמ "צ ראה

רכד ). ע' תרפ"ו .205 ע' תשי "א (בסה"מ 

החסידים54) א' של למענה  המקור  גם אם וזהו השאלה על  -
מה  - לאו ואם לו, יש - רוה"ק צריך  רבי  אם רוה"ק: לרבו יש
מבה"ח  שרה, חיי  ש"פ שיחת גם (ראה הקודש מרוח  להתפעל  יש
וש"נ). .(86 ע' ח "ב התוועדויות - מנחם (תורת ס"ו תשי "א כסלו

מוגה. בלתי  מהנחה -
חמ "א 55) התוועדויות - מנחם (תורת ס"ו וירא ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך ). 240 ע'
ד "ה 56) - א  צב, כתובות  פרש"י  ע"ב. ריש ע, עירובין ראה

ע"ח  רפפ"ב. רפ"ד . אלם יונת א. ג , יבמות - מקמי  תוד "ה כבעל .
א. קנד , של "ה פי "ז. הבריאה עולם שער עמה"מ  פ"א. שכ "ג 

ועוד . כז. ע' ח "ג  "התמים"
הערה 57) 241 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

.49
ח .58) פנ"ח , ב"ר במקומו. פירש"י  יז. כג , פרשתנו



טז        

אתננה " לך  כי ולרחבה  לארכה  בארץ  התהלך  "קום  נצטווה  אברהם  שגם  ֿ פי ֿ על  לא ואף  זה  הרי -
לבניו  כח ' 'נתינת  היה  אלא  בפועל , כיבוש  בגדר  חלק היה  של  בפועל  כיבוש  נפעל  שרה  ֿ ידי על  דוקא  ;

בקולה ",מ  "שמע  בענין לעיל  שנתבאר  מה  ֿ דרך  על  אברהם , ֿ ידי על  זה  נעשה  שבפועל  (אלא  ישראל  ארץ 
אברהם ).ש  על  זאת  פעלה 

 שהיא וכנ"ל  שרה , עם  קשור  זה  ענין שגם  יצחק , נישואי - שבסדרה  השני לסיפור  בנוגע  הוא  וכן
יצחק . רק  נשאר  ובמילא  (כנ"ל ), האמה " בן יירש  ש "לא  אברהם  על  פעלה 

לבניו  בנים  שיהיו צריך  אלא  בנים , לו שיש  מספיק  שלא  הוא , ורביה  דפריה  .הדין

בנים  להם  שהיו קטורה  ובני ישמעאל  את  גם  לו היו אברהם  - בפשטות  שרה .גם  ֿ כן ֿ שאין מה  ,

אשר  כל  את  אברהם  ש "ויתן מסופר  ששם  גו'", אברהם  "ויוסף  שבסדרה , השלישי לסיפור  בנוגע  הוא  וכן
מתנות " אברהם  נתן גו' הפלגשים  "ולבני ליצחק ", שרה לו של  ההשפעה  ֿ ידי על  היה  שזה  -. כנ"ל ,

. הסיפורים משלשת  אחד  מכל  והן הסדרה , מכללות  הן - היא  בעבודתינו מהנ"ל  ההוראה 

שרה "): "חיי (שנקראת  הפרשה  מכללות  ההוראה 

להפריע  צריכים  לא  לעשותו, שצריך  ענין כשמגיע  הגוף . הגבלות  להיות  צריכים  לא  ה ' בעבודת 
וכו'. לישון רצונו עייף , רעב , הוא  הגוף : חשבונות 

בפועל . העבודה  שלימות  תכלית  גם  וזוהי העבודה , בהתחלת  תיכף  הוא  - זה  על  ההסכם 

אביך "וכנ"ל  ומבית  וממולדתך  מארצך  ֿ לך  "לך  היא : מההגב שההתחלה  לצאת  רצונות ,- לות ,
אביו  מבית  שקיבלם  או בהם  שהורגל  אלו והן שמתולדתו אלו הן טבעיים , .וענינים 

ידי  שיוצא  מי ישנו - בפועל . אלא  לחוד , במחשבה  רק  לא  להיות  צריך  גו'" מארצך  ֿ לך  ד "לך  והענין
כמאמר  מחשבה , הוא  יהודי של  ענינו (שהרי שבמחשבתו בכך  מחליט חובה  במחשבה ") עלו "ישראל 

המעיינות  הפצת  - (כולל  הכוונה  נשלמת  לא  לבד  בזה  אבל , מהגבלותיו. שייך לצאת  זה  שאין כיון ,(
לגוף  אפילו שייך  זה  אין - מזה  ויותר  בהגבלותיו.לזולת . נשאר  פועל , לידי שבא  בשעה  כי ,

אראך " אשר  הארץ  "אשר "אל  - ֿ כך  אחר  רק  לו יראו זאת  ללכת ; לאן יודע  אינו אפילו הוא  :;"
הקב "ה . שולח  שאליה  ה "ארץ " אינם  אביך " ו"בית  "מולדתך " ש "ארצך " רק  יודע  הוא 

ומבית  וממולדתך  "מארצך  לצאת  צריך  אראך " אשר  הארץ  "אל  להגיע  שבכדי בלבד  זו לא  מזה : יתירה 
שם  מלעבוד  אותו המונעים  שונים  נסיונות  לו יש  - הארץ  אל  בואו לאחרי אפילו לפעמים , אלא  אביך ",

באברהם  שהיה  וכמו בארץ "עבודתו. רעב  "ויהי אזי כנען, לארץ  הגיע  שכבר  שלאחר  , והוכרח ,
זמן. למשך  משם  לצאת 

לו  אין שליחותו, ממקום  זמן למשך  לילך  הוכרח  שבגללם  כך  כדי עד  הם  שהמניעות  בשעה  ואפילו
הרבי  בשליחות  הלך  גם  הוא  הענינים : שני את  שהרוויח  (בחשבו מזה  רצון שבע  לא להיות  גם  והוא  ,
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יז.59) יג , לך  לך 
הערות 60) 254 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם תורת ראה

.112 ֿ 113
ס"ו.61) ס"א אה"ע שו"ע א. סב, יבמות
(62- אשה דויקח  המפרשים לפי  בתורת ובפרט  לא היינו

פלגש. ולא לה, אשה דין שהגר או פלגש,
מדגיש 63) - קטורה" גו' אברהם "ויוסף הסיפור והתחלת

דאפיל  ליצחק, הפלגשים בני  שבין ההבדל  יותר זו עוד  לבני  ו
מחוץ  בהיותה גם א) כה, בראשית (פירש"י  כו ' פתחה שקטרה

בני  היו ושלא אברהם, שרה)לבית מתה כבר (שהרי  שרה
הקצה. אל  הקצה מן ונפלינו בכ "ז -

דין 64) בעלמא שרה בחיי  אשר אף כי  הסתלקותה, לאחרי 
נוסף  - הרי  יד ), כא, (וירא וישלחה" הילד  ואת שכמה על  "שם
לשעה, רק זה הי ' (ב) מעצמו, אברהם זאת עשה לא (א) אשר על 

בזמן  וישמעאל  שם. רש"י  - הגר זו (קטורה חזרו שניהם כי 
ליצחק  ישמעאל  שבין ההבדלה כל  - ג ) כב, וירא רש"י  - העקידה

אז נתחדש ולא המצאם, במקום רק הי ' -אז יירש" "לא
נכסים. קיבל  לא יצחק גם עדיין, שהרי 

התוועדויות 65) - מנחם (תורת בתחלתה לך  לך  ש"פ שיחת
ואילך ). 213 ע' חמ "א

לך .66) לך  ר"פ
אביך 67) ובית מולדתך  מארצך  באים אלו הגוף שעניני 

פט "ז, (במדב"ר כו'" גבורים מגדלת ארץ "יש וכמרז"ל : כפשוטם,
"האב  כב), פ"כ , (במדב"ר כו'" גבורים שמגדלין מעינות "יש יב),

מ "ט ). פ"ב (עדיות כו'" לבן זוכה
יונתי68) לד "ה ביאור שה"ש לקו"ת וראה ד . פ"א, ב"ר

ואילך ). ד  (יז, בחגוי 
יו"ד .69) יב, שם
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כמו זאת  לעשות  עליו אלא  שם ), להישאר  תפעל צריך  לא  שליחותו ממקום  הזמנית  יציאתו ואז, ,
" באברהם  שכתוב  כמו - ואדרבה  ירידה , ממצרים "בו כנען אברם  מארץ  שעה ) (לפי שיציאתו ,

עליה  בו פעלה  .למצרים ,

 צריכה במה  אבל  הגוף . בהגבלות  להתחשב  אין ה ' שבעבודת  - מהסדרה  הכללית  ההוראה  וזוהי
הסיפורים : משלושת  ההוראה  באה  זה  על  - העבודה  להתבטא 

העולם  בעניני גם  לפעול  (א ) אלא  עצמו, עם  בפעולה  להסתפק  לא  - היא  מיהודי הנדרשת  העבודה 
יהודי  עוד  לעשות  צריך  שיהודי מה  (ב ) המכפלה ), מערת  מקנין שהיהודי (ההוראה  באופן להיות  צריך  -

להטפיח " מנת  על  "טופח  בבחינת  יהיה  שגם השני היינו, ,.( יצחק מנישואי (ההוראה  יהודי עוד  יעשה 

 מחבר הרי - ו'ושוב ') 'רצוא ' (זמן, "שנה " נפש . שנה  עולם  בבחינות : גם  הם  - הסדרה  הוראות  כללות 
ונפש " מ )"עולם  נכלל  גם  אחד (ובמילא  שזמן - לטובה " שווין "שכולם  "שנים " "שנה " הפרשה  והוראת  -

לטובה . ששווין עד  ולטובה , השני, על  (משפיע ) מלמד 

הוראות  ב ' ל "נפש ". בנוגע  - השני ומהסיפור  ל "עולם ", בנוגע  כנ"ל , היא , הראשון מהסיפור  ההוראה 
 טו ד "ועשה  בקו השלישי.הם  מהסיפור  - מרע " ד "סור  בקו ההוראה  באה  כן ולאחרי ב ".

ובהקדמה :

הפסוק  בחסידות על  מובא  תעשה ", אשר  בכל  אלקיך  הוי' כלים "וברכך  לעשות  צריך  שיהודי ,
צריך  כלים , בעשיית  הצורך  למרות  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  הוי'. ברכת  תומשך  שבהם  הטבע , בדרך  כלים  לפרנסה ,
און  ("פארטרונקען מושקע  להיות  צריך  לא  ובמילא  בלבד , "כלים " רק  הם  העיקר , הוא  זה  שלא  ַלידע 
בכדי  וכו', אונאה  משמץ  להיזהר  הוי', תורת  ֿ פי על  להיות  צריכים  שהכלים  (ופשוט , בזה . ַפארזונקען")

הוי'). לברכת  ראויים  כלים  שיהיו

ברשיעי, (ולא  עצמו את  שמעמיד  כפי בו, תלוי זה  הרי - הכלים ? בעשיית  ההתעסקות  היא  כמה  עד 
עסקינן  ֿ ושלום , ):חס 

אחד  לפרק  זמן ישאר  שבקושי עד  בעסק , היום  כל  מושקע  שיהיה  באופן עצמו את  להעמיד  ביכלתו
ערבית  אחד  ופרק  חובת שחרית  ידי לצאת  בכדי רק  בעסק  שיעסוק  באופן עצמו את  להעמיד  וביכלתו ;

אומנתו" "תורתו - היום  כל  ואילו "כלי",ה "תעשה ", אלא  אינו תעשה " אשר  ד "בכל  שהענין דכיון ,
עיקר . אינה  שבזה  הכמות  הרי

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  על  (לאחר וכמסופר  ותיכף  כסף , לסכום  זקוק  שהוא  למישהו אמר  שפעם  - ותוכנו -
לך  נותן הייתי הרי רגע , ממתין היית  אילו לו: ואמר  הסכום , עם  אחריו רץ  הלה  לדרכו. פנה  אמירתו)
זקוק  שהוא  אמר  ולכן - תעשה " אשר  "בכל  צוה  שהקב "ה  ֿ טוב , ֿ שם  הבעל  לו והשיב  אתר ? על  הכסף  את 

יותר . טובים  בדברים  עסוק  הוא  - זה  על  להמתין אבל  הכסף ; לסכום 

מתנות ":וזוה  אברהם  נתן גו' הפלגשים  "ולבני - השלישי מהסיפור  ההוראות  אחת  י

בכך  די אבל  הפלגשים "), ("בני העולם  עניני עם  גם  במגע  ובאים  "תעשה ", להיות  שצריך  אמת  הן
דבר  אפילו שרוצים , כמה  לתת  אפשר  למטה : שיעור  אין במתנות  והרי בלבד , "מתנות " להם  שנותנים 

לנפשיה " נייחא  ליה  ש "עביד  מפני היא  מתנה  שנתינת  אף  (שהרי ביותר  שחייב קטן באופן זה  אין הרי ,
לו]. לתת  כמה  - ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  לו, שיתנו לתבוע  יכול  אינו שהלה  ֿ שכן ומכל  משהו, לו
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א.70) יג , שם
זו).71) משיחה (גם ואילך  59 ע' ח "ה לקו"ש גם ראה
(ח "ד )72) לקו"ד  (ראה ורבי ' פרי ' א).שזהו"ע תשמו,
ועוד .73) ע"ב. ריש כה, ברכות - חז"ל  לשון
א.74) סה, חוקת לקו"ת וראה ב. ב, ראש עטרת
יח .75) טו, ראה פ'
ואילך .76) פ"ב להצ"צ) (בספהמ "צ מצורע תגלחת מצות

ובכ "מ . ואילך . כג  יז. מאמר ומעין קונט '
וש"נ.77) א. ו, יומא ראה
ב.78) צט , מנחות
א.79) יא, שבת
ומועדים80) התורה על  יחזקאל  דברי  א ראה לח , וישב עה"פ

ואילך ). כו ס"ע תשנ"ט  (הוצאת
א.81) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ  ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה
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" לתת  צריך  צריך היכן הכחות , ועיקר  הזמן עיקר  שלו, ה "קבע " את  כלומר : "ליצחק ". - לו" אשר 
עולה  - "יצחק " לעניני קדושה .למסור  עניני - לה ' כליל  ,

" "ליצחק ", בחי' מזה  נעשה  זו, בהנהגה  מתנהגים  אלקים "וכאשר  לי לקיום עשה  שזוכים  ועד  ,
פינו".היעוד  שחוק  ימלא  "אז

***

 שעבר השבוע  של  החול  ימי ומתעלים  נכללים  יום בשבת  בכל  אומרים  ולכן ראשון. מיום  החל  ,
"בשבת " הפירוש  והרי הלאה , וכן בשבת ", שני "יום  בשבת ", ראשון יום  "היום  ראשון) (מיום  בשבוע 

הרמב "ן  שכתב  (וכמו ב "שבת " - גם  אלא  הפשוט , כפירוש  "בשבוע ", רק  לא  - "היום הוא  שבאמירת 
לקדשו" השבת  יום  את  "זכור  המצוה  מקיימים  כו' בשבת " ראשון נמנים יום  השבוע  ימי שכל  היינו, ,(

בשבת . היא  שלהם  והשלימות  שהעליה  כיון הבאה , שבת  לחשבון

וכמאמר  בראשית . בשבת  היה  בראשית  ימי ששת  ושלימות  שגמר  הבריאה , בתחילת  מיד  היה  וכך 
הראשון רז"ל  ביום  שנברא  החלק  רק  לא  - כולו העולם  הנה  השבת , יום  עד  שבת ": - חסר  העולם  היה  "מה 

נשלם  בשבת  ורק  "חסר ", היה  - הששי ביום  כולל  שנברא  מה  כל  "העולם ", אלא  וכו', השני ביום  או
מהבריאה . חלק  כל 

- לעצמם  החול  בימי מזה : ויתירה  שלהם . בשבת  נשלמים  החול  שימי ושבוע , שבוע  בכל  הוא  וכן
לשבת , הכנה  הם  אלא  תכלית ; אין

אלא  נפרדים , ענינים  ב ' הם  ו"שבת " החול " ש "ימי שסבורים  ֿ עסקים  בעלי כטעות  לא  המוסגר : [מאמר 
לכך  להתכונן עליו שבת "), חסידישער  ("א  חסידית  שבת  אצלו שתהיה  רצונו אם  בזה : זה  קשורים  ַהם 
יהודיים  החול  ימי ששת  אצלו שיהיו בכדי גיסא : לאידך  כן וכמו ראשון. מיום  החל  החול , ימי בששת 
לא  דיה  שתהיה  כך , כל  מרובה  במידה  בשבת  עבודתו לעבוד  עליו - תורה  ֿ פי על  בהנהגה  ("אידישע "),
בשבת , מאשר  יותר  קשה  בהם  (שהעבודה  שלאחריו הימים  עבור  גם  תספיק  אלא  בלבד , השבת  עבור  רק 

יומין" כולהו מתברכין "מיניה  בבחינת  דחול ), בעובדין עסוקים  לא  שבשבת  כאן]כיון עד  .

רז"ל  על וכמאמר  שבאה  התכלית  בשביל  היא  - "טרחא " בשבת ": יאכל  שבת  בערב  שטרח  "מי
היא  כאן שבת " ב "ערב  הכוונה  (והרי שבת  ערב  על  נאמר  ולכן התכלית . אינה  עצמה  הטרחא  אבל  ידה ,

ראשון  מיום  כבר  להתחיל  צריכה  לשבת  שההכנה  כיון שעבר , השבוע  ימי כי לכל  "שטרח ", הלשון (
" וזהו שלאחריהם . בשבת  אלא  עצמם , בהם  אינה  החול  ימי ששת  של  האדם התכלית  בשבת ":

הענינים  את  ממנו) חלק  - מבשרו ובשר  דם  נעשה  שזה  עד  (לוקח , הטרחא ."אוכל " ֿ ידי על  שנפעלו

 עשרים השני, יום  גם  ישנו - הזה  השבת  ביום  ונכללים  שעולים  - שעבר  השבוע  של  הימים  בין
ֿ עדן. נשמתו (מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  של  הולדת  יום  במרחשון,

ליום  ששייכת  בתורה  הפרשה  ֿ ידי על  גם  יכולים  היום , של  מהותו על  שלישי לעמוד  עד  משני -
שרה  חיי .בפרשת 

זו) (שבפרשה  גו'" זקן "ואברהם  הפסוק  בגמרא על  איתא  ,." היה בישיבה  ויושב  זקן אבינו "אברהם 
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ב).82) כו, (תולדות ברש"י  הובא ב"ר
ו.83) כא, וירא
א.84) לא, ברכות ב. קכו, תהלים
א.85) מא, בהר לקו"ת א. יו"ד , נח  תו"א ראה
ח .86) כ , יתרו
במקומו.87) מב"ר ב. ב, בראשית עה"ת בפי ' רש"י 
א.88) פח , ב. סג , זח "ב
סע"א.89) ג , ע"ז
רשימות 90) א. טז, ביצה ראה ס"י . סרמ "ב אדה"ז שו"ע

(סק"ו). ב סח , לתהלים הצ"צ
ואילך .91) 27 ע' תש"ב סה"ש ראה

היתה92) - כתר"א - הולדתו  בשנת מ "ח גם  דכ ' הקביעות
אשר  ,158 ע' ה'ש"ת קייץ סה"ש וראה חיי . לפ' השני  ביום
ימי שבמשך  המאורעות מרומזים אדם, נולד  שבו השבוע בפרשת

חייו.
היתה - תר"ם תמוז די "ב הקביעות כי  שם, לתקן יש ולכאורה

בלק. פ' ב' .ביום שם: בין צ"ל  פנחס און בלק פרשות די  .
.. די  ברית. דער געווען און געווארן וראה . שם. להלן (ועד "ז . ָ

ד ', סו"ס מהד "ב אדה"ז היא שו"ע הקדושה נפש כניסת
מילה). במצות

א.93) כד ,
ב.94) כח , יומא
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כבר  נאמר  זה  ענין שהרי כפשוטו, ל "זקן" רק  הכוונה  שאין מוכרח  עצמו מהפסוק  שגם  [ולהעיר ,
זקנים " ושרה  "ואברהם  זה : לפני פעמים  כמה  זקן"בתורה  "ואדוני , נאמר גופא  זה  בפסוק  וגם  ;

כפשוטו]. "זקן" מלבד  נוסף  לענין היא  "זקן" בתיבת  הפסוק  שכוונת  לומר  ובהכרח  בימים ". "בא  ֿ זה  לאחרי 

כיון ֿ עדן, נשמתו אדמו"ר  לכ "ק  שייכות  כבר  רואים  תמימים ובזה  תומכי ישיבת  את  .יסד 

:עדן ֿ נשמתו אדמו"ר  כ "ק  עם  קשור  זה  בפסוק  ענין עוד 

הפסוק  בן,על  לו שהיה  ומאחר  בן, בגימטריא  עולה  "בכל  רש "י: מפרש  בכל ", אברהם  את  "ברך 
אשה ". להשיאו צריך  היה 

(סעיף  לעיל  מקרא ".כאמור  של  "פשוטו ֿ לראש  לכל  רש "י מפרש  בחיוב א ), מובן: אינו ובפשטות 
אשה  להשיאו לבנו האב האב  אם  ֿ מינה  נפקא  אין מה , מובן אינו ֿ כן, ואם  לא . או בכל , ומבורך  עשיר 

גו'" עבדו אל  אברהם  ל "ויאמר  בכל " אברהם  את  "ברך  מקדימה  שידוך שהתורה  לחפש  (אליעזר )
אשה . להשיאו צריך  היה  ולכן בן, בגימטריא  ש "בכל " רש "י, מפרש  ולכן ליצחק ?

כבר  מסופר  ֿ לך  לך  בפרשת  בן. לאברהם  שהיה  הקודמות  מהסדרות  יודעים  כבר  מובן: אינו עדיין אך 
"והנה  נתבשר  שאברהם  מסופר  וירא , בפרשת  ֿ כך , אחר  יצחק ; בנו לו שיולד  לאברהם  הבטיח  שהקב "ה 

אשתך " לשרה  בן"בן לאברהם  שרה  "ותלד  ולהלן: , בין שאירעו פרטים  כמה  מסופר  ֿ זה  ולאחרי ;
בן? לו היה  שאברהם  - ברמז אלא  בפירוש , ולא  - התורה  כאן מחדשת  מה  ֿ כן, ואם  בנו. ליצחק  אברהם 

בזה : והביאור 

היה  והוא  המעלות , כל  בו היו "בכל ": בבחינת  היה  לאברהם , שהיה  שהבן כאן, מספרת  התורה 
אברהם . של  ענינו כל  - אברהם  של  ה "בכל "

:"'גו עבדו אל  אברהם  ל "ויאמר  ההקדמה 

את  שולח  אברהם  היה  לא  - אשה  להשיאו מחוייב  ובמילא  בן, היה  שלאברהם  העובדה  עצם  מצד 
מולדתי" ואל  ארצי "אל  החוחים "אליעזר  בין "כשושנה  שהיתה  רבקה , את  משם  לקחת  .דוקא ,

מבשלוחו" יותר  בו ש "מצוה  כיון בע וגם : שיקיים  היה  מוטב  אשה , ויחפש  לבנו האב  חיוב  את  צמו
ולמרחקים ; אליעזר  את  לשלוח  ולא  במקומו, לבנו

"בכל ", היה  שיצחק  בגלל  אליעזר אלא  את  ושלח  ביותר , אברהם  השתדל  לכן - אברהם  של  ענינו
אבי" ומבית  ממשפחתי לבני אשה  "ולקחת  בצוותו רחוק  כל למקום  של  הדורות  המשך  שיהיה  בכדי .
אביו  ומבית  ממשפחתו השידוך  להיות  הוכרח  אברהם , של  .ענינו

: בזה ביותר ) תמוה  (לכאורה  ענין עוד 

כאן התורה  רומזת  - אברהם  של  ה "בן" היה  שיצחק  זה  !ענין

בתניא  איתא  לגימטריאות  חילופים בנוגע  גם  והתמורות . החילופים  מענין יותר  בריחוק  שהם  ,
ומקבלים  שבתורה , מאמרות  בעשרה  בפירוש  נזכרו שלא  הנבראים  שלכן, - ירידה  של  ענין הם  ותמורות 
הם  וכדומה ), ב "ש  בא "ת  מתחלפות  מאמרות  דעשרה  שהאותיות  (כפי האותיות  מחילופי רק  חיותם 

חיותם  שמקבלים  מהנבראים  פחותה  ֿ כן,במדריגה  ֿ פי ֿ על  אף  אבל  - עצמן מאמרות  שבעשרה  מהאותיות 
האותיות  בחילופי רק גם  ישנו בגימטריאות , ֿ כן ֿ שאין מה  בירידה ). שהם  כפי (אלא  האותיות  מבחי' ישנו
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יא.95) יח , וירא
יב.96) שם
זקן 97) שהוא ז"א, ופ"ו, - שנים ל "ו בן אז שהי ' לרמז, ויש

בלקו"ת  (הובא קדושים פ' להאריז"ל  בל "ת וכמש"כ  חכמה, שקנה
ב). יא, שה"ש

א.98) כט , קידושין
ב.99) שם, פרשתנו

יו"ד .100) יח ,
ב.101) כא,

ד .102) שם, פרשתנו
ויק"ר103) ד . פס"ג , ב"ר ב. פ"ב, שהש"ר ב. ב, כג ,שה"ש

כ ). כה, (תולדות לקמן רש"י  וראה א.
א.104) מא, קדושין
מ .105) שם, פרשתנו
"והנה 106) ו): (כה, בפרשתנו רמב"ן  כו'ראה לקח  אברהם

הברית". נכרת עליו כי  יצחק זרע רק שומר איננו כי  כו' שלח  לא
וברד "ק. שם בבחיי  ועד "ז

ספ"ז.107) ח "ב



כ        

בכך  רק  נרמזת  האבן), נתהווה  (שממנו "ב "ן" העולה  לשם  ד "אבן" השייכות  (למשל : ומספר  החשבון
באבן). גם  וכן אורות , נ"ב  ישנם  ב "ן שבשם 

"בן" שהוא  כלל  בו נראה  לא  שבגילוי ענין על  מורה  שזה  - בן" בגימט ' עולה  "בכל  בענין מובן ומזה 
לאברהם . שייכות  להם  אין שבגילוי בענינים  גם  - "בכל " זיכוך  שפעל  יצחק , של  גדלותו וזוהי אברהם . של 

של ופירוש  שלימותו אברהם : של  ענינו כל  היה  שיצחק  הקודם , הפירוש  עם  קשור  "בכל ", בתיבת 
"אברהם " שנקרא  בכך  היתה  המוןאברהם  "אב  הניצוצות "בה "א , את  גם  שמברר  היינו ,

ועניןשבהקליפות  ;." בכל" - יצחק  ידי על  נשלם 

:עדן ֿ נשמתו אדמו"ר  לכ "ק  בנוגע  זו בפרשה  נוספת  שייכות  וזוהי

"בכל ", שהיה  (יצחק ), בבן ֿ עדן נשמתו אדמו"ר  כ "ק  את  ברך  הקב "ה  - בכל " אברהם  את  ברך  "והוי'
בהם  ניכר  שלא  בענינים  אפילו ועד  תחת , בעומק  הנמצאים  בענינים  גם  וזיכוך  בירור  שפעל  כזה  בן היינו,

- "בכל " היה  זו בעבודתו וגם  (אברהם ). ליהדות  שייכות  להם  שיש  אביו.כלל  של  ענינו

:בעבודתינו מהנ"ל  ההוראה 

מתחילים  ֿ ישראל  בני אצל  כי בישיבה ". ויושב  "זקן - להיות  צריך  ֿ לראש  בתורה .לכל  הענינים 
לתורה  עולה  - עד  עדי ובנינו חתונתו לפני העליה חתן בעת  נעשה  בת  או בן להולדת  שברך " "מי ;

מהתורה . "לקחת " יש  הענינים  כל  את  וכן לתורה ,

- בימים " "בא  להיות  שצריך  - זקן") ("ואברהם  מהתורה  ש "לוקחים " שהענין אומרים , כן ולאחרי
לפעול  שיש  והיינו, אליו), באים  הימים  ולא  בימים ", "בא  הכתוב : לשון (וכדיוק  הימים  בתוך  לבוא 

"ימים " - ו)זמן ב (מקום  המוגדר  ובעולם  בימים , לפעול ולהמשיך  צריך  אלא  מספיק , זה  אין ועדיין .
ליהדות . (עדיין) שייכות  להם  אין שבגילוי בענינים  גם  אלקות  להמשיך  - "בכל " גם 

 יושב - "זקן דאברהם  מהענין באים  ו"בכל " בימים " ד "בא  ההוראות  הנה  לעיל , כמדובר 
בישיבה ".

- תמימים  תומכי שתלמידי מובן, ביחוד ומזה  עליהם  - נ"ע  (מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  שייסד 
עצמם , עם  בעבודה  להסתפק  לא  היינו, ו"בכל ", בימים " ד "בא  הענין בעולם  לפעול  האחריות  מוטלת 

יתברך . לו לדירה  כולו, העולם  "בכל ", לעשות  אלא 

***

.'גו שרה  חיי ויהיו ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 במאמר) לעיל  ולא האמור  הדמיון, בכ "ף  רק  הוא  ז'" כבת  כ ' ובת  כ ', כבת  ק ' ד "בת  שהענין (
גם  אלא  הענינים , ברוחניות  רק  לא  הוא  - מהתחלקות ) שלמעלה  שרה ", חיי "שני (כמו ש "שוין" באופן

וכמדובר  הענינים , חלק בפשטות  לפי והן שבתורה  הסוד  חלק  לפי הן ומכוון מתאים  רש "י שפירוש 
שבתורה : הפשט 

בגדר  היתה  כ ' שלאחרי גופא  הא  שהרי שוין", ש "כולן לומר  אפשר  אי - ו"יופי" חטא " ל "בלא  בנוגע 
המוכשר  שדבר  בסכך , הדין (ובדוגמת  ירידה  זה  הרי בפועל , כן היה  לא  כאשר  גם  חטא ), (על  עונשין של 
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ובפרש"י .108) ה יז, לך  לך 
שם 109) ואילך . ד  פ, שם תו"ח  ב. יג , א. יא, לך  לך  תו"א

שרה. חיי  ר"פ
בניך 110) וכל  סד "ה סוסרפ"ב. או"ח  ומג "א לבוש ראה

79 ס"ע תרפ"ט  סה"מ  סע"ב. יט , ח "א קונטרסים (סה"מ  תרפ"ט 

וש"נ. .7 ס"ע ח "מ  התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ואילך ).
(תורת 111) תשכ "ב כסלו מבה"ח  שרה, חיי  ש"פ שיחת ראה

ואילך . 201 ע' חל "ב התוועדויות - 774מנחם ע' ח "ג  לקו"ש
.1194 ע' ח "ד  שם ואילך ).

(112.(262 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת בסופו



כי         

לסכך  פסול  הוא  הרי בפועל , נטמא  שלא  אף  טומאה , שהזמן לקבל  גופא  הא  ליופי, בנוגע  הוא  וכן .(
בגדר  הוא  ז' ירידה .שלאחרי זה  הרי - ז' כבת  כ ' שבת  ולומר  לשלול  וצריך  היופי, היפך  של 

(כיון הדמיון בכ "ף  ז'", ו"כבת  כ '" "כבת  רק  אומרים  בהיותה ולכן גם  וביופי חטא  בלא  היתה 
ממש . ששוין באופן זה  אין אבל  ק '), בת 

: מזה יתירה 

גם  ירידה  של  זמן אצלה  היה  - ליופי בנוגע  כי: והחטא , היופי בענין שוין" "כולן לומר  אפשר  אי
"בלותי" - שרה "בפועל  "ותכחש  שרה ", "ותצחק  - לחטא  ובנוגע  . רש "י פירוש  וכפשטות  , וכמובן .

שכתוב  ממה  לעיל גם  המדובר  להפירוש  את ", מראה  יפת  אשה  כי ידעתי נא  עינים ","הנה  ה "מאור  בשם 
לומר  אפשר  אי זה  זמן על  ֿ כן, ואם  ו)שרה . ב (אברהם  בפועל  ירידה  היתה  מצרימה  לבוא  שהקריב  שבשעה 

הדמיון. בכ "ף  "כבת ", אפילו

כי  לטובה , היו) שכולן בכך  היא  שלהן (וההשתוות  שוין כולן שרה ", חיי  "שני נאמר  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף 
עבודת  על  באתכפיא  מעלה  שיש  כיון לטובה , הם  הירידות  גם  הנה  ירידות , של  זמנים  שהיו אף 

"טובה ".הצדיקים  הם  גם  ולכן הכוונה , נשלמת  הירידות  ֿ ידי על  ש (גם ) ונמצא , ,

מהתחלקות  שלמעלה  העצם  בחינת  על  רק  לא  שקאי שרה ", חיי ב "שני ענין עוד  ניתוסף  ֿ זה  ֿ פי ועל 
במאמר  בהתחלקות (כנ"ל  שבאים  לאחר  גם  אלא  ,( כולם שרה ", חיי "שני הם  הרי בפנימיות  הנה  ,

לטובה ". שוין "כולן הכוונה  שמצד  כיון אחד , בכלל 

(שלמעלה  עול ' ה 'קבלת  שענין ֿ דרך  ועל  בשוה , גם  היא  השנים  שבכל  שהטובה  - בזה  יותר  עמוק  פירוש 
פנימיים , כחות  וכו'.מהתחלקות  מצוות  התרי"ג  בכל  ואתהפכא , באתכפיא  בשוה  הוא  האמיתי) הטוב 

:בעבודתנו מזה  וההוראה 

נצבים  פרשת  שבת  במאמרי תשרי דובר  הכתוב וחודש  בפירוש  ,'גו כולכם  היום  נצבים  "אתם 
- כולכם " "נצבים  (א ) ענינים : ב ' להיות  צריך  ה ' שבעבודת  מימיך ", שואב  עד  גו' שבטיכם  ראשיכם 
ֿ מקום  מכל  מימיך , שואב  עד  מראשיכם  פרטיים , כחות  שישנם  ֿ פי ֿ על  שאף  והיינו, העצם , שמצד  העבודה 

גו'" "ראשיכם  (ב ) תשרי. דחודש  העבודה  וזוהי העצם . מצד  שהם  כפי זה  כחות הרי שמצד  העבודה  -
תשרי, לאחרי השנה , בכל  העבודה  שזוהי לדרכו"פרטיים , הלך  "ויעקב  ֿ כן,כאשר  ֿ פי ֿ על  שאף  אלא  .

התכללות . יש  הפרטיות  בעבודות  שגם  תשרי, שבחודש  העצם  שמצד  העבודה  אז גם  פועלת 

המצוות  שבכל  הכללית  הכוונה  ענינים : ב ' מצוה  בכל  יש  ֿ זה  ֿ דרך  לקיים ועל  - לטובה ) (שוין
מיוחדת  המשכה  ממשיכה  מצוה  שכל  מצוה , שבכל  פרטית  והכוונה  העליון, .רצון

הכוונה  מצד  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  השנה , דראש  העבודה  מצד  רק  שלא  - האדם  בעבודת  מהנ"ל  ההוראה  וזוהי
המצוות , של  הפרטיות  הכוונות  מצד  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  השנה , דכל  העבודה  מצד  גם  אלא  שבמצוות , הכללית 

לטובה " שוין "כולן סוף  סוף  הנה  התחלקויות , כמה  בהם  שיש  הפרטיות אף  העבודות  ֿ ידי שעל  כיון ,
בתחתונים דוקא  יתברך  לו דדירה  הכוונה  .נשלמת 
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וש"נ.113) רסתרכ "ט . או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
"ואני114) יז): (פמ "ח , ב"ר וראה טו. שם, יב. יח , וירא

נסים". מלעשות זקנתי 
הרמב"ן.115) כפירוש ודלא
(116- מנחם (תורת סי "א לך  לך  ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(221 ע' חמ "א התוועדויות
פכ "ז.117) תניא ראה
העצם 118) המשכת כי  זב"ז, תלויים הפירושים ושני 

דוקא  עכשיו הבירורים עבודת ע"י  הוא מהתחלקות שלמעלה
דוקא. שבהתחלקות פנימיים בכחו' שהיא מתו"ח ), לעיל  (כמובא

לא 119) - תשכ "ד  אלול  כ "ח  נצבים, דש"פ נצבים אתם ד "ה
) לע"ע לידינו ).הגיע

(120- מנחם (תורת פ"ט  דר"ה ב' דיום היום זה ד "ה

וילך , דש"פ המעלות שיר ד "ה ואילך ); 12 ע' חמ "א התוועדויות
כתר  ד "ה ואילך ); 22 ע' (שם ואילך  פ"ב תשרי  וא"ו שובה, שבת

ואילך ). 72 ע' (שם דחה"ס ב' דיום לך  יתנו
נצבים.121) ר"פ
(122.43 ע' תרצ"ו סה"ש וראה ב. לב, ויצא - הכתוב לשון

ואילך . 266 ע' ח "כ  ואילך . 259 ע' חט "ו בלקו"ש ונתבאר וש"נ.
ועוד . ואילך . 367

תקעו 123) לד "ה ביאור ראש עטרת ב). (נו, פמ "א תניא ראה
ואילך ). ב (נח ,

בהערה .124) 1196 ע ' ח"ד לקו"ש  גם ראה 
במדב"ר 125) ספ"ג . ב"ר טז. נשא ג . בחוקותי  תנחומא ראה

ובכ "מ . רפל "ו. תניא ו. פי "ג ,



כב

        
     

מאידית  תרגום

. כינוס של  ובפתיחתו בהתחלתו בעמדנו
כ "ק  של  שיחיו השלוחים  – העולמי השלוחים 
תבל , מרחבי בכל  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
בראש  להזכיר , צריך  – הארץ  כנפות  בארבע 
של  התפקיד  את  ולבטא  היסוד , את  ובראשונה ,
החידוש  ובפרט  בכלל , זה  בדורנו השלוחים 
השליחות  בעבודת  האחרון בזמן במיוחד  שנתוסף 

–       .

הנקודה  על  נוסף  פעמים , כמה  כמדובר 
בניֿ של  השליחות  עבודת  בכללות  המשותפת 
"אני  שהיא  הקב "ה , של  כשלוחיו בכלל , ישראל 

קוני" את  לשמש  של נבראתי השלוחים  ובפרט  ,
הזאת  השליחות  נקודת  אשר  – דורנו נשיא 
לזמן  מזמן מתוסף  – הזמנים  בכל  ושווה  משותפת 
חודרת  שהיא  מיוחדת , שליחות  בשליחות , חידוש 
ה "שער " נעשית  והיא  השליחות  ענייני כל  את 

השליחות , ענייני כל  "עולים " ֿ ידו שעל 

חידוש  שזהו ֿ דידן, בנידון ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על 
בשליחות , כלל ) (או פרט  רק  שאינו ועיקרי, כללי
הענין  שהוא  ועד  ביותר , כללי וענין עיקר  הוא  אלא 
שמקיף  – המשיח  לביאת  הכנה  – בתורה  כללי הכי

השליחות . עבודת  של  והפרטים  הנקודות  כל  את 

(ובפרט  רבות  פעמים  דובר  שכבר  וכפי
הודעת  ֿ פי שעל  האחרונים ), והשבועות  בחודשים 

כ "ק "ל חז  של  וההודעה  הקיצין", כל  "כלו שכבר 
תשובה  עשו שכבר  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
העבודה  עניני כל  את  סיימו שכבר  עד  ֿ כן, גם 

הכפתורים "(אפילו את  ועומדים "לצחצח  ,(
העבודה  הרי – צדקנו משיח  פני לקבלת  מוכנים 
בפועל  מוכנים  להיות  היא : עכשיו והשליחות 

צדקנו משיח  פני לקבלת  

השלוחים  כינוס  של  שהמטרה  מובן, מזה 
להתדבר  – זו בנקודה  מתבטאת  הנוכחי העולמי
לקיימן  מנת  על  טובות  החלטות  ולקבל  ביחד 
של  המיוחדת  השליחות  את  לבצע  כיצד  בפועל ,

צדקנו. משיח  פני קבלת  שלנו: הזמן

. של) השליחות  עבודת  של  השייכות 
עם  העולמי) השלוחים  לכינוס  שנתאספו השלוחים 
משיח  של  שייכותו בהסברת  תובן – צדקנו משיח 

בכלל : השליחות  וגדר  ענין עם  עצמו 

הפסוק  משה על  (שאמר  תשלח " ביד  נא  "שלח 
כשהקב "ה  ֿ ישראל להקב "ה  בני את  להוציא 

חז"ל  אומרים  לפניו,ממצרים ) (משה ) "אמר  :
משיח  ביד  – תשלח  ביד  נא  שלח  ֿ עולם , ֿ של  ריבונו
שבמשיח  לומר , יש  זה  ֿ פי ועל  לגלות ". עתיד  שהוא 

של  גדר  השליח יש  הוא  משיח  תורה . ֿ פי על 
ישראל .("שלח  את  לגאול  הקב "ה  של  תשלח ") ..

הוא , משה , זאת  ביקש  למה  בפשטות  הטעם 
שתרצה  אחר  "ביד  הפסוק : על  רש "י כפירוש 
גואלם  ולהיות  לארץ  להכניסם  סופי שאין לשלוח ,
הכי  ובלאו הואיל  הרבה ": שלוחים  לך  יש  לעתיד ,
לארץ  "להכניסם  משה  את  הקב "ה  ישלח  לא 
אחר  שליח  ישלח  אלא  לעתיד ", גואלם  ולהיות 
של  גואלם  להיות  משיח  את  שישלח  (משיח ),

ג ממצרים !ישראל  ם 

– רבנו משה  הבין ודאי להבין: צריך  אבל 
דקדושה  החכמה  שלימות  הי' שהוא  ובפרט 

מסיני" תורה  קיבל  עצמו (ו"משה  שהקב "ה  – (
משה ) את  (ולא  משיח  את  לשלוח  עתיד  שהוא  ידע 
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קידושין.1) סוף וברייתא משנה
תש"ח 2) סה"מ  (וראה וש"נ .22 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה

.(240 ע'
ב.3) צז, סנהדרין
תרפ"ט .4) שמח "ת שיחת ראה

יג .5) ד , שמות
איש 6) אותו ביד  פ"מ : פדר"א וראה עה"פ. טוב לקח  מדרש

אליהו  את לכם שולח  אנכי  הנה שנאמר כו' לשלוח  עתיד  שאתה
.2 ֿ 3 הערות 8 ע' חי "א לקו"ש וראה הגאולה). (מבשר גו' הנביא

לקמן 7) ראה (אבל  בפועל  נתקבלה לא משה שבקשת דאף
לגאול  שליח  הוא שמשיח  משה דברי  שולל  זה אין בפנים),

לעתיד . ישראל 
וש"נ.8) ואילך . 244 ע' ח "ו לקו"ש ראה
מ "א.9) פ"א אבות



כג     

במשה  בחר  זאת  ובכל  לעתיד , ישראל  את  לגאול 
ֿ כן  אם  מדוע  ממצרים ; ישראל  את  לגאול  כשליח 

תשלח "?! ביד  נא  "שלח  משה  ביקש 

דקדושה ) (חכמה  שמשה  מאחר  גיסא , ולאידך 
חכמה  ֿ פי על  זה  שכך  מובן זאת , והציע  ביקש 
לא  למה  ֿ כן אם  שלה ; השלימות  בתכלית  דקדושה 

בקשתו? נתקבלה 

בקשה  שזו היות  הנותנת : שהיא  לומר , ויש 
אמת , בתורת  (והובאה  רבנו משה  של  והצעה 

הנצחית  –בתורה  בפועל  נתקיימה  אכן היא  ,(
ישראל  את  לגאול  שלח  שהקב "ה  שליח  שאותו
את  לגאול  שולח  הוא  עצמו אותו (משה ), ממצרים 

במדרש  שנאמר  כפי – לעתיד  שמשה ישראל  ,
גואל  הוא  מצרים ) (בגאולת  ראשון גואל  "הוא 

העתידה )".אחרון (בגאולה 

ביד  נא  "שלח  בבקשתו משה  כוונת  היתה  וזו
שהוא  יודע  שהקב "ה  שידע  ֿ פי ֿ על  (אף  תשלח "
את  לקשר  – משיח ) את  ֿ כך  אחר  לשלוח  עתיד 
הגאולה  שגם  אחרון", ה "גואל  עם  ראשון" ה "גואל 
תשלח " "ביד  עם  קשורה  תהי' (ממצרים ) הראשונה 
עם  קשורה  תהי' האחרונה  הגאולה  וגם  (משיח ),

ראשון"). ("גואל  משה 

שני  הם  ומשיח  שמשה  ֿ פי ֿ על  אף  כלומר ,
שונים  ומשיח אנשים  לוי משבט  הוא  (ומשה 

ענינים  שני מהווים  והם  דוד )), (בית  יהודה  משבט 
ו  מתקשרים  הם  זה ,נפרדים , עם  זה 

ט ). (סעיף  כדלקמן

. גדר בכללות  הביאור  בהקדמת  יובן הענין
מהשליחות  החל  בתורה , השליחות 

הפרטים ) (ובאריכות  בתורה  שמסופרת 

למצוא  אליעזר  את  אברהם  ששלח  השליחות  –
שאליעזר  והאופן בנו, יצחק  עבור  שידוך  ולעשות 
יצחק  בשידוך  שליחותו, את  בפועל  ֿ כך  אחר  ביצע 

ורבקה .

של ) (השליחות  ובדין בגדר  לחקור  מקום  ויש 
אליו  אברהם  דברי בקיום  אשה אליעזר  "ולקחת 

ליצחק " אופנים ,לבני בכמה  זה  את  לפרש  שיש  ;
(א )ומהם  לקידושין "אליעזר : (כמו הי'"
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ובכ "מ .10) רפי "ז. תניא ראה
הפסוקים 11) ש' א. רנג , זח "א ו. שם, ד . פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א ויחי . פ'
יא.12) מט , ויחי  אוה"ח  גם ראה
ע'13) ח "א (סה"ש תשמ "ט  שרה חיי  ש"פ שיחת גם ראה

ואילך ). 130 ע' ח "א (סה"ש תש"נ ואילך ). 58
ואילך .14) ב כד ,

ד .15) שם,
שאברהם 16) ,18 שבהערה המקנה וס' יפות פנים וראה

(וראה  גדול  שהי ' יצחק של  שליחו בתור אליעזר את שלח 
ס"ו  סל "ה אה"ע (רמ "א הפוסקים לדעת ואף ב). מה, קידושין
זה: הרי  שליח , עושה קידושין שליח  דאין מרדכי ) הגהות בשם
(אצל  הוא כן אם וצ"ע בעלמא. ותקנה אחת לדיעה רק (א)

הי ' אליעזר (ב) מ "ת. לפני  שהוא האבות) אברהם של 
רבקה, את לקדש יכול  הי ' זה ומצד  שליח ), כמו (ולא כגופו

.18 שבהערה מפרשים ראה
ופירוש 17) ,19 שבהערה התוס' פירוש ע"פ הוא לקמן הבא

ליצחק, רבקה את קידש שאליעזר – התורה ומפרשי  המדרשים
ארוסה  נעשית כב)*והיא שם, (פרשתנו עה"פ אגדה (מדרש

העבד . ויוצא נג ) (שם, עה"פ טוב לקח  זהב. נזם האיש ויקח 
גמלים), עשרה העבד  ויקח  יו"ד ) (שם, עה"פ זקנים) (הדר תוס'
עה"פ  ספורנו לה. אות וברד "ל  פט "ז פדר"א (ראה נשואה גם או

ועוד ). רבקה). את העבד  ויקח  סא) (שם,
צמידים  "שני  שם שאליעזר דזה לומר, יש – זה פירוש [ולפי 

להמנהג בהתאם הוא כב), (שם, ידי '" בטבעת **על  .***לקדש
ושני קידושין, הי ' הוא – זהב ש"נזם שם, אגדה מדרש וראה
כתובת  כנגד  המאתים וחמשים, מאתים שהם ידי ' על  צמידים

והחמשי תוספת"].בתולות ם
אלא  קידשה שלא משמע ומפרשים מדרשים בכמה אבל 
ר"י . לדעת שם פדר"א (ראה לו נתקדשה אח "כ  ורק ליצחק הביאה

.(33 הערה 168 ע' ;22 הערה 165 ע' חט "ו לקו"ש וראה
לקידושין 18) שליח  נעשה עבד  ואין עבד , הי ' שאליעזר ואף

הי "ז. פ"ג  אישות הל ' (רמב"ם וקידושין גיטין בתורת שאינו לפי 
הי ' מ "ת שלפני  בפשטות, י "ל  – ס"ו) סל "ה אהע"ז טושו"ע
קידושין", "תורת אז הי ' שלא (כיון לשליח  עבד  גם למנות אפשר
עה"ת  מהרי "א ופי ' בלולה ובמנחה אישות). הל ' ריש רמב "ם ראה
שליח  נעשה ולכן אליעזר שיחרר שאברהם ועוד , שם פרשתנו
המקנה  ב; שם, פרשתנו יפות פנים – בזה ביאור עוד  לקידושין.
שאין  הנ"ל  שדין [ושם, כאן) יוסף בפרדס (הובא ב מא, לקידושין
עבדו  אבל  אחר לאדם בנוגע רק הוא לקידושין שליח  נעשה עבד 
אלא  שליחות מתורת לא עבדו ע"י  לקדש ויכול  שאני  המקדש של 
וראה  וש"נ)]. סע"א. צו, (ב"מ  רבו" כיד  עבד  ד "יד  כגופו, דהוי 

ועוד . (ו). בהג "ה לב אות פט "ז לפדר"א ברד "ל  עד "ז

         
          

 
          

              
           
          
          
             

    
          

         
          



כד    

בתוספות  ש "שלוחו שנאמר  ,( אדם של 
דרגות ,כמותו" כמה  יש  עצמו השליח  בגדר  [וגם  .

המשלח ;:כידוע  כמעשה  הוא  השליח 
כמותו  הוא  השליח  של  העשי' כוח  גם  מזה , יתירה 
הוא  השליח  של  כולו כל  – יותר  ועוד  דהמשלח ;

"כמותו עד  דהמשלח ; ]."(דהמשלח )כמותו
בגדר  הי' אליעזר  ליצחק (ב ) אשה  למצוא  ,
לקידושין  כשליח  לקדשה (לא  שדכן אפילו או ,(

לקדש  בכוחו שדכן שגם  ֿ פי ֿ על  שאף  – זה אין ,
דהמשלח , "כמותו" שהוא  שליח , כמו כוח  אותו

אומרים  אין לשדכן בנוגע  כן שאין "שדכן מה 
בפירוש  הוא  שדכן – ואדרבה  כמותו", אדם  של 
לשני  טובה  שעושה  אחר  כאדם  אלא  "כמותו", לא 

העולם ). במנהג  שרואים  (כפי

של  כשליח  הי' לא  שאליעזר  לומר , סברא  יש 
שהוא  נפרדת אברהם  כמציאות  אלא  ,

יצחק  של  השידוך  (בענין שמשמע  כפי – (כשדכן)
"הי' שאליעזר  מזה  עילה גופא ) למצוא  מחזר 

אמר  בתו, להשיאו אליו לפנות  לאברהם  לו שיאמר 
מדבק  ארור  ואין ארור , ואתה  ברוך  בני אברהם  לו

מודגש בברוך " הדברים  שבסיפור  [ובפרט 
אליעזר  איך  כדי ובאריכות  להשתדל  צריך  הי'

הי' אליעזר  ליצחק : המתאים  השידוך  את  למצוא 
ולעשות  בעצמו ולברר  לה ', בעצמו להתפלל  צריך 
אמר  אברהם  שכן ניסי), באופן (ועוד  זה  על  סימן

רק  אל לו גו' הכנעני מבנות  לבני אשה  תקח  "לא 
עליו  מי את  פירט  ולא  תלך ", מולדתי ואל  ארצי
חשבונות  בזה  שיתערבו מקום  יש  ממילא  – לקדש ]

כו'. אישיים 

"זקן הי' אליעזר  גיסא , לאידך  ביתו אבל 
לו" אשר  בכל  רבו"המושל  בתורת  "שמושל  ,,

לאחרים " רבו מתורת  ומשקה  ו"עבד ו"דולה  ,
אשר אברהם " מלך ", מלך  וגם "עבד  וכו'.

לבני  אשה  "ולקחת  אברהם  של  ציוויו בקיום 
אברהם . כדברי בדיוק  הכול  אליעזר  קיים  ליצחק "

אברהם  – מזה  ידך ויתירה  נא  ("שים  כך  על 
גו'" ואשביעך  ירכי ועוד תחת  – כך  שמשום  .(

הי' שהוא  לומר , מסתבר  – אדם טעמים  (של 
בתוספות ). (כדאיתא  רבקה  את  לקדש  כמותו)

מובן  שליח ) הי' (שאליעזר  זה  שדבר  לומר , ויש 
שכתוב  ממה  גמלים "גם  עשרה  העבד 

וילך  אדוניו אדוניומגמלי כפי טוב  ,"
מבארים  ברשותו שהמפרשים  החזיק  שאליעזר  ,

בזה  לעשות  יכול  והי' אדוניו", טוב  "כל  ("בידו")
כפי  כך ), על  רשות  לנתינת  נזקק  (ולא  כרצונו

לו". אשר  בכל  "המושל  לכן קודם  שנאמר 

ברש "י  (המובא  הפירוש  לפי ש "שטר [ואפילו (
שיקפצו  כדי לו, אשר  כל  על  ליצחק  כתב  מתנה 
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ב.19) ז, כתובות – שנאמר ד "ה
וש"נ.20) ב. מא, קידושין ב. לד , ברכות משנה
בני21) אתם "מה בישראל , דוקא שייך  השליחות שענין ואף

שקודם  י "ל  – וש"נ) שם. (קידושין ברית" בני  שלוחכם אף ברית
שליחות  – (ובנדו"ד  אוה"ע ע"י  באוה"ע גם שליחות שייך  הי ' מ "ת
בכל  המושל  ביתו "זקן הי ' שאליעזר ובפרט  אליעזר), ע"י  אברהם
ועוד  בפנים). (כדלקמן רבו" מתורת ומשקה "דולה לו", אשר

(ור  כגופו שהוא אברהם, של  עבדו הי ' שאליעזר – הערה ועיקר אה
.(18

אדה"ז 22) שו"ע וראה א. כלל  ענגיל ) (להר"י  טוב לקח  ראה
חי "ב  ואילך . 323 ע' ח "ח  לקו"ש וראה בקו"א. סכ "ה סרס"ג  או"ח 
(סה"ש  ס"ה תש"נ ח "ש ש"פ שיחת .303 ע' ח "כ  ואילך . 148 ע'
330 ע' ח "א תנש"א (התוועדויות סי "ב ואילך ). 133 ע' ח "א

ואילך ).
א,23) ויקרא לקו"ת סרכ "ח . הריב"ש בתשובות הלשון כ "ה

ג .
שם 24) כתובות בתוס' שמסיים מה לפי  גם כדמשמע

דקרא  פשטי ' איירי  ולא כו' היא בעלמא דאסמכתא ש"נראה
פ"א). רבתי  כלה במס' מפורש (וכן אירוסין" בברכת

ס"ד .25) שם אה"ע שו"ע ראה
אלא 26) בהדיא שליח  מינוהו לא "אפילו שם שו"ע וראה

והלך  לו לשדכה וא"ל  פלונית באשה חפץ שהוא דעתו שגילה
מקודשת". זו הרי  שליחות מינוי  בלא לו וקדשה השדכן

הושע 27) יל "ש ט . פנ"ט , שם מב"ר לט , כד , פרשתנו רש"י 
יב. רמז
אחד "28) לבשר והיו באשתו ש"דבק הוא הנישואין דענין

אדם  של  "שלוחו – השליחות בענין שדוגמתו כד ), ב, (בראשית

(ממש)". כמותו
תתן 29) "מה ֿ ג ): ב טו, לך  (לך  אברהם מטענת גם ולהעיר

הן  גו', אליעזר דמשק הוא ביתי  משק ובן ערירי  הולך  ואנכי  לי 
למעליותא). (לא אותי " יורש ביתי  בן והנה זרע נתתה לא לי 

ֿ ד .30) ג  שם, פרשתנו
ב.31) שם,
ב.32) כח , יומא
ב.33) טו, לך  לך  בפרש"י  הובא שם.
דבריו וכפי 34) את אליעזר סגור) דבר (כפתיחת

"ע  – רבקה לבית לד ).בבואו שם, (פרשתנו אנכי " אברהם בד 
ספרי35) ח ). יב, בהעלותך  בפרש"י  (הובא יג  צו תנחומא

ב: מז, ובשבועות – ג . פט "ז, ב"ר ז . א, דברים בפרש"י ) (הובא
כמלך . מלך  עבד 

יו"ד .36) שם, פרשתנו
ועוד .37) חזקוני . ספורנו. רמב"ן.
תו"ש 38) וראה דיאתיקי "). ("זו יא פנ"ט , שם מב"ר עה"פ,

עב). (אות .עה"פ



כה     

שטר  את  מסר  אברהם  הרי – בתם " לו לשלוח 
ה  לו שיש  באופן אליעזר , של  לרשותו המכירה 

(של  לו" אשר  ש "כל  מזה , יוצא  ֿ בזה . וכיוצא  לקרעו
אליעזר ]. ברשות  הי' אברהם )

"כל  למסור  אברהם  יכול  הי' איך  דלכאורה ,
לאדם  לו" אם אשר  ספק  להיות  יכול  שעליו

כדבעי  בזה  הי'ישתמש  שאליעזר  מוכח , מזה  ?
לאברהם  לגמרי גם מסור  ולכן עבדו), (בהיותו

– יצחק  עבור  השידוך  את  לעשות  שלחו כאשר 
שהוא  כשדכן, (לא  הי' אלא )הוא  לעצמו, מציאות 

מציאות  היא  מציאותו שכל  שליח , בבחינת 
ברשותו  להשאיר  יכול  אברהם  הי' ולכן המשלח .

בדבר  ספק  שום  בלי לו" אשר  ."כל 

.– נוספת  שאלה  בהקדמת  יובן בזה  הביאור 
ליצחק  כתב  מתנה  ש "שטר  זה  על  – קושיא " ָ"קלאץ 

בתם ": לו לשלוח  שיקפצו כדי לו, אשר  כל  על 

הדין  (וכיו"ב ) הצדקה  למצות  בנוגע  אפילו

נכסיו, כל  יחרים  ולא  אדם  יקדיש  לא  ש "לעולם  הוא ,
אומר  הוא  שהרי הכתוב , דעת  על  עובר  כן והעושה 

אפוא  ייתכן איך  כו'". לו אשר  כל  ולא  לו אשר  מכל 
" מסר  ליצחק שאברהם  לו" הי'אשר  אם  (אפילו

זאת  לו מוסר   בירושה הדבר הי' לא  אז גם  ,
שיקפצו מובן  "כדי הי' שזה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  ,

את  מוסר  הי' לא  אם  שגם  ובפרט  בתם "; לו לשלוח 
" בהיותו בכך , די הי' רוב , רק  אלא  לו", אשר 

בתם "). לו לשלוח  "שיקפצו כדי ביותר , גדול  עשיר 
ֿ כך  אחר  וחי שנה , ק "מ  בן אז הי' שאברהם  ובפרט 
זקוק  הי' וממילא  שנים , (ל "ה ) וכמה  כמה  עוד 
(ובפרט  כו' ביתו בני ועבור  עצמו עבור  לנכסים 
לו  ותלד  גו' אשה  ויקח  אברהם  "ויוסף  לאחר 

).גו'"

ֿ פי  על  זאת  לבאר  הי' אפשר  הענינים  בפנימיות 
שנאמר  את מה  הוליד  אברהם  אברהם  בן "יצחק 

חז"ל  ואמרו דומה יצחק ", יצחק  של  פניו קלסתר  ,
היו  הם  ובעבודתם  בפנימיותם  גם  שכן לאברהם ,

דבר  הן והמשך (בכללות ) הן "האבות  –
בפשטות המרכבה " ביאור  צריך  עדיין אבל  ;

נגלה . ֿ פי על  הענינים 

.: בזה הביאור  לומר  ויש 

(וההכנה  הנישואין – ורבקה  יצחק  נישואי
רק  אינם  – בתורה  הכתובים  הראשונים  לנישואין)
ורבקה ), (יצחק  יחידים  שני בין פרטיים  נישואים 
הראשונים  הנישואין היו אלה  כללי: הכי ענין אלא 

מילה ) מצוות  קיום  (אחרי יהודי זוג  ויתירה של  ,
ה  ֿ ידי על  – ("תולדות ")מזו נעשה  הללו נישואין

הנישואין  על  נוסף  כלומר , ישראל . כלל  של  ההמשך 
את  נישואיהם  מבטאים  לרבקה , יצחק  בין הפרטיים 

של  הנישואין  הביאו הללו הנישואין ,
ֿ ישראל  עם  קיום  המשך  את  ואיפשרו התולדות  את 

הדורות . כל  סוף  עד 

" זה  ענין על  אברהם  מסר  שלכן לומר , ויש 
חתונה  רק  לא  שזו מפני בנו, ליצחק  לו" אשר 

של  נישואין אלא  לרבקה , יצחק  בין פרטית 

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

של 39) לרשותו ממונו שנתן לומר יתכן לא כאן: רא"ם ראה
כתב  מתנה שטר לפרש רש"י  של  הכרחו שזהו (ומבאר אליעזר

כו'). ליצחק
שיחרר 40) שאברהם ,(18 הערה (לעיל  הביאור לפי  ובפרט 

לעשות  בכחו עי "ז אשר ליצחק, אשה לקחת לשלחו אליעזר את
כשנאמר  זה לפני  (משא"כ  ברצונו שיעלה כפי  אברהם נכסי  כל  עם
עבד  שקנה ומה כגופו שהוא עבדו, הי ' לו" אשר בכל  "המושל 

א)). כג , קידושין ב. פח , (פסחים רבו קנה
בתנחומא 41) הוא (ועד "ז [מו] פמ "ה בראשית באגדת

. המושל  מהו ג ): ויצא לו,(באבער) שיש מה כל  על  שהשליטו .
אתה אפילו לו משם,ואמר לבני  אשה וקח  – לי  שיש מה

סתם  איבוד  (לא הוא זה גם אבל  וגו'. עשרה העבד  ויקח  מיד 
של  בשליחותו רק כ "א) וכיו"ב, לקחת לטובתו בכדי  –

ליצחק. אשה
פ"ה 42) דעות הל ' וראה וחרמים. ערכין הל ' סוף רמב"ם

ובכ "מ . ה"ה. פ"ז עניים מתנות הל ' הי "ב.
כח .43) כז, בחוקותי 
שטר 44) לו שנתן לפרש"י  שההכרח  כאן, לדוד  משכיל  ראה

העבד  ביד  לו אשר כל  "מסר שאברהם דאאפ"ל  הוא, – מתנה
ריקן". ביתו ונשאר

לשון 45) משא"כ  שם). רד "ל  (וראה פט "ז בפדר"א כדאיתא
"שטר הוא ".רש"י 

"ו 46) אברהם חיי  ימי  בסוף שנאמר מה אברהם משא"כ  יתן

ה), כה, (פרשתנו ליצחק" לו אשר כל  "כל את יצחק לבנו
כאן  רש"י  ובמפרשי  ברמב"ן בזה השקו"ט  (וראה לו " אשר
כל  את לו "ויתן כאן מש"נ לגבי  גו'" אברהם ב"ויתן ההוספה
להוסיף  יש בפנים, לקמן המבואר וע"פ מתנה. בשטר לו" אשר
"כל  לו נתן ראשון שבפסוק הפסוקים, ב' בין בההפרש ביאור

בשטר לו" ובפסוק אשר ורבקה, יצחק של  הנישואין בגלל 
בתורת לו" אשר "כל  לו נתן ואכ "מ ).שני  .

ואילך .47) א כה, פרשתנו
תולדות.48) ר"פ
ר"פ 49) בפרש"י  הובא ו. תולדות תנחומא א. פז, ב"מ 

תולדות.
ו.50) פפ"ב, ו. פמ "ז, ב"ר
ה.51) פ"ס, ב"ר ראה
ס"ז.ראה52) 87 ע' ח "ל  בלקו"ש



כו    

ב  נוגע  גם  זה  וממילא  אברהם ישראל , של  ענינו
 היהודי) ישראל  כלל  של  הראש  בהיותו –

את  בזה  הכניס  הוא  כך  משום  הראשון). –
לו". אשר  "כל 

של  פרטי אב  בתור  באברהם  מדובר  הי' אילו
לו" אשר  "כל  (במתנה ) שיתן אז מתאים  לא  יצחק ,
נותן  הוא  רוב ) (ואפילו חלק  רק  בנו: חתונת  עבור 
מאחר  אבל  כו'; לאברהם  משאיר  הוא  וחלק  לו,
את  שמקיף  כללי, הכי ענין הם  הללו שהנישואין
של  וענינו מהותו כל  שזהו – ישראל  כלל  כל 
הראשון) היהודי ישראל , כלל  של  (כראש  אברהם 
קטן) הכי פרט  (אפילו חלק  שיישאר  מקום  אין –
לכן  ח "ו. מזה  מובדל  שהוא  באופן אברהם , של 
את  בזה  (ומסר ) נתן הוא  – לו" אשר  כל  לו "נתן

לגמרי  לו".עצמו אשר  "כל  עם  ,

אברהם  של  בכוחו באים  הנישואין ועוד :
ֿ כך  ואחר  יצחק , את  ומל  יצחק  את  הוליד  (אברהם 
של  השליחות  ֿ ידי על  בפועל  השידוך  נעשה  –
בזה  למסור  צריך  הי' לכן אברהם ). ֿ ידי על  אליעזר 

לו". אשר  "כל  את 

הי' לא  שאליעזר  לומר , יומתק  זה  ֿ פי ועל 
שליח  בגדר  אלא  לעצמו), (מציאות  שדכן בבחינת 
"כל  שנתינת  כשם  (אברהם ): דהמשלח  כמותו –
פרט  שום  בלי מוחלטת , להיות  צריכה  לו" אשר 
(ובפרט  לאליעזר  בנוגע  גם  מובן כך  לזה , מחוץ 

מ "כל  חלק  הי' הוא  מציאותו שגם  שכל  לו"), אשר 

ֿ פי  על  השידוך  את  לעשות  הולך  שהוא  כפי (גם 
בזה  שאין באופן דהמשלח , כמותו תהי' דעתו)
שהוא  שדכן, (בדוגמת  אחרת  מציאות  לשום  מקום 

דהמשלח ). מציאותו ואינו לעצמו מציאות 

.: הענינים בפנימיות  בזה  הביאור 

ברכה  (פרשת  בסופו ֿ תורה  כ "ק בלקוטי מבאר  (
הכי  ענין הם  ורבקה  יצחק  שנישואי הזקן, אדמו"ר 
את  המשקף  ההשתלשלות , סדר  ובכל  בתורה  כללי
וב "ן  (יצחק ) מ "ה  יחוד  – האדם  עבודת  כללות 

והגוף  (מ "ה ) הנשמה  של  היחוד  שזהו (ב "ן)(רבקה );
בין  והנישואין היחוד  שלימות  – עד  יהודי. כל  של 
ישראל  לקב "ה , בגופים ) נשמות  (כשהם  ישראל 

חד  כולא  האמיתית וקוב "ה  בגאולה  יהי' שזה  כפי ,
בשעת  באירוסין, בזה , ההתחלה  (לאחר  והשלימה 

ֿ תורה  ).מתן

בקיום  האדם  עבודת  כללות  מתבטא  שבזה 
של  היחוד  – הגשמי הזה  בעולם  והמצוות  התורה 
בזה , מתבטא  ֿ תורה  מתן של  החידוש  וב "ן: מ "ה 
"עליונים " בין שהפרידה  הגזירה  נתבטלה  שאז

ואז ל "תחתונים " וב "ן), מ "ה  וגשמיות , (רוחניות 
שהגוף  ורוחניות , גשמיות  ולאחד  לחבר  הכוח  ניתן

לחפצא הגשמי  עד  קדוש , ייעשה  הגשמי והדבר 
קדושה  וב "ן),של  מ "ה  (של  זה  יחוד  ושלימות  .

האמיתית  בגאולה  יהי' והגילוי, השלימות  בתכלית 
גבר " תסובב  "נקבה  יהי' אז [ואדרבה : ,והשלימה 

ט ]. סעיף  כדלקמן

מאריכה  התורה  מדוע  בלקו"ת , מבאר  זה  ֿ פי על 
אליעזר  של  ש "פרשה  (עד  אליעזר  שליחות  אודות 

בתורה " שליחות כפולה  ענין הי' "זה  שכן ,(
יצחק  של  זה " יחוד  ולהמשיך  לברר  דאליעזר ,
בחינת  "להמשיך  הביא  זה  וב "ן); (מ "ה  ורבקה 

ופנימיות " נישואין בחינת  שהוא  ממש , .היחוד 
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ולא 53) אדם יקדיש ש"לא שההגבלה בצדקה, שהוא וע"ד 
עדיין, נפשו לתקן שצריך  ב"מי  לא הוא נכסיו", כל  יחרים
כסף  שאין הגוף, מרפואת הנפש רפואת גרעה שלא (ד )פשיטא

כא), י , במ "א ועד "ז כ . ט , דה"ב הכתוב ל ' (ע"פ אשר נחשב
וראה  סוס"י . אגה"ק (תניא ד ) ב, (איוב כתיב" נפשו בעד  יתן לאיש
מ (צדקה  שלמעלה לנפשו הנוגע שזהו"ע א), (צג , פ"ג  אגה"ת גם

ואילך ). 217 ע' חכ "ז לקו"ש (ראה ב)ממונו דין י "ל שהיא
לכלל  הנוגע כללי  ענין שבהיותו ורבקה, יצחק לנישואי  בנוגע
אשר  "כל  זה על  נתן אברהם, של  בנפשו נוגע ו(במילא) ישראל 

.*לו"
צו,54) – צוה" תורה ד ) לג , (ברכה ע"פ ה"ביאור בסוף

פרשתנו  תו"ח  ואילך . לו ע' תקס"ג  סה"מ  גם וראה ואילך . סע"ג 
ל  ע' תר"ס סה"מ  ואילך . ב קכז, פרשתנו אוה"ת ואילך . א קלה,

ואילך .

          
           
          

      

א.55) עג , זח "ג  ראה
(56. היו אירוסין הזה "העולם ספט "ו) (שמו"ר .כמאחז"ל 

נישואין". יהיו המשיח  לימות אבל 
ועוד .57) ג . פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
מכל 58) בחרת "ובנו ואילך ) סע"ב (סט , פמ "ט  תניא ראה

במ "ת  הי ' בחרת" "ובנו והרי  כו'", החומרי  הגוף הוא ולשון עם
ס"ד ). ס סי ' או"ח  אדה"ז שו"ע (ראה

וש"נ.59) ואילך . 212 ע' חט "ז לקו"ש בארוכה ראה
כא.60) לא, ירמי '
ח .61) פ"ס, מב"ר מב, כד , פרשתנו פרש"י 
ד .62) צו, שם הלקו"ת ל '



כז     

ארם  בפדן מצוי' היתה  רבקה  ובפשטות :
הארמי  ולבן הארמי בתואל  אצל  ֿ לארץ ) (בחוץ 

החוחים  בין ושליחותו (כשושנה  ב "ן. בחינת  ,(
משם  להוציאה  שעליו בכך , התבטאה  אליעזר  של 

תמימה  (עולה  ליצחק  אשה  להיות  ),ולהביאה 
אחד " לבשר  ש "והיו באופן מ "ה , (מ "ה בחינת 

הגש  ֿ הזה  בעולם  בישראל  בית  שיבנו מי,וב "ן),
כפשוטם  "תולדות " להוליד  – היא  התכלית  כאשר 

טובים " מעשים  צדיקים  של  "תולדותיהם  ),(וגם 
הדורות . כל  סוף  עד  ישראל  כל  באים  שמהם 

אליעזר  של  שהשליחות  מובן, ֿ זה  ֿ פי ועל 
את  נתנה  בתורה ) הכתובה  הראשונה  (השליחות 
וב "ן  מ "ה  יחוד  של  העבודה  את  לפעול  הכוח 
נמשך  זה  ומשם  ֿ תורה , במתן החל  השם , בעבודת 
בזה  השלימות  עד  המקומות , ובכל  הזמנים  בכל 

והשלימה . האמיתית  בגאולה 

אליעזר  של  הכללית  שהשליחות  לומר , ויש 
שאמר  במה  ֿ כן גם  אנכי":מרומזת  אברהם  "עבד 

וזהו ידוע  ֿ תורה . למתן ההכנה  החלה  שמאברהם  ,
"עבד  שבהיותו – אנכי" אברהם  ב "עבד  הרמז
של  היחוד  את  לפעול  הכוח  לאליעזר  יש  אברהם "
כהכנה  ועיקר  גם  ורבקה ) יצחק  (נישואי וב "ן מ "ה 

הזה "ל " ההר  על  האלקים  של את  והגילוי
""( אלקיך ֿ תורה .(ה ' במתן

. הסברה צריך  עדיין האמור אבל  ֿ פי על  :
היא  ורבקה  יצחק  נישואי בענין בתורה  (שהאריכות 
של  הכללי הענין את  מבטאים  שנישואיהם  משום 
האריכות  עיקר  להיות  צריכה  היתה  וב "ן) מ "ה  יחוד 

של  השידוך  בעצם  ,( פעל (שאליעזר 
כ  אליעזר , של  ובפעולתו בשליחותו ליחוד ולא 

בשליחות  התורה  מאריכה  מדוע  וב "ן); (מ "ה 
כל  את  וציווהו השביעו שאברהם  איך  – עצמה 
את  קיים  אליעזר  וכיצד  יילך , לאן הפרטים 

בפועל ? שליחותו

נוגעת  אליעזר  של  ששליחותו מובן, גופא  מזה 
ויש  פעל . שהוא  וב "ן מ "ה  יחוד  של  הענין לעצם 
הטעם  יובן זה  ֿ פי ועל  – בזה  הביאורים  אחד  לומר 

) שליח  דוקא  הי' אליעזר  מדוע  שדכן)(הפנימי) ולא 
יחוד  של  וההמשכה  העבודה  את  לפעול  כדי שכן –
שפועל  האדם  אצל  גם  כך  להיות  צריך  וב "ן, מ "ה 
זו  ומציאות  (ב "ן), עצמו בפני מציאות  שיהי' זאת ,
של  ענינו שזהו (מ "ה ). המשלח  עם  ותתאחד  תתבטל 

 דוקא:

עליו  (א ) הפוכים : ענינים  משני מורכב  שליח 
בפני  ֿ דעת  בר  מהמשלח , נפרדת  מציאות  להיות 

להכיר עצמו  למשלח , בטל  להיות  עליו (ב ) ;
ודעת  מרצון לשנות  ולא  שלו, שליח  שהוא 
חדל  הוא  המשלח , מדעת  משנה  הוא  אם  המשלח .

שליח  למלא להיות  הולך  שהוא  יודע  שהוא  עד  .
לשליח , מינהו שהמשלח  זה  בכוח  השליחות  את 

ממש . כמותו עד  כמותו, אדם  של  ושלוחו

(מ "ה ) הנשמה  וב "ן: מ "ה  יחוד  של  התוכן וזהו
"נשמה  – הקב "ה  עם  בגלוי מאוחדת  יהודי של 

היא " טהורה  בי אלוקה שנתת  "חלק  שהיא  עד  ,
שהקב "ה ממעל " ֿ ידי על  – יהודי של  השליחות  .

גשמי  בעולם  הגשמי, בגוף  נשמתו את  למטה  שלח 
נפחת " אתה  יצרת  אתה  בראת  "אתה  –(ב "ן),

של  וב "ן, מ "ה  של  היחוד  את  יפעל  שהוא  היא ,
נמצאת  שהנשמה  כפי שגם  הגשמי, גופו עם  נשמתו
בפני  ו"יש " מציאות  זו ובגלוי עצמו שמצד  בגוף ,
אור  בו יאיר  שליח ), של  הראשון (הענין עצמו
נפשם  ("עושים  לנשמה  יתבטל  והגוף  הנשמה ,

טפל " וגופם  יתאחדו,עיקר  והנשמה  שהגוף  עד  ,(
שהם  והמצוות , התורה  בקיום  העבודה  ֿ ידי על 
אור  את  ולגלות  להמשיך  גשמיים , בדברים  דוקא 
שיהודי  ענין שבכל  כך  העולם , בגשמיות  הקדושה 
וגופו  נשמתו של  ההתאחדות  ניכרת  תהי' עושה ,
אדם  של  "שלוחו הקב "ה , עם  וב "ן) (מ "ה 
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ד .63) פס"ג , ב"ר ב. ב, שה"ש
ב.64) כו, כו. כה, תולדות פרש"י  ג . פס"ד , שם
כד .65) ב, בראשית
ו.66) פ"ל , ב"ר וראה נח . ר"פ פרש"י 
לד .67) כד , פרשתנו
ואילך ).68) 254 ע' (לעיל  ואילך  ס"ב לך  לך  ש"פ שיחת ראה

.
יב.69) ג , שמות
ו.70) ה, ואתחנן ב. כ , יתרו
ואילך .71) ס"ב תש"נ ח "ש ש"פ שיחת גם ראה

שם.72) תש"נ ס"ה. תשמ "ט  ח "ש ש"פ שיחת גם ראה
א.73) כג , גיטין
שו"ע 74) ואילך . ה"ב פ"א ושותפין שלוחין הל ' רמב"ם

ואילך . ס"ב קפב סי ' חו"מ 
ואילך .נוס 75) א עא, האזינו לקו"ת וראה השחר. ברכות ח 

ובכ "מ . א. סט , ליוהכ "פ דרושים
רפ"ב.76) תניא ב. לא, איוב
פל "ב.77) תניא ראה



כח    

(הענין (העליון  ממש " "כמותו עד  כמותו", (
בשליח ). השני

לפעול  כדי דוקא  שליח  בגדר  אליעזר  הי' ולכן
יש  שליח  אצל  שכן ורבקה , יצחק  נישואי את 
שלו  שהמציאות  וב "ן, מ "ה  יחוד  של  השלימות 

שדכן). (משא "כ  דהמשלח  כמותו נעשית 

"כל  אברהם  נתן מדוע  ֿ כן, גם  מובן זה  ֿ פי ועל 
ורבקה ) יצחק  (נישואי זו שליחות  למילוי לו" אשר 

היחוד  שכן תהי'– ששלימותו – וב "ן מ "ה  של 
את  חובק  – והשלימה  האמיתית  הענינים בגאולה 

וכו', ומצוותי' התורה  וכל  ההשתלשלות  סדר  כל  של 
לפנ  אברהם  נתן לכן ממנו. חוץ  דבר  שום  שאין י כך 

יחוד כן את  לפעול  הכוח  שגם  ובפרט  לו", אשר  "כל 
מאברהם . בא  ֿ תורה ) במתן שנתגלה  (כפי וב "ן מ "ה 

.: פלא דבר  על  ביאור  לומר  יש  זה  ֿ פי על 
שבעל ֿ תורה  של  היסוד  (בספרי בחסידות  הביאור 
ֿ תורה ) ולקוטי ֿ אור  תורה  – החסידות  של  פה 
מופיע  אינו ורבקה , יצחק  ונישואי אליעזר  בפרשת 
דוקא  אלא  ֿ שרה , חיי בפרשת  ֿ אור  בתורה  במקומו
הדרושים  (סוף  ברכה  בפרשת  ובסופו, ֿ תורה  בלקוטי
הדרושים  באים  ֿ כך  ואחר  תורה . חומשי חמישה  על 
מחמישה  עצמו בפני כענין – ֿ השירים  שיר  על 

תורה )! חומשי

של  שהשליחות  מרומז, גם  שבזה  לומר  ויש 
יחוד  – ורבקה  יצחק  נישואי את  לפעול  אליעזר 
השלימות  היא  – בגאולה  ושלימותו וב "ן, מ "ה 
ענין  נתבאר  לפיכך  העבודה . עניני כל  של  והתכלית 
ו)לקוטיֿ ֿ אור  (תורה  של  ושלימות  וסיום  בסוף  זה 
ֿ השירים , שיר  של  לדרושים  באים  ֿ כך  ואחר  תורה ,
של  והיחוד  הנישואין שלימות  – הוא  שתוכנו
השלימות  הקב "ה , עם  בגופים ) (כנשמות  ישראל 
בגאולה  יהי' שזה  כפי וב "ן, מ "ה  יחוד  של 

והשלימה . האמיתית 

בפרשת  ֿ תורה , לקוטי ספר  שבתחילת  ולהוסיף ,
ֿ תורה ויקרא  בלקוטי הדרושים  מתחילים  [שמשם 

ויקרא . ספר  שלם , ספר  של  הפרשיות  סדר  על 
פרשיות  שתי על  רק  דרושים  יש  זה , לפני משא "כ 
נתבאר  – פקודי] ופרשת  בשלח  פרשת  שמות : בספר 
הוא  מישראל  אחד  שכל  למעלה , השליחות  ענין

שלחו  שהקב "ה  כמותו, העליון אדם  של  שלוחו
את  שתפעל  כדי בגוף , למטה , נשמה  להיות 

בעולם . שליחותה 

נתבאר  זה  שדבר  שבזה  לומר , ויש 
שזו נרמז, –הלקו"ת , האדם  עבודת  של 

ובסיום  העליון; אדם  של  שלוחו שהוא  הידיעה ,
– העבודה  של  השלימות  אודות  נתבאר  לקו"ת 

ֿ לבוא . לעתיד  לנישואין כהכנה  וב "ן, מ "ה  יחוד 

. בתור משיח  של  ענינו יובן זה  ֿ פי על 
תשלח ": ביד ) נא  "(שלח 

שלימות  נפעלת  ֿ ידו שעל  השליח , הוא  משיח 
בשליחות ענין [שהחל  וב "ן מ "ה  יחוד  – השליחות 

של  השליחות  – ורבקה ] יצחק  בנישואי אליעזר 
והשלימה , האמיתית  הגאולה  את  להביא  הקב "ה 
ישראל  והגוף , הנשמה  של  היחוד  שלימות  יהי' שאז
של  הגילוי שלימות  – בעולם  וגם  חד . כולא  וקוב "ה 
כולו  שהעולם  באופן הגשמי, ֿ הזה  בעולם  אלקות 

בתחתונים  יתברך  לו דירה  .נעשה 

(גם ) עצמו במשיח  יש  מדוע  מובן זה  ֿ פי על 
של  שני הגדר  בין ויחוד  בחיבור  שמתבטא  ,

כביכול , לעצמו, מציאות  וב "ן): מ "ה  (יחוד  ענינים 
הרמב "ם  ֿ דין [כפסק  ודם , בשר  בגוף , נשמה  ,של 

ועוסק  בתורה  הוגה  דוד , מבית  "מלך  הוא  שמשיח 
ה '", מלחמת  ו"ילחום  כו'", אביו כדוד  במצוות 
קיימים  שבו בעולם  נמצא  שהוא  המוכיח  דבר 
מלחמה  לנהל  צריך  הוא  כך  שמשום  מנגדים ,

אדם וינצח  של  שלוחו – זאת  עם  ויחד  ;[
כמותו ,(העליון)

והגוף  הנשמה  יחוד  את  לפעול  כדי שכן
ולחזק  בה  לילך  ישראל  כל  "יכוף  ֿ ידי (על  בישראל 
בעולם , והגשמיות  הרוחניות  ויחוד  בדקה "),
והתאחדותם  הענינים  שני עצמו בו להיות  צריכים 

יחדיו.

. שלח" משה  בקשת  של  התוכן יובן זה  ֿ פי על 
משה  רצה  זו והצעה  בבקשה  – תשלח " ביד  נא 
וההתאחדות  החיבור  את  – בפועל  ופעל  – לפעול 
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ג .78) א, ויקרא לקו"ת ראה
שם.79)

ו.80) פי "ג , במדב"ר ג . בחוקותי  שם טז. נשא תנחומא ראה
רפל "ו. תניא

ה"ד .81) פי "א מלכים הל '
וכן 82) ואמשטרדם, רומי  (בדפוס שם הרמב"ם ל ' כהמשך 

והצליח  עשה אם תימן): כו'.בכת"י 



כט     

אחרון" ו"גואל  (משה ) ראשון" "גואל  של 
(משיח ):

(תורה ), חכמה  (בעיקר ) ענינו עצמו, מצד  משה 
שכתוב  ומשה כמו עבדי", משה  תורת  "זכרו

מסיני  תורה  ענינו קיבל  עצמו, מצד  משיח  .
– מלכות  דוד "(בעיקר ) מבית  מלך  ויש "יעמוד  .

המשפיע  מעלת  בין החילוק  ֿ דרך  על  שזהו לומר ,
(מלכות ), המקבל  ומעלת  הספירות ) ראש  (חכמה ,
ואור  (משפיע ) השמש  אור  בין החילוק  ֿ דרך  על 
מלכא  דוד  עם  הקשור  מלכות , (מקבל , הלבנה 

):משיחא 

קיבל  הוא  כו'", ומסרה  מסיני תורה  קיבל  "משה 
מק את  שהיא  וממנה התורה , ההשפעות , כל  ור 

לגאולה  הכוח  – כולל  הענינים , כל  על  הכוח  נמשך 
האחרונה ); הגאולה  (גם 

שהוא  – אחרון" "גואל  הוא  משיח  של  ענינו
בסוף  הספירות ) סוף  (מלכות , העבודה  בסוף  בא 
ֿ ידי  שעל  המקבל , מעלת  בזה  יש  אבל  הגלות , זמן
כל  את  בפנימיות  בתוכו כולל  הוא  ביטולו
מגיע  המקבל  אור  – ואדרבה  מלמעלה , ההשפעות 
כפי  המשפיע , מאור  יותר  נעלית  מדרגה  ונובע 
ש "נקבה  והשלימה , האמיתית  בגאולה  שיתגלה 
נשמתו), (לגבי יהודי של  הגוף  מעלת  גבר ", תסובב 

העצמות  כוח  נמצא  בו שלעתיד ֿשדוקא  ועד  ,
הגוף  מן ניזונית  הנשמה  משיח לבוא  דוקא  ולכן .

כל  של  והשלימות  הגאולה  – הגאולה  את  יביא 
רבנו. משה  של  גם  הענינים ,

לפעול  הצליח  שמשה  ֿ ידי שעל  לומר , ויש 
ראשון  ש "גואל  זה  ֿ ידי על  תשלח ", ביד  נא  ש "שלח 
של  היחוד  נפעל  ב ), סעיף  (כנ"ל  אחרון" גואל  הוא 
בקירבו  מכיל  משיח  אשר  – והמעלות  הענינים  שני
הוא  מלך , שהוא  לזה  נוסף  ומעלות : ענינים  שני

רב  העם (גם ) כל  את  תורה  וילמד  (חכמה ),
כו'כולו  והאבות  רבנו למשה  כולל  ,ֿ דרך ֿ [ועל 

המלך  מעלת  גם  לו יש  – במשה  "ויהי זה  ,
מלך " ].בישורון

הוא  ש "משיח " בכך  גם  מרומז שזה  לומר , ויש 
עשר  בתוספת  "שליח " שלימות בגימטריא  שכן –

עבודתו  את  מבצע  שהוא  ֿ ידי על  הוא  המשיח  גילוי
 כל ועד עם  מחכמה  נפשו, כוחות 

מלכות .

. מבחינת בו יש  יהודי שכל  הידוע , ֿ פי על 
משיח משה  מובן ומבחינת  מזה  יהודי – שבכל 

הנ"ל : הענינים  שני מעין יש 

את  "לשמש  הקב "ה  של  שליח  הוא  יהודי כל 
על  ב "להאיר  מתבטאת  שליחותו כללות  קונו".

הקדושה הארץ " באור  כולו העולם  את  להאיר  –
אופנים , שני בכללות  יש  ובזה  האלקי. ובאור 
הגדול " "מאור  הגדולים ", המאורות  "שני ֿ דרך  על 

הקטן" נתן ו"מאור  העולם  את  ש "גם  [כידוע 
העולם ]בלבם " עניני כל  משתקפים  יהודי בכל  ,

כמקבל  ועבודתו (שמש ), כמשפיע  עבודתו –
הארץ " על  "להאיר  נעשה  זה  ֿ ידי שעל  (לבנה ),

מכולם  יותר  מתלמידי ֿ דרך  (על  חוזר  ,באור 
בזה . שאין מה  בזה  ויש  וכיו"ב ).

להיות  שצריכים  הענינים  שני אלה  ובפרטיות ,
ו(ב ) לבנה ), ֿ דרך  (על  למשלח  ביטול  (א ) בשליח :
ומבין  שחושב  ֿ דעת , בר  עצמו, בפני מציאות 
למלא  עליו כיצד  האישי, שכלו באמצעות  בעצמו,

הארץ ". על  "להאיר  – שליחותו את 
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א.98) ז, תענית



ל    

בהתאחדות  עומדים  ומשיח  שמשה  ומזה 
זה  מעין נמשך  אחרון"), גואל  הוא  ראשון ("גואל 
בו  יתאחדו שליח  שבתור  יהודי, כל  בעבודת  גם 

הענינים . שני

שיש  "שמש ", במלה  גל  מרומז שזה  לומר , [ויש 
על  "להאיר  המאירה , – שמש  פירושים : שני לה 
של  הביטול  – שימוש  מלשון ו"שמש ", הארץ ",

נבראתי ש "אני זה  מצד  קוני",השליח , את 
אלא  נבראתי לא  ש "אני קוני"עד  ].את 

ענין  על  שהכוח  לעיל , המדובר  ֿ פי ועל 
הראשונה  מהשליחות  נובע  בכלל  השליחות 
אליעזר  את  אברהם  ששלח  השליחות  – שבתורה 
מובן  – ורבקה  יצחק  של  השידוך  את  לעשות 
אברהם  נתן הראשונה  שבשליחות  שכשם  ֿ כן, גם 
למילוי  נוגע  וזה  הואיל  לו", אשר  "כל  (המשלח )
יהיו  והענינים  הפרטים  שכל  בשלימותה , השליחות 
וב "ן  מ "ה  יחוד  של  הכללית  בנקודה  חדורים 
ושליחות  שליחות  בכל  כך  ורבקה ), יצחק  (נישואי
כביכול  מקבל  הוא  קוני", את  "לשמש  יהודי של 
של  הכוח  עד  (הקב "ה ), מהמשלח  לו" אשר  "כל 
לו") אשר  "כל  את  (הכולל  יתברך  ומהותו עצמותו
יהודי  של  וגוף  נשמה  של  היחוד  את  לפעול  כדי
ופרטיֿ הפרטים  שכל  ובאופן, הגשמי. ֿ הזה  בעולם 
בפועל  חדורים  נהיים  ישראל , של  בעבודתם  פרטים 

והתכלית : והיחידה  האחת  בנקודה   
.(וב "ן מ "ה  יחוד  השליחות , ענין (שלימות 

. אשר – במיוחד  זה  בדורנו נתוסף  זה  בכל 
מו"ח  שכ "ק  השליחות , בענין חידוש  נוסף  בו

דור  נשיא  מהדור אדמו"ר  ואחד  אחד  כל  מינה  נו
והיהדות  התורה  בהפצת  שלו השליח  להיות 
הגאולה  להבאת  עד  חוצה , המעינות  ובהפצת 

והשלימה . האמיתית 

יותר  קל  נעשה  שעכשיו בפועל , שרואים  וכפי
לו  היתה  לא  זה  שלפני כזה  אפילו – ליהודי להסביר 
האישית , לעבודתו שבנוסף  – לכך  שייכות  בגלוי
להשפיע  "שליח ", להיות  אחריות  עליו מוטלת 
בבני  החל  אחרים , על  וכו') וידיעותיו (ממעלותיו

להגיע  יכול  שהוא  מי וכל  וידידיו, חבריו ביתו,
אליהם .

זכו, אשר  לאלה  בנוגע  – בזה  מיוחדת  ותוספת 
שלוחים  להיות  נבחרו הם  גופא  ֿ ישראל  עם  שמתוך 

דורנו, נשיא  כולו של  ֿ לעת  המעת  בכל  עבודתם 
והיהדות  התורה  בהפצת  שליחותם  למילוי מוקדשת 

הגאולה . ובהבאת  חוצה , המעינות  והפצת 

מכל  השלוחים  כאשר  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
השלוחים  ב "כינוס  ביחד , נאספים  תבל  קצווי
והנאה  להם  הנאה  "לצדיקים  כינוס  אשר  העולמי",

הנאה לעולם " – אמיתית  הנאה  הדבר  מביא  ,
העלם  מלשון גם  עולם  ולעולם , להם  – דקדושה 

השלוחים והסתר  "כינוס  שזהו ובפרט  .,"
ועבודתם  כולו, העולם  קצווי בכל  הנמצאים  שלוחים 
העולם  של  וההסתר  ההעלם  בביטול  מתבטאת 
יתברך , לו דירה  נעשה  שהוא  עד  לאור , ובהפיכתו

כנ"ל . לגאולה , כהכנה  וב "ן, מ "ה  יחוד  של  באופן

. השלוחים לכינוס  שייך  שזה  – גופא  בזה 
זו  בשנה  החידוש  נתוסף  – ושנה  שנה  בכל 
נא  "שלח  של  השליחות  לעבודת  בקשר  במיוחד ,

צדקנו: משיח  של  השליחות  תשלח ", ביד 

מו"ח  כ "ק  הודיע  א ), (סעיף  לעיל  כמדובר 
העניני  כל  סיימו שכבר  דורנו, נשיא  אדמו"ר 
כולכם ", הכן "עמדו מוכנים , ועומדים  העבודה ,

צדקנו. משיח  פני לקבלת 

גם  פעמים ) כמה  (כמדובר  זאת  שרואים  כפי
על  סימנים  כמה  נתקיימו העולם  שבמאורעות  בכך ,

שמעוני  (בילקוט  מהסימן החל  )הגאולה ,
בזה  שנראה  כפי גאולתכם ", זמן ש "הגיע 

בזו" זו מתגרות  במדינות ש "מלכיות  בפרט  ,
שבמה  אלו, בימים  שראו מה  [כולל  הערביים 
מוכנים  שהם  הודיעו הם  השלום ", "ועידת  שכונה 
כביכול , "שלום " למען הענינים  כל  על  לוותר 

ואכ "מ ]. יער "! ולא  דובים  ש "לא  נתגלה  ובפועל 

– שעברה  השנה  של  הסימן נתקיים  וכבר 
נפלאות  שנת  תהא  הי' ֿ תיבות  ראשי ה 'תשנ"א 
הי' – ונמשך  והולך  – זו בשנה  ובהוספה  אראנו,
שזה  – (ו)בתוכה  בה , נפלאות  שנת  תהא 
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תלמוד 99) של  ֿ היד  כתבי  (אוסף כת"י  הש"ס גירסת כ "ה
וכן  קידושין. סוף וברייתא במשנה תשכ "ד ) ירושלים הבבלי ,
רעו. רמז ירמי ' יל "ש גם וראה שם. למשנה שלמה במלאכת הובא

סע"ב.100) עא, סנהדרין משנה

ובכ "מ .101) ד . לז, שלח  לקו"ת ראה
תצט .102) רמז ישעי '
ד .)103 פמ "ב, ב"ר גם וראה א. יד , לך  לך  טוב לקח  מדרש



לי     

של  והנשמה  והתוכן המהות  נעשה  (הנפלאות )
השנה .

מלחמת  ה "וילחום  שנפעל  איך  בפועל  ורואים 
מתוך  ודוקא  – ענינים  וכמה  בכמה  וינצח  ה '"
נצחיות , מלשון גם  הוא  ונצחון שלום . של  מלחמה 
הנו"ן, שער  גילוי – נ' "נצח ": של  הגילוי עם  קשור 
וח ' זו) לשנה  קראו שבנ"י (כפי הצדיק  שנת  – צ '
שמונה  במספר  הקשור  צדקנו, משיח  של  הגילוי –

אדם  נסיכי ).(שמונה 

כבר  עומדים  שהשלוחים  שמאחר  מובן, מזה 
השליחות  עבודת  התחלת  מילוי לאחר  מזמן
חוצה , המעינות  והפצת  והיהדות  התורה  בהפצת 
שכבר  עד  השליחות , עבודת  אמצע  לאחר  ומזמן

,( הנ"ל דורנו נשיא  (כהודעת  השליחות  את 
הגאולה  ממש  בפועל  באה  לא  עדיין ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף 
נשאר  שעדיין לומר , צריך  – והשלימה  האמיתית 
בפועל  הגאולה  את  להביא  כדי לעשות  משהו

ממש .

א ' נולד  ודור  דור  ש "בכל  הידוע  ֿ פי על  והוא :
לישראל " משיח  להיות  ראוי שהוא  יהודה  ,מזרע 

הזמן  וכשיגיע  גואל  להיות  מצדקתו הראוי "א '
כו'" וישלחו השי"ת  אליו הודעת יגלה  ֿ פי ועל  ,

היחיד  השליח  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 
סיימו  שכבר  שבדורנו, היחיד  והמשיח  שבדורנו,
להתקיים  שמתחיל  מובן, הרי – העבודה  כל  את 
מו"ח  כ "ק  של  השליחות  תשלח ", ביד  נא  ה "שלח 
עכשיו  שנשאר  היחיד  שהדבר  מובן, ומזה  אדמו"ר .

– הוא  השליחות , בעבודת     
  בפועל שליחותו את  לקיים  שיוכל  כדי ,

מהגלות ! ישראל  כל  את  ולהוציא 

ֿ שרה  חיי פרשת  בשבת  בהדגשה  עומד  זה  דבר 
אודות ( קראו שבה  השלוחים ), כינוס  מתקיים  שבו

לנישואי  אליעזר  את  אברהם  ששלח  השליחות 
עניני  כל  על  כוח  נותן שזה  ורבקה , יצחק 
של  השליחות  ענין שלימות  – ובמיוחד  השליחות ,

צדקנו. משיח 

כסלו  חודש  מברכים  שבת  זהו לזה  ונוסף 
חודש  ֿ חודש ], ראש  ימים  שני – זו ,[ובשנה 

התורה  דפנימיות  ֿ תורה  מתן החודש וחודש  ,
השלישי  החודש  [כנגד  הגשמים  בימי השלישי
ֿ תורה  מתן של  החודש  – סיון) (חודש  הקיץ  בימי

הם הנגלית  גם  קשורים  שגשמים  ולהוסיף , .[
ֿ דרך  (על  למעלה  מלמטה  – משיח  של  לשליחותו

הארץ " מן יעלה  "ואד  "מן לבנה ), שדוקא  ,
נשמה  (ב "ן), מהחומריות הארץ " נעשה  ,

האוויר , (יסוד  "אד " נעשה  ומהגשמיות  גשמיות ,
למעלה , מלמטה  "יעלה " שהוא  ביותר ), הדק  היסוד 
פני  על  מרחפת  אלקים  מ "ורוח  למעלה  יותר  עוד 

המשיח " מלך  של  רוחו "זה  מאחר המים ", –
אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  נשמתו בתור  התחי' שנפעל 
שהוא  כפי רק  (ולא  בגוף  כנשמה  ממש , בפועל 

המים "). פני על  מרחפת  אלקים  "רוח 

. להוציא שיש  בפועל  ההוראה  באה  מזה 
"כינוס  של  ובפתיחה  בהתחלה  עתה  בעומדנו

העולמי": השלוחים 

ובהודעה  בהכרזה  לצאת  צריך  – לראש  לכל 
כל  ושל  עכשיו השליחות  שעבודת  השלוחים , לכל 
משיח  פני את  שיקבלו – בזה  מתבטאת  יהודי

צדקנו.

של  השליחות  בעבודת  הפרטים  כל  כלומר :
חוצה , המעינות  והפצת  והיהדות  התורה  הפצת 
מוליך  זה  כיצד  – זו בנקודה  חדורים  להיות  צריכים 

צדקנו. משיח  לקבלת 

חייך  ימי "כל  – הכינוס  בנושא  וכמודגש 
המשיח " ענינ לימות  כל  ימי : (בכל  העבודה  י

היום ) ושעות  פרטי בכל  – עצמו יום  ובכל  חייך ,
המשיח ". לימות  ב "להביא  חדורים  להיות  צריכים 
מקומות ), בכמה  שכתוב  (כפי "לרבות " רק  לא 
ואז  יבוא  שמשיח  ומחכה  עומד  (השליח ) שהוא 

" אלא  וכו', מזה  וייהנה  בזה  חלק  יטול  הוא 
כדי בו התלוי כל  עושה  הוא  –" לימות

יום  של  ההתחלה  רק  לא  רבים , לשון המשיח "
המשיח  ימות  – רבים ) (לשון ימות  של  אלא  אחד ,

משיח " "בחזקת  הוא  המשיח  כאשר  רק  אלא (לא  ,
"משיח  של  השלימות  גם  – המשיח  ימות  כל 

וכו').ודאי"
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ב.104) נב, סוכה
רות.105) למגילת הברטנורא פי '
וראה 106) (סצ"ח ). בסופו (ח "ו) חו"מ  חת"ס שו"ת ראה

ועוד . ע'. כלל  האל "ף מע' השדה פאת שד "ח 

ואילך .107) רכג  ע' אג "ק לוי "צ לקוטי  ראה
ו.108) ב, בראשית
א.109) פ"ח , ד . פ"ב, ובב"ר ב. א, בראשית
מ "ה.110) פ"א ברכות



לב    

השלוחים  שמכינוס  – היא  בפשטות  והכוונה 
כל  כיצד  טובות  החלטות  ולהביא  לבוא  צריכות 
היהודים  כל  את  ולהכין בעצמו להתכונן צריך  שליח 
על ֿ צדקנו, משיח  פני לקבלת  וכו' ובעירו במקומו
כמבואר  משיח , של  ענינו את  מסביר  שהוא  ידי

באופן ֿ פה , ושבעל  שבכתב  כל בתורה  אצל 
– במיוחד  כולל  והבנתו, שכלו לפי ואחד  אחד 
באופן  ובפרט  וגאולה , משיח  עניני לימוד  ֿ ידי על 

ודעת . בינה  חכמה  של 

שזה  מובן הרי הזה , בזמן העבודה  שזוהי והיות 
כלל . הכלל  מן יוצא  בלי יהודי, לכל  שייך 

. את ימלא  שליח  שכל  ֿ ידי שעל  רצון, ויהי
בכל  בשלימות , ובפרט תפקידו הנפש , כוחות 

ומיד  תיכף  יביאו – בזה  יתאחדו השלוחים  שכל 
העיקרי  השליח  של ) ושלימות  (הגילוי את  ממש 
"שלח  – שלו הכוחות  עשר  גילוי עם  יחד  והאמיתי,
מו"ח  כ "ק  – שבדורנו השליח  תשלח ", ביד  נא 
שלפניו, בדור  שהי' וכפי – דורנו נשיא  אדמו"ר 

אדמו"ר  מו"ח  הוא שכ "ק  אשר  אביו, עם 
כל  של  השלימות  את  שיש  כך  יחידו, בנו הי'

דורות . השבע  כל  המנורה ", קני "שבעת 

עבודת  את  סיימו שכבר  מאחר  ועיקר : ועוד 
השליחות –בא כל שליח אל המשלח האמיתי,הקב "ה ,
הזמן  הגיע  ועכשיו שליחותי, את  עשיתי ומודיע :
הקב "ה  [שגם  שליחותך  את  תעשה  כביכול , שאתה ,

עם ,ליעקב גו'"הוא שליח ("מגיד  וביחד 
כביכול , בעצמו, ומהותו עצמותו הרי – הספירות 

תשלח " ביד  נא  "שלח  צדקנו]: משיח  –הוא 
ממש ! בפועל  צדקנו משיח  את  לנו  שלח 

הקב "ה  שמא  ספק , להיות  יכול  עדיין אם  ואפילו
למען  בגלות , אחד  רגע  עוד  ישראל  את  להחזיק  רוצה 
– לו מסבה  הגלות  בזמן שהעבודה  ֿ רוח  הנחת  גודל 
עשה  ֿ הבית  בעל  לך  שיאמר  מה  "כל  יהודי: כל  זועק 

מצא " הקב "ה ,חוץ  זה  ֿ הבית , שבעל  מה  כל  ;
עוד  מלהישאר  חוץ  מצא ", "חוץ  לעשות , צריך  אומר 
לשולחן  מחוץ  "צא ", של  במצב  ֿ ושלום  חס  רגע 
"שלח  מהקב "ה : כביכול  ותובעים  מבקשים  אביהם .

שנת  – תשלח " ביד  –נא  תשלח " "יד 
והשלימה !והבא  האמיתית  הגאולה  את 

(בסיום  השליחות  בעבודת  השלימות  עם  ויחד 
שלימות  את  מיד  יש  ברכה ) פרשת  ֿ תורה  לקוטי
וקוב "ה  ישראל  של  – ֿ השירים  שיר  – הנישואין
הטובה  ההחלטה  את  גם  שמקבלים  ֿ ידי על  [ובפרט 
כל  ֿ תורה  ולקוטי ֿ אור  תורה  ספר  כל  את  ללמוד 
התורה  לימוד  ֿ ידי שעל  סיומם . עד  חלקיהם 
ההמשכה  את  יותר  עוד  ממהרים  אלו, בענינים 

בפועל ],

עצמו  הקב "ה  גבר , תסובב  שנקבה  לאופן עד 
היהודים , ולכל  יהודי לכל  לישראל , כביכול  מודה 
בתכלית  היתה  לא  שהיא  (אפילו עבודתם  על 
לארץ ֿ ישראל  כל  את  מוליך  והוא  השלימות ),
לבית ֿ הקודש , להר  הקודש , עיר  לירושלים  הקודש ,
ומיד  תיכף  – העיקר  והוא  ועוד  השלישי, המקדש 

ממש .
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ט .111) פ"ל , שמו"ר וראה יט . קמז, תהלים

תשלח "112) ביד  נא ד "שלח  – זו לשנה מהשייכות להעיר
תשנ"ב. ר"ת הוא

ב.113) פו, פסחים

             

        
          

        
         


          
        

         

          
      

       
        
       

        
    

        

































המשך ביאור למס' מנחות ליום שני עמ' ב
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הקודש ללשון מתורגם 
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רבות  פעמים כבר  שדובר  הפרשות,1כפי שמות על 
הוא  כך  שמה, בתוך  מקופל  פרשה כל  של  שתוכנה
תוכן  לכל  רומז  שרה" "חיי שהשם בפרשתנו , גם הדבר 

הפרשה.

הפרשה תמוה: על הדבר  מדברת אינה
" בתקופת שאירעו  להיפך :מאורעות אלא שרה",

 שרה מות לאחר  אירעו  הפרשה .2מאורעות

פטירת  לאחר  הוא האירועים של  זמנם רק ולא
שרה": מ "חיי ההיפך  היא משמעותם גם אלא שרה,

מערת  קניית על  מסופר  הפרשה של  הראשון  בחלק
בשביל  אברהם על ֿידי הענין המכפלה שרה.

בפרשה  שבסיומו 3השני ורבקה, יצחק נישואי הוא
הפסוק  "ומשמתה 4נכתב – אמו " אחרי יצחק "וינחם

באשתו " מתנחם השלישי 5הוא הענין  ויותר , כך , .
וההמשך 6שבפרשה  אשה..." ויקח  אברהם "ויוסף –

ההיפך  הוא זה כל  אשר  ישמעאל ...", תולדות "ואלה
(חיי  שרה של  מצדה שהרי שרה", "חיי של  המוחלט 

" להיות צריך  בנה"..."שרה) ואת הזאת .7האמה

הפרשה  כל  של  שתוכנה איפוא, לומר , ניתן  כיצד 
שרה"? "חיי הוא

.

˙ÂÂÓ‰ Á‡Ï Ì‚ Ì˙ÂÈÁˆ Y ÌÈÈ˙ÈÓ‡‰ ÌÈÈÁ‰

ידוע  הוא: לכך  המובא 8ההסבר  על  הפירוש
אף 9בגמרא  בחיים זרעו  מה מת... לא אבינו  "יעקב

בחיים": הוא

נצחיים  חיים הם האמיתיים ואלה 10החיים ,

החיים  מקור  שהוא בה', הדבקים אצל  רק אפשריים
ככתוב  האמיתי, הוא 11והנצח  אמת אלקים "והוי' :

ו "אתם חיים, אלקיכםאלקים ."...12בה'

נצחיים, חיים יעקב חיי של  שהיותם מובן  מזה
את רואים כאשר  ניכרת קדושה, של  את חיים ,

גם  כאשר  הגוף, מן  הנשמה צאת לאחר  גם המשכם
לחיי  שוים זרעו  חיי – בחיים" "זרעו  יותר  מאוחר 

יעקב.

שרה" "חיי לגבי גם מובן  חיי 13כך  מתגלים מתי :
בעולם  חייה לאחר  גם ניכרת השפעתם כאשר  שרה?

והקדושה הטוב עניני כאשר  ממשיכים הזה,
ל "חיי  להחשב שנותיה קכ "ז  יכולות אז  רק להתקיים.
של  האמיתיים החיים לשמם, הראויים חיים – שרה"

אמנו . שרה

נישואי  על  המספר  בפרשה שהחלק מובן  זה לפי
של  התנהגותו  כי הפרשה, לשם מתאים ורבקה יצחק
בהתאם  היא בחיים), (זרעה שרה של  בנה יצחק,
נשא  שאותה רבקה של  התנהגותה גם וכך  לחייה,
– אמו " שרה האהלה יצחק "ויביאה ככתוב לאשה,

אמו " שרה היא לשרה 14"והרי המיוחדים שהענינים ,
בעיסה  מצויה ברכה לערבֿשבת, מערבֿשבת דלוק (נר 

האהל  על  קשור  רבקה.15וענן  על ֿידי כך  אחר  נמשכו  (
שרה" "חיי של  ונצחיותם אמיתותם מתגלים אז  .16רק

ענין  רק מובן  זה הסבר  לפי שהרי בכך , די אין  אך 
הרי  לכך  ובנוסף האחרים, הענינים ולא בפרשה, אחד 
על  אלא הנישואין , עצם על  מדובר  אין  הפרשה ברוב
אליעזר  שבשליחות והדיבורים המאורעות פירוט 
שכנועם  ולבן , לבתואל  סיפורו  רבקה, עם (פגישתו 

וכו '). זה לשידוך 
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ועוד.1) ואילך. 58 ע' ח"ה [המתורגם] לקו "ש  ראה
ואילך.2) 338 ע' ח"ה לקו "ש  גם ראה
ואילך.3) א כד,
פל"ב.4) פדר"א וראה וברש "י . סז  שם,
העקידה 5) לאחרי  לאברהם בא אשה, ישא שיצחק ההרהור עצם וגם

ל"ותמת  הביאה העקידה ובשורת כ). כב, וירא פרש "י  ג . פנ "ז , (ב"ר
ב). כג , פרשתנו  (פרש "י  שרה"

ואילך.6) א כה,
יוד.7) כא, וירא
וש "נ .8) ואילך. 463 ע' לקמן  ראה – לקמן  בהבא
ב.9) ה, תענית

"מים10) ההלכה: פ"ח וע"ד (פרה המכזבין  נהרות שולל – "
מ"ט).

יוד.11) יוד, ירמי '
ד.12) ד, ואתחנן 
בי '13) אתדבקת ולא וסלקת ונחתת שרה אתת ב : קכב, זח"א ראה

הוו  דילה דא ועל בחיין  אתדבקת כו ' ולבעלה לה עלאין  לחיין  זכתה כו '
חיין .

וברש "י .14) סז  כד, פרשתנו 
טז .15) פ"ס, ב"ר שם. פרש "י 
בהקדמה.16) פרשתנו  בחיי  מרבינו  להעיר
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בחלק  שגם לכך  ההסבר  על ֿידי יובנו , הדברים
ומתן  במשא דוקא היא ההרחבה הפרשה, של  הראשון 
מערת  קניית על  ועפרון  חת לבני אברהם שבין 

המכפלה.

לבני  אברהם דברי תחילת  על  הסבר : דורש זה ענין 
עמכם" אנכי ותושב "גר  – חז "ל 17חת "אם 18אומרים :

תושב 19תרצו  אהיה לאו  ואם גר  מן 20הריני ואטלנה
הזאת" הארץ את אתן  לזרעך  הקב"ה לי שאמר  .21הדין 

מובן : לא ולכאורה

מערת  את לקחת היה יכול  שאברהם כיוון  א)
הדין " "מן  הרבה 22המכפלה כל ֿכך  השתדל  מדוע ,

מלא" וב"כסף אותה, לו  ימכרו  חת הוא 23שבני ומדוע ,
גר "? "הריני אומר 

הדין ", "מן  זאת לקחת אברהם היה יכול  כיצד  ב)
היתה  אז  לאברהם. שייכת היתה לא עדיין  אז  והלוא

העתיד רק "לזרעך 24על  : הארץ את
הזאת"?

אותו  "ויקברו  על  הפרשה: של  סופה על  קשה כן 
וישמעאל " בחז "ל 25יצחק זאת 26נאמר  מביא ורש"י ,27,

יצחק 28"מכאן  את והוליך  תשובה ישמעאל  שעשה
לחזרה  התורה רומזת מדוע להבין : וצריך  לפניו ".
(לאחר  אברהם קבורת בעת רק ישמעאל  של  בתשובה
בחיי  כבר  בתשובה חזר  ישמעאל  אשר  בעוד  פטירתו ),

באברהם"29אברהם  שנאמר  טובה "שיבה וזוהי ,30?

.„

‰˘Ï Ì‰‡ ˙Â„ÏÂ˙ ÔÈ Ï„‰‰

בין  ההבדל  את תחילה להבין  יש זאת להבין  כדי
לשרה  תולדותיהם:31אברהם בענין 

יצחק, של  אביו  רק היה לא – בפשטות – אברהם
אומרים  אף וחז "ל  ישמעאל , של  גם ש"בנך 32אלא

לישמעאל . וגם ליצחק גם מתאים אהבת" אשר  יחידך 
יצחק. לפני לו  נולד  ישמעאל  יתר ֿעל ֿכן :

גם  אלא ישראל , עם  רק לא יצא מאברהם כלומר ,
"אב  עליו  אומר  אף והקדושֿברוך ֿהוא אחרות, אומות

נתתיך " גויים "33המון  הוא ,"העולם .34לכל 

בלבד . יצחק של  אמו  שרה היתה זאת, לעומת
בלבד  ישראל  לעם קשר  יש לה .35כלומר ,
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ד.17) כג ,
ו .18) פנ "ח, מב"ר עה"פ. פרש "י 
כת"י 19) ובכמה ביתא. מארי  לאו  ואם גר רציתם אם לפנינו : בב"ר

ביתא. מארי  לאו  ואם דייר רציתי  אם אלבעק): תיאדור הוצאת ב"ר (ראה
מארי  הריני  לאו  ואם עמכם כגר הריני  רציתם אם לרש "י : המיוחס ובפי '

כו '. שכך ֿ כרחכם בעל בית
הדין .20) מן  אטלנה לאו  ואם וב': א' בדפוס
ז .21) יב, לך
לבוש 22) רע"ב, (רא"ם, רש "י  ומפרשי  החזקוני  כפי ' – כפשוטו 

וכ"ה  .(24 הערה (וראה בארץ חלק לו  הי ' שכבר עיי "ש ) ועוד. האורה
328 ע' ח"ה לקו "ש  (וראה קנין  דהוי  א) (ק, בב"ב הדיעה לפי  בפשטות
– ובארוכה ואשריהן . ד"ה שם ובפרש "י  ב נג , ע"ז  וראה .(97 הערה
ואילך). א (ג , ה"א פ"א תרומות הל' צפע"נ  וראה ט. דרוש  דרכים פרשת

עה"פ.23) עה"ת ש "ך ראה
"לזרעך24) הכתוב שהביא מפרש "י  משמע הזאת"כן  הארץ את

"לזרעך יח) טו , (שם הכתוב שהביא כבמדרש  (ראה ולא הארץ"* את
איתא  כב) (פמ"ד, בב"ר הנה – שם עה"פ וגם ה"א). פ"ב חלה ירושלמי 

הקב"ה של הקב"ה "מאמרו  של "אמירתו  – שם בפרש "י  משא"כ ,"
לבנך שם: מת"י  (ולהעיר עשוי '". שם).היא רמב"ן  וראה .

"לזרעך הכתוב רש "י  הביא לא למה סו "ס להקשות: [ואין 
אמירת  חת לבני  אמר שאברהם מסתבר לא פשש "מ דע"פ י "ל, כי  גו '"?

" הקב"ה  כאילו הקב"ה של דאמירתו  זרע) לו  שהי ' (לפני  גו '"
לאחר  שאפילו  וק"ו  ובמכש "כ אצלם יתקבל לא זה כי  – עשוי ' היא

(ב"מ  אברהם של בנו  שאינו  הדור ליצני  אמרו  יצחק א.שנולד פז ,

ע' לקמן  בארוכה וראה תולדות)]. ר"פ בפרש "י  הובא ג . תולדות תנחומא
ואילך. 84 ע' ח"ל לקו "ש  ואילך. 218

ט.25) כה,
ג .26) פס"ב, ב"ר וראה סע"ב. טז , ב"ב
עה"פ.27)
כאן .28) רש "י  לשון 
פרש "י 29) ז . פנ "ט, ב"ר ח. שם, פרשתנו  ת"י  שם. בגמרא כמפורש 

ג . א. כב, וירא פרש "י  וראה טו . טו , לך
כאן .30) פרש "י  סיום
רבי 31) ד"ה אוה"ת – וחסידות) הקבלה (בלשון  ראה – לקמן  בהבא

ואילך. ד קכה, פרשתנו  תו "ח ואילך. ב תמב, ואילך. א קכ, פרשתנו  בנאה
תרפ"ו  הדבקים ואתם ד"ה ב. יג , פרשתנו  לאדהא"מ מביאוה"ז  ולהעיר

ואילך. 339 ע' ח"ה לקו "ש  פ"ב. תיש "א) (סה"מ
עה"פ 32) – ופרש "י  ב"ר תנחומא, פל"א. פדר"א ב. פט, סנהדרין 

ועוד. ב). כב, (וירא
ה.33) יז , לך
ומשמע 34) ספנ "א. ב. פמ"ט, ב"ר וראה א. יג , מברכות שם. פרש "י 

רמב"ם  ה"ד. פ"א בכורים ירושלמי  וראה כפשוטו . הגוים כל על שהוא
שיהי ' "בכדי  הרי  לגרים הכוונה אם גם [אבל ועוד ה"ג . פ"ד בכורים הל'
ההשפעה  ע"י  כ"א בעצמו  זה שיהי ' א"א כו ' עצמו  מגייר העו "כ הנכרי 
זאת  ומשפיע להם האב שהוא באה היא ומאברהם מלמעלה לו  שנמשך

שם)]. (אוה"ת להם"
יח,35) (קדושין  מומר" "ישראל הי ' יצחק של בנו  שעשו  להעיר

ואילך. 205 ע' לקמן  בארוכה ראה – ישמעאל משא"כ רע"א).

                         
  



לה    

אברהם  עבודת בין  גם ההבדל  קיים לכך  בדומה
שרה: לעבודת

אלקות פרסם "הקריא אברהם אדם, בני סוגי
ושב" עובר  כל  בפה הקב"ה של  לשמו  אבינו  36אברהם

רגליהם  לאבק המשתחוים ערביים של  בלא 37ואפילו  ,
אם  השפעתו , תחת כך  אחר  גם יישארו  אם התחשבות

לאו .

באמצעות  שבאה האלקית ההשפעה זאת, לעומת
לצד  ראוי, למקום רק היתה יצחק) (משנולד  שרה

בס  שרמוז  (כפי בנאה הקדושה. ר ' על  ומוסבר 38יפור 
החסידות  בספרי ).39בהרחבה

אברהם. של  בנו  ישמעאל , לגבי גם התבטא זה דבר 
" התבצע) (ודברה עליו  אמרה הזאת שרה האמה

עם  בני עם הזאת האמה בן  יירש לא כי בנה ואת
על  אברהם בעיני מאד  הדבר  "וירע אשר  בעוד  יצחק",

בנו " .40אודות

הדבר  "וירע ולכן  לכולם, אלקי שפע הוריד  אברהם
לשלחו " לו  "שאומרת – בנו " אודות על  .41מאד ...

ביקש  הוא ֿ על ֿכן : "לו 42יתר  התמלאה) (ובקשתו 
לפניך " יחיה .43ישמעאל 

שרה  בעיני ביחס 44אך  ערך  שום לישמעאל  אין 
" להיות וצריך  כי ליצחק, בנה ואת הזאת האמה

יקבל  שהוא ייתכן  לא – בני..." עם יירש... לא
יהודים. עם יצחק, עם ביחד  רוחני שפע מאברהם

.‰

ÔÈÏ ‰ÏÙÎÓ‰ ˙ÚÓ ÔÈ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰„Â˜‰

ÊÚÈÏ‡ ˙ÂÁÈÏ˘

שלוש  לכל  המשותפת הנקודה הוא זה ענין 
כדלהלן : שבפרשתנו , הפרשיות

אדם  של  קבורתם מקום היתה המכפלה מערת
אין 45וחוה  זה לפי האנושי. המין  כל  יצא שמהם ,

דוקא  מיוחד  קשר  שום לכאורה, המכפלה, למערת
לישראל .

רבים  מאמצים השקיע שאברהם רואים, זאת בכל 
האבות  שלושת נמצאים ושם שרה, לקבורת אותה וקנה
לכך  הוכחה זוהי ליהודים. רק שייכת והיא והאמהות,

וחוה  אדם בצאצאי העיקר  הם ולשאר 46שישראל  ,
כלפיהם. חשיבות אין  האומות

על  בסיפור  יותר , נעלה ענין  בפרשה מובא כך  אחר 
על  רק איננה ישראל  של  רוממותם אליעזר : שליחות
על  גם אלא לאברהם, קשר  כלל  להם שאין  עמים פני

אליו : מסויים קשר  להם שיש אלה פני

ומשקה  "דולה שהיה נאמר  אברהם עבד  אליעזר  על 
לאחרים" רבו  של  השליחות 47מתורתו  על  בסיפור  ואף ,

הקב"ה  לו  שהראה הרבים הנסים על  התורה מספרת
הסיפור  ומהרחבת אברהם, של  שליחותו  למילוי עד 

חז "ל  אבות 48לומדים בתי עבדי של  שיחתן  ש"יפה
זאת כל  ולמרות בנים...". של  מתורתן   

כי  אליעזר , של  בתו  עם בנו  יצחק את לשדך  אברהם
בברוך " מדבק ארור  ואין  ארור  ואתה ברוך  .49"בני

אליעזר , של  מעלותיו  בכל  התחשבות ללא כלומר ,
אלא  יותר , נמוכה בדרגה רק הוא אין  ליצחק ביחס הרי

"ברוך ". לעומת כ "ארור "

.Â

‰Ê ÔÈÚ ˙ÙÒÂ ‰‚„ Y ‰˘Ù‰ ÛÂÒ

דרגה  ומציינת התורה מוסיפה הפרשה ובסוף
היא  ישראל  של  שחשיבותם זה, בענין  יותר  עוד  גבוהה

פני על  שהתולדות אפילו  באופן  אברהם, של 
מקום. כלל  תופסים אינם האחרים

אשה  ויקח  אברהם "ויוסף התורה שמספרת לאחר 
נאמר  לו ...", "ותלד  קטורה", את 50ושמה אברהם "ויתן 

   מתנות אברהם נתן  הפלגשים... ולבני ליצחק
   "...51, ישמעאל בני לגבי גם כך  .
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ז .36) פמ"ג , ספל"ט. ספנ "ד. ב"ר ואילך. סע"א יוד, סוטה ראה
ואילך. 132 ע' לעיל וראה ד. פמ"ט,

ד.37) יח, וירא בפרש "י  הובא ב. פו , ב"מ ראה
רע"א.38) נח, ב"ב
(39.31 בהערה שצויינו  במקומות ראה
יא.40) כא, וירא
שם.41) וירא פרש "י 
יח.42) יז , לך
כמה 43) עלן  אשתדל לא כו ' ידענו  לא אברהם ב: רה, זח"א ראה

אוה"ח  וראה א. לב, ח"ב כו '. ישמעאל לו  דאמר ישמעאל על דאשתדל
כו '. לומר אפשר עוד כו '. שרה שתלד לצד יט: יז , לך

אברהם.44) מבחי ' למעלה ששרשה לפי  שזהו  שם אוה"ת ראה
פרשתנו 45) בפרש "י  הובא ספ"כ. פרד"א א. יג , סוטה א. נג , עירובין 

ב. כג ,
כשברא 46) שם): הליקוטים (ובס' לב תהלים להאריז "ל בל"ת ראה

ישראל  נשמות אלא היו  לא בו  שנכללו  הנשמות כל אדה"ר את הקב"ה
לעולם. יוצאין  האומות היו  לא חוטא הי ' לא ואם

ב.47) טו , לך פרש "י  ב. כח, יומא
מב.48) כד, פרשתנו  פרש "י  ח. פ"ס, ב"ר
ט.49) פנ "ט, מב"ר לט. כד, פרשתנו  פרש "י 
כו '.50) שרה רצתה כך כי  שם: יקר כלי  וראה ֿ ו . ה כה, פרשתנו 
עה"פ.51) אוה"ח א. צא, סנהדרין  וראה



לו   

ישמעאל  "תולדות שהם למרות  זאת בכל  ,"
הגר  ילדה "אשר  ומדגישה התורה מוסיפה מיד 

"תולדותיו 52שרה וכל  ישמעאל , של  מציאותו  –
ה  הדורות כל  סוף ללא עד  שרה", שפחת "ילדה... יא

שרה  בן  ליצחק כלל  .53השוואה

בתשובה  החזרה בתורה רמוזה מדוע מובן  זה לפי
את  ש"הוליך  בכך  אברהם, לקבורת בקשר  ישמעאל  של 
היה  שבגללו  ישמעאל , חטא עיקר  לפניו ": יצחק
טענתו  היה הגר , עם ביחד  לשלחו  מוכרח  אברהם

שנים" פי ו "נוטל  ה"בכור " הכיר 54שהוא לא הוא .
והיורש  יורש, שאיננו  בלבד , השפחה בן  שהוא באמת,

הגבירה" "בן  יצחק הוא אמרה 55האמיתי שאכן  כפי ,
כי בנה ואת הזאת האמה "גרש שרה  האמה בן 

יצחק". עם בני עם הזאת

בענין  דוקא (א) בתשובה חזרתו  רמוזה לכן 
במעשה, ניכר  שאז  אברהם, פטירת לאחר  הקבורה,
שהוא  בזה דוקא (ב) ליורש. עצמו  מחשיב איננו  שהוא
בכך  והודה באמת, הכיר  הוא יצחק, את אז  הקדים

הוא בן שיצחק והוא בקבורתו , החייב ,
.56השפחה 

"חיי  שמה, לבין  שבפרשה הענינים בין  הקשר  זהו 
עבודתה  של  ההשפעה מודגשת בם שהרי ,57שרה",

יצחק  שבין  ההבדל  גילוי האמיתיים: ה"חיים"
לאֿיהודים. לבין  יהודים בין  לישמעאל ,

.Ê

"Ï‡˘È ÏÈ˘" ‡È‰ ÈÂ‚‰ ˙Â‡ÈˆÓ

מציאות  כל  הוא: זה לענין  יותר  עמוק הסבר 
היא  העולם, אומות כולל  צבאיהם וכל  והארץ השמים

ישראל " 'ישראל '.58"בשביל  היא הבריאה מטרת כל  ,

אין  בריאתם, כוונת את מגשימים הם אין  אם לכן ,
לקיומם. סיבה

משמעותן  את האפשר , בדרך  להסביר , ניתן  זה לפי
נח  בני מצוות שבע ענין 59של  אינן  אלה מצוות :

 כדי התורה. ובשביל  ישראל  בשביל  הן  גם אלא ,
בעולם  ולהשרות ומצוות, תורה לקיים יוכלו  שישראל 
להיות  העולם צריך  העולם, מן  הנעלה האלקי האור  את
שבע  באמצעות נעשה וזה לכך , ומוכן  ראוי "לשבת",

סדר  הוא שמהותן  נח , בני העולם.מצוות

המצוות, משבע אחת על  נח  בן  עובר  כאשר  לפיכך ,
מציאות, ביטול  מיתה, חייב הוא  איזו על 

עבר  איננה 60מהמצוות למציאותו  הסיבה כל  כי ,
אין  וכאשר  ישראל ", "בשביל  אלא עצמה, בפני כמטרה

מאבד  הוא תפקידו , את מבצע היסוד הוא את
בעולם. לקיומו 

דבר  היה צריך  מציאותו , מתבססת כך  שעל  וכיוון 
אברהם, – הראשון  היהודי לגבי כבר  ניכר  להיות זה
שלושת  בכל  שרה", "חיי בפרשת מודגש זה ענין  וגם

כדלהלן . עניניה,

.Á

"Ï‡˘È ÏÈ˘" ÌÈÈÂ‚‰ Ï˘ Ì˙Â‡ÈˆÓ

בדברי  הדבר  מודגש הפרשה של  הראשון  בחלק
לאו ...": ואם גר  הריני תרצו  אם ותושב... "גר  אברהם

למוסרה  בכוונה הקב"ה על ֿידי נבראה ישראל  ארץ
להם" נתנה ש"ברצונו  הקודם רצונו  ,61לישראל .

למען  הוא העולם, נטלה 62לאומות "ברצונו  של  הכוונה
ארץ  של  חלק שלכל  באופן , זה כל  לנו ". ונתנה מהם

היה ישראל   לישראל למסירתו  ארץ 63משלו  :
רק  לישראל  להינתן  צריכה היתה בכללותה ישראל 
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תולדות 52) "ואלה שנאמר זה מיותר. דלכאורה א"מ פשוטו  דע"פ
לאברהם  הקב"ה הבטחת שנתקיימה לספר שבא בפשטות מובן  ישמעאל"
אבל  יח), שם, רמב"ן  (וראה גו '" שמעתיך "ולישמעאל כ) יז , (לך
ובפרט  מיותרת, לאברהם" שרה שפחת המצרית הגר ילדה "אשר ההוספה

ידוע. כבר שכ"ז 
תולדות.53) ר"פ ורשב"ם רמב"ן  יב). (כה, עה"פ מרשב"ם להעיר
פ"ו 54) סוטה תוספתא יא. פנ "ג , ב"ר ראה יוד. כא, וירא פרש "י 

ה"ג .
ראה 55) וכו '. רעה לתרבות שיצא הענינים שאר והביא גרם שזה וי "ל

יא. ט. שם, פרש "י 
הגבירה.56) לבן  כבוד חלק האמה בן  כאן  ג : פס"ב, ב"ר ראה
שרה 57) השפעת מצד זה הי ' הרי  אברהם, ע"י  נעשו  שבפועל דאף

ע"י  הי ' שבפועל אלא שרה בציווי  שהי ' דישמעאל השילוח וכמו  עליו ,
אברהם.
ד.58) פל"ו , ויק"ר וראה בראשית. ר"פ פרש "י 

ואילך 59) 159 ע' ח"ה [המתורגם] לקו "ש  ראה – לקמן  בהבא
וש "נ . (ועוד).

מלכים 60) הל' רמב"ם ב. נח, סנהדרין  ראה שמים. בידי  או  אדם בידי 
.61 הערה 158 ע' שם לקו "ש  וראה יג . לד, וישלח עה"ת רמב "ן  ספ"ט.

בראשית.61) ר"פ פרש "י 
לכנען 62) קדישא ארעא אתייהבית לא אי  א: פג , זח"א ראה

וראה  דקב"ה. ועדבי ' חולקי ' ארעה הות לא בה וישלוט בקדמיתא
הטעם  הפשט דרך וע"פ ואילך. 11 ע' ח"ה [המתורגם] לקו "ש  בארוכה
תשל"ט, בראשית פ' מוצש "ק שיחת ראה – להם מתחלה נתנה שהקב"ה

על  ורבו  שממה הארץ תהא שיהי 'שלא עד כט) כג , משפטים (ע"ד כו ' יך
בארוכה. עיי "ש  ישראל, עם

שבהערה 63) תרומות (הל' בצפע"נ  במש "כ ביאור להוסיף יש  עפ"ז 
בעי  מתחילה מ"מ מוחזקת דא"י  "דאף למפרע", זכו  כיבוש  "דלאחר (22

למפרע". מוחזקת נעשית ואח"כ גמור קנין 
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עליך  "תרבה להיות עלול  היה לכן  (קודם יהושע בזמן 
השדה" באמצעות64חית (65 המכפלה מערת .

על ֿידי  שרה) (לקבורת לאברהם לעבור  צריכה היתה
חת קנייתה  .66מבני

הריני  תרצו  "אם באומרו  אברהם כוונת היתה זאת
הקב"ה  לי שאמר  הדין  מן  אטלנה לאו ... ואם גר ,
את  ממלאים הם אם הזאת": הארץ את אתן  לזרעך 
המכפלה  מערת את הקב"ה להם נתן  שלשמה הכוונה

והוא גר ", "הריני אז  לאברהם), למכרה אותה (כדי
"בשביל  שהוא העולם, תכלית לגבי גם (וכך  מהם.

 בני ברשות תחילה נמצאה המכפלה מערת :"
מוסיף וזה לקנותה, צריך  היה ואברהם 67חת,

עפרון " משדה קיחה "קיחה של  לימוד  מיוחד , 68ענין 

ועוד ).

מן  "אטלנה אזי למכרה, רוצים הם אין  אם אך 
הדין ":

שלשמו  התפקיד  את ממלאים אינם הם כזה במקרה
הזמנית  בעלותם תתבטל  ולכן  ברשותם, המערה נמצאת

הדין ": מן  "אטלנה ואז  המערה, על 

של  ועבודתה כוחה – שרה" ל "חיי קשור  זה (כל 
אברהם "ויקם הפסוק שמציין  כפי שרה,  

חת בני להלן )אל  שיוסבר  כפי גר ...", ,

.Ë

‰˜Â ˜ÁˆÈ È‡Â˘È Ì‚ ‡Ë˙Ó ‰Ê ÔÈÚ

גם  מתבטא ישראל " "בשביל  האומות של  קיומם
יהודי, שנולד  הראשון  יצחק, נישואי – השני בענין 
לאליעזר , שארעו  הניסים על  והפירוט  ההרחבה ורבקה:
גרמו  שדבריו  כך  ועל  ולבן , לבתואל  סיפורו  על 
מראה, זה כל  הדבר ", יצא ש"מה' בכך  להכרתם
– ויצחק אברהם הם המאורעות כל  של  שהתכלית

ישראל " .69"בשביל 

זאת, לעכב בתואל  רצה כאשר  יתר ֿעל ֿכן :
"ובתואל 70מציאותו  למען  היא מציאותו  שכל  כיוון  ,

רבקה" את מתבטלת 71ילד  ולפיכך  ליצחק, שתינשא ,
זאת. לעכב מנסה הוא כאשר  מציאותו 

.È

˜ÏÁ Ì‚ ‡Ë˙Ó ˙ÂÈ ‰‰Â‚ ‰‚„ ‰Ê ÔÈÚ

È˘ÈÏ˘‰

התורה  שבפרשה: השלישי הענין  לגבי גם וכך 
האמה", "בן  הוא שישמעאל  רק כאן  מדגישה איננה

" של  שמציאותו בנה – מכך  יותר  אלא שרה",
האמה": "בן  שהוא בכך  תלויה

נפל ", אחיו  כל  פני "על  הסיפור  בסוף הנאמר  על 
חז "ל  משמת 72אומרים ישכון , אברהם מת שלא "עד  :

כך : בפנימיותו  הענין  את להסביר  יש נפל ". אברהם

שהוא  בכך  הכרתו  שהיא בתשובה, ישמעאל  חזרת
אברהם  תפלת על ֿידי נגרמה לעיל , כאמור  האמה", "בן 

"יחיה – לפניך " יחיה ישמעאל  ."73"לו 

ישכון , אברהם מת שלא "עד  של  המשמעות זוהי
בהתנהגותו  אברהם חי עוד  כל  נפל ": אברהם משמת
אברהם  בתפילת ישמעאל  נאחז  עוד  כל  ישמעאל , של 
האמיתית  שמציאותו  וחש ביראתך ", יחיה ישמעאל  "לו 
יש  – "ישכון " של  במצב הוא אזי האמה", "בן  היא
הוא  כאשר  אברהם", "משמת אך  למציאותו . מקום

מתבטלת. מציאותו  – "נפל " אזי מאברהם, מתנתק

.‡È

ÈÈÁ"Ï Â˘˜ "Ï‡˘È ÏÈ˘" ÌÈÈÂ‚‰ ÌÂÈ˜

"‰˘

ענין  "בשביל גם היא לאֿיהודי של  שמציאותו  ,
הנקודה  היא ולכן  שרה, לעבודת דוקא קשור  ישראל ",

שרה": "חיי בפרשת העיקרית

"נאמר  שם על  הוא אברהם המון שהשם
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כב.64) ז , עקב
להיות65) עתידים וקדמוני  קניזי  וקני  , טו לך (פרש "י 

הבתרים. בין  בברית ביחד לאברהם ניתנו  שכולם אף ספמ"ד). ב"ר יט.
וראה 66) יט. לג , (וישלח בשכם יעקב קנה אשר השדה חלקת ועד"ז 

יכולין  העולם אומות שאין  מקומות משלשה אחד זה ז : עט, פ' ב"ר
ובית  המכפלה מערת הן  ואלו  בידכם הן  גזולים לומר ישראל את להונות

כו '). יוסף של וקבורתו  המקדש 
יא. מז , לד. מו , ויגש  הגדול מדרש  פכ"ו . (פדר"א ממחז "ל ולהעיר
וברד"ק  לשרה, גושן  ארץ נתן  דפרעה כט) מו , ויגש  בעה"ת רבותינו 
ראה  ישראל. ערי  בתוך נבלעת והיא כו ' אומר ובדרש  טז ): (יא, יהושע

ואילך. 440 ע' לקמן  שם. לפדר"א רד"ל שם. בעה"ת רבותינו 
תתסט,67) ה כרך ויצא באוה"ת ונתבאר (הובא הה"מ מתורת להעיר

הוציא  לא שעדיין  התורה אותיות אחריו  השאיר אבינו  שיעקב "לפי  א)

אצלו  שנשארו  האותיות לו  ליתן  יעקב אחר לבן  רדף ולזאת מלבן  אותם
ואילך. 280 ע' לקמן  וראה האותיות". באלו  בתורה אחת פרשה וניתוסף

בתחלתה.68) קדושין 
שהי '69) שע"י  ע"ז  נוסף כי  – התורה" "בשביל בהכוונה הוא ועד"ז 

אמר  שאליעזר הסיפור (כל בתורה פרשה ניתוסף להסכמתם צריך
עבדי  של שיחתן  "יפה (והדרשה) הכללי  הענין  נתחדש  עי "ז  הנה לפניהם),
כפולה  אליעזר של פרשה שהרי  בנים של מתורתן  המקום לפני  אבות

.(48 הערה לעיל (נסמן  כו '" בתורה
נ 70) כד, פרש "י  יב. פ"ס, ועוד.ב"ר ה.
כג .71) כב, וירא
ספס"ב.72) מב"ר פרשתנו  סוף פרש "י 
שם.73) לך פרש "י 
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יש  ("אב") בעולם השפעתו  מצד  כלומר , נתתיך ". גויים
קשר  אין 74לו  זו  ומסיבה גויים". ל "המון  להבדיל , גם,

קיומם  ושכל  לעצמם, קיום להם שאין  באומות מורגש
ישראל ". "בשביל  הוא

" מלשון  היא שרה זאת, היא לעומת – "
כל " על  אצל 75"שרה מורגש שרה של  ענינה מצד  .

ולכן  מציאותם, על  שולטים שישראל  העולם אומות
לישראל . - ויורשיה לשרה "משרתים" הם

.È
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הפרשה  עניני אמנם, לשאול : עדיין  ניתן  לכאורה,
מספרים  הם זאת בכל  אך  שרה, עבודת את מבטאים
מתאימים  הם אין  ולכן  פטירתה, שלאחר  התקופה על 
חיתה  שהיא השנים לקכ "ז  – שרה" "חיי לשם לגמרי

 .ופעלה

"חיי  פרשת שבעניני העיקר  את הוא: לכך  ההסבר 
בעבודתה  שרה פעלה פטירתה, לאחר  שאירעו  שרה",
שכל  בעולם שיורגש הזה, בעולם חייה שנות בקכ "ז 

ישראל ". "בשביל  הוא קיומו 

ודוקא  בהסתר , הדבר  היה פעולתה שבעת אלא,
גילוי. לידי בא הוא פטירתה לאחר 

כידוע  קיים, שהדבר  שהנשמות76(כשם בענין  ,
 זיו" הוא השכינה" ש"זיו  השכינה, מזיו  נהנות

ממש" ועבודתן  תורתן   הוא שהגילוי אלא ,
עדן ). בגן  יותר , מאוחר 

באה  היא כאשר  הוא בעבודה השלימות שיא והרי
בהרחבה  פעם שדובר  כפי והגילוי 77בגלוי, השכר  על 

ששלימות  אלא נפרד , צדדי, ענין  זה שאין  הבא, בעולם
 בגלוי השפעתם על ֿידי היא הזה בעולם המצוות

הבא. בעולם

עבודת  מתגלה שבהם הפרשה, שעניני מובן , לפיכך 
"שני  קכ "ז  של  השלימות הם – שרה" "חיי הם שרה,

שרה". חיי

.‚È

‰Ï‡ ÂÈÓÈÏ ‰˘Ù‰ ÔÓ ‰‡Â‰

הפרשה  בתחילת ואכן  הוראה, הוא בתורה ענין  כל 
אלה: לימינו  וברורה פשוטה הוראה יש ובסופה

המכפלה  שמערת ישמעאל , בני טוענים כאשר 
תשובה  בפרשה יש אברהם, בני שהם מפני להם שייכת
של  המכריע הרוב של  שמוצאם לכך  בנוסף ברורה:
ארץ  ובתוך  ישראל , לארץ השכנות שבמדינות הערבים

מישמעאל ישראל , כידוע, לישמעאל 78, שגם הרי ,
קנה  שאברהם כיוון  המכפלה, למערת קשר  אין  עצמו 

לקבורת של אותה יורשו  כאמור , איננו , וישמעאל  ,
שהיא  איפוא, ומובן  שרה, של  לא ובודאי אברהם,

יצחק, שרה, של  לבנה רק כל שייכת (לא יצחק
ליעקב).79יצחק  רק –

שישמעאל  בתקופה הפרשה: מסוף נלמד  נוסף דבר 
אל  פראיות, ותביעות בטענות ובא "פרא" נעשה
רק  צריך  מכך . ולהתרגש ח "ו , ממנו  לחשוש ליהודים
הגר  ילדה "אשר  היא שמציאותו  האמת, את לו  להזכיר 

המצרית  חושב הוא ושכאשר  לאברהם",
אחיו  כל  פני "על  אזי עצמאית, למציאות עצמו  את

נפל ".

לכן , לאֿיהודים. גם מאמינים שבכתב בתורה
ליהודים, להיות, שצריך  כפי ברור , הדבר  יהיה כאשר 
בלשון  אך  מתאימה, בצורה ללאֿיהודים זאת ויסבירו 
כלפי  ח "ו  נחיתות ירגישו  ולא וגלויים, ברורים ותוכן 
אלה  כלפי ועל ֿאחתֿכמהֿוכמה העולם, אומות

ישמעאל , כבני עצמם את שמחשיבים

יחושו  הם גם כי יהודים, על  הלחץ יפסיקו  אזי
חזי" ש"מזליה על ֿידיֿזה היא 80(במיוחד  שטובתם (

לגבולותיה, ישראל  ארץ בתוככי המכפלה, שמערת
חת" בני "לעיני הגלות, בזמן  גם ובגלוי, לגמרי, תהיה

יהודים. של  ברשותם –
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א.74) קה, משבת ולהעיר
כט.75) יא, נח פרש "י  וראה א). יג , (מברכות טו  יז , לך פרש "י 
ב).76) (נב, פל"ט תניא

(2 שכר (1 לענין  הוא שם שבתניא שכר ואף (1 הרי  – בג "ע
יתיר  כו ' אשתכח דאתפטר "צדיקא (2 כו ', בגילוי  שלימות יותר ענינו 

ז "ך). סי ' (אגה"ק המעשה" העולם בזה "גם ב) עא, זח"ג  (ראה מבחיוהי "
ואילך.77) 245 ע' ח"ה [המתורגם] לקו "ש 
(בסופו ).78) מ כז , תולדות ראב"ע ראה
א.79) לא, נדרים
וש "נ .80) א. ג , מגילה
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ה| ַאּלּוֵפי  יֵאל ַאּלּוף ִעיָרם ֵאּלֶ בראשית לו, מג: ַאּלּוף ַמְגּדִ
ו ֲאִבי ֱאֽדֹום: ָתם הּוא ֵעׂשָ ֶאֶרץ ֲאֻחּזָ ֹבָתם ּבְ ׁשְ ֱאדֹום ְלֹמֽ

קעג

ביאור הג' שלבים, א( למתן תורה — חלק הנגלה, הי' צ"ל 
מקודם גלות מצרים — מבני חם, ב( לגילוי טעמי תורה 
ם וכו', ג(  שיתגלה לע"ל הי' צ"ל גלות אדום — מבני ׁשֵ

לגילוי תורת החסידות — י"ט כסלו, הי' צ"ל גלות מסטרא 
דקדושה גופא

גלות  מקודם  צ"ל  הי'  בכלל  תורה  שלמתן  כשם 

הגלות  וצורך  כידוע,  לשינה  נמשל2  שגלות  מצרים1, 

הי' כדי שיזכו למ"ת כמ"ש3 וזה לך האות בהוציאך את 

העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה.

הכפורים,  שביום  שניות  דלוחות4  תורה  למתן  וכן 

תשובה  ימי  וז'  השנה  שבראש  הנסירה  מקודם5  יש 

שאחריהם.

יש  תורה  שבשמחת  וגלוי'  התורה,  לשמחת  ובכלל 

ימי תשובה  מתחלה השמאלו6 תחת לראשי שבעשרת 

כידוע.

בתורה,  יותר  חדש  אור  כשמתגלה  זמן  בכל  עד"ז 

ע"י  החסידות  תורת   — התורה  פנימיות  גילוי  ובפרט 

הגאולה די"ט כסלו, הי' צ"ל מקודם ההסתר וההעלם 

דישיבתו7 במשמר.

יותר גבוה, הנה ההסתר וההעלם  וכל שהבחי' היא 

שעלי' הוא יותר דק ועמוק.

כי כשם שלמתן תורה דעתה, שנתגלה הנגלה דתורה, 

הנה על זה הי' די ההסתר וההעלם דמצרים8 שהם מבני 

1( ראה תורה אור ריש פרשת שמות עמוד מט, א ואילך.

2( ראה ספר המאמרים ה'ת"ש ד"ה בלילה ההוא עמוד 5 ואילך. תורת 

פ  עמוד  ואילך.  עג  עמוד  ג'  חלק  מלוקט  המאמרים  ספר   — מנחם 

ואילך.

3( שמות ג, יב.

4( ראה תענית כו, ב.

5( ראה ביאורי הזהר להצמח צדק עמוד תיד־טו.

6( שיר השירים ב, ו. ראה לקוטי תורה דרושים לסוכות עמוד עח, ד 

ד' עמוד שמב.  ואילך. תורת מנחם — ספר המאמרים מלוקט חלק 

ועוד.

7( דישיבתו במשמר, דאדמו"ר הזקן בשנת תקנט.

8( בראשית י, ה ובני חם כוש ומצרים וגו'".

חם, ואינם מזרע אברהם ויצחק.

תורה,  טעמי  בחי'  התורה,  פנימיות  לגלוי  משא"כ 

ישקני9 מנשיקות פיהו שיתגלו ע"י משיח צדקנו במהרה 

דק  יותר  שהוא  אדום,  גלות  מקודם  צ"ל  אמן,  בימינו 

מבני שם,  ג"כ  אדום, שהוא  אבי  הוא עשו  כי  ועמוק, 

היו10  כי  יעקב,  עם  אחת  ובבטן  ויצחק,  אברהם  מזרע 

תומים.

שנקרע  סוף  ים  קריעת  מקודם  הי'  הנגלית  ולתורה 

לי"ב קרעים11, ולנסתר דתורה שע"י משיח צדקנו יהי' 

מקודם קריעת הנהר לז' נחלים12, ועיין בלקו"ת13 בד"ה 

והניף ידו על הנהר כו' ע"ש.

הבחי'  שהוא  החסידות  אור  שלגילוי  יובן  עד"ז 

היותר גבוה, התחברות ב' הבחי' יחד14, הי' צ"ל ההסתר 

מסטרא  שהם  מאותם  ועמוק  דק  יותר  עוד  וההעלם 

דקדושה גופא מישראל.

וע"ד כמו ביוסף שהי' ההעלם וההסתר עליו מאחיו 

גופא שהיו צדיקים גמורים.

וכן במלכות דוד הקיימת לעולם, הי' המונעו ומעכבו 

שאול שהי' צדיק גמור בלי שום דופי כמארז"ל15.

ואימתי הוא גאולתו בי"ט כסלו, בי"ט דוקא הכולל 

ב' הבחי' די"ב דקריעת הים, וז'16 דהכאת הנהר, יחד.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רכד

9( שיר השירים א, ב.

10( בראשית כה, כד.

ראה ספר  עוזיאל שם.  בן  יונתן  טו. תרגום  יד,  11( מכילתא בשלח 

המאמרים תשי"ז עמוד 150 ואילך.

על  ידו  והניף  ים מצרים  לשון  את  הוי'  "והחרים  טו  יא,  ישעי'   )12

הנהר וגו' והכהו לשבעה נחלים".

13( לקוטי תורה פרשת צו עמוד טז, ד.

14( "זה שניאור ]שני־אור[ ב' בחי' אור, הוא הב' בחי' דתורה, נסתר 

דתורה ונגלה דתורה, קבלה ונגלה. והתחברותם יחד דהב' אור, הוא 

גילוי אור החסידות שהוא מה שהנסתר דתורה הסודות היותר  ענין 

דתורה,  דנגלה  ההשגה  כמו  ע"ד  לשכל  בהפשטתן  יושגו  עמוקים 

קבלה  בדרך  רק  היא  כי  אנושי  לשכל  מושגת  אינה  קבלה  משא"כ 

גבוה  יותר  בחי'  הוא  החסידות  אור  גילוי  משא"כ  בלבד.  ואמונה 

מקבלה ונגלה, שלכן בכחה לחבר ב' הבחי' גם יחד, שהנסתר והרז 

גופא יהי' מושג בנגלה" )לקוטי לוי יצחק כאן(.

15( יומא כב, ב.

16( ראה שיחות קודש ה'תשל"ו יט כסלו פרשת שמות סוף סעיף ה. 

ספר המאמרים ה'תשל"ד עמוד 115 ד"ה והחרים הוי' וגו'. ה'תשי"ז 

עמוד 150 ואילך.

ילקוט לוי יצחק על התורה

             

       
 

       
         

          

         
        

         
     



















המשך ביאור למס' מנחות ליום שלישי עמ' ב



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת חיי שרהמ
כג, א – ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים 

שנה ושבע שנים שני חיי שרה

ימי  לכל  שרה  חיי  ויהיו  בפסוק  רמז  תוכן:  א. 
"בקרית  יתמו  ומתי  ישראל,  על  שיעברו  הצרות 

ארבע" רמז לשעבוד ד' גליות, ועוד רמזים בזה

ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני 
ושי"ן  ישראל,  על  שעברו  הצרה  ימי  כל  הן  אלו  שרה,  חיי 
וצד"י מתחלפין כמן יצחק ישחק. וכל הגלויות, גלות מצרים 
בית שני, מכלל הצרות  ימי  כל  וכן  זה  וגלותינו  בבל  וגלות 
ועל כן לא עלו  ועד סופו לא היו בשלוה.  היו, כי מתחלתו 
המיוחסין מבבל וגלות ירושלים אשר בספרד, כי ידעו כולם 
ידיעה ברורה כי הימים ההם מימי הגלות הן, ואמרו מוטב 
נשב במקומינו ולא נגלה גלות על גלות. וימי הגליות כולם 
וששים  ומאה  אלפים  השנים  מנין  כל  עולים  שני  בית  עם 
ושב"ע  שנ"ה  ועשרי"ם  שנ"ה  מא"ה  חשבון  כמנין  שנה, 
שני"ם, והעשרים שנה היתרים הם נכנסים בעשרים שבטל 
התמיד קודם החורבן1 כי פעמים רבות בטל קודם החורבן. 

נמצא שכל אלו שני חיי הצרה.
יתמו  ומתי  הצרות.  כל  ויתמו  יכלו  שאז  שרה,  ותמת 
בקרית ארבע, אחר שיעברו קורות שעבוד ארבע מלכיות 
את  ואספתי  ב(  יד,  )זכרי'  בה  דכתיב  ומגוג  גוג  ומלחמת 
כנען,  בארץ  חברון  היא  למלחמה.  ירושלים  אל  הגוים  כל 
יוסף  בן  משיח  יהרג  ההיא  ובעת  הגוים  כל  שם  שיתחברו 
יב(  יב,  )זכרי'  דכתיב  ולספדו  לבכותו  ישראל  כל  ויבואו 
ויבא  הה"ד  וגו'  לבד  משפחות  משפחות  הארץ  וספדה 

אברהם לספוד לשרה ולבכותה.

)ע"פ   1290 שני,  בית   420 בבל,  גלות   70 מצרים,  גלות  שנה   400 החשבון:  ביאור   )1

דניאל יב, יא( מעת הוסר התמיד עד סוף הגלות, סה"כ 2180. חשבון המלים בפסוק 

עולים 2160, והעשרים העודפים הם השנים של ביטול התמיד שהיו לפני החורבן.

יצחק  תולדות  ואלה  באברהם,  נאמר  מה  זה  כל  אחר 
המאורעות  כל  אחר  יצחק,  את  הוליד  אברהם  אברהם  בן 
וקוראות הזמן ותולדותיו ישמח ה' במעשיו, וישמח ישראל 
בעושיו, וישמחו השמים ותגל הארץ, וישמח הר ציון ותגלנה 
בנות יהודה, ופדויי ה' ישובון ובאו לציון ברנה ושמחת עולם 
על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה, ואז ימלא 

שחוק פינו ולשונינו רנה, אמן כן יהי רצון.
תורת המנחה

כה, יח –וישכנו מחוילה עד שור אשר על 
פני מצרים באכה אשורה על פני כל אחיו נפל

ויבנה  דוד  בן  דכשיבוא  בפסוק  רמז  תוכן:  ב. 
בהמ"ק השלישי יהי' נפילה לבני ישמעאל

עה"פ על פני כל אחיו נפל יש לדקדק מש"כ "כל", למה 
שיהי'  מה  כאן  דמרומז  וי"ל  נפל,  אחיו  פני  על  כתיב  לא 
באחרית הימים, דהנה בב"ב )טז( איתא דברכת בכל מכל 
יעקב  דברכת  נמצא  ע"ש,  ויעקב  יצחק  אברהם  כנגד  כל 
הר  קראו  דאברהם  )פח(  ובפסחים  "כל",  בתיבת  מרומז 
דזה  שם  ובמהרש"א  ע"ש  בית,  ויעקב  שדה  קראו  יצחק 
נחרבו,  שני  ובית  ראשון  דבית  מקדשות,  בתי  ג'  כנגד 
משא"כ בית שלישי הוא נצחי המרומז ב"בית" שהוא נצחי 

בניגוד להר ושדה ע"ש.
דורש  הטורים'  דה'בעל  הכתוב  דיוק  דזהו  לומר  ויש 
סמיכת סוף פ' חיי שרה על פני כל אחיו נפל עם פ' תולדות 
ואלה תולדות יצחק, לומר כשיפול ישמעאל משם בן דוד 
יהי'  וזהו מה שאמר הכתוב דנפילת ישמעאל  יצמח ע"ש, 
בית  יהי'  דאז  השלישי,  בהמ"ק   – יעקב(  )כנגד  "כל"  ע"י 
ישמעאל,  לבני  נפילה  ויהי'  עולמים  ולעולמי  לעד  נצחי 

ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים אכי"ר.
פרי דוד

             


          
         

           
       

     
        

           
          

         
           

          
        
          
           

         
         

            
           

         
         


       

        
          

           
        
       

       



























































המשך ביאור למס' מנחות ליום רביעי עמ' א



מי                
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‰L ÌÈNÚÂ ‰L ‰‡Ó ‰N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ»»
ÌÈL ÚLÂ∑, ּוכלל ּכלל  ּבכל  "ׁשנה " נכ ּתב  , לכ ¿∆«»ƒְְְְְִַָָָָָָ

ּכבת  מאה  ּבת  לעצמ ֹו, נדר ׁש אחד  ׁשּכל   ל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָל ֹומר 

ׁשהרי  חטאה , לא  ע ׂשרים  ּבת  מה  לחטא , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹע ׂשרים 
ע ׂשרים  ּובת  חטא , ּבלא  מאה  ּבת  אף  ענׁשין, ּבת  ְְְֳִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאינּה

ליפי  ׁשבע  N‰.ּכבת  ÈiÁ ÈL∑ לט ֹובה ׁשוין .ּכּלן ְְִֶַַֹ¿≈«≈»»ְִָָָֻ

          

 ני ני ני ני ו ו ו ו בע בע בע בע  נהנהנהנה  רי רי רי רי וע וע וע וע נהנהנהנה א)מאהמאהמאהמאה (כג , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
:פ ה ח ת לכל רמז א  החסיד ת, תרת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמב אר
רי ע" ;( יפי מ (ח ת ותענג רצ – נה " ְְֲִִִֵֶַַָָָָ"מאה 
" ני "בע  ;(חי ה עיקר בינה , (חכמה  חי מ – ְִִִִִֶַַַָָָָָָנה "

ה יד ת. בע  –ִֶַַ
ח ת  כל העב דה  לימ ת על מ רה  זה  ס ר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָהרי 
,ב  אברה   ק ימת היתה  ז לימ ת  וא .פ ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָה

ח יה . ימי  מס ר  וא רה  יטי  לידי  אה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהיא 

מעל  היה   עצמ מ ד   אברה ה ה  למר,  י ה בר  טעְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָ
" , ל חינת הע – רה  ואיל ." רעי מ ל  על ה כל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

–  ל הע דרי   ה ,  ק וה מ ה ר מלכ ת, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָנקבא ,
 יו מ . ל הע דרי  ת ענייניו  את פעלה  ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָָהמ יכה 
ירה   מ לע ת וקא ,  ל ע היא  העב דה  ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָעיקר
ח י העב דה  לימ ת נרמזת לכ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָלה ד ־ר־ה א ,
להי ת  צריכה   ל ע העב דה     לכ רמז וקא , ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָרה 

.פ ה ח ת ְֶֶַָכל

           

   

רי וע נה  מאה  רה  ח י   הי ו" תב  תנר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָתחילת
"מה  דר ואיתא  רה "". ח י  ני  , ני ו בע  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָנה 
מדינה '? מאה   רי וע 'בע  על מל אס ר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָראתה 
חיתה  רה , ל  ת היתה  אס ר, ב א  ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָא א :

מדינת" קכ "ז על ותמל  ג )קכ "ז פנ "ח, .(ב "ר  ְְְִִַ
זה : רמז כת לבאר  ְְְֵֵֶֶֶֶָוי

רה  ל ח יה  נת קכ "ז ("יפט א") המי חד  תר ְְְְְִֶֶַַַָָָָה
ד  א  לטבה " וי ל" ר"י , דברי  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָה א ,
ויריד ת, עלת , האד ח י   ייינ ו מ רת  נ י ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָה בע 
הב ל  ללא  לטבה ", וי"  הי ח יה  נת ל רה  אצל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהרי 

.לזמ זמ יְְִֵַַ
קכ "ז    היתה  היא  מה בע , למעלה  ,ז ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָוה ת

אס ר: מלכה  עליה ְְְֲִֵֵֶֶֶָָמדינת
"מפזר  פ א א א  אחד ,   מק אז  הי לא  י ראל ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹני 
מאה   רי וע "בע   זרימפ  " י הע י ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמפרד 

ועד מ ער  די ה ה ל את "לא ד  המ זירת ולכ ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמדינה ".
 כתב מדינה  "מדינה  ,ל ה מדינת ל אל נלחה  ,"ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָזק

"נל  וע  יב ־יג )וע ג , אסתר  .(מגילת ְְִַָָ
ד  וזהזרימפ י ראל  הי  א , והחיד ה לא  ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

לטבה " וי ל"  הי הרי  , ני מ  ני ְְְֲִִִִֵֶָָָָמק מ ת
 ־עדמתנ ק ה אדמ "ר כדברי   ת־נפהמסיר עניְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ד ) קכ, בהוספות אור  ס נה (תורה  י ראל  הי  מי ה ְְִִֵֶֶַַָָָָָָ"ל
ל  הי נה ,  מ מעט מ ה  מ ,המ זירת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמ ני 
עה , בכל עת בכל   י כל , מ ת־נפמסיר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָבחינת
ולא  להריגה   נפ למס ר  כני מ  הי ו עה  עה  כל ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָֹי 
מה אחד    על עלה  ולא  , ל חס ־ו דת ְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹלעב ר

!" ל חס ־ו   ח ְֲֶֶַַָמח בת
לקכ "ז  רה  ל נתיה  קכ "ז י דר ה וה   ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוזה
 ל"  ה עלה  ת א היא   ניה י  אס ר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהמדינת

לטבה ". ויְִָָ

ÔÈLא  ÚLe ÔÈNÚÂ ‰‡Ó ‰N ÈiÁ BÂ‰Â«¬«≈»»¿»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
:‰N ÈiÁ ÈL¿≈«≈»»

 

   
     

      
     

    

     

      
   
     

 

   
   
    

 



מב               

             

     

ו בע נה   רי וע נה  מאה  רה  ח י   הי ו" ה ס ק  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעל
" ני(א בת (כג , כ ' בת . . כ ' בת ק ' "ת ר"י  יר ְְִִֵֵַַַַַָ

ז'".
: האד עב דת הרמז לבאר  ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָוי

החינ התחלת  מ ה ה א    ני ת"ת בע  הל' (ראה  ְְִִֶֶַַַַַַָָ
סשמ "ג ) או "ח טושו "ע בתחילתו . ה מ לאדה "ז ה א   נה   רי ע ;ְְִֶַַָָ

 חי מ"   נכנסי אז לימ ת, "ד ל"  האד נעה  ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ
קנ גדלת" ב "ב  רע"א)(ראה  ב , במדבר  לקו "ת א. לצאת ו , מתחיל , ְְְִֵַַָ

רנסת אחרי   ולר  ל ע( ספ"ה ה א (אבות  נה  מאה  ; ְְְֲִֵֵַַָָָָָָָ

העב דה  לימ ת גמר מ ה(ש אבות .(ראה  ְְְֲִֵַַַָָ
היה  ה א  הרצי  ה ב  ככככ'"'"'"'"וה ה , בת בת בת בת  ק ק ק ק '''' """"ת ת ת ת   ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָ

 מ חטא " "לא  יהיה  מאה ) (יל  ל ע העב דה  ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹגמר
;( רי ע (יל  ל ע העב דה  תחילת ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָהיה 

חילה  להי ת  צרי לזה , לה יע  די   ז ז ז ז '"'"'"'"אמנ בת בת בת בת  ככככ'''' """"ת ת ת ת  ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָ
(יל  גדלת" חי ה "מ ל  וי ד ל ע ה    ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

וה ק  ע ת ממציא  אינ ,( רי ענעע איי")  מ פת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
(יל  לחינ ה יע  ה ־ע ה  ילד   מ מתנהג א א  ,(" רכיְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

בתמימ ת. פטת עליו   יצ מה  ע ה  ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָבע ),

      ©¨´¨¨À̈§¦§©¬©§©²¦¬¤§−§¤´¤
     §¨®©©¨ŸÆ©§¨½̈¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«

Úa‡ ˙È˜a∑ׁשהיּו ענקים  אר ּבעה  ׁשם  על  ¿ƒ¿««¿«ְֲִֵֶַַָָָָ
על  אחר : ּדבר  ואביהן. ותלמי ׁשׁשי אחימן, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשם :

וא ׁשּתֹו: איׁש ׁשם  ׁשּנק ּבר ּו זּוג ֹות  ד ' אדם (ב "ר)ׁשם  ְְְְִִִֵֶָָָ
ולאה  יעקב  ורבקה , יצחק  וׂשרה , אברהם  .וח ּוה , ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹ

Ì‰‡ ‡iÂ∑ ׁשבע מ ּבאר.‰NÏ „tÒÏ «»…«¿»»ְִֵֶַƒ¿…¿»»
d˙kÏÂ∑ לפי ו יצחק , לעקדת  ׂשרה  מיתת  נסמכה  ¿ƒ¿…»ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

ל ׁשחיטה , ּבנּה ׁשּנזּדּמן העקדה , ּבׂשֹורת  ֿ ידי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשעל 
נׁשחט , ׁשּלא  ּומתה וכמעט  מ ּמּנה  נׁשמת ּה .ּפרחה  ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

      ©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´¥®©§©¥¬¤§¥¥−
 ¥«Ÿ

      ¥«§¨¬¨«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³£ª©¤̧¤Æ¦¨¤½
  §¤§§¨¬¥¦−¦§¨¨«

ÌÎnÚ ÈÎ‡ LB˙ÂŒb∑, אחרת מארץ  ּגר  ≈¿»»…ƒƒ»∆ֵֵֶֶֶֶַ
הריני  ּתרצ ּו, אם  א ּגדה : ּומדר ׁש ע ּמכם . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָונתיּׁשב ּתי
ׁשאמר  ה ּדין, מן וא ּטל ּנה  ּתֹוׁשב  אהיה  לאו, ואם  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּגר .

ֿ הארץ  את  א ּתן  לזרע" ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָלי
לבית ∑‡˜Œ˙ÊÁ.ה ּזאת " קרקע  .ה ּקבר ֹות אח ּזת  ַֹ¬À«∆∆ְְְֲֵַַַַָֻ

    ©©«£§¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

      §¨¥´£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½§¦§©´
     §¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½¤¦§²

   «Ÿ¦§¤¬¦§−¦§¬Ÿ¥¤«
‰ÏÎÈŒ‡Ï∑, ימנע מ)ּכמ ֹו:לא  ּוכמ ֹו:(תהלים ,"רחמי תכלא  ח)"לא  ה ּגׁשם (לעיל  .""וּיּכלא  …ƒ¿∆ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ÔBÁב  ‡È‰ Úa‡ ˙È˜a ‰N ˙˙ÈÓeƒ«»»¿ƒ¿««¿«ƒ∆¿
‰„tÒÓÏ Ì‰‡ ‡˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú‡a¿«¿»ƒ¿»««¬»«¿»»¿ƒ¿¿»

:dkÓÏe ‰NÏ¿»»¿ƒ¿«

Èaג  ÌÚ ÏlÓe d˙ÈÓ Èt‡ ÏÚÓ Ì‰‡ Ì˜Â¿»«¿»»≈««≈ƒ≈«≈ƒ¿≈
:ÓÈÓÏ ‰‡zÁƒ»»¿≈»

‡ÒÁ˙ד  ÈÏ e‰ ÔBÎnÚ ‡‡ ˙B˙Â ic«»¿«¬»ƒ¿»ƒ«¿»«
:ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ a˜‡Â ÔBÎnÚ ‡e¿̃»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒƒ√»»

dÏ:ה  ÓÈÓÏ Ì‰‡ ˙È ‰‡zÁ È eÈ˙‡Â¿»ƒ¿≈ƒ»»»«¿»»¿≈«≈

Èa‡ו z‡ ÈÈ Ì„˜  ‡Ba ‡pÓ Ïa«̃≈ƒ»»ƒ»»«√»¿»«¿≈»»
˙È ‡pÓ Lp‡ C˙ÈÓ ˙È ˜ ‡˜ ÙLaƒ¿«ƒ¿»»¿«»ƒ»∆«ƒ»»»

:C˙ÈÓ a˜ÓlÓ CpÓ ÚÓÈ ‡Ï dƒ̃¿≈»ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ»

 

    
      
    
     
    

 

    
     

      
    

    
    

 

     
      



מג                

     ©¨¨©§¨¨²©¦§©¬§©¨−̈¤¦§¥¥«
     ©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À¦§³Ÿ

     ¤¥¦Æ¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−§¤§¬¤«Ÿ©

ÌÎLÙ∑ רצ ֹונכם.ÈÏŒeÚ‚Ùe∑:ּכמ ֹו ּבּקׁשה , א)ל ׁשֹון ֿ בי (רות ֿ ּתפ ּגעי .""אל  «¿¿∆ְְֶƒ¿ƒְְְְִִִַַָָ

     §¦¤¦À¤§¨©³©©§¥¨Æ£¤½£¤−
      ¦§¥´¨¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²§«§¤−

©«£ª©¨«¤
‰ÏtÎn‰∑.ּגּביו על  ועל ּיה  אחר :ּבית  ּדבר  ««¿≈»ֲִִֵַַַַַָָָָ

ּבזּוג ֹות  נג )ׁשּכפ ּולה  ÏÓ‡.(עירובין ÛÒÎa∑ ּכל א ׁשּלם  ְְֶָ¿∆∆»≈ֲֵַָ
לארונה : אמר  ּדוד  וכן כא)ׁשויּה. א הימים "ּבכסף (דברי  ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

."מלא  ֵָ

               

  

את  לי   וי" חת לבני  אבינ  אברה אמר תב  תנפרְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
לי " י נה  מלא   כס 'ג ה כ לה  ט)מערת פיר(כג , , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

." וי ל   א" ְֲִֵַַָָָר"י 
. . רצ  א"  אברה אמר ר"י  תב  לפני ־זה  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוה ה ,
האר את  א  לזרע ה "ה  לי  אמר ,י ה מ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָא לה 

ותושב )ה את" גר  ד "ה  ד  כג , יכ ל (רש"י היה  אמת ,והיינ . ְְֱֶֶֶַַָָָֹ
"ל   ל  אברה רצה  א א  , חינ ה ערה  את ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלקחת

וקא . " ויְְַָָָ
 ד ה הר איתא  מה  על־י  זה  לבאר  קכח,וי (ח"ב  ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

מצריא) נאכל "א ר ה א  ה דר ה לי ת אצל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹרק 
יא ת  דקא   י "לא לא   צרי קד ה   א ," ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָחינ
ויגיעה  עב דה  על־ידי  ורק  ." לי "אגר ," חילי  פְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָ

ק ד א ". "רחא   י להמ אפר ְְְְְְְְִִֶַַָָָוה לת
עב דה  י  מלא ",  ס"  " לי "אגר  אברה  יל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָולכ

ה ד ה . רח  את  י ממ אינ  " חינ"  יגיעה  ְְְְִִִִֵֶַַַָָָלי 
אד ואחד , אחד  ל ל הרחנית עב דה  ה ראה  ְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָמ ה 
, לבב למר יכ ל אינ , טבע  ביט רנת  ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
ה צת, את  י לק לי  וקל מ נה , לי  ני נה  ה רה  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהרי 

והלאה ! מ י  ה א  והעב דה  ה גיעה  עני ל ־ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָוא
החלק  את  חינ לקנת רצה  לא   אברה  מ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹא א ,
את  ר עב נת א א  נקל, ליטל יכ ל ו היה  ,ל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָה יע 

 די  זה ,  אד    , וי רח ל את דת עב  י מ ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ה לת  על־ידי  להי ת צריכה  דת עב הרי  ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָה ד ה ,

." חינ" ולא  ְִִִָָֹויגיעה ,

              

   

יייי י י י י נ נ נ נ הההה מלא מלא מלא מלא  כסכסכסכס .... .... ההההכ כ כ כ להלהלהלה אתאתאתאת־ ־ ־ ־ מערתמערתמערתמערת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָוי וי וי וי     ־ ־ ־ ־ לי לי לי לי 
מלא   כס לארונה  אמר וד  וכ , וי ל   ט.א (כג , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

לארונה  אמר וד  וכ" ר"י   סי מה   מ ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָלכא רה 
מה  ,א   נאמר מלא "  כס"  ה הרי  מלא ",  כסְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
כס" לארונה  אמר וד     בית ה הבנת לנ  סי ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָמ

ֵָמלא "?

 כ  אברה  י הד מה  ר"י  לנ אר בזה  למר,  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוי
: וי ל  ְְֵַָָָל

לייר את  ב  א וד , אצל צינ  כמְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
רצה  לא    ל־מק מ , י מ בר  זכה  ְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹמארונה ,
תב  כמ מלא ,  ס ר עב   עד  מזח   ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלבנת

כד ) כא, א הימי והעלת (דברי לה ' ל א ר א א  לא  ְְֲֲִֶֶַַָֹ"י 
כ ת    לארונה  היה  א  וד  רצה  ,"  ח ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹע לה 

ÈÏז ‡Ú‡„ ‡nÚÏ „È‚Òe Ì‰‡ Ì˜Â¿»«¿»»¿ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

ÂÚ‡ח  ˙È‡ Ì‡ ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏlÓe«≈ƒ¿¿≈»ƒƒ«¬»
eÏÈa˜ ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ ˙È a˜ÓÏ ÔBÎLÙ¿«¿¿¿ƒ¿«»ƒƒƒ√»««ƒ

:ÁBˆ a ÔBÙÚ ÔÓ ÈÏ eÚe ÈpÓƒƒ¿ƒƒ∆¿««

ËÒaט  Èc dÏ Èc ‡zÏÙk ˙ÚÓ ˙È ÈÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆ƒ»¿»«»∆¿»ƒ≈ƒƒ¿«
ÔBÎÈÈa ÈÏ dÈzÈ ÌÈÏL ‡tÒÎa dÏ˜Á«¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ≈≈

:‡e˜ ˙ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»

 

     
     

      

     
     

     
     

     
     

      

      
      
     

  



מד               
את  ס ק  זה  מלא ,  כס ל   ולכ ה זח ,   ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמק

וכל. מ ל   ק מה ארונה  ל ת ְְֲִֵֶַַָָָֹֹזכ
ה כ לה  מערת קנת  אברה נת היתה  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעל־ר־זה 
הרי ,י ה מ לל  יד היה  א ־על־י  מלא ",  כס"ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ה את"  האר את  א  לזרע" ה "ה  ל (וכדפירש אמר ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ד ) כג , לעיל דירש"י מלא   ס לעפר     ל־מק מ ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ

לגמרי . ה ערה  מ ת זכ את ְְְְְִֵֵֶַַַָָלס ק 

      §¤§¬¥−§´§¥¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³
     ¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−

¥«Ÿ
LÈ ÔBÙÚÂ∑מ ּנּוה ּו ה ּיֹום  א ֹות ֹו חסר , ּכתיב  ¿∆¿…≈ְִִֵַָ

עליהם , ׁשהיה ׁשֹוטר  אברהם  ׁשל  ח ׁשיב ּות ֹו מ ּפני ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לגד ּלה  עלה  ל ֹו, צרי.BÈÚŒÚL È‡a ÏÎÏ∑ ׁשּכּלן ְִִָָָָֻ¿…»≈««ƒֶָֻ

ל ׂשרה  חסד  לגמל  ּובא ּו מ ּמלאכ ּתן .ּבטל ּו ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹ

     «Ÿ£Ÿ¦´§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬
       £¤−§´§©¦®¨§¥¥§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ

¥¤«
È„‡Œ‡Ï∑ ּבדמים א ֹות ּה תקנה  CÏ.לא  Èz˙∑ ל ׁשּנת ּתיה  ּכמ ֹו היא  .הרי …¬…ƒְְִִֶָָֹ»«ƒ»ְְְֲִִֵֶַָ

   ©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤

     ©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²
       ¦©¨¬−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦

  §¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨
ÈÚÓL eÏ ‰z‡ŒÌ‡ C‡∑ לי א ֹומר  א ּתה  «ƒ«»¿»≈ƒִֵַָ

אם   א"  ּבכ אפ ׁשי אי אני ּבח ּנם , וליּקח   ל ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָֹל ׁשמע 
ות ׁשמעני  הלואי ׁשמעני", ל ּו "ש דוני ∑Èz˙.א ּתה  ְְְְִִִֵֵַַַָָָ»«ƒ

 ל נת ּתי והלואי אצלי, ה ּוא  מ ּוכן .ּכבר ּבלע "ז, ְְְְְְִִֶַַַַַָָָ

    ©©©¤§²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

      £Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧¥Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬
    ¥«§−©¦®§¤¥«§−§«Ÿ

EÈe ÈÈa∑ א ּלא לכל ּום , ח ׁשּובה , היא  מה  ּכמ ֹונּו א ֹוהבים  ׁשני ה ּמכר ,ּבין את  ֿ מת (ב "ר)ה ּנח  ואת  ≈ƒ≈¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.קבר  ְֹ

    ©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ©§¨¨Æ
      §¤§½Ÿ¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´§¥¥®©§©³

    ¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«

ÔBÙÚי  È˙‡Â ‰‡zÁ Èa B‚a ˙È ÔBÙÚÂ¿∆¿»≈¿¿≈ƒ»»¿»≈∆¿
ÈÏÚ ÏÎÏ ‰‡zÁ Èa Ì„˜ Ì‰‡ ˙È ‰‡zÁƒ»»»«¿»»√»¿≈ƒ»»¿»»≈

:ÓÈÓÏ dz˜ Úz¿««¿≈¿≈»

CÏיא  ˙È‰È ‡Ï˜Á ÈpÓ ÏÈa˜ ÈBa ‡Ï»ƒƒ«≈ƒƒ«¿»¿»ƒ»
ÈnÚ È ÈÈÚÏ d˙È‰È CÏ d Èc ‡zÚÓe¿«¿»ƒ≈»¿»ƒ«¿≈≈¿≈«ƒ

:C˙ÈÓ ˜ CÏ d˙È‰È¿»ƒ«»¿«ƒ»

„‡Ú‡:יב  ‡nÚ Ì„˜ Ì‰‡ „È‚Òe¿ƒ«¿»»√»«»¿«¿»

ÓÈÓÏיג  ‡Ú‡„ ‡nÚ Ì„˜ ÔBÙÚ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ∆¿√»«»¿«¿»¿≈«
Ôz‡ ÈpÓ Ïa˜ eÈË ÈÏ „Ú z‡ Ì‡ Ìa¿«ƒ«¿»≈ƒƒ«≈ƒƒ∆≈
È˙ÈÓ ˙È a˜‡Â ÈpÓ Ò ‡Ï˜Á ÈÓ„ ‡tÒk«¿»¿≈«¿»«ƒƒ¿∆¿«»ƒƒ

:Ônz«»

dÏ:יד  ÓÈÓÏ Ì‰‡ ˙È ÔBÙÚ È˙‡Â¿»≈∆¿»«¿»»¿≈«≈

Ó‡‰טו Úa‡ ‡ÈÂL ‡Ú‡ ÈpÓ Ïa˜ ÈBaƒƒ«≈ƒƒ«¿»«¿»«¿«¿»
C˙ÈÓ ˙ÈÂ ‡È‰ ‰Ó CÈe ‡Èa ÛÒÎc ÔÈÚÏÒƒ¿ƒƒ¿«≈»≈»«ƒ¿»ƒ»

:¿̃«

‡Ì‰טז Ï˜˙e ÔBÙÚ ÔÓ Ì‰‡ Ïa˜Â¿«≈«¿»»ƒ∆¿¿««¿»»
‰‡zÁ Èa Ì„˜ ÏÈlÓc ‡tÒk ˙È ÔBÙÚÏ¿∆¿»«¿»¿«ƒ√»¿≈ƒ»»
‡BÁÒ Ïa˜˙Ó ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa‡«¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈¿»

BÁÒ˙‡נ "י ( Ïa˜˙Óc:‡zÈ„Ó ÏÎa ( ¿ƒ¿«≈¿»»¿»¿ƒ¿»

 

             



מה                
ÔÙÚÏ Ì‰‡ Ï˜LiÂ∑(נ וי"ו,(בכורות חסר  «ƒ¿…«¿»»¿∆¿…ֵָָ

ע ׂשה , לא  מעט  ואפ ּלּו הר ּבה  ׁשאמר  פז)לפי (ב "מ ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר : קנטרין, ּגד ֹולים , ׁשקלים  מ ּמּנּו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּנטל 

מק ֹום , ּבכל  ּבׁשקל  ׁשּמתק ּבלים  ל ּסֹוחר ", ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ"ע ֹובר 
ׁשּׁשקל  מק ֹום  קנטרין,ויׁש ׁשהן ּגד ֹולים , יהם  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ּבלע "ז  .צנטיאר "ש  ְַַ

     

      ©¨´¨§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−¦§¥´
     ©§¥®©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ£¤´

   ©¨¤½£¤¬§¨§ª−¨¦«
ÔBÙÚ ‰„N Ì˜iÂ∑ ׁשּיצא ל ֹו, היתה  ּתק ּומה  «»»¿≈∆¿ְְֶָָָָָ

ליד  הדיֹוט  "וּיקם מ ּיד  מקרא : ׁשל  ּופ ׁשּוט ֹו . מל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ
למקנה  לאברהם  העץ  וכל  ּבֹו א ׁשר  וה ּמערה  ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָה ּׂשדה 

."וג ֹו' ְ

         

    עפרעפרעפרעפר דהדהדהדה  ק ק ק ק יז)ו ו ו ו (כג , ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
מל ליד  הדי ט מ ד  צא  ,ל היתה  (רש"י)ק מה  ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ

, אברה ל תלר כנס  על־ידי  ק מה  היתה  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלדה 
א ר  : הרחנית עב דה   וא רה . קב רת  ד ק ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָע ד 
ליח ת   ל ה יע  ט ,  מק לאיזה  א  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָיה די 

לדעת  עליו  – אר ־י ראל"  מ "לע ת די  ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאלקית
מצוה , איז   י לפני  ע ד  זה ,   מק  צא ה  עצְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ
הדי ט, מ ד  יציאה  – תק מה  עלייה    ק ה על ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָעל

י ראל. רת ה א  העניי  עצ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָעל־ידי 

     §©§¨¨¬§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬
©«©¦«

BÈÚŒÚL È‡a ÏÎa∑הקנה ּו ּכּלם  ּובמעמד  ּכּלם  .ל ֹוּבקרב  ¿…»≈««ƒְְְֲִֶֶַַָָָֻֻ

     §©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤
      §¨©º§¥©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´¤§®

 §¤−¤§¨«©

    ©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨£¤²§©§¨−̈
  ©«£ª©®̈¤¥¥−§¥¥«

     §©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®©«Ÿ̈²¥©¬
 ¤©§¨−̈©«Ÿ

Ïka Ì‰‡Œ˙‡ Ca∑ ּבגימ ע ֹולה  לה ּׂשיא ֹו"ּבּכל " צרי היה  ּבן, ל ֹו ׁשהיה  ּומאחר  'ּבן', .א ּׁשה טר ּיא  ≈«∆«¿»»«…ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

˜„Ìיז Èc ‡zÏÙÎa Èc ÔBÙÚ Ï˜Á Ì˜Â¿»¬«∆¿ƒ¿»∆¿»ƒ√»
Èc ÈÏÈ‡ ÏÎÂ d Èc ‡zÚÓe ‡Ï˜Á ‡ÓÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ≈¿»ƒ»≈ƒ

:BÁÒ BÁÒ dÓeÁz ÏÎ Èc ‡Ï˜Á¿«¿»ƒ¿»¿≈¿¿

ÏÎaיח  ‰‡zÁ Èa ÈÈÚÏ È‰BÈÊÏ Ì‰‡Ï¿«¿»»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ»»¿…
:dz˜ Úz ÈÏÚ»≈¿««¿≈

‡d˙zיט  ‰N ˙È Ì‰‡ ˜ Ôk ˙e»«≈¿««¿»»»»»ƒ¿≈
‡È‰ ‡ÓÓ Èt‡ ÏÚ ‡zÏÙk Ï˜Á ˙ÚÓaƒ¿»«¬«»∆¿»««≈«¿≈ƒ

:ÔÚÎc ‡Ú‡a ÔBÁ∆¿¿«¿»ƒ¿»«

Ì‰‡Ïכ  d Èc ‡zÚÓe ‡Ï˜Á Ì˜Â¿»«¿»¿«¿»ƒ≈¿«¿»»
:‰‡zÁ Èa ÔÓ ‡e˜ ˙ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»ƒ¿≈ƒ»»

È˙א  CÈa ÈÈÂ ÔÈÓBÈa ÏÚ ÈÒ Ì‰‡Â¿«¿»»ƒ»¿ƒ«»¿ƒ»
:‡lÎa Ì‰‡«¿»»¿…»

 

    
     

   

    
     
     

 
   

     



מו               
         

 מי מי מי מי א א א א   זק זק זק זק  ואברה ואברה ואברה א)ואברה (כד , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
זקנה , ואינ  ימי , ימי ואינ זקנה  ה א   אד ל  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָי

זקנה  נגד   וימי  ימי נגד  זקנה  – א ר ה )אבל  מדר) ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

חכמה " נה  זה  א א  זק אי" – "לב )"זק קידושי)הינ , ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
רה . מד   ֵֶָָָאד

 וי   י כל  אד ימיו , ל  ע ה יע  – " מי ְִִִִֶַַָָָָָָָָָ"א 
ה צו ת.   ק וע סק  ְְְִִֵֵַעל

ה א  ;לנפ למ ת  האד  כר ה רה  לימ ד  ְְְְִֵֵֵַַַָָָָעל־ידי 
על־ידי ואיל . על־יד מתע ה  ה רה  חכמת את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָק נה 
מאיר  ה א  , י מ  דברי ה לת ה צת,   ְְְְִִִִִִִֵַַַָָק

. ל הע מ ת את מזְְִֵֶַַָָ
ואיל העצמית; ה לימ ת את מס לת "זקנה " ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָלפי ־זה :

.( ל הע) ה לת  יק את – " מי ִִֶַַַָָָָ"א 
ואינ זקנה  ה א   אד ל  י" :דר ה א מר  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָזה
ואינ ,נפ למ ת קנית ורק   א ע סק  ה א  – " ימיְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָ
ה א  – זקנה " ואינ  ימי" ;סביבת את להאיר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָמ ל
כח . ה א   עצמ על ואיל לבד ,  ל הע הארת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָע סק 
אברה – זקנה " נגד   וימי  ימי נגד  זקנה  ,א ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ"אבל

למ ת.  מה אחד  בכל , וי ה ני  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעסק 

         

     גימטרגימטרגימטרגימטרא א א א  ע ע ע ע להלהלהלה א)ל ל ל ל ,,,, כד , (רש"י ַַַַֹֹ ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
אברה את ר "וה ' ה תב   י הק מ ע  הק ה : ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻלר"י 
לבנ האב  ח ב  והרי  אליעזר, ל ת ליח לפני  ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹל"

 א ל מבר ע יר ה א  האב   א הב ל אי א ה   יא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלה
 יא לה הצר ולכ ,"" גימטרא  "ל" מפר לכ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻלא .

ִָא ה .

     ©´Ÿ¤©§¨À̈¤©§Æ§©´¥½©¥−
    §¨£¤®¦«¨¬¨«§−©¬©§¥¦«

B˙Èa Ô˜Ê∑"זקן" נק ּוד  ּדב ּוק , ׁשה ּוא  Áz˙.לפי ¿«≈ְְִֶַָָ««
ÈÎÈ∑(לח חפץ (שבועות ּביד ֹו ׁשּיּטל  צרי ׁשה ּנׁשּבע  לפי ¿≈ƒְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

וה ּמילה  ּתפ ּלין, א ֹו ּתֹורה , ספר  ּכג ֹון: מצוה , ְְְְִִִִֵֶֶַָָָׁשל 
והיתה  צער  ֿ ידי על  ל ֹו ּובאה  ל ֹו, רא ׁשֹונה  מצוה  ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָהיתה 

ּונטל ּה. עליו והיה (חביבה  ,' ירכ 'ּתחת אמר  ּׁשּלא מה ל ֹומר : ור ֹוצה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מילת  קדם ל ֹו ראׁשֹונה היתה אברהם ׁשּׁשל  לפי  ּבמילתֹו, העבד  להׁשּביע ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹל ֹו

להבין  וקל  .)העבד , ְְִֶֶַָָ

             

  

ירכי ירכי ירכי ירכי :::: חתחתחתחת  יד יד יד יד ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽי י י י ־ ־ ־ ־ נא נא נא נא 
מצוה  ל  חפ  יד ל  צרי ה ע  ב .לפי  (כד , ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

רש"י) ובפירוש

ננה  א  עד  ה רה  ל   ק אבינ  אברה (יומא וה ה , ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ב ) מצוה כח,  יע ה לא  מה  מ ני   ע  צרי ־ וא ,ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָֹ

ֶֶַאחרת?
ק ה נר הק ה  מה   י הק זה , ב פרשת וי אור  (תורה  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

(היו בעצ המתחיל' 'דיבור   ל  ל יו מ לכא רה  ,ְְִִִֵֵֶָָ
מצות  י המ מה  מ ני  , ה רה  ל אבינ  ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻאברה

ה '?  ה עד  ִִֶַָָמילה 
אחרי לה צת האב ת ל ה צת י ח ק   ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָא א 
להח יר  אפרת היתה  לא  מ ־רה   קד רה ,  ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹמ
לא  רמי  "ני  זרה  היתה  י  , ל הע גמ ת ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻקד ה 
ק ר   אי היינ לרמי " יעל לא  ס ריא  בני  לס ריא ,  ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹירד

לא  האב ת  ה צת   ק ולכ להרחנת, ה מ ת יְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
היתה  (וה ד ה  ה מי   חפ ה ד ה  להח יר ח  ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻהיה 
לאחר  ־אימה ־ ה צוה ); ע ת עת רק  היתה   חפְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ה צוה    ק ועל־ידי  ה "ל, זרה  נתלה  ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָמ ־רה 
ה צוה , נע ית  ה מי   חפ קד ה  להח יר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻאפר

תמיד ת.  נארת ה ד ה  ְְְְִִִֵֶֶַָָֻולכ
קד האב ת עליה  צט מילה  מצות היא   מ ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹנה 
ה מי , ר ה ד ה  להח יר  כח היה  ולכ רה ,  ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֻמ
אברה י המ  ע ה  וזה קד ה . ל  חפ להי ת  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻונה
ח ר  ה צוה  ד ת כדי  צטה , עד  ז מצוה    קְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ
על־   אברה  יע ה מ  ־הכי  מידי , באפ ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָֹגמ ת
חפצא  היה  ה חיד  ה בר  וקא   ירכ חת  יד ימת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָידי 

ְִָֻקד ה .

„d˙Èב  ‡Ò d„ÚÏ Ì‰‡ Ó‡Â«¬««¿»»¿«¿≈»»¿≈≈
˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈÂL dÏ Èc ÏÎa ËÈlLc¿«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿«¿»¿

:ÈkÈ«¿ƒ

 

    
      

      

      
      



   
  



מז                

     §©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤
      £¤̧«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬

  ̈«Ÿ¦−¥¬§¦§«

     ¦¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈
 ¦§¦¬§¦§¨«

                

   

לבנילבנילבנילבני א א א א הההה  ולקח ולקח ולקח ולקח  ל ל ל ל ואל ואל ואל ואל ־ ־ ־ ־ מ מ מ מ לד לד לד לד י י י י  אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ ארצי ארצי ארצי ארצי  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽי י י י 
ד )ליצחק ליצחק ליצחק ליצחק :::: (כד , ְְְְְְְְִִִִָָָָֽֽֽֽ

אברה ליחת היא  רה  צינ הרא נה  ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָה ליח ת
.לבנ א ה  לקחת ,לחר  עב אליעזר ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָאת

:נ לק  האד עב דת ה ראה  מ ה  ללמד   ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹוי
היא   האד על ה לת עלה  הרא נה  ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻה ליח ת

את  לקרבלע ת ," רב ר" העני לפעל , ה לי  ל ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
לאבינ " ני" ע ד  פ תו מצת, לתרה   די יה ְְְְְְִִִִִֶַָָָע ד 

ז"ל חכמינ כמאמר , מי( ב יט, ד(סנהדריל ה "ל ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָ
." ילד  א ה תב  עליו  מעלה  רה , חבר  ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָאת

א חר" ,לחר עד   עב אליעזר את לח   אברה  כמְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
" ל ע   מק נח)ל פרשת  סו רש"י  ר) על כ  מ , ְֵֵֶַָָָ

מצת  מ רה  " ריקי"  ה למק מ ת   ללכת  ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאד
עד השי "ת, לעב דת  לקרב יה די  ע ד    למצא  ְְְְְֲִִֵַַַָָדי 
לאביה  די יה ע ד  לקרב  ה א    יפעל יה די  ת א  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ

. מיִֶַַָ

     ©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«ŸŸ¤´¨«¦½̈
     ̈¤¬¤©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ¤«¨¥³¨¦Æ

    ¤¦§½¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨¦¨«

      ©¬Ÿ¤¥−̈©§¨¨®¦¨´¤§½¤¨¦¬¤§¦−
̈«¨

      §Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»
     ¥¤´¤«©§¦¼©«£¤̧¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ
      ¥½Ÿ§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³

      ©§¨Æ§¨¤½§¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«
È‡ ˙ÈaÓ ÈÁ˜Ï L‡ ÌÈÓM‰ È‰Ï‡ '‰∑ ¡…≈«»«ƒ¬∆¿»«ƒƒ≈»ƒ

 וא ׁשּביע" אמר  ּולמעלה  הארץ ', 'ואלהי אמר : ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹולא 
ואלהי  ה ּׁשמים  "אלהי ה ּוא  עכ ׁשו ל ֹו: אמר  ְְֱִֵֵֵַַַַָָָֹֹוג ֹו'".
ּכׁשּלקחני  אבל  ה ּבר ּיֹות , ּבפי ׁשהר ּגל ּתיו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָהארץ ",
הארץ , אלהי ולא  ה ּׁשמים " "אלהי היה  אבי, ְֱֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹמ ּבית 

רגיל  היה  לא  ּוׁשמ ֹו ּבֹו, מ ּכירים  ע ֹולם  ּבאי היּו ְִִִֵֶַָָָָָָֹֹׁשּלא 
‡È.ּבארץ  ˙ÈaÓ∑ מחרן.Èz„ÏBÓ ı‡Óe∑ מא ּור ֶָָƒ≈»ƒֵָָ≈∆∆«¿ƒֵ

ÈÏŒac.ּכׂשּדים  L‡Â∑ ּדּבר "א ׁשר  ּכמ ֹו: לצר ּכי, ְִַ«¬∆ƒ∆ƒְְְֲִִֶֶָ
ּדּבּור , אצל  ה ּסמ ּוכים  ו'להם ' ו'ל ֹו' 'לי', ּכל  וכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעלי",

ׁשּלהם  ותר ּגּום  'על ', ּבל ׁשֹון הּתר ּגּום (מפר ׁשים   ׁשּדר רצֹונ ֹו, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

„iÓL‡ג  ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈÓa CÏÚ Ìi˜‡Â«¬«≈¬»¿≈¿»«¿»¡»»ƒ¿«»
ÈÏ ‡˙z‡ q˙ ‡Ïc ‡Ú‡„ ‡‰Ï‡Â≈»»¿«¿»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ

:ÔB‰ÈÈa ˙È ‡‡ Èc È‡Úk ˙aÓƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈≈≈

q˙Âד  ÏÈÊÈz È˙e„lÈÏe ÈÚ‡Ï ÔÈ‰Ï‡¡»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿ƒ«
:˜ÁˆÈÏ ÈÏ ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡z˙‡ה  ÈÈ˙ ‡Ï ÌÈ‡Ó ‡„Ú dÏ Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ»≈≈ƒ¿»
˙È È˙‡ ‡˙‡‰ ‡„‰ ‡Ú‡Ï È˙ È˙ÈÓÏ¿≈≈«¿«¿«¿»»»«¬»»»≈»

:ÔnzÓ ‡z˜Ù Èc ‡Ú‡Ï Ca¿»¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ«»

ÓÏÈc‡ו CÏ nzÒ‡ Ì‰‡ dÏ Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ¿««»ƒ¿»
:Ôn˙Ï Èa ˙È È˙»̇≈»¿ƒ¿«»

‡a‡ז ˙ÈaÓ Èa„ Èc ‡iÓL„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ¿«»ƒ«¿«ƒƒ≈«»
ÈÏ Ìi˜ È„Â ÈÏ ÏlÓ È„Â È˙e„ÏÈ Ú‡Óe≈¬««¿ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ«≈ƒ
‡e‰ ‡„‰ ‡Ú‡ ˙È Ôz‡ CÏ ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿»∆≈»«¿»»»
ÈÏ ‡˙z‡ q˙Â CÓ„˜ dÎ‡ÏÓ ÁÏLÈƒ¿««¿»≈√»»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ

:ÔnzÓƒ«»

 

   
     

     

     

    
     

   
  



מח               
להבין  וקל  ּבעבּור , ּבמקֹום למ"ד  'על ֹוהי',)להׁשּתּמׁש 'עלי', ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

ו'ל ֹו' 'לי' ל ׁשֹון ּדּבּור  אצל  נֹופל  ׁשאין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶ'עליה ֹון'.
ותר ּגּום  'אליהם ', 'אליו', 'אלי', א ּלא : ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָו'להם ',

אמירה ׁשּלה  אצל  אבל  'ע ּמה ֹון', 'ע ּמיּה', 'ע ּמי', ם : ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָ
ו'להם ' ו'ל ֹו' 'לי', ל ׁשֹון ÈÏŒÚaL.נֹופל  L‡Â∑ ְְְִֵֶָ«¬∆ƒ¿«ƒ

ה ּבתרים  .ּבין ְִֵַָ

        

קחניקחניקחניקחני .... ....  האר האר האר האר ואלקי ואלקי ואלקי ואלקי   מי מי מי מיהההה אלקי אלקי אלקי אלקי  ההההאאאא ְְְְֱֱֱֱַַַַָָָָֹֹעכ עכ עכ עכ ו ו ו ו  ִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
 מי מי מי מיהההה אלקי אלקי אלקי אלקי  היההיההיההיה אבי אבי אבי אבי  ז)מ מ מ מ יתיתיתית כד , (רש"י ֱֱֱֱִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ ִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹ

אלקי  ה "ה  היה   אברה היה ה ה ה ה מי מי מי מי עד  אלק ת היינ , ְְֱֱִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
א  . ל הע לעניני   ל לע  אינ מימי , לדבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָנח ב 
עב דה   וע , הרא וה ה די   הרא האב  ,אבינ  ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָאברה

עניני בכל  ל ע אלק ת והכניס  ה ריד  נפ מסירת ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹל
ה א  ה ' יר ה    ,  י   ה ח י  רטי  כל , ל ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהע

אלקי    האר האר האר האר ־י  ה ח י  ל ה נימית ה נה  ,ואכ . ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ה ' ראה  ה ביבה  ל זה , אפ אלק ת  לפרס ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהיא ,

." האר ואלקי   מי ה "אלקי  ֱִֵֵֵֶַַָָָֹֹה א 

      §¦¸ŸŸ¤³¨«¦¨Æ¨¤´¤©«£¤½§¦¦¾¨
      ¦§ª«¨¦−®Ÿ©´¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨

'B‚Â È˙ÚMÓ ˙ÈwÂ∑ מ ּבנֹות א ּׁשה  ל ֹו וקח  ¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ¿ְְִִַָ
א ׁשּכל  סא)רא ּוממ ענר , B‚Â'.(קידושין ÈaŒ˙‡ ˜∑ ְְֵֵֶַָֹ«∆¿ƒ¿

ּבני, ּבן יעקב  אבל  ח ֹוזר , אינֹו ּבני ה ּוא : מע ּוט  ְְֲֲִִִֵֵֶַַָֹ'רק ',
לחזר  .ס ֹופ ֹו ֲַֹ

      ©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½©²©¤¬¤©§¨−̈£Ÿ¨®
   ©¦¨´©½©©¨−̈©¤«

     

      ©¦©´Â̈¤Â¤£¨¸̈§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ©¥½¤
      §¨¬£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬©«£©−¦

 ¤¦¬¨«
ÂÈ„‡ ÈlÓbÓ∑(ב "ר), ּגמ ּלים מ ּׁשאר  היּו נּכרין ƒ¿«≈¬…»ְְִִִִַָָָ

זמ ּומין  יֹוצאין ּבׂשד ֹות ׁשהיּו ירע ּו ׁשּלא  ה ּגזל , מ ּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
B„Èa.אחרים  ÂÈ„‡ eËŒÏÎÂ∑(ב "ר) מ ּתנה ׁשטר  ֲִֵ¿»¬…»¿»ְַַָָ

ל ֹו, א ׁשר  ּכל  על  ליצחק  ל ֹוּכתב  ל ׁשלח  ׁשּיק ּפצ ּו ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּתי ∑‡ÌÈ‰ŒÌ.ּבּתם  יֹוׁשבת ּבין .נהר ֹות  ִָ¬««¬«ƒְְֵֵֶֶָ

       

לרדת  אליעזר צר ה מ ע  ב י לעיל, האמ ר י  ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
היתה  היא  רבקה , את   מ להביא  די   ־לאר  ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָלח
ה א  ליצחק , ה באה  וקא    מ ," חי הח י ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ"ה 
,( ־לאר  לח לצאת ה רה  (ולא  מימה " "ע לה  ְְְְִֵֶָָָָָָָָֹהיה 

. יניה וה ח ד  החי ר היה  ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָואחרי ־כ
זה : ְֵֶַָוה יא ר

בר  היה  צחק  לאחרי  נפעל ורבקה  יצחק  י  יד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה
היה  ו רה   אברה י  יד ה ה ה , י תר. נעלית ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָדרא 
ה יע  אברה י  ה עלית, תלדר ה יע   אברה  ד ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָק
נה , מ "ח    א נה ,  עיאר  ת הי ה עלית תְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָלדר
 יד ה לאחרי  בר היה  וזה  ז"ל, תינר מדרי  ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמב אר
ל  עלת  בית ה מ טת ב וכ רה .  ע ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ

לאחרי היתה  ," ל ע א ־ל ה '     "ו קרא  , ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָאברה
 ־אימה ־ רב . זמ  מ  אינ  הי ו רה   אברהְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
בר  היה  צחק  לאחרי  נפעל ורבקה  יצחק  י  יד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה

ה עלית. תדרְְֲֵַַַָ
יצחק . עקדת לאחרי  היה  לרבקה  יצחק  י  יד ה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָה ה ,
ה ילה , מצות ידי  על יצחק  אצל היה  העילי על  סנְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
עת  , אברה [לא  " ל ע לברית  רכ ב ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ"ריתי 
אצל היה  ה ילה ], מעלת אצל היתה  לא  רה   ע  יד ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹה

העקידה . עני העילי  דל  ְְֲִִֵֶַַָָָ
י תר, נעלית דרא  יצחק  היה  העקידה   ד ק   ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָה ה ,
ל ה ה א  יצחק  הבי" א ר   ר"י  פיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמב אר
ו מחה  רצ" וה ", לב  יח יו ,  ניה  לכ ו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלהי חט,
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מט                
מעלת דל ב מ מ ה  העקידה ,  ד ק היה  זה  ל  "' ֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָכ

העקידה . לאחרי  יצחק  ְְֲֲִֵֵֶַָָָל
העיליוכ דל   ע לפטי  אפיל  פטת ב ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

צעד ל על הרי  העקידה , לאחרי  יצחק  אצל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָפעל
 מ יצחק , עקידת ה כ ת את ני ־י ראל  ירימז ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָו על
 ה  לזרע יצחק  "ועקידת רא ־ה נה  תפילת  מרי אְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
כל  א א  רא ־ה נה , תפילת רק  ולא  זר",  רחמיְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹ
בימי העקידה , רת ה פילה  תחילת  מרי א   וי   ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָי
לאחרי לפני ־זה   סיפי מ (חנ  מרי א  ימי) ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָהח ל
לבני ־  יזר ה ד ־ר־ה א  ' כ  ניחנ ת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָזה 

.' כ יצחק  עקידת ה כ ת את ְְְֲִִֵֵֶַַַָָי ראל
אברה לח   י תר נעלית לדרא  ה יע  צחק  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלאחרי 
הרי י תר, ד לה  ירידה  הי  , ־לאר  לח אליעזר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָאת
 כ יתירה , קד ה  י ראל  אר היתה  הה א  מ  ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
מימה , ע לה  "א ה  מצרימה ", רד  "אל ליצחק  ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנאמר

."ל דאי   צה ־לאר ח ְְְֵֶַָָָואי
ליצחק . א ה  לקחת אליעזר  צרי היה   ־לאר  מח ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָודוקא 
י תר,  ח   ק מ רבקה  את לקחת  צריכי  הי ,ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהיינ
וקא    מ ," חי הח י "ה   היתה    ק ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמ

ליצחק . ְְֱִִָָהביא ה 
י תר, נעלית דרא  היה  צחק  א ־על־י  א מרת: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹזאת
הל י ־כ־על־ א , ־לאר  לח לצאת עליו  אסר ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעד 
 " אברה היה  "אחד  , אברה ל ת ליח  ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאליעזר

וקא .  ־לאר  מח ליצחק  א ה  ְְְִִִֶַַַָָָָָָלקחת
מ ת  ה א  אבינ  אברה ל עניינ למרת  זה  ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָוכל
מד ר  א ר אפיל א הבי ",  אברה" אמר  מ ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהחסד ,
א ד ת  מד ר א ר ועל־אחת־ה ־וכ ה  , י ערב ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָא ד ת
," לאחרי ר מ רת מ קה  "לה  אליעזר", ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ"ק 
ליח ת  א ד ת מד ר א ר ְְְְֲִֶַַַַַַָָָועל־אחת־ה ־וכ ה 
ה ס ד היה  ה  ורבקה , יצחק   יד ה  ע ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָה רה 
ל י רא  ביצחק  "י  אמר  מ ,ל י ראל  ע ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלבני
לקחת  אליעזר את  אברה לח  י ־כ־על־ א  ְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָזרע "

וקא .  ־לאר  מח ליצחק  ְְְִִִֶַָָָָָא ה 
עני ללת לעיל האמ ר על־י  ב מ זה  ועני יד ה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

,היינ ." ב מ "ה  יח ד  העני ה א  ורבקה  יצחק  אי י ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָוה
רבקה  נלקחה  לכ  ( ")  ותח (מ "ה )  עלי וחי ר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָיח ד 

וקא .  ־לאר  ְִֶַָָָמח
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ה פילה  בר מתמ את ,פילת את   מס  טר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָע ד 
"הקרה   ר ה כפיר ,"  ה לפני  נא  "הקרה  ְְְְְְְֵֵֵַַַַַַַַָָָָוה ה 
העניני ל את ל תנ ה ד ־ר־ה א  ,היינ ." זמי ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
 צרי אינ פא  זה    בי ,"  ה" זאת ל תונ ,' כ ממזְְְִִֵֵֶַָָָֹ

" נענה  ה א  י  לל, לד ר".טר טר טר טר לח ת לה  ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
 העני  י יק מ ראל ואחת אחד  ל אצל ויהי ־רצ ...ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ד ק ע ד  ,היינ  "'ג לד ר לה   טר ה א  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ"ויהי 
ה מי ,  מ ח יע ר וה י ד  ה י ר את   לס ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָס יק 
ללת  ועל־ר־זה  "ח "ת", יע רי  אר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָועל־ר־זה 
ה א  הרי  מ ה  [תצאה  א הבי "  אברה" ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָָָהעב דה 
ה הד ת  הפצת מתע ק  י ראל, אהבת פ א ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָמתנהג
 העני  י יק לכ  ד ק ע ד  ה ה   ח צה ] ה עינת ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהפצת

 "לפני " פ בא ,"זמי" פ א ,"  ה לפני  נא  ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ"הקרה 
."  ה"  מ ד   ותיכ ," פני  ני"ְְִִִֵֶַַָָ

ביחד ," נא" , מ קרב  צדקנ מ יח  יאת  ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָבפטת
א ר   אר" ה ד ה , לארצנ ני ־י ראל ל  לכי ה  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָע
נה ", אחרית ועד  ה נה  מרית   אלקי ה ' עיני  'ְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹג
יחד ," הע "לימ ת  ,"תינבבנ בנינ בזקנינ נערינ"ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ
ונס ר  תרה  נגלה  ה רה , לימ ד  ה ה רה ", "לימ ת  ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָע
צאי מ  ד ־ה לאר  לכי וה ה צת,   ק וה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָתרה ,
הכנה  הי  פ בא ," האר "לימ ת ,ת לימ ת ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָא

."ל ב את  אלקי ה ' ירחיב  "י  ה ע ד    לק ְְְְְֱִִִִֶֶַַָֹקרבה 
לה   טר" פ בא לבב , וטב  מחה  נע ה  זה  ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָוכל

.יד עגלא  , מ ימינ מהרה   ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָלד ר"
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zÁÎ‰ d˙‡∑ ּגֹומלת ׁשּתהא  ל ֹו, היא  רא ּויה  …»…«¿»ְְִֵֶֶֶָ
ּול ׁשֹון  אברהם , ׁשל  ּבבית ֹו ליּכנס  היא  ּוכדאי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָחסדים ,

ּבלע "ז  אפרוביש "ט  ּברר ּת, ‡„Ú.'ה ֹוכח ּת', de∑ ְְְֵַַַַָָ»≈«

לי  'ה ֹודע  ּתח ּנה , ÒÁ„.ּבּה'ל ׁשֹון ˙ÈNÚŒÈk∑ אם ְְִִַָָƒ»ƒ»∆∆ִ
חסד  ע ׂשית  "ּכי אדע  ל ֹו, וה ֹוגנת  מ ּמׁשּפח ּתֹו "ּתהיה  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

.(ב "ר)
        

אליהאליהאליהאליה אמראמראמראמר א א א א רררר ההההערהערהערהערה יד )והיהוהיהוהיהוהיה (כד , ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ה ס ק  ח)על ב , רז"ל(שמות אמר העלמה " ל סוטה "ו) ְְֵֶַַַַַַָָָָ

ב ) ה הר"א :יב , וכתב  עלמה ". זריזת הלכה  ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ"מלד 
י ,וכא .ת אח ה תב   קרא זה  עני בר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ"לפי 

ר  הרי  , ע  וצרי עלמה ".  קרא , א אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהליכה 
תבת  וכ ראה  ה ליצה . יפי  מ ני  לת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹה קרא ת

"והיה  תיב  ח ה  פא , ה ה ה ה ערה ערה ערה ערה "העלמה " ואחר ," ְְְְְֲֲֲֲִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
"והיה  , עצמ זה  עני מג )"העלמה העלמה העלמה העלמה נאמר, .(פסוק ְְְְְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

      ©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¦§¨´Ÿ¥À
      £¤³ª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈¥¬¤¨−£¦´

  ©§¨¨®§©−̈©¦§¨«
       

 עלי עלי עלי עלי ח ח ח ח רררר  העני העני העני העני נפעל נפעל נפעל נפעל  אליעזראליעזראליעזראליעזר אצל אצל אצל אצל   כ כ כ כ יי יי יי יי  ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָאי אי אי אי
י י י י תרתרתרתר נעלהנעלהנעלהנעלה  פ פ פ פ א א א א      למה למה למה למה ותח ותח ותח ותח מ מ מ מ הההה אצל אצל אצל אצל  מא מא מא מא רררר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹֹֹ ֹֹ
מ מ מ מ     ־ ־ ־ ־ רהרהרהרה?!?!?!?! לאחרי לאחרי לאחרי לאחרי   הי הי הי היְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

"על  מביא   "'ג לד ר לה   טר ה א  "ויהי  ה ס ק  ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעל
:דר ה מאמר את מאמר ְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָי  ־הה לדת"

, יה מענה  ענ  ה ג' י חאי :   מע רי  ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ"ני 
לה   טר ה א  ויהי  כתיב  אליעזר, למה . מ ה  ְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹאליעזר
לד ר  ת כ ויהי  כתיב  מ ה , י צאת. רבקה  וה ה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹלד ר
ויהי כתיב  למה , האדמה . ו קע  הא ה   ברי ה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאת

." מי ה מ ירדה   וא ה ' אל להתל למה  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹכ ת
, יה מענה  נענ  ל הי ת  ע מדיק  ' ד ה ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹב 'נזר
ה למה , מ ה  לגי  אליעזר יתר  י   ל־מק ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹמ
נענה  ואליעזר , תפ מר היינ לד ר,  ת כ ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנענ

."' כ לד ר לה   ְִֵֶֶֶַָטר
למר    אי ,ב מ אינ "לכא רה  אמר: ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָמק ה 

ה א  למה , מ ה  מ פילת י תר עלה  אליעזר ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹפת
?"' כ פילת מר  ד ק ְֲִֶֶַַָָָנענה 

  עלי חי ר  ה א  ה פילה  עני ללת :ז ק יא  ְְְְְִִִֵֶַַָָָביא ר
עד י תר  עלי   ק מ ההמ כה  היה  ,היינ . ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָותח
את  לפע ל י תר קל הרי  בפטת, י תר.  ח ה   ק ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָה
לא   ני עלי ה זירה  יטל לאחרי   ותח  עלי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹהחי ר
מאחר  ,  וא למעלה . יעל לא   ני ותח למ ה   ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָֹירד
ד ק היה  ואליעזר מ ־רה , היה  ה זירה  ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָיטל
חי ר  העני נפעל אליעזר אצל כ י  אי  ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמ ־רה 
למה  מ ה  אצל מא ר י תר נעלה  פ א  ותח  ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹעלי

מ ־רה ?! לאחרי   היְֲֵֶַַַָָ
זה : ְֵֶַָוה יא ר

"ה לח  אמר  כמ , יפ א '  נ י אלק ת ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהמ כת
" אר אמרת "ה לח  :"בר  יר מהרה  עד   אר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאמרת
 מ מה  והיינ לאט, לאט הה לכת ההמ כה  ְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָהיינ

‡ÈLיג  ˙e ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈«≈»¿«»¿«¡»≈
:‡ÈÓ ÈÏÓÓÏ Ô˜Ù ‡z«̃¿»«¿«¿ƒ¿≈«»

ÔÚÎיד  ÈÈÎ‡ dÏ ÓÈ‡c ‡zÓÏeÚ È‰˙e¿≈∆¿»¿≈«««¿ƒƒ¿«
CÈÏÓb Û‡Â zL‡ ÓÈ˙Â ÈzL‡Â CÈ˙Ïe˜¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈«≈¿¿¿««¿»
de ˜ÁˆÈÏ C„ÚÏ ‡znÊ d˙È È˜L‡«¿≈»««ƒ¿»¿«¿»¿ƒ¿»«

:ÈBa ÌÚ eÈË z„Ú È‡ Ú„È‡ƒ«¬≈¬«¿»ƒƒƒƒ

Â‰‡טו ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡e‰ ‰Â‰Â«¬»«»≈≈¿«»»¿»
‰kÏÓ a Ï‡e˙Ï ˙„ÈÏÈ˙‡c ˙˜Ù ‰˜ƒ¿»¿»«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»
ÏÚ d˙Ïe˜Â Ì‰‡„ È‰eÁ‡ BÁ ˙z‡ƒ«»¬ƒ¿«¿»»¿¿««

:dt˙k«¿«

 

     
      

      

         

    
     
     
      

      
      

     
   



ני                
כל  תע בת למדריגה , מ דריגה  ה ללת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָבחינת
יר מהרה  "עד  אמר מה  .' כ  ל ע בכל ְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָמדריגה 
לפי ע למ ת, מתע ב  ואינ מהירת  מ היינ ,"ברְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ה ללת, מ דר מעלה  החסד  המ כת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהי 
,ולכ .  מק זמ הגלה  לל והגלה , מ דידה  ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָלמעלה 
יכ למ ה   נמ ה א  הרי  למעלה , נפעל העני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָא ר

עי ב .   לי  ְִִִַמ ד ,
 יע ה לפי  הינ , יה מענה  ענ מה  העני  ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוזה
מ דר  מעלה    ־סאי א ר בחינת  תפילתְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מ ה  י  .' כ עי ב    לי  מ ד  נענ ולכ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹה ללת,
,היינ ה תר. עד  ע לה  האמצעי , לו   יכי למה  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוכ

ה ללת. מ דר מעלה    ־סאי א ר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָבחינת

טר ענה  אליעזר תפילת יתר נ י ,י ־כ־על־ ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָוא
ה ב רה , חינת יצחק , ל ת זכ  ה  לד ר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלה 
וקא , ה ב רה  מ ד  ה א  ההמ כה  מהירת עיקר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָד ע 
היה  די  ,היינ א רח .  לר גי ר  י י אמר  מְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
על־ידי  זה מרצה , מהירת בחינת א רח ",  לר"ְְְְִִִֵֶַַַָָ

וקא . ב רה ) (חינת גי ר"  י י"ְְְְִִִֶַַָָָ
על  קאי  גי ר"  י י" אמר ה  הר, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹוכ ב אר
אז  חסד ", ינא  "אמ יק  חסד , ב רה  ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָחינת
המב אר  רעל־) הח ת גרת בחינת היא  ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָה ב רה 
גרת  מ חינת ר ,(" מי ל"ב רת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָנגע 

הה עה . מהירת חינת  נמ וקא    מ ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָהעצמ ת,
ה "ל. מאמר ה יא ר כ א ְֲֵֶַַַַַָָעד 

      §©©«£À̈Ÿ©³©§¤Æ§½Ÿ§¾̈§¦−´Ÿ
     §¨¨®©¥´¤¨©½§¨©§©¥¬©−̈©¨«©

‰Ïe˙a∑ ּבת ּולים Ï‡.(ב "ר)מ ּמק ֹום  LÈ‡Â ¿»ְְִִ¿ƒ…
dÚ„È∑היּו הנכרים  ׁשּבנֹות  לפי ּכדר ּכּה, ׁשּלא  ¿»»ְְְְְִִֶֶַַָָָֹ

מ ּמק ֹום  עצמן ּומפקיר ֹות  ּבת ּוליהן מק ֹום  ְְְְְְִִֵֶַַַָָמ ׁשּמר ֹות 
מ ּכל  ׁשּנק ּיה  זֹו על  העיד  .אחר , ְִִִֵֵֶַַָֹ

     ©¨¬¨¨¤−¤¦§¨¨®©¾Ÿ¤©§¦¦¬¦¨²
 §©©−¦¦©¥«

d˙‡˜Ï „Ú‰ ıiÂ∑ ה ּמים ׁשעל ּו ׁשראה  רבה)לקראת ּהלפי ‡.(בראשית ÈÈ‡ÈÓ‚‰∑ הומיי"ר ּגמיעה , ל ׁשֹון «»»»∆∆ƒ¿»»ְְִִִֶֶַַָָָָָ«¿ƒƒƒ»ְְִָ
.ּבלע "ז  ְַַ

      ©−Ÿ¤§¥´£Ÿ¦®©§©¥À©Ÿ¤©¨²©¨−̈
©©§¥«

‰ck „zÂ∑ׁשכמ ּה .מעל  «…∆«»ְִֵַָ

       ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬
  ¦¦−¦§«Ÿ

elkŒÌ‡ „Ú∑' א ׁשר' ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁש 'אם ' ּגמר ∑‡elkŒÌ.הרי היא  ׁשּזֹו ס ּפק ּון' 'ּדי א ּונקל ֹוס : ּתר ּגם  «ƒƒְְֲֲִִֵֵֶַƒƒְְְְְִִִֵֶַַ
ּדי  ּכׁשּׁשת ּו .ס ּפּוקן ׁשת ּיתן, ְְִִֵֶָָָָ

     ©§©¥À©§©³©¨Æ¤©½Ÿ¤©¨¬¨²
    ¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−§¨§©¨«

(טז eÊÈÁ ˙ÈtL ‡zÓÏeÚÂ נ "י‡ÈtL ¿∆¿»«ƒ«≈«ƒ»
ÈÊÁÓÏdÚ„È ‡Ï ‚e ‡zÏ˙a ‡„ÁÏ ( ¿∆¡≈«¬»¿À¿»¿«»«¿«

:˙˜ÏÒe d˙Ïe˜ ˙ÏÓe ‡ÈÚÏ ˙˙Áe¿»«¿≈»¿«¿«¿≈»

(יז ÈÈ˜L‡ Ó‡Â d˙eÓ„˜Ï ‡„Ú Ë‰e נ "י ¿««¿»ƒ¿»««¬««¿ƒƒ
ÈÓÚË‡:CÈ˙ÏewÓ ‡iÓ ÈÚÊ ÔÚÎ ( «¿≈¿ƒ¿«¿≈«»ƒ¿ƒ

ÈÁ‡Â˙˙יח  ˙‡ÈÁB‡Â ÈBa zL‡ ˙Ó‡Â«¬∆∆≈¿¿ƒƒ¿ƒ««¬≈«
:d˙˜L‡Â d„È ÏÚ d˙Ïe˜¿««¿«¿«¿¿≈

CÈÏÓ‚Ïיט  Û‡ ˙Ó‡Â d˙eÈ˜L‡Ï ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«¿«¿»≈«¬∆∆«¿«¿»
:ÈzLÓÏ Ôe˜ÙÒ Èc „Ú ÈÏÓ‡«¿≈«ƒ«¿¿ƒ¿≈

È˜L‡כ  ˙ÈÏ d˙Ïe˜ ˙ˆÙe ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»«¿«¿≈«¿»
ÏÎÏ ˙ÏÓe ÈÏÓÓÏ ‡ÈÏ „BÚ ˙Ë‰e¿»«¿≈»¿ƒ¿≈¿«¿»

:È‰BÏÓb«¿ƒ

 

    
     

        
      

      
   

    
    

      
       

     
       



נב               
ÚzÂ∑ מ ׁשנה ּבל ׁשֹון יׁש והר ּבה  נפיצה , ל ׁשֹון «¿«ְְְְְְִִִֵֵַָָ

ּדֹומה : ל ֹו יׁש ּוב ּמקרא  ּכלי', אל  מ ּכלי (תהלים 'ה ּמערה  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
נפ ׁשי",קמא) ּתער  נג )"אל  ל ּמות (ישעיה הערה  "א ׁשר  ְְֱֲִֶֶֶַַַַָָ

ה ּגמ ּלים ∑‰M˜˙.נפ ׁשֹו" ּבּה ׁשּׁשֹותים  חל ּולה  .אבן ְַ«…∆ְֲִִֶֶֶַַָָ

     §¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾¨©À©©«¦§¦©
  §Ÿ̈²©§−¦«Ÿ

‰‡zLÓ∑," ערים "ׁשא ּו ּכמ ֹו: ׁשא ּיה , (ישעיה ל ׁשֹון ƒ¿»≈ְְְִִָָָ
ׁשממה "ו) על ∑zLÓ‡‰."ּתּׁשאה  ּומת ּבהל  מ ׁשּתֹומם  ְִֶָָָƒ¿»≈ְְִִֵֵַַ

אם  יֹודע  אינֹו אבל  להצליח , קר ֹוב  ּדבר ֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשראה 
ּבּתי"ו  ּתתמ ּה ואל  לאו. אם  היא , אברהם  ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָמ ּמׁשּפחת 
ׁשי"ן  יס ֹוד ּה ׁשּתח ּלת  ּתבה   ל ׁשאין מ ׁשּתאה , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל 
ׁשּתי  ּבין מפרידה  ּתי"ו ׁשאין מת ּפעל , ּבל ׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּומד ּברת 
מ ּגזרת  "מ ׁשּתאה " ּכג ֹון: היס ֹוד , ע ּקר  ׁשל  ְְְְִִִִִֵֶַַַָא ֹות ּיֹות 

"מ ׁשּתֹולל " נט)"ׁשאה ", "ׁשֹולל ",(ישעיה טז)מ ּגזרת  (שם ְְִִִֵֵַָֹ
עמרי" ח ּקֹות  "וּיׁשּתּמר  ׁשממה , מ ּגזרת  ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֻ"וּיׁשּתֹומם "

ו) ּתּׁשאה .(מיכה מ ּגזרת  מ ׁשּתאה , ּכאן, אף  ויׁשמר . ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹמ ּגזרת 

ונאלם  נבהל , ּבאדם  מ ׁשֹומם  ל ׁשֹון מ ֹוצא  ׁשא ּתה  ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָּוכ ׁשם 
ּכמ ֹו: מח ׁשב ֹות , יח)ּובעל  נׁשּמּו(איוב  יֹומ ֹו "על  ְְַַַַַָָ

ב )אחר ֹונים ", ׁשמים ",(ירמיה ד )"ׁשּמּו "א ׁשּתֹומם (דניאל  ְֲִִֵֶַַָֹ
ּבה ּול  ּבאדם  ׁשא ּיה  ל ׁשֹון ּתפר ׁש ּכ חדא ", ְְְְְֲִֵָָָָָָָָָּכׁשעה 
"וגברא  ׁשה ּיה , ל ׁשֹון ּתר ּגם  וא ּונקל ֹוס  מח ׁשב ֹות . ְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָּובעל 
"ההצליח  לרא ֹות  אחד , ּבמק ֹום  וע ֹומד  ׁשֹוהה  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהי",
ׁשת ּיה , ל ׁשֹון אינֹו ׁשהרי ׁשתי, לתר ּגם  ואין ּדר ּכֹו". ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָה '

ּבל ׁשֹון  נֹופלת  אל "ף  dÏ.ׁשת ּיה ׁשאין ‰‡zLÓ∑ ְְִִֵֶֶֶֶָָƒ¿»≈»
ּכמ ֹו: עליה , כ )מ ׁשּתֹומם  ה ּוא ",(לעיל  אחי לי "אמרי ְְְִִִִִֵֶָָָ

כו)ּוכמ ֹו: לא ׁשּתֹו(לקמן ה ּמק ֹום  אנׁשי .""וּיׁשאל ּו ְְְְְֲִִֵַַַָ

       ©§¦À©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ
       ¤¤́¨½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬

 ̈−̈¦§¨¨«
Ú˜a∑ ּבקע" יׂשראל , ל ׁשקלי ˆÌÈ„ÈÓ.ל ּגל ּגלת "רמז ÈLe∑ מצ ּמד ֹות ל ּוח ֹות  ל ׁשני NÚ‰.רמז ∆«ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ¿≈¿ƒƒְְִֵֶֶָֻ¬»»

ÌÏ˜LÓ ‰Ê∑ ׁשּבהן ה ּדּבר ֹות  לע ׂשרת  .רמז »»ƒ¿»»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָ

        ©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®£¥¥«¨¦²
  ̈¬−̈¨¦«

z‡ ÈÓŒ˙a Ó‡iÂ∑,ׁשאל ּה - ל ּה ׁשּנתן לאחר  «…∆«ƒ«¿ְְֶַַַָָָָ
ׁשהצליח  אברהם , ׁשל  ּבזכ ּות ֹו ּבט ּוח  ׁשהיה  ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָלפי

ּדר ּכֹו ּדבר ,∑ÔÈÏÏ.הק ּב"ה  ׁשם  'לין' אחת , לינה  ְַַָָ»ƒִִֵַַָָָ
לינֹות  ּכּמה  "לל ּון", אמרה  .והיא  ְְִִַָָָָ

     ©´Ÿ¤¥½̈©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬
 ̈«§−̈§¨«

Ï‡e˙aŒ˙a∑ אחר ֹון - אחר ֹון ועל  רא ׁשֹון, - רא ׁשֹון על  .ה ׁשיב ּתֹו «¿≈ְֱֲֲִִִַַַַַ

     ©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®
 ©¨−¨«

‡BtÒÓ∑ ּוׂשע ֹורים ּתבן ּכג ֹון מס ּפֹוא , קר ּוי ה ּגמ ּלים  מאכל  .ּכל  ƒ¿ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

   ©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«

Ú„ÈÓÏכא  ˜È˙L ÏkzÒÓ d È‰L ‡‚Â¿«¿»»≈«ƒ¿«≈»ƒ¿≈«
:‡Ï Ì‡ dÁ‡ ÈÈ ÁÏˆ‡‰««¿«¿»»¿≈ƒ»

ÈÒeכב  ÈzLÓÏ ‡iÏÓ‚ e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¿«»¿ƒ¿≈¿≈
ÔÈ˙e dÏ˜˙Ó ‡Ï˜z ‡‰„„ ‡L„˜ ‡b«¿»»»»¿«¬»ƒ¿»«¿¿≈¿≈
‡‰„c ÔÈÚÏÒ NÚ Ï˜˙Ó ‡‰„È ÏÚ ÔÈÈL≈ƒ«¿»»«¿«¬«ƒ¿ƒ¿«¬»

:ÔB‰Ï˜˙Ó«¿«¿

Èa˙כג  ˙È‡‰ ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ z‡ ÔÓ ˙a Ó‡Â«¬««»«¿«ƒ¿«ƒ«ƒ≈
:˙ÓÏ ‡Ï Lk ˙‡ Ce‡»»«»∆»»ƒ¿»

kÏÓ‡כד  a ‡‡ Ï‡e˙a ˙a dÏ ˙Ó‡Â«¬∆∆≈«¿≈¬»«ƒ¿»
:BÁÏ ˙„ÈÏÈcƒ≈«¿»

ÈbÒכה  ‡˙qk Û‡ ‡z Û‡ dÏ ˙Ó‡Â«¬∆∆≈«ƒ¿»«ƒ»»«ƒ
:˙ÓÏ Lk ˙‡ Û‡ ‡nÚƒ»»«»«»«ƒ¿»

ÈÈ:כו Ì„˜ „È‚Òe ‡b ÚÎe¿««¿»¿ƒ√»¿»

 

               



נג                

     

      ©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£Â¤Â
       «Ÿ¨©¬©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À©¤̧¤Æ¨©´¦

   §Ÿ̈½¥−£¥¬£Ÿ¦«
Cca∑ ּדר ּבא ֹות ֹו ה ּיׁשר ,  ּדר ה ּמזּמן,  ּדר «∆∆ְְֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ

ה ּמׁשּמׁשים  וה "א  ולמ "ד  ּבי"ת  ּכל  וכן .צרי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהייתי
ּבּדבר  מד ּברים  ּבפ ּת"ח , ּונק ּודים  ה ּתבה  ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹּברא ׁש

מברר  ׁשה ּוא  א ֹו אחר , ּבמק ֹום  ּכבר  ׁשּנזּכר  ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹה ּפׁשּוט 
מד ּבר  ה ּוא  ּבאיזה  .ונּכר  ְְְִֵֵֶַָ

     ©¨̧¨Æ©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−
̈¥«¤

dn‡ ˙ÈÏ∑ ּבי להן להיֹות  היה  ה ּנׁשים   לא ּמּהּדר א ּלא  מ ּגדת  ה ּבת  ואין למלאכ ּתן, ּבֹו ליׁשב  .ת  ¿≈ƒ»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

      §¦§¨¬−̈§´¨¨®©¨̧¨¨¨¤¨¦²
 ©−¨¤¨¨«¦

ıiÂ∑? רץ מה  ועל  רץ , .ל ּמה  «»»ְַָָָָָ

    ©§¦´¦§´Ÿ¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´
     £Ÿ¼§¨§À¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ
      «Ÿ¦¤¬¥©−¨¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬

 ©©§©¦−©¨¨«¦
ÌÊp‰Œ˙‡ ˙‡k È‰ÈÂ∑ ּבּממ ֹון עיניו ונתן זה ', ה ּוא  'ע ׁשיר  (לעילּכמ ֹו:ל ׁשמרן,∑ÌÈlÓb‰ŒÏÚ.אמר : «¿ƒƒ¿…∆«∆∆ְִֵֶַַַָָָָָ««¿«ƒְְְָָ

ל ׁשּמׁשם יח) עליהם ", ע ֹומד  ."וה ּוא  ְְְֲֵֵֶַָ

       ©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ©½§¨«Ÿ¦Æ
   ¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«

˙Èa‰ È˙Èpt∑ אלילים .(ב "ר)מעב ֹודת  ƒƒƒ««ƒֱֲִִֵַ

Ècכז Ì‰‡ ÈBa„ ‡‰Ï‡ ÈÈ CÈa Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»»¿ƒƒ«¿»»ƒ
‡‡ ÈBa ÔÓ dËLe˜Â d˙eÈË ÚÓ ‡Ï»¿«ƒ≈¿¿≈ƒƒƒ¬»
:ÈBa„ È‰BÁ‡ ˙Èa ÈÈ Èac ‡˜z ÁB‡a¿««¿»«¿«ƒ¿»≈¬ƒ¿ƒƒ

‡dnכח  ˙ÈÏ ˙‡ÈeÁÂ ‡zÓÏeÚ ˙Ë‰e¿»«∆¿»¿«ƒ«¿≈ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk¿ƒ¿»«»»ƒ≈

ÂÏ˙כט  ÔÏ Ë‰e ÔÏ dÓLe ‡Á‡ ‰˜Ïe¿ƒ¿»»»¿≈»»¿«»»¿«
:‡ÈÚ ˙ÂÏ ‡Ï ‡b«¿»¿»»¿«≈»

ÏÚל  ‡iÈL ˙ÈÂ ‡L„˜ ˙È ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«»»»»»»¿»≈«»«
‰˜ ÈÓb˙t ˙È ÚÓL „ÎÂ d˙Á‡ È„È¿≈¬»≈¿«¿«»ƒ¿»≈ƒ¿»
‡˙‡Â ‡b ÈnÚ ÏlÓ ÔÈ„k ÓÈÓÏ d˙Á‡¬»≈¿≈«¿≈«≈ƒƒ«¿»«¬»
:‡ÈÚ ÏÚ ‡iÏÓ‚ ÈelÚ Ì‡˜ ‡‰Â ‡b ˙ÂÏ¿««¿»¿»»≈ƒ«≈«¿«»«≈»

˜‡Ìלא  z‡ ‡ÓÏ ÈÈ„ ‡ÎÈa ÏeÚ Ó‡Â«¬«¿ƒ»«¿»¿»«¿»≈
Lk ˙‡Â ‡˙È È˙Èpt ‡‡Â ‡a¿»»«¬»«≈ƒ≈»«¬«»«

:‡iÏÓ‚Ï¿«¿«»

 

    
      

       
    
      
      
     

     
      

       

    
     
     
     

     
    

    
      

     
  



נד               

      ©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤
      ¦§Æ©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬¨«£¨¦−

  £¤¬¦«
ÁzÙÈÂ∑ אחרים ּבׂשד ֹות   ּבּדר ירע ּו ׁשּלא  ּפיהם  את  ס ֹותם  ׁשהיה  ׁשּלהם , זמם  .(ב "ר)ה ּתיר  «¿««ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

      ©¨³§¨¨Æ¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬
   ¦¦©−§¦§¨¨®©−Ÿ¤©¥«

ÈzacŒÌ‡ „Ú∑' א ׁשר' ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁש 'אם ' הרי «ƒƒ«¿ƒְְֲֲִִֵֵֶַ
ּכמ ֹו: 'ּכי', מט)ּובל ׁשֹון וזה ּו(לקמן ׁשילה ", יבא  ּכי "עד  ְְְִִִִֶַָֹֹ

מ ׁשּמׁש 'ּכי' ֿ לברכה : זכר ֹונם  חכמינּו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָׁשאמר ּו
'אם ' וה ּוא  'אי' והאחד  ל ׁשֹונֹות , .ּבאר ּבעה  ְְְְְִִֶַָָָָ

   ©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦

      ©«Ÿ̈º¥©¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§¨®©¦¤º³Ÿ
      ¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−©«£Ÿ¦«

       ©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½©«£¥−¦§¨¨®
 ©¦¤−¤¨£¤«

BÏŒL‡ŒÏkŒ˙‡ BÏŒÔziÂ∑ להם הראה  המ ּתנה  .ׁשטר  «ƒ∆∆»¬∆ְְֶֶַַַָָָָ

      ©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ
    ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«

ÈÚk‰ ˙BaÓ ÈÏ ‰M‡ Áw˙Œ‡Ï∑ ללכת תאבה  ולא  אבי, ּבית  אל  ּתח ּלה   ּתל לא  .אחריאם  …ƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿«¿«¬ƒְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

   ¦Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®
  §¨«©§¨¬¦−̈¦§¦«

     ̈«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬¨«¦−̈©«£¨«

‰M‡‰ CÏ˙Œ‡Ï ÈÏ‡∑ היתה ּבת  ּכתיב , 'אלי' À«…≈≈»ƒ»ְְִֵַַָָ
ל ֹול ֹו ׁשּיאמר  ע ּלה  למצא  מח ּזר  והיה  ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלאליעזר ,

אברהם : ל ֹו אמר  ּבּתֹו. ּולה ּׂשיא ֹו אליו לפנֹות  ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאברהם 
מ ּדּבק  אר ּור  ואין אר ּור , וא ּתה  ,ּבר ּו .ּבבר ּו''ּבני ְְְְִִֵֵַַָָָָָ

‰ÈÂלב  ‡iÏÓb ‡Le ‡˙ÈÏ ‡b ÏÚÂ¿««¿»¿≈»¿»«¿«»ƒ«
‰‡ÁÒ‡Ï ‡iÓe ‡iÏÓ‚Ï ‡˙qÎÂ ‡zƒ¿»¿ƒ»»¿«¿«»«»¿«¿»»

:dnÚc ‡i‚ ÈÏ‚Â È‰BÏ‚«¿ƒ¿«¿≈À¿«»¿ƒ≈

‡ÏeÎÈלג  ‡Ï Ó‡Â ÏÎÈÓÏ È‰BÓ„˜ e‡ÈeLÂ¿«ƒ√»ƒ¿≈»«¬«»≈
:ÏlÓ Ó‡Â ÈÓb˙t ÏlÓ‡c „Ú««¬«≈ƒ¿»»«¬««≈

‡‡:לד  Ì‰‡„ ‡cÚ Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»»»»

dÏלה  ‰ÈÂ ‡e ‡„ÁÏ ÈBa ˙È CÈa ÈÈÂ«»»ƒ»ƒƒ«¬»¿»ƒ«≈
Ô‰Ó‡Â ÔÈcÚÂ ‰„e ÛÒÎe ÔÈB˙Â Ô‡Ú»¿ƒ¿«¿«¿«¿ƒ¿«¿»

:ÔÈÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ«¬»ƒ

˙aלו ÈBaÏ  ÈBa ˙z‡ ‰N ˙„ÈÏÈÂƒ≈«»»ƒ«ƒƒ«¿ƒƒ»«
:dÏÈc Ïk ˙È dÏ ‰ÈÂ ˙ÈÒc¿≈»ƒ«≈»»ƒ≈

‡z˙‡לז q˙ ‡Ï ÓÈÓÏ ÈBa ÈÏÚ Ìi˜Â¿«≈»«ƒƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿»
:dÚ‡a ˙È ‡‡ Èc È‡Úk ˙aÓ ÈÏƒ¿ƒƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈¿«¿≈

q˙Âלח  È˙ÈÚÊÏe ÏÈÊz ‡a‡ ˙ÈÏ Ô‰Ï‡¡»≈¿≈«»≈≈¿«¿ƒƒ¿ƒ«
:ÈÏ ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ

‡z˙‡לט  È˙È˙ ‡Ï ÌÈ‡Ó ÈBaÏ ˙ÈÓ‡Â«¬»ƒ¿ƒƒ»ƒ»≈≈ƒ¿»
:È˙a«¿»

 

   
    

       
      
   
     

    
    

     
     

    
      

    
      
     
     

    
      
      
     
    
      
     

      



נה                

     ©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧
      ©§¨³¦¨Æ§¦§¦´©©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½

  ¦¦§©§¦−¦¥¬¨¦«

         

 א א א א  מלאכ מלאכ מלאכ מלאכ מ )י י י י לח לח לח לח  (כד , ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָ
נאמר לאליעזר  אברה דברי   ז)וא מלאכ (פסוק "י לח  ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

 לפני לפני לפני לפני לא ה לאליעזר אמר  אברה ה ה  למר,  וי ." ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ויבטיח  ה ה ה ה יכי ח ח ח חככככ מ מ מ מיי ק ללא  רא י , יתע   ה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

– יעלפני לפני לפני לפני לה ונה  תאל  ע אליעזר ר אבל . ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
והכרח  ,ב , למר יכ ל היה  לא  ,ל  י ס ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻעליו 

" ולמר ויעזר א א א א לת אליעזר  ע יל  לא ה היינ ," ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ
לא . ות ,ת ליח את לב ע  ְְְִֵֶַַֹל

     ̈³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−¤¦§©§¦®
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̈¤«¨
ÌBi‰ ‡‡Â∑ מ ּכאן ּבאתי, וה ּיֹום  יצאתי ה ּיֹום  »»…«ְִִִַַָָָָ

ׁשל  ׂשיחתן יפה  אחא : ר ּבי אמר  הארץ . ל ֹו ְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשּקפצה 
ׁשהרי  ּבנים , ׁשל  מ ּתֹורתן המק ֹום  לפני אב ֹות  ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעבדי

ּתֹורה  ּגּופי והר ּבה  ּבּתֹורה , ּכפ ּולה  אליעזר  ׁשל  ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפר ׁשה 
ּברמי  א ּלא  נּתנּו .זה לא  ְְִִִֶָָֹ

       

יצחקיצחקיצחקיצחק  יד יד יד ידהההה על על על על ־ ־ ־ ־ ידי ידי ידי ידי  פעל פעל פעל פעל      """" ב ב ב ב מ מ מ מ """"הההה יח יח יח יח ד ד ד ד   העני העני העני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהעני
ְְְְְְְְִִִִָָָָורבקה ורבקה ורבקה ורבקה 

ה רה  כפל  ע ה ,יאיננ תינר דרי  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמב אר
פרטי ע סקת אליעזר ל רה  לפי   ה א  אליעזר ְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָל
חי ר  העני ללת  ה לרבקה , יצחק  י  יד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָה
היא  ורבקה  מ "ה , חינת ה א  יצחק  (י  " ב מ "ה  ְְְְְִִִִִִַַַַָָויח ד 
ללי עני ה א  " ב מ "ה  יח ד  העני מאחר ,(" ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָחינת

.ז רה  ה כ לה  לכ ְְְֵֵָָָָָי תר,
מ "ה  חי ר העני נ י ה צו ת אר   ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָוא ־על־י 
רטי עני ה א  מצוה  כל " ב מ "ה  החי ר ה ה   " בְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

א ד ת מד ר אליעזר ל רה  אבל העני לל לל לל לל תתתתלבד , ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ורבקה . יצחק   יד ה על־ידי  פעל " ב מ "ה  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָיח ד 
." ב מ "ה  יח ד  העני כללת וה לל ההתחלה   ה ,ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהיינ
חינת  המ כת להי ת צריכה  היתה  מ ע  ב מ ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָועל־י ־זה 
ל  תפילת ("בר  יר מהרה  ("עד  ' כ הח ת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָגרת
ע ק רה  היתה  אליעזר פילת מאחר  ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאליעזר
," ב מ "ה  יח ד  העני ללת  ה ורבקה , יצחק   יד ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָה
 פ א ההמ כה  להי ת צריכה  זה  העני דל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמ ד 
היה  אליעזר תפילת וקא  ולכ ."בר  יר מהרה  ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ"עד 
למה ). מ ה  תפילת (ולא  "'ג לד ר לה   טר" ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹהעני

                     

  

העיהעיהעיאל אל אל אל ־ ־ ־ ־ העי     הההה ָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽואבא ואבא ואבא ואבא  ִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
 האר ל פצה  א מ אתי ,   וה יצאתי    מב .ה (כד , ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

על־י ,ר ה לקפיצת אליעזר הצר מה  מ ני  לבאר  ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻוי
: העניני ְְִִִִָָנימ ת

"למה  :דר איתא  תאל, בית ת הי רבקה  ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָא ד ת
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נו               
ה ה    היינ ," חי הח י לה  מה  ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהיא 
על־ידי י  ,ת א  לקט  יחי מ  ואינ , צי ה י ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹדלה 
 י דלה  רבקה  כ  מ . מי  ה    לי מק קית ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָה
מיחדת, ס ה  צר היה    מ  ציא לה כדי  , עיְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֻר
היתה  אז אחד ,   וי  ני ל ת נהיתה  ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָוכא ר
עיר י מ  ציא לה האפרת נצרה  לה א , ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָרא יה 
לח  ,ולכ ליצחק .  כ על־ידי  קד ה   ע ר לק  ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻא
קפצה  הכי    מ ,  מ  ציא לה אליעזר את  אברה ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמ ד 
תאל. בית אחד  רגע  אפיל אר א  די  ,ר ה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹל
 וה יצאתי    ה"  לה ס ר תאל לבית  א ב ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָולכ

לה איר  ואי ־אפר יקר, מ ה  לה לה רת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָאתי ",
"ב אמר אמת  כמ) אחד , רגע  אפיל   ת ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָא
ע ה  היא   לכ והה כחה  ע ר")  א  ימי  נ א ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָה ערה 

תע ב . א  די  ,ר ה קפיצת  נס  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹל
ה   ה לת י ראל ני  : ניל סימ אב ת ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָמע ה 
את  ימהר ו אי  ה "ה  לדעת, ועלינ , חי הח יְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
אחד רגע  אפיל לת לה אר נצטר א  די  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה א לה ,
מ ד " יקט  י" ה את  לי לה רק   צריכי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָֻמי ר.

ב צדקנ.אחרי ־זה  מ יח  על־ידי  ה א לה  א  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

              

    

ז"ל  חכמינ אמר , אברה עבד  אליעזר ליח ת רת ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעל
מב ) כד , פרשתנו  רש"י בפירוש הובא ח. ס, פרשה  רבה  ָָ"יפה (בראשית

ל  רה  הרי  , ני ל רת מ אב ת עבדי  ל יחתְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ
א א  ננ לא  רה  פי  והרה  רה , פלה  ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאליעזר

ְִִָרמיזה ".
החסיד ת: ר על־י  זה  חז"ל מאמר לפר  ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָוי

ז"ל חכמינ ב )אמר לג , מ ראת (ברכות   ח  מי ידי  "ה ל ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹ
ה 'יראת  – " ני ל רת" ד ר זה  ל  א ," מיְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
אבל  ה רת.  מ י ראל ני  ל וה רה ־מצת ' מיְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אליעזר  הבטח  הרי  אב ת" עבדי  ל יחת" על ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻד ר
היה  ,"ר והצליח   א  מלאכ "י לח  לפני ־זה  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָבר

.ת ליח הצלחה  ְְִִַָָל
ל  יחת" ל רחני  מ ב  מד ר י  ה א  לזה   ע ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻוה

אב ת": ְֵַָעבדי 
ז"ל חכמינ אמר – יחת( ב כו , א א (ברכות יחה  אי" ְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

 לסמ ל אי ־אפר ררה  ה רה   לאד  י  א ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹפה ",
,רית  מא ה ל את  לב להתל  וצרי ח תיו , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹעל

ההצלחה . ל מבטחת ְְַַַַָָָֻאז
"ר קנה  עבד  נה  מה  "ל ה א  ה לל – אב ת (פסחי עבדי  ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ב ) –פח, נצרת ד לת על  א  האד  ימר  א .ְְְִִֶֶֶַַַָָָָ
,רית ה רא  לגי  נח ב  כאי , פני ־עצמ ח יב ת ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאי

יצליח . יפנה  א ר כל מלמעלה  ל מבטח  ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָֻאזי 
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‰z‡ŒÌb∑"ׁשע ּמֹו אנׁשים  לר ּבֹות  ּדבר ∑‰ÁÈÎ.ּגם ", ּבר ּור  ׁשּבּמקרא , ה ֹוכחה  ּכל  וכן וה ֹודיע , .ּברר  ««»ְֲִִֶַַָ…ƒ«ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
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‰lÎ‡ ÌË∑. מכ ּלה ׁשאני ל ׁשֹון טרם  ּכל  וכן ∆∆¬«∆ְְְֲִֵֶֶֶֶַָ

"טרם  ּכמ ֹו: עבר , ּבל ׁשֹון מד ּבר  ׁשה ּוא  ּפעמים  ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹהוה ,
ּכמ ֹו: עתיד , ּבל ׁשֹון ׁשּמד ּבר  ּופעמים  (איוב ּכּליתי". ְְְְִִִִִִֵֶַָָ

א ּיֹוב ",א) יע ׂשה  "ּככה  עבר . ל ׁשֹון הרי א ּיֹוב ", אמר  ְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ"ּכי
א ֹומר  ּכי הוה , ל ׁשֹון ׁשניהם  ּופר ּוׁש עתיד , ל ׁשֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹהרי
'ּכ ע ֹוׂשה  והיה  וג ֹו'', ּבני חטא ּו 'א ּולי א ּיֹוב : .היה  ְְְִֶַַָָָָָָָ
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CÈÏÓ‚Ïמד  Û‡Â zL‡ z‡ Û‡ ÈÏ ÓÈ˙Â¿≈«ƒ««¿≈¿¿¿«¿«¿»
:ÈBa Ï ÈÈ ÔÈnÊc ‡˙z‡ ‡È‰ ÈÏÓ‡«¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«ƒƒ

Â‰‡מה  ÈaÏ ‡ÏlÓÏ È˙ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡‡¬»«»≈ƒƒ¿«»»¿ƒƒ¿»
˙˙Áe dt˙k ÏÚ d˙Ïe˜Â ˙˜Ù ‰˜ƒ¿»¿»«¿¿«««¿«¿»«
:ÔÚÎ ÈÈ˜L‡ dÏ ˙ÈÓ‡Â ˙ÏÓe ‡ÈÚÏ¿≈»¿»«¬»ƒ««¿ƒƒ¿»

Ó‡Â˙מו dpÓ d˙Ïe˜ ˙˙ÈÁ‡Â ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ««¬ƒ«¿«ƒ««¬»«
‡iÏÓb Û‡Â È˙È˙Le È˜L‡ CÏÓb Û‡Â zL‡≈¿¿¿««¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿««¿«»

:˙‡È˜L‡«¿ƒ«



נז                

      ̈«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼©ÀŸ¤©
      §¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−¦§¨®¨«¨¦³©¤̧¤Æ

  ©©½̈§©§¦¦−©¨¤«¨
Ï‡L‡Â∑‡ÂÌN. ּבדבריו ית ּפׂשּוה ּו ׁשּלא  א ּלא  ׁשאל , ּכ ֿ ואחר  נתן ּתח ּלה  ה ּוא  ׁשהרי ה ּסדר , ׁשּנה  »∆¿«»»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

היא '? מי יֹודע  אינ ועדין ל ּה נת ּת  היא' .ויאמר ּו: ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

     ̈«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ
      £Ÿ¦´©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤¡¤½¨©²©

  ¤©£¦¬£Ÿ¦−¦§«

     §Â©Â̈¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−
       ©¦´¦®§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬

©§«Ÿ
ÔÈÓÈŒÏÚ∑ יׁשמעאל אברהם ∑Ï‡ÓNŒÏÚ.מ ּבנֹות  ׁשל  ל ׂשמאל ֹו יֹוׁשב  ׁשהיה  ל ֹוט , .(ב "ר)מ ּבנֹות  «»ƒְְִִֵָ«¿…ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

       ©©̧©¨¨³§¥Æ©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−¨¨´©¨¨®¬Ÿ
     ©²©¥¬¥¤−©¬«

Ï‡e˙e ÔÏ ÔÚiÂ∑ לה ׁשיב וקפץ  היה , ר ׁשע  «««»»¿≈ְְִַָָָָָָ
אביו  ‡EÈÏ.לפני ac ÏÎe ‡Ï∑, ה ּזה ּבּדבר  למאן ְִִֵָ…««≈≈∆ְֵֶַַָָָ

ּדבר  ּתׁשּובת  ֿ ידי על  ולא  רע  ּדבר  ּתׁשּובת  ֿ ידי על  ְְְְְֵֵַַַַַָָָָֹֹלא 

ׁשּזּמנּה ,ּדברי לפי ה ּדבר , יצא  ׁשּמה ' ׁשּנּכר  לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהג ּון,
 (ב "ר)ל. ְ

       ¦¥«¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤
    £Ÿ¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

     ©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤©§¨−̈¤¦§¥¤®
  ©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«

‰ˆ‡ eÁzLiÂ∑ ּבׂשֹורה על  ׁשּמֹודים  .(ב "ר)ט ֹובה מ ּכאן «ƒ¿««¿»ְִִֶַָָָ

     

      ©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½©¦¥−
    §¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

˙c‚Óe∑ יׂשראל ארץ  ׁשל  ּפר ֹות  מיני ע ּמֹו ׁשהביא  מגדים , .ל ׁשֹון ƒ¿»…ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

Ó‡Â˙מז z‡ ÔÓ ˙a ˙ÈÓ‡Â d˙È ˙ÈÏÈ‡Le¿≈ƒ»««¬»ƒ«»«¿«¬∆∆
‰kÏÓ dÏ ˙„ÈÏÈc BÁ a Ï‡e˙a ˙a«¿≈«»ƒ≈«≈ƒ¿»
:‡‰„È ÏÚ ‡iÈLÂ dt‡ ÏÚ ‡L„˜ È˙ÈeLÂ¿«≈ƒ»»»«««¿≈«»«¿»»

ÈÈמח  ˙È ˙ÈÎe ÈÈ Ì„˜ ˙È„‚Òe ˙ÈÚÎe¿»ƒ¿»ƒ√»¿»»≈ƒ»¿»
ÁB‡a Èa„c Ì‰‡ ÈBac d‰Ï‡¡»≈¿ƒƒ«¿»»¿«¿«ƒ¿«
:dÏ ÈBa„ È‰eÁ‡ ˙a ˙È ÒÈÓÏ ËBL¿̃¿ƒ«»«¬ƒ¿ƒƒƒ¿≈

ËBL˜eמט  eÈË ÔÈ„Ú ÔBÎÈ˙È‡ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒƒ≈»¿ƒƒ¿
Èt˙‡Â ÈÏ BeÁ ‡Ï Ì‡Â ÈÏ BeÁ ÈBa ÌÚƒƒƒ«ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿≈

:‡Ï‡ÓN ÏÚ B‡ ‡ÈnÈ ÏÚ««ƒ»«¿»»

Ù˜נ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ eÓ‡Â Ï‡e˙e ÔÏ È˙‡Â¿»≈»»¿≈«¬«ƒ√»¿»¿«
LÈa CnÚ ‡ÏlÓÏ ÔÈÏÎÈ ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Ób˙tƒ¿»»≈¬«¿»»¿ƒ¿«»»ƒ»ƒ

:Ë B‡»

‡z˙‡נא  È‰˙e ÏÈÊÈ‡Â c CÓ„˜ ‰˜ ‡‰»ƒ¿»√»»¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»
:ÈÈ ÏlÓ Èc ‡Ók CBa Ï¿«ƒ»¿»ƒ«≈¿»

È˙נב  Ì‰‡„ ‡cÚ ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿««¿»¿«¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ú‡ ÏÚ „‚Òe ÔB‰ÈÓb˙tƒ¿»≈¿≈««¿»√»¿»

‰„cנג  ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ‡cÚ ˜t‡Â¿«≈«¿»»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«
‰È ÔÈc‚Óe ‰˜Ï ‰ÈÂ ÔÈLeÏe¿ƒƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«

:dn‡Ïe ‡‰eÁ‡Ï«¬»¿ƒ«

 

    
   

  
     

   
     



נח               

     ©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®
    ©¨´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«

eÈÏiÂ∑' לינה' אחד ּכל  לילה  לינת  .ׁשּבּמקרא , «»ƒְְִִִֶֶַַַָָָָָ

      ©³Ÿ¤¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²¨¦−
   ́¨®©©−¥¥«

dn‡Â ‰ÈÁ‡ Ó‡iÂ∑ ה ּוא היה ? היכן ּובת ּואל  «…∆»ƒ»¿ƒ»ְֵֵָָָ
והמית ֹו  מלא ּובא  לע ּכב , ר ֹוצה  ׁשנה ,∑ÌÈÓÈ.היה  ְְֱִֵֶֶַַָָָָ»ƒָָ

כה)ּכמ ֹו: נֹותנין (ויקרא ׁשּכ ּגא ּלת ֹו", ּתהיה  "ימים  ְְְְִִִֶֶָָָֻ
ּבתכ ׁשיטים  עצמ ּה את  לפרנס  חד ׁש י"ב  זמן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹלבת ּולה ,

נז) BNÚ.(כתובות B‡∑ ימים ע ׂשרה ּתאמר  ואם  חד ׁשים , »ְֲֳִִִַָָָָֹ
ואם  מ ּועט , ּדבר  לב ּקׁש ה ּמב ּקׁשים   ּדר אין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמ ּמׁש,

מ ּזה ' מר ּבה  לנּו 'ּתן – ּתרצה  .לא  ְְִִֵֶֶֶָֹֻ

     ©³Ÿ¤£¥¤Æ©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©
   ©§¦®©§¾¦§¥«§−̈©«Ÿ¦«

    ©«Ÿ§−¦§¨´©©«£¨®§¦§£−̈¤¦«¨
‰ÈtŒ˙‡ ‰Ï‡LÂ∑מ ּדע ּתּה א ּלא  הא ּׁשה  את  מ ּׂשיאין ׁשאין .(ב "ר)מ ּכאן ¿ƒ¿¬»∆ƒ»ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

         

 ע ע ע ע מ מ מ מ א א א א א א א א  הא הא הא הא הההה אתאתאתאת  יאי יאי יאי יאי מ מ מ מ  אי אי אי אי(נז כד , נקט (רש"י ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ל ת אז היתה  רבקה   א כה ,"הא ה ", תולדות (רש"י ְְִִֶַַָָָָָָָֹ

לד תכ) פרת ה ה  למר,  וי כז). ,י(ש"ר תב  ְְְְִִֵֵַַַַָָָ
אד ואי  יה מע  רינ  הי לא   יקט  הי זמ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ"ל
ר זה  נה , י "ג ני   ע יו , יב מה   ה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמדקדק 
דר מ מע , ." אלילי לעב דת ר וזה  מדרת ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלב י 

א א  נה ), (י "ג גיל לי  וגדלת קטנת אי ְְְְְִֵֶַַַָָָָָה ט
ירי מ   קי מדק  בא יחיד , ל ל  וטיב  טבעְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָ
(דעה ). לגד ל בר נח ב  ה א  – זה  יל לפני  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָמע יו 
   וא מע יה , על־ידי  רבקה  את ה יר הרי  אליעזר ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוה ה ,

"א ה ". בר ְְִָָָָהיתה 

     ©¦§§³§¦§¨Æ©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´
  ©¤®©−Ÿ¤¥¥«

CÏ‡ Ó‡zÂ∑ ר ֹוצים אינכם  אם  ואף  .מעצמי, «…∆≈≈ְְְִִִֵֵֶַַ

    ©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®§¤
  ¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«

      ©§¨«§³¤¦§¨Æ©´Ÿ§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−
      §©§¥´§¨¨®§¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«

dnÚנד  Èc ‡ie‚Â ‡e‰ e‡È˙Le eÏÎ‡Â«¬»¿ƒ¿¿«»ƒƒ≈
˙ÂÏ ÈeÁlL Ó‡Â ‡Ùˆ eÓ˜Â e˙e»¿»¿«¿»«¬««¿ƒ¿«

:ÈBaƒƒ

zÓÏeÚ‡נה  È˙z dn‡Â ‡‰eÁ‡ Ó‡Â«¬«¬»¿ƒ«»≈∆¿»
Ôk ˙a ÔÈÁÈ ‡ÒÚ B‡ ÔcÚa ÔcÚ ‡nÚƒ»»ƒ«¿ƒ««¿»«¿ƒ»«≈

:ÏÈÊÈz≈ƒ

‡ˆÁÏנו ÈÈÂ È˙È ÔeÁ‡˙ ‡Ï ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿»¿«¬»ƒ«»«¿«
:ÈBa ˙ÂÏ C‰È‡Â ÈeÁlL ÈÁ‡»¿ƒ«¿ƒ¿≈«¿«ƒƒ

È‰c‡נז ‰Ó ÚÓLÂ ‡zÓÏeÚÏ È˜ eÓ‡Â«¬«ƒ¿≈¿∆¿»¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰Ó‡»¿»

b‡נח  ÌÚ ÈÏÊÈ˙‰ dÏ eÓ‡Â ‰˜Ï B˜e¿¿ƒ¿»«¬««¬≈¿ƒƒ«¿»
:ÏÈÊÈ‡ ˙Ó‡Â ÔÈ„‰»≈«¬∆∆≈ƒ

ÈÂ˙נט  dz˜Ó ˙ÈÂ ÔB‰˙Á‡ ‰˜ ˙È eÁlLÂ¿«¿»ƒ¿»¬«¿¿»≈ƒ¿«¿»
:È‰Bb ˙ÈÂ Ì‰‡„ ‡cÚ«¿»¿«¿»»¿»«¿ƒ

‡zס  ‡˙Á‡ dÏ eÓ‡Â ‰˜ ˙È eÎÈe»ƒ»ƒ¿»«¬««¬»»»«¿
ÈÂ˜ ˙È ÈÎÈa Ôe˙ÈÂ ÔÂÏe ÔÈÙÏ‡Ï ÈÂ‰¬≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÔB‰È‡Ò«¿≈

 

    
  

    

   
  

   

      

  
    



נט                
‰ ÈÙÏ‡Ï ÈÈ‰ z‡∑א ֹות ּה ּתק ּבל ּו  וזרע א ּת «¿¬ƒ¿«¿≈¿»»ְְְְְֵַַַָ

אר ּבה  "הר ּבה  ה ּמֹור ּיה : ּבהר  לאברהם  ׁשּנאמר  ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּברכה 
מ ּמ ה ּזרע  א ֹות ֹו ׁשיהיה  רצ ֹון יהי וג ֹו'",  זרע ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָאת 

אחרת  מא ּׁשה  .ולא  ְִֵֶֶַָֹ

     ©¨̧¨¦§¹̈§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½
      ©¥©−§¨©«£¥´¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«

       §¦§¨Æ¨´¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−
 §¤¬¤©¤«¤

È‡ ÈÁÏ ‡a ‡BaÓ∑ הגר להביא   ׁשהל ƒ¿≈««…ƒְִֶַָָָָ
ׁשּיּׂשא ּנה  אביו רבה)לאברהם  ı‡a.(בראשית LBÈ ְְִִֶֶַָָָָָ≈¿∆∆

‚p‰∑: ׁשּנאמר ּבאר , לא ֹות ֹו כ )קר ֹוב  מ ּׁשם (לעיל  "וּיּסע  «∆∆ְְֱִִֵֶֶַַַָָ

ּובין קד ׁש ּבין וּיׁשב  ה ּנגב  ארצה  וׁשם אברהם  ׁשּור ", ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּברד " ּובין קד ׁש ּבין "ה ּנה  ׁשּנאמר : ה ּבאר , .היה  ְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

      ©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤©¦¨³
    ¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«

ÁeNÏ∑(ב "ר):ּכמ ֹו ּתפ ּלה , קב )ל ׁשֹון ׂשיח ֹו"(תהלים יׁשּפ". »«ְְְְִִִָֹ

     ©¦¨³¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§¨®©¦−Ÿ
 ¥©¬©¨¨«

˜ÁˆÈŒ˙‡ ‡zÂ∑, הד ּור א ֹות ֹו ותוהא ראתה  «≈∆∆ƒ¿»ְְֲָָָָָ
ותמהה ( אחרים: עצמ ּה∑ÏtzÂ.(ב "ר)מ ּפניו )ספרים ה ׁשמיטה  ְְְֲִִִֵָָָָָ«ƒ…ְְִִַָָ

לארץ  עצמ ּה ה ּטתה  'ואתרכינת ', ּכתר ּגּומ ֹו: ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָלארץ ,
ארכיני, ,"כ ּד ֿ נא  "ה ּטי ּכמ ֹו: ה ּקרקע , עד  ה ּגיעה  ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָֹולא 

כב ) ב  לארץ ,(שמואל  מ ּוּטה  ל ׁשֹון 'ואר ּכין', ׁשמים ", ְְְִִֵֶֶַַַָָָ"וּיט 
ל ֹו: לז)וד ֹומה  אם (תהלים ּכל ֹומר  יּוטל ", לא  יּפל  "ּכי ְְִִִֶַָֹֹ

ה ּקרקע  עד  יּגיע  לא  לארץ , .יּטה  ְִִֶֶַַַַַַָָֹ

    ©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ©«Ÿ¥³
      ©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®©¦©¬

  ©¨¦−©¦§¨«
Òk˙zÂ∑ וּתּׁשבר" "וּתּקבר ", ּכמ ֹו: וּתת ּפעל , ."ל ׁשֹון «ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

     ©§©¥¬¨¤−¤§¦§¨®¥¬¨©§¨¦−£¤¬
̈¨«

„Ú‰ tÒÈÂ∑(ב "ר)ּבתפ ּלת ֹו רבקה  ל ֹו וׁשּנזּדּמנה  הארץ  ל ֹו ׁשּקפצה  ל ֹו, ׁשּנע ׂשּו נּסים  ל ֹו .ּגּלה  «¿«≈»∆∆ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ÏÚסא  ‡ÈÎe ‡‰zÓÏeÚÂ ‰˜ ˙Ó˜Â¿»«ƒ¿»¿∆¿»»¿ƒ»«
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      ©§¦¤´¨¦§À̈¨¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¤¦§¨²
      ©§¦¬§¦−̈©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

Bn‡ ‰N ‰Ï‰‡‰∑," האהלה והרי "ויביאה  »…¡»»»ƒְֱֲִֵֶַַָָָֹ
א ּמֹו, ׂשרה  ּדגמת  ונע ׂשית  ּכל ֹומר  א ּמֹו, ׂשרה  ְְְֲִִִֵַַַָָָָֻהיא 
ׁשּבת  מערב  ּדל ּוק  נר  היה  ק ּימת , ׁשּׂשרה  זמן ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל 
על  ק ׁשּור  וענן ּבע ּסה  מצ ּויה  ּוברכה  ׁשּבת , ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָלערב 

חזר ּוהאהל , רבקה  ּוכ ׁשּבאת  ּפסק ּו, (בראשית ּומ ּׁשּמתה  ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹ
‡Bn.רבה) ÈÁ‡∑ אדם ׁשל  ׁשא ּמֹו זמן ּכל  ארץ ,  ּדר «¬≈ƒְִֶֶֶֶֶֶַָָָ

מתנחם  ה ּוא  ּומ ּׁשּמתה  אצל ּה, ה ּוא  ּכר ּו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָק ּימת ,
.ּבא ׁשּתֹו ְְִ

         

 א א א א רהרהרהרה האהלההאהלההאהלההאהלה יצחק יצחק יצחק יצחק  סז)ויביאהויביאהויביאהויביאה (כד , ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֱֱֱֱִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹ
נר  היה  – ק מת רה  זמ ...ל : א רה  ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהאהלה 
 וענ עיסה , מציה  ברכה  ת, לערב  ת מערב  ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָלק 
חזר רבקה  כ את ; סק – מ תה  הא הל; על ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָק ר

(רש"י)

ה ס  את אצל ראה  לאחר לא ה  רבקה  את לקח  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָיצחק 
רבקה  א מ ת". לערב  ת מערב  לק  "נר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָל

ני איה .  ד ק ע ד  ת נרת להדליק  ְְֲִִֵֶֶַַָָָָנהגה 
 ני ל ת אז היתה  כ)רבקה  כה , בראשית ,(פרש"י ְְִִַָָָָָָ

ה ר! הדלקת מצות את קיימה  י ־כ־על־ ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָוא
אברה ־  היה  ו אי  נ א רה  טירת לאחר מ את: ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹיתרה 
ל  את  אברה  י ק (הרי  ת ערב  נרת מדליק  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאבינ
ל  לבית ה יעה  רבקה  זאת, בכל ,(ל ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹה רה 

נרת. הדליקה  היא    –  ְְִִִֵַַָָָאברה
על־ידי  ד ת־ק נרת הדלקת לעני ד ל חיזק  א ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמ

.ל מ יל בר י ראל ְְְִִִֵָָָנת
מה  ב י ה "ל לא ר לנת". סימ – אמה ת ְְֲִִֵַַַַַָָָָו "מע ה 
זה  סדר  יסי ה לת את א מפרט מ נה  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָר"י 

ְַָוקא :
נרת  להדליק  מתחילה  היא  ,חינ לגיל מ יעה  ילה  ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָא ר
היא  קצת, ע ד  מתרת היא  י תר, מא חר . ד ת־קְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
עיסה  ע סקת ה אר בי ה ית, לעב ד ת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמצטרפת
לאחר  י תר, ע ד    מתק לב  ח ה . מצות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמקימת
רמזה  ה חה , טהרת מצות את מקימת היא  ְְְְְֳִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָני איה ,

ה כינה ). 'ענ' לידי  מביאה  טהרה  (הרי  'ענ'ְְְֲֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָ

    

האדהאדהאדהאד עב עב עב עב דתדתדתדת     """" ב ב ב ב מ מ מ מ """"הההה יח יח יח יח ד ד ד ד   העני העני העני ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָהעני
 מי" י החילק   ה א  " ב מ "ה  י החילק  ְִִִֵֵַַַַַָללת
רה  י החילק    האד בעב דת ,"אי מי" "ֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָעילאי

ְִמצת.
 מ" אמר  מ ,( עלי)  מי בחינת היא  רה  ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָה ה ,
מ מעלה  המ כה  וענינ ,"ל ק את  מיע ה  מי ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָה
נ וני וקא ,  י מ  דברי נתל וה צת ְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָלמ ה .
וענינ ,(' כ ־עדג (ולא  וקא  ( ח) ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹע ל ־ה ה 
מי בר  קחי ,היינ למעלה . מ מ ה  ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָהעלאה 
צותא   מ מצוה , ל בר  מ  י וע ,( ח)ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

חינת  מ ה  למעלה  , העלי רצ  ע חי ר עלעלעלעלוחי ר, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָ
.ָָהרצ

,היינ ." ב מ "ה  יח ד  פ א להי ת צריכה   האד ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָועב דת
מצת. תרה   העניני ' את לאחד  ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָלח ר

פטת:  זה  ְְְֵֶַַָוה יא ר
צריכי  מס ימת מצוה    לק יצד  לדעת  ציר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָא ר
ה ראת  את  דעי י ואז רה , זה  עני ללמ ד   ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹלכל־לרא

.ז מצוה    לק יצד  ְְִֵֵַַַָָה רה 
אפיל רה , א א  לי  אי הא מר "ל   לאיד ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָועל־ר־זה 

˙ÔÈwסז ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡kLÓÏ ˜ÁˆÈ dÏÚ‡Â¿«¬«ƒ¿»¿«¿¿»«¬»¿»«¿ƒ
‰˜ ˙È ÈÒe dn‡ ‰N È„BÚk ‡‰„BÚ»»»¿»≈»»ƒ≈¿≈»ƒ¿»
˜ÁˆÈ ÌÁ˙‡Â dÓÈÁe ez‡Ï dÏ ˙Â‰Â«¬«≈¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»

:dn‡ ˙˙ÈÓc ˙a»«¿ƒ«ƒ≈

 

      

     
    
      

  
   

     
    

 
      

            

    
     

     
     

     
    

      

     
   

     
     

     
      

    
    

     

    
    

  



סי                
ת־חסדיגמיל רה  להי ת  צרי א א  ,"ל אי ְְֲִִִִֵֶָָָָָרה 
ה פילה  עב דת   לל ה צת), עני ללת  ה)ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ
פילה   ע" מאחר למעלה ), מ מ ה  העלאה   ענינ)ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
חסד ".  אי נפ מל כתיב  , ת־חסדימיל כלל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָהיינ
למיטתי ", סמ כה  "פילתי  ז"ל תינר מ אמר   ב ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָוכ
עב דת  הק מת לאחרי  להי ת  צרי ה רה  ימ ד  ,ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָהיינ

י תר. נעלה  פ א ה א  ה ימ ד  אז ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָה פילה ,
ר א פ כמאמר להי ת  צרי ה רה  ימ ד  ז"ל תינ ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ

 העני את  ללי (על־ידי ־זה  חילה " רה   רכ"ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
חלק   ה צת ברת העני ללת  ה ,(" האר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ"אבדה 

ה צת.   ְִִִַמ
על־ידי ־זה  פ א יהיה  ה רה  ימ ד  די  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָבפטת:
א ר  וקא  זה  הרי   פעל מע ה  להתנהג יצד  ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָידע 
ולא  ,ל א מרת ה רה  מה  מד  פ א ה א  ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹה ימ ד 
וזה  .נרצ פי  ה רה  ברי  את לפר נה  פ אְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
על־  היה ", לל עפר "ונפי  ההק מה  לאחרי  ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנע ה 
ה א  ה ימ ד  אז ,"רתת לי  "תח  העני נפעל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָידי ־זה 

הלכה . רה   ני מגה  ְְֲִִֵֶַַַָָָָָדבעי ,
"ונפי  העני ללת על־ידיעפר עפר עפר עפר והרי  נפעל היה " לל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

מ צב   ל ס" היא  ה פילה , ה ארצה ארצה ארצה ארצה עב דת ,"'ג ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
 כ ה (ד גמת למעלה  מ מ ה  העלאה  העני ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָללת
למ ה  ה רידה  על־ידי  ,היינ ה צת), מע ה  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָה ללי 

("ונפי  י תר העיליעפר עפר עפר עפר מ ה  נפעל היה ") לל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
נעלית  לדרא  מתע ה  ה א  ,היינ ."נר מלכי  מא"ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
למעלה  , ביב  העניני ל מ ציא ת למעלה  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָי תר,

. ל הע מציא ת ְְִִָָָמ ללת
 פ א ה א  ה רה  לימ ד  א ר תרס "ו   המ ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָוכ ב אר
הלכתא , א י א  מע א  לאס קי  פעל, למע ה  ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָה גע 
מע ה  יתנהג ה רה  לימ ד   יסק ־ ה יס ד  ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָעל
(א  ופחד  יראה  ל נעה  אצל על זה  הרי  ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָפעל,
על־ידי ודוקא  ,( ל חס ־ו העני אמי ית פי   יכ ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹלא 
ל  (לאחרי  מצליח  ה א  הרי  ' כ  וה יטל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָה ראה 
ה סקנא  את לה יק  ה רה ) לימ ד  ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָה קלא ־וטריא 

פעל. למע ה  נגע  יסק ־  והאמי ית ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָה כ נה 
עב דת  " ב מ "ה  החי ר נפעל יצד  ב מ ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָועל־י ־זה 

לימ ד א ר   לדבר האד  י נע ה צת   וק ה רה  ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָ
ֶָאחד .

ללי עני ה א  " ב מ "ה  יח ד  העני ב מ ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָעל־י ־זה 
מעלה  חי ר העני ללת  ה מאחר  לנה  על ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהע לה 
חי ר  העני כללת מצת, תרה  החי ר ְְְְְִִִִַַָָָָָמ ה ,
ה וג מה  מק מ ת כ ה  (מב אר   וה ְְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָה מה 

.(" ב מ "ה  ְְַַַד גמת
,ר מצתיה  ה רה    ק העב דה  ללת ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָבפרט
 (" ב מ "ה  (חי ר   וה ה מה  חי ר לאחרי  רק  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָכת
יכ לה  היא  הרי  ,  מלת ה מה  א ר וקא  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָי 

. תאי ה פ א מצתיה  ה רה  את   ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלק
נברא  ל  ל הע ל ז"ל חכמינ אמר מה  ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָועל־ר־זה 
פי י ראל ני  א ד ת ה ד ר הרי   י ראל" ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָ"ביל

וקא .  ג נמה  פ א  הְְְְִֵֶֶַָָָ
ל    ב ח ז"ל חכמינ אמר מה  ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָועל־ר־זה 
ני את צו  אמר לרה , אפיל בר, לכל קדמה  ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָי ראל
ני ־י ראל  על אמ ר זה  הרי   י ראל ני  אל ר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָי ראל,
לבני ה רה  נתינת י  וקא ,  ג נמה  פ א  ה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָפי 
י ראל) ני  אל ר י ראל, ני  את (צו  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָי ראל

 ת ת ת ת לימ לימ לימ לימדג ה במ ־רה  מ ־רה , עת נפעלה  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
וקא .  ג נמה  א ה ", "ילד  , ר־וד ב ְְְְְְִִַָָָָָָָָָָהעני

, ל ע מצוה  ל עני בר היה  מ ־רה   ד ק ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָואפיל
נא   י" ל אמר  אברה אליעזר, פרת צינ ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָפי 
ל   צרי "ה ע  ר"י  כפיר ירכי ", חת  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיד
"' כ רא נה  מצוה  היתה  וה ילה  ' כ מצוה  ל  חפ  ידְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
מ ה  חי ר העני בר התחיל אז א מרת, זאת ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

. העלי רצ  ע מי  בר י וחי ר צותא  ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָומעלה ,
ללת   ה ורבקה , יצחק   יד ה נפעל  מ ה  ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָכתצאה 
( וג נמה  וחי ר יח ד  (ד גמת " ב מ "ה  יח ד  ְְְְְְְִִִִַַַָָָָהעני

מצתיה . ה רה  ל ללת ְְִֶַָָָָ
 יד ה עני העילי  דל ד  ב מ ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָועל־י ־זה 
ל  תפילת וקא  ה ה   (" ב מ "ה  (יח ד  ורבקה  ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָיצחק 
,"בר  יר מהרה  "עד  העני לימ ת נפעל ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָאליעזר

" לד ר".טר טר טר טר ענה  לה  ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

     

     ©Ÿ¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬§¨«
‰eË˜∑(ב "ר) נזּדּוגה ׁשּלא  ּפתח ּה, וׁשּקׁשרה  ּכקטרת . מע ׂשיה  ׁשּנאים  ׁשם  על  'קט ּורה ', ונקראת  הגר , זֹו ¿»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

מאברהם  ׁשּפר ׁשה  מ ּיֹום  .לאדם  ְְְִֵֶַָָָָָָ

         

הגרהגרהגרהגר  א)ז ז ז ז כה , (רש"י ָָָָָָָָ
אברה ה ה  למר,  וי להגר. ה נה  ל י מ לאל,  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹי

ה כינה , נפי  חת  יר  יאנ להכניס  הצליח  ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָאבינ
על  ד לה  ה עה  ל היתה  וקל־וחמר, ל־ מ ,ב מְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

dÓLeא  ‡˙z‡ ÈÒe Ì‰‡ ÛÈÒB‡Â¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»¿«
:‰eË¿̃»



סב               
יצד וק ה : ח יו ). בה  ע ה  (וי מעאל ית ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאני 
לא   ואברה אביה , ית לגלי  חזרה  הגר ה בר כ ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹי
ר"י א מר זה  על תבה . לחזר עליה  לה יע  ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהצליח 

ה רה  ל ק ראת ולכ תבה , חזרה  אכ ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָהיא 
נאי מע יה   הי בר עכ ו  לרמז די  ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ"קטרה ",

ְִֶֹקטרת.

     ©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤§−̈§¤
  ¦§®̈§¤¦§−̈§¤«©

      §¨§¨´¨©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²
  ©¦¬§¦−§ª¦«

ÌLeËÏe ÌeM‡∑ א ּמֹות רא ׁשי .(ב "ר)ׁשם  «ƒ¿ƒֵֵָֻ
ה ּמקרא , ל ׁשֹון על  ליּׁשב ֹו לי אין א ּונקל ֹוס  ׁשל  ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָוה ּתר ּגּום 
ּכן  ׁשאינֹו ּתאמר  ואם  מחנה . ל ׁשֹון 'למ ּׁשירין' ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּפר ׁש
ׁשאין  ּתב ֹות  לנּו הרי יס ֹודית , ׁשאינּה האל "ף  ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָמ ּפני
"ח ֹומת  ּכמ ֹו: ּברא ׁשם , אל "ף  וה ֹוסיפ ּו אל "ף  ְְְְִֶֶַַַָָֹֹּברא ׁשם 

ׁשמן", אס ּו" ּוכמ ֹו רגלים ", "נכה  מן ׁשה ּוא  ,"ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאנ
וסכ ּת" "ורחצ ּת מן ּבעלי ∑ÌLeËÏe.ׁשה ּוא  הם  ְְְְְִֶַַָָ¿ƒֲֵֵַ

ּבאהלי  איׁש ונֹוסעים  ואנה  אנה  ה ּמת ּפּזרים  ְְְְְְֳֳִִִִִֵֶַַָָָָָאהלים 
א ֹומר : ה ּוא  וכן ל )א ּפדנֹו, א ֿ ּפני (שמואל  על  נט ּוׁשים  "וה ּנה  ְְְְְִִֵֵֵֵַַַ

ּבזֹו זֹו מתח ּלפ ֹות  ונּו"ן למ "ד  ׁשּכן ֿ הארץ ", .ּכל  ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

       §¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ©«£¦−̈§¤§¨¨®
  ̈¥−¤§¥¬§¨«

   ©¦¥©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«
'B‚Â Ì‰‡ ÔziÂ∑ ּבר ּכת' נחמיה : ר ּבי אמר  «ƒ≈«¿»»¿ְְְִִֶַַַָָ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו ׁשאמר  ל ֹו, נתן ְֵֵֶַַַָָָָָּדאתיקי'
 ּביד מס ּור ֹות  ה ּברכ ֹות  ּברכה ", "והיה  ְְְְְְְְֵֶַַָָָָָָלאברהם :

ליצחק  מסרן ואברהם  ׁשּתרצה , מי את   לבר. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

     §¦§¥³©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈
       ©¨®Ÿ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨

 ¤¤¬¤¤«¤
ÌL‚Ït‰∑(ב "ר), ּכתיב א ּלא חסר  היתה  ׁשּלא  «ƒ«¿ƒְְִֵֶֶָָָָֹ

ּבכת ּבה , נׁשים  קט ּורה . היא  הגר , היא  אחת , ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֻּפּלג ׁש
ּבסנהדרין  ּכדאמרינן ּכת ּבה , ּבלא  כא)ּפלג ׁשים  (דף  ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻ

ּדדוד  ּופילג ׁשים  ˙zÓ˙.ּבנׁשים  Ì‰‡ Ô∑ּפר ׁשּו ְְְִִִִַָָ»««¿»»«»…ְֵ

להם  מסר  טמאה  ׁשם  צא)ר ּבֹותינּו: מה .(שם אחר : ּדבר  ְֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
ל ֹו, ׁשּנתנּו מ ּתנֹות  ּוׁשאר  ׂשרה  א ֹוד ֹות  על  ל ֹו ְְִֶֶַַַָָָָָּׁשּנּתן

מהם  להנֹות  רצה  ׁשּלא  להם , נתן .ה ּכל  ֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

      §¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤¨®§©¬¨¨²
   §¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«

ÌÈL LÓÁÂ ‰L ÌÈÚLÂ ‰L ˙‡Ó∑ ׁשבעים ּכבן מאה  חטא ּבן ּבלא  חמ ׁש ּכבן ׁשבעים  ּובן ,. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»»¿»≈»ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ

      ©¦§©̧©¨¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¥̈´§¨¥®©
 ©¥−̈¤¤©¨«

ÈÂ˙ב  Ô„Ó ˙ÈÂ ÔL˜È ˙ÈÂ ÔÓÊ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂƒ≈«≈»ƒ¿»¿»»¿»¿»¿»¿»
:ÁeL ˙ÈÂ ˜aLÈ ˙ÈÂ ÔÈ„Óƒ¿»¿»ƒ¿»¿»«

„„Ôג  Èe Ô„c ˙ÈÂ ‡L ˙È „ÈÏB‡ ÔL˜ÈÂ¿»¿»ƒ»¿»¿»¿»¿≈¿»
:ÔÂ‚Ïe ÔÈeÎLÏÂ ÔÈÈMÓÏ BÂ‰¬¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»

Ú„È‡Âד  CBÁÂ ÙÚÂ ‰ÙÈÚ ÔÈ„Ó Èe¿≈ƒ¿»≈»»≈∆«¬«¬ƒ»
:‰eË˜ Èa ÔÈl‡ Ïk ‰ÚcÏ‡Â¿∆¿»»»ƒ≈¿≈¿»

ÁˆÈÏ˜:ה  dÏÈc Ïk ˙È Ì‰‡ ‰ÈÂƒ««¿»»»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡Ì‰ו ‰È Ì‰‡Ï Èc ‡˙ÈÁÏ ÈÏÂ¿ƒ¿≈¿≈»»ƒ¿«¿»»¿««¿»»
‡e‰c „BÚa da ˜ÁˆÈ ÏÚÓ ÔepÁlLÂ ÔzÓ«¿»¿«¿ƒ≈«ƒ¿»¿≈¿¿

:‡ÁÈ„Ó Ú‡Ï ‡Óe„È˜ Ìi«̃»ƒ»«¬«»ƒ¿»

Ó‡‰ז ‡ÈÁc Ì‰‡ ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ÔÈl‡Â¿ƒ≈≈¿≈«≈«¿»»«¬»¿»
:ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚLÂ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ

ÈÒח  ‡Ë eÈÒa Ì‰‡ ˙ÈÓe „È‚˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»»¿≈»»ƒ
:dnÚÏ LÈk˙‡Â ÔÈÓBÈ ÚNe¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈



סג                

     ©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈¤§¨©−
     ©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ©«¦¦½£¤−

 ©§¥¬©§¥«
Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ∑(ב "ר) ּתׁשּובה יׁשמעאל  ׁשע ׂשה  ט ֹובה מ ּכאן ׂשיבה  והיא  לפניו, יצחק  את  וה ֹולי ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

ּבאברהם  .ׁשּנאמרה  ְְְֱֶֶַָָָ

          

" אברה אמרה  טבה  יבה  כה ,"והיא  שרה  חיי (פרש"י ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָ
ו איט) טבה ", "יבה  הי  א מרת ה רה  וכיו ,ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

זכ ת" ל  נע "זד נת ועד  אמי ית, בה  ז ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָֻהיתה 
ב ) פו , ה דמת,(יומא ת מציא ל לגמרי  תה  , ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

א ה   ק מ ר רע  אפיל הלכה , צינ ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָפי 
,ל בה  הרהר  א מ ר, ציק  אני  ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָעל־מנת

ב )מק ד ת מט, קידושי). ְֶֶ

     ©¨¤²£¤¨¨¬©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨
    ª©¬©§¨−̈§¨¨¬¦§«

     ©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−
      ¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

'B‚Â CÈÂ Ì‰‡ ˙BÓ ÈÁ‡ È‰ÈÂ∑נחמ ֹו «¿ƒ«¬≈«¿»»«¿»∆¿ֲִ
יד )אבלים .ּתנח ּומי ׁשּמסר (סוטה  ֿ ּפי ֿ על  אף  אחר : ּדבר  ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

נתירא  לאברהם , ה ּברכ ֹות  את  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְְְִֵֶַַַָָָָָָה ּקד ֹוׁש

יצחק , את   מ ּמּנּו.לבר יֹוצא  ע ׂשו את  ׁשּצפה  מ ּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ייטב  א ׁשר  את   ויבר ה ּברכ ֹות  ּבעל  'יבא  ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאמר :

ּוברכ ֹו ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ּובא  .ּבעיניו', ְְֵֵַָָָָ

     

     §¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧¨«§¹̈
    ̈¨©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«

     §¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®
     §³Ÿ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«

Ì˙„ÏB˙Ï Ì˙ÓLa∑ זה אחר  זה  לדתן, .סדר  ƒ¿…»¿¿…»ֵֵֶֶֶַַָָ

  ¦§¨¬§−̈©¨«

    £©´§¥½̈§¬¨¦−¨¥«§¨

      ¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈§©§¥¤−
   §¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−§ªŸ¨«

Ì‰ÈˆÁa∑:ּכמ ֹו ּפתיחה , ל ׁשֹון מפ ּצחים , ׁשהם  ּבפצחיה ֹון, ותר ּגּומ ֹו ח ֹומה , להם  ׁשאין (תהלים ּכרכים  ¿«¿≈∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ור ּננּו"צח) ."ּפצח ּו ְְְִַ

ÚÓa˙ט  È‰Ba Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ d˙È e˜e¿«»≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»«
ÏÚ Èc ‰‡zÁ Áˆ a ÔBÙÚ Ï˜Áa ‡zÏÙk»∆¿»«¬«∆¿«…«ƒ»»ƒ«

:‡ÓÓ Èt‡«≈«¿≈

Ônzי  ‰‡zÁ Èa ÔÓ Ì‰‡ ÔÊ Èc ‡Ï˜Á«¿»ƒ¿««¿»»ƒ¿≈ƒ»»«»
:d˙z‡ ‰NÂ Ì‰‡ ˜˙‡ƒ¿¿««¿»»¿»»ƒ¿≈

È˙יא  ÈÈ Ce Ì‰‡ ˙ÈÓc ˙a ‰Â‰Â«¬»»«¿ƒ«¿»»»≈¿»»
C‡ÏÓ„ ‡Èa ÌÚ ˜ÁˆÈ ˙ÈÂ da ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿«

:dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói«̃»»ƒ¿¬≈¬«

Ècיב  Ì‰‡ a Ï‡ÚÓLÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»≈««¿»»ƒ
:Ì‰‡Ï ‰N„ ‡˙Ó‡ ‡˙ˆÓ ‚‰ ˙„ÈÏÈ¿≈«»»ƒ¿≈»«¿»¿»»¿«¿»»

ÔB‰˙‰ÓLaיג  Ï‡ÚÓLÈ Èa Ô‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¿
„˜Â ˙BÈ Ï‡ÚÓLÈ„ ‡Îea ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿«¿¿»¿ƒ¿»≈¿»¿≈»

:ÌNÓe Ï‡a„‡Â¿«¿¿≈ƒ¿»

OÓe‡:יד  ‰Óe„Â ÚÓLÓeƒ¿»¿»«»

Ó„˜Â‰:טו LÈÙ eËÈ ‡ÓÈ˙Â „„Á¬«¿≈»¿»ƒ»≈¿»

ÔB‰˙‰ÓLטז ÔÈl‡Â Ï‡ÚÓLÈ Èa Ôep‡ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»«¿
ÔÈ ÒÚ ÔÈz ÔB‰ÈkÎe ÔB‰ÈÁˆÙa¿«¿≈ƒ¿«≈¿≈¬««¿¿ƒ

:ÔB‰Èn‡Ï¿À≈



סד               

       §¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²§¦¬
      ̈−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤¤©¨«

'B‚Â Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ‰l‡Â∑ ח ּיא ר ּבי אמר  ¿≈∆¿≈«≈ƒ¿»≈¿ִִַַָָ
ליחס  ּכדי יׁשמעאל ? ׁשל  ׁשנֹותיו נמנּו ל ּמה  א ּבא : ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבר 
למדנּו יׁשמעאל  ׁשל  מ ּׁשנֹותיו יעקב . ׁשל  ׁשנֹותיו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבהם 
מאביו  ּכׁשּפר ׁש ׁשנה  י"ד  עבר  ּבבית  יעקב  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשּמׁש

מאביו, יעקב  ּכׁשּפר ׁש ׁשהרי לבן, אצל  ׁשּבא  ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹקדם 
וג ֹו'" יׁשמעאל  אל  ע ׂשו  וּיל" ׁשּנאמר : יׁשמעאל , ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמת 

נקראת ' 'מג ּלה  ּבס ֹוף  ׁשּמפר ׁש ּפר ׁשת (ּכמ ֹו ּבסֹוף הביאֹו ור ׁש"י  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

א ּלא ∑ÚÂ‚iÂ.)ּתֹולד ֹות  ּגויעה  נאמרה  .ּבצ ּדיקים לא  ְ«ƒ¿«ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ

     ©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©§¥´¦§©½¦
    «Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈¨¨«

ÏÙ∑:ּכמ ֹו ז)ׁשכן, וכל (שופטים ועמלק  "ּומדין »»ְְְֲִֵַַָָָָ
נפילה , ל ׁשֹון א ֹומר  ה ּוא  ּכאן ּבעמק ". נֹופלים  קדם  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָּבני

א ֹומר : ה ּוא  טז)ּולה ּלן יׁשּכן",(לעיל  ֿ אחיו ּכל  ֿ ּפני "ועל  ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ

אברהם , מ ּׁשּמת  "יׁשּכן". אברהם , מת  ׁשּלא  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹעד 
ָָ"נפל ":

שרה חיי  פרשת סימ חסלת יהויד "ע ,פסוקי ק"ה  פפפ

ÔÈ˙Ï˙eיז ‰‡Ó Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈«≈ƒ¿»≈¿»¿»ƒ
:dnÚÏ LÈk˙‡Â ˙ÈÓe „È‚˙‡Â ÔÈL ÚLe¿«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

‡Ètיח  ÏÚ Èc ‡‚Á „Ú ‰ÏÈÂÁÓ BLe¿≈¬ƒ»««¿»ƒ««≈
È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ e˙‡Ï ÈËÓ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ»≈¿»««≈»¬ƒ

Ù Ù Ù :‡L¿»
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      ̈−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤¤©¨«
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:dnÚÏ LÈk˙‡Â ˙ÈÓe „È‚˙‡Â ÔÈL ÚLe¿«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈
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È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ e˙‡Ï ÈËÓ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ»≈¿»««≈»¬ƒ
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו... תקותי חזקה שבורח הוא וחבריו שי' מכל ענין של מחלוקת ח"ו ולדבר לשון 

וכל אחד ואחד יעסוק  ענין של מחלוקת,  יכנסו לכל  הרע על מי שהוא, ומשפיע גם על אחרים שלא 

בלימוד תורה וקיום המצות ככל המוטל עליו וישתדל להוסיף בזה.

ואם נצטוינו אזהרה חמורה, ואהבת לרעך כמוך, על אחת כמה וכמה שאיסור גמור מן התורה, 

לחפש חסרונות על בן ישראל חבירו, ואם בא מי שהוא ופותח עוד מקום ללמד בני ישראל תורה, פסק 

דין הוא בשולחן ערוך )יורה דעה סימן רמ"ה סעיף כ"ב( אשר אין יכולים למחות בידו ואדרבה על זה 

נאמר, ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, ולפלא שכנראה אינו שם לבו לפסק דין זה של תורתנו 

הק' תורת חיים, ואדרבה מלשון הכתוב הרי מוכח שצריך לסייע ביד העושה זה.

יראה  זה  מכתבי  בקבלת  שתיכף  לקוות  רצוני  אבל  העבר,  על  צועקין  אין  חז"ל  אמרו  והנה 

בפס"ד שו"ע האמור וימלא פס"ד זה במילואו ובפרט שעי"ז יתרבה השלום, והשלום הוא כלי מחזיק 

ברכתו של הקב"ה, ואחכה לבשו"ט בכל האמור.

בברכה.



סה

יום ראשון - י"ט מרחשון
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום רביעי - כ"ב מרחשון
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שני - כ' מרחשון
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום חמישי - כ"ג מרחשון
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שלישי - כ"א מרחשון
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שישי - כ"ד מרחשון
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

שבת קודש - כ"ה מרחשון
פרק כ

פרק קיט מתחילת הפרק עד סוף פסוק צו

לשבוע פרשת חיי־שרה  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 



סו             

מרחשון  י"ט  ראשון  יום 
אגרת כט           
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ד .1. ט .2.יב, ט , ב.3.קהלת ל , קידושין ב.4.ראה י "ג .5.כח , משנה א' א.6.פרק א.7.עג , סק"ב.8.קלז, סרמ "ו יו"ד  ט "ז ראה

ב.9. ח .10.צט , א, ˘ËÈÏ"‡:11.יהושע "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ המצות ש' ובהקדמת טז. יא, הקדמה הגלגולים ש' פ"ד . הגלגולים "ס'
ואילך )". ב (רסד , בתחלתו תושב"כ  של "ה ועייג "כ  משם. קשה לא ולכן קיצר פ"ה) שמ "ט  ˘ËÈÏ"‡:12.(ובע"ח  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰

) "שמקיים"* ובשו"ע "שיקיים", באגה"ק (א) שינויים: כמה עם הענין הועתק ס"ד  פ"א לאדה"ז ת"ת שבהל ' ‰ÏÚÂÙ"להעיר, ˙˘‚„‰
,‰ÂÂ‰˘באופן כשהכל  אפילו מספיק באגה"ק ˘È‡„Âואין (ב) שם). של "ה וראה אונס. מחמת קיים כשלא - נפק"מ  וי "ל  יקיים.

(מצות) תוס'‰˙Â‰מוסיף שזהו וי "ל  .ÌÚË ועוד בשו"ע. כ "כ  נוגע ואינו אח "כ ˜ÈÚÂההכרח , שמבאר כיון כאן להוסיף מוכרח  -
ריש „Ôוז"מ  תוס' (ראה זו אף זו לא הכלל  ע"פ כתב דבשניהם הטעם י "ל  ואולי  ומחשבה". דבור "במעשה הסדר בשו"ע (ג ) כו'.

וכ "ה  "שתקיים". תקנ"ד ) (שקלאוו ראשון בדפוס אבל  (ואילך ). תרס"ה ווילנא תרנ"ה. ווארשא תרט "ז. תר"ח , זיטומיר בדפ' כ "ה (*
תר"כ . טשערנאוויץ תר"י ; לבוב תר"ט ; טשערנאוויץ ת"ר; ווארשא תקפ"ח ; קאפוסט , תקע"ד ; קאפוסט , תקנ"ט ; לבוב, בדפוסי :
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דאורייתא) (נשמתא ובאגה"ק מתגלגל , ג "כ  כו' דבור בשביל  - מעשה  כשיש דאפילו קמ "ל  למעשה בנוגע דעיקרו בשו"ע ולכן יבמות).
- שם בשו"ע (ד ) וכו'. דבור בשביל  מתגלגל  מח ' כשיש דאפילו הלכותיהן,ÒÙ"„Âקמ "ל  לימוד  הוא ומח ' "ודיבור הביאור מוסיף -

כאן  "אדם" שבמקום הטעם עד "ז ואולי  כו'". כאילו בת"ת העוסק שכל  וגו' החטאת תורת זאת ע"פ חכמים קי ) (מנחות שאמרו ע"ד 
'נפש'". שם כתב -.13:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ ד 'לבד והענין הפיסקא כל  אין - ברור יותר הפס"ד  צ"ל  שכנ"ל  - שבשו"ע "צ"ע

כו"". במלך  התלויות ˘ËÈÏ"‡:14.מצות "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰התרי "ג כל  לקיים צריך  מישראל  שכ "א הלשון: ג  נג , בתו"א "אבל 
בבחי ' או בגלגול  להיות וצריך  לקיים כ "א מחויב המצות וכל  ישראל  כל  מוציא הוא שהמלך  המלך  מצות לבד  ועד "ז ÂÈÚמצות .

ע"י  וכה"ג  כהנים מצות ואפי ' א): (סט , יוהכ "פ גלגול ".ÂÈÚבלקו"ת ˘ËÈÏ"‡:15.או "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰- שם) בתו"א "(וכ "ה
כהנים  מצות ואפי ' לקיים... אדם כל  "צריך  מפורש שם ובלקו"ת רפ"ב). הנשמות חיוב מסכת חסידים במשנת (וכ "ה כה"ג . הזכיר ולא

וכיו"ב". לדיינים למלכים... ללווים... לכהן, "מצות... ביחד  כולל  פ"ד  הגלגולים בס' אבל  כולם"וכה"ג ". כללות ד "הוא י "ל  ואולי 
כללות  הוא כי  אדה"ז כותב - שם שבמ "ח  חשיבותו" "מפני  דבמקום יומתק ועפ"ז שם. הגלגולים בס' שכתב עיבור הוא כאן דבאגה"ק

ב.16.כולם". רכט , שם ב. רי , ואילך .17.ח "ב ב. קכח , ט .18.זח "ג  ד .19.ז, כז, יא.20.תהלים נח , ‡„21"ÂÓ.ישעי ' ˜"Î ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."הצחצחות ש' פרדס תרו). א' (ע' תצוה אוה"ת סע"ב. צח , מג "א תו"א ב.22."ראה רי , ח "ב
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יח .23. כד , ב.24.משפטים קכג , זח "א ל .25.ראה לא, כג .26.ויצא טו, שרה שם.27.חיי  ˘ËÈÏ"‡:28.לזהר "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰
בהמשך  המדובר הב' האופן לשלול  התענוג  חיצוניות הוא דרצון בבי ' כאן להוסיפה ומוכרח  קמ "ל  דטובא וי "ל  קמ "ל ? מאי  "לכאורה

כבכאן". שם  ואילך  עג בע' והמסקנא ואילך . סה ע' ˘ËÈÏ"‡:29.תרס"ו  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰הוספת - התענוג  כו ' Â‡È"דהיינו
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כנ"ל ".Ô‡Îמוכרחת ה"ט .30.. פ"א יסוה"ת הל ' ˘ËÈÏ"‡:31.רמב"ם "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ משא"כ"‰˘‚‰‰ כההמשך - לאח "ז באה 
-"‰ÂÚקבלת' זה אין - הרגשה שאין זמן א.32.הנעימות'".וכל  קנח , א.33.ח "ב פה, ˘ËÈÏ"‡:34.זח "ב "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰"„"Ú

וכו'". ה' נועם והיא שכל  ומשכיל  כשנולד  ונפיק שנולד  ועוד .35.התענוג  א. כד , פ"ג .36.זח "א ש"ח  פרדס
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.37:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰." הנמשל מהו ובכ "מ .38."צ"ע טז. ז, א' א.39.מלכים סה, סנהדרין
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מרחשון  כ"ב רביעי יום 
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א.40. יד , ב.41.ראה כ , ב.42.ברכות נד , עירובין וראה סי "ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הלכות



עב             

מרחשון  כ"ג חמישי יום 
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.43:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰." ובכ "מ פקודי  ר"פ לקו"ת בארוכה א.44."ראה נ, ח .45.פסחים ו, ב 46.ואתחנן  לד , מנחות ראה
מקומות. ובכו"כ  ˘ËÈÏ"‡:47.ואילך  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."פוסקים ובשאר הי "ד  פ"ג  תפילין הל ' רמב"ם ‡„48"ÂÓ."ראה ˜"Î ˙Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."מקומות בשאר ˘ËÈÏ"‡:49."כהפי ' "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."אדמו"ר 50."כהציץ כ "ק ציין אפשר" בדרך  ותיקונים ב"הערות
ח ). טז, ראה ג "כ  וראה י . כ , (יתרו מלאכה" כל  תעשה "לא שצ"ל : ובכ "מ .51.שליט "א שם) (ובגמרא במשנה א עג , שבת ראה
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הי "ב.52. פכ "ד  שבת הל ' כד .53.רמב"ם ה"א.54.כג , פכ "א שבת הלכות פד .55.לרמב"ם ע' כאן התניא לספר הגהות לקוטי 

ה"ה.56. פ"ז ח .57.סנהדרין א, "כנפי58.משלי  בספר אבל  פה, שבעל  תורה נקראת ד "אמך " שם בזהר ב. רעו, לזח "ב בהשמטות
אמך ". "תורת - שבע"פ ותורה אביך " "מוסר נקראת שבכתב דתורה פ"ד  ח "א ב.59.יונה" מה, ח .60.נדה ו, שהש"ר 61.שה"ש ראה

ב. לה, זרה עבודה יב. אליהו").62.פ"ו, "פתח  (בהקדמת ב יד ,
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מרחשון  כ"ד שישי יום 
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ב.1. ו, י .2.ברכות נ, ה"א.3.ישעי ' פ"א פאה ירושלמי  ב. ט , סר"ג .4.ב"ב יו"ד  כו.5.שו"ע י , א' שמואל  - הכתוב לשון ע"פ

א.6. נד , ברכות
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מט "ו.7. פ"ג  לאבות ב.8.פיה"מ  ט , בתרא א.9.בבא רכה, מי "ב.10.זח "ב פ"ד  ב.11.ס"י  רכ , זח "ג  ה.12.ראה ז, השירים שיר
ג .13. קמה, תהלים - הכתוב יג .14.ל ' קמה, תהלים - הכתוב י .15.ל ' ז, יז.16.דניאל  י , ישעי '
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מרחשון  כ"ה קודש  שבת יום 
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היום יום . . . עח

ה'תש"דיט חשוןיום רביעי

חומש: חיי שרה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה אור . . . 298 חד.

מענה רבינו הזקן ליחידות: חסידות איז  שמע ישראל, שמע ר"ת שאו מרום עיניכם, 
ואומר מרום ולא שמים, מרום איז העכער און העכער, להגיע למעלה מן השכל. וזה 

גופא להבינו בשכל, וכמו שאומר וראו מי ברא אלה.

ָמרֹום  אּו  "ׂשְ בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ַמע"  "ׁשְ ָרֵאל",  ִיׂשְ ַמע  "ׁשְ ִהיא  ֲחִסידּות  ִליִחידּות:  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ַמֲעֶנה 
ֶכל. ְוֶזה  יַע ְלַמְעָלה ִמן ַהּשֵׂ , ְלַהּגִ ֹבּהַ ֹבּהַ ְויֹוֵתר ּגָ ַמִים', 'ָמרֹום' הּוא ּגָ ֵעיֵניֶכם", ְואֹוֵמר 'ָמרֹום' ְולֹא 'ׁשָ

ה". אֹוֵמר "ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאּלֶ ֶכל, ּוְכמֹו ׁשֶ ּשֵׂ ּגּוָפא ַלֲהִבינֹו ּבַ

ה'תש"דכ חשוןיום חמישי

חומש: חיי שרה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: והנה רצון . . . קן האדם.

יום הולדת את אדמו"ר מהורש"ב נ"ע - שנת כתר"א - כלשון הצ"צ. נקרא ע"ש 
אדמו"ר האמצעי וחצי שם אביו של הצ"צ.

בכל שנה ביום הולדתו הי' אאמו"ר אומר דא"ח, אלא שהי' בחשאי, מלבד כשאירע 
בש"ק. ביום ההולדת האחרון בעלמא דין, אמר מאמר נתת ליראך נס להתנוסס מפני 
קושט סלה. כשסיים אמר לי: ביום הולדת צריך לומר חסידות. יתן השי"ת לך מתנה 
שתאמר חסידות ביום הולדת שלך, אלא שיהי' בחסד וברחמים. - הָאט עס געדויערט 

זיבען יָאהר.

ִנְקָרא  ַמח ֶצֶדק".  ְלׁשֹון ַה"ּצֶ ּכִ ְתָר"א –  ּכִ ַנת  ׁשְ ָמתֹו־ֵעֶדן –  ִנׁשְ "ּב  ֶדת ֶאת ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרׁשַ ֻהּלֶ יֹום 
ַמח ֶצֶדק". ל ַה"ּצֶ ם ָאִביו ׁשֶ ם ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ַוֲחִצי ׁשֵ ַעל ׁשֵ

ים,  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ּדִ  =[ "ּב[ אֹוֵמר דַא"ח  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ְדּתֹו  ֻהּלַ יֹום  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ
ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ָהַאֲחרֹון  ֶדת  ַהֻהּלֶ יֹום  ּבְ ת־ֹקֶדׁש.  ּבַ ׁשַ ּבְ ֵאַרע  ׁשֶ ּכְ ַבד  ִמּלְ אי,  ֲחׁשָ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ א  ֶאּלָ ֲחִסידּות[, 

יֹום  ּבְ ִלי:  ָאַמר  ם  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ ֶסָלה".  ט  ֹקשֶׁ ֵני  ִמּפְ ְלִהְתנֹוֵסס  ס  ּנֵ יֵרֶאיָך  ּלִ "ָנַתּתָ  ַמֲאָמר  ָאַמר  ה[  ַהּזֶ עֹוָלם  ]=ּבָ

א  ֶאּלָ ָך,  ּלְ ׁשֶ ֶדת  ֻהּלֶ יֹום  ּבְ ֲחִסידּות  ּתֹאַמר  ׁשֶ ָנה  ַמּתָ ְלָך  ֵרְך  ה'־ִיְתּבָ ן  ִיּתֵ ֲחִסידּות.  לֹוַמר  ָצִריְך  ֶדת  ֻהּלֶ
ה[. ֻאּלָ ֲאָסר ְוַהּגְ ַנת ַהּמַ ַנת תרפ"ז – ׁשְ ִנים ]ַעד ׁשְ ַבע ׁשָ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. – ֶזה ָאַרְך ׁשֶ ְהֶיה ּבְ ּיִ ׁשֶ

ה'תש"ד כא חשוןיום ששי

חומש: חיי שרה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: וז"ש . . . 300 באריכות ע"ש.

ְצֹות  ֹפַעל ַהּמִ ֲעבֹוָדה ּבְ ֵניֶהם ַיַחד ּבַ ב, ּוׁשְ ת ַהּלֵ ׁשַ ַהְרּגָ ַגת ַהּמַֹח ּבְ ִביָאה ַהּשָׂ ה ִהיא ַהּמְ ִפּלָ ֲעבֹוַדת ַהּתְ
ַמִים ְוִקְנַין ִמּדֹות טֹובֹות. ִיְרַאת ׁשָ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



עט היום יום . . . 

ה'תש"דכב חשוןשבת

חומש: חיי שרה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . ב"ה כנ"ל.

ְלֵהי ַקִיץ  ַעם ָהִראׁשֹוָנה – ׁשִ ּפַ ם ּבַ ְהיֹותֹו ׁשָ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ַמע ַרּבֵ ָ ּשׁ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ׁשֶ ּגִ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּמַ
ַסח תקכ"ה: תקכ"ד ַעד ַאֲחֵרי ַחג ַהּפֶ

ֱאָצִלים  ם ִמּנֶ ר ּגַ הּוא ֶנְעָלם ְוִנְסּתָ ָאֹנִכי, ׁשֶ ָראִתי". "ָאֹנִכי" ִמי ׁשֶ יִתי ֶאֶרץ, ְוָאָדם ָעֶליָה ּבָ "ָאֹנִכי ָעׂשִ
ְבָרִאים,  ַהּנִ ְוִלְברֹא  ֱאָצִלים  ַהּנֶ ְלַהֲאִציל  ִצְמצּוִמים  ה  ַכּמָ ּבְ ֵרְך  ִיְתּבָ ַעְצמּותֹו  יׁש  ִהְלּבִ ֶעְליֹוִנים,  ַהּיֹוֵתר 
יִתי ֶאֶרץ"  עּור, "ָעׂשִ ר, ּוְבִצְמצּוִמים ַעד ֵאין ׁשִ ים ַמְלָאִכים ְועֹוָלמֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ ָרִפים ַחּיֹות ְואֹוַפּנִ ׂשְ
ְרָי"ג  ּתַ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ּוָבָראִתי  ַהִהְתַהּוּות,  ְכִלית  ּתַ הּוא  ָהָאָדם  ָראִתי",  ּבָ ָעֶליָה  "ְוָאָדם  ִמית.  ׁשְ ַהּגַ זּו  ַהּלֵ
ת ַהֶחֶסד ִלְפֵני  ִהיר, "ָאְמָרה ִמּדַ ם ֵסֶפר ַהּבָ ׁשֵ ס' ּבְ ְרּדֵ 'ּפַ תּוב[ ּבַ ּכָ ְכִלית ָהָאָדם, ְוִכְדִאיָתא ]ּוְכִפי ׁשֶ הּוא ּתַ
י,  ֲאִני ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתִ י  ָאֶרץ, לֹא ֻהְצַרְכּתִ ּבָ ל עֹוָלם, ִמיֵמי ֱהיֹות ַאְבָרם  ִרּבֹונֹו ׁשֶ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  ּבְ ְועֹוֵסק  ּגּוף,  ּבַ ָמה  ְנׁשָ הּוא  ׁשֶ ַאְבָרָהם  י  ּכִ ְמקֹוִמי".  ּבִ ׁש  ּמֵ ּוְמׁשַ עֹוֵמד  ַאְבָרם  ֲהֵרי  ׁשֶ
ַהֶחֶסד  ת  ִמּדַ י  ְלַגּבֵ ּוְבַמְדֵרָגה  ַמֲעָלה  ּבְ ְלַמְעָלה  הּוא  ְחּתֹון,  ַהּתַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֵרְך  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ְלַפְרֵסם 
ר  ֲאִצילּות, ֲאׁשֶ ת ַהֶחֶסד ּדַ רּוְך הּוא", הּוא ִקְנַאת ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהֶחֶסד ִלְפֵני ַהּקָ ֲאִצילּות. ְו"ָאְמָרה ִמּדַ ּדַ

לֹום. ָ ֲעבֹוַדת ַאְבָרָהם ָעָליו־ַהּשׁ ִקְנָאה ּבַ

ה'תש"דכג חשוןיום ראשון

חומש: תולדות, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ל. מודעת . . . ומספר וד"ל.

צוויי און צווַאנציג מָאל הָאט מען ארעסטירט דעם צ"צ אויף דער אסיפת הרבנים 
דער  פון  פָאדערונג  דער  זיך  אנטקעגענשטעלען  זיין  פאר  תר"ג,  פעטערבורג,  אין 
מלוכה וועגען שינוים בחנוך וכו'. דער מיניסטער האט אים געפרעגט: דָאס איז דָאך 
מרידה במלכות? דער צ"צ הָאט געענטפערט: מורד במלכות איז חייב מיתה בגוף, 

ָאבער מורד במלכות שמים איז חייב מיתה בנפש. איז ווָאס איז גרעסער?

ְגַלל  ּבִ תר"ג,  ֶפֶטְרּבּוְרג,  ּבְ ִנים  ָהַרּבָ ֲאֵסיַפת  ּבַ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ֶאת  ָאְסרּו  ַעם  ּפַ ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ
ְלכּות?  ּמַ ּבַ ְמִריָדה  ֲהֵרי  זֹו  ר:  ַהּשַׂ ָאלֹו  ׁשְ ְוכּו'.  ִחּנּוְך  ּבְ ּנּוִיים  ׁשִ אֹודֹות  ְלכּות  ַהּמַ ת  ִלְדִריׁשַ דּותֹו  ִהְתַנּגְ
ֶנֶפׁש.  ב ִמיָתה ּבַ ַמִים ַחּיָ ַמְלכּות ׁשָ ּגּוף, ַאְך מֹוֵרד ּבְ ב ִמיָתה ּבַ ְלכּות ַחּיָ ּמַ ַמח ֶצֶדק": מֹוֵרד ּבַ יב ַה"ּצֶ ֵהׁשִ

דֹול יֹוֵתר? ן ּגָ ָמה ִאם ּכֵ

ה'תש"ד כד חשוןיום שני

חומש: תולדות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: לא. נודע . . .האברים כו'.

י־טֹוב, ַעל  ּכִ ֵרְך  ּוְלהֹודֹות ַלה'־ִיְתּבָ ּנּו,  ִמּמֶ ה  ְלַמּטָ הּוא  ׁשֶ ִמי  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָצִריְך  ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ִעְנָיִנים  ּבָ
ַחְסּדֹו ִאּתֹו ִעּמֹו. –

ָעה טֹוָבה  ן לֹו ּדֵ ּתֵ ּיִ ן ַלה' ׁשֶ ּנּו, ּוְלִהְתַחּנֵ הּוא ְלַמְעָלה ִמּמֶ ִמי ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ים ָצִריְך ְלִהְסּתַ ִעְנָיִנים ָהרּוָחִנּיִ ּבָ
ִעּלּוי. ּיּוַכל ַלֲעלֹות ּבְ ּנּו, ְוֹכַח ְוֹעז ׁשֶ ד ִמּמֶ ְלִהְתַלּמֵ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . פ

ה'תש"דכה חשוןיום שלישי

חומש: תולדות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: לב. ברך . . . כנפש תדרשנו.

השגחה העליונה בריינגט יעדען אין זיין וואוינָארט צוליב חיזוק היהדות והרבצת 
התורה.

ווען מען ַאקערט און מען פארזייט - ווַאקסט.

ַצת ַהּתֹוָרה. ֲהדּות ְוַהְרּבָ ם ִחּזּוק ַהּיַ ל ֶאָחד ִלְמקֹום ְמגּוָריו ְלׁשֵ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ְמִביָאה ּכָ ּגָ ַהַהׁשְ

ים ְוזֹוְרִעים – צֹוֵמַח. ר חֹוְרׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ

שבת 
קודש

            

ה'תשע''ט  מרחשון י"ט ראשון יום    

        
          

      
הגזול לולב  בדין אמוראים  א):נחלקו ל , רבי(סוכה לדעת 

בו  יוצאים ואין בעבירה  הבאה מצוה משום  פסול הוא יוחנן

שנאמר משום  פסול הוא  שמואל ולדעת החג, ימי כל

פסול"ולקחתם  הוא זה  ולפי "לכםֿמשלכם ". ודורשים  ,"

ראשון  טוב  ביום  הראשון ")רק  ביום לכם שהרמב "ם("ולקחתם וכיון ,

סובר הוא הרי  בלבד , הראשון ביום  הגזול לולב  פוסל

גם פוסל  הראב "ד  אבל 'לכם'. משום הוא שהפסול כשמואל

הבאה 'מצוה  משום  הוא  הפסול לדעתו  כי  הימים  בשאר

יוחנן כרבי  משנה)בעבירה', .(מגיד 

התוספות  מתוך )וכתבו  ד "ה שם אין (סוכה שמואל שלדעת

זה פסול כי  בעבירה , הבאה  מצוה  משום  פסול הגזול  לולב 

לולב  נטילת  החג ימי  שבשאר וכיון דאורייתא , במצוות הוא 

לולב  שמצות במקדש כן, ואם בגזול. גם יוצא מדרבנן היא 

שמואל לדעת גם – החג ימי  שבעת  כל התורה מן בו נוהגת 

החג. ימי  כל פסול  הגזול  לולב 

שאר עם  שני  טוב  "ביום  שכתב  הרמב "ם מדברי  אבל

משמע  לגבולין, המקדש  בין חילק  ולא  כשר" הכל - הימים 

בעבירה ' הבאה 'מצוה  של  פסול אין דאורייתא במצוה שאף 

קלג) סי ' תנינא ביהודה נודע משנה. והקשו(מגיד  שם). שלכאורה(נוב"י 

מזבח  איסורי  בהלכות לדבריו סתירה  ה"ט)זו מביאין (פ"ה "אין

החדש ... מן ולא הטבל  מן לא ונסכים  מנחות 
    ?

ביהודה' ה 'נודע  בן הגר"ש  קלד )ומבאר  סי ' :(שם

הבאה מצוה  כמותו, סובר שהרמב "ם  שמואל לדעת  גם

פעולת מכוח באה המצוה  כאשר רק  זהו אך פוסלת, בעבירה 

גם כי  פסול , אינו הגזול לולב  החג ימי  בשאר  ולכן העבירה 

ביום כן שאין מה  שאלה , בתורת  ליטלו יכול הגזל  ללא 

יכוין  אם ורק  שלו, שאינו כיון פסול  השאול שלולב  הראשון

הבאה מצוה זה  הרי - שלו יהי ' ביאוש ויקנהו לגוזלו

המצוה". לקיים  יכול היה לא  הגזל "בלתי כי  בעבירה ,

ערוך' ס"ה)וב 'שלחן תרמט סי ' שלולב (או "ח כרמב "ם  פסק 

לא שמכל ֿמקום אחרונים  וכתבו כשר, החג ימי  בשאר הגזול

ה'' ניאץ  ברך 'בוצע  כי  עליו סקכ "ח)יברך שם הרמ"א(שעה"צ אך .

הבאה(שם) מצוה שהוא "לפי  שפסול  הראשונים כדעת פסק 

באו  אם  שהרי  גזל באיסור המצוה  את  מקיים  כי  בעבירה ,

הגזילה" את  להם להחזיר  חייב  לתבוע , אדה"ז הבעלים (שו "ע

ס"ד ) .שם

ה'תשע''ט  מרחשון כ' שני יום    "    

        
       

הרע "ב  מ"ה)וכתב  פ"א אם(שקלים רק  הקטן מן שמקבלים

הש מחצית כי  גמורה, במתנה ציבור ,נתנו לקרבנות באה  קל 

היחיד אם או ציבור משל אלא יחיד מכספי באים  שאינם

יפה  יפה  לציבור שימסרם ובלבד המקדש מנדב  כלי  הל ' (רמב"ם

ה"ז ) שלם .פ"ח בלב  להיות הקטן נתינת צריכה ולכן ,

המלך ': ה 'שער והקשה 

ויביא שיגדל  עד  לאחרים להקנות  יכול  אינו הקטן הרי 

שערות הי "ב)שתי  ה"ו , פכ "ט מכירה הל ' רמב"ם לתת(ראה אין ולכן ,

מקנה ואינו קונה, "הקטן כי  לקטן בסוכות  הלולב  את 

חוזר " אינו לו  החזירו שאם  ונמצא התורה, מן (רמב"ם לאחרים 

ה"י ) פ"ח לולב לציבור ,הל ' מקנה אינו נותן כשהקטן כן  ואם ,

היחיד! משל קרב  ציבור שקרבן ונמצא 

הרע "ב  לדעת מ"ג)ואמנם שם השקל(שקלים מחצית שחיוב 

- זו הלכה תתפרש  עשרים , מבן  פחות שהוא  מי  על חל אינו

מקבלים נתנו אם אבל השקל, במחצית חייבים  אינם  שקטנים 

אבל להקנות, שיכולים  ומעלה שלש ֿעשרה בבני  - מהם

השקל מחצית  לתת  חייב  ֿ עשרה  שלש שבן הרמב "ם לדעת

שם) "אם(פיה"מ מדוע  משלש ֿעשרה, פחות בני  היינו וקטנים 

להקנות ? יכולים  אינם והרי  מהם" מקבלין נתנו

ותירץ :

מכסף  ציבור קרבן יבוא הקטן  נתינת  שבגלל  לחשוש  אין

ברוב  בטל  יחיד  כנדבת  הקטן  שנתן המטבע  כי  היחיד ,

דבר הוא  כסף  שמטבע  ואף  הציבור, נדבות  של המטבעות 

ברוב  בטל  ואינו ה"א)חשוב  פט"ז  מאכ "א גם(הל ' התורה  מן הרי ,

ברוב  בטל חשוב  ה"ט)דבר שם שדבר(שם, (שאמרו מדרבנן ורק 

ציבור קרבן (להביא האיסור עדיין קיים בטל) לא  חשוב 

(שקטן  דרבנן תקנתא  "אתי  : נאמר זה  ועל היחיד), מכסף 

דרבנן ". איסור ומפיק  לאחרים) מקנה 

  (ה"א פ"א

ה'תשע''ט  מרחשון כ"א שלישי יום  ?          

       
         

   
אברהם ' ה'מגן ס"א)כתב  תיז  סי ' בברכת(א"ח לעמוד שנהגו

ביום יהיה פלוני חודש  "ראש  באמירת הכנסת  בבית  החודש 

בעמידה . שהיה  דין בבית  החודש  קידוש  כדוגמת  פלוני ",

איגר שקידוש(שם)והגר"ע  מצינו היכן עליו : הקשה 

המשנה  מלשון אדרבה , בעמידה? היה א)החודש  כה, (ר "ה

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' מרחשון, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר אליעזר שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה שכבר יצא לאור כרך העשירי מסידרת הספרים שלו "באר החסידות", 

ואשר נשלח לי, ובודאי יגיע בימים הקרובים, ות"ח על שימת לבבו לשלחו לי.

כן נהניתי ביותר להוודע שנוסד ועד לערוך מסיבה לכבודו בקשר עם הופעת ספריו הנ"ל, שזה 

זו תגלה גם כן הערכה והערצה למהותה של החסידות,  מראה שמעריכים מפעלו. ותקותי שמסיבה 

הבא  ה"בכן",  הוא  והדגשתה  החסידות  תורת  עיקר  שהרי  בפרט,  חיי'  ואורח  תורתה  ויוקר  עומק 

לידי ביטוי באורח חיים מתאימים למסקנותי' ותכליתן - לעשות לו יתברך דירה בתחתונים דוקא, 

וכהדגשת בעל התניא שהכוונה לעולם הזה הגשמי והחומרי ממש, שאין תחתון למטה ממנו, הנקרא 

עולם העשי', שלכן גם תיקונו הוא על ידי מעשה, וכדבר חכמינו ז"ל - המעשה הוא העיקר וגדול לימוד 

שמביא לידי מעשה. אלא שבימינו אלו בפרט - הצורך בהדגשה זו אין די באר, וכמו שהאריך אדמו"ר 

הזקן בספר התניא בפרק ל"ו ול"ז.

מתחיל  כ',  סימן  התניא,  ס'  של  אגה"ק  בחלק  )נדפסה  הקדש  שאגרת   - במיוחד  לציין  ויש 

איהו וחיוהי חד איהו וגרמוהי חד(, שרבינו הזקן כתב אותה "בימים שלפני הסתלקותו בכפר פיענא" 

)לשון נכדו וממלא מקומו - אדמו"ר הצמח צדק( בלשון אחד מגדולי תלמידיו של רבינו הזקן הר"א 

מסטראשעלי "שכתב קודם גניזותו נ"ע באור החיים". - נקודתה לבאר גודל מעלת המצוות מעשיות 

אשר הן תכלית ירידת הנשמות לעולם הזה הגשמי.

ויהי רצון אשר כ' יראה פרי טוב בעמלו האמור, זאת אומרת, שהקריאה והעיון בספריו יפעלו 

על הקוראים פעולה ניכרת במוח, ומחב"ד שבמוח - לרגש ומדות שבלב, אשר לבא פליג לכל שייפין, 

וחפצו  רצונו  יתברך, לעשות  לו  דירה  להיות  ז"ל הנ"ל,  יתנהגו באופן, כסגנון חכמינו  שכל האברים 

בלבב שלם, ועל ידי "באר החסידות" יבואו לחצוב להם בורות אשר יכילו "המים", הבאים ממקור 

מים חיים. וזכות הרבים תלוי בו.

בכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן



פי             

ה'תשע''ט  מרחשון י"ט ראשון יום    

        
          

      
הגזול לולב  בדין אמוראים  א):נחלקו ל , רבי(סוכה לדעת 

בו  יוצאים ואין בעבירה  הבאה מצוה משום  פסול הוא יוחנן

שנאמר משום  פסול הוא  שמואל ולדעת החג, ימי כל

פסול"ולקחתם  הוא זה  ולפי "לכםֿמשלכם ". ודורשים  ,"

ראשון  טוב  ביום  הראשון ")רק  ביום לכם שהרמב "ם("ולקחתם וכיון ,

סובר הוא הרי  בלבד , הראשון ביום  הגזול לולב  פוסל

גם פוסל  הראב "ד  אבל 'לכם'. משום הוא שהפסול כשמואל

הבאה 'מצוה  משום  הוא  הפסול לדעתו  כי  הימים  בשאר

יוחנן כרבי  משנה)בעבירה', .(מגיד 

התוספות  מתוך )וכתבו  ד "ה שם אין (סוכה שמואל שלדעת

זה פסול כי  בעבירה , הבאה  מצוה  משום  פסול הגזול  לולב 

לולב  נטילת  החג ימי  שבשאר וכיון דאורייתא , במצוות הוא 

לולב  שמצות במקדש כן, ואם בגזול. גם יוצא מדרבנן היא 

שמואל לדעת גם – החג ימי  שבעת  כל התורה מן בו נוהגת 

החג. ימי  כל פסול  הגזול  לולב 

שאר עם  שני  טוב  "ביום  שכתב  הרמב "ם מדברי  אבל

משמע  לגבולין, המקדש  בין חילק  ולא  כשר" הכל - הימים 

בעבירה ' הבאה 'מצוה  של  פסול אין דאורייתא במצוה שאף 

קלג) סי ' תנינא ביהודה נודע משנה. והקשו(מגיד  שם). שלכאורה(נוב"י 

מזבח  איסורי  בהלכות לדבריו סתירה  ה"ט)זו מביאין (פ"ה "אין

החדש ... מן ולא הטבל  מן לא ונסכים  מנחות 
    ?

ביהודה' ה 'נודע  בן הגר"ש  קלד )ומבאר  סי ' :(שם

הבאה מצוה  כמותו, סובר שהרמב "ם  שמואל לדעת  גם

פעולת מכוח באה המצוה  כאשר רק  זהו אך פוסלת, בעבירה 

גם כי  פסול , אינו הגזול לולב  החג ימי  בשאר  ולכן העבירה 

ביום כן שאין מה  שאלה , בתורת  ליטלו יכול הגזל  ללא 

יכוין  אם ורק  שלו, שאינו כיון פסול  השאול שלולב  הראשון

הבאה מצוה זה  הרי - שלו יהי ' ביאוש ויקנהו לגוזלו

המצוה". לקיים  יכול היה לא  הגזל "בלתי כי  בעבירה ,

ערוך' ס"ה)וב 'שלחן תרמט סי ' שלולב (או "ח כרמב "ם  פסק 

לא שמכל ֿמקום אחרונים  וכתבו כשר, החג ימי  בשאר הגזול

ה'' ניאץ  ברך 'בוצע  כי  עליו סקכ "ח)יברך שם הרמ"א(שעה"צ אך .

הבאה(שם) מצוה שהוא "לפי  שפסול  הראשונים כדעת פסק 

באו  אם  שהרי  גזל באיסור המצוה  את  מקיים  כי  בעבירה ,

הגזילה" את  להם להחזיר  חייב  לתבוע , אדה"ז הבעלים (שו "ע

ס"ד ) .שם

ה'תשע''ט  מרחשון כ' שני יום    "    

        
       

הרע "ב  מ"ה)וכתב  פ"א אם(שקלים רק  הקטן מן שמקבלים

הש מחצית כי  גמורה, במתנה ציבור ,נתנו לקרבנות באה  קל 

היחיד אם או ציבור משל אלא יחיד מכספי באים  שאינם

יפה  יפה  לציבור שימסרם ובלבד המקדש מנדב  כלי  הל ' (רמב"ם

ה"ז ) שלם .פ"ח בלב  להיות הקטן נתינת צריכה ולכן ,

המלך ': ה 'שער והקשה 

ויביא שיגדל  עד  לאחרים להקנות  יכול  אינו הקטן הרי 

שערות הי "ב)שתי  ה"ו , פכ "ט מכירה הל ' רמב"ם לתת(ראה אין ולכן ,

מקנה ואינו קונה, "הקטן כי  לקטן בסוכות  הלולב  את 

חוזר " אינו לו  החזירו שאם  ונמצא התורה, מן (רמב"ם לאחרים 

ה"י ) פ"ח לולב לציבור ,הל ' מקנה אינו נותן כשהקטן כן  ואם ,

היחיד! משל קרב  ציבור שקרבן ונמצא 

הרע "ב  לדעת מ"ג)ואמנם שם השקל(שקלים מחצית שחיוב 

- זו הלכה תתפרש  עשרים , מבן  פחות שהוא  מי  על חל אינו

מקבלים נתנו אם אבל השקל, במחצית חייבים  אינם  שקטנים 

אבל להקנות, שיכולים  ומעלה שלש ֿעשרה בבני  - מהם

השקל מחצית  לתת  חייב  ֿ עשרה  שלש שבן הרמב "ם לדעת

שם) "אם(פיה"מ מדוע  משלש ֿעשרה, פחות בני  היינו וקטנים 

להקנות ? יכולים  אינם והרי  מהם" מקבלין נתנו

ותירץ :

מכסף  ציבור קרבן יבוא הקטן  נתינת  שבגלל  לחשוש  אין

ברוב  בטל  יחיד  כנדבת  הקטן  שנתן המטבע  כי  היחיד ,

דבר הוא  כסף  שמטבע  ואף  הציבור, נדבות  של המטבעות 

ברוב  בטל  ואינו ה"א)חשוב  פט"ז  מאכ "א גם(הל ' התורה  מן הרי ,

ברוב  בטל חשוב  ה"ט)דבר שם שדבר(שם, (שאמרו מדרבנן ורק 

ציבור קרבן (להביא האיסור עדיין קיים בטל) לא  חשוב 

(שקטן  דרבנן תקנתא  "אתי  : נאמר זה  ועל היחיד), מכסף 

דרבנן ". איסור ומפיק  לאחרים) מקנה 

  (ה"א פ"א

ה'תשע''ט  מרחשון כ"א שלישי יום  ?          

       
         

   
אברהם ' ה'מגן ס"א)כתב  תיז  סי ' בברכת(א"ח לעמוד שנהגו

ביום יהיה פלוני חודש  "ראש  באמירת הכנסת  בבית  החודש 

בעמידה . שהיה  דין בבית  החודש  קידוש  כדוגמת  פלוני ",

איגר שקידוש(שם)והגר"ע  מצינו היכן עליו : הקשה 

המשנה  מלשון אדרבה , בעמידה? היה א)החודש  כה, (ר "ה



פב            

שלושה... משמע "ראוהו היחיד ", אצל  מחבריהם

יושבים ! היו החודש  את  המקדשים שביתֿדין

פיינשטיין הגר"מ קמב)וביאר  א, או "ח משה :(אגרות

חלק  נוטלים החודש  בקידוש  כאן, בהלכה  כמבואר

עונים והעם 'מקודש ' אומר הביתֿדין ראש  והעם. הביתֿדין

ובגמרא  מקודש '. 'מקודש  א)אחריו כד , שכפילות(ר "ה מבואר 

תקראו  "אשר  הכתוב  מן נלמדת  העם  ידי על 'מקודש ' אמירת

רבים . לשון 'מקראי ' – קודש " מקראי  אותם

בית ראש  ואילו פעמיים, 'מקודש ' אומרים שהעם  ומכך

החודש קידוש  מצות שעיקר מובן אחת , פעם רק  אומר הדין

תפקידו  העם. ידי  על  אלא  הדין בית ידי  על מתקיימת  אינה

רק  הוא הבית ֿדין דישל ולכך  מקודש  שהחודש 

לקדש העם  על המצוה  חלה  מכן ולאחר אחת , פעם באמירת 

מקודש '. 'מקודש  באמירת  החודש  את 

הדי בית ואמירת  היאומאחר בלבד, פסק ֿדין בגדר היא  ן

שבה העם  אמירת  אך דין, בית פסק  ככל  בישיבה  נעשית

מעשה כל  כדין בעמידה , נעשית הקידוש  מצות  מתקיימת

בעמידה . להיות  צריך שלכתחילה ושופר קידוש  כמו מצוה 

החודש ברכת שאמירת אברהם ' ה 'מגן דברי  מובנים  ובכך 

העם עניית  בדוגמת  היא  זו ואמירה מאחר בעמידה, היא 

בעמידה . שהיתה  מקודש ' 'מקודש 

ה'תשע''ט  מרחשון כ"ב רביעי יום       

        
           

     
קיום לשם השבת  את  לדחות  שמותר  מבואר  זו בהלכה 

תתקיים שהמצוה וודאות אין כאשר  אף  החודש  קידוש  מצות

בבין  שהנולד  נפסק  מילה מצות  לגבי  אך דבר, של בסופו

בין  אם  שספק  מאחר כי  בשבת, נימול אינו השמשות

נולד אם ספק  הנכנס , ליום  או  העובר ליום  שייך השמשות

הבאה השבת  הרי  שישי  יום  הוא ואם  בשבת, או שישי  ביום

בזמנה שלא ומילה  השמיני , ולא  ללידה התשיעי  היום היא 

את דוחה אינו  מצוה שספק  נמצא  השבת. את דוחה אינה

מספק ? השבת את דוחים  החודש  בקידוש  ומדוע  השבת,

גם אך השמיני , ביום  למול מצוה  משנה': ה'לחם מתרץ 

למול אפשר  כי  לגמרי , המצוה תתבטל  לא אז ימולו לא אם 

יש כאן אך השבת, את  דוחים  אין ספק  במקום ולכן למחרת,

מיד החודש קידוש  מצות את  לקיים המועדות הכרח  תקנת (מפני 

הקודמת) בהלכה כמבואר  חודש , ראש  של  מוסף להקריב כדי  דוחיםאו  ולכן

מספק . אפילו השבת את

אמת' ב)וה 'שפת כב, השנה החודש ,(ראש  בקידוש  תירץ :

בכך עדותו את  ומקבלים  העד  את חוקרים הדין בית  כאשר 

לא לבסוף  אם ואף  החודש , קידוש  של המצוה מתחילה  כבר 

בתחילת די  המצוה, את  להשלים יוכלו ולא  נוסף  עד יגיע 

היתה הלידה  אם במילה  אך  השבת , את  לדחות  כדי  המצוה 

ולכן  כדין, שלא  היא מלכתחילה  בשבת  המילה  שישי , ביום

מלים . אין

יצחק ' ב)וה'באר ענף א את(אה"ע דוחים  אין במילה מחלק :

בקידוש מה ֿשאיןֿכן יחיד, של מצוה  היא  כי  מספק , השבת

רבים . של מצוה שהיא  החודש

ה'תשע''ט  מרחשון כ"ג  חמישי יום  ?        

       
         

        
בגמרא הוא  חסר, חודש  הוא  שני  שאדר זו הלכה  מקור

ב) יט, אדר(ר "ה עוקבא, למר ליה  שלחו :לעולם - לניסן 

יום).חסר ותשעה (עשרים

השולחן' ה'ערוך ס"ו )והקשה  צט סי ' קה"ח :(הל '

המשנה (שם)בגמרא מדברי זה  על  ב)הקשו כא, ,(שם

הלבנה את  שראו העדים  היו ניסן חודש  קידוש  שבשביל 

דין  בית  בפני  ולהעיד לבוא כדי  השבת  את  מחללים בחידושה

הפסח) מועד  תלוי  החודש  ראש  יום בקביעת לניסן (כי  הסמוך  אדר ואם  -

צריכים מדוע  חודש , ראש הוא השלושים ויום  חסר תמיד

יקדשו  העדים  יבואו לא אם גם הרי השבת , את לחלל העדים

חודש של  השלושים ביום הנכון, בזמן ניסן  חודש  את  דין בית

שאדר לומר ואין 'תיובתא ' שאכן היא  הגמרא  ומסקנת אדר?

תמיד לניסן חסר!הסמוך 

אדר )ומבאר ד "ה שם התוס' דברי  :(ע"פ

יהיה השני  אדר שחודש  לקבוע  נכון מיוחד , טעם ללא  גם

שהחודש השנים  מכל לשנות סיבה אין כי  הראשון, ולא חסר

לניסן למר(אדר )הסמוך להודיע  ששלחו ומה  החסר. הוא

שתמיד הכוונה  חסר, לעולם לניסן הסמוך  שאדר עוקבא 

כך לעשות הסמוך('לעיכובא')חייבים  אדר אם  הקשו, זה  ועל .

בשביל השבת את מחללים העדים  מדוע  חסר, תמיד  לניסן

בשבת ? יקדשוהו בלאוֿהכי כאשר  ניסן חודש  קידוש 

הגמרא  קידשו ('תיובתא')ומסקנת דין שבית  בזמן שאכן היא

חסר ולפעמים  מלא  לפעמים  לניסן הסמוך  אדר החודש , את 

הזה , שבזמן היא הרמב "ם  וכוונת  העדים . ראיית פי  על ונקבע 

ידי על  שנערך החשבון  פי  על היא  החדשים  קביעת כאשר 

חסר  לעולם לניסן הסמוך  אדר חודש  הנשיא , כתב הלל זה (וכעין 

החודש ) קדוש  להל ' .ה'מפרש '

            

ה'תשע''ט  מרחשון כ"ד שישי יום  !      ,   

       
        

          
     

לעיל  לדבריו בהמשך  באים  כאן הרמב "ם ה"א)דברי ,(פ"ט

שנת של האורך לגבי  ישראל  חכמי  בין מחלוקת  שקיימת 

הארץ)החמה כדור  את מקיפה השמש  בו  המדויק הזמן  אומרים(משך  יש  :

אומרים ויש  בדיוק . היממה ) (רבע  שעות  ושש  יום  365 שהיא

השנה של אורכה את  הרמב "ם מפרט וכאן מכך. פחות שמעט 

חלקים , 979 שעות, וחמש  יום  365 השנייה: השיטה  לפי 

רגעים . ו48ֿ

לעשרים מתחלק  היום ההלכתי , השעון פי  על כלומר:

מתחלקת אינה השעה אך  בימינו), (כנהוג שעות וארבע 

בכל כאשר ל'חלקים ', אלא בימינו  כמקובל ושניות  לדקות

דקות 60 ֿ ל שלנו השעה  חלוקת (לפי  חלקים  1080 ישנם  שעה 

3600 יש  שבשעה נמצא שניות , ל60ֿ מתחלקת  והדקה

מעט  הוא  השעה של  ההלכתי  שה 'חלק ' אפוא נמצא שניות ;

לפי החמה שנת ימינו , של  השעון ולפי שניות ). מ -3 פחות

ו25ֿ דקות  ו55ֿ שעות וחמש  יום  כ365ֿ היא השנייה הדעה 

הראשונה . מהדעה פחות דקות וחצי  כארבע  היינו שניות ,

לגבי היא הדעות  שתי  בין העיקריות ההשלכות  אחת

השנה: עיבור

כאשר הלבנה, לשנת  החמה  שנת  בין משלב  שלנו הלוח

וחצי , יום  כ 29ֿ שאורכו הלבנה הילוך לפי  נקבעים החודשים

שנה שבכל  אלא החמה . הילוך לפי  נקבע  השנים  אורך  ואילו

לשנת החמה  שנת בין יום  עשר  לאחד קרוב  של  פער  קיים

פחות הלבנה  יום כ 11ֿ – יום 354 עולים חודשים 12 כפול  יום וחצי  29 (שכן 

החמה). בהמשךמשנת הרמב "ם שמפרש  כפי  דיוק , וליתר

הדעה לפי החמה  לשנת הלבנה שנת בין הפער  ההלכה ,

וכדי חלקים . מספר ועוד  שעות  ו21ֿ ימים עשרה הוא  השנייה

לשלוש אחת  של בממוצע  השנה את מעברים  זה  פער לסגור 

שנה)שנים 19 בכל  שנים 7 דיוק: החודשים(וליתר  ובאמצעות 

החמה . לשנת  הלבנה שנת  את  מתאימים הנוספים

לפי שכן זה, בעניין הדעות  שתי  בין קטן פער  שקיים  אלא 

הוא החמה לשנת  הלבנה שנת בין הפער הראשונה הדעה 

השנייה  מהדעה יותר הדעה מעט לפי  החמה שנת של  אורכה (שהרי 

גדול  הלבנה שנת לבין  בינה הפער  כן  ואם דקות, וחצי  בכ -4 יותר  גדול  הראשונה

יותר ).

להלן הרמב "ם  שכותב  כפי  שנות(ה"ו )ולמעשה , חשבון ,

זאת , עם  השנייה . הדעה  על  מבוסס  שלנו הלוח  של  העיבור

לגבי כמו  הראשונה . הדעה  כפי נוקטים  דינים  כמה לגבי

שזמנה בחו"ל ומטר' טל 'ותן לאחראמירת יום  ששים הוא 

הגשמים  עונת  עיקר  מתחילה שאז תשרי  כמובן תקופת (התלויה

החמה) שקשהבשנת העם  לפשוטי  גם  מסורה והיא  שמאחר ,

הראשון  בחשבון בחרו שברים , ושברי  שברים לחשב  להם

יותר קל  קמו )שהוא חמישי , ויכוח שני , כוזרי  .(ראה

פרק  הוא דקות וחצי  4 אמנם  בעיה: יוצר שהדבר  אלא

שנה 1000 במשך  אך אחת , שנה במשך ניכר  שאינו קצר זמן

אלף  שבכל  ונמצא ימים משלושה ליותר  מצטבר ההפרש

בשלושה יותר מאוחר ומטר ' טל 'ותן לומר  מתחילים שנים 

ומטר ' טל 'ותן לומר יתחילו שנה  כ42.000ֿ שבעוד  כך ימים,

הפסח ... בחג בדיוק 

בוודאי שהרי  מכך, מודאגים  להיות אין שלמעשה  אלא

החודשים קביעות  תתבטל ואז קודם  הרבה  צדקנו משיח  יבוא

פי על  החודש  את  לקדש וישובו החשבון, פי  על  והשנים

וכפי דין. בית חישובי  פי  על השנים  את ולעבר העדים  ראיית 

הלכה' ה 'ביאור ס"א)שכותב  תכז  סי ' לאחר(א"ח דומה, בענין

תתמ"ז שנת  עד  ללוח  תיקונים כמה שנה)שמביא  כ 70ֿ :(בעוד 

ההיא בעת  בוודאי כי יותר, כך  כל לדאוג לנו "ואין 
."הראייה פי  על ונקדש  הגאולה  תהיה

ה'תשע''ט  מרחשון כ"ה קודש  שבת      

      
         

  
שקיעת תהליך עם הלילה  תחילת  זמן את מקשר הרמב "ם

שכן  בנושא , שיטתו כללות על לעמוד המקום  כאן החמה .

כסותרים: נראים  שונים במקומות דבריו

שבת  ה"ד )בהלכות  השמשות '(פ"ה 'בין  כי  הרמב "ם, כתב 

כוכבים , שלשה  שייראו עד החמה שקיעת שבין הזמן הוא 

נראה , מכך זה. מזמן שבת  בערב  מלאכה  לעשות  אין כן ועל

מתחיל כבר  החמה שקיעת מרגע  שמא להסתפק  יש  כי 

הלילה .

הוא ביום , אלא  נעשה שאינו החודש , קידוש  לגבי  מאידך,

ה"ט)פוסק  פ"ב החמה(לעיל  שקיעת לאחר  אף  לקדש  ניתן כי 

נחשב  השקיעה שאחר הזמן שאף  הרי  הכוכבים . צאת עד

כיום !

ה'צפנת של  הסברו בהם בענין. נאמרו שונים  הסברים 

שם)פענח ' שבת :(הלכות

מציאויות שתי הינם והלילה היום כי  לחשוב , מקובל

שבו  מסוים  זמן קיים  דבר , של  לאמיתו ברם , נפרדות.

השמשות', 'בין של  הזמן וזהו בשווה , והלילה  היום משמשים

והלילה . היום  בו שמעורבים

לעשות אין  שבת , לענין השונים: הדינים  נובעים  מכאן

הלילה חלק  בגלל השקיעה , מרגע  השבת)מלאכה (כניסת

לקדש ניתן החודש , קידוש  לענין  מאידך, זה; בזמן המעורב 

יום של  המרכיב  אף  קיים  זה  בזמן שהרי  השקיעה , לאחר אף 

החודש . לקידוש  המתאים



פג             

ה'תשע''ט  מרחשון כ"ד שישי יום  !      ,   

       
        

          
     

לעיל  לדבריו בהמשך  באים  כאן הרמב "ם ה"א)דברי ,(פ"ט

שנת של האורך לגבי  ישראל  חכמי  בין מחלוקת  שקיימת 

הארץ)החמה כדור  את מקיפה השמש  בו  המדויק הזמן  אומרים(משך  יש  :

אומרים ויש  בדיוק . היממה ) (רבע  שעות  ושש  יום  365 שהיא

השנה של אורכה את  הרמב "ם מפרט וכאן מכך. פחות שמעט 

חלקים , 979 שעות, וחמש  יום  365 השנייה: השיטה  לפי 

רגעים . ו48ֿ

לעשרים מתחלק  היום ההלכתי , השעון פי  על כלומר:

מתחלקת אינה השעה אך  בימינו), (כנהוג שעות וארבע 

בכל כאשר ל'חלקים ', אלא בימינו  כמקובל ושניות  לדקות

דקות 60 ֿ ל שלנו השעה  חלוקת (לפי  חלקים  1080 ישנם  שעה 

3600 יש  שבשעה נמצא שניות , ל60ֿ מתחלקת  והדקה

מעט  הוא  השעה של  ההלכתי  שה 'חלק ' אפוא נמצא שניות ;

לפי החמה שנת ימינו , של  השעון ולפי שניות ). מ -3 פחות

ו25ֿ דקות  ו55ֿ שעות וחמש  יום  כ365ֿ היא השנייה הדעה 

הראשונה . מהדעה פחות דקות וחצי  כארבע  היינו שניות ,

לגבי היא הדעות  שתי  בין העיקריות ההשלכות  אחת

השנה: עיבור

כאשר הלבנה, לשנת  החמה  שנת  בין משלב  שלנו הלוח

וחצי , יום  כ 29ֿ שאורכו הלבנה הילוך לפי  נקבעים החודשים

שנה שבכל  אלא החמה . הילוך לפי  נקבע  השנים  אורך  ואילו

לשנת החמה  שנת בין יום  עשר  לאחד קרוב  של  פער  קיים

פחות הלבנה  יום כ 11ֿ – יום 354 עולים חודשים 12 כפול  יום וחצי  29 (שכן 

החמה). בהמשךמשנת הרמב "ם שמפרש  כפי  דיוק , וליתר

הדעה לפי החמה  לשנת הלבנה שנת בין הפער  ההלכה ,

וכדי חלקים . מספר ועוד  שעות  ו21ֿ ימים עשרה הוא  השנייה

לשלוש אחת  של בממוצע  השנה את מעברים  זה  פער לסגור 

שנה)שנים 19 בכל  שנים 7 דיוק: החודשים(וליתר  ובאמצעות 

החמה . לשנת  הלבנה שנת  את  מתאימים הנוספים

לפי שכן זה, בעניין הדעות  שתי  בין קטן פער  שקיים  אלא 

הוא החמה לשנת  הלבנה שנת בין הפער הראשונה הדעה 

השנייה  מהדעה יותר הדעה מעט לפי  החמה שנת של  אורכה (שהרי 

גדול  הלבנה שנת לבין  בינה הפער  כן  ואם דקות, וחצי  בכ -4 יותר  גדול  הראשונה

יותר ).

להלן הרמב "ם  שכותב  כפי  שנות(ה"ו )ולמעשה , חשבון ,

זאת , עם  השנייה . הדעה  על  מבוסס  שלנו הלוח  של  העיבור

לגבי כמו  הראשונה . הדעה  כפי נוקטים  דינים  כמה לגבי

שזמנה בחו"ל ומטר' טל 'ותן לאחראמירת יום  ששים הוא 

הגשמים  עונת  עיקר  מתחילה שאז תשרי  כמובן תקופת (התלויה

החמה) שקשהבשנת העם  לפשוטי  גם  מסורה והיא  שמאחר ,

הראשון  בחשבון בחרו שברים , ושברי  שברים לחשב  להם

יותר קל  קמו )שהוא חמישי , ויכוח שני , כוזרי  .(ראה

פרק  הוא דקות וחצי  4 אמנם  בעיה: יוצר שהדבר  אלא

שנה 1000 במשך  אך אחת , שנה במשך ניכר  שאינו קצר זמן

אלף  שבכל  ונמצא ימים משלושה ליותר  מצטבר ההפרש

בשלושה יותר מאוחר ומטר ' טל 'ותן לומר  מתחילים שנים 

ומטר ' טל 'ותן לומר יתחילו שנה  כ42.000ֿ שבעוד  כך ימים,

הפסח ... בחג בדיוק 

בוודאי שהרי  מכך, מודאגים  להיות אין שלמעשה  אלא

החודשים קביעות  תתבטל ואז קודם  הרבה  צדקנו משיח  יבוא

פי על  החודש  את  לקדש וישובו החשבון, פי  על  והשנים

וכפי דין. בית חישובי  פי  על השנים  את ולעבר העדים  ראיית 

הלכה' ה 'ביאור ס"א)שכותב  תכז  סי ' לאחר(א"ח דומה, בענין

תתמ"ז שנת  עד  ללוח  תיקונים כמה שנה)שמביא  כ 70ֿ :(בעוד 

ההיא בעת  בוודאי כי יותר, כך  כל לדאוג לנו "ואין 
."הראייה פי  על ונקדש  הגאולה  תהיה

ה'תשע''ט  מרחשון כ"ה קודש  שבת      

      
         

  
שקיעת תהליך עם הלילה  תחילת  זמן את מקשר הרמב "ם

שכן  בנושא , שיטתו כללות על לעמוד המקום  כאן החמה .

כסותרים: נראים  שונים במקומות דבריו

שבת  ה"ד )בהלכות  השמשות '(פ"ה 'בין  כי  הרמב "ם, כתב 

כוכבים , שלשה  שייראו עד החמה שקיעת שבין הזמן הוא 

נראה , מכך זה. מזמן שבת  בערב  מלאכה  לעשות  אין כן ועל

מתחיל כבר  החמה שקיעת מרגע  שמא להסתפק  יש  כי 

הלילה .

הוא ביום , אלא  נעשה שאינו החודש , קידוש  לגבי  מאידך,

ה"ט)פוסק  פ"ב החמה(לעיל  שקיעת לאחר  אף  לקדש  ניתן כי 

נחשב  השקיעה שאחר הזמן שאף  הרי  הכוכבים . צאת עד

כיום !

ה'צפנת של  הסברו בהם בענין. נאמרו שונים  הסברים 

שם)פענח ' שבת :(הלכות

מציאויות שתי הינם והלילה היום כי  לחשוב , מקובל

שבו  מסוים  זמן קיים  דבר , של  לאמיתו ברם , נפרדות.

השמשות', 'בין של  הזמן וזהו בשווה , והלילה  היום משמשים

והלילה . היום  בו שמעורבים

לעשות אין  שבת , לענין השונים: הדינים  נובעים  מכאן

הלילה חלק  בגלל השקיעה , מרגע  השבת)מלאכה (כניסת

לקדש ניתן החודש , קידוש  לענין  מאידך, זה; בזמן המעורב 

יום של  המרכיב  אף  קיים  זה  בזמן שהרי  השקיעה , לאחר אף 

החודש . לקידוש  המתאים



פד               
         

      

ה'תשע"ט  מרחשון  י"ט  ראשון  יום 







    
ומן 1) התורה, מן בסוכה המחוייבים הן מי  בו נתבארו

היא  וכיצד בחלק . אם בכל, אם - הפטורים הם ומי  דבריהם,
וענין  מחיובה. נפטר אדם סיבות ובאלו בסוכה. ישיבה מצות
הפרק  ונסתיים ישיבתה. על לברך חייב  שאדם הברכה,

החג. לימי  - ונוייה סוכה עצי  איסור בביאור

.‡‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt ÌÈpË˜e ÌÈ„ÚÂ ÌÈL2. »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«À»
BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ .˜ÙqÓ ÌÈiÁ ,ÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓËÀ¿¿«¿¿ƒ«»ƒƒ»≈¿≈ƒ∆∆¿
,Bn‡Ï CÈˆ BÈ‡L ÔË˜ .iÁ  ÔÈBÁŒÔ BÈˆÁÂ „Ú∆∆¿∆¿∆ƒ«»»»∆≈»ƒ¿ƒ

LL Ôk [LÓÁ Ôk] ‡e‰L3ÈcÓ ‰kqa iÁ  ∆¿∆»≈¿∆≈«»«À»ƒƒ¿≈
.˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k ,ÌÈÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒ¿

לעשותם 2) [=שצריכים שהזמן עשה מצוות שהיא מפני 
פטורות, ונשים גרמא וקבועים] מסויימים בזמנים דווקא

כנשים. דינם חמש 3)ועבדים לו שגמרו - חמש כבן
תלוי והכל שנים, שש לו שגמרו - שש וכבן שנים,

הילד. של בהתפתחותו

.‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt Ô‰ÈLnLÓe ÌÈÏBÁ4‡ÏÂ . ƒ¿«¿≈∆¿ƒƒ«À»¿…
elÙ‡Â ,BL‡a LÁ elÙ‡ ‡l‡ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ∆∆≈«»»∆»¬ƒ»¿…«¬ƒ

‰kq‰ ÔÓ eËt  ÚËˆÓ .ÂÈÈÚa LÁ5‡ÏÂ ‡e‰ ; »¿≈»ƒ¿«≈»ƒ«À»¿…
ÂÈLnLÓ6ÔLÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰Ê ?ÚËˆÓ e‰ÊÈ‡Â . ¿«¿»¿≈∆ƒ¿«≈∆∆≈»ƒ…

ÌÈLBÚt‰Â ÌÈef‰ ÈtÓ B‡ Áe‰ ÈtÓ ‰kqa«À»ƒ¿≈»«ƒ¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ
.ÁÈ‰ ÈtÓ B‡ ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿≈»≈«

"תשבו 4) חכמים: ודרשו תשבו" "בסוכות שנאמר: משום
השנה  כל חולה היה שאם נאמר זה לעניין ואף  תדורו". כעין
שנקל  למקום הולך היה אלא דווקא בביתו יושב  היה לא
במצוה. עוסקים שהם משום פטורים ומשמשיהם לחליו. לו

במקום 5) דר אדם אין בדירה שגם תדורו", כעין "תשבו
אין 6)שמצטער. כי  בסוכה  חייבים המצטער של משמשיו

החולה. כמו למשמשים כך כל זקוק  (=המצטער) הוא

.‚Èa ÏÎÂ ÔÈÈLBM‰ ÏÎÂ ,Ô˙ÁÂ .‰kqa iÁ Ï‡‰»»≈«»«À»¿»»¿»«¿ƒƒ¿»¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙ÚL Ïk ‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt ,‰tÁ7. À»¿ƒƒ«À»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

חתן 7) לישיבת המוכן מקום היא בחופה, אלא שמחה שאין
לה  אין סוכה שסתם כלתו, לשמח  החתן בוש ובסוכה וכלה,

דפנות. שלוש אלא

.„‰ÂˆÓ ÈÁeÏL8‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt9ÔÈe ÌBia ÔÈa , ¿≈ƒ¿»¿ƒƒ«À»≈«≈
‰ÏÈla10‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt  ÌBia ÌÈÎ„ ÈÎÏB‰ . «»¿»¿≈¿»ƒ«¿ƒƒ«À»
ÌBia11 ‰ÏÈla ÌÈÎ„ ÈÎÏB‰ .‰ÏÈla ÔÈiÁÂ , «¿«»ƒ«»¿»¿≈¿»ƒ««¿»

ÈÓBL .ÌBia ÌÈiÁÂ ,‰ÏÈla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt¿ƒƒ«À»««¿»¿«»ƒ«¿≈
.‰ÏÈla ÌÈiÁÂ ÌBia ‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt  ÌBia ÈÚ‰»ƒ«¿ƒƒ«À»«¿«»ƒ«»¿»

Èla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈeËt  ‰ÏÈla ÈÚ‰ ÈÓBL‰Ï ¿≈»ƒ««¿»¿ƒƒ«À»««¿»
ÔÈa ,ÔÈeËt ,ÔÈÒcÙe ˙Bp‚ ÈÓBL .ÌBia ÌÈiÁÂ¿«»ƒ«¿≈««¿≈ƒ¿ƒ≈
Ú„È ,‰kÒ ÓBM‰ ‰OÚÈ Ì‡L ;‰ÏÈla ÔÈe ÌBia«≈««¿»∆ƒ«¬∆«≈À»≈«
ÔÓ ‚ÈÂ ‡BÈÂ ,Úe˜ ÌB˜Ó ÓBMÏ LiL pb‰««»∆≈«≈»»«¿»¿ƒ¿…ƒ

Á‡ ÌB˜Ó12. »«≈

שבויים.8) לפדיון או תורה ללמוד בשעת 9)כגון אפילו
שעוסק  משום בנוייה. סוכה לפניהם שיש פי  על ואף  חנייתן

המצוה. מן פטור הולכים 10)במצוה שאינם פי  על אף 
במחשבת  שטרודים מפני  בלילה גם פטורים ביום. אלא

שאינו 11)המצוה. ממש, מדירה הסוכה עדיפה שלא
ביתו. את ומניח  עניין לאיזה מלנסוע  היה 12)נמנע  ואם

לעשות  חייב  כולו לשמור שיכול באופן מצומצם דבר שומר
סוכה.

.‰ÏÎB‡ ‰È‰iL ?‰kqa ‰ÈLÈ‰ ˙ÂˆÓ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒƒ¿««¿ƒ»«À»∆ƒ¿∆≈
ÔÈe ÌBia ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙ÚL Ïk ‰kqa „Â ‰˙BLÂ¿∆¿»«À»»ƒ¿««»ƒ≈«≈

‰ÏÈla13.‰M‰ ˙BÓÈ ‡La B˙Èa „ ‡e‰L C„k , ««¿»¿∆∆∆»¿≈ƒ¿»¿«»»
˙‡Â È‡Ú B˙Èa ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚ ÌÈÓi‰ ˙ÚL ÏÎÂ¿»ƒ¿««»ƒ∆»»∆≈¬«¿∆
."ÌÈÓÈ ˙ÚL eLz ˙kqa" :Ó‡pL ,Ú˜ B˙kÒÀ»∆«∆∆¡««À…≈¿ƒ¿«»ƒ
ÈÏÎe ;‰kqa  ˙B‡p‰ ˙BÚvÓe ÌÈ‡p‰ ÌÈÏk ?„ˆÈk≈«≈ƒ«»ƒ«»«»«À»¿≈
ÈÏk Ï‡ .‰kqa  ˙BÒBÎÂ ˙BLÈL‡ ÔB‚k ,‰i˙L¿ƒ»¿¬ƒ¿«À»¬»¿≈

‰ÏÈÎ‡14‰Bn‰ .‰kqÏ ıeÁ  ˙BÚ˜e ˙B„˜ ÔB‚k , ¬ƒ»¿¿≈¿»«À»«¿»
‰kqa 15ıeÁ dÁÈpÓ  ‰pË˜ ‰kÒ ‰˙È‰ Ì‡Â . «À»¿ƒ»¿»À»¿«»«ƒ»

‰kqÏ16. «À»

במלואים:13) ונאמר ימים" שבעת "תשבו בסוכה; נאמר
ביום  הוא במלואים הנאמר תשבו מה ולילה". יומם "תשבו
ובלילה. ביום הוא בסוכה הנאמר תשבו אף  ובלילה,

בדירתו 14) אז להחזיקם דרך שאין שכיוון הסעודה, לאחר
בסוכה. להחזיקם לו אין החיצון בבית אפילו 15)רק 

דולקת. כשדולקת 16)כשאינה אבל דולקת. כשאינה
לסוכה. מכניסה

.ÂÌBia ÔÈa ,‰ÚL Ïk ‰kqa ÌÈLÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒƒ≈ƒ«À»»ƒ¿»≈«
Ïk ‰kqÏ ıeÁ ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï eÒ‡Â .‰ÏÈla ÔÈe≈«»¿»¿»∆¡…¿»«À»»
B‡ ,‰ˆÈak ,È‡Ú ˙ÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ‡l‡ ;‰ÚLƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ«¬««≈»
elÙ‡ ,‰kqÏ ıeÁ ÌÈLÈ ÔÈ‡Â .ËÚÓ ˙È B‡ ˙BÁÙ»»≈¿«¿≈¿≈ƒ«À»¬ƒ

È‡Ú ˙L17ÌÈÓ ˙BzLÏ zÓe .18ıeÁ ˙Bt ÏÎ‡ÏÂ ¿«¬«À»ƒ¿«ƒ¿∆¡…≈
‰kqÏ ıeÁ ‰zLÈ ‡ÏÂ BÓˆÚ ÏÚ ÈÓÁiL ÈÓe .‰kqÏ«À»ƒ∆«¿ƒ««¿¿…ƒ¿∆«À»

.ÁaLÓ ‰Ê È‰  ÌÈÓ elÙ‡¬ƒ«ƒ¬≈∆¿À»

מספיקה 17) לפעמים לומר, רצונו לשינה, קבע  שאין לפי 
בשבילו. קבע  וזהו לאדם קלה שרק 18)שנה אומרים ויש ֵָ

אסור. - חשוב  שהוא יין אבל לשתות מותר מים

.Ê‰BÁ  ‰kqa ÔBL‡‰ BËŒÌBÈ ÈÏÈÏa ‰ÏÈÎ‡19. ¬ƒ»¿≈≈»ƒ«À»»
B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙t ˙Èfk ÏÎ‡ elÙ‡20CÏÈ‡Â Ô‡kÓ . ¬ƒ»«««ƒ«»»¿≈»ƒ»¿≈»

BÈ‡ ‰ˆ ;‰kqa „ÚBÒ  ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ‰ˆ :˙eL¿»»∆¡…¿»≈«À»»»≈
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 ‰kqÏ ıeÁ ˙BÈÏ˜ B‡ ˙Bt ‡l‡ ‰ÚL Ïk ÏÎB‡≈»ƒ¿»∆»≈¿»«À»
.ÁÒta ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ„k ,ÏÎB‡≈¿ƒ¬ƒ««»«»«

בחג 19) ונאמר עשר" "בחמשה הסוכות: בחג נאמר
הלילה  המצות בחג להלן מה - עשר" "ובחמשה המצות:
חובה. הראשון הלילה הסוכות בחג אף  חובה הראשון

בכזית.20) הוא החיוב  במצה גם כי 

.ÁB˙Èa CB˙a BÁÏLÂ ,‰kqa BaÂ BL‡ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»…¿À«À»¿À¿»¿≈
‡Ï el‡Îe ,eÒ‡ ‰Ê È‰  ÏÎB‡Â ,‰kqÏ ıeÁ B‡«À»¿≈¬≈∆»¿ƒ…
‰Êb ;‰kq‰ CB˙a BÁÏL ‰È‰iL „Ú ,‰kqa ÏÎ‡»««À»«∆ƒ¿∆À¿»¿«À»¿≈»
.‰ÏB„‚ ‰kÒa elÙ‡Â ;BÁÏL Á‡ CLnÈ ‡nL∆»ƒ»≈««À¿»«¬ƒ¿À»¿»

.ËÔÈnLÎe .‰kq‰ CB˙a ‡B˜ ÌÈÓi‰ ˙ÚL Ïk»ƒ¿««»ƒ≈¿«À»¿∆≈ƒ
‰kqÏ ıeÁ ÔÈÈ  ‡˜iL ‰na ˜c˜„Óe21È„k , ¿«¿≈«∆∆ƒ¿»»ƒ«À»¿≈

,‰ˆ  Ïlt˙n‰ .ÂÈÏÚ ˙MÈÓ BzÚ„ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿¿À∆∆»»«ƒ¿«≈»»
‰kqÏ ıeÁ B‡ ,‰kqa Ïlt˙Ó22. ƒ¿«≈«À»«À»

חוץ 21) ללמוד לו מותר - בעיון ללמוד רצה אם כלומר
בכוונה 22)לסוכה. להתפלל לו שנוח  מקום באיזה כלומר

יתפלל. שם -

.ÈÈ˙ÓÈ‡Ó .˙Èa‰ CB˙Ï ÒÎ ‰Ê È‰  ÌÈÓL‚ e„È»¿¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»¿«»ƒ≈≈»«
eÏtÈ Ì‡L ,˙BtË ‰kq‰ CB˙Ï e„iMÓ ?˙BpÙÏ zÓÀ»¿«ƒ∆≈¿¿«À»ƒ∆ƒƒ¿

ÏBt ÏL ÏÈLz elÙ‡ ,ÏÒtÈ ÏÈLz‰ CB˙Ï23‰È‰ . ¿««¿ƒƒ»≈¬ƒ«¿ƒ∆»»
Ùe B˙ÈÏ ÒÎÂ ,ÌÈÓL‚ e„ÈÂ ‰kqa ÏÎB‡e˜Ò ≈«À»¿»¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿

B˙B‡ Ïk) ‰kqÏ ÊÁÏ B˙B‡ ÌÈiÁÓ ÔÈ‡  ÌÈÓLb‰«¿»ƒ≈¿«¿ƒ«¬…«À»»
ÌÈÓL‚ e„ÈÂ ÔLÈ ‰È‰ .B˙„eÚÒ Ó‚iL „Ú ,(‰ÏÈl‰««¿»«∆ƒ¿…¿»»»»≈¿»¿¿»ƒ
ÔÈ‡  ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙe ˙Èa‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,‰ÏÈla««¿»¿ƒ¿«¿««ƒ»¿«¿»ƒ≈
‡l‡ ,‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk ‰kqÏ ÊÁÏ B˙B‡ ÔÈÁÈËÓ«¿ƒƒ«¬…«À»»««¿»∆»

.ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú B˙Èa ÔLÈ»≈¿≈«∆«¬∆««»«

(23- זה בשיעור בקי  שאינו ומי  במהרה. מתקלקל שהוא
לדירתו  זו במידה יורדים היו שאם עד כך כל ירדו אם

הסוכה. מן פטור ויוצא, עוזבה היה הקבועה

.‡ÈÈzÈ ‡Ï  ˙ÈÁLa ÈÚÈM‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒ¿«¬ƒ…«ƒ
B˙kÒ24ÔÓ ,Ô˙B‡ ‰pÙÓe ÂÈÏk ˙‡ ‡e‰ „ÈBÓ Ï‡ ; À»¬»ƒ∆≈»¿«∆»ƒ

˙BpÙÏ ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰25da ˙ÁBt  «ƒ¿»¿»¿»≈»¿«≈»
‰Úa‡ ÏÚ ‰Úa‡26ÌBi‰ ‡La „ÚÒÏ Cˆ‰ Ì‡Â . «¿»»««¿»»¿ƒÀ¿«ƒ¿…ƒ¿»«

.‰ÚL Ïk d˙ÂˆnL ,‰kqa ÏÎ‡Ï CÈˆ »ƒ∆¡…«À»∆ƒ¿»»»ƒ¿»

היום 24) כל שהרי  סוכתו, יסתור לא רבא, הושענא ביום
שם. לישב  לאכול 25)חובתו אחר מקום לו אין כלומר

הסוכה. למקום פרט  השמיני  בשיעור 26)ביום סכך מוריד
השמיני . ביום סוכה מצוות שאין היכר, לעשות כדי  זה

.ÈCÓ ,‰ÚL Ïk ‰kqa LÈÏ ÒkiL ÔÓÊ Ïk27 »¿«∆ƒ»≈≈≈«À»»ƒ¿»¿»≈
LiL Ì„˜28LÈÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡' : …∆∆≈≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈

‰kq‰ ÏÚ CÓ ,ÔBL‡‰ BËŒÌBÈ ÈÏÈÏe .'‰kqa29 «À»¿≈≈»ƒ¿»≈««À»
ÔÓf‰ ÏÚ CkŒÁ‡Â30ÏÚ ˙BÎa‰ Ïk cÒÓe , ¿««»««¿«¿«≈»«¿»«

ÒBk‰31„ÓÚÓ Lc˜Ó ‡ˆÓ .32'‰kqa LÈÏ' CÓe , «ƒ¿»¿«≈≈…∆¿»≈≈≈«À»
LBÈÂ33‚‰Ó ‰È‰ ‰ÊÎÂ .ÔÓf‰ ÏÚ CÓ CkŒÁ‡Â , ¿≈¿««»¿»≈««¿»¿»∆»»ƒ¿«

Ïa „ÓÚÓ Lc˜Ï ,„ÙÒ ÈaÂ È˙BaÏL ÔBL‡ ÏÈ ««¿«»≈¿»«¿«≈≈…∆¿≈ƒ∆
.e‡aL BÓk ,˙Bkq‰ ‚Á««À¿∆≈«¿

אבל 27) לאלתר. לחזור שלא גמורה יציאה יצא אם ודווקא
לסוכה  דבר להביא או חבירו עם לדבר אלא יצא לא אם
עכשיו, כשנכנס  לברך צריך ואין הסוכה מן יציאה זו אין

מקודם. בירך כבר היא 28)שהרי  שהישיבה רבינו, דעת
מברך  המצוות ש"כל שישב , קודם מברך ולכן המצוה,
שעיקר  כאן כתב  והראב "ד לעשייתן". (=לפני ) עובר עליהן

בסוכה. האכילה היא לישב 29)המצוה ברכת כלומר
הזה.30)בסוכה. לזמן וכו' שהחיינו שמחזיק 31)ברכת

בידו. מלא המצוה.32)כוס  התחלת שאז שיושב , לפני 
יפסיק 33) ולא מיד, לישב  צריך בסוכה לישב  שמשבירך

שהחיינו. בברכת

.‚ÈÌÈBË ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa34 «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒƒ
‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBie .ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰kqa ÔÈLBÈ¿ƒ«À»¿»»ƒ««¿ƒƒ∆
ÔÈ‡Â da ÔÈLBÈ ,˙ˆÚŒÈÈÓL ÏL ÔBL‡ BËŒÌBÈƒ∆¿ƒƒ¬∆∆¿ƒ»¿≈

'‰kqa LÈÏ' ÔÈÎÓ35,ÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓË ÔÎÂ . ¿»¿ƒ≈≈«À»¿≈À¿¿«¿¿ƒ
ÔÈiÁ Ô‰L ÈtÓ ,'‰kqa LÈÏ' ÔÈÎÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈¿»¿ƒ≈≈«À»ƒ¿≈∆≈«»ƒ

˜ÙqÓ ÔÈÎÓ ÔÈ‡Â ,˜ÙqÓ36. ƒ»≈¿≈¿»¿ƒƒ»≈

שני34) לנהוג ומחמירים החודש בקביעות מסופקים שאנו
טובים. הספק .35)ימים על מברכים אין לעולם כי 

על 36) לברך יכולה אינה שאשה רבינו, מדברי  משמע 
מברכות  שנשים הראב "ד ודעת מצ ּווה. שאינה כיוון הסוכה

מצ ּוות. שאינן פי  על אף 

.„È‰pÙÓe ÂÈÏk „ÈBÓ  ÈÈÓM‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒƒ≈»¿«∆
ÂÈÏk ˙‡ „ÈB‰Ï ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ .d˙B‡37‰˙È‰ Ì‡ : »≈»¿ƒ∆≈»ƒ»¿»

‰BÓ da ÒÈÎÓ  ‰pË˜38ÒÈÎÓ  ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿«»«¿ƒ»¿»¿ƒ»¿»¿»«¿ƒ
Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ˙BÚ˜e ˙B„˜ da39‡È‰L ÈkÊ‰Ï È„k , »¿≈¿»¿«≈»∆¿≈¿«¿ƒ∆ƒ

,BËŒÌBÈ ‡e‰L ÈtÓe ;d˙ÂˆÓ ‰Ó‚ kLÂ ‰ÏeÒÙ¿»¿∆¿»ƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿≈∆
.dÏÒÙÏe da ˙BÁÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿»¿»¿»

אינו 37) מהתקרה ולפחות בתשיעי , גם בה לאכול ורוצה
טוב . יום שהוא כיוון - שידליקה.38)יכול מבלי 

היכר.39) ויש החג, בזמן כן עושה היה שלא

.ÂË „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa ,‰kÒ ‰OÚ ‡lL ÈÓƒ∆…»»À»≈¿≈≈¿≈ƒ
ÈÚÈL ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰kÒ ‰OBÚ∆À»¿À∆≈¬ƒ¿¿ƒƒ
ÔÈeÒ‡ ‰kÒ ÈˆÚ .‰ÚL Ïk d˙ÂˆnL ,‰kÒ ‰OBÚ∆À»∆ƒ¿»»»ƒ¿»¬≈À»¬ƒ
.CÎÒ ÈˆÚ ÔÈa ,˙BÙ„ ÈˆÚ ÔÈa  ‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÓL Ïk»¿…«¿≈∆»≈¬≈¿»≈¬≈¿»
ÈtÓ ,ÌÈÓi‰ ˙BÓL Ïk Á‡ „Ï Ô‰Ó ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡≈≈ƒ≈∆¿»»«≈»¿««»ƒƒ¿≈
ŒÔÈa „Ú ‰ˆ˜Ó ‰kq‰ Blk ÈÚÈM‰ ÌBiL∆«¿ƒƒÀ«À»À¿»«≈

˙BLÓM‰40ÏL ˙BLÓM‰ŒÔÈÏ ˙ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ; «¿»¿ƒ¿À¿»¿≈«¿»∆
.ÌBi‰ ÏÎÏ ˙ˆ˜‰ ,ÈÈÓL¿ƒƒÀ¿»¿»«

זקוק 40) אינו בשחרית בו שיצא כיוון באתרוג, כן שאין מה
יותר. לו

.ÊË,d˙B‡Ï È„k ‰kqa ÔÈÏBzL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ¿≈√»ƒ«¿ƒ∆ƒ«À»¿≈¿»»
Ô‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .‰BÓL Ïk Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï eÒ‡»¿ƒ¿«≈≈∆»¿»¿ƒƒ¿»¬≈∆
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פו               
         

ŒÔÈa Ïk Ô‰Ó Ï„B ÈÈ‡ :Ó‡Â Ô‡ÏzL ‰ÚLa¿»»∆¿»»¿»«≈ƒ≈≈∆»≈
!˙BLÓM‰41˙Ú ÏÎa Ô‰Ó ˜tzÒÓ ‰Ê È‰  «¿»¬≈∆ƒ¿«≈≈∆¿»≈

Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‡ÏÂ ,Ì˙B‡ ‰ˆ˜‰ ‡Ï È‰L ;‰ˆiL∆ƒ¿∆∆¬≈…ƒ¿»»¿…»»¬≈∆
.d˙BÓk eLÁ ‡ÏÂ ,‰kq‰ ˙M„¿̃À««À»¿…∆¿¿¿»

עליהם 41) חלה שלא שכיוון סוכות, של ראשון טוב  יום של
כך. אחר עליהם חלה אינה שוב  יוםֿטוב , מתחילת קדושה


 

    
וביאור 1) הן. מה מכשיריו, וכל לולב  עניני  בו נתבארו

ועניין  להם. הדומין אחרים למינין מקצתן שבין ההבדל
מן  ניטלים זמן זה ובאי  ושיעורן, ומדתן ומניינן נטילתן
התורה  מן נטילתן מקום הגבלת וכן ומדבריהם. התורה
הפרק  ונסתיים וענינה. שביעי  ביום ערבה ודין ומדבריהם.
שהוקצו  מפני  אלו ממינין ליהנות שאסור מה בביאור

החג. ימי  שבעת כל למצוותם

.‡‰Bza ˙BeÓ‡‰ ÌÈÓz ˙BÙk˙BiÁ Ô‰ÏL «¿»ƒ»¬«»≈¬À∆
Ô‡ÎÏ Ô‰lL ÔÈÏÚ‰ e„t˙iL Ì„˜ ,eÁÓˆiLk ,Ï˜c∆∆¿∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»¿∆»ƒ∆»∆¿»

Ô‡ÎÏe‡˜p‰ ‡e‰Â ;ËÈL BÓk ‰È‰iLk ‡l‡ , ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
ÏeÏ. »

מ .2) כג, לו 4)ענפים.3)ויקרא "אמר א: לב , סוכה
לענף  הכוונה, (אולי  הרותא? אימא - אשי  לרב  רבינא
בעינא  - רש"י ) עיין לכאן, וזה לכאן זה פנו ועליו שנתקשה,
אפשרות  שתהיה ּכפ ּות, כמו ּכּפות (דרשו וליכא" ַָכפות
ולהכפת). להאגד יכול אינו וזה ולאגדו, אותו לכפות

(5- תמרים" כפות הדר, עץ  "פרי  שם: אונקלוס  תרגם כן
ולולבין". "אתרוגין

.‰Bza eÓ‡‰ „‰ ıÚ Èt‚B˙‡ ‡e‰ÛÚÂ . ¿ƒ≈»»»»«»∆¿«¬«
‰Bza eÓ‡‰ ˙Ú ıÚÔÈÙBÁ ÂÈÏÚL ,Ò„‰‰ ‡e‰ ≈»…»»«»«¬«∆»»ƒ

BˆÚ ˙‡Ôk ÏÚ ˙È B‡ ÔÈÏÚ ‰LÏL eÈ‰iL ÔB‚k ; ∆≈¿∆ƒ¿¿»»ƒ»≈«≈
ÏBÚ‚a‰Ê ,‰ÂLa ÔÈÏÚ‰ ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï‡ .„Á‡ ¿ƒ¿∆»¬»ƒ»¿≈∆»ƒ¿»∆∆

‰Ê ÔÈ‡  Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÈLÈÏM‰ ‰ÏÚ‰Â ,‰Ê „‚k¿∆∆∆¿∆»∆«¿ƒƒ¿«¿»≈∆≈∆
‰ËBL Ò„‰ ‡˜ Ï‡ ,˙Ú. »…¬»ƒ¿»¬«∆

שם.6) קיבלו 7)ויקרא, וכך הנ"ל, אונקלוס  כתרגום
- הדר" עץ  "פרי  שם: שנאמר ממה זאת ולמדו חז"ל.
וכן  לה.). (סוכה האתרוג והוא לעץ , בטעמו שוה שהפרי 

עתה עד נון] [בן מיהושע  ספק  בלא היו ˘‰‡˙Â‚"ראינו
לפירוש  בהקדמתו (רבינו שנה" בכל הלולב  עם לוקחים

ה"ד). להלן וראה זרעים. סדר והיינו 9)שם.8)המשנה,
(רש"י זה על זה מורכבים שהם שרשרת מעשה - עבות

ההדס .10)שם). בדי  משלושת ובד בד בכל לומר, רוצה
סי ' (באו"ח  וה'טור' כד) כלל (בתשובות, הרא"ש נקטו וכן
לד. והערה ה"ה פ "ח  להלן ועיין הרמב "ם. בדעת תרמו)
רובו" או ההדס  שיעור כל כן להיות ש"צריך הראב "ד ודעת

וכסף ֿמשנה). במגידֿמשנה ב .11)(וראה לב , סוכה
משובשים  אלא כסדר, עליו שאין מפני  שוטה הדס  ונקרא

(=שוט  דאסא שוטתא מלשון שהוא אומרים, ויש כשוטה.
וזה  התפשטות, בלא ביושר עומד כשר שהדס  הדס ), של
הענפים  ריבוי  שם ועל עצים, כעין בענפים מרובה נעשה

שם). ('מאירי ' שוטה קוראו

.‚‰Bza ˙BeÓ‡‰ ÏÁ ÈÚÏ„b‰ c Ïk ÔÈ‡ , «¿≈««»¬«»≈»»»»«»≈
ÏÁ ÈÚ ‡˜p‰ ‡e‰ Úe„È ÔÈÓ ‡l‡ ,ÏÁp‰ ÏÚ: ««««∆»ƒ»««ƒ¿»«¿≈««

ÏÁpk CeLÓ BlL ‰ÏÚ˜ÏÁ ÂÈÙe ,BlL ‰˜Â , »∆∆»«««ƒ»»¿»∆∆
‰Ú ‡˜p‰ ‡e‰ e‰ÊÂ ,Ì„‡ÏÚ Ï„b ‰Ê ÔÈÓ Â . »…¿∆«ƒ¿»¬»»¿…ƒ∆»≈«

'ÏÁ ÈÚ' Ó‡ CÎÏ ,ÌÈÏÁp‰Ï„‚ ‰È‰ elÙ‡Â . «¿»ƒ¿»∆¡««¿≈»««¬ƒ»»»≈
.Lk ,ÌÈ‰ B‡ a„na«ƒ¿»∆»ƒ»≈

שם.12) בברייתא.13)ויקרא, ב  לג, ולא 14)סוכה
(שם). פגימות 15)עגול עשוי  אינו חודו לומר, רוצה

א.16)פגימות. לד, בסוכה 17)שם שלישית ברייתא
ת"ל  מנין? הרים ושל בעל של נחל, ערבי  אלא לי  "אין שם:
(פ "ג  והרא"ש רש"י ). - רבים (=מלשון מכלֿמקום" ערבי ,
נחל". ערבי  נקרא "לכך רבינו בלשון הביא יג) סי ' דסוכה
ערבי "ת"ר שם: בסוכה הראשונה לברייתא הכוונה ולפי "ז
ואין  הנחל. על הגדל ממין כלומר, הנחל", על הגדילין נחל,
השלישית  הברייתא כדעת הלשון מריבוי  זאת להוציא צורך

בכסף ֿמשנה). (וראה

.„BlL ‰ÏÚL ‡l‡ ,‰ÚÏ ‰ÓBc Á‡ ÔÈÓ LÈÂ¿≈ƒ«≈∆«¬»»∆»∆»∆∆
qÓÏ ‰ÓBc ÂÈÙe ,Ï‚Úe‰ÊÂ ;Ì„‡ BÈ‡ BlL ‰˜Â , »…ƒ∆¿«»¿»∆∆≈»…¿∆

‰ÏeÒt ‡È‰Â ,‰ÙˆÙˆ ‡˜p‰,‰Ú ÔÈÓ ÌL LÈÂ . «ƒ¿»«¿»»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¬»»
LÈ ‡l‡ ,qÓk BÈ‡Â ,˜ÏÁ dlL ‰ÏÚ‰ Èt ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆∆»»»¿≈¿«»∆»∆
‰ÊÂ ,ÔË˜ ÏbÓ Èt BÓk ,„‡Ó „Ú ÌÈpË˜ ÌÈÓÏz Ba¿»ƒ¿«ƒ«¿…¿ƒ«»»»¿∆

Lk‰LnÓ ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ . »≈¿»«¿»ƒ«≈ƒƒ«¿»ƒ∆
eLt˙ ,ea. «≈ƒ¿»¿

גדולות.18) א.19)שפגימותיה לד, סוכה
(שם).20) גילא" "חילפי  נקרא והיה קטנות, שפגימותיו
ו.21) הערה למעלה ראה

.‰‰Ê ÔÈkÚÓe ,Ô‰ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa‡«¿»»ƒƒ≈ƒ¿»««≈¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡ÏeÏ ˙ÂˆÓ ÌÈ‡˜ ÔlÎÂ ,ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ∆∆¿À»ƒ¿»ƒƒ¿«»¿≈¬ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó„Á‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈∆¿≈ƒƒ¬≈∆¿ƒ…ƒ¿»∆»
Ô‰ÓBÏ ‰ÓBc‰ Á‡ ÔÈÓ ÂÈzÁz ÌÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ . ≈∆≈¿ƒƒ«¿»ƒ«≈«∆

ב .22) לד, סוכה וברייתא א. כז, מנחות הואיל 23)משנה,
להלן  וראה לז:). (סוכה שמו על נקראו מכולם, גבוה והוא

כח . והערה ו המינים 24)הלכה על נוסף  אחר מין
א). לא, דף  בסוכה (ברייתא ב :25)שהוזכרו שם, סוכה

דבר  ולא רימון ולא פריש לא יביא לא אתרוג, מצא "לא
אחר".

.Â‰ÚÂ Ò„‰Â ÏeÏ „‚‡Ï Án‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…»«¬««¬»»
˙Á‡ ‰c‚‡ ÔzLÏL ˙BOÚÏÂÌÏËB ‡e‰LÎe . ¿«¬¿»¿»¬À»∆»¿∆¿»

‰lÁz CÓ ,Ô‰a ˙‡ˆÏ'ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ', »≈»∆¿»≈¿ƒ»«¿ƒ«»
BÏ ÔÈÎeÓÒ ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰‰c‚‡‰ ÏËB CkŒÁ‡Â . ƒ¿À»¿ƒ¿««»≈»¬À»

BÈÓÈa ˙‡f‰Cc ÔÏËBÂ .BÏ‡ÓOa ‚B˙‡Â , «…ƒƒ¿∆¿ƒ¿…¿¿»∆∆
Ô‰ÈL‡Â ,ı‡Ï ‰hÓÏ Ô‰ÈwÚ eÈ‰iL ,Ô˙ÏÈ„b¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ»≈∆¿«»»»∆¿»≈∆
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ÈÂ‡Ï ‰ÏÚÓÏ „Á‡ „Á‡ ÔÏËe ,Ô„‚‡ ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿»»¬ƒ¿ƒ…¬»»¿»»∆»∆»
‡ˆÈ‡ .BÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ ÔzÚa‡ eÈ‰iL ‡e‰Â ;Ì‡ Ï »»¿∆ƒ¿«¿«¿»¿ƒ∆¿¬»ƒ

 „Á‡ ÔÈÓ ÒÁL B‡ ,„Á‡ ÔÈÓ ‡l‡ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»∆»ƒ∆»∆»≈ƒ∆»
‡M‰ ‡ˆÓiL „Ú ÏhÈ ‡Ï. …ƒ…«∆ƒ¿»«¿»

מצוה 26) "לולב  שאמרו: יא:), (סוכה יהודה דרבי  כרבנן
- ואנוהו" אלי  "זה ב ) טו, (שמות שנאמר משום לאגדו,
זו. במצוה הוא נוי  זה, ואגד במצוות. לפניו התנאה

לעשייתן 27) עובר עליהן מברך המצוות שכל שנוטלן. לפני 
רבינו). בדעת תרנא סי ' או"ח  ה'טור' פירש ולא 28)(כן

כאן רבינו כוונת ואין המינים, יתר נטילת על ÁÒÂÏמברך
שאם  הט "ו ברכות מהל' בפי "א כתב  כבר שהרי  הברכה,
אחר  מברך ואם לולב ". "ליטול אומר: שיטול, קודם מברך
שמברך  המדובר וכאן לולב ". נטילת "על אומר: הנטילה,
 ֿ (כסף  לולב " "ליטול לומר: צריך כן ואם שנוטל, לפני 

גבוה 29)משנה). שהוא לפי  לו טפלים כולם כלומר,
אינם  שאם אומרים ויש מנוח '. 'רבינו – לז:) (סוכה מכולן
אחר  בזה בהם שיצא אלא הלולב  את אגד "שלא לו סמוכים
שם). ('מאירי ' עצמו" בפני  ואחד אחד כל על מברך זה,
שרק  מט ), הערה שם (ראה ה"ח  להלן רבינו מדברי  [ונראה
אבל  טפח . מהם יוצא לולב  של שדרו שיהיה צריך אגדן אם
הלולב ]. מן גבוה אחר מין להיות יכול אגדן, לא אם

החשובה 30) ימין ביד נוטלה - מצוות שלש בה שיש לפי 
לז:). ירמיה 31)(סוכה א"ר חזקיה "אמר ב : מה, בסוכה

אלא  בהן יוצא אדם אין כולן המצוות כל  רשב "י , משום
דרך  שעומדים - עומדים" שטים "עצי  שנאמר גדילתן, דרך

יא:):32)גדילתם". (סוכה שאמרו יהודה, דרבי  כרבנן
כשר". - אגדו לא ואם לאגדו, מצוה במנחות 33)"לולב 

מעכבים  מינים "ארבעה במשנה שם ששנו מה על א. כז,
לו, שאין אלא שנו לא רבא, בר חנן רב  "אמר - זה" את זה
רש"י ). - כאחד אגדן לא (אפילו מעכבין" אין - לו יש אבל
וחד  חד כל דנטל "ואע "ג דסוכה): (פ "ג הרי "ף  כתב  וכן
אגד" צריך אין לולב  דקיימאֿלן חובתו, ידי  נפיק  לחודיה,
מפני חובתו, ידי  יצא לבדו, ואחד אחד כל שלקח  (=אע "פ 

אגד"). צריך אינו "לולב  היא: שהלכה

.Ê?Ô‰Ó ÏËB ‰nk„Á‡ ÏeÏ„Á‡ ‚B˙‡Â ,, «»≈≈∆»∆»¿∆¿∆»
‰Ú Èca ÈLeÒ„‰ Èca ‰LÏLe ,‰ˆ Ì‡Â . ¿≈«≈¬»»¿»«≈¬«¿ƒ»»

Ò„‰a ÛÈÒB‰Ï,ÛÈÒBÓ  ‰ÏB„‚ ‰c‚‡ ‰È‰zL È„k ¿ƒ«¬«¿≈∆ƒ¿∆¬À»¿»ƒ
‡e‰ ‰ÂˆÓ ÈÈBÂÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡ ,ÔÈÈn‰ ‡L Ï‡ . ¿≈ƒ¿»¬»¿»«ƒƒ≈ƒƒ

Ô‰Ó ÔÈÚBb ÔÈ‡Â ÌÈÓ ÏÚ Ú‚ B‡ ÛÈÒB‰ Ì‡Â . «ƒ¿»»¿≈¿ƒ≈∆¿ƒƒ»«
(ÏÒt ‡Ï :Ï"ˆ) ÏeÒt. »…»«

ב .34) לד, סוכה תמרים"35)משנה, "כפת שכתוב  מפני 
(שם  אחד שלולב  מכאן - "כפות" כתוב  ולא וא"ו), (בלי 

ולא 36)וברש"י ). אחד משמע  - הדר" עץ  "פרי  שכתוב 
וברש"י ). (שם לשון 37)שנים - נחל" "ערבי  שכתוב 

יד). סי ' שם (רא"ש שנים - רבים ומיעוט  רבים,
תיבות"38) בשלש עבות עץ  ענף  - הטעם: בגמרא "פירשו

ברש"י ). והוא ליתא, בגמרא ולפנינו שם, ('מאירי '
הביא 39) וכן "ובערבה". נוסף  קושטא, ודפוס  רומי  בדפוס 

בפרק  הר"ן הביא וכן רבינו, בספרי  כן שהגיהו מנוח ' 'רבינו

רבינו  בשם בכסף ֿמשנה (וראה רבינו בלשון הגזול לולב 
כתב  וכן כלפנינו. הנוסחא כתבי ֿיד בכמה אבל ירוחם).
בגמרא  שמצאנו בהדס , אלא הותר שלא בתשובה, רבינו
אחד, בבד שדי  כר"ע , הלכה "שהרי  בו להוסיף  שהתירו
שאומר  טרפון כרבי  להו לידרוש לד:) (סוכה אמר והוא
להלן. עוד וראה כסף ֿמשנה). ועיין שם, ('מאירי ' בשלשה"

(להלן 40) חציצה משום לא בו אין לנוי , שבא דבר שכל
תקלה). ח "א רשב "א (שו"ת תוסיף  בל משום ולא  הי "א)
שום  אין - וערבה ואתרוג לולב  בתוספת אבל בהדס , זה וכל

שם). (רשב "א שלפנינו 41)נוי  כנוסחא מוכח  [מכאן
גם  המדובר וכאן בערבה, ולא בהדס " "להוסיף  למעלה
למעלה, קושטא ודפוס  רומי  בדפוס  הנוסחא לפי  בערבה.
באתרוג  אלא המדובר אין וכאן בערבה, גם שם מדובר
אלא  אינם הלא גורעים" "אין בהם שייך מה כן אם ובלולב ,

קיג)42)אחד]. סי ' אברהם רבי  (תשובת אברהם רבינו
או  הוסיף  "ואם כך: בידו הספר ותיקן חזר שרבינו הביא
אם  אלא לפסול שאין הראב "ד דעת וכן פסל". לא גרע ,

אחר. ממין הוסיף 

.Á˙BÁt ÔÈ‡  ÏeÏ ?Ì‰Ó ÔÈÓ Ïk C‡ eÚL ‰nk«»ƒ…∆»ƒ≈∆»≈»
ÌÈÁÙË ‰Úa‡Ó‡e‰LŒÏk C‡ ‰È‰ Ì‡Â ; ≈«¿»»¿»ƒ¿ƒ»»»…»∆

LkB˙„MÓ  B˙„È„Óe .L‡Ó ‡Ï ,„Ïa »≈¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿»…≈…
‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡  ‰ÚÂ Ò„‰Â .ÌÈÏÚ‰∆»ƒ«¬««¬»»≈»ƒ¿»

ÌÈÁÙËÔ‰LŒÏk ÔÈk‡ eÈ‰ Ì‡Â ;.ÌÈLk  ¿»ƒ¿ƒ»¬Àƒ»∆≈¿≈ƒ
 ÔÈÁÏ ÔÈÏÚ ‰LÏL ‡l‡ „e „a ÏÎa ÔÈ‡ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿»««∆»¿»»ƒ«ƒ

„a‰ L‡a eÈ‰iL ‡e‰Â ;ÌÈLkÏel‰ „‚‡ Ì‡Â . ¿≈ƒ¿∆ƒ¿¿…«»¿ƒ»««»
Ò„‰‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÏeÏ ÏL B„L ‰È‰iL CÈˆ »ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿∆»≈ƒ«¬«

˙BÈ B‡ ÁÙË ‰ÚÂÂ .˙BÁt ÔÈ‡  ‚B˙‡ eÚL «¬»»∆«≈¿ƒ∆¿≈»
‰ˆÈakÓ‡e‰LŒÏk ÏB„‚ ‰È‰ Ì‡Â ..Lk  ƒ«≈»¿ƒ»»»»∆»≈

ב .43) לב , טפחים.44)סוכה מארבעה למעלה
שיעור 45) לו ואין למטה שיעור לו יש לולב  א. מב , מנחות

שם).46)למעלה. (סוכה, הענפים מתפרדים שממנו הקנה
שם.47) נלמד 48)סוכה, וזה המפורש. מהשיעור למעלה

שיעור  לו שאין מד) הערה (למעלה בלולב  שנאמר ממה
מנוח '). ו'רבינו צו עמ ' ח "א גיאת בן יצחק  (רבינו למעלה

בו 49) ונשארו ההדס ) (של עליו רוב  "יבשו א: לג, סוכה
ורש"י ) ר"ח  ועיין הרמב "ם. לפי  (כצ "ל לחיין עלין שלשה
רבינו  וסובר ואחד". אחד כל ובראש חסדא, רב  אמר כשר.
רק  שלא להורות כאן רבינו זאת [והביא לערבה. שהואֿהדין
כשרים, הם - לחים עלים ומלאים ארוכים שהם באופן
אלא  שאינו, כמי  למעלה המיותר את רואים לומר שאפשר
שאינו  כמי  העליון שאם כן, לומר שאי ֿאפשר באופן אפילו
כשרים, הם אף ֿעלֿפי ֿכן – לחים עלין שלשה כאן אין
שם]. ובכסף ֿמשנה לד, והערה ה"ה פ "ח  להלן וראה

של 50) שדרו שיהיה צריך אין - אגדו לא שאם [נראה,
בגמרא  נראה וכן כח ). הערה למעלה (וראה כו' יוצא לולב 
(ונגביה  ולבריך" לאתרוג "ולגבהיה שהקשו: לז:) (סוכה
ולא  אתרוג)? מצות על ונברך הלולב , מן יותר האתרוג את
אגודים  שהם מפני  - אותם שיגביהו וערבה, מהדס  הקשו

אתו]. אגוד שאינו - מהאתרוג אלא לד,51)אתו, סוכה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



פח               
         

יהודה. כרבי  שבא 52)ב . עקיבא כרבי  מביצה, למעלה
לו:). (סוכה כתפו על ואתרוגו הכנסת לבית

.ËdÈa‚iMÓÔ‰Èa‚‰L ÔÈa  el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa‡ ƒ∆«¿ƒ««¿»»ƒƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»
‰Ê Á‡ ‰Êa ÔÈa ,˙Á‡kÏ‡ÓOa ÔÈa ,ÔÈÓÈa ÔÈa , ¿««≈»∆««∆≈¿»ƒ≈ƒ¿…

‡ˆÈ Ô˙ÏÈ„b Cc Ô‰Èa‚iL ,‡e‰Â .‡lL Ï‡ ; »»¿∆«¿ƒ≈∆∆¿ƒ»»¬»∆…
dÈa‚iL  d˙ÎÏ‰k ‰ÂˆÓe .‡ˆÈ ‡Ï  Ô˙ÏÈ„b Cc∆∆¿ƒ»»…»»ƒ¿»¿ƒ¿»»∆«¿ƒ«
,Ï‡ÓOa ‚B˙‡Â ,ÔÈÓÈa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÏL ‰c‚‡¬À»∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿∆¿ƒ¿…

„ÈBÈÂ ‰ÏÚÈÂ ‡ÈÈÂ CÈÏBÈÂLÏL Ïel‰ ÚÚÈÂ ¿ƒ¿»ƒ¿«¬∆¿ƒƒ«¬≈««»»
ÁeÂ Áe ÏÎa ÌÈÓÚt. ¿»ƒ¿»«»«

א.53) מב , ו.54)שם הלכה שאמרו:55)למעלה ומה
אלא  זה אין לא:) (שם בשמאל ואתרוג בימין לולב 
לא  הפכו שאמרו: שמה מב .) (שם ר"ח  דעת אבל לכתחילה.
בימין. ואתרוג בשמאל לולב  נטל אם היינו יצא,

ו.56) הלכה למעלה ב .57)נתבאר לז, מקור 58)סוכה
ה"י . פ "ג סוכה ב 'ירושלמי ' הדברים

.È,ÌÈÓÚt LÏL Ïel‰ L‡ ÚÚÓe CÈÏBÓ ?„ˆÈk≈«ƒ¿«¬≈«…«»»¿»ƒ
ÔÎÂ ,ÌÈÓÚt LÏL Ïel‰ L‡ ÚÚÓe ‡ÈÓe≈ƒ¿«¬≈«…«»»¿»ƒ¿≈
˙‡È˜ ˙ÚLa ?‡ÈÓe CÈÏBÓ ÔÎÈ‰Â .‰„ÈÈÂ ‰iÏÚa«¬ƒ»ƒƒ»¿≈»ƒ≈ƒƒ¿«¿ƒ«

lÁz 'BË Èk '‰Ï e„B‰'a  Ïl‰‰‡p‡'e ,ÛBÒÂ ‰ ««≈¿«ƒ¿ƒ»»¿»»
'‡p ‰ÚÈLB‰ '‰,ÏeÏ ˙ÏÈËÏ Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . ƒ»»¿»«»≈ƒ¿ƒ«»

‰ÏÈla ÏËB BÈ‡Â. ¿≈≈«»¿»

טז,59) הימיםֿא (דברי  שנאמר משום ב . לז, סוכה משנה,
לה' "הודו לו וסמוך וגו'", יער עצי  כל ירננו "אז לגֿלה):
בהודו). ד"ה שם ('תוספות' הושיענו" ואמרו וגו' טוב  כי 

הראשון",60) ביום לכם "ולקחתם שנאמר: ב . כ, מגילה
בלילה. ולא ביום

.‡ÈÔBÓÈb BÊ ‰c‚‡Ï ‰OÚ‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL, »»«¬À»ƒ∆∆∆¿∆»»
È„ÈŒÏÚ ‰ÁÈ˜Ï .‡ˆÈ  dÏËe ÔÈ„Ò ‰ÈÏÚ CkL B‡∆»«»∆»»ƒ¿»»»»¿ƒ»«¿≈

‰ÁÈ˜Ï dÓL ,Á‡ c„Bk Cc ‰È‰iL ‡e‰Â . »»«≈¿»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆∆∆»
Ï‡ .ıˆBÁ BÈ‡ B˙B‡Ï ‡e‰L ÏkL ,ec‰ C„Â¿∆∆ƒ∆»∆¿»≈≈¬»
dÏËe ‰„˜ B‡ ıÈˆÚa el‡‰ ÔÈÈn‰ ˙‡ Ô˙ Ì‡ƒ»«∆«ƒƒ»≈¿»ƒƒ¿≈»¿»»

B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï . …»»¿≈»

גמן).61) ערך ('ערוך' חוס  כלומר גמי , כאנשי62)מלשון
זהב  של בגימוניות לולביהם את אוגדים שהיו ירושלים
להלן  עוד וראה מאיר), דרבי  אליבא במשנה, לו: (סוכה

סה. והערה יב  כרבא.63)הלכה א. לז, מב ,64)שם שם
א.

.ÈÔÈa ÏÈc‰Â ,‰Ú‰Â Ò„‰‰ ÌÚ Ïel‰ ˙‡ „‚‡»«∆«»ƒ«¬«¿»¬»»¿ƒ¿ƒ≈
‰Ê È‰  d ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÏËÓa Ò„‰‰ ÔÈe Ïel‰«»≈«¬«¿«¿ƒ¿«≈»¬≈∆
ÔÈnL ,ıˆBÁ BÈ‡  Ò„‰ ÈÏÚa Ô‰ÈÈa ÏÈc‰ .ıˆBÁ≈ƒ¿ƒ≈≈∆«¬≈¬«≈≈∆ƒ

ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓaËeÁa Ïel‰ ˙‡ „‚‡Ï BÏ LÈÂ . ¿ƒ≈≈¿∆∆¡…∆«»¿
B˙„È‚‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆiL ÔÈÓ ÏÎe ,‰ÁÈLÓ B‡ƒ¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬ƒ»

kÚÓ. ¿«≈

ב .65) לז, במשנה,66)שם לו: בסוכה מאיר כרבי 
לפי תוסיף ", "בל כאן ואין במינו, שלא הלולב  את שאוגדים

אנשי של טעמם וזהו בגמרא). (שם מעכב  אינו שהאגד
וכיון  זהב . של בגימוניות לולביהם אוגדים שהיו ירושלים
שכל  חוצץ , זה אין יא:) (סוכה לנוי  הוא האגד ענין שכל

חוצץ . אינו - לנאותו שהוא

.‚È,„Ïa ‚Á ÏL ÔBL‡ ÌBÈa ÏËp‰Ï ÏeÏ ˙ÂˆÓƒ¿«»¿ƒ»≈¿ƒ∆«ƒ¿»
ÌB˜Ó ÏÎaÓÊ ÏÎeÔ˙aLa elÙ‡Â ,:Ó‡pL ; ¿»»¿»¿««¬ƒ¿«»∆∆¡«

BcÏ Lc˜ne .'ÔBL‡‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe'¿«¿∆»∆«»ƒ«ƒ¿»¿«
,‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÚMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa B˙B‡ ÔÈÏËB¿ƒ¿»»ƒƒ¿«¿≈∆»
ÌBÈ ÏÁ .'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆¿»

˙aLa Ïh BÈ‡  ‚Á‰ ÈÓÈ CB˙a ˙BÈ‰Ï ˙aM‰, ««»ƒ¿¿¿≈∆»≈ƒ»¿«»
,ÌÈa‰ ˙eLa ˙Bn‡ Úa‡ B„Èa epÎÈÏBÈ ‡nL ‰Êb¿≈»∆»ƒ∆¿»«¿««ƒ¿»«ƒ

ÙBLa eÊbL BÓk. ¿∆»¿¿»

המקדש.67) לבית חוץ  שבית 68)אפילו בזמן בין
קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש

יד.69) הלכה להלן המקדש 70)יבואר בבית אפילו
ה"ו.71)(מגידֿמשנה). שופר מהל' פ "ב 

.„È?ÔBL‡‰ BËŒÌBÈa BÊ ‰Ê‚ eÊ‚ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»¿¿≈»¿»ƒ
.ÔÈÏe‚a elÙ‡Â ,‰Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ«»«¬ƒƒ¿ƒ
‡LaL ;‰ÂL ÌÈÓi‰ ‡L ÔÈ„Â BÈc ÔÈ‡L ,‡ˆÓƒ¿»∆≈ƒ¿ƒ¿»«»ƒ»∆∆ƒ¿»

Lc˜na ‡l‡ ,ÏeÏ ÏhÏ iÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‚Á‰ ÈÓÈ. ¿≈∆»≈»»«»ƒ…»∆»«ƒ¿»

מן 72) מצוותו הוא שגם השנה, בראש ושופר א. מג, סוכה
עליו  גזרו זאת ובכל בגבולין, ובין במקדש בין התורה
התקיעות  בשעת עוד ידעו לא הרוב  שעלֿפי  מפני  - בשבת

שם). סוכה ור"ן ('תוספות' החודש נתקדש אם

.ÂËÏh ÏeÏ ‰È‰iL ,eÈ˜˙‰ Lc˜n‰Œ˙Èa ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
Lc˜nÏ ÎÊ ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÚL Ïk ÌB˜Ó ÏÎaÏÎÂ . ¿»»»ƒ¿«¿≈∆»≈∆«ƒ¿»¿»

eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡' ÂÈÏÚ CÓ ÌBÈÂ ÌBÈ»¿»≈»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
ÈcÓ ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,'ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ«¿ƒ«»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒÔa ÔÈ˜˙‰L ˙Bwz‰ Ïk ÌÚ ,BÊ ‰w˙Â . ¿ƒ¿«»»ƒ»««»∆ƒ¿ƒ«»
‰aiLk  Lc˜n‰Œ˙Èa ÁMÓ È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ»»∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿∆ƒ»∆

.ÔLÈÏ ÌÈc‰ eÊÁÈ ,Lc˜n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»««¿«¿»ƒ¿»¿»

שכתוב 73) למקרא זאת והסמיכו א. מא, סוכה משנה,
נאום  ארפאך וממכותיך לך ארוכה אעלה "כי  יז) ל, (ירמיה
אין  דורש - לה" אין דורש היא, ציון לך קראו נדחה כי  ה',
שם  (סוכה זכר לה שיעשו דרישה, צריכה שהיא מכלל לה,

אשר 74)בגמרא) הדבר מן תסור "לא - ציונו? והיכן
כג.) (שבת – יא) יז, (דברים ושמאל" ימין לך יגידו

.ÊËÌBia Ïh ÏeÏ ‰È‰ ,Ìi˜ Lc˜n‰Œ˙ÈaL ÔÓÊaƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»»»»ƒ»«
,˙BÓB˜n‰ ‡La ÔÎÂ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÔBL‡‰»ƒ∆»ƒ¿¿«»¿≈ƒ¿»«¿
.Ï‡OÈŒı‡a ‚Á‰ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê ÌBiL È‡cÂa eÚ„iL∆»¿¿««∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
˙eÚÈ˜a ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ,ÌÈ˜BÁ‰ ˙BÓB˜n‰ Ï‡¬»«¿»¿ƒ∆…»¿ƒƒ¿ƒ

.˜ÙqÓ Ïel‰ ÔÈÏËB eÈ‰ ‡Ï ,L„ÁŒL‡……∆…»¿ƒ«»ƒ»≈

.ÊÈ‡ Lc˜n‰Œ˙Èa ÁMÓe˙‡ ÏhÏ ÌÈÓÎÁ eÒ ƒ∆»«≈«ƒ¿»»¿¬»ƒƒ…∆
Ï‡OÈŒı‡ Èa elÙ‡Â ,ÔBL‡‰ ÌBia ˙aLa Ïel‰«»¿«»«»ƒ«¬ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈
,ÌÈ˜BÁ‰ ÔÈÏeb‰ Èa ÈtÓ ,L„Á‰ ˙‡ eLcwL∆ƒ¿∆«…∆ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»¿ƒ
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פט                
         

ÔÈÂL Ïk‰ eÈ‰iL È„k ,L„Á‰ ˙ÚÈ˜a ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿ƒ««…∆¿≈∆ƒ¿«…»ƒ
ÔÈ‡ el‡Â ˙aLa ÔÈÏËB el‡ eÈ‰È ‡ÏÂ ,‰Ê „a¿»»∆¿…ƒ¿≈¿ƒ¿«»¿≈≈
„Á‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ÔBL‡ ÌBÈ eiÁÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÏËB¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»

Ba ˙BÏz‰Ï Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡Â ,‡e‰. ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»

הלולב 75) נוטלים הקרובים היו קיים, המקדש שבית שבזמן
לא  ואף ֿעלֿפי ֿכן נוטלים, אינם והרחוקים במקדש, כמו
נראה  קיים המקדש בית כשאין אבל תורות, כשתי  נראה היה

(לחםֿמשנה). תורות כשתי  הדבר

.ÁÈÔBaLÁ‰ ÈtŒÏÚ ÔÈOBÚ Ïk‰L ,‰f‰ ÔÓfe, «¿««∆∆«…ƒ«ƒ«∆¿
˙aLa ÏeÏ ÏËpÈ ‡lL ,‰È‰L ˙BÓk c‰ ‡Lƒ¿»«»»¿∆»»∆…ƒ»≈»¿«»
ÌBÈa elÙ‡Â ,Ï‡OÈ ı‡a ‡ÏÂ ÔÈÏe‚ ‡Ï ,ÏÏk¿»…ƒ¿ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒ¿
.L„Á‰ ˙ÚÈ˜a ÌÈÚ„BÈ Ïk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔBL‡ƒ¿««ƒ∆«…¿ƒƒ¿ƒ««…∆

e‡a Îe ˙aLa Ïel‰ ˙ÏÈËa eq‡‰ wÚL , ¿»≈«¿∆ƒ«»ƒƒ¿ƒ««»¿«»
.ÌÈa‰ ˙eLa ˙Bn‡ Úa‡ epÈÚÈ ‡nL ‰Êb¿≈»∆»«¬ƒ∆«¿««ƒ¿»«ƒ

שני76) עושים ואף ֿעלֿפי ֿכן העדים. עדות פי  על ולא
מנהג  לבטל שלא ז"ל רבותינו שהזהירונו מפני  ימים,

ד:). (ביצה הי "ג.77)אבותינו למעלה

.ËÈ;Ïel‰ ˙ÏÈËa iÁ ,‰kqe ÙBLa iÁL Ïk…∆«»¿»¿À»«»ƒ¿ƒ««»
ÏeÏ ˙ÏÈËpÓ eËt ,‰kÒÂ ÙBMÓ eËt‰ ÏÎÂ. ¿»«»ƒ»¿À»»ƒ¿ƒ«»

È„k ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ïela iÁ  ÚÚÏ Ú„Bi‰ ÔË»̃»«≈«¿«¿≈««»«»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈
˙BˆÓa BÎpÁÏ. ¿«¿¿ƒ¿

גרמן".78) שהזמן "מצוותֿעשה הן אלו מצוות ששלשת
א.79) מב , סוכה משנה,

.Î‰Ú Lc˜na ÔÈ‡ÈnL ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆¿ƒƒ«ƒ¿»¬»»
ÏelaL ‰ÚÓ ıeÁ ˙Á‡È„È ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â . «∆∆≈¬»»∆«»¿≈»»≈¿≈

ÏelaL ‰Úa B˙BÁ‰ÏÚ elÙ‡  deÚLÂ . »»¬»»∆«»¿ƒ»¬ƒ»∆
„Á‡ „a „Á‡. ∆»¿«∆»

  

       
  

שהיו  שהערבה  משמע  אחרת" ערבה  מביאי" מלשונו 
שהיא  בזה  שבלולב  מהערבה  שונה  המזבח  בצדי  זוקפי
כחכמי ופסק  הגברא , חיוב  מצד  רק  ולא  אחרת "חפצא "
ולא  מסיני  למשה  הלכה  היא  שבמקדש  שערבה   שלומדי
שבלולב . כערבה  נחל" מ "ערבי  שנלמדת שאול אבא  כדעת
שארבעת   " הריי הרבי   דברי  ידועי בזה : הפנימי  והביאור
בקיו  שווי ישראל שכל  מלמדי שבלולב   המיני
וג תורה   ג בו  שיש  מי  את מסמל האתרוג המצוות,
בה שיש  לולב  שבבחינת  יהודי  ג אבל  טובי  מעשי

מ  "תלמוד  שהרי  , טובי  מעשי בעלי   ה  ג תורה  ביא רק 
וג השכל, כח  בעיקר  בה שמאיר אלא  מעשה " לידי 
שיש  בוודאי   טובי  מעשי בו  שיש  הדס  שבבחינת יהודי 
שמאיר  אלא  .. טובי  מעשי למד  מהיכ כי  תורה   ג בו 
שבבחינת  יהודי  ואפילו  שבלב , המידות כח  בעיקר בו 

שלא  אלא  מצוות, ולא  תורה  לא  בו  שאי הפשט אי ערבה 
שמקיי ומה  המידות, כח  ולא  השכל כח  לא  בו  מאיר
מאמר  וידוע  הפשוטה . האמונה  כח  מצד  הוא  ולומד 
דבר  היא   הפשוטי  האנשי של שהפשיטות הבעש "ט
בעיקר  מתבטא  זה  ועניי ית', עצמותו  פשיטות  ע אחד 
האחדות; עניי ישנו   המיני מארבעת אחד  בכל בערבה .
,"כפופי ש "עליו  בלולב  קינא ", בחד  "תלתא  שגודל בהדס 
גדולה  שבערבה  האחדות אבל באילנו ", ש "דר ובאתרוג

הערבות. שאר  ע ואחדות באחווה  שגדלה  יותר
הערבה  במצות יותר מתבטא  שבלולב  האחדות עניי ,לכ
שאינה  באופ הערבה  את רק  לקחו  שאז שבמקדש 
שלה , האחדות בדרגת  שאינ  המיני שאר  ע מעורבת
"חפצא " היא  שבמקדש  שהערבה   " הרמב סבר כ  ומשו

שבלולב . מהערבה  אחרת
 החורב אחר  וא בשבת,  ג זו  מצוה  קיימו  זה   מטע
רבה ' 'הושענא  צרי  א החודש  את  מעברי שיהיו  תיקנו 

בשבת. לצאת
לד.)80) (סוכה שאמר שאול, אבא על החולקים כחכמים

ואחת  ללולב  אחת שתים, "ערבי  - נחל" "ערבי  שנאמר שמה
מן  אסמכתא בלי  היא, מסיני  למשה הלכה אלא - למקדש"

(שם). א.81)הפסוק  מד, כרב 82)סוכה ב . מד, שם
ששת.

.‡Î˙ÚMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ?d˙ÂˆÓ ‰˙È‰ „ˆÈk≈«»¿»ƒ¿»»¿»»ƒƒ¿«
˙BiaÓ ÔÈ‡ÈÓ eÈ‰ ÌÈÓi‰ÔÈÙ˜BÊÂ ‰Ú ÏL «»ƒ»¿ƒƒÀ¿ƒ∆¬»»¿¿ƒ

Ô˙B‡ÈabŒÏÚ ÔÈÙeÙk Ô‰ÈL‡Â ,ÁaÊn‰ È„„ˆ ÏÚ »«¿»≈«ƒ¿≈«¿»≈∆¿ƒ««≈
,d˙B‡ ÔÈ„BÒÂ d˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ eÈ‰L ˙Úe .ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»≈∆»¿ƒƒ»¿¿ƒ»

ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈÓe ÔÈÚ˜Bz˙BÈ‰Ï ˙aL ÌBÈ ÏÁ . ¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»«»ƒ¿
‰Ú ÔÈÙ˜BÊ ÔÈ‡  ‚Á‰ CB˙aÏÁ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ¿∆»≈¿ƒ¬»»∆»ƒ≈»

È„k ,˙aLa d˙B‡ ÔÈÙ˜BÊ  ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÈÚÈL ÌBÈ¿ƒƒƒ¿¿«»¿ƒ»¿«»¿≈
‰ÂˆÓ ‡È‰L ,dÓÒÙÏ. ¿«¿¿»∆ƒƒ¿»

ביד 84)ענפים.83) אותה נוטלים אותה, שזוקפים ואחרי 
פח . והערה כב  הלכה כדלהלן נטילה, מצות לקיים כדי 

במשנה.85) א מה, ארבע 86)שם יעבירנה שמא גזירה
מג:). (סוכה הרבים ברשות שאינה 87)אמות לפי 

מן  שהיא לפרסמה הוצרכו כ) הלכה (כנ"ל בתורה מפורשת
שם). (סוכה שבת ודוחה התורה

.Î˙aLŒÚÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ ?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈk≈«»ƒ¿ƒƒ»≈∆∆«»
‡lL È„k ,‰Ê ÏL ˙Bi‚È‚a d˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Lc˜nÏ«ƒ¿»«ƒƒ»¿ƒƒ∆»»¿≈∆…

ÔÈÏÚ‰ eLÓÎÈÈabŒÏÚ d˙B‡ ÔÈÙ˜BÊ ÁÓÏe . ƒ¿¿∆»ƒ¿»»¿ƒ»««≈
,d˙B‡ ÔÈÏËBÂ ‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ÌÚ‰ ÔÈ‡e ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»ƒ»»¿¿ƒƒ∆»¿¿ƒ»

ÌBÈ ÏÎa ÔÈOBÚL C„kdÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÊ ‰ÚÂ . ¿∆∆∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿≈»
‰Bza LeÙaÈÓÈ ˙ÚL Ïk d˙B‡ ÔÈÏËB ÔÈ‡ , ¿≈«»≈¿ƒ»»ƒ¿«¿≈

‡e‰ „Ïa ÈÚÈM‰ ÌBia ‡l‡ ,Lc˜nÏ ÎÊ ‚Á‰∆»≈∆«ƒ¿»∆»««¿ƒƒƒ¿«
„a Á˜BÏ ?‰OBÚ „ˆÈk .‰f‰ ÔÓfa d˙B‡ ÔÈÏËBpL∆¿ƒ»«¿««∆≈«∆≈««
ËBÁÂ ,ÏelaL ‰ÚÓ ıeÁ ,‰a‰ ÔÈc B‡ „Á‡∆»«ƒ«¿≈≈¬»»∆«»¿≈
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צ               
         

‡Ïa LÏL B‡ ÌÈÓÚt ÈÏk‰ ÏÚ B‡ Ú˜w‰ ÏÚ da»«««¿«««¿ƒ«¬«ƒ»¿…
‡e‰ ÌÈ‡È ‚‰Ó ‰Ê cL ,‰Î. ¿»»∆»»∆ƒ¿«¿ƒƒ

  

למקדש  זכר הזה  בזמ ערבה  נטילת עני סומ  " הרמב
כדי בשבת, במקדש  ערבה  נטילת אודות להלכה  בהמש
לערבה  מיוחד  יותר  יו זה  היה  במקדש   שג להדגיש 
החילוק  לשיטתו  כי  בשבת. כשחל  ג אותה  נוטלי שהיו 
הוא  המזבח  בצדי  שזקפו  לערבה  שבלולב  הערבה  בי
גברא  חיוב  רק  ולא  (הערבה ) המצוה  של ב "חפצא " חילוק 

שבלולב . הערבה  על  נוס
        

אלא 88) אינה הכמישה העדר וסגולת א. מה, סוכה משנה,
זהב , דוקא למה כן שאם מים, בהם שנותנים ולא זהב , בכלי 
משום  ולא יכמושו, שלא טעם נתנו הרי  - כבוד משום ואם
חכמון). בן ישמעאל ר' בשם רוקח ' ('מעשה כבוד

הערבה 89) שמצות ב  מג, בסוכה הגמרא מסקנת שכן
שדעתם  זוקפין, ד"ה א מה, שם ב 'תוספות' (וראה בנטילה
ד"ה  מג: שם רש"י  דעת וכן לזקוף , ואחרֿכך ליטול שצריך
כג  הלכה כדלהלן בערבה מקיפים אין ואעפ "כ והביאום).

צא. כיון 90)והערה - מסיני  למשה הלכה שהיא אע "פ 
זכר  שבעה כל שיטלו תיקנו לא בתורה, בפירוש שאינה

במגידֿמשנה). (וראה ב .91)למקדש מד, סוכה

.‚ÎÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»»«ƒƒ∆«ƒ¿≈«
Ô‰ÈÏeÏa'‰ ‡p‡' :ÔÈÓB‡Â ˙Á‡ ÌÚt Ô‰È„Èa ¿¿≈∆ƒ≈∆««««¿¿ƒ»»

ÈÚÈM‰ ÌBie .'‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡' ,'‡p ‰ÚÈLB‰ƒ»»»»«¿ƒ»»««¿ƒƒ
ÌÈÓÚt ÚL ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓe‚‰ Îe . «ƒƒ∆«ƒ¿≈«∆«¿»ƒ¿»»¬

Œ˙Èa ÚˆÓ‡a ‰z ÁÈp‰Ï ,˙BÓB˜n‰ ÏÎa Ï‡OÈƒ¿»≈¿»«¿¿«ƒ«≈»¿∆¿«≈
ÌBÈ ÏÎa d˙B‡ ÔÈÙÈwÓe ˙Òk‰eÈ‰L C„k , «¿∆∆«ƒƒ»¿»¿∆∆∆»

.Lc˜nÏ ÎÊ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ«ƒƒ∆«ƒ¿≈«≈∆«ƒ¿»

ערבה 92) שמצות למעלה שפסק  ואע "פ  בערבה. ולא
שמואל  רבינו בשם גיאת בן יצחק  רבינו כתב  וכן בנטילה.

שגם שאין הלוי , לומר מקום יש בנטילה, דאמר למאן
סוכה, הגאונים' 'אוצר (ראה בלולב  אלא בערבה מקיפים

.(62 עמוד התשובות א.93)חלק  מה, סוכה משנה,
(94.(60 עמוד שם הגאונים' ('אוצר גאון האי  רב  כתב  כן

.„ÎÌÈÏLeÈa ‚‰n‰ ‰È‰ CkB˙ÈaÓ Ì„‡ ‡ˆBÈ : »»»«ƒ¿»ƒ»«ƒ≈»»ƒ≈
‡e‰Â ,˙Òk‰Œ˙ÈÏ ÒÎÂ ,B„Èa BÏeÏÂ ˙ÈÁL«¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿≈«¿∆∆¿

B„È ‡e‰Â ,Ïlt˙Ó ;B„ÈÌÈÏBÁ wÏ ‡ˆBÈÂ ; ¿»ƒ¿«≈¿¿»¿≈¿«≈ƒ
B„È ‡e‰Â ,ÌÈÏ‡ ÌÁÏe,L„nÏ ÒkiLÎe . ¿«≈¬≈ƒ¿¿»¿∆ƒ»≈«ƒ¿»

.BcÚ „Èa B‡ Ba „Èa B˙ÈÏ BÁlLÓ¿«¿¿≈¿«¿¿««¿

בברייתא.95) ב  מא, לאחוז 96)סוכה שאין ואף ֿעלֿפי 
בידו  ומעות כלים או בידו ותפילין בזרועו תורה ספר
בידו  ולולבו הוא מתפלל - בהם טרוד שלבו מפני  ויתפלל,
אינה  - עליו שחביבה ומתוך היום, מצות שהיא מפני 
קריאת  "קורא מפורש: בברייתא [ושם שם). (סוכה מטרידתו
קריאת  "קורא השמיט  ורבינו בידו". ולולבו ומתפלל שמע 

לאחוז  אסרו שלא כלל, חידוש בזה שאין מפני  שמע ",
וכלֿשכן  שמע  קריאת בעת ביד מעות או כלים או תפילין

מצוותו]. בעת בחג משום 97)לולב  זה וכל שם. סוכה,
מצוה. חביבות

.‰Î˙Ïa˜Ó,dÏÚa „iÓ B‡ da „iÓ Ïel‰ ‰M‡ ¿«∆∆ƒ»«»ƒ«¿»ƒ««¿»
˙aLa ÌÈnÏ B˙ÈÊÁÓeÏeÏ ÔÈÏËB eÈ‰L ÔÓÊa , «¬ƒ»««ƒ¿«»ƒ¿«∆»¿ƒ»

˙aLaÌÈn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ  BËŒÌBÈe .; ¿«»¿ƒƒ«««ƒ
 „ÚBne.ÌÈn‰ ÔÈÙÈÏÁÓ «≈«¬ƒƒ«»ƒ

א.98) מב , סוכה שהאשה 99)משנה, ואף  יכמוש. שלא
שראוי כיון לטלטלו, לה מותר - לולב  ממצות פטורה

וברש"י ). (שם אנשים ֿ 100)לנטילת וביום המקדש, בזמן
למעלה  רבינו שכתב  כמו בשבת, להיות שחל ראשון טוב 

ֿ 101)הט "ז. (כסף  טירחא משום מחליפין, לא אבל
משנה).

.ÂÎBÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÁÈ‰Ï eÒ‡ ,ÏelaL Ò„‰¬«∆«»»¿»ƒ«ƒ¿≈∆≈
eÒ‡ ,‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ;ÁÈÏ ‡l‡ Èe‡»∆»¿≈«¿ƒ¿À¿»«ƒ¿»»
È‰L ,Ba ÁÈ‰Ï zÓ ,‚B˙‡ Ï‡ .Ba ÁÈ‰Ï¿»ƒ«¬»∆¿À»¿»ƒ«∆¬≈

‰ÏÈÎ‡Ó ‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰. À¿»«ƒ¿»≈¬ƒ»

ב .102) לז, סוכה

.ÊÎ‚B˙‡ ÏÎ‡Ï eÒ‡ÂÈtÓ ,ÈÚÈM‰ ÌBÈ Ïk ¿»∆¡…∆¿»«¿ƒƒƒ¿≈
BlÎÏ ‰ˆ˜‰  ÌBi‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰ˆ˜‰LÈÈÓMe . ∆À¿»¿ƒ¿»«À¿»¿À«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a zÓÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfe . À»«¬ƒ»«¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ
ÈÈÓMa ÏeÏ ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‚B˙‡‰ , ««ƒ∆≈¿ƒ»«¿ƒƒ»∆¿

ÔÓÊa ÈÈÓMa eÒ‡ ‰È‰L C„k ,ÈÈÓMa eÒ‡»«¿ƒƒ¿∆∆∆»»»«¿ƒƒƒ¿«
˜ÙÒ ‡e‰L ,˜Ùq‰ ÈtÓ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ eÈ‰L∆»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»≈∆»≈

ÈÚÈL ÌÈÓi‰ ˙ÚLÏ ÔÈ‚B˙‡ ‰ÚL LÈÙ‰ . ¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
ÁÓÏ dÏÎB‡Â ,dÓBÈÏ d ‡ˆBÈ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk. »««¿««≈»¿»¿¿»¿»»

עליו.103) יוחנן.104)שבירך כרבי  ב . מו, סוכה
הט "ו.105) סוכה מהל' פ "ו למעלה ֿ 106)ראה שאף ֿעל

שבעה  כל שהיא הי "ג) פ "ו (למעלה בסוכה בו שיושבים פי 
התורה  מן מצוותו שאין לולב  בו נוטלים לא - התורה מן
(מגידֿמשנה). בלבד הראשון ביום אלא בגבולין,

כאביי .107) שם, שם.108)סוכה סוכה,

    
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שנוטלן  מי  של אינן אם וכן בהן. שיש הזמן בין שיש ומה
נוהגת  שהיתה השמחה בביאור הפרק  ונסתיים בהן. יוצא אם

החג. ימי  בשבעת במקדש

.‡‰ÚÂ Ò„‰Â ÏeÏ Ô‰L ,el‡‰ ÔÈÈÓ ˙Úa‡«¿««ƒƒ»≈∆≈»«¬««¬»»
LÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,‚B˙‡ÂÏeÊ‚ B‡,e‚ B‡ ¿∆¿∆»»∆»≈∆»≈»»

Le‡È Á‡Ï elÙ‡˙„Úp‰ ‰L‡Ó ‰È‰iL B‡ ;, ¬ƒ¿««≈∆ƒ¿∆≈¬≈»«∆¡∆∆
d„ÚlÓ ‰L‡‰ eÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ÏL ‰È‰L B‡ ; ««ƒ∆ƒ¿»¬≈»ƒ¿»¿»∆»»∆

˙Ácp‰ ÈÚÏL Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .ÏeÒt ‰Ê È‰  ƒ«ƒ««¬≈∆»»»∆»≈∆∆
‡ˆÈ ,ÏË Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ÏhÈ ‡Ï  ÌÈÎBk ˙„BÚ. ¬«»ƒ…ƒ…¿«¿ƒ»¿ƒ»«»»

LeÓk ‰È‰Lk  LÈÏ Ó‚ ‡ÏÂ ,˜Ác‰ ˙ÚLe . »»»¿…»«ƒ«»≈ƒ¿««¿»
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צי                
         

Lk Li‰ ÏeÏ  ‰kq‰ ˙ÚLa B‡‡Ï Ï‡ , ƒ¿«««»»»«»≈»≈¬»…
ÔÈÈn‰ ‡L. ¿»«ƒƒ

וֿלד:2) לג: לב : כט : בסוכה במשניות מפורשים כולם
נאמר  שלא ואף ֿעלֿפי  הדור. אינו שיבש מפני  הפסול וטעם
מאתרוג  כולם למדו - מינים בשאר ולא באתרוג אלא "הדר"
לולב ). ד"ה כט : ב 'תוספות' ועיי "ש לא. (סוכה

שם.3) קונה 4)במשניות, הגזלן אין לבד שביאוש מפני 
ה"א, גזילה מהל' בפ "ב  רבינו שפסק  כמו הגזילה, את
שלכם  שיהיה "לכם" ולקחתם כתוב  הראשון ביום ובסוכות
(כסף ֿמשנה). פסול ולכן י ) הלכה (להלן אחר של ולא

לעבודהֿזרה.5) היתה נטיעתה מאוסה 6)שעיקר שהיא
(כסף ֿמשנה). רואים 7)למצוה לשריפה, שעומדת שכיון

הגמרא  ובלשון שיעור, בה ואין נשרפה כבר כאילו אותה
שיעוריה". מיכתת "כתותי  לא:): שם.8)(סוכה סוכה,

מאוסה  אינה לעבודהֿזרה מתחילתה ניטעה שלא שכיון
(כסף ֿמשנה). אשרה כמו לחות.9)כלֿכך עדיין בו שיש

א.10) לא, את 11)שם כרכין בני  שהורישו "מעשה
בשעת  כשר שיבש ומכאן לא:). (שם בניהם" לבני  לולביהן
נטלו  אלא חובה ידי  בהם יצאו שלא הראב "ד ודעת הדחק .
לולב . תורת תשתכח  שלא כדי  בלבד לסמל אותו

לנו 12) ואין מינים. בשאר ולא בלולב  היה הנ"ל שהמעשה
פ "ז  למעלה זה (וכעין במפורש חכמים שהזכירו מה אלא

לח ). הערה

.‰ÏÚ ÏL ‚B˙‡‰‡ÓË ‰Óez ÏLÂÏLÂ ∆¿∆»¿»¿∆¿»¿≈»¿∆
ÏËÈ‡Óc ÏL .ÏeÒt È˜ÙiL LÙ‡L ;Lk  ∆∆»∆¿«»≈∆∆¿»∆«¿ƒ

È‡Óc ÏÎ‡Ï BÏ znL ,ÈÚ ‰È‰ÈÂ ÂÈÒÎÏL ‚B˙‡ . ¿»»¿ƒ¿∆»ƒ∆À»∆¡…¿«∆¿∆
‰B‰Ë ‰ÓezÌÈÏLeÈa ÈL OÚÓ ÏLÂ‡Ï  ¿»¿»¿∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ…

BÈLÎÈ ‡nL ,ÏhÈËÏLk  ÏË Ì‡Â .‰‡Ó. ƒ…∆»«¿ƒ¿À¿»¿ƒ»«»≈

והתורה 13) כג), יט , (ויקרא ובהנאה באכילה האסורה
לכם  ראוי  שיהי ' לכם", "ולקחתם מ ) כג, (שם אמרה

לה.). (סוכה ועומדת 14)ולהנאתכם באכילה שאסורה
לה:). (שם לכם" "ולקחתם בכלל ואינה לשריפה,

שהרי15) בו, חלק  וללוי  לכהן יש וגם באכילה. שאסור
ד"ה  לח . פסחים ('תוספות' שלהם והמעשר התרומות
ר"ן  (עיין כשר טבל של שאתרוג אומרים ויש אתיא),

שם). חכמים 16)בסוכה, שהצריכו הארץ  עם תבואת
מספק . תרומה ממנה מ "א.17)להפריש פ "ג דמאי  משנה,

ב . ל, לכהן.18)וסוכה לאכילה שראוי19)שראויה
אינו  - לאכילה ראוי  שאינו לירושלים מחוץ  אבל לאכילה.

בדיעבד. אפילו בו מקבל 20)יוצא אוכל שום שאין
נאמר  זה ועל תחילה, מים עליו נתנו אלאֿאםֿכן טומאה
עליו, מנבלתם ונפל זרע  על מים יותן "וכי  לח ): יא, (ויקרא
שהוא  הלולב  אל האתרוג שמקרב  ומכיון לכם". הוא טמא
את  מרטיב  הוא הרי  הכ"ה) פ "ז (למעלה במים תמיד
טומאה  לגרום ואסור טומאה לקבל ומכשירו האתרוג
"משמרת  ח ): יח , (במדבר שנאמר משום לתרומה,
טומאה  לגרום אסור וכן בטהרה, לשמרה שצריך תרומותי "
"וכל  ל): כז, (ויקרא שנאמר קודש, כמו שדינו שני , למעשר
שם). ורש"י  לה: (סוכה לה'" קודש וגו' הארץ  מעשר

לד:).21) שם וגמרא, (משנה לאכילה ראויים שהם

.‚ÏeÒt  BL‡ ÌË˜pL ÏeÏ˜cÒ .Ì‡  »∆ƒ¿«…»ƒ¿«ƒ
,ÌÈLk e‡iL „Ú ‰fÓ ‰Ê ÂÈ˜„Ò ÈL e˜Á˙ƒ¿«¬¿≈¿»»∆ƒ∆«∆≈»ƒ¿«ƒ

ÏeÒtÌ˜Ú ‰È‰ .,ÂÈÙÏÏÚa ‚k B„L È‰L »»»»…¿»»∆¬≈ƒ¿¿«««
ÂÈBÁ‡Ï Ì˜Ú ‰È‰ .ÏeÒt  ˙ËBËÁBÊL ,Lk  ¬∆∆»»»»…«¬»»≈∆

ÏeÒt  ÂÈ„„vÓ „Á‡Ï Ì˜Ú .B˙i ‡È‰e„Ù . ƒ¿ƒ»∆¡«¿««ƒ¿»»»ƒ¿¿
˙BiÁ‰ ÈÏÚk eÏcÏc ‡ÏÂ ‰Ê ÏÚÓ ‰Ê ÂÈÏÚ.Lk  »»∆≈«∆¿…ƒ«¿¿«¬≈«¬À»≈

eÏcÏciL ‡e‰Â ,ÂÈÏÚ eˆÙÈÏÚk ÏeÏ ÏL B„MÓ ƒ¿¿»»¿∆ƒ«¿¿ƒƒ¿∆»«¬≈
eÒt  ˙BiÁ‰.Ï «¬À»

העליון 22) העלה ראש שנקצץ  והיינו ב . כט , סוכה משנה,
(מגידֿמשנה). הלולב  כלה העליון.23)שבו העלה

התיומת"24) "נחלקה שמטעם ואף ֿעלֿפי  א. לב , סוכה
כט ). הערה להלן (ראה נפסל אינו ד) הלכה (להלן

לפניו 25) היה שלא נראה (82 עמ ' (שם, לסוכה [ב 'מאירי '
רוקח ' ב 'מעשה וראה עקום. לולב  דיני  כל כאן רבינו בדברי 

מכתב ֿיד]. אחר נוסח  לב .).26)בשם (שם השדרה לצד
הראשון.27) הלשון לפי  שם, ולא 28)סוכה התפרדו

מהשדרה. הרבה שהם 29)התרחקו החריות טבע 
מזה. זה הרבה ומתרחקים מתפרדים והם כעץ , מתקשים

(30 ֿ (מגיד למטה תלויים שעליהם עד כלֿכך שנפרדו
כט :). (סוכה במשנה זה וכל משנה).

.„,ÔÈÏ„b Ì‰Lk :‡È‰ Ck ÏeÏ ÏL ÔÈÏÚ ˙ia¿ƒ«»ƒ∆»»ƒ¿∆≈¿≈ƒ
ÔÈÏÚ ÈL Ïk ‚Â ;ÔabÓ ÔÈ˜e„e ,ÌÈL ÌÈL ÔÈÏ„b¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«»¿«»¿≈»ƒ

˙ÓBÈz ‡˜p‰ ‡e‰ ÔÈ˜ec‰ ˙ÓBÈz‰ ‰˜ÏÁ . «¿ƒ«ƒ¿»¿∆∆¿¿»«¿∆
B˙ia ˙lÁzÓ ˙Á‡ ˙Á‡ ÂÈÏÚ eÈ‰ .ÏeÒt‡ÏÂ , »»»»««««ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿…

bŒÏÚ ‰Ê ÂÈÏÚ eÈ‰ ‡Ï .ÏeÒt  ˙ÓBÈz Ì‰Ï ‰È‰»»»∆¿∆»…»»»∆««
L‡ Ì‡ :‰Ê ˙Áz ‰Ê ‡l‡ ,ÔÈÏel‰ Ïk C„k ‰Ê∆¿∆∆»«»ƒ∆»∆««∆ƒ…
Ïk ‡ˆÓpL „Ú ,epnÓ ‰ÏÚÓlL wÚÏ ÚÈbÓ ‰Ê∆«ƒ«»ƒ»∆¿«¿»ƒ∆«∆ƒ¿»»

Lk  ÔÈÏÚa ‰qÎÓ ÏeÏ ÏL B„LÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿∆»¿À∆¿»ƒ»≈¿ƒ≈
ÏeÒt  ‰Ê ÏL BwÚ „ˆÏ ÚÈbÓ ‰Ê ÏL BL‡. …∆∆«ƒ«¿«ƒ»∆∆»

שבלולב 31) העלין רוב  שנחלקו והיינו א. לב , סוכה
התיומת  שנחלקה ואומרים, חולקים ויש (מגידֿמשנה).
לפי וגם מכולם. העליון האמצעי  העלה נחלק  אם היינו
(מגידֿמשנה). ברובו נסדק  אם אלא פוסל אינו דבריהם

נסדק . בדין ה"ג למעלה ואינו 32)וראה הוא מום בעל
שם). (סוכה, שנזכרו 33)"הדר" הברזל" הר "ציני  והם
כט :). (סוכה א.34)במשנה לב , שם

.‰BL‡ ÌË˜pL Ò„‰ ÂÈÏÚ  eL .Lk  ¬«∆ƒ¿«…»≈»¿…»»
„Á‡ Ô˜a ÔÈÏÚ ‰LÏL eizL Ì‡eÈ‰ .Lk , ƒƒ¿«¿¿»»ƒ¿≈∆»»≈»

ÂÈÚ˙BwÈ Ì‡ :ÂÈÏÚÓ ˙BaÓÌ‡Â ;Lk  ¬»»¿À≈»»ƒ¿À»≈¿ƒ
ÏeÒt  ˙BBÁL B‡ ˙Bn„‡.Lk  ÔËÚÓ Ì‡Â . ¬À¿»¿ƒƒ¬»»≈

Ôw˙Ók ‡e‰L ÈÙÏ ,BËŒÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡Â. ¿≈¿«¬ƒ»¿¿ƒ∆ƒ¿«≈
‰ÏÈÎ‡Ï „Á‡ „Á‡ ÔËwlL B‡ ,ÔËwÏÂ ÚÈ‰  »«¿ƒ¿»∆ƒ¿»∆»∆»«¬ƒ»¬≈

.Lk ‰Ê∆»≈

טרפון 35) כרבי  שהלכה לפי  מהעץ . העליון החלק  שנקצץ 
במשנה) לד: (סוכה כשר קטומים שלשתם אפילו שאמר
ראשו, שנקטם שהדס  שפסקה לב :) (שם משנה כסתם ולא
מדרשו, בבית הקודש רוח  שהופיע  כתב , והראב "ד פסול.
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שפסול. משנה כסתם שהלכה כאן 36)לאמר מדובר
מצראה", "אסא והוא אחד, בקן עלים שבעה לו שיש בהדס 
מפרשים, ויש (מגידֿמשנה). כשר שלשה שנשארו וכיון
אם  כשר ואעפ "כ עליו, רוב  ונשרו רגיל בהדס  שהמדובר
הערה  ה"א פ "ז למעלה וראה אחד, בקן עלים שלשה נשארו

מח . והערה וה"ח  ההדסים,37)ט , על הגדל קטן פרי  מין
ענב . מראה.38)ונקרא שינוי  כאן ואין ההדס  כמראה

(סוכה 39) ופסול "הדר" זה אין לעץ , דומה הפרי  שאין כיון
שם). ורש"י  ומתקן 40)לג: למצוה, ההדס  את שמכשיר

ה"ח ). יו"ט  מהלכות (פ "ד אסור ביוםֿטוב  שאז 41)כלי 
ודבר  לתקן, מכוין אינו שהרי  לכתחילה, כן לעשות מותר
(שם) ובגמרא מקומות. בכמה כמפורש מותר, מתכוין שאינו
כן  לא שאם אחר, הדס  לו שיש באופן שהמדובר אמרו,
והרי רישיה" "פסיק  הוא הרי  מכוין שאינו שאע "פ  אסור,
והוא  כן, סובר רבינו גם משנה' ה'מגיד [ולדעת כמכוין. הוא
בכת"י הוא וכן אחר", שלקטם "או רבינו בדברי  גורס 
מי כלומר, משנה': ה'מגיד בזה ופירש ותימן. אוקספורד
כסף ֿמשנה). (ועי ' זה בהדס  חובה ידי  לצאת צריך שאינו
והגיה  אחד" שליקטם "או אחד בספר כתוב  שהיה ונראה
וטעו  הנ"ל) (כהמגידֿמשנה "אחר" בגליון: מישהו
להם  ויצא ובשיבוש, בפנים זו הגהה והכניסו המעתיקים

אחד"]. "אחד

.ÂdL‡ ÌË˜pL ‰Ú.‰Lk ‰ÈÏÚ eˆÙ ¬»»∆ƒ¿«…»¿≈»ƒ¿¿»∆»
.‰ÏeÒt¿»

בגמרא 42) שהכשירו שכשם רבינו וסובר עצמו. העץ  ראש
(שם  המפורשת המשנה את ודחו שנקטם, הדס  לד:) (סוכה
בערבה. הדין כן לג), (הערה ה"ה למעלה שפסק  כמו לב :)
בעבותו  הוא יופיו שכל הדס , בין לחלק  הרמב "ן ודעת
כלֿכך  ניכרת עצו קטימת ואין עצו, את חופין שעליו
ניכרת  שהקטימה מינים ושאר ערבה לבין כשר, הוא ולפיכך
גיאת. אבן יצחק  רבי  והרב  הרי "ף  דעת נראה וכן בהם.

(מגידֿמשנה).43) בו מחוברים שהם מהקנה שנדלדלו

.ÊLlÙÓ ˜ wpL ‚B˙‡‡e‰LŒÏkÏeÒt ; ∆¿∆ƒ«∆∆¿À»»∆»
q‡k ‰È‰ Ì‡  LlÙÓ BÈ‡LÂ.ÏeÒt ,˙È B‡ ¿∆≈¿À»ƒ»»¿ƒ»»≈»

‡e‰L Ïk ÒÁBcc Ïh .ÏeÒt L‡‰ ‡e‰Â ; »«»∆»ƒ««¿»…
ÈeÏ˙ ‡e‰L ıÚ‰ Ïh .ÏeÒt  B BzLBML ÔËw‰«»»∆«¿»ƒ«»≈∆»

‡nb BÓB˜Ó ‡LÂ ,‚B˙‡‰ wÚÓ ÔÏÈ‡a Ba »ƒ»≈ƒ«»∆¿¿ƒ¿«¿À»
ÏeÒt˙ÈÊÊÁ ‰˙ÏÚ .LÏLe ÌÈLa Ì‡ :ÂÈÏÚ‰ »»¿»¬»ƒ»»ƒƒ¿«ƒ¿»

˙BÓB˜Ó‰˙ÏÚ Ì‡  „Á‡ ÌB˜Óa Ì‡Â ;ÏeÒt  ¿»¿ƒ¿»∆»ƒ»¿»
ÏeÒt ,Ba ÏÚ ‡e‰L Ïk elÙ‡Â ,Bcc ÏÚ Ì‡Â ; «À»¿ƒ«««¬ƒ»∆

ÏeÒt,BqÁÓ BÈ‡L ,BlL ‰BˆÈÁ‰ Ìew‰ ÛÏ˜ . »ƒ¿««¿«ƒ»∆∆≈¿«¿
Blk ÛÏ˜ Ì‡ :B˙i ‡È‰L ˙BÓk ˜È ‡L ‡l‡∆»ƒ¿»»…¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«À

ÏeÒt Lk  ‡e‰LŒÏk epnÓ ‡L Ì‡Â ;. »¿ƒƒ¿«ƒ∆»∆»≈

עד 44) שנקב  מפרשים ויש לו.). בסוכה (רש"י  לעבר מעבר
שבתוכו. הזרע  כלום.45)חדרי  חסר ואינו מחט , עלֿידי 

שהוא 46) כל חסר "ניקב , לד:): (סוכה במשנה הוא כן
לא  אם אפילו פסול שניקב  הרי  "וחסר") גרס  (ולא פסול"
 ֿ אלא פוסל הנקב  שאין הראב "ד ודעת (מגידֿמשנה). חסר

כל  וחסר "ניקב  הנוסחא לפי  וזהו שהוא, כל חסר אםֿכן
ששמו 47)שהוא". מטבע  של כגודל היה הנקב  רוחב 

כגון  האתרוג, בעצם חסרון היה כשלא והמדובר איסר,
לו.). (סוכה בו שתחב  יתד ע "י  מבשר 48)שנקב  שנחסר

עצמו. פסול"49)האתרוג - פיטמתו "ניטלה היינו
שם. סוכה, האתרוג50)שבמשנה חסר שהוא.והרי  כל

(מגידֿמשנה).51) ברי "ף  הוא כא,52)כן (ויקרא ילפת
בהן  שיש אבעבועות כמין והן "חזזן", אונקלוס  תרגם כ)

עצמו. מהאתרוג קצת וגבוהות כמנומר.53)ממש שנראה
ב .54) לה, ב .55)סוכה לד, סוכה שאינו 56)משנה,

לה:). (שם לה,57)"הדר" שם וגמרא ב . לד, שם משנה,
א. לו, ב .

.ÁÁeÙ˙ ‡e‰L ‚B˙‡Lek ,ÁeÒ ,˜eÏL ,, ∆¿∆»«»«»»
nÓ ,ÔÏ ,BÁLÈzkk ˜È ,ÏeÒt BÏcb . »»»¿À»»…««¿ƒ»ƒ¿

ÒeÙ„ae‰OÚ .ÏeÒt  ˙Á‡ ‰ia ÔÈÓk e‰OÚÂ ƒ¿¿»»¿ƒ¿ƒ»«∆∆»»»
ÔÈtc ÔÈt„ e‰OÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡  B˙ia ÔÈÓk.Lk , ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆»»«ƒ«ƒ»≈

ÌBÈz‰Òa‰ÂÌ‰lL ÔÈ‚B˙‡‰L ÌB˜Ó .Lk , «¿¿«…∆»≈»∆»∆¿ƒ∆»∆
ÌÈBÁL eÈ‰ Ì‡Â .ÔÈLk  ‰ËeÚÓ ˙eÁL ÔÈÚk¿≈«¬¿»¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÏeÒt ‰Ê È‰  ÈLek Ì„‡k ˙BÈa. ¿≈¿»»ƒ¬≈∆»¿»»

וברש"י58) לו. (סוכה נרקב  או והתנפח  מים עליו שנפלו
כמו 61)מבושל.60)בחומץ .59)שם). צבעים כמה
ירק .62)נמר. שם.63)מין בסוכה, זה בעודו 64)כל

מדת  לפי  וגדל דפוס , כמין מסביבו עשאו בעץ  ומחובר קטן
לו:). (שם ותמונתו של 65)הדפוס  ריחיים של גלגל כעין

ששני66)מים. או בזה זה דבוקים אתרוגים שני  שגדלו
שהוא  כל למטה ומחוברין מלמעלה חלוקים האתרוג חצאי 

האי ). רב  בשם תיום, ערך נגמר 67)('ערוך' לא שעדיין
עקיבא). רבי  של החולקים כחכמים לו. (שם בישולו

א.68) לו, שם

.ËÔÈÓeÓ ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ì‰L eÓ‡L el‡ Ïk»≈∆»«¿∆≈¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔBL‡ BËŒÌBÈa  ‰‚e ÏÊ‚ ÈtÓ B‡ e‡aL∆≈«¿ƒ¿≈»≈¿≈»¿ƒ
Ïk‰  ÌÈÓi‰ ‡L ÌÚ ÈL BËŒÌBÈa Ï‡ ;„Ïaƒ¿»¬»¿≈ƒƒ¿»«»ƒ«…

Lk,ÌÈÎBk ˙„BÚ ÌeMÓ ‡e‰L ˙eÏÒt‰Â . »≈¿««¿»∆ƒ¬«»ƒ
ÔÈa  ‰ÏÈÎ‡a eÒ‡ ‚B˙‡ B˙B‡L ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆∆¿»«¬ƒ»≈

.ÏeÒt ,ÌÈÓÈ ‡La ÔÈa ,ÔBL‡ BËŒÌBÈa¿ƒ≈ƒ¿»»ƒ»

חנינא 69) שרב  לו:), (סוכה שאמרו ממה הגאונים למדו כן
שהואֿהדין  – שני  ביוםֿטוב  החסר באתרוג חובתו ידי  יצא

(מגידֿמשנה). המומים לכל

.ÈBÏeÏa ‚Á ÏL ÔBL‡ BËŒÌBÈa ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¿ƒ∆«¿»
‰zÓa BÏ epziL „Ú ;epnÓ epÏ‡LiL ,BÁ ÏL. ∆¬≈∆ƒ¿»∆ƒ∆«∆ƒ¿∆¿«»»

È„È B ‡ˆBÈ ‰Ê È‰  BÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ BÏ B˙¿»«¿»¿«¬ƒ¬≈∆≈¿≈
ÊÁÓe B˙BÁdÓL ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ ‰znL ;BÈ »«¬ƒ∆«»»«¿»¿«¬ƒ¿»

‰zÓ‡ˆÓpL ,‡ˆÈ ‡Ï  BÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â . «»»¿ƒ…∆¡ƒ…»»∆ƒ¿»
ÏeÊ‚ÎÔË˜Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .‰B˜ ÔËw‰L , ¿»¿≈¿ƒ¿»»∆«»»∆

Ì‡L ‡ˆÓÂ ,‰Bz‰ ÔÓ ÌÈÁ‡Ï ‰˜Ó BÈ‡Â¿≈«¿∆«¬≈ƒƒ«»¿ƒ¿»∆ƒ
ÔÈÓ Ïk „Á‡Â ,Ïel‰ „Á‡Â .ÊBÁ BÈ‡ BÏ BÈÊÁ‰∆¡ƒ≈≈¿∆»«»¿∆»»ƒ
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,Ïe‡L Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡  BaL ÔÈÈÓ Úa‡Ó ÔÈÓÂ»ƒ≈«¿«ƒƒ∆ƒ»»∆»≈∆»
ÔBL‡ BËŒÌBÈa Ba ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡. ≈¿ƒ¿ƒ

ביום 70) לכם "ולקחתם מ ) כג, (ויקרא שנאמר מפני 
שאינו  מכאן משלכם", - "לכם חכמים ודרשו וגו'" הראשון
(סוכה  חבירו של בלולבו ראשון ביו"ט  חובתו ידי  יוצא

כל 71)מא:). נפקע  - החזיר שלא זמן שכל שם. סוכה,
שאינם  במתנה, שמתנים תנאי  ככל הוא והתנאי  הנותן, כח 

כלל. מהמתנה קנה 72)גורעים לא שמעולם שמתברר
שם). (סוכה, התנאי  קיים לא שהרי  זו, לפני73)מתנה

בו. לו 74)שיצא מקנה כשגדול התורה מן גמור קנין
שם). שם):75)(סוכה, (ויקרא תורה אמרה שהרי 

וענף  תמרים כפות הדר עץ  פרי  הראשון ביום לכם "ולקחתם
ולא  "לכם" אמרה כולם שעל הרי  נחל", וערבי עבות עץ 

אחרים. של

.‡ÈÔÈ‡  ˙eÙzLa ‚B˙‡ B‡ ÏeÏ ewL ÔÈÙzLÀ»ƒ∆»»∆¿¿À»≈
BÏ ÔziL „Ú ,ÔBL‡a B˙BÁ È„È B ‡ˆBÈ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈¿≈»»ƒ«∆ƒ≈

‰zÓa B˜ÏÁ˙ÒÈÙzÓ ÔÈ‚B˙‡ ewL ÔÈÁ‡‰ . ∆¿¿«»»»«ƒ∆»∆¿ƒƒ¿ƒ«
˙Èa‰ÏBÎÈ Ì‡ :B ‡ˆÈÂ ‚B˙‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏËÂ , ««ƒ¿»«∆»≈∆∆¿¿»»ƒ»

‡ˆÈ  CÎa ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈÁ‡‰ ÔÈ‡Â BÏÎ‡ÏeÈ‰ Ì‡Â ; ¿»¿¿≈»«ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»
.‰zÓa Ì˜ÏÁ BÏ eziL „Ú ,‡ˆÈ ‡Ï  ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ…»»«∆ƒ¿∆¿»¿«»»

t ‰ÊÂ ‚B˙‡ ‰Ê ‰˜ Ì‡ÂLÈ„Á‡k ewL B‡ , ¿ƒ»»∆∆¿¿∆»ƒ∆»¿∆»
‡ˆBÈ BÈ‡  ˙Èa‰ ˙ÒÈÙzÓ LÈÙe ÔBnÂ ‚B˙‡∆¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«««ƒ≈≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;‰zÓa B˜ÏÁ BÏ ÔziL „Ú ,‚B˙‡a»∆¿«∆ƒ≈∆¿¿«»»¿««ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ BÏÎ‡ Ì‡L. ∆ƒ¬»≈«¿ƒƒ»»

זה 76) וכל קלז:). (בבאֿבתרא שלו כולו שיהיה שצריך
בכל  בו, לצאת לקחוהו אם אבל לאוכלו, אותו קנו אם דוקא
ראוי שאינו יודעים היו שלקחוהו שבשעה בו, יוצאין אופן
אחד  כל שיטלנו שבשעה לקחוהו כן דעת ועל להתחלק ,
בהרבה  סמכו זה ועל שלו. כולו שיהא - בו לצאת מהם
ביום  בו יוצאים הקהל וכל אחד, לולב  שלוקחים מקומות

(מגידֿמשנה). בין 77)הראשון החלוקה לפני  הירושה
בכללו  שהבית הבית", "תפיסת נקראת היורשים
לכל  מיוחד כאן ואין הנכסים, את תופס  כולה) (=המשפחה

בירושה. שותפים וכולם חלקם,78)אחד על שויתרו
אתרוג. אחד לכל שיש לכל 79)מאחר אתרוג שאין כיון

מחילתם  מועילה ולא בו, רוצים שכולם אפשר ואחד, אחד
מחמת 80)בסתמא. הם שמקפידים ודאי  - שוויו מחמת

(לחםֿמשנה). המצוה לקיים רוצים הם שגם המצוה,

.ÈÔ‰a ÁÓOÏ ‰ÂˆÓ ˙B„ÚBn‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ««ƒ∆»«¬ƒ¿»ƒ¿…«»∆
,‰˙È ‰ÁÓO ÌBÈ Lc˜na ‰˙È‰ ˙Bkq‰ ‚Áa ¿««À»¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
˙ÚL ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆ƒ¿«

'ÌÈÓÈ?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ .BËŒÌBÈŒÚ »ƒ¿≈«»ƒ∆∆
ÌÈLpÏ ÌB˜Ó Lc˜na ÔÈw˙Ó eÈ‰ ÔBL‡‰»ƒ»¿«¿ƒ«ƒ¿»»«»ƒ
el‡ eÚ˙È ‡lL È„k ,‰hÓlÓ ÌÈL‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈∆…ƒ¿»¿≈

el‡ ÌÚBËŒÌBÈŒÈ‡ˆBnÓ ÁÓOÏ ÔÈÏÈÁ˙Óe . ƒ≈«¿ƒƒƒ¿…«ƒ»≈
„ÚBÓ ÏL BlÁ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÔÎÂ ;ÔBL‡‰»ƒ¿≈¿»»ƒ≈À∆≈

ÌÈaÚ‰ŒÔÈa ÏL „ÈÓz eÈ˜iL Á‡Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ≈««∆«¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ
.‰ÏÈl‰ Ïk ÌÚ ÌBi‰ ‡LÏ ÁÓOÏƒ¿…«ƒ¿»«ƒ»«»¿»

  

         
        

 

ע יתירה " ה "שמחה  שקישר שמזה   המפרשי וכתבו 
כלל  להזכיר מבלי  " אלוקיכ ה ' לפני   ושמחת" הפסוק 
היא  היתירה  השמחה   " הרמב שלדעת מלמד  , המי ניסו

:להבי צרי זה  ולפי  מהתורה , חיוב 
מתחילה  מדוע  מהתורה  חיוב  הוא  יתירה " ה "שמחה   א א .
שדוחה  פשיטא  הלא  ,ראשו יו "ט ממוצאי  רק  השמחה 

שבות. נאסרה  שלא  במקדש  ובוודאי  שיר, כלי  איסור
על  מדבר הנ"ל שהפסוק   " הרמב של מקורו  הוא  היכ ב .
 אחר די ממנו  למדה  הגמרא  הלא  יתירה " "שמחה 

. ימי שבעת כל הלולב  נוטלי היו  שבמקדש 
וכל   האר עמי  אותה  עושי היו  "ולא  כתב  י "ד  בהלכה  ג.

וראש  ישראל, חכמי  גדולי  אלא  שירצה  ישיבות מי  י 
כל  אבל כו ' מעשה ... ואנשי   והזקני  והחסידי והסנהדרי
ולשמוע ". לראות  באי  כול  והנשי  האנשי  הע
ראשי בי לחלק  מניי מהתורה , חיוב  הוא   א ולכאורה 

. האר ועמי   הע
הנ"ל  השמחה  את עושי היו  אלו  שדווקא  המקור מהו  ד .

מעשה ". ואנשי   חסידי" רק  הוזכרו  במשנה  והלא 
שבעת  .... ושמחת" הפסוק  את בהביאו  בזה : הביאור
של  נוספת מצוה  שישנה  לומר  " הרמב התכוו לא  " ימי
שחיוב מכיו אלא  הידועה , יו "ט משמחת יותר שמחה 
נהגו  , פעמי שלוש  בתורה  מופיע  הסוכות בחג השמחה 
חביבות  את  בנפש שהרגישו   ה (שבעיקר ישראל גדולי 
מדוייק  זה  עניי הסוכות. בחג זו  בשמחה  להרבות המצוה )
מזכירה  ולא  יתירה " שמחה  במקדש  "היתה  שכתב  בלשונו 

וכד '. ציווי  בלשו
בית  שמחת את  העושי רשימת  ג ,לכ  בהתא
מתוארי שבה  סוכה , במסכת מהגמרא  הועתקה  השואבה 

השואבה . בית שמחת בזמ  תנאי כמה  של  מעשיה
שהיה  חנינא  ב יהושע  מרבי   " הרמב למד  ישראל" "חכמי 

אתונה . חכמי   ע להתווכח  ונשלח  בחכמתו  ידוע 
הוא  שרבי  כיו ,שמעו מרבי   " הרמב למד  ישיבות" "ראשי 

. תלמידי לו  שיש  למי  תואר
נשיא  שהיה  גמליאל ב שמעו מרב למד  "הסנהדרי"

.הסנהדרי
ברשימת  הוא   ג המוזכר הזק מהלל למד  " הזקני"

השואבה . בית בשמחת  המשתתפי
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לפני81) "ושמחת יא): טז, (דברים מפורש השבועות בחג
בחגך", "ושמחת יד): סז, (שם הסוכות ובחג אלקיך", ה'
הוקשו  שהרי  הסוכות, וחג השבועות לחג הוקש הפסח  וחג

ד:). השנה (ראש לזה זה המועדים ממה 82)כל חוץ 
שם). (דברים בחגך" "ושמחת סוכה 83)שנאמר משנה,

א. עבירה.84)נא, לידי  ויבואו

.‚È‰kÓ ÏÈÏÁ‰ ?BÊ ‰ÁÓO ‰˙È‰ C‡È‰ÂÔÈbÓe , ¿≈«»¿»ƒ¿»∆»ƒ«∆¿«¿ƒ
ÌÈÏe BpÎaÌÈzÏˆÓe„Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»∆»¿∆»
‡e‰L ÈLŒÈÏÎa ‰ta Ú„BiL ÈÓe ;Ba ÔbÏ Ú„BÈ ƒ¿ƒƒ∆≈«¿«≈ƒ∆≈««∆

ÔÈ˜tÒÓe ÔÈ„˜BÂ .‰taÔÈÁtËÓeÔÈÊfÙÓe «∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
ÔÈkÎÓeÌÈÓB‡Â ,Ú„BiL BÓk „Á‡Â „Á‡ Ïk , ¿«¿¿ƒ»∆»¿∆»¿∆≈«¿¿ƒ

‡Ï ,‰ÁBc dÈ‡ BÊ ‰ÁÓOÂ .˙BÁaL˙Â ˙BÈL Ècƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»…
BËŒÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ˙aM‰ ˙‡. ∆««»¿…∆

מ "ד.85) פ "ג בביכורים המשנה שהי '86)מלשון כלי  זה
עד  ביותר, מתוקים ניגוניו שהיו נבל, ונקרא מיתרים כמה לו
ה"ו). דסוכה פ "ה ('ירושלמי ' שבעולם שיר כלי  כל שמנבל

בזו 87) זו (=שמכים) שמקישים מתכת של קערות שתי 
נ:). (פירוש 88)(סוכה בצלצל" וההכאה הניגון "הוא

מ "ב ). פ "ה ביצה להרמב "ם, על 89)המשניות כף  מכים
יחי ויאמרו כף  "ויכו יב ): יא, (מלכיםֿב  שכתבו כמו כף ,

"וטפחו". מתורגם: "ויכו" - הכתוב 90)המלך" מלשון
ומכרכר", מפזז דוד המלך את "ותרא טז): ו, (שמואלֿב 

יו"ט ). (תוס ' ריקוד לשון אסור 91)שהוא שבשבת פירוש,
שהי שהשיר ואף  שיר. ובכלי  בחליל על לחלל שרים ו

שמחה  של שיר - ויו"ט  שבת דוחה היה בכלי , הקרבנות
(מגידֿמשנה). ושבת ביו"ט  ואסור דוחה, אינו

.„ÈÔÈOBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ .BÊ ‰ÁÓOa ˙Ba‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿¿ƒ¿»¿…»ƒ
ÈÓÎÁ ÈÏB„b ‡l‡ ;‰ˆiL ÈÓ ÏÎÂ ı‡‰ŒÈnÚ d˙B‡»«≈»»∆¿»ƒ∆ƒ¿∆∆»¿≈«¿≈
ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÔÈ„‰q‰Â ˙BÈLÈ‰ ÈL‡Â Ï‡OÈƒ¿»≈¿»≈«¿ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÈ„wÓ eÈ‰L Ì‰  ‰OÚÓ ÈL‡Â ÌÈ˜f‰Â¿«¿≈ƒ¿«¿≈«¬∆≈∆»¿«¿ƒ
‚Á ÈÓÈa Lc˜na ÔÈÁnOÓe ÔÈbÓe ÔÈ˜tÒÓe¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈«
ÔÈ‡a Ôlk ,ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰ ,ÌÚ‰ Ïk Ï‡ .˙Bkq‰«À¬»»»»»¬»ƒ¿«»ƒÀ»»ƒ

.ÚÓLÏÂ ˙B‡Ïƒ¿¿ƒ¿…«

.ÂË‰Âˆn‰ ˙iOÚa Ì„‡ ÁÓOiL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆ƒ¿«»»«¬ƒ««ƒ¿»
‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰„BÚ  Ô‰ ‰evL Ï‡‰ ˙‰‡e. ¿«¬«»≈∆ƒ»»∆¬»¿»ƒ

,epnÓ Út‰Ï Èe‡ ,BÊ ‰ÁÓOÓ BÓˆÚ ÚBn‰ ÏÎÂ¿»«≈««¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«ƒ∆
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„Ú ‡Ï L‡ ˙Áz' :Ó‡pL∆∆¡«««¬∆…»«¿»∆¡…∆

ÒÈ‚n‰ ÏÎÂ .'Ï eËe ‰ÁÓOa˜ÏBÁÂ BzÚc ¿ƒ¿»¿≈»¿»«≈ƒ«¿¿≈
 el‡ ˙BÓB˜Óa ÂÈÈÚa „ak˙Óe BÓˆÚÏ „Bk»¿«¿ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈
Ï‡' :Ó‡Â ‰ÓÏL È‰Ê‰ ‰Ê ÏÚÂ .‰ËBLÂ ‡ËBÁ≈¿∆¿«∆ƒ¿ƒ¿……¿»««
BÙeb Ï˜Óe BÓˆÚ ÏÈtLn‰ ÏÎÂ .'CÏÓ ÈÙÏ c‰˙zƒ¿««ƒ¿≈∆∆¿»««¿ƒ«¿≈≈
„BÚ‰ ,„aÎÓ‰ ,ÏB„b‰ ‡e‰  el‡ ˙BÓB˜Óaƒ¿≈«»«¿À»»≈
„BÚ È˙l˜e' :Ó‡ Ï‡OÈ CÏÓ „Âc ÔÎÂ .‰‰‡Ó≈«¬»¿≈»ƒ∆∆ƒ¿»≈»«¿«…ƒ
,„Bk‰Â ‰l„b‰ ÔÈ‡Â .'ÈÈÚa ÏÙL È˙ÈÈ‰Â ˙‡fÓƒ…¿»ƒƒ»»¿≈»¿≈«¿À»¿«»

CÏn‰Â' :Ó‡pL ,'‰ ÈÙÏ ÁÓOÏ ‡l‡ÊfÙÓ „Âc ∆»ƒ¿…«ƒ¿≈∆∆¡«¿«∆∆»ƒ¿«≈
B‚Â '‰ ÈÙÏ kÎÓe.' ¿«¿≈ƒ¿≈¿

  

      
        

 

זאת   ע וביחד  ביותר, קשה  עבודה  היינו  גדולה , עבודה 
עד לבב  וטוב  שמחה  מתו להיעשות העבודה  צריכה 
לשמוח  אפשר היא ולכאורה , ומכרכר". "מפזז של לאופ
 ממשי כ על הגשמי . בעוה "ז  נמצאי כאשר כזה  באופ
 זמ ובכל  מקו בכל כי  ה '" "לפני  הוא  זה  שעניי  " הרמב
וממילא  מישראל, ואחד  אחד  כל  ע ביחד  הקב "ה  נמצא 
השו "ע בתחילת שכתוב  כמו  ה '" "לפני  היהודי  נמצא 

תמיד ". לנגדי  ה ' "שויתי 
ומגלה  מישראל לכאו "א   פני מאיר שהקב "ה   וכש
של  הנהגתו   ג  לפני  הפני  שכמי הרי  , לה אהבתו 
העבודה  וזוהי  הא ־ל" "אהבת  אופ באותו  היא  יהודי 
ומצב במעמד  שנמצא  עד  תמיד " לנגדי  ה ' "שויתי  להיות
ית' ממנו   ג נמש ואז יהודי  להוולד  שזכה  על שמחה  של

תמידי . באופ " חיי מל פני  "באור של העניי
       

ה'.92) בעבודת עליונה כלומר 93)מדריגה "גס ", מלשון
"המלך".94)מתגאה. צ "ל:

ה'תשע"ט  מרחשון  כ' שני יום 


 

˙ÈˆÁÓ LÈ‡ Ïk ÔzÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈»ƒ«¬ƒ
:el‡ ÌÈ˜Ùa BÊ ‰ÂˆÓ e‡e .‰L ÏÎa Ï˜M‰«∆∆¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

  
שיעורה,1) השקל", "מחצית מצות עניני  בו נתבארו

בפני אלא נוהגת ושאינה ממנה, והפטורים בה והחייבים
כפיה  בענין הפרק  ונסתיים השקלים. על ההכרזה ודין הבית,

השקלים. על

.‡Ï‡OiÓ LÈ‡ Ïk ÔzÏ ‰Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»ƒ≈»ƒƒƒ¿»≈
‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ2Òt˙n‰ ÈÚ elÙ‡ . «¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈

˙eÒk ÎBÓ B‡ ÌÈÁ‡Ó Ï‡BLÂ ,iÁ ‰˜„v‰ ÔÓƒ«¿»»«»¿≈≈¬≈ƒ≈¿
:Ó‡pL ;ÛÒk Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ Ô˙BÂ ,BÙ˙k ÏÚL∆«¿≈¿≈«¬ƒ«∆∆∆∆∆∆¡«
BÈ‡Â .ÓB‚Â ËÈÚÓÈ ‡Ï Ïc‰Â ‰aÈ ‡Ï ÈLÚ‰∆»ƒ…«¿∆¿««…«¿ƒ¿≈¿≈
‡l‡ ,ËÚÓ ÁÓÏe ËÚÓ ÌBi‰ ,˙Ba ÌÈÓÚÙa B˙B¿ƒ¿»ƒ««¿«¿»»¿«∆»

.˙Á‡ ÌÚÙa ˙Á‡k Blk B˙B¿À¿««¿««∆»

לחדשי2) בחדשו חדש עולת "זאת הכתוב  על דרשו שהרי 
מתרומה  (בניסן) קרבן והבא חדש תורה, אמרה - השנה"
לתרומת  השנה ראש שהוא בחודש שנה שבכל הרי  חדשה,
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מהם  לקנות השקל מחצית הבאת לחדש צריכים - השקלים
ציבור. קרבנות

.‡ÈˆBÓe ‰zÙÓe ÒB‡a ‰Bza eÓ‡‰ ÛÒk ÔÈÓƒ¿«∆∆»»«»¿≈ƒ¿«∆¿ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa Ó‡p‰ Ï˜L ‡e‰ ,„Ú ‚B‰Â Ú ÌL≈«¿≈∆∆∆∆«∆¡»¿»»
Îe .‰BÚO ÌÈOÚÂ ˙B‡Ó LÏL BÏ˜LÓe .‰Bza«»ƒ¿»¿≈¿∆¿ƒ¿»¿»

ÂÈÏÚ ÌÈÓÎÁ eÙÈÒB‰3ÚaËn‰ Ï˜LÓk BÏ˜LÓ eOÚÂ , ƒ¬»ƒ»»¿»ƒ¿»¿ƒ¿«««¿≈«
?ÚÏq‰ Ï˜LÓ ‡e‰ ‰nÎÂ .ÈL ˙Èa ÔÓÊa ÚÏÒ ‡˜p‰«ƒ¿»∆«ƒ¿««ƒ≈ƒ¿«»ƒ¿««∆«

.˙ÈBÈa ‰BÚO ÌÈBÓLe Úa‡Â ˙B‡Ó LÏL¿≈¿«¿«¿ƒ¿»≈ƒ

ממשקלו.3) ששית

.‚.ÔÈÚÓ LL  Èc‰Â ,ÔÈÈ„ ‰Úa‡  ÚÏq‰«∆««¿»»ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ
‡È‰ ‰ÚÓe .‰b ea ‰LÓ ÈÓÈa ˙‡˜p‰ ‡È‰ ‰ÚÓe»»ƒ«ƒ¿≈ƒ≈∆«≈≈»»»ƒ
 ‰ËeÙe .ÔÈq‡ ÈL  ÔBÈ„eÙe ,ÔÈBÈ„et ÈL¿≈¿¿ƒ¿¿¿≈ƒ»ƒ¿»
‡È‰Â ,‰Ún‰ Ï˜LÓ ‡ˆÓ .ÒÈ‡a ‰BÓLÓ ˙Á‡««ƒ¿∆»ƒ»ƒ¿»ƒ¿««»»¿ƒ
Úa‡  ÒÈ‡‰ Ï˜LÓe ,˙BBÚO ‰OÚ LL  ‰b‰«≈»≈∆¿≈¿ƒ¿«»ƒ»«¿«

.‰BÚO ÈˆÁ  ‰Ëet‰ Ï˜LÓe ,˙BBÚO¿ƒ¿««¿»¬ƒ¿»

.„ÈzL BÏ˜LÓ ‰È‰L ,ÌL ‰È‰ Á‡ ÚaËÓ „BÚÂ¿«¿≈««≈»»»∆»»ƒ¿»¿≈
‡e‰Â ,ÌÈÚÏÒÔlk ˙BÚaËn‰ el‡Â .ÔBkc ‡˜ ‰È‰ ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿¿≈««¿¿À»

ÔÈÚLnL Ô‰ ,Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ï˜LÓ e‡e ,eÓ‡L∆»«¿≈«¿ƒ¿«»∆»≈∆≈∆¿«¬ƒ
‰È‰‡ ‡lL È„k ,Ìe‡a Îe ;ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰a»∆¿»»¿»≈«¿¿≈∆…∆¿∆

.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÏ˜LÓ LÙÏ CÈ»̂ƒ¿»≈ƒ¿»»¿»»

.‰ÚaËÓ ˙ÈˆÁÓ ÔziL d˙ÂˆÓ BÊ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆ƒ¿»»∆ƒ≈«¬ƒ«¿≈«
Ï˜MÓ ÏB„b ÚaËÓ B˙B‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÔÓf‰ B˙B‡ ÏL∆«¿«¬ƒ»»«¿≈«»ƒ∆∆
Ï˜M‰ ÈˆÁÓ ˙BÁt Ï˜BL BÈ‡ ÌÏBÚÏe .L„w‰«…∆¿»≈≈»≈¬ƒ«∆∆

ea ‰LÓ ÈÓÈa ‰È‰L4ÌÈMLÂ ‰‡Ó BÏ˜LÓ ‡e‰L , ∆»»ƒ≈∆«≈∆ƒ¿»≈»¿ƒƒ
.‰BÚO¿»

האמור 4) שקל של המטבע  את ולהעלות להוסיף  מותר
לפחות. לא אבל בתורה

.ÂÏk ‰È‰ ,˙BBkc ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ÚaËÓ ‰È‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»»«¿≈«∆¿««¿»»»
ÔÓÊe ;ÚÏÒ BlL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa Ô˙B „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»≈¿«¬ƒ«∆∆∆∆«ƒ¿«
˙ÈˆÁÓa „Á‡ Ïk Ô˙B ‰È‰ ,ÌÈÚÏÒ ÚaËn‰ ‰È‰L∆»»««¿≈«¿»ƒ»»≈»∆»¿«¬ƒ
‰È‰L ÔÓÊe ;ÔÈÈ„ ÈL ‡e‰L ,ÚÏÒ ÈˆÁ BlL Ï˜M‰«∆∆∆¬ƒ∆«∆¿≈ƒ»ƒƒ¿«∆»»
˙ÈˆÁÓa Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰ ,ÚÏÒ ÈˆÁ ÚaËn‰««¿≈«¬ƒ∆«»»»∆»¿∆»≈¿«¬ƒ
Ï‡OÈ eÏ˜L ‡Ï ÌÏBÚÓe .ÚÏq‰ ÈˆÁ B˙B‡ Ï˜M‰«∆∆¬ƒ«∆«≈»…»¿ƒ¿»≈

.‰Bz ÏL Ï˜L ÈˆÁÓ ˙BÁt Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa¿«¬ƒ«∆∆»≈¬ƒ∆∆∆»

.ÊÌÈiÂÏ ,ÌÈ‰k :Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔzÏ ÔÈiÁ Ïk‰«…«»ƒƒ≈«¬ƒ«∆∆…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈÁLÓ ÌÈ„ÚÂ ÌÈ‚Â ,ÌÈÏ‡OÈÂ5‡Ï Ï‡ ; ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿À¿»ƒ¬»…

ÌÈL6ÌÈ„Ú ‡ÏÂ7ÌÈpË˜ ‡ÏÂ8ÔÈÏa˜Ó  e˙ Ì‡Â . »ƒ¿…¬»ƒ¿…¿«ƒ¿ƒ»¿¿«¿ƒ
Ì‰Ó9ÌÈ˙ek‰ Ï‡ .10ÔÈ‡  Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ e˙pL ≈∆¬»«ƒ∆»¿«¬ƒ«∆∆≈

˙ÈˆÁÓ ÂÈÏÚ ÔzÏ ÂÈ‡ ÏÈÁ˙‰L ÔË˜ .Ì‰Ó ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ≈∆»»∆ƒ¿ƒ»ƒƒ≈»»«¬ƒ
‰L ÏÎa ÂÈÏÚ Ô˙B ‡l‡ ,˜ÒBt BÈ‡ eL  Ï˜M‰«∆∆≈≈∆»≈»»¿»»»

BÓˆÚ ÏÚ ÔzÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ,‰LÂ11. ¿»»«∆«¿ƒ¿ƒ≈««¿

שדינם 5) ושוחררו, עבדות לשם וטבלו שמלו כנענים

ולא 6)כגרים. איש - נפשו" כופר איש "ונתנו שנאמר"
כנשים.7)אשה. שדינם שוחררו, הביאו 8)שלא שלא

שערות. ומסרום 9)שתי  גמורה במתנה נתנו אם ודווקא
שלם. בלב  עזרא 10)לציבור ידי  על מפורש "וכן שנינו:

להם  ושלחו המקדש, בית לבניין לסייען הכותיים (כשרצו
ולנו  לכם לא לאֿלוהיכם") נדרוש ככם כי  עמכם "נבנה

לאֿלהינו". בית שנתת 11)לבנות מאחר לו, שאומרים
עליו  תן המצוה, זאת עליו והעמדת שעברה בשנה עליו

תפסוק . ולא שיגדל עד תמיד

.Á˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ÌÈÏ˜M‰12ÔÓÊe . «¿»ƒ≈»¬ƒ∆»ƒ¿≈««ƒƒ¿«
ı‡a ÔÈa ÌÈÏ˜M‰ ˙‡ ÔÈ˙B ,Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL∆≈«ƒ¿»«»¿ƒ∆«¿»ƒ≈¿∆∆

ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa Ï‡OÈ13,Á ‡e‰L ÔÓÊe ; ƒ¿»≈≈¿»»»∆ƒ¿«∆»≈
.ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ Ï‡OÈ ı‡a elÙ‡¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈¬ƒ

קיים.12) המקדש שבית זמן שקלים 13)כל מצוות שהרי 
לארץ . בחוץ  בין בארץ  בין ונוהגת הגוף  חובת היא

.ËÌÈÏ˜M‰ ÏÚ ÔÈÚÈÓLÓ „‡a „Á‡a14ÔÈÎiL È„k , ¿∆»«¬»«¿ƒƒ««¿»ƒ¿≈∆»ƒ
.ÔzÏ „È˙Ú ‰È‰ÈÂ ,BlL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»«¬ƒ«∆∆∆¿ƒ¿∆»ƒƒ≈

ÌÈÁÏM‰ eLÈ Ba OÚ ‰MÓÁa15‰È„Ó ÏÎa «¬ƒ»»»»¿«À¿»ƒ¿»¿ƒ»
eÏa˜È  Ì‰Ï ÔziL ÈÓ Ïk ;˙Áa ÔÈÚB˙Â ‰È„Óe¿ƒ»¿¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ≈»∆¿«¿
‰MÓÁa .ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡  Ô˙ ‡lL ÈÓe ,epnÓƒ∆ƒ∆…»«≈ƒƒ≈«¬ƒ»
ÔÈÙBk CÏÈ‡Â Ô‡kÓe ,˙Ba‚Ï Lc˜na eLÈ Ba ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ
 ÔzÈ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,ÔziL „Ú Ô˙ ‡lL ÈÓ ˙‡∆ƒ∆…»««∆ƒ≈¿»ƒ∆…ƒ≈

BËBÚ ÔÈÁ˜BÏÂ ,B˙B‡ ÔÈkLÓÓ16elÙ‡Â BÁk ÏÚa ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ¬¿«»¿«¬ƒ
.B˙eÒk¿

ישראל.14) ערי בכל (=הפורטים 15)מכריזים החלפנים
למשכון.16)כספים). חפץ 

.ÈÌÈÏ˜La iÁ BÈ‡L ÈÓ Ïk17BkcL Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆≈«»ƒ¿»ƒ««ƒ∆«¿
ÔzÏ „È˙Ú ‡e‰ B‡ ÔzÏ18ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡  ƒ≈»ƒƒ≈≈¿«¿¿ƒ¿≈

;ÌBÏL ÈÎc ÈtÓ ,ÌÏBÚÏ ÌÈ‰k‰ ˙‡ ÔÈkLÓÓ¿«¿¿ƒ∆«…¬ƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»
„Ú Ô˙B‡ ÔÈÚB˙Â ,Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó  eziLk ‡l‡∆»¿∆ƒ¿¿«¿ƒ≈∆¿¿ƒ»«

eziL19. ∆ƒ¿

ועבדים.17) נשים כשיגדל.18)כגון קטן כן 19)כגון
הא  - ממשכנין "אין קטן: גבי  שאמרו ממה רבינו למד

תובעין". לתבוע 

    
תיבות 1) עשרה שלש השקלים, כונסים כיצד רבינו בו ביאר

וכיצד  הלשכה, תורמים בשנה פרקים בשלשה שבמקדש,
אותה. תורמין

.‡ÏÎa ?ÌÈÏ˜M‰ ˙‡ ÌÈÁÏM‰ ÔÈÒBk „ˆÈk ≈«¿ƒ«À¿»ƒ∆«¿»ƒ¿»
‰È„Óe ‰È„Ó˙Bz ÈzL Ì‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓÈÏeL . ¿ƒ»¿ƒ»«ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈≈

ÔÈÓk ,‰ÏÚÓÏÓ ˆ ‰ÈÙe ,‰hÓlÓ ÔÈÁ ‰z‰«≈»¿»ƒƒ¿«»ƒ»«ƒ¿«¿»¿ƒ
ÁwÏ LÙ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÔÎB˙Ï eÎÈÏLiL È„k ;ÙBL»¿≈∆«¿ƒ¿»¿…ƒ¿∆∆¿»ƒ«

˙Áa Ô‰Ó ˙Á‡ ?˙Bz ÈzL ÔÈOBÚ ‰ÓÏÂ . ≈∆¿««¿»»ƒ¿≈≈««
BÊ ‰L ÏL ÌÈÏ˜L da ÔÈÎÈÏLnL ‰iM‰Â , ∆«¿ƒƒ»¿»ƒ∆»»¿«¿ƒ»

‰ÚL ‰L ÈÏ˜L da ÔÈÁÈpÓ‡lL ÈnÓ ÔÈBbL , «ƒƒ»ƒ¿≈»»∆»¿»∆ƒƒƒ∆…
.‰ÚL ‰Ma Ï˜L»««»»∆»¿»
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ה"ט .2) פ "א למעלה וראה "מכל", בשקלים 3)בכת"י :
שופרות  היו כך במקדש, שופרות שהיו "כשם מ "א: פ "ב 

(כסף ֿמשנה 4)במדינה". שתים "שופרות" מיעוט 
טוב '). יום ה"א:5)ו'תוספות פ "ו שקלים ב 'ירושלמי '

ורחבות  מלמעלן צרות היו, עקומות הללו "השופרות
להראות  ידן להכניס  יוכלו (שלא הרמאין" מפני  מלמטן,
העדה'). 'קרבן – מתוכן ונוטלין לתוכן, נותנים כאילו עצמן

חדתין".6) "תקלין ונקראת מ "ה. פ "ו ונקראת 7)שקלים
במדינה  שגם רבינו, בדברי  מפורש והנה עתיקין". "תקלין
מפורש: ה"א) (פ "ב  ב 'ירושלמי ' ואילו חדתין. תקלין היו
(ועי ' במדינה" עתיקין ואין במקדש עתיקין כן "ותני 
נוסחא  היתה שלהרמב "ם הדבר [וברור טוב '). יום ב 'תוספות
שם  הריבב "ן של פירושו מתוך יוצא וכן ב 'ירושלמי ', אחרת
מרגליות  אותן "ויעשה ה'ירושלמי ': לשון שזה ב 'ירושלמי '.
שמא  - הדרך)? טורח  למעט  מרגליות, בשקלים (=יקנה
מתניתא  וכו', מפסיד ההקדש ונמצא המרגליות תוזיל
ופירש  בדא". לא עתיקין בתקלין אבל חדתין בתקלין
ולא  מרגליות לקנות מותר עתיקין בתקלין "כלומר הריבב "ן:
אלא  באין שאין תיזול שמא חוששים) (=ולא חיישינן
ברא"ש  ועי ' מ "ב , משקלים (פ "ד ומגדלותיה" העיר לחומות
ולפי עתיקין. תקלין היו במדינה שגם הרי  מ "ה), פ "ו ורע "ב 
ואין  במקדש עתיקין כן "דתני  הא גרס  דלא כרחנו על זה,
לפני שהיה ב 'ירושלמי ' נמצא אמנם וכן במדינה". עתיקין

רוקח ']. 'מעשה בעל

.Lc˜ne„ÈÓz Ì‰ÈÙÏ ‰È‰‰OÚ LÏL,˙Bz «ƒ¿»»»ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿≈≈
BÊ ‰L ÈÏ˜LÏ  ‰BL‡ :ÙBL ÔÈÓk ‰z Ïk. »≈»¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿≈»»

‰ÚL ‰L ÈÏ˜LÏ  ‰iLÈÓ ÏÎÏ  ˙ÈLÈÏL . ¿ƒ»¿ƒ¿≈»»∆»¿»¿ƒƒ¿»ƒ
„Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈBz ÈzL Ôa˜ ÂÈÏÚ LiL∆≈»»»¿«¿≈ƒ¿≈¿≈»∆»

˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ.BÊ ‰˙Ï Ô‰ÈÓc CÈÏLÓ , »¿∆»«»«¿ƒ¿≈∆¿≈»
,„Ïa ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÂÈÏÚ LiL ÈÓ ÏÎÏ  ˙ÈÚÈ¿ƒƒ¿»ƒ∆≈»»«»ƒ¿«
c˙‰L ÈÓÏ  ˙ÈLÈÓÁ .BÊ ‰˙Ï ‰ÈÓc CÈÏLÓ«¿ƒ»∆»¿≈»¬ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈

Ô‰a ‰ÎÚnÏ ÌÈˆÚ ˙B˜Ï ˙BÚÓÈÓÏ  ˙ÈML . »ƒ¿≈ƒ««¬»»»∆ƒƒ¿ƒ
c˙‰L ÈÓÏ  ˙ÈÚÈL .‰BÏÏ ˙BÚÓ c˙‰L∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈

˙tkÏ ‰Ê˙ÈÈÓL .ÔB‚k .˙‡hÁ ˙BÓÏ  »»««…∆¿ƒƒ¿««»¿
ÔÓ È˙B‰Â ˙‡hÁ Á˜ÏÂ ,B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈÙ‰L∆ƒ¿ƒ»¿«»¿»««»¿ƒƒ
˙BÓÏ  ˙ÈÚÈLz .dÎB˙Ï ‡M‰ CÈÏLÈ ,˙BÚn‰«»«¿ƒ«¿»¿»¿ƒƒ¿«
.˙B„ÏBÈÂ ˙BÊÂ ÌÈÊ Èp˜ ˙BÓÏ  ˙ÈÈOÚ .ÌL‡»»¬ƒƒ¿«ƒ≈»ƒ¿»¿¿
 ‰OÚ ÌÈzL .ÈÊ ˙Ba˜ ˙BÓÏ  ‰OÚ ˙Á‡««∆¿≈¿«»¿¿»ƒ¿≈∆¿≈
c˙‰L ÈÓÏ  ‰OÚ LÏL .ÚˆÓ ÌL‡ ˙BÓÏ¿«¬«¿…»¿∆¿≈¿ƒ∆ƒ¿«≈

.‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙BÚÓ»¿«¿≈»

מ "ה.8) פ "ו בשקלים הדברים ומקור ורע "ב ). (רא"ש בעזרה
עשר 9) מחמשה אלא היו לא שבמדינה השופרות ואילו

ט . הלכה הקודם בפרק  כמבואר תקלין 10)באדר, והוא
עתיקין.11)חדתין. תקלין מ "ה.12)והוא פ "ו שקלים

(שם). יהודה רבי  על החולקים ב 'מעשה 13)כחכמים
"בהן". תיבת חסירה רבינו 14)רוקח ', מדברי  נראה

וראה  הקודש, ארון של לכפורת שהכוונה המשנה, בפירוש
שם. זק "ש ניסן הרב  ובהערת הרא"ש מכאן 15)בפירוש

ושם: דשקלים, פ "ג התוספתא עלֿפי  הוא ההלכה, סוף  עד

קיני ומותר אשמות ומותר חטאות מותר כנגד לנדבה "ששה
נזיר  קרבנות [ומותר] (קיני ) יולדות קיני  זבות, קיני  זבין,
ולוקחין  כו' לנדבה זו וסלע  לנדבה זו מנה האומר ומצורע ,

שם. טוב ' יום 'תוספות ועי ' עולות". בהן

.‚e˙k ,‰z‰ CB˙a ÂÈ˙BÚÓ eÈ‰iL ,c Ïk ÌLÂ¿≈»»»∆ƒ¿¿»¿«≈»»
‰z‰ ÏÚıeÁaÓÏk ÏÚ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡˙e . ««≈»ƒ«¿«≈ƒ«»

‰Ó‰a ˙ÏBÚ e˜iL ,˙B˙Bn‰,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . «»∆ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿≈»»≈
 ˙BBÁ‡‰ ˙Bz‰ LLa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ ÏkL∆»«»«ƒ¿»¿≈«≈»«¬
Ïk ‡Lk ,ÌÈ‰kÏ  ‰È˙BBÚÂ ,‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ¿«¿≈»¿∆»«…¬ƒƒ¿»»
Ô‰a ÁwÏ  ˙ÈLÈÏL ‰˙aL ˙BÚn‰ ÏÎÂ ;˙BBÚ‰»¿»«»∆¿≈»¿ƒƒƒ«»∆
 ˙ÈÚÈaLÂ ;˙B‡hÁ ÔÈˆÁÂ ˙BÏBÚ ÔÈˆÁ ,˙BÙBÚ∆¿»¿∆¿»«»¿∆»¿ƒƒ

.ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔlkÀ»«»

מ "ה.16) פ "ו לשים 17)שקלים תיבה לאיזו לדעת
שהביא. הכהן 18)המעות יהוידע  של מדרשו מ "ו. שם,

וכסף  אשם "כסף  יז): יב , (מלכיםֿב  שנאמר ממה הגדול,
כסף  לו נשאר שאם יהיו", לכהנים ה', בית יובא לא חטאות
לבדק  ה' בית יובא לא לאשם, או לחטאת שהפריש ממה
ממנו  לוקחין והם הכסף , אותו יהיה לכהנים אלא הבית,
אשום  הוא, "אשם יט ): ה, (ויקרא שנאמר וממה עולות.
הנאכל  אשם כדין שמשמע  הוא", "אשם לה'", אשם
כיצד? הא לה', כולו שיהיה משמע  לה'", ו"אשם לכהנים,
ומותר  חטאת (=מותר אשם ומשום חטאת משום שבא כל -

לכהנים. ועור לה' הבשר עולות; בהם ילקח  אשם),

.„ÔÈÁlLÓ ,ÌÈÏ˜M‰ ÔÈBbLk ,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa¿»¿ƒ»¿ƒ»¿∆ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
ÛˆÏ Ì‰Ï LÈÂ .Lc˜nÏ ÌÈÁeÏL „Èa Ô˙B‡Ô˙B‡ »¿«¿ƒ«ƒ¿»¿≈»∆¿»≈»

Cc‰ ÈB‡OÓ ÈtÓ ,‰Ê ÈÈ„aÔÈˆa˜˙Ó Ïk‰Â . ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈««∆∆¿«…ƒ¿«¿ƒ
˙BÎLl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰kLÏa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Lc˜nÏ«ƒ¿»«ƒƒ»¿ƒ¿»««ƒ«¿»

‰È˙B˙Ïc Ïk ÔÈ‚BÒÂ ,Lc˜naÔÈÓ˙BÁÂ ,˙BÁzÙÓa «ƒ¿»¿¿ƒ»«¿∆»¿«¿¿¿¿ƒ
ÌL eˆwiL ÌÈÏ˜M‰ ÏkÓ ÔÈ‡ÏÓÓe .˙BÓ˙BÁ ‰ÈÏÚ»∆»»¿«¿ƒƒ»«¿»ƒ∆ƒ»¿»
ÏÈÎzL È„k  ‰t˜ Ïk eÚL ;˙BÏB„b ˙Bt˜ LÏL»À¿ƒ»À»¿≈∆»ƒ

ÔÈ‡Ò ÚLz‰ÊÂ .‰kLla B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡M‰Â , ≈«¿ƒ¿«¿»«ƒƒ«ƒ¿»¿∆
‰kLl‰ ˙Óez ‡˜p‰ ‡e‰  ˙Btw‰ CB˙aL‰ÊÂ , ∆¿«À«ƒ¿»¿««ƒ¿»¿∆

‡˜p‰ ‡e‰  ˙Btwa LiM ‰Ó ÏÚ ˙È ÌL ‡MiL∆ƒ»≈»»≈««∆≈«À«ƒ¿»
‰kLl‰ ÈÈL. ¿»≈«ƒ¿»

מ "א.20)להחליף .19) פ "ב  בכת"י :21)שקלים
חכמים 22)"מתקבץ ". תיקנו שלכן יד, בהם תשלוט  שלא

אפשר  יהיה "ולא א): בהלכה (למעלה שופרות כמין תיבות
בנחת". מהן פ "ג 23)ליקח  (שקלים ב 'ירושלמי ' הוא כן

סאין, תשע  שהן סאין שלש של קופות בשלש "תניא, ה"ב ):
רבינו  והביאו הלשכה". את תורמין סאין, ושבע  עשרים שהן
תורמים  גדולות קופות אותן ומתוך המשנה. בפירוש
שכל  קטנות, קופות שלש פעם כל בשנה, פרקים בשלשה
וראה  ומ "ב ), מ "א דשקלים (פ "ג סאים שלשה מכילה אחת

לא. והערה ה הלכה ולהלן שם, ורע "ב  וממנה 24)ברא"ש
ה"א). פ "ד (להלן השנה כל של הציבור קרבנות  קונים

להלן 25) כמבואר וכו', ומגדליה העיר צרכי  קונים וממנה
ה"ח . בפ "ד

.‰ÌÈ˜t ‰LÏLa:‰kLl‰ ˙‡ ÔÈÓBz ‰Ma ƒ¿»¿»ƒ«»»¿ƒ∆«ƒ¿»
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ÔÒÈ L„Á L‡aÌBÈ Ì„˜ ,ÈLz L„Á L‡e , ¿……∆ƒ»¿……∆ƒ¿≈…∆
BËÂÈÁ‡ B‡.ÌBÈ OÚ ‰MÓÁa ˙ˆÚ Ì„˜Â , «¬»¿…∆¬∆∆«¬ƒ»»»

,‰kLl‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒÎ „Á‡ ?d˙B‡ ÔÈÓBz „ˆÈÎÂ¿≈«¿ƒ»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»
?Ì˙‡ :Ì‰Ï ÓB‡ ‡e‰Â ,ıeÁa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈÓBM‰Â¿«¿ƒ¿ƒ«¿≈»∆∆¿…

ÌÈÓÚt LÏL  Ìz ,Ìz ,Ìz :BÏ ÌÈÓB‡ Ô‰Â. ¿≈¿ƒ¿…¿…¿…»¿»ƒ
Ô‰Ó ‰t˜ Ïk ,˙BpË˜ ˙Bt˜ LÏL ‡lÓÓ Ck Á‡Â¿««»¿«≈»À¿«»À»≈∆

ÔÈ‡Ò LÏL ‰ÏÈÎÓ˙BÏB„b‰ ˙Bt˜ LÏL Ô˙B‡Ó ,, ¿ƒ»»¿ƒ≈»»À«¿
Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï È„k ,ıeÁÏ Ô‡ÈˆBÓe.eÏÎiL „Ú ƒ»«¿≈¿ƒ¿«≈≈∆«∆ƒ¿

LÏL ÔÓ ˙BpËw‰ ˙Bt˜ LÏM‰ Ô˙B‡ ‡lÓÓe ÊBÁÂ¿≈¿«≈»«»À«¿«ƒ»
„Ú Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓe ,˙ˆÚ Ì„˜ ‰iL ÌÚt ˙BÏB„b¿««¿ƒ»…∆¬∆∆ƒ¿«¿ƒ≈∆«

.eÏÎiL∆ƒ¿

מ "א.26) פ "ג "בפרוס 27)שקלים שם: במשנה, כמפורש
- "פרס  שם: ובירושלמי  החג", ובפרוס  עצרת בפרוס  הפסח 
דהיינו  יום, משלשים (=חצי  יום דשלשים פלגא פלגא,
בהלכותיו". שדורשים למועד קודם יום) עשר חמשה

שהוא 28) מפני  בתשרי , באחד אמרו "ולא שם: משנה,
לפני29)יוםֿטוב ". להקדים שאפשר שכשם רבינו סובר

(כסף ֿמשנה). לאחר אפשר כן כמו שקלים 30)יוםֿטוב ,
סה. במנחות כמו דבר, כל לשלש חכמים דרך וכן מ "ג. פ "ב 

והרע "ב ). (הרא"ש קו: ב .31)וביבמות משנה שם
כב .32) והערה ד הלכה למעלה קרבנות 33)ראה לקנות

למקדש. הצריכים ציבור

.ÂLÏM‰ ÔÓ ˙ÈLÈÏL ÌÚt Ô˙B‡ ‡lÓÓe ÊBÁÂ¿≈¿«≈»««¿ƒƒƒ«»
,eÏÎiL „Ú Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓe ,ÈL˙a ˙BÏB„b‰ ˙BtÀ̃«¿¿ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ≈∆«∆ƒ¿
ÔÈÓBz ÔÒÈ L„Á L‡e ;ÔÒÈ L„Á L‡ „Ú«……∆ƒ»¿……∆ƒ»¿ƒ

‰L„Á ‰ÓezÓÌÈÏ˜M‰ Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰ ‡Ï . ƒ¿»¬»»…ƒ¿ƒ»∆«¿»ƒ
LÚÈb‰ ‡lL „Ú eÏÎÂ ,˙BÏB„b‰ ˙Bt˜ LÏLaÔÒÈ ∆¿»À«¿¿»«∆…ƒƒ«ƒ»

‰kLl‰ ÈÈMÓ ÔÈÓB˙Â ÔÈÊBÁ . ¿ƒ¿¿ƒƒ¿»≈«ƒ¿»

לתרומת 34) השנה ראש בניסן "באחד א: ז, השנה ראש
חודש  עולת "זאת יד): כח , (במדבר שנאמר שקלים",
קרבן  והבא חדש תורה "אמרה - השנה" לחדשי  בחדשו
שנאמר  ממה ונלמד מדבר, הכתוב  ובניסן חדשה". מתרומה
לחדשי ניסן) (=חודש לכם הוא "ראשון ב ) יב , (שמות
גזירהֿשוה  השנה" "לחדשי  - השנה" "לחדשי  השנה".

ניסן. כאן אף  ניסן, שם מה "אשר 35)היא: בכת"י :
שלישית 36)הגיע ". "שלמה ה"ג: פ "ג שקלים 'ירושלמי '

שלשתן  שלמו לראשונה, חוזר שניה שלמה לשניה, חוזר
רבי שהיה לשיריים, חוזר אומר מאיר רבי  ושוקל, חוזר
בסוף ", להן יצטרכו שמא בשיריים, מועלין אומר מאיר
מעילה  מהל' ופ "ו כסף ֿמשנה, (ועי ' מאיר כרבי  והלכה

הי "ג).

.ÊÔ‡ÈˆBÓe Ì‰a ÌBz ‡e‰L ,˙BpËw‰ ˙Bt˜ LÏL»À«¿«∆≈»∆ƒ»
Ï"ÓÈb ,˙"Èa ,Û"Ï‡ :Ô‰ÈÏÚ e˙k ,ıeÁÏÈ„k ; «»¬≈∆»∆≈ƒ»¿≈

‰BL‡‰ ÔÓ e˜tzÒiLCk Á‡Â ,‰ÏÎzL „Ú ∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«∆ƒ¿∆¿««»
ÔÓ ÔÈ˜tzÒÓ Ck Á‡Â ,‰iM‰ ÔÓ ÔÈ˜tzÒÓƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒ»¿««»ƒ¿«¿ƒƒ
˙Á‡‰ ‰tw‰ ÔÓ ‰BL‡ ÌB˙Â .˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒ«À»»««

‰ÏB„b‰˙ÁtËÓa ‰ÏB„b‰ d˙B‡ ‰tÁÓe ,; «¿»¿«∆»«¿»¿ƒ¿««

‰tÁÓe ,‰iM‰ ‰ÏB„b‰ ‰tw‰Ó ‰iM‰ ÌB˙Â¿≈«¿ƒ»≈«À»«¿»«¿ƒ»¿«∆
ÔÓ ˙ÈLÈÏM‰ ÌB˙Â ;˙ÁtËÓa ‰ÏB„b‰ d˙B‡»«¿»¿ƒ¿««¿≈«¿ƒƒƒ
d˙B‡ ‰tÁÓ BÈ‡Â ,˙ÈLÈÏM‰ ‰ÏB„b‰ ‰tw‰«À»«¿»«¿ƒƒ¿≈¿«∆»
ÏÈÁ˙ÈÂ ,ÌiÒ daL ˙k ‰È‰zL È„k ;˙ÁtËÓa¿ƒ¿««¿≈∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆»ƒ≈¿«¿ƒ
.˙ˆÚ Ì„˜ ÒkiLk ,‰iL ÌÚÙa ‰lÁza ‰pnÓƒ∆»«¿ƒ»¿««¿ƒ»¿∆ƒ»≈…∆¬∆∆
‰tÁÓe ,‰l‚Ó ‰˙È‰L ‰ÏB„b‰ ÔÓ ‰BL‡‰ ÌB˙Â¿≈»ƒ»ƒ«¿»∆»¿»¿À»¿«∆
‰pnÓ ÌzL ‰ÏB„b‰ ÔÓ ‰iM‰ ÌB˙Â ;d˙B‡»¿≈«¿ƒ»ƒ«¿»∆»«ƒ∆»
˙ÈLÈÏM‰ ÌB˙Â ;d˙B‡ ‰tÁÓe ,‰lÁz ‰BL‡a»ƒ»¿ƒ»¿«∆»¿≈«¿ƒƒ
È„k ;d˙B‡ ‰tÁÓ BÈ‡Â ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ‰ÏB„b‰ ÔÓƒ«¿»«¿»»¿≈¿«∆»¿≈
ÒkiLk ,˙ÈLÈÏL ÌÚÙa ‰lÁza ‰pnÓ ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ∆»«¿ƒ»¿««¿ƒƒ¿∆ƒ»≈
˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡ ÌBz ‡ˆÓpL „Ú .ÈL˙a¿ƒ¿≈«∆ƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ

˙BÏB„b‰ ÔÓ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ˙BpËw‰. «¿«ƒ»««¿««ƒ«¿

מ "ב .37) פ "ג ה"ב .38)שקלים שם 'ירושלמי '
ומחפה 39) הראשונה את "תרם תנן: מ "ד, פ "ג בשקלים

מחפה,בטב  היה לא שלישית בטבלאות, ומחפה שניה לאות,
הרא"ש  ופירשו התרום". הדבר מן ויתרום ישכח  שמא

- הראשונה את תרם Â˘‡‰והרע "ב : ‰ÓÂ˙ בפרוס -
בלשכה.ÙÁÓÂ‰הפסח . שנשארו השקלים כל -‰È˘-

עצרת. מחפה ˘È˘ÈÏ˙בפרוס  היה ומדוע  החג, בפרוס  -
מחפה  ולכן השיריים, מן יתרום שמא ובשניה? בראשונה
החיפוי . על ושמים חדשים שקלים ומביאים אותם
אבל  לתרום. גמרו כבר שהרי  לחפות צריך אין ובשלישית

מפרש: הראשונה.‰Â˘‡‰רבינו הגדולה ‰˘È‰מהקופה
השניה. הגדולה הקופה -˙È˘ÈÏ˘‰ הגדולה הקופה -

מוזכרות  לא במשנה הלא זה, על הרא"ש (והעיר השלישית
קופה  ומחפה נזכרו), ב 'ירושלמי ' ורק  הגדולות, הקופות כלל
ישכח  "שמא שלישית מחפה ואינו ושניה, ראשונה גדולה
בעצרת  גם לתרום יתחיל כלומר התרום", הדבר מן ויתרום
שמא  חשש אין רבינו, ולדעת בפסח . בה שהתחיל מאותה
אינם  שיריים ה"ד) (למעלה דעתו שלפי  השיריים, מן יתרום
הגדולות. הקופות משלש חוץ  הנשארים אותם אלא

רבים.40) עורות - "בקטבלאות" שם: ונמצא 41)במשנה,
ישראל, ארץ  לשם ישראל: לכל תרם גדולה קופה שמכל
והמדינות  ומדי  בבל ולשם לה, המוקפות כרכים לשם
קופה  בכל שהרי  ה"ח , להלן כמפורש ישראל, וכל הרחוקות
שם). המשניות' ('פירוש מישראל קצת על הוא תורם וקופה

מד. הערה להלן וראה

.Áel‡ ˙Bt˜ LÏL ÌBz ‡e‰Lk˙‡ ÌBz , ¿∆≈»À≈≈∆
Ï‡OÈ ı‡ ÌLÏ ‰BL‡‰ÔÈkk ÌLÏ ‰iM‰Â , »ƒ»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ»¿≈¿«ƒ

ÔÈÙwn‰Ï‡OÈ (ı‡) Ïk ÌLÏe dÏ˙ÈLÈÏM‰Â , «À»ƒ»¿≈»∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒƒ
˙B˜BÁ‰ ˙BÈ„n‰ ÌLÏe È„Ó ÌLÏe Ïa ÌLÏ¿≈»∆¿≈»«¿≈«¿ƒ»¿

.Ï‡OÈ Ïk ‡L ÌLÏe¿≈¿»»ƒ¿»≈

שם.42) להביא 43)שקלים, שהספיקו הראשונים שהם
למקומות  [והכוונה למקדש. קרובים שהם שקליהם, את
מד]. הערה להלן ראה ישראל, בארץ  הקרובים

עמון 44) כגון: ישראל, לארץ  הקרובים כלומר הסמוכים,
המזרחי . הירדן בעבר חסירה 45)ומואב  התימנים, בכת"י 

בדפוס  גם הוא כן לפנינו, שהוא כמו [אבל "ארץ ". המלה

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



צח               
         

לשם  שהכוונה ונראה נכון. וכן רוקח ', וב 'מעשה רומי 
רבינו  כתב  שהרי  גופא. ישראל בארץ  הרחוקים המקומות

על תורם הוא וקופה קופה שבכל המשניות ˜ˆ˙בפירוש
על  בשניה תורם הוא תימן כת"י  לנוסחת ואילו מישראל,

ÏÎ והערה ל' עמוד לשקלים הרא"ש בפרישת וראה ישראל.
סו].

.ËÌBz ‡e‰LkLiL Èeb‰ ÏÚ Ì˙Ï Ôek˙Ó , ¿∆≈ƒ¿«≈ƒ¿…««»∆≈
‰kLla‰kLlÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èeb‰ ÏÚÂ ,, «ƒ¿»¿««»∆¬«ƒ…ƒƒ««ƒ¿»

˙BbÏ „È˙Ú‰ ÏÚÂ,ÌÈÏ˜M‰ el‡ eÈ‰iL È„k ; ¿«∆»ƒƒ¿¿≈∆ƒ¿≈«¿»ƒ
el‡Îe ,Ï‡OÈ ÏÚ ‰tk ,Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï Ô‡ÈˆB‰L∆ƒ»¿ƒ¿«≈≈∆«»»«ƒ¿»≈¿ƒ
.BÊ ‰Óez Ô‰Ó ‰Ó˙Â ,‰kLlÏ Ô‰ÈÏ˜L Ïk eÚÈb‰ƒƒ»ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿ƒ¿¿»≈∆¿»

א.46) קח , הגדולות.47)כתובות הקופות בשלש שאינו
בדרך.48) והיה 49)ונמצא באדר, שקלו שלח  ולא שנאנס 

כולה. השנה כל משלחו

.ÈÌBz‰ ÒkiLkLÙ‡L „‚a ÒkÈ ‡Ï ,Ì˙Ï ¿∆ƒ»≈«≈ƒ¿……ƒ»≈¿∆∆∆∆¿»
‡ÏÂ ,ÏcÒa ‡ÏÂ ÏÚÓa ‡ÏÂ ,ÛÒk Ba ˙BaÁ‰Ï¿«¿∆∆¿…¿ƒ¿»¿…¿«¿»¿…

‰lÙ˙aÌÚ‰ B˙B‡ e„LÁÈ ‡nL ;ÚÓ˜a ‡ÏÂ ƒ¿ƒ»¿…¿»≈«∆»«¿¿»»
dÓzLk ÂÈzÁz ‰kLl‰ ˙BÚnÓ ‡ÈaÁ‰ :eÓ‡ÈÂ. ¿…¿∆¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿»¿∆¿»»

,‡ˆiL ‰ÚL „Ú ÒkiL ‰ÚMÓ BnÚ eÈ‰ ÌÈa„Óe¿«¿ƒ»ƒƒ»»∆ƒ»≈«»»∆≈≈
ÂÈt CB˙Ï ÔzÈ ‡lL È„kÏk ÌÈ‰ÊpL Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈∆…ƒ≈¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»ƒ»

Ï‰ ‡e‰L ÈÓ B‡ ÈÚ ,CkÈtÓ ,Ì˙È ‡Ï ÔB‰Ï »»ƒƒ∆ƒ¿»«…ƒ¿…ƒ¿≈
Ï‡OiÓe '‰Ó Ìi˜ Ì˙ÈÈ‰Â :Ó‡pL ;„LÁ‰. «¬»∆∆¡«ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ≈ƒƒ¿»≈

מ "ב .50) פ "ג "בתפילין"51)שקלים שם: במשנה,
('מעשה  רבינו בדברי  אחר בנוסח  הוא וכן רבים. בלשון

ויאמרו 52)רוקח '). יעני , "שמא אמרו: (שם) במשנה
מתרומת  ויאמרו יעשיר, שמא או העני , הלשכה מעוון
הלשכה" מן לפנים נכנס  "אחד שהרי  העשיר". הלשכה

ה"ה). ה"ב )53)(למעלה פ "ג (שקלים וב 'ירושלמי '
יראו  ועלֿידי ֿזה מים, פיו (ימלא מים פומיה "וימלא שאלו:
(שצריך  הברכה מפני  תנחום, רבי  אמר בפיו)? כסף  שאין

שקלים)". תרומת התרמת על ב 'ירושלמי '54)לברך
מפני יתרום לא קווץ  ישמעאל, רבי  דבי  "תני  (שם):
מלשון  שיער, בעל הוא קווץ  מפרש, כאן הראב "ד החשד".
הרמב "ם  אבל בשערו. יחביא שמא תלתלים, קווצותיו
א, (שמות "ויקוצו" מלשון: להון, ונבהל עני  שהוא מפרש
"קבץ " שגורס  או מו), כז, (בראשית בחיי " "קצתי  או יב ),

קבצן. צריך 55)מלשון שאדם "לפי  (שם): המשנה לשון
שנאמר: המקום, ידי  לצאת שצריך כדרך הבריות, ידי  לצאת
טוב  ושכל חן ומצא ואומר: ומישראל, מה' נקיים והייתם

ואדם". אלקים בעיני 

    
שאבד 1) ומי  בו, והחייבים שיעורו קלבון, דיני  בו כלל

שקלו.

.‡Ïk ÔziL È„k ,Ô‰Ï ÔÈÎÈˆ Ïk‰  ÌÈÏ˜M‰ ÈÈˆÁ¬»≈«¿»ƒ«…¿ƒƒ»∆¿≈∆ƒ≈»
Ï .iÁ ‡e‰L Ï˜L ÈˆÁ „Á‡Â „Á‡‰È‰Lk ,CÎÈÙ ∆»¿∆»¬ƒ∆∆∆«»¿ƒ»¿∆»»

ÛˆÓe ÈÁÏM‰ Ïˆ‡ CÏB‰ Ì„‡,ÔÈ‡ˆÁ ÈLa Ï˜L »»≈≈∆«À¿»ƒ¿»≈∆∆ƒ¿≈¬»ƒ
Ï˜M‰ ÏÚ ˙ÙÒBz BÏ ÔzÈ˙‡˜ ˙ÙÒBz‰ d˙B‡Â , ƒ≈∆∆««∆∆¿»«∆∆ƒ¿≈

ÔBaÏ˜ Ì‰ÈL ÏÚ Ï˜L e˙pL ÌÈL ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ»¿«ƒ∆»¿∆∆«¿≈∆
ÔBaÏ˜a ÔÈiÁ. «»ƒ¿«¿

המטבע .3)ופורט .2) חילוף  שזהו 4)דמי  שכתבו יש
להכריע  שנותנים ומועט  קל דבר "קלֿבון", נוטריקון:

ורע "ב ). (רא"ש הכסף  פירוט  בשביל בקלבון 5)ביניהם
הנותן  שאחד רבינו מדברי  ונראה מ "ו). פ "א (שקלים אחד
מאיר  כרבי  ולא פ "א) (תוספתא מקלבון פטור השקל מחצית
שנתנו  שנים ולדבריו, (שם). זה באופן אף  בקלבון שמחייב 

שם). (משנה, קלבונות בשני  חייבים - שקל

.ÈÓ ÏkB‡ ÌÈL ÈzL ÔB‚k ,ÌÈÏ˜La iÁ BÈ‡L »ƒ∆≈«»«¿»ƒ¿¿≈»ƒ
ÌÈ„Ú ÈLÏ˜L e˙pL ,.ÔBaÏw‰ ÔÓ ÌÈeËt  ¿≈¬»ƒ∆»¿∆∆¿ƒƒ«»¿

ÏÚ iÁ‰ Ô˙Â ,eËt „Á‡Â iÁ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»∆»«»¿∆»»¿»«««»«
eËt‰ È„ÈL LÈ‡ ÔB‚k ,‰M‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï˜L Ô˙p ¿≈«»¿ƒ∆»«∆∆»»¿«ƒ»

ÔÎÂ .ÔBaÏw‰ ÔÓ eËt  „Ú B‡ÔÈeËt ÌÈ‰k‰ ∆∆»ƒ««¿¿≈«…¬ƒ¿ƒ
ÔBaÏw‰ ÔÓÔÓ eËt Ô‰k‰ „È ÏÚ Ï˜BM‰Â . ƒ««¿¿«≈«««…≈»ƒ

.ÔBaÏw‰««¿

שם.6) כהנים 7)משנה, לא "אבל שנינו: שם [במשנה
במתניתין  גרס  לא רבינו כי  ויתכן וקטנים". ועבדים ונשים
לא  וכן טוב ') יום וב 'תוספות משנה בכסף ֿ (ראה "כהנים"
דרך  אלא הלוואה בדרך אינו לקטן השוקל כי  "קטנים", גרס 
השוקל  גם זה ובאופן בקטן, התחייבות אין הרי  כי  מתנה,
נראה  וכן ה"ג. להלן כמפורש הקלבון, מן פטור לגדול
קטן  הזכיר לא שהרי  "קטן", גרס  שלא המשניות בפירוש

הדין.8)כלל]. משורת שיחזירו 9)לפנים הלוואה דרך
אפילו  פטור - מתנה בדרך נתן אם אבל ידו. כשתמצא לו
רא"ש  (עי ' ה"ג כדלהלן בשקלים, שחייב  מי  עלֿידי  נתן אם

('מעשה 10)ורע "ב ). ההלכה סוף  עד מכאן חסר בכת"י 
הדין 11)רוקח '). מצד השקל במחצית חייבים הכהנים

(שם  אותם ממשכנים אין אבל ה"ז) בפ "א למעלה (כמבואר
(כסף ֿמשנה). קלבון תוספות מלתת פטורים ולכן ה"י )

.‚Ô˙Bp‰ÂÈÏÚ Ï˜LÈÚ‰ ÏÚÂB‡ BÎL ÏÚ B‡ «≈∆∆»»¿«∆»ƒ«¿≈
ÔÓ eËt  ‰zÓ Ì‰Ï B˙ Ì‡ :BÈÚ Ôa ÏÚ«∆ƒƒ¿»»∆«»»»ƒ

‰L ,ÔBaÏw‰˙Ba‰Ï È„k ‰zÓ Ï˜L ÈˆÁ Ô˙ È ««¿∆¬≈»«¬ƒ∆∆«»»¿≈¿«¿
Cc Ì„È ÏÚ Ï˜ML ÈˆÁ‰ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â ;ÌÈÏ˜Laƒ¿»ƒ¿ƒ»«»∆«¬ƒ∆»««»»∆∆
iÁ  Ì„È ‡ˆÓzLk BÏ eÈÊÁiL „Ú ,‰‡ÂÏ‰«¿»»«∆«¬ƒ¿∆ƒ¿»»»«»

.ÔBaÏ˜a¿«¿

מ "ז.12) פ "א עצמו.13)שם העני .14)בשביל ובשביל

.„ÔÈÁ‡‰Ì‰Ï ÁÈp‰M ‰Ó e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL »«ƒ∆¬«ƒ…»¿«∆ƒƒ«»∆
ÌÈÙzM‰ ÔÎÂ ,Ì‰È‡Ì‰ÈL È„È ÏÚ Ï˜L e˙pL ¬ƒ∆¿≈«À»ƒ∆»¿∆∆«¿≈¿≈∆

ÔBaÏw‰ ÔÓ ÔÈeËt ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¿ƒƒ««¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈÚ ‰pzLÂ ,˙eÙzM‰ ˙BÚÓa e˙Â e‡OpL ÔÈÙzLa¿À»ƒ∆»¿¿»¿ƒ¿«À»¿ƒ¿«»≈

˙BÚn‰ÂÈ˙BÚÓ ‰ÊÂ ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡È‰ Ì‡ Ï‡ ; «»¬»ƒ≈ƒ∆¿»¿∆¿»
ÌeÚÂ Ìe‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ˙BÚn‰ epzL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , ¿≈¿«¬«ƒ…ƒ¿««»¿…ƒ

ÔBaÏ˜a ÔÈiÁ el‡ È‰ÔÓÊ Á‡Â ,e˙Â e‡O . ¬≈≈«»ƒ¿«¿»¿¿»¿¿««¿«
ÔBaÏ˜a ÔÈiÁ  eÙzzLÂ eÊÁÂ ,e˜ÏÁ„Ú , »¿¿»¿¿ƒ¿«¿«»ƒ¿«¿«

zLÈÂ ,‰BÁ‡‰ BÊ ˙eÙzLa ezÈÂ e‡OiL.˙BÚn‰ ep ∆ƒ¿¿ƒ¿¿À»»«¬»¿ƒ¿««»
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שם.15) "האחים 16)משנה, שם: במשנה  גרס  רבינו
וראה  השותפים", "האחים גרס : והראב "ד והשותפים".

את 17)להלן. עוד חלקו שלא שכיון פטורים, האחים
ופטור  בעדם, נותן אביהם כאילו הדבר נחשב  הרי  הרכוש,
אחד  אדם כאילו הדבר שחשוב  פטורים, והשותפים מקלבון.
הוא  כי  זה, על חולק  הראב "ד אבל ופטורים. בעדם, נותן
האחים  אחד: דין וזהו השותפים", "האחים במשנה גורס 

אביהם. בעזבון שותפים שהכניסו 18)שהם שהכספים
בינתיים. התחלפו עושה 19)לשותפות זה שעירוב 

ה"א). ושותפין שלוחין מהל' (פ "ד דין 20)השותפות
הותירו  או ופחתו קיימין, שהמעות זמן שכל הוא: השותפות
חלקם  לפי  ההפסד או השכר חולקים - המטבע  שינוי  מחמת
ופחתו  בהם ונתנו נשאו ואילו נשתתפו). לא (כאילו במעות
(הל' בשוה ביניהם הפחת או השכר חולקים הותירו, או
משנה'. ו'כסף  עוז' 'מגדל וראה ה"ג), שם ושותפין שלוחין

נו: בבכורות מהמשנה הבאה הערה להלן משנה,21)ועי '
מקלבון, פטורים ששותפים רבינו ולדעת ב . נו, בכורות
וכן  המעות. הוציאו לא כשעוד מדובר שכאן לפרש הוכרח 

שם. המשנה בפירוש כתב 

.‰,ÌÈÙÒÎe ‰Ó‰a Ô‰Ï ‰È‰L ÔÈÙzM‰Â ÔÈÁ‡‰»«ƒ¿«À»ƒ∆»»»∆¿≈»¿»ƒ
ÁÂÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBaÏ˜a ÌÈiÁ  ÌÈÙÒka e˜Ï ¿»¿«¿»ƒ«»ƒ¿«¿««ƒ∆¬«ƒ

e˜ÏÁ ‡ÏÂ ,‰Ó‰a‰ e˜ÏÁ Ì‡Â .‰Ó‰a‰ e˜ÏÁ ‡Ï…»¿«¿≈»¿ƒ»¿«¿≈»¿…»¿
e˜ÏÁiL „Ú ,ÔBaÏw‰ ÔÓ ÔÈeËt  ÌÈÙÒk‰«¿»ƒ¿ƒƒ««¿«∆«¿¿

‰wÏÁÏ ÔÈ„ÓBÚ Ì‰ È‰ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ;ÌÈÙÒk‰. «¿»ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒ«¬À»

ב .22) נו, בכורות

.Â˙ÈˆÁÓ BÏ eMÁiL È„k ,Lc˜‰Ï Ï˜L Ô˙Bp‰«≈∆∆¿∆¿≈¿≈∆¿«¿«¬ƒ
‰a‚pM ‰nÓ Ï˜L ÈˆÁ ÏhÈÂ ,da iÁ ‡e‰L Ï˜M‰«∆∆∆«»»¿ƒ…¬ƒ∆∆ƒ«∆ƒ¿»

˙BBaÏ˜ ÈL iÁ  ÌÈÁ‡‰ ÔÓ‰È‰ el‡L ; ƒ»¬≈ƒ«»¿≈«¿∆ƒ»»
ÌÈÏ˜LÏ Blk Ï˜M‰„Á‡ ÔBaÏ˜ iÁ ‰È‰ ,. «∆∆Àƒ¿»ƒ»»«»»¿∆»

קורין 23) (העם שקל ונוטל סלע  "הנותן מ "ו: פ "א בשקלים
של  ושקל שנה, בכל שוקלים שהיו הסלעים לחצי  שקלים
התורה) על בפירושו רמב "ן - כתרגומו סלע , קורין משה

קלבונות". שני  ועל 24)חייב  עליו שלם, שקל כששוקל
ג). הלכה (למעלה הלוואה בדרך ועכשיו 25)חבירו

קלבון. עוד חייב  שקל, חצי  מההקדש שהוציא

.Ê?ÔBaÏw‰ eÚL ‡e‰ ‰nkÔÈ˙B eÈ‰L ÔÓÊa «»ƒ««¿ƒ¿«∆»¿ƒ
ÔÈÈ„ ÈL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓaÈˆÁ ÔBaÏw‰ ‰È‰ , ¿«¬ƒ«∆∆¿≈ƒ»ƒ»»««¿¬ƒ

È„a OÚ ÌÈMÓ „Á‡ ‡È‰L ,‰ÚÓ‡Ï ÌÏBÚÓe . »»∆ƒ∆»ƒ¿≈»»¿ƒ»≈»…
‰fÓ ˙BÁt ÔBaÏw‰ Ôz,ÌÈÏ˜Lk ÔÈ‡ ˙BBaÏw‰Â . ƒ«««¿»ƒ∆¿««¿≈»ƒ¿»ƒ

„Ú ,ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÁÏM‰ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡∆»«ƒƒ»«À¿»ƒƒ¿≈«¿»«
Lc˜‰‰ Ô‰Ó ˜tzÒiL. ∆ƒ¿«≈≈∆«∆¿≈

מ "ז.26) פ "א ה"ו.27)שקלים פ "א ובזמן 28)למעלה
שלעולם  שלמה, מעה הקלבון היה שלם, סלע  נותנים שהיו
'תוספות' (עיין וארבעה מעשרים אחד הכרעה לתת צריך

התקבלת). ד"ה מד: שקלו 29)שבועות לא מעולם שהרי 
ה"ו). פ "א (למעלה שקל מחצי  ב 'ירושלמי '30)פחות

רבי נופלין? הקלבונות היו "לאיכן ה"ד): פ "א (שקלים

שמעון  רבי  לנדבה, אומר: לעזר רבי  לשקלים, אומר: מאיר
בן  הקדשים, קודש לבית וציפוי  זהב  ריקועי  אומר: שזורי 
אומרים: ויש בשער, אותן נוטלין היו שולחנין אומר: עזאי 
ונראה  לירושלים)". השקלים (להביא דרכים להוצאת
בלחםֿמשנה. ועי ' לנדבה, שאמר לעזר כרבי  פוסק  שרבינו

.ÁepÒÓiL „Ú ,B˙eÈÁ‡a iÁ  BÏ˜L „‡L ÈÓƒ∆»«ƒ¿«»¿«¬»«∆ƒ¿¿∆
aÊbÏ,ÁÈÏL „Èa Ô‰ÈÏ˜L ˙‡ eÁÏML ÈÚ‰ Èa . «ƒ¿»¿≈»ƒ∆»¿∆ƒ¿≈∆¿«»ƒ«

‡e‰ ÌpÁ ÓBL Ì‡ ,e„‡ B‡ e‚Â‰Ê È‰  ¿ƒ¿¿»¿ƒ≈ƒ»¬≈∆
Ì‰Ï ÚaLÌpÁ ÈÓBL Ïk ÔÈ„k ,ËÙÂÔ‰Â , ƒ¿»»∆¿ƒ¿»¿ƒ»¿≈ƒ»¿≈

‰iL ÌÚt Ô‰ÈÏ˜L ÔÈ˙BÂ ÔÈÊBÁeÓ‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆««¿ƒ»¿ƒ»¿
ÔÈ‡ ,eÈÏ˜L ÔÈÓlLÓ e‡Â ÏÈ‡B‰ :ÈÚ‰ ÈL‡«¿≈»ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿»≈≈
ÔÈ‡  eÏ ÔÓ‡ ‡e‰L ,ÁÈÏM‰ ÚMiL eBˆ¿≈∆ƒ»««»ƒ«∆∆¡»»≈
ÔÈ‡L ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wzL ÈÙÏ ;Ô‰Ï ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆¿ƒ∆«»«¬»ƒƒ∆≈

‰ÚeL ‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ÌÈÏ˜M‰ e‡ˆÓ . ∆¿≈≈¿…¿»ƒ¿¿«¿»ƒ
el‡Â el‡  ÁÈÏM‰ ÚaLpL Á‡ ÌÈBL‡‰»ƒƒ««∆ƒ¿««»ƒ«≈»≈

˙Á‡ ‰LÏ Ô‰Ï ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .Ì‰ ÌÈÏ˜L, ¿»ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»»«∆∆
eÏtÈ ÌÈBÁ‡‰Â ,‰M‰ Ï˜LÏ eÏtÈ ÌÈBL‡‰Â¿»ƒƒƒ¿¿∆∆«»»¿»«¬ƒƒ¿

‰ÚL ‰L Ï˜LÏ. ∆∆∆»»∆»¿»

מפורש 31) וכן יוחנן. כרבי  ה"א) (פ "ב  שקלים 'ירושלמי '
בסמוך. המובאה לפי32)במשנה מ "א. פ "ב  שקלים

נח . מציעא בבבא אלעזר רבי  של שנגנב 33)האוקימתא
פשע  לא וגם בו להשתמש יד בו שלח  ולא שנאבד, או
תקנת  זו ושבועה ה"א). ופקדון שאלה מהל' (פ "ד בשמירתו
 ֿ (בבא בהקדש שבועה אין התורה מן שהרי  היא, חכמים

שם). מגניבה 34)מציעא ופטורים בפשיעה החייבים
שאינם 35)ואבידה. חנם, לשומרי  השקלים שמסרו שכיון

פעם  לשקול וחייבים הם פושעים כלֿכך, לשמור מחויבים
י הלכה להלן וראה התרומה, נתרמה כבר אם אף  שניה,

שם.36)(כסף ֿמשנה). שקלים, שקלים 37)'ירושלמי '
הבאה  לשנה חובתו ידי  לצאת יכול אינו כלומר מ "א. פ "ב 

הנ"ל. המיותרים ('ירושלמי '38)בשקלים עתיקין תקלין
אחרונים? הם ומי  ראשונים הם ומי  ה"א). פ "ב  שקלים

מג. הערה עיי "ש ט , הלכה סוף  להלן יבואר

.ËÎO ÓBL „Èa Ì‰ÈÏ˜L ˙‡ eÁÏLÈ‰L , »¿∆ƒ¿≈∆¿«≈»»∆¬≈
ÔB‚k ,Ò‡a epnÓ e„‡Â ,‰„‡Â ‰‚a iÁ ‡e‰«»ƒ¿≈»«¬≈»¿»¿ƒ∆¿…∆¿
Ì‡ :ÔÈ‡B  eËt ‡e‰L ,ÌÈiÊÓ ÌÈËÒÏ ÌeÁ˜lL∆¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒ∆»ƒƒ

‰Óez‰ ‰Ó˙pL Á‡ÁÈÏM‰ ÚaL  Ò‡ ««∆ƒ¿¿»«¿»∆¡«ƒ¿»«»ƒ«
ÌÈaÊbÏÏÚ ÌBz ÌBz‰L ;ÔÈeËt ÈÚ‰ Èe , «ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆«≈≈«

Èeb‰,Ô‰ Lc˜‰ ˙eLe ,˙BbÏ „È˙Ú‰ ÏÚÂ «»¿«∆»ƒƒ»ƒ¿∆¿≈≈
eÒÓ ‡Ï È‰ ?˙BOÚÏ Ô‰Ï ‰È‰ ‰Ó ÈÚ‰ Èe¿≈»ƒ∆»»»∆«¬¬≈…»¿
Ï‡ ,‰„‡Â ‰‚a iÁ ‡e‰L ,ÎO ÓBLÏ ‡l‡∆»¿≈»»∆«»ƒ¿≈»«¬≈»¬»
‰Ó˙pL Ì„˜ e„‡ Ì‡Â .ÈeˆÓ BÈ‡ Ò‡‰»…∆≈»¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿¿»
ÁÈÏM‰Â ,Ì‰ ÈÚ‰ Èa ˙eLa ÔÈ„Ú  ‰Óez‰«¿»¬«ƒƒ¿¿≈»ƒ≈¿«»ƒ«
e‚Â ÚaL .ÔÈÓlLÓ Ô‰Â ,ÈÚ‰ ÈL‡ ÈÙÏ ÚaLƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ¿«¿»
el‡  ÌÈËÒl‰ ÌeÈÊÁ‰ Ck Á‡Â ,˙ÈL ÌÈÏ˜L¿»ƒ≈ƒ¿««»∆¡ƒ«ƒ¿ƒ≈

˙Á‡ ‰LÏ Ô‰Ï ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .ÌÈÏ˜L el‡Â, »≈¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿»»«∆∆
ÈÓ LÈ .‰ÚL ‰L ÈÏ˜LÏ eÏtÈ ÌÈiM‰Â¿«¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈»»∆»¿»≈ƒ
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ÈÏ˜LÏ eÏtiL ÌÈBL‡‰ ÌÈÏ˜M‰L ,ÓB‡L∆≈∆«¿»ƒ»ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈
‰lÁza e‚pL ÌÈÏ˜M‰ Ì‰ ,‰M‰B‡ e„‡Â «»»≈«¿»ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¿»¿

ÌÈÏ˜M‰L ,ÓB‡L ÈÓ LÈÂ ;eÊÁÂ eÒ‡∆∆¿¿»¿¿≈ƒ∆≈∆«¿»ƒ
‰lÁz aÊb‰ „ÈÏ eÚÈb‰L Ô‰ ÌÈBL‡‰. »ƒƒ≈∆ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ»

(39 ֿ בבא שמואל אוקימתת לפי  שם, מ "א פ "ב  שקלים
שם. ה"ט .40)מציעא בפ "ב  למעלה אף 41)המבוארת

(כסף ֿמשנה). לב  הערה כנ"ל חכמים מתקנת היא זו שבועה
האבוד".42) ועל הגבוי  "על נוסף 43)בכת"י : בכת"י 

בהלכה  כמו - הקדש" לשקלי  יפלו "והראשונים כאן:
רוקח '). ('מעשה (שם):44)הקודמת ב 'ירושלמי ' הוא כן

רבי השניים? הן ואילו הראשונים? הם) (איזו הן "אילו
בני ששלחו אלו אמר חד מארי , אבא ורבי  חייא ב "ר פנחס 
לידי שהגיעו אלו אמר (=השני ) וחרונה תחילה, העיר

תחילה". גזברין

.ÈÔ˙Bp‰Ï˜LÏ ÈÁÏMÏ BÎÈÏB‰Ï BÁÏ Ï˜L ÈˆÁ «≈¬ƒ∆∆«¬≈¿ƒ«À¿»ƒƒ¿…
B„È ÏÚ B˙B‡CÏ‰ ,BÓˆÚ È„È ÏÚ BÏ˜LeÈ„k , «»»«¿»«¿≈«¿¿≈

B˙B‡ ekLÓÈ ‡lLÏÚÓ  ‰Óez‰ ‰Ó˙ Ì‡ , ∆…¿«¿¿ƒƒ¿¿»«¿»»«
Ï˜BM‰kL ,‡e‰ Lc˜‰ ˙eLa Ï˜M‰ ‰fL ; «≈∆∆«∆∆ƒ¿∆¿≈∆¿»

BÓˆÚ ÏÈv‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,˙BbÏ „È˙Ú‰ ÏÚ eÓz »¿«∆»ƒƒ»¿ƒ¿»∆ƒƒ«¿
‰Ó˙ ‡Ï Ì‡Â .‰f‰ Ï˜Ma ‰‰Â Lc˜‰‰ ÔBÓÓa¿»«∆¿≈¿∆¡»«∆∆«∆¿ƒ…ƒ¿¿»
Ï˜L ÈˆÁ BÁÏ ÔzÏ iÁ ‡e‰Â ,ÏÚÓ ‡Ï  ‰Óez‰«¿»…»«¿«»ƒ≈«¬≈¬ƒ∆∆

BÏ˜Le Ï˜L ÈˆÁ Bb‰ B‡ ÏÊBb‰ ÔÎÂ .BÏ Ô˙pL ∆»«¿≈«≈«≈¬ƒ∆∆¿»
‡ˆÈÌÈL ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ iÁ ‡e‰Â ,ÛÈÒB‰Ï B‡ »»¿«»¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ

LÓÁ. …∆

מ "ב .45) פ "ב  בשביל 46)שקלים כלומר בשבילו,
עצמו.48)בשוגג.47)המשלח . שהרי49)בשביל

ה"ט ). פ "א (למעלה שקלים נותן שאינו מי  את ממשכנים
מעילה.50) קרבן ולהביא להקדש וחומש קרן לשלם חייב 

כשקרבה  המדובר הי "א, להלן כמו כאן, שאף  אומרים ויש
.(8 הערה יט  עמוד ועיי "ש (רא"ש. שלא 51)הבהמה

השקל  מחצית מצות קיום ועצם ('ירושלמי '). אותו ימשכנו
לאו  שמצוות משום מעילה. קרבן לחייבו הנאה חשובה לא

המשנה). בפירוש (רמב "ם ניתנו בשביל 52)ליהנות
השקל.53)עצמו. מחצית נתינת במצות חובתו ידי 

"הגונב ",54) על מוסב  וזה התרומה. נתרמה לא עדיין אם
כפל. משלם אינו "הגוזל" לשקר 55)אבל ונשבע  כפר אם

ה"א). גזילה מהל' (פ "ז הודה ושוב 

.‡ÈÔ˙Bp‰Lc˜‰‰ ÔÓ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ‰Ó˙Â , «≈«¬ƒ«∆∆ƒ«∆¿≈¿ƒ¿¿»
‰pnÓ e˜tzÒiLk  epnÓ ‰Óez‰iÁ˙È , «¿»ƒ∆¿∆ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ¿«≈

˙BÚnÓ B˙ .Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ È„È ‡ˆÈÂ ,‰ÏÈÚÓaƒ¿ƒ»¿»»¿≈«¬ƒ«∆∆¿»ƒ¿
Bc‚k ÏÎ‡È  ÈL OÚÓÈÓcÓ ;ÌÈÏLeÈa «¬≈≈ƒ…«¿∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈

˙ÈÚÈLÏL ‰È‰ .˙ÈÚÈL ˙M„˜a Bc‚k ÏÎ‡È  ¿ƒƒ…«¿∆¿ƒ¿À«¿ƒƒ»»∆
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  ˙Ácp‰ ÈÚ. ƒ«ƒ««…»»¿

מ "ב .56) פ "ב  של 57)שקלים שקל בידו שיש בשוגג.
(רע "ב ). חולין של שהוא וסבר הבית, כלומר,58)בדק 

שלא  זמן כל אבל התרומה. מאותה שקנו הבהמה כשקרבה
ואין  נשתנה, ולא שהוא, מקום בכל הוא הקדש - קרבה

המשנה). (פירוש מעילה חולין 59)חיוב  כסף  יביא
מעשרֿשני , של השקל חצי  שנמצא מקום כל ויאמר: מביתו,
עליהם  וחלה פירות עבורו ויקנה הזה. הכסף  על מחולל יהא
לחולין  יוצא המוכר שביד השקל וחצי  מעשרֿשני . קדושת
שלמפרע  ונמצא מתקיף ). ד"ה נו. קידושין 'תוספות' (עי '
מחצית  חובת ידי  ויוצא הזה השקל בחצי  גם הקרבן נקנה

שבסמוך. שביעית לענין והואֿהדין שניתנה 60)השקל.
שמיטה  מהל' בפ "ה (ראה וכו' להפסד ולא לאכילה רק 

ממעות 61)ויובל). "נתנו למעלה שנאמר מה על מוסב  זה
הנדחת  עיר של היה זה שני  מעשר שאם - שני " מעשר
אפשר  ואי  הט "ו, עכו"ם מהל' בפ "ד כמפורש להגנז, שדינו
כמפורש  שריפה, טעון יהיה יפדוהו, שאם לחולין, להוציאו
יוצא  ואינו כלום עשה לא ולפיכך (הי "ג), הקדש לענין שם
באיסורו  נשאר זה שקל חצי  שהרי  השקל, מחצית חובת ידי 

המשנה'. 'מרכבת ועי ' הקרבן. ממנו נקנה ולא

.ÈLÈÙn‰‡ˆÓÂ ,Ba iÁ ‡e‰L eÒÂ ,BÏ˜L ««¿ƒƒ¿¿»∆«»¿ƒ¿»
L„˜ ‡Ï  iÁ BÈ‡L‡ˆÓÂ ,ÌÈL LÈÙn‰ . ∆≈«»…»«««¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»

ÔBÁ‡‰  ‰Ê Á‡ ‰Êa Ì‡ :„Á‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡L∆≈«»∆»∆»ƒ»∆««∆»«¬
L„˜ ‡ÏÈM‰Â ,ÌÈÏ˜L „Á‡‰  ˙Á‡ ˙a Ì‡Â ; …»«¿ƒ¿«««»∆»¿»ƒ¿«≈ƒ

ÌÈÏ˜L ˙BÓ‰„Ï ÏtÈ  ˙ÓÂ BÏ˜L LÈÙ‰ .. «¿»ƒƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ…ƒ¿»»

שקלים 62) ה"ג.'ירושלמי ' אינו 63)פ "ב  בטעות שהקדש
בראשון.64)הקדש. יצא שכבר לחולין,65)כיון ויוצא

יג. בהלכה בסמוך שכתב  ה"ד.66)כמו שם 'ירושלמי '
"לכפר  טו) ל, (שמות בשקלים התורה שאמרה מפני  והטעם
מצוה  חינוך', ('מנחת למתים כפרה ואין נפשותיכם", על

קה).

.‚ÈÁ˜Bl‰B‡ ,ÈÏ˜LÏ el‡ :Ó‡Â B„Èa ˙BÚÓ «≈«»¿»¿»«≈¿ƒ¿ƒ
‰ÚÓ ‰ÚÓ ËwÏÓ ‰È‰L,‰Ëet ‰Ëet B‡ ∆»»¿«≈»»»»¿»¿»

ÈÏ˜LÏ ˙BÚÓ ËwÏÓ ÈÈ‰ :Ó‡ ËwÏÏ ÏÈÁ˙‰LÎe¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»«¬≈ƒ¿«≈»¿ƒ¿ƒ
‡e‰L Ï˜L ÈˆÁ Ô‰Ó Ô˙B ,ÒÈk ‡ÏÓ ËwÏ elÙ‡ ¬ƒƒ≈¿…ƒ≈≈∆¬ƒ∆∆∆

ÔÈlÁ  ÌÈÏ˜M‰ ˙BnL ;ÔÈlÁ ‡M‰Â ,Ba iÁ. «»¿«¿»Àƒ∆««¿»ƒÀƒ

ה"ג.67) שם הלל.68)'ירושלמי ' כבית מ "ג, פ "ב  שקלים
שצירף 69) ומה שקלו, כדי  עד אלא להקדיש התכוון שלא

הקדש. ואינו בטעות הקדש הוא יותר

.„È˙BÚÓ‰˙Ï ÌÈÏ˜L ÏL ‰z ÔÈa e‡ˆÓpL »∆ƒ¿¿≈≈»∆¿»ƒ¿≈»
‰„ ÏLB˜ ,ÌÈÏ˜LÏ eÏtÈ  ÌÈÏ˜LÏ B˜ : ∆¿»»»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ»

‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ ,‰„Ï eÏtÈ  ‰„ÏeÏtÈ  ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»∆¡»«∆¡»ƒ¿
‰„ÏÌÈM‡Ï ‰ÏBÚ dlk ‰„p‰L ÈtÓ ;, ƒ¿»»ƒ¿≈∆«¿»»À»»»ƒƒ

ÌÈÁ‡ ÌÈ„ÏÂ ˙BÏBÚÏ Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓ ÌÈÏ˜M‰Â. ¿«¿»ƒƒ¿«¿ƒ≈∆¿¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

מ "א.70) פ "ז ה"ב .71)שקלים שני  בפרק  למעלה ראה
לחומרא.72) והולכים המעות, נפלו מאין ספק  הוא
לבאר.73) שממשיך כמו יותר, חמורה נשרף 74)שהיא

מבשרה. אוכלים הכהנים ואין האש, שמשיירי75)על
בפ "ד  להלן כמבואר ומגדליה, העיר צרכי  עושים הלשכה

ה"ח .

.ÂËÔÎÂ‰˙Â ‰z Ïk ÔÈa ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ Ïk ¿≈»«»«ƒ¿»ƒ≈»≈»¿≈»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ e‡ˆÓ .BwÏ eÏtÈ ÔÈa Ì‡ : ƒ¿«»ƒ¿¿∆¡»¿∆¡»ƒ≈
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קי                
         

‰BÏÏ eÏtÈ  e‡ˆÓ ‰BÏÏ ÌÈˆÚÌÈp˜ ÔÈa , ≈ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ
‰ÏBÚ ÈÏÊB‚Ï eÏtÈ  ‰ÏBÚ ÈÏÊB‚Ï:ÏÏk‰ ‰Ê . ¿¿≈»ƒ¿¿¿≈»∆«¿»

ÔlÎa Bw‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰ ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ , ¿ƒ«««»¿À»∆¡»¿∆¡»
 ˙Èa‰ ‰a ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ ÏÎÂ .ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿»«»«ƒ¿»¿«««ƒ

ÔÈlÁ‰kLl‰ ˙ÓezÓ ˙BÚÓ ‡ÈˆBÓ aÊb‰ ÔÈ‡L ; Àƒ∆≈«ƒ¿»ƒ»ƒ¿««ƒ¿»
˙BawÏ Á˜BlL ˙BÓ‰a‰ ÏÚ ÔÏlÁÓ ‡e‰L „Ú. «∆¿«¿»««¿≈∆≈««»¿»

מ "א.76) פ "ז זה 77)שקלים הרי  - מחצה". "על בכת"י :
שמבואר. כמו ביותר, לחמור הכסף  ונותנים ספק 

מכשירי78) אלא אינם עצים ואילו קרבן, עצמה שהיא
עולה.79)קרבן. ואחד חטאת שאחד יונים, קרבן

חטאת 80) גם יש בקנים ואילו כליל, כולה שהעולה
לכהנים. להחמיר.81)הנאכלת ובין להקל בין

מ "ב .82) פ "ז ה"ב .83)שקלים שם 'ירושלמי '

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"א שלישי יום 

    
וממותרה,1) הלשכה, מתרומת עושים מה בו נתבארו

קרבנות  הקרבת בדין ונסתיים הלשכה. שייר וממותר
ואילך. ניסן מר"ח  חדשה מתרומה

.‡‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏ ?da ‰OÚi ‰Ó ‰kLl‰ ˙Óez¿««ƒ¿»««¬∆»¿ƒƒ∆»
,eav‰ ˙Ba˜ ÏÎÂ ,ÔÈÙÒen‰Â ,ÌBÈ Ïk ÏL ÔÈ„ÈÓz¿ƒƒ∆»¿«»ƒ¿»»¿¿«ƒ
ÔÎÂ .˙Baw‰ Ïk Ba ÔÈÁÏBnL ÁÏn‰Â ,Ì‰ÈkÒÂ¿ƒ¿≈∆¿«∆«∆¿ƒ»«»¿»¿≈

ÌÈˆÚ e‡È‰ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈˆÚ‰2‡l‡ e‡ˆÓ ‡ÏÂ »≈ƒƒ…≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿¿∆»
,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ .d˙iOÚ ÎOe ,˙Ëw‰Â .ÌÈÓ„a¿»ƒ¿«¿…∆¿«¬ƒ»»¿∆∆«»ƒ
,ÌÁl‰ ÈzLe ,ÓÚ‰Â .ÌÈt‰ ÌÁÏ ÈOBÚ ÎOe¿«≈∆∆«»ƒ¿»…∆¿≈«∆∆
˙ÈB‰Ê ÏL ÔBLÏÂ ,ÁlzLn‰ ÈÚOÂ ,‰n„‡ ‰Ùe»»¬À»¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿»∆¿ƒ
.‰kLl‰ ˙ÓezÓ ÔÈ‡a el‡ Ïk .ÂÈ˜ ÔÈa ÔÈLBwL∆¿ƒ≈«¿»»≈»ƒƒ¿««ƒ¿»

ליערים 2) לצאת משפחות למשפחות היה קבוע  "זמן כי 
למערכה". עצים ולהביא

.aˆ ÏL c ÌÏÚ‰ t Ï‡˙„BÚ ÈÈÚOe e ¬»«∆¿≈»»∆ƒ¿ƒ≈¬«
Ô‰Ï ÔÈBb ‰lÁza  ÌÈÎBk3˙ÓezÓ ÔÈ‡a ÔÈ‡Â , »ƒ«¿ƒ»ƒ»∆¿≈»»ƒƒ¿«

,˙BÈeOÚ ÔÈa ˙Áz  ÏÎÈ‰ ÏL ˙BÎBt .‰kLl‰«ƒ¿»»∆≈»««ƒ¿»¬
˜„a ÈL„wÓ ‡l‡ ,‰kLl‰ ˙ÓezÓ ÔÈ‡a ÔÈ‡Â¿≈»»ƒƒ¿««ƒ¿»∆»ƒ»¿≈∆∆

˙Èa‰4˙ÓezÓ ÔÈ‡a  ÌÈÚL ÏL ˙BÎBt Ï‡ ; ««ƒ¬»»∆¿»ƒ»ƒƒ¿«
‰kLl‰5e‡BiL Ô˙ÂˆÓ  ˙L ÈÏÎe ‰Bn‰ . «ƒ¿»«¿»¿≈»≈ƒ¿»»∆»

ÌÈ„BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰e .ÌÈÎÒp‰ ˙BnÓƒ««¿»ƒ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈÎÒp‰ ˙BÓ ‡e‰ ‰Ó ‡a˙È Baƒ¿»≈«««¿»ƒ¿ƒ…»»»∆
,‰p‰k È„‚a .‰kLl‰ ˙ÓezÓ e‡ÈÈ  ÌÈÎÒ ˙BÓ«¿»ƒ»ƒƒ¿««ƒ¿»ƒ¿≈¿À»
ÔÈ„BÚL ÌÈ‰k‰ È„‚a ‡L ÔÈa ÏB„b Ô‰k È„‚a ÔÈa≈ƒ¿≈…≈»≈¿»ƒ¿≈«…¬ƒ∆¿ƒ

.‰kLl‰ ˙ÓezÓ Ïk‰  Lc˜na Ô‰a»∆«ƒ¿»«…ƒ¿««ƒ¿»

מישראל.3) אחד מכל כך לשם גובה ההקדש גזבר
אמה,4) שרוחבה בנוייה מחיצה הייתה הראשון שבבית

שהיה  השני  ובבית הקדשים, קדש לבין ההיכל בין מבדלת
להתקיים  בנוייה מחיצה יכולה ולא מאוד גבוה ההיכל
במקום  אמה שיעור וביניהן פרוכות שתי  עשו - כזה  בגובה
בניין, דין לה יש ולכן, ראשון, שבבית הבניין מחיצת

הבית. מבדק  באות לצניעות 5)שהוצאותיו שם שנעשו
הפתחים. על לכסות

.‚dl ‰ˆeÁa B‡ ÌÈÏLeÈa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÓ‰a‰ Ïk»«¿≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»»
ÈÏeÒÙa ‡a˙iL BÓk ,˙BÏBÚ ˙B‡a  ‰pnÓ B˜a¿»ƒ∆»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
„BÚ ÔÎÂ .‰kLl‰ ˙ÓezÓ ÔÈ‡a Ô‰ÈkÒ ;ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿««ƒ¿»¿≈≈

B˙ÏBÚ ÁÏML ÌÈÎBk6ÁÏL ‡ÏÂ ,˙Á‡ ‰È„nÓ »ƒ∆»«»ƒ¿ƒ»«∆∆¿…»«
.‰kLl‰ ˙ÓezÓ Ì‰ÈkÒ e‡ÈÈ  ÌÈÎÒ ÈÓc dnÚƒ»¿≈¿»ƒ»ƒƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ¿»

בלבד.6) עולה קרבן אלא כוכבים עובד מיד מקבלים שאין

.„b7ÌÈÎÒ BÏ LÈ Ì‡ ,ÌÈÁÊ ÁÈp‰Â ˙nL8 ≈∆≈¿ƒƒ«¿»ƒƒ≈¿»ƒ
.‰kLl‰ ˙ÓezÓ ÔÈ‡a  Â‡Ï Ì‡Â ,BlMÓ ÔÈ¿̃≈ƒƒ∆¿ƒ»»ƒƒ¿««ƒ¿»
ÔÈÈ˜Ó  ÂÈzÁz Á‡ epÓ ‡ÏÂ ,˙nL ÏB„b Ô‰k…≈»∆≈¿…ƒ«≈«¿»«¿ƒƒ
ÌÈÓeÓ ÈwÓ .‰kLl‰ ˙ÓezÓ ÔÈzÁ‰ ˙‡∆«¬ƒƒƒ¿««ƒ¿»¿«¿≈ƒ
˙BÎÏ‰ ÌÈ„nÏÓ‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â ,ÌÈÏLeÈaL∆ƒ»«ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ«¿«¿ƒƒ¿
˙BÏc‚Ó‰ ÌÈLÂ ,‰ˆÈÓ˜ ˙BÎÏ‰Â ÌÈ‰kÏ ‰ËÈÁL¿ƒ»«…¬ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿»ƒ«¿«¿

Ô‰Èa9˙ÓezÓ ÔÎO ÔÈÏËB Ôlk  ‰n„‡ ‰ÙÏ ¿≈∆¿»»¬À»À»¿ƒ¿»»ƒ¿«
˙Èa Ô‰Ï e˜ÒÙiL BÓk ?ÔÎO ‡e‰ ‰nÎÂ .‰kLl‰«ƒ¿»¿«»¿»»¿∆ƒ¿¿»∆≈

.ÔÈcƒ

גר 7) אבל נסכיו. יורשיו מקריבים שמת, ישראל שאילו
יורשים. לו אין בחייו.8)שמת שהיו 9)שהפרישן

טומאה  בשום יטמאו שלא לידתם משעת עליהם שומרים
בעולם.

.‰ÔÈc ˙Èa ÔÈÎBO ,˜Ù‰ ‡È‰L ,‰hÓM‰ ˙Laƒ¿««¿ƒ»∆ƒ∆¿≈¿ƒ≈ƒ
ÌÈÁÈÙÒ ˙ˆ˜Ó eÓLiL ,ÔÈÓBL10È„k ,eÁÓvL ¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒƒ∆»¿¿≈

‡l‡ ÌÈ‡a ÔÈ‡L ,ÌÁl‰ ÈzLe ÓÚ‰ Ô‰Ó e‡ÈiL∆»ƒ≈∆»…∆¿≈«∆∆∆≈»ƒ∆»
˙ÓezÓ ÔÎO ÔÈÏËB ÔÈÓBM‰ el‡Â .L„Á‰ ÔÓƒ∆»»¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«

.‰kLl‰«ƒ¿»

מן 10) באכילה ומותרים מאליהם, שצמחו הזרעים הם
ויאמר  יזרע  שמא גזירה אסרום שחכמים אלא התורה

צמחו. מאליהם

.ÂBÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ÌpÁa ÓLÏ c˙‰L ÈÓ11; ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ»≈¿ƒ
CÎÈÙÏ .Ô‰Ó ÌeÏhÈÂ e‡BÈ ‡nL ,ÚBÊ ÈÏÚa ÌeMÓƒ«¬≈¿«∆»»¿ƒ¿≈∆¿ƒ»
È„k ,‰kLl‰ ÔÓ ÎO eÏhiL ÌÈÓÎÁ Ì‰Ï ewzƒ¿»∆¬»ƒ∆ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
.ÌL ÌÈÓBL el‡L ÌB˜Ó B˙B‡Ó Ïk‰ eLÙiL∆ƒ¿¿«…≈»∆≈¿ƒ»

הדבר 11) יתפרסם שמירה שכר ישלם שההקדש ידי  שעל
זרוע . בעלי  יקחום ולא קרבן, צורך הם שהספיחים

.ÊÈ‰ÈbÓ12ÔÈi„Â ÌÈÏLeÈaL ÌÈÙÒ13˙‡ ÔÈcL «ƒ≈¿»ƒ∆ƒ»«ƒ¿«»ƒ∆»ƒ∆
.‰kLl‰ ˙ÓezÓ ÔÎO ÔÈÏËB  ÌÈÏLeÈa ÔÈÏÊb‰««¿»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿««ƒ¿»
‡Ï Ì‡Â .‰L ÏÎa ‰Ó ÌÈÚLz ?ÌÈÏËB eÈ‰ ‰nÎÂ¿«»»¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»»»¿ƒ…

Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰14eˆ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ 15Ô‰Ï ÔÈÙÈÒBÓ , ƒ¿ƒ»∆««ƒ∆…»ƒƒ»∆
Ô˙È Èe Ì‰Èe Ì‰ÈLe Ì‰ ,Ôkˆ È„k16. ¿≈»¿»≈¿≈∆¿≈∆¿≈≈»

מוגה,12) שאינו ספר להשהות שאסור ואדם, אדם כל "של
שהיו  דין בית וראו עוולה. באהליך תשכן אל משום:
כך". על הלשכה תרומת והפקירו בדבר, מתעצלים

כדי13) שכר ליטול אסור שהרי  בטלה שכר נוטלים הדיינים
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לקבל.15)למזונות.14)לדון. לפי16)הדיינין
מכספי פרנסתם להם להספיק  הוכרחו ממלאכתם שבטלו

הציבור.

.ÁLk17,‰ÁLn‰ ‰Ï ˙Èa‰ ‰Ó ÔÈBa eÈ‰ ∆∆»ƒ≈«««ƒ¿««ƒ¿»
‰n„‡ ‰t ÔÈ‡ÈˆBÓ eÈ‰ ÂÈÏÚL18ÔÈ‡ÈˆBnL LÎÂ , ∆»»»ƒƒ»»¬À»¿∆∆∆ƒƒ

ÁlzLn‰ ÈÚO ÂÈÏÚ19ÈÈMÓ ÔÈOÚ Ì‰ÈLe . »»»ƒ«ƒ¿«≈«¿≈∆«¬ƒƒ¿»≈
‰ ÁaÊÓ ÔÎÂ .‰kLl‰ ˙BÊÚ‰Â ÏÎÈ‰‰Â ‰ÏBÚ «ƒ¿»¿≈ƒ¿«»»¿«≈»¿»¬»

ÌÈn‰ ˙n‡ .‰kLl‰ ÈÈMÓ ÔÈOÚ20ÌÈÏLeÈaL «¬ƒƒ¿»≈«ƒ¿»««««ƒ∆ƒ»«ƒ
ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁÂ21 ÈÚ‰ ÈÎˆ ÏÎÂ ‰È˙BÏc‚Ó ÏÎÂ ¿«¿»«ƒ¿»ƒ¿¿∆»¿»»¿≈»ƒ

˙BÚÓ c˙‰L ÌÈÎBk „BÚÂ .‰kLl‰ ÈÈMÓ ÔÈ‡a»ƒƒ¿»≈«ƒ¿»¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈»
ÔÈ‡  ÌpÁa Ì‰nÚ ˙BOÚÏ B‡ el‡‰ ÌÈcÏ«¿»ƒ»≈«¬ƒ»∆¿ƒ»≈

LBz b elÙ‡Â ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó22ÌÎÏ ‡Ï :Ó‡pL ; ¿«¿ƒƒ∆«¬ƒ≈»∆∆¡«…»∆
.ÓB‚Â ˜ÏÁ ÔÈ‡ ÌÎÏÂ :Ó‡Â ,ÓB‚Â ˙BÏ eÏÂ»»ƒ¿¿≈¿∆¡«¿»∆≈≈∆¿≈

הבית 18)גשר.17) מהר זה  גבי  על זה גשרים שני  שעשו
וכל  הפרה את הוציאו העליונה ועל המשחה, להר

התהום. בטומאת יטמאו שלא כדי  שעשו 19)מתעסקיה,
שיעבור  לעיר, חוץ  עד העיר, בקצה שהייתה מהעזרה גשר
הארץ  עמי  מפני  הכפורים, ביום השעיר את המשלח  עליו
שתושלם  כדי  לצוק , הליכתו למהר אותו דוחפים שהיו
ההיכל. פתח  של זהורית של לשון ויתלבן הכפרה

בעזרה.20) העובר הנחל החומה.21)תיקון תיקון
זרה.22) עבודה עובד שאינו גוי 

.ËÔÈÁ˜BÏ  ‰kLl‰ ÈÈLe ‰kLl‰ ˙Óez ˙BÓ«¿««ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»¿ƒ
‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡zL ;˙BÏBÚ Ôlk e˜ÈÂ ÌÈÎÊ Ba¿»ƒ¿ƒ¿¿À»∆¿«≈ƒ
‡Ï Ï‡ .‰Ó‰a ˙ÏBÚ e˜iL ˙B˙Bn‰ Ïk ÏÚ«»«»∆ƒ¿¿«¿≈»¬»…
el‡Â .ÛBÚ eav‰ ˙Ba˜a ÔÈ‡L ,ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ«»∆≈¿»¿¿«ƒ¿≈
ıÈ˜ ÌÈ‡˜p‰ Ì‰ ,ÌÈÏ˜M‰ ˙BnÓ ÔÈ‡a‰ ˙BÏBÚ‰»«»ƒƒ««¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ«ƒ

ÁaÊnÏ23. «ƒ¿≈«

בני23) שדרך כמו עולות, מהם מביאים בטל שכשהמזבח 
סעודתם. בגמר השולחן על מתיקה מיני  להעלות אדם

.È eav‰ ˙Ba˜ ÏÎÏ Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰ ‡lL ÌÈÏ˜L¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»∆¿»»¿¿«ƒ
Ï‡ ;˙Èa‰ ˜„a ÈL„wÓ Ì‰Ï Èe‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ∆»»»∆ƒ»¿≈∆∆««ƒ¬»
ÈL„wÓ BÏ Èe‡‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ˙Èa‰ ˜„a ÔÈ‡≈∆∆««ƒƒ∆»»ƒ»¿≈

ÁaÊn‰24. «ƒ¿≈«

לקדשי24) מעות נחסר שאם היא, רבינו לדעת ופירושה
להיפך. לא אבל הבית בדק  מקדשי  החסר את לוקחים מזבח 

עליו. חולק  והראב "ד

.‡È˙Ba˜ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡ ,ÔÒÈ L„Á L‡ ÚÈbiMÓƒ∆«ƒ«……∆ƒ»≈«¿ƒƒ»¿¿
‰L„Á‰ ‰‡a ‡Ï Ì‡Â .‰L„Á ‰ÓezÓ ‡l‡ eaƒ̂∆»ƒ¿»¬»»¿ƒ…»»«¬»»

‰LÈ‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ 25L„Á L‡ ÚÈb‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒƒ«¿»»¿ƒ»ƒƒƒ«……∆
 ‰LÈ ‰ÓezÓ ÌÈ„ÈÓ˙Ï ˙BÓ‰a Ô‰nÚ LÈÂ ,ÔÒÈƒ»¿≈ƒ»∆¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿»¿»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈÂ Ô˙B‡ ÔÈ„Btƒ»¿¿ƒ¿Àƒ««ƒ∆≈

ÔÈÓÈÓz26da ÔÈˆi˜nL ‰LÈ ‰Óe˙Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ , ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»¿»»∆¿«¿ƒ»
˙BÓ‰a‰ Ïk ÏÚ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡zL ;ÁaÊn‰ ˙‡∆«ƒ¿≈«∆¿«≈ƒ«»«¿≈
 Ô‰Ï ÔÈÎÈˆ eÈ‰È ‡Ï Ì‡L ,ÔÈ„ÈÓ˙Ï ÔÈÁ˜BlL∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆ƒ…ƒ¿¿ƒƒ»∆

.ÔÈlÁÏ e‡ˆÈ≈¿¿Àƒ

מן 25) להביא מצוה בניסן באחד הבאין ציבור "קרבנות
מצוה". שחיסר אלא יצא הישן מן הביא ואם החדש

פדיון 26) ידי  על לחולין יוצאים קדשים שאין היא והלכה
מום. בהם נפל כן אם אלא

.È˙Ëw‰ ˙BÓa ÔÈOBÚ eÈ‰ CÎÂ27L‡ ÚÈbiMÓ : ¿»»ƒ¿««¿…∆ƒ∆«ƒ«…
ÔÈn‡‰ ÎO ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏlÁÓ ,ÔÒÈ L„Á28, …∆ƒ»¿«¿ƒ«¿«»À»ƒ

ÔÈn‡‰ ÔÈÏËBÂ ,ÁaÊn‰ ıÈ˜Ï ÎO‰ ˙BÚÓ ÔÈÊBÁÂ¿¿ƒ¿«»»¿≈«ƒ¿≈«¿¿ƒ»À»ƒ
˙Ëw‰ ˙‡ ÔÈÁ˜BÏÂ ÔÈÊBÁÂ ,ÔÎOa ˙Ëw‰ ˙BÓ««¿…∆ƒ¿»»¿¿ƒ¿¿ƒ∆«¿…∆
‰Óez ˙BÚnÓ dÈ˜‰Ï È„k ,‰L„Á ‰ÓezÓ Ô‰Ó≈∆ƒ¿»¬»»¿≈¿«¿ƒ»ƒ¿¿»
ÔÈÈË˜Ó  ‰L„Á ‰Óez Ô‰Ï ÔÈ‡ Ì‡Â .‰L„Á¬»»¿ƒ≈»∆¿»¬»»«¿ƒƒ

‰LÈ ‰ÓezÓ d˙B‡29. »ƒ¿»¿»»

שס "ח 27) במשקל תהיה שהקטורת מסיני  למשה שהלכה
של  ימים לשנ"ד מנים שנ"ד אלא מהם מקריבים ואין מנים,
יתירים  מנים שלושה ועוד יום, לכל מנה הלבנה, שנות
אחד  נשארו הקדשים, בקדשי  הכפורים ביום שמקטירין

שנה. בכל יתירים מנים ששכרם 28)עשר הקטורת מפטמי 
הלשכה. שעברה.29)מתרומת משנה

e˜ÈÏÒÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ B‰Ï ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ

 





‡e‰Úa˜ÏÂ Ú„ÈÏÂ MÁÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ¿«≈¿≈«¿ƒ¿…«
‰M‰ ÈL„ÁÓ L„Á Ïk ˙lÁz ÌBÈ ‰Ê È‡a. ¿≈∆¿ƒ«»…∆≈»¿≈«»»

e‡e:el‡ ÌÈ˜Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
ב )1) יב , (שמות חדשים" ראש לכם הזה "החודש שנאמר

קנג). עשה המצוות, (ספר החודש" קידוש מצות היא "וזו

    
החמה,1) לחדשי  הלבנה חדשי  בין ההבדל בו נתבאר

על  ולהודיע  ולידע  לחשב  ב "ד על התורה מן ושמצוה
חדשים  קובעין אין בדין הפרק  ונסתיים החודש, קידוש

לארץ . בחוץ 

.‡‰l‰ ÈL„Á Ì‰ ‰M‰ ÈL„Á˙ÏÚ :Ó‡pL , »¿≈«»»≈»¿≈«¿»»∆∆¡«…«
BL„Áa L„ÁL‡ ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :Ó‡Â , …∆¿»¿¿∆¡««…∆«∆»∆…

ÌÈÓÎÁ eÓ‡ Ck .ÌÈL„ÁCea LB„w‰ BÏ ‰‡‰ : √»ƒ»»¿¬»ƒ∆¿»«»»
Â ‰Ï ˙eÓc ‰‡ep‰ ‰‡Óa ‰LÓÏ ‡e‰:BÏ Ó‡ ¿∆¿«¿≈«¿»¿¿»»¿»«

Lc˜Â ‰‡ ‰ÊkÈL Ì‰ ÔÈMÁÓ e‡L ÌÈM‰Â . »∆¿≈¿«≈¿«»ƒ∆»¿«¿ƒ≈¿≈
‰nÁ‰È‡‰ L„Á ˙‡ BÓL :Ó‡pL ,. ««»∆∆¡«»∆…∆»»ƒ

  

        
    

במכילתא   הדברי ממקור שינה  מדוע  להבי וצרי
הלבנה  דמות באצבע  למשה  הקב "ה  לו  "הראה  דרשב "י 
ובפרט  הנבואה , במראה  שהראהו  כלל הזכיר ולא  כו '"
על  החודש  קידוש  על ציווי  הוא  וקדש " ראה  "כזה  שהלשו
הלבנה  ראיית ידי  על שנעשה  הדורות שבכל בית־די ־ידי 
את  שראו  ויאמרו   עדי יבואו   שא ופשיטא  ממש , בפועל

. פיה על  מקדשי אי הנבואה  במראה  הלבנה  מולד 
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הדברות  כל "והלא  הקשה  במכילתא  בזה : והביאור
הזה  החודש  , ביו אלא  עמו  נתדבר לא  משה  על שנתדבר
בלילה , והראהו   ביו עמו  מדבר היה  וכיצד  בלילה  הראהו 
בחשכה ". החודש  והראהו  חשיכה   ע  ביו שנדבר  ומתר
על  הציווי  אחר מיד  שהרי  דחוק , הוא  זה   תירו  אמנ
לה "ויקחו   פסח  לקרב הציווי  נאמר החודש  קידוש 
שיהיה  מצינו  לא  והרי  לבית" שה  אבות לבית שה  איש 
קשה  וא "כ  ומיוחדת, נוספת בקריאה   הדברי בי הפסק 
כתב לכ . ביניה גדול הפסק  היה  שלפיו  המכילתא   תירו
כל  וממילא  הנבואה , במראה  היה  שהראהו  שמה   " הרמב
במראה  היה  שהראהו  ומה   ביו היה  משה  אל הדיבור

הנבואה .
ששאלה   פסחי במסכת בגמרא  מצינו  זה  להסבר ראיה 
בחמשה  או  בארבעה  דילמא  קאי , ירחא  דבריש  "וממאי 
בר"ח  היה  שהדיבור לכו "ע  פשיטא  והלא  קאי " בירחא 
 מוב האמור פי  ועל הלבנה . בראיית משה  שנתקשה 
ג להיות שיכול הרי  הנבואה  במראה  שהראהו  שמכיוו

.בניס בחמשה 
       

ושתיםֿעשרה 2) יום, ועשרים "תשעה הוא מהם אחד שכל
ארבעים  (היינו חלקים ותשעים ושלושה מאות ושבע  שעות,

וחלק  דקות שמונהֿעשר וארבע  של חשבון לפי  אחד,
ה"ג). פ "ו, (להלן לבנה" של חדשה וזהו דקה), בכל חלקים

בלבד,3) הלבנה על לומר אפשר וזה בחידושו, כלומר
ב 'מאמר  הרמב "ם לשון [וכן שנעלם. אחרי  מתחדש שאורה
חודש  עולת זאת יתברך הצור שאמר "ומאחר העיבור':
כי בלבנה, חדשינו למנות נתחייבנו השנה, לחדשי  בחדשו
ללבנה"]. אלא זה ואין החידוש, בו יתבאר חודש באיזהו

(מהדורת 4) בא פרשת יוחאי , בר שמעון דרבי  [מכילתא
.[(8 ע ' אפשטיין בשיעור 5)הרי "נ הלבנה את כשתראה

בחדשי שהמדובר הרי  חודש, לראש יום אותו תקדש זה,
וששים 6)הלבנה. חמשה מאות שלש היא החמה "שנת

ה"ד). פ "ו, (להלן שעות" ושש "שמור 7)יום כלומר
וכן  יג:), (סנהדרין ניסן" בחודש שיהא תקופה של אביב 

ה"א. פ "ד, להלן רבינו כתב 

.?‰l‰ ˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ‰˙È ‰nÎÂB˜ ¿«»¿≈»¿«««»«¿««¿»»»
ÌBÈ OÚ „Á‡Ó˙ÙÒBz‰ ÔÓ ıa˜˙iLk ,CÎÈÙÏ . ≈««»»¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈ƒ«∆∆

ËÚÓ ˙BÈ B‡ ËÚÓ ˙BÁt B‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL BÓk ˙‡f‰«…¿¿ƒ»¿«≈¿«
„Á‡ L„Á ÔÈÙÈÒBÓ ‰LÏL ‰M‰ d˙B‡ ÔÈOBÚÂ , ƒƒ…∆∆»¿ƒ»«»»¿»

˙aÚÓ ‰L ˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,L„Á OÚÈ‡L . »»…∆¿ƒ«ƒ¿≈»»¿À∆∆∆ƒ
‰M‰ ˙BÈ‰Ï LÙ‡CÎÂ CÎÂ L„Á OÚ ÌÈL ∆¿»ƒ¿«»»¿≈»»…∆¿»¿»

ÌÈÓÈ‰BÓ ‰z‡ ÌÈL„Á  ‰M‰ ÈL„ÁÏ :Ó‡pL , »ƒ∆∆¡«¿»¿≈«»»√»ƒ«»∆
ÌÈÓÈ ‰BÓ ‰z‡ È‡Â ,‰LÏ. ¿»»¿ƒ«»∆»ƒ

בלבד 8) חדש עשר אלאשנים בה שאין פשוטה שנה כלומר
ה"ד). פ "ו, "עשרה 9)(להלן שם): (להלן המדויק  המספר

חלקים". וארבעה ומאתים שעות, ועשרים ואחת ימים,

שעיבור 10) יט :). השנה (ראש גמליאל בן שמעון רבן כדעת
שאמר  שם, תנאֿקמא כדעת (ולא חודש הוא השנה
וכן  שלשים". רצה חודש, "רצה כלומר יום"), "שלושים
להוסיפו  לביתֿדין "שהרשות הי "ז: פ "ד להלן רבינו כתב 

שם. פפא רב  וכדעת חסר", או אשה 11)מלא דוגמת
"מעוברת". שנקראת עובר, לה ושנה.12)שנוסף  שנה כל

נוסף 13) אחד חודש במקום כנ"ל, יום", עשר לאחד "קרוב 
שנים. לשלוש או לשתים א.14)אחת ה, מגילה

.‚L„Á ÏÎa ˙zÒ ‰l‰ÈL BÓk ˙È‡ dÈ‡Â «¿»»ƒ¿∆∆¿»…∆¿≈»ƒ¿≈¿¿≈
ÌÈÓÈ˙BÁt B‡ ,ËÚÓ ˙BÈ B‡„Á‡ ÌBÈ BÓk ; »ƒ»≈¿«¿∆»

LÓMa ˜a„zL Ì„˜„Á‡ ÌBÈ BÓÎe ,L„Á‰ ÛBÒa …∆∆ƒ¿««∆∆¿«…∆¿∆»
Úna ‰‡˙Â LÓMa ˜a„zL Á‡ÏÈÏe .Úa ««∆ƒ¿««∆∆¿≈»∆««¬»»∆∆¿≈

,L„Á‰ ˙lÁz ‡e‰  ‰zÒpL Á‡ Úna ‰‡zL∆≈»∆««¬»««∆ƒ¿¿»¿ƒ««…∆
‰‡È Ì‡Â ;ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLz ÌBi‰ B˙B‡Ó ÔÈBÓeƒ≈«ƒ¿»¿∆¿ƒ¿ƒ≈»∆
,L„Á‰ L‡ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰È  ÌÈLÏL ÏÈÏ Ái‰«»≈«≈¿ƒƒ¿∆¿ƒ…«…∆
„Á‡ ÌBÈ L„Á‰ L‡ ‰È‰È  ‰‡È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈»∆ƒ¿∆…«…∆∆»
ÔÈ‡Â .ÚL L„ÁÓ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ≈…∆∆»«¿≈

ÁiÏ ÔÈ˜˜ÊÔÈa ‰‡pL ÔÈa ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏa ƒ¿»ƒ«»≈«¿≈∆»¿ƒ≈∆ƒ¿»≈
ÌÈLÏL ÏÚ ˙BÈ ‰Ï L„Á EÏ ÔÈ‡L ;‰‡ ‡lL∆…ƒ¿»∆≈¿…∆¿»»≈«¿ƒ

ÌBÈ.

מן 15) אורה מקבלת והיא כדור, צורת לה יש הלבנה
הלבנה, של המואר השטח  בגודל השינויים מכאן השמש.
השמש  שבו המצב  השמש. כלפי  הלבנה במצב  המותנה
למטה  זו מכוונות הארץ , של האחד מעבר נמצאות והלבנה
הירח  השמש. עם הלבנה התקבצות נקרא אחד, קו על מזו
הירח  של המואר הצד השמש. ובין הארץ  בין אז נמצא
לפני אחד יום לארץ . - מואר הבלתי  והצד לשמש, מופנה

הלבנה של הצר האור פס  אין נראה,‰˘È‰ההתקבצות,
אי - ההתקבצות אחר אחד ויום מאד, קטן שהוא הפס מפני  ן

הלבנה אור של הסיבה.‰Á„˘‰הצר מאותה - נראה
נסתרת 16) שעות וארבע  עשרים נחמן: רב  בשם זירא רבי 

שעותיה  בשש הישנה הלבנה נסתרת בבל לאנשי  הלבנה.
הראשונות; השעות עשרה בשמונה - והחדשה האחרונות,
השעות  עשרה בשמונה הישנה - ארץ ֿישאל לאנשי 
השנה  (ראש הראשונות השעות בשש והחדשה האחרונות,
שלה  האור שקו מכיון נראית, הלבנה אין אלה בשעות כ:).
(רוב  כלל בדרך ימים" "שני  על מדבר הרמב "ם מדי . קטן
- שעות" וארבע  "עשרים על מדבר והתלמוד המקרים),

(לחםֿמשנה). יותר 17)מינימום נראית היא זך כשהאויר
חסירה 18)מוקדם. קושטא, בדפוס  וכן ר"מ , רומי  בדפוס 

"מעט ". כמבואר 19)המילה השמש, עם שתתקבץ 
טו. תמיד 20)בהערה נמצאת חידושה, לאחר הלבנה

הירח .21)במערב . את לראות צורך בין 22)אין הזמן
השניה  ההתקבצות עד והירח  השמש של אחת התקבצות
ארבעים  שעות, עשרה שתים יום, ותשעה עשרים הוא
שלושים  שבליל הוודאות מכאן אחד. וחלק  דקות וארבע 

החדש. החודש התחיל כבר ואחד

.„ÏÈÏa ÁÈ ‰‡ÈÂ ,ÌÈOÚÂ ‰ÚLz ‰È‰iL L„Á…∆∆ƒ¿∆ƒ¿»¿∆¿ƒ¿≈»∆»≈«¿≈
Ái‰ ‰‡È ‡Ï Ì‡Â ;ÒÁ L„Á ‡˜  ÌÈLÏL, ¿ƒƒ¿»…∆»≈¿ƒ…≈»∆«»≈«
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L„Á ‡˜  ÌBÈ ÌÈLÏL ÚL L„Á‰ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆«…∆∆»«¿ƒƒ¿»…∆
aÚÓÏÈÏa ‰‡iL ÁÈÂ .‡ÏÓ L„Á ‡˜Â , ¿À»¿ƒ¿»…∆»≈¿»≈«∆≈»∆¿≈

BpÓÊa ‰‡pL ÁÈ ‡˜p‰ ‡e‰  ÌÈLÏLÌ‡Â ; ¿ƒ«ƒ¿»»≈«∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈLÏL ÏÈÏa ‰‡ ‡ÏÂ ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏa ‰‡ƒ¿»¿≈∆»¿ƒ¿…ƒ¿»¿≈¿ƒ

BeaÚ ÏÈÏa ‰‡pL ÁÈ ‡˜ ‡e‰ . ƒ¿»»≈«∆ƒ¿»¿≈ƒ

שלושים 23) בליל החדש החודש יתחיל אז שלושים. בליל
שעבר.24)ואחד. לחודש היום תוספת ראש 25)בגלל

א. כה, שם.26)השנה ר"ה

.‰Ì„‡ ÏÎÏ ‰eÒÓ Ái‰ ˙i‡ ÔÈ‡˙aL BÓk ≈¿ƒ««»≈«¿»¿»»»¿««
˙ÈL‡aÈÚÈMa ˙BLÂ ‰ML ‰BÓ „Á‡ ÏkL ,; ¿≈ƒ∆»∆»∆ƒ»¿≈«¿ƒƒ

˙Èa e‰eLc˜iL „Ú ,eÒÓ c‰ ÔÈc ˙ÈÏ ‡l‡∆»¿≈ƒ«»»»«∆¿«¿≈
ÔÈc‰È‰iL ‡e‰  L„Á L‡ ÌBi‰ B˙B‡ eÚa˜ÈÂ ƒ¿ƒ¿¿«……∆∆ƒ¿∆

ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :Ó‡pL ;L„Á L‡BÊ ˙e„Ú  ……∆∆∆¡««…∆«∆»∆≈
.ÌÎÏ ‰eÒÓ ‰È‰zƒ¿∆¿»»∆

ולעשות 27) ראשֿחודש לקבוע  רשאי  אדם כל אין כלומר,
ראייתו פי  על השבתות,Â‰.(28‡המועדים לכל הכוונה

המועדים  גם כי  טעות, למנוע  כדי  באה "בראשית" וההוספה
"שבת". הכ"ב ].29)נקראים שבת מהל' בפ "ב  [ראה

צריכה 30) אין בראשית שבת ב "ד, קידוש צריכין ה' "מועדי 
לשם  החודש את מקדשים כלומר עח :), (נדרים ב "ד" קידוש
כדי בשבוע , ראשון יום מקדשים אין אבל המועדים, קביעת

השביעי . ביום שבת מיותרת,31)לעשות "לכם" המילה
מסורה תהא זו ש"עדות באה קבלת ÌÎÏוללמד כלומר ,"

ל  מסורים החודש וקידוש ראיה כגון ÈÂ˘Áעדי  בלבד, הדור
משה  אל ה' "ויאמר הקודם בפסוק  הנזכרים ואהרן, משה

כב .). השנה (ראש אהרן" ואל

.Â˙BBaLÁa ÔÈMÁÓ ÔÈc ˙ÈaÌÈMÁnL C„k ≈ƒ¿«¿ƒ¿∆¿¿∆∆∆¿«¿ƒ
ÌÈÈ‚ËˆÈ‡‰ÌÈÎBk‰ ˙BÓB˜Ó ÔÈÚ„BiL , »ƒ¿«¿ƒƒ∆¿ƒ¿«»ƒ

ÌÎÏ‰ÓeÌÈ˜c˜„Óe ÌÈ˜BÁÂ ,Ì‡ eÚ„iL „Ú , «¬»»¿¿ƒ¿«¿¿ƒ«∆≈¿ƒ
B‡ ,ÌÈLÏL ÏÈÏ ‡e‰L ,BpÓÊa Ái‰ ‰‡iL LÙ‡∆¿»∆≈»∆«»≈«ƒ¿«∆≈¿ƒ
ÔÈLBÈ  ‰‡iL LÙ‡L eÚ„È Ì‡ .LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ»¿∆∆¿»∆≈»∆¿ƒ

Óe.ÌÈLÏL ÌBÈ ‡e‰L ,Blk ÌBi‰ Ïk ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆ¿«ƒ¿≈ƒ»«À∆¿ƒ
‰ÎÏ‰k Ìe˜ÁÂ ÌeL„e ,ÌÈ„Ú e‡a Ì‡eÓ‡Â ƒ»≈ƒ¿»«¬»«¬»»¿∆∆¿

Ì‰Èce‡a ‡ÏÂ ,‰‡ ‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈLc˜Ó  ƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿»¿…»
ÌÈLÏL ÔÈÓÈÏLÓ  ÌÈ„ÚÌ‡Â .aÚÓ L„Á ‰È‰ÈÂ , ≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿∆…∆¿À»¿ƒ

ÌBÈ ÌÈLBÈ ÔÈ‡  ‰‡iL LÙ‡ È‡L ÔBaLÁa eÚ„È»¿¿∆¿∆ƒ∆¿»∆≈»∆≈¿ƒ
ÔÈÚ„BÈ  ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â .ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆÓ ÔÈ‡Â ÌÈLÏL¿ƒ¿≈¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ

˜L È„Ú Ô‰L È‡cÂa‰Ï ˙eÓc Ì‰Ï ˙‡pL B‡ , ¿««∆≈≈≈∆∆∆ƒ¿»»∆¿¿»»
ÌÈÚ‰ ÔÓ.˙È‡ce‰ ‰l‰ dÈ‡Â ƒ∆»ƒ¿≈»«¿»»««»ƒ

ב .32) כ, בכוכבים.33)עיי "ש קרובים 34)החוזים יש
מהם. רחוקים ויש ולארץ , של 35)לשמש ההקפה מסלול

הרחוקים  הכוכבים ממסלול יותר קטן לשמש, הקרובים
במשנה 37)בחשבון.36)יותר. מובאים החקירה פרטי 

ה"ד. פ "ב , להלן ועי ' ב . כג, השנה עלֿידי38)ראש
הביתֿדין. לחשבון שיצא.39)התאמה לחודש

ב .40) כג, השנה נתקשרו 41)ראש אחת פעם רבנן, "תנו
ונראית בעבים כה.).„ÂÓ˙שמים השנה (ראש לבנה..."

.ÊeMÁiL ,ÔÈc ˙Èa ÏÚ ‰Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»«≈ƒ∆¿«¿
˙‡ eL„iLÂ ,‰‡È ‡Ï B‡ Ái‰ ‰‡È Ì‡ eÚ„ÈÂ¿≈¿ƒ≈»∆«»≈«…≈»∆¿∆ƒ¿¿∆

ÌÈ„Ú‰L„Á‰ ˙‡ eLc˜iL „ÚeÁÏLÈÂ , »≈ƒ«∆¿«¿∆«…∆¿ƒ¿¿
eÚÈ„BÈÂ,L„Á L‡ ‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡a ÌÚ‰ ‡L ¿ƒ¿»»»¿≈∆……∆

˙B„ÚBn‰ Ô‰ ÌBÈ ‰Ê È‡a eÚ„iL È„k:Ó‡pL ; ¿≈∆≈¿¿≈∆≈«¬∆∆¡«
˙‡ zÓLÂ :Ó‡Â ,L„˜ È‡˜Ó Ì˙‡ e‡˜z L‡¬∆ƒ¿¿…»ƒ¿»≈…∆¿∆¡«¿»«¿»∆

‰wÁ‰.d„ÚBÓÏ ˙‡f‰ «À»«…¿¬»

לפני42) הלבנה, את ראית כיצד (=לעד): לו "ואומרים
להלן  וראה כג:). השנה (ראש החמה..." לאחר או החמה

ח . והערה ה"ב , -43)פ "ב  לכם" הזה "החודש כתוב 
תפקיד  כלומר כב .), (ר"ה לכם" מסורה תהא זו "עדות

העדים דברי  אמיתות את לברר הוא הדרכים,ÏÎביתֿדין
העדים. חקירת עלֿידי  וגם החשבון עלֿפי  "על 44)גם
יח .). (ר"ה יוצאין..." השלוחין חדשים "על 45)ששה

תשרי ועל השנה, ראש מפני  אלול על - הפסח  מפני  ניסן
(שם). המועדות" תקנת שאמר:46)מפני  עקיבא כרבי 

הביאה  וכן לו:). (מנחות פסח  לענין נאמרה זו חוקה
[ובפ "ד  המכילתא בשם קנג מצוה המצוות' ב 'ספר הרמב "ם

וצ "ע ]. תפילין, לענין הביאה ה"י , תפילין מהל'

.ÁÌÈL ÔÈaÚÓe ÌÈL„Á ÔÈÚB˜Â ÔÈMÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿¿ƒ√»ƒ¿«¿ƒ»ƒ
Ï‡OÈ ı‡a ‡l‡ˆz ÔBivÓ Èk :Ó‡pL ,,‰B˙ ‡ ∆»¿∆∆ƒ¿»≈∆∆¡«ƒƒƒ≈≈»
ÌÈÏLeÈÓ '‰ „e,‰ÓÎÁa ÏB„b Ì„‡ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«ƒ»»ƒ¿ƒ»»»»»¿»¿»

ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,ı‡Ï ıeÁÏ ‡ˆÈÂ ,Ï‡OÈ ı‡a CÓÒÂ¿ƒ¿«¿∆∆ƒ¿»≈¿»»¿»»∆¿…ƒƒ«
ÌÈL„Á ÚB˜Â MÁÓ ‰Ê È‰  B˙BÓk Ï‡OÈ ı‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿¬≈∆¿«≈¿≈«√»ƒ

ı‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈL aÚÓe‰OÚpL BÏ Ú„B Ì‡Â . ¿«≈»ƒ¿»»»∆¿ƒ«∆«¬»
ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,B˙BÓk ÏB„b Ì„‡ Ï‡OÈ ı‡a¿∆∆ƒ¿»≈»»»¿¿≈»ƒ«
‰ˆeÁa aÚÏe Úa˜Ï eÒ‡ ‰Ê È‰  epnÓ ÏB„b»ƒ∆¬≈∆»ƒ¿…«¿«≈¿»

ı‡ÏÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  aÚÂ Ú˜Â Ú Ì‡Â ;. »»∆¿ƒ»«¿»«¿ƒ≈…»»¿

יהושע ,47) רבי  אחי  בן חנינא על הסיפור מן יוצא זה כל
בו  ומיחו לארץ , בחוץ  חדשים וקובע  שנים מעבר שהיה

סג.). (ברכות ב .48)חכמים סג, רבי49)שם עשה כן
סג.). (שם כך,50)עקיבא היה חנינא ברבי  המעשה גם

ובינתיים  ישראל, בארץ  כמותו הניח  לא לגולה שכשירד
כמוהו  בחכמה גדולים כלומר תיישים", הגדיים "נעשו

שם.51)(שם).

    
החודש,1) בקידוש להעיד הכשרים הם מי  רבינו בו ביאר

ונסתיים  העדים. מקבלים כיצד בזה, הבייתוסים קלקול
ובטעות. בשוגג החודש קידוש בדין הפרק 

.‡,ÌÈLk ÌÈL‡ ÈL ‡l‡ L„Á‰ ˙e„ÚÏ Lk ÔÈ‡≈»≈¿≈«…∆∆»¿≈¬»ƒ¿≈ƒ
„Â c ÏÎa „ÈÚ‰Ï ÔÈÈe‡‰ÌÈL Ï‡ ; »¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿»»¬»»ƒ

ÌÈ„ÚÂ.ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡Â ,˙e„Ú ÈÏeÒt ‡Lk Ô‰ È‰  «¬»ƒ¬≈≈ƒ¿»¿≈≈¿≈¿ƒƒ
;„ÈÚ‰Ï ÔÈc ˙ÈÏ eÎÏÈ  Ái‰ ˙‡ e‡L Be ‡»¿∆»∆«»≈«≈¿¿≈ƒ¿»ƒ

ÌÈB˜a ‰Lk L„Á‰ ˙e„ÚL ÈtÓ ‡Ï‡l‡ , …ƒ¿≈∆≈«…∆¿≈»ƒ¿ƒ∆»
ÔÏÊ‚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆnÈ Ì‡L∆ƒƒ»≈∆»≈∆»ƒ¿≈∆«¿»

˙eÏÒt‰ ‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂÁ‡ ÌÚ ÈM‰ ÛËˆÈ  ¿«≈ƒ¿»««¿»ƒ¿»≈«≈ƒƒ«≈
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ÌÈÙBÒ ÈcÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt‰ ÏÎÂ .e„ÈÚÈÂÏÚ Û‡ , ¿»ƒ¿»«»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ««
‰Bz‰ ÔÓ Lk ‡e‰L ÈtL„Á‰ ˙e„ÚÏ ÏeÒt . ƒ∆»≈ƒ«»»¿≈«…∆

ומפריחי2) בקוביא משחק  כגון מדרבנן, פסולים להוציא
אשה  על להעיד כגון מסוימים, במקרים שכשרים יונים,

כשרים אינם אבל בעלה, „Âשמת „ ÏÎ הם ולפיכך .
כב .). (ר"ה החודש בקידוש שמכרו 3)פסולים גויים

דבר  בכל ודינם עבדות, לשם וטבלו ומלו לישראל, עצמם
וה"ד. ה"ב  עדות מהל' פ "ט  רמב "ם ועי ' אשה. כמו

ופסק 4) (שם), שמעון ורבי  יוסי  ורבי  תנאֿקמא מחלוקת
החודש. לעדות פסולים שקרובים יוסי , וכרבי  כת"ק 

שחייבים 5) עבירה שעבר מי  כל וכן התורה, מן פסול גזלן
וה"ד). ה"ג עדות מהל' פ "י  (רמב "ם התורה מן מלקות עליה

(ר"ה 7)מדרבנן.6) יונים ומפריחי  בקוביא המשחק  כגון
אף 8)כב .). לה, כשרה  האשה שאין עדות כל הכלל: "זה

פסולה  שאשה ומכיוון (שם), לה" כשרים אינן לעדות הן
החודש. לעדות פסולים דרבנן פסולי  אף  החודש,

.L„Á‰ ˙e„Úa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ‰Bz ÔÈc; ƒ»∆≈¿«¿¿ƒ¿≈«…∆
e‡ˆÓÂ ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ L„Á‰ ˙‡ eLc˜ elÙ‡L∆¬ƒƒ¿∆«…∆«ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿

Lc˜Ó ‰Ê È‰  BÊ ˙e„Úa ÔÈÓÓBÊeÈ‰ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿≈¬≈∆¿À»¿ƒ»»
‰BL‡aÌ„‡ ÏkÓ L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó »ƒ»¿«¿ƒ≈«…∆ƒ»»»
Ï‡OiÓ˙eLk ˙˜ÊÁa Ï‡OÈ ÏkL ,Ú„eiL „Ú ƒƒ¿»≈∆»ƒ¿»≈¿∆¿««¿«∆ƒ»«

ÌÈÒBzÈa‰ eÏ˜ÏwMÓ .ÏeÒt ‰fL EÏÔÈÎBO eÈ‰Â , ¿∆∆»ƒ∆ƒ¿¿««¿ƒ¿»¿ƒ
e‡ ‡Ï Ì‰Â ,e‡L „ÈÚ‰Ï ÌÈL‡eÈ˜˙‰ ,‡lL ¬»ƒ¿»ƒ∆»¿≈…»ƒ¿ƒ∆…

ÔÈÈknL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡ L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈc ˙Èa eÏa˜È¿«¿≈ƒ≈«…∆∆»≈≈ƒ∆«ƒƒ
ÌÈLk Ì‰L Ô˙B‡ ÔÈc ˙ÈaÔÈLBc eÈ‰iLÂ , ≈ƒ»∆≈¿≈ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ

˙e„Úa ÌÈ˜BÁÂ. ¿¿ƒ»≈

הלבנה.9) את ראו מקום ובאיזה שעה באיזו אותם לשאול
האלה  השאלות כל שהרי  תורה, מדין צורך אין זה בדבר
(הל' להזימה" יכול שאתה "עדות לעשותם אלא באות אינן

ה" פ "ב , עדות עדות אינה להזמה ראויה שאינה עדות וכל ה)
עדותם  אותם, יזימו אם אפילו וכאן ה"ט ), פ "ב  רוצח , (הל'
לבאר  הרמב "ם שממשיך כמו מקודש, והחודש קיימת
לדרוש  שמצותֿעשה ה"ז, פ "א למעלה (וראה זו בהלכה
וראה  וכו', החמה לפני  אם הלבנה, את ראו היאך אותם

דלהלן. בהערה וראה כאן). 'ירושלמי '10)לחםֿמשנה
 ֿ זוממין העדים נמצאו ואחרֿכך "קידשוהו ה"א: פ "ג, ר"ה
הנח ). ד"ה 'תוספות' כא: כתובות (וראה מקודש" זה הרי 
בזמנו  החודש את "קידשו ה"א: פ "ב , ר"ה, בתוספתא וכ"ה
היאך  להם ואמרו אחרים עדים (שבאו זוממין עדים ונמצאו
אחר) במקום הייתם עמנו זמן באותו והלא כן, מעידים אתם
את  ב "ד קידשו שאם ה"י , להלן וראה מקודש". זה הרי 

מקודש. זה הרי  - מוטעין והיו שקלקלו 11)החודש לפני 
אותו.12)הבייתוסים. הכירו לא אם אף ֿעלֿפי13)אף 

אותו. מכירים של 14)שאין חבריהם ביתוס , תלמידי 
במשנה  בכת"י  וכ"ה "המינים", רומי : [ובדפוס  הצדוקים
כי ויתכן שם, הישיבה אב  נתן, רבינו ובפירוש כב . ר"ה

הצנזורה]. ע "י  נשתנה שלנו להטעות 15)בדפוסים כדי 
מאות  בארבע  אדם בני  שני  שכרו אחת, ופעם החכמים. את
ופירש  כב :). (ר"ה הלבנה בראיית שקר עדות שיעידו זוז,

בזמנו. נראה לא והירח  בשבת, אדר ל' אז שחל רש"י 
כדי שבת, בליל הירח  את שראו שיעידו הצדוקים, ושכרום
דעתם  לחזק  בשבוע , ראשון ביום תהיה העומר שהנפת
יא), כג, (ויקרא יניפנו" השבת "ממחרת הפסוק  בפירוש

ממחרת חז"ל,‰˘˙שהכוונה לדעת בניגוד ממש,
וסו.). סה. מנחות (ראה ראשון יוםֿטוב  למחרת שהכוונה

כב .).16) (ר"ה שעה,18)שם.17)חכמינו באיזו
הוא  [והמקור שקר. עדי  בפני  כתריס  וכו' מקום ובאיזה
ולפי אותם, לחקור שצריך הרי  העדים", "נחקרו כה: בר"ה

היא]. חכמים שתקנת כרחנו על - הנ"ל הירושלמי  דברי 

.‚CÎÈÙÏ‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈc ˙Èa eÈ‰È ‡Ï Ì‡ ,ÌÈ„Ú‰ ˙ ¿ƒ»ƒ…ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈ƒ
da ‰‡pL ÈÚ‰ ÈL‡ ÔÈÁlLÓ ,Ái‰ ˙‡ e‡L∆»∆«»≈«¿«¿ƒ«¿≈»ƒ∆ƒ¿»»

ÌÈÁ‡ ÌÈ„Ú e‡L ÌÈ„Ú‰ ÌÚÔ˙B‡ ÔÈkÊnL , ƒ»≈ƒ∆»≈ƒ¬≈ƒ∆¿«ƒ»
Á‡Â ,Ì‰ ÌÈLk el‡L Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ,ÔÈc ˙ÈÏ¿≈ƒƒƒ»∆≈¿≈ƒ≈¿««

.Ì‰Ó ÔÈÏa˜Ó Ck»¿«¿ƒ≈∆

בלבד.19) ממכירים עדות לקבל שתיקנו מכיון
"משלחין20) כתוב : כב . ר"ה זוג ‡Áבמשנה דהיינו עמו",

ע ' (צוקרמנדל בתוספתא וכ"ה כב :). (שם עדים שני  - אחר
"משלחין (210ÂÈ„Ú ר"ה) הירושלמי  לדעת בניגוד עמו",

ש" כיון ממש, אחד עד היינו ש"אחר" ה"א) היה ÔÈ„פ "ב 
והן  עדים, צריכין שיהו אמרו והן עדים, צריכין יהו שלא

נאמן". אחד אותם 21)אמרו שמכירים עליהם מעידים
להעיד. וכזכאים ככשרים

.„ÔÈMÁÓ ÔÈc ˙ÈaÔÈÈ‚Ëˆ‡‰L ÌÈÎca ≈ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒƒ
,‰Ê L„Áa ‰‡zLk ,‰l‰ ÔÈÚ„BÈÂ ,Ì‰a ÔÈMÁÓ¿«¿ƒ»∆¿¿ƒ«¿»»¿∆≈»∆¿…∆∆

dÓB„a B‡ LÓM‰ ÔBÙˆa ‰È‰z Ì‡‰È‰z Ì‡Â , ƒƒ¿∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿ƒƒ¿∆
‰ˆ˜ B‡ ‰Á‰È˜ ÈL‡ eÈ‰È ÔÎÈ‰Ïe , ¿»»¿»»¿≈»ƒ¿»≈«¿∆»

ÔÈËBÌ˙B‡ ÔÈ˜„Ba ,„ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú‰ e‡BiLÎe ;: ƒ¿∆»»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»
eÈ‰ ÔÎÈ‰Ï ?ÌB„a B‡ ÔBÙˆa  d˙B‡ Ì˙È‡ „ˆÈk≈«¿ƒ∆»¿»¿»¿≈»»

?˙BËB ‰È˜˙i‡a ‰‰B‚ ‰˙È‰ ‰nk «¿∆»«»»¿»¿»ƒ¿ƒ«
?ÌÎÈÈÚÌ‰Èc e‡ˆÓ Ì‡ ?‰Á ‰˙È‰ ‰nÎÂ ≈≈∆¿«»»¿»¿»»ƒƒ¿¿ƒ¿≈∆
ÔÈeÎÓÌ˙B‡ ÔÈÏa˜Ó  ÔBaLÁa Ú„BpM ‰ÓÏ, ¿À»ƒ¿«∆»¿∆¿¿«¿ƒ»

.Ì˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ÔÈeÎÓ Ì‰Èc e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿≈∆¿À»ƒ≈¿«¿ƒ»

ה"ו.22) פ "א למעלה מן 23)ראה מתרחקת הלבנה
דרום. לצד ופעם צפון לצד פעם קו 24)השמש רוחב 

לשמש  לקרבתה בהתאם משתנה הלבנה, חרמש של האור
ממנה. לריחוקה האור 25)או קרני  נוטים יהיו צד לאיזה

דרום. לצד או צפון לצד הלבנה, כג,26)של השנה ראש
ובפירוש 27)ב . הרע "ב  בפירוש שם ועיין שם. ר"ה

להרמב "ם. ראות 28)המשניות לפי  האופק  מן גבוהה
עלֿפי30)מתאימים.29)העין. החודש את ומקדשים

.‰È‡‰עדי 

.‰ÌÈna e‰eÈ‡ :ÌÈ„Ú‰ eÓ‡ÌÈÚa B‡B‡ »¿»≈ƒ¿ƒ««ƒ∆»ƒ
˙ÈLLÚaB˙ˆ˜Óe ÚÈ˜a B˙ˆ˜Ó e‡L B‡ , «¬»ƒ∆»ƒ¿»»»ƒ«ƒ¿»
ÌÈÚaÌÈna B‡˙ÈLLÚa B‡‰i‡ BÊ ÔÈ‡ , ∆»ƒ««ƒ«¬»ƒ≈¿ƒ»

ÂÈ˙È‡ :„Á‡ Ó‡ .˙‡Ê ‰i‡ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ»…»«∆»¿ƒƒ
dBbÈÈÚaBÓkBÓk :ÈM‰ Ó‡Â ,˙BÓB˜ ÈzL »«¿≈«¿¿≈¿»««≈ƒ¿
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קו                
         

ÔÈÙËˆÓ  dB‚ ‰È‰ ˙BÓB˜ LÏL:„Á‡‰ Ó‡ . »»»»«ƒ¿»¿ƒ»«»∆»
ÔÈ‡  LÓÁ BÓk :Ó‡ ÈM‰Â ,˙BÓB˜ LÏL BÓk¿»¿«≈ƒ»«¿»≈≈

ÔÈÙËˆÓ„ÈÚiL ÈL ÌÚ Ì‰Ó „Á‡ ÛËˆÓe ; ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈∆»≈∆ƒ≈ƒ∆»ƒ
B˙BÓkÔ‰ÈÈa ‰È‰È B‡ ,˙Á‡ ‰ÓB˜. ¿ƒ¿∆≈≈∆»∆»

הירח .31) של בבואה במעין או מבעד 32)בנהר מאיר
שלו.33)לעננים. בבואה ראינו שקופה, זכוכית במנורת

ומקצתו 34) ברקיע , נראה הירח  של הדק  החרמש מקצת
לעננים. ומקצתו 35)מבעד ברקיע , הדק  החרמש מקצת

בעששית.36)במים. ומקצתו ברקיע , הדק  החרמש מקצת
את37) אלא ממש הלבנה את ראה לא במים „ÂÓ˙‰שהרי 

ראיה  אינה - העננים דרך אותה כשראה וגם בעששית, או
הארץ .38)ממש. עיני .39)מן ראות בערך.40)לפי 

לטעות.41) אפשר לשלוש, קומות שתי  עד 42)שבין כי 
טועה. אדם אין כך אמרו:43)כדי  כד. השנה בראש

רבא: פירש מח . ובשבועות אחרת", לעדות ‰Â‡"מצטרפין
Á‡Âשל אחרת לעדות ÂÁ„˘מצטרפין ˘‡ יבוא שאם ,"

זה, את זה המכחישים השנים מן אחד כמו ויעיד אחר עד
את  ונקבל האחד, נגד עדים שני  של כת יהוו אלה שני  הרי 

החדשה. הכת ביניהם,44)עדות אחת קומה של הבדל
אומר  וזה קומות, שתי  כמו בעיני  גבוה ראיתיו אומר: שזה

קומות. שלוש כמו -

.ÂBa eBa˙‰L ÔÂÈÎÂ ,‰ek ‡Ïa e‰eÈ‡ :eÓ‡»¿¿ƒ¿…«»»¿≈»∆ƒ¿«¿
‰eÈ‡ ‡Ï eL „ÈÚ‰Ï B˙B‡Ï eek˙ÂBÊ ÔÈ‡  e ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿»ƒ…¿ƒ≈

‰ÈÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,˙e„ÚeM˜˙ ÌÈÚ ‡nL ; ≈¿≈¿«¿ƒ»∆»∆»»ƒƒ¿«¿
Ì‰Ï eÎÏ‰Â eÏÎÂ ,‰lk e‡Â:ÌÈ„Ú eÓ‡ . ¿ƒ¿«¿»»¿»¿»¿»∆»¿≈ƒ

Ì„˜ ,ÁÊÓa ˙ÈÁL ÌÈOÚÂ ‰ÚLz ÌBÈa e‰eÈ‡¿ƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»…∆
LÓM‰ ‰ÏÚzLÏÈÏa ÚÓa ˙ÈÚ e‰eÈ‡e , ∆«¬∆«∆∆¿ƒ«¿ƒ¿«¬»¿≈

ÌÈLÏLÌÈÓ‡ el‡ È‰ ‰i‡ ÏÚ ÔÈLc˜Óe , ¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»
eÓ‡L ‰i‡‰ Ï‡ ;BpÓÊa e‰e‡ È‰L ,BÊ∆¬≈»ƒ¿«¬»»¿ƒ»∆»¿
e‡ ÔÈ‡L ,dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡  ˙ÈÁLa e‰e‡L∆»¿«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ»∆≈»
Ì‰ ÌÈÚ‰L Úe„Èe ,˙ÈÁL ˙i‡Ï ÔÈ‡Á‡«¬»ƒƒ¿ƒ««¬ƒ¿»«∆∆»ƒ≈

‰lk Ì‰Ï ‰‡Â eM˜˙pLe‰e‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»»∆«¿»»¿≈ƒ»
BpÓÊaBeaÚ ÏÈÏe ,el‡ È‰  ‰‡ ‡Ï ƒ¿«¿≈ƒ…ƒ¿»¬≈≈
ÔÈÓ‡ÏÈÏ ˙i‡Ï ‡l‡ ÔÈ‡Á‡ e‡ ÔÈ‡L ; ∆¡»ƒ∆≈»«¬»ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈

.„Ïa ÌÈLÏL¿ƒƒ¿«

א.45) כד, השנה נתקשרו 46)ראש אחת פעם רבנן, "תנו
כי כה.). השנה (ראש הלבנה" דמות ונראית בעבים, שמים

כ  להראות עלולים - השמש מקרני  המוקרנים לבנה.עננים
לראותו.47) התכוונו כששוב  ראוהו לא כך וזה 48)משום

החמה. את מקדים הוא שאז המולד, לפני  אחרי49)הירח 
ה"ג). פ "א, למעלה (ראה במערב  תמיד הירח  המולד,

(שם).50) גמליאל ורבן נורי  בן יוחנן רבי  מחלוקת זוהי 
שם). המשניות' ('פירוש גמליאל כרבן רבינו ופסק 

השמש.51) קרני  שלושים.52)בגלל בליל 53)בליל
ואחד. ורבן 54)שלושים הרכינס  בן דוסא רבי  מחלוקת

גמליאל. כרבן ופסק  (שם). גמליאל

.Ê?L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó „ˆÈkÈe‡L ÈÓ Ïk ≈«¿«¿ƒ≈«…∆»ƒ∆»
„ÈÚ‰ÏÔÈc ˙Èe ,ÔÈc ˙ÈÏ ‡a ,Ái‰ ˙‡ ‰‡L , ¿»ƒ∆»»∆«»≈«»¿≈ƒ≈ƒ

„Á‡ ÌB˜ÓÏ Ôlk Ô˙B‡ ÌÈÒÈÎÓÔ‰Ï ÔÈOBÚÂ , «¿ƒƒ»À»¿»∆»¿ƒ»∆
‚eÊÂ .‡BÏ ÔÈÏÈ‚ ÌÚ‰ eÈ‰iL È„k ,˙BÏB„b ˙BcÚÒ ¿À¿¿≈∆ƒ¿»»¿ƒƒ»¿

ÔBL‡ Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔBL‡ ‡aL˙B˜È„aa ∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ
eÓ‡LÏB„b‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ .B˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ. ∆»«¿«¿ƒƒ∆«»¿¬ƒ

.BÁ ˙‡ ÌÈÒÈÎÓ  ÔBaLÁÏ ÌÈeÎÓ ÂÈc e‡ˆÓƒ¿¿¿»»¿À»ƒ«∆¿«¿ƒƒ∆¬≈
ÔÈeÎÓ Ì‰Èc e‡ˆÓÏk ‡Le .˙Ói˜ Ô˙e„Ú  ƒ¿¿ƒ¿≈∆¿À»ƒ≈»«∆∆¿»»

ÌÈ„ ÈL‡ Ì˙B‡ ÔÈÏ‡BL ˙B‚ef‰ÌÈÎÈvL ‡Ï ; «¬ƒ»»≈¿»ƒ…∆¿ƒƒ
Ì‰ÏLÙ ÈÁÙa e‡ˆÈ ‡lL È„k ‡l‡ ,eÈ‰iL È„k , »∆∆»¿≈∆…≈¿¿«≈∆∆¿≈∆ƒ¿

‡BÏ ÔÈÏÈ‚. ¿ƒƒ»

ב .55) כג, השנה ה"א.56)ראש לעיל ועי ' א. כב , שם
נקראת,57) היתה יעזק  ובית בירושלים, היתה גדולה "חצר

כג:). (שם מתכנסים" העדים כל עדים.58)ולשם
ה"ד.60)שם.59) שבהם.61)למעלה החשוב 
הלבנה.62) ראיית פרטי  לאלו.63)על אלו מתאימים
הדברים.64) לפרטי  להכנס  אחד 65)מבלי  זוג עדות כי 

ביתֿדין. עלֿידי  החודש לקידוש מלשון 66)מספיקה
על  מאוכזבים כלומר נפש". "מפח  כ), יא, (איוב  הכתוב 

לחינם. עצמם אותם,67)שהטריחו ישאלו לא שאם
מלבוא. יחדלו

.ÁÔÈc ˙Èa L‡ ,˙e„Ú‰ Ìi˜˙zL Á‡ ,Ck Á‡Â¿««»««∆ƒ¿«≈»≈…≈ƒ
!Lc˜Ó :ÓB‡!Lc˜Ó :ÂÈÁ‡ ÌÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ≈¿À»¿»»»ƒ«¬»¿À»

!Lc˜Ó‰LÏLa ‡l‡ L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â, ¿À»¿≈¿«¿ƒ∆«…∆∆»ƒ¿»
‰LÏLa ‡l‡ ÔÈMÁÓ ÔÈ‡Â‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â . ¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿»¿≈¿«¿ƒ∆»

BpÓÊa ‰‡pL L„ÁÌBia ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .; …∆∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ∆»«
Lc˜Ó BÈ‡  ‰ÏÈla e‰eLc˜ Ì‡Âe‰e‡ elÙ‡Â . ¿ƒƒ¿««¿»≈¿À»«¬ƒ»

'Lc˜Ó' ÔÈc ˙Èa eÓ‡ ‡ÏÂ ,Ï‡OÈ ÏÎÂ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿…»¿≈ƒ¿À»
ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏ ‰ÎLÁL „Úe˜ÁpL B‡ , «∆»¿»≈∆»¿ƒ∆∆¿¿

„Ú 'Lc˜Ó' ÓBÏ ÔÈc ˙Èa e˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿…ƒ¿ƒ≈ƒ«¿À»«
ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏ ‰ÎLÁL,B˙B‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡  ∆»¿»≈∆»¿ƒ≈¿«¿ƒ

L„Á‰ ‰È‰ÈÂÏÂ ,aÚÓ‡l‡ L„Á L‡ ‰È‰È ‡ ¿ƒ¿∆«…∆¿À»¿…ƒ¿∆……∆∆»
ÏÈÏa ˙È‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ∆»¿ƒ««ƒ∆ƒ¿≈¿≈
eÓ‡L ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ,˙ÚB˜ ‰i‡‰ ÔÈ‡L ;ÌÈLÏL¿ƒ∆≈»¿ƒ»««∆»≈ƒ∆»¿

ÔÈÚBwL Ì‰ 'Lc˜Ó'. ¿À»≈∆¿ƒ

מן 68) זה דין לומדים שם ובגמרא א. כד, ר"ה משנה,
"וידבר מד): כג, (ויקרא שהריÓ˘‰הפסוק  ה'", מועדי  את
ביתֿדין. ראש היה רבינו מועדי69)משה "אלה כתוב :

"אתם" ד'). פסוק  (שם אותם" תקראו אשר קודש מקראי  ה'
לעם  והכוונה "אּתם", לקרוא אפשר כן ועל ו', חסר ֶַכתוב 
"מקראי ", שכתוב  ומכיון "מקודש". יקרא הוא שגם כולו,

צריכים רבים, שם).˘˙Èבלשון (גמרא קריאות
ו'תוספתא'70) י : (סנהדרין בשלשה" החודש... "קידוש

אֿב ): יב , (שמות שנאמר משום הוא והטעם פ "ב ). סנהדרין
הזה החודש אהרן... ואל משה אל ה' הריÌÎÏ"ויאמר ,"

שאין  בידינו וכלל אהרן), וגם משה (גם שנים שצריכים
והרי אחד, עוד מוסיפים כן על זוגי ), (מספר שקול ביתֿדין
שם). ו'תוספות' ב . כה, השנה (ראש שלושה כאן

רק 71) הוא ברֿסמך הירח , יתחדש אימתי  החשבון,
י :). (סנהדרין שלושה עלֿידי  בליל 72)כשנעשה
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קז                 
         

על  החולק  צדוק  ברבי  אלעזר רבי  דעת זוהי  שלושים.
(שם). כמותו והלכה כד.), (ר"ה שנאמר 73)החכמים לפי 

חגנו, ליום בכסא שופר בחודש "תקעו דֿה): פא, (תהלים
תקיעת  הוקשה יעקב ". לאלקי  משפט  הוא לישראל חק  כי 
ביום  החודש קידוש אף  ביום, משפט  מה למשפט : שופר

כה:). שם).74)(ר"ה השנה, ראש וגמרא, משנה
שנראה 75) הדבר ונתפרסם ישראל, כל שראוהו ואף ֿעלֿפי 

שיקדשוהו  עד מקודש החודש אין שלושים, ביום הירח 
שם). (ר"ה העדים 76)ביתֿדין שקבלת ואף ֿעלֿפי 

נתקיימה תהא ÌÂÈוחקירתם "מקודש" שאמירת אמרו לא ,
„ÔÈכמו Ó‚ בלילה אפילו אותו שעושים ממונות, בדיני 

רצו 78)שיצא.77)(שם). ואם ה"ה. פ "א למעלה ראה
(להלן  כן לעשות יכולים עדים, עלֿפי  לקדשו מחר ביתֿדין

הט "ו). פ "ג

.Ë‰ÚLz ÌBÈ ÛBÒa ÔÓˆÚ ÔÈc ˙Èa e‰e‡»≈ƒ«¿»¿ƒ¿»
ÌÈOÚÂÌÈLÏL ÏÈÏ ÎBk ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ : ¿∆¿ƒƒ¬«ƒ…»»«≈¿ƒ

Ì‡Â ;‡e‰ ÌBÈ ÔÈ„ÚL ,Lc˜Ó ÌÈÓB‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿À»∆¬«ƒ¿ƒ
ÌÈÎBk ÈL e‡ˆiL Á‡ ÌÈLÏL ÏÈÏa e‰e‡ »¿≈¿ƒ««∆»¿¿≈»ƒ

ÁÓÏe„ÈÚÈÂ ,Ì‰Ó „Á‡ Ïˆ‡ ÔÈi„ ÈL ÔÈÈLBÓ ¿»»ƒƒ¿≈«»ƒ≈∆∆»≈∆¿»ƒ
‰LÏM‰ e‰eLc˜ÈÂ ,‰LÏM‰ ÈÙa ÌÈM‰. «¿«ƒƒ¿≈«¿»ƒ«¿«¿»

תהיה 79) "לא - עדות מקבלת פחותה אינה ביתֿדין ראיית
אבל  במקומה, באה היא כן ועל מראיה", גדולה שמיעה
אינה  ביתֿדין ראיית כן ביום, אלא אינה עדות שקבלת כשם
בסוף  ביתֿדין ראוהו אם כן על ביום, היא אם אלא מועילה

ÌÂÈראוהו אם אבל מקדשים, ביתֿדין ועשרים, ÏÈÏתשעה
על מקדשים אין קבלת È‡‰שלושים, סמך על אלא זו,

כה:). ר"ה וגמרא, (משנה למחרת מגיהים 80)עדות יש
יצא לא עדיין (רלב "ח ,‡Ï‡"אם שלושים" ליל אחד כוכב 

לה.): (שבת אמרו שהרי  הרמב "ם), על קובץ ' 'ספר ועי '
בין  - שנים יום, - אחד כוכב  שמואל: אמר יהודה רב  "אמר
ובדפוס  ר"מ  רומי  [ובדפוס  לילה". - שלשה השמשות,

ב  כוכב  יצא לא עדיין "אם הגירסא: (במקום ÏÈÏקושטא,
שצ "ל: ונראה הפירוש. בעל העתיק  וכן שלשים", "ליל")

שלשים"]. ליל שני ) (=כוכב  ב  בין 81)"כוכב  - שנים כי 
מחמירים, כן על כנ"ל. לילה וספק  יום ספק  השמשות,

לילה. כדין אותו ואין 82)ודנים מקדשים, אין בלילה כי 
ראיה. אינה עדים, כקבלת ראיתם וגם עדים, מקבלים

ב .83) כה, השנה ראש

.ÈÔÈ‚‚BL ÔÈa  L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈc ˙ÈaÔÈa , ≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆≈¿ƒ≈
ÔÈÚËÓÌÈÒe‡ ÔÈa ,Lc˜Ó ‰Ê È‰ ÔÈiÁÂ , À¿ƒ≈¬ƒ¬≈∆¿À»¿«»ƒ

ÏÚ Û‡ .Ba eLcwL ÌBi‰ ÏÚ ˙B„ÚBn‰ Ôw˙Ï Ïk‰«…¿«≈«¬««∆ƒ¿««
Ì‰ÈÏÚ CÓÒÏ iÁ  eÚhL Ú„BÈ ‰fL ÈtÔÈ‡L ; ƒ∆∆≈«∆»«»ƒ¿…¬≈∆∆≈

˙B„ÚBn‰ ÓLÏ ‰evL ÈÓe ,Ì‰Ï ‡l‡ eÒÓ c‰«»»»∆»»∆ƒ∆ƒ»ƒ¿…«¬
Ì˙‡ e‡˜z L‡ :Ó‡pL ,Ì‰ÈÏÚ CÓÒÏ ‰eˆ ‡e‰ƒ»ƒ¿…¬≈∆∆∆¡«¬∆ƒ¿¿…»

.ÓB‚Â¿≈

מאליהם.84) ביתֿדין עדי85)שטעו ֿ ידי  על שהוטעו
המלך.86)שקר. בפקודת  כתוב 87)כגון פעמים שלש

קורא  כן על כג), (ויקרא ו' חסר אתם" תקראו "אשר בתורה

אפילו  בביתֿדין, תלוי  שהכל להדגיש, "אּתם" עקיבא ֶַרבי 
אבל  כה.). (ר"ה מוטעין אפילו מזידין, אפילו שוגגין,

" - פ "י  אמור העתיק ‡ÌÈÒÂבספרא וכן "מזידין". במקום "
ב 'הגהות  וראה קנג. מצוה המצוות', ב 'ספר רבינו

גמליאל 88)מיימוניות'. שרבן ידע , יהושע  רבי  שהרי 
גמליאל  רבן על לסמוך שעליו לו, נאמר זאת ובכל הוטעה,

שם). (ר"ה

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ב רביעי יום 

   1 
ושמקבלים 1) השבת את דוחה החודש שעדות בו נתבאר

יוצאים. השלוחים חדשים ששה ועל היום, כל אותם

.‡ÔÈe Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ :L„Á‰ ˙‡ e‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»∆«…∆ƒ»»≈≈∆≈
˙BÁt B‡ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ CÏ‰Ó ÔÈc ˙Èa Ba LiL ÌB˜Ó»∆≈≈ƒ«¬««¿»»»
‡Ï  Ôk ÏÚ ˙È Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â ,ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈÎÏB‰ ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»≈≈∆»≈«≈…
kL ,˙ÏÚBÓ ÌÈLÏL ÌBÈ Á‡ Ô˙e„Ú ÔÈ‡L ;eÎÏÈ≈¿∆≈≈»««¿ƒ∆∆∆¿»

L„Á‰ aÚ˙2. ƒ¿«≈«…∆

בשאלות 2) אותם ומטריפים עליהם "מאיימים שהרי 
ומשתדלים  בעדות ומדקדקים בבדיקות עליהם ומטריחים
מעובר", שמו ויצא הואיל זה חודש יקדשו שלא דין בית
תועלת  תהיה לא ילכו שאפילו ילכו, שלא כאן כתב  ולפיכך

בעדותם.

.˙ÈÏ ÔÈÎÏB‰ el‡ È‰  L„Á‰ ˙‡ e‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»∆«…∆¬≈≈¿ƒ¿≈
e‡˜z L‡ :Ó‡pL ,˙aL ‰È‰ elÙ‡Â „ÈÚ‰Ï ÔÈcƒ¿»ƒ«¬ƒ»»«»∆∆¡«¬∆ƒ¿¿
˙‡ ‰ÁBc '„ÚBÓ' Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ ,Ì„ÚBÓa Ì˙‡…»¿¬»¿»»∆∆¡«≈∆∆

˙aM‰3L„Á L‡ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ««»¿ƒ»≈¿«¿ƒ∆»«……∆
˙wz ÈtÓ ,„Ïa ÈLz L„Á L‡ ÏÚÂ ÔÒÈƒ»¿«……∆ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈«»«

˙B„ÚBn‰4ÏÚ ÔÈÏlÁÓ  Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊe . «¬ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»¿«¿ƒ«
,L„ÁÂ L„Á L‡ ÏÎaL ÛÒeÓ Ôa˜ ÈtÓ ,ÔlkÀ»ƒ¿≈»¿«»∆¿»……∆»…∆

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰L5. ∆∆∆««»

והוא 3) במועדו", לי  להקריב  "תשמרו כתוב : התמיד בקרבן
בו  שכתוב  מקום שכל לומדים מכאן בשבת. אפילו קרב 

שבת. דוחה על 4)"במועדו" וסוכות. הכפורים יום פסח ,
מפני השבועות, חג בו שיש אף ֿעלֿפי  מחללים, אין סיון
ניסן  חודש שנתקדש וכיוון העומר, בספירת תלוי  שהוא
השבועות. חג יהיה מתי  ממילא ידעו הפסח , חג ונקבע 

מוסב 5) וזה במועדיכם", לה' תעשו "אלה שכתוב  משום
פרשה. באותה הנזכר חודש, ראש קרבן על

.‚˙‡ L„Á‰ ˙‡ e‡L ÌÈ„Ú‰ ÔÈÏlÁnL ÌLk¿≈∆¿«¿ƒ»≈ƒ∆»∆«…∆∆
Ô˙B‡ ÔÈkÊnL ÌÈ„Ú‰ Ô‰nÚ ÔÈÏlÁÓ Ck ,˙aM‰6 ««»»¿«¿ƒƒ»∆»≈ƒ∆¿«ƒ»
ÔÈ‡B‰ ˙‡ ÔÈÈkÓ ÔÈc ˙Èa eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa7. ¿≈ƒƒ…»≈ƒ«ƒƒ∆»ƒ

 „Á‡ „Ú ÔÈc ˙ÈÏ Ô˙B‡ ÚÈ„BnL ‰Ê ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»∆∆ƒ«»¿≈ƒ≈∆»
˜ÙqÓ ÏlÁÓe Ô‰nÚ CÏB‰ ‰Ê È‰8‡ˆnÈ ‡nL , ¬≈∆≈ƒ»∆¿«≈ƒ»≈∆»ƒ»≈
.BnÚ ÛËˆÈÂ Á‡«≈¿ƒ¿»≈ƒ

להעיד.6) וזכאים כשרים שהם עליהם ואף 7)המעידים
מותר  זאת בכל מדרבנן, אלא אינה הזאת העדות שכל פי  על
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קח                
         

בית  יקבלו לא זו עדות בלי  שהרי  השבת, את זה על  לחלל
מכירים  שאינם מכיוון החודש, על המעידים העדים את דין

להעיד 8)אותם. העד אצל שהלך נהוראי  ברבי  "מעשה
נהוראי שר' שפירש שם, אשי  וכרב  באושא". בשבת עליו
שהיה  אף ֿעלֿפי  באושא, אחד עוד עם להצטרף  לבדו הלך

ימצאנו. לא שמא ספק 

.„‰ÏBÁ ,˙aM‰ ÏÈÏa L„Á‰ ˙‡ ‰‡L ,„Ú‰ ‰È‰»»»≈∆»»∆«…∆¿≈««»∆
BÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÈkÓ 9‰hÓa elÙ‡Â ,10Ì‡Â . «¿ƒƒ««¬«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

Cca B‡ Ô‰Ï LÈ11ÈÏk Ô„Èa ÌÈ„Ú‰ ÔÈÁ˜BÏ  ≈»∆≈«∆∆¿ƒ»≈ƒ¿»»¿≈
ÔÈÊ12.˙BBÊÓ Ì„Èa ÌÈÁ˜BÏ  ‰˜BÁ Cc ‰È‰ Ì‡Â . «ƒ¿ƒ»»∆∆¿»¿ƒ¿»»¿

ÌLk :eÓ‡È ‡Ï  ÏkÏ ‰‡Â ÏB„b e‰‡ elÙ‡Â«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆«………¿¿≈
ÔÈÎÈˆ e‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÁ‡ e‰e‡ eÁ‡ e‰eÈ‡L∆¿ƒ¬«¿»«≈ƒ¿≈»¿ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,L„Á‰ ‰‡iL ÈÓ Ïk ‡l‡ ;˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÏ¿«≈∆««»∆»»ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿ƒ¿∆
˙Èa Ba ÚewL ÌB˜n‰ ÔÈe BÈa ‰È‰ÈÂ ,„ÈÚ‰Ï Èe‡»¿»ƒ¿ƒ¿∆≈≈«»∆»«≈
˙‡ ÏlÁÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ  ˙BÁt B‡ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ ÔÈcƒ«¿»»»ƒ¿»»»¿«≈∆

.„ÈÚ‰Ïe CÏÈÏÂ ˙aM‰««»¿≈≈¿»ƒ

על 9) משא להוציא ואסור כמשא הריהו שחולה אף ֿעלֿפי 
בשבת. במיטה 10)הבהמה חולה שהמוציא אף ֿעלֿפי 

מיתה. לעדי11)חייב  שארבו והבייתוסים הכותים כגון
החכמים. את להטעות כדי  ועכבום, ֿ 12)החודש אף ֿעל

הרבים. לרשות היחיד מרשות הוצאה מלאכת בזה שיש פי 

.‰ÌBÈ ÏÎa L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó eÈ‰ ‰BL‡a»ƒ»»¿«¿ƒ≈«…∆¿»
ÌÈLÏL13ÔÈa „Ú ‡BlÓ ÌÈ„Ú‰ e‰zL ˙Á‡ ÌÚt . ¿ƒ««««ƒ¿«»≈ƒƒ»«≈
ÌÈaÚ‰14Lc˜na eÏ˜Ï˜˙Â ,15;eOÚi ‰Ó eÚ„È ‡ÏÂ »«¿«ƒ¿ƒ¿«¿¿«ƒ¿»¿…»¿««¬

e‡BÈ ‡nL  ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL ‰ÏBÚ eOÚÈ Ì‡ƒ«¬»∆≈»«¿«ƒ∆»»
„ÈÓz Á‡ ÌBi‰ ÛÒeÓ eÈ˜iL LÙ‡ È‡Â ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ««««»ƒ

ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL16‡lL ,eÈ˜˙‰Â ÔÈc ˙Èa e„ÓÚ . ∆≈»«¿«ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ∆…
‰Án‰ „Ú ‡l‡ L„Á‰ ˙e„Ú ÌÈÏa˜Ó eÈ‰È17È„k , ƒ¿¿«¿ƒ≈«…∆∆»««ƒ¿»¿≈

ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Â ÔÈÙÒeÓ È˜‰Ï ÌBia ˙e‰L ‡‰iL∆¿≈¿«¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆≈
.Ì‰ÈkÒÂ ÌÈaÚ‰»«¿«ƒ¿ƒ¿≈∆

היום,13) כל החודש עדות לקבל רשאים שהיו לומר רוצה
כך. כל יאחרו שהעדים אירע  לא העדים 14)אבל כלומר,

ומחצה, שעות בשמונה שהוא התמיד, שחיטת זמן אחר באו
ומכיוון  החמה. שקיעת לפני  וחצי  שעות שלוש כלומר,
כדלהלן. נתבלבלו, - העדים באו לא הזמן שבתחילת

העדים.15) שבאו כבש 16)לפני שהקריבו לומר וצריך
תמיד, לקרבן יהא העדים, יבואו לא שאם תנאי , על התמיד
ידעו  שלא לפי  אלא מוסף , לקרבן יהא - העדים יבואו ואם
תמיד  של אם עליו, לומר שיר איזה ידעו לא קרבן, של טיבו

מוסף . של או חול של שבין 17)- תמיד הקרבת עת היא
הערביים.

.Â„ÈÓz ÔÈOBÚ  ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ,‰ÁÓ ÚÈb‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿…»≈ƒƒ»ƒ
ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL18‰Án‰ ÔÓ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â . ∆≈»«¿«ƒ¿ƒ»≈ƒƒ«ƒ¿»

L„˜ ÁÓÏe L„˜ ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈ‚‰B  ‰ÏÚÓÏe19, ¿«¿»¬ƒ«…∆¿»»…∆
B˙B‡ ÔÈLc˜Ó eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,ÁÓÏ ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Óe«¿ƒƒ»¿»»¿ƒ∆…»¿«¿ƒ
ÔÁBÈ Ôa ÔÈ˜˙‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ÁMÓ .‰ÁÓ Á‡««ƒ¿»ƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»»»
Ïk L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó eÈ‰iL ,BÈc ˙Èe È‡kÊ Ôa∆««≈ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ≈«…∆»

Blk ÌBi‰20ÛBÒa ÌÈLÏL ÌBÈ ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡Â ; «À«¬ƒ»≈ƒ¿ƒ¿
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ ÌBi‰21,Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó  «»ƒ¿ƒ«««»¿«¿ƒ≈»

.„Ïa ÌÈLÏL ÌBÈ ÔÈLc˜Óe¿«¿ƒ¿ƒƒ¿«

אותם.18) יקבלו לא המנחה, אחר עדים יבואו אם שאף 
שעד 19) שמכיוון השנה, בראש שהמדובר רש"י  ופירש

עדים  יבואו שמא שחששו בקדושה, בו נהגו עכשיו
נתברר  שכבר אף ֿעלֿפי  בקדושה, זה יום גומרים ויקדשוהו,

טוב . יום היום -20)שאין הקודמת לתקנה הסיבה כי 
בוטלה. - בקרבן שהות 21)הקלקול עדיין כשישנה

חברי ראוהו אם אבל וחקירה, ולדרישה עדים לקבלת
לקדש  אפשר וחקירה, בדרישה צורך שאין עצמם, הביתֿדין
לשקיעת  בסמוך דווקא ולאו היום בסוף  אפילו החודש את

החמה.

.Êe‡a ‡lL ÈtÓ L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈaÚnLk¿∆¿«¿ƒ≈ƒ∆«…∆ƒ¿≈∆…»
ÔÎeÓ ÌB˜ÓÏ ÔÈÏBÚ eÈ‰ ,ÌÈLÏL ÌBÈ Ïk ÌÈ„Ú≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»

ÌBÈa ‰cÚÒ Ba ÔÈOBÚÂL‡ ‡e‰L ,ÌÈLÏLe „Á‡ ¿ƒ¿À»¿∆»¿ƒ∆…
Ì„˜ ÛLpa ‡l‡ ,‰ÏÈla ÌLÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .L„Á…∆¿≈ƒ¿»««¿»∆»«∆∆…∆

LÓM‰ ˙BÏÚ22˙BÁt BÊ ‰cÚÒÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â . ¬«∆∆¿≈ƒƒ¿À»»
,˙ÈË˜Â Ô‚c ˙Ùa ‡l‡ dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .‰OÚÓ≈¬»»¿≈ƒ»∆»¿«»»¿ƒ¿ƒ
ÏL ‰ÂˆÓ ˙cÚÒ ‡È‰ BÊÂ .‰cÚq‰ ˙Úa ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ¿≈«¿À»¿ƒ¿À«ƒ¿»∆

ÌB˜Ó ÏÎa ‰eÓ‡‰ L„Á‰ eaÚ23. ƒ«…∆»¬»¿»»

בשעה 22) וזהו השמש, עלות לפני  שהכוונה רבנו ומפרש
גמור. לילה ולא גמור יום -23)שלא הסעודה ומטרת

קדשוהו. שלא מאחר החודש עיבור לפרסם

.Á,L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈc ˙Èa eÈ‰Lk ,‰BL‡a»ƒ»¿∆»≈ƒ¿«¿ƒ∆«…∆
˙B‡eOÓ ÔÈ‡ÈOÓ eÈ‰24eÚ„iL È„k ,ÌÈ‰‰ ÈL‡a »«ƒƒ«¿»≈∆»ƒ¿≈∆≈¿

ÔÈ‡ÈOÓ eÈ‰L ,ÌÈ˙ek‰ eÏ˜ÏwMÓ .ÌÈ˜BÁ‰»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«ƒ∆»«ƒƒ
˙B‡eOÓ25ÌÚ‰ ˙‡ ˙BÚË‰Ï È„k26e‰iL eÈ˜˙‰ , «¿≈¿«¿∆»»ƒ¿ƒ∆¿

ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏL27el‡ ÌÈÁeÏLe .ÌÈaÏ ÔÈÚÈ„BÓe ¿ƒ¿ƒƒƒ»«ƒ¿ƒ≈
,ÌÈetk‰ ÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ BË ÌBÈ ˙‡ ‡Ï ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡≈»¿«¿ƒ…∆¿…∆«ƒƒ

˙aL ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â28˙aM‰ ˙‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡L ; ¿≈»ƒ««»∆≈¿«¿ƒ∆««»
„Ïa BLc˜Ï ‡l‡ ,BÓi˜Ï29. ¿«¿∆»¿«¿ƒ¿«

היום 24) (ליל בערב  שלושים ביום אש אבוקות מדליקים
היה  השלושים שיום הרחוקים, ידעו ואז ואחד), השלושים
שעבר  שהחודש ידעו המשואות, נראו לא ואם ראשֿחודש.

ולא 25)מעובר. החודש את ביתֿדין שעיברו במקרה
בהריהם. משואות [=הכותים] הם השיאו משואות, השיאו

חסר.26) שהחודש יחשוב  את 27)שהעם ובטלו
שביטלן. הוא שרבי  אמרו, ובירושלמי  המשואות.

[=שבת]28) זה יוםֿהכפורים; מחילול חמור שבת חילול
בכרת. הכפורים] [=יום וזה לעדי29)בסקילה כלומר,

אבל  השבת, את לחלל מותר החודש את המקדשים החודש
כבר  שהחודש ומודיעים מקיימים רק  שהם לשלוחים לא

קודש.

.ËÔÒÈ ÏÚ :ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏL eÈ‰ ÌÈL„Á ‰ML ÏÚ«ƒ»√»ƒ»¿ƒ¿ƒ«ƒ»
ÏeÏ‡ ÏÚÂ ,˙ÈÚz‰ ÈtÓ  ‡ ÏÚÂ ,ÁÒt‰ ÈtÓ ƒ¿≈«∆«¿«»ƒ¿≈««¬ƒ¿«¡
ÌBÈa ÔÈtˆÓ eLiL È„k ,‰M‰ L‡ ÈtÓ ƒ¿≈…«»»¿≈∆≈¿¿«ƒ¿
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ÏeÏ‡Ï ÌÈLÏL30Ì‰Ï Ú„B Ì‡ ;31ÔÈc ˙Èa eLcwL ¿ƒ∆¡ƒ«»∆∆ƒ¿≈ƒ
Ì‡Â ,„Ïa L„˜ ÌBi‰ B˙B‡ ÌÈ‚‰B  ÌÈLÏL ÌBÈ¿ƒ¬ƒ«…∆ƒ¿«¿ƒ
„Á‡ ÌBÈÂ L„˜ ÌÈLÏL ÌBÈ ÌÈ‚‰B  Ì‰Ï Ú„B ‡Ï…«»∆¬ƒ¿ƒ…∆¿∆»

ÈLz ÈÁeÏL Ì‰Ï e‡BiL „Ú ,L„˜ ÌÈLÏLe32. ¿ƒ…∆«∆»»∆¿≈ƒ¿≈
ÈtÓ  ÂÏÒk ÏÚÂ ,˙B„ÚBn‰ ˙wz ÈtÓ  ÈLz ÏÚÂ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈«»««¬¿«ƒ¿≈ƒ¿≈

 „‡ ÏÚÂ ,‰kÁ˙ÈaL ÔÓÊe .ÌÈet‰ ÈtÓ ¬À»¿«¬»ƒ¿≈«ƒƒ¿«∆≈
ÔË˜ ÁÒt ÈtÓ  i‡ ÏÚ Û‡ ÔÈ‡ˆBÈ Ìi˜ Lc˜n‰33. «ƒ¿»«»¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈∆«»»

אלול.30) ראשֿחודש אימתי  לדעת צריך כך ומשום
לירושלים.31) הקרובים ראש 32)למקומות מתי  ידעו ואז

וסוכות. הכיפורים יום יקבעו פיו ועל תשרי , חודש
שבועות,33) מפני  שלוחים, יצאו לא סיוון ועל שני . פסח 

ביום  והוא העומר, בספירת תלוי  הוא כי  קבוע , שזמנו משום
פסח . של לשני  החמישים

.ÈÌBÈa ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ ÈLz ÈÁeÏLe ÔÒÈ ÈÁeÏL¿≈ƒ»¿≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆»¿
L„Á L‡34LÓM‰ ‰ÏÚzL Á‡35eÚÓLiL „Ú , ……∆««∆«¬∆«∆∆«∆ƒ¿¿

'Lc˜Ó' ÔÈc ˙Èa ÈtÓ36ÛBÒa ÔÈc ˙Èa eLc˜ Ì‡Â . ƒƒ≈ƒ¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿
˙Èa ÈtÓ eÚÓLÂ ,eÓ‡L BÓk ,ÌÈOÚÂ ‰ÚLz ÌBÈƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆»«¿¿»¿ƒƒ≈
‰MM‰ ‡L ÈÁeÏLe .ÚaÓ ÔÈ‡ˆBÈ  'Lc˜Ó' ÔÈcƒ¿À»¿ƒƒ»∆∆¿≈¿»«ƒ»
,Ái‰ ‰‡pL Á‡ ÚaÓ ˙‡ˆÏ Ì‰Ï LÈ ÌÈL„Á√»ƒ≈»∆»≈ƒ»∆∆««∆ƒ¿»«»≈«
;L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa eLc˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿≈ƒ∆«…∆
È‡cÂa ÁÓÏ È‰L ,e‡ˆÈ  L„Á‰ ‰‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿»«…∆≈¿∆¬≈¿»»¿««

.ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ≈ƒ

מחמת 34) לצאת יכולים אינם בתשרי  אבל ניסן, בחודש
יוםֿטוב . ביום.35)קדושת אלא אינו החודש שקידוש

שיתאמת 36) צריך בהם, תלוייה המועדים שקביעת כיוון
החדשים. מבשאר יותר הדבר להם

.‡ÈÔÈOBÚ eÈ‰ ,ÔÈÚÈbÓ ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ«ƒƒ»ƒ
;‰Bza e˙kk „Á‡ BË ÌBÈ ˙B„ÚBn‰ ˙‡∆«¬∆»«»«»
ÔÈÚÈbÓ ÌÈÁeÏM‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ˜BÁ‰ ˙BÓB˜ne«¿»¿ƒ∆≈«¿ƒ«ƒƒ

˜Ùq‰ ÈtÓ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ eÈ‰ ,Ì‰ÈÏ‡37ÈÙÏ , ¬≈∆»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»≈¿ƒ
L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa Ba eÚwL ÌBÈ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ∆»¿≈ƒ∆«…∆

.‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡≈∆

גלויות".37) של טובים ימים "שני  נקראים והם

.È,ÔÒÈ ÈÁeÏL Ì‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ eÈ‰L ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»«ƒƒ¬≈∆¿≈ƒ»
ÈLz ÈÁeÏL Ô‰Ï ÔÈÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ38‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe , ¿…»«ƒƒ»∆¿≈ƒ¿≈ƒ«ƒ»»

ÔÈÁeÏL Ô‰Ï eÚÈb‰ È‰L ,„Á‡ ÌBÈ ÁÒt eOÚiL∆«¬∆«∆»∆¬≈ƒƒ»∆¿ƒ
BË ÌBÈ eOÚÈÂ ,L„Á L‡ Úa˜ ÌBÈ ‰Ê È‡a eÚ„ÈÂ¿»¿¿≈∆ƒ¿«……∆¿«¬
Ô‰ÈÏ‡ eÚÈb‰ ‡Ï È‰L ,ÌÈÓÈ ÈL ˙Bkq‰ ‚Á ÏL∆««À¿≈»ƒ∆¬≈…ƒƒ¬≈∆
eÈ˜˙‰ ˙B„ÚBna ˜ÏÁÏ ‡lL È„Îe ;ÔÈÁeÏM‰«¿ƒ¿≈∆…«¬…«¬ƒ¿ƒ
ÌL ÔÈÚÈbÓ ÈLz ÈÁeÏL ÔÈ‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆»»∆≈¿≈ƒ¿≈«ƒƒ»

ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ39˙ˆÚ ÏL BË ÌBÈ elÙ‡ ,40. ƒ¿≈»ƒ¬ƒ∆¬∆∆

וביום 38) השנה בראש מהלכים אינם תשרי  ששלוחי  משום
פסח 39)הכפורים. יעשו שאם תשרי ", אטו ניסן "גזירה

השלוחים, פי  על שלא אחד, יום סוכות גם יעשו אחד, יום
יטעו. תלוי40)ופעמים שאינו אף ֿעלֿפי  השבועות. חג

העומר.בקידוש בספירת אלא סיוון חודש ראש

.‚ÈÈL ?ÈLz ÈÁeÏLÏ ÔÒÈ ÈÁeÏL ÔÈa ‰nÎÂ¿«»≈¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈
 ÈL˙a „Á‡a ÔÈÎl‰Ó ÔÈ‡ ÈLz ÈÁeÏML .ÌÈÓÈ»ƒ∆¿≈ƒ¿≈≈»¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ¿≈
‡e‰L ÈtÓ  Ba ÈÈOÚa ‡ÏÂ ,BË ÌBÈ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿…«¬ƒƒƒ¿≈∆

.etk ÌBÈƒ

.„ÈelÙ‡ ‡l‡ ,ÌÈL Ô˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈˆ ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ∆»¬ƒ
bz elÙ‡ ‡l‡ ,„Ïa ÁÈÏL ‡ÏÂ .ÔÓ‡ „Á‡41 ∆»∆¡»¿…»ƒ«ƒ¿«∆»¬ƒ«»

ÈtÓ ÈzÚÓL È‡ :Ó‡Â Bk„k ‡aL ,ÌÚ‰ ‡MÓƒ¿»»»∆»¿«¿¿»«¬ƒ»«¿ƒƒƒ
ÔÓ‡  ÈBÏt ÌBÈa L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈc ˙Èa42, ≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿¿ƒ∆¡»

ÈeOÚ‰ c ‰Ê cL ;ÂÈt ÏÚ ˙B„ÚBn‰ ˙‡ ÔÈw˙Óe¿«¿ƒ∆«¬«ƒ∆»»∆»»∆»
˙BÏb‰Ï43Lk „Á‡ „ÚÂ ,44.ÂÈÏÚ ÔÓ‡ ¿ƒ»¿≈∆»»≈∆¡»»»

דין 42)רוכל.41) בית קדשו ואמר העולם מסוף  אחד "בא
נאמן". - החודש אדם 43)את אין להגלות העשוי  ובדבר

לאשה 44)משקר. (להעיד אשה" שב "עדות פי  על ואף 
זה, מטעם לעדות, פסולים אפילו נאמנים בעלה), שמת
תישאר  "שלא נוסף : טעם יש שם - להגלות עשוי  שהוא

עגונה".

.ÂË,ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ÌÈLÏL ÌBÈ Ïk eLiL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿»¿ƒ¿…»≈ƒ
e‡aL BÓk ,L„Á‰ ˙‡ eaÚÂ ÛLpa eÓÈkL‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿∆«…∆¿∆≈«¿
ÌÈ„Ú e‡a ÌÈÓÈ ‰MÓÁ B‡ ‰Úa‡ Á‡Â ,‰Ê ˜Ùa¿∆∆∆¿«««¿»»¬ƒ»»ƒ»≈ƒ

ÌÈ˜BÁ45‡e‰L ,BpÓÊa L„Á‰ ˙‡ e‡L e„ÈÚ‰Â ¿ƒ¿≈ƒ∆»∆«…∆ƒ¿«∆
ÔÈÓi‡Ó  L„Á‰ ÛBÒa e‡a elÙ‡Â ,ÌÈLÏL ÏÈÏ≈¿ƒ«¬ƒ»¿«…∆¿«¿ƒ

Ì˙B‡ ÌÈÙÈËÓe ,ÏB„b Ìei‡ Ô‰ÈÏÚ46,˙BÏ‡La ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ»ƒ¿≈
˙B˜È„a Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈËÓe47˙e„Úa ÔÈ˜c˜„Óe ,48, «¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ»≈

ÔÈc ˙Èa ÔÈÏczLÓeÏÈ‡B‰ ,‰Ê L„Á eLc˜È ‡lL ƒ¿«¿ƒ≈ƒ∆…¿«¿…∆∆ƒ
aÚÓ BÓL ‡ˆÈÂ49. ¿»»¿¿À»

רחוק .45) דעתם.46)ממקום את שאלות 47)מבלבלים
חשובות. בלתי  לעדות 48)צדדיות הנוגעות בשאלות

כמעובר.49)גופא. שנתפרסם

.ÊËÔ˙e„Úa ÌÈ„Ú‰ e„ÓÚ Ì‡Â50,˙eÎÓ ˙‡ˆÓÂ , ¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿À∆∆
ÌÈBe ÌÈÚe„È ÌÈL‡ ÌÈ„Ú‰ È‰Â51‰˜ÁÂ «¬≈»≈ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿¿»

ÔÈBÓe ÔÈÊBÁÂ ,B˙B‡ ÔÈLc˜Ó  Èe‡k ˙e„Ú‰»≈»»¿«¿ƒ¿¿ƒƒ
Ái‰ ‰‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈLÏL ÌBiÓ L„Á‰ B˙B‡Ï¿«…∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«»≈«

ÂÏÈÏa52. ¿≈…

השפיעו.50) לא האיומים לא 51)וכל השאלות וכל 
דעתם. את "מאיימין",52)בלבלו המלה משמעות היא כן

לא  אם אבל יעידו, שלא אותם ומבלבלים עליהם מאיימין
עדותם. מקבלים נתבלבלו

.ÊÈ,aÚÓ ‰Ê L„Á ÁÈp‰Ï ÔÈc ˙Èa eÎˆ‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿¿≈ƒ¿«ƒ«…∆∆¿À»
‡e‰ ‰ÊÂ .ÔÈÁÈpÓ  el‡ ÌÈ„Ú‰ e‡BiL Ì„˜ ‰È‰Lk¿∆»»…∆∆»»≈ƒ≈«ƒƒ¿∆

CˆÏ L„Á‰ ˙‡ ÔÈaÚÓ :eÓ‡L53ÔÓ LÈÂ . ∆»¿¿«¿ƒ∆«…∆¿…∆¿≈ƒ
:ÓB‡Â ,‰Ê „a ˜ÏBÁL ÈÓ ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ«¿ƒƒ∆≈¿»»∆¿≈

CˆÏ L„Á‰ ˙‡ ÔÈaÚÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ54e‡e ÏÈ‡B‰ ; ¿»≈¿«¿ƒ∆«…∆¿…∆ƒ»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈLc˜Ó  ÌÈ„Ú55. ≈ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¬≈∆

כך 53) ואחר נתעבר, כבר כשהחודש רבנו פירש בזה וגם
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את  ומשאירים עדותם, מקבלים שאין ראייה, עדי  באו
בכך. צורך יש אם מעובר, סדורה:54)החודש והשנה

חודש  לעבר מקום ואין מלא, אחד וחודש חסר אחד חודש
שהוא. צורך לאיזה על 55)נוסף  העדים על מאיימין "ואין

לעברו". בזמנו שנראה החודש

.ÁÈ‡l‡ ‰Ê „a ÌÈÓÎÁ‰ ˙˜ÏÁÓ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆≈«¬…∆«¬»ƒ¿»»∆∆»
ÔÒÈ È„Úa B‡ ,ÈL˙Â ÔÒÈ ÔÓ ıeÁ ÌÈL„Á‰ ‡Laƒ¿»∆√»ƒƒƒ»¿ƒ¿≈¿≈≈ƒ»
‰Ó ‰OÚ kL ,ÌÈÏ‚‰ eÚL Á‡ e‡aL ÈL˙Â¿ƒ¿≈∆»««∆»¿»¿»ƒ∆¿»«¬»«
Ï‡ ;˙B„ÚBn‰ ÔÓÊe ˙Baw‰ ÔÓÊ ÚÂ ‰OÚpM∆«¬»¿»«¿««»¿»¿««¬¬»

L„Á‰ ÈˆÁ Ì„˜ ÈL˙Â ÔÒÈa ÌÈ„Ú‰ e‡a Ì‡56 ƒ»»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈…∆¬ƒ«…∆
Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó57ÔÈ‡L ;ÏÏk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡Â , ¿«¿ƒ≈»¿≈¿«¿ƒ¬≈∆¿»∆≈

‡Óe‰e‡L L„Á‰ ÏÚ e„ÈÚ‰L ,ÌÈ„Ú ÏÚ ÔÈÓi ¿«¿ƒ«≈ƒ∆≈ƒ««…∆∆»
.BaÚÏ È„k ,BpÓÊaƒ¿«¿≈¿«¿

בהם.56) תלוייה המועדים קביעת ומקדשים 57)שעדיין
השלשים. ביום החודש

.ËÈÈ‰Â ,Ô˙e„Ú ‰Ï˜Ï˜˙pL ÌÈ„Ú ÏÚ ÔÈÓi‡Ó Ï‡¬»¿«¿ƒ«≈ƒ∆ƒ¿«¿¿»≈»«¬≈
aÚ˙ÈÂ ˙e„Ú‰ Ìi˜˙z ‡lL È‡‚e ‰ËB c‰«»»∆¿«∆…ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿«≈
Ìi˜˙ÈÂ ˙e„Ú‰ Ìi˜˙zL È„k Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ,L„Á‰«…∆¿«¿ƒ¬≈∆¿≈∆ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿«≈
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÌÊ‰Ï ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ .BpÓÊa L„Á‰«…∆ƒ¿«¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈∆»≈ƒ

ÔÈc ˙Èa e‰eLcwL Ì„˜ BpÓÊa e‰e‡L58el‡ È‰  ∆»ƒ¿«…∆∆ƒ¿≈ƒ¬≈≈
‰nÊ‰‰ Ìi˜˙z ‡lL „Ú ÔÈnÊn‰ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó¿«¿ƒ««¿ƒƒ«∆…ƒ¿«≈«¬«»

.BpÓÊa L„Á‰ Lc˜˙ÈÂ¿ƒ¿«≈«…∆ƒ¿«

זה 58) הרי  ביתֿדין, שקדשוהו אחרי  זוממין נמצאו אם כי 
מקודש.

   1 
ושאין 1) אותה, מעברין מה ועל השנה, עיבור דיני  בו כלל

ובשנת  רעבון בשנת מעברין ואין ניסן, מר"ח  אותה מעברין
השמיטה.

.‡ÔÈ‡Â .L„Á da ÔÈÙÈÒBnL ‰L ‡È‰ ˙aÚÓ ‰L»»¿À∆∆ƒ»»∆ƒƒ»…∆¿≈
„‡ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÙÈÒBÓ2ÈL ‰L d˙B‡ ÔÈOBÚÂ , ƒƒ¿»∆»¬»¿ƒ»»»¿≈

ÔÈÙÈÒBÓ ‰Ó ÈtÓe .ÈL „‡Â ÔBL‡ „‡ :ÔÈ„‡¬»ƒ¬»ƒ«¬»≈ƒƒ¿≈»ƒƒ
?‰Ê L„Á3ÁÒt‰ ‡‰iL È„k ,È‡‰ ÔÓÊ ÈtÓ …∆∆ƒ¿≈¿«»»ƒ¿≈∆¿≈«∆«

È‡‰ L„Á ˙‡ BÓL :Ó‡pL ;ÔÓÊ B˙B‡a4 ¿¿«∆∆¡«»∆…∆»»ƒ
‰Ê L„Á ‰È‰iL5L„Á‰ ˙ÙÒB‰ ‡ÏeÏÂ ,È‡‰ ÔÓÊa ∆ƒ¿∆…∆∆ƒ¿«»»ƒ¿≈»««…∆

ÌÈÓÚÙe ‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÓÚt ‡a ÁÒt‰  ‰f‰«∆«∆«»¿»ƒƒ««»¿»ƒ
ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa6. ƒ«¿»ƒ

(בא 2) במכילתא זאת ולמדו א. יב , וסנהדרין א. ז, ר"ה
עיבורו  תוספת אין חודש "מה החודש: מקידוש ב ) פרשה
בסוף " אלא עיבורה תוספת אין שנה אף  בסוף , אלא

אדר). הוא האחרון לעבר 3)(בחודש צריך למה כלומר,
השנה? פסח ".4)את "ועשית פסח .5)וגומר של

ה"ב .6) פ "א למעלה ראה

.‰M‰ ˙‡ ÔÈaÚÓ ÔÈÓÈÒ ‰LÏL ÏÚ7ÏÚ : «¿»ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆«»»«
‰Ùe˜z‰8?„ˆÈk .ÔÏÈ‡‰ ˙Bt ÏÚÂ ,È‡‰ ÏÚÂ , «¿»¿«»»ƒ¿«≈»ƒ»≈«

ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ì‡ ,ÔÈÚ„BÈÂ ÔÈMÁÓ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿∆¿«ƒ»
d˙B‡ ÔÈaÚÓ  ‰Ê ÔÓÊ Á‡ B‡ ÔÒÈa OÚ ‰MLa¿ƒ»»»¿ƒ»««¿«∆¿«¿ƒ»
‰È‰iL È„k ,ÈL „‡ ÔÒÈ B˙B‡ eOÚÈÂ ,‰M‰«»»¿«¬ƒ»¬»≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆

È‡‰ ÔÓÊa ÁÒt‰9,ÔÈaÚÓe ÔÈÎÓBÒ ‰Ê ÔÓÈÒ ÏÚÂ . «∆«ƒ¿«»»ƒ¿«ƒ»∆¿ƒ¿«¿ƒ
Á‡ ÔÓÈÒÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â10. ¿≈¿ƒ¿ƒ»«≈

  

הלבנה  שנת את להשוות היא  העיבור שנת של מטרתה 
הפסח  שיהיה  "כדי  בפסח  ודי גדר רק  ואינו  החמה , לשנת
שני שיהיו   השני לחשבו  ג שנוגע  אלא  האביב " בחודש 

חמה .
מקבל  והלבנה  משפיע  היא  החמה  : האד בעבודת והעניי
אורה  את ומקבלת " כלו מגרמה  לה  לית "סיהרא  
משפיע , הענייני שני   ישנ יהודי  בכל והנה  מהחמה .
התורה  עניני  בכללות עול בקבלת ולדוגמא  ומקבל,
.נות הוא  הרי  הצדקה  ובמצות מקבל, הוא  הרי  ומצוותיה 
היינו  הלבנה , לשנת החמה  שנת להשוות היא  והעבודה 
אל  ולדוגמא : כאחת, הבחינות בשתי  להיות יש  שתמיד 
ואיני  מקבל  התפילה  בזמ עכשיו  אני  הרי   אד יאמר
הבא  לעני  צדקה  ולתת זמ באותו  משפיע  להיות יכול
יהודי צרי ורגע  רגע  שבכל אלא  התפילה , בזמ לבקשני 

משפיע .  וג מקבל יחד ,  בענייני בשני  להיות
       

ב .7) יא, תקופות:8)סנהדרין ארבע  ישנן החמה, בשנת
שתכנס  והחלק  השעה "היא האביב  התחלת - ניסן תקופת
תמוז  תקופת ה"ג); פ "ט , (להלן טלה" מזל בראש השמש בו
(שם); סרטן" מזל בראש השמש "היות הקיץ , התחלת -
מזל  בראש השמש "היות הסתיו, התחלת - תשרי  תקופת
השמש  "היות החורף  התחלת - טבת תקופת (שם); מאזנים"

(שם). גדי " מזל תקופת 9)בראש שהגיעה לאחר כלומר,
השמש. מהלך עלֿידי  נקבעת וזו השנה 10)ניסן, ראש

חזית  כד לרבא, אבין בר הונא רב  ליה "שלח  א: כא,
עברה  בניסן, שיתסר עד טבת תקופת דמשכה (כשתראה)
האביב , חודש את שמור דכתיב  לה, תחוש ולא שתא לההיא
שמה  ומכאן ניסן". בחודש שיהא תקופה של אביב  שמור
ב : יא, בסנהדרין בברייתא גמליאל בן שמעון רבן שאמר
מעברין, לבדה התקופה שעל כוונתו - התקופה" "על
,36 עמ ' ('מאירי ' רשב "ג דברי  בביאור נסתפקו שם ובגמרא
על  שמעברין פ "ח  אליעזר דרבי  בפרקי  הוא וכן .(37
ועיין  שמח '). ('אור נוסף  בסימן צורך ואין לבדה התקופה

עברה. ד"ה שם ר"ה ו'תוספות' רמ "ה השגת

.‚È‡‰ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔÈc ˙Èa e‡ Ì‡ ÔÎÂ11, ¿≈ƒ»≈ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ«»»ƒ
ÏÙ‡ ÔÈ„Ú ‡l‡12ÔÏÈ‡‰ ˙Bt eÁÓˆ ‡ÏÂ ,‡e‰13 ∆»¬«ƒ»≈¿…»¿≈»ƒ»
Êa ÁÓˆÏ ÔkcLÔÈÓÈÒ ÈL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ  ÁÒt‰ ÔÓ ∆«¿»ƒ¿…«ƒ¿««∆«¿ƒ«¿≈ƒ»ƒ

‰M‰ ˙‡ ÔÈaÚÓe el‡14‰Ùe˜z‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ≈¿«¿ƒ∆«»»¿««ƒ∆«¿»
È„k ,ÔÈaÚÓ Ô‰ È‰  ÔÒÈa OÚ ‰MLÏ Ì„…̃∆¿ƒ»»»¿ƒ»¬≈≈¿«¿ƒ¿≈

ÈeˆÓ È‡‰ ‰È‰iL15‰Ùez‰ ÓÚ epnÓ È˜‰Ï ∆ƒ¿∆»»ƒ»¿«¿ƒƒ∆…∆«¿»
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קיי                 
         

ÔÒÈa OÚ ‰MLa16ÔÈÁÓBˆ ˙Bt‰ eÈ‰iL È„Îe , ¿ƒ»»»¿ƒ»¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ
.È‡‰ ÔÓÊ Ïk C„k¿∆∆»¿«»»ƒ

"אביב 11) השווה השעורה. התבשלה לא עדיין כלומר,
"זמן  אבל א. פד, מנחות ועי ' יד), ב , (ויקרא באש" קלוי 
בניסן, טז לפני  בזמנה באה ניסן תקופת כלומר האביב ",

במפרש. לבוא.12)ועי ' שהיא,13)מתאחר סיבה מאיזו
ניסן. תקופת הגיעה שכבר ב .14)אף ֿעלֿפי  יא, סנהדרין

להלן.15) הנזכרות הארצות משלוש בשתים כלומר,
טו.16) כג, ויקרא

.„È‡a ÔÈÎÓBÒ eÈ‰ ˙Bˆ‡ LÏL ÏÚÂ17ı‡ ÏÚ : ¿«»¬»»¿ƒ»»ƒ«∆∆
ÚÈb‰ Ì‡Â .ÏÈÏb‰ ÏÚÂ ,Ôci‰ Ú ÏÚÂ ,‰„e‰È¿»¿«≈∆««¿≈¿««»ƒ¿ƒƒƒ«
ÔÈ‡  ÚÈb‰ ‡Ï ˙Á‡e ,el‡Ó ˙Bˆ‡ ÈzLa È‡‰»»ƒƒ¿≈¬»≈≈¿««…ƒƒ«≈
ÌÈzLa ÚÈb‰ ‡ÏÂ ,Ô‰Ó ˙Á‡a ÚÈb‰ Ì‡Â ;ÔÈaÚÓ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ«¿««≈∆¿…ƒƒ«ƒ¿«ƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙Bt eÁÓˆ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ ,ÔÈaÚÓ 18el‡Â . ¿«¿ƒƒ¬«ƒ…»¿≈»ƒ»¿≈
È„k ,ÔÏÈLa ÔÈaÚnL wÚ‰ Ô‰L ÌÈc‰ Ô‰≈«¿»ƒ∆≈»ƒ»∆¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

‰nÁ‰ ÈL ÌÈM‰ eÈ‰iL19. ∆ƒ¿«»ƒ¿≈««»

ב .17) יא, דרושים18)סנהדרין א)˘Èשהרי  הסימנים:
צמחו  לא ב ) הארצות; שלוש מתוך בשתים האביב  הגיע  לא

ה"ג. למעלה ראה האילן, הדברים 19)פירות שלושת כל
שנות  השוואת לשם בא העיבור עיקר וכל בחמה, קשורים

וה"ב . ה"א פ "א למעלה ראה החמה. שנות עם הלבנה

.‰ÔÈaÚÓ ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ,ÌÈÁ‡ ÌÈc ÌL LÈÂ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ∆»≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÏÈLa20ÔÈ‡L ÌÈÎc‰ ÈtÓ :Ô‰ el‡Â ,Cv‰ ÈtÓ ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«…∆¿≈≈ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈»

˙BÏÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈw˙Ó21˙‡ ÔÈaÚÓ  ¿À»ƒ¿≈»»¿ƒ«¬¿«¿ƒ∆
ÈtÓe .ÌÈÎc‰ ew˙ÈÂ ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙiL „Ú ‰M‰«»»«∆ƒ¿¿«¿»ƒƒ«¿«¿»ƒƒ¿≈
ÔÈÚBÓe ÔÈ˜ÈÒÙÓ ˙B‰p‰ e‡ˆÓÂ ,eÒ‰pL ÌÈLb‰«¿»ƒ∆∆∆¿¿ƒ¿¿«¿»«¿ƒƒ¿ƒ

ÌÚ‰ ˙‡22ÌÈ˙Óe ÔÓˆÚa ÌÈkzÒÓe ,23˙‡ ÔÈaÚÓ  ∆»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈÁÒt Èepz ÈtÓe .ÌÈLb‰ ew˙iL „Ú ‰M‰«»»«∆¿«¿«¿»ƒƒ¿≈«≈¿»ƒ
˙‡ ˙BÏˆÏ ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,ÌÈÓLba e„‡L∆»¿«¿»ƒ¿≈»∆»ƒ¿∆
ÌÈepz‰ eiL „Ú ‰M‰ ˙‡ ÔÈaÚÓ  Ì‰ÈÁÒtƒ¿≈∆¿«¿ƒ∆«»»«∆ƒ¿««ƒ

eLÈÈÂ24Ï‡OÈ ˙BiÏb ÈtÓe .25ÔÓB˜nÓ e˜ÚpL26 ¿ƒ¿ƒ¿≈»Àƒ¿»≈∆∆∆¿ƒ¿»
È„k ,‰M‰ ˙‡ ÔÈaÚÓ  ÌÈÏLeÈÏ eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒƒƒ»«ƒ¿«¿ƒ∆«»»¿≈

.ÚÈb‰Ï È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆¿«¿«ƒ«

('תוספות'20) מהם אחד על אפילו ומעברים א. יא, שם
מפני ). ד"ה לרגל.22)לרגל.21)שם, מלעלות

לרגל.23) ועולים נמנעים, שאינם היו,24)אלה חרס  של
א. יט , תענית ועיין בשמש, אותם הגולה.25)וייבשו בני 

משום  לעבר, צורך היה לא ישראל ארץ  תושבי  ובגלל
להגיע  להם הספיק  לפסח , ראשֿחודש בין שהזמן
ביותר  הרחוק  במקום שגרו לאלה אפילו לירושלים,

ומפני ). ד"ה 'תוספות' (עי "ש מנת 26)מירושלים על
הגלויות  על השנה את שמעברין "ומנין לירושלים. לעלות
מועדי , ישראל בני  תלמודֿלומר: הגיעו? לא ועדיין שגלו

שיעשו מועדות, אמור ÏÎעשה כהנים', ('תורת ישראל"
ה"ב ). פ "א, סנהדרין 'ירושלמי ' פ "ט ;

.Â‰ ÔÈaÚÓ ÔÈ‡ Ï‡ÈtÓ ‡ÏÂ ‚ÏM‰ ÈtÓ ‡Ï ‰M ¬»≈¿«¿ƒ«»»…ƒ¿≈«∆∆¿…ƒ¿≈

‰pv‰27e˜Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL Ï‡OÈ ˙BiÏb ÈtÓ ‡ÏÂ , «ƒ»¿…ƒ¿≈»Àƒ¿»≈∆¬«ƒ…∆∆¿
‰‡Óh‰ ÈtÓ ‡ÏÂ ,ÌÓB˜nÓ28 eÈ‰L ÔB‚k ; ƒ¿»¿…ƒ¿≈«À¿»¿∆»…
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‰k‰  B‡ Ï‰w‰29˙‡ ÔÈaÚÓ ÔÈ‡  «»»…«…¬ƒ¿≈ƒ≈¿«¿ƒ∆

,‰‰Ëa eOÚÈÂ ‰hÏ È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL È„k ‰M‰«»»¿≈∆ƒ¿∆»∆¿«ƒ«≈¿«¬¿»√»
‰‡ÓËa eOÚÈ ‡l‡30ÈtÓ ‰M‰ ˙‡ eaÚ Ì‡Â . ∆»«¬¿À¿»¿ƒƒ¿∆«»»ƒ¿≈
‰‡Óh‰31˙aÚÓ BÊ È‰ 32. «À¿»¬≈¿À∆∆

לירושלים 27) מלעלות נמנע  איש אין אלה דברים בגלל כי 
שם). בסנהדרין א.28)(רש"י  יב , מת.29)שם טומאת

פירש  (כן עכשיו להטהר יכולים ואינם הפרה אפר וכלה
האי , רב  בשם סנהדרין, מסכת לתלמוד, בפירושו רבינו

המפרש). שני ,ÈÁÈ„שרק 30)הביאו לפסח  נדחה טמא
בזמנו ˆÂÈאבל הפסח  את עושים אלא נדחה, אינו טמא

ה"א). פסח  קרבן מהל' (פ "ז הטומאה 31)בטומאה מפני 
לא32)לחוד. שהטומאה "מפני  ב . יב , ‰˙Â‰סנהדרין

עומדת באיסורה אלא מפניÈÂÁ„Â‰בציבור, עתה היא
ועי ' הט "ו). מקדש ביאת מהל' פ "ד (רמב "ם הדחק "

שם. בסנהדרין הגמרא בסוגיית

.ÊÏÏk ÔÏÈLa ÔÈaÚÓ ÔÈ‡L ÌÈc LÈ33Ï‡ , ≈¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿»¬»
„ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ34ÈtÓ eaÚ ‰ÎÈvL ‰LÏ ƒ»««¿»»∆¿ƒ»ƒƒ¿≈

Ô‰ el‡Â .ÔÏÈ‡‰ ˙BÙe È‡‰ ÈtÓ B‡ ‰Ùe˜z‰35: «¿»ƒ¿≈»»ƒ≈»ƒ»¿≈≈
Ô‰L B‡ e„ÏB ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈ‡Ïh‰Â ÌÈÈ„b‰ ÈtÓƒ¿≈«¿»ƒ¿«¿»ƒ∆¬«ƒ…¿∆≈
ÔÈaÚÓ ÔÈ‡ .eÁt ‡lL ˙BÏÊBb‰ ÈtÓe ,ËÚÓ¿«ƒ¿≈«»∆…»¿≈¿«¿ƒ
ÔÈÈeˆÓ ÌÈ‡Ïh‰Â ÌÈÈ„b‰ eÈ‰iL È„k ,el‡ ÏÈLaƒ¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

‰i‡Ï ÔÈÈeˆÓ ˙BÏÊBb‰Â ,ÌÈÁÒtÏ36iÁ˙pL ÈÓÏ B‡ «¿»ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆ƒ¿«≈
ÛBÚ‰ Ôa˜a37.‰MÏ „ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ Ï‡ ; ¿»¿«»¬»ƒ»«««»»

ביחד.33) מזדמנים אלה כשסימנים להסביר 34)אפילו
על  קשה הדבר יהיה לא למען העיבור, בחודש הצורך את

'מאירי '). (עי ' א.35)הציבור יא, ראייה 36)שם עולת
הל' עי ' מעוף , גם באה והיא הרגלים, בשלש שמביאים
את  יראה "...ולא הפסוק  שם על 'ראיה' ה"א. פ "א, חגיגה

טז). טז, (דברים ריקם..." ה' (ויקרא 37)פני  יולדות כגון
הרגל. עד קרבנן הבאת את משהות והיו ח ), יב ,

.ÁBÊ ‰L :ÔÈÓB‡ ?‰MÏ „ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ „ˆÈk≈«ƒ»«««»»¿ƒ»»
‰ÎLnL ‰Ùe˜z‰ ÈtÓ eaÚ ‰ÎÈˆ38ÈtÓ B‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»∆»¿»ƒ¿≈

eÚÈb‰ ‡lL ÔÏÈ‡‰ ˙BÙe È‡‰39ÌÈÈ„b‰L „BÚÂ , »»ƒ≈»ƒ»∆…ƒƒ»∆«¿»ƒ
.ÌÈk ˙BÏÊBb‰Â ÌÈpË¿̃«ƒ¿«»«ƒ

ה"ב ).38) (למעלה לבד עליה על 39)שמעברין שמעברין
ה"ג). (למעלה אלו סימנים שני 

.ËdÏ ÔÈnÊÓa ‡l‡ ‰M‰ ˙‡ ÔÈaÚÓ ÔÈ‡40. ≈¿«¿ƒ∆«»»∆»ƒ¿À»ƒ»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡ Ó‡È ?„ˆÈk41ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ≈«…«…≈ƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ

MÁpL ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÔÈnÊÓ eÈ‰ :ÔÈ„‰q‰ ÔÓ42 ƒ««¿∆¿ƒ¡¿À»ƒƒ¿¿ƒ∆¿«≈
dÈ‡ B‡ eaÚ ‰ÎÈˆ BÊ ‰L Ì‡ Ú„Â ‰‡Â¿ƒ¿∆¿≈«ƒ»»¿ƒ»ƒ≈»

d˙B‡ ÔÈaÚnL Ô‰ „Ïa eÓÊ‰L Ô˙B‡Â ;‰ÎÈˆ43. ¿ƒ»¿»∆À¿¿ƒ¿«≈∆¿«¿ƒ»
ÔÈÏÈÁ˙Ó ?d˙B‡ ÔÈaÚÓ ‰nÎe44ÔÈi„ ‰LÏLa ¿«»¿«¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿»«»ƒ

Ô˙B‡ eÎÓqL ÈnÓ ‰ÏB„‚ È„‰Ò ÏÏkÓ45eÓ‡ . ƒ¿««¿∆¿≈¿»ƒƒ∆»¿»»¿
Ì‡ eaÚ ‰ÎÈˆ Ì‡ ‰‡ ‡ÏÂ L ‡Ï :ÌÈL¿«ƒ…≈≈¿…ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ
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Â‡Ï46„ÈÁÈ ÏËa  ˜cÂ L :Ó‡ „Á‡Â , »¿∆»»«≈≈¿ƒ¿…»≈»ƒ
BËeÚÓa47:ÓB‡ „Á‡Â ,‰‡Â L :ÌÈL eÓ‡ . ¿ƒ»¿¿«ƒ≈≈¿ƒ¿∆¿∆»≈

‰ ÔÓ ÌÈL „BÚ ÔÈÙÈÒBÓ  L ‡Ï,ÌÈnÊÓ …≈≈ƒƒ¿«ƒƒ«¿À»ƒ
ca ÔÈ˙BÂ ÌÈ‡OBÂ48. ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»

(40- למחר מבערב  מזומנים כלומר א. ב ֿיא, י , סנהדרין
הי "ב ). (להלן ביום הוא הנשיא,41)שהעיבור הוא

הי "ב . ה"ב .42)כדלהלן א.43)עי ' יא, כרבן 44)שם
ב .). (סנהדרין גמליאל בן אלה 45)שמעון כלומר,

עיבור.46)שנסמכו. צריכה שאינה היא שדעתם
העיבור.47) בשאלת לדון צורך עיבור 48)ואין צריכה אם

לא. או

.È:ÔÈÓB‡ ‰LÏLe ,eaÚ ‰ÎÈˆ :ÌÈÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
ÔËeÚÓa ÌÈL eÏËa  ‰ÎÈˆ dÈ‡49‰LÏL . ≈»¿ƒ»»¿¿«ƒ¿ƒ»¿»

‰ÎÈˆ dÈ‡ :ÔÈÓB‡ ÌÈLe ,eaÚ ‰ÎÈˆ :ÔÈÓB‡¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈»¿ƒ»
ÔÈ‡OBÂ ,dÏ ÔÈnÊÓ‰ ÔÓ ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ  eaÚƒƒƒ¿«ƒƒ«¿À»ƒ»¿¿ƒ

‰ÚLa ÔÈÓB‚Â ,ÔÈ˙BÂ50B‡ aÚÏ Ìlk eÓb Ì‡ . ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»¿À»¿«≈
 e˜ÏÁ Ì‡Â ;eÓbL BÓk ÔÈOBÚ  aÚÏ ‡lL∆…¿«≈ƒ¿∆»¿¿ƒ∆¿¿

‰ Á‡ ÌÈÎÏB‰51.aÚÏ ‡lL ÔÈa aÚÏ ÔÈa ¿ƒ««»…≈¿«≈≈∆…¿«≈
L‡ ‡e‰L ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡ ‡‰iL CÈˆÂ¿»ƒ∆¿≈…≈ƒ«»∆…
eÓb Ì‡Â .‰ÚM‰ ÏÏkÓ ,ÌÈÚLÂ „Á‡ ÏL ‰ÈLÈ¿ƒ»∆∆»¿ƒ¿ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ»¿

˙aÚÓ BÊ È‰  aÚÏ ‰LÏLa52‡‰iL ,‡e‰Â ; ƒ¿»¿«≈¬≈¿À∆∆»∆¿≈
‰ˆiL B‡ Ô‰nÚ ‡ÈOp‰53ÔÈÏÈÁ˙Ó ‰M‰ eaÚe . «»ƒƒ»∆∆ƒ¿∆¿ƒ«»»«¿ƒƒ

„v‰ ÔÓ54ÏB„b‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó L„Á‰ Lec˜Ïe ,55. ƒ««¿ƒ«…∆«¿ƒƒƒ«»

להם.49) והולכים פחות 50)ועומדים המנין "שאין
י :). (שם כג,51)משבעה" (שמות להטות" רבים "אחרי 

א.52)ב ). ב , א.53)שם יא, הקטן 54)שם מן
מקודשת  השנה "הרי  ואומר: מתחיל הוא שבדיינים.
פ "א, סנהדרין ה"ה; פ "ב  השנה, ראש ('ירושלמי ' בעיבורה"
על  השאר יסמכו שמא הגדול, מן מתחילים ואין ה"ב ).

שאמרו דעת  כמו עליו, לחלוק  כדאים עצמם יראו ולא ו
ה"ו). סנהדרין מהל' (פ "י  נפשות ביתֿדין 55)בדיני  "ראש

שם). 'ירושלמי ' א. כד, השנה (ראש מקודש" אומר

.‡ÈÔ‰k ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ‰M‰ eaÚÏ ÔÈÈLBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿ƒ«»»…∆∆¿……≈
ÏB„b56‡nL ,ÂÈ˙BÓÁÏÓe ÂÈ˙BÏÈÁ ÈtÓ  CÏÓ . »∆∆ƒ¿≈≈»ƒ¿¬»∆»

aÚÏ ‡lL B‡ aÚÏ ÔÏÈLa ‰ËB BzÚc57Ô‰ÎÂ ; «¿»ƒ¿ƒ»¿«≈∆…¿«≈¿…≈
‰pv‰ ÈtÓ  ÏB„b58‰ËB BzÚ„ ‰È‰z ‡Ï ‡nL , »ƒ¿≈«ƒ»∆»…ƒ¿∆«¿»

ÏBË ‡e‰Â ,w‰ ÈÓÈa ÈLz ‡BÈ ‡lL È„k ,aÚÏ¿«≈¿≈∆…»ƒ¿≈ƒ≈«…¿≈
˙BÏÈË LÓÁ ÌÈetk‰ ÌBÈa59. ¿«ƒƒ»≈¿ƒ

ב .56) יח , להם 57)סנהדרין שמחלק  חיילותיו, מפני 
מלחמותיו, ומפני  לעבר. נוטה דעתו לשנה, קצוב  סכום
בשנה  חתנים - לצבא מלצאת שנה הפטורים כאלה שישנם
ברש"י (ראה לעבר שלא נוטה דעתו - לנישואיהם ראשונה
לרמב "ם). האדר"ת הגאון ובהגהות שם, לסנהדרין

שם.58) א.59)סנהדרין, לב , יומא

.È,‡ÈO ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡ ‰È‰»»…≈ƒ«»¿«ƒ¿»»ƒ
‰˜BÁ C„a60È‡z ÏÚ ‡l‡ d˙B‡ ÔÈaÚÓ ÔÈ‡  ¿∆∆¿»≈¿«¿ƒ»∆»«¿«

‡Ï ,˙aÚÓ BÊ È‰  ‰ˆÂ ‡a .‡ÈOp‰ ‰ˆÈ Ì‡ƒƒ¿∆«»ƒ»¿»»¬≈¿À∆∆…
˙aÚÓ dÈ‡  ‰ˆ61‡l‡ ‰M‰ ˙‡ ÔÈaÚÓ ÔÈ‡Â . »»≈»¿À∆∆¿≈¿«¿ƒ∆«»»∆»

‰„e‰È ı‡a62dÎB˙a ‰ÈÎM‰L ,63BÎLÏ :Ó‡pL , ¿∆∆¿»∆«¿ƒ»¿»∆∆¡«¿ƒ¿
Ïba ‰eaÚ Ì‡Â ;eL„˙ÔÈaÚÓ ÔÈ‡Â .˙aÚÓ  ÏÈ ƒ¿¿¿ƒƒ¿»«»ƒ¿À∆∆¿≈¿«¿ƒ

˙aÚÓ dÈ‡  ‰ÏÈla ‰eaÚ Ì‡Â ;ÌBia ‡l‡64. ∆»«¿ƒƒ¿»««¿»≈»¿À∆∆

אדר.60) סוף  עד להגיע  יספיק  א.61)ולא יא, סנהדרין
ב .62) יא, שבירושלים.63)שם המקדש בבית
החודש.64) עיבור כדין השנה עיבור דין שם. סנהדרין,

ה"ח . פ "ב , למעלה השווה

.‚È‰L BÊ È‡ Ú„ÈÏÂ Úa˜ÏÂ MÁÏ ÔÈc ˙ÈÏ LÈ≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿…«¿≈«≈»»
.ÌÈL ‰nÎÏ elÙ‡ ,‰ˆiL ˙Ú ÏÎa ˙aÚÓ ‰È‰zƒ¿∆¿À∆∆¿»≈∆ƒ¿∆¬ƒ¿«»»ƒ
Á‡ ‡l‡ ;˙aÚÓ ˙ÈBÏt ‰L :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡ Ï‡¬»≈¿ƒ»»¿ƒ¿À∆∆∆»««

˙aÚÓ BÊ ‰L :ÓB‡L ‡e‰ ‰M‰ L‡65„Â . …«»»∆≈»»¿À∆∆¿»»
˜Ác‰ ÈtÓ  ‰Ê66ÔÈ‡  ˜Ác‰ ˙ÚLa ‡lL Ï‡ ; ∆ƒ¿≈«¿»¬»∆…ƒ¿««¿»≈

:ÓB‡L ‡e‰ „‡a ‡l‡ ,˙aÚÓ ‡È‰L ÔÈÚÈ„BÓƒƒ∆ƒ¿À∆∆∆»«¬»∆≈
„‡ ‡l‡ ÔÒÈ BÈ‡ ‡a‰ L„ÁÂ ,˙aÚÓ BÊ ‰L»»¿À∆∆¿…∆«»≈ƒ»∆»¬»
ÒkzL BÊ ‰L :‰M‰ L‡ ÈÙÏ eÓ‡ .ÈL≈ƒ»¿ƒ¿≈…«»»»»∆ƒ»≈

BÊ ‰ÈÓ‡a ˙aÚÓ dÈ‡  ˙aÚÓ67. ¿À∆∆≈»¿À∆∆«¬ƒ»

מפני65) אבל השנה... ראש לפני  השנה את מעברים "אין
א). יב , (שם מיד" השנה ראש אחר אותה מעברין הדחק 
עלולים  הפסח  שעד משום מודיעים, אין השנה ראש לפני 
מעברין). אין ד"ה שם, (רש"י  בחמץ  לזלזל ויבואו לשכוח ,

בזמנו 66) העיבור את ימנע  הזר שהשלטון חשש, שיש כגון
שם). שם.67)(רש"י , סנהדרין,

.„È‰M‰ ÔÈ„Ú eaÚ ‡ÏÂ „‡a ÌÈLÏL ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«¿ƒ«¬»¿…ƒ¿¬«ƒ«»»
ÏÏk d˙B‡ eaÚÈ ‡Ï 68˙BÈ‰Ï Èe‡ ÌBi‰ B˙B‡L ; …¿«¿»¿»∆«»ƒ¿

ÔÈ‡  eaÚ ‡ÏÂ ÔÒÈ ÒkiMÓe ,ÔÒÈ L„Á L‡……∆ƒ»ƒ∆ƒ»≈ƒ»¿…ƒ¿≈»
aÚÏ ÌÈÏBÎÈ69„‡ ÏL ÌÈLÏL ÌBÈa ‰eaÚ Ì‡Â . ¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»¿¿ƒ∆¬»

˙aÚÓ BÊ È‰ 70e„ÈÚ‰Â eaÚL Á‡ ÌÈ„Ú e‡a . ¬≈¿À∆∆»≈ƒ««∆ƒ¿¿≈ƒ
ÌBÈa L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó el‡ È‰  Ái‰ ÏÚ««»≈«¬≈≈¿«¿ƒ∆«…∆¿

ÈL „‡ L„Á L‡ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈLÏL71el‡Â ; ¿ƒ¿ƒ¿∆……∆¬»≈ƒ¿ƒ
eÈ‰ ‡Ï eL  ‰M‰ ˙‡ eaÚiL Ì„˜ e‰eLcƒ̃¿…∆∆¿«¿∆«»»…»

.ÔÒÈa ÔÈaÚÓ ÔÈ‡L ,ÔÈaÚÓ¿«¿ƒ∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»

ב .68) יב , -‰Ê‰"החודש69)שם ב ) יב , (שמות לכם"
ניסן, אותו קבעו אם (שם). ניסן" אחר ואין ניסן, "זה
הבא. לחודש ניסן את ולדחות אדר לעשותו אי ֿאפשר

אלא 70) ניסן זה אין קידשו, ולא עדים באו שלא זמן כל כי 
(שם). שעלֿידי71)אדר ואף  שם. נחמן, רב  כדעת

 ֿ ראש להיות ראוי  באמת השלושים שיום התברר הקידוש
השלושים  ויום בתוקפו, העיבור נשאר זאת בכל ניסן, חודש

היה שמוטב  ואף ֿעלֿפי  שני . אדר לראשֿחודש ÚÏנעשה
אדר  לראשֿחודש ואחד שלשים יום ולעשות אדר חודש
זאת  בכל מלכתחילה, כשר השנה עיבור היה ואז שני ,

ÌÈ˘„˜Ó פי "ח להלן ועי ' ראייה, עדי  שבאו כיון החודש, את
שמח '. 'אור ועי ' הי "א,

.ÂËÔBÚ ˙La ‰M‰ ˙‡ ÔÈaÚÓ ÔÈ‡72Ïk‰L ; ≈¿«¿ƒ∆«»»ƒ¿«¿»∆«…
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LÙ‡ È‡Â ,˙BÈÁÏÂ ÏÎ‡Ï ˙Bb‰ ˙ÈÏ ÌÈˆ»ƒ¿≈«¿»∆¡…¿ƒ¿¿ƒ∆¿»
L„Á‰ eq‡Ï ÔÓÊ Ô‰Ï ÛÈÒB‰Ï73ÔÈaÚÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ»∆¿«¿ƒ∆»»¿≈¿«¿ƒ

˙ÈÚÈLa74ÔÈÁÈÙq‰ ÏÚ ˙ËÏBL Ïk‰ „iL ;75‡ÏÂ , ƒ¿ƒƒ∆««…∆∆««¿ƒƒ¿…
ÌÁl‰ ÈzLe ÓÚ‰ Ôa˜Ï e‡ˆnÈ76eÈ‰ ÔÈÏÈ‚e . ƒ»¿¿»¿«»…∆¿≈«∆∆¿ƒƒ»
˙ÈÚÈL Úa aÚÏ77. ¿«≈¿∆∆¿ƒƒ

א.72) יב , באכילה 73)סנהדרין אסורה החדשה התבואה
אסורות  מאכלות מהל' (פ "י  בניסן בט "ז העומר הקרבת עד

אין 74)ה"ב ). בשביעית שרק  וכנראה שם. סנהדרין,
גמליאל  רבן וכדעת מעברין, שביעית במוצאי  אבל מעברין,

.38 עמ ' ב 'מאירי ' וראה יב .). הצומח 75)(סנהדרין כל
כה, (ויקרא "ספיח " נקרא וזריעה, חרישה בלי  מאליו בשדה
עבירה  עוברי  יבואו שמא מדרבנן, באכילה אסור והוא  ה)
ולפי ה"ב ). שמיטה מהל' (פ "ד הם ספיחים ויאמרו: ויזרעו,
להשחיתם  עליהם שולטת הכל יד באכילה, שאסורים

המפרש). שכתב  מה (וראה בט "ז 76)ולקלקלם עומר
הספיחין  מן בשביעית באים והם בעצרת, הלחם ושתי  בניסן
א  פד, מנחות וב 'תוספות' ה"ה, שקלים מהל' בפ "ד (ראה

שומרי ). האדמה 77)ד"ה לעבודת חודש להוסיף  כדי 
יב .). (סנהדרין

.ÊËÔÈaÚÓ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ‰fL ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ≈¿«¿ƒ
ÈtÓ Ì‰a eaÚÈ ‡lL  ˙ÈÚÈLe ÔBÚ ˙Laƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆…¿«¿»∆ƒ¿≈

Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈLb‰Â ÌÈÎc‰ Cˆ78Ì‡ Ï‡ ; …∆«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«≈»∆¬»ƒ
Èe‡ ‰M‰ ‰˙È‰ÈtÓ B‡ ‰Ùe˜z‰ ÈtÓ aÚ˙‰Ï ‰ »¿»«»»¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈

ÔÓÊ ÏÎa ÌÏBÚÏ ÔÈaÚÓ  ÔÏÈ‡‰ ˙BÙe È‡‰79. »»ƒ≈»ƒ»¿«¿ƒ¿»¿»¿«

וויניציה,78) קושטא ר"מ , רומי  ובדפוס  ה"ה. למעלה ראה
והגשרים  "והדרכים והמלים "הצורך", מפני  הגירסה:

ה"א. פ "ה, להלן והשווה אינן. - בהם" אפילו 79)וכיוצא
האלה  הסימנים שלושת כי  בשביעית, ואפילו בצורת בשנת
ה"ד). (למעלה השנה את מעברים שבגללם העיקר, הם
השביעית  בשנה יהוצדק  בן ר"ש שעיבר ממה לכך, וראיה
אלו, דברים שלשה מפני  היה שזה כרחנו ועל כו.), (סנהדרין
בהשגת  וראה שמח '). ('אור לעבר ד"ה שם ב 'תוספות' וראה

הרמ "ה.

.ÊÈ˙Bb‡ ÔÈ˙Bk ,‰M‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈaÚnLk¿∆¿«¿ƒ≈ƒ∆«»»¿ƒƒ¿
,‰eaÚL Ô˙B‡ ÌÈÚÈ„BÓe ÌÈ˜BÁ‰ ˙BÓB˜n‰ ÏÎÏ¿»«¿»¿ƒƒƒ»∆ƒ¿»

ezÎ ‡ÈOp‰ ÔBLÏ ÏÚÂ .eaÚ ‰Ó ÈtÓe80ÓB‡Â , ƒ¿≈»ƒ¿¿«¿«»ƒƒ¿¿¿≈
ÏÚ eÙÒB‰Â ÈÁÂ È‡ ÈzÓkÒ‰L ,ÌÎÏ Ú„eÈ :Ô‰Ï»∆ƒ»«»∆∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒ«¬≈«¿«¿«

ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLz  eˆ .CÎÂ Ck BÊ ‰L81eˆ , »»»»»»ƒ¿»¿∆¿ƒ»
ÔÈc ˙ÈÏ ˙eL‰ eaÚ‰ L„ÁL ;ÌBÈ ÌÈLÏL ¿ƒ∆…∆»ƒ»¿¿≈ƒ

ÒÁ B‡ ‡ÏÓ BÙÈÒB‰Ï82ÌÈ˜BÁ‰ ÌÈL‡Ï ¿ƒ»≈»≈»¬»ƒ»¿ƒ
Ì˙B‡ ÔÈÚÈ„BnL83Ì‰ Ï‡ ,84Ì‰ ‰i‡‰ ÈÙÏ  ∆ƒƒ»¬»≈¿ƒ»¿ƒ»≈

.ÒÁ Ì‡ ‡ÏÓ Ì‡ ,ÌÈOBÚƒƒ»≈ƒ»≈

בשמו.80) יא,81)כלומר, וסנהדרין ב . יט , השנה ראש
י .82)א. הערה פ "א למעלה וראה פפא. ֿ 83)כרב  אף 

יודע  אין שעכשיו יהיה עלֿפי  העיבור חודש אם עדיין, ים
חסר. או ישראל.84)מלא בארץ 

   1 
אלא 1) אינם השנה ועיבור החודש שקביעות בו יבאר

גלויות. של שני  טוב  יום לדין ונמשך בסנהדרין.

.‡‰i‡‰ ÏÚ L„Á L‡ ˙eÚÈwÓ eÓ‡M ‰Ó Ïk2 »«∆»«¿ƒ¿ƒ……∆«»¿ƒ»
ÔÓf‰ ÈtÓ ‰M‰ eaÚÂ3Cv‰ ÈtÓ B‡4ÔÈOBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ«»»ƒ¿≈«¿«ƒ¿≈«…∆≈ƒ

ÔÈc ˙Èa B‡ ,Ï‡OÈ ı‡aL ÔÈ„‰Ò ‡l‡ B˙B‡∆»«¿∆¿ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ
Ï‡OÈ ı‡a ÌÈÎeÓq‰5ÔÈ„‰q‰ Ô‰Ï e˙pL «¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»∆««¿∆¿ƒ

˙eL6ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :Ô‰‡Â ‰LÓÏ Ó‡ CkL ; ¿∆»∆¡«¿∆¿«¬…«…∆«∆»∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ,ÌÈL„Á L‡7LÈ‡Ó LÈ‡ e„ÓÏ …√»ƒƒƒ«¿»»¿ƒ≈ƒ

‰È‰z BÊ ˙e„Ú :c‰ Let ‡e‰ CkL ,ea ‰LnÓƒ∆«≈∆»≈«»»≈ƒ¿∆
ÌÎÏ ‰eÒÓ8Ï‡ .ÌÎÓB˜Óa ÌÎÈÁ‡ „ÓBÚ‰ ÏÎÂ ¿»»∆¿»»≈«¬≈∆ƒ¿¿∆¬»

ÔÈÚB˜ ÔÈ‡  Ï‡OÈ ı‡a ÔÈ„‰Ò ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊaƒ¿«∆≈»«¿∆¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ
e‡L ‰Ê ÔBaLÁa ‡l‡ ÌÈL ÔÈaÚÓ ÔÈ‡Â ÌÈL„Á√»ƒ¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆»¿∆¿∆∆»

ÌBi‰ Ba ÔÈMÁÓ9. ¿«¿ƒ«

פ "א.2) ה"ב .3)למעלה פ "ד, ה"ה.4)למעלה שם
אומר,5) יאשיה "רבי  ב ): פרשה (בא במכילתא הוא [כן

הגדול  בביתֿדין אלא השנה את מעברין שאין מנין
הוא  וכן לכם". הוא ראשון תלמודֿלומר: שבירושלים,

ד]. מצוה וב 'חינוך' קנג, מ "ע  המצוות' שהרי6)ב 'ספר
השנה  עיבור בשלשה, החודש "עיבור ב .) (סנהדרין שנינו

הסנהדרין. ברשות שזהו כרחנו ועל מפי7)בשלושה".
הפסוק . פשט  מתוך יוצא זה אין כי  ראש 8)הקבלה,

א. כב , פ "ו.9)השנה להלן עי '

.ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â10LiL ÔÓÊaL :‡e‰ ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿«∆≈
‰i‡‰ Èt ÏÚ ÔÈÚB˜  ÔÈ„‰Ò11ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊe , «¿∆¿ƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«∆≈»

ÔÈ„‰Òe‡L ‰f‰ ÔBaLÁ‰ Èt ÏÚ ÔÈÚB˜  «¿∆¿ƒ¿ƒ«ƒ«∆¿«∆∆»
ÌÈÓÚt ‡l‡ ,‰i‡Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â ,ÌBi‰ Ba ÔÈMÁÓ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ
ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁa Ba ÔÈÚBwL ÌBÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆¿∆
‰ÊÂ .ÌBÈa ÂÈÁ‡ B‡ ÌBÈa BÏ Ì„˜ B‡ ,‰i‡‰»¿ƒ»…∆¿«¬»¿¿∆
˙Bˆ‡e ,‡e‰ ‡Ït  ÌBÈa ‰i‡‰ Á‡Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿««»¿ƒ»¿∆∆»¬»

Ï‡OÈ ı‡ ÚÓÏ Ô‰L12. ∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈

אפשר 10) ואי  בו, נקשר ואינו במקרא רמז לו "שאין
לפירוש  רבינו (הקדמת הסברא" מדרכי  בדרך להוציאו

קודם 11)המשנה). הוא הקביעה, יום המקרים ברוב  כי 
הראיה. יום הוא הקביעה יום או הראיה, ששם 12)ליום

פי "ח  להלן עי ' ארץ ֿישראל, בני  לראיית הראיה קודמת
הי "ג.

.‚Ï‡OÈ Ïk eÏÈÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe13ÔBaLÁa MÁÏ ≈≈»«ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈¿«≈¿∆¿
,Ï‡OÈ ı‡ ‰ÁL ˙Úa ,‡Ób‰ ÈÓÎÁ ÛBqÓ ?‰Ê∆ƒ«¿≈«¿»»»≈∆»¿»∆∆ƒ¿»≈
ÈÓÎÁ ÈÓÈa Ï‡ .Úe˜ ÔÈc ˙Èa ÌL ‡L ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»≈ƒ»«¬»ƒ≈«¿≈
‡Â ÈÈa‡ ÈÓÈ „Ú ‡Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa ÔÎÂ ,‰LÓ14 ƒ¿»¿≈ƒ≈«¿≈«¿»»«¿≈««≈¿»»

.ÔÈÎÓBÒ eÈ‰ Ï‡OÈ ı‡ ˙ÚÈ˜ ÏÚ «¿ƒ«∆∆ƒ¿»≈»¿ƒ

חדשים 13) קובעים שאין אף ֿעלֿפי  בחוץ ֿלארץ , אפילו
הי "ג). להלן (ועיין עדיין 14)בחו"ל היה רבא בימי 

כא.). השנה ראש (עי ' החודש את שקידש ביתֿדין

.„,‰i‡‰ ÏÚ ÔÈÚB˜ eÈ‰Â ˙Ói˜ ÔÈ„‰Ò ‰˙È‰Lk¿∆»¿»«¿∆¿ƒ«∆∆¿»¿ƒ«»¿ƒ»
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קיד                
         

Ô‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎÂ Ï‡OÈ ı‡ Èa eÈ‰»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿»«¿∆«ƒƒ¬≈∆
;„Ïa „Á‡ ÌBÈ ÌÈBË ÌÈÓÈ ÔÈOBÚ ÈLz ÈÁeÏL¿≈ƒ¿≈ƒ»ƒƒ∆»ƒ¿«
ÈLz ÈÁeÏL ÔÈ‡L ,˙B˜BÁ‰ ˙BÓB˜n‰ ‡Le¿»«¿»¿∆≈¿≈ƒ¿≈

˜ÙqÓ ÌÈÓÈ ÈL ÌÈOBÚ eÈ‰ ,Ì‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ15ÈÙÏ , «ƒƒ¬≈∆»ƒ¿≈»ƒƒ»≈¿ƒ
˙‡ Ï‡OÈ ı‡ Èa Ba eÚwL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL∆…»¿ƒ∆»¿¿≈∆∆ƒ¿»≈∆

.L„Á‰«…∆

שלא 15) כיון - ניסן שלוחי  אליהם שהגיעו אף ֿעלֿפי 
ויום  השנה ראש מפני  פחות, (שהולכים תשרי  שלוחי  הגיעו
פ "ג  (למעלה בפסח  אפילו ימים שני  עושים הכיפורים),

והי "ג). הי "ב 

.‰ÏL ÔÈc ˙Èe ,ÔÈ„‰Ò ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»«¿∆¿ƒ≈ƒ∆
,ÔÈc‰ ÔÓ ‰È‰  ‰Ê ÔBaLÁ ÏÚ ÔÈÚB˜ Ï‡OÈ ı‡∆∆ƒ¿»≈¿ƒ«∆¿∆»»ƒ«ƒ
,„Ïa „Á‡ BË ÌBÈ ÔÈOBÚ ˙BÓB˜n‰ ÏÎa eÈ‰iL∆ƒ¿¿»«¿ƒ∆»ƒ¿«
Èa BÓk ,ı‡Ï ‰ˆeÁaL ˙B˜BÁ‰ ˙BÓB˜n‰ elÙ‡¬ƒ«¿»¿∆¿»»»∆¿¿≈
ÔÈÎÓBÒ „Á‡ ÔBaLÁ ÏÚ Ïk‰L ,Ï‡OÈ ı‡∆∆ƒ¿»≈∆«…«∆¿∆»¿ƒ
‚‰Óa e‰fiL ,‡e‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz Ï‡ ;ÔÈÚB˜Â¿¿ƒ¬»«»«¬»ƒ∆ƒ»¬¿ƒ¿«

Ì‰È„ÈaL Ì‰È˙B‡16. ¬≈∆∆ƒ≈∆

(ביצה 16) בידיכם" אבותיכם במנהג "הזהרו מתם: שלחו
כך  ומתוך ישראל, על גזירות המלכות תגזור שמא ד:)
הי "ד, יוםֿטוב  מהל' בפ "ו [וראה (שם). החשבון את ישכחו
שם]. ובלחםֿמשנה יא, אות הי "ד תורה תלמוד מהל' ובפ "ו

.ÂÔÈÚÈbÓ ÈLz ÈÁeÏL eÈ‰ ‡lL ÌB˜Ó Ïk :CÎÈÙÏ¿ƒ»»»∆…»¿≈ƒ¿≈«ƒƒ
,ÌÈÓÈ ÈL eOÚÈ  ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰Lk ,ÂÈÏ‡≈»¿∆»«¿ƒ¿ƒ«¬¿≈»ƒ
ı‡ ÈaL ÔÓÊa ÔÈOBÚ eÈ‰L BÓk ,‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â«¬ƒ«¿««∆¿∆»ƒƒ¿«∆¿≈∆∆
ÔÓfa Ï‡OÈ ı‡ Èe ;‰i‡‰ ÏÚ ÔÈÚB˜ Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿»≈«¿«

Ú ‰f‰ÈL eOÚ ‡Ï ÌÏBÚnL ,Ô‚‰Ók „Á‡ ÌBÈ ÔÈOB «∆ƒ∆»¿ƒ¿»»∆≈»…»¿≈
ÔÓfa ˙BiÏba ÔÈOBÚ e‡L ÈL BË ÌBÈ ,‡ˆÓ .ÌÈÓÈ»ƒƒ¿»≈ƒ∆»ƒ«»À«¿«

.‰Ê c ewzL ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ  ‰f‰«∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»»∆

.ÊÏÚ ÔÈÚB˜ eÈ‰L ÔÓÊa ,‰M‰ L‡ ÏL BË ÌBÈ∆…«»»ƒ¿«∆»¿ƒ«
ÈL B˙B‡ ÔÈOBÚ Ï‡OÈ ı‡ Èa  eÈ‰ ,‰i‡‰»¿ƒ»»…¿≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
Ba eÚwL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,˜ÙqÓ ÌÈÓÈ»ƒƒ»≈¿ƒ∆…»¿ƒ∆»¿
ÌBÈa ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«…∆∆≈«¿ƒ¿ƒ¿

.BË

.Á‡e‰L ,dÓˆÚ ÌÈÏLeÈa elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»¬ƒƒ»«ƒ«¿»∆
ÏL BË ÌBÈ ÔÈOBÚ eÈ‰ ˙Ba ÌÈÓÚt ,ÔÈc ˙Èa ÌB˜Ó¿≈ƒ¿»ƒ«»ƒ∆
ÌBÈ Ïk ÌÈ„Ú‰ e‡a ‡Ï Ì‡L ;ÌÈÓÈ ÈL ‰M‰ L‡…«»»¿≈»ƒ∆ƒ…»»≈ƒ»
ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆnL ÌBi‰ B˙B‡a eÈ‰ ÔÈ‚‰B  ÌÈLÏL17 ¿ƒ¬ƒ»¿«∆¿«ƒ»≈ƒ

L„˜ ÁÓÏe L„˜18ÈL B˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰Â ÏÈ‡B‰Â . …∆¿»»…∆¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈOBÚ eÈ‰iL eÈ˜˙‰ ,‰i‡‰ ÔÓÊa elÙ‡Â ÌÈÓÈ»ƒ«¬ƒƒ¿«»¿ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔÓfa ÌÈÓÈ ÈL „ÈÓz B˙B‡ Ï‡OÈ ı‡ Èa elÙ‡¬ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿≈»ƒ«¿«
ÌBÈ elÙ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÚBwL ‰f‰«∆∆¿ƒ««∆¿ƒ≈»«¿»∆¬ƒ
ÈcÓ  ‰f‰ ÔÓfa ‰M‰ L‡ ÏL ÈL BË≈ƒ∆…«»»«¿««∆ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒ19. ¿ƒ

בזמנו,17) הירח  שיראה אפשר חשבונם לפי  אם כגון,

ה"ו). פ "א, (למעלה השלושים ביום ֿ 18)כלומר שאף ֿעל
החודש  עדות מקבלים שיהו זכאי  בן יוחנן רבן שהתקין פי 
היום  אותו נוהגים באו, לא אם - ל:) השנה (ראש היום כל
שם  ועי ' ר"ח , גירסת לפי  ב  ה, (ביצה קודש ולמחר קודש

בידינו".19)ב 'תוספות'). אבותינו "מנהג של טעם מאותו

.Ë.ÌB˜n‰ ˙È˜a ‰ÈeÏz „Á‡ BË ÌBÈ ˙iOÚ ÔÈ‡≈¬ƒ«∆»¿»ƒ¿ƒ««»
CÏ‰Ó ÌÈÏLeÈ ÔÈe BÈa ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒƒ¿∆»≈≈¿»«ƒ«¬«
Ô‰Ï eÚÈbiL LÙ‡ È‡cÂaL ,˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ¬ƒ»»ƒ»∆¿««∆¿»∆«ƒ»∆
ÌBÈ ÔÈOBÚ ‰Ê ÌB˜Ó ÈL‡L ,ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  ÔÈÁeÏL¿ƒ≈¿ƒ∆«¿≈»∆ƒ
ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏM‰ eÈ‰L eÏ Ó‡È ÈnL ;„Á‡ BË∆»∆ƒ…«»∆»«¿ƒ¿ƒ
ÌB˜ÓÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏL eÈ‰ ‡Ï ‡nL ,‰Ê ÌB˜ÓÏ¿»∆∆»…»¿ƒ¿ƒ¿»

Ï‡OÈ ÌL eÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,‰Ê20eÊÁL Á‡Â , ∆ƒ¿≈∆…»»ƒ¿»≈¿««∆»¿
È ÌL eLÈ ÔBaLÁ‰ ÏÚ Úa˜ÏÔÈiÁ Ô‰L ÌÈÏ‡O ƒ¿…«««∆¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ∆≈«»ƒ

ÌÈÓÈ ÈL ˙BOÚÏ21,Cca ÌeÁ ‰È‰L ÈtÓ B‡ ; «¬¿≈»ƒƒ¿≈∆»»≈«∆∆
‰Ln‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa ÏÈÏ‚Â ‰„e‰È ÔÈa ‰È‰L C„k22; ¿∆∆∆»»≈¿»¿»ƒƒ≈«¿≈«ƒ¿»

ÚÏ ÔÈÁeÏM‰ ˙‡ ÔÈÚBÓ ÌÈ˙ek‰ eÈ‰L ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆»«ƒ¿ƒ∆«¿ƒ«¬…
Ô‰ÈÈa23. ≈≈∆

שהגיעו 20) כבמקום אחד יוםֿטוב  בו נהגו לא ומעולם
השלוחין. הי "ב .21)אליו להלן עיין העולם, רוב  כמנהג

שם.22) ובגמרא במשנה לח . בבאֿבתרא עי '23)עי '
שם. וברש"י  ובמשנה א. כב , השנה ראש

.ÈÏk eÈ‰ ,ÌB˜n‰ ˙È˜a ÈeÏz c‰ ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»«»»»ƒ¿ƒ««»»»
„Á‡ ÌBÈ ÔÈOBÚ ÌÈˆÓ Èa24eÚÈbiL LÙ‡ È‰L ; ¿≈ƒ¿«ƒƒ∆»∆¬≈∆¿»∆«ƒ

ÈLz ÈÁeÏL Ô‰Ï25ÏÚ ÌÈˆÓe ÌÈÏLeÈ ÔÈa ÔÈ‡L , »∆¿≈ƒ¿≈∆≈≈¿»«ƒƒ¿«ƒ«
ÔÎÂ .˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰BÓL CÏ‰Ó ‡l‡ ÔBÏ˜L‡ Cc∆∆«¿¿∆»«¬«¿»»ƒ»¿≈
˙BÈ‰a ÈeÏz c‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .‡ÈeÒ …¿»»»«¿»∆≈«»»»ƒ¿

.B˜ ÌB˜n‰«»»

שנהגו 24) במצרים מקומות שיש יא, הלכה סוף  להלן ראה
אחד. יום לעשות פ "ד 25)מעולם פאה 'תוספתא' עי '

פ "ג. ריש וכתובות (23 עמ ' צוק "מ  (הוצאת

.‡ÈÏk :‡e‰ Ck BÊ Cc ÏÚ ‰Ê c wÚ ,‡ˆÓƒ¿»ƒ«»»∆«∆∆»»
‰OÚ ÏÚ ˙È CÏ‰Ó ÌÈÏLeÈ ÔÈe BÈa LiL ÌB˜Ó»∆≈≈≈¿»«ƒ«¬»»≈«¬»»
Ì‚‰Ók ,ÌÏBÚÏ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ  ÌÈeÓb ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»

ÈL˙Â ÈLz Ïk ÈÁeÏL ÔÈ‡L ;Ì„wÓ26‡l‡ ÔÈÚÈbÓ ƒ…∆∆≈¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿≈«ƒƒ∆»
B‡ ÌÈÓÈ ‰OÚ CÏ‰Ó ÌÈÏLeÈ ÔÈe BÈaL ÌB˜ÓÏ¿»∆≈≈¿»«ƒ«¬«¬»»»ƒ
‰OÚ CÏ‰Ó ÌÈÏLeÈ ÔÈÏ BÈaL ÌB˜Ó ÏÎÂ .˙BÁt»¿»»∆≈¿≈¿»«ƒ«¬«¬»»
ÔÈÁeÏL eÈ‰iL LÙ‡L ,˙BÁt B‡ ‰ÂLa ÌÈÓÈ»ƒ¿»∆»∆∆¿»∆ƒ¿¿ƒ
ı‡Ó ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡ :ÌÈ‡B  ÂÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ«ƒƒ≈»ƒƒ«»≈∆∆
,ÈL LeaÎa ‰i‡‰ ˙ÚLa Ï‡OÈ da eÈ‰L ,Ï‡OÈƒ¿»≈∆»»ƒ¿»≈ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ≈ƒ

ÌÚÙLe ‡Le‡ ÔB‚k‡ˆBiÎÂ ‡ÈËe Â ‰ÈÂ ÊeÏÂ ¿»¿«¿»¿¿«¿∆¿…¿∆¿»¿«≈
„Ïa „Á‡ ÌBÈ ÔÈOBÚ  Ô‰a27ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡Â ; »∆ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ«»

‡ÈeqÓ28ÔBÏ˜L‡Â ˜On„Â Bˆ ÔB‚k ,29,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿»¿¿«∆∆¿«¿¿¿«≈»∆
‡ˆBiÎÂ ‡BÓe ÔBnÚÂ ÌÈˆÓ ÔB‚k ,ı‡Ï ‰ˆeÁÓ B‡ƒ»»»∆¿ƒ¿«ƒ¿«»¿«≈
„Á‡ ÌBÈ Ì‡ :Ô‰È„ÈaL Ô‰È˙B‡ ‚‰Ók ÔÈOBÚ  Ô‰a»∆ƒ¿ƒ¿«¬≈∆∆ƒ≈∆ƒ∆»

.ÌÈÓÈ ÈL  ÌÈÓÈ ÈL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈ ∆»¿ƒ¿≈»ƒ¿≈»ƒ

ימים:26) ארבעה ללכת יכולים אינם תשרי  שלוחי  אשר יש
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קטו                 
         

עשרה  אלא אינו ומהלכם הכיפורים, ויום ור"ה שבתות שתי 
בלבד. אם ÈÂ˘ימים כגון יום, עשר אחד ללכת יכולים אשר

שלוחי  אבל בשבת. חל מגיעים,ÏÎר"ה אינם ותשרי  תשרי 
ימים. עשרה מהלך על עולה שאינו למרחק  אלא

השלוחים.27) אליהם הגיעו כבשה 28)שוודאי  שדוד
ישראל  כארץ  דינה ואין יחיד, כיבוש ונקראת לא"י  וצירפה

הי "ג). תרומות מהל' פ "א (ראה דבר שלא 29)לכל
ב . גיטין (ראה ישראל ארץ  בתחום ואינה בבל, עולי  כבשוה
פ "ה  שביעית ו'ירושלמי ' ואשקלון, ד"ה שם ו'תוספות'
בפ "א  ולהלן כסוריא, שדינה משמע  שכאן [וצ "ע  ה"א).

לארץ ]. כחוץ  שדינה רבינו כתב  ה"ט  תרומות מהל'

.ÈB‡ ÌÈÓÈ ‰OÚ ÌÈÏLeÈ ÔÈe BÈaL ÌB˜Ó»∆≈≈¿»«ƒ¬»»»ƒ
ÔÈ‡Â ,ı‡Ï ‰ˆeÁ B‡ ‡ÈeÒ ‡e‰Â ,‰OÚÓ ˙BÁt»≈¬»»¿¿»»»»∆¿≈
ı‡ a„Óa ‰LcÁ˙pL ÈÚ ‡È‰L B‡ ;‚‰Ó Ì‰Ï»∆ƒ¿»∆ƒƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿«∆∆
ÔÈOBÚ  ‰zÚ Ï‡OÈ Ba eÎML ÌB˜Ó B‡ ,Ï‡OÈƒ¿»≈»∆»¿ƒ¿»≈«»ƒ
 ÈL BË ÌBÈ ÏÎÂ .ÌÏBÚ‰  ‚‰Ók ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒ¿ƒ¿«…»»¿»≈ƒ

BÒ ÈcÓL‡ ÏL ÈL BË ÌBÈ elÙ‡Â ,ÌÈÙ ƒƒ¿≈¿ƒ«¬ƒ≈ƒ∆…
‰f‰ ÔÓfa B˙B‡ ÔÈOBÚ Ïk‰L ,‰M‰30. «»»∆«…ƒ«¿««∆

ה"ח .30) למעלה ראה

.‚È„Á‡Â „Á‡ Ïk ‰f‰ ÔÓfa ÔÈMÁÓ e‡L ‰Ê∆∆»¿«¿ƒ«¿««∆»∆»¿∆»
BË ÌBÈÂ ÈBÏt ÌBÈ L„Á L‡L ÔÈÓB‡Â ,BÈÚa¿ƒ¿¿ƒ∆……∆¿ƒ¿
‡ÏÂ ÔÈÚB˜ e‡ elL ÔBaLÁa ‡Ï  ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ…¿∆¿∆»»¿ƒ¿…
ÔÈÚB˜Â ÌÈL ÔÈaÚÓ ÔÈ‡L ,ÔÈÎÓBÒ e‡ ÂÈÏÚ»»»¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»ƒ¿¿ƒ

ı‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈL„Á31ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ e‡ ÔÈ‡Â , √»ƒ¿»»»∆¿≈»¿ƒ∆»«
e‡L ‰ÊÂ .Ì˙ÚÈ˜e Ï‡OÈ ı‡ Èa ÔBaLÁ∆¿¿≈∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»¿∆∆»
e‡L ÔÂÈk ,‡e‰ „Ïa c‰ ˙Bl‚Ï  ÔÈMÁÓ¿«¿ƒ¿««»»ƒ¿«≈»∆»
ÔÈMÁÓ e‡ ,ÔÈÎÓBÒ Ô‰ ‰Ê ÔBaLÁ ÏÚL ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆«∆¿∆≈¿ƒ»¿«¿ƒ
ÌBÈ ‰Ê È‡ Ï‡OÈ ı‡ Èa Ba eÚwL ÌBÈ Ú„ÈÏ≈«∆»¿¿≈∆∆ƒ¿»≈≈∆
‰È‰iL ‡e‰ B˙B‡ Ï‡OÈ ı‡ Èa ˙ÚÈ˜e ,‡e‰¿ƒ«¿≈∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿∆
e‡L ÔBaLÁ ÈtÓ ‡Ï ,BË ÌBÈ B‡ L„Á L‡……∆…ƒ¿≈∆¿∆»

.ÔÈMÁÓ¿«¿ƒ

מציון 31) "כי  ג): ב , (ישעיה שנאמר משום א. סג, ברכות
מירושלים". ה' ודבר תורה תצא

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ג חמישי יום 

    
בדקדוק .1) והירח  החמה קיבוץ 

.‡ÔÈÚ„BÈÂ ÔÈMÁÓ eÈ‰ ,‰i‡‰ ÏÚ ÔÈOBÚL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ«»¿ƒ»»¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰a‰ ˜ec˜„a ‰nÁ‰ ÌÚ Ái‰ Ba ıa˜˙iL ‰ÚL2, »»∆ƒ¿«≈«»≈«ƒ««»¿ƒ¿«¿≈

‰‡È Ì‡ Ú„ÈÏ È„k ,ÔÈOBÚ ÔÈÈ‚Ëˆ‡‰L C„k¿∆∆∆»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈≈«ƒ≈»∆
‡e‰  ÔBaLÁ‰ B˙B‡ ˙lÁ˙e .‰‡È ‡Ï B‡ Ái‰«»≈«…≈»∆¿ƒ««∆¿
˙ÚL ÔÈÚ„BÈÂ ,e˜a B˙B‡ ÔÈMÁnL ÔBaLÁ‰«∆¿∆¿«¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿«

ÈÚˆÓ‡‰ ÌÎÏ‰Óa ‡l‡ ,˜ec˜„ ‡Ïa Ôˆea˜3‡e‰  ƒ»¿…ƒ¿∆»¿«¬»»»∆¿»ƒ
ÔÓÊa ÔÈMÁnL  ÔBaLÁ‰ ÈwÚÂ ;„ÏBÓ ‡˜p‰«ƒ¿»»¿ƒ»≈«∆¿∆¿«¿ƒƒ¿«
‡e‰Â ,‰i‡‰ ÏÚ Ba eÚa˜iL ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡L∆≈»≈ƒ∆ƒ¿¿«»¿ƒ»¿
.eaÚ ‡˜p‰ ‡e‰  ÌBi‰ ÔÈMÁÓ e‡L ÔBaLÁ∆¿∆»¿«¿ƒ««ƒ¿»ƒ

האמיתי .2) הקיבוץ  האמצעי .3)וזהו הקיבוץ  וזהו
הגיעה  וממנו האמצעי , הקיבוץ  את קודם חישבה הסנהדרין

האמיתי . לקיבוץ 

.:ÔÓÊ ÏÎa ˙BÚL ÌÈOÚÂ Úa‡  ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰«¿««¿»«¿«¿∆¿ƒ»¿»¿«
‰ÏÈla ‰OÚ ÌÈzLe ,ÌBia ‰OÚ ÌÈzL4‰ÚM‰Â . ¿≈∆¿≈«¿≈∆¿≈««¿»¿«»»

‰ÚM‰ e˜ÏÁ ‰nÏÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ÛÏ‡Ï ˙˜lÁÓ¿À∆∆¿∆∆¿ƒ¬»ƒ¿»»»¿«»»
‰Ê ÔÈÓÏ5ÚÈe ÈˆÁ Ba LÈ ‰Ê ÔÈnL ÈÙÏ ? ¿ƒ¿»∆¿ƒ∆ƒ¿»∆≈≈ƒ¿ƒ«

.eOÚÂ LÓÁÂ ,ÚeM˙e ˙e˙Le LÈÏLe ,˙ÈÈÓLe¿ƒƒ¿ƒ¿¿«¿…∆¿ƒ
˙BÓM‰ el‡ ÏÎÏ LÈ ÌÈ˜ÏÁ ‰a‰Â6. ¿«¿≈¬»ƒ≈¿»≈«≈

(4 ֿ לשתים היום את תמיד חושבים המולד חשבון לעניין
ואין  שעות, לשתיםֿעשרה הלילה וגם שעות עשרה
יותר  לפעמים היום שבהן השנה, בתקופות מתחשבים
שעות. משתיםֿעשרה פחות ולפעמים שעות משתיםֿעשרה

היא ביחד,שעה והלילה היום מן וארבעה העשרים החלק 
הזמן  של וארבעה העשרים חלק  - הקדמונים בלשון און

היומי . הגלגל של אחד לסיבוב  השתמשו 5)הדרוש ולא
ששים  = אחת שעה היינו באסטרונומיה, המקובלת בחלוקה

69)דקות. למכפלות מתחלק  1080 9המספר ;3 מה ,6
.360 המספר כן שאין

.‚„Ú ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰nÁ‰Â Ái‰ ıa˜˙iMÓƒ∆ƒ¿«≈«»≈«¿««»¿ƒ∆¿∆«
‰ÚLz  ÈÚˆÓ‡‰ ÌÎÏ‰Óa ‰iL ÌÚt eˆa˜˙iL∆ƒ¿«¿««¿ƒ»¿«¬»»»∆¿»ƒƒ¿»
ÌÈLÏL ÌBiÓ ˙BÚL ‰OÚ ÌÈzLe ,ÌBÈ ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¿≈»ƒ¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰LÏLe ˙B‡Ó ÚLe ,BÏÈÏ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«≈¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ
„ÏBÓ Ïk ÔÈaL ÔÓf‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .‰OÚ LÏL ˙ÚMÓƒ¿«¿∆¿≈¿∆«¿«∆≈»»

„ÏBÓe7.‰Ï ÏL dL„Á ‡e‰ ‰ÊÂ , »¿∆»¿»∆¿»»

למשנהו.7) אחד קיבוץ  בין

.„L„Á OÚ ÌÈL ‰È‰z Ì‡  ‰Ï ÏL ‰L»»∆¿»»ƒƒ¿∆¿≈»»…∆
,ÌBÈ ˙B‡Ó LÏL :dÏÏk ‰È‰È ,el‡ ÌÈL„ÁÓ≈√»ƒ≈ƒ¿∆¿»»¿≈
‰BÓLe ,˙BÚL ‰BÓLe ,ÌBÈ ÌÈMÓÁÂ ‰Úa‡Â¿«¿»»«¬ƒƒ¿∆»¿∆
,˙aÚÓ ‰È‰z Ì‡Â ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚLÂ ‰MLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿À∆∆
LÏL :dÏÏk ‰È‰È ,L„Á OÚ ‰LÏL ‰M‰ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆«»»¿»»»…∆ƒ¿∆¿»»¿
,˙BÚL ÌÈOÚÂ ˙Á‡Â ,ÌBÈ ‰LÏLe ÌÈBÓLe ˙B‡Ó≈¿ƒ¿»¿««¿∆¿ƒ»

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ8‰nÁ‰ ˙Le . «¬≈≈¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿«««»
.˙BÚL LLÂ ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó LÏL ‡È‰ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿≈»
‰OÚ :‰l‰ ˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ˙ÙÒBz ,‡ˆÓƒ¿»∆∆¿«««»«¿««¿»»¬»»
‰Úa‡Â ÌÈ˙‡Óe ,˙BÚL ÌÈOÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»«ƒ¿«¿»»

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

י "ב 8) יום, כ"ט  עשר השלושה החודש נחשב  זה בחשבון
הנ"ל. לחשבון בהתאם חלקים ותשצ "ג שעות

.‰Ô‰L ,‰ÚL ‰ÚL ‰l‰ L„Á ÈÓÈ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ¿≈…∆«¿»»ƒ¿»ƒ¿»∆≈
˙BÚL ‰OÚ ÌÈzLe ,„Á‡ ÌBÈ :‡MÈ ,ÚeM‰ ÈÓÈ¿≈«»«ƒ»≈∆»¿≈∆¿≈»
:Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰LÏLe ˙B‡Ó ÚLe¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒƒ»»∆

l‰ L„Á ˙È‡L ‡È‰ BÊÂ .‚"ˆ˘˙ "È‡‰9ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ…∆«¿»»¿≈
‰L Ì‡ :‰ÚL ‰ÚL ‰l‰ ˙L ÈÓÈ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ¿≈¿««¿»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»
‰BÓLe ,ÌÈÓÈ ‰Úa‡ :‰pnÓ ‡MÈ  ‡È‰ ‰ËeLt¿»ƒƒ»≈ƒ∆»«¿»»»ƒ¿∆
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ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚLÂ ‰MLÂ ˙B‡Ó ‰BÓLe ,˙BÚL»¿∆≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¬»ƒƒ»
‰ËeLt ‰L ˙È‡L ‡È‰ BÊÂ .Â"Ú˙˙ Á"„ :dÏ10. »¿ƒ¿≈ƒ»»¿»

‰MÓÁ :d˙È‡L ‰È‰z  ‡È‰ ˙aÚÓ ‰L Ì‡Â¿ƒ»»¿À∆∆ƒƒ¿∆¿≈ƒ»¬ƒ»
‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL ÌÈOÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»«¬≈≈¿ƒ¿»

.Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe¿ƒ¬»ƒƒ»»∆

הבא.9) החודש של המולד יתאחר זה ובשיעור
הבאה.10) הפשוטה השנה של המולד יתאחר זה ובשיעור

.Â,ÌÈL„Á‰ ÔÓ L„Á „ÏBÓ Úe„È EnÚ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆ƒ¿»««…∆ƒ∆√»ƒ
,ÂÈÁ‡L „ÏBÓ ‡ˆÈ  ‚"ˆ˘˙ "È‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ»»≈≈»∆«¬»
‰nÎe ‰ÚL BÊ È‡e ÚeM‰ ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„˙Â¿≈«¿≈∆ƒ≈«»«¿≈»»¿«»

.‰È‰È ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ¿∆

.Ê,˙aLa „Á‡a ÔÒÈ „ÏBÓ ‰È‰L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»«ƒ»¿∆»¿«»
ÔÓÈÒ  ÌÈ˜ÏÁ ‰ÚLÂ ‰‡Óe ,ÌBia ˙BÚL LÓÁa¿»≈»«≈»¿ƒ¿»¬»ƒƒ»

ÂÈÏÚ ÛÈÒBzLk  Ê"˜‰‡ :Ì‰Ï11L„Á ˙È‡L »∆¿∆ƒ»»¿≈ƒ…∆
ÏÈÏa i‡ „ÏBÓ ‡ˆÈ  ‚"ˆ˘˙ "È‡ ‡e‰Â ,‰l‰«¿»»¿≈≈«ƒ»¿≈
.ÌÈ˜ÏÁ ˙B‡Ó ÚL˙e ,‰ÏÈla ˙BÚL LÓÁ ,ÈLÈÏL¿ƒƒ»≈»««¿»¿«≈¬»ƒ
,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú BÊ Cc ÏÚÂ .˜"˙˙ ‰"‚ :Ì‰Ï ÔÓÈÒƒ»»∆¿«∆∆«»»

.L„Á Á‡ L„Á…∆««…∆

החודש 11) מולד לך יצא זו, שארית ממנו וכששתחסיר
שלפניו.

.ÁÛÈÒB˙Â ,BÊ ‰L „ÏBÓ Úe„È EnÚ ‰È‰iLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿∆ƒ¿»««»»¿ƒ
˙È‡L ,‡È‰ ‰ËeLt Ì‡  „ÏBn‰ ÈÓÈ ÏÚ d˙È‡L¿≈ƒ»«¿≈«»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

Ì‡Â ;‰ËeLt‰‡ˆÈ  ˙aÚÓ‰ ˙È‡L ,‡È‰ ˙aÚÓ «¿»¿ƒ¿À∆∆ƒ¿≈ƒ«¿À∆∆≈≈
„Ú ,‰L Á‡ ‰L ÔÎÂ .‰ÈÁ‡lL ‰L „ÏBÓ EÏ¿«»»∆¿«¬∆»¿≈»»««»»«
‡e‰ ,ÏÈÁ˙z epnnL ÔBL‡‰ „ÏBn‰Â .ÌÏBÚ‰ ÛBÒ»»¿«»»ƒ∆ƒ∆«¿ƒ
‰È‰ ‡e‰Â ,‰ÈˆÈ ÏL ‰BL‡‰ ‰Ma ‰È‰L „ÏBÓ»∆»»«»»»ƒ»∆¿ƒ»¿»»
‰Úa‡Â ÌÈ˙‡Óe ,‰ÏÈla ˙BÚL LÓÁ ,ÈL ÏÈÏa¿≈≈ƒ»≈»««¿»»«ƒ¿«¿»»
˙lÁz ‡e‰ epnÓe .„"‰a :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»»∆ƒ∆¿ƒ«

.ÔBaLÁ‰«∆¿

.Ë,„ÏBn‰ Ô‰Ó Ú„zL el‡‰ ˙BBaLÁ‰ ÏÎa¿»«∆¿»≈∆≈«≈∆«»
ÔÓ ıa˜˙iLk ,˙È‡L ÌÚ ˙È‡L ÛÈÒBzLk¿∆ƒ¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿«≈ƒ
ÛÈÒB˙Â ˙Á‡ ‰ÚL CÈÏLz  ÌÈBÓLe ÛÏ‡ ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ∆∆¿ƒ«¿ƒ»»««¿ƒ
Úa‡ ˙BÚM‰ ÔÓ ıa˜˙iLÎe ,˙BÚM‰ ÔÈÓÏ B˙B‡¿ƒ¿««»¿∆ƒ¿«≈ƒ«»«¿«
,ÌÈÓi‰ ÔÈÓÏ epnÓ ÛÈÒB˙Â ÌBÈ CÈÏLz  ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ∆¿ƒ¿««»ƒ
CÈÏLz  ‰ÚL ÏÚ ˙BÈ ÌÈÓi‰ ÔÓ ıa˜˙iLÎe¿∆ƒ¿«≈ƒ«»ƒ≈«ƒ¿»«¿ƒ
ÔÈMÁÓ e‡ ÔÈ‡L ;‡M‰ ÁÈp˙Â ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÚLƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿«ƒ««¿»∆≈»¿«¿ƒ
ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„ÈÏ ‡l‡ ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓ Ú„ÈÏ≈«ƒ¿««»ƒ∆»≈«¿≈∆ƒ≈
.„ÏBn‰ ‰È‰È ˜ÏÁ ‰Ê È‡Â ‰ÚL ‰Ê È‡e ÚeM‰«»«¿≈∆»»¿≈∆≈∆ƒ¿∆«»

.ÈÌÈL ÚL Ô‰Ó eÈ‰iL ,‰L ‰OÚ ÚLz Ïk»¿«∆¿≈»»∆ƒ¿≈∆∆«»ƒ
.BÊÁÓ ‡˜ ,˙BËeLt ‰OÚ ÌÈzLe ˙BaÚÓ¿À»¿≈∆¿≈¿ƒ¿»«¬
ıa˜Ó ‰z‡L ÔÓÊaL ?‰Ê ÔÈÓ ÏÚ eÎÓÒ ‰nÏÂ¿»»»«¿«ƒ¿»∆∆ƒ¿«∆«»¿«≈
,˙BaÚÓ ÚLÂ ˙BËeLt ‰L ‰OÚ ÌÈzL ÈÓÈ ÔÈÓƒ¿«¿≈¿≈∆¿≈»»¿¿∆«¿À»
ÌÈBÓLe ÛÏ‡ Ïk CÈÏL˙Â ,Ô‰È˜ÏÁÂ Ô‰È˙BÚLe¿≈∆¿∆¿≈∆¿«¿ƒ»∆∆¿ƒ

,ÌBÈ  ˙BÚL ÌÈOÚÂ Úa‡ ÏÎÂ ,‰ÚL  ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ»»¿»«¿«¿∆¿ƒ»
‰L ‰OÚ ÚLz Ïk‰ ‡ˆÓz  ÌÈÓi‰ ÔÈÓÏ ÛÈÒB˙Â¿ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ¿»«…¿«∆¿≈»»
‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÏL Ô‰Ó ‰L ÏkL ,‰nÁ‰ ÈMÓƒ¿≈««»∆»»»≈∆¿≈«¬ƒ»
ÈÓÈ ÔÈnÓ ‡MÈ ‡ÏÂ ,‰ÂLa ˙BÚL LLÂ ÌBÈ ÌÈMLÂ¿ƒƒ¿≈»¿»∆¿…ƒ»≈ƒƒ¿«¿≈
˙Á‡ ‰ÚMÓ ıeÁ ‰L ‰OÚ ÚLz ÏÎa ‰nÁ‰««»¿»¿«∆¿≈»»ƒ»»««
:Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa‡Â¿«¿«≈¿ƒ«¬ƒ»¬»ƒƒ»»∆

.‰"Ù˙‡

.‡ÈÈL„Á Ìlk ÌÈL„Á‰ ,‰Êk ‡e‰L BÊÁÓa ‡ˆÓƒ¿»¿«¬∆»∆∆√»ƒÀ»»¿≈
ÌÈL ÚM‰Â .‰nÁ‰ ÈL ÌÈM‰Â ,‰l‰«¿»»¿«»ƒ¿≈««»¿«∆«»ƒ
,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ BÊÁÓe BÊÁÓ ÏÎaL ˙BaÚÓ‰«¿À»∆¿»«¬«¬¿ƒ∆¿∆
,˙ÈÈÓLe ,˙ÈMLÂ ,BÊÁn‰ ÔÓ ˙ÈLÈÏL ‰L :Ì‰≈»»¿ƒƒƒ««¬¿ƒƒ¿ƒƒ
ÚL ˙Le ,‰OÚ Úa‡ ˙Le ,‰OÚ ˙Á‡ ˙Le¿«««∆¿≈¿««¿«∆¿≈¿«¿«
‡"È Á"Â‚ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .‰OÚ ÚLz ˙Le ,‰OÚ∆¿≈¿«¿«∆¿≈ƒ»»∆

„"È.Ë"È Ê"È

.È‰L ‰OÚ ÌÈzLÓ ‰L Ïk ˙È‡L ıa˜zLk¿∆¿«≈¿≈ƒ»»»ƒ¿≈∆¿≈»»
‰L Ïk ˙È‡Le ,Â"Ú˙˙ Á"„ ‡È‰L ,˙BËeLt‰«¿∆ƒ¿≈ƒ»»»
,Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ ‡È‰L ,˙BaÚÓ‰ ÌÈL ÚMÓƒ∆«»ƒ«¿À»∆ƒ
,ÌÈÓÈ ÈL :‡MÈ  ‰ÚL ‰ÚL Ïk‰ CÈÏL˙Â¿«¿ƒ«…ƒ¿»ƒ¿»ƒ»≈¿≈»ƒ
ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL ‰OÚ LLÂ¿≈∆¿≈»«¬≈≈«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ
˙È‡L ‡e‰ ‰ÊÂ .‰"ˆ˜˙ Â"È :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»»∆¿∆¿≈ƒ

.BÊÁn‰««¬

.‚ÈÛÈÒB˙Â ,BÊÁÓ ˙lÁz „ÏBÓ Úe„È EÏ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆¿»««¿ƒ««¬¿ƒ
BÊÁn‰ ˙lÁz EÏ ‡ˆÈ  ‰"ˆ˜˙ Â"È ÂÈÏÚ»»≈≈¿¿ƒ«««¬
ÛBÒ „Ú ,BÊÁÓe BÊÁÓ Ïk „ÏBÓ ÔÎÂ .ÂÈÁ‡L∆«¬»¿≈«»«¬«¬«
BÊÁn‰ ˙lÁz „ÏBnL ,eÓ‡ Îe .ÌÏBÚ‰»»¿»»«¿∆«¿ƒ«««¬
„ÏBÓ ‡e‰ ‰M‰ „ÏBÓe .„"‰Ï ‰È‰ ÔBL‡‰»ƒ»»¿««»»«

‰M‰ d˙B‡ ÏL ÈLz12. ƒ¿≈∆»«»»

כוונתו 12) השנה", "מולד במלים משתמש כשהרמב "ם
שנה. אותה של תשרי  חודש למולד

.„È,‰ˆzL ‰LÂ ‰L Ïk „ÏBÓ Ú„z ˙‡f‰ Cce«∆∆«…≈««»»»¿»»∆ƒ¿∆
B‡ eÚL ÌÈMÓ ,‰ˆzL L„ÁÂ L„Á Ïk „ÏBÓe«»…∆»…∆∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿
‰ÈˆÈ ÈL Áwz ?„ˆÈk .‡BÏ ÌÈ„È˙ÚL ÌÈMÓƒ»ƒ∆¬ƒƒ»≈«ƒ«¿≈¿ƒ»
ÚLz ÏL ÔÈBÊÁÓ Ì˙B‡ ‰OÚ˙Â ,eÓ‚Â eÚL∆»¿¿»¿¿«¬∆»«¬ƒ∆¿«
‰M‰ d˙B‡ ÏL ÈLz „Ú ,‰L ‰OÚ ÚLz ‰OÚ∆¿≈¿«∆¿≈»»«ƒ¿≈∆»«»»
eÚL ÌÈM‰ ÔÈÓe ,eÚL ÔÈBÊÁn‰ ÔÈÓ Ú„˙Â ¿≈«ƒ¿«««¬ƒ∆»¿ƒ¿««»ƒ∆»¿
BÊÁÓ ÏÎÏ Áw˙Â .ÌÏL ‡Ï ÔÈ„ÚL BÊÁnÓƒ«¬∆¬«ƒ…ƒ¿«¿ƒ«¿»«¬
‰ËeLt ‰LÂ ‰L ÏÎÏe ,‰"ˆ˜˙ Â"È BÊÁÓe«¬¿»»»¿»»¿»
ÏÎÏe ,Â"Ú˙˙ Á"„  ÌÏL ‡lL BÊÁn‰ ÈMÓƒ¿≈««¬∆…ƒ¿«¿»
CÈÏL˙Â ,Ïk‰ ıa˜˙e ,Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰  ˙aÚÓ ‰L»»¿À∆∆¿«≈«…¿«¿ƒ
ÌÈÓi‰Â ,ÌÈÓÈ  ˙BÚM‰ CÈÏL˙Â ,˙BÚL  ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ»¿«¿ƒ«»»ƒ¿«»ƒ
ÔÓe ÌÈÓi‰ ÔÓ ‡Lp‰Â ,‰ÚL ‰ÚL ÌÎÈÏLz«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ

‰ ‰L „ÏBÓ ‡e‰ ÌÈ˜ÏÁ‰Â ˙BÚM‰‰ˆzL ‰‡a «»¿«¬»ƒ«»»«»»∆ƒ¿∆
.d„ÏBÓ Ú„ÈÏ≈«»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



קיז                 
         

.ÂËL‡ „ÏBÓ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL ‰M‰ „ÏBÓ««»»∆»»¿∆¿∆«…
‡ˆÈ  ‚"ˆ˘˙ "È‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ,ÈLz L„Á…∆ƒ¿≈¿∆ƒ»»≈≈
"È‡ ÔÂLÁÓ ÏÚ ÛÈÒBzLÎe ,ÔÂLÁÓ „ÏBÓ««¿∆¿»¿∆ƒ««¿∆¿»
‰Ê L„ÁÂ L„Á ÏÎÏ ÔÎÂ ,ÂÏÒk „ÏBÓ ‡ˆÈ  ‚"ˆ˘˙≈≈«ƒ¿≈¿≈¿»…∆»…∆∆

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,‰Ê Á‡««∆«»»

   1 
תשרי .1) חודש ראש קביעת

.‡ÔBaLÁ ÈÙÏ ÈLz L„Á L‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÚB˜ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»……∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿
‰Ê2˙aLa „Á‡a ‡Ï ,3Úa ‡ÏÂ ˙aLa ÈÚÈa ‡ÏÂ ∆…¿∆»¿«»¿…ƒ¿ƒƒ¿«»¿…¿∆∆

˙aL4ÈLz „ÏBÓ ‰È‰iLk ‡l‡ .Â"„‡ :Ì‰Ï ÔÓÈÒÂ . «»¿ƒ»»∆∆»¿∆ƒ¿∆«ƒ¿≈
ÌBia L„Á L‡ ÔÈÚB˜  el‡‰ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»»ƒ»≈¿ƒ……∆«
 ˙aMa „Á‡a „ÏBn‰ ‰È‰L È‰ ?„ˆÈk .ÂÈÁ‡lL∆¿«¬»≈«¬≈∆»»«»¿∆»¿«»
„ÏBn‰ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈL ÌBÈ ÈLz L„Á L‡ ÔÈÚB˜¿ƒ……∆ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»»«»
‰È‰ Ì‡Â ,ÈLÈÓÁ ÌBÈ L„Á L‡ ÔÈÚB˜  ÈÚÈaƒ¿ƒƒ¿ƒ……∆¬ƒƒ¿ƒ»»

ÈÚÈLa L„Á L‡ ÔÈÚB˜  ÈMLa „ÏBn‰5. «»¿ƒƒ¿ƒ……∆ƒ¿ƒƒ

שלפניו.2) אלול מולד  על תשצ "ג אי "ב  עי '3)שמוסיפים
ב . מג, א.4)סוכה כ, השנה ראש הטעם 5)עי ' את

אד"ו, בימי  תשרי  ראשֿחודש קובעים שאין זו, לדחיה
ז'. בהלכה להלן תמצא

.‰ÏÚÓÏ B‡ ÌBi‰ ÈˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰È Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿∆«»«¬ƒ«¿«¿»
ÌBi‰ ÈˆÁÓ6.ÂÈÁ‡lL ÌBia L„Á L‡ ÔÈÚB˜  ≈¬ƒ«¿ƒ……∆«∆¿«¬»

˙BÚL LLa ÈL ÌBÈa „ÏBn‰ ‰È‰L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»«»¿≈ƒ¿≈»
L„Á L‡ ÔÈÚB˜  ˙BÚL LL ÏÚ ˙È B‡ ÌBia«»≈«≈»¿ƒ……∆
elÙ‡ ,ÌBi‰ ÈˆÁ Ì„˜ „ÏBn‰ ‰È‰È Ì‡Â ;ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»…∆¬ƒ«¬ƒ
„ÏBn‰ ÌBÈ B˙B‡a L„Á‰ L‡ ÔÈÚB˜  „Á‡ ˜ÏÁa¿≈∆∆»¿ƒ…«…∆¿«»

BÓˆÚ7.Â"„‡ ÈÓÈÓ ÌBi‰ B˙B‡ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â . «¿»∆…ƒ¿∆«ƒ≈

זקן".6) "מולד הנקרא בידוע 7)וזהו חצות, קודם "נולד
בידוע  חצות, קודם נולד לא החמה. לשקיעת סמוך שנראה
בתוך  כ:). השנה (ראש החמה" לשקיעת סמוך נראה שלא
הירח  של החרמש אין המולד, אחר הראשונות השעות שש
אפשר  שעות, שש אחר מדי . קטן שהוא מפני  נראה, החדש
אפשר  חצות, קודם נולד אם ישראל. בארץ  כבר שיראה
ראש  קובעים כך משום המולד. ביום עוד הירח  שיראה
יראה  חצות, אחר נולד אם עצמו. המולד יום באותו החודש
ביום  חודש ראש קובעים כך ומשום הבא, יום בליל רק 

שלאחריו.

.‚,˙BˆÁ Á‡ B‡ ÌBi‰ ÈˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆«»«¬ƒ«««¬
ÈÓÈÓ ÂÈÁ‡lL ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÂÈÁ‡lL ÌBiÏ ‰ÁcÈÂ¿ƒ»∆«∆¿«¬»ƒƒ¿∆∆¿«¬»ƒ≈

ÂÈÁ‡lLÏ ‰Á„ ‰Ê È‰  Â"„‡8L‡ ‰È‰ÈÂ , ¬≈∆ƒ¿∆¿∆¿«¬»¿ƒ¿∆…
È‰ ?„ˆÈk .„ÏBn‰ ÌBiÓ ÈLÈÏMa Úe˜ L„Á‰«…∆»««¿ƒƒƒ«»≈«¬≈

Á"ÈÊ :ÔÓÈÒ ,˙BˆÁa ˙aLa „ÏBn‰ ‰È‰iL9ÔÈÚB˜  ∆ƒ¿∆«»¿«»«¬ƒ»¿ƒ
ÔÎÂ .˙aMa ÈLa ‰Êk d„ÏBnL ‰La L„Á‰ L‡…«…∆¿»»∆»»»∆¿≈ƒ¿«»¿≈

Bn‰ ‰È‰ Ì‡ ˙BˆÁ Á‡ B‡ ˙BˆÁa ÈLÈÏMa „Ï ƒ»»«»ƒ¿ƒƒ«¬««¬
.˙aMa ÈLÈÓÁa L„Á‰ L‡ ÔÈÚB˜¿ƒ…«…∆«¬ƒƒ¿«»

נדחה 8) היא: הגירסה תימני , בכת"י  וכן ויניציא, בדפוס 

ה"ו. סוף  הרמב "ם לשון והשווה אחריו", אחר "לשל
סופרים 9) השעות את שעות. י "ח  שבת, - ז' יום כלומר

מתחילת  שעות שמונהֿעשרה הוא היום חצות מהערב .
הערב .

.„‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL ÈLz „ÏBÓ10,ÈLÈÏL ÏÈÏa «ƒ¿≈∆»»¿∆¿∆¿≈¿ƒƒ
ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa‡Â ÌÈ˙‡Óe ,‰ÏÈla ˙BÚL ÚL˙a¿≈«»««¿»»«ƒ¿«¿»»¬»ƒ
ÏÚ ˙BÈ B‡  „" Ë"‚ :dÓÈÒ  ˙ÈÈOÚ ‰ÚMÓƒ»»¬ƒƒƒ»»≈«
L‡ ˙‡ ÔÈÁBc  ‰ËeLt ‰L ‰˙È‰ Ì‡ ,‰Ê∆ƒ»¿»»»¿»ƒ∆…

L„Á‰11‡l‡ ,BÊ ‰La ÈLÈÏLa B˙B‡ ÌÈÚB˜ ÔÈ‡Â , «…∆¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»
.˙aMa ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿«»

א'.10) הערה א', הלכה היא 11)עי ' פשוטה שנה שארית
ביום  השנה ראש את נקבע  אם ה"ה). (פ "ו, תתע "ו ד"ח 
יצא  הבאה השנה ראש או השלישי , ביום כלומר המולד,
ימים, 4 + חלקים 204 שעות, 9 ימים, 3 היום. בחצי  בשבת
זקן  מולד בגלל שעות. ו18 ימים, 7 = חלקים 876 שעות, 8
אחד  ר"ה בין ההפרש שני . ליום לדחותו נצטרך ואד"ו

איפוא יהיה של ÓÁ˘‰למשנהו, הקביעה מיום (חוץ  ימים
שבין  משום אפשרי , בלתי  זה פשוטה, בשנה זו). ושל זו
פחות  לא יש שניה שנה לראש (פשוטה) אחת שנה ראש

יותר ולא ימים, ה"ז).Ú‡Ó‰משני  פ "ח , להלן (עי ' ימים
הקביעה  את דוחים ר"ד, ג"ט  הוא תשרי  מולד אם כך, משום
הוא  הקביעות שתי  בין ההפרש אד"ו). (בגלל החמישי  ליום

אפשרי . וזה בלבד, ימים שלושה

.‰˙BÚL LÏLa ,ÈL ÌBÈa ÈLz „ÏBÓ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«ƒ¿≈¿≈ƒ¿»»
‰ÚMÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,ÌBia««¬≈≈¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ»»
Ì‡ ,Ôk ÏÚ ˙È B‡  Ë"Ù˜˙ Â"Ë dÓÈÒ  ˙ÈÚÈ¿ƒƒƒ»»»≈«≈ƒ
‰M‰ ‰˙È‰L ,˙aÚÓ‰ È‡ˆBÓ ‰M‰ d˙B‡ ‰˙È‰»¿»»«»»»≈«¿À∆∆∆»¿»«»»
L‡ ÔÈÚB˜ ÔÈ‡  ˙aÚÓ ‰ÚL dÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»∆»¿»¿À∆∆≈¿ƒ…

ÈLÈÏMa ‡l‡ ,BÊ ‰La ÈLa L„Á‰12. «…∆¿≈ƒ¿»»∆»ƒ¿ƒƒ

פ "ו,12) (לעיל תקפ "ט  כ"א, ה' היא: מעוברת שנה שארית
שלפניו  מעוברת לשנה הסמוך תשרי  של המולד אם ה"ה).
השנה  אותה של תשרי  מולד אז תקפ "ט , ט "ו ב ' הוא
זקן  מולד ובגלל היום, בחצי  השלישי  ביום היה המעוברת

ליום נדחה של È˘ÈÓÁואד"ו תשרי  ראשֿחודש נקבע  אם .
היינו  שלו, המולד ביום המעוברת השנה שלאחרי  זו שנה

יהיו אלה שנה ראשי  שני  בין אז תקפ "ט , ט "ו, ˘ÂÏ˘‰ב ',
שנה  ראש שבין משום בלתי ֿאפשרי , זה בלבד, ימים

פחות לא יש שלאחריה השנה ראש ולבין Ú‡Ó‰מעוברת
כן  על ה"ח ). פ "ח , להלן (עי ' ימים מששה יותר ולא ימים
ט "ו, ב ', שמולדו תשרי , -חודש ראש קביעת את דוחים
לכל  יהיה שנים ראשי  שני  שבין כדי  השלישי , ליום תקפ "ט 

ימים. ארבעה של הפרש הפחות

.Â‰ÁczL eÓ‡L ,‰ËeLt‰ ‰M‰ „ÏBÓ ‰È‰»»««»»«¿»∆»«¿∆ƒ»∆
Ë"‚ dÓÈÒ ‡ˆiL ÔB‚k ,„Á‡ ˜ÏÁ ˙BÁt ,ÈLÈÓÁÏ«¬ƒƒ»≈∆∆»¿∆»»ƒ»»
Ì‡ ÔÎÂ .ÈLÈÏMa d˙B‡ ÔÈÚB˜  ‰fÓ ˙BÁt B‡ ‚"»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔB‚k ,˜ÏÁ ˙BÁt ÈL ÌBÈa eaÚ‰ È‡ˆBÓ „ÏBÓ ‰È‰»»«»≈»ƒ¿≈ƒ»≈∆¿
ÔÈÚB˜  ‰fÓ ˙BÁt B‡ Á"Ù˜˙ Â"Ë dÓÈÒ ‰È‰L∆»»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ

ÈMa d˙B‡13ÈLz L„Á L‡ ˙ÚÈ˜ Cc ‡ˆÓ . »¿≈ƒƒ¿»∆∆¿ƒ«……∆ƒ¿≈
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È‡a ,„ÏBn‰ Ú„˙Â LÁz :‡e‰ Ck ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆»«¿…¿≈««»¿≈
,‰ÏÈl‰ ÔÓ B‡ ÌBi‰ ÔÓ ˙BÚL ‰nÎe ,‰È‰È ÌBÈ ‰Ê∆ƒ¿∆¿«»»ƒ«ƒ««¿»
ÌBÈ ‡e‰ „ÏBn‰ ÌBÈÂ .‰ÚM‰ ÔÓ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎe¿«»¬»ƒƒ«»»¿«»
B‡ ˙aMa „Á‡a ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰ÚÈw‰«¿ƒ»¿»∆»ƒ≈»»¿∆»¿«»
˙BˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰ Ì‡ B‡ ,˙aL Úa B‡ ÈÚÈaƒ¿ƒƒ¿∆∆«»ƒ»»«»«¬
ÌÈ˜ÏÁ „"a ‰È‰ Ì‡ B‡ ,˙BˆÁ Á‡ B‡ ÌBi‰«««¬ƒ»»¿¬»ƒ
‰˙È‰Â ,‰Ê ÏÚ ˙BÈ B‡ ÈLÈÏL ÏÈlÓ ˙ÈÈOÚ ‰ÚMÓƒ»»¬ƒƒƒ≈¿ƒƒ≈«∆¿»¿»

‡ ,‰ËeLt ‰LÌÈ˜ÏÁ Ë"Ù˜˙a „ÏBn‰ ‰È‰L B »»¿»∆»»«»¿¬»ƒ
‰ËeLt ‰M‰ ‰˙È‰Â ,ÈL ÌBiÓ ˙ÈÚÈ ‰ÚMÓƒ»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿»¿»«»»¿»
ÌÈ„ ‰Úa‡Ó „Á‡a Ú‡È Ì‡L ;˙aÚÓ‰ Á‡L∆«««¿À∆∆∆ƒ∆¡«¿∆»≈«¿»»¿»ƒ
ÌBia ‡l‡ ,„ÏBn‰ ÌBÈa ÔÈÚB˜ ÔÈ‡  el‡‰»≈≈¿ƒ¿«»∆»«

ÂÈÁ‡ Á‡lL B‡ ÂÈÁ‡lL14.e‡aL C„k , ∆¿«¬»∆¿«««¬»¿∆∆∆≈«¿

הבאה13) השנה של תשרי  שמולד מולד Ï‡משום יהיה
בשבת יצא שהלא מולד ÈÙÏזקן, אם כן על היום. חצי 

ראש  את נקבע  מזה, פחות או ר"ג ג"ט  הוא הפשוטה השנה
ביום המולד, ביום השנים ‰˘È˘ÈÏהשנה ראשי  שני  בין .

פשוטה  ובשנה שבת), יום עד ג' (מיום ימים שלושה יהיו
חלק , פחות שני  ביום העיבור מוצאי  מולד אם אפשרי . זה
הוא  זקן. מולד היה לא שלפניה המעוברת השנה מולד אז

השלישי  ביום השנה.ÈÙÏחל ראש היה המולד ויום חצות,
שלאחר  הפשוטה השנה ראש את לקבוע  נוכל כן על
(בין  ימים חמשה יהיו ר"ה שני  בין השני . ביום המעוברת

ב '). יום לבין ג' אד"ו.14)יום הוא שלאחריו יום אם

.Ê?Â"„‡ ÈÓÈa ‰Ê ÔBaLÁa ÔÈÚB˜ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿ƒ¿∆¿∆ƒ≈
LÓM‰Â Ái‰ ıea˜Ï ‡e‰ ‰f‰ ÔBaLÁ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«∆¿«∆¿ƒ«»≈«¿«∆∆
BÓk ,ÈzÓ‡‰ ÌB˜na ‡Ï ,ÈÚˆÓ‡‰ dÎel‰a¿ƒ»»∆¿»ƒ…«»»¬ƒƒ¿

eÚ„B‰L15È„k ,‰iÁc ÌBÈÂ ‰ÚÈ˜ ÌBÈ eOÚ CÎÈÙÏ , ∆«¿¿ƒ»»¿ƒ»¿¿ƒ»¿≈
,ÔÈÚB˜ ÈLÈÏMa ?„ˆÈk .ÈzÓ‡‰ ıea˜ ÌBÈa ÚbÙÏƒ¿…«¿ƒ»¬ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ¿ƒ
˙aLa ,ÔÈÁBc ÈMMa ÔÈÚB˜ ÈLÈÓÁa ,ÔÈÁBc ÈÚÈaƒ¿ƒƒƒ«¬ƒƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿«»

ÔÈÚB˜ ÈLa ,ÔÈÁBc ˙aLa „Á‡ ,ÔÈÚB˜16. ¿ƒ∆»¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ה"א.15) פ "ו, למעלה אד"ו 16)עי ' לדחיית הנימוק 
זו, אחר זו רצופות קדושות שתי  תבאנה שלא הוא, בתלמוד
ביום  יהיה השנה ראש (אם יסריחו שלא המתים כבוד מפני 
יהיה  השנה ראש אם ו'. ביום הכיפורים יום יחול אז ד',
שמחת  מפני  או א') ביום הכיפורים יום יחול אז ו', ביום
ביום  יחול השנה ראש (אם טריים בירקות שבת או יוםֿטוב 
עי ' א', ביום חל ר"ה אם או ו' ביום יחול סוכות גם אז ו',
יהיה  הערבה יום אז א', ביום יחול השנה ראש  אם כ.). ר"ה
מג.). (סוכה הערבות חיבוט  מצוות לקיים יוכלו ולא בשבת,
(עי ' - חננאל רבינו גם הבין וכך - כנראה הבין הרמב "ם
איננו  זה שנימוק  כ.), השנה לראש חננאל רבינו פירוש

˜ÈÚ הם יוםֿטוב  שמחת או מתים כבוד האמיתי , הטעם .
„ÚÒ משמשים שהם וגדיים, טלאים דוגמת לדחיה, בלבד

בגלל  ה"ז). פ "ד, למעלה (ע ' השנה בעיבור בלבד סעד
ליוםֿטוב , או לשבת טריים ירקות או מתים כבוד של הסעד

לדחיה. אד"ו ימי  את דווקא קבעו

.Á˙BiÁc Úa‡‰ ‡L wÚÂ17wÚ‰ ‰Ê ‡e‰ el‡ ¿ƒ«¿»»«¿«¿ƒ≈∆»ƒ»
ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa ‰f‰ ÔBaLÁ‰L ,eÓ‡L18‰È‡e . ∆»«¿∆«∆¿«∆¿«¬»∆¿»ƒ¿»»

‰ÁcÈÂ ÈLÈÏL ÏÈÏa ‰È‰È „ÏBn‰L :cÏ«»»∆«»ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»∆
ÈLÈÓÁÏ19ÈLÈÓÁ ÏÈÏa ÁÈ ‰‡È ‡Ï ˙Ba ÌÈÓÚt , «¬ƒƒ¿»ƒ«…≈»∆»≈«¿≈¬ƒƒ

Ái‰Â LÓM‰ eˆa˜˙ ‡lL ÏÏkÓ ,ÈML ÏÈÏa ‡ÏÂ¿…¿≈ƒƒƒ¿»∆…ƒ¿«¿«∆∆¿«»≈«
.ÈLÈÓÁa ‡l‡ ÈzÓ‡ ıeaƒ̃¬ƒƒ∆»«¬ƒƒ

תקפ "ט 17) בט "ו גטר"ד, זקן, מולד מפני  הדחיות כלומר,
Â‡˘˘.הדחיות ה"א.18)מארבע  פ "ו, למעלה עי '

הוא הדחיות ארבע  בכל שהמולד ‡ÈÓÂÂËÒהעיקרון עדי  ,
האמיתי . הקיבוץ  ביום יפגע  של 19)האמצעי  דוגמה נקט 

ליום  ד' מיום נדחה אד"ו ובגלל בגטר"ד, שחל תשרי  מולד
ה'.

   1 
הלבנה.1) חדשי  ימי 

.‡‰ˆÁÓe ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLz  ‰Ï ÏL dL„Á»¿»∆¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ∆¡»
e‡aL BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ‚"ˆ˘˙Â2ÓBÏ LÙ‡ È‡Â . ¿¬»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ∆¿»«

˙ˆ˜Ó ‰È‰iL „Ú ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Óa ‰È‰È L„Á‰ L‡L∆…«…∆ƒ¿∆¿ƒ¿»««∆ƒ¿∆ƒ¿»
‡a‰Ó B˙ˆ˜Óe ÚL L„ÁÓ ÌBi‰3„Ú :Ó‡pL ; «≈…∆∆»«ƒ¿»≈«»∆∆¡««

‰z‡ ÌÈÓiL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈÓÈ L„Á…∆»ƒƒƒ«¿»»¿∆»ƒ«»
˙BÚL MÁÓ ‰z‡ È‡Â ,L„ÁÏ MÁÓ4. ¿«≈¿…∆¿ƒ«»¿«≈»

ה"ג.2) פ "ו, יום 3)למעלה של האחד חציו כלומר,
הבא. החודש מן השני  וחציו שעבר, מחודש השלושים

א.4) ה, מגילה

.ÒÁ L„Á Ô‰Ó ,‰l‰ ÈL„Á ÔÈOBÚ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿≈«¿»»≈∆…∆»≈
ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLz  ÒÁ L„Á .‡ÏÓ L„Á Ì‰Óe≈∆…∆»≈…∆»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ

ÏÚ Û‡Â ,„Ïa‰Ê ÏÚ ˙È ‰Ï ÏL dL„ÁL Èt ƒ¿«¿««ƒ∆»¿»∆¿»»»≈«∆
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ  ‡ÏÓ L„ÁÂ ;˙BÚLa¿»¿…∆»≈ƒ¿ƒ¿««ƒ
‡lL È„k .˙BÚLa ‰fÓ ˙BÁt ‰Ï ÏL dL„ÁL∆»¿»∆¿»»»ƒ∆¿»¿≈∆…

.ÌÈÓÏL ÌÈÓÈ ‡l‡ ,L„Áa ˙BÚL MÁÏ¿«≈»¿…∆∆»»ƒ¿≈ƒ

.‚ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLz ‰Ï ÏL dL„Á ‰È‰ el‡ƒ»»»¿»∆¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ
L„ÁÂ ‡ÏÓ L„Á ÌÈM‰ Ïk eÈ‰ ,„Ïa ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿«»»«»ƒ…∆»≈¿…∆
‰Úa‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰l‰ ˙L ÈÓÈ eÈ‰ÈÂ ,ÒÁ»≈¿ƒ¿¿≈¿««¿»»¿≈¿«¿»»
ÌÈL„Á ‰MLÂ ÌÈÒÁ ÌÈL„Á ‰ML ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ»√»ƒ¬≈ƒ¿ƒ»√»ƒ
L„ÁÂ L„Á ÏÎa LiL ÌÈ˜ÏÁ‰ ÈtÓ Ï‡ .ÌÈ‡ÏÓ¿≈ƒ¬»ƒ¿≈«¬»ƒ∆≈¿»…∆»…∆
„Ú ,ÌÈÓÈÂ ˙BÚL Ô‰Ó ıa˜˙È ,ÌBi‰ ÈˆÁ ÏÚ ˙BÈ≈«¬ƒ«ƒ¿«≈≈∆»¿»ƒ«
ÏÚ ˙BÈ ÌÈÒÁ ÌÈL„Á ÌÈM‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿»«»ƒ√»ƒ¬≈ƒ≈«

ÌÈ‡Ïn‰5ÏÚ ˙BÈ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈL„Á ÌÈM‰ ˙ˆ˜Óe , «¿≈ƒ¿ƒ¿»«»ƒ√»ƒ¿≈ƒ≈«
ÌÈÒÁ‰6. «¬≈ƒ

בשנה 5) מלאים. וחמשה חסרים שבעה - פשוטה בשנה
ראשון  שאדר משום מלאים, וששה חסרים שבעה - מעוברת

ה"ה). (עי ' מלא מלאים 6)תמיד שבעה - פשוטה בשנה
וחמשה  מלאים שמונה - מעוברת בשנה חסרים. וחמשה
חודש  שבכל חלקים תשצ "ג יתרות שסכום (משום חסרים
יש  החסרים, על המלאים לעודף  בדיוק  עולה אינו וחודש,

המלאים). על החסרים מספר את אחרֿכך להגדיל צורך

.„L„Á L‡ B˙B‡ ÔÈOBÚ ÌÏBÚÏ ÌÈLÏL ÌBÈ¿ƒ¿»ƒ……∆
ÌBÈ ‰È‰È  ÒÁ ÚL L„Á‰ ‰È‰ Ì‡ .‰Ê ÔBaLÁa¿∆¿∆ƒ»»«…∆∆»«»≈ƒ¿∆
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ÚL L„Á‰ ‰È‰È Ì‡Â ,‡a‰ L„Á L‡ ÌÈLÏL¿ƒ……∆«»¿ƒƒ¿∆«…∆∆»«
B˙ˆ˜Óe ÏÈ‡B‰ ,L„Á L‡ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰È  ‡ÏÓ»≈ƒ¿∆¿ƒ……∆ƒƒ¿»

L„Á L‡7,ÚL ‡Ïn‰ L„Á‰ ÌeÏLz ‰È‰ÈÂ , ……∆¿ƒ¿∆«¿«…∆«»≈∆»«
epnÓe ,‡a‰ L„Á L‡ ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆∆»¿ƒ……∆«»ƒ∆

‰ÚÈw‰ ÌBÈ ‡e‰Â ,ÔÈn‰ ‡e‰8ÔÈOBÚ CÎÈÙÏe . «ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ»ƒ
‰Ê ÔBaLÁa ÌÈL„Á ÈL‡9„Á‡ ÌBÈ „Á‡ L„Á , »≈√»ƒ¿∆¿∆…∆∆»∆»

.ÌÈÓÈ ÈL „Á‡ L„ÁÂ „Ïaƒ¿«¿…∆∆»¿≈»ƒ

השלושים.7) יום של השני  יום 8)חציו הימים, שני  דין
אלא  ראשֿחודש, כדין ואחד, השלושים ויום השלושים
ואחד  השלושים יום מן מתחילה הבא החודש ימי  שספירת
שעבר. לחודש שייך השלושים יום החודש. של ראשון כיום

הראיה.9) פי  על החודש את כשמקדשים כן שאינו מה
להיות  הראיה פי  על יכול מלא, קביעתנו לפי  שהוא חודש

להיפך. וכן חסר,

.‰ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈÒÁ‰Â ÌÈ‡Ïn‰ ÌÈL„Á‰ „Ò≈∆∆√»ƒ«¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿ƒ∆¿
‰Ê10‡ÏÓ ÌÏBÚÏ ÈLz :‡e‰ Ck11ÌÏBÚÏ ˙ËÂ , ∆»ƒ¿≈¿»»≈¿≈≈¿»

ÏÚ ,ÒÁ „Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡  CÏÈ‡Â ˙hÓe ,ÒÁ»≈ƒ≈≈¿≈»∆»»≈¿∆»»≈«
,ÒÁ „‡ ;‡ÏÓ ËL ,ÒÁ ˙Ë ?„ˆÈk .„q‰«≈∆≈«≈≈»≈¿«»≈¬»»≈

Á i‡ ;‡ÏÓ ÔÒÈ‡ ,ÒÁ Êenz ;‡ÏÓ ÔÂÈÒ ,Ò ƒ»»≈ƒ»»≈ƒ»»≈«»≈»
ÔBL‡ „‡  ˙aÚÓ‰ ‰Me .ÒÁ ÏeÏ‡ ;‡ÏÓ»≈¡»≈«»»«¿À∆∆¬»ƒ

‡ÏÓ12ÒÁ ÈL „‡Â ,13. »≈«¬»≈ƒ»≈

קודמת.10) הערה שעות 11)עי ' (י "ב  מחצי  שיותר מכיון
יום  כל את זקפו לתשרי , שייך ל' יום של חלקים) ותשצ "ג
(חסר), יום כ"ט  עשו הבא החודש את תשרי . חשבון על ל'
הלבנה, חודש של האמיתי  מאורכו פחות יום כחצי  כלומר
(על  הקודם החודש על שהוסיפו היום כחצי  את לאזן כדי 

ה"ו). עי ' מרחשון, עודפי12)חודש העיבור. חודש הוא
שנות  בכל כמעט  מצטרפים הלבנה שנות על החמה שנות
הי "א). פ "ו, למעלה (עי ' הלבנה מחודש ליותר העיבור
- העיבור חודש - א' אדר את עושים כנראה, כך, משום
אדר). ד"ה שם ו'תוספות' יט : השנה ראש (ועי ' יום שלושים

יט :).13) (ר"ה חסר" לעולם לניסן הסמוך "אדר

.Â.ÂÏÒÎÂ ÔÂLÁÓ Ô‰L ,ÌÈL„Á‰ ÈL e‡Lƒ¿¬¿≈∆√»ƒ∆≈«¿∆¿»¿ƒ¿≈
Ì‰ÈL eÈ‰È ÌÈÓÚÙe ,ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL eÈ‰È ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿¿≈∆¿≈ƒ¿»ƒƒ¿¿≈∆

‡ÏÓ ÂÏÒÎÂ ÒÁ ÔÂLÁÓ ‰È‰È ÌÈÓÚÙe ,ÌÈÒÁ14. ¬≈ƒ¿»ƒƒ¿∆«¿∆¿»»≈¿ƒ¿≈»≈
‡È‰ ,ÌÈ‡ÏÓ el‡ ÌÈL„Á ÈL da ‰È‰iL ‰LÂ¿»»∆ƒ¿∆»¿≈√»ƒ≈¿≈ƒƒ
ÈL da ‰È‰iL ‰LÂ ;ÌÈÓÏL ‰ÈL„Á e‡˜pL∆ƒ¿¿√»∆»¿≈ƒ¿»»∆ƒ¿∆»¿≈
‰LÂ ;ÔÈÒÁ ‰ÈL„Á e‡˜ ,ÌÈÒÁ el‡ ÌÈL„Á√»ƒ≈¬≈ƒƒ¿¿√»∆»¬≈ƒ¿»»
‰ÈL„Á e‡˜ ,‡ÏÓ ÂÏÒÎÂ ÒÁ ÔÂLÁÓ da ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¿∆¿»»≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿¿√»∆»

Ô„Òk15. ¿ƒ¿»

ג'.14) בהלכה למעלה מבוארת אלה, לשינויים הסיבה
בחרו זו וכסלו.ÏÈÁ˙˙למטרה חשון בחדשים השנה,

מפני לתמיד קבוע  אותו והשאירו לנגוע , רצו לא בתשרי 
ט '). ערכין (ועי ' שבו עי '15)החגים סדורה", "שנה או

יב . פרק  להלן

.ÊÔÈÒÁ B‡ ÌÈ‡ÏÓ ‰ÈL„Á Ì‡ ‰M‰ ˙ÚÈ„È Cc∆∆¿ƒ««»»ƒ√»∆»¿≈ƒ¬≈ƒ

ÌBÈ ‰lÁz Ú„z :‡e‰ Ck ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô„Òk B‡¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆»≈«¿ƒ»
,‰ÈL„Á ecÒ Ú„ÈÏ ‰ˆzL ,‰M‰ L‡ Ba Úa˜pL∆ƒ¿«…«»»∆ƒ¿∆≈«ƒ√»∆»
Ba ÚwiL ÌBÈ Ú„˙Â ,ÈÚÈL ˜Ùa e‡aL BÓk¿∆≈«¿¿∆∆¿ƒƒ¿≈«∆ƒ»«
ÌÈÓi‰ ÔÈÓ MÁ˙e ,‰ÈÁ‡lL ‰M‰ L‡…«»»∆¿«¬∆»¿«≈ƒ¿««»ƒ
Ì‡ ;BÊ ÏLÂ BÊ ÏL ‰ÚÈw‰ ÌBiÓ ıeÁ ,Ô‰ÈÈaL∆≈≈∆ƒ«¿ƒ»∆¿∆ƒ
,ÔÈÒÁ ‰M‰ ÈL„Á eÈ‰È  ÌÈÓÈ ÈL Ô‰ÈÈa ‡ˆÓzƒ¿»≈≈∆¿≈»ƒƒ¿»¿≈«»»¬≈ƒ
Ì‡Â ,Ô„Òk eÈ‰È  ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈≈∆¿»»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ
‰M‰ ÈL„Á eÈ‰È  ÌÈÓÈ ‰Úa‡ Ì‰ÈÈa ‡ˆÓzƒ¿»≈≈∆«¿»»»ƒƒ¿»¿≈«»»

ÌÈÓÏL16. ¿≈ƒ

מנכים 16) אם ימים. 353 בה יש חסרים, שחדשיה שנה .1
שבועות  50 שהם יום, 352 נשארים שלה, הקביעה יום את

È˘Â היא הקביעה, יום ניכוי  לאחר סדורה, שנה .2 ימים.
שבועות 50 שהם יום, 353‰˘ÂÏ˘Â שחדשיה שנה .3 ימים.

50 שהם יום, 354 היא הקביעה, יום ניכוי  לאחר שלמים,
ימים.Ú‡Â‰שבועות

.Á‰ˆzL ‰M‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«»»∆ƒ¿∆
:˙aÚÓ ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ;‰ËeLt ‰ÈL„Á ecÒ Ú„ÈÏ≈«ƒ√»∆»¿»¬»ƒ»¿»¿À∆∆
‰L ˙ÚÈ˜ ÌBÈ ÔÈe d˙ÚÈ˜ ÌBÈ ÔÈa ‡ˆÓz Ì‡ƒƒ¿»≈¿ƒ»»≈¿ƒ«»»
‰L d˙B‡ ÈL„Á eÈ‰È  ÌÈÓÈ ‰Úa‡ ‰ÈÁ‡lL∆¿«¬∆»«¿»»»ƒƒ¿»¿≈»»»
 ÌÈÓÈ ‰MÓÁ Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â ,ÌÈÒÁ ˙aÚÓ‰«¿À∆∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿»≈≈∆¬ƒ»»ƒ
eÈ‰È  ‰ML Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â ,Ô„Òk eÈ‰Èƒ¿¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈≈∆ƒ»ƒ¿

ÌÈÓÏL17. ¿≈ƒ

שנה 17) של לסימן ימים שני  מוסיפים מעוברת, בשנה
- בפשוטה ימים וארבעה שלושה שנים, במקום פשוטה.
לכך  הסיבה במעוברת. ימים וששה חמשה ארבעה, באים
למעלה  (עי ' מלא תמיד שהוא הנוסף , העיבור בחודש נעוצה

ועוד שבועות ארבעה הם יום שלושים ימים.˘Èה"ה).

.Ë,BÊ ‰L ÈL„Á ecÒ Ú„ÈÏ eÈˆL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«ƒ»¿≈»»
,‰ËeLt ‡È‰Â ,ÈLÈÓÁa ‰M‰ L‡ ‰È‰ÂL‡Â ¿»»…«»»«¬ƒƒ¿ƒ¿»¿…

‰LÏL Ô‰ÈÈa ‡ˆÓ ,˙aLa ÈLa ‰ÈÁ‡lL ‰M‰«»»∆¿«¬∆»¿≈ƒ¿«»ƒ¿»≈≈∆¿»
Ô„Òk ‰ÈL„Á BÊ ‰ML eÚ„È  ÌÈÓÈ18‰È‰ el‡Â . »ƒ»«¿∆»»√»∆»¿ƒ¿»¿ƒ»»

‰M‰ ÈL„Á eÈ‰  ÈLÈÏMa ‰ÈÁ‡lL ‰M‰ L‡…«»»∆¿«¬∆»ƒ¿ƒƒ»»¿≈«»»
,˙aLa BÊ ‰La ‰M‰ L‡ ‰È‰ el‡Â .ÌÈÓÏL BÊ¿≈ƒ¿ƒ»»…«»»¿»»¿«»
‰L ÈL„Á eÈ‰  ˙aLa ÈLÈÏLa ‰ÈÁ‡lL ‰Me«»»∆¿«¬∆»ƒ¿ƒƒ¿«»»»¿≈»»
BÓk ,˙aÚÓ‰ ‰MÏ MÁz BÊ Cc ÏÚÂ .ÔÈÒÁ BÊ¬≈ƒ¿«∆∆¿«≈«»»«¿À∆∆¿

.e‡aL∆≈«¿

שנה 18) של בדוגמה הרמב "ם פתח  ח ' ובהלכה ז' בהלכה
שהיתה  כפי  כסדרם, שחדשיה בשנה וכאן חסרים, שחדשיה
ההלכה  בתחילת שנרמז וכפי  הספר, כתיבת בשנת באמת

זו". "שנה במלים

.È‰ÚËz ‡lL È„k ,Ì‰ÈÏÚ CÓÒzL ÔÈÓÈÒ ÌL LÈ≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿…¬≈∆¿≈∆…ƒ¿∆
‰Ê ÈwÚ ÏÚ ÔÈÈea Ô‰Â ,‰M‰ ÈL„Á ecÒ ÔBaLÁa¿∆¿ƒ»¿≈«»»¿≈¿ƒ«ƒ»≈∆
el‡Â .Ìkc e‡aL ˙BiÁc‰Â ˙BÚÈw‰Â ÔBaLÁ‰«∆¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆≈«¿«¿»¿≈
 ÈLÈÏMa da ‰M‰ L‡ ‰È‰iL ‰L Ïk :Ô‰≈»»»∆ƒ¿∆…«»»»ƒ¿ƒƒ
ÔÈa ‰ËeLt ÔÈa ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô„Òk ÌÏBÚÏ ‰È‰zƒ¿∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆≈¿»≈
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˙aÚÓ19 ÈMa B‡ ˙aMa ‰M‰ L‡ ‰È‰È Ì‡Â ; ¿À∆∆¿ƒƒ¿∆…«»»¿«»¿≈ƒ
ÔÈa ‰ËeLÙa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ Ô„Òk ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆¿ƒ¿»¿»≈ƒ¿»≈

˙aÚÓa20Ì‡ :ÈLÈÓÁa ‰M‰ L‡ ‰È‰È Ì‡Â ; ƒ¿À∆∆¿ƒƒ¿∆…«»»«¬ƒƒƒ
ÈÙÏ ÌÈÒÁ ‰ÈL„Á eÈ‰iL LÙ‡ È‡  ‡È‰ ‰ËeLt¿»ƒƒ∆¿»∆ƒ¿√»∆»¬≈ƒ¿ƒ
eÈ‰iL LÙ‡ È‡  ‡È‰ ˙aÚÓ Ì‡Â ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆¿ƒ¿À∆∆ƒƒ∆¿»∆ƒ¿

‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô„Òk ‰ÈL„Á21. √»∆»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆

שנה19) .1‰ËÂ˘Ù אז השלישי , ביום היא הקביעה אם  .
(אם ‰Ì„˜ÂÓהמולד תקפ "ט  ט "ו, ב ', להיות מוכרח  ביותר

ה"ה) פ "ז עי ' מעוברת, שנה לה ג',ÁÂ‡Ó‰Âקדמה ביותר
למעלה  עי ' נדחית, הקביעה גטר"ד של במקרה (כי  ר"ג ט ',
ד"ח , כלומר פשוטה, שנה שארית את נוסיף  אם ה"ד). פ "ז
השנה  ראש של מולד נקבל ה"ה), פ "ו למעלה (עי ' תתע "ו

ביום איפוא תהיה הקביעה חצות. לפני  בשבת .‰˘˙הבאה
הקביעה, ימי  ניכוי  לאחר השבת, יום ולבין שלישי  יום בין

הם השנה חדשי  ימים. שלושה שנה Ì„ÒÎישארו .2 .
˙ÂÚÓהמולד אז ג', ביום היא הקביעה אם .Ì„˜ÂÓ‰

והמולד זקן), (מולד שני  יום חצות הוא ‰ÁÂ‡Óביותר
אם  (כי  חלקים ותתרע "ט  ביום שעות ה' ג', יום הוא ביותר
עי ' זקן, מולד בגלל הקביעה נדחית ג', יום בחצי  המולד

-למ  תקפ "ט  כ"א, ה', למולד נוסיף  אם ה"ב ). פ "ז עלה
מולד  יהיה ה"ה), פ "ו למעלה (עי ' - מעוברת שנה שארית
ראשון, ביום המוקדם, המולד של במקרה הבאה, השנה
המאוחר  המולד של ובמקרה השני , ליום ידחה אד"ו ובגלל
בין  הקביעה. יום יהיה המולד ויום חצות, לפני  השני  ביום -
ימים, חמשה יהיו הקביעה, ימי  בלי  השנה, ראשי  שני 

הם השנה חדשי  ה"ח ).Ì„ÒÎכלומר שנה 20)(עי ' .1
‰ËÂ˘Ùהיה ר"ה .˙˘ יום הוא ביותר המוקדם המולד .

מולד  בגלל לשבת, הקביעה נדחית (אז היום בחצי  חמישי 
חלק . פחות היום בחצי  בשבת ביותר והמאוחר ואד"ו) זקן
במקרה  הבא ר"ה יחול פשוטה, שנה שארית נוסיף  אם
בין  החמישי . ביום - השני  ובמקרה השלישי , ביום האחד
אין  המקרים בשני  ימים. וארבעה ימים שני  יש ר"ה שני 

ביום היה שר"ה נניח  כסדרם. השנה המולד ˘Èחדשי  .
ביותר  המאוחר המולד היום. חצי  שבת הוא ביותר המוקדם
לה  שקדמה השנה אם חלק , פחות היום בחצי  שני  יום הוא
לה  שקדמה השנה אם - תקפ "ח  ט "ו ב ' מעוברת; היתה לא
את  דוחים מעוברת במוצאי  תקפ "ט  ט "ו (ב ' מעוברת היתה
למולד  השנה שארית נוסיף  אם ה"ה). פ "ז עי ' הקביעה,
יש  ר"ה שני  בין חמישי . ביום הבא המולד יצא המוקדם,

השנה חדשי  כלומר ימים, את ‡ÌÈשני  נוסיף  אם כסדרם.
ביום  הבא ר"ה מולד יחול המולדות, שני  ליתר השארית

השנה חדשי  ימים. ארבעה יש ר"ה שני  בין ‡ÌÈהשבת.
שנה .2 היהÂÚÓ˙כסדרם. ר"ה .˙˘ המולד גבולות .

אם  חלק . פחות היום בחצי  שבת - היום בחצי  ה' יום הם:
למולד  תקפ "ט ) כ"א, (ה', מעוברת שנה שארית נוסיף 
אד"ו  בגלל הרביעי . ביום הבא ר"ה מולד יצא המוקדם,
ארבעה  יש ר"ה שני  בין החמישי . ליום הקביעה נדחית

השנה חדשי  השארית ‡ÌÈימים. את נוסיף  אם כסדרם.
ביום  הבאה השנה של המולד יצא המאוחר, למולד הנ"ל
שני בין השבת. ליום הקביעה נדחית אד"ו ובגלל הששי ,

השנה  חדשי  ימים. ששה יש שר"ה ‡ÌÈר"ה נניח  כסדרם.
ביום יום ‰˘Èהיה - היום בחצי  שבת הם: המולד גבולות .

במקרה  יהיה הבא ר"ה מולד חלק . פחות היום חצי  ב '
ובמקרה  השבת, ליום תידחה והקביעה ששי , יום האחד
שני בין יש פעם ב '. ליום תידחה והקביעה א', ביום השני 
חדשי המקרים בשני  ימים. ששה - ופעם ימים, ארבעה ר"ה

ר"ה 21)כסדרם.‡ÌÈהשנה אם פשוטה. שנה .1
היום  בחצי  ה' - גטר"ד הם: המולד גבולות אז בחמישי ,
שבת  יהיה האחד במקרה הבאה השנה מולד חלק . פחות
ליום  הקביעה תידחה ואד"ו זקן מולד ובגלל היום, בחצי 
השנה  חדשי  כלומר, ימים, שלושה יש ר"ה שני  בין השני .
השלישי , ביום הבא המולד יהיה השני , במקרה כסדרם.
ימים. ארבעה יש ר"ה שני  בין ביום. בו תהיה והקביעה

המקרים בשני  מלאים. חדשיה ÔÈ‡.2השנה חסרים. חדשיה
ר"הÂÚÓ˙שנה אם .È˘ÈÓÁ יום הם: המולד גבולות אז ,

נוסיף  אם חלק . פחות היום בחצי  ה' יום - היום בחצי  ג'
במקרה  יהיה, - מעוברת שנה שארית - תקפ "ט  כ"א ה',
תהיה  והקביעה תקפ "ט  ט "ו, ב ' הבאה השנה מולד האחד,
ימים. ארבעה יש ר"ה שני  בין ה"ה). פ "ז, (עי ' ג' ביום

חדשיה המולד ‡ÌÈהשנה יהיה השני , במקרה כסדרם.
ר"ה  שני  בין החמישי . ליום תידחה והקביעה הרביעי , ביום

חדשיה השנה ימים. ששה כסדרם.‡ÌÈיש

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ד שישי יום 

   1 
החמה.1) שנת ימי 

.‡,ÌÈÓB‡L Ï‡OÈ ÈÓÎÁÓ LÈ  ‰nÁ‰ ˙L¿«««»≈≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ
,ÌBÈ ÚÈe ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó LÏL ‡È‰L∆ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«
˙BÁt ‡e‰L ,ÌÈÓB‡L Ô‰Ó LÈÂ ;˙BÚL LL ‡e‰L∆≈»¿≈≈∆∆¿ƒ∆»
˙˜ÏÁÓ Ô‰ÈÈa LÈ ÒÙe ÔÂÈ ÈÓÎÁ ÔÎÂ .ÌBi‰ ÚÈÓ≈¿ƒ««¿≈«¿≈»»»«≈≈≈∆«¬…∆

.‰Ê „a¿»»∆

."Ò˘ ‡È‰L ÓB‡ ‡e‰L ÈÓ,ÌBÈ ÚÈe ÌBÈ ‰ ƒ∆≈∆ƒ¿ƒ«
˙Á‡ ‰ÚL ‰L ‰OÚ ÚLz ÏL BÊÁÓ ÏkÓ ‡MÈƒ»≈ƒ»«¬∆¿«∆¿≈»»»»««
BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa‡Â¿«¿«≈¿ƒ«¬ƒ»¬»ƒ¿

‰Ùe˜˙Ï ‰Ùe˜z ÔÈa ‰È‰ÈÂ ,eÓ‡L2ÌÈÚL˙Â „Á‡ ∆»«¿¿ƒ¿∆≈¿»ƒ¿»∆»¿ƒ¿ƒ
˙Á‡ ‰Ùe˜z Ú„zMÓe .‰ÚL ÈˆÁÂ ˙BÚL ÚLÂ ÌBÈ¿∆«»«¬ƒ»»ƒ∆≈«¿»««
‰pnÓ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ,‡È‰ ‰ÚL BÊÈ‡a ÌBÈ ‰Ê È‡a¿≈∆¿≈»»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ∆»
,˙ÈLÈÏMÏ ‰iM‰ ÔÓe ,‰ÈÁ‡L ‰iM‰ ‰Ùe˜zÏ«¿»«¿ƒ»∆«¬∆»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒ

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú«»»

האביב ;2) התחלת - ניסן תקופת בשנה: תקופות ארבע 
התחלת  - תשרי  תקופת הקיץ ; התחלת - תמוז תקופת

החורף . התחלת - טבת תקופת הסתיו;

.‚Ba ÒkzL ˜ÏÁ‰Â ‰ÚM‰ ‡È‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»ƒ«»»¿«≈∆∆ƒ»≈
˙BÈ‰  Êenz ˙Ùe˜˙e ,‰ÏË ÏfÓ L‡a LÓM‰«∆∆¿…««»∆¿««¡
˙BÈ‰  ÈLz ˙Ùe˜˙e ,ÔËÒ ÏfÓ L‡a LÓM‰«∆∆¿…«««¿»¿«ƒ¿≈¡
˙BÈ‰  ˙Ë ˙Ùe˜˙e ,ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ L‡a LÓM‰«∆∆¿…««…¿«ƒ¿«≈≈¡
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È„b ÏfÓ L‡a LÓM‰3‰Ma ‰˙È‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜˙e . «∆∆¿…««¿ƒ¿«ƒ»»¿»«»»
„ÏBÓ Ì„˜ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰ÈˆÈ ÏL ‰BL‡‰»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ∆¿∆…∆«
˙B‡Ó LLÂ ,˙BÚL ÚL˙Â ,ÌÈÓÈ ‰ÚLa :ÔÒÈƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿≈«»¿≈≈

."Ó˙ Ë"Ê :dÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ÌÈLe¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»»

מזלות.3) עשר שנים מנו הקדמונים כוכבים. קבוצת = מזל

.„‰nk ‰lÁz Ú„z :‡È‰ Ck ‰Ùe˜z‰ ÔBaLÁ Cc∆∆∆¿«¿»»ƒ≈«¿ƒ»«»
BÊÁn‰ „Ú ‰ÈˆÈ‰ ˙MÓ ÌÈÓÏL ÔÈBÊÁÓ«¬ƒ¿≈ƒƒ¿««¿ƒ»«««¬
‰"Ù˙Â ˙Á‡ ‰ÚL Ô‰Ó BÊÁÓ ÏÎÏ Á˜Â ,‰ˆzL∆ƒ¿∆¿«¿»«¬≈∆»»««¿
 ˙BÚM‰ ÏÎÂ ,˙BÚL  ÌÈ˜ÏÁ‰ Ïk ıa˜ ;ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ«≈»«¬»ƒ»¿»«»
LLÂ ˙BÚL ÚL˙Â ÌÈÓÈ ‰ÚL Ïk‰ ÔÓ Ú‚˙Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ¿«ƒ«…ƒ¿»»ƒ¿≈«»¿≈
B˙B‡ ÛÈÒBz ‡M‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ
‡ˆÈ ;BÊÁn‰ ÔÓ ‰BL‡ ‰L ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ««ƒ»∆»»ƒ»ƒ««¬≈≈
ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z L„Áa ‰nÎe ‰ÚL BÊ È‡a EÏ¿¿≈»»¿«»«…∆ƒ¿∆¿«ƒ»
˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ‰pnÓe ,BÊÁn‰ ÔÓ ‰M‰ d˙B‡ ÏL∆»«»»ƒ««¬ƒ∆»«¿ƒƒ¿
‰Ùe˜z ÏÎÏ ‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚLÂ ÌBÈ ÌÈÚL˙Â „Á‡∆»¿ƒ¿ƒ¿∆«»∆¡»¿»¿»
,BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„ÈÏ ‰ˆz Ì‡Â .‰Ùe˜˙e¿»¿ƒƒ¿∆≈«¿«ƒ»∆»»
Á˜  Ba „ÓBÚ ‰z‡L BÊÁna CÎÂ Ck ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»»»««¬∆«»≈«
,BÊÁÓ ÏÎÏ ‰"Ù˙Â ‰ÚL ÌÈÓÏM‰ ÔÈBÊÁn‰ ÏÎÏ¿»««¬ƒ«¿≈ƒ»»¿¿»«¬
‰OÚ  BÊÁn‰ ÔÓ eÓÏML ˙BeÓb‰ ÌÈM‰ ÏÎÏe¿»«»ƒ«¿∆»¿ƒ««¬¬»»
ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa‡Â ÌÈ˙‡Óe ˙BÚL ÌÈOÚÂ ˙Á‡Â ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»«ƒ¿«¿»»¬»ƒ

L epnÓ Ú‚˙Â ,Ïk‰ ıa˜Â ,‰L ÏÎÏÌÈÓÈ ‰Ú ¿»»»¿«≈«…¿ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»»ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙Â¿≈«»¿≈≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ
ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLz  ‰l‰ ÈL„Á ÌÎÈÏLz ‡M‰Â¿«¿»«¿ƒ≈»¿≈«¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ
ÌÈÚL˙Â LÏLÂ ˙B‡Ó ÚLe ˙BÚL ‰OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈»¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ
B˙B‡ ÛÈÒBz  ‰l‰ L„ÁÓ ˙BÁt ‡Lp‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿«ƒ¿»»≈…∆«¿»»ƒ
˙Ùe˜z ÔÓÊ Ú„˙Â ,‰M‰ d˙B‡ ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ««ƒ»∆»«»»¿≈«¿«¿«
‰nÎe ‡È‰ L„Áa ÌBÈ ‰nÎa ‰M‰ d˙B‡ ÏL ÔÒÈƒ»∆»«»»¿«»«…∆ƒ¿«»
‡l‡ ÌÏBÚÏ dÈ‡ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÒÈ ˙Ùe˜z .‰ÚL»»¿«ƒ»¿ƒ∆¿∆≈»¿»∆»
˙lÁ˙a B‡ ,‰ÏÈl‰ ÈˆÁa B‡ ,‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a B‡ƒ¿ƒ«««¿»«¬ƒ««¿»ƒ¿ƒ«
dÈ‡ ÌÏBÚÏ Êenz ˙Ùe˜˙e ;ÌBi‰ ÈˆÁa B‡ ,ÌBi‰««¬ƒ«¿««¿»≈»
˙Á‡ ‰ÚLa B‡ ,‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚLa B‡ ‡l‡∆»¿∆«»∆¡»¿»»««
ÌÏBÚÏ ÈLz ˙Ùe˜˙e ;‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,‰ˆÁÓe∆¡»≈«≈««¿»¿«ƒ¿≈¿»
ÌBia ÔÈa ,˙BÚL LÏLa B‡ ,˙BÚL ÚL˙a ‡l‡ dÈ‡≈»∆»¿≈«»¿»»≈«
B‡ ‡l‡ dÈ‡ ÌÏBÚÏ ˙Ë ˙Ùe˜˙e ;‰ÏÈla ÔÈa≈««¿»¿«≈≈¿»≈»∆»
ÔÈa ,‰ˆÁÓe ˙BÚL Úa‡a B‡ ,‰ˆÁÓe ˙BÚL OÚa¿∆∆»∆¡»¿«¿«»∆¡»≈
ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„ÈÏ ‰ˆz Ì‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia«≈««¿»ƒƒ¿∆≈«¿≈∆ƒ≈
ÌÈL Á˜  ‰Ùe˜z‰ ‰È‰z ‰ÚL BÊ È‡e ÚeM‰«»«¿≈»»ƒ¿∆«¿»«»ƒ
,‰ˆzL ‰L „Ú ‰ÈˆÈ‰ ˙MÓ eÚL ˙BeÓb¿∆»¿ƒ¿««¿ƒ»«»»∆ƒ¿∆
,ÌÈOÚÂ ‰BÓL ÌÈOÚÂ ‰BÓL Ïk‰ CÏL‰Â¿«¿≈«…¿»¿∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
ÌBÈ ‰L ÏÎÏ Á˜  ÌÈOÚÂ ‰BÓMÓ ˙BÈ ‡Lp‰Â¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ«¿»»»
,‰LÏL ÂÈÏÚ ÛÒB‰Â ,Ïk‰ ıa˜Â ,˙BÚL LL „Á‡∆»≈»¿«≈«…¿≈»»¿»
ÔÓe ÌÈÓi‰ ÔÓ ‡Lp‰Â ,‰ÚL ‰ÚL Ïk‰ CÏL‰Â¿«¿≈«…ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ
,˙aLa „Á‡ ÏÈÏ ˙lÁzÓ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ˙BÚM‰«»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«≈∆»¿«»
‰nÏÂ .ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ba ÔBaLÁ‰ ÚÈbÈ L‡ÏÂ¿«¬∆«ƒ««∆¿ƒ¿∆¿«ƒ»¿»»

˙L ÏL ‰BL‡ ‰Ùe˜zL ÈÙÏ ?‰LÏL ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿»¿ƒ∆¿»ƒ»∆¿«
.ÈÚÈ ÏÈÏ ˙lÁ˙a ‰˙È‰ ‰ÈˆÈ¿ƒ»»¿»ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ

.‰ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„ÈÏ eÈˆL È‰ ?„ˆÈk4˙L ÏL ≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«ƒ»∆¿«
 ‰ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa‡Â ÌÈLÏL ˙B‡Ó ÚL¿̇«≈¿ƒ¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»
,ÌÈOÚÂ ‰BÓL ÌÈOÚÂ ‰BÓL Ïk‰ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ«…¿»¿∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
˙BÚL LLÂ „Á‡ ÌBÈ dÏ Áwz ;˙Á‡ ‰L ‡Mzƒ»≈»»««ƒ«»∆»¿≈»
ÏÈÏa ÔÒÈ ˙Ùe˜z ˙‡ˆÓ ,LÏL ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ»»»ƒ¿≈¿«ƒ»¿≈
ÚL ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe .‰ÏÈla ˙BÚL LL ÈLÈÓÁ¬ƒƒ≈»««¿»¿∆ƒ»∆»∆«
‰ÚLa Êenz ˙Ùe˜z ‰È‰z È‰  ‰ˆÁÓe ˙BÚL»∆¡»¬≈ƒ¿∆¿««¿»»
˙BÚL ÚL ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈLÈÓÁ ÌBiÓ ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¬ƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»
ÌBiÓ ˙BÚL ÚL˙a ÈLz ˙Ùe˜z ‰È‰z  ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿∆¿«ƒ¿≈¿≈«»ƒ
 ‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚL ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»∆¡»
ÏÈlÓ ‰ˆÁÓe ˙BÚL Úa‡a ˙Ë ˙Ùe˜z ‰È‰zƒ¿∆¿«≈≈¿«¿«»∆¡»ƒ≈
‰È‰z  ‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚL ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈMLƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»∆¡»ƒ¿∆
BÊ Cc ÏÚÂ .ÈML ÌBÈ ˙lÁ˙a ‰‡a‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»«»»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«∆∆

.‰Ùe˜z Á‡ ‰Ùe˜z ,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú«»»¿»««¿»

  

       
     

בשנה  היתה   הדברי שכתיבת נמצא  זה  לפי  ,להבי וצרי
י "ז  שנת שהיא  זו  "...משנה  כותב  שאח "ז בהלכות אבל זו ,
לאחרי  שני שמונה   תתקל"ח  שנת שהיא  ר"ס  ממחזור
 בי  שני שמונה  של זמ מש שעבר יתכ לא  והרי  זה !
עצמו   " הרמב שכ י "א , פרק  לכתיבת ט' פרק  כתיבת
מה  לולי   וג . שני עשר נמשכה  חיבורו  שכתיבת כותב 
תתק "מ  בשנת נשלמה  חיבורו  שעריכת ידוע  הרי  שכתב 
שבתחילת  החודש  קידוש  הלכות שכתיבת יתכ אי וא "כ 
 זמ  לסו קרוב  היינו  תתקל"ח , בשנת היתה  החזקה " ה "יד 

הכתיבה .
חזר  ספרו ,  " הרמב שכתב  שלאחר ידוע  בזה : והביאור
במכתבו  (כנזכר מהדורות שלוש  או   בשתי ותיקנו  והגיהו 
את  רק  אלא  הספר כל את תיק שלא  ומוב לוניל) לחכמי 
י "א  פרק   בסו שכתב  מה  ,ולכ .תיקו  הצריכי  הדברי
היה  ליצירה "  אלפי וארבעת תתקל"ח  שנת "שהיא 
השנה  בכתיבת ולכ השניה , במהדורה  ההלכה  כשתיק
 התארי את ולא  התיקו בשעת בה  שעמד  השנה  את כתב 
ט' בפרק  שכתב  ומה  הראשונה , הכתיבה  שעת של היש
בשעת  שהיתה  כפי  השנה  נשארה  ולכ תיקו צרי היה  לא 

הכתיבה .
       

שעה.4) ובאיזו בשבוע  יום באיזה

.Â˙Ùe˜z ‰È‰z L„Áa ÌBÈ ‰nÎa Ú„ÈÏ ‰ˆz Ì‡ƒƒ¿∆≈«¿«»«…∆ƒ¿∆¿«
BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ5ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a ‰lÁz Ú„z  ƒ»∆»»≈«¿ƒ»¿≈∆ƒ≈

,BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ eÚa˜È ÌBÈ ‰Ê È‡e ,‰È‰z ÚeM‰«»«ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿¿ƒ»∆»»
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ÏÎÏ Áw˙Â ,BÊÁn‰ ÔÓ eÚ ˙BeÓb ÌÈL ‰nÎÂ¿«»»ƒ¿»¿ƒ««¬¿ƒ«¿»
‰ÚL ÌÈÓi‰ ÌeÎÒ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ,ÌBÈ OÚ „Á‡ ‰L»»««»»¿ƒ«¿«»ƒƒ¿»
,ÌÈLÏL ÌÈLÏL Ïk‰ CÏL‰Â ,el‡ ÌÈpÓÊa ÌÈÓÈ»ƒƒ¿«ƒ≈¿«¿≈«…¿ƒ¿ƒ
L‡Ó B˙BÓÏ ÏÈÁ˙z  ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ‡Lp‰Â¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈…
Ì‡Â ,ËeÓ  ‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ ÚÈbÈ Ì‡ ;ÔÒÈ L„Á…∆ƒ»ƒ«ƒ«¿«¿»»¿ƒ
ÏÚ ÌÈÓÈ ‰LÏL B‡ ÌÈÓÈ ÈL B‡ ÌBÈ ÛÒB‰  Â‡Ï»≈¿≈»ƒ¿»»ƒ«
‰M‰ ‰È‰z Ì‡Â .‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ ÚÈbiL „Ú ,ÔÈn‰«ƒ¿»«∆«ƒ«¿«¿»¿ƒƒ¿∆«»»
,ÈL „‡ L„Á L‡Ó ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z  ˙aÚÓ¿À∆∆«¿ƒƒ¿≈……∆¬»≈ƒ
L„Á‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡a  ÔBaLÁ‰ ÚÈbiL ÌBiÏÂ¿«∆«ƒ««∆¿¿«ƒ«…∆

.‰Ùe˜z‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»

המדוייקת.5) השעה את לדעת בלי 

.Ê‰È‰z L„Áa ‰nÎa Ú„ÈÏ eÈˆL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«»«…∆ƒ¿∆
‡È‰L ,˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈLÏL ˙L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈∆ƒ
ÔÒÈ L„Á L‡ e‡ˆÓ  Ò" BÊÁnÓ ˙ÈÚÈLz ‰L»»¿ƒƒƒ«¬»»……∆ƒ»
ÈÙÏe ;ÈLÈÓÁa ÔÒÈ ˙Ùe˜˙e ,ÈLÈÓÁa da Úa˜ƒ¿«»«¬ƒƒ¿«ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ
ÌÈM‰ eÈ‰È ,BÊÁnÏ ˙ÈÚÈLz BÊ ‰L ‰˙È‰L∆»¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ¿«»ƒ
OÚ „Á‡ Ô‰Ó ‰L ÏÎÏ ÁwzLk ;‰BÓL ˙BeÓb‰«¿¿»¿∆ƒ«¿»»»≈∆««»»
ÈÒBz ;ÌÈBÓLe ‰BÓL ÌÈÓi‰ Ïk eÈ‰È ,ÌBÈÛ ƒ¿»«»ƒ¿»¿ƒƒ

Ïk‰ CÈÏLz ;ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁ Ïk‰ È‰ ,‰ÚLƒ¿»¬≈«…¬ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«…
ÏÈÁ˙zLk ;ÌÈÓÈ ‰MÓÁ e‡L ,ÌÈLÏL ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒ¿¬¬ƒ»»ƒ¿∆«¿ƒ
‰È‰L ,ÔÒÈ L„Á L‡Ó ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙BÓÏƒ¿¬ƒ»»ƒ≈……∆ƒ»∆»»
ÔÈ‡L eÚ„È Îe ;ÈL ÌBÈÏ ÔBaLÁ‰ ÚÈbÈ ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ«ƒ««∆¿¿≈ƒ¿»»«¿∆≈
ÛÈÒBz CÎÈÙÏ ,ÈLÈÓÁa ‡l‡ ˙aMa ÈLa ‰Ùe˜z‰«¿»¿≈ƒ¿«»∆»«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ
ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁÏ ÚÈbzL „Ú ÌBÈ Á‡ ÌBÈ«««∆«ƒ««¬ƒƒ∆
ÈÈÓL ÌBÈa BÊ ‰La ÔÒÈ ˙Ùe˜z ˙‡ˆÓ ;‰Ùe˜z‰«¿»ƒ¿≈¿«ƒ»¿»»¿¿ƒƒ
‰L ÏÎa ‰OÚz ˙‡f‰ Cc‰ ÏÚÂ .ÔÒÈ L„ÁÓ≈…∆ƒ»¿««∆∆«…«¬∆¿»»»

.‰LÂ¿»»

.ÁÚÈbzL „Ú ÌBÈ Á‡ ÌBÈ ÛÈÒBz :eÓ‡L ‰Ê∆∆»«¿ƒ«««∆«ƒ«
‡l‡ ÛÈÒB‰Ï CÈˆ ‰È‰z ‡Ï ÌÏBÚÏ  ‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ¿«¿»¿»…ƒ¿∆»ƒ¿ƒ∆»
‡e‰ ÏB„‚ ‡ÏÙe .‰LÏL B‡ ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿«ƒ¿»∆∆»
˙‡ˆÓ Ì‡Â .ÌÈÓÈ ‰Úa‡ ÛÈÒB‰Ï CÈˆ ‰È‰zL∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒ«¿»»»ƒ¿ƒ»»»
˙ÈÚhL Ú„z  ‰Ê ÏÚ ÌBÈ ÛÈÒB‰Ï CÈˆ ‰z‡L∆«»»ƒ¿ƒ«∆≈«∆»ƒ»

.˜ec˜„a LÁ˙Â ÊÁ˙Â ,ÔBaLÁa«∆¿¿«¬…¿«¿…¿ƒ¿

   1 
לתקופה.1) תקופה שבין הימים

.‡˙BÁt ‡e‰L ÓB‡ ‡e‰L ÈÓÏ ‰nÁ‰ ˙L¿«««»¿ƒ∆≈∆»
Ï‡OÈ ÈÓÎÁÓ  ÚÈÓ2LÏL :ÓB‡L ÈÓ LÈ ≈¿ƒ«≈«¿≈ƒ¿»≈≈ƒ∆≈¿

ÚL˙e ,˙BÚL LÓÁÂ ,ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó≈¬ƒ»¿ƒƒ¿»≈»¿«
ÌÈÚa‡Â ‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰ÚL ˙B‡Ó≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ

Ú‚3ÈÙÏe .˜ÏÁa ÌÈÚLÂ ‰MMÓ „Á‡  Ú‚‰Â . ∆«¿»∆«∆»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ
˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ˙ÙÒBz ‰È‰z ‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆ƒ¿∆∆∆¿«««»«¿«
‰‡Óe ,‰ÚL ÌÈOÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ ‰OÚ :‰l‰«¿»»¬»»»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»≈»
ÔÓÈÒ .Ú‚ ÌÈÚa‡Â ‰BÓLe ,˜ÏÁ ÌÈOÚÂ „Á‡Â¿∆»¿∆¿ƒ≈∆¿»¿«¿»ƒ∆«ƒ»
BÊÁÓa ˙ÙÒBz ‡ˆÓ˙ ‡ÏÂ .Á"Ó ‡"Î˜ ‡"ÎÈ :Ì‰Ï»∆¿…ƒ¿»∆∆¿«¬

Ì‰Ó BÊÁÓ ÏÎa ‡l‡ ,ÏÏk ‰L ‰OÚ ÚLz ÏL∆¿«∆¿≈»»¿»∆»¿»«¬≈∆
˙BËeLt‰ ‰l‰ ÈL ÌÚ ‰nÁ‰ ÈL eÓÏLÈƒ¿¿¿≈««»ƒ¿≈«¿»»«¿

˙BaÚÓ‰Â4. ¿«¿À»

ה"א.2) פ "ט  ועי '3)עי ' אדא ", רב  ל"תקופת הכוונה
הבאה. ובהערה הקודמת המחזור 4)בהערה שנות י "ט 

הן  אדז"ט ) (גו"ח  שבהן העיבור חדשי  שבעת על הקטן
שעות, 12 יום, 29 לבנה. חדשי  וחמשה ושלושים מאתים

חלקים 793997 48/76 שעות, 5 יום, 365 = 235
השנים חלקים על הקטן, שהמחזור חשבו, המעברים .19

ואלה  אדא. רב  תקופת על בנוי  אדז"ט , גו"ח  שבו המעוברות
שעה  של הפרש קיים שמואל, תקופת לפי  .1 הנימוקים:
שנות  לי "ט  החמה שנות י "ט  בין חלקים ותפ "ה אחת
לפי ימים. של הפרש נצטבר בשנים מאות במשך הלבנה.
ממולד  מרוחקת תהיה ניסן של השמש שתקופת יצא, זה
הימים  כמספר ששיעורו מרחק  המחזור בראש ניסן
קרובה  שהתקופה לדעת, נוכחו למעשה אבל שנצטברו.
נגמרות  המחזור שנות וי "ט  המחזור, בראש ניסן למולד
ששנת  מכאן עודף . בלי  הלבנה חדשי  רל"ה עם בשווה
חלה  ניסן תקופת .2 שמואל. שקבע  מזו יותר קטנה החמה
תקופת  שאם אדא, רב  לדעת בהתאם בניסן ט "ז לפני  תמיד
(ראש  השנה את לעבר עלינו בניסן, ט "ז עד נמשכת טבת
ה"פירוש" הונא; רב  - שלנו בתלמוד הגירסה כא. השנה
ניסן  תקופת חלה שמואל, תקופת ולפי  "אדא"), רב  מביא

רבות העיבור ‡ÈÁפעמים שיסוד הסיקו, מכאן בניסן. ט "ז
רב  תקופת על מבוסס  הקטן במחזור אדז"ט  גו"ח  ,‡„‡של
ניסן תקופת תחול אדז"ט , גו"ח  מעברים אם ÈÙÏשלפיה,

בזה, כנראה מקורו אדא" רב  "תקופת השם בניסן. ט "ז
העיבור' 'יסודי  (עי ' הנ"ל אדא רב  לדברי  מתאים שהחשבון

סלונימסקי ). זעליג לחיים

.„Á‡ :‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰Ùe˜˙e ‰Ùe˜z Ïk ÔÈa≈»¿»¿»¿ƒ∆¿∆∆»
‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL ÚLÂ ,ÌBÈ ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ¿∆«»«¬≈≈¿ƒ¿»
Ê"‡ˆ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .Ú‚ ÌÈLÏLe „Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ OÚ»»¬»ƒ¿∆»¿ƒ∆«ƒ»»∆
È˙ÓÈ‡ ˙BÙe˜z‰ ÔÓ ‰Ùe˜z Ú„zLÎe .‡"Ï Ë"È˜˙¿∆≈«¿»ƒ«¿≈»«
‰Ùe˜z Ú„˙Â ,‰Ê ÔÈÓ Ú‚ B˙B‡Ó LÁz  ‰˙È‰»¿»«¿…≈∆«ƒ¿»∆¿≈«¿»
‡È‰L ‰M‰ ˙Ùe˜˙a e‡aL Cc‰ ÏÚ ,‰ÈÁ‡L∆«¬∆»««∆∆∆≈«¿ƒ¿««»»∆ƒ

ÚÈ5. ¿ƒ«

פ "ט .5) עי '

.‚‰BL‡ ‰La ‰˙È‰ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»¿ƒ∆¿∆»¿»¿»»ƒ»
˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙a ÔÒÈ „ÏBÓ Ì„˜ ‰ÈˆÈ ÏL∆¿ƒ»…∆«ƒ»¿≈«»¿≈≈

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ÌÈLe6."Ó˙ 'Ë :Ì‰Ï ÔÓÈÒ . ¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»»∆
,BÊÁÓ Ïk ÏL ‰BL‡ ‰L ÏÎa ,ÌÏBÚÏ ‡È‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»¿»»»ƒ»∆»«¬
ÌÈLe ˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙a ÔÒÈ „ÏBÓ Ì„…̃∆«ƒ»¿≈«»¿≈≈¿«ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â7. ¿«¿»ƒ¬»ƒ

אנו 6) שלפיה יהושע , רבי  דעת על מבוססת אדא רב  תקופת
את  גם אלא התקופות, חשבון את רק  לא מניסן מונים
ט ', ד', היה ניסן מולד א). ח , השנה (ראש המולדות חשבון
יום  ליל בתחילת ט '). הערה ה"ג, פ "ט  למעלה (עי ' תרמ "ב 
התקופה  ניסן, תקופת היתה - המאורות כשנבראו - זה ד'
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‰Â˘‡‰,ראשונה תשרי  תקופת היתה שמואל תקופת (לפי 
שלצורך מכאן ÔÂ˘Áאלא מניסן). מתחילים התקופות

תרמ "ב . ט ', ניסן למולד ניסן תקופת משום 7)שקדמה
המעוברות  (על הלבנה שנות י "ט  אדא, רב  תקופת שלפי 

שארית. ללא החמה, שנות לי "ט  שוות שבהן)

.„ÔÓ ‰BL‡ ‰L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„zLk¿∆≈«¿«ƒ»∆»»ƒ»ƒ
ÚLÂ ,ÌBÈ ÌÈÚL˙Â „Á‡ ‰pnÓ LÁz  BÊÁn‰««¬«¿…ƒ∆»∆»¿ƒ¿ƒ¿∆«
„Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ OÚ ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL»«¬≈≈¿ƒ¿»»»¬»ƒ¿∆»
ÛBÒ „Ú ,‰Ùe˜˙e ‰Ùe˜z ÏÎÏ ,Ú‚ ÌÈLÏLe¿ƒ∆«¿»¿»¿»«

.BÊÁn‰««¬

.‰ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z È˙Ó Ú„ÈÏ ‰ˆz Ì‡8ÈÙÏ ƒƒ¿∆≈«»«ƒ¿∆¿«ƒ»¿ƒ
ÔÓ eÚL ˙BeÓb ÌÈL ‰lÁz Ú„z  ‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆≈«¿ƒ»»ƒ¿∆»¿ƒ
‡"ÎÈ ‡È‰Â ,˙ÙÒBz Ô‰Ó ‰L ÏÎÏ Áw˙Â ,BÊÁn‰««¬¿ƒ«¿»»»≈∆∆∆¿ƒ
ÏÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ  ÌÈÚ‚‰ Ïk ıa˜Â ,Á"Ó ‡"Î˜¿«≈»»¿»ƒ¬»ƒ¿»
C„k ,ÌÈÓÈ  ˙BÚM‰ ÏÎÂ ,˙BÚL  ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ»¿»«»»ƒ¿∆∆
LLÂ ˙BÚL ÚLz Ïk‰ ÔÓ Ú‚˙Â ,˙B„ÏBna LÁzL∆«¿…«»¿ƒ¿«ƒ«…≈«»¿≈

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó9CÈÏLz ‡Lp‰Â , ≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ
 ‰Ï L„Á Ba ÔÈ‡L  ‡Lp‰Â ,‰Ï ÈL„Á»¿≈¿»»¿«ƒ¿»∆≈…∆¿»»
Ú‚e ,‰L d˙B‡ ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ B˙B‡ ÛÈÒBzƒ««ƒ»∆»»»»∆«
.‰L d˙B‡ ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ba ÔÈn‰ ÚÈbiL∆«ƒ««ƒ¿»ƒ¿∆¿«ƒ»∆»»»

במחזור.8) מסוימת ניסן 9)בשנה תקופת שקדמה
תרמ "ב  ט ', לז', (בניגוד הראשון ניסן למולד הראשונה
לחשבון  מקבילות ה, ד, ג, אלה הלכות שמואל). עלֿפי 
ניסן  תקופת ידיעת .1 ה"ד. בפ "ט , שמואל עלֿפי  התקופה

השנה תקופת ‰Â˘‡‰של לפי  ג'. הלכה - במחזור
השלמים  המחזורים מספר את לדעת צריכים אנו שמואל,
השארית  בגלל הנוכחי  המחזור עד היצירה משנת שעברו

מחזור. זו,שבכל בידיעה צורך אין אדא, רב  תקופת לפי 
ש  של ‡ÔÈמכיון ניסן תקופת ידועה .2 למחזור. שארית

כל  את מחשבים אנו פיה על המחזור, מן הראשונה השנה
את  לחשב  .3 ד'. הלכה - המחזור שנות בכל התקופות
של  ניסן כשתקופת במחזור, מסוימת בשנה ניסן תקופת

במחזור הראשונה ה'.‡È‰השנה הלכה - ידועה

.Â‰Ùe˜z ÔBaLÁ ÏÚL ,ÌÈc‰ ÈÏ ÔÈ‡ÂBÊ10eÈ‰ ¿ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ∆«∆¿¿»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈaL ˙Úa ‰M‰ eaÚ ÔÈÚÏ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»¿≈∆≈ƒ«»

Cv‰ ÈtÓ B‡ ÔÓf‰ ÈtÓ ÔÈaÚÓ eÈ‰L ,ÈeˆÓ11, »∆»¿«¿ƒƒ¿≈«¿«ƒ¿≈«…∆
ÔBL‡‰ ÔÓ ˙BÈ ˙Ó‡‰ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁL ÈÙÏ12, ¿ƒ∆∆¿∆»¡∆≈ƒ»ƒ

˙BÈ ˙eÈ‚ËˆÈ‡a e‡a˙pL ÌÈc‰ ÔÓ B˜ ‡e‰Â¿»ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿»¬¿ƒ¿«¿ƒ≈
LÏL ‰nÁ‰ ˙L Ba ‰˙È‰L ,ÔBL‡‰ ÔBaLÁ‰ ÔÓƒ«∆¿»ƒ∆»¿»¿«««»¿

.ÌBÈ ÚÈe ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó≈¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«

אדא.10) רב  אֿו.11)של הלכות פ "ד, גם 12)עי ' זוהי 
כיום. האסטרונומיה דעת

.ÊÏk‰  Ìk„ e‡aL el‡‰ ˙BÙe˜z ÈzL ÔBaLÁÂ¿∆¿¿≈¿»≈∆≈«¿«¿»«…
‡e‰ e˜a13‡Ï ,ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Óe , ¿≈¿«¬««∆∆»∆¿»ƒ…

ÈzÓ‡‰ dÓB˜Óa14ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Óa Ï‡ ; ƒ¿»»¬ƒƒ¬»ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ
Ì„˜ ÌÈÓÈ ÈL BÓÎa el‡ ÌÈpÓÊa ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰zƒ¿∆¿«ƒ»ƒ¿«ƒ≈ƒ¿¿≈»ƒ…∆

ÔBaLÁa ÔÈa  ‰Ê ÔBaLÁa ÔÈ‡ˆBiL ˙BÙe˜z‰ ÈzL¿≈«¿∆¿ƒ¿∆¿∆≈¿∆¿
˙BÁÙÏ MÁnL ÈÓÏ ÔÈa ,eÓb ÌBÈ ÚÈ LÁL ÈÓƒ∆»«¿ƒ«»≈¿ƒ∆¿«≈¿»

.ÌBÈ ÚÈÓ≈¿ƒ«

מדויק .13) לא של 14)חשבון התקופות, שתי  בחשבון
לארבעה  השנה אורך את חילקו אדא, רב  ושל שמואל

תקופות ˘ÌÈÂÂחלקים לכל אחיד אורך נתקבל עלֿידי ֿזה .
לפי שעות. 71/2 יום, 91 = 25/4 ,365 שמואל: לפי  השנה.

של רבע  אדא: ÌÈ˜ÏÁ,רב  Ê"ˆ˜˙˙ ,˙ÂÚ˘ '‰ ,ÌÂÈ ‰"Ò˘
ÌÈÚ‚ Á"Ó ל"א חלקים, תקי "ט  שעות, ז' יום, צ "א =

באורכן. שוות התקופות אין דבר, של לאמיתו אבל רגעים.
במאה  יווני  (תוכן להיפרכוס  כבר ידועה היתה זו עובדה
שקבע  המדעית), האסטרונומיה מייסד הספירה, לפני  השניה
92 – קיץ  תקופת וחצי , יום 94 – אביב  תקופת אורך את
(ועי ' יום. 90 - חורף  תקופת ,88 - סתיו תקופת וחצי , יום

וט "ו). הי "ד פי "א,

   1 
ו 1) הלבנה, במהלך החשבון העיבור.דרכי  סוד

.‡el‡ ˙BÎÏ‰a eÓ‡L ÈÙÏ2eÈ‰ ÔÈc ˙ÈaL , ¿ƒ∆»«¿«¬»≈∆≈ƒ»
‡Ï B‡ Ái‰ ‰‡È Ì‡ ÌÈÚ„BÈÂ ˜ec˜„a ÔÈMÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒƒ≈»∆«»≈«…

‰‡È3‡z BaÏÂ ‰BÎ BÁeL ÈÓ ÏkL eÚ„È , ≈»∆»«¿∆»ƒ∆¿»¿ƒ»≈
˙B„Bq‰ ÏÚ „ÓÚÏÂ ˙BÓÎÁ‰ È„Ï4Ú„ÈÏ ‰e‡˙È  ¿ƒ¿≈«»¿¿«¬…««ƒ¿«∆≈«

Ì‡ Ì„‡ Ú„iL „Ú ,Ì‰a ÔÈMÁnL ÌÈÎc‰ Ô˙B‡»«¿»ƒ∆¿«¿ƒ»∆«∆≈«»»ƒ
.‰‡È ‡Ï B‡ ‰Ê ÏÈÏa Ái‰ ‰‡È≈»∆«»≈«¿≈∆…≈»∆

ה"א.2) פ "ו ה"ד; פ "ב  ה"ו; פ "א למעלה בליל 3)עי '
ד'.4)שלושים. הלכה להלן ועי ' העיבור, סוד

.ÔÈa ˙BÏB„b ˙B˜BÏÁÓ Ô‰a LÈ ÔBaLÁ‰ ÈÎ„Â¿«¿≈«∆¿≈»∆«¬¿≈
ÔBaLÁ ÏÚ e˜ÁL ,ÌÈBÓ„w‰ ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ«¿≈«ƒ««¿ƒ∆»¿«∆¿

˙BÙe˜z‰5˙B‡iËÓÈb‰Â6ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡Â . «¿¿«ƒ«¿ƒ»«¬»ƒ¬»ƒ¿ƒ
Ô‰Ï e„ÏBÂ ,ÌÈc Ô‰Ó eÓlÚ˙Â ,Ô‰a eLazLƒ¿«¿»∆¿ƒ¿«¿≈∆¿»ƒ¿¿»∆
Cca Ú‚t ‡ÏÂ ,‰a‰ ˜c˜cL ÈÓ LÈÂ .˙B˜ÙÒ¿≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈«¿≈¿…»««∆∆

BÎp‰Ái‰ ˙i‡ ÔBaLÁa ‰7ÌÈÓa ÏÏˆ ‡l‡ , «¿»¿∆¿¿ƒ««»≈«∆»»«¿«ƒ
B„Èa ÒÁ ‰ÏÚ‰Â ÌÈÈc‡8. «ƒƒ¿∆¡»∆∆¿»

הארץ .5) את להקיף  לשמש הדרוש הנדסה,6)הזמן
למונח  מפורט  הסבר בכלל. מתימטיקה - יותר רחב  ובמובן
תשובות  "קובץ  ראה והגימטריאות" התקופות "חשבון
.1859 לפסיא 25 ע ' שני  חלק  ואיגרותיו" הרמב "ם

השמש.7) עם הקיבוץ  אחרי  שנראה החדש לירח  הכוונה
א.8) צא, בבאֿקמא השווה תלמודית. מליצה זוהי 

.‚eÚ„B ˙BÈ˜Á‰Â ˙B˜È„a‰ Â ÌÈÓi‰ C‡ ÈÙÏe¿ƒ…∆«»ƒ¿…«¿ƒ¿«¬ƒ¿
‰Ê ÔBaLÁ ÈÎc ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜ÓÏ9eÏ LiL ,„BÚÂ . ¿ƒ¿»«¬»ƒ«¿≈∆¿∆¿∆≈»

‡lL ˙BÈ‡e ,ÌÈÓÎÁ‰ ÈtÓ ˙BÏa˜ el‡ ÌÈwÚa¿ƒ»ƒ≈«»ƒƒ«¬»ƒ¿»∆…
ÏkÏ ÌÈÚe„È‰ ÌÈÙqa ezÎ10el‡ Ïk ÈtÓe . ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ«…ƒ¿≈»≈

ÌÈc‰11È„k ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÎc ‡Ï ÈÈÚa Lk «¿»ƒ»≈¿≈«¿»≈«¿≈∆¿∆¿≈
‰Î‡Ïn‰ Ï‡ ‰˜Ï BaÏ B‡ÏnL ÈÓÏ ÔBÎ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»¿ƒ∆¿»ƒ¿»¿»∆«¿»»

d˙B‡ ˙BOÚÏ12. «¬»

הירח .9) ראיית נבוכים'10)של  ב 'מורה מזכיר  הרמב "ם
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"אשר  באנדלוסיה האישביליי  אפלח  אבן התוכן את
המעולה  "הפילוסוף  את כן וכמו בנו", עם התחברתי 
מתלמידיו, אחד עם קראתי  אשר אלצ "איג בן אבובכ"ר

ט '). פרק  שני , (חלק  ראיות" אפני  דרכי11)והראה .1
ידועים הירח , ראיית ÓÏ.2˜ˆ˙חשבון בלבד. החכמים

היו  ולא נתפרסמו, לא שעדיין וראיות קבלות היו לרמב "ם
החכמים. למקצת אפילו ב .12)ידועות לו, שמות השווה

אשר "כל כתוב : לעשות Â‡˘שם המלאכה אל לקרבה לבו
ה. ז, אסתר ממגילת לקוח  לבו" "מלאו הביטוי  אתה".

.„ÌÈl˜ el‡ ÌÈÎc eÈ‰È Ï‡Â13ÔÈ‡L ÈtÓ ,EÈÈÚa ¿«ƒ¿¿»ƒ≈«ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆≈
ÌÈÎc  ÌÈÎc‰ el‡L ;‰f‰ ÔÓfa Ì‰Ï ÔÈÎÈˆ e‡»¿ƒƒ»∆«¿««∆∆≈«¿»ƒ¿»ƒ

eaÚ‰ „BÒ ‡e‰Â ,Ô‰ ÌÈwÓÚÂ ÌÈ˜BÁ14eÈ‰L , ¿ƒ«¬Àƒ≈¿»ƒ∆»
B˙B‡ ÔÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ

ÌÈB ÌÈÎeÓÒÏ ‡l‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ15ÔBaLÁ‰ ‰Ê Ï‡ . ¿»»»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¬»∆«∆¿
e‡L ,‰i‡‰ Èt ÏÚ Úa˜Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈≈ƒƒ¿…««ƒ»¿ƒ»∆»

ÌBi‰ Ba ÔÈMÁÓ16Ôa ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz elÙ‡  ¿«¿ƒ«¬ƒƒ∆≈«»
.ÌÈÓÈ ‰Úa‡Â ‰LÏLa BÙBÒ „Ú ÔÈÚÈbÓ«ƒƒ«ƒ¿»¿«¿»»»ƒ

ערך.13) מחשבין 14)קלי  היו "שביתֿדין הדרכים
(למעלה  יראה" לא או הירח  יראה אם ויודעים בדקדוק ,
לשנה. וחודש לחודש יום הוספת שם על - "עיבור" ה"א),

את 15) מוסרים אין אבל "רבי ", בתואר שהוכתרו לחכמים
ועי ' בלבד. שבהם לנבונים אלא הסמוכים, לכל העיבור סוד

ה"א. פ "ה ה"וֿח ; פ "א ו'16)למעלה פרק  למעלה עי '
משתמשים  שאנו שבחשבון היא, הרמב "ם כוונת ז'. ופרק 
החכמה  אבל חכמה, אין - החודש קביעת לשם היום בו

בחשבון היא בו ‰È‡‰האמיתית משתמשים אנו שאין ,
כיום.

.‰ÈÓÎÁÓ B‡ ˙Bn‡‰ ÈÓÎÁÓ ÌÎÁ ÔBa˙È ‡nL∆»ƒ¿≈»»≈«¿≈»À≈«¿≈
È‡L el‡ ÌÈÎ„a ,ÔÂÈ ˙ÓÎÁ e„ÓlL ,Ï‡OÈƒ¿»≈∆»¿»¿«»»ƒ¿»ƒ≈∆¬ƒ

e˜ ‰‡ÈÂ ,Ái‰ ˙i‡Ï Ô‰a MÁÓ17ËÚÓ ¿«≈»∆ƒ¿ƒ««»≈«¿ƒ¿∆≈¿«
epnÓ ÌlÚ˙pL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ ,ÌÈÎc‰ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»«¿»ƒ¿«¬∆««¿∆ƒ¿«≈ƒ∆
Ï‡  e˜ Cc‰ B˙B‡a LiL eÚ„È ‡ÏÂ ,‰Ê c»»∆¿…»«¿∆≈¿«∆∆≈«
Ba e˜c˜„ ‡lL c Ïk ‡l‡ ;BzÚc ÏÚ ‰Ê ‰ÏÚÈ«¬∆∆««¿∆»»»»∆…ƒ¿«¿
˙Bea ˙BÈ‡a ˙B‡iËÓÈb‰ wÚa eÚ„iL ÈtÓ ƒ¿≈∆»«¿¿ƒ««ƒ«¿ƒ»ƒ¿»¿
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ‰i‡‰ ˙ÚÈ„Èa „ÈÒÙÓ ‰Ê c ÔÈ‡L∆≈»»∆«¿ƒƒƒ«»¿ƒ»¿≈¿ƒ

BÏ18.Ba e˜c˜„ ‡Ï CÎÈÙÏ ,¿ƒ»…ƒ¿«¿

האי ֿדיוק 18)אי ֿדיוק .17) על הקפיד לא הרמב "ם
הראיה. ידיעת על השפיע  לא כשזה המתמטי ,

.ÂËÚÓ ÔBÒÁ ÌÈÎc‰ ÔÓ C„a ‰‡iLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿∆¿∆∆ƒ«¿»ƒ∆¿¿«
,‰Ê eÈOÚ ‰eÎa  Cc‰ d˙B‡Ï Èe‡‰ ÔBaLÁÓ≈∆¿»»¿»«∆∆¿«»»»ƒ∆

ÔB˙È Bc‚k LiL ÈÙÏc‰ ‡ˆiL „Ú ,˙Á‡ C„a ¿ƒ∆≈¿∆¿ƒ¿¿∆∆«∆∆«∆≈≈«»»
‡lL È„k ,C‡ ÔBaLÁ ‡Ïa ÌÈB˜ ÌÈÎ„a BzÓ‡Ï«¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿…∆¿»…¿≈∆…
a ,el‡ ÌÈ„a ÏÈ‚ BÈ‡L ,Ì„‡‰ Ï‰aÈƒ»≈»»»∆≈»ƒƒ¿»ƒ≈¿…

Ái‰ ˙i‡a ÔÈÏÈÚBÓ ÔÈ‡L ˙BBaLÁ‰19. «∆¿∆≈ƒƒƒ¿ƒ««»≈«

בידעו 19) אחד במקום בחשבון קטן שבר על ויתר הרמב "ם
מתאים. שבר יתרון עלֿידי  אחר במקום יאוזן זה שחסרון

פשוט  החשבון את ולעשות הקורא, על להקל היתה מגמתו
יותר.

.Ê˙BBaLÁ ÏÎÏ ‰lÁz Ú„ÈÏ Ì„‡ CÈvL ÌÈwÚ‰»ƒ»ƒ∆»ƒ»»≈«¿ƒ»¿»∆¿
‡LÏ ÔÈa ‰i‡‰ ÔBaLÁ ÈÎ„Ï ÔÈa  ˙eÈ‚ËˆÈ‡‰»ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿≈∆¿»¿ƒ»≈ƒ¿»

ÌÈc20ÏbÏb‰ :Ô‰ el‡ 21˙B‡Ó LÏLa ˜ÏÁÓ ¿»ƒ≈≈««¿«À¿»ƒ¿≈
˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ22ÏfÓ Ïk .23.˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ÏfÓe ¿ƒƒ«¬»«»«»¿ƒ«¬

 ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ ÏÎÂ .‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ«««»∆¿»«¬»«¬»
ÏÎÂ .˙BiL ÌÈML  ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ ÏÎÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMLƒƒ¬»ƒ¿»≈∆»≈∆ƒƒ¿ƒ¿»
˜c˜„z ÔÎÂ .˙BiLÈÏL ÌÈML  ‰iLe ‰iL¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿«¿≈

ÔBaLÁ‰24.‰ˆzL ÔÓÊ Ïk ˜lÁ˙e «∆¿¿«≈»¿«∆ƒ¿∆

לכת.20) כוכבי  שבעת של מקומם גלגל 21)כגון
השנה. במשך הארץ  את השמש מקיפה שבו המזלות,

לשנים 22) הגלגל את חילקו כך על נוסף  מעגל. כל כדרך
חדשי מספר לפי  אחד, כל מעלות שלושים של חלקים עשר
מתאימה. כוכבים קבוצת של שם ניתן חלק  לכל  השנה.

של 23) בשמות רוב , עלֿפי  נקראו המזלות כוכבים. קבוצת
ט '). הלכה להלן (עי ' והיוונים הבבלים עלֿידי  חיים בעלי 

השבר 24) כדי  עד מדויק  חשבון מאפשרים הנ"ל המספרים
ביותר. הקטן

.ÁÈBÏt ÎBkL ,ÔBaLÁa EÏ ‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»¿¿∆¿∆»¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÌÈÚLa ÏbÏba BÓB˜Ó¿««¿«¿ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ
ÏfÓ ‡e‰ ‰Ê ÎBkL ,Ú„z  ˙BiL ÌÈÚa‡Â25 ¿«¿»ƒ¿ƒ≈«∆»∆««

ÈÙÏ ;‰Ê ÏfnÓ ‰OÚ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ÈˆÁa ÌÈÓB‡z¿ƒ«¬ƒ«¬»««∆¿≈ƒ«»∆¿ƒ
ÌÈLÏL BL ÏfÓe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ‰ÏË ÏfnL∆««»∆¿ƒ«¬««¿ƒ
,ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ‰ˆÁÓe ˙BÏÚÓ OÚ ‡L ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿»∆∆«¬∆¡»ƒ««¿ƒ

.ÔBÁ‡‰ ‰ÏÚn‰ ÈˆÁÓ ˙BiL ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¿ƒ≈¬ƒ««¬»»«¬

א,25) התימני  בכת"י  הוא וכך תאומים, "במזל" יותר נכון
מימון. הרב  של תֿב  תימני  ובכת"י  קוק , הרב  מוסד

.ËÌÈOÚÂ ˙B‡Ó LÏLa ÏbÏba BÓB˜Ó ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿≈¿∆¿ƒ
ÌÈOÚa ÈÏc ÏfÓa ‰Ê ÎBkL ,Ú„z  ˙BÏÚÓ«¬≈«∆»∆¿««¿ƒ¿∆¿ƒ
˙BÏfn‰ „ÒÂ .˙BÈn‰ ÏÎa BÊ Cc ÏÚÂ .Ba ˙BÏÚÓ«¬¿«∆∆¿»«ƒ¿»¿≈∆««»
,‰Ïe˙a ,‰È‡ ,ÔËÒ ,ÌÈÓB‡z ,BL ,‰ÏË :‡e‰ Ck»»∆¿ƒ«¿»«¿≈¿»

.ÌÈ‚c ,ÈÏc ,È„b ,˙L˜ ,˜Ú ,ÌÈÊ‡Ó…¿«ƒ«¿»∆∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

.ÈÌlk ˙BBaLÁ‰26B‡ ˙È‡LÏ ˙È‡L ıa˜zLk , «∆¿À»¿∆¿«≈¿≈ƒƒ¿≈ƒ
:BÈÓ ÌÚ ÔÈÓ Ïk ıa˜z ,ÔÈÓ ÏÚ ÔÈÓ ÛÈÒBzLk¿∆ƒƒ¿»«ƒ¿»¿«≈»ƒƒƒ
,ÌÈ˜ÏÁ‰ ÌÚ ÌÈ˜ÏÁ‰Â ,˙BiM‰ ÌÚ ˙BiM‰«¿ƒƒ«¿ƒ¿«¬»ƒƒ«¬»ƒ
ÔÓ ıa˜˙iL ÔÓÊ ÏÎÂ .˙BÏÚn‰ ÌÚ ˙BÏÚn‰Â¿««¬ƒ««¬¿»¿«∆ƒ¿«≈ƒ
ÏÚ ÛÈÒB˙Â „Á‡ ˜ÏÁ ÌÈOz  ÌÈML ˙BiM‰«¿ƒƒƒ»ƒ≈∆∆»¿ƒ«
ÌÈOz  ÌÈML ÌÈ˜ÏÁ‰ ÔÓ ıa˜˙iL ÏÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ¿…∆ƒ¿«≈ƒ«¬»ƒƒƒ»ƒ

B˙B‡27ıa˜zLÎe .˙BÏÚn‰ ÏÚ d˙B‡ ÛÈÒB˙Â ‰ÏÚÓ«¬»¿ƒ»«««¬¿∆¿«≈
,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL Ô˙B‡ CÈÏLz  ˙BÏÚn‰««¬«¿ƒ»¿≈¿ƒƒ
‡e‰  ‰hÓÏe ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ ‡Lp‰Â¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿«»

.ÔBaLÁÏ B˙B‡ ÔÈÒÙBzL∆¿ƒ¿∆¿

לאסטרונומיה 26) מיוחד ואינו כללי , מתמטי  עיקרון זהו
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קכה                 
         

י "א. בהלכה החשבון וכן "וכל"27)בלבד, על מוסב 
"אותם"). כתוב  להיות צריך היה (אחרת

.‡ÈÔÈÓ Ú‚Ï ‰ˆzLk ,Ôlk ˙BBaLÁ‰ ÏÎa¿»«∆¿À»¿∆ƒ¿∆ƒ¿…«ƒ¿»
‰Ê ÏÚ ˙È B˙B‡ ÔÈÚBbL ‰Ê ‰È‰È Ì‡ ,ÔÈnÓƒƒ¿»ƒƒ¿∆∆∆¿ƒ»≈«∆
‰Ê ÏÚ ÛÈÒBz  „Á‡ ˜ÏÁa elÙ‡ ,epnÓ ÔÈÚBbL∆¿ƒƒ∆¬ƒ¿≈∆∆»ƒ«∆
È„k ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL epnÓ ÔÈÚBbL∆¿ƒƒ∆¿≈¿ƒƒ«¬¿≈

.epnÓ ÔÈn‰ ‰Ê Ú‚Ï LÙ‡ ‡‰iL∆¿≈∆¿»ƒ¿…«∆«ƒ¿»ƒ∆

.ÈÌÈ˙‡Ó Ú‚Ï ÔBaLÁ‰ EÎÈˆ‰L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿«∆¿ƒ¿…«»«ƒ
:ÔÓÈÒ  ˙BiL ÌÈÚa‡Â ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ˙BÏÚÓ«¬«¬ƒƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»
ÌÈLÏLe ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ˙BÏÚÓ ‰‡nÓ  Ì"ƒ≈»«¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
LÏL ‰‡n‰ ÏÚ ÛÈÒBz  Ï"Î˜ :ÔÓÈÒ  ˙BiL¿ƒƒ»»ƒ««≈»¿
.ÌÈMLÂ ˙B‡Ó Úa‡ ˙BÏÚn‰ eÈ‰È ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒƒ¿««¬«¿«≈¿ƒƒ
Ú‚Ï ‡Bz .˙BiM‰ ÔÓ ˙BiM‰ Ú‚Ï ÏÈÁ˙˙Â¿«¿ƒƒ¿…««¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ¿…«
ÔÓ „Á‡ ˜ÏÁ ÌÈz .LÙ‡ È‡  ÌÈLÏMÓ ÌÈÚa‡«¿»ƒƒ¿ƒƒ∆¿»»ƒ≈∆∆»ƒ
,˙BiL ÌÈML B˙B‡ ‰OÚ˙Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚ‰»∆¿ƒ¬»ƒ¿«¬∆ƒƒ¿ƒ
.ÌÈÚLz ˙BiM‰ e‡ˆÓÂ ,ÌÈLÏM‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒƒ¿ƒ
ÊÁ˙Â .˙BiL ÌÈMÓÁ ‡MÈ ,ÌÈÚa‡‰ Ì‰Ó Ú‚zƒ¿«≈∆»«¿»ƒƒ»≈¬ƒƒ¿ƒ¿«¬…
kL ,ÌÈ˜ÏÁ OÚ ‰ÚLzÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁ Ú‚Ïƒ¿…«¬ƒƒ¬»ƒƒƒ¿»»»¬»ƒ∆¿»
LÙ‡ È‡Â ,˙BiL B˙ÈOÚÂ „Á‡ ˜ÏÁ Ì‰Ó ˙BÓÈ‰¬ƒ»≈∆≈∆∆»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»
‰ÏÚÓ ÌÈz CÎÈÙÏ ,OÚ ‰ÚLzÓ ÌÈMÓÁ Ú‚Ïƒ¿…«¬ƒƒƒƒ¿»»»¿ƒ»»ƒ«¬»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈML d˙B‡ ‰OÚ˙Â ,˙BÏÚn‰ ÔÓ ˙Á‡««ƒ««¬¿«¬∆»ƒƒ¬»ƒ
‰ÚLz ÌÈ˜ÏÁ‰ e‡ˆÓÂ ,OÚ ‰ÚLz‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ««ƒ¿»»»¿ƒ¿¿«¬»ƒƒ¿»
‰ÚLz ‡MÈ ,ÌÈMÓÁ‰ Ô‰Ó Ú‚z .ÌÈÚLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«≈∆«¬ƒƒƒ»≈ƒ¿»

˙BÏÚÓ ÌÈ˙‡n‰ Ú‚Ï ÊÁ˙Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂÔÓ ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿«¬…ƒ¿…««»«ƒ«¬ƒ
˙BÓÈ‰ kL ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ÚL˙Â ˙B‡Ó Úa‡«¿«≈¿≈««¬ƒƒ«¬∆¿»¬ƒ»
ÚL˙Â ÌÈ˙‡Ó ‡MÈ ,ÌÈ˜ÏÁ ˙ÈOÚÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»«««¬ƒ»¬»ƒƒ»≈»«ƒ¿≈«
Ë"Î Ë" :BÓÈÒ ‡M‰ ‡ˆÓÂ .˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬¿ƒ¿»«¿»ƒ»
.Ái‰Â LÓM‰ ÔBÚ‚Â ÔBÚb ÏÎa BÊ Cc ÏÚÂ .'¿«∆∆¿»≈»¿≈»«∆∆¿«»≈«

.‚È28‰ÚM‰ ‡L ÔÎÂ29„Á‡ Ïk CÏ‰Ó  ÌÈÎBk ¿≈¿»«ƒ¿»»ƒ«¬«»∆»
˙el˜ ‡Ï Ba ÔÈ‡ ,‰ÂL CÏ‰Ó BlL ÏbÏba Ô‰Ó „Á‡Â¿∆»≈∆««¿«∆«¬»»∆≈…«

˙e„k ‡ÏÂ30BÎÏ‰Ó BÓk ÌBi‰ BÎÏ‰Ó BÓk ‡l‡ , ¿…¿≈∆»¿«¬»«¿«¬»
ÌBÈ ÏÎa BÎÏ‰Ó BÓk ÁÓÏ BÎÏ‰Ó BÓk LÓ‡∆∆¿«¬»¿»»¿«¬»¿»

ÌBÈÂ31‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ó „Á‡ Ïk ÏL ÏbÏ‚Â . »¿«¿«∆»∆»≈∆««ƒ∆
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwÓ32BÚˆÓ‡a ı‡‰ ÔÈ‡ ,33. «ƒ∆»»≈»»∆¿∆¿»

הקודמת,28) ההלכה שבסוף  והירח " "השמש המלים
והירח  השמש היא: איפוא הפתיחה זו. להלכה שייכות
בנט , (ועי ' התימנים בכתבי ֿיד זו הלכה פותחת כך וכן...
וע ' ,1898 ברלין ישראל, לחכמת המדרש בית של בדו"ח 
עמוד  סוף  קוק , הרב  מוסד הוצאת ר"מ , רומי  לרמב "ם מבוא

חמשת ÔÓשאר29)12). כלומר לכת), (כוכבי  השבעה
"ועיקר ה"ח : פ "ז למעלה (השווה הנותרים לכת ˘‡כוכבי 

דחיות"). מפגר.30)הארבע  ואינו ממהר היום 31)אינו
ויום. יום בכל כמו היום מחר, כמו היום אמש, כמו

י "ז.32) הלכה הנחת 33)השווה פטולומיאוס . דעת זוהי 
במעגל  הארץ  את מקיפה שהשמש היא, שלו היסוד

לדעת, נוכח  גיסא מאידך משתנית. בלתי  במהירות
ההלכה  להתאים כדי  לפעם. מפעם משתנית שהמהירות
אורך  השמש. גלגל במרכז איננה שהארץ  הניח , - למציאות
כמו  הוא האביב  בתקופת בגלגלה השמש שעוברת הדרך
למתבונן  אבל הקיץ , בתקופת עוברת שהיא הדרך אורך

שנ  משום שוות, נראות הדרכים אין מרכז שבארץ  קודת
מבט ‡È‰הארץ  מנקודת כן על השמש. גלגל מרכז נקודת

שוות  בלתי  הדרכים נראות במרכזו, שהארץ  המזלות, גלגל
יודעים, אנו - קפלר - השבע ֿעשרה (ממאה .1 ציור ועי ' -
הרמב "ם, בלשון או השמש, את מקיפה שהארץ  שהדרך
שהשמש  אליפסה, צורת לה יש הארץ , את מקיפה שהשמש
באליפסה  וקוטר הרדיוס  שלה. המוקד מנקודות אחת היא
שוה. תמיד אינו הארץ  מן השמש ומרחק  משתנה, אורכו
יותר. רחוקה ולפעמים לארץ  יותר קרובה השמש לפעמים
המהירות  גם כך משתנה, השמש מן הארץ  שמרחק  וכשם

קפלר). של השני  החוק  לפי  משתנית,

.„ÈÏbÏbÏ Ô‰Ó „Á‡ Ïk CÏ‰Ó CÚz Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ«¬…«¬«»∆»≈∆««¿«
ÏbÏb ‡e‰L ,BÚˆÓ‡a ı‡‰L ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwn‰««ƒ∆»»∆»»∆¿∆¿»∆«¿«
‰Ê ÌBÈa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ ,BÎel‰ ‰pzLÈ  ˙BÏfn‰««»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿»«¬»¿∆
B‡ LÓ‡ BÎÏ‰Ó ÏÚ ˙BÈ B‡ ˙BÁt ˙BÏfn‰ ÏbÏ‚a¿«¿«««»»≈««¬»∆∆

.ÁÓÏ BÎÏ‰Ó ÏÚ««¬»¿»»

.ÂËB‡ LÓM‰ B‡ ÎBk‰ Cl‰nL ‰ÂM‰ CÏ‰n‰««¬»«»∆∆¿«≈«»«∆∆
;CÏ‰n‰ ÚˆÓ‡ ‡˜p‰ ‡e‰  BlbÏ‚a Ái‰«»≈«¿«¿««ƒ¿»∆¿«««¬»
˙BÈ ÌÈÓÚt ‡e‰L ,˙BÏfn‰ ÏbÏ‚a ‰È‰iL CÏ‰n‰Â¿««¬»∆ƒ¿∆¿«¿«««»∆¿»ƒ≈

ÈzÓ‡‰ CÏ‰n‰ ‡e‰  ÒÁ ÌÈÓÚÙe34‰È‰È Be , ¿»ƒ»≈««¬»»¬ƒƒƒ¿∆
.ÈzÓ‡‰ Ái‰ ÌB˜Ó B‡ LÓM‰ ÌB˜Ó¿«∆∆¿«»≈«»¬ƒƒ

הארץ .34) היא מרכזו שנקודת משום

.ÊËeÓ‡ k35ÌÈ‡Ó e‡L ÌÈÎc‰ el‡L , ¿»»«¿∆≈«¿»ƒ∆»¿»¬ƒ
„Ïa Ái‰ ˙i‡ ÔBaLÁÏ ‡l‡ ÔÈ‡ el‡ ˙BÎÏ‰a36, «¬»≈≈»∆»¿∆¿¿ƒ««»≈«ƒ¿«

ÔÈÏÈÁ˙Ó epnnL ,wÚ‰ eÈOÚ CÎÈÙÏ37ÌÏBÚÏ ¿ƒ»»ƒ»ƒ»∆ƒ∆«¿ƒƒ¿»
ÈLÈÏL ÌBÈ BÓBiL ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ ˙lÁzÓ ,‰Ê ÔBaLÁÏ¿∆¿∆ƒ¿ƒ«≈¬ƒƒ∆¿ƒƒ
‰OÚ ÚL ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰MÓ ,ÔÒÈ L„ÁÏ¿…∆ƒ»ƒ»»∆ƒ¿«¿«∆¿≈

Ò" BÊÁnÓ38ÚL˙e ÌÈLÏLe ‰BÓL ˙L ‡È‰L , ƒ«¬∆ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«
ÚLz ˙L ‡È‰L ,‰ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa‡Â ˙B‡Ó≈¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿«≈«

˙BËLÏ ÛÏ‡Â ˙B‡Ó Úa‡Â ÌÈBÓLe39˙L ‡È‰L , ¿ƒ¿«¿«≈»∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«
ÈL ˙Èa ÔaÁÏ ÛÏ‡Â ‰‡Óe ÚLz40e‡L ‡È‰ BÊÂ . ≈«≈»»∆∆¿À¿««ƒ≈ƒ¿ƒ∆»

.‰Ê ÔBaLÁa wÚ‰ ˙L d˙B‡ ÌÈ‡B˜¿ƒ»¿«»ƒ»¿∆¿∆

וה"ב .35) ה"א ההלכות,36)למעלה גם השלושים. בליל
ראיית  את לברר ורק  אך היא מטרתן השמש, במהלך הדנות

השמש. עם הקיבוץ  אחרי  המהלך 37)הירח  על הידיעה
כדי מספיקה אינה אחר) כוכב  של (או הירח  של האמצעי 
על  נוסף  מסוים. ביום הירח  של מקומו את פעם בכל לקבוע 
שישמש  קבוע , בתאריך הירח  מקום את לדעת עלינו כך,
בחר  הרמב "ם שהוא. תאריך לכל לחישובים מוצא נקודת
בגלל  - בניסן בחר זה. בחיבור כנראה עסק  שבה בשנה,
זה  שבלילה מכיון לחודש, שלישי  בליל בחר התקופה;

החדש. הירח  ו3817)נראה 259 = ל19 לחלק  4938
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קכו                
         

.19 מתוך בשטרות.39)חלקים מקובלת שהיתה הספירה
מות  אחרי  י "ב  לשנת הרמב "ם קבע  המנין התחלת את

הגדול. על 40)אלכסנדר מבוסס  זה, למנין הטעם
תהלים  ימיני ..." תשכח  ירושלים אשכחך ""אם הפסוקים

הֿו. קלז,

.ÊÈBÓk ,Ï‡OÈ ı‡a ‡l‡ ‰È‰z ‡Ï ‰i‡‰L ÈÙÏe¿ƒ∆»¿ƒ»…ƒ¿∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈¿
e‡aL41ÏÚ ÌÈÈea ‰f‰ ÔBaLÁ ÈÎc Ïk eÈOÚ , ∆≈«¿»ƒ»«¿≈∆¿«∆¿ƒ«

ÌÈÏLeÈ ÈÚ42d˙B‡ ÔÈBq‰ ˙BÓB˜n‰ ‡LÏÂ , ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«¿«¿ƒ»
Ái‰ ˙‡ ÔÈ‡B Ô‰aL ,ÌÈÓÈ ‰ÚL B‡ ‰ML BÓÎaƒ¿ƒ»ƒ¿»»ƒ∆»∆ƒ∆«»≈«

„ÈÓz43ÔÈc ˙Èa ÌÈ„ÈÚÓe ÌÈ‡e44‡e‰ ‰Ê ÌB˜Óe . »ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ»∆
ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a aÒÓ‰ ,‰ÂM‰ Âw‰ ˙ÁzÓ ‰ËB45, ∆ƒ«««««»∆«¿«≈¿∆¿«»»

BÓÎa ˙ÈBÙˆ Áe „‚k46„Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ÌÈzL ¿∆∆«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿ƒ«¬«
ÌÈOÚÂ ÚLz „ÚÂ ÌÈLÏLe LÓÁ47‰ËB ‡e‰ ÔÎÂ , »≈¿ƒ¿«≈«¿∆¿ƒ¿≈∆

Úa‡ BÓÎa ÚÓ Áe „‚k eMi‰ ÚˆÓ‡Ó≈∆¿««ƒ¿∆∆««¬»ƒ¿«¿«
˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ48˙Á‡ „ÚÂ ÌÈOÚÂ ÚL „Ú ¿∆¿ƒ«¬«∆«¿∆¿ƒ¿«««

ÌÈOÚÂ49. ¿∆¿ƒ

ה"ח .41) פ "א הסנהדרין 42)למעלה מושב  מקום
החודש. עדי  את שקיבלה לחידושו.43)הגדולה, סמוך

ממקומות 44) הנכון בזמן להגיע  יספיקו שלא אף ֿעלֿפי 
פ "ג, למעלה (עי ' לעדותם ערך זאת בכל יש אלה, מרוחקים

טוֿטז). של 46)הארץ .45)הלכות הצפוני  הרוחב 
47' דיוק  (ביתר מעלות ושלושים לשתים קרוב  ירושלים

מעלות,47)*31). שלוש במרחק  ירושלים לצפון מקומות
מעלות. שלוש במרחק  ירושלים לדרום את 48)ומקומות

ידעו  לא כן, כמו למיושב . חשבו בלבד הצפוני  הכדור חצי 
הוא  היישוב  אמצע  המערבי . הכדור חצי  קיום על עדיין
ושש  ששים המערב  מקצה רחוקה ירושלים מעלות. תשעים
כעשרים  היישוב  מאמצע  רחוקה שהיא מכאן אורך. מעלות

מערבי . אורך מעלות בתוך 49)וארבע  מקומות כולל
מעלות  שלוש ובתוך ירושלים, למערב  אורך מעלות שלוש

ירושלים. למזרח  אורך

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ה ש "ק יום 

   1 
השמש.1) מהלך

.‡Úa‡ ‡e‰L ,„Á‡ ÌBÈa ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Ó«¬««∆∆»∆¿»ƒ¿∆»∆«¿«
‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLz  ˙BÚL ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ»ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆
‰OÚa dÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .Á"Ë „"Î :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»ƒ¿»«¬»»«¬»»
LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ ÚLz :ÌÈÓÈ»ƒ≈««¬¿∆»«¬ƒƒ¬»ƒ¿»
dÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .‚"Î ‡"Ë :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»«¬»»
‰LÏLe ,˙BÏÚÓ ÌÈÚL˙Â ‰BÓL :ÌBÈ ‰‡Óa¿≈»¿∆¿ƒ¿ƒ«¬¿»
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
,ÌBÈ ÛÏ‡a dÎÏ‰Ó ˙È‡L ‡ˆÓÂ .‚" ‚"Ï Á"ˆ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»»¿∆∆
BÓk ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL Ïk CÈÏLzL Á‡««∆«¿ƒ»¿≈¿ƒƒ«¬¿
‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ LÓÁÂ ÌÈ˙‡Ó :e‡aL∆≈«¿»«ƒ¿»≈¿ƒƒ«¬¿»
‰"Ò :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙OÚa dÎÏ‰Ó ˙È‡L ‡ˆÓÂ .Ô"ÁÏ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»»«¬∆∆¬»ƒ

ÌÈOÚÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LL ‰‡Ó≈»≈¿ƒ«¬¿»¿∆¿ƒ
ÏÚÂ .'Î Á"Î Â"Ï˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈOÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿«
.‰ˆzL ÔÈÓ ÏÎÏ dÎÏ‰Ó ‡ÈˆB˙Â ÏtÎz ‰f‰ Cc‰«∆∆«∆ƒ¿…¿ƒ«¬»»¿»ƒ¿»∆ƒ¿∆
EÏˆ‡ ÌÈÚe„È ÔÈÓÈÒ ˙BOÚÏ ‰ˆz Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿∆«¬ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
‰OÚ „Ú ‰Úa‡Ïe ‰LÏLÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ dÎÏ‰ÓÏ¿«¬»»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»¿«¿»»«¬»»
ÌÈÚe„È ÔÈÓÈÒ EÏ ˙BÈ‰Ï ‰ˆz Ì‡ ÔÎÂ .‰OÚz «¬∆¿≈ƒƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ
ÌÈÚa‡Ïe ÌÈLÏLÏÂ ÌBÈ ÌÈOÚÏ dÎÏ‰ÓÏ ÔÈÎeÓ»ƒ¿«¬»»¿∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
Á‡Ó ,Úe„ÈÂ ‡e‰ ÈeÏb „Â .‰OÚz  ‰‡Ó „Ú«≈»«¬∆¿»»»¿»«≈««
ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ Èe‡Â .„Á‡ ÌBÈ CÏ‰Ó zÚ„iL∆»«¿»«¬«∆»¿»ƒ¿»
ÌÈOÚÂ ‰ÚL˙Ï LÓM‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó EÏˆ‡ Úe„ÈÂ¿»«∆¿¿«¬«∆¿««∆∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ

ÓÁÂ ‰Úa‡ ˙B‡Ó LÏLÏÂ ÌBÈÈÓÈ Ô‰L ,ÌBÈ ÌÈM ¿ƒ¿≈«¿»»«¬ƒƒ∆≈¿≈
˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,Ô„Òk ‰ÈL„ÁL ÔÓÊa ‰l‰ ˙L¿««¿»»ƒ¿«∆√»∆»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈
el‡ ˙BiÚˆÓ‡ EÏ eÈ‰iL ÔÓÊaL .‰e„Ò ‰L2 »»¿»∆ƒ¿«∆ƒ¿¿∆¿»ƒ≈
L„Á‰ ˙i‡Ï EÈÏÚ Ï˜ ‰f‰ ÔBaLÁ‰ ‰È‰È ,ÔÈÎeÓ3. »ƒƒ¿∆«∆¿«∆«»∆ƒ¿ƒ««…∆

„Ú ‰i‡‰ ÏÈlÓ ÌÈeÓb ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLzL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ≈»¿ƒ»«
ÔÈ‡ L„ÁÂ L„Á ÏÎa ÔÎÂ ,‡a‰ L„Á ÏL ‰i‡‰ ÏÈÏ≈»¿ƒ»∆…∆«»¿≈¿»…∆»…∆≈
eˆÙÁ ÔÈ‡L .˙BÈ ‡Ï ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLzÓ ˙BÁt»ƒƒ¿»¿∆¿ƒ…≈∆≈∆¿≈

„Ïa ‰i‡‰ ˙Ú„Ï ‡l‡ ˙BBaLÁ‰ el‡ ÏÎa4ÔÎÂ . ¿»≈«∆¿∆»»««»¿ƒ»ƒ¿«¿≈
B˙B‡Ï ‰i‡‰ ÏÈÏ „Ú ‰Ê L„Á ÏL ‰i‡‰ ÏÈlÓƒ≈»¿ƒ»∆…∆∆«≈»¿ƒ»¿

‰e„Ò ‰L  ‰‡a‰ ‰MÏ L„Á‰5ÌBÈÂ ‰L B‡ «…∆«»»«»»»»¿»»»¿
„Á‡6ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Óe .‰LÂ ‰L ÏÎa ÔÎÂ , ∆»¿≈¿»»»¿»»«¬««∆∆»∆¿»ƒ

,˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ ‰BÓL  ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚL˙Ï¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ«¬
Á"Î :ÔÓÈÒ .˙Á‡ ‰iLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»««ƒ»»
˙B‡Ó LÏL  ‰e„Ò ‰LÏ ‰ÎÏ‰Óe .'‡ ‰"Ï«¬»»¿»»¿»¿≈
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈÚa‡Â ‰BÓLe¿∆¿«¿»ƒ«¬«¬ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ
.Â"Ë ‰" Á"Ó˘ :ÔÓÈÒ .˙BiL ‰OÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈¿ƒƒ»»

לבנה.2) ובשנת לבנה בחודש השמש של הממוצע  המהלך
בליל 3) הירח  ראיית את עליך תקל הממוצע  המהלך ידיעת

בוודאי4)שלושים. כ"ט  שבליל משום שלושים, בליל
יום, מכ"ט  פחות החודש שאין מכיוון נראה, לא עדיין
של  הממוצע  שהאורך מאחר נראה, כבר בוודאי  ל"א ובליל
משום  חלקים. תשצ "ג שעות, י "ב  יום, כ"ט  הוא לבנה חודש
יום. לֿכ"ט  השמש של האמצעי  המהלך חשבון מועיל כך

השמש 5) של האמצעי  המהלך ידיעת מועילה כך משום
יום. מלאים.6)לשנ"ד כשחדשיה

.ÈlbÏb ‡La ÔÎÂ ,LÓM‰ ÏbÏ‚a LÈ ˙Á‡ ‰c˜¿À»««≈¿«¿««∆∆¿≈ƒ¿»«¿«≈
‰È‰È ,da ÎBk‰ ‰È‰iL ˙Úa .ÌÈÎBk ‰ÚM‰«ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«»»ƒ¿∆
ÏL ‰c˜p‰ d˙B‡Â .BB‡Ó Ïk ı‡‰ ÏÚÓ dB‚»«≈«»»∆»¿¿»«¿À»∆
˙BÒ ,Ái‰ ÔÓ ıeÁ ,ÌÈÎBk‰ ‡Le LÓM‰ ÏbÏb«¿««∆∆¿»«»ƒƒ«»≈«∆∆

‰ÂLa7‰ÏÚÓ e˜a ‰L ÌÈÚL ÏÎa dÎÏ‰Óe . ¿»∆«¬»»¿»ƒ¿ƒ»»¿≈«¬»
BÎÏ‰Ó .LÓM‰ db ˙‡˜p‰ ‡È‰ BÊ ‰c˜e .˙Á‡««¿À»ƒ«ƒ¿≈…««∆∆«¬»
‡È‰L ,‰iL ÈˆÁÂ ˙Á‡ ‰iL  ÌÈÓÈ ‰OÚ ÏÎa¿»¬»»»ƒ¿ƒ»«««¬ƒ¿ƒ»∆ƒ
LÓÁ  ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .˙BiLÈÏL ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒƒ¿»«¬»¿≈»¬≈
ÌÈ˜ÏÁ ÈL  ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Óe ,˙BiL ‰OÚ∆¿≈¿ƒ«¬»¿∆∆¿≈¬»ƒ
 ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙OÚa BÎÏ‰Óe ,˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒ«¬»«¬∆∆¬»ƒ
‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ‰MÓÁ¬ƒ»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»
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‰La BÎÏ‰Óe ,„BÚÂ ˙BiL Úa‡  ÌBÈ ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ«¿«¿ƒ»«¬»¿»»
,eÓ‡ k .˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏL  ‰e„Ò¿»»«¬ƒƒ¿ƒ¿»»«¿

‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁ ˙ÏÁ˙‰ epnnL wÚ‰L8˙lÁzÓ ∆»ƒ»∆ƒ∆«¿»«∆¿∆ƒ¿ƒ«
˙MÓ ,ÔÒÈ L„ÁÏ ÈLÈÏL BÓBiL ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ≈¬ƒƒ∆¿ƒƒ¿…∆ƒ»ƒ¿«
ÌÈÙÏ‡ ˙Úa‡Â ˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈLÏLe ‰BÓL¿∆¿ƒ¿«≈¿«¿««¬»ƒ

Óa LÓM‰ ÌB˜Óe .‰ÈˆÈÏ‰È‰ ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰ «¿ƒ»¿«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ»»
ÌÈzLe ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe ˙BÏÚÓ ÚLa ‰f‰ wÚa»ƒ»«∆¿∆««¬¿»¬»ƒ¿«ƒ
."Ï ‚"Ê :ÔÓÈÒ .‰ÏË ÏfnÓ ˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒƒ««»∆ƒ»»
ÌÈOÚÂ LLa ‰Ê wÚa ‰È‰ LÓM‰ db ÌB˜Óe¿…««∆∆»»¿ƒ»∆¿≈¿∆¿ƒ
˙BiL ‰BÓLe ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ«¬«¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿ƒ
‰ˆzLk .'Á ‰"Ó Â"Î :ÌÓÈÒ .ÌÈÓB‡z ÏfnÓƒ««¿ƒƒ»»¿∆ƒ¿∆
ÔÓÊ ÏÎa ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Óa LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ≈«¿«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ¿»¿«
„Ú wÚ‰ ÌBÈ ˙lÁznL ÌÈÓi‰ ÔÈÓ Áwz  ‰ˆzL∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿ƒ«»ƒ»«
Ô˙B‡a ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Ó ‡ÈˆB˙Â ,‰ˆzL ÌBi‰«∆ƒ¿∆¿ƒ«¬»»»∆¿»ƒ¿»
ÏÚ Ïk‰ ÛÈÒB˙Â ,eÚ„B‰L ÔÈÓÈq‰ ÔÓ ÌÈÓi‰«»ƒƒ«ƒ»ƒ∆«¿¿ƒ«…«
ÌB˜Ó ‡e‰ ‡ˆBi‰Â ,BÈÓ ÌÚ ÔÈÓ Ïk ıa˜˙e ,wÚ‰»ƒ»¿«≈»ƒƒƒ¿«≈¿
È‰ ?„ˆÈk .ÌBi‰ B˙B‡Ï ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Óa LÓM‰«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ¿«≈«¬≈
ÏÈÏ ˙lÁ˙a ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆL∆»ƒ≈«¿«∆∆»∆¿»ƒƒ¿ƒ«≈
BÊ ‰MÓ ,Êenz L„ÁÏ OÚ ‰Úa‡ BÓBiL ,˙aM‰««»∆«¿»»»»¿…∆«ƒ»»
wÚ‰ ÌBiÓ ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓ e‡ˆÓ  wÚ‰ ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ»»»ƒ¿««»ƒƒ»ƒ»
LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ÌÈˆB e‡L ‰Ê ÌBi‰ ˙lÁz „Ú«¿ƒ««∆∆»ƒ≈«¿«∆∆
,ÌBÈ ‰‡ÓÏ dÎÏ‰Ó ÚˆÓ‡ eÁ˜Ï ;ÌBÈ ‰‡Ó ,Ba≈»»«¿∆¿««¬»»¿≈»
‚"Ê ‡e‰L ,wÚ‰ ÏÚ eÙÒB‰Â ,‚" ‚"Ï Á"ˆ ‡e‰L∆¿«¿«»ƒ»∆
‰ÚLÂ ,˙BÏÚÓ LÓÁÂ ‰‡Ó :ÔBaLÁ‰ ÔÓ ‡ˆÈ ,"Ï»»ƒ«∆¿≈»¿»≈«¬¿ƒ¿»
:ÔÓÈÒ .˙BiL ÌÈOÚÂ LÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»
ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa dÓB˜Ó ‡ˆÓÂ .‰"Î Ê"Ï ‰"˜¿ƒ¿»¿»¿«¬»∆¿»ƒ
˙BÏÚÓ ‰OÚ LÓÁa ,ÔËÒ ÏfÓa  ‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈∆¿«««¿»«¬≈∆¿≈«¬
.‰OÚ LL ‰ÏÚnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ÚLÂ ,Ba¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ«¬»≈∆¿≈

ÈÚˆÓ‡‰Â9˙lÁ˙a ‰È‰È ÌÈÓÚt  ‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL ¿»∆¿»ƒ∆≈≈¿∆¿∆¿»ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ«
‰ÂLa ‰ÏÈl‰10B‡ ,‰ÚLa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L Ì„˜ B‡ , ««¿»¿»∆…∆¿ƒ«««»¿»»

‰ÚLa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L Á‡11BÏ LeÁ˙ ‡Ï ‰Ê „Â . ««¿ƒ«««»¿»»¿»»∆…»
‰i‡‰ ÔBaLÁa LÓMa12ÌÈÓÈÏLÓ e‡ È‰L , «∆∆¿∆¿»¿ƒ»∆¬≈»«¿ƒƒ

˙‡f‰ Cc‰ ÏÚÂ .Ái‰ ÚˆÓ‡Ï LÁpLk ‰Ê e≈̃∆¿∆«¿…¿∆¿««»≈«¿««∆∆«…
Ú ÏÎÏ „ÈÓz ‰OÚzÛÏ‡ Á‡ elÙ‡Â ,‰ˆzL ˙ «¬∆»ƒ¿»≈∆ƒ¿∆«¬ƒ««∆∆

‡ˆÈ  wÚ‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ˙È‡M‰ Ïk ıa˜zL :ÌÈL»ƒ∆¿«≈»«¿≈ƒ¿ƒ«»ƒ»≈≈
Ái‰ ÚˆÓ‡a ‰OÚz ÔÎÂ .ÈÚˆÓ‡‰ ÌB˜n‰ EÏ13 ¿«»»∆¿»ƒ¿≈«¬∆¿∆¿««»≈«

BÎÏ‰Ó Ú„zL Á‡Ó :ÎBÎÂ ÎBk Ïk ÚˆÓ‡e¿∆¿«»»¿»≈««∆≈««¬»
,ÏÈÁ˙z epnnL wÚ‰ Ú„˙Â ,‡e‰ ‰nk „Á‡ ÌBÈa¿∆»«»¿≈«»ƒ»∆ƒ∆«¿ƒ
ÛÈÒB˙Â ,‰ˆzL ÌÈÓi‰Â ÌÈM‰ ÏÎÏ BÎÏ‰Ó ıa˜˙e¿«≈«¬»¿»«»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ
ÔÎÂ .ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa BÓB˜Ó EÏ ‡ˆÈÂ  wÚ‰ ÏÚ«»ƒ»¿≈≈¿¿¿«¬»∆¿»ƒ¿≈
ÌÈÓi‰ Ì˙B‡a BÎÏ‰Ó ÛÈÒBz :LÓM‰ d‚a ‰OÚz«¬∆¿…««∆∆ƒ«¬»¿»«»ƒ
LÓM‰ db ÌB˜Ó EÏ ‡ˆÈ  wÚ‰ ÏÚ ÌÈM‰ B‡«»ƒ«»ƒ»≈≈¿¿…««∆∆
wÚ ˙BOÚÏ ‰ˆz Ì‡ ÔÎÂ .‰ˆzL ÌBi‰ B˙B‡Ï¿«∆ƒ¿∆¿≈ƒƒ¿∆«¬ƒ»
epnÓ eÏÁ˙‰L ‰Ê wÚÓ ıeÁ ,epnÓ ÏÈÁ˙zL Á‡«≈∆«¿ƒƒ∆≈ƒ»∆∆ƒ¿«¿ƒ∆
BÊÁÓ ˙L ˙lÁ˙a wÚ B˙B‡ ‰È‰iL È„k ,BÊ ‰La¿»»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»ƒ¿ƒ«¿««¬
.E„Èa ˙eL‰  ˙B‡n‰ ÔÓ ‰‡Ó ˙lÁ˙a B‡ Úe„È»«ƒ¿ƒ«≈»ƒ«≈»¿¿»¿

ÌÈMÓ epnÓ ÏÈÁ˙zL wÚ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ˆz Ì‡Â¿ƒƒ¿∆ƒ¿»ƒ»∆«¿ƒƒ∆ƒ»ƒ
wÚÓ ÌÈL ‰nk Á‡Ï B‡ ‰Ê wÚ Ì„˜ eÚL∆»¿…∆ƒ»∆¿«««»»ƒ≈ƒ»
zÚ„È k ?Cc‰ ‡È‰ „ˆÈk .‰Úe„È Cc‰  ‰Ê∆«∆∆¿»≈«ƒ«∆∆¿»»«¿»
‰ÚL˙Ï dÎÏ‰Óe ,‰e„Ò ‰LÏ LÓM‰ CÏ‰Ó«¬««∆∆¿»»¿»«¬»»¿ƒ¿»
,Úe„È „Â .„Á‡ ÌBÈÏ dÎÏ‰Óe ,ÌBÈ ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ«¬»»¿∆»¿»»»«
‰e„q‰ ÏÚ ‰˙È ‡È‰ ÌÈÓÏL ‰ÈL„ÁL ‰M‰L∆«»»∆√»∆»¿≈ƒƒ¿≈»««¿»
ÔÓ ‰ÒÁ ‡È‰ ÔÈÒÁ ‰ÈL„ÁL ‰M‰Â ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿«»»∆√»∆»¬≈ƒƒ¬≈»ƒ
eÈ‰È Ì‡ :˙aÚÓ‰ ‰M‰Â .„Á‡ ÌBÈ ‰e„q‰«¿»∆»¿«»»«¿À∆∆ƒƒ¿
‰e„q‰ ‰M‰ ÏÚ ‰˙È ‰È‰z  Ô„Òk ‰ÈL„Á√»∆»¿ƒ¿»ƒ¿∆¿≈»««»»«¿»
‰˙È ‡È‰  ÌÈÓÏL ‰ÈL„Á eÈ‰È Ì‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒ¿√»∆»¿≈ƒƒ¿≈»
‰ÈL„Á eÈ‰È Ì‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏLe „Á‡ ‰e„q‰ ÏÚ««¿»∆»¿ƒ¿ƒƒ¿√»∆»
.ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLz ‰e„q‰ ÏÚ ‰˙È ‡È‰  ÔÈÒÁ¬≈ƒƒ¿≈»««¿»ƒ¿»¿∆¿ƒ
CÏ‰Ó ‡ÈˆBz ,ÌÈÚe„È el‡‰ ÌÈc‰ ÏkL Á‡Óe≈««∆»«¿»ƒ»≈¿ƒƒ«¬«
ÛÈÒB˙Â ,‰ˆzL ÌÈÓi‰Â ÌÈM‰ ÏÎÏ LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆¿»«»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ
‰ˆzL ÌBiÏ dÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ  eÈOÚL wÚ‰ ÏÚ«»ƒ»∆»ƒ≈≈¿∆¿»»«∆ƒ¿∆

˙B‡a‰ ÌÈMÓ14Ú‚z B‡ ;wÚ ÌBi‰ B˙B‡ ‰OÚ˙Â , ƒ»ƒ«»¿«¬∆«ƒ»ƒ¿«
EÏ ‡ˆÈÂ ,eÈOÚL wÚ‰ ÔÓ ˙‡ˆB‰L ÚˆÓ‡‰»∆¿«∆≈»ƒ»ƒ»∆»ƒ¿≈≈¿

wÚ‰15eÚL ÌÈMÓ ‰ˆzL ÌBiÏ16‰OÚ˙Â , »ƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿¿«¬∆
Ái‰ ÚˆÓ‡a ‰OÚz ‰ÊÎÂ .wÚ‰ ÚˆÓ‡ B˙B‡∆¿«»ƒ»¿»∆«¬∆¿∆¿««»≈«
‡a˙ Îe .EÏ ÌÈÚe„È eÈ‰È Ì‡ ,ÌÈÎBk‰ ‡Le¿»«»ƒƒƒ¿¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈
ÏÎÏ LÓM‰ ÚˆÓ‡ Ú„zL ÌLkL ,eÈc ÏÏkÓ EÏ¿ƒ¿«¿»≈∆¿≈∆≈«∆¿««∆∆¿»
ÏÎÏ dÚˆÓ‡ Ú„z Ck ,ÌÈ‡a‰ ÌÈÓiÓ ‰ˆzL ÌBÈ∆ƒ¿∆ƒ»ƒ«»ƒ»≈«∆¿»»¿»

.eÚL ÌÈÓiÓ ‰ˆzL ÌBÈ∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿

משתנית.7) ואינה קצובה במסלולם הכוכבים מהירות כי 
האמצעי )8) (במהלכה בגלגלה השמש מקום את לחשב  כדי 

זמן  בנקודת מקומה את לדעת צורך יש שהוא, זמן באיזה
החישובים. לכל מוצא נקודת המשמש מסויימת,

האמצעי .9) במהלך  הלילה,10)המקום בתחילת  בדיוק 
מתחילת  הוא החשבון" התחלת שממנו "שהעיקר כשם

בניסן). ג' (ליל לפי11)הלילה הם החשבונות שכל לפי 
של  ולא האמצעי , השמש מהלך של "בקירוב " חשבון
אין  האמיתי  במהלכה המזלות. בגלגל האמיתי  מהלכה
ופעם  מהירה היא פעם וקצובה. סדירה השמש תנועת

החדש.12)איטית. הירח  במהלכו 13)של הירח  מקום
הרמב "ם.14)האמצעי . של העיקר שנת אחר

לאמצע .15) הרמב "ם.16)כוונתו של העיקר שנת לפני 

    1 
התקופה.1) ויום השמש מקום

.‡ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆz Ì‡2ÌBÈ ÏÎa ƒƒ¿∆≈«¿«∆∆»¬ƒƒ¿»
ÈÚˆÓ‡‰ dÓB˜Ó ‰lÁz ‡ÈˆBz  ‰ˆzL3B˙B‡Ï ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»»∆¿»ƒ¿

e‡aL Cc‰ ÏÚ ÌBi‰4db ÌB˜Ó ‡ÈˆB˙Â , «««∆∆∆≈«¿¿ƒ¿…«
LÓM‰5LÓM‰ ÌB˜nÓ LÓM‰ db ÌB˜Ó Ú‚˙Â , «∆∆¿ƒ¿«¿…««∆∆ƒ¿«∆∆

LÓM‰ ÏeÏÒÓ ‡˜p‰ ‡e‰ ‡Lp‰Â ,ÈÚˆÓ‡‰6. »∆¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¿«∆∆

בשמש 2) כשמסתכלים המזלות בגלגל השמש מקום
הישר  הקו עלֿידי  נקבע  זה מקום הארץ . ראות מנקודת

המזלות היוצא  לגלגל על והמגיע  השמש, עד הארץ  ממרכז
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קכח                
         

שני שיוצרים הזוית ידי  על נמדדת אורכו מדת .(1 ציור (עי '
ממרכז היוצאים האמצעי‰‡ıהקוים מקומה לצד האחד :

.(0*) האביב  לנקודת טלה, מזל לצד והשני  השמש, של
השוה 3) במהלכה בגלגלה השמש מגיעה שאליו המקום

הזוית  עלֿידי  נמדדת אורכו מדת הט "ו). פי "א, למעלה (עי '
גלגל ממרכז היוצאים הקוים שני  (גלגל ‰˘Ó˘שיוצרים

האביב . לנקודת והאחד האמצע  למקום האחד היוצא),
ה"ב .4) פי "ב , שם.5)למעלה השמש 6)שם, דרך

ממקום בין ‚Â‰ומרחקה ההפרש את לדעת כדי  השמש.
האורך  לבין השמש שעברה הדרך של האמיתי  האורך

מ  השמש מרחק  את לדעת עלינו השמש ‚Â‰האמצעי ,
אפוגיאּום) - הארץ  מן השמש של ביותר הרחוקה ַ(הנקודה
- הארץ  אל ביותר הקרובה (הנקודה השפל מן מרחקה או
אלה  נקודות משתי  באחת נמצאת השמש כאשר פריגיאּום).
ובין  האמיתי  האורך בין הפרש אין פריגיאום) או (אפוגיאום
האמיתי , המקום הוא האמצעי  והמקום האמצעי , האורך
ממרכז  האחד השמש, למרכז היוצאים הקוים ששני  משום

ı‡‰ חופפים השמש) (גלגל היוצא הגלגל ממרכז והאחד
הנ"ל  הקוים שני  נחתכים הנקודות יתר בכל זה. את זה
המזלות  גלגל לצד ובהארכתם זוית, ויוצרים השמש במרכז
מדה  קנה היא הזאת הזוית שונות. נקודות בשתי  בו פוגעים
(מנת  המזלות בגלגל אלה נקודות שתי  שבין הקשת לגודל

.1 ציור עי ' המסלול).

.Ì‡ :LÓM‰ ÏeÏÒÓ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk ‰‡˙Â¿ƒ¿∆«»«¬«¿«∆∆ƒ
˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ÏeÏÒn‰ ‰È‰7Ú‚z  »»««¿»ƒ≈»¿ƒ«¬ƒ¿«

ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜nÓ ÏeÏÒn‰ ˙Ó8‰È‰ Ì‡Â , ¿«««¿ƒ¿«∆∆»∆¿»ƒ¿ƒ»»
˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ˙BÈ ÏeÏÒn‰9LÏL „Ú ««¿≈«≈»¿ƒ«¬«¿

ÌB˜Ó ÏÚ ÏeÏÒn‰ ˙Ó ÛÈÒBz  ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒƒ¿«««¿«¿
ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰10ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL Á‡ ‰È‰iM ‰Óe ; «∆∆»∆¿»ƒ«∆ƒ¿∆««∆ƒ»»

ÈzÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰  epnÓ Ú‚z B‡11. ƒ¿«ƒ∆«»»¬ƒƒ

השפל.7) אל הגובה מן הולכת השמש משום 8)כאשר
שיעור  האמיתי . האורך מן האמצעי  האורך גדול זה שבחלק 

"מנה". נקרא ביניהם מן 9)ההפרש הולכת השמש כאשר
הגובה. אל האורך 10)השפל קטן זה, שבחלק  משום

האמיתי . האורך מן 11.1)האמצעי  ציור עי '

.‚‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ,Ú„Â12 ¿«∆ƒƒ¿∆««¿≈»¿ƒ¿»∆
‰ÂLa ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡13‰Ó BÏ ÔÈ‡ 14, ¿≈¿ƒƒ¿»∆≈»»

.ÈzÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆«»»∆¿»ƒ«»»¬ƒƒ

בשפל.12) השמש בגובה.13)כאשר שוב  השמש כאשר
ה'.14) הערה א', הלכה למעלה עי '

.„OÚ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡ ?ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‡È‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿«««¿ƒƒ¿∆««¿∆∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆

ÚÓ ÌÈOÚÌ‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏ ∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈMÓÁÂ ‰BÓL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»¿»«¬ƒƒ
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈÚa‡ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«¿»ƒ«¬ƒ¿∆¿»
ÌÈMÓÁ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ OÚ ‰MÓÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»«««¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¬ƒƒ
ÌÈOÚÂ ‰ÚL˙Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈML ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒƒ«¬ƒ¿∆¿»«¬»

ÌÈÚL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â „Á‡Â ˙Á‡««¿∆»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ
ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿∆»«¬ƒƒ
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚL˙Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈÚLzƒ¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»«¬ƒ¿∆¿»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
ÌÈMÓÁÂ ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,OÚÂ»∆∆ƒ¿∆¿»«¬»««¿»«¬ƒƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈOÚÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿∆¿ƒƒ¿∆¿»«¬»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰MÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
ÌÈLÏLe ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏLe¿ƒƒ¿∆¿»«¬»««¿»¿ƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa‡Â ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿«¿»ƒƒ¿∆¿»«¬»
,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ OÚ ‰ÚL˙Â ˙Á‡««¿ƒ¿»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»«¬ƒƒ
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .„Á‡ ˜ÏÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»«¬»««¿≈∆∆»¿ƒƒ¿∆≈»
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ÌÈL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈMLÂ¿ƒƒƒ¿∆¿»¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈOÚÂ „Á‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚLÂ ‰‡Ó ‰È‰Èƒ¿∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»∆»¿∆¿ƒ
BÏ ÔÈ‡  ‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒ¿»∆≈
‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ,e‡aL BÓk ,‰Ó»»¿∆≈«¿∆»¿«∆∆»∆¿»ƒ

ÈzÓ‡‰ dÓB˜Ó15. ¿»»¬ƒƒ

במידה 15) בה ההנדסה, יסודות על מבוססים המספרים
המנה  הולכת השפל מן או הגובה מן מתרחקת שהשמש
הולכת  אלה, לנקודות מתקרבת שהיא במדה בה וגדלה.
בין  באמצע , המנה מגיעה למקסימום ומצטמצמת. המנה
מעלות  תשעים עולה שהמסלול במקום כלומר לשפל, גובה
59' עד המנה של המתמדת העליה מכאן המזלות, בגלגל
במסלול  אפס  עד המתמדת והירידה ,90* של במסלול 1*

.180* עד 90* מן

.‰,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ˙BÈ ÏeÏÒn‰ ‰È‰»»««¿≈«≈»¿ƒ«¬
Ú„˙Â ˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú‚zƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ«¬¿≈«
 ˙BÏÚÓ ÌÈ˙‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È‰ ?„ˆÈk .B˙Ó¿»≈«¬≈∆»»««¿»«ƒ«¬
‰‡Ó ‡Mz ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú‚zƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈≈»
ÌÈMLÂ ‰‡Ó ˙nL ,eÚ„B‰ Îe .˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ¿ƒƒ«¬¿»«¿∆¿«≈»¿ƒƒ
ÌÈ˙‡n‰ ˙Ó ÔÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ÌÈL  ˙BÏÚÓ«¬¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈¿««»«ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ÌÈL 16. ¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ

המנה 16) בפריגיאום), (כלומר 180* הוא המסלול כאשר
20* הן 200* הפריגאום. לפני  20* הן מעלות ק "ס  .0* היא

שוות. מנות שוות, לזוויות הפריגאום. אחרי 

.ÂÚ‚z  ˙BÏÚÓ ˙B‡Ó LÏL ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»««¿¿≈«¬ƒ¿«
Îe .ÌÈML ‡MÈ ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈ƒƒ¿»
„Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ  ˙BÏÚÓ ÌÈML ˙nL ,zÚ„È»«¿»∆¿«ƒƒ«¬«¬»««¿∆»
˙B‡Ó LÏM‰ ˙Ó ‡È‰ ÔÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿««¿≈

.ÔÈÓe ÔÈÓ ÏÎa BÊ Cc ÏÚÂ .˙BÏÚÓ«¬¿«∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿»

.ÊÎe ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È‰¬≈∆»»««¿»≈¿ƒƒ«¬¿»
„Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ ÌÈMM‰ ˙nL eÚ„È»«¿∆¿««ƒƒƒ«¬»««¿∆»
˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ ÌÈÚM‰ ˙Óe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿««ƒ¿ƒƒ«¬»««
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קכט                 
         

˙Bn‰ ÈzL ÔÈa ‡ˆÓ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â¿∆»«¬ƒƒ¬»ƒƒ¿»≈¿≈«»
ÏÎÏ ‰È‰È ˙BÏÚn‰ ÔBaLÁ ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ‰OÚ¬»»¬»ƒ¿ƒ∆¿««¬ƒ¿∆¿»
LÓÁ ‡e‰L ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‰È‰ÈÂ ,„Á‡ ˜ÏÁ ‰ÏÚÓ«¬»≈∆∆»¿ƒ¿∆¿«««¿∆»≈

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰MLÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ÌÈMLÂ¿ƒƒ«¬»««¿ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ

.ÁB˙Ó ‰˙È‰ ,ÌÈMLÂ ÚL ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»««¿∆«¿ƒƒ»¿»»»
BÊ Cc ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰BÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«∆∆
ÌÚ ÌÈ„Á‡ BÈÓa ‰È‰iL ÏeÏÒÓ ÏÎa ‰OÚz«¬∆¿»«¿∆ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»ƒƒ
.Ái‰ ÔBaLÁa ÔÈa LÓM‰ ÔBaLÁa ÔÈa ,˙BOÚ‰»¬»≈¿∆¿«∆∆≈¿∆¿«»≈«

.ËÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«∆∆»¬ƒƒ
Êenz L„ÁÏ ÌBÈ OÚ ‰Úa‡ ,˙aM‰ ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈««»«¿»»»»¿…∆«
,˙‡f‰ ˙ÚÏ ‰lÁz LÓM‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBz  BÊ ‰MÓƒ»»ƒ∆¿««∆∆¿ƒ»»≈«…

e‡aL BÓk ,Á"Î Ê"Ï ‰"˜ :BÓÈÒÂ17‡ÈˆB˙Â ; ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ
˙‡f‰ ˙ÚÏ LÓM‰ db ÌB˜Ó18:BÓÈÒ EÏ ‡ˆÈ  ¿…««∆∆¿≈«…≈≈¿ƒ»

 ÈÚˆÓ‡‰ ÔÓ db‰ ÌB˜Ó Ú‚˙Â ;‚"Î ‰"Ó Â"Ù¿ƒ¿«¿«…«ƒ»∆¿»ƒ
ÌÈLe ,˙BÏÚÓ ‰OÚ ‰BÓL :ÏeÏÒn‰ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿««¿¿∆∆¿≈«¬¿«ƒ
.' " Á"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÈzLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿≈¿ƒƒ»»
eÈ‰È Ì‡ :‡l‡ ,ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ÏeÏÒÓ ÏÎa „Èt˜z Ï‡Â¿««¿ƒ¿»«¿««¬»ƒ∆»ƒƒ¿
eÈ‰ Ì‡Â ;Ì‰ÈÏ‡ ‰Ùz Ï‡  ÌÈLÏMÓ ˙BÁt»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆¬≈∆¿ƒ»
ÛÈÒB˙Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ Ì˙B‡ MÁz  ˙BÈ B‡ ÌÈLÏL¿ƒ≈¿«≈»«¬»««¿ƒ
ÏeÏÒÓ ‰È‰È CÎÈÙÏ .ÏeÏÒn‰ ˙BÏÚÓ ÔÈÓ ÏÚ d˙B‡»«ƒ¿««¬««¿¿ƒ»ƒ¿∆«¿
Cc‰ ÏÚ B˙Ó ‰È‰˙Â ,˙BÏÚÓ ‰OÚ ÚLz ‰Ê∆¿«∆¿≈«¬¿ƒ¿∆»»««∆∆

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL e‡aL19. ∆≈«¿¿»¿ƒ¬»ƒ

ה"ב .17) פי "ב , שם.18)למעלה שבעשר 19)עי ' משום
חלקים. שני  היא מעלה כל מנת מעלות, ובעשרים מעלות

.ÈÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ ‰f‰ ÏeÏÒn‰L ÈÙÏe¿ƒ∆««¿«∆»»»ƒ≈»¿ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL ‡È‰L ,‰n‰ Ú‚z ƒ¿««»»∆ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ
,˙BÏÚÓ Úa‡Â ‰‡Ó :‡MÈ ,LÓM‰ ÚˆÓ‡Ó≈∆¿««∆∆ƒ»≈≈»¿«¿««¬
.˙BiL ÌÈOÚÂ LÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒ
ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓÂ .‰"Î Ë" „"˜ :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»¿«∆∆»¬ƒƒ

ÔËÒ ÏfÓa ‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a20˙BÏÚÓ ‰OÚ LÓÁa ƒ¿ƒ«≈∆¿«««¿»«¬≈∆¿≈«¬
Ï‡ ‰Ùz Ï‡Â .˙BiL ÌÈLÏLe LÓÁ ˙BÁt Ba»»≈¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿∆∆

˙BiM‰21Ái‰ ÌB˜Óa ‡ÏÂ LÓM‰ ÌB˜Óa ‡Ï ,ÏÏk «¿ƒ¿»…ƒ¿«∆∆¿…ƒ¿«»≈«
ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ˜Á ‡l‡ ,‰i‡‰ ˙BBaLÁ ‡La ‡ÏÂ¿…ƒ¿»∆¿»¿ƒ»∆»¬…««¬»ƒ
‰OÚ  ÌÈLÏLÏ B˜ ˙BiM‰ eÈ‰È Ì‡Â .„Ïaƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬≈

.ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ BÙÈÒB‰Â ,„Á‡ ˜ÏÁ Ì˙B‡»≈∆∆»¿ƒ««¬»ƒ

(20.0* = טלה ממזל לספור מתחילים אנו המעלות את
על21) הרמב "ם הקפיד לא זו על ‰˘ÂÈ˙בהלכה אלא ,

על הקפיד לא הקודמת, בהלכה בלבד. ,‰ÌÈ˜ÏÁהחלקים
דרושה  המסלול שידיעת משום בלבד, המעלות על אלא

בעיקר קובעות בה המסלול, מנת חישוב  אבל ‰ÂÏÚÓ˙לשם .
לחלקים.ÌÂ˜Óבידיעת גם ערך יש השמש,

.‡È,‰ˆzL ˙Ú ÏÎa LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„zL Á‡Óe≈««∆≈«¿«∆∆¿»≈∆ƒ¿∆
‰ˆzL ‰Ùe˜z Ïk ÈzÓ‡‰ ‰Ùe˜z‰ ÌBÈ Ú„z22ÔÈa  ≈««¿»»¬ƒƒ»¿»∆ƒ¿∆≈

eÏÁ˙‰ epnnL ‰Ê wÚ Á‡ ˙B‡a‰ ˙BÙe˜z23ÔÈa , ¿«»««ƒ»∆∆ƒ∆ƒ¿«¿≈
.˙BiBÓ„˜ ÌÈMÓ eÚL ˙BÙe˜z¿∆»¿ƒ»ƒ«¿ƒ

במהלכה 22) טלה מזל בתחילת השמש בהיות ניסן תקופת
תשרי תקופת סרטן; מזל בתחילת - תמוז תקופת האמיתי ;
גדי . מזל בתחילת - טבת תקופת מאזנים; מזל בתחילת -

ה"ב .23) פי "ב , למעלה עי '

     1 
הירח .1) של אמצעיים מהלכים שני 

.‡BÏ LÈ ÌÈiÚˆÓ‡ ÌÈÎÏ‰Ó ÈL  Ái‰2Ái‰ . «»≈«¿≈«¬»ƒ∆¿»ƒƒ≈«»≈«
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwÓ BÈ‡L ,ÔË˜ ÏbÏ‚a aÒÓ BÓˆÚ«¿¿«≈¿«¿«»»∆≈«ƒ∆»»
‡˜ ÔËw‰ ÏbÏb‰ B˙B‡a ÈÚˆÓ‡‰ BÎÏ‰Óe ,BlkÀ«¬»»∆¿»ƒ¿««¿««»»ƒ¿»

ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡3ÏbÏ‚a aÒÓ BÓˆÚ ÔËw‰ ÏbÏb‰Â . ∆¿«««¿¿««¿««»»«¿¿«≈¿«¿«
ÏL ‰Ê ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óe ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈ˜n‰ ,ÏB„b»««ƒ∆»»∆«¬»∆¿»ƒ∆∆
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwn‰ ÏB„b‰ ÏbÏb‰ B˙B‡a ÔËw‰ ÏbÏb«¿««»»¿««¿««»««ƒ∆»»

Ái‰ ÚˆÓ‡ ‡˜p‰ ‡e‰ 4Ái‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó . «ƒ¿»∆¿««»≈««¬«∆¿««»≈«
,ÌÈ˜ÏÁ ‰OÚÂ ,˙BÏÚÓ ‰OÚ LÏL :„Á‡ ÌBÈa¿∆»¿∆¿≈«¬«¬»»¬»ƒ

"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe LÓÁÂ‰"ÏÈ ‚5. ¿»≈¿ƒ¿ƒƒ»»

מהירותו,2) על המשפיעות הפרעות, חלות הירח  במהלך
עקלקלות  "שהירח  פוחתת. היא ופעם גדלה היא פעם
ובפיגור  (במהירות הכ"ג פי "ז - במעגלותיו" יש גדולות
פעם  פחות; - ופעם יותר, ממהר פעם שינויים: ישנם גםֿכן
מקום  בקביעת הרב  הקושי  מכאן פחות). - ופעם יותר, מפגר
(פטולומיאוס ) העתיקה האסטרונומיה מסוים. בתאריך הירח 
את  להסביר כדי  גלגלים, ארבעה של להנחה נזקקה
גלגלים. בשני  הסתפק  הרמב "ם הירח . במהלך השינויים
מרכז  איננו שמרכזו מעגל כלומר היוצא, הגלגל הוא אחד
37 ,18'' היא יום בכל תנועתו העולם. את והמקיף  הארץ ,
שהוא  המזלות לסדר הפוך בכיוון למערב  ממזרח  11* 12'
(אפיציקל), הקטן הגלגל הוא שני  גלגל למזרח . ממערב 
של  במהירות במסלולו נע  והירח  העולם, את מקיף  שאינו
של  בהיקפו הוא זה גלגל מרכז ליום. 13* 3' 93 ,53''
בכל  הגדול לגלגל מסביב  הקטן הגלגל מהלך הגדול. הגלגל
המזלות. סדר לפי  למזרח  ממערב  24* 22' 4 ,53'' הוא יום

(3- קושטא דוגמת‡ÚˆÓבדפוס  הירח ‡ÚˆÓהמסלול,
ה"א. פט "ו, להלן והשווה זו, הירח 4)בהלכה מקום כי 

עלֿידי אלא הקטן, לגלגל מסביב  תנועתו עלֿידי  לא נקבע 
הגדול. לגלגל מסביב  הירח , שבו הקטן, הגלגל תנועת

לסדר 5) ההפוך בכיוון הגדול הגלגל מהלך את ננכה אם
הגלגל  ממהלך 11* 12' 37 ,18'' הנ"ל בשיעור המזלות
35* ,3'' בשיעור המזלות סדר על יום בכל מתקדם הקטן,
שבסוף  אחד..." ביום הירח  אמצע  "מהלך המשפט  .13* 10'
הוא  וכך ב ', הלכה לתחילת הענין, לפי  שייך א', הלכה
הרב  מוסד (ספריית תֿא תימן בכת"י  וכן קושטא. בדפוס 

קוק ).

.˙Á‡Â ‰‡Ó :ÌÈÓÈ ‰OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓƒ¿»«¬»«¬»»»ƒ≈»¿««
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬«¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ
‡ˆÓÂ ."‰Ó ‡"Ï˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»

˙È‡L6ÌÈLÏLe ÚLÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ¿≈ƒ«¬»¿≈»»«ƒ¿∆«¿ƒ
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ÌÈOÚÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿»¿∆¿ƒ
˙BiL7Ò .˙È‡L ˙‡ˆÓÂ .‚"Î Á"Ï Ê"Ï :ÌÓÈ ¿ƒƒ»»¿ƒ¿¿¿≈ƒ

,˙BÏÚÓ ‰OÚ LLÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó«¬»¿∆∆»«ƒ¿≈∆¿≈«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ‰LÏLe¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
ÌÈÙÏ‡ ˙OÚa BÎÏ‰Ó ˙È‡L ‡ˆÓÂ .Ô"‚Î Â"È¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»«¬∆∆¬»ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ LÏL :ÌBÈ»«¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ
˙È‡L ‡ˆÓÂ .'Î Á" '‚ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ

ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚL˙a BÎÏ‰Ó8ÌÈOÚÂ ÌÈzL : «¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ
.˙BiL ÌÈMÓÁÂ LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ«¬¿ƒ»¬»ƒ¿≈«¬ƒƒ¿ƒ
‰La BÎÏ‰Ó ˙È‡L ‡ˆÓÂ .Â"Â "Î :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿»»

‰e„Ò9,˙BÏÚÓ ÌÈÚa‡Â Úa‡Â ˙B‡Ó LÏL : ¿»¿≈¿«¿«¿«¿»ƒ«¬
.˙BiL ÌÈÚa‡Â LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ ‰MLÂ¿ƒ»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ

Ì"„˘ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ10ÏtÎz BÊ Cc ÏÚÂ .‚"Ó Â"Î ƒ»»∆¿«∆∆ƒ¿…
.‰ˆzL ÌÈL B‡ ÌÈÓÈ ÔÈÓ ÏÎÏ¿»ƒ¿«»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆

אחד.6) כל 360* שלמים, מהלכים מספר ניכוי  אחר
הרמב "ם 7) השמיט  אחד, ביום הירח  אמצע  מהלך בחשבון

שזה  מכיון אותו, צירף  ימים מאה בחשבון אולם ,03 ,0''
.3'' לסך לראיית 8)עולה חשוב  יום כ"ט  חשבון כי 

ה"א. פי "ב , למעלה עי ' כסדרן,9)החודש, שחדשיה שנה
ה"א. פי "ב , למעלה עי ' יום, שנ"ד לה בדפוס 10)שיש

את  אח "כ שינו "שמד", המילה מובן בגלל שמ "ד. - קושטא
ל  .˘„"Ìהסימן

.‚‰OÚ LÏL :„Á‡ ÌBÈa ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Óe«¬«∆¿«««¿¿∆»¿∆¿≈
˙BiL ÌÈMÓÁÂ Úa‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe ,˙BÏÚÓ11. «¬¿»¬»ƒ¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ

:ÌÈÓÈ ‰OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .„"‚ ‚"È :ÌÓÈÒƒ»»ƒ¿»«¬»«¬»»»ƒ
‡Ïa ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ÚLz ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ‰‡Ó≈»¿ƒ«¬ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿…
BÎÏ‰Ó ˙È‡L ‡ˆÓÂ .Ë"Ï Ï"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»
‰ÚL˙Â ,˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ LLÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ‰‡Óa¿≈»»«ƒ¿≈¿∆¿ƒ«¬¿ƒ¿»

˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ12:ÌÓÈÒ . ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó ˙È‡L ‡ˆÓÂ .‚" Ë"Î Â"Î¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿∆∆
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ Úa‡Â ‰‡Ó≈»¿«¿««¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ

Â˙È‡L ‡ˆÓÂ .Ô"Á „"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ
ÚL˙Â ˙B‡Ó LÏL :ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙OÚa BÎÏ‰Ó«¬»«¬∆∆¬»ƒ¿≈¿≈«
ÌÈOÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa‡Â ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ«¬¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿ƒ
˙È‡L ‡ˆÓÂ .Î"ÁÓ Ë"Î˘ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ
,˙BÏÚÓ ‰OÚ ‰BÓL :ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚL˙a BÎÏ‰Ó«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆∆¿≈«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL Úa‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰LÏLe¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿«¿«¿ƒƒ»»

.„"‚ Á"È

(113' 54'' הוא הקטן בגלגל האמצעי  הירח  מהלך כלומר,
.13* 3' 93 ,53'' דיוק : ביתר אמצע 12)*13. במהלך

כלומר  ,54'' עגול מספר הרמב "ם נקט  אחד, ביום המסלול
על  שניות, לשבע  ההפרש עולה ימים במאה יותר. 07 ,0''

.53' ויוצא אותן מנכה הוא כן

.„˙B‡Ó LÏL :‰e„Ò ‰La BÎÏ‰Ó ˙È‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿»»¿»¿≈
.ÌÈ˜ÏÁ ‡Ïa ,˙BiL ‰OÚ LÏLe ,˙BÏÚÓ LÓÁÂ¿»≈«¬¿∆¿≈¿ƒ¿…¬»ƒ

‚"È ‰"˘ :ÌÓÈÒ13˙lÁ˙a ‰È‰ Ái‰ ÚˆÓ‡ ÌB˜Ó . ƒ»»¿∆¿««»≈«»»ƒ¿ƒ«

ÏfÓa ,el‡ ˙BBaLÁÏ wÚ‰ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ≈¬ƒƒ∆»ƒ»¿∆¿≈¿««
ÌÈÚa‡ ,ÌÈ˜ÏÁ OÚ ‰Úa‡Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ ,BL«¬»««¿«¿»»»»¬»ƒ«¿»ƒ
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡Â .‚"Ó „"È '‡ :ÌÓÈÒ .˙BiL LÏLÂ¿»¿ƒƒ»»¿∆¿«««¿
‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe Úa‡ :‰Ê wÚa ‰È‰»»¿ƒ»∆«¿«¿ƒ«¬¿»
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa‡Â ÌÈzLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
Ái‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó Ú„zL Á‡Ó ."Ó Á"Î „"Ù≈««∆≈««¬«∆¿««»≈«
ÌB˜Ó Ú„z ,ÛÈÒBz ÂÈÏÚL wÚ‰ ‡e‰L ÚˆÓ‡‰Â¿»∆¿«∆»ƒ»∆»»ƒ≈«¿
˙ÈOÚL Cc ÏÚ ,‰ˆzL ÌBÈ ÏÎa Ái‰ ÚˆÓ‡∆¿««»≈«¿»∆ƒ¿∆«∆∆∆»ƒ»

LÓM‰ ÚˆÓ‡a14Ái‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzL Á‡Â . ¿∆¿««∆∆¿««∆ƒ∆¿««»≈«
‰Ê È‡a Ú„Â LÓMa ÔBa˙‰ ,‰ˆzL ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙Ïƒ¿ƒ«««¿»∆ƒ¿∆ƒ¿≈«∆∆¿«¿≈∆

‡e‰ ÏfÓ15. «»

ה"ג,13) לסוף  שייך י "ג" ש"ה שארית... "ונמצא זה: משפט 
תֿא. כת"י  עי ' ה"ב . לסוף  מקביל למעלה 14)באופן עי '

הט "ז. עלֿידי15)פי "א, ה"ג. ה"ב , פי "ב , למעלה עי '
10' 03 ,35'' = אחד ביום הירח  אמצע  (מהלך הנוסחה
שבה  ,31* 14' 43'' העיקר) ביום הירח  אמצע  (מקום (13*

.העיקר מיום הימים מספר מסמן +

.‰ÏfÓ ÈˆÁ „Ú ÌÈ‚c ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»«∆∆≈¬ƒ««»ƒ«¬ƒ««
‡e‰L ˙BÓk Ái‰ ÚˆÓ‡ ÁÈpz  ‰ÏË16‰È‰z Ì‡Â . »∆«ƒ«∆¿««»≈«¿∆¿ƒƒ¿∆

 ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁz „Ú ‰ÏË ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰«∆∆≈¬ƒ««»∆«¿ƒ«««¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ OÚ ‰MÓÁ Ái‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz17Ì‡Â . ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒ

ÏfÓ ˙lÁz „Ú ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰zƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«¿ƒ«««
OÚ ‰MÓÁ Ái‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz  ‰È‡«¿≈ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»»»

ÌÈ˜ÏÁ18„Ú ‰È‡ ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ««««¿≈«
‰MÓÁ Ái‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz  ‰Ïe˙a ÏfÓ ÈˆÁ¬ƒ««¿»ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»

ÌÈ˜ÏÁ OÚ19‰Ïe˙a ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . »»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆≈¬ƒ««¿»
˙BÓk Ái‰ ÚˆÓ‡ Áp‰  ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ««…¿«ƒ««∆¿««»≈«¿
„Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â .‡e‰L∆¿ƒƒ¿∆«∆∆≈¬ƒ««…¿«ƒ«
OÚ ‰MÓÁ Ái‰ ÚˆÓ‡Ó Ú‚z  ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁz¿ƒ«««∆∆ƒ¿«≈∆¿««»≈«¬ƒ»»»

ÌÈ˜ÏÁ20.„Ú ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««∆∆«
ÌÈLÏL Ái‰ ÚˆÓ‡Ó Ú‚z  ÈÏc ÏfÓ ˙lÁz¿ƒ«««¿ƒƒ¿«≈∆¿««»≈«¿ƒ

ÌÈ˜ÏÁ21„Ú ÈÏc ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«
OÚ ‰MÓÁ Ái‰ ÚˆÓ‡Ó Ú‚z  ÌÈ‚c ÏfÓ ÈˆÁ¬ƒ««»ƒƒ¿«≈∆¿««»≈«¬ƒ»»»

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

ידיעת16) היא האלה החשבונות כל (עי 'ÈÈ‡˙מטרת הירח 
היוצא  האמצעי  השמש מקום הי "ז). (שם בא"י  הט "ז) פי "א,
כגון  בדיוק , הלילה בתחילת לפעמים יהיה החשבון, לפי 
אחריה  או השקיעה לפני  אחת שעה ולפעמים טלה, במזל
השמש  במקום ותלוי  משתנה היום אורך כי  ה"ג), (פי "ב 

הירח 17)במזלות. לראיית החשבון מתחיל שממנו העיקר
ולילה  ויום טלה, בראש עומדת השמש שאז בניסן, ג' הוא
אמצע  מקום שש, בשעה אז היא השמש שקיעת שוים.
המשוה  באופק  הלילה תחילת פירושו החשבון, לפי  הירח ,
מקום  בידיעת מעוניינים - ראיה לחשבון - ואנו שש), (שעה

באופק  שקיעת ÌÈÏ˘ÂÈהירח  - אדר חצי  - דגים מזל בחצי  .
שעה כרבע  היא ירושלים באופק  השקיעה ÈÙÏהשמש

בחצי שש), שעה לפני  שעה רבע  (כלומר, המשוה באופק 
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שעה כרבע  - טלה המשוה.‡ÈÁמזל באופק  השקיעה
ממנו  כשנגרע  ה"א). (עי ' 33' בערך הוא בשעה הירח  מהלך
למזרח , ממערב  נעה היא שגם מכיון לשעה, השמש תנועת
חלקים. משמונה פחות - שעה לרבע  בערך. 30' ישארו
שם  הרמב "ם אין חלקים, משמונה למטה קטנים, להפרשים
מזל  חצי  עד דגים מזל מחצי  השמש כאשר כך, משום לב .
בהפרשים  הירח . לאמצע  מאומה מוסיף  הרמב "ם אין טלה,
שעה) חצי  (כדין 15' נוקט  הוא חלקים, משמונה שלמעלה

שעה). (כדין 30' סיון,18)או תחילת עד ניסן מחצי 
והשקיעה  וגדל הולך שהיום מכיון ,15' הרמב "ם מוסיף 
דינו  כך משום לשעה, מגיע  ההפרש אין אולם מתאחרת,

שעה. חצי  של שלשים,19)כהפרש - אוקספורד בכת"י 

בכת"י וכן פי "ב , סוף  - דוד בן עובדיה רבי  בפירוש גם כך
('מימון'). ותֿב  והולך.20)תֿא פוחת היום כאן 21)כי 

ÌÈÚÂ‚ השקיעה כי  חלקים, שעה ט "ו לפני  לבוא מקדימה
תחילת  עד טלה מזל מחצי  מאחרת שהיא שיעור באותו שש

תאומים. מזל

.ÂÚ‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL Á‡ ÚˆÓ‡‰ ‰È‰iM ‰Óe«∆ƒ¿∆»∆¿«««∆ƒ»»ƒ¿«
Ái‰ ÚˆÓ‡ ‡e‰  ‡e‰L ˙BÓk B˙B‡ ÁÈpz B‡ epnÓƒ∆«ƒ«¿∆∆¿««»≈«

BÓÎa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L Á‡Ï22B˙B‡a ‰ÚL LÈÏL ¿««¿ƒ«««»ƒ¿¿ƒ»»¿
ÚˆÓ‡ ‡˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,BÏ ÚˆÓ‡‰ ‡ÈˆBzL ÔÓf‰«¿«∆ƒ»∆¿«¿∆«ƒ¿»∆¿«

‰i‡‰ ˙ÚLÏ Ái‰23. «»≈«ƒ¿«»¿ƒ»

פחות.22) ולפעמים שליש, שלשים.23)לפעמים בליל



      

ה'תשע"ט  מרחשון  י"ט  ראשון  יום 


 

   1 
למפרע .1) הדבר הוברר תורה בשל אומרים אם יבאר

פירות  המניח  בשוליה. או החבית בפי  מעשרותיו הקובע 
ללוי או לכהן מעות המלוה מעשרות. עליהן מפריש להיות
מעשר  כור ללוי  שאמר ישראל מחלקו. עליהם מפריש להיות
שתי לפניו שהיו מי  משיכה. בלי  קנה אם בידי  לך יש

תרומתן. שנטל טבל של כלכלות

.‡ÔÈÈ ÏL ‚Ï ‰‡Ó BÏ eÈ‰L ÈÓ2‰Bz‰ ÔÓ ÏeË3, ƒ∆»≈»…∆«ƒ»ƒ«»
Ô‰ È‰ Ô‰Ó LÈÙ‰Ï „È˙Ú È‡L ÔÈbÏ ÈL :Ó‡Â¿»«¿≈Àƒ∆¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ≈∆¬≈≈

‰Óez4ÈL OÚÓ ‰ÚL˙Â ,ÔBL‡ OÚÓ ‰OÚÂ ,5 ¿»«¬»»«¬≈ƒ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ
‰Óez eÚL ÛBqa ÁÈpiL „Ú ‰zLÈÂ ÏÈÁ˙È ‡Ï …«¿ƒ¿ƒ¿∆«∆«ƒ««ƒ¿»
ÔÈ‡Â .‰zLÈ Ck Á‡Â LÈÙÈ ‡l‡ ,˙BOÚÓe««¿∆»«¿ƒ¿««»ƒ¿∆¿≈

‰lÁz  el‡k ÛBqa ÁÈp‰L ‰Ê :ÔÈÓB‡6ÈtÓ , ¿ƒ∆∆ƒƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈
‰Bz‰ ÔÓ ˙BOÚÓe ‰Óez eiÁL7ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»««¿ƒ«»¿≈¿ƒ

 el‡k LÁ :‰Bz ÏLa8iL „Ú ,9. ¿∆»«¿…¿ƒƒ¿««∆ƒ¿…

וכו'",2) הכותים מבין יין "הלוקח  ושם: כה. בגיטין ברייתא
שגזרו  לפני  נשנתה זו שברייתא לפי  רבינו, זאת כתב  ולא
שגזרו  לאחר אבל כגויים, לעשותם הכותים על חכמים

אסור. יינם הרי  תרומות 3)עליהם שהיו בזמן כלומר,
התורה. מן נוהגות מחמישים,4)ומעשרות אחד כלומר,

בינונית. עין שהרי5)שהיא דווקא, לאו ותשעה עשרה
ושמונה. תשעים אלא נשארו לא התרומה, שהופרשה לאחר

בסוף ,6) שנשתייר שמה למפרע  הדבר הוברר ונאמר כלומר,
מתחילה. הופרש נראה,7)כאילו רבינו לשון מיתור

בזמן  נוהגות ומעשרות תרומות שאין פי  על שאף  שכוונתו
אין  התורה, מן עיקר להם שיש כיוון - מדבריהם אלא הזה

ברירה. בהם למפרע .8)אומרים הדבר הוברר כלומר,
למפרע .9) לא אבל הפרשתו, חלה משיברור כלומר,

.˙ÈÁ‰ ÈÙa ÂÈ˙BOÚÓ ÚBw‰10‰zLÈ ‡Ï  «≈««¿¿»¿ƒ∆»ƒ…ƒ¿∆
‰ÈÏeMÓ11ÈtÓ ,‰ÈtÓ ‰zLÈ ‡Ï  ‰ÈÏeLa , ƒ∆»¿∆»…ƒ¿∆ƒƒ»ƒ¿≈

ÔÈÚÓ ÔÈ˜Ln‰L12ÚBw‰ Ï‡ .13‰e‚n‰ ÈÙa14 ∆««¿ƒ¿…»ƒ¬»«≈«¿ƒ«¿»
‰ÈtÓ ÏÎB‡  ‰ÈÏeLa Ú˜ ,‰ÈÏeMÓ ÏÎB‡15. ≈ƒ∆»»«¿∆»≈ƒƒ»

התרומות 10) יהיו שלמעלה, שביין שקבע  יין, של
החבית.11)והמעשרות. מתחתית אפילו כלומר,

ומעשרות.12) תרומות מעורבין יין טיפת שבכל ונמצא
ומעשרות.13) תבואה.14)תרומות של שהרי15)אוצר

מתערבת. ואינה היא יבש דבר תבואה

.‚Úa˜Ï Ì„‡Ï LÈÂ16e‰„BÙe ÈL OÚÓ17e‰OBÚÂ ¿≈¿»»ƒ¿…««¬≈≈ƒ≈¿≈
˙Bt‰ Ô˙B‡ ÏÚ ÔBL‡ OÚÓ18OÚÓ ˙Óez B‡19 «¬≈ƒ«»«≈¿««¬≈
Á‡ ÌB˜ÓÏ20. ¿»«≈

כסף .17)להפריש.16) על המדובר 18)מחללו
גדולה  תרומה אבל ראשון. למעשר שני  מעשר כשהקדים

ממנו. הופרשה תרומה 19)כבר לעשותו שיכול הדין הוא
פרק  למעלה רבינו כתב  שהרי  הפרישה, לא עוד אם גדולה
ממעשר  וכו' תרומה "המפריש יג: הלכה תרומות מהלכות ה
שאם  הרי  תרומה", תרומתן אין וכו' נפדו שלא וכו' שני 

תרומה. תרומתו - שנפדה שני  ממעשר אבל 20)הפריש
רשאי "שאינו להפריש, יכול אינו הפירות, אותם על

לכתחילה". המעשר קודם מעשר תרומת להפריש

.„Ô‰ÈÏÚ LÈÙÓ ˙BÈ‰Ï ˙Bt ÁÈpn‰21˙BOÚÓ22 ««ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆««¿
,‰˙BLÂ ÏÎB‡Â ÔÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰ÈÏÚ LÈÙÓ «¿ƒ¬≈∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿≈¿∆

iL „ÚÔ˙BÂ OÚÓ ÁÈp‰L ˙Bt‰ Ô˙B‡ Ïk eOÚ «∆≈»»»«≈∆ƒƒ««¬≈¿≈
ÏÎÏ LLBÁ ‰Ê È‰  e„‡L Ô‡ˆÓ .ÈÂlÏ«≈ƒ¿»»∆»¿¬≈∆≈¿»

LÈÙ‰L23È‡cÂ OÚÓ BÈ‡Â ,24. ∆ƒ¿ƒ¿≈¿«≈««

שלפניו.21) פירות על מעשרות יהיו פירות שאותן כלומר,
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כאן 22) השמיט  ורבינו ומעשרות", "תרומה שם: במשנה
תרומה  ואילו לכתחילה, בהפרשה מדובר שכאן לפי  תרומה,
אפשר  לעשר אבל המוקף . מן אלא לכתחילה ניטלת  אינה

המוקף . מן שלא שהתחיל 23)אף  מעת למפרע , כלומר,
חושש  זה "הרי  אלעזר: ר' אמר שבמשנה ואף  להפריש,
ר' על חביריו עליו "חלוקין בגמרא אמרו הרי  לעת", מעת

כרבים. רבינו ופסק  וכו'" חוזר 24)אלעזר אינו כלומר,
שהיו  שאפשר מוודאי , ולא מספק , אלא שנייה פעם ומעשר

עליהן. שהפריש בשעה קיימים הפירות

.‰ÈÚ‰ ˙‡Â ÈÂl‰ ˙‡Â Ô‰k‰ ˙‡ ˙BÚÓ ‰ÂÏn‰««¿∆»∆«…≈¿∆«≈ƒ¿∆∆»ƒ
˙BÚn‰ Ô˙B‡ ÏÚ LÈÙÓ ˙BÈ‰Ï25B˜ÏÁÓ26LÈÙÓ  ƒ¿«¿ƒ«»«»≈∆¿«¿ƒ

LLBÁ BÈ‡Â ,ÔÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰ÈÏÚ27e˙Ó ‡nL ¬≈∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿≈≈∆»≈
ÈÂl‰ B‡ Ô‰k‰28ÈÚ‰ ÈLÚ‰ B‡29. «…≈«≈ƒ∆¡ƒ∆»ƒ

התרומה 25) ימכור תרומותיו כשיפריש הזה המלווה כלומר,
הכהן, על לו שיש זה חוב  בפירעון לעצמו הדמים ויעכב 
חוב  בפירעון עני  ומעשר ראשון מעשר לעצמו יעכב  וכן

והעני . הלוי  על לו "מחלקן".26)שיש להיות צריך
רשות 27) שיטול עד להפריש יכול אינו מתו שאם כלומר,

היורשין. לא 28)מן מת שמא אמר "רבא כח : שם
שכיחא".29)חיישינן". לא "עשירות ל: שם

.ÂÔ‰ÈÏÚ LÈÙÓ „ˆÈk30OÚÓ B‡ ‰Óez LÈÙÓ ? ≈««¿ƒ¬≈∆«¿ƒ¿»«¬≈
ÈL OÚÓ B‡ ÔBL‡31È„È ÏÚ Ô‰a ‰kÊÓe ,ÂÈ˙BtÓ ƒ«¿«≈ƒƒ≈»¿«∆»∆«¿≈

ÌÂÏ‰L ÈÚ‰ B‡ ÈÂl‰ B‡ Ô‰k B˙B‡Ï Á‡32Ì‡Â . «≈¿…≈«≈ƒ∆»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‡l‡ ÔzÈ ‡lL ÏÈ‚ ‡e‰Â epnÓ ÏhÏ ÔÈÏÈ‚ eÈ‰»¿ƒƒƒ…ƒ∆¿»ƒ∆…ƒ≈∆»»∆

Á‡ È„È ÏÚ ˙BkÊÏ CÈˆ BÈ‡ 33LÈÙnL Á‡Â . ≈»ƒ¿««¿≈«≈¿««∆«¿ƒ
‰ÂÏn‰ ÔÓ ‰kÓe LÈÙ‰L ‰Ê ‰ÂL ‰nk MÁÓ34, ¿«≈«»»∆∆∆ƒ¿ƒ¿«∆ƒ«ƒ¿»

Ô‰k ÏÎÏ ‰Óez‰ ÎBÓe .BBÁ Ïk ÚtiL „Ú«∆ƒ»«»≈«¿»¿»…≈
‰ˆiL35˙BOÚn‰ ÏÎB‡Â ,36. ∆ƒ¿∆¿≈«««¿

נתינה?30) חובת ידי  יוצא איך בכתב ֿיד 31)כלומר,
עני ". "מעשר לו.32)אברבנאל: מחזירם אחר ואותו

הכהנים 33) כל הסיחו כבר להם, אלא נותן שאינו שכיוון
שני ומעשר לידיהם. באו וכאילו הללו, המתנות מן דעתם
טובת  בו שיש בבית, המתחלק  עני  מעשר הוא כאן, הנזכר

לבעלים. הוא 34)הנאה הרי  המלוה מן מנכה אינו שאם
ריבית. מהם נוטל וגם לזרים.35)גוזלם, אסורה שתרומה

לזרים.36) שמותרים

.ÊLÈÙ‰L ˙Bt‰ ÌÈÂL ‰nk MÁÓ ‡e‰Lk37 ¿∆¿«≈«»»ƒ«≈∆ƒ¿ƒ
‰ ÚMk MÁÏ BÏ LÈÏBf38ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â , ≈¿«≈««««¿≈≈ƒ

‰Ê BÁ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈM‰ ÔÈ‡Â .˙Èa39‡a Ì‡Â . ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿«∆∆∆¿ƒ»
ÊBÁ BÈ‡  ÊÁÏ ˙Èa‰ ÏÚa40el‡ eˆ Ì‡ Ï‡ ; ««««ƒ«¬…≈≈¬»ƒ»≈

ÔÈÊBÁ  ÊÁÏ ˙BÚn‰ eÁ˜lL41Ô‰Ó eL‡È˙ . ∆»¿«»«¬…¿ƒƒ¿»¬≈∆
ÌÈÏÚa‰42Ô‰ÈÏÚ ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡ 43ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡L ; «¿»ƒ≈«¿ƒƒ¬≈∆∆≈«¿ƒƒ

„e‡‰ ÏÚ44 ÌÂÏ‰L ÈÚ‰ B‡ ÈÂl‰ B‡ Ô‰k‰ ˙Ó . «»»≈«…≈«≈ƒ∆»ƒ∆ƒ¿»
„Ú Bf‰ Cck Ô˜ÏÁÓ Ô‰ÈÏÚ LÈÙ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿ƒ¬≈∆≈∆¿»«∆∆««

ÔÈLBi‰ ÔÓ ˙eL ÏhiL45Ú˜˜ Ô‰Ï ÁÈpiL ‡e‰Â . ∆ƒ…¿ƒ«¿ƒ¿∆«ƒ«»∆«¿«
ËÁÓ ‡ÏÓ elÙ‡46ÔÈ‡  ÌÈÙÒk ÁÈp‰ Ì‡ Ï‡ ; ¬ƒ¿…««¬»ƒƒƒ«¿»ƒ≈

˙ÏÚBÓ LBi‰ ˙eL47˙Ó ÏÚ ÔÈc ˙Èa ÌÂÏ‰ Ì‡Â . ¿«≈∆∆¿ƒƒ¿»¿≈ƒ«¿»

ÏhÏ CÈˆ BÈ‡  Ì˜ÏÁÓ el‡ ˙BÚÓ ÏÚ LÈÙiL∆«¿ƒ«»≈≈∆¿»≈»ƒƒ…
ÔÈLBi‰ ÔÓ ˙eL48ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡  ÈÚ‰ ÈLÚ‰ . ¿ƒ«¿ƒ∆¡ƒ∆»ƒ≈«¿ƒƒ

‰Óa ‰l‰ ‰ÎÊÂ ,ÔÈc ˙Èa e‰ÂÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ»»««ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»»«»¿«
B„ÈaL49. ∆¿»

המלווה.37) מן לנכות הלוואה 38)כדי  שבכל פי  על אף 
"אין  א הלכה ולוה מלוה מהלכות ט  בפרק  רבינו פסק 
פירות  לקבל כדי  מעות מלווים (אין הפירות על פוסקין
בשוק ) קבוע  מחיר (שייקבע  השער שיצא עד תמורתם),
עם  בפירוש שיפסוק  א) תנאים: שני  שצריכים הרי  וכו'",
כיוון  שלנו בנידון - השער שייצא וב ) הזול. שער על הלווה
ולכן  למכר, דומה זה הרי  להיפרע , מנת על שלא שהלוה
יצא  שלא פי  על ואף  בפירוש, פסק  שלא פי  על אף  התירו
סאים  ארבעה היו ההלוואה שבשעת פי  על ואף  השער.
בסלע , סאין עשרה נמכרים ההפרשה בשעת ועתה בסלע 

רבית. משום חושש אלא 39)אינו משמטת שביעית שאין
אבל  יגוש", ב "לא יעבור יתבענו שאם לתבעו, שיכול חוב 
חובו, שיפרע  איתו התנה לא שהרי  לתבעו, יכול אינו כאן
של  שדותיו נשתדפו ואם מעשרות, או מתרומות ינכה אלא
כלום. עליו לו אין ולעשר, לתרום פירות היו ולא מלווה
ברשות  הפרעון שהרי  ועומד, נגוש כבר שהחוב  ועוד

המעות 40)המלווה. שיישארו כדי  היא חכמים תקנת
הימנו 41)בידם. משך ולא מעות לו "נתן שנינו שהרי 

בו". לחזור יכול ושמעו 42)פירות שדותיו שנשתדפו כגון
שיפריש  עמהם התנה והוא כיס ", לחסרון ליה "ווי  שאמר
שתבואות  ומכיוון זו, שנה של ומעשרות מתרומות עליהם

כלום. עליו לו אין נשתדפו, זו, מיכן 43)שנה לאחר אם
התבואה. ממנו.44)הצמיחה שנתייאש החוב  על כלומר,

תרומותיו 45) הלה שייקח  הסכים שאביהם פי  על ואף 
מסכימים  אינם [=היורשים] הם שמא לו, שהלווה במעות

חוב ,46)לכך. לבעל משועבדים היורשים שקרקעות כיוון
רשותם. אינם 47)מועטה יתומים של מטלטלים כי 

חוב  לפרוע  חייבים אינם והם חוב , לבעל משועבדים
החוב . נפקע  הרי  קרקע 48)אביהם, להם אין ואפילו

להטיל  דין בית ביד כוח  שיש הלוואתו, מעות על מפריש
היא, חכמים ותקנת והעניים הלויים הכהנים כל על זה חוב 

להלוואה. כשיצטרכו מלווים שימצאו כלומר,49)כדי 
זכ  הזה על הלווה הלוואה כאן אין שהרי  שבידו במעות ה

ומכיוון  עני  ממעשר לנכות מנת על אלא לשלם מנת
תקנו  שבמיתה פי  על ואף  כלום. עליו לו אין העני , שהעשיר
שכיחה  אינה עשירות - והעני  והלוי  הכהן לטובת חכמים

בזה. תקנו ולא כלל

.ÁÏ‡OÈ50ÈÂÏ ÔÏ Ó‡L51OÚÓ k :52EÏ LÈ ƒ¿»≈∆»«¿∆≈ƒ…«¬≈≈¿
È„Èa53È‡M 54ÏÚ OÚÓ ˙Óez B˙BOÚÏ ÈÂÏ Ôa ¿»ƒ««∆≈ƒ«¬¿««¬≈«

Á‡ ÌB˜Ó55CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡56B˙ Ì‡Â . »«≈««ƒ∆…»«¿ƒ¿»
Á‡ ÈÂÏÏ Ï‡Oi‰57˙ÓÚz ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ 58. «ƒ¿»≈¿≈ƒ«≈≈»»∆»«¿…∆

לתת 50) חייבים אינם לוי  או כהן אבל ישראל, ודווקא
שהכוונה 51)מעשרותיהם. וייתכן לוי . בן קרוי  לוי  כל

תורם  אינו הרי  כן לא שאם חכם, תלמיד שאינו לוי , לסתם
המוקף . מן המעשר 52)אלא כמות לו כשאמר דווקא
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יוכל  לא בידי ", לך יש "מעשר סתם לו  אמר אבל שבידו,
כמות  מה יודע  אינו כי  המעשר, מן מעשר לעשותו הלוי 

לך.53)המעשר. ואתננו מפירותי  מן 54)שעישרתי 
מן  לתרום עצמם על מחמירים חכמים תלמידי  אבל הדין.

מעשר. תרומת אפילו מנותן 55)המוקף  גרוע  אינו כי 
(שיטה  תבואתו על שלו מכרי  שיתרום לחבירו רשות
נתנו  שמא לחשוש ואין הרא"ש). בשם שם מקובצת
יעשו  לא ישראל "שארית נאמר שהרי  אחר, ללוי  הישראל
זה  במעשר לישראל שאין ומכיוון כזב ", ידברו ולא עוולה
הוא  הרי  שרוצה, לוי  לכל לתיתו שבידו הנאה, טובת אלא
המקבל  של דעתו שסמכה מועטת, מתנה ללוי  כנותן
אמנה, ממחוסרי  הוא הרי  בו יחזור אם ולכן כשהבטיחו,

אמון. מחוסרי  בבבא 56)כלומר, הברייתא העמידו כך
אמרו  מדוע  אצלו, והפקיד וחזר משך אם כי  שם, מציעא
ממונא  דמשכיה "כיוון - תרעומת" אלא עליו לו "אין להלן:

גביה". ליה הנ"ל.57)אית חכמים דברי  על שעבר
עליו 58) לו יש קניין, שום בו עשה שלא פי  על ואף 

שכיוון  ועוד, נכזבה" בתוחלת "שהבטיחו כיוון תרעומת
ונמצא  תרומה, הלוי  תרומת אין לאחר, המעשר שנתן

טבלים. באכילת שהכשילו

.Ë‰e‚na ˙Bt BÏ eÈ‰L ÈÓ59ÈÂÏÏ ‰‡Ò Ô˙Â , ƒ∆»≈«¿»¿»«¿»¿≈ƒ
ÈÚÏ ‰‡Òe60ÔÈ‡Ò ‰BÓL LÈÙÈ ‡Ï 61‰e‚n‰ ÔÓ ¿»¿»ƒ…«¿ƒ¿∆¿ƒƒ«¿»

˙BOÚÓ ÏL ÔÈ‡Ò È˙ML Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏÎ‡ÈÂ¿…¿≈∆»ƒ≈≈«∆¿≈¿ƒ∆««¿
BÈ‡  ÈÚ‰Â ÈÂl‰ Ô‰Ó eÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ ;ÔÈÓi«̃»ƒ¬»ƒ»¿≈∆«≈ƒ¿∆»ƒ≈
È˙MÓ ‡Lp‰ ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ LÈÙÓ«¿ƒ¬≈∆∆»¿ƒ∆¿«ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡q‰62. «¿ƒ

הפירות.59) שם שמכניסים להם:60)אוצר ואמר
אלה  יהיו לאכילה, סאים שמונה המגורה מן לכשאפריש

עני . ומעשר ראשון מעשר שהרי61)עליהם בדיוק  זה אין
מן  עשירית אלא להפריש חייב  אינו ללוי  סאה שנתן לאחר
הסאה. ועשירית סאין שמונה נותרו כן ואם הנשאר,

לכשיפריש 62) המעשרות שיחולו דבריו לפרש ואין
אנו  אין התורה מן שהוא בדבר הלא כי  מעכשיו, ולמפרע 

"ברירה". אומרים

.ÈÔB‚k ,˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ Ô‰È˙BzÓ eÙÈÏÁ‰L ÌÈiÚ¬ƒƒ∆∆¡ƒ«¿≈∆ƒ««««ƒ¿
OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL B‡ Ë˜Ï ÏL ‰‡Ò BÏ e˙pL∆»¿¿»∆∆∆ƒ¿»≈»«¿«

ÈÚ63Ôb‰ ÔÓ ‰‡Ò eÏËÂ64Ì‰Ó ÏËpL ‰Ê 65eËt »ƒ¿»¿¿»ƒ«…∆∆∆»«≈∆»
˙Èa‰ ÏÚa ˙eLa ‰OÚpL Èt ÏÚ Û‡ ,OÚn‰ ÔÓ66; ƒ««¬≈««ƒ∆«¬»ƒ¿««««ƒ

epnÓ eÏËpL ‰ÊÂ67iÁ68ÛÏÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆∆»¿ƒ∆«»««ƒ∆≈∆
ÔÈeËt‰ Ô‰È˙BzÓ69. «¿≈∆«¿ƒ

ממעשרות.63) פטורים חייב 64)שהם שהוא
מהעניים.65)במעשרות. הבית אם 66)בעל [כלומר:

להם  שנתחלפו אלא הבית, בעל מדעת שלא היו החליפין
מן  פטור העניים של שחלקם וודאי  בשלהם, שלו לעניים
בעל  של מדעתו החליפין היו אם אפילו אלא המעשרות,
כשמצרף  למעשרות קובע  ומקום כמקח , זה שהרי  הבית,
פי על ואף  המעשרות. מן פטור זאת בכל - ואוכל שניים
הכל  שאין למעשרות, הוקבעו בשדה, גורן עשאום שאם

ופא  שכחה לקט  של שהם אין יודעים בחליפין כאן - ה

גם  ישמע  מהחליפין ששמע  שמי  העין, למראית לחשוש
ויש  ממעשר. הפטורות העניים מתנות עם היו שהחליפין
לא  בשדה, גורן עשאם אם אפילו זה שבנידון אומרים

לחליפין]. יוצא קול כי  הבית.67)נתחייבו, מבעל העניים
הם 68) חייבים העניים, ביד מלאכתם נגמרה ואם במעשר.

לוקח . כדין התורה, מן לומר,69)במעשר רבינו כוונת אם
לפטרם  מקום היה הפטורות מתנותיהם חלף  שהוא שכיוון
לפטרם  אפשר איך כי  רב , עיון צריכים דבריו ממעשרות,

זה. מטעם

.‡È‰ÏhpL ÏË ÏL ˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈«¿»∆∆∆∆ƒ¿»
Ô˙Óez70BÊ ˙BOÚÓ :Ó‡Â ,71BÊ72‰BL‡‰  ¿»»¿»««¿¿»»ƒ»
˙OÚÓ73 BÊ BÊÂ BÊ BÊ ˙BOÚÓ :Ó‡ . ¿À∆∆»««¿¿»¿»

;‰iMa ‰È˙BOÚÓ Ú˜ È‰L ,˙OÚÓ ‰BL‡‰»ƒ»¿À∆∆∆¬≈»««¿¿∆»«¿ƒ»
ÔÓ OÚÓ ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡L ,˙OÚÓ ‰iM‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ»¿À∆∆∆≈«¿ƒƒ«¬≈ƒ
‡È‰ ÔÈ„ÚL ‰iM‰ ÏÚ ‰ËÙ kL ‰BL‡‰»ƒ»∆¿»ƒ¿¿»««¿ƒ»∆¬«ƒƒ

OÚÓa ˙iÁ74.Ô‰ÈzL «∆∆¿«¿«¿≈∆

אינו 70) תרומתן, ניטלה לא שאם שם. בתוספתא הוא כן
בצפון  מקום לה לקבוע  צריך כי  בזו, זו תרומת לומר יכול
שגם  לומר, [וצריך במעשרות. כן שאין מה בדרום, או
הכלכלה, תוקנה לא כן לא שאם ניטלה, כבר מעשר תרומת
מעשר]. תרומת ממנה להפריש אפשר אי  שהרי 

אחת.71) שנייה.72)כלכלה כי73)בכלכלה
שנייה. בכלכלה ומעשרין 74)מעשרותיה תורמין אין כי 

החיוב . על הפטור מן

.ÈÏk OÚÓ el‡ ˙BlkÏk ÈzL ˙BOÚÓ :Ó‡»««¿¿¿≈«¿»≈«¿«»
ÌL ‡˜  dzÁa Úe˜ Ô‰Ó ˙Á‡75Ú˜ Îe , ««≈∆»««¬∆¿»»»≈¿»»«

BÈ‡Â ,Ô‰lL ˙BOÚn‰ ‡ÈˆBÓe ,Ô‰a Ô‰È˙BOÚÓ«¿¿≈∆»∆ƒ«««¿∆»∆¿≈
.Á‡ ÌB˜nÓ ˙BOÚÓ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ¬≈∆««¿ƒ»«≈

זה75) לעניין הפרשתו, חלה להוציא כלומר, יכול שאינו
אחר. ממקום מעשרות עליהן

.‚È˙Á‡Ó Ô‰ÈzL OÚÓ ‡ÈˆBÓ ?ÔOÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¿»ƒ«¿«¿≈∆≈««
Ô‰Ó76eÈ‰ Ì‡ ,‰pnÓ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk OÚÓ B‡ ≈∆«¿«»««≈∆ƒ∆»ƒ»
˙BÂL77LÈÙÓ  dzÁÓ ‰ÏB„b ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . »¿ƒ»¿»««¿»≈¬∆¿»«¿ƒ

‰ÏB„b‰ OÚÓ ‰pËw‰ ÔÓ78‰ÏB„b‰ ÔÓe ,79OÚÓ ƒ«¿«»«¿««¿»ƒ«¿»«¿«
‰pËw‰80. «¿«»

שוות.76) היו יכול 77)אם אינו זו על ומזו  זו על ומזו
אינו  שוב  השנייה, על הראשונה מן הפריש שאם להפריש,
מן  שהוא מפני  הראשונה, על השנייה מן להפריש יכול

החיוב . על מעשר 78)הפטור הקטנה מן מפריש כלומר,
בגדולה  ומשאיר הקטנה, לגודל השווה הגדולה, מן חלק  על

הקטנה. על יפריש שממנו טבל היתר 79)חלק  מן כלומר,
טבל. עצמו.80)שנשאר ומעשר

ה'תשע"ט  מרחשון  כ' שני יום 
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בטבל 1) נתערבו אם מתוקנין חולין שנקראו הפירות יבאר

כד  וקבע  יין כדי  של שורות עשר לו שהיו מי  דינם. מה
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קלד               
         

שורה  זו לאי  יודע  ואינו למעשר החיצונה משורה אחד
התכוון. חיצונה

.‡˙Bt‰2˙Óe˙e ‰ÏB„‚ ‰Óez Ô‰Ó Ìe‰L «≈∆«≈∆¿»¿»¿«
ÚÓO3ÔÈlÁ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰ 4‡L Ô‰Ó LÈÙ‰ Ì‡Â . «¬≈≈«ƒ¿»ƒÀƒ¿ƒƒ¿ƒ≈∆¿»

.ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰  Ô‰È˙BOÚÓ«¿¿≈∆≈«ƒ¿»ƒÀƒ¿À»ƒ¿»»

ז.2) משנה פ "ז בדמאי  המשנה בפירוש רבינו כתב  כן
אין 3) שלכתחילה ואף ֿעלֿפי  מעשרות. הפריש לא ועדיין

בדיעבד  - ראשון מעשר לפני  מעשר תרומת להפריש
ה. הלכה פ "ט  להלן ראה תרומה, "מפני4)תרומתו

מהם" ניטלה בהם) המעורבות התרומות =) שהקדושה
שם). המשנה (פירוש

.ÏË5BÈÓa ÔÈÓ ÔÈw˙Ó ÔÈlÁa Ú˙pL6È‡L , ∆∆∆ƒ¿»≈¿Àƒ¿À»ƒƒ¿ƒ∆ƒ
ÌÚh‰ Á‡ Cl‰Ï LÙ‡7˙BÁ‡ ˙Bt BÏ LÈ Ì‡ : ∆¿»¿«≈«««««ƒ≈≈¬≈

‰Óez ÏË B˙B‡ ÏÚ ‡ÈˆBÓ 8ÈÙÏ ˙BOÚÓe ƒ«∆∆¿»««¿¿ƒ
ÔBaLÁ9B˙B‡ ÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ˙BÁ‡ ˙Bt BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ≈≈¬≈¿ƒ«

eÒ‡ Ïk‰ È‰  ÏË10LÈÙiL „Ú11‡e‰LÎe . ∆∆¬≈«…»«∆«¿ƒ¿∆
˙Óez È„k ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ ,LÈÙÓ«¿ƒ«¿ƒƒ«Àƒ«¿À»ƒ¿≈¿«

ÏhaL OÚÓ12. «¬≈∆«∆∆

אבל 5) מעשר, תרומת מהם ניטלה שלא פירות כלומר,
וכן  שם, בירושלמי  הוא כן גדולה. תרומה מהם ניטלה

רבינו. בדברי  להלן במשהו,6)משמע  אוסרו שהטבל
(פט "ו  לתקנו אפשר שהרי  מתירין, לו שיש דבר שהוא מפני 

ו). הלכה אסורות  מאכלות בטל.7)מהלכות אינו ולפיכך 
בששים. בטל הוא - מינו בשאינו נתערב  אם אבל

(שם).8) כנ"ל. מעשר, תרומת לפי9)כלומר, כלומר,
ט  משנה פ "ג בחלה הדברים ומקור שנתערב . הטבל כמות
98 עמ ' ליברמן ר"ש (הוצאת פ "ה ובתוספתא (כסף ֿמשנה)

(הלכות 10)25). במשהו - במינו מין שנתערב  שטבל
שם). אסורות בהלכה 11)מאכלות שמבואר כדרך

הטבל.12)הסמוכה. מן ממאה אחד כלומר,

.‚‰‡Ó ?„ˆÈk13‰‡Óa Ú˙pL ÏË ÏL ‰‡Ò ≈«≈»¿»∆∆∆∆ƒ¿»≈¿≈»
ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ ÏL ‰‡Ò14„Á‡ Ïk‰ ÔÓ LÈÙÓ  ¿»∆Àƒ¿À»ƒ«¿ƒƒ«…∆»

ÚL˙Â ÌÈÚL˙ ‡MÈÂ ,ÏË  LÈÙ‰L ÏÎÂ ,‰‡Óe≈»¿…∆ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈«
ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ15˙Á‡ ‰‡Ò „ÈÒÙÓ ‡ˆÓ ,16Ì‡ ÔÎÂ . Àƒ¿À»ƒƒ¿»«¿ƒ¿»««¿≈ƒ

ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ  ‰Óe˙Ï ÏeË ÏË B˙B‡ ‰È‰»»∆∆»ƒ¿»«¿ƒƒ«Àƒ
OÚÓ ˙Óe˙e ‰Óez È„k ÔÈw˙Ó‰17„ÈÒÙÓ ‰nÏÂ . «¿À»ƒ¿≈¿»¿««¬≈¿»»«¿ƒ

BÊ ‰‡Ò18‰‡Ó Ô‰ LÈÙ‰L ‰‡Ó :Ó‡È ‡lL È„k ? ¿»¿≈∆……«≈»∆ƒ¿ƒ≈≈»
Ïh‰ ‡e‰ e‡LpL ‰‡n‰Â ,ÔÈlÁ ÏL19Ì‡ ÔÎÂ . ∆Àƒ¿«≈»∆ƒ¿¬«∆∆¿≈ƒ

 ÔÈlÁ‰ ÏÚ ‰aÓ B‡ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙BÁt Ïh‰ ‰È‰»»«∆∆»ƒ«Àƒ¿À∆««Àƒ
ÔÓ ÏhaL OÚÓ ˙Óez È„Îe Ïh‰ dÈa‚Ó«¿ƒ««∆∆¿≈¿««¬≈∆«∆∆ƒ
‰È‰ Ì‡ ,OÚÓ ˙Óe˙e ‰Óez È„k B‡ ;ÔÈlÁ‰«Àƒ¿≈¿»¿««¬≈ƒ»»

.‰Óe˙Ï ÏeË Ïh‰«∆∆»ƒ¿»

שדעת 13) ונראה פ "ה. שם ותוספתא שם, בדמאי  משנה
בו  המעורבת תרומה מחמת אלא אינו טבל שאיסור רבינו
מה  ד"ה בתוספות שם ועיין פו. ביבמות רש"י  (וכדעת
בחולין, הטבל וכשנתערב  .(: פג נדרים הר"ן וכדעת תרומה,
לאחר  שתרומה שכשם הטבל. ופקע  בחולין, התרומה בטלה

כן  ואחת, במאה היא בטלה בחולין ונתערבה שהופרשה
בטלה  אינה שלה הטבל [ובתוך שהופרשה. קודם הוא
תרומה  התורה מן הרי  בלבד, מאה אלא שם שאין (ואע "פ 
המעורב  שאיסור לפי  ואחד), במאה צורך ואין ברוב , בטלה
חרל"פ  הגרי "מ  שכתב  מה ראה בטל, אינו מתחילתו
'תוספות  עיין כ]. סימן הקודש לציץ  אחרון בקונטרס 

וחזוןֿאיש. "חולין".14)יוםֿטוב ' שם דמאי  במשנה
שם. יוםֿטוב ' 'תוספות מהם 15)ועיין שיפריש לאחר

(חזוןֿאיש). מספק  שני  ומעשר ראשון שמן 16)מעשר
שבהם  ולתלות מאה אלא להפריש צריך היה לא הדין
תערובת  שבכל כשם מעשר, תרומת של הסאה נמצאת
שנפל  כשיעור אלא להרים צריך אין במאה, בחולין תרומה

להלן. וראה יותר, שלש17)ולא שתים כלומר, סאים.
בינונית  מדה (כשיעור מחמשים אחת שהיא גדולה לתרומה
לתרומת  ואחת ב ) הלכה תרומות מהלכות פ "ג למעלה -
שלש  כאן יש הרי  להבין: יש אבל ממאה. אחת שהיא מעשר
במאה  בטלות הן והיאך מעשר, ותרומת תרומה של סאים
שלש  לכולן צריך וא"כ מאה, צריך סאה לכל הרי  חולין? של

ה. הלכה להלן וראה סאה! בכל 18)מאות הרי  כלומר,
כמדת  אלא להרים צריך אין חולין, במאה תרומה  תערובת

שנפלה. וזו 19)התרומה שם, המשנה בפירוש כתב  כן
בלבד, המאה כשנטל יחשוב  שמא חוששים "כשאנו לשונו:
של  מאה הם והנשארים חולין של מאה הם שנטלנו שזה
שבתרומה  (כשם הניטל הוא שהטבל לפי  כן, הדין ואין טבל,
לתרומה, המורם את מחזיקים אנו להרים, שצריך שנפלה
שנאמר  מה ענין וזה ג) הלכה תרומות מהלכות בפי "ג ועיין
מאה  ונוטל א), הלכה י  פרק  מציעא בבא (ירושלמי  בגמרא
אומר  אני  מאה, נוטל אני  אומר אתה אם יוסי  ר' ואמר ואחת,

טבל". (הנשארים) אלו ונמצאו בידו עלו החולין כל

.„ÏeË OÚÓ Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ20ÔÈw˙Ó ÔÈlÁa21 ¿≈ƒƒ¿»≈«¬≈»¿Àƒ¿À»ƒ
Á‡ OÚÓ BÏ LÈ Ì‡ .‡e‰L ÏÎa ÒB‡22‡ÈˆBÓ  ≈¿»∆ƒ≈«¬≈«≈ƒ

OÚÓ ˙Óez Ïeh‰ OÚÓ ÏÚ B˙B‡23ÈÙÏ ««¬≈«»¿««¬≈¿ƒ
ÔBaLÁ24OÚn‰ dÈa‚Ó  OÚÓ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ≈«¬≈«¿ƒ«««¬≈

˙Óez È„k ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓe ,Ú˙pL∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ«Àƒ«¿À»ƒ¿≈¿«
Ïeh‰ OÚnaL OÚÓ25. «¬≈∆««¬≈«»

מעשר.20) תרומת ממנו ניטלה שלא ראשון מעשר
והמעשרות.21) התרומות כל מהם שלא 22)שהוצאו

מעשר. תרומת ממנו שבתערובת.23)הופרשה
שבתערובת.24) הטבול המעשר כמות לפי  כלומר,
כדלהלן.25)

.‰„ˆÈk26ÔÈlÁ ‰‡Óa Ú˙pL OÚÓ ‰‡Ó ?27 ≈«≈»«¬≈∆ƒ¿»≈¿≈»Àƒ
LÈÙ‰L ÏÎÂ ,OÚÂ ‰‡Ó Ïk‰ ÔÓ LÈÙÓ  ÔÈw˙Ó¿À»ƒ«¿ƒƒ«…≈»»∆∆¿…∆ƒ¿ƒ
ÔÎÂ .eÈ‰Lk ÔÈlÁ Ô‰ ˙B‡Lp‰ ÌÈÚLz‰Â ,OÚÓ «¬≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈Àƒ¿∆»¿≈

Ó ÔÈlÁ‰ eÈ‰ Ì‡B‡ Ïeh‰ OÚn‰ ÏÚ ÔÈa ƒ»«Àƒ¿Àƒ«««¬≈«»
OÚÓ ˙Óez È„Îe OÚn‰ LÈÙÓ  epnÓ ÌÈ˙eÁt¿ƒƒ∆«¿ƒ««¬≈¿≈¿««¬≈

.ÔÈlÁ‰ ÔÓ Ïeh‰ OÚnaL∆««¬≈«»ƒ«Àƒ

שם.26) של 27)משנה סאין עשר בטלות היאך מובן לא
וראה  כנגדם. אלף  צריך והלא חולין, במאה מעשר תרומת
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.ÂÏË28ÏeË OÚÓa Ú˙pL29Ïh‰ ‰È‰ Ì‡ , ∆∆∆ƒ¿»≈¿«¬≈»ƒ»»«∆∆
OÚnk30OÚÓ ˙Óez È„k Ïh‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ  ««¬≈«¿ƒƒ«∆∆¿≈¿««¬≈

BaL31„ˆÈk .32‰‡Óa Ú˙pL ÏË ‰‡Ò ‰‡Ó ? ∆≈«≈»¿»∆∆∆ƒ¿»≈¿≈»
OÚÓ ‰‡Ò33 LÈÙ‰L ‰ÊÂ ,‰‡Óe „Á‡ LÈÙÓ  ¿»«¬≈«¿ƒ∆»≈»¿∆∆ƒ¿ƒ

OÚÓ34‰È‰ .ÏË  ˙B‡Lp‰ ÚL˙Â ÌÈÚL˙Â ,35 «¬≈¿ƒ¿ƒ¿≈««ƒ¿»∆∆»»
OÚn‰ ÏÚ ‰aÓ Ïh‰36,„Ïa OÚn‰ LÈÙÓ  «∆∆¿À∆«««¬≈«¿ƒ««¬≈ƒ¿«

˙Óe˙Ï ÌL ‡˜È Ì‡L ;ÌeÏk Ïh‰ ÔÓ „ÈÒÙÈ ‡ÏÂ¿…«¿ƒƒ«∆∆¿∆ƒƒ¿»≈ƒ¿«
ÏaËpL OÚÓ37Ún„Ó OÚn‰ ‡ˆÓ ,38˙Óe˙a «¬≈∆ƒ¿«ƒ¿»««¬≈¿À»ƒ¿«

BnÚ ‰˙ÏÚL ÏË ÏL OÚÓ39‰È‰ .40OÚn‰ «¬≈∆∆∆∆»¿»ƒ»»««¬≈
OÚÓ ˙Óe˙Ï ÌL ‡B˜  Ïh‰ ÏÚ ‰aÓ¿À∆««∆∆≈≈ƒ¿««¬≈

ÏhaL41ÏL OÚÓ ˙Óez È„Îe Ïh‰ LÈÙÓe , ∆«∆∆«¿ƒ«∆∆¿≈¿««¬≈∆
BÏË42ÔÓ ,‰‡nÓ „Á‡ ,43Ïh‰ ‰È‰ÈÂ ;OÚn‰ ƒ¿∆»ƒ≈»ƒ««¬≈¿ƒ¿∆«∆∆

Ún„Ó Blk44epkÓÈÂ ,45ÈzL ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ À¿À»¿ƒ¿¿∆¿…≈ƒ¿≈¿≈
BaL ˙BÓez46„Á‡ OÚn‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ ‡ˆÓÂ . ¿∆¿ƒ¿»«¿ƒƒ««¬≈∆»

ÏhaL OÚÓ ˙Óez BÓk ‡e‰L ,BaL ‰‡nÓ47. ƒ≈»∆∆¿¿««¬≈∆«∆∆
‰‡Ó LÈÙÓ  OÚÓ ÌÈ˙‡Ó ÌÚ ÏË ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»∆∆ƒ»«ƒ«¬≈«¿ƒ≈»
ÏË ‰‡Ó ÏL OÚÓ ˙Óez Ô‰ LÏM‰Â ,LÏLÂ¿»¿«»≈¿««¬≈∆≈»∆∆
‡BÈ ‡lL È„k ,ÌÈ˙‡nÓ OÚÓ ˙Óez eÚLÂ¿ƒ¿««¬≈ƒ»«ƒ¿≈∆…»

B˙BÓÎa eÚ˙ Ì‡ ˙BÚËÏ48Ì‰Â ,Ê"ˆ˜ ‡MÈÂ , ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ»≈¿≈
eÈ‰Lk OÚÓ49. «¬≈¿∆»

ועדיין 28) גדולה, תרומה ממנו שניטלה והיינו שם. משנה
תרומתֿמעשר. ממנו ניטלה ממנו 29)לא ניטלה שלא

מעשר.30)תרומתֿמעשר. ומאה טבל מאה כלומר,
ממאה.31) אחד שם.32)כלומר, טבול 33)משנה

כנ"ל. מעשר, -34)לתרומת המאה על היתר והאחד
הטבל. של מעשר שם.35)תרומת מאה 36)משנה כגון

מעשר. ותשעים יפסיד 37)טבל כלומר, "שבטבל", צ "ל:
שם. לה ויקרא שבו, תרומ "ע  כשיעור הטבל מן

בטלות 39)מעורב .38) שהתרומות רבינו שדעת ואף 
להרימן, שצריך חכמים שאמרו כיון מ "מ  כנ"ל, בתערובת,
מקדשתן, הטבל של תרו"מ  בה שישנה המעשר, הרמת הרי 

תערובותיהן. ומדמעות "מאה 40)וחוזרות שם: ירושלמי 
רבינו, ופירש אחד", עשור פחות צ "ב  נוטל טבל, וצ ' מעשר
עשור, פחות ואחד מעשר, ק ' של תרומ "ע  אחד, טבל, של צ '
התערובת. כל של מעשר תרומת הרי  הטבל, של תרומ "ע 

בטבל 41) מעשרֿראשון מקום שקבע  לאחד כלומר,
הטבל.42)המעורב . של ממאה אחד כלומר,43)שהיא

הטבול. המעשר של ממאה שתי44)ואחד בו שמעורבות
מעשר. הנ"ל.45)תרומות הטבל לתתן 46)את שחייב 

בידו. גזל יהיו שדמיהן למכרן, לו שאינו 47)ואסור אף 
החשבון  לפי  המעשר מן מעשר שהרי  ממש, מעשר תרומת

כדלהלן. חכמים, גזרו סאין, עשרים ק '48)יהא כלומר,
מעשר  שמפריש הוא שהדין מעשר, סאין בק ' טבל סאין
רבה  כשמעשר ממעשר טבל נפריש ואם לפניו, טבל ומשייר
ממעשר  טבל להפריש יבא כלשהו, היכר נעשה ולא עליו,
העין  מראית שגדולה כן, לעשות ואסור שוים, כששניהם אף 
ונראה  לפניו טבל משמשייר לכהן, ונותנו טבל מפריש שהוא

ג. הלכה למעלה וראה וראה 49)כאוכלו, חולק , והראב "ד
בחזוןֿאיש. ובאריכות כנ"ל, רבינו דעת וביאור ביאורו

.ÊÈÓ50Èck OÚ OÚ ÏL ˙BeL OÚ BÏ eÈ‰L ƒ∆»∆∆∆∆∆∆∆«≈
ÔÈÈ51‰BˆÈÁ‰ ‰eMÓ ˙Á‡ „k Ú˜Â ,52ÏÚ OÚÓ «ƒ¿»««««ƒ»«ƒ»«¬≈«

Á‡ ÌB˜Ó53Úe„È ÔÈ‡Â ,54‡È‰ ‰BˆÈÁ‰ ‰eL BÊ È‡ »«≈¿≈»«≈»«ƒ»ƒ
˙BiÁ ÈzL ÏËB 55ÔBÒÎÏ‡a56Ô‰ÈzL ÚÓe57 ≈¿≈»ƒ«¬«¿¿»≈¿≈∆

Ô‰Ó LÈÙÓe58. «¿ƒ≈∆

ח .50) משנה שבכל 51)שם יין כדי  של רבוע  כלומר,
חייבות  וכולן מאה, - וסכומם כדים, עשרה מצלעותיו אחת

חיצונה 52)במעשר. משורה אחד כד שכשיפריש כלומר,
שם  קריאת זו ואין המעשר, יחול עתה, אותה קבע  שלא
יוכל  ולא מכאן להפריש שיצטרך קובע  אלא עכשיו,
וראה  ט . הלכה בסוף  להלן משמע  וכן אחר, ממקום להפריש

יב . הלכה פ "ז יין.על53)למעלה כדי  תשעה
נתכוון 54) לא היין בעל שאף  ידוע , היה לא מעולם כלומר,

שם. וברש"י  כג: ביבמות וראה מסויימת, לשורה
בבא 55) ועיין שם. במשנה הוא וכן בחבית, וסיים בכד פתח 

שם. ובשיטהֿמקובצת כז. אחת 56)קמא כלומר,
שכנגדה: באלכסון ואחת מזרחיתֿצפונית, שבמקצוע 
ואחת  צפוניתֿמערבית, שבמקצוע  אחת או מערביתֿדרומית,

דרומיתֿמזרחית. שכנגדה: שהמעשר 57)באלכסון ונמצא
החיצוניות. השורות ארבעת כל מיין יין 58)מעורב  כמות

רבינו  שדעת ואף  לעשר. רוצה שהוא היין לעשירית השוה
למעלה  (ראה "ברירה" אומרים אין התורה מן שהוא שבדבר
מעשרו, את בדיוק  לקבוע  הקפיד שלא כאן - א) הלכה פ "ז

שיהא  ובלבד מעשר יהא יין איזה לו איכפת משורה לא
בפ "ד  להלן וראה "ברירה", אומרים אנו זה באופן חיצונה,
שם, ובכסף ֿמשנה טו, הלכה מע "ש מהלכות
רלא  עמוד ד כרך ברירה, ערך תלמודית ובאנציקלופדיה

.3 77 עמוד פ "ד שני  מעשר כפשוטה ותוספתא

.ÁdÚ˜59ÔÈ‡Â ,‰BˆÈÁ‰ ‰eL ÈˆÁaBÊ È‡ Úe„È ¿»»«¬ƒ»«ƒ»¿≈»«≈
‡È‰ ‰eL ÈˆÁ60Úa‡Ó ˙BiÁ Úa‡ ÏËB  ¬ƒ»ƒ≈«¿«»ƒ≈«¿«

˙BiÂÊ61Ô‰Ó ˙Á‡ ‰eLa dÚ˜ .62BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , »ƒ¿»»¿»««≈∆¿≈»«≈
ÔBÒÎÏ‡a ˙Á‡ ‰eL ÏËB  ‡È‰ ‰eL63dÚ˜ . »ƒ≈»«««¬«¿¿»»

‰eL ÈˆÁa64 ‡È‰ ‰eL ÈˆÁ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , «¬ƒ»¿≈»«≈¬ƒ»ƒ
ÔBÒÎÏ‡a ˙BeL ÈzL ÏËB65ÏkÓ ˙ÈÁ ÏË È‰L , ≈¿≈«¬«¿∆¬≈»«»ƒƒ»

.LÈÙÓe ÚÓe ,‰eL ÈˆÁ¬ƒ»¿»≈«¿ƒ

מעשר.59) שתהא החבית את קבע  כלומר, שם. משנה
משמונה 60) שורה חצי  איזו לכתחילה קבע  לא כלומר,

החיצונות. השורות כל 61)חצאי  שיין ונמצא ומערבן,
מעורב . השורות חצאי  השורות.62)שמונת מעשר

שיש 63) ונמצא האלכסונים. אחד של חביות עשר כלומר,
ממהֿנפשך. קביעותו ונתקיימה חבית, שורה מכל בידו

שברבוע .64) השורות חצאי  עשר 65)מעשרים כלומר,
ועוד  למערביתֿדרומית, ממזרחיתֿצפונית אלכסון חביות
לדרומיתֿמזרחית. שמצפוניתֿמערבית אלכסון חביות עשר

.ËÚ˜66„Îa OÚn‰67Ô‰Ó ˙Á‡68È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , »«««¬≈¿«««≈∆¿≈»«≈
ÚÓe ‰‡n‰ ÔÓ „ÎÂ „k ÏkÓ ÏËB  ‡È‰ BÊƒ≈ƒ»«»«ƒ«≈»¿»≈

.OÚÓe ˙Á‡ „k È„k LÈÙÓe«¿ƒ¿≈««««¬≈
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שם.66) למעלה 67)משנה וראה "חבית". שם: במשנה
ז. הכדים.68)הלכה ממאה

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"א שלישי יום 

   1 
כמה 1) הם. מעושרין לומר ואין ספק  הם ע "ה שפירות יבאר

וכיצד  עליו. מברכין ואם הדמאי , מן מפרישין מעשרות
חבירו  את והמזמין הנחתום. מן ככר הלוקח  אותו. מעשרין
על  ברשותו שאינו דבר על מתנה אדם אם אצלו. שיאכל
משל  שני  מעשר להפריש חייבים אם הנחתומין הודאי .
אינו  והאחד אחת גת בתוך כרמיהן שבצרו שנים דמאי .

נאמן.

.‡ÈÓÈa2ÏB„b Ô‰k ÔÁBÈ3ÔBÚÓL Á‡ ‰È‰L , ƒ≈»»…≈»∆»»««ƒ¿
˜Ècv‰4ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÁÏL ,5Ïeb ÏÎa e˜„e ««ƒ»¿≈ƒ«»»¿¿»¿

‰ÏB„‚ ‰Óe˙a ÌÈÈ‰Ê Ïk‰L e‡ˆÓe ,Ï‡OÈƒ¿»≈»¿∆«…¿ƒƒƒ¿»¿»
d˙B‡ ÔÈLÈÙÓe6ÔBL‡ OÚÓ Ï‡ ,7ÈL OÚÓe «¿ƒƒ»¬»«¬≈ƒ«¬≈≈ƒ

ÈÚ OÚÓe8Ï‡OiÓ ı‡‰ ÈnÚ eÈ‰9ÏÚ ÔÈl˜Ó «¿«»ƒ»«≈»»∆ƒƒ¿»≈¿ƒƒ«
‡lL ,eÊb CÎÈÙÏ .Ô˙B‡ ÔÈLÈÙÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ÔÓˆÚ«¿»¿…»«¿ƒƒ»¿ƒ»»¿∆…
Ï‡ ;ÌÈÓ‡ ÌÈL‡ ‡l‡ ˙BOÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ ‡‰È¿≈∆¡»««««¿∆»¬»ƒ∆¡»ƒ¬»

˜ÙÒ Ô‰È˙Bt  ı‡‰ ÈnÚ10ÓBÏ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , «≈»»∆≈≈∆»≈¿≈∆¡»ƒ«
Ô‰ ÔÈOÚÓ11È‡Ó„ ‡˜p‰ e‰ÊÂ .12. ¿À»ƒ≈¿∆«ƒ¿»¿«

ראשון,2) ודפוס  ווין כת"י  לפי  פי "ג סוף  סוטה תוספתא
ובסוטה  א. ט , ביומא וגמרא פ "ח , סוף  שני  מעשר משנה

א. גדולה 3)מח , בכהונה שנה שמונים ששימש זהו
שלמה' ('מלאכת א. כט , ברכות ראה צדוקי , נעשה ולבסוף 
תנאים  וב 'תולדות משנה' ב 'כסף  ועי ' שם). שני , מעשר

בסופו. הצדיק , שמעון ערך הוא 4)ואמוראים' אם [בין
בהקדמתו  רבינו שכתב  כמו גדול, כהן מתתיהו של בנו
מתתיהו  של נכדו הוא אם ובין ששי ) (פרק  המשנה לפירוש
הצדיק . שמעון אחר היה לא - החשמונאי ) שמעון של (בנו
כהןֿגדול  גם היה הצדיק  ששמעון כשם כי  כוונתו כי  ויתכן
('תולדות  ונשיא כהןֿגדול יוחנן: גם היא כן נשיא, וגם
הדת  לצרכי  לדאוג היה עליו ולפיכך שם), ואמוראים' תנאים
וראה  המקדש, לבית מחוץ  גם תקנות ולתקן העם של

[יוחנן 5)להלן]. ששלח  "לפי  שם: ובגמרא בתוספתא
רבינו  וסובר וכו'", וראה ישראל, גבול בכל כהןֿגדול]
הסמוכה. בהלכה וראה הגדול. ביתֿדין שלחו שבפקודתו

כל 6) פוטרת אחת שחיטה שיעור, לה ואין במיתה שהיא
ה). ס "ק  יד סי ' השולחן' 'פאת ועי ' שם, פ "א (רע "ב  הכרי 

ראשון,7) מעשר ממנו הופרש שלא שטבל חושבים שהם
(רע "ב  מעשר תרומת בו שיש אעפ "י  מיתה, עליו חייבים אין
הי "ט , אסורות מאלכות מהל' בפ "י  וראה מ "א, פ "ד שם
בפי "ב  להלן עוד [וראה הסמוכה). ובהלכה שם, וברדב "ז

והט "ו]. חכמים.8)ה"ח , לדעת מ "ג, פ "ד בדמאי  הוא כן
א. יז, ומכות ב  פד, בנדרים עמי9)וראה מקצת כלומר,

יג.). (שבת מעשרים - רובם אבל אמר 10)הארץ , כשלא
הם. שמעושרים שמעושרים 11)לו אמר ואפילו כלומר,

נאמן. אינו מאי ,12)הם, דא פירש: דמאי , ערך ב 'ערוך'

הוא  וכן לא. או עישרוהו, טיבו, מה הפרי  זה כלומר,
סוטה. מס ' סוף  ב 'ירושלמי '

.eÈ˜˙‰Â13LÈÙÓ Ì„‡ ‡‰È ‡lL ,14È‡Óc‰ ÔÓ ¿ƒ¿ƒ∆…¿≈»»«¿ƒƒ«¿«
‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,OÚÓ ˙Óez ‡l‡15, ∆»¿««¬≈ƒ¿≈∆¬ƒ»

„ÒÙ‰ ‰Êa ÔÈ‡L ,ÈL OÚÓe16ÂÈÏÚa È‰L , «¬≈≈ƒ∆≈»∆∆¿≈∆¬≈¿»»
B˙B‡ ÔÈÏÎB‡17ÈÚ OÚÓe ÔBL‡ OÚÓ Ï‡ ;18 ¿ƒ¬»«¬≈ƒ«¿«»ƒ
LÈÙÓ ÔÈ‡19˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ20, ≈«¿ƒƒ«¿«ƒ¿≈∆»≈

B‡ ÈÂlÏ ÓB‡ CÎÈÙÏ .‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ»≈«≈ƒ
OÚÓ BÈ‡L ‰È‡ ‡‰ :ÈÚÏ21˙BOÚÓ ÏËÂ22. ∆»ƒ»≈¿»»∆≈¿À»¿…««¿

וראה 13) וכו'", להם והתקין כ"ג] [יוחנן "עמד שם: בסוטה
ד. הערה ה"ה.14)למעלה כדלהלן לכהן, ונותן

אף 15) לכהן, לתתה בה החמירו ולכן ה"ה, פ "א למעלה
כדלהלן. למכרה, היה אפשר הדין שמעיקר

שני17)בהפרשתו.16) מעשר מהל' (פ "ב  בירושלים
ובשנה 18)ה"א). השלישית בשנה להפרישו שחייבין

(ראה  מיתה בטבלם אין ושניהם כדלהלן, לשמיטה, השישית
א  פו, וביבמות יט ֿכ, הלכות אסורות מאכלות מהל' בפ "י 
בהם  ויש שם) לנדא מהר"י  ובהגהות אי , ד"ה ב 'תוספות' –
ללוי לתתם צריך יהא שהרי  להפרישם, נתחייב  אם הפסד,

ונותן.19)ולעני . מפריש אינו ספק 20)כלומר, כלומר,
ישראל. ממון ספק  ועני , לוי  שעםֿהארץ 21)ממון כלומר,

הפירות. עישר לא הימנו, שלקחתי  הלוי22)זה, כלומר,
עני . מעשר והעני  ראשון, מעשר

.‚ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡23È‡Óc‰ ÔÓ ÈÚ OÚÓ ««ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿«»ƒƒ«¿«
CÈˆ 24ÈÙÓ BÈ‡Â ,ÌL BÏ ˙B˜ÏL25ÓB‡Â .26: »ƒƒ¿≈¿≈«¿ƒ¿≈

ÈÚ OÚÓ Ô‡k LiM ‰Ó eOÚ27OÚÓ Úa˜Ï È„k . ƒ«∆≈»«¿«»ƒ¿≈ƒ¿…««¬≈
ÈL28ÌB˜Óa  ˙ÈMLÂ ˙ÈLÈÏLa ÈÚ OÚnL ; ≈ƒ∆«¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿

.ÚeM‰ ÈL ‡L ÏL ÈL OÚÓ«¬≈≈ƒ∆¿»¿≈«»«

הקודמת.23) בהלכה ראה ונותנים, מפרישין אין כלומר,
אליעזר.24) כרבי  ולא כחכמים מ "ג, פ "ד אינו 25)דמאי 

שם. במשנה, הוא וכן להפריש, שהפריש 26)צריך לאחר
ה"ה). ולהלן שם, המשנה (פירוש מעשר ראה 27)תרומת

הי "ד. סוף  שני  מעשר מהל' פ "א כדי28)להלן כלומר,
הפרשת  לאחר מדמאי  שני  מעשר בהפרשת יזלזלו שלא
שלמעלה  ואף ֿעלֿפי  שם). המשנה, (פירוש מעשר תרומת
טעם  אילולא עני , מעשר על הארץ  עמי  שנחשדו כתב  (ה"א)
עני , למעשר שם לקרוא מחייבים היו לא רבינו, שכתב  זה
מאכלות  מהל' (פ "י  בלבד מלקות אלא בטבלו שאין מפני 
שמעשרים  הארץ  עמי  רוב  על סומכים והיו ה "כ) אסורות

קורקוס ). (ר"י  הם

.„OÚÓe OÚÓ ˙Óez È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈLÈÙnLk¿∆«¿ƒƒƒ«¿«¿««¬≈«¬≈
ÈL29Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡ 30˜ÙÒ ‡e‰L ÈÙÏ ,31. ≈ƒ≈¿»¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»≈

zÓ CÎÈÙÏ32ÌÚ ‡e‰Lk LÈÙ‰Ï33. ¿ƒ»À»¿«¿ƒ¿∆»…

הוא 29) שאותם שני , ומעשר מעשר תרומת רק  [הזכיר
שאינו  עני , ומעשר ראשון מעשר אבל במעשה, מפריש
ה"ב ) (למעלה בלבד שם להם קורא אלא במעשה, מפרישם
אינו  (אם ודאי  בטבל אפילו כלל, ברכה חיוב  עליהם אין -
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(חולין  בלבד במחשבה שם לקרוא שאפשר שכיון מפרישם),
להלן  וראה זאת, הזכיר לא שרבינו אלא נט . ובכורות ז.
כמו  באמירה, שם קרא אם אפילו מברכים אין וצ "ע ), ה"ט ,
סי ' או"ח  בשו"ע  כמפורש חמץ , ביטול על מברכין שאין

ס "ב ]. א.30)תלב  כג, ודאי31)שבת אביי , "אמר שם:
דדבר  ספק  ברכה, בעי  רבא דדבריהם ברכה. בעי  לא יהם

אינו  שרבא רבינו, וסובר הן". מעשרין הארץ  עמי  רוב  אמר,
מברכין  שאין לזה טעם עוד הוסיף  אלא אביי , על חולק 
פי "ג  להלן [וראה ה"ה חנוכה מהל' בפ "ג ועי ' (כסף ֿמשנה).

מ "ד.32)ה"כ]. פ "א שצריך 33)דמאי  במקום אבל
מחניך  "והיה שנאמר: ערום, כשהוא לתרום אסור לברך,
קדושה  של דיבור אפילו דבר", ערות בך יראה ולא קדוש
בפ "ד  וראה שם, בשבת (רש"י  ערוה שיש במקום אסור -

ה"ד). תרומות מהל'

.‰„ˆÈk34˙Óez È„k LÈÙÓ ?È‡Óc‰ ˙‡ ÔÈOÚÓ ≈«¿«¿ƒ∆«¿««¿ƒ¿≈¿«
„ˆa dÁÈpÓe ,Ïk‰ ÔÓ ‰‡nÓ „Á‡ ‡e‰L ,OÚÓ«¬≈∆∆»ƒ≈»ƒ«…«ƒ»¿«

˙Bt‰35‰Ê :ÓB‡Â ,36OÚÓ ‡Le ,OÚÓ37CeÓÒ «≈¿≈∆«¬≈¿»«¬≈»
BÏ38‡e‰L ÂÈÏÚ ÈzÓ‡L ‰Ê :ÓB‡ Ck Á‡Â .¿««»≈∆∆»«¿ƒ»»∆

OÚn‰ ‡L ÏÚ OÚÓ ˙Óez ‡e‰ È‰ OÚÓ«¬≈¬≈¿««¬≈«¿»««¬≈
Ô‰kÏ d˙BÂ d˙B‡ ÏËBÂ .BÏ CeÓq‰39BÈ‡L . «»¿≈»¿¿»«…≈∆≈

È‡M40OÚn‰ Ì„˜ OÚÓ ˙Óez LÈÙ‰Ï ««¿«¿ƒ¿««¬≈…∆««¬≈
‰lÁzÎÏ41.ÈL OÚÓ LÈÙÓ Ck Á‡Â . ¿«¿ƒ»¿««»«¿ƒ«¬≈≈ƒ

מ "א.34) פ "ה שאינו 35)דמאי  כתב  שם, המשנה בפירוש
(ועיי "ש  בכרי  מקום בקביעת לו ודי  להפריש, צריך
דוקא, להפריש שצריך כוונתו אין כאן גם כי  ויתכן בתוי "ט ).
תרומת  כמפריש זה אין הפריש, שאפילו השמיענו אלא
שם  קרא לא עדיין שהרי  ראשון, מעשר לפני  מעשר
מעשר  לקבוע  יכול שהיה ואף  שם'). אנשי  ('תוספות
הזה  הטורח  וכל מעשר, תרומת אחרֿכך ממנו ולהפריש
שאסור  (אף  "ראשית" נקראת מעשר שתרומת כיון - למה?
מה  במעשר לייחד צריך ראשון), מעשר קודם להפרישה
החלקים  תשעת שייחד קודם מעשר, תרומת לעשותו שעתיד
תרומות  מהל' פ "ג למעלה וראה שם. ראשונה' ('משנה

שהפריש.36)הכ"ג). ממאה, חלקי37)האחד תשעה
נוספים. בהלכה 38)מאה ראה מקום, קביעות וזוהי 

שעדיין 39)הסמוכה. ראיה הבא לכהן: לומר שיכול ואף 
למכרה  היה יכול וא"כ כנ"ל, מעשר תרומת וטול תרמו לא
גזירה  למכרו, ולא אצלו לעכבו שלא חכמים החמירו לכהן,
(סוטה  מיתה מתחייב  ונמצא ויאכלנה אצלו ישהנה שמא
ד"ה  ב 'תוספות' ט . ביומא וראה מפריש. ד"ה ברש"י  מח .
משנהֿלמלך). ראה זה, על חולק  שלא, סי ' וה'טור' מעשר.

בתחילה,40) ראשון למעשר שם לקרוא צריך לפיכך כלומר,
לפני לכתחילה מעשר תרומת להפריש רשאי  שאינו לפי 

ראשון. מעשר כגֿכד.41)שהפריש הלכות שם למעלה
תרומתו  - קודם מעשר תרומת הפריש אם בדיעבד אבל
מאכלות  מהל' ובפ "י  ה"א, בפ "ח  למעלה נראה וכן תרומה.
בהלכה  ובכסף ֿמשנה שם, איש' ב 'חזון וראה ה"כ. אסורות

הט "ו]. פי "ב  להלן עוד [וראה הסמוכה

.ÂzÓe42ÔBL‡‰ Ì„˜ ÈL OÚÓ LÈÙ‰Ï43 À»¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ…∆»ƒ
È‡Ó„a44˙Bt ÏL ÈL OÚÓ :ÓB‡ ,‰ˆ Ì‡Â . ƒ¿«¿ƒ»»≈«¬≈≈ƒ∆≈

ÌÓB„a B‡ ÌBÙˆa el‡45ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È‰Â , ≈ƒ¿»ƒ¿»«¬≈¿À»«
ÔÎÂ .˙BÚn‰46ÌBzÁp‰ ÔÓ kk Á˜Bl‰47LÈÙÓ  «»¿≈«≈«ƒ»ƒ««¿«¿ƒ

‰pnÓ48„Á‡ :ÓB‡Â ,‰lÁÂ OÚÓ ˙Óez È„k ƒ∆»¿≈¿««¬≈¿«»¿≈∆»
‡Le ,OÚÓ ‡e‰ È‰ Ô‡k LiM ‰nÓ ‰‡nÓƒ≈»ƒ«∆≈»¬≈«¬≈¿»
˙Óez ÈeOÚ OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ OÚÓ«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈»¿«
‰‡nÓ „Á‡ ÏÚ ˙i‰Â ;BÏ CeÓq‰ ‡M‰ ÏÚ OÚÓ«¬≈««¿»«»¿«»≈«∆»ƒ≈»

‰lÁ ‡e‰ È‰ ÈzLÙ‰L ‰Êa LiL49L OÚÓe ;È ∆≈»∆∆ƒ¿«¿ƒ¬≈«»«¬≈≈ƒ
.˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È‰Â ,dÓB„a B‡ dBÙˆaƒ¿»ƒ¿»«¬≈¿À»««»

.ÏÎB‡Â¿≈

אין 42) לראשון, שני  מעשר הקדים "אם מ "ד: פ "א בדמאי 
לעשות  מותר שם, ב 'ירושלמי ' יוחנן רבי  ולדעת כלום". בכך

להלן. וראה לכתחילה. אף  סאין 43)כן מאה היו אם כגון
סאין  עשר יוציא ואח "כ שני  למעשר סאין עשר יוציא חיטין,
שאמרו  ממה נראה וכן שם). המשנה, (פירוש ראשון למעשר
כלום". בכך אין - לראשון שני  מעשר הקדים "אם במשנה:
כן  לעשות מותר יוחנן לרבי  ואילו בדיעבד, שרק  שמשמע 
המשנה  היתה שאם אלא למעלה), (ראה לכתחילה גם
שאחר  לטעות מקום היה לכתחילה של לשון אומרת
תשעה  אלא יפריש לא שני , למעשר סאין עשרה שהפריש
ה"א), פ "ז (למעלה המעשרות כסדר ראשון, למעשר סאין
ראשון, מעשר שחובת ללמדנו, בא המשנה לשון ושינוי 
שני מעשר לו הקדים אם אף  בעינו, נשאר - עשרה להפריש

שם'). אנשי  ב 'תוספות אם 44)(ראה ודאי , בטבל אבל
פי "א  (להלן להתוודות יכול אינו לראשון, שני  מעשר הקדים

הי "ג). שני  מעשר "מהו 45)מהל' שם: ב 'ירושלמי '
ראשון  במקום הכרי ) של בדרומו או בצפונו =) שני  ליקבע 
להקדים  התירו שלא לומר שאפשר ראשון, מעשר קודם =)
כתקנת  במעשר, הפריש אם אלא לראשון שני  מעשר
שאול  בר יוסי  רבי  התירו), לא בלבד בקביעות אבל חכמים,
הדא  וכו' שני  וקבע  צא ליה, אמר פירי . אריסיה ליה אייתי 
השולחן', ('פאת ראשון" במקום שני  לקבוע  שמותר אמרה

אחרת). שפירש שם הגר"א בביאור פ "ה 46)וראה שם
הי "ב 47)מ "א. ולהלן שם). המשניות, (פירוש עםֿהארץ 

עיי "ש. חבר, שחובתה 48)בנחתום מעשר תרומת הקדימו
בעיסה. אחרֿכך שחובתה לחלה חלה 49)בגורן, הקדימו

"ראשית", בו נאמר שלא שני  למעשר "ראשית" שנקראת
('ירושלמי ' חלה של לחובתה קודם באה שחובתו אף ֿעלֿפי 

הגר"א). וביאור שם,

.ÊÔÎÂ50ÔÈÓÊn‰51BÁ ˙‡52BÏˆ‡ ÏÎ‡iL53, ¿≈««¿ƒ∆¬≈∆…«∆¿
‡e‰Â54˙BOÚn‰ ÏÚ BÈÓ‡Ó BÈ‡55ÚÓ ÓB‡  ¿≈«¬ƒ««««¿≈≈∆∆
˙aL56‡e‰ È‰ ÁÓÏ LÈÙ‰Ï „È˙Ú È‡M ‰Ó : «»«∆¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»¬≈

OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ OÚÓ ‡Le ,OÚÓ«¬≈¿»«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈
OÚÓe ;BÏ CeÓq‰ ‡L ÏÚ OÚÓ ˙Óez ÈeOÚ»¿««¬≈«¿»«»«¬≈
ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È‰Â ,BÓB„a B‡ BBÙˆa ÈL≈ƒƒ¿ƒ¿«¬≈¿À»«

˙BÚn‰57ÈtÓ .58el‡ ÌÈ‡z ˙B˙‰Ï Ì„‡Ï znL «»ƒ¿≈∆À»¿»»¿«¿¿»ƒ≈
È‡Óc‰ ÏÚ59È‡cÂa Ï‡ .B˙eLa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡60 ««¿«««ƒ∆≈ƒ¿¬»«««

BÈ‡ .B˙eLaL c ÏÚ ‡l‡ ‰˙Ó ≈«¿∆∆»«»»∆ƒ¿

מ "א.50) פ "ז שהזמין.51)שם עםֿהארץ  כלומר,
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המעשרות.52) על המקפיד להלן.53)חבר, ראה בשבת,
פ "י (להלן עםֿהארץ  אצל להתארח  שאסור ואף ֿעלֿפי 
('משנה  בו הקילו הזמינו, שכבר כיון - אֿה) הלכות

מ "ב ). פ "ב  שם כלומר,55)החבר.54)ראשונה'
אבל  דמאי , פירותיו כן ואם פירותיו, מעשר אם הוא מסתפק 
כדלהלן. להתנות, יכול אינו - מעשר שאינו בו יודע  אם

לבית 56) לילך יכול שאינו כיון התירו, השבת לצורך ודוקא
שם. ולעשר ה"ה.57)המזמין שם 58)כנ"ל 'ירושלמי '

יוחנן. רבי  מדבריהם.59)בשם אלא שאינו 60)שאינו
מעושר.

.Á?„ˆÈk61B˙Èa ÏË ÏL ÌÈ‡z ‰‡Ó BÏ eÈ‰ ≈«»≈»¿≈ƒ∆∆∆¿≈
CLÁz ‡nL ‡È˙Óe ,‰„Oa B‡ L„n‰ ˙Èa ‡e‰Â¿¿≈«ƒ¿»«»∆ƒ¿»≈∆»∆¿«

˙aLa OÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â62È‡L ÌÈ‡z ÈL :ÓB‡  ¿≈»¿«≈¿«»≈¿≈¿≈ƒ∆¬ƒ
LÈÙ‰Ï „È˙Ú63È‡L OÚÂ ;‰Óez Ô‰ È‰ »ƒ¿«¿ƒ¬≈≈¿»¿∆∆∆¬ƒ

È‡L ÚL˙Â ;ÔBL‡ OÚÓ  Ô‰ÈÁ‡ LÈÙÓ«¿ƒ«¬≈∆«¬≈ƒ¿≈«∆¬ƒ
LÈÙÓ ÁÓÏe .ÈL OÚÓ  Ô‰ÈÁ‡ LÈÙÓ«¿ƒ«¬≈∆«¬≈≈ƒ¿»»«¿ƒ

ÏÎB‡Â64. ¿≈

דבר 61) על בוודאי , מפריש כיצד כלומר, מ "ה. פ "ז שם
בשבת 62)שברשותו. ומעשרות תרומות מגביהין שאין

אסורה, בלבד שם קריאת ואפילו הי "ד). שבת מהל' (פכ"ג
(בשבת  שאמרו ממה נראה וכן עלֿידי ֿזה. מתקן שהוא כיון
מתוקן", ותקנו עבר שאם שבת, אצל הוא מוכן "טבל מג.)
ותקנו  עבר ש"אם אלא בשבת להפריש היתר שום שאין הרי 

(רדב "ז). בהלכה 63)מתוקן" (ראה ליתא [ו"למחר"
(ראה  הנוסחאות רוב  לפי  שם במשנה הוא וכן הקודמת).
הקודמת, בהלכה שרק  פישל) הערי  מכון הוצאת במשנה,
להפריש  עתיד "שאני  אומר: לשבת, אצלו כשהזמינו
הזמינו. למחר רק  שהרי  אחר, לזמן ולא למחר, - למחר",
שירצה]. זמן בכל להפריש בידו שלו, שהטבל כאן, אבל

שבדבר 64) לפי  אסור, - אחרֿכך ולהפריש לאכול אבל
רבינו  ולדעת ברירה", "אין פוסקין אנו התורה מן שהוא
וראה  התורה. מן הוא אילנות מעשר ה"ט ), פ "א (למעלה

המשנה. בפירוש

.ËCÈˆÂ65Á‡ BÊ LÈÙnL ‰ÚLa ÂÈ˙ÙOa LÁÏ ¿»ƒƒ¿ƒ¿»»¿»»∆«¿ƒ««
ÏËÂ .B‡z ÌÈc˜‰ È‰L ,˙aLa Ôw˙Ók BÈ‡Â ;BÊ66 ¿≈ƒ¿«≈¿«»∆¬≈ƒ¿ƒ¿»¿∆∆

˙aLa BÏËÏËÏ zÓ  ‰Ê È‡z ÂÈÏÚ LiL67Ì„˜ ∆≈»»¿«∆À»¿«¿¿¿«»…∆
LÈÙiL68‡M‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ‰Ê „ˆa ÂÈÈÚ Ô˙BÂ .69. ∆«¿ƒ¿≈≈»¿«∆¿≈∆«¿»

רבי65) בשם ז) שבהלכה דמאי  (בדין ה"א שם 'ירושלמי '
כל  על בלחש שאומר היינו שפתיים, [ורחישת יוחנן.
משה'), ('פני  אתמול שהתניתי  התנאי  כפי  והפרשה: הפרשה
בשבת]. עכשיו מפריש כאילו ייראה כן, לא שאם

זעירא.66) רבי  בשם ה"ה, שם אף ֿעלֿפי67)'ירושלמי '
שאסור  כיון בשבת, לטלטלו אסור תנאי , עליו שאין שטבל

הי "ט ). שבת מהל' (פכ"ה לתקנו,68)באכילה שבידו כיון
מאחר 69)כנ"ל. בשבת, כמתקן [ואינו שם. 'ירושלמי '

שום  בה שאין (ובהפרשה כנ"ל מאתמול, תנאו שהקדים
למעלה  וראה מחשבה, בה מועיל אם רבינו הזכיר לא תנאי ,
הנ"ל, כבהפרשה בשפתיו, לרחוש הצריכוהו לא וכאן ה"ד).
בשבת. כמפריש נראה אינו עיניו, נותן אלא שאינו שכיון

סומך", הוא שבלבו התנאים "על ה"ו: פ "י  להלן מפורש וכן
.[25 לשורה 225 עמוד כפשוטה' ב 'תוספתא ועי '

.ÈÔ˙70B˙BzLÏ ÒBk ı‡‰ ÌÚ BÏ71ÓB‡ 72‰Ó : »««»»∆ƒ¿≈«
,OÚÓ ‡e‰ È‰ ÒBk‰ ÈÏeLa iLÏ „È˙Ú È‡M∆¬ƒ»ƒ¿«≈¿≈«¬≈«¬≈
ÈeOÚ OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ OÚÓ ‡Le¿»«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈»
ÈL OÚÓe ;BÏ CeÓq‰ ‡M‰ ÏÚ OÚÓ ˙Óez¿««¬≈««¿»«»«¬≈≈ƒ
‰˙BLÂ .˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È‰Â ,ÒBk‰ ÈÙa¿ƒ««¬≈¿À»««»¿∆

ÒBk‰ ÈÏeLa OÚÓ ˙Óez È„k ÁÈpÓe73. «ƒ«¿≈¿««¬≈¿≈«

אצלו 70) לאכול שהזמינו לה"ז, המשך וזהו מ "ב . שם,
המשנה  בפירוש רבינו כתב  וכן שבת, מערב  והתנה בשבת

לו 71)שם. הזכיר ולא לאכול, שהזמינו [שאף ֿעלֿפי 
לומר  אפשר שהיה אף ֿעלֿפי  בשתיה, גם הקלו - שתייה
ה"ז), (למעלה שלו שאינו בדבר בדמאי  להתנות התירו שלא
מערב  לו הקנהו כאילו הוא שהרי  שהזמינו, בדבר אלא

הסמוכה]. בהלכה וראה ממה 72)שבת, חוץ  בשבת,
אלא  כן אמרו [ולא שם). המשנה, (פירוש שבת בערב  שאמר
אבל  כדלהלן, משייר, אלא במעשה מפריש שאינו בדמאי ,
התירו  לא ה"ח ), למעלה (ראה במעשה שמפריש ודאי  בטבל

כמתקן]. שנראה בשבת, אלא 73)לומר שאינו שבדמאי 
למפרע , הדבר הוברר כלומר: ברירה", "יש אמרו מדרבנן,
בטבל  אבל ההפרשה. לפני  אף  זה סמך על לאכול ומותר
התורה  מן שהוא שבדבר מפני  כן, לעשות יכול אינו ודאי ,

ה"ב . ופ "ז שם, למעלה ראה ברירה", "אין אמרו

.‡È‰˙Ó  ˙aLa ˙BzLÏ BÁ BnÊ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿¬≈ƒ¿¿«»«¿∆
„ÚÒiL ‰ˆiM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙aL ÚÓ ‰Ê È‡˙kƒ¿«∆≈∆∆«»«»«∆ƒ¿∆∆ƒ¿«

BÏˆ‡74ÔÎÂ .75ÏÚBt76 ˙Èa‰ ÏÚÏ ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L ∆¿¿≈≈∆≈«¬ƒ¿««««ƒ
B˙Á‡ ˙‚Bb ÏË77‰ÈÁ‡ ˙B‡a‰ ÚL˙Â BÊ :ÓB‡Â ≈¿∆∆««¿≈¿≈««»«¬∆»

‰‡n‰ ÏÚ OÚÓ ˙BÈeOÚ78BÊÂ ;ÏÎ‡Ï „È˙Ú È‡L ¬«¬≈««≈»∆¬ƒ»ƒ∆¡…¿
;‰ÈÁ‡ ˙B‡a‰ OÚ‰ ÏÚ OÚÓ ˙Óez  ˙Á‡‰»««¿««¬≈«»∆∆«»«¬∆»

OÚ‰ ‡e‰ ÈL OÚÓe79‡e‰ È‰Â ,˙BBÁ‡‰ «¬≈≈ƒ»∆∆»«¬«¬≈
,Ô‰ÎÏ LÈÙ‰L ˙‚Bb‰ Ô˙BÂ .˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ¿À»««»¿≈«¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿…≈

ÈL OÚÓ ÈÓc BÓˆÚÏ LÈÙÓ ÏÚBt‰Â80È‡zL ; ¿«≈«¿ƒ¿«¿¿≈«¬≈≈ƒ∆¿«
ÏÚa ÏMÓ OÚÓ ˙Óez ‰È‰zL ,‡e‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿∆¿««¬≈ƒ∆««

˙Èa‰81ÏÚBt ÏMÓ ÈL OÚÓe ,82. ««ƒ«¬≈≈ƒƒ∆≈

הכוס ,74) את לו במזגו שהקלו כשם כלומר: [לאכול.
לו  בנתנו הקלו כן זֿי ), הלכות (למעלה לאכול כשהזמינו
אכילתו  עם ששתייה אף ֿעלֿפי  לשתות, כשהזמינו לסעוד,
א]. יד, שבת ראה שתייתו, עם מאכילה יותר שכיחה

מ "ג.75) תורה),76)שם, מדין (ולא בתנאו שאוכל
וראה  ה"ט , פ "ה למעלה כמבואר במעשרות, שחייב 

שם. שם', אנשי  ו'תוספות ישראל' כלומר,77)ב 'תפארת
בשבת. ולא בחול מדובר כאן כי  עכשיו, מפריש

מהם 78) שאחת פי  על ואף  מאה. הם המעשר עם כלומר,
תמורתה  אוכל הוא הרי  - לכהן ונותנה מעשר תרומת היא
מאה. בסךֿהכל הרי  כדלהלן, הבית, בעל משל

פ "ז 79) למעלה ראה "התשע ". אלא דוקא, לאו "העשר"
שני ". מעשר "ותשעה הפירות.80)ה"א: עליהם לחלל

תמורת 81) הבית, בעל משל אחרת גרוגרת אוכל הוא שהרי 
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קלט                
         

רבי כדעת שם, משנה למעלה. ראה לכהן, שנתן זו גרוגרת
יוסי רבי  בא שם, המשנה בפירוש רבינו דעת ולפי  יוסי .

תנאֿקמא. דברי  (פ "ח 82)לפרש שם התוספתא לשון
.(102 14 עמ  ליברמן הוצאת

.ÈÌÈÓBzÁp‰83LÈÙ‰Ï ÌÈÓÎÁ ÌeiÁ ‡Ï  ««¿ƒ…ƒ¿¬»ƒ¿«¿ƒ
È‡Óc‰ ÔÓ ÈL OÚÓ84,„Ïa OÚÓ ˙Óez ‡l‡ , «¬≈≈ƒƒ«¿«∆»¿««¬≈ƒ¿«

‰lÁ‰ ÌÚ ‰‰Ëa ‰pLÈÙiL È„k85Á˜Bl‰Â . ¿≈∆«¿ƒ∆»¿»√»ƒ««»¿«≈«
ÙÓ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÈL OÚÓ LÈ86ÎBÓa «¿ƒ«¬≈≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈

B˙eÁ Á˙t ÏÚ B‡ B˙eÁa87ËÏÙÏ ÎBn‰ Ï‡ ;88 «¬«∆«¬¬»«≈¿«¿≈
ËÏÙÏ ‰ÎeÓq‰ ˙eÁa B‡89Û‡ LÈÙ‰Ï iÁ  «¬«¿»¿«¿≈«»¿«¿ƒ«

.ÈL OÚÓ«¬≈≈ƒ

מ "ד.83) פ "ב  שם המעשרות. על הנאמנים האופים
תמיד 84) אותם נוגשים עליהם הממונים שהשוטרים מפני 

ע "פ  שם, המשנה (פירוש חכמים עליהם הקלו בזול, למכור
ט .). ביומא הנחתום 85)הגמרא בטומאה, נעשתה אם

להוזיל  אותם מכריחים שהשוטרים מפני  הכל, מן פטור
חכמים  חייבו בטהרה, נעשתה אם אבל למעלה), (ראה
שם, ('ירושלמי ' בינתיים תיטמא שמא שחששו לנחתום,
ה"א. ביכורים מהל' פ "ו להלן וראה יוחנן). רבי  לדעת

שם.86) ו'ירושלמי ' פ "ג, שם נוגשים 87)תוספתא שאז
כנ"ל. בזול, שימכור השוטרים נוגשים 88)בהם אין שאז

השולחן'). ('פאת לה.89)בהם בסמוך שנמצאת

.‚ÈÌÈL90Ô‰ÈÓk eˆaL91˙Á‡ ˙b CB˙a92, ¿«ƒ∆»¿«¿≈∆¿«««
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BOÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ Ì‰Ó „Á‡‰Â¿»∆»≈∆≈∆¡»««««¿««ƒ

B˜ÏÁ ÏÚ ÔÓ‡p‰ ‰Ê OÚL93B˜ÏÁ ÏËB ‡e‰Lk  ∆ƒ≈∆«∆¡»«∆¿¿∆≈∆¿
˜ÏÁ ÏÚ È‡Óc OÚÓ epnÓ LÈÙ‰Ï iÁ ÔÈi‰ ÔÓƒ««ƒ«»¿«¿ƒƒ∆«¿«¿««≈∆

ı‡‰ ÌÚ94‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰ ?„ˆÈk .95ÏËBÂ , «»»∆≈«»∆¡»¿∆¡»¿≈
LÈÙÓ ‰Ê È‰  ÔÈÈ ‚Ï ÌÈ˙‡Ó BÈˆÁa96‚Ï epnÓ ¿∆¿»«ƒ…«ƒ¬≈∆«¿ƒƒ∆…

OÚÂ ,OÚÓ ˙Óez „Á‡97„‚k ,ÈL OÚÓ ∆»¿««¬≈¿∆∆«¬≈≈ƒ¿∆∆
‚Ï ‰‡n‰98‰lÁz È‡cÂ ÏL OÚn‰ LÈÙ‰ È‰L ; «≈»…∆¬≈ƒ¿ƒ««¬≈∆««¿ƒ»

LÈÏL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙ba eÎcL Ïk ÈˆÁ ÏÚ99B‡ «¬ƒ»∆»¿««¿≈ƒ»»¿ƒ
ÔBaLÁ ÈÙÏ LÈÙÓ  ÚÈ100. ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ∆¿

מ "ז.90) פ "ו כרמו.91)שם את איש כלומר,92)איש
אחת. גת בתוך ענביהם בטרם 93)דרכו ענביו על כלומר,

חבירו. ענבי  עם שנטל,94)עירבם חלקו חצי  על כלומר,
יינות  שנתערבו כיון שהרי  כדלהלן, שוים, היו חלקיהם אם
מעושר  בוודאי  מעורבת יין טיפת שכל נמצא החלקים, שני 
מיין  יותר, בחלקו נפלה שמא חשש אין ולכן מעושר, ובספק 

ראשונה'). ('משנה היוצא 95)חבירו שהיין ענבים נתן זה
חבירו. וכן לוג, מאתים המעשרות.96)מהן על הנאמן

הי "א.97) למעלה וראה "תשע ", אלא דוקא לאו "עשר"
דמאי ,98) וחציה ודאי  מעושרת חציה יין, טיפת כל שהרי 

יג:). השנה (ראש בילה" "יש - וביין שחלקו 99)כנ"ל.
להיפך. או שליש, שני  חבירו וחלק  כלומר,100)שליש

רבינו  שדעת ואף  בתערובת. חבירו כמות חשבון לפי 
מהל' פ "א (למעלה מדבריהם הזה בזמן ומעשרות שתרומות
היה  כן ואם ברירה", "יש אמרו: ובדרבנן הכ"ו), תרומות
שעישרו  חלקו את שקיבל למפרע  הדבר שהוברר לומר, לנו

"ברירה" אומרים אין - חבירו ענבי  עם שעירבו קודם ודאי ,
שאומרים  שניהם, של התבואה היתה כשלכתחילה אלא
לקבל, מהשותפים אחד כל עמד זה שחלק  למפרע  שהוברר
"ברירה" לומר אין - ונתערבו מחולקים היו אם אבל
ובהל' הי "ד, פ "ו למעלה וראה שם). יוםֿטוב ' ('תוספות

וצ "ע . ה"כ, שם תרומות

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ב רביעי יום 

   1 
על 1) נאמן שיהיה כדי  עליו לקבל צריך מה יבאר

חבר  בת או פירות. והניח  שמת חכם תלמיד ודין המעשרות.
עם  במשתה חבר ישמש אם הארץ . לעם שנישאת אשתו או
שנתן  ע "ה ודין ע "ה. עם שמיסב  חבר בן ובסעודתו. הארץ 
את  להאכיל מותר אם ירק . אגודת לו לקנות לחבר מנה
חבר  רופא מהם. גובין אם צדקה וגבאי  דמאי . העניים

פיו. לתוך נותן אם ע "ה לחולה שמאכיל

.‡˙BOÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ ˙BÈ‰Ï ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰2‡ÏÂ «¿«≈»»ƒ¿∆¡»««««¿¿…
È‡Óc ÂÈ˙Bt eÈ‰È3‡e‰L ˙‡ OÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈˆ  ƒ¿≈»¿«»ƒƒ¿¿«≈∆∆

ÏÎB‡4ÎBÓ ‡e‰L ˙‡Â ,5Á˜BÏ ‡e‰L ˙‡Â ,6BÈ‡Â , ≈¿∆∆≈¿∆∆≈«¿≈
ı‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ Á‡˙Ó7ÌÈc ÂÈÏÚ Ïa˜iL CÈˆÂ . ƒ¿»≈«≈∆«»»∆¿»ƒ∆¿«≈»»¿»ƒ

ÌÈ„Ú e‡BiLÎe .ÌÈaa el‡8ÔÈÓ‡9ÌÈc ÏawL ≈»«ƒ¿∆»≈ƒ∆¡»ƒ∆ƒ≈¿»ƒ
„ÈÓz Ì‰a ÏÈ‚ ‡e‰LÂ ÌÈaa el‡10ÔÓ‡ ‰Ê È‰  ≈»«ƒ¿∆»ƒ»∆»ƒ¬≈∆∆¡»

.Ô‰ ÔÈOÚÓ ÓBÏ ÂÈ˙Bt ÏÚ«≈»«¿À»ƒ≈

מעושרים.2) שפירותיו קבלה 3)לומר ידי  שעל כלומר,
דמאי . פירותיו יהיו לא אלה 4)זו בין שלו פירות בין

מה  על נאמן אינו שאם המעשרות, על שחשוד ממי  שלקח 
אוכלין  שאנו מה על נאמן יהיה היאך בעצמו, שיאכל

מעושר. זה כשיאמר דבריו על שגדלו 5)ונסמוך מפירות
למכור.6)אצלו. מנת  ולא 7)על קמא כתנא שם, משנה

התירו  לא - תנאי  על לסמוך שיכול פי  על ואף  יהודה. כר'
אצלו. כשהזמינו אלא זרה 8)כן (עבודה הריטב "א לדעת

או  להכשירו, עדים שני  צריך חשוד, בחזקת שהוא "כל לט 
הם). שמעושרים הפירות על =) החתיכה על שיעיד אחד עד
על  במעיד אלא באיסורין נאמן אחד עד אמרו שלא
עד  דבר: של [וטעמו רבינו. מדברי  נראה וכן החתיכה".
בידו  אם אלא איסור, חזקת לו שיש בדבר נאמן אינו אחד
לתקנם, בידו שהרי  הפירות, על הוא נאמן ולפיכך לתקנו
על  להעיד אבל משלו. ומעשרות תרומות עליהם להפריש
המעשרות, על נאמן ואינו הארץ  עם בחזקת שהיה זה,
זה  אין שהרי  יכול, אינו - למעשרות נאמנות עליו שקיבל

לתקנו]. לא 9)בידו [שאם המעשרות. על נאמנים כלומר,
מוסרים  אין הארץ  "עמי  אמרו שכן לעדות, פסולים הם  כן,
מעשר  שאינו כל מז: בברכות חכמים דעת ולפי  עדות", להם

הארץ ]. עם הוא הרי  כראוי  מקבל 10)פירותיו הוא ואז
נאמנות. חזקת

.ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk11CÈˆ BÈ‡Â , »«¿ƒ»»¿»∆¡»¿≈»ƒ
 [BzL‡Â] ÂÈ„ÚÂ B˙È Èe ÂÈe .ÂÈÁ‡ ‰˜È„a¿ƒ»«¬»»»¿≈≈«¬»»¿ƒ¿
,˙Bt ÁÈp‰Â ˙nL ÌÎÁ „ÈÓÏz .e‰BÓk Ì‰ È‰¬≈≈»«¿ƒ»»∆≈¿ƒƒ«≈

ÔÈw˙Ó ˙˜ÊÁa Ô‰ È‰  ÌBi‰ B˙B‡a ÌÒk elÙ‡12. ¬ƒ¿»»¿«¬≈≈¿∆¿«¿À»ƒ
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"תלמיד 11) טהרות) (גבי  שאמר ל: בבכורות שאול כאבא
החמירו  שבטהרות ואף  שלושה" בפני  לקבל צריך אינו חכם
חומרא. שום מצינו לא במעשרות עצמם, על הכהנים

שאינו 12) דבר ידו מתחת מוציא שאינו חבר על ש"חזקה
מתוקן".

.‚BzL‡ B‡ ı‡‰ ÌÚ ˙a13BcÚÂ ,ÁÏ ˙qpL14 ««»»∆ƒ¿∆ƒ»¿»≈¿«¿
‰lÁza Ì‰ÈÏÚ Ïa˜Ï ÔÈÎÈˆ  ÁÏ kÓpL15˙e . ∆ƒ¿«¿»≈¿ƒƒ¿«≈¬≈∆«¿ƒ»«

kÓpL BcÚÂ ,ı‡‰ ÌÚÏ ˙qpL BzL‡ B‡ Á»≈ƒ¿∆ƒ»¿«»»∆¿«¿∆ƒ¿«
Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È‰  ı‡‰ ÌÚÏ16B‡ Ba .e„LÁiL „Ú ¿«»»∆¬≈≈¿∆¿»»«∆≈»¿¿

ÔÈ„eÓÏ eÈ‰L Á ÏL BcÚ17 ı‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ «¿∆»≈∆»¿ƒ≈∆«»»∆
eÈ‰L ı‡‰ ÌÚ ÏL BcÚ B‡ Ba .Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¿̂ƒƒ¿«≈¿«¿∆«»»∆∆»

BÏˆ‡ Ô‰L ÔÓÊ Ïk :Á Ïˆ‡ ÌÈ„eÓÏ18Ô‰ È‰  ¿ƒ≈∆»≈»¿«∆≈∆¿¬≈≈
ı‡‰ ÌÚk Ô‰ È‰  e‡ˆÈ ;Ák19. ∆»≈»¿¬≈≈¿«»»∆

שנתגרשה.13) או עבד 14)שנתאלמנה שאין הכנעני ,
לאחר. נמכר נאמנות 15)עברי  לקבל שצריכים [והכוונה

פרק  דמאי  בתוספתא אמרו שהרי  והמכירה, הנישואין לפני 
ואין  ממנו לוקחין נאמנת, אין ואשתו נאמן הוא "היה ג
מכשול]. לידי  יבוא שוודאי  וכו'", אצלו, מתארחין

בידם.16) הראשון שמנהגם הארץ , עם אצל כשהם אפילו
לבקר.17) החבר].18)רגילין שפסקה 19)[=אצל

הלימודים  על עםֿהארץ  השפעת שגדולה ומכאן השפעתו,
אצלו. הלימודים על החבר מהשפעת אצלו,

.„ÂÈ„ÚÓ B‡ ÂÈaÓ „Á‡ ‰È‰Â ,ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¡»¿»»∆»ƒ»»≈¬»»
ÔÓ‡20ÔÈÏÎB‡Â epnÓ ÔÈÁ˜BÏ  BzÁtLnÓ „Á‡ B‡ , ∆¡»∆»ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆¿¿ƒ

Ô‰Èt ÏÚ21.„Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «ƒ∆¿≈»¿ƒ¿»»

אדונו.20) תחת נאמן להיות עצמו על שקבל כלומר,
הם.21) שמתוקנים הפירות על שמעידים והיינו

.‰ÌÈÁ˜BÏ  ˙Ó‡ dÈ‡ BzL‡Â ÔÓ‡ ‡e‰ ‰È‰»»∆¡»¿ƒ¿≈»∆¡∆∆¿ƒ
epnÓ22BÏˆ‡ ÔÈÁ‡˙Ó ÔÈ‡Â ,23˙Ó‡ BzL‡ ‰˙È‰] . ƒ∆¿≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»¿»ƒ¿∆¡∆∆

ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈÁ‡˙Ó  ÔÓ‡ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆¡»ƒ¿»¿ƒ∆¿¿≈¿ƒ
epnÓ24BÈ‡ ‡e‰Â ˙Ó‡ BzL‡L ÈÓÏ ‰‡Ó ‡B˙Â . ƒ∆¿»¿≈»¿ƒ∆ƒ¿∆¡∆∆¿≈

.[ÔÓ‡∆¡»

מוכר.22) שהוא מה מתקן חשודה 23)שוודאי  אשתו כי 
מתוקן. שאינו דבר מעידה 24)להאכיל אינה אשתו [אם

זה]. על

.ÂÁ LnLÈ ‡Ï25‡ÏÂ ı‡‰ ÌÚ ‰zLÓa ‡Ï …¿«≈»≈…¿ƒ¿≈«»»∆¿…
˙ÁzÓ Ôw˙Óe OÚÓ Ïk‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,B˙cÚÒaƒ¿À»∆»ƒ≈»»«…¿À»¿À»ƒ««

B„È26ÌÚ ‰zLÓa LnLÓ Á ‰‡B‰ ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»»∆»≈¿«≈¿ƒ¿≈«
.OÚÓe Ôw˙Ó ˙˜ÊÁa Ïk‰ È‰  B˙cÚÒa B‡ ı‡‰»»∆ƒ¿À»¬≈«…¿∆¿«¿À»¿À»

‡‰ ÈnÚ ÌÚ ÒÓ e‰e‡˙˜ÊÁa ‰cÚq‰ ÔÈ‡  ı »≈≈ƒ«≈»»∆≈«¿À»¿∆¿«
BaÏaL ÌÈ‡z‰ ÏÚ Á‰ ‡nL ,˙OÚÓ27‡e‰ ¿À∆∆∆»∆»≈««¿»ƒ∆¿ƒ

CÓBÒ28. ≈

המעשרות.25) על אצלו.26)הנאמן כשהזמינו
לרחוש 27) צריך אינו שבדמאי  י  הלכה ט  פרק  למעלה [ראה

אוכל.28)בשפתיו]. שהוא מה אלא תיקן ולא

.ÊÏÚ CÓBÒÂ ı‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ „ÚBÒ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»≈≈∆«»»∆¿≈«

Ba ÏÚ ‰˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‡e‰ Ck ,B‡z29elÙ‡Â , ¿»»»ƒƒ¿«¿∆«¿«¬ƒ
‰˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈˆ BÈ‡ Ï‡ .Á‡ ÌB˜Óa Ba ‰È‰»»¿¿»«≈¬»≈»ƒƒ¿«¿∆

‰zLna BnÚ ‰È‰ elÙ‡Â ,BaÓ ıeÁ Á‡ ÏÚ30. ««≈ƒ¿«¬ƒ»»ƒ«ƒ¿∆
ÔÈ‡  ı‡‰ ÌÚ ‰zLÓa ÒÓ ‰È‰L Á Ôa ,CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»≈∆»»≈≈¿ƒ¿≈«»»∆≈
.ÂÈÏÚ ‰˙‰ ÂÈ‡ ‡nL ,˙OÚÓ ˙˜ÊÁa ‰cÚq‰«¿À»¿∆¿«¿À∆∆∆»»ƒƒ¿»»»

שולחנו.29) על סמוך שהוא כיוון בגדול, אפילו
לו.30) אחראי  שאינו

.ÁÈÏ Á˜ :BÏ Ó‡Â ÁÏ ‰ÚÓ Ô˙pL ı‡‰ ÌÚ«»»∆∆»«»»¿»≈¿»««ƒ
‡˜ÒeÏ‚ B‡ ˙Á‡ ˜È ˙c‚‡31BÏ Á˜BÏ  ˙Á‡32 ¬À«»»««¿¿»««≈«

Ì˙Ò33OÚlÓ eËÙe34‰Ún‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â .35 ¿»»ƒ¿«≈¿ƒ∆¡ƒ∆«»»
OÚÏ iÁ36Á‰ Lt Ì‡Â .BÏ ‡ÈÈ Ck Á‡Â «»¿«≈¿««»»ƒ¿ƒ≈≈∆»≈

È‡L BÊ ‰c‚‡ :ÈÂÁÏ Ó‡ ‡l‡ ,Ì˙Ò ÔÁ˜Ï ‡ÏÂ¿…¿»»¿»∆»»««∆¿»ƒ¬À»∆¬ƒ
ÈÓˆÚÏ  BÊÂ ,d˙B‡ ‰B˜ È‡ ÈÁÏ  EnÓ Á˜BÏ≈«ƒ¿«¬≈ƒ¬ƒ∆»¿¿«¿ƒ
,dOÚÏ iÁ  BÓˆÚÏ Á˜lL BÊ ,d˙B‡ ‰B˜ È‡¬ƒ∆»∆»«¿«¿«»¿«¿»
Ì‡Â .dOÚÏ CÈˆ BÈ‡  BÁÏ Á˜lL BÊÂ¿∆»««¬≈≈»ƒ¿«¿»¿ƒ

eÚ˙37BÁ ÏL ‰‡Óa BlL ˙Á‡ ‰Ú˙ elÙ‡ , ƒ¿»¿¬ƒƒ¿»¿»««∆¿≈»∆¬≈
ÏML BÁÏ ÔzÈ Ck Á‡Â ,È‡Óc Ïk‰ Ôw˙Ó BÁ ¿«≈«…¿«¿««»ƒ≈«¬≈∆¿»

BÏ ÁwÏ38. ƒ«

היטב .31) מתוקן בתבלין הארץ .32)לחם מעם
עבורו,33) ואחד משלחו עבור אחד שניים: שלוקח  היינו

כמו  בשבילי  וזה בשבילו זה מפרש ואינו בסתם שלוקח 
הגלוסקא 34)בסיפא. היא שזאת הדבר, הוברר שאומרים

ברירה, יש אומרים בדרבנן שהרי  בשליחותו, עבורו שלקח 
הגלוסקא. קנה בעצמו הארץ  עם כאילו זה שנתן 35)והרי 

הארץ . עם הוא 36)לו הרי  שלו במעה שקונה שכיוון
נותן  הוא הרי  הארץ , לעם כשנותן כך ואחר לעצמו, כקונה

ואסור. דמאי  יג.37)לו הלכה ט  פרק  למעלה ראה
"ברירה". אומרים אין במאה,38)שבנתערבו בטל ואינו

לתקן. שאפשר מאחר

.ËLÓÁ eÏ ‡‰Â ‡ˆ :„Á‡Ï eÓ‡L ‰MÓÁ¬ƒ»∆»¿¿∆»≈¿»≈»»≈
‡È‰Â ,˜È ÏL ˙Bc‚‡39BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¬À∆»»¿≈ƒ¿»∆»¿∆»ƒ¿≈«¿

Ô˜ÏÁ ÏÚ ‡l‡ OÚÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡ Ô‰aL ÌÈÁ ¬≈ƒ∆»∆≈¿ƒƒ¿«≈∆»«∆¿»
„Ïa40eaÚa Ô‰Ï ‡È‰ .41Ì‰aL ÌÈÁ  ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒ¿¬≈ƒ∆»∆

Ïk‰ OÚÏ ÔÈÎÈˆ42. ¿ƒƒ¿«≈«…

הארץ .39) עם 40)מעם של חלקו על אחראים הם שאין
מכן 41)הארץ . ולאחר עצמו בפני  אחד לכל לקח  כלומר,

זה. באופן ברירה אומרים שאין אצלו, שלא 42)נתערבו
הארץ . לעם דמאי  כנותנים יהיו

.ÈÌÈ‡z ÈÏ ËwÏÂ ‡ˆ :ÁÏ Ó‡L ı‡‰ ÌÚ«»»∆∆»«¿»≈≈¿«≈ƒ¿≈ƒ
È‡Ú Á‰ Ô‰Ó ÏÎB‡  È˙‡zÓ43ÔOÚÓe ,44 ƒ¿≈»ƒ≈≈∆∆»≈¬«¿«¿»

È‡Óc]45BÏ Ë˜ÏÏ ı‡‰ ÌÚÏ Á‰ Ó‡ Ì‡Â .[46, ¿«¿ƒ»«∆»≈¿«»»∆ƒ¿…
ÏÎB‡ Á‡‰ ‰Ê  Á‡ Á ÚÓLÂ47CÈˆ BÈ‡Â ¿»«»≈«≈∆»«≈≈¿≈»ƒ

˙ÁzÓ Ôw˙Ó BÈ‡L „ ‡ÈˆBÓ Á‰ ÔÈ‡L ;OÚÏ¿«≈∆≈∆»≈ƒ»»∆≈¿À»ƒ««
ÏÚ Û‡ .Á‡ ÌB˜nÓ ‰ÈÏÚ LÈÙ‰L B˙˜ÊÁÂ ,B„È»¿∆¿»∆ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«≈««

Ûwn‰ ÔÓ ‡lL Ì˙Ï ÌÈÁ e„LÁ ‡lL Èt48È„k , ƒ∆…∆¿¿¬≈ƒƒ¿…∆…ƒ«À»¿≈
.ÔÈÓBz ı‡‰ ÌÚ ÈÙlÓ ÏBLÎn‰ ˜lÒÏ¿«≈«ƒ¿ƒƒ¿≈«»»∆¿ƒ
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כמכר.43) למעשר קובעת המתנה אין הוא 44)שהרי  אם
קבע . לאכול שם:45)רוצה בעירובין הר"ח  כגירסת

מהן " אוכל (מתאנתי ) תאנים לך ולקט  צא לחבירו האומר
עראי מהן אוכל זו כלכלה לך מלא דמאי . ומעשרין עראי 
רבינו  השמיט  למה עיון, שצריך אלא וודאי ". ומעשרין
שכשם  נראה, דברים של [וטעמם כלכלה". "מלא של הבבא
לבתים, מכניסים שהרוב  במקום כלכלה שהמוצא שאמרו
כמו  הבית, פני  ראיית לפני  עישרו לא שוודאי  וודאי , מתקנה
אם  ולפיכך עישרם, לא בוודאי  מלאכתם, נגמרה לא אם כן
זה  הרי  ילקט , שילקט  כמה היינו תאנים, לקט  לו: אמר
אינו  "אם י : הלכה ג פרק  למעלה כמפורש מלאכתו, נגמרה
שבעל  ואפשר צרכו", כל שילקט  עד הכלי ] [את ממלא
זמן  שיעור בכדי  היינו שיעשה, בכדי  מיד, עישר הפירות
דמאי , אלא מעשרן אינו ולכן בודדות, תאנים כמה שילקט 
עד  מעשרם אינו כן לא שאם לשוק , כשמוליכם והמדובר
שאין  זו, כלכלה מלא לו: אמר אם אבל הבית, פני  שיראה

שי עד מעשר אינו שימלאנה, עד מלאכה גמר שמילא זה ידע 
וודאי ]. מעשרין ולפיכך הכלכלה, לעם 46)את כלומר,

רשות.47)הארץ . הארץ  עם לו נתן כלומר,48)אם
ש"אין  לכל היא הלכה גדולה בתרומה אבל מעשר, תרומת
חכמים  לתלמידי  ולא המוקף " מן אלא גדולה תרומה תורמין

בלבד.

.‡ÈÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰Ï zÓ49ÌÈÁB‡‰ ˙‡Â50 À»¿«¬ƒ∆»¬ƒƒ¿∆»¿ƒ
È‡Óc51Ì‡ ,ÁB‡‰Â BÓˆÚ ÈÚ‰Â .ÔÚÈ„B‰Ï CÈˆÂ . ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿∆»ƒ«¿¿»≈«ƒ

.ÔÈw˙Ó  Ôw˙Ï eˆ»¿«≈¿«¿ƒ

רק 49) שמאכילין אומר אתה שאם הארץ , עמי  אפילו
עמי ֿהארץ . עניים בפני  דלת נועל אתה ואף 50)לחבירים,

עניים. הם כאן הם, עשירים עמי51)שבביתם שרוב 
מצוות  עלינו להקל כדי  בזה והקלו הם, מעשרים הארץ 

האורחים. והכנסת הצדקה

È.Ì˙Ò ÔÈBb ‰˜„ˆ È‡ab52Ì„‡ ÏkÓ53ÌÈ˜lÁÓe «»≈¿»»ƒ¿»ƒ»»»¿«¿ƒ
Ì˙Ò54.Ôw˙È  Ôw˙Ï ‰ˆB‰Â , ¿»¿»∆¿«≈¿«≈

העניים.52) עבור ואינם 53)מאכלים מעמי ֿהארץ , אף 
שקבלו  מה לבין מחבר שקבלו מאכלים בין מבדילים
צדקה  הנותן [אחרי  אחריו אתה מדקדק  ש"אם מעםֿהארץ ,
מאכלים] משאר שנתן, מה את להבדיל עםֿהארץ , הוא אם
ייתן  ולא ייעלב  הארץ  [שהעם הצדקה מן ממעט  אתה

לעםֿהארץ .54)יותר]". אף 

.‚Èı‡‰ ÌÚ ‰ÏBÁÏ ÏÈÎ‡Ó ‰È‰L Á ‡ÙB55 ≈»≈∆»»«¬ƒ¿∆«»»∆
ı‡‰ ÌÚ ˙BtÓ56CB˙Ï ‡Ï Ï‡ ,B„È CB˙Ï Ô˙B  ƒ≈«»»∆≈¿»¬»…¿

ÂÈt57B„È CB˙Ï elÙ‡  ‡ÙB ÏL È‡Óc‰ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ»»«¿«∆≈¬ƒ¿»
CB˙Ï elÙ‡  È‡cÂ ÏË ‡e‰L Ú„È Ì‡ ÔÎÂ .ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿≈ƒ»«∆∆∆««¬ƒ¿

.eÒ‡ B„È»»

מותר.שא 55) הכל הרי  - כן לא שאם סכנה. בו ין
הרופא.56) של אסור 57)שאינם דרבנן שאיסור אף 

אלא  גזרו ולא הקלו בדמאי  סכנה, בו שאין לחולה באכילה
פיו. לתוך בנותן

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ג חמישי יום 

   1 
דמאי .1) לו ולשלוח  לע "ה דמאי  למכור שאסור יבאר

ועם  חבר דמאי . למכור מותרין אם גסה במדה המשפיעין
ירק  נושא שהיה מי  הארץ . עם אביהם את שירשו הארץ 
בדרך. פירות המוצא לארץ . ממנו להשליך ורוצה עליו וככר
אצל  פירותיו המפקיד לו. ולאפות לבשל לפונדקית והנותן

הגוי . אצל או הארץ  עם

.‡ı‡‰ ÌÚÏ È‡Óc‰ ˙‡ kÓÏ eÒ‡2ÁÏLÏ B‡ »ƒ¿…∆«¿«¿«»»∆ƒ¿…«
È‡Ó„ BÏ3c ÏÎ‡Ï ‰ÊÏ ÚiÒÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«ƒ¿≈∆¿«≈«»∆∆¡…»»

ÔÈÎBÓ Ï‡ .eÒ‡‰4È„ÈÓÏ˙Ï B˙B‡ ÔÈÁlLÓe »»¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ5B‡ OÚiL „Ú ÏÎB‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ‡L ; ¬»ƒ∆≈«¿ƒ»»≈«∆¿«≈

.OÚÓ ‰fL ÔÓ‡ Ì„‡ BÚÈ„BiL „Ú«∆ƒ»»∆¡»∆∆¿À»

גסה,2) במדה המשפיעין ואפילו ג. משנה פ "ג דמאי 
להלן. ראה  שם.3)אסורים, המשפיעין 4)משנה היינו

הסמוכה. בהלכה ראה גסה, בדמאי ,5)במדה ודוקא
מן  שאסור ודאי , בטבל אבל מדבריהם, אלא אסור שאינו
פ "ו  (למעלה לצורך אלא לחבר, לשלח  התירו לא התורה,

ו). הלכה

.Ïk6ÔÈÚÈtLn‰7‰q‚ ‰cÓa8˙BBËÈq‰ ÔB‚k ,9 »««¿ƒƒ¿ƒ»«»¿«ƒ
È‡Óc‰ ˙‡ kÓÏ ÔÈzÓ  ‰‡ez ÈÎBÓe¿≈¿»À»ƒƒ¿…∆«¿«

BÁlLÏe10‰cn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈtÓ ;11eÈ˜˙‰ , ¿«¿ƒ¿≈∆≈ƒƒ««ƒ»ƒ¿ƒ
‡e‰ BÏ eÁlzLpL ‰Ê B‡ Á˜Bl‰ ‰È‰iL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆ƒ¿∆«≈«∆∆ƒ¿«¿

È‡Óc OÚÓ LÈÙn‰12‰cÓa ÔÈ„„Bn‰ Ï‡ . ««¿ƒ«¿«¿«¬»«¿ƒ¿ƒ»
‰w„13‡ÏÂ ,LÈÙÓ ‡e‰  kzOÓ ÎBn‰Â ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«≈ƒ¿«≈«¿ƒ¿…

ÁÏLÈ ‡ÏÂ kÓÈ14.Ôw˙Ó ‡l‡ ƒ¿…¿…ƒ¿«∆»¿À»

דֿה.6) משניות פ "ב  וימכרו 7)שם המדה על המוסיפים
שם). המשנה (פירוש גסה הסמוכה.8)במדה בהלכה ראה

שם).9) המשנה (פירוש גסה במדה רבים מאכלים המוכרים
בסמוך.10) ולהלן הקודמת הלכה ראה חכם. לתלמיד
מן 11) יותר הקונה ויקח  בה ויוסיפו ביותר המדה וימלאו

(שם). לו לעם 12)הראוי  אבל חכם. לתלמיד ודוקא
ועיין  למעלה. ראה יעשר, לא שמא למכור, אסור הארץ ,
וחזוןֿאיש. ראשונה ומשנה אנשי ֿשם תוספות

חלקו 14)חנונים.13) לא - משתכר אינו שבמתנה אף 
בזה. חכמים

.‚‰nÎÂ15ÁÏe ,‰‡Ò ÈˆÁ  LÈa ?‰q‚ ‰cÓ ‡È‰ ¿«»ƒƒ»«»¿»≈¬ƒ¿»¿«
.Ál‰ „ B˙B‡Ó È„ ‰ÂL ˙˜ÊÁnL ‰cÓ ƒ»∆«¬∆∆»∆ƒ»≈»»««

ה.15) משנה שם

.„ÈlÒ16ÌÈ˙ÈÊ17Èt ÏÚ Û‡ ,˜È ÏL ˙Bt˜Â ÌÈÚÂ «≈≈ƒ«¬»ƒ¿À∆»»««ƒ
‰ÒÎ‡ ÔÎBÓ ‡e‰L18È‡Óc ÔÎÓÏ eÒ‡ 19. ∆¿»«¿¿»»¿»¿»¿«

שם.16) המשנה בפירוש כתב  וכן יוסי , כרבי  ולא שם,
שלמה).17) (מלאכת שם במשנה אחרים ספרים כנוסחת
(פירוש 18) לו שיזדמן כפי  אלא ומדה, שיעור בלי  כלומר,

ובהגהות  ב  הלכה מכירה מהלכות בפי "ג וראה המשנה).
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שם. כשיעור 19)מיימוניות מוכר שאינו כיון שיתקנם, עד
שם). ראשונה (משנה למעלה האמורה גסה מדה

.‰Ó‡20Ô‰Ó „Á‡21ÔÈa ,el‡‰ ˙Bt‰ Ôw˙e ‡Ba : »«∆»≈∆¿«≈«≈»≈≈
‰w„a ÎBÓ ‰È‰L22‰q‚a B‡23LÈÙÓ ÎBn‰  ∆»»≈¿«»¿«»«≈«¿ƒ

‰Ê „Â .ÈL OÚÓ LÈÙÓ Á˜Bl‰Â ,OÚÓ ˙Óez¿««¬≈¿«≈««¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»»∆
‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡z24. ¿«≈ƒ

יהוצדק ,20) בן שמעון רבי  בשם יוחנן רבי  של מימרא
שם. להלן.21)בירושלמי  ראה הלוקח , או המוכר

בתיקון,22) להשתתף  הסכים והלוקח  לתקן, המוכר שעל
הפירות. ונתקן בא לו: לתקן 23)ואמר הלוקח  שעל

הפירות. ונתקן בוא לו: ואמר להשתתף  הסכים והמוכר
ההפרשה,24) על שניהם הסכמת שבאה אף ֿעלֿפי  כלומר,

מעשר  תרומת אלא חצי , וזה חצי  זה יתן אומרים: אין
יא]. הלכה פ "ט  למעלה [וראה ללוקח  שני  ומעשר למוכר

.ÂÁ25ı‡‰ ÌÚ Ô‰È‡ ˙‡ eLiL ı‡‰ ÌÚÂ26 »≈¿«»»∆∆»¿∆¬ƒ∆«»»∆
‡e‰ ÏBÎÈ 27ÓBÏ28ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË : »«…«»ƒƒ∆ƒ¿

ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ È‡Â ÈBÏt29ÔÈÈ ‰z‡ , ¿ƒ«¬ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ«»«ƒ
‡Ï Ï‡ ;ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ È‡Â ÈBÏt ÌB˜ÓaL∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¬»…

ÌÈBÚO È‡Â ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :Ó‡È30‰z‡ ÏË , …«…«»ƒƒ«¬ƒ¿ƒ…«»
Li‰ È‡Â Ál‰31È‡Óc ÎBÓ ‰fL ÈtÓ ,32. «««¬ƒ«»≈ƒ¿≈∆∆≈¿«

פ "ו.25) ותוספתא ט , משנה פ "ו ופירות 26)שם
דמאי . - עםֿהארץ .28)החבר.27)שהורישם לאחיו

"ברירה"29) אומרים אנו מדרבנן, שהוא שבדמאי  מפני 
הוברר  כלומר, יג). הלכה ופ "ט  יד, הלכה פ "ו למעלה (וראה
כאן  ואין אחיו, של חלקו וזה חלקו שזה למפרע  הדבר

לעםֿהארץ . דמאי  אמרו 30)מכירת לא מינים שבשני 
שם. פ "ו למעלה וראה הם 31)"ברירה", ממש ויבש שלח 

ביותר  משתמר שהיבש בחלוקתם, שומא וצריך מינין כשני 
בירושלמי ועיין נג, עמוד "מוריה" הוצאת לחגיגה (מאירי 

ב ). הלכה פ "ג החצי32)פאה מהם אחד לכל שיש כיון
חיטים  אתה טול לעםֿהארץ  החבר וכשאומר ומין, מין בכל
לו  מוכר נמצא היבש, ואני  הלח  אתה טול או שעורים ואני 

ממנו. שמקבל זה תמורת לח  חצי  או חיטים חצי 

.ÊÈÓ33˜È ‡OB ‰È‰L34‰ˆÂ ,B‡OÓ ÂÈÏÚ „ÎÂ ƒ∆»»≈»»¿»«»»«»¿»»
‡Ï  B‡OnÓ Ï˜‰Ï È„k Cc‰ ÏÚ epnÓ CÈÏL‰Ï¿«¿ƒƒ∆««∆∆¿≈¿»≈ƒ«»…

OÚiL „Ú CÈÏLÈ35ÈnÚÏ ‰Ï˜z ‡‰z ‡lL È„k , «¿ƒ«∆¿«≈¿≈∆…¿≈¿»»¿«≈
.È‡Ó„a B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L ı‡‰»»∆∆¿ƒƒ¿«

ולא 33) וכחכמים פ "ד, שם בתוספתא וכן ב . משנה פ "ג שם
יוסי . (רע "ב 34)כרבי  למעשר מלאכתו שנגמרה דמאי  של

להלן. וראה אלא 35)שם), ממעשר, פוטר אינו שהפקר
פוטר  אינו מלאכה גמר אחר אבל מלאכה, גמר קודם
מהלכות  פ "ח  המלך בשער וראה כ). הלכה פ "ג (למעלה

דמאי . של ד"ה ה"ב , לולב 

.ÁÁ˜Bl‰36˜eM‰ ÔÓ ˜È37CLÓe38Èt ÏÚ Û‡ , «≈«»»ƒ«»«««ƒ
ÌÈÓc Ô˙ ‡ÏÂ „„Ó ‡ÏÂ Ï˜L ‡lL39CÏÓÂ , ∆…»«¿…»«¿…»«»ƒ¿ƒ¿«

˙eÁ‰ ÏÚÏ ÈÊÁ‰Ï40OÚiL „Ú ÈÊÁÈ ‡Ï 41. ¿«¬ƒ¿«««¬…«¬ƒ«∆¿«≈

שם.36) ותוספתא מעםֿהארץ .37)משנה כלומר,

להחזיר,38) מותר משך לא שאם שם, המשנה בסוף  הוא כן
א. הלכה פ "ה למעלה קנה.39)וראה - שמשך שכיון

להחזיר,40) יכול אינו דעתו בלי  אבל החנות, בעל מדעת
אנשי ֿשם). (תוס ' כנ"ל המקח , חל בירושלמי41)שהרי 

אחת  דמי  נותן עושה? הוא "כיצד יוחנן: דר' אליבא שם
וראה  שם. המשנה בפירוש רבינו כתב  וכן ומתקן". מהן

שם. למעלה

.Ë‡ˆBn‰42˙Bt43Cca44ÔÈÒÈÎÓ  Ì‡ : «≈≈«∆∆ƒ…«¿ƒƒ
Ô‰ÈzÏ45OÚlÓ eËt 46eÚa˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL , ¿»≈∆»ƒ¿«≈∆¬«ƒ…ƒ¿¿

˜eMa kÓÏ ÔÈÒÈÎÓ  Ì‡Â ;OÚÓÏ47el‡ È‰  ¿«¬≈¿ƒ…«¿ƒƒƒ¿…«¬≈≈
Ó„È‡48‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓe ;49È‡Óc 50. ¿«∆¡»¿∆¡»¿«

כב .42) הלכה פ "ג למעלה וראה י . משנה פ "ב  מכשירין
להלן.43) וראה מלאכתם, וזכה 44)שנגמרה הפקר, שהם

לבית 45)בהם. שיכנסו עד עראי  באכילת מותרים שהם
ב ). הלכה (משנהֿלמלך).46)(שם עראי  אוכלם אם

שם).47) (למעלה מלאכתם גמר עם מיד נקבעים שהם
כדין 48) "דמאי ", רבינו: ופירשה "חייב ", שם: במשנה

אינו  ממעשרות, פטור שהפקר ומה עםֿהארץ . של פירות
מלאכה  גמר לאחר אבל מלאכה, גמר קודם הפקיר אם אלא
בתוספתא  וראה כ. הלכה שם למעלה ראה פטור, אינו

.658 עמ ' לשוק ,49)כפשוטה מכניסים חצים כלומר,
לבית. ספק 50)וחצים הוא, ספיקא שספק  אף ֿעלֿפי 

עשרום  שמא לשוק , מכניסים אם ואף  ופטור, לבית מכניסים
כדלהלן  ספיקא, בספק  גם החמירו בדמאי  מכלֿמקום -

בכסף ֿמשנה. שם עיין יג, בהלכה

.ÈÔÏË51ÔÏÎ‡Ï52ÚÈˆ‰Ï CÏÓÂ53‡‰LÈ ‡Ï  ¿»»¿»¿»¿ƒ¿«¿«¿ƒ«…¿«∆
OÚiL „Ú Ô˙B‡54‰Ïw˙ ‰È‰È ‡lL È„k , »«∆¿«≈¿≈∆…ƒ¿∆«»»

ÌÈÁ‡Ï55e„‡È ‡lL ‰lÁzÓ ÌÏË Ì‡Â .56È‰  «¬≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆……¿¬≈
BÏˆ‡ Ô˙B‰LÏ zÓ ‰Ê57B‡ ÔÏÎ‡Ï ‰ˆiL „Ú ∆À»¿«»∆¿«∆ƒ¿∆¿»¿»
ÔÎÓÏ B‡ ÔÁÏLÏ58È‡Óc Ô˙B‡ OÚÈÂ ,59. ¿»¿»¿»¿»ƒ«≈»¿«

ג.51) משנה פ "ג בדרך,52)דמאי  פירות המוצא כלומר,
בהם. זכה כן, ואם לאכלן, ונטלן הקודמת, כבהלכה

אצלו.53) בסוף 54)להשהותם להלן רבינו מדברי 
מכניסים  שרוב  במקום כשמצאם שהמדובר נראה, ההלכה
שוודאי לבת, מכניסים שרוב  במקום מצאם אם אולם לשוק .
מעשרם  ו), הלכה ופ "ה כב , הלכה פ "ג (למעלה נתעשרו לא
קבע . יאכלום שמא - לבית הכניסום שלא אף ֿעלֿפי  ודאי ,

הבית.55) לבני  כלל.56)כלומר, בהם לזכות נתכוין ולא
לעשר 57) חייב  ולמדו ואינו לעצמו, אותם נוטל שאינו לפי  ,

"עשר  כב ): יד, (דברים שנאמר ממה שם בירושלמי  כן
ואי מעשר, אתה "משלך - זרעך)" תבואת כל (את תעשר

אחרים". משל מעשר במדה 58)אתה אפילו הארץ  לעם
אֿב . הלכות למעלה דקה, במדה ולחבר רוב 59)גסה, אם

למעלה. ראה בשוק , למכור מכניסים

.‡È˙È˜60˜È61‰pba ˙‡ˆÓp‰62‰eËt BÊ È‰  ¿ƒ«»»«ƒ¿≈«ƒ»¬≈¿»
È‡Óc‰ ÔÓ63 ˙Èaa ˙‡ˆÓp‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ . ƒ«¿«¿∆««««ƒ«ƒ¿≈««ƒ

˙iÁ64‰tL‡‰ Èab ÏÚL .65ÌB˜Ó ÏÎa 66˙zÓ67. «∆∆∆««≈»«¿»¿»»À∆∆

הלכה 60) פי "א תרומות בירושלמי  וראה פ "ד. שם 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



קמג                
         

שם. סיריסליאו הר"ש גירסת לפי  ירק 61)ד, עלי 
שנתלשו. הגננים.62)מקולקלים שתלשום

ביותר,63) המעופשים את אלא מקנבים אינם שהגננים
תרומות  מהלכות בפי "א למעלה ראה לזרים, המותרים

י . המעופשים 64)הלכה אפילו מקנבים בתים שבעלי 
בנקל.65)קצת. ליטלה שאפשר גבה, על אפילו כלומר,

[וכלֿשכן 66) אשפה ואפילו בתים. בעלי  של אפילו כלומר,
יב .]. חולין עיין שבשוק . עליה 67)אשפה אין שמעתה

אוכל. שם

.ÈÔ˙Bp‰68˙È˜cÙÏ69 BÏ ˙BÙ‡ÏÂ BÏ ÏMÏ «≈¿À¿»ƒ¿«≈¿∆¡
dÏ Ô˙B ‡e‰L ˙‡ OÚÓ70‰Ïw˙ ‰È‰È ‡lL È„k , ¿«≈∆∆≈»¿≈∆…ƒ¿∆«»»

ÌÈÁ‡Ï71ÈtÓ ,‰pnÓ ÏËB ‡e‰L ˙‡ OÚÓe , «¬≈ƒ¿«≈∆∆≈ƒ∆»ƒ¿≈
[‰Êa] ‰Ê ÏL ÛÈÏÁ‰Ï ‰„eLÁ ‡È‰L72Ï‡ .73 ∆ƒ¬»¿«¬ƒ∆∆»∆¬»

dÒ‡L ÔÈa dza ‡OpL ÔÈa ,B˙BÓÁÏ Ô˙Bp‰74B‡ , «≈«¬≈∆»»ƒ»≈∆≈¿»
‡Ï LLBÁ BÈ‡  ÏMÏ ÏÈL˙Â ˙BÙ‡Ï ˙t BzÎLÏƒ¿∆¿«∆¡¿«¿ƒ¿«≈≈≈…

OÚÓ ÌeMÓ75˙ÈÚÈL ÌeMÓ ‡ÏÂ76dÈ‡L ÈtÓ , ƒ«¬≈¿…ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆≈»
ÛÈÏÁ‰Ï ‰„eLÁ77ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .78ÔÓÊa ? ¬»¿«¬ƒ«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«

‰„wÏ ÔÈÏ˙Â ‰qÚÏ B‡O dÏ Ô˙pL79Ì‡ Ï‡ ; ∆»«»¿»ƒ»¿¿»ƒ«¿≈»¬»ƒ
˙BOÚÓ ÌeMÓ LLBÁ  Ô˙ ‡Ï80ÌeMÓ LLBÁÂ …»«≈ƒ««¿¿≈ƒ

˙ÈÚÈL81,eÒ‡  ‰hÓL ˙L ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏe . ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿«¿ƒ»»
‡e‰ ˙ÈÚÈL ÈÁÈÙqÓ B‡O‰ ‡nL82. ∆»«¿ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ

ה.68) משנה פ "ג ומנהג 69)דמאי  הפונדק . בעלת
מאכלו  אחד כל והתבשיל והבשר הקמח  לה לתת הסוחרים

שם). המשנה (פירוש זה 70)ולחמו של מחליפה שהיא
כדלהלן. אחראים 71)בזה, אנו "אין אומרים ואין

ו  שם. יוסי  כר' ודלא מע "ש לרמאין", מהלכות בפ "ט  אף 
כאן  - לגזלנין אחראין אנו שאין רבינו, מדברי  נראה ז הלכה

טז  סימן השלחן (פאת החמירו בידים לה כא שנותן ס "ק 
הירושלמי ). טורחת 72)ע "פ  שהיא שכיון שם, משנה

היפה  את בשבילה לקחת לעצמה היתר מורה היא בשבילו,
התם). ד"ה שם ותוספות ו: (חולין הגרוע  את לאורח  ולתת

החולקים 73) דחכמים אליבא ו הלכה שם בירושלמי  הוא כן
יהודה. דר' אליבא שהיא שם כמשנתנו ודלא יהודה, ר' על

שם.74) בירושלמי  שנפשטה, החליפה 75)בעיא שמא
מעושרים. שאינם בספיחי76)בדברים החליפה שמא

שמיטה  מהלכות בפ "ד כדלהלן באכילה, האסורים שביעית
הלכה  פ "ח  (שם השביעית על נחשדו הארץ  [ועמי  ב . הלכה

ט ]. הלכה פי "ב  להלן וראה תמצא 77)י ) לא שחמותו
דרך  וכן ובתן חתנן עבור לטרוח  דרכן שכן לעצמה, היתר
שם. בתוספות ראה אלו, בשביל אלו לטרוח  השכנים

שם.78) וחולין שם שמא 80)לתבשיל.79)תוספתא
תבלין  ויש דמאי , של ותבלין שאור ובקדירה בעיסה נתנה
י , ס "ק  יב  סימן השולחן בפאת וראה במעשר. שחייבין
אינו  ד"ה שם חולין תוספות ועיין זאת. להוכיח  שהאריך

מה 81)חושש. בכלל והן אלו, תיבות ליתא רומי  בדפוס 
וכו'. ולפיכך יח ),82)שכתב : הלכה (פי "ג להלן וראה

דמאי . תערובת על גם גזרו ותבלין שבשאור

.‚ÈCÈÏBn‰83ÂÈhÁ84ı‡‰ ÌÚ ÔÁBËÏ85Ô‰ È‰  «ƒƒ»¿≈«»»∆¬≈≈
Ô˙˜ÊÁa86ÔÁBËÏ ÔÎÈÏB‰ .ÛÈÏÁ‰Ï „eLÁ BÈ‡L , ¿∆¿»»∆≈»¿«¬ƒƒ»¿≈

ÔÙÈÏÁ‰ ‡nL ,È‡Óc Ì‰ È‰  ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ¬≈≈¿«∆»∆¡ƒ»
ı‡‰ ÌÚ ÏL ÌÈhÁa87ı‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ „È˜Ùn‰ ÔÎÂ . ¿ƒƒ∆«»»∆¿≈««¿ƒ≈∆«»»∆

È‡L ,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È‰ .ÔB„wt‰ ÛÈÏÁ‰Ï „eLÁ B ¬≈≈¿∆¿»»∆≈»¿«¬ƒ«ƒ»

פ "ד.83) שם ותוספתא ד, משנה פ "ג שהופרשו 84)שם
ומעשרות. תרומות לטוחן 85)מהם "או שם: במשנה

לפי רבינו, והשמיטו לכל כותי ". כגויים עשאום הזה שבזמן
שם. המשנה בפירוש וראה "למעשרות 86)דבריהם, שם:

אצלו,87)ולשביעית". לטחון חיטיו הוליך שהוא שכשם
ואף ֿעלֿפי דמאי . שפירותיהם הארץ , עמי  גם הוליכו כן
בשל  החליפן אם ואף  החליפן, לא שמא הוא, ספיקא שספק 
כיון  - הוא? המעשרים מן זה עםֿהארץ  שמא עםֿהארץ ,
גם  סמכו לא הן", מעשרין הארץ  עמי  "רוב  על סמכו שלא
על  שנתקנה חמץ  בדיקת וגם (כסף ֿמשנה), ספיקא ספק  על
בפ "ב  וראה (רדב "ז). ספיקא ספק  על בה סמכו לא הספק ,
המשנה  (ובפירוש סד והערה י  הלכה ומצה חמץ  מהלכות
שבדמאי בקלים שסומכים רבינו כתב  א, משנה פ "א לדמאי 
שבקלים  שכתב  הגרע "א בתוספות שם ועיין ספיקא. ספק  על
בחיוב  כלל ואינו הפקר, שהוא אחד ספק  יש שבדמאי 
ועיין  ספיקא. ספק  על בזה סמכו ולכן ומעשרות, תרומות

אורֿשמח ).

.„Èı‡‰ ÌÚ88LnzLÓ ‰È‰L89ÏL B˙eÁa «»»∆∆»»ƒ¿«≈«¬∆
Á90ÒÎÂ ‡ˆBÈ Á‰L Èt ÏÚ Û‡ ,91‰Ê È‰  »≈««ƒ∆∆»≈≈¿ƒ¿»¬≈∆

ÛÈÏÁ‰ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,zÓ92. À»¿≈≈∆»∆¡ƒ

פ "ג.88) שם בברכות 89)תוספות וראה משמש . כלומר,
וראה 90)נב : משמשם. והוא בה ושותים אוכלים שהיו

קי : על 91)בפסחים עיניו ואין באומנתו מתעסק  כלומר,
ואף ֿעלֿפי92)החנות. חושש. - כלל נכנס  אינו אם אבל

אינו  זה - הקודמת) (בהלכה להחליף  חשוד אינו שעםֿהארץ 
אבל  בפקדון, יד כשולח  הוא הרי  שהמחליפו בפקדון  אלא
את  ללקוחות יתן שמא חוששים למכירה, ניתן שהכל בחנות
סימן  השולחן בפאת וראה חלקו. את החנות מן ויקח  שלו

וחזוןֿאיש. שם כפשוטה ותוספתא לט . ס "ק  טז

.ÂË„È˜Ùn‰93È‰  ÌÈÎBk „BÚ‰ Ïˆ‡ ÂÈ˙Bt ««¿ƒ≈»≈∆»≈»ƒ¬≈
ÛÈÏÁ‰Ï B˙˜ÊÁL ;ÌÈÎBk „BÚ ÏL ÂÈ˙BÙk Ô‰≈¿≈»∆≈»ƒ∆∆¿»¿«¬ƒ
‡Ï ÔÈ„ÚL ˙Bt eÈ‰ Ì‡ ?ÌÈc C‡È‰Â .ÔB„wt‰«ƒ»¿≈«ƒ»ƒ»≈∆¬«ƒ…

ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚94Á˜lL Á‡ Ï‡OÈ „Èa eÓ‚Â , ƒ¿¿»¿«¿»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿»≈««∆»«
e‡aL BÓk ,ÂÈ˙BOÚÓ LÈÙÓ  ÔB„wt‰95Ì‡Â ; «ƒ»«¿ƒ«¿¿»¿∆≈«¿¿ƒ

iÁ  ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚Â ÌÈÏË „È˜Ù‰L ˙Bt eÈ‰»≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»¿«¿»«»
ÌÈÎBk „BÚ‰ ÛÈÏÁ‰ ‡Ï ‡nL ,LÈÙ‰Ï96CÎÈÙÏe . ¿«¿ƒ∆»…∆¡ƒ»≈»ƒ¿ƒ»
˜ÙÒ  LÈÙiL ˙BOÚn‰L ,ÈÏ ‰‡È97Ì‡ Ï‡ . ≈»∆ƒ∆«««¿∆«¿ƒ»≈¬»ƒ

;ÌeÏk LÈÙ‰Ï CÈˆ BÈ‡  ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ „È˜Ù‰ƒ¿ƒÀƒ¿À»ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ¿
ÔÈeËt  ÌÈÎBk „BÚ‰ ÛÈÏÁ‰ elÙ‡L98BÓk , ∆¬ƒ∆¡ƒ»≈»ƒ¿ƒ¿

˙BÓez ˙BÎÏ‰a e‡aL99„BÚ Ô‚„ ‡ÏÂ  E‚c : ∆≈«¿¿ƒ¿¿¿»¿¿…¿«≈
.ÌÈÎBk»ƒ

שמעון.93) כר' ולא כחכמים שם, הפריש 94)משנה ולא
ומעשרות. תרומות מהלכות 95)מהם בפ "א למעלה

הלכ  שלא תרומות פירות הגוי  מן הישראל לקח  שאם יא, ה
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ומעשרות  בתרומות חייב  ברשותו, וגמרם מלאכתם נגמרה
ללוי . ראשון מעשר נותן אינו אבל התורה, שאם 96)מן

(שם). פוטר הגוי  שדיגון פטור, - נותנם 97)החליף  ואינו
החליף . שמא - וללוי  החליף 98)לכהן שמא לחשוש ואין

בטוחן  שרק  למעלה), (ראה דמאי  שפירותיו עםֿהארץ  בשל
חיטה  של קופות אליו יתקבצו שהטוחן "לפי  לכך, חששו
המשניות  (פירוש אחר" ישראל בפירות שיחליפן ואפשר

שם. ירושלמי  ועיין שם.99)שם),

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ד שישי יום 

   1 
שבת 1) ונכנס  לעשרן נאמן שאינו ממי  פירות הלוקח  יבאר

והוא  בשבת, עמו שיאכל חברו המשביע  לעשר. יכול שאינו
תרומת  שהפריש שראינוהו נאמן שאינו מי  עליו. נאמן אינו
שהוא  ממי  לי  קח  נאמן שאינו למי  האומר מפירותיו. מעשר
אני . אחד ואמר מעשר כאן מי  ושאל לעיר הנכנס  מעשר.
עניים  הם. ישראל ארץ  משל ואמר בסוריא פירות המוכר
נאמנים. הם אם הם, ופאה שכחה לקט  אלו פירות שאמרו
אמר  ואחרֿכך פירות והמוכר אחרים, על שהעיד החשוד

הם. טבל לך שמכרתי  פירות

.‡Á˜Bl‰2˙BOÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈnÓ ˙Bt3 «≈«≈ƒƒ∆≈∆¡»««««¿
ÁÎLÂ4ÔOÚÏ5˙aL ‰ÒÎÂ ,6BË ÌBÈ B‡7BÈ‡L ¿»«¿«¿»¿ƒ¿¿»«»∆≈

OÚÏ ÏBÎÈ8BÏ‡BL ‰Ê È‰ 9:BÏ Ó‡ Ì‡Â , »¿«≈¬≈∆¬¿ƒ»«
BÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙aLa ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡  Ô‰ ÔÈOÚÓ¿À»ƒ≈≈«ƒ¿«»¿≈ƒ»«

„Á‡10ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡  Ô‰ ÔÈOÚÓ :ÔÓ‡ BÈ‡L ∆»∆≈∆¡»¿À»ƒ≈≈«ƒ
˙aL d˙B‡a11elÙ‡Â ,12ÔÈw˙Ó ˙BÁ‡ ˙Bt BÏ eÈ‰ ¿»«»«¬ƒ»≈¬≈¿À»ƒ
ÔÈn‰ B˙B‡Ó13ÈtÓ .14,ı‡‰ ÈnÚ ÏÚ ˙aL ˙ÓÈ‡L ≈«ƒƒ¿≈∆≈««»««≈»»∆

‰Ú da BÚ BÈ‡Â15. ¿≈≈»¬≈»

  
         
        
          
          

      

בשבת, פיו  על לאכול מותר  א ,ממה ־נפש :להבי וצרי
ועוד , שבת. במוצאי  הפירות אות את יאכל לא  למה 
 צרי שבת למוצאי  פירות נשארו   א שרק  משמע  מלשונו 
 מאות נשאר לא   א אבל בשבת, שאכל ועל  עליה לעשר
בשבת, שאכל על לעשר צרי אינו  שבת למוצאי  הפירות

בזה .  הטע ומה 
בשני לפרש  יש  אלו  פירות אכילת היתר את והביאור:
הוא   ששואלי ומה  התירו , שבת כבוד  שמפני  א : . אופני
להקפיד מבלי  פירות  מה  שלוקחי יחשבו  שלא  כדי  רק 
שאימת  מפני  אמת אומר שאכ ב : . עישור על ולשאול
החשש  מפני  הוא  למוצ"ש  אוכל שאינו  ומה  עליו , שבת
חששו  לא  עצמה  ובשבת עליו , שבת אימת שאי לאחד 

עליו . שבת אימת שאי מאחד  הרחוק  לחשש 

 צור שיש  היינו  הדעות, כשתי  פוסק   " שהרמב ונמצא 
כבוד  טע וה שבת אימת  טע ה יחדיו ,  הטעמי בשני 
לאימת   שבנוס מכיו הפירות, מ לאכול מותר ולכ שבת,
 חוששי אי שבגללו  שבת, כבוד  של  הטע  ג ישנו  שבת,
שלא  כיו במוצ"ש  משא "כ  שבת, אימת  לה שאי למיעוט
למיעוט.  ג לחשוש  יש  שבת, כבוד  של  הטע כבר שיי
שאז  שבת למוצאי  הפירות מאות כשנשארו  ועל־פי ־זה 
שאכל  מה  על  ג המעשר חיוב  מגלגלי ,לעשר צרי

בשבת.
      

רפ "ה.2) ותוספתא מ "א פ "ד עםֿהארץ ,3)דמאי  כלומר
אינו  המעשרות על החשוד אבל ההלכה. בסוף  הוא וכן

רע "א). ('תוספות' בשבת ואפילו ב 'ירושלמי '4)נאמן
אלא  עםֿהארץ ] שאומר מה על [שסוכמין אמר "לא שם:
בשבת]". פיו על [לאכול אסור מזיד הא [ששכח ], שוגג

(5- תנאי  לו היה שאם שבת. מערב  תנאי  לו היה לא וגם
ה"ז  פ "ט  למעלה כמפורש בשבת, להפריש אפשר

בינונים,6)('ירושלמי '). כוכבים שלשה נראו כלומר,
ועי ' ה"ד, שבת מהל' בפ "ה שכתוב  כמו ודאי , לילה שהוא
ג). ס "ק  יז סי ' השולחן' ('פאת ה"ג בסוף  שם בלשונו היטב 
הט "ו). פכ"ג (שם הדמאי  מעשרין - השמשות בין אבל

להלן.7) וראה שם, ב 'ירושלמי ' הוא וכן שם. תוספתא
שם 8) שבת (הל' בשבת ומעשרות תרומות מפרישים שאין

מפני הכ"ו), יוםֿטוב  מהל' (פ "ד וביוםֿטוב  והי "ד) ה"ט 
ה"ט ), שם שבת (הל' מתוקן היה שלא דבר כמתקן שנראה
ומטעם  הי "ד). (שם הפירות אותם למקדיש דומה שזה ועוד
שאוכל  לארץ , חוצה וחלת לארץ  חוצה תרומת גם זה
להפריש  אסור הי "ב ), בכורים מהל' (פ "ה מפריש ואחרֿכך
בהלכה  וראה צא). נוספת והערה הי "ב  שם, שבת (הל'

בשבת,9)הסמוכה. אוכל אינו - בחול שאלו אבל בשבת.
לו 10)כדלהלן. אמר למוכר) =) מצאו "לא שם: במשנה

על  סומך אינו שלכתחילה ומשמע  וכו'", נאמן שאינו אחר
מעיד  אלא בעצמו, יודע  אינו אחר שאותו משום והיינו אחר,
לא  רבינו ומדברי  הגרע "א) (תוספות שעישרם המוכר בשם

כן. הסמוכה.11)משמע  כבהלכה שבת, במוצאי  לא אבל
שחזקה  אחרים, על מעיד הדבר על החשוד שגם ואף ֿעלֿפי 
- הי "ז) (להלן עםֿהארץ  וכלֿשכן לו, ולא חוטא אדם אין
בשבת  מלאכול ימנע  שלא כדי  כך לו שאמר לחוש, יש כאן
לשבת  ואף ֿעלֿפי ֿכן ה"ח ), עדות מהל' פי "א (כסף ֿמשנה

התירו. שם.12)גופה תאב 13)'ירושלמי ' שהוא שכיון
(שם). לו התירום - חנינא.14)לאלו כרבי  שם, 'ירושלמי '

רבי של טעמו גם רבינו שהזכיר הסמוכה, בהלכה וראה
לעשות 15)יוחנן. בעיניהם הוא חמור "שעמי ֿהארץ 

ישקר" לא לפיכך היום, כבוד מפני  השבת ביום עבירה
למקדש, שבת שהוקשה אומרים [ויש שם). המשנה, (פירוש
ומקדשי תשמורו שבתותי  "את ל): יט , (ויקרא שנאמר
בשבת  גם ישנו כן במקדש, מורא שישנו כשם תיראו".
"לקראת  בחוברת וראה צח , מצוה ו'יראים' ו, סי ' (סמ "ק 
הוא  ביום שגם למעלה, רבינו שכתב  ומכיון כד). עמ ' שבת"
בין  ש"אין זה, לענין כשבת יוםֿטוב  שגם נראה נאמן,

1

2

3

4

5

6

7

8



קמה                
         

ולדעת  ז:). (מגילה בלבד" נפש אוכל אלא לשבת יוםֿטוב 
שאימת  ובתרומת) ד"ה נה: כתובות ('תוספות' האומרים
למעשר, קובעת ששבת משום היא, עםֿהארץ  על שבת
קובע  יוםֿטוב  שגם האומרים לדעת הוכחה מכאן תהיה
לו, האמינו ביוםֿטוב  גם שהרי  הכ"א), פ "ה למעלה (ראה

הכ"ב ]. שם המלך' ב 'שער כתב  וכן כנ"ל,

.Èt ÏÚ Û‡16È‰  ˙aLa ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡ ‡e‰L ««ƒ∆≈«ƒ¿«»¬≈
˙aL È‡ˆBÓÏ ˙Bt‰ Ô˙B‡Ó ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê17„Ú ∆……«≈»«≈¿»≈«»«
˙aLa ÏÎ‡L ÏÚ ,Ïk‰ ÏÚ È‡Óc OÚiL18ÏÚÂ ∆¿«≈¿«««…«∆»«¿«»¿«

ˆÏ ‡l‡ e‰eÈÓ‡‰Â el˜‰ ‡lL ;‡Lp‰d˙B‡ C «ƒ¿»∆…≈≈¿∆¡ƒ∆»¿…∆»
˙aL19‰˙È‰ .20dÏ CeÓÒ BË ÌBÈÂ ˙aL21BÏ‡Le , «»»¿»«»¿»»¿≈

‰‡ ‡lL ÈtÓ ,ÈMa Û‡ ÏÎB‡  Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆≈««≈ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»
ÌÈ˙Èa OÚÏ22˙BiÏb ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLa ÔÎÂ .23. ¿«≈≈¿«ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒƒ∆»À

שם.16) ותוספתא, "חשכה 17)משנה שם: במשנה,
שאף  להורות כנראה "חשכה", השמיט  ורבינו שבת". מוצאי 
את  מעשרים השמשות שבין לפי  אסור, השמשות בין
מותר  שבת מוצאי  של השמשות בין ואף  לד.), (שבת הדמאי 
המשניות  בפירוש וראה מ "ז. פ "ב  שבת חדשים' ('תוספות
הערי מכון הוצאת ובמשנה ראשונה' ב 'משנה שם, בדמאי 

.(1 הערה 72 עמ ' "חשכה 18)פישל שם: 'ירושלמי '
שלא  [שאכל]", זה על [הנשאר] מזה מעשר שבת, מוצאי 
לא  אבל טבל, חשש של האסור את אלא בשבת לו התירו
ועשאוהו  לכהן, ליתנו שצריך מעשר, תרומת של הממון את
('תוספתא  מפריש ואח "כ שאוכל לארץ  חוץ  כתרומת
הקודמת. הלכה וראה ,(3 הערה 245 עמ ' כפשוטה'

רבי19) בשם כחבריא חכמים, התירו השבת כבוד שמפני 
רבינו  ופסק  הקודמת. הלכה וראה שם, ב 'ירושלמי ' יוחנן
שאימת  "מפני  הנ"ל שלטעם אף  ולכן שם, הדעות כשתי 
לפי - שבת במוצאי  גם לאכול לו היה עםֿהארץ ", על שבת
אוכל  אינו השבת", כבוד מפני  ש"התירו השני  הטעם

כפשוטה'). שם.20)('תוספתא ֿ 21)'ירושלמי ' אף ֿעל
('ירושלמי ' נפרדים ימים כשני  ודינם הן, קדושות ששתי  פי 

ה"ה). עירובין מהל' ופ "ח  שם.22)שם, 'ירושלמי '
אפשר 23) גליות של ימיםֿטובים שבשני  [ואף ֿעלֿפי  שם.

מפריש  אני  חול, היום אם ראשון: ביום ולומר תנאי  לעשות
כלום, בדברי  אין קודש היום ואם ומעשרות, תרומה עליה
אתמול  היה כן אם קודש, היום אם ואומר: חוזר שני  וביום
מפריש  הריני  חול היום ואם מאתמול, הופרש והרי  חול,
אין  - הי "ב ) יוםֿטוב  מהל' (פ "ו שני  ביוםֿטוב  ואוכל היום,
אלא  ראשון, ביוםֿטוב  אוכל אינו אם אלא אמורים הדברים
לאכול  לו שהתירו בדמאי , כאן אבל (עיי "ש), שני  ביוםֿטוב 
יאמר  שהיאך להתנות, יכול אינו - ראשון ביוםֿטוב 
ומיד  כלום", בדברי  אין קודם היום "אם ראשון: ביוםֿטוב 

או  הוא היום אחרֿכך "אם יאמר: היאך שני  וביוםֿטוב  כל?
אכל  שאתמול אומר ונמצא היום", מפריש הריני  חול

טבלים?].

.‚ÚaLp‰24˙aLa BnÚ ÏÎ‡iL BÁ ÏÚ25‡e‰Â , «ƒ¿»«¬≈∆…«ƒ¿«»¿
ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡Â Ï‡BL  ˙BOÚn‰ ÏÚ BÈÓ‡Ó BÈ‡≈«¬ƒ««««¿≈¿≈«ƒ

„Ïa ‰BL‡‰ ˙aMa26ÏÚ Û‡ ,‰iL ˙aLa Ï‡ ; ««»»ƒ»ƒ¿«¬»¿«»¿ƒ»««

‰‡‰ epnÓ „pL Èt27‡Ï  BÏˆ‡ ÏÎ‡È ‡Ï Ì‡ ƒ∆»«ƒ∆¬»»ƒ……«∆¿…
È‡Óc OÚiL „Ú ÏÎ‡È28. …««∆¿«≈¿«

חבירו"24) את "המדיר אמרו: ששם ואף ֿעלֿפי  מ "ב . שם,
שם: המשנה בפירוש כתב  וכן בשבועה, רבינו פירשה -
נמי , "שבועות ב : פ , בנדרים אמרו וכן חבירו". על "הנשבע 
90 עמ ' פישל הערי  מכון הוצאת (משנה נדרים" היינו
(פ "ה  אחרים על חלה שבועה שאין ואף ֿעלֿפי  בהערות).
האחרים  נשתבחו הרי  - אֿב ) הלכות שבועות מהל'
(שם  שוא בשבועת להרגילו שלא דבריו את המקיימים
ראשונה  בשבת פיו על ואוכלו שואלו זה ומטעם ה"ג),

שם). המכון, שאם 25)(משנת בשבת, כשהשביעו ומדובר
ה"ז. בפ "ט  כנ"ל להתנות, אפשר - שבת בערב  השביעו

טבלים 26) התירו כאן אבון, רבי  "אמר שם: 'ירושלמי '
החברה  לחזק  כן לעשות "שצריך שלום". דרכי  משום
(פירוש  עמו" יאכל לא אם ביניהם שתיפול האיבה ולהרחיק 

גם 27)המשנה). בשבועתו הוסיף  כלומר, שם. משנה,
ויותר  יותר כאן ויש יאכל, לא אם מנכסיו, הנאה איסור

שלום. דרכי  בשבת 28)משום עםֿהארץ  על סמכו ולא
ללכת  אבל הפירות, ממנו לקח  כשכבר אלא ה"א), (למעלה
שלום, דרכי  מפני  אלא התירו לא אצלו, לאכול לכתחילה

רדב "ז). ועי ' יוםֿטוב ', ('תוספת הראשונה בשבת ודוקא

.„ÈÓ29ÔÓ‡ BÈ‡L30˙Óez LÈÙ‰L e‰eÈ‡L , ƒ∆≈∆¡»∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿«
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Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÈa ,eÈÙa31dÓB˜ÓÏ ÔÈa32ÊÁÂ , ¿»≈≈¿»«≈≈ƒ¿»¿»«
‰ÈzLÙ‰ :Ó‡Â33ÏÚ ÏÎB‡Â ,ÏÁa elÙ‡ ÔÓ‡  ¿»«ƒ¿«¿ƒ»∆¡»¬ƒ¿…¿≈«

˙ÓÈ‡ Ck ,ı‡‰ ÈnÚ ÏÚ ˙aL ˙ÓÈ‡L ÌLk .ÂÈtƒ¿≈∆≈««»««≈»»∆»≈«
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פ "ה.29) ריש שם ותוספתא מ "א, ֿ 30)שם עם היינו
ההלכה  בסוף  כדלהלן המעשרות, על נאמן שאינו הארץ ,

ה"א). למעלה הורמה.31)(ראה שממנו למקום לא
שחזרה 32) דמאי  של מעשר "תרומת אמרו: שם, במשנה

בתוספתא  אליעזר רבי  כדעת זו שמשנה אלא למקומה",
נפלה  אם אלא מדמעת אינה דמאי  שתרומת פ "ה, תרומות
למקום  בין למקומה "בין שם: חכמים לדעת אבל למקומה,
מהל' פט "ו למעלה וראה רבינו, דעת וכן מדמעת". - אחר

הכ"א. חזרתי33)תרומות "ואמר שם: המשנה, בפירוש
מדומע ". שהיה זה והתקנתי  והוצאתיהו אותו והפרשתי 
וכמו  עמהם, נבללה ולא הפירות גבי  על שנפלה כגון והיינו
פי על שנפלה תרומה "סאה מי "א) פ "ד (תרומות ששנינו

(ר  יקפיאנה" ב 'מלאכת המגורה אוחנה סלימן ור' קורקוס  "י 
לדין  שסמוך שם, תרומות בתוספתא נראה וכן שם). שלמה'
"סאה  נאמר: למקומה, שחזרה דמאי  של מעשר תרומת
כפשוטה'). ('תוספתא וכו'" המגורה פי  על שנפלה תרומה

לפני34) מעשר לתרומת חוששים שאינם אף ֿעלֿפי  כלומר,
וחזרה  הופרשה אם - ה"ב ) פ "ט  (למעלה שהופרשה

לה. חוששים למקומה,

.‰ÈÓ35OÚÓ LÈÙ‰L e‰eÈ‡L ,ÔÓ‡ BÈ‡L ƒ∆≈∆¡»∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬≈
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el‡ :Ó‡Â B˙ÈaÓ ˙Bt ‡ÈˆB‰L ÔÓ‡ BÈ‡L∆≈∆¡»∆ƒ≈ƒ≈¿»«≈

ÔÓ‡  ÔBL‡ OÚÓ39Ô‰Ó ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡Â , «¬≈ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ≈∆
˙BÓez40˙BOÚÓe41 ÈL OÚÓ el‡ :Ó‡ Ì‡Â ; ¿««¿¿ƒ»«≈«¬≈≈ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡42˙Óez Ô‰Ó ÔÈLÈÙÓe ,È‡Óc Ô‰ È‰Â , ≈∆¡»«¬≈≈¿««¿ƒƒ≈∆¿«
OÚÓ43‰‡ÈÂ .‰„Bt ‡e‰L ,ÈÏ44Ìlk ˙‡45. «¬≈¿≈»∆ƒ∆∆∆À»

ה"ג,35) פ "ד שם ו'ירושלמי ' פ "ג, שני  מעשר תוספתא
אליעזר. כרבי  ולא אם 36)כחכמים הוא: שקלֿוחומר

שני , מעשר הפריש, - ללוי  ליתנו שחייב  ראשון מעשר
וראה  שם, ('ירושלמי ' שהפריש כלֿשכן לא שלו, שכולו

כפשוטה'). שצריך 37)ב 'תוספתא ראשון, מעשר אבל
שהפריש. ראיה לנו אין ללוי , תוספתא,38)ליתנו

שם. וכנ"ל.39)וירושלמי  ללוי , נותנו בדפוס 40)שהרי 
אמר  שאם מעשר, לתרומת והכוונה "תרומה". רומי :
לוי שבן [שכשם (כסף ֿמשנה). נאמן - ממנו שהפרישה
שלא  עליה, נאמן ישראל כן הט "ו), (להלן עליה נאמן
שהם  מפני  ראשון, מעשר הפרישו שלא זמן כל אלא נחשדו
חיוב  אין ראשון מעשר הפרישו שלא זמן שכל חושבים
מעשר  שהפריש לאחר אבל ה"א), פ "ט  למעלה (ראה מיתה
שלא  זמן כל מיתה, חיוב  בו שיש הם יודעים ראשון,
גם  נכללה "תרומות", נוסחתנו ולפי  מעשר]. תרומת הפרישו
(שם). עמי ֿהארץ  עליה נחשדו שלא גדולה תרומה

הוא 41) שנאמן שכיון שני , ומעשר ראשון מעשר היינו
מעשר  הפעם עוד להפריש צריך אינו ראשון, מעשר שזהו
אינו  שהרי  ראשון, מעשר כדין שני , ממעשר ופטור ראשון.
ה"א), פ "ז (למעלה למאה תשעה אלא שני  מעשר מפריש

שני . ממעשר פטור ראשון שמעשר מן 42)הרי  לפטרו
זו, בהפרשה מפסיד שאינו שכיון המעשרות, ומן התרומות

(ר  שלו הוא נאמן.שהרי  אינו - למעלה) [צ "ל:43)אה
להפריש  שצריך והיינו למעלה. כמו ומעשרות" "תרומות
לא  שמא שני , ומעשר מעשר ותרומת ראשון מעשר ממנו

כלל]. מעשר 44)הפריש לומר נאמן שאינו שאף ֿעלֿפי 
אנפשיה  "שווינהו שני ", מעשר "אלו שאמר: כיון - הם שני 
כמעשר  עליו קיבלם כלומר, (רדב "ז), דאיסורא" חתיכה

והמעשרות 45)שני . התרומות ואף  הפירות, כל כלומר,
מהם. שהופרשו

.ÂÓB‡‰46ÈÏ Á˜ :˙BOÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ »≈¿ƒ∆≈∆¡»««««¿«ƒ
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ÔÓ‡48‰Ê È‰  ÈBÏt LÈ‡Ó ÈÏ Á˜ :BÏ Ó‡ Ì‡Â . ∆¡»¿ƒ»««ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈∆
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Á‡Ó EÏ ÈzÁ˜ÏÂ ÂÈ˙‡ˆÓ49BÈ‡  ÔÓ‡ ‡e‰L ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿≈«≈∆∆¡»≈
ÔÓ‡50. ∆¡»

כרבי46) ולא (כחכמים פ "ה שם ותוספתא מ "ה, פ "ד דמאי 
שהוא 47)יוסי ). וממי  נאמן, שהוא "ממי  במשנה:

בפירוש  רבינו וכתב  שם). בתוספתא זה (וכעין מעשר"

לפי המעשרות על נאמן ר"ל אין נאמן, שאמר "מה המשנה:
טומאה  על נאמן איש הוא נאמן פירוש אבל מעשר, שהוא
שרמזה  וכוונתו, טמא". ולא איסור מאכיל שאינו וטהרה
"הנאמן  ה"א): (פ "ה שם ב 'ירושלמי ' שאמרו למה משנתנו
זאת  שהשמיט  ואף ֿעלֿפי  המעשרות", על נאמן הטהרות על
הט "ז  ויובל שמיטה מהל' בפ "ח  להלן רמזו - כאן רבינו
על  לא חשוד אינו הטהרות על "החשוד שכתב : במה
שהוא  בוודאי  הטהרות, על הנאמן כן, ואם וכו'", המעשר
כו). אות יז סי ' השולחן' ('פאת המעשרות על נאמן

(48- נאמן שאינו מי  אצל שקנה להתברר שיכול אף ֿעלֿפי 
הוא  אין לך אם לו: לומר הוא שיכול מתיירא, הוא אין
שאינו  ואף  לו:). לו. (בכורות לנאמן חשבתיו אני  נאמן,
לצורך  זהו כאן - הי "ז) (להלן אחרים על שקר להעיד חשוד
שהוא  מי  אחר ולחפש לטרוח  צריך שהוא שכיון עצמו,
מן  לקח  כי  ולשקר לו המצוי  מן לקחת הוא חשוד נאמן,

כפשוטה'). ('תוספתא הוא.49)הנאמן מי  פירש ולא
לומר 50) נאמן אינו הנאמן, אחר לחפש שטרח  ואף ֿעלֿפי 

ישראל'). ('תפארת נאמן שהוא אחר ומצא עוד שטרח 

.ÊÒÎp‰51ÈÚÏ52„‡ ÈkÓ BÈ‡ÂÌL Ì53Ó‡Â ,54: «ƒ¿»¿ƒ¿≈«ƒ»»»¿»«
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שם.51) ותוספתא מ "ו, שנכנס כלומר 52)שם חבר ,
הסמוכה. בהלכה ראה בעיר, שהה לא ראה 53)ועדיין

ותוספתא 54)שם. ('ירושלמי ' עמי ֿהארץ  אדם בני  לסיעת
(פירוש 56)בעיר.55)שם). הטהרות  על  כלומר,

המעשרות  על נאמן שהוא וקלֿוחומר מ "ה), שם המשנה,
זו. פיסקא חסירה רומי  ובדפוס  הקודמת), הלכה (ראה

המעשרות.57) על נאמן אני  על 58)כלומר, נאמן
לא 59)המעשרות. ולפיכך לו, ולא חוטא אדם "שאין

הנאה  בזה, הנאה לו שאין מפני  נאמן שאינו לאיש ישלחנו
מפני לעיר], הנכנס  [על עליו להקל כדי  זה וכל מיד, קרובה
וכן  המשנה). (פירוש המדינה" אנשי  מכיר ואינו גר שהוא
קל  - נאמן? אחד "ועד ה"ה): תחילת (שם ב 'ירושלמי ' הוא
מעיד  שחשוד ואף ֿעלֿפי  נפש". חיי  מפני  באכסנאי  הקלו
על  במעיד אלא זה אין - הי "ז) (להלן אחרים של על
(תוספות  עדים שני  צריך - האדם על להעיד אבל הפירות,
למעלה  וראה כפשוטה', ו'תוספתא שמח ' 'אור ועי ' הגרע "א,

ה"א). וכן 60)פ "י  שם. שב 'ירושלמי ' המשנה כנוסחת
לקח  שכבר ואף  שלי . ד"ה - ב  כז, כתובות ב 'תוספות' הוא
חוששים  אין עליו, שהעיד מזה המוסר ונהנה ממנו
ממנו". ליקח  "הלך שם: שלפנינו ובמשנה ל"גומלין".

'תוספות 61) - א. כ, (קידושין החדש מן משובח  שהוא
כאן  "מי  שם: במשנה שאמרו מה רבינו פירש כן יוםֿטוב ').
מפרשים, יש בשם כתב  - ב  נו, בכתובות ורש"י  ישן". מוכר
דבריהם, ודחה "חדש", איסור בה שאין לתבואה שהכוונה
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קמז                
         

טובה.62)עיי "ש. תחת נפש 63)טובה חיי  משום
ישראל'). ('תפארת

.Á?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na64Ì„‡ ÈkÓ BÈ‡L ÔÓÊa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈«ƒ»»
ÌL65ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï  ÌL Ì„‡ ÈkÓ Ì‡ Ï‡ ; »¬»ƒ«ƒ»»»…ƒ«∆»ƒ

‰ÁÓn‰66Ì‡Â .67Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL ‰‰L «À¿∆¿ƒ»»»¿ƒ««ƒ
.‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï  ÌL Ì„‡ ÈkÓ BÈ‡L∆≈«ƒ»»»…ƒ«∆»ƒ«À¿∆

שם.64) במשנה הוא וכן שם, לו 65)תוספתא הקלו ולכן
שישאל. למי  לנאמן.66)להאמין ברבים הידוע 

שם.67) תוספתא

.Ë‡ÏÂ68el‡ ÌÈ„ eÈz‰69˙BÓe˙a ‡l‡ ¿…ƒƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿
˙BOÚÓe70˙ÈÚÈL ˙Bt ÔÈÚÏ Ï‡ ;71ÔÈÚÏ B‡ ««¿¬»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿«

‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï  ˙B‰Ë72. ¿»…ƒ«∆»ƒ«À¿∆

משום 69)שם.68) חבירו, להכשיר לעם ֿהארץ  להאמין
נפש. ולפיכך 70)חיי  הם, מעשרים עמי ֿהארץ  שרוב 

שמיטה 71)הקלו. מהל' (פ "ח  עליהם עמי ֿהארץ  שנחשדו
פי "א  ולמעלה שלי , ד"ה כד. כתובות ב 'תוספות' ועי ' ה"י ,

כנ"ל.72)הי "ב ). לרבים, הידוע 

.ÈÔÈnÁ‰73˙Bt :Ô‰Ó „Á‡ Ó‡Â ,ÈÚÏ eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»«∆»≈∆≈
el‡74ÌÈw˙Ó ÌÈ‡75ÔÈw˙Ó ÈÁ ˙BÙe ,76BÈ‡  ≈≈»¿À»ƒ≈¬≈ƒ¿À»ƒ≈

Ô‰ÈÈa eOÚ ‡Èe˜ ‡nL ,ÔÓ‡77. ∆¡»∆»¿¿»»≈≈∆

יהודה.73) כרבי  ולא כחכמים מ "ז, שם חמורים. מוליכי 
=) לכרכין הזול ממקום ומוליכין תבואה "סוחרי  והם:
והם  החמרים. ד"ה שם, בכתובות רש"י  - היוקר)" מקום

תרומות 75)שלי .74)עמי ֿהארץ . מהם הופרשו שלא
ושל 76)ומעשרות. חדש שלי  אחד "אמר שם: במשנה

[ורבינו  מתוקן". חברי  ושל מתוקן אינו שלי  ישן, חבירי 
כיש  ולא ישן, ביין שמפרשה לפי  הראשונה, הבבא השמיט 
שלא  וסובר ה"ז), למעלה (ראה חדש באיסור מפרשים
כלומר, נאמנים, שאמר: יהודה לרבי  אלא זו בבא נאמרה
יותר  לחשוש מקום והיה היין בטיב  גם שמשבחו אף ֿעלֿפי 
שאמרו: חכמים לדעת אבל חושש, אינו זאת ובכל לקנוניא,
חוששים  היין, בטיב  משבחו אינו אם אפילו נאמנים , אינם

וכ  עיי "ש].לקנוניא. שם. בכתובות, נראה "ואע "פ 77)ן
זה  גומלים שהם חושדין שאנו מפני  לזולתו, מהנה שהוא
אלא  [ואינם למדינה שהביאו במה ביניהם והסכימו לזה,
ואף  שם), (רש"י  אחר במקום ואני  כאן אתה אמור מערימים,
הפירות  שיביאו כדי  נאמנים], שיהיו לומר מקום שיש
ושאר  והמשקין הפירות בהם נמצא ויהיה למדינות
כיון  אלא כן אומרים אין שם, יהודה [כרבי  לרוב  המאכלים
אין  שם) ('ירושלמי ' אחרת" מעיר להתפרנס  הם ש"מצויין
שבכתובות  ואף  שם). המשנה, (פירוש לחמרים]" מאמינים
"חמר  כלומר, בידו", אומנותו "בשכלי  משנתנו העמידו שם
מכירה, של היכר כלי  בידו נושא היה למכור תבואה המביא
התבואה] [את והמביאה המידה את בה שמוחקין מחק  כגון
שכלי כגון והכא מכר, אומנות כלי  בידו נושא אינו להצניע 
שלמוכרה  סהדי  דאנן שלו, את המזלזל זה של בידו אומנותו
בכרך  עליו יעיד וזה גומל אלא זה אין הלכך הביאה,
זאת  השמיט  למה וא"כ בשכלי ) ד"ה שם: (רש"י  שלפניהם"

חוששין  שלחכמים כאן, כ'ירושלמי ' שפסק  נראה רבינו,
זאת  הזכירו שלא כיון בידו, אומנותו כלי  שאין אף  לגומלין,
כמו  ולא שם, אימא" ה"איבעית כוונת זוהי  ושמא  כלל.
מהל' שבפ "כ ואף  ואיבעית. ד"ה שם ה'תוספות' שכתבו
בשנים  לגומלין חוששין שאין כתב  הי "א, ביאה אסורי 
וכן  כהן, שהוא חבירו על מעיד אחד וכל למדינה שבאו
אחר  לכהן שהעיד כהן אצל הי "ז, בכורות מהל' בפ "ב 
(וראה  הוא חבר כהן שסתם משום זהו נפל, מאליו זה שמום
לגומלין, אצלו חוששין ואין ה"י ) ובסוף  בכסף ֿמשנה, שם
אצלו  וחוששין עב , הערה כנ"ל בעםֿהארץ  מדובר כאן אבל
שאין  כיון לגומלין, חששו לא בה"ז למעלה אבל לגומלין,
בסוף  להלן היטב  ועי ' נח . בהערה כנ"ל מיד קרובה הנאתו

מא). ס "ק  יז סי ' השולחן' ('פאת הי "ז

.‡ÈÎBn‰78‡ÈeÒa ˙Bt79Ó‡Â80ı‡ ÏMÓ : «≈≈¿¿»¿»«ƒ∆∆∆
OÈOÚÏ Á˜Bl‰ iÁ  Ì‰ Ï‡81Ô‰ ÔÈOÚÓ .82 ƒ¿»≈≈«»«≈«¿«≈¿À»ƒ≈

Ò‡L ‰t‰L ;ÔÓ‡83Èz‰L ‰t‰ ‡e‰84ÈlMÓ . ∆¡»∆«∆∆»««∆∆ƒƒƒ∆ƒ
Ô‰85OÚÏ iÁ 86‰t‰L ;ÔÓ‡  Ô‰ ÔÈOÚÓ . ≈«»¿«≈¿À»ƒ≈∆¡»∆«∆

Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ Ò‡L87Ú˜˜ BÏ LiL Úe„È Ì‡Â . ∆»««∆∆ƒƒ¿ƒ»«∆≈«¿«
‰È‰Â ‡ÈeÒa88Á˜Bl‰ iÁ  e‰„OÓ BkÓÓ  ¿¿»¿»»…ƒ¿»ƒ»≈«»«≈«

Ì‡È‰ e‰„OnL B˙˜ÊÁL ;OÚÏ epnÓ89. ƒ∆¿«≈∆∆¿»∆ƒ»≈¡ƒ»

מי "א.78) פ "ו נכבשה 79)דמאי  אשר הארץ  "היא
והיא  חו"ל, כמו ולא א"י  כמו ואינה דוד, במלכות ונתחלקה
וכו'" אחרים בענינים חו"ל וכמו הדינין, במקצת כא"י 
ה"ג). תרומות מהל' פ "א למעלה וראה המשנה. (פירוש

עםֿהארץ .80) ישראל 81)המוכר ארץ  פירות שעל דמאי .
פי "ג  (להלן בסוריא נמצאים כשהם אף  דמאי , לעשרם גזרו

אלו.82)ה"ד). ארץ ֿישראל ֿ 83)פירות מארץ  שאמר
במעשר. וחייבים הם הם.84)ישראל שמעושרים שאמר

שקנה  ש"מי  הדמאי , מן אותם פוטרים היינו שותק  היה ואם
(פירוש  דמאי " להוציא חייב  אינו סוריא, מפירות פירות
הם  לארץ  מחוצה בסוריא, הנמכרים פירות ש"רוב  המשנה).
הם, גוים של פירותיה רוב  - הראב "ד ולדעת (רע "ב ), באים"

שם. להלן רדב "ז לי85)ועי ' שיש שלי  מקרקע  כלומר,
בסוריא. בה 86)כאן, למעלה ראה סופרים, ל'מדברי 

ה"ד. שם היינו 87)תרומות לא שותק , היה אילו כלומר,
מן  אותם פוטרים והיינו שלו. מקרקע  שהפירות יודעים

כנ"ל. חייא,88)הדמאי , בר בון "א"ר שם: 'ירושלמי '
כפשוטה' ב 'תוספתא וראה משלו", מכנסו רוב  שיהא והוא

.196 שהתיר".89)עמ ' הפה - שאסר "הפה כאן ואין

.ÈÌÈiÚ90‰ÁÎL Ë˜Ï ÏL el‡ ˙Bt :eÓ‡L ¬ƒƒ∆»¿≈≈∆∆∆ƒ¿»
‰‡Ùe91‰ Ë˜l‰L ,˙Bb‰ ÔÓÊ Ïk ÔÈÓ‡ el‡ È ≈»¬≈≈∆¡»ƒ»¿««¿»∆«∆∆

‰È‰iL ‡e‰Â .ÌÈÈeˆÓ ‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â92ÔÓ B˜ ¿«ƒ¿»¿«≈»¿ƒ¿∆ƒ¿∆»ƒ
ÌBia Ba ‡BÈÂ ‡ˆiL È„k Ôb‰93ÏL :eÓ‡ Ì‡Â . «…∆¿≈∆≈≈¿»«¿ƒ»¿∆

Ì‰ ÈÚ OÚÓ94dlk ‰M‰ Ïk ÔÈÓ‡ el‡ È‰ 95. «¿«»ƒ≈¬≈≈∆¡»ƒ»«»»À»
BzÏ Ì„‡ Èa CcL c ÏÚ ‡l‡ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â96. ¿≈»∆¡»ƒ∆»«»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿

ועל 90) הלקט  על "נאמנים מ "ב : פ "ח  פאה עמי ֿהארץ .
בשעתן". הפאה ועל מתרומות 91)השכחה ופטורים

ה"ט ). פ "ב  (שם 'ירושלמי '93)העני .92)ומעשרות
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קמח               
         

בו  ולבוא לילך שדרכו מקום עד חנינה א"ר איכן, "עד שם:
בשדה  "ותלקט  יזֿיח ) ב , (רות הכתוב  מן לדבר וסמך ביום".
השולחן'). ('פאת העיר" ותבוא ותשא וגו' הערב  עד

שאר 94) גם הפריש בוודאי  עני , מעשר שהפריש ומכיון
על  הנאמן ה"ה): (למעלה שאמרו שכשם ומעשרות, תרומות
כיון  עני , במעשר כן כמו שני , מעשר על נאמן ראשון מעשר
ברדב "ז  וראה כדין. הפירות עישר בוודאי  עני , מעשר שנתן

שם. ה'ירושלמי ' הששית 95)על או השלישית השנה
עני . מעשר שנות שהן שם.96)לשמיטה, משנה,

.‚È?„ˆÈk97È‰  Ì‰ ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï el‡ ÌÈhÁ ≈«ƒƒ≈∆∆ƒ¿»≈»≈¬≈
ÌÈÓ‡ el‡98‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï ÏL ‰Ê ÁÓ˜ .99 ≈∆¡»ƒ∆«∆∆∆∆ƒ¿»≈»

‡e‰100ÔÈÓ‡ ÌÈ‡ 101ÔÈ‡L ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ≈»∆¡»ƒ¿≈»ƒ«∆≈
˙t‰ ÏÚ ÔÈÓ‡102ÌÈiÚ ˙BznÓ ÓBÏ103.‡e‰ ∆¡»ƒ««««ƒ«¿¬ƒƒ

.È‡Óc ÔÈOÚ˙Ó ‡l‡∆»ƒ¿«¿ƒ¿«

מ "ג.97) קרוב 98)שם, וכשהוא הגרנות, זמן כל כלומר,
כנ"ל. ואין 99)לגורן, החיטים על "נאמנין שם: במשנה,

שכחה  לקט  נזכרו לא הרי  הפת". על ולא הקמח  על נאמנין
ורע "ב  בר"ש (ועיי "ש עני  במעשר גם מדובר כן, ואם ופאה.
שלקט  שפירשו, יש רבינו ובדברי  יוםֿטוב '). ו'תוספות
והא  עני . למעשר הואֿהדין אלא דוקא, לאו ופאה שכחה
('תוספות  עניים" "ממתנות בסוף : כאן כתב  שהרי  ראיה
המתחלקים  ופאה בלקט  שהכל אומרים ויש שם'). אנשי 
מתנות  מהל' (פ "ו בבית המתחלק  עני  מעשר אבל בשדה,
השולחן'). ('פאת קמח  לו שנתן יתכן ה"י ), עניים

שנתחייבו 100) [ואף ֿעלֿפי  השדה. בעל שטחנו כלומר,
ובמזרה  ברחת וזרה "דש אם גם שהרי  עלֿידי ֿזה, במעשר
המעושרים  הפירות מן להם ונותן מעשר מלאכתו, וגמר
שוודאי אומרים אנו - הי "א) פ "ב  (שם הפאה " שיעור
מאחר  נאמן, הוא עני  שבמעשר שכשם השדה, בעל עישרם
זה  כן כמו הקודמת), הלכה (ראה לעניים מממונו שנותן
על  גם הוא נאמן מביתו, ופאה שכחה לקט  שנותן
קמח  עשיתים ואני  לי  ניתנו חיטים אמר: ואם המעשרות].
רבינו  כתב  וכן נאמן, - ב 'ירושלמי ' שלפנינו הנוסחא לפי  -
לו  שהיתה ונראה זו. הלכה השמיט  וכאן המשנה. בפירוש
ב 'פאת  קורקוס , בר"י  (עי ' ב 'ירושלמי ' אחרת גירסא
בסוף  וראה כפשוטה') וב 'תוספתא איש' ב 'חזון השולחן',

הסמוכה. אלא 101)הלכה לתת אדם בני  דרך שאין
קמח . ולא שם.102)חיטים אומרים 103)משנה, יש 

למעלה). (ראה עני  למעשר גם שהכוונה

.„ÈÔÈÓ‡104Ê‡ ÏL ‰BÚO‰ ÏÚ105ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , ∆¡»ƒ««¿»∆…∆¿≈∆¡»ƒ
ÈÁ ÔÈa ,ÂÈÏÚ106ÏBt‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ .ÏMÓ ÔÈa107ÔÈ‡Â , »»≈«≈¿À»∆¡»ƒ««¿≈

ÔÈÒÈb‰ ÏÚ ÔÈÓ‡108ÔÈÓ‡ .ÔÈÏMÓ ÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa , ∆¡»ƒ««¿ƒƒ≈«ƒ≈¿À»ƒ∆¡»ƒ
‡e‰ ÈÚ OÚÓ ÏL ÓBÏ ÔÓM‰ ÏÚ109ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , ««∆∆«∆«¿«»ƒ¿≈∆¡»ƒ

Ûew È˙ÈÊ ÏL ÓBÏ110Ì‰111ÔÈÓ‡ .112ÈÁ ˜i‰ ÏÚ «∆≈≈ƒ≈∆¡»ƒ««»»«
„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÏMÓ ‡ÏÂ113ËÚeÓ114ÔkL . ¿…¿À»∆»ƒ≈»»»»»∆≈

B˙„wÓ ÏMÓ ˜È ËÚÓ ÔzÏ ÌÈza ÈÏÚa Cc∆∆«¬≈»ƒƒ≈¿«»»¿À»ƒ¿≈»
ÈÏ B˙ ˙Èa‰ ÏÚa‰ :ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓe ;ÈÚÏ115, ¿»ƒƒ∆»««««««ƒ¿»ƒ

È˙BznÓ ÂÈzÏMa È‡ :ÓBÏ ÏBÎÈ116. »«¬ƒƒ«¿ƒƒ«¿«

שם.104) שלא 105)משנה, דישה קודם אורז של שבולת

המשנה). (פירוש בשבילם אלא לתת נוהגים היו
כנ"ל.106) דישה, וקילוף .107)לאחר טחינה קודם
המשנה).108) (פירוש ומקולפים" טחונין "פולים
עני )109) מעשר =) להוציא אדם בני  ש"מנהג שם. משנה,

המשנה). (פירוש השמן" ('מלאכת 110)מן פאה זיתי  הם
תרומות  מהל' פ "ב  למעלה וראה מ "ט , פ "ג חלה שלמה'

דבר 111)הי "ג). לטחון או לדרוך שאי ֿאפשר "לפי 
המשנה). (פירוש מ "ד.112)מועט " שם פאה,

הבית 114)שם.113) בעל שכח  מועט , שהוא שמתוך
בקדירה. היה כשכבר בסוף , בו ונזכר לעשרו,

מבושל.115) נאמן 116)כשהוא היה לא שאם משמע 
אני לומר: גם נאמן היה לא כך, לי  נתנו בעלֿהבית לומר

הקודמת. הלכה וראה בשלתיו.

.ÂËÔÎÂ117ÈÂÏ Ôa118OÚnÓ el‡ ˙Bt :Ó‡L ¿≈∆≈ƒ∆»«≈≈ƒ«¬≈
ÔBL‡119Ì‰ B˙Óez ‰ÏhpL120ÔÓ‡ ‰Ê È‰ ƒ∆ƒ¿»¿»≈¬≈∆∆¡»
ÌÏBÚÏ121Ï‡OiL ÌLk ,OÚÓ ˙Óez ÏÚ122ÔÓ‡ ¿»«¿««¬≈¿≈∆ƒ¿»≈∆¡»

‰ÏB„‚ ‰Óez ÏÚ123ÔÓ‡ BÈ‡ Ï‡ ;124BËÙÏ ÂÈÏÚ «¿»¿»¬»≈∆¡»»»¿»¿
ÈL OÚnÓ125. ƒ«¬≈≈ƒ

מ "ב .117) סוף  שנטל 119)עםֿהארץ .118)שם,
להלן. ראה שלו, על עצמו הוא שהפרישה או מישראל.

מעשר.120) תרומת ממנו הפריש הלוי  כלומר,
עליהם 121) נאמן שאינו ופאה, שכחה ללקט  בניגוד כלומר,

נאמן  שאינו עני  ומעשר הי "ב ) (למעלה הגרנות בזמן אלא
מעשר  על - (שם) והששית השלישית בשנה אלא עליו

לעולם. הוא נאמן שנה, בכל שנוהג ֿ 122)ראשון, עם
תרומת 123)הארץ . על נאמן לוי  בן כן ה"א, פ "ט  למעלה

נאמנים  ישראלים שגם [ואף ֿעלֿפי  שם). ('ירושלמי ' מעשר
מעשר, תרומת ממנו שהפרישו לומר ראשון, מעשר על
עליו  חייבים ראשון מעשר שהופרש לאחר כי  הם שיודעים
הודגש  - ה"ה) למעלה (ראה מעשר תרומת מחמת מיתה
הטבול  טבל על מיתה שחייבים יודע  שהוא לוי , בן כאן
ראשון, מעשר עוד הופרש שלא אף ֿעלֿפי  מעשר, לתרומת

להלן]. עםֿהארץ .124)ראה  לוי  קורקוס 125)בן [ר"י 
ופירש: השני ", מן לפוטרו נאמן אינו "אבל העתיק :
כמו  שני , מעשר לעשר צריך הלוי ) מן =) ממנו "שהלוקח 
רבינו  דברי  שאין לומר, ורוצה ישראל". של בדמאי  שתיקנו
מעשר  שזהו אומר לוי  כשבן למעלה, שכתב  למה מכוונים
ממעשר  גם הוא פטור כן שאם תרומתו, שניטלה ראשון
לוי , מבן פירות שהקונה הוא, חדש ענין אלא שני ,
שהרי ראשון, מעשר מהם שהופרשו לומר שנאמן אף ֿעלֿפי 
כלום  מפסיד ואינו ה"ג), פ "א (למעלה שלו והוא מפרישו
לישראל  דומה ואינו שני , ממעשר לפוטרו נאמן אינו -
(למעלה  שני  מעשר על גם שנאמן ראשון, מעשר על הנאמן
ליתנו  צריך ראשון, מעשר המפריש שישראל לפי  ה"ה),
הוא  נאמן ראשון, במעשר ממונו על חס  שלא וכיון ללוי ,

על  בהפרשת גם כלום מפסיד אינו לוי  בן אבל שני , מעשר
איש']. 'חזון ועי ' כנ"ל, ראשון, מעשר

.ÊËel‡‰ ÌÈc‰ Ïk ÔÈ‡126ÌÚa ‡l‡ ÔÈeÓ‡ ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»¿«
„eLÁ ‡Ï BÈ‡L ı‡‰127ÔÓ‡ ‡ÏÂ128Ï‡ ;129ÈÓ »»∆∆≈…»¿…∆¡»¬»ƒ

‰Óez kÓÏ „eLÁ ‡e‰L130eÒ‡  ÔÈlÁ ÌLÏ ∆»ƒ¿…¿»¿≈Àƒ»
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ÏÏk epnÓ ÁwÏ131‰Óez ˙wÊ Ba LiL c132 ƒ«ƒ∆¿»»»∆≈ƒ«¿»
OÚÓe133elÙ‡ ,134Ì‰a ÔÈ˙BpL ÈtÓ ,ÌÈ‚„ È˜ «¬≈¬ƒƒ¿≈»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»∆

ÔÓL135ÔÈ‡Â .136eÒ‡137ÂÈÙlL Ïk ‡l‡138Ï‡ , ∆∆¿≈»∆»…∆¿»»¬»
Bˆ‡139‡È˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ;epnÓ ÁwÏ zÓ  ¬»À»ƒ«ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»≈

c‰ Ú„eÈ ‡nL ,BˆB‡a ‰Óez ÚÏ140„ÈÒÙÈÂ ¿»≈¿»¿»∆»ƒ»««»»¿«¿ƒ
Ïk‰141ÔÎÂ .142ÔÎÓÏ ÈL OÚÓÏ „eLÁ‰143ÌLÏ «…¿≈∆»¿«¬≈≈ƒ¿»¿»¿≈

˙wÊ ÂÈÏÚ LiL „ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡  ÔÈlÁÀƒ≈¿ƒƒ∆»»∆≈»»ƒ«
OÚÓ144Ì‰ÈcÓ Ò˜ ‰Ê ÏÎÂ .145. «¬≈¿»∆¿»ƒƒ¿≈∆

לעשרם 126) שצריך אלא מעםֿהארץ , פירות ליקח  שמותר
כדלהלן.127)דמאי . בחולין, תבואה על 128)למכור

כרבי129)המעשרות. ולא שמעון, כרבי  ב . כט , בכורות
מלח ". או מים אפילו ממנו לוקחים "אין שאמר יהודה

לכהנים"130) אלא ראויה שאינה יקרים, דמיה "שאין
תרומה). ד"ה מ : בע "ז כת"י131)(רש"י  אחר בנוסח 

רוקח '). ('מעשה לתרומה.132)"כל" שייכות
מותר 133) ראשון מעשר שהרי  כדלהלן, שני , מעשר כלומר,

יוםֿטוב ' ('תוספות ה"ב  פ "א למעלה כמפורש לזרים,
מ "ט ). פ "ד ב .134)בכורות כט , שמן 135)בכורות =

תרומה. הוא שמא חשש ויש רב 136)זית, של מימרא
שם. זרה עבודה במס ' הנ"ל.137)ששת, מהחשוד לקנות

בחנות.138) או בבית שמוכר ממה הכניסו 139)כלומר,
לקנות 141)לחכמים.140)לאוצר. החכמים שיאסרו

שם  ברש"י  וראה שלפניו. מה לקנות שאסור כמו הימנו,
בר"ן. הוא וכן ומפסידו, רבינו 142)ד"ה זאת למד

תרומות  זיקת בו שיש "כל שם: בבכורות במשנה מהאמור
מעשר  שהרי  שני , למעשר הכוונה כרחנו ועל ומעשרות",
בפ "ח  להלן זה כעין וראה למעלה. ראה לזרים, מותר ראשון

הט "ו. שמיטה פדיה.143)מהל' כנ"ל.144)בלא שני ,
לזבוני145) חשוד דהוה טבחא "ההוא ב : ל, בבכורות

במר  רש"י ] - הירך שעל הכליות [חלב  דאטמא תרבא
כמאן  וכו', רבא קנסיה רש"י ] - טהור חלב  [בחזקת דכנתא
קנסינן  גופיה ובאיסורא שמעון ר' לעולם וכו' יהודה כרבי 
('תוספות  קנס  משום בו יש שמעון לרבי  שגם הרי  ליה".
כאן  יש שהרי  זאת, לאסור אין דין, [ועלֿפי  שם). יוםֿטוב '
ואם  שני , מעשר או תרומה כלל עירב  לא שמא ספיקא: ספק 
גם  שהרי  בתערובות, כנגדו ששים יש שמא - עירב  אפילו
מינם, בשאינם בששים בטלים שני  מעשר וגם תרומה
שני מעשר מהל' ובפ "ו ה"ב , תרומות מהל' בפי "ג כמפורש

במשנהֿלמלך]. ועיי "ש הי "ד,

.ÊÈ„eLÁ146ÔÓ‡  ÌÈÁ‡ ÏL ÏÚ „ÈÚ‰L147; »∆≈ƒ«∆¬≈ƒ∆¡»
‰˜ÊÁ148BÏ ‡ÏÂ ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡149ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¬»»≈»»≈¿…¿≈»ƒ«

ı‡‰ ÌÚ150CÎÈÙÏ .151ı‡‰ ÌÚ ,152‰Ê :Ó‡L «»»∆¿ƒ»«»»∆∆»«∆
BlLa elÙ‡ ,È‡Óc ‰ÊÂ È‡cÂ ‰Ê ,‰Óez ‰ÊÂ ÏË∆∆¿∆¿»∆««¿∆¿«¬ƒ¿∆

ÔÓ‡ 153 ÌÈÁ‡ ÏLa ,ÔÈw˙Ó ˙Bt el‡ :Ó‡ . ∆¡»»«≈≈¿À»ƒ¿∆¬≈ƒ
BÓk ,‡Èe˜ ‰OBÚk e‡È ‡lL ‡e‰Â .ÔÓ‡∆¡»¿∆…≈»¿≈¿¿»¿

e‡aL154. ∆≈«¿

שבדף 146) ואף  מאיר, כרבי  ולא כרשב "ג א. לה, בכורות
הלכה  אין מחלוקת, ואח "כ "סתם - מאיר כרבי  סתם א ל,

ה"ז.147)כסתם". למעלה ה,148)ראה בבאֿמציעא

מזה.149)ב . הנאה לו כשאין הוא 150)כלומר, שאין
ה"א. פ "ט  למעלה ראה ספק , אלא ודאי , חשוד

לו.151) ולא חוטא אדם שאין לפי  תוספתא 152)כלומר,
פ "ה. שהוא 153)דמאי  משלו חלק  על שאומר שכיון

החלק  על לומר ונאמן לשקר, חשוד שאינו נראה אסור,
מותר. שהוא חולק 154)השני  והראב "ד ה"י . למעלה

הקילו  ולא אחרים, של על אף  נאמן אינו שהחשוד וסובר
קנס . משום אלא האיסור שאין בבכורות, אלא

.ÁÈÎBn‰155˙ÁzÓ e‡ˆiL Á‡Â ,BÁÏ ˙Bt «≈≈«¬≈¿««∆»¿ƒ««
B„È156t :Á˜BlÏ Ó‡,Ô‰ ÌÈÏË EÏ ÈzÎnL ˙B »»««≈«≈∆»«¿ƒ¿¿»ƒ≈

BÎa Oa Oa‰157CÒ ÔÈÈ ÔÈi‰ ,‰È‰158˙eL  «»»¿«¿»»««ƒ≈∆∆«
ÔÓ‡ BÈ‡L ÔÈc‰159Á ÎBn‰ ‰È‰ elÙ‡ ,160, «ƒ∆≈∆¡»¬ƒ»»«≈»≈

BÓˆÚ ÏÚ ÈÓÁÓ ÊÈf‰Â161‰Ê È‰  BÈÓ‡‰ Ì‡Â . ¿«»ƒ«¿ƒ««¿¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆
.ı‡‰ ÌÚ ÎBn‰ ‰È‰ elÙ‡ ,ÁaLÓ¿À»¬ƒ»»«≈«»»∆

פ "ב .155) תרומות ב .156)תוספתא נד, בגיטין כאביי 
כמוהו  מעשה עשה שם, אמי  רבי  שהרי  כרבא, ולא
הט "ו). המוקדשין פסולי  מהל' פי "ט  (כסף ֿמשנה

מומחה.157) עלֿפי  שלא בטעות וטוען 158)ונשחט 
בכדי ממכירתו, לחזור ורוצה בטעות, לו שמכר המוכר
וביעור  בטבל, ומעשרות תרומות הפרשת מצות שיקיים
בכור. בבשר וקבורה נסך) ביין =) בעבודהֿזרה

שכל 159) שם, אביי  וכדעת בידו, הדברים שאין מכיון
שם. המוקדשין פסולי  בהל' וראה נאמן, אינו בידו שאינו

כל 160) אלא עםֿהארץ , לבין חבר בין בזה חלקו שלא
נאמן. אינו בידו, "שורת 161)שאינו הלשון מן זאת למד

מאמינו. הדין משורת שלפנים הרי  שם, שבתוספתא הדין"
שם. המוקדשין פסולי  בהל' כתב  וכן

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ה ש "ק יום 

    1 
הדמאי .1) מן פטורין ההפקר מן שחזקתן שפירות יבאר

שהוחזקו  הארץ  פירות על אלא גזרו לא הדמאי  על כשגזרו
והלוקח  לצור. פירות שהביאו החמרים ודין בבל. עולי  בה
לארץ  חוצה פירות על גזרו אם תגר. ואיזהו נכרי , מתגר
הדמאי . על כשגזרו עליהם גזרו שלא דברים בה. שנכנסו

יתקן. כיצד דמאי  מוכר ואחד ודאי  מוכרין העיר כל

.‡˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL ˙Bt2ÔÈ˙ÈM‰ ÔB‚k ,3 ≈∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¿«ƒƒ
ÔÈÓÈ‰Â4ÁeL ˙Be ÔÈ„ÊÚ‰Â5‰Ó˜L ˙Be6 ¿»ƒƒ¿»À¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
ÔÈÙb‰Â7‰Óz ˙BÏBÂ8eÏÈh‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ô‰Â , ¿«À¿ƒ¿¿¿»»¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ
B‡O9‰tˆp‰ ,10aÒk‰Â11ÔÈeËt  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ¿«ƒ¿»¿«À¿»¿«≈»∆¿ƒ

È‡Óc‰ ÔÓ12CÈˆ BÈ‡  ı‡‰ ÌÚÓ ÔÁ˜Bl‰Â , ƒ«¿«¿«¿»≈«»»∆≈»ƒ
ÈL OÚÓ ‡ÏÂ OÚÓ ˙Óez Ô‰Ó LÈÙ‰Ï13ÈtÓ , ¿«¿ƒ≈∆¿««¬≈¿…«¬≈≈ƒƒ¿≈

ÌÈ‡ :ı‡‰ ÌÚ BÏ Ó‡ elÙ‡ .˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¬ƒ»««»»∆≈»
„Ú ,˙BOÚn‰ ÔÓ ÔÈeËt el‡ È‰  ÔÈOÚÓ¿À»ƒ¬≈≈¿ƒƒ«««¿«

eÓM‰ ÔÓ Ô‰L BÏ Ú„eiL14. ∆ƒ»«∆≈ƒ«»

יוחנן 2) כר' רבינו ופסק  שבדמאי ". "הקלים שם: במשנה
כן  ואם ההפקר. מן שרובם מפני  בהם שהקילו שם, בירושלמי 

פטור. שלהם וודאי  המדבריות".3)אף  התאנים ממיני  "מין
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גרוע .4) פרי  המגדל הלבנות 5)סנה התאנים ממיני  "מין
שנים". לג' שנים מג' פרייה מדבריות.6)הנותנת תאנים

גופני ",7) "שלהי  שם: ובברכות לשבת. ודומה מהירקות מין
סתווניות. ענבים מן 8)כלומר, הנופלים התמרים "הם

הפקר" רובו כן גם והוא מנשבת כשהרוח  כלומר,9)הדקל
הבישול  בעת התמרים מנהג זהו כי  בישולם, נגמר לא עדיין

החמץ . כלחם ונפוחים רפים וגם 10)להיות הצלף . הוא
שבדמאי . הקלים בכלל (שם) פריו עיקר שהוא ה"פרחה"

ולא 11) מקום, בכל פטור שהוא מדבריו ונראה גד. זרע  הוא
משמע  יח , הלכה ד פרק  שלמעלה ואף  יהודה. בארץ  רק 
בחצר. המשומר בכסבר רק  זהו במעשר, חייב  שכסבר

הוודאי .12) מן גם פטורים שהרי  דווקא, לאו "דמאי "
פרק 13) למעלה צריך ראה הארץ  מעם שהלוקח  ב , הלכה ט 

שם,14)להפרישם. משמרים ישראל שרוב  ממקום היינו
בדמאי . אפילו לעשר חייב  שאז

.˙Beka‰15˙BÙÈq‰Â16ÔÓ ÔÈeËt  ‰Ú˜aaL : ««¿«¿»∆«ƒ¿»¿ƒƒ
È‡Óc‰17ÔÈiÁ  ‰pbaLÂ ,18.ÔÈÓL Ô‰L ÈtÓ , «¿«¿∆«ƒ»«»ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ

‡lL „Ú ekaL ˙Bt‰ Ïk :˙Beka‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈««»«≈∆ƒ¿«∆…
‰È˙Bt ÓLÏ ‰Ú˜a‰ ÏÚ ÓBL eÈLB‰19. ƒ≈««ƒ¿»ƒ¿…≈∆»

e‡MiL ˙Bt‰ Ô‰ ˙BÙÈq‰ÂeÏt˜iL Á‡ ¿«¿»≈«≈∆ƒ»¬««∆¿«¿
˙BÚeˆ˜n‰20ÓBL ‡Ïa ÌeÁÈpÈÂ ˙B„OaL21ÔÎÂ . ««¿∆«»¿«ƒ¿…≈¿≈

ÌÈ„Óz‰ ÔÓ ÈeOÚ‰ ıÓÁ‰22È‡Óc‰ ÔÓ eËt 23. «…∆∆»ƒ«¿»ƒ»ƒ«¿«

תחילה.15) שנתבשלו בסוף .16)הפירות שמתבשלות
הוודאי .17) מן הדין דמאי .18)הוא אפילו לעשר,
שעדיין 19) מועטות, כלֿכך הן שנתבכרו שהתאנים כלומר,

שמירה. שכר שוות שמייבשין 20)אינן "המחצלאות
וענבים". תאנים מהן.21)עליהן הבעלים שנתייאשו ונראה

הענבים 22) מן הנשארים והחרצנים הזגים על נופל זה "שם
נקט  ולכן הכלי ". לשולי  היורדים השמרים ועל סחיטתן אחר

רבים. בלשון "תמדים" הוודאי .23)כאן מן ואף 

.‚˙Bt ÏÚ ‡l‡ eÊ‚ ‡Ï  È‡Óc‰ ÏÚ eÊbLk¿∆»¿««¿«…»¿∆»«≈
„Ïa Ïa ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı‡‰24ÈÊkÓ ‡e‰L , »»∆∆∆¡ƒ»≈»∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ

˙Bt‰ ÏÎÂ .ıeÁÏk  dÓˆÚ ÈÊÎe .ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»¿«¿»«≈
È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈeËt  ıeÁÏÂ ÈÊkÓ ˙B‡ˆÓp‰25, «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿«

Ba e‡ˆÓpL ÌB˜Ó ˙BtÓ Ô˙˜ÊÁL26. ∆∆¿»»ƒ≈»∆ƒ¿¿

שלא 24) הארץ  פירות על אבל גזרו, אלה על רק  כלומר,
גזרו. לא - מצרים עולי  אלא בה אמרו,25)החזיקו שם

והם  גויים. של שרובם מפני  הוודאי  מן גם שפטורים
המעשרות. מן ארץ 26)פטורים פירות שמא נאמר "ולא

לארץ ". חוצה והוציאם הם ישראל

.„Úe„iL ˙Bt27da e˜ÈÊÁ‰L ı‡‰ ˙BtÓ Ô‰L ≈∆»«∆≈ƒ≈»»∆∆∆¡ƒ»
ÔÈ‡Â ,‡ÈeÒa ˙B‡ˆÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa ÈÏBÚ≈»∆««ƒ∆≈ƒ¿»¿¿»¿≈
ÌÈˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı‡a ÓBÏ CÈˆ28 »ƒ«»»∆∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ

„Ïa29È‡Ó„a ÔÈiÁ el‡ È‰ 30Ô‰Ó ÔÈLÈÙÓe , ƒ¿«¬≈≈«»ƒƒ¿««¿ƒƒ≈∆
CÎÈÙÏ .ÈL OÚÓe OÚÓ ˙Óez31‰Ïc‰ , ¿««¬≈«¬≈≈ƒ¿ƒ»«¿≈»

ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı‡a ‡l‡ d˙BÓk ÔÈ‡L ‰ÓM‰«¿≈»∆≈¿»∆»»»∆∆∆¡ƒ≈
ÌÈÂM‰ ÔÈeÁ‰Â ,ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓz‰ ÔÎÂ ,Ïa32, »∆¿≈«¿»ƒ«¿ƒ¿∆»ƒ«»ƒ

ÏB„b‰ ÔBnk‰Â ,˙BÈa Ôl‰ Ê‡‰Â33ÔÈOÚ˙Ó  ¿»…∆«»»¿≈¿«««»ƒ¿«¿ƒ
Ï‡OÈ ı‡ ÏÎa È‡Óc34‡ÈeÒe35‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿»∆∆ƒ¿»≈¿¿»¿≈…«≈

el‡ ˙BÙa36. ¿≈≈

נמצאים 27) שהם במקום אומרים: אנו הדבר, ספק  אם אבל
מקורם. מקום לומר",28)מאותו צריך "אין בלשון נקט 

יותר  חמורה מצרים עולי  בה שהחזיקו ישראל שארץ  משום
בבל.29)מסוריא. עולי  בה החזיקו ולא כלומר,

פקע 30) לא שוב  הדמאי , שגזרו ממקום שבאו שכיוון
מתעשרים 31)חיובם. דברים "ואלו ב : פרק  שם משנה

האורז  והחרובים והתמרים הדבילה מקום, בכל דמאי 
מיושרים.32)והכמון". כמון 33)כלומר: "והא שם:

ישר  ישראל, ארץ  של וכמון כלומר, הוא". עקום בקיפרוס ?
"הישר". כאן להגיה יש כן ואם אף 34)הוא. כלומר,

בלבד. מצרים עולי  בו שהחזיקו לא 35)במקום אבל
לארץ , לחוצה שיצאו ישראל ארץ  של שפירות לארץ , בחוץ 
המשנה  בפירוש רבינו שכתב  [ומה המעשרות. מן פטורים
נגמרה  אם היינו בחו"ל או ישראל בארץ  שיהיו "אחד שם:
חייבים  שאז לארץ , לחוצה יצאו כך ואחר בארץ , מלאכתם

לארץ .36)במעשרות]. בחוצה כמותם שאין

.‰BˆÏ ˙Bt e‡È‰L ÌÈnÁ‰37;È‡Ó„a ÔÈiÁ  ««»ƒ∆≈ƒ≈¿«»ƒƒ¿«
‡È‰L ,Ïa ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı‡‰Ó Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»≈»»∆∆∆¡ƒ≈»∆∆ƒ

dÏ ‰Bw‰38Ê‡‰Â .39BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ 40Ïk ‡l‡ , «¿»»¿»…∆≈¿ƒ∆»»
ı‡Ï ‰B˜ ‡È‰L ı‡Ï ‰ˆeÁ ‡ˆÓp‰ Ê‡‰41 »…∆«ƒ¿»»»»∆∆ƒ¿»»»∆

Ôk Ì‡ ‡l‡ ,È‡Óc‰ ÔÓ eËt  Ïa ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ≈»∆»ƒ«¿«∆»ƒ≈
k ‰È‰42.e‡aL BÓk , »»ƒ»¿∆≈«¿

לארץ .37) חוץ  לא 38)שהיא בשיירה, שבאו שכיוון
והיינו  אחר. ממקום אלא הביאו, העיר שמשדה מסתבר
לא  שאם ישראל, בארץ  מלאכתם שנגמרה לאחר כשהביאו
שיצאו  ישראל ארץ  פירות ככל ממעשרות, הם פטורים כן

לארץ . לארץ .39)לחוצה חוצה נתערב 40)של "שמא
ישראל". ארץ  של שהיא 41)באורז פי  על אף  כלומר,

בבל. עולי  בה שהחזיקו לארץ  לבן 42)קרובה שהיה
ביותר.

.ÂÔÓ eËt  Bˆa ˙BˆB‡ ÈÏÚaÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«¬≈»¿»ƒ
È‡Óc‰43eˆ‡ ı‡‰ ˙BtÓ ‡nL ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,44. «¿«¿≈¿ƒ∆»ƒ≈»»∆»¿

 ˙Bt ÔeÚË ‡e‰Â BˆÏ ÒÎpL È„ÈÁÈ BÓÁ ÔÎÂ¿≈¬¿ƒƒ∆ƒ¿«¿¿»≈
ÈÚ‰ ‰„OÓ Ô˙˜ÊÁL ,È‡Óc‰ ÔÓ eËt45. »ƒ«¿«∆∆¿»»ƒ¿≈»ƒ

באו.43) העיר מאותה אומרים שארץ 44)שאנו אף 
לה. קרובה שממקום 45)ישראל תולים שבשיירה ואף 

הוא. מכאן אלא כן, לתלות אין יחידי  בחמור - באו אחר

.ÊÈtÓ ,È‡Ó„a iÁ  ÔB„Èˆa ˆB‡ ÈÏÚaÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«¬≈»¿ƒ«»ƒ¿«ƒ¿≈
‡È‰ ‰BwL46BvÓ ˙BÈ47ÔÈˆB‡L d˙˜ÊÁL , ∆¿»ƒ≈ƒ∆∆¿»»∆¿ƒ

ÔÓ Á˜Bl‰ Ï‡ .Ïa ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı‡‰ ˙BtÓƒ≈»»∆∆∆¡ƒ≈»∆¬»«≈«ƒ
Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ eËt  ÔB„Èˆa ÌÈnÁ‰««»ƒ¿ƒ»ƒ«¿«ƒ¿≈∆∆¿»»

ı‡Ï ‰ˆeÁÓ ÔÈ‡ÈnL48. ∆¿ƒƒƒ»»»∆

קרוב .46) ממקום להביא פירות האוצרים דברי47)ודרך
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קני                
         

וכבר  מצור? יותר רחוקה שצידון ידוע  הרי  תמוהים: רבינו
מפני [לא] רבינו: בדברי  הגיה ולפיכך מהרי "ט , זה על העיר
[אולם  וכו'. שחזקתה מפני  [אלא] מצור יותר היא שקרובה
יותר  קרובה הייתה צידון כי  הוכחה ישנה בפסוקים גם
ואת  עכו יושבי  את הוריש לא "אשר נאמר: שהרי  מצור,
מצור, יותר רחוקה צידון ואם וגו'", אחלב  ואת צידון יושבי 
שהרי נכבשה, לא היא שאף  צור, גם כאן נזכרה לא למה
כרחנו  ועל מצור. יותר קרובה שהייתה הרי  גוי , מלך בה היה
בשם  ערים שתי  שהיו שכתב , רד"ק  לדברי  צריכים אנו
קטנה  אחרת צידון והייתה רבה", "צידון האחת "צידון"

רחוק .48)ממנה]. ממקום להביא החמרים שדרך

.ÁÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı‡a ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ»≈»ƒ»»∆∆∆¡ƒ≈
Ïa49Á˜BlL ÌÈÎBk „BÚ bz ‰È‰ Ì‡ , »∆ƒ»»«»≈»ƒ∆≈«

Ï‡OiÓ50,‰BL‡a ,CÎÈÙÏ .È‡Óc ÂÈ˙Bt È‰  ƒƒ¿»≈¬≈≈»¿«¿ƒ»»ƒ»
Á˜Bl‰ ,Ï‡OÈ „Èa Ï‡OÈ ı‡  ‰È‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»»…∆∆ƒ¿»≈¿«ƒ¿»≈«≈«
ÌÚÓ Á˜BÏk ,È‡Óc OÚÓ  ÌÈÎBk „BÚ bz ÏkÓƒ»«»≈»ƒ¿«≈¿«¿≈«≈«

.ı‡‰»»∆

הדמאי .49) על בה מגויים,50)שגזרו לוקח  אם אבל
בקונה  המדובר שהרי  רבינו, לדעת המעשרות, מן פטור
מעשר  - מלאכתם נגמרה לא שאם מלאכתן, שנגמרה פירות
מן  לו מביאין "אבל שם: ובתוספתא מישראל, כקונה וודאי 
יהודה  ור' מאיר כר' וזהו וודאי ". חזקתו הכותי  ומן הגוי 

פוטר]. אינו הגוי  שמירוח  הסוברים

.ËÌÈÓÚt LÏLÂ ÌÈzL ‡È‰L ‰Ê ?bz e‰Ê È‡51. ≈∆«»∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ
LÏL ‡È‰ elÙ‡ ,˙Á‡ ÌÚt ‡È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ≈ƒ««««¬ƒ≈ƒ»

ÏÚBÙe Be ‡e‰ ‡È‰L B‡ ,˙Á‡ ˙a ˙B‡BOÓ52 «¿«««∆≈ƒ¿≈
bz ˜ÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú53. ¬«ƒ…À¿««»

אבל 51) שכן? כל לא בשלוש - לתגר מתחזק  בפעמיים [אם
מאותן  אחת בפעם אם לתגר, מתחזק  בפעמיים שגם נראה
שלוש  הן שביחד משאיות, שתי  הביא הפעמים שתי 
שלוש  הביא אם אף  מתחזק , אינו אחת בפעם ורק  משאיות,

שם.52)משאיות]. נפשטה שלא בהביא 53)בעיא גם
אפשר  אי  בירושלמי , נפשט  שלא שכיוון ופועל, ובנו הוא
כמפריש  גדולה מתרומה ולפטרו מספק  כתגר להחזיקו

וודאי . כדין מפריש אלא דמאי ,

.È‰ˆeÁ ˙Bt ÏÚ eÊ‚ ‡Ï  È‡Óc‰ ÏÚ eÊbLk¿∆»¿««¿«…»¿«≈»
ı‡Ï eÒÎpL ı‡Ï54. »»∆∆ƒ¿¿»»∆

לאחר 54) הפירות כשלקח  מדוברים דמאי  דיני  שכל מכיוון
שנכנסו  באופן מדובר וודאי  כאן גם מלאכתם, שנגמרה
אינם  שאז לארץ , בחוצה מלאכתם שנגמרה לאחר לארץ 
שאם  ייתכן כן ואם מדבריהם. אלא בארץ  במעשרות חייבים
מן  במעשרות הם חייבים שאז בארץ , מלאכתם נגמרה

דמאי . עליהם גזרו - התורה

.‡ÈÈ‰  ı‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ÏÚ eaL ı‡‰ ˙Bt≈»»∆∆««∆»»»∆¬≈
el‡55È‡Ó„a ÔÈiÁ56ÏÚ eaL ı‡Ï ‰ˆeÁ ÏLÂ . ≈«»ƒƒ¿«¿∆»»»∆∆««

‰ˆeÁÓ È„z Ô˙˜ÊÁL ÌÈc ÔÎÂ ,ı‡‰ ˙Bt≈»»∆¿≈¿»ƒ∆∆¿»»»ƒƒ»

˙BÚ˜ÒÓ„Â ÌÈÊB‚‡ ÔB‚k ,ı‡Ï57el‡ È‰  »»∆¿¡ƒ¿«¿«¿»¬≈≈
.È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈeËt¿ƒƒ«¿«

שבארץ .55) הפירות הרוב .56)כל אחר שהולכין
שדמשק 57) פי  על ואף  דמשק . מסביבות שמקורו שזיף  מין

הדמאי , על בה גזרו לא הרי  - סוריא אלא לארץ , חוץ  אינה
לארץ . שנכנסו פירותיה על גזרו לא כן וכמו

.Èı‡Ï ‰ˆeÁ ˙BÙa ÌÈÓÎÁ eÎÏ‰ ‡Ï58‡Ï …»¿¬»ƒ¿≈»»»∆…
‰‡n‰ Á‡59ÌÚh‰ Á‡ ‡ÏÂÁ‡ ‡l‡ ,ÁÈ‰Â ««««¿∆¿…«««««¿»≈«∆»««

BÏ eaL Ïk :‰60 BÏ ea ‡lLÂ ,zÓ  »……∆«À»¿∆…«
‰È„na ‡Ï Ï‡ ÈÚa ea ?„ˆÈk .eÒ‡61B‡ , »≈««»ƒ¬»…«¿ƒ»

ea ‡ÏÂ ‰a ;ÈÚa ea ‡ÏÂ ‰È„na eaL∆««¿ƒ»¿…«»ƒ»»¿…«
ÏÚÏ ‡ÏÂ ÈÂÁÏ ea ;‰a ‡ÏÂ ‰Ú˜aa ,‰Ú˜aa«ƒ¿»«ƒ¿»¿…»»««∆¿»ƒ¿…¿««
 Ba eaL ‰Ê ;ÈÂÁÏ ‡ÏÂ ˙Èa‰ ÏÚÏ ,˙Èa‰««ƒ¿««««ƒ¿…«∆¿»ƒ∆∆«

.È‡Ó„a iÁ  Ba ea ‡lL ÌB˜Óe ,zÓÀ»»∆…««»ƒ¿«

מחוץ 58) או הארץ  מן הם אם בספק  שהם בפירות כלומר,
אחר 59)לארץ . אבל עין. בטביעת הניכר המראה כלומר,

הולכים. הארץ .60)הצבע , פירות על לארץ  חוצה פירות
לעיר.61) מחוץ  המקומות בכל

.‚È˜eMa ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Bt ea62ÊÁ  eËÚÓ˙Â «≈»»»∆«¿ƒ¿«¬»«
.È‡Ó„a iÁ  epnÓ Á˜Bl‰Â ,BLÈÏ ˜eM‰«¿»¿¿«≈«ƒ∆«»ƒ¿«

השוק .62) את והתירו

.„ÈÏÚ eÊbL ‰ÚLa Ô‰ÈÏÚ eÊ‚ ‡lL ÌÈ„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆…»¿¬≈∆¿»»∆»¿«
˙Bt Á˜Bl‰ :È‡Óc‰63‰ÚÈÊÏ64ÏÈÎ‡‰Ï B‡ «¿««≈«≈ƒ¿ƒ»¿«¬ƒ

‰Ó‰aÏ65˙BBÚÏ ÁÓ˜ ,66‡Ó‚eÏÓÏ B‡67B‡ «¿≈»∆«¿ƒ¿¿»
‰iËÏ68,ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba CeÒÏ B‡ p‰ ˙˜Ï„‰Ï ÔÓL , ƒ¿ƒ»∆∆¿«¿»««≈»∆«≈ƒ

BÏÈ˜Ï ÔÈÈ69ı‡‰ ÌÚ ˙lÁÂ ,70Ún„Ó‰Â ,71Áe˜l‰Â , «ƒ¿ƒ¿«««»»∆¿«¿À»¿«»«
ÈL OÚÓ ÛÒÎa72˙BÁn‰ ÈÈLe ,73˙ÙÒB˙Â , ¿∆∆«¬≈≈ƒ¿»≈«¿»¿∆∆

ÌÈeka‰74ÔÂÈÎÂ ,È‡Óc‰ ÔÓ ÌÈeËt el‡ Ïk . «ƒƒ»≈¿ƒƒ«¿«¿≈»
CÈˆ BÈ‡  Ì‰ ÔÈw˙Ó :ı‡‰ ÌÚ BÏ Ó‡L∆»««»»∆¿À»ƒ≈≈»ƒ

OÚÏ75. ¿«≈

הארץ .63) מעם שעורים, או חיטים שאילו 64)כלומר,
שזורע . לפני  לעשר חייב  היה וודאי , טבל זה אף 65)היה

במעשר. חייב  היה וודאי  טבל היה אילו "לעבד 66)כאן,
העורות". המלוגמא.67)בהם בתוך נמאס  והקמח 

יוונית 68) שהראשונה אלא רטייה, היא מלוגמא היא
הקודש. לשון משחת 69)והשנייה לתוך היין שנותן

לסוך  שמן קונה כאילו הוא והרי  לגמרי , בטל והיין העיניים
לשמן. יין רבינו סמך ולכן הכלים, את בין 70)בו

ואינו  הארץ  עם על חלה שאימת הארץ , עם שהפרישה
חלה, ממנה הוא והפריש הארץ  מעם עיסה לקח  ובין משקר,

מצוה. אכילת על גזרו המעורב 71)שלא דבר "הוא
שאמר  מה והוא דמע  שמה התרומה כי  וכו' ותרומה מחולין
אצל  שנדמעו פירות שלקח  ובין ודמעך". מלאתך הכתוב :
ונתנה  ממאה לפחות גדולה תרומה שנפלה כגון הארץ , עם
אם  ובין משקר, ואינו הארץ  עם על דימוע  שאימת לכהן.
שאוכלם  שכיוון אצלו ונדמעו הארץ  מעם פירות לקח 
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עליה. גזרו ולא היא מצוה אכילת - תרומה בתורת
ובין 72) שני ". מעשר בכסף  בירושלים שלקחו הפירות "הם

וודאי . הוא אם ובין דמאי , שני  מעשר של הכסף  אם
קמצו,73) מלא ממנה שיקריב  אחר המנחה מן הנותר "הוא

עליהם  שחייב  כמו הכהנים אותו אוכלים ההוא והנותר
ג 74)הכתוב ". פרק  שם וירושלמי  ב  פרק  שם ובתוספתא

הוודאי . מן אף  שפטורה אמרו ה הקלו 75)הלכה שלא
בירושלמי שאמרו כמו לתלות, במה כשיש אלא חכמים
השבת  כבוד מפני  אם פיו: על ואוכל ששואלו שבת לעניין

עילה. ידי  על - שואלו? לי  למה

.ÂË‰Ó‰Ï Ì‰ÈÏÚ CÏÓÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ˙Bt Á˜Bl‰76 «≈«≈«¬ƒ»¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈»
ÌÈÎBk „BÚÏ ÌkÓÈ ‡Ï ‰Ê È‰ 77ÌÏÈÎ‡È ‡ÏÂ , ¬≈∆…ƒ¿¿≈¿≈»ƒ¿…«¬ƒ≈

‰Ó‰Ï78ÌÈÁ‡ ˙Ó‰Ï elÙ‡ ,79Ìw˙iL „Ú , ƒ¿≈»¬ƒ¿∆¡«¬≈ƒ«∆¿«¿≈
.È‡Óc¿«

עליהם 76) וחשב  לאכילה לקחם על גם כן אמרו בירושלמי 
למכור 77)לזרע . ואסור בדמאי , נתחייב  לעצמו שכשקנה
נהנה 78)טבל. שהרי  שיעשר. עד להאכילה שאסור שלו,

כילוי . של הנאה טבל.79)ממנו מוכר הוא שהרי  בשכר,

.ÊËÚ ÔÓL80B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ,È‡Óc‰ ÔÓ eËt  ∆∆»≈»ƒ«¿«∆≈∆¿»
‰ÏÈÎ‡Ï81ÔÓL .82eËt  Óva Bz˙Ï ˜Bq‰ Á˜lL «¬ƒ»∆∆∆»««≈¿ƒ«∆∆»

Óva ÚÏ ‡e‰L ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ83ÔÓL Ï‡ . ƒ«¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»«∆∆¬»∆∆
,È‡Ó„a iÁ  ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa CeÒÏ ‚B‡‰ Á˜BlL∆≈«»≈»≈∆¿¿»«»ƒ¿«
ÏÎa ‰i˙Lk ‡È‰ ‰ÎÈÒÂ ,BÙe‚a ÚÏ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»¿»

.ÌB˜Ó»

טוב .80) ריח  שסיכה 81)הנותן פי  על ואף  לסיכה. אלא
בשמן  אלא דמאי , לעניין בסיכה החמירו לא - כשתייה,

לאכילה. לאכילה 82)העומד העומד בשמן והמדובר
בסיכה. גם החמירו שסכים 83)ולפיכך כשמן הוא והרי 

הכלים. את בו

.ÊÈÏ‡OiÓ Ï‡ML ÌÈÎBk „BÚ84BÏ ÔzÏ85ÔÓL86 ≈»ƒ∆»«ƒƒ¿»≈ƒ≈∆∆
È‡cÂa eÒ‡  B˙kÓ ÏÚ87È‡Ó„a zÓe ,88Ô˙ . ««»»¿««À»ƒ¿«»«

ÔÓL ÌÈÎBk „BÚ‰89ÏbÚ˙‰Ï ‡ÏË Èab ÏÚ90 »≈»ƒ∆∆««≈«¿»¿ƒ¿«≈
„ÓÚMÓ  ‰ÈÏÚ91ÈÁ‡ LÈÏ Ï‡OÈÏ zÓÂ92. »∆»ƒ∆»«À»¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

גבי85)חבר.84) על השמן יתן עצמו שהישראל כלומר,
ישראל.86)המכה. טבל 87)של של בשמן כלומר,

ואסור. כילוי  של הנאה הטבל מן כנהנה שהוא לפי  וודאי ,
להאכיל 88) שהתירו כמו חכמים, הקלו חולה שהוא שכיוון

ולאורחים. לעניים וודאי .89)דמאי  של ובין דמאי  של בין
על 91)להתגלגל.90) השמן מן מעט  ונשתייר הגוי ,

תרומה 92)הטבלא. מחמת אלא טבל איסור שאין
שגם  התרומה, נתחללה כבר שהתעגל, וכיוון בו. המעורבת

הכהן. של גופו גבי  על מתחללת תרומה

.ÁÈBOa ÏÚ È‡Óc ÔÓL ÏÙpL ÈÓ93BÙLÙLÓ  ƒ∆»«∆∆¿««¿»¿«¿¿
LLBÁ BÈ‡Â94ÒÈeÓÏ ÔÈÈ Á˜Bl‰ .95˙È˙eÏ‡Ï B‡96, ¿≈≈«≈««ƒ¿¿»«¬¿ƒ

ÔÈÈÁË ˙BOÚÏ ˙BiË˜ B‡97È‡Ó„a iÁ 98Ï‡ . ƒ¿ƒ«¬¿ƒƒ«»ƒ¿«¬»
Á˜Bl‰99Á˜lL B‡ ,˙È˙eÏ‡ B‡ ,ÔÈÈ Ba LiL ÒÈeÓ «≈«¿»∆≈«ƒ¬¿ƒ∆»«

ÏÚ eÊ‚ ‡lL ;È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈeËt el‡ È‰  ÔÈÈÁË¿ƒƒ¬≈≈¿ƒƒ«¿«∆…»¿«
È‡Ó„a iÁL c‰ ‰È‰ Ì‡Â .È‡Óc ˙Úz«¬…∆¿«¿ƒ»»«»»∆«»ƒ¿«
 k BÓÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,B‡Oe ÔÈÏz ÔB‚k Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

È‡Ó„a ˙iÁ ˙Úz‰ Ïk ˙‡ˆÓÂ ,ÌÈÏËa ÔÈ‡100. ≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈»««¬…∆«∆∆ƒ¿«

בשרו.93) על שמן שנפל ישראל פי94)כלומר, על ואף 
נתחללה  בשרו, על שנפל כיוון - דמאי  של בשמן סכין שאין

שבו. התרומה שהיו 95)קדושת דגים, של ציר הוא
יין. לתוכו שמן.96)מטילים בו שנותנים יין הוא

דבש.97) בהם ששמים טחונות פי98)קטניות על אף 
הדמאי לידו שבא כיוון - דמאי " "תערובת הוא שעכשיו

הארץ .99)בעין. בכולה.100)מעם ניכר שטעמם לפי 

.ËÈ,Ì‰ÈÏÚ eÊ‚ ‡lL È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈeËt‰ el‡ Ïk»≈«¿ƒƒ«¿«∆…»¿¬≈∆
È‡Óc ÔÈ˜˙‰ Ì‡101OÚÓ ˙Óez Ì‰Ó LÈÙ‰Â ƒƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ≈∆¿««¬≈

ÈL OÚÓÂ102˙‡ Ôwz Ì‡ Ï‡ .ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó  «¬≈≈ƒ«∆»»»¬»ƒƒ≈∆
È‡cÂa È‡Óc‰103‰ÏB„‚ ‰Óez epnÓ LÈÙ‰Â «¿«¿««¿ƒ¿ƒƒ∆¿»¿»

˙BOÚÓe104È‡Ó„a È‡ce‰ ˙‡ ÔwzL B‡ ,105‡Ï  ««¿∆ƒ≈∆«««ƒ¿«…
ÌeÏk ‰OÚ106. »»¿

דמאי .101) שמתקנים כדרך תקנם ירושלמי102)כלומר,
שני . מעשר אלא נזכר לא ובתוספתא צריך 103)שם.

וודאי . כדין כלומר, משנה), (כסף  "כוודאי " להיות:
או 104) שני  מעשר מעשר, תרומת ראשון, מעשר כלומר,

עני . כדין 105)מעשר כלומר, "כדמאי ", להיות: צריך
שני . ומעשר מעשר תרומת אלא ממנו הפריש ולא דמאי ,

שהפריש 106) וודאי , כדין הדמאי  את תיקן אם כלומר:
על  עני  ומעשר ראשון מעשר הפריש כן וכמו גדולה, תרומה
גדולה  שתרומה כלום, עשה לא - ולעני  ללוי  ליתנם מנת
ראשון  ומעשר הארץ , עם כבר הפרישה שהרי  תרומה, אינה
לעצמו, מעכבם אלא ולעני , ללוי  לתת חייב  אינו עני  ומעשר
הפריש  ולא דמאי  כדין הוודאי  את תיקן ואם דמאי . כדין
ידע  שאילו בטעות, הפרשה זו הרי  גדולה, תרומה ממנו
ואינה  גדולה, לתרומה מעשר מקדים היה לא וודאי , שזהו

הפרשה.

.ÎÈ‡cÂ ÔÈÎBÓ ÈÚ‰ Ïk107,È‡Óc ÎBÓ „Á‡Â »»ƒ¿ƒ««¿∆»≈¿«
Á˜Ï ÈnÓ Úe„È ÔÈ‡Â Á˜ÏÂ108LÈÙÓ ?Ôw˙Ó „ˆÈk  ¿»«¿≈»«ƒƒ»«≈«¿«≈«¿ƒ

‰Óez109Ô‰kÏ Ô˙BÂ OÚÓ ˙Óe˙e110LÈÙÓe , ¿»¿««¬≈¿¿»«…≈«¿ƒ
„Ïa ÈL OÚÓ111ÏL ÈL OÚÓk ‡e‰ È‰Â , «¬≈≈ƒƒ¿««¬≈¿«¬≈≈ƒ∆

È‡Óc112. ¿«

אין 108)טבל.107) קביעותם, ממקום שלקח  וכיוון
מחצה  על כמחצה קבוע  ש"כל לפי  הרוב , אחר הולכים

-109)דמי ". גדולה מתרומה פטור שהדמאי  פי  על שאף 
טבל. ספק  שהוא מפני  מפרישה, פי110)כאן על שאף 

שהן  כיוון לכהן, אותם ליתן חכמים החמירו הוא שספק 
בדמאי . הוא וכן ומעשר 111)במיתה. ראשון מעשר אבל

לה  צריך אינו כמו עני  בלבד, שם להם לקרוא אלא פריש,
כמו 112)בדמאי . זה, שני  במעשר שמקילים הכוונה אם

לו  ואין חומש לו שאין דמאי , של שני  במעשר שמקילים
מעשר  דיני  למד איך להבין קשה - וכו' לאונן ונאכל ביעור
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קנג         
  

מעשרים  הארץ  עמי  שרוב  מדמאי , טבל, ספק  שהוא זה, שני 
הם.

.‡Î˙Á‡Â ÏË ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»¿≈À««∆∆¿««
Ì‰Ó ˙Á‡ ‰„‡Â ,Ôw˙Ó113ÔÓ LÈÙÓ ‰Ê È‰  ¿À»¿»¿»««≈∆¬≈∆«¿ƒƒ

ÏÎÏ Ô˙BÂ OÚÓ ˙Óe˙e ‰ÏB„‚ ‰Óez ‰iM‰«¿ƒ»¿»¿»¿««¬≈¿¿»¿»
È‡Ó„a „Ïa ÈL OÚÓ LÈÙÓe ,‰ˆiL Ô‰k114. …≈∆ƒ¿∆«¿ƒ«¬≈≈ƒƒ¿«ƒ¿«

מהם.113) איזו יודע  כדמאי .114)ואינו להיות: צריך



     

ה'תשע"ט  מרחשון  י"ט  ראשון  יום 

קסט. עשה מצות
― הקס"ט לּולבהּמצוה לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' לפני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָולׂשמֹוח
וגֹו'" הראׁשֹון ּבּיֹום לכם "ּולקחּתם  ּוכבר . ְְְְִֶֶַַָָָ

וׁשם סּכה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר,נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבלבד; ּבּמקּדׁש אּלא ימים ׁשבעת חֹובה זֹו מצוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאין
חֹובה היא ּבלבד הראׁשֹון ּבּיֹום מקֹומֹות, ּבׁשאר ְְְֲִִִִַַָָָָאבל

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ֿ הּתֹורה. ְְְִִִֵַַַָָָָמן

ה'תשע"ט  מרחשון  כ' שני יום 

קעא. עשה מצות
― הקע"א מחציתהּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ ׁשנה, ּכל ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשקל
לה'" נפׁשֹו  "יּתנּו "זה ואמר , ,ּוברּור . ְְְִֶַַַָָ

אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
ֿ הּפקדים" על ֿ העֹובר "ּכל     ְִֵַַָָֻ
   זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: לּה, המיחדת ּבמּסכּתא ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
  ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָנתּבאר,

ִַָהּבית.

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"א שלישי יום 

קנג. קעא. עשה מצות
― הקע"א מחציתהּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ ׁשנה, ּכל ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשקל
לה'" נפׁשֹו  "יּתנּו "זה ואמר , ,ּוברּור . ְְְִֶַַַָָ

אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
ֿ הּפקדים" על ֿ העֹובר "ּכל     ְִֵַַָָֻ
   זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: לּה, המיחדת ּבמּסכּתא ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
  ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָנתּבאר,

הּבית.
יוםראשוןֿ שלישיי"טֿ כ"אמרחשון

ִַָ

― 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
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קנד        
  

ׁ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

ח ּבניהּיֹום ּבֹו ׁשּקבעּו ֿ הּיֹום את ׁשּנדע ּכדי אּלא ׁשּבֹון ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ׁשּבסדר ּכיון ֿ יׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָארץ
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"ב רביעי 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
טעּו ּובזה הּמקּדׁש. העּדר מחמת הּקרּבנֹות ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהקרבת
ׁ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

ח ּבניהּיֹום ּבֹו ׁשּקבעּו ֿ הּיֹום את ׁשּנדע ּכדי אּלא ׁשּבֹון ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ׁשּבסדר ּכיון ֿ יׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָארץ
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
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קנה         
  

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"ג חמישי יום 

קנג. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הקנ"ג ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ד שישי יום 

קנג. עשה מצות
רביעי. ביום נדפסה הקנ"ג ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ט  מרחשון  כ"ה ש "ק יום 

קנג. עשה מצות
יוםחמישיֿ ש"קכ"גֿ כ"המרחשון

רביעי. ביום נדפסה הקנ"ג ְִַַָהּמצוה
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אגרות קודש

]ט' מ"ח, תשכ"ב[

... לכתבו אודות השם: הרי הובא בפוסקים ראשונים ואחרונים שהאדם - בעה"ב על שמו, 

ובאם משנה אותו, אפילו את"ל שזהו שינוי, נעשה זה שמו לכל הפרטים.

 must בביטוי  פעמים  כו"כ  שם  ומשתמש  המצות,  ע"ד  דטורונטו(  )במכ"ע  מאמריו  קראתי 

בנוגע לה', ואף שרגיל ל' זה וכיו"ב "טבע" וכו' בכ"מ ואפילו בס' הקבלה )עיין פרדס סוף ש"ב. ע"ח 

ש"א בתחילתו. שומר אמונים ויכוח א' סקמ"א ואילך וב' סקי"ג ואילך עיי"ש. ובכ"מ(, מובן שצ"ל 

איזה ביאור בזה, כיון, שאין כל הכרח למעלה ח"ו, כי הוא נמנע הנמנעות )עיין שו"ת הרשב"א סתי"ח, 

וכך היא מסקנת תורת החסידות(.

וגם  )וביכולתו,  וסדר מסוים  חוקים  ע"פ  ה' שתהי' הבריאה  רצה  שרואים, אשר   - ונקודתו 

עתה, לרצות אחרת(. וע"פ סדר זה - מוכרחת: התהוות הספירות )כי אחד החוקים הוא שהמתהווה 

מאחד הפשוט - ג"כ פשוט( וכו' וכו'.
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(ÊË):עליהם מצור  שדה:(ÊÈ)נותני כמו 

 הייתם ממרים כמו  ט )הקניטה (דברים

(ÁÈ)מרגזין : : לך אלה (ËÈ)לעשות
ורתת: חיל  בלעז :לשון  אנטינא"ש 

מלחמה: מתרועת קול  בשורת באתני הפרגוד  מאחורי
(Î)  :יכניה גלות על  ירושלים חרבות

:יריעותי שודדו  (Î‡)רגע  

להלחם: לבוא להקבץ נס הנושאים האלה האסיפות
(„Î) קלקל ועם ממקומן  ונזרקו  נתקו 

כא)בחצים מנחם:(יחזקאל (ÂÎ)חברו  
אגדה  מדרש מדבר . נהיה ככרמל  טוב כל  הנטוע ארץ
אמהות  אלו  הגבעות וכל  האבות אלו  ההרים ראיתי
בו  שנאמר  משה זכות האדם, אין  תמה, זכותן  כלומר 

האדם מכל  יב )עניו  אליהו :(במדבר הכרמל  והנה

 
(ÊË).ÂÈÎÊ‰בעבור לאלה אלה הזכירו  אומר הקול  כאילו 

הם  הנה כי מהם נשמרים להיות  למלחמה הבאים העמים
ירושלים : על לבוא מארץÌÈˆÂ.נאספו באים מצור  בעלי 

ולהפחידם: לאיימם קולם נתנו  יהודה ערי  ועל לצור מרחק 
(ÊÈ).È„˘ ÈÓÂ˘Î היו כן מסביב  יסבבום  אשר שדות  כשומרי

מסביב : ירושלים על  Ó˙‰.האויבים È˙Â‡ ÈÎ הקניטה כי 
מסביב: האויב עליה באה ולכן במעשיה ‡Ï‰(ÁÈ)אותי  Â˘Ú

.ÍÏ: האלה הצרות מרבית לך גרמו  הם Í˙Ú.ר "ל ˙‡Ê
לך: יימר בעבורה כי  רעתך על היא הזאת Ú‚.הפורעניות ÈÎ

לבך: עד ונגע  אליך והגישה היא  קרובה ÈÚÓ.(ËÈ)ר "ל  ÈÚÓ
ראשי  ראשי וכן מכאב  וצועקים  הנוהים  כדרך המלה (מ"ב כפל

הפורעניות ד ) דאגת מצער  במעי לי שיש  הכאב  בעבור  ור "ל 
מחלחלה: מלא אהיה לכן  לבוא  ÈÏ.המעותד ˙ÂÈ˜ מגודל

קול  לי משמיעים הלב וכתלי  בקרבי לבי  מקשקש  התוגה
‡ÈÁ˘.הומיה: ‡Ï ÈÏלבי את ולהשתיק להחריש  אוכל לא

È˘Ù.מהמייתו : ˙ÚÓ˘ קול שיבוא נפשי שמעה בנבואה
הנלחמים: כדרך בשופר ויריע  האויב  שיבוא ר"ל מלחמה תרועת אמר  ביאור  ולתוספת  ˜‡.(Î)שופר  ˘ ÏÚ ˘ורעניות פ

יהודה: יגלה ועתה השבטים  עשרת גלו  בראשונה כי  רעה במקרה  יבוא פורעניות ˘„„‰.על  ÈÎשבר על השבר  מהו  יפרש  בזה 
בה"מ : וזהו אהלי שודדו  פתאום  ועתה  השבטים עשרת ארץ היא הארץ כל שדדה ראשונה  כי  שודדו Ú‚.ואמר  אחת ברגע 

במ "ש : ענין כפל  והוא È˙Ó.(Î‡)יריעותי  „Ú בא האויב  כאילו הנבואה  במראה ואראה במקומה הגזירה תעמוד מתי עד ר"ל
בנבואה: אשמע  מלחמה מתרועת שופר  וקול לפניהם  הנס  ÈÓÚ.(Î)ונושא ÏÈÂ‡ ÈÎלומר דבריו על כמשיב ה' במקום אמר

אותי: לדעת לב  נותנים ואינם אויל הוא עמי  כי  בעבור  הוא זה ÂÎÂ'.הלא ÌÈ: במ "ש הדבר  לעשות Ú‰Ï.כפל  להערים
ÂÚ„È.הרע : ‡Ï: הטוב לעשות להערים  לב  נותנים  את È˙È‡.(Î‚)אינם  הנבואה במראה ראיתי לכן  שאמר  הנביא מאמר  זה

אנשיה: גלו  כי  ובהו תוהו  היא והנה ‡ÌÂ.הארץ  ÔÈ‡Â בצרה שהוא מי  כי הצרה על משל והוא לו הלך  מאז  בהם שהיה האור 
בעדו : חשוך  ÌÈ˘ÚÂ.(Î„)העולם ‰‰Â: והגבורים השרים אבדון  על  משל  ‰‡„Ì.(Î‰)הוא  ÔÈ‡ שהיו האדם  מבני  מי  אין 

גלו: כולם כי  השממון:Â„„.בה לגודל הארץ  מן  להם ‰„Ó.(ÂÎ)הלכו  ÏÓÎ‰: מדבר להיות  נתהפך הכרמל ÏÎÂמקום
.ÂÈÚ:זאת כל תהיה  במקרה ולא אפו חרון מפני ומפרש  וחוזר ה' מפני ונהרסו נתצו  הכרמל ערי כל 

 
(ÊË).ÂÚÈÓ˘‰ וכן המאסף  קול בהשמעת  הבאה  אסיפה ענין 

שאול טו )וישמע העירÌÈˆÂ.:(ש "א על  הצרים  מצור בעלי
לב  ונצורת ז )וכן שדה :˘„È.(ÊÈ):(משלי  מרד Ó˙‰.כמו  ענין

מרירות:Ó.מעשיך :ÍÈÏÏÚÓ.(ÁÈ)והקנטה: מלשון 
(ËÈ).‰ÏÈÁÂ‡: וחלחלה חיל ÈÏ.מלשון  ˙ÂÈ˜לבי כתלי

וחל  דפנות  בו  יש  שהלב  לפי השאלה בדרך לים:ואמר 
(Î).‡˜: באל"ף הוא  ועם  מקרה נעשקה:˘„„‰.מל '

.ÌÂ‡˙Ù: רב מהירות כאוהל:È˙ÂÚÈÈ.ענין  הנטוי וילון  ענין
(‡Î).Ò: ארוך טפשים:ÌÈÏÎÒ.שוטה :‡ÏÈÂ.(Î)כלונס 
(‚Î).Â‰˙:שממה.Â‰Â תהו היתה והארץ  וכן  ריקות  ענין 
א)ובהו ‰˘ÌÈÓ.:(בראשית Ï‡Â אספרה וכן  השמים ואת כמו 

חוק  ב)אל  חזקה:ÌÈ˘Ú.(Î„):(תהלים ותנועה רעש  מלשון 
.ÂÏ˜Ï˜˙‰פטורין המקלקלין וכל ובדרז "ל השחתה (שבת ענין 

בשן ‰ÏÓÎ.(ÂÎ):קו ) ונוער  וכן  וכרמים שדות מקום נקרא כן 
לג)וכרמל  והריסה:Â˙ˆ.:(ישעיה נתיצה מלשון
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(„)  וכהן מלך  אחר  דבר  הלוחות, שתי

זקופים (‰)גדול : שהם והמזבח  ההיכל 
ולמגן  לחוזק עשויה שם היא גם הגזית ולשכת וגבוהים

השן : המושכות כמגדל  בחשבון  אשר  כבריכות
יושבים  כשהם חכמיך  רבים בת שער  על  עיניך  כן  מים,
בחשבון  ועסוקים עם רבת בת העיר  ירושלם בשערי
מושכות  העמים לעיני ובינתם חכמתם ומזלות תקופות
כמו  בחשבון  בריכות לפרש יש ועוד  מים, כבריכות
מפריח  שובך  יוני הלוקח  הוא משנה ולשון  יונים,

בלעז : קובי"רש ראשונה בריכה  
לענין  ולא פשט  לענין  לא חוטם לשון  לפרשו  יכול  איני
כמגדל  וזקוף גדול  בחוטם יש נוי קילוס מה כי דוגמא
יחיד  לשון  אומר  שהוא וזה פנים לשון  אפך  אני ואומר 
עיקר  שהוא מדבר  הוא המצח  שעל  אפיך  אומר  ואינו 
ענתה  פניהם הכרת ג) (ישעיה שנאמר  כענין  פנים הכרת
עיניך  למעלה מלמטה והולך  מקלסה שהרי ותדע בם
מקלסות  האומות וכן  המצח  ואחריהם בחשבון  בריכות
הבאים  כל  מצח  לעומת חזק מצחך  ג) (יחזקאל 

ולפתותך : להרעותך     
שלמה  שעשה הלבנון  יער  בית זה במדרש ראיתי
דבר  בדמשק, יש בתים כמה ומונה צופה עליו  שהעומד 
ירושלם  שערי לבא מצפות דמשק פני צופות פניך  אחר 

דמשק: עד  להרחיב שעתידה דמשק (Â)עד 
  שב תפילין  (דברים אלו  בהן  שנאמר  ראש

ויראו  עליך  נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל  וראו  כה)
הוא  וכרמל  הרים כסלע ומוראן  חוזקן  היא הרי ממך 

ההרים: ראש  נאה נזירייך  שערות קליעת
ארגמן : כקליעת במצותה  שם על 

הראש: גובה על  מודלת שהקליעה  
נזר  ו ) (במדבר  שנאמר  בתלתלים קשור  מקום של  שמו 

ראשו : על  קורין אלהיו  כן  בלעז  קור "נץ
מלך  ד "א החגורות, בהן  שקושרין  האזורות לתלתלי
ובריצות  במצות באהבה נקשר  הק"בה ברהטים אסור 

לפניו : רצים (Ê)שאתם    אחר
כולך  יפית מה דבר  כל  כלל  ואבר  אבר  כל  קילוס שפרט 

בה: להתענג ההוגנת אהבה בך  לידבק נעמת ומה

 
(„).ÍÈ„˘ È˘ילדי כשני  יהיו  והמה זה, עם זה ישוו דדיך

על  הוא והנמשל גמור. בשווי שהמה תאומים שנולדו  צביה 
במלחמתו  המלך טובת ומשפיעים, המיניקים  גדול וכהן  המלך
מסכימים  ויהיו  בגדולה שישוו ואמר  בעבודתו. גדול  וכהן 

אהובים : כרעים לזה  זה ‰˘Ô.(‰)ונשמעים Ï„‚ÓÎ Í‡Âˆ
מגדל  כמו  הלובן , ובתכלית ומיושר  זקוף  יהיה שלך הצואר 
ומבצרן  חזקן  שהוא המקדש  בית  על  הוא והנמשל  הפיל. משן
הר על שיעמוד האדם, חוזק שהוא  הזה כצואר ישראל , של 
מחילת  יבא משם  שבבנינים , בהמבחר  בנוי ויהיה  תלול גבוה

העון : וליבון  ÔÂ˘Á.החטא ˙ÂÎ ÍÈÈÚ זכות תהיינה עיניך 
בת  ששמו השער אצל חשבון שבעיר הברכות כמו  ובהירות,

הגנות: את המשקים מים כברכות  יהיו  שהמה בה, ילכו אשר הדרך  להורותם  העדה  עיני שהם החכמים על הוא  והנמשל רבים.
.ÍÙ‡ המגדל ואותו  ממולו, שהוא דמשק  פני הרואה הלבנון  ביער  העומד כמגדל עקמימות , מבלי נמרץ  ביושר  יהיה חוטמך

הפרצוף , תואר שהוא הזה כחוטם הדור , פני  תואר שהוא ההם בימים יהיה אשר השופט  על  הוא והנמשל  רב . ביושר  בנוי היה 
הזה : כמגדל עקמימות בלי מיושר  יהיה ÏÓÎÎ.(Â)והוא ÍÈÏÚ Í˘‡כהר סגלגל ויהיה מוזקף  יעמוד  עליך אשר  ראשך

הכרמל: כהר יראה  עליך אשר הראש  היא השכינה אשר  לומר הוא והנמשל Í˘‡.הכרמל . ˙Ï„Â על המודלה השער  קווצות
מה  ישמיעו  הם הנבואה, שפע  ברוךֿהוא מהמקום הנשפעים הנביאים  על הוא והנמשל ארגמן . כפתילי יפים יהיו  המה ראשך

רב : בקושי  ֿ אם כי תסור  ולא למרחוק  הנראה ארגמן כצבע יקום וכן  לאחרונה. ÌÈË‰.שיהיה ÂÒ‡ ÍÏÓ נחמדת תהיה כך  כל
עינו  ישביע  שם  כי  בחשבו בו, להתהלך הנעשה  לחדר  מחדר  הבית שבעליית  בבנין קשור  להיות  חפצו  יהיה המלך  שאף  לעין,
בית  בבניני אסור  הוא כאילו  אז יהיה  ֿ הוא ברוך  המקום אשר  לומר הוא  והנמשל  לחדר . מחדר  מתהלך  בראותך פניך  ממראית

שכינתו: משם תסור  לא עוד כי ÈÙÈ˙.(Ê)המקדש  ‰Ó נפרדת בעודי כי  התענוג עם תהיה  והאהבה  ונעימה יפה תהיה מאד מה
הוא  והנמשל התענוג . אל סיבה האהבה  תהיה עמדי כשתשבי אבל הגעגועין , רוב  בעבור העצבון  אל סיבה היא האהבה  ממך

לפני שמחה יהיה הגולה  מן  כשתשובי  בגולה:לומר  כשהיא כן  לא אשר ֿ הוא , ברוך המקום 

 
(„).ÌÈÙÚ:והאיל הצבי  ילדי  יקראו  הפיל:‰˘Ô.(‰)כן  שן 

.˙ÂÎ וכן המים מתכנסים ושם  ובסיד  באבנים בנוי מקום
יז ): יח  (מ "ב  הברכה הבטה ˆÙÂ‰.חוטמך:‡ÍÙ.בתעלת ענין 

למטה.Ï„Â˙.(Â)וראיה: ויורד בדבר הנתלה דבר  יקרא כן 
ורעו  וכן  יא.), (סוכה הגפן  את עליה הדלה רז "ל ובדברי

טז ): יא (ירמיה אדומה:ÔÓ‚‡Î.דליותיו  צבע ‡ÂÒ.מין 
קשירה: וכן ÌÈË‰.ענין לחדר . מחדר  העליות שעל הבנינים 

יז): א  (לעיל ברותים ÈÙÈ˙.רהיטנו ‰Ó על הוכחה  מה מלת
כ): לא (תהלים  טובך רב  מה  וכן הענין . ענין ÓÚ˙.הפלגת
טז): א (לעיל  נעים  אף  כמו  אהבה.



קנז     
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(ÊË):עליהם מצור  שדה:(ÊÈ)נותני כמו 

 הייתם ממרים כמו  ט )הקניטה (דברים

(ÁÈ)מרגזין : : לך אלה (ËÈ)לעשות
ורתת: חיל  בלעז :לשון  אנטינא"ש 

מלחמה: מתרועת קול  בשורת באתני הפרגוד  מאחורי
(Î)  :יכניה גלות על  ירושלים חרבות

:יריעותי שודדו  (Î‡)רגע  

להלחם: לבוא להקבץ נס הנושאים האלה האסיפות
(„Î) קלקל ועם ממקומן  ונזרקו  נתקו 

כא)בחצים מנחם:(יחזקאל (ÂÎ)חברו  
אגדה  מדרש מדבר . נהיה ככרמל  טוב כל  הנטוע ארץ
אמהות  אלו  הגבעות וכל  האבות אלו  ההרים ראיתי
בו  שנאמר  משה זכות האדם, אין  תמה, זכותן  כלומר 

האדם מכל  יב )עניו  אליהו :(במדבר הכרמל  והנה

 
(ÊË).ÂÈÎÊ‰בעבור לאלה אלה הזכירו  אומר הקול  כאילו 

הם  הנה כי מהם נשמרים להיות  למלחמה הבאים העמים
ירושלים : על לבוא מארץÌÈˆÂ.נאספו באים מצור  בעלי 

ולהפחידם: לאיימם קולם נתנו  יהודה ערי  ועל לצור מרחק 
(ÊÈ).È„˘ ÈÓÂ˘Î היו כן מסביב  יסבבום  אשר שדות  כשומרי

מסביב : ירושלים על  Ó˙‰.האויבים È˙Â‡ ÈÎ הקניטה כי 
מסביב: האויב עליה באה ולכן במעשיה ‡Ï‰(ÁÈ)אותי  Â˘Ú

.ÍÏ: האלה הצרות מרבית לך גרמו  הם Í˙Ú.ר "ל ˙‡Ê
לך: יימר בעבורה כי  רעתך על היא הזאת Ú‚.הפורעניות ÈÎ

לבך: עד ונגע  אליך והגישה היא  קרובה ÈÚÓ.(ËÈ)ר "ל  ÈÚÓ
ראשי  ראשי וכן מכאב  וצועקים  הנוהים  כדרך המלה (מ"ב כפל

הפורעניות ד ) דאגת מצער  במעי לי שיש  הכאב  בעבור  ור "ל 
מחלחלה: מלא אהיה לכן  לבוא  ÈÏ.המעותד ˙ÂÈ˜ מגודל

קול  לי משמיעים הלב וכתלי  בקרבי לבי  מקשקש  התוגה
‡ÈÁ˘.הומיה: ‡Ï ÈÏלבי את ולהשתיק להחריש  אוכל לא

È˘Ù.מהמייתו : ˙ÚÓ˘ קול שיבוא נפשי שמעה בנבואה
הנלחמים: כדרך בשופר ויריע  האויב  שיבוא ר"ל מלחמה תרועת אמר  ביאור  ולתוספת  ˜‡.(Î)שופר  ˘ ÏÚ ˘ורעניות פ

יהודה: יגלה ועתה השבטים  עשרת גלו  בראשונה כי  רעה במקרה  יבוא פורעניות ˘„„‰.על  ÈÎשבר על השבר  מהו  יפרש  בזה 
בה"מ : וזהו אהלי שודדו  פתאום  ועתה  השבטים עשרת ארץ היא הארץ כל שדדה ראשונה  כי  שודדו Ú‚.ואמר  אחת ברגע 

במ "ש : ענין כפל  והוא È˙Ó.(Î‡)יריעותי  „Ú בא האויב  כאילו הנבואה  במראה ואראה במקומה הגזירה תעמוד מתי עד ר"ל
בנבואה: אשמע  מלחמה מתרועת שופר  וקול לפניהם  הנס  ÈÓÚ.(Î)ונושא ÏÈÂ‡ ÈÎלומר דבריו על כמשיב ה' במקום אמר

אותי: לדעת לב  נותנים ואינם אויל הוא עמי  כי  בעבור  הוא זה ÂÎÂ'.הלא ÌÈ: במ "ש הדבר  לעשות Ú‰Ï.כפל  להערים
ÂÚ„È.הרע : ‡Ï: הטוב לעשות להערים  לב  נותנים  את È˙È‡.(Î‚)אינם  הנבואה במראה ראיתי לכן  שאמר  הנביא מאמר  זה

אנשיה: גלו  כי  ובהו תוהו  היא והנה ‡ÌÂ.הארץ  ÔÈ‡Â בצרה שהוא מי  כי הצרה על משל והוא לו הלך  מאז  בהם שהיה האור 
בעדו : חשוך  ÌÈ˘ÚÂ.(Î„)העולם ‰‰Â: והגבורים השרים אבדון  על  משל  ‰‡„Ì.(Î‰)הוא  ÔÈ‡ שהיו האדם  מבני  מי  אין 

גלו: כולם כי  השממון:Â„„.בה לגודל הארץ  מן  להם ‰„Ó.(ÂÎ)הלכו  ÏÓÎ‰: מדבר להיות  נתהפך הכרמל ÏÎÂמקום
.ÂÈÚ:זאת כל תהיה  במקרה ולא אפו חרון מפני ומפרש  וחוזר ה' מפני ונהרסו נתצו  הכרמל ערי כל 

 
(ÊË).ÂÚÈÓ˘‰ וכן המאסף  קול בהשמעת  הבאה  אסיפה ענין 

שאול טו )וישמע העירÌÈˆÂ.:(ש "א על  הצרים  מצור בעלי
לב  ונצורת ז )וכן שדה :˘„È.(ÊÈ):(משלי  מרד Ó˙‰.כמו  ענין

מרירות:Ó.מעשיך :ÍÈÏÏÚÓ.(ÁÈ)והקנטה: מלשון 
(ËÈ).‰ÏÈÁÂ‡: וחלחלה חיל ÈÏ.מלשון  ˙ÂÈ˜לבי כתלי

וחל  דפנות  בו  יש  שהלב  לפי השאלה בדרך לים:ואמר 
(Î).‡˜: באל"ף הוא  ועם  מקרה נעשקה:˘„„‰.מל '

.ÌÂ‡˙Ù: רב מהירות כאוהל:È˙ÂÚÈÈ.ענין  הנטוי וילון  ענין
(‡Î).Ò: ארוך טפשים:ÌÈÏÎÒ.שוטה :‡ÏÈÂ.(Î)כלונס 
(‚Î).Â‰˙:שממה.Â‰Â תהו היתה והארץ  וכן  ריקות  ענין 
א)ובהו ‰˘ÌÈÓ.:(בראשית Ï‡Â אספרה וכן  השמים ואת כמו 

חוק  ב)אל  חזקה:ÌÈ˘Ú.(Î„):(תהלים ותנועה רעש  מלשון 
.ÂÏ˜Ï˜˙‰פטורין המקלקלין וכל ובדרז "ל השחתה (שבת ענין 

בשן ‰ÏÓÎ.(ÂÎ):קו ) ונוער  וכן  וכרמים שדות מקום נקרא כן 
לג)וכרמל  והריסה:Â˙ˆ.:(ישעיה נתיצה מלשון

     

  

            §¥¬¨©²¦¦§¥¬¢¨¦−¨¢¥¬§¦¨«©¨¥−§¦§©´©¥®¥©¹¦§¥´§¤§À©©Æ©Æ
             ©©¦½©¥Æ§¦§©´©§¨½¤−§¥¬©¨«¤Ÿ¥³¨©Æ¦Æ©©§¤½§©©¬Ÿ¥−¨©§¨¨®¤−¤

     ¨¬¨§¨¦«©¨¦Æ©¨©½§§©£−̈©©«£¦«


(„)  וכהן מלך  אחר  דבר  הלוחות, שתי

זקופים (‰)גדול : שהם והמזבח  ההיכל 
ולמגן  לחוזק עשויה שם היא גם הגזית ולשכת וגבוהים

השן : המושכות כמגדל  בחשבון  אשר  כבריכות
יושבים  כשהם חכמיך  רבים בת שער  על  עיניך  כן  מים,
בחשבון  ועסוקים עם רבת בת העיר  ירושלם בשערי
מושכות  העמים לעיני ובינתם חכמתם ומזלות תקופות
כמו  בחשבון  בריכות לפרש יש ועוד  מים, כבריכות
מפריח  שובך  יוני הלוקח  הוא משנה ולשון  יונים,

בלעז : קובי"רש ראשונה בריכה  
לענין  ולא פשט  לענין  לא חוטם לשון  לפרשו  יכול  איני
כמגדל  וזקוף גדול  בחוטם יש נוי קילוס מה כי דוגמא
יחיד  לשון  אומר  שהוא וזה פנים לשון  אפך  אני ואומר 
עיקר  שהוא מדבר  הוא המצח  שעל  אפיך  אומר  ואינו 
ענתה  פניהם הכרת ג) (ישעיה שנאמר  כענין  פנים הכרת
עיניך  למעלה מלמטה והולך  מקלסה שהרי ותדע בם
מקלסות  האומות וכן  המצח  ואחריהם בחשבון  בריכות
הבאים  כל  מצח  לעומת חזק מצחך  ג) (יחזקאל 

ולפתותך : להרעותך     
שלמה  שעשה הלבנון  יער  בית זה במדרש ראיתי
דבר  בדמשק, יש בתים כמה ומונה צופה עליו  שהעומד 
ירושלם  שערי לבא מצפות דמשק פני צופות פניך  אחר 

דמשק: עד  להרחיב שעתידה דמשק (Â)עד 
  שב תפילין  (דברים אלו  בהן  שנאמר  ראש

ויראו  עליך  נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל  וראו  כה)
הוא  וכרמל  הרים כסלע ומוראן  חוזקן  היא הרי ממך 

ההרים: ראש  נאה נזירייך  שערות קליעת
ארגמן : כקליעת במצותה  שם על 

הראש: גובה על  מודלת שהקליעה  
נזר  ו ) (במדבר  שנאמר  בתלתלים קשור  מקום של  שמו 

ראשו : על  קורין אלהיו  כן  בלעז  קור "נץ
מלך  ד "א החגורות, בהן  שקושרין  האזורות לתלתלי
ובריצות  במצות באהבה נקשר  הק"בה ברהטים אסור 

לפניו : רצים (Ê)שאתם    אחר
כולך  יפית מה דבר  כל  כלל  ואבר  אבר  כל  קילוס שפרט 

בה: להתענג ההוגנת אהבה בך  לידבק נעמת ומה

 
(„).ÍÈ„˘ È˘ילדי כשני  יהיו  והמה זה, עם זה ישוו דדיך

על  הוא והנמשל גמור. בשווי שהמה תאומים שנולדו  צביה 
במלחמתו  המלך טובת ומשפיעים, המיניקים  גדול וכהן  המלך
מסכימים  ויהיו  בגדולה שישוו ואמר  בעבודתו. גדול  וכהן 

אהובים : כרעים לזה  זה ‰˘Ô.(‰)ונשמעים Ï„‚ÓÎ Í‡Âˆ
מגדל  כמו  הלובן , ובתכלית ומיושר  זקוף  יהיה שלך הצואר 
ומבצרן  חזקן  שהוא המקדש  בית  על  הוא והנמשל  הפיל. משן
הר על שיעמוד האדם, חוזק שהוא  הזה כצואר ישראל , של 
מחילת  יבא משם  שבבנינים , בהמבחר  בנוי ויהיה  תלול גבוה

העון : וליבון  ÔÂ˘Á.החטא ˙ÂÎ ÍÈÈÚ זכות תהיינה עיניך 
בת  ששמו השער אצל חשבון שבעיר הברכות כמו  ובהירות,

הגנות: את המשקים מים כברכות  יהיו  שהמה בה, ילכו אשר הדרך  להורותם  העדה  עיני שהם החכמים על הוא  והנמשל רבים.
.ÍÙ‡ המגדל ואותו  ממולו, שהוא דמשק  פני הרואה הלבנון  ביער  העומד כמגדל עקמימות , מבלי נמרץ  ביושר  יהיה חוטמך

הפרצוף , תואר שהוא הזה כחוטם הדור , פני  תואר שהוא ההם בימים יהיה אשר השופט  על  הוא והנמשל  רב . ביושר  בנוי היה 
הזה : כמגדל עקמימות בלי מיושר  יהיה ÏÓÎÎ.(Â)והוא ÍÈÏÚ Í˘‡כהר סגלגל ויהיה מוזקף  יעמוד  עליך אשר  ראשך

הכרמל: כהר יראה  עליך אשר הראש  היא השכינה אשר  לומר הוא והנמשל Í˘‡.הכרמל . ˙Ï„Â על המודלה השער  קווצות
מה  ישמיעו  הם הנבואה, שפע  ברוךֿהוא מהמקום הנשפעים הנביאים  על הוא והנמשל ארגמן . כפתילי יפים יהיו  המה ראשך

רב : בקושי  ֿ אם כי תסור  ולא למרחוק  הנראה ארגמן כצבע יקום וכן  לאחרונה. ÌÈË‰.שיהיה ÂÒ‡ ÍÏÓ נחמדת תהיה כך  כל
עינו  ישביע  שם  כי  בחשבו בו, להתהלך הנעשה  לחדר  מחדר  הבית שבעליית  בבנין קשור  להיות  חפצו  יהיה המלך  שאף  לעין,
בית  בבניני אסור  הוא כאילו  אז יהיה  ֿ הוא ברוך  המקום אשר  לומר הוא  והנמשל  לחדר . מחדר  מתהלך  בראותך פניך  ממראית

שכינתו: משם תסור  לא עוד כי ÈÙÈ˙.(Ê)המקדש  ‰Ó נפרדת בעודי כי  התענוג עם תהיה  והאהבה  ונעימה יפה תהיה מאד מה
הוא  והנמשל התענוג . אל סיבה האהבה  תהיה עמדי כשתשבי אבל הגעגועין , רוב  בעבור העצבון  אל סיבה היא האהבה  ממך

לפני שמחה יהיה הגולה  מן  כשתשובי  בגולה:לומר  כשהיא כן  לא אשר ֿ הוא , ברוך המקום 

 
(„).ÌÈÙÚ:והאיל הצבי  ילדי  יקראו  הפיל:‰˘Ô.(‰)כן  שן 

.˙ÂÎ וכן המים מתכנסים ושם  ובסיד  באבנים בנוי מקום
יז ): יח  (מ "ב  הברכה הבטה ˆÙÂ‰.חוטמך:‡ÍÙ.בתעלת ענין 

למטה.Ï„Â˙.(Â)וראיה: ויורד בדבר הנתלה דבר  יקרא כן 
ורעו  וכן  יא.), (סוכה הגפן  את עליה הדלה רז "ל ובדברי

טז ): יא (ירמיה אדומה:ÔÓ‚‡Î.דליותיו  צבע ‡ÂÒ.מין 
קשירה: וכן ÌÈË‰.ענין לחדר . מחדר  העליות שעל הבנינים 

יז): א  (לעיל ברותים ÈÙÈ˙.רהיטנו ‰Ó על הוכחה  מה מלת
כ): לא (תהלים  טובך רב  מה  וכן הענין . ענין ÓÚ˙.הפלגת
טז): א (לעיל  נעים  אף  כמו  אהבה.
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ÁB÷ìça Lc÷îä;íéLã÷ éLã÷ ïéa,íél÷ íéLã÷ ïéa–úLc÷î dðéà.éðL øNòîa;ââBL ïéa,ãéæî ïéa–àG ©§©¥§¤§¥¨§¥¨¨¦¥¨¨¦©¦¥¨§ª¤¤§©£¥¥¦¥¥¥¥¦
Lc÷;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:ââBLa–Lc÷ àG,ãéæîa–Lc÷.Lc÷äáe;ãéæîa–Lc÷,ââBLáe ¦¥¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¥¦¥§¥¦¦¥©¤§¥§¥¦¦¥§¥

–Lc÷ àG;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:ââBLa–Lc÷,ãéæîa–Lc÷ àG. ¦¥¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¥¦¥§¥¦¦¥
Ëäìøòa Lc÷îä,íøkä éàìëa,ì÷ñpä øBLa,äôeøò äìâòáe,òøöî éøtöa,øéæð øòNáe,øBîç øèôáe,øNááe ©§©¥¨¨§¨§¦§¥©¤¤§©¦§¨§¤§¨£¨§¦¢¥§Ÿ̈¦§©¨¦§¤¤£§¨¨

gggg.ewlga ycwnd:íéðäëä åéçà íò ÷ìçù.zycewn dpi`àø÷ øîàå ,åëæ à÷ äåáâ ïçìùî íéðäëã(çé øáãîá),ùàä ïî íéùã÷ä ùã÷î êì äéäé äæå
:àäé åúééååäá ,àåä 'äì áéúë øùòîáå ,äìéëàì àìà ïäá ùîúùú àì åììä úåðúî êë ,äìéëàì àìà åá ùîúùî äúà ïéà ùà äîxne` dcedi iax

.yciw cifn:êëá ìåìç êøã úéì øáñ î"øå .åììä ïéùåã÷ é"ò ïéìåçì åàéöåä éøäå ,ïåéãô é"ò ïéìåçì àöåéå ìéàåä .éðù øùòîá.ycwdae:úéáä ÷ãá ìù

.yciw cifn:åúùåã÷ äììçúð ,äðååëá ïéìåçì åàéöåäå ùã÷ä àåäù òãéù ïåéëù.bbeyae,äéãé ìò ùã÷ä ììçúìã äéì àçéð àìå ùã÷ä àåäù òãé àìã
:ùã÷äá äãåäé éáøëå ,øùòîá î"øë äëìäå .àëôéà øáñ äãåäé éáøå .úùãå÷î äðéàå ,åúùåã÷ äììçúð àì

hhhh.zycewn dpi` 'eke dlxra ycwnd:òîùîá äàðä øåñéà ãçàå äìéëà øåñéà ãçà ,ìëàé àì áéúëã ,äìøò .åäðéð äàðä éøåñéà åäìåëãi`lkae
.mxkdáéúëã(á"ë íéøáã):ùà ã÷åú ïô ,ùã÷ú ïô.lwqpd xeyaeäéá áéúëã(à"ë úåîù):åøùá úà ìëàé àìå.dtexr dlbrae,íéùã÷ë äøôë äéá áéúëã
øîàðù(à"ë íéøáã):íãä íäì øôëðå.rxevn ixetivaåúàèçå ,íéùã÷á ìåëàì åúåà øéùëî àåäù òøåöî ìù åîùà ,íéðôá øôëîå øéùëî øîàð ,àéðúã

øîàðù ,äôåøò äìâò ,øôëîå ,äðçîä êåú ìà àáì òøåöîä ïéøéùëîù òøåöî éøôö ,øéùëî ,õåçá øôëîå øéùëî øîàðå .íéðôá íéùòð íäéðùå ,øôëîù
åäééååøúã ,øôëîë øéùëî åá äùò ,òøåöî ìù åúàèçå åîùà íäù ,íéðôá øåîàä øôëîå øéùëî äî .äøæòì õåç íéùòð íäéðùå ,íãä íäì øôëðå äá
éúîéàîå .äàðäá íéøåñà úåéäì øôëîë øéùëî åá äùò ,äôåøò äìâòå òøåöî éøôö íäù ,õåçá íéøåîàä øôëîå øéùëî óà ,äàðäá íéøåñàå åäðéð íéùã÷

:äúøñåà ïúéà ìçð ìà äúãéøé ,äôåøò äìâòå .äàðäá äøåñàù àéä ãáìá äèåçùä øåôöäå .äèéçù úòùî ,äàðäá òøåöî éøåôö ïéøåñà.xifpd xryae
àø÷ øîàã(å øáãîá):ùåã÷ äéäé åùàø øòù òøô åìåãâ ,åùàø øòù òøô ìãâ äéäé ùåã÷.xeng xhteåá øîàð(â"é úåîù)äôåøò äìâòá øîàðå ,åúôøòå

:äôéøò øçà àìà äàðäá øåñà åðéàå .äàðäá øåñà øåîç øèô óà ,äàðäá äøåñà äôåøò äìâò äî ,åôøòå.alga xyaaeìùáú àì íéîòô 'â øîàð
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B÷ìça Lc÷îä שחלק הקרבנות מבשר בחלקו  אשה שקידש  כהן – ÇÀÇÅÀÆÀ
הכהנים, אחיו  ÷íéLãעם éLã÷ ïéa,ואשמות חטאות כגון – ÅÈÀÅÈÈÄ

לכהנים, ÷íélשהבשר  íéLã÷ ïéa שהכוהנים שלמים, כגון – ÅÈÈÄÇÄ
ושוק, בחזה בהם úLc÷îחולקים dðéà ממונם הקדשים שאין  – ÅÈÀËÆÆ

בלבד. אכילה לצורך גבוה משולחן הם זוכים אלא הכהנים, של
הכתוב מן  זה למדים ט ט ט ט ):):):):ובגמרא יחיחיחיח,,,, מקודש((((במדברבמדברבמדברבמדבר לך  יהיה "זה

ומפרש לאכילה; הוא אף לאכילה, אש  מה כאש, – האש" מן  הקדשים
לאכילה,רשרשרשרש""""י י י י :::: מזבח מה מזבח: של  לחלקו הושווה אהרן  של חלקו 

אחר. לדבר  ולא לאכילה, כהן  éðLאף øNòîa אשה המקדש – ÀÇÂÅÅÄ
בירושלים אלא נאכל שאינו  שני, כגכגכגכג),),),),במעשר יד יד יד יד ,,,, ââBL((((דבריםדבריםדבריםדברים ïéaÅÅ

שני, מעשר  שזה היא ידעה שלא או  הוא ידע שלא –ãéæî ïéa– ÅÅÄ
שני , מעשר שהוא שניהם ÷Lcשידעו  àG;מקודשת אינה –éøác ÄÅÄÀÅ

øéàî éaøהוא גבוה ממון שני מעשר מאיר : רבי שסובר  –oenn) ÇÄÅÄ
,(ycwdלללל):):):):שנאמר כז כז כז כז ,,,, מפרי((((ויקראויקראויקראויקרא הארץ מזרע הארץ מעשר  "וכל 

`העץ e d ' d l: ודרשו "`ed 'dl לו שאסור ומכאן יהא, בהוויתו  –

בירושלים.לעשות לאכלו  אלא דבר שום øîBà:בו  äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
Lc÷ ãéæîa ,Lc÷ àG ââBLaשני שמעשר  סובר , יהודה רבי  – ÀÅÄÅÀÅÄÄÅ

מקדשה  שהוא שהודיעה כל  היינו במזיד, הלכך  הוא, הדיוט ממון 
שהוא  ידעה שלא כיון בשוגג, אבל מקודשת; היא הרי שני, במעשר

ואינה  הם, טעות קידושי לירושלים, להעלותו ותצטרך שני  מעשר
אחרת אחרת אחרת אחרת ;;;;מקודשת בדרך בדרך בדרך בדרך  שמפרששמפרששמפרששמפרש ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  ועייןועייןועייןועיין ישראל ישראל ישראל ישראל ";";";"; """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

תוספותוספותוספותוספו איגר איגר איגר איגר ).).).).ועייןועייןועייןועיין עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי בדברLc÷äáeתתתת אשה המקדש  – ÇÆÀÅ
הבית, לבדק מוקדש  הקדש ,ãéæîaשהוא שהוא שידע –Lc÷– ÀÅÄÄÅ

מקודשת, זו  ÷Lcהרי  àG ,ââBLáe,מקודשת אינה –éaø éøác ÀÅÄÅÄÀÅÇÄ
øéàî נהנה שאם כלומר מתחלל, במזיד הקדש מאיר : רבי שסובר – ÅÄ

מקודשת, היא הלכך  לחולין, ויצא קדושתו , לחלל נתכוון  במזיד, בו
ואפשר לחללו, נתכוון לא הרי  הקדש , שהוא ידע שלא בשוגג, אבל 

זה  ואין לחולין  יצא שלא נמצא ידו, על הקדש שיתחלל רוצה שאינו 
מקודשת. אינה הלכך ÷Lc,ממונו, ââBLa :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÅÄÅ

Lc÷ àG ãéæîa,מתחלל אינו במזיד  הקדש סובר : יהודה רבי  – ÀÅÄÄÅ
בו  ומעל שהואיל מקודשת, היא הרי בשוגג, הלכך  מתחלל , בשוגג

להקדש, וחומש  קרן  ומשלם מעילה קרבן  מביא הוא הרי  לחולין , ויצא

שלו , ממון כאן  ואין לחולין , יצא לא במזיד  אבל  שלו. ממון כאן  ויש 
מקודשת. אינה dcediלפיכך iaxke ipy xyrna xi`n iaxk dklde
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מקודשת. אינה בהנאה, אסור שהוא בדבר שהמקדש ללמד, באה משנתנו 

Lc÷îä,אשה –äìøòaבהם שנאמר ערלה, של בפירות ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÇÀÇÅÈÈÀÈ
כגכגכגכג):):):): ערליםיט יט יט יט ,,,, לכם יהיה שנים שלש פריו, את ערלתו `"וערלתם l

l k ` i:ופירשו ""lk`i `l" הנאה איסור ואחד אכילה איסור אחד  –
ìëaíøkäבמשמע; éàשנאמר בכרם, שנזרעו בכלאים המקדש או  – ÀÄÀÅÇÆÆ

ט ט ט ט ):):):):בהם כבכבכבכב,,,, ycwz",((((דברים דברים דברים דברים  ot" שאסורים ומכאן  אש , תוקד  פן  ודרשו :
ì÷ñpäבהנאה; øBLa שהרג לפי להיסקל , דינו  שנגמר בשור  – ÀÇÄÀÈ

בו  שנאמר כח כח כח כח ):):):):אדם, כאכאכאכא,,,, את ((((שמות שמות שמות שמות  יאכל ולא השור יסקל "סקול 
שכל בהנאה, אף אסור  דינו שנגמר  לאחר שחטו  שאם ומכאן , בשרו",

במשמע; הנאה איסור  ובין אכילה איסור בין  יאכל " "לא שנאמר מקום
äôeøò äìâòáeשנאמר כקדשים, כפרה בה שכתוב כא כא כא כא ,,,,– ((((דברים דברים דברים דברים  ÀÆÀÈÂÈ

שהורידוה ח ח ח ח ):):):): משעה בהנאה היא שאסורה ומכאן  ישראל", לעמך  "כפר 
איתן; òøöîלנחל  éøtöa, לטהרתו המצורע שלקח הצפרים בשתי – ÀÄÃÅÀÙÈ

מפרשים, ויש בהנאה. שתיהן אסורות האחת הצפור שנשחטה שלאחר 
הצפור אבל  בהנאה, שאסורה בלבד, השחוטה לצפור כאן שהכוונה

בהנאה אסורה אינה ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).המשתלחת מובאת ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; בגמרא

miptaברייתא: xtkne xiykn xn`p"שמכשיר מצורע של  אשמו (היינו
בפנים), נעשים שניהם שמכפר , וחטאתו בקדשים לאכול xn`peאותו

uega xtkne xiykn לבוא המצורע את שמכשירים מצורע צפרי (היינו
חוץ  נעשים ושניהם כפרה, בה שנאמר ערופה ועגלה המחנה, תוך אל 

xtknkלעזרה), xiykn ea dyr mipta xen`d xtkne xiykn dn שכולם)
בהנאה), ואסורים הם eaקדשים dyr uega xen`d xtkne xiykn s`

xtknk xiykn מצורע צפרי אף בהנאה, אסורה ערופה שעגלה (שכשם
בהנאה); æðאסורים øòNáeøé בו שנאמר ה ה ה ה ):):):):– וווו,,,, "קדוש((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ÄÀÇÈÄ

שאסור ומכאן  קדוש , יהא גידולו  ודרשו : ראשו", שער  פרע גדל  יהיה
ושורפו; נזרו  ימי במלאת מגלחו והנזיר øBîçבהנאה, øèôáe– ÀÆÆÂ

יגיגיגיג):):):):שנאמר  יגיגיגיג,,,, תפדה ((((שמות שמות שמות שמות  לא ואם בשה, תפדה חמור  פטר  "וכל
מה  ערופה, מעגלה עריפה" "עריפה, שווה, בגזירה ולמדים וערפתו",

izdw - zex`ean zeipyn
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áìça,äøæòa eèçLpL ïélçáe–úLc÷î dðéà.ïäéîãa Lc÷å ïøëî–úLc÷î. ¤¨¨§ª¦¤¦§£¨£¨¨¥¨§ª¤¤§¨¨§¦¥¦§¥¤§ª¤¤
ÈúBîeøúa Lc÷îä,úBøNòîáe,úBðzîáe,úàhç éîáe,úàhç øôàáe–úLc÷î Bæ éøä,ìàøNé elôàå. ©§©¥¦§§©©§§©¨§¥©¨§¥¤©¨£¥§ª¤¤©£¦¦§¨¥
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‡Bøáçì øîBàä:úéðBìt äMà éì Lc÷å àö,Bîöòì dLc÷å Cìäå–úLc÷î.äMàì øîBàä ïëå:zà éøä ¨¥©£¥¥§©¥¦¦¨§¦§¨©§¦§¨§©§§ª¤¤§¥¨¥¨¦¨£¥©§

:ìåùá øåñàì ãçàå ,äàðä øåñàì ãçàå ,äìéëà øåñàì ãçà ,åîà áìçá éãâ.dxfra ehgypy oilegaeáéúëã(á"é íéøáã),úçáæå íå÷îä êîî ÷çøé éë
ì"ú ,íéáìëì åðëéìùé ìáà åðìëàé àì ìåëé .íå÷î áåø÷á çáåæ äúà éàå çáåæ äúà íå÷î ÷åçøá(á"ë úåîù)áìëì êéìùî äúà åúåà ,åúåà ïåëéìùú áìëì

:äøæòá åèçùðù ïéìåç áìëì êéìùî äúà éàå.zycewn odinca ycwe oxkn.úéòéáùå äøæ äãåáò àìà åäåîë úåéäì åéîã úà ñôåúù øáã êì ïéàù
øîàðù ,äøæ äãåáò('æ íéøáã)ååäå .ùã÷äë äéîã úñôåú ,àéä ùãå÷ øîàðù ,úéòéáùå .åäåîë àåä éøä åðîî äååäî äúàù äî ìë ,åäåîë íøç úééäå

éðù úéòéáùå äøæ äãåáò:ïéãîìî ïéà ãçàë ïéàáä íéáåúë éðù ìëå ,ãçàë íéàáä íéáåúë
iiii.zenexza ycwnd:øùòî úåîåøúå äìåãâ äîåøú.zexyrnae:éðò øùòîå ïåùàø øùòî.zepzne:äáé÷äå íééçìäå òåøæä.z`hg inaeøôà éîáå

:øåñà ,íéîá øôàä úðéúð àåäå ,ùåã÷ øëùå äàæä øëù ìáà .íéîä éåìéî øëùå äàáä øëù íäî ç÷éì íéàîèì íøëîì íéåàøå .úàèç.l`xyi elit`e
åìéôàå .úùãå÷î ,äùàä úà íäá ùãé÷ íà ,íéðäëì íøëîì ìåëéå íäá äëæù ,ïäë åîà éáà úéáî úåðúîå úåîåøú åì åìôðù ìàøùé åìéôàå ,øîà÷ éëä
íäî ùéøôé éîð íúåà ùøéù ìàøùéä äæå ,åìù úåîåøúäå íîéøäì ãîåò äéä ïäë åùéøåîå ìéàåä ,åîøåä àì ïééãòù íéìáè àìà úåîåøú åì åìôð àì

:åîã åîøåäù éîë åîøåä àìù úåðúîã ,íéðäëì äøëîì ìåëéå ,åìù àéäå äîåøúä
b`̀̀̀.envrl dycwe jlde zipelt dy` il ycwe `v exiagl xne`dïðú àìå åøáçì øîåàä ïðú éëäìå .úåàîøá êìäù ,êìäå éàî àøîâá 'éøîà

äìçúî çéìù åàùò àìã â"òàã ïðéòåîùàì ,åçåìùì øîåàäùã÷ åì øîàù àìà ,êëìúåàîøá êìäù äéá ïðéø÷ åîöòì äùã÷ íà ,úéðåìô äùà éì

`xephxa yexit

יש ברם, בהנאה; אסור  חמור  פטר אף בהנאה, אסורה ערופה עגלה

שאפילו  סוברים, ויש שנערף, לאחר  אלא בהנאה אסור שאינו סוברים,
בהנאה; הוא אסור  נפדה, שלא זמן כל עריפה, áìçaקודם øNááeÀÈÈÆÈÈ

אמו " בחלב גדי  תבשל "לא פעמים: שלש בתורה שכתוב ((((שמות שמות שמות שמות –

כא כא כא כא ),),),), ידידידיד,,,, דברים דברים דברים דברים  כוכוכוכו;;;; לדלדלדלד,,,, יטיטיטיט;;;; ואחדכגכגכגכג,,,, אכילה, לאיסור אחד ודרשו:

בישול; לאיסור  ואחד הנאה, äøæòaלאיסור  eèçLpL ïélçáe– ÀËÄÆÄÀÂÈÂÈÈ
כמו  בהנאה, היא שאסורה במקדש , שנשחטה חולין של  בהמה

שכתוב ממה כא כא כא כא ):):):):שדורשים יביביביב,,,, המקום...((((דבריםדבריםדבריםדברים ממך ירחק "כי 
ואוכל זובח אתה ואי ואוכל  זובח אתה מקום בריחוק – וזבחת"

ולא  שלך חולין זובח אתה למקדש מחוץ (כלומר  מקום בקירוב
אסורין; נשחטו, ואם בעזרה, יישחטו  שלא לחולין ומכאן בעזרה),

תלמוד כלבים? לפני  להשליכו הוא רשאי שחט ואם ישחוט, לא יכול
לללל):):):):לומר כבכבכבכב,,,, תשליכון ((((שמות שמות שמות שמות  אתה `eze"לכלב אותו  ודורשים: "

הם  שאסורים בעזרה, שנשחטו  חולין משליך  אתה ואי  לכלב משליך
`el,בהנאה; lkn cg`a dy`d z` ycwndúLc÷î dðéàשהואיל – ÅÈÀËÆÆ

ממון . כאן  אין  הרי בהנאה, איסוריïøëîואסורים ומכר  עבר אם – ÀÈÈ
לגוי, שמכרם וכגון אלו , ïäéîãaהנאה Lc÷åשקיבל ובדמים – ÀÄÅÄÀÅÆ

אשה, קידש  id`תמורתם ixdúLc÷î שא לפי  נתפסים – הדמים ין ÀËÆÆ
זרה  עבודה אלא כמוהו להיות דמיו  את תופס שאין שבהם, באיסור 

שביעית: dxf,ופירות dcear כוכוכוכו):):):):שנאמר ז ז ז ז ,,,, כמוהו "((((דברים דברים דברים דברים  חרם "והיית

כמוהו ; הוא הרי  ממנו מהווה שאתה מה כל –,ziriayeשנאמר
יביביביב):):):): כה כה כה כה ,,,, את ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תופס קודש מה – לכם" תהיה קודש  היא "יובל 

שביעית אף דמיהדמיו, במפרשיבמפרשיבמפרשיבמפרשיתופסת ועייןועייןועייןועיין א א א א ;;;; נח נח נח נח ,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

המשנה המשנה המשנה המשנה ).).).).
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Lc÷îä,אשה –úBîeøúaמעשר ובתרומת גדולה בתרומה – ÇÀÇÅÄÀ
לכהנים, או úBøNòîáeהניתנות ללוי, הניתן  ראשון במעשר – ÀÇÇÀ

לשנת  השישית ובשנה השלישית בשנה שמפרישים עני במעשר
שני , מעשר במקום והקיבה úBðzîáeהשמיטה והלחיים הזרוע – ÀÇÈ

לכהנים הניתנים חולין  של  גגגג),),),),מבהמה יחיחיחיח,,,, úàhç((((דברים דברים דברים דברים  éîáe– ÀÅÇÈ
אדומה, פרה אפר לתוכם ליתן  כדי המעיין, מן ששאב øôàáeÀÅÆבמים

úàhç,האדומה הפרה באפר או –elôàå ,úLc÷î Bæ éøä ÇÈÂÅÀËÆÆÇÂÄ
ìàøNé או בתרומתו אשה המקדש שכהן בלבד זה לא כלומר – ÄÀÈÅ

מקודשת, שהיא במעשרו , אשה המקדש לוי או שקיבל , במתנותיו 

זו  הרי  הללו , מהדברים באחד אשה המקדש ישראל אפילו  אלא
בתרומות  קידש ישראל  שאפילו משמע, המשנה מלשון מקודשת.

הנאה  טובת אלא בהם לו שאין  פי  על  אף מגרנו, שהפריש  ובמעשרות
לא  האשה שאף ונמצא שירצה, ולוי כהן לכל  לתתן שבידו בלבד,

מקום  מכל  שתרצה, ולוי כהן  לכל ליתנם זו הנאה בטובת אלא זכתה
שטו  לפי מקודשת, היא רב הרי  משנתנו פירש  כך ממון. הנאה בת

והפוסקים ((((בגמראבגמראבגמראבגמרא).).).).הונא המפרשים רוב ודעת הגמרא מסקנת אבל
עולא כדעת ישראל((((בגמראבגמראבגמראבגמרא),),),),היא אם ולכן  ממון , אינה הנאה שטובת

ומה  מקודשת, אינה מגרנו שהפריש ומעשרות בתרומות אשה קידש 
במשנתנו l`xyi"ששנינו elit`e" כאן שהמדובר  בגמרא, מבואר

טבלים לו  שנפלו zexyrne)בישראל zenexz dpnn eyxted `ly d`eaz)
שלא  שמתנות להשמיענו , המשנה ובאה כהן , אמו  אבי מבית בירושה

התרומות  כבר הופרשו כאילו היינו  הורמו, כבר  כאילו הן  הרי  הורמו,
את  מהם מפריש הטבלים, את שירש  זה, וכשישראל אמו, אבי  ידי  על 

הוא התרומות, ויכול  אמו, מאבי אותן ירש  כאילו  שלו, הן  הרי 
אשה, בהן  מקדש כשהוא הלכך  לכהנים, מקודשת.למכרן זו הרי 

בירושה  עצמן ומתנות תרומות לישראל  שנפלו  בכגון לומר צורך  ואין

לפיכך לכהנים, למכרן  ויכול  שלו  והם שהואיל כהן, אמו  אבי מבית
בענין  מקודשת. זו הרי אשה, בהם קידש  dxt",אם xt`e z`hg in"

האפר הבאת בשכר או המים מילוי בשכר  שקידש בגמרא מבואר
מאת  שכר  לקבל לו  מותר טורח, בזה ויש שהואיל  למקום, ממקום

בעד אבל מקודשת. היא הלכך  הפרה, אפר למי הזקוקים הטמאים
אסור במים, האפר נתינת היינו  הקידוש , בעד  או  הטמאים על ההזאה

הלכך ועשייתה, המצוה לימוד אלא טורח כאן שאין  שכר , ליטול
מקודשת. אינה וקידוש  הזאה בשכר  המקדש
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Cìäå ,úéðBìt äMà éì Lc÷å àö :Bøáçì øîBàä חברו – ÈÅÇÂÅÅÀÇÅÄÄÈÀÄÀÈÇ
Bîöòì((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),ברמאות dLc÷å,הוא בכספו  –úLc÷î,לשני – ÀÄÀÈÀÇÀÀËÆÆ

במשלחו , רוצה היתה בשליחותו יודעת היתה שאילו  אומרים, ואין

מקודשת הריהי לו, ונתקדשה הואיל  אלא אותה, שהטעה ((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ;;;;ונמצא

בו המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).). שנהג אלא עשוי, שעשה "מה ברייתא: מובאת בגמרא

רמאות" okמנהג zeyrl xeq`e).(.(.(.( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ––––:äMàì øîBàä ïëåÀÅÈÅÈÄÈ
GL øçàì éì úLc÷î zà éøäíBé íéL שלא עמה שהתנה – ÂÅÇÀÀËÆÆÄÀÇÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÁB÷ìça Lc÷îä;íéLã÷ éLã÷ ïéa,íél÷ íéLã÷ ïéa–úLc÷î dðéà.éðL øNòîa;ââBL ïéa,ãéæî ïéa–àG ©§©¥§¤§¥¨§¥¨¨¦¥¨¨¦©¦¥¨§ª¤¤§©£¥¥¦¥¥¥¥¦
Lc÷;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:ââBLa–Lc÷ àG,ãéæîa–Lc÷.Lc÷äáe;ãéæîa–Lc÷,ââBLáe ¦¥¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¥¦¥§¥¦¦¥©¤§¥§¥¦¦¥§¥

–Lc÷ àG;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:ââBLa–Lc÷,ãéæîa–Lc÷ àG. ¦¥¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¥¦¥§¥¦¦¥
Ëäìøòa Lc÷îä,íøkä éàìëa,ì÷ñpä øBLa,äôeøò äìâòáe,òøöî éøtöa,øéæð øòNáe,øBîç øèôáe,øNááe ©§©¥¨¨§¨§¦§¥©¤¤§©¦§¨§¤§¨£¨§¦¢¥§Ÿ̈¦§©¨¦§¤¤£§¨¨

gggg.ewlga ycwnd:íéðäëä åéçà íò ÷ìçù.zycewn dpi`àø÷ øîàå ,åëæ à÷ äåáâ ïçìùî íéðäëã(çé øáãîá),ùàä ïî íéùã÷ä ùã÷î êì äéäé äæå
:àäé åúééååäá ,àåä 'äì áéúë øùòîáå ,äìéëàì àìà ïäá ùîúùú àì åììä úåðúî êë ,äìéëàì àìà åá ùîúùî äúà ïéà ùà äîxne` dcedi iax

.yciw cifn:êëá ìåìç êøã úéì øáñ î"øå .åììä ïéùåã÷ é"ò ïéìåçì åàéöåä éøäå ,ïåéãô é"ò ïéìåçì àöåéå ìéàåä .éðù øùòîá.ycwdae:úéáä ÷ãá ìù

.yciw cifn:åúùåã÷ äììçúð ,äðååëá ïéìåçì åàéöåäå ùã÷ä àåäù òãéù ïåéëù.bbeyae,äéãé ìò ùã÷ä ììçúìã äéì àçéð àìå ùã÷ä àåäù òãé àìã
:ùã÷äá äãåäé éáøëå ,øùòîá î"øë äëìäå .àëôéà øáñ äãåäé éáøå .úùãå÷î äðéàå ,åúùåã÷ äììçúð àì

hhhh.zycewn dpi` 'eke dlxra ycwnd:òîùîá äàðä øåñéà ãçàå äìéëà øåñéà ãçà ,ìëàé àì áéúëã ,äìøò .åäðéð äàðä éøåñéà åäìåëãi`lkae
.mxkdáéúëã(á"ë íéøáã):ùà ã÷åú ïô ,ùã÷ú ïô.lwqpd xeyaeäéá áéúëã(à"ë úåîù):åøùá úà ìëàé àìå.dtexr dlbrae,íéùã÷ë äøôë äéá áéúëã
øîàðù(à"ë íéøáã):íãä íäì øôëðå.rxevn ixetivaåúàèçå ,íéùã÷á ìåëàì åúåà øéùëî àåäù òøåöî ìù åîùà ,íéðôá øôëîå øéùëî øîàð ,àéðúã

øîàðù ,äôåøò äìâò ,øôëîå ,äðçîä êåú ìà àáì òøåöîä ïéøéùëîù òøåöî éøôö ,øéùëî ,õåçá øôëîå øéùëî øîàðå .íéðôá íéùòð íäéðùå ,øôëîù
åäééååøúã ,øôëîë øéùëî åá äùò ,òøåöî ìù åúàèçå åîùà íäù ,íéðôá øåîàä øôëîå øéùëî äî .äøæòì õåç íéùòð íäéðùå ,íãä íäì øôëðå äá
éúîéàîå .äàðäá íéøåñà úåéäì øôëîë øéùëî åá äùò ,äôåøò äìâòå òøåöî éøôö íäù ,õåçá íéøåîàä øôëîå øéùëî óà ,äàðäá íéøåñàå åäðéð íéùã÷

:äúøñåà ïúéà ìçð ìà äúãéøé ,äôåøò äìâòå .äàðäá äøåñàù àéä ãáìá äèåçùä øåôöäå .äèéçù úòùî ,äàðäá òøåöî éøåôö ïéøåñà.xifpd xryae
àø÷ øîàã(å øáãîá):ùåã÷ äéäé åùàø øòù òøô åìåãâ ,åùàø øòù òøô ìãâ äéäé ùåã÷.xeng xhteåá øîàð(â"é úåîù)äôåøò äìâòá øîàðå ,åúôøòå

:äôéøò øçà àìà äàðäá øåñà åðéàå .äàðäá øåñà øåîç øèô óà ,äàðäá äøåñà äôåøò äìâò äî ,åôøòå.alga xyaaeìùáú àì íéîòô 'â øîàð

`xephxa yexit
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B÷ìça Lc÷îä שחלק הקרבנות מבשר בחלקו  אשה שקידש  כהן – ÇÀÇÅÀÆÀ
הכהנים, אחיו  ÷íéLãעם éLã÷ ïéa,ואשמות חטאות כגון – ÅÈÀÅÈÈÄ

לכהנים, ÷íélשהבשר  íéLã÷ ïéa שהכוהנים שלמים, כגון – ÅÈÈÄÇÄ
ושוק, בחזה בהם úLc÷îחולקים dðéà ממונם הקדשים שאין  – ÅÈÀËÆÆ

בלבד. אכילה לצורך גבוה משולחן הם זוכים אלא הכהנים, של
הכתוב מן  זה למדים ט ט ט ט ):):):):ובגמרא יחיחיחיח,,,, מקודש((((במדברבמדברבמדברבמדבר לך  יהיה "זה

ומפרש לאכילה; הוא אף לאכילה, אש  מה כאש, – האש" מן  הקדשים
לאכילה,רשרשרשרש""""י י י י :::: מזבח מה מזבח: של  לחלקו הושווה אהרן  של חלקו 

אחר. לדבר  ולא לאכילה, כהן  éðLאף øNòîa אשה המקדש – ÀÇÂÅÅÄ
בירושלים אלא נאכל שאינו  שני, כגכגכגכג),),),),במעשר יד יד יד יד ,,,, ââBL((((דבריםדבריםדבריםדברים ïéaÅÅ

שני, מעשר  שזה היא ידעה שלא או  הוא ידע שלא –ãéæî ïéa– ÅÅÄ
שני , מעשר שהוא שניהם ÷Lcשידעו  àG;מקודשת אינה –éøác ÄÅÄÀÅ

øéàî éaøהוא גבוה ממון שני מעשר מאיר : רבי שסובר  –oenn) ÇÄÅÄ
,(ycwdלללל):):):):שנאמר כז כז כז כז ,,,, מפרי((((ויקראויקראויקראויקרא הארץ מזרע הארץ מעשר  "וכל 

`העץ e d ' d l: ודרשו "`ed 'dl לו שאסור ומכאן יהא, בהוויתו  –

בירושלים.לעשות לאכלו  אלא דבר שום øîBà:בו  äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
Lc÷ ãéæîa ,Lc÷ àG ââBLaשני שמעשר  סובר , יהודה רבי  – ÀÅÄÅÀÅÄÄÅ

מקדשה  שהוא שהודיעה כל  היינו במזיד, הלכך  הוא, הדיוט ממון 
שהוא  ידעה שלא כיון בשוגג, אבל מקודשת; היא הרי שני, במעשר

ואינה  הם, טעות קידושי לירושלים, להעלותו ותצטרך שני  מעשר
אחרת אחרת אחרת אחרת ;;;;מקודשת בדרך בדרך בדרך בדרך  שמפרששמפרששמפרששמפרש ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  ועייןועייןועייןועיין ישראל ישראל ישראל ישראל ";";";"; """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

תוספותוספותוספותוספו איגר איגר איגר איגר ).).).).ועייןועייןועייןועיין עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי בדברLc÷äáeתתתת אשה המקדש  – ÇÆÀÅ
הבית, לבדק מוקדש  הקדש ,ãéæîaשהוא שהוא שידע –Lc÷– ÀÅÄÄÅ

מקודשת, זו  ÷Lcהרי  àG ,ââBLáe,מקודשת אינה –éaø éøác ÀÅÄÅÄÀÅÇÄ
øéàî נהנה שאם כלומר מתחלל, במזיד הקדש מאיר : רבי שסובר – ÅÄ

מקודשת, היא הלכך  לחולין, ויצא קדושתו , לחלל נתכוון  במזיד, בו
ואפשר לחללו, נתכוון לא הרי  הקדש , שהוא ידע שלא בשוגג, אבל 

זה  ואין לחולין  יצא שלא נמצא ידו, על הקדש שיתחלל רוצה שאינו 
מקודשת. אינה הלכך ÷Lc,ממונו, ââBLa :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÅÄÅ

Lc÷ àG ãéæîa,מתחלל אינו במזיד  הקדש סובר : יהודה רבי  – ÀÅÄÄÅ
בו  ומעל שהואיל מקודשת, היא הרי בשוגג, הלכך  מתחלל , בשוגג

להקדש, וחומש  קרן  ומשלם מעילה קרבן  מביא הוא הרי  לחולין , ויצא

שלו , ממון כאן  ואין לחולין , יצא לא במזיד  אבל  שלו. ממון כאן  ויש 
מקודשת. אינה dcediלפיכך iaxke ipy xyrna xi`n iaxk dklde

.ycwda

ט ה נ ש מ ר ו א ב

מקודשת. אינה בהנאה, אסור שהוא בדבר שהמקדש ללמד, באה משנתנו 

Lc÷îä,אשה –äìøòaבהם שנאמר ערלה, של בפירות ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÇÀÇÅÈÈÀÈ
כגכגכגכג):):):): ערליםיט יט יט יט ,,,, לכם יהיה שנים שלש פריו, את ערלתו `"וערלתם l

l k ` i:ופירשו ""lk`i `l" הנאה איסור ואחד אכילה איסור אחד  –
ìëaíøkäבמשמע; éàשנאמר בכרם, שנזרעו בכלאים המקדש או  – ÀÄÀÅÇÆÆ

ט ט ט ט ):):):):בהם כבכבכבכב,,,, ycwz",((((דברים דברים דברים דברים  ot" שאסורים ומכאן  אש , תוקד  פן  ודרשו :
ì÷ñpäבהנאה; øBLa שהרג לפי להיסקל , דינו  שנגמר בשור  – ÀÇÄÀÈ

בו  שנאמר כח כח כח כח ):):):):אדם, כאכאכאכא,,,, את ((((שמות שמות שמות שמות  יאכל ולא השור יסקל "סקול 
שכל בהנאה, אף אסור  דינו שנגמר  לאחר שחטו  שאם ומכאן , בשרו",

במשמע; הנאה איסור  ובין אכילה איסור בין  יאכל " "לא שנאמר מקום
äôeøò äìâòáeשנאמר כקדשים, כפרה בה שכתוב כא כא כא כא ,,,,– ((((דברים דברים דברים דברים  ÀÆÀÈÂÈ

שהורידוה ח ח ח ח ):):):): משעה בהנאה היא שאסורה ומכאן  ישראל", לעמך  "כפר 
איתן; òøöîלנחל  éøtöa, לטהרתו המצורע שלקח הצפרים בשתי – ÀÄÃÅÀÙÈ

מפרשים, ויש בהנאה. שתיהן אסורות האחת הצפור שנשחטה שלאחר 
הצפור אבל  בהנאה, שאסורה בלבד, השחוטה לצפור כאן שהכוונה

בהנאה אסורה אינה ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).המשתלחת מובאת ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; בגמרא

miptaברייתא: xtkne xiykn xn`p"שמכשיר מצורע של  אשמו (היינו
בפנים), נעשים שניהם שמכפר , וחטאתו בקדשים לאכול xn`peאותו

uega xtkne xiykn לבוא המצורע את שמכשירים מצורע צפרי (היינו
חוץ  נעשים ושניהם כפרה, בה שנאמר ערופה ועגלה המחנה, תוך אל 

xtknkלעזרה), xiykn ea dyr mipta xen`d xtkne xiykn dn שכולם)
בהנאה), ואסורים הם eaקדשים dyr uega xen`d xtkne xiykn s`

xtknk xiykn מצורע צפרי אף בהנאה, אסורה ערופה שעגלה (שכשם
בהנאה); æðאסורים øòNáeøé בו שנאמר ה ה ה ה ):):):):– וווו,,,, "קדוש((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ÄÀÇÈÄ

שאסור ומכאן  קדוש , יהא גידולו  ודרשו : ראשו", שער  פרע גדל  יהיה
ושורפו; נזרו  ימי במלאת מגלחו והנזיר øBîçבהנאה, øèôáe– ÀÆÆÂ

יגיגיגיג):):):):שנאמר  יגיגיגיג,,,, תפדה ((((שמות שמות שמות שמות  לא ואם בשה, תפדה חמור  פטר  "וכל
מה  ערופה, מעגלה עריפה" "עריפה, שווה, בגזירה ולמדים וערפתו",

izdw - zex`ean zeipyn
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áìça,äøæòa eèçLpL ïélçáe–úLc÷î dðéà.ïäéîãa Lc÷å ïøëî–úLc÷î. ¤¨¨§ª¦¤¦§£¨£¨¨¥¨§ª¤¤§¨¨§¦¥¦§¥¤§ª¤¤
ÈúBîeøúa Lc÷îä,úBøNòîáe,úBðzîáe,úàhç éîáe,úàhç øôàáe–úLc÷î Bæ éøä,ìàøNé elôàå. ©§©¥¦§§©©§§©¨§¥©¨§¥¤©¨£¥§ª¤¤©£¦¦§¨¥

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡Bøáçì øîBàä:úéðBìt äMà éì Lc÷å àö,Bîöòì dLc÷å Cìäå–úLc÷î.äMàì øîBàä ïëå:zà éøä ¨¥©£¥¥§©¥¦¦¨§¦§¨©§¦§¨§©§§ª¤¤§¥¨¥¨¦¨£¥©§

:ìåùá øåñàì ãçàå ,äàðä øåñàì ãçàå ,äìéëà øåñàì ãçà ,åîà áìçá éãâ.dxfra ehgypy oilegaeáéúëã(á"é íéøáã),úçáæå íå÷îä êîî ÷çøé éë
ì"ú ,íéáìëì åðëéìùé ìáà åðìëàé àì ìåëé .íå÷î áåø÷á çáåæ äúà éàå çáåæ äúà íå÷î ÷åçøá(á"ë úåîù)áìëì êéìùî äúà åúåà ,åúåà ïåëéìùú áìëì

:äøæòá åèçùðù ïéìåç áìëì êéìùî äúà éàå.zycewn odinca ycwe oxkn.úéòéáùå äøæ äãåáò àìà åäåîë úåéäì åéîã úà ñôåúù øáã êì ïéàù
øîàðù ,äøæ äãåáò('æ íéøáã)ååäå .ùã÷äë äéîã úñôåú ,àéä ùãå÷ øîàðù ,úéòéáùå .åäåîë àåä éøä åðîî äååäî äúàù äî ìë ,åäåîë íøç úééäå

éðù úéòéáùå äøæ äãåáò:ïéãîìî ïéà ãçàë ïéàáä íéáåúë éðù ìëå ,ãçàë íéàáä íéáåúë
iiii.zenexza ycwnd:øùòî úåîåøúå äìåãâ äîåøú.zexyrnae:éðò øùòîå ïåùàø øùòî.zepzne:äáé÷äå íééçìäå òåøæä.z`hg inaeøôà éîáå

:øåñà ,íéîá øôàä úðéúð àåäå ,ùåã÷ øëùå äàæä øëù ìáà .íéîä éåìéî øëùå äàáä øëù íäî ç÷éì íéàîèì íøëîì íéåàøå .úàèç.l`xyi elit`e
åìéôàå .úùãå÷î ,äùàä úà íäá ùãé÷ íà ,íéðäëì íøëîì ìåëéå íäá äëæù ,ïäë åîà éáà úéáî úåðúîå úåîåøú åì åìôðù ìàøùé åìéôàå ,øîà÷ éëä
íäî ùéøôé éîð íúåà ùøéù ìàøùéä äæå ,åìù úåîåøúäå íîéøäì ãîåò äéä ïäë åùéøåîå ìéàåä ,åîøåä àì ïééãòù íéìáè àìà úåîåøú åì åìôð àì

:åîã åîøåäù éîë åîøåä àìù úåðúîã ,íéðäëì äøëîì ìåëéå ,åìù àéäå äîåøúä
b`̀̀̀.envrl dycwe jlde zipelt dy` il ycwe `v exiagl xne`dïðú àìå åøáçì øîåàä ïðú éëäìå .úåàîøá êìäù ,êìäå éàî àøîâá 'éøîà

äìçúî çéìù åàùò àìã â"òàã ïðéòåîùàì ,åçåìùì øîåàäùã÷ åì øîàù àìà ,êëìúåàîøá êìäù äéá ïðéø÷ åîöòì äùã÷ íà ,úéðåìô äùà éì

`xephxa yexit

יש ברם, בהנאה; אסור  חמור  פטר אף בהנאה, אסורה ערופה עגלה

שאפילו  סוברים, ויש שנערף, לאחר  אלא בהנאה אסור שאינו סוברים,
בהנאה; הוא אסור  נפדה, שלא זמן כל עריפה, áìçaקודם øNááeÀÈÈÆÈÈ

אמו " בחלב גדי  תבשל "לא פעמים: שלש בתורה שכתוב ((((שמות שמות שמות שמות –

כא כא כא כא ),),),), ידידידיד,,,, דברים דברים דברים דברים  כוכוכוכו;;;; לדלדלדלד,,,, יטיטיטיט;;;; ואחדכגכגכגכג,,,, אכילה, לאיסור אחד ודרשו:

בישול; לאיסור  ואחד הנאה, äøæòaלאיסור  eèçLpL ïélçáe– ÀËÄÆÄÀÂÈÂÈÈ
כמו  בהנאה, היא שאסורה במקדש , שנשחטה חולין של  בהמה

שכתוב ממה כא כא כא כא ):):):):שדורשים יביביביב,,,, המקום...((((דבריםדבריםדבריםדברים ממך ירחק "כי 
ואוכל זובח אתה ואי ואוכל  זובח אתה מקום בריחוק – וזבחת"

ולא  שלך חולין זובח אתה למקדש מחוץ (כלומר  מקום בקירוב
אסורין; נשחטו, ואם בעזרה, יישחטו  שלא לחולין ומכאן בעזרה),

תלמוד כלבים? לפני  להשליכו הוא רשאי שחט ואם ישחוט, לא יכול
לללל):):):):לומר כבכבכבכב,,,, תשליכון ((((שמות שמות שמות שמות  אתה `eze"לכלב אותו  ודורשים: "

הם  שאסורים בעזרה, שנשחטו  חולין משליך  אתה ואי  לכלב משליך
`el,בהנאה; lkn cg`a dy`d z` ycwndúLc÷î dðéàשהואיל – ÅÈÀËÆÆ

ממון . כאן  אין  הרי בהנאה, איסוריïøëîואסורים ומכר  עבר אם – ÀÈÈ
לגוי, שמכרם וכגון אלו , ïäéîãaהנאה Lc÷åשקיבל ובדמים – ÀÄÅÄÀÅÆ

אשה, קידש  id`תמורתם ixdúLc÷î שא לפי  נתפסים – הדמים ין ÀËÆÆ
זרה  עבודה אלא כמוהו להיות דמיו  את תופס שאין שבהם, באיסור 

שביעית: dxf,ופירות dcear כוכוכוכו):):):):שנאמר ז ז ז ז ,,,, כמוהו "((((דברים דברים דברים דברים  חרם "והיית

כמוהו ; הוא הרי  ממנו מהווה שאתה מה כל –,ziriayeשנאמר
יביביביב):):):): כה כה כה כה ,,,, את ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תופס קודש מה – לכם" תהיה קודש  היא "יובל 

שביעית אף דמיהדמיו, במפרשיבמפרשיבמפרשיבמפרשיתופסת ועייןועייןועייןועיין א א א א ;;;; נח נח נח נח ,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

המשנה המשנה המשנה המשנה ).).).).
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Lc÷îä,אשה –úBîeøúaמעשר ובתרומת גדולה בתרומה – ÇÀÇÅÄÀ
לכהנים, או úBøNòîáeהניתנות ללוי, הניתן  ראשון במעשר – ÀÇÇÀ

לשנת  השישית ובשנה השלישית בשנה שמפרישים עני במעשר
שני , מעשר במקום והקיבה úBðzîáeהשמיטה והלחיים הזרוע – ÀÇÈ

לכהנים הניתנים חולין  של  גגגג),),),),מבהמה יחיחיחיח,,,, úàhç((((דברים דברים דברים דברים  éîáe– ÀÅÇÈ
אדומה, פרה אפר לתוכם ליתן  כדי המעיין, מן ששאב øôàáeÀÅÆבמים

úàhç,האדומה הפרה באפר או –elôàå ,úLc÷î Bæ éøä ÇÈÂÅÀËÆÆÇÂÄ
ìàøNé או בתרומתו אשה המקדש שכהן בלבד זה לא כלומר – ÄÀÈÅ

מקודשת, שהיא במעשרו , אשה המקדש לוי או שקיבל , במתנותיו 

זו  הרי  הללו , מהדברים באחד אשה המקדש ישראל אפילו  אלא
בתרומות  קידש ישראל  שאפילו משמע, המשנה מלשון מקודשת.

הנאה  טובת אלא בהם לו שאין  פי  על  אף מגרנו, שהפריש  ובמעשרות
לא  האשה שאף ונמצא שירצה, ולוי כהן לכל  לתתן שבידו בלבד,

מקום  מכל  שתרצה, ולוי כהן  לכל ליתנם זו הנאה בטובת אלא זכתה
שטו  לפי מקודשת, היא רב הרי  משנתנו פירש  כך ממון. הנאה בת

והפוסקים ((((בגמראבגמראבגמראבגמרא).).).).הונא המפרשים רוב ודעת הגמרא מסקנת אבל
עולא כדעת ישראל((((בגמראבגמראבגמראבגמרא),),),),היא אם ולכן  ממון , אינה הנאה שטובת

ומה  מקודשת, אינה מגרנו שהפריש ומעשרות בתרומות אשה קידש 
במשנתנו l`xyi"ששנינו elit`e" כאן שהמדובר  בגמרא, מבואר

טבלים לו  שנפלו zexyrne)בישראל zenexz dpnn eyxted `ly d`eaz)
שלא  שמתנות להשמיענו , המשנה ובאה כהן , אמו  אבי מבית בירושה

התרומות  כבר הופרשו כאילו היינו  הורמו, כבר  כאילו הן  הרי  הורמו,
את  מהם מפריש הטבלים, את שירש  זה, וכשישראל אמו, אבי  ידי  על 

הוא התרומות, ויכול  אמו, מאבי אותן ירש  כאילו  שלו, הן  הרי 
אשה, בהן  מקדש כשהוא הלכך  לכהנים, מקודשת.למכרן זו הרי 

בירושה  עצמן ומתנות תרומות לישראל  שנפלו  בכגון לומר צורך  ואין

לפיכך לכהנים, למכרן  ויכול  שלו  והם שהואיל כהן, אמו  אבי מבית
בענין  מקודשת. זו הרי אשה, בהם קידש  dxt",אם xt`e z`hg in"

האפר הבאת בשכר או המים מילוי בשכר  שקידש בגמרא מבואר
מאת  שכר  לקבל לו  מותר טורח, בזה ויש שהואיל  למקום, ממקום

בעד אבל מקודשת. היא הלכך  הפרה, אפר למי הזקוקים הטמאים
אסור במים, האפר נתינת היינו  הקידוש , בעד  או  הטמאים על ההזאה

הלכך ועשייתה, המצוה לימוד אלא טורח כאן שאין  שכר , ליטול
מקודשת. אינה וקידוש  הזאה בשכר  המקדש

א ה נ ש מ ר ו א ב

Cìäå ,úéðBìt äMà éì Lc÷å àö :Bøáçì øîBàä חברו – ÈÅÇÂÅÅÀÇÅÄÄÈÀÄÀÈÇ
Bîöòì((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),ברמאות dLc÷å,הוא בכספו  –úLc÷î,לשני – ÀÄÀÈÀÇÀÀËÆÆ

במשלחו , רוצה היתה בשליחותו יודעת היתה שאילו  אומרים, ואין

מקודשת הריהי לו, ונתקדשה הואיל  אלא אותה, שהטעה ((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ;;;;ונמצא

בו המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).). שנהג אלא עשוי, שעשה "מה ברייתא: מובאת בגמרא

רמאות" okמנהג zeyrl xeq`e).(.(.(.( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ––––:äMàì øîBàä ïëåÀÅÈÅÈÄÈ
GL øçàì éì úLc÷î zà éøäíBé íéL שלא עמה שהתנה – ÂÅÇÀÀËÆÆÄÀÇÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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GL øçàì éì úLc÷îíBé íéL,GL CBúa dLc÷å øçà àáeíBé íéL–éðMì úLc÷î;ïäëì ìàøNé úa–ìëàz §ª¤¤¦§©©§¦¨©¥§¦§¨§§¦§ª¤¤©¥¦©¦§¨¥§Ÿ¥Ÿ©
äîeøza.GL øçàìe åéLëòîíBé íéL,GL CBúa dLc÷å øçà àáeíBé íéL–úLc÷î dðéàå úLc÷î;ìàøNé úa ©§¨¥©§¨§©©§¦¨©¥§¦§¨§§¦§ª¤¤§¥¨§ª¤¤©¦§¨¥

ìàøNéì ïäk úa Bà ïäëì–äîeøza ìëàz àG. §Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥Ÿ©©§¨
·äMàì øîBàä:éì úLc÷î zà éøä,æeæ íéúàî Cì ïzàL úðî ìò–úLc÷î Bæ éøä,ïzé àeäå.úðî ìò ¨¥¨¦¨£¥©§§ª¤¤¦©§¨¤¤¤¨¨©¦£¥§ª¤¤§¦¥©§¨

GL ãòå ïàkî Cì ïzàLíBé íéL,GL CBúa dì ïúðíéL–úLc÷î,åàì íàå–úLc÷î dðéà.LiL úðî ìò ¤¤¤¨¦¨§©§¦¨©¨§§¦§ª¤¤§¦¨¥¨§ª¤¤©§¨¤¤
æeæ íéúàî éì–Bì Léå úLc÷î Bæ éøä.æeæ íéúàî CàøàL úðî ìò–dì äàøéå úLc÷î Bæ éøä;dàøä íàå ¦¨©¦£¥§ª¤¤§¤©§¨¤©§¥¨©¦£¥§ª¤¤§©§¤¨§¦¤§¨

ïçìMä ìò–úLc÷î dðéà. ©©ª§¨¥¨§ª¤¤
‚øôò øBk úéa éì LiL úðî ìò–Bì Léå úLc÷î Bæ éøä.éðBìt íB÷îa éì LiL úðî ìò,BúBàa Bì Lé íà ©§¨¤¤¦¥¨¨£¥§ª¤¤§¤©§¨¤¤¦§¨§¦¦¤§

:éåä éàîøå.ipyl zycewn mei 'l jeza dycwe xg` `ae:íåé 'ìä åìà êåúá åìéôà äñðëì ìåëéå.l`xyil odk zaäùã÷úðù úàæ àéä ïäë úá íà
åà ìë ,íåé íéùìù øçàìïééãòù ,äîåøúá ìëàú àì ,àéä ïäëì ìàøùé úá íàå .äéáà úéá úîåøúá ìåëàìî äìñôð àìù ,äîåøúá ìëàú íåé íéùìù ïú

:ïäë úùà äðéà.zycewn:åäééååøúî èâ äëéøöå
aaaa.il zycewn z` ixd:æåæ íéúàî êì ïúàù úðî ìò åæ äèåøôá.ozie:éîã åéùëòî øîåàë úðî ìò øîåàä ìëã ,òøôîì äùã÷úð ïúéùîåef ixd

.el yie zycewn:äì÷ì÷ì ïéåëúîå åì ùé àîù ,÷ôñî úùãå÷î åæ éøä ,åì ùéù òãåð àì íàå .åì ùéù íéãò ùé íà.oglyd lr d`xd m`eéðçìåù äéäù
:úùãå÷î äðéà ,åìù ïðéàù úåòî ïçìùä ìò äàøäå

bbbb.xek zia:ïéàñ íéùìù àåäù ,øåë òåøæì éåàøä íå÷î.el yieïðéøîà àìå ÷ôñî úùãå÷î ,åì ùéù òåãé ïéà íàå .éàãå úùãå÷î ,åì ùéù íéãò ùé íà

`xephxa yexit

יום, שלושים לאחר אלא הקידושין  CBúaיחולו dLc÷å øçà àáeÈÇÅÀÄÀÈÀ
GLíBé íéL,הראשון קידושי  שחלו  קודם –éðMì úLc÷î– ÀÄÀËÆÆÇÅÄ

לפיכך לראשון, מקודשת היתה לא עדיין שקידשה ובשעה שהואיל
השני. קידושי בה úaäîeøzaתופסים ìëàz ,ïäëì ìàøNé– ÇÄÀÈÅÀÙÅÙÇÇÀÈ

להשמיענו  המשנה ובאה בתרומה, אוכלת היא הרי  כהן , הוא השני  אם
חוששים  ואין לגמרי , לשני מקודשת אלא בלבד, חומרא כאן  שאין  בזה,

כלל  הראשון  גורסים:((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).).לקידושי lk`zויש l`xyil odk za
,dnexza:לה אמר שאם הענין, לתחילת התנא שחוזר הדברים, ופירוש

בתוך וקידשה אחר בא ולא יום, שלושים לאחר לי מקודשת את הרי
בתוך אביה בית בתרומת לאכול לה מותר  היא, כהן  בת אם שלושים,

הבעל  לרשות נכנסה לא שעדיין לפי יום, שלושים ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם אותם

למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו).).).). GLבפירושובפירושובפירושובפירושו øçàìe åéLëòîíBé íéL:לאשה האומר  – ÅÇÀÈÀÇÇÀÄ
יום, שלושים ולאחר מעכשיו לי מקודשת את dLc÷åהרי  øçà àáeÈÇÅÀÄÀÈ

GL CBúaúLc÷î dðéàå úLc÷î ,íBé íéLמבואר בגמרא – ÀÀÄÀËÆÆÀÅÈÀËÆÆ
הלשון אם הוא שספק mei"הטעם, miyely xg`le eiykrn",הוא תנאי 

תוך בו  יחזור לא שאם מעכשיו ,כלומר  הקידושין יחולו  יום, שלושים
שמא  או קידושין, אינם השני שקידושי ונמצא שקידשה, מזמן  היינו 

"מעכשיו", שאמר  ממה דיבור  כדי תוך  בו שחזר כלומר היא, חזרה
קידושי ונמצאו יום, שלושים לאחר  אלא לו מקודשת תהא שלא ואמר

משניהם. גט צריכה היא לפיכך  קידושין , ïäëìהשני ìàøNé úaÇÄÀÈÅÀÙÅ
äîeøza ìëàz àG ,ìàøNéì ïäk úa Bà שהקידושין מאחר – ÇÙÅÀÄÀÈÅÙÇÇÀÈ

בספק. הם
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שכל ה), ז, (גיטין  גירושין  בדיני  שנינו  וכבר תנאי , על  בקידושין דנה משנתנו

הדין שהוא ללמדנו , המשנה ובאה "מעכשיו "; כאומר זה הרי מנת", "על האומר 

לי  מקודשת את הרי  לאשה: האומר  zpnבקידושין , lrהתנאי לכשיתקיים וכך, כך

קידושיה. לה שנתן משעה מקודשת היא הרי 

éì úLc÷î zà éøä :äMàì øîBàä– זו  בפרוטה –úðî ìò ÈÅÈÄÈÂÅÇÀÀËÆÆÄÇÀÈ
ïzé àeäå ,úLc÷î Bæ éøä ,æeæ íéúàî Cì ïzàLכלומר – ÆÆÆÈÈÇÄÂÅÀËÆÆÀÄÅ

שכל זוז , מאתיים לה ויתן  התנאי את יקיים אם מעכשיו היא מקודשת

קודם  קידשה אחר  ואם "מעכשיו ". כאומר זה הרי  מנת" "על  האומר
קידושין . השני של  קידושיו אין תנאו , קיים כך ואחר התנאי , את שקיים

il zycewn z` ixd :dl xn` m`eCì ïzàL úðî ìò זוז מאתיים ÇÀÈÆÆÆÈ
GL ãòå ïàkîíBé íéL,מסויים בזמן התנאי  קיום שתלה –ïúð ÄÈÀÇÀÄÈÇ

GL CBúa dìúLc÷î ,íéL;תנאו קיים שהרי שקידשה, משעה – ÈÀÀÄÀËÆÆ
åàì íàå, זוז מאתיים לה נתן ולא יום שלושים שעברו –dðéà ÀÄÈÅÈ
úLc÷î ואין עצמו  לזרז  אלא הבעל נתכוון  שלא אומרים, ואין  – ÀËÆÆ

תנאו , קיים לא אם הקידושין , בשעת כך והתנה הואיל אלא תנאי , זה

מקודשת לאשה:((((גמראגמראגמראגמרא).).).).אינה ilהאומר zycewn z` ixdúðî ìòÇÀÈ
Bì Léå ,úLc÷î Bæ éøä ,æeæ íéúàî éì LiL אם כלומר – ÆÆÄÈÇÄÂÅÀËÆÆÀÆ

מקודשת; היא הרי עדים, ידי  על  כגון  זוז, מאתיים לו  שיש  יתברר 
מתכוון  והוא לו, יש שמא מספק, מקודשת היא הרי  יתברר , לא ואם

ilלקלקלה. zycewn z` ixd :dl xn` m`eíéúàî CàøàL úðî ìòÇÀÈÆÇÀÅÈÇÄ
æeæ, לו שיש  זוז  מאתיים לה שיראה היינו –,úLc÷î Bæ éøäÂÅÀËÆÆ

dì äàøéå מאתיים לה יראה אם מעכשיו היא מקודשת כלומר – ÀÇÀÆÈ
תנאו . כפי  בעיניה, לראותם היא שצריכה כאן , מועילים עדים ואין  זוז;

ïçìMä ìò dàøä íàå מאתיים לה והראה שולחני  שהיה כגון – ÀÄÆÀÈÇÇËÀÈ
להשתכר מאחרים שקיבלם פי על אף שולחנו, על  שהיו  אחרים של  זוז

úLc÷îבהם, dðéà. שלו שהם זוז למאתיים אלא נתכוונה שלא – ÅÈÀËÆÆ
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תנאי. על קידושין  בדיני  ממשיכה משנתנו

il zycewn z` ixd :dy`l xne`døôò øBk úéa éì LiL úðî ìòÇÀÈÆÆÄÅÈÈ
סאה, שלושים בו שזורעים שטח והוא כור, בית שמידתה שדה –

מרובעות, אמה אלף וחמישה שבעים של שדה úLc÷îהיינו Bæ éøäÂÅÀËÆÆ
Bì Léåמקודש היא הרי  עפר  כור  בית לו  שיש  עדים יש  אם ת – ÀÆ

ששנינו  כמו  מספק, מקודשת היא הרי  לו, שיש  ידוע לא ואם ודאי ;

ששונה  לומר  שאפשר  פי על ואף זוז; מאתיים בענין הקודמת במשנה
לחשוש יש  ולכן להצניע, אדם של דרכו  מעות שכן ממעות, קרקע

שמא  לחשוש  אין בקרקע אבל  לקלקלה, מתכוון  והוא לו יש  שמא
לדבר, קול שיש לפי כך , על  יודעים היו שדה, לו היתה שאילו לו , יש

אותו  נוהג בקרקע ובין במעות בין  אלא כן, אומרים אין  מקום מכל
מספק. מקודשת היא הרי  לו , שיש עדים אין  שאם ixdהדין , :dl xn`

il zycewn z`éì LiL úðî ìò– עפר  כור  בית –,éðBìt íB÷îa ÇÀÈÆÆÄÀÈÀÄ
úLc÷î dðéà åàì íàå ,úLc÷î íB÷î BúBàa Bì Lé íàÄÆÀÈÀËÆÆÀÄÈÅÈÀËÆÆ
במקום  לו שיש  פי על  אף לה, שאמר  פלוני  במקום לו אין אם –

מקודשת. אינה ilאחר , zycewn z` ixd :xn` m`eCàøàL úðî ìòÇÀÈÆÇÀÅ
äpàøéå úLc÷î Bæ éøä ,øôò øBk úéaפי על אף כלומר – ÅÈÈÂÅÀËÆÆÀÇÀÆÈ
שיראנה. עד מקודשת אינה לו, שיש  äò÷aaשנתברר dàøä íàåÀÄÆÀÈÇÄÀÈ

פירותיו , שקנה פי על  אף בגמרא: ומבואר שלו, שאינה עפר  כור  בית –

izdw - zex`ean zeipyn
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íB÷î–úLc÷î,ååàì íà–úLc÷î dðéà.øôò øBk úéa CàøàL úðî ìò–äpàøéå úLc÷î Bæ éøä;íàå ¨§ª¤¤§¦¨¥¨§ª¤¤©§¨¤©§¥¥¨¨£¥§ª¤¤§©§¤¨§¦
äò÷aa dàøä–úLc÷î dðéà. ¤§¨©¦§¨¥¨§ª¤¤

„øéàî éaøøîBà:ïáeàø éðáe ãâ éða éàðúk BðéàL éàðz ìk–éàðz Bðéà,øîàpL(èë ,áì øáãîá):äLî øîàiå" ©¦¥¦¥¨§©¤¥¦§©§¥¨§¥§¥¥§©¤¤¡©©Ÿ¤Ÿ¤
"ïáeàø-éðáe ãâ-éða eøáòé-íà íäìà,áéúëe(ì ,íù íù):"íéöeìç eøáòé àG-íàå".ìàéìîb ïa àéððç éaøøîBà: £¥¤¦©©§§¥¨§¥§¥§¦§¦©©§£¦©¦£©§¨¤©§¦¥¥

éøöøácä äéä CBøîàì,ïë àìîìàL,elôàL òîLîa Léeìçðé àG ïòðk õøàa. ¨¦¨¨©¨¨§¨§¤¦§¨¥¥¥§©§©¤£¦§¤¤§©©¦§¨
‰øîàå äMàä úà Lc÷îä:úðäk àéäL éúééä øeáñk,äiåì àéä éøäå;äiåì,úðäk àéä éøäå;äiðò,àéä éøäå ©§©¥¤¨¦¨§¨©§¨¨¦¦¤¦Ÿ¤¤©£¥¦§¦¨§¦¨©£¥¦Ÿ¤¤£¦¨©£¥¦

äøéLò;äøéLò,äiðò àéä éøäå–úLc÷î Bæ éøä,ezòèä àHL éðtî.äMàì øîBàä:øçàì éì úLc÷î zà éøä £¦¨£¦¨©£¥¦£¦¨£¥§ª¤¤¦§¥¤¦§©¨¥¨¦¨£¥©§§ª¤¤¦§©©
øibúàL,Bà:éøibúzL øçàì,øøçzLàL øçàì,Bà:éøøçzLzL øçàì,éìòa úeîiL øçàìC,Bà:úeîzL øçàì ¤¤§©¥§©©¤¦§©§¦§©©¤¤§©§¥§©©¤¦§©§§¦§©©¤¨©£¦§©©¤¨

:äéì úéà àì÷ ,àòøà äéì úéàã àúéà íàã ,äéì úéà àîìã ïðéùééç àì àòøà ìáà .äì÷ì÷ì ïéåëúîå äéì úéà àîìã ïðéùééç éòðöîã éùðéà ãéáòã éæåæ
.drwaa d`xd m`e:úùãå÷î äðéà ,úåðìá÷ì åà úåøéëçì äá úçðã â"òàå .åìù äðéàù

cccc.i`pz lk:íéøáãä åîéé÷úð éàðúä íéé÷úð àìù ô"òàå .éàðú åðéà 'åëå ìåôë åðéàù.exari `l m`e exari m`åúðúî äúéä íéøáãä ìôë àì éàå
ïðéòáã ,éîð äéðéî ïðéòîùå .åàì òîåù äúà ïä ììëî ïì úéì ,íëúà åøáòé íà øîàã â"òàå .íéøáåò åéä àìù ô"òà ãòìâä õøà úà íéìçåð åéäå úîéé÷
íãå÷ ïä ïðéòáã éîð î"ùå .äéîã÷ã äðúîã äùòî ìèáîå äàðú éúà àì ,éëä øîà äåä éàã òîùî åøáòé íà íäì åðú øîà àìãî ,äùòîì íãå÷ éàðú

ìã ,åàìì:íúúðå åøáòé íàå åðúú ìà åøáòé àì íà äìçú øîà à.'ek `pipg 'xåìôëù äæå .åàì òîùð ïä ììëîã ,ìåôëì êéøö ïéàã ,âéìô ìåôë éàðúà
àì íàå .íéé÷ éàðúä àìà ,äùòîì íãå÷ éàðú àìå åàìì íãå÷ ïä àìå ìåôë éàðú êéøö ïéà ,î"ò øîà íà ,äëìä ÷ñô ïéðòìå .øáãä äéä êøåö ,äùî
øáãì äåù ìëä ïéùåã÷å ïéèéâáù éàðúá àðù àìå ,úåðåîî éðéãáù éàðúá àðù àìå .íéé÷ äùòîäå ìèá éàðúä ,åàì íàå .ïðéøîàã éðä ìë êéøö ,î"ò øîà

:äæ
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זו, בשדה אריס שהוא úLc÷îאו dðéà בית על  היתה שדעתה – ÅÈÀËÆÆ
משלו . עפר כור 

i r i a x m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו מביאה תנאי, על קידושין  דיני  הקודמות המשניות בשתי  שלמדנו  לאחר 
ראובן ובני  גד  בני  שכשבאו  מסופר, בתורה תנאי . כל לגבי  מאיר רבי שאמר כלל 
ואמר  רבנו  משה התנה הגלעד , ארץ לאחוזה להם שתינתן  ובקשו רבנו למשה
לב, (במדבר ישראל לבני המטות אבות ולראשי  נון בן  וליהושע הכהן לאלעזר 

d'כט-ל): iptl dnglnl uelg lk ocxid z` mkz` oae`x ipae cb ipa exari m`"
mivelg exari `l m`e .dfeg`l crlbd ux` z` mdl mzzpe ,mkiptl ux`d dyakpe

."orpk ux`a mkkeza efg`pe ,mkz`במשנה נקרא זה oae`x",תנאי  ipae cb ipa i`pz"
שהוא שבו , המיוחד letk:והדבר i`pzיעברו לא ואם להם... ונתתם – יעברו  "אם

כפול, תנאי להיות צריך  תנאי שכל  מאיר, רבי  למד  ומכאן בתוככם". ונאחזו –
לי מקודשת את הרי  זוז מאתיים לי תתני  "אם לה: ואומר אשה המקדש כגון 
שהתנה  ולאחר  לי ", מקודשת תהיי לא זוז  מאתיים לי  תתני  לא ואם זו, בפרוטה
מאתיים  לו  תתן  שאם קיים, התנאי  הרי  קידושין, לשם הפרוטה את לה נתן תנאו,
לי תתני "אם אלא אמר לא אם אבל  מקודשת. אינה לאו  ואם מקודשת, תהא זוז 
בטל, התנאי  הפרוטה, את לה ונתן  זו ", בפרוטה מקודשת את הרי זוז, מאתיים
מקודשת", תהיי לא תתני , לא "ואם לה: אמר  לא שהרי  תנאו, כפל שלא מפני
מתנאי למדים דברים ועוד כלום. לו  ליתן צריכה ואינה מיד , מקודשת היא והרי 

ראובן : ובני גד  dyrnl:בני mcew i`pzd `diy "תתנו`. ולא ונתתם", – יעברו "אם
יעברו". אם e`ll:להם mcew od `diy .a למדים ויש  יעברו ". לא ואם יעברו ... "אם

דברים l`xyi").עוד zx`tz" oiir).כפול תנאי  בענין  בעיקר  דנה משנתנו ברם,

ïáeàø éðáe ãâ éða éàðúk BðéàL éàðz ìk :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÈÀÇÆÅÄÀÇÀÅÈÀÅÀÅ
כפול, תנאי  שאינו  היינו  –éàðz Bðéà נתקיים שלא פי על ואף – ÅÀÇ

קיים, המעשה eøáòé-íàהתנאי , íäìà äLî øîàiå" :øîàpLÆÆÁÇÇÙÆÙÆÂÅÆÄÇÇÀ
áéúëe ,"ïáeàø-éðáe ãâ-éða:כך אחר  וכתוב –eøáòé àG-íàå" ÀÅÈÀÅÀÅÀÄÀÄÇÇÀ

"íéöeìçמאיר רבי לעיל. שבארנו כמו  כפול , תנאי  משה שאמר  – ÂÄ
המשניות על  איפוא, הריחולק, לאשה: שהאומר  וסובר, הקודמות

לי שיש מנת על או זוז מאתיים לך שאתן  מנת על לי  מקודשת את
פי על ואף קיים, התנאי  אין תנאו , כפל ולא הואיל עפר, כור בית

מקודשת  היא הרי עפר , כור בית לו  שאין  או זוז  מאתיים לה נתן  שלא
øácä((((רמברמברמברמב""""םםםם).).).). äéä Céøö :øîBà ìàéìîb ïa àéððç éaøÇÄÂÇÀÈÆÇÀÄÅÅÈÄÈÈÇÈÈ
Bøîàìתנאי שצריך  ראובן  ובני גד  בני  מתנאי ללמוד אין כלומר – ÀÈÀ

המעשה  אין  התנאי נתקיים לא אם כפול שאינו בתנאי  אף אלא כפול ,

ובני גד  בני בתנאי משה שכפל וזה לאו, שומע אתה הן  שמכלל  קיים,

את  יקיימו לא אם יהא מה לומר , היה שצריך משום הוא ראובן,
ïëהתנאי, àìîìàL שלא היינו התנאי, את כופל היה לא שאם – ÆÄÀÈÅÅ

אלא אומר dfeg`l",היה crlbd ux` z` mdl mzzpe ...exari m`"LéÅ
òîLîa,להבין היה אפשר –eìçðé àG ïòðk õøàa elôàL ÀÇÀÇÆÂÄÀÆÆÀÇÇÄÀÈ

לא  "ואם ואמר : לתנאו משה כפל לפיכך  חלוצים; יעברו לא אם –
שאין  בתנאי  אבל כנען ". בארץ בתוככם ונאחזו  אתכם חלוצים יעברו

נתקיים  וכשלא הוא, תנאי  כפול  שאינו  תנאי  אף בו , לטעות מקום
רבי על חולק אינו חנניא שרבי  מפרשים, יש המעשה. בטל התנאי

ו"הן  למעשה" קודם "תנאי בענין  אבל כפול , תנאי  בענין  אלא מאיר
מודה חנניא רבי  אף לאו " חנניא ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).קודם שרבי  מפרשים, ויש

כפול, תנאי בענין אלא להשיב טרח ולא הדברים, בשאר  אף חולק

היה כך שהיה מעשה חנניא: רבי  סובר הדברים שאר  ((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).שלגבי 

"m`" dlna ligznd i`pz lka xi`n iaxk dklde,(...כך תעשה (אם

lr" oeyla e`pz xne`a la` ,oae`x ipae cb ipa i`pzk zeidl jixvy
"zpn,(הקודמות במשניות שלמדנו od(כמו `le letk i`pza jxev oi`

dyrnl mcew i`pz `le e`ll mcew.(.(.(.( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא וווו;;;; פרקפרקפרקפרק אישות אישות אישות אישות  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

øîàå äMàä úà Lc÷îä: הקידושין לאחר  –éúééä øeáñk ÇÀÇÅÆÈÄÈÀÈÇÀÈÈÄÄ
úðäk àéäL,קידשתיה כן  דעת ועל –äiåì àéä éøäå והקידושין – ÆÄÙÆÆÇÂÅÄÀÄÈ

שהיא הייתי  כסבור שאמר : או  טעות; קידושי àéäהיו éøäå ,äiåìÀÄÈÇÂÅÄ
;úðäkשהיא הייתי כסבור  שאמר : äøéLò;או àéä éøäå ,äiðò ÙÆÆÂÄÈÇÂÅÄÂÄÈ

שהיא הייתי  כסבור äiðòאו : àéä éøäå ,äøéLò ולא הואיל – ÂÄÈÇÂÅÄÂÄÈ
הקידושין , בשעת זו  דעתו  úLc÷îגילה Bæ éøä קידושין שקידושיו – ÂÅÀËÆÆ

טעות, קידושי ולא ezòèäגמורים àHL éðtî האשה שלא – ÄÀÅÆÄÀÇ
דברים, אינם שבלב ודברים עצמו , את הטעה הוא אלא אותו הטעתה

ג). ב, (לעיל  בארנו שכבר  äMàìכמו øîBàä לאשה שאמר גוי  – ÈÅÈÄÈ
Bàישראלית: ,øibúàL øçàì éì úLc÷î zà éøäישראל – ÂÅÇÀÀËÆÆÄÀÇÇÆÆÀÇÅ

לי  מקודשת את הרי לגויה: éøibúzL,שאמר øçàìכנעני עבד  או ÀÇÇÆÄÀÇÀÄ
לי מקודשת את הרי  חורין: לבת Bàשאמר ,øøçzLàL øçàì בן ÀÇÇÆÆÀÇÀÅ

לי  מקודשת את הרי  כנענית: לשפחה שאמר øçàìÀÇÇחורין
øøçzLzL,é לי מקודשת את הרי איש : לאשת האומר  øçàìאו ÆÄÀÇÀÀÄÀÇÇ

izdw - zex`ean zeipyn



קסי b dpyn iyily wxt oiyeciw zkqn

GL øçàì éì úLc÷îíBé íéL,GL CBúa dLc÷å øçà àáeíBé íéL–éðMì úLc÷î;ïäëì ìàøNé úa–ìëàz §ª¤¤¦§©©§¦¨©¥§¦§¨§§¦§ª¤¤©¥¦©¦§¨¥§Ÿ¥Ÿ©
äîeøza.GL øçàìe åéLëòîíBé íéL,GL CBúa dLc÷å øçà àáeíBé íéL–úLc÷î dðéàå úLc÷î;ìàøNé úa ©§¨¥©§¨§©©§¦¨©¥§¦§¨§§¦§ª¤¤§¥¨§ª¤¤©¦§¨¥

ìàøNéì ïäk úa Bà ïäëì–äîeøza ìëàz àG. §Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥Ÿ©©§¨
·äMàì øîBàä:éì úLc÷î zà éøä,æeæ íéúàî Cì ïzàL úðî ìò–úLc÷î Bæ éøä,ïzé àeäå.úðî ìò ¨¥¨¦¨£¥©§§ª¤¤¦©§¨¤¤¤¨¨©¦£¥§ª¤¤§¦¥©§¨

GL ãòå ïàkî Cì ïzàLíBé íéL,GL CBúa dì ïúðíéL–úLc÷î,åàì íàå–úLc÷î dðéà.LiL úðî ìò ¤¤¤¨¦¨§©§¦¨©¨§§¦§ª¤¤§¦¨¥¨§ª¤¤©§¨¤¤
æeæ íéúàî éì–Bì Léå úLc÷î Bæ éøä.æeæ íéúàî CàøàL úðî ìò–dì äàøéå úLc÷î Bæ éøä;dàøä íàå ¦¨©¦£¥§ª¤¤§¤©§¨¤©§¥¨©¦£¥§ª¤¤§©§¤¨§¦¤§¨

ïçìMä ìò–úLc÷î dðéà. ©©ª§¨¥¨§ª¤¤
‚øôò øBk úéa éì LiL úðî ìò–Bì Léå úLc÷î Bæ éøä.éðBìt íB÷îa éì LiL úðî ìò,BúBàa Bì Lé íà ©§¨¤¤¦¥¨¨£¥§ª¤¤§¤©§¨¤¤¦§¨§¦¦¤§

:éåä éàîøå.ipyl zycewn mei 'l jeza dycwe xg` `ae:íåé 'ìä åìà êåúá åìéôà äñðëì ìåëéå.l`xyil odk zaäùã÷úðù úàæ àéä ïäë úá íà
åà ìë ,íåé íéùìù øçàìïééãòù ,äîåøúá ìëàú àì ,àéä ïäëì ìàøùé úá íàå .äéáà úéá úîåøúá ìåëàìî äìñôð àìù ,äîåøúá ìëàú íåé íéùìù ïú

:ïäë úùà äðéà.zycewn:åäééååøúî èâ äëéøöå
aaaa.il zycewn z` ixd:æåæ íéúàî êì ïúàù úðî ìò åæ äèåøôá.ozie:éîã åéùëòî øîåàë úðî ìò øîåàä ìëã ,òøôîì äùã÷úð ïúéùîåef ixd

.el yie zycewn:äì÷ì÷ì ïéåëúîå åì ùé àîù ,÷ôñî úùãå÷î åæ éøä ,åì ùéù òãåð àì íàå .åì ùéù íéãò ùé íà.oglyd lr d`xd m`eéðçìåù äéäù
:úùãå÷î äðéà ,åìù ïðéàù úåòî ïçìùä ìò äàøäå

bbbb.xek zia:ïéàñ íéùìù àåäù ,øåë òåøæì éåàøä íå÷î.el yieïðéøîà àìå ÷ôñî úùãå÷î ,åì ùéù òåãé ïéà íàå .éàãå úùãå÷î ,åì ùéù íéãò ùé íà

`xephxa yexit

יום, שלושים לאחר אלא הקידושין  CBúaיחולו dLc÷å øçà àáeÈÇÅÀÄÀÈÀ
GLíBé íéL,הראשון קידושי  שחלו  קודם –éðMì úLc÷î– ÀÄÀËÆÆÇÅÄ

לפיכך לראשון, מקודשת היתה לא עדיין שקידשה ובשעה שהואיל
השני. קידושי בה úaäîeøzaתופסים ìëàz ,ïäëì ìàøNé– ÇÄÀÈÅÀÙÅÙÇÇÀÈ

להשמיענו  המשנה ובאה בתרומה, אוכלת היא הרי  כהן , הוא השני  אם
חוששים  ואין לגמרי , לשני מקודשת אלא בלבד, חומרא כאן  שאין  בזה,

כלל  הראשון  גורסים:((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).).לקידושי lk`zויש l`xyil odk za
,dnexza:לה אמר שאם הענין, לתחילת התנא שחוזר הדברים, ופירוש

בתוך וקידשה אחר בא ולא יום, שלושים לאחר לי מקודשת את הרי
בתוך אביה בית בתרומת לאכול לה מותר  היא, כהן  בת אם שלושים,

הבעל  לרשות נכנסה לא שעדיין לפי יום, שלושים ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם אותם

למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו).).).). GLבפירושובפירושובפירושובפירושו øçàìe åéLëòîíBé íéL:לאשה האומר  – ÅÇÀÈÀÇÇÀÄ
יום, שלושים ולאחר מעכשיו לי מקודשת את dLc÷åהרי  øçà àáeÈÇÅÀÄÀÈ

GL CBúaúLc÷î dðéàå úLc÷î ,íBé íéLמבואר בגמרא – ÀÀÄÀËÆÆÀÅÈÀËÆÆ
הלשון אם הוא שספק mei"הטעם, miyely xg`le eiykrn",הוא תנאי 

תוך בו  יחזור לא שאם מעכשיו ,כלומר  הקידושין יחולו  יום, שלושים
שמא  או קידושין, אינם השני שקידושי ונמצא שקידשה, מזמן  היינו 

"מעכשיו", שאמר  ממה דיבור  כדי תוך  בו שחזר כלומר היא, חזרה
קידושי ונמצאו יום, שלושים לאחר  אלא לו מקודשת תהא שלא ואמר

משניהם. גט צריכה היא לפיכך  קידושין , ïäëìהשני ìàøNé úaÇÄÀÈÅÀÙÅ
äîeøza ìëàz àG ,ìàøNéì ïäk úa Bà שהקידושין מאחר – ÇÙÅÀÄÀÈÅÙÇÇÀÈ

בספק. הם
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שכל ה), ז, (גיטין  גירושין  בדיני  שנינו  וכבר תנאי , על  בקידושין דנה משנתנו

הדין שהוא ללמדנו , המשנה ובאה "מעכשיו "; כאומר זה הרי מנת", "על האומר 

לי  מקודשת את הרי  לאשה: האומר  zpnבקידושין , lrהתנאי לכשיתקיים וכך, כך

קידושיה. לה שנתן משעה מקודשת היא הרי 

éì úLc÷î zà éøä :äMàì øîBàä– זו  בפרוטה –úðî ìò ÈÅÈÄÈÂÅÇÀÀËÆÆÄÇÀÈ
ïzé àeäå ,úLc÷î Bæ éøä ,æeæ íéúàî Cì ïzàLכלומר – ÆÆÆÈÈÇÄÂÅÀËÆÆÀÄÅ

שכל זוז , מאתיים לה ויתן  התנאי את יקיים אם מעכשיו היא מקודשת

קודם  קידשה אחר  ואם "מעכשיו ". כאומר זה הרי  מנת" "על  האומר
קידושין . השני של  קידושיו אין תנאו , קיים כך ואחר התנאי , את שקיים

il zycewn z` ixd :dl xn` m`eCì ïzàL úðî ìò זוז מאתיים ÇÀÈÆÆÆÈ
GL ãòå ïàkîíBé íéL,מסויים בזמן התנאי  קיום שתלה –ïúð ÄÈÀÇÀÄÈÇ

GL CBúa dìúLc÷î ,íéL;תנאו קיים שהרי שקידשה, משעה – ÈÀÀÄÀËÆÆ
åàì íàå, זוז מאתיים לה נתן ולא יום שלושים שעברו –dðéà ÀÄÈÅÈ
úLc÷î ואין עצמו  לזרז  אלא הבעל נתכוון  שלא אומרים, ואין  – ÀËÆÆ

תנאו , קיים לא אם הקידושין , בשעת כך והתנה הואיל אלא תנאי , זה

מקודשת לאשה:((((גמראגמראגמראגמרא).).).).אינה ilהאומר zycewn z` ixdúðî ìòÇÀÈ
Bì Léå ,úLc÷î Bæ éøä ,æeæ íéúàî éì LiL אם כלומר – ÆÆÄÈÇÄÂÅÀËÆÆÀÆ

מקודשת; היא הרי עדים, ידי  על  כגון  זוז, מאתיים לו  שיש  יתברר 
מתכוון  והוא לו, יש שמא מספק, מקודשת היא הרי  יתברר , לא ואם

ilלקלקלה. zycewn z` ixd :dl xn` m`eíéúàî CàøàL úðî ìòÇÀÈÆÇÀÅÈÇÄ
æeæ, לו שיש  זוז  מאתיים לה שיראה היינו –,úLc÷î Bæ éøäÂÅÀËÆÆ

dì äàøéå מאתיים לה יראה אם מעכשיו היא מקודשת כלומר – ÀÇÀÆÈ
תנאו . כפי  בעיניה, לראותם היא שצריכה כאן , מועילים עדים ואין  זוז;

ïçìMä ìò dàøä íàå מאתיים לה והראה שולחני  שהיה כגון – ÀÄÆÀÈÇÇËÀÈ
להשתכר מאחרים שקיבלם פי על אף שולחנו, על  שהיו  אחרים של  זוז

úLc÷îבהם, dðéà. שלו שהם זוז למאתיים אלא נתכוונה שלא – ÅÈÀËÆÆ

ג ה נ ש מ ר ו א ב

תנאי. על קידושין  בדיני  ממשיכה משנתנו

il zycewn z` ixd :dy`l xne`døôò øBk úéa éì LiL úðî ìòÇÀÈÆÆÄÅÈÈ
סאה, שלושים בו שזורעים שטח והוא כור, בית שמידתה שדה –

מרובעות, אמה אלף וחמישה שבעים של שדה úLc÷îהיינו Bæ éøäÂÅÀËÆÆ
Bì Léåמקודש היא הרי  עפר  כור  בית לו  שיש  עדים יש  אם ת – ÀÆ

ששנינו  כמו  מספק, מקודשת היא הרי  לו, שיש  ידוע לא ואם ודאי ;

ששונה  לומר  שאפשר  פי על ואף זוז; מאתיים בענין הקודמת במשנה
לחשוש יש  ולכן להצניע, אדם של דרכו  מעות שכן ממעות, קרקע

שמא  לחשוש  אין בקרקע אבל  לקלקלה, מתכוון  והוא לו יש  שמא
לדבר, קול שיש לפי כך , על  יודעים היו שדה, לו היתה שאילו לו , יש

אותו  נוהג בקרקע ובין במעות בין  אלא כן, אומרים אין  מקום מכל
מספק. מקודשת היא הרי  לו , שיש עדים אין  שאם ixdהדין , :dl xn`

il zycewn z`éì LiL úðî ìò– עפר  כור  בית –,éðBìt íB÷îa ÇÀÈÆÆÄÀÈÀÄ
úLc÷î dðéà åàì íàå ,úLc÷î íB÷î BúBàa Bì Lé íàÄÆÀÈÀËÆÆÀÄÈÅÈÀËÆÆ
במקום  לו שיש  פי על  אף לה, שאמר  פלוני  במקום לו אין אם –

מקודשת. אינה ilאחר , zycewn z` ixd :xn` m`eCàøàL úðî ìòÇÀÈÆÇÀÅ
äpàøéå úLc÷î Bæ éøä ,øôò øBk úéaפי על אף כלומר – ÅÈÈÂÅÀËÆÆÀÇÀÆÈ
שיראנה. עד מקודשת אינה לו, שיש  äò÷aaשנתברר dàøä íàåÀÄÆÀÈÇÄÀÈ

פירותיו , שקנה פי על  אף בגמרא: ומבואר שלו, שאינה עפר  כור  בית –

izdw - zex`ean zeipyn
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íB÷î–úLc÷î,ååàì íà–úLc÷î dðéà.øôò øBk úéa CàøàL úðî ìò–äpàøéå úLc÷î Bæ éøä;íàå ¨§ª¤¤§¦¨¥¨§ª¤¤©§¨¤©§¥¥¨¨£¥§ª¤¤§©§¤¨§¦
äò÷aa dàøä–úLc÷î dðéà. ¤§¨©¦§¨¥¨§ª¤¤

„øéàî éaøøîBà:ïáeàø éðáe ãâ éða éàðúk BðéàL éàðz ìk–éàðz Bðéà,øîàpL(èë ,áì øáãîá):äLî øîàiå" ©¦¥¦¥¨§©¤¥¦§©§¥¨§¥§¥¥§©¤¤¡©©Ÿ¤Ÿ¤
"ïáeàø-éðáe ãâ-éða eøáòé-íà íäìà,áéúëe(ì ,íù íù):"íéöeìç eøáòé àG-íàå".ìàéìîb ïa àéððç éaøøîBà: £¥¤¦©©§§¥¨§¥§¥§¦§¦©©§£¦©¦£©§¨¤©§¦¥¥

éøöøácä äéä CBøîàì,ïë àìîìàL,elôàL òîLîa Léeìçðé àG ïòðk õøàa. ¨¦¨¨©¨¨§¨§¤¦§¨¥¥¥§©§©¤£¦§¤¤§©©¦§¨
‰øîàå äMàä úà Lc÷îä:úðäk àéäL éúééä øeáñk,äiåì àéä éøäå;äiåì,úðäk àéä éøäå;äiðò,àéä éøäå ©§©¥¤¨¦¨§¨©§¨¨¦¦¤¦Ÿ¤¤©£¥¦§¦¨§¦¨©£¥¦Ÿ¤¤£¦¨©£¥¦

äøéLò;äøéLò,äiðò àéä éøäå–úLc÷î Bæ éøä,ezòèä àHL éðtî.äMàì øîBàä:øçàì éì úLc÷î zà éøä £¦¨£¦¨©£¥¦£¦¨£¥§ª¤¤¦§¥¤¦§©¨¥¨¦¨£¥©§§ª¤¤¦§©©
øibúàL,Bà:éøibúzL øçàì,øøçzLàL øçàì,Bà:éøøçzLzL øçàì,éìòa úeîiL øçàìC,Bà:úeîzL øçàì ¤¤§©¥§©©¤¦§©§¦§©©¤¤§©§¥§©©¤¦§©§§¦§©©¤¨©£¦§©©¤¨

:äéì úéà àì÷ ,àòøà äéì úéàã àúéà íàã ,äéì úéà àîìã ïðéùééç àì àòøà ìáà .äì÷ì÷ì ïéåëúîå äéì úéà àîìã ïðéùééç éòðöîã éùðéà ãéáòã éæåæ
.drwaa d`xd m`e:úùãå÷î äðéà ,úåðìá÷ì åà úåøéëçì äá úçðã â"òàå .åìù äðéàù

cccc.i`pz lk:íéøáãä åîéé÷úð éàðúä íéé÷úð àìù ô"òàå .éàðú åðéà 'åëå ìåôë åðéàù.exari `l m`e exari m`åúðúî äúéä íéøáãä ìôë àì éàå
ïðéòáã ,éîð äéðéî ïðéòîùå .åàì òîåù äúà ïä ììëî ïì úéì ,íëúà åøáòé íà øîàã â"òàå .íéøáåò åéä àìù ô"òà ãòìâä õøà úà íéìçåð åéäå úîéé÷
íãå÷ ïä ïðéòáã éîð î"ùå .äéîã÷ã äðúîã äùòî ìèáîå äàðú éúà àì ,éëä øîà äåä éàã òîùî åøáòé íà íäì åðú øîà àìãî ,äùòîì íãå÷ éàðú

ìã ,åàìì:íúúðå åøáòé íàå åðúú ìà åøáòé àì íà äìçú øîà à.'ek `pipg 'xåìôëù äæå .åàì òîùð ïä ììëîã ,ìåôëì êéøö ïéàã ,âéìô ìåôë éàðúà
àì íàå .íéé÷ éàðúä àìà ,äùòîì íãå÷ éàðú àìå åàìì íãå÷ ïä àìå ìåôë éàðú êéøö ïéà ,î"ò øîà íà ,äëìä ÷ñô ïéðòìå .øáãä äéä êøåö ,äùî
øáãì äåù ìëä ïéùåã÷å ïéèéâáù éàðúá àðù àìå ,úåðåîî éðéãáù éàðúá àðù àìå .íéé÷ äùòîäå ìèá éàðúä ,åàì íàå .ïðéøîàã éðä ìë êéøö ,î"ò øîà

:äæ
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זו, בשדה אריס שהוא úLc÷îאו dðéà בית על  היתה שדעתה – ÅÈÀËÆÆ
משלו . עפר כור 
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משנתנו מביאה תנאי, על קידושין  דיני  הקודמות המשניות בשתי  שלמדנו  לאחר 
ראובן ובני  גד  בני  שכשבאו  מסופר, בתורה תנאי . כל לגבי  מאיר רבי שאמר כלל 
ואמר  רבנו  משה התנה הגלעד , ארץ לאחוזה להם שתינתן  ובקשו רבנו למשה
לב, (במדבר ישראל לבני המטות אבות ולראשי  נון בן  וליהושע הכהן לאלעזר 

d'כט-ל): iptl dnglnl uelg lk ocxid z` mkz` oae`x ipae cb ipa exari m`"
mivelg exari `l m`e .dfeg`l crlbd ux` z` mdl mzzpe ,mkiptl ux`d dyakpe

."orpk ux`a mkkeza efg`pe ,mkz`במשנה נקרא זה oae`x",תנאי  ipae cb ipa i`pz"
שהוא שבו , המיוחד letk:והדבר i`pzיעברו לא ואם להם... ונתתם – יעברו  "אם

כפול, תנאי להיות צריך  תנאי שכל  מאיר, רבי  למד  ומכאן בתוככם". ונאחזו –
לי מקודשת את הרי  זוז מאתיים לי תתני  "אם לה: ואומר אשה המקדש כגון 
שהתנה  ולאחר  לי ", מקודשת תהיי לא זוז  מאתיים לי  תתני  לא ואם זו, בפרוטה
מאתיים  לו  תתן  שאם קיים, התנאי  הרי  קידושין, לשם הפרוטה את לה נתן תנאו,
לי תתני "אם אלא אמר לא אם אבל  מקודשת. אינה לאו  ואם מקודשת, תהא זוז 
בטל, התנאי  הפרוטה, את לה ונתן  זו ", בפרוטה מקודשת את הרי זוז, מאתיים
מקודשת", תהיי לא תתני , לא "ואם לה: אמר  לא שהרי  תנאו, כפל שלא מפני
מתנאי למדים דברים ועוד כלום. לו  ליתן צריכה ואינה מיד , מקודשת היא והרי 

ראובן : ובני גד  dyrnl:בני mcew i`pzd `diy "תתנו`. ולא ונתתם", – יעברו "אם
יעברו". אם e`ll:להם mcew od `diy .a למדים ויש  יעברו ". לא ואם יעברו ... "אם

דברים l`xyi").עוד zx`tz" oiir).כפול תנאי  בענין  בעיקר  דנה משנתנו ברם,

ïáeàø éðáe ãâ éða éàðúk BðéàL éàðz ìk :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÈÀÇÆÅÄÀÇÀÅÈÀÅÀÅ
כפול, תנאי  שאינו  היינו  –éàðz Bðéà נתקיים שלא פי על ואף – ÅÀÇ

קיים, המעשה eøáòé-íàהתנאי , íäìà äLî øîàiå" :øîàpLÆÆÁÇÇÙÆÙÆÂÅÆÄÇÇÀ
áéúëe ,"ïáeàø-éðáe ãâ-éða:כך אחר  וכתוב –eøáòé àG-íàå" ÀÅÈÀÅÀÅÀÄÀÄÇÇÀ

"íéöeìçמאיר רבי לעיל. שבארנו כמו  כפול , תנאי  משה שאמר  – ÂÄ
המשניות על  איפוא, הריחולק, לאשה: שהאומר  וסובר, הקודמות

לי שיש מנת על או זוז מאתיים לך שאתן  מנת על לי  מקודשת את
פי על ואף קיים, התנאי  אין תנאו , כפל ולא הואיל עפר, כור בית

מקודשת  היא הרי עפר , כור בית לו  שאין  או זוז  מאתיים לה נתן  שלא
øácä((((רמברמברמברמב""""םםםם).).).). äéä Céøö :øîBà ìàéìîb ïa àéððç éaøÇÄÂÇÀÈÆÇÀÄÅÅÈÄÈÈÇÈÈ
Bøîàìתנאי שצריך  ראובן  ובני גד  בני  מתנאי ללמוד אין כלומר – ÀÈÀ

המעשה  אין  התנאי נתקיים לא אם כפול שאינו בתנאי  אף אלא כפול ,

ובני גד  בני בתנאי משה שכפל וזה לאו, שומע אתה הן  שמכלל  קיים,

את  יקיימו לא אם יהא מה לומר , היה שצריך משום הוא ראובן,
ïëהתנאי, àìîìàL שלא היינו התנאי, את כופל היה לא שאם – ÆÄÀÈÅÅ

אלא אומר dfeg`l",היה crlbd ux` z` mdl mzzpe ...exari m`"LéÅ
òîLîa,להבין היה אפשר –eìçðé àG ïòðk õøàa elôàL ÀÇÀÇÆÂÄÀÆÆÀÇÇÄÀÈ

לא  "ואם ואמר : לתנאו משה כפל לפיכך  חלוצים; יעברו לא אם –
שאין  בתנאי  אבל כנען ". בארץ בתוככם ונאחזו  אתכם חלוצים יעברו

נתקיים  וכשלא הוא, תנאי  כפול  שאינו  תנאי  אף בו , לטעות מקום
רבי על חולק אינו חנניא שרבי  מפרשים, יש המעשה. בטל התנאי

ו"הן  למעשה" קודם "תנאי בענין  אבל כפול , תנאי  בענין  אלא מאיר
מודה חנניא רבי  אף לאו " חנניא ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).קודם שרבי  מפרשים, ויש

כפול, תנאי בענין אלא להשיב טרח ולא הדברים, בשאר  אף חולק

היה כך שהיה מעשה חנניא: רבי  סובר הדברים שאר  ((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).שלגבי 

"m`" dlna ligznd i`pz lka xi`n iaxk dklde,(...כך תעשה (אם

lr" oeyla e`pz xne`a la` ,oae`x ipae cb ipa i`pzk zeidl jixvy
"zpn,(הקודמות במשניות שלמדנו od(כמו `le letk i`pza jxev oi`

dyrnl mcew i`pz `le e`ll mcew.(.(.(.( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא וווו;;;; פרקפרקפרקפרק אישות אישות אישות אישות  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
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øîàå äMàä úà Lc÷îä: הקידושין לאחר  –éúééä øeáñk ÇÀÇÅÆÈÄÈÀÈÇÀÈÈÄÄ
úðäk àéäL,קידשתיה כן  דעת ועל –äiåì àéä éøäå והקידושין – ÆÄÙÆÆÇÂÅÄÀÄÈ

שהיא הייתי  כסבור שאמר : או  טעות; קידושי àéäהיו éøäå ,äiåìÀÄÈÇÂÅÄ
;úðäkשהיא הייתי כסבור  שאמר : äøéLò;או àéä éøäå ,äiðò ÙÆÆÂÄÈÇÂÅÄÂÄÈ

שהיא הייתי  כסבור äiðòאו : àéä éøäå ,äøéLò ולא הואיל – ÂÄÈÇÂÅÄÂÄÈ
הקידושין , בשעת זו  דעתו  úLc÷îגילה Bæ éøä קידושין שקידושיו – ÂÅÀËÆÆ

טעות, קידושי ולא ezòèäגמורים àHL éðtî האשה שלא – ÄÀÅÆÄÀÇ
דברים, אינם שבלב ודברים עצמו , את הטעה הוא אלא אותו הטעתה

ג). ב, (לעיל  בארנו שכבר  äMàìכמו øîBàä לאשה שאמר גוי  – ÈÅÈÄÈ
Bàישראלית: ,øibúàL øçàì éì úLc÷î zà éøäישראל – ÂÅÇÀÀËÆÆÄÀÇÇÆÆÀÇÅ

לי  מקודשת את הרי לגויה: éøibúzL,שאמר øçàìכנעני עבד  או ÀÇÇÆÄÀÇÀÄ
לי מקודשת את הרי  חורין: לבת Bàשאמר ,øøçzLàL øçàì בן ÀÇÇÆÆÀÇÀÅ

לי  מקודשת את הרי  כנענית: לשפחה שאמר øçàìÀÇÇחורין
øøçzLzL,é לי מקודשת את הרי איש : לאשת האומר  øçàìאו ÆÄÀÇÀÀÄÀÇÇ
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éúBçàC,éì õGçiL øçàìéîáé CC–úLc÷î dðéà.Bøáçì øîBàä ïëå:úLc÷î àéä éøä äá÷ð EzLà äãìé íà £¦§©©¤©£¦§¨¦¥¨§ª¤¤§¥¨¥©£¥¦¨§¨¦§§§¥¨£¥¦§ª¤¤
éì–úLc÷î dðéà;døaò økäå úøaòî Bøáç úLà äúéä íà–ïéîi÷ åéøác,äá÷ð äãìé íàå–úLc÷î. ¦¥¨§ª¤¤¦¨§¨¥¤£¥§ª¤¤§ª©ª¨¨§¨¨©¨¦§¦¨§¨§¥¨§ª¤¤
ÂäMàì øîBàä:éìò øaãàL úðî ìò éì úLc÷î zà éøäïBèìMì C,ìòBôk Cnò äNòàå;ïBèìMì äéìò øac, ¨¥¨¦¨£¥©§§ª¤¤¦©§¨¤£©¥¨©¦©¦§§¤¡¤¦¨§¥¦¤¨¤¨©¦§

ìòBôk dnò äNòå–úLc÷î,åàì íàå–úLc÷î dðéà.àaà äöøiL úðî ìò,áàä äöø–úLc÷î,íàå §¨¨¦¨§¥§ª¤¤§¦¨¥¨§ª¤¤©§¨¤¦§¤©¨¨¨¨¨§ª¤¤§¦
åàì–úLc÷î dðéà;áàä úî–úLc÷î Bæ éøä;ïaä úî–äöBø BðéàL øîBì áàä úà ïéãnìî. ¨¥¨§ª¤¤¥¨¨£¥§ª¤¤¥©¥§©§¦¤¨¨©¤¥¤
ÊäézLc÷ éîì òãBé éðéàå éza úà ézLc÷,øîàå ãçà àáe:äézLc÷ éðà–ïîàð.øîà äæ:äézLc÷ éðà,äæå ¦©§¦¤¦¦§¥¦¥©§¦¦©§¦¨¨¤¨§¨©£¦¦©§¦¨¤¡¨¤¨©£¦¦©§¦¨§¤

øîà:éðàäézLc÷–èb íéðúBð íäéðL.eöø íàå–èb ïúBð ãçà,ñðBk ãçàå. ¨©£¦¦©§¦¨§¥¤§¦¥§¦¨¤¨¥¥§¤¨¥

dddd.oiniiw eixac dxaer xkedeåéøáã åøîà àìå .íìåòì àá àìù øáã äð÷î íãà ïéàù ,íééðù ïéùåã÷ äðùã÷éù ãò äéìò àáì åì ïéàã í"áîøä áúë
:íéøçàì àùðéì äøåñàù äéìò øéîçäì àìà íéîéé÷

eeee.lretk jnr dyr`eåúåøéëù éåä åúìåòô øîâùë àöîð ,óåñ ãòå äìéçúî úåøéëùì äðùé ì"é÷ã ïåéëã ,äìåòô øëùá äì ùã÷îã åàìå .ãçà íåé úìåòôá
:ìòåôë äîò ë"çà äùòéù î"ò äèåøôá àúùä äì ùã÷îã àìà .úùãå÷î äðéà äåìîá ùã÷îäå ,äìöà äåìî.`a` dvxiy n"ràìù ùøôî àøîâá

,äöø àì .úùãå÷î åæ éøä ,äçéî àìå íåé íéùìù åøáòù ,áàä äöø êëìä .íåé íéùìù ìë àáà äçîé àìù øîàù ïåâë ,åúàçîì ïîæ òá÷ùëå .àáà äçîé
:úùãå÷î äðéà ,íéùìù êåúá äçéîù.a`d zn:éçî ïàî ïðéøîàã ,úùãå÷î åæ éøä ,íéùìù êåú.oad znàìù éãë ,äçîéù áàä úà íéãîìî ,'ì êåúá

:íáéì ä÷å÷æ àäú
ffff.on`p dizycw ip`éöç àìã .äñðëì:äéì ùéçëî àîìã úúøîã ,úîà äéä àì íà ,àåä éðà ,ïéùåã÷ä ìá÷ù áàã äéî÷ øîéîì ó

`xephxa yexit

Bà ,Céìòa úeîiLלי מקודשת את הרי אשתו : לאחות האומר  ÆÈÇÂÄ
CéúBçà úeîzL øçàì:יבם לשומרת האומר או אשתו; היינו – ÀÇÇÆÈÂÄ

לי מקודשת את Céîáé;הרי Céì õGçiL øçàì מאלו אחת כל ÀÇÇÆÇÂÄÀÈÄ
úLc÷î dðéà קידושיו אף עכשיו , לקדשה בידו  ואין  שהואיל – ÅÈÀËÆÆ

בענין קידושין. אינם maiלעתיד zxney שאין משנתנו, של  התנא סובר
בה שנאמר בה, תופסים ה ה ה ה ):):):):קידושין כהכהכהכה,,,, המת ((((דברים דברים דברים דברים  אשת תהיה "לא

ודרשו : זר", לאיש  didz"החוצה `l"ויש הווייה. בה תהא לא –
קידושין  שאין הסובר, עקיבא רבי  לדעת היא שמשנתנו  מפרשים,

לאווין . בחייבי היא הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם תופסים הרי יבם שומרת שהמקדש  פוסק,
לי מקודשת את הרי יבם: לשומרת האומר  ולפיכך מספק, מקודשת

עתה  קידשה ואילו הואיל מקודשת, זו  הרי  יבמיך, לך שיחלוץ לאחר
מספק בה תופסים קידושיו  טוטוטוטו).).).).היו  ז ז ז ז ,,,, אישותאישותאישותאישות øîBàä((((הלהלהלהל'''' ïëåÀÅÈÅ

éì úLc÷î àéä éøä äá÷ð EzLà äãìé íà :Bøáçì אם – ÇÂÅÄÈÀÈÄÀÀÀÅÈÂÅÄÀËÆÆÄ
בזה, לי מקודשת היא הרי  בת, תלד úLc÷îאשתך  dðéà שאין – ÅÈÀËÆÆ
לעולם; באה שלא באשה תופסים Bøáçקידושין úLà äúéä íàÄÈÀÈÅÆÂÅ

úLc÷î ,äá÷ð äãìé íàå ,ïéîi÷ åéøác ,døaò økäå úøaòîÀËÆÆÀËÇËÈÈÀÈÈÇÈÄÀÄÈÀÈÀÅÈÀËÆÆ
לפי  שאין הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם– לפי שנולדה, לאחר ולקדשה לחזור הוא צריך

א  ולא לעולם, בא שלא דבר מקנה אלא אדם קיימין " "דבריו מרו 
לאחרים תינשא שלא עליה למשנתנו למשנתנו למשנתנו למשנתנו ).).).).להחמיר  בפירושובפירושובפירושובפירושו ברם,((((הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם

תורה" טוטוטוטו))))ב"משנה ז ז ז ז ,,,, אישות אישות אישות אישות  היא ((((הל הל הל הל '''' הרי  הרמב"ם שלדעת משמע,
ודאי שם שם שם שם ),),),),מקודשת כליוכליוכליוכליו נושאינושאינושאינושאי הפיסקה ((((עייןעייןעייןעיין כל  את גורסים שאין  ויש 

משנתנו  של התנא סובר עוברה הוכר  אפילו  זה ולפי  במשנתנו , הזו 
לעולם, בא שלא דבר  מקנה אדם שאין לפי  כלל , מקודשת שאינה

היא  הרי  עוברה, והוכר מעוברת היא שאם אמרו , שבגמרא אלא
דבר מקנה שאדם הסובר  לדעת אלא זו הלכה נאמרה ולא מקודשת,

לעולם. בא שלא

i y i n g m e i
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éì úLc÷î zà éøä :äMàì øîBàä, זו בפרוטה –úðî ìò ÈÅÈÄÈÂÅÇÀÀËÆÆÄÇÀÈ
ïBèìMì Céìò øaãàL, השלטון אצל לטובתך  שאשתדל  –äNòàå ÆÂÇÅÈÇÄÇÄÀÀÆÁÆ

ìòBôk Cnò;כפועל יום מלאכת לך  שאעשה מנת על  או –øac ÄÈÀÅÄÆ
úLc÷î ,ìòBôk dnò äNòå ,ïBèìMì äéìò קיים שהרי – ÈÆÈÇÄÀÀÈÈÄÈÀÅÀËÆÆ

åàìתנאו; íàå עמה עשה שלא או  לשלטון  עליה דבר שלא – ÀÄÈ
úLc÷îכפועל, dðéà, להשמיענו באה שהמשנה מבואר , בגמרא – ÅÈÀËÆÆ

אינה  כפועל עמה עשה או לשלטון  עליה ודבר  תנאו קיים אם שאף

פרוטה, לה נתן  לא אם אבל  פרוטה; לה נתן  כן אם אלא מקודשת
או  לשלטון  עליך  שאדבר בשכר  לי מקודשת את הרי  לה: אמר אלא

משנתנו  של התנא שלדעת מקודשת, אינה כפועל, עמך שאעשה בשכר 
זוכה  עבודתו בגמר  שלא כלומר סוף", ועד מתחילה לשכירות "ישנה

ומצטרפת  הולכת סיומה ועד  עבודתו  מהתחלת אלא בשכרו הפועל
כ אלא השכר אין  העבודה שבגמר  ומכאן שכירותו , (חוב),לו  מילווה

סוף  בבאור  – א ב, לעיל  (עיין מקודשת אינה במילווה והמקדש 
àaàהמשנה). äöøiL úðî ìò, כאן שהכוונה מבואר , בגמרא – ÇÀÈÆÄÀÆÇÈ

כגון  למחאתו , זמן  וקבע אבא, ימחה שלא מנת על אשה שקידש
שלושים  תוך אבי  ימחה שלא מנת על  לי  מקודשת את "הרי שאמר:

áàäיום", äöø,מיחה ולא יום שלושים שעברו  –ef ixdúLc÷î ÈÈÈÈÀËÆÆ
תנאו ; כפי –åàì íàå,יום שלושים תוך אביו  שמיחה היינו  – ÀÄÈ

úLc÷î dðéà;נתקיים לא שתנאו לפי  –áàä úî שלושים בתוך – ÅÈÀËÆÆÅÈÈ
úLc÷îיום, Bæ éøä;האב מחאת חשש  נסתלק –ïaä úî– ÂÅÀËÆÆÅÇÅ

יום, שלושים בתוך  מת אותה שקידש זה áàäכלומר úà ïéãnìîÀÇÀÄÆÈÈ
äöBø BðéàL øîBì יהיו שלא כדי שימחה, כלומר בקידושין, – ÇÆÅÆ

לייבום. זקוקה תהא ולא קידושין
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ולהלן עדיין ; בגרה שלא זמן כל  בתו, את מקדש  שהאב למדנו, ב פרק בתחילת
אדם  לכל  ולאוסרה בתו , את שקידש לומר האב שנאמן המשנה, מלמדת ח) (משנה
למי יודע ואינו בתו  את שקידש שאומר במי  דנה משנתנו לו. שנתקדשה מזה חוץ

קידשה.

:xne`déza úà ézLc÷ שעדיין בתי  של קידושיה כסף קיבלתי – ÄÇÀÄÆÄÄ
בגרה, ÷äézLcלא éîì òãBé éðéàå,אדם לכל אסורה ונמצאת – ÀÅÄÅÇÀÄÄÇÀÄÈ

äézLc÷ éðà :øîàå ãçà àáeידי על  שקדשתיה הוא אני – ÈÆÈÀÈÇÂÄÄÇÀÄÈ
כדיïîàðאביה, גט ליתן שנאמן בלבד זו שלא מבואר , בגמרא – ÆÁÈ

אף  הוא נאמן אלא לו, ולא חוטא אדם אין שהרי  אדם, לכל להתירה

כי שקידשה, האב בפני לומר מעז היה לא קידשה לא שאילו  לכנסה,
שיכחישנו  ירא בבבב).).).).היה סגסגסגסג,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ורשורשורשורש""""י י י י  éðà((((גמרא גמרא גמרא גמרא  :øîà äæÆÈÇÂÄ

äézLc÷ éðà :øîà äæå ,äézLc÷,כאחד שניים שבאו  כלומר  – ÄÇÀÄÈÀÆÈÇÂÄÄÇÀÄÈ
קידשה, שהוא אומר מהם אחד èbוכל íéðúBð íäéðLאחד כל  – ÀÅÆÀÄÅ

שמא  חוששים ואין  אדם; לכל מותרת והיא מספק, גט לה נותן  מהם

אינו  מהם שאחד אומרים, אלא נתקדשה, ולאחר  משקרים, שניהם
שניהם. של בגט אותה מתירים ולפיכך  ïúBðמשקר , ãçà ,eöø íàåÀÄÈÆÈÅ

ñðBk ãçàå ,èbיכול גט לה נתן מהם שאחד  שלאחר כלומר  – ÅÀÆÈÅ
אותה. ולישא לקדשה השני 

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn iyily wxt oiyeciw zkqn

Áéza úà ézLc÷,äpè÷ àéäLk äézLøâå äézLc÷,äpè÷ àéä éøäå–ïîàð.äpè÷ àéäLk äézLøâå äézLc÷, ¦©§¦¤¦¦¦©§¦¨§¥©§¦¨§¤¦§©¨©£¥¦§©¨¤¡¨¦©§¦¨§¥©§¦¨§¤¦§©¨
äìBãb àéä éøäå–ïîàð Bðéà.äéúéãôe úéaLð,äìBãb àéäL ïéa äpè÷ àéäL ïéa–ïîàð Bðéà.øîàL éîúòLa ©£¥¦§¨¥¤¡¨¦§¥§¦¦¨¥¤¦§©¨¥¤¦§¨¥¤¡¨¦¤¨©§¨©

Búúéî:íéða éì Lé–ïîàð;Léíéçà éì–ïîàð Bðéà.íúñ Bza úà Lc÷îä–ììëa úBøâBaä ïéà. ¦¨¤¦¨¦¤¡¨¤¦©¦¥¤¡¨©§©¥¤¦§¨¥©§¦§¨
ËíéLð éúMî úBðá ézk ézL Bì LiL éî,øîàå:äìBãbä éza úà ézLc÷,úBìBãbaL äìBãb íà òãBé éðéàå, ¦¤¤§¥¦¥¨¦§¥¨¦§¨©¦©§¦¤¦¦©§¨§¥¦¥©¦§¨¤©§

úBpèwaL äìBãb Bà,úBìBãbaL äpè÷ Bà,úBpèwaL äìBãbä ïî äìBãb àéäL–úBøeñà ïlk,äpèwä ïî õeç §¨¤©§©§©¨¤©§¤¦§¨¦©§¨¤©§©ª¨£¦©§©¨
úBpèwaL;éøácøéàî éaø.éñBé éaøøîBà:úBøzî ïlk,úBìBãbaL äìBãbä ïî õeç.äpèwä éza úà ézLc÷, ¤©§©¦§¥©¦¥¦©¦¥¥ª¨ª¨¦©§¨¤©§¦©§¦¤¦¦©§©¨

úBpèwaL äpè÷ íà òãBé éðéàå,úBìBãbaL äpè÷ Bà,úBpèwaL äìBãb Bà,úBìBãbaL úBpèwä ïî äpè÷ àéäL §¥¦¥©¦§©¨¤©§©§©¨¤©§§¨¤©§©¤¦§©¨¦©§©¤©§
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(á"ë íéøáã):åì äøéúä ,äæì øîàå øæçùë .éîì íéòãåé åðà ïéàù ,ìëä ìò äøñà ,ùéàì øîàùë ,äæä ùéàì éúúð éúá úà.dlecb `id ixdeøçàì íàå

:ïîàð åðéà ,øîà àì äúåðè÷áå ,êë øîà äìãâù.on`p epi` 'eke dizicte ziayp:äéðîéä àì äéåáùì .áàì àðîçø äéðîéä ïéàåùðáã .äðåäëä ïî äìñôì
.mipa il yi:íáéì ä÷å÷æ éúùà ïéàå.mig` il yi:ä÷å÷æ äðéàù ú÷æçá äúéä åéùëò ãòå .íáéì ä÷å÷æ éúùàå.llka zexbead oi`úåùøá ïðéàù éôì

úåðè÷ä ìáà .äéìò àéîø àìã äåöî ãéáòå äéìò àéîøã äåöî ùðéà ÷éáù àì ïðéøîà ,äéùåã÷ ìá÷ì çéìù úøâåáä åúàùòù éô ìò óàå .ïùã÷ì áàä
:ùãé÷ íäî åæéà ïðéòãé àìã ,÷ôñî èâ úåëéøö ïìåë úåøòðäå

hhhh.dlecb iza z` izycwúà éúùã÷á ïðéòåîùà éàã .äðè÷ä úà éúùã÷áå äìåãâä úà éúùã÷á éñåé 'øå î"øã àúâåìô ïðéòåîùàì àðú êéøèöéà
,äðè÷ àéäù ô"òà äìåãâ ïåùìá åúá úåø÷ì íãàì àåä çáùã ,äì éø÷ äìåãâ êäì ,äðéî àøèåæã àëéàã ïåéëã ,î"ø øîà÷ àäá àðéîà äåä ,äìåãâä

`xephxa yexit
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האב  שנאמן  להשמיענו  באה זו  שמשנה הקודמת, למשנה בהקדמה הזכרנו כבר 
שקידשה  מזה חוץ אדם לכל ולאוסרה עדיין, בגרה שלא בתו את שקידש לומר
הזקנים, אל  הנערה אבי "ואמר טז ): כב, (דברים הכתוב מן  זה למדים ובגמרא לו.

כשאמר  – לאשה" הזה לאיש  נתתי בתי אנו"yi`l"את שאין הכל, על אסרה
וכשאמר נתנה, למי לזה"dfd"יודעים `).התירה ,cq oiyeciw),ללמד באה משנתנו

בגרה, שלא זמן  כל היינו נערה, או קטנה כשהיא אלא שקידשה לומר  נאמן  שאינו
ללמד, המשנה באה כן  שבגרה. קודם שקידשה לומר נאמן אינו שבגרה, לאחר  אבל 

ולפסלה שאף  שבויה שהיתה לומר  נאמן  אינו  בתו  קידושי בענין  האב שנאמן  בזמן
הכהונה. מן 

:xne`d,éza úà ézLc÷:האומר àéäLkאו  äézLøâå äézLc÷ ÄÇÀÄÆÄÄÄÇÀÄÈÀÅÇÀÄÈÀÆÄ
äpè÷,קטנה כשהיתה גיטה את קיבלתי ואף בתי את קדשתי –éøäå ÀÇÈÇÂÅ

äpè÷ àéä;קטנה היא עדיין  כך, שאומר בשעה ועכשיו , כלומר  – ÄÀÇÈ
עדיין  בגרה שלא זמן כל  לנערה, הדין הוא אלא קטנה, דווקא ולאו

מרשותו, יצאה נאמן ïîàðולא בתי " את "קדשתי אומר כשהוא – ÆÁÈ
לעיל, הטעם שבארנו  כמו  לו, שקידשה מזה חוץ אדם, לכל  לאסרה
ולפסלה  מקידושיה להתירה הוא נאמן  וגרשתיה", "קדשתיה וכשאומר 

עדיין . בגרה שלא זמן  כל  בתו  על בזה נאמן  שהאב `laלכהונה,
:xne`däìBãb àéä éøäå ,äpè÷ àéäLk äézLøâå äézLc÷ÄÇÀÄÈÀÅÇÀÄÈÀÆÄÀÇÈÇÂÅÄÀÈ

שהוא  אלא האב, מרשות יצאה שכבר בוגרת, כבר היא ועכשיו –
ברשותו, שהיתה בזמן וגירשה שקידשה ïîàðאומר  Bðéà לפסלה – ÅÆÁÈ

לכל לאסרה נאמן  שאינו "קדשתיה", רק כשאומר שכן וכל  לכהונה;
ישראלישראלישראלישראל").").").").אדם אמר :("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  äéúéãôeואם úéaLð לבין נשבתה – ÄÀÅÀÄÄÈ

זונה, מספק לכהונה לפוסלה בא והריהו  מידם, אותה ופדיתי הגויים
ïîàð Bðéà ,äìBãb àéäL ïéa äpè÷ àéäL ïéa כשהיא אפילו – ÅÆÄÀÇÈÅÆÄÀÈÅÆÁÈ

על לאב תורה האמינה שלא לכהונה, לפוסלה בזה נאמן  אינו  קטנה
שבויה. בענין  לא אבל נישואין  בענין אלא נערה או  קטנה כשהיא בתו

íéða éì Lé :Búúéî úòLa øîàL éî זקוקה אשתי ואין – ÄÆÈÇÀÈÇÄÈÆÄÈÄ
לומרïîàðלייבום, נאמן  הוא הרי  אחים, לו  שיש  שמענו  ואפילו  – ÆÁÈ

עוקר ואינו הואיל  החליצה, ומן  הייבום מן  ולפוטרה בנים לו  שיש 
אחר . מצד להתירה בא אלא החזקה mig`aאת `l wfged `l m` la`

:xn`e ,meaiil dwewf dpi`y zwfga dzidy `vnpe ,mipaa `leéì LéÆÄ
íéçà,לייבום להם זקוקה ואשתי  –ïîàð Bðéà מחזקת להוציאה – ÇÄÅÆÁÈ
íúñהיתר . Bza úà Lc÷îä כסף וקיבל  בנות כמה לו  שיש מי – ÇÀÇÅÆÄÀÈ

מתכוון , הוא בת לאיזו אמר  ולא מהן אחת בשביל  ïéàÅקידושין
ììëa úBøâBaä. לקדשן אביהן  ברשות שאינן  לפי  קידושין , ספק – ÇÀÄÀÈ

קידושיה, לקבל שליח הבוגרת בתו  עשאתו שאפילו  מבואר , בגמרא
שלא  מבנותיו אחת בשביל קידושין  שקיבל אומרים אנו  מקום מכל

עליו  המוטלת מצוה מניח אדם שאין הבוגרת, בשביל ולא עדיין  בגרו 
כולן  והנערות הקטנות בנותיו ברם, עליו . מוטלת שאינה מצוה ועושה

הן  קידושין  לביאה נמסרו שלא שקידושין  הן, קידושין  ספק בכלל 
מספק. גט וצריכות ז ), ב, לעיל שבארנו (כמו

ט ה נ ש מ ר ו א ב

íéLð éúMî úBðá ézk ézL Bì LiL éî אשה כל  לו  שילדה – ÄÆÆÀÅÄÅÈÄÀÅÈÄ
מות  לאחר  השנייה אשתו את שנשא וכגון  בנות, כמה היינו בנות, כת

הראשונה גדולות ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),אשתו  הראשונה מאשתו  הבנות שכל  ונמצא

השנייה, אשתו  האב:øîàåמבנות –äìBãbä éza úà ézLc÷ ÀÈÇÄÇÀÄÆÄÄÇÀÈ
אני למקדש : שאמרתי הגדולה,– בתי בשביל הקידושין כסף את מקבל

úBìBãbaL äìBãb íà òãBé éðéàåהתכוונתי אם זוכר אינני – ÀÅÄÅÇÄÀÈÆÇÀ
הראשונה, שבכת הגדולה úBpèwaLלבתי  äìBãb Bà או – ÀÈÆÇÀÇ

השנייה, שבכת הגדולה לבת úBìBãbaLשהתכוונתי  äpè÷ Bà– ÀÇÈÆÇÀ
הראשונה, שבכת לקטנה שהתכוונתי äìBãbäאו ïî äìBãb àéäLÆÄÀÈÄÇÀÈ

úBpèwaL,השנייה שבכת הגדולה הבת מן היא גדולה שכן  –ïlk ÆÇÀÇËÈ
úBøeñà,גט בלא לאחרים להינשא –úBpèwaL äpèwä ïî õeç ÂÄÇÀÇÈÆÇÀÇ

ממנה; הקטנה לגבי גדולה קרויה אחת שכל שבכולן, הקטנה היינו  –
øéàî éaø éøác,"לספיקא נפשיה אינש  "מחית מאיר : רבי שסובר  – ÄÀÅÇÄÅÄ

מקדש שהוא האב וכשאמר בספק, עצמו להכניס אדם של דרכו  כלומר
"גדולה", לקראה שאפשר אחת לכל שנתכוון אפשר הגדולה, את

מבואר, בגמרא שבקטנות. הקטנה מן חוץ מספק, אסורות כולן הלכך 
וצעירה, בכירה בלבד, בנות שתי אלא השנייה בכת כשאין  כאן  שמדובר

בת  שאין  מותרת, היא אף היתה השנייה בכת אמצעית היתה שאילו 
אחת כת כל  לגבי גדולה היא כן  אם אלא גדולה """"תוספות תוספות תוספות תוספות נקראת ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב").").")."). äìBãbäיום יום יום יום  ïî õeç ,úBøzî ïlk :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅËÈËÈÄÇÀÈ
úBìBãbaL,"לספיקא נפשיה אינש  מחית "לא יוסי: רבי  שסובר  – ÆÇÀ

נתכוון  "הגדולה" וכשאמר בספק, עצמו  להכניס אדם של דרכו אין 

הגדולה  והיא ספק, כל עליה שאין הגדולה, הבת לאותה בודאי 
האב: אמר אם וכן éðéàåשבגדולות. ,äpèwä éza úà ézLc÷ÄÇÀÄÆÄÄÇÀÇÈÀÅÄ
úBpèwaL äpè÷ íà òãBé, שבכולן הקטנה היינו  –äpè÷ Bà ÅÇÄÀÇÈÆÇÀÇÀÇÈ

úBìBãbaL,הראשונה שבכת הקטנה –,úBpèwaL äìBãb Bà ÆÇÀÀÈÆÇÀÇ
úBìBãbaL úBpèwä ïî äpè÷ àéäL שבכת הגדולה היינו – ÆÄÀÇÈÄÇÀÇÆÇÀ

הראשונה, שבכת הבנות מכל קטנה שהיא úBøeñàהשנייה ïlk– ËÈÂ

izdw - zex`ean zeipyn
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éúBçàC,éì õGçiL øçàìéîáé CC–úLc÷î dðéà.Bøáçì øîBàä ïëå:úLc÷î àéä éøä äá÷ð EzLà äãìé íà £¦§©©¤©£¦§¨¦¥¨§ª¤¤§¥¨¥©£¥¦¨§¨¦§§§¥¨£¥¦§ª¤¤
éì–úLc÷î dðéà;døaò økäå úøaòî Bøáç úLà äúéä íà–ïéîi÷ åéøác,äá÷ð äãìé íàå–úLc÷î. ¦¥¨§ª¤¤¦¨§¨¥¤£¥§ª¤¤§ª©ª¨¨§¨¨©¨¦§¦¨§¨§¥¨§ª¤¤
ÂäMàì øîBàä:éìò øaãàL úðî ìò éì úLc÷î zà éøäïBèìMì C,ìòBôk Cnò äNòàå;ïBèìMì äéìò øac, ¨¥¨¦¨£¥©§§ª¤¤¦©§¨¤£©¥¨©¦©¦§§¤¡¤¦¨§¥¦¤¨¤¨©¦§

ìòBôk dnò äNòå–úLc÷î,åàì íàå–úLc÷î dðéà.àaà äöøiL úðî ìò,áàä äöø–úLc÷î,íàå §¨¨¦¨§¥§ª¤¤§¦¨¥¨§ª¤¤©§¨¤¦§¤©¨¨¨¨¨§ª¤¤§¦
åàì–úLc÷î dðéà;áàä úî–úLc÷î Bæ éøä;ïaä úî–äöBø BðéàL øîBì áàä úà ïéãnìî. ¨¥¨§ª¤¤¥¨¨£¥§ª¤¤¥©¥§©§¦¤¨¨©¤¥¤
ÊäézLc÷ éîì òãBé éðéàå éza úà ézLc÷,øîàå ãçà àáe:äézLc÷ éðà–ïîàð.øîà äæ:äézLc÷ éðà,äæå ¦©§¦¤¦¦§¥¦¥©§¦¦©§¦¨¨¤¨§¨©£¦¦©§¦¨¤¡¨¤¨©£¦¦©§¦¨§¤

øîà:éðàäézLc÷–èb íéðúBð íäéðL.eöø íàå–èb ïúBð ãçà,ñðBk ãçàå. ¨©£¦¦©§¦¨§¥¤§¦¥§¦¨¤¨¥¥§¤¨¥

dddd.oiniiw eixac dxaer xkedeåéøáã åøîà àìå .íìåòì àá àìù øáã äð÷î íãà ïéàù ,íééðù ïéùåã÷ äðùã÷éù ãò äéìò àáì åì ïéàã í"áîøä áúë
:íéøçàì àùðéì äøåñàù äéìò øéîçäì àìà íéîéé÷

eeee.lretk jnr dyr`eåúåøéëù éåä åúìåòô øîâùë àöîð ,óåñ ãòå äìéçúî úåøéëùì äðùé ì"é÷ã ïåéëã ,äìåòô øëùá äì ùã÷îã åàìå .ãçà íåé úìåòôá
:ìòåôë äîò ë"çà äùòéù î"ò äèåøôá àúùä äì ùã÷îã àìà .úùãå÷î äðéà äåìîá ùã÷îäå ,äìöà äåìî.`a` dvxiy n"ràìù ùøôî àøîâá

,äöø àì .úùãå÷î åæ éøä ,äçéî àìå íåé íéùìù åøáòù ,áàä äöø êëìä .íåé íéùìù ìë àáà äçîé àìù øîàù ïåâë ,åúàçîì ïîæ òá÷ùëå .àáà äçîé
:úùãå÷î äðéà ,íéùìù êåúá äçéîù.a`d zn:éçî ïàî ïðéøîàã ,úùãå÷î åæ éøä ,íéùìù êåú.oad znàìù éãë ,äçîéù áàä úà íéãîìî ,'ì êåúá

:íáéì ä÷å÷æ àäú
ffff.on`p dizycw ip`éöç àìã .äñðëì:äéì ùéçëî àîìã úúøîã ,úîà äéä àì íà ,àåä éðà ,ïéùåã÷ä ìá÷ù áàã äéî÷ øîéîì ó

`xephxa yexit

Bà ,Céìòa úeîiLלי מקודשת את הרי אשתו : לאחות האומר  ÆÈÇÂÄ
CéúBçà úeîzL øçàì:יבם לשומרת האומר או אשתו; היינו – ÀÇÇÆÈÂÄ

לי מקודשת את Céîáé;הרי Céì õGçiL øçàì מאלו אחת כל ÀÇÇÆÇÂÄÀÈÄ
úLc÷î dðéà קידושיו אף עכשיו , לקדשה בידו  ואין  שהואיל – ÅÈÀËÆÆ

בענין קידושין. אינם maiלעתיד zxney שאין משנתנו, של  התנא סובר
בה שנאמר בה, תופסים ה ה ה ה ):):):):קידושין כהכהכהכה,,,, המת ((((דברים דברים דברים דברים  אשת תהיה "לא

ודרשו : זר", לאיש  didz"החוצה `l"ויש הווייה. בה תהא לא –
קידושין  שאין הסובר, עקיבא רבי  לדעת היא שמשנתנו  מפרשים,

לאווין . בחייבי היא הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם תופסים הרי יבם שומרת שהמקדש  פוסק,
לי מקודשת את הרי יבם: לשומרת האומר  ולפיכך מספק, מקודשת

עתה  קידשה ואילו הואיל מקודשת, זו  הרי  יבמיך, לך שיחלוץ לאחר
מספק בה תופסים קידושיו  טוטוטוטו).).).).היו  ז ז ז ז ,,,, אישותאישותאישותאישות øîBàä((((הלהלהלהל'''' ïëåÀÅÈÅ

éì úLc÷î àéä éøä äá÷ð EzLà äãìé íà :Bøáçì אם – ÇÂÅÄÈÀÈÄÀÀÀÅÈÂÅÄÀËÆÆÄ
בזה, לי מקודשת היא הרי  בת, תלד úLc÷îאשתך  dðéà שאין – ÅÈÀËÆÆ
לעולם; באה שלא באשה תופסים Bøáçקידושין úLà äúéä íàÄÈÀÈÅÆÂÅ

úLc÷î ,äá÷ð äãìé íàå ,ïéîi÷ åéøác ,døaò økäå úøaòîÀËÆÆÀËÇËÈÈÀÈÈÇÈÄÀÄÈÀÈÀÅÈÀËÆÆ
לפי  שאין הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם– לפי שנולדה, לאחר ולקדשה לחזור הוא צריך

א  ולא לעולם, בא שלא דבר מקנה אלא אדם קיימין " "דבריו מרו 
לאחרים תינשא שלא עליה למשנתנו למשנתנו למשנתנו למשנתנו ).).).).להחמיר  בפירושובפירושובפירושובפירושו ברם,((((הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם

תורה" טוטוטוטו))))ב"משנה ז ז ז ז ,,,, אישות אישות אישות אישות  היא ((((הל הל הל הל '''' הרי  הרמב"ם שלדעת משמע,
ודאי שם שם שם שם ),),),),מקודשת כליוכליוכליוכליו נושאינושאינושאינושאי הפיסקה ((((עייןעייןעייןעיין כל  את גורסים שאין  ויש 

משנתנו  של התנא סובר עוברה הוכר  אפילו  זה ולפי  במשנתנו , הזו 
לעולם, בא שלא דבר  מקנה אדם שאין לפי  כלל , מקודשת שאינה

היא  הרי  עוברה, והוכר מעוברת היא שאם אמרו , שבגמרא אלא
דבר מקנה שאדם הסובר  לדעת אלא זו הלכה נאמרה ולא מקודשת,

לעולם. בא שלא

i y i n g m e i
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éì úLc÷î zà éøä :äMàì øîBàä, זו בפרוטה –úðî ìò ÈÅÈÄÈÂÅÇÀÀËÆÆÄÇÀÈ
ïBèìMì Céìò øaãàL, השלטון אצל לטובתך  שאשתדל  –äNòàå ÆÂÇÅÈÇÄÇÄÀÀÆÁÆ

ìòBôk Cnò;כפועל יום מלאכת לך  שאעשה מנת על  או –øac ÄÈÀÅÄÆ
úLc÷î ,ìòBôk dnò äNòå ,ïBèìMì äéìò קיים שהרי – ÈÆÈÇÄÀÀÈÈÄÈÀÅÀËÆÆ

åàìתנאו; íàå עמה עשה שלא או  לשלטון  עליה דבר שלא – ÀÄÈ
úLc÷îכפועל, dðéà, להשמיענו באה שהמשנה מבואר , בגמרא – ÅÈÀËÆÆ

אינה  כפועל עמה עשה או לשלטון  עליה ודבר  תנאו קיים אם שאף

פרוטה, לה נתן  לא אם אבל  פרוטה; לה נתן  כן אם אלא מקודשת
או  לשלטון  עליך  שאדבר בשכר  לי מקודשת את הרי  לה: אמר אלא

משנתנו  של התנא שלדעת מקודשת, אינה כפועל, עמך שאעשה בשכר 
זוכה  עבודתו בגמר  שלא כלומר סוף", ועד מתחילה לשכירות "ישנה

ומצטרפת  הולכת סיומה ועד  עבודתו  מהתחלת אלא בשכרו הפועל
כ אלא השכר אין  העבודה שבגמר  ומכאן שכירותו , (חוב),לו  מילווה

סוף  בבאור  – א ב, לעיל  (עיין מקודשת אינה במילווה והמקדש 
àaàהמשנה). äöøiL úðî ìò, כאן שהכוונה מבואר , בגמרא – ÇÀÈÆÄÀÆÇÈ

כגון  למחאתו , זמן  וקבע אבא, ימחה שלא מנת על אשה שקידש
שלושים  תוך אבי  ימחה שלא מנת על  לי  מקודשת את "הרי שאמר:

áàäיום", äöø,מיחה ולא יום שלושים שעברו  –ef ixdúLc÷î ÈÈÈÈÀËÆÆ
תנאו ; כפי –åàì íàå,יום שלושים תוך אביו  שמיחה היינו  – ÀÄÈ

úLc÷î dðéà;נתקיים לא שתנאו לפי  –áàä úî שלושים בתוך – ÅÈÀËÆÆÅÈÈ
úLc÷îיום, Bæ éøä;האב מחאת חשש  נסתלק –ïaä úî– ÂÅÀËÆÆÅÇÅ

יום, שלושים בתוך  מת אותה שקידש זה áàäכלומר úà ïéãnìîÀÇÀÄÆÈÈ
äöBø BðéàL øîBì יהיו שלא כדי שימחה, כלומר בקידושין, – ÇÆÅÆ

לייבום. זקוקה תהא ולא קידושין
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ולהלן עדיין ; בגרה שלא זמן כל  בתו, את מקדש  שהאב למדנו, ב פרק בתחילת
אדם  לכל  ולאוסרה בתו , את שקידש לומר האב שנאמן המשנה, מלמדת ח) (משנה
למי יודע ואינו בתו  את שקידש שאומר במי  דנה משנתנו לו. שנתקדשה מזה חוץ

קידשה.

:xne`déza úà ézLc÷ שעדיין בתי  של קידושיה כסף קיבלתי – ÄÇÀÄÆÄÄ
בגרה, ÷äézLcלא éîì òãBé éðéàå,אדם לכל אסורה ונמצאת – ÀÅÄÅÇÀÄÄÇÀÄÈ

äézLc÷ éðà :øîàå ãçà àáeידי על  שקדשתיה הוא אני – ÈÆÈÀÈÇÂÄÄÇÀÄÈ
כדיïîàðאביה, גט ליתן שנאמן בלבד זו שלא מבואר , בגמרא – ÆÁÈ

אף  הוא נאמן אלא לו, ולא חוטא אדם אין שהרי  אדם, לכל להתירה

כי שקידשה, האב בפני לומר מעז היה לא קידשה לא שאילו  לכנסה,
שיכחישנו  ירא בבבב).).).).היה סגסגסגסג,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ורשורשורשורש""""י י י י  éðà((((גמרא גמרא גמרא גמרא  :øîà äæÆÈÇÂÄ

äézLc÷ éðà :øîà äæå ,äézLc÷,כאחד שניים שבאו  כלומר  – ÄÇÀÄÈÀÆÈÇÂÄÄÇÀÄÈ
קידשה, שהוא אומר מהם אחד èbוכל íéðúBð íäéðLאחד כל  – ÀÅÆÀÄÅ

שמא  חוששים ואין  אדם; לכל מותרת והיא מספק, גט לה נותן  מהם

אינו  מהם שאחד אומרים, אלא נתקדשה, ולאחר  משקרים, שניהם
שניהם. של בגט אותה מתירים ולפיכך  ïúBðמשקר , ãçà ,eöø íàåÀÄÈÆÈÅ

ñðBk ãçàå ,èbיכול גט לה נתן מהם שאחד  שלאחר כלומר  – ÅÀÆÈÅ
אותה. ולישא לקדשה השני 
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האב  שנאמן  להשמיענו  באה זו  שמשנה הקודמת, למשנה בהקדמה הזכרנו כבר 
שקידשה  מזה חוץ אדם לכל ולאוסרה עדיין, בגרה שלא בתו את שקידש לומר
הזקנים, אל  הנערה אבי "ואמר טז ): כב, (דברים הכתוב מן  זה למדים ובגמרא לו.

כשאמר  – לאשה" הזה לאיש  נתתי בתי אנו"yi`l"את שאין הכל, על אסרה
וכשאמר נתנה, למי לזה"dfd"יודעים `).התירה ,cq oiyeciw),ללמד באה משנתנו

בגרה, שלא זמן  כל היינו נערה, או קטנה כשהיא אלא שקידשה לומר  נאמן  שאינו
ללמד, המשנה באה כן  שבגרה. קודם שקידשה לומר נאמן אינו שבגרה, לאחר  אבל 

ולפסלה שאף  שבויה שהיתה לומר  נאמן  אינו  בתו  קידושי בענין  האב שנאמן  בזמן
הכהונה. מן 

:xne`d,éza úà ézLc÷:האומר àéäLkאו  äézLøâå äézLc÷ ÄÇÀÄÆÄÄÄÇÀÄÈÀÅÇÀÄÈÀÆÄ
äpè÷,קטנה כשהיתה גיטה את קיבלתי ואף בתי את קדשתי –éøäå ÀÇÈÇÂÅ

äpè÷ àéä;קטנה היא עדיין  כך, שאומר בשעה ועכשיו , כלומר  – ÄÀÇÈ
עדיין  בגרה שלא זמן כל  לנערה, הדין הוא אלא קטנה, דווקא ולאו

מרשותו, יצאה נאמן ïîàðולא בתי " את "קדשתי אומר כשהוא – ÆÁÈ
לעיל, הטעם שבארנו  כמו  לו, שקידשה מזה חוץ אדם, לכל  לאסרה
ולפסלה  מקידושיה להתירה הוא נאמן  וגרשתיה", "קדשתיה וכשאומר 

עדיין . בגרה שלא זמן  כל  בתו  על בזה נאמן  שהאב `laלכהונה,
:xne`däìBãb àéä éøäå ,äpè÷ àéäLk äézLøâå äézLc÷ÄÇÀÄÈÀÅÇÀÄÈÀÆÄÀÇÈÇÂÅÄÀÈ

שהוא  אלא האב, מרשות יצאה שכבר בוגרת, כבר היא ועכשיו –
ברשותו, שהיתה בזמן וגירשה שקידשה ïîàðאומר  Bðéà לפסלה – ÅÆÁÈ

לכל לאסרה נאמן  שאינו "קדשתיה", רק כשאומר שכן וכל  לכהונה;
ישראלישראלישראלישראל").").").").אדם אמר :("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  äéúéãôeואם úéaLð לבין נשבתה – ÄÀÅÀÄÄÈ

זונה, מספק לכהונה לפוסלה בא והריהו  מידם, אותה ופדיתי הגויים
ïîàð Bðéà ,äìBãb àéäL ïéa äpè÷ àéäL ïéa כשהיא אפילו – ÅÆÄÀÇÈÅÆÄÀÈÅÆÁÈ

על לאב תורה האמינה שלא לכהונה, לפוסלה בזה נאמן  אינו  קטנה
שבויה. בענין  לא אבל נישואין  בענין אלא נערה או  קטנה כשהיא בתו

íéða éì Lé :Búúéî úòLa øîàL éî זקוקה אשתי ואין – ÄÆÈÇÀÈÇÄÈÆÄÈÄ
לומרïîàðלייבום, נאמן  הוא הרי  אחים, לו  שיש  שמענו  ואפילו  – ÆÁÈ

עוקר ואינו הואיל  החליצה, ומן  הייבום מן  ולפוטרה בנים לו  שיש 
אחר . מצד להתירה בא אלא החזקה mig`aאת `l wfged `l m` la`

:xn`e ,meaiil dwewf dpi`y zwfga dzidy `vnpe ,mipaa `leéì LéÆÄ
íéçà,לייבום להם זקוקה ואשתי  –ïîàð Bðéà מחזקת להוציאה – ÇÄÅÆÁÈ
íúñהיתר . Bza úà Lc÷îä כסף וקיבל  בנות כמה לו  שיש מי – ÇÀÇÅÆÄÀÈ

מתכוון , הוא בת לאיזו אמר  ולא מהן אחת בשביל  ïéàÅקידושין
ììëa úBøâBaä. לקדשן אביהן  ברשות שאינן  לפי  קידושין , ספק – ÇÀÄÀÈ

קידושיה, לקבל שליח הבוגרת בתו  עשאתו שאפילו  מבואר , בגמרא
שלא  מבנותיו אחת בשביל קידושין  שקיבל אומרים אנו  מקום מכל

עליו  המוטלת מצוה מניח אדם שאין הבוגרת, בשביל ולא עדיין  בגרו 
כולן  והנערות הקטנות בנותיו ברם, עליו . מוטלת שאינה מצוה ועושה

הן  קידושין  לביאה נמסרו שלא שקידושין  הן, קידושין  ספק בכלל 
מספק. גט וצריכות ז ), ב, לעיל שבארנו (כמו
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íéLð éúMî úBðá ézk ézL Bì LiL éî אשה כל  לו  שילדה – ÄÆÆÀÅÄÅÈÄÀÅÈÄ
מות  לאחר  השנייה אשתו את שנשא וכגון  בנות, כמה היינו בנות, כת

הראשונה גדולות ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),אשתו  הראשונה מאשתו  הבנות שכל  ונמצא

השנייה, אשתו  האב:øîàåמבנות –äìBãbä éza úà ézLc÷ ÀÈÇÄÇÀÄÆÄÄÇÀÈ
אני למקדש : שאמרתי הגדולה,– בתי בשביל הקידושין כסף את מקבל

úBìBãbaL äìBãb íà òãBé éðéàåהתכוונתי אם זוכר אינני – ÀÅÄÅÇÄÀÈÆÇÀ
הראשונה, שבכת הגדולה úBpèwaLלבתי  äìBãb Bà או – ÀÈÆÇÀÇ

השנייה, שבכת הגדולה לבת úBìBãbaLשהתכוונתי  äpè÷ Bà– ÀÇÈÆÇÀ
הראשונה, שבכת לקטנה שהתכוונתי äìBãbäאו ïî äìBãb àéäLÆÄÀÈÄÇÀÈ

úBpèwaL,השנייה שבכת הגדולה הבת מן היא גדולה שכן  –ïlk ÆÇÀÇËÈ
úBøeñà,גט בלא לאחרים להינשא –úBpèwaL äpèwä ïî õeç ÂÄÇÀÇÈÆÇÀÇ

ממנה; הקטנה לגבי גדולה קרויה אחת שכל שבכולן, הקטנה היינו  –
øéàî éaø éøác,"לספיקא נפשיה אינש  "מחית מאיר : רבי שסובר  – ÄÀÅÇÄÅÄ

מקדש שהוא האב וכשאמר בספק, עצמו להכניס אדם של דרכו  כלומר
"גדולה", לקראה שאפשר אחת לכל שנתכוון אפשר הגדולה, את

מבואר, בגמרא שבקטנות. הקטנה מן חוץ מספק, אסורות כולן הלכך 
וצעירה, בכירה בלבד, בנות שתי אלא השנייה בכת כשאין  כאן  שמדובר

בת  שאין  מותרת, היא אף היתה השנייה בכת אמצעית היתה שאילו 
אחת כת כל  לגבי גדולה היא כן  אם אלא גדולה """"תוספות תוספות תוספות תוספות נקראת ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב").").")."). äìBãbäיום יום יום יום  ïî õeç ,úBøzî ïlk :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅËÈËÈÄÇÀÈ
úBìBãbaL,"לספיקא נפשיה אינש  מחית "לא יוסי: רבי  שסובר  – ÆÇÀ

נתכוון  "הגדולה" וכשאמר בספק, עצמו  להכניס אדם של דרכו אין 

הגדולה  והיא ספק, כל עליה שאין הגדולה, הבת לאותה בודאי 
האב: אמר אם וכן éðéàåשבגדולות. ,äpèwä éza úà ézLc÷ÄÇÀÄÆÄÄÇÀÇÈÀÅÄ
úBpèwaL äpè÷ íà òãBé, שבכולן הקטנה היינו  –äpè÷ Bà ÅÇÄÀÇÈÆÇÀÇÀÇÈ

úBìBãbaL,הראשונה שבכת הקטנה –,úBpèwaL äìBãb Bà ÆÇÀÀÈÆÇÀÇ
úBìBãbaL úBpèwä ïî äpè÷ àéäL שבכת הגדולה היינו – ÆÄÀÇÈÄÇÀÇÆÇÀ

הראשונה, שבכת הבנות מכל קטנה שהיא úBøeñàהשנייה ïlk– ËÈÂ
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`xephxa yexit

גט, בלא לאחרים úBìBãbaLלהינשא äìBãbä ïî õeç הגדולה – ÄÇÀÈÆÇÀ
øéàîשבכולן, éaø éøác. לעיל טעמו  שבארנו כמו –éñBé éaø ÄÀÅÇÄÅÄÇÄÅ

úBpèwaL äpèwä ïî õeç úBøzî ïlk :øîBà נתכוון שלא – ÅËÈËÈÄÇÀÇÈÆÇÀÇ
והיא  ספק, כל  ללא "קטנה" קרויה שהיא הבת לאותה אלא האב
הגדולה. בענין לעיל יוסי רבי  של טעמו  שבארנו כמו  שבקטנות, הקטנה

ורבי מאיר  רבי  מחלוקת להשמיע צריכה שמשנתנו מבואר , בגמרא
הקטנה", בתי  את ב"קדשתי וגם הגדולה" בתי  את ב"קדשתי גם יוסי 
הלכך ממנה, קטנה כשיש "גדולה" לבתו  לקרוא לאדם לו נאה שכן

"קדשתי באומר שאפילו  יוסי , רבי  של  דעתו להשמיענו  הרישא באה
לגדולה  אלא כאן  נתכוון  שלא יוסי, רבי  סובר  הגדולה" בתי  את

שאפילו  מאיר , רבי  של דעתו  להשמיענו באה והסיפא שבגדולות;
שבקטנות  לקטנה דווקא נתכוון לא הקטנה" בתי את "קדשתי  באומר

ממנה. גדולה שיש  בת לכל שנתכוון אפשר  אלא

y c e w z a y
י ה נ ש מ ר ו א ב

CézLc÷ :äMàì øîBàä למדינת להם והלכו עדים, שני בפני  – ÈÅÈÄÈÄÇÀÄ
÷éðzLcהים, àG :úøîBà àéäå את מכחישה שהיא היינו  – ÀÄÆÆÄÇÀÇÄ

äéúBáBø÷aדבריו, øeñà àeä וכיוצא אמה או  אחותה כגון  – ÈÄÀÆÈ
אותן אסר  הוא שהרי שקידשה,בהן, באמרו  עצמו úøzîעל àéäåÀÄËÆÆ

åéáBø÷a.מכחישתו היא שהרי אביו , או  אחיו  כגון  –:úøîBà àéä ÄÀÈÄÆÆ
äéúBáBø÷a øzî àeä ,CézLc÷ àG :øîBà àeäå ,éðzLc÷ÄÇÀÇÄÀÅÄÇÀÄËÈÄÀÆÈ
נכונים  דבריה שאלמלא אומרים, ואין  לדבריה; מודה אינו  שהרי  –
אותו  לאסור  גם שיש ומכאן העולם, לכל עצמה אוסרת היתה לא

הריהו  אותה, מכחיש והוא הואיל אלא דבריה, פי  על בקרובותיה
בקרובותיה, åéáBø÷aמותר äøeñà àéäåוכל שיגרשנה; לאחר  – ÀÄÂÈÄÀÈ

על נאמן  אדם שכן העולם, לכל  אסורה היא הרי גרשה, שלא זמן 

עדים ממאה יותר אאאא).).).).עצמו יביביביב,,,, כריתותכריתותכריתותכריתות dy`l:((((גמראגמראגמראגמרא xne`d,CézLc÷ÄÇÀÄ
úBáBø÷a øeñà àeä ,éza àlà zLc÷ àG :úøîBà àéäåÀÄÆÆÄÇÀÈÆÈÄÄÈÄÀ

äìBãb) האם בקרובות היינו –"dlecb",(לאם úøzîכינוי äìBãâe ÀÈÀÈËÆÆ
åéáBø÷a;לעיל שבארנו כמו  –äpè÷ úBáBø÷a øzî àeä– ÄÀÈËÈÄÀÀÇÈ

) אביה שמצד  אחותה כגון  הבת, בקרובות לבת),"dphw"היינו  כינוי

åéáBø÷a úøzî äpè÷e,אומרים שאין  להשמיע, באה משנתנו  – ÀÇÈËÆÆÄÀÈ
בתה  על נאמנת האם תהא התורה מן בתו על נאמן שהאב מאחר 
נאסרת  אינה ולפיכך כלל , בתה על  נאמנת האם אין אלא מדרבנן ,

דבריה. פי על  בקרוביו 

א י ה נ ש מ ר ו א ב

ונישנה  הואיל  אלא חידוש, כל  בה ואין  הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה
משנתנו מוסיפה בתי", אלא קדשת "לא אומרת: והיא "קידשתיך", הקודמת במשנה

קידשת  "לא אומרת: והיא בתך", את "קידשתי באומר: אותי ".לדון  אלא

:dy`l xne`dCza úà ézLc÷אותך עשתה גדולה בתך כלומר  – ÄÇÀÄÆÄÅ
ידך  על  וקידשתיה בשבילה, קידושין  כסף ממני  לקבל  ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות שליח

ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"), """"תפארתתפארתתפארתתפארת ועייןועייןועייןועיין טובטובטובטוב";";";"; àlàיום יום יום יום  zLc÷ àG :úøîBà àéäåÀÄÆÆÄÇÀÈÆÈ
éúBà, ממך שקיבלתי  הקידושין  בכסף –úBáBø÷a øeñà àeä ÄÈÄÀ
äpè÷,שקידשה אומר הוא שהרי  הבת, בקרובות היינו  –äpè÷e ÀÇÈÀÇÈ

åéáBø÷a úøzî;בקרוביו מותרת והבת –úBáBø÷a øzî àeä ËÆÆÄÀÈËÈÄÀ
äìBãb,האם בקרובות היינו –åéáBø÷a äøeñà äìBãâe והאם – ÀÈÀÈÂÈÄÀÈ

כל אמרו : בגמרא הקודמת. במשנה שבארנו  כמו בקרוביו, אסורה

לתת  אותו כופין  אין אותה, מכחיש והוא "קדשתני" אומרת שהאשה
מקום  ומכל  בקרובותיה; להאסר לי  נוח לא לומר; הוא שיכול  גט, לה

שביקשו  לאחר  שגירשה וכל  להתירה, כדי גט לה שיתן ממנו מבקשים
אותו  כופין גט, לה נתן מעצמו  אם אבל כתובה. לה נותן אינו ממנו ,

שקידשה. דעתו גילה שהרי  כתובה, לה לתת
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גט, בלא לאחרים úBìBãbaLלהינשא äìBãbä ïî õeç הגדולה – ÄÇÀÈÆÇÀ
øéàîשבכולן, éaø éøác. לעיל טעמו  שבארנו כמו –éñBé éaø ÄÀÅÇÄÅÄÇÄÅ

úBpèwaL äpèwä ïî õeç úBøzî ïlk :øîBà נתכוון שלא – ÅËÈËÈÄÇÀÇÈÆÇÀÇ
והיא  ספק, כל  ללא "קטנה" קרויה שהיא הבת לאותה אלא האב
הגדולה. בענין לעיל יוסי רבי  של טעמו  שבארנו כמו  שבקטנות, הקטנה

ורבי מאיר  רבי  מחלוקת להשמיע צריכה שמשנתנו מבואר , בגמרא
הקטנה", בתי  את ב"קדשתי וגם הגדולה" בתי  את ב"קדשתי גם יוסי 
הלכך ממנה, קטנה כשיש "גדולה" לבתו  לקרוא לאדם לו נאה שכן

"קדשתי באומר שאפילו  יוסי , רבי  של  דעתו להשמיענו  הרישא באה
לגדולה  אלא כאן  נתכוון  שלא יוסי, רבי  סובר  הגדולה" בתי  את

שאפילו  מאיר , רבי  של דעתו  להשמיענו באה והסיפא שבגדולות;
שבקטנות  לקטנה דווקא נתכוון לא הקטנה" בתי את "קדשתי  באומר

ממנה. גדולה שיש  בת לכל שנתכוון אפשר  אלא
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CézLc÷ :äMàì øîBàä למדינת להם והלכו עדים, שני בפני  – ÈÅÈÄÈÄÇÀÄ
÷éðzLcהים, àG :úøîBà àéäå את מכחישה שהיא היינו  – ÀÄÆÆÄÇÀÇÄ

äéúBáBø÷aדבריו, øeñà àeä וכיוצא אמה או  אחותה כגון  – ÈÄÀÆÈ
אותן אסר  הוא שהרי שקידשה,בהן, באמרו  עצמו úøzîעל àéäåÀÄËÆÆ
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נכונים  דבריה שאלמלא אומרים, ואין  לדבריה; מודה אינו  שהרי  –
אותו  לאסור  גם שיש ומכאן העולם, לכל עצמה אוסרת היתה לא

הריהו  אותה, מכחיש והוא הואיל אלא דבריה, פי  על בקרובותיה
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עדים ממאה יותר אאאא).).).).עצמו יביביביב,,,, כריתותכריתותכריתותכריתות dy`l:((((גמראגמראגמראגמרא xne`d,CézLc÷ÄÇÀÄ
úBáBø÷a øeñà àeä ,éza àlà zLc÷ àG :úøîBà àéäåÀÄÆÆÄÇÀÈÆÈÄÄÈÄÀ
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) אביה שמצד  אחותה כגון  הבת, בקרובות לבת),"dphw"היינו  כינוי

åéáBø÷a úøzî äpè÷e,אומרים שאין  להשמיע, באה משנתנו  – ÀÇÈËÆÆÄÀÈ
בתה  על נאמנת האם תהא התורה מן בתו על נאמן שהאב מאחר 
נאסרת  אינה ולפיכך כלל , בתה על  נאמנת האם אין אלא מדרבנן ,

דבריה. פי על  בקרוביו 

א י ה נ ש מ ר ו א ב

ונישנה  הואיל  אלא חידוש, כל  בה ואין  הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה
משנתנו מוסיפה בתי", אלא קדשת "לא אומרת: והיא "קידשתיך", הקודמת במשנה

קידשת  "לא אומרת: והיא בתך", את "קידשתי באומר: אותי ".לדון  אלא

:dy`l xne`dCza úà ézLc÷אותך עשתה גדולה בתך כלומר  – ÄÇÀÄÆÄÅ
ידך  על  וקידשתיה בשבילה, קידושין  כסף ממני  לקבל  ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות שליח

ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"), """"תפארתתפארתתפארתתפארת ועייןועייןועייןועיין טובטובטובטוב";";";"; àlàיום יום יום יום  zLc÷ àG :úøîBà àéäåÀÄÆÆÄÇÀÈÆÈ
éúBà, ממך שקיבלתי  הקידושין  בכסף –úBáBø÷a øeñà àeä ÄÈÄÀ
äpè÷,שקידשה אומר הוא שהרי  הבת, בקרובות היינו  –äpè÷e ÀÇÈÀÇÈ

åéáBø÷a úøzî;בקרוביו מותרת והבת –úBáBø÷a øzî àeä ËÆÆÄÀÈËÈÄÀ
äìBãb,האם בקרובות היינו –åéáBø÷a äøeñà äìBãâe והאם – ÀÈÀÈÂÈÄÀÈ

כל אמרו : בגמרא הקודמת. במשנה שבארנו  כמו בקרוביו, אסורה

לתת  אותו כופין  אין אותה, מכחיש והוא "קדשתני" אומרת שהאשה
מקום  ומכל  בקרובותיה; להאסר לי  נוח לא לומר; הוא שיכול  גט, לה

שביקשו  לאחר  שגירשה וכל  להתירה, כדי גט לה שיתן ממנו מבקשים
אותו  כופין גט, לה נתן מעצמו  אם אבל כתובה. לה נותן אינו ממנו ,

שקידשה. דעתו גילה שהרי  כתובה, לה לתת

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"ב: ח  כתבו ד תורה , מת  קוד ישראל  שהקריבו  בקרבנות י.  

 ' ראלי ני 'נערי ה )ולא כד  שלחת(שמות  שלכ  גרועי' יאמר שלא , ְְֲִֵֵֵַָ

קטנות  לשו הוא ש 'נער' השכינה ', פני חשיבות.לקבל  לשו הוא 'זאטוטי' אבל ,

כתבו  ובהמש יא.       ני אצילי 'ואל  ולא ְְֲִֵֵֶ

יא)יראל ' פסוק חשיבות,(ש לשו הוא ש 'אצילי' לשנות, צור היה  לא שכא וא , ְִֵָ

.הראשו  כשמ שוב כתבו  'זאטוטי', בתחילה  שכתבו  מפני א

כתבו  ישראל , בני על  משה  בדברי טו )יב. טז (במדבר     
לקח  אחר דבר  אבל  לקח  לא חמור יאמר שלא נאתי',  מה אחד חמר 'לא אבל ולא , ֲִֵֶֶָָָֹ

.משלה דבר  חמד  שלא היינו  'חמד '

בפסוק  זרה , עבודה  לעני יט)יג. ד  דברי)מ ה את וראית ה מימה  עיני א פ'ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

לכל  את אלהי ה ' חלק  אר , ועבד  לה וה חוית וגו '  כבי ה ואת ה רח  ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹואת

כתבו  ,' יהע        יאמר שלא ִַָ
בעבודה ־זרה מותר נח  וב , לעובד כדי  לה .שחלק 

כתבו  וכ ג )יד. יז ש)       
ועל ה אלהות ויאמר שיבראו , צויתי שלא יפרש  שלא ,' לעובד' תיבת שהוסיפו  והיינו 

נבראו . כרחו 

טו . 'הארנבת 'ואת  במקו האסורות, ו )בחיות יא (ויקרא  ְְֶֶֶַָ
מרגליה קצרות הארנבת .שידי   ו'   ְ

    וכדי      
   הטמאות החיות בי. 

במשנה : שנינו          
 :הגמרא פוסקת        

           
יוונית, לשו רק  מאשורית חו  בספרי שהתירו   לבניו נח  כז)בברכת ט (בראשית     

, ודרש[לשו]בני  בני של  מבני התורה  ויוו יפת, בני בלשו תיכתב שהתורה  כלומר, 
הגמרא:יפת. כגומקשה  יפת, בני לשונות לשאר שהכוונה  .       

,יוו על  רק  שדרשו     ש ומשמע   הוא יפת, של  היפה  הלשו    
יפת. בני מלשונות יפה  הכי ויוונית



  
    
    

   
    
   
    

    
   

    
    

    
    

    
   

     
     

   
   
    

   
     

  

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יצחק ליב שי'

שלום וברכה!

... לכתבו ע"ד סדר לימודים - ובודאי זהו נוסף על "חת"ת".

פנים  כל  על  לימוד מסכת בחלוקת הש"ס;  - במקום שלבו חפץ, אבל בכל אופן צ"ל:  בכלל 

מאמר חסידות אחד מפרשת השבוע במשך השבוע; לימוד בהלכות הצריכות.
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הברכות עצמם הם על ענייני העולם, וכמו ברכות השחר שתקנום חכמים על סדר העולם והנהגתו.
ממאמר שבת פרשת חיי שרה, ה'תנש"א
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מנחות. פרק שמיני - התודה היתה באה דף עט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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מנחות. פרק שמיני - התודה היתה באה דף עט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

             

          
        

        
        

        
        

          
         

         
         

       
        

        
             

        
         

          
         

         
    

        
        

         
      

         
        

         
        

         
       
        

 
          

       
         

       
         

        
           

         
          

          
          

 
        
         
        
        

           
           

            
        

       
          

         
        

         
         

  
     

          
            

          
 


       

         
      

         
       

       
         

        
         

         
    


         
         

          
         

         
         

       
         

        
         

        
       

      
     

     
          

 
      

        
          
        
        

       
         
         

        
     

         
       

       
         

         
          

      
       
         

      
        

       
        
        

  















































































































































































































































על־ידי הברכה נעשה הבירור והזיכוך דהדברים הגשמיים להיות נמשך בהם הגילוי ד)הוי' אלוקינו( מלך העולם.
ממאמר שבת פרשת חיי שרה, ה'תנש"א
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כל סדר ההשתלשלות הוא באופן דנעוץ תחילתן בסופן, שהעליון צריך גם לקבל מהתחתון.
ממאמר שבת פרשת חיי שרה, ה'תנש"א
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מנחות. פרק שמיני - התודה היתה באה דף פ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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מנחות. פרק שמיני - התודה היתה באה דף פ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד לב
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כיוון שההמשכה למטה היא מפני שנתאווה הקדוש־ברוך־הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים, הרי על־ידי ההמשכה למטה נשלמת 
כוונת העצמות שלמעלה מכל תואר וגדר. שלכן, מעלה ומטה, בלי גבול וגבול, שווין ממש.

ממאמר שבת פרשת חיי שרה, ה'תנש"א
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מנחות. פרק שמיני - התודה היתה באה דף פא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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מצד כוונת העצמות אין חילוק בין עליון )עבודה בענייני קדושה( לתחתון )עבודה בענייני העולם(.
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רואים המאורעות שבתקופה האחרונה בנוגע ל"תולדות ישמעאל" – אשר, נוסף לכך שכללות העניין ד"מלכיות מתגרות זו בזו" הוא 
מסימני הגאולה . . הרי זה בהדגשה יתירה בנוגע ל"תולדות ישמעאל".
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"אמרה מידת החסד לפני הקדוש־ברוך־הוא", הוא קנאת מידת החסד דאצילות, אשר קינאה בעבודת אברהם עליו־השלום.
היום יום כב חשוון
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לכתבו אודות ההתחזקות בקיום מצות ולא תתורו אחרי וגו'.

ידועה עצה היעוצה להיות נזכר 1( על מה שכתוב, השמים והארץ אני מלא, ונאמר והנה ה' 

נצב עליו ובלשון חז"ל לית אתר פנוי מיני' וביחד עם זה אשר 2( הקב"ה הוא עצם הטוב ומטבע הטוב 

להיטיב לכל אחד ואחד בעניניו גם בההתחזקות בהאמור.
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אברהם שהוא נשמה בגוף, ועוסק בהכנסת אורחים לפרסם אלוקותו יתברך בעולם הזה התחתון, הוא למעלה במעלה ובמדרגה לגבי 
מידת החסד דאצילות.

היום יום כב חשוון



קפח
       

             
           

             
              

      
      

     
     

     
     

      
     

      
       

      
       

     
      

      
     

     
      

      
      
       
        

    
     

     
     

      

     
      

     
      

       
    

    
     

      
    

   
    

     
     
      
      

       
      

                            
                        
                       

                      
                     

                          
                        

                            
                      

                         

























































































































           

           

           

           

       

      

       

        

       

      

      

        

      

     

      

       

      

       

     

       

       

      

       

        

      

      

       
























































      
         
       

      
    

        
       

       
       

        
       

        
       

       
    
      

       
      

       
       

              
            

           
             

         
             

          
              

           
          

           
        

         
          







































































מנחות. פרק תשיעי - כל קרבנות הציבור דף פד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



קפט              

      
    

       
     

     
          

        
       

       
         

         
        

        
         

         
     

      
      

         
        

       
          

        
    

      
         

        
        


       

        
       

         
       

      
    

       
      

        
       

        
       

       
        

          
            
      

      
          


        
        

       
       

       
    

       
        

        
        


      

      
          

          
       

      
       

     
         

        
      

       
        

      
      

    
        

      
          

       
        

      
       


          

      
        

      
         

          
 

       
      

       
        

      
       

       
      
        

          
       

        
        


       

      
        

     
       

      
         
       

       
      

       
         



















































































































































































































































קצ              

         
       

  
       

        
      

    
        

         
  

        
   

       
       

    
      

         
       

         
           

            
        

     


        

       
          

         
          

       
       


       

      
       

         
       

       
         

        
       




        

         
       

       
        

  
     

        
    

         
     

       
         

        
 

        
      

       
       

        
         

        
        


      

    
       

      
     


      

       
         

        
     

        
        

       
        

         
        

         
 

       
        

         
        

  























































































































































































       
            

              
            

           
     
      

      
      

     
      

     
       

      
       

   
    

       
     

     
     

      
     

     
     

      
      

   
    

      
     
       

      
       

     
    

     











































































           

               

             

                

       

        

        

      

      

        

        

       

       

        

      

       

       

       

        

       

      

        

       

       

       

      

       

         

       

       

      

         

         

        

       

      

        

       

        

       

       

        

                              

                             

                             

                               

                            

                             

                        

                           

                                

                                 

                         

                              

                            
















































































































       
    

        
     

      
      

       
       

       
     

       
  

      
      

      
       

     
       

  
      

      
      

     
 

     
       

            
          



























































איתא בילקוט שמעוני . . הקדוש־ברוך־הוא אומר לישראל "בני אל תתייראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם.. הגיע זמן 
גאולתכם.
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רש"י                                                                                                                                     תוספות

המחשבה היא לבוש ומשרת השכל והמידות, בשעה אשר אין לה שרות בשכל או במידות, גם אז פועלת פעולתה לחשוב ולהרהר, 
אבל פעולתה לא לבד שאינה תכנית, אלא היא גם פרועה לשמצה...

היום יום טז חשון
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מנחות. פרק תשיעי - כל קרבנות הציבור דף פה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

כיוון שעבודתו היא מצד הביטול וה'קבלת עול' שבה מתגלה עצם הנשמה, הרי כל עניינו אינו אלא למלא רצונו וחפצו של הקדוש־
ברוך־הוא, שזוהי הנקודה הכללית דכל ענייני העבודה, כוונת העצמות.

ממאמר שבת פרשת חיי שרה, ה'תנש"א
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צריך לשמור את הזמן, צריך לקבל עולה של תורה.
היום יום יז חשון



קצד   


             

               
            

              
              

             
ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

מו  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

4

5

 
   שניתן אוהל  כעין  יריעה  -

בה. להתעטף
   מעל (מאוזן ) המונח  ארוך  מקל  -

שעליו  מאונכים) עמודים ידי על  לרוב (ונתמך  המיטה
הגנה. או  כיסוי צל , למטרת הכילה את מותחים

   בבגד התפור  דבר  בכל  לצאת מותר  -
משתמש  אינו  זו  שבשעה אף כלל , בדרך  לו  ומשמש

נרכס  שלא כפתור  או  ריק, כיס כמו  .בו ,
   חוטין כמו  בשפתו  שתלוי אבנט  -

בו  לצאת ומותר  הוא חגורה נוי - .מוזהבים
   של אחד  צד  לקשור  היה דרכם -

שהולך  ופעמים במנעלים, השני וצד  באבנט , הרצועות
החום  רוב מפני או  הכיפורים, ביום כמו  מנעלים בלא

באבנט  תלוייה הרצועה .ונשאר 
   מותר ללבישה משמשות כשהרצועות -

כמו  לבגד  מבגד  אותן  מעבירים אפילו  בהם לצאת
מחוברות  להיות דרכן  אין  ואפילו  (שלייקעס), כתפיות

וכיוצאֿבזה  בטחון  כסיכת .לבגד ,

 
להם 394) שיש דברים שגם כג סעיף  על לעיל מבואר

לפעמים  כשמשמשים הבגד לגבי  בטלים הן הרי  - חשיבות
שיהיו  צריך - ללבישה לעולם משמשים אינן ואם ללבישה,
חשיבותם  ואם בגד), לגבי  (כמטפחת כלל חשיבות ללא
דלהלן, משי  של כרצועות הן הרי  הבגד חשיבות על גדולה
לצאת  שהתיר וק "ד ק  סי ' או"ח  יעקב  חלקת שו"ת וראה
כיון  תפורה, שאינה אף  בלולאות המושחלת מעיל בחגורת
ללא  התיר לא עצמו והוא וצ "ע , מהמעיל, כחלק  שנחשבת
ועוד  סכ"ט  פי "ח  ובשש"כ נוסף , הוראה מורה צירוף 
קטו  סי ' קצוה"ש משמעות (וכן בזה החמירו פוסקים

כט ), ס "ק  בדה"ש
משמשת  שאינה חגורה להתיר כלשהו בחיבור די  אמנם

הבגד, מאשר אחר לדבר
מיד  לקושרם חובה אין הרבים ברשות שהותרו שרוכים וכן

ללבישה. תועלת מעט  יש מותרים בשרוכים שגם כיון
הן 395) חשובות משי  של דרצועות בשו"ע  דמש"כ מסתבר

של  אפי ' הבגד לגבי  אבל אבנט , לגבי  רק  היינו אבנט , לגבי 

וכמו  הבגד, לגבי  הם בטלים אולי  - חשיבות להן שיש משי 
כ' לא ע "כ להאבנט , בטלה ואינה להבגד שבטלה מטפחת
חשוב , הוא אם אלא משי  של הוא אם בלולאות השו"ע 
ערך  גודל לפי  והכל הבגד, נגד חשיבות לה שיהי ' והכוונה

כנגדו. הלולאות חשיבות לשער צריך הבגד חשיבות
לומר  מקום יש זה שלפי  שם וראה כו, ס "ק  קטו סי ' (בדה"ש
נגדו  חשיבי  לא הציצית חוטי  מאוד חשוב  ממין שבטלית
צריך  שהבגד כיון שסוכ"ס  שיתכן והוסיף  מה), סעיף  (ראה
צריך  והבגד עצמן מצד חשובין הן הרי  וציציות, ללולאות

וצ "ע . הבגד, לגבי  בטלין ואינן להן
אין  ואם בזה, הרגילות אחר לילך יש למעשה ולכאורה
בבגד  אפילו חשובות הן הרי  משי , של ברצועות רגילות

גדול.
קמח .396) ס "ק  משנ"ב 
קמז.397) ס "ק  משנ"ב 
ה.398) סעיף  על כדלעיל

•
          

‡È אין זה בבית  מצויים רבים אין אם אפילו זה ומטעם
מוצאן  של הן והרי  בביתו שנמצאו מעות לו קונה חצרו
שמבעל  תולין בסתם אבל הבית. בעל של שאינן ידוע  אם
ממה  מתייאש אינו הבית ובעל נפלו ביתו מבני  או הבית
כיון  אמצא למחר או היום שסובר ובחצרו בביתו שאובד
המוצא  וכן לשם. נכנסים רבים ואין המשתמר מקום שהוא

וכן  לשם. נכנסים רבים שאין ולפנים מהתיבה בחנות
ולפנים: השלחן מן בשולחני 

È הנחה בדרך המוצא אבל נפילה דרך כשמצא זה וכל
שאר  בין מעות בין מדעת שם שהונחו הדבר שניכר
מצאם  אם סימן בהם שאין בין סימן בהם שיש בין חפצים
הוא  אפילו בהם יגע  לא זה הרי  לגמרי  המשתמר במקום
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קצה    

מכוסה  כגון מוצנע  מקום שהוא אלא לכל המופקר מקום
עשויה בת  שאינה קבועה והיא הרבים שברשות האשפה וך

וכל  שנפל ישן מכותל אבנים של גל בתוך או להיפנות
לפי שם עוברים ישראל שרוב  במקום הם אם באלו כיוצא
בעליה  שמדעת כיון להשיבה עליה שמוזהר אבדה זו שאין
כלל  שכחוה ולא עליה שדעתם אפשר עתה וגם שם הונחה

זה. למקום שיחזרו עד זמן איזה על שהטמינוה אלא

חלודה  שהעלו מעות כגון ששכחוה הדבר ניכר אם אבל
אנה  הבעלים שכחו ובוודאי  רב  מזמן כאן שהן שניכרין
אחד  שימצאם כלל סומכת דעתם אין כי  מהן ונואשו הצניעו
הן  הרי  לפיכך ומשתמר צנוע  במקום שהצניען כיון ויכריז

בכיס . סימן בהם יש אם אפילו מוצאן של

אבל  וגלוי  פרוץ  במקום כשטמונים אמורים דברים במה
בבעל  אותו תולין בקרקע  או בגל חבירו בחצר נתונים מצאן
בעל  שדרך לפי  חלודה שהעלו פי  על אף  בהן יגע  ולא הבית
המשתמרת  בחצר טמונים רבים ימים חפציו להניח  הבית

כביתו: שהיא לדעתו

*
‚È שיש בענין ומונח  טמון שאינו דבר המוצא ואפילו

הרי נפילה בדרך או הנחה בדרך שם בא אם להסתפק 
מקום  הוא אפילו המשתמר מקום הוא אם בו יגע  לא זה
שם  לילך אדם בני  דרך שאין צנוע  מקום שהוא רק  הפקר

כלל.

אינו  ולהכריז ליטלם ורוצה סימן בהם שיש דברים ואפילו
בחנם  מטריחם זה ונמצא בעליהם הצניעו שמא כי  רשאי 

בהכרזתו. ידעו לא שמא וגם אחריה לרדוף 

יחזירם  הוליכם לא ועדיין לביתו להוליכם ונטל עבר ואם
בתוך  שמא כי  יחזירם לא לביתו הוליכם כבר ואם למקומן.
ולא  מצאום ולא וחפשו מקום לאותו הבעלים באו כבר כך
מפסידם. נמצא לשם זה יחזירם ואם שם עוד לחפש יחזרו
מונח  יהא סימן בהם אין ואם יכריז סימן בהם יש אם אלא
נתייאשו  לא שמא כי  לעצמו יטלם ולא אליהו. שיבא עד
באיסור: לידו שבאו ונמצא לידו כשבאו מהם עדיין הבעלים

„Èלגמרי המשתמר במקום כשמצאם אמורים דברים במה
במקום  מצאם אם אבל בהשבתה שחייב  אבדה זו שאין
בשבילין  או בשדה הגדר אחורי  כגון לגמרי  משתמר שאינו
נוטל  סימן בו יש אם קצת שם שמשתמר פי  על אף  שבשדות
הינוח . ודאי  הוא אפילו לבעליה אבדה להשיב  כדי  ומכריז

שהוא  שכיון הינוח  ספק  אפילו יטול לא סימן בו אין ואם
שעה  לפי  בעליו שהצניעוהו אפשר קצת המשתמר מקום
ולא  ונטלו עבר ואם ימצאוהו. ולא לקחתו ישובו ומיד

יח  לביתו בו הוליכו לקיים יכול ואינו הואיל למקומו זירנו
הוליכו  ואם סימן. בו שאין כיון לבעליה אבדה השבת מצות

שנתבאר. מטעם אליהו שיבא עד מונח  יהא לביתו

ליתן  יכול והלא סימן בו שאין דבר בהינוח  מצינו והיאך
לדדות  העשויות מקושרות בגוזלות מצינו במקומו סימן
שם  ששכחן ממקום שידדו שסובר מהן מתייאש שהאובדן

שמקושרים  כגון סימן אינו והקשר אחר סימן בהם לו ואין
כך: אותן קושרין העולם שכל בכנפיהן

*
ÂË סימן בו יש אם כלל משתמר שאינו במקום מצא ואם

אפילו  שלו הוא הרי  סימן בו אין ואם ומכריז נוטל
ממשאו  להקל הרבים ברשות שהניחו הינוח  ודאי  הוא
שעבר  אחר ממשאו שהקל מיד לו נודע  שבודאי  שם ושכחו
שלא  שאפשר דבר הוא אם אבל ממנו. ונתייאש זה ממקום
המוצאו  ליד בא שכבר לאחר גם אותו שכחתו לבעליו נודע 

אליהו: שיבא עד מונח  יהא

ÊË הנחתו לתלות שאפשר בדבר אמורים דברים במה
מדעת  אלא בשכחה לתלות אפשר אי  אם אבל בשכחה
הניחוהו  שלא פי  על אף  להם והלכו כאן בעליו הניחוהו
מוצאו  של הוא הרי  לקחתו ישובו ומיד שעה לפי  אלא
לפי אפילו מדעת הניחוהו שבעליו שכיון סימן בו יש אפילו
יש  בודאי  להם והלכו כלל משתמר שאינו במקום שעה
יאוש  כמו זה והרי  יטלנו ויטלנו אחר יבא שאם בדעתם
שנאמר  כלל להשיבה עליה שמוזהרים אבדה זו ואין והפקר

מדעתו. המאבד ולא תאבד אשר

ומכריז: נוטל סימן בו ויש הינוח  ספק  הוא ואם

ÊÈ בדרך בין הנחה בדרך במוצא בין שאמרנו הכרזות וכל
הם  שם העוברים שרוב  במקום כשמוצא הן נפילה
שרוב  במקום אבל נכרים הם העיר רוב  אפילו ישראל
שהוא  אלא ישראל רוב  אפילו או נכרים הם שם העוברים
השומרים  נכרים כגון בקביעות שם יושבים שנכרים מקום
נפילה  בדרך בין הנחה בדרך בין שם המוצא  העיר בשערי 
בא  אם ואפילו מוצאו. של הוא והרי  בנכרים הכל תולין

צר  אין סימן בה ונתן כבר ישראל הסתם שמן לו להחזירה יך
כבר  שידע  כבד דבר או חשוב  דבר הוא אם ממנו נתייאש
כמו  המוצא ליד שבא קודם אותו משכחתו או מנפילתו

למעלה. שנתבאר

שבודאי מדברים בהם וכיוצא ספרים מצא אם מקום ומכל
אפילו  מהם מתיאש האובדם אין לקנותם ישראל ליד יבאו

להכריז: וחייב  נכרים ברוב 

*
ÁÈ לפנים לעשות וישר טוב  אבל הדין משורת זה וכל

שיתן  למי  נכרים ברוב  אפילו להחזיר הדין משורת
להכריז  צריך אין אבל נתייאש. שכבר פי  על אף  סימן
סימן  ונתנו ותבעו מאליהם הבעלים באו אם אלא ולהודיע 
אף  לו יחזירנו הוא מי  של מעצמו יודע  ואם להם. מחזיר
בבירור  יודע  אם סימן בו שאין בדבר וכן תבע . שלא פי  על
שהיאוש  נתייאשו שכבר פי  על אף  לו יחזירנו הוא מי  של

מרצונו: ומפקיר מתייאש שאינו גמור כהפקר אינו

ËÈ אף ועבר ששטף  הנהר ומן ומהדוב  מהארי  המציל וכן
משורת  לפנים לעשות לו יש הבעלים שנתייאשו פי  על

ולהחזיר. הדין

אין  אם נתייאשו לא אם אף  חייב  אינו הדין שמן פי  על אף 
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קצו   

ממנו  תאבד אשר שנאמר הדחק  ידי  על אפילו להציל יכולים
זו  יצתה אדם כל אצל ומצויה ממנו שאבודה מי  ומצאתה
היה  שלא כיון אדם כל אצל מצויה ואינה ממנו שאבודה
כצווח  נעשה וצווח  עומד הוא אם ואף  כלל להציל באפשר
כלל  משגיחין ואין בים שטבעה ספינתו ועל שנפל ביתו על
אדם: כל אצל דעתו בטלה כי  מתיאש שאינו שאומר מה על

Îואי בעליהם מבית  וברחו שמרדו ותרנגולים אווזים  וכן
בהם  זכה בהם המחזיק  הרי  כלל להחזירם להם אפשר
לפנים  לעשות לו יש כן פי  על ואף  ההפקר. מן כזוכה
על  אלא ירושלים חרבה לא כי  ולהחזיר הדין משורת
אלו  שבכל שאומר מי  ויש תורה. דין על דבריהם שהעמידו
לעשות  צריך אין עשיר האבדה ובעל עני  המוצא היה אם

הדין: משורת לפנים

‡Îובבתי כנסיות בבתי  להיות צריך שאמרנו הכרזות וכל
המציאה  שאומרים רעים אנשים שיש ובזמן מדרשות.

וד  ולמיודעיו לשכניו מודיע  למלך יו.היא

שמצא  המציאה מין לומר צריך מודיע  או מכריז וכשהוא
והלה  מצאתי  סתם מציאה אמר ואם סימניה אומר והלה
סימנים  שיתן עד לו יתן ולא סימן זה אין היא מה אומר
המקום. שיכוון או מנין או משקל או מדה כגון מובהקים

שיביא  עד לו נותנים אין סימנים שאמר פי  על אף  והרמאי 
יחזירו  שלא התקינו הרמאים ומשרבו שלו. שהיא עדים
לתלמיד  או רמאי  שאינו עדים שיביא עד בסימניה אבדה
תלמידי יש הזה בזמן ואף  רמאי . שאינו בחזקת שהוא חכם
הדקדוקים  בהם רבו הסימנים דיני  ופרטי  זה. לענין חכמים

חכם: שאלת פי  על אלא בסימן יחזיר לא לכך

*
Î מונחת האבדה תהא הבעלים באו ולא הודיע  או הכריז

למכרה. או בה להשתמש ואסור אליהו שיבא עד אצלו

שנפסדת  כגון בעליה טובת היא מכירתה כן אם אלא
דין. בבית ימכרנה

משתמש  עץ  כלי  המוצא כיצד לתקנתה. בה משתמש וכן
בהם  משתמש נחשת כלי  ירקבו. שלא כדי  לצורכן מעט  בהם
שמשחיקו. מפני  האור גבי  על הכלי  ישים לא אבל בחמין
מפני בחמין לא אבל בצונן בהם משתמש כסף  כלי 
בעצים  בהם משתמש בהם וכיוצא קרדומות שמשחירן.
לא  זכוכית כלי  שמפחיתן. מפני  בקשים לא אבל רכים
של  וכסות זהב  כלי  וכן שנשברים. מפני  כלל בהם ישתמש

הטמנה: ידי  על קלקול לידי  באין שאינן מפני  פשתן

‚Î בשלשים אחת פעם לנערה צריך צמר של כסות אבל
אדם  אלא אדם בני  בשני  ולא במקל ינערנה ולא יום.
לא  אבל בלבד לצרכה המטה גבי  על ושוטחה בידיו. אחד
נזדמנו  ותגנב . המטה גבי  על ישכחנה שמא ולצרכה לצרכו
יגנבוה  שמא בלבד לצרכה אפילו ישטחנה לא אורחים לו

הרע ): עין בה יתנו שמא (או

„Î תבא שלא האבדה בתקנת להשתדל חייב  שהוא ומנין
שתשיב  ראה לו והשבותו שנאמר וקלקול הפסד לידי 

בשלימות. לו

במצוה  עוסק  זה הרי  האבדה בתקנת עוסק  שהוא שעה וכל
מצות. ומשאר לעני  פת מליתן ופטור

בעליו  שהלכו בפקדון אמרו כך באבדה שאמרו וכדרך
כדרך  הפקדון בתקנת להתעסק  הנפקד שחייב  הים למדינת
הפסד  מפני  למכרו רשאי  שאינו (אך באבדה שמתעסק 
עד  למכרו ימתין שאם הפסח  לפני  חמץ  כגון לבא העתיד
בענין  ובאבדה מאד בזול ימכרנו פסח  בערב  חמישית שעה
ימתין  בפקדון אבל ביוקר שימכור כדי  מתחלה מוכרה  זה
כיוצא  כל וכן ויקחנו בעליו יבא שמא חמישית שעה עד

בזה):

‰Î מתחלתן גוללן אצלו הופקדו או ספרים מצא ואם
שלשים  בכל אחת פעם האויר בהן שיכנס  כדי  לסופן
לקרות  רשות לו יש לצורכן לגוללן פותחן וכשהוא יום.
יקרא  ולא בהם. לקרות כדי  בתחלה יפתחם לא אבל בהם
ששוהה  מפני  מעולם למדה שלא פרשה ולא וישנה פרשה
כן  שאין מה הספר ומקלקל ואילך אילך ומושך ונוגע  הרבה

כלל. ליגע  צריך אינו שלמדה בפרשה

מאה  פרקו השונה בתלמוד אבל בתנ"ך אמורים דברים במה
עיון  צריך יותר הבקי  ואדרבה בתחלה להלומד שוה פעמים

בה: שמעיין לשמועה הצריכות בהלכות יותר גדול

*
ÂÎ אות אפילו להעתיק  אסור כך ללמוד שאסור וכשם

שהופקד  בפקדון או באבדה אמורים דברים במה אחת.
חכם  תלמיד אצל ספרים הופקדו אם אבל הארץ  עם אצל
בהם  כיוצא לו אין אם מהם ולהעתיק  ללמוד מתירים יש
חכם  תלמיד שהנפקד היה יודע  אצלו שכשהפקידו לפי 
הסתם. מן אצלו הפקידו כן דעת ועל מהם ויעתיק  וילמוד

אסור. זה על מקפיד שהוא ידוע  אם אבל

שהוא  דעתו גילה ולא סתם אצלו הפקיד שאם אומרים ויש
כלום  בכך אין בפירוש בו מוחה הוא כך שאחר אף  מקפיד
בודאי מקפיד שהוא מתחלה דעתו גילה שלא שכיון לפי 
כאילו  זה והרי  חכם תלמיד שהוא שיודע  מאחר נתרצה
יכול  אינו ושוב  אצלו שהפקיד זמן משך כל לו השאיל
התלמיד  זכה שכבר פקדונו ליטול בואו עת עד בו לחזור

במשיכה. זו בשאלה חכם

אסור  הכל לדברי  ספרים על מעות הלוה אם מקום ומכל
איסור  משום חכם תלמיד אפילו מהם ולהעתיק  ללמוד
כמ [ו] הלואה בלא אף  לו משאילם היה כן אם אלא רבית.

רבית: בהלכות שכתוב 

ÊÎ במציאה או בעלים מדעת לידו הספר כשבא זה וכל
שלא  ספרו מתוך ולקרות חבירו לבית לילך אסור אבל
(אף  יקלקלנו פן מקפיד הוא שמא באקראי  אפילו מדעתו
בעלים  מדעת שלא שואל שכל יקלקלו שלא לו שברי  פי  על
מן  מצוה שבדבר אלא כלל מפסיד שאינו אף  גזלן הוא
לחפץ  הפסד יגיע  שלא כשיודעים לבעלים נוח  הסתם
אבל  י "ד סי ' באו"ח  שנתבאר כמו בו נעשית שהמצוה
לכך  הרשות בדבר כמו מקפידים הם מהפסד כשחוששים

הרשות): בדבר כמו אסור כלל מפסיד אינו שבאמת אף 
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קצז    

ÁÎ כך לצרכו ופקדון באבדה להשתמש שאסור כשם
להלוותם  אסור להחזיר שחייב  בענין מעות המוצא
אם  מקום ומכל אצלו. הופקדו אם וכן לאחר. ולא לעצמו
שכיון  להוציאן רשאי  בסתם חנוני  או שולחני  אצל הופקדו
תמיד  וליתן לישא וחנוני  שולחני  של שדרכן ידוע  שהדבר
סתם  אצלם הפקיד וזה למעות צריכים הם ותמיד במעות
הסתם  מן במעותיו שישתמשו רוצה שאינו דעתו גילה ולא
הן  כאילו המעות ונעשו עליהם מקפיד ואינו לכך נתרצה
הפקידן  כן אם אלא להוציאן. לכשירצו אצלם בשאלה
דעת  גילוי  שזהו משונה בקשר קשורים (צרורים) או חתומים
לנו  שאין הזה בזמן ועכשיו בהן. שישתמשו רוצה שאינו
אדם  כל סתם הרי  וממכר במקח  עסקינו וכל וכרמים שדות
לו  והיה למעות צריכים שהכל לפי  ושולחני  כחנוני  דינו

דעתו. לגלות להמפקיד

בהם  וכיוצא חפצים בשאר אבל במעות אמורים דברים במה
אסור  כלל הפרש בו ואין שוה הוא מין שכל פי  על אף 
כלל  הפרש שאין פי  על אף  תחתיו אחר ולשלם להוציאו
שכיון  לפי  במעות כמו תחתיו שמשלם לזה שהוציא זה בין
זה  חפץ  להוציא צריך שהנפקד למפקיד ידוע  הדבר שאין
ושולח  מדעת שלא זה והרי  לזה שנתרצה הוכחה כאן אין

מנת  על אינה בתורה האמורה יד שליחות כי  בפקדון. יד
בו  כיוצא תחתיו לשלם מנת על אפילו אלא בלבד לגזול
מקצתו  בין כולו בין לגמרי  הפקדון מוציא והוא הואיל ממש

בפקדון. יד שולח  זה הרי 

ולא  לצרכו בו שמשתמש אלא לגמרי  מוציאו אינו אם אבל
בתשמיש  כלל ומתקלקל נפסד הפקדון ואין הפקדון לצורך

משום  אלא יד שליחות משום בו אין מדעת זה שלא שואל
ואין  מותר. עליו מקפיד המפקיד שאין בבירור יודע  ואם
כלל  להקפיד אדם בני  דרך שאין דבר הוא אם לומר צריך
להפקדון. זה מתשמיש כלל וקלקול הפסד חשש שאין מפני 
חשש  מפני  עליו מקפידין אדם בני  שקצת תשמיש אבל
בפקדון  בין באבדה בין אסור רחוק  חשש הוא אפילו קלקול
כלל  יקלקל שלא לו ברי  אם אפילו מדעת שלא שואל משום

בזה. כלל יקפיד לא שהמפקיד לו ידוע  כן אם אלא

שאין  בתשמיש אפילו יד שליחות משום בפקדון אוסרין ויש
גזרת  יד שליחות איסור כי  כלל להקפיד אדם בני  דרך
אם  המותר בדבר אפילו אצלו שהופקד בפקדון הוא הכתוב 

לדבריהם: יחוש נפש ובעל אצלו מופקד היה לא

ופקדון: מציאה  דיני
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בחי'‰Â‰(יג) כח "ב מבחי' להמשיך  משה רצה
ההוא  עת שנק' דאצי' במל ' דע"י ג"ר 
וכידוע  מל ' כת"ר  בחי' בה להמשיך  דהיינו  כנ "ל 
תחלתן  דנעוץ משום עליון  כתר  איהו  מל ' דכתר 
בחי' ע"י לאמר  פי' לאמר  ההוא בעת וזהו  כו ' בסופן 
דתשבע"פ  והאגדות ההלכות בע"פ בדיבור  אמירה
הפשוט  העליון  רצון  גילוי בחי' שזהו  לה קרינן  מל '

בדי  גילוי לידי שבא בכלל  עליון  כתר  בור שנק'
מל ' כת"ר  בחינת והוא המלכות בחי' בפה ואמירה

וד "ל : כו ' כ "ע דאיהו 
Â‡ÈÂ אומנתו תורתו  בענין  למעל ' מבואר  הנה הדבר 

מצד  הרצון  עצמו ' המשכת בחי' שזהו  כו '
הוא  כי היש ביטול  בבחי' מ "ן  העלאת ע"י שלא עצמו 
מצד  העצמי ומ "ה דאי"ן  האמיתי ביטול  בבחי' תמיד 
ברשב"י  מצינו  לזה ודוגמ ' כו '. מ "ה ונחנו  כמו  עצמו 
ביה  אחידא ביה כו ' אתקטרנא קטירא בחד  שאמ '
בהכנה  בתפלה לכוון  צריך  היה שלא כו ' להיטא
למעלה  דבוק תמיד  היה כי כו ' במס"נ  מ "ן  דהעלאת
בחד  והיינו  כו ' האמיתי דאי"ן  עצמי ביטול  בבחי'
יפרד  בלי תמיד  אחידנא בי' א' קשר  בהתקשרות קטירא
הוא  אלא היש ביטול  בבחינת לפרקים גם להיות לעולם
כמ "ש  העצם מצד  האמיתי האי"ן  בבחי' תמיד  כלול 
תורתו  ענין  עיקר  וזהו  כנ "ל  כו ' בעצם מ "ה מ "ה ונחנו 
שכינה  ענין  שזהו  כנ "ל  התפלה מן  שפטור  אומנתו 
המשנה  אני כענין  משה של  גרונו  מתוך  מדברת
לה  קרינן  מל ' תשבע"פ בחי' שהוא כו ' בפיך  המדברת
בבחי' ומאליו  ממילא שמדברת שכינה שנקרא כו '
וכמ "ש  כו ' הנביא בפי הנבואה בדבר  אמיתי ביטול 
כו ' ההלכות לאמר  ההיא בעת והיינו  בפיך  דברי ואשים
בחי' נמשך  דוק' דתשבע"פ בדיבור  למה ולהבין 
בחי' הלא הנ "ל  העצמי מה דבחי' האמיתי הביטול 
שרשו  בעצם נמצא הוא דיבור  בלא גם העצמי זה  מ "ה
עד "מ  מובן  הוא הענין  אך  כו '. האמיתי אי"ן  בבחי'
לרצונו  הכל  שנשמעין  כו ' ב"ו  מלך  בגזירת תחלה
אומר  יגזור  אשר  בכל  וכל  מכל  גדול  ביטול  בבחינת
ציווי  כשמקיימין  מלכותו  כבוד  עיקר  וזהו  כידוע
עיקר  וזהו  וכך  כך  בדיבו ' כשיצוה ודיבוריו  מאמריו 

עיקר  שלו  הדבור  אין  באמת אך  כידוע. ההשתררות
היוצאי' פשוטים אותיות אלא אינו  הדיבור  כי הדבר 
שבדיבור  מפני היינו  שלטון  מלך  דבר  ומ "ש הלב מהבל 
אלא  אינו  והדיבור  שלו  הרצון  לזולתו  בגילוי בא זה
בדיבור  בגילוי הבא הרצון  אבל  בלבד  רצונו  המגלה
אלא  אינו  העם של  הביטול  בחי' עיקר  וכל  עיקר  הוא
עיקר  וא"כ  כו ' לרצונו  שנשמעי' הזה הרצון  לגבי
קיום  ענין  רק הוא עמו  על  מלכותו  של  ההשתררות
הדיבור  ע"י כ "א רצונו  לגלו ' לו  שא"א רק דוקא רצונו 
לא  מה דבר  איזה לצוות עדיין  רצון  לו  אין  אם אבל 
מציאות  נמצא לא שעה באותה אז  כו ' כך  ולא כך 
כאשר  אלא שלטון  מלך  בדבר  כלל  ומלוכה ממשלה

בענין  ברצונו  אז עולה וכך  כך  להיות מה דבר  איזה
זה  רצון  התגלות ונקרא זה רצונו  מגלה שלו  הדיבור 
ומלוכה  השתררו ' בשם אליו  כשנשמעי' שבדיבור 
לו  אין  שכאשר  המלוכה ענין  בכללו ' יובן  ג"כ  ולפ"ז 
מקבל  אינו  אז  רצונו  בקיום להשתרר  כלל  ורצון  חפץ
וצריכים  בכללותה והמלוכה ההשתררות בחי' כלל  עליו 
ענין  בכללות שיחפוץ וחפץ רצון  לו  להמשיך 
לגזור  חפץ כשאינו  פרט  דרך  (כמו  והמלוכה ההשתררו '
כי  מלכות כתר  הנקרא וזהו  כנ "ל ) כו ' רצון  איזה
להיות  מלוכה כתר  שנק' היינו  המלך  את כשמכתירי'
כתר  העם קבל ' וזהו  יצוה אשר  בכל  נשמעי ' הכל 
שזה  ראשו  על  הכתר  הוא שיקבל  צריך  ותחלה מלכותו 
עם  על  מלך  להיות בכלל  ורצונו  חפצו  ענין  מורה
יועיל  מה וא"ל  והשתררות במלוכ ' ורוצה שחפץ דהיינו 
להיות  כלל  חפץ אינו  הוא אם מלכותו  עול  העם קבלת
להיות  הרצון  המשכת שבחי' מובן  הרי וא"כ  כו ' מלך 
שירצה  לרצון  רצון  נקרא ומלוכה בהשתררות רוצה
כו ' לרצונו  נשמעים הכל  להיות המלוכה של  זה ברצון 
פרט  דרך  ברצונו  גוזר  כשכבר  הא' מדרגות ג ' כאן  ויש
והב' לרצונו  נשמעי' והכל  והשתררות מלוכה שנקראת
רק  כלל  רצון  שום גוזר  ואינו  עדיין  מולך  כשאינו 
מלך  להיו ' וחפץ שרוצה דהיינו  מלוכה כתר  שקיבל 
כלל  למלוך  רצון  לו  אין  עדיין  כאשר  והג' כנ ' ומשתרר 
כו ' למלוך  רוצה שיהיה וחפץ רצון  לו  שממשיכי' רק

וד "ל :
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Â‰ÊÂ הוא שהרגל  הגם כי בשנה, לי תחוג רגלים שלש
הוא  הרגל  אבל  התחילה הוא והראש הסוף
תחילה  במח ' עלה מעשה סוף הוא כך  הראש , מעמיד 
הסוף, שהוא רגל  בחי' ונק' המעשה הוא העיקר  כי
אנכי  אשר  העם רגלי אלף מאות שש משה וכמ "ש
נק' ומשה רגל  בחי' משה לגבי נקראים הם אזי בקרבו ,
רד  ארז "ל  עמך  שחת כי רד  לך  ע"פ אעפ"כ  ראש
ישראל , בשביל  אלא גדולה לך  נתתי כלום מגדולתך 
מהראש  יותר  ישראל  שהם העיקר  הוא שהרגל  נמצא
בחי' שהוא שהמעשה ראי' מכאן  משה, בחי' שהוא
מדות  ג' כמו  קוין  ג' זהו  רגלים וג' העיקר , הוא רגל 
בחי' שזהו  החזקה ויד  הגדולה יד  ידות ב' רק יש הנה
הרמה, יד  שהוא הג' יד  בא וממילא גבורה ובחי' חסד 
ג' כך  הג', קו  האמצע קו  יש אזי קוין  ב' כשיש כי
קוין  ב' שהם רגלים ב' כשיש זה באופן  הוא רגלים
וזה  פנימי, יחוד  שזהו  יסוד  בחי' הג' קו  יש אזי נו "ה
נעל  כי בנעלים פעמיך  יפו  מה וזהו  תחוג , רגלים ג'
אור  כתנות להיות ולהפוך  בעין  עור  כתנות בחי' הוא
העורות  לעבוד  עיבוד  בבחי' אותם לעבוד  וצריך  באלף
וזהו  הקצה, אל  הקצה מן  אש רשפי ע"י אותם ולהפוך 

תחוג. רגלים ג'

Â‰ÊÂ וכמ "ש התורה להם שיתנו  בקשו  שהמלאכים
יש  יצה"ר  כלום והשיבו  השמים על  הודך  תנה
גם  ולהפוך  בגשמיות התו "מ  הוא העיקר  כי בכם,
ישרה  ישרה, רגל  ורגליהם וזהו  לטוב. מרע היצה"ר 
כלול  כ "א מדות חמש נגד  הוא ות"ק תקט "ו , בגימ '
וכמ "ש  חמשה רק הם המדות עיקר  כי ת"ק, זהו  ממאה
זהו  וההוד  והנצח  והתפארת והגבורה הגדולה ה' לך 
זהו  כידוע המדות כללות זהו  כל  כי ומ "ש חמשה רק
פעמים  ה' וזהו  חמשה, רק המדות עצם אבל  יסוד  בחי'
וזהו  י"ה, הוא וט "ו  רקיע פעמים ה' אור  פעמים ה' מים

ומ  שנה ת"ק מהלך  לרקיע הארץ מהלך מן  לרקיע הארץ
ת"ק  ועובי' שנה ת"ק מהלך  לרקיע ומרקיע שנה ת"ק
זהו  וט "ו  עליונות, במדות שרשם זהו  ת"ק בחי' הכל  כי
התפלל  שמשה וזהו  למדות, ממוחין  המשכה י"ה
למדות, ממוחין  המשכה ואתחנן  כמנין  תפלות תקט "ו 
באה  בגופים נשמות הילוך  ע"י אבל  הוי' בחי' וזהו 
הוי' עמך  יעבור  עד  וזהו  הוי', שם מבחי' למעלה
את  להשקות מעדן  יוצא ונהר  וזהו  הוי', משם למעלה
סדרים  הגן  את להשקות תורה בחי' שזהו  הגן 
המצות  קיום שזהו  ברגל  יעברו  בנהר  אבל  דאורייתא
בו . נשמחה שם אא"ס בעצמו ' בו  נשמחה שם בפו "מ 

      

•

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


        

   

È˙ÚÂ על שעבר  היינו  עברתי ל ' מצרים, בארץ
עבר  והוא רחמי' הם מדותיו  כי להיות מדותיו ,
בא, ס"פ בתו "א ע' בניו , אהבת למען  במצרי' דין  ועשה
יכרתון , אויביך  וכל  להיות כרת כתר  השלישי בחדש
והי' וזהו  הוא, הלוי ועבד  עתיקא, דא הוא עבר  והוא
הרחמים  מדות י"ג הצור , בנקרת ושמתיך  כבודי בעבור 
בעצם  אשר  במקום גם ועמך  אני ונפלינו  ומ "מ  עון , נושא
השיבנו . ע' הצור  נקרת ע"י וזהו  ברית, כורת ע' צדקת אם

‰„ÂÚÂ על עבר  נחלה ענין  זהו  השנה ימות בכל 

ועבר  כמוך , אל  מי סד "ה ובלק"ת תבא, כי ע' נפשינו 
ענין  וזהו  מסעי, לק"ת ע' הגבול  ועבר  קנאה, רוח  עליו 
ע"י  וי"ל  לעשייתן . עובר  המצות ובמעשה לסוחר , עובר 
ב' יגמה"ר  משקוף, סגולתא עי"ז  שפלות מרור  סגול 

פתחי'. ב' סגול  פעמים
"„Ó ורפוא נגוף א"כ  בימין , דוחה לעכומ "ז 

ומ "מ  ימינך , פעמים ב' וזהו  מימין , שניהם
ושתי  משקוף כו ' ועבר  כו '. שמאלא דלית אחת היא

שכללות. קוין  ג' המזוזות,
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המאמר  פתיחת
      122-ציווי

לה שיעשה  היה  התיבה בבניית לנח  הוא ברוך  הקדוש 
בלבד  אמה ברוחב מלמעלה משופעת ושתהיה  צוהר

 המילה לשונו :על  וזה 
       'ב שיש

בתיבה. הצהר היה מה  דעות
      פי על 

הפנימיות   בתיבה להיות שצריכים 


  123)(מובא   
 ( לו       

    בזה ומדייק
ש  רואים  זו  שבגמרא  נ "ע, הרבי   
רב אור יש היום שבצהרי כיון     

      תהיה
דווקא אלא זה), פירוש (לפי חלון  ידי על  לא מאירה,

    
    שכתוב מה 

 להסתיים התיבה צריכה בו  האופן  על  שמדבר
בגובהה, הפסוק באותו  

    (לומר לו  היה הציווי את
- תכלנה " אמה "ואל  ,הקודמים בפסוקים 

  124    
 (לומר לו  היה    חלק זה  שהרי

יהיה התיבה גובה  שסיום התיבה , של  גובהה ממדידת
בלבד , אמה של  ברוחב   

     תכלינה 
 " תכלנה ו "אמה צהר"   שלכן
יחד , נכתבו    

        במאמר
הקודם ,   שמביא הראשון הפירוש לפי

- הפרד "ס     
   ומספר הגבלה עניינם כלים שהרי

ומידה , גבול  על  מורה    
 ה ספירת     וכפי

המלכות ספירת של  הכלים בין  ההפרש שנתבאר
שעניינם שמעליה  הספירות של  לכלים להגביל , שעניינם

האור, את אמנם,לגלות    
      

     שייכות בזה  שיש היינו ,
אשר  באופן  זה אבל  'מספר', נקרא  שלכן  ומידה  לגבול 
וכפי והתגלות, התחלקות  כך  כל  בזה שאין יספר", "לא
הקודם. המאמר בסוף אופנים בכמה  זה עניין שנתבאר

      ממש
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"ÏÎÂ1 ּבני ׁשל ֹום ורב הוי', ל ּמּודי נד ,ּבני (יׁשעיה " ¿»ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָ
ּתלמידי  – ה' ל ּמּודי צּיֹון , ּבמצּודת ּופר ׁש ְְִִִִֵֵֵֵַַיג ).
ּדוד  ּומצּודת הוי'. ּתלמידי ענין  מהּו להבין  וצרי ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָהוי'.

ּתלמידי  יהיּו ּכאּלּו ּבחכמה יׂשּכיל ּו – הוי' כ ּו' וכל  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָּפר ׁש
ּבני ׁשל  הּׁשל ֹום – ּבני ׁשל ֹום ורב הּוא; ּבר ּו ְְִִֶַַַַָָָָָָהּמקֹום
ּתלמידי  יהיּו ּכאּלּו ּׁשאֹומר  ּומה מאד . הר ּבה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹיהיה

1

2

3

4

5

6

המאמרים  ספר - חתונה" "דרושי  בקונטרס נדפס (*
עמוד  תרפ"ט  המאמרים ספר ואילך  32 עמוד  א חלק קונטרסים

ואילך . 71

פדה 1) המתחיל  דיבור מ )מאמר (חלק על  מיוסד  המאמר
להמבואר  ואילך ). קמא ע' תרנ"ט  המאמרים (ספר תרנ"ט  בשלום
להמבואר  ֿ ב. קמא עמ ' שם המאמרים ספר ראה - ֿ ב א בפרקים



רג    

יהיּו ּדכאׁשר  והינ ּו ּכאׁשר , הּוא "ּכאּלּו" ּפר ּוׁש ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָהּמקֹום,
הר ּבה  יהיה ּבני ׁשל  הּׁשל ֹום אז  הּנה הּמקֹום, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתלמידי
אלפין  ּבני "וכל  הּתר ּגום, לפר ּוׁש ּומתאים ְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹמאד ,

"ּבני ׁשלם יהי וסּגי ּדהוי' הּלּמּוד ב ּבאֹורייתא ידי ּדעל  , ְְְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָ
"אלפין  ּדזהּו הוי', ּתֹורת ׁשהיא ׁשּיֹודע ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּתֹורה
אּלא  ּבחכמה, ּדיׂשּכיל ּו מ ּלבד  אז  הּנה ּדהוי'", ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבאֹורייתא
ּדכתיב   ּדר על  והּוא ,"ּבני ׁשלם יהי "סּגי זאת 2עֹוד  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

דיסּגי  "ּברי ותרגם כ ּו', עין " עלי ּפרת ּבן  יֹוסף, ּפרת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָָָֹֹ"ּבן 
ּד ּברי ּדמ ּיא"יֹוסף, עינא על  ּדנצב ּכגפן   וגֹו',ג יתּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ּוכמ ֹו ר ּבּוי, ל ׁשֹון  הּוא עצמ ֹו ּדיֹוסף זה ּדלבד  ְְְְְְְִִֵֶַַַוהינ ּו
לי"3ׁשּכתּוב  הוי' יֹוסף לאמר , יֹוסף ׁשמ ֹו את "ו ּתקרא ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ר ּבּוי  אחר  ּבר ּבּוי יֹוסף דיסּגי ּברי הּנה ּדר 4כ ּו', על  , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַ
"מ ּזרעא  א) עּמּוד  כ  ּדף (ּברכ ֹות ז "ל  ר ּבֹותינ ּו ְְְִֵֶַַַַַָָָׁשאמר ּו

עינא" ּביּה ׁשלטא ּדלא קאתינא יֹוסף ד ּדיֹוסף ּדבר ּכת , ְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ
הארץ" ּבקרב לרב "ויד ּגּו הּוא –5ּובניו  עין  "עלי וזהּו , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּדאתּגליא  עלמא – ּדארץ עין ", עלמא ה עֹולי – וים ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּדאתּגליא וּדאתּכסיא  ּבעלמא ּדגם הּוא יֹוסף ּבני ּובר ּכת , ְְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

אמנם  ּדאתּכסיא. ּדעלמא ההתקּׁשר ּות ּבמדרגת ְְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָיהיּו
ּדהוי'" ּבאֹורייתא "אלפין  ענין  מהּו להבין  הלא ז צרי , ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָֹ

ּבא  ּומה הוי', ּתֹורת היא ּדהּתֹורה יֹודעים ְְֲִִַַַַָָָָֹהּכל 
הענין  א ּדהוי'. ּבאֹורייתא ּדאלפין  ּבזה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָלהׁשמיענ ּו
חכמים  "ּתלמידי ּברכ ֹות: סֹוף ּבּגמרא איתא ּדהּנה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָהּוא,
ורב  הוי', ל ּמּודי ּבני וכל  ׁשּנאמר  ּבעֹולם, ׁשל ֹום ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמר ּבים
ּבּׁשל "ה  ּופר ׁש ,"ּבֹוני אּלא ּבני ּתקרי אל  ,ּבני ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשל ֹום
ּכי  א) עּמּוד  תג ּדף ּתקרי" "אל  ּכלל  ּפה, ׁשּבעל  ְְְִִִֶֶַַַַָָ(ּתֹורה

ּבריׁשא  ׁשּנאמר  מאחר  מיּתר , הב' ּבני "וכל ח ּתיבת ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
"ורב  ׁשּיאמר  ּומסּפיק ּדי היה הוי'", ל ּמּודי ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבני
למד ּו, מ ּזה ,"ּבני ׁשל ֹום "ורב הּלׁשֹון  ּומכ ּפל  ְְְְְִִֶַַָָָָָָֻׁשל ֹומם",
ּכמאמר  הּוא ּבֹוני וענין  ,ּבֹוני אּלא ּבני ּתקרי ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָּדאל 

ּבּנאין , "מאי א) עּמּוד  קיד  (ׁשּבת ז "ל  ר ּבי ר ּבֹותינ ּו אמר  ִִֵַַַַַַַַָָָ

עֹולם", ׁשל  ּבבנינ ֹו ׁשעֹוסקים חכמים ּתלמידי אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָיֹוחנן 
ּתֹורה  הינ ּו עֹולם, ׁשל  ּבבנינ ֹו (ׁשם) ּבּמהר ׁש"א ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָואיתא
ּבבריאת  הּוא ּבר ּו הּקד ֹוׁש ׁשל  אּמנ ּותֹו ּכלי ְְְִִִֶֶַַָָָָָֻׁשהיתה
ואהיה  ּבתח ּלתֹו) (ּבראׁשית ּבּמדר ׁש ּכדאיתא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָהעֹולם,
ּכלי  הייתי אני אֹומרת הּתֹורה אּמן , כ ּו' אמ ֹון  ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֻאצל ֹו
 מל ׁשּבעֹולם ּבנהג הּוא, ּבר ּו הּקד ֹוׁש ׁשל  ְֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאּמנ ּותֹו

ּפלטרין  ּבֹונה ודם עצמ ֹו6ּבׂשר  מ ּדעת אֹותּה ּבֹונה אינ ֹו , ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
עצמ ֹו, מ ּדעת אֹותּה ּבֹונה אינ ֹו והאּמן  אּמן , מ ּדעת ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻאּלא
ּומצּירים  קמיט  ּדלא קלף ׁשל  (יריעה ּדאפּתראֹות ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹאּלא

ּכהּנה  מ ּתנ ֹות ּבנינים, ׁשל  ׁשֹונ ֹות צ ּור ֹות )טעליו  ְְְִִֶַָָָָֻ
היא חדרים, עֹוׂשה הּוא היא לדעת ל ֹו, יׁש ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּופנקסאֹות
ּכ ּכהּנה), מ ּתנ ֹות קט ּנים, (חדרים ּפׁשּפׁשין  עֹוׂשה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָֻהּוא
העֹולם, את ּובֹורא ּבּתֹורה מ ּביט  הּוא ּבר ּו הּקד ֹוׁש ִֵֶַַַָָָָָָָהיה
ּבּתֹורה, ׁשעֹוסקים הינ ּו עֹולם ׁשל  ּבבנינ ֹו ׁשעֹוסקים ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָוזהּו
וכדאיתא  העֹולם, את ּבֹונים הם הּתֹורה עסק ידי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעל 
ּבּה ּדאסּתּכל  מאן  ּכל  ב) עּמּוד  קסא (ּדף ב חלק ְְִֵֵֶַַַַַַָָֹּבּזהר 
עלמא, ּכל  מקּים הּוא ּכביכ ֹול  ּבּה, ואׁשּתּדל  ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָּבאֹורייתא
ּבר  עלמא, ּוברא ּבאֹורייתא אסּתּכל  הּוא ּברי ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָקּוד ׁשא

עלמא  ּומקּים ּבאֹורייתא ּבּה מסּתּכל  מאן ינ ׁש ּכל  ואמר  . ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָ
ענינים, ב' ׁשהם ּבּה, ואׁשּתּדל  ּבאֹורייתא ּבּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּדאסּתּכל 
הּוא  ּבּה ואׁשּתּדל  הּתֹורה, אֹותּיֹות הם ּבאֹורייתא ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָאסּתּכל 
ההסּתּכל ּות  ידי על  ּדגם והינ ּו הּתֹורה, ל ּמּוד  ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָענין 
 ׁשּמבר ל ּתֹורה ּבעל ֹותֹו ּובפרט  ּתֹורה, ׁשּבספר  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבאֹותּיֹות
ידי  על  הּנה לנ ּו, נתן  אׁשר  ּובּסֹוף ּבנ ּו, ּבחר  אׁשר  ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתח ּלה

עלמא,ההסּתּכל ּות מקּים הּוא ּתֹורה הּספר  ּבאֹותּיֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
את  להאיר  למדינה מ ּמדינה הֹולכת ּׁשהּתֹורה מה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָוזהּו

הּתֹורה. אֹור  ידי על  ְֵַַָָָהעֹולם
.ev˜ אז ּדוקא, ּדהוי' ּבאֹורייתא אלפין  ּדכאׁשר  יבאר , ƒְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָ

יהי  סּגי עֹוד  אּלא ּבחכמה יׂשּכיל ּו ּכי מ ּלבד  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּנה
יֹוסף, דיסּגי ּברי יֹוסף ּפרת ּבן   ּדר על  ,ּבני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשלם
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בשלום  פדה המשך  גם וראה ֿ ט . קמו עמ ' שם ראה - ואילך  ג  בפרק
שהוא  (73 ֿ 6 עמ ' שם ואילך . 66 עמ ' תש"ד  המאמרים (ספר תש"ד 

תרנ"ט . הנ"ל  המתחיל  דיבור מאמר על  מיוסד 
על  כנראה, מיוסד , תרנ"ט  הנ"ל  המתחיל  דיבור ממאמר חלק
ב  חלק ֿ כתובים נביאים התורה באור הנ"ל  המתחיל  דיבור מאמר

ואילך . תתלג  עמ '
דיבור  מאמר ראה - בהמאמר המבוארים ענינים לכמה
תשל "א. וישלח  המתחיל  דיבור תשכ "ז. תשי "ד . בניך  וכל  המתחיל 
המאמרים  ספר מנחם (תורת תשמ "א בניך  וכל  המתחיל  דיבור
פרשת  דשבת בניך  וכל  המתחיל  דיבור ואילך ). פ' עמ ' כסלו
המתחיל  ודיבור כסלו די "ט  בשלום פדה המתחיל  דיבור וישלח ,

תשמ "ה. – וישב פרשת דשבת בניך  וכל 
כב.2) מט , ויחי 
ספר 3) א). (רכ , הפסוק על  התורה אור ראה כד . ל , ויצא

סעיף  יוסף ערך  צדק דהצמח  חסידות) (מאמרי  דא"ח  - הליקוטים
ל . עמ ' תרח "ץ קסד . עמ ' תרס"'א המאמרים ספר א.

תרנ"ז 4) (השני ) יוסף פורת בן המתחיל  דיבור מאמר גם ראה
וכו' הוספות ועם רצד ). עמ ' שם רצב. עמ ' תרנ"ז המאמרים (ספר
המאמרים  (ספר תשי "ח  בכסלו בכ "ה המתחיל  דיבור מאמר -

ואילך ). 337 עמ ' שם .333 עמ ' תשי "ח 
טז.5) מח , ויחי 
פלטין.6) שלפנינו: רבה בבראשית

בני.ב .  שלו יהיה  ורב  ה ', בתורת  לומדי בני מי .ג.וכל מעי על העומדת כגפ שיתבר ב , יוס שירבה  מזרעד .ב
(רעה ). עי בו  שולטת שאי בא , אני   המגולה .ה .יוס  המכוסה .ו .עול  ה '.ז.עול בתורת  (הפסוק ).ח .לומדי בראש 

למדרש .ט. ברו י .פרוש  הקדוש  , העול כל את  מקיי הוא  כביכול בה , ומשתדל בתורה  בה  (מתבונ) שמסתכל מי  כל
. העול את  ומקיי בתורה , בה  (מתבונ) מסתכל  האד , העול את ידה ) (על וברא  בתורה  הסתכל הוא 



רד   

חכמים  ותלמידי ּגד ֹול , ּבר ּבּוי ּתֹוספֹות על  ְְְֲִִִֵַַָָָָּתֹוספֹות
הּקד ֹוׁש ׁשל  אּמנ ּותֹו ּכלי היא הּתֹורה ּכי ּבּנאים, ְְִִִִִִֶַַַָָָָָֻנקראים
ּומתּדּבק  הּתֹורה ּבאֹותּיֹות ּדאסּתּכל  נ ׁש ּובר  הּוא, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָּבר ּו
הֹולכת  הּתֹורה ולכן  עלמא, מקּים האֹותּיֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבקד ּׁשת

העֹולם. לברר  למדינה ְְְִִִִֵָָָָָמ ּמדינה
ּכתיב e‡eב) ּדהּנה הּׁשּול ּמית 7הענין , ׁשּובי "ׁשּובי ≈ְְְִִִִִִֵַַָָ

ּבּׁשּול ּמית  ּתחז ּו מה ,ּב ונחזה ׁשּובי ְֱֱִִִֶֶֶַַַָׁשּובי
קאי  זה ּדפסּוק הּמחנים". הּגל ּות,יאּכמחלת זמן  על  ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

(ּבמקֹומ ֹו ּבּמדר ׁש ׁשּובי 8וכדאיתא ּכאן  ּכתיב ּפעמים ד ' ( ְְְְְְִִִִִִִַָָָָ
ּדיׂשראל  ּביׂשראל , ׁשּׁשֹולטין  מלכ ּיֹות ד ' ּכנגד  9ׁשּובי, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֻ

וזהּו כ ּו', ל ׁשל ֹום ויֹוצאין  ּבׁשל ֹום, ידיהם ּתֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָנכנסין 
ר ׁש"י  הּוא,10ׁשּפר ׁש ּבר ּו הּמקֹום מאחרי ׁשּובי, "ׁשּובי ֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ּבּמדר ׁש ּדאיתא אלינ ּו", ּובֹואי ׁשּובי "אֹומרים 11ׁשּובי : ְְְִִִִִִֵֵַָָ
נהרגים  אּתם מתי עד  ליׂשראל , העֹולם אּמֹות ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻלהם

אמר  ּדאּת ּכמה אלקיכם, על  הרגנ ּויב 12ּומתים עלי 'ּכי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
ואפרכין  ּדּכסין  אתכם ונעׂשה אלינ ּו ּבאּו הּיֹום', .יג כל  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

ּתחז ּו 'מה העֹולם: לאּמֹות יׂשראל  להן  ְְֱִִִֵֶֶַָָָָֻמ ֹוׁשיבין 
לנ ּוּבּׁשּול ּמי  לתת ּכח  ּבכם יׁש ּכל ּום הּמחנים', ּכמחלת ת ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ

מלאכי  ּומחנה יׂשראל  מחנה ׁשּבסיני, הּמעלה ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָמאֹותּה
"ׁשּול ּמית", נקראת יׂשראל  ּכנסת ּדהּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּׁשרת".

ּבּמדר ׁש ּבקר ּבם,8ּכדאיתא מתהּל העֹולמים חי ׁשּׁשל ֹום ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו ּבתֹוכם",13והּוא ו ׁשכנ ּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו ְְְְְְְִִִֶַָָָָָ

אחד  ּכל  ּבתֹו "ּבתֹוכם", אּלא נאמר  לא ְְְֱֶֶֶַָָָָֹ"ּבתֹוכ ֹו"
מכ ֹון 14ואחד  הּוא ל ּבֹו מ ּיׂשראל  ואחד  אחד  ּדכל  , ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָ

 יתּבר יׂשראל 15ל ׁשבּתֹו נקראים זה ׁשם ועל  , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ
קד ּׁשת  על  נפׁשם מ ׁשלימים ׁשהם לפי ועֹוד  ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻ"ׁשּול ּמית",
וכדאיתא  הּמצות, וקּיּום הּתֹורה ל ּמּוד  ועל   יתּבר ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹׁשמ ֹו

ג  ּפר ׁשה (ּבראׁשית ּפסּוק 16ּבּמדר ׁש על  ה'17) ּכי "ּדעּו ְְְִִִֵַַָָָָָ
ול ֹו אחא ר ּבי אמר  – אנחנ ּו ול ֹו עׂשנ ּו הּוא אלקים 18הּוא ְְְֱֲִִַַַָָָָָֹ

ואחד  אחד  ּדכל  נפׁשֹותינ ּו", את מ ׁשלימים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָאנחנ ּו
מ ּמׁש. ּבפעל  נפׁש מסיר ּות על  מ ּוכן  הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹמ ּיׂשראל 

L„ne8 ט ֹובֹות ׁשּכל  אּמה הּׁשּול ּמית, "מהּו איתא: «ƒ¿»ִִֶַַַָָָֻ
הּוא  הּדא ּבזכ ּותּה, אּלא ּבאֹות אין  ְִֵֶֶַָָָָָָׁשּבעֹולם

ּומ ׁשמ ּני יד 19ּדכתיב  הּׁשמים מ ּטל  האלקים  ל ויּתן  ְְְְֱִִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּדכתיב  ּתל ּוי, הּדבר  ּוב ,ּבזכ ּות –  ל יפּתח 20הארץ, : ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ

הּדבר  ּוב ּבזכ ּות הּטֹוב, אֹוצר ֹו את  ל אּמה הוי' ּתל ּוי, ְְְְֲִֶַַָָָָָָָֻ
ּתֹורתי  קּבלה לא ׁשאּלּו עֹולמי, ּובין  ּביני ׁשל ֹום ְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹׁשעׂשתה
הם  ּומצו ֹות ּדהּתֹורה ובהּו", לתהּו עֹולמי מחזיר  ְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֹהייתי

ׁשּכתּוב  ּוכמ ֹו העֹולם, ואת 21קּיּום ּתלכ ּו ּבח ּקֹותי "אם ְְְִִֵֵֶֶַָָָֻ
ּבעּתם" גׁשמיכם ונתּתי אתם, ועׂשיתם ּתׁשמר ּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמצֹותי

הּגׁשמ ּיים  הענינים ּבכל  ּדהּברכה ּבהעבֹודה 22כ ּו', ּתל ּוי ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָ
זרה  (עבֹודה ז "ל  ר ּבֹותינ ּו ּדאמר ּו ּומצו ֹות, הּתֹורה ְְְְֲִִֵַַַָָָָָוקּיּום
ל ֹו", מצליחין  נכסיו  ּבּתֹורה "העֹוסק ב ) עּמּוד  יט  ְְִִֵַַַַָָָָּדף
היא  הּברכה אל  ּדהּכלי לאו , ׁשֹומע אּתה הן  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּומכלל 
ׁשאמר  וזהּו ה', מצו ֹות ּולקּים ל ׁשמר  מנת על  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹּתֹורה
טהר , הּוא ּדזכ ּות ,ּבזכ ּות  ל כ ּו', האלקים"  ל ְְְְְְֱִִִִֶַָֹֹ"ויּתן 

ׁשּכתּוב  ותרגם 23ּוכמ ֹו כ ּו', ארח ֹו" את ּנער  יז ּכה "ּבּמה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָ
יד ּכי" ּוכתיב טו"ּבּמה ז ּכּות 24, מ ּלׁשֹון  וכ ּו' הּזּכּו" "רחצּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַ

מהא  ראיה ּומביא ּתל ּוי", הּדבר  ּוב" וזהּו ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָּובהיר ּות.
הּדבר טז ּדכתיב  ּדב הּטֹוב" אֹוצר ֹו את  ל הוי' "יפּתח  ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ

הּטֹוב  אֹוצר ֹו ׁשהּוא העליֹון  האֹוצר  ּדפתיחת והינ ּו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָּתל ּוי,
עצמ ֹו, ּבהאדם ּתל ּוי יׂשראל  לבית ט ּוב רב ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹלהׁשּפיע
הּוא  ׁשמים ויראת ׁשמים, יראת הּוא הּטֹוב אֹוצר ֹו ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָּדפתח 
"הּכל  ב) עּמּוד  לג ּדף (ּברכ ֹות ּוכמאמר  אדם, ׁשל  ְְְֲֶַַַַַָָָָֹּביד ֹו
הּבא  "ּכל  ר ׁש"י: ּופר ׁש ׁשמים", מ ּיראת ח ּוץ ׁשמים ְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבידי
אינ ֹו ור ׁשע צּדיק אבל  כ ּו' ּבא הּוא ׁשמים ּבידי האדם ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָעל 
ּביד ֹו הּוא ּבר ּו הּקד ֹוׁש מסר  ז ֹו את ׁשמים, ידי על  ְְִֵֶַַַַָָָָָָּבא
ּביראת  יבחר  והּוא ּדרכים ׁשני לפניו  ונתן  אדם, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשל 

הּכתּוב  ּדּבר  מלא ּומקרא ל ׁשֹונ ֹו, ּכאן  עד  :25ׁשמים", ְְִִִֵֵַַַָָָָָ
ואת הח ּיים את הּיֹום לפני נתּתי ואת "ראה הּטֹוב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

אם  ּבזה, ּתל ּוי "זה ר ׁש"י: ּופר ׁש הרע", ואת ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּמות
לפני הרי ט ֹוב ּוכתיב 26ּתעׂשה כ ּו', "העדתי 27ח ּיים" ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹ
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רה    

נתּתי  והּמות הח ּיים הארץ, ואת הּׁשמים את הּיֹום ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָבכם
אּתה  ּתחיה למען  ּבח ּיים ּובחר ּת והּקללה, הּברכה ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָלפני

הרמ ּב"ן  ּופר ׁש ,"להּגיד 28וזרע עֹוד , להזהירם "יחזיר  : ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּכאׁשר  ללכת ּובר ׁשּותם ּבידם הּדרכים ׁשני ּכי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָלהם
הּתח ּתֹונים  מן  לא ּבידם ּומעּכב מ ֹונע אין  ּבּה, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹיח ּפצּו

העליֹונים" מן  ּביד 29ולא חפׁשית היא ּדהּבחירה והינ ּו , ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
ּבחירה  ׁשהיא והגם חפץ, ׁשהּוא ּבּמה לבחר  ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאדם
ּבט ֹוב  ּבֹוחר  האדם ּכאׁשר  הּנה מקֹום מ ּכל  ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָחפׁשית,
(ׁשּבת  לקיׁש ריׁש ּדאמר  מלמעלה, ל ֹו מסּיעים אז  ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָוח ּיים

ּדכתיב  מאי א) עּמּוד  יליץ יז 30קד  הּוא ל ּלצים אם ְִִִִִֵַַַָ
ואם  ר ׁש"י) ימנעּוהּו, ולא יסּיעּוהּו לא יליץ, ְְְְְְְִִִִֵַַַָֹֹ(מעצמ ֹו
ּדענוה  ר ׁש"י), ,נמ ׁש הּוא ט ֹובה (ּולמ ּדה ְְֲֲִִִִַַַָָָָָָלענוים
למ ּדה  נמ ׁש להיֹות צרי אם ּכי מסּפקת אינ ּה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבעצמ ּה
(יסּיעּוהּו חן  יּתן  הּנה אז  לזה, ּכלי היא והענוה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָט ֹובה
ל ּטהר  ּבא ל ֹו, ּפֹותחין  ל ּטּמא ּבא ר ׁש"י), הּׁשמים, ְִִִִִִֵֵַַַַָָָָמן 
"אני  ר ׁש"י: ּופר ׁש ּבח ּיים", "ּובחר ּת וזהּו אֹותֹו. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמסּיעים

ּבחר ּו לכם לבנ ֹו31מ ֹורה האֹומר  ּכאדם הח ּיים, ּבחלק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּיפה  חלק על  ּומעמיד ֹו ּבנחלתי', יפה חלק  ל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ'ּבחר 

ז  'את ל ֹו נ ׁשמתֹוואֹומר  הּגד ֹול  ר ּבנ ּו ואמר  ."' ל ּברר  ה ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ
קא 32עדן  ט ֹובה עצה – ּבח ּיים" "ּובחר ּת ּׁשּכתּוב ּדמה , ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

לן  ּבזה,יח מ ׁשמע הּכּונה ל ּטהר . להּבא הּסּיּוע והּוא , ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ
עצמם  הן  ּבּתֹורה הּכתּובים ּבח ּיים" "ּובחר ּת ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּדהאֹותּיֹות
הּתֹורה. אֹותּיֹות ּומח ּבב ּבהם הּמסּתּכל  להאדם סּיּוע ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהם
ׁשמים, הּיראת מ ּדת לעֹורר  ּתל ּוי", הּדבר  ּב" ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָוזהּו
הּברכה  לכל  והּכלי העליֹון , אֹוצר  ּפֹותח  הּוא ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבזה
ׁשל ֹום  מר ּבים חכמים ּתלמידי ולכן  ּתֹורה, היא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָהעליֹונה
עֹוׂשים  הּתֹורה ּבל ּמּוד  ההתעּסקּות ידי ׁשעל  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָּבעֹולם,
העֹולם  ּדקּיּום עֹולמ ֹו, ּובין  הּוא ּבר ּו הּקד ֹוׁש ּבין  ְִֵֵַָָָָָָׁשל ֹום

הּתֹורה. ידי על  ְֵַַָהּוא
.ev˜ הּבר ּורים עבֹודת עּקר  הּוא הּגל ּות ּדבזמן  יבאר  ƒְְְֲִִִֵֵַַַַַָָ

ּביראת  להיֹות צריכה ותֹורה ּתֹורה, ידי ְְְְְְִִִֵַַָָָעל 
הּטֹוב, לאֹוצר ֹו הּפתח  הּוא ׁשמים ּדיראת ּדוקא, ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָׁשמים
ּכי  אדם, ׁשל  ּביד ֹו ׁשמים ויראת יׂשראל , לבית ט ּוב ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָרב
חפץ, ּׁשהּוא ּבּמה לבחר  לאדם היא חפׁשית ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּבחירה

אֹותֹו מסּיעים וט ֹוב ּבח ּיים הּבֹוחר  מקֹום ְְְְִִִֵַַַָָּומ ּכל 
הּגד ֹול  ר ּבנ ּו ואמר  אֹותֹו, מסּיעים ל ּטהר  והּבא ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָמלמעלה,
כ ּו' ּבח ּיים" "ּובחר ּת ׁשּבּתֹורה האֹותּיֹות ּכי עדן  ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָנ ׁשמתֹו
אֹותּיֹות  ּבקד ּׁשת ּומתּדּבק להּמסּתּכל  סּיּוע עצמם ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָֻהם

ַָהּתֹורה.
ּכתיב והענין ‚) ּדהּנה הּכף 33הּוא, עׂשרה  "עׂשרה ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָ

ּדבריאת  מאמר ֹות ּדעׂשרה הּקד ׁש", ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשקל 
הּדּבר ֹות 34העֹולם  עׂשרת נגד  קריאת 35מכ ּונים ידי ועל  , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

מאמר ֹות, העׂשרה קּיּום הּוא הּדּבר ֹות ּדעׂשרת ְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָהאֹותּיֹות
ועׂשרת  מאמר ֹות ּדעׂשרה הּכף", עׂשרה "עׂשרה ְֲֲֲֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָוזהּו
התנה  ּדתנאי זה, ּכנגד  זה מאזנים ּבכף ׁשקּולים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָהּדּבר ֹות
יקּימ ּו אם ּבראׁשית, מעׂשה עם הּוא ּבר ּו ְְְֲִִִֵֵַַַָָהּקד ֹוׁש

לתהּויׂש אתכם אחזיר  לאו  ּובאם מ ּוטב, ּתֹורתי את ראל  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
העליֹון 36ובהּו אֹור  להמ ׁשי הּקד ׁש ּבׁשקל  ּוׁשניהם , ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ידי  על  ּדזהּו העֹולם, ּבבריאת העליֹונה הּכּונה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּולהׁשלים
ז "ל  ר ּבֹותינ ּו אמר ּו ּדהּנה ּדוקא. "ּבעׂשרה 37הּתֹורה : ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָ

ּבמאמר  והלא ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ּומה העֹולם, נברא ְְְֲֲֲִַַַַַַָָָָָֹמאמר ֹות
ול ּתן  כ ּו' הר ׁשעים מן  להּפרע אּלא להּבראֹות, יכ ֹול  ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאחד 
ׁשּנברא  העֹולם את ׁשּמקּימים ל ּצּדיקים ט ֹוב ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׂשכר 
ספירת  הּוא אחד  מאמר  והּנה, מאמר ֹות". ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָּבעׂשרה

והענין 38הּמלכ ּות  מאמר ֹות. ּבעׂשרה נברא מקֹום ּומ ּכל  , ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָ
עׂשר  ידי על  להיֹות צריכה הׁשּפעה ּכל  הּנה ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּוא,
ּגבּורה  חסד  ּדעת ּבינה חכמה ׁשהם ּדוקא, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבחינ ֹות

אחזה  ּומ ּבׂשרי מלכ ּות, יסֹוד  הֹוד  נצח  ּכמ ֹו39ּתפארת ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָ
ידי  על  ׁשּימ ׁש ּכן  ּגם צרי לז ּולתֹו הּׂשכל  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּבהׁשּפעת
ּולהתּבֹונן  להׂשּכיל  ּׁשּצרי מה והינ ּו אּלּו, ּבחינ ֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָעׂשר 
ההיא  ּכההׂשּכלה ּובינתֹו חכמתֹו ּבכח  ּבעצמ ֹו ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹּבתח ּלה
ההׂשּכלה, ּומהּות ּבאיכ ּות היטב ּבדעּתֹו ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָּולהעמיק
והינ ּו והּבינה, החכמה המח ּברת היא ז ֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָּדהעמקה
ידי  על  וגם ּדבינה, הּׂשגה לידי החכמה נקּדת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻׁשּמביא
להיֹות  צרי וגם ּבט ֹוב, ההׂשּכלה אצל ֹו ונקלט  נתּפס ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָזה
אפׁשר  אי הרי זאת ל ּולי ּכי ּבההׁשּפעה, ורצֹון  אהבה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹל ֹו
הם  אז  ּדוקא הּלב מן  הּיֹוצאים ּדברים וגם להׁשּפיע, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָל ֹו

הּׁשֹומע  ללב הּגבּורה 40נכנסים מ ּדת ּגם להיֹות וצרי , ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ
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רו   

ּבההׁשּפעה  ההׂשּכלה ּדברי ׁשּיגּבל ּו עצמ ֹו את ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻלצמצם
ּבאּל אּלּו הענינים ויתּבֹולל ּו יתערבּו ׁשּלא ּכי הּזאת ּו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹֹ

מ ּצד  ּגם ּומה ּבתקף, האֹור  מאיר  והרצֹון  האהבה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמ ּצד 
ההׁשּפעה  להיֹות יכ ֹול  הרי הּלב התּגּלּות התּפעל ּות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּתקף
המקּבל  היה ולא ,ּכ ּכל  והדרגה סדר  ּובלא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּבר ּבּוי,
והּצמצּום, הּגבּורה מ ּדת להיֹות צרי ולזאת לקּבל , ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹיכ ֹול 
הּלב  התּפעל ּות ּובפרט  וההתּגּלּות האהבה מ ּדת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָלצמצם
אמנם  והדרגה. וסדר  ּבהגּבלה ההׁשּפעה ׁשּתהיה ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבכדי
זה  על  הּנה והדרגה, ּבסדר  ּכן  ּגם יהיה ׁשהּצמצּום ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבכדי
הינ ּו ּוגבּורה, החסד  את ּוליחד  לז ּוג הּתפארת מ ּדת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא
 ּדר על  והּצמצּום ּבההׁשּפעה והרצֹון  האהבה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּיהיה
הׁשּפעת  והּנה המקּבל . ּוכלי ח ּוׁשי לפי והּמֹועיל  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָהּמּצּוע
המקּבל  ּדכאׁשר  ּכזה, ּבאפן  הּוא המקּבל  אל  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹהּמׁשּפיע

יֹועצֹות" ׁשהן  "ּכליֹות וזהּו להׁשּפיע, ּבכח ֹו יהיה 41יגּדל  ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹ
ׁשּלֹו, ּפנימית הּכּונה ׁשּיׁשלם ּכזה ּבאפן  להׁשּפיע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻאי

להֹועיל  מל ּמד   ּדר לחכם 42ועל  "ּתן   ּדר על  ׁשהּוא , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
עֹוד " התקּׁשר ּות 43ויח ּכם הּוא ויסֹוד  עצמ ֹו, ּבכח  ְְְְְְִִֶַַַַֹ

צרי הׁשּפעה ּדבר  ּבכל  הּוא וכן  ּבהמקּבל , ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָהּמׁשּפיע
והר ּכבה  ּבמזיגה ּדוקא אּלּו ּבחינ ֹות עׂשר  ידי על  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלהיֹות
צרי היה העֹולם, והתהּוּות ּבבריאת הּוא וכן  ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָנכ ֹונה.
ועל  ספיר ֹות. עׂשר  ׁשהם אּלּו מדרגֹות עׂשר  ּכן  ּגם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַלהיֹות
הינ ּו להּבראת", יכ ֹול  אחד  ּבמאמר  "והלא אמר  ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹזה

ׁשלט ֹון "  מל "ּדבר  ּבחינת ׁשהּוא מלכ ּות ,44ּבחינת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַ
נברא  מקֹום ּומ ּכל  ספיר ֹות, מעׂשר  ּכן  ּגם ּכל ּולה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהיא
עצמן , ספיר ֹות ּבעׂשר  הינ ּו מאמר ֹות ּבעׂשרה ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָהעֹולם

ׁשּכתּוב  ׁשמים 45ּוכמ ֹו ּכֹונן  ארץ, יסד  ּבחכמה "הוי' : ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָ
חכמה  ּבחינ ֹות ׁשהם נבקעּו", ּתהֹומ ֹות ּבדעּתֹו ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָּבתבּונה,

ּוכתיב  ּדעת, יּבנה",46ּבינה חסד  עֹולם אמר ּתי "ּכי ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
ז "ל  ר ּבֹותינ ּו הּקד ֹוׁש47ּוכמאמר  ּברא ּדברים "ּבעׂשרה ְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָ

ּבכח  ּובדעת ּובתבּונה ּבחכמה עֹולמ ֹו, את ה ּוא ְְְְְִֶַַַָָָָָֹּבר ּו
והּכּונה  העליֹונ ֹות. ספיר ֹות עׂשר  והינ ּו כ ּו', ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָּובגערה"
היתה  ּדאם ּבעֹולם, אלקּות ּגּלּוי ׁשּיהיה ּבכדי ְְְְְֱִִִִֵֶֶָָָָָָֹהיתה
ּגּלּוי  מאיר  היה לא ּבלבד  מלכ ּות מ ּבחינת ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹההתהּוּות
הרי  ּבמלכ ּות הּכל ּולים ספיר ֹות ּדעׂשר  ּבעֹולם, ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָֹאלקּות
מלכ ּות  ׁשּבבחינת והאֹותּיֹות העלם, ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָהם

הּוא  ההתהּוּות ּכאׁשר  ּכן  ּׁשאין  מה האֹור , על  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָמסּתירים
ּבעֹולם. אלקּות ּגּלּוי נמ ׁש ספיר ֹות העׂשר  ידי ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹעל 

.ev˜ מאזנים ּככף מכ ּונים מאמר ֹות עׂשרה ּכי יבאר  ƒְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָֻ
קריאת  ידי על  ולכן  הּדּבר ֹות, עׂשרת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָנגד 
הּמׁשנה  ויבאר  העֹולם. קּיּום הּוא ׁשּבּתֹורה ְִִִִֵֶַַָָָָָאֹותּיֹות
אחד  ּבמאמר  והלא העֹולם, נברא מאמר ֹות ְְֲֲֲֲִֶַַַַָָָָָָָָֹ"ּבעׂשרה
הּמלכ ּות, ספירת – אחד  מאמר  כ ּו', להּבראֹות" ְְְְֲִִֶַַַַָָָָיכ ֹול 
ּבעׂשרה  ונברא ספיר ֹות. עׂשר  – מאמר ֹות ְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָועׂשרה
ּבא  הׁשּפעה ּדבר  ּכל  ּכי ספיר ֹות, עׂשר  ׁשהם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמאמר ֹות
ּגבּורה  חסד  ּדעת ּבינה חכמה ּבחינ ֹות, עׂשר  ידי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָעל 
הּׂשכל , ּבהׁשּפעת ּוכמ ֹו מלכ ּות. יסֹוד  הֹוד  נצח  ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָּתפארת
ּבינה  חכמה ידי על  ּבאה ההׁשּפעה ׁשל  ההׂשּכלה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעצם
ואפן  ּתפארת, ּגבּורה חסד  ידי על  ההׁשּפעה סדר  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּדעת,
ׁשטח  הּוא ּומלכ ּות יסֹוד , הֹוד  נצח  ידי על  ְְְְֵֶֶַַַַַַָָההׁשּפעה
ספיר ֹות  עׂשר  ידי על  העֹולמ ֹות ּבהתהּוּות וכן  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָהמקּבל ,

ּבעֹולמ ֹות. אלקּות ּגּלּוי ׁשּיהיה ּבכדי ְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹּדוקא
והארץ 48ּדכתיב וזהּו„) הּׁשמים ּתֹולד ֹות "אּלה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּכתיב ּבהּברא  מלא ּתֹולד ֹות כ ּו', ,49ם" ְְְְִִֵָָָ
נברא  מ ּלּואֹו על  ּגּלּוי 50ּדהעֹולם מאיר  ׁשהיה והינ ּו , ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

ּוכמאמר  ּבעֹולם, היתה,51אלקּות ּבּתח ּתֹונים ׁשכינה עּקר  ְְְְֱֲִִִַַַַַָָָָָֹ
למעלה  הּׁשכינה את ּכביכ ֹול  סּלקּו הּדֹור ֹות חטא ידי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָועל 
כ ּו', הא' לרקיע והֹוריד ּה אברהם ׁשּבא עד  רקיעים, ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָמז '
והֹוריד ּה לאברהם) ׁשביעי (ׁשהּוא מ ׁשה ׁשּבא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָעד 

ׁשּכתּוב  ּוכמ ֹו ידי 52למ ּטה, ועל  סיני". הר  על  ה' "ו ּירד  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ
עבֹודת  ידי ועל  ּומצו ֹות, הּתֹורה ּבקּיּום ּדעכ ׁשיו  ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָהעבֹודה
לעתיד  יהיה העֹולם, את ּומז ּככים ׁשּמבררים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּבר ּורים

ּפרץ" ּתֹולד ֹות "ואּלה ענין  ׁשּזהּו מלא, ּתֹולד ֹות ,53לבֹוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
מלא  ּתֹולד ֹות ּדכתיב לבֹוא לעתיד  על  וזהּו54ׁשּקאי . ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

את  מקּימים ּומצו ֹות ּבתֹורה עבֹודתם ידי על  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּצּדיקים
ידי  על  והינ ּו מאמר ֹות, ּבעׂשרה ׁשּנברא ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָהעֹולם
ּבינה  ּבחכמה ׁשּבנפׁשם ּדעת ּבינה חכמה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמקּׁשרים
ׁשּבּתֹורה, ּבמ ּדֹות ׁשּבנפׁשם הּמּדֹות וכן  ׁשּבּתֹורה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּדעת
ּדוקא. ּבעבֹודה הּתֹורה ּפי על  הנהגתם ּכל  ׁשּיהיה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָוהינ ּו
ׁשּיתקרב  – האדם עבֹודת התחלת ועּקר  יסֹוד  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדהּנה
לעל ֹות  למעלה מ ּלמ ּטה קר ּוב ּבבחינת הן  ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹלאלקּות,
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לשון).47) (בשינוי  א יב, חגיגה
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ה'שי "ת.
כ .52) יט , יתרו
יח .53) ד , רות
(54.49 שבהערה מדרשים



רז    

ׁשּיבֹוא  עד  ּבתפּלה ויראה ּבאהבה לדר ּגא ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָמ ּדר ּגא
והן  ודעת, מ ּטעם ׁשּלמעלה ורצֹון  אהבה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָלבחינת
ּבנפׁשֹו אלקּות ּבהמ ׁשכת למ ּטה מלמעלה קר ּוב ְְְְְְְְֱִִִֵַַַַַַָָָֹּבבחינת
ּוכמ ֹו ּדוקא, ו ׁשפל ּות הענוה ידי על  הּוא הּכל  ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָֹּבּתֹורה,

ׁשמ ֹו,55ׁשּכתּוב  וקד ֹוׁש עד  ׁשכן  ונ ּׁשא רם אמר  "ּכה ְְְִֵֶַַָָָָָֹֹ
את  אׁשּכֹון  וקד ֹוׁש ר ּוח 56מר ֹום להחיֹות ר ּוח , ּוׁשפל  ּדּכא ְְְְֲֶֶַַַַַָָָ

נד ּכאים  לב ּולהחיֹות על ׁשפלים ׁשכינתי מר ּכין  ׁשאני ," ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָ
(ר ׁש"י  ּוכתיב 57ׁשפלים לא 58), אלקים ונד ּכה נ ׁשּבר  "לב ְְְְְֱִִִִִִֵֶַָָֹֹ

ּבּזהר  ואיתא ּברי59תבזה", ּדקּוד ׁשא ּתׁשמיׁשיּה "ּכל  : ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ
ּתבירין " ּבמאנין  ּביׁשּות יטהּוא ׁשהּוא מי ּכן  ּׁשאין  מה , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ

מאלקּות, הפ הּוא הרי אּלא לאלקּות ּכלי אינ ֹו ְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹוגּסּות
הּׁשכינה, רגלי ּדֹוחק זקּופה ּבקֹומה  ההֹול ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָּדכל 

ּדהּנה 60ּוכמאמר  ּבעֹולם", לד ּור  יכ ֹולים והּוא אני "אין  ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ
את  ּומח ּׁשב לעצמ ֹו מקֹום ׁשּתֹופס הּוא הּגּסּות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָענין 
ההר ּגׁש ענין  הּוא ּכלל   ּובדר הּמעלה, לאיׁש ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָעצמ ֹו
זה  ּומ ּׁשּום מה, ּדבר  מציאּות לאיזה עצמ ֹו את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּמר ּגיׁש
עצמ ֹו את ּׁשּמר ּגיׁש מה זה והר ּגׁש עצמ ֹו, ּבעיני יקר  ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא
מקֹור  הּוא הּמעלה, ואיׁש ח ׁשּוב לדבר  עצמ ֹו את ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָּומח ּׁשב

ּכתיב  ּדהּנה רעֹות, ּדמ ּדֹות ל ּצלן  רחמנא רע מיני 61לכל  ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ
מ ּדֹות  ׁשּיׁש ּדכ ׁשם אלקים", עׂשה זה לעּמת זה ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ"את
לעּמתם  יׁש כן  ּכמ ֹו הּנה ט ֹובֹות, מ ּדֹות ׁשהם ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֻֻּבּקד ּׁשה
הּוא  הר ּוח  וגּסּות רעֹות, מ ּדֹות ׁשהם ּדקל ּפה ְְִִִִֵֶַַָָָמ ּדֹות
ׁשהּוא  ּדמי ּבח ּוׁש וכ ּנראה רעֹות, הּמּדֹות לכל  ְְְְְִִִֶֶַַַָָָהּמקֹור 
ּבעיני  יקר  ׁשהּוא מה ּדבר  למציאּות עצמ ֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָמח ׁשיב
אליו  מתאּוה הּוא הרי וערב ט ֹוב ּדבר  ּכל  הרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָעצמ ֹו,
ּכן  ּׁשאין  מה ּתאותֹו, ׁשּממ ּלא עד  ו ׁשקט  נח  ואינ ֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמאד 
ירצה  לא עצמ ֹו את מח ׁשיב ׁשאינ ֹו ּבׁשפל ּות ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַֹמי
מלכים, ּבמעד ּני העני ירצה ׁשּלא ּכמ ֹו הּטֹוב ּבּדבר  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכלל 
ּכאּלּו, ּבענינים ׁשּירצה ּכזאת התּפּׁשט ּות  ּבער ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשאינ ֹו
את  ׁשּיתאּוה התּפּׁשט ּות ל ֹו אין  הּׁשפל  הּנה כן  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּכמ ֹו

ּכֹופה ה  הּוא הרי ּבקל  הּנה אליו  מתאּוה ואם הּטֹוב, ּדבר  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבעיניו  ח ׁשּוב ׁשהּוא מי אבל  לעׂשֹותֹו, לבלי עצמ ֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָאת
ואינ ֹו לח ּכֹו וערב ט ֹוב ּדבר  לכל  מאד  מתאּוה הּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹהרי
יכ ֹול  ּכ וכל  הרעה. ּתאותֹו ׁשּממ ּלא עד  מ ּזה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָנפרד 
ּבדבר  ּגם ׁשּיּכׁשל  עד  והרצֹון , הּתאוה ּתקף ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלהיֹות

עצם  וגם הּתר , הֹוראת ל ֹו ׁשּימצא ל ּצלן , רחמנא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהאסּור 
אחר  ּבמקֹום וכמבאר  ,ּכ ּכל  ּבעיניו  ּגד ֹול  אינ ֹו 62האּסּור  ְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֹ

ּׁשּכתּוב  ּדמה הּׁשחד , אין 63ּבענין  יעּור " הּׁשחד  "ּכי ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָֹֹ
אֹותֹו מז ּכה מקֹום ּומ ּכל  ח ּיב ׁשהּוא ׁשּיֹודע ,64הּכּונה ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבׂשכל ֹו, הּטיה נעׂשה אליו  ּדעּתֹו קר ּוב ידי ׁשעל  ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלא
ׁשּבאמת  אף ז ּכאי ׁשהּוא ּומד ּמה האמת  מ ּדר ְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּנֹוטה
ּבהּדבר  ר ֹוצה ׁשהּוא הרצֹון  ּתקף מ ּצד  כן  ּכמ ֹו ח ּיב, ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּוא
ימצא  ּובקל  ּכ ּכל  ּגד ֹול  אּסּור  ּבזה ׁשאין  ל ֹו נדמה  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּתאוה

הרמ ּב"ן  ּבׁשם וכ ּיד ּוע זה, על  הּתר  הר ּוח 65הֹוראֹות ּדגּסי ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּכל ֹומר  הּתֹורה, ּבר ׁשּות נבל  נעׂשה הרי וכ ּו' הנאה ְְְֲֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָּובעלי
הּתר  ל ֹו מ ֹוצא הּוא ּומתאּוה חפץ ּׁשהּוא מה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָּדכל 
ׁשּגּסּות  לפי רעֹות, מ ּדֹות ּבׁשארי ּגם הּוא וכן  ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּבּתֹורה,

ל ּצלן . רחמנא רע מיני לכל  מפּתן  הּוא ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָהר ּוח 
.ev˜,"והארץ הּׁשמים ּתֹולד ֹות "אּלה ּכי יבאר  ƒְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

על  ורק נברא, מ ּלּואֹו על  עֹולם מלא, ְְְִִֵַַַָָָּתֹולד ֹות
ועמד ּו הּׁשכינה, את ּכביכ ֹול  סּלקּו הּדֹור ֹות חטא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָידי
ר ּבנ ּו מ ׁשה עד  ויעקב יצחק אברהם הּצּדיקים ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹּדֹור ֹות
נ ּתן  יד ֹו ועל  לאברהם ׁשביעי ׁשהּוא הּׁשל ֹום ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָעליו 
ּתֹולד ֹות  "אּלה יהיה הּתֹורה ל ּמּוד  ידי ׁשעל  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהּתֹורה,
אמנם  הּבר ּורים. ּבעבֹודת ט ֹוב ּכי ּבאֹור  מלא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּפרץ"
הּוא  הר ּוח  ּגּסּות ּכי ו ׁשפל ּות, ענוה היא העבֹודה ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָראׁשית

מיּבעי  ּדלא רע, מיני לכל  ּבההנאה כ מקֹור  ׁשּמתגּׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ל ּצלן . רחמנא ּבאּסּור  נכ ׁשל  עֹוד  אּלא הּמּתרים, ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָֻּדדברים

והּבּטּול e‰ÊÂה) הּכפּיה ּבעצמ ֹו לפעל  העבֹודה, ענין  ¿∆ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹ
על  והּוא עצמ ֹו, ּבעיני ר ּוח  ּוׁשפל  ענו  ְְְְְִֵֵַַַַָָלהיֹות

אינ ׁש ׁשּידע ּכפי ּבעצמ ֹו, ׁשעֹוׂשה צדק ח ׁשּבֹון  כאידי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
ּבעצמ ֹו ויחליט  ט ֹובים, הּלא עניניו  ּפרטי ּבכל  ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹּבעצמ ֹו
אחרי  ללכת ׁשּלא ׁשלמה ׁשמים מלכ ּות על  עליו  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלקּבל 
עצמ ֹו ויּתן  ימסר  אם ּכי ׂשכל ֹו, הבנת אֹו ּורצֹונ ֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹחפצֹו
עבֹודה   ּובדר הּתֹורה ּפי על  ׁשּיהיּו הנהגֹותיו  עניני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבכל 
הּוא  ּדאהבה ׁשּבּקד ּׁשה, ט ֹובֹות מ ּדֹות ׁשהם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻּדוקא

ׁשּכתּוב  ּוכמ ֹו לאלקּות, הוי'66האהבה את "ואהבּת ְְְֱֲֲֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּדכתיב  יׂשראל  ואהבת כ ּו', "67אלקי"לרע "ואהבּת ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ּדזה  עצמ ֹו,68כ ּו', אהבת את עֹוזב ּכאׁשר  רק להיֹות יכ ֹול  ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָ
ּתמיד  הרי עצמ ֹו ּבעיני ויקר  עצמ ֹו את אֹוהב ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדמי
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רח   

זי מיט  פארנ ּומען  איז  ער  ּבעצמ ֹו, רק כב טר ּוד  ְְְִִִֶֶַַַָ
לגמרי  ׁשֹוכח  הּוא האלקּות ועל  ּורצֹונ ֹותיו , ְְְְְֱֲֵֵַַַָָָֹּובתאו ֹותיו 
ל ֹו אין  אז  עצמ ֹו את אֹוהב הּוא ּכאׁשר  וכן  ו ׁשל ֹום, ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָחס
ּפר ּוד  ּגֹורם עצמ ֹו האהבת ואּדר ּבה ז ּולתֹו, לאהבת ְְְְֲֲֵֵַַַַַַַָָָָמקֹום
מה  ּדכל  וח ֹוׁשב ז ּולתֹו, את לסּבל  יכ ֹול  ּדאינ ֹו ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹלבבֹות,
וכ ּיד ּוע  אליו , לנ ּגד  ּבׁשביל  הּוא עֹוׂשה אֹו אֹומר  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּׁשהּזּולת

אאזמו "ר  קד ּׁשת לכבֹוד  ׁשּבא הּקד ֹוׁשכג ּבאחד  הרב ְְְִֶֶַַַָָָָֻ
יחיד ּות על  עדן  נ ׁשמתֹו צדק צמח  ּדעת אדמ ֹו"ר  (ּבר  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

אין  מיר  אייף טרעט  מי "ר ּבי, ל ֹו: ואמר  ּבהׂשּכלה) ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָּגד ֹול 
פירין  זיי אּון  ניט , זיי ּגיפעלט  זאג אי וואס מדר ׁש. ְְִִִִִִֵֵֶַָָָּבית

ניט  כד זעלהפ ּכמעט  ועֹוׂשים עּמי, להתנהג ּכראּוי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּביסט  "ּדּו אאזמו "ר : קד ּׁשת ּכבֹוד  ל ֹו והׁשיב ְְְְְִִִִֵַַֻמ ּדעּתי".
ואו  איז  מדר ׁש, ּבית גאנצין  ּדעם איּבער  מתּפּׁשט  ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָזע
לייגן  אוועק ּדארף מי ּדיר ". אייף אלץ איז  טרעט  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַיענער 
מי  אּון  איז , ׂשכל  ּפי על  נאר  וואס עצמ ֹו ּדעת ְִִִֵֶֶַַַַָָּדעם
איז  יעמאלט  אּון  הׂשּכלה אֹויף עבֹודה זיין  מגּביר  ְְְְֲִִֶַַַַָָָָדארף

ׁשטייט  עס און כה 69אמת. ואיׁש ּדר ּכֹו ר ׁשע "יעזב , ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּפר ּוׁשֹו ּבח ֹולם, אֹון  מ ּלׁשֹון  הּוא און  כ ּו', ְְְְִֵֶֶַָָָֹמח ׁשבתיו "

אֹונים" "מרב ּוכמ ֹו ועז , לי"70ּכח  אֹון  "מצאתי ,71אֹו ְִִִֵַָָָֹֹֹ
ּכׁשם  והּנה עצמ ֹו. ּבדעת חזק איׁש ּפר ּוׁשֹו און " ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָו "איׁש
ּתׁשּובה  ּבלא אׁשר  הּמכרח  ּדבר  זהּו ּדר ּכֹו" ר ׁשע ְְְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּד"יעזב
ה"איׁש צרי כן  ּכמ ֹו הּנה הּקד ׁש, אל  לגׁשת אפׁשר  ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאי
יאמר  ולא מח ׁשבֹותיו  לעזב החזק, האיׁש ּכל ֹומר  ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹאון ",

אזיי" האלט  אי אּון  אזיי, זאג כו"אי"אי" ּכל  ּכי כז , ְִִִִֵֵַַַָָ
אבל  לבבֹות, ּפר ּוד  וגֹורם הרע מקֹור  הּוא ְְְְֲִֵֵָָָָּומציאּות
על  ּומתנהג ׂשכל ֹו את ּומ ּניח  עצמ ֹו אהבת עֹוזב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַּכאׁשר 
ּבּמדר ׁש וכדאיתא ל ֹו, מאירה הּתֹורה הּנה אז  הּתֹורה, ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָּפי
הּתֹורה  נקראת ל ּמה כב) ּפסקא יד  ּפר ׁשה ְְְִִִֵַַָָָָָָָָ(ּבּמד ּבר 
הּוא  ּדהעּקר  ּיעׂשה, מה האדם את מאירה ׁשהיא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָ"אֹור ",
קט  (יבמ ֹות ז "ל  ר ּבֹותינ ּו ּוכמאמר  הּמצות, וקּיּום ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָֹהעׂשּיה

ב  ל ֹו72עּמּוד  אין  (ּפר ּוׁש ּתֹורה אּלא לי אין  "האֹומר  ( ִֵֵֵֵֶַָָָ
מצוה  ׁשּום ּולקּים הם לעׂשֹות הּמצות ּדקּיּום (הינ ּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹ

ּתֹורה  אפּלּו ּתֹורה), ללמד  רק כ ּו') ּובמהיר ּות ְְְֲִִִִִִַָָֹּבקריר ּות
לפי  יקּבל ), לא ּתֹורה ּתלמ ּוד  ׂשכר  אפּלּו (ּפר ּוׁש ל ֹו" ְְְְֲִִֵֵֵַַַָֹאין 
ׁשּיהיה  ּבכדי והּנה הּמצות. קּיּום הּוא הּתֹורה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשעּקר 

למיהוי  ּכדבעי הּתֹורה ֿ כח ל ּמּוד  חכמהּֿבינה ׁשּיתקּׁשר  , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ׁשהּוא  ׁשּבּתֹורה ּבחכמהּֿבינהּֿדעת ׁשּבנפׁשֹו ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָּדעת
הּתפּלה  הקּדמת ידי על  זהּו , יתּבר ּורצֹונ ֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָחכמתֹו
ּדעּתֹו ּומקּׁשר  הר ּבה ּבּתֹורה ׁשעסק להיֹות יכ ֹול  ּכי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָּדוקא,
רח ֹוק  הּוא מקֹום מ ּכל  ׁשּבּתֹורה, ּבּפל ּפּול  ְְֲִִֶַַַַָָָָּומח ׁשבּתֹו
הּוא  ּבּתֹורה הּדבקּות ּדענין  הּתֹורה, מאֹור  ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָלגמרי
ׁשּבזה  הּׂשכלי וגם , יתּבר ּורצֹונ ֹו חכמתֹו ׁשהיא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיר ּגיׁש
ואז  מ ּמׁש, אלקי ׂשכל  הּוא אנ ֹוׁשי ּבׂשכל  ׁשּמבינ ֹו ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהגם
ׁשּלֹו, סברא להּגיד  ּבנפׁשֹו עז  ירהיב ׁשּלא זאת לבד  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹהּנה
לגמרי  ׂשכל ֹו את ויבּטל  עצמ ֹו את יּניח  אּדר ּבא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאּלא
מי  אבל  ׁשּבּתֹורה.  יתּבר ּורצֹונ ֹו לחכמתֹו וכל  ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹמ ּכל 
על  ּביֹותר  עצמ ֹו את מר ּגיׁש אּדר ּבא עֹוד  אּלא ּכן , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאינ ֹו
ׁשּלֹומד  לעצמ ֹו ט ֹובה מחזיק ּׁשהּוא מה והינ ּו זה, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָידי
עצמ ֹו, ּבעיני וח ׁשּוב יׁש מציאּות ונעׂשה הר ּבה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָּתֹורה
לגמרי  מרחק הּוא הרי ּתֹורה ל ֹומד  אם אפּלּו ּגם ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָֻואזי
ּכלל , הּתֹורה אֹור  אמ ּתית ּבֹו מאיר  ׁשאינ ֹו הּתֹורה, ְֲִִִִֵֵֶַַָָָמן 

ׁשּכתּוב  ל ּים"73ּוכמ ֹו מעבר  ולא כ ּו' היא ּבּׁשמים "לא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ז "ל  ר ּבֹותינ ּו ואמר ּו ולא 74כ ּו', הר ּוח  ּבגּסי ּתּמצא "לא ְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹ

ז "ל  ר ּבֹותינ ּו ואמר ּו ּכּים", ל ּבֹו עליה ׁשּמרחיב 75ּבמי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
עליה, עצמ ֹו ׁשּממית ּבמי אּלא מתקּימת הּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדאין 
ּבטל  ׁשהּוא מי ּדדוקא והינ ּו הּבּטּול , ענין  הּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּדמיתה

וג  ּביׁשּות ּכׁשהּוא אבל  הּתֹורה, לאֹור  ּכלי הּוא ּסּות הרי ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָ
הּוא  ׁשּלֹו הּלּמּוד  ׁשּגם עד  הּתֹורה, לאֹור  ּכלל  ּכלי ְְְִִֵֶֶַַַַָָאינ ֹו
הר ֹואים  ּבעיני נח ׁשב ולהיֹות להתיהר  רק ּכן  ּגם ּכ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאחר 
יֹותר  עֹוד  ּכ אחר  לירד  יכ ֹול  וגם והּדֹומה, לקנטר  ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָאֹו
ׁשּמֹוצא  הּמות, סם ולאחרים ל ֹו ׁשּנעׂשה עד  ו ׁשל ֹום ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָחס
ידי  על  ורק ל ּצלן , רחמנא האסּור  את ּומ ּתיר  ההפ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאת
והּבּטּול  ההתקּׁשר ּות ענין  ׁשהּוא הּתפּלה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָהקּדמת
ל ֹו ּומאירה למהוי ּכדבעי הּתֹורה ל ּמּוד  אז  ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹלאלקּות,

ּדהוי'" ּבאֹורייתא "אלפין  וזהּו ׁשּיֹודע כטולאחרים. , ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּמקֹום, ּתלמידי יהיּו ּכאּלּו יׂשּכיל ּו ואז  חכמתֹו, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָׁשהיא
ּפר ּוׁש הּבּטּול , מ ּצד  הּמקֹום ּתלמידי יהיּו ּדכאׁשר  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָוהינ ּו
עֹולם, ׁשל  מקֹומ ֹו  יתּבר ׁשהּוא האמת אצל ֹו ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֻׁשּיר ּגׁש
האל ּפנא  ּדגם ּדהוי'", ּבאֹורייתא "אלפין  הּנה זה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻּומ ּׁשּום
יֹודע  אנ ֹוׁשי ּבׂשכל  ּגם ההּׂשגה ענין  ׁשהּוא ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָוהּלּמּוד 
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ז.69) נה, ישעיה
כו.70) מ , שם
ט .71) יב, הושע
א.72) ה, ויקרא שם ג . כג , ראה פרשת תורה לקוטי  ראה

ֿ יג .73) יב ל , נצבים
לשון).74) (בשינוי  א נה, עירובין
ג75) חלק ב. קנח , ב חלק זוהר ב. פג , שבת ב. סג , ברכות

א. עטר, א. רמז,

עצמו .כב . ב (עניני ) עסוק  ורבי .כג.הוא  מורי  זקני  אבי  אי כד .אדוני  אומר שאני  מה  המדרש . בבית עלי   דורכי רבי !
. מתנהגי  ואינ , בעיניה שפלוניכה .מוצא ־ח  מקו בכל (כ (ועל המדרש , בית כל פני  על (מתפרס ) מתפשט הנ

עצמו  דעת את להניח  צרי .עלי זה  תמיד  ,על דור ( הש (עבודת עבודה  להגביר וצרי שכל, פי  על רק  ש (מונחה ) ,
כתוב . אמת. הוא  ואזי  כ!.כו .השכלה , סובר ואני  !כ אומר להיות.כח .אני .כז.אני  שצרי ה '.כט.כפי  בתורת  לומדי



רט    

ׁשלם  יהי "סּגי אז  הּנה , יתּבר ּורצֹונ ֹו חכמתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָׁשהיא
"אֹותֹולּבני קֹוראין  ח ּפתֹו ׁשּלפני ּבׁשּבת החתן  והּנה . ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

ּבנים 76ל ּתֹורה  להעמיד  העֹולם את מקּימים וכ ּלה ּדחתן  , ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָ
לקר ֹות  אֹותֹו קֹוראין  הּנה לזאת ּבּתֹורה, ְְְִִִִֵַָָֹעֹוסקים
מאמר ֹות. עׂשרה המקּימים ׁשהם ׁשּבּתֹורה, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהאֹותּיֹות
ׁשהיא  ּתֹורה ׁשּלֹומדים הוי'", ל ּמּודי ּבני "וכל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָוזהּו
ׂשכלם  את ועֹוזבים ׁשּמּניחים הינ ּו , יתּבר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָחכמתֹו
ל ּתֹורה, עצמם ּומ ֹוסרים ּורצֹונם, וחפצם ְְְְְֱִִֶַַָָָָָהאנ ֹוׁשי
, יתּבר חכמתֹו הּוא ׁשּבּתֹורה האנ ֹוׁשי ׁשהּׂשכל  ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָויֹודעים
ׁשהם  ,ּבֹוני אּלא ּבני ּתקרי אל  ,"ּבני ׁשל ֹום "ורב  ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאז 
"ורב  ּבהם ּגם ויקּים עֹולם, ׁשל  ּבבנינ ֹו העֹוסקים ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻּבּנאים

ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו ,"ּבני ׁשל ֹום 77ׁשל ֹום לבני בנים "ּוראה ְְְְִִֵֶֶָָָָָָ
יׂשראל ". ְִֵַָעל 

.ev˜ּכי לידי יבאר  יבֹוא ּבנפׁשֹו צדק ח ׁשּבֹון  ידי על  ƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
להּניח  והעּקר  ׁשמים, מלכ ּות על  ְְְִִִַַַַַַָָָָֹקּבלת
על  ׁשֹוכח  עצמ ֹו את האֹוהב ּכי ׂשכל ֹו, והבנת ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָרצֹונ ֹותיו 
חסיד  ּדאֹותֹו ּוכהּמעׂשה לבבֹות, לפר ּוד  ּומקֹור  ְְְְֱֲִֵֶַַָָָֹאלקּות,

אאזמו "ר  קד ּׁשת ּכבֹוד  ל ֹו ּדכ ׁשם לאׁשהׁשיב עדן , נ ׁשמתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֻ
עצמ ֹו ּבדעת החזק האיׁש ּכן  ּדר ּכֹו לעזב מכרח  ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשהר ׁשע
לעזב  צרי אזיי" האלט  אי אזיי זאג אי" ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹהאֹומר 
והּוא  ל ֹו, מאירה הּתֹורה ואז  ל ּתֹורה, עצמ ֹו וימסר  ְְְְְְְִִַַַַָָָָֹּדר ּכֹו,

ּדתפּלה. העבֹודה הקּדמת ידי ְְְֲִִֵַַַָָָָעל 
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מדרש 76) רפב. סימן סוף חיים אורח  ולבוש אברהם מגן ראה
וכלה. חתן ענף תלפיות

ו.77) קכח , תהלים

בני.ל.  שלו יהיה  צדק .לא .רב  הצמח 
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מוגה. בלתי  הנחה השומעים. רשימה פי  על (*
יח.1) כ, בראשית ראה

טו .2) יג , שופטים
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א. רפח, זח"ג  ה.3) פרק (4
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•
 

תרצ "ב  שבט ט' ב"ה,

ריגא 

חב"ד  דכולל ֿ הנשיאות שלחן חברי אל 

ה' תובב"א, עיה"ק ירושלים  יצ "ו

יחיו  עליהם 

וברכה! שלום 

טבת. מי"ד מכתבם  על במענה

עם והקישור התעמולה עבודת אשר שכותבים  כפי

הם השד"רים  לשאלת בהנוגע וגם  יפה, מסודרים  הגבאים 

החלטות  לידי יבואו בטח הנה ראש , בכובד זה על דנים 

לעשות  יכול אני הדרכה איזה יודע ואיני בזה, טובות

בזה. מצדי

אלו. ימים  אי"ה אראה והסביבה רעוועל בנדון

הנה  הבלטיות, מדינות על משולח לשאלת ובהנוגע

מדינת  על שד"ר לשלח לע"ע החלטתי אשר כתבתי כבר

לנדא, שי' יעקב ר' הרב הוא הלא לבחינה, לבדה לטביא

שלמה  ר' המפורסם  הרה"ג  ש "ב ב"כ אשר כמדומה אשר

איזה  על רק לקחתיו אבל מכירו, שליט"א ליב יהודה

הדבר. יסתדר איך ויראה יסע למען לבחינה, שבועות

כזה, סדר על להביט לי כבד אשר להעיר אני וחפץ

הגבאים שמות לדעת לי ששלחו בהרשימות בחפשי אשר

ריגא, מערי המה הלא חמשה רק מצאתי לא לטביא דערי

- השאר? הם  והיכן ליבנהאף, וועליאן, דווינסק, ליבוי,

עדיין  נתמלאה שלא זה על להעיר חפץ הנני דברי ומדי

אלי, ולשלוח לסדר שבקשתי הרשימות בנדון בקשתי

לבא  חפץ שאיני מפני רק בפ"ע, לדבור צריך זה דבר אמנם 

.- דברי מדי בזה אותם  מזכיר הנני בתביעות

היא  מדינות ושאר לארה"ב משולחים  שאלת בנדון

ואולי  הדעת, וישוב עיון צריכה אבל עמוקה, שאלה אצלי

לי. להציע נא ייטיבו בזה הצעות להם  יש 

ומה  היטב, עובדים  ערך לפי הנה גופא, לריגא בהנוגע

יעשו. בודאי בעבודה אומץ להוסיף שיוכלו

שי' אקסילראד הרה"ג  תלמידנו הצעת בנדון

לסמוך  יכולים  אשר האיש  לו ידוע בטח מבאלטימאר,

יצליח  אשר יעזור והשי"ת לזה, ראוי הוא ואשר עליו

בעבודתו.

קשה  משם , מעות להוציא שאסור למקומות בהנוגע

מקום כראי זה מקום  ראי שלא כללי, דבר בזה לומה

בפ"ע  ומקום  מקום  כל עם  להתדבר צריכים  והיו אחר,

אשר  לפה להודיע יכולים  ולפעמים  לזה, עצה למצוא

למצא  לפעמים  אפשר שונים  במקומות ההיכרות לרגלי

טליפון. וע"י שונים  אנשים  ע"י לזה, עצה

קבלות  אשר כותבים , ריגא גבאי אשר מה בנדון

ואפשר  אלו, ימים  אי"ה אתישב מספיקות, אינן כלליות

פרטי  קבלות יתנו אשר לע"ע לעשות יהיה ות שנחוץ

גופא. מריגא מקומיות

אראה  הבע"ל, חה"פ על קריאה מכתב סידור בנדון

להם . ואשלח המכתב בקרוב לערוך בל"נ אי"ה

בגו"ר  ובמרכם  מכבדם  הדו"ש  ידידם 
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אגרות קודשריב

 ב"ה,  ט' מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה צבי הירש שי' הכהן

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מו' חשון, בו כותב אודות בר מצוה של בנם שי' שחל 

ביום ועש"ק ושואל מתי יחוגו הבר מצוה.

ומה שנוגע בנדון דידן הוא, שביום מלאת לו י"ג שנה, יעשו התועדות עכ"פ עשרה מישראל, 

והבר מצוה ידבר בדברי תורה, נגלה וחסידות, כיון שעל יום זה נאמר, היום ילידתיך )זהר ח"ב צח, א. 

ועייג"כ ז"ח פרשת בראשית ]י[, ג. ט"ו ע"ב(, ומובן שנוסף על הנ"ל צריך לעלות לתורה ביום קריאת 

התורה הסמוך, שבנדון דידי' הוא בש"ק שלאחריו, ושאר ההתועדויות - הרי זה תלוי איך שירצו לסדר 

בהתאם לזמני העיר והמקום.

שנים,  כו"כ  זה  כן  שנוהג  ואף  המעינות.  בהפצת  מפעולותיו  דבר  מזכיר  שאינו  גדול  לפלא 

הנה עבר ושנה - כהיתר פועל רק בכ"ף הדמיון, ובפרט בהאמור, שמיום ליום מתקרבים אנו לגאולה 

האמיתית והשלימה, גדל יותר מזמן לזמן ההכרח בהשתדלות ויגיעה להפיץ המעינות. וכידוע אגרת 

הק' של הבעש"ט.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

 ב"ה,  יו"ד מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ הרב ישעי' ארי' שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מז' חשון, בו כותב אודות הרעיון להו"ל תוכן התפלה, בצורת סידור הבעש"ט 

וכו', ושואל דעתי בזה.

ובהנ"ל שני ענינים נפרדים, סידור, ז. א. נוסח תפלה, ותוכן תפלה, שאפשר גם זה לפרשה בשני 

אופנים: פירוש המלות ע"ד הבעש"ט, או כללות ענין התפלה ומהותה.

והנה בנוגע סידור הבעש"ט, ידוע שהתפלל בסידור האריז"ל והרי ישנו גם עתה סידור הבעש"ט, 

ועיין שער סידור האריז"ל להר"ש מרשקוב.

פירוש המלות ע"ד החסידות דהבעש"ט מפוזרים בספרי תלמידי הבעש"ט, ואף שרק במקצתם 

הוזכר בפירוש שהם מהבעש"ט, כנראה שרובם מיוסדים עכ"פ על תורת הבעש"ט, והמקצת מעיד על 

הרוב.

ותוכן ענין תפלה ע"פ תורת הבעש"ט, לוקט מכמה וכמה ספרים וגם נדפס - בספר הבעש"ט על 

התורה להרב שמעון מנחם מענדל שו"ב, בפרשת נח.

ומאחר שהכל בהשגחה פרטית, עלי החובה )והזכות( לעוררו על ההכרח לקבוע עתים בלימוד 

פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות קביעות בכל יום ובהוספה ביום השבת אשר קדש 

הוא לה'.

בברכה לבשו"ט.

מקום שהוזכר הבעש"ט בס' התניא תורה אור ולקו"ת - צויין במפתחות שבסוף הס'.
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האֹותּיֹות  ׁשּתי  ּכפ ּולה, ה' היינּו ׁש"הּמכּפלה" ּבּזהר, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאיתא

למערה  זה ּפרּוׁש ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, וי ׁש הוי '. ׁשּבׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה'

ּבדרּגת  היא למעלה הּנׁשמה ּדהּנה לֹומר, וי ׁש ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּכפ ׁשּוט ּה.

 ֿ ּבעל לדרּגת מ ּגיעה היא למ ּטה ירידתּה ידי  ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָצ ּדיק ,

מ ּגיעה  היא הּגּוף  מן והס ּתּלק ּותּה עב ֹודתּה ס ּיּום ועם ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָּתׁשּובה,

ה' י ׁשנּה הרי  ה', ּתׁשּוב  ּובתׁשּובה, הּתׁשּובה. ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָלׁשלמ ּות

ע ּלאה, ּתׁשּובה ּתּתאה; ה' ּתׁשּוב  ּתּתאה, ּתׁשּובה ְְְִַַָָָָָָָָָָּכפ ּולה:

ע ּלאה. ה' ִָָָּתׁשּוב 
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ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰‡Â(א (כד, ¿«¿»»»≈»«»ƒ
ח ּייו, ימי  ּכל ּבמ ׁש עב ֹודתֹו עבד ׁשאברהם מפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּזהר

אברהם  הרי  להבין, וי ׁש ׁשלימין". "י ֹומין הי ּו ימיו ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעד

ׁשנים. ׁשלׁש לֹו חסרּו ּכן ואם ׁשלׁש, ּבגיל ּבֹוראֹו את ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹֹהּכיר

ּודרי ׁשה  חקירה ׁשל ּתֹוצאה היתה זֹו הּכרה ּדהּנה לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוי ׁש

לׁשֹוטט  התחיל הרמ ּב"ם: ּובלׁשֹון זה, ׁשּלפני  ּבּׁשנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשע ׂשה

ׁשנים  ׁשאֹותן ּומ ּכיון האמת. ּדר את ׁשהּׂשיג עד . . ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבדע ּתֹו

עליהן  ּגם לֹומר ׁשּי ּבֹוראֹו, להּכרת והכׁשרה הכנה ּבגדר ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהי ּו

ׁשלימין". "י ֹומין ְִִֵֶָׁשהי ּו
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B„Èa ÂÈB„‡ eË ÏÎÂ( י (כד, ¿»¬»¿»
BÏ L‡ Ïk ÏÚ ˜ÁˆÈÏ ˙k ‰zÓ ËL( רש "י) ¿««»»»«¿ƒ¿»«»¬∆

היה  עצמ ֹו והּוא הּקדּׁשה, מק ֹום י ׂשראל, ּבארץ  היה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻיצחק 

ׁשל  ּבביתם לארץ , ּבח ּוץ  היתה רבקה ואּלּו ּתמימה", ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָ"ע ֹולה

ׁשני ח ּבּור אפ ֹוא מב ּטאים ׁשּלהם הּנּׂשּואין ולבן. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבתּואל

ּתכלית  הּוא זה וח ּבּור וגּוף . נׁשמה וגׁשמ ּיּות, רּוחנּיּות ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָקצוֹות:

והפיכתּה ּבארץ  אלקית קדּׁשה הׁשּכנת – הע ֹולם ְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻּבריאת

ּכל  את ליצחק  אברהם נתן לכן ה'. אֹור להׁשראת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלכלי 

ּכל  את ּכלּֿכּלֹו, את אּלּו ּבנּׂשּואין ׁשהׁשקיע  היינּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻרכּוׁשֹו,

ַמהּותֹו.
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ÌBi‰ ‡B‡Â(מב (כד, »»«

ÌB˜n‰ ÈÙÏ ˙B‡ È„Ú ÏL Ô˙ÁÈN ‰ÙÈ( רש "י) »»ƒ»»∆«¿≈»ƒ¿≈«»

לאנׁשים  ונאמרה ּפׁשּוטים ּבדברים עסקה זֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָׂשיחה

אברהם, ׁשל ּבׁשליח ּותֹו נאמרה אבל ולבן), (ּבתּואל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּפׁשּוטים

י ׁש אנכי ". אברהם "עבד ּדבריו: את אליעזר ׁשּפתח  ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּוכפי 

"ׂשיחה", ח ּלין, ּבעניני  ע ּסּוק  ׁשל לעב ֹודה ּכן, אם רמז, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּכאן

ּפֹועלים  עלֿידּה ּכי  זֹו, "ׂשיחה" ׁשל ּכח ּה ויפה ׁשמים. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלׁשם

"הּוא הע ֹולם, את ויהּוה "י ׂשיח " הּקּב"ה וּיהי ".ÁNׁשּגם ִִֶֶֶַַַַָָָָָ»ִֶַ

ח ּלין" "ׂשיחת נח ׁשבת הע ֹולם ׁשּבריאת ּבחסידּות, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻוכּמבאר

ה'. לגּבי  ואפס  אין הּוא ׁשהע ֹולם מ ּׁשּום הּקּב"ה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאצל
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‰„Oa ÁeNÏ ˜ÁˆÈ ‡ˆiÂ( סג (כד, «≈≈ƒ¿»»««»∆
‰lÙz ‡l‡ ‰ÁÈN ÔÈ‡Â . . ‰ÁÓ ˙lÙz Ôwz ˜ÁˆÈ ברכות) ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»∆»¿ƒ»

ב) כו ,

ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו לקדּׁשה, ׁשּי ׁשאינֹו ל"ׂשדה", יצא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻיצחק 

לקדּׁשה. ּולהעלֹותֹו לתּקנֹו ּכדי  ׂשדה", אי ׁש . . ע ׂשו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻ"ויהי 

ּכאׁשר  הּיֹום, ּבאמצע  ׁשּזמ ּנּה מנחה, ּתפ ּלת ׁשל ענינּה ּגם ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזהּו

הּוא  ואף ֿעלּֿפי ֿכן ּבעסקיו, הּלהט  ׁשל ּבע ּצּומ ֹו נמצא ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהאדם

והעלאתֹו העסק  ּתּקּון ּפֹועל הּוא ּבכ להתּפּלל: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָע ֹומד

ׁשּלאחריה). העסק  וגם הּתפ ּלה ׁשּלפני  העסק  (ּגם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלקדּׁשה

    ©Ÿ¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬
     §¨«©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤

    §−̈§¤¦§®̈§¤¦§−̈§¤«©§¨§¨´
      ̈©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²©¦¬

      §¦−§ª¦«§¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ
     ©«£¦−̈§¤§¨¨®¨¥−¤§¥¬§¨«©¦¥

   ©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«§¦§¥³
     ©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈©¨®Ÿ

        ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨¤
      ¤¬¤¤«¤§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤¨®

      §©¬¨¨²§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«©¦§©̧
      ©¨¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¥̈´§¨¥®©©¥−̈¤

     ¤©¨«©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈
    ¤§¨©−©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ

     ©«¦¦½£¤−©§¥¬©§¥«©¨¤²£¤¨¨¬
      ©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨ª©¬©§¨−̈§¨¨¬

      ¦§«©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−
       ¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

         

ÂÈa Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ B˙B‡ ea˜iÂ(ט (כה, «ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»
ÂÈÙÏ ˜ÁˆÈ ˙‡ CÈÏB‰Â ‰eLz Ï‡ÚÓLÈ ‰NÚL Ô‡kÓƒ»∆»»ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿»»

(רש "י )

ונֹוטל  הּבכֹור ׁשהּוא טענתֹו היה י ׁשמעאל ׁשל חטאֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָע ּקר

ּבלבד, הּׁשפחה ּבן ׁשהּוא ּבאמת, הּכיר לא הּוא ׁשנים; ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּפי 

לכן  הּגבירה. ּבן יצחק , הּוא האמ ּתי  והּיֹורׁש י ֹורׁש, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינּנּו

את  ׁשהק ּדים ּבכ ּדוקא ּבתׁשּובה חזרתֹו על הּתֹורה  ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָרֹומזת

מ ּטענתֹו ּבֹו ח ֹוזר ׁשהּוא ּגּלה ּבכ אברהם: קב ּורת ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָיצחק 

האמת. את ּומ ּכיר ֱִֶֶֶֶַַָהּקֹודמת
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Ba ˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ CÈÂ(יא (כה, «¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»¿

היא  והׁשּפעה, המ ׁשכה ׁשענינּה ּברכה, הרי  ּבזה, לדּיק  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָי ׁש

וי ׁש והּצמצ ּום. הּדין מ ּדת הּוא אלקים ׁשם ואּלּו הוי ', ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹמ ּׁשם

מ ּדתֹו האירה חסד, ׁשּמּדתֹו אברהם, ׁשל מ ֹותֹו ׁשּלאחר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלֹומר,
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ּבתגּברת. ְְִִֶֹהיא
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו,

בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת. ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו 

בלימוד התורה. וקיום המצות בהידור.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ענינה  בדברי חז"ל המבארים  ע"י התבוננות  מגיעים  ביוקר התורה  לרגש   - במענה לשאלתו 

ומעלתה. ועייג"כ תניא פרק ד' ה' כ"ג ובכ"מ. ב"ח לטור או"ח סמ"ז.



לוח זמנים לשבוע פרשת חיי־שרה בערים שונות בעולם רכב
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
5:535:588:038:058:378:399:349:3511:5511:5416:5616:5117:2217:1716:3117:28באר שבע )ח(

5:545:598:028:048:378:399:349:3511:5411:5416:5616:5117:2017:1516:2117:25חיפה )ח(

5:525:578:018:038:358:389:329:3411:5311:5316:5816:5317:2017:1516:1417:25ירושלים )ח(

5:545:598:038:058:378:409:349:3611:5511:5416:5516:4917:2217:1616:3017:27תל אביב )ח(

6:336:438:198:239:049:089:569:5912:0812:0816:4316:3317:1717:0816:1617:21אוסטריה, וינה )ח(

6:186:128:598:559:399:3610:4910:4713:3813:3819:5119:5820:2020:2719:3920:39אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:336:418:228:259:059:099:5810:0112:1112:1116:4916:4017:2217:1316:2317:26אוקראינה, אודסה )ח(

6:076:167:547:588:388:429:319:3311:4311:4216:1716:0816:5216:4215:5116:56אוקראינה, דונייצק )ח(

6:196:298:058:098:498:549:429:4511:5411:5316:2716:1817:0216:5316:0117:06אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:496:598:308:359:179:2210:0910:1212:1912:1916:4916:3817:2517:1516:2217:29אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:426:528:238:279:099:1410:0110:0512:1212:1116:4116:3117:1717:0716:1417:21אוקראינה, קייב )ח(

6:577:058:488:519:309:3410:2310:2612:3712:3717:1917:1017:4917:4116:5417:54איטליה, מילאנו )ח(

5:545:548:258:248:548:549:579:5612:2812:2818:0118:0118:2418:2417:4318:33אקוואדור, קיטו )ח(

5:565:508:378:339:159:1210:2410:2213:1113:1119:2019:2619:4819:5419:0720:05ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:376:309:189:1310:019:5711:1211:0914:0314:0420:2120:2920:5321:0120:1021:14ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:307:379:309:3310:0810:1111:0311:0513:2013:2018:1018:0318:3918:3317:4618:44ארה״ב, בולטימור )ק(

7:217:289:209:239:5810:0210:5310:5513:1013:0917:5717:5018:2718:2017:3318:32ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:227:299:209:239:5910:0210:5410:5613:1013:1017:5817:5018:2818:2117:3318:32ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

8:018:089:5610:0010:3610:4011:3111:3313:4613:4618:3118:2319:0218:5418:0619:06ארה״ב, דטרויט )ק(

7:327:379:439:4510:1710:1911:1411:1513:3513:3518:3918:3419:0418:5918:1719:09ארה״ב, האוסטון )ק(

7:087:139:159:179:509:5210:4610:4813:0613:0618:0317:5718:3018:2517:4018:36ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:277:319:419:4310:1410:1511:1211:1313:3513:3418:4218:3819:0719:0318:2119:13ארה״ב, מיאמי )ק(

7:187:259:169:199:559:5810:5010:5213:0513:0517:5217:4418:2218:1517:2818:27ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:457:529:449:4710:2210:2611:1711:2013:3413:3318:2218:1418:5218:4517:5818:56ארה״ב, פיטסבורג )ק(

7:187:259:159:189:549:5810:4910:5113:0413:0417:5017:4218:2018:1317:2518:25ארה״ב, שיקגו )ק(

5:575:548:348:329:059:0310:1010:0912:4812:4818:3618:3819:0019:0218:2019:12בוליביה, לה-פס )ח(

7:287:389:079:129:5510:0010:4610:5012:5612:5617:2417:1318:0017:5016:5618:04בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:277:389:089:129:5510:0010:4610:5012:5612:5617:2517:1418:0117:5116:5818:05בלגיה, בריסל )ח(

5:235:198:027:598:358:339:419:4012:2312:2318:2218:2618:4318:4718:0718:57ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:125:087:517:488:238:219:309:2812:1112:1118:0518:0818:3018:3417:5018:44ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:476:578:258:309:139:1810:0510:0812:1412:1416:4316:3217:1817:0816:1817:22בריטניה, לונדון )ח(

7:007:128:348:399:249:3010:1510:1912:2312:2216:4416:3317:2317:1216:2017:27בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:557:068:328:369:219:2610:1210:1512:2012:2016:4616:3517:2317:1216:1917:27גרמניה, ברלין )ח(

7:087:188:508:559:379:4110:2910:3212:3912:3917:0916:5917:4517:3516:4217:49גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:215:168:007:578:348:329:419:3912:2412:2418:2818:3218:4718:5218:1419:02דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:376:408:578:589:289:2910:2710:2812:5212:5218:0718:0418:3118:2817:4718:38הודו, מומבאי )ח(

6:336:358:538:549:239:2510:2310:2412:4812:4818:0418:0118:2818:2517:4318:34הודו, פונה )ח(

6:216:308:088:128:528:579:459:4811:5711:5716:3316:2417:0716:5816:0717:11הונגריה, בודפשט )ח(

6:266:338:248:279:039:069:5810:0012:1412:1417:0216:5417:3217:2516:3717:36טורקיה, איסטנבול )ח(

6:466:538:488:519:259:2910:2110:2312:3912:3917:3117:2418:0017:5317:0718:05יוון, אתונה )ח(

6:416:508:298:339:139:1710:0610:0912:1812:1816:5516:4617:2917:2016:2917:33מולדובה, קישינב )ח(



רכג לוח זמנים לשבוע פרשת חיי־שרה 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
6:356:388:548:559:259:2610:2510:2512:5012:4918:0418:0118:2818:2517:4318:34מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:145:057:547:488:428:379:549:5112:4812:4919:1319:2219:4719:5719:0220:11ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:126:168:258:268:578:599:559:5712:1712:1717:2317:1917:4917:4417:0117:54נפאל, קטמנדו )ח(

6:386:458:388:419:169:1910:1110:1312:2812:2817:1717:1017:4717:4016:5117:52סין, בייג'ין )ח(

6:466:469:169:169:459:4510:4810:4713:1913:1818:5118:5019:1319:1318:3219:22סינגפור, סינגפור )ח(

6:246:358:018:068:508:559:419:4411:5011:5016:1516:0416:5216:4215:4716:57פולין, ורשא )ח(

5:375:358:128:118:438:419:479:4612:2312:2318:0718:0918:3018:3217:5018:41פרו, לימה )ח(

7:157:239:059:099:479:5210:4110:4412:5412:5417:3317:2518:0617:5817:0818:11צרפת, ליאון )ח(

7:317:419:169:2010:0110:0510:5310:5613:0413:0417:3917:2918:1218:0317:1218:16צרפת, פריז )ח(

5:415:428:098:098:398:399:409:4012:1012:1017:3917:3818:0218:0117:2018:10קולומביה, בוגוטה )ח(

7:487:569:429:4510:2310:2611:1711:1913:3113:3118:1718:0818:4518:3817:5218:50קנדה, טורונטו )ק(

7:287:379:199:2310:0110:0510:5510:5713:0813:0817:4817:4018:2018:1117:2318:24קנדה, מונטריאול )ק(

7:027:089:089:109:449:4610:4010:4212:5912:5917:5617:5018:2318:1817:3318:28קפריסין, לרנקה )ק(

7:518:039:219:2710:1310:1911:0311:0713:1013:1017:2817:1618:0817:5717:0018:12רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:277:398:559:009:489:5410:3810:4212:4312:4317:0216:4917:4017:2816:3417:44רוסיה, מוסקבה )ח(

6:587:078:468:509:299:3410:2210:2512:3512:3517:1117:0217:4517:3616:4517:49רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:037:128:518:549:349:3910:2710:3012:4012:3917:2017:1117:4917:4016:5417:54שוויץ, ציריך )ח(

6:116:138:358:359:059:0510:0510:0512:3212:3217:5217:5018:1618:1417:3218:23תאילנד, 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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