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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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.àë÷
:ÁÈ‚˘Ó ‰"·˜‰ Í‡È‰Â ÔÂÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Ï ‰ÏÂÚ Ì˘ÓÂ ÔÂ˙Á˙‰ Ô„Ú Ô‚· ‰ÏÚÓ ˘È Í‡È‰

àïéàî íéøää-ìà éðéò àOà úBìònì øéL¦À©©«Å£¬¤¨´−¥©¤¤«¨¦®¹¥©À¦
:éøæò àáéá:õøàå íéîL äNò ýåýé íòî éøæò ¨¬Ÿ¤§¦«−¤§¦¥¦´§Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤

â:EøîL íeðé-ìà Eìâø èBnì ïzé-ìàãäpä ©¦¥´©´©§¤®©¹̈À«Ÿ§¤«¦¥´
:ìàøNé øîBL ïLéé àìå íeðé-àìäEøîL ýåýé Ÿ−¨§´Ÿ¦¨®¹¥À¦§¨¥«§Ÿ̈¬«Ÿ§¤®

ðéîé ãé-ìò Elö ýåýé:Eå-àì LîMä íîBé §Ÿ̈¬¦¹§À©©¬§¦¤«À̈©¤¬¤Ÿ
:äìéla çøéå äkkéæòø-ìkî EøîLé ýåýé ©¹¤À¨§¨¥¬©©¨«§¨§Ÿ̈À¦§¨§¬¦¨®̈

:ELôð-úà øîLéçáe Eúàö-øîLé ýåýéEàB ¹¦§ÀŸ¤©§¤«§Ÿ̈À¦§¨¥«§¬¤®
:íìBò-ãòå äzòî¹¥«©À̈§©¨«

.áë÷
:ÌÈÏ˘Â¯È· Â˘Ú˘ ÌÈÒÈ‰Â ÌÈÏ˘Â¯È Á·˘Ó ¯¯Â˘Ó‰ ¯ÙÒÓ

àéì íéøîàa ézçîN ãåãì úBìònä øéL¦¬©©«£À§Å̈¦¬−¨©§¦§«Ÿ§¦´¦®
:Cìð ýåýé úéaáéøòLa eðéìâø eéä úBãîòC ¥−§Ÿ̈´¥¥«−«Ÿ§¨´©§¥®¹¦§¨©À¦

ìLeøé:íâdl-äøaçL øéòk äéeðaä íìLeøé §«¨¨«¦§«¨©¬¦©§¨®§¹¦À¤ª§¨¨¬
:åcçéãúeãò dé-éèáL íéèáL eìò íML ©§¨«¤¨̧¨¶§¨¦¿¦§¥−¨¥´

ì úBãäì ìàøNéì:ýåýé íLäeáLé | änL ék §¦§¨¥®§¹ŸÀ§¥´§Ÿ̈«¦³¨̧¨¨«§´

:ãåc úéáì úBàñk ètLîì úBàñëåeìàL ¦§´§¦§¨®¦¹§À§¥´¨¦«−©«£
éáäà eéìLé íìLeøé íBìL:CæCìéça íBìL-éäé §´§«¨¨®¦¦¹§À̈«Ÿ£¨«¦§¦¨¬§¥¥®

éúBðîøàa äåìL:Cç-äøaãà éòøå éçà ïòîì ©¹§À̈§©§§¨«¦−§©©©©´§¥®̈£©§¨
:Ca íBìL àpèeðéäìà ýåýé-úéa ïòîì −̈¨´¨«−§©©¥§Ÿ̈´¡Ÿ¥®

:Cì áBè äL÷áà£©§−̈´¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  בין כסא לעשור, ה'תשי"ד
ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מכתבו מאז קבלתי במועדו. ויעויין קונטרס ומעין מאמר ט"ו ואילך. ולתיקון המדה שכותב, 
הנה לדעתי, ינסה לבטלה ע"י היסח הדעת לגמרי ממנה, היינו גם מתיקונה.

וכשמרגיש שמתחיל לחשוב ע"ד מעלות וכשרונות כו' תיכף יפנה מחשבתו לאיזה ענין אחר 
)ומה טוב לענין גדלות הבורא(.

פרוטה  התפלה  קודם  בכ"י  יתן   - דשמיא  סייעתא  ע"י  יותר  בנקל  לפועל  הנ"ל  שיבוא  וכדי 
לצדקה, ואחר התפלה יאמר תהלים )עכ"פ כפי שנחלק לימי החודש(.

אם אפשר כדאי ללמוד ספר דרך חיים לאדמו"ר האמצעי )בנו של בעל התניא(.

ובימי רצון אלו דבין כסא לעשור הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו, ברכת חתימה וגמר 
חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

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

 

כללי  מפתח  

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

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

  ן שמחת תורה להבין עיה  "ד מאמר  ) ג

 ה  .............................  שמחת תורה, ה'תשי"ב יום 

  ויקח הוי' אלוקים את האדם ה  "ד מאמר  )ד

 טז  ..  י"ב ה'תש ,ה"ח מרחשוןפרשת בראשית, מבשבת 

 זכ  .......................  "ב ה'תשישיחת ליל שמח"ת   )ה

 בל  .......... , ה'תשי"ב שיחת יום שמחת תורה  )ו

  שית,  שת בראשבת פרשיחת   )ז

 מא  .....................  , ה'תשי"ב מבה"ח מרחשון

 מד  ....  ו, ג ט  ךכר פרשת בראשיתשיחות -לקוטי   )ח

 מט  ..  ד , וט  ךכר פרשת בראשית ותשיח -י לקוט  )ט

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

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

 ה  ....  פרשת בראשית   – לה ומשיחאו קוט גלי  )יא

  ו  .  אשית לשבוע פרשת בר יומיחומש   י רעושי  )יב

 חק  ....  לשבוע פרשת בראשית  תהלים י רועיש  ) יג

    ה)(מוג יא הת  רפסב  יםרשיעו  )יד

 טק  ..........................  לשבוע פרשת בראשית  

 ח יק  .  לשבוע פרשת בראשית ם" וי םהיו"  חלו  )טו

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

 ם"מבר ירועיש

 כגק  .....  בראשית  'לשבוע פ ,םולי ם  קירפ' ג –  )יז

 צק.......בראשית   'לשבוע פ  ,ליום  דחפרק א –  ) יח

 דרי  ..  ע פרשת בראשית בולש ,תוו צמהפר ס –  )יט

  ובים  תם וכייאב  )כ

 ארכ ................  יב רק  פ דברי הימים  ,כופרק  אל זקיח

  ערלה ת מסכ –משיות   )כא

 גכר  ...........................................  קהתי אור יב

 

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

  ביאורים עם  ותכתוב תמסכ  ) כג

 לר  ........................................  ח ק ף ד עד  בק  ףמד

  :"ד חביאי  ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כד

 סר  .............................................  זקן "ר האדמו

  פסח ת ך הלכו ן ערולחוש  )כה

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

    גוף האדם תהטעם ששתה צור הבין ל אור הרתו  )כו

 גסר  ...........................................  זקן הר ו"מ אד 

    םיחי תתור  )כז

 הסר  .......................................  צעי אמר ה"מואד

  ותיך מצ ך רד – צ"צה ימרמא  )כח

 הסר  .................................  דק"צ  חמה"צ  ר "דמוא

  ג ואל תרל" שמ רתות  )כט

 ו רס  ........................................  ש הר"ומ  מו"ר דא

    "בהמשך תער –המאמרים  ספר  ) ל

 זרס  ...................................... "ב שרה"ר מומואד

  תרפ"ט  –ם ימאמר ר הספ  )לא

 חסר  .....................................  ''צ והריימ ''ר דמו א

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

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

 ער  ..................................  א לקפרק  ת וכרו זה ספר  ) לג

  ודש  ק  ותרגא  )לד

 ערב  .............................................  צ "יהרי מו ר "ואדמ

 עדר  ..........................  חומש לקריאה בציבור    ) לה

 פדר  ...........  דשוק- בתשת חמלהתורה   תאקרי  ) לו

 פה ר  ...........  לשבוע פרשת בראשית ים מזוח ל  ) לז

י עצרת, שמחת  לשמי תור קת ל דהצות סדר מ  ) לח

 פזר  ...................................  קודש  תורה ושבת 
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,dxez zgny mei .c"qa
a"iyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÔÈ·‰Ï ּתֹורה ׂשמחת מׂשּמחים 1ענין ׁשּיׂשראל , ¿»ƒְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

ׁשּמׂשּמחים  ּבזה, והּסדר הּתֹורה, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָאת

ּבּתֹורה, ויגיעה ליּמּוד ידי על לא הּתֹורה ְִִִֵֶַַַָָָֹאת

וריּקּודים  ניּגּונים ידי על הּדּיּוק 2אּלא וידּוע . ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

את 3ּבזה  מׂשּמחים יהיּו ׁשּיׂשראל ׁשּיי אי , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ַָהּתֹורה.

LÈÂ ידּוע ּדהּנה, יֹותר, ּבפרטּיּות ּבזה להֹוסיף ¿≈ְְְִִִִֵֵֶַָָָ

ּבּתֹורה  ּדרגֹות חיּלּוקי ּדלפעמים 4ׁשּיׁש , ְְְִִִֵֵֶַָָָ

ּכמֹו ירּוּׁשה, ּבׁשם נקראת ׁשהּתֹורה ְְְְִִֵֵֶַָָָמצינּו

קהּלת 5ׁשּנאמר  מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבׁשוה, יׂשראל ּכל אצל הּוא זה ׁשענין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיעקב,

ּדבני  ּומּצב ּבמעמד החיּלּוק על הּבט ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָמּבלי

ּבדר ׁשּבאה ּכפׁשּוטּה ירּוּׁשה ּוכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָיׂשראל,

הּיֹורׁש, ּומּצב מעמד על הּבט מּבלי ְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָמּמילא

הּכל  יֹורׁש ּבֹו וכּיֹוצא קטן ּגם וזהּו6ׁשהרי ּגם 7. ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשענין  יעקב, קהּלת מֹורׁשה הּכתּוב לׁשֹון ְְְֲִִִֶַַַַָָָֹּדּיּוק

ּבמדריגת  ׁשהּוא למי ּגם הּוא ׁשּבּתֹורה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָהירּוּׁשה

עקב  יּו"ד יׂשראל 8יעקב, מּמדריגת למּטה , ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹ

ראׁש לי ׁשּבא 9אֹותּיֹות ענין הּוא ׁשּירּוּׁשה ּכיון , ְְִִִֵֶֶָָָָֹ

ׁשל  ּומּצבֹו מעמדֹו על הּבט מּבלי מּמילא, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבדר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1(" זה: מאמר אודות בכתי"ק שליט"א אדמו"ר כ"ק c"pxz**ברשימת deiv dxez d"cn zecewp .*zxhr z"gny oipr oiadl
"a"yz v"rnya `edy.***2(.40 ע' תש"ו סז. ע' תרפ"ט סה"מ שם. עטר"ת שמח"ת ענין להבין ד"ה סה"מ )3ראה ראה

שם. בהקיצור שם, (סה"מ )4תש"ו פס"ח פס"ו. תרל"ז וככה המשך גם וראה הנ"ל. ותש"ב תרנ"ד צוה תורה ד"ה ראה

לך  שלח ד"ה ואילך. רכב ע' ואילך. רי ע' תרפ"ד ואילך. פז ע' תר"ל סה"מ ואילך). תקנט ע' ואילך. תקנב ע' ח"ב תרל"ז

תשמ"ו. שמח"ת לה"ע ד"ה קג). ס"ע תשי"א המאמרים (ספר ד.)5תשי"א לג, במשנה.)6ברכה רע"א מד, נדה ראה

רכה).)7 ע' ריג. (ע' שם תרפ"ד סה"מ ובכ"מ.)8ראה ויצא. ר"פ תו"א הזהר).)9ראה (בשם סע"ב טו, להצ"צ סהמ"צ ראה

ועוד.

ואילך. לא ע' עטר"ת סה"מ (*

ואילך. כו ע' תרנ"ד סה"מ (**

ואילך. 39 ע' תש"ב סה"מ (***

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ ÔÈ·‰Ïחג של הפנימי Bz¯‰התוכן ˙ÁÓN1,'תורה ו'שמחת ¿»ƒƒ¿«ƒ¿«»

‰Bz¯‰,משמעו  ˙‡ ÌÈÁnNÓ Ï‡¯NiL,להלן שיוסבר כפי ∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆«»
,‰Êa ¯„q‰Â הוא התורה את משמחים ישראל בני שבו האופן ¿«≈∆»∆

‰ÚÈ‚ÈÂ „enÈÏ È„È ÏÚ ‡Ï ‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÁnNnL שכלי מאמץ ∆¿«¿ƒ∆«»…«¿≈ƒƒƒ»
‡l‡להבין  ,‰¯Bza ישראל בני «»∆»

התורה את È„Èמשמחים ÏÚ השמחה «¿≈
ÌÈ„ewÈ¯Âבאמצעות  ÌÈebÈ2. ƒƒ¿ƒƒ

˜eic‰ Úe„ÈÂ והשאלה‰Êa3, ¿»««ƒ»∆
CÈiL CÈ‡ יתכן Ï‡¯NiLאיך ≈«»∆ƒ¿»≈

,‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÁnNÓ eÈ‰Èƒ¿¿«¿ƒ∆«»
ישראל  שבני הדברים פשר מה היינו

לשמוח.? לתורה גורמים

‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ איך בשאלה ¿≈¿ƒ»∆
התורה, את ישמחו ישראל שבני יתכן

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa שממשיך כפי ƒ¿»ƒ≈
Úe„Èומבאר, ,‰p‰c ובדברי בתורה ¿ƒ≈»«

ז"ל  B‚¯c˙חכמינו È˜elÈÁ LiL∆≈ƒ≈¿»
‰¯Bza4eÈˆÓ ÌÈÓÚÙÏc , «»¿ƒ¿»ƒ»ƒ

ÌLa ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡pL BÓk ,‰Me¯È5 בתורה ¿»¿∆∆¡«

eˆ ‰¯Bz‰L¯BÓ ‰LÓ eÏ ‰ »ƒ»»…∆»»
ירושה  ÔÈÚLהיינו ,·˜ÚÈ ˙l‰¿̃ƒ««¬…∆ƒ¿»

‰Ê ירושה היא ‡ˆÏשהתורה ‡e‰ ∆≈∆
Ëa‰ ÈÏaÓ ,‰ÂLa Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈¿»∆ƒ¿ƒ«≈

˜elÈÁ‰ ÏÚ ההבדלים„ÓÚÓa ««ƒ¿«¬»
,Ï‡¯NÈ È·c ·vÓe התורה אלא «»ƒ¿≈ƒ¿»≈

מבני  ואחד אחד לכל ירושה היא

הפחות  ועד ביותר מהנעלה ישראל,

dËeLÙkביותר, ‰Me¯È BÓÎe¿¿»ƒ¿»
ליורשיו  עוברים שמת האדם שנכסי

‡ÏÈnÓ C¯„a ‰‡aL כל ללא ∆»»¿∆∆ƒ≈»
היורש  מצד ÏÚפעולה Ëa‰ ÈÏaÓƒ¿ƒ«≈«

,L¯Bi‰ ·vÓe „ÓÚÓ שום ואין «¬»«»«≈
היורש  של ומצבו למעמדו משמעות

הוא  הרי נחות במצב הוא ואם יותר יורש הוא הרי נעלה במצב הוא (שאם

היורש  של למצבו חשיבות כל אין שבירושה לכך וההוכחה וכד') פחות יורש

˜ÔËהיא Ìb È¯‰L בשניםBa ‡ˆBiÎÂ'וכד בדעת שקטן מי L¯BÈוגם ∆¬≈«»»¿«≈≈
Ïk‰6 ומה מעמדו מהו הבדל כל מבלי ליורש, עוברים המוריש נכסי וכל «…

היורש. של e‰ÊÂ7Ìbמדריגתו ¿∆«
·e˙k‰ ÔBLÏ ˜eic לעיל הנזכר ƒ¿«»

שהיא התורה ˜‰l˙לגבי ‰L¯BÓ»»¿ƒ«
,·˜ÚÈ והכתוב יהודי, לכל ירושה «¬…

קהלת  'מורשה ואומר בלשונו מדייק

כאן  נקראים ישראל שבני היינו יעקב',

להורות  אבינו, יעקב שם »¿ÔÈÚL∆ƒעל
Ìb ‡e‰ ‰¯BzaL ‰Me¯È‰«¿»∆«»«

È¯„Óa‚˙אפילו  ‡e‰L ÈÓÏ¿ƒ∆¿«¿≈«
,·˜ÚÈ שנמצא ליהודי והכוונה «¬…

שלכך  ונחות נמוך רוחני ומצב במעמד

אותיות  'יעקב' השם eÈ"„רומז
·˜Ú8˙‚È¯„nÓ ‰hÓÏ , »≈¿«»ƒ«¿≈«

L‡¯ ÈÏ ˙Bi˙B‡ Ï‡¯NÈ9, ƒ¿»≈ƒƒ…
החלק  הוא העקב האדם שבגוף כשם

מעט  רק בו (שיש ביותר והנחות הנמוך

הגבוה  החלק הוא והראש חיות)

כך  המוח), נמצא (שבו ביותר והנעלה

רומז  עקב, יו"ד אותיות 'יעקב', השם

והשם  נחות, רוחני ומצב מעמד על

מצב  על רומז ראש' 'לי אותיות ישראל

העובדה  לגבי שכאן וכיון נעלה, רוחני

הכתוב  יהודי, לכל ירושה היא שהתורה

יעקב', קהלת 'מורשה ואומר מדייק

שנמצא  יהודי שגם מלמד זה הרי

התורה  את יורש נחות «≈ÔÂÈkבמצב
‡aL ÔÈÚ ‡e‰ ‰Me¯iL∆¿»ƒ¿»∆»

,‡ÏÈnÓ C¯„a מעצם כתוצאה ¿∆∆ƒ≈»
הירושה  את מעביר שהמוריש העובדה

B„ÓÚÓליורש  ÏÚ Ëa‰ ÈÏaÓƒ¿ƒ«≈««¬»
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 פזר  ...................................  קודש  תורה ושבת 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxezו zgny oipr oiadl

רז"ל הּי ׁשאמרּו ּגם מצינּו אמנם התקן 10ֹורׁש. ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ

ולכאֹורה  ,ל ירּוּׁשה ׁשאינּה ּתֹורה ללמֹוד ְְְְְִִֵֶַָָָָָָעצמ

הרי  ,ל ירּוּׁשה ׁשאינּה אמרֹו מהּו מּובן ְְֲֵֵֵֶַָָָָָאינֹו

ׁשּיׁש הּוא, הענין א יעקב, קהּלת מֹורׁשה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּכתיב

ׁשהיא  ּבּתֹורה מדריגה יׁש ּבּתֹורה, מדריגֹות ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּתי

מדריגה  ויׁש לעיל), (ּכּנזּכר ירּוּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָּבבחינת

אּלא  ,ל ירּוּׁשה ׁשאינּה נאמר ׁשעליה ְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבּתֹורה

ּדוקא, האדם ויגיעת עבֹודת ידי על ְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבאה

ּדמצאת 11ּוכמאמר  ׁשהענין ּתאמין, ּומצאת יגעּת ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָָָ

אפׁשר  אי היגיעה ּוללא יגעּת, ידי על ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹנעׂשה

ׁשהּתֹורה  מצינּו ולפעמים הּמציאה. אל ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּיבֹוא

רז"ל  ּכמאמר מּתנה, ּבבחינת היה 12היא ׁשּמׁשה ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבמּתנה, לֹו ׁשּניּתנה עד ּומׁשּכחּה ּתֹורה ְְְְִֵֶַַַָָָָָלֹומד

ׁשּיי ׁשאינֹו ּכיון מלמעלה, ׁשּניּתן ענין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

ירּוּׁשה), (ּכמֹו מּמילא ּבדר לא הּמּטה, אל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹּכלל

אמרּו ּבמּתנה ׁשּגם ואף יגיעה. ידי על לא ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹוגם

לא 13רז"ל  לנפׁשיּה ניחא ליּה ּדעביד לאו אי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָ

הרי  מּתנתא, ליּה יהיב ּבאֹופן 14הוה זה אין ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשאז  הּמּתנה, נתינת את ּגֹורם לנפׁשיּה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּנייחא

אם, ּכי מּתנה, ולא ׂשכר, קיּבּול ּכמֹו זה ְְֲִִִֵֶַָָָָֹהרי

ׁשאז  כּו' הח ּסרֹון הסרת ּפֹועל לנפׁשיּה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּנייחא

הּמּתנה  נתינת עצם אבל הּמּתנה, את לקּבל ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָיכֹול
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שם.)10 לאבות שמואל ומדרש פרש"י וראה מי"ב. פ"ב ע"ב.)11אבות ריש ו, ו.)12מגילה פמ"א, שמו"ר א. לח, נדרים

א.)13 טז, ב"מ ב. נ, גיטין וראה ובכ"מ. פס"ח. שם וככה בהמשך חי"ג )14כ"ה לקו"ש גם וראה שם. וככה המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L¯Bi‰ ÏL B·vÓe חשיבות להיות יכולה היתה היורש של ולמעמדו «»∆«≈

מצידו  והשתדלות ממאמצים כתוצאה לו באה היתה הירושה אילו ומשמעות

עבודה  כל בלי ממילא, בדרך באה שירושה כיון אבל מעלותיו, בגלל או

הבדלים  על הבט מבלי מצב, בכל היא שהירושה מובן היורש, מצד ומאמץ

היורש. של במצבו

ÌÓ‡ שהתורה לעיל האמור למרות »¿»
כירושה, ישראל לבני eÈˆÓ»ƒניתנה

Ï"Ê¯ e¯Ó‡L Ìb10 אבות בפרקי «∆»¿««
‰¯Bz „BÓÏÏ CÓˆÚ Ô˜˙‰«¿≈«¿»ƒ¿»

,CÏ ‰Me¯È dÈ‡L כל כלומר, ∆≈»¿»»
ללימוד  עצמו את להכין צריך אדם

דבר  איננה התורה כי בעצמו, תורה

אחד  כל אלא מאליו בירושה שעובר

בעצמו  תורה וללמוד להתאמץ צריך

e‰Ó Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»«
B¯Ó‡ המשנה דברי פשר מה »¿

,CÏ ‰Me¯È dÈ‡L שהתורה ∆≈»¿»»
בירושה שמקבלים דבר ≈¬‰¯Èאיננה

·È˙k צוה 'תורה התורה, על כתוב ¿ƒ
שהיא  משה' ˜‰l˙לנו ‰L¯BÓ»»¿ƒ«

,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ ,·˜ÚÈ בה התשו «¬…«»ƒ¿»
אין  דבר של שלאמיתו היא זו לשאלה

בתורה  הכתוב דברי בין סתירה

המשנה  לדברי 'מורשה' היא שהתורה

כיון ירושה, איננה ≈∆LiLשהתורה
˙B‚È¯„Ó ÈzL שונות ובחינות ¿≈«¿≈

‰¯Bza ‰‚È¯„Ó LÈ ,‰¯Bza«»≈«¿≈»«»
¯kÊpk) ‰Me¯È ˙ÈÁ·a ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿»

,(ÏÈÚÏ אחד כל שבה הדרגה והיא ¿≈
מבלי  התורה, את יורש מישראל ואחד

ומצבו, מעמדו מהו ≈¿LÈÂהבדל
‰‚È¯„Ó אחרת‰ÈÏÚL ‰¯Bza «¿≈»«»∆»∆»

‡l‡ ,CÏ ‰Me¯È dÈ‡L ¯Ó‡ ומדריגה בבחינה שהיא כפי התורה ∆¡«∆≈»¿»»∆»
אותה a‡‰זו  ומשיג מקבל והוא ÚÈ‚ÈÂ˙לאדם ˙„B·Ú È„È ÏÚ »»«¿≈¬«ƒƒ«

,‡˜Âc Ì„‡‰ מקבל האדם שאותה מירושה בשונה מצידו, מאמץ ידי על »»»«¿»
מצידו כלשהי פעולה לעשות צורך מבלי ממילא, חכמינו Ó‡ÓÎe11¯בדרך ¿«¬«

בגמרא  ÔÈÓ‡zז"ל ˙‡ˆÓe zÚ‚È אדם לך יאמר "אם הגמרא: (ובלשון »«¿»»»»«¬ƒ
ומצאתי  יגעתי תאמן, אל ומצאתי יגעתי לא תאמן, אל מצאתי ולא יגעתי

תורה"), בדברי מילי "הני ואומרת ממשיכה והגמרא «¿ÔÈÚ‰L∆»ƒתאמן",
˙‡ˆÓcבתורה וידיעה התורה דברי והשגת È„È'מציאת' ÏÚ ‰NÚ ¿»»»«¬∆«¿≈

,zÚ‚È האדם של ומאמץ ‡LÙ¯יגיעה È‡ ‰ÚÈ‚È‰ ‡ÏÏe יתכן לא »«¿»¿…«¿ƒ»ƒ∆¿»
.‰‡Èˆn‰ Ï‡ ‡B·iL∆»∆«¿ƒ»

הענין  את וגם ממילא בדרך הבא הירושה, ענין את גם יש שבתורה ונמצא

נוסף. ענין ישנו שבתורה ומבאר וממשיך יגיעה. ידי על הבא ירושה שאינו

¯Ó‡Ók ,‰zÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰¯Bz‰L eÈˆÓ ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ»ƒ∆«»ƒƒ¿ƒ««»»¿«¬«
Ï"Ê¯12‰LnL בעצמו dÁkLÓeרבינו ‰¯Bz „ÓBÏ ‰È‰ ושוכח ««∆…∆»»≈»¿«¿»

תלמודו  zÈpLאת „ÚBÏ ‰ התורה‰zÓa,שכח לא e‰fLושוב «∆ƒ¿»¿«»»∆∆
מתנה כפי התורה  «¿ÔÈÚƒשהיא

BÈ‡L ÔÂÈk ,‰ÏÚÓÏÓ ÔzÈpL∆ƒ«ƒ¿«¿»≈»∆≈
,‰hn‰ Ï‡ ÏÏk CÈiL דבר כי «»¿»∆««»

קשור  אינו כמתנה התורה קבלת של זה

זאת  המקבל באדם עם Ï‡כלל קשר …
(BÓkהמקבל  ‡ÏÈnÓ C¯„a¿∆∆ƒ≈»¿

È„È ÏÚ ‡Ï Ì‚Â ,(‰Me¯È¿»¿«…«¿≈
‰ÚÈ‚È אפשר אי יגיעה, ידי על וגם ¿ƒ»

שאדם  שבמתנה כשם כי מתנה, לקבל

הנותן  מצד פעולה זו הרי לחברו, נותן

גם  כך במקבל, כלל תלוי הדבר ואין

הדבר  בתורה, שהוא כפי המתנה בענין

באדם  כלל תלוי ואינו מלמעלה בא

למטה.

e¯Ó‡ ‰zÓa ÌbL Û‡Â¿«∆«¿«»»»¿
Ï"Ê¯13dÈÏ „È·Úc Â‡Ï È‡ ««ƒ»¿»ƒ≈

·È‰È ‰Â‰ ‡Ï dÈLÙÏ ‡ÁÈ«¿»¿«¿≈»¬»»ƒ
,‡˙zÓ dÈÏ,לו שעשה לא אם ≈«¿»»

רוח  נחת המתנה לנותן המתנה מקבל

מתנה, לו נותן הנותן היה לא לנפשו,

לעיל  לאמור בסתירה זה הרי ולכאורה

הנותן  מצד רק הוא המתנה ענין שכל

המקבל, מצד בפעולה כלל תלוי ואינו

דבר  של לאמיתו כי המענה בא כך על

מצד  רק היא שמתנה לאמור פירכה אין

כי המקובל, מצד ולא È¯‰14הנותן ¬≈
היה  לא המקבל שאילו האמור הדבר

הנותן  היה לא רוח, נחת לנותן עושה

מתנה, לו dÈLÙÏמעניק ‡ÁÈÈp‰L ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡ שעשה רוח הנחת ≈∆¿∆∆««¿»¿«¿≈
לנותן  ‰zn‰המקבל ˙È˙ ˙‡ Ì¯Bb לנתינת הסיבה את ומהווה ≈∆¿ƒ«««»»

המתנה Ê‡Lהמתנה, לנתינת והסיבה הגורם היא המקבל מצד הנחת אילו כי ∆»
¯ÎN ÏeaÈ˜ BÓk ‰Ê È¯‰ עבו בעד מקבל שעשה,שאדם ÏÂ‡דה ¬≈∆¿ƒ»»¿…

‰zÓ משהו לעשות יצטרך המתנה שמקבל מבלי נתינה הוא ענינה שכל «»»
הנתינה, את להצדיק ‡Ì,כדי Èk שעשה הנחתֿרוח שללא האמירה אלא ƒƒ

פירושה המתנה את לו מעניק הנותן היה לא לנותן «¿»»∆ÁÈÈp‰L‡המקבל
dÈLÙÏ לנותן גרם שהמקבל רוח eÎ'הנחת ÔB¯qÁ‰ ˙¯Ò‰ ÏÚBt ¿«¿≈≈¬»««ƒ»

המתנה  לנתינת קיימת) והיא (במידה מניעה דבר Ê‡Lמסלק שום אין כאשר ∆»
המתנה נתינת את ולעכב למנוע הנחת ÏBÎÈשעשוי את לנותן שעשה זה »

Ô˙Bp‰ „vÓ ‡È‰ ‰zn‰ ˙È˙ ÌˆÚ Ï·‡ ,‰zn‰ ˙‡ Ïa˜Ï¿«≈∆««»»¬»∆∆¿ƒ«««»»ƒƒ««≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ז a"iyz'd ,dxez zgny mei

הּמּתנה  ּבענין הּוא וכן ּבלבד. הּנֹותן מּצד ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָהיא

אפׁשר  ואי מלמעלה, ׁשּבא ענין ׁשּזהּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָּדתֹורה,

ׁשּזהּו ּכיון הּנבראים, עבֹודת ידי על לזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלהּגיע

והּנה, לגמרי. הּנבראים מּגדר ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָענין

ויגיעה  ּדירּוּׁשה הּמדריגֹות לׁשּתי ּבנֹוגע ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשלמא

עבֹודתם  ידי על ׁשּיׂשראל ׁשּׁשּיי מּובן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבּתֹורה,

המׁשכת  ענין ׁשהּוא ּבּתֹורה, ׂשמחה ְְְִִִֶַַַַָָָיֹוסיפּו

הירּוּׁשה  ענין ּדהּנה, ּבּתֹורה. אֹור ְְְִִֵֶֶַַַָָּתֹוספת

י  לכל ׁשּׁשּיי ענין ׁשּזהּו ּכיון ׂשראל ׁשּבּתֹורה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

מדריגת  ׁשּזֹוהי מֹורה זה הרי מּמילא, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבדר

לכל  ׁשׁשּייכת עד ּכ ּכל ׁשּירדה ּכפי ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָהּתֹורה

ּכלל. יגיעה ׁשל ּבענין  אפיּלּו צֹור ואין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָיׂשראל,

ענין  חּסרֹון ׁשּיהיה ׁשּׁשּיי מּובן זֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּובמדריגה

ׂשמחה  יֹוסיפּו עבֹודתם ידי על ויׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָהּׂשמחה,

ידי  על ׁשּבאה הּתֹורה מדריגת וגם ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָּבּתֹורה.

יגיעה, ידי על אליה להּגיע ׁשאפׁשר ּכיון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיגיעה,

ׁשּלכן  מּמדרגתּה, הּתֹורה ירידת על מֹורה זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי

ּגם  ולכן, יגיעתֹו. ידי על להּׂשיגּה האדם ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָיכֹול

ענין  חסרֹון ׁשּיהיה ׁשּׁשּיי מּובן זֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבמדריגה

ׂשמחה  יֹוסיפּו עבֹודתם ידי על ויׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָהּׂשמחה,

ׁשהיא  ּכפי הּתֹורה ּבמדריגת אבל ְְְֲִִֵֶַַַַָָָּבּתֹורה.

הּנבראים  מּגדר למעלה ׁשהיא מּתנה, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָּבבחינת

ּבדר לא להּמּטה, ּכלל ׁשּייכת ואינּה ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלגמרי,

אינֹו יגיעה, ּבדר לא וגם (ּכירּוּׁשה), ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹמּמילא

הּׂשמחה, ענין ּבּה ׁשחסר לֹומר ׁשּיי אי ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָמּובן,

ׁשהם  יׂשראל ׁשל עבֹודתם ידי על ּבאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהּׂשמחה

הּתֹורה. את ְְִֶַַָמׂשּמחים

הּוא ‡Cב) ּכתיב 15הענין ּדהּנה הּנקרא 16, ּכל «ְְְְִִִִֵַָָָֹ

עׂשיתיו, אף  יצרּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ְְְְְְֲִִִִִִִִַַָּבׁשמי
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וש"נ. .117 שמח"ת )15ע' ענין להבין ד"ה גם וראה הנ"ל. עטר"ת תורה שמחת ענין להבין ד"ה ראה – לקמן בהבא

ואילך). 255 ע' תשל"ה (סה"מ תשל"ה ואילך). לא ע' תשח"י (סה"מ תשי"ח הנ"ל ד"ה ואילך). 69 ע' תש"ה (סה"מ תש"ה

ז.)16 מג, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„·Ïa.המקבל מצד ועשייה פעולה בכך מעורבת ÔÈÚaולא ‡e‰ ÔÎÂ ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«

,‰¯B˙c ‰zn‰ לעיל (כנזכר שבתורה והמדריגות הבחינות אחת שהיא ««»»¿»
במתנה) רבינו למשה ניתנה שבתורה e‰fLשהתורה המתנה ומדריגת בחינת ∆∆

,‰ÏÚÓÏÓ ‡aL ÔÈÚ האלוקות ÏÚמצד ‰ÊÏ ÚÈb‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ƒ¿»∆»ƒ¿«¿»¿ƒ∆¿»¿«ƒ«»∆«
ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·Ú È„È מצד ¿≈¬««ƒ¿»ƒ

e‰fLעצמם, ÔÂÈk שבתורה המתנה ≈»∆∆
¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»ƒ∆∆

È¯Ó‚Ï ÌÈ‡¯·p‰ יתאמצו אם וגם «ƒ¿»ƒ¿«¿≈
לא  ביותר, מסוגלים ויתייגעו יהיו

עצמם. מצד לכך להגיע

‡ÓÏLa ,‰p‰Â,בשלום מילולית: ¿ƒ≈ƒ¿»»
ומתקבל  מובן הדבר »≈¿Ú‚Baכלומר

‰Me¯Èc ˙B‚È¯„n‰ ÈzLÏƒ¿≈««¿≈ƒ»
Ô·eÓ ,‰¯BzaL ‰ÚÈ‚ÈÂƒƒ»∆«»»
È„È ÏÚ Ï‡¯NiL CÈiML∆«»∆ƒ¿»≈«¿≈
‰ÁÓN eÙÈÒBÈ Ì˙„B·Ú¬»»ƒƒ¿»

‡e‰L ,‰¯Bza השמחה תוספת «»∆
¯B‡ ˙ÙÒBz ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»«∆∆

,‰¯Bza שכבר האור על בתוספת «»
שממשיך  כפי עצמה, מצד בתורה קיים

והן  הירושה בענין הן כיצד ומבאר

להוספה. מקום יש היגיעה בענין

‰Me¯È‰ ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿««¿»
ÔÈÚ e‰fL ÔÂÈk ,‰¯BzaL∆«»≈»∆∆ƒ¿»
C¯„a Ï‡¯NÈ ÏÎÏ CÈiML∆«»¿»ƒ¿»≈¿∆∆

,‡ÏÈnÓ יצטרך שהאדם מבלי ƒ≈»
כך  לשם מצידו כלשהי פעולה לעשות

ומצבו, מעמדו מהו הבדל ≈¬‰¯Èומבלי
˙‚È¯„Ó È‰BfL ‰¯BÓ ‰Ê∆∆∆ƒ«¿≈«
„Ú Ck Ïk ‰„¯iL ÈÙk ‰¯Bz‰«»¿ƒ∆»¿»»»«

,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ˙ÎÈiLL מי יהיה ∆«∆∆¿»ƒ¿»≈
ˆC¯Bשיהיה, ÔÈ‡Â שייך להיות כדי ¿≈∆

צורך  אין ירושה, שהיא כפי לתורה

.ÏÏk ‰ÚÈ‚È ÏL ÔÈÚa elÈÙ‡¬ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ»¿»
BÊ ‰‚È¯„Ó·e נמשכה שהתורה ¿«¿≈»

כך  כל CÈiMLוירדה Ô·eÓ»∆«»
,‰ÁÓO‰ ÔÈÚ ÔB¯qÁ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»ƒ¿««ƒ¿»
Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈«¿≈¬»»

.‰¯Bza ‰ÁÓN eÙÈÒBÈƒƒ¿»«»
Ì‚Â ואפילו‰¯Bz‰ ˙‚È¯„Ó ¿««¿≈««»

,‰ÚÈ‚È È„È ÏÚ ‰‡aL היא יגיעה נדרשת לכך להגיע שכדי והעובדה ∆»»«¿≈¿ƒ»
זאת  בכל כך, כל נמוכה מדריגה זו שאין ÚÈb‰Ïהוכחה ¯LÙ‡L ÔÂÈk≈»∆∆¿»¿«ƒ«

,‰ÚÈ‚È È„È ÏÚ ‰ÈÏ‡ יכול אחד שכל השגה ברת מדריגה שזו ונמצא ≈∆»«¿≈¿ƒ»
ויגיעה) מאמץ ידי על כי (אם אליה È¯È„˙להגיע ÏÚ ‰¯BÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆«¿ƒ«

d˙‚¯„nÓ ‰¯Bz‰,ומקורה בשורשה עצמה, מצד שהיא ÔÎlLכפי «»ƒ«¿≈»»∆»≈
ממדריגתה שירדה כפי בתורה שמדובר ÏÚמאחר d‚ÈO‰Ï Ì„‡‰ ÏBÎÈ»»»»¿«ƒ»«

B˙ÚÈ‚È È„È יגיעת סוף סוף שהרי ¿≈¿ƒ»
האדם  ואם מוגבל, דבר היא האדם

יגיעתו, ידי על זו דרגה להשיג מסוגל

כפי  בתורה שמדובר הוכחה זו הרי

ממדריגתה. Ìbשירדה ,ÔÎÏÂ¿»≈«
BÊ ‰‚È¯„Óa כמו התורה, של ¿«¿≈»

ירושה, שהיא כפי התורה במדריגת

ÔB¯ÒÁ ‰È‰iL CÈiML Ô·eÓ»∆«»∆ƒ¿∆∆¿
ÏÚ Ï‡¯NÈÂ ,‰ÁÓO‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»≈«
‰ÁÓN eÙÈÒBÈ Ì˙„B·Ú È„È¿≈¬»»ƒƒ¿»

‰¯Bza,תורה שמחת של ענינו שזהו «»
לעיל. È¯„Óa‚˙כאמור Ï·‡¬»¿«¿≈«

˙ÈÁ·a ‡È‰L ÈÙk ‰¯Bz‰«»¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ«
‡È‰L ,‰zÓ ביותר נעלית מדריגה «»»∆ƒ

ÌÈ‡¯·p‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆∆«ƒ¿»ƒ
ÏÏk ˙ÎÈiL dÈ‡Â ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿≈»«∆∆¿»

,‰hn‰Ï הזה בעולם לנבראים ¿««»
C¯„aשייכות Ï‡התחתון  …¿∆∆

Ì‚Â ,(‰Me¯Èk) ‡ÏÈnÓ ואפילו ƒ≈»ƒ¿»¿«
‡Ï שייכות‰ÚÈ‚È C¯„a בדוגמת) …¿∆∆¿ƒ»

שהיא  מחבירו מקבל שהאדם מתנה

המקבל, מצד ולא הנותן מצד ענין

לעיל), ‡CÈכמבואר ,Ô·eÓ BÈ‡≈»≈
da ¯ÒÁL ¯ÓBÏ CÈiL בתורה «»«∆»≈»

נעלית, כך כל בדרגה שהיא כפי

הנבראים  מגדר »¿ÔÈÚƒלמעלה
‰ÁÓO‰Â ,‰ÁÓO‰ כפי בתורה «ƒ¿»¿«ƒ¿»
זו נעלית במדריגה ÏÚשהיא ‰‡a»»«

Ì‰L Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È„È¿≈¬»»∆ƒ¿»≈∆≈
‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÁnNÓ והרי ¿«¿ƒ∆«»

מגדר  שלמעלה בדרגה שמדובר מאחר

בני  של שעבודתם יתכן איך הנבראים,

בענין  הוספה בה תפעל למטה ישראל

השמחה.?

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (·15‰p‰c , «»ƒ¿»¿ƒ≈
·È˙k16,ישעיה בנבואת כתוב ¿ƒ

אומר, הוא ברוך ÂÈ˙‡¯aהקדוש È„B·ÎÏÂ ÈÓLa ‡¯˜p‰ Ïk…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ– וגו' בראתיו דוד: במצודת פירש פשוטו, (לפי ¿«¿ƒ«¬ƒƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxezר zgny oipr oiadl

ּכמאמר  הּתֹורה, על קאי ולכבֹודי ּׁשּכתּוב ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּדמה

ּכל 17רז"ל  ּׁשּכתּוב ּומה ּתֹורה, אּלא ּכבֹוד אין ֵֶֶַַַָָָָֹ

ּוכמֹו יׂשראל, נׁשמֹות על קאי ּבׁשמי ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָהּנקרא

צּדיקּיא  אבהתכֹון ּבדיל ּדא ּכל יֹונתן ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּתרּגם

למעלה  ׁשהם היינּו, ּבׁשמֹו, נקראים ׁשהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָכּו',

ׁשּנקרא  ׁשּזה מקֹום ּבכל ּוכמֹו ׁשמֹו, ְְְְְִִִֶֶֶַָָָמּבחינת

ּבזה, והענין עצמֹו. מהּׁשם למעלה הּוא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשם

הוי  ׁשם הּוא עֹולמֹות ּדׁשמי ארּבעת ּכל ׁשּכֹולל ,' ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

ה' ּבאצילּות, יּו"ד עׂשּיה , יצירה ּבריאה ְְֲֲֲִִִִִַָָָאצילּות

ּבעׂשּיה  אחרֹונה וה' ּביצירה, ו' .18ּבבריאה, ְְֲֲִִִִִַַָָָָ

עׂשר  ּכל את ּכֹולל זה הרי יֹותר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָּובפרטּיּות

ּבבינה, ה' ּבחכמה, יּו"ד ׁשּבאצילּות, ְְְְֲִִִֶַָָָָהּספירֹות

ּבמלכּות  אחרֹונה וה' אנּפין, ּבזעיר זה 19ו' ואין . ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָ

ּכנגד  הם האֹותּיֹות ׁשארּבע להאמּור ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבסתירה

עׂשּיה, יצירה ּבריאה אצילּות עֹולמֹות ְְְְֲֲִִִִַַַָָָארּבעת

המקּננים  הם ּדאצילּות ספירֹות העׂשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָּכי,

עיּלאה  אּבא עׂשּיה, יצירה ּבריאה ְְֲֲִִִִִַַָָָָָָּבאצילּות

ּבאצילּות  מקּננא (ה')20(יּו"ד) עיּלאה איּמא , ְְֲִִִַַָָָָ

ּביצירה  ו') אנּפין, (זעיר  ספירין ׁשית ְְְְְִִִִִִֵֵַָּבכּורסיּה,

אחרֹונה)21(מּט"ט  ה' (מלכּות, ואֹופן ,( ְְֲַַַַָָ

האצילּות 22ּבעׂשּיה  ּבעֹולם רק לא הּוא זה וענין . ְְְֲֲִִִֶַַָָָָֹ

לפני  ּדכללּות, אצילּות ּבבחינת ּגם אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּפרטי,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הנעשה  - ולכבודי מחסור, אין הגאולה צרכי כל לו הכנתי כבר לומר רצה

בשמי  הנקרא כל אתפאר, בך אשר ישראל שכתוב כמו בהם ולהתפאר להתכבד

המשמעות  ולפי ה'", עם בשם הנקראים ישראל כל לפרש),- יש הפנימית,

È‡˜ È„B·ÎÏÂ ·e˙kM ‰Óc מכווןÏ"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,‰¯Bz‰ ÏÚ17 ¿«∆»¿ƒ¿ƒ»≈««»¿«¬«««
אבות  ‡l‡בפרקי „B·k ÔÈ‡≈»∆»

‡¯˜p‰ Ïk ·e˙kM ‰Óe ,‰¯Bz»«∆»…«ƒ¿»
È‡˜ ÈÓLa מכוון˙BÓL ÏÚ ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿

Ô˙BÈ Ìb¯zL BÓÎe ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆ƒ¿≈»»
‡i˜Ècˆ ÔBÎ˙‰·‡ ÏÈ„a ‡c Ïk»»¿ƒ¬»«¿«ƒ«»

,'eÎ הצדיקים אבותיכם בזכות זה כל

Ì‰L(הצדיקים) ישראל נשמות ∆≈
BÓLa ÌÈ‡¯˜ ברוך הקדוש של ƒ¿»ƒƒ¿

Ì‰Lהוא, ,eÈÈ‰ ישראל נשמות «¿∆≈
BÓÎe ,BÓL ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«¿¿

ÌB˜Ó ÏÎaשם בקריאת fL‰תמיד ¿»»∆∆
ÌLa ‡¯˜pL מסוים‡e‰ ∆ƒ¿»¿≈

BÓˆÚ ÌM‰Ó ‰ÏÚÓÏ וכשנשמות ¿«¿»≈«≈«¿
דבר  של פירושו בשם, נקראות ישראל

זו  ממדריגה למעלה הן שהנשמות

ומבאר. שממשיך כפי שם, הנקראת

ÌL ‡e‰ ÈÓLc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ≈
,'ÈÂ‰ האותיות ארבעת של השם ¬»»

ה"א וא"ו, ה"א, Ïkיו"ד, ÏÏBkL∆≈»
˙BÓÏBÚ ˙Úa¯‡ העולמות «¿««¿

השתלשלות' 'סדר של הכלליים

,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
„"eÈ של הראשונה האות יו"ד, האות

בעיקר מאירה הוי', eÏÈˆ‡a«¬ƒ˙,שם
'‰Â ,‰¯ÈˆÈa 'Â ,‰‡È¯·a '‰ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿

‰B¯Á‡ שם של השניה ה' ואות «¬»
בעיקר  מאירה האחרונה, הוי',

‰iNÚa18 והנחות האחרון העולם «¬ƒ»
העולמות. ארבעת מבין Ê‰ביותר È¯‰ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e וארבע הוי' שם ƒ¿»ƒ≈¬≈∆

שלו  eÏÈˆ‡aL˙,האותיות ˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ Ïk ˙‡ ÏÏBk עשר ≈∆»∆∆«¿ƒ∆»¬ƒ
האצילות  בעולם מאירות שהן כפי העליונות הקדושות eÈ"„הספירות

,ÔÈt‡ ¯ÈÚÊa 'Â ,‰È·a '‰ ,‰ÓÎÁa,חסד המידות בחינת היא ¿»¿»¿ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ
המוחין, במדריגת המאיר לאור ביחס כי קטנות' 'פנים (הנקראת וכו' גבורה

המאיר  האור הרי מהספירות, שלמעלה ארוכות, פנים אנפין', 'אריך ובמדריגת

ומועט) 'קטן' הוא eÎÏÓa˙במידות ‰B¯Á‡ '‰Â19 שמובא (וכפי ¿«¬»¿«¿
"וכל  התניא: שבספר הקודש' ב'אגרת הוי' בשם הספירות עשר ענין אודות

בחינת  שהיא היו"ד כי הוא. ברוך הוי"ה בשם ונרמזות נכללות ספירות העשר

שבאה  קודם והסתר העלם בבחינת שהיא יתברך, לחכמתו מרמזת לבד, נקודה

התפשטות  לבחינת שבאה ואחר וההבנה... ההשגה וגילוי התפשטות לבחינת

התפשטות  בחינת לה שיש ה"א, באות ונרמזת נכללת וההבנה... ההשגה וגילוי

על  המורה לאורך, וגם וההבנה, הביאור הרחבת על ומרמז המורה לרוחב

המשכה  כשנמשכת כך, ואחר למטה... מלמעלה וההשפעה ההמשכה בחינת

האדם  וכמו למטה... יותר זו והשפעה

ידי  על לאחרים חכמתו לגלות שרוצה

ונרמזת  נכללת עלֿדרךֿמשל, דיבורו

הוי"ו  כי ו"ה. באותיות זו המשכה

למטה. מלמעלה ההמשכה על מורה

חסדו  מידת ידי על היא זו המשכה וגם

מידת  הקדושות... מידותיו ושאר וטובו

ה'... דבר בשם נקראת יתברך מלכותו

של  אחרונה ה"א באות ונרמזת ונכללת

הדיבור  ומקור פנימיות כי הוי"ה. שם

ומתחלק  הלב, מן העולה ההבל הוא

הפה..."). מוצאות Ê‰לחמש ÔÈ‡Â¿≈∆
שם  של האותיות שארבע כאן האמור

הספירות  לעשר רומזות הוי'

¯eÓ‡‰Ï ‰¯È˙Òa לעיל ƒ¿ƒ»¿»»
„‚k Ì‰ ˙Bi˙B‡‰ Úa¯‡L∆«¿«»ƒ≈¿∆∆
˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚ ˙Úa¯‡«¿««¿¬ƒ
,Èk ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ
Ì‰ ˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰»∆∆¿ƒ«¬ƒ≈

ÌÈp˜Ó‰ ומאירים שוכנים «¿«¿ƒ
‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙eÏÈˆ‡a«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»

,‰iNÚ העול שארבעת מות היינו ¬ƒ»
בשם  שניהם הנרמזים הספירות ועשר

מקבילים  דברים הם «»‡a‡הוי'
‰‡lÈÚ ענין הוא העליון, האב ƒ»»

החכמה p˜Ó‡ספירת („"eÈ)¿«¿»
˙eÏÈˆ‡a20‰‡lÈÚ ‡nÈ‡ , «¬ƒƒ»ƒ»»

ספירת  ענין היא העליונה, האימא

dÈÒ¯eÎaהבינה הבריאה (‰') עולם הוא ÔÈ¯ÈÙÒבכסא, ˙ÈL שש ¿¿≈ƒ¿ƒƒ
יסוד הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, המידות של ‡ÔÈt,ספירות ¯ÈÚÊ)¿≈«¿ƒ

Ë"hÓ) ‰¯ÈˆÈa ('Â21 בעולם ששוכן 'מטטרון' הנקרא למלאך וקשורות ƒƒ»«»
ÔÙB‡Âהיצירה  נמוכה), יותר בדרגה ‡B¯Á‰)מלאך '‰ ,˙eÎÏÓ) ¿««¿«¬»

‰iNÚa22‰Ê ÔÈÚÂ עשר . עם אותיותיו, בארבע הוי', שם של השייכות «¬ƒ»¿ƒ¿»∆
האצילות  בעולם שהן כפי ‰‡ˆeÏÈ˙הספירות ÌÏBÚa ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿»»¬ƒ

ÈË¯t‰ֿאצילותֿבריאה העולמות ארבעת מבין והנעלה הראשון העולם «¿»ƒ
השתלשלות', ב'סדר שהם כפי ‡ˆeÏÈ˙יצירהֿעשיה ˙ÈÁ·a Ìb ‡l‡∆»«ƒ¿ƒ«¬ƒ

,ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ ,˙eÏÏÎc,גבול בלי מאיר סוף האין אור שבהן בדרגות ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿
במדריגות  גם מוגבלים, ונבראים עולמות לברוא כדי בו שנעשה הצמצום לפני
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ט a"iyz'd ,dxez zgny mei

ּכל  ּׁשּכתּוב ּומה הוי'. ּדׁשם הענין יׁשנֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָהּצמצּום,

ׁשהם  יׂשראל, נׁשמֹות על קאי ּבׁשמי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּנקרא

הּוא  ׁשּׁשמי וכיון ּבׁשמי. ונמׁשכים ְְְְְְִִִִִִִֵֶָָָנקראים

נמצא, ּבׁשמי, ונמׁש ּׁשּנקרא מּמה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָלמּטה

ּכפי  הוי' מּׁשם למעלה הם יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשּנׁשמֹות

ּבאצילּות  ואפילּו האצילּות, ּבעֹולם ְֲֲֲִִִֶַַָָׁשהּוא

נׁשמֹות  לגּבי ּבלבד ׁשם רק הּוא ְְְְִִִֵֵַַַָּדכללּות,

מּלׁשֹון  הּוא ׁשאצילּות ּדאף והיינּו, ְְְְְֲִִִֵֶַַָיׂשראל.

לֹו וסמּו מּכל 23אצלֹו ּדכללּות, אצילּות ּובפרט , ְְְְֲִִִִֶָָָָ

והפרׁשה  ּדהאצלה הענין ּגם ּבֹו יׁש ,23מקֹום, ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָ

נׁשמֹות  לגּבי ּבלבד ׁשם ּבחינת רק זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָולכן

ּכל  וזהּו זֹו. מּבחינה למעלה ׁשהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָיׂשראל

הּממׁשיכים  הם יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ּבׁשמי, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָהּנקרא

ׁשּיׁש הוי' ׁשם מיּבעי לא והיינּו, הּׁשם, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבחינת

מהּווה  לׁשֹון ּדהוי' הּפירּוׁש [אם ּפירּוׁש אֹו24ּבֹו , ְְֲִֵֵֶַַַָָ

ּכאחד  ויהיה הוה ּדהיה ׁשהּוא 25הּפירּוׁש , ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹ

הוי' ׁשם אפיּלּו אּלא הּטבע], מן ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָלמעלה

מּנקּוּדֹות  ּולמעלה הּפירּוׁשים מּכל ,26ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

מן  וגיּלּוי אֹור ׁשהּוא ּבלבד, ׁשם ּבחינת זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַהרי

יׂשראל  נׁשמֹות ידי על היא והמׁשכתֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָהעצמּות,

ּביכלּתם  ולכן ,יתּבר ּבעצמּותֹו מּוׁשרׁשים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשהם

נעלית. הּיֹותר ּבדרּגא ּגם הּׁשם ּבחינת ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָלהמׁשי

LÈÂ רז"ל ּׁשאמרּו מּמה לזה, ראיה 27להביא ¿≈ְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ּדהּנה, צּדיקים. ׁשל ּבנׁשמֹותיהן נמל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַּבמי

יהיה  אם אֹור, ּגיּלּוי על ׁשּיי ההמלכה ְְְִִִִֶַַַַַָָָענין

ּגיּלּוי  על רק לא היא זֹו והמלכה כּו', ְְִִִַַַַָָֹהּגיּלּוי

ּגיּלּוי  על ּגם אּלא העֹולמֹות, ׁשּבׁשביל ְִִִֶֶַַָָָָהאֹור

ּכלּול  ׁשהאֹור ּכמֹו וגם לעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְֶֶַַָָָהאֹור
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ובכ"מ.)23א). פ"א. שם פרדס שעהיוה"א )24ראה תניא פ"ט. תשע) ולא (עשר א שער פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג
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קצת).)27 לשון (בשינוי ג פ"ב, רבה רות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
דכללות', 'אצילות נקראת היא ושם האצילות עולם בחינת את יש אלו עליונות

.'ÈÂ‰ ÌLc ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»¿≈¬»»
È‡˜ ÈÓLa ‡¯˜p‰ Ïk ·e˙kM ‰Óe מכוון,Ï‡¯NÈ ˙BÓL ÏÚ «∆»…«ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿ƒ¿»≈

Ì‰L הנשמותÈ‡¯˜ÈÓLa ÌÈÎLÓÂ Ì.'הוי שם ÔÂÈÎÂהוא ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿≈»
‰nÓ ‰hÓÏ ‡e‰ ÈÓML∆¿ƒ¿«»ƒ«

,ÈÓLa CLÓÂ ‡¯˜pM כאמור ∆ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
שהנקרא  למטה גם הוא שכן לעיל

מהשם  יותר וחשוב נעלה הוא בשם

נקרא, BÓLpL˙שבו ,‡ˆÓƒ¿»∆ƒ¿
ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿«¿»ƒ≈
ÌÏBÚa ‡e‰L ÈÙk 'ÈÂ‰¬»»¿ƒ∆¿»

eÏÈÙ‡Â ,˙eÏÈˆ‡‰ משם למעלה »¬ƒ«¬ƒ
מאיר  שהוא כפי eÏÈˆ‡a«¬ƒ˙הוי'

,˙eÏÏÎc הנעלות במדריגות וגם ƒ¿»
הוי' שם שלו, ÌLביותר ˜¯ ‡e‰«≈

„·Ïa האלוקות עצם Èa‚Ïולא ƒ¿«¿«≈
.Ï‡¯NÈ ˙BÓLƒ¿ƒ¿»≈

של  המעלה את ומבאר וממשיך

כפי  הוי' שם לגבי ישראל נשמות

באצילות  Û‡cשהוא ,eÈÈ‰Â¿«¿¿«
BÏˆ‡ ÔBLlÓ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡L∆¬ƒƒ¿∆¿

BÏ CeÓÒÂ23, נעלה עולם היינו ¿»
האלוקות  לעצמות ביותר שקרוב ביותר

˙eÏÏÎc ˙eÏÈˆ‡ Ë¯Ù·e שהוא ƒ¿»¬ƒƒ¿»
הצמצום  לפני שהוא כפי האצילות ענין

הפרטי, האצילות מעולם בהרבה ונעלה

Ba LÈ ,ÌB˜Ó ÏkÓ במושג ƒ»»≈
'אצלו  היותו עם בבד בד 'אצילות',

Ïˆ‡‰c‰וסמוך' ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»¿«¬»»
‰L¯Ù‰Â23 מסוים ובמובן מהעצם ¿«¿»»

מעצמות  ומופרש מובדל האצילות ענין

Ê‰האלוקות, È¯‰ ÔÎÏÂ'הוי שם ¿»≈¬≈∆
באצילות מאיר שהוא ̄»˜כפי

Èa‚Ï „·Ïa ÌL ˙ÈÁa¿ƒ«≈ƒ¿«¿«≈
‰ÏÚÓÏ Ì‰L Ï‡¯NÈ ˙BÓLƒ¿ƒ¿»≈∆≈¿«¿»
‡¯˜p‰ Ïk e‰ÊÂ .BÊ ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»¿∆…«ƒ¿»
Ì‰ Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL ,ÈÓLaƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿»≈≈

ÌÈÎÈLÓn‰'ש'קוראים אלו ««¿ƒƒ
של  למטה מלמעלה המשכה ופועלים

ÈÚaÈÓ ‡Ï ,eÈÈ‰Â ,ÌM‰ ˙ÈÁa,ברור הדבר כי לומר, צריך אין ¿ƒ««≈¿«¿…ƒ»≈
את  וממשיכים ה'קוראים' והם הוי' משם למעלה הם ישראל ≈ÌLשנשמות

'ÈÂ‰במדריגה שהוא [‡Ìכפי Le¯Èt Ba LiL'ÈÂ‰c Le¯Èt‰ ¬»»∆≈≈ƒ«≈«¬»»

‰Âe‰Ó ÔBLÏ24,והנבראים העולמות את מהווה שהוא שם ‡Bעל ¿¿«∆
„Á‡k ‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰c Le¯Èt‰25, מגדרי למעלה שהוא שם על «≈¿»»…∆¿ƒ¿∆¿∆»

היינו  הזמן, ‰Ú·hוהגבלות ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L הזמן להגבלות ],הנתון ∆¿«¿»ƒ«∆«
‰ÏÚÓÏe ÌÈLe¯Èt‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌL elÈÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ≈¬»»∆¿«¿»ƒ»«≈ƒ¿«¿»

˙Bce˜pÓ26, מדריגות הן שאלו ƒ¿
למעלה  הוי', בשם ביותר גבוהות

בו  שיש הוי' שם של מהדרגות

Ê‰פירושים, È¯‰ גבוהות דרגות גם ¬≈∆
סוף  סוף הן הוי', בשם אלו ונעלות

‡e‰L ,„·Ïa ÌL ˙ÈÁa רק ¿ƒ«≈ƒ¿«∆
˙eÓˆÚ‰ ÔÓ ÈelÈ‚Â ¯B‡ ולא ¿ƒƒ»«¿

האלקות, ‰È‡עצמות B˙ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ
Ì‰L Ï‡¯NÈ ˙BÓL È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈∆≈
,C¯a˙È B˙eÓˆÚa ÌÈL¯LeÓ¿»ƒ¿«¿ƒ¿»≈

ÔÎÏÂ מושרשות ישראל שנשמות כיון ¿»≈
הוי' משם למעלה האלקות, בעצמות

מעצמותו, והתגלות הארה רק שהוא

˙ÈÁa CÈLÓ‰Ï ÌzÏÎÈaƒ»¿»¿«¿ƒ¿ƒ«
˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‡b¯„a Ìb ÌM‰«≈«¿«¿»«≈«¬≈
גבוהות  בדרגות הוא שהשם כפי גם

דכללות. באצילות ביותר,

,‰ÊÏ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï LÈÂ לאמור ¿≈¿»ƒ¿»»»∆
משם  למעלה הן ישראל שנשמות לעיל

הוי' שם את הממשיכות והן הוי'

e¯Ó‡Mלמטה מלמעלה  ‰nÓƒ«∆»¿
Ï"Ê¯27 במדרשCÏÓ ÈÓa ««¿ƒƒ¿«

העולם  בריאת לגבי הוא ברוך הקדוש

אותו, לברוא האם כביכול, והתייעץ,

.ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰È˙BÓLa¿ƒ¿≈∆∆«ƒƒ
,‰p‰c‰ÎÏÓ‰‰ ÔÈÚ שיש היינו ¿ƒ≈ƒ¿«««¿»»

אפשרות  ויש זאת לעשות אפשרות

מקום  יש ולכן זאת לעשות שלא

‡B¯,להתייעצות  ÈelÈb ÏÚ CÈiL«»«ƒ
היא  ‰ÈelÈbוההמלכה ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆«ƒ

'eÎ,יהיה לא ‰È‡או BÊ ‰ÎÏÓ‰Â¿«¿»»ƒ
¯B‡‰ ÈelÈb ÏÚ ˜¯ ‡Ï…««ƒ»

ÏÈ·LaL בריאת,˙BÓÏBÚ‰ ∆ƒ¿ƒ»»
לברוא  כדי מצומצם אור המשכת

מוגבלים  ונבראים «∆‡l‡עולמות
שייכת  לגלות לא או האור את לגלות אם ‰‡B¯ההמלכה  ÈelÈb ÏÚ Ìb««ƒ»

,BÓˆÚÏ ‡e‰L BÓk מקור לגבי שהיא כפי אור של והתגלות המשכה ¿∆¿«¿
לזולת התייחסות בלי עצמו, B‡‰L¯אפילו Ì‚Âהאור BÓk מתגלה לא ¿«¿∆»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxezי zgny oipr oiadl

ׁשּזהּו ּדמאחר המלכה, ׁשּיי ּבזה ּגם ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָּבעצמּותֹו,

זה  הרי העצמּות , מציאּות ׁשאינֹו אֹור ְְְֲִִֵֵֶֶַַָּבחינת

ּגיּלּוי  הּוא ּגיּלּוי ּכל ּולמעלה ּגיּלּוי, ְְְִִִִַַָָּבחינת

ּובמילא  ּכּוונה, ּבֹו יׁש רצֹוני ּגיּלּוי וכל ְְְְִִִֵֵַָָָָרצֹוני,

על  ׁשההמלכה וכיון ההמלכה. ענין ּבזה ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּיי

ׁשל  ּבנׁשמֹותיהן היא אֹור ּגיּלּוי ׁשל ענין ְְְִִִִֵֶֶֶָָּכל

למעלה  הם יׂשראל ׁשּנׁשמֹות מּובן, הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָצּדיקים,

אֹור, ׁשל ענין ּכל ולכן, אֹור, ּגיּלּוי ׁשל ענין ְְְִִִִֵֶֶָָָָָמּכל

ׁשם  ּבבחינת הּוא ּבעצמּותֹו, הּכלּול אֹור ְְְִִֵַַַַָּגם

על  היא והמׁשכתֹו יׂשראל , נׁשמֹות לגּבי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּבלבד

ּגם  אֹור, ׁשל ענין ּכל ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָידם.

ׁשאינֹו מאחר ּבעצמּותֹו, הּכלּול אֹור ְְְִֵֵֶַַַַַָּבחינת

הּצמצּום. ענין ּבֹו ׁשּיי מּמׁש, ְְְִִַַַַַָָָהעצמּות

אֹור  ּבתֹורה ּׁשּכתּוב מּמה ּגם ,28וכדמּוכח ְְְִִֶַַָָָ

לא  עצמֹו סֹוף אין ׁשהּוא צמצּום ׁשּבּמאֹור ׁשּיי ְְִֵֶֶַַַָָֹ

הּוא  הּמאֹור ואדרּבה העלם, ולא וׁשלֹום ְְְְְֵֶַַַַָָָֹחס

אֹור, ׁשל מדריגה ׁשּבכל מּוכח ּומּזה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּבהתּגּלּות,

ענין  ׁשּיי ׁשּבאֹור, נעלית הּיֹותר ּבמדריגה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָּגם

צמצּום, ׁשל ענין ׁשּיי ׁשּבאֹור  ּומאחר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּצמצּום.

ׁשל  ענין איזה ּבֹו ויׁש לעֹולמֹות, מקֹור הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָהרי

ּׁשאין  מה וחיצֹונּיּות. ּפנימּיּות ׁשל וענין ְְְְִִִִִִֵֶֶַָׁשיּנּוי,

,יתּבר ּבעצמּותֹו מּוׁשרׁשים יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָּכן

ּבלבד  ׁשם ּבבחינת הּוא אֹור ׁשל ענין ּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָולכן

היתה  ׁשּבהם ידם, על היא והמׁשכתֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָלגּבם,

האֹור. ּגיּלּוי על ְִַַַָָָההמלכה

האֹור p‰Â‰ג) ּבענין לעיל ׁשּנתּבאר ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֵֵֶַָָ

(ּכבֹודי), הּתֹורה ּבענין ּגם הּוא ּכן ְְְְִִִֵַַַָ(ׁשמי),

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אֹור, ּבבחינת היא הּתֹורה 29ׁשהרי ְְֲִִִֵֶֶַַָָ

הּתֹורה  על ּדקאי ּכּׂשלמה, אֹור ׁשהיא 30עֹוטה , ְְִֵֶֶַַַַָָָ
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ע"ב.)28 ריש יד, ב.)29וירא קד, ועוד.)30תהלים ב. צא, א. פו, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלא  B˙eÓˆÚa,כלל ÏeÏk האור מקור של והתגלות הארה המושג שכן »¿«¿

בו  כלול שהאור כי עצמו, האור מקור בתוך גם בגילוי) לא כי (אם קיים

עצמו  מהמאור נפרד בלתי חלק Êa‰ומהווה Ìb בעצמותו הכלול באור «¿∆
‰ÎÏÓ‰ CÈiL,תהיה לא או תהיה הזו ההארה e‰fLהאם ¯Á‡Óc «»«¿»»¿≈««∆∆

בעצמותו  כלול שהוא כפי האור אפילו

˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L ¯B‡ ˙ÈÁa¿ƒ«∆≈¿ƒ
˙eÓˆÚ‰ הארה אלא עצמה, »«¿

מהעצמות  ÈÁa˙והתגלות ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ«
‰ÏÚÓÏe ,ÈelÈb באלוקותÏk ƒ¿«¿»»

,ÈBˆ¯ ÈelÈb ‡e‰ ÈelÈb שהרי ƒƒ¿ƒ
מוכרח  אינו הוא ברוך שהקדוש מובן

דבר  ¯ˆÈBבשום ÈelÈb ÏÎÂ שבא ¿»ƒ¿ƒ
צדדית  מסיבה בהכרח ולא ≈LÈמרצון

‰Êa CÈiL ‡ÏÈÓ·e ,‰Âek Ba«»»¿≈»«»»∆
‰ÎÏÓ‰‰ ÔÈÚ את לגלות האם ƒ¿«««¿»»

הכוונה  האם לגלות, לא או הגילוי

או  זה גילוי ידי על תושג אכן הרצונית

Ïkלא. ÏÚ ‰ÎÏÓ‰‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆««¿»»«»
¯B‡ ÈelÈb ÏL ÔÈÚ,דרגה בכל ƒ¿»∆ƒ

ביותר, הנעלית È‰ƒ‡גם
È¯‰ ,ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰È˙BÓLa¿ƒ¿≈∆∆«ƒƒ¬≈
Ì‰ Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿ƒ¿»≈≈
ÈelÈb ÏL ÔÈÚ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»ƒ¿»∆ƒ

,¯B‡ למעלה הן שהנשמות וכיון

כביכול, לייעץ, ביכולתם לכן מהענין,

הגילוי, ÏLאודות ÔÈÚ Ïk ,ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ¿»∆
ÏeÏk‰ ¯B‡ Ìb ,¯B‡««»

,B˙eÓˆÚa נעלה הכי הענין שהוא ¿«¿
Ïa·„באור, ÌL ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«≈ƒ¿«

Ï‡¯NÈ ˙BÓL Èa‚Ï הנעלות ¿«≈ƒ¿ƒ¿»≈
השם,B˙ÎLÓ‰Âממנו, ענין של ¿«¿»»

דרגה, Ì„Èבכל ÏÚ ‡È‰ ידי על ƒ«»»
ישראל. נשמות

ÔÈÚ Ïk ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»ƒ¿»
,¯B‡ ÏL והתפשטות התגלות שהוא ∆

המאור, ממקורו, אפילו Ìbוהארה «
B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ ¯B‡ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿«¿

לעצמותו, מחוץ מאיר »»≈Á‡Ó¯ואינו
,LnÓ ˙eÓˆÚ‰ BÈ‡L אלא ∆≈»«¿«»

מהעצמות  והתפשטות «»CÈiLהארה
‰ÌeˆÓvיתכן  ÔÈÚ Ba.והמיעוט·e˙kM ‰nÓ Ìb ÁÎeÓ„ÎÂ ƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ«∆»

¯B‡ ‰¯B˙a28,הזקן האור B‡naL¯לאדמו"ר ‡ÔÈמקור ‡e‰L ¿»∆«»∆≈
,ÌÏÚ‰ ‡ÏÂ ÌBÏLÂŒÒÁ ÌeˆÓˆ CÈiL ‡Ï BÓˆÚ ÛBÒ יתכן לא «¿…«»ƒ¿«¿»¿…∆¿≈

יהיה  עצמו המאור שעל יתכן לא וכן ומיעוט, צמצום יהיה עצמו שבמאור

כלשהו והסתר להיפך a¯„‡Â‰העלם elb˙‰a˙אלא ‡e‰ ¯B‡n‰ ¿«¿«»«»¿ƒ¿«
גלויfÓe‰תמיד, תמיד והוא צמצום יתכן לא במאור ÏÎaLשרק ÁÎeÓ ƒ∆»∆¿»

¯B‡ ÏL ‰‚È¯„Ó,עצמו המאור שאינה מהמאור אפילו Ìbוגילוי «¿≈»∆«
¯B‡aL ˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚È¯„Óa שהוא כפי האור כאמור, (שהיא, ¿«¿≈»«≈«¬≈∆»

בעצמותו), ÔÈÚיתכן CÈiLכלול «»ƒ¿«
¯B‡aL ¯Á‡Óe .ÌeˆÓv‰«ƒ¿≈««∆»
È¯‰ ,ÌeˆÓˆ ÏL ÔÈÚ CÈiL«»ƒ¿»∆ƒ¿¬≈

‡e‰ האור˙BÓÏBÚÏ ¯B˜Ó שהם »»»
מציאות  בגדרי מוגבלים נבראים

ידי  על היא בריאתם ולכן מוגבלת

האור  אם (כי מצומצם שהוא כפי האור

יתהוו  לא ובליֿגבול איןֿסוף ישאר

הנבראים  כי מוגבלים נבראים ממנו

האיןֿסוף), האור תוקף מפני יתבטלו

Ba LÈÂ באורÏL ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ ¿≈≈∆ƒ¿»∆
,ÈepÈL מיעוט או ÏLריבוי ÔÈÚÂ ƒ¿ƒ¿»∆

˙eiBˆÈÁÂ ˙eiÓÈt באור יש וכן ¿ƒƒ¿ƒƒ
לחיצוניות  האור פנימיות בין הבדל

באור  שייכים האלה הדברים וכל האור,

המאור. עצמות ולא האור שהוא כיון

Ï‡¯NÈ ˙BÓL Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ¿»≈
,C¯a˙È B˙eÓˆÚa ÌÈL¯LeÓ¿»ƒ¿«¿ƒ¿»≈
‡e‰ ¯B‡ ÏL ÔÈÚ Ïk ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ¿»∆

Ìa‚Ï „·Ïa ÌL ˙ÈÁ·a ולא ƒ¿ƒ«≈ƒ¿«¿«»
בכל B˙ÎLÓ‰Âהעצם, האור, של ¿«¿»»

ביותר, הנעלית אפילו È‰ƒ‡מדריגה,
Ì‰aL ,Ì„È ÏÚ ישראל בנשמות «»»∆»∆
‰ÎÏÓ‰‰ ‰˙È‰ֿהקדוש שנמלך »¿»««¿»»

המלכה  הבריאה, לגבי הוא »ÏÚברוך
.¯B‡‰ ÈelÈbƒ»

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ÌLk ‰p‰Â (‚¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿»≈¿≈
,(ÈÓL) ¯B‡‰ ÔÈÚa שבני ¿ƒ¿«»¿ƒ

האור  את הממשיכים הם ישראל

ויתגלה  שיאיר Ìbהאלוקי ‡e‰ Ôk≈«
,(È„B·k) ‰¯Bz‰ ÔÈÚa שבני ¿ƒ¿««»¿ƒ

אור  תוספת הממשיכים הם ישראל

שיוסבר  כפי בתורה, מעלה ותוספת

‰È‡גם È¯‰Lלהלן, ‰¯Bz‰ ∆¬≈«»ƒ
·e˙kL BÓk ,¯B‡ ˙ÈÁ·a29 ƒ¿ƒ«¿∆»

ÓÏOk‰,בתהילים ¯B‡ ‰ËBÚ∆««¿»
È‡˜c היא ‰Bz¯‰והכוונה ÏÚ30, הזקן לאדמו"ר תורה בלקוטי כמבואר ¿»≈««»

גשמיות... עם רוחניות המחבר לבוש בחינת היא התורה "שאור זה בענין

דעשיה, התורה ע"י הוא ליש מאין והתהוותם הגשמיים הדברים כל שקיום

וקיומם", חיותם הם הם בתורה הכתובים הגשמיים הדברים È‰L∆ƒ‡שכל
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יי a"iyz'd ,dxez zgny mei

ּבּתֹורה  הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ּבלבד. אֹור ְְְִִִִִִֵֵַַַָָּבבחינת

הּוא  ּדתֹורה חכמה האֹור. וענין החכמה, ענין ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָיׁש

למים  נמׁשלה ׁשהּתֹורה להם 31ענין אין ׁשּמים , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

החכמה  ּגם וכ הּכלים, ּגוון לפי ּומׁשּתּנים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּגון

לבֹוא  ויכֹולה מהּׂשגה, למעלה ׁשהיא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

האֹור  ּגם יׁשנֹו לזה ונֹוסף הּׂשגֹות. אֹופני ְְְֵֶֶַַַַָָָָָּבכּמה

ׁשּבּתֹורה. מהחכמה למעלה ׁשהּוא ְְְְֵֶֶַַַָָָָָּדתֹורה,

ּבבחינת  ּדתֹורה האֹור ּבחינת ממׁשיכים ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָויׂשראל

ּבאֹור  ׁשּממׁשיכים מּזה, ויתירה ּדתֹורה, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהחכמה

מּוׁשרׁשים  יׂשראל ׁשהרי העצמּות, ּבחינת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּדתֹורה

ְְַָּבהעצמּות.

ÌÓ‡ ׁשהמׁשכת הּטעם מהּו להבין, צרי »¿»ְְִִֶַַַַַַָָָ

יׂשראל, ידי על היא ּבּתֹורה ְְְִִֵֵַַַָָָהעצמּות

סֹוף  אין ּבעצמּות ׁשרׁשּה הּתֹורה ׁשּגם ידּוע ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָוהרי

ּדוקא. יׂשראל ּדנׁשמֹות הּמעלה ּומהי הּוא, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָּברּו

ּד הּוא, הענין היא א הּכּוונה ׁשּתכלית ידּוע הּנה ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשּנתאּוה

העצמּות 32ּבּתחּתֹונים  התּגּלּות ׁשּתהיה היינּו, , ְְְְְִִִֶֶַַַַַָ

על  האדם ּדירת ּוכמֹו הּדירה, ענין ׁשּזהּו ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָלמּטה,

ּבהּדירה, ּדר האדם ּומהּות ׁשעצם מׁשל, ְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר

הּדירה  ּבענין הּוא וכן ׁשּלֹו, ההתּפּׁשטּות רק ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹולא

התּגּלּות  ׁשּתהיה היא ׁשהּכּוונה ,יתּבר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלֹו

יתּבר ּתהיה 33עצמּותֹו העצמּות והתּגּלּות , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ

ידי  על נׁשלמת זֹו וכּוונה ּדוקא. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּבּתחּתֹונים

מהעצמּות, ׁשּׁשרׁשם להיֹות יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָנׁשמֹות
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א.)31 ז, ובכ"מ.)32תענית רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא מאמרי )33ראה ראה

ח"ב  תרל"ה סה"מ תתקצז. ע' ריש בלק אוה"ת תרפ). ע' ח"ב שה"ש אוה"ת – הגהות (ועם תפט ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז

ועוד. ה]. [ע' ג ס"ע תרס"ו המשך שנג. ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אור" "עוטה נאמר שעליה Ïa·„התורה ¯B‡ ˙ÈÁ·a.העצמות ולא ƒ¿ƒ«ƒ¿«

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e באופן שזהו האור ענין היא שהתורה לעיל האמור מלבד ƒ¿»ƒ≈
יותר, בפרטיות הרי Bza¯‰כללי, ‰p‰ ענינים שני ÔÈÚישנם LÈ ƒ≈«»≈ƒ¿«

,¯B‡‰ ÔÈÚÂ ,‰ÓÎÁ‰.ומבאר שממשיך ‰e‡כפי ‰¯B˙c ‰ÓÎÁ «»¿»¿ƒ¿«»»¿»¿»
‰ÏLÓ ‰¯Bz‰L ÔÈÚƒ¿»∆«»ƒ¿¿»

ÌÈÓÏ31 למה" הגמרא: (כדברי ¿«ƒ
כל  הוי דכתיב למים תורה דברי נמשלו

מים  מה לך לומר למים, לכו צמא

למקום  והולכין גבוה מקום מניחין

מתקיימין  אין תורה דברי אף נמוך,

שפלה"), שדעתו במי ÌÈnL∆«ƒאלא
עצמם  ÔÂbמצד Ì‰Ï ÔÈ‡ אלא ≈»∆»∆

צבע חסרי במראה ÌÈpzLÓeהמים ƒ¿«ƒ
‰ÌÈÏkשלהם  ÔÂÂb ÈÙÏ שבהם ¿ƒ»∆«≈ƒ

בכלי  כשהם במים והמביט נמצאים הם

בצבע  לו נראים המים מסוים, בצבע

‰ÓÎÁ‰הכלי, Ìb CÎÂ¿»««»¿»
‰ÏÚÓlL האלוקית החכמה ∆¿«¿»

‡È‰Lומהותה עצמה ÏÚÓÏ‰מצד ∆ƒ¿«¿»
,‰‚O‰Ó בצורה מוגדרת ואיננה ≈«»»

דוקא  השגה של «ÏBÎÈÂƒ‰מסוימת
˙B‚O‰ ÈÙB‡ ‰nÎa ‡B·Ï»¿«»«≈«»
המים  כמו המשיג, של לכלים בהתאם

הכלי. צבע לפי משתנה שצבעם

‰ÊÏ ÛÒBÂ החכמה ענין מלבד ¿»»∆
B˙c¯‰,שבתורה  ¯B‡‰ Ìb BLÈ∆¿«»¿»
‡e‰L שבתורה האור ÏÚÓÏ‰ענין ∆¿«¿»

Ï‡¯NÈÂ .‰¯BzaL ‰ÓÎÁ‰Ó≈«»¿»∆«»¿ƒ¿»≈
ÌÈÎÈLÓÓ של והארה גילוי «¿ƒƒ

‰¯B˙c ¯B‡‰ ˙ÈÁa הנעלה ¿ƒ«»¿»
ויאיר  שירד דתורה החכמה מבחינת

,‰¯B˙c ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««»¿»¿»
,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ שבני בלבד זו ולא ƒ≈»ƒ∆

האור  ענין את ממשיכים ישראל

אלא  שבתורה החכמה בענין שבתורה

מזו  יתירה גם פועלים ÈÁa˙הם ‰¯B˙c ¯B‡a ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒ¿¿»¿ƒ«
,˙eÓˆÚ‰ האלקות eÓˆÚ‰a˙עצמות ÌÈL¯LeÓ Ï‡¯NÈ È¯‰L »«¿∆¬≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿»«¿

להמשיך  ישראל בני של בכוחם יש בשורשם, קשורים והם שורשם שזהו וכיון

תוספת  ממשיכים ישראל שבני ונמצא העצמות, בחינת את שבתורה לאור

באור  והן שבתורה) האור את בה (שממשיכים שבתורה בחכמה הן בתורה

העצמות). ענין את בו (שממשיכים שבתורה

e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÌÓ‡ אכן˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰L ÌÚh‰ »¿»»ƒ¿»ƒ««««∆«¿»«»«¿

,Ï‡¯NÈ È„È ÏÚ ‡È‰ ‰¯Bza ישראל שבני משום הוא הטעם כל ואם «»ƒ«¿≈ƒ¿»≈
מספיק, ביאור זה אין לכאורה במקורם, וקשורים בעצמות ≈¬»È¯‰Âמושרשים

,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚa dL¯L ‰¯Bz‰ ÌbL Úe„È»«∆««»»¿»¿«¿≈»
ÏÚn‰ È‰Óe,‡˜Âc Ï‡¯NÈ ˙BÓLc בני ‰ של היתרון מה היינו «ƒ««¬»¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿»

להיות  של זה בענין התורה על ישראל

זה  יתרון שבגלל בעצמותו מושרשים

להמשיך  הכוח את ישראל לנשמות יש

מהעצמות.? בתורה

Úe„È ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈»«
ונתבאר  במדרש ז"ל חכמינו בדברי

החסידות בתורת ÈÏÎzL∆«¿ƒ˙בהרחבה
‰Âek‰ נברא שבשבילה והמטרה ««»»

התחתון הזה e‡˙pL‰העולם ‡È‰ƒ∆ƒ¿«»
C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰«»»ƒ¿ƒ¿»≈

‰¯Èc אלוקות לגילוי ראוי מקום ƒ»
השכינה  ,ÌÈBzÁza32והשראת ««¿ƒ

,eÈÈ‰ רק למטה שתהיה הכוונה ואין «¿
אלא  אלוקי אור של מועטת הארה

˙eÓˆÚ‰ ˙elb˙‰ ‰È‰zL של ∆ƒ¿∆ƒ¿«»«¿
ÔÈÚהאלוקות  e‰fL ,‰hÓÏ¿«»∆∆ƒ¿«
,‰¯Èc‰ הפנימית המשמעות כי «ƒ»

רק  (לא דירה היא 'דירה' של והנכונה

מקום  האלוקות, של מועטת להארה

אלא) אלוקות, גילוי מעט בו שיש

האלוקות  לעצמות Èc¯˙דירה BÓÎe¿ƒ«
ÌˆÚL ,ÏLÓ C¯c ÏÚ Ì„‡‰»»»«∆∆»»∆∆∆

¯c Ì„‡‰ ˙e‰Óe בגלוי ונמצא «»»»»
˙eËMt˙‰‰ ˜¯ ‡ÏÂ ,‰¯Èc‰a¿«ƒ»¿…««ƒ¿«¿

‰e‡המועטת וההתגלות  ÔÎÂ ,BlL∆¿≈
,C¯a˙È BÏ ‰¯Èc‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ»ƒ¿»≈

‰È‰zL ‡È‰ ‰Âek‰L בעולם ∆««»»ƒ∆ƒ¿∆
עצמו  שמצד מקום התחתון, הזה

האלוקות, על ומסתיר מעלים

C¯a˙È B˙eÓˆÚ ˙elb˙‰33, ƒ¿««¿ƒ¿»≈
‰È‰z ˙eÓˆÚ‰ ˙elb˙‰Â¿ƒ¿«»«¿ƒ¿∆

‡˜Âc ÌÈBzÁza לא עליונים בעולמות האלוקות עצמות בהתגלות ואילו ««¿ƒ«¿»
והמטרה  הכוונה כי לאלוקות, 'דירה' עשיית של והמטרה הכוונה היא נשלמת

ב'תחתונים'. דוקא תהיה BÊשהדירה ‰ÂeÎÂ בעולם לאלוקות דירה של ¿«»»
התחתון בפועל ÓÏL˙הזה Ï‡¯NÈ,ומתבצעת ˙BÓL È„È ÏÚ ƒ¿∆∆«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

של  העליונה הכוונה את משלימות ישראל נשמות דוקא  מדוע הדבר, וטעם

היא  למטה, העצמות גילוי הוא שמשמעותה בתחתונים' ¿BÈ‰Ïƒ˙'דירה
,˙eÓˆÚ‰Ó ÌL¯MLשני נשמות Ô˙ÎLÓ‰Âומצד של וירידתם ∆»¿»≈»«¿¿«¿»»»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxezיב zgny oipr oiadl

ּבבחינת  ׁשּנעׂשים ּבאֹופן היא למּטה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָוהמׁשכתן

מציאּות  ׁשהּוא הּבן ּכמׁשל עצמֹו, ּבפני ְְְְִִִֵֵֶַַַָָּדבר

ׁשהיא  אף הּתֹורה, ּכן ּׁשאין מה עצמֹו. ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּבפני

היא  למּטה המׁשכתּה הרי ּבעצמּות, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָמּוׁשרׁשת

חד  ּכּוּלא הּוא ּברי וקּודׁשא ּדאֹורייתא ,34ּבאופן ְְְְְְִֶַַָָָֹ

הרי  ּבּתחּתֹונים נמׁשכת ׁשהיא ּכפי ׁשּגם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַהיינּו,

ּבמרחק  והיא העצמּות, עם יחּוד ּבבחינת ְְְְְִִִִִִֶַַָָהיא

הּתחּתֹונים. מן מרחק) ּגעוואלּדיקן (א ְְְְִִִֶֶַַַַָָעצּום

ּדדירה  הּכּוונה נׁשלמת לא הּתֹורה ידי על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולכן

צרי ּבּתחּתֹונים ּדדירה הענין ּכי ְְְְִִִִִִַַַַָָָָּבּתחּתֹונים,

מּקיף. ּבבחינת ולא ּפנימּיּות, ּבבחינת ְְְְְִִִִִִִִַַַֹלהיֹות

ּבבחינת  ּבּה ּדר ׁשהּוא האדם ּבדירת ְְְִִִֶַַָָָָָּוכמֹו

היא  למּטה הּתֹורה ׁשהמׁשכת וכיון ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּפנימּיּות.

הּתחּתֹונים, מן עצּום ּבמרחק ׁשּנׁשארת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָּבאֹופן

נׁשמֹות  ודוקא ּבּתחּתֹונים. ּדדירה ענין זה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאין

ׁשּנעׂשים  ּבאֹופן היא למּטה ׁשהמׁשכתם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל

ׁשּמּוׁשרׁשים  ּדאף עצמֹו, ּבפני ּדבר ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבבחינת

היא  למּטה המׁשכתם הּנה ,יתּבר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָּבעצמּותֹו

ידם  על הּנה עצמֹו, ּבפני ּדבר ׁשּנעׂשים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבאֹופן

ּבּתחּתֹונים. ּדדירה הּכּוונה ְְְִִִֶֶַַַַָָָנׁשלמת

ÏÚÂ את מׂשּמחים ׁשּיׂשראל הענין יּובן זה ּפי ¿«ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

אֹור, ּתֹוספת ּבּה ׁשּממׁשיכים היינּו ְְִִֶֶֶַַַָָהּתֹורה,

ּבחכמה  ממׁשיכים ׁשּיׂשראל לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכמֹו

ׁשּגם  מּזה, ּולמעלה ּדתֹורה, האֹור ּבחינת ְְְְְִִֶֶַַַָָָָּדתֹורה

מּבחינת  הם ממׁשיכים ּדתֹורה האֹור ְְְְִִִִִִֵַַַָָּבבחינת

הם  יׂשראל ׁשּדוקא לפי והיינּו, ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָהעצמּות,

ּבּתחּתֹונים. ּדדירה הּכּוונה את ְְְִִִִֶַַַַַַָָָהּמׁשלימים

ׁשּיׂשראל Ê·e‰ד) ׁשהאֹופן הּטעם ּגם יּובן »∆ְִֵֶֶֶַַַַַָָ

ליּמּוד  ידי על לא הּוא הּתֹורה את ְְְִִֵֶַַַָֹמׂשּמחים

ניּגּונים  ידי על ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ְְְִִִִֵֶַַַָָָָויגיעה
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ועוד.)34 א. מו, נצבים לקו"ת בתחילתו. ת"ו תקו"ז א. ס, ח"ב א. כד, ח"א זהר וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈNÚpLישראל  ÔÙB‡a ‡È‰ ‰hÓÏ הירידה c·¯אחרי ˙ÈÁ·a ¿«»ƒ¿∆∆«¬ƒƒ¿ƒ«»»

,BÓˆÚ ÈÙa,מהשורש e‰L‡נפרד Ôa‰ ÏLÓk באביו אמנם מושרש ƒ¿≈«¿ƒ¿««≈∆
הוא  שנולד אחרי BÓˆÚ,אבל ÈÙa ˙e‡ÈˆÓ דוקא ולכן מהאב, נפרדת ¿ƒƒ¿≈«¿

שגילוי  היא הכוונה כי בתחתונים הדירה ענין את פועלים ישראל נשמות

שהוא  במקום דוקא יהיה העצמות

נשמות  של ענינם וזה ביותר תחתון

אבל  בעצמות ששורשם ישראל

כמו  עצמו בפני דבר נעשו בירידתם

‰Bz¯‰,התחתון. Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈«»
,˙eÓˆÚa ˙L¯LeÓ ‡È‰L Û‡«∆ƒ¿∆∆»«¿
לנשמות  שווה אכן התורה זה ומהיבט

אבל  ‰d˙ÎLÓישראל, È¯‰ של ¬≈«¿»»»
‰È‡התורה  ‰hÓÏ באופן לא ¿«»ƒ

דבר  נעשתה הירידה בפני שאחרי

הזוהר,ÔÙÂ‡a,אלא עצמו, כדברי ¿…∆
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â ‡˙ÈÈ¯B‡c¿«¿»¿¿»¿ƒ

„Á ‡lek34, והקדוש שהתורה »«
אחד הכל הוא ÌbLברוך ,eÈÈ‰«¿∆«

‡È‰L ÈÙk התורה˙ÎLÓ ¿ƒ∆ƒƒ¿∆∆
‡È‰ È¯‰ ÌÈBzÁza עדיין ««¿ƒ¬≈ƒ

„eÁÈ ˙ÈÁ·aמלאה ÌÚבאחדות ƒ¿ƒ«ƒƒ
‡È‰Â ,˙eÓˆÚ‰ התורה˜Á¯Óa »«¿¿ƒ¿∆¿»

˜Á¯Ó Ô˜ÈcÏ‡ÂÂÚb ‡) ÌeˆÚ»«∆«¿ƒ¿∆¿»
עצום  מאד, גדול ÔÓמרחק (ƒ

ÌÈBzÁz‰ לאין מהתחתונים ונעלית ««¿ƒ
‰Bz¯‰שיעור. È„È ÏÚ ÔÎÏÂ אף ¿»≈«¿≈«»

למטה ירדה אכן …Ï‡שהתורה
‰¯È„c ‰Âek‰ ˙ÓÏLƒ¿∆∆««»»¿ƒ»
‰¯È„c ÔÈÚ‰ Èk ,ÌÈBzÁza««¿ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ»
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌÈBzÁza««¿ƒ»ƒƒ¿

,˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a הכוונה ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
שהאור האלוקית  יאיר היא האלוקי

העולמות  במציאות ויחדור ויתגלה

פנימית  בצורה …¿ÏÂ‡התחתונים
ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a שיהיה בכך די ולא ƒ¿ƒ««ƒ

של  בדרך אלוקות גילוי בתחתונים

מלמעלה. È„a¯˙'מקיף' BÓÎe¿¿ƒ«
˙ÈÁ·a da ¯c ‡e‰L Ì„‡‰»»»∆»»ƒ¿ƒ«

˙eiÓÈt בדירתו האדם שדירת כמו ¿ƒƒ
בה  ומונח בה גר שהוא באופן היא

ולא  פנימית והתלבשות בשייכות

מופשט. כללי «≈¿ÔÂÈÎÂבקשר
˜Á¯Óa ˙¯‡LpL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»««»¿«»ƒ¿∆∆ƒ¿∆∆¿∆¿»

ÌÈBzÁz‰ ÔÓ ÌeˆÚ,בפנימיותם בהם מתלבשת ÔÈÚולא ‰Ê ÔÈ‡ »ƒ««¿ƒ≈∆ƒ¿»

ÌÈBzÁza ‰¯È„c התורה והמשכת בעצמות מושרשת התורה אמנם כי ¿ƒ»««¿ƒ
בריחוק  נשארת במהותה שהתורה כיון אבל העצמות, המשכת היא למטה

'דירה  של הכוונה מילוי את פועלת לא למטה התורה ירידת מהתחתונים,

‰È‡בתחתונים'. ‰hÓÏ Ì˙ÎLÓ‰L Ï‡¯NÈ ˙BÓL ‡˜Â„Â¿«¿»ƒ¿ƒ¿»≈∆«¿»»»¿«»ƒ
¯·c ˙ÈÁ·a ÌÈNÚpL ÔÙB‡a¿∆∆«¬ƒƒ¿ƒ«»»

,BÓˆÚ ÈÙa,שנולד לאחר הבן כמו ƒ¿≈«¿
לעיל, ÌÈL¯LenLכאמור Û‡c¿«∆¿»ƒ

,C¯a˙È B˙eÓˆÚa התור ה,כמו ¿«¿ƒ¿»≈
Ì˙ÎLÓ‰ ‰p‰ ישראל נשמות של ƒ≈«¿»»»

ÌÈNÚpL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒ¿∆∆«¬ƒ
,BÓˆÚ ÈÙa ¯·c יש שכך וכיון »»ƒ¿≈«¿

'תחתונים', של להגדרה שייכות להם

˙ÓÏL Ì„È ÏÚ ‰p‰ בפועל ƒ≈«»»ƒ¿∆∆
.ÌÈBzÁza ‰¯È„c ‰Âek‰««»»¿ƒ»««¿ƒ

‰Ê Èt ÏÚÂ שבני לעיל המבואר ¿«ƒ∆
האלוקות  עצמות את ממשיכים ישראל

Ï‡¯NiLבתורה ÔÈÚ‰ Ô·eÈ«»ƒ¿»∆ƒ¿»≈
eÈÈ‰ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÁnNÓ¿«¿ƒ∆«»«¿
בתורה  שמחה פעולת של והמשמעות

daהיא  ÌÈÎÈLÓnL ישראל שבני ∆«¿ƒƒ»
בתורה  ‡B¯ממשיכים ˙ÙÒBz על ∆∆

עצמה, מצד בתורה שיש ¿BÓkהאור
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL,זה סעיף בתחילת ∆ƒ¿»≈¿≈

ג, ÌÈÎÈLÓÓסעיף Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ
¯B‡‰ ˙ÈÁa ‰¯B˙c ‰ÓÎÁa¿»¿»¿»¿ƒ«»

,‰fÓ ‰ÏÚÓÏe ,‰¯B˙c ונשמות ¿»¿«¿»ƒ∆
גדול  חידוש גם בתורה פועלים ישראל

יותר  ÈÁ·a˙שאפילו ÌbLעוד ∆«ƒ¿ƒ«
Ì‰ ÌÈÎÈLÓÓ ‰¯B˙c ¯B‡‰»¿»«¿ƒƒ≈
אלוקות  התגלות ישראל, נשמות

,eÈÈ‰Â ,˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»«¿¿«¿
Ì‰ Ï‡¯NÈ ‡˜ÂcL ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»ƒ¿»≈≈
‰Âek‰ ˙‡ ÌÈÓÈÏLn‰««¿ƒƒ∆««»»

ÌÈBzÁza ‰¯È„c אינו והדבר ¿ƒ»««¿ƒ
עצמה, התורה ידי על אפילו נפעל

לעיל. כמבואר

‰Ê·e ישראל „) שבני לעיל המבואר »∆
בתורה  האלוקות עצמות את ממשיכים

היא  בתחתונים' ה'דירה ענין ופעולת

ישראל  נשמות ידי על Ìbדוקא Ô·eÈ««
Ï‡¯NiL ÔÙB‡‰L ÌÚh‰«««∆»∆∆ƒ¿»≈

‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÁnNÓ ומוסיפים ¿«¿ƒ∆«»
אור  Âc˜‡בה ‡l‡ ,‰¯Bza ‰ÚÈ‚ÈÂ „enÈÏ È„È ÏÚ ‡Ï ‡e‰…«¿≈ƒƒ¿ƒ»«»∆»«¿»

ÌÈ„ewÈ¯Â ÌÈebÈ È„È ÏÚ.ומבאר שממשיך כפי תורה, ספר עם «¿≈ƒƒ¿ƒƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יג a"iyz'd ,dxez zgny mei

ּכל  ּׁשּכתּוב ּבמה הּביאּור ּובהקּדם ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹוריּקּודים.

אף  יצר ּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָהּנקרא

ההפסק  והּוא הענין, הפסיק ּד"אף" ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָעׂשיתיו,

מּכל  יֹותר נעלית ּדרּגא על ׁשּמֹורה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָלמעליּותא,

מּבריאה  למעלה זה, לפני ׁשּנימנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהּדרגֹות

ענין  והּוא ׁשמי, מּבחינת  ּגם ּולמעלה ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָויצירה,

עׂשיתיו, אף נאמר זה ועל העצמּות, ְְֱֲִִִֶֶַַַַָּגיּלּוי

ּגם  ּכֹולל העׂשּיה, ענין ידי על ּדוקא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּנמׁש

ּכפּיה  מּלׁשֹון ּדאתּכפיא.35עׂשּיה הענין ׁשּזהּו , ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָ

ּדׂשמחת  והריּקּודים הּניּגּונים ענין ּגם ְְְְְִִִִִִֶַַַַָוזהּו

חמי  מֹורי קדּוּׁשת ּכבֹוד ׁשּמבאר ּכפי ְְְְִִִֵֶַָָָּתֹורה,

ּבהּׂשיחה  (ּבׂשמחת 36אדמֹו"ר הריּקּודים ׁשענין , ְְְְְִִִִִֶַַַַָָ

מּדבר  ׁשּיהנה הּגּוף את להרּגיל הּוא ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָּתֹורה)

ליהנֹות  הּוא עצמֹו מּצד הּגּוף ּדטבע ְְְִִֵֶַַַַָָמצוה,

וענין  אֹותֹו, מיּגעים וריּקּודים ּגׁשמּיים, ְְְְְְְִִִִִִִִַַַָמּדברים

הּגּוף  את להרּגיל הּוא, ּתֹורה ּדׂשמחת ְְְְִִִֶַַַָָהריּקּוד

העׂשּיה  ענין ׁשּזהּו מצוה, מּדבר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָליהנֹות

הּיֹותר  למדריגה מּגיעים זה ידי ׁשעל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּכפּיה,

ּגם  וזהּו עׂשיתיו. ּדאף ּבהריּבּוי המרּוּמזת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָנעלית

אדמֹו"ר  קדּוּׁשת ּכבֹוד ּבכתבי ּׁשּמבֹואר ְְְְְְִֵֶַַַָמה

עדן  נׁשמתֹו לא 37(מהֹורׁש"ּב) עּתה (ּולעת ְְְִֵֵֶַַָָָֹ

ּפעם  אּלא חּיים אלקים ּבדברי זה ענין ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמצאתי

ּדאף  עדן), נׁשמתֹו אדמֹו"ר ּבכתבי ּבלבד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָאחת

ּגדֹול  ּתלמּוד הּׁשנה ּתׁשרי 38ׁשּבכל ּבחֹודׁש הּנה , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

היא  העבֹודה עיּקר ּתׁשרי ׁשּבחֹודׁש ּגדֹול, ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָמעׂשה

וזהּו אתּכפיא. ּכפּיה, מּלׁשֹון ּגם הּמעׂשה, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָּבענין
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זאת  ÏB„bבכל ‰NÚÓ È¯Lz L„BÁa ‰p‰ יש המצוות ולמעשה ƒ≈¿∆ƒ¿≈«¬∆»
כיון  הלימוד, על ועדיפות ‰B·Ú„‰יתרון ¯wÈÚ È¯Lz L„BÁaL∆¿∆ƒ¿≈ƒ«»¬»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxezיד zgny oipr oiadl

לא  הּוא ּתֹורה ּדׂשמחת הּׂשמחה ׁשאֹופן ְְְִִֶֶַַַַַָָֹהּטעם

וריּקּודים, ניּגּונים ידי על אּלא הּליּמּוד, ידי ְְְִִִִִֵֵֶַַַָעל

הּגּוף  את להרּגיל  והּכפּיה העׂשּיה ענין ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו

הּמצוה. מּמעׂשה ליהנֹות ְְֲִִֵֵַַַָָָּדוקא

ÔÈÚ‰Â ׁשהּגּוף הענין ׁשלימּות ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

לעתיד  יהיה מצוה מּדבר נהנה ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָעצמֹו

מאלקּות, חּיּותֹו יקּבל עצמֹו הּגּוף ּכאׁשר ְְֱֲִֵֵֶַַַַָֹלבֹוא,

הּגּוף  מן ניּזֹונית ּתהא ּכמֹו39והּנׁשמה ולא , ְְְְְִִֵֵַַָָֹ

ּדהּנה  הּנׁשמה. מן ניּזֹון ׁשהּגּוף ,40עכׁשיו ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ניּזֹון  הּגּוף אז יהיה אי מּובן אינֹו ְְִִִֵֵֶַָָָלכאֹורה

מן  הּוא הּגּוף חּיּות ׁשעּקר ידּוע והרי ֱֲִִֵֵֶַַַַַָֹמאלקּות,

מּצד  היא ׁשּבֹו ׁשהּצמיחה ּבּצֹומח ּוכמֹו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּנפׁש,

מּצד  הּוא קּיּומֹו ּבדֹומם ואפילּו הּצֹומחת, ְֲִִִֵֶֶַַַַַַהּנפׁש

האריז"ל  ּבכתבי איתא ולכן ׁשּבֹו, ׁשּגם 41הּנפׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּובלעדי  אֹותֹו, ּומקּיים המחּיה נפׁש יׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַּבדֹומם

ּבחי  וכלֿׁשּכן החּיּות, ענין ׁשּיי לא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּנפׁש

הּגּוף  יחיה לבֹוא ׁשּלעתיד אפׁשר ואי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּומדּבר,

ׁשהיה  מׁשה ּגּבי אפיּלּו ׁשּמצינּו ּוכפי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמעצמֹו.

ּכמֹו הרּוחנּיּות, מן וניּזֹון למעלה ְְְְְִִִַָָָּבגּופֹו

וארּבעים 42ׁשּכתּוב  יֹום ארּבעים ה' עם ׁשם ויהי ְְְְִִִִֶַַַָָָָ

מצינּו מקֹום, ּומּכל ּגֹו', אכל לא לחם ְִִֶֶַַָָָָָֹלילה

ענין 43רׁשּבּמד  והרי אכל, ׁשּלא מּזה ׁשהצטער  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

מצינּו וכן ּבחּיּות. חּסרֹון על מֹורה ְִִִֵֶַַַַַָָהּצער

האכילה  ּבכח ניּזֹון ׁשאז אכל, ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבאלּיהּו

זה  לפני אי44ׁשאכל ּביאּור צרי ּכן ואם . ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
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תרכא )39 ע' ח"ב ואילך. רפג ע' ח"א תרל"ז (סה"מ פצ"אֿצ"ב תרל"ז וככה המשך תרל"ז. נח תולדות אלה ד"ה ראה

ריט. ע' תרח"ץ סה"מ תרטו )40ואילך). ס"ע (שם ואילך פפ"ח שם וככה המשך גם וראה לג. ע' שם עטר"ת סה"מ ראה

ואילך. ריד ע' תרח"ץ סה"מ פ"א.)41ואילך). שעהיוה"א תניא וראה ג'. דרוש ומ"ד) מ"ן (שער לט שער חיים תשא )42עץ

כח. ז.)43לד, פמ"ז, שמו"ר ח.)44ראה יט, מלכיםֿא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È„È ÏÚ ‡Ï ‡e‰ ‰¯Bz ˙ÁÓNc ‰ÁÓO‰ ÔÙB‡L ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿«»…«¿≈

,ÌÈ„ewÈ¯Â ÌÈebÈ È„È ÏÚ ‡l‡ ,„enÈl‰ המאמר בתחילת כנזכר «ƒ∆»«¿≈ƒƒ¿ƒƒ
הוא  וההסבר התורה, את ישמחו ישראל שבני יתכן איך השאלה ונשאלה

e‰fLהיא והריקודים הניגונים iÙk‰Â‰שמטרת ‰iNÚ‰ ÔÈÚ ∆∆ƒ¿«»¬ƒ»¿«¿ƒ»
‡˜Âc Ûeb‰ ˙‡ ÏÈb¯‰Ï שהרי ¿«¿ƒ∆««¿»

בווד  האלוקית מכך,הנשמה נהנית אי

כך  לידי לבוא שצריך הוא והחידוש

יתרגל NÚnÓ‰שהגוף ˙B‰ÈÏ≈»ƒ«¬≈
,‰Âˆn‰ ומבאר שממשיך וכפי «ƒ¿»

הדבר. במעלת

˙eÓÈÏL ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿≈
‰‰ BÓˆÚ Ûeb‰L ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆««¿∆¡∆

‰ÂˆÓ ¯·cÓ,בזה להתרגל שכדי ƒ¿«ƒ¿»
בניגונים  תורה בשמחת שמחים

זה  דבר הנה לעיל, כאמור וריקודים,

B·Ï‡,בשלימות „È˙ÚÏ ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»
¯L‡k בזמן כעת, מהמצב בשונה «¬∆

באמצעות  באה הגוף שחיות הגלות,

בימות  לבוא, לעתיד הרי הנפש,

BÓˆÚהגשמי ‰Ûebהמשיח, ««¿
B˙eiÁ Ïa˜È ישירות,˙e˜Ï‡Ó ¿«≈ƒ≈¡…

‰ÓLp‰Â זו היא שכעת ¿«¿»»
הנה  חיות, מקבל הגוף שבאמצעותה

הנשמה לבוא ÈBfÈ˙לעתיד ‡‰z¿≈ƒ≈
חיות  ‰Ûebותקבל ÔÓ39‡ÏÂ , ƒ«¿…

ÂÈLÎÚ BÓk הגלות Ûeb‰Lבזמן ¿«¿»∆«
ÔBfÈ חיותו את ÔÓומקבל ƒƒ

‰ÓLp‰.ומבאר שממשיך כפי «¿»»
‰p‰c40Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏ , ¿ƒ≈ƒ¿»≈»

Ê‡ ‰È‰È CÈ‡ המשיח בימות ≈ƒ¿∆»
Ûeb‰ עצמו ומקבל ÔBfÈהגשמי «ƒ

ישירות  È¯‰Âחיות ,˙e˜Ï‡Ó≈¡…«¬≈
Ûeb‰ ˙eiÁ ¯wÚL Úe„È הגשמי »«∆ƒ«««

LÙp‰ ÔÓ ‡e‰,הרוחניתBÓÎe ƒ«∆∆¿
BaL ‰ÁÈÓv‰L ÁÓBva היכולת «≈«∆«¿ƒ»∆

ולצמוח לגדול הצומח ‰ÁÓBv˙של LÙp‰ „vÓ ‡È‰'הצומח 'כוח ƒƒ««∆∆«««
להצמיח, באדמה נותן הוא ברוך שהקדוש ÌÓB„aהרוחני eÏÈÙ‡Â שאין «¬ƒ¿≈

עצם הרי צומח, ואינו הצומחת' 'נפש הדומם˜BÓeiבו vÓ„של ‡e‰ ƒƒ«
LÙp‰ הרוחנית ‡È˙‡החיות ÔÎÏÂ ,BaL מובאÈ·˙Îa «∆∆∆¿»≈ƒ»¿ƒ¿≈

Ï"ÊÈ¯‡‰41ÌbL שאפילוÌÓB„a תנועה בו ואין צמיחה בו LÈשאין »¬ƒ«∆«¿≈≈
LÙ רוחנית Ï‡חיות LÙp‰ È„ÚÏ·e ,B˙B‡ ÌÈi˜Óe ‰iÁÓ‰ ∆∆«¿«∆¿«≈ƒ¿¬≈«∆∆…

,˙eiÁ‰ ÔÈÚ CÈiL האלוקית החיות בלי להתקיים יכול לא הדומם וגם «»ƒ¿««ƒ
אותו שמקיימת ÈÁaהרוחנית ÔkLŒÏÎÂ חיים רוח בהם שיש חיים בעלי ¿»∆≈¿«

¯a„Óe גם אלא חיים ורוח וצמיחה וחיות קיום רק לא להם שיש אדם בני ¿«≈
אותו, המחיה הרוחנית מהנפש נובע הוא זה כל שבוודאי דיבור ויכולת דעת

של  החיות וכל המציאות שכל ומאחר

האדם, ובמיוחד ובפרט הנבראים, כל

שלו, הרוחנית והחיות הנפש היא

השאלה, ‡LÙ¯נשאלת CÈ‡Â איך ¿≈∆¿»
ÈÁÈ‰יתכן  ‡B·Ï „È˙ÚlL∆∆»ƒ»ƒ¿∆

BÓˆÚÓ Ûeb‰?.מהנפש ולא «≈«¿
לבוא  שלעתיד יתכן איך והשאלה

מתחזקת  הגוף מן ניזונית הנשמה תהיה

יותר: עוד

eÈˆnL ÈÙÎe ז"ל חכמינו בדברי ¿ƒ∆»ƒ
LÓ‰במדרש Èab elÈÙ‡ רבנו ¬ƒ«≈…∆

הזמן  ÏÚÓÏ‰לגבי BÙe‚a ‰È‰L∆»»¿¿«¿»
BÓk ,˙eiÁe¯‰ ÔÓ ÔBfÈÂ¿ƒƒ»»ƒ¿

·e˙kL42 עלה רבנו שמשה בתורה ∆»
סיני ÌLלהר È‰ÈÂ מן למעלה «¿ƒ»

הגשמי ‡¯ÌÈÚaהעולם '‰ ÌÚƒ«¿»ƒ
‰ÏÈÏ ÌÈÚa¯‡Â ÌBÈ וכל רצופי ם ¿«¿»ƒ«¿»

הזמן  Bb',אותו ÏÎ‡ ‡Ï ÌÁÏ∆∆…»«
מרוחניות  והתקיים ניזון גופו אלא

eÈˆÓבלבד  ,ÌB˜Ó ÏkÓeƒ»»»ƒ
L¯„na43‰fÓ ¯ÚËˆ‰L «ƒ¿»∆ƒ¿«≈ƒ∆

,ÏÎ‡ ‡lL שמביא המדרש וכדברי ∆…»«
לי  'טוב בתהילים הכתוב את זה לענין

ואומר, חקיך' אלמד למען עוניתי כי

ועשרים  מאה נתענה משה של 'לטובתו

שקבל  יום] ארבעים פעמים [שלוש יום

על  במדרש שם נאמר ועוד התורה', את

שהיה  ימים באותם משה של צערו

כדי  נמנם, ולא ישן לא שגם למעלה

ברוך  הקדוש לו ואמר דבר, יפסיד שלא

מפסיד, אתה אין חייך 'נצטערת, הוא

אני  שנצטערת, עכשיו בלבד, הדברות עשרת אלא היו לא הראשונות בלוחות

שבימים  מובן המדרש מדברי אופן, ובכל ואגדות', מדרשות הלכות לך נותן

מרוחניות, וניזון גשמיים, ושתיה אוכל שתה ולא אכל לא רבינו שמשה

כך, על ÔÎÂהצטער .˙eiÁa ÔB¯qÁ ÏÚ ‰¯BÓ ¯Úv‰ ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿««««∆«ƒ»«ƒ¿≈
e‰iÏ‡a eÈˆÓ הנביא‰ÏÈÎ‡‰ ÁÎa ÔBfÈ Ê‡L ,ÏÎ‡ ‡lL »ƒ¿≈ƒ»∆…»«∆»ƒ¿…«»¬ƒ»

‰Ê ÈÙÏ ÏÎ‡L44 בכח וילך וישתה, "ויאכל מלכים בספר כמסופר ∆»«ƒ¿≈∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טו a"iyz'd ,dxez zgny mei

ׁשּגם  ועד מעצמֹו, הּגּוף יחיה לבֹוא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָלעתיד

הּוא, הענין א הּגּוף. מן ניּזֹונית ּתהיה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּנׁשמה

ּדדירה  הּכּוונה ּתּוׁשלם לבֹוא ְְִִֶֶַַַָָָָָׁשּלעתיד

ויתּגּלה  ּבּתחּתֹונים, העצמּות ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָּבּתחּתֹונים,

ּברּו סֹוף אין ּומהּות עצמּות מּבחינת ְְִִֵַַַַָּבּגּוף

ּבין  חיּלּוק אין יתּבר עצמּותֹו ּולגּבי ְְְִִֵֵֵֵַַָהּוא,

מעצמֹו. לחיֹות יכֹול הּגּוף וגם להּגּוף , ְְְְְִֵַַַַַָָָהּנׁשמה

‰p‰Â הרי לבֹוא, לעתיד יהיה זה ׁשענין אף ¿ƒ≈ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשאז  ּתׁשרי, חדׁש ּבכל יׁשנֹו זה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָֹמעין

ידי  ׁשעל ּדוקא, הּמעׂשה ּבבחינת היא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהעבֹודה

לעיל. ּכּנזּכר העצמּות, המׁשכת נעׂשה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָזה

הּוא  זה ענין התחלת הּנה יֹותר, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּובפרטּיּות

ּכיּסּוי  ּבבחינת הּוא ׁשאז אּלא הּׁשנה, ְְִִִֶֶַַָָָָֹּבראׁש

ּכּידּוע  הּסּוּכֹות, ּבחג ּבגלּוי ונמׁש 45והעלם, ְְְְְְִֵֶַַַַָָָ

חּגנּו ליֹום ּבּכסה ׁשהם 46ּבענין ׁשהענינים , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּבהתּגּלּות  נמׁשכים הּׁשנה, ּבראׁש וכיּסּוי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹּבהעלם

הּסּוּכֹות  ּבחג ּגם אמנם, הּסּוּכֹות, חג חּגנּו, ְְְֵַַַַַַָָּביֹום

עצרת  ּובׁשמיני מּקיף, ּבבחינת הּוא ְְֲִִִִִִִֶֶַַַהּגיּלּוי

ּבפנימּיּות  זה 47נמׁש הרי עצרת ּבׁשמיני ּגם א . ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָ

נעׂשית  ּתֹורה ּבׂשמחת ודוקא סתּומים, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָּבכלים

העבֹודה  עיּקר ולכן ּבהתּגּלּות. ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָההמׁשכה

מׂשּמחים  ׁשּיׂשראל ּתֹורה, ּבׂשמחת היא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּדמעׂשה

ּתֹורה  ּומּׁשמחת וניּגּונים, ּבריּקּודים הּתֹורה ְְְִִִִִִֶַַָָאת

ּכּוּלּה. הּׁשנה ּכל על זה ענין ּומתּגּלה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָנמׁש
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ועוד.)45 ד]. [שמב, ב רלה, ר"ה שער דא"ח) (עם סידור ע"ד. ריש נד, ר"ה דרושי לקו"ת ר"ה )46ראה ד. פא, תהלים

ואילך. סע"א ובכ"מ.)47ח, ג. צ, לשמע"צ דרושים ג. עז, האזינו לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הגוף  וחיות קיום מצינו לא אבל לילה", וארבעים יום ארבעים ההיא האכילה

כלל  אכילה ÈÁÈ‰ללא ‡B·Ï „È˙ÚÏ CÈ‡ ¯e‡Èa CÈ¯ˆ Ôk Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ≈≈∆»ƒ»ƒ¿∆
,BÓˆÚÓ Ûeb‰,ושתיה באכילה צורך הגוף ÚÂ„ללא חיות תהיה כך כדי «≈«¿¿«

ונעלית  רוחנית ‰ÓLp‰שאפילוÌbLחזקה ÔÓשהיא ˙ÈBfÈ ‰È‰z ∆««¿»»ƒ¿∆ƒ≈ƒ
Ûeb‰?.גשמי שהוא «

„È˙ÚlL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆∆»ƒ
ÌÏLez ‡B·Ï בפועל ותתקיים »¿«

שהיא ‰Âek‰במילואה  האלוקית ««»»
הבריא  של והתכלית «È„c¿ƒ¯‰ההמטרה

,ÌÈBzÁza,התחתון הזה שהעולם ««¿ƒ
יהיה  ממנו, תחתון שאין העולם שהוא

השכינה  השראת תהיה שבו מקום

האלוקות  ‰eÓˆÚ˙וגילוי ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¿
ומאיר  נמצא עצמה, האלוקות של

lb˙ÈÂ‰ומתגלה  ,ÌÈBzÁza««¿ƒ¿ƒ¿«∆
אלוקי Ûebaויאיר  אור הגשמי «

ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿«≈
,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ והמהות מהעצם »

בעצמו  הוא ברוך הקדוש ≈»¿Èa‚Ïeשל
C¯a˙È B˙eÓˆÚ סוף אין שהוא «¿ƒ¿»≈

הגבלות  שום אין ולגביו ≈‡ÔÈאמיתי
,Ûeb‰Ï ‰ÓLp‰ ÔÈa ˜elÈÁƒ≈«¿»»¿«

Ûeb‰ Ì‚Â גשמית מציאות שהוא ¿««
BÓˆÚÓ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ אמנם כי »ƒ¿≈«¿

הדברים  של והתכונות המהות מצד

והגבלות  גדרים לגוף יש עצמם

מצד  ואכן משלה גדרים יש ולנשמה

יתכן  איך גדול פלא זה הרי אלה גדרים

את  תחיה שהנשמה זאת שתמורת

ישירות  חיות יקבל הגוף הגוף,

מן  ניזונית תהיה והנשמה מהאלוקות

אין  האלוקות, עצמות מצד אבל הגוף,

הנשמה  שבין להבדלים משמעות כל

חיות  לקבל יכול הגוף וגם והגוף

האלוקות. מעצמות

‰Ê ÔÈÚL Û‡ ‰p‰Â ענין וקיום בעולם האלוקות עצמות המשכת של ¿ƒ≈«∆ƒ¿»∆
הגוף את להחיות גם העצמות והמשכת בתחתונים' בשלימות È‰È‰'דירה ƒ¿∆

È¯Lz,ובגלוי  L„Á ÏÎa BLÈ ‰Ê ÔÈÚÓ È¯‰ ,‡B·Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»¬≈≈≈∆∆¿¿»…∆ƒ¿≈
Ê‡Lתשרי חודש ה'‰B·Ú„‰במשך את עובד ÈÁ·a˙שהיהודי ‡È‰ ∆»»¬»ƒƒ¿ƒ«

,‡˜Âc ‰NÚn‰ תשרי בחודש שלכן הרש"ב הרבי מכתבי לעיל כמובא ««¬∆«¿»
גדול' Ê‰'מעשה È„È ÏÚL המציאות בתוך בפועל, במעשה העבודה ∆«¿≈∆

‰eÓˆÚ˙הגשמית, ˙ÎLÓ‰ ‰NÚ,'בתחתונים 'דירה kÊpk¯למטה «¬∆«¿»«»«¿«ƒ¿»
.ÏÈÚÏ¿≈

˙ÏÁ˙‰ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«¿»«
‰Ê ÔÈÚ האלקות עצמות המשכת של ƒ¿»∆

העולם מציאות L‡¯aבתוך ‡e‰¿…
Ê‡L ‡l‡ ,‰M‰,השנה בראש «»»∆»∆»

בעולם  העצמות המשכת של זה דבר

‡e‰ עדיין הוא אבל נמשך אמנם

CLÓÂ ,ÌÏÚ‰Â ÈeqÈk ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿∆¿≈¿ƒ¿»
Úe„ik ,˙Bkeq‰ ‚Áa ÈeÏ‚a45 ¿»¿«««»«

החסידות  המשמעות ÔÈÚaבתורת ¿ƒ¿«
'תקעו  בתהלים הכתוב של הפנימית

שופר' ÌBÈÏבחודש ‰Òka«∆∆¿
ebÁ46ÌÈÈÚ‰L הרוחניים , «≈∆»ƒ¿»ƒ

L‡¯a ÈeqÈÎÂ ÌÏÚ‰a Ì‰L∆≈¿∆¿≈¿ƒ¿…
ÌÈÎLÓ ,‰M‰ ומאירים «»»ƒ¿»ƒ

‚Á ,ebÁ ÌBÈa ˙elb˙‰a¿ƒ¿«¿«≈«
‚Áa Ìb ,ÌÓ‡ ,˙Bkeq‰«»¿»«¿«

ÈelÈb‰ ˙Bkeq‰ האלוקות של ««ƒ
ÛÈwÓבעולם ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ««ƒ

CLÓמלמעלה, ˙¯ˆÚ ÈÈÓL·eƒ¿ƒƒ¬∆∆ƒ¿»
eiÓÈÙa47Ìb˙וחודר C‡ . ƒ¿ƒƒ««

˙¯ˆÚ ÈÈÓLa ההמשכה כאשר ƒ¿ƒƒ¬∆∆
וחודרת  יורדת ≈¬‰¯Èבפנימיות כבר

‰ÊעדייןÌÈÓe˙Ò ÌÈÏÎa שהאור ∆¿≈ƒ¿ƒ
ולא  מתפשט לא אך בתוכם נמצא

להם, מחוץ ÁÓNa˙מאיר ‡˜Â„Â¿«¿»¿ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ ‰¯Bz של »«¬≈««¿»»

בחודש  הנמשכים האלוקיים האורות

ÔÎÏÂתשרי  .˙elb˙‰a שעיקר כיון ¿ƒ¿«¿»≈
עבו  ידי על היא העצמות דת המשכת

בעיקר  היא ההמשכה והתגלות המעשה

תורה ‰B·Ú„‰בשמחת ¯wÈÚƒ«»¬»
˙‡ ÌÈÁnNÓ Ï‡¯NiL ,‰¯Bz ˙ÁÓNa ‡È‰ ‰NÚÓc¿«¬∆ƒ¿ƒ¿«»∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆

,ÌÈebÈÂ ÌÈ„ewÈ¯a ‰¯Bz‰ בפועל מעשה של דברים שהם «»¿ƒƒ¿ƒƒ
‰Ê ÔÈÚ ‰lb˙Óe CLÓ ‰¯Bz ˙ÁÓMÓe בפועל המעשה של ƒƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿«∆ƒ¿»∆

זה  ידי שעל העצמות dlek.והמשכת ‰M‰ Ïk ÏÚ«»«»»»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טז

,ziy`xa zyxt zay .c"qa
,oeygxn ycegd mikxan

a"iyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÁwiÂ1 עדן בגן וּיּניחהּו האדם, את אלקים הוי' «ƒ«ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּולׁשמרּה מהּו2לעבדּה להבין, וצרי . ְְְְְְִִַָָָָָָ

ּבׁשלמא  ּדהּנה, עדן. ּבגן ּולׁשמרּה לעבדּה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָענין

רּוחנּיּות  הּוא עדן ׁשּגן אף הרי ּדלעבדּה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהענין

להיֹות 3ׁשּבגׁשמּיּות  צרי ׁשם ּגם מקֹום, מּכל , ְְְִִִִֶַַָָָָ

ּתֹוספת  להמׁשי לעבדּה, ענין וזהּו אֹור, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָּתֹוספת

ׁשמירה  הרי ּולׁשמרּה, ענין אבל עדן. ּבגן ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָאֹור

ׁשאינֹו ודבר המקלקל ּדבר הּמּזיק, מּדבר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהיא

ׁשּכּוּלֹו עדן, ּבגן ׁשּיי זה אין ולכאֹורה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָמתאים,

הרע  מציאּות את סֹובל ואינֹו הּנה 3טֹוב, ׁשּלכן , ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ

מּגן  ּבגירּוׁשין  האדם ניּדֹון הּדעת עץ חטא ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָלאחר

מציאּות 4עדן  את סֹובל אינֹו עדן ׁשּגן מּׁשּום , ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַ

ּבגן  נמצא הראׁשֹון אדם ּכאׁשר ּכן, ואם ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהרע.

הּׁשמירה. ּבענין הּצֹור מהּו ְְְִִֵֶֶַַַַָעדן,

סדר 5זה Ô·eÈÂב) ׁשּכללּות הּידּוע ּבהקּדם ¿«ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָ

עֹולם  ענינים, לׁשלׁשה נחלק ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹההׁשּתלׁשלּות

ההׁשּתלׁשלּות, ּכללּות הּוסד זה ׁשעל נפׁש, ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָׁשנה

אּלה, ענינים ׁשלׁשה יצירה ּבספר נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹולכן

ההׁשּתלׁשלּות  ּכל יסֹוד ׁשהם הּנה 6מּׁשּום ּבקצרה, אּלה ענינים ׁשלׁשה ּוביאּור . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּומ  רּוחֹות ארּבע קצוֹות, ׁשׁש ּדהיינּו מקֹום, ּבחינת הּוא ּוכמֹועֹולם ּומּטה. עלה ְְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָ

ׁשּזֹוהי  ּדמאחר ּגׁשמּיּות, עם הּקׁשּורה ּברּוחנּיּות מקֹום ּבחינת ּגם יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָכן
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1(" זה: מאמר אודות בכתי"ק שליט"א אדמו"ר כ"ק s"xzברשימת ztgxn miwl` gexe.*"2(.טו ב, ראה )3בראשית

המאמרים  (ספר תשי"א פינחס דש"פ בנ"י את צו ד"ה רצט. ע' תרס"ב סה"מ תשג. ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי

ואילך). קיט ע' ד.)4תשי"א דאיכ"ר פתיחתא פר"ת )5ראה (סה"מ פר"ת מרחפת אלקים ורוח ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

ע' תרפ"ו (סה"מ תרפ"ו הנ"ל ד"ה ואילך. נו ע' בראשית האמצעי אדמו"ר במאמרי הנ"ל ד"ה גם וראה ואילך). נד ס"ע

ואילך). כא ע' תשי"ג המאמרים (ספר תשי"ג ברא בראשית ד"ה ואילך). תרכ"ח )6סו סה"מ תתטז. ע' יתרו אוה"ת ראה

ועוד. קמד. ע'

ואילך. נד ע' פר"ת סה"מ (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בראשית: פרשת השבוע, בפרשת נאמר

ÁwiÂ1d„·ÚÏ Ô„Ú Ô‚· e‰ÁÈpiÂ ,Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ «ƒ«¬»»¡…ƒ∆»»»««ƒ≈¿«≈∆¿»¿»
d¯ÓLÏe2ÔÈÚ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ הפנימית . והמשמעות התוכן ¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«

ÓÏLa‡של  ,‰p‰c .Ô„Ú Ô‚a d¯ÓLÏe d„·ÚÏ,בשלום מילולית, ¿»¿»¿»¿»¿«≈∆¿ƒ≈ƒ¿»»
ומתקבל  מובן דבר «¿ÔÈÚ‰»ƒכלומר,

,d„·ÚÏc שגם ולקבל להבין אפשר ƒ¿»¿»
כי  'לעבדה', להיות צריך עדן ≈¬‰¯Èבגן

˙eiÁe¯ ‡e‰ Ô„Ú ÔbL Û‡«∆«≈∆»ƒ
˙eiÓL‚aL3, בחסידות כמבואר ∆¿«¿ƒ

של  הרוחני המקור הוא עדן שגן

עפר) מים, רוח, (אש, היסודות ארבעת

הגשמית, המציאות מורכבת שמהם

רוחני, הוא עדן שגן «ÏkÓƒולמרות
ÌL Ìb ,ÌB˜Ó עדן בגן אפילו »«»

¯B‡ ˙ÙÒBz ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ על »ƒƒ¿∆∆
מבריאתו, עצמו, מצד בו שמאיר האור

,d„·ÚÏ ÔÈÚ e‰ÊÂ העבודה ¿∆ƒ¿«¿»¿»
הקדוש  כאשר הראשון לאדם שניתנה

עדן  בגן אותו הניח הוא ברוך

Ô„Ú Ô‚a ¯B‡ ˙ÙÒBz CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆∆¿«≈∆
יש  עדן בגן שגם פלא אין כן ועל

d¯ÓLÏe,'עבודה'. ÔÈÚ Ï·‡¬»ƒ¿«¿»¿»
¯·cÓ ‡È‰ ‰¯ÈÓL È¯‰¬≈¿ƒ»ƒƒ»»
¯·„Â Ï˜Ï˜Ó‰ ¯·c ,˜Èfn‰««ƒ»»«¿«¿≈¿»»

ÌÈ‡˙Ó BÈ‡L את למנוע שצריך ∆≈«¿ƒ
CÈiLפעולתו, ‰Ê ÔÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈∆«»

BÈ‡Â ,·BË BlekL ,Ô„Ú Ô‚a¿«≈∆∆¿≈
Ú¯‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙‡ Ï·BÒ3, ≈∆¿ƒ»«

ÔÎlL שב מקום מאחר אין עדן גן ∆»≈
ואינו  טוב שאינו שלילי דבר לשום

ıÚראוי  ‡ËÁ ¯Á‡Ï ‰p‰ƒ≈¿««≈¿≈
˙Úc‰ התנהג לא האדם כאשר «««

זוהמה  בו ונדבקה ÔBcÈƒכשורה
Ô„Ú ÔbÓ ÔÈLe¯È‚a Ì„‡‰4, »»»¿≈ƒƒ«≈∆

Ï·BÒ BÈ‡ Ô„Ú ÔbL ÌeMÓƒ∆«≈∆≈≈
Ú¯‰ ˙e‡ÈˆÓ נדחה ‡˙ והרע ∆¿ƒ»«

עדן. מגן Ô„Úו'מגורש' Ô‚a ‡ˆÓ ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ¯L‡k ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈«¬∆»»»ƒƒ¿»¿«≈∆
החטא, קודם מדובר שהרי טוב, הוא האדם של מצבו ‰C¯Bvוגם e‰Ó««∆

‰¯ÈÓM‰ ÔÈÚa והרי ושליליים, מזיקים מדברים שמירה כאמור שהיא ¿ƒ¿««¿ƒ»
מלכתחילה.? כאלה לדברים מקום נתינת שום אין עדן בגן

‰Ê Ô·eÈÂ של 5·) המשמעות ¿«∆
פנימיות  לפי עדן, בגן 'לשמרה'

‰Úe„iהענינים, Ìc˜‰a¿∆¿≈«»«
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙eÏÏkL∆¿»≈∆«ƒ¿«¿¿
מלמעלה  האלוקי האור ירידת של

ÌÈÈÚ,למטה ‰LÏLÏ ˜ÏÁ∆¿»ƒ¿…»ƒ¿»ƒ
ÌÏBÚ המקום מושג L‰מושג »»»

Ê‰האדם,LÙהזמן  ÏÚL על ∆∆∆«∆
'שנה' 'עולם', של אלה ענינים שלושה

eÏÏk˙ו'נפש' „Òe‰«¿»
ÔÎÏÂ ,˙eÏLÏzL‰‰ שכל בגלל «ƒ¿«¿¿¿»≈

שלושה  על מיוסד ההשתלשלות' 'סדר

אלה  ÙÒa¯דברים e¯‡a˙ƒ¿»¬¿≈∆
,‰l‡ ÌÈÈÚ ‰LÏL ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¿…»ƒ¿»ƒ≈∆
Ïk „BÒÈ Ì‰L ÌeMÓƒ∆≈¿»

˙eÏLÏzL‰‰6 שיתבאר וכפי «ƒ¿«¿¿
להלן.

‰l‡ ÌÈÈÚ ‰LÏL ¯e‡È·e≈¿…»ƒ¿»ƒ≈∆
‡e‰ ÌÏBÚ ‰p‰ ,‰¯ˆ˜aƒ¿»»ƒ≈»
LL eÈÈ‰c ,ÌB˜Ó ˙ÈÁa¿ƒ«»¿«¿≈

˙BÁe¯ Úa¯‡ ,˙BÂˆ˜,מזרח ¿»«¿«
ודרום  צפון hÓe‰.מערב, ‰ÏÚÓe«¿»«»

ÌB˜Ó ˙ÈÁa Ìb LÈ ÔÎ BÓÎe¿≈≈«¿ƒ«»
ÌÚ ‰¯eLw‰ ˙eiÁe¯a¿»ƒ«¿»ƒ

,˙eiÓLb ל האמור דרך שגן על עיל «¿ƒ
שבגשמיות' 'רוחניות הוא עדן

˙eiÁe¯‰ È‰BfL ¯Á‡Óc¿≈««∆ƒ»»ƒ
אלא  לגמרי מפושטת רוחניות שאיננה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יז miwel` 'ied gwie

ּבחינת  היינּו ּבגׁשמּיּות, ׁשּנתּפסת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָהרּוחנּיּות

הרי  ּבגׁשמּיּות, והּׂשגה ּתפיסא לּה ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָרּוחנּיּות

קצוֹות. ּדׁשש הענין יׁשנֹו זֹו ּבבחינה ׁשּגם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָמּובן

ּכפי  הּנׁשמה ּגם ּדהּנה הּנפׁש, מּכחֹות זה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹויּובן

ּכח  הראּיה ּכח ּכחֹות, ּבּה יׁש למעלה ְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹֹׁשהיא

ּבּנׁשמה  הראּיה ּכח ּדענין .ההיּלּו וכח ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָֹֹהּׁשמיעה

רז"ל  מאמר ּדר על הּוא ּגב 7למעלה על אף ְְֲֶֶַַַַַַַַַָ

הּנׁשמה  ּכאׁשר אבל חזי, מּזלייהּו חזי לא ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָֹּדאיהּו

רק  הּוא ׁשּלּה הראּיה ּכח ענין אזי למּטה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹורדת

הּׁשמיעה, ּבכח ּגם הּוא וכן ּגׁשמּיים. ְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹּבדברים

ׁשּׁשֹומעת  הּוא למעלה הּנׁשמה אצל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשענינֹו

העליֹונים  הּנה 8הּכרֹוזים למּטה ּכׁשּיֹורדת אבל , ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

מה  ּגׁשמּיים, ּבענינים רק הּוא ׁשּלּה הּׁשמיעה ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹּכח

הּׁשמיעה, ּכח ּבּה אין רּוחנּיים ּבענינים ּכן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּׁשאין

לא  העליֹונים הּכרֹוזים ׁשמיעת ּבׁשביל הּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹולכן

יׁש אּלא ׁשּבּגּוף, הּנׁשמה הארת ּבחינת ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמסּפיק

הּנׁשמה  עצם ּבבחינת ׁשּבירידת 8צֹור ונמצא, . ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

להם  ׁשּיׁש ּכחֹותיה, מׁשּתּנים למּטה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּנׁשמה

ׁשּבחינת  ּגם מּובן ּומּזה ּגׁשמּיים. לענינים ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָׁשּיכּות

ּבּה יׁש ּבגׁשמּיּות ׁשּמלּוּבׁשת ּכפי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָהרּוחנּיּות

הרּוחנּיּות  ּבחינת ּגם והּנה, קצוֹות. ׁשׁש ְְְְִִִִֵֵַַַָָָּבחינת

ּבחינת  ּכן ּגם ּבּה יׁש ּבגׁשמּיּות מתלּבׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאינּה

ׁשּׂשכל  אף הּנה הּׂשכל, ּבענין ּוכמֹו קצוֹות. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשׁש

הּנקּוּדה  ׁשהרי קצוֹות, ׁשׁש מּבחינת למעלה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָהּוא

ּבּה אין הּׂשכל, אֹור הּוא העיּקר ׁשּׁשם ְִִִֵֵֶֶַַָָָָהּׂשכלית
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וש"נ.)7 א. ג, מגילה ובכ"מ.)8ראה ד. עא, האזינו לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
dÏכזו  LiL ˙eiÁe¯ ˙ÈÁa eÈÈ‰ ,˙eiÓL‚a ˙Òt˙pL∆ƒ¿∆∆¿«¿ƒ«¿¿ƒ«»ƒ∆≈»

˙eiÓL‚a ‰‚O‰Â ‡ÒÈÙz שאפשר באופן למטה שירדה רוחניות ¿ƒ»¿«»»¿«¿ƒ
גשמיים, באמצעים אותה ולהשיג BÊ'לתפוס' ‰ÈÁ·a ÌbL Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆«ƒ¿ƒ»

המקום  בגדרי המוגדרת לגשמיות שייכות לה שיש Lc˘כיון ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»¿≈
˙BÂˆ˜ המקום גדרי של האמורות, ¿»

ומבאר. שממשיך וכפי בגשמיות,

‰Ê Ô·eÈÂ היחס על לעיל האמור ¿«∆
וענין  והרוחניות הגשמיות שבין

בגשמיות  ומושגת הנתפסת הרוחניות

Ìb ‰p‰c ,LÙp‰ ˙BÁkÓƒ…«∆∆¿ƒ≈«
‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ÈÙk ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ∆ƒ¿«¿»
להתלבש  הזה לעולם ירידתה לפני

גשמי  BÁk˙,בגוף da LÈ שיש ≈»…
מקבילים  והם מסוים דמיון להם

כפי  הנפש לכוחות מסוימת במידה

ולמרות  בגוף, מלובשת שהיא

ולא  'רואה' לא למעלה שהנשמה

ושמיעה  בראיה 'הולכת' ולא 'שומעת'

יש  מקום מכל בגשמיות, והליכה

למעלה  Ákלנשמה ‰i‡¯‰ Ák…«»¿ƒ»…«
CelÈ‰‰ ÁÎÂ ‰ÚÈÓM‰ במובן «¿ƒ»¿…««ƒ
ומבאר. שממשיך כפי »¿ÔÈÚc¿ƒהרוחני,

‰ÓLpa ‰i‡¯‰ Ák שהיא כפי …«»¿ƒ»«¿»»
¯Ó‡Ó C¯c ÏÚ ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«∆∆«¬«

Ï"Ê¯7 בגמרא·b ÏÚ Û‡ «««««
,ÈÊÁ e‰ÈÈÏfÓ ÈÊÁ ‡Ï e‰È‡c¿ƒ…»ƒ«»«¿»ƒ
דניאל  אני "וראיתי דניאל: בספר נאמר

היו  אשר והאנשים המראה את לבדי

חרדה  אבל המראה את ראו לא עמי

בהחבא". ויברחו עליהם נפלה גדולה

מאחר ושא  בגמרא: כך על לו

זכריה  חגי (הנביאים שהאנשים

וענו: נבהלו? מדוע ראו, לא ומלאכי)

מזלם, ראו, לא עצמם שהם פי על אף

שיש  הרגישו ולכן ראתה נשמתם, היינו

כפי  הנשמה לגבי ראיה המושג את שמצינו הרי וברחו, במקום מבהיל משהו

למעלה, hÓÏ‰שהיא ˙„¯BÈ ‰ÓLp‰ ¯L‡k Ï·‡ הזה לעולם ¬»«¬∆«¿»»∆∆¿«»
גשמי  בגוף ¯˜ומתלבשת ‡e‰ dlL ‰i‡¯‰ Ák ÔÈÚ ÈÊ‡¬«ƒ¿«…«»¿ƒ»∆»«
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a.בשר בעיני כפשוטה, ÁÎaראיה Ìb ‡e‰ ÔÎÂ ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈«¿…«

˙ÚÓBML ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ ‰ÓLp‰ Ïˆ‡ BÈÚL ,‰ÚÈÓM‰«¿ƒ»∆ƒ¿»≈∆«¿»»¿«¿»∆««
ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÊB¯k‰8, תורה בלקוטי וכמבואר לתשובה, המעוררים «¿ƒ»∆¿ƒ

הארה  רק בגוף, להתלבש למטה יורדת הנשמה כל לא "והנה הזקן: לאדמו"ר

מקור  מזל... ונקראת למעלה נשארה ומקורה הנשמה כל אבל בלבד... ממנה

ממנו  נוזל להיות המקור שהוא נוזל... מלשון מזל ונקרא ושרשה הנשמה

תשובה  והרהורי אלקי שפע גם שפלים, רוח להחיות חיים ורוח ההשפעה

מזלי' חזי לא דאיהו גב על אף כי המזל, בחינת מכח באים הם לאדם שבאים

זה  וע"י כו', ומכרזת יוצאת בתֿקול מעלה של הכרוזין ושומע שרואה חזי

שהוא  כפי השמיעה ענין וזהו בלב...", התעוררות להיות למטה משפעת

למעלה, בהיותה «¬‡·Ïבנשמה
˙„¯BiLk הנשמה‰p‰ ‰hÓÏ ¿∆∆∆¿«»ƒ≈

˜¯ ‡e‰ dlL ‰ÚÈÓM‰ Ák…««¿ƒ»∆»«
ÔÈ‡M ‰Ó ,ÌÈiÓLb ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«∆≈
da ÔÈ‡ ÌÈiÁe¯ ÌÈÈÚa Ôk≈¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ≈»
גשמי  בגוף מלובשת שהיא כפי בנשמה

ÔÎÏÂ ,‰ÚÈÓM‰ Ák מאחר …««¿ƒ»¿»≈
מסוגלת  לא הנשמה למטה, שהיותה

רוחניים, דברים ≈p‰ƒ‰'לשמוע'
ÌÈÊB¯k‰ ˙ÚÈÓL ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿ƒ««¿ƒ

ÌÈBÈÏÚ‰ דברים של 'שמיעה' שזו »∆¿ƒ
ÈÁa˙רוחניים  ˜ÈtÒÓ ‡Ï…«¿ƒ¿ƒ«

‡l‡ ,ÛebaL ‰ÓLp‰ ˙¯‡‰∆»««¿»»∆«∆»
ÌˆÚ ˙ÈÁ·a C¯Bˆ LÈ≈∆ƒ¿ƒ«∆∆

‰ÓLp‰8,בגוף מתלבשת שלא «¿»»
יורדת  הנשמה של הארה שרק וכאמור

הנשארת  הנשמה, ולעצם לגוף,

דברים  'לשמוע' הכוח את יש למעלה,

רוחניים.

Â‰ÓLp‰ ˙„È¯ÈaL ,‡ˆÓ ¿ƒ¿»∆ƒƒ««¿»»
,‰È˙BÁk ÌÈpzLÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ¿«ƒ…∆»
ÌÈÈÚÏ ˙eÎiL Ì‰Ï LiL∆≈»∆«»¿ƒ¿»ƒ

ÌÈiÓLb למעלה שבהיותה לאחר «¿ƒƒ
רוחניים. דברים ו'שומעת' 'רואה' היתה

‰fÓe משתנים הנשמה שכוחות מכך ƒ∆
בלבד  לרוחניות ששייכים מכוחות

לגשמיות, ששייכים «Ô·eÓלכוחות
ÈÙk ˙eiÁe¯‰ ˙ÈÁaL Ìb«∆¿ƒ«»»ƒ¿ƒ

,˙eiÓL‚a ˙LaeÏnL למרות ∆¿∆∆¿«¿ƒ
רוחנית, מציאות daשהיא LÈ≈»
˙BÂˆ˜ LL ˙ÈÁa גדרים שהם ¿ƒ«≈¿»

שייכת  ולהיות להשתנות שיכולה רוחניות זו כי הגשמית, המציאות של

גשמיים. לעניינים

Ìb ,‰p‰Â אפילו˙eiÓL‚a ˙LaÏ˙Ó dÈ‡L ˙eiÁe¯‰ ˙ÈÁa ¿ƒ≈«¿ƒ«»»ƒ∆≈»ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ
ועליונה, רוחנית נשארת אלא לגוף, היורדת הנשמה כמו למטה יורדת ואינה

˙BÂˆ˜ LL ˙ÈÁa Ôk Ìb da LÈ במובן דומים גדרים יש בה וגם ≈»«≈¿ƒ«≈¿»
ומבאר. שממשיך כפי הגשמית, המציאות לגדרי ÔÈÚaלמשל BÓÎeמסוים ¿¿ƒ¿«

ÏÎOL Û‡ ‰p‰ ,ÏÎO‰מופשט כדבר מהותו ÏÚÓÏ‰מעצם ‡e‰ «≈∆ƒ≈«∆≈∆¿«¿»
˙BÂˆ˜ LL ˙ÈÁaÓ לא גשמית, מציאות המאפיינות הללו, וההגדרות ƒ¿ƒ«≈¿»

מופשט, בדבר ‰ÈÏÎO˙שייכות ‰ce˜p‰ È¯‰L כפי השכלי הרעיון ∆¬≈«¿»«ƒ¿ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

a"iyz'dיר ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

יׁש ּבהּׂשגה נמׁשכת ּכׁשהיא מקֹום, מּכל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָקצוֹות,

ׁשהם  ההּׂשגה ּפרטי ענין והּוא קצוֹות, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָּבּה

ׁשהרי  קצוֹות, ׁשׁש הם ּובפרטּיּות ׁשּבּה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָהּקצוֹות

הם  והּמּדֹות ׁשּבּׂשכל, הּמּדֹות הם ההּׂשגה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּפרטי

על  מעלמת ׁשההּׂשגה וכיון ׁשׁש. ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמסּפר

את  להֹוציא יגיעה ריּבּוי צרי לכן ְְְִִִִֵֶַָָָָהּנקּוּדה,

ה  החּיּות)נקּוּדת ּונקּוּדת האֹור (נקּוּדת ּתמצית ְְְְִַַַַַַַָ

להיֹות  ורוחב, ּבאֹור ּבאה ׁשהיא ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹמההּׂשגה

מה  ּגם וזהּו הּנקּוּדה . על מעלמת ְְֲֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשההּׂשגה

ׁשהּוא  עֹולם, ּבׁשם נקרא קצוֹות ׁשׁש ְְְְִִֵֵֶֶַָָָּׁשענין

והסּתר  העלם קצוֹות 9מּלׁשֹון ּדׁשש הענין ּכי , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

החּיּות. נקּוּדת עצם על ְֲִֶֶַַַַַמעלים

ÔÈÚÂ והחּיּות האֹור נקּוּדת ּבחינת הּוא נפׁש ¿ƒ¿«ְְְִֶֶַַַַָ

ּגם  ּולמעלה הּפרטים, מענין ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשּלמעלה

ׁשּכל  היֹות ּדעם והיינּו, להּפרטים. ּכלל ְְְְְְְֱִִִִֶַַַָָָמּבחינת

מקֹום, מּכל מהּנקּוּדה, ּובאים נמׁשכים ְְְִִִִִֵַַָָָָָָהּפרטים

ּדענין  הּפרטים. אל ּכלל ּבבחינת הּנקּוּדה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאין

אּלא  ּבּכלל ואין לּפרטים, ּכלל היֹותֹו הּוא ְְְְְֱִֵֶַַַָָָָָהּכלל

ּׁשּבּפרט  ׁשּיי10מה לא הּפרטים ׁשּבלעדי והיינּו , ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

היֹותֹו הּוא הּכלל ענין ׁשּכל ּכיון הּכלל, ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָענין

מה  ּׁשּבּפרט, מה אּלא ּבּכלל ואין לּפרטים ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָּכלל
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ובכ"מ.)9 ד. לז, שלח וש"נ.)10לקו"ת א. ו, בכורות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לפרטים  ההתפתחות לפני ראשונית, כנקודה שלו ההתגלות בתחילת שהוא

פרטים  daב'נקודה'ÌMLופרטי ÔÈ‡ ,ÏÎO‰ ¯B‡ ‡e‰ ¯wÈÚ‰ ∆»»ƒ»«≈∆≈»
˙BÂˆ˜ ופרטים צדדים כמה בה שיש מציאות ולא בלבד 'נקודה' היא שהרי ¿»

È‰Lk‡שונים, ,ÌB˜Ó ÏkÓ מפרטים שמושללת עצמה זו נקודה ƒ»»¿∆ƒ
O‰a‚‰ו'קצוות' ˙ÎLÓ והבנה ƒ¿∆∆¿«»»

לפרטים, הסתעפות עם שלם, רעיון של

אחת  כללית נקודה רק daולא LÈ≈»
,˙BÂˆ˜ לכן שקודם שהנקודה היינו ¿»

בה  יש כעת מקצוות, מושללת היתה

ÈË¯tקצוות  ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿»≈
Ì‰L ‰‚O‰‰ שהסתעפו הפרטים ««»»∆≈

daL,מהנקודה  ˙BÂˆw‰«¿»∆»
˙eiË¯Ù·e האמורות ‰Ìהקצוות ƒ¿»ƒ≈

ÈË¯t È¯‰L ,˙BÂˆ˜ LL≈¿»∆¬≈¿»≈
,ÏÎOaL ˙Bcn‰ Ì‰ ‰‚O‰‰««»»≈«ƒ∆«≈∆
LL ¯tÒÓa Ì‰ ˙Bcn‰Â¿«ƒ≈¿ƒ¿«≈
כוחות  התגלות של השתלשלות' ב'סדר

ומקורם  משורשם וירידתם הנפש

של  התגלות תחילה יש בגלוי, לפעול

באים  השכל ומכוחות השכל, כוחות

(הרגשות  המידות כוחות ומשתלשלים

מהתובנה  כתוצאה המתעוררים

התעוררות  ולפני השכלית), וההכרה

נמצא  המידות ענין בפועל, מידות של

'המדות  ענין והוא עצמו בשכל בעצם

עדיין  שהן כפי המידות היינו שבשכל',

לא  שבשכל' ו'המדות מהשכל, חלק

שנעלית  השכל בנקודת קיימות

בשכל  רק אלא מהמידות ומופשטת

כפי  לשכל ולכן, לפרטים, שיורד לאחר

לשש  שייכות יש לפרטים שהסתעף

גבורה, (חסד, שש במספר הן השכל מפרטי הבאות המידות כי קצוות,

יסוד). הוד נצח, תפארת,

‰‚O‰‰L ÔÂÈÎÂ לפרטיו השכלי הרעיון וקליטת ÓÏÚÓ˙הבנת ¿≈»∆««»»«¬∆∆
‰ce˜p‰ומסתירה  ÏÚ,השכל אור התגלות ראשית של ÔÎÏהכללית ««¿»»≈

CÈ¯ˆ השכל בהבנת העוסק האדם ÚÈ‚È‰נדרש ÈeaÈ¯ גדול מאמץ »ƒƒ¿ƒ»
˙ÈˆÓz‰ ˙ce˜ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï השכלי הרעיון ce˜˙שהיא (של ¿ƒ∆¿«««¿ƒ¿«

C¯B‡a ‰‡a ‡È‰L BÓk ‰‚O‰‰Ó (˙eiÁ‰ ˙ce˜e ¯B‡‰»¿«««≈««»»¿∆ƒ»»¿∆
‰‚O‰‰L ˙BÈ‰Ï ,·ÁÂ¯Â הפרטים ופרטי הפרטים ÓÏÚÓ˙של ¿…«ƒ¿∆««»»«¬∆∆

‰ce˜p‰ומסתירה  ÏÚ בתוך התמצית' 'נקודת את ולגלות למצוא וכדי ««¿»
את הפ  'לאבד' עלולים הפרטים מריבוי כי רב במאמץ צורך יש הרבים רטים

Ìbהנקודה. e‰ÊÂעל הפנימי ˜¯‡הטעם ˙BÂˆ˜ LL ÔÈÚM ‰Ó ¿∆««∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿»
,ÌÏBÚ ÌLa'נפש' 'שנה' ל'עולם', נחלקת שהמציאות לעיל כאמור ¿≈»

קצוות בשש מוגדר המקום, מושג 'עולם'e‰L‡ו'עולם', ÔBLlÓהמושג ∆ƒ¿
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰9˙BÂˆ˜ ˘Lc ÔÈÚ‰ Èk של , הירידה את המבטא ∆¿≈¿∆¿≈ƒ»ƒ¿»¿≈¿»

לעיל) כאמור מדות, לשש השכל המשכת גם (כולל לפרטים ÌÈÏÚÓ«¬ƒהנקודה
˙eiÁ‰ ˙ce˜ ÌˆÚ ÏÚ של מההגדרות מופשטת כללית נקודה שהיא «∆∆¿«««

קצוות. שש

LÙ ÔÈÚÂ משלושת אחד הוא שגם ¿ƒ¿«∆∆
עולם, השתלשלות', 'סדר של היסודות

נפש, ce˜˙שנה, ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿«
‰ÏÚÓlL ˙eiÁ‰Â ¯B‡‰»¿««∆¿«¿»

,ÌÈË¯t‰ ÔÈÚÓ שנתבאר וכמו ≈ƒ¿««¿»ƒ
השונים  השלבים לגבי לעיל

שהשלב  שכלי, רעיון שבהתפתחות

כנקודה  מבזיק כשהרעיון הראשון

ונקודת  האור נקודת שהיא כללית

אין  עדיין זה ובשלב הענין של  החיות

כי  לפרטים הנקודה של הסתעפות

מהפרטים  יותר נעלית היא הנקודה

ÏÏk ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏe¿«¿»«ƒ¿ƒ«¿»
ÌÈË¯t‰Ï מלהיות אפילו נעלית וגם ¿«¿»ƒ

(ובודאי  הפרטים כל את שכולל כלל

הפרטים  של התגלות בנקודה שאין

‰BÈ˙בפועל). ÌÚc ,eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡
ÌÈÎLÓ ÌÈË¯t‰ ÏkL∆»«¿»ƒƒ¿»ƒ

,‰ce˜p‰Ó ÌÈ‡·e והפרטים »ƒ≈«¿»
הסתעפות  הם הבאים בשלבים שיתגלו

הנקודה ‡ÔÈשל ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈
Ï‡ ÏÏk ˙ÈÁ·a ‰ce˜p‰«¿»ƒ¿ƒ«¿»∆

ÌÈË¯t‰ מוגדרת לא עצמה הנקודה «¿»ƒ
כפי  לפרטים, ביחס כלל אפילו

ומבאר. ‰ÏÏkשממשיך ÔÈÚc¿ƒ¿««¿»
,ÌÈË¯tÏ ÏÏk B˙BÈ‰ ‡e‰ כי ¡¿»«¿»ƒ

הפרטים  את ומכיל שכולל הכלל שהוא הם הכלל של ומהותו ÂÔÈ‡גדרו ¿≈
Ë¯taM ‰Ó ‡l‡ ÏÏka10, הלכה לימוד לגבי בגמרא שמצינו וכמו «¿»∆»«∆«¿»

כך  אחר שבא מה את כללי באופן בתוכו מכיל שהכלל הפסוקים מלשונות

קיים  לא למעשה בפרטים, כך אחר יבוא שלא ומה בפרטים, מפורטת בצורה

פטר  'כל בהמה בכור קדושת על המדבר הפסוק את דורשת (הגמרא בכלל גם

שור  כלל, – תזכר מקנך 'כל כך: ושה' שור פטר תזכר, מקנך וכל לי, רחם

מה  אלא בכלל אין ופרט, כלל פרט, – הבא] בפסוק [האמור וחמור ושה

[בהמות  אחרינא מידי בכור] דין בהם נוהג [כן, אין וחמור ושה שור שבפרט

בכור), דין בהם [אין לא' CÈiLאחרות] ‡Ï ÌÈË¯t‰ È„ÚÏaL eÈÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿¬≈«¿»ƒ…«»
ÌÈË¯tÏ ÏÏk B˙BÈ‰ ‡e‰ ÏÏk‰ ÔÈÚ ÏkL ÔÂÈk ,ÏÏk‰ ÔÈÚƒ¿««¿»≈»∆»ƒ¿««¿»¡¿»«¿»ƒ

הפרטים  את מכיל שהוא היא הכלל של מהותו כל ‡l‡כי ÏÏka ÔÈ‡Â¿≈«¿»∆»
,Ë¯taM ‰Ó ממנו ויתגלו שיבואו בפרטים שיש מה את רק יש ובכלל «∆«¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יט miwel` 'ied gwie

לעצמֹו, ענין הּוא והחּיּות האֹור נקּוּדת ּכן ְְְְְִֵֵֶַַַַָָּׁשאין

ּבאים  מּמילא ׁשּבדר אּלא ּכלל, ּבחינת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָואינֹו

ּכ ואחר לּפרטים, הּכלל ּבחינת ּתחּלה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָמּמּנה

אּלא  לעצמּה, ענין היא אבל הּפרטים, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָּגם

ּפרטי, חּיּות ּכללי, החּיּות ּבחינת ּבאים ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּמּמּנה

ּפרטים. ְְִָֹוכחֹות

ÌÓ‡ מענין למעלה היא נפׁש ׁשּבחינת ּכיון »¿»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אליהם, ּכלל ּבבחינת ואינּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָהּפרטים

והסּתר  העלם ׁשל ענין הּוא עֹולם ּבחינת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָואיּלּו

ּתהיה  אי ּכן, אם קצוֹות, ׁשׁש ּבבחינת  ׁשּבא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָעד

היינּו עֹולם, ּבחינת עם נפׁש ּבחינת ְְְְְִִִִֶֶַַַַָהתחּברּות

הּוא, הענין א ּבּגּוף. הּנפׁש ְְְִִֶֶַַַַָָהתחּברּות

היינּו, וׁשֹוב, רצֹוא ּבבחינת היא זֹו ְְְְִִִִֶַַַָָׁשהתחּברּות

מּיד  היא הרי ּבּגּוף מתלּבׁשת הּנפׁש ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּכאׁשר

זה  מּצד אמנם הּגּוף, מן לצאת רצֹוא ְְִִִִֵֶַַַָָָָּבבחינת

ּבהּגּוף,ׁשה  ׁשּתהיה היא ׁשהּכּוונה מרּגׁשת יא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשהתחּברּות  ונמצא, ׁשֹוב. ּבבחינת היא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָהרי

ּבדר אּלא ּתמידית, התחּברּות אינּה ּבּגּוף ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּנפׁש

ּבחינת  ׁשּזהּו והתּפּׁשטּות, הסּתּלקּות וׁשֹוב, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָרצֹוא

זה  וענין הּזמן. התחּלקּות ענין ׁשהּוא ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשנה,

לא  הּוא ּדוקא, וׁשֹוב רצֹוא  ּבדר להיֹות ְְְִִֶֶֶַָָָָֹׁשּצרי
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אחרים, דברים ולא כך eiÁ‰Â˙אחר ¯B‡‰ ˙ce˜ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó הרי «∆≈≈¿«»¿««

אלא  לפרטים כלל מלהיות נעלית כאמור, BÈ‡Âהיא, ,BÓˆÚÏ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»¿«¿¿≈
‡ÏÈnÓ C¯„aL ‡l‡ ,ÏÏk ˙ÈÁa ריחוק יש כי ישיר, ביחס ולא ¿ƒ«¿»∆»∆¿∆∆ƒ≈»

הדברים  בין pnÓ‰הערך ÌÈ‡a הכלל מענין שמלמעלה lÁz‰מהנקודה »ƒƒ∆»¿ƒ»
¯Á‡Â ,ÌÈË¯tÏ ÏÏk‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿»«¿»ƒ¿««

,ÌÈË¯t‰ Ìb Ck הוא והדבר »««¿»ƒ
יש  כי ישיר ביחס ולא ממילא בדרך

והכלל, הנקודה בין גדול הערך ריחוק

לפרטים, הנקודה בין לומר צריך ואין

ולאחר  הכלל, שלמעשה אף על ולכן

ומסתעפים  באים הפרטים, מכן

זאת‡·Ïמהנקודה, ‰È‡בכל ¬»ƒ
‡l‡הנקודה ,dÓˆÚÏ ÔÈÚƒ¿»¿«¿»∆»

˙eiÁ‰ ˙ÈÁa ÌÈ‡a ‰pnnL∆ƒ∆»»ƒ¿ƒ«««
˙BÁÎÂ ,ÈË¯t ˙eiÁ ,ÈÏÏk¿»ƒ«¿»ƒ¿…

ÌÈË¯t שחיות בחסידות כמבואר ¿»ƒ
ב  כללית הנפש בחיות תחילה אה

בחיות  מכן לאחר הגוף, לכללות

בהתאם  אבר בכל המתלבשת פרטית

פרטיים  לכוחות וכן ותכונותיו לענינו

החיות  אופני וכל מזה, זה השונים

אבל  החיות, מנקודת באים אכן הללו

ענין  היא החיות נקודת זאת, בכל

מהכלל  אפילו ונבדל נעלה לעצמה,

('חיות  מהפרטים ובודאי כללי') ('חיות

פרטיים'). ו'כוחות פרטי'

‡È‰ LÙ ˙ÈÁaL ÔÂÈk ÌÓ‡»¿»≈»∆¿ƒ«∆∆ƒ
היא  ולכן החיות ונקודת האור נקודת

dÈ‡Â ÌÈË¯t‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿««¿»ƒ¿≈»
‡Ì‰ÈÏ,אפילו ÏÏk ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»¬≈∆

לגבי  כלל מלהיות גם נעלית אלא

ÌÏBÚהפרטים  ˙ÈÁa elÈ‡Â,לעיל כמבואר המקום, ענין ‰e‡שהיא ¿ƒ¿ƒ«»
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ הרוחני האלוקי האור aL‡על „Ú ƒ¿»∆∆¿≈¿∆¿≈«∆»

˙ÈÁa ˙e¯aÁ˙‰ ‰È‰z CÈ‡ ,Ôk Ì‡ ,˙BÂˆ˜ LL ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿»ƒ≈≈ƒ¿∆ƒ¿«¿¿ƒ«
LÙ רוחנית נקודה ‰eÈÈשהיא ,ÌÏBÚ ˙ÈÁa ÌÚ להיות יכולה איך ∆∆ƒ¿ƒ«»«¿

LÙp‰ ˙e¯aÁ˙‰ נעלית רוחנית נקודה עם Ûebaשהיא מציאות שהוא ƒ¿«¿«∆∆«
גשמיים.? וגבולות גדרים

BÊ ˙e¯aÁ˙‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ והגוף הנפש ÈÁ·a˙של ‡È‰ «»ƒ¿»∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«
,·BLÂ ‡Bˆ¯ הם] 'והחיות נאמר העליונה המרכבה על יחזקאל בנבואת »»

רבותינו  "פירשו רש"י: ופירש הבזק, כמראה ושוב רצוא עליונים] מלאכים

וליכנס, לחזור וממהרת הכבשן מפי תמיד שיוצאה הכבשן כלהבת ושוב, רצוא

בענין, שמפורש כמו מהן למעלה הנטויה הרקיע מתחת ראשן כשמוציאות כך

ראשן", את להשיב וממהרות הרקיע מן שלמעלה השכינה מפני נרתעות

וחזרו  למקום ממקום רצים היו כיֿאם אחד במקום עמדו "לא דוד: ובמצודות

תשיגנו  ומעט מהר ומתכנס המבריק הזה כברק רב, במהירות למקומם

שאיננה  וחיות אור של המשכה כי הסוד בתורת מבואר זה, יסוד ועל הראות",

ומיד  ויורדת נמשכת אלא פנימית בצורה והחיות האור מקבלי בכלי  מתלבשת

בתשוקה  שנמצאת היינו – 'רצוא' בדרך המשכה היא למקורה, ועולה חוזרת

חוזרת  ההתעלות אחרי מיד אבל – 'ושוב' במקורה, ולדבוק להתעלות

המשכה  זה ואופן למטה, ותשפיע שתרד העליונה לכוונה בהתאם ונמשכת,

האור  כאשר במיוחד הוא ושוב' 'רצוא

מצד  החיות ומקבל אחד מצד והחיות

לאין  מזה זה רחוקים אכן הם שני

פלא  הוא ביניהם החיבור וכל שיעור,

חיבור  ענין בענייננו, גם וכך וחידוש,

רוחנית, וחיות אור נקודת שהיא הנפש

הגשמי, הגוף L‡kL¯עם ,eÈÈ‰«¿∆«¬∆
LÙp‰ הרוחניתÛeba ˙LaÏ˙Ó «∆∆ƒ¿«∆∆«

אותו  להחיות iÓ„הגשמי ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ«
ההתלבשות  עם »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙תיכף

‡Bˆ¯ ותשוקה ÔÓרצון ˙‡ˆÏ »»≈ƒ
‡È‰L ‰Ê „vÓ ÌÓ‡ ,Ûeb‰«»¿»ƒ«∆∆ƒ

Âek‰L‰הנפש  ˙Lb¯Ó«¿∆∆∆««»»
העליונה  È‰zL‰האלוקית ‡È‰ƒ∆ƒ¿∆

‰È‡מלובשת  È¯‰ ,Ûeb‰a הנפש ¿«¬≈ƒ
·BL ˙ÈÁ·a.ומתלבשת וחוזרת ƒ¿ƒ«

LÙp‰ ˙e¯aÁ˙‰L ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿«¿«∆∆
˙È„ÈÓz ˙e¯aÁ˙‰ dÈ‡ Ûeba«≈»ƒ¿«¿¿ƒƒ

שינויים, בה C¯„aשאין ‡l‡∆»¿∆∆
˙e˜lzÒ‰ ,·BLÂ ‡Bˆ¯ היא »»ƒ¿«¿

למעלה  והעליה ה'רצוא' בחינת

˙eËMt˙‰Â להאיר הנפש של האור ¿ƒ¿«¿
ה'שוב', בחינת היא ∆∆e‰fLבגוף

ÔÈÚ ‡e‰L ,‰L ˙ÈÁa¿ƒ«»»∆ƒ¿«
ÔÓf‰ ˙e˜lÁ˙‰ מושג גם שכן ƒ¿«¿«¿«

שמורכב  מתהליך נוצר הזמן

רגע  ועוד רגע ועוד לרגע, מהתחלקות

צורה  באותה תמיד שנמשך אחד דבר ולא מתמדת בהתחדשות היינו

"...שכל  השנה): לראש (דרושים הזקן לאדמו"ר תורה בלקוטי (וכמבואר

ותח  המשיח ימות ואפילו כו', שני אלפי שיתא הזמן תחת הוא יית העולם

שעל  ותחתונים עליונים העולמות להחיות נברא הוא והזמן בזמן, הוא המתים

הוא  אחד צירוף שעה בכל דהיינו יום בכל שמתחדשים הוי' צירופי י"ב ידי

אדנ"י] צירופי י"ב לילה [ובכל ותחתונים עליונים העולמות ומחיה מהוה

למקורו  עולה הראשון צירוף ע"י שהיה שהחיות פירוש ושוב רצוא והחיות

אחד  בצירוף די היה כן לא שאם השני צירוף ידי על כך אחר החיות ויורד

במקורו  ונכלל מסתלק הראשון שהחיות ועתיד עבר בחינת נמשך מזה ולכן

זמן  בחי' ונעשה למטה מלמעלה אחר חיות ונמשך ויורד למעלה מלמטה

שעה  נקרא ולכן בל"א]. זייגער שקורין שעון] ֿ] שעות המורה כמשל [והוא

הלב  וכן ושוב, רצוא בבחינת למטה מלמעלה החיות שפונה הפונה פירוש

הוא  שהחיות מחמת תמיד דופק הוא קטן, עולם שהוא האדם חיות עיקר שבו

ושוב..."). ברצוא

˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ‰Ê ÔÈÚÂ בגוף הנפש של והחיות האור של ההמשכה ¿ƒ¿»∆∆»ƒƒ¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

a"iyz'dכ ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

מּצד  ּגם אּלא ּבּגּוף, הּנפׁש התחּברּות מּצד ְְִִִֶֶֶַַַַַַַָרק

ּדהּנה  הּוא, והענין עצמֹו. הּנפׁש וחּיּות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָאֹור

ּבאֹופן  הּוא הּגּוף את מחּיה ׁשהּנפׁש ְְֶֶֶֶֶַַַַַָהחּיּות

ּבאֹופן  זה ׁשאין והיינּו, חי, נעׂשה עצמֹו ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשהּגּוף

חי  נפׁש ּבֹו ׁשּנמצא אּלא מת, ּדבר נׁשאר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּגּוף

עצמֹו ׁשהּגּוף אם ּכי כּו'), מּבחּוץ אֹותֹו ְְִִִֶֶֶַַַַ(ׁשּמחּיה

ׁשהרי  עצמי, אינֹו ׁשהחּיּות מּובן ּומּזה חי. ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנעׂשה

ּכזאת  התלּבׁשּות ּבבחינת ׁשּיהיה אפׁשר אי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֹעצמי

רק  חי, יהיה ׁשהּגּוף מּמׁש התאחדּות ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָּבבחינת

ּובהכרח  מקֹור. מאיזה ׁשּנמׁש הארה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּזהּו

היה  אם ּכי מּמקֹורֹו, נבּדל ּבבחינת ׁשהּוא ְְְִִִִִִֶַַָָָלֹומר

אפׁשר  היה לא מּמק ֹורֹו, העצמ ּות ּגיּלּוי  ְְְְִִִִֶַַָָָָֹּבבחינת

אם  ּכי  לעיל , ּכּנזּכר התאחדּות ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָלהיֹות

הּגּוף. עם להתאחד יּוכל מּמקֹורֹו נבּדל ְְְְְִִִִִֵַַַָלהיֹותֹו

ּבבחינת  ׁשּיהיה ּכן ּגם ּבהכרח הרי ּגיסא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּולאיד

ּבבחינת  היה לא כן לא ּדאם ּבמקֹורֹו, ְְְְִִִִֵֵַָָֹֹּדביקּות

הּגּוף  את להחיֹות ּבּנפׁש הּכח [ׁשהרי ּכלל ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹחּיּות

חי  הּוא ׁשהּנפׁש מּפני הּוא חי, ּבעצמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַׁשּיהיה

הּגּוף  ׁשּיהיה להחיֹות, חי הּוא ׁשּלכן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָּבעצם,

החּיּות  ׁשהתּפּׁשטּות מּובן, ּומּזה חי. ְְְִִֶֶַַַַַָעצמֹו

ׁשהּוא  ּבאֹופן להיֹות צרי הּגּוף את ְְְֲִִֶֶֶַַָלהחיֹות

מּצד  רק ׁשהרי ׁשּבּנפׁש, ּבעצם חי ּבבחינת ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּדבּוק

ּפנימּיּות], ּבבחינת הּגּוף את להחיֹות ּבכחֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַֹזה

ּדביקּות  ּבבחינת אינּה ׁשּלֹו ׁשהּדביקּות ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָאּלא

ּבבחינת  והיינּו התחּדׁשּות, ּבבחינת אם ּכי ְְְְְְִִִִִִִַַַַַָמּמׁש,

וׁשֹוב. ָָרצֹוא

נפׁשp‰Â‰ג) ׁשנה ּדעֹולם הּמדריגֹות ׁשלׁש ¿ƒ≈ְְְֵֶֶַַָָָָ

ׁשּתכליתּה לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת ּגם ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָיׁשנם

וירא  ה' לאהבת לבֹוא ּבזה,היא והענין כּו'. תֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָ

הּמביאים  ּבענינים יתּבֹונן האדם ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָּדהּנה,
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LÙp‰ ˙e¯aÁ˙‰ „vÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ,‡˜Âc ·BLÂ ‡Bˆ¯ C¯„a¿∆∆»»«¿»…«ƒ«ƒ¿«¿«∆∆

,Ûeba,והגוף הנפש שבין הערך וריחוק המהותי וההבדל השוני בגלל היינו «
לעיל, ושוב ‡l‡כמבואר רצוא בדרך היא ‡B¯ההמשכה „vÓ Ìb ∆»«ƒ«

BÓˆÚ LÙp‰ ˙eiÁÂ.ומבאר שממשיך כפי ¿««∆∆«¿
˙eiÁ‰ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈««
‡e‰ Ûeb‰ ˙‡ ‰iÁÓ LÙp‰L∆«∆∆¿«»∆«

ÔÙB‡a המשכת של שההשפעה כזה ¿∆
עד  גדולה כך כל היא בגוף  החיות

‰NÚ BÓˆÚ Ûeb‰L של מהות ∆««¿«¬∆
Ê‰דבר  ÔÈ‡L ,eÈÈ‰Â ,ÈÁ«¿«¿∆≈∆

Ûeb‰L ÔÙB‡a עצמו¯‡L ¿∆∆«ƒ¿»
˙Ó ¯·c,דומם אבן ‡l‡כמו »»≈∆»

‰iÁnL) ÈÁ LÙ Ba ‡ˆÓpL∆ƒ¿»∆∆«∆¿«∆
'eÎ ıeÁaÓ B˙B‡ שבאה בחיות ƒ«

המהות  את משנה ולא לגוף מחוץ

‡Ìשלו  Èk נותנת ), שהנפש החיות ƒƒ
כזה  באופן היא »∆Ûeb‰Lבגוף

ÈÁ ‰NÚ BÓˆÚ.במהותו‰fÓe «¿«¬∆«ƒ∆
בגוף  משפיעה שהנפש שהחיות מכך

חי  דבר של למהות הגוף את עושה

,ÈÓˆÚ BÈ‡ ˙eiÁ‰L Ô·eÓ לא »∆««≈«¿ƒ
עצמה  הנפש של 'עצמי' באור מדובר

¯LÙ‡ È‡ ÈÓˆÚ È¯‰L יתכן לא ∆¬≈«¿ƒƒ∆¿»
˙eLaÏ˙‰ ˙ÈÁ·a ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿

˙‡Êk ופנימית ÈÁ·a˙עמוקה »…ƒ¿ƒ«
LnÓ ˙e„Á‡˙‰ החיות מקבל עם ƒ¿«¬«»

כך  כדי È‰È‰עצמו Ûeb‰Lעד ∆«ƒ¿∆
,ÈÁ מאד רחוק הנפש של ה'עצמי' כי «

הגשמי  שהיחס ¯˜מהגוף אלא «
באופן  הם והגוף הנפש של והשייכות

והחיות e‰fLכזה  היא שהאור ∆∆
העצם ‰‡¯‰ ולא CLÓpLמועטת ∆»»∆ƒ¿»

¯B˜Ó ‰ÊÈ‡Ó לא המקור עצם אך ≈≈∆»
נמשך. ולא ÓBÏ¯מאיר Á¯Î‰·e¿∆¿≈««

‡e‰L נמשך שכן הנפש של האור ∆
B¯B˜nÓבגוף  Ïc· ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿

ונרגש  ניכר הנפש בעצם מקורו ואין

‰È‰בו, Ì‡ Èk מהנפש האור ƒƒ»»
אותו  ומחיה בגוף »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙שנמשך

,B¯B˜nÓ ˙eÓˆÚ‰ ÈelÈb אם ƒ»«¿ƒ¿
נמשך  היה הנפש של המקור העצם

בגוף  kÊpk¯ומתגלה ˙e„Á‡˙‰ ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ ‡Ï…»»∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«¬«ƒ¿»
,ÏÈÚÏ ולא עצום ערך ריחוק יש הגשמי והגוף הרוחנית הנפש בין שהרי ¿≈

דבר  להיות יהפוך שהגוף כזו (ברמה מלאה התאחדות ביניהם להיות יכולה

לעיל) כמבואר Á‡˙‰Ï„חי, ÏÎeÈ B¯B˜nÓ Ïc· B˙BÈ‰Ï Ì‡ Èkƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«≈
Ûeb‰ ÌÚ והוא ממקורו נבדל הוא לגוף הנמשך הנפש שאור משום ורק ƒ«

אפשרי  הזו ההתאחדות ממקורו, מועטת ÒÈb‡ת.הארה C„È‡Ïe,שני מצד ¿ƒ»ƒ»

זה  עם יחד הרי ממקורו, נבדל שהאור Ôkלמרות Ìb Á¯Î‰a È¯‰¬≈¿∆¿≈««≈
‰È‰iL מהנפש הנמשך B¯B˜Óaהאור ˙e˜È·c ˙ÈÁ·a יהיה ולא ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿≈ƒ¿

לגמרי, ממקורו ÔÎנפרד ‡Ï Ì‡c במקורו כלל בדבקות יהיה לא אם כי ¿ƒ…≈
‰È‰ ‡Ï הגוף להחיות מהנפש הבא המדובר ÏÏkהאור ˙eiÁ ˙ÈÁ·a …»»ƒ¿ƒ««¿»

הגוף  את להחיות בכוחו היה ולא

˙BÈÁ‰Ï LÙpa Ák‰ È¯‰L]∆¬≈«…««∆∆¿«¬
Ûeb‰ שהחיות ‡˙ כזה באופן ∆«

כזו במידה בו הגוף È‰iL‰נמצאת ∆ƒ¿∆
BÓˆÚaדברÈtÓ ‡e‰ ,ÈÁ ¿«¿«ƒ¿≈

ÔÎlL ,ÌˆÚa ÈÁ ‡e‰ LÙp‰L∆«∆∆«¿∆∆∆»≈
היא  הנפש מהותה שבעצם משום

חיים של BÈÁ‰Ï˙,מהות ÈÁ ‡e‰«¿«¬
גם  להחיות' 'חי הוא בעצם' ש'חי וכיון

'חי  שהיא הנפש כאשר הרי אחרים,

זה  הרי בגוף ומתלבשת מאירה בעצם'

ÈÁ.באופן  BÓˆÚ Ûeb‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆««¿«
˙eËMt˙‰L ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿«¿

˙eiÁ‰ מהנפש˙‡ ˙BÈÁ‰Ï ««¿«¬∆
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰«»ƒƒ¿¿∆

‡e‰L והחיות e·c˜האור ∆»
,LÙpaL ÌˆÚa ÈÁ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿∆∆∆«∆∆

‰Ê „vÓ ˜¯ È¯‰L משום רק ∆¬≈«ƒ«∆
בעצם' 'חי היא …¿BÁÎaשהנפש

˙ÈÁ·a Ûeb‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬∆«ƒ¿ƒ«
˙eiÓÈt ובודאי בהכרח ולכן ¿ƒƒ

דבוק  נשאר הנפש של שהאור

BlLבמקורו  ˙e˜È·c‰L ‡l‡ ,[∆»∆«¿≈∆
,LnÓ ˙e˜È·c ˙ÈÁ·a dÈ‡≈»ƒ¿ƒ«¿≈«»
הדביקות  עם בבד שבד לעיל וכמבואר

ממקורו' 'נבדל גם הוא ‡Ìהרי Èkƒƒ
‰˙a,˙eLcÁ·דבקות  ˙ÈÁ ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿

ושוב  שוב ולהתחדש לחזור שצריכה

פלא  בו שאין כדבר תמידית ואיננה

¯ˆB‡וחידוש  ˙ÈÁ·a eÈÈ‰Â¿«¿ƒ¿ƒ«»
·BLÂ כל אחרי כי תמיד, שמתחדש »

יש  'שוב' כל ואחרי 'שוב' יש 'רצוא'

התחדשות  דרך (ועל הלאה וכן 'רצוא'

לעיל, כמובא הלב, דפיקות ואופן הזמן

אלא  תמידיים שאינם דברים שהם

ושוב). שוב מתחדשים

˙B‚È¯„n‰ LÏL ‰p‰Â (‚¿ƒ≈¿»««¿≈
LÙ ‰L ÌÏBÚc שהם והחיות) והאור הזמן (המקום, לעיל האמורות ¿»»»∆∆

ההשתלשלות' 'סדר BB˜Ï,יסודות Ì„‡‰ ˙„B·Úa Ìb ÌLÈ∆¿»««¬«»»»¿
d˙ÈÏÎzL'ה את עובד שהאדם העבודה ‰'של ˙·‰‡Ï ‡B·Ï ‡È‰ ∆«¿ƒ»ƒ»¿«¬«

,'eÎ B˙‡¯ÈÂ.ומבאר שממשיך L‡k¯כפי ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¬∆
,‰·‰‡‰ ˙‡ ÌÈ‡È·n‰ ÌÈÈÚa ÔBa˙È Ì„‡‰ יתבונן כלומר, »»»ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ∆»«¬»

לאלוקות, להתקרב ורצון ה' אהבת של רגש שמעוררת התבוננות ה', בגדולת
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כי miwel` 'ied gwie

פאר  מ'האט (ווי הּמתאים ּבאֹופן האהבה, ְְֲִִֶֶַַַַָָָָאת

נפׁשֹו, וחּוׁשי ּכחֹות לפי אֹויסגעׁשטעלט) ְְְְְְְִִֵֶֶַֹאים

ּכמֹו לפניו, טֹוב ּדבר הּוא ׁשאלקּות ירּגיׁש ְְְֱֲִֶַַָָָָֹאזי

ויתעֹורר 11ׁשּכתּוב  טֹוב, לי אלקים קרבת ְְְֱִִִִֵֶַָֹ

עליה  זֹו אהבה ּבחינת אמנם לאלקּות. ְְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹּבאהבה

האֹוהב  אל חֹוזרת ׁשהיא האהבה 12נאמר ׁשהרי , ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ואם  טֹוב, לי עבּורֹו, טֹוב ּדבר ׁשּזהּו מּצד ְֲִִִִֶֶַָָהיא

וזהּו מּורּגׁשת, מציאּות ּבבחינת היא האהבה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּכן

יֹותר  נעלית אהבה ּבחינת יׁש א עֹולם. ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָּבחינת

ׁשּבאהבה, נעלית הּיֹותר לּמדריגה ועד ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָמּזֹו,

ׁשּקרבת  ההרּגׁש מּצד אינּה לאלקּות ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשאהבתֹו

לאלקּות, ּבעצם ׁשּנמׁש אּלא טֹוב, לי ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶָָֹֹאלקים

ּדבר  ּפרטי ׁשּיֹודע ּבאֹופן זה ׁשאין ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוהיינּו,

ׁשּנמׁש אם ּכי אֹוהב, הּוא זה ּומּׁשּום ְֱִִִִֵֶֶֶַָָהּנאהב

זאת  ׁשּלבד ,ּכ ּכדי ועד האהּוב, לּדבר ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבעצם

ּבאהבה  (ּכמֹו מציאּותֹו את מרּגיׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַָׁשאינֹו

מציאּותֹו, ׁשּנרּגׁשת טֹוב, לי אלקים ְְְְֱִִִִִֶֶֶַֹּדקרבת

מרּגיׁש ׁשאינֹו אּלא אהבתֹו), היא זה ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּומּצד

ּכלל  מרּגיׁש ׁשאינֹו היינּו האהבה, את ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָאפיּלּו

אֹוהב  ּבן 13ׁשהּוא יֹוחנן ּברּבי ׁשּמצינּו ּדר ועל . ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

מֹוליכין  ּדר ּבאיזֹו יֹודע איני ׁשאמר ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָזּכאי

זּכאי 14אֹותי  ּבן יֹוחנן ׁשרּבי ּכיון ּדלכאֹורה, , ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּתֹורה  ּבליּמּוד ימיו ּכל ויראה 15עסק ּבאהבה ְְְְֲִִַַַָָָָָָָ

א כּו'. ּדר ּבאיזֹו יֹודע ׁשאינֹו אמר אי ְֵֵֵֵֶֶֶַַַָכּו',

ּבבחינת  היה זּכאי ּבן יֹוחנן ׁשרּבי הּוא, ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָהענין

ׁשּלא  ּבלבד זֹו ּדלא לגמרי, ּבמציאּות ְְְְְִִִִֵֶַַֹֹּביּטּול

אל  ּדקרבת האהבה ׁשּזֹוהי מציאּותֹו, קים הרּגי ׁש ְְְְֱֲִִִִִִֶַַָָֹ

אֹוהב, ׁשהּוא ּכלל הרּגיׁש ׁשּלא אם ּכי טֹוב, ְְִִִִִֵֶֶָֹלי
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כח.)11 עג, ועוד.)12תהלים רעז. ע' ח"א תקס"ב אדה"ז מאמרי וראה לא. ע' תרס"וֿס"ז אוה")13סה"מ גם ת ראה

צח. ע' תרכ"ז סה"מ של. ע' ב.)14ואתחנן צ, מסעי לקו"ת גם וראה ב. כח, א.)15ברכות כח, סוכה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  ההתבוננות אם ‡ÌÈהנה ¯‡Ù Ë‡‰'Ó ÈÂÂ) ÌÈ‡˙n‰ ÔÙB‡a»∆««¿ƒƒ¿»«ƒ

ËÏÚËLÚ‚ÒÈB‡ עבורו שקבעו BLÙכפי ÈLeÁÂ ˙BÁk ÈÙÏ של ) ¿¿∆¿∆¿¿ƒ…¿≈«¿
בפרט, זה LÈb¯Èאדם ÈÊ‡ המתבונן BË·האדם ¯·c ‡e‰ ˙e˜Ï‡L ¬««¿ƒ∆¡…»»

·e˙kL BÓk ,ÂÈÙÏ11בתהילים,·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜ ¿»»¿∆»ƒ¿«¡…ƒƒ
.˙e˜Ï‡Ï ‰·‰‡a ¯¯BÚ˙ÈÂ¿ƒ¿≈¿«¬»∆¡…
BÊ ‰·‰‡ ˙ÈÁa ÌÓ‡»¿»¿ƒ««¬»
כתוצאה  האדם בלב שמתעוררות

טוב  דבר היא שהאלוקות מהתבוננות

ובשבילו  Ó‡¯עבורו ‰ÈÏÚ»∆»∆¡«
·‰B‡‰ Ï‡ ˙¯ÊBÁ ‡È‰L12, ∆ƒ∆∆∆»≈

אהבה  זו מסוים שבמובן היינו

עצמו את אוהב ≈¬∆È¯‰Lשהאוהב
¯·c e‰fL „vÓ ‡È‰ ‰·‰‡‰»«¬»ƒƒ«∆∆»»

,B¯e·Ú ·BË הנזכר הכתוב ובלשון ¬
אלוקים' ש'קרבת בכך שמתבונן לעיל,

‡È‰ ‰·‰‡‰ Ôk Ì‡Â ,·BË ÈÏƒ¿ƒ≈»«¬»ƒ
˙Lb¯eÓ ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a ואין ƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆∆

היישות  ביטול של עמוק רגש בה

האדם, של האישית ∆¿e‰ÊÂוהמציאות
ÌÏBÚ ˙ÈÁa גדרים עם ה' עבודת ¿ƒ«»

שקשור  'עולם' המושג כמו והגבלות

המקום. בגדרי

‰·‰‡ ˙ÈÁa LÈ C‡ מדריגה «≈¿ƒ««¬»
ה' BfÓ,בעבודת ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈ƒ

˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚È¯„nÏ „ÚÂ¿«««¿≈»«≈«¬≈
גבוהה הכי «¬»«∆aL‡‰·‰,הדרגה

B˙·‰‡L האדם e˜Ï‡Ï˙של ∆«¬»∆¡…
˙·¯wL Lb¯‰‰ „vÓ dÈ‡≈»ƒ««∆¿≈∆ƒ¿«

,·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ אהבה זו ואין ¡…ƒƒ
שקרבה  וההכרה ההבנה הוא שיסודה

האדם  עבור טוב דבר היא לאלוקות

ÌˆÚaעצמו  CLÓpL ‡l‡∆»∆ƒ¿»¿∆∆
,˙e˜Ï‡Ï לאלוקות נמשך שהאדם ∆¡…

וטובה  מסוימת תועלת לשם לא בעצם,

עבורו Ê‰מסוימת ÔÈ‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆≈∆
¯·c ÈË¯t Ú„BiL ÔÙB‡a¿∆∆≈«¿»≈»»

‰Ê ÌeMÓe ·‰‡p‰ כתוצאה «∆¡»ƒ∆
המעלות  בפרטי שלו וההכרה מהידיעה

הנאהב  ‡Ìשל Èk ,·‰B‡ ‡e‰≈ƒƒ
ÌˆÚa CLÓpL במעלות קשורה שלא עצמית ‰‡‰e·,במשיכה ¯·cÏ ∆ƒ¿»¿∆∆«»»»»
,Ck È„k „ÚÂ עצמית אהבה שהיא זו אהבה של מעלתה lL·„גדולה ¿«¿≈»∆¿«

LÈb¯Ó BÈ‡L ˙‡Ê האוהבB˙e‡ÈˆÓ a‡‰·‰האישית ‡˙ BÓk) …∆≈«¿ƒ∆¿ƒ¿¿«¬»
‰Ê „vÓe ,B˙e‡ÈˆÓ ˙Lb¯pL ,·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜c כתוצאה ¿ƒ¿«¡…ƒƒ∆ƒ¿∆∆¿ƒƒ«∆

עבורו  טובה היא אלוקים שקרבת ‡l‡מההרגשה ,(B˙·‰‡ ‡È‰ מדובר ƒ«¬»∆»
תופסים  אינם שלו האישיים והרגשות האישית שמציאותו כזו בדרגה באהבה

כך  כדי עד כלל ‰eÈÈמקום ,‰·‰‡‰ ˙‡ elÈÙ‡ LÈb¯Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ¬ƒ∆»«¬»«¿
·‰B‡ ‡e‰L ÏÏk LÈb¯Ó BÈ‡L13 ביטול מתוך היא האהבה כי ∆≈«¿ƒ¿»∆≈

שלו  האישית המציאות של מוחלט

לאדמו"ר  התורה באור שמבואר (וכפי

בהערה  כאן המצוין צדק', ה'צמח

היא  באלוקות ההתבוננות שכאשר

אינו  האדם דגדלות', 'מוחין של באופן

האהבה  ורגש ההתפעלות, את מרגיש

העיקר  כי כלל, מקום תופס אינו שבלב

וטרוד  שעסוק מי כמו ההתבונות, הוא

ומרוב  ולילה, יומם בעסקיו מאד

כך  לצורך בשכל והשימוש העיסוק

בעסק). לו שיש החשק את מרגיש אינו

eÈˆnL C¯c ÏÚÂ בגמראÈa¯a ¿«∆∆∆»ƒ¿«ƒ
¯Ó‡L È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ לפני »»∆««∆»«

העולם מן Ú„BÈהסתלקותו ÈÈ‡≈ƒ≈«
È˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ C¯c BÊÈ‡a14, ¿≈∆∆ƒƒƒ

מגןֿעדן  ההיפך או לגןֿעדן האם

‰¯B‡ÎÏc,תמוהה זו ÔÂÈkאמירה ¿ƒ¿»≈»
Ïk ˜ÒÚ È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Èa¯L∆«ƒ»»∆««»«»

‰¯Bz‰ „enÈÏa ÂÈÓÈ15 »»¿ƒ«»
) 'eÎ ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡a ובלשון ¿«¬»¿ƒ¿»

בן  יוחנן רבן על עליו "אמרו הגמרא:

גמרא  ומשנה, מקרא הניח שלא זכאי

ודקדוקי  תורה דקדוקי ואגדות הלכות

וגזירותֿשוות, וחמורים קלים סופרים,

מלאכי  שיחת וגימטריאות, תקופות

דקלים, ושיחת שדים ושיחת השרת

דבר  שועלים, משלות כובסין, משלות

מעשה  גדול דבר קטן, ודבר גדול

ורבא, דאביי הויות קטן דבר מרכבה,

יש  אוהבי להנחיל שנאמר מה לקיים

אמלא"), ‡Ó¯ואוצרותיהם CÈ‡ על ≈»«
העצומה  גדולתו למרות עצמו,

?.'eÎ C¯c BÊÈ‡a Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«¿≈∆∆
ÔÁBÈ Èa¯L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«ƒ»»
ÏehÈa ˙ÈÁ·a ‰È‰ È‡kÊ Ôa∆««»»ƒ¿ƒ«ƒ

È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa,הוא ברוך הקדוש Ïa·כלפי BÊ ‡Ïc‡lL „ ƒ¿ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿«∆…
È‰BfL ,B˙e‡ÈˆÓ LÈb¯‰ האישית המציאות של ‰‡‰·‰ההרגשה ƒ¿ƒ¿ƒ∆ƒ»«¬»

Ì‡ Èk ,·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜c יותר הרבה עמוק בביטול היה אלא ¿ƒ¿«¡…ƒƒƒƒ
‡e‰L ÏÏk LÈb¯‰ ‡lL מישהו של B˙BÈ‰Ïמציאות ,Èk ,·‰B‡ ∆…ƒ¿ƒ¿»∆≈ƒƒ¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

a"iyz'dכב ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

לא  לגמרי, ּבמציאּות ּביּטּול ּבבחינת להיֹותֹו ְְְְְִִִִִִִֵַַֹּכי,

האהבה  וזֹוהי כּו'. אֹו אֹוהב הּוא אם ְֲִִֵַַָָָידע

ׁשּבבחינת  ׁשּמאהבה ּכדי והּנה, נפׁש. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּבבחינת

מּורּגׁשת, אהבה התּגּלּות ּתהיה ּבמציאּות ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָּביּטּול

התּפעלּות  ּדבחינת הממּוּצע ידי על זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָהרי

ואם  מנּוחה, ׁשל ּבתנּועה הם מֹוחין ּכי, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשּבּׂשכל,

זה  הרי הרּגׁש, ּבזה ׁשּיׁש הּׂשכל התּפעלּות ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּכן,

הּׂשכל  ּבהתּפעלּות אמנם, הּמּדֹות. מענין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָּכבר

ההרּגׁש ולא הּדבר, עצם ׁשל הּטֹוב רק ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹנרּגׁש

להמׁשי הממּוּצע זה הרי ולכן לפניו, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָׁשּטֹוב

ׁשּתהיה  ּבמציאּות  ּביּטּול ׁשּבבחינת ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָמהאהבה

ׁשנה  ּבחינת ענין והּוא מּורּגׁשת. ְְְְֲִִֶֶַַַָָָאהבה

מּבחינת  להמׁשי הממּוּצע ׁשהּוא ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָׁשּבאהבה,

ּבמציאּות) ּביּטּול ׁשּבבחינת (אהבה ְְֲִִִִִֶֶֶַַָנפׁש

מּורּגׁשת). (אהבה עֹולם ְְֲִִֶֶַַָָלבחינת

ּבחינֹות p‰Â‰ד) ׁשּתי ּבין ּבעבֹודה ההפרׁש ¿ƒ≈ְְְֲִֵֵֵֶַָָ

ׁשּבבחינת  ׁשהאהבה הּוא, אּלּו ְֲֲִִֵֶֶַַַָָאהבֹות

מּמּנה  יסּתעף  לא לעֹולם ּבמציאּות, ְְְִִִִִֵֶַָָֹּביּטּול

יׁש ּבחינת מּורּגׁשת, ּבאהבה אבל הרע, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָמציאּות

ׁשאֹוהב  ּבמקצת,16מי יׁשּות ּבבחינת ׁשהּוא ּכיון , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ

מּזה  להסּתעף יכֹול הׁשּתלׁשלּות  ּבריּבּוי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָהרי

הּׁשמים, צבא ּגּבי ׁשּמצינּו ּוכמֹו הרע. ְְְִִִֵֶַַַַָָָָמציאּות

מׁשּתחוים  ל הּׁשמים ׁשּצבא ׁשהם 17ּדאף , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ּתמיד  מסּבבין ׁשהם ׁשּזהּו לאלקּות, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָֹּבטלים

ּכלּפי  ההׁשּתחואה ענין ׁשהּוא למערב, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָמּמזרח

ּבּמערב  ׁשהיא ּבני 18הּׁשכינה יׁש מקֹום ּומּכל , ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
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ועוד.)16 ואילך]. ד [קסד, אֿב פא, האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז ד. קיד, תו"א ו.)17ראה ט, א.)18נחמי' כה, ב"ב ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ÏehÈa ˙ÈÁ·a יישות תחושת של שמץ כל ללא ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿«¿≈

eÎ'עצמית  B‡ ·‰B‡ ‡e‰ Ì‡ Ú„È ‡Ï את כלל חש שלא וכיון …»«ƒ≈
מה  ספק לו להיות יכול והיה האישיות שלו התחושות מה ידע לא מציאותו,

אותו. יוליכו דרך ובאיזו כך È‰BÊÂמצבו כל מוחלט ביטול מתוך ה' אהבת ¿ƒ
.LÙ ˙ÈÁ·aL ‰·‰‡‰»«¬»∆ƒ¿ƒ«∆∆

‰·‰‡nL È„k ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆≈«¬»
˙e‡ÈˆÓa ÏehÈa ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ
האישית  המציאות של מוחלט ביטול

אינו  שהאדם עד העצמית והיישות

(כמבואר  האהבה רגשי את כלל מרגיש

‡‰·‰לעיל) ˙elb˙‰ ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿««¬»
˙Lb¯eÓ בלב גלוי כרגש וניכרת ¿∆∆

לו, מודע È„Èשהאדם ÏÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈
˙eÏÚt˙‰ ˙ÈÁ·c ÚveÓÓ‰«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¬

,ÏÎOaL בשכל חלק אותו היינו ∆«≈∆
עצמם  והעיון ההשכלה איננו שכבר

הלב  רגש זה אין עדיין שני מצד אבל

בתוך  מסוימת התפעלות אלא ממש

של  שילוב כאן שיש כך עצמו, השכל

של  מסוימת תחושה עם עצמם המוחין

ב'התפעלות  שיש וכיון התפעלות,

מהמידות, וגם מהמוחין גם שבשכל'

בין  חיבור היוצר 'ממוצע' היא הרי

ה' אהבת ובין לגמרי במציאות הביטול

כפי  בלב, גלוי רגש שהיא כפי

ומבאר, ÔÈÁBÓשממשיך ,Èk מצד ƒƒ
ומהותם  טבעם Úe˙a‰עצם Ì‰≈ƒ¿»

‰ÁeÓ ÏL בשונה ושקט, רוגע ∆¿»
של  נפשית בתנועה שהם מהמידות

התנועה  (ולכן והתרגשות התלהבות

ואילו ה  למים נמשלה השכל של נפשית

נמשלה  המידות של הנפשית התנועה

‰˙eÏÚt˙לאש), ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«¬
Lb¯‰ ‰Êa LiL ÏÎO‰,מסוים «≈∆∆≈»∆∆¿≈

כמו  ממש הרגש זה שאין אפילו

שבלב, k·¯במידות ‰Ê È¯‰¬≈∆¿»
˙Bcn‰ ÔÈÚÓ כפי וגם ≈ƒ¿««ƒ

למידות. שייכות לה יש מהשכל, חלק היא שההתפעלות

¯·c‰ ÌˆÚ ÏL ·Bh‰ ˜¯ Lb¯ ÏÎO‰ ˙eÏÚt˙‰a ,ÌÓ‡»¿»¿ƒ¿«¬«≈∆ƒ¿»««∆∆∆«»»
בשכלו, מתבונן האדם BhL·נרגש ÏÂ‡שבו Lb¯‰‰ הדברÂÈÙÏ ¿…«∆¿≈∆¿»»

טוב' 'לי אלקים שקרבת עצמו, האדם לא ÔÎÏÂלפני זו שבהתפעלות כיון ¿»≈
המתבונן, האדם של העצמית והישות האישית המציאות Ê‰נרגשת È¯‰¬≈∆

שבשכל' 'התפעלות של זו ניתן ‰ÚveÓÓבחינה CÈLÓ‰Ïשדרכו «¿»¿«¿ƒ
ולגלות  e‡ÈˆÓa˙ולהוריד ÏehÈa ˙ÈÁ·aL ‰·‰‡‰Ó לה שאין ≈»«¬»∆¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ

בגלוי  באדם ומורגש ניכר ביטוי Lb¯eÓ˙כל ‰·‰‡ ‰È‰zL כרגש ∆ƒ¿∆«¬»¿∆∆
האדם. בלב וניכר שבשכל'e‰Â‡גלוי 'התפעלות של זו ÔÈÚבחינה ¿ƒ¿«

˙ÈÁaÓ CÈLÓ‰Ï ÚveÓÓ‰ ‡e‰L ,‰·‰‡aL ‰L ˙ÈÁa¿ƒ«»»∆»«¬»∆«¿»¿«¿ƒƒ¿ƒ«
˙e‡ÈˆÓa ÏehÈa ˙ÈÁ·aL ‰·‰‡) LÙ בגלוי ניכר רגש )שאין ∆∆«¬»∆ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

‰·‰‡) ÌÏBÚ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»«¬»
(˙Lb¯eÓ'שנה' שבחינת ונמצא ¿∆∆

'נפש' בחינת בין מחברת ה' בעבודת

ה'. בעבודת שהן כפי 'עולם' ובחינת

ÔÈa ‰„B·Úa L¯Ù‰‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈«∆¿≈»¬»≈
el‡ ˙B·‰‡ ˙BÈÁa ÈzL¿≈¿ƒ«¬≈
שהיא  'נפש' בחינת לעיל, האמורות

ובחינת  במציאות ביטול מתוך אהבה

ומורגשת  ניכרת אהבה שהיא 'עולם'

˙ÈÁ·aL ‰·‰‡‰L ,‡e‰∆»«¬»∆ƒ¿ƒ«
ÌÏBÚÏ ,˙e‡ÈˆÓa ÏehÈa גם ƒƒ¿ƒ¿»

רבות עלֿידי מדרגות …Ï‡ירידתה
,Ú¯‰ ˙e‡ÈˆÓ ‰pnÓ ÛÚzÒÈƒ¿«≈ƒ∆»¿ƒ»«
˙ÈÁa ,˙Lb¯eÓ ‰·‰‡a Ï·‡¬»¿«¬»¿∆∆¿ƒ«

·‰B‡L ÈÓ LÈ16, אהבה שהיא ≈ƒ∆≈
למציאות  מסוים ביטוי ניתן שבה

האוהב  של העצמית וליישות האישית

זו, בדרגה ה' e‰L‡את ÔÂÈk≈»∆
˙eLÈ ˙ÈÁ·a לפחות,˙ˆ˜Óa ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿»

˙eÏLÏzL‰ ÈeaÈ¯a È¯‰ וירידת ¬≈¿ƒƒ¿«¿¿
רבות  ירידות לדרגה מדרגה אלו רגשות

˙e‡ÈˆÓ ‰fÓ ÛÚzÒ‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ¿«≈ƒ∆¿ƒ
‡·ˆ Èab eÈˆnL BÓÎe .Ú¯‰»«¿∆»ƒ«≈¿»

,ÌÈÓM‰ והכוכבים והירח השמש «»«ƒ
EÏוכו' ÌÈÓM‰ ‡·vL Û‡c¿«∆¿»«»«ƒ¿

ÌÈÂÁzLÓ17, הכתוב כלשון ƒ¿«¬ƒ
בחסידות, שמבואר וכפי בנחמיה,

ממזרח  והירח השמש של הילוכם

אל  שלהם השתחויה הוא למערב

ביטוי  לידי בא ובזה הוא ברוך הקדוש

כשם  לאלוקות, שלהם הביטול

של  ביטוי היא בכלל שהשתחויה

מי  כלפי המשתחווה מצד התבטלות

משתחוים, השמים Ì‰Lשאליו e‰fLצבא ,˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏËa הטעם ∆≈¿≈ƒ∆¡…∆∆
כך  על ÈÓz„הפנימי ÔÈ·aÒÓ Ì‰L ביומו יום Á¯ÊnÓמידי ∆≈¿«¿ƒ»ƒƒƒ¿»

‡È‰L ‰ÈÎM‰ ÈtÏk ‰‡ÂÁzL‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,·¯ÚÓÏ¿«¬»∆ƒ¿««ƒ¿«¬»»¿«≈«¿ƒ»∆ƒ
·¯Úna18 רבי דאמר במערב, שכינה אמר אבהו "ורבי הגמרא: (כדברי ««¬»

קורין  כך שמעתי אני - "אוריה רש"י: ופירש יֿה". אויר אוריה מאי אבהו

דקאמר  והיינו לעז בלשון למזרח קורין שכך נראה ולי פרסי. בלשון למערב

אוירו"), המזרח נמצא למזרח ופניו במערב שהשכינה יֿה «ÏkÓeƒאויר
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כג miwel` 'ied gwie

לּׁשמׁש ּומׁשּתחוים ׁשּטֹועים ולכאֹורה 19אדם . ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ

אי לאלקּות, ּבטלים ׁשהם ּדמאחר הּדבר, ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹיּפלא

הענין  א זרה. עבֹודה ׁשל ענין מהם ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָיהיה

ּכמֹו20הּוא  הּׂשּגתם, מּצד הּוא ׁשּלהם ׁשהּביּטּול ,ְִִֶֶֶַַַָָָָ

הרמּב"ם  ּדעה 21ׁשּכתב נפׁש ּבעלי ׁשהּגלּגּלים ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

לאלקּות. ּבטלים הם הּׂשגתם ּומּצד הם, ְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹוהׂשּכל

הּׂשגתם, מּצד הּוא ׁשּלהם ׁשהּביּטּול ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכיון

ּבביּטּולם  ּגם הּנה לכן יׁש, ּבחינת היא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּׂשגה

וכיון  ּפנים. ּכל על ּבמקצת יׁשּות ּבהם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָנׁשאר

ׁשהם  אף הרי ּבמקצת, הּיׁשּות ענין ּבהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁש

ּבריּבּוי  מקֹום, מּכל לאלקּות, ְְֱִִִֵֶָָֹּבטלים

עבֹודה  ענין מּזה להיֹות אפׁשר ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָההׁשּתלׁשלּות

על  ּומסּתיר ׁשּמעלים ענין רק לא היינּו, ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹזרה,

זה  ׁשּכל לאלקּות, ׁשּמנּגד ענין ּגם אּלא ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹאלקּות,

כן  ּוכמֹו ּבמקצת. יׁשּות ּבהם ׁשּיׁש מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָהּוא

ּבבחינת  ׁשּלהיֹותּה הּמּורּגׁשת, ּבאהבה ּגם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָהּוא

הׁשּתלׁשלּות  ּבריּבּוי הּנה ׁשאֹוהב, מי יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַיׁש,

לזה, והּמׁשל  הרע. מציאּות מּזה להיֹות ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָאפׁשר

אם  הּנה ,הּמל לפני ועֹומד לּמל ׁשּבטל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָלעבד

לא  אזי ,הּמל אל לגמרי ּביּטּול ּבבחינת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַֹהּוא
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ועוד.)19 ואילך. ה"א פ"א ע"ז הל' רמב"ם ואילך.)20ראה לב ס"ע תרח"ץ סה"מ גם ה"ט.)21ראה פ"ג יסוה"ת הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌB˜Ó ביטול מתוך הוא ברוך להקדוש משתחוה עצמה שהשמש למרות »

LÓMÏלאלוקות ÌÈÂÁzLÓe ÌÈÚBhL Ì„‡ Èa LÈ19. ≈¿≈»»∆ƒƒ¿«¬ƒ«∆∆
Ì‰L ¯Á‡Óc ,¯·c‰ ‡ÏtÈ ‰¯B‡ÎÏÂ עצמם והירח השמש ¿ƒ¿»ƒ»≈«»»¿≈««∆≈

‰È‰È CÈ‡ ,˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏËa ישתלשל‰„B·Ú ÏL ÔÈÚ Ì‰Ó ¿≈ƒ∆¡…≈ƒ¿∆≈∆ƒ¿»∆¬»
?.‰¯Ê»»

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡20ÏehÈa‰L , «»ƒ¿»∆«ƒ
השמים Ì‰lLלאלוקות  צבא של ∆»∆

Ì˙bO‰ „vÓ ‡e‰ משיגים שהם ƒ««»»»
אלוקות, בעניני ¿BÓkוקולטים

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL21ÌÈlbÏb‰L ∆»«»«¿«∆««¿«ƒ
השמים' 'צבא Úc‰של LÙ ÈÏÚa«¬≈∆∆≈»

Ì˙‚O‰ „vÓe ,Ì‰ ÏkN‰Â¿«¿≈≈ƒ««»»»
השכל כהבנת שהיא ≈‰Ìוהבנתם

ÔÂÈÎÂ .˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏËa¿≈ƒ∆¡…¿≈»
ÏehÈa‰L לאלוקותÌ‰lL של ∆«ƒ∆»∆
השמים  ‰Ì˙‚O,גרמי „vÓ ‡e‰ƒ««»»»

LÈ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰‚O‰Â כי ¿«»»ƒ¿ƒ«≈
במציאותו  תוספת היא וההשגה ההבנה

לביטול  בניגוד ומשיג, המבין של

מטעם  למעלה במהותו שהוא במציאות

נובע ÔÎÏודעת, הביטול שכל כיון »≈
ההשגה  ÌÏehÈ·aמצד Ìb ‰p‰ƒ≈«¿ƒ»

התבטלות  היא הביטול שמהות למרות

זאת  בכל והישות, המציאות של

˙ˆ˜Óa ˙eLÈ Ì‰a ¯‡Lƒ¿»»∆≈¿ƒ¿»
מסוימת ÌÈtבמידה Ïk ÏÚ«»»ƒ

Ì‰aלפחות. LiL ÔÂÈÎÂ בגרמי ¿≈»∆≈»∆
‰eLi˙השמים  ÔÈÚ הפחות לכל ƒ¿««≈

Ì‰L Û‡ È¯‰ ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¬≈«∆≈
˙eÏLÏzL‰‰ ÈeaÈ¯a ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏËa וירידה ¿≈ƒ∆¡…ƒ»»¿ƒ«ƒ¿«¿¿

למדריג  מדריגות ממדרגה ריבוי B·Ú„‰ה ÔÈÚ ‰fÓ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¬»
,eÈÈ‰ ,‰¯Êשזהו היא זרה' 'עבודה של ÔÈÚוההגדרה ˜¯ ‡Ï »»«¿…«ƒ¿»

,˙e˜Ï‡ ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚnL של הגשמית המציאות כללות כמו ∆«¿ƒ«¿ƒ«¡…
והסתר  העלם מלשון 'עולם' הזה, חמור ‡l‡העולם דבר היא זרה' 'עבודה ∆»

היא  כי יותר Ê‰אפילו Ìbהרבה ÏkL ,˙e˜Ï‡Ï „bnL ÔÈÚ «ƒ¿»∆¿«≈∆¡…∆»∆
זרה' 'עבודה יהיו והכוכבים והירח שהשמש אפשרות יש שבכלל העובדה

.˙ˆ˜Óa ˙eLÈ Ì‰a LiL ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆≈»∆≈¿ƒ¿»
עבודה  הלכות בתחילת הרמב"ם שכתב הדברים וכפי השתלשלות לגבי זרה

פשט  לפי השמים', ל'צבא זרה עבודה כולל לעולם  זרה עבודה באה כיצד

הדברים:

כוכבים  ברא והאלהים הואיל אמרו גדול... טעות האדם בני טעו אנוש "בימי

שמשים  והם כבוד להם וחלק במרום ונתנם העולם את להנהיג וגלגלים אלו

התחילו  כבוד... להם ולחלוק ולפארם לשבחם הם ראויין לפניו המשמשים

בדברים  ולפארם ולשבחם קרבנות להן ולהקריב היכלות לכוכבים לבנות

עיקר  היה וזה הרעה בדעתם הבורא רצון להשיג כדי למולם ולהשתחוות

שאין  אומרים שהן לא עיקרה היודעים עובדיה אומרים היו וכך כוכבים עבודת

לך  כי הגוים מלך יראך לא מי אומר שירמיהו הוא זה, כוכב אלא אלוה שם

ויכסלו  יבערו ובאחת כמוך מאין מלכותם ובכל הגוים חכמי בכל כי יאתה

הכל  כלומר הוא, עץ הבלים מוסר

טעותם  אבל לבדך הוא שאתה יודעים

רצונך  ההבל שזה שמדמים וכסילותם

בבני  עמדו הימים שארכו ואחר הוא.

צוה  שהאל ואמרו שקר נביאי האדם

כל  או פלוני כוכב עבדו להם ואמר

וכך  כך לו ונסכו לו והקריבו הכוכבים

כדי  צורתו ועשו היכל לו ובנו

צורה  להם ומודיע לו... להשתחוות

צורת  היא זו ואומר מלבו שבדה

בנבואתו  שהודיעוהו פלוני הכוכב

צורות  לעשות זו דרך על והתחילו

ובראשי  האילנות ותחת בהיכלות

ומתקבצין  הגבעות ועל ההרים

העם  לכל ואומרים להם ומשתחוים

וראוי  ומריעה מטיבה הצורה שזו

זה לעובדה דבר ופשט ממנה... וליראה

הצורות  את לעבוד העולם בכל

להם  ולהקריב מזו זו משונות בעבודות

הימים  שארכו וכיון ולהשתחוות,

כל  מפי והנורא הנכבד השם נשתכח

הכירוהו.... ולא ומדעתם היקום

כהניהם  כגון בהם שהיו והחכמים

אלוה  שם שאין מדמין בהן וכיוצא

שנעשו  והגלגלים הכוכבים אלא

שהיה  אדם שום היה לא העולמים צור אבל ולדמותן בגללם האלו הצורות

ועל  ועבר, שם נח ומתושלח חנוך כגון בעולם יחידים אלא יודעו ולא מכירו

אברהם  והוא עולם של עמודו שנולד עד ומתגלגל הולך העולם היה זה דרך

אבינו...".

ÔÎ BÓÎe שלהם שהביטול שכיון השמים' 'צבא לגבי לעיל שנתבאר כשם ¿≈
היפך  מזה להשתלשל יכול שלהם, ובמציאות שלהם בהשגה קשור לאלוקות

כך  זרה, לעבודה ועד ‰Lb¯en˙הביטול '‰Ï ‰·‰‡a Ìb ‡e‰«»«¬»«¿∆∆
גלוי, כרגש באדם LÈוניכרת ˙ÈÁ·a d˙BÈ‰lL נותנת זו שאהבה כיון ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈

האוהב, של ולמציאות לישות ביטוי ונותנת ‰p‰מקום ,·‰B‡L ÈÓ LÈ≈ƒ∆≈ƒ≈
˙eÏLÏzL‰ ÈeaÈ¯a למדריגה ממדריגה הדברים יכול ‡LÙ¯וירידת ¿ƒƒ¿«¿¿∆¿»

.Ú¯‰ ˙e‡ÈˆÓ ‰fÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ∆¿ƒ»«
,‰ÊÏ ÏLn‰Â שהאוהב באופן הם אם לאלוקות, וביטול לה' שאהבה לכך ¿«»»»∆

רע, של מציאות מכך להיות עלולה 'יש', CÏnÏהוא ÏËaL „·ÚÏ¿∆∆∆»≈«∆∆
CÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚÂ,למלך ‰e‡בביטול Ì‡ ‰p‰העבד˙ÈÁ·a ¿≈ƒ¿≈«∆∆ƒ≈ƒƒ¿ƒ«

,CÏn‰ Ï‡ È¯Ó‚Ï ÏehÈa,מוחלט ביטול אכן הוא העבד של והביטול ƒ¿«¿≈∆«∆∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

a"iyz'dכד ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

אם  אבל , הּמל ּבפני  ׁשּיכּבדּוהּו לסּבֹול ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָיּוכל

ּבטל  ׁשהּוא אף הּנה ּבמקצת, יׁשּות ּבבחינת ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָהּוא

מּכל  אֹותֹו, יצּוה אׁשר ּכל ועֹוׂשה הּמל ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָאל

.הּמל ּבפני ׁשּיכּבדּוהּו לסּבֹול יּוכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָמקֹום

העבד  אצל ּבתכלית הּביּטּול ׁשהעּדר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָונמצא,

ּבפני  אֹותֹו ׁשּיכּבד מי ׁשּיהיה לכ הּגֹורם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָהּוא

יׁש, ׁשּבבחינת ּבהאהבה הּוא כן ּוכמֹו .ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָהּמל

ּכאׁשר  ורק הרע. מציאּות להסּתעף יּוכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּמּזה

אזי  ּבמציאּות, ּביּטּול ּבבחינת היא ְְֲֲִִִִִִַַַָָהאהבה

הרע. מציאּות מּמּנה יסּתעף לא ְְְִִִֵֶַַָָָֹלע ֹולם

בגן ÏÚÂה) וּיּניחהּו ּׁשּכתּוב מה יּובן זה ּפי ¿«ְִִֵֶֶַַַַַָ

עדן  ׁשּגן אף ּדהּנה, ּולׁשמרּה. לעבדּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעדן

יסֹודֹות  ּדארּבעה הרּוחנּיּות ּבחינת ְְְְִִַַָָָָהּוא

להיֹות הּג צרי ׁשם ּגם מקֹום, מּכל ׁשמּיים, ְְִִִִִַַַָָָָ

המׁשכת  ענין הּוא לעבדּה ּולׁשמרּה, ְְְְְְְְִַַַָָָָָָָלעבדּה

היא  הּכּוונה ּתכלית ׁשהרי עדן, ּבגן אֹור ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתֹוספת

ּבּתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו לֹו22להיֹות , ְְְִִִִֵַַָָ

ּדוקא  להמׁשי23לעצמּותֹו לעבדּה, ענין וזהּו , ְְְְְְְְְִִֶַַַַָָָ

ׁשכינה  עיּקר ׁשּתהיה עדן, ּבגן אֹור ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָּתֹוספת

כן 24ּבּתחּתֹונים  ּוכמֹו ּבלבד. ּגיּלּוּיים רק ולא , ְְְְִִִִֵַַַַֹ

להיֹות  יכֹול עדן ּבגן ּגם ּכי, לׁשמרּה, ּגם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָצרי

ּבמציאּות, ּביּטּול ּבבחינת ּתהיה לא ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹׁשהאהבה

ׁשאֹוהב. מי יׁש ּבבחינת מּורּגׁשת אהבה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאּלא

ּבריּבּוי  הּנה מּורּגׁשת אהבה ׁשּמּבחינת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָוכיון

לכן  הרע, מציאּות להיֹות אפׁשר ְְְְְְִִִֵֶַַָָָהׁשּתלׁשלּות

כּו', וקלקּול מהיּזק הּׁשמירה ענין להיֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָצרי
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א. מ, חולין ותוס' רש"י ובכ"מ.)22וראה רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

סה"מ )23 תתקצז. ע' בלק אוה"ת תרפ). ע' ח"ב שה"ש אוה"ת – הגהות (ועם תפט ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

ה]. [ע' ג ס"ע תרס"ו המשך שנג. ע' ח"ב 111)24תרל"ה ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת לגני באתי המשך ז. פי"ט, ב"ר ראה

ואילך).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÎeÈ ‡Ï ÈÊ‡ העבד,CÏn‰ ÈÙa e‰e„aÎiL ÏBaÒÏ כי ¬«…«ƒ¿∆¿«¿ƒ¿≈«∆∆

סתירה  וזו עצמו העבד של למציאות וחשיבות מקום נותנים אותו כשמכבדים

המלך  וכבוד המלך ‰e‡למציאות Ì‡ Ï·‡ העבד˙eLÈ ˙ÈÁ·a ¬»ƒƒ¿ƒ«≈
ישות  e‰L‡אפילו Û‡ ‰p‰ ,˙ˆ˜Óa העבדCÏn‰ Ï‡ ÏËa ¿ƒ¿»ƒ≈«∆»≈∆«∆∆

‰NBÚÂבפועל¯L‡ Ïk המלך ¿∆»¬∆
ÏÎeÈ ÌB˜Ó ÏkÓ ,B˙B‡ ‰eˆÈ¿«∆ƒ»»«
CÏn‰ ÈÙa e‰e„aÎiL ÏBaÒÏƒ¿∆¿«¿ƒ¿≈«∆∆
אל  זה עבד של שהביטול מאחר כי

הוא  ומוחלט, מלא ביטול איננו המלך

באופן  כלפיו שיתנהגו ומקבל מסכים

כדי  ותוך המלך מול מקום לו שאין

וביטוי  מקום יתנו המלך מול העמידה

העבד. של שלו, «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,למציאות
˙ÈÏÎ˙a ÏehÈa‰ ¯cÚ‰L∆∆¿≈«ƒ¿«¿ƒ
CÎÏ Ì¯Bb‰ ‡e‰ „·Ú‰ Ïˆ‡≈∆»∆∆«≈¿»
ÈÙa B˙B‡ „aÎiL ÈÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ∆¿«≈ƒ¿≈

CÏn‰ העבד של הביטול אילו שהרי «∆∆
שאינו  מוחלט ביטול היה המלך אל

למציאות  כלל מקום שום משאיר

היה  לא העבד הרי כשלעצמו, העבד

שמחשיבה  התנהגות אופן בשום מקבל

המלך. את ולא עצמו אותו ומכבדת

‡e‰ ÔÎ BÓÎe בנמשל‰·‰‡‰a ¿≈¿»«¬»
ה' אוהב LÈ,שהאדם ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«≈

שיש  באופן אלא מוחלט בביטול לא

ישות  למקצת והרגשה ותחושה ביטוי

האוהב  האדם ÏÎeÈשל ‰fnL∆ƒ∆«
ÛÚzÒ‰Ï וירידה בהשתלשלות ¿ƒ¿«≈

למדריגה  ממדריגה e‡ÈˆÓ¿ƒ˙גדולה
Ú¯‰.אוהב שהאדם לאלוקות המנגד »«

‡È‰ ‰·‰‡‰ ¯L‡k ˜¯Â¿««¬∆»«¬»ƒ
,˙e‡ÈˆÓa ÏehÈa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ
האוהב  לאדם אין שבו מוחלט ביטול

לא  אפילו ישות, תחושת שום ומתבטל

ÌÏBÚÏבמקצת, ÈÊ‡ בריבוי אפילו ¬«¿»
pnÓ‰השתלשלות  ÛÚzÒÈ ‡Ï…ƒ¿«≈ƒ∆»

זו  ‰¯Ú.מאהבה ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»«
‰Ê Èt ÏÚÂ ואיננה ‰) ישות בה מעורב אם ה', מאהבת שגם לעיל המבואר ¿«ƒ∆

של  למציאות ועד רצויים לא דברים להסתעף יכולים במציאות, ביטול מתוך

e˙kM·רע  ‰Ó Ô·eÈ בתורהe‰ÁÈpiÂ אדם את הוא ברוך הקדוש ««∆»««ƒ≈
d¯ÓLÏeהראשון d„·ÚÏ Ô„Ú Ô‚· נשאלה המאמר בתחילת ולעיל ¿«≈∆¿»¿»¿»¿»

דברים  כלל בו אין והרי עדן בגן 'לשמרה' של והענין התוכן מהו השאלה

אודות  המבואר ולפי מפניהם. להישמר שצריך (ברוחניות) רצויים בלתי

מובן  הדבר ה', באהבת השונים ‰e‡האופנים Ô„Ú ÔbL Û‡ ,‰p‰c¿ƒ≈«∆«≈∆
,ÌÈiÓLb‰ ˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡c ˙eiÁe¯‰ ˙ÈÁa בתחילת וכאמור ¿ƒ«»»ƒ¿«¿»»¿««¿ƒƒ

'רוחניות  הוא עדן שגן המאמר

Ìbשבגשמיות' ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»«
מהות ÌLאפילו  הוא עדן שגן למרות »

BÈ‰Ï˙רוחנית  CÈ¯ˆ'ה עבודת »ƒƒ¿
של  האופנים «¿«¿d„·ÚÏבשני

ÔÈÚ ‡e‰ d„·ÚÏ ,d¯ÓLÏe¿»¿»¿»¿»ƒ¿«
¯B‡ ˙ÙÒBz ˙ÎLÓ‰ אלוקיÔ‚a «¿»«∆∆¿«

‰Âek‰ ˙ÈÏÎz È¯‰L ,Ô„Ú≈∆∆¬≈«¿ƒ««»»
העולם  נברא שבשבילה È‰ƒ‡המטרה
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï מקום ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

אלוקות  וגילוי השכינה השראת של

ÌÈBzÁza22B˙eÓˆÚÏ BÏ , ««¿ƒ¿«¿
‡˜Âc23, התחתון הזה שבעולם «¿»

האלוקות, עצמות של התגלות תהיה

ומצומצמת  מועטת הארה רק ולא

CÈLÓ‰Ï ,d„·ÚÏ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿»¿»¿«¿ƒ
‰È‰zL ,Ô„Ú Ô‚a ¯B‡ ˙ÙÒBz∆∆¿«≈∆∆ƒ¿∆

‰ÈÎL ¯wÈÚ עצמות היינו ƒ«¿ƒ»
בגלוי  מאירה האלוקות

ÌÈBzÁza24ÌÈielÈb ˜¯ ‡ÏÂ , ««¿ƒ¿…«ƒƒ
והתפשטות  'גילוים'Ïa·„,הארה ƒ¿«

העבודה ש  תוכן וזהו עצמו, העצם אינם

'לעבדה'. של

ÔÎ BÓÎe לכך להיות ˆ¯CÈבנוסף ¿≈»ƒ
עדן  d¯ÓLÏ,בגן Ìb זהירות «¿»¿»

הזה  והצורך רצוי, לא מדבר ושמירה

ÏBÎÈהוא  Ô„Ú Ô‚a Ìb ,Èkƒ«¿«≈∆»
‰·‰‡‰L ˙BÈ‰Ï לאלוקות‡Ï ƒ¿∆»«¬»…

ÏehÈa ˙ÈÁ·a ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ
‰·‰‡ ‡l‡ ,˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ∆»«¬»
ÈÓ LÈ ˙ÈÁ·a ˙Lb¯eÓ¿∆∆ƒ¿ƒ«≈ƒ

·‰B‡L אהבות שתי בין (וההבדל ∆≈
עם  ואהבה מוחלט בביטול אהבה אלו,

באריכות). לעיל נתבאר ישות, ‡‰·‰תחושת ˙ÈÁanL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿ƒ««¬»
˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ˙eÏLÏzL‰ ÈeaÈ¯a ‰p‰ ˙Lb¯eÓ¿∆∆ƒ≈¿ƒƒ¿«¿¿∆¿»ƒ¿¿ƒ

,Ú¯‰ המציאות של ביטוי מסוימת, במידה לפחות יש, זו באהבה כי »«
לעיל, כמבואר fÈ‰Ó˜האישית, ‰¯ÈÓM‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏ»≈»ƒƒ¿ƒ¿««¿ƒ»≈∆≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כה miwel` 'ied gwie

זה  ידי על והיינּו הרע, מציאּות מּזה יהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּלא

ׁשאז  ּבמציאּות, ּביּטּול ּבבחינת האהבה ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָׁשּתהיה

הרע. מציאּות מּזה יהיה ְְִִִֶֶַָֹלא

‰p‰Â ּבגן רק לא הּוא ּולׁשמרּה ּדלעבדּה הענין ¿ƒ≈ְְְְְְִִַַָָָָָָֹ

הראׁשֹון  ׁשאדם לאחרי ּגם אּלא ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָעדן,

מּפני  ּכאׁשר הּגלּות, ּבזמן וגם ּבגירּוׁשין, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָניּדֹון

מארצנּו ּגלינּו ּגירּוׁשין,25חטאינּו אחר ּגירּוׁשין , ְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

ּולׁשמרּה. ּדלעבדּה העבֹודה להיֹות ְְְְְְֲִִִָָָָָָָצריכה

ּדתֹורה  אֹור ּתֹוספת להמׁשי היינּו ְְְְְְִֶֶַַָָָלעבדּה

ענין 26אֹור  ׁשהּוא ּומצוֹות, הּתֹורה קּיּום ידי על ,ְְְִִִֵֶַַַָ

ׁשעל  הּוא, ּברּו סֹוף אין ּומהּות עצמּות ְְֵֶַַַַַָָהמׁשכת

ׁשכינה) (עיּקר יתּבר לֹו ּדירה נעׂשה זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָידי

ראּויה  הּדירה ׁשּתהיה ּכדי אמנם, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבּתחּתֹונים.

נקּיה  ּדירה להיֹות הּדירה צריכה ּבּה, ,27לדּור ְְְִִִִִַָָָָָָ

יסּתעף  ׁשּלא הּׁשמירה, ענין להיֹות צרי זה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹועל

מ  ּבחינת מּזה ׁשּיהיה והיינּו הרע, ציאּות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָ

וזהּו הרע, מציאּות מּזה יהיה לא ׁשאז ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹהּביּטּול,

לעבדּה ענין עיּקר ואדרּבה, ּולׁשמרּה. ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָענין

ּבזמן  זה הרי הּבירּורים, עבֹודת ענין ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַׁשהּוא

ׁשעיּקר  הראׁשֹון, ּבאדם ּוכמֹו ּדוקא, ְְְִִֶַַַָָָָָהּגלּות

ּבגירּוׁשין  ׁשּניּדֹון לאחר היה הּבירּורים ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָעבֹודת

עדן  ּבגן ולא ענין 28ּדוקא, היה עדן ׁשּבגן ּדאף . ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשלמה  ּבימי ּוכמֹו מּמילא, ּבדר ְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹֹהּבירּורים

מנּוחה  ּבדר היּו מקֹום,29ׁשהּבירּורים מּכל , ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
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דיו"ט.)25 מוסף כג.)26תפלת ו, ועוד.)27משלי ג. ע, בלק לקו"ת ד"ה )28ראה ואילך. [שיז] רטו ע' עת"ר סה"מ ראה

ואילך). קכב ע' תשי"א המאמרים (ספר תשי"א פינחס דש"פ ישראל בני את במדבר )29צו לקו"ת א. ו, בראשית תו"א ראה

ובכ"מ. ואילך). קעד ע' תשי"ב המאמרים (ספר זו שנה בשלום פדה ד"ה א. ד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'eÎ Ïe˜Ï˜Â לוודא מנת ‰¯Ú,על ˙e‡ÈˆÓ ‰fÓ ‰È‰È ‡lL ¿ƒ¿∆…ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ»«

eÈÈ‰Â היא ישות בה שיש מהאהבה רצויות לא מתוצאות ÏÚוהשמירה ¿«¿«
‰Ê È„È אלא ישות של מסוימת מידה בה שיש מהסוג באהבה יסתפקו שלא ¿≈∆

‰È‰È ‡Ï Ê‡L ,˙e‡ÈˆÓa ÏehÈa ˙ÈÁ·a ‰·‰‡‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆»«¬»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ∆»…ƒ¿∆
‰fÓ לעולם.Ú¯‰ ˙e‡ÈˆÓ ƒ∆¿ƒ»«

d„·ÚÏc ÔÈÚ‰ ‰p‰Â לפעול ¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»
אור  תוספת של «¿«¿d¯ÓLÏeהמשכה

תהיה  שלא וזהירות שמירה

רע  של ¯˜השתלשלות ‡Ï ‡e‰…«
È¯Á‡Ï Ìb ‡l‡ ,Ô„Ú Ô‚a¿«≈∆∆»«¿«¬≈

ÔBL‡¯‰ Ì„‡L עץ בחטא חטא ∆»»»ƒ
ולכן  ÈLe¯È‚aהדעת ÔBcÈÔ מגן ƒ¿≈ƒ

בתורה, כמסופר לגן, מחוץ אל עדן

¯L‡k ,˙eÏb‰ ÔÓÊa Ì‚Â כפי ¿«ƒ¿««»«¬∆
התפילה  בנוסח ≈¿ÈtÓƒשאומרים

eˆ¯‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ25, ¬»≈»ƒ≈«¿≈
,ÔÈLe¯Èb ¯Á‡ ÔÈLe¯Èb שהרי ≈ƒ««≈ƒ

גלויות  כמה BÈ‰Ï˙היו ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
אחד  כל של ה' «¬«‰B·Ú„‰בעבודת

d¯ÓLÏe d„·ÚÏc שממשיך כפי ƒ¿»¿»¿»¿»
CÈLÓ‰Ïומפרט. eÈÈ‰ d„·ÚÏ¿»¿»«¿¿«¿ƒ

הגשמית  המציאות בכללות בעולם,

‡B¯התחתונה  ˙ÙÒBz והכוונה ∆∆
‡B¯לאור  ‰¯B˙c26, כלשון ¿»

אור' ותורה מצוה 'נר במשלי הכתוב

היא  ˜Ìeiוההמשכה È„È ÏÚ«¿≈ƒ
˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ בעולם למטה, «»ƒ¿

הגשמי, על e‰L‡הזה הנמשך האור ∆
ומצוות תורה ‰ÎLÓ˙ידי ÔÈÚƒ¿««¿»«

Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ«¿«≈»
,‡e‰ בעולם בגילוי »∆ÏÚLשיאיר

‰Ê È„È מאירה האלוקות שעצמות ¿≈∆
הזה  BÏבעולם ‰¯Èc ‰NÚ«¬∆ƒ»

‰ÈÎL ¯wÈÚ) C¯a˙È היינו ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ»
האלוקות  ÌÈBzÁza.עצמות (««¿ƒ

‰¯Èc‰ ‰ÎÈ¯ˆ ,da ¯e„Ï ‰Èe‡¯ ‰¯Èc‰ ‰È‰zL È„k ,ÌÓ‡»¿»¿≈∆ƒ¿∆«ƒ»¿»»»¿ƒ»«ƒ»
‰i˜ ‰¯Èc ˙BÈ‰Ï27, ואיך" הזקן: לאדמו"ר תורה בלקוטי וכמבואר ƒ¿ƒ»¿ƒ»

ואתהפכא, אתכפיא בחינת ידי על הוא בתחתונים, זו ודירה זה גילוי ממשיכים

ההיכל  לפנות שצריכים נאה דירה לו לעשות שרוצים בשרֿודם המלך כמשל

כסא  ושולחן מטה נאים כלים שם לסדר כך ואחר כו' וטינוף לכלוך מכל

ואמרו  ולשמרה. לעבדה עדן בגן ויניחהו שכתוב כמו האדם עבודת כן ומנורה,

הלא  דהיינו תעשה, לא שס"ה זו ולשמרה עשה מצוות רמ"ח זו לעבדה רז"ל

ח  וטינוף לכלוך שום יהיה שלא מקרבך הרע ובערת הרע לבער הם ס תעשה

ידי  שעל נאים כלים וסידור תיקון משל דרך על הם עשה והמצוות ושלום,

למטה  ב"ה א"ס אור והמשכת גילוי ענין שהוא בתחתונים הדירה יהיה זה

היינו  תיקון, לשון עבודה שנקרא וזהו בהעלם). ההמשכה ועתה לבוא, (לעתיד

שיהיה  ממשיכים אנו עבודתנו ידי שעל

זה  תיקון מתקנים שאנו למטה הגילוי

עבודתנו...", ידי ˆ¯CÈעל ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»ƒ
,‰¯ÈÓM‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï תוכן וזהו ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»

כשלא  גם 'לשמרה' של העבודה

לשמור  בגלות, אלא עדן בגן נמצאים

‰fÓ ÛÚzÒÈ ‡lL'ה מעבודת ∆…ƒ¿«≈ƒ∆
ה' eÈÈ‰Âבאהבת ,Ú¯‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»«¿«¿
‰È‰iL'ה את העובד האדם אצל ∆ƒ¿∆

‡Ï Ê‡L ,ÏehÈa‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ∆»…
e‰ÊÂ ,Ú¯‰ ˙e‡ÈˆÓ ‰fÓ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ∆¿ƒ»«¿∆

d¯ÓLÏe ÔÈÚ והזהירות השמירה ƒ¿«¿»¿»
דווקא. ביטול מתוך תהיה ה' שאהבת

,‰a¯„‡Â עדן בגן שהן בלבד זו ולא ¿«¿«»
הגלות, בזמן וכן עדן, לגן מחוץ והן

'לשמרה', של עבודה להיות צריכה

מזו, יתירה לעיל, »wÈÚƒ¯כמבואר
ÔÈÚ ‡e‰L d„·ÚÏ ÔÈÚƒ¿«¿»¿»∆ƒ¿«

,ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú הטוב הפרדת ¬««≈ƒ
והעלאתו  הגשמיים שבדברים מהרע

‰eÏb˙לקדושה  ÔÓÊa ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿««»
,ÔBL‡¯‰ Ì„‡a BÓÎe ,‡˜Âc«¿»¿¿»»»ƒ
‰È‰ ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ¯wÈÚL∆ƒ«¬««≈ƒ»»

ÔÈLe¯È‚aאצלו ÔBcÈpL ¯Á‡Ï¿««∆ƒ¿≈ƒ
Ô„Ú Ô‚a ‡ÏÂ ,‡˜Âc28 וכמבואר «¿»¿…¿«≈∆

שיש  הקרבנות עבודת לגבי בחסידות

הקרבנות  ועבודת אופנים. כמה בה

בענין  שנרמז (כפי עדן בגן שהיתה

האמור  דרך על שהוא 'לשמרה'

היתה  לא להקריב') 'תשמרו בקרבנות

הקרבנות  עבודת ועיקר אלוקות להמשיך כדי עבודה אלא הבירורים' 'עבודת

עדן. מגן הגירוש אחרי היה הבירורים ‰È‰כעבודת Ô„Ú Ô‚aL Û‡c¿«∆¿«≈∆»»
,‡ÏÈnÓ C¯„a ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚ עם ישיר ומגע התעסקות ללא ƒ¿««≈ƒ¿∆∆ƒ≈»

ורע  טוב בה שמעורב הגשמית Îe‰ÓÏLהמציאות ÈÓÈa BÓ¿ƒ≈¿……
‰ÁeÓ C¯„a eÈ‰ ÌÈ¯e¯Èa‰L29, וכפי) הרע עם מלחמה בדרך ולא ∆«≈ƒ»¿∆∆¿»

אף  אזי גדולה האבוקה תהיה אם ..." הזקן: לאדמו"ר אור בתורה שמבואר

המקדש  שבית בזמן שהיה דרך ועל בה. מתכלל יהיה רחוק, הנר שיהיה פי על

גרים  עליהם שיתוספו כדי אלא ישראל גלו לא רז"ל אמרו שהרי קיים היה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

a"iyz'dכו ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

ּדוקא. עדן לגן מחּוץ היה הּבירּורים ענין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָעיּקר

ּבזמן  הּוא הּבירּורים ׁשעיּקר עּתה, הּוא ְְִִִֵֵֶַַַַָוכן

עיּקר  ממׁשיכים ּדוקא זה ידי ׁשעל ּדוקא, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּגלּות

לעתיד  יתּגּלה זה וענין ּבּתחּתֹונים. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשכינה

ּבּתחּתֹונים  ׁשכינה ּדעיּקר הענין יהיה ׁשאז ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָלבֹוא,

ְִּבגיּלּוי.

ּׁשּכתּוב Ê·e‰ו) מה ּגם אלקים 30יּובן ורּוח »∆ְֱִֶַַַַָֹ

ׁשני  ּבזה ׁשּיׁש הּמים, ּפני על ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמרחפת

הּוא 31פירּוׁשים  מרחפת הראׁשֹון, ּפירּוׁש , ְִִֵֵֶֶַָ

מ"ת  רפ"ח ניצֹוצין 32אֹותּיֹות הרּפ"ח והם , ְִִִֵַַָ

מית  איּקרי מּדרּגיּה ּדנפיל ּדמאן מת, ,33ׁשּנקרא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשל  רּוחֹו על קאי אלקים ׁשרּוח הּׁשני, ֱִִֵֵֵֶֶַַַָֹּופירּוׁש

ׁשעל 34מׁשיח  היא, הּפירּוׁשים ּדׁשני והּׁשּייכּות , ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

הּניצֹוצין  רּפ"ח לברר הּבירּורים עבֹודת ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָידי

ׁשל  רּוחֹו ּגיּלּוי יהיה אזי הראׁשֹון), ְֲִִִֵֶֶַָ(ּפירּוׁש

בימינּו. ּבמהרה הּׁשני), (ּפירּוׁש ְְִִִֵֵֵֵַַָָָמׁשיח
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ב.)30 א, פר"ת.)31בראשית בסה"מ הנ"ל וסד"ה רד"ה (שער )32ראה יח שער חיים עץ עה"פ. להאריז"ל הפסוקים שער

ד. פב, מטות לקו"ת פ"א. ניצוצין) חוקת )33רפ"ח לקו"ת פ"ב. הכלים) שבירת (שער ט שער חיים עץ ב. קלה, זח"ג ראה

ואילך. סע"ד עה"פ.)34נו, הטורים בעל א. פ"ח, ד. פ"ב, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלא  גולים. היו ולא חטאו לא אם נעשה היה ומה נצוצות, להעלות דהיינו

כמו  האבוקה בפני כנר ממילא הנצוצות נכללים היו שאז לומר צריך כרחך על

במלכת  שכתוב וכמו שלמה חכמת לשמוע באו העמים כל וכן העמונית נעמה

ממילא  כן על על ֿדרךֿמשל, גדולה אבוקה היה שאז לפי והיינו כו'. שבא

נמשך  היה ואם הנצוצות בה מתכללים

כולם  היו יותר כן המקדש בית

שכתוב  וכמו זה, דרך על מתבררים

שפה  עמים אל אהפוך אז לבוא לעתיד

וכך  כו'. לאורך גוים והלכו כו'. ברורה

חוטא  היה כשלא האדם ענין היה

נלקח  גופו גם כי קדוש כולו שהיה

רמ"ח  נעשו וממנו המזבח ממקום

בגן  עומד והיה כו' בשמן בלול אבריו

וממילא  אורות מוסיף היה ושם עדן

שהיו  ידי על כלים הקליפות היו

הדבר  אבל מהם, כלים קדושה הנצוצי

שאין  מה כו'. מלחמה ידי על שלא היה

להיות  צריך אזי שחטא אחר כן

שעת  ומלחמה עבודה ידי על הבירורים

לירד  וצריך כנ"ל קרבא שעת צלותא

יבררם..."), ושם הקליפות מקום אל

גם  אופן שבכל לכאורה עולה זה ולפי

אם  הבירורים', 'עבודת היתה עדן בגן

מלחמה, ידי על ולא ממילא' 'בדרך כי

ÔÈÚ ¯wÈÚ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ«ƒ¿«
Ô„Ú Ô‚Ï ıeÁÓ ‰È‰ ÌÈ¯e¯Èa‰«≈ƒ»»ƒ¿«≈∆

‡˜Âc.רע בה שמעורב המציאות עם ישיר מגע היה כן ‰e‡כאשר ÔÎÂ «¿»¿≈
,‰zÚ לאחר היתה הבירורים' 'עבודת עיקר הראשון אדם שבימי וכמו «»

הוא  כך עתה גם עדן, מגן ÔÓÊaשגורש ‡e‰ ÌÈ¯e¯Èa‰ ¯wÈÚL∆ƒ««≈ƒƒ¿«
‰Ê È„È ÏÚL ,‡˜Âc ˙eÏb‰ יש כאשר הגלות, בזמן הבירורים עבודת «»«¿»∆«¿≈∆

האלוקות, על והסתר ÈÎL‰העלם ¯wÈÚ ÌÈÎÈLÓÓ ‡˜Âc היינו «¿»«¿ƒƒƒ«¿ƒ»
האלוקות  ÈÚÂעצמות .ÌÈBzÁza‰Ê Ô הוא וכעת הגלות בזמן שנפעל ««¿ƒ¿ƒ¿»∆

B·Ï‡,בהעלם „È˙ÚÏ ‰lb˙Èƒ¿«∆∆»ƒ»
¯wÈÚc ÔÈÚ‰ ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆»ƒ¿»¿ƒ«

.ÈelÈ‚a ÌÈBzÁza ‰ÈÎL¿ƒ»««¿ƒ¿ƒ
·e˙kM ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e (Â30 »∆«««∆»

בראשית  פרשת השבוע, בפרשת

Èt ÏÚ ˙ÙÁ¯Ó ÌÈ˜Ï‡ Áe¯Â¿«¡…ƒ¿«∆∆«¿≈
ÈL ‰Êa LiL ,ÌÈn‰«»ƒ∆≈»∆¿≈

ÌÈLe¯ÈÙ31,ÔBL‡¯‰ Le¯Èt , ≈ƒ≈»ƒ
Á"Ù¯ ˙Bi˙B‡ ‡e‰ ˙ÙÁ¯Ó¿«∆∆ƒ

˙"Ó32ÔÈˆBˆÈ Á"t¯‰ Ì‰Â ,¿≈»««ƒƒ
למטה  מלמעלה שנפלו קדושה ניצוצות

ותוכן  הגשמית, במציאות ונמצאים

ולהעלות  לברר הוא הבירורים עבודת

שנפלו  אלו Ó˙,ניצוצות ‡¯˜pL∆ƒ¿»≈
הזוהר  ÏÈÙcכלשון Ô‡Óc¿«¿»ƒ

˙ÈÓ È¯wÈ‡ dÈb¯cÓ33, שמי ƒ«¿≈ƒ¿≈ƒ
מת, נקרא מדרגתו ≈Le¯ÈÙeשנפל

È‡˜ ÌÈ˜Ï‡ Áe¯L ,ÈM‰«≈ƒ∆«¡…ƒ»≈
ÁÈLÓמכוון  ÏL BÁe¯ ÏÚ34, «∆»ƒ«

ÌÈLe¯Èt‰ ÈLc ˙eÎÈiM‰Â¿««»ƒ¿≈«≈ƒ
˙„B·Ú È„È ÏÚL ,‡È‰ƒ∆«¿≈¬«

¯¯·Ï ÌÈ¯e¯Èa‰ ולהעלות «≈ƒ¿»≈
את È‰È‰מהנפילה ÈÊ‡ ,(ÔBL‡¯‰ Le¯Èt) ÔÈˆBˆÈp‰ Á"t«̄««ƒƒ≈»ƒ¬«ƒ¿∆

.eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ,(ÈM‰ Le¯Èt) ÁÈLÓ ÏL BÁe¯ ÈelÈbƒ∆»ƒ«≈«≈ƒƒ¿≈»¿»≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כז

.a"iyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

משיחותיו .‡ בא' אמר אדמו"ר מו"ח היו"ט,1כ"ק על רק (לא היא דשמח"ת "שהחיינו" שברכת
על גם) בשמח"ת.dxezdאלא מחדש לקרותה ומתחילים קריאתה שמסיימים ,

להבין: צריך ולכאורה

לזמן  מזמן ובא המתחדש דבר על היא שהחיינו לברך 2ברכת שייך לא בתמידות, שישנו דבר על אבל ,
שהחיינו.

תורה  דביטול בהחומר תורה, תלמוד במצות גם [וכמודגש הזמנים בכל בתמידות, ישנה שהתורה וכיון
משום  שלאח"ז, ברגע להשלימו יכול אינו התורה מלימוד אחד רגע ביטל שאם היינו, תשלומין, לו שאין

עצמו  את שיפקיע ודיו תמידי), חיוב (להיותו מצ"ע דת"ת החיוב ישנו שלאח"ז שייך 3שברגע איך – [
התורה? על "שהחיינו" לברך

בזה:.· הביאור לומר ויש

צריך  הזמנים שינויי מצד מ"מ, בתמידות, שישנו זאך") אלטע ("אן ישן דבר היא שהתורה ַַַאע"פ
של ענין בה ויש בשמח"ת zeycgzd4להיות מברכים זו התחדשות ועל אּפפרישן"), איר ַָ("מ'דארף

"שהחיינו".

בתניא  מהמבואר – לדבר דוגמא להביא שאף 5ויש הלימוד, בתחלת שצ"ל לשמה להכנה בנוגע
להתבונן  לו יש רצופות, הרבה שעות "כשלומד מ"מ, הלימוד", בתחלת הוא לעכב לשמה ההכנה ש"עיקר

. אחרת המשכה היא ושעה שעה בכל כי עכ"פ, ושעה שעה בכל הנ"ל זו שולט בהכנה שעה בכל כי .
התורה. ללימוד בשייכות גם חידוש צ"ל הזמנים שינויי שמצד היינו, כו'", אחד צירוף

יותר:.‚ בעומק – י"ל ועוד

מזה  וכתוצאה הקב"ה, של (ורצונו) חכמתו שהיא כפי התורה דרגת (א) דרגות: ב' ישנם בתורה
העמים" "לעיני ואפילו בנ"י), (של ובינתכם" "חכמתכם גם התורה שהתורה ,6נעשית מכירים אוה"ע שגם

גו' "שעשועים – הקב"ה של מחכמתו גם למעלה שהיא כפי התורה דרגת (ב) ובינתכם", "חכמתכם היא
בעצמותו 7לפניו" המלך שעשוע ,8.

בעצמותו, המלך שעשועי שהיא כפי שבתורה הנעלית הדרגא מתגלה שאז – תורה דשמחת והעילוי
"שהחיינו". מברכים בשמח"ת זו נעלית דרגא התגלות ועל

***

דשמח"ת .„ בהקונטרס שנדפסה "תרעין 9בהשיחה תורה שבשמחת אדמו"ר, מו"ח כ"ק אומר ,
ומפרט  ומוסיף "שערי10פתיחין", :dxe`שערי ,dkxaשערי ,dglvd."
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(סה"ש 1) בתחלתה הקידוש בעת תש"ה שמח"ת ליל שיחת
(סה"ש  ס"ז תרצ"ו שמח"ת ליל שיחת גם וראה .(55 ע' תש"ה

וש"נ. .(14 ע' תרצ"ו
וש"נ.2) הזמן. ברכת ערך ד) (כרך תלמודית אנציק' ראה
ואילך.3) 566 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה
ואילך.4) 116 ע' ה'ש"ת ואילך. רלה ע' תרס"ה סה"מ ראה
ועוד.
ב).5) (נח, ספמ"א

ו.6) ד, ואתחנן
ל.7) ח, משלי
וראה 8) סע"א). כז, שה"ש (לקו"ת המלך" עמק בספר "הנז'

ואילך. ד יח, במדבר לקו"ת
בקונטרס 9) שי"ל – ס"ה היום בסעודת תש"ה שמח"ת שיחת

ולאח"ז  עה. ע' תש"ט בסה"מ (נדפס זו שנה שמע"צֿשמח"ת
.(59 ע' תש"ה בסה"ש

פתוחים.10) השערים שכל אח"כ שמסיים אף



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

a"iyz'dכר ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

דוקא, והצלחה) ברכה (אורה אלה שערים שלשה מונה אדמו"ר מו"ח שכ"ק  הטעם לבאר ויש

ה"יהי – קודם תהלים, ספרי מחמשת ספר כל בסיום (שאומרים רבה" הושענא לליל רצון שב"יהי אף
הלבנה" צאת ש"לאחר נימנו11רצון" (k"ek שערים–

כדלקמן  הדיוק, בתכלית אלא בלבד, מליצה בדרך זה אין .12שבודאי

אופנים:.‰ בשני לומר יש – ברכה" ל"שערי אורה" "שערי בהקדמת הביאור

נמשכת  שהברכה ברכה", ב"שערי גם ניתוסף שעי"ז הגילוי, בענין היא אורה" ד"שערי הפעולה א)
והנגלה. הנראה בטוב ובאה

שאז  לאמיתתם, הדברים לראות – אויגן" ליכטיגע האבן "מ'זאל – היא אורה" ד"שערי הפעולה ָָב)
ה"ז  דבר של שלאמיתתו הברכה, ענין בו רואים לא שלכאורה ומצב במעמד גם ולהכיר לידע יכולים

ברכה"). ("שערי גדולה ברכה

ולדוגמא:

"מדוע  הטוענים שומר 13ישנם אינו ופלוני שבת שומר שהוא שאע"פ היתכן, – צלחה"?! רשעים דרך
ממנו?!... יותר דולר אלפי הוא) גם שעוסק עסק (באותו בעסקיו פלוני מרויח מ"מ, שבת,

שכאשר  כדי רב, לכסף למשל, בריאות, בין לבחור הברירה בידו נותנים היו שאילו היא האמת אבל
בעיתונים  יכתבו [ואח"כ טיפולם עבור ולשלם בעיר הרופאים גדולי את אליו להזמין יוכל ח"ו יחלה
נורמלי  אדם שכל מובן הרי מופלג]... סכום תמורת גדול הכי רופא ע"י וטופל חלה, פלוני בן שפלוני
לשלם  כסף לו שאין לו איכפת יהי' ולא בריא, להיות יעדיף נארמאל") מערֿווייניקער איז ער ַָ("אויב

רופאים!... עבור

ב"ליכטיג  צורך שיש (שאין אלא, זה שבמצב הברכה את ולראות האמיתי החשבון לידע כדי אויגן" ע
בריא). הוא זה בגלל אבל, רופאים, עבור מיותר כסף לו

זאל  "אים האמת, אור אצלו שיאיר – הב') (באופן ברכה" ל"שערי אורה" ד"שערי ההקדמה ָוזוהי
ברכה. שזוהי האמת, את יראה ואז אויגן", ליכטיגע האבן זאל ער און קאּפ, אין ליכטיג ָָָווערן

Â. אזי – לעיל) האמורים אופנים (בב' ברכה" "שערי ידם ועל אורה", "שערי שנמשכים ולאחרי
הצלחה": "שערי גם נמשכים

שלמעלה  באופן ההנהגה נעשית הטבע בדרך להיות שצריכים בהענינים שגם – הוא ההצלחה ענין
הטבע. מן

בטבע. נמשך הטבע מן הלמעלה (ב) הטבע, מן למעלה נעשה הטבע (א) בזה: אופנים ושני

Ê. אוהל יושבי של בעבודתם גם הצלחה שערי ברכה שערי אורה דשערי הענין ולבאר להוסיף ויש
ובהקדמה: –

הם14ישנם  שמוכרחים הנחה מתוך היא התורה ללימוד שגישתם תורה" miyecig"בני ycgl להראות ,
הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי הרגשה מתוך חכמתם, בגודל ולהתפאר ,15לכל

שלשתם – את ויתרץ קושיות שלש שישאלוהו לומר נוהג שהי' עולם'שער", "א יהודי, אותו ַכמו
ידה  שעל חדשה המצאה במוחו שעלתה שלאחרי עולם'שער", "א יהודי, אותו כמו או אחד. ַבתירוץ
אדמו"ר  (כ"ק "יישרֿכח"!... לו ונתן בחלום אליו בא עצמו שהרמב"ם סיפר, מוקשה, רמב"ם תירץ
המצויירת, התמונה את שראה כנראה אלא, מעולם, ראה לא הרי הרמב"ם את ואמר:) חייך שליט"א

בחלומו... נצטיירה זו –וצורה
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היהי 11) לאמירת בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק הוראת כידוע
המנהגים  בספר הובא תש"ח. הושע"ר ליל (שיחת בהושע"ר רצון

.(68 ע' חב"ד
ואילך.12) 380 ע' חי"ט לקו"ש גם ראה

א.13) יב, ירמי' – הכתוב לשון
ואילך.14) פכ"ז החיים עץ קונטרס גם ראה – לקמן בהבא
יז.15) ח, עקב
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"לתרץ" או תוספות "להפריך" – חידוש איזה לחדש הם מוכרחים ביומו יום שמידי כך כדי ועד
איז  ("עס  ל"יום" אצלם נחשב זה יום אין חידוש, איזה לחדש שיצליחו מבלי יום עובר ואם – רמב"ם

ניט"). טאג קיין זיי ָביי

אל – פעם נכנס אים"), מיט טאן שטיף ("א עמו להתבדח נהנה שהרבי עולם'שער", "א אחד, ַַָיהודי
משה  חידשתם כבר האם אותו: שאל וכשהרבי מעשה), בשעת נוכח להיות לי (נזדמן –הרבי היום? ו

תורה  בדברי להרהר אז שאסור במצב הייתי כשעדיין משנתי, בקומי כן, לרבי: יהודי אותו הרי 16השיב ,
פטרי' רחמנא ואונס תורה), עניני במחשבתו נופלים שתמיד (כיון הוא אנוס אז 17תלמידֿחכם נפל –

תוספות... בדברי סתירה לתווך חידוש –ברעיוני

ד"שערי הענין להיות צריך זה זאל `dxeועל זיי ("ביי האמת אור אצלם שיאיר – אוהל יושבי אצל "ָ
היא שהתורה ולהכיר לידע קאּפ") אין ליכטיג d"awdווערן ly epevxe eznkg הגישה להיות צריכה ובמילא, , ָ

ית'! חכמתו בשכלו ולהשיג להבין בשביל התורה ללימוד

"חידוש", ולהמציא "קונץ" לעשות שביכלתו ידו" ועוצם "כחו להראות בשביל אינו התורה לימוד

"להטוטים"– מיני כל עושים שבו ל"קרקס" מתאימה כזו הראש הנהגה עם הליכה כמו, ("קונצן"),
ומי  למעלה, והראש למטה הרגלים עם לילך הוא שהסדר שיודע אף שכן, למעלה... והרגליים למטה
עם  לילך הוא מוכן מ"מ, קאליקער")... ("א מום" "בעל הוא למעלה והרגליים למטה הראש עם ַַשהולך
(שהרי  "קונץ" עשיית עבור כסף לו שיתנו כדי "קאליקער", שישאר אף למעלה, והרגלים למטה ַהראש

כסף) לו יתנו לא הרגיל, ע"ד הליכה –בשביל

היא אלא) ח"ו, "קרקס" (אינה התורה d"awdשהרי ly eznkg חכמתו ולהבין לידע כדי הוא ולימודה ,
ית'.

אמירת  נוגע לא אזי ית', חכמתו היא שהתורה האמת הכרת מתוך היא התורה ללימוד הגישה וכאשר
בתורה. "חידש" שלא יום עובר אם אויס") ניט מאכט ("עס משנה ולא דוקא, ַחידושים

Á. לו ואיכפת נוגע אלא, בתורה, חידש לא שהוא העובדה לו מפריעה שלא שטוען מי ישנו אמנם,
(וכיו"ב)! הרמב"ם דברי את מבין שאינו

הזמן  הגיע שלא זמן כל ב"צריךֿעיון'ס", נשארו ממנו וטובים שגדולים לדעת שעליו – לזה והמענה
בעתו" יפה עשה "הכל שכן, בתורה, זה ענין להתגלות,18שיתגלה צריך שבו זמן לו יש בתורה ענין כל ,

אותו. ולהשיג להבין אפשרות אין זה , ענין שיתגלה הזמן שמגיע ועד

של ענין בתורה שיש (ס"ב) לעיל המוזכר ע"פ זה לבאר מתבטא zeycgzdויש זה שענין לומר, דיש –
מזמן  ומתגלים מסיני, למשה נאמרו שכבר ענינים בתורה, חדשים ענינים מתגלים לזמן שמזמן בכך גם

הוא. בזמנו ענין כל לזמן,

חז"ל  לשון דיוק לבאר יש "תלמיד 19ועפ"ז מסיני", למשה נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה "כל
wize– סתם תלמיד ע"י להתגלות יוכל לא למה מסיני, למשה נאמר זה שענין כיון דלכאורה, – דייקא "

מתגלה ענין שכל באופן היא בתורה חדשים ענינים שהתגלות ע"י epnfaכיון היא התגלותו ולכן הוא,
דוקא.wizeתלמיד

ידו", ועוצם "כחו זה שאין הוא יודע בתורה, חידוש לחדש שזוכה שבשעה – נוסף לענין באים ומזה
זה. ענין בתורה שיתגלה הזמן שהגיע אלא
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תלמודית 16) אנציק' פה. ר"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה
וש"נ. ס"ז. כדבור הרהור ערך

באנציק'17) בהנסמן גם וראה וש"נ. סע"ב. כח, ב"ק

שם. תלמודית
[ב]).18) יא (פ"ג, עה"פ קה"ר וראה יא. ג, קהלת
(19.21 הערה 252 ע' חי"ט בלקו"ש נסמן
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Ë.,'ית חכמתו היא שהתורה האמת אור אצלו שיאיר אורה", "שערי הקדמת שצ"ל – לעניננו ונחזור
ברכה" "שערי נמשכים .20ועי"ז

הטבע. מדרך שלמעלה באופן התורה בלימוד שמצליח – הצלחה" "שערי גם נמשכים ואז

הזולת: על לפעול ההתעסקות עם גם קשור הצלחה" ד"שערי שהענין להוסיף, ויש

וצריכים  שיכולים הזמן איבוד על שחבל הטוענים ישנם – הזולת עם לעסוק שצריכים כשתובעים
התורה. ללימוד לנצלו

באופן התורה בלימוד הצלחה" ל"שערי זוכים הזולת עם ההתעסקות שע"י – לזה dlrnlyוהמענה
rahd jxcn הזקן אדמו"ר כמ"ש זכים21, ולבו מוחו dkkש"נעשים minrt sl` בלבד זו לא ובמילא, ,"

ולדוגמא: ככה, פעמים אלף מצליח ה"ה תורה שלומד בזמן אדרבה, אלא הלימוד, מזמן מפסיד שאינו
של מועט drydבזמן zivgn זמן משך זה בשביל זקוקים הרגיל שע"ד מרובה במדה להספיק מצליח ,

zeryשל ze`n yng!

ההצלחה – שכן, דוקא, ולהתייגע ללמוד צורך יש התורה בלימוד להצליח שבשביל ופשוט מובן
דוקא, האדם שעושה בהפעולה שורה הקב"ה של שברכתו בגשמיות, [כמו דוקא והעשי' בהפעולה היא

הצלחה 22כמ"ש  נמשכת התורה דלימוד והעשי' שבהפעולה אלא, תעשה"], אשר בכל אלקיך ה' "וברכך
ככה. פעמים אלף הטבע, מדרך שלמעלה

***

È. גופא תשרי חודש של הכלל הוא ושמח"ת כולה, השנה כל על כללי חודש הוא תשרי ,23חודש
מהפסוקים  החל ההקפות, פסוקי באמירת ובמיוחד כולל ההקפות, בעת בעיקר ה"ז גופא ובשמח"ת
והפסוק  שלאחריו, הפסוקים כל שכולל – הראת" "אתה – הראשון הפסוק ההקפות: לפני שאומרים

שלפניו. הפסוקים כל שכולל – מציון" "כי – האחרון

"אתה  – הראשון הפסוק תוכן לבאר מלבדו"24ויש עוד אין האלקים הוא הוי' כי לדעת ,25הראת
כדלקמן.

‡È."dz` כיון נוכח, לשון "אתה", לומר יכולים עליו רק אשר, ית', ומהותו עצמותו על קאי – "
אתיידע" ולא ידע ש"לא אף שכן, דא"), ער איז קער א זיך מ'גיט ("וואו מקום בכל מ"מ,26שנמצא , ַָ

עליו  לומר יכולים ולכן מקום, בכל נמצא ה"ה אתיידע" ולא ידע ד"לא באופן בעצמותו שהוא כמו
נוכח. לשון "אתה",

בזה: וההסברה

הוא הי' העולם נברא שלא ש"עד האור 27כו'"enyeאף על קאי ש"שמו" כולל 28, ה"אור", גדר מ"מ, ,
רצוניים  הם שלמעלה שהגילויים וכיון הגילוי, הו"ע לעצמותו, חוץ שהוא כפי באור, נעלית הכי דרגא גם
הגילוי, יהי' שלא גם להיות ויכול הגילוי שיהי' להיות שיכול היינו, ברצון), אלא ח"ו, בהכרח (לא
מקום  יש עכ"פ בהשערה הרי הגילוי, יהי' שלא להיות שיכול דכיון מקום, בכל שנמצא לומר איֿאפשר
שאינו  מקום  ישנו עכ"פ שבהשערה כיון "אתה", התואר האור על לומר  איֿאפשר  ובמילא, נמצא, שאינו

נמצא.
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(20) ברכה" "שערי בענין הביאור המשך ).l"endחסר
(21.375 ע' חט"ז לקו"ש גם וראה ב. א, בראשית תו"א

וש"נ.
מאמר 2)2 ומעין קונטרס ב. קז, דרמ"צ וראה יח. טו, ראה פ'

פ"א. כה
ועוד.23) .49 ע' תש"ב לו. ע' תרנ"ד סה"מ ראה
לה.24) ד, ואתחנן
רג 25) תשרי סה"מ מנחם תורת גם ראה – לקמן בהבא

שם. ובהנסמן ואילך,
(26– ע"א) (דקי"ט בפ"ק להאריז"ל הספד"צ בפי' ראה

המיצר  מן ד"ה ד). (עא, בסופן יוהכ"פ דרושי בלקו"ת הובא
ע' תש"ט בסה"מ (נדפס זו שנה ר"ה בקונטרס י"ל – פ"ח תש"ט

יג).
פ"ג.27) פרדר"א
ובכ"מ.28) ג. ב, ואתחנן ג. מא, בהר לקו"ת ראה
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נוכח, לשון "אתה", לומר יכולים המציאות, מחוייב שהוא ממש, ית' ומהותו עצמותו על רק ולכן,
דא"). ער איז קער א זיך מ'גיט ("וואו מקום בכל שנמצא ַָכיון

על שקאי "אתה", – ההקפות פסוקי התחלת ezedneוזוהי ezenvr מאדמו"ר נשמע שהי' ובלשון ית',
דביקותו  בעת ניט 29הזקן מער וויל איך כו' עולםֿהבא דיין ניט וויל איך גןֿעדן, דיין ניט וויל "איך :

`oiilאז jic!(בעצמך אותך רק אני רוצה כו', שלך העוה"ב רוצה אינני שלך, הג"ע רוצה (אינני " ַ©

·È. הוא מקום בכל שנמצא האופן הרי, מקום, בכל נמצא ("אתה") ית' ומהותו שעצמותו אף אמנם,
"(אתה) בכתוב ממשיך זה ועל גילוי; בגדר זה שאין אתיידע", ולא ידע "לא בעצמותו, שהוא ",z`xdכמו

בהתגלות  ובא נמשך גם ה"ה בעצמותו שנמצא שכמו היינו, בהתגלות, להיות – באוויזן" זיך האסט ַָ"(דו)
ובהרגש.

הראת) "(אתה בכתוב ממשיך לכן מספיק, אינו בלבד בלב שהרגש גם zrclוכיון הוא שהגילוי – "
ודעת. בינה בחכמה בהשגה,

השגה  ("מיט לעולם לצאת עדיין איֿאפשר בלבד השגה ע"י הרי, בהשגה, נמשך כשהגילוי גם אמנם,
" בכתוב ממשיך זה ועל דורכגיין"); ניט וועלט די מען קען miwl`dאליין `ed 'ied ik,"אלקים" שגם – " ַ

הטבע  ויהי'30בגימטריא הוה הי' גם) אלא מהוה, מלשון רק (לא שפירושו "הוי'", דבר של לאמיתו הוא ,
מהטבע.31כאחד  שלמעלה הוי', הוא שהטבע נרגש הטבעיים בהענינים שגם היינו, ,

חז"ל  כדרשת מלבדו", עוד "אין מוסיף ולכן עדיין, מספיק אינו זה בחללו 32וכל אפילו עוד, "אין
עולם" .33של

***

‚È. זו התוועדות של מקומה אודות להעיר ברצוני – להקפות שהולכים סוכה 34קודם זו שאין ,
יו"ט  קודם הסכך שהסירו משום תוסיף), בל משום בזה אין שמח"ת)35(ובמילא (ביום מחר גם ולכן, .

זה. במקום ההתוועדות תתקיים

אחרונה. ברכה לברך ישכחו שלא להזכיר יש כן כמו

להקפות. ילכו זה ניגון ומתוך שמח, ניגון ינגנו – ולאח"ז

***

„È.,לביתֿהמדרש שליט"א אדמו"ר כ"ק נכנס – לילה חצות לאחר יו"ט, וסעודת ההקפות, לאחר
ואמר:

באמירת  עתה יכבדום פסוק, באמירת נתכבדו שלא אלה וכל נוספת, פעם הקפות יערכו עכשיו
להקפות. לילך עתה יכבדום בהקפה, נתכבדו שלא אלה וכן הפסוקים,

(מלבד  הפסוקים באמירת מהנוכחים כו"כ וכיבדו פעמים), (ג' הראת" "אתה פסוקי ראשון אמרו פסוק
שליט"א). אדמו"ר כ"ק שאמרם ואחרון

הישיבה  תלמידי שיאמרוהו שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה – בנסוע" "ויהי שאמרו 36הפסוק ולאחרי ,
לעבעדיקער"), און ("ׁשטארקער וחיות תוקף ביתר ויאמרוהו שיחזרו שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ַהפסוק,

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

ב"היום 29) (נעתק פ"מ התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ
קלד. ע' ניסן סה"מ מנחם תורת גם וראה כסלו). יח יום"

והמרגיל 30) (ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס
רפ"ו. שעהיוה"א תניא ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא, –

ובכ"מ.
פ"ד 31) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג

ופ"ז.
כח.32) פ"ב, דב"ר

הע 33) המשך בלקו"ש חסר הביאור גם ראה זה בענין – נין.
) ואילך 26 ע' ).l"endחכ"ט

הסוכה 34) היתה ששם בה"שאלאש", התקיימה ַַההתוועדות
)l"end.(

(35) שליט"א אדמו"ר כ"ק הוראת ).l"endע"פ
הפסוק 36) שליט"א אדמו"ר כ"ק קנה שמח"ת, דיום בהקפות

– "הושיענו" הפסוק (ואת הישיבה תלמידי עבור בנסוע" "ויהי
– חב"ד). כפר .l"endעבור
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ולכן  דאס"), ניט נאך ("ס'איז מספיק עדיין זה שאין שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ב', פעם שאמרו ָָולאחרי
שכבר  כיון אבל דאס"), ניט אלץ נאך ("ס'איז כדבעי זה אין שעדיין אמר ואח"כ שלישית. פעם ַָָיאמרוהו

חזקה" הוי זימני ב"בתלת הרי פעמים, ג' .37אמרו

ואמר  וחיות, תוקף ביתר בנסוע" "ויהי הפסוק הישיבה תלמידי אמרו הפסוקים, דאמירת הב' בפעם
וועג". א אויף שוין איז "עס שליט"א: אדמו"ר ַכ"ק

כל  שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר גו'", "מלכותך הפסוק אמירת קודם הפסוקים, דאמירת הג' בפעם
"מלכותך". הפסוק עתה יאמרו – בפסוק נתכבדו לא שעדיין אלה

בהמחול, להכנס אנשים לכו"כ והורה בהמחול, הקהל כל עם שליט"א אדמו"ר כ"ק רקד ההקפות בעת
המחול  באמצע להכניסם כתפיהם על הק' ידיו לכל 38בהניח לאפשר כדי ארוך, זמן נמשכה ו' הקפה – .

הס"ת. עם לרקוד הקהל

וטרם  הנאספים, לכל משקה שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק – בוקר) הרביעית (בשעה ההקפות בסיום
אמר: צאתו

בערב  שזמנה – תרגום ואחד מקרא שנים ברכה פרשת לקריאת בנוגע הורה אדמו"ר מו"ח כ"ק
עכ"פ 39שמח"ת  או הלילה, במשך זאת יעשו שמו"ת, הפרשה לקרוא עדיין הספיקו שלא אלה ובמילא, .

בבוקר. מחר

ברכה, שערי אורה, שערי לנו שיהיו – הרבי של ברכתוֿהבטחתו שתתקיים השי"ת יתן אמר: ואח"כ
הצלחה. שערי

•
.a"iyz'd ,dxez zgny mei zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

לסעודה..‡ הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר  כ"ק

תורה. שמחת ענין להבין ד"ה מאמר שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר אח"כ

אמר: המאמר התחלת קודם

פירושים  שני ישנם תורה" ל"שמחת ישראל 1בנוגע גם שמחים ולכן בשמחה, היא התורה (א) :
בשמחת  שמחים שישראל היינו, תורה", בשמחת ושמחו "שישו הפיוט וכלשון התורה, של בשמחתה

התורה. את משמחים שישראל – מזה יתירה (ב) התורה,

***

אמר:].· ואח"כ "לחיים", לומר השדה מערי שהגיעו לאנ"ש הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

השדה, בערי שמקומם כך על ודאגה מיצר של בתנועה תמיד נמצאים השדה בערי שנמצאים אנ"ש
כאן. להיות מעדיפים והיו

לעיל  (כמדובר בתחתונים דירה היא הכוונה שתכלית לזכור שצריכים – אליהם וככל 2והמענה ,(
בתחתונים. דדירה הכוונה במילוי יותר ניתוסף יותר, למטה בתחתונים שפועלים
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וש"נ.37) ע"ב. ריש קו, ב"מ
כך 38) על שליט"א אדמו"ר כ"ק "התנצל" ההקפות, בגמר

השיב, וכשהלה בעה"ב", אמעריקאנער "אן הנוכחים, א' ַַַבפני
אדמו"ר  כ"ק נענה הרבי, עם לרקוד לו יחשב לכבוד שאדרבה,

" `ovp`h,ohyxraieשליט"א: ohin ovp`h orn sx`c) "l"end.( ©©©
רבה.39) הושענא תשרי, כא – יום" "היום
וש"נ.1) .168 ע' חי"ד לקו"ש גם ראה
(2.(85 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם (תורת בהמאמר



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לג a"iyz'd ,dxez zgny mei zgiy

בזה: והענין

לאחוז 3ידוע  צריכים ליווע"ר, הנקרא ההגבהה כלי ע"י הארץ מן דבר איזה להגבי' "כשצריכים המשל
דוקא, התחתון הקורה להגבי' להתחיל שצריכים בית, כותלי בהגבהת כמו דוקא, שבו התחתונים בחלקים
התחתונים". מגבי' הי' לא הכותל מאמצע מתחיל הי' אם משא"כ הימנו, העליונים גם יוגבהו ממילא ואז

ית') לו דירה מהם (לעשות התחתונים שהגבהת – בתחתונים דדירה לכוונה בנוגע בנמשל ודוגמתו
להיות oezgzdצריכה wlgdn שהרי תחתונים, הם בי"ע עולמות שכללות אע"פ שלכן, גופא, שבתחתונים

וסמוך  אצלו (מלשון האצילות מעולם הערך בריחוק הוא הבריאה עולם הכוונה 4אפילו עיקר מ"מ, ,(
גופא) ובו העשי', (בעולם נשלמת בתחתונים inybdדדירה f"dera.ביותר התחתון חלק להיותו דוקא,

– גופא הגשמי בעוה"ז גם הוא שכן מובן dcydומזה ixray הגשמי בעוה"ז התחתון (החלק דוקא
בתחתונים. דדירה הכוונה יותר נשלמת גופא)

ענין  אינו השדה בערי שהיותם בלבד זו שלא לידע, השדה בערי הנמצאים אנ"ש צריכים ובמילא,
בתחתונים. דדירה הכוונה נשלמת דוקא ידם שעל – בדבר מעלה יש אדרבה, אלא חסרון, של

אורה" "שערי להם שיפתחו השי"ת יתן שליט"א:) אדמו"ר כ"ק ליכטיג 5(וסיים ווערן זאל זיי "ביי ,ָ
בהשליחות  הכוונה למילוי אותם ולנצל להם, שניתנו הנעלמים הכחות ולראות ולהכיר לידע קאּפ", ָאין

העליונה. ההשגחה עליהם שהטילה

ממכתביו – בא' כותב אדמו"ר מו"ח בירר ש 6כ"ק אשר מומחה רופא אצל (החולה) יהי' אם "גם
אותם, וקנה בלקיחתם, הנכון הסדר וצוה (ה"רעצעּפט") המרפא סמי נתן גם המחלה, דבר והגביל

. החולה יתרפא ולא המחלה ירפא לא מזה הנה – השולחן על הוא והעמידם רפואתן מרפא הסמי כי .
הרופא". יצוה אשר וסדרן דרכן כפי אותם לוקחים כאשר ורק אך

לנצלם  צריכים אלא הנעלמים, הכחות של קיומם אודות הידיעה מספיקה לא לעניננו: בנוגע ודוגמתו
גם  וזוהי בפועל). לקחתם צריכים אלא המרפא, סמי של קיומם ע"ד הידיעה מספיקה שלא (כשם בפועל
עצמם  שירגישו כדי לא – השדה בערי הנמצאים לאלה שניתנו הנעלמים הכחות אודות הדיבור כוונת

הכוונה. את ולהשלים למלא הכחות את שינצלו כדי אלא ב"מזרח"... לעמוד וירצו "מיוחסים"

*

ואמר:].‚ "לחיים", יאמרו שהבעליֿעסקים הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

כותב  הזקן והאמוראים)7אדמו"ר  התנאים (בזמן הראשונים העבודה",שבדורות  עיקר הי' תורה "תלמוד
. ה' עבודת עיקר "כל משיחא", בעקבות הללו "בעתים הצדקה".אבל עבודת היא .

הזקן  אדמו"ר הרי מצוה, להידור וחומש מעשר, שיעורים, בה שניתנו אף – הצדקה למצות ובנוגע
לפזר8כותב  leabש"יוכל ila. וכל כתיב".9. נפשו בעד יתן לאיש אשר 

כדי  ויותר, יותר בעליֿעסקים של הרווחים שיתרבו וחפצה מעוניינת הצדקה" "מצות – אופן ובכל
בצדקה. יותר להרבות שיוכלו

צדקה. ריבוי ושיתנו בעסקים, להרויח השי"ת יצליחם שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

*
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א.3) ד, בראשית תו"א
בתחלתו.)4 אבי"ע שער פרדס

שם 5) מנחם (תורת ואילך ס"ד שמח"ת ליל שיחת גם ראה
ואילך). 73 ע'

כט.6) ע' ח"ד שלו אג"ק
ס"ט.7) אגה"ק תניא
ספ"ג.8) אגה"ת גם וראה סט"ז. ס"י. שם
ד.9) ב, איוב
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ואמר:].„ "לחיים", יאמרו בחינוך שהמתעסקים הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

חז"ל  דרשו זה שעל גו'", "ויכולו עד בראשית פרשת לקרוא מתחילים .10בשמח"ת (ה)אומר "כל .
בראשית". במעשה להקב"ה שותף נעשה כאילו הכתוב עליו מעלה ויכולו

לנש"י:– בנוגע רק מצינו בראשית") במעשה להקב"ה ("שותף זה ענין

במדרש  איתא – למלאכים שלא 11בנוגע מודים "הכל אבל, נבראו", "בחמישי או נבראו", ש"בשני
של  בדרומו מותח הי' מיכאל תאמר "שלא בעולמו", יחידי הקב"ה הי' "שבו כלום", ראשון ביום נברא
הארץ  רוקע לבדי שמים נוטה כל עושה ה' אנכי אלא באמצעיתו, ממדד והקב"ה בצפונו וגבריאל  רקיע

עולם".12מאתי  של בברייתו עמי שותף הי' מי כתיב, אתי מי ,

במחשבה" עלו ש"ישראל כיון – לנש"י בנוגע לעיל 13משא"כ וכמדובר בעצמותו 14, מושרשים שנש"י
ית',

בהמאמר  לפרש צריך וכן מציאות. בבחי' ובא שנמשך כפי העצמות בבחי' שמושרשים [כלומר,
בכולו" תופס אתה במקצתו תופס כשאתה כשתופס 15"העצם ובמילא, מתחלק, בלתי שהעצם משום ,

שהעצם כיון מובן: אינו דלכאורה – בכולו תופס ה"ה wlgznבמקצתו epi`של המושג שייך איך ,zvwn
שנמשך  כפי להעצם היא הכוונה אלא – בכולו? תופס בהמקצת התפיסא שע"י לומר שנוכל העצם, מן

שכיון מקצת, בבחי' גם בשינויים התופס mvrdyובא ובמילא, הכל, בו יש  לכן, בהמקצת, שבא זה הוא
בכולו], תופס במקצתו

בראשית". במעשה להקב"ה "שותף שנעשים עליהם לומר שייך לכן,

אצל ביותר מודגש זה מצינו mikpgnוענין שהרי נש"י 16– של בהחינוך עוסק שגם 17שהקב"ה וכיון ,
בנ"י. של בהחינוך להקב"ה שותפים הם נעשים בזה, עוסקים המחנכים

אמר  אדמו"ר מו"ח כ"ק מזה: שלומד 18ויתירה זה ענין ללמדו שמצליח רק לא הוא טוב" ש"מלמד
שהקב"ה  להחינוך בנוגע גם מובן ומזה בעצמו. ללמוד שיוכל הלימוד דרך שמלמדו אלא עתה, עמו
שעוסקים  שאלה ונמצא, מחנכים. בעצמם נעשים שנש"י בכך מתבטאת שבזה שהשלימות נש"י, את מחנך

הקב"ה. של החינוך פעולת שלימות את מבטאים החינוך, בענין

הדבר  יביא ובמילא החינוך, בעבודת הצלחה להם שתהי' השי"ת יתן שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
חז"ל  מאמר התניא לספר בהקדמה הזקן אדמו"ר שמביא כפי – להם גם הפסוק 19תועלת ואיש 20על "רש

נפג  בגשמיות.תככים והן ברוחניות הן – הוי '" שניהם עיני מאיר שו

*

"לחיים".‰ לומר והשו"בים להרבנים הורה שליט"א אדמו"ר אמר:]21[כ"ק ואח"כ ,

לידע  צריך ובמילא, הקהילה, כל של באחריותה שנושא זה והוא הקהילה, של ה"ראש" הוא – רב
של  ה"ראש" להיותו אחריותו, על הוא בקהילה שקורה מה שכל כיון עליו, המוטלת האחריות גודל

הקהילה.
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ר"ס 10) או"ח אדה"ז בשו"ע הובא ע"ב. ריש קיט, שבת
רסח.

ח.11) פ"ג, ב"ר
עה"פ).12) וראב"ע (וברד"ק כד מד, ישעי'
ד.13) פ"א, ב"ר
ואילך).14) 83 ס"ע שם מנחם (תורת בהמאמר
וש"נ.15) סרכ"ז. בהוספות כש"ט ראה
פי"ד.16) תדבא"ר

(17) הביאור ).l"endחסר
תרצ"ו 18) צ. ע' תרפ"ג ואילך. רכד ע' תרפ"א סה"מ ראה

.80 ע' תש"ח ואילך. 61 ע' תש"ג .76 ע'
א.19) טז, תמורה
יג.20) כט, משלי
להצפיפות 21) בקשר (כנראה בהתנצלות – אמר הרבנים לא'

נותנים  כאן כבוד; נתינת על מקפידים לא שכאן – כו') והדוחק
"לחיים".
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גם  כולל כולם, הענינים לכל בנוגע היא כולה הקהילה על הרב של שאחריותו ולהבהיר להוסיף ויש
הקהילה, של ה"ראש" להיותו שכן, – באשמתו שאינם טוען שאודותם ed`הענינים my`,הענינים בכל

בדרך לפעול יכול הי' ישיר, באופן לפעול יכול הי' לא מסויימים בענינים אם גם להוסיף siwnכי, היינו, ,
הקהילה. על מקיף ובדרך ממילא בדרך פועל הי' ועי"ז יותר, ונעלה טוב באופן הוא בעניניו

באמת) הוא כן אלא כך, שטוען רק (לא דבר של שלאמיתתו הענינים גם מזה: ezny`aויתירה mpi`,
בקהילה וקורה שמתרחש מה כל הרי הקהילה, של ה"ראש" להיותו `eilמ"מ, mb rbep האדם בגוף כמו ,

לראש. נוגע הגוף באברי וקורה שמתרחש מה שכל

חסידות  בדרושי המבואר כחי"22[וע"ד בעוני "כשל בעצם 23בענין גם אן") ("רירן נוגעים שהעונות ,ָ
בכך]. אשמה אינה בודאי הנשמה שעצם אע"פ – הנשמה

עליו  מדוע אבל, הקהילה, עניני כל לו נוגעים ה"ראש" שלהיותו אמת הן טענה: לו יש מאי, אלא
אינה  אליו) נוגעים הקהילה עניני (שכל הדברים משמעות הרי, – באשמתו?! שאינם ענינים עבור לסבול
מקבל  שאינו אם, כי באשמתו), שאינו דבר על להעניש שאיֿאפשר (דפשוט ח"ו עונש זה על שיקבל
רבינו, במשה שמצינו וע"ד כדבעי. הקהילה הנהגת היתה אילו לקבל יכול שהי' הנעלים הענינים את

רד" "לך לו נאמר באשמתו) הי' לא (שבודאי העגל חטא גדולה 24שלאחרי לך נתתי כלום מגדולתך, "רד ,
ישראל" בשביל .25אלא

בחסידות  המבואר ע "פ הרי, בלבד, שכר קיבול העדר אם, כי עונש, כאן שאין אף בפירוש 26אמנם,
המשנה  (מצוה 27מאמר צוותא נעשה) ידה שעל עצמה, (המצוה הוא השכר שאמיתית מצוה", מצוה "שכר

עצמות  עם וחיבור צוותא) כן מלשון השכר גודל ולפיֿערך מזה, גדול שכר לך שאין ב"ה, א"ס ומהות
יכול  שהי' השכר מקבל שאינו העובדה שגם מובן, – השכר קבלת שבהעדר וההיזק ההפסד גודל הוא

גדול! והיזק הפסד מהוה כדבעי, הקהילה הנהגת היתה אילו לקבל

Â.:להשוחט בנוגע גם הוא עד"ז להרב , בנוגע אמורים שהדברים וכשם

אמר  אדמו"ר מו"ח ה"28כ"ק הוא והשוחט הקהילה, של ה"ראש" הוא הקהילה.alשהרב של "

אדמו"ר  מו"ח כ"ק אמר – והורג 29"שוחט" בידו מאכלת האוחז איש "סקאטאבאיעץ", אינו –ָָָ
ה" הוא "שוחט" קביעויות alבהמות... לארגן הקהילה, של החיים רוח להיות ועליו הקהילה, של "

העיקרית. עבודתו היא זו לא אבל, הזביחה, באומנות גם הוא מתעסק לכך, ובנוסף וכיו"ב, התורה ללימוד

בריש  לה "בדק ואטורפא", אבישרא בדיקה ש"צריכא גופא, הזביחה לאומנות בנוגע להוסיף ויש
צפרניים 30לישני'" לו יהיו שלא עצמו את לבדוק צריך שהשוחט בעבודה, ענינו לומר דיש דוקרות...31–

אלא  אינו הכי ובלאו למהוי , כדבעי שיהי' וסגנונם, הדברים תוכן דיבורו, את לבדוק צריך וכן
החיות  את אתה נוטל מדוע הבהמה: נגדו טוענת ואז בהמות, שהורג מאכלת בעל איש ָָָ"סקאטאבאיעץ ",

ממני?!... טוב יותר הנך במה שלי ,

*

Ê."לחיים" לומר הישיבה לתלמידי הורה שליט"א אדמו"ר אמר:]32[כ"ק ואח"כ ,
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ח"ב 22) תקס"ה אדה"ז מאמרי סע"א. סז, יתרו תו"א ראה
תרל"ו  סה"מ א'תקא. ע' ש"ש דרושי אוה"ת ואילך. תקיד ס"ע

ועוד. קמ. ע' ח"א תער"ב המשך שעא. ס"ע ח"ב
יא.23) לא, תהלים
ז.24) לב, תשא
עה"פ.25) בפרש"י הובא א. לב, ברכות
ח"י 26) מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ב). (נב, פל"ט תניא ראה

חשון). ח יום" ב"היום (נעתק שסט ע'
מ"ב.27) פ"ד אבות
ח"ד 28) שלו לקו"ד אג"ק .(187 ע' תרצ"א (סה"ש א תשכא,

קלב. ע' ח"ח
(29.(41 ע' תרפ"ט (סה"ש ס"ז תרפ"ט שמח"ת יום שיחת
תנג.30) ס"ע היומן רשימת – מנחם תורת וראה ב. יז, חולין
אדמו"ר 31) אג"ק ואילך. ב שב, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה

יום" ב"היום (נעתק ואילך יד ע' ח"ד תקכה . ע' ח"ב מוהריי"צ
אלול). כב

מהם 32) לקבל מה"בעליֿבתים" יושפעו שלא שיזהרו ואמר,
רק  יקבלו אלא החסידות, דרכי היפך שהם הנחות" "בעה"ב'שע
גם  הדחק, ובשעת – בחיוך – (והוסיף דא"ח של מהמשפיעים

בנגלה). מהרמי"ם
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לעיל  להמדובר דרגת 33בהמשך בירושה, שבאה כפי התורה דרגת – שבתורה המדרגות ג' אודות
יותר  בפרטיות ולבאר להוסיף יש – במתנה שניתנת כפי התורה ודרגת ביגיעה, שבאה כפי .34התורה

שבאה כפי היא, שבתורה, התחתונה הכי למעלה) (מלמטה הראשונה :dyexiaהדרגא

היותו  עובדת בעצם אם, כי וכו', ומעלותיו תכונותיו הבן, של ומצבו במעמדו תלוי' אינה – ירושה
יורש  ה"ה אמו, במעי עובר בהיותו שאפילו כך, כדי ועד .35בן,

כשם  ומצבו, מעמדו על הבט מבלי מישראל, לכאו"א ששייכת התורה דרגת – בתורה וענינה
השייכת התורה דרגת – היורש של ומצבו במעמדו מתחשבים לא zeevndשבירושה meiwl ענינה שזהו ,

הוראה  מלשון – "תורה" שייך 36של זה וענין תעשינה, לא אשר ואלה יעשון אשר המעשה את להורות ,
אשר  המעשה את לידע הם חייבים התורה, להשגת שייכים שאינם אלה גם שהרי, מישראל, לכאו"א
– שיודע זה אצל ולברר לשאול צריכים יודעים, אינם ואם המצוות), לקיום השייך התורה (חלק יעשון

לאפוטרופוס. שזקוק היורש קטן ובדוגמת ע"ד

חז"ל  בדרשת מרומז זה משהdxez"37וענין לנו סרי dyxen38צוה וחד מאה שית בגימטריא תורה ,
מפי  ושתים משה, לנו צוה תורה דכתיב (והיינו שמענום" הגבורה מפי לך יהי' ולא אנכי הוי, (תרי"א)

שבאה התורה שדרגת מרומז שבזה – (תרי"ג)) ותליסרי מאה שית הרי היא dyexiaהגבורה, ("מורשה")
ששייכת התורה zeevnדרגת b"ixzd meiwl הגבורה שמפי לך יהי' ולא אנכי מלבד תרי"א, בגימטריא (תורה

שמענום).

Á.:הירושה לענין המצוות לקיום השייכת התורה דרגת של שייכותה בביאור להוסיף ויש

שלא 39ובהקדים  עד התורה כל שקיימו האבות, (עבודת מ"ת קודם לגבי דמתןֿתורה שהחידוש –
המצוות40ניתנה  לקיום בנוגע הוא (zeinyba כמארז"ל האבות41, לפניך שעשו המצוות היו",zegix"כל

zeipgexa שקיימו אלא זה אין מ"מ, גשמיים, בדברים המצוות קיימו האבות שגם אף כלומר, בלבד,
אבלzervn`aהמצוות הגשמיים, היתה dlertdהדברים לא אלקות) (המשכת המצוות קיום ע"י שנעשית

ולדוגמא:zeipgexaאלא דבר, נפעל לא המצוה נעשתה שבו הגשמי בהדבר ואילו וכו', האצילות בעולם ,
אברהם  שגייר דמצות 42הגרים ההמשכות יעקב המשיך ידם שעל המקלות וכן כלום, מהם נשאר לא –

בלבד 43תפילין  זו שלא – דמ"ת והחידוש כלל; קדושה בהם נשאר לא בהם העבודה שנסתיימה לאחר –
הקדושה ונקבעת שנמשכת אלא הגשמיים, הדברים באמצעות הוא המצוות miinybdשקיום mixacda

ועד"ז  דקדושה, חפצא ה"ה המצוה את מקיים שאינו בשעה שגם בתפילין, כמו המצוות, מקיימים שבהם
קדושה  ותשמישי מצוה תשמישי .44בשאר

המדרש  .45ובלשון לרומי,"משל יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי בני ואמר שגזר למלך .
השמים  ואמר גזר העולם את הקב"ה כשברא את 46כך ליתן כשביקש אדם, לבני נתן והארץ לה' שמים

היינו, לתחתונים", ירדו והעליונים לעליונים יעלו התחתונים ואמר הראשונה הגזירה את בטל התורה
הוא דמ"ת mipezgzeשהחידוש mipeilrc xeaigd בהדברים קדושה ונקבעת נמשכת המצוות קיום שע"י כיון ,

לעליונים). (יעלו לאלקות כלי שנעשים המצוות, מקיימים שבהם (תחתונים) הגשמיים
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ואילך)33) 81 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם (תורת בהמאמר
וש"נ.

ואילך,34) 115 ע' חי"ג לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
שם. ובהנסמן

(במשנה).35) ואילך סע"ב מג, נדה ראה
ב.36) נג, זח"ג וראה ח. יט, לתהלים רד"ק
(ובפרש"י).37) ואילך סע"ב כג, מכות
ל 38) ד.ברכה ג,
וש"נ.39) ואילך. 88 ע' ח"ה לקו"ש ראה
וש"נ.40) ב. כח, יומא

[א].41) ג פ"א, שהש"ר
ועוד.42) ה. יב, לך לך פרש"י יא. פל"ט, ב"ר
יב.43) ע' תקס"ב אדה"ז מאמרי ואילך. ב קסא, זח"א ראה

ועוד. ב. רכג, ויצא אוה"ת
ואילך.44) ה"ג פ"י ס"ת הל' רמב"ם ב. כו, מגילה ראה

או"ח  אדה"ז שו"ע וראה סרפ"ב. יו"ד סקנ"ד. או"ח טושו"ע
ס"ו. סמ"ב

ג.45) פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
טז.46) קטז, תהלים
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שעי"ז מהרע, הטוב להפריד הבירורים, עבודת בשביל הוא המצוות שקיום – הענין mipwznונקודת
נעשה זה ובגלל ורע, טוב תערובות שנעשה עה"ד, חטא ע"י בעולם שנעשה הפגם (שלא dzinאת בעולם

להרע) קיום שבגללו 47יהי' עה"ד חטא לתקן שענינם – המצוות לקיום השייכת התורה דרגת ולכן, ,
ענין בשםdzindנעשה נקראת –dyexi48.

Ë.שבאה כפי התורה שדרגת האמור שענינם dyexiaע"פ המצוות לקיום השייכת התורה דרגת היא
mlera lertl הירושה לדרגת בשייכות נאמר התורה בלימוד דעכו"ם שהאיסור  הטעם לבאר יש –

שבתורה:

בגמרא  משה49איתא לנו צוה תורה שנאמר מיתה חייב בתורה שעוסק מורשה dyxen"עכו"ם לנו ,
. להם מאורסה"ולא אלא מורשה תקרי ("אל מאורסה מ"ד לה, גזיל קא מיגזל מורשה, מ"ד דינו 50. ,(

דבסקילה". המאורסה כנערה

הוא ענינה שכל כיון ("מורשה"), בירושה שבאה כפי התורה שבדרגת – בזה mleraוהענין lertl,
"עוסקין  להיות צריכים דידהו" מצוות ל"שבע שבנוגע גם [ומה לעכו"ם גם ששייכת לומר מקום יש

בהן" בקיאין להיות מצוות שבע אותן ולמעט 51בהלכות לשלול כדי מיוחד בלימוד צורך יש ולכן ,[
שהיא  כפי בתורה, יותר נעלית בדרגא (משא"כ כו'" להם ולא מורשה "לנו – התורה מלימוד עכו"ם

עכו"ם). ולמעט לשלול צורך אין (כדלקמן), בעולם מלפעול למעלה

È.ע"י שבאה כפי התורה דרגת – מזה דוקא:dribiולמעלה

(לאו  עיקרה – האדם בעבודת התלוי ענין אלא ירושה, כמו שוים, הכל אין שבזה – שבתורה היגיעה
וההשגה בההבנה אלא) המצוות, לקיום השייך התורה בחלק dnvrlykדוקא dxezd znkgc אין אם גם ,

בתניא  הזקן אדמו"ר (ובלשון המצוות בקיום בפועל למעשה נוגע הדבר 52הדבר יהי' ולא הי' לא אם "אף
לעולם"). הזה

שזוהי  המצוות, בקיום יעשון אשר המעשה את להורות התורה של ענינה על שנוסף – בזה וההסברה
ששייכת כפי התורה כפי mlerlדרגת התורה של ענינה גם ישנו בעולם, להתנהג איך להאדם להורות ,

שהיא – תורה") אלס תורה זיך, פאר ענין ("אן לעצמה d"awdשהיא ly epevxe eznkg. ַַַ

בשביל  אלא ומצבו, מעמדו על הבט מבלי מישראל לכאו"א ששייכת ירושה של באופן אינו זה וענין
צורך יש התורה.zribiaזה בחכמת ומשיג מבין ה"ה בתורה יגיעתו ולפיֿערך דוקא, האדם

‡È. כדי רק (לא כשלעצמה התורה דרגת היותה עם יגיעה, בבחי' שבאה כפי התורה דרגת גם אמנם,
יגיעת  ע"י שבאה כיון מ"מ, האדם, לשכל לגמרי שבאיןֿערוך הקב"ה, של ורצונו חכמתו בעולם), לפעול

מזה. למעלה באיןֿערוך שהיא אלא האדם, דשכל המדידה בגדר עכ"פ ה"ה והבנתו, בשכלו האדם

למעל 53ועז"נ  שהיא כפי כשלעצמה, התורה דרגת על נאמר זה שענין – וגו'" מדה מארץ ה "ארוכה
תורה  תלמוד בהלכות הזקן אדמו"ר כמ"ש המצוות, קיום על להורות שענינה התורה zeklddש"54מדרגת

. המצוות) קיום על להורות שענינה התורה מארץ (דרגת "ארוכה ומש"נ ומספר", ותכלית קץ להם יש .
" על קאי וגו'", dnvrמדה cvn dxezd. בה הצפונים דרשותי' לפשטי אפילו ותכלית קץ וכן (ש)אין .

עדיין ה"ה גבול, בלי  היותה שעם – כו'" בטעמיהן והפלפול ההלכות טעמי לעומק ותכלית קץ xcbaאין
dcn"ש אלא ענינים, שאר עם שנמדדת ,dkex`."מדה מארץ
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גֿד.47) ה, בראשית תו"א ראה
תרנ"ד 48) (סה"מ פ"ה תרנ"ד דשמע"צ צוה תורה ד"ה ראה

ואילך) 40 ע' תש"ב (סה"מ פ"ב תש"ב ודשמח"ת ואילך), ל ע'
דתוהו. דאורות הירושה ע"ד –

א.49) נט, סנהדרין

ב.50) מט, פסחים
ובפרש"י.51) שם סנהדרין
בקו"52) גם וראה ה. ע"ב).פרק ריש (קנט, א
ט.53) יא, איוב
ה"ה.54) פ"א
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היא  – מדה בגדר לא וגם והגבלה, מדידה מכל למעלה שהיא בתורה, נעלית היותר הדרגא ואילו
לפניו" גו' "שעשועים ית', בעצמותו שהיא כפי התורה בעצמותו 55דרגת המלך שעשועי ,56.

יגיעת  ע"י לבוא יכולה אינה – מדה בגדר לא גם והגבלה, מדידה מכל למעלה היא זו שדרגא וכיון
בדרך מלמעלה ובאה "dpznהאדם, התורה: ברכת בנוסח שאומרים כפי .ozpeדוקא, תורתו את ozep.לנו

התורה".

·È.:התורה דברכת הענין בתוכן להוסיף ויש

בגמרא  דכתיב 57איתא מה 58"מאי על ויגידה אליו ה' פי דבר ואשר זאת את ויבן החכם האיש מי
. חכמים אמרו זה דבר הארץ, שפירשו אבדה עד פירשוהו, ולא ולנביאים) לחכמים (נשאל נביאים .

שנאמר  בעצמו, .59הקב"ה לפניהם נתתי אשר תורתי את עזבם על ה' תחילה".ויאמר בתורה ברכו שלא .

הר"ן  עזבם 60ומפרש על איתא דאם הארץ, אבדה תחילה בתורה ברכו שלא דעל דייק הכי ד"קרא
לא  למה ולנביאים לחכמים כשנשאל בה, עוסקין היו ולא התורה את שעזבו משמע כפשטא תורתי את

ונביאים פרשוהו  חכמים היו ולפיכך תמיד, בתורה היו עוסקין ודאי אלא לפרש? וקל הי' גלוי דבר והלא ,
בתורה  מברכין היו שלא הלב, מעמקי יודע שהוא בעצמו, הקב"ה שפרשו עד הארץ, אבדה מה על תמהים
בה  עוסקין היו שלא עלי', לברך ראוי שיהא כ"כ בעיניהם חשובה התורה היתה שלא כלומר, תחלה,

בברכתה". מזלזלין היו כך ומתוך לשמה,

בזה  חשובה 61וההסברה היתה שהתורה עכצ"ל תמיד", בתורה היו עוסקין ש"ודאי כיון דלכאורה, –
היתה  לא בעיניהם התורה של שחשיבותה – בלימודה ומתייגעים מתעסקים היו לא דאל"כ, בעיניהם,

מצד מצד lkydאלא בעיניהם חשובה התורה היתה לא אבל ביותר, עמוק שכל כי אם אנושי, שכל שבה,
– תורתו" את לנו "ונתן התורה: בברכת שמתבטאת כפי – האמיתית d"awdחשיבותה ly ezxez חכמתו ,

ית'. ורצונו

אלא עוד ולא הקב"ה, של תורתו היא שהתורה הכרה מתוך איפוא להיות צריך התורה eiykryלימוד
הוה  לשון התורה" "נותן התורה, את הקב"ה חז"ל 62נותן אמרו שלכן וברתת 63, וביראה באימה להלן "מה

כאן", אף להלן מה זה דמיון מה מובן אינו "שלכאורה – ובזיע" וברתת וביראה באימה כאן אף ובזיע
עסק  גם "כי – סיני" הר ל"מעמד עצמו" בפני כשלומד אדם כל של התורה "עסק לדמות אפשר כיצד

. בסיני למשה שנאמר ממש ה' דבר הוא זמן ובכל שבכ"א סיני"התורה מהר היום קבלה כאילו .64.

‚È. המדרש בדברי הביאור גם שזהו לומר לישראל:65ויש התורה לנתינת בנוגע

לאשתו, וליטול לארצו לו לילך ביקש ונטלה, המלכים מן אחד בא יחידה, בת לו שהיתה למלך "משל
שהיא  לפי יכול איני תטלה אל לך לומר יכול, איני ממנה לפרוש היא, יחידית לך שנתתי בתי לו, אמר
יכול  שאיני אצלכם, שאדור לי עשה אחד קיטון הולך שאתה מקום שכל לי, עשה טובה זו אלא אשתך,
אל  לכם לומר יכול, איני הימנה לפרוש התורה, את לכם נתתי לישראל, הקב"ה אמר כך בתי. את להניח

בתוכו". שאדור לי עשו אחד בית הולכים שאתם מקום בכל אלא יכול, איני תטלוה

ומתלבשת  שיורדת כפי התורה לומדים ישראל כאשר שגם – התורה ללימוד בנוגע זה ענין לבאר ויש
iyep` lkya ניכר שיהי' עי"ז הקב"ה, לדירת אחד) (בית מקום לעשות צריך שזוהי, אצלם ezxezונרגש

d"awd ly וביראה באימה כאן אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן "מה שלכן ית', ורצונו חכמתו ,
ובזיע". וברתת
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ל.55) ח, משלי
(56– מנחם (תורת ס"ג שמח"ת ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(73 ע' ח"ד התוועדויות
א.57) פא, נדרים ואילך. סע"א פה, ב"מ
יא.58) ט, ירמי'
יב.59) שם,
שם.60) נדרים

(61.3 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
ובכ"מ.62) א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה
וש"נ.63) א. כב, ברכות
רג.64) תשרי סה"מ מנחם תורת גם וראה ב. סז, יתרו תו"א

וש"נ.
רפל"ג.65) שמו"ר
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„È.:תורה ללמוד יהודי ניגש כיצד – השאלה איפוא נשאלת

– הקב"ה של יחידה בת היא למטה) בהיותה (גם שהתורה ובפרט בידעו בנפשו, עוז מרהיב כיצד
("צוטרעטן") לגשת ומצבו, מעמדו "לפרנס"בידעו עצמו על לוקח וכיצד הקב"ה, של היחידה לבת

צוזאמען")?! שווער מיטן ("איר הקב"ה אבי', עם ביחד הקב"ה, של היחידה הבת את ַַ("אויסהאלטן")

העמים": מכל בנו בחר "אשר שפתיחתה – התורה בברכת – לזה והמענה

הישראלי  איש של בהגוף (גם) – בנו" "בחר הקב"ה אלא, באשמתנו... זה העמים".66אין "מכל –

הנביא  מלאכי ע"י הקב"ה שהודיע עשו 67וכפי ואת יעקב את ואוהב גו' ליעקב עשו אח "הלוא :
הכתוב  ובלשון ישראל, של מעלותיהם מצד לא היא, יעקב", את ש"ואוהב לכך הסיבה כלומר, 68שנאתי",

"הלוא שכן, גו'", בכם ה' חשק העמים מכל מרובכם awril"לא eyr g` העצמית הבחירה מצד אלא, ,"
שנאתי". עשו "ואת ממילא, ובדרך יעקב", את "ואוהב נעשה ית' שבעצמותו

לנו  ונתן בנו בחר שהקב"ה זה ומצד תורתו", את לנו "נתן לכן, העמים", מכל בנו ש"בחר ובגלל
התורה. ללימוד אנו נגשים תורתו, את

ÂË.עתה אנו עומדים שליט"א:) אדמו"ר כ"ק לתפלת eneiqa(וסיים הזמן כבר ומתקרב שמח"ת, של
הקודש. על מחול להוסיף לישראל כח נתן שהקב"ה כיון הקודש, על מחול אנו שמוסיפים אלא, מעריב ,

שמח"ת. של האחרון הרגע את איפוא לנצל יש

מצינו – ליוהכ"פ ביוהכ"פ 69בנוגע שנעשו הבלתיֿרצויים הענינים על מכפר שבו האחרון שהרגע
כל  במשך שהחסירו הענינים את ולהשלים לחטוף יכולים האחרון שברגע לשמח"ת, בנוגע ועד"ז עצמו.

שמח"ת.

חמימות  מתוך לחיים תאמרו ותקבלו ולכן: שמח, ניגון עם לחיים"), פריילעכן א ווארעמן א ַַַָ("זאגט
שמים. ביראת התורה בלימוד ושקידה התמדה עצמכם על

***

ÊË. בלקו"ת זה,70איתא ביו"ט שספגו הענינים את בפנימיות ולקלוט לקבל צריכים יו"ט שבכל
הלך  ד"ויעקב העבודה מתחילה שלאחריו לשמח"ת, בנוגע ובפרט הבא. להיו"ט עד עמהם, ולחיות

כולה.71לדרכו" השנה כל על שמח"ת של הגילויים את "לקחת" צריכים בודאי –

השנה  במשך לדרכו" הלך ד"ויעקב לעבודה ומתכוננים שמח"ת, של בסיומו עומדים כאשר אמנם,
עברו  כבר שאלה: להתעורר יכולה – כדבעי תהי' החדשה שהשנה טובה החלטה קבלת מתוך החדשה,
בקבלת  התועלת מהי שכן, וכיון לפועל... ובנוגע כדבעי, תהי' החדשה שהשנה החליט שבהם שנים כו"כ

זו?! שנה לעבודת בנוגע טובה החלטה

לזה: והמענה

– היא והסיבה הדבר, נעשה שבגללה סיבה ישנה דבר כל bprznyלעשיית beprzd זה שבגלל בהדבר,
כאשר ורק אך היא בלתיֿרצויים לענינים שהאפשרות מובן ומזה הדבר. את הוא beprzdעושה שלו

בעניני יהי' שלו התענוג כאשר אבל טובים, לא למהוי.dyecwבענינים כדבעי הנהגתו תהי' אזי ,

בשוגג  שעבירה משום חטאת), קרבן (ע"י בשוגג עבירות על גם בכפרה הצורך אודות בארוכה [דובר
בספק  ועד"ז במזיד, מאשר יותר עוד – מסויימת ובמדה טובים, לא בענינים הוא שלו שהתענוג מוכיחה
שאינה  חטאת לגבי שתים" "בת שצ"ל תלוי באשם חומר יש (שלכן, ודאי באיסור מאשר יותר עוד איסור
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פמ"ט.66) תניא ראה
בֿג.67) א, לקו"ש מלאכי תרמא. ע' עטר"ת סה"מ וראה

וש"נ. ואילך. 89 ס"ע חי"ז
ז.68) ז, ואתחנן

וש"נ.69) ד. לט, תצא לקו"ת ראה
ב.70) צח, ברכה
(71– מנחם תורת וראה ב. לב, ויצא – הכתוב לשון

וש"נ. .47 ע' ח"ב התוועדויות
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דנקא" "בת עונותיו 72אלא על דוה אדם של "לבו תלוי: לאשם בנוגע הרמב"ם בדברי התיווך נתבאר וכן ,(
להקדיש" בלבו גמר הפרישו ספק ועל האיסור"73והואיל נקבע לא שהרי פטור בחוץ "הקריבו ואעפ"כ, ,74

ואילך]. 942 ע' ח"ג בלקו"ש ונדפס  שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה –

בענינים  התענוג את ("אויסרייסן") ולשרש לעקור בשמח"ת בעצמו פועל כשיהודי לעניננו: ובנוגע
הלך  ד"ויעקב לעבודה בצאתו ועיכובים ממניעות ולהתפעל להתיירא לו אין אזי וחומריים, גשמיים

דרכו. לבטח ילך ובודאי לדרכו",

***

ÊÈ.(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות סיום (לקראת

אדמו"ר מו"ח כ"ק של פתגם לחזור ברצוני – מעריב תפלת ואח"כ קודם ב"קופיר"), נתפרסם (שכבר
מעריב. יתפללו ואח"כ הזקן, אדמו"ר של הניגון ולאחריו כלאּפצי", זשוריצי "ניע הניגון ָינגנו

אמר  כתלנו"75הרבי אחר עומד זה "הנה צריכים 76: וואנט"), ("הינטערן הכותל אחר כבר עומד משיח ,ַ
האלט  אט ("אט בא ותיכף כתלנו", אחר ש"עומד היא המציאות אבל, השמיעה, וחוש הראי' חוש ַָָרק

קומען"). ביי ער

ורקד  קומתו מלא עמד הניגון ובאמצע כלאּפצי" זשוריצי "ניע הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק
פעמים). עשר הרביעית בבא לכפול (וצוה הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון לנגן צוה ואח"כ מקומו. על

שיערכו  ההתוועדויות עבור השדה, מערי לאנ"ש יין בקבוקי חילק שליט"א אדמו"ר כ"ק
יין  בקבוק נתן כן הקודש].77במקומותיהם. ארץ ובכל בכפרֿחב"ד התוועדויות עבור

ÁÈ.(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר מעריב ותפלת המזון ברכת (לאחר

רבים), (לשון מחניים" גו' אלקים מלאכי בו "ויפגעו כתיב – לדרכו" הלך "ויעקב הכתוב בהמשך
לקראתו" שבאו ישראל ארץ ושל כאן, עד עמו שבאו לארץ חוצה של מחנות, .78"שתי

אלקים".– "מלאכי של לעזר זקוקים שבהם ענינים שישנם אלא, לבד, לעשות צריכים העבודה את

. "ויפגעו אצלנו שיקויים השי"ת יעזור שליט"א:) אדמו"ר כ"ק אלקים",(וסיים מלאכי .

משיח'ן") אנטקעגן צוזאמען טרעפן זיך ("מ'זאל משיח פני  להקביל יחדיו שנפגש – והרבי 79והעיקר , ַַָ
ממש. בקרוב וברחמים, בחסד משיח לקראת יוליכנו
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א.72) מח, זבחים
הי"ט.73) פ"ד המוקדשין פסולי הל'
ה"י.74) פי"ח הקרבנות מעשה הל'
(75.316 ע' תרצ"ט סה"ש
ט.76) ב, שה"ש
זו 77) שנה מרחשון כ"ב מכתב גם וראה – גורארי'. להר"ש

בצרכי  עוסק נו"נ אי"א וו"ח מהרבני "פ"ש כז): ע' ח"ה (אג"ק

גם  היתה ובודאי קיבלו, בטח גורארי' שי' מהר"ש וכו' ציבור
ואקוה  מכאן. נסעו קודם אתו שדיברתי כמו חסידותית, התוועדות
והתרחבותן  הקיימות בפעולות התחזקות הביאה ההתוועדות אשר

חדשות". לפעולות והתעוררות
עה"פ.78) פרש"י
(79) קצת ).l"endחסר

a"iyz'd ,dxez zgny mei zgiy

דנקא" "בת עונותיו 72אלא על דוה אדם של "לבו תלוי: לאשם בנוגע הרמב"ם בדברי התיווך נתבאר וכן ,(
להקדיש" בלבו גמר הפרישו ספק ועל האיסור"73והואיל נקבע לא שהרי פטור בחוץ "הקריבו ואעפ"כ, ,74

ואילך]. 942 ע' ח"ג בלקו"ש ונדפס  שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה –

בענינים  התענוג את ("אויסרייסן") ולשרש לעקור בשמח"ת בעצמו פועל כשיהודי לעניננו: ובנוגע
הלך  ד"ויעקב לעבודה בצאתו ועיכובים ממניעות ולהתפעל להתיירא לו אין אזי וחומריים, גשמיים

דרכו. לבטח ילך ובודאי לדרכו",

***

ÊÈ.(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות סיום (לקראת

אדמו"ר מו"ח כ"ק של פתגם לחזור ברצוני – מעריב תפלת ואח"כ קודם ב"קופיר"), נתפרסם (שכבר
מעריב. יתפללו ואח"כ הזקן, אדמו"ר של הניגון ולאחריו כלאּפצי", זשוריצי "ניע הניגון ָינגנו

אמר  כתלנו"75הרבי אחר עומד זה "הנה צריכים 76: וואנט"), ("הינטערן הכותל אחר כבר עומד משיח ,ַ
האלט  אט ("אט בא ותיכף כתלנו", אחר ש"עומד היא המציאות אבל, השמיעה, וחוש הראי' חוש ַָָרק

קומען"). ביי ער

ורקד  קומתו מלא עמד הניגון ובאמצע כלאּפצי" זשוריצי "ניע הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק
פעמים). עשר הרביעית בבא לכפול (וצוה הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון לנגן צוה ואח"כ מקומו. על

שיערכו  ההתוועדויות עבור השדה, מערי לאנ"ש יין בקבוקי חילק שליט"א אדמו"ר כ"ק
יין  בקבוק נתן כן הקודש].77במקומותיהם. ארץ ובכל בכפרֿחב"ד התוועדויות עבור

ÁÈ.(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר מעריב ותפלת המזון ברכת (לאחר

רבים), (לשון מחניים" גו' אלקים מלאכי בו "ויפגעו כתיב – לדרכו" הלך "ויעקב הכתוב בהמשך
לקראתו" שבאו ישראל ארץ ושל כאן, עד עמו שבאו לארץ חוצה של מחנות, .78"שתי

אלקים".– "מלאכי של לעזר זקוקים שבהם ענינים שישנם אלא, לבד, לעשות צריכים העבודה את

. "ויפגעו אצלנו שיקויים השי"ת יעזור שליט"א:) אדמו"ר כ"ק אלקים",(וסיים מלאכי .

משיח'ן") אנטקעגן צוזאמען טרעפן זיך ("מ'זאל משיח פני  להקביל יחדיו שנפגש – והרבי 79והעיקר , ַַָ
ממש. בקרוב וברחמים, בחסד משיח לקראת יוליכנו
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א.72) מח, זבחים
הי"ט.73) פ"ד המוקדשין פסולי הל'
ה"י.74) פי"ח הקרבנות מעשה הל'
(75.316 ע' תרצ"ט סה"ש
ט.76) ב, שה"ש
זו 77) שנה מרחשון כ"ב מכתב גם וראה – גורארי'. להר"ש

בצרכי  עוסק נו"נ אי"א וו"ח מהרבני "פ"ש כז): ע' ח"ה (אג"ק

גם  היתה ובודאי קיבלו, בטח גורארי' שי' מהר"ש וכו' ציבור
ואקוה  מכאן. נסעו קודם אתו שדיברתי כמו חסידותית, התוועדות
והתרחבותן  הקיימות בפעולות התחזקות הביאה ההתוועדות אשר

חדשות". לפעולות והתעוררות
עה"פ.78) פרש"י
(79) קצת ).l"endחסר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc zeaezk(oey`x meil)
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dizepefn'àéäL íB÷îìzg` lkl dpeekdy ep` mircei `linne §¨¤¦
,`idy mewnl dphwde `idy mewnl dlecbd ,`idy dn itl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

המשך ביאור למס' כתובות ליום ראשון עמ' ב



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מי

a"iyz'd ,dxez zgny mei zgiy

דנקא" "בת עונותיו 72אלא על דוה אדם של "לבו תלוי: לאשם בנוגע הרמב"ם בדברי התיווך נתבאר וכן ,(
להקדיש" בלבו גמר הפרישו ספק ועל האיסור"73והואיל נקבע לא שהרי פטור בחוץ "הקריבו ואעפ"כ, ,74

ואילך]. 942 ע' ח"ג בלקו"ש ונדפס  שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה –

בענינים  התענוג את ("אויסרייסן") ולשרש לעקור בשמח"ת בעצמו פועל כשיהודי לעניננו: ובנוגע
הלך  ד"ויעקב לעבודה בצאתו ועיכובים ממניעות ולהתפעל להתיירא לו אין אזי וחומריים, גשמיים

דרכו. לבטח ילך ובודאי לדרכו",

***

ÊÈ.(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות סיום (לקראת

אדמו"ר מו"ח כ"ק של פתגם לחזור ברצוני – מעריב תפלת ואח"כ קודם ב"קופיר"), נתפרסם (שכבר
מעריב. יתפללו ואח"כ הזקן, אדמו"ר של הניגון ולאחריו כלאּפצי", זשוריצי "ניע הניגון ָינגנו

אמר  כתלנו"75הרבי אחר עומד זה "הנה צריכים 76: וואנט"), ("הינטערן הכותל אחר כבר עומד משיח ,ַ
האלט  אט ("אט בא ותיכף כתלנו", אחר ש"עומד היא המציאות אבל, השמיעה, וחוש הראי' חוש ַָָרק

קומען"). ביי ער

ורקד  קומתו מלא עמד הניגון ובאמצע כלאּפצי" זשוריצי "ניע הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק
פעמים). עשר הרביעית בבא לכפול (וצוה הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון לנגן צוה ואח"כ מקומו. על

שיערכו  ההתוועדויות עבור השדה, מערי לאנ"ש יין בקבוקי חילק שליט"א אדמו"ר כ"ק
יין  בקבוק נתן כן הקודש].77במקומותיהם. ארץ ובכל בכפרֿחב"ד התוועדויות עבור

ÁÈ.(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר מעריב ותפלת המזון ברכת (לאחר

רבים), (לשון מחניים" גו' אלקים מלאכי בו "ויפגעו כתיב – לדרכו" הלך "ויעקב הכתוב בהמשך
לקראתו" שבאו ישראל ארץ ושל כאן, עד עמו שבאו לארץ חוצה של מחנות, .78"שתי

אלקים".– "מלאכי של לעזר זקוקים שבהם ענינים שישנם אלא, לבד, לעשות צריכים העבודה את

. "ויפגעו אצלנו שיקויים השי"ת יעזור שליט"א:) אדמו"ר כ"ק אלקים",(וסיים מלאכי .

משיח'ן") אנטקעגן צוזאמען טרעפן זיך ("מ'זאל משיח פני  להקביל יחדיו שנפגש – והרבי 79והעיקר , ַַָ
ממש. בקרוב וברחמים, בחסד משיח לקראת יוליכנו
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א.72) מח, זבחים
הי"ט.73) פ"ד המוקדשין פסולי הל'
ה"י.74) פי"ח הקרבנות מעשה הל'
(75.316 ע' תרצ"ט סה"ש
ט.76) ב, שה"ש
זו 77) שנה מרחשון כ"ב מכתב גם וראה – גורארי'. להר"ש

בצרכי  עוסק נו"נ אי"א וו"ח מהרבני "פ"ש כז): ע' ח"ה (אג"ק

גם  היתה ובודאי קיבלו, בטח גורארי' שי' מהר"ש וכו' ציבור
ואקוה  מכאן. נסעו קודם אתו שדיברתי כמו חסידותית, התוועדות
והתרחבותן  הקיימות בפעולות התחזקות הביאה ההתוועדות אשר

חדשות". לפעולות והתעוררות
עה"פ.78) פרש"י
(79) קצת ).l"endחסר

a"iyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

.a"iyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

סיפר .‡ אדמו"ר מו"ח באמרו 1כ"ק הסדרה, בהעברת להאריך נוהג הצמחֿצדק הי' בראשית שבשבת
אזוי  זיך, שטעלט מען ("ווי השנה כל ונמשך הולך כך בראשית) (בשבת שנעמדים שכפי גייט הטעם, ַ

.2עס")

אדמו"ר  מו"ח כ"ק סיפר כן תרגום,1כמו ואחד מקרא שנים הסדרה להעביר נוהג הי' שהצמחֿצדק
בפסוק  פסוק הרמב"ן, ופירוש רש"י פירוש השנה 3עם כל בשבתות כן נוהג הי' אם פירש שלא אלא – .

בלבד. בראשית בשבת או

אופן, לאופן zekix`dובכל  שנוגע האמור, מטעם בראשית, לשבת השייך הו"ע הסדרה בהעברת
של בתנועה – השנה כל על zehytzdeהעמידה zeagxzd.

ע"פ  הם הענינים כל בנ"י שאצל דכיון בנ"י, של הגשמיים לצרכיהם בנוגע גם הוא זה שענין ומובן,
הפרשה  הסדרה, לקריאת בנוגע בראשית בשבת והתפשטות התרחבות של בתנועה העמידה הרי, תורה,

בנוגעdxezayהראשונה כולה השנה כל על להקב"ה הוראתֿדרך מהוה ,mdipipr lkl שיהיו בנ"י של
ובהתפשטות. בהתרחבות

הוא" תורה ישראל "מנהג – ישראל למנהג הטעם גם מצוה 4וזהו בקניני בראשית בשבת להוסיף –
בראשית  בשבת העמידה שאופן כאמור, מברכים), שבתות גם (כולל השבתות משאר יותר שמחה ועניני

כולה  השנה כל על .5נוגע

בתורה):.· הראשונה הפרשה היותה על (נוסף בראשית פרשת של תוכנה עם גם זה ענין לקשר ויש

וכו', והאדם העולם בריאת – כלליים ענינים אודות מדובר שבה כללית, פרשה היא בראשית פרשת
הבריאה  מהתחלת – התורה) פרשיות בשאר דוגמתו מצינו (שלא ביותר ארוך זמן משך כוללת גם והיא

שנה! מאות וחמש מאלף יותר להמבול, סמוך עד

בפרשת  מדובר שאודותם – נח עד שמאדם דורות בהעשרה  גם מודגשת הזמן שאריכות ולהעיר,
אברהם) עד שמנח הדורות גם (כולל שלאחריהם הדורות שאר מכל יותר ימים שהאריכו – ,6בראשית

"ניזונין  שהיו הקב"ה"7לפי של הקב"ה"8בחסדו של בחסדו ד"ניזונין הענין ושלימות עיקר שכן, ,
תוקף  נתגלה שאז נח, ועד שמאדם דורות העשרה על קאי מ"ת) שקודם הדורות כ"ו כל על (שנאמר

אנפין  דאריך החסד .9הארת

מהענינ  שלמדים ההוראות שגם מובן, כללית, פרשת היא בראשית שפרשת שכיון להוסיף, ים ויש
הזקן  אדמו"ר כפתגם – זו בפרשה מפרשת 10האמורים שלמדים ההוראות עם הזמן, עם לחיות שצריכים

כולה. השנה כל על כלליות הוראות הם – השבוע
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וש"נ.1) שנד. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
בקונטרס 2) י"ל – ס"ד תש"ה בראשית ש"פ שיחת גם ראה

ולאח"ז  פב. ע' תש"ט בסה"מ (נדפס זו שנה שמע"צֿשמח"ת
.64 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת .(65 ע' תש"ה בסה"ש

וש"נ.
(3.27 ע' תש"ב סה"ש גם ראה
סו"ס 4) או"ח אדה"ז שו"ע ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה

סט"ז. סתצ"ד סי"א. סתל"ב קפ.
ואילך.5) 294 ע' ח"א תש"נ התוועדויות גם ראה
יז.6) יז, לך לך פרש"י ד. ה, פרשתנו רמב"ן ראה
א.7) קיח, פסחים
רע"ד.8) צג, ברכה לקו"ת בסופו. ת"ע תקו"ז ראה
וש"נ.9) שם. ובהערות ואילך 66 ע' חט"ו לקו"ש ראה

חשון).10) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc zeaezk(oey`x meil)

ìöà BúBà ïéçépîy inBLøBéì éeàøeiyxei mdy eig` epiidc ©¦¦¥¤¨§§
y ,zeniykläéä äNòî,eig` lv` mezid z` egipdyeäeèçLe ©£¤¨¨§¨

aïBLàøä áøòza iabl s`e ,eyxeil elkeiy icka ,mlv` xc didy ¤¤¨¦
mzyexi wlgn zgwel `idy meyn debxdi dig`y yegl yi
yeygl oi`y dlecb za iabl mle`e .miqkpd on zixiyr

:`xnbd daiyn .dig` lv` ayz mlerl ,dzgivxlïk íàyiy ¦¥
,dphwl dlecb za oia weligéðúéìdl jilen' `pzd dpyiy ± ¦§¥

dizepefn'àéäL íB÷îìzg` lkl dpeekdy ep` mircei `linne §¨¤¦
,`idy mewnl dphwde `idy mewnl dlecbd ,`idy dn itl
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

a"iyz'dמב ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

בפרשת  שנאמר ולשמרה" לעבדה עדן בגן ויניחהו האדם את אלקים הוי' ד"ויקח להענין בנוגע ועד"ז
.11השבוע 

*

וגו'..‚ האדם את אלקים הוי' ויקח ד"ה מאמר

***

לדרכו".„ הלך ד"ויעקב הענין אודות בבוקר 12דובר לבן "וישכם לפנ"ז מ"ש היא לזה שהנתינתֿכח ,
ולבנותיו" לבניו בחי'13וינשק על שרומז ,oeilrd oael. ("לבן ביוהכ"פ ללבן שמתגלה עתיד שהוא .

כשלג" בבחי'14עוונותיכם ונמשך ,(oiwiyp אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – מישראל לכאו"א האהבה, התגלות ,
ואילך. 259 ע' חט"ו בלקו"ש ונדפס  שליט"א,

אמר  הענין :15ובסיום

מלאכי  בו ש"ויפגעו באופן לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין נעשה וגו'") לבן ("וישכם זו הכנה ולאחרי
. לארץ חוצה של מחנות, "שתי מחניים", גו' ישראל"אלקים ארץ ושל גבולה 16. על כבר שעומד היינו, ,

הפנה  מלשון "שעתא" גם כולל חדא, וברגעא חדא ובשעתא ישראל, ארץ א 17של נאר  זיך גיט ער "אז ,ַַָ
– הבירורים כל עם יחד – נמצא ה"ה l`xyiקער", ux`a של ומצב במעמד בשלימותה, לארץ כניסה ,

גו'" מלאכים יעקב ד"וישלח הענין לולי שהרי שלימה, מלמעלה 18גאולה והסיוע העזר על סמך שלא ,
בשלימותה  לארץ הכניסה אז נעשית היתה מלאכים, בעצמו שלח .19אלא

בפנימיות  שנמשכים כפי עליון) (לובן דיוהכ"פ הגילויים שלאחרי – מישראל כאו"א בעבודת ועד"ז
עומד  ושמח"ת, ובשמע"צ הסוכות לארץ בחג להכניסה מוכנים ישראל, ארץ של גבולה על כבר ים

באגה"ת  מהמבואר וק"ו במכ"ש – והשלימה האמיתית בגאולה לנו"20בשלימותה, "סלח לברכת בנוגע
ישראל". גואל בא"י מברכין שאנו כמו מיד, נגאלין היינו וחוטאים חוזרים היינו לא ש"אילו יום שבכל

עקב  יו"ד דייקא, "יעקב" לדרכו", הלך ד"יעקב לעבודה יוצאים כאשר גם לדרכ 21ובמילא, ו"הלך ,e"
הגלות, בזמן שעיקרה העולם, בעניני הבירורים עבודת דייקא,

לעיל – שלכן 22כמדובר דוקא, עדן לגן מחוץ הבירורים עבודת להיות הוצרכה אדה"ר שאצל שכשם
דוקא  הגלות בזמן היא הבירורים עבודת עיקר גם כך בגירושין, –נידון

להכנס  חדא, וברגעא חדא בשעתא וביכלתו, ובכחו ישראל, ארץ של גבולה על שעומדים לידע צריך
מהגלות  (להוציאה הלב פנימית נקודת שמגלה עי"ז – והשלימה האמיתית בהגאולה ישראל לארץ

הזקן  אדמו"ר שמבאר (כפי מישראל שבכאו"א הפרטי משיח וביאת הגאולה שזהו"ע ),23והשבי'),
הכללית  הגאולה את יפעלו אזי בנ"י, כל גם יעשו וכך שלו, הלב פנימית נקודת יגלה הוא כאשר ובמילא,

ממש. בפועל משיח בביאת

שחוזרים  כפשוטו, לדרכו" הלך ה"ויעקב שמקיימים שהאורחים הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ליקח  שצריכים באמרו, "לחיים", יאמרו – גערעדט") שבת אום ("ניט שבת אחר מושבותיהם למקומות

לדרך"]. "צידה
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טו.11) ב,
ב.12) לב, ויצא
א.13) שם,
יו"ד.14) פ"ע, ב"ר
סב 15) ע' ח"ה (אג"ק זו שנה כסלו ה' מכתב גם ראה
ואילך).
ובפרש"י.16) ויצא ס"פ
קונטרסים 17) סה"מ ד. סג, א. סא, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

ועוד. קד. ע' ח"ג ב. שצו, ח"ב
וישלח.18) ר"פ
ה.19) לב, וישלח מבעה"ת זקנים ודעת בעה"ט גם ראה
יא.20) פרק
ר"פ 21) תו"א וראה בערכו. שכ"ג פרדס פ"ב. ש"ג ע"ח

ובכ"מ. ויצא.
(22.(107 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם (תורת בהמאמר
ס"ד.23) אגה"ק תניא



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מג a"iyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

***

שבענין .‰ האהבה התגלות גו'", וינשק בבוקר לבן "וישכם בענין (ס"ד) לעיל להמדובר בהמשך
להוסיף: יש – הנשיקין

זה 24כתיב  ד"ה במאמרו נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק ומבאר ואוהבהו", ישראל נער ,25"כי

תחילה – הכנה ללא אמירתו, בעת געלייגט") אים ביי זיך האט ("עס אצלו הונח זה –26מאמר ָ

האוהב  אל חוזרת "אהבה כלל הוא.27שבדרך הזולת את אוהב שהוא דמה .envr zad`. שאנו וכמו .
שייכים שהם מפני שזהו הבנים באהבת בתוקף `eilרואים האהבה היא שם אליו שייכים שהם לבניו ורק ,

אבל עצמו, אהבת זה וא"כ מזה ohwlובהתגלות, ומובן בנו, שאינו גם לכל, אהבה לזה שיש רואים אנו
זה כישאין כתיב למעלה וכמו"כ לקטן, אהבה בעצם שיש עצמי ענין שזהו רק עצמו, אהבת xrpמפני

מצד היא אלא האוהב, אל חוזרת שאינה אהבה – עצמית" אהבה שהו"ע ואוהבהו דלכן .aed`dישראל

ולהעמיד  להכניס אחד כל צריך דהקב"ה, העצמית האהבה התגלות שתהי' לפעול שכדי מובן ומזה
של ומצב במעמד זיך") ("אריינשטעלן עצמו "zephwאת –xrp דוקא .28ישראל" ַ

מישראל: כאו"א של ביכלתו הוא זה  וענין

לעניני בנוגע zelcbבנוגע ולדוגמא, בהם, עצמו את ולהעמיד להכניס יכול שכאו"א ענינים יש –
ממלאכתו  ליבטל חכם", תלמיד עצמו אדם יעשה "לעולם נאמר בת"ב, מלאכה ענינים 29לעשיית גם ויש ;

יטול" השם את ליטול הרוצה כל "לא אומרים כיוהרא"30שבהם "מיחזי ,31.

לעניני בנוגע להכני zephwאבל כאו"א יכול באריכות – צורך ללא כזה, במצב עצמו את ולהעמיד ס
להעמיד  וצריכים יכולים גדלות, לעניני ששייכים אלה שגם אלא עוד ולא חשבונות... וריבוי ההתבוננות

שמצינו  כפי קטנות, של במצב עצמם אין 32את הטובים במעשיהם לתלות לצדיקים להם שיש ש"אע"פ
חנם". מתנת אלא המקום מאת מבקשים

בנותיו  (בני לבניו" ד"וינשק הענין גם שזהו לומר יש האהבה miphwd)33ועפ"ז מתגלה שאליהם דייקא,
"כי (ע"ד ואוהבהו").xrpהעצמית ישראל

לדרכו", הלך ל"ויעקב הנתינתֿכח היא זו עצמית ואהבה

על – שמורה "ישראל"), המעלה, שם (ולא עקב יו"ד דייקא, "יעקב" מודגש כאן שגם להוסיף ויש
של ומצב ד"zephwמעמד העצמית האהבה מתגלה דוקא שב"יעקב" היינו, ,xrp"ואוהבהו –ישראל

והגבלות  המדידות כל יתבטלו בודאי העצמית האהבה התגלות שמצד בידעו דרכו, לבטח לילך
וברחמים  בחסד רק (לא תהי' ובודאי העליונה, הכוונה במילוי לעבודתו הקשור בכל והסתרים העלמות

ובצהלה. בשמחה גם) אלא – קמ"ל דמאי –

תצאו". בשמחה "כי הניגון שינגנו מתאים עכשיו שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

על  ורקד קומתו מלוא שליט"א אדמו"ר כ"ק עמד הניגון ובאמצע תצאו" בשמחה "כי הניגון [ניגנו
מקומו].

שיש  בשר בעיני גם שיראו ובאופן יאר"), פריילעכער ("א שמחה שנה שתהי' אמר:) הניגון ַָ(לאחרי
וברוחניות. בגשמיות פריילעך"), זיין צו וואס פון דא ס'איז ("אז לשמוח ַָָממה
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א.24) יא, הושע
ואילך.25) כז ע' תרס"וֿס"ז בסה"מ בארוכה נדפס וראה

התוועדויות  – מנחם (תורת ואילך ס"ז תשט"ז שמח"ת שיחת
ואילך). 133 ע' חט"ו

(26.(134 ע' (שם ס"ח שם ראה
ס"ע 27) ח"ד התוועדויות – מנחם (תורת בהמאמר גם ראה

ואילך). 104
שלא 28) הענינים מעלת – לדבר דוגמא וי"ל אחדים: בזכרון

(ראה  הכבוד מן דבורח הענין וכן שכחה, מצות כמו ורצון, מדעת
ואילך). סע"ג צט, ברכה לקו"ת

וש"נ.29) (במשנה). ב נד, פסחים
וש"נ.30) (במשנה). ב טז, ברכות
אנצ 31) וראה ב. יז, ע'שם ה (כרך גאוה ערך תלמודית יק'

וש"נ. ואילך). מ
ואתחנן.32) ר"פ פרש"י
עה"פ.33) הראב"ע פי'
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˙‚˘‰ Y ˙ÂÓ˘‰ ˙‡È¯˜· ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ ˙ÓÎÁ
‡¯·‰ ˘¯Â˘

את 1במדרש  לברוא הקב"ה שבא "בשעה נאמר:

מה  זה אדם לו: אמרו השרת... במלאכי נמלך האדם

לפניהם  הביא משלכם. מרובה חכמתו להם: אמר טיבו,
יודעין, היו ולא שמו, מה זה להם: אמר הבהמה... את

שור  זה אמר: שמו, מה זה לו: אמר אדם לפני העבירן

וכו'". חמור זה

השמות 2השל"ה  שבקריאת החכמה מהי מסביר

שורשו, רמוז דבר כל של בשמו וכדומה: בהמה לכל
כל  של והשורש המקור את והשיג הבין הראשון ואדם

חכמתו, היתה זאת שורשו. לפי בשמו וקרא נברא,

סוד  ידע התחתונים ש"בידיעת השל"ה, כלשון
מרחיב  ממעזריטש שהמגיד (וכפי העליונות" המרכבות

אורֿתורה  בספרו השם הפסוק 3בענין אשר 4על "וכל
שמו"). הוא חיה נפש האדם לו יקרא

להבין: וצריך

לכאורה, נובעת, איננה דבר כל של מקורו השגת א)

אינה  העליונות" המרכבות "סוד הבנת חכמה, מרוב

כוחות  הזדככות במידת אלא החכמה, במידת תלויה
יותר 5ההשגה  וקרובים מעודנים שהם ככל –

אלו. בענינים ההבנה גדלה כך לרוחניות,

"מה  ידעו לא שהמלאכים לומר ייתכן כיצד ב)

בידיעת  זו ידיעה תלויה כדלעיל, אשר, בעוד שמו...",

העליונות  המרכבות והרי העליונות"? המרכבות "סוד
הגשמיות  והבהמות החיות של שורשיהם מלאכים. הם

חיות  בשם "נקראים... הם (שלכן מלאכים הם
)?!6ובהמות..."

בעולם  נעשה מה ידעו לא שהמלאכים לומר, קשה

רוחניים, בעולמות נמצאים שהם מפני הגשמי, הזה
לנבראים  שמות לקרוא כיצד ידעו לא הם ולכן

זה 7הגשמיים  לפי שהרי איֿידיעתם , נובעת אין
אלא  – משלכם" מרובה "חכמתו – בדרגתם ממגרעת

הרוחנית. ומעלתם זכותם מעוצם נובעת היא להיפך,

.·

"‰¯Ó˘ÏÂ ‰„·ÚÏ"Ó ˜ÏÁ ‡È‰ ˙ÂÓ˘‰ ˙‡È¯˜

ולהסביר: להקדים יש זאת להבין כדי

לפני  היתה הראשון אדם עלֿידי השמות קריאת
עדיין  היה הראשון אדם כאשר הדעת, עץ חטא

ולשמרה" "לעבדה כדי בשלמותו, מזה 8בגןֿעדן .
המסופרים  הפרטים ובמיוחד במעשיו, פרט שכל מובן,
יתרֿעלֿכן: ולשמרה". מ"לעבדה חלק הוא בתורה,
כך  הגן, את משפרים ושמירתו הגן שעיבוד כשם
– ולשמרה" "לעבדה – הראשון אדם עבודת הוסיפה
גןֿעדן  למעלת (מעל לגןֿעדן והתעלות קדושה

).9כשלעצמו 

שמות  שבקריאת ה"עבודה" מהי לכאורה,
שאדם  יוצא, דלעיל ההסבר לפי להיפך, הנבראים?
הודיע  רק אלא הנבראים, שמות את חידש לא הראשון
קבלו  הנבראים שהרי נברא, כל של הנכון השם את
להם  קרא הראשון שאדם לפני ומקורם משורשם חיות

בשמותיהם.

ומקור  שורש שידיעת א) לומר: איפוא הכרחי
בשמות  קריאתם לאפשר כדי מספקת איננה הנבראים
זאת, לעשות היה יכול הראשון אדם רק ב) המתאימים.

משלכם". מרובה ש"חכמתו מפני

.‚

‡¯·‰ ˘¯Â˘ ˙ÚÈ„È· È„ ÔÈ‡ ˙ÂÓ˘ ‡Â¯˜Ï È„Î

הוא  לכך :10ההסבר

כמאמר  למעלה, ושורש מקור יש למטה נברא לכל
לדוגמא:11חז"ל  מזל...", לו שאין עשב... כל לך "אין

שבמרכבה. שור" "פני הוא הגשמי השור של שורשו
בינו  להשוות ואין כלל דומה הנברא אין זאת, למרות
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וש"נ.1) ד. פי"ז, ב"ר
יט.2) ב, פרשתנו ובחיי רמב"ן וראה א). (יד, המקדש בית בהקדמה

אוה"ת  א). כז, ב. (כו, וביאורו תברכו כה ד"ה נשא ג. מא, בהר לקו"ת
ועוד. אֿב. תל, ח"ב קונט' סה"מ א. תקמב, בראשית

ואילך.3) סע"ב ד,
יט.4) ב, פרשתנו
ומתייחד 5) מתאחד והשגה הבנה שע"י בכ"מ המבואר ע"פ ובפרט

ועוד). פ"ה. תניא פס"ח. ח"א (מו"נ והמשכיל והמושכל השכל

רפל"ט.6) תניא
שם.7) לב"ר מהרז"ו פי' ראה
טו.8) שם, פרשתנו
ובכ"מ.9) כאשר. כי רד"ה שה"ש לקו"ת

נשא 10) לקו"ת ראה – שלפנ"ז) בסעיף הקושיא (וכן לקמן בהבא
.225 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש שם.

פ"י.11) ח"ב מו"נ א. רנא, זח"א וראה ו. פ"י, ב"ר



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מה ireayd cenild xefgn t"r - ziy`xa zyxt - zegiyÎihewl

לדרגה, מדרגה השתלשלות באמצעות כי שורשו, לבין
יכול  לא ביותר, ורבה ארוכה היא ההשתלשלות אם גם

וכידוע  גשמי, דבר הרוחני מהשורש ,12להתהוות
של  בכוחו רק היא הרוחניות מן הגשמיות התהוות
שמשורש  כזה, "דילוג" ייתכן וכך הכלֿיכול, הקב"ה

גשמיים. נבראים יתהוו רוחני

הוא  השור של ששורשו בידיעה די אין לפיכך
לקרוא  כדי שבמרכבה, שור' בשם 13מ'פני למטה לשור
ק  שום אין למטה לנברא כי שרשו שור, עם .14שר

"ויקרא  – הראשון אדם של פעולתו היתה זאת
שמות" הרוחני 15האדם השפע את והוריד "קרא" הוא :

ממנו. שנברא הנברא תוך אל הנברא, של משורשו

.„
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בגןֿ "וינחהו לבין השמות קריאת בין הקשר זהו
ולשמרה": לעבדה עדן

החלק  שהוא בגןֿעדן, אפילו כשלעצמה, בבריאה
לפני  היה שהוא כפי (במיוחד בעולם ביותר המובחר
שורשו  לבין שלמטה הנברא בין גלוי קשר אין החטא),
עד  מאד, רבה קדושה ישנה בגןֿעדן אמנם למעלה.
שהוא  אור זהו זאת למרות אך חטא, סובל הוא שאין

הזה. לעולם רק יחסי

יצר  הוא – הראשון אדם של מעלתו היתה וזאת
למעלה 16קשר  שורשם לבין למטה נבראים .17בין

של  ששמו כך כדי עד לאיחודם, הביא הוא יתרֿעלֿכן:
אדם, כל עלֿידי למטה נקרא שהוא כפי נברא, כל
בהתאם  הוא הארץ, ועמי קטנים עלֿידי ואפילו

למעלה  שורשו של .18לאותיות

.‰
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לתת  היה יכול הראשון אדם רק מדוע מובן עפ"ז
המלאכים: ולא השמות, את

של  ששורשו למשל, ידעו, המלאכים גם אמנם,
היה  לא זאת בכל אך שבמרכבה, שור' 'פני הוא השור
מן  גם מובן כך שורשו. אל הנברא את לחבר בכוחם

בארץ"19הענין  היו "הנפילים מלאך 20של שכאשר ,
יכול  הוא אין "נופל", נעשה הוא הזה לעולם יורד
אין  כי העולם, של והחומריות הישות את לסבול
להשאר  זאת עם וביחד העולם בתוך להיות ביכולתו

לאלקות. קשור

האדם  לעליון 21רק אדמה מלשון שדומה,22, ,
כלול  והוא ח"ו, מוגבל איננו אשר לקב"ה, כביכול,

והתחתונים 23"מן  בין 24העליונים ולאחד לחבר יכול ,"
שורשו  – ה"עליון" לבין שלמטה, הנברא – ה"תחתון"

למעלה.

מרובה  ש"חכמתו למלאכים, ה' אמר כך על
הנולד  את הרואה "חכם הוא כפי 25משלכם": "

הזקן  אדמו"ר זאת איך 26שמפרש דבר כל "שרואה
כל  נולד כיצד רואה הוא – ה' בדבר ונתהווה... נולד
אשר  האלקי הכח את רואים המלאכים משורשו. דבר

לראות  ביכולתם אין אך בנבראים, את 27"מלובש"
לראות  יכול היה זאת הנולד, בתוך שלמעלה השורש

משלכם". מרובה ש"חכמתו הראשון, אדם רק

בדברי  המלאכים הסתפקו לא מדוע מובן כך
צורך  והיה משלכם", מרובה ש"חכמתו הקב"ה
של  הענין כי השמות, קריאת מעשה את להם להראות
ההשגה  ביכולת כלל איננו ותחתון, עליון חיבור
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(צ,12) מלכות לבוש יביאו ד"ה תו"א כ'. סי' אגה"ק – בכ"ז ראה
ה' אחדות מצות להצ"צ סהמ"צ ואילך. א'תשפא ע' שמע"צ אוה"ת ב).

ועוד. ואילך. פכ"ה התפילה מצות שרש פ"ב.
עה"פ.13) עה"ת צפע"נ ג"כ ראה
נדפס 14) ס"ה). (ס"ב, ואילך 409 ע' חי"ט (לקו"ש ממשנ"ת ולהעיר

אדה"ז  בדיוק ואילך) קלט ע' ח"ב קארף) שי' (להר"י לתניא בלקו"ב גם
עיי"ש. כו'", אלקים בשם המלאכים נקראו "ולכן (פ"ד) באגה"ת

כ.15) שם, פרשתנו
פ'16) להרח"ו טעהמ"צ בשם א כז, ב. (כו, שם נשא לקו"ת ראה

לשרשם. והעלאתם הנבראים בירור בשביל הוא שמות קריאת דענין עקב)
האותיות 17) ומקור לשרש שיבואו ב): (כו, שם נשא לקו"ת ראה

עיי"ש. כו',
העליונות.18) מרכבות סוד ידע התחתונים בידיעת השל"ה: ובלשון

ועוד.19) ג. כה, שם תו"ח סע"ב. ד, בראשית תו"א ראה
ועוד.20) א. נח, א. לז, זח"א ד. ו, בראשית
בראשית 21) אוה"ת א. קלט, בא תו"ח שם. נשא לקו"ת ג"כ ראה

.2 שבהערה
ובכ"מ.22) ב) (שא, יוסף צאן הדרוש סוף וישב תושב"כ חלק של"ה

ועוד. פל"ג ח"ב חי כל אם מאמר עש"מ
ז.23) ב, בראשית פרש"י ח. פי"ב, יא. פ"ח, ב"ר
וש"נ).24) ואילך. קכד (ע' אדם ע' ח"א הערכיםֿחב"ד ס' בכ"ז ראה
א.25) לב, תמיד
ועוד.26) ד). (כו, שם נשא לקו"ת פמ"ג. תניא
(27– הנולד את יודע (רק) או הנולד, את רואה בין החילוק וכידוע

רע"א). כו, (ר"ה דיין נעשה שראה) ֿ) עד שאין ועד
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כל  זאת, לקלוט מסוגל הוא ואין מלאך, של וההבנה
זאת. עושה האדם כיצד רואה הוא אין עוד

.Â

ÔÂÈÏÚ ÔÈ· ¯˙ÂÈ ÌÏ˘ÂÓ „ÂÁÈ‡ Y ‰¯Â˙ Ô˙Ó
ÔÂ˙Á˙Ï

רבות  פעמים דובר במדרש 28כבר הנאמר ,29על

ירדו  לא ש"עליונים גזירה היתה תורה מתן שלפני

ובמתן  לעליונים", יעלו לא ו"תחתונים לתחתונים"
לתחתונים. עליונים בין חיבור ונוצר בטלה היא תורה

בין  וחיבר שמות קרא הראשון אדם שאמנם, מובן, מזה

דומה  אין אך למעלה, שורשם לבין למטה הנבראים
ביטול  עם לתחתון עליון בין שנוצר לחיבור זה חיבור

תורה. במתן הגזירה

הנברא  בין חיבר הראשון אדם לכך: ההסבר

קשר 30לשרשו  לה יש שכבר האלקות לדרגת כלומר, .

מסויים  לנברא שורש כבר שהיא הדרגא ודוקא לעולם,
שור' 'פני עם שלמטה השור את חיבר הוא – זה

שבמרכבה.

אלקיך": ה' "אנכי של הענין נוצר תורה במתן אבל

ויה  הווה (היה העולם מן לגמרי שנעלה הוי' יה שם

כל 31כאחד  של וחיותך כוחך – "אלקיך" נהיה (
שמעל 32יהודי  האלקות בין קשר נוצר זאת באמצעות .

העולם. לבין לעולם

המלאכים  יכלו לא שוב תורה שבמתן רואים לפיכך

שמסופר  כפי ומטה, מעלה בין כזה חיבור לשאת

מבקש 33בגמרא  אתה גנוזה... "חמודה טענו: שהם ,
השמים": על הודך תנה אנוש.. מה לבשרֿודם ליתנה

לרדת  יכולה היא כיצד הרוחניות, שיא היא התורה
את  "לקבל" היה יכול משה רק לבשרֿודם? ולהנתן

איחודם  ואת ותחתונים עליונים בין הגזירה –34ביטול

תורה. מתן

.Ê
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(א) – ותחתון עליון שבחיבור הנ"ל הדרגות שתי
(ב) הראשון). אדם (עבודת לשורשו הנברא חיבור
– תורה) (במתן לבריאה שמעל לאלקות הנברא חיבור

כפרט: יהודי כל של הרוחנית בעבודה גם קיימות

החסידות  שמע,35בתורת קריאת שברכות מוסבר,
הכנה  הן וכדומה, המלאכים עבודת על בהן שמדובר
אלקיך  ה' את "ואהבת את לאפשר כדי שמע: לקריאת

ה' לאהבת תגיע הבהמית הנפש שגם לבבך", ,36בכל
מנוגדת  היא אין שלמעשה תחילה, לה להסביר יש
וכדומה, במלאכים הוא שלה שהשורש כיוון לקדושה,
לידי  אותה מביא וזה גדול...", "ברעש היא שעבודתם

לקדושה. התבטלות

לנפש  ההסבר מועיל במה להבין: צריך לכאורה,
למעשה  אשר בעוד שרשה, של המעלה על הבהמית

לקדושה? שמנוגדת בצורה למטה, ירדה היא

אשר  הראשון, אדם של בכוחו הוא זה דבר אלא,
"מזכירים" שכאשר עד לשורשם, הנבראים בין חיבר

לקדושה. מתבטלת היא שורשה, את הבהמית לנפש

.Á
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"הזכרת" באמצעות הבהמית הנפש התבטלות אבל
שורשה  גם כי נברא, של התבטלות רק היא שורשה,

נבראים ה  הם גם אשר וכדומה, במלאכים רק אם 37וא ,
לאלקות. בטלים הם כי

איחוד  לידי להביא היא למטה הנשמה ירידת מטרת
ממש" ממעל אלקה "חלק שהיא האלקית, עם 38הנפש ,
תורה  במתן התאפשר זה דבר הבהמית. אז 39הנפש :
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ואילך.28) 141 ואילך. 28 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש בארוכה ראה
ועוד. .84 ע' לקמן

ג.29) פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
בשמו 30) (רק עצמו הנברא גשם עם הי' לא החיבור לאידך: וכן

וב' משורש כו'). רק היתה שההמשכה מכיון כי זב"ז, תלויים הענינים
ח"ג  לקו"ש בכ"ז ראה – הנברא גשם להחדיר בכוחה אין לכן הנבראים

ועוד. .88 ע' ח"ה שם.
סע"ב).31) (רנז, פנחס פ' הר"מ בשם פ"ז שעהיוה"א
(32143 ע' [המתורגם ] ח"ג לקו"ש רע"ד. טו, במדבר לקו"ת ראה
ואילך.

סע"ב.33) פח, שבת
יבינו 34) שהמלאכים שלו המענה "פעל" – נברא הוא גם ולהיותו

יחזור  דוקא שהוא למשה נאמר שלכן הקב"ה, מענה משא"כ זה, "ויראו"
שם). (שבת תשובה להם

בקא  להכריע יכול ב"נ רבה שדוקא בזה ביאור יתוסף גם ועפ"ז
ד"ה  תזריע לקו"ת א. פו, (ב"מ כו' קוב"ה כו' דרקיע במתיבתא מיפלגי

מפלגי). קא
ובכ"מ.35) תרס"ו. איש וילך ד"ה ב. ב, ויקרא לקו"ת סע"ב. ל, תו"א
יצריך".36) בשני לבבך "בכל במשנה) א נד, (ברכות כמרז"ל
ג).37) פ"א, (ב"ר ה' ביום וי"א ב' ביום נבראו כמרז"ל:
רפ"ב.38) תניא
עושה 39) התורה דע"י ד), פו, (מטות לקו"ת רע"ב) (סז, תו"א ראה

ונפה"ב. נפה"א בין ב), צט, (סנה' מטה של בפמליא שלום
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הגזירה  ותחתונים 40בטלה עליונים בין המבדילה
"עליונים" בין הגזירה ביטול גם נוצר וכך כללי, באופן

האדם" זה קטן שב"עולם אפשרי 41ו"תחתונים" וכך ,
זה  דבר הבהמית. לנפש האלקית הנפש בין האיחוד

במכתבו  אדמו"ר מו"ח כ"ק לדברי שרעבונו 42דומה ,
הנשמה, של מרעבונה נובע גשמי, ללחם הגוף של
הגשמיים, הענינים גם כלומר, שבמאכל. האלקי לניצוץ
קשורים  הבהמית, ולנפש לגוף רק לכאורה, השייכים,
מתבטא, הגוף של הטבעי שברעב עד הנשמה, אל

הנשמה. של הרעב הענין, בפנימיות

.Ë
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של  המוחלטת שההתבטלות למרות שני, מצד אבל
הנפש  עם איחודה באמצעות נעשית הבהמית הנפש
והזיכוך  ה"בירור" זה אין זאת בכל כדלעיל, האלקית,
אינה  זו התבטלות כי הבהמית, הנפש של האמיתי
הנפש  מגילוי אלא עצמה, הבהמית הנפש מן נובעת

בתוכה. האלקית

הקב"ה  כוונת הכללי: העולם לגבי גם כך
היא, בתחתונים", דירה ית' לו ב"לעשות

עצמם  מצד דירה לו יהוו ע"י 43שה"תחתונים" ולא ,
שההתבטלות  מובן מזה "מבחוץ". עליהם המשפיע כח
התורה  ע"י אלקות גילוי באמצעות הנעשית העולם של
אבל  עצמם, ב"תחתונים" אמנם נעשית והמצוות,
מתהווה  אין ולכן ה"עליונים", מן נובעת זו התבטלות
בשלמותו, בתחתונים" יתברך לו "דירה של הענין
התחתונים  ע"י ייווצר שהדבר שמשמעותו מושג

עצמם.

התבטלות  גם המעלות: שתי שיהיו היא, המטרה
עצמו. העולם מצד תבוא שהיא וגם מוחלטת,

הידוע  לפי זאת להבין של 44אפשר ששורשם
ב"עולם  הוא מעל הדומםֿהצומחֿוהחי התוהו",

זה  דבר התיקון". שב"עולם ה"מדבר", של לשורש
בתורת  כמוסבר למטה, במציאותם גם מתבטא

הבהמות 45החסידות  של שבטבען לכך שהסיבה ,

כנאמר  ההכנעה, תכונת בם",46קיימת נוהג קטן "ונער
שבו  התוהו", ב"עולם הוא ששורשם מפני היא
התיקון", ב"עולם מאשר יותר גדולה ההתבטלות

מרובים. אורות החסידות: ובלשון

מצד  בעולם המתהווה האמיתית ההתבטלות זוהי
העולם, את מאירים אור", "ותורה שבאמצעות עצמו,
האדם  כלפי העולם שהתבטלות האמת, את ומגלים
התבטלות  בו שיש במקום הוא ששורשו מכך נובעת

אלקות. כלפי יותר גדולה

.È

Ì„‡ È"Ú ˙ÂÓ˘‰ ˙‡È¯˜·˘ ÌÈÈÚ‰ È˘
Á"ˆ„‰ ˙ÂÏË·˙‰· Ì‚ ÌÈÓÈÈ˜ ÔÂ˘‡¯‰

עלֿידי  השמות קריאת לגבי כן, לפי שנאמר כפי
היא  נברא כל של שחיותו שלמרות (א) הראשון: אדם
יש  בנברא, הדבר שיורגש כדי זאת בכל שורשו, לפי
אדם  עבודת באמצעות הרוחני השפע בהורדת צורך
שמות  קריאת עלֿידי התהווה זה דבר (ב) הראשון.
וחיותו  הנברא שם כיצד שגילה הראשון, אדם עלֿידי

לשורשו. קשורים

הדומםֿ התבטלות לגבי הוא מזה, יותר ואף כך,
(א) התוהו": ב"עולם משורשם הנובעת הצומחֿוהחי,
בהם  שיורגש כדי מיוחדת, עבודה להיות צריכה
שורשם  מהתבטלות נובעת שלהם ההתבטלות שתכונת
עם  הדומםֿצומחֿחי בין האיחוד (ב) אלקות. כלפי
שהוא  השם, לענין קשור התוהו" ב"עולם שורשם

ביניהם. המקשר הצינור

הדיבור  את מרחיב שעליו הענין שזהו לומר ויש
שנה  מאה שמלפני במאמרים מוהר"ש אודות 47הרבי

שם  התוהו". ב"עולם הקיימת העצומה ההתבטלות
(שבגללה  שם הקיימת העוצמה שאפילו מסביר הוא
– ועלֿידיֿזה – "וימלוך הכלים: שבירת שם נוצרה
להיפך, אלא ח"ו, עצמאית מישות נובעת איננה וימת")
יש  "באיןֿסוף הגדולה הדבקות מן נובעת היא

התהו"48האמיתי" ש"עולם לכך זאת מקשר הוא .
ו"עולם  מ"ה", בה "נוטריקון – בהמה בשם מכונה
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יג).40) קלו, (תהלים סוף" ים "גוזר מלשון גם
א).41) (צ, בתחילתו תס"ט תקו"ז (בתחילתו). ג פקודי תנחומא ראה

ועוד. פל"א. אדר"נ ועייג"כ
קצד.42) סו"ס טוב שם כתר וראה
(43.73 ע' חי"ב לקו"ש גם ראה
אמור 44) ואילך). ב (יג, צו לקו"ת ואילך. ד סה, תו"א בארוכה ראה

ובכ"מ. הכהן. והניף לד"ה ביאור

וישלח 45) תו"ח א. רמב, סידור פ"א. הכהן והניף ד"ה אמור לקו"ת
ועוד. פ"ג. וישלח ד"ה

ו.46) יא, ישעי'
השיחה).47) אמירת מזמן שנה (מאה תרל"ב ר"ה המשך
בבחי'48) להיות פליט לא העצמי א"ס בבחי' דטריד איידי "כי

רנד. ע' נשא אוה"ת ע"ב. ריש כו, בראשית תו"ח ג"כ וראה כו'". השפעה
ועוד. .71 ע' תו"ש
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בעולם  כי מ"ה, בגימטריא רק הוא אדם, - התיקון",
ולא  בגלוי, היא האמיתי ליש (מ"ה) ההתבטלות התוהו

"גימטריא" של באופן "מה 49רק – מ"ה" "בה הוא –

בעצם".

פשוטו, מידי יוצא ענין אין הרי הוא: לכך ההסבר

החיים  בעלי מין של שם הוא "בהמה" – פשוט ובאופן
קיים  אינו מ"ה" "בה של שהענין מובן, מזה למטה.

כמוזכר  למטה, הבהמה אצל גם אלא התוהו, בעולם רק

ההכנעה  תכונת ישנה לבהמות שדוקא לעיל,
התוהו. בעולם שורשם מפני וההתבטלות,

והסתר  העלם מלשון הוא ש"עולם" כיוון ,50אבל
נובעת  הבהמות שהתבטלות – זה ענין גם הרי

קיים  – התוהו בעולם בשורשם אשר מההתבטלות

עצמם  נבראים שאותם ייתכן אשר עד ובהסתר, בהעלם
חוזק  של תכונה יביעו התוהו", ב"עולם ששורשם

אדם" קרויים ש"אתם ל"אדם", "אדמה 51והתנגדות –
.52לעליון"

חסידות  במאמר מוהר"ש הרבי מפרט לפיכך
הגדול  שהביטול למטה), התורה פנימיות גילוי (שהוא
שבאמצעותו  בהמה, לשם קשור התוהו עולם של
שתכונת  שלמטה, בבהמה זה שם פנימיות את מגלים
כלפי  שורשה מהתבטלות נובעת בטבעה ההתבטלות

האמיתי  מ"ה".53היש "ב"ה –

מעוצמת  נובעת שורשה עוצמת שגם וכיוון
זו  שתהיה ייתכן לא האמיתי", "היש כלפי ההתבטלות
אלא  אדם", קרויים "אתם – ל"אדם" אמיתית התנגדות
לשרת  כדי מוחלטת בהתבטלות שרוי העולם להיפך,
– יתברך לה' קבע דירת נעשה שהוא עד ישראל את

ועצמותו. למהותו

(a"lyz z"gny mei zgiyn)
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ב).49) (פד, ספ"ז שעהיוה"א ראה
ה'ש"ת.50) דברים ג' על רד"ה ד. לז, שלח לקו"ת
רע"א.51) סא, יבמות

(52.20 הערה לעיל נסמן
ראה 53) – דוקא האמיתי מיש מציאותו הנברא דיש מהידוע ולהעיר

תרס"א. לכם ולקחתם ד"ה ואילך. ג מג, בשלח ביאוה"ז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dw sc zeaezk(iriax meil)

.fbd ziy`x z` jl `ia` ,oecl jil` `eal jixv ip`y ,ikxc ab`
äéì øîà,l`rnyi iaxàðéãì Cì àðìéñt,jze` oecl ip` leqt - ¨©¥§¦§¨¨§¦¨

okedéì áéúBà .dépéî ìéa÷ àìryil` xa l`rnyi iaxïðaøc àâeæ Ÿ©¦¦¥¦¥¨§©¨¨
,minkg icinlz bef -déì éðééã÷å.eze` mipc eide -ìéæà÷c éãäa §¨¨§¥¥©£¥§¨¨¦

éúàådid ,`ae jled ryil` xa l`rnyi iax didy ick jez - §¨¥
e ,mc` eze` ly ezekfa ayeg ealøîà,ealaéòa éà,df mc`ïéòè ¨©¦¨¥¨¦

éëäjk orhi -éëä ïéòè éòa éàå.øîàl`rnyi iaxíLôð çtéz ¨¦§¦¨¥¨¦¨¦¨©¦©©§¨
ãçBL éìa÷î ìLxyt` i`y itl ,zn` oic oecl zpn lr elit` ¤§©§¥©

ixdy ,oicd z` ehi `lyézìèð àlL ,éðà äîe,dne`n epnnås` ¨£¦¤Ÿ¨©§¦§
ézìèð élL ,ézìèð íà,epenn z` `le lhep iziid ily xnelk - ¦¨©§¦¤¦¨©§¦

ok it lr s`e ,odkl epzil aiig ixdyCkixd ,ezekfl izihp ¨
yãçBL éìa÷î,zn` oic oecl mivexy it lr j` ,ynnúçà ìò §©§¥©©©©

änëå änk.oicd z` ehiy ©¨§©¨
:cgey oipra sqep dyrn d`ian `xnbdàeää déì éúééà ,ïðò áø©¨¨©§¥¥©

éìéb éác éðcìéâc àzðk àøábmiphw mibc eae lq mc` el `iad ± ©§¨©§¨§¦§¨¥§¥¦¥
.mb`ay mipwd oia milcbddéì øîà,mc` eze`l opr axéàî ¨©¥©

ézãéáòC.o`k jiyrn dn -déì øîà,mc` eze`éì úéà àðéc- £¦§¥¨©¥¦¨¦¦
.ippeczy ick jil` iz`ae ,il yi oicdépéî ìéa÷ àìz` opr ax Ÿ©¦¦¥

,mibcd lqe,àðéãì Cì àðìéñt ,déì øîà.jnn eizlaiw `ly s`e ¨©¥§¦§¨¨§¦¨
,epecl dvex epi` opr axy mc` eze` d`xykdéì øîà,opr axl ¨©¥

àðéòa àì øîc àðécj` ,ipipeczy dvex ipi` -øî ìéa÷ì éìea÷± ¦¨§©Ÿ§¦¨©¥§©¦©
,mibcd lq z` ipnn lawíéøeka éáeø÷àî øî ïòðîì àìc`ly - §Ÿ¦§§©©¥©§¥¦¦

.mixekia z`ad zeevn ipnn rpnz
y zx`an `xnbdz`adk daeyg mkg cinlzl oexec z`ad

:mixekiaàéðúcweqta xn`p ,`ziixaa(an c 'a mikln)àa Léàå' §©§¨§¦¨
ìL ìòaîíéøBòN íçì íéøNò íéøeka íçì íéäìàä Léàì àáiå ,äL ¦©©¨¦¨©¨¥§¦¨¡Ÿ¦¤¤¦¦¤§¦¤¤§¦

'BðBì÷öa ìîøëå,dywe,äåä íéøeka ìëBà òLéìà éëådid `l ixde §©§¤§¦§§¦¡¦¨¥¦¦£¨
,cb hayn did ryil` ly eia`y ,minid ixaca epivn ixdy ,odk

àlàweqtd `a,Eì øîBìy,íëç ãéîìúì ïBøBc àéánä ìkdf ixd ¤¨©§¨©¥¦§©§¦¨¨
aygp,íéøeka áéø÷î eléàk'mixekia' `xew aezkdy `vnp §¦©§¦¦¦

,opr axl `ay mc`d orh okle .ryil`l `aedy oexec eze`l
.ef devna ezekfl ick ,oexecd z` lawl jixv opr axy

:dyrnd z`ada dkiynn `xnbddéì øîà,mc` eze`l opr ax ¨©¥
dligzny s`ìéa÷éàc ïðéòa àì éìea÷lawl izivx `l dligza ± ©¥Ÿ§¦¨§¦©¦

,jnnàðìéa÷î ,àîòè éì zøîàc àzLämrh il zxn`y eiykr - ©§¨§¨©§§¦©§¨§©¦§¨
.oexecd z` jnn law` ,df

ïîçð áøc dén÷ì déøcLoeciy ick ongp axl opr ax eze` gly - ©©¥§©¥§©©§¨
.eze`edéì çìL,ef oeyla ongp axl mixacd z` glye ±déðééãéð ¨©¥¦©§¥

àðéãì déì àðìéñt ïðò àðàc ,àøáb éàäì øî,df mc` eceak oeci - ©§©©§¨©£¨¨¨§¦§¨¥§¦¨
.eze` oecln leqt ,opr ax ,ip`e li`edøîà,ongp axéì çìLcî ¨©¦§¨©¦

éëäopr ax glyy jkn ±,jkàeä déáéø÷ dpéî òîLrnyn - ¨¦§©¦¨§¥¥
.epecln leqt jkle ,eaexw `edydén÷ éîúéc àðéc íéà÷ äåä- £¨¨¦¦¨§©§¥©¥

dry dze`a.minezi ly oic ongp ax iptl gpen didøîàax ¨©
,envrl ongp
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הקודש ללשון  מתורגם 

.‡
ÍÎ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â ,"‰Ó„‡‰ È¯ÙÓ" ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

מתעכב1בפסוק לה '", מנחה  האדמה  מפרי  קין "ויבא 

הגרוע , "מן ומפרש : האדמה ", "מפרי המילים על רש "י

אגדה היה ".2ויש  פשתן זרע  שאומרת , ,

מובן הגרוע ", "מן  הביא שקין לפרש  רש "י של ההכרח

הרא"ם שמבאר כפי טעם3בפשטות , מה  כן , לא  "דאם  –
שעה?"4ואל לא  מנחתו ואל .5קין

ה "אגדה ", את  רש "י מביא  מדוע  להבין צריך אך

ההבדל מהו היה ": פשתן xwn`ש "זרע  ly eheytaאם
של אחר  מין או  פשתן " "זרע  היתה  הגרוע " "מן  המנחה 

האדמה ? פרי

מהי  לשאול, ש "זרעdgkeddאין מקרא  של מפשוטו 

היה " זה6פשתן ענין מצטט  שרש "י  העובדה  מעצם  כי ,
מקורו שאת  הגרוע ", "מן כפירושו שלא  – האגדה  בשם 

באגדה כתוב  זה ענין שגם למרות  מציין, הוא  –7אין

הביא שקין לכך  הוכחה  אין אכן הפסוקים  שמפשט מובן,
האגדה . היא לכך היחיד והמקור  פשתן , זרע 

על בפירושו האגדה את  מביא  שרש "י כיון אבל
לומר , הכרחי "אגדה8רש "יoeylkהתורה, שזוהי  ,

zayiindקושי בפסוק  שיש  כלומר, המקרא ". דברי

היה ". פשתן ש "זרע  האגדה  בעזרת המתורץ

.·
È˘ÈÏ˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

בהמשך נאמר רש "י, פירוש דפוסי ממהדורות  בחלק 
לא לידו: שבא  מאיזה  – מפרי אחר , "דבר (בסוגריים):
של הראשונות  שבהדפסות  ולמרות  מובחר". ולא  טוב 

כתוב זה פירוש  אין התורה  על רש "י זאת9פירוש  בכל ,
אותו הגורסים  יש  ולכן אפשרי, זה  פירוש  שגם  מובן,

רש מפירוש  "י.כחלק 

אפשר הראשון , בפירושו מסתפק  אינו שרש "י כך על
הגרוע ", "מן בהבאה קין של חטאו היה  אילו להסביר:
"מפרי הביא  שהוא סתמי , בלשון התורה  אומרת מדוע 
הבל שבמנחת  כפי  וכדו', "מהגרוע " לציין בלי  האדמה ",

hxetnצאנו "מבכורות  בתורה  ?odialgne"10מיד

היתה לא  אכן שהמנחה  נוסף , פירוש  רש "י מביא לכן 
הפסוק כלשון אלא  הגרוע", מאיזהixtn"11"מן (סתם ),

לא שקין חטא, עצמו וזה  מובחר", ולא  טוב  לא  לידו שבא 
והמובחר. מהטוב  דוקא  להביא הקפיד

הראשון, הפירוש לפי  שני: מצד קשה  זה לפי אך
ואל קין "ואל מדוע  מובן הגרוע ", "מן  היתה שהמנחה 

הגרוע  מן הבאה  כי – שעה" לא איננהwec`מנחתו
המחייב לקדוש ֿברוךֿהוא, בכבוד פגם  על רק  מצביע 
היפך זהו מכך, יותר אלא והמובחר, הטוב  מן  מנחה הבאת 

בכך  – המנחהmifanהכבוד מקבל .12את 
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ג.1) ד, פרשתנו
רע"א.2) פז, זח"ג ט. פרשתנו תנחומא פכ"א. פדר"א עה"פ. תיב"ע

א. כה, ב"מ בכובא הא בתוד"ה [ועד"ז וברא"ם א). (קיב, תנ"ט תקו"ז
בב"ר  אבל הב"ר, בשם הביאו שם] ושטמ"ק הרא"ש תוס' פרץ, רבנו תוס'

שם). תואר יפה (וראה ליתא ה) (פכ"ב, לפנינו
כאן.3) לפרש"י הזכרון בספר וכ"ה
ה.4) שם, פרשתנו
הכתוב 5) מלשון זה (שלמדין וב"ר רש"י במפרשי ביאורים עוד ראה

ואכ"מ. האדמה"). "מפרי
האדמה 6) מפרי כתוב למה "דקשה המהרש"ל) (בשם כאן בשפ"ח

שהוא  מדבר פרי שהביא אלא העץ מפרי או האדמה מן לכתוב לו הי'
הוא  וכיו"ב האדמה"* "מפרי הלשון שהרי וצ"ע, ע"ש. כו'" האדמה כמו

ועוד). י שם, ב. כו, תבא (ראה בתורה הרגיל לשון

יקר.ע"ד כלי כאן. לרש"י מפרשים) (ועוד רא"ם ראה – כו' הרמז
ועוד. שם. לזח"ג אמת דרך קדושים. פ' המצות ושער טעהמ"צ

ותנחומא 7) ובפדר"א הנ"ל). רא"ם וראה הפסולת". ("מן שם ב"ר
שם. לפדר"א רד"ל וראה מאכלו. מותר (מן) שם:

ח.8) פסוק לקמן רש"י וראה ועוד. ח. ג, לעיל
ברש"י  הגירסא מכת"י שבאחדים אלא שתח"י. רש"י בכת"י ועד"ז (9

לידו. הבא מן הזרע מן הגרוע"): "מן התיבות (במקום
ד.10) פסוק
"מפרי".11) תיבת עוה"פ רש"י שהעתיק מה יומתק עפ"ז
גו'12) עור תיגשון גו' שמי בוזי יבֿיג): וֿח. (א, ממלאכי להעיר

עדיין  למד שלא למי (אף בפשטות מובן וה"ז – גו'. הפסח גו' נבזה וניבו
מלאכי).
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להביא השתדל לא  שקין שבגלל לומר, אפשר אי אך
מנחה בהבאת  והסתפק  המובחר ", ומן הטוב  "מן דוקא 

לידו" שבא  את13"מאיזה  הקדוש ֿברוךֿהוא יקבל לא  ,
שעה"?llkaמנחתו לא  מנחתו ואל קין "ואל ,

.‚
Ï·˜˙˙ Â˙ÁÓ˘ ‰ÙÈˆ ÔÈ˜

הוא : לכך שההסבר לומר  ויש 

כי הגרוע ", "מן בפירוש  להסתפק  יכול אינו רש"י
קין ביקש  המנחה  בהבאת  מאד: גדול קושי  כאן מתעורר
שהוא ייתכן וכיצד  – לקדוש ֿברוךֿהוא תודתו את  להביע 

הגרוע " "מן דוקא  המנחה ?14הביא ממטרת  ההיפך שזהו ,

שעה ", לא  מנחתו ש "ואל קין שראה לאחר ועוד: זאת 
בתורה לאחר4נאמר ותמוה: פניו", ויפלו מאד לקין "ויחר 

שמנחתו ציפה  הוא  הגרוע , מן דוקא  מנחתו את  שהביא 
תתקבל ?

היתה לא  קין שמנחת  שלמרות לומר, אפוא  הכרחי
אפשרות  זאת  בכל  היתה  להתקבל, יטעה ,oiwyיכולה

לרצון להתקבל צריכה  שמנחתו .15ויחשוב 

שהמנחה (א ) דרכים : בשתי  רש "י מסביר  זאת  ואת 
לא שהמנחה  (ב ) היה "; פשתן "זרע  הגרוע", "מן  היתה
ולא טוב  לא לידו שבא "מאיזה  אלא הגרוע , מן היתה

כדלהלן. מובחר "

.„
ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ¯„ÒÏ ¯·Ò‰‰

על  קושיא  גם  תתורץ  פסוקים :הxcqבכך

מכן ולאחר לה'", מנחה  קין... "ויבא  כתוב  בתחילה
ה ' וישע  הוא... גם  הביא  "והבל ואומרת  התורה , ממשיכה
מנחתו ואל קין  "ואל כתוב  מכן לאחר ורק  הבל...", אל
לא קין ... "ואל המילים היו ולכאורה – ויחר..." שעה לא 
קין "ויבא  על הסיפור  לאחר מיד להיכתב צריכות  שעה "

הבל ? על הסיפור לפני לה'", מנחה 

הבאת על תחילה  לספר  רוצה  שהתורה  נאמר  אם גם 
אז גם  התקבלו, שבו האופן על ואחר ֿכך  המנחות שתי
לאחר ורק  שעה ", לא  קין... "ואל  קודם לכתוב  צריך היה 

הבל" אל  "וישע... ההבאות .16מכן לסדר בהתאם  ,

לומר אפשר מפני17בפשטות  כך, נכתבו שהדברים  ,
ולחכה אש  ("ירדה הבל" אל ה ' "וישע לאחר שרק 

שאצלו18מנחתו" משום – קין הרגיש  (`l"... אש "ירדה
לקין...". "ויחר ולפיכך  שעה", לא  מנחתו ש "ואל –

בכך, רומזת שהתורה לומר, אפשר לעיל האמור לפי
לאחר רק  היה שעה", לא  קין... "ואל של  האמיתי שהענין
מנחתו, את  קין הביא  כאשר  כי הבל", אל ה ' ש "וישע 
חטא , שום בזה  היה שלא  בטעות , לחשוב  עדיין היה אפשר

כדלעיל.

צאנו "מבכורות  מביא  הבל את ראה שקין לאחר רק
אצלו, היה  שלא דבר ה '...", "וישע ולפיכך ומחלביהן",
בכל אך כראוי, היתה לא  שהתנהגותו בבירור ראה הוא 
לתקנם כדי עשה ולא  מעשיו, על אז גם  התחרט לא  זאת 
וכדו'). המובחר  ומן הטוב  מן אחרת  מנחה  הבאת  (עלֿידי 

חטא  של התוצאה  את  אז רק  התורה  מדגישה  –dfלפיכך
שעה " לא  מנחתו ואל קין .19"ואל

.‰
·Â˘Á ÔÈÓ Y Ô˙˘Ù

ל"בן (גם) פירושו את  רש "י כתב רבות , פעמים  כאמור
"מקרא " ללמוד עתה  זה  המתחיל  מובן,20חמש ", מכך .

במה מסביר ואינו היה ", פשתן "זרע  אומר  רש"י שכאשר
זה הרי האדמה ", "פרי  של אחר מסוג  יותר טוב  הפשתן

חמש " ש "בן זאת ,xakמשום  יודע 

רש "י  okוכפירוש  iptlהפסוק על האחד21: "שם 
פישון נקרא  זה  שנהר השני, בפירושו רש "י , מפרש  פישון"
הנהר (ובמיוחד שהנהר מכך פשתן". מגדל "שהוא 
מובן, מגדל, שהוא  הפשתן שם  על נקרא הראשון)

ביותר חשוב  דבר הוא  .22שהפשתן

המנחה : הבאת  בעת  קין של מחשבתו מובנת  זה  ולפי 
חשוב  שבעיקר  סבר , מיןoinהוא  – שמביאים  המנחה 

שזהו פשתן, בחר  הוא  ולכן שבמינים. ומובחר  טוב  שהוא 
הביא הוא  עצמו, זה  מין מתוך אבל ומשובח; חשוב  דבר

הגרוע ". "מן
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יד.13) לב, וישלח בפרש"י ויל"ע
כאן.14) הגו"א כקושיית
האנשים 15) הבינו .. הביא והבל .. קין ויבא כאן: מרמב"ן להעיר

כו'. והמנחות מהקרבנות גדול סוד האלה
עה"פ.16) האוה"ח כקושיית
עה"פ.17) ברד"ק משמע וכן
עה"פ.18) רש"י
כאן.19) מאלשיך גם להעיר

בסדורו).20) אדה"ז (כגירסת ספ"ה אבות
יא.21) ב,
שש",22) בגדי אותו "וילבש מב) (מא, מקץ גם שם i"yxaeראה

(דעת  התוס' בבעלי הפירושים ב' (וראה במצרים" הוא חשיבות "דבר
כאן: אברבנאל וראה שם). בשפ"ח) (הובא טוב ודבק זקנים) והדר זקנים
מזה  ולהעיר ערומיו. האדם יכסה שבו הפשתן מוציא האדמה מפרי
משנה  וראה ד. טז, אחרי – (פשתן) בד של היו ביוהכ"פ כה"ג שבגדי

ס"ט. לקמן וראה שלהם היוקר גודל ע"ד ב) (לד, יומא
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במנחתו מין מכל בחר אשר הבל של יתרונו היה  זה 
"odialgne ...zexekan"23.

.Â
ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ· Í¯Âˆ ˘È

להדר קין רצה  אם  שהרי, מובן, הפירוש  אין עדיין אך
של הגרוע " "מן הביא הוא  מדוע משובח , ממין ולהביא 

זה ? מין

בהמשך התורה שאומרת  כפי גדול, אינו זה  24קושי

הרע שהיצר – תשוקתו" ואליך רובץ חטאת  "לפתח
בחטא . קין את והכשיל כאן "התערב "

" של באופן היה עצמו זה ענין רובץ ",gztlאך חטאת
הרע היצר  לפתח "25שליטת של באופן –26היתה

את להביא שלא  קין על להשפיע  הצליח  לא  הוא "בחוץ ":
רק הוא  שבמינים , הגרוע " "מן להביא  או בכלל , המנחה 
מין בהבאת  לו שדי  עליו והשפיע  במקצת , הכשילו

זה . מין של  הגרוע " "מן אבל משובח,

חלק (לפי רש "י מביא  זאת, להבהיר כדי אבל
שבא מאיזה "מפרי, – שני פירוש  כדלעיל) מהגירסאות ,

מובן זה  שמפירוש  – מובחר " ולא  טוב  לא  zehytaלידו
מנחתו. יקבל שהקדוש ֿברוךֿהוא  קין חשב  מדוע 

מנחתו ואל קין "ואל  שגםl`[לפועל: מפני  שעה ",
צאנו... מבכורות  הביא ... ש "הבל לאחר יותר, מאוחר

תקנם ]. ולא  מעשיו על קין התחרט  לא וישע...",

מהפירוש יותר קשה ואף  קשה, זה פירוש  גם  אך
זה פירוש  אין הגירסאות  שברוב  כדיֿכך (עד הראשון,

לומר מסתבר אין כי  מנחה27כתוב ) הביא שקין מפני שרק  ,
הקדוש ֿברוךֿהוא  יקבל לא  המובחר, מן ולא  llkסתם ,

לקובעו ויש  הראשון, בפירוש  צורך יש  ולכן  מנחתו . את
ועיקרי. ראשון כפירוש 

.Ê
‡ÏÂ ,ÔÈÓ·˘ Á·Â˘Ó‰Ó Ô·¯˜ Y ‰ÎÏ‰Ï ¯·Ò‰

Á·Â˘Ó‰ ÔÈÓ‰Ó
המופלאים בענינים  נובע , ההלכה)28מכך (על ֿפי

הרמב "ם : לשון את המסביר ענין רש "י , שבפירוש 

פוסק "קרבנו29הרמב "ם  יביא  עצמו" לזכות  "הרוצה  :
ממנו", שיביא המין שבאותו ביותר המשובח היפה מן

הפסוק את  "והבל30ומביא  – וכהוכחה לה '", חלב  "כל

הדיוק מן ה '...". וישע  ומחלביהן צאנו מבכורות  הביא ...
" oindבניסוח  eze`ayכל" של שבענין מובן, ממנו" שיביא 

שהאדם מין שבאותו למשובח  היא הכוונה לה '" חלב 

הטוב המין את לבחור  שעליו ולא  בלבד, להקריב  רוצה 
להביא שביכולתו .31ביותר 

קרבן הנודר  בענין גם מצוי  לכך ש "הנודר32(בדומה  ,
"נדר לדוגמא : שנדר". שבמין הגדולים מן מביא  סתם

שב "מין המובחר – עגל ולא  שור", יביא  הבקר, מן  עולה 
או יותר  זול מין מלכתחילה  לנדור  יכול עשיר וגם  שנדר ".

עוף עולת ואפילו יותר, "הרי33קטן אמר  אם  שאף  עד ,

עולה" העוףmzqעלי  לעולת  לקרוא  המקום " אנשי ו"דרך ,
עוף ). עולת  להביא לו מותר  סתם", "עולה 

את גם  לכאורה  כולל  לה'" חלב  "כל להבין: יש 
אומרים ומדוע  להביא , שאפשר המינים  שבין המובחר

ממנו" שיביא  המין "באותו למובחר רק  היא  ?34שהכוונה 

לומד שהרמב "ם  לומר, אפשר לעיל, האמור לפי אלא ,
זה :35זאת לדין כהוכחה  מציינו שהוא והבל , קין מקרבן
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זֿח.23) סעיף לקמן ראה – ההלכה) (ע"ד בזה הביאור
ז.24) פסוק
אבל 25) כו'". להכשילך רובץ חטאתך ביתך "לפתח הרמב"ן כפי'
i"yxa.ות"י תיב"ע וראה שמור". חטאך קברך "לפתח (כת"א) מפרש

עה"פ.26) יקר כלי גם ראה
שם.27) מלאכי ראה
א).28) (קפא, שלו שבועות במס' השל"ה לשון
(אבל 29) רמח סו"ס יו"ד בשו"ע הובא מזבח. איסורי הל' סוף

מכיון  הטעם וי"ל – מהבל. והראי' כו' קרבן הבאת ע"ד הבבא בהשמטת
הזה*). בזמן נוגע שאינו

טז.30) ג, ויקרא
(סוף 31) מקריב שירצה איזה עז או כבש לו דביש מהא ג"כ כדמוכח

"מן צ"ל שקרבן אף – בכבש כריתות) רק והרי ביותר", המשובח היפה
מחוייב. אינו אחר למין ממין כי – ב)** צו, (פסחים אלי' הוספת יש

ה"ג 32) פט"ז הקרבנות מעשה הל' רמב"ם ראה – לקמן בהבא
שם. ובלח"מ

הובא33) ב. קד, (מנחות הש"ס לשון דיוק שזהו עה"ת i"yxaוי"ל
אבל  הדרך, הוא שכן היינו – עני" כו' להביא דרכו "מי א) ב, ויקרא

מנחה. יביא ג"כ שעשיר להיות אפשר
שם34) שבשו"ע הבבא,zil`ולהעיר כל שהשמיט (ואף אלו תיבות

שהביאה). בהבבא לכללו מקום הרי – 29 הערה כנ"ל
צאן  של ולא בקר  (של גדול ממין אילימא א): (טו, שבועות עיין (35
ולא  גדולות שהביאו שהיו המין (מאותו במינן גדולות אלא כו' רש"י) –

רש"י  – איכא קטנות "מי הש"ס שקושיית שם, ללמדך תוד"ה וראה .(

.miiepiyl mewn oi`y oaen ± exne` mya m"anxd oeyl wizrdy (my c"eihl) i"aa la` (*
on e` miyakd on `ian"y ligzny s` "gqt oaxw xcq"ay ± k"k cr aexe ,(a ,b migqt 'il`n d"cez) yakd on t"w eaixwd aexd c"ry mrhd edfy l"ie (**

.yaka `l` dpi`y ,(`ed yak m`e ± micwdl ilan) 'il`d mb mixeni`da lleke jiynn "mifrd
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("מבכורות ... המובחר מן מנחתו  הביא  הבל
אך הצאן, שבמין חשובl`ומחלביהן ") ממין להביא הידר

והנה36(בקר) – פשתן מובחר , ממין בחר קין ואילו ,
) שעה  לא קין... ואל (דוקא )... הבל  אל  ה ' –llk"וישע  "(

שחובה היא  הכוונה  לה'", חלב  שב "כל הוכחה זוהי
ביותר המשובח היפה "מן  שיביאeze`ayלהביא המין

לא  אך ביותר.oindnממנו", המשובח

.Á
ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏÎ ÏÚ Y "‰‡ÂÏÓÂ ı¯‡‰ '‰Ï"

היפה "מן  המנחה  מעלת  מהי להבין: יש  זאת  את  אך
המובחר מן מנחה  פני על המין", שבאותו ביותר  המשובח

שבמינים ?

כך: הוא  שההסבר לומר, יש 

את האדם  מבטא  לה'" חלב  "כל של  הענין  עלֿידי 
ומלואה " הארץ  ש "לה ' לקדוש 37ֿהכרתו משיב  הוא  ולכן ,

הראשון את  שביכולתו38ברוךֿהוא ביותר והטוב  ,39.

את כולל ומלואה " הארץ  ש "לה ' שישlkוכיון מה 
אין לכן – פשוטים  מינים  והן  משובחים , מינים  הן בעולם ,

רק  מכוון לה '" חלב  "כל  של המשובחיםmipinlהענין

על היא  הקדוש ֿברוךֿהוא  שבעלות  ברור לא  שאז
lk40מין בידו שאין  שמי  יוצא , (וכן בבריאה  ומין מין

לה '" חלב  "כל  את  לקיים  יכול אינו –41משובח  (

היפה "מן לקדוש ֿברוךֿהוא  לתת היא  החובה  אלא ,

רוצה שהאדם  מין מכל – המין" שבאותו ביותר המשובח
לקדוש ֿ שייך שברשותו מה  שכל מוכיח , הוא  ובכך לתת ,

ברוךֿהוא .

.Ë
˙Â˜ÏÁ˙‰Ï ÏÚÓ˘ ˙Â„Á‡ Y ÔÈ˜ ˙ÂÂÎ

הביא שקין  לכך הפנימי הטעם  יובן לעיל האמור לפי
"שבאותו המובחר  את  הביא ולא  פשתן , – מובחר  מין רק 

המין":

תורה " ב "לקוטי מבאר הזקן קין42אדמו"ר שקרבן ,

הכהן של (מפשתן) לבן בד לבגדי  דומה פשתן מזרע 

האחדות " ל"עולם  הרומזים הכיפורים , ביום  .43הגדול
"קנה  של  באופן היא  (שצמיחתו הבד מכלicigiואחדות 

המינים44גרעין" (כארבעת הפירוד" מן "אחדות  איננה  (

צמיחתן "עצם אבל באחוה ", ש "גדלים  היא  שאחדותם 
בעצם "יחידי של  ענין  אלא ומפורדים "), .45"מחולקים 

שקין את46וכיון ("להמשיך") הזה לעולם להוריד רצה 
יחיד של לוlrnyהדרגה  חשוב היה  לא  לפרטים , לחלוקה 

המבטא  דבר המין", "שבאותו המובחר  את  yiyלהביא 
מפני המובחר את  מביא  והוא גרוע ) רגיל , (מובחר, חלוקה

– בעולם  מין כל על  הקדוש ֿברוךֿהוא  בעלות 

ה ' כוונת  כפי זה  היה  לא  זאת  בכל שיא47אך כי .
הקדוש ֿברוךֿהוא אחדות  הרגשת  כלֿכך איננה התכלית 

מעניני "מופשטים" להיות  המחייבת  יחיד, של בדרגה 
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צ"ל  שהרי – במינן" "גדולות צ"ל שאין לא היא שמיא" קמי חשיבותא
בכך" להתפאר לו הי' ש"לא כ"א – ב) לד, (יומא שבעדרו" "מיוחד

.(3 להערה שוה"ג 10 ע' חי"ב לקו"ש (וראה
המובחר"אבל "מן צ"ל שקרבן לדין בנוגע רק ללמוד יש משם

רפ"ו  ה"ח, פ"ב רפ"א, מזבח איסורי הל' רמב"ם רפ"ט. מנחות (משנה
הידור שהוא לה'" חלב ד"כל להדין בנוגע לא אבל למי sqepורפ"ז), ,

envrש"רוצה zekfl11 הערה 130 ע' שם לקו"ש בארוכה (ראה כו'"
ואילך). ס"ב 8 ע' חכ"ז לקו"ש לשם. ובשוה"ג

דרך 36) "ועל – ז' (פסוק  כאן בחיי וראה כאן*. הגו"א כקושיית
חיים". בעלי מכל שפלה שהיא הצאן "מנחתו השכל")

א. כד, תהלים הכתוב לשון (37
וחביב 38) כו' שלו הכל כי דעת "למען בכור) – יח (מצוה חינוך ראה

כו'". להקב"ה נותנו מיד עינו כבבת פריו ראשית עליו
(39– כו'" יצרו יכוף  עצמו "לזכות כדי שהוא שם, ושו"ע ברמב"ם

כ"א  מיוחד), תוכן (בלי סתם היצר כפיית בשביל שאי"ז מובן, אבל
וכו' ומלואה הארץ דלה' ההכרה ענין לה' חלב כל בנתינת שיש שמכיון

oklיצרו לכוף לו .f"rיש
(אבל 40) גו' השמים גו' גוים כל על רם במש"נ מהפירוש להעיר

ד. מ, ב. לו, שה"ש (לקו"ת ובארץ בשמים ).n"kaeבאמת)
הממעיט 41) וא' המרבה דא' עשיר, קרבן כמו מתקבל שקרבנו אף

לקו"ש  (ראה להרבות ביכלתו הי' שלא מכיון – בסופה) (מנחות כו'
תקריב  כי ד"נפש עני בקרבן מעלה שיש ועד ,((10 (ע' 35 בהערה שצויין
קס"ד  הנ"ל ע"פ מ"מ – (33 הערה לעיל (ראה נפשו" הקריב כאילו –

לה'. חלב דכל הקיום בזה שחסר
רע"ג.42) כח, אחרי
"שם43) נאמר פישון נהר דגבי ה)cg`dלהעיר (א, לעיל וברש"י ,"

לרש"י  ושפ"ח דוד דברי ראה (אבל בעולמו" יחיד כו' אחד כתב "למה
(במהנ"ע). סע"א קכה, זח"א וראה שם).

(סע"ב).44) שם בלקו"ת הובא – ב יח, זבחים רש"י
חי"ט 45) לקו"ש גם (וראה פ"ב יוה"כ שער ראש עטרת בכ"ז ראה

"קנה הנ"ל רש"י לשון יומתק המבואר וע"פ – .(359 (ולא icigiע' "
.43 הערה וראה "אחד"),

(מדרש 46) תשובה ו)עשה ש(הביא הראשון הוא קין אשר להעיר
(ב"ר  תשובה לבעלי אות עשאו והקב"ה ספכ"ב) ב"ר ק. מזמור תהלים
וראה  טו. ד, (תיב"ע ויקירא" רבא שמא מן "אתא בו וחקק יב) שם,

את איש קניתי נאמר ועליו שם). בכתהאריז"ל ied'פרש"י ועיין א). (ד,
ואכ"מ. קין. מדריגת

וציונים 47) להערות בהוספות שנעתקו שם ללקו"ת הגהות ראה
הקבלה  ע"ד קין חטא ע"ד – תשכ"ה) שנת בהוצאת – ב (עא, ללקו"ת

ואכ"מ. באו"א). נת' (ושם

'id lady oeikn ik ,dxe`kl ,`iyew epi` zehyta la` (*o`v drexzexekan `iad (a weqt)ep`v) ytgle lczydl aeig epivn `lc .'ekzepwlexzei gaeyn oin (
."ecil `a" oi`y dn ±
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ה'), מאחדות  מתנתקים  בעולם  שרויים  (וכאשר העולם 
"אחד" של הענין "היפה48אלא  את  לה ' לתת המחייב  ,

כדלעיל. ממנו", שיביא המין  שבאותו ביותר  המשובח

.È
‰ÂˆÓ ¯Â„È‰· ‰„Ù˜‰ :‰‡¯Â‰‰

כמה עד ואחד, אחד  כל של  ה ' בעבודת  הוראה  זוהי
מצוה הידור של בענין ולהקפיד להישמר  :49צריך

"יחיד" בחינת  הרגשת של בדרגה  שהיה  קין , מה
הבאת של ההידור לו חסר כאשר  זאת , ובכל (פשתן),

שמנחת שבמקום  הידרדר, הוא  המין, שבאותו  המובחר

חכמה " תרבה  סופרים "קנאת  לידי תביאו  הבאת50הבל –
(פשתן), משובח מין גם  המעלות: שתי את  שתכלול מנחה 

"ויקם אשר עד  בקנאה , נכשל הוא – זה  שבמין  מובחר וגם 
הבל..." אל ,51קין

שצריך מאתנו, אחד כל אצל עלֿאחת ֿכמה ֿוכמה 
על המטפס  כאדם  ה', בעבודת  מעלה מעלה  "לטפס" תמיד

ולהוסיף להידרדר, ח"ו עלול הוא  לרגע  יעצור שאילו הר,
הנאה "מן יהיה  שבקדושה  ענין  שכל מצוה , בהידור תמיד

ביותר ", המשובח היפה  "מן ועד והטוב ",

ביותר הטוב  לקדוש ֿברוךֿהוא  נותן יהודי וכאשר

גשמי טוב בכל הקדוש ֿברוךֿהוא לו משלם  שביכולתו,
והרחבה . הקדושה  הפתוחה המלאה  מידו ורוחני,

y zegiyn)"lyz ziy`xa t",d
gny mei"yz z"(l
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שער 48) בינה אמרי ב. נה, תו"א (ראה ויחיד דאחד ההפרש כידוע
זו. באחדות העילוי ח' סעיף שם לקו"ש וראה ועוד). ואילך. פ"ח הק"ש

המובחר 49) מן שלא אותו הפרשתם שאם קרח: ס"פ ספרי ראה
oer(ש)אתם ze`iypa שהכוונה תשכ"ד, קרח ש"פ שיחת בארוכה וראה .

) היא פט,l`בזה יבמות – שבש"ס היפה על הרעה מן דתורם להענין

המובחר  מן לתרום צריך היפה על היפה מן התורם שגם כ"א) – וש"נ ב.
קרח. ס"פ של"ה וראה (שביפה).

רע"א.50) כב, א. כא, ב"ב
ח.51) פסוק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc zeaezk(iyily meil)

.ïäa,d`q mirax` `ed dewn xeriyy minkg exriyy oeiky ixd ¨¤
oke ,da leahl xeq` ,`edy lk `l` df xeriyn xqgp `l m` s`
,mdixacl xeriy minkg epzpe xg`n ,epizpyna x`eand oecipa
dngd zriwy xg`l rbx d`a m`e ,weica mdixac envnv

.dzaezk z` dciqtd
:minkg zhiy z` dliabn `xnbdãéòä ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¥¦

øîàL ,éaø éðôì éñBé éaøa ìàòîLé éaø[l`rnyi iax]åéáà íeMî ©¦¦§¨¥§©¦¥¦§¥©¦¤¨©¦¨¦
,iqei iaxeðL àìzraez dpi` dpnl`dy ote`ay ,dpyna minkg Ÿ¨

dlgny di`x ef ixd dpy ynge mixyr jyna dzaezk z`
,dilràlàonfaäéãé úçzî àöBé äaeúk øèL ïéàL`id oi`y - ¤¨¤¥§©§¨¥¦©©¨¤¨

`idy drya oic ziaa daezkd xhy z` miyxeid cbpk d`iven
,dzaezk z` zraezìáàm`äéãé úçzî àöBé äaeúk øèLziaa £¨§©§¨¥¦©©¨¤¨

,oic,íìBòì dúaeúk äáBbzxqen dzid zlgen dzid m`y meyn ¨§¨¨§¨
.miyxeid icil daezkd xhy z`øèL eléôà ,øîà øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨¨©£¦§©

.íéðL Lîçå íéøNò ãò àlà äáBb dðéà äéãé úçzî àöBé äaeúk§¨¥¦©©¨¤¨¥¨¨¤¨©¤§¦§¨¥¨¦
:ax zhiy lr dywn zyy axáéúî[dywd-]úLL áø`ziixadn ¨¦©¥¤

,oldlcäáBb áBç ìòaeaeg,äøkæäa àlLwzy elit` epiidc ©©¤¤Ÿ§©§¨¨
,oecl yie ,eaeg z` reazl leki ,dgin `le dpy ynge mixyr

éîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -àøèL è÷ð àìc éàepi` m` - ¥¦¨¥¦§Ÿ¨©§¨¨
,aeg xhy ecia wifgnéáb éàîa,eaeg z` daeb `ed dna -àlà §©¨¥¤¨

mixen` mixacdàøèL èé÷ðcjk lre ,aeg xhy ecia yiy - §¨¦§¨¨
jkn oi` dpy ynge mixyr eaeg z` raz `l m` s`y exn`

,lgny di`xå,`ziixadn wiecnéìeçà øa åàìc àeä áBç ìòá §©©§©©©¥
àeä,eaeg lr lgen epi` aeg lra `weecy -àzìéçà äðîìà àä̈©§¨¨©¦§¨

lr zlgen `id ,daezk xhy dcia yiy s` dpnl` j` -
k.axk `lc gken ixd ,dzaez

:`xnbd zvxzndì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeä`ed dywdy df ± ¦¨§§¨¥¨

,uxizyíìBòìote`a `ziixaa xaecnàøèL èé÷ð àìclrady ± §¨§Ÿ¨¦§¨¨
,aeg xhy ecia wifgn epi` aegådelnd raez cvik le`yl oi` §

oky ,ecia xhy oi` m` eaeg z`ïðé÷ñò éàîa àëäep` dna ± ¨¨§©©§¦¨
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פרעה  אל  ואהרן  משה  ויבא   – י-יא  ז,  שמות 
את  אהרן  וישלך  ה'  צוה  כאשר  כן  ויעשו 
לתנין. ויהי  עבדיו  ולפני  פרעה  לפני   מטהו 

ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם 
חרטמי מצרים בלהטיהם כן

נז

יוחנא  לי'  "אמרי  א(  פה,  )מנחות  מאחז"ל  ביאור 
וממרא למשה, תבן אתה מכניס לעפריים"

מכניס  אתה  תבן  למשה  וממרא  יוחנא1  לי'  אמרי 
ירקא  ירקא  למתא  אינשי  אמרי  להו,  אמר  לעפריים, 

שקול.
מנחות פה, א

מצרים  של  מכשפים  ראשי  וממרא.  יוחנא  א"ל 
למשה רבינו, כשהתחיל לעשות האותות לעיני פרעה, 

שהיו סבורין שהי' עושה אותם על ידי כישוף.
מקום  שהוא  עפריים  לעפריים.  מכניס  אתה  תבן 
הרבה תבואה אתה מביא לשם תבואה למכור, בתמי', 
לשם  בא  אתה  כשפים  מלאה  שהיא  מצרים  ארץ  כך 

לעסוק בכשפים.
אמר להם למתא ירקא ירקא שקול. לעיר שגדל שם 
ירק הרבה הבא ירק שלך למכור, לפי שמתקבצין שם 
הכל לקנות, הם אמרו לו דברי ליצנות והוא השיב להם 

בעניינם.
רש"י

א"ל2 יוחנא וממרא למשה תבן אתה מכניס לעפריים, 

1( אמרי לי' יׂוָחֵנא וממרא )אמרו לו ראשי חרטומי מצרים(, למשה 
)תבן  לעפריים  מכניס  אתה  תבן  במצרים(,  מופתים  עושה  )כשהי' 
את מכניס למקום הנק' "עפריים", וזהו משל, שמצרים היתה מלאה 
בכישוף, והמכשפי מצרים לעגו על משה, שלדבריהם מעשי כשפים 
בעפריים  למכירה  תבן  להביא  כפי שאין  כלום,  במצרים  יוכיחו  לא 

עיר שהוא מלא תבן(.
אמר להו )השיב להם משה(, אמרי אינשי )אנשים אומרים(, למתא 

ירקא ירקא שקול )למקום ירקות ָהֵבא ירקות למכור(,

]ובפרש"י שמשה השיב להם תשובה של מה בכך, וראה דרשות הר"ן 
יכול  הקב"ה  כי  להוכיח  היתה  המופתים  שמטרת  ענין,  וזה  ד"ה  ג' 
לשנות את הטבע כפי רצונו, ומצרים היא המקום המתאים לזה שגם 

המכשפים יראו שיד ה' הוא ע"ש[.
2( בסימן זה מבאר כמה פרטים בהמאחז"ל, והם:

א( למה המשל הוא מעיר "עפריים" דוקא?

בתוספות3  כמ"ש  הימים  שבדברי  עפרין  הוא  עפריים 
במשנה שם דף פ"ג ע"ב. דכתוב שם וירדף ַאִבָיה אחרי 
ירבעם וילכד ממנו ערים את בית אל ואת בנותי' ואת 
ישנה ואת בנותי' ואת עפרון ובנתי'. הכתיב הוא עפרון 

בו'4, והקרי עפרין בי'.
יש לומר:

עפרין מלשון עפר, ונחש עפר5 לחמו, מהמקום הזה 
יונק הנחש בחטא עץ6 הדעת, ומָשם הוא שרש הכישוף 

בתרפים כמ"ש בעץ חיים7 שער לאה ורחל פרק ג.
כשו"ף8 גימטריא עפרו"ן.

כפרש"י,  המכשפים  ראשי  היו  וממרא  ויוחנא 
מהמקום הזה הוא יניקתם.

כדאיתא במשנה  הוא בבקעה9  והיינו מה שעפריים 
שם, שזהו תרפים מלשון בית10 התורפה, שיסוד הנוקבא 

הוא כמו בקעה, חלל שקוע וכו'.
ומה שבעפריים יש הרבה תבואה כדאיתא שם, הוא, 
כי עץ הדעת חטה11 היתה, לכן במקום הזה ששם הוא 

בחי' עץ הדעת יש הרבה תבואה.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רכה

ב( למה הי' הרבה תבואה בעיר "עפריים" דוקא?
ג( בפסוק הכתיב הוא "עפרון" באות ו', והקרי הוא "עפרין" באות י'?

ד( מה הקשר לראשי המכשפים "יוחנא וממרא" לעיר עפריים?
ה( למה הי' עיר עפריים "בבקעה" דוקא?

ויבואר בפנים.
3( וז"ל: עפריים. עיר היא בדברי הימים ]ד"ה-ב, יג, יט[ וילכוד אביה 

]..[ את עפריים.
4( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק כאן, הביאור עפ"י קבלה, דהאותיות 
ו"י )הקרי באות ו', והכתיב באות יו"ד( מרמז לבחי' "דעת" וכדלקמן.

5( ישעי' סה, כה.
6( בראשית ג, יד "ויאמר ה' אלקים אל הנחש כי עשית זאת... ועפר 

תאכל כל ימי חייך".
7( שער לח.

8( "כשוף" בגי' 406, וכן "עפרון".
9( במשנה שם, שמביאים הסלת המובחר לקרבנות, ואחד המקומות 

הוא "עפריים שבבקעה".
10( לשון המשנה נדה פרק ח' משנה א "הרואה כתם על בשרה כנגד 

בית התורפה".
11( ברכות מ, א.

ילקוט לוי יצחק על התורה

ישראל נמשלו לכוכבים המתנוצצים בשמי רקיע, אשר לאורם לא יתעה גם ההולך במחשכי הלילה.
היום יום ה' חשוון
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בראשית א, ז – ויעש אלקים את הרקיע 
ובין  לרקיע  מתחת  אשר  המים  בין  ויבדל 

המים אשר מעל לרקיע ויהי כן

ימי  ששת  השני;  ביום  טוב  כי  נאמר  לא  למה  )תוכן: 
בראשית כנגד שיתא אלפי שני, ומבאר כל יום כנגד אלף– 

וענינו(

על מה שלא נאמר בשני כי טוב רבו בדברי רבותינו ז"ל 
)בראשית רבה ד, ח( הדעות, ואשר יראה שעשו עיקר הוא 
– על כי לא נגמרה בו מלאכת המים, ועזר לנגדם הוא מה 
שבשלישי נאמר כי טוב שני פעמים, אחד בהגמר מלאכת 
המים ואחד בהגמר יתר מלאכת היום. אך הלא יקשה למה 
לא השלים מלאכת המים הוא יתברך בשני ואמר עלי' כי 
טוב, ולא יאחר הדבר עד יום השלישי לאומרו בו זה פעמים.

ויתכן, כי הנה אין ספק כי ששת ימי בראשית הם רמז 
לשיתא אלפי שני דהוי עלמא, ויום השביעי אל עולם הבא 
שכולו שבת. נמצא יום הראשון רמז לאלף הראשון, שהיתה 
רשעים  היו  ההוא  באלף  כי  רמז  וחשך,  ובהו  תהו  הארץ 
מכעיסין ובאין, והיו ראוים ]ש[יעלו המים על הארץ ויציפו 
הכל, ויהיו תהו ובהו, על דרך מאמרם ז"ל שכשהרשע דורך 
על הארץ היא מתרעשת )עי' רש"י בראשית ד, טו(, שהוא 
אצלי על כי לא רקע הקב"ה הארץ על המים שלא כטבען, 
רק לשיעבדו את ה'. וכן אמרו )בראשית רבה ה, ה( כי מה 
שייראו  עשה  האלקים  כי  הוא  מארץ  גבוהים  הים  שמי 
ואין  נס מתקיימים,  כי על דרך  בני האדם  מלפניו, בראות 
וירדו המים  צריך ליפרע מהם רק להניח הדבר אל הטבע 
ורוח  פני תהום להעלותו,  הרוגז על  וחשך  וזהו  על הארץ. 
המים  פני  על  מרחפת  היתה  כבר  הדין  מדת  הוא  אלקים 
להציפן על הארץ, כאשר החל בדור אנוש שקרא למי הים 
וישפכם עד שלישו של עולם והי' גומר. אלא שבאלף ההוא 
וירא אלקים את האור כי טוב, הוא צדיק אחד שהוא חנוך, 
ויבדל אלקים כו', כי הבדילו והעלהו מעל לרקיע, ועל ידי כן 

ריחם על עולמו וירא אלקים כי טוב.

שני  הנה  כי  והוא  השני,  לאלף  רמז  הוא  השני  והיום 
על  ומפורסמים  גדולים  דברים  יתברך  הוא  עשה  פעמים 
ידי המים, אחד באלף השני והוא מבול המים שהי' בשנת 
קריעת  ענין  הוא  השלישי  באלף  שנית  שנה,  ותרנ"ו  אלף 
של  תחתונים  מים  שנתחברו   – המבול  ענין  והוא  סוף.  ים 
מעינות תהום עם מים עליונים, כי ארובות השמים נפתחו, 
עד שריחם הוא יתברך ויבדל ביניהם ויסכרו מעינות תהום 
ויהי  באומרו  שני  ביום  נרמז   – השמים  מן  הגשם  ויכלא 
אל  רמז  שהוא  כו',  המים  בין  ויבדל  למים  מים  בין  מבדיל 
ים סוף – שהי' באלף  וענין קריעת  מה שהי' באלף השני. 
ביום  נרמז   – היבשה  ונראית  נד  כמו  מים  השלישי שנצבו 
השלישי יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה 
היתה  שבשני  המים  מעשה  שענין  למה  כן  ועל  היבשה. 
נח,  בהשאיר  עולמו  על  ה'  שרחם  שאף  מאד,  גדולה  צרה 
לא יבצר מהיותה רעה רבה, על כן לא נאמר בו כי טוב. אך 

מעשה המים שבשלישי שהוא רמז אל קריעת ים סוף שהי' 
טוב מאד, נאמר בו כי טוב. והיות ענין יקוו המים כו' בשני, 
הי' בלתי אפשר, כי איך ירמוז בשני מה שהי' עתיד להיות 
באלף השלישי, על כן לא נגמרה בו מלאכת הים, ולא נאמר 

בו כי טוב עד השלישי.

והנה ביום השלישי הוציאה הארץ עץ עושה פרי, שהוא 
ט(  ה,  )פרשה  במדרש  פנחס  ר'  מאמר  מתקבל  היותר 
כשהוסיפה על הצווי, כי הקב"ה אמר עץ עושה פרי, כי העץ 
פרי בלבד יהי' עושה פרי, אך לא אילני סרק, והיא הוסיפה 
ותוצא עץ עושה פרי, שבלי היות עץ פרי הי' עושה פרי. כן 
בשלהי אלף שלישי נבנה בית ראשון כמפורש בגמרא, כי 
אז הזהב שבו הי' עושה פירות, כמו שאמרו רז"ל )ירושלמי 
יומא פ"ד ה"ב( מזהב פרוים )דברי הימים ב, ג( ומגפן הזהב 
מה  מעין  והוא  מטבען.  חוץ  תדיר  פירות  עושה  שהיתה 
שביום השלישי אפילו אילני סרק עשו פירות. וגם לאומר 
פרי  עושה  פרי  עץ  אמר  הקב"ה  כי  הציווי,  על  שעברה 
שהעץ עצמה יהי' נאכל, והיא לא עשתה רק עץ עושה פרי. 
יהי' הרמז אל גפני הזהב, שהגפן הי' מין בלתי עושה פרי, 

ושם הצמיחה ויעשה פרי על איכות המקום.

וביום הרביעי נתלו המאורות ויאמר אלקים יהי מאורות 
נבנה בית שני,  כי באלף הרביעי  ברקיע השמים, הוא רמז 
ומארת כתיב חסר, על הדברים שחסרו ממנו. ואמר שעם 
אל  התחברותו  ממנו  נעדר  לא  הראשון,  אל  נדמה  שלא 
המאור  את  וזהו  בראשון.  הי'  כאשר  מעלה  של  המקדש 
הקטן  המאור  ואת  שלמעלה,  המקדש  בית  הוא  הגדול 
שלמטה. וכאשר במאורות הי' קטרוג, כן בנין בית שני הי' 
על ידי קטרוג מהאומות כנודע, ועל כן נכתב מארת חסר 

על חסרונו ועל קטרוגו כמדובר.

או יאמר כי באלף הרביעי נמצאו יחד שני מארת, האחד 
ורוב מציאותו ברביעי, והבית השני  שנבנה בסוף השלישי 

שנבנה ברביעי וכתיב מארת על מה שנחסר בשני.

המלכים  כנגד  הגדולים,  התנינים  נבראו  החמישי  וביום 
אשר גזרו שמדות והרג רב מהרוגי מלכות באלף החמישי.

בהמה  רמז  וזהו  ישראל,  את  הצרו  הששי  בתחלת  וגם 
יום הששי. ואחרי כן בששי עצמו נעשה  ורמש שבתחלת 
אדם, רמז לבן דוד הבא באלף הששי הוא אדם עצמו כנודע, 
כי על כן נתן לדוד שבעים שנה משני חייו, כי הוא הוא, וגם 
הוא משיחנו הבא באלף הששי. וירד מים עד ים ומנהר עד 
הים  בדגת  וירדו  באומרו  כנרמז  האומות,  בכל  ארץ  אפסי 
הרמז  כי  על  רבים,  לשון  וירדו  אומרו,  זה  לפי  ויצדק  וכו'. 
עם  אדם  עון  עתה  נזכר  לא  וגם  ישראל.  לכל  הוא  לעתיד 
היותו בששי, למה שלא יספר עתה אלא מה שהם רמז אל 
הברכה העתידה במלך משיחנו הנרמז באדם, כי אם אחר 

סיפור מעלות שבעת הימים.

שבאלף  המנוחה  אל  רמז  שבת  בא  הששי  יום  ואחר 
השביעי.

אלשיך

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בראשית
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ß ixyz `"k oey`x mei ß

âì(à)äëøaä úàæåìàä Léà äLî Cøa øLàýíé §Ÿ́©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−
:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà
äëøáäúàæå

¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«
i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?-סמּו עכׁשו, לא .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî ýåýé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ
úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàt øäî¥©´¨½̈§¨−̈¥«¦§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈

:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ,¯Ó‡iÂ∑(שם) ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְִַָָ

מקֹום  ׁשל ׁשל ּבׁשבחֹו ּבצרכיהם ּפתח ואחרּֿכ , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
זכּות  הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ּובּׁשבח ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָיׂשראל,

הם .ליׂשראל  ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּברכה  עליהם ׁשּתחּול a‡.אּלּו ÈÈqÓ∑ יצא ְֲֵֵֶֶָָָƒƒ«»ָָ

ּכחתן לקראתם  ההר, ּבתחּתית להתיּצב ּכׁשּבאּו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכּלה, ּפני להקּביל יט)הּיֹוצא "לקראת (שמות ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּכנגּדם  ׁשּיצא למדנּו ÈÚOÓ¯.האלהים", Á¯ÊÂ ְְְֱִֶֶַָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ
BÓÏ∑(ספרי),הּתֹורה את ׁשּיקּבלּו עׂשו לבני ׁשּפתח »ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

רצּו Ô¯‡t.להם ∑‰ÚÈÙB.ולא ¯‰Ó∑ ׁשם ׁשהל ְָֹƒ«ֶָ≈«»»ֶַָָ
רצּו ולא ׁשּיקּבלּוה, יׁשמעאל לבני ∑Â‡˙‰.ּופתח ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ¿»»

˜„L.(שם)ליׂשראל  ˙··¯Ó∑ רבבֹות מקצת וע ּמֹו ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְִִִָ
קדׁש ּכדרמלאכי ולא רּבם, ולא ּכּלם, ולא ְְְְְֲֵֶֶֶַָָֹֹֹֹֻֻ

ּביֹום  ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָּבׂשרֿודם
c˙.חּפתֹו L‡∑ּבאׁש לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ָֻ≈»ְְְְֵֵֶָָָָָָ

לבנה  אׁש ּגּבי על ּכתב ,ׁשחֹורה ּבּלּוחֹות להם נתן ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָ
אחר  ּדבר ימינֹו. ׁשּנתנּהיד ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש : ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

האׁש מּתֹו .להם ִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dxezÎzgny - dkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר הּברכה" "וזאת ּפרׁשת ְְְְִִִַַַָָָָָָָֹּבּתחלת
מׁשה  לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"הוי'
ׁשניּתנה  היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון "מֹורׁשה" יעקב", קהלת ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹמֹורׁשה
ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּובאה
החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל הּברכה" "וזאת ּפרׁשת ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹוּסּיּום
הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא
ּדעת  והסּכימה לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבֹור לּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ"ׁשנׂשאֹו
ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת, אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו, ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּקּב"ה
לּוחֹות  לגּבי האחרֹונֹות הּלּוחֹות ׁשל עילּויים מרּמז ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבזה
על  ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהראׁשֹונֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו לעיניידי הּלּוחֹות את יׂשראל לׁשּבֹור ּפעל ּכל , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּתׁשּובה  עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבכל

עצמֹו. ּבכח עבֹודה -ְְֲַַָֹ
הּקּב"ה  להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוכאׁשר
יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת
ּובלב  ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ּתׁשּובתם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָקּבל
ּתהיה  ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשלם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד - ויגיעה ְְֲִִִַַַָָָָֹהעבֹודה
הּזמן  הּסּכֹות, ימי ז' לאחר לׁשמיני־עצרת ּבאים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻוכאׁשר
הּתֹורה  ּבחינת וגם ּבפנימּיּות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָׁשּכל

האמּתית  הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ּבלּוחֹות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשנּתנה
עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹוהׁשלימה

מתחילין  יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָולכן
ואת  הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹלקרֹוא
עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי על ּכי ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהארץ",
עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ(ועל
ּבמעׂשה  להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) התחּדׁשּות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻּובבחינת
ּבראׁשית  ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָּבראׁשית
ׁשוים  ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ּבׁשלימּותּה ׁשּתפּות ּכי -ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻ
אל  מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלגמרי.
אין  ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבדירה והן ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּפעל
מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻה"ּׁשּתפּות"
ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה עצמֹו, ּבכח היא ּכׁשעבֹודתֹו ְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹאבל
מדבר  ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהיא
עֹוׂשה  (להּקּב"ה) ליּה" הּנין "ּדלא מעֹולם - הרצּוי ּדבר ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹהפכי
ׁשּתף  - לּבֹורא ּדֹומה נעׂשה זה ידי על ליּה", ּד"הנין ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻעֹולם
ׁשנרגׁש "חדׁשים" וארץ ׁשמים ּובֹורא להּקּב"ה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשלימּות
מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבהם

ּבעֹולם. ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָּומסייעין

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓ¯ב  d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»
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(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑ את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְִִֵֵֶַָָ
ּבנימין הּׁשבטים  ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּכׁשאמר להּולד עתיד היה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלבּדֹו
לה)ליעקב: מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ."ּגֹוי  ְְְֲִִִֶֶַַָֹ

E„Èa ÂÈL„˜ŒÏk∑,אּתֹו ּגנּוזֹות הּצּדיקים נפׁשֹות »¿…»¿»∆ְְִִִַַַ
ׁשּנאמר: כה)ּכענין צרּורה (ש"א אדני נפׁש "והיתה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

"אלהי ה' את החּיים EÏ‚¯Ï.ּבצרֹור ekz Ì‰Â∑ ְֱִִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆
ּתחּתית  לתֹו עצמן "ּתּכּו" ׁשהרי ,לכ ראּויים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוהם

התוּכּו"ההר  ּפעלּו, לׁשֹון "ּתּכּו" ּבסיני. ,"לרגל ְְְְְֲִִֶַַַָָֻֻ
מרּגלֹותי לתֹו.EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ עליהם נׂשאּו ְְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָ

ּתֹורת ליסֹוד ∑EÈ˙¯acÓ.על קרֹוב ּבֹו ,הּמ"ם ֶָֹƒ«¿…∆ְֵַַָ
ז)ּכמֹו: אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את (יחזקאל "וּיׁשמע ְְִִֵֵֶַַַַָ

אף ב) אלי', 'מתּדּבר ּכמֹו אלי", מּדּבר את ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ"ואׁשמע
"מּדּברתי" ׁשה זה מה לאמר , להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש אונטעררעדנוגען)להם. .(ציינע ְֶַַָ
והּמ"ם  ,ּדברי עלּֿפי נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָואּונקלֹוס
"אף  אחר: ּדבר 'מן'. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ְְִִֵֶֶַַַָָּבֹו

האּמֹות  ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", ׁשהראית חבב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבידם  יׂשראל את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים .להם ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָ

E„Èa ÂÈL„˜ŒÏk∑ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ּכל »¿…»¿»∆ְְְִֵֵֶֶַָָ
ׁשֹומרם  ואּתה ,מאחרי מׁשּו ekz.ולא Ì‰Â ְְְֲֵֶַַָָָֹ¿≈À

EÏ‚¯Ï∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים .והם ¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַ
EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ƒ»ƒ«¿…∆ְְְְִֵֶֶַָ

ּדבריהם  ואּלה .ּבׂשמחה, ְְְְִִֵֵֶֶָ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב", ל"קהּלת היא מֹורׁשה" מׁשה, לנּו "צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)

אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹורה
אדם  ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ
חכמים  ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם נּכרים ּבֹו ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשעמלים
ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָנּכרים

.(ׁשּבכ הּפרטים את ְְְִֶֶַַַָָָהרמּב"ם
ּתלמידי  אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא
ּבאפן  אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹחכמים,
הּנּכרת  וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, לגמרי, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָחדׁש
ּתלמידי  ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ"ּבהילּוכם
עד־ּכדי־ ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש החּדּוׁש מהּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָחכמים,
הם  אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכ

"ׁשהחינּו"? ּברכת ּומברכים ּכ ּכל ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָׂשמחים
- מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻעל

היא  ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻֻהּתֹורה
הּתֹורה  - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, חׁשיבּות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין

ּבירּׁשה. יהּודי לכל ְְֲִִֶֶָָֻמּועברת
ּבׂשמחת  - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּולפיכ
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּתֹורה,

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּבהּקפֹות  ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָולכן
על־ידי  ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא -ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכי  - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ּופעּלֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָֻּתנּועֹות
אּלא  הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת ה ּׂשמחה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָעּקר
ּבכל  אֹותנּו מחּיה - "ׁשהחינּו" היא ׁשהּתֹורה ּכ על ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבעּקר

ּבפעל. לעׂשיה עד ְְֲִִֵַַַָָֹעניננּו,
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היא וזהּו ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ועל  ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמארסה
ׁשהּנׁשמֹות  זה ׁשענין הינּו, יעקב", קהּלת "מֹורׁשה נאמר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹזה
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהם

עקב  יּו"ד יעקב, 'לי ּבבחינת ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
ּבחינת  והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּד'אׁשר' 'אׁשר', אֹותּיֹות ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַֹראׁש',

ּכ ׁשּזהּו היא", ּבבחינת "טהֹורה מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֻ
מׁשּפיעים  הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּתענּוג.
ּדמּצד  ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ׁשאֹומרים מה ּגם וזהּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּבּתֹורה.

הינּו ּבמצֹותיו', 'קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא 'אׁשר' ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָּבחינת
מה  וזהּו הּמצֹות, את העֹוׂשים הם הם יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּנׁשמֹות
ועׂשיתם  ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצֹות ּכל את ּוזכרּתם ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּכתּוב
הוי' מצֹות מּבחינת עֹוׂשים ׁשּיׂשראל הינּו מצֹותי, ּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָאת
מחּברים  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצֹותי, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּיהיּו
ּבבחינת  הּוא זה וכל מּמׁש. ּבהקּב"ה ׁשּלמעלה, הּתֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
ׁשּגם  הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל.
ירדה  ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, יּו"ד יעקב, ּדבחינת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנׁשמֹות
ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלמּטה,
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יעקב: קהּלת מֹורׁשה מׁשה צּוה־לנּו ְֲִִֶַַָָָָָֹֹּֽֽֽתֹורה
נעזבּנה ולא רש"י)אחזנּוה ובפירוש ד. (לג, ְְְֲֶַַַָָֹ

הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש 'אחיזה' הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָצרי
וכּיֹוצא  לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּדלכאֹורה
ּגם  ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ּוכפי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבזה,
ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָצרי
ּבמּתנה  נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ׁשאחזנּוה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה

נעזבּנה"? ולא "אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
אּלא  אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן "אחזנּוה" ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָויׁש
ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻאחּוזה,

חֹוזרת  אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו אחּוזה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבׂשדה
אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל  ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהם
ּבכל  אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא זֹו ׁשּׂשדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּדמּכיון

ַָמּצב.
אּתם  ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּכמֹו
היא  הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּבקׁשר
ׁשּבני  ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ"מֹורׁשה
ּבּזמן  (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָיׂשראל
ׁשהּתֹורה  מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות ּבידי נמסרּו י ׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּבני

יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהיא
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i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈ·∑ «¿ƒַָָƒÀ∆∆
עליהם  מלכּותֹו על התאּסף ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד ּבכל ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵַָ

אסיפתם  חׁשּבֹון ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.ראׁשי "ּכיֿתּׂשא (שמות ְֲִֵֶָָָ»≈ְִִָ

אּלּו ראּויין ראׁש", אחר:ׁשאברכם את ּדבר . ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
וׁשלֹום  אחת ּבאגּדה יחד, ּבהתאּספם ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֻ"ּבהתאּסף",

מלּכם -ּביניהם  ּביניהם הּוא מחלקת ּכׁשּיׁש ולא ,. ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה לעֹולם ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ
ּבלהה הּבא  מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא ,.ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»

¯tÒÓ∑ ּכענין נמנין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻ

לה)ׁשּנאמר: יעקב (בראשית בני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּמנין  מן יצא ׁשּלא עׂשר", .ׁשנים ְְִִֵֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא לראּובן,(מכות יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְִֵַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם (איוב מּפני ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ול טו) וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים א "אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ
ּבתֹוכם"עבר  צב).זר ׁשּכל (ב"ק רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְֵֵֶַַָָָָ

עצמֹות  היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָארּבעים
עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיהּודה

מד)ׁשּנאמר: אמר (בראשית הּימים", ּכל לאבי "וחטאתי ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּיֹודה  לראּובן ּגרם 'מי וכּו''?מׁשה: ÚÓL.יהּודה ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ¿«

‰„e‰È ÏB˜ מּפני ∑‰' ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ּתפּלת ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ
מּפני  וחזקּיה העּמֹונים, מּפני ויהֹוׁשפט ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהּכּוׁשים,

ep‡È·z.סנחריב  BnÚŒÏ‡Â∑ הּמלחמה מּפני לׁשלֹום ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְְִִֵַָָָ
הּמלחמה)( מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑וינקמּו ריבֹו יריבּו ְְֲִִִִֵַָָָ»»»ְְְִִִָ

È‰z‰.נקמתֹו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑,התּפּלל יהֹוׁשפט על ְִָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ְְִֵַַָָ
ּגלעד: רמֹות מלחמת יח)על יהֹוׁשפט,(דה"ב "וּיזעק ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

יהּודה", קֹול ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". (ספרי)וה' ְְֲֵַַַָָָָ
לׁשמעֹון  ּברכה רמז יהּודה.ּכאן ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו ְְְְְִִִֶַָָָָָָ

ּגֹורלֹו מּתֹו ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָואף
ׁשּנאמר: יהּודה, יט)ׁשל נחלת (יהושע יהּודה ּבני "מחבל ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשמעֹון". על ּבני עליו ּבלּבֹו ׁשהיה עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה .מה ְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ß ixyz a"k ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

„e‰È„‰ז  d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡qÓ ‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נט dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"k ipy meil inei xeriy
i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆

ׁשכינה  מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ
הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑ּכתרּגּומֹו. ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְַ

לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּדבר
ּבעלילה  אמר:,לבא מׁשה כ)אם נא (במדבר "ׁשמעּו ְֲִִִֶַַָָָָֹֹ

עׂשּו?הּמֹורים" מה ּומרים אהרן ,. ְֲִִֶַַָָֹ

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑ּכׁשחטאּו »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֶָ

ואמרּתי: לב)ּבעגל אלי (שמות נאספּו אלי", לה' "מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
והּוא  אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ּבני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָֹּכל
וכן  ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, "אחיו" את אֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָמּיׂשראל,
ו"אחיו" מּמׁש, "אביו" לפרׁש אפׁשר ואי ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָעׂשּו.
ּומּׁשבט  הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, "ּבניו" וכן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמאביו,

ׁשּנאמר: מהם, אחד חטא לא לוי"(שם)לוי ּבני ."ּכל ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
E˙¯Ó‡ e¯ÓL Èk∑"ל יהיה אחרים"לא .אלהים ƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ

e¯ˆÈ E˙È¯·e∑ ּבּמדּבר ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ¿ƒ¿ƒ¿…ְְְִִִֶֶַָָָ
ּבניהם  את מלּו לא יׂשראל ּומלין ׁשל מּולין היּו והם , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

ּבניהם  ּבניהם,את את מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּולין) היּו .והם ְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עׂשּו וכן . . להרֹוג וצּויתים לוי ּבני ּכל אלי (רש"י נאספּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ט) תּׂשאלג, ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י זכּו(לב, ׁשהּכהנים ְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

על־ּפי־ ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו מּפני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלכהּונה
ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזה

עבֹודת  עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ּבמדּבר רׁש"י ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּוראה
ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י, ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאלילים,
הּטעם  ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. על ׁשּפרׁש טעּו), לא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלוי

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ְְְְְֵֵֶֶָָָָֹֹּדלא

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç ýåýé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו מחץ ¿«»¿«ƒ»»ְְִַַַַָָָ
ׁשּנאמר: סט)ּכענין המעד",(תהלים ּתמיד "ּומתניהם ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אחר  ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על הּמעֹוררין ראה ועל : ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָֻ
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשעתידין

ּבני  ׁשניםֿעׂשר מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָוהתּפּלל
נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר, ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָחׁשמֹונאי

ּתרצה" ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר".ŒÔÓ ÂÈ‡NÓe ְִֵֵֶַָָָֹ¿«¿»ƒ
ÔeÓe˜È∑ ּומׂשנאיו קמיו ּתקּומה מחץ להם .מהיֹות ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé ýåýé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְֲִִִֵֶַַַ
ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות,

לזה  זה מׁשּכן ,סמכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף וסמ ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחלקֹו, ּבנּוי היה עח)ׁשילה "וּימאס (שם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּולפי  וגֹו'", יֹוסף חביב ּבאהל עֹולמים ׁשּבית ְְְִִִֵֵֶֶָָֹ
ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ ÂÈÏÚ.מּׁשילה, ÛÙÁ∑ ְְְְִִִִִִֵָָֹ…≈»»

עליו  ּומגן אֹותֹו .לעֹולם ∑ÌBi‰ŒÏk.מכּסה ְֵֵֶַָָ»«ְָ

אחר  ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, .מּׁשּנבחרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
ÔÎL ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו הּמקּדׁשּבגבּה ּבית היה ≈¿≈»»≈ְְְִֵַַַָָָֹ

עיטם, מעין אּמה וׁשלׁש עׂשרים ׁשּנמּו אּלא ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבנּוי,
ּב'ׁשחיטת  ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָוׁשם
ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָקדׁשים':
יֹותר  ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו ְְֵֵֵֵֵֶַָָָ"ּובין

.מּכתפיו  ְִֵָ

e·Áט  „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dkxadס z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּורתא ּביּה נחתי יב)אמרי, לג, אמּור (רש"י הּמקּדׁש ּבית ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ
לכן  .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹלהאיר
מּכדי  נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלא
ואז  ּפּורתא", ּביּה "נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיּוכל
הּפרטי  ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ׁשּיי ְְְְִִִַַַַָָָָָָהּוא

ּבבחינת  אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש יהּודי: ּכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּבתֹו
ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו והבּדלה ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָהתנּׂשאּות
לבררם  ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם מתעּסקת היא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם נעׂשים – ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֻּולזּככם

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay
."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

ì"åçì úøöò éðéîùì äøèôä

ç ÷øô à íéëìî

çãðýåýé-ìà ìltúäì äîìL úBlëk éäéå©§¦´§©´§ŸÀŸ§¦§©¥¸¤§Ÿ̈½

éðôlî í÷ úàfä äpçzäå älôzä-ìk úà¥²¨©§¦¨¬§©§¦−̈©®Ÿº̈¦¦§¥̧

úBùøt åétëå åékøa-ìò òøkî ýåýé çaæî¦§©³§Ÿ̈¸¦§´Ÿ©©¦§½̈§©−̈§ª¬Ÿ

:íéîMääðìä÷-ìk úà Cøáéå ãîòiå ©¨¨«¦©©£¾Ÿ©§¾̈¤¥−¨§©´

:øîàì ìBãb ìB÷ ìàøNéåðøLà ýåýé Ceøa ¦§¨¥®¬¨−¥«Ÿ¨´§Ÿ̈À£¤̧

Bøác ìkî ãçà øác ìôð-àì øac øLà ìëk ìàøNé Bnòì äçeðî ïúð̈©³§¨¸§©´¦§¨¥½§−Ÿ£¤´¦¥®«Ÿ¨©º¨¨´¤À̈¦Ÿ¸§¨´

:Bcáò äLî ãéa øac øLà áBhäæðeðáæòé-ìà eðéúáà-íò äéä øLàk eðnò eðéäìà ýåýé éäé ©½£¤´¦¤½§©−Ÿ¤¬©§«§¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧¸¦½̈©£¤¬¨−̈¦£Ÿ¥®©©©§¥−

:eðLhé-ìàåçðìå åéëøc-ìëa úëìì åéìà eðááì úBhäìäeö øLà åéètLîe åéwçå åéúBöî øîL §©¦§¥«§©¬§¨¥−¥®̈¨¤´¤§¨§¨À̈§¦§¸Ÿ¦§¨³§ª¨¸¦§¨½̈£¤¬¦−̈

:eðéúáà-úàèðîBé eðéäìà ýåýé-ìà íéáø÷ ýåýé éðôì ézðpçúä øLà älà éøáã eéäéåäìéìå í ¤£Ÿ¥«§¦§¸§¨©¹¥À¤£¤³¦§©©̧§¦¸¦§¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¨´¨¨®§¨

:BîBéa íBé-øác ìàøNé Bnò ètLîe Bcáò ètLî úBùòìñïòîìýåýé ék õøàä énò-ìk úòc ©£´Ÿ¦§©´©§À¦§©²©¬¦§¨¥−§©¬§«§©À©©µ©¨©¥´¨½̈¤¦¬§Ÿ̈−

:ãBò ïéà íéäìàä àeäàñìå åéwça úëìì eðéäìà ýåýé íò íìL íëááì äéäåíBik åéúBöî øîL ´¨¡Ÿ¦®¥−«§¨¨³§©§¤¸¨¥½¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®¨¤¯¤§ª¨²§¦§¬Ÿ¦§−̈©¬

:äfäáñ:ýåýé éðôì çáæ íéçáæ Bnò ìàøNé-ìëå CìnäåâñøLà íéîìMä çáæ úà äîìL çaæiå ©¤«§©¤¾¤§¨¦§¨¥−¦®«Ÿ§¦¬¤−©¦§¥¬§Ÿ̈«©¦§©´§ŸÀŸ¥´¤©́©§¨¦»£¤´

éða-ìëå Cìnä ýåýé úéa-úà eëðçiå óìà íéøNòå äàî ïàöå óìà íéðLe íéøNò ø÷a ýåýéì çáæ̈©´©Ÿ̈¼¨À̈¤§¦³§©̧¦Æ¤½¤§¾Ÿ¥¨¬§¤§¦−¨®¤©©§§¸¤¥´§Ÿ̈½©¤−¤§¨§¥¬

mixn zxhrmixn zxhr
ãðälôzä-ìk úà ýåýé-ìà ìltúäì äîìL úBlëk éäéå©§¦´§©´§ŸÀŸ§¦§©¥¸¤§Ÿ̈½¥²¨©§¦¨¬

åétëå åékøa-ìò òøkî ýåýé çaæî éðôlî í÷ úàfä äpçzäå§©§¦−̈©®Ÿº̈¦¦§¥̧¦§©³§Ÿ̈¸¦§´Ÿ©©¦§½̈§©−̈
íéîMä úBùøtBúlôz úòa:äðìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå ãîòiå §ª¬Ÿ©¨¨«¦§¥§¦¨©©£¾Ÿ©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®

:øîàì ìBãb ìB÷åðäðBLàøa 'ä úà Cøáì áBè ék äàø ,íòä úà Cøa íøè ¬¨−¥«Ÿ¤¤¥©¤¨¨¨¨¦§¨¥¤¨¦¨

:øîàåïúð øLà ýåýé Ceøa §¨©¨´§Ÿ̈À£¤̧¨©³
øLà ìëk ìàøNé Bnòì äçeðî§¨¸§©´¦§¨¥½§−Ÿ£¤´

ìôð-àì øacøñçð àìãçà øác ¦¥®«Ÿ¨©ºŸ¤§©¨¨´¤À̈
ãéa øac øLà áBhä Bøác ìkî¦Ÿ¸§¨´©½£¤´¦¤½§©−

:Bcáò äLîæðeðéäìà ýåýé éäé Ÿ¤¬©§«§¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧¸
eðéúáà-íò äéä øLàk eðnò¦½̈©£¤¬¨−̈¦£Ÿ¥®
äðéëMä äúéäL ,øaãnä øBc éLðà©§¥©¦§¨¤¨§¨©§¦¨

úeãéîúa íänò äøBLeðáæòé-ìà ¨¦¨¤¦§¦©©©§¥−
:eðLhé-ìàåçðeðááì úBhäì §©¦§¥«§©¬§¨¥−

åéìàíäì éeöî øeacä úBéäaúëìì ¥®̈¦§©¦¨¨¤¨¤´¤
ìå åéëøc-ìëaåéúBöî øîL §¨§¨À̈§¦§¸Ÿ¦§¨³

-úà äeö øLà åéètLîe åéwçå§ª¨¸¦§¨½̈£¤¬¦−̈¤
:eðéúáàèðälà éøáã eéäéå £Ÿ¥«§¦§¸§¨©¹¥À¤

äìòîì íéøeîàäeðéäìà ýåýé-ìà íéáø÷ ýåýé éðôì ézðpçúä øLà ¨£¦§©§¨£¤³¦§©©̧§¦¸¦§¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−
ìå íîBéBcáò ètLî úBùòì äìéBì Cøöpä øácBnò ètLîe ¨´¨®̈§¨©£´Ÿ¦§©´©§À¨¨©¦§¨¦§©²©¬
ìàøNéáéBàä ãiî íðBaìò òBaúì:BîBéa íBé-øácñúòc ïòîì ¦§¨¥−¦§©¤§¨¦©¨¥§©¬§«§©À©©µ©

õøàä énò-ìkBnòa äàìôpä BúçbLä íúBàøaíéäìàä àeä ýåýé ék ¨©¥´¨½̈¤¦§¨©§¨¨©¦§¨¨§©¦¬§Ÿ̈−´¨¡Ÿ¦®
:ãBò ïéààñøLàk äéäé ïkäéäå ¥−«¥¦§¤©£¤§¨¨³

eðéäìà ýåýé íò íìL íëááì§©§¤¸¨¥½¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®
ìå åéwça úëììåéúBöî øîL ¨¤¯¤§ª¨²§¦§¬Ÿ¦§−̈

äfä íBik,'ä íò íìL íëááì øLà ©¬©¤«£¤§©§¤¨¥¦

íb älôzä ìéòBz àì úàæ úìeæa ìáà£¨§©ŸŸ¦©§¦¨©

äfä úéaa äéäzL:áñ-ìëå Cìnäå ¤¦§¤©©¦©¤§©¤¾¤§¨
éðôì çáæ íéçáæ Bnò ìàøNé¦§¨¥−¦®«Ÿ§¦¬¤−©¦§¥¬

:ýåýéâñçáæ úà äîìL çaæiå §Ÿ̈«©¦§©´§ŸÀŸ¥´¤´©
ø÷a ýåýéì çáæ øLà íéîìMä©§¨¦»£¤´¨©´©Ÿ̈¼¨À̈
äàî ïàöå óìà íéðLe íéøNò¤§¦³§©̧¦Æ¤½¤§¾Ÿ¥¨¬
úéa-úà eëðçiå óìà íéøNòå§¤§¦−®̈¤©©§§¸¤¥´
:ìàøNé éða-ìëå Cìnä ýåýé§Ÿ̈½©¤−¤§¨§¥¬¦§¨¥«



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סי dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

ß (ipy meia o`k mikiynn i"`a) ixyz b"k iyily mei mlerd lka ß

(âé)íéîL ãânî Böøà ýåýé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî
(iyilymeimlerdlka)ipymei

¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְֲִֶַַַָָָֹ
יֹוסף  ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה לׁשֹון ∑nÓ‚„.ארץ ְְְֵֵֶֶֶַָָƒ∆∆ְ

ּומתק  ּומלחלח ∑ÌB‰zÓe.עדנים עֹולה ׁשהּתהֹום ֲִֶֶָƒ¿ְְְֵֶֶַַַ

מּלמּטה  הּׁשבטים אֹותּה ּבכל מֹוצא אּתה ׁשל . ּברכתֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין .מׁשה, ְֲִֵֵֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

טּוב  ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
יֹוסף ׁשל יג)ּכארצֹו לג, (רש"י ְְֵֶַ

מֹורי־וחמי  ׁשּכבֹוד־קדּוׁשת הּנדירֹות הּפעמים ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָּבאחת
מברכת  'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָֹאדמֹו"ר

הּכל, יׁש ּבארץ אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבכל
להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָוכאׁשר
ּבגׁשם, והן מּטל", ׁשמים "מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁש'ארץ'

ּתחת". רֹובצת ְֶֶַָ"ּתהֹום

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ ּפתּוחה ארצֹו ׁשהיתה ƒ∆∆¿…»∆ְְְֶַָָָ
הּפרֹות  ּוממּתקת ÌÈÁ¯È.לחּמה, L¯b∑ ּפרֹות יׁש ְֵֶֶַַַַָ∆∆¿»ƒֵֵ

ּדבר  ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּלבנה

ּומֹוציאה  מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאחר:
.לחדׁשמחדׁש ְֵֶֶֹֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

:ìàøNéãñCBz-úà Cìnä Lc÷ àeää íBia ¦§¨¥«©´©À¦©̧©¤¹¤¤´

íL äùò-ék ýåýé-úéá éðôì øLà øöçä¤¨¥À£¤¸¦§¥´¥§Ÿ̈½¦¨¨Ÿ́À̈

íéîìMä éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä-úà¤¨Ÿ¨¸§¤©¦§½̈§¥−¤§¥´©§¨¦®

ïè÷ ýåýé éðôì øLà úLçpä çaæî-ék¦¦§©³©§¸Ÿ¤¸£¤´¦§¥´§Ÿ̈½¨ÀŸ

:íéîìMä éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä-úà ìéëäîäñâçä-úà àéää-úòá äîìL Nòiå ¥¨¦¸¤¨Ÿ¨´§¤©¦§½̈§¥−¤§¥¬©§¨¦«©©©́§Ÿ´Ÿ¨¥©¦´¤¤¿̈

úòáLå íéîé úòáL eðéäìà ýåýé éðôì íéøöî ìçð-ãò úîç àBálî ìBãb ìä÷ Bnò ìàøNé-ìëå§¨¦§¨¥´¦Á¨¨̧¨¹¦§¬£¨´©©´©¦§©À¦¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¦§©¬¨¦−§¦§©´

:íBé øùò äòaøà íéîéåñíäéìäàì eëìiå Cìnä-úà eëøáéå íòä-úà çlL éðéîMä íBia ¨¦®©§¨¨¬¨−̈Ÿ«©³©§¦¦¸¦©´¤¨½̈©§¨§−¤©¤®¤©¥§´§¨¢¥¤À

:Bnò ìàøNéìe Bcáò ãåãì ýåýé äùò øLà äáBhä-ìk ìò áì éáBèå íéçîN§¥¦¸§´¥¥½©´¨©À̈£¤̧¨¨³Ÿ§Ÿ̈¸§¨¦´©§½§¦§¨¥−©«

mixn zxhrmixn zxhr
ãñàeää íBiaeáéø÷äL úBðaøwä áBøîCìnä Lc÷çaænä úMã÷a ©´©À¥©¨§¨¤¦§¦¦©̧©¤¹¤¦§ª©©¦§¥©

øöçä CBz-úàíéðäkä øöç úôöø úàäùò-ék ýåýé-úéá éðôì øLà ¤´¤¨¥À¤¦§©£©©Ÿ£¦£¤¸¦§¥´¥§Ÿ̈½¦¨¨Ÿ́
íLàéää ätöøä ìòíéîìMä éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä-úà À̈©¨¦§¨©¦¤¨Ÿ¨¸§¤©¦§½̈§¥−¤§¥´©§¨¦®

úLçpä çaæî-ékeéä åézçz ìáà úLçð äteöî ÷ø äéäå äîìL äNò øLà ¦¦§©³©§¸Ÿ¤¸£¤¨¨§ŸŸ§¨¨©§¤§¤£¨©§¨¨

úBîìL íéðáàýåýé éðôì øLà £¨¦§¥£¤´¦§¥´§Ÿ̈½
änà íéøNò ìò íéøNò äéäåïè÷ §¨¨¤§¦©¤§¦©¨¨ÀŸ

ìéëäî÷éæçälî-úàå äìòä-úà ¥¨¦¸¦§©£¦¤¨Ÿ¨´§¤
:íéîìMä éáìç úàå äçðnä©¦§½̈§¥−¤§¥¬©§¨¦«

äñàéää-úòá äîìL Nòiå©©©́§Ÿ´Ÿ¨¥©¦´
âçä-úàúéaä úkeðçìàøNé-ìëå ¤¤¿̈£©©©¦§¨¦§¨¥´

úîç àBálî ìBãb ìä÷ BnòìàøNé õøà ìL dðBôöaíéøöî ìçð-ãò ¦Á¨¨̧¨¹¦§¬£¨´¦§¨¤¤¤¦§¨¥©©´©¦§©À¦
dîBøãaíéîé úòáL eðéäìà ýåýé éðôìCepéç ìLíéîé úòáLåâç ¦§¨¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¦§©¬¨¦−¤¦§¦§©´¨¦®©

úBkqäíBé øùò äòaøàíéôeöø:åñéðéîMä íBiaéðéîL àeä ,âçä éîéî ©ª©§¨¨¬¨−̈Ÿ«§¦©³©§¦¦¸¦¥¤¨§¦¦

úøöòäíòä-úà çlLúëìì úeLø epnî eìèðeëìiå Cìnä-úà eëøáéå ¨£¤¤¦©´¤¨½̈¨§¦¤§¨¤¤©§¨§−¤©¤®¤©¥§´
ìò áì éáBèå íéçîN íäéìäàì§¨¢¥¤À§¥¦¸§´¥¥½©´
ýåýé äùò øLà äáBhä-ìk̈©À̈£¤̧¨¨³Ÿ§Ÿ̈¸

Bcáò ãåãìøLà Búçèáä Bì íiwL §¨¦´©§½¤¦¥©§¨¨£¤

úéaä äða Bàñk ìò áLBiä Bða§©¥©¦§¨¨©©¦

Bnò ìàøNéìeäúøL øLà eàø ék §¦§¨¥−©«¦¨£¤¨§¨

éeðaä úéaa äðéëMä: ©§¦¨©©¦©¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dkxadסב z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְִִֵֵֶֶֹ

ּפרֹותיהם.הּפרֹות  ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד אחר: הרים ּדבר .לׁשאר ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ÌÏBÚ ˙BÚ·b∑ ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ƒ¿»ְְְֵֵָָָָ
הּגׁשמים  מעצר .ּפֹוסקֹות ְְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְֵֵֶַ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָֹמברכת

ּבּסנה  ּתחּלה עלי ּופּיּוס,∑¯ˆÔB.הּנגלה רּוח נחת ְְְִִֶַַַָָָ¿ִַַַ

ׁשּבּמקרא  "רצֹון" ּכל זֹוּבר ∑B·z‡˙‰.וכן לראׁשכה ְְִֵֶַָָָ»»ְְָָֹ
‡ÂÈÁ.יֹוסף  ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ֵ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«

i"yx£B¯BL ¯BÎa∑ ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא "ּבכֹור" יׁש ¿ְְְֵֶָֻ
ׁשּנאמר: פט)ּומלכּות, אּתנהּו",(תהלים ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ

ד)וכן: יׂשראל"(שמות בכֹורי הּיֹוצא ∑BÎa¯."ּבני מל ְְְְִִִֵֵָ¿ֵֶֶַ
יהֹוׁשע  והּוא לכּבׁש∑B¯BL.מּמּנּו, ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְְִִֶֶֶַָֹֹֻ

מלכים  BÏ.ּכּמה ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון (במדבר ְִַָָ»»ֱֶֶַָ
עליו" מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑ ׁשֹור ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»

אבל  נאֹות, קרניו ואין קׁשה, נאֹות ּכחֹו קרניו ראם ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ
ויֹופי  ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻואין

ראם  מלכים.∑‡ı¯‡ŒÈÒÙ.קרני ואחד ׁשלׁשים ְְֵֵַ«¿≈»∆ְְְִִֶָָֹ
היּו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם ּכל ?אפׁשר ל אין אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּבארץ  ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמל
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה ג)יׂשראל, "נחלת (ירמיה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

‡ÌÈ¯Ù.ּגֹוים"צבאֹות צבי  ˙B··¯ Ì‰Â∑ אֹותם ְְִִִ¿≈ƒ¿∆¿«ƒָ
מאפרים  ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם .הּמנּגחים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ

‰MÓ ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑,ּבמדין ּגדעֹון ׁשהרג האלפים הם ¿≈«¿≈¿«∆ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ח)ׁשּנאמר: וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָֹֻ

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְֲִִֵֵֶַָָ
ׁשמֹותיהם  ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻּבאחרֹונה:
ׁשּבכל  חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלחּזקם
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשבטים,

מז) לפי (בראשית אנׁשים", חמּׁשה לקח  אחיו ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ"ּומקצה
מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים .ׁשנראים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê ÁÓN∑ זבּולּון ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְ
ׁשּתפּות  עׂשּו יׁשּכן",ויּׂששכר יּמים לחֹוף "זבּולן : ְְְְִִִַָָָָֹֻֻ

ּפיו  לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות לפרקמטיא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָויֹוצא

לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשל
עלֿידי  יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהקּדים

היתה  E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ
לּתֹורה,∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  אהלי ּביׁשיבת הצלח ְִָ¿ƒ»»ְִִֶַַַַָָֹ

ׁשּנאמר: ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ְְְְֱֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹליׁשב
יב) ראׁשיהם (דה"א לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ"ּומּבני

ועלּֿפי  ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמאתים",
ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי להר ∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ
יאספּו וׁשם .הּמֹורּיה היא, קריאה עלֿידי אסיפה ּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

ּברגלים  e˜ÈÈ.זבחיֿצדק יזּבחּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»
ּבּתֹורה  לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, .יּׂששכר ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿
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סג dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ÏBÁ ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית (מגילה חֹול: טמּוני ,ּכּסּוי ¿À≈¿≈ְִִֵָ

ּוזכּוכית  החֹול,וחּלזֹון ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְִִִִִַַַָָָָ
ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ְְְְְִֶֶֶָָָָָּובחלקֹו

מגּלה: ה)ּבמּסכת נפׁשֹו(שופטים חרף עם "זבּולּון ְְְְִֵֵֶֶַַַָ
ׁשהיה למּות" ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי מּׁשּום , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ּוכרמים  ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמתרעם
ׁשּנאמר:∑ÈÙNe.וכּו' ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון "וּיסּפן (מ"א ְ¿À≈ְְְֱִִֶֶַַֹ

הּבית", ז)את ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", 'ּומטלל "וספּון ְְְְְִֶֶֶַַַַַָ
ּבכּסּוי)ּבכּיּורי אחרים: אחר ארזא'(ספרים ּדבר "עּמים . : ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּתּגרי  זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא עלֿידי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהרֿיקראּו",

הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָעֹובדיּֿכֹוכבים
עד  נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָוהם
ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻירּוׁשלים,
ואֹוכלים  אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהם
זה  ׁשל אלהּות ׁשהעֹובדיּֿכֹוכבים, לפי אחד, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמאכל
ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹלא
ּומתּגּירין  ּכזו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשל

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ÚÙL.ׁשם, Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
e˜ÈÈ ÌÈnÈ∑ ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר, זבּולּון «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

.ּבׁשפע  ְֶַ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה מלּמד »«¿ƒ»ְְֵֶֶַָָָ
מזרח  ּכלּפי והֹול ÔÎL.מרחיב ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי ְְְְִִֵֵַַָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ

לּספר. ּבאריֹות סמּו נמׁשל הּסמּוכים לפיכ ׁשּכל , ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

ּגּבֹורים  להיֹות צריכים ‡ŒÛ.לּספר ÚB¯Ê Û¯ËÂ ְְְִִִִִַָ¿»«¿««
הּזרֹוע ∑˜„˜„ עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו הרּוגיהן »¿…ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

אחת  .ּבמּכה ְַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אף־קדקד: זרֹוע ְְְַַַָָֹֽוטרף
אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהרּוגיהם

רש"י) ובפירוש כ. (לג,

ּגד  ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּפסּוק
ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָהיּו

ויחי, ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹוצרי
יהּודה  אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנאמר
ׁשּיהּודה  מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ּומּזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָגֹו'"
לפני  ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה

יהּודה? לבני ולא הארץ ּבכּבּוׁש ְְְְִִֵֶֶָָָָֹהחלּוץ
נאמר  יהּודה ׁשעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָויּובן
האֹויבים  היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד"ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

ּתּתה  "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש מּפניו, ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּבֹורחים
היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלי
ּבמּכה  הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, אֹותם ְְְְִִִִַַַָָָָֹהֹורגים

ַַאחת".
נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנה
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻולכן
ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהֹורגין
להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּגם

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, ּבימי רש"י ּכהּגבעֹונים (פירוש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַֹֻ
י) כט, על נצבים ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם .ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לפני  הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ּתעברּו "חלּוצים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּפסּוק
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָיׂשראל

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò ýåýé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«

i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ ּבארץ חלק לֹו ליּתן ראה ««¿≈ƒְִֵֵֶֶֶָָ
ראׁשית  ׁשהיא ועֹוג, הארץ סיחֹון ÌLŒÈk.ּכּבּוׁש ְִִִִֵֶֶָָƒ»

˜˜ÁÓ ˙˜ÏÁ∑ חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע ּכי ∆¿«¿…≈ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
מחקק  קבּורת מׁשה ׂשדה והּוא ,.ÔeÙÒ∑ חלקה אֹותּה ְְְְֵֵֶַֹֹ»ְֶָָ

ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל ּוטמּונה לד)ספּונה "ולא (לקמן ְְְְֱִִֶֶַָָָָֹ
קבּורתֹו" את איׁש ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡.ידע ÈL‡¯∑ ְִֶַָָ«≈≈ָ»≈»

לפי  הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָהם
אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, לב)ׁשהיּו "חלּוצים (במדבר ְֲִִִֵֵֶָ

וגֹו'" אחיכם לפני NÚ‰.ּתעברּו '‰ ˙˜„ˆ∑ ְְְֲִֵֵֶַַƒ¿«»»
הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהאמינּו

אחר  ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו "ראׁשי עד מׁשה. "וּיתא", : ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
NÚ‰.עם" '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ָƒ¿«»»ֶַָֹ

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא אף »«¿≈ְְִַַָָָָָ
ּבאריֹות  ÔLa‰ŒÔÓ.מֹוׁשלֹו ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, ְֲַָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ

מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן לׁשם מּמערת ׁשהיא והיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר: ּדן, ׁשל יט)ּבחלקֹו ּדן"(יהושע ללׁשם ,"וּיקראּו ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ

הּבׁשן  מן וקּלּוחֹו אחר וזּנּוקֹו ּדבר זה . ּזּנּוק מה : ְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָיֹוצא
ּבצפֹונית  נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ּדן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשל
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹמערבית,

לׁשם, עם ּבצפֹונית ונלחמּו והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָ
והּוא  ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמזרחית,
וכלה  לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמזרחּה
ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבקצה
והּוא  יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל

ּדן (שם)ׁשּנאמר: ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הרּוח  אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עם ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָוּיּלחמּו

ּבֹו לנחל .ׁשהתחילּו ְְִִִֶֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé ýåýé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו ׁשהיתה ¿«»ְְְְֵֶַָָָָ
L¯È‰.יֹוׁשביה  ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ְֶָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ

חרם  חבל מלא חרמים ונטל לפרׂש ּבדרֹומּה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ
צּוּוי ∑L¯È‰.ּומכמֹורֹות  ּכמֹולׁשֹון א), "עלה (דברים ְַ¿»»ְְֲִֵ

ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה והּטעם ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָרׁש",

הּטעם  יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַידע,
ׁש ּכאן:למעלה: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְַַָָָָָָָָָָ

מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון ְְְְִִֶַָָָָָֹ"ירׁשה",
מלעיל  ּדטעמיהֹון צּוּוי לׁשֹון ּביתא' .ּב'אלפא ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ אין ּב'ּספרי': ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְִִִֵֵַָ
ואיני  ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָל

ּכיצד  ‡ÂÈÁ.יֹודע Èeˆ¯ È‰È∑ מתרּצה ׁשהיה ֵֵַַ¿ƒ¿∆»ְִֶֶַָָ
אנּפיקינֹון  ּבׁשמן מרּצין לאחיו והם ּובקפלאֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
אחר  ּדבר ּבתבּואה. ׁשהיּולֹו אחיו", רצּוי "יהי : ְְְִִֵֶֶַָָָָָ

הּימים': ּב'דברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, (א ּבנֹותיו ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָ

נׂשּואֹות ז) ּבנֹותיו ׁשהיּו ּברזית", אבי ְְְֲִִֶָָָ"הּוא
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, Ï·ËÂ.לכהנים ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈

BÏ‚¯ ÔÓMa∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה «∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ
לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכמעין,

ּפּולמֹוסטּוס  להם ּכדאיתא מּנּו וכּו' אחד ְְְְִִִֶֶָָָ
.(פ"ה)ּב'מנחֹות' ְִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגדֹולים לכהנים נׂשּואֹות . . נאֹות ּבנֹותיו לג,ׁשהיּו (רש"י ְְְְֲִִֶָָָֹ
ּדהּנה כד) לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹיׁש

מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָהּנֹוי
ּכפי  ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ְְְְְְִִִִִִָָָָָּפנימה.
לּכהן  ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ּבּמדרׁש, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר
קמחית  זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָֹותעמיד

לּבנים  זֹוכה צנּועה אּׁשה ּגדֹולה. ּבכהּונה ׁשּׁשּמׁשּו ְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָלּבנים
הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹ'ּכהנים
עׂשרת  חקּוקֹות ׁשעליהם הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ֲֲֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשם
הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא ְְְְִִֶַַַָָָָֹהּדּברֹות

אחד. ּדבר הם ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָּוכמֹו

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«

i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְֵֶֶַַָ
הּספר  ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹונֹועלים
ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹהיא

אחר  נעּולה ּדבר ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל : ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבהרים

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑ ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆
ימי  ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּוכימי

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

È‰Èכד  ¯L‡ ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סה dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
זבים  ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ּכ ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָנעּורי

אחר  ּדבר ּוכימיּומתמֹוטטים. ,"ּדבא ּוכימי" : ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
ימי ּכמנין ,ל טֹובים אּתם ׁשהם אׁשר הּימים ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

הארצֹות  ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְֲִִֶֶֶָָָָָעֹוׂשים

מברכת  ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ּכסף ּדֹובאֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹיהיּו
ּוממׁשיכֹות  הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבפרֹות,
ּכלה  והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ּכסּפם ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָלּה

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן .מהם, ְְְְִֵֵֶֶֶַָ

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ּדע ≈»≈¿Àְְֵֵֶַָֻ
צּורם  ּכצּור ולא העֹובדיּֿכֹוכבים, אלהי ¯Î·.ּבכל ְְְְְֱִֵֵָָָָֹֹ…≈

ÌÈÓL∑ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו רֹוכב הּוא הּוא ּובגאותֹו , »«ƒְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹ
.ׁשחקים  ְִָ

(æë)ìà äðòîýLøâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ é §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E ¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑ הּׁשחקים הם לאלהי למעֹון ¿…»¡…≈∆∆ְְִֵֵֵַָָֹ
לׁשבּתֹוקדם, ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת .ּומעֹונתֹו, ְְְְֲִִֵַַַַָָָ
ÌÏBÚ ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

ויזּועּו יחרדּו עלּֿכרחם לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְֱִֶֶַָָָָָָּוגבּורתֹו

,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש ְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹֹוכחם
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח EÈtÓ.והּוא L¯‚ÈÂ ְְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆

·ÈB‡∑ל אֹותם'ויאמר ּתבה ∑ÚÓ‰.'הׁשמד ּכל ≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ֵָָ
ּבסֹופּה ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, למ "ד .ׁשּצריכה ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ּגפנֹוּכל ּתחת "איׁש ∆«»»ְְִִִַַַָָָ
וליׁשב  להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ּתאנתֹו", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֻותחת

האֹויב  מּפני ÚÈ˜·.יחד ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ינֹו"וע (במדבר ְִֵֵַַָ≈«¬…ְְֵ
הּבדלח" לא ּכעין יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין , ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ

ירמיה: ׁשאמר טו)ּכ"בדד" יׁשבּתי"(ירמיה אּלא "ּבדד , ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

יעקב: ׁשהבטיחם הבטחה מח)ּכעין "והיה (בראשית ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
אבֹותיכם" ארץ אל אתכם והׁשיב עּמכם, .אלהים ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָֹ

eÙ¯ÚÈ∑יטיפּו.ÏËŒeÙ¯ÚÈ ÂÈÓL Û‡∑ּברכתֹו אף ««¿ִָ«»»««¿»ְִַָ
ּברכתֹו על נֹוספת יצחק יעקב ׁשל כז):ׁשל "ויּתןֿל(שם ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

וגֹו' הּׁשמים מּטל ."האלהים ְֱִִִַַַָָֹ

(èë)éøLàïâî ýåýéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤̧¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,הּברכֹות להם ׁשּפרט לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶַַַָָ
הּכל  ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

EBÓÎ.ׁשּלכם' ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ּבה ּתׁשּועת ֶֶָ«¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְַָ
,עזר מגן הּוא הּוא)אׁשר ּגאות(ואׁשר eLÁkÈÂ.חרב ְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬

CÏ EÈ·È‡∑:ׁשאמרּו הּגבעֹונים ט)ּכגֹון "מארץ (יהושע …¿∆»ְְְִִֵֶֶֶַָ
וגֹו'" עבדי ּבאּו BÓÈ˙BÓaŒÏÚ.רחֹוקה ‰z‡Â ְְֲֶָָָ¿«»«»≈

C¯„˙∑:ׁשּנאמר י)ּכענין על (שם רגליכם את "ׂשימּו ƒ¿…ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
האּלה" הּמלכים .צּוארי ְְִֵֵֶַַָָ

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà ýåýé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

„B·א  ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»
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dkxadסו z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑,היּו מעלֹות ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ֲַַָָ

אחת  ּבפסיעה מׁשה הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּופסען ְְִִֶַַָָָֹ∆»»»∆ְֶָ
ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל העתידין את והּמציקין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לּה מציקין עֹובדים ∑ÔcŒ„Ú.להיֹות ּדן ּבני הראהּו ְְִִִָ«»ְְְִֵֶָָ

ׁשּנאמר: ּכֹוכבים, יח)עבֹודת ּבני (שופטים להם "וּיקימּו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּדן

.למֹוׁשיע  ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָיׁשנם
ּבענין  אבל למצֹות", מקּדימין "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָמצוה,
ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - רׁשּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשל

הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - ְְִִֵֵַַָָֹדעהּו"
נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועל
היתה  לא הארץ את ׁשראיתֹו ׁשאף־על־ּפי - הארץ את ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלראֹות
מׁשה  "ויעל מּכל־מקֹום הרׁשּות, ּדבר ּכי־אם מצוה, ׁשל ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹענין
מׁשה  ּופסען היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹמערבֹות
ׁשּגם  למּדים ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבפסיעה

זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צריכה הרׁשּות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבעניני
הּזריזּות  ׁשּבׂשכר לעיל האמּור על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָויׁש

לאברהם  ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ(ּבעניני
ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ויעקב ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹיצחק

מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִִֵֶַָָּובהקּדים
ועל־אחת־ מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיון
אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכמה־וכמה
ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּי
את  קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל

ְַָהּׁשבּועה?!
הּזריזּות  ענין ׁשעל־ידי - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּובענין
יֹותר  נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ(ּבעניני

אבינּו. אברהם ׁשל מאמּונתֹו ְֱֲִִֵֶַָָָָאפּלּו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְֶַַָָָ
נלחמים  נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻוחרּבנּה,

וחילֹותיו  סיסרא MÓe‰.עם ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ ְְִִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆
יהֹוׁשע  והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָָָָָֻֻהראהּו

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי עם ּבא נלחם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ועמלק  מדין עם נלחם ı¯‡ŒÏk.מּמנּׁשה, ˙‡Â ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ¿≈»∆∆

‰„e‰È∑ ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ¿»ְְְְְְְֵֶַַָָָָָֻ
ונצחֹונם  ‰‡ÔB¯Á.ּדוד Ìi‰ „Ú∑ הּמערב ארץ ְְִִָָ««»»«¬ֲֶֶַַָ

"הּים  ּתקרי אל אחר: ּדבר ּובחרּבנּה. ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבׁשלותּה
הּקדֹוׁשֿ הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא ְֲֲֶֶַַַַָָָָָהאחרֹון",
ליׂשראל  ליארע ׁשעתידין הּמארעֹות ּכל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּברּוֿהּוא

הּמתים  ׁשּיחיּו .עד ְִִֵֶַַ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑ מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. ארץ ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר: יג)הּמכּפלה, עד (במדבר וּיבא בּנגב, "וּיעלּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּבית ∑kk‰Œ˙‡Â¯.חברֹון" ּכלי יֹוצק ׁשלמה הראהּו ְֶ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֵֶָֹֹ

ׁשּנאמר: ז)הּמק ּדׁש, א הּמל(מלכים יצקם הּירּדן "ּבכּכר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
האדמה" .ּבמעבה ְֲֲֵַָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְֵֵֵֶ

ּוליעקב  ליצחק לאברהם, ׁשּנׁשּבע ותאמר 'ׁשבּועה : ְְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹ
לכ "לאמר", וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִֵֶֶַָָָָָֹלכם

מּלפני  היא ּגזרה אבל ,ל לא הראיתיה ׁשּׁשּמה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּכ ׁשאּלּולי אֹותם תעבר, ׁשּתראה עד מקּימ הייתי , ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים .נט ּועים ְְְְִִִֵֵֶַָָ

(ä)ét-ìò áàBî õøàa ýåýé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:ýåýé§Ÿ̈«

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

Ì‰¯·‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

„BÓ‡·ה  ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סז dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מת,(ב"ב מׁשה אפׁשר  «»»»…∆ְֵֶֶָֹ

מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּוכתיב:
אפׁשר  אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב ואיל ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמּכאן

אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה לא)ספר "לקֹוח (לעיל : ְְֵֵֵֶַַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אּלא הּזה"? הּתֹורה ספר ֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

ּכֹותב  ּומׁשה ‰'.ּבדמע אֹומר, ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶַֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´¨½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑ּבכבֹודֹו (ספרי .הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא «ƒ¿……ְִַָָ
יׁשמע נשא) וזהּורּבי עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה 'את'ין מּׁשלׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד
ּבֹו ו)כּיֹוצא אֹותֹו",(במדבר יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְִִֵֵַָֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את מביא כב)הּוא "והּׂשיאּו(ויקרא ְְִִִֵֵֶַַ

אּלא  אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹאֹותם
עצמם  את מּׂשיאים BÚt¯.הם ˙Èa ÏeÓ∑קברֹו ְִִֵֶַַָ≈¿ְִ

מעׂשה  על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהיה
ּבין  ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד וזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפעֹור,

פ"ה)הּׁשמׁשֹות .(אבות ְַָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, ּתאר לחלּוחית נהּפ ולא …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
.ּפניו  ָָ

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
אּׁשה  ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום ְְִִֵֵֵֵֵֵָָָרֹודף

נאמר: כ)לבעלּה, זכרים (במדבר יׂשראל", ּבית "ּכל ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹ
.ּונקבֹות  ְֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּונקבֹות זכרים . . ּבאהרן אבל ח)הּזכרים, לד, (רש"י ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹ
ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלכאֹורה,
ׁשּׁשּנה  על־ידי ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש אהרן. ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלגּבי
לפעל  מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת. מן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻקצת
מן  נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ויׁש זּו. ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּבדר

ּכזה  אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאמת.
מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן לׁשּנֹות מכרחים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשּבׁשבילֹו
ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיה
את  הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָמּדת

אהרן. הנהגת ְֲֲַַַַַָֹמעלת

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt ýåýé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשהיה ¬∆¿»»ƒ∆»ƒִֶַָָ
ׁשרֹוצה  עת ּבכל אליו ּומדּבר ׁשּנאמר:ּבֹו ּכענין (שמות , ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ה'",לב) אל אעלה ט)"ועּתה ואׁשמעה (במדבר "עמדּו ְְְְְֱִֶֶֶֶַָָ
לכם  ה' ּיצּוה ."מה ְֶֶַַָ

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
Èa dpÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ
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(àé)ýåýé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì-ìëìe åéãáò ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà©§«

(áé)øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבּלּוחֹות ׁשּקּבל ¿…«»«¬»»ִֵֶֶַַָ
‰ÏB„b.ּבידיו  ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ְָָ¿…«»«»ְִִ

והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑ ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈
לעיניהם  הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשּנׂשאֹו (לעיל , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿ"ט) ּדעת והסּכימה לעיניכם", ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָואׁשּברם
ׁשּנאמר:לדעּתֹוהּוא  י), ייׁשר (לעיל ׁשּברּת", "אׁשר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָ

ׁשּׁשּברּת פז)ּכח :(שבת ְֲִֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycw zexb`)

יׂשראל ּכל סֹופּהלעיני הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
רז"ל ׁשהקׁשּו מה ּפי על ב)לתחּלתּה, לט, אין (נדרים והכתיב ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

האֹותֹות  לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת חדׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ּכי־אם) חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָוהּמֹופתים

ּכל  עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ּברא ְְְֱִִִִִֵַַָָָָָָֹּבראׁשית
לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית ה,מעׂשה רבה (בראשית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָ

ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות פירוש ב. קצח, זח"ב ה.

.ו)

ã ycew zegiyn zecewp ã(239Î241 cenr h jxk zegiyÎihewl)

הּקּב"ה  לֹו אמר ׁשּברּת". "אׁשר לקיׁש, ריׁש ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאמר
ׁשּׁשּברּת ּכח ייׁשר ב)למׁשה: יד, .(ב"ב ְְֲִִֶֶַַָֹֹ

מעלה  מחמת אׁשר - הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה מעלת ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹוהּנה
ּגם  מעלה מהּוה - ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר הּקּב"ה לֹו אמר ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹזֹו,

ּוכדלקּמן: ליׂשראל, ְְְְְִִֵֵַַָָּבנֹוגע
ׁשּנתן  ּכח" ה"ייׁשר נתינת מּדּוע ההסּבר ּבהקּדם יּובן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהענין
ּבאֹותֹו מּיד היתה (לא הּלּוחֹות ׁשבירת על למׁשה ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֹהּקּב"ה
ּכעבֹור  היתה אּלא) להר, ּבעלֹותֹו מּיד - למחרתֹו אֹו ְְֲֲֳִֶַַַַָָָָָָָהּיֹום,
לֹו אמר ּכׁשהּקּב"ה הּלּוחֹות: ׁשבירת לאחר יֹום ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָארּבעים
אׁשר  הראׁשֹונים "הּלּוחֹות לֹו אמר אז רק גֹו'", ל ְְֲִִֶַַַָָָָ"ּפסל
לֹו אמר לא לּמה לכאֹורה, ׁשּׁשּברּת". ּכח ייׁשר - ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּברּת

מּיד? ּכח" ִִַַַֹ"ייׁשר
ארּבעים  האמּור ׁשּברּת" "אׁשר הּפסּוק על יֹותר: ּגדֹול ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּפלא
ּכח "ייׁשר רׁש"י מפרׁש לא ּכּנ"ל, הּלּוחֹות, ׁשבירת אחר ְְֲִִִֵַַַַַַַַָֹֹיֹום
ׁשּנאמרה  הּברכה", "וזאת ּפרׁשת ּבסּיּום ּכי־אם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשּברּת",
רׁש"י  מפרׁש אז רק - מּכן לאחר ׁשנה ארּבעים ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּכמעט
"ייׁשר  ּפירּוׁשֹו מּקֹודם) ׁשנה (ּדארּבעים ׁשּברּת" ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁש"אׁשר

ׁשּׁשּברּת". ְֲִֶַָֹּכח
ּכן  לפרׁש ההֹוכחה ּכי הּוא, לכ הּטעם ׁשּבפׁשטּות, ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָואף
אבל  - יׂשראל" ּכל "לעיני מהּמּלים הּוא הּפׁשט), ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ(על־ּפי

הם הּתֹורה עניני ׁשּכל מּובן,מּכיון ּגּופא מּזה הרי ּבדּיּוק, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
"ל "ּפסל אמירת ּבעת למׁשה הּקּב"ה ׁשּנתן ּכח" ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשה"ייׁשר

גֹו'". נבֹו הר אל גֹו' מׁשה ּכׁש"וּיעל רק ְְְְִֶֶֶַַַַַַָֹנתּגּלתה
עׂשּו "לא ּבגמרא: איתא העגל, חטא לגּבי הּדבר: ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבאּור
ּתׁשּובה". לבעלי ּפה ּפתחֹון ליּתן אּלא העגל את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיׂשראל

על  לׁשלֹוט הרע לּיצר אפׁשרּות נתן ׁשהּקּב"ה זה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדבר
ּדתׁשּובה  העילּוי לׁשם הּוא העגל, לעׂשֹות ּולפּתֹותם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל
יֹותר  נעלית ּבמעלה עֹומד ׁשהאדם עד - החטא ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ(ּביטּול

על־ידי־זה. יּגיעּו ׁשאליו החטא), לפני ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּכפי
העגל  מחטא הּמסֹובב - הּלּוחֹות ׁשבירת לגּבי ּגם מּובן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּזה
יתוּסף  ׁשעל־ידי־זה ּכדי הּוא, (ּבפנימּיּות) לכ ׁשהּטעם -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
למעלה  עד - הּׁשבירה היפ) לּוחֹות ּב(ּתֹורה) עילּוי - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָעילּוי
המהּוים  הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ׁשּברּת"), אׁשר מה"לּוחֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָנעלית

הראׁשֹונֹות. הּלּוחֹות לגּבי לתּוׁשּיה" ְְְִִִִֵַַַָָ"ּכפלים
ּכׁשּדן  הּלּוחֹות, ּבׁשבירת רּבנּו מׁשה ּכּונת ׁשּגם ל ֹומר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ[ויׁש
להם  לתת אי־אפׁשר מּומרים" ׁש"יׂשראל ּכיון ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּקל־וחמר:
אּלא  הּתֹורה, ּכבֹוד על הגנה לׁשם רק (לא היה הּתֹורה, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

ּתׁשּובה. ׁשּיעׂשּו יׂשראל על לפעֹול ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָּגם)
חּוץ  ּדֹוחהּו ׁש"אביו עד ּכדבעי, אינּה ׁשהנהגתֹו הּבן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכמׁשל
מתּגּלית  ּדוקא ׁשעל־ידי־זה - אביו" ׁשאינֹו לֹו ואֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלביתֹו
ליּפרד  רֹוצה "ׁשאינֹו נפׁשֹו ּבמר ׁשּצֹועק עד לאביו, הּבן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאהבת

אביו". ּבׁשם יקרא ּכׁשּלא ּומּכל־ׁשּכן אֹופן, ּבׁשּום ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמאביו
ׁשהּכתּוב  ּוכפי - לעיניכם" "ואׁשּברם הּדּיּוק מּובן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועל־ּפי־זה
הּמעלה  ּכי - יׂשראל" ּכל "לעיני הּתֹורה ּבסּיּום מדּגיׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּגם
לּבֹו ׁש"נׂשאֹו ּבזה היּו הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּׁשבח
ּבתׁשּובה]. לׁשּוב הביאם זה ּדבר לעיניהם", הּלּוחֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָלׁשּבֹור
יֹום  ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה צֹום יֹום ּכיצד מבאר ּגם ְְְִֵֶַַַָָָָָֹּובזה

ּולׂשמחה: לׂשׂשֹון יהפ הּלּוחֹות, ְְְְִִֵֵַַָָָׁשבירת
ׁש"אּומה  ּגרמה הּלּוחֹות ׁשּׁשבירת אנּו רֹואים ּכאׁשר ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָּכּיֹום,
מה־ּׁשאין־ ּתענית. יֹום זה, יֹום מהּוה ּבהם", ׁשֹולטת ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָולׁשֹון

aÚÓÏ„יא  ÈÈ dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»¿∆¿«
È‰Bc·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏe¿»«¿≈

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈
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סט dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
הּתׁשּובה  מעלת ּבׁשלמּות ּתתגּלה אז אׁשר לעתיד־לבא, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכן
ראׁשיתּה זֹו ּתׁשּובה ואׁשר העגל; חטא על יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
ׁשל  מעלתן ּגם - (ועל־ּדר־זה לעיניכם" ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּב"ואׁשּברם
יֹום  ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה יֹום יהיה אז הּׁשנּיֹות), ְְְְִִִֶַַַָָָָהּלּוחֹות

וׂשמחה. ׂשׂשֹון יֹום - הּלּוחֹות ְְְִִַַָָׁשבירת

על  ּבּצּוּוי רק ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר נאמר מּדּוע הּטעם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹוזהּו
(עֹולם  מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ּובגילּוי, הּׁשנּיֹות. ְְְְִִִִֶַַָָהּלּוחֹות
הראה  ּכׁשהּקּב"ה הּתֹורה, ּבסּיּום רק הּדבר מתּגּלה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהעׂשּיה),
מתּגּלה  אז ּדוקא ּכי - האחרֹון" הּיֹום "עד רּבנּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלמׁשה

הּלּוחֹות. ׁשבירת על־ידי יׂשראל הּגיעּו ׁשאליו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהעילּוי

ã ycew zegiyn zecewp ã217 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)'zay z`xwl' jezn -(

zFgENd zxiaWA dWn zlrn©£©Ÿ¤¦§¦©©

ּכל־ לעיני מׁשה עׂשה אׁשר גו' החזקה הּיד ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּֽולכל
ְִֵָֽיׂשראל:

הּלּוחֹות  לׁשּבר לּבֹו ׁשּנׂשאֹו – יׂשראל ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹלעיני
רש"י)לעיניהם ובפירוש יב. (לד, ְֵֵֶ

על  מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוצרי־עּיּון
ּב"לעיני  יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּמעלֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו יׂשראל", לעיניהם?ּכל הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י :(הובא ְְִִֵַַַָ

עם  ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ"מׁשל
עמד  רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָהּׁשפחֹות,
להרגּה, הּמל יאמר אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשֹוׁשבינּה

הּׁשפחֹות  הּקּב"ה, זה הּמל . . אׁשּת אינּה עדין לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאמר
אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאּלּו

ְִֵָיׂשראל".
הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַֹועל־ּפי־זה
ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּמעלה
ּובפרט  רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ּגדל מּובן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשהרי
ּכאׁשר  ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
מקֹום  ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב הּנאמן הרֹועה רּבנּו, מׁשה ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹראה
ּביׂשראל  לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלחׁשֹוׁש
ּבני  את להּציל ּכדי מּיד ּוׁשברם ּכלל הּסס לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחס־וׁשלֹום,

מהענׁש. ְִֵֵֶָָֹיׂשראל
סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת
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.oM mB df WExiRW xn`e ,`xfr oA¤¤§¨§¨©¤¥¤©¥

ftw cenr migeprt mr - `"vxz oneid zniyx



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עי ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

à(à)aúàå íéîMä úà íéäìà àøa úéLàø §¥¦−¨¨´¡Ÿ¦®¥¬©¨©−¦§¥¬
:õøàä
úéùàøá

¨¨«¤
i"yx£˙ÈL‡¯a∑צרי היה לא יצחק: רּבי אמר ¿≈ƒְִִִַַָָָָָֹ

ׁשהיא  לכם", הּזה מ"החדׁש אּלא הּתֹורה את ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלהתחיל
ראׁש ׁשּנצטּוּומצוה ּפתח יׂשראל.ֹונה ּטעם ּומה ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מּׁשּום קי"א)ּב"בראׁשית"? לעּמֹו(תהלים הּגיד מעׂשיו "ּכח : ְְֲִִִִִֵַַַָֹ
העֹולם  אּמֹות יאמרּו ׁשאם ּגֹוים", נחלת להם ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻלתת

אּתם  לסטים ּגֹוים,ליׂשראל: ׁשבעה ארצֹות ׁשּכבׁשּתם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל הארץ ּכל להם: אֹומרים ְִֵֶֶֶַָָָָָָהם
ּברצֹונֹו ּבעיניו, יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה הּוא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהיא,

לנּו ּונתנּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו להם, ÈL‡¯a˙.נתנּה ְְְְִֵֶֶָָָָָָָָ¿≈ƒ
‡¯a∑ אּלא אֹומר הּזה הּמקרא ּכמֹוּדרׁשּוני אין , »»ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

הּתֹורה  ּבׁשביל זכרֹונםֿלברכה: חכמינּו ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָׁשּדרׁשּוהּו
ח)ׁשּנקראת ּדרּכֹו"(משלי "ראׁשית יׂשראל : ּובׁשביל , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ
ב)ׁשּנקראּו לפרׁשֹו(ירמיה ּבאת ואם ּתבּואתה". "ראׁשית : ְְְְְְִִִֵֶָָָָֹ
וארץ,ּכפׁשּוטֹו ׁשמים ּבריאת ּבראׁשית ּפרׁשהּו: ּכ , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אלהים  וּיאמר וגֹו', וחׁש ובהּו תהּו היתה ְְְְֱִֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹֹ"והארץ
הּמקר  ּבא ולא אֹור", הּבריאה,יהי סדר להֹורֹות א ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

לֹו היה ,ּכ להֹורֹות ּבא ׁשאם קדמּו, ׁשאּלּו ְְִֵֶֶַָָָָָלֹומר
ל ׁשאין וגֹו', הּׁשמים את ּברא ּבראׁשֹונה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹלכּתב:
ּכמֹו: ׁשּלאחריו, לּתבה ּדבּוק ׁשאינֹו ּבּמקרא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ראׁשית'
ממלכּתֹו", "ראׁשית יהֹויקים", ממלכת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ"ּבראׁשית
ּברא  "ּבראׁשית אֹומר: אּתה ּכאן אף ."ּדגנ ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ"ראׁשית

ּברא  ּבראׁשית ּכמֹו וגֹו'", הּׁשמים את ודֹומה ,אלהים ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָֹֹ
ּבהֹוׁשע" ה' ּדּבר "ּתחּלת ּדּבּורֹו,לֹו: ּתחּלת ּכלֹומר ְְְְִִִִֵֶַַַַ

הֹוׁשע  אל ה' "וּיאמר ּבהֹוׁשע: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשל
נבראּו ּתחּלה ׁשאּלּו ּבא, להֹורֹות ּתאמר ואם ,וגֹו'". ְְְְְְִִִֵֶַָָֹ

מקראֹות  ל ויׁש אּלּו', ּברא הּכל 'ּבראׁשית ְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹּופרּוׁשֹו
"ּכי  ּכמֹו: אחת, ּתבה ּוממעטים לׁשֹונם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָׁשּמקּצרים
ּוכמֹו: הּסֹוגר. מי ּפרׁש ולא ּבטני", ּדלתי סגר ְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹֹלא
ּוכמֹו: יּׂשאּנּו. מי ּפרׁש ולא ּדּמׂשק", חיל את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ"יּׂשא
אדם  יחרׁש אם ּפרׁש ולא ּבּבקרים", יחרׁש ְְֲֲִִִֵַַַַָָָֹֹֹ"אם
ּפרׁש ולא אחרית", מראׁשית "מּגיד ּוכמֹו: ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹּבּבקרים.
על  ּתמּה ּכן, אם ּדבר. אחרית ּדבר מראׁשית ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמּגיד

ּכתיב:עצמ ׁשהרי קדמּו, הּמים ׁשהרי ב), א, (לקמן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָ
ּגּלה  לא ועדין הּמים", ּפני על מרחפת אלהים ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ"ורּוח
ּבריאת  ּכלּום, והמאחרים הּקֹודמים ּבסּדּור ְְְְְְְִִִִִַַַַָָֻהּמקרא,

היתה, מתי למדּתהּמים לארץ.הא הּמים ׁשּקדמּו , ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
לא  עלּֿכרח נבראּו, ּוממים מאׁש ׁשהּׁשמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹועֹוד
ּכלּום  והּמאחרים הּמקדמים ּבסדר הּמקרא .לּמד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻ

ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a∑ ּברא אמר עלה ה'ולא ׁשּבּתחּלה , »»¡…ƒְְִֶַַָָָָָָֹ
העֹולם  ׁשאין וראה הּדין, ּבמּדת לבראתֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּבמחׁשבה
הּדין, למּדת וׁשּתפּה רחמים מּדת והקּדים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָמתקּים,

ּדכתיב  וׁשמים והינּו ארץ אלהים ה' עׂשֹות .""ּביֹום ְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָֹ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(c"iyz'd ziy`xa zyxt zgiyn)

אלקים. ּברא ראׁשית ּבראׁשית ראׁשית, ּב' ענינֹו "ּבראׁשית" ְְְֱִִִִִִֵֵֵֵָָָֹ
אלקים, ּברא ּבראׁשית ּדהּתֹורה. וראׁשית העֹולם, ְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָֹּבריאת
את  ׁשּיגּלּו אלקים", "ּברא ׁשּיהיה ּכדי הם ראׁשית ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּב'
ראׁשית, היא הּכתר ספירת אלקים. ּדׁשם הּכּונה ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאמיּתית
היא  הּכתר ספירת ראׁשית ראׁשית. היא החכמה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּוספירת
חכמה  ראׁשית ּגילּוי, היא החכמה ספירת וראׁשית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהעלם,

ּבראׁשית  ּבׁשּבת ׁשּמאירים ּדחכמה וחּיּות האֹור ה'. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָיראת
החֹול  ימי הן הּׁשנה, ימי ׁשּכל הּׁשנה, ּכללּות על ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָנמׁשכים
ּכל  ׁשל הּפרטּיים הּמֹועדים הן הּכללּיים, ּומֹועדים ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָוׁשּבת
האדם  חּיי ימי ּוׁשאר הּבר־מצוה יֹום לחדר, הּכניסה יֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיחיד,

ּבראׁשית. מּׁשּבת מקּבלים ּכּולם ְְְְִִִֵַַָָָָּומאֹורעֹותיו,

ã ycew zegiyn zecewp ã(i"gyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y xn`nn)

מֹורי  קדּוׁשת ּכבֹוד מאמר ּבאּור ּבתֹוספת יּובן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָועל־ּפי־זה
לכל  נֹוגע ּבראׁשית ּבׁשּבת ההנהגה ׁשאפן אדמּו"ר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוחמי
הּפׁשּוט  הּפרּוׁש על נֹוסף ּדהּנה, ּבזה, והענין הּׁשנה. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעניני
ּכל  על ּדקאי הּפנימי הּפרּוׁש ּגם יׁשנֹו הּׁשנה, עניני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבכל
ועל־ּדר] ׁשּנּוי, מּלׁשֹון הּוא ׁשנה ׁשהרי ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעניני
ׁשּדר  ׁשם על "הדר" ׁשּנקרא אתרֹוג ּגּבי ּבחסידּות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמבאר
והינּו הּׁשּנּויים, ּכל את סֹובל ׁשהּוא לׁשנה, מּׁשנה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבאילנֹו
הּׁשּנּויים  ּכל ּדהינּו, האחדּות], עֹולם הּוא האתרֹוג ׁשענין ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָלפי
הּכלּול  האֹור לבחינת עד הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר הּמדרגֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּבכל
ּבׁשּבת  ההנהגה אפן נֹוגע אּלּו מדרגֹות ּובכל ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבעצמּותֹו.

ּברא  "ּבראׁשית ּבּתֹורה קֹורין ׁשאז לפי והינּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבראׁשית,
החל  מדרגֹות, ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש ב) (סעיף וכּנ"ל ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאלקים",
הּׁשמים  את ׁשּמהּוה האלקי הּכח על ּדקאי הּפׁשּוט ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹמהּפרּוׁש
הּפרּוׁש עם ּגם (ׁשּקׁשּור לּפרּוׁש ועד הּגׁשמּיים, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהארץ
על  קאי ּברא" ׁש"ּבראׁשית ּבפנימּיּותֹו) ויׁשנֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפׁשּוט,
ּכל  ּתלּויים ׁשּבֹו האמּתי, ה'ראׁשית' ׁשהּוא ,יתּבר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָעצמּותֹו
האֹור  לבחינת עד ההׁשּתלׁשלּות סדר ׁשּבכל הּׁשּנּויים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעניני
ּבראׁשית  ּבׁשּבת הההנהגה ּכאׁשר ולכן, ּבעצמּותֹו. ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּכלּול
הענינים, ּבכל הרחבה נמׁשכת אזי הרחבה, ׁשל ּבאפן ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהיא

מ  למּטה עד מעלה ּטה.מּלמעלה ְְְְִַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 2 cenr d jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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הארץ: ואת הּׁשמים את אלהים ּברא ְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבראׁשית
את  להתחיל צרי היה לא יצחק רּבי אמר – ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבראׁשית
ּבבראׁשית, ּפתח טעם ּומה לכם.. הּזה מהחדׁש אּלא ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּתֹורה
ׁשאם  ּגֹוים, נחלת להם לתת לעּמֹו הּגיד מעׂשיו ּכח ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמּׁשּום
ׁשּכבׁשּתם  אּתם, לסטים ליׂשראל, העֹולם אּמֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻיאמרּו
ׁשל  הארץ ּכל להם, אֹומרים הם ּגֹוים, ׁשבעה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָארצֹות
ּבעיניו  יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה הּוא היא, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא

לנּו" ּונתנּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו . רש"י). ובפירוש א. (א, ְְְִֵֶָָָָָ

ּבכּבּוׁש הארץ את ּכבׁשּו יׂשראל ּבני הרי להבין: ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָוצרי
ׁשּלא  ּוכמֹו גזל. אּסּור ּבכלל אינֹו מלחמה וכּבּוׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹמלחמה,
הגם  מלחמה, ּדכּבּוׁש זה ענין על ׁשּתענׁש אּמה ׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמצינּו
הּיסֹוד  מהּו ּכן ואם נח. ּבני מצֹות מׁשבע  הּוא ּגזל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשאּסּור

אּתם"? "לסטים ְְֲִִֶַַָָלטענתם:
מּדרכי  ּבאחד לזּולתֹו אחד מאדם ּדבר ּבהעברת לֹומר: ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָויׁש
ּדבר  מׁשּתּנה אין וכּו'), מלחמה ּכּבּוׁש מּתנה, (מכירה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּקנין
ּכׁשאּומה  ּבארץ: וכן ּבּבעלּות. רק הּוא והּׁשּנּוי החפץ, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבמהּות
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עג ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
מׁשּתּנית, לא הארץ מהּות אחרת, מאּמה ארץ ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּכֹובׁשת

אליה. ּולהחזירּה הארץ את לכּבֹוׁש יכֹולה הּׁשנּיה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻוהאּמה
נׁשּתנתה  ּכּבּוׁשּה, ׁשעל־ידי יׂשראל, ארץ היא מּכ ּבׁשֹונה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא
נׁשּתּנתה  ועכׁשו הארצֹות, ּככל ארץ היתה זה לפני ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמהּותּה:
ּולעֹולם, ּבפנימּיּותּה הּוא זה וׁשּנּוי יׂשראל. ארץ ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָלהיֹות
ּבזמן  וגם אחרת, אּמה לׁשּום להׁשּתּי יכֹולה אינּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּומעּתה
היא  אדמתנּו" מעל ונתרחקנּו מארצנּו "ּגלינּו ּכאׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּגלּות
לנכרי  אסּור מּזֹו: ויתרה ו"אדמתנּו"; "ארצנּו" ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָנקראת

ּבארצנּו. ְְְְִֵֵַַלהתיּׁשב
ארצֹות  ׁשּכבׁשּתם אּתם "לסטים העֹולם אּמֹות טענת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֻוזֹוהי

נׁשּתּנתה  יׂשראל ּבני ּכּבּוׁש ידי ׁשעל ּביֹודעם, ּגֹוים": ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשבעה
ּומעּתה  יׂשראל, ארץ להיֹות ּתמידי ׁשּנּוי ּבמהּותּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהארץ
מהם  נּטלה ּכן אם אחרת, לאּמה עֹוד להׁשּתּי יכֹולה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאינּה
ׁשאפׁשר  הארצֹות ׁשאר ּככּבּוׁש ולא לחלּוטין, לארץ ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּיכּותם

אּתם". "לסטים ּכן ואם ּולכבׁשם, ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹלחזר
ּבראּה הּוא היא, הּקּב"ה ׁשל הארץ "ּכל הּוא: לכ ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָוהּמענה
את  ּברא ׁשהּקּב"ה היֹות לנּו": ּונתנּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָָָוגֹו'
מציאּות  רק לא היינּו היא" הּקּב"ה ׁשל הארץ "ּכל לכן ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהארץ,
לׁשּנֹות  יכֹול הּוא ולכן מהּותּה, עצם ּגם אּלא ּבארץ ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשליטה

יׂשראל. ארץ להיֹות הארץ ׁשל מהּותּה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאת

(á)íBäú éðt-ìò CLçå eäáå eäú äúéä õøàäå§¨À̈¤¨«§¨¬¸ŸÆ¨½Ÿ§−¤©§¥´§®
:íénä éðt-ìò úôçøî íéäìà çeøå§´©¡Ÿ¦½§©¤−¤©§¥¬©¨«¦

i"yx£e‰·Â e‰˙∑ ׁשאדם וׁשּממֹון, ּתמּה לׁשֹון ּתהּו, …»…ְְִֵֶַָָָֹ
ׁשּבּה ּבהּו על ּומׁשּתֹומם אׁשטורדיׁשו"ן ∑‰e˙.ּתֹוהה ְִֵֶֶַָֹ…

וצדּולׁשֹון ∑·‰e.ּבלע"ז  אינֹו(ריקּות אחרים .)ּבספרים ְַָ…ְְְֲִִִֵֵֵָָ

ÌB‰˙ Èt ÏÚ∑ הּמים ּפני הארץ על Áe¯Â.ׁשעל «¿≈¿ְִֵֶֶַַַַָָ¿«

˙ÙÁ¯Ó ÌÈ‰Ï‡∑ הּכבֹוד ּומרחף ּכּסא ּבאויר עֹומד ¡…ƒ¿«∆∆ְֲִִֵֵֵַַָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל ּפיו ּברּוח הּמים ּפני ְְִִֵֶַַַַַָָעל
אקובטי"ר  הּקן, על המרחפת ּכיֹונה ְְְֲֵֶֶַַַַַָָּובמאמרֹו,

.ּבלע"ז  ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"iyz'd ziy`xa zyxt ycewÎzay zecreezdn)

איתא  – ּותהֹום" חֹוׁש ּבֹוהּו, "ּתֹוהּו, הּלׁשֹונֹות ד' ְְִֶַָאֹודֹות
לגמרי, הּטמאֹות קליּפֹות ג' קליּפֹות: ד' ּכנגד ׁשהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּבּספרים

נֹוגּה. ְִַַּוקליּפת
הּמים" על־ּפני מרחפת אלקים "רּוח על - זאת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹּולעּומת
נעלה  ּגילּוי ׁשּזהּו הּמׁשיח", מל ׁשל רּוחֹו "זה חז"ל ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאמרּו

העצמּות. ּגילּוי ְְִֵַָּביֹותר,
אֹודֹות  מדּברים ׁשּכאׁשר היּתכן ּביֹותר: ּתמּוּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָולכאֹורה
מל ׁשל "רּוחֹו אֹודֹות אחד ּבהמׁש מזּכירים - ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָקליּפֹות

ִַַָהּמׁשיח"?!
ּגֹודל  על הּבט ׁשּמּבלי להדּגיׁש הּפסּוק ׁשּכּונת - ּבזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוההסּברה

הּטמאֹות  קליּפֹות ג' מּצד ּובפרט ּבכלל, הּקליּפֹות מּצד ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהחֹוׁש
הּמׁשיח", מל ׁשל "רּוחֹו ּכבר ׁשּיׁשנֹו לידע צרי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלגמרי,

ּבית־ לחּורּבן ּבנֹוגע חז"ל ּבמדרׁשי ׁשּמצינּו ועל־ּדר –ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
אּלא  – יׂשראל ׁשל מֹוׁשיען נֹולד ּומּיד ׁשּתיכף ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּמקּדׁש,

רק זאת.לגּלֹותׁשּצריכים ְְִִֶַַֹ
יהי  אלקים "וּיאמר הּכתּובים: ּבהמׁש מּודגׁש זה ענין ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוגם
- ּגּופא ּובזה הּגילּוי, ענין על מֹורה ׁש"אֹור" אֹור", ויהי ְְִִִֶֶֶַַַַָָאֹור
הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  ׁשּגנזֹו הראׁשֹון ּבּיֹום ׁשּנברא האֹור ְְִִִֶֶַַָָָָָָּגילּוי
הּמׁשיח". מל ׁשל ּד"רּוחֹו הּגילּוי ּתֹוכן ׁשּזהּו ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָלעתיד־לבֹוא,
"יהי  הּמדרׁש מּדברי ּכּמּובן - הּתֹורה על־ידי נעׂשה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוגילּוי
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ziy`xaעד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
זה - אלפיםאברהם אֹור "ׁשני מתחילים ׁשּבֹו ",ּתֹורה ", ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

ּגילּוי  נעׂשה ּתֹורה) אברהם, ׁשל ענינֹו על־ידי (הינּו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָועל־ידֹו
הּמׁשיח". מל ׁשל ִֶֶֶַַָ"רּוחֹו

האדם: ּבעבֹודת מּזה ְֲִֶַַַָָָָָוההֹוראה
ׁשּבמּצב  וטֹוענים ,החֹוׁש ּגֹודל מּפני ׁשּמתיראים ּכאּלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָיׁשנם
ּגדֹול, אֹור עם להתחיל אי־אפׁשר החֹוׁש התּגּברּות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָׁשל

כּו'. והּמקֹום הּזמן ער לפי מצּומצם אֹור עם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאּלא
- ּבראׁשית ּפרׁשת קריאת מהתחלת ההֹוראה ּבאה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָועל־זה

ׁשּנמצאים הסּתּים ּבהתחלתׁשּלמרֹות עּתה (זה העבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אּלא  עֹוד ולא הּׁשנה), ּכל עבֹודת ּומתחילה ּתׁשרי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹחֹודׁש

ּותהֹום ׁשּׂשוררים חֹוׁש ובהּו מתחילים ּתֹוהּו מּכל־מקֹום, , ְְְִִִִֶֶַָָָֹ
עם הּמׁשיח"מּיד מל ׁשל ּפנימּיּות "רּוחֹו נעלה, הכי אֹור - ְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָ

העֹולמֹות  ׁשאין מעֹולמֹות, ּובהבּדלה ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשכינה
ּבנפׁש ׁשּדּוגמתּה - מּקיף ּבאֹופן לא אפילּו לקּבלֹו ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹיכֹולים

הּלב. ּפנימּיּות היא ְִִִֵַָָָהאדם
ההכרזה עם ממׁשיכים אֹור"ּומּיד ׁשּמּבלי "יהי הינּו, , ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

לאו, אם לכ ׁשּי הּוא אם העֹולם, ּומּצב ּבמעמד ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָלהתחּׁשב
את  להאיר ׁשּמתחילים אברהם", זה - אֹור "יהי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָמכריזים
יתּבר אלקּותֹו ׁשּפרסם אברהם ּכמֹו אלֹוקי, ּבאֹור ְְְְְֱֱִִִֵֵֶַָָָָָֹהעֹולם
לכ ראּויים הם אם להתחּׁשב מּבלי לערבים, ּגם ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָּבעֹולם

לאו. ִָאם
– אֹור"ואז טאקע "ויהי ווערט "עס ּבפֹועל, ּכן ׁשּנעׂשה , ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשהיה  אֹור - ּביֹותר ּגדֹול אֹור לגילּוי ועד ליכטיק", ְְְְְִִִֵֶַַָָָּבפֹועל
הראׁשֹון. ּבּיֹום ִִֵַָמאיר

(â):øBà-éäéå øBà éäé íéäìà øîàiå©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−§¦´®©«§¦«
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i"yx£Ïc·iÂ ·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ∑ אף ««¿¡…ƒ∆»ƒ««¿≈ַ
אּגדה  לדברי צריכים אנּו ּכדאי :ּבזה ׁשאינֹו 'ראהּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לּצּדיקים  והבּדילֹו רׁשעים, ּבֹו לעתיד להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָ

ואין  טֹוב ּכי ראהּו ּפרׁשהּו: ּכ ּפׁשּוטֹו, ּולפי ְְְְִִֵֵָָָָָֹלבא'.
מׁשּתּמׁשין  ׁשּיהיּו ולחׁש לֹו וקבע ּבערּבּוביא נאה , ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּבּלילה  ּתחּומֹו ולזה ּבּיֹום, ּתחּומֹו .לזה ְְְְֶֶַַַָָָ

(ä)íéäìà àø÷iå|äìéì àø÷ CLçìå íBé øBàì ©¦§¨̧¡Ÿ¦³¨Æ½§©−¤¨´¨¨®§¨
:ãçà íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¤¨«

i"yx£È„Á‡ ÌB∑לֹו היה הּפרׁשה, לׁשֹון סדר לפי ∆»ְְִֵֶַָָָָָ
ראׁשֹון  יֹום ׁשני,לכּתב הּימים: ּבׁשאר ׁשּכתּוב ּכמֹו , ְְְִִִִִֵֶַָָָֹ

ׁשהיה  לפי "אחד"? ּכתב לּמה רביעי. ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָׁשליׁשי,

נבראּו ׁשּלא ּבעֹולמֹו, יחיד ְְְִִֶַָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
רּבה' ּב'בראׁשית מפרׁש ּכ ׁשני, יֹום עד .הּמלאכים ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

(å)ìécáî éäéå íénä CBúa òé÷ø éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´©¨®¦¦¦´©§¦½
:íéîì íéî ïéa¥¬©−¦¨¨«¦

i"yx£ÚÈ˜¯ È‰È∑ׁשּנבראּו ׁשאףֿעלּֿפי הרקיע, יתחזק ¿ƒ»ƒ«ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּבּׁשני  וקרׁשּו היּו, לחים עדין הראשֹון, ּביֹום ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָׁשמים

וזהּו רקיע", "יהי ּבאמרֹו: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָמּגערת
ׁשמים  "עּמּודי ראׁשֹון,ׁשּכתּוב: יֹום ּכל ירֹופפּו" ְִִֵֶַַָָָָ

B‰¯‡:ג  ‰Â‰Â ‡¯B‰ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»«¬»¿»

ÔÈaד  ÈÈ L¯Ù‡Â ·Ë È¯‡ ‡¯B‰ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»¿»¬≈»¿«¿≈¿»≈
:‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰¿»≈¬»

ÓÓÈה  ‡¯B‰Ï ÈÈ ‡¯˜e‡¯˜ ‡ÎBLÁÏÂ ‡ ¿»¿»ƒ¿»¿»»¿«¬»¿»
:„Á ‡ÓBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ‡ÈÏÈÏ≈¿»«¬»¿««¬»¿«»»

È‰ÈÂו  ‡iÓ ˙eÚÈˆÓa ‡ÚÈ˜¯ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒƒ
:‡iÓÏ ‡iÓ ÔÈa LÈ¯ÙÓ«¿ƒ≈«»¿«»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

øîàiå (âWExiR iM ,oF`Bd xn` . ©Ÿ¤¨©©¨¦¥
,oM did ENi`e .dvxIe FnM "xn`Ie"©Ÿ¤§©¦§¤§¦¨¨¥
`Ed wx ."xF` zFidl" iE`x did̈¨¨¦§©

d xacA" oke .FrnWnM,"EUrp minW ' §©§¨§¥¦§©¨©¦©£
dEv `Ed iM""E`xapelr iEPM ,mrHde . ¦¦¨§¦§¨§©©©¦©

dribiA did `NW dUrOdKxC lre . ©©£¤¤Ÿ¨¨¦¦¨§©¤¤
.eizxWnE Kln - lWndid xF`d dfe ¨¨¤¤§¨§¨§¤¨¨¨

:gExd on dlrnlc dxez §©§¨¦¨©
àøiå (ã`Ede ,"ip` izi`xe" FnM . ©©§§§¨¦¦£¦§

mrhe :daWgOAìcáiåz`ixwA . ©©£¨¨§©©©©§¥¦§¦©
:zFnXdd dxez ©¥

àø÷iå (ä.`"d`Ed iM ,sqFp - dlil ©¦§¨¥©§¨¨¦
:`Ed xkf oFWl mlFrlE ,lirNnáøò. ¦§¥§¨§¨¨¤¤

EaxrzPW ,KM `xwpe .KWg mrHn aFxẅ¦©©¤§¦§¨¨¤¦§¨§
FA.zFxESdlkEIW ,axr Ktd - xwaE ©Ÿ¤¥¤¤¤¤©

mrhe :zFxESd zFpiA xTal mc`íBé ¨¨§©¥¥©§©©
ãçàzrEpY lr `Ed .cFq Wie .lBlBd ¤¨©§©©©§©§¥

xn`W xg`e .itl` `YiW Wxcl¦§©¦¨©§¥§©©¤¨©

`xTi xF`dW`xwIW okYi `l ,mFi ¤¨¦¨¥Ÿ¦¨¥¤¦§¨
did mB axr did :FWExiR wx .mFi axrd̈¤¤©¥¨¨¤¤©¨¨
xwAde axrd did ENi`e .cg` lW xwAŸ¤¤¤¨§¦¨¨¨¤¤§©Ÿ¤

:ipW mrH dn ,cg` mFie dxez ¤¨©©©¥¦
øîàiå (åriwxd lr oF`Bd xn` . ©Ÿ¤¨©©¨©¨¨¦©

,iEhp xaC FWExiR wx .Eid `NW mixaC§¨¦¤Ÿ¨©¥¨¨¨
,"ErTxie" FnMmgYnIe" oke ,"mrwx`" §©§©¤§¨¥§¥©¦§¨¥

cAkP dnE ."zaWl ld`MxnF`d xaC §Ÿ¤¨¨¤©¦§¨§©¨¥
zFvTWmr WnXdzFvwinin ¤§©¤¤¦§¥¥



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עה ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ועֹומד :ּובּׁשני  ׁשּמׁשּתֹומם ּכאדם מּגערתֹו", "ויתמהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

עליו  הּמאּים ‰ÌÈÓ.מּגערת CB˙a∑ הּמים ,ּבאמצע ְֲִֵַַַַָָ¿«»ƒְְִֶַַַ
מים  ּבין הפרׁש ּבין ׁשּיׁש ּכמֹו לרקיע, העליֹונים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּתלּויים  ׁשהם למדּת, הא הארץ. ׁשעל לּמים ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהרקיע
מל ׁשל .ּבמאמרֹו ְֲֶֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay)

ולא מּתחּל ּבמים, מים העֹולם היה (ׁשאז עֹולם ׁשל ּברּיתֹו ת ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּתחּתֹונים  למים עליֹונים מים ּבין התחּלקּות עדין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָהיתה
עֹולה  הּקּב"ה ׁשל קילּוסֹו היה לא הּמבּדיל) רקיע ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשעל־ידי
ּבתֹוכּה והֹוׁשיב ּפלטרין ׁשּבנה למל מׁשל הּמים, מן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ּברמיזה  מל ׁשל ּבׁשלֹומֹו וׁשֹואלין מׁשּכימין והיּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַָָאּלמים,
ּברמיזה, מקּלסין ׁשהיּו אּלמים ׁשּדּיּורים ּבזה, ּומבאר ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָֹכּו'.

ּבמקֹורם  ּבטלים ׁשהם ּדאתּכסיא ּדעלמא הּנבראים על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָקאי
אּלמים  ּדּיּורים ׁשל הּקילּוס מעלת ׁשּגדלה אף והּנה, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָכּו'.
היתה  מּכל־מקֹום ּבמים, מים מלא העֹולם היה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּכאׁשר
הּמבּדיל, רקיע על־ידי למים מים ּבין ההבּדלה ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָאחר־ּכ
עלמא  ענין ׁשהּוא גֹו', הּיּבׁשה ותראה גֹו' הּמים ׁשּיּקוּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּובאֹופן
ּדוקא. יׁש מציאּות ּבבחינת הם ׁשּבֹו ׁשהּנבראים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּדאתּגליא,

(æ)øLà íénä ïéa ìcáiå òé÷øä-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ
:ïë-éäéå òé÷øì ìòî øLà íénä ïéáe òé÷øì úçzî¦©´©¨«¨¦½©¥´©©½¦£¤−¥©´¨«¨¦®©©«§¦¥«

i"yx£ÚÈ˜¯‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ NÚiÂ∑,עמדֹו על ּתּקנֹו «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְְִַָ
ּכמֹו עׂשּיתֹו, צּפרניה":והיא את ÏÚÓ."ועׂשתה ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָ≈«

ÚÈ˜¯Ï∑","לרקיע "מעל אּלא נאמר, לא הרקיע" על »»ƒ«ֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
"ּכי  נאמר: לא מה ּומּפני ּבאויר. ּתלּויים ׁשהן ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹלפי

ׁשני  ּביֹום הּמים ?טֹוב" מלאכת נגמר היה ׁשּלא לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּלא  ודבר ּבּׁשני, ּבּה התחיל והרי ׁשליׁשי, יֹום ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעד
מלאכת  ׁשּנגמרה ּובּׁשליׁשי וטּובֹו. ּבמּלּואֹו אינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָנגמר
"ּכי  ּבֹו ּכפל אחרת, מלאכה וגמר והתחיל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמים

הּׁשני  מלאכת לגמר אחד ּפעמים, ׁשּתי ואחד טֹוב", ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הּיֹום  מלאכת .לגמר ְְִֶֶַַ

(ç)ø÷á-éäéå áøò-éäéå íéîL òé÷øì íéäìà àø÷iå©¦§¨¯¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤
:éðL íBé¬¥¦«

i"yx£ÌÈÓL ÚÈ˜¯Ï ÌÈ‰Ï‡ ‡¯˜iÂ∑ מים מים ,ׂשא ׁשמים.ׁשם מהם ועׂשה ּבזה זה ׁשערבן ּומים אׁש , «ƒ¿»¡…ƒ»»ƒ«»»ƒְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּומים ( אׁש אחר: ּדבר מים, ׁשם ׁשמים, אחרים: .)ּבספרים ְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(è)íéîMä úçzî íénä eåwé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¦¨¸©©¹¦¦©³©©¨©̧¦Æ
:ïë-éäéå äLaiä äàøúå ãçà íB÷î-ìà¤¨´¤½̈§¥«¨¤−©©¨¨®©«§¦¥«

i"yx£ÌÈn‰ eÂwÈ∑ הּיּמים ׁשּבכל הּגדֹול הּים הּוא ּבאֹוקינֹוס, והקום הארץ ּכל ּפני על היּו .ׁשטּוחין ƒ»««ƒְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

Ècז  ‡iÓ ÔÈa LÈ¯Ù‡Â ‡ÚÈ˜¯ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿ƒ»¿«¿≈≈«»ƒ
‡ÚÈ˜¯Ï ÏÚÓ Èc ‡iÓ ÔÈ·e ‡ÚÈ˜¯Ï Ú¯ÏÓƒ¿«ƒ¿ƒ»≈«»ƒ≈«ƒ¿ƒ»

:ÔÎ ‰Â‰Â«¬»≈

Â‰Â‰ח  LÓ¯ ‰Â‰Â ‡iÓL ‡ÚÈ˜¯Ï ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»ƒ¿ƒ»¿«»«¬»¿««¬»
:ÔÈz ÌBÈ ¯Ù¿̂«ƒ¿»

iÓL‡ט  ˙BÁzÓ ‡iÓ ÔeLpk˙È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿¿«»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡zLaÈ ÈÊÁ˙˙Â „Á ¯˙‡Ï«¬«»¿ƒ¿¬≈«∆¿»«¬»≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

qEpiwE`iM ,xie`d `Ed riwxd dfe . §¨§¤¨¨¦©¨£¦¦
xW`MwGgzdgExde ux`d lr xF`d ©£¤¦§©¥¨©¨¨¤§¨©
WaiKRdp ,ux`dnhdNddUrpe ¨©¥¨¨¤¤§©©©©§©£¨

dhFp" mr xFnfOA xn` oke .riwxd̈¨¦©§¥¨©©¦§¦¤
,"drixiM minW,"miOa dxwnd" ¨©¦©§¦¨©§¨¤©©¦

xiMfdegExde miardcEQie`Ede ,ux` §¦§¦¤¨¦§¨©§¦¨¤§
lr `Ed iM" ,aEzM oke .miOd lr DFaB̈©©©©¦§¥¨¦©

miOi" ,"DcqirwFxl,"miOd lr ux`d ©¦§¨¨§©¨¨¤©©¨¦
.`xTi cxFi - mId l` KlFd lM oke§¥¨¥¤©¨¥¦¨¥
mde ,ElrIW ,"mId inl `xFTd" mrhe§©©©¥§¥©¨¤©£§¥

" oM xg`e ,mippr"mkRWIe:f dxez £¨¦§©©¥©¦§§¥
Nòiå (æmr "oia"A dlCad Wi .c"nl ©©©¥©§¨¨§¥¦¨¤

min oiA" FnM -minlWcw oiA" ," §¥©¦¨¨¦¥Ÿ¤
,dR FnM - "oiaE" "oiA" mr Wie ,"lFgl§§¥¦¥¥§Ÿ

iA lCaIe"riwxl zgYn xW` miOd o ©©§¥¥©©¦£¤¦©©¨¨¦©
FnM - mdipW mr Wie ,'ebe "miOd oiaE¥©©¦§¥¦§¥¤§

mrhe :"mkidl` oial mkipiA"ïë éäéå, ¥¥¤§¥¡Ÿ¥¤§©©©§¦¥
- oM did xW`M :eixg` `Ad mr waC̈¥¦©¨©£¨©£¤¨¨¥

:minW F`xwg dxez §¨¨©¦
àø÷iå (ç,mXd o`xw mixaC Wng . ©¦§¨¨¥§¨¦§¨¨©¥

,KWge xF` :mde ,mc` oi` iM,minWe ¦¥¨¨§¥¨¤§¨©¦
:oM mc`e ,miOie ,ux`eh dxez §¤¤§©¦§¨¨¥

øîàiå (èdWxRd FGW ,iYrc itM . ©Ÿ¤§¦©§¦¤©¨¨¨
`l riwxd iM .dilr xW` mr dwaC§¥¨¦£¤¨¤¨¦¨¨¦©Ÿ
- crde ,ux`d dWai xW` cr dUrp©£¨©£¤¨§¨¨¨¤§¨¥

d zFUr mFiA"ux` midl` ',"minWe §£¡Ÿ¦¤¤§¨¨¦
.EUrp cg` mFiA dPdezF`xdexaC §¦¥§¤¨©£§¥¨¨¨

xYqpzFeTdexGEtnoke ,d`ixA dPpi` ¦§¨§¦¨§¨¥¤¨§¦¨§¥

.miOd EeTi midl` xn` xakE :Fnrh©§§¨¨©¡Ÿ¦¦¨©©¦
dxFYA EdFnM Wie.zF`nldPde §¥¨©¨§¥§¦¥

:mipW micr Ll oY` ziW`xA zWxtA§¨¨©§¥¦¤¥§¥¦§©¦
xW` mc`d z` mW mUIe" ,cg`d̈¤¨©¨¤¨¤¨¨¨£¤

xvi,"ixg`e" okgnvIed,"midl` ' ¨¨§©£¥¥©©§©¡Ÿ¦
,ipXd crde .mginvd mc`d mcFwe§¤¨¨¨¦§¦¨§¨¥©¥¦
,zrCd urn lk`i `NW mc` dESW¤¦¨¨¨¤ŸŸ©¥¥©©©

d xviIe" aizM eixg`eon midl` ' §©£¨§¦©¦¤¡Ÿ¦¦
xakE FWExiR wx ."dnc`dxvilre . ¨£¨¨©¥§¨¨©§©

"aFh iM midl` `xIe" didi WExiRd df¤©¥¦§¤©©§¡Ÿ¦¦
`WcY"e ,ipW mFi z`ixA mr waC̈¥¦§¦©¥¦§©§¥

.iWilW mFi zNgY - "ux`dWExitE ¨¨¤§¦©§¦¦¥
- "EeTi",ExAgzi" okeEewpe ¦¨¦§©§§¥§¦§

:"dil`i dxez ¥¤¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ziy`xaעו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(é)íéäìà àø÷iå|àø÷ íénä äå÷îìe õøà äLaiì ©¦§¨̧¡Ÿ¦³©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´
:áBè-ék íéäìà àøiå íéné©¦®©©¬§¡Ÿ¦−¦«

i"yx£ÌÈnÈ אחד ∑˜¯‡ ים הּים הּוא והלא מן העֹולה ּדג טעם ּדֹומה אינֹו אּלא מן ? העֹולה לדג ּבעּכֹו, »»«ƒְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
.ּבאסּפמיא הּים ְְְַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz ,ycegd mikxan ,gxw zyxt zay)

מחלֹוקת, נבראת ׁשּבֹו לפי ּכי־טֹוב, ּכתיב לא ׁשּבּׁשני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹאף
אחד  ּפעמים, ׁשּתי ּכי־טֹוב ּבּׁשליׁשי ּכתּוב ְְְִִִִִֵֶַָָָָָמּכל־מקֹום
והּמחלֹוקת, ההבּדלה ׁשעל־ידי לפי כּו', הּמים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלמלאכת

יֹותר, נעלה ּבאֹופן והתּכּללּות אחדּות ׁשל ענין ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָנעׂשה
לאלקּות. ּכלי נעׂשית ּגּופא הּיׁש ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָֹׁשּמציאּות

(àé)òéøæî áNò àLc õøàä àLãz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À©§¥³¨¨̧¤Æ¤À¤¥µ¤©§¦´©
Bá-Bòøæ øLà Bðéîì éøt äNò éøt õò òøæ¤½©¥´§¦º³Ÿ¤§¦Æ§¦½£¤¬©§−

:ïë-éäéå õøàä-ìò©¨¨®¤©«§¦¥«
i"yx£·NÚ ‡Lc ı¯‡‰ ‡L„z∑ לׁשֹון ּדׁשא לא «¿≈»»∆∆∆≈∆ְֶֶֹ

הּמקרא  לׁשֹון היה ולא ּדׁשא, לׁשֹון עׂשב ולא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹעׂשב
אחד  ּכל מחּלקין, ּדׁשאין ׁשּמיני הארץ, ּתעׂשיב ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻלֹומר
לֹומר  לּמדּבר לׁשֹון ואין ּפלֹוני, עׂשב נקרא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָלעצמֹו
ּבעׂשבים  הארץ לביׁשת הּוא ּדׁשא ׁשּלׁשֹון ּפלֹוני, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּדׁשא

ּבדׁשאים  מתמּלאת ‰‡¯ı.ּכׁשהיא ‡L„z∑ ּתתמּלא ְְְִִִִֵֶַָ«¿≈»»∆ְִֵַ
ּדׁשא  נקרא לע"ז ּבלׁשֹון עׂשבים, לבּוׁש ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָותתּכּסה
נקרא  לעצמֹו ׁשרׁש וכל ּבערּבּוביא, ּכּלן ְְְְְְְִִֶַָָָָֹֻארבאז"י,

Ú¯Ê.עׂשב  ÚÈ¯ÊÓ∑מּמּנּו לזרע זרע ּבֹו ׁשּיגּדל ֵֶ«¿ƒ«∆«ְְִִִֶֶֶַַַֹ
אחר  È¯t.ּבמקֹום ıÚ∑ ּכטעם העץ טעם ׁשּיהא ְֵַָ≈¿ƒְְֵֵֶַַַַָ

וגֹו' הארץ "וּתֹוצא אּלא ּכן, עׂשתה לא והיא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּפרי.
ּפרי" "ועץ ולא ּפרי" עׂשה ּכׁשּנתקּלל ועץ לפיכ , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹ

עונֹו על ונתקּללה.אדם עונּה על היא ּגם נפקדה , ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹֹ
ודֹו"ק ( אינֹו, אחרים B·ŒBÚ¯Ê.)ספרים ¯L‡∑ ּכל ּגרעיני הן ְְֲִִֵֵָ¬∆«¿ְִֵֵַָ

צֹומח  האילן ׁשּמהן אֹותֹוּפרי .ּכׁשּנֹוטעים ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

(áé)eäðéîì òøæ òéøæî áNò àLc õøàä àöBzå©¥̧¨¹̈¤Â¤¤¥´¤©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½
íéäìà àøiå eäðéîì Bá-Bòøæ øLà éøt-äNò õòå§¥¯«Ÿ¤§¦²£¤¬©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−

:áBè-ék¦«
i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ‡ˆBzÂ∑ נאמר ׁשּלא אףֿעלּֿפי «≈»»∆¿ֱִֶֶַַַֹ

האילנֹות  ׁשּנצטּוּו ׁשמעּו ּבצּוּוייהן, ּבּדׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ"למינהּו"
ּבעצמן  קלֿוחמר ונׂשאּו ,ּכ ּבאּגדה ,על ּכמפרׁש ְְְְְֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
חּלין' .ּב'ׁשחיטת ְִִִַֻ

(âé):éLéìL íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

(ãé)íéîMä òé÷øa úøàî éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©©¨©½¦
íéãòBîìe úúàì eéäå äìélä ïéáe íBiä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©−¥´©¨®§¨§¨³§ŸŸÆ§´£¦½

:íéðLå íéîéìe§¨¦−§¨¦«

eLÈk˙י  ˙È·Ïe ‡Ú¯‡ ‡zLaÈÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿«∆¿»«¿»¿≈¿ƒ
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ÈÓÓÈ ‡¯˜ ‡iÓ«»¿»«¿≈«¬»¿»¬≈»

c·¯יא  ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙È‡„z ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«
dÊÏ ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÈ¯Èt ÔÏÈ‡ Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê«¿≈ƒ¿¿«ƒ«≈ƒ»≈≈ƒƒ¿≈

:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ da dÚ¯Ê ¯· Ècƒ««¿≈≈««¿»«¬»≈

dÚ¯Êיב  ¯·c ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙˜t‡Â¿«≈««¿»ƒ¿»ƒ¿»¿««¿≈
dÚ¯Ê ¯·c ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÏÈ‡Â È‰BÊÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»≈≈ƒ¿««¿≈

:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ da≈ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

È‡˙ÈÏz:יג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

„iÓM‡יד  ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰ ÔB‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»
ÔB‰ÈÂ ‡ÈÏÈÏ ÔÈ·e ‡ÓÓÈ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»≈≈¿»ƒ
:ÔÈLe ÔÈÓBÈ ÔB‰· ÈÓÓÏe ÔÈÓÊÏe ÔÈ˙‡Ï¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

(éøîàåíénémi mEW oi`W xEarA , §¨©©¦©£¤¥¨
:ux`d lM siTIW`i dxez ¤©¦¨¨¨¤

øîàiå (àé`WcY" aEzMd xn` . ©Ÿ¤¨©©¨©§¥
`vFY" ,"EvxWi" ,"ux`dmU dPde ." ¨¨¤¦§§¥§¦¥¨

,mXd zevnA zFUrl miOaE ux`A gMŸ©¨¨¤©©¦©£§¦§©©¥

.zFclFYd `id FfemrheàLãzFnM , §¦©¨§©©©§¥§
:ginvYai dxez ©§¦©

áé(Bá Bòøæ øLà.rxGdW,ixRAlke £¤©§¤©¤©©§¦§¨
cg`:Fpin xnFWbi dxez ¤¨¥¦

øîàiå (ãézNn .éäéxEarA .didi - ©Ÿ¤¦©§¦¦§¤©£

,miAxle cigIl `Ed ,dAxd DA ExAcIW¤§©§¨©§¥©¨¦§¨©¦
:"dlEza dxrp didi iM" - dawPl mB©©§¥¨¦¦§¤©£¨§¨

úBúBàì:mirbx .íéãòBîìe.zFrW . §§¨¦§£¦¨
okYiezFidlzFzF`lzExcw lr §¦¨¥¦§§©©§

WnXde dpaNdbENce,miakMd zEnC ©§¨¨§©¤¤§¦§©Ÿ¨¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עז ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ˙¯‡Ó È‰È∑נבראּו ראׁשֹון ּוברביעי ,מּיֹום ¿ƒ¿……¿ְְְִִִִִָ

ׁשמים  ּתֹולדֹות ּכל וכן ּברקיע. להּתלֹות עליהם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָצּוה
נקּבע  ואחד אחד וכל ראׁשֹון, ּביֹום נבראּו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָוארץ
לרּבֹות  הּׁשמים", "את ׁשּכתּוב: הּוא עליו, ׁשּנגזר ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּבּיֹום

ּתֹולדֹותיה  לרּבֹות הארץ", "ואת È‰È.ּתֹולדֹותיהם, ְְְְֵֵֶֶֶַָָָ¿ƒ
˙¯‡Ó∑,מארה יֹום ׁשהּוא ׁשם על ּכתיב, וי"ו חסר ¿……ְְִֵֵֵֶַָָָ

היּו 'ּברביעי, ׁשּׁשנינּו: הּוא ּבתינֹוקֹות, אסּכרה ְְְִִִִִֶַָָָָָֹלּפל
ּבּתינֹוקֹות' ּתּפל ׁשּלא אסּכרה, על ÏÈc·‰Ï.מתעּנים ְְִִִִֶַַַַָָֹֹ¿«¿ƒ

‰ÏÈl‰ ÔÈ·e ÌBi‰ ÔÈa∑ הראׁשֹון האֹור אבל מּׁשּנגנז , ≈«≈«»¿»ְֲִִִֶַָָָ
ּבראׁשית  ימי והחׁשּבׁשבעת האֹור ׁשּמׁשּו , ְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

ּבּלילה הראׁשֹונים  ּובין ּבּיֹום ּבין Ï‡˙˙.יחד, eÈ‰Â∑ ְִִֵֵַַַַַָָ¿»¿……

ׁשּנאמר  לעֹולם, הּוא רע סימן לֹוקין, ְְֱִִֶֶֶַַַָָָּכׁשהּמאֹורֹות
י) אל (ירמיה הּׁשמים "ּומאתֹות רצֹון : ּבעׂשֹותכם ּתחּתּו", ְְֲִֵֵֶַַַַַָֹ

מן  לדאג צריכין אּתם אין ְְִִִִֵֶַַָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
ׁשעתידים ∑ÌÈ„ÚBÓÏe.הּפרענּות  העתיד, ׁשם על ְַָֻ¿¬ƒֲִִִֵֶֶַָ

למֹולד  נמנים והם הּמֹועדֹות, על להצטּוֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָיׂשראל
וׁשּמּוׁש∑ÌÈÓÈÏe.הּלבנה  יֹום, חצי החּמה ׁשּמּוׁש ְַָָ¿»ƒְֲִִִַַָ

הרי  חציֹו, ׁשלם הּלבנה שס"ה ∑ÌÈLÂ.יֹום לסֹוף ְְֲֵֵֶַָָָ¿»ƒְ
יֹום (ימים ּורביע אחרים: ּבי"ב )ספרים מהלכן יגמרּו מּזלֹות , ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָ

ׁשנה. והיא אֹותם, יֹום (הּמׁשרתים שס"ה והּוא אחרים: ספרים ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָ

יֹום  ּבּגלּגל )ּורביע לסּבב ׁשנּיה ּפעם ּומתחילים וחֹוזרים , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָ
הראׁשֹון  .ּכמהלכן ְֲִַָָָ

(åè)õøàä-ìò øéàäì íéîMä òé÷øa úøBàîì eéäå§¨³¦§ŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤
:ïë-éäéå©«§¦¥«

i"yx£˙¯B‡ÓÏ eÈ‰Â∑ׁשּיאירּו יׁשּמׁשּו, זאת .לעֹולם עֹוד ¿»ƒ¿…ְְִֶַָָָֹ

(æè)-úà íéìãbä úøànä éðL-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®¤
ïèwä øBànä-úàå íBiä úìLîîì ìãbä øBànä©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤©½§¤©¨³©¨ŸÆ

:íéáëBkä úàå äìélä úìLîîì§¤§¤´¤©©½§¨§¥−©«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÌÈÏ„b‰ ˙¯‡n‰∑נבראּו ונתמעטה ׁשוים , «¿……«¿…ƒ¿ְְְְֲִִִַָָ

מלכים  לׁשני אפׁשר "אי ואמרה: ׁשּקטרגה על ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּלבנה
אחד" ּבכתר ‰ÌÈ·ÎBk.ׁשּיׁשּתּמׁשּו ˙‡Â∑ עלֿידי ְְְִֶֶֶֶַָ¿≈«»ƒְֵַ

הּלבנה  את ּדעּתּהׁשּמעט להפיס צבאיה הרּבה ,. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

(æé)øéàäì íéîMä òé÷øa íéäìà íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¡Ÿ¦−¦§¦´©©¨¨®¦§¨¦−
:õøàä-ìò©¨¨«¤

(çé)ïéáe øBàä ïéa ìécáäìe äìéláe íBia ìLîìå§¦§ŸÆ©´©©½§¨«£©§¦½¥¬¨−¥´
:áBè-ék íéäìà àøiå CLçä©®¤©©¬§¡Ÿ¦−¦«

‡Ï‰¯‡טו  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»«¬»≈

È˙טז  ‡i·¯·¯ ‡i¯B‰ ÔÈ¯z ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿≈¿«»«¿¿«»»
‡¯B‰ ˙ÈÂ ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏ ‡a¯ ‡¯B‰¿»«»¿ƒ¿«ƒ»»¿»¿»

:‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡ÈÏÈÏa ËÏLÓÏ ‡¯ÚÊ¿≈»¿ƒ¿«¿≈¿»¿»¿«»

‡Ï‰¯‡יז  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÈÈ ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

ÔÈaיח  ‡L¯Ù‡Ïe ‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏe¿ƒ¿«ƒ»»¿≈¿»¿«¿»»≈
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰¿»≈¬»«¬»¿»¬≈»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

miakFMd iMzAqmrhM ,d`xPd zEnC ¦©¨¦¦©§©¦§¤§©©
zFzF`n"iM xnF`de ."minXdc"nl ¥©¨©¦§¨¥¦¨¤

:mElM xn` `l - sqFp "zFzF`l"eéäå §¨Ÿ¨©§§¨
úBúBàìlFcB mkg xn` .,iCxtqiM §¨©¨¨¨§¨©¦¦

- miwlg dpnW lr wlgp riwxdo"ifl ¨¨¦©¤§¨©§Ÿ¨£¨¦§©¦
,miakFMdlBlbe,okYi `l dfe .zFlGOd ©¨¦§©§©©©¨§¤Ÿ¦¨¥

.zFlGOd lBlBn dlrnl sEB oi` iM¦¥§©§¨¦©§©©©¨
xnF` aEzMd dPdeíéîMä òé÷øa, §¦¥©¨¥¦§¦©©¨©¦

dxFIWoke ,EPOn dlrnl minW WIW ¤¤¤¥¨©¦§©§¨¦¤§¥
" ,"minXd inW"akFxlinW inWA §¥©¨©¦¨¥¦§¥§¥

.gxfn EPpi` dGd mFwOA mcwe ,"mcw¤¤§¤¤©¨©¤¥¤¦§¨
oF`BdeaxdicrqdGn gxA l"vf §©¨©§©§¨¨©¦¤

WnXdW ,ipirA oFkPde .mFwOd©¨§©¨§¥©¤©¤¤

zFxF`n md miakFMd lke dpaNde§©§¨¨§¨©¨¦¥§
:E`xi mW iM riwxAeh dxez ¨¨¦©¦¨¥¨

Nòiå (æèmipXd E`xwp .íéìBãbä- ©©©¦§§©§©¦©§¦
ipA dWlW E`xwp oke ,miakFMd cbpM§¤¤©¨¦§¥¦§§§¨§¥

,mixg`d cbpM - milFcBd iWia`il`e ¦©©§¦§¤¤¨£¥¦¤¡¦¨
lFcB df `le .mNEMn lFcB xFkAd did̈¨©§¨¦¨§Ÿ¤¨

.cFq Fl Wi ,dGnzlWnnmFIA WnXd ¦¤¥¤§¤¤©¤¤©
mB .xF` Dl oi` iM ,dliNA `ledpaNl §Ÿ©©§¨¦¥¨©©§¨¨

m`e .mFIA mxF` d`xi `l miakFke§¨¦Ÿ¥¨¤¨©§¦
inkg Exn` `ld :l`FW l`Wi¦§©¥£Ÿ¨§©§¥

zFxitQdakFMWmiakFMd lke wcv ©§¥¤¨¤¤§¨©¨¦
uEgakFMnmilFcB DbFpe,dpaNdn ¦¨§©§¦¥©§¨¨

oi` :daEWYd .milFcBd aEzM Ki`e§¥¨©§¦©§¨¥

,mtEbA mzCn lr milFcBd WExiRwx ¥©§¦©¦¨¨§¨©
,mxF` lrxF`eiltM dpaNd,miltk ©¨§©§¨¨¦§¥¦§©¦

daFxw DzFid xEarA,ux`dnoke ©£¡¨§¨¥¨¨¤§¥
:zFxF`n aEzMfi dxez ¨§

ïziå (æéiM ,oYIe zNn lr DnzY l` . ©¦¥©¦§©©¦©©¦¥¦
:"iYzp iYWw z`" aEzM oMgi dxez ¥¨¤©§¦¨©¦

(çéìBLîìåz`v zrXn dxFYd mFi . §¦§©¨¦§©¥
,D`FA cr WnXdzF`x zrn dliNde ©¤¤©¨§©©§¨¥¥§

,miakFMdEwcveiR lr mixnF`d ©¨¦§¨§¨§¦©¦
,rce .micr dWlWKWgYW zr iM §¨¥¦§©¦¥¤¤§©

WilWE drW cr axr didi WnXd©¤¤¦§¤¤¤©¨¨§¦
oke ,miarA xF` FnM d`xIW drẄ¨¤¥¨¤§¤¨¦§¥

mcFw xF` xwAdzgixfz`vaE .WnXd ©Ÿ¤¤§¦©©¤¤§¥



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ziy`xaער zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(èé):éòéáø íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

(ë)äiç Lôð õøL íénä eöøLé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½¦§§´©©½¦¤−¤¤´¤©¨®
:íéîMä òé÷ø éðt-ìò õøàä-ìò óôBòé óBòå§Æ§¥´©¨½̈¤©§¥−§¦¬©©¨¨«¦

i"yx£‰iÁ LÙ∑ּבּה חי ∑ı¯L.חּיּות ׁשּיהא ּדבר ּכל ∆∆«»ְִֵֶָ∆∆ַָָָ
ּגבּה זבּובים.ׁשאינֹו ּכגֹון ּבעֹוף, ׁשרץ: קרּוי הארץ, מן ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

נמלים  ּכגֹון ותֹולעים.ּבׁשקצים, ,ּובּברּיֹות וחּפּוׁשים ְְְְְְִִִִִִִַָָָ
הּדגים  וכל ּבהם, וכּיֹוצא וחמט ועכּבר חלד .ּכגֹון ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(àë)-ìk úàå íéìãbä íðépzä-úà íéäìà àøáiå©¦§¨´¡Ÿ¦½¤©©¦¦−©§Ÿ¦®§¥´¨
äiçä Lôð|íäðéîì íénä eöøL øLà úNîøä ¤´¤©«©¨´¨«Ÿ¤¿¤£¤Á¨«§¸©©¹¦§¦«¥¤À

ðk óBò-ìk úàå:áBè-ék íéäìà àøiå eäðéîì ó §¥̧¨³¨¨Æ§¦¥½©©¬§¡Ÿ¦−¦«
i"yx£ÌÈpz‰∑:אּגדה ּובדברי ׁשּבּים. ּגדֹולים ּדגים ««ƒƒְְְִִִֵֶַַָָָָ
את לוי הּוא  והרג ּונקבה, זכר ׁשּבראם זּוג ֹו, ּובן תן ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

לעתידֿלבא  לּצּדיקים ּומלחּה יפרּוהּנקבה ׁשאם , ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ּכתיב  "הּתּנינם" ּבפניהם. העֹולם יתקּים לא - .וירּבּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
‰iÁ‰ LÙ∑ חּיּות ּבּה ׁשּיׁש .נפׁש ∆∆««»ִֵֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

xag Ll dpw§¥§¨¥

הּגדלים  את־הּתּנינם אלהים ְְֱִִִִִֶַַַַָֹֹוּיברא
זּוגֹו ּובן לויתן רש"י)הּוא ובפירוש כא. (א, ְִֶָָ

החסידּות: ּדר על־ּפי זה לפרׁש ְֲִִֵֵֶֶֶַַָיׁש
ּתֹורה" "לּקּוטי ב)ּבּספר יח, הּזקן (שמיני אדמּו"ר מבאר ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

אלי", איׁשי יּלוה הּפעם ּכמֹו התחּברּות "לׁשֹון הּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּלויתן
ה'. לעבֹודת ּכּלֹו ּכל ׁשּמחּבר צּדיק על ְְֲִֵֶַַַַַָָֻֻּומרּמז

הּוא  ה' ּבעבֹודת ּגדֹול ׁשּכלל ׁשאף לחׁשב אפׁשר היה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּנה,
אחד  ּכל צרי ה' ּבעבֹודת להצליח ׁשּבׁשביל חבר", ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ"קנה
ּכל  על להתּגּבר לרעהּו אחד ׁשּיעזרּו חבר, לֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיהיה

ּבנֹוגע  רק ׁשּזהּו הּדעת על ׁשּיעלה אפׁשר הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהּמכׁשֹולים,
ּבדרּגת  ׁשהם ּבאנׁשים ּכׁשּמדּבר אבל רגילים, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלאנׁשים
להסּתּדר  ויכֹולים ל"חבר", צריכים הם אין אּולי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָ"לויתן",

ה'. ּבעבֹודת ְֲַַַלבד
זּוג", "ּבן ה' ּברא לֹו ׁשּגם מהּלויתן ההֹוראה ּבאה זה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָועל
ּגבֹוּה ּבאפן היא לקֹונֹו ׁשעבֹודתֹו מי אצל ׁשּגם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלהראֹות

ה'. ּבעבֹודת זּוג" ּו"בן ל"חבר" צרי הּוא ּגם ְְֲִֵֵֶַַַָָּביֹותר,
ה' ּבעבֹודת זּוג" ּו"בן "חבר" חׁשּוב היכן עד ראיה ְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ(ּומּכאן

"לויתן"). ׁשּבבחינת מאּלּו ּובקל־וחמר אחד, ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאצל

(áë)eàìîe eáøe eøt øîàì íéäìà íúà Cøáéå©§¨¯¤Ÿ¨²¡Ÿ¦−¥®Ÿ§´§À¦§³
:õøàa áøé óBòäå íénia íénä-úà¤©©̧¦Æ©©¦½§¨−¦¬¤¨¨«¤

i"yx£Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑ מהם וצדין אֹותם, ׁשּמחּסרים לפי «¿»∆…»ְְְְִִִֵֶֶַָָ
הצרכּו החּיֹות ואף לברכה, הצרכּו אֹותם, ְְְְְְְְִִַַַָָָֻֻואֹוכלין
לא  לכ לקללה, ׁשעתיד הּנחׁש מּפני אּלא ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹלברכה,

ּבּכלל ּברכן  הּוא יהא ׁשּלא ,.e¯t∑ ּכלֹומר ּפרי, לׁשֹון ְְְֵֵֶַָָֹ¿ְְְִַ

ּפרֹות  היה ∑e·¯e.עׂשּו "ּפרּו", אּלא אמר לא אם ֲֵ¿ְִֶַָָָָֹ
ׁשאחד  "ּורבּו", ּובא יֹותר, ולא אחד מֹוליד ְְִֵֶֶֶֶָָָָֹאחד

.הרּבה מֹוליד  ְִֵַ

(âë):éLéîç íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬£¦¦«

¯·È‡ÚÈ:יט  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

ÈÁ˙‡כ  ‡LÙ LÁ¯ ‡iÓ ÔeLÁ¯È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿¬«»¿≈«¿»«¿»
‡ÚÈ˜¯ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯‡ ÏÚ Á¯ÙÈ ‡ÙBÚÂ¿»¿»«««¿»««≈¿ƒ»

:‡iÓL„ƒ¿«»

LÙ‡כא  Ïk ˙ÈÂ ‡i·¯·¯ ‡iÈpz ˙È ÈÈ ‡¯·e¿»¿»»«ƒ«»«¿¿«»¿»»«¿»
˙ÈÂ ÔB‰ÈÊÏ ‡iÓ eLÈÁ¯‡ Èc ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ«¿»¿»≈»ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈¿»
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ Á¯Ù„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿»«ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

eÏÓeכב  e‚Òe eLet ¯ÓÈÓÏ ÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»¿≈»¿¿
:‡Ú¯‡a ÈbÒÈ ‡ÙBÚÂ ‡iÓÓÈa ‡iÓ ˙È»«»¿«¿«»¿»ƒ¿≈¿«¿»

È‡LÈÓÁ:כג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¬ƒ»≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

mFIA WnXd xF`xF`e,dliNA dpaNd ©¤¤©§©§¨¨©©§¨
EliCai:KWgd oiaE xF`d oiAhi dxez ©§¦¥¨¥©¤

eöøLé øîàiå (ë,`vFi lrFR .EdFnke ©Ÿ¤¦§§©¥§¨
uxWe"xF`idEvxWi mrhe ."mirCxtv §¨©©§§©§§¦§©©¦§§

sFrd iM aEzMde .ddAbd mr zFclFY -¨¦©§¨¨§©¨¦¨

stFriWExiR lr crl riwxd ipR lr §¥©§¥¨¨¦©§¥©¥
mr `Ed ipR lr iM ,oF`Bd xn`e .riwẍ¦©§¨©©¨¦©§¥¦
`"tE .md dHnlminXd ipR ,oM m` .ipR§¥¦¥§¥©¨©¦§©¨¥¥

o"EpM ,ltM "stFri""opFki cr":`k dxez §¥¤¤§©§¥
àøáiå (àë.úNîBøä.zklFd mrhM . ©¦§¨¨¤¤§©©¤¤

o"iXdW mixnF` WiezgY §¥§¦¤©¦©©
:K"nQdak dxez ©¨¤

Cøáéå (áëmrh .eáøe eøtExtY - ©§¨¤©©§§¦§
zEnE" oke ,EAxzedf oi` iM ,"xdA §¦§§¥¨¨¦¥¤

:FciaE FgkAbk dxez §Ÿ§¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עט ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(ãë)dðéîì äiç Lôð õøàä àöBz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤¤³¤©¨Æ§¦½̈
:ïë-éäéå dðéîì õøà-Búéçå Nîøå äîäa§¥¨¬¨¤²¤§©«§¤−¤§¦¨®©«§¦¥«

i"yx£ı¯‡‰ ‡ˆBz∑ מּיֹום נברא ׁשהּכל ׁשּפרׁשּתי, הּוא ≈»»∆ְְִִִֵֶֶַַָֹ
להֹוציאם ,ראׁשֹון  אּלא הצרכּו iÁ‰.ולא LÙ∑ ְְְְִִֶָָֹֻ∆∆«»

ּבּה נמּוכים ∑NÓ¯Â.חּיּות ׁשּיׁש ׁשהם ׁשרצים, הם ִֵֶָ»∆∆ְְִִֵֵֶָ

ׁשאין  נגררים, ּכאּלּו ונראים הארץ על ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָורֹומׂשים
ּבלׁשֹוננּו ו"ׁשרץ", "רמׂש" לׁשֹון ּכל נּכר. ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָהּלּוכן

.קונמוברי"ש 
(äë)-úàå dðéîì õøàä úiç-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤

eäðéîì äîãàä Nîø-ìk úàå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¥²¨¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®
:áBè-ék íéäìà àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¦«

i"yx£NÚiÂ∑ ּבצביֹונם ּבתּקּונן ּתּקנם .ּובקֹומתן , «««ְְְְְִִִָָָָָ

(åë)eðúeîãk eðîìöa íãà äNòð íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½©«£¤¬¨¨²§©§¥−¦§¥®
-ìëáe äîäaáe íéîMä óBòáe íiä úâãá ecøéå§¦§Á¦§©̧©¹̈§´©¨©À¦©§¥¨Æ§¨

:õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëáe õøàä̈½̈¤§¨¨¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£Ì„‡ ‰NÚ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל ענותנּותֹו «¬∆»»ְְֶַַָָָ

הּמלאכים  ּבדמּות הּוא ׁשהאדם לפי מּכאן: ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָלמדנּו
את  ּדן ּוכׁשהּוא ּבהם. נמל לפיכ ּבֹו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָויתקּנאּו

ּבפמליא  נמל הּוא מצינּוהּמלכים ׁשּכן ׁשּלֹו, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
על  יֹוׁשב ה' את "ראיתי מיכה: לֹו ׁשאמר ְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבאחאב,
מימינֹו עליו עֹומד הּׁשמים צבא וכל ְְְִִִִֵַַָָָָָּכסאֹו,
אּלּו אּלא לפניו? ּוׂשמאל ימין יׁש וכי ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹּומּׂשמאלֹו".
"ּבגזרת  וכן לחֹובה, מׂשמאילים ואּלּו לזכּות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָמימינים

ּפתּגמא  ּכאן עירין אף ׁשאלּתא". קּדיׁשין ּובמאמר ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּבעליֹונים  יׁש להם: אמר רׁשּות, נטל ׁשּלֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבפמליא
קנאה  יׁש הרי ּבּתחּתֹונים, ּכדמּותי אין אם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָּכדמּותי.

ּבראׁשית  ‡„Ì.ּבמעׂשה ‰NÚ∑ ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְְֲִֵֵַ«¬∆»»ִֶַַֹ
לא  לרּדֹות, לאּפיקֹורסים מקֹום ויׁש ּביצירתֹו ְְְְִִִִִִֵֶָָָֹסּיעּוהּו
ׁשּיהא  ענוה, ּומּדת ארץ' ּדר' מּללּמד הּכתּוב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנמנע

הּקטן  מן רׁשּות ונֹוטל נמל "אעׂשה הּגדֹול ּכתב ואם , ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָ
אּלא  ּדינֹו, ּבית עם מדּבר ׁשהיה למדנּו לא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאדם",

ּותׁשּובתֹו עצמֹו, את עם אלהים "וּיברא ּבצּדֹו: ּכתב ְְְְֱִִִִֶַַַָָָֹ
'וּיבראּו' ּכתב ולא .ׁשּלנּוּבדפּוס ∑eÓÏˆa.האדם" ְְְִַַָָָָֹ¿«¿≈ְִֶָ

e˙eÓ„k∑ ּולהׂשּכיל להבין.Ìi‰ ˙‚„· ec¯ÈÂ∑יׁש ƒ¿≈ְְְִִַָ¿ƒ¿ƒ¿««»ֵ
רּדּוי  לׁשֹון הּזה רֹודה ּבּלׁשֹון זכה, ירידה: ּולׁשֹון ְְְִִֶֶַַָָָָ

והחּיה  לפניהם ירּוד נעׂשה זכה, לא ּובּבהמֹות. ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבחּיֹות
ּבֹו .מֹוׁשלת ֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay xn`nn)

ּכדמּותנּו ּבצלמנּו אדם על נעׂשה קאי זה ּפסּוק הּנה . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבכּמה  ּכמבאר ׁשּלמעלה, ּודמּות ּבצלם ׁשהם יׂשראל, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנׁשמֹות
ּבצלמנּו אדם "נעׂשה וזהּו ּו"דמּות", ּד"צלם" הענין ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָמקֹומֹות

ּדגמא  הם למּטה ּבהיֹותם ּגם יׂשראל ּדנׁשמֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכדמּותנּו",
הראׁשֹון. הּׁשרׁש עד ׁשּלמעלה הּבחינֹות ּכל ּבתֹוכם ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹוכֹוללים

dÊÏכד  ‡˙ÈÁ ‡LÙ ‡Ú¯‡ ˜tz ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«≈«¿»«¿»«¿»ƒ¿«
:ÔÎ ‰Â‰Â dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁÂ LÁ¯e ¯ÈÚa¿ƒ¿≈¿≈««¿»ƒ¿««¬»≈

ÈÚa¯‡כה  ˙ÈÂ dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»≈««¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»
ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ ‡Ú¯‡„ ‡LÁ¯ Ïk ˙ÈÂ dÊÏƒ¿«¿»»ƒ¬»¿«¿»ƒ¿ƒ«¬»¿»

:·Ë È¯‡¬≈»

ÓÏˆa‡כו  ‡LÈ‡ „È·Ú ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ≈»»¿«¿»»
‡ÙBÚ·e ‡nÈ Èea ÔeËÏLÈÂ ‡˙eÓ„kƒ¿»»¿ƒ¿¿¿≈«»¿»
‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡Ú¯‡ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··e ‡iÓL„ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿»«¿»¿»ƒ¬»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

øîàiå (ãë.äiç LôðxW`l llM . ©Ÿ¤¤¤©¨¨©©£¤
:mc`d mB ,ux`de miOde W`d cilFd¦¨¥§©©¦§¨¨¤©¨¨¨

äîäamc` ipA mr mdW .,mkxvl §¥¨¤¥¦§¥¨¨§¨§¨
:lFk`le aFMxlNîøåmiPhTd md . ¦§§¤¡¨¤¤¥©§©¦

:ux`d lr miklFddBúéçåõøàmdW . ©§¦©¨¨¤§©§¤¤¤¥
oFxg`d e"iEde .aEXi mW oi`W dcVA©¨¤¤¥¨¦§©¨¨©£

zNnA sqFp,Fzige" FnMFpirnl,"min ©§¦©§©§§§©§§¨¦
:"xFra FpA"dk dxez §§

íãà äNòð (åëzNn iM mixnF` Wi . ©£¤¨¨¥§¦¦¦©

x`FY mW "dUrp"oipAn,lrtpFnM ©£¤¥©¦¦§¨¦§©§
Exn`e ,"cg` mFil dUrp did xW`e"©£¤¨¨©£¤§¤¨§¨§
,dWn ixaC - "EpzEncM EpnlvA" iM¦§©§¥¦§¥¦§¥¤
mc`d z` midl` `xaIe" WExitE¥©¦§¨¡Ÿ¦¤¨¨¨
,mc`d l` aW e"iEdW - "FnlvA§©§¤©¨¨¤¨¨¨

EWxtiemidl`dW - "midl` mlvA" ¦¨§§¤¤¡Ÿ¦¤¨¡Ÿ¦
iM xn` ENi`M ,"dUr" mr waC̈¥¦¨¨§¦¨©¦
dfe .mlvA mc`d z` dUr midl`d̈¡Ÿ¦¨¨¤¨¨¨§¤¤§¤
iE`x oFW`xd did iM ,al xqg WExiRd©¥£©¥¦¨¨¨¦¨

dUrp idi midl` xn`Ie :oM zFidl¦§¥©Ÿ¤¡Ÿ¦§¦©£¤
oke .mc`EdUrmB .FnlvAFnlvA e"ie ¨¨§¥£¨§©§©¨§©§

mlv Fl Wi dPde ,mc`d l` aEWi Ki ¥̀¨¤¨¨¨§¦¥¥¤¤
KtFW" iM Wi mrH dnE .didIW mcFw¤¤¦§¤©©©¥¦¥
xEarA "KtXi FnC mc`A mc`d mC©¨¨¨¨¨¨¨¦¨¥©£

`xaPWWtp lkl mB ,mlvA mc`d ¤¦§¨¨¨¨§¤¤©§¨¤¤
WExiR iM ,oF`Bd xn`ie .mlv dIg©¨¤¤§Ÿ©©¨¦¥
dlWnOA - "EpzEncM EpnlvA", §©§¥¦§¥©¤§¨¨
daFh iM dnkgA d`xW mlSA :Fnrhe§©§©¤¤¤¨¨©¨§¨¦¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ziy`xaפ zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr fk jxk zegiy ihewl)

ׁשּלֹו ּבפמליא נמל כו)הּוא א, (רש"י ְְְִֶַַָָ
א)ּבּגמרא מא, חבּורת (זבחים ּכניסת 'ּפמליא': ּתבת רׁש"י ּפרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

אבל  אליהם. סתרֹו ּדברי אׁשר לדעּתֹו, ּומהּמסּכימים ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָעצתֹו
ּתבה  זֹו היתה ּדבזמנֹו ונראה, ּפרׁשּה. ולא זֹו ּתבה ּכתב ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכאן
לפרׁשּה; הצר לא ולכן ּביתֹו, ּבני ׁשּפרּוׁשּה הּמדינה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבׂשפת

(ּכניסת  ּפרטים להֹוסיף ׁשהצר מּׁשּום ּפרׁשּה ּבּגמרא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻא
ּבירּוׁשלמי - כו'). עצתֹו ספ"ה)חבּורת פמיליי (סוטה א.איתא: ְְֲֲִִִִֵַַַָָ

ולא  חרּוקה), מ"ם רפּויה, (פ"א פמיליא לבּטאּה יׁש זה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹּולפי
ּפתּוחה). מ"ם ּדגּוׁשה, (פ"א ְְְַָָָָּפמליא

(æë)íéäìà àøáiå|íéäìà íìöa Bîìöa íãàä-úà ©¦§¸̈¡Ÿ¦³¤¨«¨¨Æ§©§½§¤¬¤¡Ÿ¦−
:íúà àøa äá÷ðe øëæ Búà àøä¨´Ÿ®¨¨¬§¥−̈¨¨¬Ÿ¨«

i"yx£BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯·iÂ∑ ּבדפּוס «ƒ¿»¡…ƒ∆»»»¿«¿ְִ
לֹו ּבידים,העׂשּוי נברא והּוא ּבמאמר נברא ׁשהּכל , ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ

קלט)ׁשּנאמר ּבחֹותם (תהלים נעׂשה ּכּפכה", עלי "וּתׁשת : ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבלע"ז, קֹוני"ו ׁשּקֹורין רׁשם, עלֿידי העׂשּויה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכמטּבע

חֹותם" ּכחמר ּתתהּפ" אֹומר: הּוא ÌÏˆa.וכן ְְְִֵֵֵֶַָֹ¿∆∆
B˙‡ ‡¯a ÌÈ‰Ï‡∑ הּמתּקן צלם ׁשאֹותֹו ל ּפרׁש ¡…ƒ»»…ְְֵֶֶֶַַָֻ

הּוא  יֹוצרֹו ּדיֹוקן צלם ‡˙Ì.לֹו, ‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ∑ ְְֶֶַ»»¿≈»»»…»
מדרׁש וגֹו'". מּצלעתיו אחת "וּיּקח אֹומר: הּוא ְְְְִִִֵַַַַַַַָָֹּולהּלן
ראׁשֹונה, ּבבריאה ּפרצּופים ׁשני ׁשּנבראּו ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָאּגדה,
הֹודיע ּכאן מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו חּלקֹו. ְְְְֲִִִֶַַָָָואחרּֿכ
ּברּיתן, ּכיצד ל ּפרׁש ולא ּבּׁשּׁשי, ׁשניהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשנבראּו

אחר  ּבמקֹום ל .ּופרׁש ְְֵֵַַָ

(çë)eøt íéäìà íäì øîàiå íéäìà íúà Cøáéå©§¨´¤Ÿ¨»¡Ÿ¦¼©¸Ÿ¤¨¤¹¡Ÿ¦À§¬
íiä úâãa eãøe äLáëå õøàä-úà eàìîe eáøe§²¦§¬¤¨−̈¤§¦§ª®¨§º¦§©³©¨Æ
:õøàä-ìò úNîøä äiç-ìëáe íéîMä óBòáe§´©¨©½¦§¨©−̈¨«Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

i"yx£‰L·ÎÂ∑ וי"ו ׁשּדרּכֹו,חסר ׁשהאיׁש ללּמד ועֹוד, יצאנית. ּתהא ׁשּלא הּנקבה את ּכֹובׁש ׁשהּזכר ללּמד ¿ƒ¿À»ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
האּׁשה  ולא - ּורבּיה ּפרּיה על מצּוה .לכּבׁש, ְְְְְִִִִֶַָָָָֹֹֻ

(èë)áNò-ìk-úà íëì ézúð äpä íéäìà øîàiå| ©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¦¥Á¨©̧¦¨¤¹¤¨¥´¤
õòä-ìk-úàå õøàä-ìë éðt-ìò øLà òøæ òøæŸ¥´©¤À©£¤Æ©§¥´¨¨½̈¤§¤¨¨¥²
:äìëàì äéäé íëì òøæ òøæ õò-éøô Ba-øLà£¤¬§¦¥−Ÿ¥´©®̈©¨¤¬¦«§¤−§¨§¨«

‡ÔÈ‰Ïכז  ÌÏˆa dÓÏˆa Ì„‡ ˙È ÈÈ ‡¯·e¿»¿»»»»¿«¿≈¿≈«¡»ƒ
:ÔB‰˙È ‡¯a ‡·˜eÂ ¯Îc d˙È ‡¯a¿»»≈¿«¿¿»¿»»¿

e‚Òeכח  eLet ÈÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»«¬«¿¿»¿
Èea eËeÏLe dÏÚ eÙe˜˙e ‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe¿»«¿»¿¬«¿¿≈
‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ÏÎ·e ‡iÓL„ ‡ÙBÚ·e ‡nÈ«»¿»ƒ¿«»¿»«¿»¿»≈»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

aÒÚ‡כט  Ïk ˙È ÔBÎÏ ˙È·‰È ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»¿»ƒ¿»»ƒ¿»
˙ÈÂ ‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ Èc Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê ¯·c¿««¿≈ƒ¿¿«ƒ««≈»«¿»¿»
dÚ¯Ê ¯·c ‡ÏÈ‡ È¯Èt d· Èc ‡ÏÈ‡ Ïk»ƒ»»ƒ≈≈≈ƒ»»¿««¿≈

:ÏÎÈÓÏ ‡‰È ÔBÎÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿»¿¿≈¿≈»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

xEaraE ,`idl` Fknq mc`d cFaM ¦©£§¨¨¨§¨¤
,"E`vi Fvx`nE" oke .midl`d'dl iM ¨¡Ÿ¦§¥¥©§¨¨¦©

,dUrp zNnA xn`e .D`FlnE ux`d̈¨¤§¨§¨©§¦©©£¤
bdpn oMW ,miAx oFWl `id m`e§¦¦§©¦¤¥¦§©

,xAcl miklOdEdFnkemB Ll dpYpe" ©§¨¦§©¥§¨§¦§¨§©
" ,"z`f z`xn`pilE`" ,"`Mln mcw ¤Ÿ¥©¢¨©§¨©

xwW icr micrd dN`e ."FA dMp lkE`©©¤§¥¤¨¥¦¥¥¤¤
oipA "Ll dpYpe" iM ,mdEdFnke ,lrtp ¥¦§¦§¨§¦§¨¦§©§¨

"irdexcizrl FaiWd e"iEde ,"dpYp §¨¦¦§¨§©¨¡¦¤¨¦
ozPze mrHde ,xar lrR lM hRWnM§¦§©¨Ÿ©¨©§©©©§¦¨¥
didi F` .EdpgnE `Ed - FA dMpe .Ll§§©¤©£¥¦§¤

`l dTpe" FnM ,lrRd mWJTp`s`e ," ¥©Ÿ©§§©¥Ÿ£©¤¨§©
`l" Ep`vOW iMEMpoipA `ai `l iM ," ¦¤¨¨Ÿª¦Ÿ¨Ÿ¦§¨

FlrFR mW xMfp `NWm` iM.caMdn ¤Ÿ¦§¨¥£¦¦¥©¨¥
odMd dWn iAxeiCxtQdFxtqA drh. §©¦¤©Ÿ¥©§¨©¦¨¨§¦§

xn`p" zNnE,`id zinx` "`Mln mcw ¦©¥©¢¨©§¨£¨¦¦

mr dNEcB oFWlA l`IpC xAci Ki`e§¥§©¥¨¦¥¦§§¨¦
dYre .mikln Kln didW xSpckEap§©§¤©¤¨¨¤¤§¨¦§©¨
ziW`xa dUrn lM iM ,rC :Wxt £̀¨¥©¦¨©£¥§¥¦
.mXd zevnA `xap mc`d cFakl¦§¨¨¨¦§¨§¦§©©¥

mignSde,miOde ux`d mzF` d`ivFd §©§¨¦¦¨¨¨¨¤§©©¦
mXd xn` oM xg`e .zFIgd zFWtp lke§¨§¨©©§©©¥¨©©¥

mik`lOlwQrzp Epgp` - mc` dUrp ©©§¨¦©£¤¨¨£©§¦§©¥
EprcIW xg`e .ux`de miOd `le ,FA§Ÿ©©¦§¨¨¤§©©¤¨©§
iM ,mc` ipA oFWlM dxAC dxFYdW¤©¨¦§¨¦§§¥¨¨¦
lkEi `le ,rnFXd oM mB mc` xAcnd©§©¥¨¨©¥©¥©§Ÿ©
F` eilr DFaBA mixaC Wi` xAcl§©¥¦§¨¦©¨©¨¨
,mc`d zEnC KxC lr wx ,EPOn ltXA©¨¥¦¤©©¤¤§¨¨¨
,"oCxId ci" ,"ux`d iR" xn` oke§¥¨©¦¨¨¤©©©§¥

W`x"ezFxtr."laYdlilgedlilg §Ÿ©§¥¥§¨¦¨¨¦¨
in l`e" xn` oke .mXl zEnC zFidl¦§§©¥§¥¨©§¤¦

ipEiOczznWPW xEaraE ."mc`d §©§¦©£¤¦§©¨¨¨

dPpi`W dpFilrdzlWnp dzn ¨¤§¨¤¥¤¨¥¨¦§¤¤
zEIgAD,mXldPpi`We`ide ,sEB §©¨©¥§¤¥¤¨§¦

mlFrM mc`d sEbe ,FNEM d`ln.ohw §¥¨§¨¨¨§¨¨¨
lgd lFcBA xW` KxFan mXd idi§¦©¥§¨£¤©¨¥¥

ohTaEd`xW `iaPd xn` mbe .dNM ©¨Ÿ¦¨§©¨©©¨¦¤¨¨
.mc` d`xnM midl` cFaM`Ed mXde §¡Ÿ¦§©§¥¨¨§©¥

,lMd `Ede ,lMd xvFi `Ede ,cg`d̈¤¨§¥©Ÿ§©Ÿ
dNgYA `xap mc`e .Wxtl lkE` `le§Ÿ©§¨¥§¨¨¦§¨©§¦¨

ipWA,oitEvxtFPde`Ed mbe cg` ¦§¥©§¦§¦¤¨§©
`Ede ,K`ln midl` mlvA dPde .mipW§©¦§¦¥§¤¤¡Ÿ¦©§¨§
dIaxE dIxR zNnE .dawpE xkf `xap¦§¨¨¨§¥¨¦©§¦¨§¦¨

z`ixaA FnM ,`id dkxA mc`A,miOd ¨¨¨§¨¨¦§¦§¦©©©¦
,devn `Ed wxdEwiYrdEpipFncw,l"f ©¦§¨¤§¦¨©§¥

:xaCl xkf wEqRd df EnUefk dxez §¨¤©¨¥¤©¨¨
íëì ézúð äpä íéäìà øîàiå (èë. ©Ÿ¤¡Ÿ¦¦¥¨©¦¨¤
Wtp FA WIW lklE mc` ipal xiYd¦¦¦§¥¨¨§¨¤¥¤¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פי ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
i"yx£ı¯‡‰ ˙iÁ ÏÎÏe ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ∑ הׁשוה »∆ƒ¿∆¿»¿»¿»««»»∆ְִָ

למאכל  וחּיֹות ּבהמֹות ּולאׁשּתֹולהם לאדם הרׁשה ולא ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
ּברּיה  יאכלּולהמית עׂשב ירק ּכל א ּבׂשר, ולאכל ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּכּלם  ׁשּנאמר:יחד ּבׂשר, להם הּתיר נח, ּבני ּוכׁשּבאּו . ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ׁשהּתרּתי  עׂשב", "ּכירק וגֹו'", חי הּוא אׁשר רמׂש ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ"ּכל

ּכל  את לכם "נתּתי הראׁשֹון, ."לאדם ְִִֶֶַָָָָָֹ

(ì)ìëìe íéîMä óBò-ìëìe õøàä úiç-ìëìe|NîBø §¨©©´Â¨Â̈¤§¨¸©¨©¹¦§´Ÿ¥´
áNò ÷øé-ìk-úà äiç Lôð Ba-øLà õøàä-ìò©¨À̈¤£¤Æ¤´¤©½̈¤¨¤¬¤¥−¤

:ïë-éäéå äìëàì§¨§¨®©«§¦¥«

(àì)áBè-äpäå äNò øLà-ìk-úà íéäìà àøiå©©³§¡Ÿ¦Æ¤¨£¤´¨½̈§¦¥−
:éMMä íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå ãàî§®Ÿ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬©¦¦«

i"yx£ÈMM‰ ÌBÈ∑ מעׂשה ּבגמר ּבּׁשּׁשי, ה' הֹוסיף «ƒƒְֲִִִִֵַַַ
עלֿמנת  עּמהם ׁשהתנה לֹומר ׁשּיקּבלּוּבראׁשית, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

"יֹום  אחר: ּדבר ּתֹורה. חּמׁשי חמּׁשה יׂשראל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻעליהם
ּכּלם  ה הּׁשּׁשי", "יֹום עד ועֹומדים ּׁשּׁשי",ּתלּויים ְְְִִִִִִַַַָֻ

ּבסיון. ׁשּׁשי יׂשראל (הּוא ׁשּקּבלּו ּבסיון, ו' ׁשּביֹום אחרים, ספרים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָ

"יֹום  וזהּו עּתה, העֹולם נברא ּכאּלּו ונחׁשב ּבראׁשית, יצירת ּכל נתחּזקּו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּתֹורה,

ּבסיון  ו' יֹום אֹותֹו ּבה"א, ּתֹורה )הּׁשּׁשי" למּתן .הּמּוכן ְְְִִִֵַַַַָָָ

á(à):íàáö-ìëå õøàäå íéîMä elëéå©§ª²©¨©¬¦§¨−̈¤§¨§¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ãg"kyz'd (` zecreezd) ,oeeyg g"dan ,ziy`xa t"y)

ּבתיבת  ּפירּוׁשים ּכּמה הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' ה'צמח ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמביא
ּכפׁשּוטֹו הּוא הא' ּפירּוׁש ּפירּוׁשים. ג' הם ּובכללּות ְְְִִִֵֵֵַָָֻ'ויכלּו',
מּלׁשֹון  הּוא ׁש'ויכלּו' ּפׁשּוטֹו) מידי יֹוצא מקרא אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ(ׁשהרי
הּוא  הּב' ּפירּוׁש וארץ. ׁשמים ּבריאת מלאכת ׁשּנגמרה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּגמר,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּתענּוג, מּלׁשֹון הּוא הג' ּופירּוׁש ּכּליֹון. ְְְֲִִִֵֶַַָָמּלׁשֹון
ּכּמה  (לדעת 'ּתכלה' ּתיבת ׁשּפירּוׁש קץ, ראיתי ּתכלה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכל

ּתענּוג. לׁשֹון הּוא ְְְֲִַָמפרׁשים)

(á)äNò øLà Bzëàìî éòéáMä íBia íéäìà ìëéå©§©³¡Ÿ¦Æ©´©§¦¦½§©§−£¤´¨¨®
:äNò øLà Bzëàìî-ìkî éòéáMä íBia úaLiå©¦§ŸÆ©´©§¦¦½¦¨§©§−£¤¬¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ∑ ׁשמעֹון רּבי «¿«¡…ƒ««¿ƒƒְִִַ
צרי:אֹומר  ּורגעיו, עּתיו יֹודע ׁשאינֹו ּבׂשרֿודם ְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אבל הּקדׁש, על מחל ְֲִֵֶַַַָָָֹֹלהֹוסיף
ע  ּורגעיו,ׁשּיֹודע ּבֹוּתיו הּׂשערה נכנס ונראה ּכחּוט ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

העֹולם  היה מה אחר: ּדבר ּבּיֹום. ּבֹו ּכּלה ְִִֵֶַַָָָָָָָּכאּלּו
מנּוחה  ּכלתה חסר? מנּוחה, ּבאת ׁשּבת, ּבאת ונגמרה . ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָ

.הּמלאכה  ְַָָ

„iÓL‡ל  ‡ÙBÚ ÏÎÏe ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎÏe¿»≈««¿»¿»»ƒ¿«»
‡˙ÈÁ ‡LÙ d· Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ÏÎÏe¿…¿»≈««¿»ƒ≈«¿»«¿»

:ÔÎ ‰Â‰Â ÏÎÈÓÏ ‡aÒÚ ˜B¯È Ïk ˙È»»¿ƒ¿»¿≈»«¬»≈

ÁÏ„‡לא  ÔÈw˙ ‡‰Â „·Ú Èc Ïk ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»»ƒ¬«¿»«ƒ«¬»
:È‡˙È˙L ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

ÔB‰ÈÏÈÁ:א  ÏÎÂ ‡Ú¯‡Â ‡iÓL eÏÏÎzL‡Â¿ƒ¿«¿»¿«»¿«¿»¿»≈≈

Ú·„ב  Èc dz„·Ú ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ÈÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈¿»¿»¿ƒ»»¬ƒ¿≈ƒ¬»
:„·Ú Èc dz„·Ú ÏkÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ÁÂ¿«¿»¿ƒ»»ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¬»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ziy`xaפב zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr ,d jxk zegiyÎihewl)

הּׁשביעי ּבּיֹום אלהים ב)ויכל (ב, ְְֱִִִַַַַֹ
ּבׂשר־ודם  אֹומר, ׁשמעֹון רּבי הּׁשביעי: ּבּיֹום אלקים ְְְֱִִִִִֵַַַַַָָָָֹויכל
הּקֹודׁש; על מחֹול להֹוסיף צרי ּורגעיו, עּתיו יֹודע ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאינֹו
ּכחּוט  ּבֹו נכנס ּורגעיו, עּתיו ׁשּיֹודע הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָאבל

ּבּיֹום ּבֹו ּכלה ּכאילּו ונראה (רש"י)הּׂשערה ְְְְִִֶַַָָָָ
מהם? אחד ּכל מׁשמעּות ּומה ּו"רגעיו" "עּתיו" הּכפל ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמהּו
יכֹולה  הּׁשּבת, ּכניסת ׁשעת ידיעת ּכגֹון מסּוים, זמן ְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָידיעת

ּדרכים: ּבׁשּתי ְְְִִִֵָלהיֹות
מהּׁשּבת  ׁשעברּו והרגעים הּׁשעֹות הּימים, ספירת על־ידי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָא)
ׁשעֹות  וכ וכ ימים חמּׁשה ּוכׁשעֹוברים עּתה, עד ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשעברה
הּׁשּבת. יֹום מתחיל ׁשעכׁשיו יֹודעים הּׁשיׁשי, הּיֹום ׁשל ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָּורגעים
מּגיעה. ּכׁשהיא עצמּה, הּׁשּבת את ׁש'מרּגיׁשים' על־ידי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָב)

נכנסת  הּׁשּבת מתי יֹודע הּׁשּבת קדּוׁשת את הּמרּגיׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָיהּודי
לעּׁשן  ׁשּנהג מרּוז'ין, יׂשראל רּבי הּקדֹוׁש הרב על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ(וכמסּוּפר
הּׁשּבת, ּכניסת זמן את ּוכׁשהרּגיׁש ׁשּבת, ּבערב ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמקטרת

נׁשּתּנּו). ּופניו מּידֹו הּמקטרת את ְְִִִֶֶֶַַַָָָָזרק
ּו"רגעיו": "עּתיו" ׁשּברׁש"י, הּלׁשֹונֹות ׁשני מׁשמעּות ְְְְְִִֵֶַַַָָָָזֹו

עצמֹו,עּתיו מחמת הּזמן את ׁשּמרּגיׁש לּידיעה מכּון – ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֻ
הּׁשּבת. קדּוׁשת הרּגׁשת מּתֹו נכנסת ׁשהּׁשּבת ׁשּיֹודע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָּדהינּו
גֹו' ללדת "עת ּכמֹו מסּויים, לענין זמן ּפירּוׁשּה "עת" ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ[ּכי

גֹו'" לׂשחק ג)עת ].(קהלת ְִֵֹ
ספירת רגעיו מּתֹו הּדבר ּבֹוא על ׁשּיֹודע לּידיעה מכּון – ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ

הּׁשּבת  ּכניסת על ׁשּיֹודע ּדהינּו עּתה, עד ׁשעבר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָהּזמן
ׁשעברה. מהּׁשּבת והרגעים הּׁשעֹות הּימים, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמּספירת

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oeyg xn g"xc 'a gp t"y)

הּׁשביעי ּבּיֹום אלהים ב)ויכל ב, (רש"י ְְֱִִִַַַַֹ
הּצמצּום  מּדת ּומדרגת ּבחינת ׁשּכלתה ּפרּוׁש אלקים, ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹויכל
לעיל  וכּנזּכר הוי', ׁשם התּגּלּות ונמׁש אלקים ּדׁשם ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוההסּתר
וׁשמים". ארץ אלקים הוי' עׂשֹות "ּביֹום ׁשּנאמר מה ְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּזהּו
אלקים, ּדׁשם וההסּתר ההעלם את לברר צרי ׁשּלא ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹוכיון

ּבעׂשּית  אּסּור יׁש ואּדרּבה, הּמלאכה, ּבענין צֹור אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלכן
ועׂשּית  כּו', מלּכא קמי ּבמחֹוג דמחוי ּדמאן מּׁשּום ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמלאכה,
ה'לעּומת  את ׁשּמכניס חּלּול, ּבׁשם נקראת ּבּׁשּבת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמלאכה

כּו'. הּקדּׁשה ׁשל והּמקֹום החלל לתֹו ְְְֶֶֶַַָָָָֻזה'

ã ycew zegiyn zecewp ã(31 'nr d jxk zegiy ihewl)

הּׂשערה ּכחּוט ּבֹו נכנס . . הקּב"ה ב)אבל ב, (רש"י ְְְֲִַַַָָָָָ
ּבבין  רק אינֹו הּקדׁש על מחל להֹוסיף החּיּוב הרי לׁשאל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹֹיׁש
ּבׁשעה  ּגם אּלא לילה, ספק יֹום ספק ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשמׁשֹות,
אינֹו ׁשאדם מּפני הּוא ּגּופא זה ּכי ואם יֹום. וּדאי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא
סֹוף  סֹוף הרי – ׁשּבת לחּלל עלּול והּוא ּורגעיו, עּתיו ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָיֹודע

לתרץ  ּכדי (ּכביכֹול). לקּיימֹו חּיב הקּב"ה וגם ּכזה, חּיּוב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָיׁש
רּבי  – אֹומרֹו ּבׁשם הּמימרא את רׁש"י מביא זֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשאלה

ּדקרא  טעמא הּדֹורׁש א)ׁשמעֹון, קטו, ׁשּטעם (ב"מ ּומּכיון , ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
הזה. הּדין ּגם אצלֹו אין הקּב"ה, אצל ׁשּי לא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחּיּוב
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עׂשה אׁשר מלאכּתֹו הּׁשביעי ּבּיֹום אלקים ב)ויכל (ב, ְְְְֱֲִִִֶַַַַַָָֹ
מּבעֹוד  הגּביהּה – הּסּדן על־ּגּבי ּבּקּורנס מּכה ׁשהּוא  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכזה

מּׁשּתחׁש והֹורידּה ט)יֹום פ"י, רבה .(בראשית ְְִִֶֶַָ
ה  סיים מה  לׁשם לׁשאֹול, מלאכת יׁש את ּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּׁשּבת, יֹום לתֹו ּתיּכנס ׁשהּמלאכה ּכזה ּבאֹופן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּבריאה
ּכאילּו ונראה הּׂשערה ּכחּוט ּבֹו "נכנס - ּכאן רׁש"י ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּובלׁשֹון

ּבּיֹום". ּבֹו ִַָּכילה
צריכים  ּכּמה עד לנּו הֹורה הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשּבזה לֹומר, ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש
הּקּורנס  הֹורדת ׁשל זֹו ּפעּולה ׁשּכן ּפעּולה, וכל רגע ּכל ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלייקר

יֹום  מנּוחת ּבאה ּומּיד הּבריאה, מלאכת ּכל את ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָהׁשלימה
ויחידה, אחת טֹובה ּבפעּולה ּכׁשמדּוּבר ׁשּגם ללּמדנּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשּבת.
ּפעּולה  הרי ּבלבד, הּׂשערה' 'ּכחּוט קטּנה, ּפעּולה ּתהיה ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָולּו
זמן  עבֹודת ּכל נׁשלמת ׁשעל־ידּה ּבּפּטיׁש', ה'ּמּכה היא ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָזֹו

ּומנּוחה. ׁשּבת ׁשּכּולֹו ליֹום מּיד ונכנסים ְְְְִִִֶַַַָָָָהּגלּות
ּברמּב"ם הּוא מפֹורׁש הלכה ּופסק־ּדין ג, פרק תשובה (הלכות ְְְִַַַָָ

העֹולם ד) ּכל ואת עצמֹו את הכריע אחת, מצוה  "עׂשה :ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
והּצלה". ּתׁשּועה ולהם לֹו וגרם זכּות, לכף ְְְְְְֶַַַָָָָָּכּולֹו
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פג ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
i"yx£Lc˜ÈÂ C¯·ÈÂ∑ ּבּמן הּׁשבּוע ,ּברכֹו ימי ׁשּכל «¿»∆«¿«≈ְְֵֵֶַַַָָָ

וקּדׁשֹו מׁשנה", "לחם ּובּׁשּׁשי לּגלּגלת, עמר להם ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻירד
ּכתב ּבּמ והּמקרא ּבׁשּבת, ּכלל ירד ׁשּלא העתיד ן .על ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

˙BNÚÏ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ¯L‡∑ ראּויה הּמלאכה ׁשהיתה ¬∆»»¡…ƒ«¬ְְְֶַָָָָָ
ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבּׁשּׁשי, ועׂשאּה ּכפל ּבׁשּבת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

רּבה' .ּב'בראׁשית ְִִֵַָ
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d`ixAAW oFxQgde zEnlXd©§¥§©¦¨¤©§¦¨

לעׂשֹות: אלהים ג)אׁשר־ּברא (ב, ֱֲֲִֶַָָֹֽֽ
הדא  עׂשּיה, צריכין ּבראׁשית ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנברא מה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל
ועׂשה  ּברא אׁשר לעׂשֹות, אלקים ּברא אׁשר ּדכתיב ְְֱֲֲֲִִִֶֶַָָָָָָֹהּוא

ּתּקּון צרי ׁשהּכל לֹומר לעׂשֹות, אּלא ּכאן ּכתיב (בראשית אין ְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ו) יא, פרשה רבה

מליאתֹו על "עֹולם ז"ל למאמרם סֹותר זה מאמר ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָלכאֹורה
עץ  ּבחטא ואחר־ּכ נברא, מּלּואֹו ׁשעל לתרץ (ואין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָנברא"
ּברא" ּד"אׁשר הלׁשֹון מּפׁשט יקׁשה ּדעדין נתקלקל, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּדעת

עצמּה). הּבריאה מּצד הּוא ְְְִִִַַַַָָָּדהחּסרֹון
ּבׁשׁשת  ׁשּנברא ּכפי ׁשהעֹולם אמת הן ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָויׁש
הּׁשביעי, יֹום מּגיע ּכאׁשר א נברא, מּלּואֹו על ּבראׁשית, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָימי
נעלית  לדרּגא להתעּלֹות אפׁשר הּׁשּבת ּדיֹום העּלּוי מּצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּנה
ּכמֹו – העֹולם זֹו, ּדרּגא ּולגּבי החל. ימי מּבׁשׁשת ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹיֹותר

ּתּקּון. וצרי חסר – החל ימי ּבׁשׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּנברא

יֹותר, נעלית לדרּגא האדם מתעּלה ּכאׁשר ה': ּבעבֹודת ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּוכמֹו
מּצבֹו לגּבי ּכי יֹותר, נעלה ּבאפן ה' את לעבד מּמּנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹנדרׁש
מּצבֹו ׁשּלגּבי (הגם ּבׁשלמּות אינּה הּקֹודמת עבֹודתֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעּתה,

ׁשלמה). עבֹודתֹו היתה ְְֲֵֵַָָָָהּקֹודם
ּגדל  לפי הּוא הּצדקה נתינת חּיּוב הּצדקה: מצות ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻּובדגמת
להרּבֹות  עליו רכּוׁשֹו, ּגדל ׁשּכאׁשר מּובן זה ּולפי ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָרכּוׁשֹו.
להסּתּפק  יכֹול ואינֹו עּתה, מּצבֹו ּכפי ולתת ּבצדקה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָיֹותר
מצות  קּים הּקֹודם ׁשּבמּצבֹו (אף־על־ּגב ּכמּקדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבנתינתֹו

ּבׁשלמּות). ְְִֵַָָהּצדקה
ימי  ּבׁששת ׁשּנברא ּכפי העֹולם ּדידן: ּבּנּדֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָועל־ּדר־זה
"ימי  - ּומּצבֹו מעמדֹו מּצד הּׁשלמּות ּבתכלית היה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבראׁשית,
ּבעֹולם  ונמׁשכת הּׁשּבת יֹום מּגיע ּכאׁשר א ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּמעׂשה",
נחׁשבת  החל ימי ּדׁשׁשת הּׁשלמּות לגּביו הּנה נעלית, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻקדּׁשה

ּתּקּון". ו"צרי ְְִִֶֶָּכ"חסר"
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לעׂשֹות אלקים ּברא ג)אׁשר (ב, ֱֲֲִֶַָָֹ
ּברא  "אׁשר אּלא ּכאן, ּכתיב אין ועׂשה" אלקים ּברא ְְֱֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹ"אׁשר

ּתיקּון צרי ׁשהּכל לֹומר לעׂשֹות", פי"א)אלקים לב"ר (רׁש"י ֱֲִִִִֶַַַַָֹֹ

את  ּולהעלֹות לתּקן מּמּנּו ּדֹורׁשים ּכיצד לחׁשֹוב: עלּול ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאדם
ּברא  הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא והרי עבֹודתֹו, על־ידי העֹולם ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָעניני
מה  את ויׁשּנה הּוא יבֹוא וכיצד ׁשהּוא, ּכפי העֹולם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָאת

ּבעֹולמֹו?! קבע ְֶַַָָָָּׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא
לתּקן". לעׂשֹות, אלקים ּברא "אׁשר - היא על־ּכ ְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹהּתׁשּובה
הּקדֹוׁש־ לתּקן: - היא העֹולמֹות ּבריאת ׁשל הּכּונה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָּתכלית
ׁשעל־ידי  מּיׂשראל אחד לכל ויכֹולת ּכֹוח נֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּברּו־הּוא

ׁשלימּות! לידי ויביאֹו ּבעֹולם החסר את יתּקן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָעבֹודתֹו
אפֹוא והּתכלית זֹוהי ּכּולֹו.הּכּונה העֹולם ּבריאת ׁשל ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

(ã)õøàäå íéîMä úBãìBú älàaäíBéa íàøa ¥´¤«§¯©¨©²¦§¨−̈¤§¦´¨«§¨®§À
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i"yx£‰l‡∑ למעלה האמּורים.ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ≈∆ְְֲִַָָ¿«»«ƒ
'‰ ˙BNÚ ÌBÈa Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â∑ ׁשּכּלם ללּמד ¿»»∆¿ƒ»¿»¿¬ְְֶֶַָֻ

ּבראם  ּבה"א "ּבהּבראם", אחר: ּדבר ּבראׁשֹון. ,נבראּו ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ
אּלּו אֹותּיֹות ּבב' עֹולמים", צּור ה' "ּביּה ְְֱִִֵֶֶַָָׁשּנאמר:
ׁשהעֹולם  ּכאן, ולּמד עֹולמים, ׁשני יצר הּׁשם, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשל

ּבה"א.הּזה  למּטה,(נברא ּפתּוחה ׁשהה"א ּכמֹו רמז אחרים: ספרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּצּדיקים  לֹומר ּביּו"ד, נברא הּבא ועֹולם ּבתׁשּובה, לּׁשבים ּפתּוח העֹולם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּכ

ּבאֹותּיֹות  קטּנה ׁשהיא י' ּכמֹו מּועטים זמן ׁשּירדּו)ׁשּבאֹותֹו רמז ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשחת  לראֹות למּטה ׁשּסתּומה הרׁשעים זאת ּכה"א , ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ׁשם  ּדר לרדת למּטה, ּופתּוחה צדדיה .מּכל ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

(ä)ìëå|áNò-ìëå õøàá äéäé íøè äãOä çéN §´Ÿ¦´©©¨¤À¤µ¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤
íéäìà ýåýé øéèîä àì ék çîöé íøè äãOä©¨¤−¤´¤¦§¨®¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ

:äîãàä-úà ãáòì ïéà íãàå õøàä-ìò©¨½̈¤§¨¨´©½¦©«£−Ÿ¤¨«£¨¨«

‡˙e‡È¯aד  „k ‡Ú¯‡Â ‡iÓL ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«¿«»¿«¿»«ƒ¿¿ƒ
:‡iÓLe ‡Ú¯‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¬«¿»¡…ƒ«¿»¿«»

ÏÎÂה  ‡Ú¯‡· eÂ‰ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á ÈÏÈ‡ ÏÎÂ¿…ƒ»≈«¿»«»¬¿«¿»¿»
˙ÈÁ‡ ‡Ï È¯‡ ÁÓˆ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»«»¿»¬≈»»ƒ
˙ÈÏ Lp‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯ËÓƒ¿»¿»¡…ƒ««¿»¿∆««ƒ

:‡˙Ó„‡ ˙È ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»«¿¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

úBãìBú älà (ã,WExiR .dN` ¥¤§¥¥¤
EcilFdW:íàøaäariwxd zFidA . ¤¦§¦¨§¨¦§¨¨¦©
dz`xpezNnE .ux`dúBNò íBéa. §¦§£¨¨¨¤¦©§£

zFUrl xdnie" ,crde .oETY `Ed¦§¨¥©§©¥©£
" oM xg`e "eiz`xA" oke ,"FzF`"eiYxvi §¥§¨¦§©©¥§©§¦

" oM xg`e:"eiziUrd dxez §©©¥£¦¦

çéN ìëå (ämigiU oiA" oke ,ur . §¨¦©¥§¥¥¦¦
Ewdpi,ixR ur `EdW iYrC lre ." ¦§¨§©©§¦¤¥§¦

lWnPW xEarAdPde ,ur l` mc`d ©£¤¦§©¨¨¨¤¥§¦¥
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ziy`xaפד zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
i"yx£ı¯‡· ‰È‰È Ì¯Ë∑ לׁשֹון ׁשּבּמקרא "טרם" ּכל ∆∆ƒ¿∆»»∆ְְִֶֶֶַָָ

לא' לֹומר 'עד נפעל, ואינֹו קדם, לׁשֹון ואינֹו הּוא, ְְְְִֵֵֶַַַֹֹ
וזה  הקּדים, יאמר ּכאׁשר אחר הטרים, ועֹוד :מֹוכיח. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַֹ

ּתיראּון  לא עדין ּתיראּון", טרם ּתפרׁש:"ּכי זה ואף . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ
ּבּׁשּׁשי  העֹולם ּבריאת ּכׁשּנגמרה ּבארץ, היה לא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹעדין

אדם  ׁשּנברא ‰O„‰.קדם ·NÚ ÏÎÂ∑ לא עדין ְִֶֶָָָֹ¿»≈∆«»∆ֲִַֹ
יצאּו, לא הארץ", "וּתֹוצא ׁשּכתּוב ּובּׁשליׁשי ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹצמח,
ולּמה? ׁשׁשי, יֹום עד עמדּו הּקרקע ּפתח על .אּלא ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ

¯ÈËÓ‰ ‡Ï Èk∑ לפי המטיר"? "לא טעם ּומה ƒ…ƒ¿ƒְְִִִַַַֹ
ּבטֹובתן  מּכיר ואין האדמה" את לעבד אין ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁש"אדם
לעֹולם  צר ׁשהם וידע אדם ּוכׁשּבא ּגׁשמים, ,ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

והּדׁשאים: האילנֹות וצמחּו וירדּו, עליהם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהתּפּלל
ÌÈ‰Ï‡ ׁשמֹו∑‰' הּוא ׁשּליט .ה' ׁשהּוא אלהים, ¡…ƒְֱִִֶַֹ

ּכל,וׁשֹופט  ּפׁשּוטֹו:על לפי מקֹום ּבכל זה ּפרּוׁש וכן ְְְְְִֵֵֵֶַָָֹ
אלהים  ׁשהּוא .ה' ֱִֶֹ

(å)éðt-ìk-úà ä÷Läå õøàä-ïî äìòé ãàå§¥−©«£¤´¦¨¨®¤§¦§−̈¤¨§¥¬
:äîãàä̈«£¨¨«

i"yx£‰ÏÚÈ „‡Â∑ העלה ּברּיתֹולענין אדם. ׁשל ¿≈«¬∆ְְְֱִִֶֶַָָָָ
אדם,הּתהֹום  ונברא העפר, לׁשרֹות עננים והׁשקה ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָ

ׁש זה, אף ּכגּבל העּסה, את לׁש ואחרּֿכ מים ּנֹותן ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
"וּייצר  ואחרּֿכ "והׁשקה", ."ּכאן ְְְִִֶַַַָָָ

(æ)äîãàä-ïî øôò íãàä-úà íéäìà ýåýé øöéiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¤¨«¨À̈¨¨Æ¦¨´£¨½̈
:äiç Lôðì íãàä éäéå íéiç úîLð åétàa çtiå©¦©¬§©−̈¦§©´©¦®©§¦¬¨«¨−̈§¤¬¤©¨«

i"yx£¯ˆÈiÂ∑ ויצירה הּזה לעֹולם יצירה יצירֹות, ׁשּתי «ƒ∆ְְְִִִִֵֶַָָָָ
הּמתים. לּדין,לתחּית עֹומדת ׁשאינּה ּבבהמה, אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

יּודי"ן  ׁשני ּביצירתּה נכּתב ‰‡„Ó‰.לא ÔÓ ¯ÙÚ∑ ְְִִִִֵַָָֹ»»ƒ»¬»»
מּכל  עפרֹו מקֹום צבר ׁשּבכל רּוחֹות, מארּבע האדמה ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָ

קֹולטּתֹו ּתהא ׁשם נטל ׁשּימּות, אחר: ּדבר לקבּורה. ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
לי", ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבֹו: ׁשּנאמר מּמקֹום ְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָעפרֹו

לעמד  ויּוכל ּכּפרה לֹו ּתהיה הלואי ÁtiÂ.אמר: ְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ«ƒ«
ÂÈt‡a∑ מן ּגּוף העליֹונים, ּומן הּתחּתֹונים מן עׂשאֹו ¿«»ְְֲִִִִִֶַַָָ

ראׁשֹון  ׁשּביֹום לפי העליֹונים. מן ּונׁשמה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָהּתחּתֹונים

לעליֹונים. רקיע ּברא ּבּׁשני, וארץ. ׁשמים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָנבראּו
ּברא  ּברביעי, לּתחּתֹונים. הּיּבׁשה" "ּתראה ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּׁשליׁשי,
הּמים" "יׁשרצּו ּבחמּׁשי, לעליֹונים. ְְְְֲִִִִִֶַַַָמאֹורֹות
ּבעליֹונים  ּבֹו לבראֹות ּבּׁשּׁשי הזקק ְְְְִִִִִֶַַַַָֻלּתחּתֹונים.
ּבראׁשית, ּבמעׂשה קנאה יׁש לאו, ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּוּבּתחּתֹונים,

אחד  יֹום ּבבריאת אּלּו על רּבים אּלּו LÙ.ׁשּיהיּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָ∆∆
‰iÁ∑זֹו א חּיה", "נפׁש נקראּו: וחּיה ּבהמה אף «»ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ודּבּור  ּדעה לֹו ׁשּנּתֹוסף ׁשּבכּלן, ח ּיה – אדם .ׁשל ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

(ç)íL íNiå íãwî ïãòa-ïb íéýìà ýåýé òhiå©¦©º§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²©§¥−¤¦¤®¤©¨´¤½̈
:øöé øLà íãàä-úà¤¨«¨−̈£¤¬¨¨«

i"yx£Ì„wÓ∑ואם ּבמזרחֹו הּגן. את נטע עדן, ׁשל ƒ∆∆ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
ּכתיב  והרי וגֹו'"?ּתאמר, האדם את וגֹו' "וּיברא : ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

יֹוסי  רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּבבריתא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָראיתי

נדרׁש ׁשהּתֹורה מּדֹות מל"ב מהן,הּגלילי, אחת וזֹו ת, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
"וּיברא  ראׁשֹון: ׁשל ּפרטֹו הּוא מעׂשה, ׁשּלאחריו ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָּכלל
וסתם  מהיכן, ּבריאתֹו סתם ּכלל, זהּו האדם" את ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָוגֹו'

Ïkו  ˙È È˜L‡Â ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡ÚÂ«¬»»¬»»ƒƒ«¿»¿«¿≈»»
:‡˙Ó„‡ Èt‡«≈«¿¿»

‡„Ó˙‡ז  ÔÓ ‡¯ÙÚ Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯·e¿»¿»¡…ƒ»»»«¿»ƒ«¿¿»
Ì„‡a ˙Â‰Â ÈiÁ„ ‡˙ÓL È‰Bt‡a ÁÙe¿«¿«¿ƒƒ¿¿»¿«≈«¬«¿»»

:‡ÏÏÓÓ Áe¯Ï¿«¿«¿»

ÔÈÓ„˜lÓח  Ô„Ú· ‡˙Èb ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ·Èˆe¿ƒ¿»¡…ƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ
:‡¯· Èc Ì„‡ ˙È Ôn˙ ÈÂL‡Â¿«¿≈«»»»»ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

giUaipesirqecaExin`e ¦©§¦§¨¦©§¨¦
srxqe:e dxez §©§¨
ãàå (å,"mci` mFi" EdFnke ,oWr FnM . §¥§¨¨§¨¥¨

."ltxre opr mFi" `xTi rxd mFIdW¤©¨©¦¨¥¨¨©£¨¤
dlr iM ,mrHdec`gkA ux`d on §©©©¦¨¨¥¦¨¨¤§Ÿ©

.Dginvde dnc`d dwWde ,zFxF`Od©§§¦§¨¨£¨¨§¦§¦¨
oF`Bde`le FWExiR iM xn`c`dlri §©¨¨©¦¥§Ÿ¥©£¤

:ux`d onf dxez ¦¨¨¤
øöéiå (æ- xviIe .zFxF`Od gkA . ©¦¤§Ÿ©©§©¦¤

milrRdn`"RdWmdNWc"EioipAdn ¥©§¨¦¤©¥¤¨¤¥©¦§¨
"gp uwiIe" FnM ,lTdmrhe :åétàa, ©©§©¦¤Ÿ©§©©§©¨

E`ivFi md iM ,mc`d digi mdAW¤¨¤¦§¤¨¨¨¦¥¦
xie`dmgdxie` E`iaie ,aNd mFgn ¨£¦©©¥©¥§¨¦£¦
:xg`mrheäiç Lôðì,cIn KldW . ©¥§©©§¤¤©¨¤¨©¦¨

miwFpiYM `le ,zFIgd FnM:g dxez §©©§Ÿ©¦¦
òhiå (ç`xwPW mFwOA oB rhp xakE . ©¦©§¨¨©¨©¨¤¦§¨

,ocrz`Rn.mc`d FA mU dYre ,gxfn ¥¤¦§©¦§¨§©¨¨¨¨¨

WExitEïãòa" ïbz"iAd - "midl` oB ¥¨§¥¤©¡Ÿ¦©¥
obA ,ocrA :FOr xg`e Fnvr zxWn§¨¥©§§©¥¦§¥¤§©

" EdFnke .midl`l`nLia`Jxfrie," ¡Ÿ¦§¨¥¥¨¦§©§§¤¨
`"de .mixg` miAxeíãàä.cFq Fl Wi §©¦£¥¦§¥¨¨¨¥

haW" `vnp mBdXpnd" ,"dpex`d." ©¦§¨¥¤©§©¤¨£©§¨
okYi mbeFzFidlmW `EdW xEarA ,oM §©¦¨¥¦§¥©£¤¥

avgpmvr mW didi `Ede ,dnc`dn ¤¡¨¥¨£¨¨§¦§¤¥¤¤
:x`Y mWeh dxez §¥Ÿ©



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פה ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
וּיצמח  וגֹו'" אלהים ה' "וּייצר ּופרׁש חזר ְְֱֲִִֵֶַַַַַַַָָֹמעׂשיו.
ּתרּדמה. עליו וּיּפל ּבגןֿעדן, וּיּניחהּו ּגןֿעדן, ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָלֹו
ּפרטֹו אּלא ואינֹו אחר, מעׂשה ׁשהּוא סבּור ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשֹומע
ה' "וּיצר וכתב: חזר הּבהמה, אצל וכן ראׁשֹון. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשל

"וּיבא  לפרׁש ּכדי הּׂשדה" חּית ּכל האדמה מן ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוגֹו'
ׁשּנבראּו העֹופֹות על ּוללּמד ׁשם, לקרֹות האדם" ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָאל

הרקק  .מן ְִָָ

(è)ãîçð õò-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé çîöiå©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈¨¥²¤§¨¬
õòå ïbä CBúa íéiçä õòå ìëàîì áBèå äàøîì§©§¤−§´§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈§¥¾

:òøå áBè úòcä©©−©¬¨¨«
i"yx£ÁÓˆiÂ∑ מדּבר לענין הּכתּוב ‰Ôb.הּגן, CB˙a∑ הּגן .ּבאמצע ««¿«ְְְִֵַַַַַָ¿«»ְְֶַַָ

(é)ãøté íMîe ïbä-úà úB÷Läì ïãòî àöé øäðå§¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤§©§−¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½
:íéLàø äòaøàì äéäå§¨−̈§©§¨¨¬¨¦«

(àé)õøà-ìk úà ááqä àeä ïBLét ãçàä íL¥¬¨«¤−̈¦®´©Ÿ¥À¥µ¨¤´¤
:áäfä íL-øLà äìéåçä©«£¦½̈£¤−̈©¨¨«

i"yx£ÔBLÈt∑ ׁשם ועל מצרים, נהר נילּוס הּוא ƒְְְִִִֵַַַ
מתּברכין  נקרא ׁשּמימיו הארץ, את ּומׁשקין ועֹולין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

"ּפיׁשֹון", אחר: ּדבר ּפרׁשיו". "ּופׁשּו ּכמֹו ְִִֵַָָָָָָּפיׁשֹון,

"ּובֹוׁשּו מצרים: אצל ׁשּנאמר ּפׁשּתן, מגּדל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהּוא
ּפׁשּתים  ."עֹובדי ְְִִֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ziy`xa zyxt zay zgiy)

ּפיׁשֹון נקרא . . מתּברכין ׁשּמימיו ׁשם יא)ועל ב, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
(והרי  הּנהר ׁשם את לפרׁש רׁש"י את ּמכריח מה לׁשאל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹיׁש
הּתֹורה  ּדהּנה לֹומר, ויׁש החוילה"). "ארץ הּׁשם את ּפרׁש ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא
למראה  נחמד עץ "ּכל ה'ּגן': ׁשל ּומעלתֹו ּבׁשבחֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמאריכה
אּלּו ׁשּנהרֹות (הינּו ראׁשים" לארּבעה "והיה למאכל", ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָוטֹוב

. . הּזהב ׁשם "אׁשר ׁשּבעֹולם), הּנהרֹות לכל הּמקֹור ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָהם
על  מֹורה הּנהר ׁשם ׁשּגם רׁש"י מפרׁש לכן הׁשהם". ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹואבן

הּנהרֹות: ּבׁשאר וכן מתּברכין. מימיו - וׁשבח ּגיחֹון מעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
והֹומה. הֹול וקּלין.חּדקל– חּדין מימיו מימיו ּפרת– – ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

האדם. את ּומברין ורבים ְְִִִֶַָָָָָּפרים

‡ÔÏÈט  Ïk ‡Ú¯‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ÁÓˆ‡Â¿«¿«¿»¡…ƒƒ«¿»»ƒ»
‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Â ÏÎÈÓÏ ·ËÂ ÈÊÁÓÏ ‚b¯Ócƒ¿««¿∆¡≈¿«¿≈«¿ƒ««»
È‰B¯Èt ÔÈÏÎ‡c ÔÏÈ‡Â ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓaƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ≈«¿ƒ

È˙י  ‰‡˜L‡Ï Ô„ÚÓ ˜ÈÙ ‰Â‰ ‡¯‰Â¿«¬»¬»»ƒ≈≈∆¿«¿»»»
ÈLÈ¯ ‰Úa¯‡Ï ÈÂ‰Â L¯t˙È ÔnzÓe ‡˙Èbƒ¿»ƒ«»ƒ¿»««¬≈¿«¿¿»≈≈

:ÔÈ¯‰«¬ƒ

‡¯Úיא  Ïk ˙È ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBLÈt „Á ÌeL»ƒ«ƒ»»¬«
:‡·‰c Ôn˙ Èc ‰ÏÈÂÁcƒ¬ƒ»ƒ«»«¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

çîöiå (èzraE .ginvdWur lM ©©§©§¥¤¦§¦©¨¥
FkFzA cFre ,oBA gnv oM ,dnc`dn¥¨£¨¨¥¨©©¨§§

:mivr mipWúòcä õòåiYrc itl . §©¦¥¦§¥©©©§¦©§¦
ure :oM zFidl ,zrC siqFdl Kixv̈¦§¦©©¦§¥§¥
didi Ki` iM .rxe aFh zrC ,zrCd©©©©©¨¨¦¥¦§¤
oFx`d" oke .dNgYA rcFp `Ede ,KEnq̈§©©§¦¨§¥¨¨

d`EaPde" ,"zixAdccFr,"`iaPd ©§¦§©§¨¥©¨¦
:dN`M miAxei dxez §©¦¨¥¤

øäðå (é.mxhedid mc`d `xaPW §¨¨§¤¤¤¦§¨¨¨¨¨¨
xdPd.cv lkl oBd dwWns"l`ezNn ©¨¨©§¤©¨§¨©§¨¤¦©

zNnA d`xpe ,WxW miW`ẍ¦Ÿ¤§¦§¤§¦©
"mkizFW`xn"cAEkn Fnrhe , ©§£¥¤§©§§¨

:W`xd`i dxez ¨Ÿ
ãçàä íL (àéoFWiR iM oF`Bd xn` . ¥¨¤¨¨©©¨¦¦

xF`iaFxw oFgiB iM rEcie .mixvn §¦§©¦§¨©¦¦¨
" aEzM oM iM ,l`xUi ux`nmYcxFde ¥¤¤¦§¨¥¦¥¨§©§¤

z`Rn `A `Ede ,"oFgiB l` FzF`¤¦§¨¦§©
`Ede ,oM zxR mB .zinFxC zigxfn¦§¨¦§¦©§¨¥§
.gxfn z`Rn ux`d lEaB zixg ©̀£¦§¨¨¤¦§©¦§¨

miWxtnExdPd `Ed lwCg iM Exn` §¨§¦¨§¦¦¤¤©¨¨
.zxR xdp mr c"`CbA lr xaFrd ipXd©¥¦¨¥©©§¨¦§©§¨

mYWlW dPd k"`migxfn.xF`ie ¦¥§¨§¨¦§¨¦¦
wFgx ,dpFaNd xdn `vFi mixvneTn ¦§©¦¥¥©©§¨¨¦©

.uiTA FlECB - di`xde .abp cvA deXd©¨¤§©¤¤§¨§¨¨¦©©¦
Eprcie`NW ,deXd eTd zgY ocr oB iM §¨©§¦©¥¤©©©©©¨¤¤Ÿ

.dpXd zFni lM xqgi `le mFId siqFi¦©§Ÿ¤§©¨§©¨¨
iwixe.df okYi Ki` ,EdnY gFn §¥¥©¨§¥¦¨¥¤

zFi`xde.mdilr Wi wtq ilA zFxEnB §¨§¨§§¦¨¥¥£¥¤

oFWiR cxi k"`z`tlzinFxC ¥¥¦¦§©§¦
.zipFtv KxC aEWi oM xg`e ,ziaxrn©£¨¦§©©¥¨¤¤§¦

`EdW oFWiR lr di`x oi`e,xF`idwx §¥§¨¨©¦¤©§©
mBxYWdliegdFl oi` iM ,FMxv itM ¤¦§¥©£¦¨§¦¨§¦¥

,zFpicOaE zFgRWOA dUr oke .dlAw©¨¨§¥¨¨©¦§¨©§¦
mipa`aE zFtFraE zFIgaEmFlgA ilE` . ©©¨¨£¨¦©©£

,mzvwnA drh xakE ,d`xxW`M ¨¨§¨¨¨§¦§¨¨©£¤
lr orXp `l k"` .FnFwnA Wxt £̀¨¥¦§Ÿ¦¨¥©

,eizFnFlg,mXd cFakl oM dUr ilE` £¨©¨¨¥¦§©¥
xEarAoFWlA dxFYd mBxYW ©£¤¦§¥©¨¦§

,mzaizkaE l`rnWiiM Exn`i `NW ¦§¨¥¦§¦¨¨¤ŸŸ§¦
`l zFNn dxFYA WimEprci.xiMfde ¥©¨¦Ÿ§©£§¦§¦

`vFId xdPd cFaM xEarA ,adGd©¨¨©£§©¨¨©¥
oBdn:ai dxez ¥©¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ziy`xaפו zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(áé)ïáàå çìãaä íL áBè àåää õøàä áäæe«£©²¨¨¬¤©¦−®¨¬©§−Ÿ©§¤¬¤
:íäMä©«Ÿ©

(âé)õøà-ìk úà ááBqä àeä ïBçéb éðMä øäpä-íLå§¥«©¨¨¬©¥¦−¦®´©¥½¥−¨¤¬¤
:Lek«

i"yx£ÔBÁÈb∑ והֹומה והֹול ׁשּמנּגח יּגח", "וכי ּכמֹו: מאד, ּגדֹולה והמיתֹו והֹומה, הֹול .ׁשהיה ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(ãé)úîã÷ Cìää àeä ì÷cç éLéìMä øäpä-íLå§¥«©¨¨³©§¦¦Æ¦¤½¤¬©«Ÿ¥−¦§©´
:úøô àeä éòéáøä øäpäå øeMà©®§©¨¨¬¨«§¦¦−¬§¨«

i"yx£Ï˜cÁ∑ וקּלין חּדין ׁשּמימיו ∑t¯˙.ׁשּמימיו ƒ∆∆ְִִֵֶַַָ¿»ֵֶָ
האדם  את ּומברין ורבין, eM‡Â¯.ּפרין Lek∑ עדין ְְִִִֶַָָָָָ¿«ֲִַ

היּו העתיד לא ׁשם על הּמקרא וכתב ,.˙Ó„˜ ְְִִֵֶַַַָָָָֹƒ¿«

¯eM‡∑אּׁשּור למזרחּה Ù¯˙.ׁשל ‡e‰∑ החׁשּוב «ְְִֶַָָ¿»ֶָ
ּכּלם  הּנזּכר על יׂשראל , ארץ ׁשם .על ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

(åè)ïãò-ïâá eäçpiå íãàä-úà íéäìà ýåýé çwiå©¦©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©©¦¥´§©¥½¤
ìe dãáòì:døîL §¨§−̈§¨§¨«

i"yx£ÁwiÂ∑ּופּתהּולקחֹו נאים 'ּבדברים רּבה'ליּכנס. .ּבראׁשית «ƒ«ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ

(æè)ïbä-õò ìkî øîàì íãàä-ìò íéäìà ýåýé åöéå©§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½©¨«¨−̈¥®Ÿ¦¬Ÿ¥«©−̈
:ìëàz ìëà̈¬ŸŸ¥«

(æé)íBéa ék epnî ìëàú àì òøå áBè úòcä õòîe¥¥À©©̧©Æ´¨½̈¬ŸŸ©−¦¤®¦À§²
:úeîz úBî epnî Eìëà£¨§¬¦¤−¬¨«

ÁÏ„a‡יב  Ônz ·Ë ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡·‰„Â¿«¬»¿«¿»«ƒ»«»¿»¿»
:‡Ï¯e· È·‡Â¿«¿≈¿»

È˙יג  ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBÁÈb ‡È˙ ‡¯‰ ÌeLÂ¿«¬»ƒ¿»»ƒ«ƒ»
:LeÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»ƒ

Cl‰Óיד  ‡e‰ ˙Ï‚Èc ‰‡˙ÈÏz ‡¯‰ ÌeLÂ¿«¬»¿ƒ»»ƒ¿«¿«≈
:˙¯Ù ‡e‰ ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯‰Â ¯ez‡„ ‡ÁcÓÏ¿«ƒ¿»¿«¿«¬»¿ƒ»»¿»

È‚a˙‡טו  d¯L‡Â Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯a„Â¿«»¿»¡…ƒ»»»¿«¿≈¿ƒ¿»
:d¯hÓÏe dÁÏÙÓÏ Ô„Ú„¿≈∆¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«

ÏkÓטז  ¯ÓÈÓÏ Ì„‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙe«ƒ¿»¡…ƒ«»»¿≈»ƒ…
:ÏeÎÈz ÏÎÈÓ ‡˙Èb ÔÏÈ‡ƒ«ƒ¿»≈«≈

Ë·יז  ÔÈa ÔÈÓÈkÁ È‰B¯Èt ÔÈÏÎ‡c ÔÏÈ‡Óe≈ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ«ƒƒ≈«
ÏeÎÈ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ dpÓ ÏeÎÈ˙ ‡Ï LÈ·Ï¿ƒ»≈ƒ≈¬≈¿»¿≈

:˙eÓz ˙ÓÈÓ dpÓƒ≈≈«¿

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

áäæe (áéiM oF`Bd xn` .glFcAdmd £©¨©©¨¦©§©¥
miPhTd mipa`dmiNEbrmi`vFId ¨£¨¦©§©¦£¦©§¦

,miOdn,miTC mdWdOce.mdil` oOd ¥©©¦¤¥©¦§¦¨©¨£¥¤
xn`e .FCal oOd oir lr xn` aEzMde§©¨¨©©¥©¨§©§¨©
.dgv `ide ,dpal dxwi oa` mdXd iM¦©Ÿ©¤¤§¨¨§¨¨§¦¤¨

Epgp`e`lrcp:bi dxez ©£©§Ÿ¥©
(ãéWExitEøeMà úîã÷zncw e"iYd ¥¦§©©©¨¦§©

zgY.`"dWxtddeiM ,mcw oiaE FpiA ©©¥§©¤§¥¥¥¤¤¦
`"d,l` zgY dncwgEzRdg"YtA ¥¥§¨©©¤©¨©§©¨

FnM "dnixvn mxa` cxIe" oke .ohẅ¨§¥©¥¤©§¨¦§©§¨§
l` xEX` zncw dPde .mixvn l ¤̀¦§©¦§¦¥¦§©©¤

.xEX` gxfn,rceiMwEqRdnoFW`xd ¦§©©§©¦¥©¨¨¦
,midl` aEzMd xiMfd "zFUrl" cr©©£¦§¦©¨¡Ÿ¦

mXd oM xg`ecAkPddnE .FOr `xFPde §©©¥©¥©¦§¨§©¨¦©
ixaC ExwIEpipFncw`xwp Exn`W l"f ¨§¦§¥©§¥¤¨§¦§¨

,`ln mlFr lr `ln mWdid `l iM ¥¨¥©¨¨¥¦Ÿ¨¨

dN`e" zWxtaE .mXd df lAwn gM mẄŸ©§©¥¤©¥§¨¨©§¥¤
,mXd cFq Wxt` "zFnW`Ed m`e §£¨¥©¥§¦

m` ,KEnqipxfrimFwn iM rce .mXd ¨¦©©§¥¦©¥§©¦§
l` aFxw mc` dPOn `xaPW dnc`d̈£¨¨¤¦§¨¦¤¨¨¨¨¤
`id dnc`d iM mixnF` Wi iM ,ocr oB©¥¤¦¥§¦¦¨£¨¨¦
mrqpA idie" EgkW dPde .l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥§¦¥¨§©§¦§¨§¨

:"mcTneh dxez ¦¤¤
ïâa (åèoke ,dawpE xkf oFWl .FxEAg §©§¨¨§¥¨§¥¦

-.zFPB ,miPBmixnF`deDcarl" iM ©¦¦§¨§¦¦§¨§¨
"DxnWlEokYi Ki` ,dnc`d l` aW §¨§¨¨¤¨£¨¨¥¦¨¥

cFarlxFnWlemFwn.ohwmFwOnlFcB ©£§¦§¨¨¦¨¨¨
z` cFarl F`ivFde `hgW xg`e§©©¤¨¨§¦©£¤
wx .dnc`d caFr did xakE ,dnc`d̈£¨¨§¨¨¨¥¨£¨¨©
FixROW ,oBd lr - "Dcarl" WExiR¥§¨§¨©©¨¤¦¦§
z` lFk`l aW `hgW xg`e ,lk`iŸ©§©©¤¨¨¨¤¡¤
mrhe :mgNd `Ede ,dcVd aUr¥¤©¨¤§©¤¤§©©

dãáòì.oBd zFwWdl ,ìedøîLlMn , §¨§¨§©§©¨§¨§¨¦¨
mW EqpMi `NW ,zFIgdEdEtPhieWie . ©©¤Ÿ¦¨§¨¦©§§¥

.Fzevn cFarl :FWExiR oM iM mixnF`§¦¦¥¥©£¦§¨
:carY `l devOdefh dxez §©¦§¨Ÿ©£Ÿ

åöéå (æèzevn - "lr" mr iEEv zNn . ©§©¦©¦¦©¦§©
miard lr" oke .dUrY `ldEv`." Ÿ©£¤§¥©¤¨¦£©¤

`l ,oBd ur ixR Ll iYxYdW t"r`¤¦©§¦§§¦¥©¨Ÿ
:zrCd ur ixRn lk`Yfi dxez Ÿ©¦§¦¥©©©

(æéxn`W xg`eàì úòcä õòî §©©¤¨©¥¥©©©Ÿ
ìëàúzNnl KxFS dn ,epnîwx . Ÿ©©¤§¦©¦¤©
siqFdx`alz` Ed`xYe gYtYe" oke . ¦§¨¥§¥©¦§©©¦§¥¤

.EPOn hrn ENit` ,Fnrh F` ."clId©¤¤©§£¦§©¦¤
wEcwcecFqid xtqA - "EPOn" §¦§¦¤§¥¤©§

.EP`vnYzrC `ln - mc` iM ,rce ¦§¨¤§©¦¨¨¨¥©©
Fl oi` xW`l dEvi `l mXd iM ,did̈¨¦©¥Ÿ§©¤©£¤¥
cg` xacA rxe aFh zrC wx .zrC©©©©©¨©§¨¨¤¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פז ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy

(çé)Bcáì íãàä úBéä áBè-àì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½Ÿ²¡¬¨«¨−̈§©®
:Bcâðk øæò Bl-äNòà¤«¡¤¬¥−¤§¤§«

i"yx£'B‚Â ˙BÈ‰ ·BËŒ‡Ï∑ רׁשּיֹות ׁשּתי יאמרּו ׁשּלא …¡¿ְְֵֶָֹֹֻ
זּוג, לֹו ואין ּבעליֹונים יחיד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֵֵֶַָָָָהן,

זּוג  לֹו ואין ּבּתחּתֹונים Bc‚k.וזה ¯ÊÚ∑– זכה ְְְִֵֶַַ≈∆¿∆¿ָָ
זכה  לא להּלחם "עזר", "ּכנגּדֹו" –. ְְְִֵֵֶֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr d jxk zegiy ihewl)

הן רׁשּיֹות ׁשּתי יאמרּו יח)ׁשּלא ב, (רש"י ְְֵֵֶָֹֹֻ
להיֹות  לאדם ּׁשּקׁשה ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוקׁשה,
לבּדֹו" היֹות לאדם טֹוב "לא ּדהּנה לֹומר, וי ׁש ּבֹודד. ְְְְֱִֵֵֵַַַָָָֹלבד,
אפֹוא, מּובן לבּדֹו". האדם היֹות טֹוב "לא אּלא נאמר, ְֱֱֵֶֶַַָָָָָֹֹלא
לאדם. טֹוב לא ׁשּזה רק ולא טֹוב, אינֹו לבּדֹו היֹותֹו ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשעצם

יאמרּו ׁשּלא – ּבעצם טֹוב" "לא זה מּדּוע רׁש"י מפרׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלכן
את  הּמתחיל' ּב'דּבּור מעּתיק זה ּומּטעם הן. רׁשּיֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻׁשּתי

וגֹו'הּתבֹות היֹות טֹוב קּים לא אּלה ּבתבֹות ּכי לא), (ותּו ְְְֱִֵֵֵֶַַָֹֹ
לפרּוׁשֹו. וההכרח ְְְְֵֵֶַַַהּיסֹוד

(èé)äãOä úiç-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé øöiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦¨«£¨À̈¨©©³©¨¤Æ
úBàøì íãàä-ìà àáiå íéîMä óBò-ìk úàå§¥Æ¨´©¨©½¦©¨¥Æ¤¨´¨½̈¦§−
äiç Lôð íãàä Bì-àø÷é øLà ìëå Bì-àø÷i-äî©¦§¨®§ŸÁ£¤̧¦§¨¯¨«¨¨²¤¬¤©−̈

:BîL àeä¬§«
i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ 'B‚Â ¯ˆiÂ∑ עׂשּיה היא יצירה, היא «ƒ∆¿ƒ»¬»»ְֲִִִִָָ

הארץ  חּית את אלהים "וּיעׂש למעלה: ְְֱֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹהאמּורה
הרקק. מן נבראּו ׁשהעֹופֹות ּופרׁש ּבא אּלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָוגֹו'",
מן  אמר, וכאן נבראּו, הּמים מן למעלה, ׁשאמר ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָלפי

ׁשּבׁשעת  ּכאן, לּמד ועֹוד, נבראּו. יצירתן האדמה ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ
ׁשם. להם לקרֹות האדם אל הביאם ּבּיֹום ּבֹו ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָמּיד

ּכמֹו: וכּבּוׁש, רּדּוי לׁשֹון זֹו, יצירה אּגדה: ְְְְְְִִִִֵַָָָּולדברי
אדם  ׁשל ידֹו ּתחת ׁשּכבׁשן עיר", אל תצּור ."ּכי ְִִֶֶֶַַָָָָָָ

'B‚Â ‰iÁ LÙ Ì„‡‰ BÏ ‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÂ∑סרסהּו ¿…¬∆ƒ¿»»»»∆∆«»¿ְֵָ
ׁשם  האדם לֹו יקרא אׁשר חּיה נפׁש "ּכל ,ּופרׁשהּו: ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

לעֹולם  ׁשמֹו ."הּוא ְְָ
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(àë)íéäìà ýåýé ìtiå|ïLéiå íãàä-ìò äîcøz ©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯©§¥¨²©¨«¨−̈©¦¨®
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i"yx£¯ÊÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì„‡Ïe∑ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÏtiÂ ¿»»…»»≈∆««≈¡…ƒ
‰Óc¯z. ּומי מין ּכל לפניו הביאן זכר ּכׁשהביאן, ן, «¿≈»ְְֱֱִִִִֶָָָָָָָ

מּיד: זּוג, ּבן אין ולי זּוג, ּבן יׁש לכּלם אמר: ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּונקבה,
"ּולצלע ,מּסטריו ∑ÂÈ˙ÚÏvÓ."וּיּפל" ּכמֹו: ֵַַƒ«¿…»ְְְִֶַָָ

ּפרצּופין  "ׁשני ׁשאמרּו: זהּו .נבראּו"הּמׁשּכן", ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ
¯bÒiÂ∑החת ÁwiÂ.מקֹום ÔLÈiÂ∑ יראה ׁשּלא «ƒ¿…ְֲַָ«ƒ»«ƒ«ְִֶֶֹ

הּבׂשר  עליו חתיכת ותתּבּזה נבראת, .ׁשּמּמּנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd dxez zgny mei zgiyn)

קצר, הּוא ׁשהּזמן לֹומר ּברצֹוני ְְִִֵֶַַַָָאין
ּבוינא, אדמֹו"ר מֹורי־וחמי קדׁשת ּכבֹוד ּכׁשהיה ּפעם ׁשּכן, -ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
קדם  זמן מׁש ּבאּו אנ"ׁש, אצל וכרגיל ללוֹותֹו, אנ"ׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבאּו
אחד  ׁשם עמד מעׂשה ּבׁשעת הרּכבת. ׁשל נסיעתּה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָזמן
מינּוטע". "איינע יׁש ׁשעדין ואמר דיטׁש"), ("א אׁשּכנז ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמיהּודי
"ּבׁשעּתא  ׁשהרי רב, זמן הּוא אחד רגע אכן, ואמר: הרּבי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָנענה
ׁשזדֹונֹות  ועד ּתׁשּובה, לעׂשֹות אפׁשר חדא" ּוברגעא ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָחדא

- ּכזכיֹות". לֹו ְֲִִַֻנעׂשים
הּוא ׁשהּזמן אני אמר זה יקר אּלא זמן למלא יׁש ולכן, . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׂשמחה. ּבנּגּון - מלא ְְְִִֵֶָָֹּבתכן

ׁשעֹות  ּביֹותר, מּועט זמן ליׁשן נהג מצאנז הּקדֹוׁש ְְְִִֵַַַַַָָָָָֹהרב
הּנֹוגע  ענין זה הרי וׁשאלּוהּו: הּמעת־לעת. ּבמׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחדֹות
"ּתפיסה  ּבעל ׁשהנני עלי אֹומרים וענה: הּגּוף? ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָלבריאּות
אצל  ׁשּנמׁש ׁשּדבר - מהירה"? "ּתפיסה ּפרּוׁש מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמהירה".
מּועט. זמן הּמהירה הּתפיסה ּבעל אצל נמׁש רב, זמן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָאחר

מהר... יׁשן הנני - הּׁשינה ּבענין ּגם ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָּובמילא,
הּׁשנה  ראׁש ּבערב הדּורמיטא. ענין יׁשנֹו הּׁשנה ׁשּבראׁש ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹידּוע,
על־ידי  ּולאחרי־זה העֹולמֹות, עלּית היא הּׁשנה ראׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּובליל
ההכּתרה  יׁשנּה ׁשֹופר, ּותקיעת הּׁשנה ראׁש ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹּתפיּלֹות
עצרת. ּבׁשמיני הּוא והּקליטה ההמׁשכה ׁשּגמר עד ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָוההמׁשכה,
ּגם  הּוא ּכן הּׁשנה, ימי ּבמׁש ּבכללּות, הּוא ׁשהענין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשם
ׁשּבת, וליל ׁשּבת ערב ּבכל הּׁשבּוע: ימי ּבמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבפרטּיּות

ּדּורמיטא, ענין ׁשהּוא העֹולמֹות, עלּית ישנּה ׁשּבּתא", ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ"מעלי
ההמׁשכה.ּו היא ְְִַַַָָָבׁשּבת

ּתרּדמה  . . "ויּפל היה הּׁשּׁשי, ּביֹום הראׁשֹון אדם ּבבריאת ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָוכן
הּיחּוד, ּולאחרי־זה הּנסירה, היתה ּולאחרי־זה האדם", ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל

קדׁש. ּבּׁשּבת ְְְֶַַַָָָֹוההמׁשכה
סּפר, נׁשמתֹו־עדן (מֹוהרׁש"ּב) אדמֹו"ר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֻּכבֹוד־קדׁשת
ּכי  ערב, לפנֹות הּׁשּׁשי ּביֹום נרּדם היה הּזקן ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאדמֹו"ר
עלּית  ענין ׁשּזהּו לֹומר ויׁש ׁשינה. זמן הּוא אז ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלמעלה

ׁשּבת. ּבערב ְֶֶַָָָהעֹולמֹות
ּכ הּׁשנה, וימי הּׁשבּוע ּבימי הדּורמיטא ענין ׁשיׁשנֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשם
ׁשּבסֹוף  עלמא", ּדקיימא ׁשנין אלפי ּב"ׁשית ּגם ּבכללּות ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָיׁשנֹו
יׁשנּה דכללּות, ערב לפנֹות הּׁשּׁשי יֹום ׁשנין", אלפי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָ"ׁשית
הגזירֹות  ּכל עם מׁשיח, חבלי נמׁשכים ׁשּמּזה וסּלּוק, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהעלּיה

הּמׁשיח. ּבביאת ההמׁשכה היא ּולאחרי־זה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָרחמנא־לצלן,
לעניננּו: ְְְִֵֵַָּבנֹוגע

לפנֹות  הּׁשּׁשי יֹום ּביחד: הענינים ג' ּכל נצטרפּו ׁשהּיֹום ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכיון
ּבסיּום  ּכבר ונמצאים ׁשמיני־עצרת; דׁשּבת; ההתחלה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָערב,
הסדר  ּכבר להתחיל צרי - מׁשיח קדם ׁשנין", אלפי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ׁשית
לקראת  נל ּתֹורה וׂשמחת עצרת מּׁשמיני ׁשּמּיד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָדהמׁשכֹות,
לא  מּמׁש, ּבקרֹוב ׁשּתהיה והׁשלימה, האמּתית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּגאּלה

"ּבעגלא אּלא  דידיּה", טפחים,ּדידן "ּבעגלא מעׂשרה למּטה ," ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
אמן. ּבימינּו ְְִֵֵֵָָָּבמהרה

(áë)íéäìà ýåýé ïáiå|ç÷ì-øLà òìvä-úà ©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯¤©¥¨²£¤¨©¬
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i"yx£Ô·iÂ∑,מלמעלה ּוקצרה מּלמּטה רחבה ּכּבנין, «ƒ∆ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָ
מּלמּטה  רחב ׁשהּוא חּטים, ׁשל ּכאֹוצר הּולד. ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלקּבל
קירֹותיו  על מּׂשאֹו יכּביד ׁשּלא מלמעלה, .וקצר ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹ

‰M‡Ï 'B‚Â ÚÏv‰ ˙‡ 'B‚Â Ô·iÂ∑ אּׁשה,להיֹות «ƒ∆¿∆«≈»¿¿ƒ»ְִִָ
אפֹוד  להיֹות לאפֹוד", ּגדעֹון אֹותֹו "וּיעׂש .ּכמֹו: ְְְְִִֵֵַַַ

CÓ„eכא  Ì„‡ ÏÚ ‡˙L ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó¯e¿»¿»¡…ƒƒ¿»«»»¿≈
:d˙BÁz ‡¯N· ÈÏÓe È‰BÚÏÚÓ ‡„Á ·ÈÒÂ¿»ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿«

‡„Ìכב  ÔÓ ·ÈÒc ‡ÚÏÚ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡·e¿»¿»¡…ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒƒ»»
:Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¿«¿«¿«»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

(àë.ìtiåoipAdnoke .sqFPd caMd ©©¥¥©¦§¨©¨¥©¨§¥
xzFi .dnCxY :"mxa` mz` aXIe"©©¥Ÿ¨©§¨©§¥¨¥

xzFi dpiWe ,dpiXndnEpYne"iYde , ¦¥¨§¥¨¥¦§¨§©¨
:sqFpåéúBòìvî úçàzFrlv iYW . ¨©©¦©§¨§¥§¨

."zipXd oMWOd rlvlE" oiprM ,Eid̈§¦§¨§¤©©¦§¨©¥¦

:cv - mrHde ,dawp oFWl rlv zNnE¦©¥¨§§¥¨§©©©©
äpzçz,cigi oFWl `Ede ,DnFwn . ©§¤¨§¨§§¨¦

.sqFp o"EPdeAx oFWl "diYgz"eoke ,mi §©¨§©§¤¨§©¦§¥
ipYgY":"iYgY" mB ,"ak dxez ©§¥¦©©§¨

ïáiå (áëoipAdn mB ,caMd oipAdn . ©¦¤¥©¦§¨©¨¥©¥©¦§¨

"owIe" ,"otIe" FnM ,lTd:äàáéåaWg . ©©§©¦¤©¦¤©§¦¤¨¨©
FviwdAFzF`xAiM ,DzF`d`aEdeil` ©£¦¦§¨¦§¨¥¨

xAC aEzMde ,zFndAd E`aEd xW`M©£¤§©§¥§©¨¦¥
Etcx miWp`de" oke .FYaWgn lr©©£©§§¥§¨£¨¦¨§

"mdixg`uEg dzpap F` .oBlixg`e , ©£¥¤¦§§¨©¨§©£¥



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פט ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy

(âë)øNáe éîöòî íöò íòtä úàæ íãàä øîàiå©Ÿ»¤»¨«¨¨¼Ÿ́©©À©¤µ¤¥«£¨©½¨−̈
:úàf-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæì éøNaî¦§¨¦®§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨«Ÿ

i"yx£ÌÚt‰ ˙‡Ê∑ ּבהמה מלּמד ּכל על אדם ׁשּבא …«««ְְֵֵֶַַָָָָָ
חּוה  על ׁשּבא עד ּדעּתֹו נתקררה ולא ÊÏ‡˙.וחּיה, ְְְְְִֶַַַַַָָָָָֹ¿…

'B‚Â LÈ‡Ó Èk ‰M‡ ‡¯wÈ∑,לׁשֹון על נֹופל לׁשֹון ƒ»≈ƒ»ƒ≈ƒ¿ֵַָָ
הּקדׁש ּבלׁשֹון העֹולם ׁשּנברא .מּכאן ְְִִִֶֶַָָָָֹ

(ãë)÷áãå Bnà-úàå åéáà-úà Léà-áæòé ïk-ìò©¥Æ©«£¨¦½¤¨¦−§¤¦®§¨©´
:ãçà øNáì eéäå BzLàa§¦§½§¨−§¨¨¬¤¨«

i"yx£LÈ‡Œ·ÊÚÈ Ôk ÏÚ∑הּקדׁש ּכן,רּוח נח אֹומרת ּבני על העריֹות לאסר ‡Á„.את ¯N·Ï∑ נֹוצר הּולד «≈«¬»ƒְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ¿»»∆»ַָָָ
נעׂשה  וׁשם ׁשניהם, אחד עלֿידי .ּבׂשרם ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ

(äë)àìå BzLàå íãàä íéneøò íäéðL eéäiå©¦«§³§¥¤Æ£¦½¨«¨−̈§¦§®§−Ÿ
:eLLaúé¦§¨«

i"yx£eLLa˙È ‡ÏÂ∑ּדר יֹודעים היּו צניעּות,ׁשּלא ¿…ƒ¿…»ְְִִֶֶֶָֹ
ּדעה  ּבֹו ׁשּנּתנה ואףֿעלּֿפי לרע, טֹוב ּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלהבחין

מן  אכלֹו עד יצרֿהרע ּבֹו נּתן לא ׁשמֹות, ְְִִִֵֵֶַַָָָֹלקרֹות
לרע  טֹוב ּבין מה וידע הרע, יצר ּבֹו ונכנס .העץ, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ

â(à)øLà äãOä úiç ìkî íeøò äéä Lçpäå§©¨¨Æ¨¨´¨½¦ŸÆ©©´©¨¤½£¤¬
øîà-ék óà äMàä-ìà øîàiå íéäìà ýåýé äNò̈−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ¤¨´¦½̈©µ¦«¨©´

:ïbä õò ìkî eìëàú àì íéäìà¡Ÿ¦½´Ÿ«Ÿ§½¦−Ÿ¥¬©¨«
i"yx£Ìe¯Ú ‰È‰ LÁp‰Â∑ היה לכאן, זה ענין מה ¿«»»»»»ְְִֶָָָָָ

ּולאׁשּתֹו לאדם "וּיעׂש :לסמ עֹור לֹו ּכתנֹות ְְְְְִִַַַָָָֹ
אּל הּנחׁשוּילּבׁשם"? קפץ סּבה מאיזֹו ,ללּמד א ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבתׁשמיׁש ועֹוסקים ערּמים אֹותם ראה לעין עליהם, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֻ
לּה ונתאּוה ÏkÓ.ּכל Ìe¯Ú∑ּוגדּלתֹו ערמתֹו ,לפי ְְִַָָֹ»ƒ…ְְְִָָָֻ

מּכל" "ארּור מּכל", "ערּום מּפלּתֹו: רבה)היתה .(בראשית ְְִִַַָָָָֹֹ
'B‚Â ¯Ó‡ŒÈk Û‡∑ לכם ׁשּמא תאכלּואמר "לא : «ƒ»«¿ְֶֶַָָָֹֹ

אֹוכלים  אֹותם ׁשראה ואףֿעלּֿפי וגֹו", מּׁשאר מּכל ְְְְִִִִֶַַָָָָֹ
לדּבר  ויבא ׁשּתׁשיבּנּו ּכדי ּדברים עליה הרּבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּפרֹות,

העץ  .ּבאֹותֹו ְֵָ

ÈÓ¯bÓכג  ‡Ó¯b ‡ÓÊ ‡„‰ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»¬»ƒ¿»«¿»ƒ«¿«
È¯‡ ‡˙z‡ È¯˜˙È ‡„Ï È¯ÒaÓ ‡¯Ò·eƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»¬≈

:‡„ ‡·ÈÒ ‡ÏÚaÓƒ«¿»¿ƒ»»

‡·È‰eכד  È·kLÓ ˙Èa ¯·b ˜BaLÈ Ôk ÏÚ«≈ƒ¿¿«≈ƒ¿¿≈»ƒ
:„Á ‡¯Ò·Ï ÔB‰ÈÂ d˙z‡a ˜a„ÈÂ dn‡Â¿ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»

d˙z‡Âכה  Ì„‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú ÔB‰ÈÂ¯˙ ÂB‰Â«¬«¿≈«¿ƒ»ƒ»»¿ƒ¿≈
:ÔÈÓlk˙Ó ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÈא  „·Úc ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓ ÌÈkÁ ‰Â‰ ‡ÈÂÁÂ¿ƒ¿»¬»«ƒƒ…≈«»»ƒ¬«¿»
ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡ ‡ËLe˜a ‡˙z‡Ï ¯Ó‡Â ÌÈ‰Ï‡¡ƒ«¬«¿ƒ¿»¿¿»¬≈¬«¿»

:‡˙Èb ÔÏÈ‡ ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ…ƒ«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

xW`ke ,eil` d`aEd oklMYqdrci , ¥§¨¥¨§©£¤¦§©¥¨©
iM ,EPOn dxfbPWFrlvmr zg`d ¤¦§§¨¦¤¦©§¨¤¨¦

,dPpi` DxUAWiBxdexUAWxg` §¨¨¥¤¨§¦§¦¤¨¨©¥
:FA `aEdbk dxez ¨

øîàiå (âë.xn` f` .íòtä úàæ. ©Ÿ¤¨¨©Ÿ©©©
.did iPOn iM ,ipFnM ,iCbpM xfr iz`vn̈¨¦¥¤§¤§¦¨¦¦¦¤¦¨¨

:WxC - zilil xacEúàæì.z`f xEarA . §©¦¦§¨§Ÿ©£Ÿ
zEWbcE :"`Ed ig` il ixn`" okeo"iW §¥¦§¦¦¨¦§¥¦

äMàc"EId zxEnY ,gPd`EdW mlrPd ¦¨§©©©¨©¤§¨¤
zAQW okYie .Wi`AWEbC dX` xEAC ¨¦§¦¨¥¤¦©¦¦¨¨

`EdW DWi` mr axrzi `NW ,dtx `le§Ÿ¨¤¤Ÿ¦§¨¥¦¦¨¤
mrR iM ,DlrAExqgizF`xd`"dd. ©§¨¦©©©§§¥¨©¥

mrhe :miWp`e WFp` on ,miWpeàøwé. §¨¦¦¡©£¨¦§©©¦¨¥
`le :mW lrWBcps"Ewúàæ äç÷ì ©¥§Ÿ¦§©ª¢¨Ÿ

,caMd oipAdn `Ede ,oFWNd lr lwdl§¨¥©©¨§¥©¦§¨©¨¥
mrhe :`vnp `l m`eãçà øNáì eéäå. §¦Ÿ¦§¨§©©§¨§¨¨¤¨

EncIW F` .md ENi`MWie .Eid xW`M §¦¥¤¦§©£¤¨§¥
EcilFIW mixnF``Ede ,xg` §¦¤¦©¥§

:wFgxck dxez ¨
íéneøò (äëmW .x`YdicbA" oke , £¦¥©Ÿ©§¥¦§¥

hiWtY miOExrmB iM mixnF` Wie ." £¦©§¦§¥§¦¦©
drx d`x mExr"xYqpe.EdFnM " ¨¨¨¨¨§¦§¨¨

dqkn ilA mExr gExdW ,Fnrhe§©§¤¨©¨§¦¦§¤
zEncM:oirdeLLaúé`ide ,zWFAn . ¦§¨©¦¦§Ÿ¨¦¤§¦

,mdipiA mlrp gp WIW mipXdnzF`de ¥©§©¦¤¥¨¤§¨¥¥¤§¨
" FnM lEtM oFxg`opFAzi."unwpe ©£¨§¦§¨§¦§©

o"iXd:wEqR sFq `EdW xEarAdxez ©¦©£¤¨
Lçpäå (àdX`d iM mixnF` Wi . §©¨¨¥§¦¦¨¦¨

dziddpian,zFIgd oFWl zrcFie ¨§¨§¦¨§©©§©©
EWxtie.dfinxA "WgPd xn`Ie" ¦¨§©Ÿ¤©¨¨¦§¦¨

`l Ki`e .ohU `EdW Exn` mixg`e©£¥¦¨§¤¨¨§¥Ÿ
ohVd Kli Ki` iM ,dWxRd sFq E`xi¦§©¨¨¨¦¥¥¥©¨¨

mrH dnE ,xtr lk`i Ki`e ,oFgB lr©¨§¥Ÿ©¨¨©©©
zllwl`EdLtEWimiAxe .W`x §¦§©§§Ÿ§©¦

EWAYWdlNEw did dOl xFwgl ¦§©§©£¨¨¨¨©
F` ,dnlW zrC Fl dzid m`e ,WgPd©¨¨§¦¨§¨©©§¥¨

dEEv`NW`iXiax xn`ie .dX`d ¨¤Ÿ©¦¨¦¨§Ÿ©©
dicrqxxAzdW xg` ,oF`Boi`W Fl §©§¨¨©©¤¦§¨¥¤¥

M zrce xEACKxhvp ,FCal mc`A m` i ¦§©©¦¦¨¨¨§©¦§¨¥
mB WgPd iM xnFloFz`d,ExAC `l ©¦©¨¨©¨¨Ÿ¦§

eilr aiWde .mliaWA xAC K`ln wx©©§¨¦¥¦§¦¨§¥¦¨¨
iAx mw dPde .iptg oA l`EnW ax©§¥¤¨§¦§¦¥¨©¦

dnlWiCxtQdmixiXd lrA §ŸŸ©§¨©¦©©©¦¦
,milEwXdlr aiWde ,did lFcB mkge ©§¦§¨¨¨¨¨§¥¦©

.l`EnW axxWIdemdW ,ipirA ©§¥§©¨¨§¥©¤¥
,mrnWnM mixaCdWgPde,xAcn did ©§¨¦§©§¨¨§©¨¨¨¨§©¥

KlFd didednFwA,dtEwfmVdezrC §¨¨¥§¨§¨§©¨©©
iM cird wEqRd dPde .FA mU mc`Ä¨¨¨§¦¥©¨¥¦¦
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ziy`xaצ zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr i jxk zegiy ihewl)

מּפלּתֹו היתה ּוגדּלתֹו ערמתֹו א)לפי ג, (רש"י ְְְְְִַַָָָָָֻ
ּכּכתּוב  אדם, ּכמֹו מדּבר הּנחׁש היה מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָעל
ערמה  ּגם היתה ׁשּלּנחׁש רׁש"י ּכתב לכן האּׁשה". אל ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ"וּיאמר
ּכח  - הערמה את לבּטא לֹו ׁשאפׁשרה נֹוספת ּתכּונה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוגם

אין  ּכאן ּכי ודּבּורֹו", "ערמתֹו ּבמפרׁש ּכתב לא א ְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹהּדּבּור.
ערמתֹו (לפי מעלה ׁשהּוא ּכפי אּלא ּכׁשּלעצמֹו, לדּבּור ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּכונה

ׁשּלפי לֹומר יֹותר מתאים ּכן ואם מּפלּתֹו), היתה . ּגדּלתֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
מעלה. הּוא ׁשהּדּבּור מדּגׁש ׁשּבזה מּפלּתֹו, ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֻהיתה

(á):ìëàð ïbä-õò éøtî Lçpä-ìà äMàä øîàzå©¬Ÿ¤¨«¦−̈¤©¨¨®¦§¦¬¥«©−̈Ÿ¥«

(â)àì íéäìà øîà ïbä-CBúa øLà õòä éøtîe¦§¦´¨¥»£¤´§«©¨¼¨©´¡Ÿ¦À³Ÿ
:ïeúîz-ït Ba eòbú àìå epnî eìëàú«Ÿ§Æ¦¤½§¬Ÿ¦§−®¤§ª«

i"yx£Ba eÚb˙ ‡ÏÂ∑,הּצּוּוי על ׁשּנאמר:הֹוסיפה הּוא ּגרעֹון, לידי ּבאה ל)לפיכ על (משלי "אלּֿתֹוסף ¿…ƒ¿ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
.ּדבריו" ְָָ

(ã):ïeúîz úBî-àì äMàä-ìà Lçpä øîàiå©¬Ÿ¤©¨−̈¤¨«¦¨®Ÿ−§ª«
i"yx£Ôe˙Óz ˙BÓŒ‡Ï∑ עד ּבנגיעה ּדחפּה מיתה ׁשאין 'ּכׁשם לּה: אמר ּבֹו, ּבאכילה'ׁשּנגעה מיתה אין ּכ , …¿Àְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

רבה) .(בראשית

(ä)eç÷ôðå epnî íëìëà íBéa ék íéäìà òãé ék¦ µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½§¦§§−
:òøå áBè éòãé íéäìàk íúééäå íëéðéò¥«¥¤®¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬¨¨«

i"yx£Ú„È Èk∑ אכל העץ מן אּמנּותֹו, ּבני ׂשֹונא אּמן העֹולםּכל את רבה)ּוברא ÌÈ‰Ï‡k.(בראשית Ì˙ÈÈ‰Â∑ ƒ…≈«ְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻƒ¿ƒ∆≈…ƒ
עֹולמֹות  .יֹוצרי ְֵָ

(å)-äåàú éëå ìëàîì õòä áBè ék äMàä àøzå©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦¯©«£¨
Béøtî çwzå ìékNäì õòä ãîçðå íéðéòì àeä́¨«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬¦¦§−

:ìëàiå dnò dLéàì-íb ïzzå ìëàzå©Ÿ©®©¦¥¯©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«
i"yx£‰M‡‰ ‡¯zÂ∑ ּדבריו נחׁשראתה לּהׁשל והּנאּו «≈∆»ƒ»ְְְֲִֶָָָָָָָ

רבה)והאמינּתּו ‰ıÚ.(בראשית ·BË Èk∑ ּכאלהים להיֹות. ְֱִֶַƒ»≈ְִִֵֹ
ÌÈÈÚÏ ‡e‰Œ‰Â‡˙ ÈÎÂ∑ונפקחּו" לּה: ׁשאמר ּכמֹו ¿ƒ«¬»»≈«ƒְְְְִֶַָָ

ÏÈkN‰Ï.עיניכם" „ÓÁÂ∑ יֹודעי" לּה ׁשאמר ּכמֹו ֵֵֶ¿∆¿»¿«¿ƒְְֵֶַָָ
ורע" dLÈ‡Ï.טֹוב Ìb ÔzzÂ∑ ויחיה היא, ּתמּות ׁשּלא ָָ«ƒ≈«¿ƒ»ְְִִֶֶָֹ
אחרת הּוא  ּבהמה ∑Ìb.ויּׂשא .וחּיה לרּבֹות ְִֶֶַָ«ְְְֵַַָָ

Èb˙‡ב  ÔÏÈ‡ È¯ÈtÓ ‡ÈÂÁÏ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»
:ÏeÎÈ≈

ÈÈג  ¯Ó‡ ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓ· Èc ‡ÏÈ‡ È¯ÈtÓeƒ≈≈ƒ»»ƒƒ¿ƒƒ¿»¬«¿»
‡ÓÏÈc da Ôe·¯˜˙ ‡ÏÂ dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈¿»¿«¿≈ƒ¿»

:Ôe˙eÓz¿

Ôe˙eÓz:ד  ˙eÓ ‡Ï ‡˙z‡Ï ‡ÈÂÁ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿

dpÓה  ÔeÏÎÈ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÈÏb È¯‡¬≈«≈√»¿»¬≈¿»¿≈¿ƒ≈
ÔÈÓÈkÁ ÔÈ·¯·¯Î ÔB‰˙e ÔBÎÈÈÚ ÔÁzt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«≈≈¿¿«¿¿ƒ«ƒƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa≈«¿ƒ

È¯‡Âו  ÏÎÈÓÏ ÔÏÈ‡ ·Ë È¯‡ ‡˙z‡ ˙ÊÁÂ«¬«ƒ¿»¬≈«ƒ»¿≈»«¬≈
‡ÏkzÒ‡Ï ‡ÏÈ‡ ‚b¯Óe ÔÈÈÚÏ ‡e‰ Èq‡«≈»≈ƒ¿««ƒ»»¿ƒ¿«¿»
Û‡ ˙·‰ÈÂ ˙ÏÎ‡Â da‡Ó ˙·ÈÒe d·≈¿ƒ«≈ƒ≈«¬»«ƒ»««

:ÏÎ‡Â dnÚ dÏÚ·Ï¿«¿«ƒ««¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`l wx ,dcVd zIg lMn mExr did̈¨¨¦Ÿ©©©¨¤©Ÿ
,mkg - mExr WExitE .mc`MdUrIW ¨¨¨¥¨¨¨¤©£¤

xEarA DnzY l`e .dnxrA eixaC§¨¨§¨§¨§©¦§©©£
mde ,"miOExr" ixg` "mExr" zFid¡¨©£¥£¦§¥

dN`A iM ;minrh ipWzEgSd,oFWNA §¥§¨¦¦¨¥¤©©©¨
iglA" FnMxFng xFngdmizxFng," §¦§¦©£££¨¨¦

miWlW lr" oke,mixiirmiWlWE §¥©§¦£¨¦§¦
xAC K`lOd m` ,cFre ."mdl mixiir£¨¦¨¤§¦©©§¨¦¥

`hg oi` ,eiR lrK`lOd dfe .WgPl ©¦¥¥§©¨¨§¤©©§¨
,mXd lW FgElW zFidl okYi `lŸ¦¨¥¦§§¤©¥

K`lOd oi`e.mXd iR dxnn §¥©©§¨©§¤¦©¥
mil`FXdedX`d z` WgPd `vn Ki` §©£¦¥¨¨©¨¨¤¨¦¨

mrhe :dl`W dPpi`ék óàiM dxFi , ¥¤¨§¥¨§©©©¦¤¦
e"w sFQA xn`e ,mixg` mixaC xAC¦¥§¨¦£¥¦§¨©©
ur ixR lM Elk`Y `l mkl xn`W¤¨©¨¤ŸŸ§¨§¦¥

mXd WgPd xiMfd `l .llMcAkPd §¨Ÿ¦§¦©¨¨©¥©¦§¨
dX`d mB .Frci `l iM ,`xFPde§©¨¦Ÿ§¨©¨¦¨

`le" mXd zevn lr dtiqFdErBz ¦¨©¦§©©¥§Ÿ¦§
mFi cr" gFpn zW` dtiqFd oke ,"FA§¥¦¨¥¤¨©©

:"FzFna dxez

íéäìàk íúééäå (ä.mik`lnM:e dxez ¦§¦¤¥Ÿ¦§©§¨¦
(åäMàä àøzå:DAlA .õòä ãîçðå. ©¥¤¨¦¨§¦¨§¤§¨¨¥

liMUYW xEarAdpgwRzemrhe :dipir ©£¤©§¦§¦¨©§¨¥¤¨§©©
dnò,EdElk` cgIW .BecFq Fl dzN ¦¨¤©©£¨§¦§¨

dPde .WgPdoM lr ,bbFW mc` did `l ©¨¨§¦¥Ÿ¨¨¨¨¥©¥
ur zrCd ur iM Exn` miAxe .Wprp¤¡©§©¦¨§¦¥©©©¥
dlr ExRzIe" E`vOW xEarA ,dp`Y§¥¨©£¤¨§©¦§§£¥
xnF` aEzMd did ,oM did EN`e ."dp`z§¥¨§¦¨¨¥¨¨©¨¥
Exn` miAx mB .zrCd ur dlr ExRzIe©¦§§£¥¥©©©©©¦¨§

dHgWmivr ipXW ,ipirA oFkPde .did ¤¦¨¨¨§©¨§¥©¤§¥¥¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צי ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy

(æ)íä ínøéò ék eòãiå íäéðL éðéò äðç÷tzå©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®
:úøâç íäì eNòiå äðàú äìò eøtúiå©¦§§Æ£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰Á˜tzÂ∑ החכמה הּכתּוב,לענין ּדּבר «ƒ»«¿»¿ְְְִִֶַַַָָָ
מֹוכיח  הּמקרא וסֹוף מּמׁש, ראּיה לענין eÚ„iÂ.ולא ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹ«≈¿

Ì‰ Ìn¯ÈÚ Èk∑ אּלא ערם, ּכׁשהּוא יֹודע הּסּומא אף ƒ≈Àƒ≈ְֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבידם  היתה אחת מצוה הם"? ערּמים ּכי "וּידעּו ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻמהּו

הימּנה רבה)ונתערטלּו ˙‡‰.(בראשית ‰ÏÚ∑ העץ הּוא ְְְְִֵֶַָ¬≈¿≈»ֵָ

נתקנּוׁשאכלּו ּבֹו ׁשּנתקלקלּו, ּבּדבר ע)מּמּנּו, ,(סנהדרין ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
מה  ּומּפני עליהם. מּלּטל מנעּום העצים ׁשאר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹאבל

העץ  נתּפרסם חפץ לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין ? ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ויאמר  יכלימּוהּו ׁשּלא ּברּיה, ׁשּלקה להֹונֹות 'זהּו ּו: ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֹ

עלֿידֹו' תנחומא)העֹולם רבי .(מדרש ַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr ck jxk zegiy ihewl)

מּמּנּו ׁשאכלּו העץ ז)הּוא ג, (רש"י ְִֵֶֶָָ
ועל־ּפי  ּתאנים, ּבאכילת נאסרּו וחּוה ׁשאדם נמצא, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלפי־זה

הרי  חז"ל) מדרׁשי על־ּפי (מה־ּׁשאין־ּכן מקרא ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּפׁשּוטֹו
עֹולם! אּסּור ִֶָזה

(ç)çeøì ïba Cläúî íéäìà ýåýé ìB÷-úà eòîLiå©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈§´©
íéäìà ýåýé éðtî BzLàå íãàä àaçúiå íBiä©®©¦§©¥̧¨«¨¹̈§¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½

:ïbä õò CBúa§−¥¬©¨«
i"yx£eÚÓLiÂ∑ סּדרּום ּוכבר רּבים, אּגדה מדרׁשי יׁש «ƒ¿¿ְְְְִִִֵֵַַָָָ

מדרׁשֹות, ּובׁשאר רּבה' ּב'בראׁשית מכֹונם על ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָרּבֹותינּו
ּולאּגדה  מקרא, ׁשל לפׁשּוטֹו אּלא ּבאתי לא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹואני
אפניו  על ּדבּור ּדבר הּמקרא ּדברי .המיּׁשבת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

eÚÓLiÂ∑ֿהּקדֹוׁשּֿברּו קֹול את ׁשמעּו ּׁשמעּו? מה «ƒ¿¿ְְֶַַָָָָ

ׁשהיה  ּבּגן הּוא, מתהּל.ÌBi‰ Áe¯Ï∑ רּוח לאֹותֹו ְִֵֶַַַָָ¿««ְַ
ודֹו"ק  לׁשם, אחרים: (ספרים מּׁשם ּבאה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהּׁשמׁש
חּמה  ערב ׁשּלפנֹות מערבית, היא וזֹו עּקר), כן ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּכי

והם לח)ּבּמערב, ּבעׂשירית (שם .סרחּו ְְֲֲִִֵַַָָָ

(è):äkià Bì øîàiå íãàä-ìà íéäìà ýåýé àø÷iå©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−©¤«¨
i"yx£‰ki‡∑עּמֹויֹו לּכנס אּלא הּוא, היכן היה דע «∆»ִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּפתאם  יעניׁשהּו אם להׁשיב נבהל יהא ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹּבדברים,
רבה) לֹו:(בראשית אמר ּבקין וכן ד). הבל (בראשית "אי ְְִֵֵֶֶַַָ

ּבבלעם: וכן ?"כב)אחי האּלה (במדבר האנׁשים "מי ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָ
ּבדברים  עּמהם לּכנס ?"ּבׁשלּוחי עּמ ּבחזקּיהּו, וכן , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָ
ּבלאדן לט)מרֹוד .(ישעיה ְְֲַָָ

‡¯Èז  eÚ„ÈÂ ÔB‰ÈÂ¯˙ ÈÈÚ ‡Ázt˙‡Â¿ƒ¿«»»≈≈«¿≈ƒ»¬≈
ÔÈ‡˙ ÈÙ¯Ë ÔB‰Ï eËÈhÁÂ ÔeÈ‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«¿≈¿≈ƒ

:ÔÈÊ¯Ê ÔB‰Ï e„·ÚÂ«¬«¿¿»ƒ

Cl‰Óח  ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È eÚÓLe¿»»«≈¿»«¿»¡…ƒ¿«≈
d˙z‡Â Ì„‡ ¯nËÈ‡Â ‡ÓBÈ ÁÓÏ ‡˙È‚a¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ««»»¿ƒ¿≈

:‡˙È‚ ÔÏÈ‡ B‚a ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¡…ƒ¿ƒ«ƒ¿»

‡z:ט  Ô‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¡…ƒ¿»»«¬«≈»»¿

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

lr xg` mFwnA mpi`e ,ocr oB KFzA md¥§©¥¤§¥¨§¨©¥©
`Ede ,zrCdurcg`de .dnc`d ipR lM̈§¥¨£¨¨§¨¤¨¥©©©§

ze`Y cilFi,lBWOdmc`d EQM oM lre ¦©£©©¦§¨§©¥¦¨¨¨
FYW`emzexr,rEci ExRzIe WExitE . §¦§¤§¨¨¥©¦§§¨©

iYxtY wU" okeilriClb."miWwande §¥©¨©§¦£¥¦§¦§©§©§¦
- hgnEUri wC urA iM ,miliAdn ©©©§¦¦¦§¥©©£

,zrCd urn mc` lk` xW`ke .mMxv̈§¨§©£¤¨©¨¨¥¥©©©
z`fe .FYW` z` rcidricidiEPM ¨©¤¦§§Ÿ©§¦¨¦

.oM `xwp "zrCd" ur xEaraE ,lBWOl©¦§¨©£¥©©©¦§¨¥
mBxrPdaFHd rci xW`Mrxdelgi f` ©©©©©£¤¥©©§¨©¨¨¥

ze`zlsiqFIW - miIgd ure :lBWOd §©£©©¦§¨§¥©©¦¤¦
oi`e .zFAx mipW mc`d digie ,miIg©¦§¦§¤¨¨¨¨¦©§¥
oM dPde ,cre mlFr cr "mlFrl" zNn¦©§¨©¨¨¤§¦¥¥
,"mlFr cr mW aWie" ,"mlFrl Fcare"©£¨§¨§¨©¨©¨

miWxtnE .mixg` miAxewEqRA Exn` §©¦£¥¦§¨§¦¨§©¨
mFiA iM"Llk``l iM ,"zEnYzFn EPOn ¦§£¨§¦¤¨¦Ÿ
lr `xapzpFMznxW`M wx ,zEnIW ¦§¨©©§¤¤¨©©£¤

,El`Wi miAxe .zeOd eilr xfbp `hg̈¨¦§©¨¨©¨¤§©¦¦§£
rxf E`hg dngEx iM ,gEx ixaC dN`e .F ¤¨§©§§¥¤¦§¥©¦©

digi DAW dndAle mc`l zg`WiBxie ©©¨¨¨§©§¥¨¤¨¦§¤§©§¦
zFnkE ,dGd mlFrAcaNn ,df zFn oM df ¨¨©¤§¤¥¤¦§©

wlgdon xzFn mc`l WIW oFilrd ©¥¤¨¤§¤¥¨¨¨¨¦
cg` `iad xakE .dndAdi`tFxnoei ©§¥¨§¨¥¦¤¨¥§¥¨¨

didi `NW okYi `NW ,zFxEnB zFi`x§¨§¤Ÿ¦¨¥¤Ÿ¦§¤
mc`d iIglavw:f dxez §©¥¨¨¨¤¤

(ç.ErnWIeïba Cläúî.mXd lFw . ©¦§§¦§©¥©¨©¥
zrA ,axrl KEnq did dfestFpzdgEx §¤¨¨¨¨¤¤§¥¦§¥©

DlFw" FnM ,dkild lFwl Ep`vnE .mFId©¨¨§£¦¨§¨

KlFd xtFXd lFw" ,"Kli WgPMwfge ©¨¨¥¥©¨¥§¨¥
cF`nx xn`ie ."dpFi 'wCwcnd §§Ÿ©¨©§©§¥

mrHd iM ,iCxtQdmc`de.oBA KNdzn ©§¨©¦¦©©©§¨¨¨¦§©¥©¨
WExiRW xn` `Ed mBmFiA"Llk` ©¨©¤¥§£¨§

KxcM ,mipW sl` - "EPOn.WxCd ¦¤¤¤¨¦§¤¤©§¨
`xap iXW mFiA iM Exn` mixg`e©£¥¦¨§¦§¦¦¦§¨
didY f` Exn` mixg`e .zn iXW mFiaE§¦¦¥©£¥¦¨§¨¦§¤
zen Wi iM Exn` mixg`e .dzin aiIg©¨¦¨©£¥¦¨§¦¥¨¤
dUFrd Wi`d zen oa iM" FnM ,WpFr¤§¦¤¨¤¨¦¨¤
lgY f`n iM Exn` mixg`e ."z`fŸ©£¥¦¨§¦¥¨¨¥

di`x E`iade .zEnYWwFpiYdn. ¤¨§¥¦§¨¨¥©¦
xWIdeExn`X dn ipirAmipFncTd §©¨¨§¥©©¤¨§©©§¦

rbx" mrhM ,daEWY dUrW¤¨¨§¨§©©¤©
:"xAc`h dxez £©¥



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ziy`xaצב zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy

(é)íøéò-ék àøéàå ïba ézòîL Eì÷-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬¨©−§¦©®̈¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ
:àáçàå éëðà̈−Ÿ¦¨¥«¨¥«

(àé)õòä-ïîä äzà íøéò ék Eì ãébä éî øîàiå©¾Ÿ¤¦µ¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨£¦¨¥À
éúéeö øLà:zìëà epnî-ìëà ézìáì E £¤¯¦¦¦²§¦§¦¬£¨¦¤−¨¨«§¨

i"yx£EÏ „Èb‰ ÈÓ∑ לדעת ל ּבעֹומד מאין יׁש ּבׁשת .ּבתמיהה ∑‰ıÚ‰ŒÔÓ.ערם?מה ƒƒƒ¿ְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ¬ƒ»≈ְִִָ

(áé)àåä éãnò äzúð øLà äMàä íãàä øîàiå©−Ÿ¤¨«¨¨®¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²
:ìëàå õòä-ïî él-äðúð̈«§¨¦¬¦¨¥−¨«Ÿ¥«

i"yx£È„nÚ ‰z˙ ¯L‡∑(ה ּבּטֹובה (ע"ז ּכפר .ּכאן ¬∆»«»ƒ»ƒַַָָָ

(âé)úéNò úàf-äî äMàì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¨«¦−̈©´Ÿ¨¦®
:ìëàå éðàéMä Lçpä äMàä øîàzå©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬¦¦©−¦¨«Ÿ¥«

i"yx£È‡ÈM‰∑:ּכמֹו לו)הטעני, חזקּיהּו(ישעיה לכם יּׁשיא .""אל ƒƒ«ƒְְְִִִִִֶַַַָָ

(ãé)íéäìà ýåýé øîàiå|úàf úéNò ék Lçpä-ìà ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼
äãOä úiç ìkîe äîäaä-ìkî äzà øeøà̈³©¨Æ¦¨©§¥½̈¦−Ÿ©©´©¨¤®

ðçb-ìòéiç éîé-ìk ìëàz øôòå Cìú E:E ©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬Ÿ©−¨§¥¬©¤«
i"yx£˙‡f ˙ÈNÚ Èk∑ּבזכּותֹו מהּפכים ׁשאין מּכאן ƒ»ƒ»…ְְְִִִֵֶַָ

לֹו היה זאת? עׂשית לּמה ׁשאלֹו: ׁשאּלּו מסית, ְִִִֵֶֶָָָָָָָֹׁשל
הּתלמיד  ודברי הרב ּדברי ׁשֹומעין?להׁשיב: מי ּדברי , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָ

כט) ‰O„‰.(סנהדרין ˙iÁ ÏkÓe ‰Ó‰a‰ ÏkÓ∑ אם ƒ»«¿≈»ƒ…«««»∆ִ

מחּיה  נתקּלל, רּבֹותינּומּבהמה העמידּו ּכלֿׁשּכן? לא ְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זה ח)מדרׁש עּבּורֹו(דף ׁשּימי ללּמד , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

נחׁש ˙CÏ.ׁשנים ׁשבע ׁשל EÁbŒÏÚ∑היּו רגלים ִֶֶַָָָ«¿…¿≈≈ְִַַָ
.ונקצצּולֹו ְְְִ

(åè)äáéàå|ðéa úéLàïéáe Eòøæ ïéáe äMàä ïéáe E §¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬©§£−¥´
:á÷ò epôeLz äzàå Làø EôeLé àeä dòøæ©§¨®µ§«§´½Ÿ§©−̈§¤¬¨¥«

È‚a˙‡י  ˙ÈÚÓL C¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»«≈¿»«¿ƒ¿ƒ¿»
:˙È¯nËÈ‡Â ‡‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡ ˙ÈÏÈÁ„e¿≈ƒ¬≈«¿ƒ«¬»¿ƒ«»ƒ

‰ÔÓיא  z‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡ CÏ ÈeÁ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»¬≈«¿ƒ«»¿¬ƒ
dpÓ ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Cz„wÙc ‡ÏÈ‡ƒ»»ƒ«∆¿»¿ƒ¿»¿≈«ƒ≈

:zÏÎ‡¬«¿»

‰È‡יב  ÈnÚ z·‰Èc ‡˙z‡ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒƒ
:˙ÈÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ ÔÓ ÈÏ ˙·‰È«¬«ƒƒƒ»»«¬»ƒ

Ú·„˙יג  ‡c ‰Ó ‡˙z‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»«»«¿»
:˙ÈÏÎ‡Â ˙ÈÈÚË‡ ‡ÈÂÁ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒƒ«¬»ƒ

c‡יד  z„·Ú È¯‡ ‡ÈÂÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»¬≈¬«¿»»
ÏÚ ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓe ‡¯ÈÚa ÏkÓ z‡ ËÈÏƒ«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…≈«»»«
:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk ÏeÎÈ˙ ‡¯ÙÚÂ ÏÈÊÈz CÚÓ¿»≈ƒ¿«¿»≈»≈«»

Caטו  ÔÈ·e ‡˙z‡ ÔÈ·e CÈa ÈÂL‡ e··„e¿»∆«ƒ≈»≈ƒ¿»≈¿»
z„·Úc ‰Ó CÏ ¯ÈÎc È‰È ‡e‰ d‰a ÔÈ·e≈¿»«¿≈¿ƒ»«ƒ¬«¿»
:‡ÙBÒÏ dÏ ¯ÈË È‰z z‡Â ÔÈÓ„˜lÓ dÏ≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿≈»ƒ≈¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

àø÷iå (èmrh .äkiàoFgzR ..mixaCd ©¦§¨©©©¤¨¦§©§¨¦
WgM dPde ,"Lig` lad i`" oke,oiw §¥¥¤¤¨¦§¦¥¦¥©¦

Lig` inC lFw" mXd Fl aiWde§¥¦©¥§¥¨¦
:"miwrFvi dxez £¦

ézìáì (àémr .c"nl,`NW mrhM §¦§¦¦¨¤§©©¤Ÿ
`laEc"nl:K` wx mrhMepnî ìëà. §Ÿ¨¤§©©©©£¨¦¤

xFnW iYlal" oke ,lrFRd mW¥©©§¥§¦§¦§
:"eizFvnai dxez ¦§¨

éãnò äzúð øLà (áéYzp dY` . £¤¨©¨¦¨¦©¨¨©¨
`Ede ,oBA - icOr mrhe .il zpzFPd©¤¤¦§©©¦¨¦©¨§

`l ok` .iOr FnMEdEp`vnm` iM §¦¦¨¥Ÿ§¨¦¦
:xAcnd cigi oFWlAìëàå.sl`doniq ¦§¨¦©§©¥¨Ÿ¥¨¨¤¦©

- eixg` WIW mlrPd gPde ,xAcnd©§©¥§©¨©¤§¨¤¥©£¨
sl` zxEnY,ohw unw mr `aE .WxXd §©¨¤©Ÿ¤¨¦¨©¨¨

okYi `le ,wEqR sFq `EdW xEarA©£¤¨§Ÿ¦¨¥
`aIWmlFrl iM ,lrFRd mr uEnw e"ie ¤¨Ÿ¨¨¦©©¦§¨

:`"eWA `Edbi dxez ¦§¨
éðàéMä (âéipYR .:ci dxez ¦¦©¦¦©¦

(ãé.øeøà,WgPl.mixvw eiIg EidIW ¨©¨¨¤¦§©¨§¨¦
:FzkildA xqg didIW ,oFkPdeìò §©¨¤¦§¤¨¥©£¦¨©

ðBçbEo"EPd m` rcp `le .dfgd .WxW §§¤¨¤§Ÿ¥©¦©Ÿ¤
,"oFc`"M -xnF`de ."oFcf"M - sqFp F` §¨¨§¨§¨¥

giBIW gExd xEarA oM `xwPW,EPOn ¤¦§¨¥©£¨©¤©¦©¦¤
mB .oFgiB lr Exn` oke .WxC KxC df¤¤¤§¨§¥¨§©¦©

oFWiRzxfBniM"EWEtzzxR mB ," ¦¦¦§©¦¨©§¨
lFcBd xdPd dPde ."EaxE ExR" zxfBn¦¦§©§§§¦¥©¨¨©¨

lwCg `EdElki `le ,mdiptA cnr ¦¤¤¨©¦§¥¤§Ÿ¨§
miOdW ,od zFNn iYW ,Exn`Ie .xFarl©£©Ÿ§§¥¦¥¤©©¦

miCgmiNwe:eh dxez ©¦§©¦
äáéàå (åè.àeäEôeLéLàøDrxf . §¥¨§§Ÿ©§¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צג ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy
i"yx£˙ÈL‡ ‰·È‡Â∑ ׁשּימּות אּלא נתּכּונּת לא אּתה ¿≈»»ƒְְִֶֶַַַָָָָֹ

הּוא  ּכׁשּיאכל חּוה אדם, את וּתּׂשא ּבאת ּתחּלה, ולא , ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ
קּלֹות  ּדעּתן ׁשהּנׁשים לפי אּלא ּתחּלה חּוה אל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלדּבר
:לפיכ ּבעליהן, את לפּתֹות ויֹודעֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָלהתּפּתֹות

אׁשית" ט)∑EÙeLÈ."ואיבה ּכמֹו:(סוטה ,דברים יכּתת) ְִֵָָ¿¿ְְְֶַ
יתּה'ט) 'וׁשפית ותרּגּומֹו: אֹותֹו" z‡Â‰."ואּכת ְְְִֵֶַָָָֹ¿«»

·˜Ú epÙeLz∑ קֹומה ל יהא ּבעקבֹו,לא ותּׁשכּנּו ¿∆»≈ְְְְֲִֵֵֶַָֹ
ּתמיתּנּו מּׁשם ּכמֹו:ואף 'ּתׁשּופּנּו', ּולׁשֹון מ). (ישעיה ְְְְְִִֶֶַָ

ּכמין  נֹוׁשף הּוא לנׁש ּבא ּכׁשהּנחׁש ּבהם", ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ"נׁשף
ׁשהּלׁשֹו ּולפי הּלׁשֹון ׁשריקה. על נֹופל לׁשֹון ,ן ּכתב ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּבׁשניהם  .נׁשיפה ְְִִֵֶָ

(æè)ðBávò äaøà äaøä øîà äMàä-ìàðøäå CC ¤¨«¦¨´¨©À©§¨³©§¤Æ¦§¥´§¥«Ÿ¥½
àeäå Cú÷eLz CLéà-ìàå íéðá éãìz áöòa§¤−¤¥«§¦´¨¦®§¤¦¥Æ§´¨¥½§−

:Ca-ìLîé¦§¨¨«
i"yx£CB·vÚ∑ ּבנים ּגּדּול צער צער ∑C¯‰Â.זה זה ƒ¿≈ִִֶַַָ¿≈…≈ֶַַ

·ÌÈ.העּבּור  È„Ïz ·ˆÚa∑ הּלדה צער .זה ִָ¿∆∆≈¿ƒ»ƒֵֶַַַָ
C˙˜eLz CLÈ‡ŒÏ‡Â∑ אין ואףֿעלּֿפיֿכן לתׁשמיׁש, ¿∆ƒ≈¿»≈ְְְִִֵֵַַַ

הּכל ל ,"ימׁשלּֿב "הּוא אּלא ּבּפה, לתבעֹו מצח ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכמֹו:∑C˙˜eLz.מּמולא מּמּנּו ,כט)ּתאות (ישעיה ְִִֵֶֹ¿»≈ְֲֵַָ

ׁשֹוקקה  .""ונפׁשֹו ְְֵַָ

(æé)ìëàzå EzLà ìB÷ì zòîL ék øîà íãàìe§¨¨´¨©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ
éúéeö øLà õòä-ïîäøeøà epnî ìëàú àì øîàì E ¦¨¥½£¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−¦¤®£¨³

éiç éîé ìk äpìëàz ïBávòa Eøeáòa äîãàä:E ¨«£¨¨Æ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨−Ÿ§¥¬©¤«
i"yx£E¯e·Úa ‰Ó„‡‰ ‰¯e¯‡∑ּדברים ּת ל עלה ¬»»¬»»«¬∆ְְֲִֶַָ

ּונמלים  ּופרעֹוׁשים זבּובים, ּכגֹון: מׁשל .ארּורים, ְְְְֲִִִִַָָָ
ׁשּינק  ׁשדים מקּללֹות והּברּיֹות רעה, לתרּבּות ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָלּיֹוצא

.מהם  ֵֶ

(çé)áNò-úà zìëàå Cì çéîöz øcøãå õB÷å§¬§©§©−©§¦´©¨®§¨«©§−̈¤¥¬¤
:äãOä©¨¤«

i"yx£CÏ ÁÈÓˆz ¯c¯„Â ıB˜Â∑ ּכׁשּתזרעּנה הארץ, ¿¿«¿««¿ƒ«»ְְְִֶֶֶָָָ
ועּכבּיֹות  קּונּדס ודרּדר, קֹוץ ּתצמיח זרעים, ,מיני ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

נאכלים  לד)ּתּקּוןעלֿידי והן ‡˙NÚŒ·.(ביצה zÏÎ‡Â ְְֱִִֵֵֶַָ¿»«¿»∆≈∆
‰„O‰∑:לֹו נאמר ּבּברכה והלא זֹו, היא ּקללה ּומה «»∆ְְֱֲִֶַַַַָָָָֹ

אּלא  וגֹו"? זרע זֹורע עׂשב ּכל את לכם נתּתי ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ"הּנה

ּבעבּור האדמה "ארּורה הענין: ּבראׁש ּכאן אמּור ְְֲֲֲִֶַָָָָָָָָָֹמה
ודרּדר  "וקֹוץ העּצבֹון: ואחר ּתאכלּנה", ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹּבעּצבֹון
היא  ּגּנה, ירקֹות אֹו קטניֹות, ּכׁשּתזרעּנה ,"ל ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּתצמיח
הּׂשדה, עׂשבי ּוׁשאר ודרּדרים קֹוצים ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּתצמיח

ּתאכלם  ועלּֿכרח. ְְְֲֵַָֹ

(èé)étà úòæaäîãàä-ìà EáeL ãò íçì ìëàz E §¥©³©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤©³«§Æ¤¨´£¨½̈
:áeLz øôò-ìàå äzà øôò-ék zçwì äpnî ék¦¬¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´©½¨§¤¨−̈¨«

i"yx£EÈt‡ ˙ÚÊa∑ ׁשּתטריח .הרּבה ּבֹולאחר ¿≈««∆ְְְִֵֶַַַַַ

ˆÈÎÈ¯Úטז  ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ¯Ó‡ ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¬««¿»»«¿≈«¬«¿ƒ
‡‰z CÏÚa ˙Âle ÔÈ· È„Ïz ¯Úˆa ÈÎÈÈecÚÂ¿ƒ«¿ƒƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ¿««¿≈¿≈

:Ca ËÏLÈ ‡e‰Â CÈz·e‡zƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

‡C˙zיז  ¯ÓÈÓÏ zÏÈa˜ È¯‡ ¯Ó‡ Ì„‡Ïe¿»»¬«¬≈«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»
‡Ï ¯ÓÈÓÏ Cz„ÈwÙ Èc ‡ÏÈ‡ ÔÓ zÏÎ‡Â«¬«¿»ƒƒ»»ƒ«ƒ¿»¿≈«»
ÏÓÚa CÏÈ„a ‡Ú¯‡ ‡ËÈÏ dpÓ ÏeÎÈ≈̇ƒ≈ƒ»«¿»¿ƒ»«¬«

:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk dÈÏÎÈzƒ¿ƒ«»≈«»

È˙יח  ÏeÎÈ˙Â CÏ ÁÓˆz ÔÈcË‡Â ÔÈ·eÎÂ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«»¿≈»
:‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»

e˙È˙c·יט  „Ú ‡ÓÁÏ ÏeÎÈz Ct‡„ ‡˙ÚÊa¿ƒ¬»¿«»≈«¿»«¿ƒ
z‡ ‡¯ÙÚ È¯‡ ‡˙È¯a˙‡ dpÓc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿ƒ«ƒ¿¿≈»¬≈«¿»«¿

:·e˙z ‡¯ÙÚÏe¿«¿»¿

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

dkMidxrUA xW`" oke .W`xA ©§¨¨Ÿ§¥£¤¦§¨¨
iptEWid`xY `ld ,"aEzMdn.eixg` §¥¦£Ÿ¦§¤¥©¨©£¨

z"iAd xqgiezia `vnPd" z"iA FnM , §¤§©©¥§¥©¦§¨¥
d:"'á÷òW`xd m`e .lbxd `Ed . ¨¥¨¤¤§¦¨Ÿ

Fawr z`" oke ,oFxg` df ,oFW`x¦¤©£§¥¤£¥
mIn:"fh dxez ¦¨

äaøà äaøä (æè:lrFRd mW .ðBávòC. ©§¨©§¤¥©©¦§¥
zrAiEPrd:milEzA mC z`vA ,ðøäåC. §¥¨¦§¥©§¦§¥Ÿ¥

iM ,sqFp o"EPdoFixdd,dX`d lr caM ©¨¦©¥¨¨¥©¨¦¨
:dciNd okeCú÷eLz.KYrnWn. §¥©¥¨§¨¥¦§©§¥

irnWYW ,mrHde,Kilr dEvi xW` lM §©©©¤¦§§¦¨£¤§©¤¨©¦
:Fvtg zFUrl FzEWxA Y` iMfi dxez ¦©§¦§©£¤§

íãàìe (æé.äøeøàäîãàä`NW . §¨¨£¨¨£¨¨¤Ÿ
:dAx d`EaY `ivFYïBávòaäpìëàz. ¦§¨©¨§¦¨Ÿ£¤¨

,Dz`EaY lk`Yoke .dxvw KxC `ide Ÿ©§¨¨§¦¤¤§¨¨§¥
ilkF`A Eide"LpglEW:"gi dxez §¨§§¥§¨¤

õB÷å (çé- EPOn ohwe .lFcB .øcøc, §¨§¨¨¦¤©§©
eig` iM ,xC FCal `Ede.xCrpmrhe §§©¨¦¨¦¤§¨§©©

oFaSrAgYtlcCWlEcFr .rFxfle §¦¨§©©§©¥§¦§©
gnvIW ,dlFg drx:d`EaYd KFzA uFw ¨¨¨¤¦§©§©§¨

mrheäãOä áNò úà,mgNd `Ed , §©©¤¥¤©¨¤©¤¤
:urd ixRn FzEIg ocr obA iMhi dxez ¦§©¥¤©¦§¦¨¥

(èémrheúòæaEtàKixv `EdW , §©©§¥©©¤¤¨¦
,gFxhlzFxfloFghleWElle,lXalE ¦§©¦§§¦§§¨§©¥



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ziy`xaצד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy

(ë)äúéä àåä ék äeç BzLà íL íãàä àø÷iå©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬¦§−©¨®¦²¦¬¨«§−̈
:éç-ìk íà¥¬¨¨«

i"yx£Ì„‡‰ ‡¯˜iÂ∑:הראׁשֹון לענינֹו הּכתּוב חזר «ƒ¿»»»»ְְִִַַָָָָ
ללּמד אּלא הפסיק ולא ׁשמֹות", האדם ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ"וּיקרא
ׁשּכתּוב  ּכמֹו חּוה, לֹו נזּדּוגה ׁשמֹות קריאת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשעלֿידי
"וּיּפל... :לפיכ ּכנגּדֹו". עזר מצא לא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ"ּולאדם
ערּוּמים", ׁשניהם "וּיהיּו ׁשּכתב: ועלֿידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּתרּדמה",

אֹותם סמ  ׁשראה ׁשּמּתֹו להֹודיע הּנחׁש, ּפרׁשת לֹו  ְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָ
לּה נתאּוה ּבתׁשמיׁש, עסּוקים אֹותם וראה ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֻערּמים

ּובמרמה  ּבמחׁשבה עליהם על ∑eÁ‰.ּובא נֹופל ְְְֲֲִֵֶַָָָָ«»ֵַ
חּיה  ולדֹותיה,לׁשֹון את ׁשּמחּיה ּתאמר, (קהלת ּכאׁשר ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

כב) היה ב ּבלׁשֹון לאדם" הוה "מה :. ְִֶֶָָָָָֹ

(àë)øBò úBðúk BzLàìe íãàì íéäìà ýåýé Nòiå©©Á©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬−
:íLaìiå©©§¦¥«

i"yx£¯BÚ ˙B˙k∑ אֹומרים אּגדה ּדברי חלקים :יׁש »¿ְְֲִִִֵֵַָָָ
ּדבר  אֹומרים: ויׁש עֹורן. על מדּבקים היּו ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻּכצּפרן

וחם, ר ׁשהּוא הארנבים צמר ּכגֹון העֹור, מן ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהּבא
מּמּנּו ּכּתנֹות להם .ועׂשה ְֳִֶֶָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(i"gyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy)

ׁשּבכללּות  'ראׁשית' עניני ׁשּכל הנ"ל, אחרית מראׁשית ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּמגיד
לפי  ׁשלכן, אלקים", ּברא ד"ּבראׁשית ּבענין ּתלּוים ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶָָָָָָֹהעֹולם,
קֹוראים  ׁשאז – ּבראׁשית' ּב'ׁשּבת ׁשעֹומדים ההנהגה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹופן

ּבׁשם  הׁשּבת נקראת זה ׁשם ועל אלקים", ּברא ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ"ּבראׁשית
ּכּולּה. הׁשנה ּכל נמׁשכת ּכ – ּבראׁשית" ְְִִֵֶֶַַָָָָָָ"ׁשּבת

ß ixyz c"k iriax mei ß

)(áëøîàiå|ãçàk äéä íãàä ïä íéäìà ýåýé ©Ÿ́¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ§©©´
äzòå òøå áBè úòãì epnî|ç÷ìå Bãé çìLé-ït ¦¤½¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´¨À§¨©Æ

:íìòì éçå ìëàå íéiçä õòî íb©µ¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«
i"yx£epnÓ „Á‡k ‰È‰∑ יחיד ׁשאני ּכמֹו ּבּתחּתֹונים, יחיד הּוא "לדעת הרי יחידתֹו? היא ּומה ּבעליֹונים, »»¿««ƒ∆ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

‰Â˙כ  ‡È‰ È¯‡ ‰eÁ d˙z‡ ÌL Ì„‡ ‡¯˜e¿»»»≈ƒ¿≈«»¬≈ƒ¬«
:‡L‡ Èa ÏÎ„ ‡n‡ƒ»¿»¿≈¡»»

ÔÈLe·Ïכא  d˙z‡Ïe Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¡…ƒ¿»»¿ƒ¿≈¿ƒ
:ÔepLÈaÏ‡Â ÔB‰È¯Na CLÓ ÏÚ ¯˜Ècƒ««¿«ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

È„ÈÁÈכב  ‰Â‰ Ì„‡ ‡‰ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»»»¬»¿ƒƒ
‡ÓÏÈc ÔÚÎe LÈ·e ·Ë Ú„ÈÓÏ dpÓ ‡ÓÏÚa¿«¿»ƒ≈¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿»
ÏeÎÈÂ ‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Ó Û‡ ·qÈÂ d„È ËÈLBÈƒ¿≈¿ƒ««≈ƒ««»¿≈

:ÌÏÚÏ ÈÁÈÂƒ≈¿»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

zrfA WExitE .zFndAd lk`nM `le§Ÿ§©£©©§¥¥§¥©
lwWn lr `Ede ,l"f mdixaCn rEcï©¦¦§¥¤§©¦§©

FWxWe ,dpiW,rfi`l" EdFnkeExBgi ¥¨§¨§§¨Ÿ©§§
rfIAxg`e .drif icil E`FaIW cr ," ©¨©©¤¨¦¥¥¨§©©

`xap mc`dW EprcIWcdn,miWxW ' ¤¨©§¤¨¨¨¦§¨¥©¨¨¦
mrH dnzçwì äpnî ék.daEWYde, ©©©¦¦¤¨ª¨§¨§©§¨

zFnvrd iMmzFclFYxtrdnoM lre , ¦¨£¨§¨¥¤¨¨§©¥
,zFcaM mdmdl oi`e,dWBxdmde ¥§¥§¥¨¤©§¨¨§¥

" d`xY `ld .sEBd icqFnEaxwYe §¥©£Ÿ¦§¤©¦§§
zEnC md iM ,"Fnvr l` mvr zFnvr£¨¤¤¤©§¦¥§

dPde" oM xg`e ,iEpA ziAmdilrmiciB ©¦¨§©©¥§¦¥£¥¤¦¦
dlr xUaEmxwIemdilr"xFroke . ¨¨¨¨©¦§©£¥¤§¥

"mzilrde:"izFnvr z`k dxez §©£¦¤¤©§©
àø÷iå (ë.äeç.c"EIde e"iEd ©¦§¨©¨©¨§©
,mitNgznd ci dPd" oke,"diFd ' ¦§©§¦§¥¦¥©¨

D`xw `le ."Klnl mdl ded dY`e"§©¨Ÿ¤¨¤§¤¤§Ÿ§¨¨
c"EiAoiaE DnW oiA Wi Wxtd dn iM , §¦©¤§¥¥¥§¨¥

:zFIgd mWéç ìk íàipAn . ¥©©¥¨¨¦§¥
:mc``k dxez ¨¨

øBò úBðúk (àëdNgYA iM xnF` Wi . ¨§¥¥¦©§¦¨
.xFr mdilr mxw dYre ,xUaE mvr Eid̈¤¤¨¨§©¨¨©£¥¤

zFpzM mixnF` WiemxFrlmixg`e . §¥§¦¨§§¨©£¥¦
zEncA dndA Wi iM mixnF`,mc` §¦¦¥§¥¨¦§¨¨

dEvmXdehWtpeWTal Epl oi`e .DxFr §©¥¦¨§¦§©¨§¥¨§©¥
wx ,z`fAoin`pmB mc`l dUr mXdW §Ÿ¨©£¦¤©¥¨¨¨¨¨©

,eizFxEaB lNni inE ,xFr zFpzM FYW`l§¦§¨§¦§©¥§¨
inExRqieiUrn,eizF`ltpexwg oi`e ¦§©¥©£¨§¦§§¨§¥¥¤

FzNEcbl:ak dxez ¦§¨
øîàiå (áëg"YtA "cg`" didi xW`M . ©Ÿ¤©£¤¦§¤¤¨§©¨

,mrhA didi - ohwFpiprem`e .zxkEn ¨¨¦§¤§©©§¦§¨§¨§¦

oke .KEnq didi - lFcB g"YtA didi¦§¤§©¨¨¦§¤¨§¥
cg`M"okYi `l oM lr ."l`xUi ihaW §©©¦§¥¦§¨¥©¥Ÿ¦¨¥

FnM FWExiR zFidl oFWNd wECwCn¦¦§©¨¦§¥§
,cg`lrA dide ,Fl didi mrH dnE ¤¨©©©¦§¤§¨¨©©

iE`x minrHdwAclmr "EPOn" ©§¨¦¨§©¥¦¤¦
WExitE :"zrcl"epnî,miAx oFWl - ¨©©¥¦¤§©¦

xtqA iYx`iA xakE ."EPOn Wi`" FnM§¦¦¤§¨¥©§¦§¥¤
dOl ,cFqidWbcpo"EpiWp`e .miAxd ©§¨¨¦§©¨©¦§©§¥

- zEWbC `lA FzF` mi`xFTd gxfn¦§¨©§¦§Ÿ§¥
mziide" FnM wEqRd mrhe .Erhi¦§§©©©¨§¦§¦¤

midl`MWExiR F` ."rxe aFh ircFi ¥Ÿ¦§¥¨¨¥
zNn lr DnzY l`e .FYaWgn lr©©£©§§©¦§©©¦©
mc` dUrp" EdFnM iM ,"EPOn"¦¤¦¨©£¤¨¨
mXd xEAC dfe ,"dcxp dad" ,"EpnlvA§©§¥¨¨¥§¨§¤¦©¥

:mik`lOd mrbk dxez ¦©©§¨¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צה ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy
וחּיה  ּבבהמה מהּֿׁשאיןּֿכן ורע", zÚÂ‰.טֹוב ְְִֵֵֵֶַַָָָָ¿«»

'B‚Â B„È ÁÏLÈŒÔt∑ הּוא הרי לעֹולם, ּומּׁשּיחיה ∆ƒ¿«»¿ְְֲִִֵֶֶָ
אלֹוּה. הּוא אף ולֹומר אחריו, הּברּיֹות להטעֹות ְְְְֱֲִַַַַַַָָקרֹוב

ּפׁשּוטֹו על מיּׁשבין אין אבל אּגדה, מדרׁשי .ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻ

(âë)-úà ãáòì ïãò-ïbî íéäìà ýåýé eäçlLéå©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤
:íMî çwì øLà äîãàä́̈£¨½̈£¤¬ª©−¦¨«

(ãë)-úà ïãò-ïâì íãwî ïkLiå íãàä-úà Løâéå©§−̈¤¤¨«¨¨®©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤
ì úëtäúnä áøçä èäì úàå íéáøkäøîL ©§ª¦À§¥̧©³©©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ

:íéiçä õò Cøc-úà¤¤−¤¥¬©«©¦«
i"yx£Ô„Ú ÔbÏ Ì„wÓ∑חּוץ ּבמזרחֹו עדן, ּגן ׁשל ƒ∆∆¿«≈∆ְְִֵֶֶַָ
חּבלה ∑‡˙ÌÈ·¯k‰Œ.לּגן  ‰Á¯·.מלאכי ַַ∆«¿Àƒְֲֵַַָָ«∆∆

˙Ît‰˙n‰∑לּגולּה עֹוד מּלּכנס עליו לאּים ן.להט «ƒ¿«∆∆ְְִִֵֵַַַַַָָָָ

לע"ז  ּובלׁשֹון ׁשננא, ׁשלף ּכמֹו ׁשנן, "להט", ְְְְְְִַַַַַַָָָּתרּגּום
אּלא (קלינגע)לאמ"ה ּבא איני ואני יׁש, אּגדה ּומדרׁשי ,ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

.לפׁשּוטֹו ְִ

ã(à)ãìzå øäzå BzLà äeç-úà òãé íãàäå§¨´¨½̈¨©−¤©¨´¦§®©©̧©Æ©¥´¤
:ýåýé-úà Léà éúéð÷ øîàzå ïé÷-úà¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−¤§Ÿ̈«

i"yx£Ú„È Ì„‡‰Â∑ מעלה ׁשל הענין קדם קדם ּכבר , ¿»»»»«ְְְִֶֶֶַָָָָֹֹ
ׁשאם  והּלדה, ההריֹון וכן מּגןֿעדן, ונטרד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשחטא

ׁשּנטרד  ׁשּלאחר נׁשמע אדם", "וּידע לֹוּכתּוב היּו ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
"קניתי"∑˜ÔÈ.ּבנים  ׁשם ‰'.על ה',∑‡˙ עם ּכמֹו ִָ«ƒִִֵַָ∆ְִ

ּבזה  אבל ּבראנּו. לבּדֹו איׁשי, ואת אֹותי ,ּכׁשּברא ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָ

עּמֹו אנּו לא)ׁשּתפים ‡˙Œ.(נדה ÂÈÁ‡Œ˙‡ ÔÈ˜Œ˙‡ ִִָָֻ∆«ƒ∆»ƒ∆
Ï·‰∑ נֹולדה ׁשּתאֹומה מלּמד הם, רּבּויים 'את'ים ג' »∆ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

נאמר  לכ ׁשּתים, נֹולדּו הבל ועם קין, "וּתסף"עם ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָֹ
רבה) .(בראשית

ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr g jxk zegiy ihewl)

הם רּבּויים 'את'ים א)ׁשלׁשה ד, (רׁש"י ְִִִִֵֶַָֹ

ה'" "את ּופרׁש הּמאחר את רׁש"י הקּדים מּדּוע לׁשאל, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻיׁש
וּתלד  לדרׁש הכרח אין ּדהּנה לֹומר, ויׁש קין". "את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹלפני

חנֹואת את וּתלד (ּכמֹו הּכתּוב לׁשֹון סגנֹון זהּו ׁשהרי קין, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּפעמים  נאמר הּבא ׁשּבּפסּוק מאחר אבל יז). פסוק –ֱֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשּכל  מכריח זה הרי – לרּבֹות ּובא מיּתר ׁשאחד ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ"את",

ÁÏÙÓÏכג  Ô„Ú„ ‡˙ÈbÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ dÁlLÂ¿«¿≈¿»∆…ƒƒƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«
:ÔnzÓ È¯a˙È‡c ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«»

È‚Ï˙‡כד  ÔÈÓ„˜lÓ È¯L‡Â Ì„‡ ˙È CÈ¯˙Â¿»ƒ»»»¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
‡Ît‰˙Óc ‡a¯Á ÔL ˙ÈÂ ‡i·e¯k ˙È Ô„Ú„¿≈∆»¿«»¿»¿««¿»¿ƒ¿«¿»

:‡ÈiÁ ÔÏÈ‡ Á¯B‡ ˙È ¯ËÈÓÏ¿ƒ«»«ƒ««»

ÈÏÈÂ„˙א  ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ‰eÁ ˙È Ú„È Ì„‡Â¿»»¿«»«»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«
ÔÈ˜ ˙È:ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ) ‡¯·‚ È˙È˜ ˙¯Ó‡Â »«ƒ«¬∆∆»ƒƒ«¿»ƒ√»¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

eäçlLéå (âëeixg`e gENW lM .m"n ©§©§¥¨¦©§©£¨¥
,WExB FnM -gNW" FnM ,i`pbl `Ede §¥§¦§©§©©

lFcB mkg xn` xW`M `le ,"ipR lrn¥©¨©§Ÿ©£¤¨©¨¨¨
KlFd" FnM ,cFaM oFWl `EdW iCxtq§¨©¦¤§¨§¥
KlIe EdgNWie" FnkE ,"mgNWl mOr¦¨§©§¨§©§©§¥©¥¤
dnc`d cFaM didi ,oM m`W ;"mFlWA§¨¤¦¥¦§¤§¨£¨¨
dOl ,xn` m`e .ocr oB cFaMn lFcB̈¦§©¥¤§¦¨©¨¨
FWExiR m` "mc`d z` Wxbie" aYkp¦§©©§¨¤¤¨¨¨¦¥

"EdgNWie"EdWxbie:FWExiR oM - ©§©§¥©§¨§¥¥¥
,FWxB xW`MoiMWd.miaExMd z` ©£¤¥§¦§¦¤©§¦

zNnEíéáeøkWi ,,mixrpM mixnF` ¦©§¦¥§¦¦§¨¦
.`iaxM zinx` mEBxYiYrc itlE ©§£¨¦§©§¨§¦©§¦

llM zNn `idWzFxEvl`wfgie ,mNEM ¤¦¦©§©¨¦¤§¥
iptE" dNgYA xn`W`l "xFW ¤¨©©§¦¨§¥Ÿ

dtNgzddUrp `l lbrdW ,dxESd ¦§©§¨©¨¤¨¥¤Ÿ©£¨
"aExMd ipR" Fxn`A oM xg`e ,einiA§¨¨§©©¥§¨§§¥©§

`"dA,xFW zxEv dxESd ,dricid §¥©§¦¨©¨©
iYxMfdW dxESd xn` EN`M.dNgYA §¦¨©©¨¤¦§©§¦©§¦¨

lM oi`e ,aExM xFW zxEv lM ,oM lr©¥¨©§§¥¨
,xFW zxEv aExM- dxEnBd dii`xde §©§¨§¨¨©§¨

."dOd miaExk iM" dpFxg`A xn`W¤¨©¨©£¨¦§¦¥¨
mik`lOd mde ,miaExMd xn` dtEŸ¨©©§¦§¥©©§¨¦

mirEcIdmciaE ,Dle ,hdl Dl Wi ,axg ©§¦§¨¨¤¤¥¨©©§¨
."zkRdzOd" WExiR dfe ,zFIt iYW§¥¦§¤¥©¦§©¤¤

miWxtndeWnXd lr iM mixnF`W §©§¨§¦¤§¦¦©©¤¤
:zn` EPpi` - xACck dxez ¦¥¥¤¡¤

íãwî (ãëWExiR .iM ,rce .gxfOn ¦¤¤¥¦¦§¨§©¦
oke ,zn` `Ed aEzM Ep`vOX dn lM̈©¤¨¨¨¡¤§¥
xF`n iM ,cFq Fl Wie ,wtq FA oi`e did̈¨§¥¨¥§¥¦¥

lkVdipXdnE ,utgd `vidlFrd ©¥¤¨¨©¥¤¥©¥¦¨¤
zFrEpY iM ,dlrnl.`id miptl utgd §©§¨¦§©¥¤§¨¦¦

iWilXd `xwpe ,zF`l dp`z dlr mB©£¥§¥¨§§¦§¨©§¦¦
mWAdpigAdilA gM Wi dNgYA iM . §¥©§¦¨¦©§¦¨¥Ÿ©§¦
lrtn.oiaOdedfcFQdKi` oiai ,cxRi ¦§¨§©¥¦¤©¨¦¥¦¨¥

,ocr oB cFQ dnE ,xdPd.xFrd zFpzke ©¨¨©©¥¤§¨§¨
WIW ,cFQd df dxFi mBzlFkimc`A ©¤¤©¤¥§¤¨¨¨

df iM oiai liMUOde ,mlFrl digIW¤¦§¤§¨§©©§¦¨¦¦¤
:mc`d lM` dxez ¨¨¨¨

íãàäå (àdigi `NW d`x xW`M . §¨¨¨©£¤¨¨¤Ÿ¦§¤
zFigdl KxvEd ,mlFrl FnvrA FtEbA§§©§§¨§©§©£

dxn` oM lr ,oiOdéúéð÷úà Léà ©¦©¥¨§¨¨¦¦¦¤
ä'dPd iM .midl` zNnl xkf mW oi`e ,§¥¨¥¤§¦©¡Ÿ¦¦¦¥

dlrnA `Ed xW`M ,oiOA ux`A `vnp¦§¨¨¨¤©¦©£¤§©§¨
minvrAaEzM oke ,llM aFh zNnE . ¨£¨¦¦©§¨§¥¨

dPde dUr xW` lM z` midl` `xIe"©©§¡Ÿ¦¤¨£¤¨¨§¦¥
:wlg rxe ,"c`n aFha dxez §Ÿ§©¥¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ziy`xaצו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy
קניתי  ׁשּנאמר ּומאחר הם. רּבּויים ׁשּבּפסּוק 'את'ים ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשלׁשה

ּופרּוׁשֹו ה', את הּׁשלׁשה עםאיׁש ׁשאר ׁשּגם מּובן ה', ְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ּפרּוׁשם נֹולדהעם 'את'ים ּתאֹומה נֹולדּועם: הבל ועם קין, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

ְִַׁשּתים.

(á)äòø ìáä-éäéå ìáä-úà åéçà-úà úãìì óñzå©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤¨®¤©«§¦¤̧¤Æ´Ÿ¥
:äîãà ãáò äéä ïé÷å ïàö½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«

i"yx£Ô‡ˆ ‰Ú¯∑ האדמה ׁשּנתקּללה מעבֹודתּהלפי לֹו ּפרׁש ,. …≈…ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

(â)äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî éäéå©§¦−¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£‰Ó„‡‰ È¯tÓ∑ אּגדה הּגרּוע,מן היה'.ׁשאֹומרת ויׁש ּפׁשּתן 'זרע ולא (: טֹוב לא לידֹו, ׁשּבא מאיזה מּפרי, אחר: ּדבר ƒ¿ƒ»¬»»ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

.)מבחר  ְָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 20 cenr eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

rExb F` gAEWn oiw lW FpAxẅ§¨¤©¦§¨¨©

ליי: מנחה האדמה מּפרי קין אּגדה וּיבא ויׁש הּגרּוע, מן ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֽֽ
היה ּפׁשּתן זרע רש"י)ׁשאֹומרת ובפירוש ג. (ד, ְִֶֶֶֶַָָָ

קין  ׁשל ׁשּקרּבנֹו האּגדה את רׁש"י הביא מּדּוע לעּין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָיׁש
הּכתּובים? להבנת נֹוגע ּזה מה היה", ּפׁשּתן ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"זרע

ּביֹותר: ּתמּוּה ּדבר ּבאר ּדבזה ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָויׁש
ואם־ּכן  ,יתּבר לפניו ותֹודה ּכּמנחה קרּבן הביא קין  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָהרי
לאחרי  מּזֹו: ויתירה הּגרּוע"? "מן קרּבן הביא מּדּוע ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּתמּוּה
"וּיחר  ּכתּוב ּבּׁשמים, נתקּבל ׁשּלא וראה הּקרּבן את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשהביא

הּגרּוע" "מן יקריב ׁשאם חׁשׁש לא וכי פניו", וּיּפלּו מאד ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹלקין
קרּבנֹו? יתקּבל ְְִֵַָָֹלא

ׁשּפׁשּתן  ּפׁשּתן", "זרע ׁשהביא האּגדה את רׁש"י הביא זה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
ׁשהביא  ׁשאף ׁשחׁשב היתה קין ׁשל ּדטעּותֹו מׁשּבח. מין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּוא
ׁשהביא  מּכיון הרי "ּגרּוע", מין ׁשהּוא הּצֹומח מּסּוג ֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָרק
ׁשחרה  הּטעם ּומּובן קרּבנֹו. יתקּבל הּצֹומח ׁשּבמין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻמהמבחר
לא  להביא ּדיׁש טעּותֹו, היתה וזֹו קרּבנֹו. נתקּבל ּכׁשּלא ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹלֹו
וק"ל. החי סּוג יֹותר, נעלה מּסּוג אּלא הּמׁשּבח מהּמין ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻרק

(ã)ïäáìçîe Bðàö úBøëaî àeä-íâ àéáä ìáäå§¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−¥«¤§¥¤®
:Búçðî-ìàå ìáä-ìà ýåýé òLiå©¦´©§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«

i"yx£ÚLiÂ∑ לא ׁשעה", לא מנחתֹו "ואל וכן: וּיפן, «ƒ«ְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ
וכן: יפנּו. לא יׁשעּו", "ואל וכן יד)ּפנה. "ׁשעה (איוב ְְְְְְִִֵֵֵַָָֹ

מעליו  ּפנה אׁש∑ÚLiÂ.מעליו", ולחכה ירדה ְֵֵֵָָָָ«ƒ«ְְֲִֵָָָ
.מנחתֹו ְִָ

(ä)ãàî ïé÷ì øçiå äòL àì Búçðî-ìàå ïé÷-ìàå§¤©¬¦§¤¦§¨−´Ÿ¨¨®©¦³©§©̧¦Æ§½Ÿ
:åéðt eìtiå©¦§−¨¨«

(å)eìôð änìå Cì äøç änì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨¨´¨½̈§−̈¨¨«§¬
éðô:E ¨¤«

Â‰Â‰ב  Ï·‰ ˙È È‰BÁ‡ ˙È „ÏÈÓÏ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«¿≈«»«ƒ»»∆«¬»
:‡Ú¯‡a ÁÏt ‰Â‰ ÔÈ˜Â ‡Ú ÈÚ¯ Ï·‰∆∆»≈»»¿«ƒ¬»»«¿«¿»

a‡Ó‡ג  ÔÈ˜ È˙È‡Â ÔÈÓBÈ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ≈ƒ»
:ÈÈ Ì„˜ ‡z·¯˜z ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿À¿»√»¿»

dÚד  È¯ÈkaÓ ‡e‰ Û‡ È˙È‡ Ï·‰Â¿∆∆«¿ƒ«ƒ«ƒ≈»≈
Ï·‰Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ ˙Â‰Â ÔB‰nMÓeƒ«ƒ¿«¬««¿»ƒ√»¿»¿∆∆

:da¯e˜Ïe¿¿»≈

Û˜˙eה  ‡ÂÚ¯ ˙Â‰ ‡Ï da¯e˜Ïe ÔÈ˜Ïe¿«ƒ¿¿»≈»¬««¿»¿≈
:È‰Bt‡ eLÈ·k˙‡Â ‡„ÁÏ ÔÈ˜Ï¿«ƒ«¬»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ

ÓÏe‡ו  CÏ ÛÈ˜z ‡ÓÏ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»
:CÈt‡ eLÈ·k˙‡ƒ¿¿ƒ«»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

íéîé õwî éäéå (âz` oiw carW . ©§¦¦¥¨¦¤¨©©¦¤
mFwOd l` dgpOd `iad ,dnc`d̈£¨¨¥¦©¦§¨¤©¨

`le .FzNtzl raTWExWiixaC ipirA ¤¨©¦§¦¨§Ÿ¨§§¥©¦§¥
.eia` l` D`iad dgpOd iM mixnF`d̈§¦¦©¦§¨¡¦¨¤¨¦

zFxFkAn" aEzMW xEaraEWi ,"Fp`v ©£¤¨¦§Ÿ¥
on oiw`iad`l iMKnqmixEMAd:cdxez ¤¤¦Ÿ¥¦©¦¦©¦¦

òLiå (ãxgIe lwWn lr .loiwFnrhe . ©¦©©¦§©©¦©§©¦§©§

,lAw FnMaFxTdeErW" eil`,"iPn §¦¥§©¨¥¨§¦¦
W`d dcxIW okYie .oAxTd cFq KxcM§¤¤©¨§¨§¦¨¥¤¨§¨¨¥

dpXcelre .oiw zgpn `le ,lad zgpn §¦§¨¦§©¤¤§Ÿ¦§©©¦§©
,mini dninY dpXd z`xwp iM iYrC©§¦¦¦§¥©¨¨§¦¨¨¦
xEarA ,"FzNE`B didY mini" aEzM oke§¥¨¨¦¦§¤§¨©£

EaEWIWxW`M xvFwA F` KxF`A minId ¤¨©¨¦§¤§¤©£¤
."dnini minIn" oke .dNgYA Eid̈©§¦¨§¥¦¨¦¨¦¨

minlW mini - "mini mizpW" WExitE¥§¨©¦¨¦¨¦§¥¦
okYi - mizpW aYkp m`e ,mizpW§¨©¦§¦¦§©§¨©¦¦¨¥
cr" oke .mFi l` mFIn zFnilW opi`W¤¥¨§¥¦¤§¥©
.did xW`M Wcgd aEWIW ,"mini WcgŸ¤¨¦¤¨©Ÿ¤©£¤¨¨
mini" iM ,l`IpC WExitA iYxn` oM lr©¥¨©§¦§¥¨¦¥¦¨¦
`le mini mdW "mirWze miz`nE sl ¤̀¤¨©¦§¦§¦¤¥¨¦§Ÿ

:xRqnA mdW xEarA ,mipWd dxez ¨¦©£¤¥§¦§¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צז ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy

(æ)çútì áéèéú àì íàå úàN áéèéz-íà àBìä£³¦¥¦Æ§¥½§¦Æ´Ÿ¥¦½©¤−©
éìàå õáø úàhç:Ba-ìLîz äzàå Bú÷eLz E ©¨´Ÿ¥®§¥¤̧Æ§´¨½§©−̈¦§¨«

i"yx£·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰∑ּפרּוׁשֹו Á˙tÏ.ּכתרּגּומֹו ¬…ƒ≈ƒְְֵַ«∆«
ı·¯ ˙‡hÁ∑קבר ׁשמּור לפתח חּטא.EÈÏ‡Â «»…≈ְְְֲִֶַַָָ¿≈∆

B˙˜eLz∑ ׁשֹוקק ּתמיד הרע, יצר הּוא חּטאת, ׁשל ¿»ִֵֵֶֶַָָָָ

להכׁשיל BaŒÏLÓz.ּומתאּוה ‰z‡Â∑,ּתרצה אם ְְְְִִֶַַ¿«»ƒ¿»ְִִֶ
עליו  .ּתתּגּבר ְִֵַָָ

(ç)äãOa íúBéäa éäéå åéçà ìáä-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤¨¦®©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½
:eäâøäiå åéçà ìáä-ìà ïé÷ í÷iå©¨¬̈©²¦¤¤¬¤¨¦−©©«©§¥«

i"yx£ÔÈ˜ ¯Ó‡iÂ∑ ּומּצה ריב ּבדברי עּמֹו זה ,נכנס א אּגדה, מדרׁשי ּבזה ויׁש להרגֹו, עליו להתעֹולל «…∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מקרא  ׁשל .יּׁשּובֹו ְִִֶָ

(è)éçà ìáä éà ïé÷-ìà ýåýé øîàiåàì øîàiå E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:éëðà éçà øîLä ézòãé̈©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−¨«Ÿ¦

i"yx£EÈÁ‡ Ï·‰ È‡∑ אּולי נחת, ּבדברי עּמֹו להּכנס ≈∆∆»ƒְְְִִִֵֵַַַָ
ל'יׁשּוב  וחטאתי הרגּתיו 'אני ויאמר: ,.ÈzÚ„È ‡Ï∑ ְְְְֲֲִִִַַָָָֹ…»«¿ƒ

ּכגֹונב  העליֹונה נעׂשה ‡ÈÁ.ּדעת ¯ÓL‰∑ לׁשֹון ְְֲֵֶַַַָָָ¬…≈»ƒְ
ּפּת"ח  ּבחטף הּנקּודה ה"א ּכל וכן הּוא, .ּתמּה ְְֲֵֵֵַַַַַָָָ

(é)éçà éîc ìB÷ úéNò äî øîàiåéìà íé÷òö E ©−Ÿ¤¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½«Ÿ£¦¬¥©−
:äîãàä-ïî¦¨«£¨¨«

i"yx£EÈÁ‡ ÈÓc∑ הרּבה ּפצעים ּבֹו ׁשעׂשה אחר, ּדבר זרעּיֹותיו. ודם נפׁשֹו,ּדמֹו מהיכן יֹודע היה ׁשּלא ¿≈»ƒְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לז)יֹוצאה .(סנהדרין ְָ

(àé)äúöt øLà äîãàä-ïî äzà øeøà äzòå§©−̈¨´¨®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´
éçà éîc-úà úç÷ì äét-úà:Eãiî E ¤¦½¨¨©²©¤§¥¬¨¦−¦¨¤«

i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ∑ ּכבר היא ּׁשּנתקּללה מּמה יֹותר ƒ»¬»»ְְְִִִֵֶַַָָ
הֹוסיפה ּבעונּה, ּבזֹו tˆ˙‰.לחטא וגם ¯L‡ ְֲֲִַַַָָָֹֹ¬∆»¿»

'B‚Â EÈÁ‡ ÈÓcŒ˙‡ ˙Á˜Ï ‰ÈtŒ˙‡∑ מֹוסיף והנני ∆ƒ»»««∆¿≈»ƒ¿ְְִִִ

ּתתּֿכחּה" תסף "לא :אצל קללה אחרים:(לּה ספרים ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹֹֹ

ּכאן  עד האדמה" מ"מן אחד, ּדּבּור .)הּכל ֲִִִֶַַָָָָָֹ

Ì‡Âז  CÏ ˜·zLÈ C„·BÚ ·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¿¿≈»¿ƒ
¯ÈË ˙‡ËÁ ‡Èc ÌBÈÏ C„·BÚ ·ÈËÈ˙ ‡Ï»≈ƒ»»¿ƒ»««¿ƒ
Ì‡Â ·e˙˙ ‡Ï Ì‡ CpÓ ‡Ú¯t˙‡Ï „È˙Ú„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»ƒ»¿¿ƒ

:CÏ ˜·zLÈ ·e˙z¿ƒ¿¿≈»

ÔB‰ÈÂ‰Óaח  ‰Â‰Â È‰BÁ‡ Ï·‰Ï ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ¿∆∆«ƒ«¬»¿∆¡≈
:dÏË˜Â È‰BÁ‡ Ï·‰a ÔÈ˜ Ì˜Â ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»«ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿≈

Ï‡ט  ¯Ó‡Â CeÁ‡ Ï·‰ Ô‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ»∆∆»«¬«»
:‡‡ ÈÁ‡ ¯Ë‰ ‡Ú„È»«¿»¬»≈»ƒ»»

ÔÈ„È˙Úcי  ÔÈÚ¯Ê Ìc Ï˜ ‡z„·Ú ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«∆¬»¿»«««¿ƒƒ¬ƒƒ
:‡Ú¯‡ ÔÓ ÈÓ„˜ ÔÈÏÈa˜ CeÁ‡ ÔÓ ˜tÓÏ¿ƒ«ƒ»«ƒƒ√»«ƒ«¿»

dÓetיא  ˙È ˙Á˙Ùc ‡Ú¯‡ ÔÓ z‡ ËÈÏ ÔÚÎe¿«ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿««»«
:C„È ÔÓ CeÁ‡c dÓc ˙È ˙ÏÈa˜Â¿«ƒ«»¿≈¿»ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

àBìä (æWExitE .úàNzrC lr , £¥§¥©©©
oFkPde .LpFr z`U - miAx miWxtn§¨§¦©¦§¥£§§©¨
dNgYA aEzM iM ,mipR z`U - ipirA§¥©§¥¨¦¦¨©§¦¨

,"eipR ElRIe"mrhM ,dWEA KxC dfe ©¦§¨¨§¤¤¤¨§©©
"ipt `V` Ki`e"ziUr m` ,Fnrhe . §¥¤¨¨©§©§¦¨¦¨

`VY f` iM" oke ,LipR `VY - aFh¦¨¨¤§¥¦¨¦¨
LiptmEOn:"õáBø úàhçxnF` Wi . ¨¤¦©¨¥¥¥

gztl miWxtn Wi mB .oFr zgY `hgW¤¥§©©¨©¥§¨§¦§¤©
EWxtie ,oiCd mFiA LpFr uAxi xaTd©¤¤¦§©£§§©¦¦¨§

FzwEWY e"iedxg dOl mrhe .lad lr ¨§¨©¤¤§©©¨¨¨¨
iYlATW ,Kll` xq `Ede ,lad zgpn ¨¤¦©§¦¦§©¤¤§¨¤
,LYrnWn.FA lWFn FnM dY`e ¦§©§§§©¨§¥

lr Exn` mixg`e.aEzM EPpi`e ,xvId ©£¥¦¨§©©¥¤§¥¤¨
LziA gztl iM ,Exn` dN`eLz`Hg §¥¤¨§¦§¤©¥§©¨§

xnF` Wie .LOr zklFd `ide ,zvaFx¤¤§¦¤¤¦§§¥¥
."Lit igzR xFnW" mrhM ,dRd gztl§¤©©¤§©©§¦§¥¦
al xvie ,KEnq z`HgW ,ipirA oFkPde§©¨§¥©¤©¨¨§¥¤¥

:FOr uaFx `Ed mc`déìàåBú÷eLz E. ¨¨¨¥¦§¥¤§¨
,LpFvxA LYrnWn l` aEWi xvId iM¦©¥¤¨¤¦§©§§¦§§

:FA lFWnl gM LA Wi mBg dxez ©¥§Ÿ©¦§
ïé÷ øîàiå (çFl xn`W ,il` aFxTd . ©Ÿ¤©¦©¨¥©¤¨©

lMzFgkFYdmil`FWe .mXd FgikFdW ¨©¥¤¦©¥§£¦
EdMd Ki` ,El`Wi xixbq mFiA EclFp§§©§¦¦§£¥¦¨
EPbxdi iM ,EdY zl`W z`fe .axg oi`e§¥¤¤§Ÿ§¥©Ÿ¦©©§¤

,wpgA FciAsl`eoa`e ur §¨§¤¤§¤¤¥¨¤¤
:mi`vnph dxez ¦§¨¦

(èmrheéàFnMdI`dti` zNnE , §©©¥§©¥¦©¥Ÿ
zaMxEnzFNOn:miYWi dxez §¤¤¦¦§©¦

éìà íé÷òBö (é,"lFw" mr waC EPpi` . £¦¥©¥¤¨¥¦
icFC l` ,"`A df dPd icFC lFw" oke§¥¦¦¥¤¨¤¦
xiXA iYWxiR xW`M ,"`A" aW `Ed¨¨©£¤¥©§¦©¦
einC zwrv rnW iM ,mrHde .mixiXd©¦¦§©©©¦¨©©£©¨¨

.dnc`d lr EkRWPWmBxzndexn` ¤¦§§©¨£¨¨§©§©§¥¨©
FgkA didW eipA lrmcilFdl:`i dxez ©¨¨¤¨¨§Ÿ§¦¨

øeøà äzòå (àéäîãàä ïî äzà. §©¨¨¨¨¦¨£¨¨
rxfIW ,dnc`d z`Rn oFxqg Fl `aIW¤¨Ÿ¤§¦§©¨£¨¨¤¦§©



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ziy`xaצר zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy

(áé)Cì dçk-úz óñú-àì äîãàä-úà ãáòú ék¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®
:õøàá äéäz ãðå òð̈¬¨−̈¦«§¤¬¨¨«¤

i"yx£„Â Ú∑ אחד ּבמקֹום לדּור רׁשּות ל .אין »»»ְְְֵֶָָָ

(âé):àBNpî éðBò ìBãb ýåýé-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬£¦−¦§«
i"yx£‡BNpÓ ÈÂÚ ÏB„b∑ ותחּתֹונים ,ּבתמיהה עליֹונים טֹוען לטען?אּתה ל אפׁשר אי ועוני .(ב"ר), »¬…ƒƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

(ãé)éðtîe äîãàä éðt ìòî íBiä éúà zLøb ïäE ¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ§¥´¨«£¨½̈¦¨¤−
éàöî-ìë äéäå õøàa ãðå òð éúééäå øúqà¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−

:éðâøäé©«©§¥«¦

(åè)íéúòáL ïé÷ âøä-ìk ïëì ýåýé Bì øîàiå©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À¨¥Æ¨Ÿ¥´©½¦¦§¨©−¦
Búà-úBkä ézìáì úBà ïé÷ì ýåýé íNiå íwéª®̈©¨̧¤§Ÿ̈³§©̧¦Æ½§¦§¦¬©«Ÿ−

:Bàöî-ìk̈«Ÿ§«
i"yx£ÔÈ˜ ‚¯‰ŒÏk ÔÎÏ∑ הּמקראֹות מן אחד זה »≈»…≈«ƒְִִֶֶַָָ

ורמזּו ּדבריהם, ּכלֿהרג ׁשּקּצרּו "לכן ּפרׁשּו: ולא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ
ולא  ענׁשֹו, וכ ּכ לֹו, יעׂשה ּכה ּגערה, לׁשֹון ְְְְְִֵֶַָָָָָָֹֹקין",

ענׁשֹו ÌwÈ.ּפרׁש ÌÈ˙Ú·L∑ להּנק רֹוצה מּקין איני ם ְֵַָƒ¿»«ƒÀ»ְִִִִֵֵֶַָ
מּמּנּו, נקמתי נֹוקם אני ּדֹורֹות ׁשבעה לסֹוף ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָעכׁשו,
הּמקרא  וסֹוף ויהרגהּו, ּבניו מּבני למ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיעמד

הבל  נקמת והּוא יּקם", "ׁשבעתים מּקין,ׁשאמר: ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻ
לׁשֹון  הּמקרא ׁשּתחּלת ּתהא למדנּו ׁשּלא היא ּגערה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּבֹו וכּיֹוצא מּזיקּתּו. ה)ּברּיה ב ּכל (שמואל ּדוד "וּיאמר : ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
לֹו, ּיעׂשה מה ּפרׁש ולא ּבּצּנֹור", ויּגע יבּוסי ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמּכה

ּברמז  הּכתּוב ּדּבר ּבּצּנֹור אבל וּיּגע יבּוסי מּכה "ּכל , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
וּיכּבׁשּנּו הּׁשער אל וגם וּיקרב וגֹו'", העורים ואת , ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָ

יבא  לא והּפּסח 'העּור אמרּו: אׁשר על יּכה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹאֹותם
ראׁש אעׂשּנּו אני אּלּו, את הּמּכה הּבית', ּתֹו ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאל

א' הּימים' ּוב'דברי ּדבריו, קּצר ּכאן ו)וׂשר, ּפרׁש:(יא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ
ּולׂשר  לראׁש ‡B˙.יהיה ÔÈ˜Ï '‰ ÌNiÂ∑לֹו חקק ְְְִֶַֹ«»∆¿«ƒַָ

מּׁשמֹו אחרים:(ּבמצחֹו.אֹות אחר )ספרים "ּכל ּדבר : ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָ
אדם  ּבני אבל והחּיֹות, הּבהמֹות יהרגני", ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָמֹוצאי
ּומהם  ואּמֹו, אביו רק מהם, ׁשּיירא היּו לא ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעדין
היה  עכׁשו עד אמר: אּלא ׁשּיהרגּוהּו, ירא היה ְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלא
וגֹו'", "ּומֹוראכם ׁשּכתּוב: ּכמֹו החּיֹות, ּכל על ְְְֲִֶֶַַַַַָָָּפחּדתי
החּיֹות  מּמּני ייראּו לא זה עון ּבׁשביל ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹועכׁשו,
מֹוראֹו החזיר אֹות", לקין ה' "וּיׂשם מּיד: ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָויהרגּוני,

הּכל  .על ַַֹ

ÔzÓÏיב  ÛÈÒB˙ ‡Ï ‡Ú¯‡a ÁÏÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿ƒ«
:‡Ú¯‡· È‰z ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ CÏ dÏÈÁ≈«»ƒ«¿«¿»≈¿≈¿«¿»

aLÓlÓ˜:יג  È·BÁ ÈbÒ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ√»¿»«ƒƒƒ¿ƒ¿»

‡Ètיד  ÏÚÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙È ‡zÎÈ¯˙ ‡‰»»ƒ¿»»ƒ»≈≈««≈
‡¯nh‡Ï ¯LÙ‡ ˙ÈÏ CÓ„˜ ÔÓe ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»»≈∆¿»¿ƒ«»»
ÏÎ È‰ÈÂ ‡Ú¯‡a ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ È‰‡Â»≈ƒƒ«¿«¿»≈¿«¿»ƒ≈»

:ÈÈÏË˜È ÈpÁkLÈc¿ƒ¿¿À»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ

Ú·LÏ‡טו  ÔÈ˜ ÏÈË˜ Ïk ÔÎÏ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»»ƒ«ƒ¿«¿»
ÏÈ„a ‡˙‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ÈeLÂ dpÓ Ú¯t˙È ÔÈ¯„»ƒƒ¿¿«ƒ≈¿«ƒ¿»¿«ƒ»»¿ƒ

:dpÁkLÈ„ Ïk d˙È ÏË˜ÓÏ ‡Ïc¿»¿ƒ¿«»≈»¿ƒ¿¿ƒ≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צט ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz d"k iying meil inei xeriy

(æè)-úîã÷ ãBð-õøàa áLiå ýåýé éðôlî ïé÷ àöiå©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥¬¤§¤«¤−¦§©
:ïãò¥«¤

i"yx£ÔÈ˜ ‡ˆiÂ∑ ּבהכנעה העליֹונה ,יצא ּדעת .ּכגֹונב «≈≈«ƒְְְְֵֶַַַָָָָָָ
„B ı¯‡a∑ ׁשם נדים הּגֹולים ׁשּכל ˜„Ó˙.ּבארץ ¿∆∆ְִִֶֶֶַָָָƒ¿«

Ô„Ú∑:ׁשּנאמר מּגןֿעדן, ּכׁשּגרׁש אביו ּגלה ׁשם ≈∆ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדר ׁשמירת את לׁשמר וגֹו'", לגןֿעדן מּקדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ"וּיׁשּכן

ׁשם  אדם ׁשהיה ללמד ׁשּיׁש הּגן, רּוח מבֹוא ּומצינּו , ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר:מ  הרֹוצחים, את מקֹום ּבכל קֹולטת זרחית ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
ד) ּדבר (דברים ׁשמׁש". מזרחה וגֹו' מׁשה יבּדיל ְְְְִִֶֶַָָָָָֹ"אז

הארץ  היתה ,ׁשהל מקֹום ּכל נֹוד", "ּבארץ ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאחר:
ּתחּתיו  מעליו,מזּדעזעת "סּורּו אֹומרים: והּברּיֹות , ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָ

אחיו  את ׁשהרג ."זהּו ִֶֶֶַָָ

(æé)éäéå CBðç-úà ãìzå øäzå BzLà-úà ïé÷ òãiå©¥³©©̧¦Æ¤¦§½©©−©©¥´¤¤£®©«§¦Æ
:CBðç Bða íLk øéòä íL àø÷iå øéò äðáŸ¤¦½©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬£«

i"yx£È‰ÈÂ∑,עיר "ּבנה חנֹוקין ּבנֹו לזכר העיר" ׁשם .וּיקרא «¿ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

(çé)ìàéeçî-úà ãìé ãøéòå ãøéò-úà CBðçì ãìeiå©¦¨¥³©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−¤§«¨¥®
-úà ãìé ìàLeúîe ìàLeúî-úà ãìé ìàéiçîe§¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½§«¨¥−¨©¬¤

:Cîì̈«¤
i"yx£„ÏÈ „¯ÈÚÂ∑ ּבזכר אֹומר ׁשהּוא מקֹום יׁש ¿ƒ»»«ְֵֵֶָָָ

ׁשהּלדה  'ילד', אֹומר ׁשהּוא מקֹום ויׁש ְִֵֵֵֶֶַַָָָ'הֹוליד',
ניׁשטר"א  האּׁשה, לדת לׁשֹונֹות: ׁשּתי ְְְִֵֵֶֶַַָָמׁשּמׁשת
ּבלע"ז. אינזינד"ר האיׁש, ּתֹולדֹות ּוזריעת ְְְְִִַַַַַָּבלע"ז,

ּבלדת  מדּבר הפעיל, ּבלׁשֹון 'הֹוליד', אֹומר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַּכׁשהּוא
ּוכׁשהּוא  ּבת. אֹו ּבן אׁשּתֹו, את הֹוליד ּפלֹוני ְְְִִִִֵֶֶַָָהאּׁשה:
ּבלע"ז  והּוא האיׁש, ּבזריעת מדּבר 'ילד', ְְְְִִִֵֵַַַַַָָאֹומר

.אניידרי"ר 
ß ixyz d"k iying mei ß

(èé)íLå äãò úçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ¨½̈§¥¬
:älö úéðMä©¥¦−¦¨«

i"yx£CÓÏ BÏ ÁwiÂ∑ היה זה,לא ּכל לפרׁש לֹו «ƒ«∆∆ְֵֶָָָָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשּקּים הענין מּסֹוף למדנּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא
למ ועמד קין", יּקם "ׁשבעתים ׁשאמר: ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהבטחתֹו
קין, את והרג ׁשביעי ּדֹור ועׂשה ּבנים ׁשהֹוליד ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָלאחר

וגֹו'" לפצעי הרגּתי איׁש "ּכי ׁשאמר ÈzL.זהּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָ¿≈
ÌÈL∑(ב"ר) אחת הּמּבּול: ּדֹור ׁשל ּדרּכן היה ּכ »ƒְֶַַַַַָָָָ

לּתׁשמיׁש ׁשהיא זֹו לתׁשמיׁש, ואחת ּורבּיה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָלפרּיה
עקרין ׁשל ּכֹוס אינֹו(מׁשקּה אחרים ׁשּתעקר,)ספרים ּכדי , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּככּל נזּופה ּומקּׁשטת וחברּתּה מעדּנים, ּומאכילּה ה ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
אּיֹוב ׁשּפרׁש וזהּו ּכאלמנה. כא)ואבלה "רֹועה (כד : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּמפרׁש ּכמֹו ייטיב", לא ואלמנה תלד, לא ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹעקרה
חלק' ׁשם ∑Ú„‰.ּב'אּגדת על ּורבּיה, ּפרּיה ׁשל היא ְֵֶַַָ»»ְְִִִֵֶַָָ

מאצלֹו ּומּוסרת עליו מּמאכלֹו(ׁשּמגּנה אחרים: .)ספרים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

סּורה  ׁשל ּתרּגּום ּתׁשמיׁש,∑ˆl‰."עדה" ׁשל היא ְֶַָָָƒ»ְִִֶַ
הם  אּגדה ּדברי ּבצּלֹו, ּתמיד ׁשּיֹוׁשבת ׁשם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעל

רּבה' .ּב'בראׁשית ְִִֵַָ

ÈÏbטז  ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈ˜ ˜Ùe¿««ƒƒ√»¿»ƒƒ¿«¿»»≈
ÔÈÓ„˜ÏÓ È‰BÏÚ ‡„È·Ú ‰Â‰c ÏËÏhÓeƒ«¿«ƒ¬»¬ƒ»¬ƒƒ¿«¿ƒ

:Ô„Ú„ ‡˙È‚c¿ƒ¿»¿≈∆

È˙יז  ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ˙È ÔÈ˜ Ú„ÈÂƒ««ƒ»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«»
‡z¯˜„ ‡ÓL ‡¯˜e ‡z¯˜ Èa ‰Â‰Â CBÁ¬«¬»»≈«¿»¿»¿»¿«¿»

:CBÁ d¯a ÌeLk¿¿≈¬

È˙יח  „ÈÏB‡ „¯ÈÚÂ „¯ÈÚ ˙È CBÁÏ „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¬»ƒ»¿ƒ»ƒ»
Ï‡Le˙Ó ˙È „ÈÏB‡ Ï‡ÈiÁÓe Ï‡ÈeÁÓ¿»≈¿ƒ»≈ƒ»¿»≈

:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡Le˙Óe¿»≈ƒ»»∆

Ú„‰יט  „Á ÌeL ÔÈL ÔÈz¯z CÓÏ dÏ ·ÈÒe¿ƒ≈∆∆«¿≈¿ƒ»»»
:‰lˆ ‡˙Èz ÌeLÂ¿ƒ¿»»ƒ»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ãBð õøàa (æèdidW xEarA oM F`xw . §¤¤§¨¥©£¤¨¨
:cpe rpïãò úîã÷`Ede ,ocr gxfn . ¨¨¨¦§©¥¤¦§©¥¤§
oFtvoBdn:fi dxez ¨¥©¨

øéòä íL àø÷ðå (æéCBðçoFxnFWM §¦§¨¥¨¦£§§

:mixvn oke .xnW mW lrgi dxez ©¥¤¤§¥¦§©¦
Cîìå (çéiXWoiwliriaWE §¤¤¦¦§©¦§¦¦

:mc`lhi dxez §¨¨
(èémrheäãòälöåmiUY l` . §©©¨¨§¦¨©¨¦

,zFnXA oF`Bd ixaC l` rFnWl LAl¦§¦§©¤¦§¥©¨©¥
Epiid EN` iM,WcTd oFWl lM mircFi ¦¦¨¦§¦¨§©Ÿ¤

mrhM ,zFxFTd lM zrcl lkEp oi`n¥©¦©¨©©¨©§©©
dWnxkyVie:k dxez ¤§¦¨¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ziy`xaק zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k iyiy meil inei xeriy

(ë)ìäà áLé éáà äéä àeä ìáé-úà äãò ãìzå©¥¬¤¨−̈¤¨¨®´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤
:äð÷îe¦§¤«

i"yx£‰˜Óe Ï‰‡ ·LÈ È·‡∑ הראׁשֹון היה הּוא ¬ƒ…≈…∆ƒ¿∆ִָָָ
ּבהמֹות  ּכאן לרֹועי חדׁש אהלים, ויֹוׁשב ּבּמדּברֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

הּמרעה  ּוכׁשּכלה צאנֹו, מרעה ּבׁשביל ּכאן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָֹֹוחדׁש
ּומדרׁש אחר. ּבמקֹום אהלֹו ותֹוקע הֹול זה, ְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָּבמקֹום

אמר  ּדאּת ּכמה אלילים, לעבֹודת ּבּתים ּבֹונה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָאּגדה:
ג) ח "ּתפׂש(יחזקאל אחיו: וכן הּמקנה", הּקנאה "סמל :ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

אלילים  לעבֹודת לזּמר ועּוגב" .ּכּנֹור ְְֱֲִִִֵַַַָ

(àë)øBpk Nôz-ìk éáà äéä àeä ìáeé åéçà íLå§¥¬¨¦−¨®´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−
:áâeòå§¨«

(áë)Lèì ïé÷ ìáez-úà äãìé àåä-íâ älöå§¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾
:äîòð ïé÷-ìáez úBçàå ìæøáe úLçð Løç-ìk̈Ÿ¥¬§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦©«£¨«

i"yx£ÔÈ˜ Ï·ez∑ לׁשֹון ּתּובל, קין. ׁשל אּמנּותֹו ּתֹוּבל ««ƒְִֵֶַַָֻ
ּכלי  לעׂשֹות קין, ׁשל אּמנּותֹו והתקין ּתֹוּבל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֻּתבלין,

לרֹוצחים  ÏÊ¯·e.זין ˙LÁ L¯ÁŒÏk LËÏ∑ מחּדד ְְִִַ…≈»…≈¿…∆«¿∆ְֵַ
ּכמֹו ּוברזל, נחׁשת ט)אּמנּות טז עיניו (איוב "ילטׁש : ְְְְִֵֶֶַָָֹֹֻ

פעל לׁשֹון אינֹו "חרׁש", ּפֹועל )ּבסגֹו"ל (לי". לׁשֹון אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶָֹֹ
ּכלֹומר )ּבצירי ( למּטה, וטעמֹו קטן קמץ נקּוד ׁשהרי , ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָ

אּמנּות  ּכלי ּכל ּומצחצח ּוברזל נ מחּדד ∑ÓÚ‰.חׁשת ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻ«¬»
ׁשל היא  רּבה'אׁשּתֹו ּב'בראׁשית .נח, ְְִִִִֵֶַַָֹ

ß ixyz e"k iyiy mei ß

(âë)éLð éìB÷ ïòîL älöå äãò åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½§¥´
ãìéå éòöôì ézâøä Léà ék éúøîà äpæàä Cîì¤½¤©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½§¤−¤

:éúøaçì§©ª«¨¦«
i"yx£ÈÏB˜ ÔÚÓL∑מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו ׁשהיּו ¿««ƒְִֶֶָָָ

ּבנֹו, קין ּתּובל ואת קין את ׁשהרג לפי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָמּתׁשמיׁש,
קין  את וראה מֹוׁשכֹו, קין ותּובל סּומא למ ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
והרגֹו, ּבּקׁשת, למׁש לאביו ואמר ּכחּיה, לֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹונדמה
וספק  ּכף אל ּכף הּכה זקנֹו, קין ׁשהּוא ׁשּידע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכיון
והּוא  מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו והיּו והרגֹו, ּביניהם ּבנֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָאת

˜ÈÏB.מפּיסן  ÔÚÓL∑ וכי' לתׁשמיׁש: לי להּׁשמע ְְַָ¿««ƒְְְְִִִִַַָ
ּפצעּתיו  אני וכי נהרג, הּוא לפצעי הרגּתי, אׁשר ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַָאיׁש
הרגּתי, אׁשר וילד ׁשמי? על קרּוי הּפצע ׁשּיהא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמזיד,
ּבתמיהה. חּברתי, עלֿידי ּכלֹומר נהרג? ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָֻֻלחּברתי
זהּו ולא ּפצעי זהּו לא מזיד, ולא אני ׁשֹוגג ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַֹֹֹֹוהלא

ּבלע"ז ∑Úˆt.חּברתי  מקאדור"ה חץ, אֹו חרב, .מּכת ִַָֻ∆«ְֵֶֶַַַַ

(ãë):äòáLå íéòáL Cîìå ïé÷-íwé íéúòáL ék¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤¦§¦¬§¦§¨«

ÏÎcכ  ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·È ˙È ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»»»»¬»«¿¿»
:¯ÈÚ· È¯Óe ÔÈkLÓ È·˙Èc¿»¿≈«¿¿ƒ»≈¿ƒ

ÏÎcכא  ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·eÈ È‰BÁ‡ ÌeLÂ¿«ƒ»¬»«¿¿»
‡¯Bpk ¯ÓÊ ÈÚ„È ‡Ï· Ìet ÏÚ ÔbÓcƒ¿«≈«ƒ¿»»¿≈¿«ƒ»

:‡·ea‡Â¿«»

¯ÔB‰aכב  ÔÈ˜ Ï·ez ˙È ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‰lˆÂ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»««ƒ«¿
d˙Á‡Â ‡ÏÊ¯Ùe ‡LÁ ˙„È·ÈÚ ÈÚ„È ÏÎc¿»»¿≈ƒƒ«¿»»«¿¿»«¬»≈

:‰ÓÚ ÔÈ˜ Ï·e˙c¿««ƒ«¬»

ÔÚÓLכג  ‰lˆÂ ‰„Ú È‰BLÏ CÓÏ ¯Ó‡Â«¬«∆∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿«
‡¯·‚ ‡Ï È¯ÓÓÏ ‡˙Èˆ‡ CÓÏ ÈL ÈÏ»̃ƒ¿≈∆∆»≈»¿∆¿ƒ»«¿»
‡Ï Û‡Â ÔÈ·BÁ ÏÈ·Ò ‡‡ dÏÈ„·c ˙ÈÏË¿̃≈ƒƒ¿ƒ≈¬»»ƒƒ¿«»
:ÈÚ¯Ê ÈˆÈzLÈ dÏÈ„·c ˙ÈÏaÁ ‡ÓÈÏBÚƒ»¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈«¿ƒ

‰Ï‡כד  ÔÈ˜Ï ÔÈÏ˙È‡ ÔÈ¯„ ‡Ú·LÏ È¯‡¬≈¿«¿»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¬»
:‡Ú·LÂ ÔÈÚ·L d¯a CÓÏÏ¿∆∆¿≈«¿ƒ¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

(ëWExitEéáà,a` EdFnke ,oFW`x , ¥£¦¦§¨¨
`l mlFrlE .aia` mBKnQim` iM ©¨¦§¨Ÿ¦¨¥¦¦

:g` - eig`e ,c"EiA`k dxez §§¨¦¨
øBpk (àëáâeòåilM ipin .,zFpibp`ide ¦§¨¦¥§¥§¦§¦

:dlFcB dnkgak dxez ¨§¨§¨
LèBì (áëEdFnke ,cCgn FnM . ¥§§©¥§¨

"WFhllz` Wi`FYWxgn:"bk dxez ¦§¦¤©£©§
(âëiM rceCîì øîàiåxgE`n §©¦©Ÿ¤¤¤§¨

,dWxRAmdFnM iYxMfd xakE.mipW ©¨¨¨§¨¦§©§¦§¤§©¦

Wi`d gTIe" EdFnkemfpoke ,"adf §¨©¦©¨¦¤¤¨¨§¥
mr mY` l`xUi ipA l` xFn`"dWw ¡¤§¥¦§¨¥©¤©§¥

" oke ,"sxFroPgz`exW`M ,mrHde ." ¤§¥¨¤§©©§©©©©£¤
dcr iM ,Epinkg Exn`dNveiM ,Erpnp ¨§£¨¥¦¨¨§¦¨¦§§¦

EcgREidIW xEarA mipA cilFdl ¨£§¦¨¦©£¤¦§
miIriaWoiwllre ,EzEni F` Ebxdie §¦¦¦§©¦§¥¨§¨§©

Knl xn` oM:eiWplzn`A `Ed ip` ¥¨©¤¤§¨¨£¦¤¡¤
m`e ,iriaXdiprvtic`,lFcB `EdW m ©§¦¦§¦¦§¨¥¦¨¨¤¨

,dxEAg il dUri cli F`.eiYbxd f` ¤¤©£¤¦©¨¨£©§¦

zNnEézâøäEdFnke ,bFxd` zxEnY ¦©¨©§¦§©¤¡§¨
cIn iYgwl xW`" ,"dcVd sqM iYzp"¨©¦¤¤©¨¤£¤¨©§¦¦©

:mdFnM miAxe ,"ixFn`dck dxez ¨¡¦§©¦§¤
(ãëcr m`eíéúòáLíwéCîì ,ïé÷ §¦©¦§¨©¦ª©©¦¤¤
cräòáLå íéòáLbxd `EdW xEarA . ©¦§¦§¦§¨©£¤¨©

,oFcfA`l ip`eiYbxdxn`W ,mrHde . §¨©£¦Ÿ¨©§¦§©©©¤¨©
,eiWpl.oiw lr dxfBd dlhA xaM iM §¨¨¦§¨¨§¨©§¥¨©©¦

Ezn Frxf lke Knl ipA iM zn`aE¤¡¤¦§¥¤¤§¨©§¥
,lEAOAx`Wp `leoiwlmWqngn ©©§Ÿ¦§©§©¦¥¥£©
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קי ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÔÈ˜ ÌwÈ ÌÈ˙Ú·L Èk∑ נתלה מזיד, ׁשהרג קין, ƒƒ¿»«ƒÀ«»ƒְִִִֵֶַַָָ

ּכלֿׁשּכן  לא ׁשֹוגג, ׁשהרגּתי אני ּדֹורֹות, ׁשבעה עד ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלֹו
הרּבה? ׁשביעּיֹות לי Ú·LÂ‰.ׁשיּתלה ÌÈÚ·L∑ ְְִִִִֵֶֶַָƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ּתנח  רּבי ּדרׁש ּכ לֹו, אחז ׁשביעּיֹות רּבּוי ּומא.לׁשֹון ְְְִִִִַַַַָָָָ
ונׁשיו  ּכלּום, למ הרג לא רּבה': 'ּבראׁשית ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּומדרׁש

ּורבּיה  ּפרּיה מּׁשּקּימּו מּמּנּו ׁשּנגזרה ּפֹורׁשֹות לפי , ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶָָָ
אמרּו: ּדֹורֹות, ׁשבעה לאחר קין ׁשל זרעֹו לכּלֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּגזרה
וׁשֹוטף  ּבא הּמּבּול למחר לּבהלה. יֹולדֹות אנּו ְְְֵֶַַַָָָָָָָ'מה

הּכל' לפצעי",את הרגּתי איׁש "וכי להן: אֹומר והּוא . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ
וילד  ּבקֹומה איׁש ׁשהיה הבל את הרגּתי אני ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָוכי
ׁשהרג, ּקין ּומה עון? ּבאֹותֹו ּכלה זרעי ׁשּיהא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשנים,
ּכלֿׁשּכן  לא הרגּתי, ׁשּלא אני ּדֹורֹות, ׁשבעה לֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹנתלה
ׁשטּות  ׁשל קלֿוחמר וזהּו הרּבה? ׁשביעּיֹות לי .ׁשּיּתלּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּומקּים  חֹובֹו את ּגֹובה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אין ּכן, ְִֵֵֵֶֶַַָָאם
ּדברֹו .את ְֶָ

(äë)àø÷zå ïa ãìzå BzLà-úà ãBò íãà òãiå©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½©¥´¤¥½©¦§¨¬
úçz øçà òøæ íéäìà éì-úL ék úL BîL-úà¤§−¥®¦´¨«¦³¡Ÿ¦Æ¤´©©¥½©´©

:ïé÷ Bâøä ék ìáä¤½¤¦¬£¨−¨«¦
i"yx£'B‚Â Ì„‡ Ú„iÂ∑ הראׁשֹון אדם אצל למ לֹו ּבא «≈«»»¿ִֵֶֶֶָָָָ

על  לדקּדק עליכם 'וכי להם: אמר נׁשיו, על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוקבל
מקֹום  ׁשל יעׂשה ?ּגזרתֹו והּוא מצותכם, עׂשּו אּתם ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּפרׁשּת והלא ּתחּלה, עצמ 'קׁשט לֹו: אמרּו ׁשּלֹו'. ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹֹאת

זה  מיתה מאׁשּת מּׁשּנקנסה ׁשנה, ּוׁשלׁשים מאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ללּמד, 'עֹוד'? ּומהּו וגֹו'", אדם "וּידע מּיד: ,'ְְְִֵֵַַַַַָָָָעלֿיד

ּתאוה  לֹו ּתאותֹוׁשּנּתֹוספה רבה)על .(בראשית ְֲֲִֶַַַָָָ

(åë)ìeLBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb úL §¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®
:ýåýé íLa àø÷ì ìçeä æà́̈©½¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÏÁe‰ Ê‡∑,ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל ּבׁשמֹו העצּבים ׁשמֹות ואת האדם ׁשמֹות את לקרא חּלין, לׁשֹון »«ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
אלהּות  ולקרֹותן אלילים .לעׂשֹותן ְְֱֱֲִִִַָָָ

ä(à)íãà íéäìà àøa íBéa íãà úãìBz øôñ äæ¤´¥½¤«§−Ÿ¨¨®§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈
:Búà äNò íéäìà úeîãa¦§¬¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«

i"yx£Ì„‡ ˙„ÏBz ¯ÙÒ ‰Ê∑ רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי אדם, ּתֹולדֹות ספירת היא B‚Â'.זֹו ‡¯a ÌBÈa∑ ∆≈∆¿…»»ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ¿¿…¿
ׁשּנברא  ׁשּביֹום .הֹוליד ,מּגיד ְִִִֶֶַַָ

(á)íîL-úà àø÷iå íúà Cøáéå íàøa äá÷ðe øëæ̈¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨´¤ŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ
:íàøaä íBéa íãà̈½̈§−¦¨«§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr bl jxk mgpn zxez)

אדם ׁשמם את וּיקרא אֹותם ב)וּיבר (ה, ְְְִֶֶַַָָָָָָ
ּתארים. ּבארּבעה נקרא הּׂשכל.אדםהאדם מעלת –איׁש– ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

הּמּדֹות. אֹוּגברמעלת הּׂשכל מעלת להּׂשיג ההתּגּברּות – ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַ
למעלת  להגּביהֹו האנֹוׁש, עם עֹוסק ׁשּגבר הינּו הּמּדֹות, ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָמעלת

ׁשמם את וּיקרא אֹותם ויבר זהּו איׁש. למעלת אֹו אדם אדם ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ויׁש האדם. ׁשלמּות ּתכלית על הּמֹורה ּביֹותר, הּנעלה הּׁשם –ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

חמד' מ'ּׂשדי עו)להעיר אות א מע' כללים ּכּנּוי (א הּוא אדם : ְְִִִֵֶֶָָָ
ּבארּכה. ׁשם עּין כו', חכם ּתלמיד ׁשאינֹו ּדעלמא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלאיניׁש

a¯כה  ˙„ÈÏÈÂ d˙z‡ ˙È „BÚ Ì„‡ Ú„ÈÂƒ«»»»ƒ¿≈ƒƒ««
¯a ÈÈ ÈÏ ·‰È ¯Ó‡ È¯‡ ˙L dÓL ˙È ˙¯˜e¿«»¿≈≈¬≈¬«¿«ƒ¿»«

:ÔÈ˜ dÏË˜c Ï·‰ ÛÏÁ Ô¯Á‡»√»¬«∆∆ƒ«¿≈»ƒ

dÓLכו  ˙È ‡¯˜e ¯a „ÈÏÈ˙‡ ‡e‰ Û‡ ˙LÏe¿≈«ƒ¿¿ƒ«¿»»¿≈
‰‡lˆlÓ ‡LÈ‡ È· eÏÁ È‰BÓBÈa ÔÎa LB‡¡¿≈¿ƒ»¿≈≈»»ƒ¿«»»

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÈÈא  ‡¯·c ‡ÓBÈa Ì„‡ ˙„Ïez ¯ÙÒ ÔÈc≈¿«¿«»»¿»ƒ¿»¿»
:d˙È „·Ú ÌÈ‰Ï‡ ˙eÓ„a Ì„‡»»ƒ¿¡…ƒ»≈»≈

È˙ב  ‡¯˜e ÔB‰˙È CÈ¯·e Ôe‡¯a ‡·˜eÂ ¯Îc¿«¿¿»¿»»ƒ»¿¿»»
:e‡È¯a˙‡„ ‡ÓBÈa Ì„‡ ÔB‰ÓL¿»»»¿»¿ƒ¿¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

:eig`dk dxez ¨¦
(äëmrheìáä úçz:FnFwnA .ek dxez §©©©©¤¤¦§
(åëwEcwceìçeä.ilrRnltMd.ilEle §¦§©¦©£¥©¤¤§¥

z"igd zFid,oFxBdndid,WBcp`Ede ¡©¥¥©¨¨¨¦§¨§

ElgdW ,mrHde .dNgY zxfBn¦¦§©§¦¨§©©©¤¥¥
did EN`e .lNRzdl,lENignmXd did §¦§©¥§¦¨¨¥¦¨¨©¥
:dNOd l` KEnq` dxez ¨¤©¦¨

íãà úBãìBz øôñ äæ (àmipAd . ¤¥¤§¨¨©¨¦

cilFdW mipa ipaE`l `Ed wx . §¥¨¦¤¦©Ÿ
EdEcilFdwx ,m`e a`úeîãamidl` ¦¨¨¥©¦§¡Ÿ¦
:dUrpa dxez ©£¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ziy`xaקב zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k iyiy meil inei xeriy

(â)ìL íãà éçéåBúeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−
:úL BîL-úà àø÷iå Bîìök§©§®©¦§¨¬¤§−¥«

i"yx£‰L ˙‡Óe ÌÈLÏL∑האּׁשה מן ּפרׁש ּכאן .(ב"ר)עד ¿…ƒ¿«»»ִִֵַַָָָ

(ã)äðîL úL-úà BãéìBä éøçà íãà-éîé eéäiå©¦«§´§¥«¨À̈©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ä)äðL úBàî òLz éç-øLà íãà éîé-ìk eéäiå©¦«§º¨§¥³¨¨Æ£¤©½§©³¥Æ¨½̈
ìLe:úîiå äðL íéL §¦−¨¨®©¨«Ÿ

(å)-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨¨®©−¤¤
:LBðà¡«

(æ)íéðL òáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©¨¦½
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ç)òLúe äðL äøNò íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(è):ïðé÷-úà ãìBiå äðL íéòLz LBðà éçéå©§¦¬¡−¦§¦´¨¨®©−¤¤¥¨«

(é)äøNò Lîç ïðé÷-úà BãéìBä éøçà LBðà éçéå©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´¤¥½̈£¥³¤§¥Æ
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(àé)úBàî òLúe íéðL Lîç LBðà éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´¨¦½§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(áé):ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéòáL ïðé÷ éçéå©§¦¬¥−̈¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«

(âé)íéòaøà ìàììäî-úà BãéìBä éøçà ïðé÷ éçéå©§¦´¥À̈©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

ÈÏB‡Â„ג  ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì„‡ ‡ÈÁÂ«¬»»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
:˙L dÓL ˙È ‡¯˜e dÏ ÈÓ„c d˙eÓ„aƒ¿≈¿»≈≈¿»»¿≈≈

ÈÓzד  ˙L ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ì„‡ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈»»»«¿ƒ»≈«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰ה  ÚLz ‡iÁc Ì„‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈»»ƒ«»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ו  „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ‰‡Ó ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:LB‡¡

ÈÓzז  LB‡ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»¡«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL Ú·Le ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

z¯˙Â‡ח  ‰‡Ó ÚLz ˙L ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈¿«¿»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL È¯NÚ«¿≈¿ƒƒ

˜ÔÈ:ט  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚLz LB‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»

ÈÓzי  ÔÈ˜ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a LB‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡»«¿ƒ»≈»«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL È¯NÚ LÓÁÂ ‰‡Ó¿»«¬≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

LÓÁÂיא  ‰‡Ó ÚLz LB‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¡¿«¿»«¬≈
:˙ÈÓe ÔÈL¿ƒƒ

È˙יב  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚ·L ÔÈ˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÏÏ‰Ó«¬«¿≈

ÈÓzיג  Ï‡ÏÏ‰Ó ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÔÈ˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»»«¿ƒ»«¬«¿≈«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚa¯‡Â ‰‡Ó¿»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

(âxiMfdl mrH dnEBúeîãa ãìBiå ©©©§©§¦©¤¦§
BîìökzFclFY gM mXd FA ozPW , §©§¤¨©©¥Ÿ©¨

,FzEnC `ivFdldncIW crEdUrn §¦§©¤¦§¤©£¥
oFilrl,lade oiw lr oM xiMfd `le . §¤§§Ÿ¦§¦¥©©¦§¤¤

oaE ,oiw dig mipW dOM xiMfd `l mB©Ÿ¦§¦©¨¨¦¨¨©¦¤
cilFdWM did mipW dOM,KFpg FpA ©¨¨¦¨¨§¤¦§£

dgnPW xEarA.lEAOA oiw mB lad mW ©£¤¦§¨¥¤¤©©¦©©

xiMfdezwcv zF`xdl oiw zbixd §¦§¦£¦©©¦§©§¦§©
.mXd,FR` Kix`d m`eFWiprd,sFQA ©¥§¦¤¡¦©¤¡¦©

:"dTpi `l dTpe" mrhMc dxez §©©§©¥Ÿ§©¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קג ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k iyiy meil inei xeriy

(ãé)úBàî òLúe íéðL øNò ïðé÷ éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(åè)ãìBiå äðL íéMLå íéðL Lîç ìàììäî éçéå©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´¨¨®©−¤
:ãøé-úà¤¨«¤

(æè)ìL ãøé-úà BãéìBä éøçà ìàììäî éçéåíéL ©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æé)äðL íéòLúå Lîç ìàììäî éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈
:úîiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¨«Ÿ

(çé)ãìBiå äðL úàîe äðL íéMLå íézL ãøé-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤
:CBðç-úà¤£«

(èé)à BãéìBä éøçà ãøé-éçéåúBàî äðîL CBðç-ú ©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤£½§Ÿ¤¬¥−
:úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

(ë)òLúe äðL íéMLå íézL ãøé-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(àë)-úà ãìBiå äðL íéMLå Lîç CBðç éçéå©§¦´£½¨¥¬§¦¦−¨¨®©−¤¤
:çìLeúî§¨«©

(áë)BãéìBä éøçà íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´
ìL çìLeúî-úà:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî L ¤§¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(âë)ìLe äðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk éäéåL ©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈§¬
:äðL úBàî¥−¨¨«

(ãë)Búà ç÷ì-ék epðéàå íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥¬£−¤¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−
:íéäìà¡Ÿ¦«

ÔÈLיד  ¯NÚÂ ‰‡Ó ÚLz ÔÈ˜ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈»¿«¿»«¬«¿ƒ
:˙ÈÓeƒ

ÈÏB‡Â„טו  ÔÈL LÓÁÂ ÔÈzL Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ
:„¯È ˙È»»∆

ÈÓzטז  „¯È ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈»«¿ƒ»∆∆«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰יז  ÈÓz Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈«¬«¿≈«¿≈¿»
:˙ÈÓe ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒƒ

ÔÈLיח  ÔÈz¯˙Â ÔÈzLÂ ‰‡Ó „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿ƒƒ¿«¿≈¿ƒ
:CBÁ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»¬

ÈÓzיט  CBÁ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¬«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈzLÂכ  ‰‡Ó ÚLz „¯È ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈz¯˙Â¿«¿≈¿ƒƒ

È˙כא  „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈzL CBÁ ‡ÈÁÂ«¬»¬ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:ÁÏLe˙Ó¿»«

ÈÏB‡c„כב  ¯˙a ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈÏ‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»»«¿ƒ
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó ˙Ïz ÁÏLe˙Ó ˙È»¿∆«¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô·e¿»

ÔÈzLÂכג  ‰‡Ó ˙Ïz CBÁ ÈÓBÈ Ïk ‰Â‰Â«¬»»≈¬¿«¿»¿ƒƒ
:ÔÈL LÓÁÂ«¬≈¿ƒ

‡¯Èכד  È‰B˙ÈÏÂ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈl‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»¿≈ƒ¬≈
:ÈÈ d˙È ˙ÈÓ‡ (‡Ï)»¬≈»≈¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ãøé ïa CBðç (áëeilr aYkp .Cläúiå £¤¤¤¦§©¨¨©¦§©¥
íéäìàä úà CBðçd ixg`" mrhM ,' £¤¨¡Ÿ¦§©©©£¥

z`" gp lr aEzM oke ,"EklY mkidl ¡̀Ÿ¥¤¥¥§¥¨©Ÿ©¤
miWxtn Wie ."gp KNdzd midl`d̈¡Ÿ¦¦§©¤Ÿ©§¥§¨§¦

:liBxd FnM "gp KNdzd"bk dxez ¦§©¤Ÿ©§¦§¦

íéäìà BúBà ç÷ì ék (ãëoke .zn . ¦¨©¡Ÿ¦¥§¥
LOn gwFl ippd" ,"iWtp z` `p gw"©¨¤©§¦¦§¦¥©¦§
dn WxiR KM xg`e ,"Lipir cngn z ¤̀©§©¥¤§©©¨¥¥¤

z`fe ."FYW` znYe" ,diddgiwNdlr ¨¨©¨¨¦§§Ÿ©§¦¨©
.znIe `le ,dtBn xkf mW oi` ,KFpg£¥¨¥¤©¥¨§Ÿ©¨¨

xg`e" sq` ixacA aEzM xW` ,mrHde§©©©£¤¨§¦§¥¨¨§©©
ipgTY cFaM:gxw ipA xFnfnA oke ," ¨¦¨¥¦§¥§¦§§¥Ÿ©

iM lF`W cIn ,iWtp dCti midl` K`"©¡Ÿ¦¦§¤©§¦¦©§¦
iai liMUOde ."dlq ipgTi:odk dxez ¦¨¥¦¤¨§©©§¦¨¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ziy`xaקד zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£CBÁ Cl‰˙iÂ∑(ב"ר)וקל היה אחרים:(צּדיק ספרים «ƒ¿«≈¬ְְֲִִִֵַַָָָ

הּקדֹוׁשּֿבדעּתֹו)וקּבל  מהר ,לפיכ ּולהרׁשיע. לׁשּוב ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
ׁשּׁשּנה  וזהּו זמּנֹו, קדם והמיתֹו וסּלקֹו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹּברּוֿהּוא

למּלאֹות  ּבעֹולם "ואינּנּו" לכּתב: ּבמיתתֹו ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹהּכתּוב
‡˙B.ׁשנֹותיו  Á˜Ï Èk∑:ּכמֹו זמּנֹו, כד)לפני (יחזקאל ְָƒ»«…ְְְִֵַ

עיני מחמד את מּמ לֹוקח .""הנני ְְְִִִֵֵֶֶַַַ

ß ixyz f"k ycew zay ß

(äë)äðL úàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®
:Cîì-úà ãìBiå©−¤¤¨«¤

(åë)íézL Cîì-úà BãéìBä éøçà çìLeúî éçéå©§¦´§¤À©©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§©³¦
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òáLe äðL íéðBîLe§¦Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æë)ðL íéMLå òLz çìLeúî éîé-ìk eéäiåòLúe ä ©¦«§Æ¨§¥´§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(çë)äðL úàîe äðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®
:ïa ãìBiå©−¤¥«

i"yx£Ôa „ÏBiÂ∑ נבנה .העֹולם ׁשּמּמּנּו «∆≈ְִִֶֶָָָ

(èë)eðNònî eðîçðé äæ øîàì çð BîL-úà àø÷iå©¦§¨¯¤§²−Ÿ©¥®ŸÂ¤º§©«£¥³¦©«£¥̧Æ
:ýåýé døøà øLà äîãàä-ïî eðéãé ïBávòîe¥«¦§´¨¥½¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«

i"yx£eÓÁÈ ‰Ê∑ עד ידינּו. עּצבֹון את מּמּנּו יּניח ∆¿«¬≈ְִִִֵֶֶַַַָ
הכין  והּוא מחרׁשה, ּכלי להם היה לא נח, ּבא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
ודרּדרים  קֹוצים מֹוציאה הארץ והיתה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָלהם,
ּובימי  הראׁשֹון, אדם ׁשל מּקללתֹו חּטים, ְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָּכׁשּזֹורעים

ּכ ּתפרׁשהּו לא ואם "ינחמנּו". וזהּו נחה, אין ,נח ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ׁשמֹו לקרֹות צרי ואּתה הּׁשם, על נֹופל הּלׁשֹון ְְְִִֵֵַַַַַַָָָטעם

.מנחם  ְֵַ

(ì)íéòLúå Lîç çð-úà BãéìBä éøçà Cîì-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî Lîçå äðL̈½̈©«£¥¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(àì)òáLe äðL íéòáLå òáL Cîì-éîé-ìk éäéå©«§¦Æ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(áì)íL-úà çð ãìBiå äðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨¨®©´¤½Ÿ©¤¥−
:úôé-úàå íç-úà¤¨¬§¤¨«¤

ÔÈLכה  Ú·Le ÔÓ˙e ‰‡Ó ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«¿»¿»»¿«¿ƒ
:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»∆

CÓÏכו  ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«»«¿ƒ»∆∆
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈz¯˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô·e¿»

ÔÈzLÂכז  ‰‡Ó ÚLz ÁÏLe˙Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¿∆«¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÚL˙e¿«¿ƒƒ

ÔÈLכח  ÔÈz¯˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ
:¯a „ÈÏB‡Â¿ƒ»

pÓÁÈ‡כט  ÔÈc ¯ÓÈÓÏ Áp dÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿≈…«¿≈»≈¿«¬ƒ»»
dËËÏ Èc ‡Ú¯‡ ÔÓ ‡„È ˙e‡lÓe ‡„·BÚÓ≈»»»ƒ≈¿»»ƒ«¿»ƒ«¿«

:ÈÈ¿»

Ó‡‰ל  LÓÁ Á ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»…«¬≈¿»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÚ·LÂלא  ‰‡Ó Ú·L CÓÏ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒƒ

Áלב  „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó LÓÁ ¯a Á ‰Â‰Â«¬»…««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ…«
:˙ÙÈ ˙ÈÂ ÌÁ ˙È ÌL ˙È»≈»»¿»»∆

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

(èëmrheeðîçðé äæeðéNònîrcIW . §©©¤§©£¥¦©£¥¤¨©
lr iM - did `iap iM - mc` ici lr©§¥¨¨¦¨¦¨¨¦©
E`x F` ;dnc`d digY clFPd df ci©¤©¨¦§¤¨£¨¨¨
Fci lr iM ,did oke .dnkg KxcA df¤§¤¤¨§¨§¥¨¨¦©¨
Wi` did `Ed mB .mlFrd miIwzp¦§©¥¨¨©¨¨¦

`xwPW okYi mB .aEzM oM iM ,dnc`d̈£¨¨¦¥¨©¦¨¥¤¦§¨
FnM gp FnW,lrAExicarW xg` §Ÿ©§§©©©©¤¨©

dnc`ddgilvdeKtd gpe .oFaSrd. ¨£¨¨§¦§¦¨§Ÿ©¨©¨¦¨
Epngpi df ,mrHdegEppeoFaSrn.Epici §©©©¤§©£¥§¨©¥¦§¨¥

iM ,aNd oFaSrn dgEpn dngp mB©¤¨¨§¨¥¦§©¥¦

`le minrHd ExnWi mixard,zFNOd ¨¦§¦¦§§©§¨¦§Ÿ©¦
- crdezWAxilrAxie.mil`FXdein §¨¥§ª¤¤¦ª©©§©£¦¦

oiw zW` dzidmrH dn - zWe ¨§¨¥¤©¦§¥©©©
,z`Gd dl`XlclFIe" mc`A aEzM iM ©§¥¨©Ÿ¦¨§¨¨©¤

:mNM oke ,"zFpaE mipAl dxez ¨¦¨§¥ª¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קה ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰L ˙B‡Ó LÓÁ Ôa∑ מה יּודן: רּבי אמר ∆¬≈≈»»ִַַַָָ

לחמׁש וזה ׁשנה, למאה הֹולידּו הּדֹורֹות ּכל ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָּטעם
'אם  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר הם,מאֹות? רׁשעים ְִִֵֵַַָָָָ

ּב זהיאבדּו לצּדיק ורע צּדיק (ּמים ׁשל לזרע אחרים: ספרים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

לעׂשֹות )זה  עליו אטריח הם, צּדיקים ואם ּתבֹות , ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
מאֹות  חמׁש עד הֹוליד ולא מעינֹו את ּכבׁש ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹהרּבה?

לענׁשין  ראּוי ׁשּבבניו, הּגדֹול יפת, יהא ׁשּלא ּכדי ְְְֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשנה,
הּמּבּול ּדכתיב:(ב"ר)לפני סב), מאה (ישעיה ּבן הּנער "ּכי ְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

לפני  וכן לעתיד, לענׁש ראּוי ימּות", ּתֹורה ׁשנה .מּתן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
˙ÙÈŒ˙‡Â ÌÁŒ˙‡ ÌLŒ˙‡∑!?הּוא הּגדֹול יפת והלא ∆≈∆»¿∆»∆ֲֶֶַַָֹ
ּדֹורׁש אּתה ּבּתחּלה, ונֹולד אּלא צּדיק, ׁשהּוא את ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

וכּו' מּמּנּו יצא וׁשאברהם מהּול רבה)ּכׁשהּוא .(בבראשית ְְְְִֶֶֶַָָָָָ

å(à)äîãàä éðt-ìò áøì íãàä ìçä-ék éäéå©«§¦Æ¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®
:íäì eãlé úBðáe¨−ª§¬¨¤«

(á)úáè ék íãàä úBða-úà íéäìàä-éðá eàøiå©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ
:eøça øLà ìkî íéLð íäì eç÷iå äpä¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ£¤¬¨¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ŒÈ·∑ ּדבר והּׁשֹופטים. הּׂשרים ּבני ¿≈»¡…ƒְְְִִֵַַָָָ
ּבׁשליחּותֹו ההֹולכים הּׂשרים הם האלהים, ּבני ְְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹאחר:
'אלהים' ּכל ּבהם. מתערבים היּו הם אף מקֹום, ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשל

יֹוכיח: וזה מרּות, לׁשֹון ד)ׁשּבּמקרא "ואּתה (שמות ְְְְִִֶֶַַַָָָ
לאלהים", לֹו י)ּתהיה אלהים"(שם נתּתי Èk."ראה ְְְֱִִִִֵֵֶַֹֹƒ

‰p‰ ˙·Ë∑ּכׁשהיּו ּכתיב, "טבת" יּודן: רּבי אמר ……≈»ְְִִֶַַַָָָָ
נכנס מיטיבין  ּגדֹול היה לחּפה, ליּכנס מקּׁשטת אֹותּה ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻ

ּתחּלה e¯Áa.(ב"ר)ּובֹועלּה ¯L‡ ÏkÓ∑ ּבעּולת אף ְֲִָָƒ…¬∆»»ְַַ
והּבהמהּבעל, הּזכר .(ב"ר)אף ְְֵַַַַַָָָ

(â)íbLa íìòì íãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ§Ÿ½̈§©−̈
:äðL íéøNòå äàî åéîé eéäå øNá àeä́¨¨®§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−¨¨«

i"yx£Ì„‡· ÈÁe¯ ÔB„ÈŒ‡Ï∑ רּוחי ויריב יתרעם לא …»ƒ»»»ְְִִִֵַָֹ
ּבׁשביל  ימים ∑ÌÏÚÏ.האדם עלי רּוחי לאר הּנה , ְִִַָָָָ¿…»ְִִִֵֶָֹ

לרחם  ואם להׁשחית אם ּבקרּבי מדֹון ,נדֹון יהיה לא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
ימים  לאר ּכלֹומר, לעֹולם, ּברּוחי ‰e‡.זה ÌbLa ְְְְִִֶֶַָָֹ¿«»

¯N·∑ ּבסגֹו"ל ּבׁשּגם זאת ּכמֹו ׁשּגם ּבׁשביל ּכלֹומר, , »»ְְְְְִִֶֶֶַַַֹ
ּומה  לפני, נכנע אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן ּבׂשר ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבֹו,

ּבֹו: ּכּיֹוצא קׁשה? ּדבר אֹו אׁש, יהיה ה)אם (שופטים ְִִֵֵֶֶַָָָ
"ׁשאּתה  וכן ׁשּקמּתי, ּכמֹו ּדבֹורה", ׁשּקמּתי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ"עד

ּבׁשּגם  ּכמֹו "ּבׁשּגם" אף ׁשאּתה, ּכמֹו עּמי", .מדּבר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
'B‚Â ÂÈÓÈ eÈ‰Â∑ להם אארי ׁשנה ועׂשרים מאה עד ¿»»»¿ְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ּתאמר: ואם מּבּול. עליהם אביא יׁשּובּו, לא ואם ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹאּפי,
אין  ׁשנה, מאה אּלא אינֹו הּמּבּול עד יפת ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּנֹולד

ּבּתֹורה ּומאחר ו)מקּדם ּגזּורה (פסחים הּגזרה היתה ּכבר . ְְְְְְֵַַָָָָָָָָֻֻ
מצינּו וכן ּתֹולדֹות, נח ׁשהֹוליד קדם ׁשנה ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹעׂשרים
ידֹון", ּב"לא רּבים אּגדה מדרׁשי ויׁש עֹולם'. ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹּב'סדר

ּפׁשּוטֹו צחצּוח הּוא זה .אבל ְְֲִֶַָ

ÏÚא  ÈbÒÓÏ ‡L‡ È· e‡È¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ¿≈¡»»¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡ ‡˙·e ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿»»ƒ¿¿ƒ¿

‡¯Èב  ‡L‡ ˙a ˙È ‡i·¯·¯ È· BÊÁÂ«¬¿≈«¿¿«»»¿«¡»»¬≈
Èc ÏkÓ ÔÈL ÔB‰Ï e·ÈÒe ÔÈp‡ Ô¯ÈtL«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒƒ…ƒ

:e‡ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ

˜„ÈÓג  ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯c Ìi˜˙È ‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»ƒ»»≈√»«
‡iLÈa ÔB‰È„·BÚÂ ‡¯Na Ôep‡c ÏÈ„a ÌÏÚÏ¿»»¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈ƒ«»
Ì‡ ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ÔB‰Ï ˙·È‰È ‡Î¯‡«¿»¿ƒ«¿¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

:Ôe·e˙È¿

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

(àzNnEìçäoipAn `Ede ,dNgYn . ¦©¥¥¦§¦¨§¦¦§¨
lirtd:áøì:lrFRd mW .a dxez ¦§¦¨Ÿ¥©©

íéäìàä éða (áipA .mihtFXdEidW , §¥¨¡Ÿ¦§¥©§¦¤¨
Wie .midl` hRWn ux`A miUFr¦¨¨¤¦§©¡Ÿ¦§¥
,WcFw dGd mFwOA midl`d iM mixnF`§¦¦¨¡Ÿ¦©¨©¤¤
,ux`A xW` miWFcTd md mipAde§©¨¦¥©§¦£¤¨¨¤
iM mixnF` Wie ."mY` mipA" mrhM§©©¨¦©¤§¥§¦¦

,zW ipA - midl`d ipAmc`d zFpaE §¥¨¡Ÿ¦§¥¥§¨¨¨
,ipirA xWIde .oiw zgRWn zFpA -§¦§©©©¦§©¨¨§¥©

midl`d ipA zFidlmircFIdzrC ¦§§¥¨¡Ÿ¦©§¦©©
dzidW ,miWp mdl ExgA ,oFilr¤§¨£¨¤¨¦¤¨§¨
lkl zlWnp zg` lM minW zkxrn©£¤¤¨©¦¨©©¦§¤¤§¨

,cg`E`vi oM lr ,zFclFYM zFclFYde ¤¨§©¨©¨©¥¨§
mB miWPd EgwNW okYie .mixFAB mdn¥¤¦¦§¦¨¥¤¨§©¨¦©

:dwfgAb dxez §¨§¨
éçeø ïBãé àì (âFnM `EdW xnF` Wi . Ÿ¨¦¥¥¤§
l` FAxg aWIe"DpcpgExl sEBd iM ," ©¨¤©§¤§¨¨¦©¨©

ocpM" - crde .zIxMzi`wx ."igEx §¨¨§¨¥¤§§¦©¦©
dlri m`" FnM ,xg` WxFW oFci didi¦§¤¨¤©¥§¦©£¤
,oird igPn `EdW ,"F`iU minXl©¨©¦¦¤¦¨¥¨©¦

EdFnke`ypWie .mixg` miAxe §¨§©¦£¥¦§¥
FlwWOW mixnF`,"xtrd aWie" FnM §¦¤¦§¨§§¨Ÿ¤¨¨

:sEBA oiIC gExd iM ,oiC zxfBn `ide§¦¦¦§©¦¦¨©©¨©
íbLa.o"iXddidie ,"dkMW" FnM §©©©¦§¤¨¨§¦§¤

FY`nW ,igEx cnri `l ,Fnrh.dzid ©§Ÿ©£Ÿ¦¤¥¦¨§¨
l` aEWY gExde" xn` zldw oke§¥Ÿ¤¤¨©§¨©¨¤
mc`d gEx wx ,"Dpzp xW` midl`d̈¡Ÿ¦£¤§¨¨©©¨¨¨
xEarA cFre .qngd df xEarA ,FCal§©©£¤¤¨¨§©£

zr cr riBi `Ede .xUA mc`dWxqgie, ¤¨¨¨¨¨§©¦©©¥§¤§©
xW`MgSpi:dUFrl iEUrdåéîé eéäå. ©£¤§©¥©¤¨¨¤§¨¨¨

dGW mixnF` Wiavwm`e ,mc`d lM ¥§¦¤¤¤¤¨¨¨¨§¦
lr wx ,hrn Ep`vn - oM xzFi Ep`vn̈¨¥¥¨¨§©©©
mW dPd iM ,zn` df oi`e .xAci aFxd̈§©¥§¥¤¡¤¦¦¥¥
Eig eixg` zFxFCd lke ,zF`n WW dig̈¨¥¥§¨©©£¨¨
,mipXd Exqg blR iniaE ,zFAx mipẄ¦©¦¥¤¤¨§©¨¦
mipFnW F`miraWmFId crceCzFninE¦¨¦©©¦§¦§¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ziy`xaקו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy

(ã)ïë-éøçà íâå íää íéîia õøàá eéä íéìôpä©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´©«£¥¥À
eãìéå íãàä úBða-ìà íéäìàä éða eàáé øLà£¤̧¨¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈§¨«§−
:íMä éLðà íìBòî øLà íéøabä änä íäì̈¤®¥¯¨©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈©§¥¬©¥«

i"yx£ÌÈÏÙp‰∑ׁשּנפלּו ׁשם העֹולם.והּפילּועל את «¿ƒƒְְִִֵֶֶַָָָ
הּוא  ענקים לׁשֹון עברית, ‰‰Ì.ּובלׁשֹון ÌÈÓia∑ ְְְֲִִִָָ«»ƒ»≈

קין (ב"ר) ּובני אנֹוׁש ּדֹור ‡ÔÎŒÈ¯Á.ּבימי Ì‚Â∑ ְֱִִֵֵַ¿««¬≈≈
ׁשעלה  אנֹוׁש, ּדֹור ׁשל ּבאבדן ׁשראּו ְְֱִֶֶֶַַָָָָָאףֿעלּֿפי
הּמּבּול  ּדֹור נכנע לא העֹולם, ׁשליׁש והציף ְְְְִִִֵַַַָָָֹאֹוקינֹוס

מהם  e‡·È.ללמד ¯L‡∑ יֹולדֹות ּכמֹותם היּו .ענקים ְִֵֶֹ¬∆»…ְְֲִָָָ
ÌÈ¯ab‰∑ ּבּמקֹום ‰ÌM.למרד ÈL‡∑ׁשּנּקבּו אֹותם «ƒ…ƒְִַָֹ«¿≈«≈ְִֶָ

מתּוׁשאל  מחּויאל, עירד, ׁשם ּבׁשמֹות: על ׁשּנּקבּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ
ׁשּממֹון,אבדן, אנׁשי אחר: ּדבר והּותׁשּו. ׁשּנּמֹוחּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

העֹולם  את .ׁשּׁשּממּו ְִֶֶָָ

(ä)øöé-ìëå õøàa íãàä úòø äaø ék ýåýé àøiå©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ
:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçî©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«

(å)ávòúiå õøàa íãàä-úà äNò-ék ýåýé íçpiå©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨¨®¤©¦§©¥−
:Baì-ìà¤¦«

i"yx£‰NÚŒÈk '‰ ÌÁpiÂ∑ׁשּבראֹו לפניו היתה נחמה «ƒ»∆ƒ»»ְְְֶֶָָָָָָָ
היה  העליֹונים, מן היה ׁשאּלּו ממרידן.ּבּתחּתֹונים, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ

רּבה' ׁשל ∑‡BaÏŒÏ.האדם ∑vÚ˙iÂ·.ּב'בראׁשית ְִִֵַָ«ƒ¿«≈ָָָ∆ƒֶ
ּתרּגּום .מקֹום  זה להעציבֹו, מקֹום ׁשל ּבמחׁשבּתֹו עלה ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָ

ׁשל  מחׁשבּתֹו נהפכה "וּיּנחם", אחר: ּדבר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּונקלֹוס.
ּבמחׁשבה  עלה הּדין, למּדת רחמים מּמּדת ְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָָמקֹום

ּבאדם  ּלעׂשֹות מה לׁשֹון לפניו ּכל וכן ּבארץ. ׁשעׂשה ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ
ּלעׂשֹות: מה נמל לׁשֹון ׁשּבּמקרא, כג)'נחּום' (במדבר ְְְֲִִִֶַַַָָ

ויתנחם", לב)"ּובןֿאדם יתנחם",(דברים עבדיו "ועל ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ
לב) הרעה",(שמות על ה' טו)"וּיּנחם א ּכי (שמואל "נחמּתי ְִִִִֶַַַָָָָ

הם  אחרת מחׁשבה לׁשֹון ּכּלם vÚ˙iÂ·.המלכּתי". ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻ«ƒ¿«≈
BaÏŒÏ‡∑:ּכמֹו ידיו, מעׂשה אבדן על (שמואל נתאּבל ∆ƒְְְֲִֵֵַַַָָָָ

יט) לתׁשּובת ב ּכתבּתי וזה ּבנֹו", על הּמל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָ"נעצב
קרחה, ּבן יהֹוׁשע רּבי את ׁשּׁשאל אחד ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאּפיקֹורֹוס
רֹואה  ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מֹודים אּתם 'אין לֹו: ִֵֶֶֶַַַָָָאמר
ּכתיב  'והא לֹו: אמר 'הן'. לֹו: אמר הּנֹולד'? ְְִֵֶַַַָָָָאת
זכר  ּבן ל 'נֹולד לֹו: אמר אלֿלּבֹו"?' ְְִִֵֵֶַַַַָָָ"וּיתעּצב
אמר  עׂשית'? 'ּומה לֹו: אמר 'הן', לֹו: אמר ?'ִִֵֶֶַַַָָָָָָמּימי

וׂשּמחּתי  'ׂשמחּתי הּכלֹו: היית את 'ולא לֹו: אמר ל'. ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹ
– חדותא 'ּבׁשעת לֹו: אמר למּות'? ׁשּסֹופֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָיֹודע
מעׂשה  ּכ' לֹו: אמר אבלא'. – אבלא ּבׁשעת ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָחדותא,

ׁשּסֹופן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לפניו ׁשּגלּוי אףֿעלּֿפי , ְִֶֶַַַָָָָָָ
מּלבראן נמנע לא ּולאּבדן, ברא"ם)לחטא ּבׁשביל (ועיין ְְְְְְֲִִִִַַַָָָֹֹ

מהם'הּצּדיקים  לעמד .העתידים ֲֲִִִִֵֶַַַָֹ

(æ)éúàøa-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤¨¸̈¦Æ
Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî äîãàä éðt ìòî¥©¸§¥´¨«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤

:íúéNò ék ézîçð ék íéîMä óBò-ãòå§©´©¨¨®¦¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«

Û‡Âד  Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‡Ú¯‡· BÂ‰ ‡i¯abƒ»«»¬¿«¿»¿«»»ƒ¿«
˙a ˙ÂÏ ‡i·¯·¯ Èa ÔÈÏÚ Èc Ôk ¯˙a»«≈ƒ«ƒ¿≈«¿¿«»¿«¿«
‡ÓÏÚÓc ‡i¯ab Ôep‡ ÔB‰Ï Ô„ÈÏÈÂ ‡L‡¡»»ƒƒ»¿ƒƒ»«»ƒ≈»¿»

:‡ÓLc ÔÈL‡¡»ƒƒ¿»

Ú¯‡a‡ה  ‡L‡ ˙LÈa ˙‡È‚Ò È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈¿ƒ«ƒ«¡»»¿«¿»
Ïk LÈa „BÁÏ daÏ ˙·LÁÓ ‡¯ˆÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«¿¿«ƒ≈¿ƒ»

:‡ÓBÈ»

‡L‡ו  ˙È „·Ú È¯‡ d¯ÓÈÓa ÈÈ ·˙Â¿»¿»¿≈¿≈¬≈¬«»¬»»
ÔB‰t˜z ¯·zÓÏ d¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â ‡Ú¯‡a¿«¿»«¬«¿≈¿≈¿ƒ¿«»¿¿

:d˙eÚ¯kƒ¿≈

ÏÚÓז  È˙‡¯· Èc ‡L‡ ˙È ÈÁÓ‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»∆¿≈»¬»»ƒ¿≈ƒ≈«
‡LÁ¯ „Ú ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»≈¬»»«¿ƒ»«ƒ¬»
È¯‡ È¯ÓÈÓa ˙È·˙ È¯‡ ‡iÓL„ ‡ÙBÚ „ÚÂ¿«»ƒ¿«»¬≈»ƒ¿≈¿ƒ¬≈

:Ôepz„·Ú¬«¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

mBxznd xn`X dn zn`de .dpẄ¨§¨¡¤©¤¨©©§©§¥
cFr" mrhM ,mc`l uw ozPW ,zinx £̀¨¦¤¨©¥¨¨¨§©©

,EhlOi EaEWi m`e ,"mFi mirAx`m`e ©§¨¦§¦¨¦¨§§¦
l` LAl miUY l`e .EzEnie - EaEWi `lŸ¨§¨§©¨¦¦§¤
,"dpW zF`n Wng oA gp idie" xRqn¦§©©§¦Ÿ©¤£¥¥¨¨
dPde .dxFYA xgE`nE mCwEn oi` iM¦¥§¨§¨©¨§¦¥
eixg`e ,"oxgA gxY znIe" aEzM̈©¨¨¤©§¨¨§©£¨

d xn`Ie"mxa` l` 'Kl,"Lvx`n Ll ©Ÿ¤¤©§¨¤§¥©§§
didW cr gxY zn `l iM rcp Epgp`e©£©§¥©¦Ÿ¥¤©©¤¨¨

miAxe ,dpW miWlWE Wng oA wgvi¦§¨¤¨¥§¦¨¨§©¦
:EdFnMc dxez ¨

(ãWExitEíéìôðd`Fxd al lFRIW , ¥§¦¦¤¦¥¨¤
DnzIW ,mzF`DaFBnmznFwmrhe : ¨¤¦§©¦©¨¨§©©

ïë éøçàwpr ipA dPde ,lEAOd xg` , ©£¥¥©©©©§¦¥§¥£¨
ipA zgRWOn Eid dNgYA©§¦¨¨¦¦§©©§¥

:midl`dd dxez ¨¡Ÿ¦
ä íçpiå (å'`Ed mc` `l iM rEci . ©¦¨¤¨©¦Ÿ¨¨

mgPdlipA oFWlM dxFY dxAC wx , §¦¨¥©¦§¨¨¦§§¥

d`xi dUrX dn zigWOd iM ,mc`̈¨¦©©§¦©¤¨¨¥¨¤
mgiPWmrhe :ávòúiåBaì ìàKtd . ¤¦¨§©©©¦§©¥¤¦¤¤

d gnUi"eipirA aFh iM ,"eiUrnA ' ¦§©§©£¨¦§¥¨
ElAwIWei`xapeicqgmixnF` Wie . ¤§©§¦§¨¨£¨¨§¥§¦

,"Lbxdl Ll mgpzn" FnM mgPIe iM¦©¦¨¤§¦§©¥§§¨§¤
EdEWxtie`Ed FAl iM Exn`e ,crie ¦¨§¦¥§¨§¦¦

xg` did `l ,oM did EN`e .`iaPd©¨¦§¦¨¨¥Ÿ¨¨©©
aSrzIeEp`vn dp`e ,"l`" zNn ©¦§©¥¦©¤§¨¨¨¨

:al `iaPd `xwPWf dxez ¤¦§¨©¨¦¥



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קז ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ì„‡‰Œ˙‡ ‰ÁÓ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑,עפר הּוא «…∆∆¿∆∆»»»ָָ

לׁשֹון  נאמר לכ אֹותֹו, ואמחה מים עליו ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָואביא
Ó‰aŒ„Ú‰.'מחּוי' Ì„‡Ó∑ הם ּדרּכם אף הׁשחיתּו ִ≈»»«¿≈»ְְִִֵַַָ

ׁשהּוא (ב"ר) וכיון אדם, ּבׁשביל נברא הּכל אחר: ּדבר .ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּבאּלּו? ּצר מה Ì˙ÈNÚ.ּכלה, Èk ÈzÓÁ Èk∑ ְֵֶֶַָֹƒƒ«¿ƒƒ¬ƒƒ

עׂשיתים  אׁשר על ּלעׂשֹות מה .חׁשב ּתי ְֲֲֲִִִֶַַַַָ

(ç):ýåýé éðéòa ïç àöî çðå§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(113 'nr gi jxk mgpn zxez)

ה' ּבעיני חן מצא ח)ונח (ו, ְְֵֵֵַָָֹ
הּזהר  ּכמאמר לבֹוא, לעתיד ּתהיה החן מציאת ׁשלמּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּגּלּוי
וכּמבאר  ּדוקא, הּזה ּבעֹולם יהיה והּגּלּוי ּדאתי. לעלמא ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנייחא
עֹולם  אּלא העליֹונים העֹולמֹות אינּה הּכונה ׁשּתכלית ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּבּתניא,

ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּדוקא. הּתחּתֹון א)הּזה לא, חן (ירמיה מצא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׂשרף  נחׁש מקֹום ּב'ּמדּבר', ּדוקא מתּגּלה ה'חן' – ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבּמדּבר

מים. אין אׁשר וצּמאֹון ְְְֲִִֵֶַַָָועקרב

סימן. יחזקיהו אמציה, פסוקים, קמ"ו בראשית פפפ פרשת חסלת

ÈÈ:ח  Ì„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ ÁÂ¿…««¿««¬ƒ√»¿»

âôø ¯ ôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

øîàiå (æ.Baì ìàdxin` F` , ©Ÿ¤¤¦£¦¨
mik`lOlmixnF` Wie .oFkPde .gpl ©©§¨¦§¥§¦§Ÿ©§©¨

aEzMd "FAl" mr wEaC `EdW ipirA§¥©¤¨¦¦©¨

:dlrnlg dxez §©§¨
ïç (ç,dPgY dPOnE ,mingx zxfBn . ¥¦¦§©©£¦¦¤¨§¦¨

mdipWE ,uw FlwWnEilrRnltMd. ¦§¨¥§¥¤¦©£¥©¤¤

Kilr dqg `l" FnM ,og z`ivn mrhe§©©§¦©¥§Ÿ¨¨¨©¦
:"oir©¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc zeaezk(ipy meil)

y oeik ,did daiyid y`x zeidl `iig iax z`÷eñò àéiç éaø©¦¦¨¨
äåä úBöîa,déøbôà àì øáñ éaøå.zeevn meiwn eplha` `l ± §¦§£¨§©¦¨©Ÿ©§§¥

:df uexizl reiq d`ian `xnbdàðéðç éaø eöðéî eåä éëc eðééäå§©§§¦£¦§©¦£¦¨
àéiç éaøå,df mr df migkeezn eidyk -éaøì àðéðç éaø déì øîà §©¦¦¨¨©¥©¦£¦¨§©¦

zöðéî éãéc éãäa ,àéiçilig ax ixde ,wlgp dz` inir ike ± ¦¨©£¥¦¦¦§©§
,dxez ly dletlitaìàøNiî äøBz äçkzLð íBìLå ñç íàc§¦©§¨¦§©§¨¨¦¦§¨¥
éìetìtî déì àðøcäîzgkyp dxezd dzid melye qg m`y cr - ©§©§¨¥¦¦§¥

.iletlit gka dizekld aiydl ip` leki l`xyinéaø déì øîà̈©¥©¦
àéiç,`pipg iaxlìàøNiî äøBz äçkzLî àìc éãáò àðàip`e - ¦¨£¨¨§¦§Ÿ¦§©§¨¨¦¦§¨¥

,l`xyin dxezd gkzyz `ly lret iyrnaàðzék àðézééàc§©§¦¨¦¨¨
àðééãLå,erxefe ozyt rxf gwel ip`y -éaLéð àðìcâîexg`e - §¨§¨¨§©©§¨¦§¥

,zezyx epnn rlew ip` gnev ozytdyàéáè àðãééöåip` mdae - §¨¥§¨©§¨
mhgeye ,miiav cvéîúéì àøNéa àðìéëàîemxyan lik`ne - ©£¦§¨¦§¨§©§¥

,minezilàéáèc éëLnî àúléâî àðëéøàåip` oikne owzne - §¨¦§¨§¦¨¨¦©§¥§©§¨
,miiavd zexern mitlwé÷cøc éø÷î da úéìc àúîì àð÷éìñå- §¨¦§¨§¨¨§¥¨©§¥©§§¥

,zewepiz icnln ea oi`y mewnl jled ip`eéLîeç àLîç àðáéúëå§¨¦§¨©§¨§¥
é÷eðé àLîçìdyngl miyneg dyng mdiab lr azek ip`e - §©§¨§¥

,cli lkl cg` yneg ,micliì éøãéñ àzéL àðéðúîeé÷eðé àzéL- ©§¦¨¦¨¦§¥§¦¨§¥
xcq cli lkl ,micli dyyl ,mixcq dyy dt lra dpey ip`e

,cg`déì éøîà ãçå ãç ìëìxne` ip` miclidn cg` lkle -éðúà §¨©§©¨§¥¥©§¥
Cøáçì Cøãéñ.jxciq z` jxagl cnl - ¦§¨§©§¨

øîàc eðééäåxn`y edfe ±àéiç äNòî íéìBãb änk ,éaø.déì øîà §©§§¨©©¦©¨§¦©£¥¦¨¨©¥
éaø øa ïBòîL éaø,eia`lEnî eléôàeiyrna `ed lecb m`d - ©¦¦§©©¦£¦¦§

,jnn xzei s`ïéà ,déì øîà.jk ok` ±îàéaøa ìàòîLé éaø déì ø ¨©¥¦¨©¥©¦¦§¨¥§©¦
éñBé,iaxlàaàî eléôà`ed lecb m`d ,l`rnyi iax el`y - ¥£¦¥©¨

,iqei iax ia`n xzei s` eiyrnaàäz àì ,íBìLå ñç déì øîà̈©¥©§¨Ÿ§¥

ìàøNéa úàæk.mlerl dfd xack xne` `l - ¨Ÿ§¦§¨¥
:iax ly ez`eev lr zxtqnd `ziixal zxfeg `xnbdïäì øîà̈©¨¤

,iaxéøö éðà ïè÷ éðáìéøãñ Bì øñî ,Bìöà ïBòîL éaø ñðëð ,C ¦§¦¨¨£¦¨¦¦§©©¦¦§¤§¨©¦§¥
äîëç. ¨§¨

ïäì øîà,iaxéøö éðà ìBãb éðáìøñîe ,Bìöà ìàéìîb ïaø ñðëð ,C ¨©¨¤¦§¦¨£¦¨¦¦§©©¨©§¦¥¤§¨©
íéîøa EúeàéNð âBäð éða Bì øîà ,úeàéNð éøãñ Bìayei `dzy - ¦§¥§¦¨©§¦§§¦§§¨¦

`ede eaiaq ezekln ilecbe ezeklna ayeiy jlnk ,milecbd oia
,mda x`tznäøî ÷Bøæ[dni`-],íéãéîìzajzni` `dzy §¨¨©©§¦¦

.mdilr
:`xnbd zl`eyéðéà,micinlza bedpl jxcd `id jk ike -àäå ¥¦§¨

áéúk(c eh mildz),'øî øîàå 'ãaëé 'ä éàøé úàå(.ck zekn)èôLBäé äæ , §¦§¤¦§¥§©¥§¨©©¤§¨¨
äãeäé Cìî,dcedi jln htyedi lr yxcp dfd aezkd -äéäLk ¤¤§¨§¤¨¨

jlnd htyediB÷açîe ,Bàñkî ãîBò äéä ,íëç ãéîìz äàBø¤©§¦¨¨¨¨¥¦¦§§©§
,éøî éøî éaø éaø Bì àøB÷å B÷Mðîebedpl el yi jln elit`y ixd §©§§¥©¦©¦¨¦¨¦

:`xnbd daiyn .minkg icinlza ax ceakàä ,àéL÷ àìdn - Ÿ©§¨¨
xaecn ,dcedi jln htyedi iabl xn`py,àòðéöamb lhen f`y §¦§¨

eli`e ,cg`e cg` lk cakl `iyp lr mbe jlnd lràäiax ieev ± ¨
xn`p epal,àéñäøôaick micinlzd lr ezni` lihdl jixv f`y §©§¤§¨

.eze`iyp ricedl
:iax ly ezxiht lr zxtqnd ztqep `ziixaàéðz,`ziixaaéaø ©§¨©¦

ìheîeileg zrya didíB÷îe ,éøBtéöaexaw.íéøòL úéáa Bì ïëeî ¨§¦¦§¨§¥§¨¦
:`xnbd zl`eyàéðúäåweqtd iabl zxg` `ziixaa(k fh mixac) §¨©§¨

,íéøòL úéáì éaø øçà Clä 'ócøz ÷ãö ÷ãö'iax ly enewny ixd ¤¤¤¤¦§Ÿ©¥©©©¦§¥§¨¦
:`xnbd daiyn .ixetiva `le mixry ziaa didíéøòL úéáa éaø©¦§¥§¨¦

äåä,mixry ziaa did iax ly enewn ok` ±ìçc ïåék àlàL £¨¤¨¥¨§¨©
[dlgpy-]éäeéèîà[ede`iad-],éøBtéöì ©§§¦§¦¦
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קר

יום ראשון - כ"א תשרי
פרק כ, מפרק קד
עד סוף פרק קה

יום רביעי - כ"ד תשרי
פרק כ, מפרק קיג
עד סוף פרק קיח

יום שני - כ"ב תשרי
פרק כ, מפרק קו
עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה תשרי
פרק כ, פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג תשרי
פרק כ, מפרק קח
עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו תשרי
פרק כ, פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז תשרי
פרק כ

מפרק קכ עד סוף פרק קלד

שיעורי תהלים לשבוע פרשת בראשית

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קט ixyz a"kÎ`"k ipyÎoey`x mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"א ראשון יום
אגרת כג  ,272 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà ë"ò,flw 'nr cr.íù ì"æ é"ùøôá

תשרי  כ"ב שי יום
יום ראשון ֿשי כ "א ֿכ "ב תשרי  ,flw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåìòá ùã÷ úáùáå,flw 'nr cr:ïåöø éäé ïë

,ïk ìò,okl -äòøä eòøz àð ìà ,éòøå éçà éáeäà ©¥£©©©§¥©©¨¨¥¨¨¨
,úàfä äìBãbä,dltzd ixg` e` dltzd iptl ,zeyrl - ©§¨©Ÿ

,olvilÎ`pngx mivl ayeníøèa íëéäìà 'äì ãBák eðúe§¨©¡Ÿ¥¤§¤¤
CLçé43ìçä úBîé ìk áéøòîì äçðî ïéa eðéäc ,44ãîìì , ©§¦§©§¥¦§¨§©£¦¨§©Ÿ¦§Ÿ

úeiîéðt äøNòa©£¨¨§¦¦
äãbà àéäL ,äøBzä©¨¤¦©¨¨
,"á÷òé ïéò" øôñaL¤§¥¤¥©£Ÿ
äøBzä úBãBñ áøL¤Ÿ©¨
úøtëîe ,da ïéæeðb§¦¨§©¤¤
,íãà ìL åéúBðBò£¨¤¨¨
éáúëa øàáîk©§Ÿ¨§¦§¥

ì"æéøàä45úBìâpäå , ¨£¦©§©¦§
daL,dxezd zeceq - ¤¨

,xn` ixdoifepbdcb`a
mixacde ,"awri oir"ay
micnel mzece` miielbd
,dcb`d ly dlbpd wlga
íäa CìiL 'ä éëøc ïä¥©§¥¤¥¥¨¤
úBöò úéLéå ,íãàä̈¨¨§¨¦¥

àiîLc élîa BLôða,zeevne dxez ipipra -,àîìòc élîáe §©§§¦¥¦§©¨§¦¥§©§¨
,mler ipipra -èòî ãîìì íâå .áì éîëç ìëì òeãiëåoia - §©¨©§¨©§¥¥§©¦§Ÿ§©
,aixrnl dgpnúBëéøvä úBëìä íéiç-çøà 'Ceøò ïçìL'a§ª§¨¨Ÿ©©¦£¨©§¦

,íãà ìëìuegp 'jexr ogley'ay "miig gxe`" wlgd ixdy - §¨¨¨
,eizekld zrcl cg` lklì"æø eøîà äæ ìòå46äðBMä ìk" : §©¤¨§©©¨©¤

,"'eë íBé ìëa úBëìä,"`ad mler oa `edy el ghaen -ïäL £¨§¨¤¥
,äNòîì äëìä úB÷eñôe úBøeøa úBëìäji` zrcl - £¨§§£¨¨§©£¤

,lreta zeyrløàáîk©§Ÿ¨
íL ì"æ é"Lø Leøôa47. §¥©¦©¨

zpeekzn "zekld"ay -
,zexexa zekldl `xnbd
`ixheÎ`lwyd ila
itk ,xacay zwelgnde
dlibna yxtn i"yxy
dpeyd lk" xn`nd iptl
rbepa `l` ,"zekld
"zekld dpey" lr ctqdl
onvr zekldd z` cnly
,'eke `ixheÎ`lwyd ila

lr dcp 'qnaedf xn`n
el`y ,i"yx yxtn envr
zeziixa ,zeipyn od
,`xnbd ly `ixheÎ`lwyd ila od mby ,ipiqn dynl dklde
zeweqt zekldl dpeekd 'jexr ogley'l rbepa dfÎjxcÎlre

.dyrnl zerbepd zexexa

ék ,úaL úBëìäa e÷ñòé ¯ äçðnä úBìòa Lã÷ úaLáe§©¨Ÿ¤©£©¦§¨©©§§¦§©¨¦
ì àúaø àúëìä","àúaLopyi ,dlecb dkld `id zay - ¦§§¨©§¨§©§¨

,zayl rbepa ozrcl yiy zekld daxdíãàä ìBëé ì÷áe§©¨¨¨¨
,íBìLå-ñç da ìLkì¦¨¥¨©§¨
úøk øeqàa elôà£¦§¦¨¥
,äòéãé ïBøñçî ,äìé÷ñe§¦¨¥¤§§¦¨

,mipicd ly -úââL"å§¦§©
-ñç "ïBãæ äìBò ãeîìz©§¨¨©

,íBìLåmiyeryk - §¨
dfy zrcl ilan xeqi`
`ed dricid i`e ,xeqi`
aygp - cnl `ly iptn
z`f dyr eli`k xacd
itk ,melyeÎqg cifna

zea`a zxne` dpyndy48zxk ly mixeqi`a elit`y ixd .
,zay zekld mircei `lyk melyeÎqg lykidl mileki dliwqe

éøö ïéàåeaø Bîk eaøL ,íéøôBñ éøác éøeqàa øîBì C §¥¨¦©§¦¥¦§¥§¦¤©§©
éøeqàa èøôáe ,äìòîì§©§¨¦§¨§¦¥

,àáeè éçéëLc äö÷î- ª§¤¦§¦¥¨
zeaexw mizrl mixewd

,c`néøác íéøeîçå©£¦¦§¥
íéøôBñ,opaxcnc -øúBé §¦¥

äøBz éøácî49Bîk , ¦¦§¥¨§
ì"æø eøîàL50ìkL , ¤¨§©©¤¨

íéîëç éøác ìò øáBòä̈¥©¦§¥£¨¦
ìL ì÷ øeqàa elôà£¦§¦©¤

,íäéøácminkgdy - ¦§¥¤
,edexq`ìëBàä Bîk§¨¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ééçà ééáåäà ïë ìò
ãåáë åðúå úàæä äìåãâä äòøä åòøú àð ìà ééòøå
áéøòîì äçðî ïéá åðééäã êùçé íøèá íëéäìà 'äì
àéäù äøåúä úåéîéðô äøùòá ãåîìì ìåçä úåîé ìë
úøôëîå äá ïéæåðâ äøåúä úåãåñ áåøù é"ò 'ñáù äãâà
äáù úåìâðäå ì"æéøàäëá øàåáîë íãà ìù åéúåðåò
åùôðá úåöò úéùéå íãàä íäá êìéù 'ä éëøã ïä
áì éîëç ìëì òåãéëå àîìòã éìéîáå àéîùã éìéîá
ìëì úåëéøöä úåëìä ç"åà ò"åùá èòî ãåîìì íâå
ïäù 'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìë ì"æøà æ"òå íãà
øàåáîë äùòîì äëìä úå÷åñôå úåøåøá úåëìä

íù ì"æ é"ùøôá

å÷ñòé äçðîä úåìòá ùã÷ úáùáå
ìåëé ì÷áå àúáùì àúáø àúëìä éë úáù 'ìäá
äìé÷ñå úøë øåñéàá åìéôà å"ç äá ìùëéì íãàä
ì"öàå å"ç ïåãæ äìåò ãåîìú úââùå äòéãé ïåøñçî
èøôáå äìòîì åáø åîë åáøù íéøôåñ éøáã éøåñéàá
øúåé ñ"ã íéøåîçå àáåè éçéëùã äö÷åî éøåñéàá
åìéôà íéîëç éøáã ìò øáåòä ìëù ì"æø ù"îë ú"ãî
úìôú íãå÷ ìëåàä åîë íäéøáã ìù ì÷ øåñéàá
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טז.43. יג, ירמי' - הכתוב ל' ˘ËÈÏ"‡:44.ע"פ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הרי אז כי - שחרית הא', לתפלה בנוגע מתחיל דאינו הא "י"ל
(סקנ"ה  לביהמ"ד מביהכנ"ס דרבים, ת"ת צ"ל שלאחרי' וכן התפלה, קודם בצרכיו לעסוק דאסור ס"ד) (ספ"ט בשו"ע הוא מפורש דין

השירים.45.ס"א)". לשיר הרמב"ן הקדמת קה"ת). (בהוצאת שם ובנסמן ה"ב פ"ב הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות כח,46.ראה מגילה
א. עג, נדה סק"ב.47.ב. סרמ"ו יו"ד ט"ז י"ב.48.ראה משנה ד' ה"ד.49.פרק פ"א ברכות ב.50.ירושלמי ד, ברכות



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzקי b"k iyily mei Ð ck zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ג שלישי יום
אגרת כד  ,274 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééáåäà .ãë,glw 'nr cr.ìë ïéòì

÷àðåb éàäëe úéáøò úlôz íã,dnecke -äúéî áiç Ÿ¤§¦©©§¦§©©§¨©¨¦¨
äøBzaL úBøeîç ìò øáBòk51xacd rbep miptÎlkÎlr - . §¥©£¤©¨

zekld ecnli okl xy` ,zay ipice zekld zrcle cenll c`n
,zay ly dgpnd zelra zayïî Bîöò Løôé ìà ãéçé ìëå§¨¨¦©¦§Ÿ©§¦

øeaväxeaivdy drya - ©¦
mixen`d micenild cnel
ogley" ,"awri oir"a

,dnecke "jexrelôà£¦
,øçà ïéðò ãîììok mb - ¦§Ÿ¦§¨©¥

on cigid yexti l`
,xeaivdíà-éksxhvi - ¦¦

ïé÷eñò øeaväL øáãa©¨¨¤©¦£¦
éøö ïéàå ,BaøîBì C §¥¨¦©

äöeçä àöé àlL- ¤Ÿ¥¥©¨
cnel xeaivdy dryaíà¦

,Bãòìaî äøNò eéäé àìŸ¦§£¨¨¦©§¨
åéìòå`veiy in lr - §¨¨

,dvegdéðà,owfd epax -÷eñtä àøB÷52'ä éáæòå" :dl` - £¦¥©¨§Ÿ§¥
,'d ly ezxez miaferyì"æø eøîàL Bîk ,"'eë eìëé53ìk ìò ¦§§¤¨§©©©¨

àúéøBà"c ,äøBzä úMã÷k äMã÷ ïéà ék ,äMã÷aL øác̈¨¤¦§ª¨¦¥§ª¨¦§ª©©¨§©§¨
éøa-àLã÷å."ãç àlk àeä-C`edÎjexaÎyecwde dxezd - §ª§¨§¦ª¨©

iabl wx z`f exn` l"f epizeaxy zexnl ,okly ,cg` xac md
`ed (oipn) l`xyin dxyr ly oiprd mday ,dyecway xac

i`pzÎoi`yÎdn ,dyecway xac eze` xnel xyt` i` ecrlay
df ,dxyr eidiy gxkdd ony i`pz df oi` ixd dxez cenila ok
dxyryk ielir wx
lka - cgia md l`xyin
dyecw oi`y oeeik ,z`f
,dxezd zyecwk
l`xyin dxyryke
md cgia dxez micnel
xen`k mikiynn ixd
ddeabd dpigad ,lirl
z`xyde dyecw ly
`veiy in okl - dpikyd
`l df llbae dvegd
zrya "xeaiv" x`yp
in jxcÎlr `ed ,cenild

.dyecway xacd rxten eciÎlre dyecway xacn jledyìë"å§¨
,"'eë øeavä ïî LøBtäxeaivd zngpa ze`xl dkef epi` -54, ©¥¦©¦

éì òîBLå,owfd epax xne` -eðéîéáe åéîéáe ,çèa ïBkLé §¥©¦¦§¤©§¨¨§¨¥
çèáì ïkLz íéìLeøéå ,äãeäé òLez55:ïBöø éäé ïk ïîà , ¦¨©§¨¦¨©¦¦§Ÿ¨¤©¨¥¥§¦¨

.ckd`ltdd owfd epax xiaqd ,b"k oniq ,zncewd dyecwd zxb`a

e` cgia dxez micnel l`xyin dxyryk ,dpikyd z`xyda ,dlecbd

mby ,zexwl lekiy "dyrnd ipira rx" (xn`) okle ,miaxa devn miyer

,dltzd zceara miwqery ,"dltz ef dybd 'd l` miybp" xy` dl`

micnel `ly iptn mivl ayen dyrp dltzd ixg` e` iptl z`f lkae

"jexr ogley"e "awri oir" cenll miaxa zeriaw zeyrl raz okle ,dxez

.aixrnl dgpn oia dyrnl dkldzxb`d d`a ,dxen`d zxb`d xg`l

dl`k mpyi recn dtixg dxeva owfd epax raez da ,c"k oniq dyecwd

elit` `l` ,milha mixacl dpeekd oi`e .dltzd zrya mixacny

mikxvpd mixac zece` xacn `ed ,"eikxva xetiq" ly okeza mixacnyk

meyn dfa did `l (dltzd zrya `ly) xg` onfa mda xacn did m`e ,el

`ed ,oky .`hgjixvmze` xacn `ed m` j` :dl` mixac zece` xacl

dvex `ed oi`y jka d`xn `edy ,owfd epax xne` ,dltzd zrya

dlbzn `edÎjexaÎyecwdy ziwl`d zelbzdd z` ze`xle opeazdl

.dltzd zrya

llk jxcay dhnl jlna lynl enk ,jkl dnbec `ian owfd epax

mipye mini mikgn miaxe ,mixcg ixcga mi`agen ezlecbe eceak

fixkdl zeevl jlnd oevxa dlryke ,eze` ze`xl mcia dlriy

ceak mdl d`xi `ede ,miieqn onfa etq`ziy ezklnn iagx lka

epi`e cvd on f` cnery in ixd ,ezlecb zx`tz xwie ezekln

n dnk cr - jlnd z` ze`xl oiiprznipira d`xp `ed yteh

eipira aeyg jlnd oi`y ,jlnl oeifa meyn jka yi mbe ,lkd

aeyge ,ezlecb zx`tzae eceaka zelkzqddn beprze zgp se`yl

`ed ,efn dxizi .el mivegpd mipipra f` xacle xtql xzei el

.lk ipira jlnd itlk epeifae epealr eze`xda jlnl eytpa aiigzn

ipnf reawl deev miklnd ikln jlny ,dltzd oipra ,lynpa xacd jk

ezlecba mzeppeazd ici lr eny iyxec lkl dlbzn `ed mda dltzd

.`edÎjexaÎyecwd lyfixkdl jlnd deev eli`k df ixd o`k mbe

lkambe dlrnl mb oevx zr md dltzd ipnf oky ,ezklnn iagx

xtq ly oey`xd wlga a"i wxta xne` owfd epaxy itk ,dhnl

,dlrnl "zelcbc oigen" ly onf `id dltzd zryy ,"`ipz"d

iagx lka d`ixw ef ixd - mc` lkl "xyekd zry" `id dhnle
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úåìôúä ìë ï÷úð ïéðòä æ"òå ìéñëì äáùçî åì
áééçúî ïë äàøî åðéàù éîå áèéä íäá ïðåáúîì
àðå÷úá àðì÷ âéäðàã '÷ä øäæá åøîà åéìòå åùôðá
ìàøùéã àäìàá à÷ìåç äéì úéìå àãåøô éæçàå äàìéò
äøéæâ øåæâì àðãéáò à÷ ì"æøã åäééúåçéìù ë"ò ì"ø
ìéçúéùî äìèá äçéù çåùì àìù ùôð ìëì äåù
úéøçù àøúá ùéã÷ øîâ ãò äìôúä ììôúäì õ"ùä
õøàä ìò áùé ïåãæá æ"ò øáåòäå .'åëå äçðîå úéáøò
áùå äìòîìù éåãéð åì åøéúéù íéùðà 'âî ù÷áéå
ø÷éò ìë òøôîì éåãéð íåù åéìò ìç àìå åì àôøå
íðéàù íéòùåôäå íéãøåîä ìò à"ë ìç àì åúìçúî éë
úåéøáä ïîå íéîùä ïî äøôë ù÷áì ììë íéùùåç
ïåãæá íéøáãîùë à÷åã íâå .äæä éìéìô ïåòä ìò
äîë åéôî å÷øæðù åà çëåùä ìò àìå ùôð èàùá
úåáì ïçåáå ììë äøúä ö"àù ïéåëúî àìá úåáéú
:íúåáìá íéøùéìå íéáåèì 'ä äáéèä .÷éãö íé÷ìà úåéìëå
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לה.12. ג, א.13.משלי לג, ˘ËÈÏ"‡:14.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'נתקנו' הצ"ל הדפוסים בשאר ב.15."לברר קלא, עיין 16.ח"א
יא. סימן סוף ˘ËÈÏ"‡:17.סמ"ק ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰)ו ערבית  שחרית הסדר: לתרץ בדא"פ בתפלת ‡ÂÏÈÙ"נ"ל אפילו היינו, מנחה, (

דשחרית  ק"ש בין בפשטות שמפסיק (ואף שיחה הפסק חמורה כך כל ג"כ עוה"פ), ק"ש אצ"ל (שלכן שחרית לתפלת בהמשך שבאה מנחה
למנחה)". - למנחה גם י.18.ששייכת ז, תהלים - הכתוב ד.19.ל' קכה, תהלים - הכתוב ל'



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קיג ixyz d"k iying mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ה חמישי יום
אגרת כה  ,glw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éøîà ïéáäì äë,276 'nr cr.äîåàî øáãì

.dkly dxez lr xe`ia `ed ,d"k oniq ,ycewd zxb` ly dpkez

z`veda k"w oniq) "y"aixd z`eev" xtqa dqtcpy ,aehÎmyÎlrad

Îyecwdn zehytzd `ed xac lk ji` xaecn da ,(d"lyz zpyn z"dw

dad`dy zeidl lekiy `l` ,d`xie dad` zecnd zervn`a `edÎjexa

.'eke zelba od d`xid e`

xacd jky ,my aezk jynda

edyin rney `edyk mb

,lltzn `edy drya xacn

`iad dn myl" envrl aeygi

o`k `edÎjexaÎyecwd ize`

,izlitz zrya xaci fldy

,"zihxt dgbyda lkd df ixd

dpikyd `ed xeaicd ,`l`

jk) "dzxy" (dpikyd) `ide

d my aezkoeylitk j` ,

(ef zxb`a) owfd epax xiaqiy

`l `id dni`znd oeyld

("dyalzp" m`Îik "dzxy"

ick ,mc` eze` ly eita

,dltzd zceara wfgz`y

dpikydy `vei ixd ,ohw e` ieb `ed xacnd m` (oldl my aezk) hxtae

eze` `iadl i`cea xacd jixv ,dfk mc` beqa lekiak dnvr dnvnv

xn`nl zeciqgd zxez icbpn elkpzd ,d`xpd itk .ezceara xzi fexifl

dpikydy xne`d aehÎmyÎlrad ly dfdzxydrya xacnd ieba

e`) d`xyd ly oipr xnel ,mdipira dyw did xacd - lltzn icediy

xiaqdl owfd epax `a df oipr .'eke ieba dpikyd ly (zeyalzd elit`

caer eli`k qrekd lk" l"f epizeax xn`n xe`ia zncwda ,ef zxb`a

,`edÎjexaÎyecwdn `ed xac lky zrcl icedi lry - "dxfÎdcear

,qrk icil e`iadl milelrd mixeaic xaic e` eze` dkd fldyke

,mc` eze` mb llek `xap lk dignd dpikydn dx`d dfa dyalzd

.mixeaic mze` xaicyk e` eze` dkdyk ,dyrn zrya

`xb oa irnyyk jlnd cec xn`y dnn jk lr di`x `ian `edy itke

Îyecwdy mi`ven ep` oi`y zexnly ,"llw el xn` 'd" :eze` lliw

zrya digd jxazi eit gexy oeeik ixd j` ,irnyl z`f xn`i `edÎjexa

el ozpe irny z` dyrngekd'd" jkl `xew `ed ,mixeaic mze` xacl

xn`zx`d zeyalzd oipr hexhexta xiaqn owfd epaxy itke ,"llw el

ly exn`n `ian owfd epax oi`y dn .'eke zetilwa mb dpikyd

,xnel ile` xyt` - eilr eywdy dxen`d `iyewde aehÎmyÎlrad

eytp xqny ,owfd epax ly exq`n ixetiqa mi`ven ep`y dn jxcÎlr

,aehÎmyÎlrad ly drepzn melyeÎqg cxtp zeidl `ly ynn lreta

oir zi`xnl `l s`e dlw dryl `l s`1owfd epaxy ,eppipra mb jk ,

`l` ,aehÎmyÎlrad zxez lr `iyew ly oipr xikfdl `ly mb xdfp

.jk lr eywdy `iyewd zvxezn `linae ,oiprd z` xiaqn `ed

,äðéa éøîà ïéáäìoeyld jxcÎlr ,dxez ly dpada - §¨¦¦§¥¦¨
ilyna2`xnbd xn`n jxcÎlre ,3sl` - z"iaÎs"l`" :

,dxez cenl :i"yx yxtn ,"dpiaàø÷pä øôqa áeúkM äî©¤¨©¥¤©¦§¨
eö","L"áéø úà- (aeh) myÎlra l`xyi iax ly ez`eev - ©¨©¦©

,xtqd `xwp jkíâä£©
Búàeö dðéà úîàaL¤¤¡¤¥¨©¨¨

ììk4å ,ÎmyÎlrad - §¨§
,aehéðôì ììk äeö àìŸ¦¨§¨¦§¥

÷ø ,Búøéètmipiprd - §¦¨©
,xtqayéèewì íä¥¦¥

úBøBähä åéúBøîà- ¦§¨©§
"`id dxedh" jxcÎlr
,dnypd iabl xn`pd
dnypd zbixcn oiivnd
"dxedh" ;"zeliv`"ay
minyd mvrk" oeyln

"xdehl5éèe÷ì eèwlL ,¤¦§§¥
,éèe÷ì øúa,xnelk - ¨©§¥

z` hwil cg` `ly
dnk eid `l` ,mixacd
xza ihewl" .aehÎmyÎlrad zxezn zexni` ehwly dnke

ziprz zkqna oeyl `ed "ihewl6,lä ïeëì eòãé àìåìò ïBL §Ÿ¨§§©¥©¨©
,Bzðkúî,oldl xiaqiy itk ,oiprd okez z` wiecna `hazy - ©§ª§

eli`e ,yici` ztya ezxez xne` did aehÎmyÎlrady
,ycewd oeyl opeyl "y"aixd z`eev" xtqay zexezdCà©

.Bzîàì úîà àeä ïeëîäxiaqdl owfd epax ligzn z`fe - ©§ª¨¡¤©£¦
:k"w oniq "y"aixd z`eev"a `aend xn`nd,àeäåxn`nd - §

,xaqeiì"æø øîàî íéc÷äa7ãáBò elàk ñòBkä ìk" : §©§¦©£©©©¨©¥§¦¥
íòhäå ,"'eëå í"ekòdcear caer eli`k `ed qrekd recn - ©§§©©©

,dxfäðéa éòãBéì ïáeî8epnî ä÷lzñð Bñòk úòaL éôì , ¨§§¥¦¨§¦¤§¥©£¦§©§¨¦¤
;äðeîàädgbyd `idy ,ezgbyde `edÎjexaÎyecwda - ¨¡¨

,`xape `xap lk lr zihxt'ä úànL ïéîàî äéä elà ék¦¦¨¨©£¦¤¥¥
¯ Bì úàæ äúéäicil eze` e`iady miyrnd e` mixeaicd ¨§¨Ÿ

`a mdy - qrk,`edÎjexaÎyecwdn e.ììk ñòëa äéä àì- Ÿ¨¨§©©§¨
.miyrn mze` dyr e` mixeaic mze` xaicy in lróàå§©

÷éfî Bà eäkî Bà Bìl÷î äøéça ìòa àeäL íãà-ïaL¤¤¨¨¤©©§¦¨§©§©¥©¦
Búøéça òø ìò íéîL éðéãáe íãà éðéãa áiçúîe ,BðBîî̈¦§©¥§¦¥¨¨§¦¥¨©¦©Ÿ©§¦¨
,'eke ezekdl e` ellwl ,dl` mirx miyrn zeyrl xgay -
`edy iptn ,my` `l `edy xnel xyt` i` ,dxe`kl ,ixd
,xacl di`xe ;ezgbyde `edÎjexaÎyecwd ly cala gily

?miny ipicae mc` ipica aiiegn `ed ixdyìò ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©
,íéîMä ïî øæâð øák ÷fpäeze` m`e ,wfp eze`a wfpiiy - ©¦¨§¨¦§©¦©¨©¦

xegal dvex did `ly iptn z`f dyer did `l mc`ezxigaa
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ùã÷ä úøâà
ïéáäì äë'÷ðä øôñá ù"î äðéá éøîà

úîàáù íâä ù"áéø úàååö
íä ÷ø åúøéèô éðôì ììë äåéö àìå åúàååö äðéà
éèå÷ì øúá éèå÷ì åè÷ìù úåøåäèä åéúåøîà éèå÷ì
ïååëîä êà .åúðåëúî ìò ïåùìä ïéåëì åòãé àìå
ñòåëä ìë ì"æøàî íéã÷äá àåäå .åúéîàì úîà àåä
äðéá éòãåéì ïáåî íòèäå .'åëå í"åëò ãáåò åìéàë
äéä åìéà éë äðåîàä åðîî ä÷ìúñð åñòë úòáù éôì
ììë ñòëá äéä àì åì úàæ äúéä 'ä úàîù ïéîàî
åäëî åà åìì÷î äøéçá ìòá àåäù íãà ïáù óàå
ìò íéîù éðéãáå íãà éðéãá áééçúîå åðåîî ÷éæî åà
íéîùä ïî øæâð øáë ÷æéðä ìò ë"éôòà åúøéçá òåø
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נו.1. ע' ב' חוברת ב.2."התמים" א.3.א, קד, הצ"צ,4.שבת אדמו"ר כ"ק הגהת ע"פ וניתוספה "כלל", לתיבת ליתא לפנינו בתניא
קה"ת. הוצאת התניא  ספר שבסוף התיקון" ב"לוח ו.5.הובאה כד, ב.6.משפטים דעות 7.ו, הל' רמב"ם א. קעט , ח"ג  ב. כז, זח"א

ובכ"מ. הראשונים". "חכמים בשם ה"ג "יודעי8.פ"ב דתואר הקשר כאן.·È‰"ביאור לתניא יצחק לוי לקוטי ראה - דוקא



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzקיד e"k iyiy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ו שישי יום
,276 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'ä éë åäæå),hlw 'nr cr.úééðçåø úåéçå

,fldl rxdl:oky ,dke dk oia lawn fld did wfpd z` ixd
.íB÷nì íéçeìL äaøäåoiprd lk .dxfbpy dxifb rval - §©§¥§¦©¨

lr (i"yx `iany) `zliknd jxcÎlr `ed ,o`k xaecnd
weqtd9aezky dn edfy ,"ecil dp` miwl`de" :10miryxn" :

zexnly ,"ryx `vi
lawl wfipd lr xfbpy
aaqn - dfd wfpd z`
eze`y `edÎjexaÎyecwd
wifnd didi miieqn mc`
my ,j` .wfipl wifiy

xaecnbbeyaÎoi`yÎdn ,
`ed xacdyk okcifna,

z`f dyer wifndyk
`l `ed m`e ,ezxigaa
itk) ixd ,z`f dyer did
zkqna zxne` `xnbdy

ziprz11.dxifbd z` mciÎlr rval mewnl migely daxd (
lr qrka zeidl wfipl oi`y ,xen`dn gken ,miptÎlkÎlr

did `ed `l oky ,dnecke el wifdy mc`ddaiqddn lr
epax xn`i oldl .minyd on oicd xfb `id daiqd ,el rxi`y
xac ,oicd xfb did xakyk cala ef `ly ,efn dxizi owfd
`l` - el rxdl lkei fldy zillkd zexyt`d z` ozepd
dyrn zrya el yiy gekde zlefl rxdl oeirxd elit`

ixd ,z`f zeyrlgekd`edÎjexaÎyecwdn `a df oeirxl
leki did ,dxiga lra `edy mc` eze`y xacd oaen `l`)
`ed eqrk j` ,(dyrn eze` zeyrl `le ef daygn zegcl

y eze` fibxny iptn `l ixdfld,el rxdl ezxigaa xga
el dxqgy iptn z`fe ,el wifd `ed dnl eze` fibxn `l`
ezxiga `le minyd on oicÎxfb `id ewfidl daiqdy dpen`d

:owfd epax oeylae .fld ly drxd,ãBò àìådxifbdy dn - §Ÿ
z` dpzp minyd on
zexyt`de zeyxd

zillkd,wfpii `edy
Bæ äòLa elôà àlà¤¨£¦§¨¨
Bà eäknL Lnî©¨¤©¥

Bìl÷îa ixd -eze`onf §©§
,ynnBa Laìúî- ¦§©¥

,wifnaåét çeøå 'ä çkŸ©§©¦
eäiçîä Cøaúé¦§¨¥©§©¥
Bîëe ,Bîi÷îe§©§§

áeúkL12øîà 'ä ék" : ¤¨¦¨©
,"ìl÷ Bìxne` cec - ©¥

,cec z` llwl `xb oa irnyl xn` `edÎjexaÎyecwdy ,z`f
øîà ïëéäå`edÎjexaÎyecwd -ì?éòîLmi`ven okid - §¥¨¨©§¦§¦

?cec z` llwl irnyl xn`i `edÎjexaÎyecwdy ep`àlà¤¨
ì äìôpL Bæ äáLçnLBçîe Baìa éòîL,cec z` llwl - ¤©£¨¨¤¨§¨§¦§¦§¦Ÿ

,'ä úàî äãøédlrzy zeaiqd aaiq `edÎjexaÎyecwd - ¨§¨¥¥
,ef daygn irny ly egenae eala"åét çeø"åly - §©¦

,`edÎjexaÎyecwdíàáö ìk äiçîäweqtd oeylk -13: ©§©¤¨§¨¨
,"m`av lk eit gexae"øacL äòLa éòîL ìL Bçeø äéçä¤¡¨¤¦§¦§¨¨¤¦¤

÷lzñð elà ék ;ãåãì elà íéøácòâø Cøaúé "åét çeø" §¨¦¥§¨¦¦¦¦§©¥©¦¦§¨¥¤©
.äîeàî øaãì ìBëé àì ¯ éòîL ìL Bçeøî ãçà¤¨¥¤¦§¦Ÿ¨§©¥§¨

Lnî àéää úòa ¯ "Bì øîà 'ä ék" eäæå)xaicyk - §¤¦¨©¨¥©¦©¨
,mixeaic mze`,ãåc úà "ìl÷"digd dyrn zryay jka - ©¥¤¨¦

,mixeaic mze` xacl gekd el ozpe eze`."'Bâå Bì øîàé éîe"¦Ÿ©§
zexrd"a iaxd oiivn "el" dlnd lr .ok ziyr recn -

"xyt` jxca mipewize
("`ipz" seqa qtcpy)

ydxe`kl("el") ef dln
weqta ixdy ,zxzein

o`k14xn`i ine" :aezk
ila ,"ok ziyr recn
iaxdy dn - ."el" dlnd

,yxtl mivexy yi ,zxzein "el" dlnd "dxe`kl"y xne`
xg` weqt lr `id owfd epax zpeeky zeidl lekiy iptn dfy

zldwa15xn`i ine [oehly jln xac xy`a]" :el,"dyrz dn
xnel leki in" ezernyny`edÎjexaÎyecwdldz` dn

weqtd zece` exacay xnel wgec ixdy oeeik j` ;"?dyer

,(zldwa) xg` weqt owfd epax `iai ,"xn`i ine"a miizqnd
`l `id owfd epax `iany "el" dlndy ,xnel ile` xyt`
oi` "ok ziyr recn xn`i in"y yxtn `ed `l` weqtdn
dpeekd `l` (jk miyxtn yiy itk) `xb oa irnyl dpeekd
el xn`"y 'dl "el" `id
xnel leki in" :"llw
recn `edÎjexaÎyecwdl
irnyl zeevl jk ziyr

."cec z` llwl
áúkM äî òãBpëå§©©©¤¨©
ìò ì"æ áBè-íL-ìòaä©©©¥©©

÷eñt16,"íéîMa ávð Eøác 'ä íìBòì" :Îlrad xiaqd - ¨§¨§¨§¦¨©¨¨¦
z`aend dcewpd z` uitde xe`iaae zekix`a df weqt aehÎmy
wxt "dpen`de cegid xry" - lirl `aenk) mildz yxcna

,('`pL úBiúBà óeøvL:øîàî àeäL ,íéîMä ïäa eàøá ¤¥¦¤¦§§¨¤©¨©¦¤©£©
"'eë òé÷ø éäé""mind jeza -17,minyd e`xap df xn`nny , §¦¨¦©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äòùá åìéôà àìà ãåò àìå íå÷îì íéçåìù äáøäå
çåøå 'ä çë åá ùáìúî åìì÷î åà åäëîù ùîî åæ
ìì÷ åì øîà 'ä éë ù"îëå åîéé÷îå åäééçîä 'úé åéô
éòîùì äìôðù åæ äáùçîù àìà éòîùì øîà ïëéäå
íàáö ìë 'éçîä åéô çåøå 'ä úàî äãøé åçåîå åáìá
ãåãì åìà íéøáã øáéãù äòùá éòîù ìù åçåø äéçä
éòîù ìù åçåøî ãçà òâø 'úé åéô çåø ÷ìúñð åìéà éë

äîåàî øáãì ìåëé àì

àéää úòá åì øîà 'ä éë åäæå)
ù"î òãåðëå 'åâå åì øîàé éîå ãåã úà ìì÷ ùîî
óåøéöù íéîùá áöð êøáã 'ä íìåòì ô"ò ì"æ è"ùòáä
òé÷ø éäé øîàî àåäù íéîùä ïäá åàøáðù úåéúåà
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יג.9. כא, יד.10.משפטים כד, א' ב.11.שמואל י.12.יח, טז, ב' ו.13.שמואל לג, שם.14.תהלים ד.15.ש"ב תהלים 16.ח,
פט. ו.17.קיט, א, בראשית



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קטו ixyz e"k iyiy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïä,df xn`n ly eizeize` -úBLaìî úBãîBòå úBávð ¥¦¨§§§ª¨
.íîi÷ìe íúBéçäì íìBòì íéîMahexhexta xaqeny itke - ©¨©¦§¨§©£¨§©§¨

lka xacd jky - 'a wxte '` wxt "dpen`de cegid xry"a
.mi`xapd,úéèøt äçbLäa íéøôBkL íéôBñBìéôäk àìå- §Ÿ§©¦¦¤§¦§©§¨¨§¨¦

ly zihxtd ezgbyda
lk lr `edÎjexaÎyecwd
mixaeq mde ,xvepe `xap
`xap mlerdy zexnly
epi`e `edÎjexaÎyecwdn
Îyecwd oi` j` ,oencw
lr gibyn `edÎjexa

,oky .mi`xapdïénãîe§©¦
úà áæBkä íðBéîãa§¦§¨©¥¤
íéîL äNò" ,'ä äNòî©£¥Ÿ¥¨©¦
LBðà äNòîì ,"õøàå̈¨¤§©£¥¡

;åéúBìeaçúåmiyrnl - §©§¨
mlebn dyer mc`y
sqk e` adf zkizgn)
,ilk (dnecke
aaxrny eizeleagzle
dyere mipey mixneg

,ilk mdnàöé øLàk ék¦©£¤¥¥
éøö éìkä ïéà áeL ¯ éìk óøBvìåéãiL óàL ,óøBvä éãéì C ©¥§¦¥©§¦¨¦¦¥©¥¤©¤¨¨

,gtpd ly -epîéä úB÷lñî,ilkdn -àeä,ilkd -íi÷ §ª¨¥¤©¨
.Bîöòî,md miayeg ,xacd jk ;gtpd ly ezxfr ila - ¥©§

,mze` `xa `edÎjexaÎyecwdy ixg`y ,ux`e miny z`ixaa
md okle ,`edÎjexaÎyecwdl melyeÎqg xzei miwewf md oi`
gibydl `edÎjexaÎyecwd lry - zihxt dgbyda mixtek

,mi`xapd lr cinz,íäéðéò úBàøî çèåzeweac mdipir - §¨¥§¥¥¤
,ze`xln,åéúBìeaçúå LBðà äNòî ïéaL ìBãbä ìcáää©¤§¥©¨¤¥©£¥¡§©§¨

Liî Lé àeäLenk ,ipy "yi" mc`d xvei miiw xaky xacn - ¤¥¦¥
,ilk mc`d xvei ,epyi xak ely xnegdy ,sqk zkizgn lynl
did xak df oky ,xviil jixv did `l `ed sqkd z`y ixd

,miiw,äðeîzäå äøevä äpLnL ÷øsqkd xneg zxevn - ©¤§©¤©¨§©§¨
mey xvi `ly oeeik ,ixd ;ilkd ly ezxeve ezenc xviin `ed

xacycgilkd ly ezipaz s`e ,xak miiw did xacd oky ,
dppi` ,sqkdn xvi `edyyecigyi sqkl oky ,sqka sqep

ixdy ,ilk epnn zeyrl (zexyt`d) "zeilelr"d dligzkln
ixd ,`idy dxev lka ettekl milekiy ,jk `xap sqkd

`l mc`dyycigilkd oi` ,ezxivi xg`l okl ,xac mey jka
z` mi`ex miteqelitd oi` - ,eze` xviy mc`d icil wewf

,dl` mc` dyrn oia lcaddàeäL ,õøàå íéîL äNòîì§©£¥¨©¦¨¨¤¤
.ïéàî Lémiiw did `l ,ux`e miny z`ixa iptl -xac mey, ¥¥©¦

did `ly ixnbl ycg `edy xac ,"yi" deedzp ,mz`ixa mre
xac `xapyk ,f`e ,llk df iptl miiwycgowfd epax xiaqi)

ea didi ,ycgd xacd z` `xay gekdy gxkdd on (oldl

.lhazn ycgd xacd did ,ok `l m`y ,cinz eze` ycgie
,"oi`n yi" `id ux`e miny z`ixa ixd ,miptÎlkÎlràeäå§

øLà ,ìLî-Cøc ìò óeñ-íé úòéøwî øúBé ìBãb àìt¤¤¨¥¦§¦©©©¤¤¨¨£¤
éìBä'ä C,mid z` -äìélä ìk äfò íéã÷ çeøagekd - ¦§©¨¦©¨¨©©§¨

mid z` rway iwl`d
zigxfn gexa yalzd

,dfríénä eò÷aiå18,- ©¦¨§©¨¦
,dnegk eavpe÷ñt elàå§¦¨©

íénä eéä ¯ òâøk çeøä̈©§¤©¨©©¦
ãøBna íéøbðå íéøæBç§¦§¦¨¦©¨
àìå ,íòáèå íkøãk§©§¨§¦§¨§Ÿ

,äîBçk eî÷xry"a - ¨§¨
`ed "dpen`de cegid
,"wtq ila" dfy siqen
mewn mey oi`y ,xnelk
eid mindy aeygl
dnegk miavip mix`yp
dzid gexdy ixg`

` ,rbxl zwqeteid md `l
mrahl mixfeg i`ceea

mexfl,cxenaòáhL óà©¤¤©
íéna äæmixbip zeidl - ¤©©¦

,cxena,ïéàî Lé Lcçîe àøáð ïk-íb àeäiptly mewnay - ©¥¦§¨§ª¨¥¥©¦
.dfk rah xvep ,"yi" xvep ,dfk rah did `l ,"oi`" did df
minxef mdy ,mina df rah ,iaxd ly eyexitl m`zda ,xnelk
`xap `ed envr df rah ,dnegk mewna miavip mpi`e cxena
yi" e`xap mnvr mindy lr sqep ,xnelk .mina "oi`n yi"

a `xap - "oi`njezcenrl `le minxef zeidl rahd mind
zeidl mina drityde dfrd gexd d`ayk ,ixd ;dnegk mewna
lr did `l - ?mina lertl gexd lr did dn ,dnegk miavip
zepyl dilr did `l` ,"oi`"n "yi" ,ycg xac xevil gexd
minxef zeidln mind rah z` zepyl ,ipy "yi"l cg` "yi"
lkae ,dnegk miavip zeidl ,rah ly xg` "yi"l ,mirrepzne
dnegk miavip zeidl mina yecig meyn jka yiy oeeik ,z`f
z` dzyry gexd ,yecigd z` lrty gek eze`y gxkdd on -
- df gek wqet wxyne ,rbx lk yecigd z` xvii ,miavip mind
on "yin yi" ly yeciga mby giken df ixd ,yecigd lhazn
.yecigd z` cinz lertle zeidl ycgnd gekd lry gxkdd
yi" `xap `ed ,cxena mixbip zeidl mina rahdy jk lr ,`l`
,mina invr oipr df oi`y ,oldl di`x owfd epax `ian - "oi`n
gxkdd on ,min edfy ,(`xapy xac) `xap epyi m`y xn`py
qtez" `xapy dny xn`py lynl enk ,cxena `lina mexfiy
cgeina ze`xaidl jixv df oi`e ,`xapa invr oipr `ed "mewn
`edy ote`a `lina `ed `xapd z`ixa mr `l` ,"oi`n yi"
ixd mpyi ,oky - jk dppi` mind znixf j` ;"mewn qtez"

mdly rahdy mi`xap,ixnbl xg` `ed mdly rahd ,jk epi`
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ùã÷ä úøâà
íìåòì íéîùá úåùáåìî úåãîåòå úåáöð ïä 'åë
äçâùäá íéøôåëù íéôåñåìôäë àìå íîéé÷ìå íúåéçäì
äùåò 'ä äùòî úà áæåëä íðåéîãá ïéîãîå úéèøô
àöé øùàë éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå íéîù
óàù óøåöä éãéì êéøö éìëä ïéà áåù éìë óøåöì
úåàøî çèå åîöòî íéé÷ àåä åðîéä úå÷ìåñî åéãéù
åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
äùòîì äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù
øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé àåäù õøàå íéîù
äæò íéã÷ çåøá 'ä êéìåä øùà î"ãò óåñ íé úòéø÷î
åéä òâøë çåøä ÷ñô åìéàå íéîä åò÷áéå äìéìä ìë
åî÷ àìå íòáèå íëøãë ãøåîá íéøâéðå íéøæåç íéîä
ùãåçîå àøáð ë"â àåä íéîá äæ òáèù óà äîåçë
çåø éìá äîöòî úáöð íéðáà úîåç éøäù ïéàî ùé
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כא.18. יד, בשלח



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzקטז e"k iyiy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dwewf dpi`e - zcnery mipa` zneg lynl enk ,micner md
:owfd epax oeylae ,dze` wifgiy uegd on xaclúîBç éøäL¤£¥©

.ïk Bðéà íénä òáhL ÷ø ,çeø éìa dîöòî úávð íéðáà£¨¦¦¤¤¥©§¨§¦©©¤¤©©©¦¥¥
minxef zeidl `l` micner zeidl `ly mind raha yi m`e -

ixd ,cxenadf rah`ed
"oi`n yi" `xap xac
,`eti` ,dn .mind jeza
iwl`d gekd lr did
?lertl ,gexa yalzdy
jixv did `l `ed -
xevil ,"oi`n yi" lertl
`ly ixnbl ycg xac
,mi`xapa df iptl did
"yi" zepyl wx eilr did

l cg`rahn) xg` "yi"
zeaivid rahl dnixfd
df z`f lkae ,(dnegk
ep`y ,"yecig" ,lecb `lt
gekd lry mipian

,yeciga cinz lertl - df yecig lrty gekd - ycgnd
xiaqi ,xnegeÎlwe okyÎlk ixd ,cin yecigd lhazi zxg`
z`ixaa xacdy itk ,"oi`n yi" ly yecigay ,owfd epax oldl
gekd - ycgnd gekd lry gxkdd ony i`cea - mi`xapd lk
xacdy ,yecigd z` cinz lertl - xacd z` `xay iwl`d
m`zda mby ixd ."oi`"l dligzak cin xefgl `le ,"yi" didi
ux`e miny dyrn miteqelitd mincny dnecnd d`eeydl
"yin yi"a mb ixd - "yin yi" wx xevil egekay mc` dyrnl

zeidl jixvy ote`a -yecigxg` "yi"l cg` "yi"n iepiy ,
micner zeidl ly rahl ,cxena mexfl mind rahn enk)
df ixd ,cinz lertl ycgnd gekd lry gxkdd on (dnegk
didiy gxkdd on ,`xapd z` `xay iwl`d gekdy ,aiign
miny dyrn mz`eeyday xwyd lr sqepy ixd .`xapa cinz
mdy jka mb mireh md ,eizeleagze yep` dyrnl ux`e
xaca cinz cenri ycgnd gekdy gxkdd on df oi`y miayeg
"yi"l cg` "yi" iepiya wx `ed yecigdy ,o`k m`e ,ycegnd
xaca cinz lrtie cenri ycgnd gekdy gxkdd on - ipy

- ycegndàéäL ,ïéàî Lé úàéøáa øîçå-ì÷å ïkL-ìëå§¨¤¥§©¨Ÿ¤¦§¦©¥¥©¦¤¦

,óeñ-íé úòéøwî øúBé àìôå àìôäå ,òáhäî äìòîìixd §©§¨¥©¤©§©§¥¨¤¤¥¦§¦©©
àøBaä çk íBìLå-ñç úe÷lzñäaL änëå-änk-úçà-ìò©©©©¨§©¨¤§¦§©§©§¨Ÿ©©¥
,Lnî ñôàå ïéàì àøápä áeLé ¯ àøápä ïî ïéàî Lé¥¥©¦¦©¦§¨¨©¦§¨§©¦¨¤¤©¨

éøö àlàìòBtä çk úBéäì Cz` lrete xveid gekd - ¤¨¨¦¦§Ÿ©©¥
,`xapdìòôpa,`xapa - ©¦§¨

,Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz̈¦§©£§©§
Bæ äðéçáe19gek ly - §¦¨

cinz cnerd `xead
,eniiwle ezeigdl `xapa
çeø"å "'ä øác" àeä§©§©
úBøîàî äøNòaL "åét¦¤©£¨¨©£¨

,íìBòä àøáð ïäaL- ¤¨¤¦§¨¨¨
dxyray "'d xac"
z` `xead zexn`n
cinz cner ,`xapd
dxyrny ,`xapa
itexiv mi`a zexn`nd

ize`xeaicd ze
"'d xac" z` zeaikxnd
"dpen`de cegid xry"a xne` `edy itk ,`xap lk `xead
zexn`nd dxyra mixkfp mpi`y mi`xapd mby ,'` wxta
zeize`d itexiv iciÎlr zexn`nd dxyrn zeig mdl jynp
zg` ze`y) zeize`d ly zexenze mitelig iciÎlre mipeyd

,('eke dipy ze` dtilgnúðéçáe úéîLbä Bælä õøà elôàå©£¦¤¤©¥©©§¦§¦©
daL íîBcxtry -20ginvdl gnevd gek mb ixd ea yi ¥¤¨

ohwn genvl zeig ea d`xpy oipr ixd `id dginve ,mignv
ly oipr mey ea d`xp `ly ,xtray mnecd eli`e ,lecbl

lecbl ohwn dginv ly zeig `l elit` ,zeigïîei÷å ïúeiç©¨§¦¨
ïîi÷îe ïäa Laìîä úBøîàî äøNòî "'ä øác" àeä§©¥£¨¨©£¨©§ª¨¨¤§©§¨
Lnî ñôàå ïéàì eøæçé àìå ,"ïéà"î "Lé"å íîBc úBéäì¦§¥§¥¥©¦§Ÿ©§§§©¦¨¤¤©¨

.eéäLk."yi"l "oi`"n e`xapy iptl -é"øàä áúkL eäæå §¤¨§¤¤¨©¨£¦
ì"æ21,íéîe øôòå íéðáàk ,íîBca íbL ,mda d`xp `ly - ©¤©©¥©£¨¦§¨¨©¦

,zeig mey dxe`kl.úéiðçeø úeiçå Lôð úðéça íäa Lé- ¥¨¤§¦©¤¤§©¨¦¦
mnec zeidl eze` miiwne digne eze` `xay "'d xac" `ede
iptl eid mind e` xtrd e` oa`dy itk "oi`" zeidl aeyl `le
lk deednd "'d xac"y ,owfd epax xiaqn oldl .eedzpy

:"dpiky"d `ed - mi`xapd
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ùã÷ä úøâà
ïéàî ùé úàéøáá å"÷å ù"ëå ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø
úòéø÷î øúåé àìôå àìôäå òáèäî äìòîì àéäù
ïéàî ùé àøåáä çë å"ç úå÷ìúñäáù å"ëàò ñ"é
ì"ö àìà ùîî ñôàå ïéàì àøáðä áåùé àøáðä ïî
äæ 'éçáå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë
ïäáù úåøîàî äøùòáù åéô çåøå 'ä øáã àåä
íîåã 'éçáå úéîùâä åæìä õøà åìéôàå íìåòä àøáð
ùáåìîä úåøîàî 'éî 'ä øáã àåä ïîåé÷å ïúåéç äáù
ïéàì åøæçé àìå ïéàî ùéå íîåã úåéäì ïîéé÷îå ïäá
íéðáàë íîåãá íâù ì"æéøàä ù"æå åéäùë ùîî ñôàå

.úééðçåø úåéçå ùôð 'éçá íäá ùé íéîå øôòå
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כבפנים.19. "זו", שצ"ל רבינו כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "זה", לפנינו: ¯·ÂÈ:ה 20.בתניא ˜"Î ˙¯Ú"ארץ" מפרש "כנראה
ב) נצב ה' ל(דברך בניגוד - כאן הפי' נראה לי הארץ). בתדשא (כמו עפר - ותחתונים"˘ÌÈÓדכאן עליונים ול"עולמות שקדמו,

פ"א לחילוקÈÈÚ"˘(שהיוחה"א וא"צ .(ÁÎ„כאבנים "בדומם תומ"י מפרש והרי כו'. ג.21.כו"'.ÙÚÂ¯הצומח פרק ל"ט שער ע"ח
נ'. שער שם ג"כ וראה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קיז ixyz f"k ycew zay mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ז קודש שבת יום
,hlw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ç"éì òãåð äðäå,278 'nr cr.õøàì úçúî

,ïç éòãBéì òãBð ,äpäåirceil -gdnkpzxez) dxzq §¦¥©§§¥¥
,(dlawd"'ä øác" ékzpiga ,mi`xapd z` digne dednd - ¦§©

zewl`a efìa "äðéëL" íLa àø÷ð,ì"æø ïBLq"ya - ¦§¨§¥§¦¨¦§©©
,dnecke miyxcneåz`xwp `id -"äàzz ànà"`n`"d - §¦¨©¨¨

,"dpezgzd"àúéðBøèî"e©§¦¨
,dkln -ìa,øäfä ïBL ¦§©Ÿ©

èøôáe,xdfa -Léøa- ¦§¨§¥
zligza,àøàå úLøt- ¨¨©¨¥¨

`aen my - .a ,ak sc
da dpigad lr lyn
,xacn `edÎjexaÎyecwd
,"`zipexhn" ,jln zan

L éôì,"'d xac" -ïëBM §¦¤¥
íéàøápa Laìúîe¦§©¥©¦§¨¦

,íúBéçäì`ed okle - §©£¨
oeyln ,"dpiky" `xwp
"d`zz `ni`"e ,"okey"
miqgiiznd ,"`zipexhn"e
"`n`" `idy dpigal
z` dignd "dkln"e
miqegd z`e dicli

,daxwaìáeïBL ¦§
íLa àø÷ð íéìa÷îä©§ª¨¦¦§¨§¥
øác" íL ìò ,"úeëìî"©§©¥§©

"ïBèìL Cìî22ék , ¤¤¦§¦
Búeëìî âéäðî Cìnä©¤¤©§¦©§
íéîòè ãBòå ,Bøeaãa§¦§§¨¦
éòãBéì íéòeãé íéøçà£¥¦§¦§§¥

.ïç-gdnkp.(dlawd zxez) dxzq,úàæ úòãeîerecie - ¥©©Ÿ
,xacdék,oky .zeax zebxc opyi ,'d xac ,"zekln" zpigaa - ¦

,"úeìéöàc úeëìî" úâøãîe úðéça Lé"zekln"d zxitq - ¥§¦©©§¥©©§©£¦
,"zeliv`"d mler ly"äàéøác úeëìî" úðéçáezxitq - §¦©©§¦§¦¨

,"d`ixa"d mler ly "zekln"d.'eëå"'d xac" zpigaay ixd - §
,zeax zebxc opyi"'ä øác" àeä ,"úeìéöàc úeëìî" Leøôe¥©§©£¦§©

úeìéöà úðéçaî ïäL úBìBãbä úBîLð äeäîe äiçîä, ©§©¤§©¤§¨©§¤¥¦§¦©£¦
Ba øîàpL ,ïBLàøä íãà úîLð Bîk23,"'eë åétàa çtiå" : §¦§©¨¨¨¦¤¤¡©©¦©§©¨

ef dnyp gtp `edÎjexaÎyecwdy xnelk - "miig znyp -

,"zeliv`" zpigaaàöBiëå íéàéápäå úBáàä úBîLð Bîëe§¦§¨¨§©§¦¦§©¥
ïäa- mi`iapd ly mzlrn `hazn dna yxtn owfd epaxe - ¨¤

Lnî 'äì äákøî eéäL)24,åéìà úeàéöna Lnî íéìèáe , ¤¨¤§¨¨©©¨§¥¦©¨¦§¦¥¨
,`edÎjexaÎyecwd l` -ì"æø øîàîk25úøaãî äðéëL : §©£©©©§¦¨§©¤¤

.äLî ìL BðBøb CBzî- ¦§¤Ÿ¤
dyn ly elehia ,xnelk
,jk lk lecb did
zaygp dpi` ez`eapy
dn xacnd `ed eli`k

`edÎjexaÎyecwdy
`l` ,xacl eilr deevn
xacn dligzklny
envr `edÎjexaÎyecwd
,dyn ly epexb zervn`a
éìòáe íéàéápä ìk ïëå§¥¨©§¦¦©£¥

çeøìB÷ äéä ,Lãwä ©©Ÿ¤¨¨
Laìúî ïBéìòä øeaãå§¦¨¤§¦§©¥
,Lnî íøeaãå íìB÷a§¨§¦¨©¨
é"øàä áúkL Bîk§¤¨©¨£¦
úeëìî"e .(ì"æ©©§
øác" àeä ,"äàéøác¦§¦¨§©
äeäîe äiçîä "'ä©§©¤§©¤
íéëàìnäå úBîLpä©§¨§©©§¨¦
,äàéøaä íìBòaL¤§¨©§¦¨

íúìòî ïéàL- ¤¥©£¨¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

היום יום . . . קיר

ה'תש"דכא תשרי, הושענא רבהיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ע"כ אהוביי . . . בפירש"י ז"ל שם.

ֲאדֹוִני  ַעם ַאַחת ִמְקָרא - ָהיּו ְיִחיִדים ׁשֶ ָרָכה" אֹוְמִרים ַרק ּפַ ה "ּבְ ָרׁשָ ם ּפָ ה ּגַ ְעָנא ַרּבָ ִתּקּון ֵליל הֹוׁשַ ּבְ
ים. ּוְבֶעֶרב  "י, ְוֵאיָנּה הֹוָרָאה ָלַרּבִ רּוׁש ַרׁשִ ה ִעם ּפֵ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ ם ְלָאְמָרּה ּבְ "ּב[ ִצּוָ י ]ָהַרׁשַ ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ְרּגּום. ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ְמַחת ּתֹוָרה אֹוְמִרים אֹוָתּה ׁשְ ׂשִ
ַיַחד.  יִנים  ַהּמִ ג'  ִדים  ַאּגְ ַהּמְ ַהג'  ַרק  ָאִרים  ְוִנׁשְ ַהּלּוָלב,  ַעל  ׁשֶ ִריכֹות  ַהּכְ י  ּתֵ ׁשְ ְמִסיִרים  ל  ַהּלֵ ֹקֶדם 
ְמַחת  ְוׂשִ ִמיִני ֲעֶצֶרת  ׁשְ ּבִ ְדַבׁש, ֲאָבל לֹא  ּבִ רּוַסת ַהּמֹוִציא  ה טֹוְבִלים ּפְ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ יִלין. ּבְ ְבׁשִ ּתַ ֵערּוב 

ּתֹוָרה.

ה'תש"דכב תשרי, שמיני עצרת ]בארץ ישראל - שמע"צ ושמח"ת[יום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ובשבת קדש . . . יהי רצון.

ַכּלֹות  ִמיִני ֲעֶצֶרת. ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּכְ ֵליל ׁשְ ּיֹום. ַהָקפֹות ּבְ ין ּבַ ְיָלה ּבֵ ּלַ ין ּבַ ה ּבֵ ּכָ ּסֻ ים ְואֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּבַ ׁשִ ְמַקּדְ
ָרֵאל ַעּמֹו. - ּוְלִיׂשְ

ה. ּכָ ִציָאה ִמן ַהּסֻ ּיְ ִהי ָרצֹון" ּבַ ֵאין אֹוְמִרים ַה"ּיְ
ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ּבְ א ׁשֶ נֹות ְוִיחּוִדים ֶעְליֹוִנים, ֶאּלָ ּוָ ה ִעְנְיֵני ּכַ ַכּמָ ים ּבְ ּוִ ּתַ ָנה ִמׁשְ ָ ִמיִני ֲעֶצֶרת ְורֹאׁש ַהּשׁ ׁשְ
ַהְכָנָעה  ַתֲחנּוִנים ּבְ ָנה ָהֲעבֹוָדה ּבְ ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ָכה. ּבְ ִעְנַין ַהַהְמׁשָ ִמיִני־ֲעֶצֶרת ֵהם ּבְ ה ּוִבׁשְ ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ֵהם ּבְ

ְמָחה. ַקו ַהּשִׂ ִמיִני־ֲעֶצֶרת ִהיא ּבְ ּוִבְמִרירּות ֲעצּוָמה, ּוִבׁשְ

ה'תש"דכג תשרי, שמחת תורה ]בחו"ל. בא"י - אסרו חג[יום ששי
י ָהעֹוִלים ַלֲחַתן  ית ַעל ָראׁשֵ ֲחִרית. ֵאין נֹוֲהִגים ִלְפרֹוׂש ַטּלִ ׁשַ ִים ּבְ ּפַ ִאים ּכַ ְיָלה. נֹוׂשְ ּלַ ּתֹוָרה ּבַ ֵאין קֹוְרִאים ּבַ

ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵק.  ית. ּגַ ֵראׁשִ ּתֹוָרה אֹו ַלֲחַתן ּבְ
חומש: ברכה, ששי ושביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קח־קיב.
תניא: כד. אהוביי . . . קלח לעין כל.

ָגה  ַהּשָׂ ֲעֵלי  ּבַ ֵאּלּו   – ּה"  ּבָ ֲחִזיִקים  ַלּמַ ִהיא  ים  ַחּיִ "ֵעץ  ֵקן:  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  תק"מ  ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ּבְ
ְדִאיָתא  ּכִ  – ר"  ָ "ְמֻאּשׁ ּתֹוָרה.  ּבַ ָהעֹוְסִקים  ֲעבֹוָדה  ֲעֵלי  ּבַ ֵאּלּו   – ר"  ָ ְמֻאּשׁ "ְותֹוְמֶכיָה  ּתֹוָרה.  ַהּלֹוְמִדים 
יִכים ֵמרֹאׁשֹו, ַהְינּו  ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוָדָתם ַמְמׁשִ א 'ֵמרֹאׁשֹו', ּדְ ר' ֶאּלָ ָ ְקִרי 'ְמֻאּשׁ ּזַֹהר )ֵחֶלק ג' נג. ב(, ַאל ּתִ ּבַ

ְוָקא. ם ֶאת ָהרֹאׁש ּדַ רּוְך־הּוא, ּוְכַמֲעַלת ָהֶרֶגל ַהְמַקּיֵ ִניִמּיּות ָהֵאין־סֹוף ּבָ ִמּפְ

ה'תש"דכד תשרי, אסרו חג ]בחו"ל[שבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָון. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ַמרֶחׁשְ

יר. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - ְוַיְאּדִ
חומש: בראשית, כל הסדרה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיג־קיח.
תניא: וע"כ קבעו . . . בלבותם.

ַאַחת  ִהיא  ְפָרט,  ּבִ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ אֹו  ת  ּבָ ּוְבׁשַ ְכָלל,  ּבִ ים  ַרּבִ ּבָ  – ֵרייְנגֶען  פַאְרּבְ  – ַהִהְתַוֲעדּות 
ָרֵאל. ַאֲהַבת ִיׂשְ ְצָוה ַהְיסֹוִדית ּדְ ַדְרֵכי ַהֲחִסיִדים ְוַהֲחִסידּות, ּוֶפַתח ּוָמבֹוא ַלּמִ ַהְיסֹודֹות ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קיט היום יום . . . 
ים  ַהְמֻסּבִ ֵמֵאת  ּתֹוְבִעים  ִרים  ַהְמַדּבְ י  ָראׁשֵ ֲהֵרי  ִהְתַוֲעדּות  ָכל  ּבְ ה  ִהּנֵ ַהִמְקִרים[,  ]ּברֹוב  א  ֻרּבָ ּדְ א  ֻרּבָ
ְמרּו  ׁשְ ּיִ ים ִלְלֹמד דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ְוׁשֶ עּו ִעּתִ ְקּבְ ּיִ ִטיבּו ַהְנָהגֹוֵתיֶהם ְוַדְרֵכיֶהם, ׁשֶ ּיֵ ׁשֶ
ְמֹבָאר  ַהּתֹוָכָחה  ְוֹאֶפן  ִעְנַין  ָללּות  ּכְ ה  ְוִהּנֵ  – ם.  ּוְלַקּיֵ ִלְלֹמד  ַעל־ְמָנת  ִיְהֶיה  ּמּוד  ַהּלִ ר  ַוֲאׁשֶ ִביעּות,  ַהּקְ
ֵמַאַנ"ׁש  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ָראּוי  ר  ֲאׁשֶ )ֻקְנְטֵרס למ"ד(,  ל"  ַהּמֹוׁשֵ רּוַח  "ְוִאם  ְתִחיל  ִדּבּור־ַהּמַ ּבְ ֵהיֵטב 
ָבִרים  ֵעת ַהִהְתַוֲעדּות ִהיא ַרק ַעל ּדְ יּה ]=ִעם ַעְצמֹו[ – ָאְמָנם הֹוָכָחה זֹו ּבְ ַנְפׁשֵ א ּדְ ְעּתָ ְלָלְמדֹו ֵהיֵטב ַאּדַ
ר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו  ֶדם, ֲאׁשֶ ּוִמּקֶ ָהָיה ֵמָאז  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנים ְולֹא ְכלּום,  ּפָ ַנת  ַהְלּבָ ּום  ֶהם ִמּשׁ ּבָ ֵאין  ׁשֶ ְוִעְנָיִנים 

דֹוָלה. ה ּגְ ַאֲהָבה ּוְבִחּבָ הֹוִכיחֹו ּבְ

ה'תש"דכה תשרייום ראשון

חומש: נח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: כה. להבין...לדבר מאומה.

ָרם. ַעְצמֹו ִחּבְ הּוא ּבְ ֵקן ׁשֶ נּו ַהּזָ ְלַבד – ְמֻיָחִסים ְלַרּבֵ נּועֹות ּבִ ָרה ִנּגּוִנים – ֵמֶהם ּתְ ֲעׂשָ
הּוא  ׁשֶ לֹא  ֲאָבל  ְלָפָניו,  אֹוָתם  ִנים  ְמַנּגְ ְוָהיּו  ְזַמּנֹו  ּבִ רּו  ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ַהְינּו  ָהֶאְמָצִעי,  נּו  ְלַרּבֵ ַהְמֻיָחִסים 
י'ס קַאּפֶעלֶע"  ֶרּבִ ם "ּדֶעם ִמיטֶעלֶען  ׁשֵ ּבְ ִוידּוָעה  ִנים –  ְמַנּגְ ַאְבֵרִכים  ֶאְצלֹו ְקבּוַצת  ְוָהְיָתה  ָרם.  ְמַחּבְ
ֵכִלים  ֶפה, ּוַבֲעֵלי ִזְמָרה – ּבְ יר – ּבְ ֲעֵלי ׁשִ ֻלּגֹות: ּבַ י ּפְ ּתֵ י ָהֶאְמָצִעי"[ – ְוֶנְחְלָקה ִלׁשְ ל ָהַרּבִ ]="ַמְקֵהָלתֹו ׁשֶ

ׁשֹוִנים.

ה'תש"דכו תשרייום שני

חומש: נח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה...לא שכחתי.
תניא: וזהו כי...קלט רוחניית.

ֶרק  ַער ַהִיחּוד ְוָהֱאמּוָנה ּפֶ ֵקן )ׁשַ נּו ַהּזָ ָמִים", ֵמִביא ַרּבֵ ָ ּשׁ ב ּבַ ָבְרָך ִנּצָ סּוק "ְלעֹוָלם ה' ּדְ ָהִעְנָין ַעל ּפָ
ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ּוְכמֹו  ים,  ִהּלִ ּתְ ִמְדָרׁש  ּבְ ֶזה  ִעְנָין  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲהַגם  ם־טֹוב,  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ם  ׁשֵ ּבְ ַהּקֶֹדׁש כ"ה(  ֶרת  ִאּגֶ א, 
ִני ָהָיה  יֹום ׁשֵ י ּבְ ֶזה, ּכִ ָנה ְמֻיֶחֶדת ּבָ ר", ְוַכּוָ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ ְתִחיל "ּכִ ִדּבּור־ַהּמַ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה" ּבְ ם ּבְ ּגַ
ִני ח"י ֱאלּול נֹוַלד  יֹום ׁשֵ י ּבְ ַמִים – ְוֶזה ִיְהֶיה ְלִזְכרֹון עֹוָלם, ּכִ ָ ּשׁ ב ּבַ ּצָ הּוא ַהּנִ ֲאָמר "ְיִהי ָרִקיַע" – ׁשֶ ַהּמַ

ם־טֹוב. ַעל־ׁשֵ ַהּבַ

ה'תש"דכז תשרייום שלישי

חומש: נח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והנה נודע . . . 278 לארץ.

תֹו, ּוַמֲעִמידֹות אֹותֹו  ֻקּדָ ֶטן ִאּמֹו ַעד ֵעת ּפְ יחֹו ִמּבֶ י ָהָאָדם ִמּיֹום ּגִ יפֹות ֶאת ַחּיֵ ְצֹות ַמּקִ ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ
ין  ם ּבֵ א ּגַ קֹום ֶאּלָ ין ָאָדם ַלּמָ רֹות לֹא ַרק ּבֵ ִריא ּוְבִקְנָין ִמּדֹות ַנֲעלֹות ְוַהְנָהגֹות ְיׁשָ ֶכל ּבָ ׂשֵ ֶקֶרן אֹוָרה ּבְ ּבְ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ ִרים ּבְ ָ ים ְמֻאּשׁ י ַהּתֹוָרה ְוהֹוָראֹות ַחַז"ל הּוא ַחי ַחּיִ ְתַנֵהג ַעל ּפִ י ַהּמִ ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּכִ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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â"ôùú'ä éøùú à"ë ïåùàø íåé מירושלים? יוצא הגדול הכהן אין מדוע

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰Búéa äéäéå§¦§¤¥
.íMî ææ Bðéàå ,íéìLeøéa¦¨©¦§¥¨¦¨
חינוך' ה 'מנחת  קלו)והעיר  והביא(מצוה זו , הלכה  מקור מה  :

טעם ומה הדין מוצא  מקום הראה  "לא  משנה ' ה 'כסף  שאף 

בו". יש 

חיה ' לנפש biw)וב 'ציון 'iq z"ey)המדרש לדברי ציין 

הכהן  לאהרן ג)בנוגע פל"ז, הדא(שמו"ר – אלי הקרב  "וא ּתה  :ְְֵֵֶַַָ

זז יהא  שלא  .." חצרי יׁשּכן ּותקרב ּתבחר "א ׁשרי  דכתיב  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹהוא 

מלך ". של מפלטין

חינוך' תלמידו:(שם)וב'מנחת  בשם  לבאר  כתב  ,

מנחת יום  בכל להקריב  מצווה  גדול שהכהן מאחר 

היום באותו  בלינה  חייב קרבן  שמביא  מי כל והרי  חביתין ,

"על  – ולבונה  עצים  קרבן  רק  שמקריב  מי  אפילו בירושלים ,

צריך  היה  כי בירושלים  לדור  גדול הכהן צריך  היה כן

יום". בכל שמביא  הקרבן מפני לינה ...

הרוגצ 'ובי הגאון 40)ולדעת  עמ' השלמה של (קונטרס מקורו 

במשנה : הוא  הרמב "ם 

יהודה  ורבי מאיר  רבי  א)נחלקו יח, לכהן(סנהדרין מותר האם 

אחר יוצא  אינו מת לו "מת  המת : בהלוויית  להשתתף  גדול 

ויוצא נכסה  והוא  נגלין  הן נגלה , והוא נכסין הן אלא  המיטה ,

אומר יהודה  רבי מאיר. רבי  דברי העיר  שער  פתח  עד  עמהם 

ומבואר יצא ". לא המקדש  ומן  שנאמר  המקדש  מן יוצא  אינו

א)בגמרא  יט, גדול (שם שהכהן  הזהירות מצד  היא  שהמחלוקת 

היכר שיש  כיון  מאיר , רבי לדעת  במת . יטמא  והוא לא  נכסין ("הן

איןנגלה") יהודה  רבי  ולדעת  בטומאה , לגעת  הכהן יבוא  לא 

מרירותו אגב בטומאה  יגע  זאת  בכל  שמא  זה  היכר על לסמוך 

פתח  עד רק  אלא יוצא  אינו עלמא  לכולי  אופן, ובכל  המת . על 

לצאת גדול לכהן שאסור  הרמב "ם  למד ומכאן  העיר, שער

מירושלים .

â"ôùú'ä éøùú á"ë éðù íåé בנעילה  כפים נשיאת

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰íéðäkä ïéàNBðå§§¦©Ÿ£¦
.äìéòðáe ...ïäétk©¥¤¦§¦¨

הרא"ש  ס"כ)כתב  פ"ח בירושלמי(יומא ה"א): פ"ד אמרו,(תענית

כיון בלילה  ולא  ביום  היא  הכפורים  ביום  נעילה  תפילת

כפים ונשיאת ידיהם , את  הכהנים  נושאים  נעילה  שבתפילת 

לשירות כפים  נשיאת  הוקשה כי ביום , להיות  (עבודת צריכה 

ביום".המקדש) כפים  נשיאת  אף  ביום , שירות "מה  –

שבע ' ה 'באר א)וכתב  לח, :(סוטה

בנעילה כפיהם  לישא שנהגו  אותם על לתמוה יש  זה  לפי

– חילי איישר  "אי וסיים : הלילה, לתוך נמשכה  אם  גם

אבטלנה".

יעבץ' ב 'שאילת  נא)אך סי' המהרי"ל (ח"א דעת  את  הביא 

הכהנים(מנהגים) הלילה , לתוך נעילה  תפילת  נמשכה  אם  שגם 

הקרבנות , לעבודת  כפים נשיאת  שהוקשה  ואף  לדוכן. עולים 

הקרבנות שאר  של והאימורים  העולה  אברי הקרבת  הרי 

הלילה כל להיות  ב)יכולה  כו, יכולים(ברכות הכהנים  אף  ולכן ,

בלילה . גם  לדוכן  לעלות 

ערוך בשולחן כתב  ס"ג)ולהלכה , תרכג סי' "נושאים(א"ח

אחרונים כך על וכתבו בנעילה ". ע"פ כפים ס"ח, שם אדה"ז (שו"ע

ומג"א) יוסף בית לעבודה...הגה"מ, הוקשה  כפים  שנשיאת  "ולפי 

בתפלת למהר הש "ץ  צריך לפיכך ביום , אלא  אינה  ועבודה 

צאת קודם  ביום  כפים  נשיאת  שתהא  בענין נעילה ...

הכוכבים".

ש "אין(שם)והרמ "א  הוא  אלו  במדינות  שהמנהג הוסיף 

בסליחות שמאריכין לפי בנעילה , כלל  לדוכן עולין  הכהנים 

בלילה " כפים  נשיאת  ואין  הלילה  עד שם)ופזמונים  אדה"ז .(שו"ע

â"ôùú'ä éøùú â"ë éùéìù íåé האפוד  אבני על השבטים שמות כתיבת סדר

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ìk ìò òáB÷å§¥©©¨
úBîL íéðáàä ézL ìò çzôîe ...íäL ïáà óúëå óúk̈¥§¨¥¤¤Ÿ©§©¥©©§¥¨£¨¦§

.íúBãìBúk Bæ ïáà ìò äMLå Bæ ïáà ìò äML ,íéèáMä©§¨¦¦¨©¤¤§¦¨©¤¤§§¨
האפוד  אבני על השמות  כתיבת  סידור  את מדגים  הרמב "ם 

גד, נפתלי , יששכר , לוי , ראובן , ימין : שבצד האבן  על –

דן, זבולן , יהודה , שמעון , שמאל: שבצד  האבן על יהוסף .

בנימן. אשר ,

אחרונים  ועוד)והקשו  א. לו, סוטה שבע באר משנה. :(כסף

בגמרא  לנאמר  מתאימה אינה הרמב "ם  שיטת  (סוטה הרי

קמא) תנא לדעת 'כתולדותם 'שם, היה  השמות  מיהודה שסדר  (חוץ

לראש) הוקדם לוי,ששמו שמעון , ראובן , יהודה , ימין : צד  היינו,

בנימין יוסף , זבולן, יששכר , אשר , גד , שמאל: צד  נפתלי . דן,

כתולדותם) ד"ה שם !(רש"י

ספר ' ה 'קרית  שבע)וביאר  בבאר גם הובא :(להמבי"ט,

לשתי התייחסות  מתוך היה  הכתיבה  סדר  הרמב"ם , לדעת

לאבן זו מאבן אלא  אינו תולדותם  ו "סדר  אחת  כאבן האבנים 

לבד ", זו  ובאבן  לבד זו באבן  תולדותם  כסדר  שסדורים לא זו,

שמאל  אבן על  ו 'שמעון ' ימין אבן על  'ראובן ' שכתבו היינו 

וכן שמאל אבן  על ו 'יהודה' ימין  אבן  על 'לוי' כתבו ושוב 

הלאה .

והוסיף :

ליששכר קדמו ואשר  גד  נפתלי, דן, לידתם  סדר לפי

לנפתלי, וזבולון יששכר את  הקדים  הרמב "ם  ואילו וזבולון ,

שלדעת אלא  'כתולדותם ', זה  אין כן  ואם ואשר , גד  דן,

אלא לידתם  סדר  כפי  אינו 'כתולדותם ' הכתיבה סדר  הרמב "ם

נכתבו ראשונה, שילדה לאה  אמותיהם : של ההולדה  כסדר 
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קכי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בניה  כל וזבולון)ראשונה יששכר יהודה, לוי, שמעון, כך (ראובן, ואחר ,

בלהה  ונפתלי)בני זלפה (דן בני ואשר), רחל(גד ובנימין)ובני  .(יוסף

החיים ' ה'אור  י)וכתב כח, הכתוב(שמות לשון  משמעות  כי

על  הנותרים  הששה שמות  mzeclezk"ואת  zipyd oa`d"

האבן על יהיו  השמות  כאשר  היינו , הרמב"ם , לשיטת מסייעת 

בא "כשאתה  רק כי כתולדותם , הוא  הסדר  אזי  – השנית

באבן אבל  כתולדותם... יהיו  שורות  ב ' בסדר לקרותם 

הדרך: זה  על בה  סדורים  הם  כי כתולדותם אינה – הראשונה 

כתולדותם". זה  ואין יששכר , לוי, ראובן,

â"ôùú'ä éøùú ã"ë éòéáø íåé בשבת  הכנסת מבית מאוס מוקצה הוצאת

:Î ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰íB÷î ìk̈¨
L ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáiçLíL úàöîð íà Y ïaø÷ Búââ ¤©¨¦©§¨¥§©¦§¨¨§¨¦¦§¥¨

åéìò ïéôBk Y úBîB÷nä øàLe ;dúBà ïéàéöBî ,úaLa äàîèª§¨§©¨¦¦¨§¨©§¦¨¨
.úaMä øçà ãò éìk§¦©©©©©¨

להוציאו יש  במקדש  מקום בכל  חול  ביום  שרץ  נמצא  אם 

מוקצה , טלטול  באיסור  כרוך שהדבר  בשבת  אולם מיד,

חמורה  שקדושתו  ממקום  רק  להוציאו לשם התירו הנכנס (וטמא

כרת) חייב עד במזיד כלי עליו להניח יש  המקומות , בשאר  ואילו  ,

השבת . לאחר 

דבר להוציא מותר  במקדש  שלא  אפילו  הרי  להבין: ויש 

שנפסק וכפי שם , לשוהים  מפריעה  שנוכחותו  מאוס  מוקצה 

שבת הי"ג)בהל' וצואה ,(פכ"ו וקיא  רעי  כגון  מטונף  דבר "כל :

לבית או לאשפה  להוציאן  מותר  בה , שיושבין  בחצר  היו אם 

במקדש ? קיים  אינו  זה היתר  ומדוע  הכסא ",

רק מאוס  מוקצה  לטלטל התירו  כי  מכאן  שלמדו  ויש 

אדם שבני  מקומות  בשאר  ולא למגורים  המיועד במקום 

שאינו משום  להתיר  אין המקדש  בבית ולכן  בהם , מהלכים 

דירה  למלך)מקום  בבית(משנה גם  זה לפי  כי שכתבו  ויש  .

מאוס  מוקצה דבר  בידיים להוציא  היתר  אין פתים הכנסת  (מנחת

סל"ד) שח סי' .או"ח

הזקן  אדמו "ר  סע"ב)אולם  שח סי' המקום(או"ח את  מגדיר

"שהוא הבית , שלפני חצר כגון  מאוס  דבר לטלטל  התירו שבו

שלא עליו שמקפידים מקום  שזהו  תדיר , לתוכה  ונכנס  יוצא

אלא מגורים  במקום  דווקא  אינו שההיתר הרי טינוף ", בו יהא 

זה ולפי  מפריע, והלכלוך  בתדירות  שם  ששוהים  מקום  בכל

שאנשים המקדש  בבית או  הכנסת  בבית  לאסור  טעם  אין 

ממש  דירה  מקום  שאינו  אע "פ שם  ונכנסים  נתיב יוצאים (ראה

סו) סי' מוקצה – .הקודש

ההפרעה מחמת  היתה  השרץ  הוצאת  אם כי שביארו  ויש 

אולם מותר, היה  הדבר  אמנם  שם לשוהים  ממנו  הנגרמת 

נחשב זה  הרי העזרה , טהרת  מחמת השרץ  את  ומוציא  מאחר 

אסורה  היא  ולכן  לצורך שלא קד,כטירחה עירובין רי"ד (תוספות

.ב)

â"ôùú'ä éøùú ä"ë éùéîç íåé הגדול  דין בית של התמידי התפקיד

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰ìBãbä ïéc úéa¥¦©¨
ìa ïéáLBé eéäïéáLBé ïäL ,øéãzä ïäéNòî øwòå ;úéæbä úkL ¨§¦§¦§©©¨¦§¦©©£¥¤©¨¦¤¥§¦

.ïéîeîáe ïéñeçéa íéðäkä úà ïé÷ãBáe ,äpäkä úà ïéðãå§¨¦¤©§ª¨§¦¤©Ÿ£¦§¦¦§¦
במשנה  הוא  ההלכה  מדות)מקור  מסכת הגזית(סוף "לשכת  :

את ודנה  יושבת  ישראל  של  גדולה  סנהדרי היתה  שם  –

במשנה , שלא  דבר כך על הוסיף הרמב "ם  אולם הכהונה ".

"עיקר הוא הכהנים  בבדיקת  הסנהדרין  של זה שתפקיד  והיינו

התדיר". מעשיהם 

לעיין: יש  ולכאורה 

אחר במקום  הרי התדיר "? מעשיהם "עיקר  זהו מדוע

מ"ב)נאמר פי"א הגזית ,(סנהדרין שבלשכת  הגדול דין "בית

שתפקידם יתכן כן , ואם  ישראל", לכל  תורה יוצאת  שממנו 

ולא לישראל, והוראה  תורה  ללמד הוא הסנהדרין  של העיקרי 

הכהנים ! את  לבדוק 

טוב ' יום  ה'תוספות  שם)ומבאר :(מדות

ה מעשיהם  "ועיקר בלשונו  לכתוב דייק  ",xiczהרמב "ם 

מוכרחת היא  כי תמידית , פעולה  היא  הכהנים  שבדיקת היינו 

ישראל, לכלל הוראה לימוד  כן שאין  מה  קבוע, באופן להיות 

שלא כלל, תבוא שלא  "אפשר  שכן וקבוע , תמידי  דבר אינו

למשפט ". דבר יפלא 

â"ôùú'ä éøùú å"ë éùéù íåé הפה  וריח ה'נכפה',

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰íL Lé ãBòå§¥¨
.íéaø íéîéì elôà ,ätëpä ...íéøçà ïéîeî íãàä¨¨¦£¥¦©¦§¤£¦§¨¦©¦

וגם נפילה . להתקפי הגורמת  ממחלה הסובל  הוא  ה'נכפה'

מום בעל נחשב  הוא הרי  רחוקות , לעיתים מופיעים  הם  אם 

האדם . כאחד מתפקד הוא  כאשר גם  תמיד, לעבודה  ופסול 

לעיל נפסק בפיו, רע מריח הסובל  כהן לגבי  (פ"ז מאידך,

כשרהי"ג) הוא  הרי  הריח, את  המונע עשב  בפיו יניח שאם 

ולאחר נפתרה לא  שהבעיה  אע"פ  שעה  באותה  לעבוד 

רגע כל  על  דנים  כי הריח, ישוב  מפיו העשב את  שיוציא 

לעבודה . כשר הוא  הרי הריח בטל  ועכשיו ומאחר  לגופו,

סובל  שאינו בזמן גם  לעבודה  פסול  ה'נכפה' כן אם  מדוע 

לוואי ? תופעת  משום 

אינה שתופיע , זמן בכל לבטלה  שניתן  תופעה  לחלק : ויש 

עליו להתגבר  שניתן רע  ריח ולכן מלכתחילה, מום נחשבת 

מהתקף סובל שאינו אע "פ הנכפה , ואילו  מום . אינו  תמיד

אפשר אי  מופיע  שההתקף שבשעה  כיון קרובות , לעיתים 

הזמן כל  מום  בעל נחשב  הרי שיחלוף , עד  עליו להתגבר

ב) מד, בכורות בכורים .(ראשית
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v"ndqeקכב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ביסודם : מזה  זה אלו  מומים  ששונים  לחלק  יש  ועוד

והיא בו המקננת  המחלה  מחמת מום  בעל  נחשב  ה 'נכפה '

לוואי לתופעות  גורמת  אינה  כאשר  גם  הזמן, כל קיימת 

ולא עצמו הריח  מחמת הוא  המום  רע  בריח אבל  בפועל ,

מום כאן אין  ריח שאין בשעה ולכן לו , הגורמת הסיבה משום 

כד) בכורות אברהם .(משנת

שלפי ראייה , קצר  כהן  של  בדינו  לעיין  יש  זה  פי  ועל 

לעיל  בשעה(ה"ו)המבואר  מעט ועוצמן  עיניו  ריסי "מקבץ  אם 

לעבוד  יוכל האם  לעבודה , פסול  בראיה " לדקדק  רוצה שהוא 

מן האמור: ולאור היטב? ורואה  משקפיים  מרכיב כשהוא 

ניתן שהרי  הפה  לריח דומה  זה הרי  הראשונה , הבחינה 

תלוי הדבר  השנייה , הבחינה ומן  עת , בכל הבעיה על  להתגבר

הראייה , לקות של הפגם עצם  מחמת  הוא אם  הפסול. בסיבת

הוא אם אך משקפיים , מרכיב  הוא  כאשר  גם  קיים הפגם  הרי 

הוא כאשר הרי המצמוץ , של החיצונית  התופעה  משום  רק

לעבודה כשר  הוא  ממצמץ, אינו ולמעשה  משקפיים  מרכיב

שם) אברהם משנת .(ראה

â"ôùú'ä éøùú æ"ë ùãå÷ úáù לפחתך' נא 'הקריבהו

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ãìBpL äîäa§¥¨¤©
éaâì äøeñà ,äìéëàa dúBà ïéøñBàä úBôøhä ïî úçà dä©©¦©§¥¨§¦¨©£¦¨£¨§©¥
àOéä Bà Eöøéä ,Eúçôì àð eäáéø÷ä" :øîBà àeä éøä ;çaænä©¦§¥©£¥¥©§¦¥¨§¤¨¤£¦§§£¦¨

éðô.!?"E ¨¤
ערוך' ס"א)ב'שלחן  רעב, סי' יין(או"ח על לקדש  שאין נפסק

יוסף' ה'ברכי וכתב  רע . יצא(שם)שריחו לא  קידש  שאם 

בדיעבד. אפילו 

זה יין של  הפסול שהרי  בדבר  מפקפק  הלכה' וה 'ביאור

או הירצך  לפחתך  נא  'הקריבהו  בקרבנות  מהכתוב  נלמד

והרי גרועה , בהמה למזבח להקריב  שאין היינו  פניך ', הישא 

חובתו ידי יצא  כחושה  בהמה  שחט אם  עצמם  בקרבנות 

ידי יצא  לא גרוע  בחפץ  מצוה  שבעשיית  נאמר ואיך בדיעבד,

בדיעבד? חובה

אחר  במקום  פ"ט)אך  סוף חולין הלכות בהלכה(ליקוטי כי כתב ,

משום להקרבה פסולה  טרפה  שבהמה  הרמב"ם  כתב זו

אפילו פוסל זה  שטעם  הרי לפחתך', נא  'הקריבהו שנאמר 

בדיעבד.

מצד  גרועה  אינה  כחושה  בהמה  כי הדינים , בין לחלק  ויש 

הוא והחיסרון ממנה , הטובה אחרת לבהמה  ביחס  אלא  עצמה 

אינו וזה  ביותר , הטוב  את  לה ' מביא  שאינו לאדם  ביחס 

כגון עצמה  מצד  חיסרון בה שיש  בהמה  אך בדיעבד, מעכב 

בדיעבד אף  פסולה  רפא)טריפה, ע' מצוה, הידור – מצוות' 'יקח .(ראה

ראובן ' יב)וב'דגל כז, עצמו(ח"א הפסוק  שמלשון  כתב

היר  לפחתך נא פניך')('הקריבהו הישא או אףצך פסול שהקרבן  מוכח

על  שתמהו מה מיושב  שבכך והוסיף, מרצה. ואינו  בדיעבד

לפחתך', נא  'הקריבהו  בנביא  מהפסוק  זה דין שלמד הרמב "ם

מפסוק  בגמרא המופיעה הדרשה את  הביא  'מןdxezaולא  –

קרבנכם' את  תקריבו  הבקר)הבקר ... כל ולא – הבקר' משם('מן כי ,

'הקריבהו הפסוק  את  הביא  ולכן  לכתחילה , שאסור רק  למדים

בדיעבד. אף  שפסול מוכח ממנו לפחתך',

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' מ"ח, תשי"ד
ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר חתנו הרב ובתו שי' קנו בשעה טובה ומוצלחת בית וכלשונו בית של 
אבנים.

הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' משנה מקום משנה מזל לטובה ויהי' ביתם בית ועד לחכמים וע"פ 
המבואר בתורת החסידות בדיוק לשון חכמה ובפרט בהגהת רבינו הזקן בתניא פל"ה בשם מורו הרב 

המגיד בבאור מדריגת החכמה...

- )להביא סמוכות לזה גם מתורת הנגלה כיהודא ועוד לקרא הוא ע"פ מ"ש בהקדמת החוו"ד 
ביו"ד במה שמרגלא בפומייהו דרבנן לקרות את החכם בשם תלמיד חכם(.

והשי"ת יזכה את כת"ר שי' להוסיף אומץ בהשתדלות הנ"ל ולקבל נחת חסידותי ביחד עם 
זוגתו תחי' מכל יו"ח שיחיו.

בטח יעשו המארגעדש - אם המוכר יהודי - בהיתר עסקא.

בברכה.
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קכג ycwnd ilk zekld - dcear xtq - ixyz `"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyb"tyz'd ixyz f"kÎ`"k -

á"ôùú'ä éøùú à"ë ïåùàø íåé

-dcearxtq
WCwOd ilM zFkld¦§§¥©¦§¨

FA micaFrde§¨§¦
ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦

ודין 1) המקדש, לעבודת מובדל לוי זרע כל כי בו יתבאר
אחד. מדבר חוץ לויה מצות כל עליו שקבל לוי בן

.‡:¯Ó‡pL ,Lc˜n‰ ˙„B·ÚÏ Ïc·Ó Blk ÈÂÏ Ú¯Ê∆«≈ƒÀÀ¿»«¬««ƒ¿»∆∆¡«
‰OÚ ˙ÂˆÓe .ÈÂl‰ Ë·L ˙‡ ÈÈ ÏÈc·‰ ‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ¿ƒ¿»∆≈∆«≈ƒƒ¿«¬≈
ÔÈa ,Lc˜n‰ ˙„B·ÚÏ ÔÈÎeÓe ÔÈÈet ÌiÂÏ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¬««ƒ¿»≈

eˆ¯ ‡lL ÔÈa eˆ¯2˙‡ ‡e‰ ÈÂl‰ „·ÚÂ :¯Ó‡pL ; »≈∆…»∆∆¡«¿»««≈ƒ∆
˙BˆÓ Ïk ÂÈÏÚ ÏawL ÈÂÏ Ô·e .„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„·Ú¬…«…∆≈∆≈ƒ∆ƒ≈»»»ƒ¿

‰iÂÏ3„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - „Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ¿ƒ»ƒ»»∆»≈¿«¿ƒ«
.Ôlk ˙‡ Ïa˜iL∆¿«≈∆À»

עבודתם 2) חלף אומר שהוא "לפי כג) יח, (לבמדבר בספרי
שנאמר  [שכיוון יעבוד לא רצה לא יעבוד רצה אני שומע
בצידה, שכרה שמתן עשה כמצוות זו הרי עבודתם" "חלף
בעל  הוא הלוי ועבד לומר תלמוד עליה], כופין שאין

שוער.3)כורחו". ולהיות לשמור לשורר,

.·.Lc˜n‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBL eÈ‰iL ‡È‰ Ô‰lL ‰„B·Ú¬»∆»∆ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛÈ‚‰Ïe Lc˜n‰ È¯ÚL ÁzÙÏ ÔÈ¯ÚBL Ô‰Ó eÈ‰ÈÂ4 ¿ƒ¿≈∆¬ƒƒ¿…««¬≈«ƒ¿»¿»ƒ

ÂÈ˙B˙Ïc5Ôa¯w‰ ÏÚ ¯¯BLÏ ÔÈ¯¯BLÓ Ô‰Ó eÈ‰ÈÂ , «¿»¿ƒ¿≈∆¿¿ƒ¿≈««»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÎk ÂÈ‰Ï‡ ÈÈ ÌLa ˙¯LÂ :¯Ó‡pL .ÌBÈ ÏÎa¿»∆∆¡«¿≈≈¿≈¿»¡…»¿»∆»

ÈÈ ÌLa ‡e‰L ˙e¯L e‰Ê È‡ .ÌiÂÏ‰6:¯ÓB‡ ÈÂ‰ ? «¿ƒƒ≈∆≈∆¿≈¿»¡≈≈
¯eav‰ ˙BÏBÚ Ïk ÏÚ ?‰¯ÈL ¯ÓB‡ È˙Óe .‰¯ÈL BÊƒ»»«≈ƒ»«»«ƒ

‰·BÁ‰7˙¯ˆÚ ÈÓÏL ÏÚÂ8ÔÈi‰ Ceq ˙Úa9Ï·‡ . «»¿««¿≈¬∆∆¿≈ƒ««ƒ¬»
nL ‰·„ ˙BÏBÚ¯eav‰ ÔÈ·È¯˜10ÁaÊnÏ ıÈ˜Ï11ÔÎÂ , ¿»»∆«¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈«¿≈

ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰ ÔÈÎÒp‰12Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¬≈∆
‰¯ÈL13. ƒ»

דלתות 5)לסגור.4) "מגיפי נו:) (סוכה שאמרו ומה
שכהנים  הרי הפנים", מלחם שכרן נוטלין היו שבמקדש
לחם  לאכול מותרים הכהנים רק (שהרי הדלתות מגיפים
שומרים  הכהנים שהיו המקומות לשלושת הכוונה - הפנים)
במקומות  אבל הדלתות, את [=הכהנים] הם מגיפים שם

הדלתות. את מגיפים הלויים היו בו 6)אחרים שמזכירין
שמים. בחצוצרות 7)שם "ותקעתם י) י, (במדבר שנאמר

דהיינו  ישראל, כל של משמע עולותיכם עולותיכם", על
חובה. ציבור זבחי 8)עולות ועל עולותיכם "על שנאמר

קדשיֿ שלמים אף קדשיֿקדשים עולה מה - שלמיכם"
צבור. שלמי שהם עצרת כבשי והם "שאין 9)קדשים,

ותאמר  ט) (שופטים שנאמר היין, על אלא שירה אומרים
אם  ואנשים, אלקים המשמח תירושי את החדלתי הגפן להם

אומרים  שאין מכאן משמח? במה אלקים משמח אנשים
היין". על אלא הלשכה".10)שירה תרומות "ממותר

ומקריבין 11) עולות לוקחין ונדבות מנדרים בטל כשהוא
ציבור 12)למזבח. קרבן שהביאו "כגון צבור של ואפילו

מנחתם  מר דאמר למחר, והביאום עמו נסכים הביא ולא
טעונים  אין יחיד של נסכים אבל למחר". אפילו ונסכיהם

הקרבן. עם באים אם אפילו נדבת 13)שירה עולת על
עולה  אף זמן להם קבוע שלמים "מה - אומרים אין צבור
ועל  זמן" לה קבוע שאין ציבור נדבת לאפוקי זמן לה קבוע
אלא  אומרים שאין אומרים, אין עצמן בפני הבאים נסכים
רבינו  ופסקה היא נפשטה שלא ובעיא ושתיה. אכילה על

לקולא.

.‚ÔB‡‰ ÈÂÏ14¯¯BLÏe „·ÚÏ ¯zÓ -15ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ≈ƒ»≈À»«¬…¿≈¿≈¬ƒ
ÌiÂÏ ¯OÚ ÌÈMÓ16ÌBÈ ÏÎa ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ƒ¿≈»»¿ƒƒ¿ƒ««»¿»

ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓe ,Ôa¯w‰ ÏÚ ‰¯ÈL ¯ÓBÏ17ÔÈ‡Â . «ƒ»««»¿»ƒƒ«¿»¿≈
,‰¯ÈM‰ ¯wÚL ;ÈÏk ‡Ïa ‰ta ‡l‡ ‰¯ÈL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ»∆»«∆¿…¿ƒ∆ƒ««ƒ»
ÌL ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡Â .‰ta ,d˙„B·Ú ‡È‰L∆ƒ¬»»«∆«¬≈ƒ»¿ƒ»
ÌÈÏ‡¯OÈ Ô‰Óe ,ÌiÂÏ Ô‰Ó .¯ÈL ÈÏÎa ÔÈbÓ¿«¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆¿ƒƒ≈∆ƒ¿¿≈ƒ

‰p‰kÏ ÔÈ‡ÈOn‰ ÔÈÒÁÈÓ18ÔÎec‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ÔÈ‡L . ¿À»ƒ««ƒƒ«¿À»∆≈∆««»
ÌÈÏk‰ Èt ÏÚ ÌÈ¯¯BLÓ‰ el‡ ÔÈ‡Â .ÒÁÈÓ ‡l‡∆»¿À»¿≈≈«¿¿ƒ«ƒ«≈ƒ

.¯OÚ ÌÈM‰ ÔÈÓÏ ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿««¿≈»»

להתאבל 14) חייב שהוא הקרובים מן מת לו שמת "זה
ולילה  תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום עליהן

סופרים". מדברי אונן פרשת 15)הוא בספרא הוא כן
שמחה  שצריך שיר ואם שיר לעניין ט) הלכה ב (פרק שמיני

שמותרת. אחרת עבודה שכן כל - במשנה,16)מותר,
(דברי  שנאמר אחד, וצלצל נבלים ושני כינורות תשעה כנגד
על  [ואף עשר". שנים ובניו ואחיו "הוא ט) כה, הימיםֿא
- להלן, כמפורש בכלי, ולא בפה אלא שרו לא שהם פי
המנגנים  מספר כנגד בפה המשוררים הלויים מספר העמידו

והרי 17)בכלים. כינורות תשעה כנגד גם שמספרם [כיוון
לעולם]. עד מוסיפין כינורות נושאין 18)על היו שכהנים

בנותיהן.

.„˙B¯BpÎÂ ÌÈÏÈÏÁÂ ÌÈÏ·a ?ÔÈbÓ Ì‰ ‰n·e«∆≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ
˙B¯ˆBˆÁÂ19ÏˆÏv‰Â20,ÌÈÏ· ÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . «¬¿¿«ƒ¿»¿≈¬ƒƒ¿≈¿»ƒ

,ÌÈÏÈÏÁ ÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â .‰ML ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ«ƒ»¿≈¬ƒƒ¿≈¬ƒƒ
¯OÚ ÌÈL ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ21È˙MÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ¿…ƒƒ«¿≈»»¿≈¬ƒƒ¿≈

‰‡Óe ÌÈ¯OÚ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ ,˙B¯ˆBˆÁ22ÔÈ‡Â . ¬¿¿…ƒƒ«∆¿ƒ≈»¿≈
.ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓe ,˙B¯Bpk ‰ÚLzÓ ÔÈ˙ÁBt¬ƒƒƒ¿»ƒƒƒ«¿»

.„·Ïa „Á‡ ÏˆÏv‰Â¿«ƒ¿»∆»ƒ¿«

שיר.19) כלי של 20)מיני רחבות חתיכות שתי הם
זו. על זו ומכים יום 21)מתכות עשר שנים כנגד וזהו

המזבח. לפני מכה (דברי 22)שהחליל שנאמר יג: שם
מחצררים  ועשרים למאה כהנים "ועמהם יב) ה, הימיםֿב

הקול. מערבב ועשרים ממאה שיותר בחצוצרות",
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.‰eÈ‰ ÌÈL„Á ÈL‡¯·e Ìlk ˙B„ÚBn‰ ÈÓÈaƒ≈«¬À»¿»≈√»ƒ»
ÌÈÚ˜Bz ÌÈ‰k‰23ÌiÂÏ‰Â Ôa¯w‰ ˙ÚLa ˙B¯ˆBˆÁa «…¬ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¿««»¿»¿«¿ƒƒ

È¯ÓB‡ÌÎ˙ÁÓO ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;‰¯ÈL Ô ¿ƒƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆
.˙¯ˆˆÁa ÌzÚ˜˙e ÌÎL„Á ÈL‡¯·e ÌÎÈ„ÚBÓ·e¿¬≈∆¿»≈»¿≈∆¿«¿∆«¬…¿…

ÛÒk ÏL ˙LÚ ÔÓ ˙ÈOÚ ‰˙È‰ ‰¯ˆBˆÁ‰24‰OÚ . «¬¿»»¿»«¬≈ƒ∆∆∆∆∆»»
ÛÒk ÏL ˙B‡Ëe¯b‰ ÔÓ d˙B‡25‰¯Lk -26¯‡MÓ ; »ƒ«¿»∆∆∆¿≈»ƒ¿»

Ô‰a ÔÈbÓ eÈ‰L ÔÈÏÈÏÁ‰Â .‰ÏeÒt - ˙BÎzÓ ÈÈÓƒ≈«»¿»¿«¬ƒƒ∆»¿«¿ƒ»∆
·ea‡ ‰È‰27Ô‰lL28.·¯Ú BÏBwL ÈtÓ ,‰˜ ÏL »»«∆»∆∆»∆ƒ¿≈∆»≈

‡e‰L ÈtÓ ,È„ÈÁÈ ·ea‡a ‡l‡ ˜lÁÓ ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»¿«≈∆»¿«¿ƒƒƒ¿≈∆
‰ÙÈ ˜lÁÓ29. ¿«≈»∆

הכהנים 23) אהרן "ובני ח) י, (במדבר בתורה כמפורש
לדורותיכם", עולם לחקת לכם והיו בחצוצרות יתקעו

כסף 24) חצוצרות "שתי ב) י, (במדבר שנאמר כח. מנחות
הקשת  מעשה של העשת מן דהיינו אותם", תעשה מקשה
אבל  הכסף, מן היו כהנים של חצוצרות ורק הקורנס.
אלא  שאינם לפי רבינו כן כתב לא לויים של בחצוצרות

כסף.25)מדרבנן. "מקשה 26)שברי במנורה שנאמר
חצוצרות". ולא [מקשה] "היא - הוא 27)היא" ואבוב

החליל. של החלילים.28)הקנה של כלומר,
מהחלילין 29) אחד היה הנעימה, לסיום מגיע כשהיה

כולם  מסיימים היו שלא האחרים, שתיקת לאחר מאריך
גדול. נוי וזהו לבסוף מסיים היה אחד אלא אחת, בבת

.Â‰kÓ ÏÈÏÁ‰ ‰Ma ÌBÈ ¯OÚ ÌÈLa30ÈÙÏ ƒ¿≈»»«»»∆»ƒ«∆ƒ¿≈
ÔBL‡¯ ÁÒt ˙ËÈÁLa :ÁaÊn‰31ÁÒt ˙ËÈÁL·e , «ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«∆«ƒƒ¿ƒ«∆«

ÈL32ÔBL‡¯‰ ÌBi·e ,ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ·e , ≈ƒ¿»ƒ∆∆««»ƒ
˙¯ˆÚ ÏL33‚Á‰ ÈÓÈ ‰ÓL·e ,34‰Ê ÏÈÏÁÂ .35‰ÁBc ∆¬∆∆ƒ¿…»¿≈∆»¿»ƒ∆∆

Ôa¯˜ ÏL ÏÈÏÁÂ ,Ôa¯˜ ÏL ÏÈÏÁ ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL«»ƒ¿≈∆»ƒ∆»¿»¿»ƒ∆»¿»
.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ‡È‰ ‰„B·Ú¬»ƒ¿»∆««»

להנעים 30) הנקב על באצבעו ומכה בחליל, נקבים שהיו
הקול. ניסן.31)את לחודש עשר ש"מי 32)בארבעה

או  עליו, שוחטין שאין הפסח שחיטת בשעת טמא שהיה
ולא  ששגג או אחר, באונס נאנס או רחוקה בדרך שהיה
השני". לחודש בי"ד פסח מביא זה הרי בראשון, הקריב

למעט 33) בא כי וייתכן שם. בגמרא הוא וכן השבועות. חג
חליל. בהם שאין העצרת, שלאחר ההשלמה חג 34)ימי

דווקא,35)הסוכות. לאו שחליל נ:), (בסוכה רש"י כתב
חליל  ורק השבת. את דוחים והכינורות שהנבלים הדין והוא
אינו  השואבה בית של חליל אבל השבת, את דוחה זה

דוחה.

.Êe‰e„nÏiL „Ú B˙„B·ÚÏ ‰¯ÊÚÏ ÒÎ ÈÂÏ Ôa ÔÈ‡≈∆≈ƒƒ¿»»¬»»«¬»«∆¿«¿
ÔaÓ ÌiÂÏÏ ¯L‡ ˙‡Ê :¯Ó‡pL .‰lÁz ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ¿ƒ»∆∆¡«…¬∆«¿ƒƒƒ∆
ÌÈLÏL ÔaÓ :¯ÓB‡ „Á‡ ·e˙ÎÂ ,‰L ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ»≈¿∆¿ƒ»»¿»∆»≈ƒ∆¿ƒ

„ˆÈk ‡‰ .‰L36ÏÏ LÓÁ ?‰„B·ÚÏ ÒÎ BÈ‡Â ,„Ó »»»≈«»≈ƒ¿…¿≈ƒ¿»»¬»
LÈ‡ ‰È‰ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú37ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ; «∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ∆∆¡«ƒƒ«

.B˙„·Ú¬…»

אפשר 36) ואי ועשרים, חמש נאמר שכבר שלשים אפשר אי
שם). (גמרא שלשים נאמר שכבר ועשרים חמש לומר

לעבודתו 37) לעזרה נכנס לוי בן "אין וכתב דקדק ולמעלה
שאינו  כתב ולא וכו'", תחילה שנים חמש שילמדוהו עד
הלימוד  עיקר שכל שלשים, בן שיהא עד לעבודה נכנס
הלימוד  על אלא הגיל, על ללמד אינו הנ"ל הפסוקים משני
שנים  חמש למד אם שהוא, גיל בכל זה ולפי שנים, חמש
שבן  כד. בחולין שאמרו ומה לכשהגדיל. לעבודה הוא כשר
בבית  אבל מועד, באהל אלא אינו שלשים, מבן כשר לוי
לפני  גם פסול אינו שנה חמישים אחרי נפסל שאינו עולמים

כן.

.Á‰L ÌÈMÓÁ ÔaÓe :ÌiÂÏa ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»«¿ƒƒƒ∆¬ƒƒ»»
ÔÈ‡OB eÈ‰L ÔÓÊa ‡l‡ BÈ‡ - ‰„·Ú‰ ‡·vÓ ·eLÈ»ƒ¿»»¬…»≈∆»ƒ¿«∆»¿ƒ
.˙B¯B„Ï ˙‚‰B ‰ÂˆÓ BÈ‡Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ»¿»¿≈ƒ¿»∆∆¿

ÌÈLa ÏÒÙ ÈÂl‰ ÔÈ‡ - ˙B¯B„Ï Ï·‡38‡ÏÂ ¬»¿≈«≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿…
ÔÈÓeÓa39BÏB˜ Ï˜Ï˜˙iL ;ÏB˜a ‡l‡40·¯Ó ¿ƒ∆»¿∆ƒ¿«¿≈≈…
‰˜f‰41BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Lc˜na B˙„B·ÚÏ ÏÒtÈ - «ƒ¿»ƒ»≈«¬»«ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆≈

ÌÈ¯ÚBM‰ ÔÓ ‰È‰È Ï·‡ ,‰¯ÈL ¯ÓBÏ ‡l‡ ÏÒÙ42. ƒ¿»∆»«ƒ»¬»ƒ¿∆ƒ«¬ƒ

ועד 38) ומעלה שנה שלשים "מבן מז) ד, (במדבר שנאמר
ועבודת  עבודה עבודת לעבוד הבא כל שנה, חמשים  בן
בן  ועד שלשים (מבן אמרתי "לא - מועד" באהל משא
בבית  (ולא בכתף שהעבודה בזמן אלא דווקא) חמשים

שם.39)עולמים)". בחולין המשנה בפירוש גם כתב [כן
באהל  גם נפסלים אינם במומין שהרי עיון, צריך זה אבל

שבמדבר]. הימיםֿב 40)מועד (דברי שנאמר שם. חולין
קול  להשמיע ולמשוררים למחצצרים כאחד "ויהי יג) ה,
כקול  נראה שיהא קולם, את לבשם שצריכים הרי אחד".

האחרים. עם אחד כקול אינו נתקלקל ואם והוא 41)אחד
אחרת. מסיבה נתקלקל אם שהיו 42)הדין בזמן גם שהרי

לנעילת  הוא כשר בשנים, נפסל שהלוי במדבר, ישראל
כשר  שיר, בכלי ולשורר שם. בספרי כמפורש שערים,
למעלה  ראה מיוחסים, מישראלים חלקו גרע שלא בוודאי,

ג. הלכה

.Ë‰‡B¯‰ Ï‡eÓL43e˜lÁ CÏn‰ „Â„Â44ÌiÂÏ‰ ¿≈»∆¿»ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒƒ
ÏÎa ¯ÓLÓ „·BÚÂ ,˙B¯ÓLÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï¿«¿»»¿∆¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»¿»
¯ÓLn‰ L‡¯ Ì˙B‡ ˜lÁÓ ¯ÓLÓ ÈL‡ ÏÎÂ .˙aL«»¿»«¿≈ƒ¿»¿«≈»…«ƒ¿»
ÌÈL‡ Ba ÌÈ„·BÚ ˙aM‰ ÈÓÈÓ ÌBÈ ÏÎÂ ,˙B·‡ Èz·Ï¿»≈»¿»ƒ≈««»¿ƒ¬»ƒ

ÌÈÚe„È45ÌÈ„·BÚ‰ el‡ ÔÈ˜lÁÓ ˙B·‡‰ ÈL‡¯Â . ¿ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ≈»¿ƒ
B˙„B·Ú ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ Ô‰lL ÌBÈa46ÌiÂÏ‰ ÏÎÂ . ¿∆»∆ƒƒ«¬»¿»«¿ƒƒ

ÈÏk Ï‡ C‡ :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ ˙„B·Ú ÏÚ ÔÈ¯‰ÊÓÀ¿»ƒ«¬««ƒ¿≈«∆∆¡««∆¿≈
e·¯˜È ‡Ï .e˙ÓÈ ‡ÏÂ e·¯˜È ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â L„w‰«…∆¿∆«ƒ¿≈«…ƒ¿»¿…»À…ƒ¿»

ÔÈ¯zÓ - ÚbÏ Ï·‡ ,‰„B·ÚÏ -47. «¬»¬»ƒ«À»ƒ

ייק 43) היום לנביא "כי הרואה".הנביא. לפנים רא
(א 44) הימים בדברי הפסוק פי על ג פרק תענית תוספתא

באמונתם". הרואה ושמואל דוד יסד "המה כב) ט,
היום 45) (=מסמן) מסיים היה משמר "ראש כלומר,

יומו". - אב בית לכל וכן זה אב בית בו שיעבוד
שביומו 46) אב בית אנשי לכל מסיים אב בית ראש כלומר,

אלא  מצאנו לא ובכהנים זו. עבודה לפלוני זו עבודה לפלוני
מצאנו  לא אבל אבות, לבתי משמרו מחלק המשמר שראש
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ידי  על אלא יום בכל הכהנים עבודת מחלק אב בית שראש
כולם  היו לא שבכהנים לפי מחלקים, היו (=גורלות) פייסות
לא  בלויים אבל לפייסות, הוצרכו לפיכך לעבודה זוכים
מהם. ואחד אחד לכל עבודה שהייתה לפי לכך הוצרכו

שם 47) שמעוני בילקוט (הובא קרח פרשת זוטא ספרי
בפרק  הוא וכן מכילתא). בשם עב תעשה לא המצוות ובספר
אומרים  שהיו יא, הלכה ומושב משכב מטמאי מהלכות י"א
דעת  ולפי תטמאוהו, שלא בשלחן תגעו אל היזהרו להם
טומאה  של החשש שבלי הרי לזרים. אמורים הדברים רבינו

ליגע. מותרין היו

.È˙„B·Ú „·ÚÏ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌiÂÏ‰L ÌLÎe¿≈∆«¿ƒƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«
k‰ Ck ,ÌÈ‰k‰˙„B·Ú „·ÚÏ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ‰ «…¬ƒ»«…¬ƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«

ÌÓˆÚ ÌiÂÏ‰ ÔÎÂ .Ìz‡ Ìb Ì‰ Ìb :¯Ó‡pL ;ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ∆∆¡««≈««∆¿≈«¿ƒƒ«¿»
ÚiÒÈ ‡lL ,B¯·Á ˙Î‡ÏÓ „Á‡ ‰OÚÈ ‡lL ÌÈ¯‰ÊÓÀ¿»ƒ∆…«¬∆∆»¿∆∆¬≈∆…¿««
:¯Ó‡pL ;¯¯BLÓÏ ¯ÚBM‰ ‡ÏÂ ¯ÚBMÏ ¯¯BLÓ‰«¿≈«≈¿…«≈«¿≈∆∆¡«

.B‡OÓ Ï‡Â B˙„·Ú ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ƒƒ«¬…»¿∆«»

.‡ÈÈÂÏ ÚiqL B‡ ÌÈ‰k‰ ˙„B·Ú e„·ÚL ÌiÂÏ¿ƒƒ∆»¿¬««…¬ƒ∆ƒ«≈ƒ
‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ - BzÎ‡ÏÓ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓa48È„Èa ƒ¿»»∆≈»¿«¿«»ƒƒ»ƒ≈

˙„B·Ú „·ÚL Ô‰k Ï·‡ .e˙ÓÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈÓL»«ƒ∆∆¡«¿…»À¬»…≈∆»«¬«
‰OÚ˙ ‡Ïa ‡l‡ ,‰˙ÈÓa BÈ‡ - ÈÂÏ49. ≈ƒ≈¿ƒ»∆»¿…«¬∆

מפורש 48) שם בגמרא שלפנינו ואף וכאביי. שם ערכין
שנוסחא  נראה חכמים, גזירת על אלא עובר אינו  שמסייע
היה  לא כשחברו והמדובר רבינו. לפני שם הייתה אחרת
שהרי  לחייבו, אין כן לא שאם סיועו בלי לעשות יכול

ממש". בו אין עליו:49)"מסייע וכתב השיגו הראב"ד
נמי  ובספרי אתם גם הם גם ימותו ולא נאמר כבר "והלא
על  סמך רבינו אבל ואזהרה". לעונש ליה דריש הרי
עב). (לאווין המצוות בספר שהביא זוטא) (ספרי המכילתא
במה  שם): שמעוני בילקוט (הובא שם זוטא הספרי לשון וזו
האלקים  בית בעבודת אבל המשכן, בעבודת אמורים דברים
אף  הלויים על הכהנים ואין במיתה, הכהנים על הלויים
הלויים  על הכהנים "ואין גרס: שרבינו ונראה תעשה", בלא

תעשה". בלא אלא

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לעבודת 1) לוי שבט מכל הובדלו הכהנים כי בו יתבאר

ולכבדם. שבקדושה, דבר לכל להקדימם ושצריך המקדש,

.‡,˙Ba¯w‰ ˙„B·ÚÏ ÌiÂÏ‰ ÏÏkÓ eÏc·‰ ÌÈ‰k‰«…¬ƒÀ¿¿ƒ¿««¿ƒƒ«¬««»¿»
.ÌÈL„˜ L„˜ BLÈc˜‰Ï Ô¯‰‡ Ï„aiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»≈«¬…¿«¿ƒ…∆»»ƒ
ÌÈÎ‰ÏÂ ÌLc˜Ïe ÌÈ‰k‰ ÏÈc·‰Ï ‡È‰ ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿«¿ƒ«…¬ƒ¿«¿»¿«¬ƒ»

Ôa¯˜Ï2‡e‰ EÈ‰Ï‡ ÌÁÏ ˙‡ Èk BzLc˜Â :¯Ó‡pL , ¿»¿»∆∆¡«¿ƒ«¿ƒ∆∆∆¡…∆
.·È¯˜Ó«¿ƒ

ד:2) משנה פ"ה במדות שאמרו למה הכוונה כי [יתכן
ודנה  יושבת ישראל של גדולה סנהדרין – הגזית "לשכת
וכו', לבנים לובש פסול בו נמצא שלא וכו' הכהונה את
אהרן  של בזרעו פסול נמצא שלא עושין היו ויוםֿטוב
נמצא  שלא ברוךֿהוא המקום ברוך אומרים: היו וכך הכהן,
ובבניו  באהרן שבחר וברוךֿהוא אהרן, של בזרעו פסול

המצוה  וזוהי קדשיֿהקדשים". בבית ה' לפני לשרת לעמוד
כלומר, לקרבן", ולהכינם הכהנים "לקדש הסנהדרין על
ועיין  הקרבנות, לעבודת ולהכשירם ולברר ולדרוש לחקור

שלמה). ביריעות

.·‰a¯‰ „B·k Ô‰a ‚‰Ï Ï‡¯OiÓ Ì„‡ Ïk CÈ¯ˆÂ3 ¿»ƒ»»»ƒƒ¿»≈ƒ¿…»∆»«¿≈
‰¯Bza ÁzÙÏ :‰M„˜aL ¯·c ÏÎÏ Ì˙B‡ ÌÈc˜‰Ïe¿«¿ƒ»¿»»»∆ƒ¿À»ƒ¿…««»

ÔBL‡¯4ÔBL‡¯ C¯·Ïe ,5ÔBL‡¯ ‰ÙÈ ‰Ó ÏhÏÂ ,6. ƒ¿»≈ƒ¿ƒ…»»»»ƒ

נט:3) לב).4)גיטין (עשה המצוות בספר גם הביא כן
שם. פירש"י ועיין ראשון". "לפתוח שם בגמרא לפנינו אבל

שם).5) בגיטין (רש"י המזון וברכת המוציא ברכת
חלקין 6) שני ישראל עושה ישראל, עם לחלוק בא שאם

כולו  "וזה שם). (רש"י שירצה איזה בורר וכהן שווין,
תלמידֿ ממזר היה אם אבל ממנו, גדול חכם שם כשאין
קודם" תלמידֿחכם ממזר – עםֿהארץ גדול וכהן חכם,

ה). פרק שם המשניות (פירוש

.‚ÌÈ‰k‰ ˜lÁ ea¯ ‰LÓ7,˙B¯ÓLÓ ‰BÓLÏ ∆«≈ƒ≈«…¬ƒƒ¿»ƒ¿»
„Ú eÈ‰ ÔÎÂ .¯Ó˙È‡Ó ‰Úa¯‡Â ¯ÊÚÏ‡Ó ‰Úa¯‡«¿»»≈∆¿»»¿«¿»»≈ƒ»»¿≈»«
Â„Â ‡e‰ Ì˜lÁ Ï‡eÓL ÈÓÈ·e .‡È·p‰ Ï‡eÓL„ ¿≈«»ƒƒ≈¿≈ƒ¿»¿»ƒ

¯ÓLÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï CÏn‰8¯ÓLÓ Ïk ÏÚÂ , «∆∆¿«¿»»¿∆¿ƒƒ¿»¿«»ƒ¿»
‰pÓÓ „Á‡ L‡¯ ¯ÓLÓe9ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚÂ . ƒ¿»…∆»¿À∆¿ƒƒ»«ƒ

‰„B·ÚÏ10ÌBÈÏ ˙aM‰ ÌBiÓe ,˙aL ÏÎÏ ¯ÓLÓ »¬»ƒ¿»¿»«»ƒ««»¿
‡e‰L ¯Á‡‰Â ‡ˆBÈ ¯ÓLÓ ,ÔÈÙlÁ˙Ó Ô‰ ˙aM‰««»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈¿»«≈∆

.‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁÂ .e¯Ó‚iL „Ú ,ÒÎ ÂÈ¯Á‡«¬»ƒ¿»«∆ƒ¿¿¿¿ƒ¬ƒ»

כז.7) עשרה 8)תענית לשש חלקם ששמואל היינו
שם). (גמרא וארבע עשרים על העמידן ודוד משמרות,

יג.9) במשנה.10)הוריות כו. תענית

.„ÌÈÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ
ÌÈÏ‚¯a11„·ÚÏ ‰ˆ¯Â Ï‚¯a ÌÈ‰k‰ ÔÓ ‡B·iL ÏÎÂ . »¿»ƒ¿…∆»ƒ«…¬ƒ»∆∆¿»»«¬…

„Ú CÏ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,Ì‰nÚ ˜ÏBÁÂ „·BÚ -≈¿≈ƒ»∆¿≈¿ƒ≈«
ÈÂl‰ ‡·È ÈÎÂ :¯Ó‡pL .E¯ÓLÓ ÚÈbiL12„Á‡Ó ∆«ƒ«ƒ¿»¿∆∆¡«¿ƒ»…«≈ƒ≈««

EÈ¯ÚL13.¯ÓB‚Â ¿»∆¿≈

כתב 11) לו) (עשה המצוות ובספר במשנה. נה: סוכה
היינו  במשמרות, עובדים הכהנים שיהיו "שנצטוינו רבינו:
אלא  מעורבת הכל יד תהיה ולא משמרת, תעבוד שבוע בכל
השנה  בכל לעבוד היא המצוה שעיקר הרי בלבד". ברגלים
לעבוד  היא המצוה שעיקר כאן שכתב כמו ולא במשמרות,
הערה  עב עמוד לעם" המצוות "ספר ועיין ביחד, ברגלים

ו.12)קסג. הלכה להלן ראה שם), (רש"י הכהן כלומר,
שנאמר 13) וממה ושרת", וגו' נפשו אות בכל "ובא וגומר:

ראה  ברגלים, שהמדובר שם) (סוכה למדו שעריך" "מאחד
ו. הלכה להלן

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14ÌÈÏ‚¯‰ ˙Ba¯˜a15, «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿¿»¿»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ ˜elÁ·e16ÏL ÌÁl‰ ÈzL ˜elÁ·e , ¿ƒ∆∆«»ƒ¿ƒ¿≈«∆∆∆

ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈ„ÈÓ˙e ˙B·„e ÌÈ¯„ Ï·‡ ;˙¯ˆÚ¬∆∆¬»¿»ƒ¿»¿ƒƒ≈«¿ƒƒ
Úe·˜ BpÓfL ¯ÓLÓ ‡l‡ Ô˙B‡17.Ï‚¯a elÙ‡Â »∆»ƒ¿»∆¿«»««¬ƒ»∆∆

ÏÚ ÂÈ¯kÓÓ „·Ï ,eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈∆¿≈∆…≈¿«ƒ¿»»«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ycwndקכו ilk zekld - dcear xtq - ixyz `"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Ba¯˜a eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :¯ÓBÏk .˙B·‡‰»»¿«≈∆¿≈∆…¿¿»¿¿
¯eav‰18¯·kL ,ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ˜ÏÁk ˜ÏÁ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈≈∆¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ∆¿»

¯ÓLÓe ¯ÓLÓ Ïk ÌeÚ·˜e ˙B·‡‰ Ì˙B‡ e˜lÁƒ¿»»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»
.BzaLa¿««

שם.14) שעירי 15)משנה ציבור, של דבר העלם פר ולא
אינן  שכולם נו.) (שם המזבח לקיץ ועולות עבודהֿזרה

הרגל. שאינו 16)חובות ואףֿעלֿפי הרגל. שבתוך בשבת
אינה  באמת הפנים לחם שעבודת להלן (וראה הרגל מחובת
"חלק  מיוחד מפסוק (שם) כן למדו – הקבוע) במשמר אלא
לכל  היא שאף הקרבה) (ולא אכילה שישנה יאכלו", כחלק
אכילה, אלא בו שאין הפנים, לחם חילוק והיינו המשמרות,
הקודמת. בשבת נעשו כבר שבו העבודות שהרי

שם.17) ("וכי 18)משנה למעלה שאמרנו מה כל [כלומר,
הרגלים  שבקרבנות ושרת", – שעריך מאחד הלוי יבוא
שאינו  אףֿעלֿפי הפנים, לחם בחילוק כן וכמו שוים, כולם
כל  – שוים) כולם אכילה אלא שאינו כיון הרגלים, מחובת
שנשארו  בדברים היינו הציבור", "בקרבנות אלא אינו זה
וחילוק  הרגל חובת היינו האבות, אותם חלקו ולא לציבור
כלומר  האבות, חלקו שכבר בדברים אבל הפנים, לחם
הקבוע  למשמר אלא אינם - הרגל, מחובת שאינם דברים

המוריה). הר ועיין שבת, באותו

.ÂÌÈt‰ ÌÁÏ ˙„B·Ú ÔÎÂ19BpÓfL ¯ÓLna - ¿≈¬«∆∆«»ƒ«ƒ¿»∆¿«
Úe·˜20ÌÁl‰ ÈzL ˙„B·Ú Ï·‡ ;21ÏÎa - »«¬»¬«¿≈«∆∆¿»

˙B¯ÓLn‰22?ÌÈÏ‚¯a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe .23 «ƒ¿»ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»»¿»ƒ
ÏkL ‰ÚLa - Ï‡¯OÈ ÏkÓ EÈ¯ÚL „Á‡Ó :¯Ó‡pL∆∆¡«≈««¿»∆ƒ»ƒ¿»≈¿»»∆»
‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe .„Á‡ ¯ÚLa ÔÈ‡a Ï‡¯OÈƒ¿»≈»ƒ¿««∆»ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»
ÌL ÔÈ‡Â ,eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :¯Ó‡pL ?ÌÈ‰Îa¿…¬ƒ∆∆¡«≈∆¿≈∆…≈¿≈»

„·Ïa ÌÈ‰kÏ ‡l‡ ÏÎ‡‰Ï Lc˜na ˙BzÓ24. «»«ƒ¿»¿≈»≈∆»«…¬ƒƒ¿«

(19.(7 200 עמוד צוק"מ (הוצאת ד פרק סוכה תוספתא
הרגל.20) מחובת שם.21)שאינו "שהן 22)תוספתא

שם). (תוספתא הרגל" חובת נה:23)באות סוכה
ממה 24) כן למדו ו) יח, (לדברים שופטים פרשת בספרי

ראויין  שאינן לויים יצאו לשרות, "בראוי – "ושרת" שנאמר
כסףֿמשנה. ועיין לשירות".

.ÊÔ‰k ÔÎÂ25Lc˜nÏ ‡a ‰Ê È¯‰ - Ôa¯˜ BÏ ‰È‰L ¿≈…≈∆»»»¿»¬≈∆»«ƒ¿»
˙e‡ ÏÎa ‡·e :¯Ó‡pL ;‰ˆ¯iL ÌBÈ ÏÎa B·È¯˜Óe«¿ƒ¿»∆ƒ¿∆∆∆¡«»¿»««
·È¯˜Ó ‡e‰ BÓL‡Â B˙‡hÁ ÂlÙ‡Â .˙¯LÂ BLÙ26 «¿¿≈≈«¬ƒ«»«¬»«¿ƒ

B˙ÏÈÎ‡Â Ba¯˜ ÏL ¯BÚ‰Â ,BÓˆÚ È„È ÏÚ ¯tÎÓe¿«≈«¿≈«¿»∆»¿»«¬ƒ»
Ba¯˜ ˙‡ ÔzÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .BlL‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ27 ∆¿ƒ»»ƒ≈∆»¿»¿»…≈∆ƒ¿∆

Ô‰k‰ B˙B‡Ï B˙„B·ÚÂ Ôa¯w‰ ¯BÚÂ ,Ô˙B - B·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ≈¿«»¿»«¬»¿«…≈
.BÏ Ô˙pL „·Ïaƒ¿«∆»«

קט:25) קמא עד.26)בבא אם 27)מנחות אף פירוש,
שמח). (אור המשמר מאותו אינו

.ÁÔa¯w‰ ÏÚa Ô‰k‰ ‰È‰28Ba¯˜ Ô˙B - ÌeÓ ÏÚa »»«…≈«««»¿»««≈»¿»
Ì‰lL ¯BÚ‰Â ,¯ÓLÓ ÈL‡Ï29‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ‰È‰ . ¿«¿≈ƒ¿»¿»∆»∆»»»≈∆

˜Ác‰ È„È ÏÚ „·ÚÏ ÏBÎiL30Ô‰k ÏÎÏ Ba¯˜ Ô˙B - ∆»«¬…«¿≈«¿»≈»¿»¿»…≈

BÈ‡ Ì‡Â .¯ÓLÓ ÈL‡Ï ‰„B·Ú‰Â ¯BÚ‰Â ,‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿»¿»¬»¿«¿≈ƒ¿»¿ƒ≈
.¯ÓLÓ ÈL‡Ï Blk Ôa¯w‰ È¯‰ - ÏÏk „·ÚÏ ÏBÎÈ»«¬…¿»¬≈«»¿»À¿«¿≈ƒ¿»

שם.28) קמא "ועבודתה 29)בבא שם: שלפנינו בברייתא
"עבודתה  רבינו: כנוסחת מביא שם רש"י אבל שלו". ועורה
בירושלמי  הוא וכן כסףֿמשנה). (עיין משמר" לאנשי ועורה
מעשה  מהלכות פ"י להלן וראה ו. הלכה פי"א יבמות
ואוכל, בקדשים חולק מום בעל שכהן יז, הלכה הקרבנות
ואוכל. חולק שבוודאי שלו, כשהקרבן כאן וקלֿוחומר
בבשר, חלק לו שיש שכל בעורות, חלק לו שיש והואֿהדין

כא). הלכה (שם בעורות חלק לו מה 30)יש על קי. שם
כהן  לכל נותנה חולה, או זקן היה "ואם בברייתא: שאמרו
זקן  "האי שאלו: – משמר" לאנשי ועורה ועבודתה שירצה,
ועורה  עבודתה עבודה, עביד דמצי אי דמי, היכי חולה או
בירושלמי  וראה ז, הלכה למעלה (כמבואר דידיה תהוי נמי
משוי? היכי שליח עבודה, עביד מצי דלא ואי שם). יבמות
דכי  עבודה, הדחק. עלֿידי לעשות שיכול פפא, רב אמר
כהן  (=כל שליח ומשוי היא עבודה הדחק, עלֿידי עביד
גסה  אכילה הדחק, עלֿידי אכיל דכי אכילה, כנ"ל). שירצה,
עבודתה  הכי, משום היא, כולם לאו גסה ואכילה היא,

משמר". לאנשי ועורה

.ËÌÈ‡ÓË ÌÈ‰k‰ ÏÎÂ ¯eav‰ ˙Ba¯˜a ‡ÓË ‰È‰31 »»»≈¿»¿¿«ƒ¿»«…¬ƒ¿≈ƒ
,¯ÓLÓ B˙B‡aL ÌÈ¯B‰Ë ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·Ï B˙B -¿¿«¬≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»

ÌÈ‡Óh‰ ¯ÓLÓ ÈL‡Ï B˙„B·ÚÂ B¯BÚÂ32. ¿«¬»¿«¿≈ƒ¿»«¿≈ƒ

להלן 31) שכתב כמו המשמרות, שבכל הכהנים כל כלומר,
דחויה  שטומאה יד, הלכה המקדש ביאת מהלכות בפ"ד
אחר, במשמר טהורים כהנים ישנם ואם בציבור, היא

אחריהם. היה 32)מחזרים "אם אמרו: שם קמא בבבא
לכל  נותנה ציבור, בקרבן טמא ועבודתה כהן שירצה, מי

טמאים  טהורים, דאיכא אי דמי, היכי משמר. לאנשי ועורה
לאנשי  ועורה עבודתה טהורים, דליכא ואי עבדי. מצו מי
אימא: רבא, אמר אכלי. מצו ולא נינהו טמאים הא משמר,
היפך  ורבינו משמר". שבאותו טהורין מומין לבעלי
ובעל  כסףֿמשנה). (ועיין הראב"ד השיגו ומכאן הדברים,
משמר  לאנשי "נותנו כדלהלן: רבינו דברי תיקן אורֿשמח
שבאותו  טהורים מומין לבעלי ועבודתו ועורו הטמאים
רבינו, לדברי הגמרא דברי בין סתירה ישנה ועדיין משמר".
כתב  ורבינו שירצה, מי לכל שנותנה מפורש שם שבגמרא
נוסחא  היתה רבינו שלפני ונראה משמר". לאנשי "נותנו
הקרבן  שהרי מסתבר, אמנם וכן הנ"ל, הגמרא בדברי אחרת
ידי  על בו שזכה (אלא ציבור של אלא שלו, אינו הזה
לכל  לתתו בידו אינו ולפיכך רי"ד), בתוספות ראה הפייס,
שם. באורֿשמח וראה משמר, לאנשי נותנו אלא שירצה, מי

.ÈÏB„b Ô‰k ÏL Ôa¯w‰ ‰È‰33B˙B - ÔB‡ ‰È‰Â »»«»¿»∆…≈»¿»»≈¿
.¯ÓLÓ ÈL‡Ï B˙„B·ÚÂ B¯BÚÂ ,‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ¿»…≈∆ƒ¿∆¿«¬»¿«¿≈ƒ¿»

‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ÔB‡‰ ÏB„b Ô‰kL ÔÂÈk34BÓk , ≈»∆…≈»»≈»»¬»¿
¯‡a˙iL35.Ba¯˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ , ∆ƒ¿»≈¬≈∆∆»ƒ«¿»¿»

שם.33) קמא ולפיכך 34)בבא לאכילה, ראוי אינו אבל
באכילה. ולא בעבודה זכות לו מהלכות 35)יש פ"ב להלן

ו. הלכה המקדש ביאת
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.‡ÈÈz·Ï B¯ÓLÓ ˜lÁÓ ¯ÓLÓe ¯ÓLÓ L‡¯ Ïk»…ƒ¿»ƒ¿»¿«≈ƒ¿»¿»≈
˙B·‡36ÌBÈa „·BÚ ÂÈL‡Â ·‡ ˙Èa Ïk ‰È‰iL „Ú , »«∆ƒ¿∆»≈»«¬»»≈¿

,ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBÈa ¯Á‡‰Â ,˙aM‰ ˙BÓÈÓ „Á‡∆»ƒ««»¿»«≈¿∆«¬»
L‡¯ ·‡Â ·‡ ˙Èa ÏÎÏe .ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBÈa ¯Á‡‰Â¿»«≈¿∆«¬»¿»≈»»»…

ÂÈÏÚ ‰pÓÓ „Á‡37. ∆»¿À∆»»

(36(16 216 עמ' צוק"מ (הוצאת פ"ב תענית תוספתא
ב. הלכה פ"ד שם במשנה 37)וירושלמי לט. יומא

יג. והוריות

.·ÈÏB„b Ô‰k ÔÈpÓÓe38.ÌÈ‰k‰ ÏÎÏ L‡¯ ‡e‰ , ¿«ƒ…≈»…¿»«…¬ƒ
ÔÈLÈaÏÓe ,‰ÁLn‰ ÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓe39B˙B‡ ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»«¿ƒƒ

‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚a40:¯Ó‡pL ;ÂÈÁ‡Ó ÏB„b‰ Ô‰k‰Â ƒ¿≈¿À»¿»∆∆¡«¿«…≈«»≈∆»
- ‰ÁLn‰ ÔÓL ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˜ˆeÈ ¯L‡¬∆«¿≈¿ƒ≈»∆∆«ƒ¿»

„·Ïa ‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚·a B˙B‡ ÔÈa¯Ó41:¯Ó‡pL ; ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿À»¿»ƒ¿«∆∆¡«
B„È ˙‡ ‡lÓe ‰ÁLn‰ ÔÓL BL‡¯ ÏÚ ˜ˆeÈ ¯L‡¬∆««…∆∆«ƒ¿»ƒ≈∆»
,‰ÁLn‰ ÔÓLa ‰a¯˙nL ÌLk - ÌÈ„‚a‰ ˙‡ LaÏÏƒ¿∆«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆¿∆∆«ƒ¿»

.ÌÈ„‚aa ‰a¯˙Ó Ck»ƒ¿«∆«¿»ƒ

בפה,38) מתמנה שהוא א הלכה פ"א יומא בירושלמי עיין
הלכה  להלן וראה גדול, כהן ד"ה יב: יומא תוספתא ועיין

ע"א. של בב"ד אלא אותו מעמידים שאין כסדר 39)טו,
הרי  הבגדים", את ללבוש וגו' ראשו על יוצק "אשר הכתוב:
בעת  אבל לדורות, רק וזהו ללבישה. קודמת המשיחה
המשיחה, לפני הלבישה היתה הכהן אהרן של המילואים
וגו' החושן את עליו "וישם חֿיב) ח, (ויקרא נאמר שכן
ראש  על המשחה משמן ויצוק וגו' המצנפת את וישם
בספרא  מפורש וכן ד) כט, (שמות הרמב"ן כתב וכן אהרן",
היה  שמלביש, "שלאחר י) הלכה המילואים (פרשת צו פ'
משחיתן  משה בימי שהיו הכלים שכל לפי מושחן".
משחו  ולא הבגדים, את גם למשוח צריכים והיו מקדשתן,
וכן  הגדול. הכהן גבי על משחום אלא בפניֿעצמן אותם
שיורד  וכו' הטוב כשמן שם: לספרא בפירושו הראב"ד כתב
פי  על השמן יורד שהיה שמה כלומר, מדותיו, פי על
היתה  הבגדים שמשיחת נמצא הבגדים, נתקדשו מדותיו

שלמה). (יריעות אהרן משיחת עם "הארבעה 40)ביחד
ומעיל  ואבנט), מצנפת מכנסים, (=כתונת, כהן כל של

ב). הלכה פ"ח (להלן וציץ" וחושן גם 41)ואפוד, ראה
ח. הלכה פ"א למעלה

.‚È„ˆÈk42‰BÓL L·BÏ ?ÌÈ„‚aa B˙B‡ ÔÈa¯Ó ≈«¿«ƒ«¿»ƒ≈¿»
ÌÈÓÈ ˙Ú·L ¯ÁÓÏ ÔL·BÏÂ ¯ÊBÁÂ ÔËLBÙe ÌÈ„‚a¿»ƒ¿»¿≈¿¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
Ô‰k‰ ÌLaÏÈ ÌÈÓÈ ˙Ú·L :¯Ó‡pL ;ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ««∆∆¡«ƒ¿«»ƒƒ¿»»«…≈
Ck ,‰Ú·L ÌÈ„‚a Èea¯L ÌLÎe .ÂÈaÓ ÂÈzÁz«¿»ƒ»»¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿»»
„·Ú Ì‡Â .ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ,‰Ú·L ÔÓMa ‰ÁÈLÓ43 ¿ƒ»«∆∆ƒ¿»««¿ƒ»«

ÁLniL Ì„˜ B‡ ‰Ú·L Ïk ÌÈ„‚aa ‰a¯˙iL Ì„…̃∆∆ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ¿»…∆∆ƒ»«
B‡ ‰a¯˙Â ÏÈ‡B‰ ;‰¯Lk B˙„B·Ú - ‰Ú·L Ïk»ƒ¿»¬»¿≈»ƒ¿ƒ¿«»

¯·c ÏÎÏ ÏB„b Ô‰k ‰OÚ - ˙Á‡ ÌÚt ÁLÓ44. ƒ¿««««««¬»…≈»¿»»»

ה.42) שלכתחילה 43)יומא לפי עובד, אינו (לכתחילה
ומשיחה  שבעה ריבוי שיהיו עד גדול כהן חשוב אינו
הלכה  פ"י (להלן בגדים כמיותר הוא הרי כן ואם שבעה,

כשרה, ועבודתו גדול ככהן הוא הרי שבדיעבד אלא ה),
ראב"ד). פ'44)ועיין בספרא הוא וכן שם, ביומא הוא כן

יום  ונמשח אחד יום "נתרבה ב): הלכה ב (פרשה אמור
על  יוצק אשר לומר תלמוד מניין? אחת שעה ואפילו אחד,
ללבוש  ידו ומילא אחת. שעה אפילו המשחה, שמן ראשו

אחת". שעה אפילו - הבגדים את

.„ÈÔÈ‡45‰a¯ÓÏ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ Ô‰k ÔÈa ≈≈…≈»«¿∆∆«ƒ¿»ƒ¿À≈
„Á‡a ‚‚L Ì‡ ÁÈLn‰ Ô‰k ‡È·nL ¯t ‡l‡ ÌÈ„‚a¿»ƒ∆»«∆≈ƒ…≈«»ƒ«ƒ»«¿∆»
Ô‰k‰ Ì‡ :¯Ó‡pL ,˙‡hÁ Ô‰ÈÏÚ ·iÁL ˙Bˆn‰ ÔÓƒ«ƒ¿∆«»¬≈∆«»∆∆¡«ƒ«…≈
ÌÈÂL ÌÈ¯·c‰ ¯‡LÏ Ï·‡ ;¯ÓB‚Â ‡ËÁÈ ÁÈLn‰«»ƒ«∆¡»¿≈¬»ƒ¿»«¿»ƒ»ƒ

.Ì‰≈

במשנה.45) ט: מגילה

.ÂË„Á‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ÏB„b Ô‰k ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ…≈»∆»≈ƒ∆∆»
ÌÈÚ·LÂ46ÌBia ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â .47:¯Ó‡pL , ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»«∆∆¡«

- „·Ïa ÌÈ„‚a· ‰a¯˙ Ì‡ ÔÎÂ .B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa¿ƒ»«…¿≈ƒƒ¿«»«¿»ƒƒ¿«
ÌBia ‡l‡ B˙B‡ ÔÈa¯Ó ÔÈ‡48ÌÈ‰k ÈL ÔÈpÓÓ ÔÈ‡Â . ≈¿«ƒ∆»«¿≈¿«ƒ¿≈…¬ƒ

˙Á‡k ÌÈÏB„b49. ¿ƒ¿««

(46.(17 418 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ג סנהדרין תוספתא
ד).47) הלכה ג (פרשה צו פ' הוקשו 48)ספרא שהרי

ועוד  (כסףֿמשנה). יב הלכה למעלה ראה וריבוי, משיחה
(קרית  ילבשם" ימים "שבעת שנאמר ממה ללמוד אפשר

שנאמר 49)ספר). ממה כן למדו (שם) צו פ' [בספרא
כהנים  שני מושחים אין – "אותו – אותו" המשח "ביום
הרי  א. הלכה פ"א יומא בירושלמי הוא וכן כאחד". גדולים
בגדים. ריבוי על דיברו ולא מושחין" "אין אלא אמרו לא
בגדים  ריבוי גם שכלל נראה ממנין", "ואין שכתב ורבינו
כמבואר  למשיחה בגדים ריבוי שהוקש משום היינו זה, בדין
הטעם  יוחנן רבי מפרש שם שבירושלמי ועוד למעלה.
וראה  למשיחה, ריבוי בין חילוק אין כן ואם  איבה, משום

יט]. הלכה להלן

.ÊË‰Ln‰ BÓk ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰È‰È „Á‡ Ô‰k ÔÈpÓÓ¿«ƒ…≈∆»ƒ¿∆¿…≈»¿«ƒ¿∆
CÏnÏ50Ô‚Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â .51‰pÓÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,52. «∆∆¿«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿»¿À∆

„ÈÓz ÏB„b Ô‰k ÔÈÓÈÏ „ÓBÚ ‰È‰ÈÂ53‡e‰ „B·k ‰ÊÂ , ¿ƒ¿∆≈ƒƒ…≈»»ƒ¿∆»
.Ô‚q‰ „È ˙ÁzÓ ÌÈ‰k‰ ÏÎÂ .BÏ¿»«…¬ƒƒ««««¿»

חלקיהו 50) את המלך "ויצו ד) (כג, במלכיםֿב הוא כן
שריה  "את יח: כה, ושם המשנה". כהני ואת הגדול הכהן
שמח). (אור משנה" כהן צפניהו ואת הראש, כהן

כן 51) ואם רבים). (בלשון "סגנים" אלא נמצא לא במקרא
סגן  או המלכים, מלך משקל על סגן או לנקד אפשר ביחיד,

דברים. דבר משקל "היינו 52)על יט. בסנדרין הוא כן
ממונה". היינו שם 53)סגן, סנהדרין לט. יומא משנה

צד. ומנחות

.ÊÈÔÈpÓÓ „BÚÂ54ÔÈÏB˜È˙˜55Ô‚q‰ BÓk Ô‚ÒÏ ˙BÈ‰Ï ¿¿«ƒ»≈ƒƒ¿ƒ¿»¿«¿»
ÌÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â .ÏB„b Ô‰ÎÏ56ÌÈpÓÓe . ¿…≈»¿≈¬ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ

ÔÈÏk¯Ó‡57‰Ú·MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,58˙BÁzÙÓe ,59‰¯ÊÚ‰ ¬«¿»ƒ≈»ƒƒ¿»«¿¿»¬»»
Ì„Èa60eÒpk˙iL „Ú ÏBÎÈ BÈ‡ - ÁzÙÏ „Á‡‰ ‰ˆ¯ . ¿»»»»»∆»ƒ¿…«≈»«∆ƒ¿«¿

eÁzÙÈÂ ÔÈÏk¯Ó‡‰ Ïk61. »»¬«¿»ƒ¿ƒ¿¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ycwndקכר ilk zekld - dcear xtq - ixyz `"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ב.54) הלכה פ"ה שקלים שר 55)ירושלמי יוון בלשון
יט). אות שם שקלים ישראל (תפארת ירושלמי 56)כללי

הקהל  ממון על ממונים יהיו שלא אסמכתא "והביאו שם.
לשון  כל ומיעוט הזהב, את יקחו והם מפסוק משנים, פחות

שם). שקלים המשניות (פירוש שנים" - שקלים 57)רבים
חסדא: רב אמר אמרכל? "מאי יג. ובהוריות ב. משנה פ"ה
– דבריו על משיבין ואין כולם על (=שממונה כלא" אמר
צוקרמנדל  (הוצאת פ"ב שקלים בתוספתא הוא וכן רש"י).
לב) ג, (במדבר הלוי נשיאי ונשיא "ותרגום: .(8 177 עמ'
שקלים  המשניות (פירוש לואי" רברבי על דממנא ואמרכלא

שם.58)שם). שם:59)שקלים שקלים בתוספתא
וכן  בידן". העזרה מפתחות שבע עושין, היו מה "אמרכל
ד, הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה למעלה רבינו כתב

לעזרה. היו שערים פ"א 60)ששבעה בתמיד ששנינו ומה
רבינו  כתב וכן אב, בית זקני בידי היו שהמפתחות א, משנה
זקני  כי יתכן – ה הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ח למעלה
משנהֿלמלך). ועיין רוקח, (מעשה האמרכלים הם אב בית
על  הממונה ברשות אלא פותחים היו לא ואףֿעלֿפיֿכן
המוריה. בהר וראה ג). הלכה פ"ז (להלן שערים נעילת

שם.61) שקלים תוספתא

.ÁÈÔÈ‡Â ,ÔÈÏk¯Ó‡‰ È„È ˙ÁzÓ ÔÈ¯aÊb ÔÈpÓÓe¿«ƒƒ¿»ƒƒ««¿≈»¬«¿»ƒ¿≈
‰LÏMÓ ÔÈ˙ÁBt62Ïk ÔÈ·BbL Ì‰ ÔÈ¯aÊb‰Â .ÔÈ¯aÊb ¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈∆ƒ»

Ô‰Ó ‰cÙp‰ ˙‡ ÔÈ„BÙe ,˙BLc˜‰‰63Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , «∆¿≈ƒ∆«ƒ¿∆≈∆ƒƒ»
Ô‡ÈˆB‰Ï Ô‰Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈ¯·„a64. ƒ¿»ƒ»¿ƒ»∆¿ƒ»

שם.62) שקלים שם.63)משנה שקלים תוספתא
להוצאה"64) הראוין "לדברים קלף: על כתבֿיד ברמב"ם

שם). בשקלים ראשונים (תוספת

.ËÈÌ„B˜ ÁeLn‰ ÏB„b‰ Ô‰k65ÌÈ„‚a ‰a¯ÓÏ66. …≈«»«»«≈ƒ¿À≈¿»ƒ
¯·ÚL ÁeLÓÏ Ì„B˜ ˙¯LÏ „ÓBÚ‰ ÌÈ„‚a ‰a¯Óe¿À≈¿»ƒ»≈¿»≈≈¿»«∆»«

È¯˜ ˙ÓÁÓ67¯·BÚÏ Ì„B˜ È¯˜ ˙ÓÁÓ ¯·BÚ‰Â . ≈¬«∆ƒ¿»≈≈¬«∆ƒ≈¿≈
ÌeÓ ˙ÓÁÓ68Ô‰ÎÏ Ì„B˜ ÌeÓ ˙ÓÁÓ ¯·BÚ‰Â . ≈¬«¿»≈≈¬«≈¿…≈

‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ69Ô‚ÒÏ Ì„B˜ ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓe .70. ¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»»≈ƒ¿»
ÏB˜Èz˜Ï Ì„B˜ Ô‚Òe71.Ïk¯Ó‡Ï Ì„B˜ ÏB˜Èz˜Â . ¿»≈¿«ƒ¿«ƒ≈«¬«¿»

.¯ÓLÓ L‡¯Ï Ì„B˜ ¯aÊ‚Â .¯aÊ‚Ï Ì„B˜ Ïk¯Ó‡Â«¬«¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿…ƒ¿»
·‡ ˙Èa L‡¯Â .·‡ ˙Èa L‡¯Ï Ì„B˜ ¯ÓLn‰ L‡¯Â¿…«ƒ¿»≈¿…≈»¿…≈»
ÌÈ‰k‰ e‡ˆÓ .ÌÈ‰k‰ ¯‡LÓ ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ Ì„B˜≈¿…≈∆¿ƒ¿»«…¬ƒƒ¿¿«…¬ƒ

˙BÏÚÓ ‰ÓL „ÈÓz72.BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ »ƒ¿…∆«¬¿«¿»ƒ

המשוח 65) את להקדים והיינו בברייתא, יג. הוריות
לפני  השביה מבית לפדותו או לכך, זקוק אם ולהחיותו,
שם): (גמרא המרובהֿבגדים את ולפדות להחיות שנזקקים

כאחת"66) גדולים כהנים שני ממנין "אין הרי עיון, [וצריך
שמן  שהיה ראשון, שבבית ועוד, טו). הלכה (למעלה
שמן  היה לא שני ובבית בבגדים, מרבים היו לא המשחה,
וכן  ד"ה מ. ובנזיר שם בהוריות תוספות ועיין כלל. המשחה
שני  מושחין שאין שאףֿעלֿפי רבינו, שדעת ונראה משוח.
גדולים  כהנים שני מרבים אין וגם כאחד, גדולים כהנים
למשוח  איסור אין – טו) הלכה למעלה (ראה כאחד בבגדים
זה  איסור של טעמו כל שהרי בבגדים, לרבות והשני האחד

א, הלכה פ"א (יומא בירושלמי כמפורש איבה, משום הוא
שווים: כששניהם אלא אינו זה וכל שם), למעלה וראה
כשאחד  אבל בבגדים, מרובים שניהם או משוחים שניהם
משוח  שהרי שווים, שאינם בבגדים, מרובה ואחד משוח
שחלה  כגון בכך, צורך כשיש – בבגדים למרובה קודם
בעבודה  שאמרו וכמו כלל. איבה אין נזדקן, או הגדול הכהן
בגיבור  וגיבור בחכם חכם אלא מתקנא "כלום נה. זרה
מינכן) כ"י נוסחת (לפי עג. ביומא אמרו וכן בעשיר". ועשיר
מיניה  בדזטור לו), (=בדומה בדכוותיה איבה ליה אית "כי
פוסקים  שלהלכה (ואףֿעלֿפי ליה" לית ממנו) (=בקטן
משוח  כהן ושלפיכך איבה, יש בדזוטר שגם שם, כרבנן
כהן  שגם יתכן – יג.) (שם גדול ככהן משמש אינו שעבר
וכן  גדול. ככהן בפועל משמש אינו בבגדים המרובה גדול
בגדים  "ומרובה להלן שכתב רבינו מלשון קצת לדייק יש
אלא  המשחה, שמן כשיש המדובר ולעולם לשרת"). העומד
כאילו  זה הרי למעלה, כמבואר השני, למשוח שאסור שכיון
ועיין  כהונה. בבגדי לרבותו ומותר המשחה, שמן לנו אין

יא.). למכות (נזיר 67)ריטב"א לעבודה עתה ראוי שאינו
שיטהר,68)מז:). לאחר לעבודה ראוי קרי, מחמת שעובר

וגם  שם). (נזיר כלל לעבודה ראוי אינו מום מחמת והעובר
טובל  וזה שיתרפא, עד כשר אינו עובר, מום מחמת העובר

שם). (תוספות שמשו שהעריב לאחר שדינו 69)וטהור
כא). הלכה (להלן הדיוט מלחמה 70)ככהן שמשוח לפי

מצוה  ולפיכך עבורם, מלחמה עושה שהרי רבים, בו תלויים
שם). (נזיר לסגן קודם בפירוש 71)להחיותו רבינו כתב כן

בהוריות  אינו זה אבל ב). משנה פ"ה (בשקלים המשניות
הלכה  פ"ה שקלים בירושלמי שאמרו ממה רבינו ולמדו שם,
הרי  גדול, לכהן נותן וקתליקון לקתליקון, נותן שאמרכל ב,
עיין  לאמרכל, הסגן בין והוא לאמרכל. קודם שקתליקון

ראש 72)כסףֿמשנה. אב, בית ראש הדיוט, כהן [היינו:
גדול  וכהן תמיד) (שהם סגן קתיקול, אמרכל, גזבר, משמר,
בעת  אלא אינו מלחמה משוח אבל תמיד. הוא שאף
אלא  אינם מום מחמת ועבר קריו מחמת עבר מלחמה,

כאחד  גדולים כהנים שני מינוי ואף האחד במקרה. :
אלא  אינו למעלה) (ראה בגדים בריבוי והאחד במשיחה
אבל  המשחה. שמן שיש בשעה ורק לכך, כשהוצרכו מקרה,
גדולים  כהנים שני לרבות אין המשחה, שמן אין אם
בכסףֿמשנה, וראה למעלה, כמבואר איבה, משום בבגדים,

ובהרֿהמוריה). באורֿשמח

.Î¯‡MÓ „Á‡ B‡ ÏB„b Ô‰k B‡ CÏn‰ ˙eÓiLk¿∆»«∆∆…≈»∆»ƒ¿»
Ba ÂÈzÁz ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÌÈpÓÓ‰73.BL¯ÈÏ Èe‡¯‰ B‡ «¿Àƒ«¬ƒƒ«¿»¿»»¿»¿

‰ÏÁÏ Ì„Bw‰ ÏÎÂ74‡e‰Â .˙n‰ ˙e¯¯OÏ Ì„B˜ - ¿»«≈¿«¬»≈ƒ¿»«≈¿
BÓB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰iL75‰ÓÎÁa76‰‡¯Èa B‡ ,77Û‡ ∆ƒ¿∆¿«≈¿¿»¿»¿ƒ¿»«

‰ÓÎÁa B˙BÓk BÈ‡L Èt ÏÚ78‡e‰ :CÏna ¯Ó‡pL . «ƒ∆≈¿¿»¿»∆∆¡««∆∆
‡e‰Â .‰M¯È ˙eÎÏn‰L „nÏÓ - Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e»»¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈∆««¿¿À»¿
- dÏ ‰ÎBf‰L ,Ï‡¯OÈ ·¯˜aL ‰¯¯O ÏÎÏ ÔÈc‰«ƒ¿»¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆«∆»

.BÚ¯ÊÏe BÓˆÚÏ ‰ÎBÊ∆¿«¿¿«¿

שאם 73) ובניו, "הוא כ) יז, (לדברים שופטים פ' בספרי
ישראל  פרנסי לכל מניין וכו', תחתיו עומד בנו מת, הוא
כל  ישראל, בקרב תלמודֿלומר תחתיהם? עומדים שבניהן
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תחתיו". עומד בנו - ישראל בקרב פ'74)שהם בספרא
היה  שאילו להם, היו לא "ובנים ב) הלכה א (פרק שמיני
בנחלה  הקודם שכל ואיתמר, לאלעזר קודמין היו בנים, להם
(הוצאת  פ"ב שקלים בתוספתא הוא וכן בכבוד". קודם הוא
הקודם  כל קודם, אח קודם, "בן (9 177 עמ' צוקרמנדל

בשררה". קודם - (פרק 75)בנחלה צו פ' בספרא הוא כן
לכל  קודם שהבן מלמד אותה, יעשה "מבניו ב) הלכה ה
תלמודֿ אביו? מקום ממלא שאינו אףֿעלֿפי יכול שבעולם,
אביו  של מקומו את שימלא בזמן ידו, את ימלא אשר לומר
יבוא  - אביו מקום ממלא אינו ואם אדם, לכל קודם הוא -

תחתיו". וישמש ז,76)אחר הלכה מלכים מהלכות בפ"א
בחכמה  אבותיו מקום ממלא הבן שיהיה "והוא רבינו: כתב
כאן: גם רבינו כוונת היא שכן לומר, וצריך וביראה".
אףֿעלֿפי  שמים, יראת בו שאין מי ש"כל וביראה, בחכמה
המינויין  מן למינוי אותו ממנין אין מרובה, שחכמתו

שם). רבינו (לשון בתוספתא 77)שבישראל" הוא כן
אבותיו". כמנהג שינהוג "ובלבד שם): (שקלים

"היה 78) רבינו: כתב שם מלכים ובהלכות קג: כתובות
ממלא  שאינו אףֿעלֿפי ביראה, אביו) (מקום ממלא

אותו". ומלמדין אביו במקום אותו מעמידין בחכמה,

.‡ÎÂÈzÁz ‰pÓ˙Ó Ba ÔÈ‡ - ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ79 ¿«ƒ¿»»≈¿ƒ¿«∆«¿»
ÌÈ‰k‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ80ÁLÓ Ì‡ : ¿»∆»¬≈ƒ¿»«…¬ƒƒƒ¿«

.ÁLÓ ‡Ï - ÁLÓ ‡Ï Ì‡Â ,ÁLÓ - ‰ÓÁÏÓÏ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿«…ƒ¿«
LnLÓ - Lc˜na LnLÓ ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ô‰kLÎe¿∆…≈¿«ƒ¿»»¿«≈«ƒ¿»¿«≈
‰¯¯OÓ ÔÈÏÚÓ .ÌÈ‰k ¯‡Lk ,ÌÈÏk ‰Úa¯‡a¿«¿»»≈ƒƒ¿»…¬ƒ«¬ƒƒ¿»»

ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â ,‰pnÓ ‰ÏB„‚ ‰¯¯OÏ81‰¯¯OÏ B˙B‡ ƒ¿»»¿»ƒ∆»¿≈ƒƒƒ¿»»
.ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ;‰pnÓ ‰hÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ∆»∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ
‡l‡ Ï‡¯OÈ ·¯˜aL ‰¯¯OÓ ÌÏBÚÏ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»

Á¯Ò Ì‡82. ƒ»«

הלכה 79) מסבירים יש א). (הלכה שם וספרא עג. עב: יומא
עובר  וכו' מלך או גדול כהן כגון שררות של מינוי שרק זו,
אלא  שררה, של מינוי שאינו מלחמה משוח אבל בירושה,
חתםֿסופר  (שו"ת בירושה עובר אינו – קדושה של מינוי

יב). סימן או"ח עג.80)חלק כח.81)יומא ברכות
שהורידוהו 82)ועוד. גמליאל רבן של במעשה כז: שם

א, הלכה פ"ב סנהדרין בירושלמי הוא וכן מנשיאותו.
לנשיאותו, אותו מחזירין ואין אותו מלקין שחטא שנשיא

ט. הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ז וראה

.·Î- ˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ·iÁL ‰¯·Ú ¯·ÚL ÏB„b Ô‰ÎÂ¿…≈»∆»«¬≈»∆«»»∆»«¿
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·a B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ83È·iÁÓ ¯‡Lk , «¿ƒ¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»¿À¿≈

B˙l„‚Ï ¯ÊBÁÂ ,˙e˜ÏÓ84. «¿¿≈ƒ¿À»

ושלשה 83) עשרים של בביתֿדין להלקותו תאמר שאם
להעלותו  רוצה אתה אחד שמצד ירידתו, עלייתו נמצאת
אתה  שני ומצד יותר, גדול ביתֿדין בפני ולדונו ולכבדו
בפ"ה  וראה שם). (ירושלמי רבים בפני ומבזהו מורידהו

א. הלכה סנהדרין יב)84)מהלכות כא, (ויקרא שנאמר
מה  "כביכול, – ה'" אני עליו, אלקיו משחת שמן נזר "כי
שם). (ירושלמי בקדושתו" אהרן אף (לעולם), בקדושתי אני

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בכל,1) מאחיו גדול שיהיה צריך הגדול שהכהן בו יבאר

בעצמו. כבוד לנהוג ושצריך

.‡ÏB„b Ô‰k2ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏkÓ ÏB„‚ ‰È‰iL CÈ¯ˆ …≈»»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»∆»«…¬ƒ
‰‡¯Ó·e ‰ÓÎÁa ,¯LÚa ,ÁÎa ,ÈBa3BÏ ÔÈ‡ .4ÔBÓÓ ¿¿…«¿∆¿»¿»¿«¿∆≈»

,B¯LÚ ÈÙÏ „Á‡ Ïk Ô‰lMÓ BÏ ÔÈ˙B ÌÈ‰k‰ Ïk -»«…¬ƒ¿ƒƒ∆»∆»∆»¿ƒ»¿
.ÔlÎaL ¯ÈLÚÓ ¯˙BÈ ¯ÈLÚiL „Ú«∆«¬ƒ≈≈»ƒ∆¿À»

א.2) יח, פ'3)יומא 'ספרא' ה"ג, פ"א יומא 'ירושלמי'
צוקרמנדל  (הוצאת פ"א יומא תוספתא ה"א), (פ"ב אמור
הוא  נוי "במראה"). ליתא (בבבלי שם ובבלי (28 180 עמ'
הצורה  חן וגם הקומה, הוד הוא מראה ואילו הפנים, יופי

ושם.4)(מהריק"ו). שם

.··kÚÓ el‡ ÏkÓ „Á‡ ÔÈ‡Â5;‰ÂˆÓÏ ‰Ê Ïk ‡l‡ , ¿≈∆»ƒ»≈¿«≈∆»»∆¿ƒ¿»
.‰a¯˙ - ÌB˜Ó ÏkÓ ‰a¯˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«»ƒ»»ƒ¿«»

אף 5) שם) (יומא, חכמים היו לא שני שבבית מזה נראה כן
המוריה'). ('הר שבכולן הגדולה המעלה שהיא

.‚Ï˜È ‡ÏÂ ,BÓˆÚa „B·k ‚‰Ï ÏB„b Ô‰k ·iÁÂ¿«»…≈»ƒ¿…»¿«¿¿…»≈
Ì¯Ú B˙B‡ e‡¯È ‡ÏÂ .ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ BÓˆÚa6‡Ï ¿«¿ƒ¿»»»¿…ƒ¿»……

ıÁ¯n‰ ˙È·a7.¯tzÒnLk ‡ÏÂ ‡qk‰ ˙È·a ‡ÏÂ ¿≈«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈¿…¿∆ƒ¿«≈
Ba ÔÈ‚‰BpL „nÏÓ - ÂÈÁ‡Ó ÏB„b‰ Ô‰k‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««…≈«»≈∆»¿«≈∆¬ƒ
- BnÚ ÌÈ¯Á‡ eˆÁ¯iL ‡e‰ ‰ˆ¯ .‰¯˙È ‰l„‚¿À»¿≈»»»∆ƒ¿¬¬≈ƒƒ

B„Èa ˙eL¯‰8. »¿¿»

(6.(14 420 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ד סנהדרין תוספתא
כשהוא 7) ולא ערום אותו רואין "ואין שם: (בתוספתא

- א כב, בסנהדרין הוא וכן המרחץ", בבית ולא מסתפר
ולפי"ז  ה"ג. מלכים מהל' בפ"ב רבינו בדברי וכן מלך, לענין
לגמרי, ערום אינו אם אפילו המרחץ, בבית לראותו אסור
בבית  (ו)לא ערום אותו יראו "ולא רבינו בדברי צ"ל כן ואם

תנאֿקמא,8)המרחץ"). בדברי שם, בתוספתא הוא כן
צריך  הגדול כשהכהן ומדובר שם. יהודה כרבי ודלא
רב  לענין - א נא, בפסחים שאמרו וכמו לשמשו, לאחרים
מהל' פ"ה משנה' ב'כסף ראה שם. רבינו דעת וכן ותלמיד,
שכתב  וכמו אסור, זה צורך בלי אבל ה"ו. תורה תלמוד

המרחץ. בבית אותו יראו שלא מקודם

.„,ÌÈa¯ ÏL ‰cÚÒÏ ‡ÏÂ ‰zLn‰ ˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈¿≈«ƒ¿∆¿…ƒ¿À»∆«ƒ
‰ÂˆÓ ÏL Ì‰ elÙ‡9,‰ˆ¯ Ì‡ ,‡e‰ CÏB‰ Ï·‡ . ¬ƒ≈∆ƒ¿»¬»≈ƒ»»

Ï·‡‰ ˙È·Ï10CÏB‰ BÈ‡ - CÏB‰ ‡e‰LÎe . ¿≈»»≈¿∆≈≈≈
B˙B‡ ÔÈ·aÒÓ ‡l‡ ,ÌÈ‰k‰ ¯‡L ÌÚ ‡È·ea¯Úa¿ƒ¿¿»ƒ¿»«…¬ƒ∆»¿«¿ƒ
ÔÈ·Ï BÈa BÚvÓÓ Ô‚q‰Â .„B·k BÏ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈¿≈

ÌÚ‰11¯·ÚL ÁeLÓe Ô‚q‰Â ,12˙Èa L‡¯Â ,BÈÓÈÓ »»¿«¿»»«∆»«ƒƒ¿…≈
:ÌÈÏ·‡Ï ¯ÓB‡Â .BÏ‡ÓOÓ ÌÚ‰ ÏÎÂ ÌÈÏ·‡‰Â ·‡»¿»¬≈ƒ¿»»»ƒ¿…¿≈»¬≈ƒ

.ÔÁk ÈÙk B˙B‡ ÔÈ„aÎÓ Ô‰Â !eÓÁz¿À»¿≈¿«¿ƒ¿ƒ…»

ואחרים 9) אחרים, את להברות "והולך (שם): (בתוספתא
"ואינו  הנוסחא היתה רבינו שלפני ונראה להברותו". באין
כמו  להברותו", באין אחרים אבל אחרים, את להברות הולך
שלא  - א יח, סנהדרין במשנה נראה וכן שם. להלן במלך
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על  דבר נאמר ולא וכו'", אותו "וכשמברין אלא אמרו
שמח'). ב'אור ועי' להלן, וראה לאחרים. הבראתו

מזה 10) נראה אחרים", מנחם "וכשהוא שם: (במשנה,
מנחם). – רצה אם אלא לנחם, חייב כמו 11)שאינו

והעם  וכשהאבלים מימינו, עומד שהוא להלן, שמפרש
באמצע. גדול כהן נמצא - תחת 12)משמאלו שעמד

לעבודתו  הגדול הכהן וכשחזר פסול, בו שאירע כהןֿגדול
יום  מהל' (פ"א גדול ככהן עוד עובד ואינו זה עבר -

ה"ג). הכיפורים

.‰ÂÈ¯Á‡ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Ó BÏ ˙Ó13‡ˆBÈ BÈ‡Â , ≈≈≈≈«¬»¿≈≈
B˙Èa Á˙tÓ14BÓÁÏ ÌÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ .Lc˜n‰ ÔÓ B‡ ƒ∆«≈ƒ«ƒ¿»¿»»»»ƒ¿«¬

‰¯eLa „ÓBÚ ‡e‰Â .B˙È·Ï15BÈÓÈÓ Ô‚Òe ,16L‡¯Â ¿≈¿≈¿»¿»ƒƒ¿…
e‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â .BÏ‡ÓOÓ ÌÚ‰ ÏÎÂ ·‡ ˙Èa≈»¿»»»ƒ¿…¿¿ƒ»
!ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎ¯a˙z :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â !E˙¯tk«»»¿¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

במשנה.13) - א יח, בסנהדרין יהודה אףֿעלֿפי 14)כרבי
יצא", לא המקדש "ומן יב) כא, (ויקרא התורה שאמרה
יט.) (שם אמרו הרי – יצא לא המקדש מן שרק שנראה
כלומר, יצא". לא "מקדושתו היינו יצא" לא המקדש ש"מן
בין  הבדל אין אםֿכן ולהיטמא. מקדושתו לצאת יגרום  לא
(כסףֿ ביתו מפתח יוצא אם לבין המקדש מן יוצא אם

מתקבצין 15)משנה). המת, את שקוברין "שלאחר
המת  את המלוין וכל הקברות, בית בצד ועומדים האבלים
ה"א). אבל מהל' (פי"ג שורה" לפני שורה להן סביב עומדין

ה"ד),16) למעלה (וראה לנחמו בא אינו שעבר ומשוח
הגדול  שהכהן חשש יש גדול, ככהן מעבודתו שעבר שכיון

שם). (גמרא, ולאבלו לאידו שמח שהוא בו יחשוד

.ÂB˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe17,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - ¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆
ÏÒÙq‰ ÏÚ ·ÒÓ ‡e‰Â18B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜ BÈ‡Â .19 ¿≈≈«««¿»¿≈≈««≈

ÌÈ‰k‰ ¯‡Lk20Ì‡Â .Ì¯ÙÈ ‡Ï ÂÈ„‚·e :¯Ó‡pL , ƒ¿»«…¬ƒ∆∆¡«¿»»…ƒ¿…¿ƒ
Ú¯B˜ Ï·‡ .‰˜BÏ - Ú¯˜21„‚k ‰hÓlÓ ‡e‰ »«∆¬»≈«ƒ¿«»¿∆∆

ÂÈÏ‚¯22Ú¯t ‰a¯Ó BÈ‡Â .23ÌÏBÚÏ24˙‡ :¯Ó‡pL , «¿»¿≈¿«∆∆«¿»∆∆¡«∆
Lc˜nÏ ÒkÈ ‡lL ˙Úa elÙ‡Â ,Ú¯ÙÈ ‡Ï BL‡¯25; ……ƒ¿»«¬ƒ¿≈∆…ƒ»≈«ƒ¿»

˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ¯tÒÓ ‡l‡26¯tÒÓ BÈ‡Â . ∆»¿«≈≈∆∆«»¿∆∆«»¿≈¿«≈
¯Ú˙a27‚eÊa ‡l‡ ,28BÊ ‰¯ÚO L‡¯ .29„Ú ,BÊ ¯wÚa ¿««∆»¿…«¬»¿ƒ««

˙Á‡k ÁÓˆ ‡e‰ el‡k ‰‡¯iL30ÌL‡¯ :¯Ó‡pL . ∆≈»∆¿ƒ»«¿««∆∆¡«…»
˙‡ eÓÒÎÈ ÌBÒk ,eÁlLÈ ‡Ï Ú¯Ùe ,eÁl‚È ‡Ï…¿«≈∆«…¿«≈»ƒ¿¿∆

Ì‰ÈL‡¯31. »≈∆

ה"ט 17) אבל מהל' בפ"ד וראה במשנה. - א יח, שם
אותו  ומברים משלו לאכול אסור ראשון ביום שהאבל

חייב 18)אחרים. אינו שספסל לפי זקוף, ספסל כלומר,
מיטה  על אבל הי"ח), אבל מהל' פ"ה (ראה המיטה בכפיית
שכהן  ה"ב), פ"ב סנהדרין ('ירושלמי' לשבת אסור זקופה
אבל  מהל' ופ"ז שם, ('ירושלמי' אבלות דיני בכל חייב גדול
במבוא  גדול' בכהן שמחות בדיני ב'קונטרס (וראה ה"ו).
רבינו  של תלמידו ידידיה, לרבנו מועדֿקטן על ל'שיטה

.(34 עמוד מפריש' כתב 19)יחיאל לא פריעה, בדין להלן
עיי"ש. מתו", מלמעלה,20)"על העליון בבגד שקורעין

העם. בגדי 21)כשאר ולא לו השייכים בבגדים [היינו

וריטב"א  זה, עמ' כ: קטן מועד על בשיטה (ראה כהונה
רב.22)שם). וכדעת במשנה, – ב יב, בכהן 23)הוריות

הי"א) המקדש ביאת מהל' פ"א (להלן רבינו כתב הדיוט,
יום. שלשים הוא כמו 24)שפרע מתו", "על כתב לא כאן

המצוות' ב'ספר מפורש וכן קריעה, בדין למעלה שכתב
לכהן  אסור אבלות בדרך שלא שאפילו קסג), (לאֿתעשה
ב. אות קנ, מצוה חינוך' 'מנחת ועי' לפרוע, גדול

בשעת 25) אלא פרע לגדל אסור אינו הדיוט כהן שאילו
שהרי  לעולם, פרע לגדל אסור גדול כהן אבל למקדש, ביאה
ה"י). המקדש ביאת מהל' (פ"א במקדש הוא תמיד

צריך 26) בשבת מתחדשות כהונה של ומשמרות הואיל
ביפיו  אותו שתראה החדשה, המשמרת מפני להסתפר

וברש"י). בגמרא כב: ראשו.27)(סנהדרין שערות
שם.29)במספריים.28) שער 30)סנהדרין, ולא

שער  מגלח היה זה דרך על אלא מגלח, היה בלבד התחתון
כדרך  הרביעי השער ומשייר מהשני, שלמעלה שלישי
השער  שגילח כדרך החמישי השער ומגלח השני, ששייר
תום  עד ומגלח משייר היה זה דרך ועל – והשלישי התחתון

(כסףֿמשנה). שבראש השערות וכו'31)כל כוסמת כעין
ד"ה  שם סנהדרין ('תוספות' זה של עיקרו בצד זה של ראשו
השני  בפסוק שהרי גדול, בכהן נאמר הזה והפסוק כסום).
אינו  הזה שהפסוק מכלל כהן", כל ישתו לא "ויין נאמר שם
בשם  (כסףֿמשנה בלבד גדול בכהן אלא כהן, בכל מדבר

הרא"ש).

.Ê˙kLÏ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Lc˜na ÔÎeÓ BÏ ‰È‰È ˙È·e«ƒƒ¿∆»«ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ¿«
ÏB„b Ô‰k32˜na ·LBÈ ‰È‰iL B„B·Îe Bz¯‡Ù˙Â .Lc …≈»¿ƒ¿«¿¿∆ƒ¿∆≈«ƒ¿»
ÌBi‰ Ïk33‰ÏÈla „·Ïa B˙È·Ï ‡l‡ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,34B‡ »«¿…≈≈∆»¿≈ƒ¿«««¿»

BÈ‡Â ÌÈÏLe¯Èa B˙Èa ‰È‰ÈÂ .ÌBia ÌÈzL B‡ ‰ÚL»»¿«ƒ«¿ƒ¿∆≈ƒ»«ƒ¿≈
ÌMÓ ÊÊ35. »ƒ»

מ"ד.32) פ"ה לא 33)מדות המקדש "ומן שכתוב כמו
ספר'). ('קרית לא 34)יצא" המקדש "ומן שנאמר ומה

יט.). (סנהדרין יצא" לא "מקדושתו היינו כן 35)יצא",
שער  פתח עד עמהן "ויצא א: יח, סנהדרין במשנה נראה
"ומן  הפסוק מן כן למדו כי ויתכן המקדש'). ('הדר העיר"
המקדש, בכלל ירושלים גם רבינו שלדעת יצא", לא המקדש
מובנים  שלשה ישנם זה, ולפי ה"ח. שופר מהל' בפ"ב ראה
אףֿעלֿפי  עבודתו מפסיק כהןֿגדול שאין א' זה: לפסוק
שאינו  ב' ה"ו). מקדש ביאת מהל' (פ"ב מת לו שמת ששמע
מירושלים. יוצא שאינו ג' ה"ה). (למעלה מתו אחר יוצא
יוצא  שאינו שהדרשה שכתב ה"ה למעלה בכסףֿמשנה ועי'
שדרשה  קלֿוחומר כן ואם אסמתכתא, אלא אינה מתו, אחר
הפסוק  ועיקר אסמכתא, אלא אינה מירושלים לצאת שלא זו

עבודתו. מפסיק שאינו ללמד

.ÁB˙B‡ ÔÈ„Â Ôc ÏB„b Ô‰k36ÔÈ‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe , …≈»»¿»ƒ¿ƒƒ»»¿≈
˙BLÙ ÈÈ„ B˙B‡ ÔÈc37ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡38 »ƒƒ≈¿»∆»¿≈ƒ«»

Ï„b‰ ¯·c‰ Ïk :¯Ó‡pL ;„·Ïa39EÈÏ‡ e‡È·È40. ƒ¿«∆∆¡«»«»»«»…»ƒ≈∆

במשנה.36) - א יח, שם 37)סנהדרין דווקא. נפשות דיני
של  בביתֿדין אותו שמלקין הכ"ג פ"ד למעלה וראה ב. יח,

מא.38)שלשה. הערה להלן דבר 39)ראה כלומר,
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כהןֿגדול  כגון גדול, אדם של נפשות, דיני היינו גדול,
ויח:). טז. כנגד 40)(סנהדרין שקול שהוא רבינו משה אל

שם.). ורש"י טז: (שם ואחד שבעים

.Ë„ÈÚ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙e„Ú Ú„BÈ ‰È‰41elÙ‡Â , »»≈«≈≈«»¿»ƒ«¬ƒ
ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a42.„ÈÚÈÂ CÏiL BÏ „B·k BÈ‡ ‰fL ; ¿≈ƒ«»∆∆≈»∆≈≈¿»ƒ

Ï‡¯OÈ CÏÓÏ ˙e„Ú ‰˙È‰ Ì‡Â43CÏB‰ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬≈∆≈
.BÏ „ÈÚÓe ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ«»≈ƒ

בדיני 41) מדובר מעיד) ד"ה יח: (שם ה'תוספות' לדעת
שאין  להעיר, הוא חייב לאיסור נוגע זה אם אבל ממונות,
רבינו  מדברי אבל ה'. לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה
וכן  נפשות), בדיני שמדובר להלן (ראה חילוק שאין נראה

ה"ג. עדות מהל' בפ"א משנה' ה'כסף שבעים 42)כתב של
שכהןֿ שאמרו שמה - ב יח, בסנהדרין אמרו שהרי ואחד.
שאין  שכשם ברור והרי להלן, וראה למלך. היינו מעיד, גדול
בביתֿדין  אלא למעלה) (ראה נפשות בדיני כהןֿגדול דנין
דנין  אין בוודאי כן ה"ה), למעלה (כמבואר ואחד שבעים של
הגדול  בב"ד שאפילו הרי ואחד, בשבעים אלא המלך את
ה"ג). עדות מהל' פ"א (לחםֿמשנה למלך אלא מעיד אינו

סנהדרין 43) מהל' (פ"ב אותם שדנין דוד, בית למלכי כוונתו
למלך, מעיד איך שהקשו שם) (סנהדרין, ובגמרא ה"ה).
שמדובר  תירץ ולא אותם, דנים אין ישראל מלכי והלא
עד  זה, חילוק להם פורש לא עוד כי יתכן – דוד בית במלכי

שם). עדות, הל' (לחםֿמשנה יט. שם דלהלן הסוגיא

.È‰M„˜ ¯ÙÒa e¯‡a ¯·Îe44‰ÓÏ‡a ¯eÒ‡ ‡e‰L , ¿»≈«¿¿≈∆¿À»∆»¿«¿»»
‰Ïe˙a‰ ÏÚ ‰eˆÓe45ÌÈL ÈzL ‡OB BÈ‡Â .46Ì‡Â . ¿À∆««¿»¿≈≈¿≈»ƒ¿ƒ

ÌBv‰ ÌBÈa „·ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈzL ‡O47„Ú »»¿«ƒ≈»«¬…¿««
ıÏBÁÂ .˙Á‡Ï L¯‚iL48BzL‡Ï ÌÈˆÏBÁÂ ,49, ∆¿»≈¿««¿≈¿¿ƒ¿ƒ¿

‡Op‰Ï ˙¯zÓ - ‰M‡ L¯b Ì‡Â .BzL‡ ˙‡ ÔÈÓaÈÓe¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ≈«ƒ»À∆∆¿ƒ»≈
ÌÚ‰ ¯‡LÏ50. ƒ¿»»»

ה"א.44) ביאה איסורי מהל' הי"ג.45)פי"ז שם
שם.46) בראב"ד ועי' בעדו 47)שם, "וכפר ב: יג, יומא

בתים". שני בעד ולא – ביתו א.48)ובעד יח, שם משנה
מפני  לייבם, יכול אינו והוא בנים בלי אחיו מת אם והיינו
של  'עשה' ואין הבתולה, על ומצווה באלמנה, אסור שהוא
אלמנה), (של ולאֿתעשה בתולה) (של 'עשה' דוחה יבום
איסורי  והל' יט. (שם גזירה משום אסורה האירוסין מן ואף

הי"ב). שם, "שהמלך 49)ביאה בנים. בלא מת הוא אם
רצה  ואפילו בזיון, וזה בפניו, וירקה שנאמר: חולץ, אינו
מחול, כבודו אין כבודו על שמחל שהמלך לו, שומעין אין
כיוון  הוא, מת אם וכן מייבם, אינו חולץ ואינו והואיל
תשב  אלא לה, חולצין אין כך אשתו, את לייבם שאיֿאפשר
כהןֿגדול  אבל ה"ג). מלכים מהל' (פ"ב בזיקתה" לעולם

לה. חולצים – אשתו את שמכיון 50)שמייבמין
שאלמנתו  כמלך דינו אין עלֿכרחנו אשתו, את שמייבמין

להנשא. אסורה

.‡ÈÏB„b Ô‰kL ÔÓÊa51ÏÎÈ‰Ï ÒÎ52˙BÂÁzL‰Ï53 ƒ¿«∆…≈»ƒ¿»«≈»¿ƒ¿«¬
,BÏ‡ÓOa „Á‡Â ,BÈÓÈa „Á‡ :Ba ÔÈÊÁB‡ ‰LÏL -¿»¬ƒ∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿…
ÒkÈÂ .ÂÈ¯BÁ‡Ó „BÙ‡aL ˙B·BË ÌÈ·‡a „Á‡Â¿∆»«¬»ƒ∆»≈≈¬»¿ƒ»≈

Ô‚q‰ ÚÓLiL ÔÂÈÎÂ .‰ÂÁzLÈÂ ÏÎÈ‰Ï54ÂÈÏ‚¯ ÏB˜55 «≈»¿ƒ¿«¬∆¿≈»∆ƒ¿««¿»«¿»
‡ˆBÈ ‡e‰L ÏB„b Ô‰k ÏL56˙‡ BÏ dÈa‚Ó , ∆…≈»∆≈«¿ƒ«∆

˙Î¯t‰57ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÒkÈ ‡ˆiL ¯Á‡Â .58 «»…∆¿««∆»»ƒ»¿∆»«…¬ƒ
.e‡ˆÈÂ eÂÁzLÈÂ¿ƒ¿«¬¿≈¿

מ"א.51) פ"ז בפירוש 52)תמיד גם רבינו כתב כן
הכיפורים, ביום שמדובר לפרש שאיֿאפשר שם. המשנה,
בגדי  בארבעה שם נכנס שהרי ולפנים, לפני נכנס  וכשהוא

שם). ישראל' ('תפארת בלבד ביאה 53)לבן זו ואין
מלקות  עליה שחייבים להיכל עבודה) בלי =) ריקנית
רבינו  כתב וכן כעבודה, היא אף שהשתחויה כז:), (מנחות
מנחות  ב'תוספות' הוא וכן ה"ד, המקדש ביאת מהל' בפ"ב

להיכל. ד"ה אבל 54)שם "הממונה", שם: תמיד, במס'
הט"ז). פ"ד (למעלה הסגן הוא הממונה היינו 55)הוא

יוםֿטוב' ('תוספות המעיל שבשולי הזהב פעמוני של קולם
שם). היתה 56)תמיד, כי להגביה, צריך היה לא כשנכנס

כשיוצא  אבל לפנים, אותה ודוחק כשהולך מאליה נפתחת
דרך  מאחוריו יוצא שהיה מפני כך, לדחוק יכול היה לא

(בי  שם).כניסתו במשנה, הגר"א הפרוכת 57)אורי היינו
הי"ז. פ"ז ולהלן א. נד, יומא ראה היכל, של שבפתחו

שלא 58) כבודו זהו שם, משתחווה הגדול שהכהן זמן שכל
שלמה'). ('יריעות עמו אחר יהיה

.·È¯ÈË˜Ó - ˙¯Ëw‰ ¯ÈË˜‰Ï ‰ˆ¯iL ÌBÈ ÏÎa59. ¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿…∆«¿ƒ
L‡¯a ˜ÏÁ ÏËBÂ60?„ˆÈk .Ôlk Lc˜n‰ ÈL„˜a ¿≈≈∆¿…¿»¿≈«ƒ¿»À»≈«

ÈlL ˙‡hÁ‰ BÊ :¯ÓB‡ ‰ˆ¯iLk61.ÈlL ÌL‡‰ ‰ÊÂ ¿∆ƒ¿∆≈««»∆ƒ¿∆»»»∆ƒ
- ·È¯˜‰Ï ‰ˆ¯iL ˙Ú Ïk ‡l‡ ,ÒÈÙa „·BÚ BÈ‡Â¿≈≈¿«ƒ∆»»≈∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
Ïe·b‰ ÈL„˜a ‡e‰ È¯‰Â .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ·È¯˜Ó62 «¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬≈¿»¿≈«¿

È‰k‰ ¯‡LkÌ63. ƒ¿»«…¬ƒ

מקריב".59) להקריב, רצה "אם במשנה: - א יד, ביומא
לא  ומעולם שמעשרת קטורת שאפילו להקטיר, נקט ורבינו
כהןֿגדול  מקטיר אףֿעלֿפיֿכן – כו.) (שם אדם בה שנה
מ"ג). פ"ו תמיד במס' הוא (וכן שירצה יום בכל

מה 60) הקריב, שאם הקריב. שלא ואףֿעלֿפי שם. יומא,
הרי  רש"י). בשם (כסףֿמשנה בראש שיטול להשמיענו צריך
(למעלה  שלו ואכילתו קרבנו של העור – המקריב כהן כל

ה"ז). חטאות.61)פ"ד עוד כשישנן אלא אינו שזה נראה
כולה, ליטול יכול אינו אחת, חטאת אלא שם אין אם אבל
תמידין  מהל' בפ"ד רבינו שכתב כמו מחציתה, רק אלא
וב'שיירי  ה"ב, פ"א יומא ב'ירושלמי' ועי' הי"ד. ומוספין

שלמה'). ('יריעות שם ישראל,62)קרבן' בכל שנוהגים
וחלה  ומעשרות תרומות כמו: המקדש, בבית דווקא ולאו

פ"א.63)וכו'. יומא תוספתא

.‚ÈÏB„b Ô‰k ‰ˆB¯L ÔÓÊa64‰ÏBÚ ‰È‰ ,·È¯˜‰Ï ƒ¿«∆∆…≈»¿«¿ƒ»»∆
L·k‰ ˙ÈˆÁÓÏ ÚÈb‰ .BÈÓÈÓ Ô‚q‰Â L·ka65ÊÁ‡ - «∆∆¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¬ƒ«∆∆»«

‡e‰L Ô‰k‰ BÏ ËÈLB‰Â .e‰ÏÚ‰Â BÈÓÈa Ô‚q‰«¿»ƒƒ¿∆¡»¿ƒ«…≈∆
CÓBÒÂ ,B„ÈaL ÌÈ¯·‡‰ ‰ÏBÚ‰ L‡¯ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆…»»»¬»ƒ∆¿»¿≈

Ô‰ÈÏÚ66L‡Ï Ô˜¯BÊÂ67. ¬≈∆¿¿»»≈

מ"ג.64) פ"ז האיברים,65)תמיד מונחים היו ששם
שם). (הגר"א למזבח הולכתם מצות על 66)ומשם
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הי"ד. להלן וראה שבמזבח.67)האיברים, המערכה של
(דברים  שנאמר ממה ונלמד זריקה, צריכים הנתחים שאף
לדם: בשר הוקש והדם". הבשר עולותיך "ועשית כז) יב,
מהל' ופ"ו סב: (זבחים בזריקה" בשר אף בזריקה, דם "מה

ה"ד). הקרבנות מעשה

.„ÈÔÈËÈLBÓ eÈ‰ CÎÂ68„Á‡ Ïk :ÌÈ¯·‡‰ ¯‡L BÏ ¿»»ƒƒ¿»»¬»ƒ»∆»
Ô˙B ÔBL‡¯‰Â ,ÔBL‡¯Ï B„ÈaL ÌÈ¯·‡‰ Ô˙B „Á‡Â¿∆»≈»¬»ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ≈
CÓÒÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .L‡Ï ˜¯BÊÂ CÓBÒ ‡e‰Â ,ÏB„b Ô‰ÎÏ¿…≈»¿≈¿≈»≈¿ƒ»»ƒ¿…
ÔÈ‡Â .‰OBÚ - L‡Ï ˜¯BÊ ¯Á‡ [Ô‰k] ‰È‰ÈÂ „·Ïaƒ¿«¿ƒ¿∆…≈«≈≈»≈∆¿≈
,„·Ïa ÏB„b Ô‰ÎÏ ‡l‡ ÌÈ¯·‡‰ ÏÚ ‰ÎÈÓÒ ÌL»¿ƒ»«»¬»ƒ∆»¿…≈»ƒ¿«

B„B·k ÈtÓ69.Ì‰ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÏÚ ˙BÎÈÓq‰ Ïk Ï·‡ ; ƒ¿≈¿¬»»«¿ƒ««¬≈«ƒ≈

שם.68) א.69)תמיד, צד, מנחות

.ÂËLÈ‡ ‰OÚÈÂ Ô‰k‰ Ïc‚iLk70¯Lk ‡e‰ È¯‰ ¿∆ƒ¿««…≈¿≈»∆ƒ¬≈»≈
ÂÈÁ‡ Ï·‡ ;‰„B·ÚÏ71B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ »¬»¬»∆»«…¬ƒ…»«ƒƒ

BÈ‡Â .‰L ÌÈ¯OÚ Ôa ‰È‰iL „Ú Lc˜na „·ÚÏ«¬…«ƒ¿»«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»¿≈
ÌiÂÏ‰L ‰ÚLa ‡l‡ ‰lÁz ‰„B·ÚÏ ‰¯ÊÚÏ ÒÎƒ¿»»¬»»»¬»¿ƒ»∆»¿»»∆«¿ƒƒ

‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡72. ¿ƒƒ»

שתי 70) משיביא לעבודה, כשר "מאימתי ב: כד, חולין
שם.71)שערות". קטן 72)חולין, "אין ב: יג, ערכין

ומפרשה  בשיר". אומרים שהלוים בשעה אלא לעבודה נכנס
דוקא, לאו וקטן "לעבודה". הלשון משמע שכן בכהן, רבינו
ראב"ד. ועי' (כסףֿמשנה), שנה לעשרים הגיע כשלא אלא

.ÊË‰lÁz „·BÚ Ô‰k‰ ÔÈ‡73ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,74BÈ‡ ≈«…≈≈¿ƒ»¿≈…≈»≈
BlMÓ ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·iL „Ú ,‰lÁz „·BÚ≈¿ƒ»«∆»ƒ¬ƒƒ»≈»ƒ∆

B„Èa „·BÚÂ75¯L‡ ÂÈ·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê :¯Ó‡pL ; ¿≈¿»∆∆¡«∆»¿««¬…»»¬∆
‡È·iL Ì„˜ „·Ú Ì‡Â .B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa ÈÈÏ e·È¯˜È«¿ƒ«»¿ƒ»«…¿ƒ»«…∆∆»ƒ
‰ÏB„‚ ‰p‰Îa „·ÚL ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ¬ƒƒ»≈»¿≈…≈»∆»«ƒ¿À»¿»

‰¯Lk B˙„B·Ú - ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·iL Ì„˜76. …∆∆»ƒ¬ƒƒ»≈»¬»¿≈»

צוק"מ 73) (הוצאת פ"ג שקלים תוספתא ב. נא, מנחות
שקלים  ו'ירושלמי' ה"ג, פ"ג צו פ' 'ספרא' ,(14 179 עמוד

ה"ג. ו'ירושלמי'75)שם.74)פ"ז 'ספרא' תוספתא,
אבל 76)שם. שם, וב'ירושלמי' בתוספתא הוא כן

משנהֿלמלך. ועי' פסולה. אמרו: שם ב'ספרא'

.ÊÈÔ‰k77ÏB„b Ô‰k e‰epnL ÂÈÓiÓ ÔÈ„Ú „·Ú ‡lL …≈∆…»«¬«ƒƒ»»∆ƒ…≈»
B„Èa d„·BÚÂ ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¬ƒƒ»≈»¿¿»¿»
Ck ¯Á‡Â ;ËBÈ„‰ Ô‰k Ïk CepÁ ¯‡Lk ,‰lÁza«¿ƒ»ƒ¿»ƒ»…≈∆¿¿««»
Ô‰k CepÁ ‡È‰L ,‰iL ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ·È¯˜Ó«¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿ƒ»∆ƒƒ…≈

˙ÈLÈÏL ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ·È¯˜Ó Ck ¯Á‡Â ;ÏB„b78, »¿««»«¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿ƒƒ
BÓk ,ÌBÈ ÏÎa ·È¯˜nL ÏB„b Ô‰k Èz·Á ‡È‰L∆ƒ¬ƒ≈…≈»∆«¿ƒ¿»¿

¯‡a˙iL79‡e‰ ‰ÂL ÔzLÏL ‰OÚÓe .80. ∆ƒ¿»≈«¬≈¿»¿»»∆

א.77) עה, תמידין 79)שם.78)מנחות מהל' בפ"ג
ואילך. מהי"ח חלוט 80)ומוספין =) "רבוכה" שהן

במשנהֿלמלך. ועי' שם. במנחות, כמפורש ברותחין)

â"ôùú'ä éøùú á"ë éðù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מישראל 1) לברר תקנו הראשונים הנביאים כי בו יבואר

אנשי  הנקראים והם הקרבנות, על לעמוד חטא ויראי כשרים
מעמד.

.‡BÈ‡ ‡e‰Â ·¯˜ Ì„‡ ÏL Ba¯˜ ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»¿»∆»»»≈¿≈
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ2Ïk ÏL Ôa¯˜ Ô‰ ¯eav‰ ˙Ba¯˜Â ; ≈««»¿»¿¿«ƒ≈»¿»∆»

ÔÈ„ÓBÚ Ôlk Ï‡¯OÈ eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ∆¿»∆ƒ¿ƒ¿»≈À»¿ƒ
ÌÈ‡È· ewz CÎÈÙÏ .Ôa¯˜ ˙ÚLa ‰¯ÊÚa»¬»»ƒ¿«»¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ

ÌÈBL‡¯‰3‡ËÁ È‡¯ÈÂ ÌÈ¯Lk Ï‡¯OiÓ e¯¯·iL , »ƒƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ¿≈≈¿
Ì‰Â .˙Ba¯w‰ ÏÚ „ÓÚÏ Ï‡¯OÈ Ïk ÈÁeÏL eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈«¬…««»¿»¿≈
‰Úa¯‡ Ì˙B‡ e˜lÁÂ .„ÓÚÓ ÈL‡ ÌÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ«¿≈«¬»¿ƒ¿»«¿»»
ÏÚÂ .‰iÂÏe ‰p‰k ˙B¯ÓLÓ ÔÈÓk ,˙B„ÓÚÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¬»¿ƒ¿«ƒ¿¿¿À»¿ƒ»¿«
‡e‰Â ,Ìlk ÏÚ ‰pÓÓ Ô‰Ó „Á‡ „ÓÚÓe „ÓÚÓ Ïk»«¬»«¬»∆»≈∆¿À∆«À»¿

.„ÓÚn‰ L‡¯ ‡¯˜ƒ¿»…««¬»

ב)2) כח, (במדבר שנאמר ממה ולמדו במשנה. כו. תענית
ולויים  כהנים "שיהו - במועדו" לי להקריב "תשמרו
יש  וכן שם). במדבר (ספרי עליהם" עומדים וישראלים
ועמד  וגו' הנשיא "ובא ב מו, ביחזקאל נאמר ממה ללמוד
שלמיו  ואת עולתו את הכהנים ועשו השער מזוזת על

ויצא". וגו' ודוד.3)והשתחווה שמואל

.·˙aLÂ ˙aL ÏÎa4ÏL „ÓÚÓ ÈL‡ ÔÈˆa˜˙Ó ¿»«»¿«»ƒ¿«¿ƒ«¿≈«¬»∆
dÏ ·B¯˜ B‡ ÌÈÏLe¯Èa Ô‰Ó ‰È‰L ÈÓ .˙aL d˙B‡»«»ƒ∆»»≈∆ƒ»«ƒ»»
d˙B‡ ÏL ‰iÂÏe ‰p‰k ¯ÓLÓ ÌÚ Lc˜nÏ ÔÈÒÎ -ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿«¿À»¿ƒ»∆»
ÚÈb‰L ÔÂÈk - „ÓÚÓ B˙B‡aL ÌÈ˜BÁ¯‰Â ;˙aL«»¿»¿ƒ∆¿«¬»≈»∆ƒƒ«
ÔÓB˜ÓaL ˙Òk‰ ˙È·Ï ÔÈˆa˜˙Ó Ô‰ Ô‰lL „ÓÚÓ5. «¬»∆»∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»

ושבוע.4) שבוע ג:5)בכל פרק תענית בתוספתא הוא כן
משמר  שבאותה וישראל לירושלים עולין ולויים "כהנים

וכו'". בעריהם מתכנסין לירושלים לעלות יכולין שאינן

.‚ÔÈa ÌÈÏLe¯Èa ÔÈa ÔÈˆa˜˙n‰ el‡ ÔÈOBÚ Ô‰ ‰Óe»≈ƒ≈«ƒ¿«¿ƒ≈ƒ»«ƒ≈
ÈLÈÏM·e Ô‰lL ˙aMa ÈLa ÔÈpÚ˙Ó ?˙BiÒk Èz·a¿»≈¿≈ƒƒ¿«ƒ«≈ƒ««»∆»∆«¿ƒƒ

ÈÓÁ·e ÈÚÈ·¯·e,ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ ‡Ï ˙aL ·¯Úa Ï·‡ .ÈL »¿ƒƒ«¬ƒƒ¬»¿∆∆«»…»ƒ¿«ƒ
˙aL „B·k ÈtÓ6È„k ,ÌÈpÚ˙Ó ÌÈ‡ ˙aMa „Á‡·e ; ƒ¿≈¿«»¿∆»««»≈»ƒ¿«ƒ¿≈

ÌBˆÏ ˙aL ‚ÚÓ e‡ˆÈ ‡lL7. ∆…≈¿≈…∆«»¿

שבת.6) צרכי להכין פנויים ווסת 7)שיהיו שינוי שכל
חולי". תחילת וסת "ושינוי לגוף מזיק

.„ÔÈÏÏt˙Ó Ô„ÓÚÓ ‰È‰L ˙aMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e¿»»ƒ«»∆»»«¬»»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÈÚe ‰ÁÓe ˙È¯ÁL :˙BlÙz Úa¯‡8„BÚÂ , «¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿»¿ƒ»¿

‡È‰Â ,‰ÁÓe ˙È¯ÁL ÔÈa ˙¯Á‡ ‰lÙz ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿ƒ»«∆∆≈«¬ƒƒ¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‰¯˙È9LÏL „ÓÚna ÌÈ‰k‰ Ô‰Ètk ÔÈ‡OBÂ . ¿≈»»∆¿¿ƒ«≈∆«…¬ƒ««¬»»

,‰¯˙È‰ BÊ ‰lÙ˙·e ,˙È¯ÁLa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»¿«¬ƒƒ¿ƒ»«¿≈»
‰ÏÈÚ·e10ÈzL ÌÈL‡ ‰LÏL ‰¯Bz ¯ÙÒa ÔÈ¯B˜Â . ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈∆»¿»¬»ƒ¿≈

‰iM‰ ‰lÙz·e ˙È¯ÁLa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»¿«¬ƒ«¿ƒ»«¿ƒ»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלג ycwnd ilk zekld - dcear xtq - ixyz a"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈÙÈÒBnL11¯ÙÒa ÔÈ¯B˜ eÈ‰ ‡Ï ‰ÁÓa Ï·‡ ; ∆ƒƒ¬»¿ƒ¿»…»ƒ¿≈∆
ÚÓL ˙‡ ÔÈ‡¯B˜k ,‰t ÏÚ ‡l‡ ,‰¯Bz12eÈ‰ ‡ÏÂ . »∆»«∆¿¿ƒ∆¿«¿…»

Ô‰L ÈtÓ ,˙aL ·¯Úa ‰ÁÓ ˙lÙ˙Ï ÔÈˆa˜˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿∆∆«»ƒ¿≈∆≈
.˙aMÏ ÔÈ„e¯Ë¿ƒ««»

בעד 8) שמים שערי ננעלו כלומר, נעילה תפילת ו"נקראת
סמוך  אלא אותה מתפללין שאין לפי ונסתרה, השמש

החמה". "שמע 9)לשקיעת שם: בירושלמי מפורש [וכן
רבינו  והביא ארבע". ומתפללין במעמדות שמתענין מינה
ממה  לשיטתו הוכחה ד) משנה (שם המשניות בפירוש
וזה  ובמוסף, בשחרית במעמד קוראים שהיו שם, שאמרו
בו  אין מוסף קרבן בו שיש שיום שם, שאמרו למה סותר
כרחנו  על אלא במוסף, בו שאין שכן וכל במנחה, מעמד
אין  ובמוסף בשחרית במעמד שקוראים שאמרו שמה
היתירה. לתפילה אלא חודש, ראש של למוסף הכוונה
איכא  מי ומעמדות "תעניות שאמרו: כו: שם ובבבלי
וכן  מוסף", איכא מי "תעניות רבינו: שגירסת נראה מוסף"?
יש  זה ולפי ר"ח. בפירוש הוא וכן משנה הכסף כתב
שאף  להלן וראה ראב"ד. ועיין מוסף, תפילת במעמדות
גם  בהם יש וכו' חדשים ראשי כגון מוסף בהם שיש בימים

היתירה]. התפילה נשיאות 10)אותה אין במנחה אבל
שם. יוסי רבי כדעת שאמרו 11)כפיים מה רבינו מפרש כן

בראשית  במעשה וקוראין לעריהן "מתכנסין במשנה: שם
[ו]במוסף". בשחרית יד:)12)וכו' (תמורה שאמרו ומה

זה  אין פה", בעל לאומרן רשאי אתה אי שבכתב "דברים
חובתן. ידי אחרים להוציא אלא

.‰Ô˙„ÈÓÚÂ el‡ ˙BlÙz Úa¯‡Ó ‰lÙz ÏÎÏ Ôˆea˜Â¿ƒ»¿»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ≈«¬ƒ»»
‰Lw·Ïe ‰pÁ˙ÏÂ ‰lÙ˙Ï ÌL13‡¯˜ ‰¯Bza ˙B¯˜ÏÂ »ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»
.„ÓÚÓ«¬»

בשני 13) מתענין שהיו כז:) (שם שאמרו למה רבינו כוונת
מדבריות  הולכי על בשבת ובשלישי הים יורדי על בשבת
להם  שהיה ובוודאי וכו', תיפול שלא אסכרה על וברביעי

האלו. הדברים כל על ובקשות תחינות

.Â˙ÈL‡¯a ‰OÚÓa ?ÔÈ‡¯B˜ eÈ‰ ‰n·e14ÌBia . «∆»¿ƒ¿«¬≈¿≈ƒ«
'˙ÈL‡¯a' ÔÈ‡¯B˜ ÔBL‡¯‰15'ÚÈ˜¯ È‰È'Â16- ÈMa . »ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ»ƒ««≈ƒ

'eÂwÈ'Â 'ÚÈ˜¯ È‰È'17È‰È'Â 'eÂwÈ' - ÈLÈÏMa . ¿ƒ»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒƒ»ƒƒ
.'eˆ¯LÈ'Â '˙B¯B‡Ó È‰È' - ÈÚÈ·¯a .'˙B¯B‡Ó¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¿

'eˆ¯LÈ' - ÈLÈÓÁa18'ı¯‡‰ ‡ˆB˙'Â19- ÈMMa . «¬ƒƒƒ¿¿¿≈»»∆«ƒƒ
'ı¯‡‰ ‡ˆBz'20elÎÈÂ'21.' ≈»»∆«¿À

עבודה 14) אצלנו ואין בעבודה, המציאות ששלימות "לפי
נתקיימו  לא מעמדות אלמלא אמרו וכן הקרבנות עם אלא

וארץ". ו.15)שמים פסוק עד בראשית מהתחלת היינו,
שלושה  אחד קורא פסוקים, חמישה אלא בה שאין ולפי
(שם  וחמישי רביעי ומוסיף שלישי פסוק וקורא חוזר והשני
הלכה  תפילה מהלכות י"ג בפרק חדשים בראשי כמו כז:

ראשון.16)ד). בה וקורא ט. פסוק עד ו מפסוק
למעלה.17) כמבואר שניים, בה וקוראים פסוקים חמישה
אחד.18) בה וקורא פסוקים שמונה 19)ארבעה בה יש

שניים. בה וקוראים שניים.20)פסוקים בה וקוראים
אחד.21) בה וקורא

.ÊÌÈLa d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ‰ÏB„‚ ‰L¯t22‰pË˜e , »»»¿»¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿«»
- ˙È¯ÁL ÔÈ‡¯BwL ˙BiL¯t ÈzLe .„Á‡ d˙B‡ ‡¯B˜≈»∆»¿≈»»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ
,¯Ùqa ‰iM‰ ‰lÙza Ô˙B‡ ÔÈ¯B˜Â ÔÈ¯ÊBÁL Ì‰≈∆¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ»«≈∆

.‰t ÏÚ ‰ÁÓa Ô˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»«∆

אלא 22) בה אין הא בשניים בראשית מקשה: שם ובגמרא
- פסוקים משלושה פחות בתורה קורין ואין פסוקים חמישה
שקרא  ממה אחד פסוק על חוזר השני כלומר, דולג, אמר רב

הראשון.

.Á„ÓÚÓ ÔÈOBÚ „ÓÚÓ ÈL‡ eÈ‰ ‡Ï ‰kÁ ÈÓÈ ˙ÓL¿…«¿≈¬À»…»«¿≈«¬»ƒ«¬»
˙È¯ÁLa23Ba ‰È‰ ‡Ï ÛÒeÓ Ôa¯˜ Ba LiL ÌBÈ ÏÎÂ . ¿«¬ƒ¿»∆≈»¿«»…»»

‰ÁÓa ‡ÏÂ Ì‰lL ‰iL ‰lÙ˙a ‡Ï „ÓÚÓ24‡l‡ , «¬»…ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»∆¿…¿ƒ¿»∆»
Ôa¯˜ Ba ‰È‰L ÌBÈ ÏÎÂ .„·Ïa ‰ÏÈÚ·e ˙È¯ÁLa¿«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»∆»»»¿«
˙È¯ÁLa ‡l‡ ,‰ÏÈÚa „ÓÚÓ Ba ‰È‰ ‡Ï ÌÈˆÚ‰»≈ƒ…»»«¬»ƒ¿ƒ»∆»¿«¬ƒ

.‰ÁÓ·e ‰iL ‰lÙ˙·eƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»

בשחרית".23) מעמד אין הלל בו שיש יום "כל שם: במשנה
לקרוא  צריכים שהרי מעמד, לעשות פנאי להם שאין לפי
ובראש  מוסף. קרבן בו ואין הלל בו שיש חנוכה והיינו הלל,

שלו שההלל מעמד חודש בו היה מנהג, משום אלא אינו
מוסף 24)בשחרית. לך ואין במוסף, טרודין שהיו לפי

של  שהכהנים כלל פנאי להם היה ולא בהמות שתי בלא
לחטוב  טרודין היו שבהם וישראל במוסף טרודין מעמד
בתפילת  מעמד בו שאין שכן וכל מים. ולשאוב עצים

המוסף.

.Ë˙BÁtLÓÏ ‰È‰ Úe·˜ ÔÓÊ ?ÌÈˆÚ‰ Ôa¯˜ e‰Óe«»¿«»≈ƒ¿«»«»»¿ƒ¿»
˙BÁtLÓ25.‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ ‡È·‰Ï ÌÈ¯ÚiÏ ˙‡ˆÏ ƒ¿»»≈«¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬»»

eÈ‰ ,ÌÈˆÚ‰ ‡È·‰Ï BÊ ‰ÁtLÓ È·Ï ÚÈbiL ÌBÈÂ¿∆«ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»»¿»ƒ»≈ƒ»
Ì‰Ï ‰È‰Â .ÌÈˆÚ‰ Ôa¯˜ e‰ÊÂ ,‰·„ ˙BÏBÚ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ¿»»¿∆»¿«»≈ƒ¿»»»∆

·BË ÌBÈ BÓk26˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a Ba ÔÈ¯eÒ‡Â ,27 ¿«¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ
‚‰Ó ‰Ê ¯·„Â .‰Î‡ÏÓ ˙iOÚ·e28. «¬ƒ«¿»»¿»»∆ƒ¿»

וכן 25) ליוםֿטוב, היום היה המשפחה שלכל מדבריו נראה
על  מבני) המתחיל (דיבור מא. בעירובין התוספות כתבו
של  בניו מבני אני שאמר צדוק, ב"ר אלעזר ר' של הברייתא
של  חתניהן שגם הרי כבנו, וחתנו חתנו שהיה - סנאה בנימין

זה. יום חגגו משפחות טוב 26)אותן יום ולא טוב יום כמו
שלצורך  ד) הלכה א פרק (מגילה בירושלמי נראה וכן ממש.
פי  על אף קרבנו, הבאת ביום לקצור אף מותר נפש אוכל
כמפורש  נפש, אוכל לצורך אף לקצור אסור טוב שביום

י. הלכה א פרק ביצה "אמר 27)בירושלמי שם: בעירובין
בנימין  בן סנרב של בניו מבני אני צדוק ב"ר אלעזר רבי
בתענית  משנה - באב בעשרה שלהם העצים קרבן (שזמן
לאחר  ודחינוהו בשבת תשעהֿבאב חל אחת ופעם שם)
הוא". שלנו טוב שיום מפני השלמנוהו ולא והתענינו השבת
אסור  עצים המתנדב יחיד שאפילו י' הלכה להלן וראה
השנה  (ראש שאמרו פי על [ואף ביום. בו ותענית בהספד
הימים  אותם כל בטלו כלומר תענית, מגילת שבטלה יט:)
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ycwndקלד ilk zekld - dcear xtq - ixyz a"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אלעזר  שר' לומר צריך - המקדש בית חורבן לאחר הטובים,
מתענים  שהיו שהזכיר ומה הבית, בזמן היה צדוק ב"ר
המשנה  בפירוש רבינו שכתב למה מתאים זה באב, בתשעה
היו  השני הבית בזמן שגם ג, משנה א פרק השנה בראש

באב]. בתשעה נ.28)מתענים (פסחים התוספות [לדעת
הר"ן  ולדעת דאורייתא איסור בזה יש מקום) המתחיל דיבור
אלא  אינו שם המובא והפסוק מדרבנן, איסור אלא אינו שם
פי  על ואף מנהג. משום אלא אינו רבינו ולדעת אסמכתא,
עשרה  של התענית את זה טוב יום דחה מנהג אלא שאינו
כן  ואם הבית, בזמן היה זה שהרי שבת) מיום (שנדחה באב

מנהג]. משום אלא היה לא התענית גם

.È·c˙‰L „ÈÁÈ elÙ‡29‰Î¯Úna ÌÈ¯Ê‚ B‡ ÌÈˆÚ ¬ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈≈ƒ¿»ƒ««¬»»
ÌBi‰ B˙B‡a ¯eÒ‡ -30˙iOÚ·e ˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a »¿«¿∆¿≈¿«¬ƒ«¬ƒ«

.‚‰Ó ‰Ê ¯·„Â .‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆ƒ¿»

וכו'".29) למזבח עצים עלי הרי "האומר שם: בירושלמי
או  עלי" "הרי אמר אם בין זה בעניין הבדל שאין וברור
שלו. טוב יום הוא שהביאם כיוון - למזבח" אלו "הרי שאמר

למקדש.30) שמביאם

.‡È˙aL Ïk ÒaÎlÓe ¯tÒlÓ ÔÈ¯eÒ‡ „ÓÚÓ ÈL‡«¿≈«¬»¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈»«»
˙aM‰ „B·k ÈtÓ ,ÔÈ¯zÓ ÈLÈÓÁ·e .Ô‰lL31ÈtÓe . ∆»∆«¬ƒƒÀ»ƒƒ¿≈¿««»ƒ¿≈

eÒkÈ ‡lL È„k ?ÒaÎÏe ¯tÒÏ Ì‰ÈÏÚ e¯Ò‡ ‰Ó»»¿¬≈∆¿«≈¿«≈¿≈∆…ƒ»¿
.Ì„wÓ eÒaÎÈÂ e¯tÒÈ ‡l‡ ,ÔÈÏeÓ Ì‰Lk Ì„ÓÚÓÏ¿«¬»»¿∆≈¿À»ƒ∆»¿«¿ƒ«¿ƒ…∆

שמותר 31) שכן שכל אומרים יש דווקא. לאו בחמישי
בשישי.

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ועל 1) במקדש, היו ממונים עשר שחמשה רבינו יבאר בו

ממונים. היו מה

.‡Lc˜na eÈ‰ ÔÈpÓÓ ¯OÚ ‰MÓÁ2ÌÈpÓÓ ÔÎÂ , ¬ƒ»»»¿Àƒ»«ƒ¿»¿≈¿«ƒ
‰pÓÓ el‡ ÌÈ¯·„ ¯OÚ ‰MÓÁÓ ¯·c Ïk ÏÚ ÌÏBÚÏ¿»«»»»≈¬ƒ»»»¿»ƒ≈¿À∆

ÌÈpÓf‰ ÏÚ (‡ :Ô‰ el‡Â .„Á‡3˙ÏÈÚ ÏÚ (· . ∆»¿≈≈««¿«ƒ«¿ƒ«
ÌÈ¯ÚL4ÌÈ¯ÓBM‰ ÏÚ (‚ .5ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÏÚ („ .6(‰ . ¿»ƒ««¿ƒ««¿¿ƒ

¯ÈL ÈÏk ¯‡L ÌÚ ÏˆÏv‰ ÏÚ7˙BÒÈt‰ ÏÚ (Â .8(Ê . ««ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ««¿»
ÌÈpw‰ ÏÚ9˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚ (Á .10ÌÈÎÒp‰ ÏÚ (Ë .11. ««ƒƒ««»««¿»ƒ

ÔÈÏBÁ‰ ÏÚ (È12ÌÈn‰ ÏÚ (‡È .13‰OÚÓ ÏÚ (·È . ««ƒ«««ƒ««¬≈
ÌÈt‰ ÌÁÏ14˙¯Ëw‰ ‰OÚÓ ÏÚ (‚È .15ÏÚ („È . ∆∆«»ƒ««¬≈«¿…∆«

˙Î¯t‰ ‰OÚÓ16‰p‰Î È„‚a ‰OÚÓ ÏÚ (ÂË .17. «¬≈«»…∆««¬≈ƒ¿≈¿À»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"xaC lM lr mlFrl miPnn oke ,WCwOA Eid oiPnn xVr dXng£¦¨¨¨§ª¦¨©¦§¨§¥§©¦§¨©¨¨¨
.miPnGd lr (` :od EN`e .cg` dPnn EN` mixac xVr dXngn¥£¦¨¨¨§¨¦¥§ª¤¤¨§¥¥©©§©¦

mixrW zlirp lr (a."'Ek ©§¦©§¨¦

על  שמרמז כיון לגאולה, קשור י"ה, - עשר חמשה המספר
לה' "הנסתרות שהן הוי', שם של הראשונות אותיות שתי
לנו", "והנגלות שענינן ו"ה מאותיות למעלה אלוקינו",
לנו", ל"נגלות י"ה בין מפרידה עמלק קליפת הגלות שבזמן
וזהו  (ו"ה), "והנגלות" בתוך הי"ה לעינינו נראה אין ולכן

אבל  כו'". בעמלק לה' מלחמה י-ה כס על יד "כי שכתוב
יהיה  המקדש, בית ויבנה עמלק זרע כשיוכרת לבוא לעתיד

בשלמותו. הוי' שם גילוי
.`k oniq dcear xtq zekln oii

א.2) משנה ה פרק הנזכר 3)שקלים כרוז גביני הוא
ב. בהלכה להלן מבואר ותפקידו שם, "בן 4)במשנה שם:

ג. בהלכה מבואר ותפקידו שערים", נעילת על גבר
הגמרא 5) מסקנת לפי פירושו וכן הפקיע". על בבי "בן שם:

מבואר  תפקידו וכסףֿמשנה). ראב"ד (ועיין כג. ביומא
ד. תפקידו 6)בהלכה השיר". על לוי בן "הוגרוס שם:

ה. בהלכה הצלצל".7)מבואר על ארזה "בן שם:
בשיר  לפתוח ללויים סימן היה הצלצל, על וכשהקיש
ומוספין  תמידין מהלכות פ"ו להלן וראה ישראל. (תפארת

ז. הלכה להלן ועיין ז). שמואל 8)הלכה בן "מתתיה שם:
ח. בהלכה להלן ויבואר הפייסות". "פתחיה 9)על שם:

ט. בהלכה להלן מבואר תפקידו הקינים". שם:10)על
להלן  מבואר תפקידו החותמות". על פנחס בן "יוחנן

י. מבואר 11)בהלכה תפקידו הנסכים". על "אחיה שם:
יב. בהלכה מעיים".12)להלן חולי על אחיה "בן שם:

יד. בהלכה להלן מבואר "נחוניא 13)תפקידו שם:
טו. בהלכה להלן מבואר תפקידו שיחין". שם:14)חופר

להלן  מבואר תפקידו הפנים". לחם מעשה על גרמו "בית
תפקידו 15)שם. הקטורת". מעשה על אבטינס "בית שם:

שם. להלן תפקידו 16)מבואר הפרוכת". על "אלעזר שם:
טז. בהלכה להלן המלביש".17)מבואר "ופנחס שם:

כ. בהלכה להלן מבואר תפקידו

.·ÌÈL‡ B„È ˙Áz - el‡ ÌÈpÓnÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿Àƒ≈««»¬»ƒ
e‰L ‰Î‡Ïn‰ ÔÈÎ‰Ï È„k ,‰a¯‰‰ÈÏÚ ‰pÓÓ ‡18‰Ê . «¿≈¿≈¿»ƒ«¿»»∆¿À∆»∆»∆

.ÌÈpÓf‰ ˙‡ ÌÈ¯nLÓ ÂÈL‡Â ‡e‰ - ÌÈpÓf‰ ÏÚL∆««¿«ƒ«¬»»¿«¿ƒ∆«¿«ƒ
ÂÈL‡Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ ÊÈ¯ÎÓ Ôa¯w‰ ˙Ú ÚÈbiL ÔÂÈk≈»∆«ƒ«≈«»¿»«¿ƒ∆»≈¬»»

‰„B·ÚÏ ÌÈ‰k e„ÓÚ :¯ÓB‡Â B˙eL¯a19ÌiÂÏe , ƒ¿¿≈ƒ¿…¬ƒ»¬»¿ƒƒ
ÔÎecÏ20‡B·È BÏB˜ ÚÓMiL ÔÂÈÎÂ .„ÓÚnÏ Ï‡¯OÈÂ , «»¿ƒ¿»≈««¬»¿≈»∆ƒ»«»

.BzÎ‡ÏÓÏ „Á‡ Ïk»∆»ƒ¿«¿

אחרים.18) אנשים על ממונים שהיו ממונים, נקראו כן שעל
כ:19) יומא ובבלי א, הלכה פ"ה שקלים ירושלמי
שירה,20) לומר הדוכן על לעמוד הלויים שזמן אףֿעלֿפי

תמידין  מהלכות בפ"ו כמבואר היין, ניסוך בשעת הוא
עומדים  היו זאת בכל התמיד, בגמר והוא ה, הלכה ומוספין

שלמה). (יריעות הכהנים עם בשוה

.‚ÂÈt ÏÚÂ ÔÈÏÚB ÂÈt ÏÚ - ÌÈ¯ÚL ˙ÏÈÚ ÏÚL ‰Ê∆∆«¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¬ƒ¿«ƒ
ÔÈÁ˙Bt21˙ÁÈ˙ÙÏ ÌBÈ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ÔÈÚ˜Bz‰ ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌÈ¯ÚM‰22Lc˜na ÔÈÚ˜Bz ÌBÈ ÏÎ·e .B˙eL¯a ‡l‡ «¿»ƒ∆»ƒ¿¿»¿ƒ«ƒ¿»
‰Úe¯z ‰ÚÈ˜z :ÌÈ¯ÚM‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ ˙BÚÈ˜z LÏL»¿ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ¿ƒ»¿»

.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

הוסיף 21) ורבינו שערים", נעילת "על שם: שקלים במשנה
הרא"ש  שם פירשו וכן שערים, פתיחת על גם ממונה שהיה
[ואףֿ בבוקר". ולפותחם (בערב) שערים "לנעול והרע"ב:
הנעילה  רבינו הקדים – לנעילה קודמת שהפתיחה עלֿפי
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קדמה  לעת, מעת ובכל ליום. קודם שהלילה לפי לפתיחה,
שהדגישו  וכמו שלאחריו, בבוקר לפתיחה בלילה הנעילה

שלמה). ביריעות ועיין והרע"ב, נג:סוכה 22)הרא"ש
במשנה.

.„˙Èa‰ ¯‰ LÈ‡ ‡e‰ - ÌÈ¯ÓBM‰ ÏÚL ‰Ê23 ∆∆««¿ƒƒ«««ƒ
ÌiÂÏ‰ ÏÚ ·aÒnL24ÏÚ ÔLÈL ÈÓ ÏÎÂ ,‰ÏÈÏ ÏÎa ∆¿«≈««¿ƒƒ¿»«¿»¿»ƒ∆»≈«

B˙eÒk ˙‡ Û¯BOÂ BÏ˜Óa B˙B‡ ‰˜ÏÓ - B¯ÓLÓ25. ƒ¿»«¿∆¿«¿¿≈∆¿

פ"ח 23) למעלה וראה ב). משנה פ"א (מדות הבית הר שר
י. הלכה הבחירה בית הכהנים 24)מהלכות שעל משמע

בשלשה  שומרים היו הכהנים שגם אף מסבב, היה לא
הם  זריזים שהכהנים מפני ד), הלכה שם (למעלה מקומות
שם). יו"ט ותוס' א, משנה פ"ה שקלים ברע"ב (ועיין

כסותו.25) את לשרוף גם רשאי כלומר,

.‰ÌBÈ ÏÎa ¯¯Ba ‡e‰ - ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««¿¿ƒ≈¿»
,‰ta ‰¯ÈL ¯ÓBÏ ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚL ÌÈ¯¯BLÓ‰«¿¿ƒ∆¿ƒ««»«ƒ»«∆

˙Ba¯w‰ ÏÚ ÔÈÚ˜Bz ÂÈt ÏÚÂ26ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ .27 ¿«ƒ¿ƒ««»¿»≈¬ƒ
‰ÚÈ˜z ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Ó Lc˜na28LÏL :ÌBÈ ÏÎa29 «ƒ¿»≈««¿∆¿ƒ¿ƒ»¿»»

ÌÈ¯ÚL ˙ÁÈ˙ÙÏ30¯ÁL ÏL „ÈÓ˙Ï ÚL˙Â ,31ÚL˙Â , ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ∆««¿≈«
ÛÒeÓ Ôa¯˜ Ba LiL ÌBÈÂ .ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Ï¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿∆≈»¿«»
L„Á L‡¯ ÏÁ Ì‡Â .ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÏÚ ÚLz ÔÈÙÈÒBÓ -ƒƒ≈««»¿«»¿ƒ»……∆
‰M‰ L‡¯ ÏÁL B‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ·BË ÌBÈ B‡ƒ¿¿«»∆»…«»»

ÔÈÙÒeÓ ‰LÏL ÌL LiL ˙aLa ˙BÈ‰Ï32ÔÈ‡ - ƒ¿¿«»∆≈»¿»»ƒ≈
ÔÈÚ˜Bz ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÛÒeÓe ÛÒeÓ ÏÎÏ ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿»»»ƒ¿≈«¿∆»¿ƒ

ÔÈÙÒen‰ ÏÎÏ „·Ïa ÚLz33. ≈«ƒ¿«¿»«»ƒ

שעל 26) שזה רבינו כתב ז, הלכה על להלן ממונה הצלצל
(יריעו"ש). עיון וצריך שיר, בכלי המשוררים כל

במשנה.27) שם תר"ת 28)סוכה פעמים תשע כלומר,
תקיעה). תרועה, ותקיעה,29)(=תקיעה, תרועה תקיעה,

ג. הלכה למעלה העזרה.30)כמבואר שערי
אומרים 31) הלויים התמיד, נסכי את מנסכין ש"כשהיו

ותוקעין  בו מפסיקין שהיו בשיר היו פרקים ושלשה בשיר,
מהלכות  פ"ו להלן וראה שם). (רש"י בחצוצרות" הכהנים

ז. הלכה ומוספין קרבנות 32)תמידין שלשה כלומר,
וראשֿהשנה. ראשֿחודש שבת, בשביל בסוכה 33)מוסף,

בפני  שבת [המוסף] על שתוקעין כשם "יכול בברייתא: נה.
תוקעין  יהיו כך עצמו, בפני ראשֿחודש [מוסף] ועל עצמו,
שמחתכם  [וביום תלמודֿלומר ומוסף? מוסף כל על
כל  הוקשו [ותקעתם], חדשיכם ובראשי ובמועדיכם]
אמר, אשי רב שוות]. [שתקיעותיהם לזה זה כולם החדשים
חודש  ואיזה ובראשי. וכתוב יו"ד], [חסר חדשכם כתוב
וראשֿ (=ראשֿחודש ראשֿהשנה זה ראשין, שני לו שיש
שתוקעים  [ומסתבר הוא". חד חדשכם רחמנא ואמר השנה)
שהוא  מפני ראשון, שקרב שבת, של מוסף על תקיעות תשע
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות פ"ט להלן כמבואר תדיר,

ב].

.ÂLL ÔÈÙÈÒBÓ ˙aL ·¯Úa34˙‡ ÏÈË·‰Ï LÏL : ¿∆∆«»ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆
‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ÌÚ‰35L„˜ ÔÈa ÏÈc·‰Ï LÏLÂ , »»ƒ«¿»»¿»¿«¿ƒ≈…∆

ÏÁÏ36¯ÚL ˙ÁÈ˙ÙÏ LÏL ÔÈÙÈÒBÓ Ï‚¯·e . ¿…»∆∆ƒƒ»ƒ¿ƒ«««

ÔBzÁz‰37˙ÁÈ˙ÙÏ LÏLÂ ,ÌÈL ˙¯ÊÚ ¯ÚL ‡e‰Â , ««¿¿««∆¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÔBÈÏÚ‰ ¯ÚL38¯ÚL ‡¯˜ ‰nÏÂ .¯Bw ¯ÚL ‡e‰ , ««»∆¿««ƒ»¿»»ƒ¿»««

ÊÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙÏ ?ÔBÈÏÚÔÈÚ˜Bz ÔÎÂ .ÌÈL ˙¯ ∆¿¿ƒ∆¿«¿»≈∆¿«»ƒ¿≈¿ƒ
ÌÈn‰ ÈelÓÏ LÏL39ÌÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .‚Áa ÔÈÎqnL »¿ƒ««ƒ∆¿«¿ƒ∆»¿≈¿ƒ
˙aLa ÌÈn‰ ÈelÓÏ40ÁaÊn‰ Èab ÏÚ LÏL ÔÈÚ˜B˙Â . ¿ƒ««ƒ¿«»¿¿ƒ»««≈«ƒ¿≈«

ÌÈn‰ ÔÈÎqnL ‰ÚLa41ÌÈÚ˜BzL ÌÈÚ˜Bz‰ ÏÎÂ . ¿»»∆¿«¿ƒ««ƒ¿»«¿ƒ∆¿ƒ
ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÏÚL ‰Ê „È ˙ÁzÓ - ˙Ba¯w‰ ÏÚ««»¿»ƒ«««∆∆««¿¿ƒ

Ô‰ ˙B¯ˆBˆÁa ˙BÚÈ˜z‰ el‡ ÏÎÂ .B˙eL¯·e42. ƒ¿¿»≈«¿ƒ«¬¿≈

שאףֿעלֿפי 34) וֿז, עמ' "זמנים" בספרי [וראה במשנה. שם
אלא  אינו אלו תקיעות של עיקרן – בגבולין גם שתוקעים

שכהנים 35)במקדש]. קיד: בשבת ועיין במשנה. שם
בהם  שכתוב סימן, צריכים ואין בכל, הם (בקיאים הם זריזים
העם  בשביל היו והתקיעות רש"י) – ליעקב משפטיך יורו
לבטל  ראשונה שתקיעה מבואר לה: ובשבת שבירושלים.
וננעלו  התריסין נסתלקו שנייה, תקיעה שבשדות. העם
את  המטמין והטמין המסלק סילק שלישית, תקיעה החנויות.
פ"ה  רבינו בדברי הוא וכן הנרות. את והדליקו החמין

יא. הלכה שבת אחר 36)מהלכות היינו במשנה. שם
בתנור, פת להדביק כדי או קטן דג לצלות כדי ש"שוהה
שם). שבת (הלכות ושובת" ותוקע ומריע תוקע

שזהו 37) רש"י ופירש התחתון". לשער "שלש שם: בסוכה
(=לעזרת  לעזרה "הגיעו נא:) (שם במשנה ששנינו מה
את  פתחו שאז מפרש [ורבינו ותקעו". והריעו תקעו נשים)

בכסףֿמשנה]. ועיין להלן, וראה במשנה:38)השער, שם
ששנינו  מה שזהו רש"י ופירש העליון". לשער "שלש
קרא  וכו' העליון בשער הכהנים שני "ועמדו (שם) במשנה
השער, פתחו אז מפרש [ורבינו ותקעו". והריעו תקעו הגבר
למעלה"]. שערים לפתיחת דתקע "כיון נד. בסוכה נראה וכן

מן 39) ממלא "היה מח. שם ששנינו מה וזהו במשנה. שם
(רש"י  ותקעו" והריעו תקעו המים, לשער הגיעו השילוח,

נתמלאו 40)שם). "שכבר רבא של מימרא נד. שם
מערבֿשבת  ממלא שהיה אלא מח: לעיל כדתנן מערבֿשבת,
מן  אינו כאן המים מילוי כן, ואם (רש"י). זהב]" של [חבית

רוקח). (מעשה החבית מן אלא שם:41)השילוח במשנה
הערבה, את כשזוקפין רש"י ופירש מזבח". גבי על "ושלש
ותקעו  המזבח בצידי הערבה את וזוקפין מה. לעיל כדתנן
היתה  הערבה שזקיפת כתב, ה"ג ד"ה נד. ושם ותקעו, הריעו
לדעת  לומר יש וכן המזבח, גבי על המים שמנסכין בשעה

המוריה). (הר נא:42)רבינו שם

.ÊÌÈ¯¯BLÓ‰ Ïk „ÈÓÚn‰ ‡e‰ - ÏˆÏv‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««ƒ¿»««¬ƒ»«¿¿ƒ
ÔÈ„ÚBqL ¯ÈL ÈÏk Èt ÏÚ43BÓk ,ÌiÂÏ‰ ÌÚ «ƒ¿≈ƒ∆¬ƒƒ«¿ƒƒ¿
e¯‡aL44. ∆≈«¿

ג.44)שעוזרים.43) הלכה פ"ג למעלה

.ÁÏÎa ÌÈ‰k‰ ÔÈa ÒÈÙÓ ‡e‰ - ˙BÒÈt‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««¿»≈ƒ≈«…¬ƒ¿»
‰ÎfL BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ‰È‰iL „Ú ,ÌBÈ«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒ∆¿«¿∆»»
.ÌBÈ ÏÎa ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ ÌÈÓÚt Úa¯‡Â .ÒÈta da»««ƒ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒƒ¿»

ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰·e45.ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ „ˆÈk ¯‡·‡ ¿ƒ¿¿ƒƒ¬»≈≈«»¿ƒƒ

ג.45) הלכה ד פרק

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ycwndקלו ilk zekld - dcear xtq - ixyz a"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ë¯kÓiL BnÚ ÔÈ˜ÒBtL ‡e‰ - ÌÈpw‰ ÏÚL ‰pÓÓ‰«¿À∆∆««ƒƒ∆¿ƒƒ∆ƒ¿…
·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ .ÚÏÒa CÎÂ Ck ˙Ba¯wÏ ÌÈpw‰«ƒƒ«»¿»»»»¿∆«¿»ƒ∆«»

‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz46,Lc˜nÏ Ì‰ÈÓ„ ‡È·È - ƒ¿≈¿≈»»ƒ¿≈∆«ƒ¿»
‰OBÚÂ ,˙Ba¯w‰ ÈÏÚ·Ï ÌÈpw‰ Ô˙B ‰pÓÓ‰ ‰ÊÂ¿∆«¿À∆≈«ƒƒ¿«¬≈«»¿»¿∆
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ .BÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈ¯aÊb‰ ÌÚ ÔBaLÁ∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈpw‰ eÏÊe‰ Ì‡Â .¯ÚM‰ BnÚ ÔÈ˜ÒBt ÌBÈ ÌÈLÏLÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«««¿ƒ¿«ƒƒ
BÓk ˜ÈtÒÓ - e¯˜e‰ Ì‡Â ,ÏBf‰ ¯ÚLk ˜ÈtÒÓ -«¿ƒ¿«««¿ƒ¿«¿ƒ¿

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Lc˜‰ „iL ;BnÚ e˜ÒtL47Ô˜ ÔÎÂ . ∆»¿ƒ∆«∆¿≈«»∆¿»¿≈≈
¯Á‡ Ô˙B - ·¯˜iL Ì„˜ ÏÒÙpL B‡ ÏeÒt ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»∆ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«≈

ÂÈzÁz48. «¿»

מחוסרי 46) מהלכות פ"א להלן ראה ויולדת, וזבה זב כגון
ג. הלכה "אחת 47)כפרה שנינו: ט, משנה פ"ד בשקלים

לספק  עליו המקבל כל הלשכה, את משערין יום לשלשים
(ראה  נסכים בענין המדובר ששם ואףֿעלֿפי וכו'. לסתות"
לקינים  הואֿהדין כי רבינו סובר – יג) הלכה להלן

"ועל 48)(כסףֿמשנה). שנינו: ז, משנה פ"ז בשקלים
אומר  יוסי ר' צבור, משל באות שיהו הפסולות הקינין
כר' רבינו ופסק הפסולות". את מספק הקינין את המספק
(עירובין  אמרו וכבר שמעון, ר' הוא שהתנאֿקמא מפני יוסי,

(כסףֿמשנה). יוסי כר' הלכה - שמעון ור' יוסי ר' מו:)

.È˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚL ‰Ê49ÌÈÎÒp‰ ÈÓc Ïa˜nL ‡e‰ - ∆∆««»∆¿«≈¿≈«¿»ƒ
Ì‰Ï Ô˙BÂ ÌÈÎÒ È·iÁnÓÏÚL ‰ÊÂ .˙BÓ˙BÁ ƒ¿À¿≈¿»ƒ¿≈»∆»¿∆∆«

ÌÈÎÒp‰ ¯ÎBnL ‡e‰ - ÌÈÎÒp‰50. «¿»ƒ∆≈«¿»ƒ

הולך 49) נסכים, מבקש שהוא "מי ד: משנה פ"ה בשקלים
מעות  לו נותן החותמות, על ממונה שהוא יוחנן אצל לו

חותם". ממנו שהוא 50)ומקבל אחיה אצל לו "בא שם:
נסכים". ממנו ומקבל חותם לו ונותן הנסכים, על ממונה

.‡È„Á‡‰ :Lc˜na eÈ‰ ˙BÓ˙BÁ ‰Úa¯‡ ?„ˆÈk≈««¿»»»»«ƒ¿»»∆»
Ï‚Ú ÂÈÏÚ ·e˙k51¯ÎÊ ÂÈÏÚ ·e˙k ÈM‰Â .52. »»»≈∆¿«≈ƒ»»»»»

È„b ÂÈÏÚ ·e˙k ÈLÈÏM‰Â53ÂÈÏÚ ·e˙k ÈÚÈ·¯‰Â . ¿«¿ƒƒ»»»¿ƒ¿»¿ƒƒ»»»
‡ËBÁ54. ≈

חצי 51) סולת, עשרונים שלשה שהם: שור, לנסכי סימן הוא
שם). (משנה יין ההין וחצי שמן סימן 52)ההין הוא

סולת, עשרונים שני והם דיכרא. – אייל שתרגום איל, לנסכי
יין. ההין ושלישית שמן ההין סימן 53)שלישית הוא

שמן  ההין רביעית סולת, אחד עשרון שהם: הכבש, לנסכי
יין. ההין של 54)ורביעית בהמות שלש לנסכי סימן

סולת  עשרונים שלשה והם: שם). (משנה עשיר מצורע
תנוך  למתן שמן אחד לוג לזה, (נוסף שמן לוגין ותשעה
(פ"ב  שמן רביעיות ושלש יין רביעית ושלש ובהונות),
חוטא, המצורע "ונקרא ו). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
וכן  המשניות), (פירוש שאירעו" מה אירעו שבעוונותיו לפי
לשון  על באים, נגעים דברים שבעה "על טז. בערכין הוא

שם). והרע"ב (הרא"ש וכו' הרע"

.·ÈÈÓ Ïk55ÈÓc Ô˙B Lc˜nÏ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·iL »ƒ∆»ƒ»¿¿»«ƒ¿»≈¿≈
BÏ Ô˙BÂ ,˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰ÊÏ ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ»∆«¿À∆««»¿≈
Ú¯ˆÓ ‰È‰ Ì‡Â .BlL ˙Ba¯w‰ ÔÈÓk ˙BÓ˙BÁ»¿ƒ¿««»¿»∆¿ƒ»»¿…»

¯ÈLÚ56.‡ËBÁ ÂÈÏÚ ·e˙kL „Á‡ Ì˙BÁ BÏ Ô˙B - »ƒ≈»∆»∆»»»≈
ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰ÊÏ B„ÈaL ˙BÓ˙BÁa CÏB‰ ‰l‰Â¿«»≈«»∆¿»»∆«¿À∆«
BÓÎe ˙BÓ˙BÁ‰ ÔÈÓk ÌÈÎÒ BÏ Ô˙BÂ ,ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««»¿
˙‡ ‡ÈˆBÓ ,‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÌÈ‡a ·¯ÚÏÂ .Ô‰a ·e˙kL∆»»∆¿»∆∆»ƒ∆≈∆∆ƒ∆
˙BÚn‰ e¯È˙B‰ Ì‡ .˙BÚÓ Ôc‚k Ïa˜Óe ˙BÓ˙BÁ‰«»¿«≈¿∆¿»»ƒƒ«»

Lc˜‰Ï e¯È˙B‰ -57‰Ê ÌlLÈ - ˙BÚn‰ e˙Át Ì‡Â , ƒ«∆¿≈¿ƒ»¬«»¿«≈∆
„·‡L ÈÓ .B˙ÈaÓ ˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚL58- BÓ˙BÁ ∆««»ƒ≈ƒ∆»«»

È„k ¯˙È ˙BÚn· e‡ˆÓ Ì‡ .·¯Ú‰ „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ«¿ƒƒ«»∆∆ƒ»¿«»»≈¿≈
ÔÚBhL Ì˙BÁ59ÔÈ˙B ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,BÏ ÔÈ˙B - »∆≈¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ

ÌBi‰ Ïk ÌLÂ .BÏ60ÈtÓ ,Ì˙BÁ‰ ÏÚ ·e˙k ¿≈»«»««»ƒ¿≈
e¯˜eiL „Ú BÏˆ‡ Ì˙BÁ‰ ‡‰LÈ ‡lL ,ÌÈ‡n¯‰»«»ƒ∆…«¿∆«»∆¿«∆¿

ÌÈÎÒp‰61. «¿»ƒ

שם.55) בשקלים מביא 56)משנה שאינו עני, מצורע אבל
כבש, נסכי אלא מביא אינו כא) יד, (ויקרא אחד כבש אלא
(כסףֿמשנה). שם תנאֿקמא כדעת "גדי", וחותמו

הן 57) מעותיו כי לטעון יכול אינו החותמות על והממונה
(משנה  העליונה על הקדש שיד הקדש, במעות שנתערבו

ה.58)שם). משנה מעות 59)שם נמצאו אם כלומר,
זה  שטוען חותם כשיעור ושיעורם החותמות. מכדי יתירות

לו. ובספרים 60)שנאבד היום". "ושם שם: בשקלים
כי  ויתכן היום". כל "ושם רבינו: כנוסחת שם אחרים
כתוב  שהיה שם, בירושלמי שאמרו מה עלֿפי היא, הכוונה
ושם  החודש ושם השבת, שם בשבת, ימים כמה היום, שם
מה  כל כלומר, רבינו, שכתב היום" כל "שם והיינו המשמר.
שם: הרא"ש (ובפירוש המוריה). (הר יום לאותו ששייך
רבינו). בדברי גם כן להיות צריך ואולי יום", כל "ושם

השני.61) הפירוש לפי המשניות בפירוש הוא כן

.‚ÈÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ62ÔÈi‰ ¯ÚL ÔÈ˜ÒBt ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ««««ƒ
˙Ïq‰Â63ÌÈÎÒ e¯˜e‰ Ì‡ .ÌÈÎÒp‰ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ÌÚ ¿«…∆ƒ«¿À∆««¿»ƒƒ¿¿»ƒ

˜tÒÓ - eÏÊe‰ Ì‡Â ,BnÚ e˜ÒtL BÓk Ô‰Ï ˜tÒÓ -¿«≈»∆¿∆»¿ƒ¿ƒ¿¿«≈
Lc˜‰‰ ¯kzOnL ¯ÎO‰Â .ÏBf‰ ¯ÚMk Ô‰Ï»∆««««¿«»»∆ƒ¿«≈«∆¿≈
ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈÎÒ ¯˙BÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - el‡ ÌÈ¯ÚLaƒ¿»ƒ≈«ƒ¿»«¿»ƒ¿¿ƒ

ÁaÊn‰ ıÈ˜Ï ˙BÏBÚ Ba64ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈˆi˜Ó ÔÈ‡Â . ¿≈«ƒ¿≈«¿≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈«
ÛBÚ ˙BÏBÚa65ÛBÚ ¯eav‰ ˙Ba¯˜a ÔÈ‡L ,66. ¿∆≈¿»¿¿«ƒ

ט.62) הלכה למעלה וראה ט. משנה פ"ד לא 63)שקלים
שנאמר: כמו בסולת, נבלל שהשמן לפי "שמן", רבינו כתב
א). משנה פ"ה שם יוםֿטוב (תוספות בשמן" בלול

מותר 64) אומר, עקיבא "רבי ד: משנה פ"ד [בשקלים
חנניה  רבי שרת. לכלי נסכים ומותר המזבח, לקיץ התרומה
ומותר  המזבח, לקיץ נסכים מותר אומר: הכהנים סגן
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב שרת". לכלי התרומה
הלכה  סוף שם (=ירושלמי אומרת זה בכל ההלכה  "ופסק
פסק  ולכן עולות". שיקריבו המותרות על ביתֿדין תנאי ג)
לוקחים  התרומה שמותר ט, הלכה שקלים מהלכות בפ"ד
כר' ולא עקיבא כר' לא הלכה אין ואםֿכן המזבח, קיץ בה
שם  שקלים בהלכות רבינו פסק ומה הכהנים. סגן חנניה
במותר  דין זה אין – שרת לכלי נסכים שמותר ב, הלכה
כאן, שכתב וכמו המזבח, לקיץ הולך הוא שוודאי הנסכים,
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הנסכים" ממותר שיבואו ש"מצוותם שרת בכלי דין זהו אלא
קו: בכתובות כברייתא פסק ובזה שם. רבינו שדקדק כמו
נסכים". ממותר באין שרת, וכלי ולבונה הזהב ש"מזבח
על  ביתֿדין ש"תנאי הנ"ל, בירושלמי שאמרו שמכיון אלא
שכלי  שאמרו שמה עלֿכרחנו עולות", שיקריבו המותרות
לכתחילה, למצוה אלא זה אין נסכים, ממותר באים שרת
להם  היו שלא (=כגון נסכים מותר להם היה לא "אם אבל
עולות  להקריב וצריך בטל, והמזבח ונדבות, נדרים הרבה
שרת) לכלי נסכים ממותר להם שאין ונמצא המזבח, לקיץ
שם). רבינו (מלשון הלשכה" מתרומת שרת) (כלי יביאו –
ב, הלכה שם בירושלמי ומראהֿהפנים כסףֿמשנה ועיין

יוסף). בר חייה רבי בתוספות 65)ד"ה ועיין יב: שבועות
ואין. ד"ה מביאין 66)שם הציבור ואין עוף, מביא היחיד

ו). פרשתא ז פרק (תו"כ עוף

.„ÈÌÈ‰k‰67‰tˆ¯‰ ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L ÈtÓ , «…¬ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ«»ƒ¿»
„ÈÓz68‰a¯‰ ¯Oa ÔÈÏÎB‡Â ,69ÌÈ„‚a Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â , »ƒ¿¿ƒ»»«¿≈¿≈¬≈∆¿»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa70ÔÈÏBÁ Ì‰ - ƒ¿«»¬»∆»»∆»≈ƒ
ÚÓ CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÚÓa¯w·Ó ‰È‰iL ,„Á‡ ‰pÓÓ ÔÈ„ÈÓ ƒ¿≈∆¿ƒ»«¬ƒƒ¿À∆∆»∆ƒ¿∆¿«≈

‡e‰ „ÈÓz Ô‰a ˜ÒBÚÂ ,Ô‰È‡eÏÁz Ïk ‡t¯Óe Ô˙B‡»¿«≈»«¬≈∆¿≈»∆»ƒ
.B„È ˙ÁzL ÂÈL‡Â«¬»»∆««»

א.67) הלכה פ"ה שקלים העוסק 68)ירושלמי ש"כל
הרצפה" על עומד שיהיה צריך המקדש, מעבודת בעבודה

יז). הלכה המקדש ביאת מהלכות הוא 69)(פ"ה כן
שם. בארבעה 70)בירושלמי אלא לעבוד להם אסור "כי

ולא  פחות לא ואבנט, ומצנפת ומכנסים כתונת בגדים:
שם, [בירושלמי א). משנה פ"ה שם המשניות (פירוש יותר"
"ושותין  שם: אמרו זה ובמקום אחד". חלוק "אלא ליתא
הרבה  להם היו שלא זה גם הביא שם ובפיה"מ מים",

מים]. שותים שהיו מה וגם בגדים,

.ÂËÔÈÁÈLÂ ˙B¯Ba ¯ÙBÁ ˙BÈ‰Ï „Á‡ ÔÈpÓÓ ÔÎÂ71 ¿≈¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÔÈÈeˆÓ ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k ,ÌÈa¯ ÏL ˙B¯Ba‰ Ôw˙Óe¿«≈«∆«ƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ¿ƒ

ÌÈÏ‚¯‰ ÈÏBÚ ÏÎÏe ‰È·LBiÓ „Á‡ ÏÎÏ ÌÈÏLe¯Èa72. ƒ»«ƒ¿»∆»ƒ¿∆»¿»≈»¿»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ Èn‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ „Á‡Â73Ôw˙Ó ‡e‰Â , ¿∆»¿À∆«»À»≈∆∆«»ƒ¿¿«≈

˙¯Ëw‰ Èn‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ „Á‡Â .BzÎ‡ÏÓ Ïk74, »¿«¿¿∆»¿À∆«»À»≈«¿…∆
.dzÎ‡ÏÓ Ôw˙Ó ‡e‰Â¿¿«≈¿«¿»

כיף 71) דין האי יודע) (=והיה ידע "והוה שם: בירושלמי
כיף  דין והאי קרים), מים מוציא סלע (=איזה מיא מקורר
שרברובתיה  היכן ועד (=חמימות), שרברוביה ביה אית

מגעת)". חמימותו היכן (עד קמא 72)מטיא (בבבא רש"י
רגלים  לעולי בורות חופר שהיה פירש, קכא:) ויבמות נ.
שהיה  כתב: שם) (שקלים המשנה בפירוש ורבינו בדרכים.
כאן. שכתב מה וכעין ובמדבר". בישוב לעם מים "ממציא

שם.73) שם.74)שקלים

.ÊË˙BÎB¯t‰ È‚¯B‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ ˙Î¯t‰ ÏÚL ‰Ê75 ∆∆««»…∆¿À∆«»¿≈«»
.ÌÈ¯ÚMÏÂ ÏÎÈ‰Ï ˙BÎeÓ eÈ‰iL Ô‰a ÔÈÓ˜B¯‰Â¿»¿ƒ»∆∆ƒ¿»«≈»¿«¿»ƒ

‰L ÏÎa ÔÈOBÚ eÈ‰ ˙BÎB¯t ÈzLe76ÔÈa ÏÈc·‰Ï ¿≈»»ƒ¿»»»¿«¿ƒ≈
ÌÈL„w‰ L„˜Ï L„w‰77ÔÈÏeÙk ˙Î¯t‰ ÈËeÁÂ . «…∆¿…∆«√»ƒ¿≈«»…∆¿ƒ

˙ÏÎ˙e LL :da eÈ‰ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡Â .‰ML ‰MLƒ»ƒ»¿«¿»»ƒƒ»»≈¿≈∆

.‰ML ÏeÙk Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ .ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â¿«¿»»¿««»ƒ¿»∆»≈∆»ƒ»
ÔÈËeÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ È¯‰78dÈ·Ú ‰È‰ ÁÙËÂ .79. ¬≈«¿»»¿∆¿ƒƒ¿∆«»»»¿»
ÔÈ¯È ÌÈÚ·LÂ ÌÈL ÏÚÂ80dk¯‡ .˙‚¯‡ ‰˙È‰ ¿«¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ»¿»∆¡∆∆»¿»

‰n‡ ÌÈ¯OÚ d·Á¯Â ,‰n‡ ÌÈÚa¯‡81. «¿»ƒ«»¿»¿»∆¿ƒ«»

שם.75) שקלים וירושלמי משנה 76)משנה פ"ח שקלים
עושים  היו הקטורת, עשן מחמת משחירות שהיו לפי ה.

כט:). בתמיד (הרא"ש שנה בכל למעלה 77)חדשות ראה
ב. הלכה הבחירה בית מהלכות שם 78)פ"ד שקלים

עא: שם.79)ויומא ושתים 80)שקלים שבעים : היינו
שם: נוסחאות ובכמה שם. שבשקלים (=חוטים) נימים"

רבינו. שכתב כמו קודשֿהקדשים 81)"נירין", שרוחב
יוםֿטוב  (תוספות אמה ארבעים וגבהו אמה, עשרים

שם). בשקלים

.ÊÈÈL Lc˜Óa eÈ‰ ˙BÎB¯t ‰¯OÚ LÏLe82:Ú·L ¿∆¿≈»»¿ƒ¿»≈ƒ∆«
,ÌÏe‡‰ Á˙t ÏÚ ˙Á‡Â ,‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL ‰Ú·L ÏÚ«ƒ¿»«¬≈»¬»»¿«««∆«»»
ÔÈ·e BÈa ¯È·cÏ ÌÈzLe ,ÏÎÈ‰‰ Á˙t ÏÚ ˙Á‡Â¿«««∆««≈»¿«ƒ«¿ƒ≈≈

‰iÏÚa Ôc‚k ÌÈzLe ,L„w‰83. «…∆¿«ƒ¿∆¿»»¬ƒ»

נד.82) ביומא רב של עליית 83)מימרא בין להבדיל
שם). (רש"י קודשֿהקדשים בית עליית לבין ההיכל

.ÁÈ˙Î¯t84‰‡Óh‰ „ÏÂa ˙‡ÓËpL85ÔÈÏÈaËÓ - »…∆∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ
ÌÈÙa d˙B‡86dÈ‡L ÈÙÏ ,„iÓ d˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe »ƒ¿ƒ«¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ∆≈»

LÓL ·¯Ú‰ ‰ÎÈ¯ˆ87‰‡Óh‰ ·‡a ˙‡ÓËpLÂ .88- ¿ƒ»∆¡≈∆∆¿∆ƒ¿»¿««À¿»
ıeÁaÓ d˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ89ÁËBLÂÔÈ90ÏÈÁa d˙B‡91, «¿ƒƒ»ƒ«¿¿ƒ»«≈

‰L„Á ‰˙È‰ Ì‡Â .LÓL ·¯Ú‰ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»∆¡≈∆∆¿ƒ»¿»¬»»
‡aËˆ‡‰ ·b ÏÚ d˙B‡ ÔÈÁËBL -92‰‡¯iL È„k , ¿ƒ»««»ƒ¿«»¿≈∆ƒ¿∆

ÌÚ‰93.‰‡ ‡È‰L dzÎ‡ÏÓ ˙‡ »»∆¿«¿»∆ƒ»»

(תויו"ט 84) הנ"ל פרוכות משלושֿעשרה אחת כלומר,
ד). משנה שם שגזרו 85)שקלים טמאים משקין היינו

הטומאות  אבות מהלכות (פ"ז כלים שיטמאו חכמים עליהם
אינה  שאז תלויה, היתה כשלא והמדובר אֿב). הלכות
מפני  אלא טומאה מקבלת אינה שהרי טומאה, מקבלת
כלאים  מהלכות ופ"י יד: (ביצה כנגדו מתחמם שהשמש
תוספות  (עיין בהנאה אסורה מקדש של ופרוכת יד), הלכה
יש  ואז מונחת, כשהיתה המדובר אלא – מפני) ד"ה שם
בשביל  בעזרות אותה תולים ברגלים שהרי בגד, תורת עליה
טומאה  שמקבלים אדם כמשמשי היא והרי הבאים, אדם בני

סולימן). הר"ר בשם שם שלמה ביםֿשל86ֿ)(מלאכת
שם). ישראל (תפארת להוציאה צורך ואין שבעזרה, שלמה

בפי"ב 87) ראה שמש, הערב צריכה אינה מדרבנן שטומאה
ו. הלכה הטומאות אבות בנבילה 88)מהלכות או בשרץ

בהם. שהוא 89)וכיוצא בגד למקדש להכניס אסור שהרי
הלכה  המקדש ביאת מהלכות פ"ג (להלן לטומאה ראשון

לנגבה.90)יז). לעזרה.91)כדי במשנה 92)חוץ
של  שהרחבה משנהֿלמלך). (ועיין האיצטבא" גג "על שם:
ומסוככות  שם, לישב באיצטבאות מוקפת היתה הבית הר
ד). משנה פ"ד סוכה (הרע"ב הגשמים מפני למעלה

היו 93) ואילו אותו. יראה מרחוק העומד גם כלומר,
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העומדים  אלא יפיו לראות יכלו לא בחיל, אותו שוטחים
ישראל). (תפארת לו סמוך

.ËÈÌÈiL Ì‰Ï eÈ‰ Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰ ÏÎÂ¿»«≈ƒ∆»«ƒ¿»»»∆¿ƒƒ
ÌÈLÈÏLe94e‡È·È - ÌÈBL‡¯‰ e‡ÓhÈ Ì‡L , ¿ƒƒ∆ƒƒ»¿»ƒƒ»ƒ

.Ì‰ÈzÁz ÌÈiM‰«¿ƒƒ«¿≈∆

כו:94) בחגיגה משנה

.Î˙Î‰a ˜ÒBÚ ‰p‰k È„‚a ‰OÚÓ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰Ê∆«¿À∆««¬≈ƒ¿≈¿À»≈«¬»«
Ô˙‚È¯‡·e ÏB„b Ô‰k È„‚·e ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k È„‚a95, ƒ¿≈…¬ƒ∆¿ƒƒ¿≈…≈»«¬ƒ»»
Lc˜na BÏ ‰˙È‰ ‰kLÏÂ .Ïk‰ ‰OÚ B„È ˙ÁzÓe96. ƒ««»«¬∆«…¿ƒ¿»»¿»«ƒ¿»

על 95) "ופנחס א) משנה פ"ה (שקלים שלפנינו במשנה
הכנת  על ממונה שהיה רבינו, ומפרשה המלבוש".
"ופנחס  אחרות: נוסחאות לפי ברם אריגתם. ועל המלבושים
דעת  וזוהי ההלבשה, פעולת על ממונה היה – המלביש"
את  גם רבינו כלל שם, המשנה ובפירוש בהשגה. הראב"ד

המוריה. בהר ועיין העשייה, את וגם מדות 96)ההלבשה
ד. משנה פ"א

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
היו 1) אם דינם ומה היו, בגדים מיני ששלשה בו יתבארו

משוחקים. או מטושטשים

.‡,ËBÈ„‰ Ô‰k È„‚a :ÌÈÈÓ ‰LÏL ‰p‰k È„‚aƒ¿≈¿À»¿»ƒƒƒ¿≈…≈∆¿
·‰Ê È„‚·e2Ô·Ï È„‚·e ,3Ì‰ ËBÈ„‰ Ô‰k È„‚a . ƒ¿≈»»ƒ¿≈»»ƒ¿≈…≈∆¿≈

ÌÈÏk ‰Úa¯‡4˙Úa‚Óe ,ÌÈÒÎÓe ,˙zk :5.Ë·‡Â , «¿»»≈ƒÀ…∆ƒ¿»«ƒƒ¿««¿«¿≈
ÌÈ·Ï ÔzLt ÏL ÔzÚa¯‡Â6‰ML ÏeÙk ÔËeÁÂ ,7. ¿«¿«¿»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»»ƒ»

¯Óˆa Ìe˜¯ Bc·Ï Ë·‡‰Â8. ¿»«¿≈¿«»¿∆∆

ה"ב.2) להלן וראה גדול, כהן הגדול 3)של שהכהן
ה"ג. להלן וראה הכיפורים, ביום בהם מפורש 4)משמש

כתנות, תעשה אהרן "ולבני מֿמב) כח, (שמות בתורה
להם  ועשה להם... תעשה ומגבעות אבנטים, להם ועשית

בד". מגבעת.5)מכנסי פ'6)צ"ל: ב'ספרא' הוא (כן
בין  צבועים בין מטמאים יהו "יכול ה"גֿד) (פי"ג מצורע
פשתים, בבגד או צמר בבגד תלמודֿלומר צבועים, שאינן
הצבוע  את אוציא – כברייתו צמר אף כברייתה, פשתים מה
תלמודֿלומר  שמים, בידי הצבוע את אוציא ולא אדם בידי
ועי' לבנה", צמר אף לבנה, פשתים מה ולצמר, לפשתים

קא). מצוה סוף חינוך' דברים 7)'מנחת ב: עא, יומא
הי"ד. להלן וראה ששה, כפול חוטן שש, בו שנאמרו

ואףֿעלֿפי 8) ב. יב, ביומא רבי וכדעת שעטנז. הוא כלומר,
לט, (שם שנאמר בכהןֿגדול, אלא בתורה מפורש זה שאין
שני  ותולעת וארגמן ותכלת משזר, שש האבנט "ואת כט)
כאן  נאמר שהרי מדבר, הכתוב ובכהןֿגדול רוקם", מעשה
"ואבנט  גדול כהן גבי לט) כח, (שם להלן ונאמר "רוקם",
לך) אמר ד"ה ו. יומא 'תוספות' (ראה רוקם" מעשה תעשה
ט) כט, (שם שנאמר ממה מכהןֿגדול, הדיוט כהן למדו –
כהן  של אבנטו כי להורות ובניו", אהרן אבנט אותם "וחגרת
ומה  בגמרא). שם (יומא הדיוט כהן של אבנטו זהו גדול,
בפרשת  רלב"ג כדעת נראה בצמר" "רקום רבינו שכתב
אבל  בלבד, צמר של אחד ממין היה האבנט כי שכתב תצוה,

שהיה  נראה שמחת, ד"ה כא. שבת ה'תוספות' מדברי
(משנהֿ שני ותולעת וארגמן תכלת צמר: מיני משלושת

ועיי"ש). למלך.

.·ÏB„b Ô‰k È„‚a Ô‰ ·‰Ê È„‚a9‰ÓL Ì‰Â , ƒ¿≈»»≈ƒ¿≈…≈»¿≈¿…»
ÌÈÏk10,„BÙ‡Â ,ÏÈÚÓe ,Ô‰k Ïk ÏL ‰Úa¯‡‰ : ≈ƒ»«¿»»∆»…≈¿ƒ¿≈

ıÈˆÂ ,ÔLÁÂ11Ì˜B¯ ‰OÚÓ ÏB„b Ô‰k ÏL BË·‡Â . ¿∆¿ƒ¿«¿≈∆…≈»«¬≈≈
‡e‰12ËBÈ„‰ Ô‰k Ë·‡Ï ÂÈOÚÓa ‰ÓB„ ‡e‰Â ,13. ¿∆¿«¬»¿«¿≈…≈∆¿

‰¯eÓ‡‰ ˙Úa‚n‰ ‡È‰ Ô¯‰‡a ‰¯eÓ‡‰ ˙ÙˆÓeƒ¿∆∆»¬»¿«¬…ƒ«ƒ¿««»¬»
ÏÚ ÛÙBlL ÈÓk da ÛBˆ ÏB„b Ô‰kL ‡l‡ ,ÂÈ·a¿»»∆»∆…≈»≈»¿ƒ∆≈«

¯·M‰14˙‡¯˜ CÎÈÙÏe ,Ú·BÎk da ÔÈÙBˆ ÂÈ·e , «∆∆»»¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿≈
˙Úa‚Ó15. ƒ¿««

גדול 9) כהן בגדי נקראו וע.) (לא: יומא מסכת במשנה גם
לבן, בגדי הם מהם שארבעה אףֿעלֿפי זהב", "בגדי –

הדיוט. כהן כהן 10)כשל "בגדי שאמר למה מוסב זה
לא  זהב בגדי שהרי זהב", "בגדי שכתב למה ולא גדול",

(כסףֿמשנה). ארבעה אלא שמונה בתורה 11)היו מפורש
ואפוד  חושן יעשו, אשר הבגדים "ואלה דֿלו) כח, (שם

טהור". זהב ציץ ועשית וגו', בתורה 12)ומעיל כמפורש
רוקם". מעשה תעשה "ואבנט לט) ב'מגדל 13)(שם, עי'

לאבנט  במעשיו דומה "ואינו שהעתיקו: ספר' וב'קרית עוז'
"מעשה  נאמר כהןֿגדול של שבאבנט והיינו הדיוט". כהן
נראות  באריגה הנעשות הצורות שתהיינה ו"הוא רוקם",
בו  שתהיינה צורך אין כהןֿגדול של אבנט ואילו וכו'",

שלמה'. ב'יריעות ועי' מגלגל 14)צורות, ומחזיר, מגלגל
ששתיהם  רבינו וסובר תחבושת. כמין ראשו, סביב ומחזיר
הלבישה. בענין ביניהם חילוק שיש אלא ארוך, סודר כעין
זה, של כמעשהו זה של מעשהו "אין כתב: הראב"ד אבל
ככריכות  הרבה כריכות אותו וכורך הרבה, ארוך מצנפת
שלנו, הכובעין כעין המגבעות מעשה אבל הישמעאלים,
כתב  התורה של בפירושו ורש"י קצרין". והן מלמעלה חדין

כובע. כמין הם מתחלפות,15)ששניהם גיכ"ק שאותיות
כובע, =) קובע מלשון והוא "מקבעת", כמו "מגבעת" והרי
מ) כח, (שמות אונקלוס תרגם וכן לח). יז, שמואלֿא ראה

רמב"ן). בשם (כסףֿמשנה "וכובעין" – "ומגבעות"

.‚Ô‰k Ô‰a LnLnL ÌÈÏk ‰Úa¯‡ Ì‰ Ô·Ï È„‚aƒ¿≈»»≈«¿»»≈ƒ∆¿«≈»∆…≈
,Ë·‡Â ,ÌÈÒÎÓe ,˙zk :ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒÀ…∆ƒ¿»«ƒ¿«¿≈

˙ÙˆÓe16‰ML ÏeÙk ÔËeÁÂ ,ÌÈ·Ï ÔzÚa¯‡Â .17, ƒ¿∆∆¿«¿«¿»¿»ƒ¿»»ƒ»
ÓeÌ‰ Bc·Ï ÔzLt‰ Ô18˙Bzk ÈzLe .19˙B¯Á‡20eÈ‰ ƒ«ƒ¿»¿«≈¿≈À√¬≈»

dL·BÏ ˙Á‡ :ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏB„b Ô‰ÎÏ BÏ¿…≈»¿«ƒƒ««¿»
¯ÁMa21ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ˙Á‡Â ,22ÌÈLÏLa Ì‰ÈzLe . «««¿««≈»«¿«ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ

Lc˜‰ ÏMÓ ‰Ó23ÛÈÒBÓ - ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . »∆ƒ∆∆¿≈¿ƒ»»¿ƒƒ
BlMÓ24da ‰OBÚ Ck ¯Á‡Â ˙ÙÒBz‰ LÈc˜Óe . ƒ∆«¿ƒ«∆∆¿««»∆»

˙zk‰25. «À…∆

לד:).16) (יומא במשנה נקראים הם ב.17)כן עא, שם
לה.).18) (שם בוץ" בבגדי היום "שעבודת שעטנז, ואינם
(=פשתן 19) פילוסין לובש היה "בשחר לד:) (שם במשנה

עשר  שנים של הערבים ובין מנה, עשר שמונה של מעולה)
בכתונת  שהמדובר רבינו ומפרש מנה". שלשים הכל מנה,
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דיברו  לא - ב לה, שם בגמרא וגם שם). רש"י (ועי' בלבד
רוקח'). ('מעשה הכתונת על שמילה 20)אלא אפשר

וראה  קב, סי' מפאנו רמ"ע (שו"ת בטעותֿסופר היא מיותרת
רוקח'). ו'מעשה למלך' של 21)ב'משנה פנים לעבודת

ומחתה.22)שחרית. כף במשנה,23)להוצאת כחכמים
להיות  צריך שחרית ששל אמרו, – א לה, שם ובגמרא שם.
וצ"ע  כלום, מזה הזכיר לא ורבינו ערבית, משל יקרים יותר

במשנה.24)(משנהֿלמלך). - ב לד, לה,25)שם שם
בגמרא. - ב

.„ÌÈL„Á eÈ‰iL Ô˙ÂˆÓ ‰p‰k È„‚a26ÌÈ‡ ,27 ƒ¿≈¿À»ƒ¿»»∆ƒ¿¬»ƒ»ƒ
ÌÈLlLÓe28ÌÈÏB„b‰ È„‚a C¯„k ,29:¯Ó‡pL ; ¿À»ƒ¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¡«

ÔÈLËLËÓ eÈ‰ .˙¯‡Ù˙Ïe „B·ÎÏ30ÔÈÚ¯˜Ó B‡31B‡ ¿»¿ƒ¿»∆»¿À¿»ƒ¿…»ƒ
B˙cÓ ÏÚ ¯˙È ÔÈk¯‡32B˙cnÓ ˙eÁt ÌÈ¯ˆ˜ B‡33B‡ ¬Àƒ»≈«ƒ»¿»ƒ»ƒƒ»

Ë·‡a Ô˜lqL34eÈ‰ .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - „·ÚÂ ∆ƒ¿»»«¿≈¿»«¬»¿»»
ÔÈ˜ÁLÓ35„Ú Ë·‡a Ô˜lÒÂ ÌÈk¯‡ eÈ‰L B‡ ¿À»ƒ∆»¬Àƒ¿ƒ¿»»«¿≈«

‰¯LÎ B˙„B·Ú - „·ÚÂ B˙cÓk eOÚpL36. ∆«¬¿ƒ»¿»«¬»¿≈»

שיהיו 26) – "בד" שנאמר מה כן למדו - ב יח, בזבחים
רש"י). – פשתן בבדי שהיו (כשעה שנאמר 27)חדשים

לכבוד  אחיך לאהרן קודש בגדי "ועשית ב) כח, (שמות
להלן. וראה וכן 28)ולתפארת". "ומשולשלים", צ"ל:

ווינציא. בדפוס לו 29)הוא אין "אם א: קיג, בשבת עי'
רש"י: ופירש בגדיו". ישלשל לשבת), (בגדים להחליף
בביתם, שיושבים עשירים כדרך מטה, כלפי בגדיו "ישלשל

הארץ". מן בגדיהם לסלק צריכים בטיט 30)ואינם
יח:). בגדים,31)(זבחים מחוסר שהוא מפני הוא והפסול

הרמב"ן  שכתב כמו שאינם", כמו הקרועים ש"הבגדים
(ומה  ספר'. ב'קרית וראה קסד, לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
שאם  הי"ד) המקדש ביאת מהל' (פ"א להלן רבינו שכתב
מחמת  הפסול אין שם – כשרה עבודתו בגדים קרוע עבד
(ראה  ראש פרועי דוגמת ניוול, מחמת אלא בגדים, מחוסר
כדרך  שלא תפר =) כששלל מדובר שם כי הט"ו), שם
שהרי  בגדים, מחוסר משום בו שאין הקריעה, את תפירה)
שאין  כהונה, בגדי מתקנים שאין (ואףֿעלֿפי שלם הוא
– הט"ו פ"א ולמעלה ה"ה, להלן עשירות, במקום עניות
ניוול  משום אבל כשר), בדיעבד אבל לכתחילה אלא זה אין
אבל  מהל' (פ"ט הקריעה לשלול שמותר מכיון בו, יש
המת. על קריעה דין זה מבגד בטל לא עלֿכרחנו ה"א),
מקורעין", "בגדיו כתב: שכאן רבינו, דברי ומדוקדקים
"קרועי  כתב: להלן ואילו אינו, וכאילו מקורע, שהבגד
אלא  שלילה), עלֿידי (שתוקן שלם שהבגד היינו בגדים",
כרך  ב"סיני" וראה כנ"ל. מתו, על בגדים" "קרוע שהאדם

קפג). עמ' כרב.32)יט - שם ושמואל,33)זבחים, כרב
"שיהא  – בד" "מדו שנאמר ממה נלמד שזה ונראה שם.

לעכב. וזהו ב. סה, בפסחים ראה היינו,34)כמדתו",
ממדתו. פחות נעשו ועלֿידיֿזה באבנט, וסלקן כמדתו שהיו
קצרים  בגדים כדין אלו בגדים שדין מפני פסולה ועבודתו
שעלֿידי  הקיפול כלומר, גייז", מיגז "אבנט – ממדתו
להלן. וראה שם, בזבחים כרב ומקצרו. הבגד קוצץ האבנט

מעכב 35) זה אין – חדשים שיהיו שמצוותם שאע"פ ישנים.

שם). (זבחים, מיגז 36)בדיעבד ש"אבנט - שם כרב,
לג. הערה למעלה ראה גייז",

.‰ÔÈaÏÓ ÔÈ‡ - ÔÈ‡Bˆ eOÚpL ‰p‰k È„‚aÓ „‚a Ïk»∆∆ƒƒ¿≈¿À»∆«¬ƒ≈¿«¿ƒ
Ô˙B‡37˙BÏÈ˙tÏ ÔÁÈpÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡ ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡Â38 »¿≈¿«¿ƒ»∆»«ƒ»«¿ƒ

ÔÈÊBb - eÏaL ÏB„b Ô‰k È„‚·e .ÌÈL„Á L·BÏÂ¿≈¬»ƒƒ¿≈…≈»∆»¿ƒ
Ô˙B‡39BÈ‡ - ÌBv‰ ÌBÈa Ì‰a „·BÚL Ô·Ï È„‚·e . »ƒ¿≈»»∆≈»∆¿«≈

ÌB˜Óa ÔÈÊ‚ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰iL ÌÚt Ì‰a „·BÚ≈»∆««¿ƒ»¿»∆»ƒ¿»ƒ¿»
ÌL Ì˙B‡ ËLÙiL40Ì‰Â .ÌL ÌÁÈp‰Â :¯Ó‡pL ; ∆ƒ¿…»»∆∆¡«¿ƒƒ»»¿≈

.‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«¬»»

(וראה 37) עשירות. במקום עניות שאין - ב פח, זבחים
בדיעבד  אבל לכתחילה, אלא זה שאין הקודמת, בהלכה
שהביא  - ב י, בערכין הרא"ש מדברי נראה וכן כשר.
ספר'). ב'קרית ועי' בשמו, יב אות שם מקובצת' ה'שיטה

הסמוכה.38) בהלכה וראה במשנה. - א נא, אין 39)סוכה
דלהלן  לבן מבגדי ללמדה יש אבל בגמרא, מפורש זה
(משנהֿ ה"ג פ"ה סוכה ב'ירושלמי' ועי' ספר'). ('קרית

כתנאֿקמא.40)למלך). – ב יב, יומא

.ÂeÈ‰ - Ì‰ÈË·‡Â eÏaL ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k ÈÒÎÓƒ¿¿≈…¬ƒ∆¿ƒ∆»¿«¿¿≈∆»
˙BÏÈ˙t Ô‰Ó ÔÈOBÚ41Lc˜na Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Óe ƒ≈∆¿ƒ«¿ƒƒ»∆«ƒ¿»
‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓOa42ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k ˙B˙ÎÂ . ¿ƒ¿«≈«≈»¿»¿…¬ƒ∆¿ƒ

„ÈÓz ˙¯BÓÏ ˙BÏÈ˙t Ô‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ - eÏaL43. ∆»»ƒ≈∆¿ƒƒ¿«»ƒ

במשנה.41) שם, לפי 42)סוכה כשרות, אינן למנורה אבל
"להעלות  בה שנאמר לפתילה, ראוי שאינו צמר, בהן שיש
כא). כ: (שבת מאליה" עולה השלהבת "שתהא – תמיד" נר
של  באבנט אין ה"א) (למעלה רבינו שלדעת (ואףֿעלֿפי
ראוי  אינו זאת בכל בלבד, אחד צמר מין אלא כהןֿגדול
שאין  דבר גבי על שמדליקין דבר ככרך שדינו להדלקה,
שם  ה'תוספות' שכתבו כמו ודלא כא.) (שם שפסול מדליקין
שכתב  כמו אלא זה, על גזרו לא שבמקדש שמחת, ד"ה

אסור). במקדש שגם שם, שם.43)ה'מאירי' שבת,
גם  בו שיש אבנט, אלא למעט בא ולא למצנפת. והואֿהדין
כבוד  שאינם ומכנסים (כסףֿמשנה), למעלה כמבואר צמר,
(ועי' יב). אות מ"ג פ"ה סוכה ישראל' ('תפארת למנורה

ה"ג). פ"ה סוכה 'ירושלמי'

.Ê¯eaˆ ÏMÓ ‡l‡ ÌÈ‡a ÔÈ‡ ÌÈ‰k‰ È„‚a Ïk44. »ƒ¿≈«…¬ƒ≈»»ƒ∆»ƒ∆ƒ
¯eavÏ B¯ÒBÓ - ‰p‰Î È„‚aÓ „‚a ·c˙‰L „ÈÁÈÂ¿»ƒ∆ƒ¿«≈∆∆ƒƒ¿≈¿À»¿«ƒ

¯zÓe45˙¯M‰ ÈÏk Ïk ÔÎÂ .46‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÂ47 À»¿≈»¿≈«»≈«¬≈««¬»»
Ïk Û‡ .ÔÈ¯Lk Ô‰ È¯‰ - ¯eavÏ „ÈÁÈ Ô¯ÒnL∆¿»»»ƒ«ƒ¬≈≈¿≈ƒ«»

¯eav‰ ˙Ba¯˜48- BlMÓ „ÈÁÈ Ô˙B‡ ·c˙‰L »¿¿«ƒ∆ƒ¿«≈»»ƒƒ∆
.¯eavÏ Ì¯ÒÓiL „·Ï·e ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒƒ¿«∆ƒ¿¿≈«ƒ

ב.44) לה, ה"ב.46)שם.45)יומא שם 'ירושלמי'
ה"א.47) שם ו'ירושלמי' א. כח, תוספתא 48)תענית

קרבנות  "כל :(4 176 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ב שקלים
שימסרם  ובלבד כשרים, לעצמן נתנדבו ואם וכו' הציבור

שמח'). ('אור א. ז, השנה בראש הוא וכן לציבור".

.Á˙BˆÏÁÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k È„‚aƒ¿≈…¬ƒ∆¿ƒ»ƒ≈∆«¬»
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˙Ba¯49Lc˜na eÈ‰ ÔBlÁ ÌÈÚL˙Â ‰MLÂ .50ÁÈp‰Ï «¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»¿«ƒ«
ÌLÂ ,¯ÓLÓ ÏÎÏ ˙BBlÁ ‰Úa¯‡ ,ÌÈ„‚a‰ Ô‰a»∆«¿»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿»¿≈
.˙BÓe˙Ò ÔlÎÂ ,ÂÈ˙BBlÁ ÏÚ ·e˙k ¯ÓLÓ Ïk»ƒ¿»»««»¿À»¿
- Ô‰lL ˙aMa ‰„B·ÚÏ ¯ÓLÓ ÈL‡ eÒkiLÎe¿∆ƒ»¿«¿≈ƒ¿»»¬»««»∆»∆
;ÌÈÏk‰ ÔÈÏËBÂ Ô˙aL ÈÓÈ Ïk Ô‰È˙BBlÁ ÔÈÁ˙Bt¿ƒ«≈∆»¿≈««»¿¿ƒ«≈ƒ
.ÔÓ˙BÒÂ Ô‰È˙BBlÁÏ ÌÈ„‚a‰ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - e‡ˆiLÎe¿∆»¿«¬ƒƒ«¿»ƒ¿«≈∆¿¿»

מחלצות".49) אותך "והלבש ד) ג, (זכירה הכתוב מלשון
כתונת  היא: חליפה (כל חליפות כמה להם עושים כלומר,
דבריו  ומקור ה"א). למעלה – ואבנט מגבעת ומכנסים,
שניים  להם יש במקדש שהיו הכלים שכל - ב כו, בחגיגה
ושלישים, שניים יבואו הראשונים נטמאו שאם ושלישים,
מפורש  וכן כהונה. לבגדי שהואֿהדין רבינו וסובר
כתנות, תעשה אהרן "ולבני ה"ו) פ"ג (יומא ב'ירושלמי'
ב'תוספות' (הובא ואחד" אחד לכל כתנות, שתי אמרי רבנן

שם). אבן' ב'טורי וראה חרש, ד"ה ג. במס'50)חגיגה
תשמיש  עליהם וכתוב שם, היו "וחלונות מ"ג: פ"ה תמיד
מונח  היה בגד מין כל כי בפירושו, רבינו שם וכתב  הכלים",
מעשרים  ואחד אחד לכל שהיו ומכיון עצמו. בפני בחלון
היו  שבסךֿהכל הרי מיוחדים, חלונות המשמרות וארבע
פ"ד  סוכה שבתוספתא (ואףֿעלֿפי חלונות. וששה תשעים
וארבע  ש"עשרים מפורש (14 200 עמ' צוקרמנדל (הוצאת
וכן  לוייה", משמרות וארבע עשרים כנגד שם, היו חלונות
צריך  – סוכה מסכת בסוף המשניות, בפירוש רבינו כתב
שלשה  עוד ובו אחד, גדול חלון היה אחד שלכל לומר

קטנים). חלונות

.ËÈÙÏ ?¯ÓLÓ ÏÎÏ ˙BBlÁ ‰Úa¯‡ eOÚ ‰ÓÏÂ¿»»»«¿»»«¿»ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈÏk‰ eÈ‰È ‡lL51ÌÈÒÎn‰ Ïk ‡l‡ . ∆…ƒ¿«≈ƒ¿…»ƒ∆»»«ƒ¿»«ƒ

ÌÈË·‡‰ ÔÎÂ .ÌÈÒÎÓ ÂÈÏÚ ·e˙ÎÂ ,„Á‡ ÔBlÁa¿«∆»¿»»»ƒ¿»«ƒ¿≈»«¿≈ƒ
Ôlk ˙BÙˆn‰ ÔÎÂ .Ë·‡ ÂÈÏÚ ·e˙ÎÂ ,„Á‡ ÔBlÁa¿«∆»¿»»»«¿≈¿≈«ƒ¿»À»

.„Á‡ ÔBlÁa Ôlk ˙Bzk‰Â ,„Á‡ ÔBlÁa¿«∆»¿«À√À»¿«∆»

הלבישה,51) סדר את לשנות יבוא מעורבין, יהיו שאם
האבנט, ואחריה הכתונת, ואחריהם תחילה מכנסים שהוא:
בפירוש  רבינו כתב וכן ה"א). פ"י (להלן המצנפת ואחריו

שלמה'. 'יריעות ועי' שם. תמיד מס' המשניות,

.ÈBlL ‰kLla ·‰Ê È„‚a ÁÈpÓ ÏB„b Ô‰k52‰ÏÈla …≈»«ƒ«ƒ¿≈»»«ƒ¿»∆««¿»
.Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL ˙Úa B‡¿≈∆≈≈ƒ«ƒ¿»

הכהן 52) בגדי עבור מיוחד חלון במשנה נזכר שלא מכיון
מניחם  היה אלא חלון לו היה שלא רבינו למד הגדול,

המוריה'). ('הר בלשכתו

.‡ÈÔ‰a ˙B‰Ï ¯zÓ ‰p‰k È„‚a53ÌL·BÏ CÎÈÙÏ . ƒ¿≈¿À»À»≈»»∆¿ƒ»¿»
ÔÓ ıeÁ ;‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL elÙ‡Â B˙„B·Ú ÌBÈa¿¬»«¬ƒ∆…ƒ¿«¬»ƒ

ÊËÚL ‡e‰L ÈtÓ ,Ë·‡‰54,55ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡ »«¿≈ƒ¿≈∆««¿≈»¿…≈∆¿
.‰„B·Ú ˙ÚLa ‡l‡ BL·ÏÏ¿»¿∆»ƒ¿«¬»

שכתבו 53) בגדי, ד"ה שם ב'תוספות' וראה א. סט, יומא
לפי  מעילה, בקרבן חייבים שאינם אלא אסור, שלכתחילה

השרת". למלאכי תורה ניתנה ג,54)"שלא וערכין שם,

ושם. כאן ובראב"ד הל"ב, כלאים מהל' בפ"י וראה ב.
להעמידה 55) וצריך הדפוס, טעות היה כאן ההלכה סימן

נראה  וכן המוריה'), ('הר הכהנים" "אין המילים לפני להלן
ריוח. יש ולהלן ריוח, שום אין שכאן (ר"מ) רומי בדפוס

.·ÈÔÈ‡56¯Óˆ ‡l‡ ‰„B·ÚÏ ÔÈL·BÏ ÌÈ‰k‰ ≈«…¬ƒ¿ƒ»¬»∆»∆∆
„·Ïa ÌÈzLÙe57. ƒ¿ƒƒ¿«

למעלה.56) ראה ההלכה, סימן את להעמיד צריך כאן
מ"א.57) פ"ט כלאים

.‚ÈÓ‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ‡e‰ - '„a' B‡ 'LL' ‰¯Bza ¯ ¿»»∆∆¡««»≈«
ıea‰ ‡e‰Â ÌÈzLt‰58ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ˙ÏÎ˙e . «ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»¬»¿»»

Ce˙t ‡e‰L ,ÌÈÓL ÌˆÚk Úe·v‰ ¯Óv‰ ‡È‰ -59ÔÓ ƒ«∆∆«»«¿∆∆»«ƒ∆»ƒ
ÏÁk‰60Ì„‡ Úe·v‰ ¯Óv‰ ‡e‰ ÔÓb¯‡‰ .61˙ÚÏB˙Â , «…«»«¿»»«∆∆«»«»…¿««

˙ÚÏB˙a Úe·v‰ ¯Óv‰ ‡e‰ ÈM‰62. «»ƒ«∆∆«»«¿««

ב.58) יח, וזבחים ב. עא, מהל'59)יומא (פ"א מעורב
ה"ד). צרעת עם 60)טומאת קצת מעורב הוא כלומר,

שבכחול. "כפתוך ה"א: ציצית מהל' ובפ"ב הכותל. צבעי
ועי' חלזון, בדם אותו שצובעים רבינו כתב ה"ג ושם

הוא 61)משנהֿלמלך. ארגמן ד) כה, (שמות רש"י לדעת
משנהֿלמלך. ועי' ארגמן, ששמו צבע "והתולעת 62)מין

החרובין, לגרעיני הדומים ביותר האדומים הגרגרים הוא
(פ"ג  מהן" גרגיר בכל יש יתוש כמו ותולעת האוג. כמו והם

ה"ב). אדומה פרה מהל'

.„È'¯ÊLÓ LL' B‡ 'LL' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»≈≈»¿»
‰ML ÏeÙk ËeÁ‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ -63¯Ó‡pL ÌB˜Óe . »ƒ∆ƒ¿∆«»ƒ»»∆∆¡«

ÔÓ ‰ÂˆÓe ;¯Lk - Bc·Ï „Á‡ ËeÁ ‰È‰ Ì‡ ,'„a'«ƒ»»∆»¿«»≈ƒ¿»ƒ
‰ML ÏeÙk ‰È‰iL ¯Á·n‰64Ba ¯Ó‡pL ÌB˜Óe . «À¿»∆ƒ¿∆»ƒ»»∆∆¡«

„·Ïa '¯ÊLÓ'65‰ÓL ÏeÙk ÔËeÁ ‰È‰iL CÈ¯ˆ -66. »¿»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆»»¿…»

שם.63) וזבחים של 64)יומא, שיהו "בד, שם: בזבחים,
"בד, ששה". כפול חוטן שיהו – שזורים חדשים: – בוץ
ויש  למצוה, מהם יש – "אלא – משמע!?" לחודיה חד חד
מאלה  אחד הוא ששה כפול שגם רבינו, ופירש לעכב". מהם
שם. רש"י כפירוש ודלא לעכב, ולא למצוה אלא שאינם

כסףֿמשנה. והיינו 65)ועי' "שש", בלא "משזר" כלומר,
ה"ד). פ"ט (להלן המעיל ב.66)רימוני עא, יומא

.ÂË'Ì˜¯ ‰OÚÓ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk67‡e‰ - »»∆∆¡««»«¬≈…≈
„Á‡ „vÓ ˙B‡¯ ‰‚È¯‡a ˙BOÚp‰ ˙B¯ev‰ ‰ÈÈ‰zL∆ƒ¿∆»«««¬»¬ƒ»ƒ¿ƒ«∆»

‚È¯‡‰ ÈÙa68‰¯ev‰ ‰È‰zL ‡e‰ '·LÁ ‰OÚÓ'e . ƒ¿≈»»ƒ«¬≈…≈∆ƒ¿∆«»
.¯BÁ‡Â ÌÈt ÔÈ„„ˆ ÈMÓ ˙È‡¯ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿»

אחד.67) פרצוף לפיכך מחט, מעשה "רוקם ב: עב, שם
העתיק  ורבינו פרצופות". שני לפיכך אורג, מעשה חושב
178 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ג שקלים התוספתא כלשון
פרצוף  רוקם ומעשה פרצופות, שתי חושב "מעשה ,(24
ב'ילקוט  (הובא המשכן' ד'מלאכת בברייתא וכ"ה אחד".

המוריה'. ב'הר ראה תרומה), פ' הוא 68)שמעוני' כן
סירליאו, ר"ש גירסת (לפי ה"ב פ"ח שקלים ב'ירושלמי'
שתי  חושב אחד. פרצוף רוקם "מעשה משנהֿלמלך): ועי'
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמי ycwnd ilk zekld - dcear xtq - ixyz b"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רוקם  מעשה אמר: חד נחמיה, ורבי יהודה רבי פרצופות.
וארי  מכאן ארי – חושב מעשה מכאן: וחלק מכאן ארי –
מכאן: וארי מכאן ארי – רוקם מעשה אמר: וחרינא מכאן,
כדיעה  רבינו ופסק מכאן". ונשר מכאן ארי – חושב מעשה
– יעשה פרצוף איזה ביאר ולא רבינו וסתם הראשונה,
(משנהֿ יעשה שירצה צורה מין ואיזה בזה, קפידא שאין

למלך).

.ÊËÔ‰k ÏL ÔÈa ,˙zk‰ ?ÌÈ„‚a‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈«¿»ƒ«À…∆≈∆…≈
‰˙È‰ ˙ˆaLÓ - ËBÈ„‰ Ô‰k ÏL ÔÈa ÏB„b69‡È‰L , »≈∆…≈∆¿¿À∆∆»¿»∆ƒ
˙BÒBk‰ ˙Èa BÓk ,d˙‚È¯‡a ÌÈza ÌÈza70C¯„k , »ƒ»ƒ«¬ƒ»»¿≈«¿∆∆

„È ˙È·e .ÌÈLw‰ ÌÈ„‚aa ÔÈ‚¯B‡‰ ÔÈOBÚL71dlL ∆ƒ»¿ƒ«¿»ƒ«»ƒ≈»∆»
˙zk‰ Ûeb ÌÚ B˙B‡ ÔÈ¯aÁÓe ,BÓˆÚ ÈÙa ‚¯‡∆¡»ƒ¿≈«¿¿«¿ƒƒ«À…∆

‰¯ÈÙ˙a72. ƒ¿ƒ»

ואף 69) שש". הכתונת "ושבצת לט) כח, (שמות שנאמר
"תעשה  מ) (שם, סתם אמר ובבניו באהרן, נאמר שזה
(רמב"ן  הנזכרת כמו כתנות תעשה היא הכוונה – כתנות"
משם  שנראה - א יב, מיומא לזה סמך ויש כח). לט, שם
הרי  בלבד, אבנט אלא הדיוט לכהן כהןֿגדול בין שאין

(משנהֿלמלך). שוות המשנה,70)שהכתנות בפירוש ראה
מ"א. פ"ג ב.72)שרוול.71)חולין עב, יומא

.ÊÈ·˜Ú‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ „Ú - ˙zk‰ C¯‡73˙Èa C¯‡Â . …∆«À…∆«¿«¿»ƒ∆»≈¿…∆≈
B„È Òt „Ú - dlL „È74„i‰ ·Á¯k - BaÁ¯Â .75. »∆»««»¿»¿¿…««»

לא 73) יהיו לא כהונה שבגדי שצריך למעלה, כמבואר
בפ"ה  וראה (כסףֿמשנה). כמדתו אלא קצרים ולא ארוכים
עד  שיהיה צריך תלמידֿחכם של שבגד ה"ט, דעות  מהל'
כהונה  שבגדי וכיון ב. נז, מבבאֿבתרא ומקורו עקבו.
ולא  עקבו עד שיהא צריך ולתפארת, לכבוד להיות צריכים

שלמה'). ('יריעות שם.74)יותר זאת 75)יומא, למד
שלא  כמדתו, "בדו, – בד" "מדו ג) ו, (ויקרא שנאמר  ממה
המוריה'). ('הר ב סה, בפסחים כמפורש יותיר", ולא יחסר

.ÁÈÌÈÒÎn‰76Ô‰k ÏL ÔÈa ÏB„b Ô‰k ÏL ÔÈa , «ƒ¿»«ƒ≈∆…≈»≈∆…≈
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ;ÌÈÎ¯È „Ú ÌÈ˙nÓ Ì‰ ,ËBÈ„‰∆¿≈ƒ»¿«ƒ«¿≈«ƒ∆¿«¿»ƒ

„Ú ,·l‰ ÔÓ ·B¯˜ ¯eah‰‡e‰L ,C¯i‰ ÛBÒ ««»ƒ«≈««»≈∆
ÌÈˆLe .‰aÎ¯‡‰77˙Èa ‡Ï Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï LÈ »«¿À»¿»ƒ≈»∆¿≈»∆…≈

·˜p‰78‰Â¯Ú‰ ˙Èa ‡ÏÂ79.ÒÈk ÔÈÓk ÔÈÙwÓ ‡l‡ , «∆∆¿…≈»∆¿»∆»À»ƒ¿ƒƒ

ב.76) יג, צב.).77)נדה שבת (רש"י שלא 78)רצועות
עבירה 79)יתלכלך. הרהור לידי יבוא שלא לערוה. תיק

שם). נדה, (רש"י

.ËÈLL Bk¯‡ - ËBÈ„‰ B‡ ÏB„b Ô‰k ÏL ˙Ùˆn‰«ƒ¿∆∆∆…≈»∆¿»¿≈
˙Bn‡ ‰¯OÚ80LÏL BÓk BaÁ¯ - Ë·‡‰Â . ∆¿≈«¿»«¿≈»¿¿»

˙BÚaˆ‡81‰n‡ ÌÈLÏLe ÌÈzL Bk¯‡Â ,82BÙÈwÓ , ∆¿»¿»¿¿«ƒ¿ƒ«»«ƒ
ÔÈ‡ - Ôlk ‰p‰k È„‚·e .C¯k Èab ÏÚ C¯k B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ∆∆««≈∆∆ƒ¿≈¿À»À»≈
;‚¯B‡ ‰OÚÓ ‡l‡ ,ËÁÓ ‰OÚÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»«¬≈««∆»«¬≈≈

‚¯‡ ‰OÚÓ :¯Ó‡pL83. ∆∆¡««¬≈…≈

רז"ל.80) בשם לא) כח, (שמות הרמב"ן כתב כן
א.81) יט, זבחים ועי' בגד, אינו אצבעות משלש שפחות

שלמה'). ('יריעות ה"ח פ"י יומא 82)ולהלן 'ירושלמי'
ה"ג. ב.83)פ"ז עב, יומא

â"ôùú'ä éøùú â"ë éùéìù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פי 1) הקורע ודין המעיל, ומעשה הציץ מעשה כיצד יבאר

המעיל.

.‡·Á¯ ·‰Ê ÏL ÒË ‰OBÚ ?ıÈv‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«ƒ∆«∆»»»»
˙BÚaˆ‡ ÈzL2ÈL ÂÈÏÚ ·˙BÎÂ ,ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÛÈwÓe ¿≈∆¿»«ƒ≈…∆¿…∆¿≈»»¿≈

‰ÏÚÓÏÓ ''‰Ï' ,‰hÓlÓ 'L„˜' .'‰Ï L„˜ :ÔÈËÈL3. ƒƒ…∆«…∆ƒ¿«»«ƒ¿«¿»
˙Á‡ ‰ËÈLa B·˙k Ì‡Â4e‰e·˙k ÌÈÓÚÙe .¯Lk - ¿ƒ¿»¿ƒ»««»≈¿»ƒ¿»

˙Á‡ ‰ËÈLa5. ¿ƒ»««

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"?uiSd dVrn cviM. .'Wcw' .'dl Wcw :oihiW ipW eilr azFke ¥©©£¥©¦§¥¨¨§¥¦¦Ÿ¤©Ÿ¤
zg` dhiWA FazM m`e .dlrnln ''dl' ,dHnNn." ¦§©¨©¦§©§¨§¦§¨§¦¨©©

עליו "כתוב בגמרא ההלכה שיטין מקור ה"א ב' יו"ד
אני  יוסי, בר' אליעזר וא"ר מלמטה. למ"ד וקדש מלמעלה

אחת". בשיטה לה' קדש עליו וכתוב ברומי ראיתיו
בשיטה  כתבוהו שפעמים לכך שהסיבה משמע ולכאורה
כן, לומר שאין אלא ההלכה, את ידעו שלא מפני אחת
כשר" אחת בשיטה כתבו "אם פוסק הרמב"ם שהרי
שאפשר  היינו אחת", בשיטה כתבוהו "ופעמים וממשיך

לכתחילה. גם אחת בשיטה לכתוב
שתים  או אחת שיטה הוא אם הדעות שריבוי לומר, ויש
ובפעם  כך כתבוהו ופעם לעיכובא, ואינו מחלוקת אינו

כך. אחרת
.ak oniq dcear xtq zekln oii

דיבור 2) (שם בסוכה התוספות וכתבו סג: ושבת ה. סוכה
תורה  בו נתנה "שלא שם שאמרו מה שלפי ואל) המתחיל
אלא  זה אין אצבעות שתי של מדה שנתנו מה - כלל" מדה
על  "והיה לח) כח, (שמות שכתוב מה על וסמכוהו מדרבנן
שתי  רחב מצח וסתם מצחו. כשיעור רחבו שיהיה - מצחו"

שם 3)אצבעות. בשבת הגירסא שכן הכסףֿמשנה כתב
בהגהה  שם (עיין הלוי רבו בשם שם רש"י כתב וכן
בסוכה  (כמו שם הגירסא בגמרא לפנינו אולם שבגליון).
בירושלמי  הוא וכן מלמטה". ל' וקדש מלמעלה ה' "י' שם:)
דיבור  שם (סוכה התוספות וכתבו ט. הלכה א פרק מגילה
- מזה למעלה זה ממש, למטה לפרש אין קדש): המתחיל
בתחילת  קודש זה כנגד שלא זה אלא קריאתו, דרך זה שאין
עליונה. שיטה בסוף והשם תחתונה [=שורה] שיטה

התיבות.4) יוסי 5)שתי ב"ר אליעזר ר' של כעדותו
כתוב  והיה רומי בעיר אותו שראה שם) ושבת שם (סוכה

אחת. בשיטה לה' קדש עליו

.·ÂÈÙa ˙BËÏBa ˙Bi˙B‡‰Â6˙‡ ¯ÙBÁ [?„ˆÈk] . ¿»ƒ¿¿»»≈«≈∆
ÂÈ¯Á‡Ó ˙Bi˙B‡‰7‰ÂÚM‰ ÏÚ ˜a„Ó ‡e‰Â8„Ú »ƒ≈«¬»¿¿À»«««¬»«

ÂÈ˙Bˆ˜ ÈzLa ·e˜ ‡e‰Â .ËÏBaL9˙ÏÎz ÏÈ˙Ùe , ∆≈¿»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈∆
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epnÓ ‰hÓÏ10¯L˜ ‰È‰iL È„k ,·˜Ï ·˜pÓ ÒÎ ¿«»ƒ∆ƒ¿»ƒ∆∆¿∆∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»
.Û¯Ú‰ „‚k ÏÈ˙ta«¿ƒ¿∆∆»…∆

בולט".6) אלא שוקע ציץ] [של כתבו היה "לא כ. גיטין
נאמר 7) שהרי בולטות, לפניו, שקוע בדפוס עושה ואינו

צריך  כתב ובכל חותם" פתוחי "מכתב ל) לט, (שמות
להן  מסביב ולא האותיות בגוף הכתיבה פעולת שיעשה

מאליהן. יוצאות שהן דבר 8)באופן על מונח היה שאם
לחוץ. בולטות להיות לאותיות מעכב דבר אותו היה קשה,

הפתיל.9) את הנקבים ידי על סובר 10)להעביר רבינו
נקב  עוד בו היה צריך הראב"ד לדעת אחד . בפתיל שדי

המצנפת. על וכורכו תכלת פתיל בו שמכניס באמצע,

.‚ÏÎz Blk ÏÈÚn‰˙11¯OÚ ÌÈL ÔÈÏeÙk ÂÈËeÁÂ ,12, «¿ƒÀ¿≈∆¿»¿ƒ¿≈»»
B˙‚È¯‡ ˙ÏÈÁ˙a ‚e¯‡ ÂÈÙe13„È ˙Èa BÏ ÔÈ‡Â .14‡l‡ , ƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿≈≈»∆»

ÌÈÙk ÈzLÏ ˜ÏÁ15C¯„k ,‰hÓÏ „Ú ÔB¯b‰ ÛBqÓ ∆¡»ƒ¿≈¿»«ƒƒ«»«¿«»¿∆∆
ÔB¯b‰ Ïk „‚k ‡l‡ ¯aÁÓ BÈ‡Â ,ÌÈÏÈÚn‰ Ïk»«¿ƒƒ¿≈¿À»∆»¿∆∆»«»

ÏÈÚn‰ Èt Ú¯Bw‰Â .„·Ïa16‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ƒ¿«¿«≈«ƒ«¿ƒ∆∆∆¡«…
C¯c ÔÚ¯Bw‰L ,‰p‰k È„‚a ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Ú¯wÈƒ»≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿À»∆«¿»∆∆

‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰17. «¿»»∆

כליל 11) - האפוד מעיל את "ויעש כב) לט, (שם שנאמר
מעיל 12)תכלת". את "ועשית לא) כח, (שם שנאמר

מה  מפרוכת, תכלת תכלת ולמדים תכלת", כליל - האפוד
דהיינו  גדיל, אלא כליל ואין ששה, כאן אף ששה להלן

שפה 13)שניים. בתוכו ראשו פי "והיה לב) (שם, שנאמר
בית  פתיחת רש"י: ופירש אורג" מעשה סביב לפיו יהיה
ולא  אורג מעשה והיה לגוויה כפיל כתרגומו בתוכו הצוואר

שבאיזו 14)במחט. ואפשר שם) (שמות הרמב"ן כתב כן
הגמרא  מן סמך לזה ויש משנה). (כסף כן מצאו ברייתא
מעשה  אותן עושין אין כהונה שבגדי שאמרו עב:) (יומא
במחט. מתחבר שלהם הביתֿיד ורק אורג, מעשה אלא מחט
(שם  במעיל אלא נאמר לא אורג" "מעשה כי לראות ויש
אורג, מעשה כולו היה המעיל כי להורות כב) ולט, לא כח,
לו  היה שלא כרחנו על כן ואם כלל, מחט מעשה שום בלי

יד. ממה 15)בית ללמוד יש וכן שם. הרמב"ן כתב כן
ורמון  זהב פעמון ורמון זהב "פעמון לד) כח, (שם שנאמר

שוליים. שני לו שהיו הרי המעיל", שולי לעיין 16)על יש
המעיל. פי רק משמע - המעיל פי וכתב רבינו דקדק למה
דינו  מפיו חוץ המעיל שכל שכתב, שם חינוך במנחת ועיין
השחתה. דרך אלא לוקה שאינו כהונה, בגדי ככל

שנאמר 17) לוקה, כהונה בגדי "המקרע אמרו עב. ביומא
אלא  השחתה" "דרך רבינו כתב שלא ומזה יקרע". לא

ולא  כהונה חייב בבגדי המעיל שבפי נראה המעיל, בפי
כהונה  בגדי שאר אבל השחתה, דרך שאינו אף מלקות
(זבחים  שאמרו ממה לדבריו וראיה השחתה. דרך דווקא
שלש  על משלש בפחות מכניסו שנטמא "מעיל צה.)
אחרים  כהונה בגדי ואילו יקרע", לא שנאמר משום ומכבסו,
אסור  שבמעיל הרי צד:), (שם בפנים ומכניסו בחוץ קורע
בגדי  בשאר ואילו להשחתה, מכווין שאינו אף לקרוע

מותר. להשחתה מכווין אינו אם כהונה,

.„ÔÈÓ Ïk ,ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ‡È·Óe≈ƒ¿≈∆¿«¿»»¿««»ƒ»ƒ

ÂÈÏeLa ¯Ó‡pL ÈÙÏ ,‰BÓL ¯eÊL ÔzLÏMÓƒ¿»¿»»¿»¿ƒ∆∆¡«¿»
'¯ÊLÓ'18ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ÌÈÏeM‰ ÈËeÁ e‡ˆÓ .19. »¿»ƒ¿¿≈««ƒ«¿»»¿∆¿ƒ

Ô‰Èt eÁ˙Ù ‡lL ÌÈBn¯ ÔÈÓk Ô˙B‡ ‰OBÚÂ20‰ÏB˙Â , ¿∆»¿ƒƒƒ∆…»¿ƒ∆¿∆
Ì‰·e ,ÌÈ‚eÊ ÌÈÚ·LÂ ÌÈL ‡È·Óe .ÏÈÚna Ô˙B‡»«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆

ÌÈÏBaÚ ÌÈÚ·LÂ ÌÈL21·‰Ê Ïk‰ ,22Ba ‰ÏB˙Â , ¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«…»»¿∆
ÈÏeLa ÌÈLÏLe ‰MLÂ ‰Ê Ûk ÈÏeLa ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒ¿≈»»∆¿ƒ»¿ƒ¿≈
„Á‡k Ì‰ÈL ÔÈa ÈeÏz‰ ÏBaÚ‰ ÌÚ ‚Bf‰Â .‰Ê Ûk23 »»∆¿«ƒ»ƒ¿«»≈¿≈∆¿∆»

ÔBÓÚt ÂÈ„„ˆ ÈMÓ ÂÈÏeL eÈ‰iL „Ú .ÔBÓÚt ‡¯˜ƒ¿»«¬«∆ƒ¿»ƒ¿≈¿»»«¬
ÔBn¯Â ÔBÓÚt ÔBn¯Â24. ¿ƒ«¬¿ƒ

כפול 18) חוטן שיהיו צריך לבד, משזר בו שנאמר "ומקום
יד). הלכה ח פרק (למעלה שלושה 19)שמונה" הם שהרי

שמונה". כפול אחד וכל ש"דרך 20)מינים, פח: זבחים
מאליהן  מתפתחים בישולם גמר אחר באילן השוהין רימונים

החיצונות". אגוזים קליפי שעושים שתלוי 21)כדרך מה
לקשקש. לג)22)בתוכן כח, (שמות בפסוק הוא כן
זהב". "בתוך 23)"ופעמוני כה) לט, (שם שנאמר ומה

הרימונים  בתוך (=כלומר, קאמר החלל בתוך לא הרמונים",
"בין  שכתב ומה שם), בזבחים (רש"י ביניהם אלא עצמם),
שני  בין אחד "פעמון שפירש שם כרש"י דלא זהו שניהם"

כמספר 24)רימונים". הרימונים מספר היה זה ולפי
אות  כא פרשה (ויקרא רבה במדרש מפורש וכן  הפעמונים

רימונין. [72=] ובע"ב זוגין [72=] בע"ב אמרי רבנן ו):

.‰‰f‰,‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ ˙‚È¯‡aL · «»»∆«¬ƒ«»≈¿«∆»»«»
¯B‰Ë ·‰Ê „Á‡ ËeÁ Á˜BÏ :e‰OÚÓ ‡e‰ ‰Îk25 »»«¬≈≈«∆»»»»

‰Ú·M‰ ÏÙBÎÂ ˙ÏÎz ÏL ÔÈËeÁ ‰ML ÌÚ B˙BÂ¿¿ƒƒ»ƒ∆¿≈∆¿≈«ƒ¿»
‰ML ÌÚ ·‰Ê ËeÁ ‰OBÚ ‡e‰ ÔÎÂ .˙Á‡k ÔÈËeÁƒ¿««¿≈∆»»ƒƒ»
,ÈL ˙ÚÏBz ÏL ‰ML ÌÚ „Á‡ ËeÁÂ ,ÔÓb¯‡ ÏL∆«¿»»¿∆»ƒƒ»∆««»ƒ
‰Úa¯‡ e‡ˆÓ .ÌÈzLt ÏL ‰ML ÌÚ „Á‡ ËeÁÂ¿∆»ƒƒ»∆ƒ¿ƒƒ¿¿«¿»»
.ÌÈ¯OÚÂ ‰ÓL ÌÈËeÁ‰ Ïk e‡ˆÓÂ ,·‰Ê ÈËeÁ≈»»¿ƒ¿¿»«ƒ¿…»¿∆¿ƒ
CB˙a ˙BOÚÏ ¯ÓB‚Â ·‰f‰ ÈÁt ˙‡ eÚw¯ÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«¿∆«≈«»»¿≈«¬¿
CB˙·e ÈM‰ ˙ÚÏBz CB˙·e ÔÓb¯‡‰ CB˙·e ˙ÏÎz‰«¿≈∆¿»«¿»»¿«««»ƒ¿

.ÔÎB˙a ÏeÙk ·‰f‰ ËeÁL ,„nÏÓ - LM‰«≈¿«≈∆«»»»¿»

מזוקק.25) זהב

.ÂÔÓ ·LBÁ ‰OÚÓ „‚a ‚¯B‡ ?ÔLÁ‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«∆≈∆∆«¬≈≈ƒ
ÏÚ LM‰Â ÈM‰ ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡‰Â ˙ÏÎz‰Â ·‰f‰«»»¿«¿≈∆¿»«¿»»¿«««»ƒ¿«≈«
‰n‡ Bk¯‡ ,e¯‡aL BÓk ,ÔÈËeÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÓL¿…»¿∆¿ƒƒ¿∆≈«¿»¿«»
˙¯Ê ÏÚ ˙¯Ê ‡ˆÓ .ÌÈLÏ BÏÙBÎÂ ,˙¯Ê BaÁ¯Â¿»¿∆∆¿¿ƒ¿«ƒƒ¿»∆∆«∆∆
ÌÈL¯ÙÓ‰ Ô·‡ ÏL ÌÈ¯eË ‰Úa¯‡ Ba Ú·B˜Â .Úa¯Ó¿À»¿≈««¿»»ƒ∆∆∆«¿…»ƒ

Úa¯Ó Ô‰Ó Ô·‡ Ïk ,‰¯Bza26,·‰Ê ÏL ˙È·a ÚwLÓe «»»∆∆≈∆¿À»¿À»¿«ƒ∆»»
ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Óe ‰hÓÏÓ BÙÈwnL27. ∆«ƒƒ¿«»≈«¿«»

למלך).26) (משנה זה לדין מקור נמצא דעת 27)לא כן
ממלאות  שהאבנים שם "שעל שכתב: יז) כח, (שמות רש"י
בלשון  אותן קורא להן המתוקנות המשבצות גומות

מלואים".

.Ê.Ì˙B„ÏB˙k ÌÈË·M‰ ˙BÓL ÌÈ·‡‰ ÏÚ ÁzÙÓe¿«≈««»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿¿»
'Ô·e‡¯' Ì„‡‰ ÏÚ ·˙Bk ‡ˆÓÂ28- ‰ÙLÈ ÏÚÂ , ¿ƒ¿»≈«»…∆¿≈¿«»¿≈
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·˙BÎÂ .'ÔÈÓÈa'29Ì‰¯·‡' Ô·e‡¯Ó ‰ÏÚÓÏ ‰lÁza ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»¿«¿»≈¿≈«¿»»
'dÈ ÈË·L' ÔÈÓÈaÓ ‰hÓÏ ·˙BÎÂ ,'·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ30, ƒ¿»¿«¬…¿≈¿«»ƒƒ¿»ƒƒ¿≈»

˙Bi˙B‡‰ Ïk eÈ‰iL È„k31ÌL ˙BÈeˆÓ32. ¿≈∆ƒ¿»»ƒ¿»

היה 28) אודם "על תצוה): פרשת (סוף רבה במדרש הוא כן
כתוב  היה פטדה על ראובן, ויעקב יצחק אברהם כתוב
כתוב  היה נופך על כו', לוי כתוב היה ברקת על שמעון,

כ  היה יהלום על יששכר, כתוב היה ספיר על תוב יהודה,
כתוב  היה שבו על דן, כתוב היה לשם על וכו', זבולן
כתוב  היה תרשיש על וכו', גד כתוב היה אחלמה על נפתלי,
בנימין  כתוב היה ישפה על יוסף, כתוב היה שוהם על אשר,

ישורון". היה 29)שבטי שבשמיר מבואר מח: בסוטה
למלך). (משנה עיון וצריך השמיטה, ורבינו כותב,

ישורון".30) "שבטי שם: ובמדרש שם של 31)ובגמרא
ביתא. בשמות32)האלפא חסרות כי היו השבטים

וטי"ת. קו"ף צדי, האותיות:

.Á˙BÚaË Úa¯‡ ÔLÁ ÏL ˙BiÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‰OBÚÂ¿∆««¿«»ƒ∆∆«¿««¿
‰Ï˙ ÔLÁ‰L ,‰ÏÚÓ ÏL ˙BÚah‰ ÈzLa Ô˙BÂ .·‰Ê»»¿≈ƒ¿≈««»∆«¿»∆«∆ƒ¿∆

ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,·‰f‰ ˙B˙B·Ú ÈzL ,Ô‰a33;˙B¯L¯L »∆¿≈¬«»»¿≈«ƒ¿»ƒ«¿¿
ÌÈcc‰ „‚k Ô‰L ,‰hÓ ÏL ˙BÚaË ÈzLa Ô˙BÂ34, ¿≈ƒ¿≈«»∆«»∆≈¿∆∆««ƒ

.˙ÏÎz ÈÏÈ˙t ÈL¿≈¿ƒ≈¿≈∆

"והיו 34)בתורה.33) ל) (שם, שנאמר הלב, הוא ששם
הלב, על "הספד כז: במועדֿקטן ועיין אהרן", לב על

סופדים". שדים כנגד שנאמר

.ËÛ˙kÓ Ì„‡ ÏL Bab ·Á¯k BaÁ¯ - „BÙ‡‰»≈»¿¿…««∆»»ƒ»≈
„Ú ÂÈ¯BÁ‡Ó ÌÈ„i‰ ÈÏÈv‡ „‚kÓ Bk¯‡Â ,Û˙ÎÏ¿»≈¿»¿ƒ¿∆∆«ƒ≈«»«ƒ≈¬»«
epnÓ ˙B‡ˆBÈ ˙B„È ÈzL BÓk BÏ LÈÂ .ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ¿≈¿¿≈»¿ƒ∆

‚È¯‡a35Ì‰Â ,Ì‰a B˙B‡ ÔÈ¯‚BÁL ,Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ »»ƒ¿»¿»∆¿ƒ»∆¿≈
˙ÏÎz ·‰Ê ‚e¯‡ Ïk‰Â .„BÙ‡‰ ·LÁ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ≈∆»≈¿«…»»»¿≈∆
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÓL ÏÚ LLÂ ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â¿«¿»»¿««»ƒ»≈«¿…»¿∆¿ƒ

ÂÈÏÚ ¯ÙB˙Â .ÔLÁ‰ ‰OÚÓk ,ÔÈËeÁ36,˙BÙ˙k ÈzL ƒ¿«¬≈«∆¿≈»»¿≈¿≈
Û˙k Ïk ÏÚ Ú·B˜Â .Ô‰k‰ ˙BÙ˙k ÏÚ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿«ƒ¿«…≈¿≈««»»≈

Úa¯Ó Ì‰L Ô·‡ Û˙ÎÂ37,·‰Ê ÏL ˙È·a ÚwLÓ ¿»≈∆∆…«¿À»¿À»¿«ƒ∆»»
‰ML ,ÌÈË·M‰ ˙BÓL ÌÈ·‡‰ ÈzL ÏÚ ÁzÙÓe¿«≈««¿≈»¬»ƒ¿«¿»ƒƒ»
.Ì˙B„ÏB˙k ,BÊ Ô·‡ ÏÚ ‰MLÂ BÊ Ô·‡ ÏÚ«∆∆¿ƒ»«∆∆¿¿»
LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ e‡ˆÓÂ ,'ÛÒB‰È' ÛÒBÈ ÌL ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ≈≈¿≈¿ƒ¿¿∆¿ƒ¿»≈
CÎÂ .BÊ Ô·‡a ˙B‡ LÓÁÂ ÌÈ¯OÚÂ ,BÊ Ô·‡a ˙B‡¿∆∆¿∆¿ƒ¿»≈¿∆∆¿»

ÔÈ·e˙k eÈ‰38: »¿ƒ

Ô·e‡¿̄≈ÔBÚÓLƒ¿

ÈÂÏ≈ƒ‰„e‰È¿»

¯Î˘OÈƒ»»ÔÏe·Ê¿À

ÈÏzÙ«¿»ƒÔc»

„b»¯L‡»≈

ÛÒB‰È¿≈ÔÓÈaƒ¿»ƒ

עליו 35) אשר אפודתו "וחשב ח) (שם, שנאמר כמו
מתוכו  ארוג כלומר, יהיה, שממנו הרי יהיה". ממנו כמעשהו

שם. רש"י פירש "שתי 36)וכן ז) (שם, שנאמר כמו
שאינם  הרי וחובר". קצותיו שני אל לו יהיו חוברות כתפות
פירש  וכן במחט, מחוברים אלא ממנו ארוגים להיות צריכים

שם. שמות 37)רש"י שהרי אפשר, אי ממש מרובע
ספר). (קרית רחבו על יותר ארכו כן ואם עליו, השבטים

סדר 38) היה איך רבינו בדברי נתבאר לא חושן וגבי
שכתב  ז פרק יומא המשנה בפירוש רבינו ומדברי כתיבתם.
היו  איך אודיעך בחושן, כתוב שהיה מה שזכרנו "וכיוון
שרק  נראה - האפוד" אבני על כתובים השבטים שמות

הזה. הסדר היה האפוד באבני

Ô·‡‰Â- Ô·e‡¯ da ·e˙kLÔ·‡‰Â ,˙ÈÓÈ‰ BÙ˙k ÏÚ ¿»∆∆∆»»¿≈«¿≈«¿»ƒ¿»∆∆
‰OBÚÂ .˙ÈÏ‡ÓO‰ BÙ˙k ÏÚ - ÔBÚÓL da ·e˙kL∆»»ƒ¿«¿≈«¿»ƒ¿∆
,Û˙k‰ L‡¯a ‰ÏÚÓÏÓ ˙Á‡ :˙BÚaË ÈzL Û˙k ÏÎa¿»»≈¿≈«»««ƒ¿«¿»¿…«»≈
ÈzL Ô˙BÂ .·LÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Û˙kÏ ‰hÓlÓ ˙Á‡Â¿««ƒ¿«»«»≈¿«¿»ƒ«≈∆¿≈¿≈
ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,‰ÏÚÓlL ˙BÚaË ÈzLa ·‰Ê ˙B˙B·Ú¬»»ƒ¿≈«»∆¿«¿»¿≈«ƒ¿»ƒ

.˙B¯L¯L«¿¿

.ÈÔLÁ ÏL ˙B˙B·Ú‰ ˙Bˆ˜ ÒÈÎÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ¿»¬∆∆
ÈL ÒÈÎÓe ,„BÙ‡‰ ˙BÙ˙Îa ‰ÏÚÓ ÏL ˙BÚaha««»∆«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈
ÏL ˙BÚah‰ ÈzLa ÔLÁ‰ ÈÏeLaL ˙ÏÎz‰ ÈÏÈ˙t¿ƒ≈«¿≈∆∆¿≈«∆ƒ¿≈««»∆
˙B¯L¯M‰ ˙‡ ÔÈ„È¯BÓe ,„BÙ‡‰ ·LÁÓ ‰ÏÚÓ«¿»≈≈∆»≈ƒƒ∆««¿¿
ÔLÁ‰ ˙BÚaË „Ú „BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ˙BÚaËaL∆¿«¿ƒ¿»≈««¿«∆

ÁfÈ ‡ÏÂ ‰Êa ‰Ê e˜a„iL È„k ,˙BBÈÏÚ‰39ÔLÁ‰ »∆¿¿≈∆ƒ¿¿∆»∆¿…ƒ««∆
˜¯ÙÓe „BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ ÁÈfn‰ ÏÎÂ .„BÙ‡‰ ÏÚÓ≈«»≈¿»««ƒ«∆≈«»≈¿»≈

‰˜BÏ - Ïe˜Ï˜ C¯c Ô¯eaÁ40. ƒ»∆∆ƒ¿∆

כח).39) שם, (רש"י הוא ערבי ולשון ניתוק לשון
(40- לתקן אבל קלקול". "דרך הוסיף ורבינו עב. יומא

מותר.

.‡ÈÔLÁ‰ ‰È‰È - ÔLÁ‰ ÌÚ „BÙ‡‰ L·BlLk ‡ˆÓƒ¿»¿∆≈»≈ƒ«∆ƒ¿∆«∆
„BÙ‡‰ ·LÁÂ .ÂÈ¯Á‡Ó „BÙ‡‰Â ,‰ÂLa BaÏ ÏÚ«ƒ¿»∆¿»≈≈«¬»¿≈∆»≈
ÏÚ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ÈzLe .ÔLÁ‰ ˙Áz BaÏ ÏÚ ¯eL»̃«ƒ«««∆¿≈ƒ¿»≈«
ÂÈÙ˙k ÏÚÓ ˙B„¯BÈ ·‰Ê ˙B˙B·Ú ÈzLe .ÂÈÙ˙k ÈzL¿≈¿≈»¿≈¬»»¿≈«¿≈»
.ÔLÁ‰ ˙BÚaË „Ú „BÙ‡‰ ˙BÙ˙kÓ Ô‡kÓe Ô‡kÓƒ»ƒ»ƒƒ¿»≈««¿«∆
È˙MÓ ÂÈ„È ÈÏÈv‡ ˙ÁzÓ ÔÈÒk¯Ó ˙ÏÎz ÈËeÁ ÈLe¿≈≈¿≈∆¿À»ƒƒ«««ƒ≈»»ƒ¿≈
˙BÙ˙k ˙BÚaË ÈzL „Ú ˙BBzÁz‰ ÔLÁ‰ ˙BÚaË«¿«∆««¿«¿≈«¿ƒ¿

.·LÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰L ,˙BBzÁz‰ „BÙ‡‰»≈««¿∆≈¿«¿»ƒ«≈∆

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אותם.1) לעשות ושמצותֿעשה הבגדים, לבישת סדר יתבאר

.‡ÌÈÒÎn‰ L·BÏ ?ÌÈ„‚a‰ ˙LÈ·Ï ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆¿ƒ««¿»ƒ≈«ƒ¿»«ƒ
‰lÁz2ÏÚÓ B¯eahÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÒÎn‰ ˙‡ ¯‚BÁÂ , ¿ƒ»¿≈∆«ƒ¿»«ƒ¿«¿»ƒ«≈«

˙‡ ¯‚BÁ Ck ¯Á‡Â .˙zk‰ L·BÏ Ck ¯Á‡Â .ÂÈ˙Ó»¿»¿««»≈«À…∆¿««»≈∆
ÂÈ„È ÈÏÈv‡ „‚k Ë·‡‰3„Ú C¯k ÏÚ C¯k BÙÈwÓe , »«¿≈¿∆∆«ƒ≈»»«ƒ»»«»»«

.¯LB˜Â ¯ÓBbL∆≈¿≈

נאמר 2) שכן למכנסים, כתונת קדמה שבפסוק אףֿעלֿפי
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בד, רש"י) – הכתונת (היא מדו הכהן "ולבש ב) ו, (ויקרא
"כתונת  ד) טז, (שם נאמר ועוד בשרו", על ילבש בד ומכנסי
חז"ל  למדו – בשרו" על יהיו בד ומכנסי ילבש, קודש בד
תלמודֿ למכנסים? קודם דבר יהיה שלא "מניין כג: ביומא
בשרו" על ילבש בד ומכנסי הדיוט) בכהן ג ו, (שם לומר
בשרו" אלא עליו שאין ערום, בעודו שלובש "משמע, –
בד  "ומכנסי ד) טז, (שם גדול בכהן נאמר וכן שם). (רש"י
הלכה  להלן וראה מניין), ד"ה שם (תוספות בשרו" על יהיו

ולא 3)ג. ממתניהן למטה לא חוגרין "אין יח: בזבחים
צלעותיהן  (על ידיהן" אצילי כנגד אלא מאציליהן למעלה

רש"י). – המפרק כנגד

.·- ÚÊia e¯bÁÈ ‡ÏÂ :‰Ïawa L¯ÙÓ Ë·‡‰ ÏÚÂ¿«»«¿≈¿…»««»»¿…«¿¿«»«
ÔÈÚÈfnL ÌB˜Óa4ÈtÓ Ï‡ÈfÚ Ôa Ô˙BÈ Ïa˜ CÎÂ . ¿»∆«ƒƒ¿»ƒ≈»»∆Àƒ≈ƒƒ
Ìb¯˙Â ÌÈ‡È·p‰5Ôe¯ÒÈ ÔB‰È··Ï ÏÚ :6Ck ¯Á‡Â . «¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿≈≈¿¿««»

Ú·Bk ÔÈÓk ˙Ùˆna ÛBˆ7. ≈«ƒ¿∆∆¿ƒ«

ומזיע 4) ומתחמם הבשר על נכפל שהבשר במקום שם.
שם). שם.5)(רש"י  דוקא,6)ביחזקאל  לאו  הלב על

חוגרים  שהיו שם, בזבחים פירש"י וכן ללב. סמוך אלא
הלב. על ולא הלב כנגד ידיהם אצילי ובכהן 7)כנגד

כתב  ולא במצנפת", "צונף רק כתב ג, הלכה להלן גדול,
ב. הלכה פ"ח למעלה וראה כובע". "כמין

.‚Ë·‡a ¯‚BÁL ¯Á‡ ÏB„b Ô‰k8ÏÈÚn‰ L·BÏ9. …≈»««∆≈»«¿≈≈«¿ƒ
„BÙ‡‰ ·LÁa ¯‚BÁÂ ,ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ - ÏÈÚn‰ ÏÚÂ¿««¿ƒ»≈¿«∆¿≈¿≈∆»≈
ÏÈÚÓ ‡¯˜ CÎÈÙÏe .ÔLÁ‰ ˙ÁzÓ ÏÈÚn‰ ÏÚ««¿ƒƒ«««∆¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
,˙Ùˆna ÛBˆ Ck ¯Á‡Â .„BÙ‡a B¯‚BÁL ,„BÙ‡‰»≈∆¿»≈¿««»≈«ƒ¿∆∆

˙Ùˆn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ıÈv‰ ¯LB˜Â10‰È‰ B¯ÚOe . ¿≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿∆∆¿»»»
˙ÙˆÓÏ ıÈˆ ÔÈa ‰‡¯11ÔÈa ÔÈlÙz ÁÈpÓ ‰È‰ ÌLÂ , ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿∆∆¿»»»«ƒ«¿ƒƒ≈

.˙ÙˆÓÏ ıÈƒ̂¿ƒ¿∆∆

כסדר 8) באבנט, וחגר וכתונת מכנסים שלבש אחר כלומר,
ו. ה: ביומא וראה א). הלכה (למעלה הבגדים שיש לבישת

כל  לבישת אחר היתה גדול בכהן באבנט שהחגירה אומרים
ט) כט, (שמות שנאמר מה לקיים בכדי גדולה, כהונה בגדי
צריכה  באבנט שהחגירה ובניו", אהרן אבנט אותם "וחגרת
כדיעה  רבינו דעת אבל אחת. בבת ובבניו באהרן להיות
בה: שנאמר זֿיג) ח, (ויקרא צו מפרשת הלומדת אחרת
באבנט  אותו ויחגור הכתונת, את אהרן) (=על עליו "ויתן
משה  "ויקרב נאמר: ואחרֿכך וגו', המעיל על אותו וילבש
הכהן  שחגירת הרי אבנט", אותם ויחגור וגו' אהרן בני את
בניו. את להלביש שהתחיל לפני היתה באבנט, הגדול
לטיב  נדרש ובניו, אהרן אבנט אותם וחגרת הקודם והפסוק
כהן  של ואבנטו גדול כהן של שאבנטו לאמר, האבנט
ה"א. פ"ח למעלה ראה כלאים, ששניהם שוים, הדיוט

באבנט 9) אותו "ויחגור שם). (ויקרא בתורה הסדר כן
אותו  ויחגור האפוד את עליו ויתן המעיל את אותו וילבש
וגו' החושן את עליו וישם בו, לו ויאפוד האפוד בחשב
ציץ  את וגו' המצנפת על וישם וגו' המצנפת את וישם

למעלה 10)הזהב". הציץ של הקשר היה הראש מאחורי
הציץ  מן למעלה המצנפת היתה לפניו אבל המצנפת, מן
(שמות  שנאמר מה רבינו פירש כן כי [ויתכן רוקח). (מעשה

שם]. רש"י ועיין המצנפת", על "והיה לז): כח,
יט.11) זבחים

.„el‡ ÌÈ„‚a ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ12Ô‰k‰ ˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿«¬≈«¬¿»ƒ≈¿ƒ¿«…≈
ÂÈa ˙‡Â ,L„˜ È„‚· ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL ;Ô‰a „·BÚ≈»∆∆∆¡«¿»ƒ»ƒ¿≈…∆¿∆»»
˙BÁÙa LnML ÏB„b Ô‰ÎÂ .˙zk ÌzLaÏ‰Â ·È¯˜z«¿ƒ¿ƒ¿«¿»À√…¿…≈»∆ƒ≈¿»

ÌÈ„‚a ‰ÓMÓ13˙BÁÙa LnML ËBÈ„‰ Ô‰k B‡ ,el‡ ƒ¿…»¿»ƒ≈…≈∆¿∆ƒ≈¿»
ÌÈ„‚a ‰Úa¯‡Ó14,ÌÈ„‚a ¯qÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - el‡ ≈«¿»»¿»ƒ≈«ƒ¿»¿À«¿»ƒ
‰ÏeÒt B˙„B·ÚÂ15ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,16¯Êk , «¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿»

Ì‰Ï ‰˙È‰Â Ë·‡ Ì˙‡ z¯‚ÁÂ :¯Ó‡pL .LnML∆ƒ≈∆∆¡«¿»«¿»…»«¿≈¿»¿»»∆
ÔÈ‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ô˙p‰k - Ô‰ÈÏÚ Ì‰È„‚aL ÔÓÊa ;‰p‰k¿À»ƒ¿«∆ƒ¿≈∆¬≈∆¿À»»¬≈∆≈
Ì‰ È¯‰ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ì˙p‰k ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ Ô‰È„‚aƒ¿≈∆¬≈∆≈¿À»»¬≈∆∆»¬≈≈

˙ÓeÈ ·¯w‰ ¯f‰Â :¯Ó‡Â ,ÌÈ¯Êk17. ¿»ƒ¿∆¡«¿«»«»≈»

הלבישה 12) למצוות הכנה אלא אינה הבגדים עשיית
(עשה  המצוות בספר רבינו מדברי נראה וכן בהם, והעבודה
מ). עמוד לעם, המצוות (ספר י בכלל שם ועיין לג),

יח.13) פג:14)שם טו:15)סנהדרין זבחים
פג:16) פג. שם:17)סנהדרין

.‰ÏÒBÙe ‰˙ÈÓ ·iÁ ÌÈ„‚a ¯qÁÓ‰L ÌLk¿≈∆«¿À»¿»ƒ«»ƒ»≈
ÌÈ„‚a ¯˙i‰ Ck ,‰„B·Ú‰18ÈzL L·lL ÔB‚k . »¬»»«»≈¿»ƒ¿∆»«¿≈

˙Bzk19L·lL ËBÈ„‰ Ô‰k B‡ ,ÌÈË·‡ ÈL B‡ À√¿≈«¿≈ƒ…≈∆¿∆»«
·iÁÂ ,‰„B·Ú‰ ÏlÁÓ ‰Ê È¯‰ - „·ÚÂ ÏB„b Ô‰k È„‚aƒ¿≈…≈»¿»«¬≈∆¿«≈»¬»¿«»

‰˙ÈÓ20.ÌÈÓL È„Èa ƒ»ƒ≈»«ƒ

א,18) (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו יח. בזבחים הוא כן
"הכהנים  – הנתחים" את הכהן אהרן בני "וערכו ח):
נתלית  שהכהונה להם, הראוים בבגדים (=היינו בכיהונן
גדולה  כהונה בגדי שלבש הדיוט לכהן מכאן רש"י), – בהם
של  ילבש שלא "בד, יח: שם ועוד פסולה". עבודתו ועבד,

שם). (רש"י ילבש לבדו משמע, שבד עמהן". כן 19)חול
(7 513 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"א מנחות בתוספתא הוא
(זבחים  רש"י דעת אבל יג. הלכה פ"י עירובין ובירושלמי
הוא  הרי בעולם, בגד שום עליהם הוסיף אם שאפילו יח.)
יח: שם שאמרו ממה ללמוד יש וכן בגדים. יתור בכלל
א: הלכה ב פרק צו פ' בספרא הוא וכן למעלה). (הובא
בגדי  עמהם ילבש אבל קודש, בגדי עמהם ילבש לא "יכול

בשרו". על ילבש בד ומכנסי תלמודֿלומר שכיון 20)חול,
(ראה  מיתה שחייב ששמש כזר הוא הרי כהן, שאינו

למעלה).

.ÂÌL·Ïe B¯Oa ÏÚ :‰p‰k È„‚·a ¯Ó‡21,„nÏÓ - ∆¡«¿ƒ¿≈¿À»«¿»¿≈»¿«≈
ÌÈ„‚aÏ B¯Oa ÔÈa ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡lL22elÙ‡ . ∆…ƒ¿∆»»≈≈¿»«¿»ƒ¬ƒ

‡ÓÈ23¯ÙÚ B‡ ˙Á‡24‰˙Ó ‰pk B‡25ÔÈa ‰˙È‰ Ì‡ , ƒ»««»»ƒ»≈»ƒ»¿»≈
CÎÈÙÏ .‰ÏeÒt B˙„B·ÚÂ ‰ˆÈˆÁ BÊ È¯‰ - „‚aÏ ¯Oa»»«∆∆¬≈¬ƒ»«¬»¿»¿ƒ»
È¯‰L ,„È ÏL ÔÈlÙ˙a „·ÚÏ ÏBÎÈ Ô‰k‰ ÔÈ‡≈«…≈»«¬…ƒ¿ƒƒ∆»∆¬≈

˙ˆˆBÁ26‰ˆ¯ Ì‡Â ,˙ˆˆBÁ dÈ‡ L‡¯ ÏL Ï·‡ . ∆∆¬»∆…≈»∆∆¿ƒ»»
ÁÈpÓ - ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÌÁÈp‰Ï27. ¿«ƒ»ƒ¿«»¬»«ƒ«

וכ"ה 21) ג). ו, (ויקרא בשרו" על "ילבש שצ"ל: נראה
[ואולי  המוריה. בהר וראה ה"ג) (שם ובספרא יט. בזבחים
אנשיל  הרב – ד טז, שם ולבשם", (וגו') בשרו "על צ"ל
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חוצץ,22)כ"ץ]. לבשרו בגד שדוקא ומשמע שם. זבחים
רבינו  דקדק וכן פסולת, חציצה אין לבגד בגד בין אבל
ז. בהלכה להלן הוא וכן לבגד", בשר "בין זו בהלכה להלן
בשרו", על מ"ילבש למדנו החציצה שפסול משום והיינו
בית  (שו"ת לבשר הבגד שבין בחציצה המדובר שכל הרי
(עירובין  בירושלמי [אבל שלמה). ויריעות סי"ג ח"א הלוי
בין  ולא בגד, לבין בינו יחוץ "שלא מפורש יג) הלכה פ"י

לבגד"]. מגודלת,23)בגד ובנימא הבגד. מן תלוש חוט
ז. הלכה להלן שם 24)ראה להלן וראה ממש. בו שיש

דק. אבק להלן 25)בדין ראה חיה, ובכינה שם. זבחים
לבגד.26)שם. בשר וגם 27)בין חציצה. כאן שאין

(כסףֿמשנה  בגד שאינם לפי כאן, אין בגדים יתור משום
שם). רש"י בשם

.Ê¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ28˜·‡ ‰È‰È ‡lL ,L·BlL ‰ÚLa29 ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»»∆≈∆…ƒ¿∆»»
.ÌÈiÁa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰pk ‡ÏÂ ,B¯O·Ï B„‚a ÔÈa≈ƒ¿ƒ¿»¿…ƒ»««ƒ∆ƒ««ƒ
,B„‚·Ï B¯Oa ÔÈa ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa Áe¯‰ Òkz ‡lLÂ¿∆…ƒ»≈»«ƒ¿«»¬»≈¿»¿ƒ¿
˙Áz B„È ÒÈÎÈ ‡ÏÂ .ÂÈÏÚÓ „‚a‰ ˜Á¯˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈«∆∆≈»»¿…«¿ƒ»««

„‚a‰ ÔÓ B¯ÚO ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˜ÈÁÏ B˜eÏÁ30‰È‰È ‡ÏÂ . ¬«≈¿…≈≈¿»ƒ«∆∆¿…ƒ¿∆
˙ÏcÏ„Ó ‡ÓÈ „‚aa31el‡ ÏkÓ „Á‡ ÌL ‰È‰ Ì‡Â . «∆∆ƒ»¿À¿∆∆¿ƒ»»»∆»ƒ»≈

.‰¯Lk B˙„B·Ú -¬»¿≈»

חוצצים 28) הם אם יט.) (זבחים בגמרא נסתפקו אלו בכל
שלכתחילה  רבינו פסק ולכן הבעיא, נפשטה ולא לא, או
לפסול  כח בנו שאין כשירה, עבודתו עבד אם אבל יזהר,
לחשוש  שיש מספק, אחר קרבן להביא ולחייבו העבודה
ויתנה, אחר קרבן יביא לומר: ואין לעזרה. חולין שיביא
איֿאפשר  ציבור וקרבנות ואשמות שבחטאות מאחר

(כסףֿמשנה). בזה חילקו לא ולפיכך דק 29)להתנות,
עפר. בדין ו הלכה למעלה וראה ממש. בו ואין

שערו 30) מהו? בבגדו, שערו "יצא שאלו: שם [בגמרא
מבגדו, שערו "יצא גרס שרבינו ונראה לאו". או דמי כגופו
שערו"). מהו "מבגדו המלים נשמטו מינכן (ובכ"י מהו"
שיהא  צריך כן ואם כגופו, שער רבינו: לדעת ופירושו
לאו  דילמא או הבגד, ידי על מכוסה שגופו כשם מכוסה,

מגולה]. והוא יצא אם לנו איכפת ולא תלושה 31)כגופו,
לבגד. קצת ומחוברת קצת,

.Á„‚a B¯Oa ÏÚ C¯k32ÔB‚k ,ÌÈ„‚a ÌB˜Óa ‡lL »««¿»∆∆∆…ƒ¿¿»ƒ¿
LÏL Ba ‰È‰ Ì‡ :B·˜Ú ÏÚ B‡ BÚaˆ‡ ÏÚ BÎ¯kL∆¿»«∆¿»«¬≈ƒ»»»
;ÏÒBÙe ıˆBÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡∆¿»«»∆¿»¬≈∆≈≈

ÔË˜ ÏeˆÏˆ ‰È‰ Ì‡Â .ıˆBÁ BÈ‡ - ÔkÓ ˙BÁt33, »ƒ»≈≈¿ƒ»»ƒ¿»»
ÏÒBt ‰Ê È¯‰ - BÓˆÚ ÈÙa „‚a ·eLÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»∆∆ƒ¿≈«¿¬≈∆≈

.LÏL ÏÚ LÏL Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»«»

שם.32) קטנה.33)זבחים חגורה

.ËBÚaˆ‡a ‰˜lL Ô‰k34ÈÓ‚ ‰ÈÏÚ C¯ÎÏ ¯zÓ - …≈∆»»¿∆¿»À»ƒ¿…»∆»∆ƒ
˙aMa35.„·BÚÂ ,LÏL ÏÚ LÏL Ba ÔÈ‡L „‚a B‡ , ««»∆∆∆≈»«»¿≈

Ì„ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â36¯eÒ‡ -37ıeÁÈ ‡lL ‡e‰Â . ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»»¿∆…»
.‰„B·Ú ˙ÚLa ÈÏkÏ B¯Oa ÔÈa „‚a‰ B‡ ÈÓb‰«¿ƒ«∆∆≈¿»«¿ƒƒ¿«¬»

קג:34) ועירובין שם, על 35)זבחים שגזרו ואףֿעלֿפי

– הסממנים ישחוק שמא רפואה, משום בו שיש דבר כל
שם). (רש"י גזרו לא בגמי.36)במקדש שמהדקה כגון

שם).37) (רש"י חובל שהוא ועוד עבודה, צורך זה שאין

.ÈÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡ ÈL ˙È·a eOÚ38ÌÈÏL‰Ï È„k , »¿«ƒ≈ƒƒ¿Àƒ¿≈¿«¿ƒ
ÌÈ„‚a ‰ÓL39,.Ô‰a ÔÈÏ‡L eÈ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ¿…»¿»ƒ¿««ƒ∆…»ƒ¿»ƒ»∆

‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ?Ô‰a ÔÈÏ‡BL eÈ‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…»¬ƒ»∆ƒ¿≈∆…»¿»
L„w‰ Áe¯a ¯a„Ó BÈ‡L Ô‰k ÏÎÂ ,L„w‰ Áe¯ ÌL»««…∆¿»…≈∆≈¿«≈¿««…∆

Ba ÔÈÏ‡L ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ‰¯BL ‰ÈÎL ÔÈ‡Â40. ¿≈¿ƒ»»»»≈ƒ¿»ƒ

אבנים 38) חכמים שביקשו במעשה לא: בקידושין נראה כן
(כסףֿמשנה). השני הבית בימי שהחושן 39)לאפוד

ב. הלכה פ"ח למעלה ראה הבגדים, משמונה היו והאפוד

א. הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ז למעלה עוד וראה
עג:40) יומא

.‡ÈÈÙÏ ÂÈÙe Ô‰k‰ „ÓBÚ ?ÔÈÏ‡BL „ˆÈÎÂ¿≈«¬ƒ≈«…≈»»ƒ¿≈
ÔB¯‡‰41Ô‰k‰ È¯Á‡Ï ÂÈt ,ÂÈ¯Á‡Ó Ï‡BM‰Â ,42, »»¿«≈≈«¬»»»¿«¬≈«…≈

?‰ÏÚ‡ ‡Ï B‡ ‰ÏÚ‡ :Ï‡BM‰ ¯ÓB‡Â43Ï‡BL BÈ‡Â ¿≈«≈∆¡∆…∆¡∆¿≈≈
Ì¯ ÏB˜a44BaÏa ¯‰¯‰Ó ‡ÏÂ45CeÓ ÏB˜a ‡l‡ , ¿»¿…¿«¿≈¿ƒ∆»¿»

BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa Ïlt˙nL ÈÓk46L„w‰ Áe¯ „iÓe . ¿ƒ∆ƒ¿«≈≈¿≈«¿ƒ»««…∆
‰‡¯Óa Ba ‰‡B¯Â ÔLÁa ËÈaÓe ,Ô‰k‰ ˙‡ L·BÏ≈∆«…≈«ƒ«∆¿∆¿«¿≈

'‰ÏÚz ‡Ï' B‡ '‰ÏÚ' ‰‡e·p‰47˙Bi˙B‡a «¿»¬≈…«¬∆»ƒ
˙BËÏBaL48B·ÈLÓ Ô‰k‰Â .ÂÈt „‚k ÔLÁ‰ ÔÓ ∆¿ƒ«∆¿∆∆»»¿«…≈¿ƒ

.'‰ÏÚz ‡Ï' B‡ '‰ÏÚ' :BÏ ¯ÓB‡Â¿≈¬≈…«¬∆

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

",eixg`n l`FXde ,oFx`d iptl eiptE odMd cnFr ?oil`FW cviM¥©£¦¥©Ÿ¥¨¨¦§¥¨¨§©¥¥©£¨
odMd ixg`l eipR'EkeodMd z` WaFl WcTd gEx cInE."'Ek ¨¨§©£¥©Ÿ¥§¦¨©©Ÿ¤¥¤©Ÿ¥

שלא  הקדשים לקדש הכהן נכנס היאך ביותר, ותמוה
וביותר  כביוה"כ. בד בבגדי ולא בגדים ובשמונה ביוה"כ
הקדשים, לקודש כהן שאינו השואל נכנס היאך תמוה,
ותומים" ב"אורים שהשאלה מקומות בכמה שמצינו ובפרט
הארץ  לחלוקת בנוגע למשל כמו בחוץ, גם להעשות יכולה
ולא  . . בגורל אלא נתחלקה "לא בגמרא וכדאיתא בגורל,
מלובש  אלעזר כיצד, הא ותומים". ב"אורים אלא נתחלקה
כו'", לפניו עומדים ישראל וכל ויהושע ותומים', 'אורים
כמו"כ  הקדשים. בקודש נכנסו ישראל שכל לומר אין והרי
לבית  מחוץ אפילו ותומים" ב"אורים ששאלו בתנ"ך מצינו

אבי  בברוח "ויהי ולדוגמא: לירושלים מחוץ ואף תר המקדש
דוד אל אחימלך אל קעילהבן (דוד) ויאמר בידו ירד אפוד

ואנשיו  דוד בבוא "ויהי ועד"ז גו'". האפוד הגישה אביתר
בה' דוד וישאל דוד אל האפוד את אביתר ויגש . . צקלג
בנוגע  ואעפ"כ, ותומים. באורים ששאל היינו גו'" לאמר

ופניו הכהן "עומד כאן כותב במקדש הארון לשאלה לפני
והשואל  הכהן - שניהם שנכנסו היינו כו'" מאחריו והשואל

הקדשים. לקדש -
באופן  הדינים שמפרט הרמב"ם בדברי מצינו שלא ומה
יסוד  על לומר יש ותומים, באורים לשאול לקד"ק הכניסה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ycwndקמו z`ia zekld - dcear xtq - ixyz b"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שלא  מחודשים דינים כותב שאינו הרמב"ם בכללי המבואר
לי" "יראה שכותב ספורים במקומות מלבד בגמרא, נמצאו
בנדו"ד, משא"כ כו', חזק יסוד לו יש גופא אלו שבמקומות

זה. בענין מיוחדים דינים מקום בשום מצינו שלא
.bk oniq dcear xtq zekln oii

רבינו 41) ומפרש שכינה". כלפי פניו "והנשאל, אמרו: שם.
ותומים, אורים כלפי פירש שם ורש"י הארון. כלפי שהיינו

להלן. וראה הארון, שבתוך המפורש אמרו:42)ושם שם
כלפי  פניו והנשאל, (=הכהן). נשאל כלפי פניו "השואל,
אורים  כלפי פניו שהנשאל, רש"י פירוש ולפי שכינה".
רבינו  לדעת אבל הכהן. פני כלפי השואל פני – ותומים
השואל  שפני לומר הוכרח הארון, כלפי הנשאל שפני

הכהן. שנאמר 44)שם.43)לאחורי ממה כן ולמדו שם.
שומע  שאין לבדו, לו משמע לו", "ושאל כא): כז, (במדבר

שם). (רש"י הוא לפני 45)אלא לו ושאל "שנאמר שם.
"ושאל  יצאו". פיו "על שם: כבפסוק לו, וסמוך כלומר, ה'",

שם). (רש"י בפיו דברים שמוציא פיו", על כדרך 46)לו
"וחנה  יג): א, (שמואלֿא שנאמר בתפילתה, חנה שאמרה
ישמע" לא וקולה נעות שפתיה רק לבה אל מדברת היא

שם). אמר 47)(יומא כה אומר, "והנשאל בברייתא: שם
ה' אמר כה לומר צריך אין אומר יהודה ר' והצלח, עלה ה'
משום  כתנאֿקמא ולא יהודה כר' רבינו ופסק והצלח". עלה
הלכה  סוף פ"ז שם בירושלמי אחר כתנא תנאֿקמא שדעת
ה'". אמר "כה לומר צריך היה ולכן שומע", היה "הקול ג:

ש  השני התנא דעת לפי שם אבל בבבלי יוחנן ר' (שגם ם
שמע  ולא בולט" ש"הכתב רבינו) פסק וכן כמותו, סובר עג:
שלמה). (יריעות ה'" אמר "כה אומר אינו – מדבר קול

לעיל.48) וראה עג: שם יוחנן ר' כדעת

.·È„Á‡k ÌÈ¯·„ ÈL ÏÚ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â49Ï‡L Ì‡Â . ¿≈¬ƒ«¿≈¿»ƒ¿∆»¿ƒ»«
„·Ïa ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÈ·ÈLÓ -50Ô‰a ÔÈÏ‡L ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ«»ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ»∆

ËBÈ„‰Ï51ÈÓÏ B‡ ÔÈc ˙È·Ï B‡ CÏÓÏ B‡ ‡l‡ , ¿∆¿∆»¿∆∆¿≈ƒ¿ƒ
„ÓÚÈ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL .Ba ¯eav‰ C¯vL∆…∆«ƒ∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…

CÏn‰ ‰Ê - ‡e‰ ;¯ÓB‚Â52‡e‰ ‰Ê - Ï‡¯OÈ Èa ÏÎÂ , ¿≈∆«∆∆¿»¿≈ƒ¿»≈∆
‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ53B˙Ï‡La ¯eav‰ C¯vL ÈÓ B‡54, ¿«ƒ¿»»ƒ∆…∆«ƒƒ¿≈»

ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa el‡ - ‰„Ú‰ ÏÎÂ55. ¿»»≈»≈≈ƒ«»

עג.49) ועג:51)שם.50)שם עא: שהרי 52)שם
שם). (רש"י נאמר אתו 53)ליהושע ישראל בני שכל מי

שם). (רש"י אחריו למלחמה במשנה:54)לצאת עא: שם
בו". צריך שהציבור שם.55)"ולמי

.‚È‡ˆBÓ ‰z‡L ‰Ê56eÈ‰ ÌÈ‰k‰L ÌÈ‡È· È¯·„a ∆∆«»≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆«…¬ƒ»
ÔÈ‡L ,ÌÈÏB„b ÌÈ‰k eÈ‰ ‡Ï - „a „BÙ‡ ÔÈ¯‚BÁ¿ƒ≈«…»…¬ƒ¿ƒ∆≈
eÈ‰ ÌiÂÏ‰ Û‡Â .„a „BÙ‡ ÏB„b Ô‰k ÏL „BÙ‡‰»≈∆…≈»≈«¿««¿ƒƒ»
¯Ó‡Â ,‰È‰ ÈÂÏ ‡È·p‰ Ï‡eÓL È¯‰L ;B˙B‡ ÔÈ¯‚BÁ¿ƒ∆¬≈¿≈«»ƒ≈ƒ»»¿∆¡«
ÌÈ¯‚BÁ eÈ‰ ‰Ê „BÙ‡ ‡l‡ .„a „BÙ‡ ¯e‚Á ¯Ú :Ba««»≈»∆»≈∆»¿ƒ
ÂÈÏÚ ‰¯LzL Èe‡¯ ‡e‰L ÈÓe ÌÈ‡È·p‰ Èa B˙B‡¿≈«¿ƒƒƒ∆»∆ƒ¿∆»»
ÏB„b Ô‰k ˙ÏÚÓÏ ‰Ê ÚÈb‰ Èk ÚÈ„B‰Ï ,L„w‰ Áe¯««…∆¿ƒ«ƒƒƒ«∆¿«¬«…≈»

L.L„w‰ Áe¯a ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ Èt ÏÚ ¯a„n∆¿«≈«ƒ»≈¿«∆¿««…∆

מה 56) על ב, הלכה י פרק סנהדרין בירושלמי הוא כן
הוא  ויפגע האדומי דואג "ויסוב יח) כב, (שמואלֿא שנאמר
אפוד  נושא איש וחמשה שמונים ההוא ביום וימת בכהנים
גדולים  כהנים שני ממנין אין חייה, ר' תני כן "לא – בד"

גדולים". כהנים להיות ראויין שכולן מלמד אלא כאחת,

Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»

-dcearxtq
WCwOd z`iA zFkld¦§¦©©¦§¨

,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ‰¯OÚ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¬≈∆¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ba ÒkÈ ‡lL (· .Lc˜nÏ ¯BkL Ô‰k ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈ƒ«ƒ¿»∆…ƒ»≈
.ÌÈ„‚a Úe¯˜ Ô‰k Ba ÒkÈ ‡lL (‚ .L‡¯ Úe¯t Ô‰k…≈¿«…∆…ƒ»≈…≈¿«¿»ƒ
‡ˆÈ ‡lL (‰ .ÏÎÈ‰Ï ˙Ú ÏÎa Ô‰k ÒkÈ ‡lL („∆…ƒ»≈…≈¿»≈«≈»∆…≈≈
ÌÈ‡ÓË ÁlLÏ (Â .‰„B·Ú‰ ˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ Ô‰k…≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»¬»¿«≈«¿≈ƒ
‡lL (Á .Lc˜nÏ ‡ÓË ÒkÈ ‡lL (Ê .Lc˜n‰ ÔÓƒ«ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈«ƒ¿»∆…
(È .‡ÓË LnLÈ ‡lL (Ë .˙Èa‰ ¯‰Ï ‡ÓË ÒkÈƒ»≈»≈¿«««ƒ∆…¿«≈»≈
ÂÈ„È „·BÚ‰ Lc˜Ï (‡È .ÌBÈ Ïe·Ë LnLÈ ‡lL∆…¿«≈¿¿«≈»≈»»
.ÁaÊnÏÂ ÏÎÈ‰Ï ÌeÓ ÏÚa ÒkÈ ‡lL (·È .ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»∆…ƒ»≈«««≈»¿«ƒ¿≈«
ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL („È .ÌeÓ ÏÚa „·ÚÏ ‡lL (‚È∆…«¬…««∆…«¬…««

.¯Ê „·ÚÈ ‡lL (ÂË .¯·BÚ≈∆…«¬…»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מן 1) יכנס לא יין ששתה לעבודה הכשר שכהן יבאר

משקים  משאר שיכור אם דינו ומה ולפנים, המזבח
המשכרים.

.‡‰„B·ÚÏ ¯Lk‰ Ô‰k Ïk2¯eÒ‡ - ÔÈÈ ‰˙L Ì‡ , »…≈«»≈»¬»ƒ»»«ƒ»
ÁaÊn‰ ÔÓ Òk‰Ï BÏ3ÌÈÙÏÂ4„·ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .5- ¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿»«

‰ÏeÒt B˙„B·Ú6ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,7:¯Ó‡pL ; ¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«
˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ‡e‰Â .e˙Ó˙ ‡ÏÂ8ÈÁ ÔÈÈ9˙·a10 ¿…»À¿∆»»¿ƒƒ«ƒ«¿«

ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ÂÈÏÚ e¯·ÚL ÔÈiÓ ˙Á‡11Ì‡ Ï·‡ ; ««ƒ«ƒ∆»¿»»«¿»ƒ¬»ƒ
˜ÈÒÙ‰Â ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L B‡ ,ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt ‰˙L»»»≈¿ƒƒ«ƒ»»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
CB˙a BzbÓ ÔÈÈ ‰˙ML B‡ ,ÌÈÓa d‚ÊÓ B‡ ,da»¿»»¿«ƒ∆»»«ƒƒƒ¿

¯eËt - ˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙È elÙ‡ ÌÈÚa¯‡12ÏlÁÓ BÈ‡Â , «¿»ƒ¬ƒ»≈≈¿ƒƒ»¿≈¿«≈
‰„B·Ú13Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈi‰ ÔÓ ˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙È ‰˙L . ¬»»»»≈≈¿ƒƒƒ««ƒ««ƒ

‰˙LÂ ˜ÈÒÙ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ‚eÊÓ ‰È‰L14ËÚÓ ËÚÓ ∆»»»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»»¿«¿«
‰˙ÈÓ ·iÁ -15‰„B·Ú‰ ÏÒBÙe ,16. «»ƒ»≈»¬»

עשאה 2) אם עבודתו ופוסל מיתה חייב לעבודה כשר רק
לעבודה, לכתחילה ראוי שאינו חלל אבל יין, שתוי כשהוא
להלן  (וראה עבודתו מחלל אינו – יין שתוי כשהוא שעבד
בדיעבד), עבודתו פוסל אינו חלל, שהוא זה שמצד ה"י, פ"ו
חייב  אינו – יין שתוי כשהוא שעבד בעלֿמום כן וכמו
בו  אין בעלֿמום, שהוא שמצד ה"א שם להלן (וראה מיתה
אל  ושכר "יין ט): י, (ויקרא שנאמר מלקות), חיוב אלא
פ"א  שמיני פ' ('ספרא' מזה ולמדו אתך", ובניך אתה תשת
יצאו  כשרים, בניך אף כשר, אתה מה ובניך, "אתה ה"ג):

מומים". ובעלי עג)3)חללים (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
משנהֿלמלך  וראה ולמזבח". האולם "מבין רבינו: כתב
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ה"א. פ"ו אל 4)להלן "בבואכם נאמר: (שם) שבפסוק אף
לעשות  "מניין ה"ד): (שם, ב'ספרא' אמרו – מועד" אהל
בואכם, כאן נאמר וכו', תלמודֿלומר מועד, כאהל המזבח
בבואם, ורגלים) ידים קידוש בענין כ ל, (שמות להלן ונאמר
אף  וכו', מועד כאהל המזבח וכו' (בבואם) (בבואכם) מה
רש"י  ועי' מועד", כאהל המזבח וכו' מועד אהל אל בבואכם

שם. אלא 5)ויקרא מיתה חייב אינו לבדה הכניסה ועל
המצוות' וב'ספר הט"ו, להלן וראה (כסףֿמשנה, מלקות

חלל,6)שם). עבד שאם יין לשתויי "מניין ב: יז, בזבחים
וגו' תשת אל ושכר יין טֿי) שם, (ויקרא תלמודֿלומר
עובד  שאתה עבודה =) החול ובין הקודש בין ולהבדיל
ממחוסר  יח.) (שם ולמדו רש"י). חול. קרויה בשכרות,
היא. פסולה – מיתה עליה חייב שאינו עבודה שאף בגדים,

להלן 7) נתבארו מיתה, עליהן חייב שהזר עבודות היינו
שם). (זבחים, ה"ב יג,8)פ"ט כריתות בברייתא הוא כן

שם): (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו תנאֿקמא, בדברי - ב
לשכר, כדי וכמה לשכר, כדי אלא אסור ש"אין ושכר" "יין

יין". רבי 9)רביעית כדברי שם) (כריתות, במים מזוג ולא
כנ"ל).10)אליעזר. (שם שכרות דרך אינו בו הפסיק שאם

(שם).11) משכר אינו מזה כריתות 12)שבפחות תוספתא
לדעת 13)פ"א. שם, בכריתות כמבואר יש, איסור אבל

ומוזהרין  שהוא, כל עליו מוזהרין "יין בברייתא: תנאֿקמא
ברור  אבל מגיתו". על עליו שהרי עליהם, לוקים שאין

ומכיון  שבתורה, איסורים בכל כמו לוקין שאין ודאי כלשהו
מגיתו, יין על גם לוקה אינו כלשהו, יין על לוקה שאינו

(כסףֿמשנה). משכרים לא רומי:14)ששניהם בדפוס
כ"ץ). אנשיל (הרב בראב"ד.15)ושתה ראה

הא 16) ברביעית, "הא מזוג: על כן אמרו שם, בכריתות
בו. ושהה להפסיק גם רבינו למד ומזה מרביעית", ביותר

.·ÔÈ¯kLÓ‰ ÔÈ˜LÓ ¯‡MÓ ¯BkL ‰È‰17¯eÒ‡ - »»ƒƒ¿»«¿ƒ«¿«¿ƒ»
¯‡MÓ ¯BkL ‡e‰Â „·ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .Lc˜nÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»«¿ƒƒ¿»
- ‰Ï·c‰ ÔÓ B‡ ·ÏÁ‰ ÔÓ elÙ‡ ,ÔÈ¯kLÓ‰ ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿«¿ƒ¬ƒƒ∆»»ƒ«¿≈»
‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L .‰¯Lk B˙„B·ÚÂ ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆«¬»¿≈»∆≈«»ƒƒ»
‰„B·Ú ÏlÁÓ ÔÈ‡Â ,‰„B·Ú ˙ÚLa ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡∆»«««ƒƒ¿«¬»¿≈¿«≈¬»

.ÔÈi‰ ÔÓ ¯BkL ‡l‡∆»ƒƒ««ƒ

יין.17) אלא לי אין יין, אומר יהודה "רבי שם: בכריתות,
תלמודֿ מה אםֿכן ושכר, תלמודֿלומר מניין, משכרים שאר
והנה  באזהרה". משקין שאר ועל במיתה, יין על יין, לומר
שדוקא  סובר שת"ק בזה מחלוקת שיש מבואר שם בגמרא
שבכל  סובר יהודה ורבי מנזיר, שלמדים משום יין,
ביין  שאפילו סובר אליעזר ורבי מלקות, חייב המשכרים
אמרו: שם ובגמרא שכרות. דרך שתה אם אלא חייב, אינו
לענין  ככולם: שפסק רבינו על וקשה אליעזר". כרבי "הלכה
לכתחילה, עליו שמוזהר (בה"א) פסק יין, מרביעית פחות
(שם) פסק אחת, בבת ושתייה מזוג ולענין תנאֿקמא. כדברי
ודלא  לוקה, שהוא יהודה, כרבי פסק וכאן אליעזר. כרבי
רבי  לדברי שהרי כשירה, שעבודתו שפסק במה יהודה כרבי
שם), וברש"י מה: בבכורות (ראה פסולה עבודתו – יהודה
והמצוה' ('התורה והמלבי"ם משנה' ב'כסף ועי' וצריךֿעיון,
משאר  שיכור היה שאם כאן שפסק שמה כתב שם)

מפני  זה אין כשירה, ועבודתו לוקה זה הרי המשכרים,
שם, (בכורות בעלֿמום שהוא מפני אלא יהודה, כרבי שפסק
– בבהמה ולא באדם הפוסל מום שהוא ומכיון במשנה),
וראה  ה"ו). (פ"ו להלן שפסק כמו עבודה, מחלל ואינו לוקה

גלאנטי. מהר"ם בשם הרמב"ם על הגרע"א בגליון

.‚ÈtÓ Lc˜nÏ Òk‰Ï Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡L ÌLÎe¿≈∆»¿…≈¿ƒ»≈«ƒ¿»ƒ¿≈
,Ï‡¯OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡ Ck ,˙e¯ÎM‰«ƒ¿»»¿»»»≈…≈≈ƒ¿»≈

˙B¯B‰Ï18ÌÈ¯Óz ÏÎ‡ elÙ‡ .Èe˙L ‡e‰Lk19B‡ ¿¿∆»¬ƒ»«¿»ƒ
.‰¯BÈ Ï‡ - ËÚÓ BzÚ„ ‰LazLÂ ·ÏÁ ‰˙L»»»»¿ƒ¿«¿»«¿¿««∆

‰¯B‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ Èa ˙‡ ˙¯B‰Ïe :¯Ó‡pL20¯·„a ∆∆¡«¿…∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»
ÌÈ˜B„v‰ e‰eÚ„iL „Ú ‰¯Bza L¯ÙÓ ‡e‰L21- ∆¿…»«»«∆≈¿«¿ƒ

,¯B‰Ë Úc¯Ùv‰Â ,‡ÓË ı¯M‰L ‰¯B‰L ÔB‚k .¯zÓÀ»¿∆»∆«∆∆»≈¿«¿«¿≈«»
.‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,¯eÒ‡ Ìc‰Â¿«»»¿«≈»∆

פסול 18) כהן היה שאם "וכשם פ"א: כריתות בתוספתא
אסור  תלמידֿחכם או חכם היה אם כך מיתה, וחייב בעבודה
חכם  היה אם אומר, יהודה ברבי יוסי רבי ולהורות. ללמד

ללמד". תמרים 19)מותר אכל רב, "אמר ב: י, בכתובות
אכל  אם בין חילקו שלא הראשון, הלשון ולפי יורה". אל -
וכתבו  אכילה. לאחר תמרים אכל אם לבין לחוד, תמרים
כרבי  פסק שרב שאףֿעלֿפי אמר, ד"ה ה'תוספות' שם
להורות, הוא אסור המשכרים, שאר על חייב שאינו אליעזר
בשאר  מחייב דלא למאן שגם שם, בבכורות משמע וכן
והואֿ לעבודה, הוא פסול מחוללת, עבודתו ואין משכרים,
למעלה. המלבי"ם לדברי מתאים וזה להורות. שאסור הדין
בעלֿמום, מטעם פסלוהו שם בבכורות הרי צריךֿעיון, (אבל

בעלֿמום). לפסול אין הוראה שם.20)ולענין כריתות,
בדבר 21) שהמורה - א ד, בהוריות רבינו דברי מקור

סי' ליו"ד ש"ך ועי' הוראה. אינו – בו מודים שהצדוקים
כא. ס"ק רמב

.„‰¯Bz „nÏÏ ¯BkMÏ ¯zÓe22˙BÎÏ‰ elÙ‡Â , À»«ƒ¿«≈»«¬ƒ¬»
‰¯BÈ ‡lL ‡e‰Â ,˙BL¯„Óe23ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .24Úe·˜ ƒ¿»¿∆…∆¿ƒ»»»»»«

.‡È‰ ‰‡¯B‰ B„enlL ,„nÏÈ ‡Ï - ‰‡¯B‰Ï¿»»…¿«≈∆ƒ»»ƒ

שם.22) ובגמרא שם, בתוספתא יהודה ברבי יוסי כרבי
כנ"ל.23) למעשה. ב.24)הלכה יג, כריתות

.‰ÌÈÓ da ‰È‰Â „·Ïa ˙ÈÚÈ·¯ È„k ‰˙L25Ïk »»¿≈¿ƒƒƒ¿«¿»»»«ƒ»
CÏ‰ B‡ ,ËÚÓ ÔLÈ B‡ ,‡e‰L26¯·Ú ¯·k - ÏÈÓ È„k ∆»≈¿«»«¿≈ƒ¿»»«

„·ÚÏ ¯zÓe ÔÈi‰27,˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙BÈ ‰˙L Ì‡ Ï·‡ . ««ƒÀ»«¬…¬»ƒ»»≈≈¿ƒƒ
ÔÈÙÈÒBÓ C¯c‰ B‡ ËÚÓ ˙L - ‚eÊÓ elÙ‡¬ƒ»≈«¿««∆∆ƒƒ

B˙e¯ÎLa28‡lL „Ú ˙e¯ÎM‰ ÈÙÏ ‡‰LÈ ‡l‡ . ¿ƒ¿∆»ƒ¿∆¿ƒ«ƒ¿«∆…
.ÌÏBÚaL ¯·c ÌeL B˙e¯ÎMÓ ¯‡MÈƒ»≈ƒƒ¿»»∆»»

ומכאן 25) להורות, מותר זה שבאופן אמרו שם, בכריתות
כתב: ה"א ולמעלה (כסףֿמשנה). עבודה לעבוד גם שמותר
אבל  שפטור ונראה פטור, כו' במים מזגה וכו' רביעית שתה
ולפיכך  המים, מן חוץ רביעית כשהיה מדובר שם – אסור
היה  כשהיין מדובר וכאן אסור, אבל פטור – במים כשמזגו
מותר  ולפיכך לרביעית, השלימוהו והמים מרביעית, פחות

(כסףֿמשנה). לכתחילה רכיבה 26)גם אבל הלך, דוקא
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שם. בעירובין, כמבואר מפיגה, אינה מיל, לענין 27)כדי
בעירובין  הוראה ולענין ב. כב, בסנהדרין כן מפורש עבודה,

ב. מילין,28)סד, בשלשה מפיג רכוב אבל כשהלך, דוקא
שם. בעירובין, שמבואר כמו

.Â¯ÓLÓ ÈL‡29˙BzLÏ ÔÈ¯zÓ30Ï·‡ ,˙BÏÈla ÔÈÈ «¿≈ƒ¿»À»ƒƒ¿«ƒ«≈¬»
ÔzaL ÈÓÈa ‡Ï31˙B·‡ Èza ¯‡L elÙ‡Â .32ÏL …ƒ≈««»«¬ƒ¿»»≈»∆

„aÎz ‡nL ;ÌBi‰ Ô˙„B·Ú ÔÈ‡L ¯ÓLÓ33‰„B·Ú‰ ƒ¿»∆≈¬»»«∆»ƒ¿«»¬»
·‡ ˙Èa ÈL‡ ÏÚ34ÌÈ¯Á‡Ï eÎ¯ËˆÈÂ ,ÌBÈ ÏL ««¿≈≈»∆¿ƒ¿»¿«¬≈ƒ

B˙B‡ ÏL ·‡ ˙Èa ÈL‡Â .ÔÚiÒÏ Ôz¯ÓLÓ ÈL‡Ó≈«¿≈ƒ¿«¿»¿«¿»¿«¿≈≈»∆
‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ˙BzLÏ ÌÈ¯eÒ‡ ÌBi‰35‡nL ; «¬ƒƒ¿≈«≈««¿»∆»

‰ÏÈla ‰zLÈ36BÈÈ ¯Ò ‡Ï ÔÈ„ÚÂ B˙„B·ÚÏ ÌÈkLÈÂ ƒ¿∆««¿»¿«¿ƒ«¬»«¬«ƒ…»≈
ÂÈÏÚÓ37. ≈»»

עובד 29) משמר כל היו, כהונה משמרות וארבעה עשרים
ה"ג. המקדש כלי מהל' פ"ד למעלה ראה שלו, בשבוע

במשנה.30) - ב טו, שלהם.31)תענית בשבוע
כל 32) השבוע, ימות כמנין אבות לבתי מתחלק שהמשמר

הי"א). שם (למעלה ביומו עובד א.33)אחד יז, שם
במשנה.34) - ב טו, היום,35)שם שלפני בלילה כלומר,

להלן. לא 36)וראה ביתֿאב אנשי אמרו: יז.) (שם בגמרא
ופירש  בעבודה". תמיד עוסקין שהן מפני בלילה, ולא ביום
אברים  הלילה כל מעלין שהיו "לפי טו:) (שם רש"י
השיגו  ומכאן שם. המשנה, בפירוש רבינו כתב וכן ופדרים",
כסףֿ (ועי' כן רבינו למד מהיכן צ"ע ואמנם הראב"ד.
"לא  אמרו: שהרי כנ"ל, מוכיח המשנה לשון וגם משנה).
ועי' היום, שלאחר בלילה מדובר הרי בלילה", ולא ביום

הגרע"א. ה"ה.37)בגליון למעלה ראה

.ÊÚ„BiL Ô‰k Ïk38‰Ê È‡Óe ‡e‰ ¯ÓLÓ ‰Ê È‡Ó »…≈∆≈«≈≈∆ƒ¿»≈≈∆
‰„B·Úa ÌÈÚe·˜ ÂÈ˙B·‡ ÈzaL Ú„BÈÂ ,‡e‰ ·‡ ˙Èa≈»¿≈«∆»≈¬»¿ƒ»¬»
‰È‰ .ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÔÈÈ ˙BzLÏ BÏ ¯eÒ‡ - [ÌBi‰]«»ƒ¿«ƒ»«»»
BlL ·‡ ˙Èa ¯ÈkÓ BÈ‡Â ,‡e‰ ¯ÓLÓ ‰Ê È‡Ó Ú„BÈ≈«≈≈∆ƒ¿»¿≈«ƒ≈»∆

˙aL d˙B‡ Ïk ˙BzLÏ BÏ ¯eÒ‡ -39Bz¯ÓLnL »ƒ¿»»«»∆ƒ¿«¿
¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï .da ÔÈ„·BÚ40˙Èa ‡ÏÂ Bz¯ÓLÓ ¿ƒ»…»»«ƒƒ¿«¿¿…≈

Ï·‡ ;ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡L Ô˙B ÔÈc‰ - ÂÈ˙B·‡¬»«ƒ≈∆»ƒ¿«ƒ¿»¬»
B˙Ï˜Ï˜ B˙wz41,„ÈÓz ˙BzLÏ ¯zÓ ‡e‰ È¯‰Â , «»»«¿»»«¬≈À»ƒ¿»ƒ

BlL ·‡ ˙È·a Ú·wiL „Ú „·ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»«¬…«∆ƒ»«¿≈»∆
.Bz¯ÓLÓ·e¿ƒ¿«¿

משמר 38) אנשי שאפילו (מזה אמרו "מכאן א: יז, בתענית
לשתות  אסורים כן גם כלל, היום באותו עובדים היו שלא
ביתֿאב  ומשמרת משמרתו שמכיר כהן כל רש"י), – יין
כל  יין לשתות אסור שם, קבועין אבותיו שבתי ויודע שלו,

היום". בלילה,39)אותו ובין ביום בין שבוע אותו כל
עובדים. היו יום באותו אולי להסתפק, יש יום כל שעל

הזה 41)שם.40) הבלבול היינו זו, קלקלה כלומר,
מהל' בפ"א (וראה תקנתו. היא זו – המשמרות שנתבלבלו

ה"ח). מגילה

.ÁB¯ÚO Ï„bL Ô‰k42Òk‰Ï BÏ ¯eÒ‡ -43ÔÓ …≈∆»«¿»»¿ƒ»≈ƒ
‰˙ÈÓ ·iÁ - „·ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰44È„Èa «ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿»««»ƒ»ƒ≈

„·ÚL ¯BkLk ,ÌÈÓL45Ïk ezLÈ ‡Ï ÔÈÈÂ :¯Ó‡pL . »«ƒ¿ƒ∆»«∆∆¡«¿«ƒ…ƒ¿»
‰Ó - eÁlLÈ ‡Ï Ú¯Ùe eÁl‚È ‡Ï ÌL‡¯Â ,Ô‰k…≈¿…»…¿«≈∆«…¿«≈«

.‰˙ÈÓa Ú¯t ÈÏc‚Ó Û‡ ,‰˙ÈÓa ÔÈÈ ÈÈe˙M¿≈«ƒ¿ƒ»«¿À¿≈∆«¿ƒ»

הי"א.42) להלן הט"ו.43)ראה ולהלן ה"א, למעלה ראה
ה"ט).44) (להלן עבודתו חילל לא פג,45)אבל סנהדרין

"ראשיכם  ו) י, (ויקרא במקרא מפורש שנאמר ואףֿעלֿפי ב.
פ' וב'ספרא' תמותו", ולא תפרומו לא ובגדיכם תפרעו, אל
תמותו, "ולא אמרו: מא) הלכה דמלואים, (מכילתא שמיני
כד. קטן במועד (וראה הן". שומע אתה לאו ממשמע
הפסוק  לדרוש הוצרכו כי יתכן – שם) הריטב"א ובחידושי
שאפשר  מספיק, אינו שמיני שבפרשת הפסוק כי הנ"ל,
שכבר  ולאחר לדורות. ולא לשעה רק נאמר שהוא לומר
שדין  וגו'" ישתו לא "ויין קבלה בדברי מהפסוק למדנו
הפסוק  כי עלֿידיֿזה לנו נתגלה יין, שתויי כדין ראש פרועי
לקרועי  ממנו ללמוד יש ושוב לדורות, גם הוא שמיני בפ'
להר"ן  המיוחסים בחידושים ועי' הי"ד, להלן ראה בגדים,
הביא  קסג) (לאֿתעשה המצוות' וב'ספר (כב:). בסנהדרין
מיתה, לחייב וגו'", תפרעו אל "ראשיכם הנ"ל הפסוק רבינו

עיי"ש.

.Ë‰„B·Ú ÔÈÏlÁÓ L‡¯‰ ÈÚe¯t ÔÈ‡Â46Èt ÏÚ Û‡ . ¿≈¿≈»…¿«¿ƒ¬»««ƒ
.‰¯Lk B˙„B·Ú - ‰˙ÈÓa ‡e‰L∆¿ƒ»¬»¿≈»

מיתה,46) לענין אלא יין לשתויי הוקשו שלא - ב יז, תענית
(שם). חילול לענין ולא

.È˙ÚLa ‡l‡ ÔÈi‰ ÏÚ ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈«…¬ƒÀ¿»ƒ«««ƒ∆»ƒ¿«
Lc˜nÏ ‰‡Èa47‡l‡ Ú¯t Ïc‚Ï ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ Ck , ƒ»«ƒ¿»»≈¬ƒ¿«≈∆«∆»

Lc˜nÏ ‰‡Èa ˙ÚLa48Ô‰Îa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿…≈
¯eÒ‡ ÏB„b Ô‰k Ï·‡ ;ËBÈ„‰49Ú¯t Ïc‚Ï50Ú¯˜ÏÂ ∆¿¬»…≈»»¿«≈∆«¿ƒ¿…«

ÂÈ„‚a51ÌÏBÚÏ52Lc˜na ‡e‰ „ÈÓz È¯‰L ,53CÎÏe . ¿»»¿»∆¬≈»ƒ«ƒ¿»¿»
.Ì¯ÙÈ ‡Ï ÂÈ„‚·e Ú¯ÙÈ ‡Ï BL‡¯ ˙‡ :Ba ¯Ó‡∆¡«∆……ƒ¿»¿»»…ƒ¿…

(שנאמר 47) דאסור" הוא ביאה בזמן יין "שתויי א: יז, שם
בבואכם  אתך ובניך אתה תשת אל ושכר "יין ח) י, (ויקרא
הביא  שם לרש"י המיוחס ובפירוש וגו'". מועד אהל אל
החצר  אל בבואם כהן כל ישתו לא "ויין כא) (מד, מיחזקאל
"בזמן  שם בגמרא שכתוב כמו העתיק לא הפנימית").
המקדש  שבית בזמן שהכוונה לטעות אפשר שבזה ביאה"
"בשעת  אלא שם) לרש"י המיוחס בפירוש (ראה קיים
"כהן  הי"א: להלן כתב וכן עובד. כשהוא כלומר, ביאה"
כהן  אבל יום", לשלשים יום משלשים מגלח העובד הדיוט
וראה  המקדש, בזמן אפילו לגלח צריך אינו עובד שאינו

ובכסףֿמשנה. משתויי 48)בראב"ד ראש פרועי שלמדים
שם). (תענית, ב.49)יין יא, שלא 50)הוריות אפילו

פ"ה  למעלה וראה קסג). ל"ת המצוות' ('ספר אבלות כדרך
ה"ו. המקדש כלי המקדש,51)מהל' כלי (הל' מת על

המצוות'52)שם). ('ספר עבודה בשעת שלא אפילו
שם). המקדש כלי והל' קסד, טעם 53)לאֿתעשה זהו

– שאסור כיון אבל ולפרוע, לפרום התורה שאסרה למה
הל' למעלה ראה במקדש, שאינו בשעה אפילו הוא אסור
חייב  אינו התורה מן הרי עיון, צריך אבל שם. המקדש, כלי
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ב'יריעות  וראה ה"ז. שם למעלה ראה במקדש, תמיד להיות
שלמה'.

.‡È¯ÈÊk .ÌBÈ ÌÈLÏL ?Ú¯t Ïec‚ ‡e‰ ‰nk54, «»ƒ∆«¿ƒ¿»ƒ
‰˙eÁt ˙e¯ÈÊ ÔÈ‡Â ,BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :Ba ¯Ó‡pL∆∆¡««≈∆«¿«…¿≈¿ƒ¿»

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ55„·BÚ‰ ËBÈ„‰ Ô‰k ,CÎÈÙÏ .56Ál‚Ó - ƒ¿ƒ¿ƒ»…≈∆¿»≈¿«≈«
.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒƒ¿ƒ

ב.54) כב, הקבלה"55)סנהדרין מפי הלכה זה "ודבר
ה"ב). נזירות מהל' למעלה 56)(פ"ג ראה עובד, דווקא

ה"י.

.·ÈÈL‡Â57¯ÓLÓ58¯tÒÏ ÔÈ¯eÒ‡59ÒaÎÏe60 ¿«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈¿«≈
ÔzaLa61ÔÈÏeÓ Ô‰Lk Ôz¯ÓLÓÏ eÏÚÈ ‡lL È„k ,62, ¿««»¿≈∆…«¬¿ƒ¿«¿»¿∆≈¿À»ƒ

ÔÈÁl‚Ó ‡l‡63ÔÈˆÁB¯Â64.eÏÚiL Ì„˜ ÔÈÒaÎÓe ∆»¿«¿ƒ¿¬ƒ¿«¿ƒ…∆∆«¬

כלי 57) מהל' פ"ו למעלה וראה במשנה, - ב טו, תענית
הי"א. ה"ג.58)המקדש פ"ד שם למעלה ראה

מלספר 59) אסורין מעמד ואנשי משמר "אנשי שם: במשנה,
והשמיט  השבת". כבוד מפני מותרין ובחמישי ומלכבס,
בפ"ו  למעלה רק והביאה האחרונה, הפיסקא את כאן רבינו
משנהֿלמלך  כסףֿמשנה, (ראה מעמד אנשי לענין שם
"ובחמישי  זו שבבא רבינו שדעת (ונראה ואורֿשמח).
שבתחילת  משמר לאנשי מכוונת אינה וכו'" מותרין
ה'מאירי' כתב שהרי שבסוף. מעמד לאנשי אלא הדברים,
"וגדולי  משמר) אנשי ד"ה המשנה בפירוש שם, (תענית
לספר  חייבים מיהא כהנים והלא שואלים, המפרשים
כאן. יש ניוול ומה הי"א), למעלה (ראה לשלשים משלשים
מספרין, יהו לא שבתם, בתוך שלשים יום הגיע אילו ועוד
כאן  אין מהם ובמחילה גזירה. מדין תורה איסור דוחין וכי
ועליו  ניוול, קצת יש שלשים שבתוך בפרע שאף קושיא,
בתוך  יספרו לא שבתם, לפני ספרו לא שאם אומר הוא
לספר  חייבים ודאי שלהם, שלשים יום הגיע אם הא שבתם,
שמותרים  יום, שלשים בתוך שמדובר ומכיון בשבתם". אף
לספר  להם שיתירו מסתבר לא במקדש, עבודה לעבוד
המקדש, מכבוד חמור שבת כבוד יהא שלא – שבת לכבוד
אומרים  ויש ו:), (יבמות לזה זה ומקדש שבת הוקשו והרי
אבל  צח). סי' ('יראים' מקדש ממורא שבת מורא שלמדו
יום, שלשים כשעברו אמורים הדברים מעמד באנשי
לספר  להם התירו ולכן בעבודה, הם אסורים שבמקדש
המוריה'). 'הר בדברי הי"ג להלן וראה השבת, לכבוד

(פ"ח 60) אותם מכבסין אין שהרי כהונה, לבגדי הכוונה אין
שלמה'). ('יריעות שלו חול לבגדי אלא ה"ה), שם

שלהם.61) שעוד 62)בשבוע ואףֿעלֿפי הי"ז. להלן ראה
עליו  יהיה שלא חכמים רצו תגלחתו, מיום שלשים עברו לא
שלא  הכוונה, ובכיבוס למעלה). (ראה קצת ניוול אפילו
למעלה). (ראה מלוכלכים כשהם שלו חול בבגדי יכנס

ראשם.63) כן 64)שערות אמרו הראש רחיצת שעל נראה
יז.). תענית ('מאירי'

.‚È‰ÓÏML ÈÓ65Ï‚¯‰ CB˙a Bz¯ÓLÓ66¯zÓ - ƒ∆»¿»ƒ¿«¿¿»∆∆À»
Ï‚¯a Ál‚Ï67Ï‚¯‰ ·¯Úa ‰ÓÏL Ì‡ Ï·‡ .68BÈ‡ - ¿«≈«»∆∆¬»ƒ»¿»¿∆∆»∆∆≈

Ï‚¯‰ ·¯Úa ‡l‡ Ál‚Ó69. ¿«≈«∆»¿∆∆»∆∆

תנאֿקמא.65) כדעת - ב יז, קטן הרגל 66)מועד (כשחל

ידידיה  והר"ר הריטב"א שפירשו כמו בשבת, באחד או בשבת
כמו תלמיד הרגל, בערב לגלח יכול היה ולא שם, מפריש ר"י

התירו  לא רבינו שלדעת הקודמת, בהלכה למעלה שכתבנו
באנשי  ולא מעמד באנשי אלא השבת כבוד מפני בחמישי
המוריה' וב'הר שם, ידידיה והר"ר בריטב"א ראה משמר,

כנ"ל.67)כאן). הרגל, בערב לגלח יכול שלא מאחר
ידידיה 68) והר"ר (הריטב"א בשבת בשני הרגל שהיה כגון

הרגל. ערב ראשון ביום לגלח ויכול ברגל.69)שם) ולא

.„È.‡e‰ „Á‡ L‡¯ ÈÚe¯t ÔÈ„Â ÌÈ„‚a ÈÚe¯˜ ÔÈcƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈…∆»
eÚ¯Ù˙ ‡Ï ÌÎÈL‡¯ :¯Ó‡pL70eÓ¯Ù˙ ‡Ï ÌÎÈ„‚·e ∆∆¡«»≈∆…ƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿…

„·Ú Ì‡ ‡‰ ;e˙Ó˙ ‡ÏÂ71·iÁ - ÌÈ„‚a Úe¯˜ ‡e‰Â ¿…»À»ƒ»«¿¿«¿»ƒ«»
‡ÏÂ ‰¯Lk B˙„B·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓƒ»ƒ≈»«ƒ««ƒ∆¬»¿≈»¿…

dÏlÁ72. ƒ¿»

תפרעו.70) אל מכילתא 71)צ"ל: שמיני, פ' 'ספרא'
ה"ח. למעלה וראה מא. הלכה פרוע 72)דמלואים כמו

פ"ח  המקדש (כלי למעלה שכתב (ומה ה"ט). (למעלה ראש
עבודתו  מקורעין בגדיו היו שאם ל), הערה ועיי"ש ה"ד.
כשתקנו  מדובר וכאן בגדים. מחוסר מטעם היינו פסולה,
מחוסר  שלגבי ישרה), שאינה תפירה =) בשלילה הקרע
בגדים, קרוע לגבי אבל שתוקן, כיון קרוע, בגד זה אין בגדים
שהרי  כקרוע, דינו אבלות שלגבי כיון שלול, שהוא אףֿעלֿפי
עודנו  – ה"א) אבל מהל' (פ"ט שבעה לאחר כן לעשות מותר

הסמוכה). בהלכה ראה המתים, על שקורעים כדרך קרוע

.ÂËÒÎ Ì‡ ,‰„B·ÚÏ ¯Lk‰ Ô‰k ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»…≈«»≈»¬»ƒƒ¿«
ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰ ÔÓ73¯‡MÓ ¯BkL B‡ ÔÈÈ Èe˙L ‡e‰Â ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿«ƒƒƒ¿»

C¯„k ÌÈ„‚a Úe¯˜ B‡ ,L‡¯ Úe¯t B‡ ,ÔÈ¯kLÓ‰«¿«¿ƒ¿«…¿«¿»ƒ¿∆∆
ÌÈ˙n‰ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL74‰„B·Ú „·Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆¿ƒ««≈ƒ««ƒ∆…»«¬»

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -75ÒÎÂ ‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ; ¬≈∆∆ƒ¿»»¬»¿ƒ¿«
‰„B·Ú‰ ˙ÚLa76‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰Â ,‰Îk ÏeÓ ƒ¿«»¬»¿À»»»«¬≈À¿»∆…

.ÒkÈƒ»≈

ה"א.73) פ"ו ולהלן ה"א, למעלה כלומר,74)ראה
אבל  מהל' (פ"ח טפח שהוא מת, על שקורעים כשיעור
למדו  תפרומו" לא "בגדיכם הנ"ל מהפסוק שהרי ה"ב).
שלמה', ב'יריעות ראה המת, על קריעה דין כד.) קטן (מועד

הי"ד. האולם 75)ולמעלה "בין מ"ט: פ"א בכלים
ראש  ופרועי מומין בעלי שאין ממנו, מקודש ולמזבח
- ב מד, ביומא כמאןֿדאמר רבינו וסובר לשם". נכנסים

ראב"ד. ועי' דאורייתא, פ'76)שמעלות ב'ספרא' הוא כן
עבודה, בשעת אלא חייב שאינו "ומנין ה"ד: פ"א שמיני
עבודה  בשעת רבינו, ומפרש ובניך", אתה תלמודֿלומר
(כסףֿ בלילה ולא ביום כלומר, לעבודה, הראויה בשעה

משנה).

.ÊË‡ˆBi‰ ÔÈ„Â ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰ ÔÓ ‰Îk ÒÎp‰ ÔÈ„Â¿ƒ«ƒ¿»»»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«≈
‡e‰ „Á‡ ÌMÓ77ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ÔB‚k ?„ˆÈk . ƒ»∆»≈«¿∆»»¿ƒƒ«ƒ

- ‡ˆÈÂ ÌL ÂÈ„‚a Ú¯˜ B‡ ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa≈»»¿«ƒ¿≈«»«¿»»»¿»»
.‰˙ÈÓ ·iÁ - B˙‡ÈˆÈa „·Ú Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ∆¿≈ƒ»«ƒƒ»«»ƒ»

שם.77) 'ספרא'
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊÈÒk‰Ï ,Ï‡¯OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»»≈…≈≈ƒ¿»≈¿ƒ»≈
‡e‰Lk ,ÌÈÙÏÂ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ˙lÁzÓ ,Blk Lc˜nÏ«ƒ¿»Àƒ¿ƒ«∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿∆

Ïee C¯c L‡¯ Úe¯t B‡ ¯BkL B‡ ÔÈÈ Èe˙L78B‡ ¿«ƒƒ¿«…∆∆ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ;‰¯‰Ê‡· BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„‚a Úe¯¿̃«¿»ƒ««ƒ∆≈»«¿»»∆≈∆

LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙ÈaÏ ‡¯BÓe „B·k79.ÏeÓ Ba ÒkiL »»««ƒ«»¿«»∆ƒ»≈¿À»
˙ÙÏÁÓ ‰OÚpL „Ú B¯ÚO Ï„bL Ï‡¯OÈ Ï·‡80‡ÏÂ ¬»ƒ¿»≈∆»«¿»«∆«¬»«¿∆∆¿…

.Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ïee C¯„ ‰È‰»»∆∆ƒ¬≈∆À»¿ƒ»≈¿∆¿«ƒ¿»≈

יכנסו 78) שלא יז.) (תענית שאמרו ממה ללמוד יש כן
הי"ב. למעלה ראה מנוולין. כשהן ראה 79)למשמרתן

ה"אֿב. הבחירה בית מהל' פ"ז שמואל 80)למעלה שהרי
יב) א, (שמואלֿא שנאמר סו.), (נזיר נזיר היה הנביא
(פ"ג  היה עולם ונזיר שם) (נזיר ראשו" על יעלה לא "ומורה
(שם, עולם עד ה' בבית יושב והיה הט"ז), נזירות מהל'
בן  "יואל מדרש: בשם א יואל שמעוני' וב'ילקוט כב),
פתואל  שמו נקרא למה אמרין רבנן שמואל), (בן פתואל
יהיה  שלא כדי והיינו הזאת". כבתולה בשערו מסלסל שהיה
שהיה  "מי מח:) (נזיר שאמרו (וממה שמח'). ('אור מנוול
יום  שלשים שבתוך לפי להקשות, אין נזיר", והוא כהןֿגדול

ראש). פרוע נקרא אינו

â"ôùú'ä éøùú ã"ë éòéáø íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ביום 1) אלא הקדשים לקודש נכנס גדול כהן שאין בו יבואר

עבודה. בשעת שלא לקודש הנכנס כהן ודין הכפורים,

.‡ÌBiÓ ‡l‡ ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎ ÏB„b Ô‰k ÔÈ‡≈…≈»ƒ¿»¿…∆«√»ƒ∆»ƒ
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ÌÈ¯etk‰2L„wÏ ÒÎ ËBÈ„‰ Ô‰ÎÂ .3 «ƒƒ¿«ƒƒ¿…≈∆¿ƒ¿»«…∆

ÌBÈ ÏÎa ‰„B·ÚÏ4. »¬»¿»

עבודה.2) על 4)להיכל.3)בשעת הקטורת להקטיר
להדליק  וכן משנה). (כסף בהיכל שהוא הזהב מזבח
וראה  הנרות, ולהטבת הפנימי, מזבח ולדישון המנורה,
שהיו  יא הלכה המקדש כלי מהלכות ה בפרק למעלה

להשתחוות. להיכל נכנסים

.·ÌÈ‰k‰ Ïk e¯‰Ê‰Â5L„˜Ï B‡ L„wÏ eÒkÈ ‡lL ¿À¿¬»«…¬ƒ∆…ƒ»¿«…∆¿…∆
‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL ÌÈL„w‰6‡·È Ï‡Â :¯Ó‡pL . «√»ƒ∆…ƒ¿«¬»∆∆¡«¿«»…

L„w‰ Ï‡ ˙Ú ÏÎ·7˙ÈaÓ ;ÌÈL„w‰ L„˜ ‰Ê - ¿»≈∆«…∆∆…∆«√»ƒƒ≈
¯È‰Ê‰Ï - ˙Î¯tÏ8˙Èa‰ Ïk ÏÚ9. «»…∆¿«¿ƒ«»««ƒ

אחיך 5) "או וֿז): הלכה א פרשה מות אחרי (פרשת בספרא
אל  דבר לומר תלמוד - יבוא בלא הבנים ואין יבוא בבל
אחיך  לומר תלמוד ומה אחיך, לומר תלמוד שאין אהרן,
אומר  הוא "וכן נוסף: שם טוב ובלקח הבנים". את לרבות
אחיו". בן לוט והוא אחיו, נשבה כי אברם וישמע

המצוות 6) (ספר השכינה לפני ויראה למקדש כבוד משום
סח). תעשה הקדש 7)לא "אל להיות: שצריך [נראה

פני  "אל הפסוק: לסוף והכוונה הקדשים", קדש זה [וגו']
של  דינו מה ידענו לא ועדיין הארון, ליד והיינו הכפרת".

לפרוכת]. מבפנים הבית מיתה.8)כל ולא מלקות לחייב
ר'9) וכדעת הקדשים), קודש (=בית הפנימי הבית [היינו

לפרוכת  ומבית כולו ההיכל "כל שעל כז: במנחות יהודה
פני  ואל במיתה), ולא ארבעים (=במלקות בארבעים

במיתה"]. הארון) (=ליד הכפורת

.‚ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎpL Ô‰k10˙BÓÈ ¯‡La …≈∆ƒ¿«¿…∆«√»ƒƒ¿»¿
‰M‰11ÏB„b Ô‰k B‡ ,ÏB„b Ô‰k ÔÈa ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa , «»»≈…≈∆¿≈…≈»…≈»

k‰ ÌBÈa BÏ ÒÎpL- ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡lL ÌÈ¯et ∆ƒ¿«¿«ƒƒ∆…ƒ¿«»¬»
‰nÎÂ .˙eÓÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿…»¿«»
BÓk ,Úa¯‡ ?ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÌLÏ ÒÎ ‡e‰ ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿»¿»¿«ƒƒ«¿«¿
‰˙ÈÓ ·iÁ - ˙ÈLÈÓÁ ÒÎ Ì‡Â .BÓB˜Óa ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿«¬ƒƒ«»ƒ»

ÌÈÓL È„Èa12. ƒ≈»«ƒ

הארון.10) ליד "ואל 11)כלומר, ח): הלכה (שם בספרא
ימות  שאר לרבות הקדש אל הכיפורים יום זה עת בכל יבא

יום 12)השנה". זה עת בכל יבא "ואל (שם): בספרא
עת, בכל אלא יום, בכל כתיב מדלא "פירוש הכיפורים"
שיש  פי על שאף הכתוב, הקפיד היום בעתות מינה שמע
לבא". לו ראויים היום עיתות כל לא לבוא, רשאי שהוא עת

.„ÌÈL„w‰ L„˜Ï ıeÁ L„wÏ ÒÎp‰Â13‡lL ¿«ƒ¿»«…∆¿…∆«√»ƒ∆…
˙BÂÁzL‰Ï B‡ ‰„B·ÚÏ14- ÏB„b ÔÈa ËBÈ„‰ ÔÈa , «¬»¿ƒ¿«¬≈∆¿≈»

˙¯tk‰ Èt Ï‡ :¯Ó‡pL .‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡Â ,‰˜BÏ15 ∆¿≈«»ƒ»∆∆¡«∆¿≈««…∆
¯‡L ÏÚÂ ,‰˙ÈÓa ÌÈL„w‰ L„˜ ÏÚ - ˙eÓÈ ‡ÏÂ¿…»«…∆«√»ƒ¿ƒ»¿«¿»

.‰˜BÏÂ Â‡Ïa ˙Èa‰««ƒ¿«¿∆

הוא 13) הרי הארון אל קרב שלא שכל ב, הלכה למעלה ראה
הקדשים". לקדש "חוץ להשתחוות,14)בכלל שלא כלומר,

היא. עבודה בכלל שהשתחוויה מותר, להשתחוות שהרי
לפרוכת",15) מבית "אל הפסוק תחילת הביא שלא מכיוון

חייב  שאינו יהודה, ר' כדעת שדעתו נראה הפסוק, סוף אלא
הארון. ליד היינו הכפורת, פני על אלא מיתה

.‰- „·Ïa ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL Ô‰k…≈∆»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»¬»ƒ¿«
ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ÏB„b Ô‰k ÔÈa .‰˙ÈÓ ·iÁ16:¯Ó‡pL . «»ƒ»≈…≈»≈…≈∆¿∆∆¡«

‡Ï ,¯ÓBÏk .e˙Óz Ôt e‡ˆ˙ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tÓeƒ∆«…∆≈…≈¿∆»À¿«…
‰¯Ê‚ ÈtÓ ÌÈÙeÁ„e ÌÈÏ‰·Ó e‡ˆ˙Â ‰„B·Ú eÁÈpz«ƒ¬»¿≈¿¿…»ƒ¿ƒƒ¿≈¿≈»
‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ ÔÓe :ÏB„b Ô‰Îa ¯Ó‡pL ‰Ê ÔÎÂ .BÊ¿≈∆∆∆¡«¿…≈»ƒ«ƒ¿»…≈≈
ÁÈpÈ ‡lL ,„·Ïa ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡l‡ BÈ‡ -≈∆»ƒ¿«»¬»ƒ¿«∆…«ƒ«

.‡ˆÈÂ B˙„B·Ú¬»¿≈≈

מב16ֿ) הלכה דמילואים (מכילתא שמיני פרשת בספרא
ולא  יוצא אינו אימתי יחלל, ולא יצא לא המקדש "ומן מג):
ובניו  אהרן אלא לי אין וכו', עבודה בשעת אומר הוי יחלל
הדורות? כל של לכהנים מניין וכו', המשחה בשמן שנתרבו
רבינו, וסובר עליכם". ה' משחת שמן כי לומר תלמוד
פי  על שאף הדורות, שבכל הדיוטים לכהנים אף שהכוונה
אינו  וזה עליכם" ה' משחת שמן "כי ז) י, (ויקרא שנאמר
בשמן  נמשח הוא רק לדורות שהרי גדול, בכהן אלא
על  נמשחתם", הקדש בשמן "כי נאמר שלא מכיוון המשחה.
אלא  בשמן, הנמשחים גדולים לכהנים הכוונה שאין כרחנו
ה', משחת אבל נמשחים, שאינם הדיוטים לכהנים אף
שנאמר  כמו לדורות, עליהם היא אהרן, בני בו שנמשחו
וגו' אותם ומשחת וגו' תקריב בניו "ואת ידֿטו) מ, (שמות
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קני ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - ixyz c"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בשם  משנה (כסף עולם" לכהונת משחתם להם להיות והיתה
צו). פרשת סוף התורה על ובפירוש המצוות בספר הרמב"ן

.ÂBÊ ‰¯‰Ê‡ ˙L ‰Ó ÈtÓ ,Ôk Ì‡17?ÏB„b Ô‰Îa ƒ≈ƒ¿≈»ƒ¿≈«¿»»¿…≈»
˙nL ÚÓLÂ B˙„B·Úa Lc˜na ‰È‰L ËBÈ„‰ Ô‰kL∆…≈∆¿∆»»«ƒ¿»«¬»¿»«∆≈
È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ˙Ó BÏB ≈∆«»¿ƒ¿«≈»»««ƒ∆≈

Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ18;ÔB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,„·BÚ BÈ‡ - ≈ƒ«ƒ¿»≈≈ƒ¿≈∆≈
ÔÈa ,B˙„B·Ú ÏlÁ - ‰¯Bz ÏL ÔB‡ ‡e‰Â „·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿≈∆»ƒ≈¬»≈
„·BÚ ÏB„b Ô‰k Ï·‡ .¯eaˆ Ôa¯˜a ÔÈa „ÈÁÈ Ôa¯˜a¿»¿«»ƒ≈¿»¿«ƒ¬»…≈»≈

ÔB‡ ‡e‰Lk19‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ ÔÓe :¯Ó‡pL , ¿∆≈∆∆¡«ƒ«ƒ¿»…≈≈¿…
da ˜ÒBÚ ‰È‰L ‰„B·Ú „·ÚÈÂ ·LÈ ,¯ÓBÏk .ÏlÁÈ20 ¿«≈¿«≈≈¿«¬…¬»∆»»≈»

.˙ÏlÁ˙Ó dÈ‡Â¿≈»ƒ¿«∆∆

יצא".17) לא המקדש "ומן בשעת 18)של כלומר,
אחר, כהן ידי על שתיגמר עד שם עומד אלא העבודה
משנה). (כסף לקדשים בזיון היא העבודה בשעת שהיציאה
שהיו  אהרן בבני שם) (ויקרא המפורש מהפסוק לכך וראיה

תצאו". לא מועד אהל "ומפתח הדיוטים: של 19)כהנים
עבודתו. מחלל אינו דרבנן אונן אבל כלשון 20)תורה

גדול  כהן (פירוש: ומקריב עומד "היה יג:) (יומא הברייתא
ר' וכו' המזבח גבי על היה) המתחיל דיבור שם תוספות -
אבל  בה, עוסק שהיה עבודה רק משמע יגמור". אומר יוסי

אסור. - בעבודה להתחיל

.ÊÌ‡ :¯ÓÁÂ ÏwÓ ?‰ÏeÒt ÔB‡‰ ˙„B·ÚL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬«»≈¿»ƒ«»…∆ƒ
,ÔB‡ ;ÏlÁ - „·Ú Ì‡ ,ÌÈL„˜a ÏÎB‡L ,ÌeÓ ÏÚa««∆≈¿»»ƒƒ»«ƒ≈≈
È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÌÈL„˜a ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»¿»»ƒ∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒ

ÏlÁiL ‡e‰ ÔÈc - epnÓ21. ƒ∆ƒ∆¿«≈

"ומן 21) מהפסוק רבינו הביא קסה עשה המצוות בספר
אחר  "הא - יב) כא, (ויקרא יחלל" ולא יצא לא המקדש

חילל". יצא שלא

.Á¯eÒ‡ - ÔB‡ „·BÚ ÏB„b Ô‰kL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…≈»≈≈»
ÏÎ‡Ï22¯Ó‡pL ;ÌÈL„˜a23ÈzÏÎ‡Â :24ÌBi‰ ˙‡hÁ ∆¡…¿»»ƒ∆∆¡«¿»«¿ƒ«»«

·¯Úa ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ BÈ‡ ÔÎÂ .ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰25ÔB‡ . «ƒ«¿≈≈¿»¿≈≈≈∆¡…»∆∆≈
‰˜BÏ BÈ‡ - „·ÚL26ÌÈL„˜a ÚbÏ ¯zÓe .27ÏÚ Û‡ ∆»«≈∆À»ƒ«¿»»ƒ««

‰ÏÈÎ‡a ‡l‡ ‰ÏÚÓ eOÚ ‡lL ;Ï·Ë ‡lL Èt28, ƒ∆…»«∆…»«¬»∆»«¬ƒ»
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ‚a Ï·‡¬»ƒ¿ƒ»¬≈∆»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

אוכל".22) ולא אונן מקריב גדול "כהן יב: הוריות
הגדול.23) הכהן שאין 24)באהרן אמרו קא. בזבחים

למדו  דורות וקדשי שעה. לקדשי אלא זה מפסוק ללמוד
"לא  שם): (דברים בו שנאמר שני, ממעשר וחומר בקל

ממנו". באוני פי 25)אכלתי על [שאף צט. צח: זבחים
כמה  נוטל אלא לחלוקה, זקוק אינו אונן, שאינו גדול שכהן
יב  הלכה המקדש כלי מהלכות ה פרק (למעלה שרוצה
כשהוא  - יח) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י פרק ולהלן

בחלוקה]. אפילו נוטל אינו לאו 26)אונן, בו שאין משום
יצא  "לא הכתוב מדקדוק או וחומר בקל נלמד אלא מפורש,
הלכה  למעלה ראה חילל", יצא שלא אחר "הא - יחלל" ולא

משנה. בכסף וראה הדין, מן עונשים ואין צח:27)ז. שם
מהלכות  י"ב בפרק כתב וכן שלפנינו. הנוסחא לפי במשנה

אינו  "אונן שם המשנה ובפירוש טו. הלכה הטומאות אבות
שאונן  הוגה ישראל ארץ נוסחת המשנה בפירוש אבל נוגע".

שם). טוב יום (תוספות בקדש לאכול שטובל 28)אסור
אבות  והלכות כא. וחגיגה צא: (פסחים האכילה לפני

שם). הטומאות

.ËÌÈ·B¯w‰ ÔÓ ˙Ó BÏ ˙nL ‰Ê ?ÔB‡ e‰Ê È‡≈∆≈∆∆≈≈ƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L29- „·Ïa ‰˙Èn‰ ÌBÈa , ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«ƒ»ƒ¿«

‰¯Bz ÔÈc ÔB‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰30ÔB‡ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ , «ƒ¿»≈ƒ»¿«¿»≈
È¯·cÓÌÈ¯ÙBÒ31. ƒƒ¿≈¿ƒ

ב 29) (פרק מאחיו" ואחותו ואחיו ובתו, בנו ואביו, "אמו
שם). עיין א, הלכה אבל עבודתו 30)מהלכות ומחלל

ו). הלכה כרבי 31)(למעלה עבודתו. מחלל ואינו מדרבנן,
וכרבי. שמעון

.ÈÌ˙B‡ Ïk - ¯a˜ Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰‰ML ˙Óe≈∆»»»ƒ¿««»ƒ¿«»»
ÔÎÂ ,Ì‰È¯·cÓ ÔB‡ ‡e‰ ‰˙Èn‰ ÌBÈ ¯Á‡L ÌÈÓi‰«»ƒ∆«««ƒ»≈ƒƒ¿≈∆¿≈

BÏÈÏ OÙBz BÈ‡Â ,‰¯e·w‰ ÌBÈ32˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . «¿»¿≈≈≈¿ƒ»ƒ∆≈
‰¯e·w‰ ÌBÈ Ïk - ‰˙Èn‰ ÌBÈ ¯Á‡Ï B¯·˜e ˙Ó BÏ≈¿»¿«««ƒ»»«¿»
Ï·BËÂ ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈL„˜a ÏÎB‡ BÈ‡Â ·È¯˜Ó BÈ‡≈«¿ƒ¿≈≈¿»»ƒƒƒ¿≈∆¿≈

‰·B¯˜ ‰ÚeÓL ÌBÈÂ .·¯ÚÏ ÏÎB‡Â33ËewÏ ÌBÈÂ ¿≈»∆∆¿¿»¿»¿ƒ
˙BÓˆÚ34BÏÈÏ OÙBz BÈ‡L ,‰¯e·˜ ÌBÈk ‡e‰ È¯‰ - ¬»¬≈¿¿»∆≈≈≈

ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â Ï·BË CÎÈÙÏ .Ì‰È¯·cÓ elÙ‡Â«¬ƒƒƒ¿≈∆¿ƒ»≈¿≈¿»»ƒ
Ba ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ÌLk - ‰˙Èn‰ ÌBÈ Ï·‡ .·¯ÚÏ»∆∆¬»«ƒ»¿≈∆»∆¡…
BÏÈÏa ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ Ck ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈL„»̃»ƒƒ«»»»∆¡…¿≈
ÏÎB‡ ‡e‰L ,„·Ïa ÁÒt‰ ÔÓ ıeÁ ;Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆ƒ«∆«ƒ¿«∆≈

·¯ÚÏ35.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk , »∆∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

שיום 32) (שם) רבי כדעת ולא ק: שם חכמים כדעת
לילו. תופס למיתתו.33)הקבורה יום שלושים בתוך

יום 34) וגם קרובה שמועה יום שגם ק: בזבחים ברייתא
הרי  מדרבנן, אפילו לילותיהם תופשים אינם עצמות ליקוט

מדרבנן. אלא אינם אלו שכיוון 35)שימים שם. פסחים
שאינה  קדשים באכילת - מדרבנן אלא אינה לילה שאנינות
בפסח  אבל דבריהם, חכמים ביטלו לא עשה, מצוות אלא

דבריהם. חכמים ביטלו בכרת, שהוא

.‡È‰Ú·L Ïk ÂÈ˙Ba¯˜ ÁlLÓ BÈ‡ Ï·‡‰36elÙ‡ , »»≈≈¿«≈«»¿¿»»ƒ¿»¬ƒ
‰B·Ï B‡ ÌÈˆÚ B‡ ÔÈÈ37Ú¯ˆÓ ÔÎÂ .38ÁlLÓ BÈ‡ «ƒ≈ƒ¿»¿≈¿…»≈¿«≈«

‰Án‰ Ï‡ ‰‡È·Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÔÓÊ Ïk .ÂÈ˙Ba¯˜39 »¿¿»»¿«∆≈»¿ƒ»∆««¬∆
˜ÙÒ Ba LÈ ‰cÓ‰ Ï·‡ .‰·¯˜‰Ï Èe‡¯ BÈ‡ -40Ì‡ ≈»¿«¿»»¬»«¿À∆≈»≈ƒ

- ÂÈÏÚ e·È¯˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁlLÓ BÈ‡ Ì‡ ÁlLÓ¿«≈«ƒ≈¿«≈«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»»
‰ˆ¯41. ƒ¿»

"בזמן 36) שם) קטן ומועד (זבחים שמעון ר' של בברייתא
ביום  אלא אינו ואונן אונן" שהוא בזמן ולא שלם שהוא
הנ"ל  מהברייתא למדו שם קטן מועד בגמרא אבל המיתה,
י"א  פרק תחילת זבחים בתוספתא מפורש וכן לאבל גם

שבעה. כל קרבנות מביא האונן שם:37)שאין בזבחים
שלמים  זבח "ואם א ג, (ויקרא שלמים אומר שמעון "ר'
ואינו  מביאן, עליו) מיושבת (שדעתו שלם כשהוא קרבנו")
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וכו' העולה וכו' התודה את לרבות מניין אונן, כשהוא מביא
והמנחות  העופות וכו' ואשם חטאת וכו' ופסח מעשר בכור
כל  קרבנו שלמים לומר תלמוד והלבונה, והעצים והיין
כשהוא  מביא ואינו מביא שלם כשהוא מביא, שהוא קרבנות

שנאמר 38)אונן". ממה שמעון ר' כן למד טז. קטן במועד
"בזמן  חטאתו" יקריב וגו' בואו "וביום כז) מד, (יחזקאל
אינו  לביאה ראוי שאינו בזמן להקרבה, ראוי לביאה שראוי

להקרבה". נשלח 39)ראוי שהמצורע לויה, מחנה היא [זו
בא  כשהוא היינו בואו". "וביום בו נאמר שכן ממנה, גם
מהלכות  ד (פרק ניקנור לשער נשים לעזרת השמיני ביום
פשוט  זה ולפי לויה. מחנה שהוא ב) הלכה כפרה מחוסרי
שאינו  לויה, למחנה מחוץ נשלח הוא שאף לזב, הדין שהוא

שמותר בו, וכיוצא שרץ טמא אבל קרבנותיו. לו משלח
קרבנותיו]. הוא משלח לויה, למחנה ש"כל 40)להיכנס

(=לשמים) היו מנודין במדבר ישראל שהיו שנים אותם
מנודה  שמא בזה חז"ל והסתפקו קרבנותיהם", ושלחו
פי  על ואף טו:). קטן (מועד לשמים ממנודה חמור לבריות
אמותיו  בארבע לעמוד שאסור העם, עם לבוא רשאי שאינו
אפילו  כלל לבוא ראוי שאינו למצורע, דומה שאינו ייתכן -

יחידי. לבוא ראוי מנודה ואילו שלא 41)יחידי, שמכיוון
בכל  רבינו דעת וכן מספק. לפוסלו לנו אין הבעיא נפשטה

שבקרבנות. הבעיות

.·ÈB· ‡ˆBiÎÂ ı¯L ‡ÓË42˙‡ ÔÈÁlLÓ Ï¯Ú‰Â ¿≈∆∆¿«≈¿∆»≈¿«¿ƒ∆
Ì‰È˙Ba¯˜43ÁÒtÓ ıeÁ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Óe44ÔÈ‡L , »¿¿≈∆«¿ƒƒ¬≈∆ƒ∆«∆≈

ı¯L ‡ÓË ÏÚ B˙B‡ ÔÈËÁBL45ÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â , ¬ƒ«¿≈∆∆¿≈¬ƒ«
˙Ó ‡ÓË Ï·‡ .¯‡a˙iL BÓk ,ÁÒt Ï¯Ú‰46ÔÈ‡ - ∆»≈∆«¿∆ƒ¿»≈¬»¿≈≈≈

ÏÏk Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó47¯‰ËiL „Ú48. «¿ƒƒ»»»¿»¿»«∆ƒ¿»

לבוא 42) ראוי שאינו זב אבל נשים. לעזרת לבוא [שראויים
שלא  שרץ בטמא והמדובר זה. בכלל אינו - נשים לעזרת
אם  אבל כדלהלן, פסח, קרבן עליו שוחטין אין ולפיכך טבל
ו  בפרק כמפורש פסח, קרבן גם עליו שוחטין - טבל

א]. הלכה פסח קרבן "בכל 43)מהלכות סב. בפסחים
בזבחים  הוא וכן קרבנותיהם". משלחין וטמא ערל הזבחים

לאכול.44)כב: שראוי מי על אלא אותו שוחטין שאין
טבל.45) שלא זמן ממה 46)כל כן ולמדו שם. זבחים

טמא  יהיה כי איש "איש יֿיא) ט, (במדבר בפסח שנאמר
אם  ואפילו וגו'", השני בחודש לה' פסח ועשה וגו' לנפש
טבל, וגם כדין עליו והוזה פסח בערב להיות שלו שביעי חל
עליו, וזורקין שוחטין אין בלילה לאכול ראוי שהוא
לקרבן  הדין והוא שם. פסח קרבן מהלכות ו בפרק כמפורש

דרום,47)אחר. וזקני לקיש ריש בזה נחלקו שם בזבחים
לכתחילה, עליו שוחטין אין דרום לזקני שגם שם, ואמרו
(כסף  בדיעבד אפילו פסול - המחמיר לקיש לריש כן ואם

השמיני 48)משנה). וביום וטבילה, הזאות אחר היינו
למעלה. ראה שלו,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושכל 1) המקדש, מן טמאים לשלח המצוה בו תתבאר

ממנו. שילוחו חמור - מחבירו חמורה שטומאתו

.‡Lc˜n‰ ÔÓ ÌÈ‡Óh‰ Ïk ÁlLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2, ƒ¿«¬≈¿«≈«»«¿≈ƒƒ«ƒ¿»

‰Án‰ ÔÓ eÁlLÈÂ :¯Ó‡pL3·Ê ÏÎÂ Úe¯ˆ Ïk4ÏÎÂ ∆∆¡«ƒ«¿ƒ««¬∆»»«¿»»¿…
LÙÏ ‡ÓË5. »≈»»∆

לא.2) עשה המצוות , ספר היו:3)ראה  מחנות שלש 
פ"ז  למעלה ראה ישראל, ומחנה לויה מחנה שכינה, מחנה
במחנה  המדובר וכאן יא. הלכה הבחירה בית מהלכות

ה). הערה ב הלכה (להלן סו:4)שכינה פסחים ראה
למחנה", מחוץ אל "ויצא א כג, בדברים זו מצוה ונכפלה
מצותֿעשה". "זו שם) (דברים תצא בספרי ואמרו

מת.5) טמא כלומר,

.·‰ÈÎL ‰ÁÓ ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ ‰Án‰ ‰Ê6, ∆««¬∆»»»«¬≈¿ƒ»
ÌÈÙÏÂ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ Á˙tÓ ‡e‰L7È‡ ÚÓBL .8, ∆ƒ∆«∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ

„Á‡ ÌB˜Óa ÔzLÏL ˙Ó ‡ÓËe ·f‰Â Ú¯ˆn‰L9. ∆«¿…»¿«»¿≈≈¿»¿»¿»∆»
‰ÁnÏ ıeÁÓ ,·LÈ „„a :Ú¯ˆÓa ¯ÓBÏ „eÓÏz«¿«ƒ¿…»»»≈≈ƒ««¬∆

Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ ‰Ê - B·LBÓ10ÌÈÏLe¯È Á˙tÓ ‡e‰L , »∆«¬≈ƒ¿»≈∆ƒ∆«¿»«ƒ
ÌÈÙÏÂ11Ú¯ˆn ‰Ó .12‰¯eÓÁ B˙‡ÓhL ,13¯eÓÁ , ¿ƒ¿ƒ«¿…»∆À¿»¬»»

B¯·Á ÁelMÓ BÁelL14,‰¯eÓÁ B˙‡ÓhL Ïk Û‡ ; ƒƒƒ«¬≈«…∆À¿»¬»
˙‡ ÔÈÁlLÓ CÎÈÙÏ .B¯·Á ÁelMÓ BÁelL ¯eÓÁ»ƒƒƒ«¬≈¿ƒ»¿«¿ƒ∆

˙BÁÓ LÏLÏ ıeÁ Ú¯ˆn‰15ıeÁ ‡e‰L , «¿…»¿»«¬∆
ÌÈÏLe¯ÈÏ16‰‡È·a ‡nËÓ ‡e‰L ÈtÓ ,17ÔÈ‡M ‰Ó ƒ»«ƒƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ»«∆≈

‡nËÓ ·f‰18. «»¿«≈

המצוות 6) ובספר סח. ופסחים נשא, פרשת בתחלת ספרי
ולשון  וכו' שכינה מחנה הוא כאן האמור זה "ומחנה (שם):
אזהרה  המחנה, מן וישלחו שם) במדבר נשא (פ' ספרי
זה  ציווי נכפל וכבר בטומאה, למקדש יכנסו שלא לטמאים
לא  אשר איש בך יהיה כי יתעלה אמרו והוא אחר, בלשון
כג, (דברים למחנה מחוץ אל ויצא לילה מקרה טהור יהיה
שכינה". מחנה למחנה", "מחוץ באמרו כאן רצה יא).

מחנות:7) שלש במדבר שהיו "כשם כי המקדש, שבבית
בירושלים. היו כך ישראל, ומחנה לויה ומחנה שכינה מחנה
מפתח  ישראל, מחנה – הבית הר פתח ועד ירושלים מפתח
ניקנור  משערי לויה, מחנה – ניקנור שערי ועד הבית הר
פ"א, קמא בבא כלים (תוספתא שכינה" מחנה – ולפנים
בית  בהלכות למעלה וראה .(10 570 עמ' צוקרמנדל הוצאת
ח. משנה א פרק כלים המשנה ובפירוש שם, הבחירה

זב 8) וכל צרוע כל המחנה מן "וישלחו של הנ"ל מהפסוק
שם. בספרי זה וכל לנפש", טמא משולחים 9)וכל כלומר,

בלבד. שכינה "בדד 10)ממחנה של המשמעות זוהי כי
משנה). (כסף במחיצתו אחר ואין שם, לבדו שהוא ישב",

שם.11) שם.12)תוספתא נשא פ' שהרי 13)ספרי
ההלכה. סוף להלן ראה בביאה, בו 14)מטמא רק שהרי

ישראל. ממחנה גם משולח שהוא פ'15)שמענו ספרא
יד. הלכה יב פרק כלים 16)תזריע ממסכת בפ"א ראה

וראה  חומה. המוקפות מעיירות גם משולח הוא כי ז, משנה
הלכה  ולהלן יג, הלכה שם הבחירה בית בהלכות למעלה

בימי 17)ח. בין לבית, בביאתו "מטמא כלומר, שם. ספרי
אשר  כל נטמא לבית נכנס כיצד? הסגר, בימי בין החלט
יב, הלכה צרעת טומאת מהלכות י פרק (להלן וכו'" בבית

ד). משנה פ"א בכלים גם בביאה 18)וראה מטמא שאין
מהלכות  ובפ"א ג, הלכה (להלן ובמושב במשכב אלא
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"מאי  אמרו: סז: ובפסחים א). הלכה ומושב משכב טומאת
בתשמיש  ואסור ופרימה, פריעה טעון שכן דמצורע, חומריה
בזה  שכתב מה וראה כשם, ד"ה שם בתוספות ועיין המטה".

כאן. המוריה בהר

.‚ÈzLÏ ıeÁ ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc ˙B·ÊÂ ÔÈ·Ê ÔÈÁlLÓe¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ¯‰Ï ıeÁ ‡e‰L ,˙BÁÓ19ÔÈ‡nËÓ Ô‰L ÈtÓ , «¬∆¿«««ƒƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ

Ô·‡‰ ˙ÁzÓ elÙ‡ ·LBn‰Â ·kLn‰20ÔÈ‡M ‰Ó «ƒ¿»¿«»¬ƒƒ««»∆∆«∆≈
‡nËÓ ˙n‰21. «≈¿«≈

טו,19) הלכה הבחירה בית מהלכות ז פרק למעלה ראה
ח. משנה א פרק רבינו 20)ובכלים זאת וביאר בספרי. שם

"היו  שאם ה, הלכה ומושב משכב מטמאי מהלכות בפ"ו
למרכב  או למשכב העשוי הכלי מן למעלה גדולות אבנים
המרכב  או המשכב נטמא מלמעלה, האבנים על הזב ונישא

טומאה". אב נראה 21)ונעשה וכן סט: בנדה הוא כן
פג: בשבת

.„¯‰Ï Òk‰Ï ¯zÓ - BÓˆÚ ˙n‰ elÙ‡ ,˙Ó ‡ÓË¿≈≈¬ƒ«≈«¿À»¿ƒ»≈¿«
˙Èa‰22BnÚ ÛÒBÈ ˙BÓˆÚ ˙‡ ‰LÓ ÁwiÂ :¯Ó‡pL ; ««ƒ∆∆¡««ƒ«∆∆«¿≈ƒ

.‰iÂÏ‰ ‰ÁÓa BnÚ -ƒ¿«¬≈«¿ƒ»

א,22) פרק קמא בבא כלים בתוספתא היא זו הלכה כל
כ. וסוטה מה. נזיר סז. בפסחים והובאה

.‰ÏÈÁ‰23È‡ÓËe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ epnÓ ÔÈÁlLÓ - «≈¿«¿ƒƒ∆¿≈»ƒ¿≈≈
˙Bc ÈÏÚB·e ˙Ó24ÌBÈ Ïe·Ë Ï·‡ ;25,ÌLÏ ÒÎ ≈¬≈ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

Ï·Ë ¯·kL26. ∆¿»»«

כי 23) ג הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה למעלה ראה
עשרה  גובהו סביב מקיף סורג הבית) (=מהר ממנו "לפנים
אמות". עשר גובהו החיל הסורג מן ולפנים טפחים,

וכל 24) טז. הלכה ז פרק שם למעלה הוא וכן שם. כלים
מותרים, נשים בעזרת אפילו התורה מן אבל מדרבנן, זה
פרק  ורא"ש ר"ש ראה ישראל, עזרת עד לויה מחנה זה שכל

ח. משנה כלים ממסכת שמשו.25)א העריב ולא שטבל
אותו.26) משלחים נשים מעזרת שרק שם במשנה נראה כן

מן  יום טבול נרחיק "ולא שם: המשנה בפירוש גם כתב וכן
כבר  יום שטבול לפי מת, טמא שהרחקנו (מה) כמו החיל
שם. ספרי וראה מת", כטמא האדם את מטמא ואינו נטהר,

.ÂÌBÈ Ïe·Ë epnÓ ÔÈÁlLÓ - ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚ27Ï·‡ , ∆¿««»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿¬»
ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ‡Ï28·È¯Ú‰ ÌÈ¯etk ¯qÁnL ; …¿À«ƒƒ∆¿À«ƒƒ∆¡ƒ

BLÓL29È¯·cÓ ‰iÂÏ ‰ÁÓa ÌBÈ Ïe·Ë ¯eq‡Â . ƒ¿¿ƒ¿¿«¬≈¿ƒ»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ30. ¿ƒ

הלכה 27) הבחירה בית מהלכות ז פרק ולמעלה שם, כלים
משלחים 28)יז. ישראל מעזרת שרק שם, בכלים נראה כן

אחר  ויולדת מצורע וזבה, זב הוא, כיפורים ומחוסר אותו.
ראה  קרבנותיהם, הביאו לא ועדיין השמש והעריב שטבלו

א. הלכה כפרה מחוסרי מהלכות פ"א כלומר,29)להלן
אין  שמשו, שהעריב כיון – חמורה היתה טומאתו כי אף
שמשו. העריב לא שעדיין טבולֿיום, כמו אותו מרחיקים
שטבולֿ כפרה, ממחוסר חמור יום טבול אמרו: שם ובספרי
בתרומה. מותר כיפורים ומחוסר בתרומה, אסור יום

בית 30) מהלכות ז פרק למעלה רבינו כתב וכן מדרבנן.
ה. הוריות ז: יבמות צב: פסחים וראה יז, הלכה הבחירה

לב: וזבחים

.ÊÏ‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ31ÌÈ¯etk ¯qÁÓ elÙ‡ - ÌÈÙÏÂ ≈∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿À«ƒƒ
ÌLÏ ÒkÈ ‡Ï32‰¯eÓ‚ ‰¯‰Ë ¯‰Ë ‡Ï ÔÈ„ÚL ,33; …ƒ»≈¿»∆¬«ƒ…»«»√»¿»

‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰¯‰ËÂ Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ ¯tÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ∆»∆»«…≈¿»≈»ƒ¿»∆¬«ƒ…
.d˙¯‰Ë ‰¯Ó‚ƒ¿¿»»√»»

שכינה.31) מחנה מתחיל וראה 32)שכאן שם. כלים
יח. הלכה שם הבחירה בית פג:33)בהלכות בסנהדרין

במקדש, ששימש כפרה מחוסר לענין זה מפסוק כן למדו
שנאמר  אחר, מפסוק למדו למקדש כניסה לענין ואילו
"טומאתו  – בו" טומאתו עוד יהיה "טמא יג) יט, (במדבר
המוריה. בהר וראה ח:) (מכות כיפורים" מחוסר לרבות בו,

.Á˙Èa‰ ¯‰Ó ÁlLÓ‰ ‡Óh‰34¯·BÚ - ÒÎ Ì‡ , «»≈«¿À»≈«««ƒƒƒ¿«≈
‰OÚ˙ ‡Ïa35‰Ê - ‰ÁnÏ ıeÁÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL ; ¿…«¬∆∆∆¡«¿»»ƒ««¬∆∆

‰ÈÎL ‰ÁÓ36‰Ê - ‰Án‰ CBz Ï‡ ‡·È ‡ÏÂ , «¬≈¿ƒ»¿…»…∆««¬∆∆
‰iÂÏ ‰ÁÓ37- ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL Ú¯ˆÓ ÔÎÂ . «¬≈¿ƒ»¿≈¿…»∆ƒ¿«ƒ»«ƒ

‰˜BÏ38˙BÙwn‰ ÌÈ¯Ú‰ ¯‡LÏ ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ∆¬»ƒƒ¿«ƒ¿»∆»ƒ«À»
‰ÓBÁ39È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,40:¯Ó‡pL ÈÙÏ , »««ƒ∆≈««¿ƒ∆∆¡«

‰˜BÏ BÈ‡ - ·LÈ „„a41. »»≈≈≈∆

מהו 34) א, הלכה הבחירה בית מהלכות ה פרק למעלה ראה
הבית. קמא 35)הר בבא כלים תוספתא ראה לוקה. וגם

לאֿתעשה.36)פ"א. ולא עשה אלא אין הנ"ל בפסוק
יטמאו  "ולא משום בלאֿתעשה שעובר י הלכה להלן וראה

מחניהם". לא37ֿ)את המצוות בספר הוא עח,כן תעשה
אמרו  הגמרא במסקנת סח. בפסחים אבל שד. לאוין ובסמ"ג
יבא  ולא לויה. מחנה זה למחנה, מחוץ אל "ויצא להיפך:
תצא  בספרי הוא וכן שכינה", מחנה זה המחנה, תוך אל
למחנה, מחוץ אל ויצא אומר: התימני "ר"ש שם) (דברים
שכינה". מחנה זה המחנה, תוך אל יבא ולא לויה. מחנה  זה

בכסףֿמשנה. שם 38)וראה (הובאה שם כלים תוספתא
מצורעים  "נכנסו ח): משנה א פרק כלים המשנה בפירוש
רב  שאמר (ומה הארבעים". את לוקין החומה מן לפנים
פטור, ממחיצתו לפנים שנכנס "מצורע סז.) (פסחים חסדא
הערים  לשאר הכוונה כי יתכן לעשה", הכתוב שניתקו

להלן). ראה חומה, כלים 39)המוקפות רא"ש פירוש ראה
נון, בן יהושע מימות מוקפות שיהו "והוא ז: משנה א פרק
ימכור  כי איש בהר בפ' דדרשינן חומה ערי דבתי דומיא
ולהבא, מכאן חומה הקיפוה יכול חומה, עיר מושב בית
מימות  חומה מוקפת שהיא חומה, עיר מושב בית ת"ל

שם. הר"ש כתב וכן נון". בן שם:40)יהושע בכלים
מתוכן  שמשלחין ממנה, מקודשות חומה המוקפות "עיירות
בית  מהלכות ז פרק למעלה גם וראה המצורעים", את

יג. הלכה המשנה 41)הבחירה בפירוש גם רבינו כתב כן
רבינו  מפרש כן כי (ויתכן ח. משנה בסוף א פרק לכלים

הנ"ל). שם בפסחים חסדא רב דברי

.ËÌÈBÓL ‰˜BÏ - ˙Èa‰ ¯‰Ï Ú¯ˆn‰ ÒÎ42Ï·‡ . ƒ¿««¿…»¿«««ƒ∆¿ƒ¬»
˙Ó ‡ÓË43ÌBÈ Ïe·Ë B‡44B‡ ,ÌÈL ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL ¿≈≈¿∆ƒ¿«¿∆¿«»ƒ
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ÌÈ¯etk ¯qÁÓ45Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL ¿À«ƒƒ∆ƒ¿«¿∆¿«ƒ¿»≈««ƒ
¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰˜BÏ BÈ‡L.˙ec ∆≈∆«ƒ«««¿

להר 42) כניסתו על וארבעים לירושלים, כניסתו על ארבעים
מן  לפנים מצורעים "נכנסו שם: כלים תוספתא ראה הבית,
להר  ויולדות נדות וזבות זבין הארבעים, את לוקין החומה
ויולדות  "כו' מגיה: הגר"א ובהגהת שמונים", לוקין - הבית
שם), בפסחים (וכ"ה ארבעים לוקין הבית להר שנכנסו
הדבר  פלא אבל שמונים". לוקה הבית להר שנכנס מצורע
תוספתא  הביא ח משנה א פרק כלים במסכת רבינו שהרי
ראשונים  בתוספת וראה הגר"א. כהגהת שלא כמקורה זו

מותר 43)שם. התורה מן כי ביארנו ה הלכה למעלה
ז  פרק למעלה גם וראה נשים, לעזרת ליכנס מת לטמא

יז. הלכה הבחירה בית הלכה 44)מהלכות למעלה ראה
לטבולֿ מותר התורה מן כי שם, הבחירה בית ובהלכות ו,

נשים. לעזרת ליכנס בברייתא 45)יום שאמרו אףֿעלֿפי
(=לעזרת  לעזרה שנכנסו כפרה "מחוסרי כז: במנחות
הוא  וכן כרת", ענוש במזיד חטאת, חייב בשוגג ישראל)
"כל  (29 569 עמ' צוק"מ הוצ' פ"א ב"ק  (כלים בתוספתא
ישראל), (=עזרת ולפנים ניקנור משער שנכנסו הטמאים
ועל  כרת זדונן על חייבין אלו הרי כפרה, מחוסרי הן אפילו
אלא  אינו זה - הראב"ד), בהשגת (ראה חטאת" שגגתן
אבל  יז:), (זבחים כזב" דזב, כיפורים "מחוסר דאמר למאן
וכמה  כזב" לאו דזב, כיפורים "מחוסר היא רבינו דעת
מהלכות  בפי"ח הוא וכן בכסףֿמשנה. ראה לדבר, ראיות
בית  הלכות למעלה נראה וכן יד. הלכה המוקדשין פסולי
הלכה  ופ"ט ד, הלכה פ"ד ולהלן יח, הלכה שם הבחירה

יא.

.ÈÌÈ‡ÓË ÁelML ÌLÎe46Lc˜n‰ ÔÓ47Ck ,‰OÚa ¿≈∆ƒ«¿≈ƒƒ«ƒ¿»«¬≈»
eÒÎ Ì‡48‰OÚ˙ ‡Ïa ÌÈ¯·BÚ -49‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; ƒƒ¿¿¿ƒ¿…«¬∆∆∆¡«¿…

‰ÈÎL ‰ÁÓ ‰Ê - Ì‰ÈÁÓ ˙‡ e‡nËÈ50. ¿«¿∆«¬≈∆∆«¬≈¿ƒ»

א).46) הלכה (למעלה וגו'" המחנה מן "וישלחו שנאמר
מחנה  זו למחנה, מחוץ "ויצא ח הלכה למעלה גם וראה

ולפנים.47)שכינה". ישראל מעזרת שכינה, מחנה היינו
שכינה.48) זוטא 49)למחנה וספרי יד: מכות ראה

עז. לאֿתעשה המצוות ובספר שם, כלומר,50)לבמדבר
בלאֿתעשה  עוברים נכנסו, אם שכינה ממחנה הנשלחים
למחנה  נכנסו אם לויה, ממחנה הנשלחים אלו ואילו הנ"ל,
אל  יבוא "לא שנאמר משום אחר, בלאֿתעשה עוברים לויה,

ח. הלכה למעלה ראה המחנה", תוך

.‡ÈÌ‡ Ï·‡ ,ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯·BÚ BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈≈∆»ƒ≈ƒ¿«¬»ƒ
Ï‡Â :˙„ÏBÈa ¯Ó‡pL ?¯eËt - ‰È¯BÁ‡Ó ‰¯ÊÚa Ú‚»«»¬»»≈¬∆»»∆∆¡«¿∆∆¿∆

‡·˙ ‡Ï Lc˜n‰51. «ƒ¿»…»…

שם 51) (ראה "ובספרא וז"ל: רבינו כתב שם, המצוות בספר
את  והזרתם שנאמר לפי אמרו ט) הלכה א פרק תזריע פ'
אני  שומע לא), טו, (שם ימותו ולא מטומאתם ישראל בני
מאחוריו  במקדש הנוגע גם כלומר, מאחוריו, בין מתוכו בין
ואל  ביולדת, תלמודֿלומר כרת, מתחייב טמא, כשהוא
שאר  ודין היולדת שדין נתבאר ושם תבוא, לא המקדש

בזה". שוים טמאים

.·ÈLc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË52;˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa »≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿≈ƒ»»≈
‡OÂ ıÁ¯È ‡Ï B¯O·e ÒaÎÈ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ…¿«≈¿»…ƒ¿»¿»»

BBÚ53„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó - ‚‚BLa .54:¯Ó‡pL ; ¬¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈∆∆¡«
‡ÓË ¯·c ÏÎa Úbz ¯L‡ LÙ B‡55˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . ∆∆¬∆ƒ«¿»»»»≈¿≈«»ƒ»≈

ÌÈÙÏÂ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ ‡l‡ Ôa¯˜ B‡56ÏÚ B‡ , »¿»∆»≈∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ«
‰¯ÊÚ‰ ˙ÙÒBz57BÓk ,‰¯eÓ‚ ‰M„˜ ‰Lc˜˙pL ∆∆»¬»»∆ƒ¿«¿»¿À»¿»¿

e¯‡aL58. ∆≈«¿

להלן.52) ראה הלכות 53)לעזרה , יא פרק אחרי בספרא
כרת, ענוש יהיה בגדים כיבוס על "יכול טו: – יג
על  כיצד, הא עוונו. ונשא ירחץ לא ובשרו תלמודֿלומר
בטומאת  אלא מדבר שאינו מנין וכו'. כרת עונש גופו רחיצת
על  קרבן וחייב טומאה, ידי על וענש הזהיר וקדשיו, מקדש
בטומאת  טומאה ידי על להלן שחייב קרבן מה טומאה, ידי
ידי  על כאן האמורים ואזהרה עונש אף וקדשיו, מקדש
"ונשא  אומרים אחרים וקדשיו. מקדש בטומאת טומאה
האמור  עוון נשיאת מה לגזירהֿשוה, עוונו" "ונשא עוונו"
מפסוק  רבינו מביא שלא ומה בכרת". כאן אף בכרת, להלן
האדם  בנפש במת הנוגע "כל כ) – יג יט, (במדבר מפורש
הנפש  ונכרתה טמא ה' משכן את יתחטא ולא ימות אשר
ונכרתה  יתחטא ולא יטמא אשר ואיש וכו' מישראל ההיא
"משום  – טמא" ה' מקדש את כי הקהל מתוך ההיא הנפש
טומאות  בשאר אבל החמור, במת אלא מבואר אינו דשם
מהלכות  י בפרק להלן אבל המוריה), (הר – שמענו" לא
וז"ל  הנ"ל, בבמדבר הפסוק רבינו הביא ה הלכה שגגות
כי  הקהל מתוך ההיא הנפש ונכרתה נאמר, למקדש "ובנכנס

שם. המצוות בספר וראה טמא", ה' מקדש ראה 54)את
הלכה  שם י ובפרק ג, הלכה שגגות מהלכות א בפרק להלן

י)55)א. הלכה יב פרק דחובה (דבורא ויקרא ספרא ראה
הזהיר  וקדשיו, מקדש בטומאת אלא מדבר שאינו "ומנין
עונש  מה הטומאה, על קרבן וחייב טומאה ידי על וענש
מקדש  בטומאת טומאה, ידי על להלן האמורים ואזהרה
בטומאת  טומאה ידי על כאן שחייב קרבן אף וקדשיו,
הלכה  שגגות מהלכות י פרק להלן גם וראה וקדשיו" מקדש

א 56)ה. פרק כלים ובמסכת במשנה, יד. שבועות ראה
דמשכן  שכינה, במחנה אלא כרת חייבים שאין ח, משנה
תנא  כז:) (מנחות רבה ובהקומץ שם), (במדבר כתיב ומקדש
שוגג  לעזרה שנכנס ט) הלכה למעלה (ראה כיפורים מחוסר
ושאר  טבולֿיום צ"ל ואין כרת, עונש במזיד חטאת, חייב

שם). כלים (ר"ש הטמאים במשנה.57)כל שם שבועות
יב.58) הלכה הבחירה, בית מהלכות ו פרק למעלה

.‚ÈÏk ?Lc˜n‰ ÏÚ ˙¯k ·iÁL ‡Óh‰ e‰Ê È‡Â¿≈∆«»≈∆«»»≈««ƒ¿»…
‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ‰‡ÓËa ‡ÓËpL59, ∆ƒ¿»¿À¿»ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«»∆»

˙e¯ÈÊa L¯t˙ ¯·kL60ÌÈÏÎa B‡ Ì„‡a ÚbiL B‡ ; ∆¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»»¿≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰ Ô˙B‡a e‡ÓËpL61, ∆ƒ¿¿¿»«À¿∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆

ÔBL‡¯Ï ÈL ‡e‰ È¯‰L62‡ÓËpL B‡ ;˙Óa Ú‚pL ∆¬≈≈ƒ¿ƒ∆»«¿≈∆ƒ¿»
˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡La63eL¯t˙iL ‰¯Bz ÏL ƒ¿»¬«À¿∆»∆ƒ¿»¿

ÔÓB˜Óa64. ƒ¿»

מגלח 59) הנזיר שאין המת מן בטומאות המתטמא "אבל
והוא  יד) הלכה (להלן המקדש" ביאת על פטור וכו' עליהן
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כר' ולא יהושע, ר' משום אליעזר ר' כדעת נו: נזיר במשנה
נכון". אינו ר"מ "מאמר כי המשנה בפירוש כתב וכן מאיר,

אֿו.60) הלכות ז פרק נזירות אףֿעלֿפי 61)בהלכות
(נזיר  מגלח אינו נזיר הוא אם במת שנגעו בכלים שהנוגע
שוודאי  במת שנגע באדם שהנוגע וכלֿשכן במשנה) נד.
המקדש, ביאת על חייבים הם ואףֿעלֿפיֿכן מגלח, אינו
שאין  המת מן טומאה "כל במשנה) נו: (שם אמרו שלא
אלא  מקדש", ביאת על עליה חייבין אין עליה, מגלח הנזיר
גילוח, בהן אין שמעיקרן עצמות, ורובע דם רביעית למעט
של  שעיקרה במת, שנוגע בכלים או באדם הנוגע אבל
על  עליה חייבים עליה, נגלח הנזיר המת, דהיינו טומאה,
יטמא  אשר "ואיש כ) יט, (במדבר שנאמר ומה מקדש. ביאת
ד) הלכה פ"ז נזיר (ירושלמי למדו וממנו יתחטא", ולא
ושביעי) שלישי (=הזאה חיטוי צריך אם אלא חייב שאינו
במי  שנגע כלומר יטמא, אשר ואיש פירושו: הוא כן –
באדם  הנוגע גם חייב ולפיכך חייב, – חיטוי צריך שהוא
(כסף  חיטוי טעון אינו השני שזה אףֿעלֿפי במת, שנגע

שם.62)משנה). בתורה 63)ירושלמי מפורש שכן
או  וגו' חיה בנבלת וגו' תגע אשר "נפש ב) ה, (ויקרא

וגו'". שרץ הטומאות.64)בנבלת אבות בהלכות

.„ÈÌÈÓ ˙‡Èa ÔeÚh‰ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk65ÔÓ ¿»∆»»»«»ƒ««ƒƒ
Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k ·iÁ - ‰¯Bz‰66¯Á‡ elÙ‡Â , «»«»»≈«ƒ««ƒ¿»«¬ƒ««

BLÓL ·È¯ÚiL „Ú ,Ï·hL67‡nË˙n‰ Ï·‡ . ∆»««∆«¬ƒƒ¿¬»«ƒ¿«≈
ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓËa¿À¿ƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆««
ÏÚ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰L Ètƒ∆»≈À¿«ƒ¿»¬≈∆»«

Lc˜n‰ ˙‡Èa68. ƒ««ƒ¿»

טבילה.65) "כל 66)כלומר, ד: משנה יא פרק פרה
המקדש, אל בא ואם וכו' תורה מדברי מים ביאת הטעון
חייב". ביאתו, לאחר בין (=במים) ביאתו לפני בין

בסמוך.67) למעלה ראה שם, נו:68)משנה נזיר משנה
הקודמת. בהלכה וראה

.ÂË˙Óa Ú‚pL Ì„‡a eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚Bp‰ ÔÎÂ69, ¿≈«≈«¿≈ƒ∆»¿¿»»∆»«¿≈
˙Óa ÌÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a Ú‚pL B‡70Û‡ , ∆»«¿»»∆»«¿≈ƒ«¿ƒ¿≈«

‡nËÏe ‰Óe¯z ÔÈÚÏ ÔBL‡¯ ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«≈
;Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈL„˜ ¯Oa¿«»»ƒ¬≈∆»«ƒ««ƒ¿»

‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ el‡ ÌÈ¯·cL71Èt ÏÚ Û‡Â . ∆¿»ƒ≈¬»»ƒƒ««»»¿««ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,¯eËt ‡e‰L72. ∆»«ƒ«««¿

אינו 69) – במת שנגע לראשון שלישי הוא השני שהנוגע
וראה  חיטוי. הצריכים בכלים שנגע אףֿעלֿפי חייב,

שם. לראשון,70)בירושלמי שלישי אלא אינו כאן אף
שנטמא 71)וכנ"ל. זה אלא בתורה נתפרשו לא "שהרי

(פ"ה  ראשון שהוא בו הנוגע והשני אב, שהוא במת,
ה). הלכה מת טומאת שאמרו 72)מהלכות ממה נראה כן

מגלח  הנזיר שאין המת מן טומאה "וכל שם) (נזיר במשנה
שלא  הרי – המקדש" ביאת על עליה חייבין אין עליה
לשלישי  והואֿהדין איכא. איסורא אבל מחיוב, אלא מיעטו

בכסףֿמשנה. וראה לראשון,

.ÊËı¯L ÒÈÎn‰73Ba ‡ˆBiÎÂ74ÒÈÎ‰L B‡ Lc˜na ««¿ƒ∆∆¿«≈«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ

Lc˜nÏ ‡ÓË Ì„‡75‡nË È¯‰L ,˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - »»»≈«ƒ¿»¬≈∆«»»≈∆¬≈ƒ≈
elÙ‡ ,Lc˜nÏ ÌÈ‡ÓË ÌÈÏk ˜¯Bf‰ Ï·‡ .ÈÈ Lc˜Óƒ¿«¿»¬»«≈≈ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¬ƒ
iÁ Ï·‡ ,˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt - ˙Óa eÚ‚pL ÌÈÏk eÈ‰· »≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ«»≈¬»«»

˙e˜ÏÓ76ÈtÓ .¯ÓB‚Â ÒaÎÈ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL . «¿∆∆¡«¿ƒ…¿«≈¿≈ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰77ÏÚÂ ,˙¯k LeÚ BÙeb ˙ˆÈÁ¯ ÏÚ : «¿»»¿«¿ƒ«»»≈¿«

.ÌÈÚa¯‡ ‰˜BÏ ÂÈ„‚a Òeakƒ¿»»∆«¿»ƒ

שמואל:73) אמר קיסנא בר טבי רב "אמר קד: בעירובין
וכו'. פטור עצמו שרץ חייב, למקדש שרץ טמא המכניס
קא  בהא לאו מאי וכו'. במקדש שנמצא שרץ כתנאי, לימא
מיפלגי  קא בהא והכא חייב, עלמא דכולי לא וכו', מיפלגי
דהכי  משמע חייב, עלמא דכולי דאסיקנא וכיון וכו'".
(ראה  בו נגע שלא באופן (והמדובר משנה). (כסף הלכתא
מטמא  שאינו א, הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ"ד
הוא  הרי כן, לא שאם ידו, על נטמא ולא במגע) אלא במשא
הלכה  למעלה רבינו שכתב כמו עצמו, על וחייב שרץ טמא

מטמאים 74)יג). (שאינם הטומאה אבות משאר אחר
למעלה). ראה רבינו,75)במשא, ומפרש שם. עירובין

חייב", למקדש, שרץ טמא "המכניס שמואל שאמר שמה
שנטמא  כלי שמכניס מפרש שם ורש"י טמא. אדם היינו
במשא, מטמא אינו מת טמא (וגם להלן. וראה בשרץ.
ט). הלכה מת טומאת מהלכות בפ"ה כמפורש

משנה).76) (כסף ד הלכה פ"ז נזיר ספרא 77)ירושלמי
שם  בירושלמי גם וראה יג, הלכה יא פרק אחרי פרשת
שהמכניס  שם בעירובין רש"י ודברי א. פסקה נשא ובספרי
ועיין  צ"ע. במזיד, וכרת בשוגג, חטאת חייב טמא כלי

שם. הגר"א בהגהות

.ÊÈ·‡ Ô‰L ÌÈ„‚a ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈∆∆»«¿»ƒ∆≈«
Ô‰L ,˙ÓÏ ‡Óh‰ ‰Ê Ô‰a Ú‚pL ÌÈ„‚a ÔB‚k ,‰‡ÓËÀ¿»¿¿»ƒ∆»«»∆∆«»≈¿≈∆≈

¯‡a˙iL BÓk ,‰‡Óh‰ ·‡78‡e‰L „‚a Ï·‡ ; ««À¿»¿∆ƒ¿»≈¬»∆∆∆
Ï·‡ ,ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - Lc˜nÏ BÒÈÎ‰ Ì‡ ,ÔBL‡ƒ̄ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»≈∆»»¬»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ79. «ƒ«««¿

מת.78) טומאת מהלכות ה כן 79)בפרק שלמד נראה
אינו  טמא חרס כלי שהמכניס שם, בעירובין שאמרו ממה
שהואֿ רבינו וסבור הטומאה, אב נעשה שאינו לפי חייב,
(הר  חייב שאינו הטומאה, אב הם אם הכלים לכל הדין
בין  גופו, טומאת על כרת חייב שאדם ואףֿעלֿפי המוריה).
למעלה  ראה לטומאה, ראשון ובין הטומאה אב שיהיה
חיה  בנבלת תגע אשר "נפש בפסוק מפורש וכן יג, הלכה
באדם  שהרי מכלים, אדם ללמוד אין – שרץ" בנבלת וגו'
אלא  חייב אינו בכלים ואילו כרת, לחייבו התורה החמירה

המוריה. ובהר ספר בקרית ראה בלבד, מלקות

.ÁÈB˙B‡ ÔÈkÓ - Lc˜nÏ B„È ÒÈÎ‰L ‡ÓË ÔÎÂ¿≈»≈∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ80˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡a ‡ÓË Ïk ÔÎÂ . «««¿¿≈»»≈¿»≈¬«À¿
Ì‰È¯·c ÏL81‰˙LÂ ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L B‡ , ∆ƒ¿≈∆∆»«√»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÏaËiL Ì„˜ „ÈÊÓa Lc˜nÏ ÒÎÂ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ82 «¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿≈ƒ…∆∆ƒ¿…
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -83. «ƒ«««¿

ידו 80) שהכניס טמא ר"ל, אמר עולא "אמר לב. בזבחים
ובסוף  ביאה". שמה במקצת דביאה וכו' לוקה לפנים
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אבהו, רבי אמר רבין אתא "כי אמרו: (לג:) שם הסוגיא
ר"ל  יליף, לא ופירש"י איתמר", בקודש שנגע טמא לענין
איירי  ולא בקודש, שנגע לטמא אלא קרא מההוא מלקות
לנו  שאין שאףֿעלֿפי רבינו וסובר ע"ש. כלל מקדש בביאת
מדרבנן  מרדות מכת לחייבו יש – התורה מן מלקות לחייבו

משנה). הלכה 81)(כסף מת טומאת מהלכות בפ"ה ראה
י. הלכה ומושב משכב מהלכות ובפ"ב אחר 82)יא. אבל

מכת  אותו מכין אין שמשו, העריב שלא אףֿעלֿפי שטבל,
ומקור  א. הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ"ט עיין מרדות,

ה. משנה פי"א בפרה הטעון 83)הדברים "כל שם: בפרה
את  ופוסל הקודש את מטמא סופרים, מדברי מים ביאת
(=במים) ביאתו לפני בין המקדש, אל בא ואם וכו' התרומה
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב פטור, ביאתו לאחר ובין
קלה  טומאה שהוא לפי מקדש, ביאת על חייב "ואינו
שנטמא  מי על אלא מקדש, ביאת אסר לא והפסוק מדרבנן,
או  אדם בטומאת שאמר: כמו מדאורייתא, הטומאה באב
"פטור", ששנינו וממה טמא". שרץ בכל או טמאה בבהמה
כל  כעל מרדות מכת אותו ומכין אסור, אבל פטור משמע
הערב  צריך שאינו למעלה שכתבנו מה (ולפי דרבנן. איסור
אלא  אינו אסור", אבל "פטור שהדיוק עלֿכרחנו שמש,

במים). ביאתו לפני

.ËÈbb C¯c Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË;¯eËt - ˙B »≈∆ƒ¿««ƒ¿»∆∆«»
‰·iÁ ‰‡Èa C¯c - ‡·˙ ‡Ï Lc˜n‰ Ï‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«ƒ¿»…»…∆∆ƒ»ƒ¿»

‰¯Bz84B˙B‡ ÔÈkÓ ,˙¯kÓ ¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »¿««ƒ∆»ƒ»≈«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ85[¯ÈÂ‡a Á¯Bt‰ Ïc‚Óa ÒÎ elÙ‡Â] . «««¿«¬ƒƒ¿«¿ƒ¿»«≈«»¬ƒ

[Ïc‚Óa] Lc˜nÏ ÒÎpL ÔÈa -86ÔÈa ˙Bbb C¯c ≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆«≈
ÌÈÁ˙t C¯„ Ba ÒÎpL87. ∆ƒ¿«∆∆¿»ƒ

שיעור 84) שם שהה שאם "ונראה יז: בשבועות ברייתא
גרוע  שאינו גגות, דרך שנכנס אף שחייב השתחוואה,
להלן  כמפורש שחייב", ושהה, שם ונטמא שנכנס מטהור

שם). ועיין למלך, (משנה כאֿכב נראה 85)הלכות כן
אסור  אבל פטור משמע "פטור", שם בברייתא שנאמר ממה
משנה). (כסף מרדות מכת אותו מכין ולכן מדרבנן,

ולפי 86) המוקפות. אלו תיבות אין ורומי, וויניציאה בדפוס
פתחים" דרך בו שנכנס "בין שכתב דבריו המשך זה,
ובכסףֿמשנה  כרת. חייב פתחים, דרך הנכנס שהרי תמוהין,
נוספות  תיבות שכתוב רבינו, מספרי מוגה ספר מצא כי כתב
שכתב  ה, ס"ק ג הלכה פ"ב למעלה המוריה הר וראה אלו.
נכנס  שאם פב: בזבחים שאמרו מה רבינו מפרש אולי כי

באויר. פורח במגדל דהיינו פטור, משופש לפי 87)דרך
פורח  במגדל שנכנס הדברים פירוש הכסףֿמשנה, הגהת
אבל  התורה, מן פטור ואףֿעלֿפיֿכן פתחים, דרך באויר

מדרבנן. מרדות מכת אותו מכין

.ÎÌB˜Ó Ïk88B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÌÈ·iÁL »»∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»
Ôa¯˜89ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙aLa ‰‡ÓË ÌL ˙‡ˆÓ Ì‡ , »¿»ƒƒ¿≈»À¿»¿«»ƒƒ
d˙B‡90˙BÓB˜n‰ ¯‡Le ;91„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ ÔÈÙBk - »¿»«¿ƒ»»¿ƒ«

˙aL ¯Á‡92d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔÈ‡ÈˆBÓ Ô‰LÎe . «««»¿∆≈ƒƒ≈ƒƒ»
ıÚ ÈÏk ÈËeLÙa ‡l‡93‰‡ÓË Ïa˜Ó ÔÈ‡L94‡lL , ∆»ƒ¿≈¿≈≈∆≈¿«≈À¿»∆…

‰‡Óh‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï95. ¿«∆«À¿»

בפירוש 88) גם וראה קד: בעירובין רש"י – העזרה על היינו
שם. לרבינו פרק 89)המשנה להלן ראה ויורד, עולה קרבן

יב. הלכה ולמעלה ג, הלכה שגגות מהלכות ראה 90)א
מהיכן  וכו' במקדש שנמצא "שרץ במשנה: שם עירובין
בן  ר"ש דברי ולמזבח האולם ומן ההיכל מן אותו, מוציאין
ועל  כרת זדונו על שחייבין מקום כל אומר עקיבא רבי ננס.
עקיבא, כרבי ופסק אותו". מוציאין משם חטאת, שגגתו

המוריה). (הר מחברו כר"ע שהלכה דהיינו 91)משום
שם. ברש"י ראה כל 92)הלשכות, "ושאר במשנה: שם

מהלכות  ג פרק להלן וראה פסכתר". עליו כופין המקומות,
ו. הלכה ומוספין עץ.93)תמידין של ראה 94)בצבת

י. הלכה כלים מהלכות פ"א שם 95)להלן עירובין ראה
בהמיינו  מוציאו כהן במקדש, שנמצא "שרץ במשנה:
צבת) אחר (ולחזור הטומאה את לשהות שלא (=אבנטו)
עץ, של בצבת אומר יהודה רבי ברוקא. בן יוחנן ר' דברי
לו  ונוח האבנט "לטמא הטומאה", את לרבות שלא
(רש"י  טומאה" מלרבות הצבת אחר ולחזור שם, להשהותה
שם. המשנה בפירוש פסק וכן יהודה, כר' רבינו ופסק שם).

.‡Î¯B‰Ë Lc˜ÓÏ ÒÎpL ‡ÓË „Á‡96¯B‰Ë B‡ , ∆»»≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»
˙Áz ˙Ó ‰È‰L ÔB‚k ,‰‡ÓË Ba LiL Lc˜ÓÏ ÒÎpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»∆≈À¿»¿∆»»≈««
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ï‰‡‰ ˙Áz ‡e‰ ÒÎÂ Lc˜na Ï‰‡…∆«ƒ¿»¿ƒ¿«««»…∆¬≈∆«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰‡ÓËÂ B˙‡Èa È¯‰L ,˙¯k97ÒÎ . »≈∆¬≈ƒ»¿À¿»»ƒ¿««ƒ¿«
ÒÎpL ¯Á‡ ÌL ‡ÓËÂ Lc˜nÏ98BÓˆÚ ‡nË elÙ‡ , «ƒ¿»¿ƒ¿»»««∆ƒ¿«¬ƒƒ≈«¿

„ÈÊÓa99‡ˆÈÂ Ï‰aÈÂ ¯‰ÓÈ -100‰¯ˆ˜ C¯„a101. ¿≈ƒ¿«≈¿ƒ»≈¿≈≈¿∆∆¿»»

הדין 96) וזהו טהור, והמקדש טמא היה הוא כלומר,
יב. הלכה למעלה ראה למקדש", שנכנס "טמא של הפשוט

מהלכות 97) יח פרק דלהלן מהאי כן, לרבינו יצא אולי
טמא  קודש בשר האוכל שטמא יג, הלכה המקודשים פסולי
קדש  דאיתקש מקדש, לענין גם למד ומזה כרת , חייב
יז. משבועות ראיה להביא יש ועוד לג:). (זבחים למקדש
ולא  במיתה שחייב ששימש טמא של הדין למצוא שנדחקו

אל  במקדש, ונטמא טהור שנכנס באופן פירשו ולא א בכרת,
המוריה). (הר כרת חייב זה באופן שגם עלֿכרחנו

יד:98) שבועות טימא 99)משנה אשי, רב "בעי יז. שם
גמירי  לא במזיד שהייה, גמירי באונס מהו, במזיד עצמו
ול"ש  באונס ל"ש שהייה, גמירי בפנים דילמא או שהייה.
מלקות, לענין הוא שהספק רבינו, ופירש תיקו". במזיד,

המוריה). הר (ראה לקולא שלא 100)ופסק דכל מבואר
אם  רבא, "בעי טז: שם וראה וממלקות, מקרבן פטור שהה
לקרבן  למלקות, שהייה צריך שאין או למלקות שהייה צריך
בפנים  דילמא או שהייה. גמירי לא למלקות שהייה, גמירי
תיקו", למלקות, שנא ולא לקרבן שנא לא שהייה, גמירי

המוריה). הר (ראה לקולא הלכה 101)ופסק להלן ראה
כד. והלכה כב

.·Î˙B‰LÏ BÏ ¯eÒ‡Â102˙‡ˆÏ B‡ ˙BÂÁzL‰Ï B‡ ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¬»≈
ÏÚ Û‡ ‰k¯‡· ‡ˆiL B‡ ,‰‰L Ì‡Â .‰k¯‡ C¯„a¿∆∆¬À»¿ƒ»»∆»»«¬À»««

‰ÂÁzL‰Â ÏÎÈ‰Ï ÂÈt ¯ÈÊÁ‰L B‡ ,‰‰L ‡lL Èt103 ƒ∆…»»∆∆¡ƒ»»«≈»¿ƒ¿«¬»
‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡104‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â .˙¯k ·iÁ - ««ƒ∆…»»«»»≈¿ƒ»»≈

Ôa¯˜ ‡È·Ó -105. ≈ƒ»¿»
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שהייתו.102) שיעור הוא כמה כג הלכה להלן ראה
פניו.103) החזיר לא אם שם, להלן יד:104)ראה שם

שם  ובגמ' השתחוואה" בכדי ששהה או "והשתחווה במשנה
אבל  פנים, כלפי שהשתחווה אלא שנו לא רבא, אמר טז:

לא. שהה לא אין, שהה - חוץ כלפי ראה 105)השתחווה
שהיה. שצריך ספק, אין שלקרבן רבא בבעיית טז: שם
יד: שם רש"י ראה מסיני, למשה הלכה הם אלו ושיעורים

במשנה.

.‚ÎB˙‡ÈˆÈ C¯„ ‰ÂÁzL‰ ‡l‡ ,ÂÈt ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï…∆¡ƒ»»∆»ƒ¿«¬»∆∆¿ƒ»
¯eÚMk ‰‰L Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·iÁ BÈ‡ - ıeÁ ÈtÏk106. ¿«≈≈«»∆»ƒ≈»»«ƒ

ÌÈt‡ eÚ¯ÎiÂ :˙B¯˜Ï È„k ?B˙i‰L ¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«ƒ¿¿««ƒ
Èk ·BË Èk ÈÈÏ ˙B„B‰Â eÂÁzLiÂ ‰Ùˆ¯‰ ÏÚ ‰ˆ¯‡«¿»«»ƒ¿»«ƒ¿«¬¿«»ƒƒ

BcÒÁ ÌÏBÚÏ107‰ÈÂÁzL‰ ¯eÚL e‰ÊÂ .108. ¿»«¿¿∆ƒƒ¿«¬»»

טז:106) בדברי 107)שם שבפסוק השניה המחצית
ג). (ז, נחמני 108)בימיםֿב בר יצחק ר' מחלוקת טז: שם

(כשיעור  פסוקא דהאי כמימריה אמר חד פזי, בן שמעון ור'
(כלומר, לסיפא כמויכרעו אמר וחד כולו), הפסוק כל קריאת
מתיבת  הפסוק, של השניה המחצית קריאת כשיעור
מחלוקת  ה"ג פ"ג יומא ובירושלמי הסוף). עד "ויכרעו"
המוריה, והר בכסףֿמשנה ראה זה, בענין נוספת אמוראים

שבבבלי. השני האמורא כדעת רבינו ופסק

.„Î¯LÙ‡L Ïk ?‰k¯‡ C¯„ ‡È‰ BÊ È‡Â˙‡ˆÏ BÏ ¿≈ƒ∆∆¬À»…∆∆¿»»≈
ÏÚ Û‡ ,‰¯ˆwa ‡ˆÈ .‰pnÓ ‰¯ˆ˜ C¯„a Lc˜n‰ ÔÓƒ«ƒ¿»¿∆∆¿»»ƒ∆»»»«¿»»««
Ïk elÙ‡ ,Ï„eb „ˆa ·˜Ú CÏ‰ ‡l‡ ı¯ ‡lL Ètƒ∆…»∆»»«»≈¿«»¬ƒ»

¯eËt - ÌBi‰109˜Á„Â ı¯L Èt ÏÚ Û‡ ,‰k¯‡a ‡ˆÈ . «»»»»¬À»««ƒ∆»¿»«
‰k¯‡‰ Ba CÏ‰L ÔÓÊ ¯eÚL ‡ˆÓÂ ,BÁk ÏÎa BÓˆÚ«¿¿»…¿ƒ¿»ƒ¿«∆»«»¬À»
ÏÈ‡B‰ ,‰¯ˆwa Ì„‡ Ïk Cl‰nL ÔÓf‰ ¯eÚMÓ ˙BÁt»ƒƒ«¿«∆¿«≈»»»«¿»»ƒ

·iÁ - ‰k¯‡a ‡ˆÈÂ110ËÚÓ CÏ‰Â ‰¯ˆwa ‡ˆÈ . ¿»»»¬À»«»»»«¿»»¿»«¿«
È„k ˙Bi‰M‰ ÏkÓ Û¯ËˆpL „Ú ,ËÚÓ ‰‰LÂ „ÓÚÂ¿»«¿»»¿««∆ƒ¿»≈ƒ»«¿ƒ¿≈
‡È·Ó BÈ‡ - ‚‚BLa ,‰˜BÏ BÈ‡ - „ÈÊÓa :‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿≈ƒ≈∆¿≈≈≈ƒ

˜ÙÒ ¯·c‰L ÈtÓ ,Ôa¯˜111˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ; »¿»ƒ¿≈∆«»»»≈¬»«ƒ««
˙ec¯Ó112. «¿

שם 109) פטור, (שהוא שאמרו קצרה רבא, "אמר יז. שם
כולו". היום כל ואפילו גודל, בצד עקב אפילו במשנה)

כן.110) לו ופשט מרבה, אביי מיניה בעא שם 111)שם
משנה). (כסף לקולא ופסקה נפשטה, שלא כן 112)בעיא

מרדות  מכת אותו מכין שבספק מקומות, בכמה רבינו פסק
ז, הלכה שם פי"ז א, הלכה ביאה איסורי מהלכות ג' (פרק
בפ"ט  וראה ג, הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ו ולהלן
שם). רוקח ומעשה ובכסףֿמשנה ו, הלכה כלאים מהלכות

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיני 1) במקדש, עבודה שעבד טמא דין רבינו בו יבאר

בצבור. טומאה

.‡B˙„B·Ú ÏlÁ - Lc˜na „·ÚL ‡ÓË2‰˙ÈÓ ·iÁÂ , »≈∆»««ƒ¿»ƒ≈¬»¿«»ƒ»
ÌÈÓL È„Èa3ÌL ‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙„B·Ú ÏÚ4. ƒ≈»«ƒ«¬»««ƒ∆…»»»

˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ ,Ï‡¯OÈ È· ÈL„wÓ e¯ÊpÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿ƒ»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿…¿«¿∆
Ôl‰Ïe .‰‡ÓËa „·BÚÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ È¯‰ - ÈL„˜ ÌL5 ≈»¿ƒ¬≈«¿»»¿≈¿À¿»¿«»

¯eÓ‡‰ ÏelÁ ‰Ó ;e‰ÏlÁÈ Èk B· e˙Óe :¯ÓB‡ ‡e‰≈≈ƒ¿«¿À«ƒ»»
ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - [ÌL]6‰˙ÈÓ - Ô‡k Û‡ , »«»ƒ»ƒ≈»«ƒ«»ƒ»

È„Èa ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL Â‡Ï ÏÎÂ .ÌÈÓL È„Èaƒ≈»«ƒ¿»«∆«»ƒ»»ƒ»ƒ≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ - ÌÈÓL7. »«ƒƒ»»

ב.2) טו, זבחים א.3)משנה, פג, ראה 4)סנהדרין
ולא  לעבוד לו אפשר היאך ה"ג להלן וראה ב. יז, שבועות

תרומה.5)ישהה. ב.6)אצל פג, הוא 7)סנהדרין כן
בפי"ט  ועי' לוקה, טבל שהאוכל במשנה, - א יג, במכות

ה"ב. סנהדרין מהל'

.·˙È·a ·iÁ BÈ‡ - ‰‡ÓËa „·Ú Ì‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ»«¿À¿»≈«»¿≈
B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ,˙e˜ÏÓ ‡l‡ ÔÈcƒ∆»«¿∆»«…¬ƒ…»¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,ÔÈc ˙È·Ï8ıeÁÏ9˙‡ ÔÈÚˆBÙe ¿≈ƒ∆»ƒƒ«¿ƒ∆
BÁBÓ10CÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â ,11. ¿≈¿«ƒ¬≈∆¿»

מוציאין 8) כהונה פרחי שנינו: ושם ב. פא, סנהדרין משנה,
ה"ו. סנהדרין מהל' בפי"ח רבינו העתיק וכן אותו,

ורבינו 9) לעזרה". חוץ אותו "מוציאין אמרו: שם, במשנה
רבינו  דכוונת כתב למלך' וב'משנה "לעזרה", השמיט
אסור  מת שטמא וחיל, נשים לעזרת חוץ אותו דמוציאין
ה'תוספות' וכדברי ה"הֿט) פ"ג (למעלה מדרבנן שם להכנס
כאן, המוריה' 'הר וראה ובטמאים. ד"ה - א לב, זבחים
ראה  לעזרה", "חוץ רבינו העתיק שם סנהדרין בהל' אולם

.(300 (עמ' שם סנהדרין ל'מאירי' שם 10)בהערות
מביאין  הכהנים אחיו אין בטומאה, ששימש "כהן במשנה:
לעזרה  חוץ אותו מוציאין כהונה פרחי אלא לב"ד, אותו

בגיזרין". מוחו את מיתה 11)ומפצעין הוא שחייב כיון
פב:). (סנהדרין שמים בידי

.‚‡lL „Ú ,‰‰LÈ ‡ÏÂ „·ÚÏ BÏ ¯LÙ‡ C‡È‰Â¿≈«∆¿»«¬…¿…ƒ¿∆«∆…
˙¯k ·iÁ˙È12„·Ïa ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ‡l‡ÔB‚k ? ƒ¿«≈»≈∆»ƒ»ƒ≈»«ƒƒ¿«¿

‰¯ÊÚa ‡ÓËpL13‰¯ˆwa ‡ˆÈÂ14‰È‰ B˙‡ÈˆÈ·e , ∆ƒ¿»»¬»»¿»»«¿»»ƒƒ»»»
·¯˜Â ÁaÊna L‡‰ ÏÚ ¯·‡ Ba CÙ‰Â B„Èa ¯Bpƒ̂¿»¿»«≈»«»≈«ƒ¿≈«¿≈≈

B˙Ù¯O15‰„B·Úk ‡e‰ È¯‰ - ‰„B·Ú ·e¯˜ ÏkL ;16. ¿≈»∆»≈¬»¬≈«¬»

הכ"ב.12) פ"ג למעלה מחוץ 13)ראה בנטמא אבל
הי"ב. שם למעלה ראה כרת. חייב כשנכנס מיד לעזרה,

למעלה 14) ראה כרת, חייב שהה לא אם אף בארוכה, אבל
הכ"ב. להלן 15)שם וראה אביי, דברי - ב יז, שבועות
ה"ד. קרובי 16)פ"ט דכל קמ"ל "והא שם: שבועות,

היא". עבודה עבודה,

.„- BLÓL ·È¯ÚiL Ì„˜ „·ÚÂ Ï·hL ‡ÓË ÔÎÂ¿≈»≈∆»«¿»«…∆∆«¬ƒƒ¿
‰ÏeÒt B˙„B·Ú17ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,18. ¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ì‰È‰Ï‡ ÌL eÏlÁÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¿≈¡…≈∆ƒƒ«¿»
e„ÓÏ19‡ÓË ÔÈ„ÚL ,„·ÚL ÌBÈ Ïe·ËÏ ‰¯‰Ê‡ BfL , »¿∆«¿»»ƒ¿∆»«∆¬«ƒ»≈

‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL ;‡e‰∆∆¡«»«∆∆¿»≈ƒ¿»∆¬«ƒ…
¯‰Ë20Èt ÏÚ Û‡ ,„·ÚL ÌÈ¯etk ¯qÁÓ Ï·‡ . »≈¬»¿À«ƒƒ∆»«««ƒ

ÏlÁÂ ‰ÏeÒt B˙„B·ÚL21¯eËt ‰Ê È¯‰ -22. ∆¬»¿»¿ƒ≈¬≈∆»

וכו'17) דמן שקבלו הזבחים "כל ב: טו, זבחים משנה,
פסל". וכו' יום ב.18)טבול ופג, א. פג, סנהדרין
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ב.19) פג, וסנהדרין א. יז, טעם 20)זבחים לתת והוא
עיון, צריך אבל (כסףֿמשנה). כיפורים ממחוסר חלוק למה
אלא  האדם, על אינו ש"וטהר" אמרו - ב ב, בברכות שהרי
ה"ב. תרומות מהל' בפ"ז בעצמו רבינו כתב וכן היום, על
וב'תוספות  יום, טבול ד"ה שם זבחים ב'תוספות' ועי'

יום. וטבול ד"ה מ"א, פ"ב זבחים משנה,21)יוםֿטוב'
שם. ב 22)זבחים ופג, א פג, בסנהדרין הרי לתמוה, יש

וכו', מיתה שמחוייבים אלו בכלל כיפורים מחוסר מנו -
מחוסר  מנה ב) (הלכה סנהדרין מהל' בפי"ט עצמו ורבינו
(כסףֿ מלקות שחייבים מיתה מחוייבי בכלל כיפורים
כי  נשמע הי"א פ"ט להלן גם שהרי תמוה, גם משנה).
הראב"ד, בהשגת גם וראה מיתה. חייב כיפורים מחוסר
בו" טומאתו "עוד (ח:) במכות שאמרו ממה עליו שמקשה
פ"ג  למעלה גם עוד ועי' עיי"ש. כיפורים, מחוסר לרבות

ה"ט.

.‰¯Ó‡pL ?‰ÏeÒt B˙„B·ÚL ÔÈpÓe23‰ÈÏÚ ¯tÎÂ : ƒ«ƒ∆¬»¿»∆∆¡«¿ƒ∆»∆»
d˙¯‰Ë ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰¯‰ËÂ Ô‰k‰24. «…≈¿»≈»ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»√»»

ÌÈ¯etk È¯qÁÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â25. ¿«ƒ¿»¿À¿≈ƒƒ

יולדת.23) כיפורים 24)לגבי "מחוסר ב: יט, בזבחים
וטהרה, הכהן עליה וכפר קרא: דאמר הונא, רב אמר מנלן,
- א פג, בסנהדרין ראה אבל טמאה". שהיא מכלל טהרה
ב. עד, ביבמות גם וראה מיתה. חיוב לענין זה דרש

מחוסרי 25) מהל' פ"א להלן ראה ומצורע, וזבה זב היינו
ה"א. כפרה

.Â‡È‰ Ì‡ :‡ÓË ‰È‰L Ú„B Ck ¯Á‡Â „·ÚL Ô‰k…≈∆»«¿««»«∆»»»≈ƒƒ
‰Úe„È ‰‡ÓË26ÔÈÏeÒt ·È¯˜‰L ˙Ba¯w‰ Ïk -27, À¿»¿»»«»¿»∆ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰ Ì‡Â ;ÔÈlÁ B˙„B·Ú È¯‰L28- ∆¬≈¬»Àƒ¿ƒƒÀ¿««¿
‰v¯Ó ıÈv‰29elÙ‡Â .eˆ¯ ·È¯˜‰L ˙Ba¯w‰ ÏÎÂ , «ƒ¿«∆¿»«»¿»∆ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ

- ˜¯ÊÂ Ìc‰ ˜¯ÊiL Ì„˜ ‡ÓË ‡e‰L BÏ Ú„B«∆»≈…∆∆ƒ¿…«»¿»«
‰ˆ¯‰30ÏÚ Û‡ ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó ıÈv‰L ; ƒ¿»∆«ƒ¿«∆«À¿««¿««

„ÈÊÓ ‡e‰L Èt31ÌB‰z‰ ˙‡ÓË e¯‡a ¯·Îe . ƒ∆≈ƒ¿»≈«¿À¿««¿
˙e¯ÈÊa32. ƒ¿ƒ

להלן.26) ראה בעולם, אחד לאיש רק ראה 27)אפילו
ומקריב  עומד היה שאם - ב סו, בקידושין ועי' ה"א. למעלה
ורק  פסולה, עבודתו מום, בעל שהוא ונודע המזבח, גבי על
כשרה, שעבודתו (שם) מיוחד מפסוק למדו חלל לגבי

מום. בעל כדין טמא דין מכירה 28)מעתה אדם שאין
הי"ח). נזירות מהל' (פ"ו העולם בסוף משנה,29)אפילו

הקרבנות  לכל רבינו למד ומפסח פסח, לענין - ב פ, פסחים
אין 30)(כסףֿמשנה). לכתחילה אבל בדיעבד, רק משמע

שעושה  - כתב הי"א, פסח קרבן מהל' בפ"ו אבל לזרוק, לו
לשאר  חובה, שהוא פסח בין לחלק ויש לכתחילה, גם

(כסףֿמשנה). הלשון 31)קרבנות כפי ב. פא, פסחים
אשי. רב בר מר של מהל'32)השני בפ"ד גם וראה שם.

ה"ב. פסח קרבן

.ÊÔÈ·¯w‰ ÌÈ¯·c ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÎÂ33; ¿≈«ƒ¿«∆«À¿«¿»ƒ«¿≈ƒ
ÔBÚ ˙‡ Ô¯‰‡ ‡OÂ Ô¯‰‡ ÁˆÓ ÏÚ ‰È‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»«≈««¬…¿»»«¬…∆¬

ÔÈÏÎ‡p‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó BÈ‡ Ï·‡ .ÌÈL„w‰34, «√»ƒ¬»≈¿«∆«À¿««∆¡»ƒ

Ì„‡‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‡ÏÂ35;‰Úe„È ‰‡ÓËa ‡ÓËpL ¿…«À¿«»»»∆ƒ¿»¿À¿»¿»
¯eaˆa ‰ÈeÁc‰ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡36ıÈv‰L , ∆»ƒ≈»¿»«À¿»«¿»¿ƒ∆«ƒ

‰ÈÏÚ ‰v¯Ó37. ¿«∆»∆»

עז.).33) בפסחים (רש"י והאימורים הקומץ הדם, היינו
מרבי 34) חוץ התנאים כל לדעת שם, בפסחים הוא כן

(רש"י  המנחה ושיירי הקרבן בשר היינו ו"נאכלין" אליעזר.
במשנה.35)שם). - ב פ, ביומא 36)שם ששת רב כדעת

שהרי  בציבור", הותרה "טומאה שאמר נחמן כרב ולא ב. ו,
וראה  הי"ד). להלן (כסףֿמשנה באיסורין ששת כרב הלכה

הי"דֿטז. היתר 37)להלן שאינה שכיון ב. ז, א. ז, יומא
בציבור. בין ד"ה רש"י ועי' ציץ, לריצוי היא צריכה גמור

.ÁBÁˆÓ ÏÚ ‡e‰L ÔÓÊa ‡l‡ ‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÈ‡Â38; ¿≈«ƒ¿«∆∆»ƒ¿«∆«ƒ¿
„ÈÓz BÁˆÓ ÏÚ ‰È‰Â :¯Ó‡pL39ÈÙÏ Ì‰Ï ÔBˆ¯Ï ∆∆¡«¿»»«ƒ¿»ƒ¿»»∆ƒ¿≈

.ÈÈ¿»

שכן 38) שמעון, כרבי ולא - ב ז, ביומא יהודה רבי כדעת
כרבי  הלכה שמעון, ורבי יהודה "רבי ב: מו, בעירובין אמרו
טומאה  יהודה שלרבי אמרו, שם בגמרא והנה יהודה".
הכיפורים  ביום נעשה מה כן, לא שאם בציבור , הותרה
מצחו  על הציץ ואין בגדיֿלבן לבוש הגדול כשהכהן
רבינו, דברי מוקשים זה ולפי בקרבן. טומאה אז ואירעה
הציץ  שאין פסק ואעפ"כ בציבור, דחויה שטומאה שפסק
משנה', ב'כסף וראה מצחו. על כשהוא אלא מרצה
וב'הר  מהר"ן בציוני שמח', ב'אור המשנה', ב'מרכבת

שמעון 39)המוריה'. רבי למד הזה מהפסוק הרי צ"ע,
למד  יהודה ורבי מרצה, הוא - מצחו על אינו שאפילו

שם. ביומא, הגרצה"ח הגהות ועי' אחר. מפסוק

.Ë‡Ï ‰ÁB„ BÈ‡ - ÔÓÊ BÏ Úe·˜ ÔÈ‡L Ôa¯˜ Ïk»»¿»∆≈»«¿«≈∆…
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙aM‰ ˙‡40ÌBi‰ ·¯˜È ‡Ï Ì‡L ; ∆««»¿…∆«À¿»∆ƒ…ƒ¿««

BÏ Úe·wL Ôa¯˜ ÏÎÂ .¯ÁÓ ˙¯ÁÓÏe ¯ÁÓÏ ·¯˜È -ƒ¿«¿»»¿»√«»»¿»»¿»∆»«
„ÈÁÈ Ôa¯˜ ÔÈa ¯eaˆ Ôa¯˜ ÔÈa ,ÔÓÊ41˙‡ ‰ÁBc - ¿«≈»¿«ƒ≈»¿«»ƒ∆∆

‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ˙aM‰42‡e‰ ˙B‡Óh‰ Ïk ‡ÏÂ . ««»¿∆∆«À¿»¿…»«À¿
dc·Ï ˙n‰ ˙‡ÓË ‡l‡ ,‰ÁB„43. ∆∆»À¿««≈¿«»

א.40) יד, תמורה ופר 41)משנה, גדול כהן חביתי כגון
שם). (משנה, הכיפורים ביום גדול במשנה.42)כהן שם

עוד  וראה הטומאה, את דוחה כיצד מבואר הי"ב ולהלן
הט"ז. סוף כב,43)להלן ובזבחים א. סז, בפסחים הוא כן

שאיש  לנפש, טמא שהיה במי נאמר זה דין עיקר שכל ב.
בטומאה. עושה אלא נדחה אינו וציבור שני לפסח נדחה

הט"ז. להלן וראה

.È¯eav‰ ˙Ba¯˜ Ïk44Ôlk CÎÈÙÏ .ÌpÓÊ Úe·˜ »»¿¿«ƒ»«¿«»¿ƒ»À»
.˙n‰ ˙‡ÓË ˙‡Â ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBcƒ∆««»¿∆À¿««≈

לפר 44) פרט הלשכה, מתרומת הבאים הקרבנות היינו
שהם  שאףֿעלֿפי עבודהֿזרה ושעירי ציבור, של דבר העלם
נב. (מנחות הלשכה מתרומת באים אינם – ציבור קרבנות
ה"ב) שקלים מהל' בפ"ד רבינו פסק וכן יהודה, רבי לדברי

כסףֿמשנה). ועי' שמח'. ('אור קבוע זמנם ואין

.‡ÈÏÎ‡ BÈ‡ - ‰‡ÓËa ·¯wL Ô‰Ó Ôa¯˜ ÏÎÂ45, ¿»»¿»≈∆∆»«¿À¿»≈∆¡»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנט ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - ixyz c"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈ¯·„ epnÓ ÔÈ¯ÈË˜Ó ‡l‡46, ∆»«¿ƒƒƒ∆¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»»
ÌÈL„˜ ¯‡Lk ,Û¯O ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯‡M‰Â¿«¿»»»«¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»»ƒ

e‡ÓËpL47. ∆ƒ¿¿

פסח 45) לקרבן פרט א. ז, יומא וראה ב. עו, פסחים משנה,
ה"ח). פסח קרבן מהל' ופ"ז שם. (משנה, לאכילה שעיקרו

שאמרנו 46) וכמו להקטרה, אלא בא לא מתחילה שהרי
הרי  לאכילה, אלא מתחילתו בא שלא שכיון למעלה בפסח

הקטרה. לענין הקרבנות בכל כן כמו נאכל, ראה 47)הוא
המוקדשין. פסולי מהל' בפי"ט

.·ÈB˙B‡ ÏL BpÓÊ ÚÈb‰ ?‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁBc „ˆÈk≈«∆∆«À¿»ƒƒ«¿«∆
ÔÈ·È¯˜nL Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰Â Ôa¯˜48,˙ÓÏ ÔÈ‡ÓË B˙B‡ »¿»¿»…«»»∆«¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈

ÌÈ‰k‰ eÈ‰Â ÌÈ¯B‰Ë Ï‰w‰ eÈ‰L B‡49ÔÈ·È¯˜n‰50 ∆»«»»¿ƒ¿»«…¬ƒ««¿ƒƒ
ÌÈ‡ÓË51˙ÓÏ52eÈ‰Â ÔÈ¯B‰Ë el‡Â el‡ eÈ‰L B‡ , ¿≈ƒ¿≈∆»≈»≈¿ƒ¿»

ÌÈ‡ÓË ˙¯M‰ ÈÏk53˙ÓÏ54,‰‡ÓËa ‰OÚÈ ‰Ê È¯‰ - ¿≈«»≈¿≈ƒ¿≈¬≈∆≈»∆¿À¿»
„Á‡k ÌÈ¯B‰h‰Â ÌÈ‡Óh‰ Ba e˜qÚ˙ÈÂ55eÒkÈÂ , ¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ»¿

‰¯ÊÚÏ Ôlk56ÔB‚k ,˙¯Á‡ ‰‡ÓËa ÌÈ‡Óh‰ Ï·‡ . À»»¬»»¬»«¿≈ƒ¿À¿»«∆∆¿
[˙B„ÏBÈÂ] ˙BcÂ ˙B·ÊÂ ÔÈ·Ê57‰Ï·e ı¯L È‡ÓËe »ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈≈∆∆¿≈»

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ58ÏÂ e˜qÚ˙È ‡Ï -Û‡Â ,‰¯ÊÚÏ eÒkÈ ‡ ¿«≈»∆…ƒ¿«¿¿…ƒ»¿»¬»»¿«
‰‡ÓËa ‰OÚpL Èt ÏÚ59e¯·Ú Ì‡Â .60B‡ eOÚÂ «ƒ∆«¬»¿À¿»¿ƒ»¿¿»

‰‡Èa‰ ÏÚ ˙¯k ÔÈ·iÁ - ‰¯ÊÚÏ eÒÎ61‰˙ÈÓe62ÏÚ ƒ¿¿»¬»»«»ƒ»≈««ƒ»ƒ»«
„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓË ‡l‡ ˙ÈÁ„ ‡lL ;‰„B·Ú‰63. »¬»∆…ƒ¿≈∆»À¿««≈ƒ¿«

שייך 48) ובו אותו, יעשו ישראל עדת שכל פסח, קרבן היינו
תמידין  כגון ציבור בקרבנות אבל הקהל, רוב נטמא לומר
או  הכהנים נטמאו אלא הקהל רוב נטמא שייך לא ומוספין,

הי"ד. להלן וראה איש'). ('חזון השרת לא 49)כלי אפילו
וראה  הי"ד. (להלן בירושלים הנכנסים הכהנים רוב נטמאו
בפירוש  כתב וכן ה"ו). החודש קידוש מהל' בפ"ד גם

שם. להקריב.50)המשנה, הראויים כלומר,
שהיו 51) או רובו או קהל "נטמא במשנה: - א עט, בפסחים

גם  ראה בטומאה". יעשו טהורים, והקהל טמאים הכהנים
ה"א. פסח קרבן מהל' פ"ז בין 52)להלן הבדל ואין

ולא  נדחית מת בטומאת רק שבכולם הכהנים, לבין הבעלים
הותר  שלא - ב כב, בזבחים הגמרא וכדברי אחרת, בטומאה
=) שמכפרים בשרץ, ולא מת בטומאת רק בציבור לכהן
מת  מתכפרים, מה הקהל), =) דמתכפרים דומיא הכהנים)
המוריה'). 'הר (ראה כן מכפרים אף לא, שרץ אין,

שרת 53) וכלי טהורים וכהנים "ישראל שם: פסחים ברייתא,
שם. פסח, קרבן בהל' גם וראה בטומאה", יעשו טמאים,

שנטמא 54) אלא שנו לא חסדא, רב "אמר שם: בפסחים,
"בחלל  טז) יט, (במדבר אמר דרחמנא מת, בטמא הסכין
דמעיקרא  לגברא, מטמא וקא כחלל, הוא הרי חרב – חרב"
נטמא  אבל מתעביד, קא דכרת הגוף בטומאת מתעביד כי
עביד". לא טמאין עביד, טהורין וכו' שרץ בטומאת הסכין
שם. המוריה' וב'הר ה"ט, שם פסח קרבן בהל' וראה

חלוק",55) ציבור קרבן שאין בטומאה, "יעשו שם: פסחים,
חלוק, בטומאה הבא ציבור קרבן "שאין שם: רש"י ראה
עושה  היחיד אף בטומאה, בא רובן שקרבן מאחר
גנאי  אותו, עושין הציבור שרוב מאחר "כלומר, בטומאה".
מהם" ונזהרין מהן פורשין שבהן שהטהורין להם הוא

שם. פסח, קרבן בהל' גם וראה שם). אבל 56)('מאירי'
הי"ג. להלן ראה להיכל, מבואר 57)לא - א סז, בפסחים

טומאות. שאר לא אבל מת, טמא גם 58)דדוקא ראה
נדחה. לא שרץ דטמא - ב כב, באופנים 59)זבחים דהיינו

וכו', למת טמאים הקהל רוב שהיו כגון למעלה, הנקובים
הנדה  הזבה, הזב, בטומאות הטמאים על אסור זאת, ובכל

לעזרה. ולהכנס להתעסק כדין 61)במזיד.60)והיולדות
כרבי  ולא הי"ב). פ"ג (למעלה במזיד למקדש שנכנס טמא
אינם  מת וטמאי הואיל צה:), (פסחים מכרת הפוטרם אלעזר
שם. כתנאֿקמא אלא שם), (גמרא משם משתלחים

ה"א.62) למעלה ראה שמים. ה"ט.63)בידי למעלה ראה

.‚ÈeÒÎÂ ˙Ó È‡ÓË e˜Á„Â ,‰‡ÓËa ‡aL ÁÒÙe∆«∆»¿À¿»¿»¬¿≈≈≈¿ƒ¿¿
ÏÎÈ‰Ï64ÔÈ¯eËt -65‡l‡ e¯z‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . «≈»¿ƒ««ƒ∆…À¿∆»
‰¯ÊÚÏ66ıeÁÓ Ï‡ Ì‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , »¬»»ƒ¿≈¬ƒ≈»∆∆ƒ

ÌeÁlLz ‰ÁnÏ67ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -68. ««¬∆¿«¿¬≈≈¿ƒ

לפי 64) רבא, שפשט וכמו שם) (פסחים, יוסף רב של בעיה
שכיח  שבפסח משום "פסח" ונקט להלן. וראה השני. הלשון
היתה  הפסח שנשחט שבשעה להיכל, ויכנסו שידחקו הדבר
מהל' פ"א (ראה דוחק ויש רבים אנשים מתמלאת העזרה
הקרבנות. לכל הואֿהדין אבל הי"א), פסח קרבן

להלן.65) ראה (ושאר 66)מלקות, הפסח צרכי שהרי
ה"ג. פסח קרבן מהל' פ"א ראה בעזרה, נעשים קרבנות)

מחוץ 67) לשלחם הציווי עליהם חל שלא כיון כלומר,
לעזרה. ליכנס הותרו שהרי בעיית 68)לעזרה, שם, פסחים

ולשון  לחומרא א' לשון לשונות, בשתי ונפשטה יוסף, רב
והיינו  (כסףֿמשנה). לקולא ב' כלשון רבינו ופסק לקולא, ב'
שמים  בידי במיתה אבל ביתֿדין, בידי שהוא מלקות, לענין
(משנהֿלמלך  גליא שמיא כלפי שהרי לקולא, ספק שייך לא

הי"ג). הקרבנות מעשה מהל' פ"ט

.„È·‡ ˙Èa ˙ˆ˜Ó eÈ‰69,ÌÈ¯B‰Ë Ì˙ˆ˜Óe ÌÈ‡ÓË »ƒ¿»≈»¿≈ƒƒ¿»»¿ƒ
‡l‡ e·È¯˜È ‡Ï - ˙Ó È‡ÓË Ôa¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¿≈≈≈…«¿ƒ∆»

ÌÈ¯B‰h‰70e‡È·È - ˙Ó È‡ÓË ·‡‰ ˙Èa Ïk ‰È‰ . «¿ƒ»»»≈»»¿≈≈≈»ƒ
¯Á‡ ·‡ ˙Èa71‰¯ÓLn‰ Ïk ‰˙È‰ .72- ˙Ó È‡ÓË ≈»«≈»¿»»«ƒ¿»»¿≈≈≈

˙¯Á‡ ‰¯ÓLÓ ÏÚ ÔÈ¯ÈÊÁÓ73ÌÈ‰k‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡ . «¬ƒƒ«ƒ¿»»«∆∆ƒ»…«…¬ƒ
eOÚÈ - ÔÈ‡ÓË Úe·w‰ ÔÓfa ÌÈÏLe¯Èa ÌL ÔÈÒÎp‰«ƒ¿»ƒ»ƒ»«ƒ«¿««»«¿≈ƒ«¬

‰‡ÓËa74. ¿À¿»

ראש 69) כל כי הי"א, המקדש כלי מהל' פ"ד למעלה ראה
ביתֿאב  – יום כל אבות, לבתי משמרו מחלק ומשמר משמר

דכולי 70)אחר. אליבא זהו - ב ו, ביומא אחד לשון לפי
דחויה  טומאה שסובר למי רק זהו השני הלשון ולפי עלמא,

ה"ז. למעלה וראה רב 71)בציבור, כדעת שם. יומא,
בקושי  כלומר בציבור, היא דחויה שטומאה הסובר ששת,
לחזור  יש – טהרה אחרי לחזור שאפשר מה וכל התירוה,

הט"ו). המקדש 72)(להלן כלי מהל' פ"ד למעלה ראה
אפילו 73)ה"ג. היא", "דחויה שלמאןֿדאמר רבינו סובר

ומה  אחרת. משמרת על מחזירים טמאה, המשמרת כל היתה
(כסףֿמשנה), הוא דוקא לאו – ביתֿאב רק בגמרא שהזכירו
מהל' פ"ד למעלה המוריה' וב'הר המשנה' ב'מרכבת וראה
קי, בבאֿקמא הגמרא מדברי שהביאו מה ה"ט, המקדש כלי
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לענין 74)א. ה"ו, פסח קרבן מהל' בפ"ז רבינו כתב כן
רוב  אם לידע הפסח, משערים "כיצד לשונו: וזה הקהל. רוב
וכו' האוכלין בכל משערין אין טהורים, או טמאים הקהל
=) מבחוץ שהם ועד לעזרה, הנכנסים בכל משערין אלא
מדברי  הוא שם דבריו ומקור אותן" משערין וכו' לעזרה)
ומדובר  כה. הערה עיי"ש ה"ו). פ"ז (פסחים ה'ירושלמי'
מיעוט  עלֿידי הקרבן את לעשות שאיֿאפשר באופן
הרוב  עלֿידי גם נעשה שהוא שמכיון בלבד, הטהרים
קרבן  שאין בטומאה, לעשות המיעוט גם מותרים הטמא,

הי"ב. למעלה ראה חלוק, ציבור

.ÂË?¯Á‡ ·‡ ˙ÈaÓ ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»«¬ƒƒ««»ƒ≈»«≈
d¯eq‡a ‡l‡ ,¯eaˆa ‰¯z‰ ‡Ï ‰‡Óh‰L ÈtÓƒ¿≈∆«À¿»…À¿»¿ƒ∆»¿ƒ»

˜Ác‰ ÈtÓ ‰zÚ ‡È‰ ‰ÈeÁ„e ,˙„ÓBÚ75ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ∆∆¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ
‰Ê ÈtÓe .¯LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa ‡l‡ ‰Á„p‰ ¯·c Ïk»»»«ƒ¿∆∆»¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

‰ÈÏÚ ˙Bv¯Ï ıÈˆ ‰ÎÈ¯ˆ76. ¿ƒ»ƒ¿«»∆»

שם.75) יומא ששת, וראה 76)כרב א. ז, יומא ראה
ה"ז. למעלה

.ÊË?¯eaˆa ‰ÈeÁc ˙Ó ˙‡ÓhL ÔÈpÓe77:¯Ó‡pL ƒ«ƒ∆À¿«≈¿»¿ƒ∆∆¡«
e„ÓÏ Ck .Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË eÈ‰ ¯L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ«¿ƒ¬»ƒ¬∆»¿≈ƒ¿∆∆»»»»¿

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ78ÁÒÙÏ eÁciL Ì‰ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈL‡L , ƒƒ«¿»∆¬»ƒ¿ƒƒ≈∆ƒ»¿∆«
- ˙Ó È‡ÓË eÈ‰L ¯eaˆ Ï·‡ ;ÌÈ‡ÓË eÈ‰ Ì‡ ÈL≈ƒƒ»¿≈ƒ¬»ƒ∆»¿≈≈≈

ÔÈÁc ÔÈ‡79ÁÒt eOÚÈÂ ‰Ácz ‰‡Óh‰ ‡l‡ , ≈»ƒ»ƒ∆»«À¿»ƒ»∆¿«¬∆«
ÔÓÊ BÏ Úe·wL Ôa¯˜ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰‡ÓËa¿À¿»¿«ƒ¿»»¿»∆»«¿«

‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰L ,ÁÒÙk80. ¿∆«∆∆∆«À¿»

בציבור,77) שנדחית המת טומאת נבדלה מדוע כלומר,
ה"ט  למעלה ראה בציבור, נדחות שאינן הטומאות מיתר

בהעלותך.78)והי"ב. פרשת ו'ספרי' א. סז, פסחים
ה"א.79) שם פסח קרבן בהל' בהם 80)ראה שנאמר

במועדיכם  – במועדיכם" לה' תעשו "אלה לט) כט, (במדבר
ה"ט. למעלה וראה עז.). (פסחים בטומאה אפילו

.ÊÈÌÈ·e˙ka L¯ÙÓ ¯·c‰ È¯‰Â81Èk :ÌL ¯Ó‡pL . «¬≈«»»¿…»«¿ƒ∆∆¡«»ƒ
˙ËÈÁL ÏÚ ÌiÂÏ‰Â ,eLc˜˙‰ ‡Ï ¯L‡ Ï‰wa ˙a«̄««»»¬∆…ƒ¿«»¿«¿ƒƒ«¿ƒ«

‰Ï LÈc˜‰Ï] ¯B‰Ë ‡Ï ÏÎÏ ÌÈÁÒt‰˙Èa¯Ó Èk .[' «¿»ƒ¿……»¿«¿ƒ«ƒ«¿ƒ
‡Ï ÔeÏ·Êe ¯Î˘OÈ ‰MÓe ÌÈ¯Ù‡Ó ˙a¯ ÌÚ‰»»««≈∆¿«ƒ¿«∆ƒ»»¿À…

e¯‰h‰82‡Ïa ÁÒt‰ ˙‡ eÏÎ‡ Èk :¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe . ƒ∆»«∆∆∆¡«ƒ»¿∆«∆«¿…
‰‡Óh‰ ÈtÓ ‰M‰ d˙B‡ e¯aÚL ÈtÓ ?·e˙kÎ83. «»ƒ¿≈∆ƒ¿»«»»ƒ¿≈«À¿»

ÌÈÏLe¯Èa Ï‰w‰ ÏÎÂ ÂÈ¯OÂ CÏn‰ ıÚeiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»««∆∆¿»»¿»«»»ƒ»»ƒ
ÈM‰ L„Áa ÁÒt‰ ˙BOÚÏ84B˙OÚÏ eÏÎÈ ‡Ï Èk . «¬«∆««…∆«≈ƒƒ…»¿«¬

¯·Îe .ÈcÓÏ eLc˜˙‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ Èk ,‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ«…¬ƒ…ƒ¿«¿¿««¿»
L„Á‰ Lec˜a e¯‡a85‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L , ≈«¿¿ƒ«…∆∆≈¿«¿ƒ∆«»»

.‰‡Óh‰ ÈtÓ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»ƒ¿≈«À¿»

הטומאה.81) את דוחה קבוע קרבן (שם,82)כי וכתוב
בטומאה. אותו שעשו הרי וגו'". הפסח "וישחטו טו)
ורבים  להטהר, הספיקו לא השנה, את שעיברו שאףֿעלֿפי

המוריה'). ('הר בטומאתם תאמר 83)נשארו אם "כלומר,
ציבור  קרבן מפני נדחית אינה שטומאה ראיה, משם ,אדרבה

כי  עליו כתוב בטומאה, שעשה אותה, שדחה חזקיהו, שהרי
כן  שעשה על רחמים לבקש ככתוב, בלא הפסח את אכלו
שעיברו  מפני אדרבה, אלא כן, עליו כתוב כך מפני לא –
יב, סנהדרין וראה (כסףֿמשנה) הטומאה" מפני שנה אותה
מחלוקת  פ"ב, סנהדרין ותוספתא פ"ח, פסחים ותוספתא א.

הי"ח. להלן וראה בזה, השנה 84)תנאים לעבר כלומר,
גמרא  ראה ניסן, חודש יהיה השני שהחודש באופן

שם. ה"ו.85)ותוספתא פ"ד

.ÁÈ¯aÚL :‰M‰ d˙B‡a ÌL ‰˙È‰ ˙¯Á‡ „BÚÂ¿«∆∆»¿»»¿»«»»∆ƒ≈
,¯„‡ ÏL ÌÈLÏL ÌBÈa ‰M‰ ˙‡ CÏn‰ ‰i˜ÊÁƒ¿ƒ»«∆∆∆«»»¿¿ƒ∆¬»
L„Á‰ B˙B‡ ‰OÚÂ ,ÔÒÈ L„Á L‡¯ ˙BÈ‰Ï Èe‡¯L∆»ƒ¿……∆ƒ»¿»»«…∆

ÌÈÓÎÁ BÏ e„B‰ ‡ÏÂ .ÈL ¯„‡86ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L , ¬»≈ƒ¿…¬»ƒ∆≈¿«¿ƒ
L„Á‰ Lec˜a e¯‡aL BÓk ,‰Ê ÌBÈa87ÈtÓe . ¿∆¿∆≈«¿¿ƒ«…∆ƒ¿≈

˙‡ eÏÎ‡ Èk :¯Ó‡ ‰ÎÏ‰k ‡lL ‰OÚL el‡ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈∆»»∆…«¬»»∆¡«ƒ»¿∆
·e˙kÎ ‡Ïa ÁÒt‰88ÏÚÂ BÓˆÚ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·e . «∆«¿…«»ƒ≈«¬ƒ««¿¿«

ÌÈÓÎÁ‰89Èk :¯Ó‡pL .ÂÈOÚÓ ÏÚ eÓÈkÒ‰L «¬»ƒ∆ƒ¿ƒ««¬»∆∆¡«ƒ
.„Úa ¯tÎÈ ·Bh‰ '‰ ¯Ó‡Ï Ì‰ÈÏÚ e‰i˜ÊÁÈ Ïlt˙‰ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ»¬≈∆≈…«¿«≈¿«
- ÌÚ‰ ˙‡ ‡t¯iÂ e‰i˜ÊÁÈ Ï‡ '‰ ÚÓLiÂ :¯Ó‡Â¿∆¡««ƒ¿«∆¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆»»

.Ìa¯˜ ‰ˆ¯pL∆ƒ¿»»¿»»

חזקיהו 86) עשה דברים ששה רבנן, "תנו ב: י, ברכות
ניסן  עיבר וכו', לו הודו לא ג' ועל לו, הודו ג' על המלך,
שמואל  דאמר בדשמואל, שטעה וכו', לו הודו ולא בניסן
וראוי  הואיל אדר, של ל' ביום השנה את מעברין אין
פסחים  וראה אמרינן". לא וראוי הואיל סבר ניסן, לקובעו

ב. יב, וסנהדרין א. הי"ד.87)נו, בגמרא 88)שם
של  תנאֿקמא לדעת שיטות: שלש בזה ישנן שם, סנהדרין
עיברוה  ואם הטומאה, מפני מעברין אין יהודה, רבי
לכתחילה. שיעברו על רחמים לבקש והוצרכו מעוברת,
לבקש  והוצרכו לכתחילה, אפילו מעברין שמעון רבי לדעת
רבי  ולדעת אדר. של שלשים ביום שעיברוה על רחמים
שני. פסח שעשו על רחמים לבקש הוצרכו יהודה בן שמעון
שם  החודש קידוש בהל' (ראה תנאֿקמא כדעת רבינו ופסק
שכן  בניסן, ניסן שעיברוה שמעון, רבי כדעת גם ה"ו)
חולק. זה על שאין הרי שם, בברכות גם מפורש

לו,89) הודו לא רובם שהרי החכמים, מקצת על כלומר,
"החכמים" במקום "שריו" כתב ובסמ"ג למעלה. ראה

(כסףֿמשנה).

â"ôùú'ä éøùú ä"ë éùéîç íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לפני 1) לכהנים ורגלים ידים קידוש מצות בו תתבאר

לעבודה. עבודה בין לקדש צריך ואם עבודתם,

.‡„·BÚ‰ Ô‰k Lc˜Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È3 ƒ¿«¬≈¿«≈…≈»≈»»¿«¿»
epnÓ ÂÈ·e Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ;„·ÚÈ Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…∆∆¡«¿»¬«¬…»»ƒ∆
ÂÈ„È Lc˜ ‡ÏÂ „·ÚL Ô‰ÎÂ .Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡Â Ì‰È„È ˙‡∆¿≈∆¿∆«¿≈∆¿…≈∆»«¿…ƒ≈»»

˙È¯ÁL ÂÈÏ‚¯Â4‰˙ÈÓ ·iÁ -5:¯Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ¿«¿»«¬ƒ«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«
Ô‰k ÔÈa .‰ÏeÒt B˙„B·ÚÂ .e˙ÓÈ ‡ÏÂ ÌÈÓ eˆÁ¯Èƒ¿¬«ƒ¿…»À«¬»¿»≈…≈

ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ÏB„b6. »≈…≈∆¿
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ששחיטה 2) לנו להורות העובד, כהן וכתב רבינו דקדק
ורגלים. ידים קידוש צריכה אינה בזר, מן 3)שכשירה

גדול 4)הכיור. כהן של ורגלים ידים קידושי למעט ובא
ז, הלכה להלן ראה לבגדים, בגדים שבין הכיפורים ביום

כשירה. עבודתו - לבגד בגד בין קידש לא ראה 5)שאם
כאן. אין שמלקות ג, הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק

ולזרעו 6) לו עולם חק להם "והייתה כא) ל, (שמות שנאמר
לדורותם".

.·˙wÁ :¯Ó‡pL ?‰ÏeÒt B˙„B·ÚL ÔÈpÓe7BÏ ÌÏBÚ ƒ«ƒ∆¬»¿»∆∆¡«À«»
‰Ó ;ÌÏBÚ ˙wÁ :¯ÓB‡ ‡e‰ ‰p‰k È„‚··e ,BÚ¯ÊÏe¿«¿¿ƒ¿≈¿À»≈À«»«
ÈÓ Û‡ ,e¯‡aL BÓk ,‰„B·Ú ÏlÁÓ ÌÈ„‚a ¯qÁn¿À«¿»ƒ¿«≈¬»¿∆≈«¿«ƒ

.‰„B·Ú ÏlÁÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ıÁ¯ ‡lL∆…»«»»¿«¿»¿«≈¬»

חק.7) להיות: צריך

.‚,‰„B·ÚÂ ‰„B·Ú Ïk ÔÈa Lc˜Ï CÈ¯ˆ Ô‰k‰ ÔÈ‡≈«…≈»ƒ¿«≈≈»¬»«¬»
ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â „·BÚÂ ¯˜aa Lc˜Ó ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡∆»««««¿«≈«…∆¿≈¿≈»«

‰ÏÈl‰ ÏÎÂ Blk8Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .9‡ÏÂ , À¿»««¿»¿∆…≈≈ƒ«ƒ¿»¿…
BzÚc ÁÈqÈ ‡ÏÂ ,ÌÈÓ ÏÈËÈ ‡ÏÂ ,ÔLÈÈ10‰OÚ Ì‡Â . ƒ«¿…»ƒ«ƒ¿…«ƒ««¿¿ƒ»»

Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÔzÚa¯‡Ó „Á‡11. ∆»≈«¿«¿»»ƒ«¬…¿«≈

ולקדש.8) לחזור צריך למחר גופו 9)אבל כל יציאת היינו
שיצא  זה ידי על שמא נפשטה, שלא בעיא והיא העזרה. מן

דעתו. הסיח הקודש מבואר 10)מן הדעת היסח דין
מסיח  ישן שסתם לשינה גם רבינו למד ומזה הנ"ל, בגמרא
"ישן  ב: הלכה ג פרק יומא ובירושלמי משנה). (כסף דעתו

ורגלים". ידים קידוש טעון נתנמנם טבילה ואם 11)טעון
מהמקדש  מהיוצא חוץ פסולה. עבודתו ועבד קידש לא
- עבד אם ולפיכך מספק. אלא ולקדש לחזור צריך שאינו

כשרה. עבודתו

.„‡Ï Ì‡ ,Lc˜ ‡ÏÂ „·ÚÂ ¯ÊÁÂ Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆÈ»»ƒ«ƒ¿»¿»«¿»«¿…ƒ≈ƒ…
‰¯Lk B˙„B·Ú - BzÚc ÁÈq‰12‰È‰ ÏÏk‰ ‰ÊÂ . ƒƒ««¿¬»¿≈»¿∆«¿»»»

Lc˜na13‰„B·ÚÏ ‰¯ÊÚÏ ÒÎ Ì„‡ ÔÈ‡ :14ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»≈»»ƒ¿»»¬»»»¬»««
Ï·BË ‡e‰L „Ú ,¯B‰Ë ‡e‰L Èt15. ƒ∆»«∆≈

ולא 12) שם בזבחים היא שבעיא ג. הלכה למעלה ראה
(כסף  כשרה עבודתו שבדיעבד רבינו פסק ולפיכך נפשטה,

היה 13)משנה). הכלל "זה במשנה: ל. - כח. [ביומא
מים  המטיל וכל טבילה טעון רגליו את המיסך כל במקדש,
נוסחאות  בשינויי הוא (כן ואין ורגלים ידים קידוש טעון
עד  טהור אפילו לעבודה לעזרה נכנס אדם שם) במשניות
לעזרה  נכנס אדם ואין שגם רבינו מדברי ונראה שיטבול".
נראה  זה ולפי במקדש. שהיה הכלל מאותו הוא וכו'
להלן  אלא המסיך", "וכל מהמלים אינה ה הלכה שהתחלת

חוץ"]. "יצא כתבו 14)מהמלים שם ותוספות רש"י
הוא  וכן בגמרא. שם מוכח וכן דווקא. לאו שלעבודה
אלא  לעבודה דבר סוף "לא ג הלכה ג פרק יומא בירושלמי

לעבודה". שלא אומר 15)אפילו יהודה "ר' שם: בגמרא
שבידו  ישנה טומאה שיזכור כדי זו היא טבילה סרך
יום  עבודת מהלכות ב בפרק רבינו כתב וכן ויפרוש".

ג. הלכה הכיפורים

‰16ÂÈÏ‚¯ ˙‡ CÈÒn‰ ÏÎÂ .17‰ÏÈ·Ë ÔeÚË -18ÏÎÂ ; ¿»«≈ƒ∆«¿»»¿ƒ»¿»

ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚË - ÌÈÓ ÏÈËn‰19‡ˆÈ .20 «≈ƒ«ƒ»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ»»
‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ21- ‡ˆÈ ıeÁa ˙B‰LÏ Ì‡ : ¿«»¬»»ƒƒ¿«»»

‡ˆÈ „iÓ ¯ÊÁÏ Ì‡Â ,‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ¯ÊBÁLk]22- [ ¿∆≈»¿ƒ»¿ƒ«¬…ƒ»»»
‡Ï Ì‡Â .„·Ïa ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚË ¯ÊBÁLk¿∆≈»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒ…

Lc˜ ‡ÏÂ Ï·Ë23‡ÏÂ BzÚc ÁÈq‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„·ÚÂ »«¿…ƒ≈¿»«ƒ¿…ƒƒ««¿¿…
‰¯Lk B˙„B·Ú - ÌÈÓ ÏÈË‰ ‡ÏÂ ÂÈÏ‚¯ CÈÒ‰24. ≈ƒ«¿»¿…≈ƒ«ƒ¬»¿≈»

¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ÂÈ„È ‡ÈˆB‰ƒ»»¿«»¬»»≈»ƒ«¬…
.Lc˜Ïe¿«≈

חוץ,16) יצא המלים לפני להלן להיות צריך ההלכה [סימן
למעלה]. ולשון 17)ראה גדולים, נקבים הם כח. יומא

שהצריך  לפי נד:), (נזיר הארץ על המיסך אילן כמו מיסך
רגליו, ואת גופו את ומכסה ברכיו על כורע גדולים, לנקבים
את  להסך שאול ויבוא ג) כד, (שמואלֿא נאמר בשאול וכן

שם). (רש"י שאין 18)רגליו קבוע, כסא בבית [המדובר
ניצוצות, ישנם שאם רגליו, על רגלים מי של ניצוצות שם

ורגלים]. ידים קידוש גם מי 19)צריך ניצוצות משום
ומשום  רגליו, לקדש צריך - רגליו גבי על שנפלו רגלים
ידיו. לקדש צריך רגליו, בהן ששפשף ידיו שעל ניצוצות

ה].20) הלכה מתחילה ישראל.21)[כאן כל 22)עזרת
משנה. הכסף פי על הוגה חוץ 23)המוקף שיצא זה

העזרה. ולא 24)לחומת היא שבעיא למעלה כתבנו כבר
משנה. בכסף ראה מספק, לפסול אין ולפיכך נפשטה,

.ÂÂÈ„È e‡ÓË25ÔÏÈaËÓ -26BÈ‡Â ,˙B¯B‰Ë Ô‰Â ƒ¿¿»»«¿ƒ»¿≈¿¿≈
ÔÈÏÎ‡ ˙ÏÈÎ‡a BÙe‚ ‡ÓË .Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯»̂ƒ«¬…¿«≈ƒ¿»«¬ƒ«√»ƒ

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ˙i˙L B‡ ÔÈ‡ÓË27ÏÚ Û‡ ,Ï·ËÂ ¿≈ƒ¿ƒ««¿ƒ¿≈ƒ¿»«««
ˆ BÈ‡L ÈtLÓL ·¯Ú‰ CÈ¯28Lc˜Óe ¯ÊBÁ - ƒ∆≈»ƒ∆¡≈∆∆≈¿«≈
‰ÏÈ·Ë ¯Á‡29Ï·BË ÏkL ;30ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó ««¿ƒ»∆»≈¿«≈»»¿«¿»

ÁÈq‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Lc˜ ‡Ï Ì‡Â .„·BÚ Ck ¯Á‡Â¿««»≈¿ƒ…ƒ≈ƒ¿…ƒƒ«
ÏlÁ ‡Ï - BzÚc31. «¿…ƒ≈

את 25) ולא הידים את אלא מטמאה שאינה דרבנן בטומאה
להטביל.26)הגוף. החמירו שבקודש כ: בחגיגה ראה

ידים 27) לקידוש שתועיל מהו "טומאה שם: בזבחים
דעתו, מסיח שמש, הערב שצריך כיוון ליה תיפוק ורגלים,
דבר  שהוא ומפני החמה". לשקיעת סמוך שנטמא כגון
טמאין, באוכלין גופו שנטמא רבינו כתב לכן שכיח, שאינו
הרי  כן: על ויתר משנה). (כסף שמש הערב צריך שאינו
מיל  רבעי שלושת הוא השמשות בין ששיעור סובר רבינו
אורח  יוסף הבית כתב וכן ד, הלכה שבת מהלכות ה (פרק
הדעת, היסח כאן יש כן אם רבינו), בדעת רסא סימן חיים
כלל. שמש הערב צריך שאינו באופן רבינו כתב ולכן

מדרבנן.28) - אלו טומאות שעיקר הסיח 29)מפני שמא
לעבודה. ראוי אינו שעכשיו מאחר [כלומר,30)דעתו,

ידים  קידוש צריך ודאי שבזה שמש הערב הצריכה טבילה
שהמסיך  ונראה כ: בזבחים הגמרא בלשון ראה ורגלים,
- הקודמת) בהלכה (למעלה טבילה שצריך פי על אף רגליו
למעלה  (ראה רגליו גבי על ניצוצות של חשש היה לא אם
שטבילה  כיוון ורגלים, ידים קידוש צריך אינו דֿה) הלכה

טומאה]. מחמת אינה בזבחים 31)זו היא נפשטה ולא בעיא
שזה  [ונראה משנה). (כסף עבודתו פוסלין אין ומספק שם,
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קידוש  הצריך שמש) הערב (שצריך טובל כל על גם מוסב
של  דין אלא ממש, הדעת היסח כאן שאין לפי ורגלים, ידים

מעבודה]. אז שנפסל כיון דעת היסח

.ÊÔÈa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ ‡ÏÂ Ï·Ë ‡lL ÏB„b Ô‰k…≈»∆…»«¿…ƒ≈»»¿«¿»≈
ÌÈ„‚·Ï ÌÈ„‚a32‰„B·ÚÏ ‰„B·Ú ÔÈae33ÌBÈa ¿»ƒƒ¿»ƒ≈¬»«¬»¿

‰¯Lk B˙„B·Ú - „·ÚÂ ÌÈ¯etk‰34Ô˙B‡Â ÏÈ‡B‰ . «ƒƒ¿»«¬»¿≈»ƒ¿»
,ÂÈ·e Ô¯‰‡a ÌÈÂL ÔÈ‡ ÔÈLecw‰Â ˙BÏÈ·h‰«¿ƒ¿«ƒƒ≈»»ƒ¿«¬…»»
ÏÎa ‰ÂM‰ ¯·c - epnÓ ÂÈ·e Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â :¯Ó‡Â¿∆¡«¿»¬«¬…»»ƒ∆»»«»∆¿»

.ÔBL‡¯ Lec˜ ‡e‰L ,·kÚÓ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«≈∆ƒƒ

לבן 32) בגדי כשפושט שמקדש הקידושים חמשת [הם
זהב]. בלבישת 33)ובגדי שמקדש הקידושים חמשת [הם

פנים]. לעבודות הלבן ובגדי חוץ, לעבודות הזהב בגדי
בעשה.34) עבר אבל

.ÁÛ‡ ,¯ÁÓÏ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÌBi‰ ÂÈ„È Lcƒ̃≈»»«»ƒ«¬…¿«≈¿»»«
˙BÏÒÙ ÌÈ„i‰L ;‰ÏÈl‰ Ïk ÔLÈ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»≈»««¿»∆«»«ƒƒ¿»
- ‰ÏÈl‰ Ïk ÌÈ·ÏÁ‰ ¯ÈË˜‰Â ‰ÏÈla Lc˜ .‰ÈÏa¿ƒ»ƒ≈««¿»¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ»««¿»

˘c˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ35.ÌBi‰ ˙„B·ÚÏ ÌBia »ƒ«¬…¿«≈««¬««

ידיו 35) "קידש שם: בזבחים ברייתות בשתי רבי כדעת
על  ומקריב עומד היה ביום. לקדש צריך בלילה וכו' ורגליו

ורגלים". ידים קידוש טעון לאורה הלילה, כל מזבח גבי

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÔLc‰ ˙Óe¯˙Ï ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lcƒ̃≈»»¿«¿»ƒ¿««∆∆««ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„˜ Lc˜Ó ‡e‰L∆¿«≈…∆∆«¬∆«∆∆≈»ƒ

ÌBi‰ ¯È‡‰L ¯Á‡ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ36˙lÁ˙· È¯‰L ; «¬…¿«≈««∆≈ƒ«∆¬≈ƒ¿ƒ«
Lc˜ ‰„B·Ú37. ¬»ƒ≈

החמה.36) הנץ אחר עבודת 37)כלומר, תחילת שזו
ר' של הנ"ל המימרא על רבא דברי שם זבחים היא. היום
פוסל  החמה הנץ היה הנ"ל הסברא שלולא ומכאן יוחנן.
הלכה  ומוספין תמידין מהלכת ב פרק להלן [וראה בלינה.
אחרי  הייתה הדשן שתרומת הנ"ל מהסוגיא שהוכחנו יב,

השחר]. עלות

.ÈÈÏkÓ „Á‡Ó Lc˜ Ì‡Â .¯Bik‰ ÈnÓ Lc˜Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«≈ƒ≈«ƒ¿ƒƒ≈≈∆»ƒ¿≈
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ˙¯M‰38ÌÈ‡ ÏÁ‰ ÈÏk Ï·‡ . «»≈¬≈∆»≈¬»¿≈«…≈»

ÔÈLc˜Ó39ıeÁa ˙¯L ÈÏÎa Lc˜ .40ÏÁ ÈÏÎa B‡ ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿≈»≈«ƒ¿ƒ…
CB˙a ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - „·ÚÂ ÌÈÙaƒ¿ƒ¿»«¬»¿»¿≈¿«¿ƒ¿
:¯Ó‡pL ;Ô‰Ó ‡l‡ ,˙¯M‰ ÈÏk CB˙a B‡ ¯Bik‰«ƒ¿¿ƒ«»≈∆»≈∆∆∆¡«

BÎB˙a ‡ÏÂ - epnÓ ÂÈ·e Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â41Lc˜ Ì‡Â . ¿»¬«¬…»»ƒ∆¿…¿¿ƒƒ≈
.ÏlÁ ‡Ï - „·ÚÂ BÎB˙a¿¿»«…ƒ≈

כלומר,38) שרת. כלי לרבות ירחצו אמרו: כב. בזבחים
ירחצו", המזבח אל "ובקרבתם לב) מ, (שמות בתורה נאמר
"ורחצו  לא) (שם, למעלה נאמר כבר שהרי הוא ומיותר
אל  ובקרבתם מועד אהל אל "בבואם לו וסמוך ממנו",

שם). (רש"י כלי 39)המזבח" למעוטי ממנו, "[ורחצו]
מקום,40)חול". לו הוקבע שהרי בפנים, לקדש שצריך

ויתן  המזבח ובין מועד אהל בין הכיור את "וישם שנאמר
לרחצה". מים שלא 41)שמה בעיא היא כא. בזבחים

אפילו  דילמא או בתוכו, ולא רחמנא אמר "ממנו נפשטה

אלא  לכתחילה יקדש לא נפשטה, שלא ומכיוון מתוכו".
עבודה  מחלל אינו מספק ועבד בתוכו קידש ואם ממנו,

ה). הלכה למעלה וראה משנה (כסף מספק

.‡ÈÔÈÚÓa elÙ‡ ,‰Â˜Ó ÈÓa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÏÈaË‰42 ƒ¿ƒ»»¿«¿»¿≈ƒ¿∆¬ƒ¿«¿»
ÈÏk ÏÎ·e .ÈÏÎa ıÁ¯iL „Ú ,ÏÏk Lec˜ ‰Ê ÔÈ‡ -≈∆ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈

ÔÈLc˜Ó L„w‰43ÔÈ‡L ÔÈa ˙ÈÚÈ·¯ Ô‰a LiL ÔÈa , «…∆¿«¿ƒ≈∆≈»∆¿ƒƒ≈∆≈
.˙ÈÚÈ·¯ Ô‰a»∆¿ƒƒ

והוא 42) לטבילה כשרים (שהן מערה במי "טבל כ: בזבחים
- מכונסים במים טבילות, שרוב אלא חיים, למים הדין

פסולה". עבודתו ועבד "בכל 43)רש"י) כא: שם הוא כן
בהם  שאין בין רביעית בהם שיש בין מקדשים הכלים
היינו  מתוכו, בקודח שהמדובר שם בגמרא וביארו רביעית"
כהנים, ארבעה ממנו לקדש כדי בו שיש הכיור מן שנוטל
מקדשים  אין כן, לא שאם גדול, מכלי שבא כיוון ומקדש

עצמו. מהכיור עדיף אחר שרת כלי יהא שלא ממנו,

.·ÈÔÈa ÌÈiÁ ÌÈÓ ÔÈa ,Lec˜Ï ÌÈ¯Lk ˙BÓÈn‰ Ïk»«≈¿≈ƒ¿ƒ≈«ƒ«ƒ≈
eÈ‰È ‡l‡ ,Ô‰È‡¯Ó ‰pzLÈ ‡lL „·Ï·e ;‰Â˜Ó ÈÓ≈ƒ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«∆«¿≈∆∆»ƒ¿

˜B¯p‰ ËÈË .‰ÏÈ·ËÏ ÌÈ¯Lk‰ ÌÈnk44‰¯t‰L ««ƒ«¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒ«»∆«»»
epnÓ ‰˙BLÂ ‰ÁBL45‰Ê .¯Bik ÈÓÏ ÌÈÏLÓ - »¿»ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ∆

.¯Bik ÈÓÏ ÌÈÏLÓ - ‰Â˜Ó ÈÓÏ ÌÈÏLn‰ Ïk :ÏÏk‰«¿»»««¿ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¿≈ƒ

כלי.44) אל מכלי להוריקו שראוי דק שאינו 45)שהוא
למקוה. להשלים וכשר ממנו שותה והפרה עב.

.‚ÈÈ„kÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?¯Bika ˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓ ‰nk«»«ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒ≈»ƒ¿≈
.ÂÈ·e Ô¯‰‡ :¯Ó‡pL .ÌÈ‰k ‰Úa¯‡ epnÓ Lc˜Ï¿«≈ƒ∆«¿»»…¬ƒ∆∆¡««¬…»»

‰Úa¯‡ È¯‰ - Ì‰nÚ ÒÁÈÙe ,¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ eÈ‰Â46. ¿»∆¿»»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ»∆¬≈«¿»»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"EPOn WCwl icMn zFgR oi` ?xFIMA zFidl oikixv min dOM©¨©¦§¦¦¦§©¦¥¨¦§¥§©¥¦¤
,xnzi`e xfrl` Eide .eipaE oxd` :xn`PW .mipdM drAx ©̀§¨¨Ÿ£¦¤¤¡©©£Ÿ¨¨§¨¤§¨¨§¦¨¨

drAx` ixd - mdOr qgpitE." ¦§¨¦¨¤£¥©§¨¨

מפני  הוא בפשטות ואביהוא, נדב את גם מנה שלא ומה
שמיני  ליום עד המילואים בימי אלא שימשו שלא
אמנם  ופנחס. איתמר אלעזר, רק נשארו ואח"כ למילואים
שהי' מתולדתו כהן היה שפנחס דאמר למאן רק הוא זה כל
פנחס  נתכהן ש"לא לדעה אבל - הכהן" אהרן בן אלעזר "בן
הארבעים, בשנת היה זמרי מעשה הרי לזמרי", שהרגו עד
כהנים  שלושה רק היו שנים ותשע שלושים שכל ונמצא
ארבעה  מהם לרחוץ כדי מים צריכים היו מדוע וא"כ,
לקדש  כדי מים אלא צריך אין זה שלמ"ד לומר ואין כהנים.
שפליגי  במציאות פלוגתא הוא אז כי כהנים, שלושה
נתכהן  "לא למ"ד שגם לומר צריך כן על הכיור. של בגודלו
ארבעה  לקדש מים במקדש היו לזמרי" שהרגו עד פנחס
ובניו" "אהרן מהפסוק אינו הלימוד שלשיטתו, אלא כהנים,
לא  לשיטתו שהרי - עמהם" ופינחס ואיתמר אלעזר (היינו

אחר. מפסוק אם כי עדיין), פינחס נתכהן
.hk oniq dcear xtq 'zekln oii
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ואהרן 46) משה ממנו "ורחצו הפסוק הביאו שם בגמרא
ל, בשמות אחר פסוק הביא ורבינו לב, מ, שבשמות ובניו"
לכלול  הוצרך ולפיכך ובניו, אהרן אלא בו נאמר שלא יט,
שהרי  קשה, הדבר אבל ארבעה. שיהיו כדי עמהם פינחס את
ואביהו  נדב היו עדיין שם) (בשמות זו פרשה שנאמרה בזמן
או  חמשה לקדש כדי מים יצטרכו לא למה כן ואם בחיים,

כהנים? ששה

.„ÈeÈ‰ „ˆÈÎÂ .e¯‡aL BÓk ,‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ ¯Bik ÈÓ≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿≈«»
¯ÁÓÏe ÔÈÚÓa B‡ ‰Â˜Ó ÈÓa B˙B‡ ÌÈÚwLÓ ?ÔÈOBÚƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿«¿»¿»»
.¯˜aa ÌBÈ ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‡lÓÓ B‡ ,B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿«¿ƒ¿»«…∆

.ÂË‰È‰ ‰Â˜Ók - ‰ÓÏL ‰OÚL Ìi‰47ÈtÓ , «»∆»»¿……¿ƒ¿∆»»ƒ¿≈
,ÌËÈÚ ÔÈÚÓ BÎB˙a ˙¯·BÚ ‰˙È‰ ÌÈÓ ÏL ‰n‡L∆«»∆«ƒ»¿»∆∆¿≈≈≈»
,¯Bik‰ ÈÓk ‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ ÂÈÓÈÓ eÈ‰ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…»≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈«ƒ

.¯Bik‰ ÔÈ‡ÏÓÓ eÈ‰ epnÓeƒ∆»¿«¿ƒ«ƒ

לכהנים 47) לרחצה "והים ח: הלכה ג פרק יומא בירושלמי
מושכת  המים אמת הוא? כלי ולא ו) ד, הימיםֿב (דברי בו

מעיטם". לו

.ÊËÈab ÏÚ ˙ÈÓÈ‰ B„È ÁÈpÓ ?Lec˜ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿«ƒ«ƒ«»«¿»ƒ««≈
BÏ‚¯ Èab ÏÚ ˙ÈÏ‡ÓO‰ B„ÈÂ ,˙ÈÓÈ‰ BÏ‚«̄¿«¿»ƒ¿»«¿»ƒ««≈«¿
- ‰ÏÈ·Ëa ıˆBÁ‰ ÏÎÂ .Lc˜Óe ‰ÁBLÂ ,˙ÈÏ‡ÓO‰«¿»ƒ¿∆¿«≈¿»«≈ƒ¿ƒ»

ÌÈ„È Lec˜a ıˆBÁ48,·LBÈ ‡e‰Lk Lc˜Ó BÈ‡Â . ≈¿ƒ»«ƒ¿≈¿«≈¿∆≈
‰„B·Úk ‡e‰L ÈÙÓ49,„ÓÚÓ ‡l‡ ‰„B·Ú ÔÈ‡Â , ƒ¿≈∆«¬»¿≈¬»∆»≈…∆

.˙¯LÏ „ÓÚÏ :¯Ó‡pL∆∆¡««¬…¿»≈

בנטילת 48) חוצץ בגוף בטבילה שחוצץ "דבר קו: בחולין
במקדש". ורגלים ידים ובקידוש שם:49)ידים בזבחים

הרי  לשרת, המזבח אל בגשתם (או לשרת" קרא "אמר
רש"י). - לשירות קידוש הוקש

.ÊÈ·LBÈ ‡e‰Â „·BÚ‰ ÏÎÂ50B˙„B·ÚÂ ,ÏlÁ - ¿»»≈¿≈ƒ≈«¬»
ÏÏkÓ BlL ‰¯‰Ê‡L ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡Â .‰ÏeÒt¿»¿≈∆ƒ¿≈∆«¿»»∆ƒ¿»
Lc˜n‰ ˙„B·ÚÓ ‰„B·Úa ˜ÒBÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‡È‰ ‰OÚ¬≈ƒ¿≈»»≈«¬»≈¬««ƒ¿»

‰tˆ¯‰ ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰iL CÈ¯ˆ -51¯·„ ‰È‰ Ì‡Â . »ƒ∆ƒ¿∆≈«»ƒ¿»¿ƒ»»»»
ıˆBÁ52ÌÈÏk Èab ÏÚ „ÓÚL ÔB‚k ,Ú˜¯w‰ ÔÈ·e BÈa ≈≈≈««¿«¿∆»«««≈≈ƒ

B¯·Á ÈÏ‚¯ ÏÚ B‡ ‰Ó‰a B‡53‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏeÒt - ¿≈»««¿≈¬≈¿»¿≈ƒ»»
·e B„È ÔÈa ıˆBÁ ¯·„ÈÏk‰ ÔÈ54.ÏÒt - Ba „·BÚL »»≈≈»≈«¿ƒ∆≈»«

לעמידה 50) - לשרת לעמוד קרא "אמר אמרו: כג: שם
לישיבה". ולא הרצפה 51)בחרתי על וגם לעמוד, שצריך

הרצפה. לבין רגליו בין חציצה, שום תהיה שם 52)שלא
מה  מקדשין, שרת וכלי מקדשת ורצפה "הואיל אמרו: כד.
דבר  יהא לא רצפה אף כו' חוצץ דבר יהא לא שרת כלי
כלי  שמקדשין כמו בתוכה הנכנס תקדש "העזרה כי חוצץ".

בהן". הנכנס הדבר אינו 53)שרת במינו שמין פי על ואף
גם  בכך, דרכו שאין חבירו, רגל גבי על בעמידה - חוצץ

חוצץ. במינו חוצץ 54)מין דבר יהא לא שרת "כלי שם
ה) ד, (ויקרא שנאמר שרת", כלי לבין הכהן) (=בין בינו

כהן. של בעצמו לקיחה שתהא - הכהן" "ולקח

.ÁÈÔÈÓÈa ‡l‡ ‰„B·Ú ÔÈ‡Â55- Ï‡ÓOa „·Ú Ì‡Â . ¿≈¬»∆»¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿…

‰˜BÏ BÈ‡Â ,‰ÏeÒt56BÏ‚¯Â ÈÏk‰ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ . ¿»¿≈∆«¿««««¿ƒ¿«¿
˙Á‡ BÏ‚¯Â Ô·‡‰ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ ,‰tˆ¯‰ ÏÚ ˙Á‡«««»ƒ¿»«¿«««»∆∆¿«¿««

‰tˆ¯‰ ÏÚ57Ô·‡‰ B‡ ÈÏk‰ ÏËpÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ - «»ƒ¿»ƒ…∆ƒƒ»≈«¿ƒ»∆∆
‰¯Lk B˙„B·Ú - ˙Á‡ BÏ‚¯ ÏÚ „ÓÚÏ ÏBÎÈ58Ì‡Â , »«¬…««¿««¬»¿≈»¿ƒ

BzÚiÒÓ Ï‡ÓOe ÔÈÓÈa Ïa˜ .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - Â‡Ï«¬»¿»ƒ≈¿»ƒ¿…¿««¿
.ÂÈÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ ÚiÒÓ‰L ,‰¯Lk B˙„B·Ú -¬»¿≈»∆«¿«≈«≈«¿ƒƒ»»

מדם 55) הכהן "ולקח כה) (שם, שנאמר ממה כן למדו שם.
אי  אצבע שנאמר מקום וכל ונתן", באצבעו אלא החטאת נו

אצבעו  את הכהן "וטבל טז) יד, (שם שנאמר בימין,
בימין  נתינה וכל לקיחה שכל מכאן כד:), (שם הימנית"

בתורה.56)דווקא. מפורשת אזהרה בזה שאין כיוון
ואף 57) שם. בברייתא הוא וכן משנה. הכסף פי על נוסף

שאינו  כיוון הרצפה, עם במינו מין הוא שהאבן פי על
חוצץ. הוא הרי בה, שנתקל משום שמסייע 58)מבטלו

ממש. בו אין

.ËÈ‰¯ÊÚ‰ È·‡Ó Ô·‡ ‰„c˙59‰ÈÏÚ „ÓÚÈ ‡Ï - ƒ¿«¿»∆∆≈«¿≈»¬»»…«¬…»∆»
- „·Ú Ì‡Â .ı¯‡a ¯aÁzL „Ú ‰„B·Ú ˙ÚLaƒ¿«¬»«∆¿À«»»∆¿ƒ»«

.˙„ÓBÚ dÓB˜Ó·e ÏÈ‡B‰ ,‰¯Lk B˙„B·Ú¬»¿≈»ƒƒ¿»∆∆

עליה 59) ועמד האבן נדלדלה אמי רבי "בעי שם בזבחים
חייצא, דוודאי לך תיבעי לא לחברה דעתו דאין היכא מהו,
כמה  לחברה דדעתו כיוון מאי, לחברה, דדעתו לך תיבעי כי
תלישא"? הא מיהא השתא דילמא או דמייא, דמחברה
לחברה, דעתו אין אם שאפילו נראה רבינו דברי ומסתימת
(שם) זוטי רבה דעת שלפי משום בדיעבד, חציצה זו אין
האבן, בנעקרה אלא האבן, בנדלדלה אמי רבי הסתפק לא
פי  על אף חציצה. אינה לעולם בנדלדלה כי מזה ונראה
הלשונות  שתי בין רבינו הכריע ולא לחברה, דעתו שאין
כשר, עמד ואם יעמוד, לא שלכתחילה פסק ולכן הללו,

הספיקות. בכל כדרכו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מום,1) בעל לכהן המקדש בבית עבודה איסור בו יתבאר

קבוע. מום הוא ומה עובר. מום הוא ומום

.‡ÌeÓ ÔÈa Úe·˜ ÌeÓ ÔÈa ,ÌeÓ Ba LiL Ô‰k Ïk»…≈∆≈≈»«≈
¯·BÚ2ÁaÊn‰ ÔÓ Lc˜nÏ ÒkÈ ‡Ï ,3ÌÈÙÏÂ4; ≈…ƒ»≈«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

.LbÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â ‡·È ‡Ï ˙Î¯t‰ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«»…∆…»…¿∆«ƒ¿≈«…ƒ«
ÒÎÂ ¯·Ú Ì‡Â5Ì‡Â .„·Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ - ¿ƒ»«¿ƒ¿«∆««ƒ∆…»«¿ƒ

ÏÒt - Lc˜na „·Ú6ÏÚ Û‡ ‰˜BÏÂ ,‰„B·Ú ÏlÁÂ »««ƒ¿»»«¿ƒ≈¬»¿∆««
‰„B·Ú‰7.·¯˜È ‡Ï ÌeÓ B· ‰È‰È ¯L‡ :¯Ó‡pL . »¬»∆∆¡«¬∆ƒ¿∆…ƒ¿«

·¯˜È ‡lL BÊ ‰¯‰Ê‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…ƒ¿«
‰„B·ÚÏ8. »¬»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"qpMi `l ,xaFr mEn oiA rEaw mEn oiA ,mEn FA WIW odM lM̈Ÿ¥¤¥¥¨©¥¥Ÿ¦¨¥
WCwOl. .dwFl - qpkpe xar m`e."'Ek ©¦§¨§¦¨©§¦§©¤

"תמימים  להיות צריכים שהקרבנות שכשם היינו,
"תמים". להיות צריך המקריב הכהן גם כך ומובחרין",

התפילה, בעבודת הזה בזמן גם שייכת הקרבנות עבודת
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ycwndקסד z`ia zekld - dcear xtq - ixyz d"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זו  שבלב ו"עבודה תקנום", תמידים כנגד "תפילות שהרי
שהרי  מישראל, ואחד אחד כל ידי על ונעשית תפילה",
צריך  שהוא צרכיו שואל אדם שיהא . . עשה "מצות היא
יהודי  כל של בקשתו ממלא שהקב"ה ובוודאי כו'", להם
של  באופן היא כשתפילתו ועאכו"כ לו, המצטרך בכל
גם  ישנו תמים, להיות צריך שכהן הדין שגם ומובן יגיעה.
על  "תמים" של במצב להיות המתפלל שצריך הזה בזמן
לא  מצוות שס"ה ושמירת עשה מצוות רמ"ח כל קיום ידי

תעשה.
.l oniq dcear xtq zekln oii

בין 2) קבועין בין אלו, "מומין במשנה: מג. בבכורות
רש"י). – לעבודה כהן (פוסלין באדם" פוסלין עוברין,
מום  בעל אלא לי "אין ה: הלכה ג פרשה אמור פ' ובספרא
אשר  איש כל תלמודֿלומר מניין? עובר, מום בעל קבוע.
יהיה  "אשר נאמר יז) כא, (ויקרא כן לפני פירוש: מום". בו
כלומר, לעולם, מום בו יהיה שמשמעו: יקרב", לא מום בו
בו  "אשר כא) (שם, השני הפסוק מביא ולכן קבוע. מום
(התורה  עובר מום לרבות יהיה" "אשר נאמר ולא מום",

"המזבח 3)והמצוה). רבינו כתב שם, המצוות בספר גם
מלשון  מוכח וכן וההיכל", והאולם ולמזבח האולם ובין
המשנה  לשון מפשטות ואילו יגש". לא המזבח "ואל הפסוק
ולמזבח. האולם בין אלא אסורים שאינם נראה שם) (כלים
טו. והלכה א הלכה פ"א ולמעלה במשנהֿלמלך, וראה
מצאנו  לא עבודה, בלי כניסה של זה שבדין ואףֿעלֿפי
שאין  רבינו סובר – עובר מום בעל גם לרבות מיוחד לימוד

עבודה. לאיסור זה איסור בין משנה 4)לחלק פ"א בכלים
נכנסים  וכו' מומין בעלי שאין וכו' ולמזבח האולם "בין ט:
מד: ביומא הוא וכן תורה. איסור שזהו רבינו, ודעת לשם".
כתב  וכן מדאורייתא, הן כלים מסכת של אלו שמעלות
על  הקשה שם והרמב"ן סט. לאֿתעשה המצוות בספר רבינו
בין  להכנס מום בעלי לכהנים מד.) (סוכה שהתירו ממה זה,
איסורו  שאין הרי ערבה, מצות לקיים כדי ולמזבח האולם

שם. אסתר במגילת וראה מדרבנן. המזבח 5)אלא מן
(אות  ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ט אבל כנ"ל. ולפנים,
עיון  וצריך להיכל, נכנס אם אלא לוקה שאינו נראה כח)
שלמעלה  יין, שתויי בדין גם ישנה כזו וסתירה משנה). (כסף
לוקה, ולפנים המזבח מן נכנס שאם כתב אֿטו הלכה פ"א
לוקה  שאינו נראה כט) (אות שם סנהדרין בהלכות ואילו

רוקח. במעשה ועיין להיכל, נכנס אם טז:6)אלא זבחים
למזבח.7) הכניסה על שלוקה למה כלומר,8)נוסף

לחם  "להקריב אלא נאמר לא שם שבפסוק אףֿעלֿפי
בו  שנאמר לחם, קרוי שהוא תמיד, קרבן דהיינו אלקיו"
בספרא  למדו – לאשי" לחמי קרבני "את ב) כח, (במדבר
הקרבנות  יתר לכל גם הפסוקים מריבויי גֿד) הלכות (שם

משנה). (כסף

.·‰˜BÏÂ ,ÏÒt - „·ÚL ¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa ÔÎÂ9. ¿≈««≈∆»«»«¿∆
ÈtÓ .·¯˜È ‡Ï ÌeÓ Ba ¯L‡ LÈ‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¬∆…ƒ¿»ƒƒ

Ï ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ÔÈ‡Â .¯·BÚ ÌeÓ ÏÚ· «¿»»¿∆«¿»»¿««≈¿≈
„·Ïa ˙e˜ÏÓa ‡l‡ ,‰˙ÈÓa e„·ÚL ÔÈÓeÓ ÈÏÚa10. «¬≈ƒ∆»¿¿ƒ»∆»¿«¿ƒ¿«

ה).9) (הלכה שם וספרא שם, ולא 10)בכורות כחכמים,
פד.). פג. (סנהדרין כרבי

.‚B˙i¯a ˙lÁzÓ Ba eÈ‰L „Á‡ ,Ôlk ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒÀ»∆»∆»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
Ôk ¯Á‡ Ba e„ÏBpL „Á‡Â11ÔÈ‡L ÔÈa ÔÈ¯·BÚ ÔÈa , ¿∆»∆¿««≈≈¿ƒ≈∆≈»

e¯·ÚiL „Ú ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯·BÚ12. ¿ƒ¬≈∆»«∆«¬…

ונעשה 11) תמים שנולד אלא לי "אין ג: הלכה שם ספרא
תלמודֿלומר  מניין, אמו ממעי מום בעל נולד מום, בעל

מום". בו יהיה עוברים.12)אשר במומים

.„„È ¯·L B‡ Ï‚¯ ¯·L ÔB‚k - Úe·˜ ÌeÓ13; »«¿∆∆∆∆∆∆»
¯·BÚ ÌeÓe14·¯b ÔB‚k -15‡È‰Â ,˙ÙlÈ B‡ ≈¿»»«∆∆¿ƒ

˙ÈÊÊÁ‰16„·Ïa ‰¯Bza ÔÈ·e˙k‰ ÔÈÓen‰ ‡ÏÂ .17Ô‰ «¬»ƒ¿…«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿«≈
ÔÈ‡¯p‰ ÔÈÓen‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈ‰ka ÔÈÏÒBtL∆¿ƒ«…¬ƒ∆»»«ƒ«ƒ¿ƒ

Ûeba18.ÌB˜Ó ÏkÓ - ÌeÓ Ba ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ; «∆∆¡«…¬∆ƒ»»
.Ô‰ ‡Ó‚c ‰¯Bza ÌÈ·e˙k‰ el‡Â¿≈«¿ƒ«»À¿»≈

יט.13) כא, בויקרא כ.14)מפורש שם, בתורה מפורש
מזבח 15) איסורי מהלכות ופ"ב י, הלכה פ"ז להלן ראה לח,

ז. ושם.16)הלכה שם ראה מצרית, ספרא 17)שאינה
מנין  בלבד, אלו את אלא לי "אין א: הלכה ג פרק שם
ריבה". מום מום תלמודֿלומר המומים, שאר לרבות

ז.18) הלכה להלן ראה

.‰ÔÈÓeÓ LÈ :Ì‰ ÔÈÓeÓ ÈÈÓ ‰LÏL19ÔÈÏÒBt Ô‰L ¿»ƒ≈ƒ≈≈ƒ∆≈¿ƒ
ÔÈÓeÓ LÈÂ] .·¯˜lÓ ‰Ó‰a‰Â „·ÚlÓ Ô‰k‰«…≈ƒ«¬…¿«¿≈»ƒƒ¿«¿≈ƒ

[.„·ÚlÓ „·Ïa Ì„‡a ÔÈÏÒBtL20ÔÈ‡L ÔÈÓeÓ LÈÂ ∆¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ«¬…¿≈ƒ∆≈
Ô‰k ÏkL :e¯Ó‡ ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ï·‡ ,ÔÈÏÒBt¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿∆»…≈

.„·BÚ BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ Ba LiL∆≈∆»≈∆≈≈

מג.19) ואףֿעלֿפי 20)בכורות במשנה. שם בכורות
ולמדו  כדלהלן. עבודתם, מחללים ואינם גמור מום שאינם
איש  "כל כא) כא, (ויקרא שנאמר ממה שם בגמרא זאת
אהרן  של בזרעו ששוה "איש – אהרן" מזרע מום בו אשר
במום, אלא נפסל אינו אדם) בני משאר משונה (=שאינו
שנמנו  אלו (כגון אהרן של בזרעו שוה שאינו מי אבל
– גמור מום זה שאין אףֿעלֿפי פ"ח), ולהלן שם, במשנה

להלן. וראה לכתחילה, הם נפסלים

.ÂÌeÓ Ba LiL ÈÓ Ïk21‰Ó‰··e Ì„‡a ÏÒBtL »ƒ∆≈∆≈¿»»ƒ¿≈»
‚‚BLa ÔÈa ,„·ÚÂ22.‰ÏeÒt B˙„B·Ú - „ÈÊÓa ÔÈa ¿»«≈¿≈≈¿≈ƒ¬»¿»

ÔÓ ÌeÓ Ba LiL ÈÓ ÏÎÂ .‰˜BÏ - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ∆¿»ƒ∆≈ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,„·ÚÂ Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÔÈÓen‰«ƒ«¿À»ƒ¿»»¿»«««ƒ∆

‰˜BÏ23B˙„B·Ú ÏlÁ ‡Ï -24¯·„ Ba ‰È‰ Ì‡Â . ∆…ƒ≈¬»¿ƒ»»»»
,‰˜BÏ BÈ‡ - ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ì‰L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ≈∆

.‰¯Lk B˙„B·ÚÂ«¬»¿≈»

במשנה.21) שם מום,22)בכורות בעל שהוא ידע שלא
סו: בקידושין הוא המשנה 23)כן בפירוש כתב כן

מג: בבכורות שהרי עיון, צריך אבל ג). משנה פ"ז (בכורות
ומשום  אהרן של בזרעו שוה שאינו בין איכא "מאי אמרו
בזרעו  שוה שאינו שמי עשה", בינייהו איכא העין, מראית
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עשה  – עשה מכלל הבא שלאו – בעשה עובר אהרן, של
שכתב  המוריה הר (ודברי במשנהֿלמלך. ועיין שם) (רש"י
עשה, יש העין שבמראית היינו עשה", בינייהו "איכא לפרש
תמוהים  – לאֿתעשה יש אהרן של בזרעו שוה באינו ואילו
אלא  אסורים אינם העין במראית שאסורים שאלו מאד,

עשה). בהם ואין איכא 24)מדרבנן, "מאי שם: בבכורות
איכא  אהרן, של בזרעו שוה לשאינו (=מום) מומא בין
(ויקרא  דכתיב עבודה, מחלל מומא עבודה. אחולי משום
– אהרן של בזרעו שוה שאינו יחלל. ולא בו מום כג) שם,

עבודה". (=מחלל) מיחיל לא

.Ê‡ Ì„‡a ÏÒBt ÔÈ‡ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ ‡l25Ï·‡ ; ≈≈¿»»∆»ƒ∆«»¬»
B‡ Ì„‡ ÏL B˙ÈÏk ÏhpL ÔB‚k ,Ûeb‰ ÏÏÁaL ÔÈÓeÓƒ∆«¬««¿∆ƒ«À¿»∆»»
‰OÚpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÚÓ e·wpL B‡ BlL ÏBÁË¿∆∆ƒ¿≈»««ƒ∆«¬»

‰Ù¯Ë26B‡ Ï‚¯ ¯·L :¯Ó‡pL .‰¯Lk B˙„B·Ú - ¿≈»¬»¿≈»∆∆¡«∆∆»∆
.ÈeÏba Ïk Û‡ ,ÈeÏba el‡ ‰Ó - „È ¯·L∆∆»»≈«»«…«»

שנאמר 25) מום, אינו בפנים "מום פ"ד: בכורות תוספתא
וכו'". שבגלוי מום המיוחדין, ופסח עור מה ופסח, עור

במשנה.26) מה: בכורות

.ÁÏ¯Ú‰27¯Î Ô·k ‡e‰ È¯‰ -28Ôa Ïk :¯Ó‡pL , ∆»≈¬≈¿∆≈»∆∆¡«»∆
¯Oa Ï¯ÚÂ ·Ï Ï¯Ú ¯Î29ÏlÁ - „·ÚL Ï¯Ú ,CÎÈÙÏ . ≈»∆∆≈¿∆∆»»¿ƒ»»≈∆»«ƒ≈

‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ Ï·‡ ;„·ÚL ¯Êk ,‰˜BÏÂ B˙„B·Ú30. ¬»¿∆¿»∆»«¬»≈«»ƒ»

במשנה.27) טו: זה 28)זבחים בתורה האמור נכר "בן
ז). הלכה פסח קרבן מהלכות (פ"ט נכר" אל העובד

ט)29) מד, (יחזקאל בוזי בן יחזקאל "מדברי כב: שם
מקדשי  אל יבא לא בשר וערל לב ערל נכר בן כל למדנו,
בני  בהביאכם ז) (שם, דכתיב עבודה, דמחלי ומנלן לשרתני.
ביתי". את לחללו במקדשי להיות בשר וערלי לב ערלי נכר
(שם  רש"י לדעת שם: ותוספות רש"י נחלקו ערל, ובביאור
שאנוס  מילה מחמת אחיו שמתו ערל אפילו במשנה) טו:
כב: שם (תוספות רבינוֿתם ולדעת עבודה, מחלל – הוא
אבל  לערלה, במומר אלא אמורים הדברים אין ערל) ד"ה
מחלל  אינו הוא, שאנוס מילה, מחמת אחיו שמתו מי

אלא 30)עבודה. במיתה אינו שערל פג. בסנהדרין הוא כן
באזהרה.

.ËÔ‰k31„Ú ,„·BÚ BÈ‡ - ‰¯·Úa ÌÈL ‡OB ‰È‰L …≈∆»»≈»ƒ«¬≈»≈≈«
ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÈciL32‰È‰È ‡lL È„k , ∆«ƒ≈ƒ««««ƒ¿≈∆…ƒ¿∆

L¯‚Óe „¯BÈÂ „·BÚÂ ;‡ËÁÏ ÛÈÒBÈ ‡lL ,‰¯Ù‰ BÏ33. ¬»»∆…ƒ«¬…¿≈¿≈¿»≈
ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ,ÏeÒt - ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ«≈¿≈ƒ»«∆¿«≈»»

‡nhÈ ‡lL ÔÈc ˙È·a34¯ÈciL Ì„˜ „·ÚÂ ¯·Ú Ì‡Â . ¿≈ƒ∆…ƒ«»¿ƒ»«¿»«…∆∆«ƒ
ÏlÁ ‡Ï - ‰¯·Úa ÈeO ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜iL B‡∆¿«≈««ƒ∆»«¬≈»…ƒ≈

‰„B·Ú35. ¬»

במשנה.31) מה: (פ"ו 32)בכורות התרה לו שאין
שילך  חשש יש כן, לא שאם ח). הלכה שבועות מהלכות
שצריך  במפורש הביא לא רבינו שהרי נדרו, לו ויתיר לחכם
יורהֿדעה  (ראה נדר שבשבילה והסיבה הנדר, את לפרט
כך  על נשבעתי אני "שיאמר כתב אלא יד), סעיף רכח סימן
כג. בערכין התוספות דעת וכן ה) הלכה (שם ונחמתי" וכך,

שם. לבכורות רש"ש ועיין מר. שם.33)ד"ה ברייתא
ולא 34) רבים, דעת על אותו מדירים בעבירה, נשים בנושא

יצרו  בעבירה נשים שנושא משום בלבד, בקבלה הסתפקו
מו.). שם (גמרא עבודתו 35)תוקפו שעבד, חלל שאף

לה: לגיטין במאירי וראה י, הלכה כדלהלן כשרה,

.È‰¯Lk B˙„B·Ú - ÏÏÁ ‡ˆÓÂ ˜c·Â „·ÚL Ô‰k36 …≈∆»«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»»¬»¿≈»
ÏlÁ ‡Ï - „·Ú Ì‡Â .‡a‰Ï „·BÚ BÈ‡Â ,¯·ÚLÏ37; ¿∆»«¿≈≈¿«»¿ƒ»«…ƒ≈
ÔÈlÁ Û‡ - ‰ˆ¯z ÂÈ„È ÏÚÙe BÏÈÁ ÈÈ C¯a :¯Ó‡pL38 ∆∆¡«»≈¿»≈…«»»ƒ¿∆«Àƒ

‰ˆ¯z BaL39. ∆ƒ¿∆

בקידושין 36) והובאה א, משנה פ"ח בתרומות יהושע כרבי
לא 37)סו: כן גם שנודע, לאחר עבד אם שאף משמע

אין  תרצה", שבו (=חללים) חולין "אף שאמרו שכיון חילל,
וכן  משנה). (כסף שנודע לאחר לבין שנודע לפני בין לחלק
(תרומות  מהירושלמי ויסודו שם. בקידושין המאירי כתב
מותר  הדם שקבל בשעה נודע שאם שאמרו, א) הלכה שם
לגמור  מותר קמיצה, בשעת לו בנודע וכן ולזרוק, לגמור
בנידון  נאמר אם שרק בדין: (וכן שלמה). (יריעות ולהקטיר
כאילו  הוא חלל שנמצא לאחר כלומר, כהונה", "מתה זה
מקום  יש אז – יא:) מכות (ראה למפרע בטל ואינו מת,
מה  לפי אבל הידיעה, לאחר לבין הידיעה לפני בין לחלק
נתגלה  כלומר, כהונה", ש"בטלה יג.) (שם במסקנא שאמרו
רבינו  פסק וכן שם), (רש"י כהן היה לא כי למפרע הדבר
לחלק  מקום אין זה, לפי – יב הלכה רוצח מהלכות בפ"ז
אינה  התוספות דעת אבל לאחריה. לבין הידיעה לפני בין
ועל, ד"ה יב: ובקידושין עדי, ד"ה כג. בכתובות ראה כן,

שם). רש"ש בקידושין 38)ועיין (רש"י חללים כלומר,
שם.39)שם). קידושין

.‡ÈÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa40˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ eÈ‰41, ≈ƒ«»»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
Ì‰ÈOÚÓ ¯wÚÂ42˙‡ ÔÈ„Â ÔÈ·LBÈ eÈ‰L - ¯È„z‰ ¿ƒ««¬≈∆«»ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ∆

ÔÈÓeÓ·e ÔÈÒÁBÈa ÌÈ‰k‰ ÔÈ˜„B·e ,‰p‰k‰43Ïk . «¿À»¿ƒ«…¬ƒ¿¬ƒ¿ƒ»
ÛhÚ˙Óe ÌÈ¯BÁL L·BÏ - BÒeÁÈa ÏeÒt ‡ˆÓpL Ô‰k…≈∆ƒ¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ¿«≈
ÌÏL ‡ˆÓpL ÈÓ ÏÎÂ ;‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ‡ˆBÈÂ ÌÈ¯BÁL¿ƒ¿≈ƒ»¬»»¿»ƒ∆ƒ¿»»≈
ÂÈÁ‡ ÌÚ LnLÓe ÒÎÂ ÌÈ·Ï L·BÏ - ¯LÎÂ¿»≈≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿«≈ƒ∆»

.ÌÈ‰k‰«…¬ƒ

ד.40) משנה פ"ה ראה 41)מדות חול, של בחצייה
יז. הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה נוסף 42)למעלה

במשנה). פו: (סנהדרין ההוראה בשטח לתפקידם
ומצאו 43) שהתחילו או בעבודה, התחילו לא שעוד אותם

בהם  מצאו ולא בעבודה שהתחילו אלו אבל ריעותא. בהם
מהלכות  בפ"כ וראה ג: (פסחים אותם בודקים אין ריעותא,

ב). הלכה ביאה איסורי

.·È·LBÈ - ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ BÒeÁÈa ¯Lk ‡ˆÓpL ÈÓƒ∆ƒ¿»»≈¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈˆÚ‰ ˙kLÏa44‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ Úl˙Óe45˜ÏBÁÂ . ¿ƒ¿«»≈ƒ¿«≈«≈ƒ««¬»»¿≈

„waÌÈL46:¯Ó‡pL ,ÏÎB‡Â BlL ·‡ ˙Èa ÈL‡ ÌÚ «√»ƒƒ«¿≈≈»∆¿≈∆∆¡«
.ÏÎ‡È ÌÈL„w‰ ÔÓe ÌÈL„w‰ L„wÓ ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ∆∆¡…»ƒ…∆«√»ƒƒ«√»ƒ…≈

הבחירה 44) בית מהלכות בפ"ה וראה ה. משנה פ"ב מדות
ח. (הלכות 45)הלכה פסול" תולעת בו שנמצא עץ ש"כל
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הלכה  מזבח איסורי מהלכות פ"ו ולהלן שם, הבחירה בית
מהלכות 46)ב). פ"י להלן וראה במשנה, צח: זבחים

יז. הלכה הקרבנות מעשה

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובבהמה.1) באדם הפוסלים המומים יפרש

.‡ÌÈMÓÁ - ‰Ó‰··e Ì„‡a ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk2. »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¬ƒƒ
:ÔË¯Ù e‰ÊÂ¿∆¿»»

להלן 2) וראה ה"א. מזבח איסורי מהל' פ"ב להלן ראה
שם  מזבח איסורי ובהל' באדם, רק המיוחדים המומין פ"ח,
שיבלת  ואףֿעלֿפי בבהמה. רק המיוחדים המומין ה"ב,
נכתבו  לא ותבלול ודק אדם, אצל בתורה נכתבו לא וחרוץ

בגזירהֿשוה. מזה זה מג.) (בכורות למדו – בבהמה

.·ÌbÙpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÊ‡a ‰MÓÁ3BÊ‡ ÒeÁÒ4 ¬ƒ»»…∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿«¿»¿
Ì‚ta Ô¯tv‰ ¯bÁzL È„k5ÒeÁÒÏ Ûwn‰ ¯BÚ‰ Ï·‡ . ¿≈∆«¿…«ƒ…∆«¿»¬»»«À»ƒ¿
ÌeÓ Ba ÔÈ‡ - ÔÊ‡‰6˜cÒ ÔÈa ·w ÔÈa ,7. »…∆≈≈ƒ«≈ƒ¿«

להלן 3) וראה לז.). שם (רש"י חסרון שם כשיש היא פגימה
את 4)ה"ג. שוחטין מומין אלו "על במשנה: - א לז, שם

שבמשניות  ובמשנה החסחוס". מן אזנו נפגמה הבכור,
ברש"י  וראה ברא"ש, הוא וכן "הסחוס", הגירסא

האוזן. תנוך הוא כי שם -5)וב'תוספות' ב לז, שם
אותו  בודקין אם ציפורן, בה "שתעכב והיינו בגמרא.

שם). (רש"י סכין" לא 6)כבדיקת "אבל במשנה שם
עור  והאי מומא, הוי ולא בריא "דהדר רש"י ופירש העזר",
לכל  הכוונה רבינו לדעת אבל אוזן", של רכה אליה היינו
וראה  האוזן, של הרכה לאליה רק ולא המקיף העור
אין  בדין והי"א ה"ד להלן (וראה כאן. יוםֿטוב' 'תוספות

בעצם). אלא אלא 7)חרוץ שם נשנה לא שזה אףֿעלֿפי
כנ"ל. ומבריא, שחוזר כיון לכולם הוא אחד טעם – בנפגם

.‚˜cÒpL ÈÓ8Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa BÊ‡ ÒeÁÒ ƒ∆ƒ¿«¿»¿¿»∆««ƒ
¯ÒÁ ‡lL9·wpL ÈÓ .10‰ÈL¯Îk BÊ‡ ÒeÁÒ11ÔÈa . ∆…»«ƒ∆ƒ«¿»¿¿«¿ƒ»≈

È¯‰ - ‰ÈL¯ÎÏ Û¯ËˆÓ Ì‡ ,C¯‡ ·˜ ÔÈa Ï‚Ú ·˜∆∆»…≈∆∆»…ƒƒ¿»≈¿«¿ƒ»¬≈
ÌeÓ ‰Ê12‡ÈˆBz ‡ÏÂ ·˜pzL È„k BÊ‡ ‰L·iL ÈÓ . ∆ƒ∆»¿»»¿¿≈∆ƒ»≈¿…ƒ

Ì„13BÊ‡ ‰˙È‰L ÈÓ .14ÌÈzLÏ ‰ÏeÙk15elÙ‡ . »ƒ∆»¿»»¿¿»ƒ¿«ƒ¬ƒ
˙BÏeÙÎe ˙BËB Ô˙BÈ‰Ï ÂÈÊ‡ C¯cL ,È„b‰16„·Ï·e . «¿ƒ∆∆∆»¿»ƒ¿»¿ƒ¿«

ÔÈÒeÁÒ ÈL BÏ eÈ‰iL17‡l‡ dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ∆ƒ¿¿≈¿ƒ¬»ƒ≈»∆»
¯Lk - ÏtÎpL „Á‡ Ûe‚k ‡e‰ È¯‰Â „Á‡ ÒeÁÒ18. ¿∆»«¬≈¿∆»∆ƒ¿«»≈

להלן.8) וראה שם). (רש"י חסרון בלי הוא סדק
(שם 9) ובגמרא חסרה", שלא אע"פ "נסדקה שם: במשנה,

שהוא". כל הסדק רבנן, "תנו בלי 10)לז:) הוא זה (נקב
שהרי  כרשינה, בשיעור צורך אין חסרון, בו יש שאם חסרון,
ה"ב), (למעלה ציפורן בה שתחגור בכדי אפילו פסול נפגם

להלן). כרשינה".11)וראה מלא "ניקבה במשנה: שם
(שם) ובגמרא כרשינה". גרגר "שיעור המשנה: ובפירוש
מן  צמח "והוא הינדא", שרביא רב: אמר כרשינה, "מאי
שם). (רש"י בהמה" מאכל והוא לעדשים הדומה הקטניות,
שם. מו להערה ובהוספה ה"ח, עבדים מהל' בפ"ג וראה
קטן, שיעור שהוא הציפורן, בחגירת פסול שבנפגם (ומה

כנ"ל. חסרון, בו אין ניקב אבל חסרון, שם שיש משום היינו
בו  אין הוא שאף אףֿעלֿפי שהוא, בכל בנסדק שפסלו ומה
או"ח  (שו"ע כשר שניקב שופר, בדיני גם מצאנו – חסרון
בכל  אפילו פוסלים יש לארכו בנסדק ואילו ס"ז), תקפו סי'
והסדק  ומרחיב. הולך אינו שהנקב לפי ס"ח), (שם שהוא
בנסדק  וכאן שם), השו"ע במפרשי (ראה ומרחיב הולך
ויותר). יותר ויתרחב שילך להם ידוע היה הסחוס,

הושעיא12) רב מיניה "בעא שם: רבה,בבכורות, הונא מרב
לא  זו לו אמר העומדת, כרשינה או ויוצאה הנכנסת כרשינה
שחסרו  והגולגולת השדרה דתנן שמעתי, בה כיוצא שמעתי,
היתה  שזו רבינו ומפרש וכו'". מקדח כמלא וכו' כמה
תהיה  שהכרשינה עגול, להיות הנקב צריך אם הבעיה,
מצטרף, הוא ארוך הוא אם אפילו או בו, ויוצאת נכנסת
מקדח, כמלא הוא בו החסר ששיעור מגולגולת לו ופשט
אפילו  ארוך, אחד נקב בה "יש שאם מה.) (חולין אמרו ושם
גם  למד ומזה מקדח", למלא מצטרפין הרבה, נקבים בה יש
ארוך  הנקב אם גם הוא כרשינה" ש"מלא שלפנינו בנידון

שמח'). יבשה,13)('אור איזהו שיבשה, "או במשנה: שם
אומר, המשולם בן ר"י דם. טיפת מוציאה ואינה שתינקב כל
גם  וראה כתנאֿקמא, רבינו ופסק נפרכת". שתהא יבשה

המשנה. במשנה.14)בפירוש - ב מ, "שיש 15)בכורות
שם). (רש"י אוזן" בתוך אוזן אחד, מצד אזנים שתי לו

וכו'".16) כפולה היתה הגדי "אוזן במשנה: שם ראה
בגדי, אפילו כי לרבותא גדי התנא נקט כי רבינו ומפרש
באם  למום, נחשב זה וכפולות, נוטות להיותן אזניו שדרך

סחוסין. שני לו נפרדים.17)היו תנוכים שני כלומר,
אמרו 18) כפולה, היתה הגדי "אוזן במשנה: שם ראה

אחד  עצם אינה ואם מום, אחד עצם שהוא בזמן חכמים:
ומפרשה  מום". אינו שבמשניות) ובמשנה ברש"י (כ"ה
הוא  הנוסף שהאוזן היינו אחד", עצם שהוא "בזמן רבינו:
אחד", עצם שאינו "בזמן מום. זה הרי – עצמו בפני עצם
מום  זה אין – עצמו בפני עצם אינו הנוסף שהאוזן היינו
בברייתא  גורס שהוא ונראה שט). סי' יו"ד יוסף' ('בית
"אזניו  שלפנינו: מהנוסחא להיפך שם) (בכורות בגמרא
מום" זה הרי חסחסיות בשתי מום, אינו בחסחסת כפולות
(הוצאת  פ"ד בכורות בתוספתא הוא וכן שם). יוסף' ('בית
לא  אחת בחסיסה מגופפות, "אזניו :(18 539 עמ' צוקרמנדל
שהוא  =) ישחט" חסיסות בשתי למקדש), חוץ =) ישחט

שם. המשניות בפירוש וראה מום).

.„ÒÈ¯a ‰LÏL19ÒÈ¯ ·wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚ ÏL ¿»»ƒ∆«ƒ¿≈≈ƒ∆ƒ«ƒ
‡e‰L ÏÎa ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó20ÈÒÈ¯Ó ÒÈ¯ ˜cÒpL ÈÓ . ≈ƒ≈≈»¿»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ≈ƒ≈

‡e‰L ÏÎa ÂÈÈÚ21ÌbÙpL ÈÓ] .22ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó ÒÈ¯ ≈»¿»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ≈ƒ≈≈»
[.‡e‰L ÏÎaıe¯Á ÏÏÎa el‡ ÔÈÓeÓ ‰LÏLe23 ¿»∆¿»ƒ≈ƒ¿«»

‰¯Bza ¯eÓ‡‰24. »»«»

אמר 19) הריס, "מאי לח:) (שם ובגמרא א. לח, שם משנה
המשנה  בפירוש רבינו ומפרש דעינא". ברע תורא פפא רב
העין". עפעפי משני האחד העפעף שם העין, "ריס

נאמר 20) שלא ומכיון שניקב". עין של "הריס שם: במשנה,
שהוא. בכל שהוא רבינו קבע הנקב, שם,21)שיעור

לענין  - ב לז, שם ראה שהוא, בכל שכתב ומה במשנה.
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- א לז, שם ראה חסרון, ובלא שהוא", בכל "הסדק סחוס
וצריך 22)במשנה. א. לח, במשנה שם נחסר. כלומר,

שהוא  בכל פסולים חסרון, בהם שאין ונסדק, ניקב אם עיון:
וראה  שהוא. בכל שפסול חסרון, בו שיש נפגם, כלֿשכן –

של 23)להלן. ריס "חרוץ הי"ב: פ"ז אמור פ' 'ספרא'
ושנסדק". שנפגם שניקב "עורת 24)עיניו כב כב, בויקרא

אלא  בבשר, חרוץ שאין ואףֿעלֿפי חרוץ". או שבור או
בבשר  אינם העינים שריסי נראה – הי"א) (להלן בעצם

איש'). ('חזון

.‰¯eÚ‰ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚa ‰BÓL25˙Á‡a ÔÈa , ¿»»«ƒ¿≈≈»ƒ≈≈¿««
Ô‰È˙MÓ ÔÈa ÂÈÈÚÓ26ÂÈÈÚ ÈzLa ‰‡B¯ BÈ‡L ÈÓ . ≈≈»≈ƒ¿≈∆ƒ∆≈∆ƒ¿≈≈»

ÈepL Ô‰a ‰‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡a B‡¿««≈∆««ƒ∆≈ƒ¿∆»∆ƒ
ÏÏk27ÂÈ˙B‡¯ „‚k ÌÈÚe·˜ ÌÈÓ e„¯iL ˙ÓÁÓ ,28. ¿»≈¬«∆»¿«ƒ¿ƒ¿∆∆¿»

‰¯e¯a ‰i‡¯ Ô‰Ó ˙Á‡a B‡ ÂÈÈÚa ‰‡B¯ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¿≈»¿««≈∆¿ƒ»¿»
ÌÈÚe·˜ ÌÈ¯ÂÒ da ‰È‰L ˙ÓÁÓ29BÓk BÈÚaL ÈÓ . ≈¬«∆»»»«¿≈ƒ¿ƒƒ∆¿≈¿

‰‡B¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·Ú30¯˙È ¯Oa ‡ˆiL ÈÓ . ≈»««ƒ∆∆ƒ∆»»¿«»≈
¯BÁM‰ ÔÓ ËÚÓ ‰tÁL „Ú BÈÚa31ÈÓ .ÔÈÚ ÏL ¿≈«∆ƒ»¿«ƒ«¿∆«ƒƒ

„Ú ,¯BÁMa ËÚÓ epnÓ ÒÎÂ ÔÈÚ ÏL Ô·l‰ CLÓpL∆ƒ¿««…∆∆«ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¿««¿«
Ïel·z ‡e‰Â .Ô·la ·¯ÚÓ ¯BÁM‰ ‡ˆÓpL32¯eÓ‡‰ ∆ƒ¿»«¿¿…»«…∆¿¿«»»

‰¯Bza33- Ô·l‰ CB˙Ï ¯BÁM‰ ÔÓ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ . «»¬»ƒ»»ƒ«¿¿«»»
Ô·la ÔÈÓeÓ ÔÈ‡L ;ÌeÓ BÈ‡34‰c˜ ‰˙È‰L ÈÓ . ≈∆≈ƒ«»»ƒ∆»¿»¿À»
˜„ e‰ÊÂ .¯BÁM‰ CB˙a ‰·Ï35‰¯Bza ¯eÓ‡‰36. ¿»»¿«¿¿∆«»»«»

‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;¯BÁM‰ Èab ÏÚ ‰Ùˆ ‰È‰zL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆»»««≈«¿¬»ƒ…
.ÌeÓ BÈ‡ - ¯BÁMa ˙ÚwLÓ ‰˙È‰L B‡ ‰Ùˆ ‰˙È‰»¿»»»∆»¿»¿À«««¿≈
‰Ùˆ elÙ‡ ,Ô·l‰ CB˙a ‰¯BÁL ‰c˜ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿À»¿»¿«»»¬ƒ»»
‰¯BÁL ‰c˜ ‰˙È‰ .Ô·la ÌÈÓeÓ ÔÈ‡L ;ÌeÓ BÈ‡ -≈∆≈ƒ«»»»¿»¿À»¿»
Ì‡ Ï·‡ .˜„ ‡¯˜ ‰Ê Û‡ - ¯BÁM‰ CB˙a ˙Ú˜BL««¿«¿«∆ƒ¿»«¬»ƒ
BÈ‡ - ¯BÁMa ‰¯BÁL ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ùˆ ‰˙È‰»¿»»»ƒ¿ƒ¿»«¿≈

.ÌeÓ

לא 25) מום בו אשר איש כל "כי יח) כא, (שם שנאמר
(ראה  אחת עין או עיניו שנעקרו והיינו וגו'", עור איש יקרב,

א. מד, בבכורות מפורש וכן שם:26)להלן). בבכורות
מאחת  סומא בין עיניו, בשתי סומא בין עור רבנן, "תנו

במקומן.27)מעיניו". וישנן נעקרו, כלומר,28)שלא
והמים  "חוורור במשנה: - ב לח, בבכורות ראה בעיניו,
"במה  הי"ג מזבח איסורי מהל' פ"ב להלן וראה הקבועים",

קבועים". שהמים שם 29)יודע שבמשנה "חוורור זהו
שבמשנה  "הקבועים" ומילת הקבועים", והמים "חורור
ב'ספרא' הוא וכן המים. על וגם חוורור על גם סובבת הנ"ל
בהל' וראה הקבועים". והמים קבוע "חרוור ה"ו פ"ג שם

קבועים. סנוורים איזהו הי"ב, שם מזבח ראה 30)איסורי
עצב". נחש חלזון תבלול דק בעינו "הרי א. לח, שם במשנה
במשנה  הוא וכן "עצב", במקום "עינב" גרס ורבינו
רומי  כת"י הי"ב שם וב'ספרא' שם. וברע"ב שבמשניות
על  ובהגהה עיניו". לחש "חלזון בניורק): הסמינר (צלום
התורה  על ברש"י גם הוא וכן עינב". "נחש, הוגה הגליון,

כ). כא, ובפירוש 31)(ויקרא נחש", "חלזון במשנה שם
הוא  אחד, ענין על נגררים שמות שני נחש, "וחלזון המשנה:
קצת  שחופה עד וימשך (מיותר) (מותר) בשר בעין שיצמח

ערב  בלשון הרופאים אצל המפורסם ושמו העין, משחור
הפוסק 32)טפרא". לבן תבלול, "איזהו במשנה: שם

הוא  "ותבלול המשנה: ובפירוש בשחור", ונכנס בסירא
השחור  עם הלבן שיתערב והוא בלול, מן ונגזר הערבוב,
דבר  שום נכנס הלבן מן כאילו נראה שאם והוא וכו',
הפוסק  לבן שאמר מה והוא מום, הוא הרי העין בשחור

בשחור". ונכנס דק 33)בסירא או גבן "או כ כא, ויקרא
בעינו". תבלול אינו 34)או בלבן נכנס "שחור שם: משנה

היא, יוסי רבי מני "מתניתין לח:) (שם ובגמרא מום".
מום, זה הרי בלבן, ונכנס שחור בשחור, ונכנס לבן דתניא
זה  הרי בשחור ונכנס לבן אומר, יוסי רבי מאיר. רבי דברי
אמר  בלבן. מומין שאין מום, אינו בלבן ונכנס שחור מום,
מחלב  יצא ז) עג, (תהלים דכתיב יוסי, דרבי טעמא מאי רב,
שבעינו, שמן מרוב רעה, לתרבות רשע יצא =) עינימו
העין) חלב =) דעינא תרבא רש"י) – הוא בלבן העין ושומן
איקרי". לא - סתמא עינימו הלובן), =) איקרי

מכאן 35) רבינו דברי וכל דק", בעינו "הרי שם: במשנה
ב. לח, שם בגמרא הוא ההלכה סוף כ 36)ועד כב, שם

תבלול". או דק או גבן "או

.ÂÌËÁa ‰LÏL37elÙ‡ ,BÓËÁ ·wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¿»«…∆¿≈≈ƒ∆ƒ«»¿¬ƒ
„Á‡ „vÓ38ÌbÙpL ÈÓ .BÓËÁ ˜cÒpL ÈÓ .39.BÓËÁ ƒ«∆»ƒ∆ƒ¿«»¿ƒ∆ƒ¿«»¿

א.37) לט, שם נחיר 38)משנה, של אחד דופן כלומר,
כברייתא  חוטמין ולא "חוטם", במשנה נאמר שהרי אחד.
וראה  מום, זה הרי אחד, חוטם ניקב אם שאפילו ומכאן שם,
זה, לתוך זה חוטמין "ניקבו שם: ובברייתא ה"ז. להלן
"אם  והיינו מום". אינו – מבפנים מום, זה הרי – מבחוץ
לו  היה אם וכו', נקבים לשני באף המפסיק הבשר ניקב
היה  ואם מום. הוא הרי – האדמה פני על הנראה בחלק
מום" אינו – האף מן העליון לצד לומר רוצה העור, תחת
איסורי  מהל' פ"ב להלן רבינו והביאו המשנה). (פירוש
כלֿכך  נמצא לא באדם כי בהמה, של במומים ה"ב מזבח
המוריה'). ('הר מבחוץ ניכר יהיה האמצעי שבדופן שהנקב

להעיר 39) יש וכן שהעירונו. מה כא, הערה למעלה ראה
כאן. גם

.ÊB˙ÙO ‰·wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,‰ta ‰ML40elÙ‡ , ƒ»«∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¿»¬ƒ
Ô‰Ó ˙Á‡41.B˙ÙO ‰˜cÒpL ÈÓ .B˙ÙO ‰ÓbÙpL ÈÓ . ««≈∆ƒ∆ƒ¿¿»¿»ƒ∆ƒ¿¿»¿»

¯fÓ ˜„qzL ‡e‰Â42ÈLÏ ˜ÏÁzL „Ú dlL ¿∆ƒ»≈ƒ≈∆»«∆≈»≈ƒ¿≈
ÌÈL‡¯43ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ Û„BÚ ÔBzÁz‰ BÈÁÏ ÌˆÚL ÈÓ . »ƒƒ∆∆∆∆¡««¿≈«»∆¿

‡e‰L Ïk44ÌÏ· ÂÈtL ÈÓ .45.B˙i¯·e BÙeb ˙ÓÁÓ »∆ƒ∆ƒƒ¿»≈¬«¿ƒ»
ÌeÓ BÈ‡ - Áe¯‰ ˙ÓÁÓ ÌÏ· Ì‡ Ï·‡46ÏhpL ÈÓ . ¬»ƒƒ¿»≈¬«»«≈ƒ∆ƒ«

BBLÏ ÏL ¯a„Ó‰ ·¯47. …«¿«≈∆¿

שנסדקה",40) שנפגמה שנקבה "שפמו שם: במשנה
"שפתו". הגירסא שבמשניות נראה 41)ובמשנה כן

וראה  "שפתותיו", ולא "שפתו", הנ"ל: המשנה מלשון
ה"ו. ראה 42)למעלה "מזר", במקום "עור" צ"ל אולי

ומפרש  דשיפתיה", ברא תורה פפא, רב "אמר שם בגמרא
(ויתכן  החיצון". עור = דשיפתיה ברא "תורה גרשום' 'רבינו

שלה"). "הזר להיות צריך המלה 43)כי כן פירש אם
ה"ב  למעלה גם כן כתב לא למה צריךֿעיון "נסדקה",
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בחוטם. וה"ו בריס, ה"ד במשנה:44)באוזן, - א מ, שם
רבן  ושאל העליון, על עודף התחתון שהלחי "ומעשה
מ:) (שם ובגמרא מום". זה הרי ואמרו לחכמים, גמליאל
ובין  באדם בין מום שהוא עצם בה יש אם בין חילקו
בבהמה. אלא מום שאינו עצם בו אין אם לבין בבהמה,
השפה  על עודפת בלבד התחתונה השפה אם כלומר,
– העליונה על עודפת אינה התחתון הלחי אבל העליונה,
פ"ח  להלן ראה בלבד, באדם אלא בבהמה, מום זה אין

שני 45)ה"ח. ברש"י, שם וראה ב. מ, שם ברייתא
יוסף' ה'בית וכתב נפוח. פיו ב) קצר. פיו א) פירושים:
וכן  ברש"י, השני כפירוש מפרש שרבינו שט, סי' ביו"ד
להלן  וראה השני. הפירוש רק כאן משנה' ב'כסף הביא

ה"ז. ופ"ח פיו 46)ה"ט, רבנן, "תנו בברייתא: שם ראה
מחמת  מום, אינו – הרוח מחמת מבולמות ורגליו בלום
"מחמת  (פ"ד) בכורות ובתוספתא מום". זה הרי העצם
כפירושו  וזהו מום". זה הרי עצמו מחמת מום, אינו – הרוח
ה"ט  להלן וראה (כסףֿמשנה). רש"י כפירוש ולא רבינו, של

מבולמות. רגלים "ושניטל 47)לגבי א: מ, שם במשנה,
של ביתֿדין לשונו, של המדבר זה רוב הרי אמרו, אחריהם

דבוק  שאינו הלשון קצת אותו היינו המדבר, ו"רוב מום",
(פירוש  אחריהם של כביתֿדין והלכה (רש"י). במלקוחיו"

המשנה).

.ÁÚ¯f‰ È¯·È‡a ¯OÚ ÌÈL48CÚÓpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¿≈»»¿≈¿≈«∆«¿≈≈ƒ∆ƒ¿«
L „Èb‰˙zÎ B‡ ,Bl49˜z B‡ ,50˙¯Î B‡ ,51ÈÓ . «ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ¿«ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ BlL ÌÈˆÈa‰ eÎÚÓpL52B‡ e˙zÎ B‡ , ∆ƒ¿¬«≈ƒ∆««≈∆ƒ¿¿
e˜z B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡53e˙¯Î B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡54B‡ ««≈∆ƒ¿««≈∆ƒ¿¿

Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ‰ˆÈa ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆ƒ∆≈∆»≈»««««ƒ
ÔÈÒÈk ÈL BÏ LiL55„Á‡ ÒÈÎa ÂÈˆÈa È˙ML ÈÓ .56. ∆≈¿≈ƒƒƒ∆¿≈≈»¿ƒ∆»

ÒBÈ‚B¯c‡‰ .ÌeËÓh‰57. «À¿»«¿¿ƒ

לא 48) וכרות, ונתוק וכתות "ומעוך כד): (כב, בויקרא
ורבי  יהודה רבי בזה נחלקו - ב לט, ובבכורות לה'". תקריבו
אלו  מומין יהודה רבי לדעת יוסי: ורבי יעקב בן אליעזר
יעקב, בן אליעזר רבי לדעת בגיד. וגם בביצים גם הם כולם,
בביצים  גם הם וכתות מעוך יוסי, רבי ולדעת בגיד. רק כולם
בביצים, ולא בגיד אלא אינם וכרות נתוק ואילו בגיד, וגם
בגיד. וגם בביצים גם שכולן יהודה, כרבי רבינו ופסק

והיינו 49) שם) התורה, על (רש"י ממעוך יותר כתוש
שם). בכורות, (רש" שנימוח עד באבנים שנכתתו

רש"י 50) (ראה מעורה נשאר ולא לגמרי ביד שניתק היינו
שם).51)שם). (רש"י מעורה נשאר ועדיין בסכין

הרי 52) אחת, ביצה אלא לו שאין שמי דלהלן מהא נלמד
מום. שתלויין 53)זה חוטים שנפסקו עד ביד תלושין

(רש"י  נתלש לא והכיס הכיס בתוך הם נתונים אבל בהם,
שם). בכורות, רש"י גם וראה שם, ויקרא בחומש

הוא 54) שכרות קצת, ומעורין בכיס תלויין ועדיין בסכין
שם) בחומש רש"י וראה שם, בכורות (רש"י מנתוק פחות
לגמרי, שכרתן הוא שכרות כתב - ב לג, שם ברש"י אבל
הכיס, מן גם שמשליכן הוא נתוק ואילו בכיס, תלויין הם רק

להביא. ד"ה שם ב'תוספות' –55)וראה א מ, שם
כי  סובר תנאֿקמא מחלוקות, שלש שם ובגמרא במשנה.

כיסין, שני לו שיש כיון סובר ישמעאל ורבי מום, הוא
כי  סובר עקיבא ורבי מום. ואינו ביצים, שני לו שיש בידוע
סופה  – נוספת ביצה לו יש אם ומועך, עכוזו על מושיבו
וגם  עקיבא, כרבי פסק ה"ה בכורות מהל' פ"ג ולהלן לצאת.

אחת. ביצה אלא לו שאין נתברר אם כוונתו שם 56)כאן
כולם. לדעת ובגמרא, שם 57)במשנה ישמעאל רבי כדעת

ה"ג. מזבח איסורי מהל' פ"ג להלן וראה במשנה. - א מא,

.ËÁqt‰ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÏ‚¯·e ÌÈ„ia ‰ML58ÈÓe . ƒ»«»«ƒ»«¿«ƒ¿≈≈«ƒ≈«ƒ
BÎ¯È ‰ËÓLpL59‰¯Bza ¯eÓ‡‰ Úe¯O ‡e‰ .60ÈÓ . ∆ƒ¿¿»¿≈»«»»«»ƒ

dz¯·ÁÓ ‰‰B·b ÂÈ˙BÎ¯iÓ ˙Á‡L61¯aLpL ÈÓ . ∆««ƒ«¿»¿»≈¬∆¿»ƒ∆ƒ¿«
B„È ÌˆÚ62¯k ‰È‰iL ‡e‰Â .63ÌˆÚ ¯aLpL ÈÓ . ∆∆»¿∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆ƒ¿«∆∆

¯k BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .¯k ‰È‰iL ‡e‰Â .BÏ‚«̄¿¿∆ƒ¿∆ƒ»««ƒ∆≈ƒ»
ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - Cl‰iLk ¯k Ì‡ ,„ÓBÚLk64ÈÓ . ¿∆≈ƒƒ»¿∆¿«≈¬≈∆ƒ

‚¯L˙BÓl·Ó ÂÈÏ65Ô˙i¯·e ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ66Ì‡ Ï·‡ . ∆«¿»¿À»≈¬««¿»¿ƒ»»¬»ƒ
.ÌeÓ BÈ‡ - Áe¯‰ ˙ÓÁÓ ˙BÓl·Ó eÈ‰»¿À»≈¬«»«≈

אשר 58) איש כל "כי יח) כא, (ויקרא שנאמר כמו הצולע.
וגו'". פסח או עור איש יקרב, לא מום שנשתרבבה 59)בו

משנה  חברתה. מירך יותר גדולה אחת ירך כלומר, יריכו.
להלן, וראה יריכו". שנשמטה שחול, "איזהו א: מ, שם

הסמוכה. שרוע".60)בהערה או חרום "או שם: ויקרא
וראה  וקלוט". שרוע ושה "ושור כג) כב, (שם כן וכמו
ומפרש  יריכו", לו שנשתרבב שרוע וכו' "תנא שם: בגמרא
אמור  וב'ספרא' מחבירתה, גדולה מירכותיו שאחת רש"י
ונשמט  נשתרבב כי הרי יריכו", שנשמטה "שרוע ה"ו פ"ז
ד"ה  שם ו'תוספות' במשנה שם ברש"י וראה הך. היינו

מירכיים 61)שנשמטה. שאחת "וכסול במשנה: שם
במקום  גבוהה אלא במידתה גדולה לא כלומר, גבוהות",
למעלה  עלה זה, ירך של דאטמא" "בוקא שמקום  חיבורה,
שם. במשנה, רש"י ראה מחבירתה, יותר הגב על

רגל 62) שבר בו יהיה אשר איש "או יט) כא, (שם שנאמר
יד". שבר רגלו 63)או ועצם ידו עצם "נשבר במשנה: שם

הוי  קא מי ניכר "אינו שם: ובגמרא ניכר", שאינו אע"פ
ניכר  אבל עצמו, מחמת ניכר אינו פפא: רב אמר מומא,

מלאכה". ובפירוש 64)מחמת המשנה בפירוש שם ראה
ניכר  אבל עומד, כשהוא עצמו מחמת ניכר אינו כי רש"י
מלאכה. זו הרגל והילוך שצולע, הילוכו בשעת

ה"ז.65) למעלה ראה בברייתא:66)נפוחות, - ב מ, שם
אינו  הרוח מחמת מבולמות, ורגליו בלום פיו רבנן, "תנו
מחמת  רבינו ומפרש מום", זה הרי העצם מחמת מום,
התוספתא  וכדברי וברייתן, עצמן מחמת כלומר העצם,
עצמו  מחמת מום, אינו הרוח "מחמת שם) ברש"י (מובא

שם. למעלה ראה מום", זה הרי

.ÈÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ûeb‰ ÏÎa ˙BÈ‰Ï ÔÈÈe‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒƒ¿¿»«¿≈≈ƒ
·¯b Ba LiL67‡e‰L Ïk L·È68¯eÓ‡‰ ·¯b‰ e‰ÊÂ . ∆≈»»»≈»∆¿∆«»»»»

‰¯Bza69‡e‰ ‰ÊÂ .ÌˆÚ da LiL ˙ÏaÈ Ba LiL ÈÓ . «»ƒ∆≈«∆∆∆≈»∆∆¿∆
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ˙ÏaÈ70˙È¯ˆÓ ˙ÈÊÊÁ Ba LiL ÈÓ .71 «∆∆»¬»«»ƒ∆≈¬»ƒƒ¿ƒ

˙ÙlÈ ‡È‰ BÊÂ .‰¯eÚÎe ‰L˜ ˙ÈÊÊÁ ‡È‰Â ,‡È‰L Ïk»∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»»¿»¿ƒ«∆∆
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰72. »¬»«»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסט ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - ixyz e"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שחין.67) אי 68)מין לח גרב אבל קבוע, מום הוא נו שאז
להלן  ראה להתרפא, שיכול לפי עובר מום אלא קבוע מום
- א מא, בבכורות ומבואר ה"ז. מזבח איסורי מהל' פ"ב
יבש  וגרב מבחוץ, ולח מבפנים לח הוא שמתרפא לח שגרב
ולח  מבפנים יבש כן וכמו מתרפא. אינו ומבחוץ מבפנים
מבפנים  לח גם משנה' ה'כסף ולדעת מתרפא. אינו מבחוץ
המוריה'. ב'הר וראה מתרפא, אינו מבחוץ ויבש

כז.69) כח, דברים כב. וכב, יט. כא, ויקרא 70)ויקרא
ילפת, או גרב או יבלת או חרוץ או שבור או "עורת כב כב,
"יבלת" כי - ב מ, בבכורות וראה לה'". אלה תקריבו לא
ובין  בגופו בין מום הוא והרי עצם, בה שיש הוא שבקרא

(שם 71)בעינו. שבמצרים מכות בעשרת שהיתה שחין
מצרית. שאינה חזזית יש כי שם להלן וראה מא.).

שם.72) בכורות, מס' וראה כ. כא, ויקרא

.‡È‰Ê È¯‰ - ıÈ¯Á Ba ı¯ÁpL ÈeÏbaL ÌˆÚ Ïk»∆∆∆«»∆∆¡«»ƒ¬≈∆
ÌeÓ73‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ıe¯Á ÏÏÎa ‡e‰Â ,74ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿«»»»«»¿≈

ÈeÏbaL ˙BÓˆÚ ÏÏÎa ˙BÚÏv‰75. «¿»ƒ¿«¬»∆«»

ורגלו".73) ידו עצם "ושנפגם ב: מ, בכורות משנה ראה
א:74) מא, שם ובגמרא חרוץ". או שבור "או כב כב, שם

עצם, במקום שבור מה דשבור, דומיא חרוץ וכו' אביי "אמר
ה"ד. למעלה וראה עצם". במקום חרוץ ראה 75)אף

שבר  שנאמר "לפי שבר, לענין הי"א פ"ז אמור פ' ב'ספרא'
נשברה  או ידו שנשברה אלא לי אין שיכול, רגל. שבר או יד
שבר  תלמודֿלומר צלע, שבר מרבה שאני יכול וכו', רגלו
ואינן  גלוי שמומם מיוחדים אלו מה רגל, שבר או יד
לענין  והואֿהדין בגלוי". מומו שאין צלע שבר יצא חוזרים,
בתוספתא  גם הוא וכן ה"ז). פ"ו למעלה (וראה חרוץ
נשתברו  יוצאין. שהכסלים כל כסול, "איזהו פ"ד: בכורות
עור  שנאמר מום, אינו מבפנים מום שהיה או צלעותיו, רוב

שב  מום המיוחדים ופסח עור מה חוזר".ופסח, ואין גלוי

.·ÈÌL LÈ „BÚÂ76ÌÈ¯Á‡ ÔÈÓeÓ ‰LÏL77el‡Â , ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ¿≈
‡e‰Lk „ÚB¯Â ˙˙B¯ ˙BÈ‰Ï ÚÈb‰L Ô˜f‰ :Ô‰≈«»≈∆ƒƒ«ƒ¿≈¿≈¿∆

„ÓBÚ78ÔBÏLÎÂ BÈÏÁ ÈtÓ „ÚB¯ ‡e‰Lk ‰ÏBÁ‰ . ≈«∆¿∆≈ƒ¿≈»¿¿ƒ¿
Ì„‡a ¯Lk - ‰Ù¯h‰ Ï·‡ .BÁk79‰Ó‰·a ÏeÒÙe80. …¬»«¿≈»»≈¿»»»ƒ¿≈»

ÔÙ„ ‡ˆBÈ ÔÎÂ81‰Ó‰·a ÏeÒÙe Ì„‡a ¯Lk -82. ¿≈≈…∆»≈¿»»»ƒ¿≈»

ד.76) ובהערה ה"א, התורה יסודי מהל' בפ"א ראה
שופטים 77) פ' ב'ספרי' גם וראה א. מא, בבכורות משנה

מן  רבנן, דתנו מילי, "מנהני שם: ובגמרא א. יז, דברים
לזקן  פרט י), א, (ויקרא העזים מן או הכבשים ומן הצאן

ולמזוהם". כהן 78)ולחולה רבנן, "תנו א: כד, בחולין
עד  וכו', לעבודה כשר שיזקין עד שערות שתי משיביא
עד  חנינא, רבי אמר אלעא רבי אמר כמה, עד שיזקין
וב'משנה  ה"ו, מזבח איסורי מהל' פ"ב להלן וראה שירתת".

שם. מום 79)למלך' שאינו לפי ב. מה, בכורות משנה,
ה"ז. פ"ו למעלה ראה אלא 80)שבגלוי, מום, מטעם לא

את  להוציא – ג) א, (ויקרא הבקר" "מן הפסוק מן נתמעטה
ה"י). (פ"ב דנדבה דיבורא שם ('ספרא' הטריפה

הבטן.81) מן ניתוח עלֿידי במשנה.82)הוציאוהו שם

פרט  יולד", כי עז או כשב או "שור כז) (כב, שנאמר משום
ה"ד. שם פ"ג להלן ראה דופן, ליוצא

.‚ÈÌ‰ÊÓ‰83ÛLÂ ıÁB¯ - B˙ÚÊa Ì‰ÊÓ ‡e‰L Ô‰ÎÂ . «¿…»¿…≈∆¿…»¿≈»≈¿»
„·BÚÂ ÌO·a BÙeb Ïk84Ô˙B - Ú¯ ÂÈt ÁÈ¯ ‰È‰ . »¿…∆¿≈»»≈«ƒ«≈

ÏtÏt ÂÈÙa85ÏÈ·bÊ B‡86Ì‡Â .„·BÚÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒƒ¿≈«¿¿ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒ
,B˙„B·Ú ÏlÁ È¯‰ - ÂÈt Ìe‰Êa B‡ B˙ÚÊ Ìe‰Êa „·Ú»«¿ƒ≈»¿ƒƒ¬≈ƒ≈¬»

.Ìlk ÔÈÓeÓ ÈÏÚa‰ el‡ ¯‡Lkƒ¿»≈««¬≈ƒÀ»

שם).83) המשנה בפירוש (רבינו רע" שריחו "הוא
א.84) עה, אינגעבר.86)שם.85)כתובות

â"ôùú'ä éøùú å"ë éùéù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
לבדו.1) באדם המיוחדים המומים בו מפרש

.‡e‰ÊÂ .ÌÈÚLz - Ì„‡a ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒ«¿À»ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿∆
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,L‡¯a ‰BÓL :ÔË¯t¿»»¿»»…¿≈≈ƒ∆∆¿«»¿√
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ .B„Èa B˜ÁcL BÓk ‰hÓÏ Ú˜BL≈«¿«»¿∆¿»¿»ƒ∆∆¿«»¿√
‡ˆBÈ BL‡¯ ˙‡tL ÈÓ .‰ˆÈa BÓk ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ∆¿«¿»¿≈»ƒ∆¿«…≈
ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡ˆBÈ BL‡¯L ÈÓ .˙·wÓ BÓk ÂÈt „‚k¿∆∆»»¿«∆∆ƒ∆…≈≈¬»
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆBÈÂ ·Á¯ BL‡¯L ÈÓ .Bt¯Ú „‚k¿∆∆»¿ƒ∆…»»¿≈ƒ»ƒ»
ÏÚ ˙Ùl‰ L‡¯ BÓk B¯‡eˆ ÏÚ BL‡¯ ‡ˆÓzL „Ú«∆ƒ¿»…««»¿…«∆∆«
.¯wÚ Ïk ¯ÚO BL‡¯ ÏÎa ÔÈ‡L Á¯w‰ .BlL ÔÈÏÚ‰∆»ƒ∆«≈≈«∆≈¿»…≈»»ƒ»
ÔÊ‡Ó ÂÈ¯BÁ‡Ó ˙ÙwÓ ¯ÚO ÏL ‰ËÈL Ba LÈ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ»∆≈»À∆∆≈¬»≈…∆
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÛÈwÓ ¯ÚO‰ ‰È‰L ÈÓ .¯Lk - ÔÊ‡Ï¿…∆»≈ƒ∆»»«≈»«ƒ≈…∆¿…∆
‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ Á¯˜ L‡¯‰ ¯‡Le ,„·Ïa ÂÈÙlÓƒ¿»»ƒ¿«¿»»…≈≈«¬≈
L‡¯‰ Ïk ˙‡ ÛÈwÓ BlL ¯ÚO‰ ‰È‰L ÈÓ .ÏeÒt»ƒ∆»»«≈»∆«ƒ∆»»…
Ìb - ÚˆÓ‡a ¯ÚO ÌL ÔÈ‡Â ÂÈ¯Á‡Óe ÂÈÙlÓ ·È·Ò»ƒƒ¿»»≈«¬»¿≈»≈»»∆¿««

.ÏeÒÙe Á¯˜ ‰Ê∆≈≈«»

.·‰a¯‰ Ú˜BL B¯‡evL ÈÓ :Ì‰ el‡Â ,¯‡eva ÌÈL¿«ƒ««»¿≈≈ƒ∆«»≈««¿≈
ÈÓ .ÂÈÙ˙k ÏÚ ÁpÓ ‡e‰ el‡k BL‡¯ ‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿»…¿ƒÀ»«¿≈»ƒ
.ÂÈÙ˙k ÔÈaÓ ËeÓLk ‰‡¯pL „Ú ‰a¯‰ C¯‡ B¯‡evL∆«»»…«¿≈«∆ƒ¿∆¿»ƒ≈¿≈»

.‚˙BpË˜ ÂÈÊ‡ È˙ML ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÊ‡a ‰Úa¯‡«¿»»»…∆¿≈≈ƒ∆¿≈»¿»¿«
ÈÓ .‚BÙÒÏ ˙BÓBc ,˙BÁeÙ ÂÈÊ‡ È˙ML ÈÓ .‰a¯‰«¿≈ƒ∆¿≈»¿»¿ƒ¿ƒ

ÂÈÊ‡L‰pLÓ ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡L ÈÓ .‰hÓÏ ˙BÏcÏ„Ó ∆»¿»¿À¿»¿«»ƒ∆««≈»¿»¿À»
‰‡¯Óa dz¯·ÁÓ2. ≈¬∆¿»¿«¿∆»

בגוף 2) שיש "וידוע לשונו: וזה שם המשנה ובפירוש
וגבות  והאזניים העיניים כגון לזה זה שדומים אברים
דבר  באיזה שינוי לחבירו אחד בין וכשיהיה וזולתן העיניים
זוגדס  מום בעל הוא האיש הרי וכו', כגון שינוי אותו שיהא
ראויין  שאין הדברים בשני שינוי בעל עניינו זגדס ויקרא
כלומר, שניים, דוס: שניים, זוג: ו"פירוש שינוי" בהן שיהא

עניינים. בשני - הזוג

.„ÌÈÈ·ba ‰MÓÁ3¯ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈ·bL ÈÓ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰ Ôa‚ ‡e‰Â .ÂÈÈ·‚aƒ¿ƒ»¿ƒ≈»»«»ƒ∆¿ƒ»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ycwndקע z`ia zekld - dcear xtq - ixyz e"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„Á‡ ÔÈ·‚ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .ÔÈ·ÎBL4BÏ LiL ÈÓ . ¿ƒƒ∆≈∆»»ƒ∆»ƒ∆≈
‰pLÓ ÂÈÈ·bÓ „Á‡L ÈÓ .ÌÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈÈ·‚¿ƒƒ»≈«¿«ƒƒ∆∆»ƒ¿ƒ»¿À∆
,¯ˆ˜ ‰Ê ÏL B¯ÚOe C¯‡ ‰Ê ÏL B¯ÚOL ÔÈa .B¯·ÁÓ≈¬≈≈∆¿»∆∆»…¿»∆∆»»
Ô·Ï ÈM‰ ÏL B¯ÚOe ¯BÁL „Á‡ ÏL B¯ÚOL ÔÈa≈∆¿»∆∆»»¿»∆«≈ƒ»»
‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈepL Ì‰ÈÈa LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,Ì„‡ B‡»…ƒ¿≈≈≈∆ƒ∆¬≈∆

ÏeÒt5. »

העיניים.3) יחד 4)בגבות מתחברים הגבינים שני כלומר,
אחד. כגבין ונראים לחוטם זה 5)ממעל פסול כי ייתכן

ואינם  בתורה, מפורשים אינם שהרי מדרבנן, אלא אינו
אהרן. של בזרעו שווה שאינו מטעם אלא מום, מטעם

.‰¯ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚ‰ ÒÈ¯a ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ»«ƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a ÏÏk6‰a¯Ó ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ ¯ÚOL ÈÓ . ¿»¿ƒ≈≈»ƒ∆¿«ƒ≈≈»¿À∆

‰aÚÓ7‰pLÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó „Á‡ ¯ÚOL ÈÓ .‰a¯‰ ¿À∆«¿≈ƒ∆¿«∆»≈ƒ≈≈»¿À∆
B‡ ,Ô·Ï „Á‡Â ¯BÁL „Á‡L ÔB‚k .¯Á‡ ÒÈ¯ ¯ÚOÓƒ¿«ƒ«≈¿∆∆»»¿∆»»»

¯LB „Á‡L8˙B¯e‚Ò ÂÈtÚÙÚL ÈÓ .‰aÚÓ ÈM‰Â ∆∆»≈¿«≈ƒ¿À∆ƒ∆«¿«»¿
.Ì„‡‰ Ïk ¯‡Lk ‰a¯‰ ˙BÁzÙ ÔÈ‡Â ËÚÓ¿«¿≈»ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»»»»

"תמיר"6) והוא השרשים, אפילו נשתיירו לא כלומר,
משום  אלא זה אין השרשים נשתיירו אם אבל שבברייתא,
פסול  עיניו ריסי "ושנשרו במשנה: מג: שם ראה עין, מראית

עין". מראית מעובה.7)מפני או כנראה 8)כלומר,
כאילו  ונראה "סמיך", השער אין כלומר, ל"דליל", שהכוונה

שערות. כמה נשרו

.ÂÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÈÚa ¯OÚ „Á‡««»»»≈«ƒ¿≈≈ƒ∆»¿≈≈»
.BzÁctÓ ˙B·B¯˜ ,Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»»»»∆¿ƒ««¿
ÈÓ .Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÌB˜nÓ ‰hÓÏ ÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿≈≈»¿«»ƒ»»»»∆ƒ

ÎLÓ ÌÈ‡Â ˙Bl‚Ú ÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰LËÚÓ C¯‡a ˙B ∆»¿≈≈»¬À¿≈»ƒ¿»¿…∆¿«
ÈÈÚk ˙B‡ˆBÈ Ô‰Â ˙B¯ÊeÓ ÂÈÈÚL ÈÓ .ÌÈÈÚ‰ ¯‡Lkƒ¿»»≈«ƒƒ∆≈»»¿≈¿¿≈≈
.‰a¯‰ ÒÚk ÒÚBkL ˙Úa ÏkzÒÓ ‡e‰L ÈÓÎe ¯Óp‰«»≈¿ƒ∆ƒ¿«≈¿≈∆≈«««¿≈
ÂÈÈÚL ÈÓ .Ï‚Ú ÏLk ‰a¯‰ ˙BÏB„b ÂÈÈÚL ÈÓƒ∆≈»¿«¿≈¿∆≈∆ƒ∆≈»
ÈÓ .„ÈÓz ˙BÙÏBÊ ÂÈÚÓcL ÈÓ .Êe‡ ÏLk ˙BpË¿̃«¿∆«»ƒ∆¿»»¿»ƒƒ
B‡ ,ÌËÁ‰ „‚kÓ BÈÚ L‡¯Ó ˙ÎLÓ ˙ÈÁeÏÁlL∆«¿ƒƒ¿∆∆≈…≈ƒ¿∆∆«…∆
ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ ıa˜nL ÈÓ .ÂÈÚ„ˆ „vÓ BÈÚ ·fÓƒ¿«≈ƒ«¿»»ƒ∆¿«≈ƒ≈≈»
‡e‰L ‰ÚLa B‡ ¯B‡ ‰‡B¯L ‰ÚLa ËÚÓ ÔÓˆBÚÂ¿¿»¿«¿»»∆∆¿»»∆
„Ú ˙·a¯ÚÓ BÈÚ ˙i‡¯L ÈÓ .‰i‡¯a ˜c˜„Ï ‰ˆB¯∆¿«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ∆¿ƒ«≈¿À¿∆∆«
‰Ê ¯·c Ú„eÈÂ .˙Á‡k ‰iÏÚ‰ ˙‡Â ¯„Á‰ ˙‡ ‰‡B¯L∆∆∆«∆∆¿∆»¬ƒ»¿««¿ƒ»«»»∆
ÏkzÒÓ ‡e‰ el‡k ‰‡¯Â B¯·Á ÌÚ ¯a„iL ˙Úa¿≈∆¿«≈ƒ¬≈¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿«≈
ÔÈa ,dz¯·ÁÓ ‰pLÓ ÂÈÈÚÓ ˙Á‡L ÈÓ .¯Á‡ LÈ‡a¿ƒ«≈ƒ∆««≈≈»¿À»≈¬∆¿»≈
‰¯BÁL ˙Á‡ ‰˙È‰L ÔB‚k .‰‡¯Óa ÔÈa dÓB˜Óaƒ¿»≈¿«¿∆»¿∆»¿»««¿»
ÏÈ‡B‰ ,‰ÏB„b ˙Á‡Â ‰pË˜ ˙Á‡ B‡ ,‰Îe˙t ˙Á‡Â¿««¿»««¿«»¿««¿»ƒ

.ÏeÒt - ÌB˜Ó ÏkÓ ÈepL Ô‰ÈzL ÔÈa LÈÂ¿≈≈¿≈∆ƒƒ»»»

.Ê,Ú˜BL BÓËÁ ¯wÚL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌËÁa ‰MLƒ»«…∆¿≈≈ƒ∆ƒ«»¿≈«
Ìe¯Á ‰ÊÂ .˙Á‡k ÂÈÈÚ ÈzL ÏÁBk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈¿≈≈»¿««¿∆»
ÈÓ .‰ÏÚÓÏ ËÏBa BÓËÁ ÚˆÓ‡L ÈÓ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰»»«»ƒ∆∆¿«»¿≈¿«¿»ƒ
„ˆÏ Ì˜Ú BÓËÁL ÈÓ .‰hÓÏ ÛËB BÓËÁ ı˜ÚL∆…∆»¿≈¿«»ƒ∆»¿»…¿«

ÔË˜ BÓËÁL ÈÓ .ÂÈ¯·È‡Ó ÏB„‚ BÓËÁL ÈÓ .„Á‡∆»ƒ∆»¿»≈≈»»ƒ∆»¿»»
ÏÚL ‰pË˜ Úaˆ‡a ?B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈÎÂ .ÂÈ¯·È‡Ó≈≈»»¿≈«¿«¬ƒ¿∆¿«¿«»∆«
- ‰pnÓ ÔË˜ B‡ ‰pnÓ ÏB„‚ BÓËÁ ‰È‰ Ì‡ .B„È»ƒ»»»¿»ƒ∆»»»ƒ∆»

.ÌeÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆

.Á‰BÈÏÚ‰ B˙ÙOL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ˙ÙOa ‰LÏL¿»«¿»«ƒ¿≈≈ƒ∆¿»»∆¿»
˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰ B˙ÙOL ÈÓ .‰BzÁz‰ ÏÚ ˙Ù„BÚ∆∆«««¿»ƒ∆¿»««¿»∆∆

.ÂÈtÓ „¯BÈ B¯È¯Â ÈeÙ¯ ÂÈtL ÈÓ .‰BÈÏÚ‰ ÏÚ«»∆¿»ƒ∆ƒ»¿ƒ≈ƒƒ

.ËÈÓ .‰·ˆ BÒ¯kL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔËaa ‰LÏL¿»«∆∆¿≈≈ƒ∆¿≈»»ƒ
ÈÓ .Ì„‡ Èa ¯‡Lk Ú˜BL BÈ‡Â ‡ˆBÈ B¯eahL∆«≈¿≈≈«ƒ¿»¿≈»»ƒ

.‰M‡ Èc„k BËa ÏÚ ÔÈ·ÎBL ÂÈccL∆«»¿ƒ«ƒ¿¿«≈ƒ»

.ÈÈÓ .‰n˜Ú B˙¯„ML ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,·ba ‰LÏL¿»««¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¬À»ƒ
B‡ ıeÁÏ ‰ËÏaL ÔÈa .B˙¯„MÓ ‡ÈÏÁ ‰˙‡ˆiL∆»¿»À¿»ƒƒ¿»≈∆»¿»«
.˙¯ËBËÁ ÏÚa e‰ÊÂ .ÔÈ„„vÏ ‰˙Ë B‡ ÌÈtÏ ‰ÒÎƒ¿¿»«¿ƒ»¿»«¿»ƒ¿∆««¬∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,˙¯ËBËÁk ‰OÚÂ Ba‚a ¯Oa ÁÙzL ÈÓƒ∆»«»»¿«¿«¬»«¬∆∆««ƒ

.ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - dÓB˜nÓ ‡ÈÏÁ ‰ÊÊ ‡lL∆…»»À¿»ƒ¿»¬≈∆

.‡ÈÚaˆ‡ B„Èa LiL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ„ia ‰MLƒ»«»«ƒ¿≈≈ƒ∆≈¿»∆¿«
C˙Á Ì‡Â .LLÂ LL eÈ‰ elÙ‡ ,ÂÈ„È ˙BÚaˆ‡a ‰¯˙È¿≈»¿∆¿¿»»¬ƒ»≈»≈¿ƒ»«
dÎ˙Á elÙ‡ ,ÌˆÚ da ‰È‰ Ì‡Â .¯Lk - ‰¯˙È‰ ˙‡∆«¿≈»»≈¿ƒ»»»∆∆¬ƒ¬»»
˙BÚaˆ‡ È˙ML ÈÓ .B„iÓ Úaˆ‡ ¯ÒÁL ÈÓ .ÏeÒt -»ƒ∆»≈∆¿«ƒ»ƒ∆¿≈∆¿¿
ÔÎ˙Á Ì‡Â .˜¯t‰ ÔÓ ‰hÓÏ „Ú ˙BËeÏ˜ ÂÈ„È»»¿«¿«»ƒ«∆∆¿ƒ¬»»
?e¯Ó‡ ˜¯t ‰Ê È‡a .¯Lk - ˜¯t‰ „Ú ÔLÈ¯Ù‰Â¿ƒ¿ƒ»««∆∆»≈¿≈∆∆∆»¿
ÂÈ˙BÚaˆ‡L ÈÓ .„i‰ ÛÎÏ CeÓq‰ ÔBL‡¯ ˜¯Ùa¿∆∆ƒ«»¿««»ƒ∆∆¿¿»
ÈÓ .BÏ„ebÓ ˙‡ˆBÈ ‰wtL ÈÓ .BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙B·k¯ÓÀ¿»««≈ƒ∆ƒ»≈ƒ»ƒ

BÈÓÈ „È ¯h‡ ‡e‰L9- ÂÈ„È ÈzLa ËÏBL ‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ≈«¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿≈»»
¯Lk10. »≈

ביד 9) בין "איטר מה: שם ברייתא ימינו. רגל איטר כן וכמו
דכתיב  פסול ביד "איטר שם: רש"י וכתב פסול ". ברגל בין
ימין  אלא אינו וכהן אצבע שנאמר מקום כל אצבעו, וטבל
רק  וזהו עבודתו, חילל עבד אם דבריו, ולפי כד.)". (זבחים
ביד  עבד אם אבל שמאלית). (שהיא ימינו ביד עבד אם
"שמאל", משום פסול שאינו נראה מיומנת), (שהיא שמאלו
ומכיוון  מום, משום לוקה אלא שלו, ידֿימינו זוהי שהרי
אבל  עבודתו. מחלל אינו אהרן, של בזרעו שווה שאינו
(שהיא  ימינו ביד עבד אם שאף נראה, רבינו מדברי
עבד  סוף סוף שהרי "שמאל", מטעם פסול אינו שמאלית),
עבד  שאם לאדם, המיוחד מום בעל הוא הרי אלא ימין, ביד

חילל. רבי 10)לא ידיו בשתי "השולט במשנה: מה. שם
כחישותא  (=רבי) סבר מר ... מכשירין", וחכמים פוסל
סבר  ומר ימין) ביד חולשה (=התחילה בימין אתחלא
וחוזק  הבראה (התחילה בשמאל אתחלא בריותא (=חכמים)

כחכמים. ופסק שמאל)", ביד

.·ÈÒÈkL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ú¯f‰ È¯·È‡a ‰Úa¯‡«¿»»¿≈¿≈«∆«¿≈≈ƒ∆ƒ
ÈÓ .ÂÈ˙BaÎ¯‡Ï ÚÈbnL „Ú C¯‡Â ÏB„b ÌÈˆÈa‰«≈ƒ»¿»…«∆«ƒ«¿«¿À»ƒ
ÈÓ .ÂÈ˙BaÎ¯‡Ï ÚÈbnL „Ú C¯‡ BlL „Èb‰L∆«ƒ∆»…«∆«ƒ«¿«¿À»ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעי ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - ixyz e"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Áe¯‰L ÈÓ .ÌÈˆÈa ÏL ÒÈk‰ Ì‰Â ,ÂÈÎL‡ eÁ¯ÓpL∆ƒ¿¿¬»»¿≈«ƒ∆≈ƒƒ∆»«
.‰¯Bza ¯eÓ‡‰ CL‡ ÁB¯Ó ‡e‰Â .ÂÈÎL‡a«¬»»¿¿«»∆»»«»

.‚ÈÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÏ‚¯·e ÌÈ˜BMa ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»««ƒ»«¿«ƒ¿≈≈ƒ
ÔÈ‡Â Ï‚¯Ï Ï‚¯ ¯aÁnL „Ú ,˙Bn˜Ú ÂÈ˜BML∆»¬À«∆¿«≈∆∆¿∆∆¿≈

ÂÈ˙BaÎ¯‡11.˙‡ˆBÈ B˙wtL ÈÓ .BÊa BÊ ˙BÚ‚B «¿À»¿»ƒ∆ƒ»≈
„vÓ ·˜Ú‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL Ï‚Ú‰ ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰wt‰Â¿«ƒ»ƒ»∆∆∆»…∆¿«¿»ƒ∆»≈ƒ«
ÈÓ .ÌÈLp‰ da ˙BÂhL ‰wtÏ ‰ÓB„ ‡e‰Â ,ÌÈt¿ƒ¿∆«ƒ»∆…»«»ƒƒ
‡e‰ el‡k ˜BM‰ ‡ˆÓpL „Ú ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ‡ˆBÈ B·˜ÚL∆¬≈≈«¬»«∆ƒ¿»«¿ƒ
,Êe‡ ÏLk ˙B·Á¯ ÂÈ˙BÒ¯tL ÈÓ .„ÓBÚ BÏ‚¯ ÚˆÓ‡a¿∆¿««¿≈ƒ∆«¿»¿»¿∆«»
‰wtL ÈÓ .Êe‡ ÏLk ˙BËeÏ˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»¿¿∆«»ƒ∆ƒ»
elÙ‡ ,‰¯˙È Úaˆ‡ BÏ‚¯a LiL ÈÓ .BÏ„ebÓ ‰‡ˆBÈ¿»ƒ»ƒ∆≈¿«¿∆¿«¿≈»¬ƒ
d· ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .¯Lk - dÎ˙Á Ì‡Â .LLÂ LL≈»≈¿ƒ¬»»»≈¿∆…ƒ¿∆»
ÈÓ .ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡Ó ˙Á‡ ¯ÒÁL ÈÓ .ÌˆÚ∆∆ƒ∆»≈««≈∆¿¿«¿»ƒ
eÈ‰L ÈÓ .BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙B·k¯Ó ÂÈ˙BÚaˆ‡L∆∆¿¿»À¿»««≈ƒ∆»
Ì‡Â .˜¯t‰ ÔÓ ‰hÓÏ „Ú ˙BËeÏ˜ ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡∆¿¿«¿»¿«¿«»ƒ«∆∆¿ƒ
ÈÓ .¯Lk - ÔLÈ¯Ù‰Â ÔÎ˙ÁL B‡ ,˜¯t‰ „Ú eÈ‰»««∆∆∆¬»»¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ
·Á¯k ÂÈ˙BÚaˆ‡ Òt ·Á¯ ‡ˆÓpL ,‰ÂL dlÎ BÏ‚¯L∆«¿À»»»∆ƒ¿»…««∆¿¿»¿…«
,‰n˜Ú BÏ‚¯L ÈÓ .‰ÂL ‰ÎÈ˙Á ‡È‰ el‡Îe B·˜Ú¬≈¿ƒƒ¬ƒ»»»ƒ∆«¿¬À»
˙BÚaˆ‡‰ Ba LiL BÏ‚¯ Òt ‡ˆÓpL ,ÏbÓÏ ‰ÓBc»¿«»∆ƒ¿»««¿∆≈»∆¿»
BÏ‚¯L ÈÓ .˙Lw‰ ÈL‡¯ ÈL Ì‰ el‡k B·˜Ú ÌÚƒ¬≈¿ƒ≈¿≈»≈«∆∆ƒ∆«¿
,ı¯‡‰ ÏÚÓ dB·b dÚˆÓ‡ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰ÏeÏÁ¬»¿∆ƒ¿∆∆¿»»»«≈«»»∆
˙BÚaˆ‡ ÏÚÂ B·˜Ú ÏÚ „ÓBÚ - „ÓBÚLk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿∆≈≈«¬≈¿«∆¿¿
LÈwnL ÈÓ .Cl‰nL ˙Úa ÂÈlÒ¯˜a LÈwn‰ .ÂÈÏ‚«̄¿»««ƒ¿«¿À»¿≈∆¿«≈ƒ∆«ƒ
Ï‚¯a ¯h‡ ‡e‰L ÈÓ .Cl‰nL ˙Úa ÂÈ˙BaÎ¯‡a¿«¿À»¿≈∆¿«≈ƒ∆ƒ≈¿∆∆

BÈÓÈ12. ¿ƒ

ופירש 12)ברכיו.11) פסול" ברגל בין ביד בין "איטר
שאר  כדרך כתיב, ולשרת לעמוד כו' ברגל ואיטר שם: רש"י

בימין. שעיקרה עמידה

.„ÈÏB„b BÙebL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ûeb‰ ÏÎa ‰Úa¯‡«¿»»¿»«¿≈≈ƒ∆»
ÂÈ¯·È‡Ó13.¯˙BÈa C¯‡‰ .ÂÈ¯·È‡Ó ÔË˜ BÙebL ÈÓ . ≈≈»»ƒ∆»»≈≈»»»»…¿≈

¯‡MÓ ÔÈ‚ÏÙÓ eÈ‰iL „Ú .¯˙BÈa ¯ˆw‰ ‡e‰Â ,Òpp‰««»¿«»»¿≈«∆ƒ¿À¿»ƒƒ¿»
.ÌÚ‰»»

קטן 13) או מאבריו גדול "גופו במשנה: מד. שם ראה
שצריך  מזה בידינו "העולה המשנה: בפירוש ראה מאבריו",
גופו, לשיעור הראוי כשיעור משוערים גופו אברי להיות

קצתם". אל קצתם

.ÂËÔ·l‰ .ÈLek‰ :Ô‰ el‡Â ,¯Oa‰ ¯BÚa ‰BÓL¿»¿«»»¿≈≈«ƒ«»»
ÌÈÚ‚ ÈÏÚa .ÈMk Ì„‡‰ .‰È·‚ BÓk ¯˙BÈa¿≈¿¿ƒ»»»…«»ƒ«¬≈¿»ƒ
;˜‰a‰ BÓk ,BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ¯BÚ‰ ‰pzLpL .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ∆ƒ¿«»»≈¬««¿¿«…«
˙·¯ˆ ÔB‚k ,¯Á‡ ¯·c ˙ÓÁÓ ¯BÚ‰ ‰pzLpL∆ƒ¿«»»≈¬«»»«≈¿»∆∆
¯BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÚ‚ ÏÏÎa ‰ÊÂ .‰ÂÎn‰«ƒ¿»¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆»¿»¿
¯ÒÈ‡k dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÚO da LiL ‡ÓeL ÂÈt»»»∆≈»≈»««ƒ∆≈»¿ƒ»

ÂÈt ¯BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .‡e‰L Ïk ‡l‡¯ÒÈ‡k ‡ÓeL ∆»»∆ƒ∆»¿»¿»»»¿ƒ»
¯BÚ‰ ÏcÏciL ‡e‰Â .ÔÈÏecÏc‰ ÈÏÚa .¯˙BÈ B‡≈«¬≈«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿≈»

‰Ê È‡a ÏcÏcpL ¯BÚa LiL ˙ÈÁeÏÁl‰ B‡ ,¯Oa‰Â¿«»»««¿ƒ∆≈»∆ƒ«¿≈¿≈∆
.ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - Ûeb‰ ÏkÓ ‰È‰iL ÌB˜Ó»∆ƒ¿∆ƒ»«¬≈∆

.ÊËel‡Â ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈÓeÓ ‰Úa¯‡ Ì„‡a ÌL LÈ „BÚÂ¿≈»¿»»«¿»»ƒ¬≈ƒ¿≈
.ÌÈa¯ ÌÈÓÈÏ elÙ‡ ,‰tÎp‰Â .‰ËBM‰ .L¯Á‰ :Ô‰≈«≈≈«∆¿«ƒ¿∆¬ƒ¿»ƒ«ƒ
.ÌÈÚe„È ÌÈzÚa B‡ „ÈÓz ez˙Ú·Ó ‰Ú¯ Áe¯L ÈÓƒ∆«»»¿«¬«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

.ÊÈ‰‡Ó ÌÈ‰ka ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ«¿ƒ«…¬ƒ≈»
ÌÈLe .L‡¯a ‰BÓL :ÌÏÏk e‰ÊÂ .ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿∆¿»»¿»»…¿«ƒ
‰Ú·LÂ .ÌÈÈ·ba ‰MÓÁÂ .ÌÈÊ‡a ‰ÚL˙Â .¯‡eva««»¿ƒ¿»»»¿«ƒ«¬ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ¿»
.ÌËÁa ‰ÚL˙Â .ÌÈÈÚa ¯OÚ ‰ÚL˙Â .ÔÈÚ‰ ÒÈ¯a¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»»»≈«ƒ¿ƒ¿»«…∆
‰Ú·LÂ .·ba ‰LÏLe .ÔËaa ‰LÏLe .‰ta ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«∆¿»«∆∆¿»««¿ƒ¿»
.ÌÈÏ‚¯a ÌÈ¯OÚÂ .Ú¯f‰ È¯·È‡a ¯OÚ ‰MLÂ .ÌÈ„ia«»«ƒ¿ƒ»»»¿≈¿≈«∆«¿∆¿ƒ»«¿«ƒ
‰Ú·LÂ .¯Oa‰ ¯BÚa ‰BÓLe .Ûeb‰ ÏÎa ‰BÓLe¿»¿»«¿»¿«»»¿ƒ¿»
el‡Â .„Á‡ „Á‡ Ôlk eË¯Ù ¯·Îe .BÁÈ¯Â Ûeb‰ ÁÎa¿…««¿≈¿»ƒ¿¿À»∆»∆»¿≈
Û‡ ,ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ e¯LpL ÈÓ :ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ eÏÒt»¿ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ∆»¿ƒ≈≈»«
.ÂÈpL eÏhpL ÈÓe .Ô¯wÚa ¯ÚO‰ ¯‡LpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿««≈»¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿ƒ»

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פסולה,1) עבודתו במקדש, שעבד זר כי רבינו בו יבאר

הוא. חייב עבודה איזו ועל שמים, בידי מיתה חייב והוא

.‡¯Ê2Lc˜na „·ÚL3‰ÏeÒt B˙„B·Ú -4·iÁÂ , »∆»««ƒ¿»¬»¿»¿«»
ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ5˙ÓeÈ ·¯w‰ ¯f‰Â :¯Ó‡pL .6ÈtÓ . ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿«»«»≈»ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰7·¯wÏ ‡l‡ ‰Ê ·eiÁ ÔÈ‡L , «¿»»¿∆≈ƒ∆∆»«»≈

ÂÈÏÚ ¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .‰„B·ÚÏ8ÌÎÈÏ‡ ·¯˜È ‡Ï ¯ÊÂ :9. »¬»¿≈»ƒ¿ƒ»»¿»…ƒ¿«¬≈∆
ÌÈ¯Îf‰ Ô¯‰‡ Ú¯fÓ BÈ‡L Ïk ?¯Ê e‰Ê È‡10. ≈∆»…∆≈ƒ∆««¬…«¿»ƒ

Ô¯‰‡ Èa e¯ÈË˜‰Â ,Ô¯‰‡ Èa eÎ¯ÚÂ :¯Ó‡pL11Èa ; ∆∆¡«¿»¿¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¬…¿≈
¯‰‡Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ - Ô12. «¬…¿…¿«¬…

זר.2) איזה ההלכה, בסוף ב 3)ראה הלכה להלן ראה
שלפנינו. בנידון עבודה איזוהי ח, יד:4)והלכה זבחים

רבי 5)וטו: במקדש, ששמש "זר במשנה: פא: סנהדרין
והלכה  שמים". בידי אומרים וחכמים בחנק, אומר עקיבא
שם. המשנה פירוש ראה עקיבא, כרבי ולא כחכמים

פג:6) יומת,7)סנהדרין הקרב "והזר טז: פ' קרח בספרי
בידי 8)לעבודה". מיתה לחייבו נצרכה לא זו אזהרה

בו  אין ורגלים ידים קידוש בלא המשמש שהרי שמים,
(פי"ט  שמים בידי מיתה חייב ואףֿעלֿפיֿכן אזהרה,
ראה  מלקות, לחייבו אלא – ג) הלכה סנהדרין מהלכות
יא. אות ב הלכה שם סנהדרין ובהלכות ח, הלכה להלן

לא 9) אזהרה שמענו, עונש יומת. הקרב "והזר שם: בספרי
גם  וראה אליכם". יקרב לא וזר תלמודֿלומר שמענו,

טז. ספרי 10)בזבחים ובקצת הנכונה, הנוסחא היא "כך
משנה). (כסף הניכר" חסרון יש ר"מ) רומי בדפוס (גם רבינו

אהרן".11) בני (אותו) "והקטירו לו.12)צ"ל: קידושין

.·‰„B·Úa e˜qÚ˙È ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ¯f‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»ƒÀ¿»ƒ∆…ƒ¿«¿«¬»
ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙Ba¯w‰ ˙B„B·ÚÓ≈¬«»¿»≈«»ƒƒ»∆»«

‰nz ‰„B·Ú13‰„B·Ú ‰È¯Á‡ LiL ‰„B·Ú ÏÚ ‡Ï ,14. ¬»«»…«¬»∆≈«¬∆»¬»

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ycwndקעב z`ia zekld - dcear xtq - ixyz e"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„·Ïa ˙B„B·Ú Úa¯‡ ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ ·iÁ ¯f‰ ÔÈ‡Â15: ¿≈«»«»ƒ»∆»««¿«¬ƒ¿«
‰˜È¯f‰ ÏÚ16‚Áa ÌÈn‰ Ceq ÏÚÂ ,‰¯Ë˜‰‰ ÏÚÂ ,17, ««¿ƒ»¿«««¿»»¿«ƒ««ƒ∆»

„ÈÓz ÔÈi‰ Ceq ÏÚÂ18. ¿«ƒ««ƒ»ƒ

הדבר 13) את ומתממת גומרת שהיא עבודה והיא כד. יומא
שם). זריקה,14)(רש"י אחריהן שיש והולכה קבלה כגון

שם. יומא עבודות 15)ראה ארבע רב, "אמר שם: ראה
וניסוך  המים וניסוך והקטרה זריקה מיתה, עליהן חייב זר
דכתיב  דרב, טעמא מאי וכו' הדשן תרומת אמר ולוי היין.
לכל  כהונתכם את תשמרו אתך ובניך ואתה ז) יח, (במדבר
אתן  מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח דבר
עבודת  ולא מתנה עבודת – יומת הקרב והזר כהונתכם את
ועבדתם, ח). הלכה להלן ראה הדשן, תרומת (היא סילוק
ופסק  וכו'". עבודה אחריה שיש עבודה ולא תמה עבודה

כרב. היא 16)רבינו זריקה גמורות: עבודות הן אלו כל
ובאברים  המנחה בקומץ – הקטרה בדם, אחרונה עבודה
עבודות  אחריהם אין והמים היין ניסוך וכן ובפדרים,

תמידין 17)אחרות. מהלכות פ"י להלן ראה הסוכות, בחג
ו. הלכה השנה.18)ומוספין ימות בכל

.‚ÌÈÙa ˜¯fL ÔÈa ?‰˜È¯f‰ ÏÚ „ˆÈk19˜¯fL ÔÈa , ≈«««¿ƒ»≈∆»«ƒ¿ƒ≈∆»«
ıeÁa20Ìc‰ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa ,21, «≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»«»

Ú¯ˆn‰ ˙Ba¯˜ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa22 ≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»»¿¿«¿…»
.‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»ƒ»

מעשה 19) גם וראה המוריה, (הר הפנימי הזהב במזבח
המשנה). ומרכבת (הר 20)רוקח, החיצון העולה, במזבח

וביומא  המשנה). ומרכבת רוקח מעשה גם וראה המוריה,
מיתה, עליהן חייב שזר עבודות דרב, כוותיה "תניא כד:
רש"י: ופירש ולפנים", לפני בין לפנים בין דם זריקת
הפרוכת, שעל הזאות לפנים, בין בחוץ. המזבח דם "זריקת
אבל  הכיפורים", דיום הבדים בין שעל ולפנים לפני בין
אלא  לעזרה, מחוץ שלא היינו לפנים בין מפרש, רבינו
הזהב  במזבח הוא ולפנים ולפני החיצון, המזבח על בפנים

בכסףֿמשנה). וראה המוריה, (הר כלומר,21)הפנימי
הזהב, המזבח ועל הפרוכת על הבדים, בין על שמזין הזיות
יבֿיג. הלכות הקרבנות מעשה מהלכות ה פרק להלן ראה
שבע  על חייב ללוי, ובין לרב בין כי כד: כד. ביומא וראה
הפרוכת  שעל בין מההזאות, אחת היינו שבפנים, הזאות

המזבח. שעל ובין הבדים בין שעל שם:22)ובין יומא
הן  שבמצורע, והזאות ושבמצורע", שבפנים הזאות "שבע
להלן  (ראה הקדשים קודש בית כנגד השמן מלוג ההזאות
הדם  מתן כן וכמו ב). הלכה כפרה מחוסרי מהלכות ד פרק

המוריה). (הר והבהונות התנוך על והשמן

.„B‡ ıÓ˜ B‡ ÌÈ¯·È‡ ¯ÈË˜‰ ?‰¯Ë˜‰ ÏÚ „ˆÈk≈«««¿»»ƒ¿ƒ≈»ƒ…∆
ÁaÊn‰ ÏÚ ‰B·Ï23‡lL ÌÈ¯·È‡a CÙ‰ elÙ‡ , ¿»««ƒ¿≈«¬ƒ»«¿≈»ƒ∆…

‰˙ÈÓ ·iÁ - Ô˙Ù¯O ·¯˜Â eÏkÚ˙24¯ÈË˜‰L ‡e‰Â . ƒ¿«¿¿≈≈¿≈»»«»ƒ»¿∆ƒ¿ƒ
˙Èfk25- ·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿…∆«ƒ¿««»»

·iÁ ˙ÈÊk ¯ÈË˜iMÓ26ÌBÈa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜n‰ Ï·‡ . ƒ∆«¿ƒ««ƒ«»¬»««¿ƒ¿…∆¿
‰ÈÏÚ ‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ - ÌÈL„w‰ L„˜a ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿…∆«√»ƒ≈«»ƒ»»∆»

‰¯Bza L¯ÙÓ‰ ¯eÚL ,ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ¯ÈË˜iL „Ú27. «∆«¿ƒ¿…»¿»ƒ«¿…»«»

מבשר 23) "המעלה קיב: בזבחים ששנינו ממה כן למד
קדשים  מבשר קדשים, קדשי מבשר אשם, מבשר חטאת,
מנחות  ושירי הפנים, ולחם הלחם ושתי העומר, ומותר קלים
זרות, משום אין באלו שרק הרי זרות". משום בהם ואין וכו'
חייב  להקטיר שדרכו בדבר אבל להקטיר, דרכן שאין מפני
(הר  והמקטיר ד"ה כד: יומא תוספות וראה זרות, משום

זר 24)המוריה). הונא, רב "אמר יז: ושבועות יב. יומא
שם), (שבועות בגמרא ואמרו מיתה" חייב בצינורא שהפך
שעות. לשתי נשרפים היו בהם, מהפך היה לא שאם
שכל  עבודה, זו הרי אחת, בשעה נשרפו שהיפך, ועלֿידיֿזה
ג. הלכה ד פרק למעלה וראה היא, עבודה עבודה, קירוב

בסמוך.25) להלן מכזית 26)ראה פחותה הקטרה אין כי
ב). הלכה מזבח איסורי מהלכות ה פרק ויקרא 27)(להלן

קט: בזבחים ראה עבודה, זו אין מזה ופחות יב. טז,

.‰‡e‰ È¯‰ - ‰Î¯Ún‰ ÏÚ ÌÈˆÚ È¯Ê‚ ÈL ¯cÒÓ‰Â¿«¿«≈¿≈ƒ¿≈≈ƒ«««¬»»¬≈
‰˙ÈÓ ·iÁÂ ÌÈ¯·È‡ ¯ÈË˜Ók28Ôa¯˜ ÌÈˆÚ‰L ; ¿«¿ƒ≈»ƒ¿«»ƒ»∆»≈ƒ»¿»

‡e‰29˜ˆBi‰ Ï·‡ .30ÏÏBa‰Â31˙˙Bt‰Â ,32ÁÏBn‰Â33, ¬»«≈¿«≈¿«≈¿«≈«
ÛÈn‰Â34LÈbn‰Â35˙‡ B‡ ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙‡ ¯cÒÓe , ¿«≈ƒ¿««ƒ¿«≈∆∆∆«»ƒ∆

˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËn‰Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÈÎÈÊa‰36˙Èvn‰Â , «»ƒƒ««À¿»¿«≈ƒ∆«≈¿««ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc Ïa˜Ó‰Â ıÓBw‰Â ,ÁaÊna L‡≈«ƒ¿≈«¿«≈¿«¿«≈»ƒ««ƒ

‰˜BÏÂ el‡ Ïk ÏÚ ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰Â eÏÒÙpL37BÈ‡ - ∆ƒ¿¿«¬≈À¿»«»≈¿∆≈
‰È¯Á‡L ‰„B·Ú Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL ÈtÓ ;‰˙ÈÓ ·iÁ«»ƒ»ƒ¿≈∆»««≈∆¬»∆«¬∆»

‰„B·Ú ¯Ób dÈ‡Â ,‰„B·Ú38. ¬»¿≈»¿«¬»

גיזרי 28) שני שסידר "זר כד:) (יומא יוחנן א"ר אסי כר'
האיברים  וסידור היא", תמה ועבודה הואיל חייב, עצים
ולא  שם). (רש"י אחרת לעבודה התחלה הוא כך, שאחר

(שם). עליו החולקין ולוי יד 29)כרב פרק להלן ראה
עליו  חלה ולפיכך א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
הקרבנות. מעבודות בעבודות יתעסקו שלא האזהרה

שנאמר 30) מה והוא המנחות, על השמן שיוצק "הוא
קיב:). לזבחים (פיה"מ שמן" עליה ויצקת ו) ב, (ויקרא

יג)31) ז, (במדבר שנאמר בשמן, הסולת שבולל "ר"ל
שם). (רבינו למנחה" בשמן לחם 32)בלולה הפותת "הוא

(רבינו  פתים" אותה פתות שם) (ויקרא שנאמר כמו המנחות,
על 33)שם). יג) (שם, שנאמר למנחה, המלח נותן "הוא

שם). (רבינו מלח" תקריב קרבנך מה 34)כל "הוא
המנחה", את "והניף (צ"ל תנופה אותם והניף שנאמר

שם. רבינו – כה) ה, (ויקרא 35)במדבר שנאמר מה "הוא
שם). (רבינו והגישה" ח) המנורה 36)ב, דישון כלומר,

ראה  בזר, כשרה – הדלקה שהרי שם), זבחים רש"י (ראה
ז. הלכה והבולל 37)להלן "היוצק שם: זבחים במשנה

את  והמטיב השולחן את והמסדר והמגיש והמניף והמולח
משום  עליו חייבין ואין וכו' דמים והמקבל והקומץ הנרות
לא  במזבח אש ומצית שמים). בידי מיתה (=כלומר, זרות"
ט: הלכה י פרק אחרי בספרא ומקורו במשנה, שם נזכר
ולדברי  וכו'". חייב יהא וכו' והבולל והיוצק היוצא "יכול
והיוצק". היוצת "יכול וצ"ל סופר, טעות כאן יש המוריה הר
שהצתת  הצתה, ד"ה שם יומא ישנים בתוספות הוא וכן
גיזרי  שני סידור אחריה שיש לפי תמה, עבודה אינה האש
הלכה  למעלה וראה , כד: ביומא נזכר בזיכין וסידור עצים.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מכל  עבודה בשום יתעסקו שלא מוזהרין הזרים כי ב'
שעבד  זר כי א, הלכה למעלה וראה שבקרבנות, העבודות

פסולה. עבודתו ויומא 38)במקדש קטו: בזבחים ראה
וראה  תמה, עבודה על אלא מיתה חייבין אין כי שם,

ב. הלכה למעלה

.Â„w‰ ˙ËÈÁLÌÈ¯Êa ‰¯Lk ÌÈL39ÈL„˜ elÙ‡ , ¿ƒ««√»ƒ¿≈»¿»ƒ¬ƒ»¿≈
¯eaˆ ÈL„˜ ÔÈa „ÈÁÈ ÈL„˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜40:¯Ó‡pL ; »»ƒ≈»¿≈»ƒ≈»¿≈ƒ∆∆¡«

- Ô¯‰‡ Èa e·È¯˜‰Â ,ÈÈ ÈÙÏ ¯˜a‰ Ôa ˙‡ ËÁLÂ¿»«∆∆«»»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«¬…
‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â ‰ÏawÓ41Áezp‰Â ËLÙ‰‰ ÔÎÂ .42 ƒ«»»¿≈«ƒ¿«¿À»¿≈«∆¿≈¿«ƒ«

ÌÈ¯Êa ‰¯Lk - ÁaÊnÏ ÌÈˆÚ ˙ÎÏB‰Â43¯Ó‡pL . ¿»«≈ƒ«ƒ¿≈«¿≈»¿»ƒ∆∆¡«
BÊ - ‰ÁaÊn‰ Ïk‰ ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â :ÌÈ¯·È‡a»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«…«ƒ¿≈»
‰ÎÈ¯vL ‡È‰ ÌÈ¯·È‡ ˙ÎÏB‰ ;L·kÏ ÌÈ¯·È‡ ˙ÎÏB‰»«≈»ƒ«∆∆»«≈»ƒƒ∆¿ƒ»

ÌÈˆÚ ˙ÎÏB‰ ‡ÏÂ ,‰p‰k44. ¿À»¿…»«≈ƒ

יט.39) מנחות לא: זבחים כז. יומא סד: פסחים לא: ברכות
ב. הלכה ד פרשה נדבה ויקרא פ"ה וספרא להלן וראה

פסולי  מהלכות ובפ"א א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
א. הלכה (הר 40)המוקדשין תמיד בקרבן כה: יומא

לח.41)המוריה). הערה כז.42)ראה כו: יומא ראה
כז.43) ממעטים 44)שם הנ"ל שמהפסוק שם יומא ראה

אחר  מפסוק נתמעטה עצים הולכת ואילו וניתוח, הפשט
המזבחה". והקטיר הכל את הכהן "והקריב יג) א, (שם

רבינו. בדברי טעותֿסופר נפלה שמח, האור ולדעת

.ÊÌÈ¯Êa ‰¯Lk ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰ ÔÎÂ45Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈«¿»««≈¿≈»¿»ƒ¿ƒ»ƒ
¯ÊÏ ¯zÓ - ıeÁÏ Ô‡ÈˆB‰Â ˙B¯p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ·ÈË‰≈ƒ«…≈∆«≈¿ƒ»«À»¿»

Ô˜ÈÏ„‰Ï46. ¿«¿ƒ»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"mixfA dxWM zFxPd zwlcd." ©§¨©©¥§¥¨§¨¦

את  "בהעלותך - הכהן לאהרן הוא הציווי הרי להבין, צריך
בזרים. כשרה שהדלקה לומר יתכן ואיך הנרות"

כיון  כהן בידי נעשית הראשונה שההדלקה אפ"ל לכאורה
כן  לתרץ שקשה אלא שרת, לכלי נעשית זה ידי שעל
ימי  בשבעת אהרן לפני המנורה הדליק רבנו משה שהרי

המילואים.
כיון  המערבי בנר רק היינו בזר שכשרה לתרץ אין כמו"כ
החיצון  ממזבח אלא אותו מדליקין אין שכבה שנהמ"ע
את  בה שמדליקין הוא תמיד בה שנאמר "אש ופרש"י
לשאר  המערבי הנר בין הבדל ואין הנרות כל היינו הנרות"

הנרות.
שמשה  שלמרות לומר בא הנרות" את "בהעלותך וי"ל:
נחשבת  אהרן הדלקת דוקא קודם, הנרות את הדליק
את  "בהעלותך שנצטווה הוא רק ולכן המנורה חנוכת

הנרות".
.100 cenr gi wlg zegiy ihewl

וסובר 45) היא", עבודה לאו "הדלקה, אמרו כד: ביומא
שכשרה  שחיטה, כמו היא הרי עבודה, שאינה שכיון רבינו

אל  "דבר ב) ח, (במדבר שנאמר ומה משנה). (כסף בזרים
שם  ישנים בתוספות (ראה הנרות" את בהעלותך וכו' אהרן
אסור  שזר משום הוא כאן), בכסףֿמשנה מובא ובריטב"א,

המוריה). (הר להיכל "הפליג 46)ליכנס כי כתב הראב"ד
כשרות". הדליקן שאם אלא להדליקן, לזר מותר כשאמר
הרי  רבינו: על הקשה א) אות צח (מצוה ובמנחתֿחינוך
ואםֿכן  מצוה, עושה הדלקה – שבמנורה כב: בשבת מבואר
(פרשה  אמור פ' מספרא הקשה ועוד בחוץ. מדליקה היאך
אין  המנורה שבהדלקת רבינו שדעת (ונראה יב). הלכה יג
ואףֿעלֿפיֿכן  מקומה, על בהנחה אלא בהדלקה, המצוה
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות (פ"ג לנר מנר להדליק מותר
למאןֿדאמר  לנר מנר להדליק אסור חנוכה בנר שרק יג),
אבל  אחר, נר הוא המצוה שעיקר מפני מצוה, עושה הנחה
נרותיה. שבעת כל שידלקו עד חובתו, ידי יוצא אינו במנורה
הכוונה  אין ויכניס", מבחוץ יתקן "שלא בספרא שאמרו ומה
"שלא  אלא וכו'", ידליק "שלא אמרו לא שהרי להדלקה,
אבל  שם. אותה ולערוך בחוץ המנורה להוציא והיינו יתקן",
ולערוך  בפנים ולהכניסן בחוץ ולהדליקן הפתילות להוציא
מצוה, עושה שהנחה לפי איסור, אין – במנורה שם אותם

כנ"ל).

.ÁÔ‰k ‰ÎÈ¯ˆ ÔLc‰ ˙Ó¯‰47Ô‰k‰ L·ÏÂ :¯Ó‡pL , ¬»««∆∆¿ƒ»…≈∆∆¡«¿»««…≈
¯ÓB‚Â „· BcÓ48‰˜BÏ - Ï‡¯OÈ ÌÈ¯‰ Ì‡Â .49BÈ‡Â , ƒ«¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿»≈∆¿≈

‰„B·Ú ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÈÓ ·iÁ50. «»ƒ»««ƒ∆≈«¬∆»¬»
‰zÓ ˙„·Ú :¯Ó‡pL51‰È‰zL ‡e‰ ‰zÓ ˙„B·Ú . ∆∆¡«¬…««»»¬««»»∆ƒ¿∆

Ï·‡ ;‰˙ÈÓ ·iÁ - ¯f‰ dÏ ·¯˜ Ì‡Â ,Bc·Ï Ô‰Îa¿…≈¿«¿ƒ»«»«»«»ƒ»¬»
˜elÒ ˙„B·Ú52Ì‡ ÔÎÂ] .‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ¬«ƒ≈«»ƒ»∆»ƒ»¿≈ƒ

[.‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ - ‰¯Bn‰Â ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ ÔMc53 ƒ≈ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»≈«»ƒ»

י.47) הלכה ומוספין תמידין מהלכות ב ' פרק להלן ראה
הדשן.48) את אליכם",49)והרים יקרב לא "וזר משום

א. הלכה למעלה על 50)ראה כי ב, הלכה למעלה ראה
מיתה. חייבים עבודה, אחריה שאין תמה, עבודה

דבר 51) לכל כהונתכם את תשמרו אתך ובניך "ואתה
את  אתן מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח
שהוא  כזו, עבודה לומר ורוצה יומת". הקרב והזר כהונתכם
יין  עליו מנסך או דם, עליו זורק כגון המזבח, גבי על נותן

קטורת. עליו מקטיר או מים, המזבח.52)או מן שמסלק
כלוי. ולא כרב, כד. בסוגריים 53)יומא המוקף כל

הכסףֿמשנה  מצאו אבל ר"מ, רומי בדפוס אינו מרובעים
וכמו  סילוק, עבודות שהן מפני וטעמו, רבינו. ספרי בקצת
רבא  של בבעיא הדברים ומקור הדשן. בהרמת שנתבאר

ופשטה. שחזר כד:), (שם

.Ë‰Î¯Ún‰ ¯cÒ54d˜¯Bt -55,d¯„BÒÂ Ô‰k‰ ¯ÊBÁÂ , ƒ≈««¬»»¿»¿≈«…≈¿¿»
ÏeÒt d¯ecqL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆ƒ»»

המערכה.54) שסידר זה פורקה 55)כלומר, הזר כלומר,
כז:). (יומא כהן לזה צריך ואין שם:56)בעצמו יומא

כיצד  חייב, המערכה את שסידר זר יוחנן, ר' אמר אסי "א"ר
ר' של והתקפתו כהן" וסודרה זר פורקה וכו' עושה הוא
לא  הפסול על אבל מיתה, חיוב על אלא אינה שם, זירא

ישנים). תוספות וראה משנה, (כסף התקיף
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.ÈÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıeÁ¯ ‡lLÂ ÌeÓ ÏÚ·e ‡Óh‰«»≈««¿∆…¿»«ƒ¿«¿«ƒ
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Lc˜na LnML57˙B„B·Ú ÏÚ ‡l‡ ∆ƒ≈«ƒ¿»≈»«»ƒ∆»«¬

‰˙ÈÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁ ¯f‰L58- ˙B„B·Ú‰ ¯‡L ÏÚÂ , ∆«»«»¬≈∆ƒ»¿«¿»»¬
‰¯‰Ê‡a59. ¿«¿»»

במיתה,57) – ידים רחוץ ושלא טמא כדינו: מהם אחד כל
(כסף  ב הלכה פ"ו למעלה ראה במלקות, – מום ובעל

ראה 58)משנה). מתנה, ועבודת תמה עבודה כלומר,
"ואין  שנינו: קיב: בזבחים והנה ח. והלכה ב הלכה למעלה
משום  ולא טומאה, משום ולא זרות, משום לא עליו חייבים
ורבינו  ורגלים". ידים רחוץ שלא משום ולא בגדים, מחוסר
בפ"י  למעלה כתב שכבר מאחר בגדים, מחוסר השמיט
כזר. הוא הרי בגדים שמחוסר ד הלכה המקדש כלי מהלכות
אלא  שם דיברו שלא מפני שם, במשנה נזכר לא מום ובעל
ראה  בלבד, מלקות אלא אין מום בבעל ואילו מיתה. בחיוב
קורקוס). (ר"י האחרים מהפסולים רבינו ולמדו למעלה,

ה59) הלכה למעלה ח.ראה והלכה

.‡ÈÌÈ¯etk ¯qÁÓe ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰k60‡ÓËpL61È¯‰Â , …≈¿¿À«ƒƒ∆ƒ¿»«¬≈
„·ÚÂ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıeÁ¯ ‡lLÂ ÌÈ„‚a ¯qÁÓ ‡e‰¿À«¿»ƒ¿∆…¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿»«

„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ -62‰˜BÏ BÈ‡ - ¯Ê ‰È‰ Ì‡Â . «»«»∆»¿∆»¿ƒ»»»≈∆
˙e¯Ê ÌeMÓ ,˙Á‡ ‡l‡63. ∆»««ƒ»

העריב 60) ולא שטבל טהרתו, ימי מלאות ביום מצורע כגון
שצריך  כיפורים, מחוסר וגם טבולֿיום הוא הרי שמשו,

למחר. קרבנותיו נוספת.61)להביא היינו 62)בטומאה
בלא  המשמש שהרי מלקות, חיוב לפרש ואין מיתה. חיוב
מהלכות  בפי"ט כמפורש לוקה, אינו ורגלים, ידים קידוש
הלכה  פ"ב למעלה במשנהֿלמלך וראה ג. הלכה סנהדרין
צריךֿעיון  מיתה, שחייב מכאן שנראה כיפורים ובמחוסר ב,
סנהדרין  ובהלכות שפטור. ד הלכה פ"ד למעלה שכתב ממה
וראה  מלקות, וגם מיתה גם חייב שהוא כתב ב, הלכה שם
ט. הלכה פ"ג למעלה גם וראה שם. למעלה בכסףֿמשנה
טבולֿיום  טמא שעבד "כהן יב: פרק זבחים בתוספתא וראה
ורגלים  ידים רחוץ ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר
ואחר  כיפורים, ומחוסר טבולֿיום מקודם שהיה (=כלומר,
כאן), בכסףֿמשנה דבריו הובאו קורקוס ר"י - נטמא, כך
תנאי  דפליגי "אפשר כי הראב"ד וכתב אחת", אלא חייב אין
פוסק  שרבינו ומאחר אחת". בת ובאיסור כולל באיסור
והכא  אחת, בת או מוסיף או בכולל איסור על חל דאיסור
כל  על חייב לכן הן, אחת בת כיפורים ומחוסר טבולֿיום
כיצד  בפרטות שמבאר שם ועיין (כסףֿמשנה, ואחת אחת

החיובים). כל כאן שעבד 63)חלים "זר שם: תוספתא
רחוץ  ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר טבולֿיום טמא
דלא  משום "וטעמא אחת". אלא חייב אין ורגלים, ידים
ידים  רחוץ ושלא בגדים ומחוסר טמא מלעבוד הוזהר
ואינו  הואיל הזר אבל לעבוד, ראוי שהוא מי אלא ורגלים,

משנה). (כסף מאלה" אחד משום עובר אינו לעבוד, ראוי

.·ÈLnML ¯Ê64ÌeMÓe ˙aL ÌeMÓ ·iÁ - ˙aLa »∆ƒ≈¿«»«»ƒ«»ƒ
˙e¯Ê65ÌeMÓ ·iÁ - ‰‡ÓËa LnML ÌeÓ ÏÚa ÔÎÂ . »¿≈««∆ƒ≈¿À¿»«»ƒ

ÌeÓ ÏÚa ÌeMÓe ‰‡ÓË66. À¿»ƒ««

עבודה.64) תנאים 65)שעבד שנחלקו לב: ביבמות ראה

ולא  שנים, דחייב פליגי לא כו"ע אחת דבבת וס"ל בזה,
כולל  באיסור יוסי ולר' כולל, באיסור רק ור"ש יוסי ר' פליגי
שנים, חייב כולל שבאיסור רבינו ולדעת שנים, כן גם חייב
המוריה  הר ראה שנים, חייב ענין שבכל כאן פסק יפה

עוד 66)וכסףֿמשנה. וראה למעלה. וראה שם, יבמות
אלא  מיתה, חייב אינו מום שבעל ב, הלכה  פ"ו למעלה

בלבד. מלקות

.‚È„ÈÊÓa ÔÈa ,‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL Ô‰k Ïk67ÔÈa »…≈∆»«¬»»»≈¿≈ƒ≈
‚‚BLa68‰¯eÓ‚ ‰·eL˙a ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,69È¯‰ - ¿≈««ƒ∆»«ƒ¿»¿»¬≈

eLbÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ Lc˜na LnLÈ ‡Ï ‰Ê∆…¿«≈«ƒ¿»¿»∆∆¡«¿…ƒ¿
ÈÏ Ô‰ÎÏ ÈÏ‡70ÔB‚k ,˙e¯La d˙B‡ „·BÚ‰ „Á‡ . ≈«¿«≈ƒ∆»»≈»¿≈¿

B‡ ,dÏ ‰ÂÁzLn‰ B‡ ,‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯Ók ‰OÚpL∆«¬»…∆«¬»»»«ƒ¿«¬∆»
dBÏ‡a ÂÈÏÚ dÏa˜Â da ‰„Bn‰71¯‰ -ÏeÒt ‰Ê È «∆»¿ƒ¿»»»∆¡«¬≈∆»

Û‡ ,ÁBÁÈ ÁÈ¯ Ba¯˜ ÔÈ‡ - ·È¯˜‰Â ¯·Ú .ÌÏBÚÏ¿»»«¿ƒ¿ƒ≈»¿»≈«ƒ««
B‡ ‰ÂÁzL‰L B‡ ˙¯ML ˙Úa ‚‚BL ‰È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»»≈¿≈∆≈≈∆ƒ¿«¬»

‚‚BLa ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ËÁBM‰ Ï·‡ .‰„B‰L72Ì‡ , ∆»¬»«≈«¬»»»¿≈ƒ
‡Ï È¯‰L ;Ïa˜˙Â ÁBÁÈ ÁÈ¯ Ba¯˜ - ·È¯˜‰Â ¯·Ú»«¿ƒ¿ƒ»¿»≈«ƒ«¿ƒ¿«≈∆¬≈…

„·Ïa ËÁL ‡l‡ ,¯ÓÎ ‰OÚ ‡ÏÂ ˙¯L73‡e‰Â , ≈≈¿…«¬»…∆∆»»«ƒ¿«¿
„·ÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‚‚BL74. ≈¿««ƒ≈¿«¿ƒ»…«¬…

לא 67) חוניו, בבית ששמשו "הכהנים במשנה קט. במנחות
אחר  לדבר לומר צריך ואין שבירושלים, במקדש ישמשו
– בירושלים עוד ישמשו לא לעבודהֿזרה שמשו (=אם
כהני  יעלו לא אך ט) כג, (מלכיםֿב שנאמר שם), רש"י

וכו'". בירושלים ה' מזבח אל ששת 68)הבמות כרב
נחמן. כרב ולא שם, קט:69)במנחות שם נראה כן

לפני 70) אותם ישרתו אשר "יען יב) (שם, נאמר זה ולפני
נשאתי  כן על עוון, למכשול ישראל לבית והיו גילוליהם,

עוונם". ונשאו אלקים, ה' נאם עליהם וכרב 71)ידי שם.
נחמן.72)ששת. כרב ולא ששת, וכרב קט. שם

במקדש 73) דהא הוא, שירות לאו שחיטה כי שם ראה
בזר. שלכתחילה 74)כשרה שם, הגמרא מלשון נראה כן

המוריה. ובהר בכסףֿמשנה וראה אסור, ענין בכל

.„ÈBa ·È¯˜‰Ï Lc˜nÏ ıeÁ ˙Èa ‰OÚÂ ¯·ÚL ÈÓƒ∆»«¿»»«ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ
‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·k BÈ‡ - ÌMÏ ˙Ba¯˜75ÏÚ Û‡Â ; »¿»«≈≈¿≈¬»»»¿««

LnLÈ ‡Ï - ‰Êk ˙È·a LnML Ô‰k Ïk ,ÔÎ Ètƒ≈»…≈∆ƒ≈¿«ƒ»∆…¿«≈
ÌÏBÚÏ Lc˜na76- ÌL Ô‰a eLnzLpL ÌÈÏk ÔÎÂ . «ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ∆ƒ¿«¿»∆»

eÊbÈ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ Lc˜na Ô‰a eLnzLÈ ‡Ï77. …ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»¿»∆»ƒ»¿
ÌL LnML Ô‰k „·Ú Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ78- Lc˜na ¿≈»∆ƒ∆ƒ»«…≈∆ƒ≈»«ƒ¿»

ÏÒt ‡Ï79. …»«

ישמשו 75) לא חוניו, בבית ששמשו "הכהנים שם במשנה
(ראה  וכו'" אחר לדבר לומר צריך ואין שבירושלים, במקדש
ברח  הצדיק שמעון של בנו חוניו כי המשנה, בפירוש
מקדש, בית בצורת בית לו ועשה מצרים של לאלכסנדריא
ובגמרא  לשםֿיתברך) קרבנות עליו והקריב מזבח שם ובנה
מכלל  אחר, דבר לומר צריך אין "מדקאמר אמרו קט:) (שם

וכ  הוא עבודתֿכוכבים לאו חוניו פי"ד דבית להלן וראה ו'".
ז. הלכה הקרבנות מעשה מובא 76)מהלכות שם, משנה

שנפשטה.77)למעלה. בעיא נב: זרה בבית 78)עבודה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעה gafn ixeqi` 'ld - dcear xtq - ixyz e"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הוא 79)חוניו. קנסא דמשום דכיון הוא, דמסתבר "טעמא
– שם) זרה (עבודה ישמעאל ר' בפרק כדאמרינן דמיפסלי,

משנה). (כסף לקנסם" אין בדיעבד

.ÂËel‡Â ,¯OÚ ‰BÓL ‰„B·ÚÏ ÔÈÏeÒt‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿ƒ»¬»¿»»»¿≈
‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ‰ :Ô‰80¯f‰ .81ÌeÓ ÏÚa .82. ≈»≈¬»»»«»««

Ï¯Ú‰83‡Óh‰ .84ÌBÈ Ïe·Ë .85¯qÁÓ .ÌÈ¯etk86. ∆»≈«»≈¿¿À«ƒƒ
ÔB‡‰87¯BkM‰ .88ÌÈ„‚a ¯qÁÓ .89ÌÈ„‚a ¯˙È .90. »≈«ƒ¿À«¿»ƒ»≈¿»ƒ

ÌÈ„‚a Ìe¯t91L‡¯ Úe¯t .92ÌÈ„È ıÁ¯ ‡lL . ¿¿»ƒ¿«…∆…»«»«ƒ
ÌÈÏ‚¯Â93·LBi‰ .94B„È ÔÈa LiL ÈÓ .95ÈÏk‰ ÔÈ·e ¿«¿«ƒ«≈ƒ∆≈≈»≈«¿ƒ

¯·c ı¯‡‰ ÔÈ·e BÏ‚¯ ÔÈa LiL ÈÓ .ıˆBÁ ¯·c»»≈ƒ∆≈≈«¿≈»»∆»»
ıˆBÁ96BÏ‡ÓOa „·ÚL ÈÓ .97ÔÈÏeÒt el‡ Ïk . ≈ƒ∆»«ƒ¿…»≈¿ƒ

L‡¯ Úe¯tÓ ıeÁ ;eÏlÁ - e„·Ú Ì‡Â ,‰„B·ÚÏ98 »¬»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«…
ÌÈ„‚a Úe¯˜e99‚‚BLa ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ËÁBM‰Â100, ¿«¿»ƒ¿«≈«¬»»»¿≈

.‰¯Lk Ô˙„B·Ú - e„·Ú Ì‡L∆ƒ»¿¬»»¿≈»

יג.80) הלכה א.81)למעלה הלכה למעלה 82)למעלה
וב'. א הלכות ו ח.83)פרק הלכה שם למעלה

א.84) הלכה ד פרק ד.85)למעלה הלכה שם למעלה
ה.86) והלכה שם ז.87)למעלה הלכה פרק למעלה
א.88) הלכה פרק כלי 89)למעלה מהלכות י פרק למעלה

ד. הלכה ה.90)המקדש הלכה שם המקדש כלי הלכות
ועיין 91) יד. הלכה המקדש ביאת מהלכות א פרק למעלה

להלן. וראה עבודתו. חילל לא אבל מיתה שחייב שם
מחלל 92) אינו הוא ואף יד. חֿט, הלכות שם למעלה

להלן. וראה א.93)עבודתו, הלכה ה פרק שם למעלה
יז.94) הלכה שם שם 97)שם.96)שם.95)למעלה

יח. ט.98)הלכה הלכה א פרק למעלה ראה 99)ראה
יד. הלכה יג.100)שם הלכה למעלה ראה

Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»

gAfn ixEQ` zFkldgafnixeqì'ld-dcearxtq ¦§¦¥¦§¥©
,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
·È¯˜‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ¯OÚÂ¿∆∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ
ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL (· .ÌÈÓÈÓz ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ««
‡lL („ .[ÌeÓ ÏÚa] ËBÁLÈ ‡lL (‚ .[ÁaÊnÏ]«ƒ¿≈«∆…ƒ¿««∆…
·È¯˜È ‡lL (Â .BaÏÁ ¯ÈË˜È ‡lL (‰ .BÓc ˜¯ÊÈƒ¿…»∆…«¿ƒ∆¿∆…«¿ƒ
elÙ‡ ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜È ‡lL (Ê .¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa««≈∆…«¿ƒ««¬ƒ
ÌeÓ ÏÈhÈ ‡lL (Á .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙Ba¯˜a¿»¿¿»¿≈»ƒ∆…«ƒ
·È¯˜‰Ï (È .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BcÙÏ (Ë .ÌÈL„˜·«√»ƒƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿«¿ƒ
‡¯˜ ‡e‰ ‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Â ,‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓƒ«¿ƒƒ»»¿»¿…∆¿«∆ƒ¿»
·È¯˜‰Ï ‡lL (‡È .B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ÔÓÊ ¯qÁÓ¿À«¿«¿≈«¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ
(‚È .L·„e ¯B‡O ¯ÈË˜‰Ï ‡lL (·È .¯ÈÁÓe Ô˙‡∆¿»¿ƒ∆…¿«¿ƒ¿¿«
ÏÚÓ ÁÏÓ ˙ÈaL‰Ï ‡lL („È .˙Ba¯w‰ Ïk ÁÏÓÏƒ¿…«»«»¿»∆…¿«¿ƒ∆«≈«

.˙Ba¯w‰«»¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
תמימים 1) הקרבנות כל שיהיו מצותֿעשה כי בו יבאר

בקרבנות. שוים ולבו פיו שיהא צריך אם ודין ומובחרים,

.‡ÔÈÓÈÓz ˙Ba¯w‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2 ƒ¿«¬≈ƒ¿»«»¿»¿ƒƒ
ÔÈ¯Á·Óe3˙ÂˆÓ BÊ - ÔBˆ¯Ï ‰È‰È ÌÈÓz :¯Ó‡pL . À¿»ƒ∆∆¡«»ƒƒ¿∆¿»ƒ¿«

‰OÚ4. ¬≈

מום.2) "והבל 3)בלי ד) ד, (בראשית בתורה שנאמר
הבל  אל ה' וישע ומחלביהן, צאנו מבכורות הוא גם הביא
יא) יב, (דברים נאמר ועוד הי"א). פ"ז (להלן מנחתו" ואל

ה"ח). פ"ב להלן (ראה נדריכם" מבחר פ'4)"וכל 'ספרא'
ה"ט. פ"ז אמור

.·ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÌeÓ da LiL ‰Ó‰a LÈc˜n‰ ÏÎÂ¿»««¿ƒ¿≈»∆≈»¿«≈«ƒ¿≈«
‰˜BÏÂ ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -5:¯Ó‡pL .BLc˜‰ ÏÚ ≈¿…«¬∆¿∆«∆¿ƒ∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .e·È¯˜˙ ‡Ï ÌeÓ Ba ¯L‡ Ïk6, …¬∆…«¿ƒƒƒ«¿»»¿
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜ÓÏ ‰¯‰Ê‡ BfL7BLÈc˜‰ elÙ‡ . ∆«¿»»¿«¿ƒ«¬≈ƒ¬ƒƒ¿ƒ

[ÌÈÎÒ] ÈÓ„Ï8‡e‰ ÌÈL„˜ ÔBÈÊaL ,‰˜BÏ -9. ƒ¿≈¿»ƒ∆∆ƒ¿»»ƒ

בדיבורו 5) – מעשה בו שאין ואףֿעלֿפי א. ז, תמורה
('חינוך' במימר ג:) (תמורה שאמרו כמו מעשה, עושה
להעיר  ויש ה"א. תמורה מהל' פ"א להלן וראה רפה). מצוה
הלוקין. בין זה לאו מנה לא ה"ב סנהדרין מהל' בפי"ט כי

ב.6) ו, אמור 7)תמורה כבר הרי תשחטו, בלא ש"אם
מה  אלא לה'") אלה תקריבו "לא – כב כב, (ויקרא למטה

ו:). (שם תקדישו" בל תקריבו? לא הנוסחא 8)ת"ל כן
הוא  וכן משנה'. 'כסף גרס וכן וויניציאה, רומי בדפוסי
לדמי  לי' אקדיש אפילו וכו' רבא "אמר ב: ז, שם בגמרא
למזבח. נסכים בדמיו שיקנו לומר, ורצה לקי". נמי נסכים,
לדמים". הקדישו "אפילו רבינו: בדברי אחרים ובדפוסים

שם.9) תמורה,

.‚'‰ÏBÚ' ,'‰ÏBÚ' ¯Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' ¯ÓBÏ Ôek˙n‰«ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»«»»
ÂÈt ‰È‰iL „Ú ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - 'ÌÈÓÏL' ¯Ó‡Â¿»«¿»ƒ…»«¿«∆ƒ¿∆ƒ

ÌÈÂL BaÏÂ10ÌeÓ ÏÚa ÏÚ ¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«ƒ¿«≈««««
¯Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' B‡ ,ÌÈÓÏL BLÈc˜‰Â '‰ÏBÚ'»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»«

‰˜BÏ BÈ‡ - ¯eq‡Ï Ôek˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,'‰ÏBÚ'11. »««ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ≈∆
LÈc˜‰Â ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ¯znL ‰ncL ÈÓƒ∆ƒ»∆À»¿«¿ƒ«««ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

LB„˜ ‰Ê È¯‰ -12‰˜BÏ BÈ‡Â ,13. ¬≈∆»¿≈∆

מעשה 10) מהל' פי"ב להלן הוא וכן מ"ח. פ"ג תרומות
הי"ב. לא 11)הקרבנות שהרי (כסףֿמשנה), הוא פשוט

כנ"ל. כלל, רוצה 12)נתקדש שהרי טעות, הקדש זה שאין
להקדישו  שמותר וחשב בדין, שטעה אלא להקדישו, ומכוין

להלן. וראה במשנה:13)(כסףֿמשנה). - א יז, בתמורה
ולא  בתמורה כמזיד שוגג עשה אומר, יהודה ברבי יוסי "רבי
שוגג  דמי "היכי שם ובגמרא במוקדשין". כמזיד שוגג עשה
תמורה  גבי להמיר, מותר שהוא כסבור חזקיה אמר כמזיד,
לוקה  ואינו קדוש, שהוא הרי לקי". לא קדשים גבי לקי,
תמורה  מהל' פ"א להלן ראה תמורה, ולענין ראב"ד). (ועי'

ה"ב.

.„Ôa¯˜ ÌLÏ ÌeÓ ÏÚa ËÁBM‰14‰˜BÏ -15È¯‰L . «≈««¿≈»¿»∆∆¬≈
'‰Ï ‰l‡ e·È¯˜˙ ‡Ï :ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a ¯Ó‡16ÈtÓe ; ∆¡«¿«¬≈ƒ…«¿ƒ≈∆«ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰17˜¯Bf‰ ÔÎÂ .ËÁBMÏ ‰¯‰Ê‡ BfL , «¿»»¿∆«¿»»«≈¿≈«≈
‰˜BÏ - ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ìc18¯Ó‡ È¯‰L . ««¬≈ƒ««ƒ¿≈«∆∆¬≈∆¡«
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'‰Ï (‰l‡) e·È¯˜˙ ‡Ï :Ô‰a19‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ; »∆…«¿ƒ≈∆«ƒƒ«¿»
È¯eÓ‡ ¯ÈË˜n‰ ÔÎÂ .˜¯BfÏ ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ20 »¿∆«¿»»«≈¿≈««¿ƒ≈≈

‰˜BÏ - ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa21‰M‡Â :¯Ó‡pL ; «¬≈ƒ««ƒ¿≈«∆∆∆¡«¿ƒ∆
ÌÈ·ÏÁ‰ el‡ - ÁaÊn‰ ÏÚ Ì‰Ó ez˙ ‡Ï22˙‡ˆÓ . …ƒ¿≈∆««ƒ¿≈«≈«¬»ƒƒ¿≈»

BÓc ˜¯ÊÂ BËÁLe ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰ Ì‡L ,„ÓÏ»≈∆ƒƒ¿ƒ««¿»¿»«»
˙Bi˜ÏÓ Úa¯‡ ‰˜BÏ - ÂÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Â23. ¿ƒ¿ƒ≈»∆«¿««¿À

חולין 14) לשם שחט אם אבל קרבן, לשם שחט אם דווקא
לשם  השוחט פסלו חטאת שבקרבן שכשם לוקה, אינו –
פסולי  מהל' (פט"ו לה'" הוא פסח "זבח שנאמר לפי חולין,
אלה  תקריבו "לא שנאמר כאן כן כמו הי"א), המוקדשין
כמו  שבפסח, ואףֿעלֿפי קרבן. לשם דווקא הכוונה לה'",
מעשה  מהל' (פ"ד בסתם שוחט גם הכשירו הקרבנות, בכל
עומד  שסתמו כשר, בקרבן אלא זה אין – ה"י) הקרבנות
ולפיכך  לשמו, סתמו אין מום בעל אבל ב:), (זבחים לשמו
מצוה  חינוך' ('מנחת קרבן לשם בשוחט אלא חייב אינו

ב.15)רפט). ו, תמורה "עורת 16)ברייתא, שם: בפסוק
לה'". אלה תקריבו לא וכו' יבלת או חרוץ או שבור או

ה"ב.17) למעלה וראה שם. בברייתא.18)בברייתא שם
והוא 19) טעותֿסופר. "אלה" ומלת לה'" תקריבו "לא צ"ל:

תקריבו  לא וכרות, ונתוק וכתות "ומעוך כד: כב, בויקרא
המצוות' ב'ספר רבינו כתב וכן א. ז, בתמורה וכ"ה לה'".
דם  נזרוק "שלא כתב רפח, מצוה ב'חינוך' אבל צג. ל"ת
חרוץ  או שבור או עורת שנאמר המזבח, גבי על מום בעל

לה'". אלה תקריבו לא אם 20)וכו' ובין החלבים, שורף
חינוך' ('מנחת מקצתם מקטיר אם ובין החלבים כל מקטיר
(רש"י  מום בעלת עולה איברי הקטיר אם וכן רצ. מצוה

שם). זו 21)תמורה, שבברייתא ואף שם. תמורה ברייתא,
משום  ואחת כולו, מקטיר משום אחת שתיים, שלוקה נאמר
אביי  על שחולק (: (שם כרבא רבינו פוסק – מקצתו מקטיר
אלא  לוקה שאינו וסובר צד), לאֿתעשה שם רבינו גרס (כן
הוא  וכן שבכללות, לאו על לוקין שאין משום אחת
ט. כלל המצוות' ב'ספר וראה א. ד, בכריתות בברייתא

ה"ד.22) פ"ז אמור פ' (ראה 23)'ספרא' כאביי ולא
מלקיות. חמש שחייב שם וכברייתא למעלה),

.‰‡ ,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa B‡ Úe·˜ ÌeÓ ÏÚa „Á‡Ì ∆»««»«««≈ƒ
'‰Ï ÁaÊ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .el‡ ÏÎa ¯·BÚ - B·È¯˜‰ƒ¿ƒ≈¿»≈∆∆¡«…ƒ¿««
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;ÌeÓ B· ‰È‰È ¯L‡ ‰OÂ ¯BL EÈ‰Ï‡¡…∆»∆¬∆ƒ¿∆ƒƒ«¿»

¯·BÚ ÌeÓ ÏÚ·Ï ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ24‰È‰L ÔB‚k . »¿∆«¿»»¿««≈¿∆»»
ÁÏ ·¯‚ ‰Ó‰aa25˙ÈÊÊÁ B‡26.‰˜BÏ - d·È¯˜‰ Ì‡ , «¿≈»»»«¬»ƒƒƒ¿ƒ»∆

בשם 24) זאת הביא צה) (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
שם). שסג (הערה שם תנאים במדרש והוא ה'ספרי',
– תזבח" "לא אלא נאמר לא הנ"ל שבפסוק ואףֿעלֿפי
(כסףֿמשנה). קבוע מום מבעל הלאוין יתר גם למדו
כ) כב, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו ה"ג) (שם וב'ספרא'
וראה  עובר". מום בעל לרבות תקריבו, לא מום בו אשר "כל

(שם). המצוות' 'ספר על בהשגותיו שחין 25)ברמב"ן מין
ה"ז. פ"ב להלן וראה ומדובר 26)הוא. שחין. מין הוא גם

ה"ז. פ"ב להלן ראה מצרית", שאינה "בחזזית כאן

.Â˙Ba¯˜ Û‡ ‡l‡ ,„·Ïa Ï‡¯OÈ ˙Ba¯˜ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆»«»¿¿

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ27Ô·È¯˜‰ Ì‡ ,28- ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰Â ¿≈»ƒƒƒ¿ƒ»¿≈«¬≈ƒ
ÌÁÏ ˙‡ e·È¯˜˙ ‡Ï ¯Î Ôa „iÓe :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«ƒ«∆≈»…«¿ƒ∆∆∆

‰l‡ ÏkÓ ÌÎÈ‰Ï‡29. ¡…≈∆ƒ»≈∆

מהל'27) (פ"ג כישראל ונדבות נדרים נודרים הם שהרי
ה"בֿג). הקרבנות ב'ספר 29)הכהן.28)מעשה ראה

צו. לאֿתעשה המצוות'

.ÊÚh˜ B‡ BÈÚ ‡nqL ÔB‚k ,ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈhn‰««ƒ¿»»ƒ¿∆ƒ≈≈ƒ«
B„È30‰È‰È ‡Ï ÌeÓ Ïk :Ôa¯˜a ¯Ó‡ È¯‰L .‰˜BÏ - »∆∆¬≈∆¡«¿»¿»»…ƒ¿∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;Ba31Ba ÔzÈ ‡lL ‰¯‰Ê‡ BfL , ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…ƒ≈
Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊ· ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .ÌeÓ32, ¿≈∆∆»ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»

Û‡ ,‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ ;BÏÒÙe Ôa¯˜Ï Èe‡¯ ‰È‰ È¯‰L∆¬≈»»»¿»¿»¿»¬»«¿««∆«
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·ÚL Èt ÏÚ33‰˜BÏ BÈ‡ -34. «ƒ∆»«¿…«¬∆≈∆

עוברים,30) שבמומים ונראה קבועים. מומים רבינו הדגים
פוסלו  שאינו משום שטעמו ונראה הזה. הלאו על עובר אינו
ויהיה  יתרפא שהרי בסמוך), להלן (וראה המזבח מן בזה

רפז). מצוה חינוך' ('מנחת לקרבן שם 31)ראוי ב'ספרא'
א. לד, ב. לג, ובבכורות וראה 32)ה"ט, ב. יג, זרה עבודה

צז). (שם המצוות' שם 33)ב'ספר שבגמרא אףֿעלֿפי
להקרבה, דחזי קיים המקדש שבית בזמן מילי, "הני אמרו:
סובר  – בה" לן לית להקרבה חזי דלא הזה) בזמן =) השתא
לא  – ראשונה "קדושה דאמר למאן היא זו סוגיא כי רבינו
ראשונה, ש"קדושה ההלכה לפי אבל לעתידֿלבוא", קידשה
– הט"ו) הבחירה בית מהל' (פ"ו לעתידֿלבוא" קידשה
הוא  כי התורה, מן הזה בזמן בקדשים מום להטיל אסור
('מנחת  המזבח כשיבנה בית, שאין אףֿעלֿפי להקרבה ראוי
בד"ה  א. י, מגילה אבן' ב'טורי גם וראה רפז, מצוה חינוך'
קי). סי' הרמב"ם בלשונות ח"ב הרדב"ז ובשו"ת ומ"ט,

זה,34) בין מה - שו סי' יו"ד סופר' 'חתם בשו"ת ראה
פסולי  מהל' (פי"ט שחייב בחוץ, הזה בזמן לשוחט

הט"ו). המוקדשין

.ÁÌeÓ da ÏÈh‰Â ¯Á‡ ‡·e ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈh‰ƒƒ¿»»ƒ»«≈¿ƒƒ»
‰˜BÏ BÈ‡ ÈM‰ - ¯Á‡35. «≈«≈ƒ≈∆

בברייתא 35) מאיר רבי וכדעת התורה. מן אסור אבל
"וליהוי  שאמרו: שם, זרה בעבודה נראה שכן ב. לג, בכורות
=) אסור להקרבה חזי דלא דאע"ג מום, בבעל מום כמטיל
דבריו  הובאו בכורות, הל' אפרים' 'מחנה (ראה התורה)" מן
אינו  התורה, מן שאסור ואףֿעלֿפי שם). חינוך' ב'מנחת
(בכורות, כן ולמדו בתורה, מפורש הדבר שאין משום לוקה,
ב'ספר  ראה בו", יהיה לא מום "כל הכתוב מריבוי שם)

שם). חינוך' ('מנחת ב כלל המצות'

.Ë„Á‡36B‡ ÔÓˆÚ ÌÈL„wa ÌeÓ ÏÈhn‰ ∆»««ƒ«√»ƒ«¿»
Ô˙¯eÓ˙a37¯OÚn‰ ÔÓe ¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ .38ÏÈhn‰L , ƒ¿»»ƒ«¿ƒ««¬≈∆««ƒ

ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰˜BÏ BÈ‡ - Ô˙¯eÓ˙a ÌeÓƒ¿»»≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒ
Ôa¯˜Ï39BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,40ÌeÓ ÏÈhn‰ ÔÎÂ . ¿»¿»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈««ƒ

È¯ÈOÚ ˙eÚË ÏL ÈÚÈL˙a41‰˜BÏ BÈ‡ -42. ƒ¿ƒƒ∆»¬ƒƒ≈∆

בקדשים 36) מום המטיל כי למעלה שאמרנו מה כלומר,
בתמורתן. ובין עצמן בקדשים בין הוא ולוקה, בלאו עובר
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הרי 37) לו, שיש חולין בהמת על הקרבן בעל שאמר "הוא
תמורה  מהל' (פ"ב זו" חליפת זו הרי או זו, חטאת תחת זו

בהמה.38)ה"א). בתמורה 39)מעשר שנפשטה בעיה
חינוך' ('מנחת התורה מן אסור לוקין, שאין ואף א. כא,

ה"א.40)שם). תמורה מהל' לתשיעי 41)בפ"ג שקרא
בהמה, מעשר להפריש צאנו שמנה בעת עשירי, בטעות,
קרבה. ואינה שנתקדשה, ה"אֿב בכורות מהל' פ"ח וראה

התורה 42) מן אסור כאן ואף שם. שנפשטה בעיה זו גם
שם). חינוך' ('מנחת מום בו להטיל

.ÈÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰43Èt ÏÚ Û‡ ,ÁaÊnÏ ««¿ƒ«¬««ƒ¿≈«««ƒ
‰˜BlL44‰Lc˜˙ BÊ È¯‰ -45‰„t˙Â ,46C¯Úa ∆∆¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ»∆¿≈∆
Ô‰k‰47ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â48ÔÈc‰ ÔÎÂ .Ôa¯˜ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ , «…≈¿≈≈¿Àƒ¿»ƒ¿»∆»»¿»¿≈«ƒ

ÌÈL„˜ ˙Ó‰·a49ÌeÓ da ÏÙpL50‡e‰ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿∆¡«»»ƒ∆»«»ƒ¿«¬≈
ÔÈlÁÏ e‡ˆÈÂ ÌeÓ Ô‰a „ÏBpL ÌÈL„˜ ˙BcÙÏ51 ƒ¿»»ƒ∆«»∆¿≈¿¿Àƒ

zÏÎ‡Â ÁaÊz ELÙ ˙e‡ ÏÎa ˜¯ :¯Ó‡pL .eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿∆∆¡««¿»«««¿¿ƒ¿«¿»«¿»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;¯O·52¯a„Ó ·e˙k‰L , »»ƒƒ«¿»»¿∆«»¿«≈

e„tiL ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa53ÔÈÎ¯Úa e¯‡a ¯·Îe .54, ƒ¿≈«À¿»ƒ∆ƒ»¿»≈«¿«¬»ƒ
‡Ï ¯L‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ‰fL∆∆∆∆¡«¿ƒ»¿≈»¿≈»¬∆…
ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a ¯a„Ó ‡e‰L ,ÈÈÏ Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È«¿ƒƒ∆»»¿»«»∆¿«≈¿«¬≈ƒ

ecÙpL55. ∆ƒ¿

לג.43) (תמורה נפדית אינה עובר מום בעלת שהרי קבוע,
ה"ו). פ"ב להלן הוא ה"א.44)וכן למעלה ראה

שנאמר 45) ממה (שם) כן ולמדו ב. ה, בתמורה ברייתא
דלא  הוא "ריצוי – ירצה" לא "ולנדר כג): כב, (ויקרא
דמים  קדושת – וקדושתה קדיש". מיקדש אבל מרצה,

הי"א). ההלכה.46)(להלן בסוף להלן אף47ֿ)ראה
העמדה  צריך אינו למזבח, קבוע מום בעל שהמקדיש עלֿפי
משנהֿ ראה צריך, כהן עלֿידי הערכה – הי"א) (להלן

וראה 48)למלך. יד. בבכורות (משנה ולהעבד להגזז
ה"ט). מעילה מהל' בדמיה 49)בפ"א ויביא אותה שפודין

ממקדיש  היא שונה אבל הי"א), ערכין מהל' (פ"ה קרבן
להלן  (ראה והערכה העמדה צריכה שהיא בזה מום, בעל
ואסורה  דבר, לכל לחולין יוצאת שאינה בזה וגם הי"א).
מס' ובמשנה שם, מעילה מהל' בפ"א ראה ועבודה, בגיזה

שם. כנ"ל.50)בכורות, מותר 51)קבוע, "ויהיה
דבר, לכל לא אבל פו), עשה המצוות' ('ספר לשוחטו"

למעלה. ראה ועבודה, בגיזה אסורה ב'ספרי'52)שהרי
טו. יב, (לחםֿמשנה).53)דברים לפדותם מצוה כלומר,

הי"א.54) שאי55ֿ)פ"ה ביארו, ושם ב. לב, תמורת
בה  נאמר כבר שהרי טמאה, בבהמה שמדובר לומר אפשר
אלא  בערכך", ופדה הטמאה בבהמה "ואם כז) כז, (ויקרא

מ  בה שנפל קדשים בבהמת שם,עלֿכרחנו רש"י ועי' ום.
מזבח. בקדשי שמדובר שעלֿכרחנו

.‡È?¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚ·Ï Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ÔÈa ‰Ó«≈«¬«»«¿«¬«≈
Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚaL56L„˜ ‡È‰Â ‰„ÏÈ Ì‡ ,57‰„tÈ - ∆«¬«»«ƒ»¿»¿ƒ…∆ƒ»∆
ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ „Ïe‰58ÌÈÓz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,59È„k , «»»¿≈≈¿Àƒ««ƒ∆»ƒ¿≈

¯wÚ‰ ÔÓ ¯eÓÁ ÏÙË ‰È‰È ‡lL60‰¯aÚ˙ Ì‡Â . ∆…ƒ¿∆»≈»ƒ»ƒ»¿ƒƒ¿«¿»
ÔÈlÁ „Ïe‰ - ÔBÈ„t ¯Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL Ì„˜61Ì‡Â . …∆∆ƒ»∆¿»¿»««ƒ¿«»»Àƒ¿ƒ

˙eÓzL ¯Á‡ ˙ÈcÙ - ‰„tzL Ì„˜ ‰˙Ó62È¯‰L ; ≈»…∆∆ƒ»∆ƒ¿≈««∆»∆¬≈
,‰ÈÓc ÏÚ ‡l‡ ,dÙeb ÏÚ ‰¯eÓ‚ ‰M„˜ ‰ÏÁ ‡Ï…»»¿À»¿»«»∆»«»∆»

Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ‰˙È‰L ÈtÓ63LÈc˜n‰ Ï·‡ . ƒ¿≈∆»¿»«¬«»«¬»««¿ƒ
„ÏB dLÈc˜‰L ¯Á‡Â ‰ÓÈÓ˙ B‡ ,¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚa«¬«≈¿ƒ»¿««∆ƒ¿ƒ»«

‰„tzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡ ,Úe·˜ ÌeÓ dÏ64¯·wz -65 »»«ƒ≈»…∆∆ƒ»∆ƒ»≈
ÌÈÓÈÓz‰ ÌÈL„w‰ ¯‡Lk66‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ , ƒ¿»«√»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»

‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰67ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,68Ì‡Â . «¬»»¿«¬»»¿∆≈«¿«¬»ƒ¿ƒ
‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÈcÙ BÊ È¯‰ - ‰„tzL Ì„˜ ‰ËÁLƒ¿¬»…∆∆ƒ»∆¬≈ƒ¿≈»¿«∆ƒ

˙Òk¯ÙÓ69·¯˜È - ‰„ÏÈ Ì‡Â .ÏÎ‡z Ck ¯Á‡Â ¿«¿∆∆¿««»≈»≈¿ƒ»¿»ƒ¿«
d„ÏÂ70‰¯aÚ˙ .71˙cÙpL ¯Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL Ì„˜ ¿»»ƒ¿«¿»…∆∆ƒ»∆¿»¿»««∆ƒ¿»

¯eÒ‡ „Ïe‰ -72‰cÙ BÈ‡Â ,73?‰OÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . «»»»¿≈ƒ¿∆∆»≈««¬∆
Bn‡ ÔBÈ„ÙÏ CeÓÒ74B˙B‡ ÌLÏ „Ïe‰ ‰Ê ÒÈt˙Ó »¿ƒ¿ƒ«¿ƒ∆«»»¿≈

Á·f‰75B·È¯˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ .76,[Bn‡ ÁkÓ] «∆«¿ƒ∆≈»¿«¿ƒƒ…«ƒ
‰ÈeÁ„ ‰M„˜ ÁkÓ ‡aL ÈtÓ77. ƒ¿≈∆»ƒ…«¿À»¿»

קבוע.56) מום בעלת כשהיא הקדישה היינו 57)כלומר,
הפדיון. "כל 58)לפני א: יד, בכורות משנה דבריהם. לכל

מותר  וחלבן ולדן וכו' להקדשתן קבוע מום שקדם הקדשים
פדיונן". לג:).59)לאחר (תמורה נפדין תמימין ואין

יד:).60) שם שנפשטה (בעיה נפדית שהיא האם, מן כלומר,
הוא.61) גם נפדה האם, שנפדתה שבשעה א. יד, שם
צריך 62) מום בעל המקדיש שאין במשנה , - א יד, שם

יאֿיב): כז, (ויקרא שנאמר לג.), (תמורה "העמדה"
וכו'", אותה הכהן והעריך הכהן, לפני הבהמה את "והעמיד
כך  ומשום מעיקרו", מום בעל ולא "אותה (שם) ודרשו

מיתה. לאחר אפילו לפדות שאין 63)אפשר אף כלומר,
אין  – ה"י) פ"ב (להלן לכלבים להאכילן הקדשים את פודין
הקדשן  שקדם וכגון הגוף, קדושת עליהם כשיש אלא זה
אלא  זה אין להקדשן, מומן שקדם כאן אבל מומן, את
רש"י  גם (ראה הגוף קדושת עליו ואין בעלמא דיקלא
שם). מקובצת' וב'שיטה במשנה, יד. ובבכורות קל. בחולין

ה"י). (משנהֿלמלך שם בתמורה נראה כלומר,64)וכן
הקדשים  את פודין "אין של דין גם כאן שיש מאליה מתה
לאכילה. שהיא נשחטה אם ובין לכלבים", להאכילם

שם.65) בכורות פסולי 66)משנה, מהל' בפי"ט ראה
הי"א. (פ"ה 67)המוקדשין בביתֿדין העמדה כלומר,

כז, (ויקרא שנאמר כהן, עלֿידי והערכה הי"ב) ערכין מהל'
וכדברי  הכהן", והעריך וכו' הבהמה את "והעמיד יאֿיב)
קודם  שמתה וכיון לב:), (תמורה תנאֿקמא לדעת יוחנן רבי
תקבר. אלא שמתה אחר אותה פודין אין שתפדה

שם.68) ערכין, ולהעריכה,69)בהל' להעמידה שיכול
והערכה, העמדה בעי תימא "וכי א: ל, בחולין כמבואר
היא  הרי מפרכסת, היא ועדיין רוב או שנים בה שחט והתנן
כאן. ולחםֿמשנה כסףֿמשנה וראה דבריה", לכל כחיה

ממה 70) יז:) ובתמורה (שם זאת ולמדו ב. טו, בכורות
לרבות  – יקריבנו" תמים וכו' זכר "אם א) ג, (שם שנאמר
שהוולד  וכשמואל, כרבא רבינו ופסק מומין. בעלי ולד

ליקרב. שנתקדשה.71)קדוש לאחר מום בה שנולד זו
יד.72) בכורות וגמרא (משנה חולין לצרכי בו להשתמש

שמא  חכמים מגזירת הוא זה שכל אמרו, (טו:) ושם וטו:)
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קדושת  פקעה התורה, מן אבל עדרים. עדרים מהן יגדל
לאחר  נתעברה ואם שם). רש"י (ראה האם בפדיון הוולד

מותר. הוולד – לא 73)הפדיון "ליפרקינהו, בגמרא: שם
לחולין, הן שיצאו כדי בקדושתן, =) פדיונן למתפס אלימא
גזירה  דאסורין והאי אמם, בפדיון קדושתן יצאה שכבר

שם)". רש"י – וכו' היא פדיון 74)בעלמא קודם כלומר,
שאמו 75)האם. זבח אותו לשם מקדישין כלומר,

עליו  חיילא "והשתא חנינא) וכרבי שם, (בכורות נתקדשה
ידי  על קדושתייהו פקעה ולא דחשבינהו, לעצמו קדושה
ועוד  שם). (רש"י להו" ופריק שיוממו עד וממתין אמן פדיון
בלבד. זבח לאותו אלא מתפיסן שאין במסקנא שם  אמרו

זבח.76) לאותו להתפיסו הוא צריך בגמרא:77)ולכן שם
קאתו", דחויה קדושה מכח – ליקרבינהו ליעביד, "היכי
והן  וכו', ונדחו שנראו מומין בעלי "דאמותן רש"י ומפרש
הואיל  להקריב, גמורה לקדושה להתפיסן יכול אין עצמן
פוסק  רבינו שהרי להבין, וצריך מחזי". לא תו ואידחו
הקרבנות  מעשה מהל' פט"ו ראה נדחים, אינם חיים שבעלי

ה"ד.

.·ÈÈÏeÒt Ïk78ÔËÁLÏ ¯zÓ e„tiLk ÔÈLc˜n‰ »¿≈«À¿»ƒ¿∆ƒ»À»¿»√»
ÌÈÁaË ÏL ˜eMa79Ì¯Oa Ï˜LÏÂ ,ÌL Ô¯ÎÓÏe , «∆«»ƒ¿»¿»»¿ƒ¿…¿»»

‡¯ËÈÏa80ÔÈlÁ‰ ¯‡Lk ,81ÔÓe ¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ ; ¿ƒ¿»ƒ¿»«Àƒƒ«¿ƒ
¯OÚn‰82˜eMa Ì˙¯ÈÎnL ÈtÓ ,83ÛÈÒBÓ ««¬≈ƒ¿≈∆¿ƒ»»«ƒ
Ô‰ÈÓ„a84,Lc˜‰Ï ÔÈ¯ÊBÁ Ô‰ÈÓcL ,ÌÈL„w‰ ¯‡L . ƒ¿≈∆¿»«√»ƒ∆¿≈∆¿ƒ¿∆¿≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - ˙¯Á‡ ‰Ó‰a Ì‰ÈÓ„a ‡È·Ó È¯‰L∆¬≈≈ƒƒ¿≈∆¿≈»«∆∆¿ƒ»
Ì‰ÈÓc ÔÈ‡L ,¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ Ï·‡ ;ÔÈlÁk ˜eMa«¿Àƒ¬»«¿¿««¬≈∆≈¿≈∆

ÔÓeÓa ÔÈÏÎ‡ ‡l‡ ,Lc˜‰Ï85¯‡a˙iL BÓk ,86- ¿∆¿≈∆»∆¡»ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈
ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÁaË ÏL ˜eMa Ì˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡≈¬ƒ»«∆«»ƒ¿≈¿ƒ

ÌL Ì˙B‡87˙Èa‰ ˜„·Ï ¯BÎa ÒÈt˙‰ elÙ‡ .88BÈ‡ - »»¬ƒƒ¿ƒ¿¿∆∆««ƒ≈
˜eMa ¯ÎnÈ ‡ÏÂ ,‡¯ËÈÏa Ï˜L89ÏBÎÈ BÈ‡L ; ƒ¿»¿ƒ¿»¿…ƒ»≈«∆≈»

¯eÓb ÔÈ˜ BÏ Èew‰ ¯·„ ‡l‡ ÒÈt˙‰Ï90. ¿«¿ƒ∆»»»«»ƒ¿»»

א.78) לא, בכורות במשקל.80)באיטליז.79)משנה,
בקדשים.81) זלזול הוא זה דבר כי ואף שם. משנה,
ואין 82) בבית, רק ונשחטים שנמכרים בהמה, מעשר

רש"י  וראה במשנה, (שם באומד כיֿאם בליטרא נשקלים
בהמה  במעשר מדובר כי לא:), (שם בגמרא ואמרו שם),
כלל  למוכרו אסור סתם בהמה מעשר אבל יתומים, של

ה"הֿז. בכורות מהל' בפ"ו ראה פסולי 83)וכלל, כל של
קונים.84)המוקדשין. הרבה יש בשוק לבעלים:85)כי

בהמה. במעשר והבעלים בבכור, בכור 86)הכהן לענין
שם  בפ"ו בהמה מעשר ולענין ה"ג, בכורות מהל' בפ"א

בקדשים.87)ה"ד. זלזול שהוא כלומר,88)משום
והיא  שהומם. לאחר הבית לבדק הבכור את הקדיש הכהן

ב. עה, בזבחים שנפשטה הוא 89)בעיה הרוויח כי אף
בשוק 90)להקדש. למכור יכול אינו שהכהן כשם כלומר,

להקנות  יכול אינו כן כמו בליטרא, הבשר את ולישקול
שם). (גמרא, הבית לבדק זו רשות

â"ôùú'ä éøùú æ"ë ÷"ù íåé

ׁשני 1ּפרק ¤¤¥¦
בהמה 1) ודין בבהמה, המיוחדים המומים רבינו בו יפרש

חסר. הפנימיים מאיבריה שאחד או טריפה, שנמצאה

.‡‰Ó‰··e Ì„‡a ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk2.ÌÈMÓÁ - »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¬ƒƒ
.eÓ ¯·Îe¿»ƒ¿

וגם 2) אדם אצל גם להיות שראויים כאלו מומים כלומר,
בהמה. אצל

.·ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ‰Ó‰·a ÔÈ„ÁÈÓ ÌÈ¯Á‡ ÔÈÓeÓ LÈÂ¿≈ƒ¬≈ƒ¿À»ƒƒ¿≈»¿≈»¿ƒ
Ì‡ :Ô‰ el‡Â ,Ì‰ ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏLe ,Ì„‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»»¿»¿∆¿ƒ≈¿≈≈ƒ

Ì„‡ ÏLk Ï‚Ú dÈÚ ÏbÏ‚ ‰È‰3‰ÏB„b ˙Á‡ dÈÚ . »»«¿«≈»»…¿∆»»≈»««¿»
Êe‡ ÏLk ‰pË˜ ‰iM‰Â Ï‚Ú ÏLk4‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿∆≈∆¿«¿ƒ»¿«»¿∆«»¬»ƒ»¿»

- ÏBÙk „Ú ‰pË˜ elÙ‡ ,‰pË˜ ÔÊ‡Â ‰ÏB„b ÔÊ‡…∆¿»¿…∆¿«»¬ƒ¿«»«¿
Ì‡ .¯ÚO da LiL ˙ÏaÈ dÈÚ Ô·Ïa LÈ Ì‡ .¯Lk»≈ƒ≈¿…∆≈»«∆∆∆≈»≈»ƒ
‰Èt .‰‡¯p‰ ÌB˜Óa ‰ÈÓËBÁ ÈL ÔÈaL ¯BÚ‰ ·wƒ«»∆≈¿≈»∆»¿»«ƒ¿∆ƒ»

Òe¯t ,¯ÈÊÁ ÏLÏ ‰ÓB„5„cÁÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ∆¿∆¬ƒ»««ƒ∆≈¿À»
.„etLk¿«

ונדה 3) מ. (בכורות יוחנן ר' בשם חנה בר בר רבה לדעת
הדרך  שאין שבעין בלובן הדמיון היה אם אלא זה אין כג.)
כן  כי מום, זה אין שבעין, בשחור הדמיון היה אם אבל כן,
חייא  ור' שמואל אמר יהודה כרב פסק ורבינו להיות. הדרך
אלא  לחלק, הכרח אין שלדבריהם יוחנן, ר' אמר אבא בר
מום. זה הרי שבעין, בשחור לאדם הדמיון היה אם אפילו

או 4) גדולות שתיהן אבל קטנה, ואחת גדולה אחת ודווקא
רבינו  כתב ולפיכך ג:). (שם בבהמה כשר קטנות שתיהן
גדולות  שתיהן אם גם שבאדם לפי בהמה, מומי בין זה מום
מהלכות  ה בפרק כמפורש מום, זה הרי קטנות, שתיהן או

ו. הלכה מקדש העליונות 5)ביאת והלחיים שהשפה
התחתונות. על עודפות

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,eÓbÙpL B‡ e·wpL ˙BBˆÈÁ‰ ‰ÈhÁƒ∆»«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿««ƒ
Ú Ì‡ .eÓÓ‚pL B‡ ,Ô˙ˆ˜Ó ¯‡LpL‰ÈhÁ e¯˜ ∆ƒ¿«ƒ¿»»∆ƒ¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆»

Ô‰ ˙ÁÂBˆÂ ‰Èt ˙Á˙BtL ˙Úa È¯‰L ,˙BiÓÈt‰«¿ƒƒ∆¬≈¿≈∆««ƒ»¿««≈
.ÔÈ¯ÒÁ ÔÈ‡¯ƒ¿ƒ¬≈ƒ

.„Ô‰Ó ¯‡L ‡ÏÂ Ô‰nÚ Ô˙e¯ÎÊÂ ‰È¯˜ eÏh Ì‡ƒƒ¿«¿∆»¿«¿»ƒ»∆¿…ƒ¿«≈∆
‰¯Lk - ÌÈ¯˜ dÏ LiL ‰·˜ Ï·‡ .ÌeÏk6Ì‡ . ¿¬»¿≈»∆≈»«¿«ƒ¿≈»ƒ

‰ÓbÙ Ì‡ .‰Ó‰a‰ „Èb ˙‡ ‰ÙBÁL ¯BÚ‰ ÌbÙƒ¿«»∆∆∆ƒ«¿≈»ƒƒ¿¿»
Ï·‡ ,ÌˆÚ‰ ÔÓ ·f‰ ÌbÙ Ì‡ .‰·˜ ÏL ‰Â¯Ú‰»∆¿»∆¿≈»ƒƒ¿««»»ƒ»∆∆¬»

˜¯t‰ ÔÓ ‡Ï7ÌÈLÏ ÏvÙÓ ·f‰ L‡¯ ‰˙È‰ Ì‡ . …ƒ«∆∆ƒ»¿»…«»»¿À»ƒ¿«ƒ
Úaˆ‡ ‡ÏÓ ‡ÈÏÁÏ ‡ÈÏÁ ÔÈa ‰È‰ Ì‡ .ÌÈÓˆÚ ÈLaƒ¿≈¬»ƒƒ»»≈À¿»¿À¿»¿…∆¿«
‡ÈÏÁ :È„‚a ?‰nk „ÚÂ .¯ˆ˜ ·f‰ ‰È‰ Ì‡ .¯Oa»»ƒ»»«»»»»¿««»ƒ¿ƒÀ¿»
ÈzL C¯‡ :‰ÏË·e .¯Lk - ÌÈzL ,ÌeÓ - ˙Á‡««¿«ƒ»≈¿»∆…∆¿≈
‰È‰L È„b‰ ·Ê .¯Lk - LÏL ‰˙È‰ ,ÌeÓ - ˙BÈÏÁÀ¿»¿»»»≈¿««¿ƒ∆»»
ÔÓ ÌˆÚ ¯aL Ì‡ .¯ÈÊÁ ÏLÏ ‰ÓBc ÏcÏ„Óe C«̄¿À¿»∆¿∆¬ƒƒƒ¿«∆∆ƒ
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ÈtÓ ,¯Lk - ÂÈ˙BÚÏvÓ ÌˆÚ ¯aL Ì‡ Ï·‡ .·f‰«»»¬»ƒƒ¿«∆∆ƒ«¿»»≈ƒ¿≈
ÈeÏba BÈ‡L8. ∆≈«»

כלל.6) מום זה שאין המורכב 7)למזבח, עצם יש בזנב
מום, זה הרי העצם, במקצת נחתך ואם חוליות, וכמה מכמה
חוליה  של החיבור מקום שהוא הפרק קצת נחתך אם אבל
נחתך  שלא זמן שכל משום מום זה אין השנייה, עם אחת

ומתרפא. חוזר הוא שאני 8)לגמרי, "יכול שם: ספרא
מה  רגל, שבר או יד שבר לומר תלמוד צלע, שבר מרבה
שאין  צלע שבר יצא חוזרים, ואין בגלוי שמומן מיוחדין אלו
רוב  "נשתברו ד פרק בכורות ובתוספתא בגלוי" מומן
שנאמר  מום, אינו מבפנים מום בו שהיה או צלעותיו
ופסח  עור מה פסח, או עור יח) כא, שם אדם, (במומי

וכו'". שבגלוי מום המיוחדים

.‰LÏL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ B‡ ,ÌÈÏ‚¯ LÓÁ ˙ÏÚa«¬«»≈«¿«ƒ≈»∆»»
ÌÈÏ‚¯9‰l‚Ú d˙Ò¯t ÂÈ„ÈÂ ÂÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡ . «¿«ƒƒ»¿»««≈«¿»¿»»«¿»»¬À»

Ì‡ .‰Òe¯Ùe ‰˜e„Ò ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÓÁ ÏLk¿∆¬««ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ
ËeÏ˜ e‰ÊÂ .¯BÓÁ ÏLk ‰ËeÏ˜ BÏ‚¯ B‡ B„È ‰˙È‰»¿»»«¿¿»¿∆¬¿∆»
,Ô‰nÚ Ô˙e¯ÎÊÂ ‰ÈÙÏË eÓÓ‚ Ì‡ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰»»«»ƒƒ¿¿¿»∆»¿«¿»ƒ»∆

¯OaÏ ·B¯˜ ËÚÓ Ô˙e¯ÎfÓ ¯‡LpL Èt ÏÚ Û‡10. ««ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿»¿«»«»»

המדובר 9) כי הונא רב שם ומפרש מ. בכורות משנה
היא  רגלים" חמש "בעלת בידים, היו והחיסרון שהיתרון
שלש  אלא לה "אין רגלים, ושתי ידים שלש לה שהיו
שבשני  אחת, ויד רגלים שתי לה שהיו היינו, רגלים"
אם  אבל מום, מטעם אלא אסורה אינה הנ"ל האופנים
שהרי  להקריבן, אין זה בלא ברגלים, היו והיתרון החיסרון

טרפה. נחשב 10)היא זה זאת ובכל לגמרי, נעקרו ולא
למום.

.Â‰Ó‰·a ÔÈÈen‰ ÌeÓ ÌÈÚ·LÂ ‰LÏMÓ ÌeÓ Ïk11 »ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈»
Ì‰Ó „Á‡ ÏÙ Ì‡Â .Ôa¯w‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏÒBt¿ƒ»ƒ«»¿»¿ƒ»«∆»≈∆

ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ‰„tz - L„˜ ‡È‰L ‰ÓÈÓ˙a12ıeÁ . ƒ¿ƒ»∆ƒ…∆ƒ»∆¿≈≈¿Àƒ
Ô˜fÓ13‰ÏBÁÂ14Ì‰ÊÓe15¯Lk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L , ƒ»≈¿∆¿…»∆««ƒ∆≈»≈

Ôa¯˜Ï16‰cÙ BÈ‡ -17„Ú ‰ÚB¯Â Ìi˜ È‰È ‡l‡ , ¿»¿»≈ƒ¿∆∆»¿ƒ«»¿∆«
Úe·˜ ¯Á‡ ÌeÓ Ba „ÏeiL18.‰„tÈÂ ÔÈÓen‰ ¯‡MÓ ∆ƒ»≈«≈»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ»∆

dÈ‡ - ¯·BÚ ÌeÓ da „ÏBpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ¿≈∆¡«»»ƒ∆«»≈≈»
˙ÈcÙ ‡ÏÂ ‰·¯˜19. ¿≈»¿…ƒ¿≈

מקדש,11) ביאת מהלכות ז בפרק שנמנו חמישים והם
כאן. שנמנו ושלושה "על 12)ועשרים מא. בכורות משנה

כלומר, עליהן". נפדין המוקדשים ופסולי וכו' מומין אלו
אסורים  אבל באכילה, להתירם לחולין ויצאו לפדותן מצוה

ועבודה. כשהוא 13)בגיזה ורועד רותת להיות "שהגיע
כוחו".14)עומד. וכשלון חליו מפני רועד "כשהוא

רע".15) שריחו שם 16)"הוא בגמרא הדברים ומקור
מן  - הצאן "מן י) א, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו
מן  (דרשו ומזוהם חולה לזקן פרט העזים, מן או הכשבים

כולם). וכן הצאן כל ולא "ואלו 17)הצאן במשנה: שם
ולא  המזבח") מן ("שנפסל במקדש לא עליהן שוחטין שאין

גמורים. מומים שאינם לפי מום 18)במדינה" כלומר,
וקבוע. על 19)גמור יפדו "יכול לג. ותמורה לז: בכורות

יקריבו  לא אשר יא) כז, (ויקרא לומר תלמוד עובר, מום
יצתה  (=נפדית) עיקר כל קריבה שאינה מי לה', קרבן ממנה

נפדית). (=שאינה למחר" אלא היום קריבה שאינה זו

.ÊÌÈ¯·BÚ ÔÈÓeÓ ‰Úa¯‡20el‡Â ,‰Ó‰··e Ì„‡a LÈ «¿»»ƒ¿ƒ≈¿»»ƒ¿≈»¿≈
ÁÏ ·¯b :Ô‰21˙ÈÊÊÁ .22˙È¯ˆÓ dÈ‡L23ÌÈÓ . ≈»»«¬»ƒ∆≈»ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈÚa ÔÈ„¯BiL24ÔÈÚe·˜ ÔÈ‡Â25ÔÈ‡L ÔÈ¯ÂÒ . ∆¿ƒ»«ƒ¿≈»¿ƒ«¿≈ƒ∆≈»

ÔÈÚe·˜26. ¿ƒ

קבועים.20) מבפנים 21)אינם בין לח שהוא שחין מין
יבש  או ובחוץ בפנים יבש היה אם אבל מבחוץ, ובין

קבועים. מומים הם הרי מחוץ, ולח ילפת 22)מבפנים מין
א)23)(=שחין). מינים: שני יש ילפת בכלל כלומר,

והיא  מצרים על שבאה שחין מכת שהיא מצרית" "חזזית
בויקרא  בתורה האמורה ילפת היא וזו וכעורה קשה חזזית
מום  וזהו שם), (בכורות בחוץ ולחה בפנים יבשה והיא שם
שחין  במכת הייתה (=שלא מצרית שאינה חזזית ב) קבוע.
עובר  מום והוא בפנים, ובין בחוץ בין לחה והיא במצרים)
ובעל  וכו' שוחטין שאין "ואלו במשנה בבכורות שם הנזכר

שם). (בכורות בראיה.24)חזזית" לקות לו הגורמים
ולא 25) ויתפזרו המים יסורו שלפעמים מא. שם משנה

גמור. מום הוא הקבועים אבל מא.26)יעמדו, שם משנה
חוורור  במדינה ולא במקדש לא עליהן שוחטין שאין "ואלו
על  גם עולה קבועים" ("שאינם קבועים" שאינם והמים
שיטרד  שיעור הוא "חוורור "חוורור"), על וגם "המים"
הוא  חולי "חוורור שם: וברש"י האלו". מהעצבים הראות

בעין". לבנות טיפין שיש

.ÁÌL LÈ27ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÏÁ ‰Úa¯‡28‡ˆÓ Ì‡ , ≈»«¿»»√»ƒ¬≈ƒƒƒ¿»
d˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ - ‰Ó‰·a Ì‰Ó „Á‡29ÈÙÏ , ∆»≈∆ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ»¿ƒ

EÈ¯„ ¯Á·Ó :¯ÓB‡ ·e˙k‰Â ,¯Á·n‰ ÔÓ dÈ‡L30. ∆≈»ƒ«À¿»¿«»≈ƒ¿«¿»∆
¯ÚO Ba ÔÈ‡L ˙ÏaÈ BÈÚ Ô·ÏaL ÈÓ :Ô‰ el‡Â31Ì‡ . ¿≈≈ƒ∆¿…∆≈«∆∆∆≈≈»ƒ

CeÓÒ ËÚÓ Ô˙e¯ÎfÓ ¯‡LpL Èt ÏÚ Û‡ ÂÈ¯˜ eÓÓ‚ƒ¿¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿»¿«»
¯OaÏ32˙BiÓÈt‰ ÂÈhÁ eÓbÙ Ì‡ .33„Á‡ ‰È‰ Ì‡ . «»»ƒƒ¿¿ƒ»«¿ƒƒƒ»»∆»

ÔÈcÙ ‡ÏÂ ÔÈ·¯˜ ‡Ï - ÌÈL„wa el‡Ó34eÚ¯È ‡l‡ , ≈≈«√»ƒ…¿≈ƒ¿…ƒ¿ƒ∆»ƒ¿
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú35ÈÏ ‰‡¯È - Ô·È¯˜‰ Ì‡Â . «∆ƒ…»∆¿ƒƒ¿ƒ»≈»∆ƒ

eˆ¯‰L36. ∆À¿

רבינו.27) בפי שגורה "שם" מומין.28)מלת ואינם
גמורים.29) מומים אינם כי "מבחר 30)אף להיות: צריך

גמור.31)נדריכם". מום הוא שיער בו יש אם אבל
ובכל 32) כלום, נשאר ולא נעקר אם אלא למום נחשב שאין

מובחר. זה שאין הנ"ל, מטעם אותה, מקריבין אין זאת
אם 33) אלא גמור מום נחשב שאינו ג, הלכה למעלה ראה

נגממו, או נפגמו אם אבל לגמרי, הפנימיות חיטיו נעקרו
גמור. מום זה אין לגמרי, נעקרו שוחטין 34)ולא "אין

במדינה". ולא במקדש לא ויפדנו.35)עליהן
ולא 36) למצוה הוא שכתוב, [נדריכם] נדריך "דמבחר

לפסול".

.Ë‰¯·Ú da ‰„·ÚpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ37B‡ ¿≈∆¡«»»ƒ∆∆∆¿»»¬≈»
ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡ „Á‡ „Úa Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰L38 ∆≈ƒ»∆»»»¿≈∆»«ƒ«¿»ƒ
.Úe·˜ ÌeÓ dÏ „ÏeiL „Ú ˙ÈcÙ ‡ÏÂ ‰·¯˜ ‡Ï -…¿≈»¿…ƒ¿≈«∆ƒ»≈»»«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

gafnקפ ixeqi` 'ld - dcear xtq - ixyz f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

והמוקצה 37) זרה לעבודה והנעבד והנרבע הרובע כגון
זרה. הבהמה 38)לעבודה - עדים שני פי על היה שאם

נסקלת.

.È˙BiÙ¯h‰ ÔÓ ˙Á‡ da „ÏBpL ‰Ó‰a39˙B¯ÒB‡‰ ¿≈»∆«»««ƒ«¿≈ƒ»¿
‡e‰ È¯‰ .ÁaÊn‰ Èa‚Ï ‰¯eÒ‡ - ‰ÏÈÎ‡a d˙B‡»«¬ƒ»¬»¿«≈«ƒ¿≈«¬≈
.EÈÙ ‡OÈ‰ B‡ Eˆ¯È‰ E˙ÁÙÏ ‡ e‰·È¯˜‰ :¯ÓB‡≈«¿ƒ≈»¿∆»∆¬ƒ¿¿¬ƒ»»∆
,d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - Ôa¯˜Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿»¿»¿»≈ƒ»

ÌÈ·ÏkÏ ÔÏÈÎ‡‰Ï ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡L40‡l‡ , ∆≈ƒ∆«√»ƒ¿«¬ƒ»«¿»ƒ∆»
.e¯·wÈÂ e˙eÓiL „Ú eÚ¯Èƒ¿«∆»¿ƒ»¿

מום.39) בכלל (דברים 40)שאינן שנאמר ממה כן למדו
לכלביך. ולא "ואכלת" טו) יב,

.‡È‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ ‰ËÁL41˙È·Ï ‡ˆz BÊ È¯‰ - ƒ¿¬»¿ƒ¿≈¿≈»¬≈≈≈¿≈
ÔÈiÓÈt‰ ‰È¯·È‡Ó „Á‡ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯O‰«¿≈»¿≈ƒƒ¿»∆»≈≈»∆»«¿ƒƒƒ
˙‡ˆÓpL ÔB‚k ,‰Ù¯Ë dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÒÁ»≈««ƒ∆≈»¿≈»¿∆ƒ¿≈

˙Á‡ ‡ÈÏÎa42ÏBÁh‰ ÏhpL B‡43‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¿À¿»««∆ƒ««¿¬≈¬»
Û¯O˙Â ÁaÊnÏ44ÔÈ‡L ,ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰L ÈtÓ ‡Ï . «ƒ¿≈«¿ƒ»≈…ƒ¿≈∆ƒ«¬«∆≈
ÌÈÙaL ÔB¯qÁ¯ÒÁ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÌeÓ ƒ»∆ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»≈

- ¯˙i‰ ÏÎÂ .ÌÎÏ eÈ‰È ÌÓÈÓz :¯Ó‡pL ,ÏÏk¿»∆∆¡«¿ƒƒƒ¿»∆¿»«»≈
¯ÒÁk45ÈL B‡ ˙BÈÏk LÏL ÌL ‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿»≈¿ƒ»ƒƒ¿»»»À¿¿≈

.‰ÏeÒt - ÌÈÏBÁË¿ƒ¿»

הפנימיים.41) שבאברים הטרפיות מן אחת כלומר,
הלכה 42) שחיטה מהלכות ח בפרק ראה אחת, כלייה בעלת

באכילה. מותרת שהיא ומותרת 43)כה, טריפה, שאינה
בשריפה".44)באכילה. בקדש שפסולו ש"כל משום

דמי".45) כנטול יתר "כל נח: בחולין ראה

.·ÈÌÈBÓL ‰‰ML Ïk ?ÌÈÚe·˜ ÔÈ¯ÂÒ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ«¿≈ƒ¿ƒ…∆»»¿ƒ
ÌÈÓÚt LÏL B˙B‡ ÔÈ˜„B·e .‰‡¯ ‡ÏÂ ÌBÈ46ÌBÈa : ¿…»»¿ƒ»¿»ƒ¿

‰Úa¯‡ ÌBÈ·e ,Ba eLÈb¯‰L ˙ÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·Lƒ¿»¿∆¿ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ¿«¿»»
‰‡¯ Ì‡ .ÌÈBÓL ÌBÈ·e ,ÌÈMÓÁÂ47BÏ ÌÈBÓ - «¬ƒƒ¿¿ƒƒ»»ƒ

.‰i‡¯‰ ‰˜ÒtL ˙ÚÓ ÌÈBÓL¿ƒ≈≈∆»¿»»¿ƒ»

לט.)46) (שם ובגמרא שם, במשנה אנטיגנוס בן חנינא כר'
וכפירוש  משולשים", שיהיו "ובלבד יצחק בר נחמן רב אמר
התוספות  כשיטת ולא ופ, נד כז, בימים שבודקים שם רש"י
ובאמצע  שמונים ובסוף שמונים בתחילת (שבודק שם

מ). יום שהוא פסקה 47)שמונים ושוב השמונים באמצע
ראייתו.

.‚È‰ÏÎ‡Lk ?ÌÈÚe·˜ ÌÈn‰L Ú„eÈ ‰n·e48ÌÈ·OÚ «∆ƒ»«∆««ƒ¿ƒ¿∆»¿»¬»ƒ
ÌÈÁÏ49ÔÎ È¯Á‡ ‰ÏÎ‡Â ,ÔÒÈ ÈˆÁ „Ú ¯„‡ L‡¯Ó «ƒ≈…¬»«¬ƒƒ»¿»¿»«¬≈≈

ÌÈL·È ÌÈ·OÚ50ÏeÏ‡51‰‡t¯˙ ‡ÏÂ ,È¯Lz ÈˆÁÂ ¬»ƒ¿≈ƒ¡«¬ƒƒ¿≈¿…ƒ¿«¿»
ÌÈÚe·˜ ÌÈÓ el‡ È¯‰ -52. ¬≈≈«ƒ¿ƒ

מעשבים 48) לאכול צריכה היא כמה יד הלכה להלן ראה
החורף.49)אלו. חדשי במשך שגדלו וחציר תבן
קודם50) אכל אבל הקיץ. חדשי במשך ואחר שגדלו יבש

קבועים. מים זה אין כי ויתכן בכך, מתרפאת אינה לח, כך
אלול.51) חודש ובגמרא 52)כל במשנה קבוע, מום והוא

של  ויבש לח אכל הקבועים מים הן "ואלו לח: בכורות
זה  הרי גשמים) במי רק שמסתפקת בעל (=שדה גשמים
בית  מרפאה), הזאת האכילה הייתה כן, לא (שאם מום
בהשקייה) וגם גשמים במי גם שמסתפקת (=שדה השלחין
יש  כי וייתכן מרפאים, אינם האלו העשבים (כי מום אינו
מים  שזה משום ולא לעוורונה שגרמה אחרת, סיבה
מום  אינו לח, כך ואחר יבש אכל נמי ודגשמים קבועים).
וחצי  אדר וכו' חדשים ג' וישנו הלח אחר יבש שיאכל עד
הזכיר  לא למה להבין ויש יבש". תשרי וחצי אלול לח, ניסן
רפואה, היא (=בעל) גשמים של ויבש לח רק כי כאן רבינו

שלחין? של ויבש לח ולא

.„ÈÁl‰ ÔÓÊa ÌÈÁl‰ el‡ ÌÈ·OÚÓ ÏÎ‡z ‰nÎÂ¿«»…«≈¬»ƒ≈««ƒƒ¿«««
˙¯‚B¯‚k ?L·i‰ ÔÓÊa ÌÈL·È‰Â53¯˙BÈ B‡54Ì„˜ ¿«¿≈ƒƒ¿««»≈ƒ¿∆∆≈…∆

‰BL‡¯ ‰cÚÒ55.el‡ ÌÈL„Á ‰LÏLa ÌÈÓÈ Ïk ÏL ¿À»ƒ»∆»»ƒƒ¿»√»ƒ≈
‰i˙L ¯Á‡ ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ ÏÎ‡zL CÈ¯ˆÂ56‰È‰˙Â , ¿»ƒ∆…«»¿»««¿ƒ»¿ƒ¿∆

˙¯zÓ57‰„Oa58,dc·Ï ‰È‰z ‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡ ˙Úa À∆∆«»∆¿≈¬ƒ»¿…ƒ¿∆¿«»
˙BˆÏ ˙¯Á‡ ‰Ó‰·e ‡È‰ ‡l‡59dÏ ‰OÚ Ì‡ .dnÚ ∆»ƒ¿≈»«∆∆ƒ¿ƒ»ƒ«¬»»

Ì‡Â ;È‡cÂ ÔÈÚe·˜ el‡ È¯‰ - ˙‡t¯˙ ‡ÏÂ el‡ Ïk»≈¿…ƒ¿«»¬≈≈¿ƒ««¿ƒ
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡ ¯ÒÁ60‰·¯˜ dÈ‡Â ,61 »≈∆»ƒ»≈¬≈∆»≈¿≈»¿≈»

˙ÈcÙ ‡ÏÂ62. ¿…ƒ¿≈

יבשה.53) אותו?54)כתאנה מאכילין "וכמה בגמרא שם
כגרוגרת" ערובא בן פינחס רבי משום יוחנן רבי אמר
לבדיקה". דיו וכו' כגרוגרת "אפילו גרשום רבינו ובפירוש

ראשונה 55) בסעודה כגרוגרת במערבא "בעי שם: בגמרא
בסעודה  לומר תמצי אם וסעודה, סעודה בכל דלמא או
וודאי  אכילה קודם אכילה, לאחר או אכילה קודם ראשונה,
בכל  שפוסק ורבינו מאי". אכילה לאחר כסמא, ליה מעלי
רק  שמספיק כאן פסק שבגמרא לומר" תמצי כ"אם מקום
קודם  שצריך ופוסק משנה) לחם (ראה ראשונה בסעודה
לאחר  אבל מרפא, בוודאי יש שבזה הגמרא כדברי אכילה,

שם. האיבעיא נפשט לא כי הוא, ספק לט.56)אכילה שם
מעליא  ודאי שתייה קודם שתייה, לאחר או שתייה "קודם

מאי". שתייה לאחר כשערי, קשורה.57)ליה לא
הייתה 58) אם אבל בשדה, אלא מועלת זו רפואה שאין

הסמוכה  בגינה ורק וכלל. כלל זו רפואה מועילה לא בעיר
בספק. הדבר שם 59)לעיר זה וגם עמה, בצוותא כלומר,

מאי". לבדו ליה, מעלי וודאי חברו זה 60)"עם אין שמא
שלא  ומה אחרת היא לעוורונה והסיבה קבועים, מים

הנכון. הטיפול את לה עשו שלא משום כי 61)נתרפאה
ואין  עובר מום הוא אופן בכל קבועים אינם המים אם אף

עובר. מום בעלת בהמה שאין 62)מקריבים ייתכן כי
נפדית. אינה עובר ובמום קבועים, המים

.ÂËÈˆÁÂ Blk ¯„‡a BËtLÓk Ál‰ ‰ÏÎ‡ ?„ˆÈk≈«»¿»««¿ƒ¿»«¬»À«¬ƒ
ÔÒÈ ÈˆÁa BËtLÓk L·i‰ ÂÈ¯Á‡ ‰ÏÎ‡Â ,ÔÒÈƒ»¿»¿»«¬»«»≈¿ƒ¿»«¬ƒƒ»

¯„q‰ ÏÚ ÌÈL„Á ‰LÏLa ‰ÏÎ‡L ‡ˆÓpL ,¯i‡Â63, ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»¿»ƒ¿»√»ƒ««≈∆
B‡ ,‰i˙L Ì„˜ B‡ ‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ˙¯‚B¯‚k ‰ÏÎ‡L B‡∆»¿»ƒ¿∆∆««¬ƒ»…∆¿ƒ»
‰È‚a ‰˙È‰L B‡ ,dc·Ï ‰˙È‰L B‡ ,‰¯eL˜ ‰˙È‰L∆»¿»¿»∆»¿»¿«»∆»¿»¿ƒ»
˜ÙÒ el‡ ÏkÓ - ˙‡t¯˙ ‡ÏÂ ,¯ÈÚÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»ƒ¿…ƒ¿«»ƒ»≈»≈

ÌÈ¯·BÚ B‡ ÔÈÚe·˜64ÌeÓ da ÏÈh‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒƒ»
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‰˜BÏ BÈ‡ - ¯Á‡65‰ÏÈÎ‡‰ ÈpÓÊa dËtLÓk ‰ÏÎ‡ . «≈≈∆»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿«≈»¬ƒ»
.Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ È¯‰ - ‰‡t¯˙ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿»¬≈ƒ«¬«»«

שאמרנו 63) כמו ולא רצופים. חדשים שלושה כלומר,
תשרי. חצי עד ומאלול ניסן, חצי עד מאדר למעלה:

הם 64) אם האלו הדברים בכל נסתפקו שם בגמרא שהרי
ספק  הוא כך משום הספק. נפשט ולא לא, או מרפאין
אחרת  סיבה כאן שיש שייתכן עוברים, או קבועים

לזה. רפואה אינם אלו ודברים היא 65)לעוורונה. שמא
לוקה. אינו אחר מום בה והמטיל קבוע מום בעלת

.ÊË˜ÙÒ ¯·ca LÈ66ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ Ú¯ÙÓÏ Ì‡ , ≈«»»»≈ƒ¿«¿≈«ƒ«¬«
eL‡È˙pL ˙ÚÓ B‡ ÌÈÓen‰ dÏ e‡aL ˙ÚÓ Úe·»̃«≈≈∆»»«ƒ≈≈∆ƒ¿»¬
eL‡È˙pL Ì„˜ d˙B‡ ‰„Bt‰ ,CÎÈÙÏ .d˙‡eÙ¯Ó≈¿»»¿ƒ»«∆»…∆∆ƒ¿»¬
eL‡È˙pL ¯Á‡ ÔBÈ„t‰ B˙B‡a ‰‰Â d˙‡eÙ¯Ó≈¿»»¿∆¡»¿«ƒ¿««∆ƒ¿»¬

d˙‡eÙ¯Ó67Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,ÏÚBÓ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ≈¿»»¬≈∆»≈≈¿≈≈ƒ»¿«
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰ÏÈÚÓ¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

שמואל 66) דמר אחוה פינחס מיניה "בעי לט. שם
מכאן  או מומא הוי למפרע איתסי, ולא אכל משמואל,
אמרת  אי בפדיונו. למימעל מינה נפקא מומא, הוי ולהבא
לא  מומא הוי ולהבא מכאן ואי מעיל, מומא הוא למפרע

הבעיא. נפשטה ולא אחר 67)מעיל", נהנה אפילו כלומר,
לפני  שנפדה כיון ספק, זה הרי מרפואתה, שנתייאשו
שם  רש"י מדברי שנראה כמו (ולא מרפואתה שנתייאשו

שם). רש"ש ראה מעל, ודאי בדיקתן שלאחר

ׁשליׁשי 1ּפרק ¤¤§¦¦
יונה,1) ובני תורים ודין בעוף, הפוסלים המומים בו יבאר

ודין  והנעבד, זרה לעבודה ומוקצה ונרבע רובע ודין
המקדישם.

.‡ÛBÚa ÔÈÏÒBt ÔÈÓen‰ ÔÈ‡2„Á‡Â ¯Îf‰ „Á‡ ÔÎÂ . ≈«ƒ¿ƒ¿¿≈∆»«»»¿∆»
ÛBÚa ‰·˜p‰3‰Ó‰·a ‡l‡ '¯ÎÊ ÌÈÓz' ¯Ó‡ ‡lL . «¿≈»¿∆…∆¡«»ƒ»»∆»ƒ¿≈»

ÌÈpË˜ ÔÈÓeÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„·Ïa4Ï·‡ ; ƒ¿««∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»
Btb L·iL ÛBÚ5- BÏ‚¯ ‰ÚË˜ B‡ BÈÚ ˙ÈÓÒ B‡ ∆»≈«ƒ¿≈≈ƒ¿¿»«¿

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ¯eÒ‡6ÏÏk ¯ÒÁ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ,7ÔÎÂ . »¿«≈«ƒ¿≈«∆≈«¿ƒƒ»≈¿»¿≈
d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡L ˙BÙ¯h‰ ÔÓ ˙Á‡ Ba „ÏB Ì‡ƒ«««ƒ«¿≈∆¿ƒ»

Ôa¯˜Ï ÏÒÙ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a8. «¬ƒ»¬≈∆ƒ¿»¿»¿»

בעוף,2) וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות תמות כי
דנדבה  דבורא ויקרא ובספרא יד. ותמורה כד: קידושין
יח) כב, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו ג, הלכה ו פרשה
וזכרות  "תמות – ובעזים" בכשבים בבקר זכר "תמים

בעוף". וזכרות תמות ואין בהמה,3)בבהמה, שבקרבנות
נקבה  דוקא או נקבה, ולא זכר דוקא להביא שחייבים יש
מן  או הזכרים מן או להביא יכול העוף מן אבל זכר, ולא
ח. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"א וראה הנקבות,

במשנה).4) סח: זבחים (רש"י שבעין דוקין כנף 5)כגון
גפה,6)שלו. יבשה "יכול שם: וקידושין שם ספרא

"מן  יד) א, (ויקרא לומר תלמוד עינה, נחטטה רגלה, נקטעה
העוף". כל ולא יא.7)העוף" הלכה פ"ב, למעלה ראה

ממה 8) י, הלכה שם למעלה רבינו הביא בהמה, לגבי

או  הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח) א, (מלאכי שנאמר
משנה). (כסף בעוף גם שייך זה וטעם פניך", הישא

.·ÌÈ¯Bz9ÌÈpË˜10‰BÈ È·e ,ÔÈÏeÒt -11- ÌÈÏB„‚ ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ
ÔÈÏeÒt12‰Bi‰ Èa ÔÓ B‡ ÌÈ¯z‰ ÔÓ :¯Ó‡pL ;13. ¿ƒ∆∆¡«ƒ«…ƒƒ¿≈«»

·e‰v‰ ˙lÁz14ÏeÒt - ‰Ê·e ‰Êa15È˙Ó „ÚÂ .16eÈ‰È ¿ƒ««ƒ»∆»∆»¿«»«ƒ¿
Ûk ¯˜BÚL ÔÓÊ Ïk ?ÌÈ¯Lk ‰BÈ È·17‡lÓ˙Óe ¿≈»¿≈ƒ»¿«∆≈»»ƒ¿«≈

B¯wÚ ÌB˜ÓÌc18e·‰ÊiMÓ ÌÈ¯Lk ÌÈ¯Bz‰Â .19. ¿ƒ»»¿«ƒ¿≈ƒƒ∆ƒ¿»

יונים.9) של מיוחד עדיין.10)מין גדלו יונים 11)שלא
צריך  היה לא "גדולים" על כאן שמדבר ומכיון רגילים.
ראה  קטנים, על מורה "בני" שהמלה היונה", "ובני לכתוב

שגור. ביטוי שנקט אלא בסמוך, וברייתא 12)להלן משנה
כב. הכתוב 13)בחולין השמיט לא כולה, התורה ובכל

"בני" פעם אף כתב לא כן וכמו "יונים", אצל "בני" מלת
תורים  כי כב:) (שם בברייתא למדו ומזה "תורים", אצל

קטנים. דוקא ויונים נוצה 14)דוקא להביא כשמתחילים
שם). חולין (רש"י לצואר סביב צהובה שם 15)יפה

שבני  יונה, בני אצל ובין תורים אצל בין כלומר, במשנה.
פסול  ובתורים הקטנות, מכלל יצא שכבר משום פסול יונה
נסתפקו  (שם:) ובחולין גדלות. לכלל הגיע לא שעוד מפני
נפשטה  ולא ספק, מטעם או ודאי מטעם פסולים הם אם
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפט"ז להלן וראה הבעיא,

מכי 16)ב. וכו' כשרים יונה בני "מאימתי בגמרא שם
יונה  בני מאימתי ופירש"י דמא", ואתי מיניה גדפא שמיט
שהיה  נראה "ורבינו, הם, מאוסים שנולדו שביום כשרים,
הגירסא  שהיא ונראה כשרים", יונה בני אימתי "עד גורס

משנה). (כסף שמיט 17)הנכונה" "מכי שם: בגמרא
בערוך  ראה הקטנים, הכנפיים שעל הנוצה והיינו גדפא",

ג. נץ הציהוב.18)ערך תחילת בכלל אינו עדיין שאז
פקפוק. שום בלי לכתחילה הוא בגמרא:19)וכשר שם

"שיהא  רש"י: ומפרש משיזהיבו" כשרים, התורים "מאימתי
כזהב". ומזהיבים ואדומים גדולים גופן כנפי

.‚ÌeËÓh‰20ÒBÈ‚B¯c‡‰Â21EÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «À¿¿»«¿¿ƒ««ƒ∆≈¿
Ô‰Ó ÏB„b ÌeÓ22ÁaÊnÏ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ -23C¯cÓ »≈∆¬≈≈¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆∆

ÔÈÓk Ô‰ È¯‰ - ‰·˜ ˜ÙÒ ¯ÎÊ ˜ÙÒ Ô‰L ÈÙÏ :˙¯Á‡«∆∆¿ƒ∆≈¿≈»»¿≈¿≈»¬≈≈¿ƒ
- ‰ÓÈÓ˙ ‰·˜e ÌÈÓz ¯ÎÊ :¯Ó‡ ˙Ba¯w·e .¯Á‡«≈«»¿»∆¡«»»»ƒ¿≈»¿ƒ»

˙È‡cÂ ‰·˜ B‡ È‡cÂ ¯ÎÊ ‰È‰iL „Ú24Û‡ CÎÈÙÏ . «∆ƒ¿∆»»««¿≈»«»ƒ¿ƒ»«
ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ‡e‰L ÛBÚ‰25ÏeÒt »∆À¿«¿¿ƒ»

ÁaÊnÏ26. «ƒ¿≈«

(פ"ב 20) סתום הוא אלא נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
כה). הלכה אישות זכרות 21)מהלכות אבר לו "שיש

כד). הלכה (שם נקבות" בכורות 22)ואבר משנה ראה
הטומטום  סובר תנאֿקמא תנאים: מחלוקת בכור, לענין מא.
נקבה), הם (שמא במקדש לא אותן שוחטין אין ואנדרוגינוס
לך  "אין אומר ישמעאל ור' זכר), הם (שמא במדינה ולא
ונעבד  נגזז אלא בכור אינו אומרים וחכמים מזה". גדול מום
רבינו  ופסק רש"י). – ונעבד ונגזז היא, עצמה בפני (שבריה
הלכה  המקדש ביאת מהלכות בפ"ז כתב וכן ישמעאל. כר'
ה, הלכה בכורות מהלכות בפ"ב שהרי עיון, צריך אבל ח.
אחרי  (כלומר, במומו ויאכל בכור הוא כי בטומטום פסק
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מה  כי שם, במשנה רש"י כתב וכן אחר, מום בו שנפל
אלא  זה אין מזה", גדול מום לך "אין ישמעאל ר' שאמר
כדעת  שם פסק ובאנדרוגינוס לחםֿמשנה). – באנדרוגינוס
ט. הלכה להלן גם וראה עצמה. בפני כבריה שהוא חכמים

ויקרא 23) פ' בספרא אליעזר ר' כדברי ולא פה: זבחים
ואנדרוגינוס  שטומטום ה), הלכה ו פרשה דנדבה (דבורא

בעוף. שאינו 24)כשרים שם) (בכורות חכמים כדברי
בגמרא  שהרי תמוהים, דבריו אבל ונעבד. נגזז אלא בכור
אבל  באנדרוגינוס, מחלוקת חסדא רב "אמר מא: שם

מספיקא". וקדוש הוא ספיקא הכל דברי אף 25)טומטום
א. הלכה למעלה ראה בעוף, פוסלים המומים אין כי

שהטומטום 26) בקרבנות שלמדנו כיון כלומר, אחרת. מדרך
זכר  או שצריך משום למזבח, בהקרבה אסורין והאנדרוגינוס

למזבח. פוסלים הם בעוף גם – ודאית נקבה או ודאי

.„ÌÈ‡Ïk‰ ÔÎÂ27ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ28ÔÓÊ ¯qÁÓe29 ¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈…∆¿À«¿«
ÌÈÏeÒt30¯BL :¯Ó‡pL .ÌeÓ Ì‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆∆¡«

ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ‰È‰iL „Ú - ÊÚ B‡ ·OÎ B‡∆∆≈«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒƒ¿≈
ÊÚÂ O·kÓ ·¯ÚÓ ‰È‰iL ‡Ï ,BÓˆÚ31- „ÏeÈ Èk . «¿…∆ƒ¿∆¿…»ƒ∆∆»≈ƒƒ»≈

ÔÙ„ ‡ˆBÈÏ Ë¯t32¯qÁÓÏ Ë¯t - ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰È‰Â . ¿»¿≈…∆¿»»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿À«
ÔÓÊ33ÌB˙ÈÏ Ë¯t - Bn‡ ˙Áz .34¯Á‡ „ÏBpL , ¿«««ƒ¿»¿»∆«««

Bn‡ ‰ËÁLpL35. ∆ƒ¿¬»ƒ

להלן.27) ראה ועז, מכבש הולד 28)מעורב שהוציאו
קיסרי. ניתוח ידי על הבטן, ח,29)דרך הלכה להלן ראה

שבעת  וכל להיוולדו, השמיני מיום להקריב מצותֿעשה כי
זמן. מחוסר הוא הראשונים בבא 30)הימים נז. בכורות

ג. הלכה ח פרשה אמור בספרא הוא וכן ועוד. עז: קמא
ומכאן 31) ואחד, אחד כל על "או" שכתוב ממה כן למדו

מעורבים, שיהיו ולא עז, או כבש או שור להיות צריך כי
(הר  או ד"ה לח: חולין ותוספות שם קמא  בבא ראה

שם.34)שם.33)שם.32)המוריה).

.‰‰Ó„p‰36‡e‰ È¯‰ - ÌÈ‡Ïk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿∆««ƒ∆≈ƒ¿«ƒ¬≈
ÁaÊnÏ ÏeÒt37ÊÚÂ ,ÊÚ ÔÈÓk ‰„ÏiL ÏÁ¯ ?„ˆÈk . »«ƒ¿≈«≈«»≈∆»¿»¿ƒ≈¿≈

˙ˆ˜Ó Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ ,O·k ÔÈÓk ‰„ÏiL∆»¿»¿ƒ∆∆««ƒ∆≈ƒ¿»
ÔÈÓÈÒ38ÏeÒt - ¯Á‡ ÔÈÓÏ ‰ÓB„ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ƒ»ƒƒ¿∆¿ƒ«≈»

ÔÓ ÏB„b Úe·˜ ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L ;Úe·˜ ÌeÓ ÏÚ·k¿««»«∆≈¿»«»ƒ
ÈepM‰39. «ƒ

אמה 35) שמתה כל יתום, "ואיזהו במשנה: שם בבכורות
לאחר  נולד השמיט ורבינו ילדה". ואח"כ שנשחטה או
שמים  בידי שבמיתה משום בכסףֿמשנה), (ראה מיתה
באופן  ורק קמב:), בתרא בבא (ראה אמו לפני מת הוולד
רבינו  כיוון ולזה מת. הוולד אין – לצאת הוולד שנעקר
הלכה  בכורות מהלכות בפ"ו דהוא) ד"ה שם תוספות (ראה
או  אמו שמתה היתום "וכן שכתב: בהמה, מעשר לענין יד

מתעשר". אינו לידתו עם בהמשך 36)נשחטה להלן ראה
הנדמה. הוא כיצד ובבא 37)ההלכה, וחולין בכורות

"או  שם) (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו שם. וספרא בתרא
לנדמה. פרט – מ"או 38)עז" למעטו אין שאז אמו. של

טז: בבכורות ראה לענין 39)עז", במשנה שם ראה
פטורה  רחל, מין שילדה ועז עז, מין שילדה "רחל בכורה:

ג: שם וגמרא חייב". סימנים מקצת בו יש ואם הבכורה. מן
בחוץ, עליו לישחט לענין אבל לכהן, ליתנו חייב כי אמרו
ואסור  גמור, למום אמו, סימני מקצת בו שיש הנדמה, נחשב
מקצת  בו אין ואם שם. ברש"י וראה המזבח, על להקריבו
למין  כולו שדומה כיון מום, בעל אינו אמו, של סימנים

כנ"ל.א  עז", מ"או נתמעט והוא חר,

.ÂÚ·B¯‰ ÔÎÂ40Úa¯p‰Â41‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ‰ˆ˜n‰Â42 ¿≈»≈«¿«ƒ¿»¿«À¿∆«¬»»»
„·Úp‰Â43‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,44È¯‰ - ¿«∆¡»««ƒ∆≈À»ƒ«¬ƒ»¬≈

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈÏeÒt Ô‰45Ì‰a Ì˙ÁLÓ Èk :¯Ó‡pL . ≈¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈«∆∆¡«ƒ»¿»»»∆
ÏeÒt ‰˙ÁL‰ Ba LiL Ïk -46‰¯·Ú·e .47‡e‰ …∆≈«¿»»»«¬≈»

Èk :·È˙k ‰¯Ê ‰„B·Ú·e .¯Oa Ïk ˙ÈÁL‰ Èk :¯ÓB‡≈ƒƒ¿ƒ»»»«¬»»»¿ƒƒ
EnÚ ˙ÁL48Ì„‡‰ ˙‡ e‚¯‰L ÛBÚÂ ‰Ó‰a ÔÎÂ .49- ƒ≈«¿¿≈¿≈»»∆»¿∆»»»

Ú·B¯k Ô‰ È¯‰50Úa¯ B‡51ÁaÊnÏ ÔÈÏeÒÙe52. ¬≈≈¿≈«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈«

האשה.40) על שבא פר מן 41)כגון שנרבעה בהמה 
פי  על או אחד עד פי על ונרבע שרבע "וכגון האדם,
זבחים  ורש"י בפיה"מ, (רבינו בכך" נסקלת שאינה הבעלים,

כח.). תמורה וראה לקרבן 42)עא. הפרישוה כלומר,
אף  רבינו, ולדעת כח:). בתמורה (רש"י זרה לעבודה
ישראל  תפארת (ראה עבודהֿזרה לתשמישי הפרישוה
פ"ד  להלן וראה לד), סימן פ"ב קדשים לסדר בפתיחה

מוקצה. משום נפסל מאימתי ד אותו 43)הלכה שעשו
לו. ועבדו הרשומים 44)עבודהֿזרה אלה כל כלומר,

ופ"ח  כח. תמורה משנה ראה והנעבד, המוקצה ואף למעלה,
א. הלכה זרה עבודה במשנה.45)מהלכות שם

עמ'46) (שם בברייתא כי אף כח: שם ישמעאל ר' דרשת
הבהמה" "מן ב) א, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו ב) ועמ' א
"מן  הנעבד, את להוציא הבקר" "מן ונרבע, רובע להוציא
ר' דרשת רבינו מביא – המוקצה את להוציא הצאן"
כי  ד"ה כג. חולין תוספות ראה בה, מודים שהכל ישמעאל

המוריה). (הר וכן 47)משחתם "ובערוה". מג"ע: בדפוס
רוקח). (מעשה בגמרא כן 48)הוא למדו שם, בתמורה

לכם  ועשיתם תשחיתון "פן טז) ד, (דברים שנאמר ממה
כאן). המוריה הר (וראה וכו'" סמל כל תמונת פסל

(משנה 49) מסקילה שפטורים הבעלים ע"פ או אחד עד ע"פ
ב). הלכה פ"ד להלן ראה עא. בהמה 50)זבחים לגבי רק

פ"ד  להלן וראה פה: (זבחים בעוף רובע אין שהרי כן, כתב
א). שם.51)הלכה פ"ד להלן ראה בעוף, ובין בבהמה בין

זאת 52) שלמדו כח: בתמורה וראה במשנה. שם זבחים
את  להוציא – הצאן "ומן ב) א, (ויקרא שנאמר ממה
ומוקצה  נרבע שלמד ישמעאל ר' לדעת כי ויתכן הנוגח".
וכו' הבהמה" "מן דרש ולא למעלה, ראה מ"משחתם",

הצאן"לעני  "ומן גם דרש לא – שם בתמורה ראה זה, ן
כרובע  "שהן לכתוב רבינו הוצרך ולכן נוגח, להוציא

המוריה. בהר וראה ונרבע",

.Êel‡‰ ÔÈÏeÒt‰ Ïk ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆««ƒ∆≈»«¿ƒ»≈
ÁaÊnÏ ÔÈÈe‡¯53BÈ‡ - Ô·È¯˜‰Â ¯·Ú Ì‡ ,Ôa¯˜Ï ¿ƒ«ƒ¿≈«¿»¿»ƒ»«¿ƒ¿ƒ»≈

Ô˙¯‰Ê‡ ‰L¯t˙ ‡lL ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ54Ï·‡ . ∆ƒ«»¿ƒ∆…ƒ¿»¿»«¿»»»¬»
Ô˙‡55·Ïk ¯ÈÁÓe ‰BÊ56ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈ¯eÒ‡57, ∆¿«»¿ƒ∆∆¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«

;˙Á‡ ‰˜BÏ - „Á‡k Ô‰ÈL B‡ Ô‰Ó „Á‡ ·È¯˜n‰Â¿««¿ƒ∆»≈∆¿≈∆¿∆»∆««

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפג gafn ixeqi` 'ld - dcear xtq - ixyz f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ó ÈtÓe .·Ïk ¯ÈÁÓe ‰BÊ Ô˙‡ ‡È·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…»ƒ∆¿«»¿ƒ∆∆ƒ¿≈»
‰˜BÏ58Â‡Ïa e¯Ó‡pL ÈtÓ ?Ô‰ÈL ÏÚ ˙Á‡ ∆«««¿≈∆ƒ¿≈∆∆∆¿¿«

„Á‡59. ∆»

נכון.53) וכן זו, מלה חסירה וויניציאה רומי בדפוס
כמבואר 54) השחתה", – מ"השחתה נלמדו אלא בתורה,

אתנן.55)למעלה. איזהו ח, הלכה פ"ד להלן ראה
כלב.56) מחיר איזהו טז, הלכה שם להלן משנה 57)ראה

ק. לאֿתעשה המצוות ספר וראה כח. לפי 58)תמורה
כדלהלן. נתפרשה, "לא 59)שאזהרתם נאמר לא כלומר,

ביחד  כללן אלא כלב", מחיר תביא ולא זונה, אתנן תביא
בספר  רבינו ודעת כלב", ומחיר זונה אתנן תביא "לא
ראה  שם, רבינו וכנוסחת מא. (פסחים כרבא ט כלל המצוות
שם  ותיקונים ובהוספות לו, עמוד לעם" המצוות ב"ספר
אחת, אלא לוקין אין כזה שבכללות לאו שעל שמו), עמוד

א. הלכה פ"ה להלן גם ראה

.Á‰OÚ ˙ÂˆÓ60˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï61ÌBiÓ ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»«»¿»ƒ
‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰62˙Áz ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰È‰Â :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ»»¿»∆∆¡«¿»»ƒ¿«»ƒ««

‰ˆ¯È ‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓe Bn‡63˙Ú·L ÏÎÂ . ƒƒ«¿ƒƒ»»¿»≈»∆¿»ƒ¿«
ÔÓÊ ¯qÁÓ ‡¯˜ ÌÈÓi‰64ÔÓÊ ¯qÁnL Èt ÏÚ Û‡Â . «»ƒƒ¿»¿À«¿«¿««ƒ∆¿À«¿«

ÏeÒt65‰˜BÏ BÈ‡ - B·È¯˜‰Â ¯·Ú Ì‡ ,66ÈtÓ , »ƒ»«¿ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿≈
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡Ï ‡e‰L67Ôa¯w‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,68. ∆««»ƒ¿«¬≈¿…ƒ¿»«»¿»

ס.60) עשה המצוות, בספר שם:61)ראה המצוות (בספר
נצטווינו  לא שבעוף נראה – הבהמה" מן שנקריב קרבן "כל
שכתב  ט הלכה להלן נראה וכן השמיני. היום עד להמתין
כתב  ולא זמנן", שעבר יונה ובני – זמנן הגיע שלא "תורים
שלא  "תורים שם כתב וכן זמנן". הגיע שלא יונה "בני גם
מהלכות  ובפי"ח בבהמה". זמן כמחוסר שהן זמנן, הגיע
בהמה  בגופו, זמן מחוסר "איזהו ח: הלכה הקרבנות מעשה
שבני  הרי זמנן", הגיע שלא ותורין הלידה ימי שבעת בתוך
בפ"ג  (וראה לידתם משעת מיד בהקרבה מותרים יונה
בחולין  רש"י דעת וכן י). הלכה אסורות מאכלות מהלכות

להגרע"א). הרמב"ם בגליון וראה מסכת 62)כב: ראה
הקרבנות  מעשה מהלכות פ"א ולהלן ד, משנה פ"א פרה

יאֿיב. "שבעת 63)הלכה כט) כב, (שמות נאמר כן וכמו
לי". תתנו השמיני ביום אמו, עם יהיה ראה 64)ימים

הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח ולהלן קיב: בזבחים
פ:65)ח. ובחולין שם, פרה במשנה נראה ראה 66)כן

קיד: וזבחים שם ימים 67)חולין שבעת "והיה שנאמר
שבכל  זה ומכלל ירצה", והלאה השמיני ומיום אמו, תחת
שם  וזבחים בחולין הדברים ומקור ירצה. לא הימים שבעת
לעשה", ניתקו דהכתוב זמן למחוסר הנח זירא, רבי "אמר
שעובר  לעשה, הניתק לאו כל כמו זה אין כי רבינו ומפרש
הכוונה  אלא שבו, העשה את אחרֿכך ומקיים הלאו על
ד"ה  שם זבחים בתוספות וראה עשה, מכלל הבא ללאו
שם. המצוות ובספר הנח, ד"ה שם וחולין אלמא,

מכלל 68) ירצה". והלאה השמיני "ומיום (שם) נאמר שהרי
נרצה. אינו – השמיני יום שלפני זה,

.ËÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ÌÈ¯Bz69ÔÓÊ ¯qÁÓk Ô‰L , ƒ∆…ƒƒ«¿«»∆≈ƒ¿À«¿«
‰Ó‰aa70ÔpÓÊ ¯·ÚL ‰BÈ È·e ,71ÏÚ·k Ïk‰ - «¿≈»¿≈»∆»«¿«»«…¿««

ÌeÓ72‰˜BÏ BÈ‡ - Ô·È¯˜n‰Â ;73Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿ƒ»≈∆««ƒ
.‰ˆ¯ ‡ÏÂ ÏeÒt Ôa¯w‰L∆«»¿»»¿…ƒ¿»

ב.69) הלכה למעלה ראה שיזהבו, זבחים 70)לפני כת"ק
ה"ח. הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח להלן וראה קיד:

זמנן.71) מהו ב הלכה למעלה יונה 72)ראה בני כלומר,
זבחים  משנה וראה בהמה, אצל מום כבעל הוא זמנן שעבר

כיֿאם 73)שם. לאֿתעשה, בלשון התורה כתבן לא שהרי
מן  "והקריב יד) א, (ויקרא שנאמר עשה, מכלל הבא בלאו

כסףֿמשנה. ראה היונה", בני מן או התורים

.ÈÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË LÈc˜n‰74‰Ù¯Ëe75ÌÈ‡ÏÎÂ ««¿ƒÀ¿¿«¿¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«ƒ
ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ76ÌÈˆÚ LÈc˜Ók ‰Ê È¯‰ - ÁaÊnÏ ¿≈…∆«ƒ¿≈«¬≈∆¿«¿ƒ≈ƒ

ÌÈ·‡Â77Ô‰ È¯‰Â ,ÔÙeb ÏÚ ‰ÏÁ ‰M„˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ , «¬»ƒ¿ƒ∆≈¿À»»»«»«¬≈≈
Ôa¯˜ Ïk Ì‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ e¯ÎnÈÂ ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁÀƒ¿»»»¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈∆»»¿»

ÌeÓ ÏÚ·k ÔÈ‡Â .‰ˆ¯iL78BÈÓa LÈ ÌeÓ ÏÚaL , ∆ƒ¿∆¿≈»¿««∆««≈¿ƒ
Ôa¯˜79LÈc˜n‰ Ï·‡ .80„·ÚÂ ‰ˆ˜Óe Úa¯Â Ú·B¯ »¿»¬»««¿ƒ≈«¿ƒ¿»À¿∆¿∆¡»

,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜Ók ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÁÓe Ô˙‡Â¿∆¿»¿ƒ¬≈∆¿«¿ƒ««≈
ÔÎÂ .ÂÈÏÚ e„tÈÂ Úe·˜ ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯ÈÂ¿ƒ¿«∆ƒ…»∆»«¿ƒ»»»¿≈
ÌeÓ ÏÚa LÈc˜Ók ‰Ê È¯‰ - ÔÓÊ ¯qÁÓ LÈc˜n‰««¿ƒ¿À«¿«¬≈∆¿«¿ƒ««

‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯·BÚ81e¯‡aL BÓk ,82. ≈¿≈∆¿∆≈«¿

ג.74) הלכה למעלה א.75)ראה הלכה למעלה ראה
ד.76) הלכה למעלה יז.77)ראה תמורה 78)תמורה

שקדושת  מום, בעל על קרבן בהמת בממיר והיינו שם.
ופ"ג  יד, הלכה תמורה מהלכות (פ"א עליו חלה התמורה

תמורה. חלה לא אלה ועל ה) הלכה תם.79)שם הוא אם
עצמן. בפני מין הם הנ"ל החמישה כח:80)אבל תמורה

(81– למזבח שהמקדישו עובר מום לבעל דומה אינו ובזה
מום  בעל לבין עובר מום בעל בין בזה חילקו שלא לוקה,
המוריה. בהר וראה ב. הלכה פ"א למעלה עיין קבוע,

ח.82) הלכה למעלה

.‡È‰Úa¯‡ Ô‰ È¯‰ ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»»¬ƒ«ƒ¿≈«¬≈≈«¿»»
ÌeÓ ÏÚa :Ô‰ el‡Â ,¯OÚ83¯Á·n‰ ÔÓ BÈ‡LÂ .84. »»¿≈≈««¿∆≈ƒ«À¿»

ÌÈÙaÓ ¯·‡ ¯qÁÓe85‰Ù¯Ëe .86ÌÈ‡ÏÎÂ .87‡ˆBÈÂ . ¿À«≈»ƒƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿≈
ÔÙ„88Ú·¯Â .89Úa¯Â .90Ì„‡‰ ˙ÈÓ‰LÂ .91„·Úp‰ .92. …∆¿…≈«¿ƒ¿»¿∆≈ƒ»»»«∆¡»

Ô˙‡‰ .‰ˆ˜n‰93¯ÈÁn‰ .94ÔÓÊ ¯qÁÓ .95. «À¿∆»∆¿»«¿ƒ¿À«¿«

ונדמה 83) ואנדרוגינוס וטומטום ד. הלכה פ"א למעלה ראה
(לחם  ה והלכה ג הלכה למעלה ראה מום, בעל בכלל הם
(כסףֿמשנה  כלאים בכלל נדמה כי אומרים ויש משנה).

ה). הלכה ח.84)למעלה הלכה פ"ב למעלה ראה
יא.85) הלכה ד.87)שם.86)שם הלכה למעלה
ו.89)שם.88) הלכה שם.91)שם.90)למעלה
ז.93)שם.92) הלכה למעלה 95)שם.94)למעלה

אמו  שנשחטה אחר שנולד יתום כאן מנה ולא ד. הלכה
אין  אמו שחיטת אחר שנולד שכיון ד), הלכה למעלה (ראה
ועיין  משנה, (כסף דופן יוצא בכלל הוא והרי לידה, זו

ראב"ד).

.·ÈÔÈ¯eÒ‡‰ Ïk96.Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯ÒB‡ ÁaÊn‰ Èa‚Ï »»¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ¿»∆≈
‡Ba¯a „Á‡ ·¯Ú˙ elÙ‡97ÏÒÙÂ Ïk‰ „ÒÙ - ¬ƒƒ¿»≈∆»¿ƒƒ¿««…¿ƒ¿«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

gafnקפד ixeqi` 'ld - dcear xtq - ixyz f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔlÎÂ .ÁaÊnÏ98ÁaÊnÏ ÔÈ¯zÓ Ô‰È˙B„ÏÂ99ıeÁ ; «ƒ¿≈«¿À»«¿≈∆À»ƒ«ƒ¿≈«
,Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰LÂ ˙Èˆ˜Óe ˙„·ÚÂ ˙Úa¯ „ÏeÓƒ¿«ƒ¿««¿∆¡∆∆À¿≈¿∆≈ƒ»∆»»»

Ô˙BÓk ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡ Ô„ÏeL100. ∆¿»»¬ƒ«ƒ¿≈«¿»

כח.96) ובתמורה ע: בזבחים הוא 97)משנה מי ניכר ולא
למזבח.98)הפסול. הפסולין ל:99)כל בתמורה משנה

גם  וראה מותרין", וולדותיהן מזבח לגבי האסורים "כל
מו: זרה ולד 100)בעבודה רבא "אמר שם: בתמורה

אסור  נוגחת ולד נרבעו, וולדה היא אסורה, היא הנרבעת ה,
ונעבד  מוקצה ולד אפילו דאמרי, איכא וכו'. נגחו וולדה
(כלומר, בניפחיה" ליה דניחא טעמא? מאי אסור,
חשובה  ונראית ונפוחה, שמינה נראית מעובדת כשהבהמה
רבינו  – ואסור בעובר ליה ניחא הלכך זרה, לעבודה יותר

דאמרי. כאיכא רבינו ופסק גרשום),

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na101B‡ ‰¯·Ú da ‰„·ÚpLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆¿»»¬≈»
dnÚ ÈeˆÓ „Ïe‰ È¯‰L ,˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰˙ÈÓ‰L∆≈ƒ»¿∆»¿»¿À∆∆∆¬≈«»»»ƒ»
Ì‡ Ï·‡ ;‰È¯·È‡Ó ¯·‡k ‰È‰Â ‰ÏÒÙpL ˙Úa¿≈∆ƒ¿¿»¿»»¿≈»≈≈»∆»¬»ƒ
‰˙ÈÓ‰L ¯Á‡ B‡ ‰¯·Ú da ‰„·ÚpL ¯Á‡ ‰¯aÚ˙ƒ¿«¿»««∆∆∆¿»»¬≈»««∆≈ƒ»

ÁaÊnÏ ¯Lk d„ÏÂ È¯‰ -102‡È‰Lk ‰Úa¯ elÙ‡ . ¬≈¿»»»≈«ƒ¿≈«¬ƒƒ¿¿»¿∆ƒ
‰¯aÚ˙ Ck ¯Á‡Â ˙Lc˜Ó103Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . À¿∆∆¿««»ƒ¿«¿»¿≈»ƒ«ƒ

,‰¯aÚ˙Â dLÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÔÈlÁ ‡È‰Â ‰Úa¯ƒ¿¿»¿ƒÀƒ¿««»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
¯zÓ d„ÏeL104‰Ù¯Ë ˙ˆÈa ÁB¯Ù‡ ÔÎÂ .105¯zÓ ∆¿»»À»¿≈∆¿«≈«¿≈»À»

ÁaÊnÏ106. «ƒ¿≈«

את 101) ושהמיתה והמוקצה והנעבדת הנרבעת שוולד
למזבח. אסורין - הוא 102)האדם שם נחמן רב לדעת

אין  רבא, דעת ולפי אליעזר. לר' וגם לרבנן גם הכל, לדברי
(האם  מותר" גורם וזה "זה הסוברים רבנן, לדברי אלא זה

עליה). הבא והזכר הלשון 103)האסורה, לפי שם
רבנן. דברי ולפי נחמן, רב של הלשון 104)הראשון לפי

השני  הלשון ולפי הכל, לדברי הוא נחמן רב של הראשון
רבנן. לדברי אלא זה שנולד 105)אין אפרוח כלומר,

טריפה. יונה מודים 106)מביצת שהכל במסקנא לא. שם
נסרחת  שהביצה לאחר אלא נרקם האפרוח שאין מפני בזה,

איסורה. בטל ואז כעפר, ונעשית

.„È‰Ó˜Ï ‰ÂÁzLn‰107,˙BÁÓÏ ÔÈ¯zÓ ‰ÈhÁ - «ƒ¿«¬∆¿»»ƒ∆»À»ƒƒ¿»
Ô‰L ÁaÊÓ È¯eq‡ ÏL ˙B„ÏÂÏ eÓ„Â ,epzL È¯‰L∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ≈ƒ¿≈«∆≈

ÔÈ¯zÓ108ÈÈL¯Îa dÓËtL ‰Ó‰a ÔÎÂ .109‰„B·Ú À»ƒ¿≈¿≈»∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈¬»
ÁaÊnÏ ˙¯zÓ - ‰¯Ê110epzL È¯‰L ,111. »»À∆∆«ƒ¿≈«∆¬≈ƒ¿«

לארץ.107) ומחוברת צומחת כשהיא תבואה
נעבד 108) כגון מזבח, איסורי של לוולדות נדמו כלומר,

כאן  ואף נתעברה, ואחרֿכך בה שנעבדה וכו' ונרבע ומוקצה
אלו  דברים ומקור קמח, הוא ועכשיו קמה היה מוקדם

הגמרא. במסקנת מז. זרה הוא 109)בעבודה "כרשינין
(רבינו  לבקר" אותו ומאכילין וכו' כרסנא בערבי הנקרא זרע
תרומות  מהלכות בפי"ב וראה רמ.). שבת המשנה בפירוש

ז. של 110)הלכה הכרשינים עם הבהמה מקריב כי אף
המשנה). מרכבת (ראה שבקרבה זרה כלומר,111)עבודה

מהסוגיא  דבריו ומקור האכילה, ידי על נשתנו הכרשינין
האכילה  מעתה, "אלא בתמיהה: ששאלו לא. בתמורה

ברור  שהדבר הרי – דאסירה?" נמי הכי עבודהֿזרה, כרשיני
למזבח. מותרת עבודהֿזרה בכרשיני בהמה המפטם כי

.ÂËÔÈÁ˜BÏ112ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ˙Ba¯w‰ Ïk113, ¿ƒ»«»¿»ƒ»¿≈»ƒ
ÌeMÓ ‡Ï Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â‡ÏÂ Úa¯Â Ú·B¯ ¿≈¿ƒ»∆…ƒ≈«¿ƒ¿»¿…

.ÏÒÙ ‰fL È‡cÂa Ú„eiL „Ú ,„·ÚÂ ‰ˆ˜Ó ÌeMÓƒÀ¿∆¿∆¡»«∆ƒ»«¿««∆∆ƒ¿»
ÌÚ‰ ÏÓÁ ¯L‡ Ìe‡È·‰ È˜ÏÓÚÓ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈≈¬»≈ƒ¡ƒ¬∆»«»»

EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ Á·Ê ÔÚÓÏ ¯˜a‰Â Ô‡v‰ ·ËÈÓ ÏÚ114. «≈««…¿«»»¿««¿…««»¡…∆

בברייתא.112) כב: זרה מן 113)עבודה קונים כלומר,
מעשה  מהלכות פ"ג להלן וראה לקרבן. בהמות הגויים
הגוי. מן עולה קרבן שמקבלים ב, הלכה הקרבנות

שמפרש 114) אליעזר כרבי ולא חכמים, לדעת כד: שם
לה'. לזבוח בדמיהם ולקחת למכרם זה פסוק

רביעי 1ּפרק ¤¤§¦¦
עדים,1) שם והיו אדם והמית ונרבע רובע דין בו יבאר

זונה  אתנן ודין ומוקצה, ונרבע רובע משום נפסל ומתי
כלב. ומחיר

.‡Úa¯pL ÛBÚ‰ „Á‡Â ‰Ó‰a‰ „Á‡2˙ÈÓ‰L B‡ ∆»«¿≈»¿∆»»∆ƒ¿«∆≈ƒ
Ì„‡‰ ˙‡3„·Ú B‡ ‰ˆ˜‰ B‡4Èa‚Ï ÏeÒt Ïk‰ - ∆»»»À¿»∆¡««…»¿«≈

ÁaÊn‰5. «ƒ¿≈«

נרבע 2) יש ירמיה, רבי "בעי ב: פה, בזבחים אדם. עלֿידי
בעופות, נרבע יש כי ופשטו בעופות", נרבע אין או בעופות
ואתנן  והנעבד והמוקצה "הנרבע בברייתא שנאמר ממה
שפסולים, הרי הבליעה", אבית בגדים מטמאים וכו' ומחיר
ממה  כן למדו - א כג, ובחולין נבילה. אותם עושה ומליקתם
ונעבד  נרבע למעוטי – התורים" "מן יד) א, (ויקרא שנאמר
לכתוב  רבינו ודקדק יש) ד"ה שם זבחים 'תוספות ' (וראה
רובע  עוף שאין בעופות, שייך לא שרובע מפני "שנרבעה",

שם). (זבחים, העוף 3)אשה ופסול ה"ו. פ"ג למעלה ראה
העוף  שוה סקילה שלענין שכשם הבהמה, מפסול ללמוד יש
שוה  קרבן, לענין גם הואֿהדין כז.), ברכות (ראה לבהמה
פסולה  האדם את שהמיתה הבהמה מה לבהמה, העוף
ספר' ('קרית כן העוף אף במשנה) עא. זבחים (ראה לקרבן

המוריה'). והמוקצה 4)ו'הר "הנרבע ב: פה, זבחים ראה
אבית  בגדים מטמאין כולן וכו' ומחיר ואתנן והנעבד
כבהמות. שעופות הרי מנבלתם). (שמליקתם הבליעה"
למעוטי  התורים, "מן כדלהלן: כן שלמדו למעלה וראה

ונעבד". א.5)נרבע עא, וזבחים א. כח, תמורה ראה

.·ÌL eÈ‰ Ì‡ ,Ì„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰LÂ Úa¯p‰Â Ú·B¯‰»≈«¿«ƒ¿»¿∆≈ƒ∆»»»ƒ»»
ÌÈ„Ú ÈL6ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ È¯‰ -7ÔÈÏ˜Ò8Ô¯O·e ¿≈≈ƒ¬≈«¿≈»»ƒ¿»ƒ¿»»

‰‡‰a ¯eÒ‡9ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L el‡a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »«¬»»¿≈»ƒ«¿≈∆≈¬ƒ
dB·bÏ10e¯Ó‡ ‰n·e .11eÈ‰Lk ?ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L «»««»»¿∆≈¬ƒ«ƒ¿≈«¿∆»

„·Ïa „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L ÔB‚k .ËBÈ„‰Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿∆¿¿∆»»»≈∆»ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡ ,ÔÈ˜˙BL ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ«¿»ƒ««ƒ

„Ú ÔÈ‡LÏÏk12ÌÈÏÚa‰Â „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ . ∆≈≈¿»»»»≈∆»¿«¿»ƒ
ÁaÊnÏ Û‡ ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - B˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ13. «¿ƒƒ¬≈≈À»ƒ««ƒ¿≈«

א.6) עא, זבחים א. כח, תמורה א. מא, בכורות ראה
ב. נז, לא 7)וקידושין אבל האדם, את והמית נרבע לענין
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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וראה  פה: (זבחים אשה רובע עוף שאין רובע לענין
טוֿטז)8)למעלה). כ, (ויקרא ונרבע ברובע שנאמר

הבהמה  ואת יומת, מות בבהמה שכבתו יתן אשר "ואיש
אותה, לרבעה בהמה כל אל תקרב אשר ואשה תהרוגו.
בם". דמיהם יומתו מות הבהמה, ואת האשה את והרגת
בסקילה, הם אלו מיתות כי פי"א קדושים ב'ספרא' ואמרו
"וכי  כח) כא, (שמות האדם את שהמית שור אצל ונאמר
ולא  השור יסקל סקול ומת, אשה את או איש את שור יגח
שור  "אחד שם דרשב"י במכילתא ואמרו בשרו" את יאכל

ועוף". וחיה בהמה כל שכתוב 9)ואחד שחטן. אם אפילו
את  יאכל "ולא שם) (שמות האדם את שהמית שור לענין
כא: (בפסחים אלעזר רבי אמר אבהו רבי ואמר בשרו",
לא  שנאמר מקום "כל שם) וקידושין קיד. וחולין מא. וב"ק
איסור  ואחד אכילה איסור אחד תאכלו, לא תאכל לא יאכל
וגם  בנבילה". לך שפירט כדרך הכתוב לך שיפרט עד הנאה,
נלמד  וזה שם. קידושין ראה בהנאה, אסורים ונרבע רובע

שם. בריטב"א ראה שהמית, ב 10)משור ע, זבחים ראה
במשנה. בהלכה 11)- ראה במשנה, - א כח, תמורה

ה"ו. ופ"ג "כמיתת 12)הקודמת, מד.) (בבאֿקמא שאמרו
עדים  בשני היא בעלים ומיתת השור", מיתת כך הבעלים,
בעד  אפילו אסור להקרבה אבל סו.) קידושין רש"י (ראה
שם. וקידושין ותמורה בכורות ראה בבעלים, או אחד,

אח 13) עד לו אמר אביי, "ואמר שם: שורך בקידושין ד
הבעל  אם אלא נאמן שאינו הרי נאמן", – שותק והלה נרבע
וראה  (כסףֿמשנה). נאמן אינו מכחיש היה אם אבל שותק,

קיימי. מזבח לגבי לאו ד"ה שם רש"י גם

.‚˙‡ ‰˙ÈÓ‰L „Ú ‰eÁÈb‰Â da e˜ÁOL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¬»¿ƒƒ»«∆≈ƒ»∆
‡È‰L ÈtÓ ,ÁaÊnÏ ‰¯Lk BÊ È¯‰ - Ì„‡‰»»»¬≈¿≈»«ƒ¿≈«ƒ¿≈∆ƒ

‰Òe‡k14Úa¯ B‡ Ú·B¯ ÌeMÓ ˙ÏÒÙ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡ . «¬»≈«¿≈»ƒ¿∆∆ƒ≈«ƒ¿»
dÚ·¯L Ì„‡‰ ‰È‰iL „Ú15ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa «∆ƒ¿∆»»»∆¿»»∆≈«»ƒ¿

„Á‡16ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈa Ï‡¯OÈ ÔÈa .17ÔÈa]18[ ∆»≈ƒ¿»≈≈≈»ƒ≈
„·Ú19‡e‰ Ì„‡‰ Ì‡Â .‰ÏÒÙ Ì„‡ dÚ·¯e ÏÈ‡B‰ , ∆∆ƒ¿»»»»ƒ¿¿»¿ƒ»»»

‰È‰zL „Ú ˙ÏÒÙ dÈ‡ - ‰Ó‰a‰ ÔÓ Úa¯pL∆ƒ¿«ƒ«¿≈»≈»ƒ¿∆∆«∆ƒ¿∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ˙Úa¯p‰ ‰M‡‰20‡‰È B‡ , »ƒ»«ƒ¿«««»»ƒ¿∆»¿≈

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Úa¯p‰ LÈ‡‰21. »ƒ«ƒ¿»∆≈«»ƒ¿∆»

כרב 14) ופסק ושמואל, רב בזה נחלקו - ב מ, בבבאֿקמא
לוולד  דומה זה ואין (כסףֿמשנה). באיסורין כמותו שהלכה
זאת  ובכל באונס, היה שהוולד האדם, את שהמיתה בהמה
עצם  כל שכאן – הי"ב) פ"ג למעלה (ראה לקרבן אסור הוא
ברצון. ההריגה עצם היה שם ואילו באונס, היה הפעולה

המוריה'. ב'הר תחלה 15)וראה ופירש ב"רובע" התחיל
בסמוך. להלן יפרש רובע ואילו בפחות 16)"נרבע", אבל

מה.). נדה (משנה, למזבח פוסל ואינו ביאה, ביאתו אין מזה
שהרי 17) ה"ב), למעלה (ראה עדים בשני רבעה אפילו ובזה

מהל' בפ"ט (ראה ידו על נהרגת אינה בהמה, שרבע הגוי
אסורה  לגוי הנרבעת שאף זה, לדבר ומקור ה"ו). מלכים
הט"ו) פ"ג למעלה (הובא ב כב, זרה בעבודה הוא למזבח,
חוששין  ואין לקרבן, בהמה מהגויים) =) מהן "לוקחין כי
ולא  מוקצה משום ולא נרבע משום ולא רובע משום לא
למזבח. אסורה – רבעה שהגוי ידוע שאם הרי נעבד", משום

שהובא 18) מג"ע, ובדפוס וויניציאה, רומי בדפוסי הוא כן
רוקח'. כאשה,19)ב'מעשה במצוות שחייב כנעני עבד

אוסרה. שהעבד כלֿשכן ברביעתו, אוסרה הגוי ואם
"בת 20) ב: מד, בנדה ראה ביאה, זו אין מזה בפחות אבל

אחד  עליה בא וכו', בביאה מתקדשת אחד ויום שנים שלש
פטורה, והיא עליה מומתין בתורה, האמורות העריות מכל
- ב נה, בסנהדרין ואמרו בעין", אצבע כנותן מכן פחות
כשם  כי רבינו וסובר העריות". מכל "אחד בכלל בהמה שגם
ויום  שנים שלש בת היא אם אלא ידה על מומתין שלא
שנים  שלש בת שתהיה עד למזבח נאסרת לא כן כמו אחד,
אבל  וחייבין. ד"ה סוף שם ב'תוספות' הוא וכן אחד, ויום

שבע  קטן שלענין שכיון כתב, בהשגות אמרו הראב"ד ל,
את  ופוסל וכו' אחד ויום שנים תשע "בן מה.) (נדה במשנה
ויום  שנים שלש בת לענין ואילו המזבח", גבי מעל הבהמה
גבי  מעל הבהמה את שפוסלת במשנה אמרו לא אחד,
זה  מתוך – שנבעל קטן לענין כן אמרו לא כן וכמו המזבח,
תשע  בן שיהיה צריך הרובע הוא האדם אם רק כי נראה,
ביאה, זו ואין נהנית, הבהמה אין שבפחות אחד, ויום שנים
בפחות  אפילו אדם, הוא והנרבע בהמה הוא הרובע אם אבל
ויום  שנים משלש ופחות בזכר, אחד ויום שנים תשע מבן
בפחות  גם נהנית שהבהמה נאסרת, הבהמה – בנקבה אחד

שלוש. מבן ובפחות תשע שבמשנה 21)מבן אףֿעלֿפי
סובר  – הרובע הוא הקטן אם אלא כן אמרו לא שם) (נדה,

הראב"ד. בדעת למעלה וראה ביניהם. לחלק שאין רבינו

.„?‰ˆ˜Ó ÌeMÓ ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ÏÒtz È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«ƒ»≈«¿≈»»ƒÀ¿∆
ÌÈ¯Ók‰ Ô‰a eOÚiMÓ22‰OÚÓ23d˙B‡ eÊÊ‚iL ÔB‚k , ƒ∆«¬»∆«¿»ƒ«¬∆¿∆ƒ¿¿»

‰¯Ê ‰„B·Ú ÌLÏ da e„·ÚÈ B‡24ÌÈ¯·„a Ï·‡ .25 ««¿»¿≈¬»»»¬»ƒ¿»ƒ
‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Lc˜‰ ÔÈ‡L ,‰ˆ˜Ó ‰OÚ BÈ‡26. ≈«¬∆À¿∆∆≈∆¿≈«¬»»»

עבודהֿזרה.22) בבית המשמשים רב 23)הם בר כרבא
אלא  אסור מוקצה ש"אין כט.) (תמורה יצחק רב אמר אדא
אסור  מוקצה "אין שם גרס שרבינו ונראה שיעבדו", עד
פ"ה  זרה עבודה בתוספתא הוא וכן משיעבדו", אלא
משנעשה  מוקצה, נקרא "מאימתי (5 469 עמ' (צוקרמנדל
וכפי  (26 555 (עמוד פ"ד בתמורה שם הוא וכן מעשה". בו
מכח  רבינו על השיג והראב"ד שם. ברש"י ראשון פירוש
עד  אלא אסור שאינו להיפך, ופירשה שלפנינו, הנוסחא
השני  הפירוש וכפי מותר, - מכאן לאחר אבל שיעבדו,

כסףֿמשנה. ועי' לשם 24)שברש"י. צמרה גוזז כלומר,
או  קרון משיכת כגון לצרכיה, עמה משתמש או עבודהֿזרה
של  מימרא שם, (תמורה עבודהֿזרה לצורך אחרת עבודה

יוחנן). בלבד.25)רבי בדיבור הקצאה אלא 26)כלומר,
ושם. שם ותוספתא שם גמרא במעשה,

.‰ÔÈa BlL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰L ÔÈa ,Úa¯p‰Â Ú·B¯‰»≈«¿«ƒ¿»≈∆»¿»«¿≈»∆≈
ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,B¯·Á ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆¬≈≈¿…∆≈¿»≈¿»
- dLc˜‰ ¯Á‡Ï ÔÈa dLc˜‰ ÈÙÏ ÔÈa ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»≈ƒ¿≈∆¿≈»≈¿««∆¿≈»

ÁaÊnÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰27BlL ‰È‰ Ì‡ ,‰ˆ˜n‰ Ï·‡ . ¬≈¬»«ƒ¿≈«¬»«À¿∆ƒ»»∆
B‡ B¯·Á ÏL ‰ˆ˜‰ ;ÏÒÙ - LÈc˜iL Ì„˜ ‰ˆ˜‰Â¿À¿»…∆∆«¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆¬≈
ÔÈ‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰L ¯Á‡ BlL ‰ˆ˜‰L∆ƒ¿»∆««∆ƒ¿ƒ¬≈∆À»∆≈

BlL BÈ‡L ¯·„ ‰ˆ˜Ó Ì„‡28. »»«¿∆»»∆≈∆
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משל 27) ובין משלו בין "הנרבע שם: תמורה תוספתא,
בין  בשוגג בין הקדשו, לאחר בין הקדשו לפני בין חבירו,
מזבח". לגבי פסול - ברצון ובין באונס בין במזיד,
"רובע  אמרו: (4 353 (עמ' פ"ד בבאֿקמא ובתוספתא
ב'קרית  וראה וכו'". חבירו משל ובין משלו בין ונרבע,

שלו 28)ספר'. "(מ)מוקצה פ"ו, סוף זרה עבודה תוספתא,
מותר  חבירו ושל ראשון), ובדפוס ווין בכת"י הוא (כן אסור
הקדשו  לאחר אסור, הקדשו לפני ושם), שם הוא (כן
שלו  "מוקצה שם: תמורה בתוספתא, גם וראה מותר",

מותר". חברו ושל אסור,

.ÂÔÈa ,B¯·Á ÏL ÔÈa BlL „·ÚL ÔÈa ,„·Úp‰Ò‡a «∆¡»≈∆»«∆≈∆¬≈≈¿…∆
Lc˜‰ ÈÙÏ ÔÈa ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈¿»≈ƒ¿»»≈ƒ¿≈∆¿≈

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Lc˜‰ ¯Á‡Ï ÔÈa29ÏtiL „Ú ‰Ú¯ÈÂ ; ≈¿««∆¿≈¬≈∆»¿ƒ¿∆«∆ƒ…
e¯‡aL BÓk ,Ba ‰„tÈÂ Úe·˜ ÌeÓ Ba30- „·Úp‰Â . »«¿ƒ»∆¿∆≈«¿¿«∆¡»

ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡ ÂÈÏÚM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰31Èetˆ ÏkL ;32 ¿…«∆»»¬ƒ«ƒ¿≈«∆»ƒ
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ „·Ú33,¯eÒ‡ ‡e‰ - ‰ˆ˜n‰ Ï·‡ . ∆¡»¬ƒ«¬»»¬»«À¿∆»

ÁaÊnÏ ¯zÓ ÂÈÏÚM ‰Óe34. «∆»»À»«ƒ¿≈«

חבירו,29) של ובין משלו בין "ונעבד שם: תמורה תוספתא,
במזיד  ובין בשוגג בין הקדשו, לאחר ובין הקדשו לפני בין
אלו  (מילים פסול ברצון כשר, באונס מזבח, לגבי פסול -
ב'חסדי  משנה' ב'כסף וראה בסיפא, שכתוב למה סותרות
דר' בריה הלל ר' ערך ואמוראים' תנאים וב'יחוסי דוד'
ובין  באונס בין אותו, שעובדין כל נעבד, איזהו ולס).
"איזהו  א: נד, זרה עבודה בברייתא גם הוא וכן ברצון".
באונס  בין במזיד ובין בשוגג בין אותו שעובדים כל נעבד,
"איזהו  פ"ו: זרה עבודה תוספתא גם וראה ברצון", ובין
ופירוש  במזיד". בין בשגגה בין אותו שעובדין כל נעבד,
צריך  ואין הבהמה, את לעבוד הגוים שאנסוהו "באונס",
שאמרו  כמו ולא חבירו, בבהמת ואפילו מעשה, בה שיעשה
בה  לעשות צריך חבירו "בהמת שם: זרה, עבודה בגמרא
שרק  משנה' ה'כסף שמחלק כמו ולא לאסרה", כדי מעשה
צריך  אין לגבוה לאסרה אבל מעשה, צריך להדיוט לאסרה
ה"א  זרה עבודה מהל' פ"ח למעלה פסק רבינו שהרי מעשה,
להדיוט  אסרה לא חבירו, בבהמת מעשה שעשה אף כי
דברי  על סמך אבל שלו, שאינו דבר אוסר אדם שאין
נאסר  שאינו אע"פ "הנעבד כי ה"ג) פ"ז (כלאים ה'ירושלמי'
גם  ראה שלו, שאינו דבר אוסר אדם אין (שהרי להדיוט
עשה  אם בין הבדל אין זה ולפי לגבוה", נאסר הט"ו) להלן
('אור  לעולם אסור שלגבוה מעשה, עשה לא אם ובין מעשה

מעיין). לענין ה"ז להלן וראה פ"ג 30)שמח', למעלה
ומה 31)ה"י. הוא וכו' "הנעבד א: כח, תמורה משנה,

אסור". וכו'.32)שעליו וזהב כסף כגון שעליו מה כלומר,
וזהב 33) כסף תחמוד "לא כה) ז, (דברים שנאמר להדיוט,

להדיוט  שאסור ומכיון כח:). (תמורה לך" ולקחת עליהם
ישראל, "ממשקה טו) מה, (יחזקאל שנאמר לגבוה, גם נאסר
ה. מנחות מח. (פסחים ואמרו ולשלמים". ולעולה למנחה
מהאסור  ולא לישראל, המותר מן כט.) ותמורה צ: חולין ו.

ע  הנעבד אבל בהנאה לישראל, לישראל מותר כי אף צמו,
מן  שנמעט למזבח, אסור ה"א), זרה עבודה מהל' (פ"ח
היה  לא אם אפילו זה ולפי ה"ו), פ"ג למעלה (ראה הפסוק

אסור  הוא הרי אותו, שעבדו בשעה הנעבד, על הציפוי
שכתב  שם, בתמורה המשנה בפירוש ראה אבל למזבח.
למזבח, אסורים שעליו שמה שאמרו למה הטעם רבינו
של  וזהב כסף מהֿשאיןֿכן נעבד, והזהב הכסף שגם משום
כי  מדבריו, נשמע מותר. הוא הרי – נעבד שלא המוקצה
– שנעבד בשעה עליו היה שלא הנעבד של והזהב הכסף

למזבח. עצמו 34)מותר שהמוקצה א. כח, תמורה משנה,
במה  אבל ה"ד), למעלה (ראה מעשה בו שעשו משום אסור
"כסף  ומטעם שם). המשנה, (פירוש מעשה עשו לא שעליו
על  אלא כן נאמר שלא לאסור, אין כן גם עליהם" וזהב

ספר'). ('קרית משמשיה על ולא עצמה, עבודהֿזרה

.Ê¯‰Ï ‰ÂÁzLn‰35¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿«¬∆¿«««ƒ∆À»
‰‡‰a36ÁaÊnÏ ÔÈ¯eÒ‡ ÂÈ·‡ È¯‰ -37ÔÎÂ . «¬»»¬≈¬»»¬ƒ«ƒ¿≈«¿≈

Bˆ¯‡a Ú·Bp‰ ÔÈÚÓÏ ‰ÂÁzLn‰38ÂÈÓÈÓ È¯‰ - «ƒ¿«¬∆¿«¿»«≈«¿«¿¬≈≈»
CqÏ ÔÈÏeÒt39‰¯L‡ .40‰ÏËaL41ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - ¿ƒ¿«≈¬≈»∆»¿»≈¿ƒƒ

‰Î¯ÚnÏ ÌÈ¯Ê‚ ‰pnÓ42- ‰Ó‰·Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ . ƒ∆»¿»ƒ««¬»»¿≈«ƒ¿«¬∆ƒ¿≈»
È„‚·Ï ÏeÒt dlL ¯Óˆ Ck ,ÁaÊnÏ ‰ÏÒÙpL ÌLk¿≈∆ƒ¿¿»«ƒ¿≈«»∆∆∆»»¿ƒ¿≈

˙B¯ˆBˆÁÏ ÔÈÏeÒt ‰È¯˜Â ,‰p‰k43‰È˜BLÂ ,44 ¿À»¿«¿∆»¿ƒ«¬¿¿∆»
ÔÈÓÈÏ ‰ÈÚÓ È·e ,ÔÈÏÈÏÁÏ45ÏeÒt Ïk‰ ,46. «¬ƒƒ¿≈≈∆»¿ƒƒ«…»

כאן 35) גם לפרש צריך מעיין, גבי להלן שכתבנו מה לפי
שלו. כי 36)בהר שם, זרה עבודה בהל' ראה להדיוט,

אףֿעלֿפי  אדם עשהו ולא אדם יד תפיסת בו שאין "כל
בהנאה". מותר זה הרי לבנות 37)שנעבד, אסור כלומר,

זרה  בעבודה חמא בר רמי בעיית והיא ההר, מאבני מזבח
מותר  (אם למזבח מהו אבניו להר, "המשתחוה א: מו,
(שם  רבא ופשטה חננאל) רבינו – לא או מזבח מהן לבנות
אסור  להדיוט, בתלוש שמותר אתנן "ומה מקלֿוחומר: מו:)
זונה  אתנן תביא לא יט) כג, (דברים דכתיב לגבוה, במחובר
שאסור  נעבד במחובר, שנא ולא תלוש שנא לא כלב, ומחיר
לגבוה". במחובר שאסור דין אינו להדיוט, בתלוש

בתוך 38) נשארים המים כן וכמו ברשותו, נובע כלומר,
ברשות  נובע אם אבל לשדותיו, מחוץ יוצאים ואינם שדותיו
בנובע  כן וכמו נט.), מז. (שם נאסרים המים אין הרבים
ואףֿעלֿפי  שלו. שאינו דבר אוסר אדם אין אחר, בשדה
אוסר  אדם קרבן שלגבי ה"ו, למעלה רבינו פסק שבבהמה
איסור  שהרי כן, הדבר אין במחובר – שלו שאינו דבר
למעלה), (ראה מאתנן בקלֿוחומר נלמד לגבוה מחובר
אחרים  של בבהמה ולא שלו, בבהמה אלא שייך אינו ואתנן

שמח'). המשתחוה 39)('אור רבה, "בעי א: מז, שם
סגיד, קא דקמיה למיא וכו', לנסכים מהו מימיו למעיין,
לפניו  עכשיו רואה שהוא למים =) אזלו קמאי וקמאי
לדברונא  דילמא או שם) רש"י – להם הלכו והרי השתחוה,
והרי  השתחוה, והילוכו נהר של לקילוח =) סגיד" קא דמיא
רבינו  פסק ומספק נפשטה, ולא שם) רש"י – נעבד הנהר כל
לא  למה זה על תמה והלחםֿמשנה (כסףֿמשנה. לחומרא
ראה  הספיקות, בכל שכתב כמו הורצה שבדיעבד כתב,

הי"ב). עבודהֿזרה.40)להלן לשם אותו שעבדו אילן
שמותרת 41) עבודהֿזרה, מלהיות אותה ביטל שהגוי

ה"ח). זרה עבודה מהל' (פ"ח להדיוט בהנאה
באשרה 42) מודים "הכל ה"ב: פ"א ביכורים 'ירושלמי'
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(ראה  למערכה" גזירים ממנה מביאים שאין שבטלה,
-43)משנהֿלמלך). א לו, שבת ראה לשופרות, כלומר,

חצוצרות. נקראים השוק 44)ששופרות של העצם כלומר,
בשעת  במקדש הלוים בו שיחללו חליל, לעשותו פסול

במשנה). נ. סוכה (ראה השואבה בית כלומר,45)שמחת
נא:). שם (ראה כינור של לנימים הן 46)פסול אלו כל

א. מז, זרה עבודה במס' נפשטו שלא בעיות

Á47‰OÚÈ ‡Ï - ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ÌL Ba LiL Ïk .…∆≈≈«¬»»»…≈»∆
‰‡‰a ¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L„w‰ ˙Î‡ÏÓÏ48. ƒ¿∆∆«…∆««ƒ∆À»«¬»»

49?Ô˙‡ e‰Ê È‡50‰Ê ¯·c CÈÏ ‡‰ :‰BÊÏ ¯ÓB‡‰ ≈∆∆¿»»≈¿»≈ƒ»»∆
C¯ÎOa51˙È˙ek ‰BÊ „Á‡ .52‰ÁÙL B‡53B‡ ƒ¿»≈∆»»ƒƒ¿»

ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ˙ÈÏ‡¯OÈ54Ï·‡ . ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ∆¿»»»≈«»≈»ƒ¬»
‰Èet‰55Ô‰k ‰È‰ elÙ‡ ,56¯zÓ dp˙‡ -57ÔÎÂ . «¿»¬ƒ»»…≈∆¿«»À»¿≈

‰Â¯Ú ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯zÓ dp˙‡ - ‰c BzL‡58. ƒ¿ƒ»∆¿«»À»««ƒ∆ƒ∆¿»

"איזהו 47) לפני להלן להיות צריכה ה"ח שתחילת נראה
אריה'). בן ('הגהות טעם 48)אתנן" ונתינת כלל הוא

המוריה'. ב'הר ראה כנ"ל.49)להקודם, להיות, צריך כן
למזבח.50) אסור זונה אתנן כי ה"ז, פ"ג למעלה ראה
א.51) כט, תמורה זאת 52)משנה, ולמדו ב. כט, תמורה

כג, (דברים באתנן נאמר תועבה". – "תועבה בגזירהֿשוה
ונאמר  אלקיך", ה' תועבה כי וגו' זונה אתנן תביא "לא יט)
האלה". התועבות מכל יעשה אשר כל "כי כט) יח, (ויקרא
הכי  בה, תופסין קידושין שאין עריות ויקרא) =) להלן מה
קידושין  אין ובגויה בה", תופסין קידושין אין (=באתנן) נמי

במשנה. - ב סו, בקידושין ראה כט,53)תופסין, תמורה
ותלין  זה טלה הוליך לחבירו האומר "וכן במשנה: - א
אומרים  וחכמים אתנן, אינו אומר רבי עבדי, אצל שפחתך
דברי  כי יצחק, רב בר שמואל אמר ל.) (שם ובגמרא אתנן".
שאסור  ובנים אשה לו ובאין עברי, בעבד הם המשנה
שפחה  אתנן חכמים שלדעת הרי ה"י), להלן (ראה בשפחה

אתנן. הוא האלמנה.54)הרי על הבא גדול כהן כגון
היתה  אלאֿאםֿכן נאסר אתנן אין כי ברורה, רבינו ודעת
הנ"ל  המשנה על שם שהקשו ממה לכך וראיה עבירה, ביאת
כולם, דברי לפי והוא שרי", מישרא לעבד שפחה "והא
אין  אביי דלדברי - ב כט, שם ורבא אביי של והמחלוקת
תופסין  שאין מעריות, היא אם אלא ישראל זונה אתנן איסור
בהן  שתופסין לאוין מחייבי היא אם אבל קידושין , בהן
בחייבי  שאפילו סובר ורבא אסור, אתננה אין – קידושין
לפי  אסור, אתננה קידושין, בהן שתופסין אף לאוין,
אתננה  גויה זונה מה גויה, מזונה ישראלית זונה שלומדים
כרבא. רבינו ופסק אסור. אתננה ישראלית זונה אף אסור,

תמורה,55) (ראה זונה עשאה לא הפנויה על הבא דפנוי
וחללה 56)שם). זונה "אשה ז) כא, (ויקרא אצלו שנאמר

לכהן. אף לזונה נחשבת הפנויה על הבא אין יקחו", לא
כרבי 57) ולא זונה, עשאה לא הפנויה על הבא שפנוי

שם. תמורה ראה זמן,58)אליעזר, לאחר לו שמותרת כיון
לו). הבאות ד"ה שם רש"י ועי' שם, (תמורה ורב וכרבי

.Ë‡O59˙ÓÁÓ dÏ ÔziL Ïk - ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ »»««≈«»≈»ƒ…∆ƒ≈»≈¬«
‰ÏÈÚa60¯eÎf‰Â .¯eÒ‡Â Ô˙‡ ‰Ê È¯‰61Bp˙‡ - ¿ƒ»¬≈∆∆¿»¿»¿«¿∆¿«

¯eÒ‡62¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÚBaÏ Ô˙‡ ‰M‡‰ ‰˙ . »»¿»»ƒ»∆¿»«≈¬≈∆À»
Ô˙‡ ÌeMÓ63. ƒ∆¿»

שאףֿעלֿפי 59) הקודמת) (הלכה שלמעלה מנדה זאת למד
שהיא  לא אם אסור שאתננה לומר מקום היה אשתו, שהיא
אףֿעלֿפי  לאוין, שבחייבי ומכאן זמן, לאחר לו מותרת
לא  מותרת תהיה לא שהרי אסור, אתננה לאשה, שנשאה

המוריה'). ('הר מחמת 60)לעולם שלא לה נתן אם אבל
אתנן  זה אין ממלאכתה, שביטלה מחמת אלא בעילה,
להפקעתה  שכר לה "ושנתן רבי): של ברייתא שם, (תמורה
ו'מרכבת  משנה' ב'כסף וראה מותרין", וכו' בטלה) שכר =)

הזכר.61)המשנה'. על דברי 62)הבא שם, תמורה מס'
זכר 63)רב. לדבר, ראיה שאין ואףֿעלֿפי רבי. דברי שם

להפך" ותהי לך ניתן לא ואתנן אתנן, "ובתתך לדבר
קרוי  שאין נשמע "להפך" שנאמר וממה לד), טז, (יחזקאל

(שם). להיפך ולא לאשה מאיש אלא אתנן

.ÈE˙ÁÙL ÔÈÏ˙Â ‰Ê ¯·„ EÏ ‡‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈≈¿»»∆¿»ƒƒ¿»¿
BÏ ÔÈ‡L ‡e‰Â .Ô˙‡ ‰Ê È¯‰ - È¯·Ú‰ Èc·Ú Ïˆ‡≈∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿»¿∆≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈ·e ‰M‡ BÏ LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ·e ‰M‡ƒ»»ƒ¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¬≈∆

˙ÈÚk ‰ÁÙLa ¯zÓ64¯‡a˙iL BÓk ,65ÔÈc‰ ‡e‰Â . À»¿ƒ¿»¿«¬ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«ƒ
ÈBÏÙÏ ÈÏÚa‰Â ‰Ê ¯·c CÈÏ ‡‰ :‰BÊÏ ¯ÓB‡a¿≈¿»≈ƒ»»∆¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ

Ô˙‡ ‰Ê È¯‰ - ÈÏ‡¯Oi‰66. «ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆∆¿»

"וכן 64) במשנה: שם תמורה ראה זונה. אתנן זה ואין
עבדי, אצל שפחתך ותלין זה טלה הוליך לחבירו האומר
(שם  ובגמרא אתנן". אומרים וחכמים אתנן, אינו אומר רבי
שמואל  אמר וכו', שרי משרא לעבד שפחה "והא שאלו: ל.)
אשה  ליה דלית וכגון וכו' עברי בעבד וכו' יצחק רב בר
שפחה  לו מוסר רבו אין ובנים, אשה לו אין דתניא ובנים,
כנענית". שפחה לו מוסר רבו ובנים, אשה לו יש כנענית,

ה"ד.65) עבדים מהל' באדון 66)בפ"ג רק לא כלומר,
בכל  וחייב העבד, של ידיו במעשה זוכה (שהאדון ועבד
אף  אסור, האדון שנתן שהאתנן חכמים, אמרו העבד) צרכי
אנשים  בשני אפילו אלא האדון, ולא הבועל הוא העבד כי
עבור  אתנן נתן ואחד השני, עם קשר שום לאחד שאין
בעילת  עבור שניתן מכיון אסור, זה אתנן גם – השני בעילת

כסףֿמשנה. וראה הנותנו. הוא מי חשוב ולא איסור,

.‡ÈdÏ Ô˙Â „Á‡ ‰ÏË dÏ ÔzÏ ‰Bf‰ ÌÚ ˜Òt»«ƒ«»ƒ≈»»∆∆»¿»«»
ÔÈ¯eÒ‡Â Ô˙‡ Ôlk - ÛÏ‡ Ô˙ elÙ‡ ,‰a¯‰«¿≈¬ƒ»«∆∆À»∆¿»«¬ƒ

ÁaÊnÏ67¯Ó‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ dp˙‡ dÏ Ô˙ . «ƒ¿≈«»«»∆¿«»¿…»»∆»∆»»«
‰ÈÏÚ ‡B·iLk - CÈÏÚ ‡B·‡L „Ú CÏˆ‡ È‰È :dÏ»¿ƒ∆¿≈«∆»»«ƒ¿∆»»∆»

¯Ò‡È68- ‰ÈÏÚ ‡B·iL Ì„˜ ez·È¯˜‰Â ‰Ó„˜ . ≈»≈»¿»¿ƒ¿ƒ«…∆∆»»∆»
¯Lk69[.d˙·BÁ È„È ‰‡ˆÈ - Ôa¯˜ ˙·iÁ ‰˙È‰ Ì‡Â] . »≈¿ƒ»¿»«∆∆»¿»»¿»¿≈»»

È˜ ÈÏ Èˆ¯zL È˙ÓÈ‡ :Ô˙pL ˙Úa dÏ ¯Ó‡iL ‡e‰Â¿∆…«»»≈∆»«≈»«∆≈»ƒƒ¿ƒ
ÂÈLÎÚÓ B˙B‡70Ôk dÏ ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;71dÈ‡ - ≈«¿»¬»ƒ…»«»≈≈»

dlL BÈ‡L ¯·c ·È¯˜‰Ï ‰ÏBÎÈ72. ¿»¿«¿ƒ»»∆≈∆»

טלה 67) הוליך לזונה "האומר במשנה: שם, תמורה ראה
שם: ובגמרא אסורין", כולן - ק' הן אפילו בשכרך, זה
מאה  בשכרה) שלקחה =) אגרא דשקלה אילימא דמי, "היכי
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

gafnקפר ixeqi` 'ld - dcear xtq - ixyz f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לא  מאה, לי מה חד לי מה אסירי, דכולהו פשיטא בהמות,
מכח  דכולהו מאה, לה ויהיב חדא אגרא דשקלה צריכא

קאתי". בא 68)אתנן ולא לה נתן רבנן, "תנו אמרינן: שם
קרית  אתננה - עליה בא ולא לה נתן מותר, אתננה וכו' עליה
וכו', עליה בא ואחרֿכך לה נתן קתני הכי אלא וכו', להו?
אלעזר, רבי אמר למפרע? אתנן עליה וליחול מותר, אתננה
הרי  סג.), סב: זרה בעבודה הוא (וכן והקריבתו" שקדמה
אבל  קיים, האתנן היה לא כבר עליה שבא בשעה אם שרק
ואסור. אתנן זה הרי בידה, אתנן היה עליה שבא בשעה אם

הסמוכה.69) בהערה למעלה אימתי 70)ראה כלומר,
אותו  תצטרכי לא ואם מעכשיו, לך תקני לטלה שתצטרכי

ביאה. בשעת אלא לך, קנוי יהא לה,71)לא אמר אלא
ביאה. בשעת אלא אותו תקחי ולא אצלך, יהיה זה טלה רק

אומר 72) והכתוב הטלה, קנתה לא עליה בא שלא זמן שכל
ודרשו  לה'", קודש ביתו את יקדיש כי "ואיש יד) כז, (ויקרא
ברשותו, ביתו "מה שם) זרה ועבודה תמורה (ראה בגמרא
להקדישו  יכול אינו האדם של שאינו ודבר ברשותו", כל אף

ולהקריבו.

.·È‰ÈÏÚ ‡B·iL Ì„˜ ezLÈc˜‰Â ‰Ó„˜73Ck ¯Á‡Â »¿»¿ƒ¿ƒ«…∆∆»»∆»¿««»
Ô˙‡ ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡a74‡·e ÏÈ‡B‰ , »»∆»¬≈∆»≈ƒ∆¿»ƒ»

ep·È¯˜zL Ì„˜ ‰ÈÏÚ75È¯‰L ,Ô˙‡ BÈ‡ B‡ , »∆»…∆∆«¿ƒ∆≈∆¿»∆¬≈
‰‡Èa Ì„˜ ezLÈc˜‰76CÎÈÙÏ .77·¯˜È ‡Ï78Ì‡Â , ƒ¿ƒ«…∆ƒ»¿ƒ»…ƒ¿«¿ƒ

‰ˆ¯ - ·¯˜79. »«ƒ¿»

הקריבתו.73) לא בתמורה 74)ועדיין הושעיא רב בעיית
נפשטה. ולא שם, זרה קיים 75)ועבודה הטלה והרי

ביאה. לגבוה 76)בשעת "אמירתו קיימאֿלן והרי
כבר. הקריבתו כאילו זה והרי להדיוט", כמסירתו

ספק.77) שהדבר רבינו 79)מספק.78)כיון דעת כן
תמידין  מהל' פ"ז להלן ראה הקרבנות, בעניני הספיקות בכל

ה"כ. ומוספין

.‚È,dÏ Ô˙ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ ‡a»»∆»¿…»«»¿««¿«»«»
ÌÈ¯·c ‰na .Ô˙‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»»ƒ¬≈∆∆¿»«∆¿»ƒ
,‰Ê ‰ÏËa ÈÏ ÈÏÚa‰ :dÏ ¯Ó‡L ˙È˙eÎa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿ƒ∆»«»ƒ»¬ƒƒ¿»∆∆

‰ÎÈLÓ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L80˙ÈÏ‡¯OÈa B‡ ,81‰È‰L ∆≈»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿≈ƒ∆»»
d¯ˆÁa ‰Ïh‰82˙BÚÓ CÏ Ôz‡ ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â «»∆«¬≈»¿»«»ƒ…∆≈»»

ClL ‡e‰ È¯‰ - ÈBÏt ÌBÈa83dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿¿ƒ¬≈∆»¬»ƒ»«»
ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰ÈÏÚ ‡·e ,Ì˙Ò '‰ÏËa ÈÏ ÈÏÚa‰'ƒ»¬ƒƒ¿»∆¿»»»∆»¿««¿«

Ô˙‡ ÌeMÓ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏË dÏ ÁÏL84. »«»»∆¬≈∆À»ƒ∆¿»

(ראה 80) במשיכה וגם בכסף גם קונה הגוי שהרי כלומר,
וכיון  פח), בהערה ועיי"ש הי"ד, ומתנה זכיה מהל' פ"א
הטלה  את קונה היא הרי זה, בטלה לי הבעלי לה שאומר
אתנן  זה והרי זמן לאחר הטלה את לה נתן כי אף זו, בביאה

בסמוך. להלן וראה במשיכה 81)זונה, אלא קונה שאינה
ה"א). מכירה מהל' בפ"ג (ראה בהגבהה וחצרו 82)או

ה"ח). ומתנה זכיה מהל' (פ"ד לו קונה אדם ראה 83)של
עליה  "בא בברייתא: - ב סב, זרה ועבודה א. כט, בתמורה
לה, יהיב "מאי שם: ובגמרא מותר", אתננה לה נתן ולא
אתננה  לה נתן ואחרֿכך עליה בא וכו' קתני  הכי אלא

ונתן  עליה בא "והתניא, סג.) ושם , כט: (שם והקשו מותר",
לה  דאמר הא קשיא לא וכו', אסור אתננה וכו' עד ואפי' לה
זה  טלה סתם. בטלה הבעלי לה דאמר הא זה, בטלה הבעלי
במשיכה. קניא דלא גויה בזונה משיכה, מחוסר והא
בחצרה  דקאי כגון ישראלית, בזונה אפילו אימא, ואיבעית
פלוני  יום עוד אם לה ואמר אפותיקי, לא דשוויה וכו'
וראה  באתננך", טלה לאו ואם מוטב, זוזי לך יהבינא
בעיא  דלא גויה "בזונה שגרס שם, זרה עבודה 'מאירי'
אלו  כי (והוסיף ב יד, קידושין ב'מאירי' הוא וכן משיכה".
וכן  היא) משובשת גירסא במשיכה", קניא "דלא הגורסים
רבינו. גרס וכן שם, זרה עבודה ספרדי בכת"י הגירסא

ביאה.84) בשעת המיוחד אלא אתנן שאין בגמרא, שם

.„È¯ÈÁÓe Ô˙‡ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡85ÔÙe‚ ‡l‡86, ≈»ƒ∆¿»¿ƒ∆»»
Èab ÏÚ ·¯˜Ï Èe‡¯‰ ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÏÁ BÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆»«»»»»ƒ¿«««≈
ÔÈÈÂ ‰BÈ È·e ÔÈ¯B˙Â ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÔB‚k ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿¿≈»¿»¿ƒ¿≈»¿«ƒ

˙ÏÒÂ ÔÓLÂ87È¯‰ - Ôa¯˜ Ô‰a ‰Á˜ÏÂ ˙BÚÓ dÏ Ô˙ . ¿∆∆»…∆»«»»¿»¿»»∆»¿»¬≈
¯Lk ‰Ê88. ∆»≈

כלב.85) מחיר הוא זה אי הט"ז, להלן משנה 86)ראה
זונה", אתנן תביא "לא יט) כג, (דברים שנאמר ב. ל, תמורה
ספר'). ('קרית חילופיו ולא שאסור, הוא גופיה אתנן

כשרים 87) אלו הרי וחטים, זיתים ענבים, לה נתן אם אבל
הט"ו. להלן ראה נשתנו, שכבר במשנה.88)לקרבן, שם

.ÂËÔ˙‡OÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ,˙ÏÒ Ô˙‡OÚÂ ÌÈhÁ dÏ Ô˙»«»ƒƒ«¬»»«…∆≈ƒ«¬»»«
¯·kL ,ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÔÈÈ Ô˙‡OÚÂ ÌÈ·Ú ,ÔÓL∆∆¬»ƒ«¬»»««ƒ¬≈≈¿≈ƒ∆¿»

epzL89ÌÈL„˜ ˙Ó‰a dÏ Ô˙ .90‡Ï - dp˙‡a ƒ¿«»«»∆¡«»»ƒ¿∆¿«»…
ÁaÊnÏ ‰¯Ò‡91BÁÒt ÏÚ d˙B‡ ‰pÓ elÙ‡Â .92ÏÚÂ ∆∆¿»«ƒ¿≈««¬ƒƒ»»«ƒ¿¿«

B˙‚È‚Á93‰ÎÊ ¯·kL ,ÔÈLc˜n‰ eÏÒÙ ‡Ï - dp˙‡a ¬ƒ»¿∆¿«»…ƒ¿¿«À¿»ƒ∆¿»»»
ÔLÈc˜‰L ‰ÚMÓ dB·b Ô‰a94¯·c dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»«ƒ»»∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»«»»»

BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ,BÏÒt ‡Ï - BlL BÈ‡L∆≈∆…¿»∆≈»»≈»»∆≈
BlL95ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,96Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆»ƒ≈ƒ¿»¬«¿»ƒ¬»ƒ»«

˙BÙBÚ dÏ97ÔÈLc˜Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,98ÏÁ Ô˙‡ - »««ƒ∆≈À¿»ƒ∆¿»»
ÌÈ¯eÒ‡Â Ì‰ÈÏÚ99‰Ê ¯·„ ‡e‰ ‰Ïa˜ È¯·cÓe .100. ¬≈∆«¬ƒƒƒ¿≈«»»»»∆

שנאמר 89) ממה שדרשו הלל וכבית בברייתא. שם, תמורה
לכל  אלקיך ה' בית כלב ומחיר זונה אתנן תביא "לא (שם)
ולא  "שניהם" – שניהם" גם אלקיך ה' תועבת כי נדר,
כלב". "מחיר בשינוי הי"ח להלן וראה שינוייהם,

הנתינה.90) לפני שהקדישה בהמה תמורה 91)כלומר,
מותרין". אלו הרי מוקדשין, לה "נתן במשנה: שם,

בסמוך.92) להלן עשר 93)ראה ארבעה חגיגת היא
הי"ב. פסח קרבן מהל' בפ"י ראה זה 94)בניסן, ואין

"ויהיו  בגמרא: ושם באתננה. לה לתת יכול ואינו שלו, ממון
תלמודֿ וכו' מקלֿוחומר עליהן, חל ומחיר אתנן מוקדשין,
טעמא  הנדור. את להוציא נדר", "לכל (שם): לומר
יהיב  כי אמינא הוה קרא, מעטינהו לא הא קרא, דמעטינהו
הוא, ממוניה לאו והא ומחיר, אתנן עליהן חל מוקדשין, לה
"ואם  דתניא - היא ורבי פסחו, על בממנה הושעיא רב אמר
מכדי  משה, החייהו ד) יב, (שמות משה" מהיות הבית ימעט
אין  שאם מקח מכדי אף אומר, רבי מקח. מכדי ולא אכילה
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חולין  ומעותיו חגיגתו, ועל פסחו על עמו אחרים ממנה לו
צ, בפסחים ואמרו פסחיהן". ישראל הקדישו כן מנת שעל
והמקיל  מחלוקתם, בביאור נחלקו זירא ורבי שרבה - א
ובמצה  הפסח, לצליית בעצים נחלקו שלא מפרש בהם
אלא  – חולין והמעות בהם לוקח לחכמים שגם ומרור,
קרבן  מהל' פ"ד רבינו ופסק וטלית, חלוק במעות בקונה
ולפיכך  שם). (משנהֿלמלך כרבי ולא כחכמים הי"א פסח
כהברייתא  ולא הקדש, של שהם זו, הלכה בטעם כאן כתב
זו  ברייתא כי נדר", "לכל הפסוק מן שמיעטה שם בתמורה
אותה  מנה "ואפילו שכתב במה רבינו וכוונת דרבי. אליבא
שיש  וחגיגה פסח שגם לומר, חגיגתו", ועל פסחו על
אלא  ההלכה לפי זה אין – כנ"ל) (רבי, ממונו שהם אומרים
ובהל' כאן כסףֿמשנה ועי' הקדש. ממון אלא אינם הם גם

שם. פסח למעלה:95)קרבן שהובאו הגמרא מדברי נלמד
ה"ה. למעלה גם וראה הוא". ממוניה לאו שאז 96)"והא

מהל' בפ"ה כמבואר רשות, ושינוי ביאוש הזונה קנתה
המוריה'). ('הר ה"ג יונה.97)גניבה ובני תורים

הנתינה.98) לפני שהקדישן עופות אפילו כלומר,
מותרין,99) וכו' מעות לה "נתן במשנה: - ב ל, בתמורה

גבי  על קרב בו שכיוצא דבר וכל וסלתות ושמנים יינות
עופות, מותרים. אלו הרי מוקדשין לה נתן אסור, המזבח
שהמום  המוקדשין אם מה בדין שהיה אסורים. אלו הרי
פוסל  המום שאין עוף עליהן, חל ומחיר אתנן אין בהן פוסל
תלמודֿלומר  עליהם, חל ומחיר אתנן יהא שלא דין אינו בו
רבינו  ומפרש העוף", את להביא נדר, לכל יט) כג, (דברים
הפסיקה  למה כן לא שאם מוקדשין, בעופות מדובר כי
ביחד  הדברים נשנו ולא מוקדשין", לה "נתן בבבא המשנה
כי  עלֿכרחנו אלא (ועופות)", וסלתות ושמנים "יינות
כי  לכך, ראיה ועוד רוקח'). ('מעשה מוקדשין הם העופות
קלֿוחומר  זה אין – חולין הם שהעופות נאמר אם

לעופות  אין ממוקדשין ולפיכך גבוה, ממון הם מוקדשין כי ,
חל  שאתנן אפשר חולין שהם עופות אבל עליהם, חל אתנן
(לחםֿ מוקדשין בעופות מדובר כי עלֿכרחנו אלא עליהם,
הם  במשנה "העופות" כי מפרש הראב"ד אבל משנה).

שם. רש"י פירש וכן הכתוב 100)חולין, מגזירת כלומר,
אדם  "אין אומרים היינו הסברא, מצד אבל נדר". "לכל

(לחםֿמשנה). שלו" שאינו דבר אוסר

.ÊË?·Ïk ¯ÈÁÓ ‡e‰ ‰Ê È‡101:B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ‰Ê ≈∆¿ƒ∆∆∆»≈«¬≈
‰Ê ·Ïk ˙Áz ‰Ê ‰ÏË EÏ ‡‰102·Ïk ÛÈÏÁ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿»∆∆««∆∆∆¿≈ƒ∆¡ƒ∆∆

˙B¯eÒ‡ Ôlk - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙBÚ B‡ ˙BÓ‰a ‰nÎa¿«»¿≈¿«≈»∆À»¬
ÁaÊnÏ103. «ƒ¿≈«

למזבח.101) אסור כלב מחיר כי ה"ז פ"ג למעלה ראה
בגמרא:102) ושם בטלה. הכלב שמחליף והיינו שם. משנה,

יג) מד, (תהלים אומר הוא וכן כלב. חליפי זהו כלב, "מחיר
מחיר  אלמא במחיריהם", רבית ולא הון בלא עמך תמכר

שם). (רש"י דמים (כסףֿמשנה).103)היינו הוא פשוט

הכלב  שכנגד שעשרה בהי"ז, להלן שנאמר ממה ונלמד
המוריה'). ('הר אסורים

.ÊÈÔÈÙzL ÈL104ÌÈ‡ÏË ‰¯OÚ Á˜Ï ‰Ê ,e˜ÏÁL ¿≈À»ƒ∆»¿∆»«¬»»¿»ƒ
·Ïk‰ ÌÚL - „Á‡ ·ÏÎÂ ‰ÚLz Á˜Ï ‰ÊÂ105 ¿∆»«ƒ¿»¿∆∆∆»∆ƒ«∆∆

ÔÈ¯zÓ106Ì‰Ó „Á‡ LÈ Ì‡ :Bc‚kL ‰¯OÚ‰ Ï·‡ ; À»ƒ¬»»¬»»∆¿∆¿ƒ≈∆»≈∆
B‡ÈˆBÓ - ·Ïk‰ ÈÓc ÏÚ ¯˙È B‡ ·Ïk‰ ÈÓ„k BÓc»ƒ¿≈«∆∆»≈«¿≈«∆∆ƒ

B¯ÈÁÓ ‰È‰ÈÂ ·Ïk‰ „‚k ‰¯OÚ‰ ÔÓ107Ô¯‡Le ,108 ƒ»¬»»¿∆∆«∆∆¿ƒ¿∆¿ƒ¿»»
ÌÈ¯zÓ109ÔÈ˙eÁt ÂÈÓc Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk Ì‡Â ; À»ƒ¿ƒ»∆»¿∆»≈∆»»¿ƒ

ÌÈ¯eÒ‡ Ôlk ‰¯OÚ‰ È¯‰ - ·Ïk‰ ÈÓcÓ110. ƒ¿≈«∆∆¬≈»¬»»À»¬ƒ

א.104) ל, שם הטלאים 105)משנה, תשעת כלומר,
הכלב. בחלקו שנפל זה שהרי 106)שנטל במשנה. שם

הכלב. חליפי "מחיר 107)אינם יהיה זה טלה כלומר,
להלן). ומובא בגמרא, (שם למזבח אסור הוא ורק הכלב",

הטלאים.108) תשעת ד"ה 109)יתר שם ב'תוספות'
עיון, צריך כן ואם "ברירה". מטעם שזהו כתבו ואידך,
מעשר  מהל' (פ"ז ברירה אין שבדאורייתא פסק רבינו שהרי
ה"י. בכורות מהל' פ"ו בלחםֿמשנה ועי' ה"א).

נטל 110) אחד שחלקו, שותפין שני "וכן שם: במשנה,
הכלב  ושעם אסור, הכלב שכנגד וכלב, תשעה ואחד עשרה
והנך  כלבא, להדי חדא "ניפוק הקשו: שם ובגמרא מותר",
מחד  כלב דמי דטפי כגון עסקינן במאי הכא לישתרו, כולהו
הטלה  לעומת הכלב ששוה היתר =) טיפונא והאי מינייהו,

כלב. למחיר נחשבים וכולם בכולהו", שדי האחד)

.ÁÈÌÈhÁa ·Ïk ÛÈÏÁ‰L ÔB‚k ,¯ÈÁn‰ ‰pzLƒ¿«»«¿ƒ¿∆∆¡ƒ∆∆¿ƒƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÏÒ eOÚÂ111·Ïk Ô˙‡ .112¯ÈÁÓe ¿«¬…∆¬≈∆À»∆¿«∆∆¿ƒ

‰BÊ113ÔÈ¯zÓ -114e ‰BÊ Ô˙‡ .ÔÈ¯zÓ - ·Ïk ¯ÈÁÓ »À»ƒ∆¿«»¿ƒ∆∆À»ƒ
˙Èa‰ ˜„·Ï115ÏL ÔÙeb Ï·‡ .ÔÈpzLÓ Ô‰ È¯‰L , ¿∆∆««ƒ∆¬≈≈ƒ¿«ƒ¬»»∆

ÔÈÚew¯ ‰OÚÈ ‡Ï Ô˙‡116ÏÎÏ :¯Ó‡pL ;˙ÈaÏ ∆¿»…≈»∆ƒƒ««ƒ∆∆¡«¿»
¯„117.ÌÈÚew¯‰ ˙‡ ‡È·‰Ï - ∆∆¿»ƒ∆»ƒƒ

שנאמר 111) ממה שדרשו הלל וכבית בברייתא, - ב ל, שם
אלקיך  ה' בית כלב ומחיר זונה אתנן תביא "לא שם) (דברים
ולא  "שניהם" שניהם", גם אלקיך ה' תועבת כי נדר, לכל
ולענין  זונה. אתנן לענין הט"ו למעלה וראה שינוייהם.
בכסףֿ וראה הי"ב. פ"ג למעלה מובא שמותרין, ולדותיהם

ובמשנהֿלמלך. ונותן 112)משנה כלב על בא כלומר,
ל.). במשנה שם רש"י (ראה באתננו טלה הכלב לבעל

לו 113) שיש זונה שפחה תמורת טלה לחבירו נתן כלומר,
שם). רש"י ומחיר 114)(וראה הכלב "אתנן במשנה: שם

– "שניהם" שם) (דברים שנאמר מותרין, אלו הרי זונה,
ארבעה". ולא אחר 115)שניהם מותרים למזבח שאם

שמותרים  קלֿוחומר ובהט"ו) זו, בהלכה (למעלה שנשתנו
(כסףֿמשנה). הבית שם.116)לבדק בברייתא, כחכמים

(שם)117) שנאמר ממה חכמים זאת למדו שם, בברייתא
עיון  וצריך הריקועין", את "לרבות – אלקיך" ה' "בית

(לחםֿמשנה).
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mipkyקצ zekld - oipw xtq - ixyz `"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd ixyz f"kÎ`"k -

á"ôùú'ä éøùú à"ë ïåùàø íåé

-oipwxtq
mipkW zFkld¦§§¥¦

ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ˜elÁ ÔÈc Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«ƒƒ««¿»≈
BÎMÓ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ˜Ê ˙˜Á¯‰Â .ÔÈÙzM‰1ÏÚaÓe «À»ƒ¿«¿»«≈∆»∆»≈∆ƒ¿≈ƒ««

BlL ¯ˆn‰2.¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„Â . «∆∆∆¿ƒ«««∆∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ÔÈÈc‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒƒ»≈ƒ¿»ƒ≈

בו.1) וכיוצא ראייה היזק רכוש.2)כולל נזקי כולל

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
כופין 3) דברים באלו השותפין חלוקת משפטי בו נתבארו

חלק  ויקנה הכול מהם לאחד שיישאר או לחלוק לזה זה
זה. אחר והנמשך בדמים, חבירו

.‡„Á‡4ewL ÌÈL B‡ ,e‰„O ÈˆÁ B¯·ÁÓ ‰Bw‰ ∆»«∆≈¬≈¬ƒ»≈¿«ƒ∆»
B‡ ,‰zÓa Ô‰Ï ‰zpL B‡ ,eL¯iL B‡ ,‰„O „Á‡Ó≈∆»»∆∆»¿∆ƒ¿»»∆¿«»»

¯˜Ù‰‰ ÔÓ d· e˜ÈÊÁ‰L5BÏÏk ,¯‚ ÈÒÎ B‡ ,6ÏL ∆∆¡ƒ»ƒ«∆¿≈ƒ¿≈≈¿»∆
„Á‡ Lw·e ,Ú˜¯˜a ˙eÙzL Ì‰ÈÈa LiL Ïk :¯·c»»…∆≈≈≈∆À»¿«¿«ƒ≈∆»

Ì‡ :Bc·Ï B˜ÏÁ ÏhÏÂ ˜ÏÁÏ ÔÈÙzM‰ ÔÓ7LÈ ƒ«À»ƒ«¬…¿ƒ…∆¿¿«ƒ≈
‰wÏÁ ÔÈc Ú˜¯˜ d˙B‡a8ÔÈÙzM‰ ¯‡L ˙‡ ‰ÙBk - ¿»«¿«ƒ¬À»∆∆¿»«À»ƒ

„Á‡ ÔÈ‡ - ‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ Ì‡Â ;BnÚ ÔÈ˜ÏBÁÂ¿¿ƒƒ¿ƒ≈»ƒ¬À»≈∆»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .˜ÏÁÏ B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó≈∆»»…∆¬≈«¬…¿≈«ƒ

ÔÈÏËÏhÓa9ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .10„Á‡ ÔÈ‡La ? ¿ƒ«¿¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈∆»
B˜ÏÁ ˙‡ ¯ÈkÓ Ô‰Ó11‡l‡ ,Ba ÔÈÙzL Ô‰L ÌB˜na ≈∆«ƒ∆∆¿«»∆≈À»ƒ∆»

„Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌB˜n‰ ÏÎa LnzLÓ Ôlk „È«À»ƒ¿«≈¿»«»¬»ƒ»»∆»
- ‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˜ÏÁ ¯ÈkÓ Ô‰Ó≈∆«ƒ∆¿««ƒ∆≈»ƒ¬À»

ÏÈc·‰Ï B¯·Á ˙‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰ÙBk12B˜ÏÁ ÔÈa ∆»∆»≈∆∆¬≈¿«¿ƒ≈∆¿
B¯·Á ˜ÏÁÏ13. ¿≈∆¬≈

יוחנן 4) רבי בשם אסי רבי של פירושו לפי ב. בתרא בבא
במשנה. יא. ושם ג.) ז:5)(שם מציעא בבבא נראה כן

שמח). (אור שם חננאל רבינו המשנה 6)ובפירוש כלשון
הבדל, כל ללא סתמית לשון "השותפין", המסכת: בראש

זו. שותפות הוקמה לפי 7)איך ג. ושם יא. שם משנה
ב. שם במשנה יוחנן רבי בשם אסי רבי של פירושו

ד.8) הלכה להלן - חלוקה דין יא.9)פרטי שם במשנה
ה. הלכה להלן וראה מטלטלין. שהם דברים גם מפורטים

של 10) מהמימרא זאת ולמד יא. הנ"ל למשנה סמוך הרי"ף,
(וראה  והחזיק" שלו בתוך זה "שהלך ג. שם אשי רב
להלן  רבינו כתב וכן אשי) רב המתחיל דיבור שם תוספות
בחלקו  והחזיק בעצמו זה הלך אם "וכן י: הלכה ב פרק
לחזור  יכול מהם אחד אין מידם, קנו שלא פי על אף וכו'

להלן. ועיין יכול 11)בחבירו". "ואינו נוסף: שם ברי"ף
להלן. וראה חבירו", של בחלקו מאחר 12)להשתמש כי

כאן  התקיימה הרי - חלקו ואחד אחד כל מכירים ששניהם
שלא  פי על ואף בחצר. עוד שותפים ואינם ביניהם חלוקה

כי  שחלקו, אחר עוד לחזור יכולים אינם בקניין, זאת עשו
על  ואף שיתחלקו עד רק מתחילה הייתה השותפות כל הרי
ואין  הם" לקוחות שחלקו "האחים להלכה פוסקים שאנו פי
קיבל  ואחד אחד שכל למפרע הדבר שהוברר אומרים אנו
כל  כי קובעים אנו מעכשיו מקום מכל - לו המיוחד חלקו
התחלת  בעת מתחילה לו המיועד חלקו קיבל ואחד אחד
קניין  צריכים אינם ולפיכך ביניהם, לכשיתחלקו השותפות

י). הלכה ב פרק להלן האזל מחיצה 13)(אבן זו הבדלה
ראייה, היזק בו שיש מקום בין הבדל שיש אלא היא,
הלכה  ב פרק (כדלהלן אמות ארבע גבוהה להיות שצריכה
כל  בגובה לה שדי ראייה, היזק בו שאין מקום לבין טז)

משנה). (מגיד שהוא

.·„Á‡14ÔÈÙzM‰ ÔÓ15ÔÈ‡L ÌB˜Óa B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ∆»ƒ«À»ƒ∆»««¬≈¿»∆≈
B‡ ,‰wÏÁ ÔÈ„ Ba16ÔB‚k ,e˜ÏÁiL ¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ƒ¬À»¿»»∆ƒ∆¿»∆«¿¿¿

‰˜ B‡ ,CÎÂ CÎa E˜ÏÁ ÈÏ ¯ÎÓ :ÈÏk B‡ ‰ÁÙLƒ¿»¿ƒ¿…ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈
ÈpnÓ17‰f‰ ¯ÚMa18Úa˙p‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ ,BnÚ ÔÈc‰ - ƒ∆ƒ««««∆«ƒƒ¿ƒ∆«ƒ¿»

Ú·Bz‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .epnÓ ˙B˜Ï B‡ B¯·ÁÏ ¯kÓÏƒ¿…«¬≈ƒ¿ƒ∆¬»ƒ≈«≈«
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰˜È ‰na ‡ˆÓÈ ‡Ï B‡ ,˙B˜Ï ‰ˆB¯∆ƒ¿…ƒ¿»«∆ƒ¿∆≈»
;ÏBf‰ ¯ÚMk elÙ‡ ,epnÓ ˙B˜Ï B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ»…∆¬≈ƒ¿ƒ∆¬ƒ««««
‡l‡ ,‰˜‡L ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ B¯·Á È¯‰L∆¬≈¬≈»«≈¿ƒ∆∆¿∆∆»

¯kÓ‡L19CÎÈÙÏ .20„Á‡Â ÈÚ „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL : ∆∆¿…¿ƒ»¿≈«ƒ∆»»ƒ¿∆»
Ì‡ :„a‰ ˙Èa B‡ ıÁ¯Ó Ì‰È·‡ Ì‰Ï ÁÈp‰L ,¯ÈLÚ»ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆∆¿»≈««ƒ

·‡‰ Ô‡OÚ21ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯ÎOÏ22ÔÓÊ Ïk , ¬»»»»¿»»«»»»∆¿«»¿«
˙eÙzMa „ÓÚÏ eˆ¯iL23Ô‡OÚ ;24- BÓˆÚÏ ·‡‰ ∆ƒ¿«¬…«À»¬»»»»¿«¿

‡l‡ ,Ì˙B‡ ¯ÈkO‰Ï ÂÈÁ‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»»…»ƒ¿«¿ƒ»∆»
È¯‰Â .Ì‰È·‡ LnzL‰L C¯„k Ì‰a ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ»∆¿∆∆∆ƒ¿«≈¬ƒ∆«¬≈
Ì˙B‡ ‰OÚÂ ‡B·e ,ÌÈ˙ÈÊ EÏ Á˜ :ÈÚÏ ¯ÓB‡ ¯ÈLÚ»ƒ≈∆»ƒ«¿≈ƒ«¬≈»
eˆÁ¯ÈÂ B‡B·ÈÂ ,ÌÈ„·Ú EÏ ‰˜ ;„a‰ ˙È·a¿≈««¿≈¿¬»ƒ¿»¿ƒ¿¬

ıÁ¯na25˙B˜Ï ¯ÈLÚ‰ ˙‡ ‰ÙBk ÈÚ‰ ÔÈ‡Â . «∆¿»¿≈∆»ƒ∆∆∆»ƒƒ¿
B˜ÏÁ26¯ÎÓ B‡ ÈpnÓ ‰˜ :BÏ ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ . ∆¿∆»ƒ≈»«¿≈ƒ∆ƒ¿…

‰B˜Â ‰ÂÏ ÈÈ¯‰Â ,ÈÏ27¯ÎBÓ B‡28ÔÈB˜Â ÌÈ¯Á‡Ï ƒ«¬≈ƒ…∆¿∆≈«¬≈ƒ¿ƒ
‡l‡ ,‰B˜ ÈÈ‡ :Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯Ó‡ .BnÚ ÔÈc‰ -«ƒƒ»«»∆»≈∆≈ƒ∆∆»
Ïk ¯Ó‡ .ÌÈ¯Á‡Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - È˜ÏÁ ¯ÎBÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ»«»
‰ˆB¯ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,¯ÎBÓ ÈÈ‡ :Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆≈ƒ≈∆»»∆»≈∆∆
‡Ï ‰ˆB¯ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L B‡ ,B¯·Á ˜ÏÁ ‰˜iL∆ƒ¿∆≈∆¬≈∆≈∆»≈∆∆…
e¯‡MÈ ‡l‡ ,B˜ÏÁ ¯kÓÏ ‡ÏÂ B¯·Á ˜ÏÁ ˙B˜Ïƒ¿≈∆¬≈¿…ƒ¿…∆¿∆»ƒ»¬
ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡ ?ÔÈOBÚ Ô‰ C‡È‰ - Ûeba ÔÈÙzLÀ»ƒ«≈«≈ƒƒ»»«»

¯ÎOÏ ÈeOÚ29Ì‡Â ;B¯ÎO ÔÈ˜ÏBÁÂ B˙B‡ ÔÈ¯ÈkOÓ - »¿»»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ
‰L da ÔÈÎBL - ‡e‰ ¯ˆÁ Ì‡ :¯ÎOÏ ÈeOÚ BÈ‡≈»¿»»ƒ»≈¿ƒ»»»

‰L30ÈtÓ ,˙Á‡k Ì‰ÈL ekLiL ¯LÙ‡ŒÈ‡L , »»∆ƒ∆¿»∆ƒ¿¿¿≈∆¿««ƒ¿≈
‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ È¯‰L ,‰i‡¯ ˜f‰31Ì„‡ ÔÈ‡Â , ∆≈¿ƒ»∆¬≈≈»ƒ¬À»¿≈»»

,¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ˙BpÙÏ ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Á¯ËÏ ÈeOÚ»ƒ¿…«»¿ƒ¿«≈»≈¿»≈
dÏ ÔÈÒÎ - ‡e‰ ıÁ¯Ó Ì‡Â ;‰LÏ ‰MÓ ‡l‡∆»ƒ»»¿»»¿ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ»

ÌBÈ ÏÎa „ÈÓz Ì‰ÈL32Èe‡¯L ¯·c Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»ƒ¿»¿≈»»»∆»
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„ÈÓz Ba LnzL‰Ï33ÔB‚k ,¯ÎOÏ ÈeOÚ BÈ‡Â , ¿ƒ¿«≈»ƒ¿≈»¿»»¿
:BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰¯Bz ¯ÙÒ B‡ ÚvÓ B‡ ıÁ¯Ó∆¿»«»≈∆»≈»«

ÌBÈ ‰z‡ LnzL‰ÏÎa :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ,ÌBÈ È‡Â ƒ¿«≈«»«¬ƒ∆¬≈≈¿»
.Ba LnzL‰Ï ‰ˆB¯ È‡ ÌBÈ¬ƒ∆¿ƒ¿«≈

אומרים 14) אם נחמן ורב יהודה רב פלוגתת ושם, יג. שם
שפסק  כמו יהודה, כרב והלכה להלן), (ראה אגוד" או "גוד

שם. שהובאה וכברייתא יג:) (שם אלה 15)אמימר היינו,
שדה, שקנו שניים שדה, חצי מחבירו קונה למעלה: שנזכרו
של  דין יש ובכולם ההפקר. מן זכו מתנה, לה ניתנה ירשו,
וכתב  זה על חולק ג הלכה להלן והראב"ד אגוד". או "גוד
במקח  אבל ומתנה, בירושה אלא אגוד" או "גוד אמרו שלא
כן  דעת על לו: אומר השני שהרי כן, אמרו לא וממכר

שם. ועיין ניחלק, שלא רבא 16)נשתתפנו, מדברי נלמד
יג. שם נחמן, שם.17)לרב שבגמרא אגוד" או "גוד זהו

גוד: הכסףֿמשנה): נוסחת לפי ב, גד (ערך הערוך וכפירוש
היינו  אקנה, כלומר, אמשוך, אגוד: קנה. כלומר, משוך,

הקובע 18)מכור. הוא הוא החלוקה את התובע כן ואם
לחבירו  ובין קונה, שהוא במקרה לעצמו, בין השער, את
דינא, אית המתחיל דיבור שם לרש"י (בניגוד הוא כשיקנה
את  קובע הקונה שלעולם, אקוץ, אגוד: קוץ. גוד: שפירש
שאפשר  רבינו מדברי ונראה משנה). כסף וראה השער
ויש  החפץ, של האמיתי שוויו על העולה שער גם לקבוע

משנה). במגיד (ראה זה על תלוי 19)חולקים והכול
בשני  כן לומר שיוכל אגוד", או "גוד האומר בתובע
אבל  יקנה. שהוא אגוד וגם יקנה, שהאחר גוד, גם הצדדים:
לתובע  מפריע זה אין לקנות, יכול ואינו עני הוא הנתבע אם
בניגוד  שם הרי"ף הכריע כן מכור". או קנה "או לו להגיד

משנה). (מגיד זה על החולקים קעב.20)לדעת שם משנה
יג. שם שהכול 21)והובאה נראה רבינו דברי מפשטות

אומרים  ויש משנה). (כסף המוריש האב בהתנהגות תלוי
וראויים  גדולים הם שאם ובקטנם, בגדלם תלוי שהעיקר
שאינם  קטנים, הם ואם לאמצע. והשכר משכירים להשכיר,
משנה. (מגיד להשכיר לכופו יכול אינו להשכיר, ראויים

אם). המתחיל דיבור יג: שם בתוספות ואין 22)וראה
הרי  כי בחלקו, להשתמש רוצה שהוא לומר, יכול העשיר
בשם  משנה (מגיד השני החלק את להשכיר יפריע זה

את 23)הרשב"א). לבטל יכול העשיר ירצה אם אבל
מיגאש  ור"י אגוד", או "גוד לו שיאמר זה ידי על השותפות
דינו  ואולי לשכר עומד שהדבר מאחר בספק, זאת השאיר

מגידֿמשנה. וראה חלוקה, דין בו שיש משנה 24)כדבר
להשתמש 25)שם. יכול העני שאין פי על אף כלומר,

איכפת  מה העשיר: לו אומר - המרחץ בבית או הבד בבית
עבדים  או זיתים לקחת תוכל מצידי יכול, אינך אם לי

בהם. משני 26)ולהשתמש אפשרות נותן שאינו שכל
להכריחו. יכול אינו - אגוד" או "גוד אף 27)הצדדים:

כנעני  עבד שגם יג. שם נראה וכן משלו. לו שאין פי על
שילווה  ידי על "אגוד" בכלל הוא הרי לשלם לו שאין

לבקש 28)מאחרים. הוא יכול כסף, לו שאין אף כלומר:
ויש  לאחרים. מכירה ידי על זאת לו שיאפשר מהשותף
ו). סעיף קעא, סימן ערוך (שולחן זה על חולקים

האב"29) עשאם "אם למעלה שאמר שמה משמע מכאן

אלא  הכסףֿמשנה של כפירושו האב עשאה דווקא לאו
וכמו  לאו או להשכיר ראוי אם תלוי שהכול האומרים כדעת

המגידֿמשנה. לזמנים,30)שכתב החלוקה עיקרון את
שאין  הסובר יג.) שם ) נחמן רב מתשובת מיגאש הר"י למד
בחפץ  יעשו מה רבא, לשאלת אגוד", או "גוד אומרים
משתמש  שזה נחמן רב ענה כך ועל ופשוט, לבכור השייך
אפשרות  שאין למקום הדין והוא יומיים. וזה אחד יום בו
על  חולק בהשגתו והראב"ד משנה). (מגיד אגוד או גוד של
לחלוקת  השני את להכריח יכול האחד שאין ואומר זה
ונד. נע להיות מוכן אינו שהוא לטעון, יכול שהשני שנים,
או  אלא: עליו, תהא מה יפנה, להיכן לו אין אם ועוד,

תחלוק. או ראייה היזק על 31)תסבול לכוף ואיֿאפשר
ראייה. היזק שיש פי על אף לדברים 32)חלוקה, מקור

שעשה  שבמרחץ למעלה) והובאה יג. (שם בברייתא אלו
בה  שהשתמש כדרך ביחד בה משתמשים לעצמו האב
ממה  ראייה ועוד מיגאש). ר"י בשם משנה (מגיד אביהם
עבד  להם שהניח ופשוט בבכור עושים מה שם ששאלו
כל  הייתה לא ופשוט שבפשוט מכלל - טמאה ובהמה
מיגאש, (ר"י יחד להשתמש יכולים ששניהם מפני בעייה,
אינו  ואם ופשוט). בכור המתחיל דיבור שם בתוספות וראה
לימים  אותו שמחלקים אומרים יש יחד, בו להשתמש ראוי

מיגאש). לקיים 33)(ר"י אפשר הרי לזמן, מזמן רק שאם
נפרדים. לזמנים בשימוש השותפים בין חלוקה

.‚ÔÈ‡L ‰„O B‡ ¯ˆÁ ˙ˆ˜Ó B¯·ÁÓ ¯ÎBO‰ „Á‡∆»«≈≈¬≈ƒ¿»»≈»∆∆≈
‰wÏÁ ÔÈc da34„Á‡ ÌB˜Ó e¯ÎOL ÌÈL B‡ , »ƒ¬À»¿«ƒ∆»¿»∆»

¯ÓBÏÂ B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ˙eÙzLa¿À»»∆»≈∆»»…∆¬≈¿«
E˜ÏÁ ÈÏ ¯kO‰ B‡ ,È˜ÏÁ ÈpnÓ ¯ÎO B‡ :BÏ35Ì‡Â . ¿…ƒ∆ƒ∆¿ƒ«¿≈ƒ∆¿¿¿ƒ

.ÔÈ˜ÏBÁ - ‰wÏÁ ÔÈc da LÈ≈»ƒ¬À»¿ƒ

חושן 34) (ובשולחןֿערוך בשדה ולא בחצר לא כלומר,
חצר  או שדה "מקצת הסדר: היפך ט סעיף קעא סימן משפט

חלוקה"). דין בה ולדעתו,35)שאין זה על חולק הראב"ד
בירושה  אלא אגוד או גוד של אלו, להלכות מקום אין
שיכול  מפני ובמקחֿוממכר בשכירות לא אבל ומתנה,
לכתחילה  קנו או שכרו כן מנת שעל לטעון, השותף
יכול  התובע כי סובר ורבינו ככה. שימשיכו בשותפות,
השכירות  שבזמן נגדית, בטענה השותף טענת את לדחות
כן  אחרי ורק זה, עם בשותפות להיות שיוכל אמנם חשב
הרשב"א). בשם משנה (מגיד רוחו לפי אינו שזה לו נתברר

.„Ïk ?‰wÏÁ ÔÈ„ e‰Ê È‡36ÈÙÏ ˜ÏÁÈ el‡L ≈∆ƒ¬À»…∆ƒ≈»≈¿ƒ
˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÔÈÙzM‰37Èe¯˜ Ïk‰ ÌML ˜ÏÁ Ì‰aL «À»ƒ«ƒ««»∆»∆≈∆∆≈«…»

ÔÈ‡ - ˜ÏÁ‰ ÏÚ ‡¯˜ Ïk‰ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈÏÚ»»¬»ƒ≈≈«…ƒ¿»««≈∆≈
„ˆÈk .‰wÏÁ ÔÈc da38¯ˆÁ Ïk ?39Úa¯‡ da ÔÈ‡L »ƒ¬À»≈«»»≈∆≈»«¿«

˙Bn‡40ÏÎÂ .¯ˆÁ ‰Èe¯˜ dÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ «««¿««≈»¿»»≈¿»
ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙ÚÈ¯Ê È„k da ÔÈ‡L ‰„O41dÈ‡ - »∆∆≈»¿≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ≈»

‰„O ‰Èe¯˜42‰pb ÏÎÂ .43ÈˆÁ ˙ÚÈ¯Ê È„k da ÔÈ‡L ¿»»∆¿»ƒ»∆≈»¿≈¿ƒ«¬ƒ
ÏÎÂ .‰p‚ ‰Èe¯˜ dÈ‡ - ·˜44Òc¯t45È„k Ba ÔÈ‡L «≈»¿»ƒ»¿»«¿≈∆≈¿≈

CÎÈÙÏ .Òc¯t Èe¯˜ BÈ‡ - ÔÈa˜ ‰LÏL ˙ÚÈ¯Ê46ÔÈ‡ : ¿ƒ«¿»«ƒ≈»«¿≈¿ƒ»≈
„Á‡ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰È‰iL „Ú ,¯ˆÁ‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆∆»≈«∆ƒ¿∆«¿««¿»∆»

zM‰ ÔÓ „Á‡Âda ‰È‰iL „Ú ,‰„O‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;ÔÈÙ ¿∆»ƒ«À»ƒ¿…∆«»∆«∆ƒ¿∆»
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˙‡ ‡ÏÂ ;[„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ] ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙ÚÈ¯Ê È„k¿≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»∆»¿∆»¿…∆
‡ÏÂ ;„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ·˜ ÈˆÁ da ‡‰iL „Ú ,‰pb‰«ƒ»«∆¿≈»¬ƒ«¿»∆»¿∆»¿…
„Á‡ ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰LÏL ˙Èa Ba ‡‰iL „Ú ,Òc¯t‰ ˙‡∆««¿≈«∆¿≈≈¿»«ƒ¿»∆»

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„Á‡Â47‡ˆBiÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ? ¿∆»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈
da48da ‡ˆBiÎÂ Ï··a Ï·‡ ;49˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - »¬»¿»∆¿«≈»≈¿ƒ∆

È„k da ‰È‰iL „Ú ,‰„O‰50‰ÊÏ ÌBÈ ˙LÈ¯Á51 «»∆«∆ƒ¿∆»¿≈¬ƒ«»∆
Òc¯t‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;‰ÊÏ ÌBÈ ˙LÈ¯ÁÂ52Ba ‰È‰L „Ú , «¬ƒ«»∆¿…∆««¿≈«∆»»

˙BÏÈ‡ ÌÈLÏLe ‰MLÂ] ‰ÊÏ ˙BÏÈ‡ ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒƒ»»∆¿ƒ»¿ƒƒ»
‰„OÂ ;„Á‡ ÌBÈa „Á‡ Ì„‡ ˙„B·Ú È„k ,[‰ÊÏ53 »∆¿≈¬«»»∆»¿∆»¿»∆

‡lÓiL È„k da ‡‰iL „Ú - ÈÏÎa d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«∆¿≈»¿≈∆¿«≈
.‰ÊÏ „Á‡ ÌBÈÂ ‰ÊÏ „Á‡ ÌBÈ ÏÚBt‰«≈∆»»∆¿∆»»∆

יא.36) בתרא בבבא הרבה 37)משנה יש אם היינו,
אף  - קטן חלק אלא לו שאין אחד, ביניהם ויש שותפים,
מעכב  לאו, ואם חלוקה. דין של בשיעור לקבל צריך הוא

ה). קטן סעיף קעא (סמ"ע החלוקה את משנה 38)הוא
ה).39)שם. אות מיימוני (הגהות כחצר - חוץ 40)ובית

א). הלכה ב פרק (להלן פתחים של אמות מארבע
רוחב 41) על אורך סאה וחצי קבין) (=שישה סאה היינו

וחמישים  מאות שבע אלפים שלושת של שטח והוא סאה
שם). המשניות בפירוש (רבינו כדאי 42)אמה שלא

(תוספות  מזה קטן בשטח וזריעה בחרישה מאמצים להשקיע
השדה). את ולא המתחיל דיבור בה 43)שם שזורעין

קטן.י  בשטח אף חשובה והיא יב.44)רקות, שם גמרא
אחר,45) אילן שדה או פרדסא) המתחיל דיבור (רש"י כרם

משנה). (מגיד ההלכה בסוף יא.46)כמבואר שם משנה
יב.47) שם דומה 48)גמרא ושווייה חשובה שהקרקע

ישראל. שבארץ כך.49)לזה כל חשובה אינה שהקרקע
יב.50) שם יוסף רב מיום 51)מסקנת לפחות פועל שאין

חרישה  ליום הכוונה אם בדבר דנו שם ובגמרא שם). (רש"י
לא  ורבינו הזריעה. בעונת חרישה ליום או החרישה, בעונת
כתב  המשניות ובפירוש לזו, או לזו כוונתו אם כלל, ציין
אחד, יום עבודת של שיעור חלק בכל שיהיה שהעיקר
לחםֿמשנה. וראה בהן", וכיוצא זריעה או "בחרישה

שם.52) קטינא בר רבא נחמן,53)מימרת רב מימרת שם
והיינו, דוולא) המתחיל דיבור שם (תוספות הר"ח וכפירוש
בזה  וסרה משנה (לחם ישראל בארץ לגינה בהקבלה בבבל,

שם). התוספות קושיית

.‰ÔÈ‡54Ô¯Bn‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÈÏ˜¯h‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ55, ≈¿ƒ∆«¿«¿ƒ¿…∆«»
˙‡ ‡ÏÂ ,„a‰ ˙Èa ˙‡ ‡ÏÂ ,C·BM‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«»¿…∆≈««¿…∆
Ô‰Ó ˜ÏÁ ÏÎa ‡‰iL „Ú ,˙Èlh‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ıÁ¯n‰«∆¿»¿…∆««ƒ«∆¿≈¿»≈∆≈∆

‰ÊÏ È„Îe ‰ÊÏ È„k56‡‰iL „Ú - e˜ÏÁ ıÁ¯Ó Ì‡ . ¿≈»∆¿≈»∆ƒ∆¿»»¿«∆¿≈
‡‰iL „Ú - C·BL Ì‡Â .ıÁ¯Ó È„k Ô‰Ó ˜ÏÁ ÏÎa¿»≈∆≈∆¿≈∆¿»¿ƒ»«∆¿≈
Ïk ¯‡L·e ˙ÈlËa ÔÎÂ .BÓˆÚ ÈÙa C·BL ˜ÏÁ Ïk»≈∆»ƒ¿≈«¿¿≈¿«ƒƒ¿»»

ÔÈ‡ .ÌÈ¯·c‰57ÔÈÏÚÓ - ‰ÊÏ È„Îe ‰ÊÏ È„k Ô‰a58 «¿»ƒ≈»∆¿≈»∆¿≈»∆«¬ƒ
B‡ ÈÏ ¯ÎÓ B‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ [BÏ] LÈÂ ,ÌÈÓ„a B˙B‡¿»ƒ¿≈««¬≈¿…ƒ

¯Ó‡ .ÈpnÓ ‰˜59Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ˜ÏÁ :Ì‰Ó „Á‡ ¿≈ƒ∆ƒ»«∆»≈∆¬…∆««ƒ
‡LÌÈÂL ÔÈ˜ÏÁ‰ ÔÈ60ÏËÂ ˙eÁt‰ ˙‡ Ïh‡ È‡ , ∆≈«¬»ƒ»ƒ¬ƒ∆…∆«»¿…

¯˙i‰ ˙‡ ‰z‡61:BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «»∆«»≈≈¿ƒ∆¬≈≈

‰zÓ ÁwÏ ÈBˆ¯ ÔÈ‡62ÔÈc da ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡ , ≈¿ƒƒ««»»∆»ƒ¿≈»ƒ
.ÌÈÓ„a ÔÈÏÚÓ e‡ È¯‰ ‰ÂLa ‰wÏÁ¬À»¿»∆¬≈»«¬ƒ¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

דיני  ש"רוב תמורה הלכות בסוף הרמב"ם שכתב מה פי על
ומתוך  המעשים" כל ולישר הדעות לתקן אלא אינן התורה
יש  ה', בעבודת והוראות עניינים למדים וההלכות הדינים
להסתפק  שאין הוא ה' בעבודת השכנים שעניין לומר,
שבסביבתו  אלו כל על גם לפעול וצריך עצמו עם בעבודה

ומצוותיה. תורה יהדות, בענייני שלו "שכנים" שיהיו
(307 'r e"k wlg y"ewl it lr)

יא.54) שם (רבינו 55)משנה ארמונים" ממיני "מין
המשניות). כל 56)בפירוש של השיעורים כמה פורש ולא

אלו. בדברים וחלק יג:57)חלק שם ברייתא
בסמוך.58) כמבואר אגוד, או גוד של העיקרון לפי והיינו,
(רי"ף 59) טעמו" ש"מסתבר שם גמליאל בן שמעון כרבן

טול  לו לומר שיכול קמא כתנא ופוסקים חולקים ויש שם).
ט). אות מיימוני (הגהות פחות ואני שיעור ויש 60)אתה

קטן. ואחד גדול מהם כשיעור.61)אחד בו ויש
שנימקו 62) כמו יחיה", מתנות "ושונא לכתוב: בהתאם

וכסף  ומתנה. זכייה הלכות בסוף למעלה וראה שם. בגמרא
שם). (גמרא לי אין - הדבר מחיר

â"ôùú'ä éøùú á"ë éðù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בתים 1) לבעלי המשותפת החצר חלוקת משפטי בו נתבארו

ל  בית כל השותפין מיוחדים רצו אם וכן מהם, אחד כל
על  זה לשותפין שיש ומה חלוקה, דין בו שאין דבר לחלוק

זה. אחר והנמשך שחלקו, אחר הנזקין משמירת זה

.‡˙B¯ˆÁ2ÌÈ¯Ùk‰3˙Èa BÏ ‰Ba „Á‡Â „Á‡ ÏkL ,4 «¿«¿»ƒ∆»∆»¿∆»∆«ƒ
ÌÈza‰ ÈL ÔÈaL ¯ˆÁ‰ ˙‡ˆÓÂ5Èa ÏÎÏ ˙ÙzLÓ ¿ƒ¿≈∆»≈∆≈¿≈«»ƒ¿À∆∆¿»¿≈

Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎÏ LÈ È¯‰ - ÌÈza‰6˙Bn‡ Úa¯‡7 «»ƒ¬≈≈¿»∆«»∆««¿««
ÂÈÙÏ8Á˙t‰ Ïk ·Á¯a9Ì‡ :¯ˆÁ‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ; ¿»»¿…«»«∆«¿«ƒ¿»ƒ∆»≈ƒ

ÛzLÂ ÛzL ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba LÈ≈«¿««««¿««¿»À»¿À»
ÏkL .d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ»∆»
dÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ dÏ ÔÈ‡L ¯ˆÁ»≈∆≈»«¿««««¿««≈»

e¯‡aL BÓk ,¯ˆÁ ‰Èe¯˜10,ÔÈÙzL ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk . ¿»»≈¿∆≈«¿≈«»¿≈À»ƒ
ÌÈza ÈL ‰ÊÏ11ÈL BÏ LiL ‰Ê :„Á‡ ˙Èa ‰ÊÏÂ »∆¿≈»ƒ¿»∆«ƒ∆»∆∆≈¿≈

˙Èa ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯ˆÁ‰ ÔÓ BÏ ÔÈ„„BÓ - ÌÈza»ƒ¿ƒƒ∆»≈«¿««¿»«ƒ
;˙Bn‡ ¯OÚ ‰È‰ elÙ‡ ,Á˙t‰ ·Á¯ Ïk ÏÚ ˙È·Â»«ƒ«»…««∆«¬ƒ»»∆∆«
˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ˙B - „Á‡ ˙Èa BÏ LiL ‰ÊÂ¿∆∆≈«ƒ∆»¿ƒ«¿««
LÈ Ì‡ :¯ˆÁ‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ;BÁ˙t ÈÙÏ BÁ˙t ·Á¯a¿…«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ∆»≈ƒ≈
ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ÊÏ ‡‰iL È„k ,˙Bn‡ ‰BÓL da»¿∆«¿≈∆¿≈»∆«¿«««
ıeÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ÊÏÂ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿»∆«¿««««¿««
˙BÁt ;ÔÈ˜ÏBÁÂ ,‰wÏÁ ÔÈc da LÈ - ÌÈÁ˙t‰ ÔÓƒ«¿»ƒ≈»ƒ¬À»¿¿ƒ»

.‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ - ‰fÓƒ∆≈»ƒ¬À»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצג mipky zekld - oipw xtq - ixyz a"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רבי 2) בשם אסי רבי של ומימרא ברייתא יא. בבאֿבתרא
שיטת 3)יוחנן. לפי וזה להם, והדומה הכפרים של דוקא

בסמוך. ראה מיגאש, בונה 4)הר"י ואחד אחד כל כלומר,
פתח  לו שיש זה ולפיכך בחצר, זוכה אחד וכל הפקר בקרקע
שני  לו יש ואם פתחו, כנגד אמות בארבע הוא זוכה אחד,
בשותפות, חצר שקנו שנים אבל אמות, בשמונה זכה פתחים
אלא  לו אין פתחים, שני לו שיש בין אחד פתח לו שיש בין
שם, בבבאֿבתרא מיגאש ר"י דעת וכן בלבד, אמות ארבע

לחםֿמשנה. ועיין במגידֿמשנה, שמקודם 5)והובא היינו,
את  הקיפו הבתים שהקימו ואחרי כנ"ל, הפקר, אדמת היתה
הפתחים  למספר בהתאם בחצר, אחד כל זכה ואז השטח,

כמה 6)שלו. היו ואם להלן, כמבואר בית, לכל פתח היינו
פתח  לכל יש אחרת, ברוח פתח כל אם אחד, בבית פתחים
שם. עיין ב, הלכה להלן כמבואר אמות, ארבע ופתח

לו 7) יש החצר ויתר ג). הלכה (להלן משאו שם לפרק
אחרים. החצר.8)תשמישים בעומק כמדת 9)כלומר,

רוחב  לו יש שלעולם אומרים, ויש השטח. מדת כן רחבו,
לפי  אמות, ארבע רחב אינו שהפתח באופן אף אמות, ארבע
סימן  שם (רא"ש אמות מד' בפחות משאו לפרק שאיֿאפשר
יש  אלו: אמות בד' זכותו מה הראשונים, ונחלקו לח).
יכול  חבירו גם - לו מיוחדות שהן שאע"פ אומרים
לגמרי  לו קנויות שהן אומרים ויש לפרקים, בהם להשתמש

ג). הלכה להלן במגידֿמשנה פ"א 10)(ראה למעלה
ד. שני 11)הלכה ולזה אחד, פתח "לזה שם: בברייתא

שני  יש שאם בתים. "פתחים": רבינו ומפרש פתחים".
פתח  בשביל אמות ארבע אלא לו אין אחד , בבית פתחים

ב. הלכה כדלהלן רוחות בשני שהם לא אם בלבד, אחד

.·˙Èa12LÈ - ÂÈ˙BÁe¯ ÏkÓ ÌÈa¯ ÌÈÁ˙t BÏ LiL «ƒ∆≈¿»ƒ«ƒƒ»»≈
Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ13Ì‡Â .14BÏ „ÁÈ15- Á˙t «¿««¿»«¿ƒƒ≈∆«

BÁ˙t „‚k ˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡16. ≈∆»«¿««¿∆∆ƒ¿

ברי"ף 12) הנוסחא (כן בחפירה אמימר, של מימרא יא. שם
(=מקום  דסופלי במגידֿמשנה) שהובא מיגאש ובר"י
פתחים  ארבעה לה שיש מיגאש) ר"י - עורות בו שמעבדים
חידוש  לפנינו הרי פתח. לכל אמות ארבע לה ויש צד מכל
(ר"י  אמות ארבע לו ויש כבית, דינו זה שמקום א' כפול:
אחד  כשכל ופתח פתח לכל אמות ארבע שיש ב' מיגאש).
רבינו  שבדברי זו הלכה של מקורה וזהו אחר. ברוח ואחד
יש  דסופלי לחפירה שגם הראשון, החידוש את [והשמיט
של  שלול ה) (הלכה להלן שכתב שממה - אמות ארבע
שם  בגמרא ההסברה וכפי אמות, ארבע לו אין תרנגולין
שמקומות  מוכח בעצמם, ועולים מטפסים שהתרנגולים
ארבע  להם יש - תרנגולים של ללול דומים שאינם אחרים

כנ"ל.13)אמות]. ורוח, רוח לכל אחד שם,14)פתח
אמימר. של הפתחים 15)במימרא כל השאיר כלומר,

ז  הלכה להלן ועיין מהם. באחד אלא משתמש ואינו
שם. רבינו,16)ובהערה דברי על כאן השיג הראב"ד

אלא  הרוחות שאר מפקיע שייחוד בגמרא אמרו שלא וכתב
ארבע  לו ויש מפקיע, אינו בבית אבל דסופלי, בחפירה

רוח. לכל אמות

.‚‰¯„ÒÎ‡17B‡OÓa dÎB˙Ï Òk‰Ï BÏ ¯LÙ‡ Ì‡ : «¿«¿»ƒ∆¿»¿ƒ»≈¿»¿«»

Úa¯‡ dÏ LÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙Bn‡ Úa¯‡ dÏ ÔÈ‡ -≈»«¿««¿ƒ»≈»«¿«
Úa¯‡ Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎÏ LiL e¯Ó‡ ‡lL .˙Bn‡«∆…»¿∆≈¿»∆«»∆««¿«

.B‡OÓ ÌL ˜¯ÙÏ ‡l‡ ,˙Bn‡«∆»ƒ¿…»«»

לה 17) שאין "אכסדרא", הונא. רב של מימרא יא: שם
ופתוחה  דפנות שלשה רק לה שיש או (רש"י), כלל דפנות

הכא). ד"ה שם (תוספות רביעי מצד

.„˙Èa18¯ÚL19˙Òt¯Ó B‡20Úa¯‡ Ì‰Ï LÈ - ≈««ƒ¿∆∆≈»∆«¿«
˙Bn‡21eÈ‰ .22Òt¯nÏ ÌÈÁe˙t ÌÈza ‰MÓÁ,˙ «»¬ƒ»»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆∆

Úa¯‡ ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ¯ˆÁÏ ‰Áe˙t ˙Òt¯n‰Â¿«ƒ¿∆∆¿»∆»≈≈»∆»«¿«
˙Bn‡23. «

שם.18) אמות 19)ברייתא ארבע בו (שיש קטן חדר
הגדול  השער יד על שהוא ח) הלכה להלן ראה לפחות,
דרך  עוברים החצר בני וכל החצר, מבני לאחד שייך והוא
אמות  ארבע לו ויש בית דין לו יש ואעפ"כ הזה, החדר
הוא  צריך - החדר דרך המשאוי שמכניסים [ואע"פ בחצר
להלן  וכ"ה המשאוי, את לפרק בכדי בחצר, אמות ארבע
רמ"ה]. יד ועיין חוץ, כלפי וקירויו מקורה שחציו בבית

אליו.20) פתוחים העליות שפתחי בחצר, גבוה מקום
המפרסת.21) לצורך החצר, ליד שם.22)למטה ברייתא
כבית 23) הכל ונחשב המרפסת, דרך נכנסים כולם שהרי

אחד. וכפתח אחד

.‰ÏeÏ24˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡ - ÌÈÏB‚¯z ÏL25. ∆«¿¿ƒ≈«¿««

שנפתרה.24) בעיא ועולה 25)שם, מטפס שהתרנגול
שמפרקים  חמור, כמו אמות לארבע זקוק ואינו ויורד, מטפס

שם). (גמרא ממשאו אותו

.Â˙Èa26‰¯˜Ó BÈˆÁ ,27‰¯˜Ó BÈ‡L BÈˆÁÂ28ÔÈa , «ƒ∆¿¿À∆¿∆¿∆≈¿À∆≈
ÌÈt ÈtÏk BÈe¯wL29ıeÁ ÈtÏk BÈe¯wL ÔÈa30ÔÈ‡ - ∆≈¿«≈¿ƒ≈∆≈¿«≈≈

˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ31. «¿««

שנפתרה.26) בעיא בתקרה.27)שם, ויש 28)מכוסה
מקום  בו אין כן, לא שאם אמות. ארבע על אמות ארבע בו
בשם  (מגידֿמשנה בחצר לו יש ובוודאי משאו, לפרק

שאינו 29)הרשב"א). בחלק בחוץ לפרק יכול שוודאי
אל 30)מקורה. המקורה החלק דרך להכניסו שצריך

שם. ולפרקו מקורה שאינו מפרק 31)החלק אלא בחצר.
כנ"ל. בבית, החמור את

.Ê˙Èa32Ìe˙Ò33˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ LÈ -34˙‡ ı¯t . «ƒ»≈«¿««»«∆
ÂÈÓÈvt35˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡ -36. ¿ƒ»≈«¿««

יב.32) אותו 33)שם, וסתמו בלבד אחד פתח בו שהיה
ב). הלכה למעלה שאמרנו 34)(כסףֿמשנה ואע"פ בחצר.

ואינו  רוח בכל פתחים לו יש שאם ב) (הלכה למעלה
ארבע  לו אין סתמם, שלא אע"פ מהם, באחד אלא משתמש
לו  שאין כאן, - בו משתמש שהוא הפתח כנגד אלא אמות
לפתחו  הוא עומד בוודאי וסתמו, בלבד אחד פתח אלא
שם). (כסףֿמשנה אחר פתח לו אין שהרי מחר, או היום

הפתח.35) פתח,36)מסגרת מתורת שביטלו שכיון
אמות  שארבע אומרים, ויש שבחצר. אמותיו מארבע הסתלק
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סעיף  קעב, סימן (רמ"א לו יש - שבפתח מאלה חוץ שבחצר
ז).

.Á˙Èa37˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L38- «ƒ∆≈«¿««««¿««
¯ˆÁa ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡39¯ˆÁa LÈ Ì‡ ‡l‡ . ≈«¿««∆»≈∆»ƒ≈∆»≈

‰ÊÏ ˙Bn‡ Úa¯‡Â ‰ÊÏ ˙Bn‡ Úa¯‡40˙Èa‰ Á˙t „Ú «¿««»∆¿«¿««»∆«∆«««ƒ
Ï·f‰Â .ÔÈ˜ÏBÁ - ‰f‰41¯ˆÁ ÏL42ÈÙÏ ˜lÁ˙Ó «∆¿ƒ¿«∆∆∆»≈ƒ¿«≈¿ƒ

ÌÈÁ˙t‰43Ï·‡ .44‡ÈÒÎ‡45Èa ÈÙÏ - CÏÓ ÏL «¿»ƒ¬»«¿«¿»∆∆∆¿ƒ¿≈
.Ì„‡»»

שם.37) שפירשוה ולפי ברייתא, ג: אין 38)סוכה שאז
שם). (סוכה, ליהרס עומד והוא בית, תורת היינו 39)עליו

משל  חוץ בחצר, אמות ארבע אבל הפתח. של אמות ארבע
כדלהלן. לו, יש - השותפים 40)פתח ששני כגון המדובר,

ולפיכך  אחד, כל אמות מארבע פחות קטנים, בתים להם יש
אמות  ארבע בו יש אם בחצר, לחלוק השני את אחד כופה
ארבע  מהם אחד לאף שאין אע"פ לזה, אמות וארבע לזה
(מגידֿמשנה, הנ"ל אמות מארבע חוץ הפתח, בשביל אמות

בראב"ד). יא:41)וראה בבבאֿבתרא ברייתא
הזורקים 42) השכנים עלֿידי הזמן במשך בחצר שנערם

לזבל  בו, לזכות רוצה מהם ואחד אחד וכל בתיהם, מתוך
שם). (רש"י שדותיו הפתחים 43)בו דרך שהרי
שם). (רש"י שם מברייתא 44)השליכוהו שנפתרה בעיא

למילה 45)שם. פירושים שני שם מביא הרי"ף
והר"י  הר"ח פירשו (וכן אכסניא של זבל א ' "אכסניא":
פירש"י  (וכן אותם כשגובים מלך של אכסניא ב' מיגאש).
אכסניא  להם לתת העיר בני על המוטל מלך של "חיל שם:

מלך" של "אכסניא רבינו שכתב ומכיון נראה בבתיהם").
(מגידֿמשנה), וביפרש"י שברי"ף השני כפירוש שהיינו
הוא  חצר" של "זבל דומים: אינם הנ"ל הדינים ששני באופן
לחובה  הוא מלך" של "אכסניא ואילו החצר, לבני לזכות

כ. ס"ק קעב, סימן סמ"ע ועיין החצר. לבני

.ËÔÈÙzM‰46‰wÏÁ ÔÈc Ba ÔÈ‡L ¯·c ˜ÏÁÏ eˆ¯L «À»ƒ∆»«¬…»»∆≈ƒ¬À»
ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡47ÔÈ˜ÏBÁ - BÓL ˙‡48. ««ƒ∆≈«¿ƒƒ∆¿¿ƒ

È·˙Î·e49L„w‰50e˜ÏÁÈ ‡Ï - eˆ¯L Èt ÏÚ Û‡ ,51. ¿ƒ¿≈«…∆««ƒ∆»…«¬…
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na52„Á‡ C¯Îa53ÈzLa Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆»¬»ƒ¿≈

ÔÈ˜ÏBÁ - ˙BÎÈ¯k54. ¿ƒ¿ƒ

יא.46) שם את 47)משנה, לשאת ראוי יהיה לא שהחלק
השלם. העצם של הקודם חידוש,48)השם כל אין בזה

אין  שרצו אע"פ הקודש שבכתבי להשמיענו בא אלא
רש"י). בשם (מגידֿמשנה היינו,50)שם.49)חולקין

לכתבם  רגילים היו ובזמנם התנ"ך, ספרי וארבעה עשרים
הקודש). כתבי ד"ה שם (רש"י כספרֿתורה בגליון

(רש"י 51) הקודש כתבי בזיון משום בה יש זו שחלוקה
שלם, ספר אחד לכל יגיע אם שאפילו שכתבו, ויש שם).
של  כבודם אין - נביאים ולזה תורה לזה יגיע אם ואפילו
אחד  בכרך שנתחברו אחר בב"ד שיחלקו הקודש ספרי

רשב"א). בשם שם 52)(מגידֿמשנה שמואל, של מימרא
כנ"ל.53)יג: בזיון, שם כריכה 54)שיש שבכל אע"פ

שכתב  כמו לחלוק, רצו אם והיינו, הקודש. מכתבי אחר ספר
וכן  שם. בגמרא שלמן, רב שאמר וכמו ההלכה, בתחילת

אחד  שיקח לחלוק, "ורצו שם: המשניות בפירוש רבינו כתב
בלחםֿמשנה. וראה אחר", ספר וחבירו זה, ספרֿתורה מהם

.ÈÌB˜Ó55,B˜ÏÁÏ ÔÈÙzL eˆ¯L ‰wÏÁ ÔÈ„ Ba ÔÈ‡L »∆≈ƒ¬À»∆»À»ƒ¿»¿
Èt ÏÚ Û‡56¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - Ì„iÓ ewL ««ƒ∆»ƒ»»»∆»≈∆»«¬…

ÌÈ¯·c ÔÈ˜ ‰fL ;Ba57e¯‡aL BÓk ,‡e‰58Ï·‡ .59 ∆∆ƒ¿«¿»ƒ¿∆≈«¿¬»
Áe¯a ‰ˆ¯ ‰ÊÂ ÈBÏt Áe¯a ‰ˆ¯ ‰fL Ì„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»»∆∆»»¿«¿ƒ¿∆»»¿«

Ì‰a ¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÈBÏt60ÔÎÂ .61Ì‡62CÏ‰ ¿ƒ≈»¿ƒ«¬…»∆¿≈ƒ»«
BÓˆÚa ‰Ê63˜ÈÊÁ‰Â64˜ÈÊÁ‰Â BÓˆÚa ‰ÊÂ ,B˜ÏÁa ∆¿«¿¿∆¡ƒ¿∆¿¿∆¿«¿¿∆¡ƒ

B˜ÏÁa65Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ - Ì„iÓ e˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆¿««ƒ∆…»ƒ»»≈∆»≈∆
.B¯·Áa ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«¬≈

לפי 55) ג. שם בגמרא פירושה וכפי ב. בבבאֿבתרא משנה
יוחנן. רבי בשם אסי בשקלאֿוטריא 56)רב שביררו כמו

כגון 57)שם. ממש, בו שיש דבר על אלא חל קנין שאין
של  פעולה ואילו קרקעות. של שעבוד על אף או חפץ, על

עליה. חל הקנין ואין ממש, בה אין - בפ"ה 58)חלוקה
שכתב  "הרי שם: וזהֿלשונו יד. הלכה מכירה, מהלכות
זה  הרי - שביניהם השדה שיחלקו - מפלוני וקנינו בשטר:
דבר  לחבירו הקנה לא שהרי כלום, מועיל ואינו דברים קנין

וידוע". המימרא 59)מסויים לבירור שם, הגמרא מסקנת
יוחנן. רבי בחלקו,60)של אחד כל וזכה נחלקו, שהרי

ממש. בו שיש לבירור 61)בקנין אשי, רב של מימרא
שם. יוחנן, רבי של שהסכימו 62)דבריו אחרי היינו,

החלוקה. על המלים 63)ביניהם אין בגמרא לפנינו
כ"י  בגמרא ישנם אבל רבינו, שבדברי "בעצמו", - "בעצמו"
רבינו  שלדברי להלן, [וראה ראשונים. ובעוד וברי"ף מינכן
צריך  אין ולפיכך השותפות. בחלוקת קנין לשום צריך אין
הלכו  אם אף אלא וקני", חזק "לך לחבירו אחד כל שיאמר
זו  הרי - קנין זה שאין אע"פ - בעצמו ואחד אחד כל

חזקה,64)חלוקה]. קנין כאן אין והרי"ף רבינו לדעת
ביניהם, נתחלקו הרי חלקו, נטל ואחד אחד שכל מכיון אלא
א  הלכה פ"א למעלה כמבואר קנין, צריכה אינה וחלוקה

יב. אלא 65)הערה חזקה, קנין שום כאן היה שלא [מאחר
אלא  ויחזיק, ילך שאחד בזה די לא - כנ"ל, חלוקה, זוהי

מגידֿמשנה]. ועיין בשלו, אחד כל יחזיקו ששניהם צריך

.‡ÈÔÈÁ‡‰66e˜ÏÁL67ÔÂÈk - Ï¯Bb Ì‰ÈÈa eOÚÂ , »«ƒ∆»¿¿»≈≈∆»≈»
lk e˜ Ô‰Ó „Á‡Ï Ï¯B‚ ‰ÏÚLÔ68‰È‰a .69˙ÈOÚpL ∆»»»¿∆»≈∆»À»«¬»»∆«¬≈

eÓÈkÒ‰L ¯·cÏ ‰fÓ ‰Ê eÚÓML ,Ì‰Ï70¯Ób ,ÂÈÏÚ »∆∆»¿∆ƒ∆«»»∆ƒ¿ƒ»»»«
B¯·ÁÏ ‰˜Óe Ô‰Ó „Á‡ Ïk71. »∆»≈∆«¿∆«¬≈

יוסי.66) רבי של ברייתא קו: היינו,67)בבאֿבתרא
כל  שייך למי להכריע צריך והגורל שוים, חלקים שביררו

שלשה 68)חלק. הם ואם חלקו. השני קנה שנים, הם אם
האחרים, החלקים שני את והשנים חלקו, קנה הראשון  -
ויש  יחלקו. - לחלוק רוצים ואם ביניהם, מחולקים כשאינם
שמעון, ראובן, תולדותם: לפי החלקים כשסומנו מפרשים,
שמעון  זכה וזה, זה בחלק זכה שראובן וכיון וכו' לוי

(מגידֿמשנה). וכו' וכו' לוי ואח"כ רב 69)עלֿידו מסקנת
שם. מעוניינים 70)אשי, ובוודאי השותפות, את לחסל

עוד. יתעכב ולא מהר יקום החלוקה ביצוע שדבר הכל
שם,71) בגמרא נראה וכן קנין. הוא שהגורל רבינו, דעת
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מה  שם: ששאלו ואע"פ בגורל. הארץ מחלוקת זאת שלמדו
הרי  - ותומים' ב'אורים גם שהיתה ישראל ארץ לחלוקת
היום  לנו יש ותומים' 'אורים שבמקום אשי רב שם תירץ
(הובאה  בתשובה הרא"ש אולם ההדדית. מההסכמה ההנאה
אינו  שגורל כתב ברמ"א) ב סעיף קעג סימן בחושןֿמשפט
בגמרא  הנוסחא היתה שלפניו ונראה קנין. ולא בירור אלא
חזרו  שלפי"ז - וכו'" הנאה בההיא אשי רב אמר "אלא שם
ס"ק  שם (הגר"א ישראל ארץ מחלוקת שלמדו ממה בהם
דברי  לו נתחוורו שלא שכתב בהשגה, הראב"ד דעת וכן ד),
שייכת  הראב"ד שהשגת כתב ואורֿשמח (לחםֿמשנה, רבינו

עו). בהערה שם עיין יב, בהלכה להלן

.·ÈÔÈÁ‡‰72‰fÓ ‰Ê ˙BÁB˜Ïk Ô‰ È¯‰ - e˜ÏÁL73, »«ƒ∆»¿¬≈≈¿»∆ƒ∆
C¯c Ì‰Ï ÔÈ‡Â74‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙BÓlÒ ‡ÏÂ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê75, ¿≈»∆∆∆∆«∆¿…À»∆«∆

;‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈn‰ ˙n‡ ‡ÏÂ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙BBlÁ ‡ÏÂ¿…«∆«∆¿…««««ƒ∆«∆
˜ÏÁa ˙eÎÊ Ô‰Ó „Á‡Ï ¯‡L ‡Ï ,e˜ÏÁL ÔÂÈkL∆≈»∆»¿…ƒ¿«¿∆»≈∆¿¿≈∆
dlk ‰„O‰ ‰˙È‰Lk :ÔÈÁ‡Ï ¯ÓBÏ LÈ CÎÈÙÏ .B¯·Á¬≈¿ƒ»≈«»«ƒ¿∆»¿»«»∆À»
ÌB˜nÓ ˙‡f‰ ÌÈn‰ ˙n‡ da ¯È·ÚÓ ‰È‰ - „Á‡Ï¿∆»»»«¬ƒ»««««ƒ«…ƒ»
ÈÏ LÈ - È˜ÏÁ ‰Ê ˙ÈOÚpL ,‰zÚ Ï·‡ ;ÌB˜ÓÏ76 ¿»¬»«»∆«¬≈∆∆¿ƒ≈ƒ
ÔBlÁ‰ Ì˙BÒ ÔÎÂ .ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ¯ÈÒ‰Ï77 ¿»ƒ««««ƒ≈»«¿≈≈««

‰B·e ,B˜ÏÁ ÏÚ ÛÈ˜Ln‰78Èt ÏÚ Û‡ ,Ìlq‰ „ˆa ««¿ƒ«∆¿∆¿««À»««ƒ
ewL ÌÈLa ÔÈc‰ ‡e‰Â .BLÈÓLz Ïh·Ó ‡e‰L79 ∆¿«≈«¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ∆»

˙eÎÊ Ì‰Ó „Á‡Ï ¯‡L ‡Ï - e˜ÏÁÂ ,„Á‡Ó ‰„O»∆≈∆»¿»¿…ƒ¿«¿∆»≈∆¿
Ì˙BÒÂ B˜ÏÁÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ˜ÈÒÙÓe ,B¯·Á ˜ÏÁa¿≈∆¬≈«¿ƒ««««ƒ≈∆¿¿≈

˙BBlÁ‰80. ««

בניגוד 72) שמואל, בשם נחמן רב של מימרא ועוד. ז: שם
רב. הדבר 73)לשיטת הוברר "ברירה": אומרים אנו ואין

לקוחות  אלא זה של חלקו וזהו זה של חלקו שזהו למפרע
מהלכות  פי"א ורמב"ם כה. גיטין החלוקה, בעת מזה זה הם
שזהו  מפני זו, בהלכה זאת והקדים כ. הלכה ויובל שמיטה
לזה  זה מוכרים הם מזה, זה כלקוחות שהם שכיון יסודה,
כל  כדין חבירו, אצל אחד כלום משיירים ואינם יפה, בעין
ג), הלכה מכירה מהלכות ופכ"ה סד: (בבאֿבתרא מוכר
זו  הלכה של טעמה שזהו בגמרא, מפורש זה שאין ואע"פ
מגידֿמשנה. ועיין סה. ב"ב הגמרא בסוגיית כן נראה -

הפנימי 74) אין פנימית, ואחד חיצונה חצר קבל אחד שאם
היתה  כזו דרך כי אף החיצונה, מהחצר דרך לדרוש יכול
חלקו, את מכר כאילו החלוקה עם שהרי אביו, בחיי קיימת
בעין  המוכרים כדרך ומכר לאחים, החיצונה החצר היינו,
ביחס  החיצונה, החצר ובעל דרך, לעצמו השאיר ולא יפה
יפה. בעין שמכר עליו גם שנאמר מוכר, אינו שלו, לחצר
דרך  להם אין ד"ה סה. שם (רשב"ם הוא לוקח אלא

דרך). להם אין ד"ה ז: בית 75)ו'תוספות' קיבל שאחד
השני  של בחצרו עומד הסולם ונמצא עלייה, - והשני וחצר,
בית, קיבל שאחד או סולמות). ולא ד"ה ז: שם (רש"י
השני  של ביתו על נשען הסולם ונמצא ועלייה, חצר - והשני

שם). יכול 76)('תוספות' ולפי"ז לו". "יש תימן: [בכ"י
הרא"ש  כתב וכן מעליו. להסירה המים אמת לבעל לכוף
החלון  לסתום "שצריך רבינו בשם כ) סימן פ"א (ב"ב
מדברי  השמיט והכסףֿמשנה מעליו". המים אמת ולהסיר

זה  ומתוך מעליו", המים אמת "ולהסיר המילים את הרא"ש
מהלשון  כן והוכיח לכופו. יכול אינו המים שבאמת לו, יצא
לפרש  בא ולפיכך הניזק, על שהמדובר להסיר" לי "יש
ממה  כן ומוכיח בעצמו. הוא סותם בחלון שגם רבינו בדברי
לבעל  הכוונה שוודאי הסולם" בצד "ובונה להלן: שכתוב

העלייה]. לבעל ולא כוונת 77)החצר (שם) הרא"ש לדעת
כתב  וכן חלונו, שיסתום החלון לבעל לכוף שיכול רבינו
שם) (ברא"ש הראב"ד אבל בכסףֿמשנה). (הובא הריב"ש
רצה  שאם אלא חלונותיו, לסתום לכופו יכול שאינו סובר
והטעים  זאת. לעשות יכול - להם סמוך כותל לבנות
בבנין", לו נתחייב לא "שהוא משום בחידושיו הרשב"א
על  ובהסתמך הסתימה. הוצאות לו לתת נתחייב לא כלומר
שכן  שמח' ב'אור כתב ברא"ש שהובאו הנ"ל הראב"ד דברי
יא: בהלכה שכתב כאן, בהשגה הראב"ד דברי כוונת גם
אלא  יא להלכה שייכת אינה זו והשגה דבריו", נתחוורו "לא
"האחין  - שחלקו" "האחין הדומות וההתחלות יב, להלכה
למעלה, וראה ממקומם. להעתק לדברים שגרמו הן שחלקו"
כדעת  דעתו - רבינו בדברי הכסףֿמשנה פירוש שלפי

למעלה.78)הראב"ד. וראה החצר, כל 79)בעל שהרי
כלקוחות  שהם מפני הוא שחלקו באחים הטעם עיקר
סימן  (הגר"א סה. בבבאֿבתרא כמפורש יפה, בעין המוכרים

ה). ס"ק כנ"ל.80)קעג הסולם, בצד שבונה והואֿהדין

.‚ÈÏ·‡81ÌÈL‡ ÈMÓ ‰„O ewL ÌÈL82ÈMÓ B‡ ¬»¿«ƒ∆»»∆ƒ¿≈¬»ƒƒ¿≈
ÔÈÁ‡83‡ÏÂ ,ÌÈn‰ ˙n‡ ˜ÈÒÙ‰Ï Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ‡ - «ƒ≈¿∆»≈∆¿«¿ƒ««««ƒ¿…

ÔÈ¯ÎBn‰ Ô‰a e˜ÈÊÁ‰L ÌÈ˜Êp‰ ÔÓ ¯·c ˙BpLÏ84. ¿«»»ƒ«¿»ƒ∆∆¡ƒ»∆«¿ƒ

מיגאש).81) ר"י בשם היו 82)(מגידֿמשנה שלא
מיגאש). הר"י בשם (מגידֿמשנה כאן 83)שותפים אף

(שם). בשותפות היו מהמוכרים,84)שלא קנינם כל שהרי
הם  ולפיכך כלל, לזה זה מוכרים ואינם מזה זה קונים ואינם

המוכרים. של הזכויות כל את מקבלים

.„È¯ˆÁ85LiL ÔÈÙzM‰86B‡ ,‰wÏÁ ÔÈc da87 ¬««À»ƒ∆≈»ƒ¬À»
ÌBˆ¯a ‰e˜ÏÁL88LÈ - ‰wÏÁ da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ∆¬»»ƒ¿»««ƒ∆≈»¬À»≈

Ï˙k‰ ˙B·Ï B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ89 ¿»∆»≈∆»…∆¬≈ƒ¿«…∆
ÚˆÓ‡a90LnzLnL ‰ÚLa B¯·Á e‰‡¯È ‡lL È„k , »∆¿«¿≈∆…ƒ¿≈¬≈¿»»∆ƒ¿«≈

‡e‰ ˜f‰ - ‰i‡¯ ˜f‰L ;B˜ÏÁa91‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡Â . ¿∆¿∆∆≈¿ƒ»∆≈¿≈¬»»
ÏÚ Û‡ ‡l‡ ,¯ˆÁa‡Ïa ˙Ba¯ ÌÈL Ck e„ÓÚL Èt ∆»≈∆»««ƒ∆»¿»»ƒ«¿…

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ e‰ÙBk - ‰ˆÈÁÓ92. ¿ƒ»≈«¬¿ƒ»¿»≈∆ƒ¿∆

לפי 85) ג. שם בגמרא פירושה וכפי ב. בבבאֿבתרא משנה
השניה. שאם 86)הלשון שם, השקלאֿוטריא מתוך יוצא

שהיזק  משום מחיצה, לעשות כפייה יש - חלוקה דין יש
היזק. שמו יוחנן,87)ראיה רבי בשם אסי רב של מימרא

שם. במסקנא שפירשוה ובקנין,88)כפי לחלוק שהסכימו
י). (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו כבר, שחלקוהו או

כדלהלן.89) אמות, ארבע כפייה 90)שגבהו שיש היינו,
בנייתו  על ב' הכותל. בניית עצם על א' דברים: שני על

להלן. וראה שניהם. של בחלקם כלשון 91)באמצע,
וראה  כמותו. סובר יוחנן רבי שגם ג. שם בגמרא אחרון
זו. כדעה שהלכה הוכחות כמה מיימוניות בהגהות

(מאלו),92) [זה] נזק סובלת אדם של דעתו שאין "לפי
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פי"א  (להלן קבוע" היזק שהיזקו מוחל, שאינו וחזקתו
שלפי  ב:) (ב"ב בגמרא שאמרו ממה לכך וראיה ז). הלכה
בונין  - מחיצה לעשות שרצו "השותפין שם במשנה המפרש
שהיזק  כרחנו על - "מחיצהֿכותל" - באמצע" הכותל את
רצו  אם שרק במשנה נאמר שהרי היזק, שמיה לאו ראיה
אין  ראיה, בהיזק חזקה יש ואם המחיצה. את בונים שניהם
כאן  שהרי היזק, שמיה לאו ראיה שהיזק מהמשנה ראיה
שלמאןֿ עלֿכרחנו אלא מחיצה. בלי שנים כמה החזיקו
(ר"י  חזקה מועילה לא - היזק שמיה ראיה היזק דאמר
חזקה  שמועילה אֿו) הלכה (פ"ז להלן שאמרו ומה מיגאש).
את  מזיק אחד כאן - ראיה היזק שם שיש אע"פ בחלון,
ניזוק  אתה גם הרי לו שאומר בו, מיחה לא ולפיכך השני,
כמו  המחיצה, בנין את תתבע שאתה מצפה והייתי ממני,
ברא"ש  עוד ועיין בבאֿבתרא. בתחלת מיגאש ר"י שכתב
ר"י  בשם עוד שהביא במגידֿמשנה [וראה ב. סימן שם
מעשה  עשה שבחלון בזה לחצר, חלון בין שמחלק מיגאש

ב]. והערה א הלכה פ"ז להלן ראה אבל החלון, בפתיחת

.ÂË·Á¯93‰È‰È ‰nÎÂ .Ì‰ÈL ÏMÓ - Ï˙k‰ ÌB˜Ó …«¿«…∆ƒ∆¿≈∆¿«»ƒ¿∆
Ïk‰ ?BaÁ¯94‰È„n‰ ‚‰Ók95elÙ‡Â .96e‚‰97 »¿«…¿ƒ¿««¿ƒ»«¬ƒ»¬

ÔÈˆe‰·e ÌÈ˜a Ì‰ÈÈa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ98„·Ï·e . «¬¿ƒ»≈≈∆¿»ƒ¿ƒƒ¿«
.B¯·Á ˙‡ ‰‡¯ÈÂ Ba ÏkzÒiL ¯ÈÂ‡ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆¬ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆¬≈

ב.93) שם השותפים 95)שם.94)משנה, כמנהג היינו,
במדינה  הבנינים שאר כמנהג ולא ביניהם, כשחולקים לבנות

ד.96)(מגידֿמשנה). הוא 97)שם המנהג אם אבל
צריכה  למה כן, לא שאם בו. משגיחים אין מזה, פחות
בשם  כ אות מיימוניות (הגהות דוקא אלו את לפרוט הגמרא
כמנהג  "הכל שאמרו במקום שאף ומכאן ה'תוספות'),
וראה  הכלל. מן יוצאים גם ויש בכלל. הכל אין המדינה"

בגויל. ד"ה ב. שם (רש"י 98)ב'תוספות' תמרים כפות
גרשום). ורבינו

.ÊË‰nk99˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ÔÈ‡ ?Ï˙k‰ d·‚100. «»…««…∆≈»≈«¿««
‰p‚a ÔÎÂ101e‰ÙBk ,102B¯·Á ˙pbÓ B˙pb ÏÈc·‰Ï ¿≈¿ƒ»≈¿«¿ƒƒ»ƒƒ«¬≈

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚ ‰ˆÈÁÓa103Ï·‡ .104- ‰Ú˜·a ƒ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ¬»¿ƒ¿»
‡l‡ ,B¯·Á ˙Ú˜aÓ B˙Ú˜a ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«¬≈∆»

e‚‰pL ÌB˜Óa105‰ˆ¯ .106˙Ú˜aÓ B˙Ú˜a ÏÈc·‰Ï ¿»∆»¬»»¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«
˙ÈÊÁ ‰OBÚÂ .‰B·e BlL CB˙Ï ÒBk - B¯·Á107 ¬≈≈¿∆∆¿∆¬ƒ

BÓk108ıeÁaÓ „ÈÒa ‰n‡109Ï˙k‰L ÚÈ„B‰Ï È„k , ¿«»¿ƒƒ«¿≈¿ƒ«∆«…∆
CÎÈÙÏ .BlL110ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ - Ï˙k‰ ÏÙ Ì‡ , ∆¿ƒ»ƒ»««…∆«»¿»¬»ƒ
Ì‡Â .BlL111Ï˙k‰ ÌÈBa - Ì‰ÈL ˙ÚcÓ eOÚ ∆¿ƒ»ƒ««¿≈∆ƒ«…∆

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙ÈÊÁ ÔÈOBÚÂ ,ÚˆÓ‡a112Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿«¿ƒ¬ƒƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ
.Ô‰ÈL ÏL ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ - Ï˙k‰ ÏÙ»««…∆«»¿»¬»ƒ∆¿≈∆

במשנה.99) ה. מזה,100)שם פחותה שבמחיצה מפני
אינו, אדם של שגבהו [ואע"פ מעליה להסתכל אפשר עדיין
עצמו  להגביה הוא יכול - אמות משלש יותר כלל, בדרך
– אמות ארבע גובה עד ולהציץ אצבעותיו ראשי על

ברום]. ד"ה יא. חגיגה לפי 101)'תוספות' ב. שם משנה
וראה  לזו. זו סמוכות גינות בשתי שהמדובר הפשוט הפירוש

קיב. הערה מנהג 102)להלן שם שאין בסתם, אפילו

יז  הלכה להלן עוד ועיין להלן. ראה לבקעה, בניגוד לגדור,
מחייבין  - לגדור שלא שנהגו במקום שאפילו קיז) (והערה

לרשותו",103)אותו. נכנס אם כגנב, אותו שיתפוס "כדי
אבל  ו). הלכה ג פרק ולהלן ו: (בבאֿבתרא לגג גג בין כמו
(מלשון  שמשתמש" בשעה חבירו יראה "שלא ראיה היזק
משתמשים  אין שהרי בגינה, אין יד) הלכה למעלה רבינו
טפחים  עשרה במחיצה שדי אמרו שעליו מבגג, יותר בה
בשקלאֿ ב:) (שם בגמרא שאמרו ומה בתשובה). (רבינו
"וכן  במשנה שנאמר שמה ראיה", "היזק בסוגיית וטריא
היזק  משום הוא אותו" מחייבין לגדור שנהגו במקום בגינה
היזק, שמיה לאו ראיה היזק למאןֿדאמר מזה והקשו ראיה,
רב  אמר הונא רב אמר אבא כדרבי שאני, "גינה ותירצו:
עומדת  שהיא בשעה חבירו בשדה לעמוד לאדם אסור
שגינה  הרי (רש"י). רעה" בעין יזיקנו "שלא בקמותיה",
והשיב  רבינו, זה על נשאל כבר - זה? לענין מחצר חמורה
שיראה  גדול, היזק שהוא ראיה היזק בין גדול הבדל שיש
היזק  ובין צרכיו, ועושה ויושב עומד שהוא בעת חבירו אדם
דברי  שאלו רעה, עין משום חבירו קמת שיראה ראיה
אינו  התירוץ ואותו רעה, בעין בו יעיין שלא הם חסידות

ד  אדם אליבא שבני מקום בחצר ראיה היזק שעיקר הלכתא,
שרב  שאע"פ דבריו: בביאור להוסיף [ויש רבינו. עכ"ד דרין,
ולא  גמור איסור שזהו הרי וכו'", לעמוד לאדם "אסור אמר
קז:) (בבאֿמציעא שאמר לשיטתו רב - חסידות מדת
ותשעה  תשעים [רעה], עין זו - חולי כל ממך ה' "והסיר
להסתכל, שאסור הוא דין שלפי"ז רעה". בעין [מתים]
אבל  אמות. ארבע גבוה כותל לעשות אותו כופין ולפיכך
- חולי כל ממך ה' "והסיר ואומר (שם) עליו חולק שמואל
ולפי  [רעה]". ברוח [מתים] ו"הכל רעה)". רוח =) הרוח זה
הכלל  ולפי חבירו. בקמת בהסתכלות איסור אין דבריו,
לעשות  לכוף אין ממונות, בדיני כשמואל שהלכה הידוע,
איסור  שאין מאחר לגינה, אמות ארבע גבוה כותל
שאמרו  כמו בלבד. חסידות מדת אלא כאן ואין בהסתכלות.
כוסות  שני לשתות סכנה =) "זוגות" בעניני קי: בפסחים
ואעפי"כ  ניזוק, אינו זה, על מקפיד שאינו שמי ביחד),
עלֿכרחנו  כן, ואם לחשוש). טוב =) מיבעי" "למיחש
לגדור  היינו אותו" מחייבין - בגינה "וכן המשנה שפירוש
כגנב, עליו ייתפס שלא כדי בלבד טפחים עשרה של בגדר
שינוי  וגם רעה. עין משום אמות ארבע של בכותל ולא
ובגינה  "כותל", אמרו שבחצר כן, מוכיח במשנה הלשון
טפחים, עשרה הוא גדר וסתם "גדר". מלשון לגדור אמרו
ברמב"ם  ג משנה פ"ב ובפאה ח, משנה פ"ב בכלאים ראה
"גדר" רבינו כלל ג, הלכה בפ"ג להלן אבל שם. ורע"ב
ובהערה  ח הלכה פ"ג להלן וראה שם. עיין ביחד, ו"כותל"

ד.104)עא]. שם הגמרא, מסקנת ולפי שם, משנה
כמו 105) השנה כל הזרעים עומדים אין שבבקעה מפני

הרמב"ן). בשם ג ס"ק קנח, סימן (סמ"ע בגינה
מנהג.106) שאין ובמקום מראה,107)האחד, מלשון

המשניות). בפירוש (רבינו בולט דבר כרבי 108)היינו
ד: ד. שם גם 109)יוחנן, יעשה שמא מבפנים, לא אבל

לחשוש, אין זה, סימן חבירו יקלוף שמא אבל בפנים. חבירו
למעלה  (ראה והוצים קנים של ובמחיצה זאת, יכירו שהרי
ורבינו  מיוחדים סימנים שם בגמרא נתנו טו) הלכה
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(כסףֿמשנה). וצ"ע ב.110)השמיטם, שם משנה,
יעשה 112)שם.111) שמא איֿאפשר, כלל סימן ובלי

שהרי  איֿאפשר, ולקלוף הוא. שלו ויאמר חבירו בצד אחד
ט). ס"ק קנח, סימן סמ"ע וראה שם, (גמרא כנ"ל הוא, ניכר

.ÊÈ¯ÎBn‰113Ì˙Ò B¯·ÁÏ ‰pb114ÌÚ ˙·¯ÚÓ ‰˙È‰Â , «≈ƒ»«¬≈¿»¿»¿»¿…∆∆ƒ
˙B¯Á‡ ˙Bpb115˙‡ ˙B·Ï Á˜Bl‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ƒ¬≈ƒ∆«≈«ƒ¿∆

Ï˙k‰116Ì‰ÈÈa117‡lL e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â , «…∆≈≈∆«¬ƒ¿»∆»¬∆…
˙Bpba ¯c‚Ï118Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ‡ - Ì˙Ò ‰Ú˜a ¯ÎÓ ƒ¿…«ƒ¬»ƒ»«ƒ¿»¿»≈

.e‚‰pL ÌB˜Óa ‡l‡ ,¯c‚Ï B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ¿«¿ƒƒ¿…∆»¿»∆»¬

בבאֿבתרא,113) בתחילת המשניות בפירוש רבינו פירש כן
מחייבין  לגדור שנהגו מקום בגינה "וכן שם ששנו מה

קיז. הערה ולהלן במגידֿמשנה, וראה היינו 114)אותו".
המחיצה. עשיית דבר את לו הזכיר שנשארו 115)שלא

ומגדלֿעוז). ראב"ד (ועיין מוכר של ראה 116)בידו
גבוהה  מחיצה אלא צריך אין שבגינה טז, הלכה למעלה

טפחים. שישתתף 117)עשרה הלוקח את כופין כלומר,
בדברי  לפרש יש וכן הראב"ד, דעת (כן המוכר עם זה בבנין

מגידֿמשנה). ועיין בירושלמי:118)הרמב"ם, הוא כן
שלא  שנהגו מקום בין לגדור, שנהגו מקום בין בגינה "תני:
מפרש  שכן כתב א) ס"ק קנח (סימן והגר"א כופין". - לגדור
שלפנינו. מזו שונה שם ושגירסתו ד.) (שם בבבלי גם רבינו

ומגידֿמשנה. ראב"ד ועיין

.ÁÈÌB˜Ó119ÔÈÏÈc·n‰ ÌÈÏ˙k ˙B·Ï e‚‰pL120 »∆»¬ƒ¿¿»ƒ««¿ƒƒ
˙Bpba B‡ ˙B¯ˆÁa121˙ÈÊb ÔÈ‡L ÌÈ·‡a122‰Ê - «¬≈«ƒ«¬»ƒ∆≈»»ƒ∆

Ô˙B123.ÌÈÁÙË ‰LÏL Ô˙B ‰ÊÂ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL ≈¿»¿»ƒ¿∆≈¿»¿»ƒ
˙ÈÊ‚a124ÌÈÁÙË Ô˙B ‰ÊÂ ,‰ˆÁÓe ÌÈÁÙË Ô˙B ‰Ê - ¿»ƒ∆≈ƒ¿«ƒ∆¡»¿∆≈ƒ¿«ƒ

ÔÈÒÈÙÎa .‰ˆÁÓe125ÌÈÁÙË Ô˙B ‰Ê -126Ô˙B ‰ÊÂ , ∆¡»ƒ¿ƒƒ∆≈ƒ¿«ƒ¿∆≈
ÌÈ·Ïa .ÌÈÁÙË127‰ˆÁÓe ÁÙË Ô˙B ‰Ê -128‰ÊÂ , ƒ¿«ƒƒ¿≈ƒ∆≈∆«∆¡»¿∆

Ï˙k‰ È·Ú - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ .‰ˆÁÓe ÁÙË Ô˙B≈∆«∆¡»¿»«ƒƒ»≈√ƒ«…∆
„Èq‰ ÌÚ129ÏÈ‡B‰Â .130,Ì‰ÈL ÏMÓ Ï˙k‰ ÌB˜Óe ƒ«ƒ¿ƒ¿«…∆ƒ∆¿≈∆

.Ì‰ÈL ÏL ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ È¯‰ - Ï˙k‰ ÏÙ Ì‡ƒ»««…∆¬≈«»¿»¬»ƒ∆¿≈∆
elÙ‡Â131ptL B‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ˙eL¯Ï ÏÙÔ‰Ó „Á‡ ‰ «¬ƒ»«ƒ¿∆»≈∆∆ƒ»∆»≈∆

B˜ÏÁ B¯·Á BÏ ¯ÎnL ÔÚËÂ ,B˙eL¯Ï ÌÈ·‡‰ Ïk ˙‡∆»»¬»ƒƒ¿¿»«∆»«¬≈∆¿
ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰zÓa BÏ B˙ B‡132Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , ¿»¿«»»≈∆¡»∆»¬≈≈

„Ú Ì‰ÈL ÏL ˙eL¯a133‰È‡¯ ‡È·iL134. ƒ¿∆¿≈∆«∆»ƒ¿»»

ב.119) בבאֿבתרא סתם,120)משנה כתלים לא היינו,
(מגידֿמשנה). שותפים בנכסי המבדילים כתלים אלא

מוסב 121) שזה בגמרא, ופירשו בגינה". "וכן במשנה: שם
הכתלים. רחבי כלומר וגזית, גויל "גויל"122)על והיינו

מהוקצעות. בלתי אבנים כלומר, כלומר,123)שבמשנה.
פחות. ולא טפחים ששה ברוחב הוא דין - בגויל המנהג אם
(מגידֿמשנה). זה מנהג אחר הולכין אין בפחות, נהגו ואם

רחבן 124) מתמעט הקיצוע שעלֿידי מהוקצעות, אבנים
לחמשה. טפחים לבנה 125)מששה וחצי מכאן לבנה חצי

באמצע. וטיט חצאי 126)מכאן לשני טפחים שלשה
לטיט  וטפח כדלהלן) טפחים שלשה הלבנה (שהרי הלבנה

שלמות.127)שביניהם. לבנים שהלבנה 128)היינו,
טפחים. שכן 129)שלשה הרי"ף, וכתב הטיח. עם כלומר

אלא  נפשטה, שלא בעיא היא ג: שם ולפנינו הגמרא. מסקנת
וסידן". ש"הן שמסתבר שם אמר יצחק בר נחמן שרב

שם.130) של 131)משנה, חידושה כל שזהו ד. שם
במשנה. זו שותפים 132)פסקא - הם ששותפים שכיון

הידוע  דבר אם ולפיכך, השני. על אחד מקפידים אינם
לו. שמכרו ראיה אין מהם, אחד אצל נמצא לשניהם

שהיה 133) במיגו, הוא נאמן - ידו תחת האבנים אין ואם
ולחםֿמשנה). (מגידֿמשנה לחבירו שהחזירם לטעון יכול

שלו.134) שהם בעדים

â"ôùú'ä éøùú â"ë éùéìù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נפלו,1) אם השותפין בין שיש המחיצות משפטי בו נתבארו

מגדירת  לזה זה לעשות לשכנים שיש ממה הדינין וקצת
המשותף. הרשות ומתיקון המחיצה

.‡Ï˙k2LÈ - ÏÙpL ,ÔÈÙzL ÈL ÔÈa ÏÈc·n‰ ,¯ˆÁ …∆»≈««¿ƒ≈¿≈À»ƒ∆»«≈
d·b „Ú B˙B·Ï B¯·Á ÏÚ ÛÎÏ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»ƒ¿≈∆»…«¬≈ƒ¿«…«

˙Bn‡ Úa¯‡3Ï·‡ ;‰Ê ˙‡ ‰Ê e‡¯È ‡lL È„k ,4¯˙È «¿««¿≈∆…ƒ¿∆∆∆¬»»≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ5B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -6„Á‡‰ ‰ˆ¯ . ««¿««≈¿«¿ƒ»»»∆»

Ï˙k‰ dÈa‚‰Â7Ì‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ8B¯·Á ‡a ¿ƒ¿ƒ««…∆≈««¿««ƒ»¬≈
ÔÈ·iÁÓ - Ô‰ÈÈaL Ï˙k‰ „‚k dB·b „Á‡ Ï˙k ‰·e»»…∆∆»»«¿∆∆«…∆∆≈≈∆¿«¿ƒ

B˜ÏÁ ÔzÏ B˙B‡9BÏ˙k „‚kL d·ba10‰a ?„ˆÈk . ƒ≈∆¿«…«∆¿∆∆»¿≈«»»
B¯·Á ‡·e ,˙Bn‡ ¯OÚ B‰Èa‚‰Â Ô‰ÈÈaL Ï˙k „Á‡∆»…∆∆≈≈∆¿ƒ¿ƒ∆∆«»¬≈

Bcˆa B‡ Bc‚k „Á‡ Ï˙k ‰·e11˙Èa BÏ ˙BOÚÏ12, »»…∆∆»¿∆¿¿ƒ«¬«ƒ
Bn‡ LL ¯Á‡‰ Ï˙k‰ dÈa‚‰ÂÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ˙ ¿ƒ¿ƒ««…∆»«≈≈«¿«¿ƒƒ≈

È¯‰L ;˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ÛÈÒBnL ˙Bn‡ ÈzLa B˜ÏÁ∆¿ƒ¿≈«∆ƒ««¿««∆¬≈
ÂÈOÚnÓ ‰‡¯13Ô‰a ‰ˆB¯ ‡e‰L14˜˜Á Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆ƒ«¬»∆∆»∆¿≈ƒ»«

Ô‰ÈÈaL Ï˙k‰ L‡¯a15˙B¯Bw‰ Ba ÁÈp‰Ï ÌB˜Ó16, ¿…«…∆∆≈≈∆»¿«ƒ««
‰¯B˜ ÂÈÏÚ ‰aL B‡17ÔÈÚL ˙B¯Bw‰L ‰ÏB„‚ ∆»»»»»¿»∆«ƒ¿»ƒ

Ôlk ˙Bn‡‰ LLa B˜ÏÁ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ‰ÈÏÚ18 »∆»¿«¿ƒƒ≈∆¿¿≈»«À»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡‰ ÏÚ B¯·Á ÛÈÒB‰L∆ƒ¬≈«»«¿««««ƒ∆…

Ï˙k‰ Ïk ‰a19ÏÎa ‰ˆB¯ ‡e‰L BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L ; »»»«…∆∆¬≈ƒ»«¿∆∆¿»
.‰f‰ d·b‰«…««∆

במשנה.2) ה. היזק 3)בבאֿבתרא למניעת השיעור שזהו
חידוש  כל ואין טז. הלכה פ"ב למעלה כמבואר ראיה,
ד) הלכה פ"ב (למעלה רבינו פסק שכבר אחרי זו, בהלכה
זה  את זה כופים שחלקו ושותפין היזק, שמיה ראיה שהיזק
אם  קלֿוחומר – ביניהם אמות ארבע גבוה כותל לעשות
השני  את אחד לכוף שיכולים ונפל, ביניהם כותל היה כבר
מארבע  שלמעלה הוא, החידוש עיקר אלא מחדש, לבנותו
ב:). בבאֿבתרא (גמרא זה את זה כופים אין אמות

שם.4) ראיה.5)משנה, היזק עוד אין אע"פ 6)שאז
(כסףֿמשנה). אמות ארבע על יתר הכותל היה שמקודם

השני.7) של השתתפותו בלא הוצאותיו משנה,8)על
בחצי 9)שם. זוכה הוא זה, ובתשלום לשלם. שעליו החצי

אותו  שמחייבין שכשם שניהם, של המקום שהרי הכותל,
הכותל  חצי הוא ונוטל חבירו, את מחייבין כן לשלם,

ומשנהֿלמלך). (מגידֿמשנה למעלה 10)עלֿכרחו אבל
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mipkyקצר zekld - oipw xtq - ixyz b"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(שם  נחמן וכרב בסמוך, רבינו כהדגמת חייב, אינו מכתלו
לא  - סמך דלא למאי סמך, - דסמך "למאי שאמר: ו.)
לכולה". סמך לפלגא, "סמך שאמר: הונא כרב ודלא סמך",
ב'תוספות' שם (ועיין הגובה שיעור לעניין רבינו ומפרשה

סמך). "סמך 11)ד"ה סתם נאמר ה.) (שם במשנה [שהרי
סמך  בין משמע הכל", את עליו מגלגלין - אחר כותל לו
גם  שהמדובר זה, ולפי הצד. מן לו סמך ובין מכנגדו לו
נחמן  ורב הונא רב של שהפלוגתא עלֿכרחנו הצד, מן בסמך
באורך]. ולא בגובה אלא אינה הקודמת) הערה (ראה

ועל 12) עליו לשים האמצעי בכותל להשתמש רוצה שהוא
שלא  אף ממעשיו, שנראה כמו תקרה, - הנגדי הכותל

התקרה. את עוד עשה ולא עדיין בניית 13)השתמש
הנותרות,14)הכותל. אמות בארבע לחייבו אין אבל

בלבד. השתים על אלא דעתו גילה לא בניגוד 15)שהרי
שסמך. בכותל שחקק שם, "קבעתא 16)לפרש"י זהו

פסק  שרבינו נחמן, רב שאף ו.) (שם אמרו שעליו דכשורי",
לכולה". סמך - לפלגא ש"סמך מודה עץ 17)כמותו,

עליהם  מגן והוא הקורות, את שמים שעליו ועב, ארוך
מודה  בזה שגם (שם) "אפרזתא" וזהו הכותל. מלחלוחית

נחמן. דעת 18)רב גילוי משמשים מעשיו כאן שהרי
האמצעי. הכותל בכל להשתמש שברצונו בכ"י 19)ברור,

אמות  עשר בנה לא כלומר, הכותל". כנגד בנה "שלא תימן:
(ועיין  כנ"ל בלבד, אמות שש אלא כותל, של גבהו כל כנגד

כז). ס"ק קנז, סימן סמ"ע

.·„Á‡20‰aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ21BÈa ÏÈc·nL Ï˙k‰ ∆»ƒ«À»ƒ∆»»«…∆∆«¿ƒ≈
B˜ÏÁ ÔzÏ B¯·Á Ú·˙Â ,˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú B¯·Á ÔÈ·e≈¬≈««¿««¿»«¬≈ƒ≈∆¿

Èz˙' ¯Ó‡Â ,‰‡ˆB‰a22˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - 'È˜ÏÁ «»»¿»«»«ƒ∆¿ƒ¬≈∆¿∆¿«
Ô˙pL23˙q‰ ÚaLÂ ,24‡È·iL „Ú ,¯ËÙÂ Ô˙pL ∆»«¿ƒ¿»∆≈∆»«¿ƒ¿««∆»ƒ

Ô˙ ‡lL Ú·Bz‰ ‰È‡¯25Ï·‡ .26B˙B‡ Úa˙Ï ‡a Ì‡ ¿»»«≈«∆…»«¬»ƒ»ƒ¿…«
Úa¯‡ ÏÚ ÛÈÒB‰L d·b‰ ¯‡L ˙‡ˆB‰a B˜ÏÁ ÔzÏƒ≈∆¿¿»«¿»«…«∆ƒ««¿«

BÏ CÓqL ÈtÓ ,˙Bn‡27- 'Èz˙' ¯Ó‡Â ,Bc‚k B‡ «ƒ¿≈∆»«¿∆¿¿»«»«ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡28‡l‡ ;29ÚaL B¯·Á30ıÙÁ ˙ËÈ˜a31 ≈∆¡»∆»¬≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆

ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,epnÓ ÏËBÂ BÏ Ô˙ ‡lL∆…»«¿≈ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ
ÔÈÏËBÂ32.BÏ Ô˙pL ‰Ê ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú , ¿¿ƒ«∆»ƒ¿»»∆∆»«

שם.20) בנה 21)משנה, אחד שרק בוודאות, לנו שידוע
לנו  ידוע לא אם וכלֿשכן השני, השתתפות בלי הכותל את

נאמן. שהשני לבדו, בנה שזה 22)שהאחד אחרי היינו,
ההוצאות. את ממנו שהואיל 23)תבע לפי "והטעם,

לומר  יש העולם, לכל ידוע וזה לבנות, חייבין ששניהם
שם). המשנה, בפירוש (רבינו חלקו" מדרבנן,24)שנתן

מ:). (שבועות הכל כופר כדין חפץ, נקיטת בלי
הנתבע 25) עם הזמן כל שהיו עדים, שיעידו כלומר,

סימן  בשו"ע וראה נתן. שלא וראו ואילך, הבנייה מהתחלת
ח. סעיף סוף שם.26)קנז, בצדו.27)משנה, היינו,

כדי 28) לשלם, חייב שאתה ידעת האיך לו: שנאמר "לפי
המשניות), בפירוש (רבינו בדין?" שתעמדו קודם לו שתתן
רבנן". לי דמיחייבו יימר "מי ה:) (ב"ב הגמרא וכלשון

רבינו.29) הלוה 30)מתוספת מן חובו שהתובע אע"פ
אפילו  שבועה, בלא גובה פרעתי, הלה: וטען זמנו, בתוך
ולוה  מלוה מהלכות פי"ד ורמב"ם שם (ב"ב היתומים מן

זמנו, בתוך שילם לא שוודאי "חזקה" ישנה שם - א) הלכה
ומה  שילם. לא שוודאי "חזקה" אין שלנו בנידון כאן אבל
יימר  "מי של שהסברא שם) (ב"ב הגמרא בסוגיית שנראה
תוך  פורע אדם "אין של מהסברא עדיפה רבנן" לי דמיחייבו
ה"סלקא  לפי רק זהו - שם ורבא אביי בה שנחלקו זמנו"
זמנו" תוך פורע אדם אין - מ"חזקה עוד ידעו שלא דעתין"

ספר31ֿ)(אבןֿהאזל). כגון קדושה, של חפץ באחיזת
לח:). (שבועות תפילין או שאין 32)תורה אףֿעלֿפי

שבמסכת  ונוטלין הנשבעין ברשימת כזו שבועה למצוא
קיד: בבבאֿקמא זו לשבועה אחר מקור יש - ז פרק שבועות
נתן  כמה לוקח לו ישבע אחר, ביד וספריו כליו "המכיר
לו  שיש חוב מחבירו לתובע הגאונים למדו שמשם ויטול",
נשבעין  כדרך ונוטל חפץ בנקיטת שנשבע - משכון עליו
ברא"ש  ועיין ג, הלכה ולוה מלוה מהלכות (פי"ג ונוטלין
לכל  שידוע בנידוןֿדידן וכמוֿכן ד), סימן דשבועות פ"ז
ודינו  בו, מוחזק כאילו זה שהרי הכותל, בנה שהראשון
ועיין  (אבןֿהאזל, כנ"ל משכון, עליו לו שיש חוב כתובע

מגידֿמשנה).

.‚‰È‰L ÈÓ33„ÓÚÂ ,B¯·Á ˙B·¯Á ÔÈa ‰a¯Á BÏ ƒ∆»»»¿»≈»¿¬≈¿»«
„Ú ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ Áe¯ ¯„‚Â B¯·Á¬≈¿»««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ«
ÔÈ‡ - ‰¯e„‚ ‰È˙BÁe¯ LÏMÓ BÊ ‰a¯Á ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈»¿»ƒ»∆»¿»≈
‡Ï È¯‰L ;ÌeÏk ‰‡ˆB‰‰ BÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒƒ≈«»»¿∆¬≈…
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙t B˙a¯Á È¯‰Â ,BÏ ÏÈÚB‰34 ƒ«¬≈»¿»¿»ƒ¿»«ƒ

BÏ ¯„b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰˙È‰Lk35„Ú ,˙ÈÚÈ·¯ Áe¯ ¿∆»¿»¿ƒ»ƒ»««¿ƒƒ«
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - ¯„b ˙ÙwÓ B˙a¯Á ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈»¿»À∆∆»≈¿«¿¿ƒ»»∆
Úa¯‡a ‰Ê ‡ÈˆB‰L ‰‡ˆB‰‰ ÈˆÁ Ô˙BÂ ,Ïk‰«…¿≈¬ƒ«»»∆ƒ∆¿«¿«

˙BÁe¯36˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú37ÌB˜Ó ‰È‰iL „·Ï·e . ««¿««ƒ¿«∆ƒ¿∆¿
Ì‰ÈL ÏL Ï˙k‰38. «…∆∆¿≈∆

משלש 33) חבירו את "המקיף ד:): (בבאֿבתרא במשנה
- השלישית ואת השניה ואת הראשונה את וגדר רוחותיו
את  וגדר עמד אם אומר, יוסי רבי אותו. מחייבין אין
בגמרא  שם ואמרו הכל". את עליו מגלגלין - הרביעית

י  כרבי הלכה שמואל, אמר יהודה רב אם "אמר דאמר וסי
שנא  לא הכל, את עליו מגלגלין הרביעית את וגדר עמד
זו  שמשנה אומרים, ויש מקיף". עמד שנא לא ניקף, עמד
יכול  בחצר שאילו לגדור, נהגו שלא ובמקום בבקעה מדברת
פ"ב  למעלה כמפורש באמצע הכתלים לבנות אותו לכוף
כיון  רבינו, לדעת אבל ועוד). (רשב"ם ידֿטז הלכה
וגדר. עמד אם אפילו לחייבו אין - לגדור נהגו לא שבבקעה
חצר  כלומר בחורבה, ז הלכה להעמיד רבינו הוצרך ולפיכך
וגדרה  המקיף עמד ואם עכשיו, בה משתמשים ולא שחרבה
שלא  חבירו לשדה כיורד הוא הרי רוחותיה, ארבע מכל
לו  שמין ליטע, העומדת שדה היתה שאם ונטעה, ברשות
גזילה  מהלכות ופ"י קא. (בבאֿמציעא העיר כאריסי ונוטל
להיגדר  עומדת חרבה חצר שהרי ד), הלכה ואבידה
בשם  ז ס"ק קנח סי' והגר"א ד, הלכה (כסףֿמשנה
ג]. הלכה פ"י בבאֿמציעא בירושלמי [וכ"ה ירושלמי),
ואבידה  גזילה (הלכות להבנות עומד אינו חרב שבית ואע"פ
רבי  על החולקים חכמים ולדעת אבןֿהאזל). ט, הלכה שם
שגילה  וגדר, עמד שהניקף באופן אלא מחייבים ואינם יוסי,
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ודינה  להיגדר, עומדת אינה חרבה חצר - בגדר שרוצה דעתו
דעתו  גילה השדה בעל אם שרק ליטע, עומדת שאינה כשדה
שם). (בבאֿמציעא העליונה על וידו לו לשלם חייב

כ:34) בבבאֿקמא כפירש"י שם, במשנה מפרש רבינו
שם  ב'תוספות' ועיין הניקף. לבין המקיף בין היה שגדרו

מסביב. שהקיף שפירשו את, רבי 35)ד"ה וכדעת המקיף,
כנ"ל. שאמר 36)יוסי, רב בר כחייא ולא (שם) הונא כרב

ליטע, העשויה שבשדה [ואף בזול קנים דמי רק שמשלם
מבעל  ונוטל ליטעה זו בשדה ליתן רוצה אדם כמה אומדים
שהנאתם  בחורבה כאן - ה"ד) שם גזילה (הלכות השדה

שווה]. הוצאתם גם חצרות 37)שווה, שבין הכותל כגובה
טז). הלכה פ"ב בכתלים,38)(למעלה להשתמש שיכול

יא  ס"ק קנח, סימן הגר"א ובביאור ד. הלכה להלן כמבואר
למשנה  בבאֿבתרא מהירושלמי רבינו לדברי מקור הביא

הנ"ל.

.„‰a B˜ÏÁ·e ,‰aL ‰Ê ÏL Ï˙k‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«…∆∆∆∆»»¿∆¿»»
BÓk ËÚeÓ ¯·„ ‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È -≈»∆ƒ∆≈¿«¿¿ƒ»»∆»»»»¿
LnzL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L ;ÔÈic‰ e‡¯iL∆ƒ¿««»ƒ∆¬≈≈»¿ƒ¿«≈

Ï˙kaÌÈ39ÔÎÂ .40Áe¯ ¯„bL ‡e‰ BÓˆÚ Ûwp‰ Ì‡ «¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ»«¿∆»««
ÏL ‰‡ˆB‰‰ ÈˆÁ Ô˙BÂ ,BzÚ„ ‰l‚ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¬≈ƒ»«¿¿≈¬ƒ«»»∆

˙BÁe¯ LÏL41ÌÈÏ˙k‰ eÈ‰ Ì‡ ,42ÔÎÂ .Ì‰ÈL ÏL »ƒ»«¿»ƒ∆¿≈∆¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

בנה 39) אם להיפך. ולדעתו רבינו, על חולק והראב"ד
את  לו שהרויח השני על בזה הקל הרי שלו, על הראשון
את  כך בשביל להפסיד לו אין ולפיכך הכותל, מקור

כל 40)ההוצאות. גדר שהמקיף באופן רק לא כלומר,
שלש  אלא גדר לא המקיף אם אפילו אלא הרוחות, ארבע
הניקף  חייב זאת בכל כלום, מעשיו הועילו שלא רוחות
טו). ס"ק קנח, סימן (סמ"ע לגדור גמר עצמו הוא אם לשלם

(ערוךֿהשולחן).41) הרביעי הכותל חצי הוצאת בניכוי
ובאבןֿהאזל 42) הכתלים". "היו רומי: ובדפוס תימן בכ"י

הכתלים". מקום "היה תיקן

.‰ÔÎÂ43ÈL44‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈza45Ô‰Èb‚ eÈ‰Â , ¿≈¿≈»ƒ∆¿«∆¿»«≈∆
‰¯È„Ï ÔÈÈeOÚ46ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa eÈ‰ elÙ‡ ,47 ¬ƒ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ

‰˜ÚÓ ‰OBÚ ‰Ê -48‰ÊÂ ,Ba ¯„ ‡e‰L Bb‚ ÈˆÁÏ ∆∆«¬∆«¬ƒ«∆»¿∆
‡lL ‰ÊÂ ,Bb‚ ÈˆÁÏ ‰˜ÚÓ ‰OBÚ49‰Ê „‚k50, ∆«¬∆«¬ƒ«¿∆∆…¿∆∆∆

ÛÈcÚÓe51‰Ê ˙‡ ‰Ê e‡¯È ‡lL È„k ,52Èt ÏÚ Û‡Â .53 «¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆∆∆¿««ƒ
¯ÓBÏ „Á‡ Ïk ÏBÎÈ ,B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÈaL∆¿≈¿»«ƒƒ»»∆»«

ÌBia ‡l‡ È˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ el‡ :B¯·ÁÏ54˙Úa «¬≈≈≈ƒƒ∆»«¿≈
„ÈÓz È˙B‡ ‰‡B¯ ‰z‡Â ,Èbb ÏÚ „ÓÚ‡L55. ∆∆¡…««ƒ¿«»∆ƒ»ƒ

גם 43) (וכ"ה נוסחתנו ולפי זו, מילה חסרה תימן [בכ"י
לחייב  שאין שכשם הקודמת, להלכה נמשך זה רומי) בדפוס
של  מקום על עומד הוא אלאֿאםֿכן הכותל חצי בהוצאות
להשתתף  אחד לחייב אין גגות בשני כן כמו שניהם,
יוכל  לא שהרי גגו, על חבירו שיבנה הכותך חצי בהוצאות
גגו  חצי על בונה אחד כל אלא זה, בכותל להשתמש

אביי.44)ומעדיף]. של מימרא ו: שאחד 45)שם היינו,
בניגוד  ביניהם, מפסקת הרבים רשום ואין לשני סמוך

בשני  שדווקא ר"ה, צדי בשני ד"ה שם, ה'תוספות' לשיטת
בחבירו  מרגיש האחד שאין לגדור חייבים הרבים רשות צדי
הרבים  רשות אין אם אבל ממנו. שיזהר בגגו, כשעולה

א  - ביניהם נחמן:מפסקת רב דאמר והיינו לגדור, צריך ין
להלן  וראה לגדור)" צריך (=אין לא לגג, גג בין "אבל
אביי  של מימרתו בין הנ"ל, הסתירה מיושבת רבינו שלדעת

אחר. באופן נחמן, רב של מימרתו גגים 46)לבין כלומר,
בין  הנ"ל הסתירה מיושבת ובזה משופעים. ולא שטוחים

נחמן. רב מימרת לבין אביי רשות 47)מימרת שבני
רבינו), בדברי ולהלן שם, (גמרא אותם רואים הרבים
בגמרא). (שם ביניהם מפסיקה היחיד כשרשות וכלֿשכן

(דברים 48) התורה בלשון "מעקה" נקראת הגג על מחיצה
ח). דרום.49)כב, לצד ואחד צפון, לצד אחד כגון

כנגד 50) שלא "זה וצ"ל זה". כנגד שלא "זה תימן בכ"י
זה". כנגד שלא וזה יותר 51)זה, קצת מושך אחד כל

כנגד  זה כשהם אלא אינה זו שהעדפה וכמובן מהמחצית,
ה). ס"ק רנט, סימן (סמ"ע זה בצד זה כשהם ולא זה.

ראיה.52) היזק ביניהם יהיה שיש 53)ולא החידוש וזהו
שם). (גמרא ר"ה צדי גג 54)בשני על גם רואים שאז

אינם  ושבים, לעוברים מספיק אור שאין בלילה, אבל גבוה.
יכולים  הבית בחלון אבל בגגות. למעלה לראות יכולים
(לחםֿ ו הלכה פ"ה להלן כמפורש בלילה, גם לראות

זו 55)משנה). אחרונה מילה ו) ס"ק (שם הסמ"ע לדעת
את  גם לרבות שאנשי באה והיינו, בגמרא. האחרון הנימוק

ואילו  עומד. כשהוא ורק והתאמצות, בעיון רק רואים ר"ה
ללא  וגם כשיושבים, גם היינו תמיד, רואים הגגות אנשי

מאמץ.

.Â‚b56CeÓq‰57‰OBÚ - B¯·Á ¯ˆÁÏ58‰˜ÚÓ BÏ ««»«¬«¬≈∆«¬∆
Ï·‡ .˙Bn‡ Úa¯‡ dB·‚59ÔÈbb‰ ¯‡MÓ ‚‚Ï ‚b ÔÈa60 »««¿««¬»≈«¿«ƒ¿»««ƒ

ÔÈ¯c Ì„‡ Èa ÔÈ‡L ;˙Bn‡ Úa¯‡Ï ˜e˜Ê BÈ‡ -≈»¿«¿««∆≈¿≈»»»ƒ
Ï·‡ .‰i‡¯ ˜f‰ ˙Bbba ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,˙Bbba61CÈ¯ˆ ««¿ƒ»≈««∆≈¿ƒ»¬»»ƒ

‰¯OÚ ‰‰B·b ÔÈbb‰ ÈL ÔÈa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ«¬¿ƒ»≈¿≈««ƒ¿»¬»»
.B˙eL¯Ï ÒÎ Ì‡ ·p‚k B˙B‡ Òt˙iL È„k ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿≈∆ƒ¿…¿«»ƒƒ¿«ƒ¿

בגג 56) כאן ואף שמואל. בשם נחמן רב של מימרא ו: שם
ב). ס"ק קס, סימן (סמ"ע כנ"ל לדירה, היינו,57)העשוי

ראיה  היזק לענין שהרי החצר, של לזו שוה הגג שקרקעית
בהלכה  שנראה כמו סמוך, ובין רחוק בין הבדל אין
(ועיין  הרבים רשות צדי בשני גגות שני בדין הקודמת,

ז. ס"ק קנט, סימן סמ"ע - שם) בעל 58)מגידֿמשנה היינו
מזיק, שאינו החצר בעל ולא החצר, לבעל מזיק שהוא הגג,
לו  שקבוע החצר שבעל ב: בבבאֿבתרא שאמרו כמו
לו  קבוע שלא הגג בעל מפני להזהר יודע אינו תשמישו,
שבעל  ז), הלכה (סוף להלן רבינו מדברי ונראה תשמישו.
עליו  ייתפס שלא טפחים בעשרה אפילו משתתף אינו החצר
שהוא  הגג שבעל שכיון גגות) שני בדין להלן (ראה כגנב
אמות  ארבע גבוה כותל לעשות חייב ראיה, בהיזק המזיק
עליו  נתפס החצר בעל אין שוב - ראיה היזק לסלק כדי
ס"ק  קנט, סימן (סמ"ע ביניהם מפסיק הכותל שהרי כגנב,
בת  במחיצה אתו משתתף החצר שבעל הרשב"א ודעת ז).
סט. הערה להלן וראה (מגידֿמשנה), טפחים עשרה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mipkyח zekld - oipw xtq - ixyz b"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(שם).59) שמואל בשם נחמן רב של מימרא המשך
(ראב"ד).60) לתשמיש" ראויים שאין "פירוש:
(שם).61) עצמו נחמן רב של התוספת מדברי

.ÊÈzL62BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ˙B¯ˆÁ63¯Ó‡È ‡Ï - ¿≈¬≈¿«¿»ƒ……«
Èc‚kÓ ‰Ba ÈÈ¯‰ :ÔBÈÏÚ‰64ÌÈBa ‡l‡ ;‰ÏBÚÂ »∆¿¬≈ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆∆»ƒ

‰hÓlÓ Ì‰ÈL65‰ÏBÚÂ66Bc·Ï ÔBÈÏÚ‰ ‰B·e , ¿≈∆ƒ¿«»¿∆∆»∆¿¿«
Bc‚kÓ67Ì‡Â .‰ÏÚÓÂ68BbbÓ ‰ÏÚÓÏ B¯ˆÁ ‰˙È‰ ƒ¿∆¿»«¿»¿ƒ»¿»¬≈¿«¿»ƒ«

B¯·Á ÏL69ÏÏk ÔBzÁzÏ ˜e˜Ê ÔBÈÏÚ‰ ÔÈ‡ -70. ∆¬≈≈»∆¿»««¿¿»

שם.62) בברייתא הוא וכן הונא, לרב בניגוד חסדא, כרב
ראיה.63) בהיזק לשני אחד מזיקים שאינני 64)ושניהם

השני. של הקרקע משפלות לסבול העליון,65)צריך אף
ארבע  עד והיינו, (מגידֿמשנה). בנין אין - יסוד אין שאם
לבנות, יחד שניהם צריכים שלמטה. החצר מקרקעית אמות
מארבע  יותר צריך כאן ואולי בחצרות, שותפים שני כל כדין
זה  אם לעליון להזיק עוד יכול שהתחתון כמה עד אמות.
שם  ב'תוספות' וראה השני, הפירוש לפי (מגידֿמשנה עומד

חצרות). שתי זו.66)ד"ה מילה חסרה קס, סימן בב"ח
ומשם 67) הראשון, של ראיה היזק שכלה המקום מן היינו,

בראיה  הוא יזיק שלא אמות ארבע לבדו הוא בונה והלאה
(מגידמשנה). התחתון שם.68)את שאין 69)ברייתא

הערה  ו (הלכה למעלה כמבואר הגג, לבעל מזיק החצר בעל
הוא 70)נז). שהרי לעליון, זקוק הגג, בעל התחתון, ברם

זקוק  העליון שאין רבינו, מדברי ונראה החצר. לבעל מזיק
חייב  שהתחתון שמכיון טפחים, עשרה למחיצת אפילו
יכול  העליון אין שוב ראייתו, היזק להסיר כדי כותל לבנות
כתב  והראב"ד נז. הערה למעלה ראה לגגו, למטה לרדת
למה  בניגוד זהו ואמנם כלל". ברורין דבריו "אין בהשגה:
ארבע  למחיצת זקוק העליון שאין שם, בסוגיא שאמרו
שייתפס  כדי טפחים עשרה למחיצת הוא זקוק אבל אמות,
א, ס"ק קס סימן וה'דרישה' (מגידֿמשנה). כגנב עליו
שם. עיין הרמב"ם, שיטת לפי הנ"ל הגמרא סוגיית מיישב

.ÁÈÓ71B¯·Á ˙p‚Ï CeÓÒ BÏ˙k ‰È‰L72- ÏÙÂ , ƒ∆»»»¿»¿ƒ«¬≈¿»«
BÏ ¯Ó‡ .ÂÈ·‡ ˙BpÙÏ B˙B‡ ÔÈÙBk73È¯‰Â ,EeÚÈb‰ : ƒ¿«¬»»»«ƒƒ«¬≈

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ElL Ô‰74Ì‡Â .75ÏÚa Ô‰· ‰ˆ¯ ≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ»»»∆««
Ì˙B‡ ‰pt Ì‡ :'Ô‰' BÏ ¯Ó‡Â ,‰pb‰76BÈ‡Â ,‰˜ - «ƒ»¿»«≈ƒƒ»»»»¿≈

Ïh‡Â EÈ˙B‡ÈˆÈ CÏÈ‰ :¯Ó‡ elÙ‡Â ;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«¬ƒ»«≈»¿ƒ∆¿∆…
;‰˜ ‡Ï - ‰pt ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - È·‡¬»«≈¿ƒ¬»ƒ…ƒ»…»»

.B˙BÁ„Ï ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL∆…»«∆»ƒ¿

במשנה.71) וקיח. קיז: מפני 72)בבאֿמציעא גינה, [נקט
טפחים  עשרה בת למחיצה אלא חבירו כופה אינו שבגינה
גבוה  כותל לעשות וכשרצה הט"ז), פ"ב (למעלה בלבד
א), ס"ק קסו, סימן ('פרישה' לבדו אותו בנה אמות, ארבע

א]. ס"ק שם בסמ"ע הגינה.73)וראה לבעל הכותל בעל
רוצה.74) אינו אם לקנות, חבירו להכריח יכול שאינו
שם.75) בגמרא בשקלא ֿוטריא זה בפני 76)הבדל

באמת  שהתכוון ברורה, הוכחה לנו יש שאז הבעלים,
קסו  סימן וש"ך הרשב"א, בשם (מגידֿמשנה לו להקנות
לא  - כלל פינה שלא או בפניו, שלא פינה אם אבל א). ס"ק
משתמט  אלא לו, להקנות הכותל בעל נתכוון שלא קנה,

לאמר: אותו ומדחה מגינתו, האבנים לפנות מתביעתו, הוא
שם). (גמרא שלך הן

.ËLÓÁ77,„Á‡ ÔÈÚnÓ ÌÈÓ ˙B˜tÒÓ‰ ˙Bpb »≈ƒ«¿«¿«ƒƒ«¿»∆»
‰BÈÏÚ‰ ÌÚ ˙Bw˙Ó Ôlk - ÔÈÚn‰ Ï˜Ï˜˙Â78. ¿ƒ¿«¿≈««¿»À»¿«¿ƒ»∆¿»

˙w˙Óe ,Ôlk ÌÚ ˙w˙Ó ‰BzÁz‰ ˙‡ˆÓƒ¿≈««¿»¿«∆∆ƒÀ»¿«∆∆
dÓˆÚÏ79‰BL‡¯‰Â ;80,‰iM‰ ÌÚ ˙w˙Ó dÈ‡ ¿«¿»¿»ƒ»≈»¿«∆∆ƒ«¿ƒ»

ÔÈÎÙBML ˙B¯ˆÁ LÓÁ ÔÎÂ .‰hÓÏe ‰iM‰Ó ‡ÏÂ81 ¿…≈«¿ƒ»¿«»¿≈»≈¬≈∆¿ƒ
·È·Ï ÌÈÓ82ÌÚ ˙Bw˙Ó Ôlk - ·Èa‰ Ï˜Ï˜˙Â ,„Á‡ «ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿«¿≈«ƒÀ»¿«¿ƒ
‰BzÁz‰83,Ôlk ÌÚ ˙w˙Ó ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ˆÓ . ««¿»ƒ¿≈»∆¿»¿«∆∆ƒÀ»

dÓˆÚÏ ˙w˙Óe84ÌÚ ˙w˙Ó dÈ‡ ‰BzÁz‰Â ; ¿«∆∆¿«¿»¿««¿»≈»¿«∆∆ƒ
.‰ÏÚÓÏe ‰iM‰Ó ‡ÏÂ ,‰iM‰«¿ƒ»¿…≈«¿ƒ»¿«¿»

ז,77) הלכה אגב כאן [וכתבה בברייתא. קח. בבאֿמציעא
התחתון]. עם מלמטה הכותל בונה אין 78)שהעליון שאם

לתחתונות. יהיו לא - בעליונה העליונות 79)מים ואין
בתיקונה. העליונה.80)משתתפות כלומר,

שמעבירה 82)מלוכלכים.81) תעלה שופכין. של לביב
המלוכלכים. המים כולן 83)את להיפך, כאן שהרי

שלא  תקלה, ללא התחתונה מן יצאו שהמים מעוניינות
העליונות. בגינות משתתפות 84)יתעכבו התחתונות ואין

של  השופכים שמי בזה מעוניינות אינן שהרי בתיקונה, אתה
אליהן. ירדו העליונה

.ÈÈa85¯‰p‰86¯„q‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ -87‰ˆ¯ .88„Á‡ ¿≈«»»«¿ƒ««≈∆»»∆»
Ô‰Ó89‰lÁz ‰˜LÈÂ ,ÌÈn‰ BÏ ¯ÊÁiL È„k ,¯kÒÏ ≈∆ƒ¿…¿≈∆«¬…««ƒ¿«¿∆¿ƒ»

Ïk - ‰lÁz ˙B˜L‰Ï ‰ˆB¯ ¯Á‡Â ,ÁzÙÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿«≈∆¿«¿¿ƒ»»
‰ÎÊ ¯ab˙n‰90¯B·e .91·B¯w‰92‰n‡Ï93‡lÓ˙Ó - «ƒ¿«≈»»«»»«»ƒ¿«≈

ÔBL‡¯94ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,95. ƒƒ¿≈«¿≈»

ãycew zegiyn zecewpã

בגיטין הגמרא מלשון שינה ב.)הרמב"ם דאלים (ס, "כל -
תמיד  להשתדל שיש הדעות" ל"תיקון הוראה ומכאן גבר",
הרמב"ם  שהשתמש כפי דוקא נקיה בלשון להשתמש
נקט  אלימות מלשון "אלים" ובמקום יותר, עדינה בלשון
הלשון  וכמו"כ בקדושה, גם שישנו גבורה לשון "מתגבר"

"גבר". מהלשון יותר טוב זכות, מלשון "זכה"
(fh oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

ס:85) פניהם.86)גיטין על עובר שנהר שדות בעלי
דרכי 87) מפני זה שגם [וכנראה קודם ראשון שראשון היינו

שמפרש  במיזל) ד"ה (שם רש"י לפירוש בניגוד שלום],
בהשקאה. שוים (שם).88)שכולם ושמואל רב מחלוקת

לשמואל 89) רב בין המחלוקת את העמידו שם בגמרא
קע, סימן ב"ח ועיין תחתון, שדה לבעל עליון שדה בבעל
לא  רבינו אבל האמצעים. ולא בטענה באים הם שרק שכתב
ב. ס"ק שם סמ"ע ועיין ותחתון, עליון כלל כתב

שמכיון 90) שם) (גיטין תחליפא בר הונא רב של מימרא
יש  ושמואל, רב של במחלוקתם ההלכה, הוכרעה שלא
כל  היינו: גבר", דאלים "כל הידוע: בכלל כאן לנקוט

זכה. נט:91)המתגבר שם רגילים 92)משנה, שהיו
בתוכם  המים את לעצור המים, לאמת סמוך בורות לחפור
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חי mipky zekld - oipw xtq - ixyz c"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כאן  עברה שכבר לאחרי נחפר שהבור והמדובר מצוא. לעת
להלן. ראה המים, הנהר 93)אמת מן מים המוליכה תעלה

רב,94)לשדות. לפי המשנה של זה משפט פירשו בגמרא
כשקדם  והיינו הבור", פי על המהלכת ב"אמה שהמדובר
שאנו  המסקנא לפי ברם, (רשב"א). המים לאמת הבור
שחפר  כיון כאן, גם - זכה המתגבר שכל להלכה פוסקים
שגם  עשה, – שעשה כיון כדין, שלא שעשה אע"פ הבור,
ומגידֿמשנה  ראב"ד (ראה זכה המתגבר כל בכלל זה

בעניננו,95)ולחםֿמשנה). קדימה דיני לכל הטעם שזהו
שם. במשנה בתורה, הקריאות בסדר כן וכמו

â"ôùú'ä éøùú ã"ë éòéáø íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ממקום 1) אדון הוא שהאחד השותפין משפטי בו נתבארו

דיניהן  וכל והעלייה הבית כגון תחתון, ממקום והשני עליון
בשל  ושתלן זיתיו נהר משטף לזה להדומה בשלימות,
מדין  לזה והנמשך הקרקע, בעל וזה האילן בעל שזה חבירו

יקצץ. טרם פירות ועשה לקוץ אילנות המוכר

.‡B¯·Á ÏL B˙ÈaÓ ‰ÏÚÓÏ ‰iÏÚ BÏ ‰˙È‰L ÈÓ2, ƒ∆»¿»¬ƒ»¿«¿»ƒ≈∆¬≈
BÏ Ô˙B ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ÈÏ˙kÓ Ï˙k ÏÙÂ¿»«…∆ƒ»¿≈««ƒ≈««»¬ƒ»≈

ÂÈ˙B‡ÈˆÈa ÌeÏk3‰ÙBÎÂ ,4B˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ ¿ƒƒ»¿∆∆««««ƒƒ¿
Ï·‡ .‰È‰Lk5‰iÏÚ‰ ÏÚ·Ï ‰ÙBk ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ ¿∆»»¬»≈««««ƒ∆¿««»¬ƒ»

‰¯˜z‰Â .ÏÙpL ‰iÏÚ Ï˙k ˙B·Ï6È¯‰ - ˙Èa ÏL ƒ¿…∆¬ƒ»∆»«¿«ƒ¿»∆«ƒ¬≈
˙Èa‰ ÏÚa ÏL ‡È‰7‰·ÈÊÚn‰Â ,8È¯‰ - ‰¯˜z‰ ÏÚL ƒ∆««««ƒ¿««¬ƒ»∆««ƒ¿»¬≈

‰iÏÚ‰ ÏÚa ÏL ‡È‰9. ƒ∆««»¬ƒ»

קיבל 2) שאחד באופן אביהם, ירושת שחלקו אחים כגון
דיבור  ברש"י קיז. מציעא בבא וראה עלייה, ואחד בית

שנים. של "הבית 3)המתחיל שם: במשנה אמרו שכן
[את  לבנות העלייה בעל אמר שנפלו שניים של והעלייה
של  השתתפותו בלי לבדו בונה הבית שבעל הרי - ביתו]"

משנה). (כסף העלייה ביתֿהדין 4)בעל ידי על כלומר,
בירושלמי  אלו דברים ומקור משנה). (כסף לנכסיו שיורדין
בנוי  שהוא הבד בית בדין ד) הלכה מציעא דבבא י (פרק
היא  הבד, בית של גגו ונפחת גביו על אחר וגינת בסלע
יורד  הגינה שבעל שם במשנה שאמרו הגינה, של קרקעיתה
על  ואמרו גגו, את הבד בית בעל שיתקן עד למטה וזורע
הבד  בית בעל כשאין אלא אינו זה שכל בירושלמי כך
אלא  ולזרוע לירד צריך אין לפנינו הוא אם אבל לפנינו,

לתקן. אותו פשוט,5)כופין דבר לבעל זהו אין שהרי
על  עלייה אין אם ואדרבה העלייה, בתיקון עניין כל הבית

משנה). (מגיד יותר שווה הבית - (בבא 6)גביו הנסרים
קיז.). מן 7)מציעא חלק שהיא לתקנה, צריך הוא כלומר,

העלייה. מן ולא על 8)הבית שטוחין והעפר הטיט "והוא
לרבינו  המשניות (פירוש העלייה]" לבעל [כרצפה התקרה
ירושלים" "ויעזבו ח) ג, (נחמיה הפסוק מלשון והוא שם)

שם). עשוייה 9)(רש"י שהיא לעשותה, צריך הוא
עליו. מוטל תיקונה ולפיכך ברשותו הגומות את להשוות
ו  (פרק רבינו פסק ומשכיר שוכר שלעניין פי על ואף
חייב  המשכיר, הוא שהתחתון, ד) הלכה שכירות מהלכות

"שהמעזיבה  מפני העליון שברשות המעזיבה את גם לתקן
- קטז:) (שם במשנה חכמים וכדעת היא", התקרה חיזוק
בשוכר  אלא יוסי ורבי חכמים נחלקו שלא רבינו סובר
את  מתקן העלייה שבעל מודים הכול בשותפין אבל ומשכיר
שגם  כתב ז. בתרא בבא והרשב"א שברשותו. המעזיבה

משנה). (מגיד המעזיבה את לתקן התחתון על בשותפין

.·eÏÙ10‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ ,Ì‰ÈL11Ì‰ÈL È¯‰ - »¿¿≈∆««ƒ¿»¬ƒ»¬≈¿≈∆
¯ÙÚ·e ÌÈ·‡·e ÌÈˆÚa ÔÈ˜ÏBÁ12Ì‡Â .13e¯azL ¿ƒ»≈ƒ»¬»ƒ∆»»¿ƒƒ¿«¿

ÔÈ‡B¯ - ÌÈ·‡‰ ˙ˆ˜Ó14Ì‡ ,¯azL‰Ï ‰Èe‡¯ BÊ È‡ ƒ¿»»¬»ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«≈ƒ
C¯cÓ Úe„È ‰Ê ¯·„Â .‰iÏÚ‰ È·‡ B‡ ˙Èa‰ È·‡«¿≈««ƒ«¿≈»¬ƒ»¿»»∆»«ƒ∆∆

BÒ¯‰Â ÔBzÁz‰ ÏÚ ÔBÈÏÚ‰ ÏÙ Ì‡ :‰ÏÈÙp‰15B‡ , «¿ƒ»ƒ»«»∆¿«««¿«¬»
Ò¯‰Â ÔBÈÏÚ‰ ÏÙÂ ÔBzÁz‰ ËÓL16ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿«««¿¿»«»∆¿¿∆¡«¿ƒ≈»

ÏÙ „ˆÈk ÔÈÚ„BÈ17˙BÓÏM‰ ÌÈ·‡‰ ÔÈ˜ÏBÁ - ¿ƒ≈«»«¿ƒ»¬»ƒ«¿≈
.˙B¯e·M‰Â¿«¿

קטז:10) שם שלא 11)משנה ביניהם הסכימו ושניהם
רבינו  מדברי [ונראה ג. הלכה להלן וראה מחדש, לבנותם
שכאן  - האבנים", מקצת נשתברו "ואם בסמוך: שכתב
כן  ואם שבורות, שכולן או שלימות, שכולן באופן מדובר
אלא  לזה, וכמה לזה, ושבורות שלימות כמה על הבעייה אין
שבנוסחת  להלן וראה מהם. אחד לכל שתגיע הכמות  על
"עלייתא  בגמרא גרסינן לא מינכן וכתבֿיד ורש"י הרי"ף
איתבור" ו"תתייתא נשברה) (=העלייה איתבור"
עוד  וראה כנ"ל, הוא הפירוש אלא נשברה) (=התחתונה

בפרק 12)להלן]. (וראה ואחד אחד לכל חצי כחלק, [חלק
מחצה). הוא ש"יחלוק" ז הלכה ומתנה זכייה מהלכות י"א
בחבסא  אי ניחזי חולקין אמאי "רישא הקשו: שם ובגמרא
וליחזינהו  בליליא, דנפיל צריכא לא נפיל, בחבטא אי נפיל,
ובכתבֿיד  ברש"י ברי"ף, הנוסחא (כן דפנינהו" בצפרא
כאן  שאין סברה הגמרא כלומר: רמב"ן). ועיין מינכן,
הכמות  על אלא והשבורות השלימות האבנים על סכסוך
כמו  וסברה למעלה. שכתבנו וכמו מהם, אחד לכל שתגיע
אין  - שווים חלקים לשניהם שיש נפרש אם זה, שלפי כן,
גבוה  שהאחד כורחנו על אלא בשווה. שחולקים חידוש כאן
שפירש  וכמו חבירו משל מרובה ועפרו ואבניו מחבירו
ועיין  בדבריו. והרשב"א הרמב"ן שהביא הנוסחא (לפי רש"י
וצריך  קסד). סימן ובב"ח שלמה ובמלאכת משנה במגיד
נפילה  של שבמקרה השותפות מתנאי אחד שזהו לומר
מקשה  זה ועל שם), ורשב"א רמב"ן (ועיין ביניהם יתחלקו
החומה  נפלה אם נראה = נפיל" בחבסא אי "ניחזי הגמרא:
לבעל  והתחתונים העלייה לבעל העליונים וודאי תחתיה,
- למרחוק העלייה נפלה אם = נפיל" בחבטא "אי הבית,
זה  ועל הבית, לבעל והמקומיים העלייה לבעל הרחוקים
רבינו  אולם ידוע. ולא משם אותם ופינו בלילה שנפל מתרץ
ופינוה, בלילה כשנפלה פירשה ולא כלשונה המשנה הביא
י"א  (פרק התוספתא על שסמך מפני בגמרא, שאמרו כמו
לשניהם  כשיש משנתנו המפרשת א) הלכה מציעא דבבא
בחבסא  אי "ניחזי כלל קשה לא זה ולפי שווים, חלקים
בלילה  כשנפלה לפרש צורך ואין נפיל" בחבטא אי נפיל,
שניים  של והעלייה "הבית התוספתא: לשון וזה ופינוה.
הוא  כן - ובעפר ובאבנים בעצים חולקין [שניהם שנפלו
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בזמן  אמורים דברים במה ראשון] ובדפוס ווין בכתבֿיד
זה  קטן, ואחד גדול אחד היה אם אבל שווין, שניהם שהיו
משנה  ובמגיד ברמב"ן עוד ועיין שלו", נוטל וזה שלו נוטל

רשב"א]. בשקלא 13)בשם פירושה ולפי שם, משנה
בגמרא. שאפילו 14)וטריא או ביום, הבית שנפל כגון,

פונו. לא עדיין אבל בלילה, העליונות 15)נפלו שאז
משתברות.16)משתברות. התחתונות משנה 17)שאז

וזה  פונו, והאבנים בלילה שנפל כגון בגמרא, והוסברה שם,
אותו. שישאלו ואיננו הלך שפינה

.‚¯Ó‡18˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰iÏÚ‰ ÏÚa19È„k , »«««»¬ƒ»¿««««ƒƒ¿¿≈
ÏÚa È¯‰ - ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â ,ÂÈab ÏÚ B˙iÏÚ ‰·iL∆ƒ¿∆¬ƒ»««»¿≈∆¬≈««
BÎB˙a ¯„Â ·LBÈÂ ,‰È‰Lk ˙Èa‰ ˙‡ ‰Ba ‰iÏÚ‰»¬ƒ»∆∆««ƒ¿∆»»¿≈¿»¿

ÂÈ˙B‡ÈˆÈ Ïk ÔzÈ ¯L‡ „Ú20‰·ÈÂ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â , «¬∆ƒ≈»¿ƒ»¿««»≈≈¿ƒ¿∆
.‰ˆB¯ Ì‡ B˙iÏÚ¬ƒ»ƒ∆

יהודה.18) כרבי ולא וכחכמים קיז. שם על 19)משנה
בלבד. הבית בעל שכר 20)חשבון לו להעלות צריך ואינו

[ומה  כ:) קמא (בבא לעלייה משועבד שהבית מפני דירה
בעל  את העלייה בעל שכופה א הלכה למעלה רבינו שכתב
שהבית  משום אלא זה אין - שנפל הכותל את לבנות הבית
שם), קמא (בבא משתעבד" לעלייה "ביתא שהרי קיים,
(ודלא  שנפל הכותל לבנות אותו לכוף העלייה בעל ויכול
משתעבד  הבית שרק המגידֿמשנה שהביא הרשב"א כדעת
העלייה  בעל אין הבית שנפל כאן אבל הבית), בעל ולא
אין  הבית שנפל שמכיוון ולבנות לחזור הבית לבעל כופה
במגיד  וראה הרשב"א, סברת (כעין עוד משועבד הבית בעל
גביו  על וגינה בסלע הבנוי הבד ובבית משנה). וכסף משנה
הבד  בית לבעל לכופו יכול וודאי - הבד בית של גגו ונפחת
למה  להבין יש אבל שם. בירושלמי מפורש וכן גגו, שיתקן
לכופו]. שיכול כתב ולא ח, בהלכה להלן רבינו זאת השמיט

.„Ì‡Â21˙B·Ï ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡22‰iÏÚ‰ ÏÚa - ¿ƒ≈∆»≈∆»ƒ¿««»¬ƒ»
ÏËB23LÈÏL24.ÌÈLÈÏL ÈL ˙Èa‰ ÏÚ·e ,Ú˜¯w‰ ≈¿ƒ««¿«««««ƒ¿≈¿ƒƒ

כמותו.21) שהכריע וכרבא נתן וכרבי בברייתא שם
עניים.22) שטח,23)שהם על לזרוע רוצים שהם כגון,

דיבור  שם תוספות וראה אותו, למכור שניהם שרוצים או
טו. יד, קטן סעיף שם וסמ"ע לזה, ולא לזה לא המתחיל

שליש,24) בקרקע אוכלת שהעלייה הגמרא. שמנמקת וכפי
ראוי  אינו שנה, תשעים לעמוד ראוי הבית היה שאם היינו,
(תורת  בקרקע לו יש וכן שנה, שישים אלא לעמוד כעת

שם). חיים

.‰‰ˆ¯25‰È‰Lk ‰Ba - B˙Èa ˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚa26. »»««««ƒƒ¿≈∆¿∆»»
‰a¯‰Â Ô˙B‡ ˜fÁ Ì‡ :ÌÈÏ˙ka ˙BpLÏ ‡a Ì‡Â27 ¿ƒ»¿««¿»ƒƒƒ≈»¿ƒ¿»

eÈ‰M ‰nÓ ¯˙BÈ ÔaÁ¯a28ËÚÓÏ ‰ˆ¯ ;BÏ ÔÈÚÓBL - ¿»¿»≈ƒ«∆»¿ƒ»»¿«≈
Lw·e ÌÈ·‡ eÈ‰L ÔB‚k ,Ô˜ÊÁÓ ˙ÁÙÏ B‡ ÔaÁ¯a¿»¿»ƒ¿…≈»¿»¿∆»¬»ƒƒ≈

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ï ¯ÈÊÁ‰Ï29‡a .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -30 ¿«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆≈¿ƒ»
ÔÈÚÓBL - ÔÈ˜ÊÁÂ ÔÈ„·k ˙B¯B˜Ï ‰¯˜z‰ ˙‡ ˙BpLÏ¿«∆«ƒ¿»¿¿≈ƒ«¬»ƒ¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - eÈ‰M ‰nÓ ˙BÁt ÔaÁ¯a ˙ÁÙÏ ;BÏƒ¿…¿»¿»»ƒ«∆»≈¿ƒ

˙BBlÁa ‰a¯‰ .BÏ31d·‚a ÛÈÒB‰L B‡32- ˙Èa‰ ƒ¿»««∆ƒ¿…«««ƒ
d·‚a ËÚnL B‡ ˙BBlÁa ËÚÓ ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈««∆ƒ≈¿…«

ÔÎÂ .BÏ ÔÈÚÓBL - ˙Èa‰33,d˙B‡ ‰Ba ‰iÏÚ‰ ÏÚa ««ƒ¿ƒ¿≈««»¬ƒ»∆»
,ÌÈÏ˙k‰ ˙BpLÏ ‡a Ì‡Â .‰˙È‰Lk ,‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿∆»¿»¿ƒ»¿««¿»ƒ
‡e‰L ÈtÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ˜ÈÊÁ‰Ïe ·ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ¿«¬ƒ≈¿ƒƒ¿≈∆
.BÏ ÔÈÚÓBL - ËÚÓÏ Ï·‡ ;ÔBzÁz‰ Ï˙k ÏÚ „ÈaÎÓ«¿ƒ«…∆««¿¬»¿«≈¿ƒ
ÌÈl˜Ï Ì˙B‡ ‰pL Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ‰¯˜z ˙B¯B˜a ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿»»∆¿»ƒƒ»»¿«ƒ
ÔÈ‡ - Ô‰Ó ÌÈ„·ÎÏ ;BÏ ÔÈÚÓBL - eÈ‰M ‰nÓƒ«∆»¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆≈
‰iÏÚ‰ d·‚a ËÚnL B‡ ˙BBlÁa ‰a¯‰ .BÏ ÌÈÚÓBL¿ƒƒ¿»««∆ƒ≈¿…«»¬ƒ»
‰a¯‰ B‡ ˙BBlÁa ËÚÓ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ÔÈÚÓBL -¿ƒ¬»ƒƒ≈««ƒ¿»

.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d‰·‚a¿»¿»≈¿ƒ

עולא.25) של משמו אדא בר אחא רב של מימרא שם
כבסמוך.26) חוסנו ממידת למעט לו אסור אבל
ברוחב.27) שהרבה או לבנים 28)כלומר, שהיו כגון,

הלכה  ב פרק (למעלה טפחים שלושה אלא רוחבם שאין
וראה  (שם). טפחים שישה שרוחבם אבנים ועשאם יח)

(שם)29)להלן. טפחים חמישה שרחבה מגזית כגון
בבא  בגמרא הוא כן (שם). טפחים שישה שרוחבו לגוויל

שם. שם.30)מציעא ואף 31)מימרא הנ"ל. במימרא
הבית. של מהחוזק גורע חזק 32)זה יותר נמוך שבית

ביחס 33)מגבוה. אבל לשנות, שלא לעיקרון היינו,
וברוחבו, הבית בחוזק למעט לו אסור הבית בעל הפוך:
להרבות  לו אסור העלייה בעל ואילו להרבות, לו ומותר
כל  נובעים הזה הכלל ומן למעט. לו ומותר העלייה בכובד

דלהלן. הפרטים

.ÂeÏcÏc˙34Ì‡ :˙Èa‰ ¯ÈÂ‡Ï e„¯ÈÂ ˙Èa‰ ˙B¯B˜ ƒ¿«¿¿««ƒ¿»¿«¬ƒ««ƒƒ
CB˙Ï eÚÈb‰35¯˙BÒ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ36‰B·e37Ì‡Â ; ƒƒ¿¬»»¿»ƒ≈∆¿ƒ

elÙ‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÏ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÏBÎÈ - eÚÈb‰ ‡Ï…ƒƒ»««»¬ƒ»¿«≈»»«¬ƒ
¯e„zL È„k ÌB˜Ó EÏ ¯kO‡ È‡ :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡»«««««ƒ¬ƒ∆¿…¿»¿≈∆»
È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰¯˜z‰ Ôw˙‡L „Ú Ba«∆¬«≈«ƒ¿»≈¿ƒ∆¬≈
È„k ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Á¯Ë‡L ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡≈≈ƒ∆∆∆¿«ƒ»¿»¿≈

.E˙Èa ˙‡ Ôw˙zL∆¿«≈∆≈¿

שהכתלים 34) היינו, נתדלדלו, חמא. וכרב ז. ו: בתרא בבא
המפרש  כרש"י שלא ירדה, התיקרה ורק חזקים נשארו

בקרקע. טבעו למטה 35)שהכתלים לדור יכול אדם שאין
סימן  (סמ"ע מרשותו לדחותו יכול זה ואין טפחים, מעשרה

ו). קטן סעיף הרעועה.36)קסד התקרה היינו,37)את
כמו  המעזיבה את והעליון התקרה, את בונה הבית בעל

משנה). (מגיד א בהלכה

.Êe˙‰38‰Ê ¯·c Ì‰ÈÈa39˙Èa‰ d·‚a ¯‡L Ì‡ : ƒ¿≈≈∆»»∆ƒƒ¿«¿…«««ƒ
‰ÏÈ·Á Ì„‡ ÁwiL È„k40ÒkÈÂ BL‡¯ ÏÚ ˙ÈBÈa ¿≈∆ƒ«»»¬ƒ»≈ƒ«…¿ƒ»≈

BÈ‡ Ì‡Â ;¯˙BÒ BÈ‡ - eÓ˜ÚpL el‡ ˙B¯B˜ ˙Áz da»««≈∆∆∆¿≈≈¿ƒ≈
Ôw˙Óe ¯˙BÒ - BL‡¯ ˙‡ ÛÎiL „Ú da Òk‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈»«∆»…∆…≈¿«≈
e˙‰ È¯‰L ,·kÚÏ ÏBÎÈ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,‰B·e∆¿≈««»¬ƒ»»¿«≈∆¬≈ƒ¿

.‰lÁz Ì‰ÈÈa≈≈∆¿ƒ»

שם.38) חמא רב של התנו 39)במימרא כשחלקו כלומר,
של  בנו הונא כרב מחדש. ויבנו יסתרו העלייה תשפל שאם

שם. יהושע, המתחיל 40)רב דיבור (שם רש"י
קנים". "חבילת מפרש: איסורייתא)
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.Á˙Èa41„a‰42˙Á‡ ‰p‚Â ¯‰‰ È·Úa Èea ‡e‰L43 ≈««∆»»√ƒ»»¿ƒ»««
ÂÈab ÏÚ44„a‰ ˙Èa ÈÓL e˙ÁÙÂ ,45‰Úa¯‡k ««»¿ƒ¿¬¿≈≈««¿«¿»»
ÌÈÁÙË46¯BÈ ‰pb‰ ÏÚa È¯‰ - ¯˙BÈ B‡Ú¯BÊÂ „ ¿»ƒ≈¬≈«««ƒ»≈¿≈«

ÔÈtk Bca ˙È·Ï ‰Ê ‰OÚiL „Ú ,‰hÓÏ47Ôw˙ÈÂ , ¿«»«∆«¬∆∆¿≈«ƒƒƒ«≈
ÔBÈÏÚ‰48.B˙pb Ïk Ú¯ÊÈÂ B˙pb Ú˜¯˜ »∆¿«¿«ƒ»¿ƒ¿«»ƒ»

במשנה.41) קיז: מציעא בו 42)בבא שעוצרים מקום
שמנם. מהם להוציא לאחר.43)זיתים, שייכת והיא

הגינה.44) של קרקעיתה היא הבד בית שתקרת באופן
הבד.45) בית קיח.).46)תקרת (שם כרב ולא כשמואל

ואם  (שם). למטה וחציו למעלה חציו זורע אדם שאין לפי
שאין  לפי לנו איכפת לא - טפחים מארבעה בפחות נפחת
בכמה  שאמרו כמו טפחים מארבעה בפחות חשוב מקום לך

בתלמוד. המעזיבה 48)תקרה.47)מקומות שתיקון
א. הלכה למעלה רבינו כשיטת לעליון, שייך

.ËÈzL49BÊ ·b ÏÚ BÊ ˙Bp‚50d·‚a ÌÈ˙Èa ˜¯i‰Â , ¿≈ƒ««¿«»»≈¿«ƒ¿…«
Ì‰ÈÈaL ı¯‡‰ È·Ú51˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ÔBÈÏÚ‰L Ïk : √ƒ»»∆∆≈≈∆…∆»∆¿»ƒ¿…∆

B¯wÚÓ B˙B‡ ÏhÏÂ B„È52BlL ‡e‰ È¯‰ -53„·Ï·e ,54 »¿ƒ…≈ƒ»¬≈∆ƒ¿«
BÓˆÚ ˙‡ Ò‡È ‡lL55ÔBzÁz ÏL - ¯‡M‰Â ;56. ∆…∆¡…∆«¿¿«¿»∆«¿

‰È‰57ÏhÈ ‡Ï - B¯wÚÏ ÚÈbÓ BÈ‡Â ,BÙBÏ ÚÈbÓ »»«ƒ«¿¿≈«ƒ«¿ƒ»…ƒ…
ÔBÈÏÚ‰58Ï·‡ .B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏË Ì‡Â ; »∆¿¿ƒ»«≈ƒƒƒ»¬»
ÔÏÈ‡‰59‰ËB ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ˆn‰ ÏÚ „ÓBÚ‰ »ƒ»»≈««∆∆««ƒ∆∆

ÔÈ˜ÏBÁ Ì‰ÈL È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ‰„O CB˙Ï60 ¿¿≈∆»≈∆¬≈¿≈∆¿ƒ
.ÂÈ˙B¯Ùa¿≈»

במשנה.49) קיח: ההר,50)שם במורד סמוכות ששתיהן
חברתה. משל גבוהה האחת דין51ֿ)וקרקעית ונתעורר

גדל, שבקרקעי הוא, שלי אומר העליון ביניהם: ודברים
רצה  שאם גדל, שלי שבאוויר הוא, שלי אומר והתחתון

ירק. כאן ואין למעלה עד בעפר שאינו 52)ממלא אף
ואין  לעיקרו "מגיע שם: בגמרא שנמצא ומה לנופו, מגיע
לפסוק  ויש בספק, נשאר זה כן ואם תיקו" מאי, לנופו, מגיע
לה. גרס לא שרבינו נראה - כדלהלן העליון ייטול שלא

קיט.53) שם לקיש ריש פסק שכן שם, במשנה שמעון כרבי
שהכול  שם יהודה כרבי שמעון רבי סובר הדין ומעיקר
כאן  אין עפר גינתו למלאות התחתון ירצה שאם לתחתון,
- וליטול ידו את לפשוט עליון שיכול מה כל אלא ירק".

תחתון. לגבי הוא שם 54)מפקיר ינאי רבי דבי מימרת
לידי 55)קיט. שיגיע עד כך כל יתפשט שלא כלומר,

שם). לרבינו המשניות (פרוש [אפילו 56)סכנה
הם  הירק ששורשי קיח:) (שם רבא שאמר ומה השורשים.
הוא  אם אלא זה אין - יהודה רבי לדעת אפילו עליון של
ידו  לפשוט יכול אינו אם אבל וליטול, ידו לפשוט יכול
במשנה  שם רש"י ועיין לתחתון, מפקירו הוא הרי וליטול,

והשאר]. המתחיל ענן 57)דיבור רב של בעייה קיט. שם
נפתרה. בממון,58)שלא ספק כל כדין שיחלוקו, פסק לא

שהרי  ועוד משנה). (כסף המוחזק הוא שהתחתון מפני
שהוא  אלא כנ"ל, לתחתון, שהכול יהודה כרבי הלכה
הוא  הרי לעליון מפקיר אם הוא שספק וכיוון לעליון מפקיר

התחתון). (=בחזקת ולא 59)בחזקתו כשמואל קז. שם
שהוא  המצר, בתוך שורשיו אבל נוטים, ענפיו כלומר כרב.

אילן). המתחיל דיבור שם (תוספות שניהם כיוון 60)של
שניהם. של מקרקע יונק שהוא

.ÈÛËL61,B¯·Á ‰„O CB˙a ÌÏ˙Le ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ ¯‰ »«»»∆≈»¿»»¿¿≈¬≈
,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÏËB È‡ È˙ÈÊ :‰l‰ ¯Ó‡Â¿»««»≈«¬ƒ≈≈¿ƒ

ÌeMÓ62ı¯‡‰ ·eMÈ63ÔÓB˜Óa e„ÓÚÈ ‡l‡ ,64Ì‡Â .65 ƒƒ»»∆∆»««¿ƒ¿»¿ƒ
Ô‰ÈLe‚a ¯‰p‰ Ô¯˜Ú66˙B¯t‰ e˜ÏÁÈ - ÔÏ˙MLk , ¬»»«»»¿≈∆¿∆¿»»«¿¿«≈

ÌÈL LÏL Ïk ÌÈ˙Èf‰ ÏÚa ÌÚ ‰„O‰ ÏÚa67, «««»∆ƒ«««≈ƒ»»»ƒ
‰„O‰ ÏÚ·Ï Ïk‰ - LÏL ¯Á‡Ïe68e¯˜Ú ‡Ï Ì‡Â . ¿««»«…¿«««»∆¿ƒ…∆∆¿

„iÓ Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï Ïk‰ - Ô‰ÈLe‚a69. ¿≈∆«…¿««««¿«ƒ»

קא.61) שם קטן 62)ברייתא סעיף קסח סימן סמ"ע ראה
זה  ואילו ייטע, להבא אף עכשיו עד שנטע שהראשון א.
מעצמו, נוטע היה לא לרשותו, הזיתים את הנהר שהביא

בארץ. במטעים להרבות מעוניינים של 63)ואנו מימרא
ליטול  ויכול לו, שומעים בחו"ל אבל שם. בגמרא יוחנן רבי
סעיף  קסח סימן ערוך בשולחן הוא וכן קא:), (שם זיתיו את

שמח. אור ועיין (סמ"ע 64)א. בהם רוצה השדה בעל אם
ה). קטן קא.65)סעיף שם לקיש ריש בשם מימרא

היו 66) ניטעו לא אם ואף האילנות שסביב העפר גושי
ואין  נעקרו שלא כמו הם והרי עפר, מאותו לחיות יכולים
רבעי  ונטע שני מעשר מהלכות י (פרק ערלה משום בהם

יב). מהגושים 67)הלכה לחיות שיכולים פי על שאף
(מגיד  זה של הקרקע בלי פירות לגדל יכולים אינם - בלבד
מחמת  אסורים היו הגושים, ובלי הרשב"א). בשם משנה
על  ואף בהם. חלק לשניהם יש ולפיכך שם) (גמרא ערלה
הרי  נהר של ובשלוליתו ים של בזוטו אבידה שהמוצא פי
מהלכות  י"א (פרק ממנה הבעלים נתייאשו שוודאי שלו היא
אבל  במטלטלין, אלא זה אין - י) הלכה ואבידה גזילה
וכיוון  יד) הלכה שם ח (פרק מועיל הייאוש אין בקרקע
למלך). (משנה קרקע דין להם יש גושיהם עם שנעקרו

נוטע 68) אני הייתי אם הזיתים: לבעל אומר הוא שהרי
פירותיהם? אוכל הייתי לא האם שנים, שלוש לפני אותם

שם). דין 69)(גמרא - גושיהם בלי שנעקרו שכיוון
של  זוטו כדין בייאוש השדה בעל בהם וזכה להם, מטלטלין
שהרי  ובשבחם, העצים בגוף והמדובר למלך). (משנה ים
סימן  (סמ"ע הרביעית השנה עד בערלה אסורים הפירות

ד). קטן סעיף קסח

.‡ÈBa ‡ˆBik70¯ÎBn‰ ,71ÌÈˆÚÏ ÂÈ˙ÈÊ72Ì‡ :73˜Òt «≈«≈≈»¿≈ƒƒ»«
ÏÚ·Ï Ô‰ È¯‰ eOÚiL ˙B¯t‰ Ïk - „iÓ ı˜Ï BnÚƒ»…ƒ»»«≈∆«¬¬≈≈¿««

Ú˜¯w‰74Ì‡Â ;75- ‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ı˜Ï BnÚ ‰˙‰ ««¿«¿ƒƒ¿»ƒ»…»¿«∆ƒ¿∆
Ì‡ :Ì˙Ò ¯ÎÓ .ÌÈˆÚ‰ ÏÚ·Ï e‡ÈˆBiL ˙B¯t‰ Ïk»«≈∆ƒ¿««»≈ƒ»«¿»ƒ

˙BÁt eOÚ76‰‡ÒÏ ˙ÈÚÈ·¯Ó77‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ıeÁ78- »»≈¿ƒƒƒ¿»ƒ«»»
ÌÈ˙Èf‰ ÏÚa ÏL el‡ È¯‰79‰‡ÒÏ ˙ÈÚÈ·¯ eOÚ ; ¬≈≈∆«««≈ƒ»¿ƒƒƒ¿»

e˜ÏÁÈ el‡ È¯‰ - ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ıeÁ80. ƒ«»»¬≈≈«¬…

לבעל 70) הכל שנים שלוש שלאחר שאמרנו כשם כלומר,
הקרקע. לבעל הכל דלהלן בהא כן כמו בבא 71)השדה,

במשנה. ק: לגדל 72)מציעא ולא לבניין, או להסקה
פשוט.73)פירות. כדבר שם, וטריא בשקלא התברר

הרשב"א,74) כשיטת (ולא הלשון במשמעות הכל היינו,
בהם). חלק תמיד יש הזיתים שלבעל המגידֿמשנה, שהביא
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פשוט.75) כדבר שם, וטריא בשקלא זה אין 76)אף שאז
מזה. מקפידים שסאה 77)הבעלים עד כך, כל רעים שהם

שמן. הלוג רביעית מוציא אינו המסיקה 78)מהם של
בן  שמעון רבי של מימרא קא. ק: שם וכדומה, והעצירה,

מקפיד 79)פזי. הקרקע בעל אין כך כל רעים שהם שלפי
שם). (גמרא לעצמו נוטלם הזיתים בעל שיש 80)אם

ארצי  אומר וזה גדלו זיתי אומר זה בהם: חלק לשניהם
שם). (משנה גדלה

â"ôùú'ä éøùú ä"ë éùéîç íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בו 1) שכופין לעשותו בחצר לשותפין שיש מה בו נתבאר

לעשות  לחבירו למנוע האחד שיכול והדברים זה, את זה
ומה  לעשות, לזה זה מבוי בני שכופין מה וכן בחצרו,

לעשותו. לאחר האחד שמונעין

.‡¯ˆÁ2‰ÙBk Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ÔÈÙzM‰3B¯·Á ˙‡ ¬««À»ƒ»∆»≈∆∆∆¬≈
¯ÚL ˙Èa da ˙BOÚÏ4˙Ï„Â5ÔÎÂ ,6ÌÈ¯·c‰ Ïk «¬»≈««»∆∆¿≈»«¿»ƒ

e‚‰pL ÌÈ¯·„ B‡ ,ÏB„b C¯ˆ Ì‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ¯ˆÁ‰L∆∆»≈¿ƒ»»∆…∆»¿»ƒ∆»¬
ÚÏ ‰È„n‰ ÈaÔB‚k ,ÌÈ¯·c‰ ¯‡L Ï·‡ ;Ì˙BO ¿≈«¿ƒ»«¬»¬»¿»«¿»ƒ¿

¯eiÎÂ ¯eiˆ7e‰ÙBk BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ8„Á‡ ‰OÚ . ƒ¿ƒ¿«≈≈≈»»∆»
‰na BÏ ÁBpL BzÚ„ ÈM‰ ‰lb Ì‡ ,BÓˆÚÓ Ô‰Ó≈∆≈«¿ƒƒ»«≈ƒ«¿∆««∆

Ïk‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - B¯·Á ‰OÚL9B˜ÏÁ Ô˙BÂ , ∆»»¬≈¿«¿¿ƒ»»∆«…¿≈∆¿
.‰‡ˆB‰a«»»

כרבן 2) ולא תנאֿקמא וכדעת במשנה, ז: בבאֿבתרא
בכמה  יוחנן, רבי בשם הנמסר הכלל כי גמליאל, בן שמעון
מוסכם, אינו במשנה, כרשב"ג שהלכה בתלמוד, מקומות
מעולם  יוחנן רבי כן אמר לא שלדעתם האמוראים מן ויש
וראה  מיגאש. ר"י בחידושי וכ"ה הר"ן, בשם (כסףֿמשנה

לח:). להשתתף 3)בבבאֿמציעא רוצה אינו השני אם
אלו. בהוצאות הטוב יושב 4)מרצונו החצר ששומר תא,

בראייתם  בחצר יזיקו שלא ושבים עוברים מפני לשמור בו
שער  בית עשיית התירו לא שם ובגמרא ב:). (בבאֿבתרא
לא  כן לא שאם וכו', דלת לו ואין בחוץ הוא אם אלא זה,

זה. כל השמיט ורבינו להכנס. העניים נגר 5)יוכלו וכן
ב). מהלכה וכלֿשכן קסא. סימן ('נתיבות' ומנעול

פ"א,6) ב"ב ברי"ף (הובאה יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
חצר  באותה עמהם שרוי היה שאם הבאה), בהלכה ותוכנה

הכל. על אותו ציור.7)משעבדין מין הוא למד 8)אף
פ"ג  למעלה (הובא ה. בבאֿבתרא במשנה שאמרו ממה כן
לבנות  אותו מחייבין אין אמות מארבע שלמעלה א) הלכה
קסא, סימן (הגר"א לכסותו אין הכרחי, שאינו שדבר הרי -

ג). גבוה 9)ס"ק שהוא בכותל שאמרו ממה רבינו למדה
את  עליו מגלגלין אחד כותל לו סמך שאם אמות, מארבע
וראה  שם). בפ"ג למעלה (הובא שם בבאֿבתרא הכל,

וכסףֿמשנה. ומגידֿמשנה מיימוניות בהגהות

.·ÈÓ10˙¯Á‡ ¯ˆÁa ˙Èa BÏ LiL11¯ˆÁ‰ Èa - ƒ∆≈«ƒ¿»≈«∆∆¿≈∆»≈
˙Ïc Ì‰nÚ ˙BOÚÏ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ12¯‚Â13;ÏeÚÓe ¿«¿¿ƒ«¬ƒ»∆∆∆¿∆∆«¿

‰È‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰ ¯‡La Ï·‡¬»ƒ¿»«¿»ƒ≈¿«¿¿ƒ¿ƒ»»
.Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ - ¯ˆÁ d˙B‡a Ì‰nÚ Èe¯L»ƒ»∆¿»»≈¿«¿¿ƒ««…

פ"א.10) בבאֿבתרא ברי"ף הובאה שם, תוספתא
שם.11) גר לא 12)ואינו שער" ו"בית בתוספתא. הוא כן

וכיון  ראיה, היזק מחמת שמירה הוא שער בית הרי כי  נזכר,
שהם  ומנעול נגר אבל זה, בכלל אינו בחצר גר שאינו
החיוב  בכלל הוא גם בחצר, הקבועים לדברים גם  שמירה

שם). בריח.13)('נתיבות'

.‚da „ÈÓÚ‰Ï LwaL ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆ƒ≈¿«¬ƒ»
B¯·Á - ÔÈÏB‚¯z da Ïc‚Ï B‡ ,ÌÈÁ¯ B‡ ‰Ó‰a¿≈»≈«ƒ¿«≈»«¿¿ƒ¬≈

ÂÈÏÚ ·kÚÓ14ÔÎÂ .15ÈL‡ C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ¿«≈»»¿≈¿»«¿»ƒ∆≈∆∆«¿≈
ÔÈÙzM‰ ÔlÎa - Ô‰È˙B¯ˆÁa Ô˙BOÚÏ ÌB˜n‰«»«¬»¿«¿≈∆¿À»«À»ƒ

‰ÒÈ·k‰ ÔÓ ıeÁ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ16ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿ƒ∆«∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ∆≈
¯‰p‰ ·b ÏÚ ˙Bfa˙‰Ï Ï‡¯OÈ ˙Ba ÏL Ôk¯c17. «¿»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿««««»»

להם 14) אין הנ"ל שהתשמישים רבינו, מביא ה הלכה להלן
נז. בבבאֿבתרא הדברים ומקור השותפין, בחצר חזקה דין
כשהוא  השני על אחד להקפיד השותפים דרך שאין נז:
שהחזיק. לטעון יכול הוא אין ולפיכך אלו, דברים עושה
יכול  - אלו בדברים גם מקפיד הוא שאם הדבר ברור אבל
מדברי  נראה וכן בחצר, אותם יעשה שלא חבירו בידי לעכב
דברים  "ואלו ה) הלכה להלן שהובאה נז. (שם המשנה
ריחיים  תנור בחצר בהמה מעמיד היה חזקה, להם שאין
ויכול  חזקה להם שאין הרי - תרנגולים" ומגדל וכיריים
טו. הערה עיין הכביסה, בדין להלן נראה וכן עליו. לעכב
ועיין  אסורים. ושניהם ד"ה מו. בנדרים הר"ן כתב וכן

ד. הלכה נדרים מהלכות פ"ז רבי 15)רמב"ם של מימרא
נז: שם בנאה, רבי בשם מנהג 16)יוחנן יש אפילו כלומר,

מן  אחד יכול הנהר, יד על מכבסות שהנשים זו, בעיר
קפא, סימן (סמ"ע בחצר ולעשות המנהג לשנות השותפין

ז). מעכבין 17)ס"ק השותפין - זה טעם שלולא משמע
דרך  ואין מחיצה עשיית כאן שאין אע"פ זה, על זה
בכגון  שגם - ה) הלכה להלן (ראה בכך להקפיד השותפין
למעלה. וראה ז), ס"ק שם (הגר"א ירצה אם לעכב יכול זה

.„ÈB·Ó „Á‡Â ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁ „Á‡18LlÙÓ BÈ‡L19 ∆»¬««À»ƒ¿∆»»∆≈¿À»
LnzL‰Ï ‡lL ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÈB·n‰ Èa Ïk -»¿≈«»¿«¿ƒ∆«∆∆…¿ƒ¿«≈
LnzL‰Ï ‰È„n‰ Èa C¯cL ÌÈ¯·„a ‡l‡ ÈB·na«»∆»ƒ¿»ƒ∆∆∆¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

.˙B‡B·na Ô‰a»∆«¿

(18,401 עמ' צוק"מ (הוצאת ב פרק בבאֿבתרא תוספתא
של  בחצר זה ידי על זה למחות יכולין חצר שבני "כשם (6
של  במבוי בזה זה למחות יכולין מבוי בני כך שותפין,
פרק  בבאֿמציעא מתוספתא הביא ובמגידֿמשנה שותפין".
שלא  זה את זה מבוי בני "כופין (9 ,396 עמ' (צוק"מ יא
עורות)". (=מעבד בורסי ולא חייט לא ביניהם להושיב

יא. והלכה ח, הלכה ו פרק להלן שהוא 19)וראה היינו,
צדדים  משני פתוח הוא שאם צדדים. משלשה סתום
הרי"ף  כתב וכן הרבים. כרשות דינו הרבים, לרשות ומפולש

ע"ב). ז ווילנא (דפוס א פרק בבבאֿבתרא

.‰„Á‡20B‡ ‰Ó‰a „ÈÓÚ‰L ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆∆¡ƒ¿≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁ¯21¯ˆÁa22- BÙzL Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ , ≈«ƒ¿«≈»∆∆»≈¿…ƒ»À»

‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ÂÈÏÚ ·kÚÓ ‰Ê È¯‰23Ì‡Â .24„ÈÓÚ‰ ¬≈∆¿«≈»»»¿«∆ƒ¿∆¿ƒ∆¡ƒ
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‰¯OÚ ‰‰B·‚ ‰ˆÈÁÓ da ‡ˆBiÎÂ BÊ ‰Ó‰a ÈÙaƒ¿≈¿≈»¿«≈»¿ƒ»¿»¬»»
˜ÈÊÁ‰ - ÌÈÁÙË25,‰ˆÈÁn‰ ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈÙzM‰L . ¿»ƒ∆¡ƒ∆«À»ƒ«¿ƒƒ««¿ƒ»

ÏÁÓ - BÁÈp‰Â ÏÈ‡B‰Â26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ¿ƒƒ»««∆¿»ƒ¬ƒ
„ÈÓÚ‰ elÙ‡ ,B¯·Á ¯ˆÁa Ï·‡ ;ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁa«¬««À»ƒ¬»«¬«¬≈¬ƒ∆¡ƒ
,Úe„È ¯·c‰L .˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ‰ˆÈÁÓ BÏ ‰OÚÂ BzÓ‰a¿∆¿¿»»¿ƒ»…∆¡ƒ∆«»»»«

ÚÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰Ï‡L C¯„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L„ÈÓ ∆≈∆∆»∆∆¿≈»¿«ƒ¿»«¬ƒ
Ì‡L .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏB‚¯z Ïc‚Óe ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿«≈»∆∆ƒ
ÌB˜Ó ÏÈ‡LnL Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ - ˜ÈÊÁ‰ :¯Ó‡z…«∆¡ƒ≈¿»»∆«¿ƒ»

B¯·ÁÏ27. «¬≈

בשם 20) נחמן רב ע"י וכפירושה במשנה נז. בבאֿבתרא
בסמוך. וראה אבוה, בר או 21)רבה וכיריים תנור כגון,

תרנגולין. נחמן,22)גידול רב מימרת של הראשון כנוסח
שם. ברי"ף ועיין שם, פפא וכרב כתיקונה היינו,23)ולא

זה, על להקפיד השותפין דרך שאין שנים. שלש אחר אפילו
אני  ומעכשיו הקפדתי, לא עכשיו עד לו: לומר ויכול

נחמן.24)מקפיד. רב וכמימרת במשנה. היינו,25)שם
מיגאש  הר"י מדברי משמע וכן שנים. שלש לאחר ולא מיד,
להלן  עוד ועיין במגידֿמשנה. ראה בעקבותיו, הולך שרבינו
שם. ובמגידֿמשנה ד הלכה יא ופרק א, הלכה ח פרק

טוען 26) אינו שהמחזיק שאע"פ נראה רבינו, של זה מלשון
שבחזקת  שאע"פ חזקה, זו הרי לו שמחל או לו שמכר
חזקה" אינה טענה עמה שאין חזקה "כל אמרו קרקעות
- יב) הלכה ונטען טוען מהלכות ופי"ד מא. (בבאֿבתרא
להלן  וראה טענה. צריך אין כבנידוןֿדידן, תשמישים בחזקת
בבאֿ רשב"ם ועיין שם. ובמגידֿמשנה ד הלכה יא פרק

מא. במגיד27ֿ)בתרא (הובאו מיגאש ר"י מדברי זה כל
שלש  חזקת אבל טענה, ובלי מיידית בחזקה והיינו, משנה).
זה, בנידון גם חזקה היא הרי - טענה עמה שיש שנים
בהשגת  וראה הי"ד. ונטען טוען מהל' בפי"ב רבנו וכמ"ש

הראב"ד.

.Â„Á‡28CB˙a ÔBlÁ BÏ ÁzÙÏ LwaL ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆ƒ≈ƒ¿…««¿
ÏkzÒnL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ B¯·Á - ¯ˆÁÏ B˙Èa29Ba ≈∆»≈¬≈¿«≈»»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈

epnÓ30Ì‡Â .31ÌzÒÈ - Á˙t32ÔÎÂ .33‡Ï34eÁzÙÈ35 ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿…¿≈…ƒ¿¿
„‚k ˙Èa Á˙t ,¯ˆÁa ÔÈÙzM‰36ÔBlÁ B‡ ˙Èa Á˙t «À»ƒ∆»≈∆««ƒ¿∆∆∆««ƒ«

Ï·‡ .ÔBlÁ „‚k37Á˙t ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ì„‡ Á˙Bt ¿∆∆«¬»≈«»»ƒ¿»«ƒ∆«
ÈtÓ ;ÔBlÁ „‚k ÔBlÁÂ Á˙t „‚k38:BÏ ¯ÓB‡L ¿∆∆∆«¿«¿∆∆«ƒ¿≈∆≈

E˙B‡ ÔÈ‡B¯L ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÈaÓ „Á‡k ÈÈ¯‰39. ¬≈ƒ¿∆»ƒ¿≈¿»«ƒ∆ƒ¿

נט:28) בבבאֿבתרא היזק 29)משנה משום בזה ויש
בראיה 30)ראיה. להזיקו הוא יכול כך ובין כך שבין שאף

גם  יזיקנו עכשיו הרי - החצר מן הסתכלות עלֿידי
השותפין, לחצר אבל ד"ה שם (רשב"ם הבית מן בהסתכלות
שאסור  וכלֿשכן בעינא). לא בבית ד"ה שם ו'תוספות'
שם). (גמרא שותפו שאינו חבירו לחצר חלון לפתוח

יוסי.31) ברבי ישמעאל כרבי ולא חייא וכרבי שם. עובדא
הרי"ף. פסק ראה 32)וכן אם אבל לאלתר, מחה אם דוקא

(כסףֿמשנה). ד הלכה פי"א להלן ראה החזיק. - ושתק
במשנה.33) ס. יוחנן,34)שם רבי בשם שם, בגמרא

שנאמר  למה זה ענין וסמך צניעות. מטעם הוא זה שאיסור

מה  לשבטיו. שוכן ישראל את "וירא ב) כד, (במדבר בבלעם
אמר: לזה, זה מכוונין אהליהם פתחי שאין ראה ראה,

שכינה". עליהם שתשרה הללו שם 35)ראויין במשנה,
בלשון  וכתב שינה ורבינו אדם", יפתח "לא יחיד: בלשון
ואין  ביחד, פתחו ששניהם מדובר שכאן לציין, בכדי רבים
צניעות, מטעמי אסור ואעפ"כ ראיה, היזק משום איסור כאן

י). הלכה (פ"ג בירושלמי הוא שצריך 36)וכן אומרים יש
להרחיק  שצריך אומרים ויש (רשב"ם), משהו רק להרחיק
ברורה. לא רבינו ודעת (רשב"א), הראיה אפשרות מלוא

שם.37) שם.38)משנה, גבוהים 39)בגמרא וחלונות
יתירה  בהתאמצות אלא אותו רואים הרבים רשות בני שאין
רואים  אינם הרבים רשות בני לו: אומר שהרי לפתוח, אסור
ראה  תמיד, אותי רואה ואתה יתירה, בהתאמצות אלא אותי

מגידֿמשנה. ועיין ה, הלכה פ"ג למעלה

.ÊÁ˙t „‚k ˙eÁ Ì„‡ ÁzÙÈ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈…ƒ¿«»»¬¿∆∆∆«
B¯·Á ¯ˆÁ40˙eL¯ Èa È¯‰L ;„ÈÓz Úe·˜ ˜f‰ ‰fL , ¬«¬≈∆∆∆≈»«»ƒ∆¬≈¿≈¿

ÌBi‰ Ïk B˙eÁa ·LBÈ ‰ÊÂ ,ÌÈ·LÂ ÌÈ¯·BÚ ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆≈«¬»«
.B¯·Á Á˙Ùa ËÈaÓe«ƒ¿∆«¬≈

ברי"ף 40) והובאה (401 .4 עמ' (צוקמ. פ"ב ב"ב תוספתא
להרחיק, כמה רבינו הבהיר לא ושוב שלישי. פרק ב"ב

כלל". לראות יכול שלא "עד ג: סעיף קנד, סימן ובשו"ע

.Á„Á‡41¯ˆÁa ˙Èa Á˜lL ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆»««ƒ¿»≈
ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁÏ BÁ˙t ÁzÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙¯Á‡42 «∆∆≈»ƒ¿…«ƒ¿«¬««À»ƒ

elÙ‡ .BlL43‰OÚÈ ‡Ï - B˙Èa Èab ÏÚ ‰iÏÚ ‰a ∆¬ƒ»»¬ƒ»««≈≈…«¬∆
ÈÙÏ ,¯ˆÁ‰ CB˙Ï Á˙t dÏ44˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰a¯nL »∆«¿∆»≈¿ƒ∆«¿∆¬≈∆∆

C¯c‰45BÏ eOÚÂ ,„Á‡ ÔÎL ‰ÊÏ ‰È‰L ÈÓk ‰OÚ . «∆∆«¬»¿ƒ∆»»»∆»≈∆»¿«¬
Ï·‡ .‰a¯‰ ÌÈÎL46‰iÏÚ Á˙t ‡e‰ Á˙Bt47CB˙Ï ¿≈ƒ«¿≈¬»≈«∆«¬ƒ»¿

Ì‡Â .B˙Èa48.˜ÏBÁ - ÌÈLÏ B¯„Á ˜ÏÁÏ ‰ˆ¯ ≈¿ƒ»»«¬…«¿ƒ¿«ƒ≈

במשנה.41) נט: הוא 42)בבאֿבתרא יכול לביתו אבל
שהוא  כשם (כסףֿמשנה) בתשובה הרי"ף כדעת לפתוח,
הבית  פתח את לסתום שצריך אלא ביתו, לתוך עליה פותח
לחצר  האחרת החצר מן יעברו שלא בכדי האחרת, שבחצר

שם). (הרי"ף שם.43)זו בגמרא 44)משנה, ההנמקה,
ס. לחכות 45)שם אחד צריך - שכנים הוספת שעלֿידי

יותר. ארוכה הדרך נעשית וכאילו שם.46)לשני, משנה,
שגם 47) במגידֿמשנה) (הובאה בתשובתו הרי"ף דעת כן

לחצר. פותחה אינו אם ביתו, על לבנות מותר ממש עליה
דרך  שיעברו כזה מקום לאחרים להשכיר עשוי שאינו לפי
בתוספתא  נראה וכן הדרך, את עליהם מרבה ואינו עליו,
ברשות  גג לו "יש :(398 ,19 עמוד (צוק"מ פ"א בבאֿבתרא
וכו' לו עושה וכו' עלייה גביו על לבנות ומבקש הרבים
"ומאי  ס.) (שם בגמרא שאמרו ומה ביתו". לתוך ופותחה
"אפתאי", שרק שם רשב"ם סובר שלפי"ז אפתאי", עליה
אלא  כלל, הבנין על מוסיף שאינו הבית, בתוך יציע כלומר
ממש, עליה לא אבל מותר, זה רק לשנים, הבית גובה מחלק
בגמרא  זאת נקטו שלא והרי"ף רבינו לדעת לומר, צריך -
"אפתאי" כמו שהיא כזו עליה רק כלומר לדוגמא, אלא
אפילו  מותר ולעולם מותר, - הבית בתוך אלא פתחה שאין
'נמוקי  ועיין כנ"ל, בבית פתחה אם הגג, גבי על ממש עליה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם. הגמרא 48)יוסף' שהביאה הראשונה הדוגמא היא
לומר  צריך "ואין כתב: א, סעיף קנד סימן ובשו"ע שם.

מעליה. הוא כלֿשכן ואמנם לשניים" לחלוק רצה שאם

.ËÔ‡kÓ49‡È·‰L ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡L :„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆∆»ƒ«À»ƒ∆≈ƒ
˙¯Á‡ ˙Èa ÈL‡ B˙È·Ï BÏˆ‡50·kÚÏ B¯·ÁÏ LÈ - ∆¿¿≈«¿≈«ƒ«∆∆≈«¬≈¿«≈

ÂÈÏÚ51¯ÈkOn‰ ÔÎÂ .C¯c‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ , »»ƒ¿≈∆«¿∆»»∆«∆∆¿≈««¿ƒ
˙ÈaÂÈ·B¯˜ BnÚ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ,„Á‡ ˙Èa ÏÚ·Ï B ≈¿«««ƒ∆»¿««»≈ƒƒ¿»

ÔkLÏ ÂÈÚcÈÓ B‡52È¯‰ - ‰Ê ˙È·a „Á‡k BnÚ ¿À»»ƒ¿…ƒ¿∆»¿«ƒ∆¬≈
.ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ÈkOn‰««¿ƒ¿«≈»»

הקודמת.49) ההלכה של הראשונה המחצית מן היינו,
נכון.50) וכן "אחרים", תימן: הכלל 51)בכ "י שזה

בבנין  להרבות ומותר בדיורים, להרבות אסור רבינו: לשיטת
בדיורים  אלא אינו זה וכל כנ"ל. בדיורים מרבה אינו אם
וראה  מותר, ושבים עוברים אורחים להכניס אבל קבועים,
הגהות  (הביאו והרשב"ם הראב"ד לדעת אולם להלן.
בדיורים, להרבות מותר מהופך: הדבר ה) אות מיימוניות

בבנינים. להרבות אבל 52)ואסור קבוע, שיכון היינו,
ולחינם  ספק. ללא מותר - שולחנו על הסמוכים אורחים

הראב"ד. כך על תמה

.È‰È‰53ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔË˜ ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÏL Á˙t »»∆«∆∆»ƒ«À»ƒ»»≈»
È¯‰L ;B·ÈÁ¯‰Ï54È‡ ÔË˜ Á˙Ùa :BÏ ¯ÓB‡ BÙzL ¿«¿ƒ∆¬≈À»≈¿∆«»»¬ƒ

ÏBÎÈ ÈÈ‡Â ,LÈÓLz ˙ÚLa EnÓ ¯˙q‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ»
ÏB„b Á˙Ùa EnÓ ¯˙q‰Ï55Ì‡Â .56ÏB„b Á˙t‰ ‰È‰ ¿ƒ»≈ƒ¿¿∆«»¿ƒ»»«∆«»

È¯‰L ;ÌÈL epOÚÈ ‡Ï -57„Á‡ Á˙Ùa :BÏ ¯ÓB‡ …«¬∆¿«ƒ∆¬≈≈¿∆«∆»
ÏBÎÈ ÈÈ‡ - ÌÈLa ,¯˙q‰Ï ÏBÎÈ È‡58. ¬ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ»

במשנה.53) ס. של 54)שם כזו ולא שם, רבא כהנמקת
להלן. ראה חמא, בר בין 55)רמי פתח אפילו זה, ולפי

שעלֿידיֿזה  אף אמות. ארבע עד להרחיבו אסור אמות שתי
גם  שהרי פתח, לכל הניתן לשטח ביחס כלום מרויח אינו
חמא  רב רמי (ולדעת השטח נותנים אמות שתי בן לפתח

כן). הדבר אין במשנה.56)שם, ושוב 57)שם
חמא. בר רמי של כזו ולא רבא, של ומטעם 58)כהסברתו

אמות, שמונה בן גדול מפתח שנים לעשות אפילו אסור זה,
הפתח. יד שעל בשטח כלום מרויח אינו כי אף

.‡ÈÏ·‡59ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔË˜ Á˙t BÏ ‰È‰L ÈÓ ¬»ƒ∆»»∆«»»ƒ¿»«ƒ
- ÌÈL B˙BOÚÏ ‰ˆ¯Â ·Á¯ ‰È‰ B‡ ,B·ÈÁ¯‰Ï ‰ˆ¯Â¿»»¿«¿ƒ»»»»¿»»«¬¿«ƒ

ÔÈ‡60¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÂÈÏÚ ·kÚÓ Bc‚kL B¯·Á ≈¬≈∆¿∆¿¿«≈»»¿≈»ƒ«
.ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa¿≈¿»«ƒ∆≈»¿ƒ¿«≈»»

שם.59) בין 60)משנה, שהרי שם, בגמרא שאמרו וכמו
הרבים. רשות בני מפני להשמר הוא חייב כך ובין כך

.·ÈkÔÈÙB61ÈÁÏ Ô‰Ï ˙BOÚÏ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÈB·Ó Èa ƒ¿≈»∆∆∆«¬»∆∆ƒ
ÈB·nÏ ‰¯B˜ B‡62. »«»

(61(13 ,369 עמ' (צוק"מ יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
עירובין  בגמרא הוא וכן א. פרק בבאֿבתרא ברי"ף והובאה

בשבת 62)פ. בו הטלטול להתיר שאפשר מפולש, שאינו
ב), הלכה שבת מהלכות (פי"ז קורה עלֿידי או לחי עלֿידי

הפתח  צורת עלֿידי אלא להתיר אין מפולש מבוי ואילו
ועיין  ג). הלכה (שם שני מצד קורה או ללחי נוסף אחד מצד
כופין  מפולש במבוי שגם שכתב, א ס"ק קסב סימן בסמ"ע
שלענין  [אע"פ כדינו בטלטול ולהתירו להכשירו זה את זה
כמבואר  הרבים, כרשות דינו - שונים תשמישים עיכוב

ד]. הלכה למעלה

.‚ÈÈÓ63ÈB·nÏ Á˙t BÏ LiL64ÔÈÙBk ÈB·Ó Èa ÔÈ‡ - ƒ∆≈∆««»≈¿≈»ƒ
ÈB·nÏ ˙Ïc ˙BOÚÏ B˙B‡65ÈBˆ¯ :¯ÓBÏ ÏBÎiL ; «¬∆∆«»∆»«¿ƒ

ÈÁ˙t „Ú È˙ÏÈ·Áa Òk‡L66ÈB·Óe .67LlÙÓ‰ ∆∆»≈«¬ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ»«¿À»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï68Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÈB·n‰ Èa eL˜·e , ƒ¿»«ƒƒ¿¿≈«»¿«¬ƒ»∆

ÈtÓ ,Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa - ˙B˙Ïc69 ¿»¿≈¿»«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈
ÌÈÓÚtL70Ba ÔÈÒÎÂ ÌÈa¯‰ ÔÈ˜ÁBc71. ∆¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ

שם.63) ברי"ף מובאת (369 ,7 עמוד (שם תוספתא
אסור 64) לכתחילה שהרי ברשות, זה בפתח החזיק [כלומר,

בני  של הסכמתם בלי מפולש שאינו במבוי פתח לפתוח
יד]. הלכה להלן כמבואר למעט 65)המבוי, במטרה

קסב  סימן ושו"ע וב'טור' למבוי. ממבוי רבים בהילוך
המבוי] [בני באו "אם אחר: בניסוח זו הלכה העתיק
אחד  אפילו צידיו), (=משני דלתות (=למבוי) לו להעמיד

ולומר לעכב יכול עד מהם בחבילתי ליכנס רוצה אני
פתחי".66)פתחי". עד כתפי "על מביא יוסף' ה'נמוקי

השתתפותו  בלי למבוי דלת לעשות רוצים הם שאם וברור
מיגאש  ר"י בשם (מגידֿמשנה ידם על לעכב הוא יכול -

יוסף'). ה'נמוקי כתב וכן ענן 67)ורשב"א, רב של מימרא
יב. בבבאֿבתרא שמואל, שאינו 68)בשם אומרים יש

בשם  (מגידֿמשנה הרבים לרשות אחד לצד אלא מפולש
שם.69)רשב"א). (סמ"ע 70)גמרא השוק בימי כגון

ו). ס"ק קסב, להם.71)סימן יפריעו והדלתות

.„ÈÈÓ72LlÙÓ BÈ‡L ÈB·Óa Á˙t ÁzÙÏ LwaL73 ƒ∆ƒ≈ƒ¿…«∆«¿»∆≈¿À»
˙‡ Ì‰ÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -¿≈»¿«¿ƒ»»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆∆

LlÙÓ ÈB·Ó ‰È‰ Ì‡Â .C¯c‰74Á˙t Ïk Á˙Bt - «∆∆¿ƒ»»»¿À»≈«»∆«
‰lÁzÎÏ ‰ˆ¯iL75. ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»

שביקש 72) מבוי מבני "אחד בברייתא: יא: בבאֿבתרא
וכתב  עליו". מעכבין מבוי בני - אחד למבוי פתחו להחזיר
במבוי  אבל מפולש, שאינו במבוי זה שכל הרי"ף, שם
הרבים. כרשות הוא שהרי לעכב, יכולים אינם מפולש

צדדים.73) משלשה סתום צדדיו.74)שהוא משני
מעולם.75) הפתח קיים היה שלא היינו,

.ÂË‰È‰76Ìe˙Ò Á˙t BÏLlÙÓ BÈ‡L ÈB·Óa77- »»∆«»¿»∆≈¿À»
BÁ˙Bt ‰Ê È¯‰78˙‡ ı¯t Ì‡Â ;‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ¬≈∆¿¿»≈∆ƒ¿∆¿ƒ»«∆

ÂÈÓÈvt79ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -80ÔÎÂ .81„Á‡ ¿ƒ»¿≈»¿«¿ƒ»»¿≈∆»
ÌzÒÏ LwaL ÈB·Ó ÈaÓ82B¯ÈÊÁ‰Ïe BÁ˙t83ÈB·ÓÏ ƒ¿≈»∆ƒ≈ƒ¿…ƒ¿¿«¬ƒ¿»

¯Á‡84Ì‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ;ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa - «≈¿≈»¿«¿ƒ»»∆»»¬≈∆
Èa ÏÚ ·eˆw‰ Òn‰ ÔÓ Ô˜ÏÁÓ ËÚÓ˙Óe ,ÒÓ«ƒ¿«≈≈∆¿»ƒ«««»«¿≈
Èa ÏÚ ·eˆ˜ Òn‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó ,CÎÈÙÏ .ÈB·n‰«»¿ƒ»»∆≈««»«¿≈

.‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa BÁ˙t Ì˙BÒ ‰Ê È¯‰ - ÈB·n‰«»¬≈∆≈ƒ¿¿»≈∆ƒ¿∆

בברייתא.76) כרבי יא: מותר 77)שם מפולש, הוא שאם
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הקודמת. בהלכה שכתב כמו לכתחילה, שהרי 78)אף
זכותו. את אבד לא שסתמו ועלֿידיֿזה פתוח, פעם היה

והמזוזות.79) המשקוף היינו הדלת, נתונה שבהן המסגרות,
רבא  של (מימרא לגמרי הפתח מתבטל זו פריצה שעלֿידי

בני 80)שם). גם כי ויתכן לכתחילה. הפתח פותח כאילו
הראשון  המבוי בני וגם מעכבים, הסתום הפתח שבו המבוי
רבינו, דברי בהמשך וראה מס, של ענין יש אם מעכבים,

ט. אות מיימוניות הגהות בעיות 81)ועיין שתי יא: שם
להחזיר  שביקש מבוי, מבני "אחד אחת: שהן הונא, רב של
מעכבין  אין או עליו מעכבין מבוי בני אחר, למבוי פתחו
פתחים  לפי או מתחלקת אדם בני לפי אכסניא עליו,
בני  לפי ואכסניא עליו, מעכבין מבוי בני לו: אמר מתחלקת,
הובא  וכן קושטא, דפוס ברי"ף הגירסא (כן מתחלקת" אדם
נוסחאות, כמה בעוד וכן וכסףֿמשנה במגידֿמשנה בשמו
בזה  הוא העיכוב שטעם הרי - סופרים) בדקדוקי ראה
עליו  מעכבין ולפיכך אדם, בני לפי מתחלקת שאכסניא
שאכסניא  נכריע ואם הקצוב. המס מן מחלקם שממעט

כל  מחלקם מיעט לא פתחים, לפי פרץ מתחלקת לא שהרי ל
במס  חייב עודנו כן ואם ביטל, ולא הפתח של פצימיו את

רמב"ן. בשם כסףֿמשנה ועיין מבוי, אפילו 82)באותו
את  לגמרי ביטל ולא פצימיו, את לפרוץ ולא בלבד לסתום
כלל, בעיא כאן אין פרץ שאם הבעיא, היתה זה שעל הפתח,
ראה  הפתח. את ביטל הרי פתחים, לפי מתחלק אם שאף

עט. הערה למבוי 83)למעלה פתוח יותר יהיה שלא
לזה. אלא שהרי 84)ראשון, האחר, המבוי בני בהסכמת

או  למעלה. רבינו שהביא כמו לעכב, יכולים הם אף
כמבואר  לעכב, יכולים שאינם מפולש, במבוי שהמדובר

למעלה.

.ÊËLÓÁ85LlÙÓ BÈ‡L ÈB·ÓÏ ˙BÁe˙t‰ ˙B¯ˆÁ86 »≈¬≈«¿¿»∆≈¿À»
‰BˆÈÁ‰ ÌÚ ˙BLnzLÓ Ôlk -87‰BˆÈÁ‰Â , À»ƒ¿«¿ƒ«ƒ»¿«ƒ»

dÓˆÚÏ ˙LnzLÓ88‰iM‰ ÔÎÂ .89˙LnzLÓ ƒ¿«∆∆¿«¿»¿≈«¿ƒ»ƒ¿«∆∆
dÓˆÚÏ90dÈ‡Â ,‰BˆÈÁ‰ ÌÚ ˙LnzLÓe , ¿«¿»ƒ¿«∆∆ƒ«ƒ»¿≈»

˙LnzLÓ ˙ÈÓÈt‰ ˙‡ˆÓ .¯‡M‰ ÌÚ ˙LnzLÓƒ¿«∆∆ƒ«¿»ƒ¿≈«¿ƒƒƒ¿«∆∆
‰iM‰ ÏÚa Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÓˆÚÏ ˙LnzLÓe Ôlk ÌÚƒÀ»ƒ¿«∆∆¿«¿»¿ƒ»ƒ«««¿ƒ»

‡aËˆ‡ ‰a91‰BˆÈÁ‰ ÔÈ‡ - BÓ˙Òe BÁ˙t „‚k »»ƒ¿«»¿∆∆ƒ¿¿»≈«ƒ»
ÂÈÏÚ ·kÚÏ ‰ÏBÎÈ92ÔÈ·kÚÓ ˙BiÓÈt‰ Ïk Ï·‡ ; ¿»¿«≈»»¬»»«¿ƒƒ¿«¿ƒ

È¯‰L ,C¯‡a C¯c‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆∆«∆∆»…∆∆¬≈
B¯ˆÁÏ Á˙tL ‰iM‰ ÏÚa ÔÎÂ .‡aËˆ‡‰ ÔÈÙÈwÓ«ƒƒ»ƒ¿«»¿≈«««¿ƒ»∆»««¬≈

‰BˆÈÁ‰ ÔÈ·e BÈa ÈL Á˙t93‰BˆÈÁ‰ ÔÈ‡ - ∆«≈ƒ≈≈«ƒ»≈«ƒ»
BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ˙·kÚÓ94BÁ˙tÓ ‡l‡ LnzL‰Ï ¿«∆∆»»∆≈¿ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿

ıeÁÏÂ95ÔÈ·e BÈa ÈM‰ Á˙t‰ Á˙t Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬»ƒ»««∆««≈ƒ≈≈
˙ÈÓÈt‰ - ÈLÈÏM‰96BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ˙·kÚÓ «¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«∆∆»»∆≈

ÔBL‡¯‰ B¯ˆÁ Á˙tÓ ‡l‡ ÈB·na LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈«»∆»ƒ∆«¬≈»ƒ
ıeÁÏÂ97ÔlÎa ÔÈc‰ ÔÎÂ .98. ¿«¿≈«ƒ¿À»

אלעזר.85) בן שמעון כרבי ולא וכרבי בברייתא, יא: שם
החצרות 86) בני וכל הרבים. כרשות הוא מפולש שהרי

בשוה. בו הרבים.87)משתמשים לרשות הקרובה
"לעצמה"88) בפירוש וראה ממנה. שבפנים זאת  עם ולא

פנימית. אבל 89)לגבי החיצונה, על הליכה זכות לה שיש

הפנימית. על זכות לה זה,90)אין בנידון "לעצמה"
ו  עמה, אחרות ולא היא רק ('תוספות'פירושו, למעלה ראה

והפנימית). ד"ה ולהנחת 91)שם לישיבה קטן ספסל
מן 92)פרקמטיא. דוחק יש שלפעמים לטעון יכולה ואינה

את  עליהם סותם וזה פנימה, שנדחקים והשבים, העוברים
- החיצונה של בקטע התנועה את מעכב כך ומתוך הדרך,
כרבי  ולא רבי, וכשיטת בפנים, שימוש זכות לה שאין מפני

הונא. ורב אלעזר בן שהפנימית 93)שמעון הואֿהדין
- לחוץ מפתחה להשתמש שיכולה כיון לעכב: יכולה אינה
(כסףֿמשנה). שטח באותו פתח לפתוח היא רשאית

החיצונה.94) אין 95)לבעל מפתחו, שלפנים בשטח אבל
שימוש. זכות כסף96ֿ)לו וראה הפנימיות, כל היינו,

אינם 97)משנה. - ולפנים חצרו מפתח פתח אם אבל
למעלה. ראה עליו, לעכב כל 98)יכולים הדברים: וסיכום

שמפתחה  השטח בכל חדשים פתחים לפתוח יכולה חצר
לא  ולפיכך, שימוש. זכות לה יש הזה השטח שבכל ולחוץ,
לפנים  אבל הפנימית, ולא לעכב יכולה ממנה החיצונה
עליה. לעכב יכולה ממנה והפנימית זכות, לה אין מפתחה,

â"ôùú'ä éøùú å"ë éùéù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומה 1) לעשות, זה את זה כופין העיר שבני מה בו נתבאר

מונעין  שקצתן ומה פטורין, שקצתן לעשות לכולן שיש
בין  שיש ממה קצת לזה ונמשך אחרת, עיר לבני או לקצתן
של  מביתו לפנים בור לו שיש מי ודין בזה, החצרות בני

חבירו. מגינת לפנים גינה לו שיש מי וכן חבירו

.‡ÔÈÙBk2Èa3¯ÈÚ‰4‰Ê ˙‡ ‰Ê5‰ÓBÁ ˙BOÚÏ ƒ¿≈»ƒ∆∆∆«¬»
ÁÈ¯·e ÌÈ˙Ïc6˙B·ÏÂ ,¯ÈÚÏ7,˙Òk‰ ˙Èa Ô‰Ï ¿»«ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿»∆≈«¿∆∆

ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È·e ‰¯Bz ¯ÙÒ ˙B˜ÏÂ8‡¯˜iL È„k , ¿ƒ¿≈∆»¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿»
k Ô‰a.¯eav‰ ÔÓ ˙B¯˜Ï ‰ˆ¯iL ÈÓ Ï »∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ

ז:2) בבבאֿבתרא הם 3)משנה מי ה, הלכה להלן ראה
זה. לענין העיר בני יוצא 4)הנקראים בלי עיר כל משמע,

רחוקה  עיר שאף שם, משנה וסתם כחכמים הכלל, מן
של  פתאומית פלישה מפני הגנה לחומת צריכה מהספר,
שרק  ואומר החולק גמליאל, בן כר"ש (ולא האויב גייסות

לחומה). זקוקה לספר הסמוכה שם:5)עיר במשנה
ולפי  ובריח" ודלתים חומה לעיר לבנות אותו "כופין
היחיד  את כופים כשהרבים המדובר הלשון, פשטות
לומר: רצונו "כופים, כתב: שם בפירושו רבינו אבל המסרב,
ומקור  זה", על לחבירו יכוף העיר מבני ואחד אחד כל
,396 עמ' (צוק"מ יא פרק בבאֿמציעא בתוספתא הדברים
זה  את זה העיר בני "כופין וספרֿתורה: ביתֿכנסת גבי (29
ונביאים", ספרֿתורה להם ולקנות ביתֿכנסת להם לבנות
ס"ק  קסג סימן (הגר"א יחידים אפילו משמע זה" את ו"זה

שם). (רמ"א המרובים את כופין המיעוט ואפילו וכן 6)ב)
צרכי  יתר לכל והואֿהדין ה). הלכה (להלן ושומרים פרשים

מיימוניות). (הגהות פרק 7)העיר בבאֿמציעא תוספתא
פ"א, בבאֿבתרא ברי"ף הובאה ד) הערה למעלה (ראה יא

ז:). (בדף הנ"ל למשנה בתוספתא 8)סמוך אינה זו מילה
שמצויים  בזמננו ברי"ף. המובא בנוסח ישנה אבל שלפנינו,
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(סמ"ע  ספרֿתורה על רק היא הכפייה מודפסים, ספרים
בציבור סימ  בו לקרוא נצרך ספרֿתורה [פירוש: ב ס"ק קסג ן

לקרוא  שאפשר נזקקים, אינם לנביאים ואילו הקריאה, בימי
וקריאה  בתחילתו) רפד בסימן (מגןֿאברהם מודפס בספר

וקטז:]. קטו. שבת ראה בציבור, אינה בכתובים

.·ÈÓ9˙Èa B˙B‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯ÈÚ Á˜lL ƒ∆»«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ≈
ÔÈc10·eMÈ ÌeMÓ ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó C¯„ BÏ ÁwÏ ƒƒ«∆∆≈«¿«∆»ƒƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡11ÔÈÙBÎÂ .12˙BOÚÏ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ‰Ú˜a Èa ∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒ¿»∆∆∆«¬
ıÈ¯Á Ì‰ÈÈa13ıÈ¯Á Ô·e14. ≈≈∆»ƒ∆»ƒ

רבי 9) בשם נחמני בר שמואל רב של מימרא פ: בבאֿקמא
שבית10ֿ)יונתן. נזכר ולא אותו" "כופין : שם [בגמרא

שעלֿכרחנו  רבינו סבור אבל אותו, שכופין הם דין
כגון  לכופו, יכולים אינם העיר שבני באופן שהמדובר
ישוב  משום להטעים הוצרכו ולכן במתנה, בתים להם שנותן
שאם  זה. על אותו כופין ביתֿדין רק ואםֿכן ישראל, ארץ
מה  - אותו לכוף יכולים עצמם שהם ממנו, קנו העיר בני

ישראל?]. ארץ ישוב משום בטעם שתהא 11)צורך
סביבותיה. כל עם בבאֿמציעא 12)מחוברת תוספתא

בבאֿבתרא  ברי"ף והובאה (14 ,396 עמוד (צוק"מ פי"א
ראשון. לבקעה 13)פרק מסביב טפחים ששה בת תעלה

מכירה,(בבא  מהלכות כא פרק ולמעלה וקח. קז: ֿבתרא
כב). ושם).14)הלכה (שם טפחים שלשה בת תעלה

הבקעה. על שמירה לשם - שניהם את הצריכו ולמה

.‚ÈÓ15˙¯Á‡ ¯ÈÚa ¯ˆÁ BÏ LiL16¯ÈÚ‰ Èa - ƒ∆≈»≈¿ƒ«∆∆¿≈»ƒ
˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba Ì‰nÚ ¯tÁÏ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ¿«¿¿ƒ«¿…ƒ»∆ƒƒ¿»

ÌÈn‰ ˙n‡Â17ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯‡La Ï·‡ ;18ÔÈ‡ - ¿««««ƒ¬»ƒ¿»»«¿»ƒ≈
¯ÈÚ‰ d˙B‡a Ì‰nÚ Èe¯L ‰È‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ¿«¿¿ƒ¿ƒ»»»ƒ»∆¿»»ƒ

Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ -19. ¿«¿¿ƒ««…

צוק"מ 15) ראה ווין. כ"י (לפי יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
כלשונה. פ"א בבאֿבתרא ברי"ף הובאה ,(13 ,396 עמ'

אחרת.16) בעיר חצר לו ויש זו בעיר גר הוא כלומר:
המים".17) ואמת המקוואות את "ולתקן שם: בתוספתא

אלו, בכל חייב עיר באותה עמהם דר שאינו מי ואם
למעלה  רבינו זאת כתב ולא עמהם. שדר למי קלֿוחומר
לשון  העתיק ושם מפורש, זה דבר שאין מפני א, בהלכה

א. ס"ק קסא סימן סמ"ע ראה שם. פירש 18)המשנה לא
לאלו  כוונתו ואם האלו? הדברים" "שאר הם מה רבינו
מקוה  בין מה להבין יש הקודמת, בהלכה המנויים
שאין  לביתֿהכנסת למעלה) (ראה אותו שמשעבדין
שאינו  שכיון שמירה, לעניני שכוונתו ונראה אותו. משעבדין

השולחן'. ב'ערוך ראה להם, זקוק אינו - שם ראה 19)גר
ה. הערה למעלה

.„Ô‰Lk20‰ÓBÁ‰ ˙B·Ï ¯ÈÚ‰ ÈL‡Ó ÔÈ·Bb21- ¿∆≈ƒ≈«¿≈»ƒƒ¿«»
CeÓq‰ Ïk .‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈza‰ ˙·È¯˜ ÈÙÏ ÔÈ·Bbƒ¿ƒ¿ƒ««»ƒƒ«»»«»

.¯˙BÈ Ô˙B ‰ÓBÁÏ«»≈≈

בשתי 20) יוחנן מרבי אלעזר רבי של בעיא ז: בבאֿבתרא
כלשון  רבינו ופסק יוחנן, רבי עלֿידי ופתרונה לשונות,

הזכירו  ולא בתים, קירוב לפי אלא הזכירו שלא האחרון,
מיגאש  ר"י ודעת הרי"ף. דעת וכן כלל, ממון" שבח "לפי

ממון. שבח ולפי בתים קירוב לפי שנותנין שאם 21)-
הבתים  על תחילה הלסטים מתנפלים פרוצה, החומה

הקיצוניים.

.‰¯c‰ ÏÎÂ22da ‰wL B‡ ,L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯ÈÚa ¿»«»»ƒ¿≈»»…∆∆»»»
‰¯Èc ˙Èa23ÌÈ¯·c‰ ÏÎa ¯ÈÚ‰ Èa ÌÚ Ô˙B - ≈ƒ»≈ƒ¿≈»ƒ¿»«¿»ƒ

Ôew˙Ï ÔÈÎÈ¯v‰24ÔÈL¯t‰ ¯ÎOe ,˙B˙Ïc‰Â ‰ÓBÁ‰25 «¿ƒƒ¿ƒ«»¿«¿»¿««»»ƒ
el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰È„n‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ∆«¿ƒ»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈

¯ÈÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBML26. ∆¿ƒ∆»ƒ

במשנה.22) ז: דעתו 23)שם ודאי - שקנה שכיון
כ). ס"ק קסג סימן (הגר"א בה שם.24)להשתקע משנה,

ח.25) שם פפא, רב של בעול 26)מימרא לשאת ואילו
ופ"ט  ח. (שם אחרים זמנים ישנם בעיר, השונות הצדקות

יב). הלכה עניים, מתנות מהלכות

.ÂÌÈ¯·c‰ Ïk27ÔÈÁ˜BÏ - ¯ÈÚ‰ ˙¯ÈÓLÏ ÔÈÎÈ¯vL »«¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ
ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ elÙ‡Â ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÏkÓ28ıeÁ ,29 ƒ»«¿≈»ƒ«¬ƒƒ«¿ƒ

ÔÈ‡L ;ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏzÓ30ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ∆≈«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒƒ
Ôz¯ÓBL ‰¯Bz‰L ,‰¯ÈÓL31ÌÈÎ¯c‰ Ôew˙Ï Ï·‡ . ¿ƒ»∆«»¿«»¬»¿ƒ«¿»ƒ

ÌÈÓÎÁ‰ ÔÓ elÙ‡ - ˙B·BÁ¯‰Â32Ì‡Â .33ÌÚ‰ Ïk ¿»¿¬ƒƒ«¬»ƒ¿ƒ»»»
ÔÓˆÚa ÔÈw˙Óe ÔÈ‡ˆBÈ34ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz e‡ˆÈ ‡Ï - ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»…≈¿«¿ƒ≈¬»ƒ

Ô‰nÚ35ÈÙÏ ÏÊÏcÊ‰Ï ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯c ÔÈ‡L , ƒ»∆∆≈∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿≈
.ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆

פפא.27) ורב יהודה רב יוחנן, רבי של מימרות ח. שם
(שם 28) היתומים אף בו חייבים ממנו, שנהנים מה שכל

פפא). רב של וכן 29)במימרא הנזכרות, במימרות שם
יהודה  לרבי בניגוד ז:) (שם יוחנן ורבי לקיש ריש בדברי

ז:). (שם יוחנן,31)שם.30)נשיאה רבי של כהנמקתו
עליהם. מגינים שמעשיהם משום לקיש, ריש של כזו ולא

אפילו 32) פתיא לכריא "הכל שם: יהודה, רב בדברי
ר"ח, בשם פתיא כריא ד"ה שם ה'תוספות' וכפירוש מרבנן"

הרחובות. תיקון שם.33)דהיינו יהודה, ואינם 34)רב
במקומם. אחרים פועלים רבינו 35)מעמידים הזכיר לא

ב'שולחן  ועיין במקומם, פועלים לשכור מהם גובים אם
בפ"ו  רבינו ובדברי א, סעיף רמג סימן יורהֿדעה ערוך'
מוכרחה. אינה שם י והערה י, הלכה תורה תלמוד מהלכות

.ÊeÈ‰36ÔÈ·Bb - ‰È„nÏ ÌÈÓ Ba ‡È·‰Ï ¯‰ ÔÈ¯ÙBÁ »¿ƒ»»¿»ƒ«ƒ«¿ƒ»ƒ
BfL ;ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ Û‡37e˜LiL È„k ,Ì‰Ï ˙eÎÊ «ƒ«¿ƒ∆¿»∆¿≈∆«¿

Ì‰ÈÓ¯ÎÂ Ì‰È˙B„O epnÓ38ÍÎÈÙÏ .3940Ú¯‡ Ì‡ , ƒ∆¿≈∆¿«¿≈∆¿ƒ»¿ƒ≈«
Ô‰Ó e‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ÌÈn‰ e‡a ‡lL ¯·c Ì‰Ï»∆»»∆…»««ƒƒ¿…∆¡≈∆

ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌÈÓB˙È‰41ÔÎÂ .Ô‰Ó Á˜ÏpM ‰Ó Ïk Ì‰Ï «¿ƒ«¬ƒƒ»∆»«∆ƒ¿«≈∆¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk42. …«≈»∆

פפא.36) רב של מימרא ח . רבינו,37)שם הסברת
כו. הערה למעלה הנזכר פפא רב של לכללו בהתאם

שנתנו.38) הכסף תמורת מקבלים הם כתשובת 39)והרי
אידי. רב של בנו שישא לרב פפא שיתומים 40)רב מפני

מידויל). לא ד"ה שם (רש"י מחילה בני כלומר,41)אינם
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ממנו. הנאה להם שיש כא:42)דבר בבאֿבתרא
כברייתא.

.ÁÔÈÙBk43ÈB·Ó Èa44‰Ê ˙‡ ‰Ê45‡lL46·ÈLB‰Ï ƒ¿≈»∆∆∆∆…¿ƒ
Ô‰ÈÈa47ÈÒ¯a ‡ÏÂ ËiÁ ‡Ï48‡ÏÂ ,49ÈÏÚaÓ „Á‡ ≈≈∆…«»¿…À¿ƒ¿…∆»ƒ«¬≈

‰È‰ .˙Bin‡50ÈB·Ó ÈaÓ „Á‡ ÈB·na ÌL51,Ôn‡ À»À»»»«»∆»ƒ¿≈»À»
Ba eÁÓ ‡ÏÂ52‰˙È‰L B‡ ,53B‡ ˙eÁ B‡ ıÁ¯Ó ÌL ¿…ƒ∆»¿»»∆¿»¬

B‡ Bc‚k ˙¯Á‡ ıÁ¯Ó ‰OÚÂ B¯·Á ‡·e ,ÌÈÁ≈̄«ƒ»¬≈¿»»∆¿»«∆∆¿∆¿
ÔBÁË54BÈ‡ - ˙¯Á‡55‰z‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÓÏ ÏBÎÈ ¿«∆∆≈»¿»¿¿««»
˜ÒBt56elÙ‡Â .ÈiÁ57ÔÈ‡ - ¯Á‡ ÈB·Ó ÈaÓ ‰È‰ ≈«»«¬ƒ»»ƒ¿≈»«≈≈»

BÚÓÏ ÔÈÏBÎÈ58˙en‡ d˙B‡ Ì‰ÈÈa LÈ È¯‰L ,59. ¿ƒ¿»¿∆¬≈≈≈≈∆»À»
Ï·‡60‰È„nÓ ¯b61„ˆa ˙eÁ ˙BOÚÏ ‡aL ˙¯Á‡ ¬»≈ƒ¿ƒ»«∆∆∆»«¬¬¿«

LÈ - ‰Ê ÏL ıÁ¯Ó „vÓ ıÁ¯Ó B‡ ,‰Ê ÏL B˙eÁ¬∆∆∆¿»ƒ«∆¿»∆∆≈
Ì‡Â .BÚÓÏ Ô‰Ï62CÏn‰ ˙Ó Ì‰nÚ Ô˙B ‰È‰63- »∆¿»¿¿ƒ»»≈ƒ»∆¿»«∆∆

BÚÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡64. ≈»¿»¿

מג.43) הערה להלן ראה מפולש, היינו,44)שאינו
וראה  טז). ס"ק קנו סימן (סמ"ע לעכב יכול היחיד שאפילו

ד. והערה א הלכה רבינו 45)למעלה שמביא הטעם מפני
והמדובר  והיוצאים", הנכנסים ריבוי "מפני יא: הלכה להלן
הרבים  כרשות הוא מפולש מבוי כי מפולש, שאינו במבוי
וביאור  בלחםֿמשנה וראה יד). הלכה ה פרק למעלה (ראה
הנ"ל  בברייתא לפרש הוכרח שרבינו טו) ס"ק (שם הגר"א

אחרים. מפרשים כדעת כמו 46)שלא זה, מבוי בן אפילו
יא. הלכה להלן וכמפורש בסמוך, מעבד 47)שנראה

תינוקות",48)עורות. מלמד "ולא נוסף: שם, בברייתא
יא. הלכה להלן וראה ליתא. שם מינכן בכתבֿיד אבל

וכרב 49) כרשב"ג, ולא וכתנאֿקמא שם, הברייתא המשך
הונא, כרב ולא האחרונים, מן שהוא יהושע, רבי בן הונא

שם. הרי"ף פסק להשמיענו 50)וכן מבוי" "מבני כתב
לעכב. יכול אינו מבוי מבני אחד אףֿעלֿפי 51)שאפילו

כמפורש שאין תמיד, למחות ויכולים כאן, מועלת החזקה
מיחו  שלא זמן כל זאת בכל ה, הלכה יא בפרק להלן
יב. הלכה להלן וראה לשני, לעכב יכולים אינם בראשון,

(52.(401 ,8 עמוד (צק"מ ב פרק בבאֿבתרא תוספתא
קמח.53) למנעו 54)טחנת יכול אינו האומן אף כלומר,

המבוי  שבני הואֿהדין אבל פרנסתו, מפסיד שהוא אע"פ
זו  אומנות כבר שיש מכיון למנעו, יכולים אינם האחרים
טז. ס"ק שם סמ"ע וראה בסמוך, רבינו שכתב כמו במבוי,

אתה 55) לו: לומר שיכול "מפני בברייתא: והטעם חותך.
בשלי". עושה ואני בשלך, הונא 56)עושה רב של בעיא

רבינו  הכריעו ולפיכך נפתרה, שלא שם, יהושע ברבי
משנים  שאין תיקו, כל כדין לעכב, יכולים שאינם והרי"ף

הקיים. המצב בני 57)את ולא כאמור, עצמו, האומן לא
ויוצאים.58)המבוי. נכנסים היו מקודם גם כן, ואם

שם.59) יהושע, ברבי הונא רב של עיר,60)מימרא היינו
"מתא  שם: בגמרא וכן א. הלכה מגילה מהלכות בפ"א ראה

אחרת). (=עיר יהושע 61)אחריתי ברבי הונא רב מימרת
למלך.62)שם. הגולגולת בן 63)מס ולא העיר בן לא

יכול  המבוי שבן שם ה'תוספות' לדעת בניגוד המבוי,
למנוע. יכול אינו העיר בן ורק בשמים 64)למנוע, מוכרי

לנשים.

.ËÔÈÏÎB¯65˙B¯ÈÚa ÔÈ¯ÈÊÁn‰66‰È„n‰ Èa ÔÈ‡ - ¿ƒ««¬ƒƒ»¬»≈¿≈«¿ƒ»
,ÔÈ¯ÈÊÁÓ eÈ‰iL ‡È‰ ‡¯ÊÚ ˙wzL ;Ô·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ¿ƒ¿«¿»∆«»«∆¿»ƒ∆ƒ¿«¬ƒƒ

Ï‡¯OÈ ˙B·Ï ÔÈÈeˆÓ ÌÈÓOa‰ eÈ‰iL È„k67Ï·‡ .68 ¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¬»
Ba ÔÈ·LBÈÂ ÌB˜Ó ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡69Èa ˙ÚcÓ ‡l‡ , ≈»¿ƒ»¿¿ƒ∆»ƒ««¿≈

Ì‡Â .¯ÈÚ‰70ÏÎa ÌB˜Ó Ú·B˜ - ‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz »ƒ¿ƒ«¿ƒ»»≈«»¿»
‰ˆ¯iL ÌB˜Ó71. »∆ƒ¿∆

הדין 65) מן כן ואם זו, בעיר המלך מס משלמים ואינם
כמבואר  למנעו, שיכולים אחרת ממדינה גר בכלל שיהיו

סב.66)למעלה. בבבאֿקמא וראה כב. בבאֿבתרא
עזרא. שתיקן תקנות מעשר אחת היא זו שם.67)שתקנה

ס"ק 68) קנו, סימן בסמ"ע וראה למכור. סחורתם עם היינו,
שם.69)יט. בבבאֿבתרא הגמרא שלא 70)מסקנת כדי

מתלמודו. בבבא71ֿ)יבטל ורבינא, כהנא רב של מימרא
שם. בתרא

.ÈÌÈ¯ÁBq‰72CB˙a ¯kÓÏ Ì˙¯BÁÒ ÔÈ‡È·nL «¬ƒ∆¿ƒƒ¿»»ƒ¿…¿
Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ¯ÈÚ‰ Èa - ˙B¯ÈÚ‰73Ì‡Â .74e¯ÎÓ »¬»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ»¿

„·Ïa ˜eM‰ ÌBÈa75ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ -‡e‰Â .Ì˙B‡76 ¿«ƒ¿«≈¿ƒ»¿
˜eMa e¯kÓiL77elÙ‡ ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ e¯fÁÈ ‡Ï Ï·‡ ; ∆ƒ¿¿«¬»…¿«¿««¿»ƒ¬ƒ

Ì‡Â .˜eM‰ ÌBÈa78‰ÂÏÓ Ô‰Ï LÈ79ÔÈ¯ÎBÓ - ¯ÈÚa ¿«¿ƒ≈»∆«¿∆»ƒ¿ƒ
Ì˙Ò¯t È„k80eÚ¯ÙiL „Ú ,˜eM‰ ÌBÈ ‡Ïa elÙ‡81 ¿≈«¿»»»¬ƒ¿…««∆ƒ¿¿

.Ô‰Ï eÎÏÈÂ Ô·BÁ»¿≈¿»∆

סחורתם 72) ואם כנ"ל. המלך, מס כאן משלמים אינם שהרי
העיר, סוחרי של מזו יותר זולה או יותר טובה הסוחרים של

במגידֿמשנה. שם.73)ראה הגמרא אבל 74)מסקנת
שם). (גמרא  אחרים בימים שם.75)לא זה שאז 76)אף

שם). (גמרא החוץ מן לאנשים ומוכרים החוץ, מן באים
ברם  למכור, אסור העיר אותה שלאנשי לכאורה ומשמע
שמותר. ה'טור' בשם כתב כ) ס"ק (שם הסמ"ע

שם.77) כהנא, רב לאחרים 78)מסקנת חייבים שהם
אשראי) לן אית ד"ה (שם ורש"י עח). הערה להלן (ראה
כב. ס"ק שם סמ"ע וראה להם. שחייבים מפרש,

ר"ת,79) בשם המגידֿמשנה וכתב "חיותם", שם: ובגמרא
כדי  שירויחו אלא בלבד, חיותם לשיעור הכוונה שאין

שאחרים 80)מזונותם. כלומר "ׁשיּפרעּו", לנקד ְִֶָ[אין
להיות  צריך היה כן שאם להם, שחייבים חוב להם יפרעו
הרי  - חובך את "שיפרעו תימן ובכ"י חובם". ָ"שיּפרע
אותו, פורעים והם לאחרים, חייבים שהם בחוב שהמדובר

עו]. הערה ולמעלה כב, ס"ק שם בסמ"ע בבא81ֿ)וראה
בברייתא. כא. בתרא

.‡È„Á‡82ÈB·Ó ÈaÓ83LlÙÓ BÈ‡L84LwaL85 ∆»ƒ¿≈»∆≈¿À»∆ƒ≈
‡ÙB¯ ˙BOÚ‰Ï86Ôn‡ ,87Èc¯‚ B‡ ,88„nÏÓ B‡ , ¿≈»≈À»«¿ƒ¿«≈

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B˜BÈz89ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -90 ƒ∆¿≈»ƒ¿≈»¿«¿ƒ
ÔÎÂ .ÔÈ‡ˆBi‰Â ÔÈÒÎp‰ Ì‰ÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ91 »»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈

¯ˆÁa ˙Èa BÏ LiL ÈÓ92ep¯ÈkOÈ ‡Ï - ÔÈÙzM‰93 ƒ∆≈«ƒ«¬««À»ƒ…«¿ƒ∆
¯ÙBÒÏ ‡ÏÂ ,Èc¯‚Ï ‡ÏÂ ,Ôn‡Ï ‡ÏÂ ,‡ÙB¯Ï ‡Ï94 …¿≈¿…¿À»¿…¿«¿ƒ¿…¿≈

È„e‰È95˙B¯ËM‰ ·˙BkL96˙B˜BÈz È„nÏÓÏ ‡ÏÂ , ¿ƒ∆≈«¿»¿…ƒ¿«¿≈ƒ
.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL∆¿≈»ƒ
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נאמרו 82) לא זה ולפי חצר", מבני "אחד שם בגמרא לפנינו
יכולים  אינם מבוי בני אבל חצר, באותה אלא הדברים
ולגירסת  מותר. אחרת שבחצר ב:) (שם אביי וכדעת לעכב,
בחצר  גם אלא כאביי הלכה אין מבוי", מבני "אחד רבינו
שם, ה'תוספות' בעלי לפני גם היתה זו וגירסא אסור, אחרת
לרבינו  אבל אביי, דברי על חולק שאין בטענה אותה ודחו
חולק  אחר באופן המשנה שפירש שם שרבא לומר, צריך
להבין, יש אבל ג). ס"ק קנו סימן (הגר"א אביי דברי על
כאן  נשנה ולמה ח, בהלכה למעלה כתוב כבר זה דין הלא
פה. הערה להלן וראה כסףֿמשנה. ועיין פעם. עוד

טענת 83) בו ואין הרבים, כרשות הוא הרי מפולש שמבוי
וכן  פ"א), (בבאֿבתרא הרי"ף שכתב כמו ויוצאים, נכנסים

יד. הלכה ה פרק למעלה רבינו אם 84)כתב והואֿהדין
וכמו  ב), ס"ק שם (סמ"ע חזקה אין זה שבעניין נעשה, כבר

ה"ה. בפי"א להלן רבינו רופא,85)שכתב ד"ה שם רש"י
של  תינוקות במלמד למחות שאין ואע"פ "מוהל". מפרש:
מצוה  עושה בכל למחות אין וכן יב) הלכה (להלן ישראל
לעשות  אפשר אם - ג) סעיף קנו סימן חושןֿמשפט (שו"ע
הנכנסים, ירבו שלא לעכב יכולים נכנסים, ריבוי בלי המצוה
אלא  לביתו, המצוה יבוא שלא לו אומרים במוהל, כן ואם

שם). (ט"ז המילה לבית הוא (רש"י 86)ילך דם מקיז
- לאומן" או "לרופא שכתב: בסמוך, להלן נראה וכן שם).
ג. ס"ק שם סמ"ע ועיין שנים. הם ו"אומן" ש"רופא"

על 87) העיר שהמגיה שכתב כסףֿמשנה וראה בגדים. אורג
ח  בהלכה למעלה ואילו אלו, את רק כאן רבינו שפירט זה
פ. הערה למעלה וראה אומניות". בעלי "כל כתב:

המובאת 88) רבא, לשיטת ובהתאם שם, הגמרא כמסקנת
ישראל  של תינוקות שבמלמד הבאה, ההלכה בסוף לקמן,
אם  "אבל רבינו: כתב המשניות, ובפירוש למחות. אין
ולפי"ז  למנעו", רשות לו יש תשבורת או חשבון מלמד
ישראל  של תינוקות ואפילו דוקא, לאו גוים של תינוקות
בשו"ע  כתב כן תורה. לומדים אינם אם לעכב, אפשר
של  שאינו לימוד תינוקות "מלמד א: סעיף שם חושןֿמשפט

קא. הערה להלן וראה מועילה,89)תורה". לא חזקה ואף
ה. הלכה בפי"א להלן שם.90)כמפורש ברייתא, היא אף

במבוי 91) שאף למעלה רבינו ולשיטת הברייתא, כלשון
צריך לעכב, אע"פ יכולים להשכיר לו אסור שבחצר לומר

רבינו: הזכיר לא שהרי בידו, השכנים מיחו לא שעוד
במבוי, מהֿשאיןֿכן ישכירנו", "לא סתם אלא "מעכבין",

למנעו. יכול בידו, מוחה מישהו אם מפני 92)שרק והכל
והיוצאים. הנכנסים ריבוי ה'תוספות'93)טענת כפירוש

שברש"י. הפירושים כשני ולא מתא), בסופר ד"ה (שם,
גוי.94) חול 95)וכלֿשכן של בשטרות שרק קצת, משמע

ומזוזות  תפילין תורה, ספרי בכתיבת לא אבל לעכב יכול
וראה  מצוה. פעולת לכל והואֿהדין תינוקות, כמלמד שדינם

פג. הערה ולמעלה ג, סעיף שם כ:96)שו"ע שם משנה,
חזקה, אינה ואףֿעלֿפיֿכן בחנות החזיק שכבר ומשמע

צח. הערה להלן וראה

.·È˙eÁ97¯ˆÁaL98˙BÁÓÏ ÌÈÎM‰ ÔÈÏBÎÈ -99 ¬∆∆»≈¿ƒ«¿≈ƒƒ¿
ÌÈÒÎp‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa¿»¿«≈»¿ƒƒ…ƒ«ƒ¿»ƒ
¯ÎBÓe B˙eÁa BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚ ‡l‡ ;ÔÈ‡ˆBi‰Â¿«¿ƒ∆»∆¿«¿«¬≈

ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ï·‡ .˜eMa«¬»≈»¿ƒƒ¿¿»¿«≈
;ÌÈÁ¯‰ ÏBwÓ B‡ LÈht‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡»¿ƒƒ…ƒ««ƒƒ»≈«ƒ

˜ÈÊÁ‰ È¯‰L100ÔÎÂ .Ôk ˙BOÚÏ101„nÏÏ BÏ LÈ ∆¬≈∆¡ƒ«¬≈¿≈≈¿«≈
‰¯Bz Ï‡¯OÈ ÏL ˙B˜BÈz102ÔÈ‡Â ,B˙Èa CB˙a ƒ∆ƒ¿»≈»¿≈¿≈

e‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿«≈»
Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ103. ¿ƒƒ…ƒ«ƒ∆≈«»

ח 97) בהלכה למעלה רבינו [ולשיטת שם. במשנה, הוא כן
שנקט  לומר צריך לעכב, יכול במבוי שאף יא, והלכה
לעכב  יכול אינו ישראל של שבתינוקות להשמיענו "חצר"

בחצר]. כמו 98)אפילו חזקה, אף מועילה ולא תמיד,
לקמן  מפורש אומר שרבינו וכמו ההמשך, מתוך שיוצא

ה. הלכה שם.99)פי "א -100)משנה , חזקה בלי אבל
רשות  בין ההבדל שזהו רבינו ודעת למחות. כאן גם יכולים
לא  שלגביהם והיוצאים, הנכנסים לקול ביחס המחאה
לבין  ה, הלכה פי"א להלן שכתב וכמו חזקה, מועילה
שלגבי  והריחיים, הפטיש לקול ביחס המחאה רשות שלילת
וכתב  מגידֿמשנה. ועיין החזקה, מועילה המלאכה עצם
שנים, שלש צריך לא זו שבחזקה יא) ס"ק קנו (סימן הסמ"ע
ד. הלכה יא פרק להלן שכתב כמו רבינו, לדעת

סא.101) שם בגמרא, הברייתות פירשו וכן כ: שם כרבא
למשניות.102) בפרוש רבינו כדברי חול, לימודי לא אבל

פו. הערה למעלה גמלא 103)וראה בן יהושע מתקנת
ומדינה  מדינה בכל תינוקות מלמדי להושיב שהתקין ואילך,

כא.). (שם ועיר עיר ובכל

.‚ÈÈÓ104- B¯·Á ÏL B˙ÈaÓ ÌÈÙÏ ¯Ba BÏ LiL ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ≈∆¬≈
ÒÎ105‰ÚLa ‡ˆBÈÂ ,ÔÈÒÎ Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa ƒ¿»¿»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡ˆBÈ Ì„‡ Èa C¯cL106BÈ‡Â .107BzÓ‰a ÒÈÎÓ ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆¿
.ıeÁaÓ ‰˜LÓe ‡lÓÓ ‡l‡ ,B¯BaÓ ‰˜LÓe«¿∆ƒ∆»¿«≈«¿∆ƒ«

Ì‰ÈLe108˙Á˙Bt ÔÈOBÚ109¯Ba‰ ÏÚ110¯Ba‰ ÏÚa . ¿≈∆ƒ«««««««
¯ÓLÏ È„k -111ÌeMÓ - ¯ˆÁ ÏÚ·e ;ÂÈÓÈÓ ˙‡ ¿≈ƒ¿…∆≈»««»≈ƒ

„LÁ112.BzÚcÓ ‡l‡ ÌLÏ Òkz ‡lL ,BzL‡ ¬«ƒ¿∆…ƒ»≈¿»∆»ƒ«¿

צט.104) שם בשעת 105)משנה, כך שהתנו כגון
סימן  (סמ"ע הבור אל דרך לזה שיהיה המכירה, או החלוקה

א). ס"ק בשו"ע 106)קסט שכתוב כמו ביום, והיינו,
דרך  לו שיהיה שהתנו שאע"פ א. סעיף שם חושןֿמשפט
שם  (סמ"ע לו ולפתוח בלילה לקום זה הסכים לא - בביתו

ב). הבור 107)ס"ק אל בהמתו להכניס הכרחי זה שאין
לו  לתת הסכים דחופים לצרכים ורק בחוץ, להשקותה ויכול

כניסה. שם.108)רשות את 109)משנה, שסוגר מנעול,
הבור. שם.110)דלת יוחנן אותם 111)כרבי יגנוב שלא

הבית. בהעדרו 112)בעל לבורו סמוך זה יסתובב שלא
הבור, מן לשאוב נכנס שהוא אמתלא, מתוך הבית בעל של
הבריות, אצל כזה חשד שיעורר או אשתו, עם ויזנה
יכול  אינו מפתח, הבית לבעל גם יש אם מהֿשאיןֿכן
הבית. בעל שנמצא בזמן אלא יכנס ולא שם  להסתובב
ד"ה  שם (רש"י שם שומרת שאשתו אין, בבית גניבה וחשש

אשתו). חשד משום

.„ÈÈÓ113- B¯·Á ÏL B˙pbÓ ÌÈÙÏ ‰p‚ BÏ LiL ƒ∆≈ƒ»ƒ¿ƒƒƒ»∆¬≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ÒÎ114Â ,ÔÈÒÎ Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa‰ÚLa ‡ˆBÈ ƒ¿»¿»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈¿»»
ÔÈ‡Â .ÔÈ‡ˆBÈ Ì„‡ Èa C¯cL115dÎB˙Ï ÒÈÎÓ ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»

ÌÈ¯bz116˙¯Á‡ ‰„OÏ dÎBzÓ ÒkÈ ‡ÏÂ .117. «»ƒ¿…ƒ»≈ƒ»¿»∆«∆∆
Ú¯BÊ ÔBˆÈÁ‰Â118e¯ÈÊÁ‰ .C¯c‰ ˙‡119ÔÓ C¯c‰ ˙‡ ¿«ƒ≈«∆«∆∆∆¡ƒ∆«∆∆ƒ

„v‰120‰ÚLa ‡ˆBÈÂ ÒÎ ‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈL ˙ÚcÓ ««ƒ««¿≈∆¬≈∆ƒ¿»¿≈¿»»
‰ˆB¯ ‡e‰L121ÌÈ¯bz dÎB˙Ï ÒÈÎÓe ,122ÒkÈ ‡ÏÂ ; ∆∆«¿ƒ¿»«»ƒ¿…ƒ»≈

˙¯Á‡ ‰„OÏ dÎBzÓ123„Á‡ ÏÎÂ .124BÏ LÈ Ô‰Ó ƒ»¿»∆«∆∆¿»∆»≈∆≈
.„v‰ ÔÓ e˙pL C¯c‰ ˙ÚÈ¯Êa B¯·Á ÏÚ ·kÚÏ¿«≈«¬≈ƒ¿ƒ««∆∆∆»¿ƒ««

במשנה.113) צט: הסכים 114)שם החלוקה שבעת
לו). שיש מי ד"ה שם (רש"י לפנימי כניסה לתת החיצוני

לבעל 115) הפסד גורמת הגינה באמצע זו הליכה שהרי
גדול. לצורך אלא הסכים ולא החיצונה, הגינה

תגרין).116) ד"ה שם (רש"י ירקות שלא 117)לקנות
אחרים. לצרכים ולא הגינה לצורך להליכה אלא הסכים

הפסד 118) לו שיצא מכיון - ההליכה את קצת שמעכב אף
הסתם  מן שדהו, באמצע יזרע לא אם לחיצון גדול
ה). ס"ק שם (סמ"ע זה באופן רק הסכים לכתחילה

שם.119) המשנה, הדרך 120)המשך את שביטלו
הצד. מן חדשה דרך ועשו שבאמצע, הראשונה

החיצונה.121) הגינה לבעל כלֿכך מפריע זה שאין
עלֿידיֿזה,122) כלֿכך הפסד לו נגרם לא הצד שמן כנ"ל,

הגינה. מצרכי לצרכי 123)והוא אלא לו לתת הסכים שלא
אחרים. לצרכים ולא החיצונה 124)הגינה הגינה שבעל

באמצע  זו היתה אילו כמו זו, דרך לזרוע כלֿכך זקוק אינו
אינו  הפנימית בעל וגם להחליפה, הסכימו כך ולשם הגינה,
לזריעה, ולא גרידא להליכה הדרך את שקיבל לזרוע, יכול

ה. ס"ק שם, סמ"ע וראה

â"ôùú'ä éøùú æ"ë ÷"ù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכל 1) האחר, על לאחד שיש החלונות משפטי בו נתבארו

בשלימות. החלונות ענייני

.‡ÈÓ2‰OÚÂ B¯·Á ‡·e ,BÏ˙Îa ÔBlÁ BÏ ‰˙È‰L ƒ∆»¿»«¿»¿»¬≈¿»»
¯ˆÁ3Ì˙Ò :ÔBlÁ‰ ÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Bcˆa »≈¿ƒ≈»«¿««««¿…

Èa ËÈaz ‡lL È„k ,‰Ê ÔBlÁ4˜f‰a ˜ÈÊÁ‰ È¯‰L ; «∆¿≈∆…«ƒƒ∆¬≈∆¡ƒ¿∆≈
‰Ê5Ì‡Â .6È„k ÔBlÁ‰ „‚k BÏ˙k ˙B·Ï B¯·Á ‡a ∆¿ƒ»¬≈ƒ¿»¿¿∆∆««¿≈

„‚kÓ BÏ˙k ˙‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - B˙i‡¯ ˜f‰ ¯eÒiL∆»∆≈¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿∆∆
˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰7ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È ‡lL È„k ,8. «««¿««¿≈∆…«¬ƒ»»

דין 2) בחלונות שיש מבואר ושם במשנה. כב. בתרא בבא
יד. הלכה ב פרק למעלה וראה כתב 3)חזקה. [לא

החצר  את עשה כלומר, חצר", "ועשה אלא חצר", "לעשות
חבירו, של בכתלו חלון שיש זה על מיחה ולא ושתק
כאן  רבינו והשמיענו ו). הלכה להלן (ראה בו החזיק ולפיכך
החצר, את שעשה לפני מקודם, היה שהחלון פי על שאף
שעשה  עד חזקה, דין היה ולא ראייה, היזק שום היה לא ואז
עשה  לא כן ואם בידו, מיחה ולא ושתק המצר, חבירו
ולהוציא  בחזקה. קונה הוא כן פי על ואף להחזיק, מעשה
לפי  בתרא) בבא מסכת (בתחילת שכתב מיגאש ר"י מדברי

השותפין, בחצר ראייה היזק בין החילוק שזהו אחד, תירוץ
בו  שיש חלון לבין מעשה, שם שאין לפי חזקה, שם שאין
ואם  החלון. בפתיחת מעשה שעשה לפי ראייה, להיזק חזקה
השותפין  שבחצר אחר: באופן ביניהם לחלק מוכרחים כן
שלפיכך  לטעון ויכול ראייה בהיזק זה את זה מזיקים שניהם
אין  בחלון ואילו ידו, על ניזוק חבירו שגם מפני מיחה, לא

ניז  החלון לפי בעל שם מיגאש הר"י שכתב וכמו כלל, וק
סימן  א פרק בתרא (בבא הרא"ש שכתב כמו או אחר. תירוץ
אינו  בחלון ואילו תמידי היזק הוא השותפין שבחצר ב)

ומסתכל]. החלון ליד שעומד בשעה אלא והיינו,4)מזיקו
ראייה. שבכל 5)היזק ד הלכה יא פרק להלן שכתב [כמו

שם.]. עיין טענה, ובלי לאלתר, חזקה מועילה ההרחקות
שם.6) עליו,7)משנה מאפיל עוד הוא אם אף בזה, ודי

ערוך  (שולחן יותר ולא פחות לא החכמים: שיעורי הם שכך
כא). סעיף קנד, כב:8)סימן שם ברייתא

.·‰˙È‰9B¯·Á ˙‡ ‰ÙBk - Ï˙ka ‰hÓÏ ÔBlÁ‰ »¿»««¿«»«…∆∆∆¬≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ˜eÁ¯a dc‚k ˙B·Ï10ÔÈa‰ dÈa‚‰Ïe ƒ¿¿∆¿»¿ƒ«¿««¿«¿ƒ««ƒ¿»

‡ Úa¯‡˙Bn11È„k ,12ÔBlÁ‰ ÔÓ Ba ËÈaÈ ‡lL13. «¿««¿≈∆…«ƒƒ««

שם.9) וברייתא כנ"ל.10)משנה יאפיל, שלא כדי
אומרים 11) ויש החלון לראש מעל אמות ארבע כלומר,

אם  אבל כדין, אמות ארבע שהרחיק באופן אלא זה שאין
להציץ  יוכל כן, לא שאם יותר, להגביה יש - יותר הרחיק

ד]. הלכה להלן [וראה משנה). (מגיד ברייתא 12)בחלון
פנימה.13)שם. הבית לתוך החלון דרך היינו,

.‚‰˙È‰14Ï˙k B¯·Á ‰·e ,Ï˙ka ‰ÏÚÓÏ ÔBlÁ‰ »¿»««¿«¿»«…∆»»¬≈…∆
‰aL Ï˙k‰ L‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ :‰hÓlÓ ÔBlÁ‰ „‚k¿∆∆««ƒ¿«»ƒ»»≈…«…∆∆»»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯˙BÈ B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ d·b ÔBlÁ‰ „Ú«««…««¿««≈≈»
;ÌeÏk ÔBlÁ‰ Ï˙kÓ ˜ÈÁ¯‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BÚÓÏ¿»¿««ƒ∆…ƒ¿ƒƒ…∆««¿

ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡‰ ‡Ï È¯‰L15‰i‡¯a B˜ÈfÓ BÈ‡Â ,16Ï·‡ . ∆¬≈…∆¡ƒ»»¿≈«ƒƒ¿ƒ»¬»
˙BÁt ÔBlÁ‰ „Ú Ï˙k‰ L‡¯Ó d·b ¯‡L Ì‡ƒƒ¿«…«≈…«…∆«««»
‡lL È„k ,Ï˙k‰ ËÚÓÏ e‰ÙBk - ˙Bn‡ Úa¯‡Ó≈«¿««≈¿«≈«…∆¿≈∆…
dÈa‚È B‡ ;ÔBlÁ‰ ÔÓ ÛÈ˜LÈÂ Ï˙k‰ L‡¯ ÏÚ „ÓÚÈ«¬…«…«…∆¿«¿ƒƒ«««¿ƒ«
˜BÁ¯ Ï˙k‰ ‰È‰ÈÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰ ÏÚ Ï˙k‰«…∆««««¿««¿ƒ¿∆«…∆»
ıÈˆÈ ‡ÏÂ ÏÈÙ‡È ‡lL È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰ ÔÓƒ«««¿««¿≈∆…«¬ƒ¿…»ƒ

.‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿∆

שם.14) וברייתא מקום 15)משנה שאין באופן והמדובר,
(סמ"ע  ט הלכה ט פרק לקמן המובאת הדוושא. לטענת

נב). קטן סעיף קנד של 16)סימן הרחקה שישנה כיוון
והחלון. הכותל בין אמות ארבע

.„‰a17„Á‡ Ï˙k18„ˆa19˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ÔBlÁ‰ »»…∆∆»¿«««»ƒ¿«¿ƒ
ÁÙË ÔBlÁ‰ ÔÓ20˙Bn‡ Úa¯‡ Ï˙k‰ dÈa‚Óe ,21ÏÚ ƒ««∆««¿ƒ««…∆«¿«««

B‡ ,ÔBlÁ‰22ÒBk23ÂÈÏÚ ·LÈ ‡lL È„k ,Ï˙k‰ L‡¯ ««≈…«…∆¿≈∆…≈≈»»
.‰‡¯ÈÂ ıÈˆÈÂ¿»ƒ¿ƒ¿∆

בגמרא.17) פירושה ולפי כב: שם בנה 18)ברייתא אם כי
ה. הלכה להלן ויבואר אחר, דין הוא כתלים, שני

הוא בצ 19) החלון שבו שהכותל כגון למולו, ולא ידו
לדרום. הצפון מן השני והכותל למערב, ממזרח
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ורא"ש 20) ברי"ף אבל חלון". רוחב "כמלוא שם: בגמרא
בדקדוקי  ה' בכתבֿיד הוא (וכן טפח" - "וכמה נוסף שם

שם). והלא 21)סופרים המתחיל דיבור שם לרש"י אבל
כאן  מועיל לא במדיר, המתחיל דיבור שם ותוספות מציץ,
ולשחות  הכותל בסוף לעמוד שיוכל לפי אמות, ארבע גובה
רקע  על כרבינו שהכריע משנה במגיד וראה ולהציץ.
שאם  ב) (בהלכה למעלה שכתבנו פי על [ואף המציאות.
אמות  מארבע יותר להגביה צריך אמות מארבע יותר הרחיק
הצד, שמן בכותל לא אבל שממול בכותל אלא זה אין -

מגידֿמשנה]. זביד.22)ועיין כרב כלומר,23)שם
למעלה. צר אותו עושה

.‰‰a24˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ÔBlÁ‰ Ècˆ ÈMÓ ÔÈÏ˙k ÈL »»¿≈¿»ƒƒ¿≈ƒ≈««»ƒƒ¿
˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ Ô‰ÈÈa25ÚˆÓ‡a ÔBlÁ‰Â , ≈≈∆…««¿««¿««¿∆¿«

Úa¯‡‰26Â .‡Ï27˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ô‰Èab ÏÚ CkÒÈ »«¿«¿…¿«≈««≈∆∆»ƒ≈ƒ¿ƒ
È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰ Ba LiL Ï˙k‰ ÔÓ Cekq‰«ƒƒ«…∆∆≈«««¿««¿≈

ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È ‡lL28ÈÓ ,CÎÈÙÏ .29ÔBlÁ ÁzÙÏ ‡aL ∆…«¬ƒ»»¿ƒ»ƒ∆»ƒ¿…««
ÔÈa ,‰pË˜ ÔBlÁ ÔÈa ‰ÏB„b ÔBlÁ ÔÈa ,B¯·Á ¯ˆÁÏ«¬«¬≈≈«¿»≈«¿«»≈
È¯‰L .ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰ ÏÚa - ‰hÓÏ ÔÈa ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¿«»««∆»≈¿«≈»»∆¬≈
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;‰i‡¯a ÈÏ ˜Èfz :BÏ ¯ÓB‡≈«ƒƒƒ¿ƒ»¿««ƒ∆ƒ

.‰‡¯˙Â ÌlÒa ‰ÏÚz ,‰‰B·‚¿»«¬∆¿À»¿ƒ¿∆

כב:24) שם בגמרא הסופי וכפירושה כב. שם משנה
מאפיל.25) הצל אחרת הוא 26)כי החלון שרוחב היינו,

מחוץ  אמות ארבע שצריך הטור, כשיטת (ולא הארבע בכלל
החלון  ואם נז). קטן סעיף קנד סימן סמ"ע - החלון לרוחב
החלון  מן הכתלים שני להרחיק צריך אמות, ארבע רחב
משנה). (מגיד למעלה כמבואר צד מכל לפחות, טפח,

שכתב 27) ממה ונלמד פשוט, הוא אבל בתלמוד, אינו
משנה). (מגיד ארבע 28)למעלה שצריך מכנגד כותל כדין

שאם  הסיכוך, גבי על לעלות אפשר כשאי והמדובר, אמות.
בֿג). הלכה (למעלה ויראה יציץ שמא חשש גם יש כן לא

בחלון 29) שאפילו שם שאמר אילעא, רבי וכדעת נט. שם
וֿז) הלכה להלן ראה זו, בסוגייה רבינו (כפירוש המצרית
למחות  החצר בעל יכול - אמות מארבע למעלה ואפילו

בידו.

.ÂÈ¯‰30ÏÁÓe ,B¯·Á ¯ˆÁÏ ÔBlÁ Á˙tL31ÏÚa BÏ ¬≈∆»«««¬«¬≈»«««
ÚiÒÂ ‡aL ÔB‚k ,BÁÈp‰L BzÚ„ ‰lbL B‡ ;¯ˆÁ‰∆»≈∆ƒ»«¿∆ƒƒ¿∆»¿ƒ«
˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - ¯Ú¯Ú ‡ÏÂ ˜Êp‰ Ú„iL B‡ ;BnÚƒ∆»««∆∆¿…ƒ¿≈¬≈∆∆¡ƒ

Ck ¯Á‡ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÔBlÁa32ÂÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ««¿≈»««»«¬…¿«¿≈»»
ÌzÒÏ33„ˆÈÎÂ .34dÁÈp‰L ,‰Ê ÔBlÁ ÏL dÈc ƒ¿…¿≈«ƒ»∆«∆∆ƒƒ»

Ì‡ ?dÁ˙ÙÏ35,‰pnÓ ÒkÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÏL BL‡¯ ¿»¿»ƒ…∆»»»ƒ»≈ƒ∆»
B‡36ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰hÓÏ ‰˙È‰L∆»¿»¿«»≈«¿««««ƒ∆≈

˙B·Ï ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰pnÓ ÒÎ BL‡…̄ƒ¿»ƒ∆»≈««∆»≈»ƒ¿
˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÈcvÓ B‡ dc‚k37Úa¯‡ ¿∆¿»ƒƒ∆»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿«

e¯‡aL BÓk ,˙Bn‡38. «¿∆≈«¿

ומפרשה 30) חזקה, לה יש צורית שחלון במשנה, נח: שם
לה  יש כן פי על ואף ראייה, היזק בה שיש בחלון רבינו

בחזקת 31)חזקה. לא צורך אין שבנזקין לשיטתו רבינו
ה. הלכה ה פרק למעלה ראה בטענה, ולא שנים שלוש

בשלוש 32) צורך אין רבינו לדעת שהרי מיד, אפילו היינו,
אם 33)שנים. ואף קטן, בחלון אף החלונות, בכל והיינו,

חזקה  דין בהם שאין פי על שאף אמות, מארבע למעלה הוא
חזקה  בהם יש ידו, על כותל לבנות השני יכול שלא לעניין

החלון. את לסתום יכול שאינו זה, משנה 34)לעניין
ונט. נח: שם חלון 35)וגמרא בין חילקו שם, במשנה

חזקה, בה שאין מצרית, חלון ובין חזקה בה שיש צורית,
יכול  אדם של ראשו שאין קטנה, היא מצרית שחלון ופירשו
אדם  של שראשו חלון היא צורית, חלון כן ואם בה, להיכנס

בה. להיכנס ורבי 36)יכול זירא רבי מבדילים שם בגמרא
דין  בה שיש אמות, מארבע למטה שהוא חלון בין אילעאי,
דין  בה שאין אמות, מארבע למעלה שהוא חלון לבין חזקה
המתחיל  דיבור שם התוספות כתבו (וכן רבינו ולדעת חזקה;
למעלה  אף גדול, בחלון אבל קטן, חלון על המדובר למטה)
כאן) (בהשגתו הראב"ד אך חזקה. דין בו יש אמות מארבע
פירשו  זירא) רבי אמר המתחיל דיבור (שם והרשב"ם
למטה  אף קטן בחלון אבל גדול, בחלון שהמדובר להיפך,
והגהות  משנה מגיד וראה חזקה, בה אין אמות מארבע

לפי 37)מיימוני. בצדדין וכן בגובה, הדין והוא מכנגד,
המתאימים. אֿה.38)השיעורים הלכות למעלה

.Ê‰˙È‰39ÔBlÁÒÎ Ì„‡ ÏL BL‡¯ ÔÈ‡L ‰pË˜ »¿»«¿«»∆≈…∆»»ƒ¿»
˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰Â ,‰pnÓ40¯ˆÁ‰ ÏÚa - ƒ∆»¿»¿»¿«¿»≈«¿««««∆»≈

˙B·Ï ÏBÎÈ41:¯ÓB‡Â ÔÚBË È¯‰L .‰È„„ˆ·e dc‚k »ƒ¿¿∆¿»ƒ¿»∆»∆¬≈≈¿≈
ÁzÙÏ EÈzÁp‰ ‡Ï42ÈtÓ ‡l‡ ,43‰pË˜ ‡È‰L …ƒ«¿ƒƒ¿…«∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«»

‡Ï - ÔÈa‰ ˜ÈÁ¯‡L „Ú ÈÏÚ ˜ÈÊÁzL Ï·‡ ;‰‰B·‚e¿»¬»∆«¬ƒ»««∆«¿ƒ«ƒ¿»…
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈzÁp‰44dÁ˙tLa ? ƒ«¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»

LÈÓL˙Ï45dÁ˙t Ì‡ Ï·‡ ;Áe¯‰ da ÒkiL È„k B‡ ¿«¿ƒ¿≈∆ƒ»≈»»«¬»ƒ¿»»
‰¯B‡Ï46‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ ,47,¯˙BÈa ‰‰B·‚e ¯˙BÈa ¿»¬ƒ»¿»¿«»¿≈¿»¿≈

ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,˜ÈÊÁ‰ - ¯Ú¯Ú ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…ƒ¿≈∆¡ƒ¿≈««∆»≈»
,˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯iL „Ú ‰È„„vÓ B‡ dc‚k ˙B·Ïƒ¿¿∆¿»ƒ¿»∆»«∆«¿ƒ«¿««
.‰¯B‡‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È ‡lL È„k¿≈∆…«¬ƒ»»∆¬≈»««»»

ÔÎÂ48‰·e B¯·Á ‡·e ,˙˜ÊÁÓ ÔBlÁ BÏ ‰˙È‰L ÈÓ49 ¿≈ƒ∆»¿»«À¿∆∆»¬≈»»
˜˙LÂ ,dÓ˙Ò B‡ ,‰˜Á¯‰ ‡Ïa ‰È„„vÓ B‡ dc‚k¿∆¿»ƒ¿»∆»¿…«¿»»¿»»¿»«
ÔBlÁ‰ ÁzÙÏ ¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔBlÁ‰ ÏÚa««««≈»«¬…¿«¿≈ƒ¿…«««
Ì„‡ ÔÈ‡L .ÏÁÓ - ˜˙ML ÔÂÈkL ;ÔÈa‰ ˜ÈÁ¯‰Ï B‡¿«¿ƒ«ƒ¿»∆≈»∆»«»«∆≈»»
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˜˙BLÂ ÂÈÙa B¯B‡ ÔÈÓ˙BqL ÈeOÚ»∆¿ƒ¿»»¿≈∆»ƒ≈

.ÏÁÓ»«

שם.39) וגמרא אם 40)משנה שרק לשיטתו, רבינו
חזקה. דין בה אין האלו, התנאים שני אבל 41)מצטרפים

החלון. סתימת את לדרוש יכול שעל 42)אינו ומשמע
אותו  לכוף יכול ואינו לערער יכול אינו עצמה הפתיחה

והרשב"ם 43)לסתום. ביותר. גדול ההיזקֿראייה אין שאז
הוא  יכול זה ולפי קבע, בו אין קטן החלון שאם כתב

הפתיחה. על אף שמואל.44)למחות של מימרא נט. שם
(כסףֿמשנה).45) אור גם בה יש כי תלוי 46)אם והכל

שיהא  שצריך אומרים ויש משנה). (כסף הפותח של בדעתו
ורחב  מבחוץ צר שהוא כגון לאורה, עשוי שהוא בחלון ניכר

מיימוני). (הגהות לפחות 47)מבפנים שיהיה וצריך
הרמב"ן). בשם משנה (כסף מקדח כלומר:48)כמלוא
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חזקה  דין יש כן החלון, בפתיחת חזקה דין שיש כשם
אף 49)בסתימתו. רבינו, ולדעת "ולסתום", בגמרא:

בהשגתו  הראב"ד ולדעת זה. בכלל החלון, מול כותל בניית
כמו  יום, שלושים לאחר אלא כותל בבניין חזקה אין כאן

(לחםֿמשנה). ז הלכה ח פרק להלן בסוכה,

.ÁÈÓ50B¯·Á ‡·e ,BÏ˙Îa ‰hÓÏ ˙BBlÁ BÏ eÈ‰L ƒ∆»«¿«»¿»¿»¬≈
˙BBlÁ EÏ ÁzÙ‡ È‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰ÈÙa ˙B·Ïƒ¿ƒ¿≈∆¿»«¬ƒ∆¿«¿«
‰Ê È¯‰ - el‡Ó ‰ÏÚÓÏ BÓˆÚ ‰Ê Ï˙Îa ˙B¯Á‡¬≈¿…∆∆«¿¿«¿»≈≈¬≈∆
˙BBlÁ‰ ÁzÙzL ˙Úa :BÏ ¯ÓB‡Â ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ¿«≈»»¿≈¿≈∆ƒ¿«««
È‡ :¯Ó‡ elÙ‡Â .B˙B‡ Ï˜Ï˜˙e Ï˙k‰ ˙‡ „ÈÚ¯z«¿ƒ∆«…∆¿«¿≈«¬ƒ»«¬ƒ
Ba ‰OÚ‡Â ,L„Á EÏ B˙B‡ ‰·‡Â ,Ï˙k‰ Ïk ¯zÒ‡∆¿…»«…∆¿∆¿∆¿»»¿∆¡∆

BBlÁ„Ú Ba ¯e„zL ˙Èa EÏ ¯kO‡Â ,‰ÏÚÓÏ ˙ «¿«¿»¿∆¿…¿«ƒ∆»«
ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡Â ,ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ - ‰·‡L∆∆¿∆»¿«≈»»¿≈≈¿ƒ

ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Á¯Ë‡L51ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆¿«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ…»»»
ÏÏk Á¯Ë52·kÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙BtÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , …«¿»¿≈»ƒƒ»≈»¿«≈

‰Ê ÔBlÁ Ì˙BÒ B¯·Á ‰È‰iL B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆ƒ¿∆¬≈≈«∆
˙cÓ BfL ;‰ÏÚÓÏÓ ÔBlÁ BÏ ‰OBÚÂ ,epnÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ∆¿∆«ƒ¿«¿»∆ƒ«

Ì„Ò53ÔÎÂ .54B¯·Á ÔÈ‡Â ,Ba ‰‰ ‰fL ¯·c Ïk ¿…¿≈»»»∆∆∆¡∆¿≈¬≈
.ÂÈÏÚ ÔÈÙBk - ÌeÏk ¯ÒÁ ÔÈ‡Â „ÈÒÙÓ«¿ƒ¿≈»≈¿ƒ»»

ãycew zegiyn zecewpã

"mecq zcn efy eze` oiteke ...xqg `l dfe dpdp df"

לאחר  בחסרון חסר וזה נהנה בזה הדין יהיה מה לחקור יש
וההיזק, החיסרון יוקדם חברו הנאת שעל־ידי אלא זמן,
לאחר  בוודאי זה ויוזק כלל, חברו ייהנה לא יוקדם לא ואם

זמן.
גורמת  שאינה חברו הנאת לעכב לו שאין הוא הטעם אם
(שהרי  הנ"ל במקרה גם אותו לכוף שיש הרי לחסרון, לו

ממילא). יבוא החסרון
הנאת  אין כאשר רק אותו שכופין הוא הטעם אם אבל
אותו. כופין אין שכאן הרי שלו, החסרון עם קשורה חבירו
שלמה  לקבוצה בנוגע הדין יהיה מה לחקור יש בנוסף
יש  האם אחרים, להנות רוצים ואינם זה את זה המהנים
כך  והלא חסרים יהיו כך בין שהרי אחרים, להנות לכופם
בינם  אבל לאחרים הנאה לגרום רצו שלא בסדום היה
או  סדום. מדת על וכופין זה, את זה מהנים היו לעצמם

זה. את זה מהנים שבכל־זאת כיון לכופם אין שמא
הנאה  לגרום נוגע כמה עד ה' בעבודת הוראה ללמוד ויש
חייבין  נח בני ואפילו זה עניין על שכופין כך כדי עד לחברו
לא  ואביון עני ש"יד על סדום אנשי נענשו כך ועל בצדקה

טז,החזיקה" מצוות מט.)(יחזקאל בשבע נמנתה שלא ומה
שכלולה  ב. תעשה. ואל שב מצוות רק שנמנו א. לומר יש

העולם. יישוב שעניינה דינים במצות
.(fi oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

חמא.50) רב של מימרא ז. השיבו 51)שם שם בגמרא
סתירת  על ואילו הבית, כל את שיסתור הטענה על כך
כתלים  שלושה עם אחד חדש שכותל השיבו לבדו, הכותל

מעמד. יחזיקו לא כל 52)עתיקים טורח יש שאם מכלל
ובית  התבן בית גם זה ובכלל עליו, לעכב יכול שהוא

משנה). (לחם שם בגמרא שאמרו כמו זה 53)העצים אין
וראה  למעלה. מהמבואר ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש

נט. בתרא החלון 54)בבבא לפתיחת בקשר נט. שם
לשני. היזק שום כשאין אמות, מארבע למעלה

.ËÏ·‡55,BBlÁ ÌB˜Ó ˙BpLÏ ‰ˆ¯L ˙BBlÁ‰ ÏÚa ¬»««««∆»»¿«¿«
‰hÓÏ ÔÈa ‰ÏÚÓÏ ÔÈa56elÙ‡ ;57,‰ÏB„‚ ‰˙È‰ ≈¿«¿»≈¿«»¬ƒ»¿»¿»

‰pË˜ ˙¯Á‡ ÁzÙ‡ :¯Ó‡Â58ÏÚa - BÊ ÌzÒ‡Â , ¿»«∆¿««∆∆¿«»¿∆¿…««
ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰59ÔBlÁa ·ÈÁ¯‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ∆»≈¿«≈»»¿≈≈»¿«¿ƒ««

.‡e‰L Ïk»∆

יכול 55) הפתח בעל שאין ושם במשנה, ס. בתרא בבא
הדין, והוא שניים, לעשותו או להרחיבו הפתח, את לשנות

מפורש. הוזכר לא כי אם בחלון, רבינו, שאם 56)לדעת
מזיקו  ששם למטה לעשותו אסור אמות מארבע למעלה היה
וכן  למעלה, לעשותו אסור למטה היה ואם בראייה, יותר

משה  רב בעל דעת ידע למטה, שכשהיה משנה). (מגיד גאון
ממנו, ונשמר החלון ליד תמיד מצוי הכותל שבעל החצר
יודע  אינו החלון ליד תמיד מצוי ואינו כשעושהו אבל
הסולם  על לטפס דעתו על שעולה בעת ממנו להישמר
(לחם  ממנו לשמור ידע ולא החלון, יד על פתאום ולהופיע

האמורים.57)משנה). הטעמים אחר,58)מפני במקום
למטה. או למעלה והוא 59)או בפתח, במשנה, ס. שם

בחלון. הדין

.ÈÈL60ÔÈÁ‡61ÔzÚcÓ ¯ˆÁ e˜ÏÁL62eÓLÂ , ¿≈«ƒ∆»¿»≈ƒ«¿»¿»
ÔÈa‰63˙ÓeL ÏÚ eÁÈbL‰ ‡ÏÂ ,‰Ê „‚k ‰Ê ÌÈˆÚ‰Â «ƒ¿»¿»≈ƒ∆¿∆∆∆¿…ƒ¿ƒ««
¯ÈÂ‡‰64¯ˆÁ‰ ıa¯z B˜ÏÁa Ô‰Ó „Á‡Ï ÚÈb‰Â ,65, »¬ƒ¿ƒƒ«¿∆»≈∆¿∆¿«¿≈∆»≈

‰¯„ÒÎ‡‰ ÈMÏÂ66‰ˆ¯ Ì‡ ,67˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ¿«≈ƒ»«¿«¿»ƒ»»««∆»≈ƒ¿
‰Ba - B˜ÏÁ ÛBÒa Ï˙k68ÏÚ Û‡Â ,‰¯„ÒÎ‡‰ ÈÙa …∆¿∆¿∆ƒ¿≈»«¿«¿»¿««

.¯ÈÂ‡‰ eÓL ‡Ï È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡nL Ètƒ∆«¬ƒ»»∆¬≈…»»¬ƒ

חמא.60) כרב ז. (הגהות 61)שם שותפים הדין והוא
היו 62)מיימוני). שאילו האוויר, את לשום ושכחו

היו  ולא כהוגן השומא עושים וודאי היו בביתֿדין, חולקים
האוויר. את מלשום דעתם שקיבל 63)מסיחים שזה היינו,

הבניין  ששווים ההפרש, את בדמים לזה העלה הבניין את
הריק. המגרש נגד אלא 64)והעצים זה שאין אומרים יש

של  הייתרון כלפי מכוונת זו דמים שהעלאת הדגישו אם
אם  אבל השומא, בכלל האוויר אין ולכן והבניין, העצים
השומא  בכלל האוויר גם - זה חלק נגד זה חלק סתם: שמו

רש"י 65)(מגידֿמשנה). ופירש "תרביצא", שם: בגמרא
החצר. גינת היא רבינו לדעת כן ואם "גינה". שם:

"אכסדרה"66) רבינו ומפרשה "איספלידא", שם: בגמרא
באכסדרא, שרק שם וכתב בתוספות, שם הר"י פירשה וכן
להאפיל, יכול פרוצה, והרביעית כתלים שלושה לה שיש
להאפיל, יכול אינו רגיל בבית אבל אור, הרבה בה יש שהרי
סעיף  קנד סימן (רמ"א כלום" שווה אינו אור בלי "שבית

שם 67)כז). רש"י וראה בו, יחזיק שזה לפני מיד, והיינו,
בדנפשאי. המתחיל על 68)דיבור להסתמך יכול זה ואין

לגור  רוצה שהוא לטעון, יכול היורש שאין האבות, חזקת
מיימוני). (הגהות אבותיו שגרו כמו
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzחיד a"kÎ`"k ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd ixyz f"kÎ`"k -

á"ôùú'ä éøùú à"ë ïåùàø íåé
.áô .äô äùòú àì úåöî

.åô äùòú àì úåöî .ãì äùò úåöî
― הפ"ה מגמרהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻֻ

(oyr ly minya)ּבמתּכנת(znbeck):ּכלֹומר הּקטרת, ְְְְֶֶַַַֹֹ
ויתּכּון הּמּדֹות אֹותן ּוביחס ּתערבּתֹו סּממני אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻׁשּיהיּו

"ּובמתּכנּתּה(myazdl)להתגּמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבֹו, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָֻ
לכם" תעׂשּו fl)לא ,l zeny)ועֹוׂשה ׁשהעֹובר לנּו, ּובאר ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

"איׁש אמר: ּכרת, חּיב ― ּתּמרּתּה להריח וכּונתֹו ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכמֹוה
מעּמיו" ונכרת ּבּה להריח כמֹוה gl)אׁשרֿיעׂשה ,my)אם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; ְְְִִִֵֵַַָָהּוא
ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו .(d.)ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

― הפ"ב ׁשּוםהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבהיכל, הּזהב ּבמזּבח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבן
עליו" תּסכּו לא ונס ּומנחה ועלה זרה קטרת עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹתעלּו

(h my)ּׁשּמיּוחד מה זּולת עליו הּזֹורק אֹו ּבֹו ְְְִֵֶַַַַַָָָָוכלֿהּמקריב
לֹוקה. ― ֶלֹו

― הל"ד אתֿהּמצוה הּכהנים ׁשּיּׂשאּו ׁשּנצטּוינּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹ
למקֹום, מּמקֹום להעבירֹו ּכׁשּנרצה ּכתפיהם על ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהארֹון
ּבּכתף עלהם הּקדׁש "ּכיֿעבדת יתעּלה: אמרֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹוהּוא

h)יּׂשאּו" ,f xacna)אז נאמר זה ׁשּצּוּוי ואףֿעלּֿפי . ְֱִִִֶֶֶַַַָָ
הּכהנים מסּפר מעּוט מחמת אּלא זה היה לא ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹללוּים,

הּמתחיל הּוא אהרן ּכי הּזמן, eaּבאֹותֹו dlgd dpedkd) ְְְֲִִַַַַַֹ
(mziy`xa hrn mipdkd eid okle ,calaהרי לדֹורֹות אבל ;ְֲֲֵָ

ּכמֹו אֹותֹו, הּנֹוׂשאים והם הּכהנים, על חֹובה ְְְְֲִִִֵַַַַָָֹהּמצוה
יהֹוׁשע ּבספר e)ׁשּנתּבאר ,b)ׁשמּואל eh,ּובספר aÎl`eny) ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֻ

(hkהּׁשנּיה ּבּפעם אתֿהארֹון להעביר ּדוד צּוה וכאׁשר .ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
הּימים ּבדברי eh)אמר ,eh `Îminid ixac)ֿבני "וּיׂשאּו : ְְְְִִִֵֵַַַָָ

mipdkl)הלוּים dpeekde)צּוה ּכאׁשר האלהים ארֹון את ְֱֲֲִִִִֵֶַַָָֹ
עליהם" ּבּמטֹות ּבכתפם ה' ּכדבר zexeclמׁשה mby ixd) ְְֲִִֵֵֶֶַַָֹֹ

(ef dxeva z`yl jixvהּימים ּבדברי הזּכיר ּכאׁשר וכן .ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
(hi ,ck my)מׁשמרֹות וארּבע לעׂשרים הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָֹֻחלּקת

לעבדת פקּדתם "אּלה :אחרּֿכ לביתֿה'ואמר לבֹוא ם ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ
אלהי ה' צּוהּו ּכאׁשר אביהם אהרן ּביד ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכמׁשּפטם
הּכהנים ׁשעבֹודת על רֹומז ׁשהּוא חכמים, ּפרׁשּו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹיׂשראל",
אלהי ה' ׁשּצּוה וזהּו הּכתף, על הארֹון נׂשיאת ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהיא

ספרי ּולׁשֹון h)יׂשראל. ,f xacna)ּכאׁשר וגֹו' "ּכמׁשּפטם : ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
לא קהת ולבני צּוהּו? היכן ― יׂשראל אלהי ה' ְְְְֱִִִִֵֵֵֵָָָָָֹֹצּוהּו
הּמצות. מּכלל ׁשּזה נתּברר הּנה יּׂשאּו". ּבּכתף וגֹו' ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנתן

― הפ"ו ּבּדיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
`eze)הארֹון oi`yep eid mday zehen)והּוא הּטּבעת, מּתֹו ְִַַַַָָ

יּסרּו לא הּבּדים יהיּו הארן "ּבטּבעת יתעּלה: ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻאמרֹו
eh)מּמּנּו" ,dk zeny).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר ְִֵֶֶֶַָָ

מּכֹות מלקּות:(ak.)ּובסֹוף מחּיבי הזּכירּו ּכאׁשר אמרּו, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָֻ
הּוא ׁשּגם ּכלֹומר: הארֹון?" ּבּדי הּמסיר איּכא ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ"והא
ל נתּבאר הּנה יּסרּו". מ"ּלא מהכא, ואזהרּתיּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻלֹוקה.

עליה. ולֹוקין לאֿתעׂשה מצות ְְֲִִִֶֶֶַַָָֹׁשהיא

â"ôùú'ä éøùú á"ë éðù íåé
.âë äùò úåöî
éøùúá"ë-à"ëéðù-ïåùàøíåé

.åì .áì äùò úåöî .áò äùòú àì úåöî
― הכ"ג לעבדהּמצוה ּבלבד, הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָֹ

ׁשערים נעילת ּכגֹון: ידּועֹות, ּבעבֹודֹות ,(ozgizte)ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִַַַָָ
הּקרּבן ּבעת הּׁשיר miniieqn)ואמירת zepaxw)והּוא , ְְְֲִִֵַַַַָָ

מֹועד" אהל אתֿעבדת הּוא הּלוי "ועבד gi,אמרֹו: xacna) ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
(bkספרי ּולׁשֹון .(my);יעבד ― רצה אם אני "ׁשֹומע : ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹ

ּת יעבד, לא ― רצה לא הּואואם הּלוי ועבד לֹומר: למּוד ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹֹ
מּטלת ּומצוה עליו חֹובה ׁשּזה ּכלֹומר: עלּֿכרחֹו", ―ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הּזאת הלוּים עבֹודת מהֿהיא נתּבאר ּוכבר ּבהכרח. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹעליו

ּבתמיד מקֹומֹות f)ּבכּמה dpyn e wxt .e dpyn d wxt)ּומּדֹות ְְְִִַָָ
(` dpyn ` wxt)מערכים ב' ּבפרק ּגםּֿכן ונתּבאר .(.`i) ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר הלוּים אּלא ׁשיר אֹומרים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשאין
הלוּים" ּככלֿאחיו אלהיו ה' ּבׁשם "וׁשרת אחר: ּבלׁשֹון ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹזֹו

(f ,gi mixac)מערכים ב' ּבפרק ואמרּו ,(my)ׁשרּות "איזהּו : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָ
ׁשירה". זֹו אֹומר: הוי ה'? ְֱִֵֵֵָּבׁשם

― הע"ב הּלוּיםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻ
לּכהנים, המיחדֹות מןֿהעבֹודֹות עבֹודה ּבׁשּום ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָֹֻמּלהתעּסק
מןֿהעבֹודֹות עבֹודה ּבׁשּום מּלהתעּסק ― ְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָֹוהּכהנים
ּכלֹומר: האּלה, הּמׁשּפחֹות ׁשּׁשּתי לפי ללוּים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהמיחדֹות
מיחדת עבֹודה מהן לכלֿמׁשּפחה והלוּים, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻהּכהנים
לׁשּתיהן יתעּלה מאּתֹו האזהרה ּבאה לפיכ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבּמקּדׁש.
אּלא ― האחרת ּבעבֹודת אחת ּתעבֹוד ׁשּלא ֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹיחד,
איׁש "איׁש ׁשאמר: ּכמֹו ּׁשּנצטותּה, ּבמה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּכלֿקבּוצה

ואלֿמּׂשאֹו" hi)עלֿעבדתֹו ,c xacna)ׁשּבא הּלאו ּולׁשֹון ְְֲֶֶַַַָָָָֹ
הּקדׁש אלּֿכלי א" הלוּים: על יתעּלה אמרֹו הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבהן

ולאֿימתּו" יקרבּו לא b)ואלֿהּמזּבח ,gi my)אחרּֿכ ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֻ
ּגםֿהם ימתּו "ולא ואמר: הּכהנים אל לדּבר ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻחזר

הּלאו(my)ּגםֿאּתם" אתכם ּכֹולל ׁשּגםֿאּתם, ּכלֹומר: , ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
והיא: ּבעבֹודתכם. מּלהתעּסק ׁשהזהרּתים ׁשּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַהּזה.
מּלהתעּסק מזהרים אּתם ּכ והּמזּבח, הּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻּכלי

ספרי ּולׁשֹון my)ּבעבֹודתם. gxw zyxt)הּקדׁש "אלּֿכלי : ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ
― ימתּו" "ולא אזהרה: ― יקרבּו" לא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹֻואלֿהּמזּבח
עבֹודת על ּומזהרין ׁשענּוׁשין לוּים אּלא לי אין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻענׁש.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חטו ixyz b"k iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה עבֹודת על ּכהנים ּתלמּודהּכהנים; ― מּנין? לוּים ְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַֹֹ
לחברּתּה מעבֹודה ּגםֿהם dcearלֹומר: lr cwtend) ְֲֲֵֵֶַַַָָ

ipa lr zcwten `id mby Ð zxg`l ezcear dpyne ,zniieqn
(hay eze`ּבּקׁש ּוכבר ּגםֿאּתם. לֹומר: ּתלמּוד ― ְְִִִֵֶַַַַַָמּנין?

אמר ּבןֿגדּגדה, יֹוחנן רּבי את לסּיע חנניה ּבן יהֹוׁשע ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻרּבי
ׁשאני ,ּבנפׁש מתחּיב אּתה ׁשּכבר !לאחֹורי חזֹור ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָלֹו:
ל נתּבאר הּנה מןֿהמׁשֹוררים. ואּתה ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָמןֿהּׁשֹוערים
לֹו המיחדת עבֹודתֹו ׁשאינּה ּבעבֹודה הּמתעּסק ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּכלֿלוי
לעבֹודת יּגׁשּו לא הּכהנים וכן ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ―ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ
ּבמלקּות. אם ּכי ּבמיתה אינם עברּו אם אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָהלוּים,
יקרבּו" לא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש אלּֿכלי א" ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּובּמכלּתא:
― "א" לֹומר: ּתלמּוד חּיבין? יהיּו נגעּו אם ְְְִִִַַַַָָָיכֹול
ידי על הלוּים אּלא לי אין חּיבין. הם עבֹודה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמּׁשּום
לֹומר: ּתלמּוד מּנין? הלוּים עלֿידי הּכהנים ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַֹֹהּכהנים,
ּכהנים ׁשל על "הלוּים נאמר: וׁשם ּגםֿאּתם", ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ"ּגםֿהם
ּבלאֿתעׂשה". אּלא לוּים ׁשל על הּכהנים ואין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבמיתה,

― הל"ב אהרןהּמצוה זרע לגּדל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
ו]כבֹוד [קדּׁשה מעלת להם ּוליחס ּולרֹוממם, ְְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָֻּולכּבדם

וראׁשֹונה dnicwÎoic)קֹודמת mdl zzl)לכ יסרבּו ואפּלּו ְְְְֲִִֶֶַָָָ
ּכיון יתעּלה, לה' ּכבֹוד לׁשם ּכלֿזה להם. נׁשמע לא ―ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אמרֹו: והּוא קרּבנֹותיו, והקרבת לעבֹודתֹו ְְְְְְְֲֶַַַָָָָָָָׁשּלקחם
"יהיהֿל קדׁש מקריב הּוא אלהי אתֿלחם ּכי ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ"וקּדׁשּתֹו

(g ,`k `xwie)הּפרּוׁש ּובא .(:hp oihib)ֿלכל" "וקּדׁשּתֹו" : ְְְִֵַַָָ
ראׁשֹון לפּתח ׁשּבקדּׁשה: ראׁשֹון,(dxeza)ּדבר ּולבר , ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֻ

ספרא לׁשֹון וגם ראׁשֹון". יפה מנה my)ולּטֹול xen`): ְְְְִִִֶֶַָָָ
נצטּוינּו זֹו ׁשּמצוה ּכלֹומר, ּכרחֹו"; "על ― ְְְְְְִִִִֶַַַַָָ"וקּדׁשּתֹו"
"קדׁשים אמרּו: וכ הּכהן, ּברצֹון ּתלּויה ואינה אנחנּו ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹֹּבּה

לאלהיהם" e)יהיּו ,my)"קדׁש "והיּו ּכרחם"; "על ― ְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹ
אינֹו ׁשּזה ּכיון נאמר, ׁשּלא מּומין"; ּבעלי לרּבֹות ―ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ּכבֹוד לֹו ּונחּלק נעּדיפּנּו מּדּוע אלהיו, לחם להקריב ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹראּוי
ּכּלֹו המכּבד הּזרע ― קדׁש" "והיּו אמר: לפיכ ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻֻֻּוגדּלה?
הראּויים הּתנאים נתּבארּו ּוכבר מּום. ּובעל ּתמים ―ְְְְֲִִִִַַַָָָָָ
מפּזרים ּבמקֹומֹות זה, מנהג עּמהם לנהג צרי ואי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֻלהם,

וחּלין מּכֹות (dp:)וׁשּבת(dn:)ּובכֹורֹות(alw:)ּבגמרא ְְְְִִַַָָָֻ
ְָָוזּולתן.

― הל"ו הּכהניםהּמצוה ׁשּיהיּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹ
ּבמׁשמרֹות wlgzzעֹובדים dpyd inia ycwnd zcear) ְְְִִָ

(zeveawlהּכל יד ּתהיה ולא ּבכלֿׁשבּוע, מׁשמרת ּתעבד :ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
עֹובדֹות ּכלֿהּמׁשמרֹות ׁשאז ּבלבד, ּברגלים אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹמערבת,

ּבדבריֿהּימים נתּבאר ּוכבר מקריב. ׁשּבא וכלֿמי (`ּבׁשוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
(ak ,h.מׁשמרֹות כ"ד ועׂשאּום חּלקּום ּוׁשמּואל ׁשּדוד .ְְְֲִִִֵֶַָָָ

ּבסּכה והּכתּוב(dp.)ונתּבאר ׁשוה. ּכּלן יד ׁשּברגלים , ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֻֻ
הּלוי "וכיֿיבא אמרֹו: הּוא זֹו ּבמצוה וגֹו'(odkd)ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּככלֿאחיו אלהיו ה' ּבׁשם וׁשרת וגֹו' נפׁשֹו ּבכלֿאּות ְְְְְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָֹּובא
יאכלּו" ּכחלק חלק ה' לפני ׁשם העמדים gi,הלוּים mixac) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ

(gÎeספרי ּולׁשֹון .(my mihtey zyxt)ּבכלֿאּות "ּובא : ְְְִֵַַָָ
― ׁשערי מאחד לֹומר: ּתלמּוד לעֹולם? יכֹול ― ְְְְֵֶַַַַַָָָנפׁשֹו

ּבׁשער מכּנסין ׁשּיׂשראל milyexia)אחד(xir)ּבׁשעה edfe) ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ
הרגל ּבקרּבנֹות ׁשוֹות ּכלֿהּמׁשמרֹות יכֹול רגלים. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹּבׁשלׁשה

הרגל מחמת ׁשּלא nk)jezayהּבאים zayd zepaxw e ֲִֵֶֶֶַַָָֹ
(lbxdלבד לֹומר: ּתלמּוד ?(ueg).האבֹות על ממּכריו ְְְִַַַַָָָָ

ּבׁשּבּתי"; ואני ּבׁשּבּת אּתה לזה? זה אבֹות ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָמהּֿמכרּו
ּכלֿׁשבּוע העבֹודה: מׁשמרֹות סּדּור על הסּכמתם ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָּכלֹומר:

הּתרגּום ּפרׁשֹו וכ מׁשמרה. ―(qelwpe`)מּמּטרּתא ּבר : ְְְְְִִֵַַַַַָָָָ
אבהתא אתקינּו ּדכן ּבׁשּבתא, lyּדייתי zxnynn ueg) ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָ

(reay eze`סּכה ּגמרא ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִֵָָָָָָֻ
(.dp).

â"ôùú'ä éøùú â"ë éùéìù íåé
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― הל"ג ללּבׁשהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ

יעבדּו ואחרּֿכ ּולתפארת, לכבֹוד מיחדים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻּבגדים
לאהרן בגדיֿקדׁש "ועׂשית יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבּמקּדׁש,

ּולתפארת" לכבֹוד אחי(a ,gk zeny)ּתקריב "ואתּֿבניו ; ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ּכּתנת" g)והלּבׁשּתם ,hk my),:ּכהּנה ּבגדי הם ואּלּו ְְְְְְֳִִֵֵֵַָָֹֻֻ

ּבגדים `cet,ׁשמנה ,oyg ,hpa` ,ztpvn ,miqpkn ,zpzk) ְְִָָֹ
(uive lirnהדיֹוט לכהן וארּבעה ּגדֹול (zpzk,לכהן ְְְְְֵֵֶַָָָֹֹ

(hpa` ,zrabn ,miqpknּבפחֹות ּכהן ׁשעֹובד וכלּֿפעם .ְְֵֵֶַַָָֹ
― ּביֹותר אֹו העבֹודה לאֹותּה המיחדים ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻמןֿהּבגדים
ׁשמים, ּבידי מיתה ּכ על חּיב לכ ונֹוסף ּפסּולה; ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָעבֹודתֹו
ּבגמרא אֹותֹו מנּו וכ ׁשעבד. ּבגדים מחּסר לֹומר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻרצֹוני

לא(bt.)סנהדרין זה ועל ׁשמים. ּבידי מיתה מחּיבי מּכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
וג אבנט אתם "וחגרּת ּבּכתּוב: נאמר אּלא ּפסּוק, ֹו'ּבא ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּכהּנה" להם h)והיתה ,my)ּבפרּוׁשֹו ּובא ,(:bt oixcdpq): ְְְְֵֶָָָָָֻ
ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם ― עליהם ׁשּבגדיהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻ"ּבזמן
ויתּבאר זרים". להֹו והוֹו עליהם ּכהּנתם אין ― ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻעליהם

cr)לקּמן dyrz `l)ואמרּו ּבמיתה. ― ׁשּׁשּמׁש ׁשּזר ְְְְִִֵֶֶַָָָָ
g)ּבספרא ,g `xwie)ּפרׁשה" ― אתֿהחׁשן" עליו "וּיׂשם : ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

יֹום יֹום לׁשרּות לּמדּה לדֹורֹות; ולּמדּה לׁשעּתּה לּמדּה ְְְְְְְְִִִֵַָָָָזֹו
זהב ּבבגדי מׁשּמׁש ּבכלֿיֹום הּכּפּורים. יֹום ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּולׁשרּות

(adfn odipia yiy meiÎmei ly micba dpeny)הּכּפּורים ּוביֹום ,ְִִַ
לבן" ּבבגדי hpa`e)מׁשּמׁש ztpvn ,miqpkn ,zpzk :drax`). ְְְִֵֵַָָ

מצות אּלּו ּבגדים ׁשּלביׁשת ספרא, ּבלׁשֹון נתּבאר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּוכבר
אמרם והּוא `zenÎixg)עׂשה, `xtq)אהרן ׁשאין "ּומּנין : ְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּתלמּוד ?הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו ּבגדים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלֹובׁש
אתֿמׁשה" ה' צּוה ּכאׁשר וּיעׂש cl)לֹומר: ,fh `xwie). ֲִֶֶֶַַַַַָֹ

― הּיפי ּבתכלית ׁשהם אףֿעלּֿפי אּלּו, ׁשּבגדים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכלֹומר,
היקרֹות מןֿהאבנים וזּולתן ויׁשפה ׁשהם ואבני זהב ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹׁשהם
ׁשּצּוה הּמצוה, לקּיּום אּלא ּבהם, להתנאֹות יתּכּון לא ―ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzחטז c"k iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתמיד אּלּו ּבגדים ׁשּילּבׁש והיא, ּבלבד; אתֿמׁשה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹה'
ב' ּבפרק ּכּלם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻּבּמקּדׁש.

ּכּפּורים(gi.)מּזבחים ּבמּסכת ar.)ּובמקֹומֹות :`r)וסּכה ְְְְִִִִִֶֶַָָֻ
(.d).

― הפ"ח ּפיהּמצוה מּלקרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
(zty)ּוגבּול סֹוף ּכמֹו ארּוג יהיה אּלא ּגדֹול, ּכהן ְְְְִִֵֶֶָָָֹמעיל

(eiccv ipyn ,bx`d ztyk)ּכפי" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִֶַָ
יּקרע" לא יהיהּֿלֹו al)תחרא ,gk zeny)והּקֹורעֹו , ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

מלקּות. חּיב ― ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵַַַַָָָּבּמסּפרים

― הפ"ז מהסירהּמצוה ׁשהזהרנּו (cixtdl)האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
החׁשן "ולאֿיּזח יתעּלה: אמרֹו והּוא האפֹוד, מעל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהחׁשן

האפֹוד" gk)מעל ,my)ּובסֹוף לֹו. מחּבר יהיה אּלא , ְְְִֵֵֶֶַָָָֻ
והא(k`.)מּכֹות מלקּות: מחּיבי ּכׁשהזּכירּו ּגםּֿכן, אמרּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻ

מ"ּלאֿיּזח מהכא ואזהרּתיּה אתֿהחׁשן? מזח ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאיּכא
לֹוקה. ― ׁשהּמזח ל נתּבאר הּנה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחׁשן"

― הע"ג לּמקּדׁשהּמצוה מּלהּכנס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ׁשל ּבמּצב ּכׁשאנחנּו הּתֹורה מּדיני ּדבר ּבׁשּום להֹורֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאֹו
וגֹו' אלּֿתׁשּת וׁשכר "יין יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשכרּות,
וגֹו'" יׂשראל אתּֿבני ּולהֹורת וגֹו' מֹועד אלֿאהל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹּבבאכם

(`iÎh ,i `xwie)הּתלמּוד ּולׁשֹון .(.gl xifp)רביעית "ׁשתה : ְְְִִַַָָ
(oii):והּוא חּלּוק, הּזה הּלאו ּבענׁש ויׁש יֹורה". ְְְִֵֶֶֶַַַָֹאל

עם ולּמזּבח האּולם מּבין להּכנס להם אסּור יין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּׁשתּויי
ּכׁשהּוא עבד ואם מלקּות; חּיב ― נכנס ואם ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּכלֿההיכל,
מן ּדבר ׁשתה ואם ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ― ְִִִִִֵַָָָָָָָָָׁשתּוי

(x`W),ּבלבד מלקּות חּיב ― ועבד לּיין ּפרט המׁשּכרים §¨ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָ
ּכהן ׁשהּוא ּבין ׁשתּוי, ּכׁשהּוא ׁשּמֹורה וכלֿמי מיתה; ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹלא
ׁשתּוי ׁשהּוא ּבין לאו, על עֹובר הּוא הרי ― יׂשראל ְְֲִֵֵֵֵֶַָָאֹו

ספרא ּולׁשֹון המׁשּכרין. ׁשאר אֹו ipiny)יין zyxt)יין" : ְְְְְִִִִַַַַָָ
מׁשּכרין? ׁשאר לרּבֹות מּנין יין. אּלא לי אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָאלּֿתׁשּת",
הּיין על יין? נאמר לּמה ּכן אם "וׁשכר". לֹומר: ְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּתלמּוד

ּבאזהרה" ּכלֿהמׁשּכרין ׁשאר ועל וׁשם(zewlna)ּבמיתה . ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָ
ּתלמּוד עבֹודה? ּבׁשעת אּלא חּיב ׁשאינֹו "מּנין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאמרּו:
וׁשם מֹועד". אלֿאהל ּבבאכם אּת ּובני אּתה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלֹומר:
ההֹוריה על מיתה חּיבין יׂשראל יהיּו "יכֹול ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָאמרּו:
אּתה תמתּו", ולא וגֹו' אּת ּובני "אּתה לֹומר: ְְְִֶַַַַָָָָָֹֻּתלמּוד
ההֹוריה". על מיתה חּיבין יׂשראל ואין ּבמיתה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּובני

מּכרתֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(bi:)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

― הקס"ג הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבׂשערם מנּולים ּכׁשהם לּמקּדׁש xry)מּלהּכנס ilcebn), ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

אתֿ ּומסּדרים מקּבצים ׁשאינם האבלים ׁשעֹוׂשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכדר
אלּֿתפרעּו" "ראׁשיכם יתעּלה: אמרֹו והּוא (my,ׂשערם, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

(eּוביחזקאל ּפרּוע. תרּבּון לא הּתרגּום: אמר ,(k ,cn) ְְְִֵֵֶַַַַַָָ
יתעּלה אמרֹו וכן יׁשּלחּו". לא "ּופרע ואמר: ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבאר

פרּוע" יהיה "וראׁשֹו dn)ּבּמצרע: ,bi `xwie)אמרּו ְְְְִֶַַָָָֹֹ

"ראׁשיכם ספרא: לׁשֹון ועֹוד ּפרע". "יגּדל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּבספרא:
ּבכהן זה לאו נכּפל ּוכבר ּתגּדלּו. אל ― ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹאלּֿתפרעּו"

יפרע" לא "אתֿראׁשֹו ואמר: i)ּגדֹול ,`k my)וכפל . ְְְִֶַַָָָָֹֹ
ּולאיתמר לאלעזר ׁשאמר ׁשּזה ּתחׁשֹוב ׁשּלא ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו,
אבל ּבלבד, הּמת מחמת ׁשהּוא אלּֿתפרעּו", ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ"ראׁשיכם
ּבאר לפיכ מּתר; יהיה אבלּות ּדר ׁשּלא ּכן עׂשה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻאם
נאה. ׁשּיהא ּכדי העבֹודה מחמת ׁשהּוא ּגדֹול ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבכהן
ּכׁשהּוא ׁשּמׁש אם ּכלֹומר: ּבמיתה, זה לאו על ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוהעֹובר

ׁשּבמיתה אּלּו ּובכלל ראׁש. bt.)ּפרּוע oixcdpq ,`ztqez) ְְְִִֵֶַַָֹ
תמתּו" "ולא ׁשּנאמר: ראׁש, e)ּפרּועי ,i my)אם אבל ; ְְֱֲִֵֶֶַָָֹֹֻ

זה הרי ― עבד ּדלא ראׁש ּפרּוע והּוא לּמקּדׁש ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹנכנס
ּבמיתה. לא ְְְִַָָָֹּבאזהרה,

― הקס"ד הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
"ּובגדיכם אמרֹו: והּוא ּבגדים, קרּועי לּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָמּלהּכנס

ו תמתּו"לאֿתפרמּו "ּבגדיכם(my)לא ספרא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִִֵֶָָֹֹֹֻ
נכּפל זה לאו וגם ּבגדיכם". ּתקרעּו אל ― ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלאֿתפרמּו

יפרם" לא "ּובגדיו ּגדֹול: i)ּבכהן ,`k my)ׁשּכהן ודע . ְְְְִֵֵֶַָָָֹֹֹֹ
ּבגדיו לקרֹוע לֹו אסּור העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֹּגדֹול
הּזה. אתֿהּלאו ּכפל זֹו ּתֹוספת ּובגלל לֹו, ׁשּמת מת ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעל

`xen)ּובספרא zyxt)יפרם לא ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו : ְְְְְִִִָָָָֹֹֹֹ
מתיהן. על ּופֹורמין ּפֹורעין אדם ׁשּבני ּכדר מתֹו, על ―ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

מּלמּטן ּפֹורם ּגדֹול ּכהן jkÎlk)ּכיצד? d`xp epi`y mewna) ְִֵֵֵַַָָֹ
― קרּועים ּובגדיו ׁשעבד וכלֿמי מלמעלן". ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָוההדיֹוט
ּבגדים ּוקרּועי ראׁש ּפרּועי ׁשּדין לפי מיתה, חּיב הּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּגם
ּבלאו. היא הרי זה ּבמּצב לּמקּדׁש הּכניסה אבל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָאחד.
אפּלּו ולפרֹום לפרֹוע לעֹולם לֹו אסּור ּבלבד ּגדֹול ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹוכהן
הדיֹוט ּכהן ּובין ׁשּבינֹו החּלּוק וזהּו לּמקּדׁש, נכנס ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹלא

ֶָּבזה.

â"ôùú'ä éøùú ã"ë éòéáø íåé
.äñ÷ .çñ äùòú àì úåöî

.çò .æò äùòú àì úåöî .àì äùò úåöî
― הס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

ויראה הּמקּדׁש, ּכבֹוד מּפני ּבכלֿעת, לּמקּדׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָמּלהּכנס
ּבכלֿעת "ואלֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשכינה. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹלפני

a)אלֿהּקדׁש" ,fh `xwie),ּגבּולֹות חּלּוק זה ּבלאו ויׁש . ְְְִֵֶֶֶַָֹ
אפּלּו הּקדׁשים לקדׁש מּלהּכנס הזהר ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻוהּוא:
ּכלּֿכהן וכן לעבֹודה. הּידּוע ּבּזמן אּלא הּכּפּורים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּביֹום
ּבזמן זּולתי הּׁשנה ּבכלֿימֹות להיכל מּלהּכנס ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻמזהר

יּכ לא ׁשּכלּֿכהן הּוא: הּלאו ענין וקּצּור נסהעבֹודה. ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ּכהן ּבין עבֹודה ּבׁשעת אּלא לׁשם להּכנס ׁשרּׁשאי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלּמקֹום
זה לאו על עבר ואם ּבחּוץ. הדיֹוט ּכהן ּבין ּבפנים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּגדֹול
― הּקדׁשים לקדׁש נכנס אם העבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹונכנס
חּיב זה הרי ― להיכל נכנס ואם מיתה; חּיב זה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

ספרא ּולׁשֹון `ixg)מלקּות. zyxt)"ּבכלֿעת "ואלֿיבא : ְְְְְִֵַַָָָֹ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חיז ixyz c"k iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשאר לרּבֹות ― "אלֿהּקדׁש" הּכּפּורים; יֹום זה ―ְְִִֶֶֶַַַָֹ
ּכלֿ על להזהיר ― לּפרכת" "מּבית הּׁשנה; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּכלֿימֹות
לֹומר: ּתלמּוד ― ּבמיתה ּכלֿהּבית על יכֹול ְְִִִַַַַַַַָָָהּבית.
ּכיצד? הא ימּות". ולא עלֿהארן אׁשר הּכּפרת ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ"אלּֿפני
ּבאזהרה". ּכלֿהּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, הּכּפרת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאלּֿפני

מנחֹות ההיכל(fk:)ּובגמרא "על ּבפרּוׁש: אמרּו ְְְְִֵֵַַָָָָָ
ְְִַָּבארּבעים".

― הקס"ה הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא העבֹודה, ּבׁשעת מןֿהּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָמּלצאת

תצאּו" לא מֹועד אהל f)"ּומּפתח ,i my)לאו ּגם ונכּפל . ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
יצא" לא "ּומןֿהּמקּדׁש ואמר: ּגדֹול ּבכהן k`,זה my) ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

(aiספרא ּולׁשֹון .(my ipiny zyxt)"מֹועד אהל "ּומּפתח : ְְִִֵֶֶַָֹ
ּתלמּוד העבֹודה, ּבׁשעת וׁשּלא העבֹודה ּבׁשעת ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹיכֹול
אֹומר הוי ― יחּלל", ולא יצא לא "ּומןֿהּמקּדׁש ְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָֹֹלֹומר:

עליכם" ה' מׁשחת "ּכיֿׁשמן העבֹודה. f)ּבׁשעת ,i my)אין ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
יצאּו ׁשאם הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו אהרן אּלא ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלי
ׁשּבכלֿ לכלֿהּכהנים מּנין מיתה, חּיבין עבֹודה ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹּבׁשעת
עליכם". ה' מׁשחת "ּכיֿׁשמן לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַהּדֹורֹות?

אתֿהּמּטה ילּוה ׁשּלא ּתֹוספת ּגדֹול ּבכהן ׁשּיׁש (`zודע ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
(zndלא "ּומןֿהּמקּדׁש ּבאמרֹו: הּכתּוב ּפׁשט וזהּו .ְְְְְִִֶַַַָָָֹ

מּסנהדרין ב' ּבפרק נתּבאר וכ לֹו(gi.)יצא", מת ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּׁשּנאמר: מּמה לכ ולמדּו הּמּטה. אחר יֹוצא אינֹו ― ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת
לעבֹוד לֹו ׁשּמּתר מּזה, ונלמד יצא". לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ"ּומןֿהּמקּדׁש

ּבסנהד לׁשֹונם הּוא וכ מת. לֹו ׁשּמת ,(ct.)ריןּביֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַָָ
אחר הא יחּלל", ולא יצא לא "ּומןֿהּמקּדׁש (odkאמרֹו: ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹ

(heicdיצא `en)ׁשּלא e` eia` eznyk):ּכלֹומר חּלל"; ― ְִֵֵֵֶַֹ
הּוא והרי אֹונן. ּכׁשהּוא לעבֹוד לֹו ׁשאסּור הדיֹוט, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹּכהן
הּזה. מןֿהּלּמּוד אֹונן, יעבֹוד ׁשּלא ּכלֹומר ,ּכ על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֻמזהר

הֹוריֹות ּבסֹוף הּזה הּכלל נתּבאר הדיֹוט(ai:)ּוכבר ׁשּכהן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּנה אֹונן. ּכׁשהּוא עֹובד ּגדֹול וכהן יעבֹוד, לא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹֹאֹונן
לא ׁשלילה, עׂשאהּו יחּלל", "ולא ּכאן ׁשאמרֹו ל ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹנתּבאר
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי חּלין נעׂשית עבֹודתֹו ׁשאין ― ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאזהרה
לּלאו טעם יחּלל" "ולא ׁשאמרֹו הּכתּוב ּופׁשט ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֹאֹונן.

ׁשהּוא lecbd)הּקֹודם odkd).יחּלל ׁשּלא ּכדי יצא", "לא ְְֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹ
הענינים ּבׁשּתי א(`) :weqtdn miyxcpd)"יצא ש"לא ְְִִִֵַָָ

שהוא העבודה מחלל ואינו אביו מטת אחר הגדול הכהן
אין(a)אונן. אונן) מקריב ולא יחלל" "לא הדיוט ֵשכהן

הּזה אתֿהּלאו למנֹות `dxdfראּוי cgiil oi` ,xnelk) ְִֶֶַַָָ
(epnn micnlpd el` mipiprl "llgi `le" oeyld gkn `idylk

אתֿהּכללים ׁשהבין למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו עצמֹו, (llkּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
(gאּלּו לאוין ׁשּׁשלׁשה נתּבאר ּוכבר זה. למאמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּקדמּו

לא ּומןֿהּמקּדׁש יפרם, לא ּובגדיו יפרע, לא ראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹֹׁשהם:
ּכמֹו מסּים, ענין לבאר ּגדֹול ּבכהן נכּפלּו ― ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָֹֻיצא
ענין לבאר וזֹונה וחללה ּגרּוׁשה על אזהרתֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּנכּפלה
לאוין ּבׁשלׁשה עליהם ׁשהזהיר הענינים וׁשּׁשלׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻמסּים,

אל ראׁשיכם ּבאמרֹו עליהם ׁשהזהיר ּבעצמם הם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו
לא מֹועד אהל ּומּפתח תפרמּו, לא ּובגדיכם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹּתפרעּו,
ּכלֹומר הֹודיעם, הּׁשלֹום עליו רּבנּו וׁשּמׁשה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹתצאּו;
הּתרּו לא זֹו ּגדֹולה לצרה ׁשּבחרּדתכם ואיתמר: ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאלעזר
מזהרים נׁשארים אּתם אּלא עליכם, האסּורים ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלכם
ויציאה ּבגדים ּוקריעת ראׁש ּפריעת על ׁשהייתם, ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָֹּכמֹו
ּגדֹול ּבכהן הּלאו ונכּפל העבֹודה. ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹמןֿהּמקּדׁש
העבֹודה ׁשעת ועל העבֹודה, ּבׁשעת זה ׁשּלאו לנּו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלבאר
ענין לבאּור ׁשּלמדּו רֹואה ׁשאּתה ּכמֹו מיתה, חּיבין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבלבד
ּׁשּנאמר: מּמה תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאמרּו
מן ּבכלֿלאו ׁשחּיבּו ואףֿעלּֿפי יצא"; לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"ּומןֿהּמקּדׁש
ּכמֹו נֹוסף, ענין ּגדֹול ּבכהן ׁשּנכּפלּו האּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהּלאוין
למי הּמצות מסּפר ּבכ יתרּבה לא הרי ― ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּבארנּו

מהּֿׁשהקּדמנּו h)ׁשהבין llk)הּוא ּדקרא ׁשּגּופיּה לפי , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
זאת. והבן העבֹודה. ּבׁשעת מּכלֿאּלּו ּדבר יעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

― הל"א הּטמאיםהּמצוה להֹוציא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
מןֿהּמחנה "ויׁשּלחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמןֿהּמקּדׁש,

לנפׁש" טמא וכל וכלֿזב a)ּכלֿצרּוע ,d xacna)ּומחנה . ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹ
לדֹורֹות ׁשּכמֹוהּו ׁשכינה מחנה הּוא ּכאן האמּור ְְֲִֵֶֶַָָָָָזה

טהרֹות סדר ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו `העזרה, wxt milk) ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָ
(g dpynספרי ּולׁשֹון הּמׁשנה. my)ּבפרּוׁש `yp zyxt): ְְְְִִֵֵַָ

יּכנסּו ׁשּלא לּטמאים אזהרה ― מןֿהּמחנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ"ויׁשּלחּו
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּבטמאה". ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻלּמקּדׁש
טהֹור לאֿיהיה אׁשר איׁש ב "ּכיֿיהיה יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָֹאמרֹו

לּמחנה" אלֿמחּוץ ויצא i`)מּקרהֿלילה ,bk mixac)רצה . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו ׁשכינה, מחנה לּמחנה": "מחּוץ ּבאמרֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָּכאן

ּתׁשּלחּום" לּמחנה "אלֿמחּוץ עצמּה: זֹו (xacnaּבמצוה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָ
(b ,dּפסחים לּמחנה"(gq.)ּובגמרא אלֿמחּוץ "ויצא : ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

אתּֿבני "צו הּמכלּתא: ּולׁשֹון ׁשכינה. מחנה זה ―ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
ּב ּומּנין ּבעׂשה"; ― מןֿהּמחנה ויׁשּלחּו לאֿיׂשראל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַֹתעׂשה?
my)ּובספרי `vz zyxt)― לּמחנה אלֿמחּוץ ויצא : ְְְֲִִֵֶֶַַָָ

עׂשה. ְֲִֵַמצות

― הע"ז מּלהּכנסהּמצוה ּכלֿטמא ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
לּדֹורֹות(okynd)לכלֿהּמקּדׁש ּכמֹוהּו אׁשר ,ziaa) ְְֲִֶַַָָָ

(ycwndּתחּלת ׁשהּוא ולפנים, ניקנֹור מּׁשער ּכלֿהעזרה :ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
אתֿ יטּמאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹעזרת

מּכֹות(my)מחניהם" ּובגמרא ׁשכינה. מחנה (ci:)ּכלֹומר: ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ
אזהרה: ּוכתיב ענׁש ּכתיב טמא הּמקּדׁש אל "הּבא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאמרּו:

ונכרתה" טּמא ה' "אתֿמקּדׁש ― kÎbi)ענׁש ,hi my); ְְְְִִִֵֶֶַָֹ
"צו ּובּמכלּתא: אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא ― ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹאזהרה

מןֿהּמחנה" ויׁשּלחּו יׂשראל a)אתּֿבני ,d my)― ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
אתֿ יטּמאּו "ולא אמר: ּבלאֿתעׂשה? ּומּנין ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבעׂשה.
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמחניהם".

תבא" לא "ואלֿהּמקּדׁש ּבּיֹולדת: c)אמרֹו ,ai `xwie) ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzחיר d"k iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אתּֿבניֿיׂשראל "והּזרּתם ׁשּנאמר: "לפי אמרּו: ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּובספרא
ימתּו" ולא l`)מּטמאתם ,eh my)מּתֹוכֹו ּבין אני ׁשֹומע ְְֲִִִֵֵַָָָֹֻֻ

מאחֹוריו ּבּמקּדׁש הּנֹוגע ּגם ּכלֹומר: ― מאחֹוריו" ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָּבין
ּבּיֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ― ּכרת מתחּיב טמא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשהּוא
ודין הּיֹולדת ׁשּדין נתּבאר וׁשם תבא". לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"ואלֿהּמקּדׁש

ּבספרא אמרּו ועֹוד ּבזה. ׁשוה טמאים (zyxtׁשאר ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ
(zenÎixg`לא ּובׂשרֹו יכּבס לא "ואם יתעּלה: אמרֹו על ,ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

עונֹו" ונׂשא fh)ירחץ ,fi my)ּגּופֹו רחיצת על ּכיצד? "הא : ְְְֲִִֵַַַָָָָֹ
(ugx `l m`)― ּבגדיו ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ―ְְִֵַָָָָ

מקּדׁש ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּבארּבעים.
על ׁשהעֹובר נתּבאר ּוכבר וכּו'". וענׁש הזהיר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָוקדׁשיו,
― ׁשֹוגג הּוא ואם ּכרת: חּיב ― מזיד הּוא אם זה, ְִִִֵֵֵֶַָָָלאו
מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחּיב
ׁשבּועֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָעׂשה.

ּבזבחים.(a.)ּוכרתֹות(h.)ּובהֹוריֹות מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְִִֵַָָָ

― הע"ח ּכלֿטמאהּמצוה ׁשהזהר (aexהאזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
(mi`nhdהר לּדֹורֹות: ּכמֹוהּו אׁשר לוּיה למחנה מּלהּכנס ,ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכלים מּסכת ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו g)הּבית, dpyn ` wxt), ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
והּכתּוב הּבית להר הּטמאים ּכניסת אּסּור נתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָוׁשם
"לא מקרהֿלילה: טמא על אמרֹו הּוא זה ּבלאו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּבא

הּמחנה" אלּֿתֹו i`)יבא ,bk mixac)ּפסחים ּובגמרא ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
(.gq)"לּמחנה אלֿמחּוץ "ויצא ּגםּֿכן: אמרּו ,(my)― ְְֲִֵֶֶַַַָָָ

מּמצות ל"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשכינה, מחנה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹזה
לוּיה, מחנה זה ― הּמחנה" אלּֿתֹו יבא "ולא ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹעׂשה;

ואידי(dywn)מתקיף אידי ואימא רבינא: (`xen,ליּה ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ
(weqt) od ik ,ile`ולעבֹור ׁשכינה, ּבמחנה זה) והן ְְְֲֲִֵַַָזה

יבֹוא ולא קרא נכּתב ּכן אם ולאֿתעׂשה? ּבעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹעליו
― ּתֹוכֹו אל יבֹוא ולא לֹומר: לֹו היה ּכלֹומר: ,ְְֶֶַַָָָֹאלּֿתֹו
מחנה והיא אחרת, מחנה לֹו לּתן לי? לּמה ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ"הּמחנה"
ּולׁשֹון הּמחנה. ּתֹו אל יבֹוא לא ּבּה ׁשּגם ּכלֹומר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹלוּיה.

מצות(my)ספרי זֹו ― הּמחנה" אלּֿתֹו יבא "לא : ְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ
מּסכת ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה.

ּבפרּוׁשנּו. ְִֵֵֵּכלים
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― הע"ה מּלעבֹוד,הּמצוה טמא ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
מּקדׁשי "ויּנזרּו לּכהנים: יתעּלה אמרֹו והּוא טמא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשהּוא

קדׁשי" אתֿׁשם יחּללּו ולא a)בניֿיׂשראל ,ak `xwie) ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ
מּסנהדרין ט' ׁשּׁשּמׁש(bt:)ּובפרק לטמא "מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ויּנזרּו ואלּֿבניו אלֿאהרן ּדּבר ּדכתיב: ּבמיתה? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
ּכי בֹו "ּומתּו אחר: ּבמקֹום ואמר יחּללּו". ולא ְְְְְְִֵֵַַַָָֹוגֹו'

h)יחּללהּו" ,my),ׁשמים ּבידי מיתה החּלּול ׁשאֹותֹו ּכׁשם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ

חּללּו אם קדׁשי" אתֿׁשם יחּללּו "ולא אמרֹו: ּכאן ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּכ
ׁשמים. ּבידי מיתה חּיבין ― ּבטמאה ְְְְִִִִֵַָָָָָָֻועבדּו

― הע"ו יֹוםהּמצוה טבּול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
(ynyd drwy `l oiicr j` ez`nehn lah)ֿאף ֲִַַמּלעבֹוד,

אמרֹו והּוא ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד טהר, ׁשּכבר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָעלּֿפי
אלהיהם" ׁשם יחּללּו "ולא הּכהנים: על k`,יתעּלה my) ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַֹֹֹ

(e― ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו על ְִִִֵֵֶַַַָָָָָוהעֹובר
מפרׁש ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ׁשּׁשּמׁש: יֹום טבּול ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹּכלֹומר:

מּסנהדרין ט' ּובפרק מקּבל. ּפרּוׁש הּוא אּלא (bt:)ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ
ולא לאלהיהם יהיּו "קדׁשים יתעּלה: אמרֹו ּבפרּוׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹאמרּו

אלהיהם" ׁשם לטמא(my)יחּללּו ענין אינֹו "אם אמרּו: , ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
ׁשּׁשּמׁש. יֹום לטבּול ענין ּתנהּו ― נתּבאר ׁשּכבר לפי ―ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָ

deey")ויליף dxfb"a cnlp)חּלּול myחּלּול dn :dnexzn) ְִִִָ
(o`k s` dzinaמ מחּיבי מכלל ׁשם ּומנּוהּו יתה.". ְְְִִֵַָָָֻ

― הכ"ד ּבלבדהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
להיכל להּכנס ׁשּיצטרכּו ּכלּֿפעם ורגליהם ידיהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלרחץ
ורגלים, ידים קּדּוׁש מצות היא וזֹו ― לעבֹודה לקרב ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹאֹו
אתֿידיהם מּמּנּו ּובניו אהרן "ורחצּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּוא

מֹועד" אלֿאהל ּבבאם kÎhi)ואתֿרגליהם ,l zeny). ְְְֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב עליה העֹובר זֹו עׂשה ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּומצות
ורגלים ידים רחץ לא אם ּבּמקּדׁש ׁשּׁשּמׁש ׁשּכהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:
"ירחצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ―ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

ימתּו" ולא זֹו(my)מים מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֻ
מּזבחים ב' ּבפרק jli`e)ּבׁשלמּות :hi). ְְְִִִֵֶֶָ

― הס"ט מּוםהּמצוה ּבעל ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
האּולם ּובין הּמזּבח, ּכלֹומר: ּבכללּותֹו, להיכל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמּלהּכנס
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא וההיכל, והאּולם ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולּמזּבח,

וגֹו'" יּגׁש לא ואלֿהּמזּבח יבא לא k`,אלֿהּפרכת `xwie) ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
(bkטהרֹות ּבריׁש נתּבאר ּוכבר ,(h dpyn ` wxt milk) ְְְְִֵֵָָָ

לבעלי אסּור ּכלֿההיכל עם ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּמּבין
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס ראׁש ּופרּועי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹמּומין

(my xen` zyxt)לא "אלֿהּפרכת והם: אּלּו, לאוין ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּׁשני
מּבלעדי מהן אחד יסּפיק לא יּגׁש", לא ואלֿהּמזּבח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹיבא
והּוא אחד, ּבענין הּדין להׁשלמת צריכים ּוׁשניהם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאחר
ׁשהּזיד ּומי אליו. להּכנס להם ׁשאסּור הּמקֹום ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהגּבלת
― עבֹודה לׁשם ׁשּלא אפּלּו ולפנים, מןֿהּמזּבח ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹונכנס

ֶלֹוקה.

― ׁשבעים הּמׁשלימה ׁשהזהרהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
מּום בֹו(reaw)ּבעל יהיה "אׁשר אמרֹו: והּוא מּלעבֹוד, ְְְֲֲִִֶֶַַַָ

יקרב" לא fi)מּום ,my)הּכּונה לעבֹודה;, יקרב לא ּבזה: ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבספרא אמרּו וכ לֹוקה. ― מּום ּבעל (zyxtּוכׁשעֹובד ְְְְְִֵֶֶַַָָָ

(xen`."ּבאזהרה אּלא ּבמיתה מּום ּבעל "אין :ְְְִֵֶַַַָָָָ

― הע"א עֹוברהּמצוה מּום ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ
הּמּום אֹותֹו ּבֹו ׁשּיׁש ּכלֿזמן ztlideמּלעבֹוד axbd enk) ְֲִֵֶַַַָ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חיט ixyz f"kÎe"k ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(mixaerd minendn mdl dnecde:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
יקרב" לא מּום אׁשרּֿבֹו gi)"ּכלֿאיׁש ,my)ספרא ּולׁשֹון , ְְְֲִִִֶָָָֹ

(my)מּום קבּוע, מּום אּלא לי אין מּום", בֹו יהיה "אׁשר :ְֲִִֵֶֶֶַָָ
מּום אׁשרּֿבֹו "ּכלֿאיׁש לֹומר: ּתלמּוד ― מּנין? ְֲִִִֵֶַַַָעֹובר
לֹוקה. ― עֹובר ּבמּום ועבד עבר אם הּוא וגם יקרב". ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלא
אדם ׁשל עֹוברין מּומין זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָּוכבר

מּבכֹורֹות ז' ּבפרק קבּועין, .(bn.)ּומּומין ְְְִִִֶֶ

â"ôùú'ä éøùú å"ë éùéù íåé
.àñ äùò úåöî .ãò äùòú àì úåöî

.âö .áö .àö äùòú àì úåöî
― הע"ד מּלעבֹוד.הּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ

והּוא אהרן, מּזרע ׁשאינֹו לכלֿמי "זר" ּבאמרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכּונתי
אליכם" לאֿיקרב "וזר יתעּלה: c)אמרֹו ,gi xacna). ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב זה לאו על ׁשהעֹובר הּכתּוב ִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופרׁש
יּומת" הּקרב "והּזר אמרֹו: f)והּוא my)ספרי ּולׁשֹון , ְְְְְִֵֵַַָָָָ

(my gxw zyxt)ענׁש לעבֹודה. ― יּומת" הּקרב "והּזר :ְֲֵֶַַָָָָָֹ
יקרב לא "וזר לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו? לא אזהרה ְְְְְְִַַַַַַָָָָָֹֹׁשמענּו,

נכּפל ּוכבר והּואאליכם". זה, ּבענין והענׁש האזהרה ה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
מֹועד אלֿאהל יׂשראל ּבני עֹוד "ולאֿיקרבּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָֹֹאמרֹו:

למּות" חטא ak)לׂשאת ,my)יֹומא ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָ
(.ck)ארּבע" ואמרּו: עליהן מיתה הּזר חּיב עבֹודֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו

והקטרה, זריקה, הן: ואּלּו מיתה עליהן חּיב זר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעבֹודֹות
וׁשם הּמים". ונּסּו הּיין, ונּסּו(`nei zkqna)ּובפרק ְְְְִִִִֶֶַַַַָ

זבחים מּמּסכת זֹו.(biw:)האחרֹון מצוה ּדיני התּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

― הס"א ּכלֿקרּבןהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
נאמר ׁשעליהם מןֿהּמּומים ּתמים ּבמינֹו, ׁשלם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנקריב
"ּתמים יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומים. ׁשהם ּובּמסרת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּכתּוב

לרצֹון" k`)יהיה ,ak `xwie)ספרא `xen)ּולׁשֹון zyxt): ְְְְִִֶָָ
ראיה, הביאּו ּוכבר עׂשה" מצות ― לרצֹון יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ"ּתמים
הּטּוב ּבתכלית יהיּו וסלּתם וׁשמנם הּנסכים ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיינֹות
יהיּוֿ "ּתמימם יתעּלה: מאמרֹו מּכלֿקלקּול, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָוהּׁשלמּות

ונסּכיהם" l`)לכם ,gk xacna)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
מּמנחֹות ח' ּבפרק .(ft.)זֹו ְְִֶֶָ

― הצ"א ּבעליהּמצוה מּלהקּדיׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
מּום אׁשרּֿבֹו "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא מזּבח, לגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹמּומין

תקריבּו" k`)לא ,ak `xwie)ספרא ּולׁשֹון ,xen` zyxt) ְְְִִַָֹ
(myּבל מּׁשּום ― תקריבּו" לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכל :ְֲִִֶַַֹֹ

ְִַּתקּדיׁש.

― הצ"ב ּבעליהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מּומין: ּבבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא קרּבן, לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָמּומין

לה'" אּלה ak)"לאֿתקריבּו my)ֿלא" ספרא: ּולׁשֹון , ְְְִִֵֶַַָֹֹ
ּתׁשחֹוט. ּבל מּׁשּום ― לה'" אּלה ְְִִִֵֶַַַתקריבּו

― הצ"ג ּדםהּמצוה מּלזרֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּמז ּגּבי על מּומין ּבבעליּבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא ּבח, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

לה'" "לאֿתקריבּו ּגם: ck)מּומין ,my)ּבּקּבלה ּובא , ְִִַַַַַָָָֹ
ּדעת וזהּו ― מּומין ּבעלי ּדם זריקת על מזהיר זה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּלאו
ׁשּלאו אֹומר, יהּודה ּברּבי יֹוסי ורּבי הלכה. וכן קּמא, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּתּנא
ּבספרא אמרם והּוא ּדם. קּבלת על אּלא מזהיר אינֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָזה

(xen` zyxt)ּתקּבל ּבל מּׁשּום ― לה'" "לאֿתקריבּו :ְְִִֵַַַַֹ
ּתמּורה ּובגמרא האי(f.)אתֿהּדם. קּמא לתּנא אמרּו: ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ

ליּה מּבעי לי? למה לה'", iptn"לאֿתקריבּו m`) ְְְִִִֵֵַַָֹ
(cgein weqt mikixvyליּה נפקא והא ― ּדמים ְְְִִִֵַָָָָלזריקת

(iehiadn z`f cenll yi ixd):ּכלֹומר הּמזּבח"? ְְִֵֵַַַַמ"על
עלֿהּמזּבח מהם לאֿתּתנּו "ואּׁשה עֹוד: ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמּמהּֿׁשאמר

ak)לה'" ,my)הּמזּבח ּגּבי על ּׁשּיּנתן ׁשּכלֿמה ׁשּמׁשמע , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מׁשּתעי הכי ּדקרא ארחיּה והׁשיב: מהם? יהיה (jkלא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

(`hazdl aezkd jxcואּׁשה" ׁשהּוא זה ׁשּלאו ּכלֹומר: ,ְְִֶֶֶֶַָ
אּסּורין, ּבהקטר אּלא ּבא לא עלֿהּמזּבח" מהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלאֿתּתנּו

ּתלמד mcd)ואל zwixf xeqi`)לפי "הּמזּבח", ּבאמרֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָ
לֹומר: לֹו היה היא ּכי ,ּבכ אּלא הּלׁשֹון יסּתּדר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
הּדּבּור! יׁשלם לא ּבזה הרי ― ּבלבד תּתנּו" לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ"ואּׁשה
לה' לאֿתקריבּו ׁשאמרֹו: ּׁשּקדם מּכלֿמה נתּבאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּנה

הּדם. זריקת על אזהרה ―
éøùúæ"ë-å"ëùãå÷-úáù-éùéùíåé

ְְִַַַַָָָ

â"ôùú'ä éøùú æ"ë ÷"ù íåé
.äö .ãö äùòú àì úåöî

.åô äùò úåöî .æö .åö
― הצ"ד מּלהקטירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

לאֿתּתנּו "ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומין, ּבעלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹאמּורי
עלֿהּמזּבח" ak)מהם ,ak `xwie)ספרא (zyxtּולׁשֹון ְְְִִֵֵֶַַַָ

(xen`;החלבים אּלּו ― מהם" לאֿתּתנּו "ואּׁשה :ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹ
― מקצתם אף מּנין ּכּלם, אּלא לי אין ְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֻ"לאֿתּתנּו",
ל נתּבאר הּנה מקצתם. אף "מהם", לֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּתלמּוד
ּבּמה לאוין, ארּבעה על עֹובר ― מּום ּבעל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּמקריב
אבל אחד: לאו אמּורין הקטר נעׂשה אם אמּורים? ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברים
המדּבר זה ּתּנא ׁשעֹוׂשה ּכמֹו לאוין ׁשני אֹותם נעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאם
עֹוׂשה ׁשהּוא לפי לאוין, ּבחמּׁשה עֹובר יהיה הרי ― ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכאן

ענין האמּורין envr)מקצת ipta)ׁשאמר ּכמֹו ענין, וכּלם ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻ
הרי אחד. לאו ׁשהּוא אףֿעלּֿפי מקצתן, אף ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ"מהם"
אמר לפיכ ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין סֹובר הּזה ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּתּנא

עֹובר(my)ּבספרא ― לּמזּבח מּום ּבעל "הּמקּדיׁש : ְְְְִִִֵֵַַַַַַָ
ּבל ּתׁשחֹוט, ּבל ּתקּדיׁש, ּבל מּׁשּום ּדברים: חמּׁשה ְְְֲִִִִִִַַַַָָמּׁשּום
ּתקטיר ּבל אתֿהחלב, ּתקטיר ּבל אתֿהּדם, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתזרֹוק

ּתמּורה ּובגמרא איברי(f:)מקצתֹו". "הּמעלה אמרּו: ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: אמר ― הּמזּבח לגּבי מּומין ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּבעלי
אמר: רבא מקצתֹו; ּתקטיר ּבל ּומּׁשּום ּכּלֹו, ּתקטיר ְְְִִִִַַַַַָָָָֻּבל

ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין מתיביאין .lr zeywdl yi) ְִִִֵֵֵֶַָָ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ixyzחכ f"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(`ax zhiy― הּמזּבח לגּבי מּומין ּבעלי "הּמקּדיׁש :ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַ
אלמא ׁשמֹות". חמּׁשה מּׁשּום epi`x)עֹובר dpd)על לֹוקין ְֲִִִֵֵַַָָ

ׁשּזה ל נתּבאר הּנה ּדרבא". ּתיּובּתא ׁשּבכללּות? ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלאו
לפי חמּׁשה, נעׂשּו ׁשהם ― ּבחמּׁשה עֹובר ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:
הּלאו מֹונה ּולפיכ ׁשּבכללּות, לאו על ׁשּלֹוקין ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָסברתֹו
ּבדעת המפרסם וזהּו ׁשמֹות, ּבׁשני ּומקצתן ּכּלן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻהּכֹולל
מןֿהּכללים הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכלֿמקֹום ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאּבּיי
על לֹוקין אין ׁשאֹומר: לרבא אבל זה. למאמר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו
על אחת מלקּות אּלא חּיב אינֹו ― ׁשּבכללּות ְְִֵֶֶַַַַַָָָָלאו
הּנכֹון: ׁשהּכלל אצלנּו נתּברר ּוכבר ׁשּנזּכר. ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָההקטר
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּבכללּות. לאו על לֹוקין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָאין

ּולפיכ(bq.)סנהדרין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשהדּגמנּו ּכמֹו , ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ
ׁשּמי נמצא הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ּבלבד לאוין ארּבעה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיהיּו
על מלקּיֹות ארּבע לֹוקה ― מּום ּבעל והקריב ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַׁשהקּדיׁש
הּללּו וכלֿהּלאוין ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּלּו, לאוין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָארּבעה
"ׂשרּוע, ואמר: ׁשהדּגים ּכמֹו קבּוע, מּום ּבבעל ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָאמּורים

וכרּות" ונתּוק, וכתּות, ,ּומעּו ckÎbk)וקלּוט, ,my). ְְְְָָָָָ
ּבהמה, ּכלֿמּומי נתּבארּו ּוכבר קבּועין. מּומין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָׁשּכלֿאּלּו
הלכֹות נתּבארּו וכן מּבכֹורֹות. ו' ּבפרק והעֹובר, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּקבּוע
מּום, ּבעל ּבהקרבת המיחדֹות אּלּו לאוין ְְְְִֵַַַַַַַַָָָֻארּבעת

ּתמּורה. ּומּסכת זבחים ּבמּסכת מפּזרים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻּבמקֹומֹות

― הצ"ה ּבעלהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻ
לה' "לאֿתזּבח תֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא עֹובר, ְְְְְִִֵֵַַָָֹמּום

וגֹו'" מּום בֹו יהיה אׁשר וׂשה ׁשֹור אלהי(` ,fi mixac), ְְֱֲִֶֶֶֶָֹ

וגם מדּבר. הּכתּוב עֹוברין מּומין ׁשּבבעלי ּבספרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָונתּבאר
והקריבֹו. עבר אם לֹוקה, זה ְְִִִֶֶַַָעל

― הצ"ו מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהּוא ּכיון נאמר ולא מּומין, ּבעלי הם אם הּגֹוים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹקרּבנֹות
"ּומּיד יתעּלה: אמרֹו והּוא מּום, ּבעל ּבעדֹו יקרב ְְְְֲִִֶַַַַַַָֻּגֹוי

מּכלֿאּלה" אלהיכם אתֿלחם תקריבּו לא (xwie`ּבןֿנכר ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
(dk ,ak.ּכן ּגם לֹוקה ― והקריבֹו ׁשעבר ּומי .ְְִִִֵֶֶַַָ

― הצ"ז מּוםהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
וכלֿהּמּטיל ּבּקדׁשים. מּום מּטיל הּנקרא: וזהּו ְְְֳֳִִִִִֶַַַַַַָָָָּבּקדׁשים,
ׁשּבית ּבזמן זה ׁשּיהא ּובתנאי לֹוקה, ― ּבּקדׁשים ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּום

ּדחזי קּים ie`x)הּמקּדׁש didy xac lqty)ּכמֹו לקרּבן, ְְְְֲִֵַַַָָָָ
זרה עבֹודה ּבגמרא ּכ(bi:)ׁשּנתּבאר על הּלאו ּובא . ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ

יהיהּֿבֹו" לא "ּכלֿמּום ּבּקרּבן: k`)ּבאמרֹו ,my)ּולׁשֹון , ְְְְְִֶַָָָָֹ
מּום. ּבֹו ּתּתן אל ― יהיהּֿבֹו" לא "ּכלֿמּום ְְִִִֵֶַָָֹספרא:

― הפ"ו מןֿהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַָ
לׁשחטֹו ּומּתר לחּלין ויצא מּום ּבֹו ּׁשּנֹולד מה ְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּקדׁשים
ּתזּבח נפׁש ּבכלֿאּות "רק יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָּולאכלֹו,

"אלהי ה' ּכברּכת בׂשר eh)ואכלּת ,ai mixac)ּולׁשֹון ְְְְְֱִֶַַָָָָֹ
d`x)ספרי zyxt)אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ּבכלֿאּות "רק : ְְְְְִִֵֵַַַַַָ

נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". הּמקּדׁשין ּבפסּולי אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמדּבר
ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּפדיֹון ּכלֹומר: זֹו, מצוה ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָּדיני

(.eh)ּותמּורה(.al)מחּלין מקֹומֹות וערכים(lw.)ּובכּמה ְְְֲִִֵַַָָָֻ
(dÎc)ּומעילה(:hi). ְִָ
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åè:íéiàä eLòøé CëBúa âøä âøäa ììç ÷ðàa Czìtî ìBwî | àìä øBöì ýåýé éðãà øîà äk¬Ÿ¨©²£Ÿ¨¬¡¦−§®£´Ÿ¦´©©§¥À¤¡Ÿ̧¨¹̈¥¨³¥«¤Æ¤Æ§¥½¦§£−¨¦¦«
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éìò eîîLå íéòâøì eãøçå eáLé õøàä-ìò eLaìé:Cæééìò eàNðåéà Cì eøîàå äðé÷ CúáLBð zãáà C ¦§Æ̈Æ©¨¨´¤¥¥½§¨«§Æ¦§¨¦½§¨§−¨¨«¦§¨§¸¨©³¦¦¨Æ§¨´§½̈¥´¨©½§§¤−¤
:äéáLBé-ìëì íúézç eðúð-øLà äéáLéå àéä íiá ä÷æç äúéä øLà äìlää øéòä íéniîçéäzò ¦©¦®¨¦´©ªÀ̈¨£¤Á¨§¨̧£¨¨³©¨Æ¦´§Ÿ§¤½¨£¤¨§¬¦¦−̈§¨§¤«¨©¨Æ

(ñ) :Cúàvî íia-øLà íéiàä eìäáðå Czìtî íBé ïiàä eãøçéèéézúa ýåýé éðãà øîà äë ék ¤§§´¨«¦¦½−©©§¥®§¦§£²¨¦¦¬£¤©−̈¦¥¥«¦´³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½§¦¦³
éìò úBìòäa eáLBð-àì øLà íéøòk úáøçð øéò Cúà:íéaøä íénä Ceqëå íBäz-úà CëézãøBäåC Ÿ¨Æ¦´¤¡¤½¤¤¨¦−£¤´«Ÿ¨®§©£³¨©Æ¦Æ¤§½§¦−©©¬¦¨©¦«§©§¦Á

ézáLBäå íìBò íò-ìà øBá éãøBé-úàéáLú àì ïòîì øBá éãøBé-úà íìBòî úBáøçk úBizçz õøàa C ¤¸§¥¹¤©´À̈§Â©§¦§¤̧¤©§¦¹¨¢¨³¥«¨Æ¤´§¥½§©−©´Ÿ¥¥®¦
:íéiç õøàa éáö ézúðåàëðzà úBälaðéàå C(ô) :äåýé éðãà íàð íìBòì ãBò éàönú-àìå éL÷áúe C §¨©¦¬§¦−§¤¬¤©¦«©¨¬¤§¥−§¥¥®«§ª§¦À§«Ÿ¦¨§¦¬Æ§½̈§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

i"yx
(ÊË).íéòâøì åãøçå הם גם עליהם יבא פן לשברים

כמוíéòâøì.כשברך: שבר נא)לשון הים (ישעיה  רוגע
רגע כו)עורי ארץ(איוב רגעי לה)על דכאי (תהלים על

באפו רגע כי כמו רגע לשון פירשו ומנחם (שםארץ

תמהון:åîîùå.:ל ) íéîéî.(ÊÈ)לשון úáùåð נוקדין יש
דגש  נוקדים ויש קדמונים מימים מיושבת ופותרין רפי
וכן  לה הסובבים ימים ידי על בחזקה מיושבת ופותרין

הוא: וכן יונתן íúéúç.תרגם åðúð øùà לכל סביבות
בלע"ז:íúéúç.היושבים: ïéàä.(ÁÈ)לורדפריימ"נט

האיים: בגולה:êúàöî.כמו úåìòäá(ËÈ)מיציאתך

.íåäú úà êéìò דסגיאין עממין משריית עליך באסקותי
וכמשמעו  ת"י כן סגיאין עממין ויחפונך תהומא כמו
וטבעה: הים עלה וסוף נבוכדנצר ביד נתנה בתחלה

(Î).øåá éãøåé úà:גיהנם יורדי íìåò.עם íò ìà עם
מעולם: שם אשר העכו"ם íìåòî.שאר úåáøçë כערים

וחברותיה: כסדום מאז חרבו õøàáאשר éáö éúúðå
.íééç:'בירושלי התפארת פרשו úåäìá.(Î‡)ואתן

מקום  ל' אומרים והפותרים הוית כדלא בלהות יונתן
ומזיקי': שעירי' מרקד

cec zcevn
(ÂË).Í˙ÏÙÓ ÏÂ˜Óבעת מפלתך על  בעולם היוצאת מקול 

ויחרדו ירעשו או רב  הרג בך יהרגו בעת חרב חללי בך יאנסו
כמקרך : להם יקרה שלא יפחדו כי הים  איי יושבי כל

(ÊË).'Â‚Â Â„¯ÈÂ: ואבלות צער  Â˘·ÏÈ.בעבור ˙Â„¯Áיהיו
הגוף : את  המסבב כמלבוש בחרדה  ÌÈÚ‚¯Ï.מסובבים Â„¯ÁÂ

בחרדה : יוסיפו רגע ÍÈÏÚ.בכל  ÂÓÓ˘Âלבב בתמהון יתמהו
מפלתך : אליך Â‡˘Â.(ÊÈ)על  ויאמרו קינה קול  עליך  ירימו 

סביבה: אשר המים מן רב בחוזק  המיושבת  עיר נאבדת איך 
.ÌÈ· ‰˜ÊÁ:בים היושבים העמים  מכל È·˘ÈÂ‰.החזקה ‡È‰

היו ויושביה לה הסביב היה בעבור  חזקה  היתה היא ר"ל 
וגבורים: Ì˙È˙Á.חזקים  Â˙ האיים:‡˘¯ על  הים יושבי כל  על  מוטלת היתה ‰‡ÔÈ.(ÁÈ)פחדם Â„¯ÁÈיחרדו האיים  יושבי

מפלתך : העולם:Í˙‡ˆÓ.ביום  מן ונאבדת שיצאת  אשר·˙˙È.(ËÈ)ממה כערים דומה נחרבת  עיר להיותך אותך  אתן  בעת 
אותך : לאבד  רבים עמים עליך  כשיבואו ור"ל  יכסוך  רבים  ומים  התהום  את עליך יעלה  בעת  מעולם בחוזק נתיישבו לא

(Î).ÍÈ˙„¯Â‰Â:כמותם להיות  מעולם שם  השוכנים העם אל  בור  יורדי שאר  עם  אותך  אוריד אותך ÍÈ˙·˘Â‰Â.אז  אושיב
הקבר: הוא תחתית ÌÏÂÚÓ.בארץ ˙Â·¯ÁÎ:מליצה כדרך  במ "ש  הדבר וכפל הקבר והוא  עולם מימות  חורבה  שהוא במקום

.¯Â· È„¯ÂÈ להם:‡˙ ושוה  בור  יורדי שאר  ˙˘·È.עם  ‡Ï ÔÚÓÏלעולם מיושבת עוד  תהיה  שלא באופן תהיה ההורדה ר "ל 
האדמה: ע"פ ישובו לא אשר ˆ·È.כמקום  È˙˙Âהמתים יחיו  שבה ע"ש  כן  הקרויה  א"י והיא  חיים בארץ אתן וההדר החמדה

בה: יהיה  ההדר וכל  תאבד  שהיא הוא נהפוך כי  ירושלים מחרבות  תמלא שהיא  צור  כשחשבה לא ר"ל התחיה בזמן
(‡Î).˙Â‰Ï·:בעולם עוד תהיה ולא  ופחד  בהלה  אתן כיÈ˘˜·˙Â.לך  בעולם עוד למי  נמצא  תהיה  לא אותך יבקש  מי אם 

לקדמותך : תשוב  לא

oeiv zcevn
(ÂË).˜Â‡·וכן הנפש  יציאת בעת שהיא וגניחה  אנחה  ענין

חלל  נ"א)יאנק חרדה :Â˘Ú¯È.:(ירמיה Ì‰ÈÏÈÚÓ.(ÊË)ענין 
חשוב : מלבוש  שם והוא מעיל  רוקם¯˜Ì˙Ó.מלשון  מעשה 

וכסף : זהב  המלבוש :ÂËÂ˘ÙÈ.בפתילי הסרת  ÂÓÓ˘Â.ענין
תמהון : ושבח:‰‰ÏÏ‰.(ÊÈ)ענין הלול עניןÌ˙È˙Á.מלשון 

תחת אל  כמו  א')פחד המ"ם‰‡ÔÈ.(ÁÈ):(שם במקום הנו "ן בא 
הימין לקץ  י"ב)וכן חורבה :Á¯·˙.(ËÈ):(דניאל ˙‰ÌÂ.מלשון

המים: ערב·Â‰Ï˙.(Î‡)עומק לעת וכן בהלות  מן הפוך  הוא
בלהה י"ז)והנה לך :ÍÈ‡Â.:(ישעיה ואין 

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' מ"ח, תשי"ד
ברוקלין

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו אודות קבלת היתר יציאה ואשר מתכונן לנסוע לכאן, ובודאי לא יהיו 
לו קישויים מבחוץ בזה.

ובטח ידוע לו תוכן שיחתי מכבר להתלמידים שבאו מאה"ק ת"ו, ע"פ פסק רז"ל שהיציאה 
מהארץ מותרת לתלמוד תורה, שא"כ צ"ל התלמוד תורה באופן שע"פ תורה נקרא זה בשם תלמוד 
תורה, וכל אלו השייכים למחנה החסידים ועאכו"כ גם מגזע חסידים חל עליהם הפסק מהו ענין ת"ת 
ע"פ המבואר בתורת החסידות, והנקודה בזה הוא פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 
בשם נשיאנו רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שהוא ילמוד תורה באופן כזה שהתורה תלמוד אותו, 

ובודאי מקבל עליו בהחלט גמור להתנהג מתאים להנ"ל.

והשי"ת יצליחו שתהי' הנסיעה וביאתו בשעה טובה ומוצלחת ובתלמוד תורה ביראת שמים.

בברכה.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חכי ek wxt l`wfgi - mi`iap

åë-÷øô ìà÷æçé`kÎeh

åè:íéiàä eLòøé CëBúa âøä âøäa ììç ÷ðàa Czìtî ìBwî | àìä øBöì ýåýé éðãà øîà äk¬Ÿ¨©²£Ÿ¨¬¡¦−§®£´Ÿ¦´©©§¥À¤¡Ÿ̧¨¹̈¥¨³¥«¤Æ¤Æ§¥½¦§£−¨¦¦«
æè| úBãøç eèLôé íúî÷ø éãâa-úàå íäéìéòî-úà eøéñäå íiä éàéNð ìk íúBàñk ìòî eãøéå§«¨§º¥©´¦§À̈µŸ§¦¥´©½̈§¥¦ÆÆ¤§¦´¥¤½§¤¦§¥¬¦§¨−̈¦§®Ÿ£¨³

éìò eîîLå íéòâøì eãøçå eáLé õøàä-ìò eLaìé:Cæééìò eàNðåéà Cì eøîàå äðé÷ CúáLBð zãáà C ¦§Æ̈Æ©¨¨´¤¥¥½§¨«§Æ¦§¨¦½§¨§−¨¨«¦§¨§¸¨©³¦¦¨Æ§¨´§½̈¥´¨©½§§¤−¤
:äéáLBé-ìëì íúézç eðúð-øLà äéáLéå àéä íiá ä÷æç äúéä øLà äìlää øéòä íéniîçéäzò ¦©¦®¨¦´©ªÀ̈¨£¤Á¨§¨̧£¨¨³©¨Æ¦´§Ÿ§¤½¨£¤¨§¬¦¦−̈§¨§¤«¨©¨Æ

(ñ) :Cúàvî íia-øLà íéiàä eìäáðå Czìtî íBé ïiàä eãøçéèéézúa ýåýé éðãà øîà äë ék ¤§§´¨«¦¦½−©©§¥®§¦§£²¨¦¦¬£¤©−̈¦¥¥«¦´³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½§¦¦³
éìò úBìòäa eáLBð-àì øLà íéøòk úáøçð øéò Cúà:íéaøä íénä Ceqëå íBäz-úà CëézãøBäåC Ÿ¨Æ¦´¤¡¤½¤¤¨¦−£¤´«Ÿ¨®§©£³¨©Æ¦Æ¤§½§¦−©©¬¦¨©¦«§©§¦Á

ézáLBäå íìBò íò-ìà øBá éãøBé-úàéáLú àì ïòîì øBá éãøBé-úà íìBòî úBáøçk úBizçz õøàa C ¤¸§¥¹¤©´À̈§Â©§¦§¤̧¤©§¦¹¨¢¨³¥«¨Æ¤´§¥½§©−©´Ÿ¥¥®¦
:íéiç õøàa éáö ézúðåàëðzà úBälaðéàå C(ô) :äåýé éðãà íàð íìBòì ãBò éàönú-àìå éL÷áúe C §¨©¦¬§¦−§¤¬¤©¦«©¨¬¤§¥−§¥¥®«§ª§¦À§«Ÿ¦¨§¦¬Æ§½̈§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

i"yx
(ÊË).íéòâøì åãøçå הם גם עליהם יבא פן לשברים

כמוíéòâøì.כשברך: שבר נא)לשון הים (ישעיה  רוגע
רגע כו)עורי ארץ(איוב רגעי לה)על דכאי (תהלים על

באפו רגע כי כמו רגע לשון פירשו ומנחם (שםארץ

תמהון:åîîùå.:ל ) íéîéî.(ÊÈ)לשון úáùåð נוקדין יש
דגש  נוקדים ויש קדמונים מימים מיושבת ופותרין רפי
וכן  לה הסובבים ימים ידי על בחזקה מיושבת ופותרין

הוא: וכן יונתן íúéúç.תרגם åðúð øùà לכל סביבות
בלע"ז:íúéúç.היושבים: ïéàä.(ÁÈ)לורדפריימ"נט

האיים: בגולה:êúàöî.כמו úåìòäá(ËÈ)מיציאתך

.íåäú úà êéìò דסגיאין עממין משריית עליך באסקותי
וכמשמעו  ת"י כן סגיאין עממין ויחפונך תהומא כמו
וטבעה: הים עלה וסוף נבוכדנצר ביד נתנה בתחלה

(Î).øåá éãøåé úà:גיהנם יורדי íìåò.עם íò ìà עם
מעולם: שם אשר העכו"ם íìåòî.שאר úåáøçë כערים

וחברותיה: כסדום מאז חרבו õøàáאשר éáö éúúðå
.íééç:'בירושלי התפארת פרשו úåäìá.(Î‡)ואתן

מקום  ל' אומרים והפותרים הוית כדלא בלהות יונתן
ומזיקי': שעירי' מרקד

cec zcevn
(ÂË).Í˙ÏÙÓ ÏÂ˜Óבעת מפלתך על  בעולם היוצאת מקול 

ויחרדו ירעשו או רב  הרג בך יהרגו בעת חרב חללי בך יאנסו
כמקרך : להם יקרה שלא יפחדו כי הים  איי יושבי כל

(ÊË).'Â‚Â Â„¯ÈÂ: ואבלות צער  Â˘·ÏÈ.בעבור ˙Â„¯Áיהיו
הגוף : את  המסבב כמלבוש בחרדה  ÌÈÚ‚¯Ï.מסובבים Â„¯ÁÂ

בחרדה : יוסיפו רגע ÍÈÏÚ.בכל  ÂÓÓ˘Âלבב בתמהון יתמהו
מפלתך : אליך Â‡˘Â.(ÊÈ)על  ויאמרו קינה קול  עליך  ירימו 

סביבה: אשר המים מן רב בחוזק  המיושבת  עיר נאבדת איך 
.ÌÈ· ‰˜ÊÁ:בים היושבים העמים  מכל È·˘ÈÂ‰.החזקה ‡È‰

היו ויושביה לה הסביב היה בעבור  חזקה  היתה היא ר"ל 
וגבורים: Ì˙È˙Á.חזקים  Â˙ האיים:‡˘¯ על  הים יושבי כל  על  מוטלת היתה ‰‡ÔÈ.(ÁÈ)פחדם Â„¯ÁÈיחרדו האיים  יושבי

מפלתך : העולם:Í˙‡ˆÓ.ביום  מן ונאבדת שיצאת  אשר·˙˙È.(ËÈ)ממה כערים דומה נחרבת  עיר להיותך אותך  אתן  בעת 
אותך : לאבד  רבים עמים עליך  כשיבואו ור"ל  יכסוך  רבים  ומים  התהום  את עליך יעלה  בעת  מעולם בחוזק נתיישבו לא

(Î).ÍÈ˙„¯Â‰Â:כמותם להיות  מעולם שם  השוכנים העם אל  בור  יורדי שאר  עם  אותך  אוריד אותך ÍÈ˙·˘Â‰Â.אז  אושיב
הקבר: הוא תחתית ÌÏÂÚÓ.בארץ ˙Â·¯ÁÎ:מליצה כדרך  במ "ש  הדבר וכפל הקבר והוא  עולם מימות  חורבה  שהוא במקום

.¯Â· È„¯ÂÈ להם:‡˙ ושוה  בור  יורדי שאר  ˙˘·È.עם  ‡Ï ÔÚÓÏלעולם מיושבת עוד  תהיה  שלא באופן תהיה ההורדה ר "ל 
האדמה: ע"פ ישובו לא אשר ˆ·È.כמקום  È˙˙Âהמתים יחיו  שבה ע"ש  כן  הקרויה  א"י והיא  חיים בארץ אתן וההדר החמדה

בה: יהיה  ההדר וכל  תאבד  שהיא הוא נהפוך כי  ירושלים מחרבות  תמלא שהיא  צור  כשחשבה לא ר"ל התחיה בזמן
(‡Î).˙Â‰Ï·:בעולם עוד תהיה ולא  ופחד  בהלה  אתן כיÈ˘˜·˙Â.לך  בעולם עוד למי  נמצא  תהיה  לא אותך יבקש  מי אם 

לקדמותך : תשוב  לא

oeiv zcevn
(ÂË).˜Â‡·וכן הנפש  יציאת בעת שהיא וגניחה  אנחה  ענין

חלל  נ"א)יאנק חרדה :Â˘Ú¯È.:(ירמיה Ì‰ÈÏÈÚÓ.(ÊË)ענין 
חשוב : מלבוש  שם והוא מעיל  רוקם¯˜Ì˙Ó.מלשון  מעשה 

וכסף : זהב  המלבוש :ÂËÂ˘ÙÈ.בפתילי הסרת  ÂÓÓ˘Â.ענין
תמהון : ושבח:‰‰ÏÏ‰.(ÊÈ)ענין הלול עניןÌ˙È˙Á.מלשון 

תחת אל  כמו  א')פחד המ"ם‰‡ÔÈ.(ÁÈ):(שם במקום הנו "ן בא 
הימין לקץ  י"ב)וכן חורבה :Á¯·˙.(ËÈ):(דניאל ˙‰ÌÂ.מלשון

המים: ערב·Â‰Ï˙.(Î‡)עומק לעת וכן בהלות  מן הפוך  הוא
בלהה י"ז)והנה לך :ÍÈ‡Â.:(ישעיה ואין 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

aiחכב wxt minid ixac - miaezk

éîéä éøáãáé-÷øô à íakÎfi

æé:ãéåãì ãöîì-ãò äãeäéå ïîéðá éða-ïî eàáiåçéì-íà íäì øîàiå ïòiå íäéðôì ãéåã àöiåíBìL ©¨ÀŸ¦§¥³¦§¨¦Æ¦«½̈©©§−̈§¨¦«©¥¥´¨¦»¦§¥¤¼©©Æ©Æ©´Ÿ¤¨¤½¦§¨º
eðéúBáà éýìà àøé étëa ñîç àìa éøöì éðúBnøì-íàå ãçéì ááì íëéìò él-äéäé éðøæòì éìà íúàä¤³¥©Æ§¨§¥½¦¦«§¤¦¯£¥¤²¥−̈§¨®©§¦«§©©´¦§¨©À§³Ÿ¨¨Æ§©©½¥²¤¡Ÿ¥¬£¥−

(ñ) :çëBéåèé| íBìL éLé-ïá Enòå ãéåã Eì íéLéìMä (íéùåìùä) Làø éNîò-úà äLáì çeøå §©«§´©¨§À̈¤£¨©»´Ÿ©¨¦¦¼§³¨¦Æ§¦§´¤¦©½¨¸
éýìà Eøæò ék Eøæòì íBìLå Eì íBìL(ô) :ãeãbä éLàøa íðziå ãéåc íìa÷éå Eëeìôð äMðnîe ¨¹§À§¨Æ§´Ÿ§¤½¦¬£¨§−¡Ÿ¤®©§©§¥´¨¦½©«¦§¥−§¨¥¬©§«¦«§©¤º¨§´

ìt-íò Bàáa ãéåc-ìòìô éðøñ eäçlL äöòá ék íøæò àìå äîçìnì ìeàL-ìò íézLøîàì íézL ©¨¦À§Ÿ¸¦§¦§¦¯©¨²©¦§¨−̈§´Ÿ£¨ª®¦´§¥À̈¦§ª¹©§¥³§¦§¦Æ¥½Ÿ
:ìeàL åéðãà-ìà ìBté eðéLàøaàëìàòéãéå ãáæBéå çðãò äMðnî | åéìò eìôð âì÷éö-ìà Bzëìa §¨¥¾¦−¤£Ÿ¨¬¨«§¤§´¤¦«§©À¨§´¨¨´¦«§©¤¿©Â§©§¨¨³¦¦«£¥Æ

:äMðîì øLà íéôìàä éLàø éúlöå àeäéìàå ãáæBéå ìàëéîeáëãeãbä-ìò ãéåc-íò eøæò änäå ¦¨¥´§¨½̈¤¡¦−§¦§¨®¨¥¬¨£¨¦−£¤¬¦§©¤«§¥À¨¨§³¦¨¦Æ©«©§½
:àáva íéøN eéäiå ílk ìéç éøBaâ-ék¦«¦¬¥©−¦ª¨®©¦§¬¨¦−©¨¨«

i"yx
(ÊÈ).ãéåãì ãöîì ãò äãåäé ïéîéðá éðá ïî המצודה אל

אחות  בן עמהם ולקחו שאול מפני שם נחבא דוד אשר
דוד  הוא סבור שמא מדוד בנימן בני שדאגו לפי דוד
לפיכך  שאול ביד ולתתו לכפותו בנימין בני שבאו
דוד  קרובי מיהודה שאר וגם עמהם עמשי לקחו
שבאו  דוד כשיראה ויהודה בנימין בני מן כדכתיב

דבר: בכל יחשדם שלא באמונתם àöéå(ÁÈ)עמהם
.íäéðôì ãéåã:המצד åâå'.מן íäì øîàéå ïòéå.ãçéì ááì

אחד: כלב יהיה ולבבי àìáלבבכם éøöì éðúåîøì íàå
.éôëá ñîç את צודה הוא כי לשאול עשיתי מה כי

חנם: על לקחתה éùîò.(ËÈ)נפשי úà äùáì çåøå
והרצון  הרוח זה כלומר נבואה רוח ולא בלע"ז טלטנ"ט
הבאים  ויהודה בנימין לפני לדבר בראש שקפץ לבשו
י"א) (שופטים ה' רוח יפתח על ותהי ודוגמתו עמו

ודאי  באתם לשלום אם אומר אתה דוד לך ואמר
אליך: באנו éùé.לשלום ïá êîòå עמך להיות רוצים אנו

êøæåòì.ולעזרך: íåìùå êì íåìù íåìù שואל ואתה
טובה  להחזיק לך אין ולנו באנו לעזרך ודאי לעזרך אלי

אלהיך: עזרך כי וזהו הוא השם מאת ãåã.כי íìá÷éå
שלו: הגדוד בראשי ויתנם בנימין בני לאותם

(Î).ãåã ìò åìôð äùðîîå:לעזרוíéúùìô íò åàåáá
.äîçìîì ìåàù ìò:שאול בה שנהרג מלחמה באותה

.íåøæò àìå שלחוהו בעצה אלא לפלשתים שעזרו ח"ו
לשלחו  הסרנים נתיעצו עצה כי אלא פלשתים, סרני
נפלו  דוגמת אדוניו אל יפול בראשינו אמרו כי לביתו

דוד: ãåãâä.(Î·)אל ìò נשיו כשנשבו עמלקים של
כששלחוהו  צקלג אל בלכתו כי היה פרק באותו כי

נשבו: כבר צקלג אל ובא פלשתים סרני

cec zcevn
(ÁÈ).„Â„ ‡ˆÈÂ: המצד ÂÎÂ'.מן ÈÏ ‰È‰Èבלבי יתן ה' ר"ל 

לזה: זה אהובים  ר"ל  אחד  לעם להיות עליכם  לבבי שיהיה 
.È˙ÂÓ¯Ï Ì‡Âואמר בדבר  חשש שאול  מאחי  בהם  שראה על 

מכם נשמר  אהיה לא למען אותי לרמות הנה  ביאתכם  אם 
לא כי בכפי  חמס בלא  בחנם  לי ולהצר לתפשני  אתם  ורוצים 

לשאול: רע  מאומה  ÂÎÂ'.עשיתי È‰Ï‡ ‡¯Èאשמע לבל  המרמה נגלה  להיות הדבר את ויברר לי הנעשה  בהחמס ה ' יראה אזי
אחד : לעם  להיות  ÂÎÂ'.(ËÈ)לכם ‰˘·Ï ÁÂ¯Â:כולם בעבור לדבר הרצון בלבו  באה  „ÈÂ„.ר"ל ÍÏ ולטובתך להנאתך  ר"ל

ובעזרתך :ÍÓÚÂ.באנו: עמך  להיות אנו ÍÏ.חפצים ÌÂÏ˘ ÌÂÏ˘ולא לך העוזרים ועם עמך השלום  אשר אנו רואים הלוא ר"ל
לחזק: שלום שלום וכפל ברמאות עמך נבוא א"כ ומדוע ובהשגתו אלהים  בעזר  וזהו שאול יד  לדבריÌÏ·˜ÈÂ.השיגם האמין  כי 

אחותו: בן  ‰‚„Â„.עמשי  È˘‡¯·:הגדוד על לראשים  המה גם להלחם··Â‡Â.(Î)להיות כשהלכו פלשתים  עם דוד כשבא
ÌÂ¯ÊÚ.בשאול : ‡ÏÂאמרו כי למקומו  לשוב  המלחמה מן שלחוהו הסרנים בעצת כי במלחמה לפלשתים עזר  לא  דוד  אבל 

הולך  ובערמה בו שמרד  מה על לו  למחול  אותו ירצה  בזה כי שאול אל  ישוב ראשינו הבאת  עם ר "ל  וכו' יפול  בראשינו
לצקלג:·Â˙ÎÏ.(Î‡)למלחמה: למקומו  לשוב  המלחמה מן ‰‡ÌÈÙÏ.כשחזר  È˘‡¯:אנשים אלף  על ראש היה Â¯ÊÚ(Î·)כ "א
.„Â„ ÌÚ בשמואל כמ"ש ובניהם ואנשיו דוד נשי שבו אשר עמלק מבני  הגדוד  על  עזרוהו המה  כן  עצמו את  דוד  שעזר כמו ר "ל 

˘¯ÌÈ.א': ÂÈ‰ÈÂ:הצבא על לשרים אותם מינה  עמלק  אחר כשרדף 

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÁÎÂÈÂבראשית) ה' הוכיח  אשר כמו  דברים ברור ענין
נותÁÂ¯Â.(ËÈ)כד ): הנני כמו רצון יט ):ענין (מ"ב רוח  בו ן

.„Â„‚‰:הצבא אל ÂÏÙ.(Î)חיל  וכן והתקרבות נטיה ענין
לג): (ירמיה נופל אתה שררה:È¯Ò.הכשדים ענין 

a dpyn ipy wxt dlxr zkqn
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‡éàîc ìL øNòî úîeøúe äîeøzä,äàîe ãçàa íéìBò íéøekaäå älçä,äæ íò äæ ïéôøèöîe,éøöåíéøäì C. ©§¨§©©£¥¤§©©©¨§©¦¦¦§¤¨¥¨¦§¨§¦¤¦¤§¨¦§¨¦

íéúàîe ãçàa íéìBò íøkä éàìëå äìøòä,äæ íò äæ ïéôøèöîe,éøö ïéàåíéøäì C.ïBòîL éaøøîBà:ïðéà ¨¨§¨§¦§¥©¤¤¦§¤¨¨©¦¦§¨§¦¤¦¤§¥¨¦§¨¦©¦¦§¥¥¨
ïéôøèöî.øæòéìà éaøøîBà:íòè ïúBða ïéôøèöî,øBñàì àG ìáà. ¦§¨§¦©¦¡¦¤¤¥¦§¨§¦§¥©©£¨¤¡

·äìøòä úà äìòî äîeøzä,äìøòäåäîeøzä úà.ãöék?äìôpL äîeøz äàñäàîì,eìôð Ck øçàå ©§¨©£¨¤¨¨§¨§¨¨§¨¤©§¨¥©§¨§¨¤¨§¨§¥¨§©©¨¨§

a`.d`ne cg`a oiler .dnexzdïéàñ äàîá åìàî úçà äàñ äìôð íàïðé÷ôîå .íéøæì øåñà ìëä ,äàîî úåçôá .íéøæì íéøúåîå äìèá ïéìåç ìù
øùòî úîåøú éáâ áéúëãî äì(çé øáãîá)äøùòîå øùòîì äøùò ùéøôä äàîîã è"ö åðééäã åùã÷î åëåúì øæç íà åðîî íøåäù äî åðîî åùã÷î úà

:øùòî úîåøúì úçà.df mr df oitxhvneåäðéð ãçà íùã ,ïéôøèöîã àîìò éìåë åãåî àäáå .ïúùã÷î ïéìåç äàîî úåçôì ïìåëî úçà äàñ äìôð íà
áéúë äìçáã äîåøú ïééø÷î åäìåëå(åè íù)åäá áéúëã íéøåëá åìà êãé úîåøúå øî øîàã äîåøú åø÷à éîð íéøåëáå äîåøú åîéøú äìç(åë íéøáã)ç÷ìå

:êãéî àðèä ïäëä.mixdl jixveøåñéàäå íéøäì ö"à éôè éøéîçã íøëä éàìëå äìøòáã â"òàå .íéøæì øúåî øàùäå ,ïäëì äúåà úúìå äìôðù äàñä
:íéøäì ö"à ïéìèáúî ïäùë ìæâ ïéã åäá êééù àìã íéøåñéà øàù ìëá ìáà èáùä ìæâ éðôî íéøäì êéøöå íéìòá äì ùéã äîåøú éðàù ìèá åîöòoiler

.miz`ne cg`a,äàìî áéúë äîåøú éáâã(áë úåîù)äàìî áéúë íøëä éàìëáå ,øçàú àì êòîãå êúàìî(áë íéøáã)øåîàä äàìî äî äàìîä ùã÷ú ïô
éôì íéàìëî äì ïðéôìé äìøòå .íéúàî êéøöå åúééìò åìôë äàðäá øåñà àåäù åøåñà ìôëù éôìå .äìåò ïàë óà ,åðîî åùã÷î úàî ïðéôìéãë ,äìåò ïìäì

:ïúåîë äàðäá äøåñà àéäù.df mr df oitxhvneäøã÷á çìáå ,íéúàî ãò ùáéá øåñàì ïéôøèöî ,øúéä êåúì åìôðù ãçé ïéáøåòî íøëä éàìëå äìøò
:íòè ïúåðá.oitxhvn opi`éàìë íòèå ,ïîöò éðôá äìøòä íòè ìèáì äøã÷á ùé íà àìà .åäðéð úåîù éðùã ïåéë ,íòè ïúåðá äøã÷ä øåñàì åìéôà

:øúåî ìëä ,ïîöò éðôá íøëä.mrh ozepa oitxhvn:ãçé ïäéúù íòè ìèáì éãë çìá äøã÷á êéøöù.xeq`l `l la`øúéäá äéäéù ö"àù ,ùáéá
:÷"úë äëìäå .ïäéúù ãâðë íéúàî

a.dlxrd z` dlrn dnexzd:äîåøúä úà ìèáì ïéìåçä íò úôøèöî äìøòä ïëå .äìøòä úà ìèáì ïéìåçä íò úôøèöî.d`nl dltpyà÷åã åàì
:äàî ìëä äùòðå ïéìåçì äìôðù äîåøúä ÷"ä àìà óåøéö éòá àìå äìåò ùîî äàî åìéàã ,äàîî úåçô àìà äàî.dlxr ly oiaw dyly eltp k"g`e

ïéá÷ äùìù íù åìôðå åøæçå ,ïéìåç ìù è"öì äîåøú ìù äàñ äìôðùë êëìä ãåòå äàîá äìåò äîåøúã úåîåøúã ÷"ôá øîàã òùåäé 'øë ïéúéðúî íúñ

`xephxa yexit
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תרומת  תרומה, של  בטול  דיני  ללמד באה משנתנו  תערובת. בדיני  עוסק זה פרק
הכרם. וכלאי ערלה וביכורים, חלה מעשר,

äîeøzä,גדולה תרומה היינו  –øNòî úîeøúe נותן שהלוי  – ÇÀÈÀÇÇÂÅ
שכתוב כמו מקבל , שהוא ראשון  ממעשר  כו):לכהן  יח , (במדבר

המעשר ", מן מעשר ה', תרומת ממנו  éàîc"והרימותם ìLוכל – ÆÀÇ
גורסים: יש  ואמנם ודאי ; של lyשכן xyrn znexze ,xyrn znexze

,i`nc,עליה הארץ  עמי נחשדו  שלא אין, דמאי של  גדולה תרומה אבל 

הארץ מעם שנלקחה מתבואה גדולה תרומה מפרישין אין  (oiirולכן
,(i`nc zkqnl dgiztíéøekaäå älçä,תרומה נקראים אלו  שאף – ÇÇÈÀÇÄÄ

כתוב כ):שכן  טו, תרימו(במדבר חלה עריסותיכם ",dnexz"ראשית
יז ):וכתוב יב , ותירשך(דברים  דגנך  מעשר  בשעריך  לאכל תוכל  "לא

שכתוב  ביכורים, אלו ידך " "תרומת ודרשו: ידך ", ותרומת ויצהרך...
ד):בהם כו, "אין (דברים  כותב: והרמב"ם מידך"; הטנא הכהן "ולקח

הביכורים, מן חוץ זה בפסוק פרטו שלא מקום הבאת שטעון  דבר לך
תרומה" קרואין  שהן  למדת הא ידך ", "ותרומת נאמר תרומות ובהן  (הל'

כ); אכילה טו, לענין אחד  דינם "תרומה", הנקראים אפוא, אלו , כל
äàîeודימוע, ãçàa íéìBò סאים במאה שנתערבה מהם סאה – ÄÀÆÈÅÈ

נתערבה  אם אבל  לזרים, התערובת ומותרת בטלה, היא הרי חולין, של
מה בפח  על זה והסמיכו  לזרים. אסור  הכל  חולין , של סאים ממאה ות

מעשר בתרומת כט):שכתוב יח , מה (במדבר – ממנו " מקדשו "את
החלק  היא מעשר  תרומת והרי מקדשו , לתוכו חזר אם ממנו  שהורם

לתוך תרומה של אחד  נפל  שאם ומכאן  התבואה מן  ממאה האחד 
"מדומע". נעשים והם מקדשם, זה הרי  חולין של ותשעה תשעים

äæ íò äæ ïéôøèöîe תשעים לאסור  מצטרפת מכולן אחת סאה – ÄÀÈÀÄÆÄÆ
התערובת  מן סאה ונפלה כולן , נתערבו  אם כגון  חולין, של סאים ותשע

"מדומע". נעשה הכל חולין, של סאים ותשע תשעים CéøöåÀÈÄלתוך
íéøäì התערובת מתוך  להרים צריכים ומאה, באחד בטלים כשהם – ÀÈÄ

הוא  כהן של שממונו לכהן  וליתנו הקודש, מן  לתוכה שנפל כשיעור 

הואיל שמתבטלים, איסורים שאר  כל  ברם, השבט. גזל משום בזה ויש 
להרים. צריכים אין  גזל , דין  בהם íéìBòואין  íøkä éàìëå äìøòäÈÈÀÈÀÄÀÅÇÆÆÄ

íéúàîe ãçàa,היתר של  סאים במאתיים שנתערבה מהם סאה – ÀÆÈÈÇÄ
איסורם, כפול ואלו  שהואיל  מבואר , בירושלמי בטלה. היא הרי

לענין  שיעורם חכמים כפלו בהנאה, וגם באכילה גם הם שאסורים
äæביטול . íò äæ ïéôøèöîe משניהם סאה נתערבה אם כגון – ÄÀÈÀÄÆÄÆ

וכן  התערובת; את אוסרת היא הרי היתר , של סאה ממאתיים בפחות
מצטרפים  הם הרי מינו, בשאינו מין היתר, של לח בדבר נתערבה אם

טעם  ליתן כדי בשניהם יש  שאם טעם, בנותן  התערובת את לאסור 
אסורה. התערובת íéøäìבהיתר, Céøö ïéàåבאחד בטלים כשהם – ÀÅÈÄÀÈÄ

לעיל . כבר  שבארנו  כמו ïðéàומאתיים, :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÅÈ
ïéôøèöî טעם בו  נותנים ושניהם לח, בדבר נתערבו אם אפילו  – ÄÀÈÀÄ

הת  את לאסור מצטרפים אינם מקום מכל איסור , של  ואם אחד  ערובת,
מותר. הכל בהיתר, טעם ליתן כדי  בו אין  עצמו בפני  מהם אחד כל

של שמות שני  הכרם וכלאי  שערלה לפי הוא, שמעון רבי של טעמו
מצטרפים. אינם אחד  משם שאינם וכל הם, øæòéìàאיסור  éaøÇÄÁÄÆÆ

íòè ïúBða ïéôøèöî :øîBà,היתר של  לח בדבר נתערבו אם – ÅÄÀÈÀÄÀÅÇÇ
כדי בהיתר אין שאם טעם, בנותן אותו  לאסור  מצטרפים הם הרי

נאסר , הריהו שניהם טעם øBñàìלבטל àG ìáà נתערבו שאם – ÂÈÆÁ
אלא  לאסרו , מצטרפים אינם שניהם, כנגד  מאתיים בהיתר  ואין  ביבש,

במאתיים. חבירו את לבטל ההיתר  אל  מצטרף מהם אחד dkldכל 
.`nw `pzk
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äìøòä úà äìòî äîeøzä עם מצטרפת שהתרומה כלומר – ÇÀÈÇÂÈÆÈÈÀÈ
ומאתיים, באחד  הערלה את לבטל  äîeøzäהחולין úà äìøòäåÀÈÈÀÈÆÇÀÈ

ומאה. באחד  התרומה את לבטל החולין עם מצטרפת הערלה וכן –
וכלאי הכרם, כלאי את מעלה שהתרומה הכרם, לכלאי  הדין  והוא

התרומה. את מעלים הערלה?ãöékהכרם את מעלה התרומה – ÅÇ
äàîì äìôpL äîeøz äàñ שנפלה תרומה של סאה כלומר, – ÀÈÀÈÆÈÀÈÀÅÈ

סאה מאה הכל ונעשה הירושלמי),לחולין  פי על שהחולין (רמב"ם  היינו

נעשו  לתוכם תרומה של הסאה וכשנפלה סאים, ותשע תשעים היו 
eìôð"מדומע", Ck øçàå,המדומע לתוך  –GL,äìøò ïéa÷ äL ÀÇÇÈÈÀÀÈÇÄÈÀÈ
GL Bàíøkä éàìk ïéa÷ äL,(קבים 6 (הסאה סאה חצי  שהם – ÀÈÇÄÄÀÅÇÆÆ

äìøòä úà äìòî äîeøzäL àéä Bæ– תרומה של שהסאה ÄÆÇÀÈÇÂÈÆÈÈÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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éîéä éøáãáé-÷øô à íakÎfi

æé:ãéåãì ãöîì-ãò äãeäéå ïîéðá éða-ïî eàáiåçéì-íà íäì øîàiå ïòiå íäéðôì ãéåã àöiåíBìL ©¨ÀŸ¦§¥³¦§¨¦Æ¦«½̈©©§−̈§¨¦«©¥¥´¨¦»¦§¥¤¼©©Æ©Æ©´Ÿ¤¨¤½¦§¨º
eðéúBáà éýìà àøé étëa ñîç àìa éøöì éðúBnøì-íàå ãçéì ááì íëéìò él-äéäé éðøæòì éìà íúàä¤³¥©Æ§¨§¥½¦¦«§¤¦¯£¥¤²¥−̈§¨®©§¦«§©©´¦§¨©À§³Ÿ¨¨Æ§©©½¥²¤¡Ÿ¥¬£¥−

(ñ) :çëBéåèé| íBìL éLé-ïá Enòå ãéåã Eì íéLéìMä (íéùåìùä) Làø éNîò-úà äLáì çeøå §©«§´©¨§À̈¤£¨©»´Ÿ©¨¦¦¼§³¨¦Æ§¦§´¤¦©½¨¸
éýìà Eøæò ék Eøæòì íBìLå Eì íBìL(ô) :ãeãbä éLàøa íðziå ãéåc íìa÷éå Eëeìôð äMðnîe ¨¹§À§¨Æ§´Ÿ§¤½¦¬£¨§−¡Ÿ¤®©§©§¥´¨¦½©«¦§¥−§¨¥¬©§«¦«§©¤º¨§´

ìt-íò Bàáa ãéåc-ìòìô éðøñ eäçlL äöòá ék íøæò àìå äîçìnì ìeàL-ìò íézLøîàì íézL ©¨¦À§Ÿ¸¦§¦§¦¯©¨²©¦§¨−̈§´Ÿ£¨ª®¦´§¥À̈¦§ª¹©§¥³§¦§¦Æ¥½Ÿ
:ìeàL åéðãà-ìà ìBté eðéLàøaàëìàòéãéå ãáæBéå çðãò äMðnî | åéìò eìôð âì÷éö-ìà Bzëìa §¨¥¾¦−¤£Ÿ¨¬¨«§¤§´¤¦«§©À¨§´¨¨´¦«§©¤¿©Â§©§¨¨³¦¦«£¥Æ

:äMðîì øLà íéôìàä éLàø éúlöå àeäéìàå ãáæBéå ìàëéîeáëãeãbä-ìò ãéåc-íò eøæò änäå ¦¨¥´§¨½̈¤¡¦−§¦§¨®¨¥¬¨£¨¦−£¤¬¦§©¤«§¥À¨¨§³¦¨¦Æ©«©§½
:àáva íéøN eéäiå ílk ìéç éøBaâ-ék¦«¦¬¥©−¦ª¨®©¦§¬¨¦−©¨¨«

i"yx
(ÊÈ).ãéåãì ãöîì ãò äãåäé ïéîéðá éðá ïî המצודה אל

אחות  בן עמהם ולקחו שאול מפני שם נחבא דוד אשר
דוד  הוא סבור שמא מדוד בנימן בני שדאגו לפי דוד
לפיכך  שאול ביד ולתתו לכפותו בנימין בני שבאו
דוד  קרובי מיהודה שאר וגם עמהם עמשי לקחו
שבאו  דוד כשיראה ויהודה בנימין בני מן כדכתיב

דבר: בכל יחשדם שלא באמונתם àöéå(ÁÈ)עמהם
.íäéðôì ãéåã:המצד åâå'.מן íäì øîàéå ïòéå.ãçéì ááì

אחד: כלב יהיה ולבבי àìáלבבכם éøöì éðúåîøì íàå
.éôëá ñîç את צודה הוא כי לשאול עשיתי מה כי

חנם: על לקחתה éùîò.(ËÈ)נפשי úà äùáì çåøå
והרצון  הרוח זה כלומר נבואה רוח ולא בלע"ז טלטנ"ט
הבאים  ויהודה בנימין לפני לדבר בראש שקפץ לבשו
י"א) (שופטים ה' רוח יפתח על ותהי ודוגמתו עמו

ודאי  באתם לשלום אם אומר אתה דוד לך ואמר
אליך: באנו éùé.לשלום ïá êîòå עמך להיות רוצים אנו

êøæåòì.ולעזרך: íåìùå êì íåìù íåìù שואל ואתה
טובה  להחזיק לך אין ולנו באנו לעזרך ודאי לעזרך אלי

אלהיך: עזרך כי וזהו הוא השם מאת ãåã.כי íìá÷éå
שלו: הגדוד בראשי ויתנם בנימין בני לאותם

(Î).ãåã ìò åìôð äùðîîå:לעזרוíéúùìô íò åàåáá
.äîçìîì ìåàù ìò:שאול בה שנהרג מלחמה באותה

.íåøæò àìå שלחוהו בעצה אלא לפלשתים שעזרו ח"ו
לשלחו  הסרנים נתיעצו עצה כי אלא פלשתים, סרני
נפלו  דוגמת אדוניו אל יפול בראשינו אמרו כי לביתו

דוד: ãåãâä.(Î·)אל ìò נשיו כשנשבו עמלקים של
כששלחוהו  צקלג אל בלכתו כי היה פרק באותו כי

נשבו: כבר צקלג אל ובא פלשתים סרני

cec zcevn
(ÁÈ).„Â„ ‡ˆÈÂ: המצד ÂÎÂ'.מן ÈÏ ‰È‰Èבלבי יתן ה' ר"ל 

לזה: זה אהובים  ר"ל  אחד  לעם להיות עליכם  לבבי שיהיה 
.È˙ÂÓ¯Ï Ì‡Âואמר בדבר  חשש שאול  מאחי  בהם  שראה על 

מכם נשמר  אהיה לא למען אותי לרמות הנה  ביאתכם  אם 
לא כי בכפי  חמס בלא  בחנם  לי ולהצר לתפשני  אתם  ורוצים 

לשאול: רע  מאומה  ÂÎÂ'.עשיתי È‰Ï‡ ‡¯Èאשמע לבל  המרמה נגלה  להיות הדבר את ויברר לי הנעשה  בהחמס ה ' יראה אזי
אחד : לעם  להיות  ÂÎÂ'.(ËÈ)לכם ‰˘·Ï ÁÂ¯Â:כולם בעבור לדבר הרצון בלבו  באה  „ÈÂ„.ר"ל ÍÏ ולטובתך להנאתך  ר"ל

ובעזרתך :ÍÓÚÂ.באנו: עמך  להיות אנו ÍÏ.חפצים ÌÂÏ˘ ÌÂÏ˘ולא לך העוזרים ועם עמך השלום  אשר אנו רואים הלוא ר"ל
לחזק: שלום שלום וכפל ברמאות עמך נבוא א"כ ומדוע ובהשגתו אלהים  בעזר  וזהו שאול יד  לדבריÌÏ·˜ÈÂ.השיגם האמין  כי 

אחותו: בן  ‰‚„Â„.עמשי  È˘‡¯·:הגדוד על לראשים  המה גם להלחם··Â‡Â.(Î)להיות כשהלכו פלשתים  עם דוד כשבא
ÌÂ¯ÊÚ.בשאול : ‡ÏÂאמרו כי למקומו  לשוב  המלחמה מן שלחוהו הסרנים בעצת כי במלחמה לפלשתים עזר  לא  דוד  אבל 

הולך  ובערמה בו שמרד  מה על לו  למחול  אותו ירצה  בזה כי שאול אל  ישוב ראשינו הבאת  עם ר "ל  וכו' יפול  בראשינו
לצקלג:·Â˙ÎÏ.(Î‡)למלחמה: למקומו  לשוב  המלחמה מן ‰‡ÌÈÙÏ.כשחזר  È˘‡¯:אנשים אלף  על ראש היה Â¯ÊÚ(Î·)כ "א
.„Â„ ÌÚ בשמואל כמ"ש ובניהם ואנשיו דוד נשי שבו אשר עמלק מבני  הגדוד  על  עזרוהו המה  כן  עצמו את  דוד  שעזר כמו ר "ל 

˘¯ÌÈ.א': ÂÈ‰ÈÂ:הצבא על לשרים אותם מינה  עמלק  אחר כשרדף 

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÁÎÂÈÂבראשית) ה' הוכיח  אשר כמו  דברים ברור ענין
נותÁÂ¯Â.(ËÈ)כד ): הנני כמו רצון יט ):ענין (מ"ב רוח  בו ן

.„Â„‚‰:הצבא אל ÂÏÙ.(Î)חיל  וכן והתקרבות נטיה ענין
לג): (ירמיה נופל אתה שררה:È¯Ò.הכשדים ענין 

a dpyn ipy wxt dlxr zkqn

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡éàîc ìL øNòî úîeøúe äîeøzä,äàîe ãçàa íéìBò íéøekaäå älçä,äæ íò äæ ïéôøèöîe,éøöåíéøäì C. ©§¨§©©£¥¤§©©©¨§©¦¦¦§¤¨¥¨¦§¨§¦¤¦¤§¨¦§¨¦

íéúàîe ãçàa íéìBò íøkä éàìëå äìøòä,äæ íò äæ ïéôøèöîe,éøö ïéàåíéøäì C.ïBòîL éaøøîBà:ïðéà ¨¨§¨§¦§¥©¤¤¦§¤¨¨©¦¦§¨§¦¤¦¤§¥¨¦§¨¦©¦¦§¥¥¨
ïéôøèöî.øæòéìà éaøøîBà:íòè ïúBða ïéôøèöî,øBñàì àG ìáà. ¦§¨§¦©¦¡¦¤¤¥¦§¨§¦§¥©©£¨¤¡

·äìøòä úà äìòî äîeøzä,äìøòäåäîeøzä úà.ãöék?äìôpL äîeøz äàñäàîì,eìôð Ck øçàå ©§¨©£¨¤¨¨§¨§¨¨§¨¤©§¨¥©§¨§¨¤¨§¨§¥¨§©©¨¨§

a`.d`ne cg`a oiler .dnexzdïéàñ äàîá åìàî úçà äàñ äìôð íàïðé÷ôîå .íéøæì øåñà ìëä ,äàîî úåçôá .íéøæì íéøúåîå äìèá ïéìåç ìù
øùòî úîåøú éáâ áéúëãî äì(çé øáãîá)äøùòîå øùòîì äøùò ùéøôä äàîîã è"ö åðééäã åùã÷î åëåúì øæç íà åðîî íøåäù äî åðîî åùã÷î úà

:øùòî úîåøúì úçà.df mr df oitxhvneåäðéð ãçà íùã ,ïéôøèöîã àîìò éìåë åãåî àäáå .ïúùã÷î ïéìåç äàîî úåçôì ïìåëî úçà äàñ äìôð íà
áéúë äìçáã äîåøú ïééø÷î åäìåëå(åè íù)åäá áéúëã íéøåëá åìà êãé úîåøúå øî øîàã äîåøú åø÷à éîð íéøåëáå äîåøú åîéøú äìç(åë íéøáã)ç÷ìå

:êãéî àðèä ïäëä.mixdl jixveøåñéàäå íéøäì ö"à éôè éøéîçã íøëä éàìëå äìøòáã â"òàå .íéøæì øúåî øàùäå ,ïäëì äúåà úúìå äìôðù äàñä
:íéøäì ö"à ïéìèáúî ïäùë ìæâ ïéã åäá êééù àìã íéøåñéà øàù ìëá ìáà èáùä ìæâ éðôî íéøäì êéøöå íéìòá äì ùéã äîåøú éðàù ìèá åîöòoiler

.miz`ne cg`a,äàìî áéúë äîåøú éáâã(áë úåîù)äàìî áéúë íøëä éàìëáå ,øçàú àì êòîãå êúàìî(áë íéøáã)øåîàä äàìî äî äàìîä ùã÷ú ïô
éôì íéàìëî äì ïðéôìé äìøòå .íéúàî êéøöå åúééìò åìôë äàðäá øåñà àåäù åøåñà ìôëù éôìå .äìåò ïàë óà ,åðîî åùã÷î úàî ïðéôìéãë ,äìåò ïìäì

:ïúåîë äàðäá äøåñà àéäù.df mr df oitxhvneäøã÷á çìáå ,íéúàî ãò ùáéá øåñàì ïéôøèöî ,øúéä êåúì åìôðù ãçé ïéáøåòî íøëä éàìëå äìøò
:íòè ïúåðá.oitxhvn opi`éàìë íòèå ,ïîöò éðôá äìøòä íòè ìèáì äøã÷á ùé íà àìà .åäðéð úåîù éðùã ïåéë ,íòè ïúåðá äøã÷ä øåñàì åìéôà

:øúåî ìëä ,ïîöò éðôá íøëä.mrh ozepa oitxhvn:ãçé ïäéúù íòè ìèáì éãë çìá äøã÷á êéøöù.xeq`l `l la`øúéäá äéäéù ö"àù ,ùáéá
:÷"úë äëìäå .ïäéúù ãâðë íéúàî

a.dlxrd z` dlrn dnexzd:äîåøúä úà ìèáì ïéìåçä íò úôøèöî äìøòä ïëå .äìøòä úà ìèáì ïéìåçä íò úôøèöî.d`nl dltpyà÷åã åàì
:äàî ìëä äùòðå ïéìåçì äìôðù äîåøúä ÷"ä àìà óåøéö éòá àìå äìåò ùîî äàî åìéàã ,äàîî úåçô àìà äàî.dlxr ly oiaw dyly eltp k"g`e

ïéá÷ äùìù íù åìôðå åøæçå ,ïéìåç ìù è"öì äîåøú ìù äàñ äìôðùë êëìä ãåòå äàîá äìåò äîåøúã úåîåøúã ÷"ôá øîàã òùåäé 'øë ïéúéðúî íúñ

`xephxa yexit
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תרומת  תרומה, של  בטול  דיני  ללמד באה משנתנו  תערובת. בדיני  עוסק זה פרק
הכרם. וכלאי ערלה וביכורים, חלה מעשר,

äîeøzä,גדולה תרומה היינו  –øNòî úîeøúe נותן שהלוי  – ÇÀÈÀÇÇÂÅ
שכתוב כמו מקבל , שהוא ראשון  ממעשר  כו):לכהן  יח , (במדבר

המעשר ", מן מעשר ה', תרומת ממנו  éàîc"והרימותם ìLוכל – ÆÀÇ
גורסים: יש  ואמנם ודאי ; של lyשכן xyrn znexze ,xyrn znexze

,i`nc,עליה הארץ  עמי נחשדו  שלא אין, דמאי של  גדולה תרומה אבל 

הארץ מעם שנלקחה מתבואה גדולה תרומה מפרישין אין  (oiirולכן
,(i`nc zkqnl dgiztíéøekaäå älçä,תרומה נקראים אלו  שאף – ÇÇÈÀÇÄÄ

כתוב כ):שכן  טו, תרימו(במדבר חלה עריסותיכם ",dnexz"ראשית
יז ):וכתוב יב , ותירשך(דברים  דגנך  מעשר  בשעריך  לאכל תוכל  "לא

שכתוב  ביכורים, אלו ידך " "תרומת ודרשו: ידך ", ותרומת ויצהרך...
ד):בהם כו, "אין (דברים  כותב: והרמב"ם מידך"; הטנא הכהן "ולקח

הביכורים, מן חוץ זה בפסוק פרטו שלא מקום הבאת שטעון  דבר לך
תרומה" קרואין  שהן  למדת הא ידך ", "ותרומת נאמר תרומות ובהן  (הל'

כ); אכילה טו, לענין אחד  דינם "תרומה", הנקראים אפוא, אלו , כל
äàîeודימוע, ãçàa íéìBò סאים במאה שנתערבה מהם סאה – ÄÀÆÈÅÈ

נתערבה  אם אבל  לזרים, התערובת ומותרת בטלה, היא הרי חולין, של
מה בפח  על זה והסמיכו  לזרים. אסור  הכל  חולין , של סאים ממאה ות

מעשר בתרומת כט):שכתוב יח , מה (במדבר – ממנו " מקדשו "את
החלק  היא מעשר  תרומת והרי מקדשו , לתוכו חזר אם ממנו  שהורם

לתוך תרומה של אחד  נפל  שאם ומכאן  התבואה מן  ממאה האחד 
"מדומע". נעשים והם מקדשם, זה הרי  חולין של ותשעה תשעים

äæ íò äæ ïéôøèöîe תשעים לאסור  מצטרפת מכולן אחת סאה – ÄÀÈÀÄÆÄÆ
התערובת  מן סאה ונפלה כולן , נתערבו  אם כגון  חולין, של סאים ותשע

"מדומע". נעשה הכל חולין, של סאים ותשע תשעים CéøöåÀÈÄלתוך
íéøäì התערובת מתוך  להרים צריכים ומאה, באחד בטלים כשהם – ÀÈÄ

הוא  כהן של שממונו לכהן  וליתנו הקודש, מן  לתוכה שנפל כשיעור 

הואיל שמתבטלים, איסורים שאר  כל  ברם, השבט. גזל משום בזה ויש 
להרים. צריכים אין  גזל , דין  בהם íéìBòואין  íøkä éàìëå äìøòäÈÈÀÈÀÄÀÅÇÆÆÄ

íéúàîe ãçàa,היתר של  סאים במאתיים שנתערבה מהם סאה – ÀÆÈÈÇÄ
איסורם, כפול ואלו  שהואיל  מבואר , בירושלמי בטלה. היא הרי

לענין  שיעורם חכמים כפלו בהנאה, וגם באכילה גם הם שאסורים
äæביטול . íò äæ ïéôøèöîe משניהם סאה נתערבה אם כגון – ÄÀÈÀÄÆÄÆ

וכן  התערובת; את אוסרת היא הרי היתר , של סאה ממאתיים בפחות
מצטרפים  הם הרי מינו, בשאינו מין היתר, של לח בדבר נתערבה אם

טעם  ליתן כדי בשניהם יש  שאם טעם, בנותן  התערובת את לאסור 
אסורה. התערובת íéøäìבהיתר, Céøö ïéàåבאחד בטלים כשהם – ÀÅÈÄÀÈÄ

לעיל . כבר  שבארנו  כמו ïðéàומאתיים, :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÅÈ
ïéôøèöî טעם בו  נותנים ושניהם לח, בדבר נתערבו אם אפילו  – ÄÀÈÀÄ

הת  את לאסור מצטרפים אינם מקום מכל איסור , של  ואם אחד  ערובת,
מותר. הכל בהיתר, טעם ליתן כדי  בו אין  עצמו בפני  מהם אחד כל

של שמות שני  הכרם וכלאי  שערלה לפי הוא, שמעון רבי של טעמו
מצטרפים. אינם אחד  משם שאינם וכל הם, øæòéìàאיסור  éaøÇÄÁÄÆÆ

íòè ïúBða ïéôøèöî :øîBà,היתר של  לח בדבר נתערבו אם – ÅÄÀÈÀÄÀÅÇÇ
כדי בהיתר אין שאם טעם, בנותן אותו  לאסור  מצטרפים הם הרי

נאסר , הריהו שניהם טעם øBñàìלבטל àG ìáà נתערבו שאם – ÂÈÆÁ
אלא  לאסרו , מצטרפים אינם שניהם, כנגד  מאתיים בהיתר  ואין  ביבש,

במאתיים. חבירו את לבטל ההיתר  אל  מצטרף מהם אחד dkldכל 
.`nw `pzk

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äìøòä úà äìòî äîeøzä עם מצטרפת שהתרומה כלומר – ÇÀÈÇÂÈÆÈÈÀÈ
ומאתיים, באחד  הערלה את לבטל  äîeøzäהחולין úà äìøòäåÀÈÈÀÈÆÇÀÈ

ומאה. באחד  התרומה את לבטל החולין עם מצטרפת הערלה וכן –
וכלאי הכרם, כלאי את מעלה שהתרומה הכרם, לכלאי  הדין  והוא

התרומה. את מעלים הערלה?ãöékהכרם את מעלה התרומה – ÅÇ
äàîì äìôpL äîeøz äàñ שנפלה תרומה של סאה כלומר, – ÀÈÀÈÆÈÀÈÀÅÈ

סאה מאה הכל ונעשה הירושלמי),לחולין  פי על שהחולין (רמב"ם  היינו

נעשו  לתוכם תרומה של הסאה וכשנפלה סאים, ותשע תשעים היו 
eìôð"מדומע", Ck øçàå,המדומע לתוך  –GL,äìøò ïéa÷ äL ÀÇÇÈÈÀÀÈÇÄÈÀÈ
GL Bàíøkä éàìk ïéa÷ äL,(קבים 6 (הסאה סאה חצי  שהם – ÀÈÇÄÄÀÅÇÆÆ

äìøòä úà äìòî äîeøzäL àéä Bæ– תרומה של שהסאה ÄÆÇÀÈÇÂÈÆÈÈÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

bחכד dpyn ipy wxt dlxr zkqn

GLäìøò ïéa÷ äL,GL Bàíøkä éàìk ïéa÷ äL–äìøòä úà äìòî äîeøzäL àéä Bæ,äîeøzä úà äìøòäå. §¨©¦¨§¨§¨©¦¦§¥©¤¤¦¤©§¨©£¨¤¨¨§¨§¨¨§¨¤©§¨
‚íéàìkä úà äìòî äìøòä,äìøòä úà íéàìkäå,äìøòä úà äìøòäå.ãöék?íéúàîì äìôpL äìøò äàñ, ¨¨§¨©£¨¤©¦§©¦§©¦§©¦¤¨¨§¨§¨¨§¨¤¨¨§¨¥©§¨¨§¨¤¨§¨§¨©¦

äìøò ãBòå äàñ äìôð Ck øçàå,íøkä éàìk ìL ãBòå äàñ Bà–íéàìkä úà äìòî äìøòäL àéä Bæ,íéàìkäå §©©¨¨§¨§¨§¨§¨§¨§¤¦§¥©¤¤¦¤¨¨§¨©£¨¤©¦§©¦§©¦§©¦
äìøòä úà,äìøòä úà äìøòäå. ¤¨¨§¨§¨¨§¨¤¨¨§¨

øæòéìà 'øë äî÷åàì ïðéöî éîð éà .ãåòå äàîá äìèá äîåøú ìù äàñ éøä ,ïéìåç ïéá÷ äùìù ãåòå è"ö íù åàöîðù ,ïéìåçä íò ïéôøèöîå äìøò ìù
àåäù äìøò ìù åììä ïéá÷ äùìùå ïéìåç ìù äàñ éöçå ïéàñ è"ö êåúì äîåøú ìù äàñ äìôðù ïåâëå äàîå ãçàá äìåò äîåøú øîàã äéúååë àúëìäã

:äàîå ãçàá äìòúù éãë ïéìåç ìù äàî øåòéùì íéìùäì ïéìåçä íò ïéôøèöî äàñ éöç.dlxrd z` dlrn dnexzdy `id efäîåøú ìù äàñ äúåàù
:íéúàîå ãçàá äìøò ìù ïéá÷ äùìù úåìòäì ,ïéàñ éàöç íéúàî íéìùäì ïéìåçä íò äôøèöð.dnexzd z` dlxrdeéöç ïäù äìøò ìù ïéá÷ äùìùã

,íéàìë åà äìøò ïéá÷ äùìù íù ìôðå øæçùëå ,åøñàð éöçå è"ö êåúì äàñ äìôðùëã .äàîå ãçàá äîåøú ìù äàñ ìèáì ïéìåçä íò åôøèöð ,äàñ
:åøúåä

b.dlxrd z` dlxrdeòèðì àðú éø÷å .åúö÷ì åúö÷ ìèáî äéäéù 'à íù ìù øåñéàì øùôà éàã ,úåîù éðù íäù éòáø òèð íäî ãçàã øîåì êéøö
:äìøòá ùéù åîë úåîù éðù íéàìëá ïéàù íéàìëä úà íéàìëä éðú÷ àìå äìøòä úà äìøòä éðú÷ éëäìå .àá àåä äìøòä ïîù äìøò éòáødltpy

.miz`nlìù ãåòå äàñ íù ìôðå øæçùëå åøñàð øúéä ìù è"ö÷ êåúì äìøò äàñ äìôðùëå .óåøéö éòá àì ùîî íéúàî åìéàã à÷åã íéúàîì åàì
äìèá äìøòã äéì úéàã òùåäé éáøë åðééäå .íøëä éàìë ìù ãåòå äàñ ìèáì è"ö÷ä íò úôøèöî äìøòä ïëå .äìøòä ìèáì è"ö÷ä íò íéôøèöî íéàìë
ìù ãåòå äàñ íù ìôð íà éîð ïëå .åäùî øñç äàñá ìèá ãåòäå åäùîå è"ö÷á äìèá íéàìë ìù äàñ êëìä ,ãåòå äàîá äîåøú åîë ãåòå íéúàîá
ãåòå äàñ ìèáì øúéä ìù è"ö÷ä íò úôøèöî äìøò ìù äàñ ïëå ,ìëä äøñàå ,äìôðù äìøò ìù äàñä úà ìèáì è"ö÷ä íò ïéôøèöî ,éòáø òèð

:äðåøçàá åìôðù éòáø òèð ìù

`xephxa yexit

מחצית  כנגד  סאה חצאי מאתיים בהם יש  והרי  החולין , עם מצטרפת

באכילה  מותרת התערובת אין  ברם, הכרם. כלאי או  הערלה של הסאה
בתחילה "מדומע" נעשתה שהרי לכהנים, אלא äìøòäåÀÈÈÀÈ(ר"ש ),לזרים

äîeøzä úà,התרומה את זו בדרך  מעלה הערלה וכן כלומר , – ÆÇÀÈ
בפחות  נתערבה (שאילו היתר  של  במאתיים נתערבה ערלה סאה שאם

זו , תערובת לתוך תרומה נפלה כך ואחר הכל ), נאסר  הרי  ממאתיים
שבחולין  פי  על  אף התרומה, כנגד חלקים מאה כולה בתערובת יש אם

עם  הערלה מצטרפת מקום מכל התרומה, את לבטל כדי  אין עצמם
ומאה. באחד בטלה והתרומה החולין ,

יז -יח). טז, אסורות מאכלות הל ' (ועיין  והר "ש הרמב"ם פי על משנתנו  בארנו 
מוסבה  לפירושו  שכן אחרת, בדרך משנתנו  מפרש מברטנורא הרב ברם,
הערלה, את מעלה שהתרומה כאחד, העניינים שני  על שבמשנה הדוגמא
ותשע  לתשעים נפלה תרומה סאה שאם כלומר  התרומה, את מעלה והערלה
מצטרפת  התרומה הרי – ערלה קבין שלושה נפלו  כך ואחר  חולין  של  סאים
עם  מצטרפת הערלה גם וכן ואחד , במאתיים הערלה את לבטל החולין  עם

נתבטלה. ולא בתחילה שנפלה התרומה את לבטל החולין
בטלה  שתרומה הסובר יהושע, כרבי  משנתנו  שסתם יוצא, זה פירוש לפי  אמנם
תשעים  אלא אין החולין עם הערלה בצירוף שהרי  ז), ד, (תרומות ועוד במאה
פירשו שכך לפי  זה, פירוש והוכרח התרומה. סאת כנגד  סאים וחצי ותשע
דווקא  לאו  למאה", שנפלה תרומה "סאה משנתנו שנקטה שמה בירושלמי ,

ש" כלומר  ותשע, תשעים לתוך אלא מאה יש d`nl"לתוך הכל  שבין היינו
לביטול צירוף כל צריכים אין  הרי מאה, היו עצמם החולין  שאילו מאה,

והערלה .(y"x)התרומה
– Ðאבל  `xephxan axd azek כדעת) ההלכה לפי  גם משנתנו  ליישב אפשר 

שנפלה  וכגון ומאה, באחד  אלא בטלה אינה שהתרומה שם), אליעזר רבי
מחצית  שבצירוף ונמצא חולין , של  וחצי  ותשע תשעים לתוך תרומה סאה

מאה  בהם יש הערלה של  תרומה.הסאה של  הסאה כנגד  סאה
בתחילה  נאסרו החולין אם שכן מברטנורא, הרב של  פירושו  על משיגים ויש
ומכאן האיסור ; את לבטל כך אחר מצטרפת הערלה אין "מדומע", משום

והר "ש הרמב"ם כפירוש שהעיקר הם oniqמסיקים drc dxei lr "ycg ixt")
(xbi` `aiwr iax zetqeze "dpey`x dpyn" oiire ;`k sirq hv.

נראה, טז) אסורות מאכלות הל ' הרמב"ם על (בהשגותיו הראב"ד  ומדברי
כדלקמן: העניינים שני  על  דוגמאות שתי  בפירוש במשנה נישנו  גירסתו  שלפי
dyely e` ,dlxr cere d`q ivg dltp jk xg`e ,d`nl dltpy dnexz d`q ?cvik"
dnexzdy `id ef Ð dnexz ly cere d`q dltp jk xg`e d`q d`nl eltpy dlxr oiaw

."dnexzd z` dlxrde dlxrd z` dlrn
לתוך היינו ש"למאה" הירושלמי  לפי  מפרש אינו שהראב"ד יוצא, זה לפי
אמנם  נתבטלה הראשונה שבנפילה כלומר ממש, למאה אלא ממאה, פחות
צריכה  השנייה שבנפילה אלא ערלה, של  הסאה מחצית או תרומה של הסאה

את לבטל  צריכה cere"d"התרומה בתחילה שנפלה שהערלה או ערלה, של 
את מאד,cere"d"לבטל  נכונה זו  שגירסה חדש" "פרי  בעל  וכותב תרומה. של 

הבאה למשנה ממש דומה משנתנו dpey`x")שנמצאת dpyn").

i p y m e i
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– ללמד  מוסיפה זו Ðמשנה m"anxd yexit itl מצטרף בהיתר , שנתבטל  שאיסור
תערובתם. לתוך כך  אחר שנפל אחר איסור לבטל כדי עמו 

íéàìkä úà äìòî äìøòäלבטל ההיתר עם מצטרפת הערלה – ÈÈÀÈÇÂÈÆÇÄÀÇÄ
ומאתיים, באחד  הכרם כלאי äìøòäאת úà íéàìkäåוכלאי – ÀÇÄÀÇÄÆÈÈÀÈ

הערלה, את לבטל  ההיתר  עם מצטרפים äìøòäהכרם úà äìøòäåÀÈÈÀÈÆÈÈÀÈ
כדי בו , ונתבטלה לתוכו  שנפלה ההיתר, עם הערלה מצטרפת וכן  –

תערובתם. לתוך  כך  אחר שנפלה הערלה את äàñלבטל ?ãöékÅÇÀÈ
äìøòíéúàîì äìôpL,ונתבטלה היתר  של  –äìôð Ck øçàå ÈÀÈÆÈÀÈÀÈÇÄÀÇÇÈÈÀÈ

לתוכם, –äìøò ãBòå äàñ ממאתיים אחד היינו  משהו , ועוד  סאה – ÀÈÀÈÀÈ
íøkäבסאה, éàìk ìL ãBòå äàñ Bà; מותר הכל  –àéä Bæ ÀÈÀÆÄÀÅÇÆÆÄ

íéàìkä úà äìòî äìøòäL שנפלה ערלה של שהסאה – ÆÈÈÀÈÇÂÈÆÇÄÀÇÄ
מצטרפת  הריהי  ונתבטלה, הואיל היתר , של המאתיים לתוך בתחילה

כלאי של  בסאה ממאתיים אחד  ועוד הסאה את לבטל עמהם עכשיו 
äìøòäהכרם; úà íéàìkäå הכרם כלאי  מעלים זה בכגון  וכן  – ÀÇÄÀÇÄÆÈÈÀÈ

מאתיים  לתוך  הכרם כלאי של סאה בתחילה נפלה שאם הערלה, את
ערלה, בסאה ממאתיים אחד  ועוד  סאה נפלה כך  ואחר  היתר, של

הסאה  את לבטל  מצטרפות הכרם כלאי של והסאה היתר  של המאתיים
ערלה; של  äìøòäועוד úà äìøòäå שנפלה ערלה של סאה – ÀÈÈÀÈÆÈÈÀÈ

ערלה, של הסאה מצטרפת ערלה, ועוד סאה נפלה כך ואחר למאתיים
שנפלה  ערלה של ועוד  הסאה את לבטל ההיתר, עם תחילה, שנפלה
כחולין  הכל נעשה נתבטל , תחילה שנפל  והאיסור  שהואיל כך, אחר 

(רמב"ם ).המותרין 

ממה  עליו מקשים יש אבל  הרמב"ם. לפי משנתנו בארנו הקדמנו, שכבר כפי
להגביהה  הספיק ולא למאה שנפלה תרומה "סאה ח): ה, (תרומות ששנינו
אף  קמא, שלתנא הרי מתיר ". שמעון  ורבי אסורה. זו  הרי אחרת, שנפלה עד 
הראשונה  של איסורה אחרת, שנפלה כיון  הראשונה, הסאה שנתבטלה פי  על 
חוזר האיסור  ואין הערלה, את מעלה שהערלה שנינו  כאן  ואילו  וניעור, חוזר 

ונעור ?
ידעו השנייה הסאה שנפלה קודם שאם הרמב"ם, שם שפסק מה לפי ברם,
וניעור, חוזר האיסור  שאין קמא תנא מודה שנפלה, הראשונה הסאה על  כבר

הרי  מותרת, התערובת שנודע וכל  בכגון הוא שהמדובר כאן, גם ליישב אפשר 
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„íøkä éàìëáe äìøòáe äîeøza ònãîäå ìaúîäå õnçîä ìk–øeñà.éànL úéáeíéøîBà:ànèî óà.úéáe ¨©§©¥§©§©¥§©§©¥©©§¨¨¨§¨§¦§¥©¤¤¨¥©©§¦©§©¥¥
ìläíéøîBà:ànèî Bðéà íìBòì,äöéak Ba àäiL ãò. ¦¥§¦§¨¥§©¥©¤§¥©¥¨
‰éàzñBc,äîúé øôk Léà,éãéîìzî äéäéànL úéa,øîàå:ézòîLï÷fä éànMî,øîàL:ànèî Bðéà íìBòì §©¦§©©§¨¨¨¦©§¦¥¥©©§¨©¨©§¦¦©©©¨¥¤¨©§¨¥§©¥

äöéak Ba àäiL ãò. ©¤§¥©¥¨
Âeøîà äîìe:øéîçäì ònãîäå ìaúîäå õnçîä ìk?Bðéîa ïéî.øéîçäìe ì÷äì?Bðéî BðéàLa ïéî.ãöék? §¨¨§¨©§©¥§©§©¥§©§©¥©§©§¦¦§¦§¨¥§©§¦¦§¤¥¦¥©

íéhç úqò CBúì ìôpL íéhç ìL øBàN,õnçì éãk Ba Léå–äàîe ãçàa úBìòì Ba LiL ïéa,Ba ïéàL ïéáe §¤¦¦¤¨©§¦©¦¦§¤§¥§©¥¥¤¤©£§¤¨¥¨¥¤¥

c.'eke laznde ungnd lk:øåñà íøëä éàìëáå äìøòá ìáúîäå õîçîä ìë øîà÷ éëä.dnexza rncndeéøîùá åà íéçåôúá äñéòä úà õîçîä
äöéîçäù ïåéë äîåøúá ïëå .íéúàîå ãçàá ïéìåò ïéàå øåñà äìøò ìù åà íøëä éàìë ìù ïéìáúá äøã÷ä úà ìáúîäå .íøëä éàìë ìùå äìøò ìù ïéé

:äàîå ãçàá äìåò åðéàå íéøæì øåñàå òîåãî ìëä äùòð äîåøú ìù ïéìáúá ïéìåç ìù äøã÷ äìáúðå äîåøú ìù øåàùá ïéìåç ìù äñéòi`ny zia
.`nhn s` mixne`úàîåè øåòù àåäù äöéáë ïéìáúá åà øåàùá ïéàù ô"òà .äøåäè äøã÷ åìáúù ïéàîè ïéìáú åà äøåäè äñéò õéîçäù àîè øåàù

:äøã÷ä úàîèðå äñéòä úàîèð ïéìëåà.dviak ea `diy cr `"dae:ïéìëåà øàù àðù àìå ïéìáúå øåàù ù"ì äöéáëî úåçô àîèî ìëåà ïéàã
e.exn` dnleáøòîù òîãîäå äîåøú ìù ïéìáúá ïéìåç úøã÷ ìáúîäå ,äîåøú ìù øåàùá ïéìåç õîçîäù åøîà ïéðò äæéàá øîåìë .åøîà äîáå åîë

,ùøôîå .åðéî åðéàù íò áøòúðù ïéîá ,øéîçäì íéîòôå ì÷äì íéîòô åøîà äîáå .åðéîá ïéî éðùîå øéîçäì ìëä íéëìåä åðàù ãçé äîåøúå ïéìåç [ìùáîå]
ìéôà øñåà äàî ãòå .äàîî øúåé åìéôà íòè ïúåðá øñåà åðéîá ïéî åðééäã ïéìåç ìù ïéèç úñéò êåúì ìôðù ïéèç úîåøú ìù øåàù ãöéë øéîçäìàìá å

:íòè úðéúð

`xephxa yexit

הכל לדברי ולפיכך  השנייה, שנפלה קודם הראשונה הסאה של נפילתה על 
וניעור חוזר האיסור  dpey`x")אין  dpyn" oiir).

`xephxan axd המובאת שהדוגמא הקודמת, במשנה כשיטתו משנתנו  גם מפרש
שאמרו מה הוא לפירושו והיסוד  בהם; דנה שהיא העניינים כל  על  מוסבה בה

היא הכוונה אלא דווקא, לאו במשנה הנזכרות ש"מאתיים" jezlבירושלמי,
.ryze miryz d`n... מברטנורא: הרב לפי המשנה פירוש dltpyוהרי dlxr d`q

miiz`nl,מאתיים הכל  שנעשה היתר , של ותשע תשעים מאה לתוך  כלומר  –
נאסרו, Ðוהרי  mxkd i`lk ly cere d`q dltp jk xg`e עם מצטרפים הם הרי 

מצטרפת  בתחילה שנפלה הערלה וכן הערלה, את לבטל ותשע תשעים המאה
שמשנתנו כלומר  כלאים, של  ועוד  הסאה את לבטל  ותשע תשעים המאה עם
במאה  בטלה שתרומה כשם ועוד במאתיים בטלה שערלה היא, יהושע כרבי 
שאין הסובר אליעזר, רבי  לפי גם שמפרש טוב", יום "תוספות (עיין ועוד 

ואחד ). במאתיים אלא בטלה ערלה
אפשר שאי  לפי הערלה", את "והערלה הפיסקה בפירוש הוא נדחק אמנם
שהכוונה  מפרש הוא ולכן  לקצתו, קצתו מבטל שיהא אחד , שם של  לאיסור
רבעי לנטע התנא וקורא שמות, שני שהם רבעי , ולנטע לערלה זו בפיסקה

הערלה מן בא שהוא לפי  l`xyi")"ערלה", zx`tz" ;y"`xd yexit oiire ,my oiir).
לגבי מברטנורא הרב על משיגים שיש הקודמת, המשנה בשולי  הזכרנו וכבר 
המשנה  נקטה למה פירושו, לפי קשה גם כן מפירושו . היוצא הדין עיקר

השנייה, cere"בנפילה d`q" משום שם, שמבואר טוב" יום "תוספות (עיין 
מיוחדת  דרך ונקט הרמב"ם של  מפירושו מברטנורא הרב נטה אמנם מה

ראשונה"). "משנה ועיין  הקודמת; והמשנה משנתנו  בפירוש

ד ה נ ש מ ר ו א ב

וכלאי והערלה ומאה באחד  בטלה שהתרומה הקודמות במשניות שלמדנו לאחר 
הללו השיעורים נאמרו  שלא ללמד , משנתנו  באה ומאתיים, באחד בטלים הכרם

חריף, דבר  שאינו כלומר  מתבל , או מחמץ שאינו דברֿאיסור  לגבי  אם אלא אבל 
שהוא. בכל התערובת אוסר  הריהו חריף, דבר הוא

õnçîä ìk, עיסתו את –ìaúîäå, תבשילו את –ònãîäå ÈÇÀÇÅÀÇÀÇÅÀÇÀÇÅÇ
äîeøza מתחבטים המפרשים וכל  קשה, "והמדמע" הלשון  – ÇÀÈ

המשנה  כוונת מקום מכל  המשנה). בשולי  לקמן  (כמבואר  בפירושה

בשאור חולין  של  עיסה שיחמץ והיינו בתרומה, והמתבל  המחמץ היא:
תרומה; של  בתבלין  חולין  של  תבשיל שמתבל או תרומה, äìøòáeÈÈÀÈשל

íøkä éàìëáe ערלה של יין בשמרי או  בתפוחים עיסתו  המחמץ – ÀÄÀÅÇÆÆ
של או  ערלה של  בתבלין תבשילו המתבל וכן הכרם, כלאי  של  או

הכרם, "מדומע"øeñàכלאי הכל  נעשה שבתרומה כלומר הכל, – È
הכרם  ובכלאי  ובערלה ומאה, באחד בטלה התרומה ואין  לזרים, ואסור 
הכרם  וכלאי  הערלה ואין התבשיל , כל נאסר או  העיסה כל נאסרת

התערובת  את אוסר  המתבל או  המחמץ שדבר  ומאתיים, באחד עולים
שהוא. ànèîבכל óà :íéøîBà éànL úéáe עיסה המחמץ – ÅÇÇÀÄÇÀÇÅ

על אף טמאים, בתבלין טהור  תבשיל  המתבל  או  טמא בשאור טהורה
לטמא  השיעור שהוא ביצה, כשיעור  בתבלין או בשאור  שאין פי 

התבשיל. ונטמא העיסה נטמאת מקום מכל  ח), ב, חלה (עיין  אוכלים
Ba àäiL ãò ,ànèî Bðéà íìBòì :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÈÅÀÇÅÇÆÀÅ

äöéak ואין ביצה, כשיעור בו  יש כן אם אלא מטמא אוכל שאין  – ÇÅÈ
אוכלין . לשאר ותבלין שאור  בין  הבדל

דחוקים. כולם אבל שונים, פירושים נאמרו "והמדמע" הלשון בענין
"והמדמע"), (ולא "מדמע" גורס שהוא נראה הרמב"ם של  מפירושו אמנם

במשנה: שנו  ndeוכך  ungnd lk"mxkd i`lkae dlxrae ,dnexza rncn Ð laz
,xeq`מותר שאינו  מדומע, עושהו  אלא לגמרי , אוסר אינו שבתרומה כלומר 

לגמרי. אוסר  הכרם ובכלאי בערלה אבל  לכהנים, אלא
בביאור מתחבטים המפרשים ורוב "והמדמע", היא הגירסה הספרים בכל אבל 

זו גירסה לפי dpey`x")המשנה dpyn" ;"aeh mei zetqez" ;`xephxa oiir).
מפרשים: Ðויש "rncnd":הוא כך המשנה ופירוש טעמו, שמערב כלומר

אלא  מתבל שאינו או מתבל , אלא מחמץ שאינו או מחמץ, שהוא דבר "כל 
הכרם, בכלאי בין בערלה בין  בתרומה בין  טעם, שנותן  כלומר  מדמע, שהוא

אוסר " זה sqedi)הרי  x"xd mya "dnly zk`ln").

i y i l y m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

ידי על אוכלין  טומאת בענין הלל  ובית שמאי בית שנחלקו שנינו הקודמת במשנה
מטמא  והמתבל  המחמץ כל  שמאי  בית שלדעת טמאים, תבלין  או טמא שאור
יש כן אם אלא מטמא אוכל  אין לעולם הלל  בית ולדעת מכביצה, בפחות אפילו 
הלל. כבית סובר הוא אף עצמו  ששמאי  להשמיע, באה משנתנו ביצה. כשיעור בו 

:øîàå ,éànL úéa éãéîìzî äéä ,äîúé øôk Léà ,éàzñBcÀÇÄÀÇÇÀÈÈÈÄÇÀÄÅÅÇÇÀÈÇ
ézòîLàäiL ãò ànèî Bðéà íìBòì :øîàL ,ï÷fä éànMî ÈÇÀÄÄÇÇÇÈÅÆÈÇÀÈÅÀÇÅÇÆÀÅ

äöéak Ba כן אם אלא אחרים אוכלים מטמא אינו  טמא אוכל  כל  – ÇÅÈ
ביצה. כשיעור  בו והוא יש שמאי  בית על  חולק עצמו שמאי נמצא

הלל . בית כדברי dkldd.סובר oke

ו ה נ ש מ ר ו א ב

eøîà äîìe:( ד (במשנה אמרו  מה לענין  –ìaúîäå õnçîä ìk ÀÈÈÀÈÇÀÇÅÀÇÀÇÅ
øéîçäì ònãîäå?ומאה באחד אפילו  בטלה התרומה שאין  – ÀÇÀÇÅÇÀÇÀÄ

Bðéîa ïéî.להלן כמבואר  במינו  מין  נתערב אם –øéîçäìe ì÷äì ÄÀÄÀÈÅÀÇÀÄ
להחמיר ? ופעמים להקל בו הולכים שפעמים אמרו ובמה –ïéîÄ

Bðéî BðéàLa.(ז (משנה להלן כמבואר  –ãöék במין להחמיר  – ÀÆÅÄÅÇ
íéhçבמינו? ìL øBàN,תרומה של  –íéhç úqò CBúì ìôpL ÀÆÄÄÆÈÇÀÄÇÄÄ

במינו , מין  והיינו חולין , של  –õnçì éãk Ba Léåבשאור יש אם – ÀÆÀÅÀÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חכה b dpyn ipy wxt dlxr zkqn

GLäìøò ïéa÷ äL,GL Bàíøkä éàìk ïéa÷ äL–äìøòä úà äìòî äîeøzäL àéä Bæ,äîeøzä úà äìøòäå. §¨©¦¨§¨§¨©¦¦§¥©¤¤¦¤©§¨©£¨¤¨¨§¨§¨¨§¨¤©§¨
‚íéàìkä úà äìòî äìøòä,äìøòä úà íéàìkäå,äìøòä úà äìøòäå.ãöék?íéúàîì äìôpL äìøò äàñ, ¨¨§¨©£¨¤©¦§©¦§©¦§©¦¤¨¨§¨§¨¨§¨¤¨¨§¨¥©§¨¨§¨¤¨§¨§¨©¦

äìøò ãBòå äàñ äìôð Ck øçàå,íøkä éàìk ìL ãBòå äàñ Bà–íéàìkä úà äìòî äìøòäL àéä Bæ,íéàìkäå §©©¨¨§¨§¨§¨§¨§¨§¤¦§¥©¤¤¦¤¨¨§¨©£¨¤©¦§©¦§©¦§©¦
äìøòä úà,äìøòä úà äìøòäå. ¤¨¨§¨§¨¨§¨¤¨¨§¨

øæòéìà 'øë äî÷åàì ïðéöî éîð éà .ãåòå äàîá äìèá äîåøú ìù äàñ éøä ,ïéìåç ïéá÷ äùìù ãåòå è"ö íù åàöîðù ,ïéìåçä íò ïéôøèöîå äìøò ìù
àåäù äìøò ìù åììä ïéá÷ äùìùå ïéìåç ìù äàñ éöçå ïéàñ è"ö êåúì äîåøú ìù äàñ äìôðù ïåâëå äàîå ãçàá äìåò äîåøú øîàã äéúååë àúëìäã

:äàîå ãçàá äìòúù éãë ïéìåç ìù äàî øåòéùì íéìùäì ïéìåçä íò ïéôøèöî äàñ éöç.dlxrd z` dlrn dnexzdy `id efäîåøú ìù äàñ äúåàù
:íéúàîå ãçàá äìøò ìù ïéá÷ äùìù úåìòäì ,ïéàñ éàöç íéúàî íéìùäì ïéìåçä íò äôøèöð.dnexzd z` dlxrdeéöç ïäù äìøò ìù ïéá÷ äùìùã

,íéàìë åà äìøò ïéá÷ äùìù íù ìôðå øæçùëå ,åøñàð éöçå è"ö êåúì äàñ äìôðùëã .äàîå ãçàá äîåøú ìù äàñ ìèáì ïéìåçä íò åôøèöð ,äàñ
:åøúåä

b.dlxrd z` dlxrdeòèðì àðú éø÷å .åúö÷ì åúö÷ ìèáî äéäéù 'à íù ìù øåñéàì øùôà éàã ,úåîù éðù íäù éòáø òèð íäî ãçàã øîåì êéøö
:äìøòá ùéù åîë úåîù éðù íéàìëá ïéàù íéàìëä úà íéàìëä éðú÷ àìå äìøòä úà äìøòä éðú÷ éëäìå .àá àåä äìøòä ïîù äìøò éòáødltpy

.miz`nlìù ãåòå äàñ íù ìôðå øæçùëå åøñàð øúéä ìù è"ö÷ êåúì äìøò äàñ äìôðùëå .óåøéö éòá àì ùîî íéúàî åìéàã à÷åã íéúàîì åàì
äìèá äìøòã äéì úéàã òùåäé éáøë åðééäå .íøëä éàìë ìù ãåòå äàñ ìèáì è"ö÷ä íò úôøèöî äìøòä ïëå .äìøòä ìèáì è"ö÷ä íò íéôøèöî íéàìë
ìù ãåòå äàñ íù ìôð íà éîð ïëå .åäùî øñç äàñá ìèá ãåòäå åäùîå è"ö÷á äìèá íéàìë ìù äàñ êëìä ,ãåòå äàîá äîåøú åîë ãåòå íéúàîá
ãåòå äàñ ìèáì øúéä ìù è"ö÷ä íò úôøèöî äìøò ìù äàñ ïëå ,ìëä äøñàå ,äìôðù äìøò ìù äàñä úà ìèáì è"ö÷ä íò ïéôøèöî ,éòáø òèð

:äðåøçàá åìôðù éòáø òèð ìù

`xephxa yexit

מחצית  כנגד  סאה חצאי מאתיים בהם יש  והרי  החולין , עם מצטרפת

באכילה  מותרת התערובת אין  ברם, הכרם. כלאי או  הערלה של הסאה
בתחילה "מדומע" נעשתה שהרי לכהנים, אלא äìøòäåÀÈÈÀÈ(ר"ש ),לזרים

äîeøzä úà,התרומה את זו בדרך  מעלה הערלה וכן כלומר , – ÆÇÀÈ
בפחות  נתערבה (שאילו היתר  של  במאתיים נתערבה ערלה סאה שאם

זו , תערובת לתוך תרומה נפלה כך ואחר הכל ), נאסר  הרי  ממאתיים
שבחולין  פי  על  אף התרומה, כנגד חלקים מאה כולה בתערובת יש אם

עם  הערלה מצטרפת מקום מכל התרומה, את לבטל כדי  אין עצמם
ומאה. באחד בטלה והתרומה החולין ,

יז -יח). טז, אסורות מאכלות הל ' (ועיין  והר "ש הרמב"ם פי על משנתנו  בארנו 
מוסבה  לפירושו  שכן אחרת, בדרך משנתנו  מפרש מברטנורא הרב ברם,
הערלה, את מעלה שהתרומה כאחד, העניינים שני  על שבמשנה הדוגמא
ותשע  לתשעים נפלה תרומה סאה שאם כלומר  התרומה, את מעלה והערלה
מצטרפת  התרומה הרי – ערלה קבין שלושה נפלו  כך ואחר  חולין  של  סאים
עם  מצטרפת הערלה גם וכן ואחד , במאתיים הערלה את לבטל החולין  עם

נתבטלה. ולא בתחילה שנפלה התרומה את לבטל החולין
בטלה  שתרומה הסובר יהושע, כרבי  משנתנו  שסתם יוצא, זה פירוש לפי  אמנם
תשעים  אלא אין החולין עם הערלה בצירוף שהרי  ז), ד, (תרומות ועוד במאה
פירשו שכך לפי  זה, פירוש והוכרח התרומה. סאת כנגד  סאים וחצי ותשע
דווקא  לאו  למאה", שנפלה תרומה "סאה משנתנו שנקטה שמה בירושלמי ,

ש" כלומר  ותשע, תשעים לתוך אלא מאה יש d`nl"לתוך הכל  שבין היינו
לביטול צירוף כל צריכים אין  הרי מאה, היו עצמם החולין  שאילו מאה,

והערלה .(y"x)התרומה
– Ðאבל  `xephxan axd azek כדעת) ההלכה לפי  גם משנתנו  ליישב אפשר 

שנפלה  וכגון ומאה, באחד  אלא בטלה אינה שהתרומה שם), אליעזר רבי
מחצית  שבצירוף ונמצא חולין , של  וחצי  ותשע תשעים לתוך תרומה סאה

מאה  בהם יש הערלה של  תרומה.הסאה של  הסאה כנגד  סאה
בתחילה  נאסרו החולין אם שכן מברטנורא, הרב של  פירושו  על משיגים ויש
ומכאן האיסור ; את לבטל כך אחר מצטרפת הערלה אין "מדומע", משום

והר "ש הרמב"ם כפירוש שהעיקר הם oniqמסיקים drc dxei lr "ycg ixt")
(xbi` `aiwr iax zetqeze "dpey`x dpyn" oiire ;`k sirq hv.

נראה, טז) אסורות מאכלות הל ' הרמב"ם על (בהשגותיו הראב"ד  ומדברי
כדלקמן: העניינים שני  על  דוגמאות שתי  בפירוש במשנה נישנו  גירסתו  שלפי
dyely e` ,dlxr cere d`q ivg dltp jk xg`e ,d`nl dltpy dnexz d`q ?cvik"
dnexzdy `id ef Ð dnexz ly cere d`q dltp jk xg`e d`q d`nl eltpy dlxr oiaw

."dnexzd z` dlxrde dlxrd z` dlrn
לתוך היינו ש"למאה" הירושלמי  לפי  מפרש אינו שהראב"ד יוצא, זה לפי
אמנם  נתבטלה הראשונה שבנפילה כלומר ממש, למאה אלא ממאה, פחות
צריכה  השנייה שבנפילה אלא ערלה, של  הסאה מחצית או תרומה של הסאה

את לבטל  צריכה cere"d"התרומה בתחילה שנפלה שהערלה או ערלה, של 
את מאד,cere"d"לבטל  נכונה זו  שגירסה חדש" "פרי  בעל  וכותב תרומה. של 

הבאה למשנה ממש דומה משנתנו dpey`x")שנמצאת dpyn").

i p y m e i
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– ללמד  מוסיפה זו Ðמשנה m"anxd yexit itl מצטרף בהיתר , שנתבטל  שאיסור
תערובתם. לתוך כך  אחר שנפל אחר איסור לבטל כדי עמו 

íéàìkä úà äìòî äìøòäלבטל ההיתר עם מצטרפת הערלה – ÈÈÀÈÇÂÈÆÇÄÀÇÄ
ומאתיים, באחד  הכרם כלאי äìøòäאת úà íéàìkäåוכלאי – ÀÇÄÀÇÄÆÈÈÀÈ

הערלה, את לבטל  ההיתר  עם מצטרפים äìøòäהכרם úà äìøòäåÀÈÈÀÈÆÈÈÀÈ
כדי בו , ונתבטלה לתוכו  שנפלה ההיתר, עם הערלה מצטרפת וכן  –

תערובתם. לתוך  כך  אחר שנפלה הערלה את äàñלבטל ?ãöékÅÇÀÈ
äìøòíéúàîì äìôpL,ונתבטלה היתר  של  –äìôð Ck øçàå ÈÀÈÆÈÀÈÀÈÇÄÀÇÇÈÈÀÈ

לתוכם, –äìøò ãBòå äàñ ממאתיים אחד היינו  משהו , ועוד  סאה – ÀÈÀÈÀÈ
íøkäבסאה, éàìk ìL ãBòå äàñ Bà; מותר הכל  –àéä Bæ ÀÈÀÆÄÀÅÇÆÆÄ

íéàìkä úà äìòî äìøòäL שנפלה ערלה של שהסאה – ÆÈÈÀÈÇÂÈÆÇÄÀÇÄ
מצטרפת  הריהי  ונתבטלה, הואיל היתר , של המאתיים לתוך בתחילה

כלאי של  בסאה ממאתיים אחד  ועוד הסאה את לבטל עמהם עכשיו 
äìøòäהכרם; úà íéàìkäå הכרם כלאי  מעלים זה בכגון  וכן  – ÀÇÄÀÇÄÆÈÈÀÈ

מאתיים  לתוך  הכרם כלאי של סאה בתחילה נפלה שאם הערלה, את
ערלה, בסאה ממאתיים אחד  ועוד  סאה נפלה כך  ואחר  היתר, של

הסאה  את לבטל  מצטרפות הכרם כלאי של והסאה היתר  של המאתיים
ערלה; של  äìøòäועוד úà äìøòäå שנפלה ערלה של סאה – ÀÈÈÀÈÆÈÈÀÈ

ערלה, של הסאה מצטרפת ערלה, ועוד סאה נפלה כך ואחר למאתיים
שנפלה  ערלה של ועוד  הסאה את לבטל ההיתר, עם תחילה, שנפלה
כחולין  הכל נעשה נתבטל , תחילה שנפל  והאיסור  שהואיל כך, אחר 

(רמב"ם ).המותרין 

ממה  עליו מקשים יש אבל  הרמב"ם. לפי משנתנו בארנו הקדמנו, שכבר כפי
להגביהה  הספיק ולא למאה שנפלה תרומה "סאה ח): ה, (תרומות ששנינו
אף  קמא, שלתנא הרי מתיר ". שמעון  ורבי אסורה. זו  הרי אחרת, שנפלה עד 
הראשונה  של איסורה אחרת, שנפלה כיון  הראשונה, הסאה שנתבטלה פי  על 
חוזר האיסור  ואין הערלה, את מעלה שהערלה שנינו  כאן  ואילו  וניעור, חוזר 

ונעור ?
ידעו השנייה הסאה שנפלה קודם שאם הרמב"ם, שם שפסק מה לפי ברם,
וניעור, חוזר האיסור  שאין קמא תנא מודה שנפלה, הראשונה הסאה על  כבר

הרי  מותרת, התערובת שנודע וכל  בכגון הוא שהמדובר כאן, גם ליישב אפשר 

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn ipy wxt dlxr zkqn

„íøkä éàìëáe äìøòáe äîeøza ònãîäå ìaúîäå õnçîä ìk–øeñà.éànL úéáeíéøîBà:ànèî óà.úéáe ¨©§©¥§©§©¥§©§©¥©©§¨¨¨§¨§¦§¥©¤¤¨¥©©§¦©§©¥¥
ìläíéøîBà:ànèî Bðéà íìBòì,äöéak Ba àäiL ãò. ¦¥§¦§¨¥§©¥©¤§¥©¥¨
‰éàzñBc,äîúé øôk Léà,éãéîìzî äéäéànL úéa,øîàå:ézòîLï÷fä éànMî,øîàL:ànèî Bðéà íìBòì §©¦§©©§¨¨¨¦©§¦¥¥©©§¨©¨©§¦¦©©©¨¥¤¨©§¨¥§©¥

äöéak Ba àäiL ãò. ©¤§¥©¥¨
Âeøîà äîìe:øéîçäì ònãîäå ìaúîäå õnçîä ìk?Bðéîa ïéî.øéîçäìe ì÷äì?Bðéî BðéàLa ïéî.ãöék? §¨¨§¨©§©¥§©§©¥§©§©¥©§©§¦¦§¦§¨¥§©§¦¦§¤¥¦¥©

íéhç úqò CBúì ìôpL íéhç ìL øBàN,õnçì éãk Ba Léå–äàîe ãçàa úBìòì Ba LiL ïéa,Ba ïéàL ïéáe §¤¦¦¤¨©§¦©¦¦§¤§¥§©¥¥¤¤©£§¤¨¥¨¥¤¥

c.'eke laznde ungnd lk:øåñà íøëä éàìëáå äìøòá ìáúîäå õîçîä ìë øîà÷ éëä.dnexza rncndeéøîùá åà íéçåôúá äñéòä úà õîçîä
äöéîçäù ïåéë äîåøúá ïëå .íéúàîå ãçàá ïéìåò ïéàå øåñà äìøò ìù åà íøëä éàìë ìù ïéìáúá äøã÷ä úà ìáúîäå .íøëä éàìë ìùå äìøò ìù ïéé

:äàîå ãçàá äìåò åðéàå íéøæì øåñàå òîåãî ìëä äùòð äîåøú ìù ïéìáúá ïéìåç ìù äøã÷ äìáúðå äîåøú ìù øåàùá ïéìåç ìù äñéòi`ny zia
.`nhn s` mixne`úàîåè øåòù àåäù äöéáë ïéìáúá åà øåàùá ïéàù ô"òà .äøåäè äøã÷ åìáúù ïéàîè ïéìáú åà äøåäè äñéò õéîçäù àîè øåàù

:äøã÷ä úàîèðå äñéòä úàîèð ïéìëåà.dviak ea `diy cr `"dae:ïéìëåà øàù àðù àìå ïéìáúå øåàù ù"ì äöéáëî úåçô àîèî ìëåà ïéàã
e.exn` dnleáøòîù òîãîäå äîåøú ìù ïéìáúá ïéìåç úøã÷ ìáúîäå ,äîåøú ìù øåàùá ïéìåç õîçîäù åøîà ïéðò äæéàá øîåìë .åøîà äîáå åîë

,ùøôîå .åðéî åðéàù íò áøòúðù ïéîá ,øéîçäì íéîòôå ì÷äì íéîòô åøîà äîáå .åðéîá ïéî éðùîå øéîçäì ìëä íéëìåä åðàù ãçé äîåøúå ïéìåç [ìùáîå]
ìéôà øñåà äàî ãòå .äàîî øúåé åìéôà íòè ïúåðá øñåà åðéîá ïéî åðééäã ïéìåç ìù ïéèç úñéò êåúì ìôðù ïéèç úîåøú ìù øåàù ãöéë øéîçäìàìá å

:íòè úðéúð

`xephxa yexit

הכל לדברי ולפיכך  השנייה, שנפלה קודם הראשונה הסאה של נפילתה על 
וניעור חוזר האיסור  dpey`x")אין  dpyn" oiir).

`xephxan axd המובאת שהדוגמא הקודמת, במשנה כשיטתו משנתנו  גם מפרש
שאמרו מה הוא לפירושו והיסוד  בהם; דנה שהיא העניינים כל  על  מוסבה בה

היא הכוונה אלא דווקא, לאו במשנה הנזכרות ש"מאתיים" jezlבירושלמי,
.ryze miryz d`n... מברטנורא: הרב לפי המשנה פירוש dltpyוהרי dlxr d`q

miiz`nl,מאתיים הכל  שנעשה היתר , של ותשע תשעים מאה לתוך  כלומר  –
נאסרו, Ðוהרי  mxkd i`lk ly cere d`q dltp jk xg`e עם מצטרפים הם הרי 

מצטרפת  בתחילה שנפלה הערלה וכן הערלה, את לבטל ותשע תשעים המאה
שמשנתנו כלומר  כלאים, של  ועוד  הסאה את לבטל  ותשע תשעים המאה עם
במאה  בטלה שתרומה כשם ועוד במאתיים בטלה שערלה היא, יהושע כרבי 
שאין הסובר אליעזר, רבי  לפי גם שמפרש טוב", יום "תוספות (עיין ועוד 

ואחד ). במאתיים אלא בטלה ערלה
אפשר שאי  לפי הערלה", את "והערלה הפיסקה בפירוש הוא נדחק אמנם
שהכוונה  מפרש הוא ולכן  לקצתו, קצתו מבטל שיהא אחד , שם של  לאיסור
רבעי לנטע התנא וקורא שמות, שני שהם רבעי , ולנטע לערלה זו בפיסקה

הערלה מן בא שהוא לפי  l`xyi")"ערלה", zx`tz" ;y"`xd yexit oiire ,my oiir).
לגבי מברטנורא הרב על משיגים שיש הקודמת, המשנה בשולי  הזכרנו וכבר 
המשנה  נקטה למה פירושו, לפי קשה גם כן מפירושו . היוצא הדין עיקר

השנייה, cere"בנפילה d`q" משום שם, שמבואר טוב" יום "תוספות (עיין 
מיוחדת  דרך ונקט הרמב"ם של  מפירושו מברטנורא הרב נטה אמנם מה

ראשונה"). "משנה ועיין  הקודמת; והמשנה משנתנו  בפירוש
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וכלאי והערלה ומאה באחד  בטלה שהתרומה הקודמות במשניות שלמדנו לאחר 
הללו השיעורים נאמרו  שלא ללמד , משנתנו  באה ומאתיים, באחד בטלים הכרם

חריף, דבר  שאינו כלומר  מתבל , או מחמץ שאינו דברֿאיסור  לגבי  אם אלא אבל 
שהוא. בכל התערובת אוסר  הריהו חריף, דבר הוא

õnçîä ìk, עיסתו את –ìaúîäå, תבשילו את –ònãîäå ÈÇÀÇÅÀÇÀÇÅÀÇÀÇÅÇ
äîeøza מתחבטים המפרשים וכל  קשה, "והמדמע" הלשון  – ÇÀÈ

המשנה  כוונת מקום מכל  המשנה). בשולי  לקמן  (כמבואר  בפירושה

בשאור חולין  של  עיסה שיחמץ והיינו בתרומה, והמתבל  המחמץ היא:
תרומה; של  בתבלין  חולין  של  תבשיל שמתבל או תרומה, äìøòáeÈÈÀÈשל

íøkä éàìëáe ערלה של יין בשמרי או  בתפוחים עיסתו  המחמץ – ÀÄÀÅÇÆÆ
של או  ערלה של  בתבלין תבשילו המתבל וכן הכרם, כלאי  של  או

הכרם, "מדומע"øeñàכלאי הכל  נעשה שבתרומה כלומר הכל, – È
הכרם  ובכלאי  ובערלה ומאה, באחד בטלה התרומה ואין  לזרים, ואסור 
הכרם  וכלאי  הערלה ואין התבשיל , כל נאסר או  העיסה כל נאסרת

התערובת  את אוסר  המתבל או  המחמץ שדבר  ומאתיים, באחד עולים
שהוא. ànèîבכל óà :íéøîBà éànL úéáe עיסה המחמץ – ÅÇÇÀÄÇÀÇÅ

על אף טמאים, בתבלין טהור  תבשיל  המתבל  או  טמא בשאור טהורה
לטמא  השיעור שהוא ביצה, כשיעור  בתבלין או בשאור  שאין פי 

התבשיל. ונטמא העיסה נטמאת מקום מכל  ח), ב, חלה (עיין  אוכלים
Ba àäiL ãò ,ànèî Bðéà íìBòì :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÈÅÀÇÅÇÆÀÅ

äöéak ואין ביצה, כשיעור בו  יש כן אם אלא מטמא אוכל שאין  – ÇÅÈ
אוכלין . לשאר ותבלין שאור  בין  הבדל

דחוקים. כולם אבל שונים, פירושים נאמרו "והמדמע" הלשון בענין
"והמדמע"), (ולא "מדמע" גורס שהוא נראה הרמב"ם של  מפירושו אמנם

במשנה: שנו  ndeוכך  ungnd lk"mxkd i`lkae dlxrae ,dnexza rncn Ð laz
,xeq`מותר שאינו  מדומע, עושהו  אלא לגמרי , אוסר אינו שבתרומה כלומר 

לגמרי. אוסר  הכרם ובכלאי בערלה אבל  לכהנים, אלא
בביאור מתחבטים המפרשים ורוב "והמדמע", היא הגירסה הספרים בכל אבל 

זו גירסה לפי dpey`x")המשנה dpyn" ;"aeh mei zetqez" ;`xephxa oiir).
מפרשים: Ðויש "rncnd":הוא כך המשנה ופירוש טעמו, שמערב כלומר

אלא  מתבל שאינו או מתבל , אלא מחמץ שאינו או מחמץ, שהוא דבר "כל 
הכרם, בכלאי בין בערלה בין  בתרומה בין  טעם, שנותן  כלומר  מדמע, שהוא

אוסר " זה sqedi)הרי  x"xd mya "dnly zk`ln").
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ידי על אוכלין  טומאת בענין הלל  ובית שמאי בית שנחלקו שנינו הקודמת במשנה
מטמא  והמתבל  המחמץ כל  שמאי  בית שלדעת טמאים, תבלין  או טמא שאור
יש כן אם אלא מטמא אוכל  אין לעולם הלל  בית ולדעת מכביצה, בפחות אפילו 
הלל. כבית סובר הוא אף עצמו  ששמאי  להשמיע, באה משנתנו ביצה. כשיעור בו 

:øîàå ,éànL úéa éãéîìzî äéä ,äîúé øôk Léà ,éàzñBcÀÇÄÀÇÇÀÈÈÈÄÇÀÄÅÅÇÇÀÈÇ
ézòîLàäiL ãò ànèî Bðéà íìBòì :øîàL ,ï÷fä éànMî ÈÇÀÄÄÇÇÇÈÅÆÈÇÀÈÅÀÇÅÇÆÀÅ

äöéak Ba כן אם אלא אחרים אוכלים מטמא אינו  טמא אוכל  כל  – ÇÅÈ
ביצה. כשיעור  בו והוא יש שמאי  בית על  חולק עצמו שמאי נמצא

הלל . בית כדברי dkldd.סובר oke

ו ה נ ש מ ר ו א ב

eøîà äîìe:( ד (במשנה אמרו  מה לענין  –ìaúîäå õnçîä ìk ÀÈÈÀÈÇÀÇÅÀÇÀÇÅ
øéîçäì ònãîäå?ומאה באחד אפילו  בטלה התרומה שאין  – ÀÇÀÇÅÇÀÇÀÄ

Bðéîa ïéî.להלן כמבואר  במינו  מין  נתערב אם –øéîçäìe ì÷äì ÄÀÄÀÈÅÀÇÀÄ
להחמיר ? ופעמים להקל בו הולכים שפעמים אמרו ובמה –ïéîÄ

Bðéî BðéàLa.(ז (משנה להלן כמבואר  –ãöék במין להחמיר  – ÀÆÅÄÅÇ
íéhçבמינו? ìL øBàN,תרומה של  –íéhç úqò CBúì ìôpL ÀÆÄÄÆÈÇÀÄÇÄÄ

במינו , מין  והיינו חולין , של  –õnçì éãk Ba Léåבשאור יש אם – ÀÆÀÅÀÇÅ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

iחכו dpyn ipy wxt dlxr zkqn

äàîe ãçàa úBìòì,øeñà.äàîe ãçàa úBìòì Ba ïéà–õnçì éãk Ba LiL ïéa,õnçì éãk Ba ïéàL ïéa,øeñà. ©£§¤¨¥¨¨¥©£§¤¨¥¨¥¤¤§¥§©¥¥¤¥§¥§©¥¨
ÊBðéî BðéàLa ïéî øéîçäìe ì÷äì,ãöék?íéLãò íò eìMaúpL ïéñéøb ïBâk,íòè ïúBða íäa Léå–ïéa §¨¥§©§¦¦§¤¥¦¥©§§¦¦¤¦§©§¦£¨¦§¥¨¤§¥©©¥

äàîe ãçàa úBìòì íäa LiL,äàîe ãçàa úBìòì íäa ïéàL ïéáe,øeñà.íòè ïúBða íäa ïéà–LiL ïéa ¤¥¨¤©£§¤¨¥¨¥¤¥¨¤©£§¤¨¥¨¨¥¨¤§¥©©¥¤¥
äàîe ãçàa úBìòì íäa,äàîe ãçàa úBìòì íäa ïéàL ïéáe,øzî. ¨¤©£§¤¨¥¨¥¤¥¨¤©£§¤¨¥¨ª¨

Áäqò CBúì ìôpL ïélç ìL øBàN,õnçì éãk Ba Léå,äîeøz ìL øBàN ìôð Ck øçàå,éàìk ìL øBàN Bà §¤ª¦¤¨©§¦¨§¤§¥§©¥§©©¨¨©§¤§¨§¤¦§¥
íøkä,õnçì éãk Ba Léå–øeñà. ©¤¤§¤§¥§©¥¨
Ëdönçå äqò CBúì ìôpL ïélç ìL øBàN,äîeøz ìL øBàN ìôð Ck øçàå,íøkä éàìk ìL øBàN Bà,Léå §¤ª¦¤¨©§¦¨§¦§¨§©©¨¨©§¤§¨§¤¦§¥©¤¤§¤

õnçì éãk Ba–øeñà.ïBòîL éaøøézî. §¥§©¥¨©¦¦§©¦
Èïéìáz,GLe íéðLãçà ïénî úBîL äL,GMî BàäL–øeñà,ïéôøèöîe.ïBòîL éaøøîBà:GLe íéðLäL ©§¦§©¦§¨¥¦¦¤¨¦§¨¨¦§¨§¦©¦¦§¥§©¦§¨

f.oiqixbäàîî úåçôá åìéôà íòè àìáå .äàîî øúåéá åìéôà ìéèá àì àîòè íòè íäá åðúðå ïéìåç ìù íéùãò íò åìùáúðù ,äîåøú ìù ìåô ìù
ïéî åäæå åùã÷î åëåúì ìôð íà åðîî íéøî äúàù äî åðîî åùã÷î úà àø÷à äåëîñàã åðéîá ïéî éåäã íéèçá íéèç à÷åã åðééä äàî ïðéòáã àäã éøù

:åðéîá
g.xeq` ungl ick ea yieàì äìçú åá ìôðù øúéä ìù øåàù éãé ìò úöîçúî äñéòä äúéä øåñéà ìù äæ øåàù àìáå ìéàåä ïðéøîà àìã ,ì"î÷ àä

:øåñéà ìù øåàùì ùåçð
h.xizn y"xeìáà .äîåøú ìù øåàù éãé ìò õîçúäì úøäîî àéä éøäå ïéìåç ìùá äöîçúðù íãå÷ äîåøú ìù øåàù ìôðã ïåéë ù"ø âéìô àì àùéøá

äùåò àåäù àëä éðàù øúåî íâôì íòè ïúåð àîìòáã â"òà éøáñ ïðáøå .íâåô àìà åðéà äîåøú ìù ìéôð øãä éë ïéìåç ìùá äöîçúð øáëã ïåéë àôéñá
:íéîëçë äëìäå .úåøçà úåñéò äîë äá õîçì äéåàø äúåà

i.zeny 'be mipy oilaz:äîåøú ìùå äøùà ìùå äìøò ìù ïéìôìô ïåâë ,úåîù äùìù éø÷ äæî äæ ïé÷åìç ïéøåñéà 'â.oitxhvne xeq`ïéôøèöî øîåìë

`xephxa yexit

לחמץ, Baכדי  ïéàL ïéáe ,äàîe ãçàa úBìòì Ba LiL ïéaÅÆÆÇÂÀÆÈÅÈÅÆÅ
øeñà ,äàîe ãçàa úBìòìששאור כלומר מדומע, משום – ÇÂÀÆÈÅÈÈ

ומאה. באחד אפילו מדמע äàîeהמחמץ ãçàa úBìòì Ba ïéàÅÇÂÀÆÈÅÈ
השאור , כנגד  מאה בחולין  אין  ואם –,õnçì éãk Ba LiL ïéaÅÆÆÀÅÀÇÅ
øeñà ,õnçì éãk Ba ïéàL ïéaשעד כלומר  "מדומע", משום – ÅÆÅÀÅÀÇÅÈ

אוסר הריהו  טעם בנותן  בו  יש ואם טעם, נתינת בלי  אפילו  אוסר מאה
מאתיים  שעד הכרם ולכלאי לערלה הדין והוא ממאה. ביותר אפילו

אוסרים  הם הרי  טעם, בנותן בהם יש ואם טעם, נתינת בלי אוסרים
ממאתיים. ביותר  אפילו 

i r i a x m e i
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בשאינו במין  הולכים כיצד  ללמד  באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
להקל. ופעמים להחמיר  פעמים מינו

ïéñéøb ïBâk ?ãöék ,Bðéî BðéàLa ïéî øéîçäìe ì÷äì– ÀÈÅÀÇÀÄÄÀÆÅÄÅÇÀÀÄÄ
לחצאים, שנכתשו  תרומה של íéLãòפולים íò eìMaúpLשל – ÆÄÀÇÀÄÂÈÄ

íòèחולין, ïúBða íäa Léåכדי תרומה של בגריסים יש אם – ÀÅÈÆÀÅÇÇ
בעדשים, טעם ïéáeליתן  ,äàîe ãçàa úBìòì íäa LiL ïéaÅÆÅÈÆÇÂÀÆÈÅÈÅ

øeñà ,äàîe ãçàa úBìòì íäa ïéàLיש שאפילו כלומר  – ÆÅÈÆÇÂÀÆÈÅÈÈ
אסור התבשיל וכל  בטלים, הגריסים אין  הגריסים, כנגד מאה בעדשים

להחמיר. כאן שהולכים נמצא íòèלזרים. ïúBða íäa ïéà אם – ÅÈÆÀÅÇÇ
בעדשים, טעם ליתן  כדי בגריסים ãçàaאין úBìòì íäa LiL ïéaÅÆÅÈÆÇÂÀÆÈ

øzî ,äàîe ãçàa úBìòì íäa ïéàL ïéáe ,äàîeכלומר – ÅÈÅÆÅÈÆÇÂÀÆÈÅÈËÈ
טעם, נתינת כאן  ואין הואיל התרומה, כנגד מאה בחולין  אין שאפילו 

במינו; במין  אלא ומאה" "אחד חכמים אמרו  שלא מותר , התבשיל הרי
נאמר שלא הכרם, ולכלאי  לערלה הדין והוא להקל . כאן הולכים והרי 

במינו . במין  אלא ומאתיים" "אחד  של  השיעור  בהם

ח ה נ ש מ ר ו א ב

äqò CBúì ìôpL ïélç ìL øBàN, חולין של  –éãk Ba Léå ÀÆËÄÆÈÇÀÄÈÀÆÀÅ
õnçì,העיסה את לחמץ כדי  בשאור  ויש  –Ck øçàå קודם – ÀÇÅÀÇÇÈ

חולין, של  השאור  øBàNשחימץ Bà ,äîeøz ìL øBàN ìôðÈÇÀÆÀÈÀ
íøkä éàìk ìL,זו עיסה לתוך –õnçì éãk Ba Léåויש – ÆÄÀÅÇÆÆÀÆÀÅÀÇÅ

העיסה, כל את לחמץ כדי  הכרם כלאי  של  או  תרומה של בשאור  גם

יחד , גם איסור של  והשאור היתר של  השאור  שחימצוה øeñàÈונמצא
כלאי של  או  תרומה של  השאור ובלא הואיל אומרים, ואין הבצק; –

השא  יהא לא חולין, של  השאור ידי  על  מתחמצת היתה שלהכרם ור

אוסר  הכרם כלאי  של או השאור(ברטנורא),תרומה ידי ועל  הואיל  אלא
אסורה. היא הרי מהירות, ביתר העיסה נתחמצה איסור של 

i y i n g m e i
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קודם  עיסה לתוך  שנפל  איסור  של שאור בענין  הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
של שאור בענין  ללמד  משנתנו  באה שבה, חולין  של השאור  ידי על שנחמצה

נתחמצה. שכבר עיסה לתוך  שנפל איסור

äqò CBúì ìôpL ïélç ìL øBàN, חולין של  –dönçå– ÀÆËÄÆÈÇÀÄÈÀÄÀÈ
העיסה, את השאור  ìôðוחימץ Ck øçàå,המחומצת העיסה לתוך  – ÀÇÇÈÈÇ

Ba Léå ,íøkä éàìk ìL øBàN Bà ,äîeøz ìL øBàN– ÀÆÀÈÀÆÄÀÅÇÆÆÀÆ
איסור, של  õnçìבשאור  éãk היתה שאילולא כלומר  העיסה, את – ÀÅÀÇÅ

איסור, של  השאור ידי  על  מתחמצת היתה מחומצת –øeñàהעיסה È
איסור . של  השאור ידי על להתחמץ הוסיף שכן  ïBòîLהבצק, éaøÇÄÄÀ

øézîשנפל קודם חולין  של בשאור  העיסה נתחמצה שכבר  לפי  – ÇÄ
שהוסיפה  פי על ואף הכרם; כלאי  של או תרומה של השאור  לתוכה
העיסה, טעם פוגם אלא זה אין איסור , של השאור  ידי על להתחמץ
לשבח, טעם כאן  שיש סוברים, חכמים ברם, מותר. – לפגם טעם ונותן 

כמה  בה לחמץ ראויה העיסה את עושה איסור של  השאור  שהרי 
אחרות א ).עיסות סח, זרה עבודה  שמעון (בבלי שרבי מפרשים, יש

שניהם כשהשביחו , שכן הקודמת, המשנה על  גם lyחולק xe`yd)
(xeqi` ly xe`yde xzid שמעון ורבי פגמו , שניהם וכשפגמו, השביחו ,

א), משנה (לעיל מצטרפים אין ואיסור איסור  שאפילו  לשיטתו , הולך 
איס  שכן  והיתר ומכל ב ).ור  סח , זרה עבודה בבלי פי  על ויש(ר"ש

לפי אסורה, שהעיסה שמעון רבי מודה הקודמת שבמשנה מפרשים,
לשבח  טעם נותן  זה והרי  חימוצה, למהירות הועיל איסור  של שהשאור

ישראל"). "תפארת  (ברטנורא ;

י ה נ ש מ ר ו א ב

ïéìáz, וריחו טעמו  לתיקון בתבשיל שנותנים מה כל היינו –íéðL ÇÀÄÀÇÄ
GLeúBîL äL) איסורים ושלושה שניים של –"zeny" שמות היינו ÀÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn

bi dpyn ipy wxt dlxr zkqn

ãçà ïénî úBîL,ãçà íMî ïéðéî éðL Bà,ïéôøèöî ïðéà. ¥¦¦¤¨§¥¦¦¦¥¤¨¥¨¦§¨§¦
‡Èäqò CBúì eìôpL äîeøz ìLå ïélç ìL øBàN,õnçì éãk äæa àGå õnçì éãk äæa àG,eönçå eôøèöð– §¤ª¦§¤§¨¤¨§§¦¨¨¤§¥§©¥§¨¤§¥§©¥¦§¨§§¦§

øæòéìà éaøøîBà:àa éðà ïBøçàä øçà.íéîëçåíéøîBà:óBqa ïéa älçza øeqà ìôpL ïéa–Bðéà íìBòì ©¦¡¦¤¤¥©©¨©££¦¨©£¨¦§¦¥¤¨©¦©§¦¨¥©§¨¥
õnçì éãk Ba àäiL ãò øñBà. ¥©¤§¥§¥§©¥

·Èäøéaä Léà øæòBééãéîìzî äéäéànL úéa,øîàå:úà ézìàLï÷fä ìàéìîb ïaøçøænä øòLa ãîBò,øîàå: ¤¤¦©¦¨¨¨¦©§¦¥¥©©§¨©¨©§¦¤©¨©§¦¥©¨¥¥§©©©¦§¨§¨©
øñBà Bðéà íìBòì,õnçì éãk Ba àäiL ãò. §¨¥¥©¤§¥§¥§©¥

‚Èàîè ïîLa ïëqL íéìk,ïîLa ïëñå øæçåøBäè,BàøBäè ïîLa ïëqL,àîè ïîLa ïëñå øæçå–éaø ¥¦¤¨¨§¤¤¨¥§¨©§¨¨§¤¤¨¤¨¨§¤¤¨§¨©§¨¨§¤¤¨¥©¦
øæòéìàøîBà:àa éðà ïBLàøä øçà;íéîëçåíéøîBà:ïBøçàä øçà. ¡¦¤¤¥©©¨¦£¦¨©£¨¦§¦©©¨©£

:íäá ìùáúðù ìéùáúä øåñàì ãçé.cg` myn mipin ipy e`:ù"øë äëìä ïéàå .äîåøú íäéðù åà äìøò íäéðùå ïéìôìôå ìéáâðæ ïåâë
`i.`a ip` oexg`d xg`éòä ,äðåøçàá ìôð äîåøú ìù øåàùä íààåä ïåøçàäù øúåî ìëä äðåøçàá ìôð ïéìåç ìù íàå òîåãî úéùòð äìåë äñ

øåîâì øúéäã ïåøçàì òééñù úö÷ ìéòåäù ô"òàå øåñéàä úà ÷ìñå íã÷ùë à÷åã åðééä ïåøçà ïéìåç ìù åúåà ìôðùë øæòéìà 'ø éøùã àäå .õåîçä äùåòù
:øåñà íøåâ äæå äæ øæòéìà 'ø øáñã øåñà íäéðù éãé ìò õîçúðå øåñàä ÷ìñå íã÷ àì ìáà øåòðå øæåç åðéàå åîòè ìèáúð ïë éô ìò óà õåîçämlerl

.ungl ick ea `diy cr xqe` epi`:íéîëçë äëìäå .øúåî íøåâ äæå äæã
bi.okqy milk:ïëëøì ïîùá ïúåà ïéëñù øåò ìù íéìë øàùå íéìòðî ïåâë.xedh onya okqe xfgeàîèðù éìëì åìéáèäå ïåùàøä ïîùä ùáééúðù øçàì

:õåçì ïîùä èìôð éìëá íéùîúùîùëå ,øåäè ïîùá åëñå øæç ,àîè ïîùá.`a ip` oey`x xg`:õåçì èìôð ïåùàø øæòéìà 'ø øáñãmixne` minkge
.oexg` xg`:íéîëçë äëìäå .èìôð ïåøçà éøáñ

`xephxa yexit

הכרם, כלאי  ושל  ערלה ושל תרומה של כגון איסורים), ïénîÄÄשל
ãçà, לעיל שבארנו  כמו חלוקים, שאיסוריהם פלפלין כגון –Bà ÆÈ
GMîäL,וחומץ בצל  פלפל, כגון  מינים, –cg` mye,( רמב"ם) כגון ÄÀÈ

ערלה, אסור,øeñàשל  התבשיל  היתר , של  לתבשיל נפלו  אם – È
ïéôøèöîe,לתבל כדי בו אין  מהם אחד  שכל פי  על שאף כלומר  – ÄÀÈÀÄ

מפרשים: ויש טעם. בנותן  התבשיל את לאסור זה עם זה הם מצטרפים

xeq`,לקדירה נפלו  אם טעם בנותן  –oitxhvne בתערובת לאסור  –
טעם נתינת בלא ב).יבש פט , שבת øîBà:(תוספות  ïBòîL éaøÇÄÄÀÅ

GLe íéðLãçà ïénî úBîL äL שבארנ כמו  לעיל,– éðLו  Bà ÀÇÄÀÈÅÄÄÆÈÀÅ
ãçà íMî ïéðéîכלומר ערלה, של ושניהם ובצל, פלפל כגון – ÄÄÄÅÆÈ

במין, הם שחלוקים ובין  בשמות שחלוקים ïéôøèöîבין  ïðéà– ÅÈÄÀÈÀÄ
התבשיל . את oerny.לאסור iaxk dkld oi`e

מפרשים: Ðיש "cg` oinn zeny dyelye miipy"לבן ופלפל ארוך  פלפל כגון
שחור  dpynl)ופלפל eyexita m"anx ;` ,eq dxf dcear i"yx) הרמב"ם כותב וכן  ,

טו): טז, אסורות מאכלות (הל ' oebkבחיבורו ?cvik cg` oinn zeny dyely"
."dpib ly qtxke xt` ly qtxke zexdp ly qtxk

תם רבנו my)אבל  dxf dcear zetqeza)הראב"ד וכן זה, פירוש על מקשה
מפרשים והם הרמב"ם, על  בזה של "zeny"משיג  שמות (כמו`mixeqiבמובן 

"שלא ב): א, (מכות מוצאים וכן  במשנה). מכות mydשבארנו  לידי  המביאו 
מן  "אינו ד): ג, (כריתות וכן תשלומין ", לידי  מבארים mydמביאו  כך  ואמנם ."

המשנה. מפרשי רוב
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äîeøz ìLå ïélç ìL øBàN,תרומה של ושאור –CBúì eìôpL ÀÆËÄÀÆÀÈÆÈÀÀ
äqò,זה אחר  בזה חולין , של –äæa àGå õnçì éãk äæa àG ÄÈÈÆÀÅÀÇÅÀÈÆ

õnçì éãk ולא העיסה את לחמץ כדי  חולין של בשאור לא – ÀÅÀÇÅ
לחמצה, כדי  תרומה של  eönçåבשאור eôøèöð משנצטרפו – ÄÀÈÀÀÄÀ

העיסה,שניה  את חמצו éðàם ïBøçàä øçà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÇÈÇÂÂÄ
àa,מדומע נעשית העיסה אחרון , נפל  תרומה של השאור אם – È

מותרת, העיסה אחרון, נפל חולין של השאור ואם לזרים, היא ואסורה
בבבלי  החימוץ. את שעשה הוא אחרון שנפל  ב )שהשאור  כו, (פסחים 

אלא  אחרון חולין  של השאור כשנפל  אליעזר  רבי  התיר  שלא אמרו ,
בטרם  וסילקו שהואיל  תרומה, של השאור את וסילק קדם כן  אם

שיוכל היתר של  לשאור שסייע פי  על  ואף לו; והלך בטל החמיץ,
וניעור, חוזר ואינו  טעמו בטל  כבר  מקום מכל החימוץ, את לגמור 

על העיסה ונתחמצה תרומה, של השאור  את וסילק קדם לא אם אבל 

אליעזר: רבי  שסובר אסורה, העיסה שניהם, `xeqידי  mxeb dfe df אם)
אסורה). העיסה החימוץ, את גורמים ביחד ואיסור íéîëçåÇÂÈÄהיתר

älçza øeqà ìôpL ïéa :íéøîBàשל השאור  שנפל בין  – ÀÄÅÆÈÇÄÇÀÄÈ
בתחילה, óBqaתרומה ïéa,בסוף תרומה של השאור שנפל  בין  – ÅÇ

øñBà Bðéà íìBòì,העיסה את –õnçì éãk Ba àäiL ãò– ÀÈÅÅÇÆÀÅÀÅÀÇÅ
של השאור עם צירופו ידי  שעל  אלא לחמץ, כדי בו  אין  אם אבל 

חכמים: שסוברים מותרת, היא הרי העיסה, נתחמצה dfeחולין  df
.minkgk dklde .xzen mxeb

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

äøéaä Léà øæòBéש מפרשים יש  –"dxia"סמוך מקום שם היינו  ÆÆÄÇÄÈ
שלמה");לירושלים הממונה ("מלאכת – הבירה" "איש  מפרשים: ויש 

יוחנן  ר ' אמר  שכן  הבית, שבהר "הבירה" א):על  ב, יומא  מקום (בבלי
שהיה ה  למגדל  שהכוונה סוברים, (יש שמו  ו "בירה" הבית בהר  יה

לקיש  ריש לדעת ברם, הבית). קרוי(שם ),בהר כולו  המקדש כל 

שנאמר  יט ):"בירה", כט , א הימים  שלם (דברי  לבב תן  בני "ולשלמה
ולבנות מצוותיך... לפרש :dxiadלשמור  יש  זה ולפי הכינותי"; אשר

dxiadיועזר  yi` המקדש על  הממונה פסחים – ב ; ז , ח; ב, נחמיה  (ועיין

ח), ïaøג , úà ézìàL :øîàå ,éànL úéa éãéîìzî äéäÈÈÄÇÀÄÅÅÇÇÀÈÇÈÇÀÄÆÇÈ
ï÷fä ìàéìîbכשהיה הלל , של נכדו –çøænä øòLa ãîBò– ÇÀÄÅÇÈÅÅÀÇÇÇÄÀÈ

הבית, øñBàשבהר  Bðéà íìBòì :øîàåשל שאור  שנפל בין – ÀÈÇÀÈÅÅ
העיסה, את אוסר אינו  בסוף, שנפל בין בתחילה àäiLאיסור  ãòÇÆÀÅ

Ba, איסור של בשאור  –õnçì éãk תוספות" בעל  העיסה. את – ÀÅÀÇÅ
שמאי בית מתלמידי  שאף לראיה, הובא זה שמעשה כותב, טוב" יום

הלל. מבית קבלו 

y c e w z a y
ג י ה נ ש מ ר ו א ב

אם  וחכמים אליעזר  רבי  נחלקו בה שאף זו, משנה כאן מובאת יא משנה אגב
האחרון ". "אחר  או בא" אני הראשון "אחר

íéìk,מנעלים כגון  עור, של  –àîè ïîLa ïëqL,לרככם כדי  – ÅÄÆÈÈÀÆÆÈÅ
øBäè ïîLa ïëñå øæçå ונטבלו הטמא השמן  שנתייבש  לאחר – ÀÈÇÀÈÈÀÆÆÈ

שמדובר מפרשים, ויש  טהור ; בשמן  וסכן חזר  בו, שנטמאו הכלים
אדמה  כלי  או  אבנים כלי  כגון  טומאה, מקבלים שאינם בכלים כאן 

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חכז i dpyn ipy wxt dlxr zkqn

äàîe ãçàa úBìòì,øeñà.äàîe ãçàa úBìòì Ba ïéà–õnçì éãk Ba LiL ïéa,õnçì éãk Ba ïéàL ïéa,øeñà. ©£§¤¨¥¨¨¥©£§¤¨¥¨¥¤¤§¥§©¥¥¤¥§¥§©¥¨
ÊBðéî BðéàLa ïéî øéîçäìe ì÷äì,ãöék?íéLãò íò eìMaúpL ïéñéøb ïBâk,íòè ïúBða íäa Léå–ïéa §¨¥§©§¦¦§¤¥¦¥©§§¦¦¤¦§©§¦£¨¦§¥¨¤§¥©©¥

äàîe ãçàa úBìòì íäa LiL,äàîe ãçàa úBìòì íäa ïéàL ïéáe,øeñà.íòè ïúBða íäa ïéà–LiL ïéa ¤¥¨¤©£§¤¨¥¨¥¤¥¨¤©£§¤¨¥¨¨¥¨¤§¥©©¥¤¥
äàîe ãçàa úBìòì íäa,äàîe ãçàa úBìòì íäa ïéàL ïéáe,øzî. ¨¤©£§¤¨¥¨¥¤¥¨¤©£§¤¨¥¨ª¨

Áäqò CBúì ìôpL ïélç ìL øBàN,õnçì éãk Ba Léå,äîeøz ìL øBàN ìôð Ck øçàå,éàìk ìL øBàN Bà §¤ª¦¤¨©§¦¨§¤§¥§©¥§©©¨¨©§¤§¨§¤¦§¥
íøkä,õnçì éãk Ba Léå–øeñà. ©¤¤§¤§¥§©¥¨
Ëdönçå äqò CBúì ìôpL ïélç ìL øBàN,äîeøz ìL øBàN ìôð Ck øçàå,íøkä éàìk ìL øBàN Bà,Léå §¤ª¦¤¨©§¦¨§¦§¨§©©¨¨©§¤§¨§¤¦§¥©¤¤§¤

õnçì éãk Ba–øeñà.ïBòîL éaøøézî. §¥§©¥¨©¦¦§©¦
Èïéìáz,GLe íéðLãçà ïénî úBîL äL,GMî BàäL–øeñà,ïéôøèöîe.ïBòîL éaøøîBà:GLe íéðLäL ©§¦§©¦§¨¥¦¦¤¨¦§¨¨¦§¨§¦©¦¦§¥§©¦§¨

f.oiqixbäàîî úåçôá åìéôà íòè àìáå .äàîî øúåéá åìéôà ìéèá àì àîòè íòè íäá åðúðå ïéìåç ìù íéùãò íò åìùáúðù ,äîåøú ìù ìåô ìù
ïéî åäæå åùã÷î åëåúì ìôð íà åðîî íéøî äúàù äî åðîî åùã÷î úà àø÷à äåëîñàã åðéîá ïéî éåäã íéèçá íéèç à÷åã åðééä äàî ïðéòáã àäã éøù

:åðéîá
g.xeq` ungl ick ea yieàì äìçú åá ìôðù øúéä ìù øåàù éãé ìò úöîçúî äñéòä äúéä øåñéà ìù äæ øåàù àìáå ìéàåä ïðéøîà àìã ,ì"î÷ àä

:øåñéà ìù øåàùì ùåçð
h.xizn y"xeìáà .äîåøú ìù øåàù éãé ìò õîçúäì úøäîî àéä éøäå ïéìåç ìùá äöîçúðù íãå÷ äîåøú ìù øåàù ìôðã ïåéë ù"ø âéìô àì àùéøá

äùåò àåäù àëä éðàù øúåî íâôì íòè ïúåð àîìòáã â"òà éøáñ ïðáøå .íâåô àìà åðéà äîåøú ìù ìéôð øãä éë ïéìåç ìùá äöîçúð øáëã ïåéë àôéñá
:íéîëçë äëìäå .úåøçà úåñéò äîë äá õîçì äéåàø äúåà

i.zeny 'be mipy oilaz:äîåøú ìùå äøùà ìùå äìøò ìù ïéìôìô ïåâë ,úåîù äùìù éø÷ äæî äæ ïé÷åìç ïéøåñéà 'â.oitxhvne xeq`ïéôøèöî øîåìë

`xephxa yexit

לחמץ, Baכדי  ïéàL ïéáe ,äàîe ãçàa úBìòì Ba LiL ïéaÅÆÆÇÂÀÆÈÅÈÅÆÅ
øeñà ,äàîe ãçàa úBìòìששאור כלומר מדומע, משום – ÇÂÀÆÈÅÈÈ

ומאה. באחד אפילו מדמע äàîeהמחמץ ãçàa úBìòì Ba ïéàÅÇÂÀÆÈÅÈ
השאור , כנגד  מאה בחולין  אין  ואם –,õnçì éãk Ba LiL ïéaÅÆÆÀÅÀÇÅ
øeñà ,õnçì éãk Ba ïéàL ïéaשעד כלומר  "מדומע", משום – ÅÆÅÀÅÀÇÅÈ

אוסר הריהו  טעם בנותן  בו  יש ואם טעם, נתינת בלי  אפילו  אוסר מאה
מאתיים  שעד הכרם ולכלאי לערלה הדין והוא ממאה. ביותר אפילו

אוסרים  הם הרי  טעם, בנותן בהם יש ואם טעם, נתינת בלי אוסרים
ממאתיים. ביותר  אפילו 

i r i a x m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

בשאינו במין  הולכים כיצד  ללמד  באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
להקל. ופעמים להחמיר  פעמים מינו

ïéñéøb ïBâk ?ãöék ,Bðéî BðéàLa ïéî øéîçäìe ì÷äì– ÀÈÅÀÇÀÄÄÀÆÅÄÅÇÀÀÄÄ
לחצאים, שנכתשו  תרומה של íéLãòפולים íò eìMaúpLשל – ÆÄÀÇÀÄÂÈÄ

íòèחולין, ïúBða íäa Léåכדי תרומה של בגריסים יש אם – ÀÅÈÆÀÅÇÇ
בעדשים, טעם ïéáeליתן  ,äàîe ãçàa úBìòì íäa LiL ïéaÅÆÅÈÆÇÂÀÆÈÅÈÅ

øeñà ,äàîe ãçàa úBìòì íäa ïéàLיש שאפילו כלומר  – ÆÅÈÆÇÂÀÆÈÅÈÈ
אסור התבשיל וכל  בטלים, הגריסים אין  הגריסים, כנגד מאה בעדשים

להחמיר. כאן שהולכים נמצא íòèלזרים. ïúBða íäa ïéà אם – ÅÈÆÀÅÇÇ
בעדשים, טעם ליתן  כדי בגריסים ãçàaאין úBìòì íäa LiL ïéaÅÆÅÈÆÇÂÀÆÈ

øzî ,äàîe ãçàa úBìòì íäa ïéàL ïéáe ,äàîeכלומר – ÅÈÅÆÅÈÆÇÂÀÆÈÅÈËÈ
טעם, נתינת כאן  ואין הואיל התרומה, כנגד מאה בחולין  אין שאפילו 

במינו; במין  אלא ומאה" "אחד חכמים אמרו  שלא מותר , התבשיל הרי
נאמר שלא הכרם, ולכלאי  לערלה הדין והוא להקל . כאן הולכים והרי 

במינו . במין  אלא ומאתיים" "אחד  של  השיעור  בהם

ח ה נ ש מ ר ו א ב

äqò CBúì ìôpL ïélç ìL øBàN, חולין של  –éãk Ba Léå ÀÆËÄÆÈÇÀÄÈÀÆÀÅ
õnçì,העיסה את לחמץ כדי  בשאור  ויש  –Ck øçàå קודם – ÀÇÅÀÇÇÈ

חולין, של  השאור  øBàNשחימץ Bà ,äîeøz ìL øBàN ìôðÈÇÀÆÀÈÀ
íøkä éàìk ìL,זו עיסה לתוך –õnçì éãk Ba Léåויש – ÆÄÀÅÇÆÆÀÆÀÅÀÇÅ

העיסה, כל את לחמץ כדי  הכרם כלאי  של  או  תרומה של בשאור  גם

יחד , גם איסור של  והשאור היתר של  השאור  שחימצוה øeñàÈונמצא
כלאי של  או  תרומה של  השאור ובלא הואיל אומרים, ואין הבצק; –

השא  יהא לא חולין, של  השאור ידי  על  מתחמצת היתה שלהכרם ור

אוסר  הכרם כלאי  של או השאור(ברטנורא),תרומה ידי ועל  הואיל  אלא
אסורה. היא הרי מהירות, ביתר העיסה נתחמצה איסור של 

i y i n g m e i
ט ה נ ש מ ר ו א ב

קודם  עיסה לתוך  שנפל  איסור  של שאור בענין  הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
של שאור בענין  ללמד  משנתנו  באה שבה, חולין  של השאור  ידי על שנחמצה

נתחמצה. שכבר עיסה לתוך  שנפל איסור

äqò CBúì ìôpL ïélç ìL øBàN, חולין של  –dönçå– ÀÆËÄÆÈÇÀÄÈÀÄÀÈ
העיסה, את השאור  ìôðוחימץ Ck øçàå,המחומצת העיסה לתוך  – ÀÇÇÈÈÇ

Ba Léå ,íøkä éàìk ìL øBàN Bà ,äîeøz ìL øBàN– ÀÆÀÈÀÆÄÀÅÇÆÆÀÆ
איסור, של  õnçìבשאור  éãk היתה שאילולא כלומר  העיסה, את – ÀÅÀÇÅ

איסור, של  השאור ידי  על  מתחמצת היתה מחומצת –øeñàהעיסה È
איסור . של  השאור ידי על להתחמץ הוסיף שכן  ïBòîLהבצק, éaøÇÄÄÀ

øézîשנפל קודם חולין  של בשאור  העיסה נתחמצה שכבר  לפי  – ÇÄ
שהוסיפה  פי על ואף הכרם; כלאי  של או תרומה של השאור  לתוכה
העיסה, טעם פוגם אלא זה אין איסור , של השאור  ידי על להתחמץ
לשבח, טעם כאן  שיש סוברים, חכמים ברם, מותר. – לפגם טעם ונותן 

כמה  בה לחמץ ראויה העיסה את עושה איסור של  השאור  שהרי 
אחרות א ).עיסות סח, זרה עבודה  שמעון (בבלי שרבי מפרשים, יש

שניהם כשהשביחו , שכן הקודמת, המשנה על  גם lyחולק xe`yd)
(xeqi` ly xe`yde xzid שמעון ורבי פגמו , שניהם וכשפגמו, השביחו ,

א), משנה (לעיל מצטרפים אין ואיסור איסור  שאפילו  לשיטתו , הולך 
איס  שכן  והיתר ומכל ב ).ור  סח , זרה עבודה בבלי פי  על ויש(ר"ש

לפי אסורה, שהעיסה שמעון רבי מודה הקודמת שבמשנה מפרשים,
לשבח  טעם נותן  זה והרי  חימוצה, למהירות הועיל איסור  של שהשאור

ישראל"). "תפארת  (ברטנורא ;

י ה נ ש מ ר ו א ב

ïéìáz, וריחו טעמו  לתיקון בתבשיל שנותנים מה כל היינו –íéðL ÇÀÄÀÇÄ
GLeúBîL äL) איסורים ושלושה שניים של –"zeny" שמות היינו ÀÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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ãçà ïénî úBîL,ãçà íMî ïéðéî éðL Bà,ïéôøèöî ïðéà. ¥¦¦¤¨§¥¦¦¦¥¤¨¥¨¦§¨§¦
‡Èäqò CBúì eìôpL äîeøz ìLå ïélç ìL øBàN,õnçì éãk äæa àGå õnçì éãk äæa àG,eönçå eôøèöð– §¤ª¦§¤§¨¤¨§§¦¨¨¤§¥§©¥§¨¤§¥§©¥¦§¨§§¦§

øæòéìà éaøøîBà:àa éðà ïBøçàä øçà.íéîëçåíéøîBà:óBqa ïéa älçza øeqà ìôpL ïéa–Bðéà íìBòì ©¦¡¦¤¤¥©©¨©££¦¨©£¨¦§¦¥¤¨©¦©§¦¨¥©§¨¥
õnçì éãk Ba àäiL ãò øñBà. ¥©¤§¥§¥§©¥

·Èäøéaä Léà øæòBééãéîìzî äéäéànL úéa,øîàå:úà ézìàLï÷fä ìàéìîb ïaøçøænä øòLa ãîBò,øîàå: ¤¤¦©¦¨¨¨¦©§¦¥¥©©§¨©¨©§¦¤©¨©§¦¥©¨¥¥§©©©¦§¨§¨©
øñBà Bðéà íìBòì,õnçì éãk Ba àäiL ãò. §¨¥¥©¤§¥§¥§©¥

‚Èàîè ïîLa ïëqL íéìk,ïîLa ïëñå øæçåøBäè,BàøBäè ïîLa ïëqL,àîè ïîLa ïëñå øæçå–éaø ¥¦¤¨¨§¤¤¨¥§¨©§¨¨§¤¤¨¤¨¨§¤¤¨§¨©§¨¨§¤¤¨¥©¦
øæòéìàøîBà:àa éðà ïBLàøä øçà;íéîëçåíéøîBà:ïBøçàä øçà. ¡¦¤¤¥©©¨¦£¦¨©£¨¦§¦©©¨©£

:íäá ìùáúðù ìéùáúä øåñàì ãçé.cg` myn mipin ipy e`:ù"øë äëìä ïéàå .äîåøú íäéðù åà äìøò íäéðùå ïéìôìôå ìéáâðæ ïåâë
`i.`a ip` oexg`d xg`éòä ,äðåøçàá ìôð äîåøú ìù øåàùä íààåä ïåøçàäù øúåî ìëä äðåøçàá ìôð ïéìåç ìù íàå òîåãî úéùòð äìåë äñ

øåîâì øúéäã ïåøçàì òééñù úö÷ ìéòåäù ô"òàå øåñéàä úà ÷ìñå íã÷ùë à÷åã åðééä ïåøçà ïéìåç ìù åúåà ìôðùë øæòéìà 'ø éøùã àäå .õåîçä äùåòù
:øåñà íøåâ äæå äæ øæòéìà 'ø øáñã øåñà íäéðù éãé ìò õîçúðå øåñàä ÷ìñå íã÷ àì ìáà øåòðå øæåç åðéàå åîòè ìèáúð ïë éô ìò óà õåîçämlerl

.ungl ick ea `diy cr xqe` epi`:íéîëçë äëìäå .øúåî íøåâ äæå äæã
bi.okqy milk:ïëëøì ïîùá ïúåà ïéëñù øåò ìù íéìë øàùå íéìòðî ïåâë.xedh onya okqe xfgeàîèðù éìëì åìéáèäå ïåùàøä ïîùä ùáééúðù øçàì

:õåçì ïîùä èìôð éìëá íéùîúùîùëå ,øåäè ïîùá åëñå øæç ,àîè ïîùá.`a ip` oey`x xg`:õåçì èìôð ïåùàø øæòéìà 'ø øáñãmixne` minkge
.oexg` xg`:íéîëçë äëìäå .èìôð ïåøçà éøáñ

`xephxa yexit

הכרם, כלאי  ושל  ערלה ושל תרומה של כגון איסורים), ïénîÄÄשל
ãçà, לעיל שבארנו  כמו חלוקים, שאיסוריהם פלפלין כגון –Bà ÆÈ
GMîäL,וחומץ בצל  פלפל, כגון  מינים, –cg` mye,( רמב"ם) כגון ÄÀÈ

ערלה, אסור,øeñàשל  התבשיל  היתר , של  לתבשיל נפלו  אם – È
ïéôøèöîe,לתבל כדי בו אין  מהם אחד  שכל פי  על שאף כלומר  – ÄÀÈÀÄ

מפרשים: ויש טעם. בנותן  התבשיל את לאסור זה עם זה הם מצטרפים

xeq`,לקדירה נפלו  אם טעם בנותן  –oitxhvne בתערובת לאסור  –
טעם נתינת בלא ב).יבש פט , שבת øîBà:(תוספות  ïBòîL éaøÇÄÄÀÅ

GLe íéðLãçà ïénî úBîL äL שבארנ כמו  לעיל,– éðLו  Bà ÀÇÄÀÈÅÄÄÆÈÀÅ
ãçà íMî ïéðéîכלומר ערלה, של ושניהם ובצל, פלפל כגון – ÄÄÄÅÆÈ

במין, הם שחלוקים ובין  בשמות שחלוקים ïéôøèöîבין  ïðéà– ÅÈÄÀÈÀÄ
התבשיל . את oerny.לאסור iaxk dkld oi`e

מפרשים: Ðיש "cg` oinn zeny dyelye miipy"לבן ופלפל ארוך  פלפל כגון
שחור  dpynl)ופלפל eyexita m"anx ;` ,eq dxf dcear i"yx) הרמב"ם כותב וכן  ,

טו): טז, אסורות מאכלות (הל ' oebkבחיבורו ?cvik cg` oinn zeny dyely"
."dpib ly qtxke xt` ly qtxke zexdp ly qtxk

תם רבנו my)אבל  dxf dcear zetqeza)הראב"ד וכן זה, פירוש על מקשה
מפרשים והם הרמב"ם, על  בזה של "zeny"משיג  שמות (כמו`mixeqiבמובן 

"שלא ב): א, (מכות מוצאים וכן  במשנה). מכות mydשבארנו  לידי  המביאו 
מן  "אינו ד): ג, (כריתות וכן תשלומין ", לידי  מבארים mydמביאו  כך  ואמנם ."

המשנה. מפרשי רוב

i y y m e i
א י ה נ ש מ ר ו א ב

äîeøz ìLå ïélç ìL øBàN,תרומה של ושאור –CBúì eìôpL ÀÆËÄÀÆÀÈÆÈÀÀ
äqò,זה אחר  בזה חולין , של –äæa àGå õnçì éãk äæa àG ÄÈÈÆÀÅÀÇÅÀÈÆ

õnçì éãk ולא העיסה את לחמץ כדי  חולין של בשאור לא – ÀÅÀÇÅ
לחמצה, כדי  תרומה של  eönçåבשאור eôøèöð משנצטרפו – ÄÀÈÀÀÄÀ

העיסה,שניה  את חמצו éðàם ïBøçàä øçà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÇÈÇÂÂÄ
àa,מדומע נעשית העיסה אחרון , נפל  תרומה של השאור אם – È

מותרת, העיסה אחרון, נפל חולין של השאור ואם לזרים, היא ואסורה
בבבלי  החימוץ. את שעשה הוא אחרון שנפל  ב )שהשאור  כו, (פסחים 

אלא  אחרון חולין  של השאור כשנפל  אליעזר  רבי  התיר  שלא אמרו ,
בטרם  וסילקו שהואיל  תרומה, של השאור את וסילק קדם כן  אם

שיוכל היתר של  לשאור שסייע פי  על  ואף לו; והלך בטל החמיץ,
וניעור, חוזר ואינו  טעמו בטל  כבר  מקום מכל החימוץ, את לגמור 

על העיסה ונתחמצה תרומה, של השאור  את וסילק קדם לא אם אבל 

אליעזר: רבי  שסובר אסורה, העיסה שניהם, `xeqידי  mxeb dfe df אם)
אסורה). העיסה החימוץ, את גורמים ביחד ואיסור íéîëçåÇÂÈÄהיתר

älçza øeqà ìôpL ïéa :íéøîBàשל השאור  שנפל בין  – ÀÄÅÆÈÇÄÇÀÄÈ
בתחילה, óBqaתרומה ïéa,בסוף תרומה של השאור שנפל  בין  – ÅÇ

øñBà Bðéà íìBòì,העיסה את –õnçì éãk Ba àäiL ãò– ÀÈÅÅÇÆÀÅÀÅÀÇÅ
של השאור עם צירופו ידי  שעל  אלא לחמץ, כדי בו  אין  אם אבל 

חכמים: שסוברים מותרת, היא הרי העיסה, נתחמצה dfeחולין  df
.minkgk dklde .xzen mxeb

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

äøéaä Léà øæòBéש מפרשים יש  –"dxia"סמוך מקום שם היינו  ÆÆÄÇÄÈ
שלמה");לירושלים הממונה ("מלאכת – הבירה" "איש  מפרשים: ויש 

יוחנן  ר ' אמר  שכן  הבית, שבהר "הבירה" א):על  ב, יומא  מקום (בבלי
שהיה ה  למגדל  שהכוונה סוברים, (יש שמו  ו "בירה" הבית בהר  יה

לקיש  ריש לדעת ברם, הבית). קרוי(שם ),בהר כולו  המקדש כל 

שנאמר  יט ):"בירה", כט , א הימים  שלם (דברי  לבב תן  בני "ולשלמה
ולבנות מצוותיך... לפרש :dxiadלשמור  יש  זה ולפי הכינותי"; אשר

dxiadיועזר  yi` המקדש על  הממונה פסחים – ב ; ז , ח; ב, נחמיה  (ועיין

ח), ïaøג , úà ézìàL :øîàå ,éànL úéa éãéîìzî äéäÈÈÄÇÀÄÅÅÇÇÀÈÇÈÇÀÄÆÇÈ
ï÷fä ìàéìîbכשהיה הלל , של נכדו –çøænä øòLa ãîBò– ÇÀÄÅÇÈÅÅÀÇÇÇÄÀÈ

הבית, øñBàשבהר  Bðéà íìBòì :øîàåשל שאור  שנפל בין – ÀÈÇÀÈÅÅ
העיסה, את אוסר אינו  בסוף, שנפל בין בתחילה àäiLאיסור  ãòÇÆÀÅ

Ba, איסור של בשאור  –õnçì éãk תוספות" בעל  העיסה. את – ÀÅÀÇÅ
שמאי בית מתלמידי  שאף לראיה, הובא זה שמעשה כותב, טוב" יום

הלל. מבית קבלו 

y c e w z a y
ג י ה נ ש מ ר ו א ב

אם  וחכמים אליעזר  רבי  נחלקו בה שאף זו, משנה כאן מובאת יא משנה אגב
האחרון ". "אחר  או בא" אני הראשון "אחר

íéìk,מנעלים כגון  עור, של  –àîè ïîLa ïëqL,לרככם כדי  – ÅÄÆÈÈÀÆÆÈÅ
øBäè ïîLa ïëñå øæçå ונטבלו הטמא השמן  שנתייבש  לאחר – ÀÈÇÀÈÈÀÆÆÈ

שמדובר מפרשים, ויש  טהור ; בשמן  וסכן חזר  בו, שנטמאו הכלים
אדמה  כלי  או  אבנים כלי  כגון  טומאה, מקבלים שאינם בכלים כאן 

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ciחכר dpyn ipy wxt dlxr zkqn

„Èäqò CBúì eìôpL íøkä éàìk ìLå äîeøz ìL øBàN,õnçì éãk äæa àGå õnçì éãk äæa àG,eôøèöðå §¤§¨§¤¦§¥©¤¤¤¨§§¦¨¨¤§¥§©¥§¨¤§¥§©¥§¦§¨§
eönçå–íéðäkì øzîe íéøfì øeñà.ïBòîL éaøíéðäkìå íéøfì øézî. §¦§¨©¨¦ª¨©Ÿ£¦©¦¦§©¦©¨¦§©Ÿ£¦

ci.mixfl xeq`:ìáúðä øáãä øåñàì ïéôøèöî úåîù äùìùå íéðùî ïéìáú ìéòì éøîàã åäééîòèì ïðáø.mipdkl xzeneéàìëá ïéàå åäì àéøù äîåøúã
:õéîçäì éãë íøëä.mixfl xizn y"x:ïéôøèöî ïéà ãçà ïéîî úåîù äùìù åà íéðù øîàã ,äéîòèì

`xephxa yexit

עץ כלי  פשוטי øBäè(רמב"ם ),או  ïîLa ïëqL Bà,בתחילה – ÆÈÈÀÆÆÈ
àîè ïîLa ïëñå øæçå;הטהור השמן  שנתייבש לאחר  –éaø ÀÈÇÀÈÈÀÆÆÈÅÇÄ

àa éðà ïBLàøä øçà :øîBà øæòéìà פולטים הכלים שכן – ÁÄÆÆÅÇÇÈÄÂÄÈ
שפולטים  אליעזר, רבי וסובר בהם, הבלוע השמן  את תשמישם בשעת
הרי טמא, בשמן תחילה סכם ואם שבלעו, הראשון השמן  את הם

מטמא; והוא טמא, ïBøçàäהנפלט øçà :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÇÇÈÇÂ
תשמישם, בשעת פולטים וכשהם בכלים, נבלע הראשון השמן בא, אני

היה  האחרון  השמן  אם הלכך האחרון ; השמן  את אלא פולטים אינם
טהור. הוא הרי טהור , היה ואם טמא, הנפלט השמן  טמא,

ד י ה נ ש מ ר ו א ב

íøkä éàìk ìLå äîeøz ìL øBàN,הכרם כלאי  של  ושאור – ÀÆÀÈÀÆÄÀÅÇÆÆ

äqò CBúì eìôpL,חולין של –äæa àGå õnçì éãk äæa àG ÆÈÀÀÄÈÈÆÀÅÀÇÅÀÈÆ
õnçì éãk,העיסה את לחמץ כדי היה תרומה של  בשאור  לא – ÀÅÀÇÅ

לחמצה, כדי  היה הכרם כלאי  של  בשאור  שניהם eôøèöðåולא – ÀÄÀÈÀ
eönçå,העיסה את –íéøfì øeñàוכלאי תרומה ששניהם, – ÀÄÀÈÇÈÄ

כמו  העיסה, את לאסור  מצטרפים הם והרי לזרים, אסורים הכרם,

מצטרפים, שמות משני שתבלין י), משנה (לעיל øzîeËÈששנינו 
íéðäkì אין הכרם כלאי  של השאור  ואילו  להם, מותרת שתרומה – ÇÙÂÄ

ושל היתר  של  בשאור  לעיל  שנינו  והרי  העיסה, את לחמץ כדי בו
שיהא  עד  אוסר  אינו  "לעולם יא): (משנה עיסה לתוך שנפלו  איסור 

לחמץ". כדי øézîבו  ïBòîL éaø,העיסה את –íéðäkìå íéøfì ÇÄÄÀÇÄÇÈÄÀÇÙÂÄ
מצטרפים  שמות שני  שאין  י), משנה (לעיל לשיטתו הוא שהולך  –

לאסור.

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' מ"ח, ה'תשי"ד
ברוקלין, נ.י.

הנהלת אגו"ח באה"ק ת"ו ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבם מערחה"ס ומה' דחוהמ"ס...

טהרת  על  וחינוך  יר"ש  רוח  להחדיר  היא  ומטרתם  שכוונתם  הרשת,  חינוך  למוסדות  בנוגע 
הקדש עד כמה שאפשר גם באותם החוגים והסביבות שחסרים שם עתה ענינים אלו, ובמילא כל צעד 
)אף שעדיין איננו משביע רצון כי רחוק הוא מהראוי להיות( הרי צריך  - שכר הוא  ושעל שכובשים 
להתאמץ להחזיק מוסדות הרשת עכ"פ בהמקומות שהיו שם עד עתה... כדי שתהי' האפשריות לחנך 
התלמידים והתלמידות בחינוך של תורה ויר"ש ולא לעזבם ח"ו לנפשם )ועי"ז( במצב סכנת חינוך של 
כפירה ר"ל... ובהתבוננות המתאימה בגודל הענין דלהוציא יקר מזולל, ושבאם ימנעו ידם מזה יפלו 
ח"ו התלמידים-ות לידי מחנכים היפך התורה והמצוה, בודאי יעבדו גם בזה במרץ המתאים, וסו"ס 
חפץ הוי' בידם יצליח, להתגבר על כל המניעות ההעלמות והסתרים ולהקים תלמידים ותלמידות יראי 

שמים במוסדות הרשת...

ע"ד שאלתם מכבר, בענין קרן הגמ"ח שלהם שהוא נעשה על ידי באנק, הרי נכון הדבר שיהי' 
דוקא באופן כזה, היינו ע"י באנק, ולא על ידי אנשים פרטים.

מצער אותי במאד, שעוה"פ אין כל ידיעה בנוגע לבנין בתי הספר למלאכה ולחקלאות.

רבוה"ק  נשיאינו  לכוונת  מתאים  בעבודתם  הצלחה  ובברכת  ומשמחות,  לבשו"ט  המחכה 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

מ. שניאורסאהן



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חכט ci dpyn ipy wxt dlxr zkqn

„Èäqò CBúì eìôpL íøkä éàìk ìLå äîeøz ìL øBàN,õnçì éãk äæa àGå õnçì éãk äæa àG,eôøèöðå §¤§¨§¤¦§¥©¤¤¤¨§§¦¨¨¤§¥§©¥§¨¤§¥§©¥§¦§¨§
eönçå–íéðäkì øzîe íéøfì øeñà.ïBòîL éaøíéðäkìå íéøfì øézî. §¦§¨©¨¦ª¨©Ÿ£¦©¦¦§©¦©¨¦§©Ÿ£¦

ci.mixfl xeq`:ìáúðä øáãä øåñàì ïéôøèöî úåîù äùìùå íéðùî ïéìáú ìéòì éøîàã åäééîòèì ïðáø.mipdkl xzeneéàìëá ïéàå åäì àéøù äîåøúã
:õéîçäì éãë íøëä.mixfl xizn y"x:ïéôøèöî ïéà ãçà ïéîî úåîù äùìù åà íéðù øîàã ,äéîòèì

`xephxa yexit

עץ כלי  פשוטי øBäè(רמב"ם ),או  ïîLa ïëqL Bà,בתחילה – ÆÈÈÀÆÆÈ
àîè ïîLa ïëñå øæçå;הטהור השמן  שנתייבש לאחר  –éaø ÀÈÇÀÈÈÀÆÆÈÅÇÄ

àa éðà ïBLàøä øçà :øîBà øæòéìà פולטים הכלים שכן – ÁÄÆÆÅÇÇÈÄÂÄÈ
שפולטים  אליעזר, רבי וסובר בהם, הבלוע השמן  את תשמישם בשעת
הרי טמא, בשמן תחילה סכם ואם שבלעו, הראשון השמן  את הם

מטמא; והוא טמא, ïBøçàäהנפלט øçà :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÇÇÈÇÂ
תשמישם, בשעת פולטים וכשהם בכלים, נבלע הראשון השמן בא, אני

היה  האחרון  השמן  אם הלכך האחרון ; השמן  את אלא פולטים אינם
טהור. הוא הרי טהור , היה ואם טמא, הנפלט השמן  טמא,

ד י ה נ ש מ ר ו א ב

íøkä éàìk ìLå äîeøz ìL øBàN,הכרם כלאי  של  ושאור – ÀÆÀÈÀÆÄÀÅÇÆÆ

äqò CBúì eìôpL,חולין של –äæa àGå õnçì éãk äæa àG ÆÈÀÀÄÈÈÆÀÅÀÇÅÀÈÆ
õnçì éãk,העיסה את לחמץ כדי היה תרומה של  בשאור  לא – ÀÅÀÇÅ

לחמצה, כדי  היה הכרם כלאי  של  בשאור  שניהם eôøèöðåולא – ÀÄÀÈÀ
eönçå,העיסה את –íéøfì øeñàוכלאי תרומה ששניהם, – ÀÄÀÈÇÈÄ

כמו  העיסה, את לאסור  מצטרפים הם והרי לזרים, אסורים הכרם,

מצטרפים, שמות משני שתבלין י), משנה (לעיל øzîeËÈששנינו 
íéðäkì אין הכרם כלאי  של השאור  ואילו  להם, מותרת שתרומה – ÇÙÂÄ

ושל היתר  של  בשאור  לעיל  שנינו  והרי  העיסה, את לחמץ כדי בו
שיהא  עד  אוסר  אינו  "לעולם יא): (משנה עיסה לתוך שנפלו  איסור 

לחמץ". כדי øézîבו  ïBòîL éaø,העיסה את –íéðäkìå íéøfì ÇÄÄÀÇÄÇÈÄÀÇÙÂÄ
מצטרפים  שמות שני  שאין  י), משנה (לעיל לשיטתו הוא שהולך  –

לאסור.

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"א: פו לדון:דף בבואם האמוראים ïãéîìהנהגות ÷éôð äåä ék ,áø©¦£¨¨¦§¥©
àðéc,דין לדון יוצא כשהיה -øîàעצמו déLôðעל eáöa ,éëä ברצון - ¦¨¨©¨¦¦§©§¥
éôð÷עצמו  àìè÷ì,למיתה עצמו מוסר הוא -àeä úéì déúéa eáöe ¦§¨¨¨¦§¥¥¥
ãéáò,זה בכל עושה אינו הוא ביתו וצרכי -ìéæà déúéáì ï÷éøå ושב - ¨¦§¥¨§¥¥¨¦

כלום. משתכר שאינו ריק, כשהוא äàéaלביתו àäzL éàåìe שישוב - §©¤§¥¦¨
חטא, בלא ב kלביתו שהיה הדין.äàéöéפי לבית äåäמביתו ék àáø §¦¨¨¨¦£¨

,éëä øîà àðéãì ÷éôðdéúéa eáöe ,÷éôð àìè÷ì déLôð eáöa ¨¦§¦¨¨©¨¦¦§©§¥¦§¨¨¨¦§¥¥
.äàéöék äàéa àäzL éàåìe ,ìéæà déúéáì ï÷éøå ãéáò àeä úéì¥¨¦§¥¨§¥¥¨¦§©¤§¥¦¨¦¦¨

éæç éåä éëådéøúaà àäeaîà,לכבדו אחריו הולכים אנשים קבוצת - §¦¨¥¨¥©§¨©©§¥
דעתו, תזוח שלא הפסוקøîàוחשש את עצמו ו-ז)על כ 'íà(איוב ¨©¦

åéàBø ,ãáàé çöðì Bììâk ,òébé áòì BLàøå BàéN íéîMì äìòé©£¤©¨©¦¦§Ÿ¨¨©¦©§¤§¨¤©Ÿ¥¨
'Bià eøîàé יכול והעננים, השמים עד אדם של כבודו יתרומם אם אף - Ÿ§©

י  לא הצלחתו את הרואים וכל כצואתו, לנצח להיאבד ©áøזכרוהו.הוא
déì éôzëî eåä ék ,àøèeæ בבית אותו נושאים שמשיו כשהיו - §¨¦£§©§¥¥

כתפיהם על àìâéøcהמדרש àúaLa בהלכות בה שדורשים בשבת - §©§¨§¦§¨
øîàהרגל, äåäהפסוק כד)את כז íàå(משלי ,ïñç íìBòì àì ék' £¨¨©¦Ÿ§¨Ÿ¤§¦

'øBãå øBãì øæð.לעולם להתקיים כדי חזק אינו אדם של גופו אך לדור, מדור עובר מלוכה כתר אמנם - ¥¤§¨
הזה: בעולם ועונש שכר בענין ה)נאמרמאמר יח áBè',(שם àì òLø éðt úàN' ש íäìופירושו áBè àì §¥§¥¨¨ŸŸ¨¤

íéðt íäì ïéàNBpL íéòLøìנענשים äfä.ואינם íìBòa,כךíéðt Bì eàNpL áàçàì Bì áBè àì ¨§¨¦¤§¦¨¤¨¦¨¨©¤Ÿ§©§¨¤¨§¨¦
øîàðL ,äfä íìBòa(כט כא א' ëð(מלכים ék ïòé','åéîéa äòøä àéáà àì [éðtî] (éðôìî áàçà) òð ¨¨©¤¤¤¡©©©¦¦§©¦¨©Ÿ¨¦¨¨¨§¨¨

נאמר הפסוק ובהמשך הבא. העולם את ואיבד להרשיע, הוסיף כן מחמת ètLna',כי ÷écö úBhäì'§©©¦©¦§¨
ש  íé÷écvìופירושו íäì áBè,äfä íìBòa íéðt íäì ïéàNBð ïéàL.משפט פי על עמם מתנהגים אלא ¨¤©©¦¦¤¥§¦¨¤¨¦¨¨©¤

äfäכך, íìBòa íéðt Bì eàNð àlL äLîì Bì áBè כדי קל חטא בעבור זמנו קודם ומת נענש אלא §Ÿ¤¤Ÿ¨§¨¦¨¨©¤
הבא, לעולם יב)øîàpLשיזכה כ éðLéc÷äì(במדבר éa ízðîàä àì ïòé' הּקהל את תביאּו לא לכן וגו' ¤¤¡©©©Ÿ¤¡©§¤¦§©§¦¥¦ִֵֶַָָָָֹ

משמע, וגו'. הארץ אל íìBòä.הּזה ïî øètéì ípîæ òébä àì ïééãò ,'éa ízðîàä' eléà àä ֶֶֶַָָ¨¦¤¡©§¤¦£©¦Ÿ¦¦©§©¨¦¨¥¦¨¨
הרשעים: וגנות הצדיקים מעלת בענין ïéëBæעוד ïäL ïéic àì ,íé÷écvì íäéøLà,צדקותם מחמת לעצמם ©§¥¤©©¦¦Ÿ©¨¤¥¦

ïékfnL àlàאףL .úBøBcä ìk óBñ ãò íäéða éðáìå íäéðáìהריïééeàøL ïøäàì Bì eéä íéða änk ¤¨¤§©¦¦§¥¤§¦§¥§¥¤©¨©¤©¨¨¦¨§©£Ÿ¤§¦
àåהיו áãðk óøNéìøîàpL ,àeäéáיב)עליהם י להישרף 'íéøúBpä'(ויקרא ראויים היו הם שאף שמשמעו ¦¨¥§¨¨§£¦¤¤¡©©¨¦

íäéáàונותרו, úeëæ íäì ãîòL àlà ו נשרפו. ïîöòולא ïéáéiçnL ïéic àì ,íéòLøì íäì éBà ¤¨¤¨©¨¤§£¦¤¨¤¨§¨¦Ÿ©¨¤§©§¦©§¨
רשעותם, ïéáéiçnLמחמת àlàאףúBøBcä ìk óBñ ãò íäéða éðáìå íäéðáì.שהריíéða äaøä ¤¨¤§©§¦¦§¥¤§¦§¥§¥¤©¨©©§¥¨¦

ïééeàøL ïòðëì Bì eéäהיוBcáò éáèk Cîqéìïäì äîøb íäéáà úáBçL àlà ,ìàéìîb ïaø ìL ¨¦§©©¤§¦¦¨¥§¨¦©§¤©¨©§¦¥¤¨¤©£¦¤¨§¨¨¤
נסמכו. שלא

i"yx

àðéãì ÷éôð.oic oc zeidl Ðåáöá
äéùôð.envr oevxa Ðàìè÷ì

ìéæà`ny ,`hg yper `yil Ð
ok xn` envr lre ,oica dbyi.

ãéáò àåä úéì äéúéá åáöålka Ð
`le ,ezia ikxev dyri `l df

.xaca melk xkzyiàäúù éàåìå
äàéá`la ezial qpkie aeyiy Ð

.d`ivik `hgàäåáîàicecb Ð
.eceakl eixg` oikled mc` ipa
åôåñ 'åâå åàéù íéîùì äìòé íà

ãáàé çöðì åììâëxn` df lke Ð
.ezrc gefz `lyäéì éôúëîÐ

iwpl`a eze` oi`yepe ,did owf
`ly ,yxcnd ziaa mditzka
.eiptn mewl xeaivd z` gixhdl

íéøúåðä øîàðùod s` :`nl` Ð
.exzepe sxyil oiie`x eid

גם כאשר רואים הנהגה ניסית, יכולים רוב בני אדם לדמות ש"כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה".
משיחת שבת בראשית ה'תשכ"ח
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xcde"חל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aw sc zeaezk(oey`x meil)

:`xnbd dgec,àìdzyrp zeaiigzddy dpyna xaecnéøèLa Ÿ¦§¨¥
àz÷éñtmi`pzd z` miwqet dlkde ozgd mday zexhy ± §¦§¨

micr cnrna miyrp el` zexhye ,mdipiay zeieaiigzdde
aiegn didi lrady heyt xacd ok m` l`yz m`e .mznizgae
rinydl d`a dpyndy ,xnel yi ,dl aiigzdy lkk ezy`l

,dlg zeaiigzdd ,jk lr oipw dyr `ly ote`a mby,ìcéb áøãëå§¦§©¦©
áø øîà ìcéb áø øîàc,,ozgd a` z` dlkd ia` l`yäzà änk §¨©©¦©¨©©©¨©¨

ðáì ïúBð,E,aiyde,Cëå Ckdlkd ia` z` l`ye ozgd ia` xfg ¥§¦§¨§¨
,Ezáì ïúBð äzà änëå,aiyde,Cëå Ckokn xg`leeLcé÷å eãîò §©¨©¨¥§¦§¨§¨¨§§¦§

,dlkd z` yciwe ozgd cnr -eð÷s`e ,dfl df mdizeieaiigzd - ¨
oky ,zeieaiigzdd z` miiwl oipw eyry `laíéøácä ïä ïä¥¥©§¨¦

äøéîàa ïéð÷pä.oipw `la cala xeaica - ©¦§¦©£¦¨
:opgei iax ixacl ztqep di`x d`ian `xnbdòîL àzdi`x ¨§©

zexekaa dpynd ixacn(.`p),ezectl jixve xeka oa el yiy mc` ,
áúkxhyaíéòìñ Lîç Eì áéiç éðàL ,ïäëìxhyd z` ozpe - ¨©§Ÿ¥¤£¦©¨§¨¥§¨¦

,micr ipta odkl.éeãt Bðéà Bðáe íéòìñ Lîç Bì ïzéì áéiç©¨¦¥¨¥§¨¦§¥¨
el xqny ici lry meyn `ed iect epa oi`y mrhd dxe`kle
liaya `ed mirlq yng el ozepyke ,ycg aeg el aiigzp xhyd
zhiyl o`kn di`x dpyi ok m`e .epa oeict meyn `le aegd oerxt
mz`' micrl xn` eli`k swez yi xhyd zxiqnly opgei iax
.xhya el aiigzdy itk odkl ozil ezaiign dpynd ixdy ,'iicr

:ef di`x dgec `xnbdíúä éðàLoeict iabl xen`d xacd dpey - ¨¥¨¨
,oadàúééøBàcî déì ãaòeLîcdxezd on careyn `ed myy ± ¦§§¨¥¦§©§¨

xhydy dn ,xnelk ,epa oeict xear mirlq yng odkl zzl
meyn `l` ,aeig lr d`ced aygpy meyn df oi` eaiigl liren
eilr enzgy xenb xhyk aygp dxezd on careyny dfk xhyy

.micr
:`xnbd dywnéëä éàlr zeaiigzd xhya xaecn ok` m` - ¦¨¦

,dxezd on eilr lheny aeigdáúk éànàa`d azk jxev dfi`l ± ©©¨©
:`xnbd zvxzn .xhyd z`ïäk Bì øøáì éãk`ed ely ,mieqn §¥§¨¥Ÿ¥

:`xnbd dywn .epa oeict inc zzl aiigznéëä éàok` m` - ¦¨¦
micr cirnk df ixde dxezd on caeryny meyn `ed mrhd

,minzegeéeãt Bðéà éànà Bða:`xnbd zvxzn .øîàc ,àìeòãk §©©¥¨¦§¨§¨©
äøBz øác ,àìeòoadïziLëì éeãt,mirlq yngd z` odkl a`d ¨§©¨¨¦§¤¦¥

eøîà àîòè éàîedpyna minkgeøîàé ànL äøéæâ ,éeãt Bðéà Bða ©©§¨¨§§¥¨§¥¨¤¨Ÿ§
úBøèLa ïéãBtdf xhy oia etilgi `ly ick minkg zxifb meyn ± ¦¦§¨

,oad ia`l oenn miaiig mixg`y mda aezky aeg ixhy x`yl
,iect epa oi` ,epa oeict xear odkl oad ia` mpzp m`y `ed oicdy

.oziykl s`e ,llk iect epa oi` df xhya s`y exn` okl
yiwl yixe opgei iax ly mzwelgn z` zelzl dqpn `xnbd

:zxg` mi`pz zwelgnaéàpúk àáø øîàyiwl yixe opgei iax - ¨©¨¨§©¨¥
`xza `aa zkqna epipyy mi`pzd zwelgna ewlgp(:drw),áøò̈¥

úBøèL íezéç øçà àöBiäd`eldd xhya aezk enyy axr ± ©¥©©¦§¨
xg`ly xnelk ,micrd znizg ixg`xhyd lr enzg micrdy

,axr `edy dcen df ipelte ,'axr ipelt' xteqd azkäáBbdelnd ¤
ïéøBç éða íéñëpîzaizk xg` dzid eznizgy oeiky ,axrd ly ¦§¨¦§¥¦

daeb delnd oi`y dt lra zeaxrk `l` df oi` ok lr ,xhyd
oke .oixeg ipa miqkpn `l`øîàå ,ìàòîLé éaø éðôì àa äNòî©£¤¨¦§¥©¦¦§¨¥§¨©

ñpð ïa Bì øîà .ïéøBç éða íéñëpî äáBb,l`rnyi iaxl -äáBb Bðéà ¤¦§¨¦§¥¦¨©¤©¨¥¤
Bì øîà .íéãaòeLî íéñëpî àìå ïéøBç éða íéñëpî àìl`rnyi iax Ÿ¦§¨¦§¥¦§Ÿ¦§¨¦§§¨¦¨©

,qpp oalänìaygp epi` df xhy m` s` ixdy ,zeabl lkei `l ¨¨
o`k yi mewn lkn ,d`eldd zrya zeaxrd lr d`ced

.zeaxr ly dycg zeaiigzdäéäL éøä ,Bì øîàdelndúà ÷ðBç ¨©£¥¤¨¨¥¤
BøéáçdeldBøéáç àöîe ,÷eMa[iyily mc`]éðàå Bì çpä Bì øîàå £¥©¨¨£¥§¨©©©©£¦

Eì ïzà,jl aiig `edy dn z`øeètd`elda axr dyrp epi` - ¤¥§¨
itl ,efBúðeîà ìò àlL[iyilyd mc`d ly]eäåìä,dell delnd ¤Ÿ©¡¨¦§¨

o`k s`e ,d`eldd zpizp xg`l dzid axrd zeaiigzd ixdy
`id oi` ,d`eldd zpizp xg`l xhya dazkp zeaxrde zeid

,`ax orehe .dycg zeaiigzd xevil dlirenøîàc ïðçBé éaø àîéì¥¨©¦¨¨§¨©
ñpð ïák øîàc Lé÷ì Léøå ìàòîLé éaøkopgei iaxy xn`p `ny ± §©¦¦§¨¥§¥¨¦§¨©§¤©¨

iax ixac ixdy ,qpp oak xaeq yiwl yixe l`rnyi iaxk xaeq
d`ced zaygp micr ipta mezg epi`y xhy zxiqny opgei
xhyy xaeq `ed s`y ,l`rnyi iax zhiyl mini`zn ,zaiignd
eli`e ,axrd z` aiign micr ipta xqnpy mezg epi`y d`ced
oi`y xaeq `ed s`y exn`p qpp oa zhiya yiwl yix ixac

.micr ipta xhy zxiqn ici lr aiigzdl zexyt`
:`ax ixac z` dgec `xnbdéâéìt àì àîìò élek ñpð ïác àaélà©¦¨§¤©¨¥¨§¨Ÿ§¦¥

micr ipta xqnpy mezg epi`y xhy qpp oa itly micen lkd ±
eceariyy axr iabl elit` ixdy ,zaiignd d`ced aygp epi`
lk ,df ote`a aiigzdl leki epi`y qpp oa xaeq dxezd on `ed
on exiagl ceariy lk el oi`y opgei iax ly epic oiprl oky
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' מ"ח, תשי"ד
ברוקלין

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו בו מודיע אודות הספיקות והקישויים שישנם בנוגע למשרת הרבנות, ולאחכ"ז 
להוסיף  צריך  הסביבה,  מצד  עליו  להשפעה  שחושש  שכיון  אלא  נכונה  המשרה  הצעת  בעיני  נראה 
בשיעוריו בתורת הנגלה ובתורת החסידות המביאה לאהבת ה' וליראתו ולימוד העבודה בלב מתוך 
קבלת עול כדי שיוכל לעמוד בנסיון ובעיקר בנסיונות המדומות שהם רבים יותר מאשר אלו הנסיונות 

האמיתיים. והשי"ת יצליחו להפיץ בסביבתו אור התורה ויראת שמים שבד"מ ישפיע זה גם עליו.

החסידות,  ובתורת  הנגלה  בתורת  הקבועים  שיעוריו  ע"ד  דבר  מזכיר  אינו  שבמכתבו  לפלא 
ובודאי ימלא זה בהזדמנות הבאה.

בברכה.
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חלי
miwxt dyelya` cenr aw sc ± iriax wxtzeaezk

àú÷éñô éøèùá àìmicrde ,micr ipya mdipiay mi`pz oiwqet dlkde ozgd Ð

`xninl i`n ok m` :xn`z m`e .dxenb zecr minzeg?`l` oipw `kilc oebk ,jixhvi`

.oipw ira `lc ,lcib axck opirny`e ,mixacïäë åì øøáì.xg` odkl eppzi `ly Ðéà
éëäcirnk dil dede ,`ed `ziixe`c `ceariy meyn `nrhc ÐmicrminzegeÐ

iect epa oi` i`n`?ïéãåô åøîàé àîùz` Ð

exqne ,xg` lr el yiy aeg ixhya xekad

,`xhy i`d il dn :xninl iz`c .epeicta odkl

`xhy i`d il dne?:zexeka zkqna opz op`e

`le zexhya `le micara `l oicet oi`

yi" wxta ,i`xwn mzd dl opitlie .zerwxwa

."dlgpl xekaúåøèù íåúéç øçàìzgz Ð

dcen `ede ,axr ipelt :aezk micrd znizg

.xacaïéøåç éðá íéñëðî äáåâon delnd Ð

xg`lc oeik .micareyn miqkpn `le ,axrd

.dt lr delnk dl `ied ,`ed xhyd mezig

éâéìô àì àîìò éìåë ñðð ïáã àáéìà,xnelk Ð

n`w xity `dal`rnyi iaxk opgei iaxc zx

.xeht qpp oalc opgei iax dcenc ,qpp oak `le

`ceariyc axr dne ,`zydc,`ed `ziixe`c

ikp`" aizkcepaxr`ziy`xa) "`kil ik (bn

micrÐ.`peeb i`dk oky lk ,xeht
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àúi`dc oizrc `wlq `zydÐ mirlq yng el ozil aiig 'ek aiig ip`y odkl azk rny

ip`y :ipyne .iect epi` epa ikdle ,xhyd ici lr carzype ,el aiigzpy meyn Ð aiig

eilr yiy ,xhyd ici lr aiigzdl `kd leki ikdl :yexit .`ziixe`cn dil careync mzd

.`xhya carzynl ivn `l Ð ceary `kilc mewna la` .ceary zvw

áééç`peeb i`d ikae Ð mirlq yng el ozil

ol rnyn `w i`n Ð ikd e`l i`c .ixiin

?aiiginc

øåøáì,ixiin dpedk ixikna elit` Ð odk el

gkenck ,daizk `la dpw `nzqnc

ya,daizk jixv ,edine .(`,l oihib) "hbd lk" idl

el azky :iiepyl ivn edine .dia xcdil `lc

xenb xhyae li`ed ,izrxt dil `nil `lc meyn

.ixiin

éàdil ded xnelk Ð iect epi` i`n` epa ikd

idpc ;odk cil `aiykl iect iedilc xninl

`dc ,iect epi`c `ed `pic ecil `ay mcewc

mewn lkn ,`nlra ceary `l` dilr `kil

`ziixaae ?iect iepa oi` i`n` ecil eribiyk

.ixnbl iect epi`c rnyn

éàîà:xn`z m`e Ð 'ek `lerck iect epi`

,aiig xn`c opgei iaxc dil zil `ler

exn`i `ly meyn `nrh iyextl dil jixhvi`c

,ikd iyextl jixhvi`c :xnel yie !zexhya oicet

aiig ip`y :el azk elit` ,oipr lka ixiinc meyn

ikd el azk `l elit`e oeictl mirlq dyng el

,xn`wc `ed epa oeictl `zlinc `nzq Ð

.iax itn .opgei iaxc dil zi` mlerle

éàðúë`le Ð zexhy mezig xg` `veid axr

:iaxl dywe .zern ozn zrya axr dyrpy dcenk aiygc meyn ,aiigin zexhy mezig xg` `veid axrc `kd rnyn `zyde .dlrnly oirk ,`nlra "axr ip`e" `l` ,ahid envr mzg

iiepw` opixn` in ?edn 'ek eci zgzn d`vei `id ixde ,dilr aezk hbe ,dly `idy `laha oiwfgen eid :`ng xa inx ira :mzd opixn`c (`,`k) oihibc ipy wxt seqa ikd rnyn `lc

hiyt ikd meyne .xhya envr mzgyk diytp cariyc meyn aiigc `nl` ,oixeg ipa miqkpn daeb zexhy mezig xg` `veid axrn `ax hytinl irae .'ek `nlc e` ,dildip `zipw`

xqn xcde ,mzge ,axrl deln dildip diipw`c e`l i` ,"dpwn xtq" opira `de ?ea oicareyn axrd iqkp j`ide ,delnl xeqn did xak onf xg`l axrd ea mzgyk `xhy i`d `dc ,xity

ikd meyn Ð `peeb i`dk ipw `nlra `nlya zxn` i`c :`ax hyt ikde ,aiigin d`ced zngn mlerlc :iax xne`e !axrl iepw `diy jixv `l ok m` Ð aiigin d`ced mrhn i`e .dildip

`nil` `l Ð inp `kd ok m` ,`peeb i`dk aiigin `l `nlra zxn` i` `l` .d`ced `aiyge ,xhyc `zlin `nil`c ,d`ced aygin.iax itn .d`ced aiyg `le ,`xhy i`dc `zlin

àáéìàiaxc opgei iaxl dil `pn ,d`ced dil aiyg `lc ,opgei iaxc` bilt qpp oae li`edc wgvi epiaxl :dnize .qpp oak xaq ivn `l opgei iax :yexit Ð ibilt `l `nlr ilek qpp oac

.diytp caryn :xaq l`rnyi iaxc ,ibiltc `ed wepga `wec `nlce .wepga s` l`rnyi iax did welg :diteb opgei iax xn` (`,erw) `xza `aa idlya `dc ?dizek dil `xiaq l`rnyi

`l i`e .zexhy mezig xg` `veid axr :`yix ipzwcn ,wcwcl yic il d`xpe !d`ced dpi`c l`rnyi iax dcenc ,llk ibilt `l Ð d`ceda la` .diytp caryn `l wepgc :xaq qpp oae

aiigin `lc xnel ivnz elit`c ,ol rnynw `d `l `l` .diytp carzyn zern ozn zrya `ly axrc xninl dil ded `l` ,ikd ipzinl dil ded `l Ð d`ceda l`rnyi iax bilt

:l`rnyi iax xn`wcn :wcwcl yi ?ibilt `wec `da `nlc ?ibilt wepgac olpne :`niz ike .aiigin d`ced zngn mewn lkn Ð zern ozn zrya ied `le li`ed ,diytp caryn `lc meyn

oecpd oi` ?wpeg didy ixd :eaiyd dne ,d`ced mrhn aiigzi `l dnl :dil xn`w ikid ok m` Ð aiigin `lc wepga l`rnyi iax dcenc xnel ivnz m`e .wpeg didy ixd :el aiyde ?dnl

,d`ced `la `ibeq dlek yxtn mz epiaxe .ixack iaxn izrny aeye ,diytp carync `ed eiykrnc meyn ,aiigzi `l dnl :el xn`w ikde ,ibilt inp wepga i`ce `l` !dii`xl dnec

:xaq opgei iax :ibilt `dae .df xhya dpn el aiigzdle carzydl dvexy ,ahid enzgy ,xenb xhya epiid Ð "xhya dpn jl ip` aiig" xn`wc `de .dlgzn melk el aiig did `ly

:denzl oi`e .inc "icr mz`" edl c"nk `kd inp hwp "icr mz`" edl xn`c lirl hwpc icii` `l` ,aeh oeincd oi`e .micr ipta dcedy enk df xhya dia iiepw`l `xhyc `zlin `nil`

.jenqa xn`wck ,mipwpy mixac yi `nlra dxin`a elit` ixdy .diytp caryne xnb Ð `xhy azknl gxhe li`edc :xnel yic ?xhya oipwp oilhlhn oi` `d Ð df xhya carzyn ikid

`peeb i`dka ,xhya mpzil gxhy jezn ,inp `kd .ipwne xnbc ,ecil ribd `ly it lr s` ,dpw Ð exiagl zhren dpzn ozepd :(`,hn `rivn `aa) "adfd"a opgei iaxl dil opirnyc :cere

ihibc `idd xity `iz` eiykre .carzyn `ed eiykrne ."axr ipelt oa ipelt ip`" ahid envr mzge zexhy mezig xg` `veid axr ,i`pzk :wiqne .dpwne xnb Ðyexitl la` .(`,`k) o

icrk xhyd dfa ceariy ied `l i`n` :xn`z m`e .e`l i` d`ced `ied i` l`rnyi iaxe qpp oa ibilte ,micr ipta xhyd el xqne "axr ip`e" `l` ea azk `l ,d`ced mrhnc ,qxhpewd

:xn`z m`e ,dia icearzyi`l ivn `l Ð exqn `edy ezaizkn giken oi`y oeikc ,ezaizk `l` axrd my ea aezk oi`y oeik ,dia icearzy`l xhy i`d aiyg `lc :xnel yi ?dxiqn

`ed zelibx Ð mezig xg`l la` ,rexb oeyl aezkl zelibx oi` mezig mcewc ,"mezig xg`" hwp ikdlc :xnel yie !ibltin eedc mezig mcew oicd `ed ?"zexhy mezig xg`" hwp i`n`

`ly elit` ,`nlr ilekl iab mezig mcewc meyn "mezig xg`l" hwpc `dc ,xninl `kil Ð xenb xhya ixiinc mz epiax yexitle .ziyrp xak d`eelddy meyn ,xhya rexb oeyl aezkl

Ð mezig mcew la` ,did zern ozn xg`lc `zlin `gken f`c Ð "mezig xg`l" hwp ikdl `l` .`xhya icearzyi`l ivn `l dicicle ,yiwl yixk qpp oa `dc Ð zern ozn zrya

,mezigl inecw`l edl ded Ð zern ozn mcew i`c ,`ed zern ozn xg`lc `zlin `gkenc ,bilt Ð mezig xg`l la` ,carzync qpp oa dcen `dae ,`ed zern ozn mcewc `zlin gken

zeaxrd azkinl inp i` ,iyextl dil ded Ð zern ozn mcew ded i` ixdy ,icarynn iabil `lc Ð mezigl enicwd `l ikdlc ,dgked `kil `d meyn :`niz ike .enicwdl elki `l `l`

zeaxr zaizk i`dl iwene li`ed :mz epiax yexitl dywe .(`,erw) eteqa `xza `aaa wiqnck ,`ed dytp it`a `zln `l` ,dilr micrd iniiw `l Ð e"`e azk `lc `kidc .e"`e `la

dil iwtn dxiqn icrc Ð epnn del m` enk ,dxiqn icr ici lr inp miqkp ceariy el aiigzi Ð xac mey aiiegny `nrh `iddn ,micr ipta el xqenyk ea aiigzdl xenb xhy `edy

`l ?ezy` za z` oefl df aiigzp dna :jixtc .jkl mcew el aiigzp `ly `peeb i`dka ixn` yiwl yixe opgei iaxc ,inlyexin eixacl di`x `iad mz epiaxe !izkec dnka gkenck ,`lwl

Ð opgei iaxc` opgei iaxc dyw inlyexid itly it lr s`e .melk el aiig epi` Ð aiig epi`y `vnpe ,aiig `edy zwfga exiagl aeg xhy azekd :yiwl oa oerny iaxe opgei iax xn` ok

.eply `xnb` bilt izkec dnkac ,yegl oi`
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

miwxtחלב dyelyaa cenr aw sc ± iriax wxtzeaezk
'åë éâéìô éël`rnyi iaxk `le qpp oak yiwl yix znwenc `d ,xnelk ÐÐ,`zil

jl xn`c.opgei iaxc` `pbilt `w l`rnyi iaxl elit` `p` :yiwl yixáøòÐ

.`ziixe`c `ceariyàëä ìáà"aiig ipelt" ÐÐ.`ziixe`c `ceariy `kiléèî à÷ã
äéãéì äàðä.dia`l diyecw sqk Ðïáä éáà.ozg ly eia` Ðáúëéì åðúéðepzp Ð

e`a m` ,xacl daizk minkgmizgdlmicr

.oipw `la ody elld mixacaáúëéì åðúéð àì
`lc Ðsexhiloipw `kilc oeike .icarynnÐ

.iqkp icarzyn `lùîî ïéñåøéà éøèùÐ

zycewn z` ixd" dy`d z` ea ycwny xhy

xqene xhya azek "iljixvc opirny`e .dl

:ixn`c ,`iaxy axe `tt axck ,dit lr aezkl

dzrcn `ly eazkÐ.zycewn dpi`àéäù
áåç úìòáë`txh in xhy `hiwpc `l i`e Ð

icarynn?à÷ñô éàîweqt xac ike :dinza Ð

zepal `le dy`d zal oipewy minkgl `ed?

oixeg ipan zepefip odizepa :dpyna mzq epyy

zpefip `ide.micareynn'åë ïðé÷ñò àì éîÐ

oipw zrya zepad s` ediy xyt` i` ike?oebk

.elld mi`pzd dl azke dxcd`e dyxbc

ipan zepefip odizepa :`nzq opz ikd elit`e

.micareynn `le oixegïéã úéá éàðúáopa" Ð

.'ek "i`pin ikil oiiedic oawepéòøâ òøâéîÐ

.dinzaåäðéñôúà éøøömdl xqn ezen iptl Ð

mitqk zexexv.odizepefnlúáä úøîåà úàæ
íàä ìöàipzw `le ,"dn`y mewnl" ipzwc Ð

"dig` zial"Ðlcbzy ,oicd `ed oky epcnl

mipad on zpefipd zae .dn` lv` zadÐoipf

.mlv` xecl dze` oitek oi`e ,dn` ziaa dze`

ïðé÷ñò äðè÷á àîìãipzw `l ikd meyne Ð

.oig` lv` zaäéäù äùòî íåùî`ki`e] Ð

[`ny inp yginlxeyir yxil liaya debxdi

opiyiig `lc ,dlecb la` .dly miqkpdgivxl

Ðayzc jl `ni`.oig`d lv`ïë íàyic Ð

.dphwl dlecb oia weligúåðåæî äì êéìåî éðúéð
àéäù íå÷îì,`idy mewna dlecbl rnync Ð

dphwle.`idy mewna
éàî
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åðúéðmeyn `ny ,cner daizkl oipw mzqc meyn :yexit Ð azkil epzip `l e` azkil

ixhy oiazek oi`"c `iddn jixtw i`nc :dywe .inc ecin epw ikc ,azkil epzip ikd

`d :xn`w ikd `nlc .oiazek Ð mdipy zrcn `d ,"mdipy zrcn `l` oi`eype oiqexi`

iax yxtn dide !`nzqa oiazek oi`c ol rnyn `we .aezkl el xne`yk Ð mdipy zrcn

zrcn `l` oiazek oi`" :cenlzdl dil rnync

evxzp mdipyy ,mdipy zricia epiid Ð "mdipy

erci `l la` ,dwiqtd xnb ercic ,xaca

xhy oiazek :dipin lirlc jdc `inec .daizka

lr s` epiidc Ð enr deln oi`y it lr s` dell

oiazeke .melk d`eldd on eiykr rcei oi`c ab

epiidc Ð enr gwel oi`y it lr s` xkenl xhy

oi`e .melk gwna rcei gweld oi`y it lr s`

Ð mdipy zrcn `l` oiqexi` ixhy oiazek

oiazek Ð mdipy zrcn `d .dwiqtd xnb zrcn

.inp xhyd zrici `la s`àëäopiwqr i`na

.dil azkca iiepyl ivn ded Ð ecin epwya

Ð azkil epzip :miyxtn mz epiaxe l`ppg epiaxe

epzip `l e` ,`weec daizk ici lr zeabl epzip

.oipw dl epwz daizk `la s`y Ð azkil

Ð daizk ipzwcn .oiazek eid oigwitd :diaizi`

`la dxin`a ipw `lc ,daizk ira dpin rny

,inp oi`eype oiqexi` ixhy oiazek oi`e .daizk

`lc ,daizk ira dpin rny Ð daizk ipzwcn

`d" opiqxb `l `zyde .daizk `la dxin`a ipw

`z .epi` mixtq aexae ."oiazek odipy zrcn

`nl` Ð micareyn miqkpn zpefip `ide :rny

`iab ded i`n` Ð oiazek oi` i`c ,oiazekc

lk zelibx `ed jkc jzrc `wlqc ?icarynn

xnelk .ecin epwya :ipyne .dl aezkl dry

`kde ,oixxegnd on zeabl oileki daizk `lac

.dl dpwdy xacd rxi` jkäáøixn` `piaxe

zycewn xn`c `piaxlc :dniz Ð zycewn

ixhy oiazek oi`c `iddl dnwe`l dil irain

`irainw i`n ok m`e ,`zwiqt ixhya oiqexi`

dil heytz ?azkil epzip elld mixac :lirl dil

!jdnàú:dniz Ð zepefp mdizepa ezn rny

`idd iziinc inwn ,`xwirn jd iziin `l i`n`

yie !epzpyna dlgz zipyp `iddc ?oigwtdc

iziin ded i`c meyn ,cenlzd jxc oky :xnel

`l ez Ð "ecin epwya" ipyn dede ,`xwirn jd

wtdc `iddn jxtnl ivn ded`ki`c ,oig

.ecin epwyk inp dnwe`làëäopiwqr i`na

iwen (`,`p oihib) "oiwfpd" wxta Ð ecin epwya

eilr lawndc `idde .ecin epwya Ð inp jdl

.ixii` ecin epw `lya Ð ezy` zae ezy` oa oefl

`l` `ira `lc o`nlc ,oihiba rnync i`n itle

miqkpn zpefip `idc jd xity iz` Ð oiaevw

epivn Ð ecin epw `lc elit` ,micareyn

oixxegnd on daeb dyngc `idd dnwe`l

.davw my oi`yk Ð [a,`p zeaezk]

øîéàyxtne .mlerd oewiz iptn micareyn miqkpn zepade dy`d oefnle zerwxw gayle zexit zlik`l oi`iven oi` :opz (a,gn) "oiwfpd" wxt oihibac :iaxl dniz Ð edpiqtz` ixxv

dcedy `kid ,oiaezk oi`y itl `nrh jixhvi`c :xnel yie !dqtz` ixxv xni` meyn :`nrh yxtn `kde .zepad oefnc inp `nrh epiide .oiaezk oi`y itl ,`nrh :(a,p) `xnba yiwl yix

ixxv xni` :xn` ciaf ax ?`nrh i`n ,yi` zy`l zepefn oiwqet oi` :l`eny xn` (`,fw) `xza wxta onwle ,dphwl ixxv qitznc rnyn `kdc :iaxl dniz cere .ixxv qitzd `ly a`d

:iax uxize !qitzn `l dphwl ixxvc Ð opiyiig `l ciaf axlc :yexit .dwtqe dphw ediipia `ki` ?ediipia i`n ."jizepefna jici dyrn i`v" dl xn` `ny opiyiig :xn` `tt ax ,dqtz`

ezrca dlrnc ,ixxv dqitzdl yyeg epi`e ,ixiin mid zpicnl jldyk mzdc :uxiz cer .opixn` Ð icarynn iabinl ,`kd la` .mzd ik opiyiig `l Ð icarynn iab `lc oiprl i`cec

edpiqtz` xni` oic zia i`pza edpzi`c oeikc meyn Ð icarynn zepa eab `lc `nrh epiidc oeik :iaxl dniz cer .ixxv dqtz` Ð ziinc ,`kd la` .rxti xefgiyke ,zlke`e del `dzy

rnync iax iptl izxn`e .dil `ticr ezac ,dgeexd oiprl (`,bn) "dxrp" wxta lirl opixn`ck ,ezal ixxv qitzn ithc :iax uxize !icarynn iabz `l `nrh i`dn inp daezk Ð ixxv

Ð dza xninl ivn ded i`cec :iax il xn`e !dgeexda dil `gip `lc ab lr s` ,ixxv qitzdl opiyiig dedc ,icarynn daeb dzid `l Ð oic zia i`pza daeb ded i` ,ezy` zac `kd

m`y ,oic zia i`pzc `nrh jixhvi` `l` .dil `gip Ð eza ,dgeexda dil `gip `lxbazy xg`le dzin xg`l ,inp i` .oic zia i`pza dlk` `l f`c ,miign dza z` oefl enr dwqt

dphwl ixxvc rnyn onwlc ,`kxit `idd inp `vxzin `iepiy i`dae .dgeexda dil `gipe ,oic zia i`pza dlk`c :inrh ixz `ki`c `kid `l` ixxvl opiyiig `lc icarynn daeb dzid

oivxezn `iepiy i`dae .ixxvl yginl `ki` i`ce Ð oic zia i`pza edpzi`c ab lr s` dl dpwdy ,dgk dti jk lky Ð oic zia i`pza edpzi`c oeik :xn`w ikdc :uxiz cer .qitzn `l

.iax itn .daezkc `idde ,dphwc `idde ,oihibc `idd ;ikxit jpd lk ixnbl
`le
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éîc éëéäå ,ïéð÷ úòLa éàåäc ïðé÷ñò àì éî .ïéð÷¯àúéìc éäéà ,àlà !døcäàå dLøâc ïBâk ¦§¨¦¨¨§¦©©£©¦§©¦§¨§¥¦¨¥§§¥§¨§©©§¨¤¨¦¦§¥¨
ïéc úéa éàðúa¯ïéc úéa éàðúa eäðúéàc úBða ,ïéð÷ dì épäî¯òøâî .ïéð÷ eäì épäî àì ¦§©¥¦§©¥¨¦§¨¨§¦§§¦§©¥¦¨§©¥§¦§¨¦§©

" .eäðéñtúà éøøö øîéà ,ïéc úéa éàðúa eäðúéàc ïåék :àîòè eðééä åéúBða ,àlà !?éòøbàì ¨§¥¤¨§¨©§©§¨¥¨§¦§§¦§©¥¦¥©§¨¥©§§¦§Ÿ
àîìc ?ïðé÷ñò äìBãâác éànî .dnà ìöà úa úøîBà úàæ :àcñç áø øîà ."ïBLàøä øîàéŸ©¨¦¨©©¦§¨Ÿ¤¤©¥¤¦¨¦©§¦§¨¨§¦©¦§¨
áàä éLøBé ,Bnàì ïè÷ ïa çépäå únL éî :àéðúc .äéäL äNòî íeMîe ,ïðé÷ñò äpè÷a¦§©¨¨§¦©¦©£¤¤¨¨§©§¨¦¤¥§¦¦©¥¨¨§¦§¥¨¨

éìöà ìãb éða àäé :úøîBà Bnàå ,eðìöà ìãb àäé :íéøîBà¯ïéàå ,Bnà ìöà BúBà ïéçépî §¦§¥¨¥¤§¥§¦¤¤§¥§¦¨¥¤§¦©¦¦¥¤¦§¥
,àéäL íB÷îì éðúéì ,ïk íà !çñtä áøò eäeèçLe äéä äNòî .BLøBéì éeàø ìöà BúBà ïéçépî©¦¦¥¤¨§§©£¤¨¨§¨¤¤©¤©¦¥¦§¥§¨¤¦
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כתובות. פרק שנים עשר - הנושא את האשה דף קב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc zeaezk(oey`x meil)

ìàòîLé éaøc àaélà éâéìt ékyiwl yixe opgei iax ewlgp xy`k ± ¦§¦¥©¦¨§©¦¦§¨¥
:`xnbd zx`an .ewlgpy `ed l`rnyi iax zhiyaïðçBé éaø©¦¨¨

ìàòîLé éaøkiax zhiya xn`dl mileki i`cea opgei iax ixac - §©¦¦§¨¥
lke ,mezg epi`y xhya dcend del aiign `ed ixdy ,l`rnyi

.df ote`a axr aiigny okyLé÷ì Léøå,jl xn`iàì ïàk ãò §¥¨¦©¨Ÿ
ìàòîLé éaø øîà÷epic z`íúä,carzyny axr oiprl ,my ± ¨¨©©¦¦§¨¥¨¨

àlàmeynééLcì déì CàúééøBàc àãeaòéLleki `edy - ¤¨§¨¥¥§¦§¨§©§¨
,oipw `ll mixaca elit` ,dxezd on carzydlàëä ìáào`k ± £¨¨¨

del iablééL àìàúééøBàc àãeaòéL Con carzydl leki epi` ± Ÿ¨¥¦§¨§©§¨
`ed oi`y dcen l`rnyi iax s`e ,oipw `ll mixaca dxezd

.exiagl aiigzn

* * *
:ax xn` lcib ax ly epicl day `xnbdøîà ìcéb áø øîà ,àôeb¨¨©©¦©¨©

ðáì ïúBð äzà änk' ,áø,Cëå Ck Ezáì ïúBð äzà änëå ,Cëå Ck E ©©¨©¨¥§¦§¨§¨§©¨©¨¥§¦§¨§¨
,àáø øîà .'äøéîàa íéð÷pä íéøácä ïä ïä ,eð÷ eLcé÷å eãîò̈§§¦§¨¥¥©§¨¦©¦§¦©£¦¨¨©¨¨

áøc àúléî àøazñîexn`p ax ixacy xazqn -aiyeciwBzá ¦§©§¨¦§¨§©§¦
déãéì äàðä éèî à÷c äøòðsqk epiide a`d cil d`pd d`ay ± ©£¨§¨¨¥£¨¨¦¥

zzl aiigzdy lkk zepwdl eaila xnb ,ef d`pdae ,diyeciw
.ecin epwy `la s` ,ezalúøâBa ìáà,dnvrl diyeciw sqky £¨¤¤

déãéì äàðä éèî àìc,ecil d`pd d`a `ly -àìoipw lirei §Ÿ¨¥£¨¨¦¥Ÿ
,xne`e eixac z` `ax miiqn .ecin epwiy `la mixacaíéäìàäå§¨¡Ÿ¦

dreay oeyl -áø øîàepic z`eléôàezia iyeciwaéàc ,úøâBa ¨©©£¦¤¤§¦
éëä àîéz àì,dywi ,ok xn`z `l m`y -ïaä éáàia` epiidc Ÿ¥¨¨¦£¦©¥

ozgddéãéì àúà äàðä éàîzrya ecil d`a d`pd efi` - ©£¨¨¨¨¦¥
xneb `ed cvik ok m`e ,dne`n lawn `l `ed ixd ,oiyeciwd
d`pd zlaw `ll s` dlg zeaiigzddy gxkdae ,zepwdl ezrca

.zipennàlàc ,`ed xacd mrhéããäà éðzçéî÷c äàðä àéääa- ¤¨§©¦£¨¨§¨¦©§¥©£¨¥
,mdipa i`eyip zngn mdl yiy d`pd dze`ayéããäì éð÷îe éøîb̈§¥©§¥©£¨¥

.oipw zeyrl jixv oi`e ,dfl df zepwdl mzrca mixneb -
:lcib ax ixacl jiiyd oecip d`ian `xnbdáøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©

eìlä íéøác ,éMàepzipy dlkde ozgd ixed ly zeieaiigzdd ± ©¦§¨¦©¨
,oipw jk lr eyry `la xeaicaáúkéì eðzéð àì Bà áúkéì eðzéð¦§¦¨¥Ÿ¦§¦¨¥

mizgdl mivex m` azkd lr mzelrdl minkg exizd m`d -
oipw `la mixacl epzp minkg m`d ,xnelk ,xhyd iab lr micr
miqkpn zeabl oiprl xhy ly swez micr mdilr enzgy
,xhy ly swez el` mixacl minkg epzp `ly e` ,micareyn
ea zeabl e`eai `ny yygn ,mazekl zeyx oi` ok m`e

.oick `ly micareynn
:wtqd z` hyet iy` ax,áúkéì eðzéð àì ,déì øîàepzp `l oky ¨©¥Ÿ¦§¦¨¥

mdl oi` micr mdilr minzegyk s`e ,elld mixacl gk minkg
m`e ,oipw eyr `ly oeik micareynd miqkpd on zeabl zeyx
miqkpn s` zeabl e`eai xhya micr mizgdle aezkl mdl xizp

.oick `ly micareyn
:iy` ax lr dywn `piaxdéáéúéà,epizpynn `piax dywd ± ¥¦¥

ïéáúBk eéä ïéç÷täzepa ly zepefnd lr miaiigzn eidyk ©¦§¦¨§¦
mdizeyp,'énò zàL ïîæ ìk íéðL Lîç Cza úà ïeæàL úðî ìò'©§¨¤¨¤¦¥¨¥¨¦¨§©¤©§¦¦

`xnbd ixacly ,ezy`l lrad aiigzdy ef zeaiigzdy ixd
(`"r lirl)zvxzn .azkidl zpzip ,`zwiqt ixhya dzyrp

:`xnbdéàîyexitd dn ±'ïéáúBk',dpyna xen`d.'íéøîBà' ©§¦§¦
:ddnz `xnbdåik.äáéúk äøéîàì déì éø÷:`xnbd daiynïéà §¨¥¥©£¦¨§¦¨¦

.ok` ±ïðúäådpyna epipyy itke -(.bt lirl)ïéc BzLàì áúBkä §¨§©©¥§¦§¦
ééñëða éì ïéà íéøáãeàéiç éaø éðúå ,Cdpey did `iig iax - §¨¦¥¦¦§¨©¦§¨¥©¦¦¨

oeyla df oic `ziixaa,BzLàì øîBàä`exwl `pzd jxcy ixd ¨¥§¦§
.'daizk' 'dxin`'l

:iy` ax lr ztqep diyewòîL àzdpyndn df oicl di`xa"a) ¨§©
(:fqw,,íäéðL úòcî àlà ïéàeOðå ïéñeøéà éøèL ïéáúBk ïéà¥§¦§¨¥¥¦§¦¦¤¨¦©©§¥¤

dpynd zernyneàä[la`-]éøèL åàì éàî ,ïéáúBk íäéðL úòcî ¨¦©©§¥¤§¦©©¦§¥
àz÷éñt`vnpe '`zwiqt ixhy'l ,dpynd zpeek oi` m`d ± §¦§¨

:`xnbd dgec .iy` axk `lce azkidl epzip el` mixacy,àìŸ
l m` ik ,`zwiqt ixhyl dpynd zpeek oi`,Lnî ïéñeøéà éøèL§¨¥¥¦©¨

ixd' xhya azeky ,ezy` z` lrad ycwn eay xhyd epiidc
.dl exqene 'il zycewn z`àéáøL áøå àtt áøãkmzhiyke - ¦§©¨¨§©§©§¨

,el` minkg lyeáúk ,øîzéàcoiyeciw xhy dy`lìdîLly §¦§©¨§¦§¨
,zycwznd dy`dáø .úLce÷î éøîà àðéáøå äaø ,dzòcî àlLå§¤Ÿ¦©§¨©¨§¨¦¨¨§¥§¤¤©

.úLce÷î dðéà éøîà àéáøL áøå àttxnel xyt` ok m`e ¨¨§©§©§¨¨§¥¥¨§¤¤
.`iaxy axe `tt ax ixack cnll d`a dpyndy

:iy` ax lr ztqep `iyew,òîL àz,epizpyna epipyyeúî ¨§©¥
,dy`d ly milradàéäå ,ïéøBç éða íéñëpî úBðBféð ïäéúBðaza-] §¥¤¦¦§¨¦§¥¦§¦

[dy`d,íéãaòeLî íéñëpî úðBféð,áBç úìòák àéäL éðtîlre ¦¤¦§¨¦§§¨¦¦§¥¤¦§©£©
,micareyn miqkpn dabz cvik ok `l m`y xhy dl yiy jgxk

:`xnbd dgec .azkidl epzip el` mixacy `eti` `vnpeàëä̈¨
ïðé÷ñò éàîa,miwqer ep` dna ,epizpyna o`k ±Bãiî eðwLa± §©©§¦¨§¤¨¦¨

df ote`ae ,mzeaiigzd lr milrad icin xceq oipw micrd elawy
.dligzkl xhy miazeke micareyn miqkpn zpefip i`ce

:`xnbd dywnéëä éàote`a zwqer epizpyn ok` m` - ¦¨¦
mzeaiigzd lr oipw eyr milradyénð úBðaeidi mdizepa mb ± ¨©¦

:`xnbd zvxzn .micareyn miqkpn zepefipeð÷ àìå Bæì eðwLa§¤¨¨§Ÿ¨
Bæìdn z` ezy` zal dpwd lrady ote`a zxacn epizpyn - ¨

:`xnbd dywn .ely eizepal dpwd `le ,ditlk aiigzdyéàîe©
à÷ñtoi`e dy`d zal oipw oiyery minkgl `ed weqt xac ike - ©§¨

ipan zepefip odizepay mzqa dpyna epyy ,zepal oipw oiyer
eyr mlerl :ayiil dqpn `xnbd .micareynn zpefip `ide oixeg

mpn` ,zepad xear s` oipwïéð÷ dì épäî ïéð÷ úòLa éàåäc éäéà¦¦©£©¦§©¦§¨§©¥¨¦§¨
,dxear oipwd liren ,oipwd zrya dclep xaky oeikn ezy` za -

ïéð÷ eäì épäî àì ïéð÷ úòLa eåä àìc úBðaoeikn eizepa j` - ¨§Ÿ£¦§©¦§¨Ÿ§©¥§¦§¨
dywn `xnbd .mxear liren oipwd oi` ,oipwd drya eclep mxhy

:df uexiz lrïéð÷ úòLa éàåäc ïðé÷ñò àì éîs`y okzi `l ike - ¦Ÿ©§¦¨©£©¦§©¦§¨
,oipw zrya eidi ely eizepaéîc éëéäå,xacd okzi ote` dfi`ae ± §¥¦¨¥

døãäàå dLøâc ïBâkel eid xaky ixg` ezy` z` yxiby ,oebk - §§¥§¨§©©§¨
jky okziy s`e ,elld mi`pz dl azke dxifgde ,dpnn zepa
zeaeb eizepa oi`y dxn`e ,dixaca dpynd dwlig `l ,didi

.jk oicd mlerly rnyne ,micareyn miqkpn
:ycg xe`ia d`ian `xnbd,àlà,dy`d zal eizepa oia weligd ¤¨
ïéc úéa éàðúa àúéìc éäéàditlk aiegn `ed oi`y ezy` za - ¦¦§¥¨¦§©¥¦

,dqpxtl oic zia i`pznïéð÷ dì épäîmle` ,diabl oipwd liren - §©¥¨¦§¨
eäðúéàc ,úBða[mpyiy-],ïéc úéa éàðúaaiegn `edy epiidc ¨§¦§§¦§©¥¦

oic zia i`pzn mzqpxta,ïéð÷ eäì épäî àìoipwd liren `l - Ÿ§©¥§¦§¨
:ddnz `xnbd .mxearéòøb òøâîmdl aiegn mdia`y iptn ike - ¦§©¨§¥

miqkpn zeabl oipwd mdl lirei `ly mwlg rxbi oic zia i`pzn
.micareyn

:sqep xe`ia d`ian `xnbdàîòè eðééä åéúBða ,àlàmrhd ± ¤¨§¨©§©§¨
,micareyn miqkpn zeabl zeleki mpi` eizepayeäðúéàc ïåék¥¨§¦§§

[mpyiy-]øîéà ,ïéc úéa éàðúaeäðéñôzà éøøöyeygl yi ± ¦§©¥¦¥©§¨¥©§§¦§
,epnn eqpxtziy zpn lr sqk xexv ezen iptl mdl xqn odia`y
za iabl ok oi`y dn ,micareynn zeabl zeleki opi` jkitle

.df yyg jiiy `ly dy`d
' :epizpyna epipyïBLàøä øîàé àì`l` ,dpef` ilv` `azykl ŸŸ©¨¦

ixaca zwiicn `xnbd .'dn`y mewnl dizepefn dl jilen
:dpyndúøîBà úàæ ,àcñç áø øîàmewnl' hwpy `pzd ixacn - ¨©©¦§¨Ÿ¤¤

y cenll yi ,'dig` zial' hwp `le 'dn`yúadlicb,dnà ìöà ©¥¤¦¨
zpefip `l` mnr xebl dze` mitek oi` mipad on zpefipd za s`e

:`xnbd zl`ey .dn` ziaaðé÷ñò äìBãâác éànîïoipn - ¦©§¦§¨©§¦¨
,dlecb zaa s` zwqer epizpynyïðé÷ñò äpè÷a àîìc`ny - ¦§¨¦§©¨©§¦¨

`ed 'dn`y mewnl' dpynd dhwpy dne dphwa wx xaecníeMî¦
äéäL äNòî,dphw dneziaàéðúc,`ziixaaïè÷ ïa çépäå únL éî ©£¤¤¨¨§©§¨¦¤¥§¦¦©¤¨¨

éða àäé úøîBà Bnàå ,åðìöà ìãb àäé íéøîBà áàä éLøBé ,Bnàì§¦§¥¨¨§¦§¥¨¥¤§¥§¦¤¤§¥§¦
éìöà ìãb.inir lcb didi ipay ipevx -ïéàå ,Bnà ìöà BúBà ïéçépî ¨¥¤§¦©¦¦¥¤¦§¥
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc zeaezk(oey`x meil)

ìàòîLé éaøc àaélà éâéìt ékyiwl yixe opgei iax ewlgp xy`k ± ¦§¦¥©¦¨§©¦¦§¨¥
:`xnbd zx`an .ewlgpy `ed l`rnyi iax zhiyaïðçBé éaø©¦¨¨

ìàòîLé éaøkiax zhiya xn`dl mileki i`cea opgei iax ixac - §©¦¦§¨¥
lke ,mezg epi`y xhya dcend del aiign `ed ixdy ,l`rnyi

.df ote`a axr aiigny okyLé÷ì Léøå,jl xn`iàì ïàk ãò §¥¨¦©¨Ÿ
ìàòîLé éaø øîà÷epic z`íúä,carzyny axr oiprl ,my ± ¨¨©©¦¦§¨¥¨¨

àlàmeynééLcì déì CàúééøBàc àãeaòéLleki `edy - ¤¨§¨¥¥§¦§¨§©§¨
,oipw `ll mixaca elit` ,dxezd on carzydlàëä ìáào`k ± £¨¨¨

del iablééL àìàúééøBàc àãeaòéL Con carzydl leki epi` ± Ÿ¨¥¦§¨§©§¨
`ed oi`y dcen l`rnyi iax s`e ,oipw `ll mixaca dxezd

.exiagl aiigzn

* * *
:ax xn` lcib ax ly epicl day `xnbdøîà ìcéb áø øîà ,àôeb¨¨©©¦©¨©

ðáì ïúBð äzà änk' ,áø,Cëå Ck Ezáì ïúBð äzà änëå ,Cëå Ck E ©©¨©¨¥§¦§¨§¨§©¨©¨¥§¦§¨§¨
,àáø øîà .'äøéîàa íéð÷pä íéøácä ïä ïä ,eð÷ eLcé÷å eãîò̈§§¦§¨¥¥©§¨¦©¦§¦©£¦¨¨©¨¨

áøc àúléî àøazñîexn`p ax ixacy xazqn -aiyeciwBzá ¦§©§¨¦§¨§©§¦
déãéì äàðä éèî à÷c äøòðsqk epiide a`d cil d`pd d`ay ± ©£¨§¨¨¥£¨¨¦¥

zzl aiigzdy lkk zepwdl eaila xnb ,ef d`pdae ,diyeciw
.ecin epwy `la s` ,ezalúøâBa ìáà,dnvrl diyeciw sqky £¨¤¤

déãéì äàðä éèî àìc,ecil d`pd d`a `ly -àìoipw lirei §Ÿ¨¥£¨¨¦¥Ÿ
,xne`e eixac z` `ax miiqn .ecin epwiy `la mixacaíéäìàäå§¨¡Ÿ¦

dreay oeyl -áø øîàepic z`eléôàezia iyeciwaéàc ,úøâBa ¨©©£¦¤¤§¦
éëä àîéz àì,dywi ,ok xn`z `l m`y -ïaä éáàia` epiidc Ÿ¥¨¨¦£¦©¥

ozgddéãéì àúà äàðä éàîzrya ecil d`a d`pd efi` - ©£¨¨¨¨¦¥
xneb `ed cvik ok m`e ,dne`n lawn `l `ed ixd ,oiyeciwd
d`pd zlaw `ll s` dlg zeaiigzddy gxkdae ,zepwdl ezrca

.zipennàlàc ,`ed xacd mrhéããäà éðzçéî÷c äàðä àéääa- ¤¨§©¦£¨¨§¨¦©§¥©£¨¥
,mdipa i`eyip zngn mdl yiy d`pd dze`ayéããäì éð÷îe éøîb̈§¥©§¥©£¨¥

.oipw zeyrl jixv oi`e ,dfl df zepwdl mzrca mixneb -
:lcib ax ixacl jiiyd oecip d`ian `xnbdáøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©

eìlä íéøác ,éMàepzipy dlkde ozgd ixed ly zeieaiigzdd ± ©¦§¨¦©¨
,oipw jk lr eyry `la xeaicaáúkéì eðzéð àì Bà áúkéì eðzéð¦§¦¨¥Ÿ¦§¦¨¥

mizgdl mivex m` azkd lr mzelrdl minkg exizd m`d -
oipw `la mixacl epzp minkg m`d ,xnelk ,xhyd iab lr micr
miqkpn zeabl oiprl xhy ly swez micr mdilr enzgy
,xhy ly swez el` mixacl minkg epzp `ly e` ,micareyn
ea zeabl e`eai `ny yygn ,mazekl zeyx oi` ok m`e

.oick `ly micareynn
:wtqd z` hyet iy` ax,áúkéì eðzéð àì ,déì øîàepzp `l oky ¨©¥Ÿ¦§¦¨¥

mdl oi` micr mdilr minzegyk s`e ,elld mixacl gk minkg
m`e ,oipw eyr `ly oeik micareynd miqkpd on zeabl zeyx
miqkpn s` zeabl e`eai xhya micr mizgdle aezkl mdl xizp

.oick `ly micareyn
:iy` ax lr dywn `piaxdéáéúéà,epizpynn `piax dywd ± ¥¦¥

ïéáúBk eéä ïéç÷täzepa ly zepefnd lr miaiigzn eidyk ©¦§¦¨§¦
mdizeyp,'énò zàL ïîæ ìk íéðL Lîç Cza úà ïeæàL úðî ìò'©§¨¤¨¤¦¥¨¥¨¦¨§©¤©§¦¦

`xnbd ixacly ,ezy`l lrad aiigzdy ef zeaiigzdy ixd
(`"r lirl)zvxzn .azkidl zpzip ,`zwiqt ixhya dzyrp

:`xnbdéàîyexitd dn ±'ïéáúBk',dpyna xen`d.'íéøîBà' ©§¦§¦
:ddnz `xnbdåik.äáéúk äøéîàì déì éø÷:`xnbd daiynïéà §¨¥¥©£¦¨§¦¨¦

.ok` ±ïðúäådpyna epipyy itke -(.bt lirl)ïéc BzLàì áúBkä §¨§©©¥§¦§¦
ééñëða éì ïéà íéøáãeàéiç éaø éðúå ,Cdpey did `iig iax - §¨¦¥¦¦§¨©¦§¨¥©¦¦¨

oeyla df oic `ziixaa,BzLàì øîBàä`exwl `pzd jxcy ixd ¨¥§¦§
.'daizk' 'dxin`'l

:iy` ax lr ztqep diyewòîL àzdpyndn df oicl di`xa"a) ¨§©
(:fqw,,íäéðL úòcî àlà ïéàeOðå ïéñeøéà éøèL ïéáúBk ïéà¥§¦§¨¥¥¦§¦¦¤¨¦©©§¥¤

dpynd zernyneàä[la`-]éøèL åàì éàî ,ïéáúBk íäéðL úòcî ¨¦©©§¥¤§¦©©¦§¥
àz÷éñt`vnpe '`zwiqt ixhy'l ,dpynd zpeek oi` m`d ± §¦§¨

:`xnbd dgec .iy` axk `lce azkidl epzip el` mixacy,àìŸ
l m` ik ,`zwiqt ixhyl dpynd zpeek oi`,Lnî ïéñeøéà éøèL§¨¥¥¦©¨

ixd' xhya azeky ,ezy` z` lrad ycwn eay xhyd epiidc
.dl exqene 'il zycewn z`àéáøL áøå àtt áøãkmzhiyke - ¦§©¨¨§©§©§¨

,el` minkg lyeáúk ,øîzéàcoiyeciw xhy dy`lìdîLly §¦§©¨§¦§¨
,zycwznd dy`dáø .úLce÷î éøîà àðéáøå äaø ,dzòcî àlLå§¤Ÿ¦©§¨©¨§¨¦¨¨§¥§¤¤©

.úLce÷î dðéà éøîà àéáøL áøå àttxnel xyt` ok m`e ¨¨§©§©§¨¨§¥¥¨§¤¤
.`iaxy axe `tt ax ixack cnll d`a dpyndy

:iy` ax lr ztqep `iyew,òîL àz,epizpyna epipyyeúî ¨§©¥
,dy`d ly milradàéäå ,ïéøBç éða íéñëpî úBðBféð ïäéúBðaza-] §¥¤¦¦§¨¦§¥¦§¦

[dy`d,íéãaòeLî íéñëpî úðBféð,áBç úìòák àéäL éðtîlre ¦¤¦§¨¦§§¨¦¦§¥¤¦§©£©
,micareyn miqkpn dabz cvik ok `l m`y xhy dl yiy jgxk

:`xnbd dgec .azkidl epzip el` mixacy `eti` `vnpeàëä̈¨
ïðé÷ñò éàîa,miwqer ep` dna ,epizpyna o`k ±Bãiî eðwLa± §©©§¦¨§¤¨¦¨

df ote`ae ,mzeaiigzd lr milrad icin xceq oipw micrd elawy
.dligzkl xhy miazeke micareyn miqkpn zpefip i`ce

:`xnbd dywnéëä éàote`a zwqer epizpyn ok` m` - ¦¨¦
mzeaiigzd lr oipw eyr milradyénð úBðaeidi mdizepa mb ± ¨©¦

:`xnbd zvxzn .micareyn miqkpn zepefipeð÷ àìå Bæì eðwLa§¤¨¨§Ÿ¨
Bæìdn z` ezy` zal dpwd lrady ote`a zxacn epizpyn - ¨

:`xnbd dywn .ely eizepal dpwd `le ,ditlk aiigzdyéàîe©
à÷ñtoi`e dy`d zal oipw oiyery minkgl `ed weqt xac ike - ©§¨

ipan zepefip odizepay mzqa dpyna epyy ,zepal oipw oiyer
eyr mlerl :ayiil dqpn `xnbd .micareynn zpefip `ide oixeg

mpn` ,zepad xear s` oipwïéð÷ dì épäî ïéð÷ úòLa éàåäc éäéà¦¦©£©¦§©¦§¨§©¥¨¦§¨
,dxear oipwd liren ,oipwd zrya dclep xaky oeikn ezy` za -

ïéð÷ eäì épäî àì ïéð÷ úòLa eåä àìc úBðaoeikn eizepa j` - ¨§Ÿ£¦§©¦§¨Ÿ§©¥§¦§¨
dywn `xnbd .mxear liren oipwd oi` ,oipwd drya eclep mxhy

:df uexiz lrïéð÷ úòLa éàåäc ïðé÷ñò àì éîs`y okzi `l ike - ¦Ÿ©§¦¨©£©¦§©¦§¨
,oipw zrya eidi ely eizepaéîc éëéäå,xacd okzi ote` dfi`ae ± §¥¦¨¥

døãäàå dLøâc ïBâkel eid xaky ixg` ezy` z` yxiby ,oebk - §§¥§¨§©©§¨
jky okziy s`e ,elld mi`pz dl azke dxifgde ,dpnn zepa
zeaeb eizepa oi`y dxn`e ,dixaca dpynd dwlig `l ,didi

.jk oicd mlerly rnyne ,micareyn miqkpn
:ycg xe`ia d`ian `xnbd,àlà,dy`d zal eizepa oia weligd ¤¨
ïéc úéa éàðúa àúéìc éäéàditlk aiegn `ed oi`y ezy` za - ¦¦§¥¨¦§©¥¦

,dqpxtl oic zia i`pznïéð÷ dì épäîmle` ,diabl oipwd liren - §©¥¨¦§¨
eäðúéàc ,úBða[mpyiy-],ïéc úéa éàðúaaiegn `edy epiidc ¨§¦§§¦§©¥¦

oic zia i`pzn mzqpxta,ïéð÷ eäì épäî àìoipwd liren `l - Ÿ§©¥§¦§¨
:ddnz `xnbd .mxearéòøb òøâîmdl aiegn mdia`y iptn ike - ¦§©¨§¥

miqkpn zeabl oipwd mdl lirei `ly mwlg rxbi oic zia i`pzn
.micareyn

:sqep xe`ia d`ian `xnbdàîòè eðééä åéúBða ,àlàmrhd ± ¤¨§¨©§©§¨
,micareyn miqkpn zeabl zeleki mpi` eizepayeäðúéàc ïåék¥¨§¦§§

[mpyiy-]øîéà ,ïéc úéa éàðúaeäðéñôzà éøøöyeygl yi ± ¦§©¥¦¥©§¨¥©§§¦§
,epnn eqpxtziy zpn lr sqk xexv ezen iptl mdl xqn odia`y
za iabl ok oi`y dn ,micareynn zeabl zeleki opi` jkitle

.df yyg jiiy `ly dy`d
' :epizpyna epipyïBLàøä øîàé àì`l` ,dpef` ilv` `azykl ŸŸ©¨¦

ixaca zwiicn `xnbd .'dn`y mewnl dizepefn dl jilen
:dpyndúøîBà úàæ ,àcñç áø øîàmewnl' hwpy `pzd ixacn - ¨©©¦§¨Ÿ¤¤

y cenll yi ,'dig` zial' hwp `le 'dn`yúadlicb,dnà ìöà ©¥¤¦¨
zpefip `l` mnr xebl dze` mitek oi` mipad on zpefipd za s`e

:`xnbd zl`ey .dn` ziaaðé÷ñò äìBãâác éànîïoipn - ¦©§¦§¨©§¦¨
,dlecb zaa s` zwqer epizpynyïðé÷ñò äpè÷a àîìc`ny - ¦§¨¦§©¨©§¦¨

`ed 'dn`y mewnl' dpynd dhwpy dne dphwa wx xaecníeMî¦
äéäL äNòî,dphw dneziaàéðúc,`ziixaaïè÷ ïa çépäå únL éî ©£¤¤¨¨§©§¨¦¤¥§¦¦©¤¨¨

éða àäé úøîBà Bnàå ,åðìöà ìãb àäé íéøîBà áàä éLøBé ,Bnàì§¦§¥¨¨§¦§¥¨¥¤§¥§¦¤¤§¥§¦
éìöà ìãb.inir lcb didi ipay ipevx -ïéàå ,Bnà ìöà BúBà ïéçépî ¨¥¤§¦©¦¦¥¤¦§¥
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"חלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc zeaezk(ipy meil)

éàî`pzd hwp recn -'dnàL íB÷îì'lkay rnyn df oeylny ©§¨¤¦¨
,jk oicd ote`zòîLdpéîd mlerly jkn cenll yi ±ìöà úa ¨§©§¦¨©¥¤

äpè÷ àðL àìå äìBãb àðL àì ,íàädlecb oia welig dfa oi`e - ¨¥Ÿ§¨§¨§Ÿ§¨§©¨
.dphwl

* * *
:dpyna epipy'eëå íäéðL eøîàé àì.cg`k dze` oipf ep` ixd ŸŸ§§¥¤§

:df oicl xeyw dxe`kly dyrn d`ian `xnbdøâBàc àøáb àeää©©§¨§©
äðéçèì ,déøáçì àiçéø déìmiigix xikydy mc`a dyrn ± ¥¥©¨§©§¥¦§¦¨

z` xikynd xear oeghl xkeyd lr lhen did dxenzae ,exiagl
,ezia zepefnøzòéà óBñì,xikynd xyrzd seqal ±àiçéø ïéáæ §¦©©¨¦¥©¨

àøîçåzepefnl mda oeghl zpn lr ,xenge zeycg miigix dpwe - §©§¨
xkeyd zk`ln z` jixv did `l xaky oeike .eziadéì øîà̈©¥

,xkeylCab àððéçè äåä àðãéàä ãòz` jlv` izpgh dzr cr - ©¨¦§¨£¨¨¦§¨©¨
,zexiky inck iihigàzLäipi`e ,xenge miigix il yiy dzr - ©§¨

,jzk`lnl wewfàøâà éì áä.zerna il mly -déì øîà,xkeyd ©¦©§¨¨©¥
Cì àððéçè ïçèéîjl mly` `le ,jxear oegh`e jiyn` ± ¦§©¨¦§¨¨

.zexiky
ïéúéðúî eðééä ,øîéîì àðéáø øáñepipyy dnl dnec df oicy ± ¨©¨¦¨§¥©©§©§¦¦

,dpynadðæ ãçà àlà ,ãçàk dúBà ïéðæ eðà éøä íäéðL eøîàé àì'ŸŸ§§¥¤£¥¨¨¦¨§¤¨¤¨¤¨¨¨
,'úBðBæî éîc dì ïúBð ãçàådligzny s`y ,dpyna x`ean ixdy §¤¨¥¨§¥§

zal yiy ote`a mewn lkn ,cala zepefn `l` lrad aiigzd `l
,df oecipa oke ,zepefn inc dl zzl edeaiig xg` mewnn zepefn
oi`y eiykr ,exeara oeghl `l` aiigzd `l dligzny s`

.zern el ozi dfa jxev xikynl
:oeincd z` dgec `xnbdéîc éî ,àøéåò áø déì øîàike - ¨©¥©£¦¨¦¨¥

,dfl df minec elld mixwndíúäx`eand dxwna my ± ¨¨
,epizpynadì úéì àúñéøk ézøz ,dì úéà àñéøk ãçcg` qxk ± ©§¥¨¦¨©§¥§¥¨¨¥¨

jkitle miinrt lek`l dleki zad oi` ,xnelk ,mizy `le dl yi
eli`e ,zepefn inc mdn cg`n reazl dlekiàëä,o`k dyrna ± ¨¨

déì øîà éöîoky ,melk ciqtn jpi` xikynl xnel xkeyd leki ± ¨¥¨©¥
áéúBàå ïBçè ïéaæå ïBçèjzeyxay miigixa ogeh dz`y dn - §§©¦§§¦

.jzia zepefn xear xenyz ,jxear ogeh ip`y dne ,mixg`l xekn
:`xnbd dtiqenïøîà àìå,minc mlyl aiegn epi` xkeydyàlà §Ÿ£¨¨¤¨

àiçéøì àðéçè déì úéìcmiyp` `ven epi` xy`k `l` - §¥¥§¦¨§¥©¨
ip`e xg`n oerhl leki jkitle ,dry lk elv` oeghl miywand

,jxear ogh` `l` zern jl oz` `l ,dcearn lha ayeiúéà ìáà£¨¦
àiçéøì àðéçè déì,xkya oeghl `ven `ed m` mle` -Bæ ïBâk ¥§¦¨§¥©¨§

íBãñ úcî ìò BúBà ïéôBkmr bdpzi `ly xkeyd z` oitek ± ¦©¦©§
.zern xikynl zzl eze` miaiigne ,mecq zcina xikynd

äðùî
:dlra ly miqkpdn xeice zepefnl dpnl`d zekfa dpc epizpyn

äøîàL äðîìà,dlra iyxeiléìòa úéaî æeæì éLôà éàipi` - ©§¨¨¤¨§¨¦¤§¦¨¦¥©§¦
,ilra zian z`vl dvexúéáì éëì ,dì øîBì ïéìBëé ïéLøBiä ïéà¥©§¦§¦©¨§¦§¥

éáàCúBà ïéðæ eðàå C,mydúBà ïéðæ àlà,dlra ziaadì ïéðúBðå ¨¦§¨¨¦¨¤¨¨¦¨§§¦¨
øBãî[xecl mewn-].dãBák éôì ¨§¦§¨

äøîà,dpnl`d,àaà úéaî æeæì éLôà éàelrzy ipevx ,xnelk ¨§¨¦¤§¦¨¦¥©¨
,`a` zial il` izepefn z`zà íà ,dì øîBì ïéLøBiä ïéìBëédxc §¦©§¦©¨¦©§

éì Lé eðìöàéì ïéà eðìöà zà ïéà íàå ,úBðBæî C.úBðBæî Cmpn`íà ¤§¥¥¦§§¦¥©§¤§¥¥¦§¦
úðòBè äúéäok,íéãìé ïäå äcìé àéäL éðtîicil e`eaiy yegl yie ¨§¨¤¤¦§¥¤¦©§¨§¥§¨¦

dxiar,äéáà úéáa àéäå ,dúBà ïéðæ`l` mdnr dxb dpi`y s` - ¨¦¨§¦§¥¨¦¨
.dia` ziaa

* * *

àøîâ
lk dpnl`l yiy zeiekfd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:dzepnl` inieðzL Cøãk øBãna úLnzLî ,ïðaødzidúLnzLn ¨©¨¨¦§©¤¤©¨§¤¤¤¦§©¤¤
ea.dìòa éiçazynzyn okeL Cøãk úBçôLe íéãáòadzid §©¥©§¨©£¨¦§¨§¤¤¤

úLnzLnmda.dìòa éiçazynzyneCøãk úBúñëe íéøëa ¦§©¤¤§©¥©§¨§¨¦§¨§¤¤
,dìòa éiça úLnzLnLzynzyn okeCøãk áäæ éìëáe óñk éìëa ¤¦§©¤¤§©¥©§¨¦§¥¤¤¦§¥¨¨§¤¤

dì áúk CkL ,dìòa éiça úLnzLnL,daezkazáúé àäz zàå ¤¦§©¤¤§©¥©§¨¤¨¨©¨§©§§¥¨§©§
éúeìîøà øâî éîé ìk éñëpî àðæzéîe éúéáaéúéáa Cidz z`e - §¥¦¦©§¨¦¦§©¨§¥¥©©§§¥§¥¦

oeylne ,iziaa jzepnl` jyn ini lk iqkpn zpefipe iziaa zayei
lk izena oiae iiga oia iynzyz yeniy eze`ay rnyn 'iziaa'

.iziaa z`y onf
,óñBé áø éðzdaezkd gqepn'éúéáa'iziaa `weecy wiicl yiàìå ¨¥©¥§¥¦§Ÿ

éz÷áazia `l` eixg` xized `l m` xnelk ,sixv oirk xv zia - §¦§¦
`ivedl envr lr laiw `l df ote`ay mixne` ep` ,sixv oirk xv

.mnewna daiyedle ezian eipa
:df oipra d`xed d`ian `xnbdeøënL íéîBúé ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨§¦¤¨§
íeìk àìå eNò àì ,äðîìà øBãî:`xnbd dywn .lg xknd oi` - §©§¨¨Ÿ¨§Ÿ§

àðL éàîedf oic dpey recn -ïðçBé éaø øîà éqà éaøcî,øîàc ©§¨¦§©¦©¦¨©©¦¨¨§¨©
,ïéèòeî íéñëða eøëîe eîãwL íéîBúé ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø©¦©¦¨©©¦¨¨§¦¤¨§¨§¦§¨¦¨¦
s` ,oic zial e`ay mcew mihrend miqkpd z` exkny epiidc

,zepad zepefnl micrein el`d miqkpdy.eøëî eøënM äîixd ©¤¨§¨§
lr el`yi mipade zepal el` miqkp ozil yi oicd xwirny s`y
`ly recn ok m`e ,minezid zxikn dlired mewn lkn ,migztd
lkn dlra ziaa xeic zekf yi dpnl`ly s`y o`k s` xn`p

:`xnbd zvxzn .liredl dkixv minezid zxikn mewníúä± ¨¨
,mihren miqkpa ,myíéiçî dì éãaòzLî àìmiqkpd oi` - Ÿ¦§©§§¥¨¥©¦

encwyk jkitle ,a`d ly eiign zepad zepefnl micareyn
mle`e ,mzxikn dlired exkneàëäixebn zxikn iabl - ¨¨

,dpnl`díéiçî dì éãaòzLîiiga cer dl careyn `ed ixd - ¦§©§§¥¨¥©¦
.exkenl mileki minezid oi` ok lre ,dlra

* * *
ïðéèé÷ð ,éiaà øîà,epizea`n `id zxeqn -,ìôpL äðîìà øBãî ¨©©©¥§¦¦©§©§¨¨¤¨©

,BúBðáì ïéáéiç ïéLøBiä ïéày dryay meynrwt ziad ltp ¥©§¦©¨¦¦§
ditlk ceariyd.

:df oicl zriiqnd `ziixaéëä énð àéðz,`ziixaa epipy jke ± ©§¨©¦¨¦
eléôà àlà ãBò àìå ,BúBðáì ïéáéiç ïéLøBiä ïéà ìôpL äðîìà øBãî§©§¨¨¤¨©¥©§¦©¨¦¦§§Ÿ¤¨£¦

élMî epðáàå éðeçépä úøîBà àéä,[itqkn-]dì ïéòîBL ïéàoi` - ¦¤¤©¦¦§¤§¤¦¤¦¥§¦¨
.jkl mikqdl miaiegn minezid

:df oipra wtq d`ian `xnbdéòa[l`y-],éiaàdpnl`d m` ¨¥©©¥
äötéLdzrn ieyr `ed jk iptne ,ziad z` dwfige dpwiz - ¦§¨

,ax onf cer cenrléàîzzl minezid miaiegn m`d ,oicd dn ± ©
mpi`y e` ,wfegy xg` miiw `edy onf lk df ziaa xebl dl
zwfgn dzid `l m` miiwzdl leki didy xeriya `l` miaiegn

.eze`
:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

* * *
:dpyna epipyéLôà éà äøîàoiyxeid oileki ,`a` zian fefl ¨§¨¦¤§¦

oi` eplv` z` oi` m`e ,zepefn jil yi eplv` z` m` ,dl xnel
:`xnbd zl`ey .zepefn jilíúä äáúé ék dì eáúéìådl epziy - §¥§¨¦©§¨¨¨

oefl miaiegn md oi` recne ,dia` ziaa zayei `idyk dizepefn
:`xnbd daiyn .dlra ziaa `l` dze`déì òéiñîixacn - §©©¥

reiq `vnp epizpyn,daeøa úéaä úkøa àðeä áø øîàc ,àðeä áøì§©¨§¨©©¨¦§©©©¦§¨
,ziaa dievnd dkxad xeriy `ed jk ziad ipa ieaix itk ,xnelk

miriiqn miaxdymiaxd ly mlfne ,jkn mixkzyne ,dfl df
xeczy dpnn reazl mileki miyxeid mileki jkitle ,sicr

.dkxad hrnzz `ly icka ,mlv`
:`xnbd dywnúéaä úkøa éôì dì eáúéìåzepefn dl epziye - §¥§¨§¦¦§©©©¦

dxc dpi`yk dllba ziad zkxa dhrnzpy dn itl mdn ezgtie
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חלה miwxt dyelya` cenr bw sc ± iriax wxtzeaezk
äîàù íå÷îì éàî.m`d lv` za lk :dpin rny ,`zwiqt `zlin ipzwc Ðäéì øâåàã

äðéçèì äéøáçì àéçéøzern zzl xkey dpzd `l Ðxikynloeghiy `l` ,zepefnl el

exkya ezia.øúòéà óåñì.xikyn Ðàøîçå àéçéø ïéáæ.ezia zepefn da oeghl Ðãçà
úåðåæî éîã äì ïúåð ãçàå äðæ`ly it lr s`e ,zepefn dl epzi mdipy :opixn` `le Ð

zepefn `l` dlgzn minc dl wqtÐedeaiig

.xg` mewnn zepefn dl yiyk ,mdinc zzl
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc zeaezk(ipy meil)

äáéLé eáéLBäåcin ,dxeza weqrlìL øçàìíBé íéL,ctqd ly §¦§¦¨§©©§Ÿ¦
.ctqda cer miwqer eidz `le

,l`xyi inkgl iax mdl xn` ceréða ìàéìîb ,íëç éða ïBòîL¦§§¦¨¨©§¦¥§¦
didiLàøa áLé àîç øa àðéðç ,àéNð.daiyid ¨¦£¦¨©¨¨¥¥§Ÿ

bdinkgl dev iax :lirl exn`py iax ixac z` zx`an `xn
l`xyi.úBøééòa éðeãtñz ìà:`xnbd zx`andpéî øeáñeid - ©¦§§¦¨£¨¨¦¨

,iax ly eixacn xnel mixeaqøîà÷c àeä àçøè íeMîmeyn ± ¦¦§¨§¨¨©
mdl deivy `ed zexiirl mikenqd mixtkd ipa ly mzgxih

,mictqda szzydl zexiirl `eal egxhi `lyéãôñ÷c éæçc ïåék¥¨§¨¥§¨¨§¥
àîìò élek eúà÷å íékøëadryay e`xy ixg` mle` - ¦§©¦§¨¨¥¨§¨

zexiirde mixtkd iayei myl e`ae egxh ,mikxka edecitqdy
,mlekøîà÷c àeä àø÷é íeMî dpéî òîL ,eøîàgken o`kn - ¨§§©¦¨¦§¨¨§¨¨©

evawziy zpn lr ,dzid zexiira edecitqi `ly iax ly ezpeeky
eceak daxzie mr aexa edecitqiy icka ,cg` mewn l` mlek

.dxez ly dceak `edy
:iax deiv cerìL øçàì äáéLé eáéLBä,íBé íéLxzei eidi `lye ¦§¦¨§©©§Ÿ¦

:df ieeivl iax ly enrh `xnbd zx`an .ctqda miweqràìc§Ÿ
àðôéãòsicr ipi`y -áéúëc eðéaø äLnîeilr(g cl mixac)ekáiå' ¨¦§¨¦Ÿ¤©¥¦§¦©¦§

ìL áàBî úáøòa äLî úà ìàøNé éðáíBé íéLla` ika ini EnYIe §¥¦§¨¥¤Ÿ¤§©§Ÿ¨§Ÿ¦©¦§§¥§¦¥¤
mei miylyn xzei ecitqd `l epiax dyn z` elit`y ixd ,'dWn. Ÿ¤

:iax ly ezxiht xg`l rxi`y dn z` zxtqn `xnbdïéîBé ïéúìz§¨¦¦
àéìéìå àîîéa ïéãôñ,zelilae minia el ectq mei miyly -ïàkî ¨§¦¦¨¨§¥§¨¦¨

ñ ,Cìéàåàéìéìa éñøâå àîîéa eãômiwqere meia el micteq eid - §¥¨¨§¦¨¨§¨§¥§¥§¨
,zelila dxezaàîîéa éñøâå àéìéìa eãôñ Bàedecitqdy e` - ¨§§¥§¨§¨§¥¦¨¨

,meia dxeza ewqre zelilaàzL éçøé øñéøz éãôñc ãòcr - ©§¨§¥§¥©©§¥©¨
.ezxihtl miycg xyr mipy zelk

:iax ly ezxiht onfa ygxzdy dyrn d`ian `xnbdàîBé àeää©¨
éaøc dézákLàc,iax ly ezxiht meia -àì÷ úa à÷ôðd`vi - §©§©§¥§©¦©§¨©¨¨

lew zaéaøc dézákLàa äåäc ìk ,äøîàåezxihta didy in lk - §¨§¨¨©£¨§©§©§¥§©¦
,iax lyàaä íìBòä éiçì àeä ïneæî.äåä àîBé ìk ,ñáBk àeää §¨§©¥¨¨©¨©¥¨¨£¨

dén÷ éúàiax iptl `a did mei lkay cg` qaek my did -,àeää ¨¥©¥©
àúà àì àîBé,`a `l mei eze`ae ±éëä òîLc ïåékrnyy oeik - ¨Ÿ¨¨¥¨§¨©¨¦

mlerl onefn iax ly ezxihta didy in lky ,lew zad ixac z`
,`adúéîå àòøàì ìôðå àøbéàì ÷éìñ,zne ux`l ltpe bbl dlr - ¨¦§¦§¨§¨©§©§¨¨¦

,àaä íìBòä éiçì àeä ïneæî ñáBk àeää óà äøîàå ìB÷ úa äúöé̈§¨©§¨§¨©©¥§¨§©¥¨¨©¨
cr iax ly eceaka wqrzdl dkf `ly jk lr xrhvdy oeik

.envr zindy
:iax xn` ceríëç éða ïBòîL:`xnbd zl`ey .`edøîà÷ éàî± ¦§§¦¨¨©¨¨©

:`xnbd daiyn .eixaca iax oiekzd dnøîà÷ éëädzid jk - ¨¦¨¨©
,xnel iax zpeekéða ìàéìîb ,íëç éða ïBòîML ét ìò óàdidi ©©¦¤¦§§¦¨¨©§¦¥§¦

øîéîì àëéøö ,éåì øîà .àéNðixde ,ok xnel jixv did iax ike - ¨¦¨©¥¦§¦¨§¥©
.ze`iypa eia` mewn `lnn didi xekad oady `ed heyt xac

éaø øa ïBòîL éaø øîà,iellCúòìèîìe Cì àëéøöiax ixac - ¨©©¦¦§©©¦§¦¨¨§©§§¨¨
:ddnz `xnbd .jzrilvle jl mikixvdéì àéL÷ éàîdid dn ± ©©§¨¥

,iel ixac lr oerny iaxl dywøîà÷ àø÷ àäeixac ixd - ¨§¨¨¨©
weqta miyxetn(b `k 'a d"c)ïúð äëìînä úàå'htyedi jlnd §¤©©§¨¨¨©

'øBëaä àeä ék íøBäéìmewn `lnn `ed xekady yxetn ixd ¦¨¦©§
oky ,htyedin cenll oi` :`xnbd daiyn .eia`àeäämxedi-] ©

[epa,äåä åéúBáà íB÷î àlîîaeyg xzei g` did `l ,xnelk §©¥§£¨£¨
epnn,,äåä åéúBáà íB÷î àlîî Bðéà ìàéìîb ïaøåoerny iax ixdy §©¨©§¦¥¥§©¥§£¨£¨

.epnn mkg did eig`
:`xnbd dywnéëä ãáò àîòè éàî ,éaøåz` dpiny mrhd dn ± §©¦©©§¨¨©¨¦

mkg didy eig` oerny iax z` `le ,`iyp zeidl epa l`ilnb oax
c meyn :`xnbd zvxzn .xzeiåéúBáà íB÷î àlîî Bðéàc éäð§¦§¥§©¥§£¨

äåä åéúBáà íB÷î àlîî àèç úàøéa ,äîëçadid `ly s` - §¨§¨§¦§©¥§§©¥§£¨£¨
`lnn did `hg z`xia mewn lkn ,dnkga eizea` mewn `lnn

.eizea` mewn
:iax deiv cerLàøa áLé àîç øa àðéðç:`xnbd zxtqn .daiyid £¦¨©¨¨¥¥§Ÿ

àðéðç éaø ìaé÷ àìmeyn ,daiyid zey`xa cenrléaø äéäL Ÿ¦¥©¦£¦¨¤¨¨©¦

,äöçîe íéðL ézL epnî ìBãb ñôà`pipg iaxy eceakl df oi`e ¨¥¨¦¤§¥¨¦¤¡¨
,daiyi y`x didi epnn ohwyàLéøa ñôà éaø áéúéiax ayi - ¨¦©¦¨¥§¥¨

,daiyid zey`xa qt`éàøaà àðéðç éaø áéúéåayi `pipg iaxe - §¨¦©¦£¦¨©¨©
.el setk zeidl dvx `ly meyn ,yxcnd zial uegnéåì àúàå§¨¨¥¦

déab áéúéå.yxcnd zial uegn `pipg iax mr ayie iel `ae -çð §¨¦©¥¨
àLéøa àðéðç éaø áéúéå ñôà éaøc déLôðzial qt` iax xhtp - ©§¥§©¦¨¥§¨¦©¦£¦¨§¥¨
,daiyid zey`xa `pipg iax ayie ,enlerLéðéà éåìì déì äåä àìå§Ÿ£¨¥§¥¦¦¦

déab áúéîì,yxcnd zial uegn enr ayil yi` iell did `le - §¥©©¥
åokldéì éøîàc eðééäå .ìááì àúà÷minkgd exn`y edfe -,áøì §¨¨¨§¨¤§©§§¨§¥¥§©

òìèîe àòcøäðì òì÷à äaø àøábribd elbxa rlev lecb mc` - ©§¨©¨¦§©¦§©§§¨¦§©
,`rcxdpléøL àìéìk Léøãåzxzeny ezyxca dxed `ede - §¨¦§¦¨¨¥

oiad ,miaxd zeyxl '`lilk' `xwpd hiykza zaya z`vl dy`
e ,ribd iely ax o`knøîà,ñôà éaøc déLôð çð dpéî òîLyi ± ¨©§©¦¨¨©§¥§©¦¨¥

,qt` iax xhtpy ribd iely jkn oiadl,àLéøa àðéðç éaø áéúéå§¨¦©¦£¦¨§¥¨
déab áúéîì Léðéà éåìì déì äåä àìåy`xl `pipg iax dpnzpe - §Ÿ£¨¥§¥¦¦¦§¥©©¥

yi` el didiy ilan yxcnd zial ueg ecal iel xzepe ,daiyid
,enr zeidlàúà÷å.laal `a jkitle - §¨¨¨

,mixacd eid jky axl oipn :`xnbd zl`eyçð àðéðç éaø àîéàå§¥¨©¦£¦¨¨
áéúé áéúéãk ñôà éaøå ,déLôð`ed `pipg iaxy xnel xyt` ixd ± ©§¥§©¦¨¥¦§¨¦¨¦

,daiyid y`x xzep qt` iaxe ,xhtpyLéðéà éåìì déì äåä àìå§Ÿ£¨¥§¥¦¦¦
àúà÷å ,déab áúéîìueg enr zeidl yi` iell xzep `ly oeike ± §¥©©¥§¨¨¨

:`xnbd daiyn .laal `a ,yxcnd zialàîéà úéòaéàm` ± ¦¨¥¥¨
did qt` iax eli`y ,xen` dvxz,igäåä óëéî ñôà éaøì éåì¥¦§©¦¨¥¥©£¨

éékdéì ó.laal dleb did `le qt` iaxl stkp iel did -úéòa éàå ¨¥¥§¦¨¥
àîéà,sqep ote`a xen` dvxz m`e -øa àðéðç ,éaø øîàc ïåék ¥¨¥¨§¨©©¦£¦¨©

êéìî àìc ébñ àì ,Làøa áLé àîçiax z` dpin iaxy xg`ny - ¨¨¥¥¨ŸŸ©¦§Ÿ¨¦
eixac eniewi `ly xyt` i` ,daiyid zey`xl `ng xa `pipg

,daiyid zey`xa `ng xa `pipg iax jelnieíé÷écva eäa áéúëc¦§¦§©©¦¦
,miwicva cirn aezkd oky -'Cì í÷éå øîà øæâúå'(gk ak aei`). §¦§©Ÿ¤§¨¨¨

:`xnbd zl`eyàéiç éaø äåä àäå,mpnfa did `iig iax ixde - §¨£¨©¦¦¨
:`xnbd daiyn .daiyid y`xl iax edpin `l recnedéLôð çð- ¨©§¥

:`xnbd zl`ey .enler zial `iig iax xhtp xak onfd eze`a
Bøá÷ éúéàø éðà ,àéiç éaø øîàäå[epex`-]åéìò ézãøBäå éaø ìL §¨¨©©¦¦¨£¦¨¦¦¦§¤©¦§©§¦¨¨

,úBòîcrecne ,iax xhtpy drya miigd oia `iig iax didy ixd §¨
:`xnbd daiyn .daiyid y`xl iax edpin `l ok m`Cetéàyi - ¥

`iig iax ly epex` izi`x ip`' ,iax xn` jky jtidl xnel
.'zernc eilr izcxede

:zeywdl `xnbd dkiynnéaø únL íBiä BúBà ,àéiç éaø øîàäå§¨¨©©¦¦¨©¤¥©¦
,äMeã÷ äìèazial iax xhtpy drya ig `iig iax didy ixd ¨§¨§¨

:`xnbd daiyn .enlerCetéàzeny z` o`k s` jetdl yi - ¥
.`iig iax lr iax xn` jky xnele ,mi`pzd

:zeywdl dtiqen `xnbdàéðúäå,`ziixaaéaø ñðëð éaø äìçLk §¨©§¨§¤¨¨©¦¦§¨©¦
Bì øîà ,äëBa àeäL Bàöîe Bìöà àéiç,`iig iaxäî éðtî éaø ¦¨¤§§¨¤¤¨©©¦¦§¥¨

ïîéñ éëaä CBzî Bì äôé ïîéñ ÷BçOä CBzî úî àéðúäå ,äëBa äzà©¨¤§¨©§¨¥¦©§¦¨¨¤¦©¤¦¦¨
étìk åéðt ,Bì òø ïîéñ ähîì åéðt Bì äôé ïîéñ äìòîì åéðt ,Bì òø©¨¨§©§¨¦¨¨¤¨¨§©¨¦¨©¨¨§©¥
Bì òø ïîéñ ïé÷eøé åéðt ,Bì òø ïîéñ ìúBkä étìk Bì äôé ïîéñ íòä̈¨¦¨¨¤§©¥©¤¦¨©¨¨§¦¦¨©

Bì äôé ïîéñ íéneãàå ïéaeäö åéðtBì äôé ïîéñ úaL áøòa úî , ¨¨§¦©£¦¦¨¨¤¥§¤¤©¨¦¨¨¤
,xawd heagn lvpie ,cin dgepnl qpkiyòø ïîéñ úaL éàöBîa§¨¥©¨¦¨©

Bì òø ïîéñ íéøetkä íBé áøòa úî ,Bìïîéñ íéøetkä íBé éàöBîa ¥§¤¤©¦¦¦¨©§¨¥©¦¦¦¨
Bì äôé,eizepeer elgnpyéðtî Bì äôé ïîéñ íééòî éìBçî úî ¨¤¥¥¦¥©¦¦¨¨¤¦§¥

Bì øîà .íééòî éìBça ïúúéî íé÷écö ìL íaeøL,`iig iaxl iax ¤¨¤©¦¦¦¨¨§¦¥©¦¨©
àðéëa à÷ úBöîe äøBzà àðàzeevne dxez lr dkea ip` - £¨©¨¦§¨¨¦¨

izzina ipnn elhaziy.rx oniq `ed ikady exn` `l df ote`ae ,
.iax ly ezxihta did `iig iaxy gken ixd

:mivexiz ipy d`ian `xnbdCetéà ,àîéà úéòaéàdvxz m` - ¦¨¥¥¨¥
did dyrndy ,xnele `qxibd z` jetdl yiy o`k s` xen`

.exwal qpkp iaxe dlg `iig iaxy jtidlàîéà úéòaéàåm`e - §¦¨¥¥¨
y xen` dvxzCetéz àì íìBòì,`ziixad zqxib z` zepyl oi` - §¨Ÿ¥

zepnl `ly iax ly enrhe ,iax xhtpyk ig did `iig iax zn`ae
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"חלר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc zeaezk(iyily meil)

meynàéìcîc,xdd y`xa zayeie ddeab `idy -àøéåà íéñáe §¦©§¨§¦£¦¨
wenr mewna zayeid mixry zia ok `le ,opeve dti dxie`e -

.dlegl rxe mg dxie`e
:iax ly ezxiht meia rxi`y dn lr xtql dkiynn `xnbdàeää©

éaøc déLôð çðc àîBé,enler zial iax wlzqp ea meid eze`a - ¨§¨©§¥§©¦
éîçø eòáe àúéðòz ïðaø eøæbmiywan eide ziprz minkg exfb - ¨§©¨¨©£¦¨¨©£¥

,digiy iax lr mingxéaøc déLôð çð øîàc ïàî ìk ,éøîàå- §¨§¥¨©§¨©¨©§¥§©¦
xhtp iaxy xn`iy in lk ,efixkdedéúnà à÷éìñ ,áøça ø÷cé¦¨¥©¤¤§¦¨©§¥

àøbéàì éaøce ,bbl iax ly ezgty dzlr -íéðBéìò ,äøîà §©¦§¦§¨¨§¨¤§¦
[mik`ln-]íéðBzçzäå éaø úà ïéL÷áî[l`xyi inkg-]ïéL÷áî §©§¦¤©¦§©©§¦§©§¦

íéðBéìòä úà íéðBzçz eôBëiL ïBöø éäé ,éaø úàmdnr didie ¤©¦§¦¨¤¨©§¦¤¨¤§¦
.dfd mlerakïéléôz õìçå àqkä úéáì ìéiòc éðîéæ änk éàæçc ïåé ¥¨©£©©¨¦§¥§©¥§¥©¦¥§¨©§¦¦

øòèöî÷å eäì çpîezial jled iaxy minrt dnk dz`xy oeik - ©©§§¨¦§©¥
xfege oilitzd z` ulege ,el didy miirn ileg zngn `qkd

,gipdle uelgl xrhvne ,mgipneäøîà,dgtydeôBëiL ïBöø éäé ¨§¨§¦¨¤¨
íéðBzçzä úà íéðBéìò.iax zenieéòáéîlî ïðaø é÷úL eåä àìå ¤§¦¤©©§¦§Ÿ£¨§¥©¨¨¦§¦§¥

éîçøiax lr mingx ywale jiyndln minkgd ewqt `le - ©£¥
,digiy[àòøàì] àøbéàî àééãL àæek äì÷Lilk dgtyd dlhp - ¨§¨¨©§¨¥¦§¨§©§¨

xayp ilkd z` minkg ernyyk ,ux`l bbd on ezwxfe ,ohw qxg
éaøc déLôð çðå éîçøî e÷ézLéàwlzqpe ,mzlitzn ewzzyp - ¦§¦¥©£¥§¨©§¥§©¦

.enler zial iax
ïéiò ìéæ ,àøt÷ øáì ïðaø déì eøîà.iax ly enelya opeazde jl - ¨§¥©¨¨§©©¨¨¦©¥

déLôð çðc déçkLà ,ìæàiax wlzqpy `vne `xtw xa jld - ¨©©§§¥§¨©§¥
,enler zialdéøBçàì déòø÷ì déøcäàå déLeáìì déòø÷rxw - ©§¥¦§¥§©§§¥§¦§¥©£¥

,iax zny ea eyibxi `ly eixeg`l rxwd mewn z` xifgde ,ecbaa
øîàå çút,ctqd ixacíé÷eöîe íélàøàmiwicve mik`ln - ¨©§¨©¤§¤¦§¦

,ux` iwevnLãwä ïBøàa eæçà,iaxa -íé÷eönä úà íélàøà eçöð ¨£©£©Ÿ¤¦§¤§¤¦¤©§¦
Lãwä ïBøà äaLðåoex` z` e`ype miwicvd z` mik`lnd egvp - §¦§¨£©Ÿ¤

.mdl eklde ycewddéì eøîàxal minkgd,`xtwdéLôð çð- ¨§¥¨©§¥
,iax xhtp mpn`deäì øîà`xtw xaàì àðàå eúéøîà÷ ïezà ¨©§©¨¨§¦©£¨Ÿ

àðéîà÷.xne` ipi` ip`e mixne` mz` - ¨£¦¨
:xtql `xnbd dtiqenåéúBòaöà øNò ó÷æ ,éaø ìL Búøéèt úòLa¦§©§¦¨¤©¦¨©¤¤¤§§¨

äìòî étìkeéðôì òeãéå éeìb íìBò ìL BðBaø ,øîàøNòa ézòâiL E §©¥©§¨¨©¦¤¨¨§¨©§¨¤¤¨©§¦§¤¤
äøBza éúBòaöà,zeevnaeéúéðäð àìådfd mleraeléôàxeriyk ¤§§©©¨§Ÿ¤¡¥¦£¦

dxeza izrbiy dgxihdäpè÷ òaöàaokl ,ilyéðôlî ïBöø éäéE §¤§©§©¨§¦¨¦§¨¤
éúçeðîa íBìL àäiL.ìò eçeðé íBìL àáé' äøîàå ìB÷ úa äúöé ¤§¥¨¦§¨¦¨§¨©§¨§¨¨Ÿ¨¨©

'íúBákLî(a fp diryi). ¦§§¨
:lew zaa xn`py aezkd lr dywzn `xnbdéòaéî EákLî ìò©¦§¨§¦¨¥

déìzligz ixdy ,cigi oeyla 'jakyn lr' azkidl jixv did - ¥
cigi oeyla xn`p 'mely `ai' weqtd:`xnbd daiyn .déì òéiñî§©©¥

riiqn weqtd oeyl ±ìixacàéiç éaø øîàc ,àãîb øa àéiç éaø §©¦¦¨©©§¨§¨©©¦¦¨
íìBòä ïî øèôð ÷écväL äòLa ,ìeàL ïa éñBé éaø øîà àãîb øa©©§¨¨©©¦¥¤¨§¨¨¤©©¦¦§¨¦¨¨
÷écö íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì úøMä éëàìî íéøîBà§¦©§£¥©¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨©¦
Bì íéøîBàå ,Búàø÷ì eàöéå íé÷écö eàBáé íäì øîBà ,àa éðBìt§¦¨¥¨¤¨©¦¦§¥§¦§¨§§¦

xhtpl miwicvd,íBìLa àáéjk xg`eeçeðémiwicvdìò ¨Ÿ§¨¨©
,íúBákLîcigi oeyla 'mely `ai' weqtd zligza aezk jkitle ¦§§¨

'mzeakyn lr egepi' weqtd meiq eli`e ,xhtpl dpeekdy oeik
mi`veid miwicvl `id aezkd zpeeky meyn ,miax oeyla

.mzeakyn lr gepl ok ixg` mixfege xhtpd wicvd z`xwl
:df weqtn ztqep dyxcïî øèôð ÷écväL äòLa ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§¨¨¤©©¦¦§¨¦

ìL íìBòä,Búàø÷ì úBàöBé úøMä éëàìî ìL úBzék Lzkúçà ¨¨¨Ÿ¦¤©§£¥©¨¥§¦§¨©©
å .'íBìLa àa' ,Bì úøîBàzk'Bçëð CìBä' ,úøîBà úçà(my), ¤¤Ÿ§¨§©©¤¤¥§Ÿ

.dxyi jxca jled didy in melya `ai ,xnelkåzkúøîBà úçà §©©¤¤
'íúBákLî ìò eçeðé íBìL àáé' ,Bì(my). ¨Ÿ¨¨©¦§§¨

íìBòä ïî ãáàð òLøäL äòLa,ryxd ly ezzin zrya -ìLL §¨¨¤¨¨¨¤¡¨¦¨¨¨Ÿ
,Búàø÷ì úBàöBé äìaç éëàìî ìL úBzékzkïéà' ,úøîBà úçà ¦¤©§£¥©¨¨§¦§¨©©¤¤¥

'íéòLøì 'ä øîà íBìL(ak gn my).åzkäáöòîì' ,Bì úøîBà úçà ¨¨©¨§¨¦§©©¤¤§©£¥¨
å ,'ákLézk.'íéìøò úà äákLäå äãø' ,Bì úøîBà úçà ¦§©§©©¤¤§¨§¨§§¨¤£¥¦

äðùî
dleki dpnl`d eay onfd jyn edn zwelgn d`ian dpynd

:dzaezk z` reazlàéäL ïîæ ìkdxcäéáà úéáalyn zpefipe ¨§©¤¦§¥¨¦¨
,minezidíìBòì dúaeúk äáBblka dzaezk z` zeabl dleki - ¨§¨¨§¨

.dvxzy onfàéäL ïîæ ìkdxcãò dúaeúk äáBb ,dìòa úéáa ¨§©¤¦§¥©§¨¨§¨¨©
,íéðL Lîçå íéøNòmeyn ,xacd mrheíéðL Lîçå íéøNòa LiL ¤§¦§¨¥¨¦¤¥§¤§¦§¨¥¨¦

,dúaeúk ãâðk äáBè äNòzLdizepkyl ozil dlibx dy` ,xnelk ¤©£¤¨§¤¤§¨¨
etxhvi mipy ynge mixyr jynay minkg ecn`e ,min e` gln
xg`l jkitle ,dzaezk jxrl deyd mekql dzyry zeaeh mze`

,dzaezk dciqtd df onfïBòîL ïaø íeMî øîàL øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦¤¨©¦©¨¦§
,íéøîBà íéîëçå .ìàéìîb ïaepi` ,mipy ynge mixyr ly xeriyd ¤©§¦¥©£¨¦§¦

yiy meyn `l` ,dizepky mr dpnl`d dzyry zeaehd meyn
jkitle ,dzaezk lr dlgn `idy di`x df onfaàéäL ïîæ ìk̈§©¤¦

zxxebzn,íìBòì dúaeúk äáBb ,dìòa úéáaxnel yiy meyn §¥©§¨¨§¨¨§¨
z` reazl dyea `id ,dze` micakn mde mziaa `idy zngny
,daezkd lr zlgen `idy dzwizyn di`x oi` jkitle ,dzaezk

la`àéäL ïîæ ìkdxcLîçå íéøNò ãò dúaeúk äáBb ,äéáà úéáa ¨§©¤¦§¥¨¦¨¨§¨¨©¤§¦§¨¥
,íéðLixdy ,dzaezk z` zeabl cer dleki `id oi` jli`e myne ¨¦

lr dlgny dgiken dzr cr dzwizye mdn zyiiazn dpi`
.dzaezk

dpnl`d m`dúaeúk ïéøékæî äéLøBé ,äúîmikixv ,xnelk ¥¨§¤¨©§¦¦§¨¨
,dzaezk lr zegnl diyxei.íéðL Lîçå íéøNò ãò©¤§¦§¨¥¨¦

* * *

àøîâ
oi` mipy ynge mixyr xg`l xi`n iax zrcly dpyna epipy
mixg`l daeh dyrzy df onfa yiy ,dzaezk daeb dpnl`d

.dzaezk ieey cbpk,óñBé áøì éiaà déì øîày okzi ikeäéiðò ¨©¥©©¥§©¥£¦¨
ìàøNéaLdzaezk daeb zhren dzaezky,íéðL Lîçå íéøNò ãò ¤§¦§¨¥©¤§¦§¨¥¨¦

ñBúééa úa àzøîedaexn dzaezke dxiyr dzidyíéøNò ãò ©§¨©©§©¤§¦
,íéðL Lîçåmixg`l eyry zeaehd odizyay xnel okzi ji`e §¨¥¨¦

:`xnbd zvxzn .daezkd xeriyl zeribn mipy ynge mixyra
déì øîà,lyn jxca iia`l sqei axàðçéL àìîb íeôìmixryn - ¨©¥§©§¨¦§¨

xeriy itky `ed lynpde ,lnbd ly egk itl `ynd caek z`
jkitle ,dizepky mr dyery zeaehd xeriy `ed jk dxyer

.oeayg eze` itl zehrnzn dipre dxiyr ly odizeaezk
:`xnbd zwtzqneäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -ìzrcéaø ¦©§¨§§©¦

øéàîllba minkg epzp mipy ynge mixyr xeriyy xaeqy ¥¦
,dzyry zeaehd oeayglLzL eäîLmekq z` miaygn m`d - ©¤§©¥

dpy lk xear dl ciqtdl ,etlgy mipyd xtqn itl dzaezk
dzdy m` jkitle ,dzaezk ly ynge mixyrn cg` dtlgy
,daezkd rax e` yily e` dzaezk zivgn ciqtz mipyd zivgn

:`xnbd dwiqn .dzdyy mipyd oeayg itle÷ézdl`y cenrz - ¥
.dhytp `ly ,wtqa ef

* * *
:dpyna epipyïîæ ìk íéøîBà íéîëçålk 'eke dlra ziaa `idy ©£¨¦§¦¨§©

.mipy ynge mixyr cr dzaezk daeb dia` ziaa `idy onf
:jk lr dywn `xnbdéàúà ,óñBé áøì éiaà déì øîàd`a m` - ¨©¥©©¥§©¥£©

rbx dzaezk z` reazl dpnl`däáBb änçä úòé÷L íãB÷¤§¦©©©¨¨
dúaeúkrbx d`a eli`eàéáb àì änçä úòé÷L øçàìdpi` - §¨¨§©©§¦©©©¨Ÿ©§¨

xnel xazqn ike ,dzaezk z` zeabl dlekiàzøet àéääa§©¦§¨
àzìéçà.dzaezk lr dlgn ,df hren onf xeriyay -déì øîà ©¦§¨¨©¥
,sqei axïéà.jk ok` ±àéä ïk íéîëç úcî ìkwecwcae mevnva ¦¨¦©£¨¦¥¦

,xacl `nbec ,henz la czik wfega mdixac ecinrdeíéòaøàa§©§¨¦
äàñmc` ,minìBaèì ìBëé Bðéà áBèøB÷ øñç äàñ íéòaøàa ,ìáBè §¨¥§©§¨¦§¨¨¥§¥¨¦§
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חלט miwxt dyelya` cenr cw sc ± iriax wxtzeaezk
àéìãîãixetv dny `xwp dnl :(`,e) dlibn zkqna opixn`c ÐÐ,xdd y`xa zayeiy

.xetivkàñëä úéáì ïéðîéæ äîë ìòã.dil ded miirn ilegc Ðåäì çðîå ïéìéôú õìçå
.gipdle uelgl xrvn `we Ðøîàå çúô.ctqd Ðíé÷åöîå íéìàøàmik`ln Ð

evn miwicveiw.ux`äæä íìåòá éúéðäð àìådphw rav`a izrbiy gxeh itl [elit`] Ð

.ilyíåìùá àáéå åúàø÷ì åàöéå íé÷éãö åàåáé
.mzeakyn lr miwicv egepi jk xg`e Ðêìåä

åçëð.dxyi jxca Ðäðùîàéäù ïîæ ìë
äéáà úéáámiyxeide Ð.my depfäáåâ

äúáåúë.dvxzyk Ðäáåè äùòúùiqkpn Ð

.dipkyl glne mgl zpzep mineziíéîëçå
íéøîåàoiprl ynge mixyr exkfed `l Ð

.daezk opax decqt` `le ,dyrzy daehd

ynge mixyr exkfedykeÐoiprldlignd

mipyd lk draz `le dwzye li`edc ;exkfed

elldÐdzlgnziaa `idy onf lk ,jkld .

dlraÐdzwizy oi`iptn `l` ,dlign

.dzaezk lr zegnl dyea `id dze` oicakny

,dia` ziaa la`mipy ynge mixyr dwzyyn

Ð.`id dlignäúáåúë ïéøéëæî äéùøåé äúî
'åëjeza dzaezk lr zegnl dkixv ,xnelk Ð

.mipy ynge mixyràøîâìàøùéáù äééðò
daeha xi`n iaxl dcai` ,zhren dzaezky Ð

.mipy ynge mixyra dyeryúá àúøîå
ñåúééádaexn dzaezke ,dxiyr dzidy ÐÐ

mipy ynge mixyr ly daeha dzaezk ciqtz?

àðçéù àìîâ íåôìs` .lnbd itl ieynd Ð

itl ,o`k.dzaeh dxyerùìùúù åäîiaxl Ð

.daeh meyn `nrhc ,xi`nùìùúùÐ

aeygpyoeayg itl dzaezk oeaygl dzaeh

ynge mixyrn zg` dpy lkl ciqtdl ,mipyd

mipy ynge mixyr dzdy `l m` ,dzaezka

ylyz .ziriax e` ziyily e` ,oiivg `l`Ð

zekn) opzck ,`ed oeayg itl dwelg oeyl

.zekna oiylyn oi`e oenna oiylyn :(`,dìë
ïë íéîëç úãî.henz `le czi decinrd Ð

àöåé äáåúë øèù ìáà.dci zgzn oic ziaa Ð

íìåòì äúáåúë äáåâeli`y Ðdzlgndzid

.daezkd xhy mdl zxqenäøëæäá àìùm` Ð

eaeg lr dgin `le ,mipy ynge mixyr wzyÐ

.jka ciqtd `làéä éìåçà úá äðîìàÐ

zipdpydpi` dzaezke ,elld mipyd lk odn

.oenn da dxqig `le ,delnèé÷ð àìã íìåòì
`lc dpnl` `d ,aeg lra `weec jkld Ð

`hwp`xhyÐi`na :jl `iywce .dzlig`

`iab?Ð.dcen aiigykïéðåù.`ziixa ilra Ð

áåç ìòáë àéä éøä äùåøâmlerl zeabl Ð

.dlgn `l i`ceec ,dxkfda `lyäãåî áééçùë
.dzaezk dlawzp `ly Ðàæ÷ øá.mkg my Ð
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çðîåahid xdfil oileki oi`y itl ,oilitzd on oixeht miirn ilegy ab lr s`e Ð oilitz

.iax itn .xdfil ahid rcei dide ,i`cn xzei dyecwa envr bidpn did iax la` Ð

àìjezl dxez qpkiy lltzn mc`y cr :yxcna opixn`c Ð dphw rav`a elit` izipdp

.iaxc `caer `d iziine ,eteb jezl mipcrn eqpki `ly lltzi eteb

àúøîåxn` Ð mipy ynge mixyr qezia za

xac `ail` `zil `kxit jdc :iax il

,miz`ne dpn `l` epy `l :onwl xn`c ,`xtw

Ð `ziixe`c daezk oiprlc .dl zi` ztqez la`

`l` .zeey l`xyiay diipre qeziia za `zxn

,dl oi` ztqez elit`c xn`c ,opgei iaxc `ail`

`nlr ilekc `ail`c :d`xp ile .`kd ixii`

onwle ,ixii` xi`n iaxc `ail` Ð `kdc .`zi`

:ixn`c ,opaxc `ail` `l` `xtw xa i`w `l

,mipy ynge mixyr cr dia` ziaa dzaezk daeb

:`xtw xa xn`e .dzlgn ,jk lk dzdye li`ede

`iedc ztqez la` ,dlgn miz`ne dpn `wecc

lra x`y enk ,dlgn `l Ð `nlra dpzn enk

meyn dcqtnc xi`n iaxl la` .lign `lc aeg

cbpk daeh dyrzy dpy ynge mixyra yiy

ztqez oia welig oi` Ð daezk,miz`ne dpnl

`l` ,ikd `niz `l i`c .`pgiy `lnb metlc

yi ztqezc xn`wcn ok m` Ð i`w xi`n iaxc`

m` Ð `pgiy `lnb metlc dil zil `nl` ,dl

cr dpn dzaezkc dpnl` :dicicl dyw ok

miz`n dzaezkc dlezae ,mipy ynge mixyr

:heyt xac il dnece !mipy ynge mixyr cr

onwlc `ibeq dlekc ,onwl i`w opaxc `ail`c

.opaxc `ail` ixiin

éëéäÐ ?`iab i`na daezk `hiwp `lc i` inc

:oizipzna ok enk wiic `l i`n` :dniz

`l` ?ynge mixyr dzdy `lya `iab i`na

mixyra dlgnc ipzwe ,daezk `hiwpa Ð e`l

,jxtinl `kil oizipzn`c :xnel yie !ynge

`de .dzin icira oizipznc xninl `ki`c

(a,ht zeaezk) diciclc ,`niiw axc `ail`

`lc i` :xn`wc `de .dzin icra `iab dpnl`

,hb epiid Ð `iab i`na dcia daezk `hiwp

(my) axlc ,inc miz`ne dpn dia azkc o`nkc

.hba `l` `iab `l dyexb
xn`
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

miwxtחמ dyelyaa cenr cw sc ± iriax wxtzeaezk
äìçúáë àéä éøä.driaz zryn mipy ynge mixyr dpene Ðéî éøáãë äëìäåÐ

minkg ixack e` ,xi`n iax ixack?åðù àì.dlgn mipy ynge mixyrac Ðàìà
íéúàî äðî.daezk my mdy Ðäì ùé úôñåú ìáà.daezk e`le ,`id dpznc Ð

äáåúë éàðú.ztqez Ðúøîà÷ ïéé÷ùà åà úøîà÷ ï÷éúùéàzxn`e zdnznc i`d Ð

"ikd ax xn`"?Ð,`ed jl `xiaq `lc meyn

owizy`le,jlr daiagc meyn e` ,zxn`w

oiiwy`lezxn`w?ax dxn` i`cÐziwyn

.xn` xityc ,`xng iléàåä äåçà úúðéàÐ

,mipa `la zneeyxie.eig` `iig axàì
éðåæî àìå äáåúëdpi` dia` ziaa dpnl`c Ð

.opaxk ,mipy ynge mixyr cr `l` daeb

àôúëáéäì éàèîà.meil mein dizepefn Ð

àôåñéë íåùî éîð àädfd ceakd zngn Ð

.dl ziyryàúëøãàeiqkp zeabl oic wqt Ð

.`vnz xy` lkaäéì äøîà.`axl Ðøãäéì
éøéô éì,i`zaezk xeriyc ,`rx`c Ðlk`c

`aizki`c `nein,ediilr `zkxc` il

dax xn` ikdc .izeyxa md meid eze`ny

zney iab (a,dl `rivn `aa) "ciwtnd" wxta

ixit lik` izni`n gwel :oic zia?:dax xn`

:xn` iia` ,dicil `zkxc` ihn ikn

,dnzgpyninei enly ikn :xn` `ax

.`zfxk`àðòãåîúùéàmiqkpdy epxkd Ð

epazky elldmdilr ef `zkxc`Ðzn ly

.mdilr ef ly dzaezk ceariyy ,eidåàì
àáéúë øéôùdazkpy Ðly zecy lk lr

opi` ely zecye ,dfzecareyn,jizaezkl

yxiy oze` `l`.jilranàúëøãà ìéæéúÐ

.`aizk xity `lcìå÷ùàmein ixit Ð

`zkxc` iz`xde ,znd zecyn dcy iz`vny

dilr efixkde ,de`nye ,oic zial iciay

rxnc `axl elit`c .htynk mei miylygk

my) "ciwtnd" wxta ith gwelddcen ,(a,dl

iknc`zfxk` inei enlyÐ.ixit gwel lik`

àëéä ìáà`zkxc`c Ð`aizk zerhaÐ`l

gkn ixdy ,jcil `rx` `ihnc cr da zikf

.efixkde oic zia de`ny `zkxc`øî àäå
øîàã àåä.(a,eh my) "oifge` mipy" wxta Ð

àåä øôåñ úåòè úåéøçàea oi`y xhy Ð

deld `ly ,micareyn miqkpn daeb zeixg`

,eiqkp ceariy zeixg`a `l` zern dfxteqde

oic zia ,inp `kd .drheevaezkl xteql

azk `lc drh `ede ,zpbed `zkxc`

"`prcenzyi`dazkp `ly mircei lkde ,"

.znd iqkp lr `l`àìéù øá äáø àäáÐ

`zkxc` jil aezkl devyxeaqe drh ,

.ely miqkpn dabzyåäì äçáùîå äìæàãÐ

.oic zia dl enyy dcyléôñëî äìòáãåÐ

`lymgiayigwie xefgiy geha `edy ,yxeid

ily ilh :dl xn`ie ,dcin ely z`careynd

.jilïéã úéá ìò æòì é÷åôàì éúàå`ly Ð

.ef ly `zpwza epiir

àùåðä êìò ïøãä

äðùîúåøéæâ éðééã éðù.`xnba yxtn Ðïðç
íéøáã éðù øîåà.el micen minkg eid `ly Ð
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øîài`n` ok m` :dniz Ð dl yi ztqez la` miz`n dpn `l` epy `l ax xn` `ped ax

xhyyk la` ,dci zgzn d`vei daezk xhy oi`yk `l` epy `l :lirl ax xn`w

,daezk xhy meyn `id di`x i`ne .mlerl dzaezk daeb Ð dci zgzn d`vei daezk

!axl da daeb dpi`e li`edéëäxcdinl dil irain daxc Ð daxc dinwl `iz` opiqxb

dil `xiaq ikdc .`zkxc` `aizkc `nein ixit

la` .(a,dl `rivn `aa) "ciwtnd" wxta daxl

,edin .`zfxk` inei enily ikn :dil `xiaq `ax

zerh zeixg` xn`c `ed xn `de :dxn`wcn

`ed `axc ,"`ax" opiqxbc d`xp Ð `ed xteq

.(a,eh) `rivn `aac `nw wxta ikd xn`c

dxn`wc i`de ,"`ax" qixb xityc xninl opivne

`aizkc `nei `edd on ixit xcdle lifil :dil

la` ,ok dxn` `id Ð `pci`d cr `zkxc`

:`ax dl xn`wc i`ne .ikd dil `xiaq `l `axl

ded i`c meyn e`l :il d`xp Ð `zkxc` il ieg`

`aizkc `nein xcdilc `zkxc` `aizk xity

`zkxc` `aizk `l i`c meyn `l` ,`zkxc`

ikn elit` ixit ixecd`l aiigin `lc Ð xity

`aizk zerhac oeik ,`zfxk`c inei enly

.wiqnck ,`zkxc`

àùåðä êìò ïøãä
éðùoa opge oenc` milyexia eid zexifb ipiic

iaxl `dc .mz epiax qxeb ikd Ð melyia`

(a,bw oixcdpq) "wlg" wxta xn`c ,xi`n

opiwqn ikid Ð `ad mlerl wlg el oi` melya`c

"dpennd" wxta `neia opixn` `d ?dinya

opiwqn `lc Ð "awxi miryx mye" (a,gl)

oa dia`) aizkck ,mc` my melyia`e .ediinya

zayc `nw wxta xn`c `d inp ikde .(melyia`

"`pay" opiqxb `l Ð milyexi yi` `pay :(a,ai)

ixzc yxtn yie .ded ryx `payc ,"`pky" `l`

'd xn` dk" (ak) diryia aizkc ,eid `pay

lr xy` `pay l` dfd okeqd l` `a jl ze`av

'd dpd 'ebe dt jl dn" dixza aizke "ziad

'ebe jlhlhneixg`e ,ryx didy rnyn ixd "

ediwfg jlnd renyk idie" (fl my) seqa aezk

glyie 'd zia `aie wya qkzie eicba z` rxwie

xteqd `pay z`e ziad lr xy` miwil` [z`]

'ebe miwya miqkzn mrd ipwf z`ernyn ixd "

inp `edc ,`id `zlin e`le .did `pixg` `payc

lrac .xge`ne mcwen oi`e ,oey`xd `pay

ryx aixgpqc dyrna didc `xza `edd jigxek

:aixgpql glyy (`,ek oixcdpq) opixn`c ,ded

`l Ð ezriqe diwfg ,enilyd Ð ezriqe `pay

dnegl ueg ezriqe `ed z`vl dvxyke .enilyd

,zlcd xbqe l`ixab `ae ,dlgz `ed `vi Ð

'd dpd" diryi eilr `apzp f`e ,aixgpq ebxde

mzde ,xteq dil ixw `kdc ab lr s`e ."jlhlhn

.iax itn .`edcg` mewn lkn Ð ziad lr
`iyw
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,àáøcdéì øîà!ïðc éëéä øî éæç :déì øîàøétL : §¨¨£©¥£¦¨¥¦¨©£©¥©¦
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כתובות. פרק שנים עשר - הנושא את האשה - דף קד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc zeaezk(iyily meil)

å ,älçzák àéä éøädryn zeycg mipy ynge mixyr dl mipen £¥¦§©§¦¨
.dzaezk z` drazyäéãé úçzî àöBé äaeúk øèL äéä íàåly §¦¨¨§©§¨¥¦©©¨¤¨

,dpnl`d,íìBòì dúaeúk äáBb`ly dgked yi df ote`ay meyn ¨§¨¨§¨
.ax zhiyk `ziixa ixd .dzaezk lr dlgn

,eðéaø eðãnìé ,á÷òé øa ïîçð áøì àcñç áø øa ïîçð áø déì çìL̈©¥©©§¨©©¦§¨§©©§¨©©£Ÿ§©§¥©¥
dpnl` m`d minkge xi`n iax ewlgpy epizpyna epipyy dn
m`d ,mipy ynge mixyr cr dzaezk daeb dia` ziaa dxcd

dãé úçzî àöBé äaeúk øèMLkd dzpypBà ,ú÷Bìçîewlgpy §¤§©§¨¥¦©©¨¨©£¤
`weec.dãé úçzî àöBé äaeúk øèL ïéàLk:ztqep dl`yeäëìäå §¤¥§©§¨¥¦©©¨¨©£¨¨

éî éøáãk.minkgk e` xi`n iaxk - §¦§¥¦
déì çìL,awri xa ongp ax el aiyd -àöBé äaeúk øèL ïéàLa ¨©¥§¤¥§©§¨¥

dãé úçzîd dxn`pìáà ,ú÷Bìçîm`úçzî àöBé äaeúk øèL ¦©©¨¨©£¤£¨§©§¨¥¦©©
íìBòì dúaeúk äáBb ,dãé.dzlign lr di`x dzwizy oi`eåok ¨¨¨§¨¨§¨§

íéîëç éøáãk äëìädaeb dlra ziaa `idy onf lky exn`y £¨¨§¦§¥£¨¦
.mlerl dzaezk

:minkg zhiya oeic d`ian `xnbdàúà ék[`a xy`k-]éîéc áø ¦¨¨©¦¦
laal l`xyi ux`nøîàmyaòLBäé éaø øîà éæt ïa ïBòîL éaø ¨©©¦¦§¤©¦¨©©¦§ª©

eðL àì ,àøt÷ øa íeMî éåì ïa`ly dpnl`y epizpyna minkg ¤¥¦¦©©¨¨Ÿ¨
,dzaezk dlgn mipy ynge mixyr jyna dzaezk drazàlà¤¨

íéúàî äðîxeriyd itk daezkd oic xwirl xy`a `l` - ¨¤¨©¦
dyexbl dpn ,dzaezka ezy`l ozil lrad z` minkg eaiigy

'daezk' miaygp md wxy ,dlezal miz`ne ,dpnl`eúôñBz ìáà£¨¤¤
,epevxn dl siqed lrady daezkddì Lémeyn ,mlerl ¥¨

.daezkdn wlg `le dpzn `id ef ztqezyéaø øîà eäaà éaøå§©¦©¨¨©©¦
úôñBz eléôà ,ïðçBédaezk.dì ïéàoeikéaø øîà eáééà éaø øîàc ¨¨£¦¤¤¥¨§¨©©¦©§¨©©¦

äaeúk éàðz ,éàpéxzi ezy`l siqedl dpzn lrady ztqezd - ©©§©§¨
,daezkd xwir lréîc äaeúëk`vnpe .dnvr daezkk dpic - ¦§¨¨¥

.dpynd ly oicd llka 'daezk ztqez' s`y
:daezk ztqez lr dlign oi`y drcl reiq d`ian `xnbdøîzà¦§©

énð,xn`p oke -eðL àì ,áø øîà àðeä áø øîà àaà éaø øîà ©¦¨©©¦©¨¨©©¨¨©©Ÿ¨
,zlgen dpnl`dy epizpynaíéúàî äðî àlàaeig xwir edfy ¤¨¨¤¨©¦

,daezkddì Lé úôñBz ìáàz` draz `le dwzy m` mb £¨¤¤¥¨
.elld mipyd lk dzaezk

:`xnbd zxtqnéëä áø øîà ,àðeä áøì àaà éaø déì øîà- ¨©¥©¦©¨§©¨¨©©¨¦
.ax xn` jk mpn`ddéì øîà,`ped axBà zøîà÷ ï÷ézLéà ¨©¥¦§¦©¨¨§©§

zøîà÷ ïéé÷Làjzpeek `ny e` ,'ipwizyd'l jzpeek m`d - ©§§©¨¨§©§
jzdinza jzpeeke ,ok xaeq jpi` m`d ,xnelk .'oii ipzewyd'l

,ipwizydl ick `l` epi` 'ikd ax xn`'daiag ef drenyy e`
.dxn` ax ok` m` oii izewydl jzpeeke jilrdéì øîà`a` iax ¨©¥

àðéîà÷ ï÷ézLéà.izpeekzd jwizydl - ¦§¦©¨£¦¨
:oiprl xeywd dyrn d`ian `xnbdàëéøà àéiç áøc déúîç£¨¥§©¦¨£¦¨

éàåä äeçà úzðéà,eig` zy` dzid `kix` `iig ax ly ezeng - ¦§©£¨£©
éàåä äéáà úéáa äðîìàå,dia` ziaa dayi dpnl`zdy xg`le - §©§¨¨§¥¨¦¨£©

dðæå`iig axàLð éáa ïéðL Lîçå íéøNòoeik ,dia` ziaa - §¨¨¤§¦§¨¥§¦§¥¨¨
.eig` `iig ax eyxie mipa `la zn dlrayóBñìynge mixyr §

mipydéì äøîàdpnl`déðBæî éì áä,zepefn il oz -dì øîàax ¨§¨¥©¦§¥¨©¨
`iigéðBæî Cì úéìdpnl`d el dxn` ,xzei zepefn jl oi` -áä ¥¨§¥©
[oz-]Cì úéà äaeúk àìå Cì úéà éðBæî àì dì øîà ,äaeúk éì- ¦§¨¨©¨Ÿ§¥¦¨§Ÿ§¨¦¨

ixdy ,daezk xear `le zepefn xear `l driaz zekf jl oi`
dzaezk daeb dpi` ,daezk draz `le dia` ziaa dxcd dpnl`

.mipy ynge mixyr cr `l`
àìéL øa äaøc dén÷ àðéãì dézòáziptl oicl dpnl`d ezraz - §©§¥§¦¨©¥§©¨©¦¨

,`liy xa daxdéì øîà,`kix` `iig axl `liy xa daxàîéà ¨©¥¥¨
äåä éëéä àcáeòc àôeb ,éæéà éìly mteb did cvik il xen` - ¦¦¦¨§§¨¥¦£¨

.mixacdéì øîà,`iig axàLð éáa íéðL Lîçå íéøNò dúéðæ- ¨©¥§¦¨¤§¦§¨¥¨¦§¥¨¨
,dia` ziaa mipy ynge mixyr dizqpxtéàôúëác øîc éiça§©¥§©¦§©§©

dì éàèîàdizepefn z` iz`yp itzk lry xn iiga ip` raype - ©§©¨
.mei meidéì øîà,`liy xa daxïðaø øeîà éàî àîòèedn - ¨©¥©§¨©¨©¨¨

epizpyna minkg exn`y mrhdäáBb dìòa úéáa àéäL ïîæ ìk̈§©¤¦§¥©§¨¨
äòáz àìc àeä àôeqék íeMî ,ïðéøîàc ,íìBòì dúaeúkmeyn - §¨¨§¨§©§¦¨¦¦¨§Ÿ¨§¨

zngn did dzaezk z` draz `ly dny mixne`e milez ep`y
ebdpy ceakd zngn miyxeidn dl didy dyeadziaa dnr

,dlraäòáz àìc àeä àôeqék íeMî ,énð àëäxnel yi o`k s`e ± ¨¨©¦¦¦¨§Ÿ¨§¨
ceak da zbdp oky ,dyead zngn dzaezk z` draz `ly

,cgeindì áä ìéæ.dzaezk z` dl oze jl jkitle -çbLà àì- ¦©¨Ÿ©§©
,`liy xa dax ixac z` miiwl `iig ax yyg `ldì áúkdax ¨©¨

xhy' dpnl`l `liy xa'àzëøãàdéñëépàoic zia ly xhy - ©§©§¨©¦§¥
mewn lka `iig ax ly eiqkpn dzaezk z` eci lr zeabl lkezy

.m`vnzy
àáøc dén÷ì àúàe `axl `iig ax `a -ïðc éëéä øî éæç ,déì øîà ¨¨§©¥§¨¨¨©¥£¦©¥¦¨©

.ipic epc cvik ipec` d`xi -déì øîà`axðc øétLCepc dti - ¨©¥©¦¨¨
.jpic z`déì äøîà,`axl dpnl`déëä éàzwcev ip` ok` m` - ¨§¨¥¦¨¦

,ipicaàðãéàä ãò àîBé àeää ïîc éøét éì øcäì ìéæéìxifgie jliy ± ¥¦©§©¦¥¥§¦©¨©¨¦§¨
d`ay meidn rwxwa lk`y zexitd zlik` mekq z` il

,izeyxa md mei eze`ny ,icil `zkxc`ddì øîà,`axéì éåçà ¨©¨©§¥¦
ézëøãàC,jl eazky '`zkxc`d xhy' z` il i`xd -àìc dééæç ©§©§¥©§¥§Ÿ

ïeðéà àðúéîc elà íéñëðc àðòãBîzLéàå ,da áeúk äåäd`x - £¨¨¨§¦§§©§¨¦§¨¦¥§¦§¨¦
xy` miqkpdy epxkd mipiicd ep`' gqepd z` da eazk `ly `ax

,'znl mikiiy `zkxc` xhy epazk mdilrdì øîà`ax ¨©¨
,dpnl`làáéúk øétL åàì àzëøãà`l jly '`zkxc`'d - ©§©§¨©©¦§¦¨

lk oi` `lde ,eizecy lk lr dazkp `idy oeik ,ie`xk dazkp
i`e ,dlran yxiy oze` wx `l` daezkl zecarzyn zecyd

.ea zeabl xyt`
déì äøîà,`axl dpnl`dàzëøãà ìéæéz'`zkxc`'d jlz ± ¨§¨¥¥¦©§©§¨

rwxwd zexit lek`l dleki ip` oi` jk lyae] oick dazkp `ly
j` ,[azkpy meinàzLä ãò àzæøëà àîBé éîéìLc àîBiî ìB÷Léà¦§¦¨¦§¦¥¨©§©§¨©©§¨

,izaezkl die`xd rwxwd zexit zlik` inc `iig ax il mlyi -
`ax zrcl s` oky ,dfxkdd ini enlypy mein(:dl n"a)oi`y

'dfxkdd ini' enlypy onfn `l` rwxwd zexita dkef delnd
delnd jli`e myny `ed dcen ,rwxwd lr mifixkn oic ziay

.rwxwd zexit lke`y `eddì øîà,`axéléî éðäel` mixac ± ¨©¨¨¥¦¥
exn`p ,'dfxkdd ini' enlyy mein zexit lek`l delnd i`yxy

`weecàúeòè áéúk àìc àëéäzerh dazkp `ly ote`a ± ¥¨§Ÿ§¦¨¨
da ïì úéì ,àzëøãàa àúeòè áéúëc àëéä ìáà ,àzëøãàaj` - §©§©§¨£¨¥¨¦§¦¨¨§©§©§¨¥¨¨

mcew daeb delnd oi` '`zkxc`d xhy'a zerh dzyrpy okid
eny `l ixdy ,ecil dcyd ribzyefixkd `le ef dcy oic zia

ciay '`zkxc`d xhy' gkn `l` dxiknl zcner `idy dilr
.lha egkn dyrpy dn lk mb ,lha xhydy oeike ,delnd

déì äøîà,`axl dpnl`døîàc àeä øî àäå`ed ipec` ixde - ¨§¨¥§¨©§¨©
xn`y df(.ci n"a),àeä øôBñ úeòè úeéøçà`ly aeg xhyy epiid ©£¨¨¥

delnd lkei ,aegd oerxtl micareyn deld iqkpy ea azkp
,xhya miqkp zeixg` eazk eli`k micareyn miqkpn zeabl
m` `l` eizern z` zeeldl mikqd `l delndy milez ep` oky
azk `le drh df xhy azky xteqde ,eiqkp z` deld caryi ok
aezkiy xteql eeiv oic zia ixd eppipra s` ok m`e ,xhya z`f

.obedk `ly azke drh `ede ,obedk '`zkxc` xhy',àáø dì øîà̈©¨¨¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc zeaezk(iyily meil)

å ,älçzák àéä éøädryn zeycg mipy ynge mixyr dl mipen £¥¦§©§¦¨
.dzaezk z` drazyäéãé úçzî àöBé äaeúk øèL äéä íàåly §¦¨¨§©§¨¥¦©©¨¤¨

,dpnl`d,íìBòì dúaeúk äáBb`ly dgked yi df ote`ay meyn ¨§¨¨§¨
.ax zhiyk `ziixa ixd .dzaezk lr dlgn

,eðéaø eðãnìé ,á÷òé øa ïîçð áøì àcñç áø øa ïîçð áø déì çìL̈©¥©©§¨©©¦§¨§©©§¨©©£Ÿ§©§¥©¥
dpnl` m`d minkge xi`n iax ewlgpy epizpyna epipyy dn
m`d ,mipy ynge mixyr cr dzaezk daeb dia` ziaa dxcd

dãé úçzî àöBé äaeúk øèMLkd dzpypBà ,ú÷Bìçîewlgpy §¤§©§¨¥¦©©¨¨©£¤
`weec.dãé úçzî àöBé äaeúk øèL ïéàLk:ztqep dl`yeäëìäå §¤¥§©§¨¥¦©©¨¨©£¨¨

éî éøáãk.minkgk e` xi`n iaxk - §¦§¥¦
déì çìL,awri xa ongp ax el aiyd -àöBé äaeúk øèL ïéàLa ¨©¥§¤¥§©§¨¥

dãé úçzîd dxn`pìáà ,ú÷Bìçîm`úçzî àöBé äaeúk øèL ¦©©¨¨©£¤£¨§©§¨¥¦©©
íìBòì dúaeúk äáBb ,dãé.dzlign lr di`x dzwizy oi`eåok ¨¨¨§¨¨§¨§

íéîëç éøáãk äëìädaeb dlra ziaa `idy onf lky exn`y £¨¨§¦§¥£¨¦
.mlerl dzaezk

:minkg zhiya oeic d`ian `xnbdàúà ék[`a xy`k-]éîéc áø ¦¨¨©¦¦
laal l`xyi ux`nøîàmyaòLBäé éaø øîà éæt ïa ïBòîL éaø ¨©©¦¦§¤©¦¨©©¦§ª©

eðL àì ,àøt÷ øa íeMî éåì ïa`ly dpnl`y epizpyna minkg ¤¥¦¦©©¨¨Ÿ¨
,dzaezk dlgn mipy ynge mixyr jyna dzaezk drazàlà¤¨

íéúàî äðîxeriyd itk daezkd oic xwirl xy`a `l` - ¨¤¨©¦
dyexbl dpn ,dzaezka ezy`l ozil lrad z` minkg eaiigy

'daezk' miaygp md wxy ,dlezal miz`ne ,dpnl`eúôñBz ìáà£¨¤¤
,epevxn dl siqed lrady daezkddì Lémeyn ,mlerl ¥¨

.daezkdn wlg `le dpzn `id ef ztqezyéaø øîà eäaà éaøå§©¦©¨¨©©¦
úôñBz eléôà ,ïðçBédaezk.dì ïéàoeikéaø øîà eáééà éaø øîàc ¨¨£¦¤¤¥¨§¨©©¦©§¨©©¦

äaeúk éàðz ,éàpéxzi ezy`l siqedl dpzn lrady ztqezd - ©©§©§¨
,daezkd xwir lréîc äaeúëk`vnpe .dnvr daezkk dpic - ¦§¨¨¥

.dpynd ly oicd llka 'daezk ztqez' s`y
:daezk ztqez lr dlign oi`y drcl reiq d`ian `xnbdøîzà¦§©

énð,xn`p oke -eðL àì ,áø øîà àðeä áø øîà àaà éaø øîà ©¦¨©©¦©¨¨©©¨¨©©Ÿ¨
,zlgen dpnl`dy epizpynaíéúàî äðî àlàaeig xwir edfy ¤¨¨¤¨©¦

,daezkddì Lé úôñBz ìáàz` draz `le dwzy m` mb £¨¤¤¥¨
.elld mipyd lk dzaezk

:`xnbd zxtqnéëä áø øîà ,àðeä áøì àaà éaø déì øîà- ¨©¥©¦©¨§©¨¨©©¨¦
.ax xn` jk mpn`ddéì øîà,`ped axBà zøîà÷ ï÷ézLéà ¨©¥¦§¦©¨¨§©§

zøîà÷ ïéé÷Làjzpeek `ny e` ,'ipwizyd'l jzpeek m`d - ©§§©¨¨§©§
jzdinza jzpeeke ,ok xaeq jpi` m`d ,xnelk .'oii ipzewyd'l

,ipwizydl ick `l` epi` 'ikd ax xn`'daiag ef drenyy e`
.dxn` ax ok` m` oii izewydl jzpeeke jilrdéì øîà`a` iax ¨©¥

àðéîà÷ ï÷ézLéà.izpeekzd jwizydl - ¦§¦©¨£¦¨
:oiprl xeywd dyrn d`ian `xnbdàëéøà àéiç áøc déúîç£¨¥§©¦¨£¦¨

éàåä äeçà úzðéà,eig` zy` dzid `kix` `iig ax ly ezeng - ¦§©£¨£©
éàåä äéáà úéáa äðîìàå,dia` ziaa dayi dpnl`zdy xg`le - §©§¨¨§¥¨¦¨£©

dðæå`iig axàLð éáa ïéðL Lîçå íéøNòoeik ,dia` ziaa - §¨¨¤§¦§¨¥§¦§¥¨¨
.eig` `iig ax eyxie mipa `la zn dlrayóBñìynge mixyr §

mipydéì äøîàdpnl`déðBæî éì áä,zepefn il oz -dì øîàax ¨§¨¥©¦§¥¨©¨
`iigéðBæî Cì úéìdpnl`d el dxn` ,xzei zepefn jl oi` -áä ¥¨§¥©
[oz-]Cì úéà äaeúk àìå Cì úéà éðBæî àì dì øîà ,äaeúk éì- ¦§¨¨©¨Ÿ§¥¦¨§Ÿ§¨¦¨

ixdy ,daezk xear `le zepefn xear `l driaz zekf jl oi`
dzaezk daeb dpi` ,daezk draz `le dia` ziaa dxcd dpnl`

.mipy ynge mixyr cr `l`
àìéL øa äaøc dén÷ àðéãì dézòáziptl oicl dpnl`d ezraz - §©§¥§¦¨©¥§©¨©¦¨

,`liy xa daxdéì øîà,`kix` `iig axl `liy xa daxàîéà ¨©¥¥¨
äåä éëéä àcáeòc àôeb ,éæéà éìly mteb did cvik il xen` - ¦¦¦¨§§¨¥¦£¨

.mixacdéì øîà,`iig axàLð éáa íéðL Lîçå íéøNò dúéðæ- ¨©¥§¦¨¤§¦§¨¥¨¦§¥¨¨
,dia` ziaa mipy ynge mixyr dizqpxtéàôúëác øîc éiça§©¥§©¦§©§©

dì éàèîàdizepefn z` iz`yp itzk lry xn iiga ip` raype - ©§©¨
.mei meidéì øîà,`liy xa daxïðaø øeîà éàî àîòèedn - ¨©¥©§¨©¨©¨¨

epizpyna minkg exn`y mrhdäáBb dìòa úéáa àéäL ïîæ ìk̈§©¤¦§¥©§¨¨
äòáz àìc àeä àôeqék íeMî ,ïðéøîàc ,íìBòì dúaeúkmeyn - §¨¨§¨§©§¦¨¦¦¨§Ÿ¨§¨

zngn did dzaezk z` draz `ly dny mixne`e milez ep`y
ebdpy ceakd zngn miyxeidn dl didy dyeadziaa dnr

,dlraäòáz àìc àeä àôeqék íeMî ,énð àëäxnel yi o`k s`e ± ¨¨©¦¦¦¨§Ÿ¨§¨
ceak da zbdp oky ,dyead zngn dzaezk z` draz `ly

,cgeindì áä ìéæ.dzaezk z` dl oze jl jkitle -çbLà àì- ¦©¨Ÿ©§©
,`liy xa dax ixac z` miiwl `iig ax yyg `ldì áúkdax ¨©¨

xhy' dpnl`l `liy xa'àzëøãàdéñëépàoic zia ly xhy - ©§©§¨©¦§¥
mewn lka `iig ax ly eiqkpn dzaezk z` eci lr zeabl lkezy

.m`vnzy
àáøc dén÷ì àúàe `axl `iig ax `a -ïðc éëéä øî éæç ,déì øîà ¨¨§©¥§¨¨¨©¥£¦©¥¦¨©

.ipic epc cvik ipec` d`xi -déì øîà`axðc øétLCepc dti - ¨©¥©¦¨¨
.jpic z`déì äøîà,`axl dpnl`déëä éàzwcev ip` ok` m` - ¨§¨¥¦¨¦

,ipicaàðãéàä ãò àîBé àeää ïîc éøét éì øcäì ìéæéìxifgie jliy ± ¥¦©§©¦¥¥§¦©¨©¨¦§¨
d`ay meidn rwxwa lk`y zexitd zlik` mekq z` il

,izeyxa md mei eze`ny ,icil `zkxc`ddì øîà,`axéì éåçà ¨©¨©§¥¦
ézëøãàC,jl eazky '`zkxc`d xhy' z` il i`xd -àìc dééæç ©§©§¥©§¥§Ÿ

ïeðéà àðúéîc elà íéñëðc àðòãBîzLéàå ,da áeúk äåäd`x - £¨¨¨§¦§§©§¨¦§¨¦¥§¦§¨¦
xy` miqkpdy epxkd mipiicd ep`' gqepd z` da eazk `ly `ax

,'znl mikiiy `zkxc` xhy epazk mdilrdì øîà`ax ¨©¨
,dpnl`làáéúk øétL åàì àzëøãà`l jly '`zkxc`'d - ©§©§¨©©¦§¦¨

lk oi` `lde ,eizecy lk lr dazkp `idy oeik ,ie`xk dazkp
i`e ,dlran yxiy oze` wx `l` daezkl zecarzyn zecyd

.ea zeabl xyt`
déì äøîà,`axl dpnl`dàzëøãà ìéæéz'`zkxc`'d jlz ± ¨§¨¥¥¦©§©§¨

rwxwd zexit lek`l dleki ip` oi` jk lyae] oick dazkp `ly
j` ,[azkpy meinàzLä ãò àzæøëà àîBé éîéìLc àîBiî ìB÷Léà¦§¦¨¦§¦¥¨©§©§¨©©§¨

,izaezkl die`xd rwxwd zexit zlik` inc `iig ax il mlyi -
`ax zrcl s` oky ,dfxkdd ini enlypy mein(:dl n"a)oi`y

'dfxkdd ini' enlypy onfn `l` rwxwd zexita dkef delnd
delnd jli`e myny `ed dcen ,rwxwd lr mifixkn oic ziay

.rwxwd zexit lke`y `eddì øîà,`axéléî éðäel` mixac ± ¨©¨¨¥¦¥
exn`p ,'dfxkdd ini' enlyy mein zexit lek`l delnd i`yxy

`weecàúeòè áéúk àìc àëéäzerh dazkp `ly ote`a ± ¥¨§Ÿ§¦¨¨
da ïì úéì ,àzëøãàa àúeòè áéúëc àëéä ìáà ,àzëøãàaj` - §©§©§¨£¨¥¨¦§¦¨¨§©§©§¨¥¨¨

mcew daeb delnd oi` '`zkxc`d xhy'a zerh dzyrpy okid
eny `l ixdy ,ecil dcyd ribzyefixkd `le ef dcy oic zia

ciay '`zkxc`d xhy' gkn `l` dxiknl zcner `idy dilr
.lha egkn dyrpy dn lk mb ,lha xhydy oeike ,delnd

déì äøîà,`axl dpnl`døîàc àeä øî àäå`ed ipec` ixde - ¨§¨¥§¨©§¨©
xn`y df(.ci n"a),àeä øôBñ úeòè úeéøçà`ly aeg xhyy epiid ©£¨¨¥

delnd lkei ,aegd oerxtl micareyn deld iqkpy ea azkp
,xhya miqkp zeixg` eazk eli`k micareyn miqkpn zeabl
m` `l` eizern z` zeeldl mikqd `l delndy milez ep` oky
azk `le drh df xhy azky xteqde ,eiqkp z` deld caryi ok
aezkiy xteql eeiv oic zia ixd eppipra s` ok m`e ,xhya z`f

.obedk `ly azke drh `ede ,obedk '`zkxc` xhy',àáø dì øîà̈©¨¨¨
øîéîì àkéì àäaxnel oi` df oipra -àäác ,àeä øôBñ úeòè- §¨¥¨§¥©¨¥¦§¨
df dxwna okyàìéL øa äaø eléôàz` jl aezkl deivy £¦©¨©¦¨

,`zkxc`dàøwéòî éòèzeabl lekiy xaqe dligzn drh - ¨¥¥¦¨¨
.envr `iig ax iqkpn

:`liy xa dax ly ezerh dzid dn zx`an `xnbdàeädid
déãéc éðäå éðä øeáñmdl cg` oic `iig ax iqkpe znd iqkpy - ¨¨¥§¨¥¦¥

,md `iig ax ly eiqkp mlekyéðäî éì äî éðäî éì äîil dn ± ©¦¥¨¥©¦¥¨¥
,el` miqkpn dabz m` il dn el` miqkpn dpnl`d dabz m`
miqkpdy epxkde' `zkxc`d xhya aezkl jxev d`x `l ok lre

.'eid znd ly el`àéä àìådpnl`l gipz m` oky ,oicd jk `le - §Ÿ¦
envr yxeid iqkpn zeableäì äçaLîe äìæàc ïéðîéæminrt - ¦§¦§©§¨©§§¨§

xg`l envr yxeid ly dcyd z` giayze dpnl`d jlzy
,oic zia dl eneyiyéôñëî dìòáãeex`ypy dlra zecy eli`e §©§¨©§§¥
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חמב
miwxt dyelya` cenr dw sc ± iriax wxtzeaezk

óåñá òáùúdzaezk zeabl `aze ,zny ea ernyiyk ÐÐdcia dakr `ly rayz

.melk dlra lynäìçúá òáùú àìå.zepefn ieaib zrya Ðàøîâ.éàãâ ïá ïåîãà
úåøéæâ ïéøæåâzeyxl dqpkpy dnda iab `nw `aaa ,opiqxb drihp dnhiw :zeqpw Ð

dze` oiny dnk oli` zrihp dnhw ,dwifde wfipd?óñë éúù.zern izy Ðïéðéã éúá
.dylye mixyr ly Ðúåéñðë éúáÐ

.lltzdlúåùøãî éúá.cenlzle dpynl Ð

íéøôåñ éúá.zewepiz cenll Ðïøëù ïéìèåðÐ

oiweqr eid `ly itl ,epnid oiqpxtzne

.ozk`lnaïðé÷ñò éòéùøáoecl xky oilhepy Ð

odiig ickn xzei?å÷ôñ àì.zepefnl Ðìò óà
åöø àìù éô.lehil Ðàøéúñéà.rlq Ð

àãçåù úøåúá.ip` i`kf m` ipaiigz `ly Ð

àøâà úøåúá.gxeh xky Ðïåãì øëù ìèåðä
.(`,hk) zexeka zkqna `id dpyn Ðàðéã øâà

.jke jk xkya m` ik ,oicd mkl xne` `l Ð

àìéèá øâà.ezk`lnn lha didy Ðéäú äåäã
àøîçã éøáîàádf i` ,oii zexve`a gixn Ð

lwlwzdl aexwde .miiwzdl ie`xÐedexkni

.mei lka el ievn did df xkye ,cinàä éëÐ

.ixy gkenc `lihacéìãã àøáâ éì åáä,`in Ð

.izecy dwynéà÷éøçái`wixg .inewna ÐÐ

zewexg mipxw enk ,mebt oeyl `edy ip` xne`

,wlzqn ip`y :xnelk ,(a,hp) "oileg zhigy"c

.inewn mbtpe
åðéà
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àéù÷ixz dxifbe dlifb i` ,daxc` :xn`z m`e Ð zexifb` zelifb `iyw oixz` `zlz

eed `l zexifb ipiic ,`zlz eed dlifb ipiicc ;`iyw `l ixz` `zlz Ð edpip ilin

miyp` dnkc ,zexxy izy cg` oiicl `dzy `xaq epi`c Ð `cg :iax xn`e !ixz `l`

izy eed mdn cg`l i` :cere .dxxye dxxy lkl cenrl oileki eidy milyexia eid miaeyg

didy ,zeidl el did ixvnd opgl Ð zexxy

epiax yxity enk ,melyia` oa opgn xzei aeyg

.iax itn .mzáéùçã:yxtl oi`e Ð ipzw dil

opgc `ziixaa gken `dc ,xzei dil aiygc

,melyia` oa opgn xzei aeyg did ixvnd

aiygc :eyexit ikd `l` .`yixa dil ipzwcn

ipy xne` opg ;oizipzn eda ixii`c ,ikd xza dil

aiyg `lc .ipzw Ð dray xne` oenc` mixac

.ipzw `l Ð melk xac `ly ixvnd opg oebk ,dil

ab lr s`e .xzei aeygd Ð dil aiygc :d`xp ile

ogky` inp ikd Ð `yixa ixvnd opg ipzwc

oa xfrl` iaxe ryedi iaxe xfril` iaxa dyrn

did `aiwr iaxy it lr s` ,`aiwr iaxe dixfr

y`x did `edy ,dixfr oa xfrl` iaxn aeyg

oebk" (`,p migqt) opixn` izkec lkae ,minkgl

zenaic `nw wxt idliyae ."eixage `aiwr iax

xn`c qpikxd oa `qec iaxc dyrn iab (`,fh)

iax Ð in eixg`e ,jl` ip` :ryedi iax mdl

.`aiwr iax Ð in eixg`e ,dixfr oa xfrl`

dixfrl oa yi :ryedi iaxl xn` elv` eqpkpyke

,mlera xfrl` iaxy rcei did `l ixd ?epixag

seqn jled jnyy `ed dz`" :xn` `aiwr iaxle

xfrl` iax xikfn ikd elit`e ."eteq cre mlerd

zqgein dgtynn didy Ð `nrh epiide .`yixa

mbe ,`xfrl ixiyr didy ,`aiwr iaxn xzei

ixvnd opg ipzwc ,inp `kd .eze`iyp liaya

`l` ,xzei aeyg didy liaya `l Ð `yixa

oa opgn xzei zqgein dgtynn `edy iptn

:ol iywz mewn lknc :iax xne`e .melyia`

`kxit e`le ?mz epiax ipynck ipyn `l i`n`

ded Ð epzpyna exacy itl edl `pz i`c ,`id

."milyexia eidy zexifb ipiic ipy" ipzinl dil

,eid mipy rnyn Ð "milyexia eid" ipzwcn la`

s` xne` ozp iax :jenqa `ipzcn :cere .`l eze

,did milyexiay zexifb ipiicn cg` icnd megp

ozp iaxl ok m`c ,i`w `l `ziixa` jgxk lre

dyly ipzwc `iddc opinwen op`e ,eed rax`

i`ce `l` .ozp iaxl icnd megpe opge oenc`

s` xn`w ikd meyn ,xzei oiaeygd dil aiygc

aeyg dide ,zexifb ixfebn cg` did icnd megp

.iax itn .mzenk

éøæåâoxky oilhep eid milyexiay zexifb

:`kd jixt `lc `d Ð dkyld znexzn

,"gwz `l cgeye" aizkde ?ikd icar ikide

`lc meyn :mz epiax xne` !`pxwc dilr jixtck

.xeav lynÐ`kd la` ,mipic ilran `l` xeq`

,oilhep eid xky zxeza e`l `kdc :yxtn iaxe

eid `le ,oica oiayei eid dry lk `kd `l`

dna mdl did `le ,dk`ln meya oiwqer

ide qpxtzdlla` .oqpxtl xeavd lr lhen d

el did `le ,ayei did `nlra i`xw` Ð `pxw

`d xity iz` inp `nrh i`dne .xky lehil

dhigy zekld icnln :(`,ew) onwl xn`wc

.iax itn .(`,fl mixcp) "xcend oia oi`" wxta `zi`ck ,xeq` dxez cenlz xkyy it lr s` ,dkyld znexzn oxky oilhep eid dvinw zeklde
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éða åéìò e÷ìçð ,älçza òáMz àìå óBqa òáMz¦¨©©§Ÿ¦¨©©§¦¨¤§§¨¨§¥
øîà .óBqáe älçza òáMz :eøîàå ,íéìBãb íéðäkŸ£¦§¦§¨§¦¨©©§¦¨©¨©
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úìz àîìLa !úBìéæbà úBøéæb àéL÷ ,ïéøzà úìz§¨©§¥©§¨§¥©§¥¦§¨¨§¨

déì áéLçc ,àéL÷ àì ïéøzà¯áéLç àìc ,éðú÷ ©§¥¨©§¨©£¦¥¨¨¥§¨£¦
déì¯øîà !àéL÷ úBìéæbà úBøéæb àlà .éðú÷ àì ¥¨¨¨¥¤¨§¥©§¥©§¨¨©

æb ïéøæBb eéäL :÷çöé øa ïîçð áø.úBìéæb ìò úBøé ©©§¨©¦§¨¤¨§¦§¥©§¥
úBøéæâ éøæBb :øîBà éñBé éaø ,äòéèð dîèé÷ :àéðúãk¦§©§¨¦§¨§¦¨©¦¥¥§¥§¥

dúðL úa ,äòéèð :íéøîBà íéìLeøéaL¯,óñë ézL ¤¦¨©¦§¦§¦¨©§¨¨§¥¤¤
íéðL ézL úa¯ìL :éäðéîøe .óñk òaøàéðéic äL ©§¥¨¦©§©¤¤§¦§¦§¨©¨¥

áø øîà !íeçðå ,ïðçå ,ïBîãà :íéìLeøéa eéä úBøéæâ§¥¨¦¨©¦©§§¨¨§©£©©
íeçð àðz ïàî :àtt¯éaø ,àéðúc .àéä ïúð éaø ©¨©§¨©©¦¨¨¦§©§¨©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc zeaezk(iriax meil)

óBqa òáMz,dzaezk z` zeabl `eaze dlra zny ernyiyk - ¦¨©©
y rayz,dlra ly yekx dcia dakr `lälçza òáMz àìå± §Ÿ¦¨©©§¦¨

.zepefnd ziiab zryaåéìò e÷ìçð[opg lr-],íéìBãb íéðäk éða ¤§§¨¨§¥Ÿ£¦§¦
òáMz ,eøîàå,mipnfd ipyaälçza,zepefn ziiab zrya - §¨§¦¨©©§¦¨

åmb rayz,óBqa.daezkd z` zeabl `eazykïa àñBc éaø øîà §©¨©©¦¨¤
íäéøáãk ñðékøä`pz d`ian dpynd .milecb mipdk ipa ly ¨§¦¨§¦§¥¤

:opg zrck rixkndïðç øîà äôé ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîàyàì ¨©©¨¨¨¤©©¨¤¨©¨¨Ÿ
óBqa àlà òáMz.dzaezk zeabl `eazy drya ¦¨©¤¨©

* * *

àøîâ
zexifb ipiic ipy eidy epizpyna epipyy dn lr dywn `xnbd

:milyexiaéäðéîøe,epipy `ziixaa ixdy dywe -ìLéðéic äL §¦§¦§Ÿ¨©¨¥
,íéìLeøéa eéä úBìéæbmdeïa ïðçå ,éøönä ïðçå ,éàcb ïa ïBîãà §¥¨¦¨©¦©§¤©©§¨¨©¦§¦§¨¨¤

.íBìLéáà`ziixaa epipyy dn oia dxizqd z` zxxan `xnbd £¦¨
:dpyna epipyy dnlïéøzà úìz àéL÷eidy x`ean `ziixaay ©§¨§¨©§¥

eidy xn`p dpyna eli`e mipiic dylyoke ,mipiic ipy wxàéL÷©§¨
,úBìéæbà úBøéæbeli`e ,'zelifb ipiic' mze` dpkn `ziixady §¥©§¥

.'zexifb ipiic' mipekn md dpyna
:dpey`xd `iyewd z` zvxzn `xnbdàì ïéøzà úìz àîìLa¦§¨¨§¨©§¥Ÿ

àéL÷eidy `ziixaa epipyy dn oia dxizq oi` recn oaen - ©§¨
,uxzl xyt` oky ,mipy eidy dpyna epipyy dn oial dyly
mrhde ,`ziixaa xn`pk milyexia mipiic dyly eid ok`y

meyn `ed mipiic ipy wx exkfed epizpynayéðz÷ déì áéLçc- §¨¦¥¨¨¥
mipiicd z` wx xikfd dpynd ly `pzdyoenc` mde ,miaeygd

mipiic eli`e ,melyia` oa opgedéì áéLç àìcopg z` ,xnelk §Ÿ¨¦¥
,mzenk aeyg did `ly ,ixvnd,éðz÷ àìly `pzd eli`e Ÿ¨¨¥

opg z` mb dpn jkle ,miaeyg zegt mipiic s` dpn `ziixad
`iyewd lr uexiz mpn` edf .mzenk aeyg epi`y s` ,ixvnd

,dpey`xdàéL÷ úBìéæbà úBøéæb àlà'zelifb' oia dxizqd - ¤¨§¥©§¥©§¨
:`xnbd zvxzn .dyw oiicr 'zexifb'l,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨

meyn 'zelifb ipiic' mbe 'zexifb ipiic' mb mipekn el` mipiiceéäL¤¨
úBøéæb ïéøæBbzeqpw miqpew ±.úBìéæb ìò`nbec d`ian `xnbd §¦§¥©§¥

:zexifbd ipiic eqpwy qpwlàéðúãkdqpkpy dnda ,`ziixaa ¦§©§¨
e wfipd zeyxldîhé÷dkzge ±äòéèðlra lr dnk ,oli` ly ¦§¨§¦¨

.mlyl dndadúBøéæb éøæBb ,øîBà éñBé éaøzeqpw iqpew ± ©¦¥¥§¥§¥
,íéøîBà íéìLeøéaLef dzid m`,dúðL úa äòéèðel mlyl jixv ¤¦¨©¦§¦§¦¨©§¨¨

ézLixpic,óñkdrihp dzid m`e,íéðL ézL úael mlyl jixv §¥¤¤©§¥¨¦
òaøàixpic,óñkizin`d ieeyd itl mlyn epi` oky ,qpw edfe ©§©¤¤

.drihpd ly
:zxg` `ziixan zeywdl dtiqen `xnbdìL ,éäðéîøeéðéic äL §¦§¦§Ÿ¨©¨¥

,íéìLeøéa eéä úBøéæbmde.íeçðå ïðçå ïBîãàdpynd recn dywe §¥¨¦¨©¦©§§¨¨§©
:`xnbd zvxzn .megp z` dxikfn dpi`àðz ïàî ,àtt áø øîà̈©©¨¨©¨¨

z` dxikfdy ,ef `ziixa ly `pzd edin -íeçð,zexifbd ipiic oia ©
àéðúc .àéä ïúð éaø,`ziixaaéøæBbî éãnä íeçð óà ,øîBà ïúð éaø ©¦¨¨¦§©§¨©¦¨¨¥©©©¨¦¦§¥

íéîëç Bì eãBä àìå ,äéä íéìLeøéaL úBøéæbipy wx mzrcl `l` §¥¤¦¨©¦¨¨§Ÿ£¨¦
.eid zexifb ipiicdiepy megp z` dxikfdy `ziixady `vnpe

.minkg zrck zxaeq ,dxikfd `ly epizpyn eli`e ozp iax zrck
:mipiic dyly `l` exikfd `ly zeziixad lr dywn `xnbdeúå§

àkéì,milyexia mipiic cer eid `l ike -øîà ñçðt éaø øîàäå ¥¨§¨¨©©¦¦§¨¨©
ìL ,àéòLBà éaøïéðéc éza äòaøàå íéòLúå úBàî Lmixyr ly ©¦©§¨§Ÿ¥§¦§¦§©§¨¨¨¥¦¦

mipiic dylyeíéìLeøéa eéä,ïãâðkmy eid df xtqnke -éza ¨¦¨©¦§¤§¨¨¥
úBiñðk,dlitzlïãâðëemy eid df xtqnke -úBLøãî éza §¥¦§¤§¨¨¥¦§¨

,cenlze dpynlïãâðëemy eid df xtqnke -íéøôBñ ézacnll §¤§¨¨¥§¦
.zewepiz

ok` :`xnbd zvxznàáeè ïéðéic[daxd-]eåä,milyexiaéëå ©¨¦¨£§¦
ïðéøîà÷,dyly wx eidy epxn` xy`ke -ïðéøîà÷ úBøéæb éøæBbà ¨©§¦¨©§¥§¥¨©§¦¨

.zexifbd ixfeb lr `weec z`f epxn` -

* * *
:zexifbd ixfeb eqpxtzd okidn zx`an `xnbdäãeäé áø øîà̈©©§¨

íéòLz ïøëN ïéìèBð eéä ,íéìLeøéaL úBøéæb éøæBb ,éqà áø øîà̈©©©¦§¥§¥¤¦¨©¦¨§¦§¨¨¦§¦
äðî òLúådpy lkalä úîeøzî,äkLm`e,eöø àìif`ïéôéñBî ¨¥©¨¤¦§©©¦§¨Ÿ¨¦¦

.íäì̈¤
oecl mipiicd evx `l m`y dcedi ax zpeeky dpiad `xnbd
zl`ey jkle ,epeciy liaya mxky lr mdl mitiqen ,df xkya

:`xnbdïðé÷ñò éòéLøa eèà ,eöø àìmiryxa miwqer ep` m`d - Ÿ¨¨¦§¦¥©§¦¨
ixac z` zyxtn `xnbd .mziign ickn xzei xky lehil mivexd

:dcedi axàlà,dcedi ax zpeek dzid efe÷ôñ àìmekqd m` - ¤¨Ÿ¨§
if` ,mziignl witqn epi` ,minkg mdl eavwyeöø àlL ét ìò óà©©¦¤Ÿ¨

oic zia ,xzei lehilïäéìò ïéôéñBî.mkxev ick cr ¦¦£¥¤
enyy oiicd :mipiicd xkya oecl dtiqen `xnbdìé÷L äåä ,àðø÷©§¨£¨¨¦

àøézñéàrlq lhep did -àøézñéàå ,éàkfîrlqe ±ïéàãå ,áéiçî ¦§¦¨¦©©§¦§¦¨¥©¨§¨¦
àðéc eäì:`xnbd dywn .oicd z` mdl oc okn xg`le -éëéäå §¦¨§¥¦
éëä ãéáò,ok dyr cvik -áéúkäå(g bk zeny),'çwú àì ãçBLå' ¨¦¨¦§©§¦§©Ÿ¦¨

,uxzl `xnbd dqpn .oicd ilran sqk zgwl xeq`yàîéz éëå, §¦¥¨
éléî éðäwx `ed oicd ilran sqk zgwl xeqi`d -àìc àëéä ¨¥¦¥¥¨§Ÿ

eäééåøzî ìé÷Lwx `l` ,deya mdipyn gwel epi`y ote`a ± ¨¦¦©§©§
yygd miiw f`e ,oicd ilran cg`nàðéc ééeìöàì éúà àîìc- ¦§¨¨¥§©§¥¦¨

z` epnn laiwy in z` zekfle ,oicd z` zehdl `eai `ny
la` ,cgeydeäééåøzî ìé÷Lc ïåék ,àðø÷,deya mdipyn gwly - ©§¨¥¨§¨¦¦©§©§

àðéc ééeìöàì éúà àìmeyn dfa oi`e ,oicd z` zehdl `eai `l - Ÿ¨¥§©§¥¦¨
:ok xnel oi`y dgec `xnbd .cgey xeqi`éëåy ote`aéúà àì §¦Ÿ¨¥

éøL éî ,àðéc ééeìöàìoicd z` zehdl dpeekd oi`y ote`a ike - §©§¥¦¨¦¨¥
,oicd ilran xky lehil xzenàéðúäåweqta xn`p ,`ziixaa §¨©§¨

(g bk zeny)øîBì ãeîìz äî ,'çwú àì ãçBLå'`a df weqt dn - §©Ÿ¦¨©©§©
,epcnllàlL ,ãnìì íàzpn lr cgey lawl,áéiçä úà úBkæì ¦§©¥¤Ÿ§©¤©©¨

àlLåzpn lr cgey lawl,éàkfä úà áéiçìefy okzi `l ixd §¤Ÿ§©¥¤©©©
y ,weqtd zpeek,'ètLî ähú àì' øîàð øák éøäz` dkfn m`e £¥§¨¤¡©Ÿ©¤¦§¨

,izin`d htynd z` dhn `ed ixd ,i`kfd z` aiign e` aiigd
.cgey zgiwl `ll s` xeq` df xac ok m`eàlà`a jgxk lr ¤¨

y ,xnel weqtdeléôàick cgey lhepúà áéiçìe éàkfä úà úBkæì £¦§©¤©©©§©¥¤
.'çwú àì ãçBLå' äøBz äøîà ,áéiçäzgwl dxq` dxezdy ,`vnp ©©¨¨§¨¨§©Ÿ¦¨

oicd ilra ipyn gwel elit` cgey`pxw gwl cvik ,dyw ok m`e .
:`xnbd zvxzn .oicd ilran sqkéléî éðäoenn lehil xeqi`d - ¨¥¦¥

wx xn`p ,zn` oic oecl liaya mb oicd ilranìé÷Lc àëéä± ¥¨§¨¦
elhepy ote`aãçBL úøBúa,eli`eìé÷L äåä àøâà úøBúa àðø÷ §©©©§¨§©©§¨£¨¨¦

.dgxih xky zxeza elhp ±
:df uexiz dgec `xnbdéøL éî àøâà úøBúáexky zxeza ike - §©©§¨¦¨¥

oiicl xzen dgxih,xky lehilïðúäåzexekaa(.hk)øëN ìèBpä §¨§©©¥¨¨
zpn lr,ïéìèa åéðéc ,ïeãìxky `pxw lhp cvik dl`yd zxfege ¨¦¨§¥¦
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חמג
miwxt dyelya` cenr dw sc ± iriax wxtzeaezk

óåñá òáùúdzaezk zeabl `aze ,zny ea ernyiyk ÐÐdcia dakr `ly rayz

.melk dlra lynäìçúá òáùú àìå.zepefn ieaib zrya Ðàøîâ.éàãâ ïá ïåîãà
úåøéæâ ïéøæåâzeyxl dqpkpy dnda iab `nw `aaa ,opiqxb drihp dnhiw :zeqpw Ð

dze` oiny dnk oli` zrihp dnhw ,dwifde wfipd?óñë éúù.zern izy Ðïéðéã éúá
.dylye mixyr ly Ðúåéñðë éúáÐ

.lltzdlúåùøãî éúá.cenlzle dpynl Ð

íéøôåñ éúá.zewepiz cenll Ðïøëù ïéìèåðÐ

oiweqr eid `ly itl ,epnid oiqpxtzne

.ozk`lnaïðé÷ñò éòéùøáoecl xky oilhepy Ð

odiig ickn xzei?å÷ôñ àì.zepefnl Ðìò óà
åöø àìù éô.lehil Ðàøéúñéà.rlq Ð

àãçåù úøåúá.ip` i`kf m` ipaiigz `ly Ð

àøâà úøåúá.gxeh xky Ðïåãì øëù ìèåðä
.(`,hk) zexeka zkqna `id dpyn Ðàðéã øâà

.jke jk xkya m` ik ,oicd mkl xne` `l Ð

àìéèá øâà.ezk`lnn lha didy Ðéäú äåäã
àøîçã éøáîàádf i` ,oii zexve`a gixn Ð

lwlwzdl aexwde .miiwzdl ie`xÐedexkni

.mei lka el ievn did df xkye ,cinàä éëÐ

.ixy gkenc `lihacéìãã àøáâ éì åáä,`in Ð

.izecy dwynéà÷éøçái`wixg .inewna ÐÐ

zewexg mipxw enk ,mebt oeyl `edy ip` xne`

,wlzqn ip`y :xnelk ,(a,hp) "oileg zhigy"c

.inewn mbtpe
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eed `l zexifb ipiic ,`zlz eed dlifb ipiicc ;`iyw `l ixz` `zlz Ð edpip ilin

miyp` dnkc ,zexxy izy cg` oiicl `dzy `xaq epi`c Ð `cg :iax xn`e !ixz `l`

izy eed mdn cg`l i` :cere .dxxye dxxy lkl cenrl oileki eidy milyexia eid miaeyg

didy ,zeidl el did ixvnd opgl Ð zexxy

epiax yxity enk ,melyia` oa opgn xzei aeyg

.iax itn .mzáéùçã:yxtl oi`e Ð ipzw dil

opgc `ziixaa gken `dc ,xzei dil aiygc

,melyia` oa opgn xzei aeyg did ixvnd

aiygc :eyexit ikd `l` .`yixa dil ipzwcn

ipy xne` opg ;oizipzn eda ixii`c ,ikd xza dil

aiyg `lc .ipzw Ð dray xne` oenc` mixac

.ipzw `l Ð melk xac `ly ixvnd opg oebk ,dil

ab lr s`e .xzei aeygd Ð dil aiygc :d`xp ile

ogky` inp ikd Ð `yixa ixvnd opg ipzwc

oa xfrl` iaxe ryedi iaxe xfril` iaxa dyrn

did `aiwr iaxy it lr s` ,`aiwr iaxe dixfr

y`x did `edy ,dixfr oa xfrl` iaxn aeyg

oebk" (`,p migqt) opixn` izkec lkae ,minkgl

zenaic `nw wxt idliyae ."eixage `aiwr iax

xn`c qpikxd oa `qec iaxc dyrn iab (`,fh)

iax Ð in eixg`e ,jl` ip` :ryedi iax mdl

.`aiwr iax Ð in eixg`e ,dixfr oa xfrl`

dixfrl oa yi :ryedi iaxl xn` elv` eqpkpyke

,mlera xfrl` iaxy rcei did `l ixd ?epixag

seqn jled jnyy `ed dz`" :xn` `aiwr iaxle

xfrl` iax xikfn ikd elit`e ."eteq cre mlerd

zqgein dgtynn didy Ð `nrh epiide .`yixa

mbe ,`xfrl ixiyr didy ,`aiwr iaxn xzei

ixvnd opg ipzwc ,inp `kd .eze`iyp liaya

`l` ,xzei aeyg didy liaya `l Ð `yixa

oa opgn xzei zqgein dgtynn `edy iptn

:ol iywz mewn lknc :iax xne`e .melyia`

`kxit e`le ?mz epiax ipynck ipyn `l i`n`

ded Ð epzpyna exacy itl edl `pz i`c ,`id

."milyexia eidy zexifb ipiic ipy" ipzinl dil

,eid mipy rnyn Ð "milyexia eid" ipzwcn la`

s` xne` ozp iax :jenqa `ipzcn :cere .`l eze

,did milyexiay zexifb ipiicn cg` icnd megp

ozp iaxl ok m`c ,i`w `l `ziixa` jgxk lre

dyly ipzwc `iddc opinwen op`e ,eed rax`

i`ce `l` .ozp iaxl icnd megpe opge oenc`

s` xn`w ikd meyn ,xzei oiaeygd dil aiygc

aeyg dide ,zexifb ixfebn cg` did icnd megp

.iax itn .mzenk

éøæåâoxky oilhep eid milyexiay zexifb

:`kd jixt `lc `d Ð dkyld znexzn

,"gwz `l cgeye" aizkde ?ikd icar ikide

`lc meyn :mz epiax xne` !`pxwc dilr jixtck

.xeav lynÐ`kd la` ,mipic ilran `l` xeq`

,oilhep eid xky zxeza e`l `kdc :yxtn iaxe

eid `le ,oica oiayei eid dry lk `kd `l`

dna mdl did `le ,dk`ln meya oiwqer

ide qpxtzdlla` .oqpxtl xeavd lr lhen d

el did `le ,ayei did `nlra i`xw` Ð `pxw

`d xity iz` inp `nrh i`dne .xky lehil

dhigy zekld icnln :(`,ew) onwl xn`wc

.iax itn .(`,fl mixcp) "xcend oia oi`" wxta `zi`ck ,xeq` dxez cenlz xkyy it lr s` ,dkyld znexzn oxky oilhep eid dvinw zeklde
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.iiade` mlek eyrpàøáîá.xyb Ðäéì áéäé
àãé.ekneql Ðéøéôã àúðë,zexit lq Ð

.l`rnyi iax ly qcxtnàæåæ.bef Ðéãäá
éúàå ìéæàãeal did `ae jled xy` lka Ð

,zeikf igzt el oi`ae ,qix` eze` ly ezekfl

.oica dkfie jke jk oerhie i`eld :eala xne`e

æâä úéùàøozil aiig oze` ffeby dpy lka Ð

.miyyn cg` odkléìéâ éáã éðãìéâmibc Ð

.miphwäéä íéøåëéá ìëåà òùéìà éëå`lde Ð

minid ixaca epivn ixdy ,did odk `l

htye iprie" aizkc ,cb hay lr eia` qgiizpy
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xnege lw xnel dvexy rnyn miwicve minkg
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`d ,rnyne "eheara akyz `l `ed ipr yi` m`"

.xn`w ikd :ipyne ,aky Ð xiyréàîaizkc

jlnl oiic dnec m` ux` cinri htyna jln
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.ixii` zecr iab opaxe dcedi iax dia ixii`c

wiqnck ,leqtc ecen opax elit` oiic iablc
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,onvr lr oixingn eidy ,`nlra `xneg `l`

itn .eed `l oileqt la` .mixac dnka ogky`ck

.iaxéëåjixv oi` ?did mixeka lke` ryil`

ike :eyexit ikdc .qxhpewd yexitk wegcl

,did oexneya `lde ?did mixeka lke` ryil`

yixa gkenck ,dnegl ueg oilk`p mixeka oi`e

dnda" wxtae (`,fi zekn) "oiweld od el`"

xcqa `icda `zi` ikde .(a,gq oileg) "dywnd

mdl dxtk minkg icinlzc :`hef edil`

aixwz" :xn`py ,mdizeayen mewn lka l`xyil

dyily lran `a yi`e" xne`e "mixeka zgpn

'ebemy oi` `lde ?did mixeka lke` ryil` ike "

ryil` `l` !lecb odk `le gafn `le ycwn

.'eke exn` o`kn ,eiptl oiayei eicinlze
epiide

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

ãçBL ç÷Bìå øeîb ÷écö eléôà¯ïî øèôð Bðéà £¦©¦¨§¥©©¥¦§¨¦
:øîà éîéc áø àúà ék .úòc óeøéè àìa íìBòä̈¨§Ÿ¥©©¦£¨©¦¦£©
ètLîa Cìî" áéúëc éàî :ïäk øa ïîçð áø Løc̈©©©§¨©Ÿ¥©¦§¦¤¤§¦§¨
ïéic äîBc íà "äpñøäé úBîeøz Léàå õøà ãéîòé©£¦¨¤§¦§¤¤§¤¨¦¤©¨

éøö BðéàL ,Cìîìíeìëì C¯äîBc íàå ,õøà ãéîòé §¤¤¤¥¨¦¦§©£¦¨¤§¦¤
úBðøbä ìò øfçnL ïäëì¯øa äaø øîà .äpñøäé §Ÿ¥¤§©¥©©§¨¤¤§¤¨¨©©¨©

àúìéàL ìéàLc àðéic éàä :àìéL áø¯ïãéîì ìeñt ©¥¨©©¨¨§¨¥§¥¨¨¨§¥©
ïøîà àìå .àðéc¯ìáà ,éìeLBàì déì úéìc àlà ¦¨§¨£¨©¤¨§¥¥§¥£¨

éìeLBàì déì úéà¯àáø àäå ?éðéà .da ïì úéì ¦¥§¥¥¨¨¦¦§¨¨¨
éìééL àìc áb ìò óà ,ïBéøî øa éácî àúìéàL ìéàL̈¥§¥¨¨¦§¥©¨§©©©§¨¨§¥
éàî :àáø øîà .éòác àeä eäðéáeLçàì íúä !dépéî¦¥¨¨§©§¦§§¨¥¨©¨¨©

dépéî àãçeL déì ìéa÷c ïåék ?àãçeLc àîòè¯ ©§¨§£¨¥¨§©¥¥£¨¦¥
íãà ïéàå ,déôeâk éåäå ,déaâì dézòc déì àáøwéà¦©§¨¥©§¥§©¥§¨¥§¥§¥¨¨

ãçBL éàî .Bîöòì äáBç äàBø¯áø øîà .ãç àeäL ¤¨§©§©©¤©£©©
àìå ,déì íéçøc ïàîì àðéc Léðéà ïeãéì àì :àtt©¨¨¥¦¦¦¨§©§¨¥¥§¨

déì íéçøc .déì éðñc ïàîì¯,äáBç déì éæç àì §©§¨¥¥§¨¥¥¨¨¥¥¨
déì éðñc¯àúî éða déì ïéîçøîc ïðaøî àáøeö éàä :ééaà øîà .àúeëæ déì éæç àì¯ §¨¥¥¨¨¥¥§¨¨©©©¥©§¨¥©¨©¦§©£¦¥§¥¨¨

äåä Léøî :àáø øîà .àiîLc éléîa eäì çëBî àìc íeMî àlà ,éôè éìòîc íeMî åàì̈¦§©£¥§¥¤¨¦§¨©§§¦¥¦§©¨£©¨¨¥¥£¨
eäéépéîe ,éì eðñ eäéépéî :àðéîà ,àðéic éàåäc ïåék ,éì eîçø eälek àæBçî éða éðä :àðéîà̈¦¨¨¥§¥§¨§©£¦¥¨©£©©¨¨¨¦¨¦©§¨¦¦©§

íçøî íà :àðéîà ,øçîì éëæ à÷ àðãéàä déì áéiçéîc ïàîc éàæçc ïåék .éì eîçø¯eälek ©£¦¥¨©£©§©§¦©©¥¨¦¨¨¨¨¥§¨¨¨¦¨¦¦§©§
eðñî éà ,éì eîçø¯:ïðaø eðz .éì eðñ eälekçwú àì ãçBLå""¯éøö BðéàãçBL øîBì C ©£¦¦¦§§¨¦¨©¨©§©Ÿ¦¨¥¨¦©©

ãçBL éîc éëéä ."çwú àì òöa" áéúk àìcî .øeñà éîð íéøác ãçBL eléôà àlà ,ïBîî̈¤¨£¦©§¨¦©¦¨¦§¨§¦¤©Ÿ¦¨¥¦¨¥©
:déì øîà .déãé déì áéäé àøáb àeää àúà ,àøáîa øáò äåä ìàeîLc àä ék ?íéøác§¨¦¦¨¦§¥£¨¨©§©§¨£¨©©§¨¨¥¥§¥£©¥

éúãéáò éàî.éì úéà àðéc :déì øîà ?Cdéì øîàáéúé äåä øîéîà .àðéãì Cì àðìéñt : ©£¦§¥£©¥¦¨¦¦£©¥§¦§¨¨§¦¨©¥¨£¨¨¥
,déì÷L àøáb àeää àúà ,déLéøà àôãb çøt ,àðéc ïéàc à÷ådéì øîàéúãéáò éàî :?C §¨¨¦¦¨¨©©§¨©¥¥£¨©©§¨§©¥£©¥©£¦§¥

déì øîà,dén÷ àweø éãL äåä àá÷eò øî .àðéãì Cì àðìéñt :déì øîà .éì úéà àðéc : £©¥¦¨¦¦£©¥§¦§¨¨§¦¨¨§¨£¨§¦¨©¥
.dééñk àøáb àeää àúàdéì øîàéúãéáò éàî :?Cdéì øîà.éì úéà àðéc :déì øîà: £¨©©§¨¨§¥£©¥©£¦§¥£©¥¦¨¦¦£©¥

éìòî ìk déì éúééî äåäc déñéøà ìéâø äåä éñBé éaøa ìàòîLé éaø .àðéãì Cì àðìéñt§¦§¨¨§¦¨©¦¦§¨¥§©¦¥£¨¨¦£¦¥©£¨©§¥¥¨©£¥
.àúaLa àLîça déì éúééà ãç àîBé .éøéôc àzðk àúaLdéì øîà?àðãéàä àðL éàî : ©§¨©§¨§¥¥¨©©§¥¥§©§¨§©§¨£©¥©§¨¨¦¨¨

déì øîà,dépéî ìéa÷ àì .øîì déì éúééà éçøBà ábà :àðéîàå ,éì úéà àðéc :déì øîà: £©¥¦¨¦¦§¨¦¨©©§¦©§¥¥§¨¨©¥¦¥£©¥
ïéòè éòa éà :øîà éúàå ìéæà÷c éãäa .déì ïéðééã÷å ,ïðaøc àæeæ áéúBà .àðéãì Cì àðìéñt§¦§¨¨§¦¨¥¨§©¨©§¨¨§¦¥©£¥§¨¨¥§¨¥£©¦¨¥¨¥
íàå ,ézìèð àlL ,éðà äîe !ãçBL éìa÷î ìL íLôð çtéz :øîà ,éëä ïéòè éòa éàå ,éëä̈¦§¦¨¥¨¥¨¦¨©¦©©§¨¤§©§¥©¨£¦¤Ÿ¨©§¦§¦

ézìèð¯ãçBL éìa÷î ,Ck ,ézìèð élL¯.änëå änk úçà ìòòLéìà øa ìàòîLé éaø ¨©§¦¤¦¨©§¦¨§©§¥©©©©©¨§©¨©¦¦§¨¥©¡¦¨
?zà àëéäî :déì øîà .æbä úéLàø àøáb àeää déì éúééàdéì øîà?déì àáúéîì ïäk äåä àì àëäì íúäîe .ïìt Cecî :øîà ©§¥¥©©§¨¥¦©¥£©¥¥¥¨©§£©¥¦§¨¥¨¨§¨¨¨£¨Ÿ¥§¥§¨¥£©

déì.øîì déì éúééà éàçøBà ábà :àðéîàå ,éì úéà àðéc :déì øîàïðaøc àâeæ déì áéúBà ,dépéî ìéa÷ àì .àðéãì Cì àðìéñt : ¥¦¨¦¦§¨¦¨©©§©©§¥¥§¨£©¥§¦§¨¨§¦¨¨©¥¦¥¥¥¨§©¨©
àlL éðà äîe !ãçBL éìa÷î ìL íLôð çtéz :øîà ,éëä ïéòè éòa éàå ,éëä ïéòè éòa éà :øîà éúàå ìéæà÷c éãäa .déì éðééã÷å§¨¨§¦¥©£¥§¨¨¥§¨¥£©¦¨¥¨¥¨¦§¦¨¥¨¥¨¦£©¦©©§¨¤§©§¥©¨£¦¤Ÿ

ézìèð íàå ,ézìèð¯ãçBL éìa÷î ,Ck ,ézìèð élL¯,éléb éác éðãìéâc àzðk àøáb àeää déì éúééà ïðò áø .änëå änk úçà ìò ¨©§¦§¦¨©§¦¤¦¨©§¦¨§©§¥©©©©©¨§©¨©¨¨©§¥¥©©§¨©§¨§¦§¨¥§¥¦¥
déì øîàéúãéáò éàî :?Cdéì øîà,dépéî ìéa÷ àì .éì úéà àðéc :déì øîà,àðéòa àì øîc àðéc :déì øîà .àðéãì Cì àðìéñt : £©¥©£¦§¥£©¥¦¨¦¦¨©¥¦¥£©¥§¦§¨¨§¦¨£©¥¦¨§¨¨¨¥¨

íéøNò íéøeka íçì íéäìàä Léàì àáiå äLéìL ìòaî àa Léàå" :àéðúc .íéøeka éáeø÷àî øî ïòðîì àìc ,øî ìéa÷ì éìea÷©¥§©¥¨§¨§¨§¨¨¥©§¥¦¦§©§¨§¦¨¦©©¨¦¨©¨¥§¦¨¡Ÿ¦¤¤¦¦¤§¦
íëç ãéîìúì ïBøBc àéánä ìk :Eì øîBì àlà ?äåä íéøeka ìëBà òLéìà éëå ,"BðBì÷öa ìîøëå íéøBòN íçì¯áéø÷î eléàk ¤¤§¦§©§¤§¦§§¦¡¦¨¥¦¦£¨¤¨©§¨©¥¦§©§¦¨¨§¦©§¦

àîòè éì zøîàc àzLä ,ìéawéàc ïðéòa àì éìea÷ :déì øîà .íéøeka¯déðééãéð :déì çìL ,ïîçð áøc dén÷ì déøãL .àðìéa÷î ¦¦£©¥©¥¨¨¥©§¦©¥¨§¨§¨§©§¦©§¨§©¥§¨§©¥§©¥§©©§¨¨©¥¦©§¥
:øîà ,dén÷ éîúéc àðéc íéà÷ äåä ,àeä déáéø÷ dpéî òîL ,éëä éì çìLcî :øîà .àðéãì déì àðìéñt ïðò àðàc ,àøáb éàäì øî̈§©©§¨©£¨¨¨§¦§¨¥§¦¨£©¦§¨©¦¨¦§©¦¨§¥¥£¨¨¥¦¨§©§¥©¥£©

éàä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

כתובות. פרק שלושה עשר - שני דייני - דף קה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dw sc zeaezk(iriax meil)

eléôà`edy oiicèôð Bðéà ,ãçBL ç÷Bìå ,øeîb ÷écöíìBòä ïî ø £¦©¦¨§¥©©¥¦§¨¦¨¨
óeøéè àìad,úòccgey lhpy xg`ly ,`ziixad zpeek idefe §Ÿ¥©©

siqezy xnege lwe ,ztxhp ezrc ,oecl ayie dpey`x mrt
.ztqep mrt cgey lehiyk ezrc sxhize

:dnec oipra dyxc d`ian `xnbdéîéc áø àúà ékl`xyi ux`n ¦¨¨©¦¦
,laaláéúëc éàî ,ïäk øa ïîçð áø Løc ,øîàyexit edn - ¨©¨©©©§¨©Ÿ¥©¦§¦

aezkd(c hk ilyn).'äpñøäé úBîeøz Léàå õøà ãéîòé ètLîa Cìî'¤¤§¦§¨©£¦¨¤§¦§¤¤§¤¨
äîBc íàdL ,Cìîì ïéice xiyr `edéøö Bðéàíeìëì C,mixg`n ¦¤©¨§¤¤¤¥¨¦¦§

if` ,mdl sipgdl jixv epi` okleãéîòéd z`õøàoic oeciy jka ©£¦¨¤
.zn`äîBc íàåoiicdúBðøbä ìò øfçnL ,ïäëìzenexz lawl ick §¦¤§Ÿ¥¤§©¥©©§¨

if` ,edeqpxtiy mixg`l jxvpd ipr `edy xnelk ,zexyrne
,äpñøäé.zn` oic oeci `l ,mixg`l sipgdl jxhviy oeik ¤¤§¤¨

:df oipra ztqep `xnin d`ian `xnbd,àìéL áø øa äaø øîà̈©©¨©©¦¨
àúìéàL ìéàLc àðéic éàäzenda exir ipan le`yl libxd oiic ± ©©¨¨§¨¦§¦§¨

milke,àðéc ïãéîì ìeñt,oic oecl leqt -ïøîà àìå,oecl leqty ¨§¥©¦¨§Ÿ£¨¨
àlàote`aéìeLBàì déì úéìcmilk envr oiicl el oi`y ± ¤¨§¥¥§¥

,li`ydlìáày dxwnada ïì úéì ,éìeLBàì déì úéàdfa oi` ± £¨¦¥§¥¥¨¨
xaeq `edy oeik ,oicd lral sipgn epi` f`y meyn ,yyg mey

:`xnbd dywn .il jixv `ed jk ,el jixv ip`y mykyéðéàike - ¥¦
,mli`ydl leki epi`e ,exir ipan l`eyd oiicy ,oicd `ed jk

.oecl leqtàäåixde ±ïBéøî øa éácî àúìéàL ìéàL àáødid - §¨¨¨¨¥§¦§¨¦§¥©¤§
,oeixn xa ly ezian mivtg l`eydépéî éìééL àìc áb ìò óà± ©©©§Ÿ©§¥¦¥

.exir ipa z` oc did mewn lkne ,epnn mil`ey eid `ly s`
:`xnbd zvxzníúäzngn df did `l milk `ax l`yy ,my - ¨¨

`l` ,milk mze`l wewf didy,éòác àeä eäðéáeLçàì,xnelk §©§¦§§¨¥
jk lk el` miyp`y ,xird iyp` exn`iy maiygdl dvxy
jxved `ly oeike ,mdn l`ey `axk lecb mc`y cr ,miaeyg

.mpecl el xzed mdl
lehil xeq` i`kfd z` zekfl zpn lr mby epipy lirl `ziixaa

z` zx`an `xnbd ,cgey:jkl mrhdàîòè éàî ,àáø øîà̈©¨¨©©§¨
àãçBLcoecl zpn lr elit` cgey lehil dxezd dxq`y - §£¨

y `ed mrhdy ,`ax x`an .ie`xkdépéî àãçBL déì ìéa÷c ïåék± ¥¨§©¦¥£¨¦¥
,oic lradn cgey oiicd laiwynydéaâì dézòc déì àáø÷éà± ¦©§¨¥©§¥§©¥

,eil` ezrc daxwzpdéôeâk éåäå,etebk oiicd dyrpe -åixdïéà §¨¥§¥§¥
,Bîöòì äáBç äàBø íãà,zn` oic oecl dvxi m` elit` ,xnelk ¨¨¤¨§©§

itl .envr z` aiigl ,daegd cvl zaxwzn oiicd ly ezrc oi`
:`xnbd zx`an dféàîdlind yexit dn -,ãç àeäL ,'ãçBL' ©©¤©

.cg` al miyrp lawnde ozepd eci lry xnelk
:oecl oiicd leqt mda ,mixwn cer zx`an `xnbd,àtt áø øîà̈©©¨¨

àðéc Léðéà ïeãéì àìoic mc` oeci `l -déì íéçøc ïàîìinl ± Ÿ¥¦¦¦¨§©§¨¦¥
eade` `edydéì éðñc ïàîì àìåmeyn ,e`pey `edy inl `le - §Ÿ§©§¨¥¥

déì íéçøc,eade`ly -déì éæç àìel d`ex epi` -,äáBçleéðñc §¨¦¥Ÿ¨¥¥¨§¨¥
déì,e`pey `edy inle ±æç àìàúeëæ déì écv el d`ex epi` ± ¥Ÿ¨¥¥§¨

.zn` oicd oi`y `vnpe ,zekf
ïðaøî àáøeö éàä ,éiaà øîà,mkg cinlz -àúî éða déì ïéîçøîc ¨©©©¥©§¨¥©¨¨¦§©£¦¥§¥¨¨
,xird ipa eze` miade`y -éôè élòîc íeMî åàìmeyn df oi` ± ©¦§§©¥§¥

,xzei dlern `edyàiîLc éléîa eäì çëBî àìc íeMî àlà- ¤¨¦§Ÿ©§§¦¥¦§©¨
.mewnl mc` oiay mipipra mgiken epi`yLéøî ,àáø øîà- ¨©¨¨¥¥

,oiic iziidy mcew ,dligznàðéîà äåäy ,xeaq iziid -éða éðä £¨£¦¨¨¥§¥
éì eîçø eälek ,àæBçî.iade` md mlek ,`fegn ipa mze`y ±ïåék §¨§¨£¦¥¨

àðéic éàåäc,my oiicl izipnzpyk -àðéîàizxn` -yeäééðéî ©£©©¨¨£¦¨¦©§
éì eðñ,oica izaiigy mze` ,ize` mi`peyy mdn yi -eäéépéîe ¨¦¦©§

éì eîçø.oica izikify mze` ,ize` miade`y mdn yie -ïåék ¨£¦¥¨
éàfçc,izi`xy oeik ±øçîì éëæ à÷ ,àðãéàä déì áéiçéîc ïàîc- ©£©§©§¦©©¥¨¦§¨¨¨¥§¨¨

xg` oica ,xgnl dkfn ip` ,meid aiign ip`y in z`yàðéîà- £¦¨
,izxn`éì eðñ eälek ,eðñî éà ,éì eîçø eälek ,íçøî íàm` - ¦¦§©§¨£¦¦¦§§¨¦

,ize` ade` oica aiigznd mby ixd ,ize` ade` oica dkefy in
,ize` `pey oica aiigznd m`e .i`kf `vei `ed xg` oicay meyn
,aiig `vei `ed xg` oica oky ,ize` `pey oica dkefd mby ixd

.i`pey mleky e` ,iade` mleky e` okle

* * *
:oenn mpi`y mixaca 'cgey'a oecl zxaer `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

xn`p(g bk zeny)éøö Bðéà ,'çwú àì ãçBLå'øîBì Coiicl xeq`y §©Ÿ¦¨¥¨¦©
zgwlïBîî ãçBL,`xnbd jynda x`eank ,oicd ilranàlà ©¨¤¨

íéøác ãçBL eléôà,oenn mpi`yénðok mb ±.øeñàok gkene £¦©§¨¦©¦¨
áéúk àìcîweqta'çwú àì òöa'. ¦§Ÿ§¦¤©Ÿ¦¨

:`xnbd zxxaníéøác ãçBL éîc éëéä`ziixad dxq` eze`y ¥¦¨¥©§¨¦
:`xnbd zx`an .zgwlìàeîLc àä ékly df dxwn enk ± ¦¨¦§¥

,l`enyàøaîa øáò äåä.xdpd lry xyba xaer didy ±àúà £¨¨©§©¨¨¨¨
déãé déì áéäé ,àøáb àeää.ekneql ick ,l`enyl eci z` hiyed - ©©§¨¨¦¥§¥

déì øîàl`eny,mc` eze`lézãéáò éàîC.o`k jiyrn dn - ¨©¥©£¦§¥
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"חמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ew sc zeaezk(iying meil)

,äNò éàäå ,äNò éàäoecl dyrd jiiy mipicdn cg` lka ,xnelk ©£¥§©£¥
e ,dxez oicéãò äøBz ãBáëc äNòóly eaexw z` oecl dyrde ± £¥¦§¨¨¦

,jkitle ,sicr opr ax ly dxezd ceak mb dfa yiy opr axdé÷ìñ©§¥
ongp axdéðéãì dézçàå ,éîúéc àðéãìeze` z` oicl cixede - §¦¨§©§¥§©§¥§¦¥

.mc`déðéc ìòa àæçc ïåék,mc` eze` ly epic lra d`xy oeik ± ¥¨§¨¨©©¦¥
déì ãéáò à÷c àø÷é,ldap ,ongp ax el dyry ceakd z` - §¨¨§¨¨¦¥

edéúðòè ízzñéàeizeprh oerhl lki `le ,eizeprh enzzqpe - ¦§©©©£¨¥
.ie`xk

:dyrn eze` xg`l rxi` dn d`ian `xnbdìéâø äåä ,ïðò áø©¨¨£¨¨¦
ìàdéab éúàc eäidlbzne `a didy `iapd edil` libx did - ¥¦¨§¨¥©¥

,eil`eäiìàc øãñ déì éðúî äåäc-`ziixad z` el dpey didy ©£¨©§¥¥¥¤§¥¦¨
.'edil` xcq' z`xwpdéëä ãáòc ïåék,ok opr ax dyry oeik - ¥¨§¨©¨¦

eizeprh enzzqpy mxbp jkae ipelt z` oeciy ongp axl glyy
,epic lra ly÷ìzñéà.eil` ribd `l aeye edil` wlzqp -áéúé ¦§©©¨¦
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,miwlg ipy ea yi 'edil` xcq'y mixne`y dn edfe ±eäiìàc øãñ¥¤§¥¦¨

,àèeæ eäiìà øãñ ,äaødligza edil`n cnl opr axy dny meyn ©¨¥¤¥¦¨¨
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* * *
oxky milhep eid milyexiay zexifb ixfeby epipy lirl `xnba
eyrpy mixac cer mpyiy `xnbd d`ian ,dkyld znexzn

:el` zernaïéîeî éøwáî ,énà áø øîà àôéãø øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©§¦¨¨©©©¦§©§¥¦
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lä úîeøzîúBø÷é íéLð ,øîBà ìeàL àaà .äkL-zexiyr ¦§©©¦§¨©¨¨¥¨¦§¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חמז miwxt dyelya` cenr ew sc ± iriax wxtzeaezk
äùò éàäå äùò éàä."wcv mzhtye" dyr mipiicd zevn Ðäøåú ãåáëã äùòdipic Ð

dicda opr axc dxez ceak `ki`c ,dyr `edc `xab i`dcÐ.sicräáø åäéìà øãñ
`hef edil` xcq ,daizl ueg cnly ÐÐ.daizd jeza cnlyàçúéø äåäly qrk Ð

.mlerl arx `ae ,mewnéøèôéî éëã.yxcnd zian cenrl ,epnn eicinlz Ðéùééô ååä
äéáâ.miz`ne mitl` ixz ,epgly ilke` Ð

"mixeka mgle mgl mixyr" aizkcÐ`d

lnxke ,cge mixyrÐlke .oizxze mixyr ixd

yi` d`n iptl cg`Ð.miz`ne oitl` ixz ixd

øñéìúáéàøåîàoirinyne eitn oirneyd Ð

.xeg`lne miptlne ,o`kn dfe o`kn df ,miaxl

.ax mrd didy ,daxd zenewnl oiwlgzne

àîåéì äéì éñëådide ,dngd z` lit`n Ð

.l`xyi ux`a xkipíéøôñ éäéâîlk ly Ð

,dben epi`y xtq zedydl xeq`y ,mc`e mc`

oic zia e`xe ."dler jild`a okyz l`" meyn

dkyld znexz exiwtde ,xaca oilvrzn eidy

`nei zkqna enxb ziae qpiha` zia :jkl

.(`,gl)éááãá,migztd cbpky zekxta Ð

lk la` .oipa zgz opi`e ,iciar `zeripvlc

lkid oia zelicand zekxt oebk ,oipa jxev

dn` mewna ipy ycwna eidy ,miycwd iycwl

iyp`e .oey`x oipaa dnly dyry oiqwxh

leki `le ,c`n deab lkidd z` eyr dlebd

eaigxdle .dfk daeba miiwzdl dn` iaera oipa

elki `lÐz` e` lkidd z` mixvwny itl

,dn` mdipiae zekxt izy eyre .miycwd iycw

zekxt oze`e .(a,`p) `nei zkqna opixn`ck

.ziad wca iycwn eyrpíéøòù äòáùÐ

.dxfrløéáãá íéúù.oiqwxh dn` zgz Ð

äéìòá ïãâðë íéúùålkid ziilr oia licadl Ð

dn` mewna od mbe ,miycwd iycw ziilrl

.oiqwxhäøôì ïäéðá úåìãâîäzexvga Ð

llg mdizgze ,milyexia mirlqa zeiepad

b wxt) dxt zkqna opzck .medzd xaw iptn

"dhnd zgz oyid" wxta dl opiziine ,(a dpyn

,my zecleie zexaer miyp oi`ae .(`,`k dkeq)

,dnec` dxt ikxevl mdipa my zelcbne

lk zefdle dinin ieline dztixya weqrl

zkqna opixn`ck ,dtxeyd odk lr dray

da wqrzdl ,dl eyr ef dlrne .(`,c) `nei

da elflfy iptn ,mdinin e`nhp `ly zewepiz

odkd eid oi`nhn :opzck ,mei leaha dzeyrl

`ivedl ,eze` oiliahne ,dxtd z` sxeyd

yny iaxerna :oixne` eidy oiwecv ly oaln

.ziyrp dzidúåø÷é íéùðzexiyr Ð.

úåñðøôî.zeqke yeala Ð
éìë
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åðééäåaxl ecenla wiqtdy itl :iax xn` Ð `hef edil` xcqe dax edil` xcq opixn`c

ixw Ð zeci rax`d on xzei epnn cnl oey`x mrtae ,mixcq ipyl ewlg opr

.`hef ixw `xzale ,dax edil` xcq oey`xléø÷áîoxky oilhep eid milyexiay oinen

oi` Ð zexeka d`ex zeidl xky lhepd :(a,hk) "dnk cr" wxt zexekaa opzdc :dniz Ð

izvxzy enk :xnel yie !eit lr oze` oihgey

yegl yiy ,zexekaa `wec mzdc :cere .dlrnl

zwicaa ixiin `kd la` .epxizi xky meyn `ny

wxt idliya `zi` ikde .miycw x`y inen

inen ixwan :xn`c (`,f) milwya "dnexzd"

.dkyld znexzn oxky milhep miycw

ïéãîìîaiyg `lc `de Ð dvinw zekld

.od dhigy zekld llkay Ð dwiln zekld

äòáùixry drayl Ð mixry dray cbpk

`pzk dil `xiaqc :iax xne` .xn`w dxfr

,(c dpyn) `nw wxta zecn zkqnc oizipznc

oetva dyly dxfra eid mixry dray :opzc

mzd opzc `de .gxfna cg`e mexca dylye

lr 'ek mixney mipdkd zenewn dylya :lirl

wxta cinz zkqna Ð 'ek dxfrd ixry dyng

ipyne ,edl jixt Ð (`,fk) `nwediipn ixz :iia`

oi` :`ipzc ,`id i`pz :ipyn `axe .xeniy ira `l

ozp iax ,oilkxn` draye oixafb dylyn] oizget

cbpk mixafb xyr dylyn [oizget oi` :xne`

eyt Ð ziad xdc dyng lc .mixry xyr dyly

`ki` :`nl` Ð dxfrc dpeny el` ,`ipnz edl

dyng :xn`c `pz `ki`e ,eed `ipnz :xn`c `pz

oizipznn ?i`pz jpd `ax iziin i`n` :dniz .eed

ipy wxta mzd opzc ,`iadl leki did zecnc

`a` ,my eid ze`eegzyd dxyr yly :(e dpyn)

cere .mixry xyr dyly cbpk :xne` opg oa sqei

oigxk lrc ;iriax zwelgn o`k ixdc :dniz

mixry xyr dylyc dil `xiaqc `pz `eddl

lce dpeny xaqwc xninl ivn `l Ð dxfra eid

ly mny mzd yxtn `dc ,ziad xdc dyng

oze`n cg` elit` oixikfn oi`e ,mixry oze`

:zecnc `nw wxta yxetnd ziad xdc mixry

,axrnd on qepetiwe ,mexcd on dcleg ixry ipy

eilr dxiad oyey igxfn xry ,oetvd on iche

dil `xiaq mlerlc :mz epiax xne`e .dxev

`de ,dxfra eid mixry drayc `pz `eddl

mixryd mr epiid Ð xyr dyly aiygc

oiytyit aiyg `dc :rcz .aiyg lkdc ,miphwd

dxfra eid `l milecb la` .xepwp xryl eidy

.`nw wxta miyxetnd oze` ode .dray `l`

`ed `nw wxtc oaxwd xryc `vni my oiirnde

xyr dyly oze`e ,ipy wxtc zexekad xry

lk milwy zkqna inp miiepy zecnc mixry

,zextey xyr dyly wxta ynn dpyn dze`

iepyy enk opg oa sqei `a` da iepy oi` la`

oizipzn :xn`w inlyexic `xnbae .zecn zkqna

xyr dyly cbpk xn`wc ,opg oa sqei `a`

.dxfra eed mixry dray opaxlc .mixry

ik Ð el`d ze`eegzyd eid okid opaxc ediizrc

,da eid zevxt dxyr yly :onz opipzc `idd

yly mcbpk exfbe ,mexcbe exfge oei ikln evxty

ipzc ,inp opaxl :xn`z m`e .ze`eegzyd dxyr

eed in cbpk :dnznw i`n ,mixry dray

eid miphwd mrc ecen inp edpi` ?ze`eegzyd

oeik :mz epiax xne`e !ziyixtck ,xyr dyly

.iax itn .mixry mze` `xw opg oa sqei `a` la` .mcbpk ze`eegzyd `diy d`xp oi` Ð mixry mze` e`xwiy jk lk ediipira iaiyg `lc
ike
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ïäa ïéNBò eéä äî¯íéðîL ,úBðéé ïäa ïéç÷Bì ¤¨¦¨¤§¦¨¤¥§¨¦

éaø .ìàòîLé éaø éøác ,Lc÷äì øëOäå ,úBúìñe§¨§©¨¨©¤§¥¦§¥©¦¦§¨¥©¦
ìLa àì óà ,Lc÷ä ìLa ïéøkzNî ïéà :øîBà àáé÷ò£¦¨¥¥¦§©§¦§¤¤§¥©Ÿ§¤

àì àîòè éàî Lc÷ä ìLa .íéiðò¯àì àîòè éàî íéiðò ìLa .úeøéLò íB÷îa úeiðò ïéà £¦¦§¤¤§¥©©§¨¨¥£¦¦§£¦§¤£¦¦©©§¨¨
¯:øîà áø ,øîzéà .íiä úðéãîì CìäL éî .déì àáúéîì àkéìå ,àéðò eäì énøúî àîìc¦§¨¦§©¥§©§¨§¥¨§¥§¨¥¦¤¨©¦§¦©©¨¦§©©¨©
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ew sc zeaezk(iying meil)

úøL éìkoipa `edy oevigd gafna mda miynzyn eidy milk - §¥¨¥
,mipa`,úéaä ÷ãa éLãwî eNòiL eäî,wtqd iccveçaæî CøBö ©¤¥¨¦¨§¥¤¤©©¦¤¦§¥©

eäðéðixde mipa` oipa didy oevigd gafn jxevl mdy oeik m`d - ¦§
,ziad oipan wlg `edejkleúà úéaä ÷ãa éLãwîmiyrp ± ¦¨§¥¤¤©©¦¨

,ziad oipa ikxv x`yk ziad wca iycwneäðéð ïaø÷ CøBö Bà¤¨§¨¦§
dkyld znexzn `ad ,[md-]ejklxzepdnlä úîeøzîeéä äkL ¦§©©¦§¨¨

ïúBà ïéNBò:wtqd z` zhyet `xnbd .déì øîà,axàlà ïéNòð ïéà ¦¨¨©¥¥©£¦¤¨
lä úîeøzî.äkL ¦§©©¦§¨

:ax zrc lr dywn `xnbddéáéúéàxn`pdn ,axl `ped ax ¥¦¥
ziad wca wefigl y`iedi inia etq`y sqkd iabl weqtaixac)

(ci ck 'a minid,øàL úà (ïäkä) òãéBäéå Cìnä éðôì eàéáä íúBlëëe'§©¨¥¦¦§¥©¤¤¦¨¨©Ÿ¥¤§¨
'åâå 'úøL éìk 'ä úéáì íéìë eäNòiå óñkäzxy ilk miyery ixd ©¤¤©©£¥¥¦§¥§¥¨¥

wn.dkyld znexzn `le ziad wca iycdéì øîà,`ped axl ax ¨©¥
ééø÷àcééø÷à àì éáeúk Céàéáð C`l miaezk jcnily axd - §©§§¨§¥Ÿ©§§¨§¦¥

[minid ixac] miaezka weqtdny s` ,xnelk ,mi`iap jcnil
mewn lkn ,zxy ilk eyr ziad wcal etq`y sqkdny rnyn

xn`py ,ok rnyn `l mi`iapa weqta(eh-ci ai 'a mikln)àì Cà'©Ÿ
úBtñ 'ä úéa äNòé[milk-]eäðzé äëàìnä éNòì ék 'åâåFa EwGge ¥¨¤¥¦¦§Ÿ¥©§¨¨¦§ª§¦§

wca iycwn zxy ilk miyer eid `ly yxetn ixd ''d ziA z ¤̀¥
:`xnbd dywn .ziadéããäà éàø÷ eL÷ éëä éàep`y ok m` - ¦¨¦¨§¨¥©£¨¥

zvxzn .df z` df mixzeq md ixd mheytk ze`xwnd miyxtn
:`xnbdïàk ,àéL÷ àìzxy ilk miyery minid ixaca weqtd - Ÿ©§¨¨

ote`a xn`p ,ziad wca zernneábLziad wca jxevl,eøéúBäå ¤¨§¦
xg`ne ,zern ex`yp oiicr jixvy dn lk epwizy xg`l ,xnelk
lk xzendn miyer ziad wcal zernd lk z` mikixv oi`y

eli`e .zxyïàkziad wca sqkn migwel oi`y miklna weqtd ± ¨
zxy ilkl,eøéúBä àìå eábLoiyrp oi`'y ax xn` df ote` lre ¤¨§Ÿ¦

.'dkyld znexzn `l`
:`xnbd dywnéåä éàî eøéúBäå eáb éëåxg`n ixd ,jka dn ± §¦¨§¦©¨¥

jxevl ea ynzydl oi` dxe`kl ,ziad oipa jxevl dabp sqkdy
:`xnbd zvxzn .zxy ilk ziiyrl oaxw zyecw,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨

ïéc úéa áìc lry][zernd z` l`xyi eyicwd mzrïäéìò äðúî ¥¥¦©§¤£¥¤
y dligzneëøöeä íà,ziad wcal el` zern,eëøöeäoi` f`e ¦§§§§

,zxy ilk mdn oiyeråàì íàåwcal el` zerna jxev oi`y - §¦©
,ziadeäémiycwen el`d zernd.úøL éìëì §¦§¥¨¥

:ax zrcl reiq d`ian `xnbdúøL éìk ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥§¥¨¥
lä úîeøzî ïéàaøîàpL ,äkL(my i"dc)iptl E`iad mzFNkkE' ¨¦¦§©©¦§¨¤¤¡©§©¨¥¦¦§¥

rciFdie KlOdóñkä øàL úà'zxW ilM 'd zial milk EdUrIe ©¤¤¦¨¨¤§¨©¤¤©©£¥¥¦§¥§¥¨¥
,miixiy el yiy sqka xaecny rnyn 'sqkd x`y' oeyldne ,'ebe

elä úîeøz äæ øîBà éåä ,íééøéL Bì LiL óñk eäæéà,äkLepiidc ¥¤¤¤¤¥¦©¦¡¥¥¤§©©¦§¨
ixd ,dkyla mix`yp miixiyde dkyldn mxzpd zeteway sqkd

.dkyld znexzn miyrp zxy ilky
:`xnbd zl`eyeäééôeb íééøéL àîéàåzpeeky xn`z `ny ± §¥¨¦©¦©§

mix`ypd zernd epiidc mnvr miixiyl 'sqkd x`y' weqtd
.dkyld znexzn `le zxy ilk miyer eid mdne ,dkyla

weqtd z` yxtl yi :`xnbd daiynàáø øîàãkxg` mewna ¦§¨©¨¨
(:gp migqt)aezkd xn`y jkny ,(d e `xwie)''äìBòä,'dler' `le ¨¨

l dpeekdy rnynäìBòdxen`däðBLàøzepaxwd zyxtaxacna) ¨¦¨
(b gke ,cinzd zler `ideénð éëädnn yexcl yi o`k s`e ± ¨¦©¦

x`W' weqtd xn`y,'óñkäl dpeekdyïBLàø óñksqkd epiidc §¨©¤¤¤¤¦
.miixiyl `le ,[miixiyl oey`x `edy] zetewa minxez eidy

éáéúéî,`ziixaa epipy ,ax ixac lr daiyid ipa eywd ±úøBèwä ¥¦¥©§¤

lä úîeøzî ïéàa øeaö úBðaø÷ ìëåáäfä çaæî ,äkLdidy iniptd §¨¨§§¦¨¦¦§©©¦§¨¦§©©¨¨
,lkidaäðBáìe,miptd mgl ogley lr migipn eidy,úøL éìëe §¨§¥¨¥

äìBòä çaæî .íéëñð øúBnî ïéàaxaegn `edy oevigd gafn ± ¨¦¦©§¨¦¦§©¨¨
oke ,oipak aygpe rwxwllä.úéaä ÷ãa éLãwî ïéàa úBøæòäå úBëL ©§¨§¨£¨¨¦¦¨§¥¤¤©©¦

äøæòä úîBçì õeç,xird znege ligd ,miypd zxfr -éøéMî ïéàa §©¨£¨¨¨¦¦§¨¥
läúBëL`xnbd .oqip yceg y`xa dkyla exzepy milwydn ± ©§¨

:`ziixad ly oexg`d wlgd lr dtiqeneðéðML àéä Bæc"t milwy) ¦¤¨¦
(a"nlä éøéMî ïéàa øéòä éëøö ìëå äéúBìcâîe øéòä úîBç.äkL ©¨¦¦§§¤¨§¨¨§¥¨¦¨¦¦§¨¥©¦§¨

n lknznexzn `le mikqp xzenn oi`a zxy ilky `vnp mew
:`xnbd zvxzn .dkyldàéä éàpzzwelgna iepy df oic ± ©¨¥¦

,mi`pzïðúcdpyna(c"n c"t my),äîeøz øúBîenxzpy zern - ¦§©©§¨
,oqip yceg y`xa zetewa ex`ype dkyldn,da ïéNBò eéä äî¤¨¦¨

íéLãwä éLã÷ úéáì éetéö áäæ éòewéømiccxne adf migwel - ¦¥¨¨¦§¥¨§¥©¨¨¦
.miycwd ycew z` dpy lka dfa mitgne eze`ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥

úBøét øúBî ,øîBàepnn ,zexita xkzyn ycwd didy geexd - ¥©¥
migwelçaænä õé÷ìmy oi`yk gafnd lr aixwdl zeler - §¥©¦§¥©

eli`e .mixg` zepaxwì äîeøz øúBîjxevàáé÷ò éaø .úøL éìk ©§¨§§¥¨¥©¦£¦¨
øîBà`l` ,l`rnyi iax ixack `lye `nw `pz ixack `ly ¥

ì äîeøz øúBîjxevl zenda ziipwéìëì íéëñð øúBî ,çaænä õé÷ ©§¨§¥©¦§¥©©§¨¦¦§¥
ì íéëñð øúBî ,øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaø .úøLjxev,çaænä õé÷ ¨¥©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥©§¨¦§¥©¦§¥©

.úøL éìëì äîeøz øúBî:dpynd zniiqnäæå äæå`aiwr iax oia - ©§¨¦§¥¨¥§¤§¤
mipdkd obq `pipg iax oiaeíéãBî eéä àìxzen mey `diy Ÿ¨¦

.úBøéôa§¥
:milwya dpynd z` zx`an `xnbdàéä éàî úBøétedn - ¥©¦

,'zexit xzen'àéðúc,`ziixaa,da ïéNBò eéä äî ,äîeøz øúBî §©§¨©§¨¤¨¦¨
øëOäå ,ø÷Béa íúBà ïéøëBîe ìBæa úBøét ïéç÷Bìdidy geexae - §¦¥§§¦¨§¤§©¨¨

eid dfa xkzyn ycwddçaænä úà Ba ïéöé÷îzeler mipew ± §¦¦¤©¦§¥©
.mixg` zepaxw my oi`y onfa gafnd lr aixwdleðéðML àéä Bæå§¦¤¨¦

l`rnyi iax ixaca dpyna.çaænä õé÷ì úBøét øúBî©¥§¥©¦§¥©
:`xnbd zl`eyéàîdpynd zpeek dn -äæå äæiaxe `aiwr iax] ©¤§¤

[mipdkd obq `pipg.úBøéôa ïéãBî eéä àì:`xnbd daiynïðúc Ÿ¨¦§¥¦§©
dpyna(b"n c"t my),ì éøéL øúBîäkLixiiyn ex`ypy zern ©§¨¥¦§¨

dkyldúBúìñe íéðîL úBðéé ïäa ïéç÷Bì ,ïäa ïéNBò eéä äîzrya ¤¨¦¨¤§¦¨¤¥§¨¦§¨
,mikqpe zegpn jxevl xweia oze` mixkene lefdøëOäåltep §©¨¨

ïéøkzNî ïéà ,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác Lc÷äìoi` - §¤§¥¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¥¦§©§¦
giexdl ick dxegq miyerazernàì óà ,Lc÷ä ìLok enke ± §¤¤§¥©Ÿ

dxegq miyer oi`azern.íéiðò ìLeid `l] dpynd zpeek ok m`e §¤£¦¦
mipdkd obq `pipg iaxe `aiwr iax zrcly xnel [zexita oicen
uiw jxevl zexita dxegq miyer oi`y itl 'zexit xzen' llk oi`

.gafnd
:mrhd z` zyxtn `xnbdàì àîòè éàî Lãwä ìLamrhd ± §¤¤§¥©©§¨Ÿ

y itl ,ycwd ly zerna dxegq miyer oi`yíB÷îa úeiðò ïéà¥£¦¦§
úeøéLòe .ycwd zern ±àì àîòè éàî íéiðò ìLaoi`y mrhde ± £¦§¤£¦¦©©§¨Ÿ

,miipr ly zerna dxegq oiyeràkéìå àéðò eäì énøúî àîìc¦§¨¦§©¥§©§¨§¥¨
déì àáúéîìitl el zzl dn didi `le ipr mdl oncfi `ny - §¥§¨¥

.dxegqa mirwyen eidi zerndy

* * *
:epizpyna epipyíiä úðéãîì CìäL éîopg ,zepefn zraez ezy`e ¦¤¨©¦§¦©©¨

mipdk ipa eilr ewlgp ,dligza rayz `le seqa rayz xne`
.seqae dligza rayz exn`e milecb

,øîà áø ,øîzéà¦§©©¨©
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המתנהג על פי התורה והוראות חז"ל הוא חי חיים מאושרים בגשם וברוח.
היום יום כז תשרי

נתינת הצדקה קודם התפילה פועלת הצלחה גם בלימוד התורה.
משיחת שבת פרשת בראשית ה'תשכ"ז



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"חנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fw sc zeaezk(iyiy meil)

Léà úLàì úBðBæî ïé÷ñBtjldy in iqkpl oicxei oic zia - §¦§§¥¤¦
.ezy`l zepefn oiwqete mid zpicnlïé÷ñBt ïéà ,øîà ìàeîLe§¥¨©¥§¦

Léà úLàì úBðBæî.mid zpicnl dlra jldy §§¥¤¦
àaà éì äãBî ,ìàeîL øîà,ax -ìLaíéðBLàøä íéLãç äLxg`l ¨©§¥¤¦©¨¦§Ÿ¨£¨¦¨¦¦

mrhde ,ezy`l zepefn oiwqet oi`y ,mid zpicnl lrad z`ivi
ï÷éø Búéa çépî íãà ïéàL éôìone ,mid zpicnl `vei `edyk §¦¤¥¨¨©¦©¥¥¨

.miycg dylyl zegtd lkl zepefn dl gipd mzqd
:zwelgnd z` zyxtn `xnbdBa eòîMLaly dlraaef dy` §¤¨§

únLéâéìt àì àîìò élek ,.ezy`l zepefn oiwqety micen lkd ± ¤¥¥¨§¨Ÿ§¦¥
éâéìt ék,ewlgp ote` dfi`a -øîà áø ,únL Ba eòîL àlLa ¦§¦¥§¤Ÿ¨§¤¥©¨©

ïé÷ñBt,ezy`l zepefndì ãaòeLî àäccareyn lrad ixdy - §¦§¨§§¨¨
.ea wtzqdl oi`y xexa aeig o`k yie dpeflïéà øîà ìàeîLe§¥¨©¥

ïé÷ñBt:l`eny ly enrh z` zxxan `xnbd .ezy`l zepefnéàî §¦©
àîòè,zepefn dl oiwqet oi`y l`eny ly mrhd dn -ãéáæ áø ©§¨©§¦

dñtúà éøøö àîéà ,øîàdcia dlra qitzdy yegl yiy ± ¨©¥¨§¨¥©§§¨
.ezkild mcew dizepefnl zern ly zexexvïðéLééç ,øîà àtt áø©¨¨¨©©§¦©

dì øîà ànL,ezkild mxh lradéãé äNòî éàöéúBðBæîa CC± ¤¨¨©¨§¦©£¥¨©¦¦§©¦
.dpefl aiig epi` aeye ,mdn iqpxtzde jici dyrn ilh

:`xnbd zx`aneäééðéa éàî,minrhd ipy oia lcadd edn ±àkéà ©¥©§¦¨
eäééðéady`dy ote`a `ed mdipia lcadd ±äìBãbdie`xy ¥©§§¨

,dizepefnl zern dcia qitzdlä÷tñ àìådici dyrn oi`e - §Ÿ©§¨
ixxv' yyg meyn oiwqet oi`y mrhd itly ,dizepefnl miwitqn

yi 'dqtz`ly mrhl mle` ,jkl `id die`xy meyn ,yeygl
dyrn oi`y oeiky ,jkl yeygl oi` ,'jizepefna jici dyrn i`v'
zpefip zeidl dzvxzp `ly i`ce dizepefnl miwitqn dici

.dici dyrnnénð éà,minrhd oia lcad yiy sqep ote` ± ¦©¦
dy`dyk,ä÷tñå äpè÷,'dqtz` ixxv'l yegl yiy mrhd itly §©¨§©§¨

mle` ,dphwl zern xexv qitzn mc` oi`y itl ,yyg oi` o`k
yeygl epl yi dphwa mb ,'jizepefnl jici dyrn i`v' ly mrhl
dzvxzpy okzi ,dizepefnl dl miwitqn dici dyrny oeiky

.dici dyrnn zpefip zeidle eaeign lrad z` xehtl
:epizpynn l`eny lr dywn `xnbdïðzepizpyna(:cw)CìäL éî §©¦¤¨©

óBqa òáMz øîà ïðç ,úBðBæî úòáBz BzLàå íiä úðéãîì± ¦§¦©©¨§¦§©©§¨¨¨©¦¨©©
dakir `ly rayiz dzaezk zeabl `aze dlra zny ernyiyk

,dlra iqkpn melkälçza òáMz àìå.zepefn ziiab zrya ± §Ÿ¦¨©©§¦¨
.óBqáe älçza òáMz eøîàå íéìBãb íéðäk éða åéìò e÷ìçð`xnbd ¤§§¨¨§¥Ÿ£¦§¦§¨§¦¨©©§¦¨©

:`iyewd z` zx`anéâéìt àì ïàk ãòewlgp `l -mipdk ipae opg ©¨Ÿ§¦¥
,milecbïéðòì àlàdkixv m`äòeáL,zepefn ziiab zryaìáà ¤¨§¦§©§¨£¨

dì ïðéáäé éðBæîx`eane ,dl mipzep lkd ixacl zepefn la` - §¥©£¦©¨
.yi` zy`l zepefn oiwqet oi`y xaeqd l`eny zrck `ly

:`xnbd zvxznìàeîL dîbøz,epizpyn z` cinrd l`eny - ¦§§¨§¥
,únL Ba eòîMLa.zepefn dl oiwqety l`eny dcen df ote`ay §¤¨§¤¥

:l`eny lr zeywdl dtiqen `xnbdúðéãîì CìäL éî ,òîL àz̈§©¦¤¨©¦§¦©
òáMz íéøîBà íéìBãb íéðäk éða ,úBðBæî úòáBz BzLàå íiä©¨§¦§©©§§¥Ÿ£¦§¦§¦¦¨©

,dligzaòáMz àì øîBà ïðç,seqa `l`àa íàåxg`l lrad ¨¨¥Ÿ¦¨©§¦¨
onfúBðBæî dì éz÷ñt øîàåmcew dizpefnl zern dcia izqtzd ± §¨©¨©§¦¨§

,mid zpicnl izkldyïîàð`ly o`kn gkene .dreaya `ed ¤¡¨
zvxzn .yi` zy`l zepefn oiwqet oi`y xne`d l`eny ixack

:`xnbdénð àëäxaecn `ziixaa s` ±.únL Ba eòîMLadywn ¨¨©¦§¤¨§¤¥
:`xnbdàäåixde ±øîà÷ 'øîàå àa íà'gxkdae ,`ziixad §¨¦¨§¨©¨¨©

ernyya `ziixad z` cinrdl xyt` cvike ,ig oiicr lrady
xnel `ziixad zpeek :`xnbd zvxzn .zny eaàa íàlrad ¦¨

øçàìdäòeîL.dpekp dpi` drenydy xxazpe ,zny ea ernyy §©©§¨
:l`eny lr zeywdl dtiqen `xnbdúðéãîì CìäL éî ,òîL àz̈§©¦¤¨©¦§¦©
àa íà(å) ,úBðBæî úòáBz BzLàå íiälradéãé äNòî éàö øîàåC ©¨§¦§©©§§¦¨§¨©§¦©£¥¨©¦

éúBðBæîaéàMø ,Cm` mle` ,dizepefnn xehte ,ok dl xnel `ed ¦§©¦©©
e÷ñôe ïéc úéa eîã÷,zepefn dl,e÷ñt e÷ñtM äîleki epi` aeye ¨§¥¦¨§©¤¨§¨§

miwqet oic ziay `vnp ,jizepefna jici dyrn i`v dl xnel
zvxzn .l`enyl dywe ,mid zpicnl dlra jldy dy`l zepefn

:`xnbdénð àëädcinrdl yi ef `ziixa s` -únL Ba eòîMLa ¨¨©¦§¤¨§¤¥
.zepefn dl miwqety dcen l`eny mb dfay

:l`eny lr zeywdl dtiqen `xnbdúðéãîì CìäL éî ,òîL àz̈§©¦¤¨©¦§¦©
ïéñðøôîe ïéðæå åéñëðì íéãøBé ïéc úéa ,úBðBæî úòáBz BzLàå íiä©¨§¦§©©§¥¦§¦¦§¨¨§¨¦§©§§¦

àì ìáà ,BzLàìz`àìå ,åéúBðáe åéðajxevl eiqkpn miwqetøác §¦§£¨Ÿ¨¨§¨§Ÿ¨¨
,øçàzrck `lye ,yi` zy`l zepefn oiwqety `ziixadn gkene ©¥

:`xnbd zvxzn .l`eny,úLL áø øîàxaecn `ziixaaäøLîa ¨©©¥¤§©§¤
LéìL éãé ìò BzLà úàz` oefl qetexhet` lrad cinrdy ± ¤¦§©§¥¨¦

l`eny dcen df ote`ae ,dqpxtl qetexhet`d wiqtde ,ezy`
ixxvl yeygl oi` dfk ote`a ixdy ,zepefn dl oiwqet oic ziay
jkitle ,jizepefna jici dyrn i`v dl xn` `nyl e` dqtz`

:`xnbd zl`ey .zepefn dl miwqety l`eny dcenéëä éàm` ± ¦¨¦
,ezy` z` oefl qetexhet` lrad cinrdy ,jkénð åéúBðáe åéða± ¨¨§¨©¦

dvex `edy ezrc dlib a`d ixdy ,eiqkpn mipefip eidi ok mb
mdl miwqet oi`y zxne` `ziixad recne ,elyn mqpxtl

:`xnbd zvxzn .zepefnxaecnBæì äøLäLkdpinyk - §¤¦§¨¨
,ezy` z` oefl qetexhet`Bæì äøLä àìå`xnbd .eizepae eipal - §Ÿ¦§¨¨

:uexizd z` dgecà÷ñt éàîrecn ,xnelk ,xaca zeriawd dn ± ©©§¨
zepefnl `le ezy` zepefnl qetexhet` dpin `edy `pzd raw

.eizepae eipa
:xg` uexiz d`iane digcd z` zlawn `xnbdáø øîà àlà¤¨¨©©

,àttzwqer `ziixadBa äòîMLklraa,ãçà ãòa ,únLokle ¨¨§¤¨§¨¤¥§¥¤¨
àéä,dnvr dy`d -ãçà ãòa éáeñðéà úéòa éàcdzid m`y ± ¦§¦¨¥¦§¥§¥¤¨

cg` cr ly ezecr it lr xg` mc`l `ypidl dvexàáñðéî éöî̈¥¦©§¨
,`ypidl zi`yx `id -dì ïðéáäé énð éðBæîmipzep mb zepefn - §¥©¦©£¦©¨

la` .crd eze` it lr ,dlåéñëðì úçéîì eòa éàc ,åéúBðáe åéðä¨§¨§¦¨§¥©¦§¨¨
éúçð eöî àì ãçà ãòamze` yxil eiqkpl cxil mivex m`y - §¥¤¨Ÿ¨¨£¥

mihwep ep`y ixd ,mi`yx mpi` cg` cr ly ezecr jnq lr
okle ,ig mdia`y mdiablàì énð éðBæîeäì ïðéáäézepefn mb - §¥©¦Ÿ©£¦©§

.eiqkpn mdl mipzep ep` oi`
:`ziixad ixac yxtl zxfeg `xnbdøçà øác éàîzpeek dn - ©¨¨©¥

.xg` xac liaya eiqkpn oigwel oi`y dxn`y dna `ziixadáø©
øîà àcñçl dpeekdyèéLëz.ea zehywzn miypdy myea -áø ¦§¨¨©©§¦©

ä÷ãö øîà óñBéjke jk ozil xird ipa lr oic zia ewqt m` - ¥¨©§¨¨
.mid zpicnl jldy in iqkpn miaeb mpi` md ,dwcvl

:df oipra dtiqen `xnbdøîàc ïàî'xg` xac'y ,`cqg ax - ©§¨©
`edïkL ìk ,èéLëzjxevl eiqkpn milhep oi`y dcen `edy ©§¦¨¤¥
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נתינת הצדקה היא סגולה בפרט לפרנסה בגשמיות.
משיחת שבת פרשת בראשית ה'תשכ"ז

התורה והמצוות מקיפות את חיי האדם מיום גיחו מבטן אמו עד עת פקודתו.
היום יום כז תשרי

לימוד התורה וקיום המצוות הם טבעת הקידושין שבהם קידש הקדוש-ברוך-הוא את ישראל להתחייב לזון אותם ולפרנסם.
היום יום כז תשרי



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חני miwxt dyelya` cenr fw sc ± iriax wxtzeaezk
úåðåæî ïé÷ñåô.ezy`l zepefn oiwqete ,mid zpicnl jldy in iqkpl oicxei oic zia Ð

éâéìô àì àîìò éìåë úîù åá åòîùùádl yegip i`nlc ,oiwqetc Ð?ixxvl i`Ðixd

i`v" dl xn` `nyl i`e .melk mdlyn dakir `ly rayze ,dzaezk zeabl dteq

dilr dlawe "jizepefna jici dyrnÐm`e .dici dyrn el zcareyn dpi` znyn

md s`e ,minezil zcareyn `id ixde :xn`z

ok dl exn`i?dl xnel leki did `l `ed s`

.dvxzn `id ok m` `l`éøøözexexv Ð

zepefnl dcia ozp mitqk.äì øîà àîù ïðéùééç
êéúåðåæîá êéãé äùòî éàö.dilr dlawe Ð

äìåãâ åäééðéá àëéàdqitzdl die`xd Ð

ipy ody ,dici dyrna zepefn dwtq `le ,zern

ixxvl .dk`ln zlra dpi`y e` zxevaÐ

"jizepefna jici dyrn i`v"l ,yginl `ki`Ð

dwtq `lc oeikc ,yginl `kilÐdlaw `l

.dilräðè÷ éîð éàmipyde ,dk`ln zlrae Ð

.opwzkä÷ôñåciar `lc ,oiwqet ciaf axl Ð

oi` `tt axl .dphwl ixxv qitznc yipi`

jici dyrn i`v" :xninl `ki`c ,oiwqet

.dl xn` "jizepefnläì éú÷ñô øîàå àá íàå
úåðåæî.ixxv dizqtz` Ðïîàð.dreayae Ð

.oic zia dl epzpy dn zxfgneäòåîù øçàìÐ

.`a zny ea ernyy xg`løçà øáã àìåÐ

.dinwl yxtnùéìù éãé ìò åúùà äøùîáÐ

jyn eiykre ,dpefl qetexhet` cinrd

`kil ixxvl i`ce `zydc ,eci z` qetexhet`d

jici dyrn i`v" dl xn` `nyl `le ,yginl

."jizepefnléëä éàici lr dze` dxydc Ð

yilyÐilb `dc ,inp eizepae eipa elit`

.elyn oipefp ediy dil `gipc dizrc
ä÷ãö
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åòîùùlehil dteq ixd Ð ixxvl i` ?dl yegip i`nlc :qxhpewd yxit Ð zny ea

`la ibiltc xninl ira `zyde .melk mdlyn dakir `ly rayile ,dzaezk

jenqa `dc ,epi` dfe ?lehz `l i`n` Ð dreaya i`c ,dreay `la epiidÐ zny ea erny

Ð l`enyl `nl` .dl opiadi Ð zepefnl la` ,dreayl `l` Ð ibilt `l o`k cr :jixt

epiidc iaxl d`xpe !dl oi` dreaya elit`

oiwqet `nlr ilekl Ð zny ea ernyac :`nrh

`le ixxv dqtzc dy`l dgked mey o`k oi`c Ð

la` ."jizepefna jici dyrn i`v" dl xn`y

a,oiwqet oi`c l`eny xn` zny erny `l

dpnn wlzqpy xfeg epi`cn `zlin `gkenc

Ð `tt axle ,ixxvaÐ ciaf axl ;oipr meya

`l dreaya elit` jklde .'ek i`v dl xn`c

jixtc .eyexitl mbnbn iale .iax itn .`pnidn

ezy`e mid zpicnl jldy in :`ipzc `dn jenqa

rayz mixne` milecb mipdk ipa ,zepefn zraez

wgece .zny ea ernyya :ipyne ,'ek `a m`e .'ek

dn xwy didy `vnpe ,dreny xg`l `a :iiepyl

ea erny `la :iiepyl ivn dede !zny ea ernyy

epi`y ,qpe` mey e` `xan diwqtc oebke ,zny

zepefn dl oiwqetc l`eny dcenc ,aeyl leki

`dc :iax il xn`e .dgked `kil `zydc oeik

ewiqti e` qpe` rx`iy `ed giky `l `zlin

.minei e` mein xzei xdpd

åòîùùá.ibilt `l `nlr ilek zny ea

zny ea erny i`dc :iaxl d`xp

zny ea ernyy :onwl xn`wcn .micr ipya Ð

ipya jzrc `wlq `zyd crc llkn ,cg` cra

`z ,onwl jixtcn ,xninl `kil inp lewae .micr

mid zpicnl dlrae `id dkldy dy`d :rny

zqpxtzn Ð ilra ipyxib dxn`e d`ae ,'ek

ea ernyyk :ipyne .dzaezk ick cr zklede

dxn`y onfd eze` mcew zny :yexit .zny

?dzaezk ick cr `py i`n :jixte .dyxbzpy

lewa Ð zny ea erny i`e !inp mlerl elit`

li`ed ,lewd oin`dl yi ike ?`iyew i`n ,xn`w

`iddl `inc `le ?zn `le dyxiby dxn` `ide

ieay :(a,gl `rivn `aa) "ciwtnd" wxtc

eiqkpl aexw micixen oi` :xn` ax ,daypy

ilek Ð zny ea ernyyk .oicixen :xn` l`enye

zny ea erny `edde .oicixenc ibilt `l `nlr

yecig i`n Ð micr ipya i`c ,cg` cra epiid Ð

cr`e :xn`z m`e !eze` miyxei md `ld ?`ed

dy`d" wxta zenaia opzde ?oicixen j`id cg`

"ciwtnd"a la` ,xeknle cxil ixiin mzdc :xnel yie !onidn `l inp cg` cr `pnidn `l `idcne .dit lr dlgpl miqpkp mig`d oi`y Ð "ilra zn" dxn`y dy`d iab (a,fhw) "dkldy

xn`we .cg` cra Ð zny ea ernyya :dl opinwene .eizepae eipa `l la` ,ezy` z` oiqpxtne oipfe eiqkpl oicxei oic zia :onwl `ipzc `de .mzd gkenck ,xeknl `ly zpn lr cxil ixiin

.xity edl ilk` Ð dcya milcbd zexita la` ,xeknl Ð inp mzd .edl opiadi `l inp ipefn ,izgp evn `l Ð cg` cra miqkpl zgin era i`c ,"eizepae eipa"ïðéùééçdl xn` `ny

ab lr s` ,jka `ed xehte .ezxhte ,dilr dlaiwe Ð 'ek.dwtq `l `zydcäðè÷eiqkpl micxei dnle jizepefnl jici dyrn i`v :oic zia dl exnip dwtqe li`ed :xn`z m`e Ð dwtqe

Ð miphw mixacl dwtq `le ,milecb mixacl dwtqc oebk :xnel yie !melk dphw zlign oi` `de ?"jici dyrn i`v" xn`c o`nl dlgn ikid ok m` Ð dwtq `l i`e ?ixxvl yiigc o`nl

.iax itn .dpzn ozpzne gwn ogwnc ,zeherta inp i` .dzlign ipdn miphw mixaclc

äîâøúcr it lr ea ernyy yxtl d`xp oi`e !micr it lr zny ea ernyy il dnc ,eziaa znc il dnc ?milecb mipdk ipac `nrh i`n ok m` :dniz Ð zny ea ernyya l`eny

.dl zil dreaya elit`c ixxvl jk lk yegip :jzrc `wlqc ,hwp `zeax Ð mid zpicnl jldy inl Ð hwpc `de .milecb mipdk ipa ibilt eziaa zn elit`c :xnel yie .cg`

.iax itníàåqitzn Ð `zlinc `nzqc :mrh epiide .i`w drayp`c Ð rnyn ikdc .dreaya oic zia dl epzpy dn dcin `ivedl s` :i"yx yxit Ð on`p zepefn dl izwqt xn`e `a

`idy eiykr la` ,ciqtdl mi`xiy ,dl deliy in `vnz `l Ð ikd e`l i`c .dlk`e dzeely dn dabz dreayae ,dreay dkixvdl :iaxl d`xpe .dreaya dcin oi`iven jkld ,ixxv dl

.iax itn .rayzy dilr oikneqy ,melk mi`xi oi` Ð zraypíàåÐ efl mieln eid `l m`y .rxt` `l Ð dlk`e dzeel m` ,xnelk Ð i`yx "jizepefna jici dyrn i`v" dl xn`e `a

.oic zia dl ewqty mzd ,dl opiadi dp`in `l `d ,dp`inc `nrh :opiwiice ,dp`ine dcnr ,dlk`e dzeel :onwl opixn`c i`de .dwtq `lc ab lr s` ,dnvr zwgec dzid

éàîikd i` :`ibeqd yxtn oeyny epiaxe .dxyn `lÐ mdizepefna aiigin `lc eizepae eipa ,yily ici lr dxyn Ð dizepefna aiigc ezy` `zlinc `nzq ,oi` :iaxl dniz Ð `wqt

meyn Ð dpefl aiig `ede li`ed ,oiqpxtn ezy`c ;`gip Ð epgley lr oikenq eipae ezy` `l` ,yily ici lr ezy` dxyna oizipzn ixii` `lc `nlya zxn` i` ?inp eizepae eipa

`nyc yygmqpxtl zern mdl gipde ,ixxv mqitzd `ny yegl yi lwac ,mqpxtl eiqkpl cxil oi` Ð odizepefna aiig epi`c ,eizepae eipa la` .dpefln oirpnp oic zia oi` ixxv dqitzd

opiyiig ikdle ,yily ici lr dxyd `le epgley lr oikenq eipa la` ,yily ici lr ezy` dxyna :ipyne !ixxvl yginl `kil Ð yily i"r dxyna znwenc ,`zyd la` .aeyiy cr

.epgley lr oikenq eidi eipae ,yily ici lr dxyi ezy`c zelibx oi` dfc ?`wqt i`n :jixte .ixxvl
cnr
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כתובות. פרק שלושה עשר - שני דייני - דף קז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חנב
miwxt dyelyaa cenr fw sc ± iriax wxtzeaezk

ä÷ãöodilr oiwqet xird ipa x`yy onfa ,eiqkpn miiprl dwcv oiwqet oic zia oi` Ð

.dwcvèéùëú.ezy` oda hywzdl ,minya Ðíéðåùàøä íéùãç äùìùdpi`y Ð

maiizdl `le `ypdl `l dlekiÐ.dlra lyn zpefipïéãá ãîòe` qepk" el dxn`e Ð

."uelg'åë úðåæéð äúöøzpn`py myke .`ypize ,"ilra zn" xnel zpn`p dy`dy Ð

`ypilÐopixn`ck ,dzaezk lehil zpn`p jk

zenai zkqnacnlp dzaezk xtqn :Ð

."ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl"

'åë úëìåäå úñðøôúî`iab `l daezk ÐÐ

la` .depin`d `l oiyexibae ,dyxib `l `ny

;jytp dnn ,daezk oerxtae .dl opiadi ipefn

dyxib m`Ðe`l m`e ,dzaezka ozlhp ixdÐ

.dizepefna aiig `ed ixdäãñôàã àéä éäéà
äùôðàdl oi` dyexbe ,"ipyxb" dxn`y Ð

dabz zny drnyc oeik :`niz ike .zepefn

cgi dzaezkÐxn`wc i`de .inp ikd oi`

zklede zqpxtznÐlehil dvex dpi` m`

lehil dl gepe ,zn `l `ny dxeaqc ,dzaezk

dlra `ai m`y .zepefn mylÐlk `dz

,dzaezk ick cr zqpxtzne .zniiw dzaezk

.dl opiadi `l ezeàéðå÷ã éðàîqxg ilk Ð

oixewy ,zxter mdilr oitgny1x"ilanelt

.f"rlaéøéñà é÷åøé,gqta ung oiprl Ð

.jqp oiie ,mieb ileribeåøù éøåéçitl Ð

egipn epi`e ,qxgd z` wilgn zxterdy

miwexid la` .relalÐoixewy sixv axern

2z` lglgne ,fr `ede ,zxterd jeza m"el`

dxf dcear zkqna Pixn` ikde .rleae qxgd

.irlae itxvnc :(a,bl)àðôåèø÷,irewia Ð

3.f"rla y"ipieixiwäðùîúà ãáéà øîåà ïðç
åéúåòî.rxt` ip`e ipeld :jl izxn` `ly Ð

lr dizepefnl zern dy`d z` deld m` la`

zraez `ide ,draez `ed ,el mlyzy zpn

dzeele zp`nna lirl xn`ck ,mlyie ,lrad

`nrh :dp`ine dcnre dlk`eÐ`d ,dp`inc

dp`in `lÐ.mlynàøîâ
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ãîò`ed dlg la` ,gxa `wec :i"yx yxit (a,`n zenai) "ulegd" wxta Ð gxae oica

li`ed ?jixtw i`n ok m` :dnize .`ed qpwc eixac itl rnyn .`l Ð `id dzlg e`

did `l Ð l`eny yiigck ,ixxvl i`d ilek opiyiig i`c :xnel yie !zqpxtzn qpw meyne

e`l Ð gxac Ð "it lr s`" yixa inlyexia `vny ,yxit l`ppg epiaxe .jk lk eqpewl

m`e elyn zpefipc dlg oicd `ed `l` `wec

dlrn epi` `id e` `ed dlg opixn` `de :xn`z

yi e`yp `le onf ribd iab `pyil cgl zepefn dl

zrbd xg` cin qepkl el didy `kd ip`y xnel

ligzdyk mzd la` miycg dyly xg` onfd

edine carinl dil ded i`n onf ribdy iptl eilg

opixn` i`n` zepefn dl dlrn inp dlga i` dyw

xnel yie dici dyrnl dil `caryn`lc jenqa

xg` cin qpk `lc meyn dil opiqpw inp dlgac

xn`z m`e cin oica cnry xg`e miycg dyly

`l dlg la` gxa `wec :yxtnc ,i"yx yexitl

i`n` ?edn dlg :ol `irainc (`,a) `nw wxta Ð

dlg la` gxa `wec :opixn`c ,`kdn hiyt `l

s` ,zepefn dl oi`c `kd `dc ,`ed oky lke ?`l

xg` cin dqpekl el didy ,zvw ryty it lr

,onfd ribdy mcew dlg Ð mzd la` .oica cnry

,ixiin ikda oigxek lrc ?carinl dil ded i`n

!dciqtdl oi`c `hiyt Ð jk xg` `ed dlg i`c

dia `cib` e`lc ,ip`y dnaic :xninl `ki`e

jk lk zcner dpi`e ,ezqex` enk i`d ilek

,edine .i`d ilek zepefn aiigin `l Ð dqpekl

Ð gxa i`d iwen oigxek lrc :i"yx yexitl dyw

Ð ikd e`l i`c .dzngn `l` oicxn zngn `ly

xn`c o`nl `kd jixtw i`n ok m`e .dlg epiid

jiiy `l `kd ixd ?yi` zy`l zepefn oiwqet oi`

!gxa dzngne li`ed ,ixxv zqtzd

éðäx"inelt* :qxhpewa yxit Ð `ipewc ip`n

.zxter ekezl oikizny qxg ilk ,f"rla

mz epiaxl d`xp oi`eedfi`" wxt migafac ,

cim `ian :`ipz gafn ziiyr iab (`,cp) "onewn

,"xa`" xninl dil ded .jteye dgnne `ipewe

wiqncn :iax xn` cere .`ziixa oeyl `edy

(a,bl) dxf dcear zkqnc ipy wxta ediilr

,itxvnc meyn :(a,l migqt) "dry lk" wxtae

m"el`** oixewy ,sixv mda axerny :yexit

`ipewc :"jexr"d yxitck d`xp ok lr .f"rla

ikdle .zikekf zkzda dtegnd qxg ilk epiid

zligz zikekfc meyn ,itxvnc dilr wiqn

ikdle sixv axern leg eze`ae ,legd on eziixa

eply x"inelt mze`a mz epiax dxen oke .irla

xzei oiia oixq`p opi` Ð zxter okezl oikizny

m` s` :mz epiax wcwcn cere .qxg ilk x`yn

ea oi`y eiykre ,xq`p did `l zxtern elek did

zikekf zkzda la` ?xq`i hrn zxter `l`

itl ,xq`p epi` zikekf ly olek elit`c ,`gip

`l `ipew la` .rlap epi`e ahid lyazpy

.ith rlae ,jk lk lyazpé÷åøéyxit

oiie mixkp ileribe gqta ung oiprl :qxhpewa

axk dkld wqtinl jixhvi`c meyn `le .jqp

dilr biltc xnixn `dc ,gqta ung oiprl ciaf

.oinga eyinyzc Ð `nrh mzd yxtne ,(a,bl dxf dcear) "oicinrn oi`" wxta `icda `zi`ck ,ixeig elit` ixiq`c dcen Ð gqta unz oiprl la` ,jqp oii oiprl `wec Ð iwexi ixye

ïðçedpddy dn el ozepc exiag ly ezaxeg dpeale ,qix`k el oinyc zeyxa `ly drhpe exiag ly dcy jezl cxeid :(`,t zeaezk) ol `niiwc `dn iieyw`l `kil Ð eizern cai` :xne`

ix` gixank dede .dil aidi icin `le ,eaeg lra ziiabn elivdy `l` ,miqkp gay mey el giayd `l Ð `kd la` ,lehiy `ed oice ,`ed oira gayd mzdc !(`,`w `rivn `aa)

mpg xney :(a,bv `rivn `aa) "milretd z` xkeyd"a opixn` `d :xn`z m`e .(a,bl) "xcend oia oi`"a mixcpa wiqnck ,icin aiigzn `l Ð eze` dpdnc ab lr s`c ,exiag iqkpndidy
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,äîáiä :òîL àz .ìåepéúc déì àçéð àìc ,dì̈§¨¦¨¥§¦©¨¨§©©§¨¨

ìLíéðBLàøä íéLãç äL¯ïkéî ,dìòa ìMî úðBféð §¨¢¨¦¨¦¦¦¤¦¤©§¨¦¨
Cìéàå¯ìMî àìå dìòa ìMî àì úðBféð dðéà §¥¨¥¨¦¤Ÿ¦¤©§¨§Ÿ¦¤

çøáe ïéca ãîò .íáé¯Cì øîà .íáé ìMî úðBféð ¨¨¨©©¦¨©¦¤¦¤¨¨¨©¨
éøøö íeMî éà ?éàäì dì Leçéð éàîì :ìàeîL¯ §¥§©¥¨§©¦¦§¨¥

äéãé äNòî íeMî éà ,daâì dézòc àáøwéî àì̈¦©§¨©§¥§©¨¦¦©£¥¨¤¨
¯äëìäL äMàä :òîL àz .déì àãaòzLî àì̈¦§©§§¨¥¨§©¨¦¨¤¨§¨

,éìòa úî :äøîàå úàáe ,íiä úðéãîì dìòáe àéä¦©§¨¦§¦©©¨¨§¨§¨¥©§¦
äúöø¯äúöø ,úðBféð¯épLøéb" .dúaeúk äáBb ¨§¨¦¤¨§¨¨§¨¨¥§©¦
éìòa"¯àëä .dúaeúk éãk ãò úëìBäå úñðøtúî ©§¦¦§©§¤¤§¤¤©§¥§¨¨¨¨

?dúaeúk éãk ãò àðL éàîe .únL Ba eòîMLk éîð©¦§¤¨§¤¥©§¨©§¥§¨¨
eøîà ãöék :òîL àz .dLôpà äãéñôàc àéä éäéàc§¦¦¦§©§¦¨©©§¨¨§©¥©¨§
úáLBéa øîBì ìBëé äzà éà ?úBðBæî dì ïéà úðàîî§¨¤¤¥¨§¦©¨¨©§¤¤

dìòa úçz¯ïBâk àlà .úBðBæîa áéiç dìòa éøäL ©©©§¨¤£¥©§¨©¨¦§¤¨§
äãîò ,äìëàå äúåì ;íiä úðéãîì dìòa CìäL¤¨©©§¨¦§¦©©¨¨§¨§¨§¨¨§¨

àîòè .äðàéîe¯äðàéî àì àä ,äðàéîc¯ïðéáäé ¥£¨©§¨§¥£¨¨¨¥£¨¨£¦©
éà ?dì Leçéð éàîì àëä :ìàeîL Cì øîà !dì̈¨©¨§¥¨¨§©¥¨¦

éøøö íeMî¯íeMî éàå ,ñétúî àì äpè÷ì éøøö ¦§¨¥§¨¥¦§©¨¨©§¦§¦¦
äéãé äNòî¯?dìò äåä éàî .ä÷ôñ àì äpè÷ ©£¥¨¤¨§©¨¨¨§¨©£¨£¨

úéáa éaø éðôì àa äNòî :øîà éîéc áø àúà ék¦£¨©¦¦£©©£¤¨¦§¥©¦§¥
,éøBtöa ìàòîLé éaø éðôì .úBðBæî dì ÷ñôe ,íéøòL§¨¦¨©¨§¦§¥©¦¦§¨¥§¦¦
äî éëå :ïðçBé éaø da éäz .úBðBæî dì ÷ñt àìå§Ÿ¨©¨§¨¥¨©¦¨¨§¦¨
àì àä ?úBðBæî dì ÷ñt àlL ìàòîLé éaø äàø̈¨©¦¦§¨¥¤Ÿ¨©¨§¨Ÿ

çå íéìBãb íéðäk éða e÷ìçð,äòeáL ïéðòì àlà ïð ¤§§§¥Ÿ£¦§¦§¨¨¤¨§¦§©§¨
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.únL Ba eòîMLk :ìááa ìàeîL eðéaø dîbøz øákdéì øîàék ?éàä élek da eúéøút : §¨¦§§¨©¥§¥§¨¤§¤¨§¤¥£©¥¨§¦¨¥©¦
ìàòîLé éaø éðôì ,úBðBæî dì ÷ñt àìå íéøòL úéáa éaø éðôì àa äNòî :øîà ïéáø àúà£¨¨¦£©©£¤¨¦§¥©¦§¥§¨¦§Ÿ¨©¨§¦§¥©¦¦§¨¥
ïðç e÷ìçð àì àäc ?dì ÷ñt àlL éaø äàø äî :ïðçBé éaø øîà .úBðBæî dì ÷ñôe éøBtéöa§¦¦¨©¨§¨©©¦¨¨¨¨¨©¦¤Ÿ¨©¨§¨Ÿ¤§§¨¨
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ìááa ìàeîL dîbøz øák¯àúëìäå ?éàä élek da eúéøút :déì øîà .únL Ba eòîMLk §¨¦§§¨§¥§¨¤§¤¨§¤¥£©¥¨§¦¨¥©§¦§§¨

àðeä áø øîàc .áø øîà àðeä áøc déúåk àúëìäå .Léà úLàì úBðBæî ïé÷ñBôe ,áøc déúåk§¨¥§©§¦§§¥¤¦§¦§§¨§¨¥§©¨¨©©§¨©©¨
ãéáæ áøc déúåk àúëìäå .äNBò éðéàå úðBféð éðéà :dìòáì øîàzL äMà äìBëé :áø øîà̈©©§¨¦¨¤Ÿ©§©§¨¥¦¦¤§¥¦¨§¦§§¨§¨¥§©§¦

éîkeàå éøeéç ,àéðe÷c éðàî éðä :ãéáæ áø øîàc .àéðe÷a¯éweøé ,eøL¯ïøîà àìå .éøéñà §§¨§¨©©§¦¨¥¨¥§§¨¦¨¥§¨¥¨§¥£¦¦§¨£¨©
éðôBèø÷ eäa úéà ìáà ,éðôBèø÷ eäa úéìc àlà¯.éøéñàäðùî,íiä úðéãîì CìäL éî ¤¨§¥§©§§¥£¨¦§©§§¥£¦¦¦¤¨©¦§¦©©¨

,íéìBãb íéðäk éða åéìò e÷ìçð .åéúBòî úà ãaéà :øîBà ïðç .BzLà úà ñðøéôe ãçà ãîòå§¨©¤¨¦§¥¤¦§¨¨¥¦¥¤§¨¤§§¨¨§¥Ÿ£¦§¦
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כתובות. פרק שלושה עשר - שני דייני - דף קז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc zeaezk(iyiy meil)

,ä÷ãöeli`e ,eiqkpn dwcv zeyrl epilr oi`yøîàc ïàîax-] §¨¨©§¨©
jxevl eiqkpn oilhep oi`y [sqei,ä÷ãö`weecy xaeqy okzi §¨¨

,eiqkpn oilhep oi` dwcv jxevldì ïðéáäé èéLëz ìáàmipzep - £¨©§¦©£¦©¨
,mid zpicnl jldyk jk lr deiv `ly s` ,eiqkpn ezy`l dl

meynìeåðéúc déì àçéð àìcleepzz ezy`y dvex lrad oi`y - §Ÿ¦¨¥§¦§
.mihiykz xqegn

* * *
:l`eny lr zeywdl dtiqen `xnbdòîL àz,`ziixanäîáiä, ¨§©©§¨¨

ìLíéðBLàøä íéLãç äLdpi`y onfd edfy ,dlra zzin zrn §Ÿ¨¢¨¦¨¦¦
,xg`l `ypdl `le maiizdl dlekiî úðBféðeiqkpdìòa ìMïkéî . ¦¤¦¤©§¨¦¨

òa ìMî àì úðBféð dðéà ,Cìéàå,íáé ìMî àìå dìm` la`ãîò §¥¨¥¨¦¤Ÿ¦¤©§¨§Ÿ¦¤¨¨¨©
maid dnrïéca,uelg e` qepk dnaid el dxn`eúðBféð ,çøáe ©¦¨©¦¤

.íáé ìMîzpicnl jldy maid iqkpn dnail zepefn oiwqety ixd ¦¤¨¨
yi` zy`l zepefn oiwqet oi`y xaeqy l`enyl dywe ,mid

.mid zpicnl dlra jldy
:`xnbd zvxznéàäì dì Leçéð éàîì ,ìàeîL Cì øîàdfi`l - ¨©¨§¥§©¥¨§©

,maid iqkpn zepefn dl weqtp `l ezngny ef dy`l yegip xac
íeMî éàdl qitzd `ny yygd,éøøöy itl ,jkl yeygl oi`àì ¦¦§¨¥Ÿ

daâì dézòc àáø÷éîjxcd oi`e ,dlv` daexw ezrc oi` - ¦¨§¨©§¥§©¨
e .ixxv dl qitziy,äéãé äNòî íeMî éàyeygz m`e ,xnelk ¦¦©£¥¨¤¨

xnel oi` ,dzvxzpe 'jizpefnl jici dyrn i`v' maid dl xn`y
ixdy ,okdéì àãaòzLî àì,dici dyrnl el zcareyn dpi` - Ÿ¦§©§§¨¥

cr ely dici dyrn oi` mewn lkn dpefl eze` eqpwy s`y
.jizepefna jici dyrn i`v dl xnel leki epi` jkitle ,maiiy

:l`eny lr ztqep `iyew d`ian `xnbdäëìäL äMàä ,òîL àz̈§©¨¦¨¤¨§¨
,éìòa úî äøîàå úàáe ,íiä úðéãîì dìòáe àéäm` jkitl ,zpn`p ¦©§¨¦§¦©©¨¨§¨§¨¥©§¦

úðBféð äúöøm`e ,eiqkpn,dúaeúk äáBb äúöø.dpnl` x`y oick ¨§¨¦¤¨§¨¨§¨¨
dxn` m` mle`éìòa épLøébokle ,dfa zpn`p dpi`úñðøtúî ¥§©¦©§¦¦§©§¤¤

úëìBäåeiqkpn.dúaeúk éãk ãòmiwqety gken ef `ziixane §¤¤©§¥§¨¨
zrcl dxizq ef ixde ,mid zpicnl dlra jldy dy`l zepefn

:`xnbd zvxzn .l`enyénð àëädcinrdl yi ef `ziixa s` ± ¨¨©¦
,únL Ba eòîMLklr dywn `xnbd .l`eny dcen dfk ote`ay §¤¨§¤¥

:df uexizdúaeúk éãk ãò àðL éàîely oicd dpey recn ± ©§¨©§¥§¨¨
zvxzn .dzaezk ick cr `l` zpefip dpi`y o`k `ziixad

meyn :`xnbddLôpà äãéñôàc àéä éäéàcdciqtdy ef `idy - §¦¦¦§©§¦¨©©§¨
epl oi` dyxiby dzcedy oeiky ,dyxbzpy dxn`y dna dnvrl

.`id dyexb dixacl ixdy eiqkpn dpefl
:l`eny lr ztqep `iyew d`ian `xnbdeøîà ãöék ,òîL àz̈§©¥©¨§

dpyna minkg(:w)dyøîBì ìBëé äzà éà ,úBðBæî dì ïéà úðàîî§¨¤¤¥¨§¦©¨¨©
,dìòa úçz úáLBéain `ly xnelk,dpefl aiig `ed oi`y ,ea dp` §¤¤©©©§¨

éøäLy heyt xacdúBðBæîa áéiç dìòa,dlyCìäL ïBâk àlà ¤£¥©§¨©¨¦§¤¨§¤¨©
íiä úðéãîì dìòa`ideäúåì,dizepefn xear zern,äìëàå ©§¨¦§¦©©¨¨§¨§¨§¨

okn xg`le,äðàéîe äãîòoi`eyipd z` xwr oe`indy oeike ¨§¨¥£¨
.dizepefnl dzely dn mlyl aiig lrad oi` aey ,rxtnl

:`xnbd zwiicneäðàéîc àîòèdn mlyln xehty mrhd - ©§¨§¥£¨
,ea dp`iny iptn `ed dzelyàäla` ±m`ïðéáäé ,äðàéî àì ¨Ÿ¥£¨©£¦©

dìgkene .mid zpicna didy s` eiqkpn zepefn dl mipzep - ¨
`lce mid zpicnl jld dlray dy`l zepefn oiwqety o`kn

.l`enyk
:`xnbd zvxznàëä ,ìàeîL Cì øîàyi i`ce zp`nna o`k - ¨©¨§¥¨¨

ik ,zepefn dl weqtldì Leçéð éàîìyegip xac dfi`l - §©¥¨
,zepefn dl weqtp `l ezngnyíeMî éàdl qitzd `ny yygd ¦¦

,éøøöik dfl yegl oi`ñétúî àì äpè÷ì éøøöbdep mc` oi` - §¨¥§¨¥¦§©¨Ÿ©§¦
.dphwl zern xexv qitzdlíeMî éàåoefil dl xn`y yygd §¦¦

n,äéãé äNòî`idy oeik ,yegl oi` dfl mbäpè÷mzqd onàì ©£¥¨¤¨§©¨Ÿ
ä÷tñdlaiwy yegl oi`e ,dizepefnl oiwitqn dici dyrn oi` - ©§¨

.dici dyrnn oefil dilr
:yi` zy`l zepefn oiwqet m`d dkldd z` zxxan `xnbdéàî©

dìò äåä,df oipra dkldd wqt dn -éîéc áø àúà ékux`n £¨£¨¦¨¨©¦¦

laal l`xyiäNòî ,øîàdfk÷ñôe íéøòL úéáa éaø éðôì àa ¨©©£¤¨¦§¥©¦§¥§¨¦¨©
,úBðBæî dìdyrn `aed z`f znerleéøBtöa ìàòîLé éaø éðôì ¨§¦§¥©¦¦§¨¥§¦¦

ïðçBé éaø da éäz .úBðBæî dì ÷ñt àìå,xaca opgei iax dnz ±éëå §Ÿ¨©¨§¨¥¨©¦¨¨§¦
àä ,úBðBæî dì ÷ñt àlL ìàòîLé éaø äàø äî[ixd-]e÷ìçð àì ¨¨¨©¦¦§¨¥¤Ÿ¨©¨§¨Ÿ¤§§

epizpyna(:cw lirl)ïðçå íéìBãb íéðäk éðadlra jldy dy` oica §¥Ÿ£¦§¦§¨¨
,mid zpicnlïéðòì àlàdilr milihn oic zia m`ìáà ,äòeáL ¤¨§¦§©§¨£¨

dì ïðéáäé éðBæîwqt `l recne ,dl mipzep lkd ixacl zepefn ± §¥©£¦©¨
.zepefn l`rnyi iax dlàaà øa ïîL áø déì øîà,opgei iaxl ¨©¥©¤¤©©¨

,ìááa ìàeîL eðéaø dîbøz øákxaecn epizpynayBa eòîMLk §¨¦§§¨©¥§¥§¨¤§¤¨§
déì øîà ,únL,`a` xa ony axl opgei iaxéàä élek da eúéøút ¤¥¨©¥¨§¦¨¥©

`ly dpynd ixac z` yxtle xeztl miwgcp mz` jk lk -
.mkixacl dpnn dywi `ly ick ,dheytd mzernynk

:xkfpd dyrnl zxg` `qxibïéáø àúà éklaal l`xyi ux`n ¦¨¨¨¦
äNòî ,øîàdfk,úBðBæî dì ÷ñt àìå ,íéøòL úéáa éaø éðôì àa ¨©©£¤¨¦§¥©¦§¥§¨¦§Ÿ¨©¨§

dfk dyrn `a z`f znerledì ÷ñôe éøBtéöa ìàòîLé éaø éðôì¦§¥©¦¦§¨¥§¦¦¨©¨
,ïðçBé éaø øîà .úBðBæîikedì ÷ñt àlL éaø äàø äî,zepefnàäc §¨©©¦¨¨¨¨¨©¦¤Ÿ¨©¨§¨

ixdy -íéìBãb íéðäk éðáe ïðç e÷ìçð àìdy` oica epizpyna Ÿ¤§§¨¨§¥Ÿ£¦§¦
,mid zpicnl dlra jldyïéðòì àlàdilr milihn oic zia m` ¤¨§¦§©

dì ïðéáäé úBðBæî ìáà ,äòeáL.mlek zrcl dl mipzep -déì øîà §¨£¨§©£¦©¨¨©¥
àaà øa ïîL áø,opgei iaxlìááa ìàeîL dîbøz øákepizpynl ©¤¤©©¨§¨¦§§¨§¥§¨¤

déì øîà ,únL Ba eòîMLk,`a` xa ony axl opgei iaxeúéøút §¤¨§¤¥¨©¥¨§¦
éàä élek da`ly dpynd ixac z` xeztl miwgcp mz` jk lk - ¨¥©

.mkixacl dpnn dywi `ly ick ,dheytd mzernynk
:df oica dkldd z` `xnbd dwiqnïé÷ñBôe áøc déúåk àúëìäå§¦§§¨§¨¥§©§¦

áø øîàc ,áø øîà àðeä áøc déúåk àúëìäå .Léà úLàì úBðBæî§§¥¤¦§¦§§¨§¨¥§©¨¨©©§¨©©
úðBféð éðéà dìòáì øîàzL äMà äìBëé áø øîà àðeäjnnéðéàå ¨¨©©§¨¦¨¤Ÿ©§©§¨¥¦¦¤§¥¦

äNBò.ici dyrn jl zpzep ipi` -ãéáæ áøc déúåk àúëìäåiabl ¨§¦§§¨§¨¥§©§¦
mze` etivy qxg ilkàéðe÷aàéðe÷c éðàî éðä ,ãéáæ áø øîàc ,- §§¨§¨©©§¦¨¥¨¥§§¨

dravy zxtera mitevn milkd m` ,zxtera mitevnd qxg ilk
éîëeàå éøåéç,xegy e` oal -eøLjeyky ici lr md mixzen - ¦§¥§§¥¨

dpi`e qxgd z` dwilgn zxterdy itl ,zekzn ilk oick mina
a mitevn milkd m` j` ,relal dl zpzepéweøé,[wexi-],éøéñà §¥£¦¥

mxebe qxgd z` lglgny fre sixg rwxw beq da axerny itl
.qxg ilk x`yn xzei relal mdl

:xzidd z` liabn ciaf axïøîà àìåe` oal mitevnd qxg ilky §Ÿ£¨¨
,qxg ilk x`yn xzei mixzen xegyéðôeèø÷ eäa úéìc àlà- ¤¨§¥§©§§¥

,miwcq mdly ietiva oi`yéðôeèø÷ eäa úéà ìáàyi m` la` - £¨¦§©§§¥
,miwcq ietivaéøéñàdrilady oeik ,yeniya md mixeq` ± £¦¥

.qxg ilk lkk md ixde miwcqd jxc zxaer

äðùî
inkg ewlgp eilry ,opg xn`y ipyd oicd z` d`ian dpynd

:exec,íiä úðéãîì CìäL éîdprhe ,exira ezy` z` xi`yde ¦¤¨©¦§¦©©¨
,zepefn dlra dl xi`yd `ly dy`dãîòåmc`ñðøéôe ,ãçà §¨©¤¨¦§¥

BzLà úà,dprha ,etqk z` qpxtnd epnn raez ,lrad `ayke ¤¦§
.ezy`l aiig didy eaeg z` el rxtyãaéà ,øîBà ïðçqpxtnd ¨¨¥¦¥

,åéúBòî úàepnn laiw `l oky ,dne`n el aiig lrad oi`e ¤§¨
.eaeig wfp zripn wx `l` ,dne`nåéìò e÷ìçðopg lríéðäk éða ¤§§¨¨§¥Ÿ£¦

òáMé ,eøîàå ,íéìBãbqpxtndàéöBä änk,dy`d zqpxtaìBhéå §¦§¨§¦¨©©¨¦§¦
oky ,eaeg z` rxety inl mlyl aiig mc`y itl ,lrad on

.d`pd zlawk zaygp aeg zrixtñðékøä ïa àñBc éaø øîà̈©©¦¨¤¨§¦¨
íäéøáãk.milecb mipdk ipa lyøîà äôé ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîà §¦§¥¤¨©©¨¨¨¤©©¨¤¨©

,ïðçqpxtnd oky ,qpxtnl dne`n aiig lrad oi`yçéðäz` ¨¨¥¦©
.éávä ïø÷ ìò åéúBòî§¨©¤¤©§¦

* * *

àøîâ
:dpynn opg zrcl zriiqn `xnbdíúä ïðz(.bl mixcp)mc`øcenä §©¨¨©¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc zeaezk(iyiy meil)

,ä÷ãöeli`e ,eiqkpn dwcv zeyrl epilr oi`yøîàc ïàîax-] §¨¨©§¨©
jxevl eiqkpn oilhep oi`y [sqei,ä÷ãö`weecy xaeqy okzi §¨¨

,eiqkpn oilhep oi` dwcv jxevldì ïðéáäé èéLëz ìáàmipzep - £¨©§¦©£¦©¨
,mid zpicnl jldyk jk lr deiv `ly s` ,eiqkpn ezy`l dl

meynìeåðéúc déì àçéð àìcleepzz ezy`y dvex lrad oi`y - §Ÿ¦¨¥§¦§
.mihiykz xqegn

* * *
:l`eny lr zeywdl dtiqen `xnbdòîL àz,`ziixanäîáiä, ¨§©©§¨¨

ìLíéðBLàøä íéLãç äLdpi`y onfd edfy ,dlra zzin zrn §Ÿ¨¢¨¦¨¦¦
,xg`l `ypdl `le maiizdl dlekiî úðBféðeiqkpdìòa ìMïkéî . ¦¤¦¤©§¨¦¨

òa ìMî àì úðBféð dðéà ,Cìéàå,íáé ìMî àìå dìm` la`ãîò §¥¨¥¨¦¤Ÿ¦¤©§¨§Ÿ¦¤¨¨¨©
maid dnrïéca,uelg e` qepk dnaid el dxn`eúðBféð ,çøáe ©¦¨©¦¤

.íáé ìMîzpicnl jldy maid iqkpn dnail zepefn oiwqety ixd ¦¤¨¨
yi` zy`l zepefn oiwqet oi`y xaeqy l`enyl dywe ,mid

.mid zpicnl dlra jldy
:`xnbd zvxznéàäì dì Leçéð éàîì ,ìàeîL Cì øîàdfi`l - ¨©¨§¥§©¥¨§©

,maid iqkpn zepefn dl weqtp `l ezngny ef dy`l yegip xac
íeMî éàdl qitzd `ny yygd,éøøöy itl ,jkl yeygl oi`àì ¦¦§¨¥Ÿ

daâì dézòc àáø÷éîjxcd oi`e ,dlv` daexw ezrc oi` - ¦¨§¨©§¥§©¨
e .ixxv dl qitziy,äéãé äNòî íeMî éàyeygz m`e ,xnelk ¦¦©£¥¨¤¨

xnel oi` ,dzvxzpe 'jizpefnl jici dyrn i`v' maid dl xn`y
ixdy ,okdéì àãaòzLî àì,dici dyrnl el zcareyn dpi` - Ÿ¦§©§§¨¥

cr ely dici dyrn oi` mewn lkn dpefl eze` eqpwy s`y
.jizepefna jici dyrn i`v dl xnel leki epi` jkitle ,maiiy

:l`eny lr ztqep `iyew d`ian `xnbdäëìäL äMàä ,òîL àz̈§©¨¦¨¤¨§¨
,éìòa úî äøîàå úàáe ,íiä úðéãîì dìòáe àéäm` jkitl ,zpn`p ¦©§¨¦§¦©©¨¨§¨§¨¥©§¦

úðBféð äúöøm`e ,eiqkpn,dúaeúk äáBb äúöø.dpnl` x`y oick ¨§¨¦¤¨§¨¨§¨¨
dxn` m` mle`éìòa épLøébokle ,dfa zpn`p dpi`úñðøtúî ¥§©¦©§¦¦§©§¤¤

úëìBäåeiqkpn.dúaeúk éãk ãòmiwqety gken ef `ziixane §¤¤©§¥§¨¨
zrcl dxizq ef ixde ,mid zpicnl dlra jldy dy`l zepefn

:`xnbd zvxzn .l`enyénð àëädcinrdl yi ef `ziixa s` ± ¨¨©¦
,únL Ba eòîMLklr dywn `xnbd .l`eny dcen dfk ote`ay §¤¨§¤¥

:df uexizdúaeúk éãk ãò àðL éàîely oicd dpey recn ± ©§¨©§¥§¨¨
zvxzn .dzaezk ick cr `l` zpefip dpi`y o`k `ziixad

meyn :`xnbddLôpà äãéñôàc àéä éäéàcdciqtdy ef `idy - §¦¦¦§©§¦¨©©§¨
epl oi` dyxiby dzcedy oeiky ,dyxbzpy dxn`y dna dnvrl

.`id dyexb dixacl ixdy eiqkpn dpefl
:l`eny lr ztqep `iyew d`ian `xnbdeøîà ãöék ,òîL àz̈§©¥©¨§

dpyna minkg(:w)dyøîBì ìBëé äzà éà ,úBðBæî dì ïéà úðàîî§¨¤¤¥¨§¦©¨¨©
,dìòa úçz úáLBéain `ly xnelk,dpefl aiig `ed oi`y ,ea dp` §¤¤©©©§¨

éøäLy heyt xacdúBðBæîa áéiç dìòa,dlyCìäL ïBâk àlà ¤£¥©§¨©¨¦§¤¨§¤¨©
íiä úðéãîì dìòa`ideäúåì,dizepefn xear zern,äìëàå ©§¨¦§¦©©¨¨§¨§¨§¨

okn xg`le,äðàéîe äãîòoi`eyipd z` xwr oe`indy oeike ¨§¨¥£¨
.dizepefnl dzely dn mlyl aiig lrad oi` aey ,rxtnl

:`xnbd zwiicneäðàéîc àîòèdn mlyln xehty mrhd - ©§¨§¥£¨
,ea dp`iny iptn `ed dzelyàäla` ±m`ïðéáäé ,äðàéî àì ¨Ÿ¥£¨©£¦©

dìgkene .mid zpicna didy s` eiqkpn zepefn dl mipzep - ¨
`lce mid zpicnl jld dlray dy`l zepefn oiwqety o`kn

.l`enyk
:`xnbd zvxznàëä ,ìàeîL Cì øîàyi i`ce zp`nna o`k - ¨©¨§¥¨¨

ik ,zepefn dl weqtldì Leçéð éàîìyegip xac dfi`l - §©¥¨
,zepefn dl weqtp `l ezngnyíeMî éàdl qitzd `ny yygd ¦¦

,éøøöik dfl yegl oi`ñétúî àì äpè÷ì éøøöbdep mc` oi` - §¨¥§¨¥¦§©¨Ÿ©§¦
.dphwl zern xexv qitzdlíeMî éàåoefil dl xn`y yygd §¦¦

n,äéãé äNòî`idy oeik ,yegl oi` dfl mbäpè÷mzqd onàì ©£¥¨¤¨§©¨Ÿ
ä÷tñdlaiwy yegl oi`e ,dizepefnl oiwitqn dici dyrn oi` - ©§¨

.dici dyrnn oefil dilr
:yi` zy`l zepefn oiwqet m`d dkldd z` zxxan `xnbdéàî©

dìò äåä,df oipra dkldd wqt dn -éîéc áø àúà ékux`n £¨£¨¦¨¨©¦¦

laal l`xyiäNòî ,øîàdfk÷ñôe íéøòL úéáa éaø éðôì àa ¨©©£¤¨¦§¥©¦§¥§¨¦¨©
,úBðBæî dìdyrn `aed z`f znerleéøBtöa ìàòîLé éaø éðôì ¨§¦§¥©¦¦§¨¥§¦¦

ïðçBé éaø da éäz .úBðBæî dì ÷ñt àìå,xaca opgei iax dnz ±éëå §Ÿ¨©¨§¨¥¨©¦¨¨§¦
àä ,úBðBæî dì ÷ñt àlL ìàòîLé éaø äàø äî[ixd-]e÷ìçð àì ¨¨¨©¦¦§¨¥¤Ÿ¨©¨§¨Ÿ¤§§

epizpyna(:cw lirl)ïðçå íéìBãb íéðäk éðadlra jldy dy` oica §¥Ÿ£¦§¦§¨¨
,mid zpicnlïéðòì àlàdilr milihn oic zia m`ìáà ,äòeáL ¤¨§¦§©§¨£¨

dì ïðéáäé éðBæîwqt `l recne ,dl mipzep lkd ixacl zepefn ± §¥©£¦©¨
.zepefn l`rnyi iax dlàaà øa ïîL áø déì øîà,opgei iaxl ¨©¥©¤¤©©¨

,ìááa ìàeîL eðéaø dîbøz øákxaecn epizpynayBa eòîMLk §¨¦§§¨©¥§¥§¨¤§¤¨§
déì øîà ,únL,`a` xa ony axl opgei iaxéàä élek da eúéøút ¤¥¨©¥¨§¦¨¥©

`ly dpynd ixac z` yxtle xeztl miwgcp mz` jk lk -
.mkixacl dpnn dywi `ly ick ,dheytd mzernynk

:xkfpd dyrnl zxg` `qxibïéáø àúà éklaal l`xyi ux`n ¦¨¨¨¦
äNòî ,øîàdfk,úBðBæî dì ÷ñt àìå ,íéøòL úéáa éaø éðôì àa ¨©©£¤¨¦§¥©¦§¥§¨¦§Ÿ¨©¨§

dfk dyrn `a z`f znerledì ÷ñôe éøBtéöa ìàòîLé éaø éðôì¦§¥©¦¦§¨¥§¦¦¨©¨
,ïðçBé éaø øîà .úBðBæîikedì ÷ñt àlL éaø äàø äî,zepefnàäc §¨©©¦¨¨¨¨¨©¦¤Ÿ¨©¨§¨

ixdy -íéìBãb íéðäk éðáe ïðç e÷ìçð àìdy` oica epizpyna Ÿ¤§§¨¨§¥Ÿ£¦§¦
,mid zpicnl dlra jldyïéðòì àlàdilr milihn oic zia m` ¤¨§¦§©

dì ïðéáäé úBðBæî ìáà ,äòeáL.mlek zrcl dl mipzep -déì øîà §¨£¨§©£¦©¨¨©¥
àaà øa ïîL áø,opgei iaxlìááa ìàeîL dîbøz øákepizpynl ©¤¤©©¨§¨¦§§¨§¥§¨¤

déì øîà ,únL Ba eòîMLk,`a` xa ony axl opgei iaxeúéøút §¤¨§¤¥¨©¥¨§¦
éàä élek da`ly dpynd ixac z` xeztl miwgcp mz` jk lk - ¨¥©

.mkixacl dpnn dywi `ly ick ,dheytd mzernynk
:df oica dkldd z` `xnbd dwiqnïé÷ñBôe áøc déúåk àúëìäå§¦§§¨§¨¥§©§¦

áø øîàc ,áø øîà àðeä áøc déúåk àúëìäå .Léà úLàì úBðBæî§§¥¤¦§¦§§¨§¨¥§©¨¨©©§¨©©
úðBféð éðéà dìòáì øîàzL äMà äìBëé áø øîà àðeäjnnéðéàå ¨¨©©§¨¦¨¤Ÿ©§©§¨¥¦¦¤§¥¦

äNBò.ici dyrn jl zpzep ipi` -ãéáæ áøc déúåk àúëìäåiabl ¨§¦§§¨§¨¥§©§¦
mze` etivy qxg ilkàéðe÷aàéðe÷c éðàî éðä ,ãéáæ áø øîàc ,- §§¨§¨©©§¦¨¥¨¥§§¨

dravy zxtera mitevn milkd m` ,zxtera mitevnd qxg ilk
éîëeàå éøåéç,xegy e` oal -eøLjeyky ici lr md mixzen - ¦§¥§§¥¨

dpi`e qxgd z` dwilgn zxterdy itl ,zekzn ilk oick mina
a mitevn milkd m` j` ,relal dl zpzepéweøé,[wexi-],éøéñà §¥£¦¥

mxebe qxgd z` lglgny fre sixg rwxw beq da axerny itl
.qxg ilk x`yn xzei relal mdl

:xzidd z` liabn ciaf axïøîà àìåe` oal mitevnd qxg ilky §Ÿ£¨¨
,qxg ilk x`yn xzei mixzen xegyéðôeèø÷ eäa úéìc àlà- ¤¨§¥§©§§¥

,miwcq mdly ietiva oi`yéðôeèø÷ eäa úéà ìáàyi m` la` - £¨¦§©§§¥
,miwcq ietivaéøéñàdrilady oeik ,yeniya md mixeq` ± £¦¥

.qxg ilk lkk md ixde miwcqd jxc zxaer

äðùî
inkg ewlgp eilry ,opg xn`y ipyd oicd z` d`ian dpynd

:exec,íiä úðéãîì CìäL éîdprhe ,exira ezy` z` xi`yde ¦¤¨©¦§¦©©¨
,zepefn dlra dl xi`yd `ly dy`dãîòåmc`ñðøéôe ,ãçà §¨©¤¨¦§¥

BzLà úà,dprha ,etqk z` qpxtnd epnn raez ,lrad `ayke ¤¦§
.ezy`l aiig didy eaeg z` el rxtyãaéà ,øîBà ïðçqpxtnd ¨¨¥¦¥

,åéúBòî úàepnn laiw `l oky ,dne`n el aiig lrad oi`e ¤§¨
.eaeig wfp zripn wx `l` ,dne`nåéìò e÷ìçðopg lríéðäk éða ¤§§¨¨§¥Ÿ£¦

òáMé ,eøîàå ,íéìBãbqpxtndàéöBä änk,dy`d zqpxtaìBhéå §¦§¨§¦¨©©¨¦§¦
oky ,eaeg z` rxety inl mlyl aiig mc`y itl ,lrad on

.d`pd zlawk zaygp aeg zrixtñðékøä ïa àñBc éaø øîà̈©©¦¨¤¨§¦¨
íäéøáãk.milecb mipdk ipa lyøîà äôé ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîà §¦§¥¤¨©©¨¨¨¤©©¨¤¨©

,ïðçqpxtnd oky ,qpxtnl dne`n aiig lrad oi`yçéðäz` ¨¨¥¦©
.éávä ïø÷ ìò åéúBòî§¨©¤¤©§¦

* * *

àøîâ
:dpynn opg zrcl zriiqn `xnbdíúä ïðz(.bl mixcp)mc`øcenä §©¨¨©¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"חנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc zeaezk(ycew zay meil)

ok it lr s`Bì÷L úà Bì ì÷BLexiag xear ozil xicnd i`yx ± ¥¤¦§
,lwyd zivgn epnn d`pd xcendåokBáBç úà òøBtå ,okøéæçî §¥©¤§©§¦

Bìz`Búãéáà,`idy lk d`pd ipyl ozpy aygp df oi`e ,`vny £¥¨
,`xnba oldl x`eankøëN ïéìèBpL íB÷îáe,dcia`d zayd lr §¨¤§¦¨¨

äàðä ìBtzjled xkyd ±Lc÷äì. ¦£¨¨§¤§¥
:`xnbd dywnBì÷L úà Bì ì÷BL àîìLaxzeny oicd oaen ± ¦§¨¨¥¤¦§

oky ,d`pd xcenl lwyd zivgn ozilãéáò÷ äåöîdyr `l ± ¦§¨¨¨¦
`l ,lwey did `l m` elit` ixdy jka edpdn epi`e ,devn `l`
,xeaivd zepaxwa wlg el did f` mb oky ,xac ciqtn exiag did

ïéîøBz ,ïðúcmb ,enxzpy lwyd zivgn itqkn ,dkyld z`ìò ¦§©§¦©
ãeáàä,jxca ca`e elwy z` glyy mc` lr ±éeábä ìòålre ± ¨¨§©©¨

,ycwnd zial eribd `l oiicre eabpy milwydìòåúBábì ãéúòä §©¤¨¦¦¨
did `l m` s`y `vnpe .mlwy z` gelyl micizrd el` lre ±
lewyl xzen jkitle ,zepaxwa wlg el did lwyd zivgn ozep

.d`pd xcen xear mbãéáò÷ äåöî ,énð Búãéáà Bì øéæçîeoke ± ©§¦£¥¨©¦¦§¨¨¨¦
meyn ,`ed s` oaen d`pd xcenl dcia` xifgdl xzeny oicd

.eiqkpn ca`nd z` dpdn epi`e ,devn dyer `vendyàlàdn ¤¨
xicndy dpynd dxn`yBáBç úà Bì òøBt,dyw ,xcend ly ¥©¤

,exiag aeg z` rextl el xzen recndéì éLøzLî÷ àäixd - ¨¨¦§©§¥¥
.aegdn jka xhtpy ,oenn egiexne exiag z` dpdn rxetd

:`xnbd zvxznépî àä ,àéòLBà áø øîà,ef dpyn in zrck ± ¨©©©§¨¨©¦
zrckøîàc ,àéä ïðçzeeldl zpn lr dy` qpxtndy ,epizpyna ¨¨¦§¨©

df ixd ,lrad aeg z` rxet jk ici lry s` ,lral df oennãaéà¦¥
.åéúBòî úàjkle ,oenn egiexny aygp df oi` ezhiyly epiide ¤§¨

mc` rxety aeg x`ya oicd oke .qpxtnl dne`n aiig lrad oi`
aiig oi` epnn ywia exiagy `la ezeeldl ezpeeke exiag liaya
oi` dlign zxeza exear rxt m` s` jkle ,dne`n exiag el
rextl mc`l xzen opg zrcl jkle d`pdl zaygp aegd zrixt

.d`pd epnn xceny in ly aeg
:sqep uexizàîéz eléôà ,øîà àáøåzrcl `id ef dpynyïðaø §¨¨¨©£¦¥¨©¨¨

,opg lr miwlegdïðé÷ñò éàîa àëäz` rxet ly dpyna o`k ± ¨¨§©©§¦¨
ote`a ,miwqer ep` dna eaeg,òBøôì àlL úðî ìò äålL,xnelk ¤¨¨©§¨¤Ÿ¦§©

deeld dvxiyk `l` ,dxfga eaeg z` reazl delnd lkei `ly
.d`pd xcenl melk ozp `l rxetdy `vnpe .eprxti ,rextl

ote`a ef dpyn `irye` axe `ax ex`ia recn zx`an `xnbd
:dpeyàîìLarecn oaen ±dì íé÷Bîc ,àéòLBà áøk øîà àì àáø ¦§¨¨¨¨Ÿ¨©§©©§¨§¦¨
ïðaøk.minkg zhiyl mb dpynd z` cinrn `axy oeik ±àlà §©¨¨¤¨

àîòè éàî ,àéòLBà áømrhd dn -àáøk øîà àìxaecny ©©§¨©©§¨Ÿ¨©§¨¨
.dvxiykl `l` rextl aiegn epi`y d`elda

Cì øîàjl xn`i -,àéòLBà áødpynd z` xiaqdl xyt` i` ¨©¨©©§¨
oky ,`axkdéì úéì äàðäc éäðdna dell oenn z`pd oi`y mbd - §¦©£¨¨¥¥

did `l ,el rxet did `l m` mb ixdy ,eaeg z` exiag rxty
,rextl deld aiig
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' מ"ח, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' לך, בו כותב אשר חפצו ורצונו ללמוד בישיבת תומכי תמימים בלוד, 
עד שיתרבו  בלימודו באופן שעד עתה  זו תיכף או שימשיך  לישיבה  יכנוס  ושתי סברות בדבר, אשר 
ידיעותיו בלימוד תורת הנגלה, ורק כעבור איזה זמן, כחצי שנה או שנה, יכנס ללמוד בישיבת תו"ת 

בלוד, ושואל חוו"ד בזה.

מה  זמן  לאחר  למלאות  יש  מצות  וכמה  בכמה  אם  אשר  תורה,  דתלמוד  בהענין  ידוע  והנה 
שחסרו מקודם, אין זה שייך בת"ת, כי כל רגע ושעה די שיפקיע את עצמו מחובתו בת"ת, שהיא מצוה 
תמידית חיובית. וה"ה בנוגע לחלק מהתורה היינו תורת החסידות - אשר מכיון שנתעורר ללימוד זה, 

הרי אדרבה יש להצטער על הזמן שעבר עד עתה בלי לימוד זה ולא לדחות לעוד כמה חדשים.

ולכן באם מסכמת הנהלת ישיבת תו"ת בלוד לקבלו, מהנכון וטוב לעשות את זה עתה. וע"י 
לימוד פנימיות התורה, שבלשון הזהר הק' נקרא נשמתא דאורייתא - הרי בודאי יתוסף ג"כ נשמה 

וחיות בלימוד דנגלה דתורה, אשר זהו הוספה לא רק בכמות אלא גם באיכות.

בטח אומר תהלים לאחר תפלת שחרית בכל יום, וכן נותן מזמן לזמן איזה פרוטות לצדקה - 
אשר גם זה מסייע לקליטת התורה בפנימיות, עד שיפעול שינוי המהות בכל דרכיו, עפ"י מ"ש הרמב"ם 

בהלכות דיעות פרק ה.

בברכת הצלחה בתלמוד תורה ביראת שמים,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

המזכיר: א. קווינט



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חנה
miwxt dyelya` cenr gw sc ± iriax wxtzeaezk

åì÷ù úà åì ì÷åù.xeav zepaxwl dpy lkl aiig `edy ,lwy eliaya lwey Ðòøåôå
åáåç úà åìdyepl oenn aiig m` ÐÐ.eliaya eprxtiy dfl xzenåúãéáà åì øéæçîå

drez exeng d`x m` ÐÐeaiydl xzen.øëù ïéìèåðù íå÷îá.dzayd gxeh lr Ð

ìåôú.dfn df d`pda oixcen odipy ixdy .ycwdl xkyd ziipd Ðãéáò à÷ äåöîÐ

edpdn epi`e ,ciar `w `nlra devn :xnelk

eilr lwy `l m`y .dflÐ,melk ciqtd `l

.zepaxwa wlg el yiyïéîøåú ïðúãz` Ð

.zetew ylya dkyldãåáàä ìòin lr s` Ð

.ca`e elwy glyyéåáâä ìòå`l oiicry Ð

.o`k ribdúåáâì ãéúòä ìòå`l elit`e Ð

o`kn xg`l dabpÐdnexza wlg el yi

xky `vnp .devn xqigy `l` ,zepaxwae

.ozepd lr devndäéì éùøúùî.egiexn Ðïðç
åéúåòî ãáéà :øîàã àéäz` qpxty df Ð

el mlyiy ,d`eld myl oeekzpe ,exiag zy`

dlraÐz` :el xnel leki oi`e .eizern cai`

aeg lkl inp oicd `ede .il mly ,izrxt jaeg

el xn` `l dfe ,erxte exag cnre eilry

"ipield"Ðeli`c oeike .melk el aiig epi`

d`eld myl dirxtÐik ,`id d`eld e`l

dlign myl inp dirxtÐ.dil aidi icin e`l

ïðáø àîéú åìéôàit lr s` ,aiig :ixn`c Ð

inp aeg x`y iabe .ipield el xn` `lyÐlign ike ,mlyl aiigÐ.d`pd xcena xeq`

eaeg z` el rxet ipzwc `kdeÐ`ly zpn lr delnd on d`eld dlgz df delya

.dil aidi icin e`l jkld ,evgll dyepd lkei `l ,dvxiy cr rextl
àôåñéë

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

.xkya xky xney ,mpga mpg xney :yxtne .aiig Ð mciw `le zelwnae mirexa mcwl el

xkya zelwnae mirexa mcw m` ,inp mpg xneyc rnyn .ziad lran lhepe xfegc :wiqne

el`" wxta opzc `d oke !`ed `nlra `ix` igexa` ?i`n`e .ziad lran lhepe xfeg Ð

exky el ozep `l` ,rlq il oz :el xn`i `l Ð rlqn lha did :(a,`l `rivn `aa) "ze`ivn

.dpin lihac dk`ln dze` ly lha lretk

dk`lna wqer did m`y :qxhpewa yxite

zget did dnk ,daexn xky lhepe ,dxeng

,dcia` zayd enk dlw dk`lna weqrie exkyn

!`ed `nlra `ix` igexa` ?i`n`e .el epzi jke

z` qpxtna `wecc :mz epiax yxity dn itle

qpxtzdle mvnvl dlekiy itl ,opg xn`w ezy`

enk ,`l Ð eaeg el rxet x`y la` ,wgeca

on ik :iax xne`e .icin `iyw `l Ð onwl xn`y

zpwz `l` .`kd rnynck ,xeht i`ce did oicd

ly ezcia` aiyiy ick ,el enlyiy mzd minkg

xfegc ,xkya zelwnae mirexa mcwa oke .exiag

gixadl weqriy ick Ð ziad lran xky lhepe

Ð odinc ick xkyd dler elit`e ,ix`d z`

,eaeg rxet la` .`zeigc `xyekl dpin `wtp

Ð ezy` z` qpxte xg` cnrezeyrl epl dnl

xn`c `d ,inp `nrh i`dne ?df lr dpwz

zngne aeg zngn `ad :(a,gp oihib) "oiwfpd"a

riax ozep oi` Ð ycg xyr mipy ecia dzdy m` :yexit .oewixwiq meyn ea oi` Ð zextp`

mlyn `l` ,xifgn mpga `lc iaxl d`xp .rwxwd el xifgn `l` ,zerwxwa wifgie ,milral

`lc ab lr s`c ,ok enk eizeaeyza yxit oeyxb epiaxe .ixkpd cin d`ivedl `ivedy dn el

,xkya zelwnae mirexa mcw` dedc icin ,mlyl el yi Ð `nlra ix` gixank `l` ied

:(a,ehw `nw `aa) "`xza lfebd"a opzc `de :xn`z m`e .mpga el xifgny oihiba yxity qxhpewd yexitk `le .mixkpd cin exiag ly livn mc` jl oi` Ð ok `l m`c .dcia` aiyn iabe

meync :xnel dvex iax dide !mlyl el did exeng inc ?i`n`e .exky `l` el oi` Ð exiag ly z` livde ely z` df gipde ,miz`n exiag lye dpn dti ely ,exiag xenge exeng xdp shy

"qpekd" wxta opz `dc ,el `di `l exky elit` ok m` :dywe .`l Ð eipta la` ,eipta `ly ilin ipd Ð dpwz minkg eyr ike .eipta xengd lray oebk ixiinc Ð exky `l` el oi` ikd

`ni` :jixte .ol rnyn `w Ð mlyn `l inp zipdpy dne ,exiag iqkpn ix` gixan :jzrc `wlqc .dhagp elit` :`xnba ax yxtne .zipdpy dn znlyn Ð zipdpe dpibl dltp :(`,gp my)

`ly Ð i`de ,ezrcn Ð exiag iqkpn ix` gixan :ipyne !inp `kdzi`c ab lr s` Ð ezrcn :`nw `pyil rnyne .`ciqt dil zi` Ð i`d ,`ciqt dil zil Ð ix` gixan ;inp i` .ezrcn

dil zilc `kid ,ezrcn Ð ix` gixan :eyexit ikd `l` .(a,bv my) "milretd z` xkeyd"ce (a,`l `rivn `aa) "ze`ivn el`"c `iddn ok yxtl xyt` `l oigxek lre .xeht `ciqt dil

gixan `ed egxk lry Ð ezrcn `ly i`d :xnelk ,`l` ?aiig `di dnl Ð zexitd elwlwzp `le dhagp m` `hiytc ,aiig `di `ciqt ied `l i`c meyn e`l ,ezrcn `ly Ð i`d .`ciqt

exeng incc yxtp m` "`xza lfebd"c `idda `zyde .egxeh xky el mlyl aiig Ð `ciqt dil zilc ab lr s` exiag ly exvnn ix`d z` gixadl egxk lr mc`d z` miwgec m`e .ix`

mlyn epi`c `nrh epiidc :iaxl d`xp ok lr .`ciqt dil zile ,`ed ezrcnc oeik ,exky elit` el `di `l ok m` ,`ciqt dil zil eli`k opiayg `nl` Ð eipta `edy itl ,mlyl aiig epi`

,livdl lekiy ixiin jgxk lrc .exky icka livdl `ven did `ed mb ixdy ,exky ick `l` eze` dpdn epi`e ,eze` dpdn `edy dn `l` mlyl aiig `diy minkg epwz `ly Ð exeng inc

.xwtdd on eze` dkfi `lyíå÷îáåd`pd letz ikd meyn Ð df lr df oixeq` mdipy iqkpya oia :dl iwen (a,bl mixcp) "xcend oia oi`" wxta Ð ycwdl d`pdd letz xky oilhepy

lawl dvex xifgnd oi` m`e .xifgnd lr oixeq` dcia` lra iqkp `le dcia` lra lr oixeq` `wec xifgn iqkpya oia ,eakrl dcia` lra ivn `le ,xky lehil xifgn ivn `lc ,ycwdl

.ycwdl d`pd letze ,eakrl leki epi` dcia` lraÐ xkyìòåeze "zeabl cizrd lre" ipzinl dil dedc Ð `cg :iaxl dywe .seqal dabp `l elit` :qxhpewa yxit Ð zeabl cizrd

dnexzd dnxzp `ly cr m` ,oigelyd eca`y e` ,oigelydn eapbpe mdilwy elwyy xird ipa :(`,gp `rivn `aa) "adfd"a dl iziine ,(a,b milwya) opzc ,cere .llka ieabe cea` iedc ,`l

l elit`c ,qxhpewd yexitk m`e .ycwd` zeixg` Ð dnxzpyn la` .mdizgz mixg` mi`iane milwey xird ipae ,xird ipal migelyd mirayp Ði`n` Ð mdilr oinxez seqal eabp `

ok m`c :dywe .ribd `l oiicry Ð ieabd lre ,ca`e elwy glyy in Ð cea`d lr :i"yx yxit cere !inp dnxzpyn elit` Ð devn meyn i` ?mdizgz mixg` oi`iane milwey xird ipa

dnexzd dnxzpy mcew ca`p i`c .dnexzd dnxzpy xg`l gilyd cin ca`pe ,gilyd cia Ð ieabd lre .ca`e i`ab cil `ay Ð cea`d lr :yxtl d`xp `l` !ipzw "ef xnel jixv oi`e ef"

.zeixg`a milra iaiigin `lc ,ieabe cea`a Ð elwy z` el lwey `kd xn`c `de .seqal ieab icil `aiy Ð zeabl cizrd lre .zeixg`a milra oiaiig Ðàäcai` xn`c `id opg ipn

lral df rxety ici lry ,`nlra `nxb `l` epi`y ,xqzin `l ikd meyn Ð eaeg mlyl jixv oi`y ,edpdn mewn lkny it lr s` ,epnn eraezl dzr leki epi`y ,oke li`ed Ð eizern

Ð eaegiyxzyn eci lrc ab lr s` ,dpzn meyl ozie 'ek elv` libxd ipepg lv` jli Ð lk`i dn el oi`e exiagn d`pd xcend :(`,bn mixcp) "xcend oia oi`"a opzc `dl ince .xhtin

`nxb Ð `kd la` ,ipdzin `w dicicl dicicn Ð mzdc .dipin dil raz ivn `lc ab lr s` xeq`c ,dk`ln el dyerl inc `le .`nlra `nxb `l` ciar `le li`ed ,ixy Ð ipefn dil

zvnvn dzid dnvr dy`dy ,xhtdl leki did `ny Ð zepefn lrad df aiigzn didy xexa xacd oi`c ,xeht ikd meyne .ezy` zepefna `wec ixii`c :yxtn mz epiaxe .`ed `nlra

lkn ,oic zia wqt `la aiigin did `l dnvr dy`l s`y ,`nlr ilekl aiigin ied `l Ð ikd e`l i`c ,ixiin oic zia dl ewqtac ab lr s` .zern dl `ivnny in d`ven dzid `l m`

`d :eyexit ikde .oipr meya xhtdl leki did `le li`ed ,`id dxenb d`pdc ,eizern cai` `lc dcen opg elit` Ð aeg xhy iab la` .`zepzarx dl exwil `lc znvnvn dzid mewn

,od ezy` zepefn Ð eaeg z` rxete opzc `d :`irye` iax ipye :l`ppg epiax yxit oke .`id opge ,`wec dy`d oefna epiidc ,opg da ixii`c aeg eze`a ixiin rxet i`d xnelk ,`id opg ipn

ipae opgc `zbelta ezrcn `ly exiag ly aeg xhy rxetd :ira lnn xa `a` :oiwxita mzd opiqxbc .oiaeg x`ya oicd `edc inlyexin di`x `iad xy` xa wgvi epiaxe .opgc `ail`e

`pied qiitn Ð oekyn diab dedc jnvra rbd .il ligne dil `pqiitn Ð `kd mxa .arxa ezy` zenzy ezrca dlr `l onz Ð milecb mipdk ipac `nrh :iq` iax xn` .milecb mipdk

` `cd ?`pkynn oi` liwy `l ,elwy z` el lwey :`cd on dprnyp ,wgec aeg lraa elit`e .wgec epi`y aeg lraa o`k cr .ipekyn il aidie dil`nl` ,wgec aeg lra elit` :zxn

,milwyd lr oipkynnc ab lr s` ,milecb mipdk ipak elwy z` lweyc `nrh `edd miwenc ,eply `xnb` zinlyexi `xnb bilt jgxk lr :mz epiax xne`e .zepefnl enk aeg lraa zwelgn

`ax ixaclc ,`kdc `ibeqk `iz` `l inlyexic `ibeq oigxk lrc :cere .opiyxtck ,dy`d oefna `l` ibilt `lc :yxtne .`xaq jd dil zilc ,ixnbl bilte ,opgk dl iwen `irye` axe

.wgec aeg lra dipin hiytc ,cea`a ixiin `lc rnyn inlyexiae !dil iyxzyn `w `d ?i`n` elwy el lwey Ð ikd e`l i`c ,ieabe cea`a epiid Ð elwy el lweyc yxtl jixv
oenc`
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øéæçîe ,BáBç úà òøBôe ,Bì÷L úà Bì ì÷BL¥¤¦§¥©¤©£¦
øëN ïéìèBpL íB÷îáe .Búãéáà Bì¯äàðä ìBtz £¥¨§¨¤§¦¨¨¦£¨¨

Bì÷L úà Bì ì÷BL àîìLa .Lc÷äì¯äåöî ©¤§¥¦§¨¨¥¤¦§¦§¨
ìòå éeábä ìòå ãeáàä ìò ïéîøBz :ïðúc ,ãéáò÷̈¨¥¦§©§¦©¨¨§©©¨§©

Búãéáà Bì øéæçîe .úBábì ãéúòä¯äåöî éîð ¤¨¦¦¨©£¦£¥¨©¦¦§¨
BáBç úà Bì òøBt àlà .ãéáò÷¯éLøzLî÷ àä ¨¨¥¤¨¥©¤¨¨¦§¨§¦

:øîàc ,àéä ïðç ?épî àä :àéòLBà áø øîà !déì¥¨©©©£¨¨©¦¨¨¦§¨©
,ïðaø àîéz eléôà :øîà àáøå .åéúBòî úà ãaéà¦¥¤§¨§¨¨¨©£¦¥¨©¨©

ïðé÷ñò éàîa àëä¯.òBøôì àlL úðî ìò äålL ¨¨§©¨§¦©¤¨¨©§¨¤Ÿ¦§©
àéòLBà áøk øîà àì àáø àîìLa¯íé÷Bîc ¦§¨¨¨¨¨¨©§©©£¨§¥

øîà àì àîòè éàî àéòLBà áø àlà ,ïðaøk dì̈§©¨©¤¨©©£¨©©£¨Ÿ¨©
,déì úéì äàðäc éäð :àéòLBà áø Cì øîà ?àáøk§¨¨¨©¨©©£¨§¦©£¨¨¥¥
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כתובות. פרק שלושה עשר - שני דייני - דף קח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

ללמוד השיעור תניא כפי שנחלק לימי השנה, ולסיימו בסוף השנה, ואחרי-כן להתחילו עוד הפעם.
משיחת שבת פרשת בראשית ה'תשכ"ז
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חנו
miwxt dyelyaa cenr gw sc ± iriax wxtzeaezk

äéì úéì éî àôåñéëoiprlc ixn`c ,`id opax i` ,jkld .cinz delnd on siqkin `wc Ð

eliaya exag rxte rextl zpn lr del aegÐ,`id dlign d`pd xcen iabe ,mlyl aiig

rextl `ly zpn lr del ik .xiq`eÐ`l` .xiq`e ,diab lign dligne ,`id d`pd inp

e`le .icin diab dil zil rextl `ly cnera oia ,rextl cnerd aega oiae ,`id opg

oerxtn diwlqc ab lr s`e ,`id dlign

`teqikne.äðùîïéèòåî íéñëðyxtn Ð

ycg xyr mipy zqpxt oda oi`y :`xza `aaa

.zeawple mixkflìò åìàùé íéðáäå åðåæé úåðáä
íéçúôä.`id minkg zpwz ÐéúãñôäÐ

.dinzaàøîâøîà÷ éàîliaya m`" Ð

ip`y liaya m` rnyn ,"izcqtd xkf ip`y

egk ieti edne ,izcqtd dti igke xkf?äðùî
íéð÷ð÷á åì äãåäå.ony `la miwx Ðàøîâ

äãî åðòåèá:`l` ,mipwpw epnn raz `l Ð

ipzwc "ony ick" i`ne .jlv` izcwtd ony

oizipznÐiedc ,ony ick dxyr `ln ;dcn

.mixerya el dcede mihg eprh dilêøåááÐ

.cad iptly xeaäéì ïéòè àì íéð÷ð÷ike Ð

mipwpwa el dcedÐ.`id d`ced e`líéãë
íéàìî.rnyn onye mick Ðïîù éãë äøùò

."mi`ln" xn` `le Ðïåùì äæä ïåùìá ùé
íéð÷ð÷"dxyr `ln" dil xn` `lc oeik ÐÐ

,mi`ln mick dxyr `l` ,dcn epreh df oi`

.mixerye mihg eprh dil dede'åë àîòè àìà
xn`c o`nl iaeze`l ,`ed `iyew oeyl Ð

:ipzwcn ,ongp axk oizipznc `iwecc .xeht

mick :ipzw `le ,ony ick exiag z` orehd

ony mi`lnÐoi`c meync dpin opirny

m` `d ,opax ixht mipwpw oeyl dfd oeyla

mdipy erazÐ.aiigïåîéø åòáúù éîë äùòð
åúôéì÷ámihgl onye mick enc `l Ð

oinne ,`ed `zlin `cg ilekc ,mixerye

.`ed dprhdïîù.xeaa xhpn ,mipwpw `la Ð

'åë ïðé÷ñò éàîá àëä àìà`niz `l `l` Ð

oizipznl iwen `iig iax `l` ,oenix eprhy enk

Ðmipwpw zvwna dcedy oebk,xtk mzvwne

yi i`e .d`cede dxitk `ki` ediiteb mipwpwac

mipwpw oeyl driazd oeylaÐediilr aiigin

oenc` aiign `wc onyc dreaye .dreayÐ

driazd oeyla yi :xaqwc ,`id leblb meyn

.mipwpw oeyläðùîìâøä úà åì èùôåÐ

;eixacl yg epi`y ,y`ep xn`e ,`ed oeifa oeyl

ize` dlz :izrny ip`e .ilbx iab lry hih leh

.ozil dn il oi`e ,ur lr
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ïåîãàxn`y mewn lk :onwl xn`c ab lr s` Ð izcqtd xkf ip`y liaya ike xne`

jixt `wqit `eddne ,ezenk dkld ,oenc` ixac z` ip` d`ex :l`ilnb oax

dizeek `zkld zilc mz epiax xne` mewn lkn Ð xwir ied ikdc `nl` ,onwl cenlzd

iax xn` iq` iax xn` (`,bn) "dxrp" wxta lirl ,dizeek `lc `xnbc `ibeq `dc .`da

oig` lv` zak zad lv` dpnl` eyr :opgei

:cere .opaxk eixac mzq ,`nl` .mihren miqkpa

minezi :opixn` (`,bw) "`yepd" wxt lirlc

exkny dn Ð mihren miqkpa exkne encwy

."zny in" yixa opaxk cenlzdc `nzqe .exkn

epiidc :mz epiax xne`e .(a,hlw `xza `aa)

`zln` ibelti`l e`l Ð oenc`c :`nrh

oaxe .`ed `nlra dnzn `l` ,`z` minkgc

ixac z` ip` d`ex :`idda xn`c inp l`ilnb

yiy meyn `l` ,oic wqt meyn e`l Ð oenc`

.denzl i`ce

øîà.dinza Ð zixi `ziixe`a wiqrc `ax

,inp ikd oi` ?`ax dnznw i`n :miywn

z` oefl devn :(`,hn) "dxrp" wxta lirl xn`ck

xn`e !dxeza oiwqerc mipal xnege lwe ,zepad

devn yi Ð devn iab lirlc ;inc `lc :mz epiax

a`d zny `kd la` ,zepad on xzei mipad oefl

`ax dnzn `w Ð dxezd on ilwy `w ozyexie

weqriykc xninl ira `wc ,oenc`c dizlin`

`l Ð weqri `l m`e ,dyexi lehi Ð dxeza

,milecb mipaa ixiin `kdc :mivxzn yie .dplhi

efl devn ,lirl la` .'ek wiqrc o`n :jixt ikdleo

mlekc meyn ;ixiin miphw mipaa Ð mipad z`

.mipal xnege lw :xn`w dxeza weqrl micner

micner od mlekc Ð wiqrc o`n :jixt `l ikdle

.dxeza weqrl

òîùÐ 'eke mixerye oihg eprh opaxcn dpin

?opaxcn ongp axl jixt i`n :dniz

:`niz ike ?dizeek i`wc oenc` `ki` `lde

xninl ol zi` ,daxc` .edpip miaxc meyn

edleknc :iax xne`e !dizeek `zkldc ,oenc`k

mixerye oihga dcen oenc`c rnync .jixt

ick hwp `l` ,mixerye oihg hwp `lcn ,xhtinc

xninl irack ,inc eztilwa oenixkc (onye oii)

i`n` `xnbd rcei epi`y ,iy` xa iniy ax onwl

xg`l ,edine .ony ickc `pyil i`d hiwp ied

oeyl dfd oeyla yi"a edpibelt`l `ki`c rciy

axc `zaeiz iediz `nip :`kti` jixt Ð "mipwpw

ink dyrp :ipyn ikd elit`e ,`a` xa `iig

.eztilwa oenix eprhyéà`nrh i`n ikd

`d ?dil `iyw `w i`n :dniz Ð ?oenc`c

,`xaq i`d dil zi`c l`ilnb oax ogky`

,opzck mixerya el dcede oihg el orha aiiginc

d`xpe !(a,gl zereay) "oipiicd zreay" wxta

`ail` oenc`c `nrh i`n ikd i` :xn`w ikdc

axk oenc` iedlc xninl opira `dc ?ongp axc

eprha `wec ongp axe ,ol `niiw dizeekc ,ongp

la` ,aiigin odn cg`a el dcede mixerye oihg

!xeht Ð oixerya el dcede oihg eprh

÷ñåôä:inlyexia dl iwen Ð epzgl zern

Ð dcnrna wqte li`ed ,xninl dil irai` `kti` Ð a`l oitek `nili` ?o`nl oitek :`xnba xn`c `d xity iz` `zyde .ecen opax elit` Ð dcnrna wqt `l la` ,dcnrna wqtyk

.zipzd dnvr `idy enk `ed ixd Ð dpzd dcnrnae li`ed ,dlecb la` .d`pz e`lc meyn ,dphwl hbd z` ozil lral oitek :wiqne !melk e`l Ð dphw i`pze i`pz dlecb i`pz ied
ayz
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äàðä déì úéà éîð íúä ?déì úéì éî àôeqék¯ ¦¨¦¥¥¨¨©¦¦¥£¨¨
éñëéîc äàðä àéääa.dépéî óäðùîøîBà ïBîãà §©¦£¨¨§¦§¦¦¥©§¥

îæa ,úBðáe íéða çépäå únL éî :äòáLíéñëpäL ï ¦§¨¦¤¥§¦¦©¨¦¨¦§©¤©§¨¦
ïéaeøî¯íéñëðáe .úBðBfð úBðaäå íéLøBé íéðaä §¦©¨¦§¦§©¨¦¦§¨¦

íéèòeî¯.íéçútä ìò eøæçé íéðaäå ,eðBfé úBðaä ¨¦©¨¦§©¨¦©§§©©§¨¦
ïaø øîà ?ézãñôä øëæ éðàL ìéáLa :øîBà ïBîãà©§¥¦§¦¤£¦¨¨¦§©§¦¨©©¨

.ïBîãà éøác úà éðà äàBø :ìàéìîbàøîâéàî ©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§©
,øëæ éðàL ìéáLa :øîà÷ éëä ,ééaà øîà ?øîà÷̈¨©£©©©¥¨¦¨¨©¦§¦¤£¦¨¨
ïàî :àáø déì øîà ?ézãñôä äøBza ÷Bñòì éeàøå§¨©£©¨¦§©§¦£©¥¨¨©
äøBza ÷éñò àìc ïàî ,úéøéc àeä äøBza ÷éñòc§¨¥©¨§¨¥©§¨¨¥©¨
éðàL ìéáLa :øîà÷ éëä ,àáø øîà àlà ?úéøé àì̈¨¥¤¨£©¨¨¨¦¨¨©¦§¦¤£¦
íéñëða ézãñôä ,ïéaeøî íéñëða Løéì éeàøå øëæ̈¨§¨¦©¦§¨¦§¦¦§©§¦¦§¨¦

?ïéèòeîäðùîäãBäå ïîL éck Bøéáç úà ïòBhä ¨¦©¥¤£¥©¥¤¤§¨
äðòhä úö÷îa äãBäå ìéàBä :øîBà ïBîãà ,íép÷ð÷a§©§©¦©§¥¦§¨§¦§©©©£¨

¯ïénî úö÷î úàãBä ïéà :íéøîBà íéîëçå ,òáMé¦¨©©£¨¦§¦¥¨©¦§¨¦¦
éøác úà éðà äàBø :ìàéìîb ïaø øîà .äðòhä©©£¨¨©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥

.ïBîãààøîâïéøBòNe ïéhç Bðòè :ïðaøì dpéî òîL ©§§©¦¨§©¨©§¨¦¦§¦
ïéøBòNa äãBäå¯áøc àzáeéz éåäz àîéì .øeèt §¨¦§¦¨¥¨¤¡¥§§¨§©

Bðòè :ìàeîL øîà áø øîàc ,ìàeîL øîà ïîçð©§¨¨©§¥§¨©©¨©§¥§¨
ïäî ãçàa Bì äãBäå íéøBòNe ïéhç¯áø øîà !áéiç ¦¦§¦§¨§¤¨¥¤©¨¨©©

î BðòBèa :áø øîà äãeäéàîòè éàî ,éëä éà .äc §¨¨©©§£¦¨¦¨¦©©£¨
øîàc àëéä ,àîìò éleëc :àáø øîà àlà ?ïBîãàc§©§¤¨¨©¨¨§¥¨§¨¥¨§¨©

EøBáa éì Lé ïîL éck äøNò àìî" déì"¯ïîL ¥§Ÿ£¨¨©¥¤¤¥¦§§¤¤
íép÷ð÷ ,déì ïéòè÷¯éck äøNò" .déì ïéòè÷ àì ¨¨¥¥©§©¦¨¨¨¥¥£¨¨©¥

Eìöà éì Lé íéàìî ïîL"¯ïéòè÷ íép÷ð÷å ïîL ¤¤§¥¦¥¦¤§§¤¤§©§©¦¨¨¥
éâéìt ék .déì¯ïîL éck äøNò" déì øîàc àëéä ¥¦§¦¦¥¨§¨©¥£¨¨©¥¤¤

la Lé :øîBà ïBîãà ;"Eìöà éì Léì äfä ïBLïBL ¥¦¤§§©§¥¥©¨©¤§
la ïéà :éøáñ ïðaøå ,íép÷ð÷ì äfä ïBL.íép÷ð÷ ïBL ©§©¦§©¨©¨§¦¥©¨©¤§©§©¦

àîòè àlà¯la ïéàcì äfä ïBLLé àä ,íép÷ð÷ ïBL ¤¨©§¨§¥©¨©¤§©§©¦¨¥
laì äfä ïBLíép÷ð÷ ïBL¯àzáeéz éåäéz àîéì .áéiç ©¨©¤§©§©¦©¨¥¨¤¡¥§§¨

Bðòè :àaà øa àéiç éaø øîàc ,àaà øa àéiç éaøc§©¦¦¨©©¨§¨©©¦¦¨©©¨§¨
íäî ãçàa Bì äãBäå íéøBòNe ïéhç¯øîà !øeèt ¦¦§¦§¨§¤¨¥¤¨¨©

é÷úî .Bútéì÷a ïBnéø BðòhL éîk äNòð :éLà øa éîéL áøBútéì÷ àìa ïBnéø :àðéáø dì ó ©¦¦©©¦©£¤§¦¤§¨¦¦§¦¨©§¦¨¨¦¨¦§Ÿ§¦¨
¯L ,øèðéî àìïî¯éck äøNò :déì øîàc !ïðé÷ñò éàîa àëä àlà !íép÷ð÷ àìa øèðéî ¨¦§©¤¤¦§©§Ÿ©§©¦¤¨¨¨§©¨§¦©©£©¥£¨¨©¥

ïîL :Cãéà déì øîàå ,Eìöà éì Lé ïîL¯äMîç ,éîð íép÷ð÷ ,íìBòî íéøác eéä àì¯úéà ¤¤¥¦¤§§©£©¥¦¨¤¤Ÿ¨§¨¦¥¨©§©¦©¦£¦¨¦
la Lé :øîBà ïBîãà .Cì úéì äMîçå ,Cìì äfä ïBLíép÷ðwà òazLîwã Bbîe ,íép÷ð÷ ïBL¯ ¨©£¦¨¥¨©§¥¥©¨©¤§©§©¦¦§¨¦§©©©©§©¦

la ïéà :éøáñ ïðaøå .ìebìb éãé ìò ,ïîMà éîð òazLîì äfä ïBLBðòhM äî ,íép÷ð÷ ïBL¯ ¦§©©©¦©¤¤©§¥¦§§©¨©¨§¦¥©¨©¤§©§©¦©¤§¨
Bì äãBäM äîe ,Bì äãBä àì¯.Bðòè àìäðùîìâøä úà Bì èLôe ,Bðúçì úBòî ÷ñBtä¯ Ÿ¨©¤¨Ÿ§¨©¥¨©£¨¨©¤¨¤¤
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כתובות. פרק שלושה עשר - שני דייני - דף קח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

ללמוד בכל יום פרשת היום עם פירוש רש"י, ביום ראשון – עד שני, ביום שני – עד שלישי, וכן הלאה, וביום השבת – משביעי עד סוף 
הפרשה.

משיחת שבת פרשת בראשית ה'תשכ"ז



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc zeaezk(ycew zay meil)

mewn lkndéì úéì éî ,àôeqékcr delndn dyea el oi` ike ± ¦¨¦¥¥
,aegd z` rxet `edyäàðä àéääa äàðä déì úéà ,énð íúä̈¨©¦¦¥£¨¨§©¦£¨¨

éñëéîcdépéî óon yiiazdl jixv epi`y d`pd dell yi my mbe ± §¦§¦¦¥
.delnd

äðùî
,mixac draya oenc` lr ewlgp minkgy wxtd zligza epipy
:minkge oenc` ewlgp eay oey`xd oicd z` d`ian epizpyn

äòáL øîBà ïBîãà,oey`xd oicd ,mixacíéða çépäå ,únL éî ©§¥¦§¨¦¤¥§¦¦©¨¦
íéñëpäL ïîæa ,úBðáemd gipdyïéaeøî,if`íéLøBé íéðaälk z` ¨¦§©¤©§¨¦§¦©¨¦§¦

,miqkpdúBðBfð úBðaäåz` odl zzl miaiegn mipady ,mipad on §©¨¦
.odizepefníéèòeî íéñëðáe,if`,eðBfé úBðaäonvrl elhi ,xnelk §§¨¦¨¦©¨¦

,miycg xyr mipy jynl odizepefn z` miqkpd oníéðaäåepefi §©¨¦
if` ,mwlg dlkiyke ,x`yd on,øîBà ïBîãà .íéçútä ìò eøfçé§©§©©§¨¦©§¥

ikeézãñôä øëæ éðàL ìéáLaéøác úà éðà äàBø ,ìàéìîb ïaø øîà , ¦§¦¤£¦¨¨¦§©§¦¨©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥
,ïBîãà.eixacl ip` mikqn ,xnelk ©§

* * *

àøîâ
:oenc` zprh z` zxxan `xnbdøîà÷ éàîezpeek dzid dn ± ©¨¨©

xkfd gk dti recn ike ,'izcqtd xkf ip`y liaya' oenc` ly
.dyexia dawpd gkn,øëæ éðàL ìéáLa ,øîà÷ éëä ,éiaà øîà̈©©©¥¨¦¨¨©¦§¦¤£¦¨¨

,ézãñôä ,äøBza ÷Bñòì éeàøådywn `xnbd .odn zegt yxei ip`e §¨©£©¨¦§©§¦
:df xe`ia lràáø déì øîà,iia`lúéøéc àeä ,äøBza ÷éñòc ïàî ¨©¥¨¨©§¨¦©¨§¨¦

e yxei dxeza wqerd `weec ike -úéøé àì ,äøBza ÷éñò àìc ïàî©§Ÿ¨¦©¨Ÿ¨¦
.ok xnel oi`y i`ce ixde [yxei `l-]øîà÷ éëä ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¨¦¨¨©

ike ,oenc`å ,øëæ éðàL ìéáLaip`ïéaeøî íéñëða Løéì éeàø ¦§¦¤£¦¨¨§¨¦©¦§¨¦§¦
ïéèòeî íéñëða ézãñôä.zepadn zegt lehil ¦§©§¦¦§¨¦¨¦

äðùî
mr wlgp eay ,oenc` xn`y ipyd xacd z` d`ian ef dpyn

:minkg,Bøéáç úà ïòBhäel aiig `edyäãBäå ,ïîL éckexiag ©¥¤£¥©¥¤¤§¨
íép÷ðwa.miwixäãBäå ìéàBä ,øîBà ïBîãàrazpdäðòhä úö÷îa ©©§©¦©§¥¦§¨§¦§¨©©£¨

y epic ixd ,driazd on wlga dcedy oeik -òáMéaiig epi`y ¦¨©
mipwpw `l`íéîëçå .ïéà ,íéøîBàef,äðòhä ïénî úö÷î úàãBä ©£¨¦§¦¥¨©¦§¨¦¦©©£¨

xeht okle dprhd dzid eilry oind eze`a d`ced ef oi` xnelk
.dreayn razpd,ïBîãà éøác úà éðà äàBø ,ìàéìîb ïaø øîà̈©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§

.eixacl ip` mikqn xnelk

* * *

àøîâ
:zxg` zwelgn iabl ,dpyna minkg ixacn zwiicn `xnbdòîL§©

dpéîy ,dpynd on cenll yi -,ïðaøìz` raezdy mixaeqd ¦¨§©¨¨
zreayn raypd xeht mipwpwa el dced dlde onye oii ick exiag

a s` exaqi jk ,zvwna dcenBðòèraezdäãBäå ,ïéøBòNe ïéhç §¨¦¦§¦§¨
razpdïéøBòNay ,calaøeètdywn .zvwna dcen zreayn ¦§¦¨

:`xnbdàzáeéz éåäz àîéìlr `kxit o`kn didzy xn`p m`d - ¥¨¤¡¥§§¨
eixacBðòè ,ìàeîL øîà ïîçð éaø øîàc ,ìàeîL øîà ïîçð áøc§©©§¨¨©§¥§¨©©¦©§¨¨©§¥§¨

raezdBì äãBäå ,íéøBòNe ïéhçwx razpdáéiç ,ïäî ãçàa ¦¦§¦§¨§¤¨¥¤©¨
:`xnbd zvxzn .dreay razpda ,áø øîà äãeäé áø øîàote` ¨©©§¨¨©©§

yBðòBèraezdäcîz` orehd' dpynd zpeek ,xnelk ,ony ly £¦¨
ony ick dxyr `ln' eraezy oebk epiid ,'ony ick exiag
zkiiy [mipwpwa dcedy] razpd z`ced oi` ok m`e ,'jizcwtd
ipi` aiyd dlde mihg erazy ote`l dnec df ixde ,driazl llk

:df xe`ia lr dywn `xnbd .mixery `l` jl aiigéëä éàm` ± ¦¨¦

,epizpyna xe`iad `ed ok,ïBîãàc àîòè éàîdreay aiigny ©©§¨§©§
.dpyna

:xg` yexit `xnbd d`ian ef `iyew zngnéleëc ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨§¥
,àîìò,minkg zrcl mbe oenc` zrcl mbdéì øîàc àëéäraezd ¨§¨¥¨§¨©¥

df ote`a razplïéòè÷ ïîL ,'EøBáa éì Lé ïîL éck äøNò àìî'§Ÿ£¨¨©¥¤¤¥¦§§¤¤¨¨¦
déì ïéòè÷ àì íép÷ð÷ déìjkitle ,ony `l` epnn raez epi` ± ¥©§©¦Ÿ¨¨¦¥

.dreay aiig epi`e ,dprhd oinn d`ced ef oi` mipwpwa dcedyk
oeyl xne`yk oke,'Eìöà éì Lé íéàìî ïîL éck äøNò'lkd £¨¨©¥¤¤§¥¦¥¦¤§§

y micendéì ïéòè÷ íép÷ð÷å ïîLony mb epnn raez `ed ixd ± ¤¤§©§©¦¨¨¦¥
d`ced ef ixd ,mipwpwa razpd dced m` jkitle ,mipwpw mbe

.dreay zaiignd zvwnaéâéìt ékoenc` ewlgp ote` dfi`a ± ¦§¦¥
,minkgedéì øîàc àëéärazpl raezd xn`y ote`a wx ±äøNò' ¥¨§¨©¥£¨¨

,'Eìöà éì Lé ïîL éck'mi`ln' xne` epi`eLé ,øîBà ïBîãà ©¥¤¤¥¦¤§§©§¥¥
azernynläfä ïBLmbì,íép÷ð÷ ïBLmihg eprehk df ixde §¨©¤§©§©¦

.mdn cg`a dcede mixeryela ïéà ,éøáñ ïðaøåì äfä ïBLïBL §©¨¨¨§¥¥§¨©¤§
,íép÷ð÷dnecy 'ony ick dxyr `ln' eraz eli`k aygp df ixde ©§©¦

dprhd oinn d`cedd oi`y oeiky mixerya dcede mihg eprehl
.dreayn xeht

,l`eny xn` ongp ax zhiyk dpynd z` `xnbd dx`iay xg`l
wn:[`a` xa `iig iax] eilr wlegd zhiy lr `xnbd dyàlà¤¨

àîòèrazpd z` mixhety minkg ly mnrh lk `ld ± ©§¨
meyn `ed ,dreaynla ïéàcäfä ïBL,'ony ick' oeyla-] §¥©¨©¤

[dpyna zxkfendì,íép÷ð÷ ïBLdcedy ,razpd z`ced oi` okle §©§©¦
.driazl zkiiy ,mipwpwaàäy xn`p m` la` ±la Léäfä ïBL ¨¥©¨©¤

ì,íép÷ð÷ ïBLrazpd didáéiç.dreayàzáeéz éåäéz àîéìm`d ± §©§©¦©¨¥¨¤¡¥§§¨
eixac lr `kxit jkn yiy xn`péaø øîàc ,àaà øa àéiç éaøc§©¦¦¨©©¨§¨©©¦

Bðòè ,àaà øa àéiçraezd,íäî ãçàa Bì äãBäå ,íéøBòNe ïéhç ¦¨©©¨§¨¦¦§¦§¨§¤¨¥¤
øeèt.dreayn razpd ¨

:`xnbd zvxzn,éMà øa éîéL áø øîàdpey dpynd ly oicd ¨©©¦¦©©¦
,mipwpwe ony raezd oky ,`a` xa `iig iax ly oicdnäNòð©£¨

raezd,Bútéì÷a ïBnéø BðòhL éîkd`cede ,cg` oin i`ce `edy §¦¤§¨¦¦§¦¨
ay zaiigne dprhd oin zaygp dtilwamipwpwe ony s`e ,dre

.cg` oink miaygp
:df uexiz lr `xnbd dywné÷úî,àðéáø dì ómipwpwe ony `ld ©§¦¨©¦¨

oky ,dtilwe oenixl dnec epi`øèðéî àì Bútéì÷ àìa ïBnéø- ¦§Ÿ§¦¨Ÿ¦§©
j` ,xnzyn epi`øèðéî ,ïîLmb ,xeaa xnzyn -.íép÷ð÷ àìa ¤¤¦§©§Ÿ©§©¦

ony zriaz ,zg` driaz `id eztilwa oenix zriazy s` ok m`e
minec 'ony ick'y `vnpe ,zecxtp zeriaz izy md mipwpwe
on `a` xa `iig iax ixacl `kxit yi aeye 'mixerye mihg'l

.dpynd
ote`a `a` xa `iig iax zhiyl dpynd z` zayiin `xnbd

:xg`,ïðé÷ñò éàîa àëä àlàote`adéì øîàcraezdéck äøNò' ¤¨¨¨§©©§¦¨§¨©¥£¨¨©¥
Cãéà déì øîàå ,'Eìöà éì Lé ïîLd zriaz iabl' ,razpd ±,ïîL ¤¤¥¦¤§§§¨©¥¦¨¤¤

.íìBòî íéøác eéä àìiableénð ,íép÷ð÷wlga xtek ip` [ok mb-] Ÿ¨§¨¦¥¨©§©¦©¦
wx oky ,driazdnCì úéà äMîç,icia jl yi ±äMîçåmitqep £¦¨¦¨©£¦¨

,raez dz`yCì úéìy ,ewlgp dfae .'icia jl oi` ±,øîBà ïBîãà ¥¨©§¥
a Léd zernynläfä ïBLmb 'ony ick dxyr'ì,íép÷ð÷ ïBL`vnpe ¥§¨©¤§©§©¦

,dreay aiige ,dxenb zvwna d`ced idefyòazLî÷c Bbîe¦§¨¦§©©
ïîMà énð òazLî íép÷ðwàrayp ,mipwpwd lr raypy jezne - ©©§©¦¦§©©©¦©¤¤

onyd lr mbìebìb éãé ìò.dreayla ïéà ,éøáñ ïðaøåäfä ïBLick'] ©§¥¦§§©¨¨¨§¥¥©¨©¤
ly zernyn ['onyì,íép÷ð÷ ïBLokleBðòhM äîxnelk ,raezd §©§©¦©¤§¨

,onyBì äãBä àì,razpdBì äãBäM äîe,mipwpw xnelk ,razpd Ÿ¨©¤¨
Bðòè àìo`k oi`e ,zvwna d`ced llk o`k oi` okle ,llk raezd Ÿ§¨

.llk dreay aeig

äðùî
:minkge oenc` ewlgp eay iyilyd oicd z` d`ian epizpyn

÷ñBtämekq zzlúBòîmieqnBðúçì,`ipecpk,ìâøä úà Bì èLôe ©¥¨©£¨¨©¤¨¤¤
,ezeaiigzda cenrl leki epi` e` dvex epi`y oreh `ed xnelk
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חנר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc zeaezk(ipy meil)

:daiyne dprhd z` zlawn `xnbd .mnrénð éëädl yi ,ok` ± ¨¦©¦
dn iekipa zepefn zlhepy `l` ,dia` ziaa `idyk mb zepefn

.epnn dz`ivia ziad zkxa dhrnzpy
:df oiprl zkiiyd `ped ax ly ztqep `xninì ,àðeä áø øîàïBL ¨©©¨§

ì ,äëøa íéîëçì ,øLBò íéîëç ïBLàtøî íéîëç ïBLmpeyln - £¨¦§¨¨§£¨¦¤§£¨¦©§¥
oeyl :`xnbd zhxtn .d`etxe xyer ,dkxa cenll yi minkg ly

dpnn cenll yi minkgïøîàc àä ,äëøaepxn`y dn `id ± §¨¨¨©£¨¨
.dkxad daxzz ziad iayei xeriy itky lirl

dpnn cenll yi minkg oeylïðúc ,øLBòdpyna(:ct a"a)øëBnä' ¤¦§©©¥
,Bøéáçì úBøét,reci xry itl mxign z` el wqteCLîz` dpewd ¥©£¥¨©

zexitddð÷ ,ããî àìåm`e .ããîzexitd z`CLî àìå,mze`àì §Ÿ¨©¨¨¨©§Ÿ¨©Ÿ
äéä íàå .äð÷gweldçwtoi` j` ,ea xefgi xkendy dvex epi`e ¨¨§¦¨¨¦¥©

,zexitd lk z` jeynl i`pt elBîB÷î úà øëBNeay ilkd ly ¥¤§
lkei `l jkae ,el dpewe exvgk df mewn dyrpe ,zexitd mi`vnp
gilvi cvik minkg ixacn epcnl ixd ,xknd on ea xefgl xkend

.xyrzie exgqna
àtøî,d`etx dpnn cenll yi minkg oeyl ±ïðúcdpynamigqt) ©§¥¦§©

(:hléðtî ,çñôa Búkî éab ìò çépéå ,ïéhç íãà ñBòìé àìŸ¦§¨¨¦¦§©¦©©©¥©¨§¤©¦§¥
úBöéîçnLzeqerl mihigy dfn micnle .eitay wexd ici lr ¤©§¦

.ezkn iab lr d`etxl zeliren

* * *
zpnl` ceaka miyxeid aeig oipra `ziixa d`ian `xnbd

:mdia`éøö éðà éðáì ,øîà éaø ìL Búøéèt úòLa ,ïðaø eðz,C ¨©¨¨¦§©§¦¨¤©¦¨©§¨©£¦¨¦
÷eìc àäé øð ,íënà ãBáëa eøäfä ,íäì øîà ,Bìöà åéða eñðëð¦§§¨¨¤§¨©¨¤¦¨£¦§¦§¤¥§¥¨

BîB÷îa,iiga didy enk ,ogleyd ci lr,BîB÷îa Ceøò àäé ïçìeL ¦§§¨§¥¨¦§
éðôç óñBé .dîB÷îa úòveî àäz ähîe dtig xird on -ïBòîL ¦¨§¥©©¦§¨¥¥¨¦¦§

éúøôàzxt` xirdn -.éúBîa éðeLnLé íäå éiça éðeLîL íä ¤§¨¦¥¦§¦§©©§¥§©§¦§¦

* * *
:iax ly ieeiva dpc `xnbd.íënà ãBáëa eøäfäjxvedy jkn ¦¨£¦§¦§¤

.mixeht eid eieeiv ilely rnyn ,mn` ceak lr mxidfdl iax
:`xnbd dywnàéä àúééøBàcon m`d ceaka md miaiegn `ld - §©§¨¦

,dxezdáéúëc(ai k zeny)éáà úà ãak'.'Enà úàå Ezvxzn ¦§¦©¥¤¨¦§¤¦¤
:`xnbdéàåä áà úLàdzid `l iax mze` deiv dilry dy`d ± ¥¤¨£©

:`xnbd dywn .mdia` zy` m` ik mn`àúééøBàc énð áà úLà¥¤¨©¦§©§¨
àéä,dxezd on `ed a`d zy` z` cakl aeigd mb ixd ±àéðúc ¦§©§¨

aezkd ixac lr `ziixaa(my)éáà úà ãak''Enà úàå Eeyxce ©¥¤¨¦§¤¦¤
,minkgéáà úà'éáà úLà Bæ 'C,Emewn lky `ed llk oky ¤¨¦¥¤¨¦

,zeaxl dzpeek ,'z`' dxezd dazkyEnà ìòa Bæ 'Enà úàå'one - §¤¦¤©©¦§
,jn` lra zeaxl micnl ep` 'jn`'l dkenqd 'z`' dlndå"éå̈

äøéúé'jn` z`e' ly zxzeind e"ie ze`d one -,éçà úà úBaøìE §¥¨§©¤¨¦
ìBãbäzvxzn .lecbd g`d iabl ceak aeig zeaxl ep` micnl - ©¨

:`xnbdíéiçî éléî éðäwx df a`d zy` ceaka miaiigy dn - ¨¥¦¥¥©¦
g a`dyk,iäúéî øçàì ìáà,a`d lyàì.dceaka miaiig £¨§©©¦¨Ÿ

:eipa z` iax deiv cerCeøò àäé ïçìeL ,BîB÷îa ÷eìc àäé øð¥§¥¨¦§§¨§¥¨
,BîB÷îa.dîB÷îa úòveî àäz ähî:`xnbd zl`eyàîòè éàî ¦§¦¨§¥©©¦§¨©©§¨

:`xnbd daiyn .el` mixac lr deiv iax recn ±éLîL éa ìk- ¨¥¦§¥
zay axr lkadéúéáì éúà äåäxg`] ezia l` `a iax did - £¨¨¥§¥¥

,[ezxihtàLîL éa àeääzay axr eze`a ±à÷ àzáaL éàúà ©¥¦§¨£©¦©§¨¨
àáaà äéø÷,ziad gzta d`xwe dpky d`a ±déúnà äøîà- ¨§¨©¨¨¨§¨©§¥

,iax ziaa zynynd dgtyd dl dxn`áéúé éaøc e÷éúL- §¦§©¦¨¦
.eziaa ayei iax oky ,iwzyàúà àì áeL òîLc ïåékoeik - ¥¨§¨©Ÿ¨¨

wqt ,zay axra ezial ez`ia xac miaxl rcep xaky iax rnyy
icka ,`ealníéðBLàøä íé÷écö ìò æòì àéöBäì àlL`ly - ¤Ÿ§¦©©©©¦¦¨¦¦

`eal zeyx mdl dpzip `l ixdy miwicv eid `ly mdilr exn`i
.iaxl enk mzial

:eipal iax deiv ceríäå éiça éðeLîL íä éúøôà ïBòîL éðôç óñBé¥¥¨¦¦§¤§¨¦¥¦§¦§©©§¥
.éúBîa éðeLnLé:`xnbd zx`andpéî øeáñmixeaq eid - §©§¦§¦¨¦¨

,dligznøîà÷c àeä àîìò ïéãäaeiynyy `id iax zpeeky - §¨¥¨§¨§¨¨©
.ezxeawa ewqrzi md eiiga edeynyy el`íéã÷c eæçc ïåék¥¨§¨§¨¦

déñøòì eäééñøòaw dncwy e`xy oeik -eiyny ly mzxe ©§©§§©§¥
,iax ly ezxeawløîà÷c àeä àîìò àeääì dpéî òîL ,éøîà± ¨§¥§©¦¨§©¨§¨§¨¨©

,`ad mlera edeynyiy dzid iax zpeeky o`kn gkenéàäå§©
éëä øîàcezeni eiynyy ricedl jxvp iax didy xacd mrhe - §¨©¨¦

,ezen xg` edeynyieeäì éàåä àúléî eøîéì àìc`ly ick ± §Ÿ¥§¦§¨£©§
wqrzdl ekf `l mda didy dxiar xac zngny zeixad exn`i

,iax ly ezxeawaeäì àéðäàc àeä éaøc Búeëæ énð àðãéàä ãòå- §©¨¦§¨©¦§§©¦§©©§¨§
ezekf dpbdy meyn `ed iax ly eiig zepya ezn `ly dne

.mdilr
:`ziixad ly jyndd z` d`ian `xnbdïäì øîà,iaxéîëçì ¨©¨¤§©§¥

éøö éðà ìàøNééðeãtñz ìà ,ïäì øîà ,ìàøNé éîëç Bìöà eñðëð .C ¦§¨¥£¦¨¦¦§§¤§©§¥¦§¨¥¨©¨¤©¦§§¦
úBøééòamewn l` ixetiva dnewnn izhin z` e`yizy drya - ¨£¨

wx `l` ,zephw zexiira ipecitqz l` ,mixry ziaa izxeaw
,zelecbd mixra
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שני עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' מ"ח, תשי"ד
ברוקלין

שלום וברכה!

נבהלתי לקבלת מכתבו מאחרי חג הסוכות אשר עזב את משמרתו משמרת הקדש בישיבת... 
בפרנסה  הוא  שחילוק  הטעמים  שכותב  ואף  זי"ע.  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  כ"ק  של  מיסודם 
בגשמיות, ומכנה את המצב בתור הכרח, הנה אחכ"ז לפלא עליו, כי האוחז באילנא דחיי שנטעו כ"ק 
נשיאנו הק' ובפרט באה"ק, ובעיה"ק ת"ו הנה גם אם שכירות בגשמיות מפסידים איזה לירות, במה 

המשך בעמוד הבאנחשב הוא.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חנט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc zeaezk(ipy meil)

:daiyne dprhd z` zlawn `xnbd .mnrénð éëädl yi ,ok` ± ¨¦©¦
dn iekipa zepefn zlhepy `l` ,dia` ziaa `idyk mb zepefn

.epnn dz`ivia ziad zkxa dhrnzpy
:df oiprl zkiiyd `ped ax ly ztqep `xninì ,àðeä áø øîàïBL ¨©©¨§

ì ,äëøa íéîëçì ,øLBò íéîëç ïBLàtøî íéîëç ïBLmpeyln - £¨¦§¨¨§£¨¦¤§£¨¦©§¥
oeyl :`xnbd zhxtn .d`etxe xyer ,dkxa cenll yi minkg ly

dpnn cenll yi minkgïøîàc àä ,äëøaepxn`y dn `id ± §¨¨¨©£¨¨
.dkxad daxzz ziad iayei xeriy itky lirl

dpnn cenll yi minkg oeylïðúc ,øLBòdpyna(:ct a"a)øëBnä' ¤¦§©©¥
,Bøéáçì úBøét,reci xry itl mxign z` el wqteCLîz` dpewd ¥©£¥¨©

zexitddð÷ ,ããî àìåm`e .ããîzexitd z`CLî àìå,mze`àì §Ÿ¨©¨¨¨©§Ÿ¨©Ÿ
äéä íàå .äð÷gweldçwtoi` j` ,ea xefgi xkendy dvex epi`e ¨¨§¦¨¨¦¥©

,zexitd lk z` jeynl i`pt elBîB÷î úà øëBNeay ilkd ly ¥¤§
lkei `l jkae ,el dpewe exvgk df mewn dyrpe ,zexitd mi`vnp
gilvi cvik minkg ixacn epcnl ixd ,xknd on ea xefgl xkend

.xyrzie exgqna
àtøî,d`etx dpnn cenll yi minkg oeyl ±ïðúcdpynamigqt) ©§¥¦§©

(:hléðtî ,çñôa Búkî éab ìò çépéå ,ïéhç íãà ñBòìé àìŸ¦§¨¨¦¦§©¦©©©¥©¨§¤©¦§¥
úBöéîçnLzeqerl mihigy dfn micnle .eitay wexd ici lr ¤©§¦

.ezkn iab lr d`etxl zeliren

* * *
zpnl` ceaka miyxeid aeig oipra `ziixa d`ian `xnbd

:mdia`éøö éðà éðáì ,øîà éaø ìL Búøéèt úòLa ,ïðaø eðz,C ¨©¨¨¦§©§¦¨¤©¦¨©§¨©£¦¨¦
÷eìc àäé øð ,íënà ãBáëa eøäfä ,íäì øîà ,Bìöà åéða eñðëð¦§§¨¨¤§¨©¨¤¦¨£¦§¦§¤¥§¥¨

BîB÷îa,iiga didy enk ,ogleyd ci lr,BîB÷îa Ceøò àäé ïçìeL ¦§§¨§¥¨¦§
éðôç óñBé .dîB÷îa úòveî àäz ähîe dtig xird on -ïBòîL ¦¨§¥©©¦§¨¥¥¨¦¦§

éúøôàzxt` xirdn -.éúBîa éðeLnLé íäå éiça éðeLîL íä ¤§¨¦¥¦§¦§©©§¥§©§¦§¦

* * *
:iax ly ieeiva dpc `xnbd.íënà ãBáëa eøäfäjxvedy jkn ¦¨£¦§¦§¤

.mixeht eid eieeiv ilely rnyn ,mn` ceak lr mxidfdl iax
:`xnbd dywnàéä àúééøBàcon m`d ceaka md miaiegn `ld - §©§¨¦

,dxezdáéúëc(ai k zeny)éáà úà ãak'.'Enà úàå Ezvxzn ¦§¦©¥¤¨¦§¤¦¤
:`xnbdéàåä áà úLàdzid `l iax mze` deiv dilry dy`d ± ¥¤¨£©

:`xnbd dywn .mdia` zy` m` ik mn`àúééøBàc énð áà úLà¥¤¨©¦§©§¨
àéä,dxezd on `ed a`d zy` z` cakl aeigd mb ixd ±àéðúc ¦§©§¨

aezkd ixac lr `ziixaa(my)éáà úà ãak''Enà úàå Eeyxce ©¥¤¨¦§¤¦¤
,minkgéáà úà'éáà úLà Bæ 'C,Emewn lky `ed llk oky ¤¨¦¥¤¨¦

,zeaxl dzpeek ,'z`' dxezd dazkyEnà ìòa Bæ 'Enà úàå'one - §¤¦¤©©¦§
,jn` lra zeaxl micnl ep` 'jn`'l dkenqd 'z`' dlndå"éå̈

äøéúé'jn` z`e' ly zxzeind e"ie ze`d one -,éçà úà úBaøìE §¥¨§©¤¨¦
ìBãbäzvxzn .lecbd g`d iabl ceak aeig zeaxl ep` micnl - ©¨

:`xnbdíéiçî éléî éðäwx df a`d zy` ceaka miaiigy dn - ¨¥¦¥¥©¦
g a`dyk,iäúéî øçàì ìáà,a`d lyàì.dceaka miaiig £¨§©©¦¨Ÿ

:eipa z` iax deiv cerCeøò àäé ïçìeL ,BîB÷îa ÷eìc àäé øð¥§¥¨¦§§¨§¥¨
,BîB÷îa.dîB÷îa úòveî àäz ähî:`xnbd zl`eyàîòè éàî ¦§¦¨§¥©©¦§¨©©§¨

:`xnbd daiyn .el` mixac lr deiv iax recn ±éLîL éa ìk- ¨¥¦§¥
zay axr lkadéúéáì éúà äåäxg`] ezia l` `a iax did - £¨¨¥§¥¥

,[ezxihtàLîL éa àeääzay axr eze`a ±à÷ àzáaL éàúà ©¥¦§¨£©¦©§¨¨
àáaà äéø÷,ziad gzta d`xwe dpky d`a ±déúnà äøîà- ¨§¨©¨¨¨§¨©§¥

,iax ziaa zynynd dgtyd dl dxn`áéúé éaøc e÷éúL- §¦§©¦¨¦
.eziaa ayei iax oky ,iwzyàúà àì áeL òîLc ïåékoeik - ¥¨§¨©Ÿ¨¨

wqt ,zay axra ezial ez`ia xac miaxl rcep xaky iax rnyy
icka ,`ealníéðBLàøä íé÷écö ìò æòì àéöBäì àlL`ly - ¤Ÿ§¦©©©©¦¦¨¦¦

`eal zeyx mdl dpzip `l ixdy miwicv eid `ly mdilr exn`i
.iaxl enk mzial

:eipal iax deiv ceríäå éiça éðeLîL íä éúøôà ïBòîL éðôç óñBé¥¥¨¦¦§¤§¨¦¥¦§¦§©©§¥
.éúBîa éðeLnLé:`xnbd zx`andpéî øeáñmixeaq eid - §©§¦§¦¨¦¨

,dligznøîà÷c àeä àîìò ïéãäaeiynyy `id iax zpeeky - §¨¥¨§¨§¨¨©
.ezxeawa ewqrzi md eiiga edeynyy el`íéã÷c eæçc ïåék¥¨§¨§¨¦

déñøòì eäééñøòaw dncwy e`xy oeik -eiyny ly mzxe ©§©§§©§¥
,iax ly ezxeawløîà÷c àeä àîìò àeääì dpéî òîL ,éøîà± ¨§¥§©¦¨§©¨§¨§¨¨©

,`ad mlera edeynyiy dzid iax zpeeky o`kn gkenéàäå§©
éëä øîàcezeni eiynyy ricedl jxvp iax didy xacd mrhe - §¨©¨¦

,ezen xg` edeynyieeäì éàåä àúléî eøîéì àìc`ly ick ± §Ÿ¥§¦§¨£©§
wqrzdl ekf `l mda didy dxiar xac zngny zeixad exn`i

,iax ly ezxeawaeäì àéðäàc àeä éaøc Búeëæ énð àðãéàä ãòå- §©¨¦§¨©¦§§©¦§©©§¨§
ezekf dpbdy meyn `ed iax ly eiig zepya ezn `ly dne

.mdilr
:`ziixad ly jyndd z` d`ian `xnbdïäì øîà,iaxéîëçì ¨©¨¤§©§¥

éøö éðà ìàøNééðeãtñz ìà ,ïäì øîà ,ìàøNé éîëç Bìöà eñðëð .C ¦§¨¥£¦¨¦¦§§¤§©§¥¦§¨¥¨©¨¤©¦§§¦
úBøééòamewn l` ixetiva dnewnn izhin z` e`yizy drya - ¨£¨

wx `l` ,zephw zexiira ipecitqz l` ,mixry ziaa izxeaw
,zelecbd mixra
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ומ"ש במכתבו אשר אחד מאנ"ש שאני נותן בו הרבה אמון, אמר לו, איר טוט זייער גלייך, הנה 
כיון שאינו כותב הטעם וגם לא מי הוא זה האומר, איני יודע מה לענות בזה.

והשי"ת ינחנו בדרך האמת וטוב לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

מה שהביא מירושלמי ברכות פ"ב ה"ח, הנה השאלה שם באשת האב, אשר אמכם קרי' לה 
)כתובות קג, א(. ומש"כ לעם אחר )ברכות נו, א( - י"ל.

בברכת הצלחה להפיץ תורת החסידות מעיינות הבעש"ט בכל מקום שידו מגעת.

 ב"ה,  ט' מ"ח, תשי"ד
ברוקלין

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוהר"א חנוך שי'

שלום וברכה!

ומסרתים  א',  חלק  רבי  מבית  פרקים  י"ד  בצירוף  תשרי  וכ"ט  מכ"ו  מכתבו  קבלתי  בנועם 
בעבודתו  נשתמש  לא  שכנראה  ולפלא  הבעל"ט.  כסלו  לי"ט  יוגמר  ואולי  האי  וכולי  בדפוס,  לסדרם 
בהנמצא בספר תורת שלום ובודאי נמצא אצלו ממה ששלח לכאן, וכדאי שיעבור על הספר הנ"ל וימלא 
מהנמצא בו וישלח לכאן בהוראת הפרק והמקום אשר שם יושלבו מילואים אלו, ומובן אשר ההקדם 

בזה ישובח כדי שלא לעכב בההדפסה.

ב( בהנוגע להארבעה פרקים אודות משפחת רבינו וספריו הנה למצוא מי שיתעסק כאן אודות 
הנ"ל, הנה לע"ע איני רואה המתאים לזה, ומהנכון הי' - שע"פ הנדפס בתורת חסידות חב"ד ובקונטרס 
שערי חב"ד למר א. מ. הברמן )נדפס בירושלים תשי"ב והוא א' הכותבים בהמכ"ע קרית ספר( - שיערוך 
הוא בעצמו גם הפרק של ספריו, וה"ה בנוגע להפרק דמשפחתו ורבותיו שיערכם בעצמו וכדרך שעשה 

בי"ד פרקים הראשונים.

ג( בנוגע להסיפורים אודות חסידי רבינו הזקן, אף שכדאית ונכונה הצעתו לקבצם ולהדפיסם, 
אבל מלבד שאין לעכב הדבר עד אז, הנה חלק מסיפורים אלו יש ספק באמיתתם, וכיון שקשה לברר, 

הנה אין כדאי שיודפסו ביחד עם הבית רבי שלא להחליש עי"ז סמכותו.

ד( נהניתי מכללות עריכתו והעתקתו של הב"ר אשר עושה רושם טוב וגם חזק ואקוה אשר 
הופעתו תביא תועלת בכמה מובנים, וכיון שזיכהו השי"ת לזכות את הרבים הרי זכות הרבים תלוי בו 

להשפיע לו ולזוגתו תחי' טוב בגשמיות וברוחניות ולמלאות משאלות לבבם לטובה בזחו"ק בקרוב.

ה( נהניתי במאד מאד במה שכפי מכתבו הנה הועד דצעירי אגו"ח החליט להתאמץ בפעולותיו 
והלואי שיבוא זה בפו"מ ובקרוב ממש ובפעולות ממשיות, ואם חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם 
דורשים  דוגמא מה הם  שיכולים לשמש  בפועל  ומתבטאת במעשים  עאכו"כ תעמולה הקשורה  הנה 

מאחרים.

המחכה לבשו"ט וחותם בברכה.

המשך מעמוד הזודם
אגרות קודש
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

äñBì Lé íà ,øéòä dúBàa íééeöî íðéàL óBòå äiçì àlà éeàø BðéàL øáãå[gqwzBà äiç ïéî BúBàî §¨¨¤¥¨¤¨§©¨§¤¥¨§¦§¨¨¦¦¥¥¦©¨
íäì éeàøä ìëànä ìèìèì øzî ¯ óBò[hqwz.øeñà ¯ åàì íàå , ª¨§©§¥©©£¨¨¨¨¤§¦¨¨

ïBìîa Bà äãOa úáBL íà ïBâk ,íééeöî íéáìk ïéàL íB÷îa úBîöòä ìèìèì øeñà ïëìå[rwzíL ïéàL §¨¥¨§©§¥¨£¨§¨¤¥§¨¦§¦§¦¥©¨¤§¨¤¥¨
úaLa øNaä ïî e÷øtúpL ïéa ,áìk[`rwzL ïéaúaL áøòî e÷øtúp[arwz. ¤¤¥¤¦§¨§¦©¨¨§©¨¥¤¦§¨§¥¤¤©¨

:íéðáàå íéöòk íB÷î ìëa ïìèìèì øeñà ¯ ïééeàø ïðéà áìkì óàL Ck ìk íéL÷ úBîöòå©£¨¨¦¨¨¤©©¤¤¥¨§¦¨§©§§¨§¨¨§¥¦©£¨¦
סה  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

dkld ixe`ia
åì ùé íà [çñ÷ú שנמצא במקום ברשותו –514.
íäì éåàøä [èñ÷ú נחשב אינו העיר אנשי שלכל אף  –

בטלטול  להם ואסור בהמה .515כמאכל
ïåìîá åà [ò÷ú נדיר העיר בתוך אבל לעיר, מחוץ –

עצמות. האוכלים כלבים בו שאין איזור למצוא מאוד

úáùá [àò÷ú בכניסת בטלטול מותרים שהיו אף על –
השבת.

úáù áøòî [áò÷ú.נולד משום לאוסרם ואין –
ס. סעיף כדלעיל

zetqede mipeiv
במקום 514) בהמה מאכל נחשב אינו בביתו לו שיש אף

לגדל  רגילים שלא במקום גם ומאידך, לזה, משמש אינו בו
רגיל  והוא ברחוב משוטטים הם אבל מסויימים חיים בעלי
כשאין  (גם עבורם הראוי מאכל לטלטל לו מותר - להאכילם

שא  אף כעת) להם ליתנו העיר.בדעתו בני לשאר סור

לעיל 515) כמבואר (שלא בדעתו שתלוי כיון ולכאורה
בדעתו  היה אם המקום), אנשי בדעת שתלוי תקיא הערה
אם  אף לאשפה השליכו אם [וכלֿשכן השבת קודם לזורקו
עבורו. גם בטלטול נאסר - בהמה] מאכילת נמאס לא עדיין

•
"inei ax" gel itl gqt zekld owfd epax jexr ogley

ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ

ישראל: אצל שהופקד נכרי של חמצו דין תמא סימן ג חלק

מעכשיו  לו אמר לא אם הפסח קודם בידו משכנו ואפילו
יהא  פלוני לזמן לך אפרע לא אם לו אמר אלא שלך יהא
וכל  הפסח לאחר עד הזמן הגיע ולא ואילך זמן מאותו שלך
ואבידה  מגניבה הנכרי באחריות החמץ היה הפסח ימי
או  החמץ ממנו יגנב שאם הישראל עם התנה שלא באונס
באחריות  חייב אינו הישראל תורה ומדין חובו יפסיד יאבד
שאף  באונס ואבידה מגניבה שבידו נכרי של המשכון
חייב  אינו חבירו מישראל אצלו שמושכן המשכון באחריות
שנתבאר  מטעם שכר כשומר עליו שהוא שומרין מדין אלא
נכרי  של לממון שומרין דין ואין ע"ב סי' משפט בחושן
נכרי  לשל פרט רעהו אל איש יתן כי  תורה אמרה שהרי
החמץ  ונחלט לו פרע ולא הפרעון זמן שהגיע אע"פ לפיכך
הנכרי  של עדיין היה הפסח ימי כל מכלֿמקום הישראל, ביד
היה  שלא כיון הדין מעיקר לבערו מחוייב הישראל היה ולא
דינו  והרי באונס ואבידה מגניבה באחריות תורה מדין חייב
אפילו  מותר שהוא הפסח עליו שעבר נכרי של כחמצו

באכילה.

שהוא  הפסח קודם הנכרי של מדעתו הישראל ראה ואפילו
לעולם  ממנו לפדותו שלא לחלוטין בידו חמצו לשקוע רוצה
כן  אם אלא בב"י עליו עובר הישראל ואין כלום בכך אין
המועיל  גמור בקנין הפסח קודם חמצו את הנכרי לו הקנה
שתחת  חמצי לו שאמר כגון תורה מדין בו לחזור יוכל שלא
המעות  בעד גמורה במכירה או במתנה לך נותנו הריני ידך
שבאמירה  חובי בעד שלך יהיה לו שאמר או לי שהלוית
ע"ג: סי' משפט בחושן שנתבאר כמו לישראל החמץ נקנה

‚È פרע ולא הפסח קודם הפרעון זמן הגיע כבר אם אבל
גמור  בקנין להישראל החמץ נקנה כבר הרי בזמנו לו
לזמן  לך אפרע לא אם הנכרי לו אמר שהרי הפסח קודם

שלך. כולו יהיה פלוני

דין  כאן אין שלך יהיה מעכשיו לו אמר שלא ואע"פ
יותר הרבה שוה הוא שהחמץ פי על אף מכדי אסמכתא

הנכרי  ואין החמץ בכל הישראל זכה שבדיניהם דכיון חובו
דין  דנין אין בדיניהם שהרי בע"כ ממנו לפדותו יכול
דין  הוא שכך הישראל זכה בדינינו אף כן אם אסמכתא
אתה  יכול אם לדין ונכרי ישראל לפניך באו אם התורה
בדינינו  הוא כך להנכרי אמור תורה בדין הישראל את לזכות
בדיניהם  הוא כך לו אמור בדיניהם לזכותו יכול אתה ואם
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חסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

לא  ואם התורה מן פסח בערב לבערו הוא חייב ולפיכך
של  חמץ כדין בהנאה אסור הוא הרי הפסח לאחר עד ביערו

הפסח: עליו שעבר ישראל

È˘ ÌÂÈ

„È לא וגם הפסח לאחר עד הפרעון זמן הגיע לא ואפילו
הישראל  צריך כן פי על אף שלך יהיה מעכשיו לו אמר
מחמת  ממנו יאבד או יגנב אם שהרי פסח בערב לבערו
דין  אין אמרו שלא באחריותו יתחייב בשמירתו פשיעותו
הבאים  ואבידה גניבה לענין אלא נכרי של לממון שומרין
הוא  שהפושע פשיעה ע"י הבאים לענין לא אבל באונס
צריך  שלכתחלה ת"מ בסימן נתבאר וכבר בידים כמזיק
גניבה  באחריות אלא חייב אינו אם אף פסח בערב לבער

פשיעה: ידי על הבאים ואבידה

ÂË אפילו יתחייב לא הפסח ימי שכל הנכרי עם התנה ואם
אפילו  פשיעה ע"י הבאים ואבידה גניבה באחריות
עד  הפרעון זמן הגיע לא אם לבערו צריך אין לכתחלה
רק  שלך יהיה מעכשיו הנכרי לו אמר ולא הפסח לאחר

טפחים: י' גבוה מחיצה לפניו לעשות שיזהר

ÊË עמו שהתנה תנאי על במתנה לנכרי חמצו שנתן ישראל
כל  יהיה פלוני לזמן פלוני דבר לך אעשה לא אם
הפסח  קודם הזמן הגיע שכבר אע"פ מעכשיו לך קנוי החמץ
מכלֿמקום  להנכרי, החמץ נחלט וכבר דבר אותו עשה ולא
אסמכתא  שהרי הזה בחמץ הנכרי זכה לא שבדינינו כיון
לעשות  יוכל שבודאי בדעתו הישראל שסמך זו היא בעלמא
אינו  ואסמכתא לו נתן זה סמך ועל פלוני לזמן דבר אותו לו
שאין  שלך יהא מעכשיו לו שאמר אע"פ במתנה קונה
לגבי  אלא אסמכתא מדין להוציא מועלת מעכשיו אמירת
ולפיכך  ר"ז סי' משפט בחושן שנתבאר מטעם בלבד משכון
לכל  שאסור דהיינו בהנאה אסור הפסח לאחר הוא זה חמץ
עליו  עבר החמץ בעל ישראל שהרי מהנכרי לקנותו אדם
קודם  גמורה במתנה לנכרי ונתנו חזר לא אם ימצא בבל

למעלה. שנתבאר ועלֿדרך תנאי שום בלי הפסח

הישראל  ברשות עדיין הוא החמץ ליד ואם עדיין נתנו שלא
ליתן  שאסור הנאה איסורי כל כדין לו ליתנו לו אסור הנכרי
אע"פ  הפסח קודם הנכרי ליד נתנו כבר אם אבל לנכרי  אותו
הישראל  אין כן פי על אף הפסח לאחר בהנאה אסור שהוא
אין  שהרי העולם מן לבערו כדי מהנכרי לפדותו מחוייב
שלא  כיון הנכרי ביד נחלט שחמצו ממה הנאה שום לו מגיע

מתנה: בתורת אלא חובו בעד לו נתנו

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ

הפסח  קודם חמץ תערובת ביעור דין תמב סימן ג חלק

יש ‡ אם אחר מאכל במין שנתערב גמור דגן חמץ כזית
מן  פסח בערב לבערו חייב חמץ טעם הזה בתערובת
אף  ימצא ובל יראה בבל עליו עובר ביערו לא ואם התורה
(פירוש  פרס אכילת מכדי יותר התערובת בזה שיש פי על
בו  אין מהתערובת שבפרס ונמצא ככר) חצי שהן ביצים ג'
אינו  בפסח התערובת כל אכל אפילו כן ואם חמץ כזית

בכל  מעורב הוא החמץ שכזית לפי התורה מן לוקה
שהיית  כדי חמץ כזית באכילת ששהה ונמצא התערובת
למשה  והלכה מפרס יותר בו שיש התערובת כל אכילת
אכילת  משהיית יותר כזית באכילת ששהה שכל הוא מסיני
בל  לענין מכלֿמקום זו, באכילה חייב אינו בצמצום פרס
מפוזר  הוא החמץ שכזית אף עליו עובר ימצא ובל יראה
שכל  כיון כן פי על אף מפרס יותר בו שיש התערובת בכל
הרי  אחד מאכל במין ומעורבין אחד בכלי מונחין הן חלקיו
בהתערובת  בטלין ואינן כזית לשיעור זה עם זה מצטרפין הן

החמץ: בו שנרגש כיון

חייב · הפסח בתוך ונזכר פסח בערב ביערו ולא שכח ואם
החמץ  את ביטל שכבר אע"פ לגמרי העולם מן לבערו
על  וצונו במצותיו קדשנו אשר ויברך הפסח קודם הזה

תמ"ו: בסי' שיתבאר כמו חמץ ביעור

ויש ‚ שנתערב חמץ מכזית פחות אפילו סופרים ומדברי
גזירה  פסח בערב לבערו חייב חמץ טעם בהתערובת

שלם. כזית משום

חייב  הפסח בתוך ונזכר פסח בערב ביערו ולא שכח ואם
שכל  זה ביעור על יברך לא (אבל לגמרי העולם מן לבערו
כבר  אם לברך צריך אין כזית חמץ ממשות מבער שאינו
תמ"ו). בסי' שיתבאר כמו הפסח קודם הזה החמץ את ביטל

הזה  התערובת כל הרי ביערו ולא הפסח עליו עבר ואם
הפסח  עליו שעבר חמץ טעם בו שיש מפני באכילה אסור
האיסור  את שיפדה רק התערובת מכל ליהנות מותר אבל
שוה  הוא דמים כמה שנתערב החמץ את שישער דהיינו שבו

אלו דמים סכום לנהר ויטול או לים כגון לאיבוד וישליכם
אדם. שום ימצאנו שלא עמוק

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ

חייב  שהוא מכזית יותר חמץ הרבה בתערובת יש ואפילו
מותר  הוא הרי ביערו ולא הפסח עליו ועבר התורה מן לבער
שעבר  שהחמץ דכיון שבו החמץ את שיפדה ידי על בהנאה
שקנסוהו  קנס משום אלא בהנאה אסור אינו הפסח עליו
החמץ  דמי שמשליך וזה יראה בבל עליו שעבר על חכמים

לקונסו. עוד לנו אין ממנו נהנה ואינו לאיבוד

איסור  מדמי חוץ לנכרי התערובות כל למכור יכול וכן
שוה  הוא שהתערובת מה רק דמים ממנו יטול שלא דהיינו
ולא  מהחמץ כלל נהנה שאינו דנמצא שבתוכו החמץ בלא
שהוא  עצמו החמץ שאף הפסח לאחר אלא כן לעשות התירו
אבל  סופרים מדברי אלא אסור אינו הפסח עליו שעבר בעין
כן  אם אלא האסור חמץ תערובת שום למכור אסור בפסח

תמ"ז: בסימן שיתבאר כמו ביבש יבש נתערב

בו „ שאין דהיינו החמץ טעם בתערובת כשיש זה וכל
אין  שבודאי ששים בו יש אם אבל החמץ כנגד ששים
החמץ  נבלל אם כמותו פעמים בששים טעם נותן החמץ
בעינו  עומד משהו חמץ בו נשאר שלא יפה יפה בהתערובת
בתוך  התערובת כל לאכול אפילו מותר התערובת בתוך

זה: דין פרטי כל ע"ש תמ"ז בסימן שיתבאר כמו הפסח

הפסח ‰ קודם בששים חמץ לבטל אסור לכתחלה אבל
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

c"agחסב i`iyp epizeax zxezn

איסור  כמבטל שהוא מפני הפסח בתוך לאכלו כדי במתכוין
מכלֿמקום  היתר, שעת עדיין הפסח שקודם ואע"פ בידים
בתוך  דהיינו איסורו בשעת לאכלו כדי כן עושה שהוא כיון
בס' החמץ לבטל מותר אבל איסור כמבטל זה הרי הפסח
מבטלו  שהוא דכיון הפסח אחר עד להשהותו כדי הפסח קודם
איסור: מבטל כאן אין היתר בשעת לאכלו כדי היתר בשעת

Â על עשייתו תיקון דרך שאין בדבר אמורים דברים במה
באקראי  חמץ בו לערב רוצה שהוא רק חמץ תערובת ידי
עשייתו  שדרך דבר אבל לבערו יצטרך שלא כדי בעלמא
דגים) שומן (פירוש מורייס כגון חמץ תערובת ידי על הוא
הלחם, כנגד ס' בו שיש אע"פ קלוי לחם בו שמשימין
הרי  לחם ידי על הוא המורייס תיקון שדרך כיון מכלֿמקום
חייב  ולפיכך באלף אפילו במורייס בטל ואינו חשוב הוא
עליו  ועבר ביערו לא ואם הפסח קודם סופרים מדברי לבערו

אס  החמץ הפסח את פודה כן אם אלא בהנאה אפילו ור
חמץ  כדין שבו איסור מדמי חוץ לנכרי מוכר או שבתוכו

הפסח: עליו ועבר מס' בפחות שנתערב

È˘ÈÓÁ ÌÂÈ

Ê יפה שנבלל אלא החמץ ממשות בתערובת כשיש זה וכל
בתוך  כלום החמץ ממשות אין אם אבל ניכר ואינו יפה
בכלי  שנתבשל תבשיל כגון בלבד טעמו אלא התערובת
מממשו  כלום בו ואין החמץ טעם וקיבל חמץ עם אחד
התורה  מן לבערו צריך אין התורה מן לאכלו שאסור אע"פ
בתבשיל  המובלע זה חמץ וטעם לך יראה לא נאמר שהרי

לך*. נראה אינו

הרי  התערובת בתוך החמץ ממשות כשיש כן שאין מה *]
מחמת  אותו מכירין שאין אלא לעין נראה החמץ גוף

התערובת.] ידי על צורתו שנשתנית

אפילו  בפסח לקיימו אסור סופרים מדברי ומכלֿמקום
שמא  גזירה לשם לילך רגיל שאינו מיוחד בחדר יצניענו
ויאכלנו. וילך השנה כל בו רגיל שהרי חמץ איסור על ישכח

צריך  הפסח בתוך ונזכר פסח בערב ביערו ולא שכח ואם
כיון  זה ביעור על יברך לא אבל לגמרי העולם מן לבערו
ממנו  יאכל שמא תקלה חשש משום רק לבערו צריך שאין
על  לברך שייך לא מצוה בו אין עצמו מצד הביעור אבל

ביעור. מצות

בהנאה  מותר הוא הרי ביערו ולא הפסח עליו עבר ואם
עד  אותו שהשהה במה תורה של איסור על עבר שלא דכיון
באכילה  ואף בהנאה לאסרו חכמים קנסוהו לא הפסח לאחר
לא  אם אף מרובה הפסד שיש בענין הוא אם להתיר יש
אם  אף מרובה הפסד בו אין ואם באכילה אלא אותו נאסור
כדי  בהנאה אף ולאסור להחמיר טוב בהנאה אותו נאסור
חמץ  טעם בו שיש תערובת שכל האומרים לדברי לחוש
חייב  הוא כך הפסח בתוך לאכלו התורה מן שאסור כשם
ביערו  ולא הפסח עליו עבר אם ולפיכך התורה מן לבערו
שימכרנו  או פדיון ידי על כיֿאם בהנאה אסור הוא הרי
של  איסור על שעבר דכיון שבו חמץ טעם מדמי חוץ  לנכרי

חכמים: קנסוהו תורה

Á תבשיל אבל עצמו החמץ טעם שקיבל בתבשיל זה וכל
בו  החמץ בה שבישל בקדירה הפסח קודם שנתבשל

ס' בתבשיל שאין אע"פ מן ביום לתוכו שנפלט חמץ כנגד
מתירין  שיש לפי הפסח לאחר עד להשהותו מותר הקדירה
ואע"פ  תמ"ז בסימן שיתבאר מטעם בפסח לאכלו אפילו
שיתבאר  מטעם באכילה להתירו דבריהם על לסמוך שאין
לאחר  עד להשהותו דבריהם על לסמוך יש מכלֿמקום שם,
כמו  לשם לילך רגיל שאינו בחדר להצניעו ויזהר הפסח

תנ"א: בסי' שיתבאר

È˘È˘ ÌÂÈ

Ë לפיכך חמץ של כעצמו היא הרי מחמץ היוצאת זיעה
דינו  אין מאל"ץ שקורין חמוצה מתבואה הנעשית יי"ש
יי"ש  וכן עצמו חמץ של כממשו אלא חמץ  כתערובת
כממשו  דינו חטים של או שעורים של שכר משמרי הנעשה
יש  מחטים או משעורים הנעשה ששכר לפי עצמו חמץ של
מסיני  למשה והלכה מהשכר פרס שתיית בכדי חמץ כזית בו
שנתערב  איסור כזית שכל שבתורה איסורין בכל הוא
להיות  נתהפך היתר של הפרס כל הרי מהיתר פרס באכילת
אע"פ  הזה מפרס כזית האוכל וכל עצמו איסור של כגופו
חייב  הוא הרי איסור של שלם כזית בו אין הזה שבכזית
נעשה  ההיתר שגוף כיון איסור של שלם כזית אכל כאילו
שתיית  בכדי כזית חמץ בו שיש הזה ששכר וכיון איסור
כמו  כרת חייב ממנו כזית והשותה חמץ כולו נעשה פרס
של  משמרים הנעשה יי"ש גם לפיכך חמץ של עצמו על
יותר  בהן יש השמרים שהרי חמץ של כעצמו דינו זה שכר
החטים  או השעורים קמח שגוף לפי עצמו מבשכר חמיצות

בשמרים*: למטה נצלל הוא חמוצים

מהרי"ל): מאחיו (הגהה *]

ביערו  ולא הפסח עליו עבר ואם התורה מן לבערו וצריך
הפסד  בזה יש אם ומכלֿמקום בהנאה. אפילו אסור זה הרי
ר"ן) רא"ש רי"ף (תוס' האומרים על לסמוך יש מאוד גדול
שתיית  או אכילת בכדי חמץ כזית בתערובת יש אם שאפילו
או  לאכול אפשר שאי וחזק חריף דבר שהוא אלא פרס
ונמצא  בינתיים שישהה לא אם מהתערובת פרס לשתות
או  אכילת שיעור בכדי מהחמץ כזית שותה או אוכל שאינו
התורה  מן בפסח להשהותו מותר מהתערובת פרס שתיית
החמץ  את בו נותנין ואין בתערובת טעם נותן החמץ אין אם
ואין  ולחמיצות לחריפות דהיינו (טור) בעלמא לקיוהא אלא
ר"ן  (תוס' סופרים מדברי אלא הפסח קודם לבערו צריך
מותר  זה הרי ביערו ולא הפסח עליו עבר אם ולפיכך מ"א)
אף  ולדבריהם תמ"ז. סימן בסוף שיתבאר כמו (ר"ן) בהנאה
על  אף שכר משמרי או חמוצה מתבואה שנעשה זה יי"ש
מכלֿמקום  מהתערובת, פרס שתיית בכדי חמץ כזית שיש פי

פרס כיו  לשתות אפשר שאי וחזק חריף דבר הוא שהיי"ש ן
טעם  נותן החמץ ואין בינתיים שהייה הפסק בלי ממנו
גריקע  שקורין קטניות ממיני הנעשה היי"ש שהרי בתערובת
חמוצה  מתבואה הנעשה ליי"ש שוה טעמו דבש ממי או
וחזק  חריף כן ידי על שנעשה החמץ כח אלא זה ביי"ש ואין
אלא  לבערו צריך אין ולפיכך בעלמא קיוהא רק שהוא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

מותר  ביערו ולא הפסח עליו עבר ואם סופרים מדברי
כיון  מאד גדול הפסד במקום עליהם לסמוך ויש בהנאה.
סופרים  מדברי אלא אסור אינו הפסח עליו שעבר שחמץ
בהנאה  להתיר ויש תמ"ח בסימן שיתבאר כמו הכל לדברי
יחזור  שלא בענין שיהא שיזהר רק לנכרי. שימכרנו דהיינו
לכל  אסור ובשתייה ממנו וישתה לישראל וימכרנו הנכרי
הפסד  שם אין אם אבל שלו. החמץ שאין למי אפילו ישראל

בהנאה.] אפילו להתיר אין מאד גדול

˘„Â˜ ˙·˘

È אלא חמוצה שאינה מתבואה אפילו הנעשה יי"ש וכן
אותה  שהעמיד גבינה וכן שכר בשמרי אותה שהעמיד
מתבואה  הנעשה ביי"ש או שכר של בחומץ או בשכר
ס' וגבינה ביי"ש שיש פי על אף שכר בשמרי שהעמידוה
פסח  בערב לבערו חייב כן פי על אף המעמידו דבר כנגד
אסורין  ביערם ולא הפסח עליהם עבר ואם סופרים מדברי
בטל. לא באלף אפילו המעמיד דבר שכל לפי בהנאה אפילו

הוא  כאילו חשוב הוא הרי המעמיד דבר שכל אלא עוד ולא
שכר  בשמרי שהעמידוהו דבש מי ולפיכך ממש בעין
הדבש  מי ובשמרי שני דבש מי העמידו זה דבש מי ובשמרי
חייב  הוא הרי לעולם וכן שלישי דבש מי העמידו השני

הראשון  דבש שמי דכיון האחרון דבש מי אפילו לבער
שמרים  וגם חמץ כולו נעשה הוא הרי שכר בשמרי הועמד
שהועמד  מחמת חמץ כולו נעשה השני] דבש מי [של

לעולם. וכן הראשון דבש מי בשמרי

הן  הרי הפסח לאחר עד כולם את ביער לא אם ולפיכך
המעמיד  דבר את לפדות רוצה אם אפילו בהנאה אסורין
פדיון  שאין לפי המלח לים השמרים דמי להשליך דהיינו
עומדין  ואינן שנתערבו הנאה איסורי להתיר אלא מועיל

חשוב שהוא כיון המעמיד דבר כל אבל הוא בעינן כאילו
ואומרים  זה על חולקין ויש לו מועיל פדיון אין בעינו עומד
בשאר  כמו בהנאה להתירו המעמיד לדבר מועיל דפדיון
אם  שבו איסור מדמי חוץ לנכרי למכרו יכול וכן תערובות
לישראל  וימכרנו הנכרי יחזור שמא לחוש שאין דבר הוא
אסור  נכרי של היא שאם בה וכיוצא גבינה כגון ויאכלנו
מרובה. הפסד שיש במקום דבריהם על לסמוך ויש לאכלה

דבש  מי בשמרי שהועמד הרביעי דבש שמי שאומר מי ויש
שכבר  לפי פדיון בלא בשתייה אפילו מותר הוא השלישי
לסמוך  ויש הראשונים דבש מי בג' השכר שמרי כח כלה
אותו  נאסור אם מרובה הפסד שיש בענין הוא אם דבריו על
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שהוא Â‰ÊÂ(לד) שופר בתקע הללוהו במ"ש שרמז
הנ"ל  פשוט שיר בבחי' פשוט קול בחי'
דחו"ב  כפול שיר הוא ומחול ותוף וכנור בנבל והללוהו
נעימות  שהוא שבתענוג חסד בחי' והן לחו"ג שנחלק
והללוהו  כו' מאד וערב דק בקול וכנור דנבל ומתיקות
הקול  והתנשאות רם בקול גבו' בבחי' ומחול בתוף
ומחולות  בתופים השמחה כמו למעלה מלמטה
שיצתה  כמרים האויב ובמפלת המלחמה כשמנצחים
במנים  והללוהו כו' ושחוק השמחה בגלוי כו' בתוף
דשיר  מחו"ג שכלול הנ"ל משולש שיר בחי' זהו ועוגב
תרועה  וצלצלי שמע וצלצלי כו' ותוף וכנור דנבל כפול
יחד  קול מיני כל להשמיע דמל' מרובע שיר בבחי' הוא
כללות  וזהו וממוצע מחו"ג שמתכלל אלא בגילוי הכל

וד"ל: (וכמשי"ת) דאצי' דע"ס
באור ‰Â‰(לה) בתוס' הנ"ל מרובע שיר ענין להבין

א' ענין להקדי' יש הנה יותר. לאמתתו
השמים  רוחות כארבע כי י) ב, (זכריה במ"ש והוא
הפיזור  ענין דימה דלמה להבין ויש אתכם. פרשתי
רוחות  ד' או השמים רוחות לד' בארץ דישראל הזה
סטרי  ד' שהן ודרום וצפון ומערב מזרח שהן העולם
לד' מלבשת שהמל' דאחד רבתי דלי"ת (והוא עלמא

הנ"ל  מרובע שיר בחי' והוא כו' דז"א תנה"י מדרגות
ד' כמו כו' רוחות כארבע שאמר מהו ועוד כמשי"ת)

רוחות בארבע אמר ולא בד'רוחות שנתפזרו כפשוטו
או  השמים רוחות פי' הנה אך כו'. ממש הארץ קצוות
צד  סטרין דד' הקצוות זהו כפשוטו העולם רוחות
אך  דרום רוח נק' הדרום וצד מזרח רוח נק' המזרח
ממש  רוח שהוא רוח בשם והצדדים הקצוות שנק' מה
מדרגות  בד' הן העולם רוחות שד' לפי בארץ הנושב
רוח  נק' המזרח מקצה המנשב הרוח שהוא ממש דרוח
רוח  נק' הדרום מצד המנשב ורוח קדים רוח מזרחית
לו  יש וכאו"א מערב ורוח צפון רוח וכן כו' דרומית
יסוד  ועליהם לזה זה דומים ואינם בפ"ע מיוחדת טבע
אשר  וכל שבארץ הברואים שהן העולם וקיום החיות
אמר  ולא רוחות ד' כמו ישראל פיזור שדימה וזהו בה

הרוחות  על הכוונה שעיקר לפי כו' המנשבות בארבע
כשם  ב) ג, (תענית ארז"ל שע"ז הקצוות מד' בעולם
ישראל  בלי לעולם א"א כך רוחות בלי לעולם שא"א
רוחות  הד' התכללות בלא לעולם קיום שאין דכמו
ישראל  בלי לעולם א"א כך ודרום וצפון ומערב דמזרח
למעלה  הללו הרוחו' ד' שכוללת המל' בבחי' ששרשם

וד"ל: כו'
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

בנבראים Óˆ‡כא) הריבוי התהוות סיבת מכ"ז מובן
ולגדודיו  א' גדוד מספר אלפים אלף אשר
אל  ארי' פני מזה זה שונות בהשגות וכולם מספר אין
הצירופים  שינויי מצד נמשך הוא כו' שור ופני הימין
הצירופים  שינויי וריבוי ית', העליון הדיבור אותיות של
שהחסד  עליונות המדות התכללות ריבוי מחמת הוא
נמשכים  והם וכנ"ל וכו' מחסד וגבורה מגבורה מתכלל
מזה  מתהוה לכן העליון דיבור בבחי' בגילוי כולם
שמבחי' הצירופים דומים שאין שונים צירופים ריבוי

אור  נמשך חסד שמבחי' גבורה שמבחי' לצירופים חסד
התחלקות  כח ומ"מ כו', רקיע גבורה ומבחי' מים
שהח"ע  אלא דוקא ח"ע מבחי' נמשך וצירופן האותיות
מתלבשות  המדות וגם המדות ע"י בדיבור מאירה
יחוד  פי' שזהו באריכות במ"א וכמ"ש בהצירופים
מבחי' שהוא אלא מז"א יוצא הוא שיעקב ורחל יעקב
הדיבור  עולם בחי' הוא לרחל ונמשך שבז"א אבא יסוד
הוא  הדיבור בעולם הצירופים ריבוי שהתהוות והיינו
יבקע  יעקב פי' וזהו המדות שמבקע ח"ע הארת ע"י
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ג"כ  נמשך זו בקיעה וע"י אורך כשחר יבקע אז כמ"ש
צירופי  התחלקות שיהי' לדיבור המדות מן אח"כ
בהצירופים, מתלבשים המדות התפעלות ושיהיו אותיו'
כח  אין בהמדות ח"ע הארת שנמשך מקודם משא"כ
המדות  נק' ואז הדיבור מהם שיומשך בהמדות כלל
אבנין  נעשו בהן שבוקע ח"ע הארת וע"י סתימאן אבנין

אשתקע נקיבין  לא עד דנ"א דבשלח בתוספתא כמ"ש
סתימאן, הוו נקיבין אבנין נהרין נהיר ולא דכיא אוירא
הארת  שהוא דכיא אוירא בחי' גילוי שמקודם דהיינו
כמשל  כלל בדיבור המדות מן נמשך לא אזי ח"ע
שלא  מחמת לדבר א"י מדות לו שיש שאע"פ התינוק
סתימאן  המדות אז נק' לכן המוחי' גילוי בו נשלמו
הארת  וע"י למטה, גילוי מהם נמשך ואין סתומי' שהם
פי' וזהו נקיבין אבנין ונעשו בקיעה בהם נעשה  ח"ע
התחלקות  הדבור מזה נמשך ואז כו' צורים יבקע
הדיבור  והתהוות התחלקות מקור ונמצא הצירופים
אמצעות  ע"י דוקא שהוא אלא מח"ע הוא העליון
מתגלים  הם שהמדות ממ"ש ג"כ וכמובן המדות

ע"פ  באגה"ק (וז"ש כו' מספר אין לגדודיו ולכן בדיבור
רבוי  כי לב לחכמי ידוע הנה וז"ל שם דוד ויעש
היש  כמ"ש מספר להם אין אשר וההיכלות העולמות
וריבוא  אלפין אלף וגדוד היכל ובכל לגדודיו מספר
ריבוי  אחר ריבוי אלו רבוים כל הנה כו' מלאכים רבבן
כ"ב  צירופי מריבוי ונשפע נמשך הכל ממש קץ אין עד
אין  עד רבים לצירופים ג"כ המתחלקים ה' דבר אותיות
שהעולמות  הזהב בלשונו דקדק עכ"ל ממש ותכלית קץ
מספר  יש היכל ובכל ממש מספר להם אין וההיכלות
מבחי' נמשך שההיכלות כמש"ל שהוא כו' אלפין אלף
לריבוי  כלל מספר שאין עליונות מדות שהם הגדודי'
אור  נעשה התכללות שמכל המדות של ההתכללות
מדה  כל גלוי מן שנתהוים הנבראים ואח"כ חדש,
רבבן, וריבוא אלפין אלף מספר להן יש בדיבור פרטי'
קץ  אין לכך בדיבור מתגלים המדות שכל כיון ומ"מ
הענוים  שמחזק ה' ענוים מעודד וז"ש להצירופים ממש
אורות  גילוי להכיל מו"ד אותיות ורחל לאה שהם

כו'): א"ס שבבחי' עליוני'
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לשבח ‡Íח) הי' שזה בגמרא משמע ויתפרו ענין
בו  שנתקלקלו דבדבר שם) (בסנהדרין כמבואר
ג"כ  מצינו כי והענין תאינה. עלי ויתפרו שנאמר תקנו
ראיתי  בראשיתה בתאינה כבכורה כמ"ש לשבח תאינה
בראשית) פ' (ריש וברבות י') ט' סי' (הושע אבותיכם
כו', בראשיתה בתאינה כבכורה שנא' במח' עלו האבות
בתחלה  הזו כתאינה מ"ו) פ' ריש לך (פ' ברבות וכן
בסלים  אותה שאורים עד כו' אחת אחת אותה אורים
ובנ"י  ואח"כ אברהם הי' אחד בתחלה כך ומגריפות
אלא  פסולת לה אין הזו התאינה מה כו' וישרצו פרו
פסולת  בך אין לאברהם הקב"ה אמר כך בלבד עוקצה
מבואר  הרי תמים. והי' אותה העבר הערלה אלא
בו  ואין טוב ככולו שרובו כלליות על מורה דתאינה
תאינה  נקראת תורה גם מזעיר. מעט אלא פסולת
משתמרת  תורתו בחלום תאינה הרואה וכמשארז"ל
כ"ז  סי' (משלי פרי' יאכל תאינה נוצר שנא' בקרבו
למה  פרי' יאכל תאינה נוצר דכתיב מאי וארז"ל י"ח),
אף  כו' הזו תאינה מה לך לומר כתאינה ד"ת נמשלה
כו'. טעם בהם מוצא בהם הוגה שאדם זמן כל ד"ת
ששימש  ביהושע מדבר כו' תאינה נוצר ע"פ וברבות

והתאינה  כו' לתאינה ד"ת נמשלה למה כו' משה את
ולמחר  מעט לומד היום התורה כך מעט מעט נלקט
וגם  עה"ד תאינה איך להבין צריך וא"כ כו'. הרבה

כו'. תורה
Í‡ מבקש הוא תואנה כי מלשון הוא תאינה כי הענין

כענין  והוא עלילה ע"ד שהוא י"ג) סי' (שופטים
והנחש  וכמ"ש רע הוא ערמה היות ועם ומרמה ערמה
כל  וכמ"ש טוב שהוא ערמה כן גם יש אך ערום, הי'
לדעת  נאמר וכן ט"ז) י"ג סי' (משלי בדעת יעשה ערום
ובילקוט  משלי) (ריש ערמה לפתאים לתת ומוסר חכ'
הקב"ה  בי ונתן פתי הייתי אני שלמה אמר משלי) (ריש
מבן  ערמה בו צ"ל אדם שנים כמה מן כו' ערמה
הבין  ערום חכמת ח') י"ד (סי' ובמשלי שנה עשרים
אורחותיו. לפלס דרכו יבין חכם שהוא מי ופרש"י דרכו
עליונה  בחי' הוא בקדושה זו דבחי' לומר יש וא"כ
זמן  אז כי שנה עשרים מבן המדרש אמר ולכן שבחכ'

בנפש  דאבא מוחין כ"ד)המשכת (שער בע"ח כמבואר
בן  שיהי' עד אביו בנכסי ולמכור רז"ל מאמר בענין
קמ"ד  דנשא (באדרא בזוהר איתא ועד"ז שנה. עשרים
אלא  שכנתי א"ת ערמה שכנתי חכ' אני ע"פ ע"א)
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נמצא  ח"ס. ודא ארץ יסד בחכ' ה' הה"ד כו' שכינתי
הערמה  אין ולכן העליונה החכמה מבחי' הערמה שורש
דקדושה  זו ומרמה ערמה ענין ושורש לזולתו. מושג
ערום  הי' והנחש כי והוא תתפתל עקש עם ע"ד הוא
עם  אסתר הנהגת וכמו בערמה ג"כ עמו להתנהג וצריך
כו' הברכות לקיחת בענין רבקה צוותה ועד"ז המן,
מבחי' המשכות היו שהברכות במ"א וכמבואר
הוא  ועד"ז כו', במרמה אחיך בא ע"כ מהדעת שלמעלה
ויותר  ע"ב דקס"ו וישלח פ' ובזוהר המשתלח שעיר ענין

ע"ש. כו' דעביד מאי מכל בדא עביד ועקימי חכמה
שנק' מח"ע ששרשה תושבע"פ עיקרה זו בחי' והנה
הרע  יוכל לבלתי וגדרים סייגים ועיקרה ברתא יסד אבא
וזהו  ערמה, שכנתי חכ' אני ע"ד וזהו כלל. להתערב
על  וקאי לתאינה ד"ת שנמשלו וברבות בגמרא שאמרו
אילנא  נק' דתושבע"פ נתבאר ובמ"א שבע"פ, תורה
וזהו  טו"ר, עה"ד שמברר והיינו בתאינה וכמו"כ דטו"ר
זהו"ע  דנחש ערמה בחי' לעו"ז אך הטובות, תאנים ענין

כו'. עה"ד וזהו"ע הרעות תאנים

oae`x jlie
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בג'Ù"ÚÂקכו) הדרוש בתחלת משנת"ל יובן הנ"ל כל
דענינו  זעיר לי כתר ל' שבכתר, פי'
שהוא  מכתיר ול' או"מ, בחי' ועטרה כתר ול' שתיקה,
דהנה  כו'. העמודים תר"ך והו"ע בתוכו האצי' כל סיבוב
בכלל  מדרי' ב' שיש הוא משנת"ל מכל המבואר
שהוא  הפנימי אור בחי' הא' ב"ה, אוא"ס בהתגלו'
המעלות  רום עד האורות ושרשי כו' העולמו' את להאיר
מן  גילוי בבחי' שהוא א"ס שבבחי' האור והב' כו',
שהוא  כמו הא' מדרי', ב' יש גופא ובזה כו'. העצם
מקיף  בבחי' שבא כמו והב' לגמרי, מהאו"פ מובדל
דענין  שבכתר הנ"ל ענינים ג' וזהו כו'. והשתל' לעולמו'
הכלול  האו"פ שרש בחי' היינו בתוכו האצי' סיבוב
להאיר  בעצמו שיער שאוא"ס מה והוא הבל"ג, בהאור
שבא"ס  מל' בחי' שזהו פכ"ז שנת"ל וגבול מדה בבחי'
בהאור  היינו עצמו בהאו"מ זהו ועטרה כתר ובחי' כו',
כו', עכ"פ מקיף בבחי' שבא כמו זהו רק  א"ס שבבחי'
בבחי' גם שלמעלה כמו הוא ושתיקה לי כתר  ובחי'
הכל  מדרי' הג' אלו כל י"ל אמנם כו'. לעולמו' מקיף
בחי' (שגם כו' מקיף בבחי' שבא כמו הא"ס אור בבחי'
בבחי' היינו ממש הכתר עצמו' בבחי' א"ז שתיקה
הא"ס  אור דהנה כו'), הרצון בבחי' כ"א הכתר פנימי'
בבחי' בא ה"ה מ"מ העצם מן גילוי בבחי' היותו עם
לעולמו' שייכו' עכ"פ לו יש דאז לעולמו', מקיף
הוא  ומ"מ בהשתל', התלבשו' בבחי' שבא והשתל'

כמו  הא' מדרי', ג' בזה שיש ונת' וכנ"ל, כו' א"ס בבחי'
כו', גלוי רצון בחי' והוא דאצי' בחכ' הרצון שמתלבש
והוא  נעלמה בחכ' שמתלבש נעלם רצון בחי' והב'
שאינו  הרצון עצם בחי' והג' כו', אצי' לגבי מקיף בבחי'
תר"ך  דהנה הנ"ל. מדרי' ג' וז"ע כו', כלל בגילוי בא

שנ  מה הן אור והוא עמודי הנאצלי' אל הכתר מן משך
בשם  פ"ג שע"ח הפרד"ס וכמ"ש כו', הגלוי רצון בחי'
אור  עמודי בתר"ך אקראך בתפלתו הקנה בן נחוניא ר'
ופי' כו', מעלתך לרום תיקון שהם מילולך ראש שהם
שהם  מהכתר, ההשפעה שהוא והמשכה קריאה אקראך
תיקון  שהם כו' הא"ס התגלו' תחלת פי' מילולך , ראש
כמשנת"ל  כו' המאציל תיקון הם שהע"ס כענין כו',
יש  עמודים שהתר"ך (ושם שם הפרד"ס פי' כן פק"ו,
ואו"מ  או"פ בחי' שזהו במ"א ומבו' וחיצון פנימי בהם
כו'), או"מ הוא ממעלה להם המקובל דאור ושם כו',
הוא  ועטרה כתר בחי' וענין כו'. הגלוי הרצון בחי' וזהו
מ"מ  כמוס טעם בבחי' בא היותו דעם הנעלם רצון בחי'
(ועמ"ש  כו' דאצי' חכ' בחי' לגבי מקיף בבחי' ה"ז
ומקיפי  הראש מקיפי בענין לגפן אוסרי לד"ה בהבי'
ז"ע  י"ל כו' מעטרת כולם דכללו' ושם וז"ת, ג"ר הגוף
בחי' זהו שתיקה בחי' זעיר לי כתר וענין הנ"ל). המקיף
שלמע' שתיקה שז"ע לגמרי הנעלם הרצון בחי' כשב"כ
להשתל' מקיף בבחי' הוא שכ"ז וע"ה כו', גילוי מבחי'

כו'. הרצון פשיטו' עצם הוא זו בחי' מ"מ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

c"agחסר i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"txz - mixn`nd xtq

לעבור ‰Â‰י) עשוי הדרך דהנה א' הו"ע ודרך צנור
הוא  דרך וכל וחזרה, בהליכה לעיר מעיר בו
הרבה  בעיירות בו לעבור שיכולים ורחב גדול דרך
מהדרך  ומסתעפים שעוברי' קטני' דרכי' ע"י מסביב
הדרך  ענין דאמיתית מקומות, להרבה ע"י ומגיעים הזה
מקום  המלוכה מעיר והולכת הנמשכת המלך דרך הוא
העיירות  את מקפת המדינה מרחבי בכל המלך מושב
להעיירות  רחבים דרכים מסתעפי' וממנה הגדולות
היותר  מושב גם השאר מבלי עד והקטנים הבינוניות
לא  אשר הקצה עד הקצה מן המדינה מרחבי בכל קטן
מקום  המלוכה מעיר הנמשכת המלך הדרך אל יחובר
וההבאה  ההולכה הוא הדרך בענין ונמצא המלך, מושב
כולה  ומתקשרים מתחברים הדרך שע"י עיירות לכמה
כולה, להמדינה הדרוש דבר כל מוצא מקום הבירה אל
גם  המים המשכת הוא וע"י שבו הצנור בענין הוא וכן
המקום  רק הוא הדרך והנה ביותר, הקטנים לכלים
בהדרך  ההולך האדם הוא והעיקר האדם להילוך
הצנור  וכן כולה, המדינה לכל הדרוש דבר כל והמוביל
הוא  העיקר אבל בו מתצמצמים שהמים מה רק הוא
מי  הם בעצם המים אבל הצנורות ע"י הנמשכים המים
הוא  וכמו"כ מצומצמים, הבלתי והרחב הגדול הנהר
צמצום  בחי' הוא קו בחי' שהוא דמה הקו בהמשכת
ההמשכה  הוא בעצם אבל העולמות, לפ"ע שנמדד מה
ענינים  ב' בו יש דהקו וכנודע הבל"ג, אוא"ס דבחי'
מדה  שנותן המדה קו בבחי' שהוא מה והוא הפכים
הצנורות  והו"ע והכלים, האורות המשכת באופן וקצבה
ספי' יהי' אופן באיזה במדידה דהיינו מהקו המסתעפים
מן  ונתהווה נמשך (שהכל שלה והכלי האור בחי' החכ'
שלה, וכלי באור הבינה ספי' יהי' אופן ובאיזה הקו)

הוא הקו המשכת יהי'ובכללות אופן באיזה המדידה
הרי  ב"ה אוא"ס מצד דהרי בכלל, וההשתל' העולמות
לגמרי, אחר באופן ההשתל' כללות להיות יכול הי'
בכלל  הקו המשכת שזהו וכך כך באופן להיות ונמדד

פרט  שהמדידה והצנורו' הרי פרטית, המדידה הוא י'
הקו  שבבחי' הא' הענין והוא הקו מן הוא וההגבלה
מזה  להיפך הוא שבהקו הב' והענין המודד, גם שהוא
ויחודם  שבע"ס והתכללות יחוד בחי' דכל והוא לגמרי
לון  דקשיר הוא ואנת וכמא' הקו ע"י הוא במקורם
וגם  המאציל באוא"ס הספי' התקשרות שזהו לון ומיחד
ע"י  ג"כ הוא זב"ז והתיחדותן הספי' של התקשרותם
דאפריש  מאן כל מלגאו דאנת ובגין אח"ז וכמ"ש הקו
שהקו  לפי והיינו הפכי', ענינים ב' פועל שהקו הרי כו',
האור  מבחי' דהיינו שלפה"צ מהאוא"ס ה"ה בעצם
ורשימו, הצמצום ע"י גבולי כח בבחי' שבא רק הבל"ג
מקשר  וגם וגבול מדה שנותן הענינים ב' בו יש ומשו"ז
צנור  וזהו בל"ג, בבחי' הוא בעצם שהאור מפני ומחבר
בבחי' שזהו בלבד ושמו הוא הי' והו"ע שמו בגימט'
הקו. ודרך צנור ע"י שנמשך הצמצום שלפני האוא"ס

.¯ÂˆÈ˜ ולחבר לקשר אחד ענינם ודרך דצנור יבאר
ע"י  המלוכה לעיר ורחוקות קטנות היותר המושבות
אל  מקושרים והי' קטנים היותר הכלים או המלך, דרך
המים  אבל הגדול, הצנור מקלח ממנו אשר המקור
בו  יש הקו כן מצומצמים, הבלתי הנהר מי הם בעצם
וכלים, האורות מדידת המודד קו שהוא הא' ענינים, ב'
עם  ומאחדם שמקשרם והב' בכלל, בהשתל' והמדידה
שהוא  לפי והוא זע"ז, והתחברותן ב"ה המאציל מקורם
וגבול  במדה שבא רק הבל"ג מאוא"ס המשכה עצמו

ורשימו. הצמצום ע"י
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w"dla d"yz'd - zegiyd xtq

ÌÂÈ‰ ˙„ÂÚÒ· ,ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘
לתת ‡. צריכים אלא מכבדים, לא בפסח

לבד. לקחת אפשרות
לחיים,·. לומר הקשישים לתלמידים יין (נתנו

אדמו"ר:) כ"ק ואמר

כולם  לקטנים, גדולים בין הבדל אין חסידים אצל
ב'תניא' אומר הזקן רבינו כ"ק שהוד כפי ,1שווים.

אמנם  ישנם לכולנה". אחד ואב מתאימות ש"כולן
עסקים, בעלי אוהל, יושבי תורה, בני בין הבדלים
מבחינת  ואילו הגלוי, בצד רק הוא זה דבר אבל
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חסט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"txz - mixn`nd xtq

לעבור ‰Â‰י) עשוי הדרך דהנה א' הו"ע ודרך צנור
הוא  דרך וכל וחזרה, בהליכה לעיר מעיר בו
הרבה  בעיירות בו לעבור שיכולים ורחב גדול דרך
מהדרך  ומסתעפים שעוברי' קטני' דרכי' ע"י מסביב
הדרך  ענין דאמיתית מקומות, להרבה ע"י ומגיעים הזה
מקום  המלוכה מעיר והולכת הנמשכת המלך דרך הוא
העיירות  את מקפת המדינה מרחבי בכל המלך מושב
להעיירות  רחבים דרכים מסתעפי' וממנה הגדולות
היותר  מושב גם השאר מבלי עד והקטנים הבינוניות
לא  אשר הקצה עד הקצה מן המדינה מרחבי בכל קטן
מקום  המלוכה מעיר הנמשכת המלך הדרך אל יחובר
וההבאה  ההולכה הוא הדרך בענין ונמצא המלך, מושב
כולה  ומתקשרים מתחברים הדרך שע"י עיירות לכמה
כולה, להמדינה הדרוש דבר כל מוצא מקום הבירה אל
גם  המים המשכת הוא וע"י שבו הצנור בענין הוא וכן
המקום  רק הוא הדרך והנה ביותר, הקטנים לכלים
בהדרך  ההולך האדם הוא והעיקר האדם להילוך
הצנור  וכן כולה, המדינה לכל הדרוש דבר כל והמוביל
הוא  העיקר אבל בו מתצמצמים שהמים מה רק הוא
מי  הם בעצם המים אבל הצנורות ע"י הנמשכים המים
הוא  וכמו"כ מצומצמים, הבלתי והרחב הגדול הנהר
צמצום  בחי' הוא קו בחי' שהוא דמה הקו בהמשכת
ההמשכה  הוא בעצם אבל העולמות, לפ"ע שנמדד מה
ענינים  ב' בו יש דהקו וכנודע הבל"ג, אוא"ס דבחי'
מדה  שנותן המדה קו בבחי' שהוא מה והוא הפכים
הצנורות  והו"ע והכלים, האורות המשכת באופן וקצבה
ספי' יהי' אופן באיזה במדידה דהיינו מהקו המסתעפים
מן  ונתהווה נמשך (שהכל שלה והכלי האור בחי' החכ'
שלה, וכלי באור הבינה ספי' יהי' אופן ובאיזה הקו)

הוא הקו המשכת יהי'ובכללות אופן באיזה המדידה
הרי  ב"ה אוא"ס מצד דהרי בכלל, וההשתל' העולמות
לגמרי, אחר באופן ההשתל' כללות להיות יכול הי'
בכלל  הקו המשכת שזהו וכך כך באופן להיות ונמדד

פרט  שהמדידה והצנורו' הרי פרטית, המדידה הוא י'
הקו  שבבחי' הא' הענין והוא הקו מן הוא וההגבלה
מזה  להיפך הוא שבהקו הב' והענין המודד, גם שהוא
ויחודם  שבע"ס והתכללות יחוד בחי' דכל והוא לגמרי
לון  דקשיר הוא ואנת וכמא' הקו ע"י הוא במקורם
וגם  המאציל באוא"ס הספי' התקשרות שזהו לון ומיחד
ע"י  ג"כ הוא זב"ז והתיחדותן הספי' של התקשרותם
דאפריש  מאן כל מלגאו דאנת ובגין אח"ז וכמ"ש הקו
שהקו  לפי והיינו הפכי', ענינים ב' פועל שהקו הרי כו',
האור  מבחי' דהיינו שלפה"צ מהאוא"ס ה"ה בעצם
ורשימו, הצמצום ע"י גבולי כח בבחי' שבא רק הבל"ג
מקשר  וגם וגבול מדה שנותן הענינים ב' בו יש ומשו"ז
צנור  וזהו בל"ג, בבחי' הוא בעצם שהאור מפני ומחבר
בבחי' שזהו בלבד ושמו הוא הי' והו"ע שמו בגימט'
הקו. ודרך צנור ע"י שנמשך הצמצום שלפני האוא"ס

.¯ÂˆÈ˜ ולחבר לקשר אחד ענינם ודרך דצנור יבאר
ע"י  המלוכה לעיר ורחוקות קטנות היותר המושבות
אל  מקושרים והי' קטנים היותר הכלים או המלך, דרך
המים  אבל הגדול, הצנור מקלח ממנו אשר המקור
בו  יש הקו כן מצומצמים, הבלתי הנהר מי הם בעצם
וכלים, האורות מדידת המודד קו שהוא הא' ענינים, ב'
עם  ומאחדם שמקשרם והב' בכלל, בהשתל' והמדידה
שהוא  לפי והוא זע"ז, והתחברותן ב"ה המאציל מקורם
וגבול  במדה שבא רק הבל"ג מאוא"ס המשכה עצמו

ורשימו. הצמצום ע"י
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ÌÂÈ‰ ˙„ÂÚÒ· ,ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘
לתת ‡. צריכים אלא מכבדים, לא בפסח

לבד. לקחת אפשרות
לחיים,·. לומר הקשישים לתלמידים יין (נתנו

אדמו"ר:) כ"ק ואמר

כולם  לקטנים, גדולים בין הבדל אין חסידים אצל
ב'תניא' אומר הזקן רבינו כ"ק שהוד כפי ,1שווים.

אמנם  ישנם לכולנה". אחד ואב מתאימות ש"כולן
עסקים, בעלי אוהל, יושבי תורה, בני בין הבדלים
מבחינת  ואילו הגלוי, בצד רק הוא זה דבר אבל
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

שווים. כולם – הנשמה
צריך  שבגדולים שגדול אומר, הבעל־שם־טוב
עצם  ישנו בהם כי שבפשוטים, מפשוט ללמוד
הזקן  רבינו כ"ק הוד של בחסידות 2התמימות.

עצם  ואשר בתמימות, דרגות כמה מוסברות
פשוטים. באנשים בהתגלות היא התמימות

כ"ק ‚. הוד של אמרתו רבות פעמים דובר כבר
ה'" לאהבת כלי היא ישראל ש"אהבת הזקן, .3רבינו

רז"ל  אומרים ה' שבאהבת את 4וכשם "ואהבת על
אלקיך" מתאהב 5הוי' שמים שם "שיהא ידך",– על

אלא  ה', אוהב יהיה עצמו שהוא רק לא כלומר,
על  מתאהב שמים ש"שם כזה, באופן תהיה שהנהגתו

מאחרים. גם – ידו"
'רעך  שיהא להיות צריך ישראל, באהבת גם כך
זולתו  של מעלותיו את שישבח ידך', על מתאהב
ידך', על מתאהב 'רעך ועל־ידי־זה וכו', אותן ויגדיל
רואים  אם כי זולתו, חסרונות את יראה שלא רק לא
לא  כך שעל – בעצמו הוא החסרון בזולת, חסרון
מראים  השמים שמן – גדול לחיפוש כמובן, זקוקים,
אדמו"ר  כ"ק שהוד כפי או חסרונותיך, ראה לו:

הפסוק  את בכך מסביר האמצעי אין 6הרה"ק כי "על
ש"אין  שמפני האלה", הרעות מצאוני בקרבי אלקי
 בזולתו, הרעות את מוצא הוא לכן בקרבי", אלקי
שבסביבה  ולומר, זולתו מעלות להגדיל עליו זאת עוד
כו', כזה באופן הוא ואף־על־פי־כן כזה ובמקום כזו

ידך". על מתאהב "רעך ועל־ידי־זה
ישראל „. שאהבת הקדשים, בקודש המוסד יסוד

פרטי  שכל מובן ממילא ולכן ה', לאהבת כלי היא
המביאים  והענינים ה' באהבת שישנן אהבה מדריגות
כלל  שבדרך – ישראל באהבת גם ישנם ה', לאהבת

האהבה. סוגי שלושה הם
מסדר  למעלה – הוי' אלקיך". הוי' את "ואהבת
"הוי' השתלשלות, בסדר – "אלקיך" השתלשלות,
ה'למעלה  יאיר שלך שב'זמן' פירוש: – אלקיך"
מן  ה'למעלה יאיר שלך ב'מקום' וגם מהזמן',
בכל  מאדך". ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל המקום'.
– נפשך בכל ודעת, טעם שעל־פי האהבה – לבבך
שכוח  גבול, בלי – מאדך בכל מטעם־ודעת, למעלה
הנשמה  שעצם למה להאזין כדי מתכופף המשכיל

אומרת.
"בכל  של שהאהבה זאת־אומרת, נכונות באותיות

השלילה, והשגת החיוב השגת היא נפשך" ובכל לבבך
ההשגה  ענין שהרי החיוב. אופן לפי היא שהשלילה
השגה', 'בעל נקרא הרי הוא ולכן והגבלה, במדה הוא

ההשגה. על 'בעל' שהוא
טעמו  את הסביר הרה"ק אאמו"ר כ"ק שהוד כפי
לפני  גם השם. על "בעל" שהוא שם", "בעל השם של
בשמות  שהשתמשו שם' 'בעלי היו הבעל־שם־טוב
אותו  ואילו 'אריך', במדריגת הם שמות קבלה. של
הוא  ולכן העצם, שם כלומר שם", "בעל קוראים
מדריגת  הוא ו"טוב" בעל־שם־טוב, "טוב", נקרא

'עתיק'.
השגה',על־ 'בעל של הענין את גם נבין דרך־זה

תחי' "החכמה ועל־דרך ההשגה. על 'בעל' שהוא
של 7בעליה" "בעליה" הנקראת 'בינה' שהיא ,

נקודות  את מפוררת שה'בינה' מפני ה'חכמה'.
עד  מדריגות, חילוקי כמה ישנם ב'בינה' ה'חכמה'.
שבעים  ישנם הרי ב'חכמה' הנקודה. תמצית למדריגת
זו  הדומות נקודות היא 'חכמה' שהרי ב'חכמה', פנים
ש'חכמה' למרות עקלתון, בדרך שילך ייתכן ולכן לזו,
רק  היא ש'חכמה' כיוון אף־על־פי־כן אמת, היא
לכן  – לשניה אחת דמיון יש לנקודות והרי נקודה,
היא  'בינה' ואילו עקלתון. בדרך שילכו להיות יכול
גם  וכך הנקודה. את ומלבנת מבררת המפוררת, אש
כמה  מודד שהוא וההגבלה המדידה ישנה בהשגה,
בעומק. והן בזמן בכמות הן לומד, שהוא בענין יעשה
גם  זה כך החיוב, בהשגת הוא שהדבר כשם
שחיוב  מפני ההשגה, בעל שהוא השלילה, בהשגת
השלילה  השגת אותה שהרי וגבול, במדה הם ושלילה
מה  בזה שולל שהוא כלומר, החיוב. השגת אחרי באה
היא  השלילה השגת גם הרי אם־כן בחיוב, שהשיג 
'שלילה  של ענין הוא מאדך" "בכל ואילו וגבול, במדה
בנשמה  מושג שזה העצמּות, את תופס שהוא עצמית',
רק  שייכת השגה שהרי בהרגשה. זה ששם דוקא,
השגה, שום שייך לא ברוחניות ואילו גשמי, בדבר
אנו  ואין נבדלים, שכלים הנקראים מלאכים על־דרך
את  משיגים אנו אין כמו־כן אותם. להשיג  יכולים
לא  אבל הנשמה, מציאות את רק אנו יודעים הנפש,

הנשמה. מהות את
למה  להאזין כדי מתכופף המשכיל שכוח מה וזה

אומרת. הנשמה שעצם
– פשוטים דברים ידי על דוקא הוא לכך להגיע
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דרך 2) ראה האמצעי. אדמו"ר צ"ל ואולי – ההנחה. ברשמית כ"ה
טז. יב. ע' חיים

מה.3) ע' ד' "התמים" ראה
כח.4) תדא"ר פו,א. יומא

יא,א.5) ו,ה. דברים
לא,יז.6) דברים
יב.7) ז, קהלת
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יום־טוב, בשמחת הריקוד על־דרך מצוה. של זיעה
שמוסבר  כפי יום־טוב לשמחת רק הכוונה אין
כפי  יום־טוב, בשמחת הריקוד אלא ערוך', ב'שולחן
החייתי  אני מהומיל: אייזיק ר' החסיד הגאון שאמר
החייה  – מפאריטש – הלל ר' בהשגה. שלי החיים את

ובריקוד. בניגון שלו החיים את
והיו  ניגונים, חיבר הלל ר' שהחסיד שידוע כפי
כל  פעמים חמש או שלש חסידות, לפני אותם מנגנים
כוח  לו היה ולא חלוש כשהיה זקנותו לעת ניגון.
יש  בשבילי. אתה תרקוד פיניע, לנכדו: אמר לרקוד,

החיים'. את 'להחיות ויש 'חיים',
כך  ה', באהבת אהבה סוגי שלושה שישנם וכשם
לדבר  קשה ישראל. באהבת אהבה סוגי שלושה ישנם
מצד  והן המדבר מצד הן באריכות, עכשיו כך על

בנקודות. בזה נדבר לכן – המקבלים

ודעת. טעם שעל־פי האהבה הוא לבבך" "בכל
"ש  ונותנים השני עם נפגש  אחד כשאחד עליכם" לום

כאן  נפגשים שהם בלבד זו שלא לדעת צריכים לשני,
חי'־ נפש־רוח־נשמה מדריגות בכל גם אלא בגופם,
יחד. נפגשות למעלה שהן כפי הנשמות וגם יחידה
נשמות  שתי איך לעצמו לתאר האדם צריך אם־כן
לא  בחיות, הוא עליכם" ה"שלום הרי ואז נפגשות,
"בכל  של האהבה מינן'. 'בר של עליכם" "שלום
– לבבך "בכל על־דרך פניות, של האהבה היא לבבך"

יצריך" להתקרב 8בשני יצר־הרע על משפיע שהוא ,
הזולת. על פועל שהוא היא הכוונה כאן גם כך להוי',
כאן. מבוארת לא נפשך" "בכל של האהבה
הכוונה  ישראל, באהבת מאדך" "בכל של האהבה

הזולת. כלפי אחד ליהודי שיש הנפש למסירות

meid zcerqa ,gqt ly iriay
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א.8) נד, ברכות

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

`"lw wxt ± dk`lne dxez

אחותו  עם התראה הוא בוויטבסק. הופיע לפתע התגלה. שברוך עד ומחצה שנים שלוש עברו
ודודתו  קדיש ר' דודו את ומצא חיפש גם הוא יצחק. יוסף רבי הישיבה, ראש ובעלה, לאה דבורה

פריידא.

רבקה. לבתו כחתן ברוך את רוצה ליאזנא, מאיזור הגנן אברהם, ר' כי מכבר ידעו אלה
בידיה, ההכרעה את משאיר הוא כי זו להצעה ברוך של תגובתו היתה לאה, דבורה של להפתעתה
מתאים. השידוך אם שתקבענה דודתו, פריידא ובידי השנים, כל התנכר שאליה אחות אותה בידי

צריכה  היתה לפתע לברוך. מתאימה רבקה אם שבהחלטה האחריות בכובד חשה לאה דבורה
פרדסיו  היו שבסביבתה לליאזנא, פריידא דודתה עם נסעה היא יחד. גם ואב אם – לאחיה להיות
לאה  דבורה כולה. המשפחה בני ואת רבקה את מקרוב הכירו הן התפרנס. שמהם אברהם ר' של
היתה  אך במיוחד, מלומדת היתה לא היא אמנם לברוך. מתאים זיווג היא רבקה כי לדעת נוכחה 
אלה  עם נמנה אברהם ר' ולבריות. לשמים טובה זהב, ולב טובות מדות ובעלת שמים יראת

ללמוד. צריכות אינן שנשים שסברו

היתה  רחל שאמה לאה, דבורה של לרוחה היתה לא דיה, מלומדת אינה שרבקה העובדה
משריי, העילוי בעלה, עם נישואיה לאחר הרי זאת, מלבד הרבה. למדה וממנה גדולה מלומדת
היא  מאידך, גדולה. ללמדנית והיתה והפוסקים, התלמוד בספרי יוםֿיומי שיעור אתו למדה
הכריעה  הכף את בהשכלה. לה שחסר מה את השלימו הטובות שמדותיה רבקה, את העריכה
העמוקה  שאיפתה את רבקה הביעה שבמהלכה ורבקה לאה דבורה בין שהיתה לב גלויית שיחה
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במשך  אתה. ללמוד התחילה ואף בכך, לה לסייע הבטיחה לאה דבורה ולדעת. תורה ללמוד
בכוחותֿעצמה  לעיין שתוכל מצב לידי להביאה לאה דבורה הספיקה שם, ששהו הקצר הזמן

עזרה. ללא בלימודיה ולהתקדם  מסויימים בספרים

זה  עם יחד השידוך. על החיובית דעתן את ופריידא לאה דבורה הביעו דבר, של בסופו
ורעייתו  אברהם ר' הגיעו קצר זמן כעבור בוויטבסק. בביתה תתקיים השידוכין שמסיבת ביקשה

רב  ובתם הוא שרה גם הסכים מצדו ברוך צנוע. באופן המסיבה את לקיים כדי לוויטבסק קה
בפסק  מעוניין היה הוא האפשר. ככל רחוק למועד יידחה הנישואין שמועד התנה אך לשידוך,
הנכונה  הדרך אחר חיפושיו את ולהשלים בנידודיו להמשיך כדי לפחות אחת שנה של זמן

נידודיו. לדרך יצא מכן לאחר ומיד ה"תנאים" קיום את זירז זו מסיבה הבורא. בעבודת

כשהיא  לעתיד, גיסתה בבית בוויטבסק הכלה רבקה נשארה ברוך, נידודי תקופת במשך
של  בעלה יצחק, יוסף לרבי היה בינתיים לאה. דבורה בהדרכת בלימודיה כך כדי תוך מתקדמת
יחוסו. ואת ברוך, של לעתיד חותנו אברהם, רבי את גם מקרוב להכיר ההזדמנות לאה, דבורה
הזמן  במשך ומעיקוביו מבירוריו כתוצאה משפחתו, ועל ברוך על הרבה ידע מצדו אברהם ר'
עתה  ברוך. של יחוסו ואת גדלותו את מאד להעריך למד כך כדי ותוך הנידונה, לתקופה שקדם
הספיק  לא אשר ברוך של במקומו בכך מעוניין שהיה יצחק, יוסף רבי אל להתוודע תורו הגיע

לדרכו. שיצא עד זה בנושא הרבה לשמוע

מיגיע  ונהנה שמים ויראת תורה מושלם באופן בקרבו שמיזג איש היה אברהם שר' התברר
תחושת  גם לו שסיפקה הגננות, מעבודת התפרנס אך גדול וצדיק גדול למדן היה הוא כפיו.

לחם". תאכל אפיך "בזיעת קיימו על סיפוק

חיים, אברהם רבי לגאון רביעי דור היה הוא יחס. רמת ממשפחה היה אברהם ר' של מוצאו
'בכור  ממשפחת הירץ נפתלי ר' של בנו היה הוא קדשים". ו"צאן חיים" "תורת הספרים מחבר

לפולין. ממורביה הששי לאלף ת' בשנות הגיעה אשר שור',

גדול  עשיר של לחתנו והיה הישיבות מאחת צעיר כבחור כבוד אחר נלקח הירץ נפתלי ר'
ציער  אחד דבר  בתורה. העת כל ועסק  חותנו שולחן על מזונות אכל שנה ארבעים בפולוצק.
שהתאלמן, לאחר ושמונה, שבעים בגיל בהיותו בנים. ולא בנות רק לו שהיו העובדה והוא אותו

ברֿמצוה. לגיל הגיע זה שילדו עד חי הוא אברהם. ר' לו נולד וממנה שני, בזיווג אשה נשא

מפי  תורה אברהם למד ושם לביישנקוביץ ואמו אברהם עברו הירץ, נפתלי ר' צוואת פי על
המנוח. אביו של ידידו שהיה גדול, למדן זאב, אברהם רבי

מסויים  ישיבה לראש נישאה צעירה אשה בהיותה התפרנסה. שממנה חנות פתחה האלמנה
עם  יחד שלמד לייב אריה  רבי לגאון נישאה והבת מפורסם, לרב נהיה הבן ובת. בן לו וילדה

מווילנא. כגאון לתהילה כך אחר שהתפרסם מי מסלוץ, העילוי

באמצעות  קשור היה אברהם שר' כך עם בבד לו,בד היו – מווילנא הגאון אל חורגו גיסו
תנועת  מנהיגי זה אחר זה שהיו לדורותיהם, בעליֿהשם על גם ידיעות בבישנקוביץ, מורו עלֿידי

החסידות. להופעת הקרקע את שהכשירו הנסתרים,

וצדיקי  גאוני ועל קודמים מדורות וצדיקים, גאונים על לספר מה הרבה אברהם לר' היה כך
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לעתיד  חותנו של סיפוריו את לשמוע מאד מעוניין היה משריי, העילוי יצחק, יוסף רבי דורו.
ברוך. גיסו של

חבורת  מייסד מוורמייזא, בעלֿשם אליהו רבי של ביקור על אברהם ר' סיפר השאר בין
בפינסק. והנסתרים, המקובלים

בפינסק: ישיבות שלוש של שמם לתהילה יצא במיוחד בישיבותיה. מפורסמת היתה פינסק
הסבתא. לאה גולדה וישיבת שמעון, ר' ישיבת דבורה, חוה ורעייתו טעוול ר' עלֿשם הישיבה

ר' רעייתו. דבורה וחוה טעוול ר' שעלֿשם הישיבה על הרבה לספר אברהם ר' ידע במיוחד
שהפריד  דווינה הנהר של השני בעברו שהיתה בקוברין נולד הוא מעניין. טיפוס היה טעוול
הכוורת  מן שרדה הדבש מן דבורים. כוורות ועליה  אדמה חלקת מאביו ירש הוא מפינסק. אותה 
היו  הנחלה פני על הצוף. את הדבורים מצצו שמהם שונים פרחים נטוע היה השטח התפרנס.
והוא  עצומה, היתה הכוורות מן שרדה הדבש כמות כוורות. ועשרים ממאה פחות לא לטעוול

קוברין. ליד היתה האחוזה  מזה. התעשר

שנה. עשרה שבע לגיל כשהגיע נפטר ואביו קטן, ילד בהיותו עליו מתה טעוול של אמו
היה  וכן בכוונה, התפלל ביום פעמים שלוש ביותר. שמים ירא היה – פשוט בחור שהיה למרות 
בהתלהבות  תהלים אומר היה לו שהיה פנוי זמן בכל לצדקה. מהכנסותיו מעשר להפריש נוהג

מעט. רק ידע המלות פירוש את אך לקרוא, אמנם ידע הוא רבה.

התוצרת. את ולשווק בכוורות לטפל עסקיו, את לנהל איך היטב ידע מאד צעיר היותו למרות
קנאה, לעורר שלא כדי רווחיו, גודל את ידעו לא צדדיים שאנשים יותר "בריא" כי ידע גם הוא
ודקדק  הכנסותיו , את "העלים" לא מהקב"ה הרי זה, לעומת ממשי. נזק להביא גם העלולה
לאלו  להחליט ידע שלא העובדה מאד אותו ציערה זאת עם לצדקה, מרווחיו מעשר להפריש

המעשר. את לתת צדקות

בסתר. מתן לתת רצה לכך נוסף נסיון. וחסר ידע חסר מאד, נבוך היה הוא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חעג

 ב"ה,  י"ז טבת תשל"ד
ברוקלין, ניו יורק

ד"ר זאב גרין 

שלום וברכה:

היה טוב לראותך בהתוועדות האחרונה, וכעת קבלתי בברכה את מכתבך מיום ג' טבת.

אם לפתוח באיחולים הטובים שבסיום מכתבך, הרי שהאישור נכתב כבר בתורה, כאשר ה' 
הבטיח לאברהם "ואברכה מברכיך", וִברכות ה' הן כמובן נדיבות הרבה יותר מכפי שיכולות להיות 
אלו של בני אדם. ברכות ה' אלו יְכללו לבטח ברכה מיוחדת לאשתך, להשלים את הריונה וללדת ולד 
בריא בשעה טובה ומוצלחת, ושיחד עם אשתך, תגדלו את כל ילדיכם לחיים של תורה, חופה ומעשים 

טובים בבריאות טובה ופרנסה בשפע.

כמובן, שמחתי באמת לקרוא על נכונותך "להתנדב", כפי שאתה מבטא זאת. הסיבה למירכאות 
להדגיש  לעשות את המירב, אלא  בדבר החלטתך המסורה  כלשהי  בצורה  להמעיט  חס־ושלום  לא  היא 
שלגבי יהודי, למרות שניתנת לו האפשרות להיות "מתנדב" מבחירתו החופשית כמו שכתוב )דברים ל, 
יט( "החיים גו' נתתי לפניך הברכה גו' ובחרת בחיים למען תחי' אתה וזרעך", התורה אומרת לנו במקביל, 
שכל יהודי למעשה מגויס לצבאות ה'. ברור שמי שיש לו את היכולת להשפיע על אחרים אינו יכול לראות 
על  ולהשפיע  להנהיג  יותר  רבות  יכולות  לו  שיש  ואחד  ה',  בצבאות  כמפקד  רגיל אלא  כחייל  עצמו  את 
כאלו "מפקדים", צריך לראות את עצמו כגנרל. זוהי, אפוא, היחידה המובחרת אליה "גויסת", והעובדה 
של  ביותר  הגבוהה  ברמה  זכויותיך  ואת  חובותיך  "מתנדב", מבטיחה שתמלא את  גם  שבמקביל אתה 

מסירּות, שמבטיחה גם את הזכות המירבית לך ולכל השייך לך.

ייתן ה' שתהיינה לך תמיד בשורות טובות, אודותיך ואודות משפחתך, וכן לגבי פעליך הטובים.

בברכה,

חתימת יד-קודשו של הרבי 

אגרות קודש - מתורגם מאנגלית
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(
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:íúà àøa äá÷ðeçëíéýìû íúà Cøáéå §¥−̈¨¨¬Ÿ¨«©§¨´¤Ÿ¨»¡Ÿ¦¼
íéýìû íäì øîàiåõøàä-úà eàìîe eáøe eøt ©¸Ÿ¤¨¤¹¡Ÿ¦À§¬§²¦§¬¤¨−̈¤

-ìëáe íéîMä óBòáe íiä úâãa eãøe äLáëå§¦§ª®¨§º¦§©³©¨Æ§´©¨©½¦§¨
:õøàä-ìr úNîøä äiçèëäpä íéýìû øîàiå ©−̈¨«Ÿ¤¬¤©¨¨«¤©´Ÿ¤¡Ÿ¦À¦¥Á

øLà òøæ røæ | áNr-ìk-úà íëì ézúð̈©̧¦¨¤¹¤¨¥´¤Ÿ¥´©¤À©£¤Æ
-éøô Ba-øLà õrä-ìk-úàå õøàä-ìë éðt-ìr©§¥´¨¨½̈¤§¤¨¨¥²£¤¬§¦

:äìëàì äéäé íëì òøæ røæ õrìúiç-ìëìe ¥−Ÿ¥´©®̈©¨¤¬¦«§¤−§¨§¨«§¨©©´
-ìr NîBø | ìëìe íéîMä óBò-ìëìe õøàäÂ¨Â̈¤§¨¸©¨©¹¦§´Ÿ¥´©
áNr ÷øé-ìk-úà äiç Lôð Ba-øLà õøàä̈À̈¤£¤Æ¤´¤©½̈¤¨¤¬¤¥−¤

:ïë-éäéå äìëàìàìøLà-ìk-úà íéýìû àøiå §¨§¨®©«§¦¥«©©³§¡Ÿ¦Æ¤¨£¤´
íBé ø÷á-éäéå áør-éäéå ãàî áBè-äpäå äNr̈½̈§¦¥−§®Ÿ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬

:éMMäôáà-ìëå õøàäå íéîMä elëéå ©¦¦«©§ª²©¨©¬¦§¨−̈¤§¨
:íàáöáBzëàìî éréáMä íBia íéýìû ìëéå §¨¨«©§©³¡Ÿ¦Æ©´©§¦¦½§©§−

Bzëàìî-ìkî éréáMä íBia úaLiå äNr øLà£¤´¨¨®©¦§ŸÆ©´©§¦¦½¦¨§©§−
:äNr øLàâéréáMä íBé-úà íéýìû Cøáéå £¤¬¨¨«©§¨³¤¡Ÿ¦Æ¤´©§¦¦½



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עחה iyily ,ipy - a - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-øLà Bzëàìî-ìkî úáL Bá ék Búà Lc÷éå©§©¥−Ÿ®¦´³¨©Æ¦¨§©§½£¤
:úBNrì íéýìû àøaô ¨¨¬¡Ÿ¦−©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã- 1 cenr eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

('zay z`xwl' jezn

z"iA zF`A dxFYd zlgzd mrh©©©§¨©©¨¨¥

:ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a(א (א, ¿≈ƒ»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈»»Õ∆
ּבלׁשֹון  ׁשהּוא ּבבי"ת ולּמה . . העֹולם נברא ְְְְְִֵֵֶָָָָָָ"ּבבי"ת

ארירה.." ּבלׁשֹון ׁשהּוא ּבאל"ף ולא ה"א)(ירוש ּברכה פ"ב למי ְְְְֲִִֶֶָָָָֹ

הּברכה  הפ ׁשענינם מּלים הרּבה יׁש הקׁשה: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאּבןֿעזרא

ּבאֹות  הּמתחילֹות מּלים ריּבּוי ּולאיד ב', ּבאֹות ְְְִִִִִִַַַַָָָהּמתחילֹות

ּוברכה. טֹוב ׁשענינם ְְִֶָָָָא'

לּמּוד  א. ענינים: ׁשני יׁשנם ּבּתֹורה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָויׁש

הּתֹורה, ּבנֹותן ּודבקּות התאחדּות ב. והּׂשגה. ּבהבנה ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָהּתֹורה

ׁשּבּתֹורה. מהּׂשכל ׁשּלמעלה ועצמּותּה הּתֹורה קדּׁשת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּזֹוהי

ללּמּוד  ּבנֹוגע הּירּוׁשלמי: ּדברי יּובנּו לעיל, הּנזּכר ּפי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָועל

לא  חּיים, סם לֹו נעׂשית "זכה ז"ל, רּבֹותינּו אמרּו ְֲִֵֵַַַַַָָָָֹהּתֹורה,

ּברכה, לׁשֹון דבי"ת הענין וזהּו מיתה", סם לֹו נעׂשית ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָזכה

זּכּות, מּלׁשֹון ּד"זכה" ּבאפן הּוא הּתֹורה לּמּוד ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹּדכאׁשר

האל"ף  ׁשּזהּו אצלֹו ונרּגׁש הּתֹורה, קדּׁשת ּבֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּנרּגׁשת

"ּברכה", - הּבי"ת יׁשנּה אזי ּדתֹורה, והעּקר) ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָ(ההתחלה

חּיים". סם לֹו ֲִֵַַַ"נעׂשית

ּבּתֹורה  וההּׂשגה ׁשההבנה זכה", "לא ּכאׁשר ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן

- ה"זכה" אצלֹו וחסר ּתֹורה, ׁשל ּכאל"ף אצלֹו ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָנחׁשבת

אצלֹו נעׂשית אזי האל"ף), ענין (אמּתית ׁשּבּתֹורה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּקדּׁשה

מיתה". סם לֹו "נעׂשית ארירה, לׁשֹון ְֲֲִִֵֶַַָָָָהאל"ף

éðùãõøàäå íéîMä úBãìBú älàaäíàøa ¥´¤«§¯©¨©²¦§¨−̈¤§¦´¨«§®̈
:íéîLå õøà íéýìû ýåýé úBNr íBéaä| ìëå §À£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¬¤§¨¨«¦§´Ÿ

äãOä áNr-ìëå õøàá äéäé íøè äãOä çéN¦´©©¨¤À¤µ¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤©¨¤−
k çîöé íøèíéýìû ýåýé øéèîä àì é ¤´¤¦§®̈¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ

:äîãàä-úà ãárì ïéà íãàå õøàä-ìråãàå ©¨½̈¤§¨¨´©½¦©«£−Ÿ¤¨«£¨¨«§¥−
:äîãàä éðt-ìk-úà ä÷Läå õøàä-ïî äìré©«£¤´¦¨¨®¤§¦§−̈¤¨§¥¬¨«£¨¨«

æ-ïî øôr íãàä-úà íéýìû ýåýé øöéiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¤¨«¨À̈¨¨Æ¦
íãàä éäéå íéiç úîLð åétàa çtiå äîãàä́̈£¨½̈©¦©¬§©−̈¦§©´©¦®©§¦¬¨«¨−̈

:äiç Lôðìçïãra-ïb íéýìû ýåýé òhiå §¤¬¤©¨«©¦©º§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²©§¥−¤
:øöé øLà íãàä-úà íL íNiå íãwî¦¤®¤©¨´¤½̈¤¨«¨−̈£¤¬¨¨«

èãîçð õr-ìk äîãàä-ïî íéýìû ýåýé çîöiå©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈¨¥²¤§¨¬
ïbä CBúa íéiçä õrå ìëàîì áBèå äàøîì§©§¤−§´§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈

:òøå áBè úrcä õråéïãrî àöé øäðå §¥¾©©−©¬¨¨«§¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤

äraøàì äéäå ãøté íMîe ïbä-úà úB÷Läì§©§−¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½§¨−̈§©§¨¨¬
:íéLàøàéúà ááqä àeä ïBLét ãçàä íL ¨¦«¥¬¨«¤−̈¦®´©Ÿ¥À¥µ

:áäfä íL-øLà äìéåçä õøà-ìkáéáäæe ¨¤´¤©«£¦½̈£¤−̈©¨¨««£©²
:íäMä ïáàå çìãaä íL áBè àåää õøàä̈¨¬¤©¦−®¨¬©§−Ÿ©§¤¬¤©«Ÿ©

âéúà ááBqä àeä ïBçéb éðMä øäpä-íLå§¥«©¨¨¬©¥¦−¦®´©¥½¥−
:Lek õøà-ìkãéì÷cç éLéìMä øäpä-íLå ¨¤¬¤«§¥«©¨¨³©§¦¦Æ¦¤½¤

àeä éréáøä øäpäå øeMà úîã÷ Cìää àeä¬©«Ÿ¥−¦§©´©®§©¨¨¬¨«§¦¦−¬
:úøôåèíéýìû ýåýé çwiåeäçpiå íãàä-úà §¨«©¦©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨®̈©©¦¥´

ìe dãárì ïãr-ïâá:døîLæèíéýìû ýåýé åöéå §©¥½¤§¨§−̈§¨§¨«©§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½
:ìëàz ìëà ïbä-õr ìkî øîàì íãàä-ìr©¨«¨−̈¥®Ÿ¦¬Ÿ¥«©−̈¨¬ŸŸ¥«

æéék epnî ìëàú àì òøå áBè úrcä õrîe¥¥À©©̧©Æ´¨½̈¬ŸŸ©−¦¤®¦À
:úeîz úBî epnî Eìëà íBéaçéýåýé øîàiå §²£¨§¬¦¤−¬¨«©¸Ÿ¤Æ§Ÿ̈´

Bl-äNrà Bcáì íãàä úBéä áBè-àì íéýìû¡Ÿ¦½Ÿ²¡¬¨«¨−̈§©®¤«¡¤¬
:Bcâðk øærèéäîãàä-ïî íéýìû ýåýé øöiå ¥−¤§¤§«©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦¨«£¨À̈

àáiå íéîMä óBò-ìk úàå äãOä úiç-ìk̈©©³©¨¤Æ§¥Æ¨´©¨©½¦©¨¥Æ
øLà ìëå Bì-àø÷i-äî úBàøì íãàä-ìà¤¨´¨½̈¦§−©¦§¨®§ŸÁ£¤̧

:BîL àeä äiç Lôð íãàä Bì-àø÷é¦§¨¯¨«¨¨²¤¬¤©−̈¬§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz ziy`xa t"y zgiy)

Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰ ¯ˆÈiÂ(ז (ב, «ƒ∆¡…ƒ∆»»»

Ú¯‰ ¯ˆÈÂ ·BË ¯ˆÈ . . ÌÈ¯ˆÈ ÈL(א סא, (ברכות ¿≈¿»ƒ≈∆¿≈∆»«

לתכלית  להביאֹו ּכדי הרע יצר ּבאדם נתן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהקּב"ה

היא  עבֹודתֹו יצרֹו, על מתּגּבר אדם ּכאׁשר ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשלמּותֹו,

וכּמבאר  ּומעלֹותיו. ּכחֹותיו ּומתּגּלים העּלּוי ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹֹּבתכלית

לבחן  ּכדי למרחּקים, ּבנֹו את ׁשּׁשלח מּמל מׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבחסידּות

יגּלה  וכ ,הּמל מארמֹון רחֹוק ּבהיֹותֹו ּגם ּכדבעי יתנהג ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאם

ּבׁשלמּות. ּכחֹותיו את ְִִֵֵֶַָֹוינּצל

éùéìùëóBòìe äîäaä-ìëì úBîL íãàä àø÷iå©¦§¨̧¨«¨¹̈¥À§¨©§¥¨Æ§´
øær àöî-àì íãàìe äãOä úiç ìëìe íéîMä©¨©½¦§−Ÿ©©´©¨¤®§¨¾̈«Ÿ¨¨¬¥−¤

:Bcâðkàë-ìr äîcøz | íéýìû ýåýé ìtiå §¤§«©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯©§¥¨²©
øNa øbñiå åéúòìvî úçà çwiå ïLéiå íãàä̈«¨−̈©¦¨®©¦©À©©Æ¦©§Ÿ½̈©¦§¬Ÿ¨−̈

:äpzçzáëòìvä-úà | íéýìû ýåýé ïáiå ©§¤«¨©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯¤©¥¨²
:íãàä-ìà äàáéå äMàì íãàä-ïî ç÷ì-øLà£¤¨©¬¦¨«¨−̈§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«

âëøNáe éîörî íör írtä úàæ íãàä øîàiå©Ÿ»¤»¨«¨¨¼´Ÿ©©À©¤µ¤¥«£¨©½¨−̈
-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæì éøNaî¦§¨¦®§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨
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iriaxחעו - c ,b - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úàfãëBnà-úàå åéáà-úà Léà-áæré ïk-ìr «Ÿ©¥Æ©«£¨¦½¤¨¦−§¤¦®
ãçà øNáì eéäå BzLàa ÷áãå:äëíäéðL eéäiå §¨©´§¦§½§¨−§¨¨¬¤¨«©¦«§³§¥¤Æ

:eLLaúé àìå BzLàå íãàä íéneør£¦½¨«¨−̈§¦§®§−Ÿ¦§¨«
âàøLà äãOä úiç ìkî íeør äéä Lçpäå§©¨¨Æ¨¨´¨½¦ŸÆ©©´©¨¤½£¤¬

óà äMàä-ìà øîàiå íéýìû ýåýé äNr̈−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ¤¨´¦½̈©µ
:ïbä õr ìkî eìëàú àì íéýìû øîà-ék¦«¨©´¡Ÿ¦½´Ÿ«Ÿ§½¦−Ÿ¥¬©¨«

áïbä-õr éøtî Lçpä-ìà äMàä øîàzå©¬Ÿ¤¨«¦−̈¤©¨¨®¦§¦¬¥«©−̈
:ìëàðâøîà ïbä-CBúa øLà õrä éøtîe Ÿ¥«¦§¦´¨¥»£¤´§«©¨¼¨©´

-ït Ba eòbú àìå epnî eìëàú àì íéýìû¡Ÿ¦À³Ÿ«Ÿ§Æ¦¤½§¬Ÿ¦§−®¤
:ïeúîzãúBî-àì äMàä-ìà Lçpä øîàiå §ª«©¬Ÿ¤©¨−̈¤¨«¦¨®Ÿ−
:ïeúîzäepnî íëìëà íBéa ék íéýìû rãé ék §ª«¦ µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½

áBè érãé íéýìûk íúééäå íëéðér eç÷ôðå§¦§§−¥«¥¤®¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬
:òøååéëå ìëàîì õrä áBè ék äMàä àøzå ¨¨«©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦¯

çwzå ìékNäì õrä ãîçðå íéðérì àeä-äåàú©«£¨´¨«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬
:ìëàiå dnr dLéàì-íb ïzzå ìëàzå Béøtî¦¦§−©Ÿ©®©¦¥¯©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«

æíä ínøér ék eòãiå íäéðL éðér äðç÷tzå©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®
:úøâç íäì eNriå äðàú äìr eøtúiå©¦§§Æ£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ

çïba Cläúî íéýìû ýåýé ìB÷-úà eòîLiå©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈
ýåýé éðtî BzLàå íãàä àaçúiå íBiä çeøì§´©©®©¦§©¥̧¨«¨¹̈§¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´

íéýìû:ïbä õr CBúaèíéýìû ýåýé àø÷iå ¡Ÿ¦½§−¥¬©¨«©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−
:äkià Bì øîàiå íãàä-ìàéEì÷-úà øîàiå ¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−©¤«¨©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬

:àáçàå éëðà íøér-ék àøéàå ïba ézrîL̈©−§¦©®̈¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ¨−Ÿ¦¨¥«¨¥«
àéõrä-ïîä äzà íøér ék Eì ãébä éî øîàiå©¾Ÿ¤¦µ¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨£¦¨¥À

éúéeö øLà:zìëà epnî-ìëà ézìáì E £¤¯¦¦¦²§¦§¦¬£¨¦¤−¨¨«§¨
áéàåä éãnr äzúð øLà äMàä íãàä øîàiå©−Ÿ¤¨«¨®̈¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²

:ìëàå õrä-ïî él-äðúðâéíéýìû ýåýé øîàiå ¨«§¨¦¬¦¨¥−¨«Ÿ¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²
Lçpä äMàä øîàzå úéNr úàf-äî äMàì̈«¦−̈©´Ÿ¨¦®©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬

:ìëàå éðàéMäãé-ìà | íéýìû ýåýé øîàiå ¦¦©−¦¨«Ÿ¥«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤
äîäaä-ìkî äzà øeøà úàf úéNr ék Lçpä©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼¨³©¨Æ¦¨©§¥½̈

ðçb-ìr äãOä úiç ìkîeìëàz øôrå Cìú E ¦−Ÿ©©´©¨¤®©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬Ÿ©−
éiç éîé-ìk:Eåèðéa úéLà | äáéàåïéáe E ¨§¥¬©¤«§¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´

Làø EôeLé àeä drøæ ïéáe Erøæ ïéáe äMàä̈«¦½̈¥¬©§£−¥´©§¨®µ§«§´½Ÿ
:á÷r epôeLz äzàåñæèøîà äMàä-ìà §©−̈§¤¬¨¥«¤¨«¦¨´¨©À

ðBávr äaøà äaøäðøäå Cíéðá éãìz áöra C ©§¨³©§¤Æ¦§¥´§¥«Ÿ¥½§¤−¤¥«§¦´¨¦®
:Ca-ìLîé àeäå Cú÷eLz CLéà-ìàåñ §¤¦¥Æ§´¨¥½§−¦§¨¨«

æéìëàzå EzLà ìB÷ì zrîL ék øîà íãàìe§¨¨´¨©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ
éúéeö øLà õrä-ïîepnî ìëàú àì øîàì E ¦¨¥½£¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−¦¤®

øeára äîãàä äøeøàìk äpìëàz ïBávra E £¨³¨«£¨¨Æ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨−Ÿ
éiç éîé:Eçézìëàå Cì çéîöz øcøãå õB÷å §¥¬©¤«§¬§©§©−©§¦´©¨®§¨«©§−̈

:äãOä áNr-úàèéétà úræaíçì ìëàz E ¤¥¬¤©¨¤«§¥©³©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤
øôr-ék zçwì äpnî ék äîãàä-ìà EáeL ãr©³«§Æ¤¨´£¨½̈¦¬¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´

:áeLz øôr-ìàå äzàëíL íãàä àø÷iå ©½¨§¤¨−̈¨«©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬
:éç-ìk íà äúéä àåä ék äeç BzLààëNriå ¦§−©®̈¦²¦¬¨«§−̈¥¬¨¨«©©Á©Á

øBò úBðúk BzLàìe íãàì íéýìû ýåýé§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬−
:íLaìiåô ©©§¦¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr ` zegiy ihewl)

‰ki‡ BÏ ¯Ó‡iÂ(ט (ג, «…∆«∆»

ּפׁשר  מה אֹותֹו: ׁשאלּו ּבמאסר, היה הּזקן רּבנּו ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

היכן  - אדם ּכל אצל ׁשֹואל הקּב"ה הרּבי: הׁשיב זֹו. ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאלה

הּנ מה ּבעֹולם, ּבריאת מּטרת מה יֹודע הּנ האם ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָאּתה?

קדּוׁשת  ּכבֹוד והּנה ? . . ּבפעל עׂשית ּומה לעׂשֹות, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹצרי

הּזקן  אדמֹו"ר את הּציל זה ׁשּמענה אמר, אדמֹו"ר וחמי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמֹורי

למסר  ׁשּזכה ותענּוג ׂשמחה מרב לֹו ׁשהיתה הּנפׁש, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּכלֹות

אחד  ּכל את ּתמיד ׁשֹואל הקּב"ה ואכן, חסידּות. על ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָנפׁשֹו

ׁשהּׁשאלה  מי יׁש ּכח): נתינת ּגם היא זֹו (ּוׁשאלה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ'איּכה'

לא  לֹו ּגֹורמת ׁשהּׁשאלה מי ויׁש הּנפׁש, מּכלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּצילתֹו

ה'. ּבעבֹודת להתחּזק אּלא ּבתאוֹות ׁשקּוע ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָלהיֹות

éòéáøáëíéýìû ýåýé | øîàiåíãàä ïääéä ©Ÿ́¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ
çìLé-ït | äzrå òøå áBè úrãì epnî ãçàk§©©´¦¤½¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´
:íìòì éçå ìëàå íéiçä õrî íb ç÷ìå Bãé̈À§¨©Æ©µ¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«

âë-úà ãárì ïãr-ïbî íéýìû ýåýé eäçlLéå©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤
:íMî çwì øLà äîãàäãëíãàä-úà Løâéå ¨´£¨½̈£¤¬ª©−¦¨«©§−̈¤¤¨«¨¨®

èäì úàå íéáøkä-úà ïãr-ïâì íãwî ïkLiå©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤©§ª¦À§¥̧©³©
ì úëtäúnä áøçäõr Cøc-úà øîL ©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ¤¤−¤¥¬

:íéiçäñãàBzLà äeç-úà òãé íãàäå ©«©¦«§¨´¨½̈¨©−¤©¨´¦§®
-úà Léà éúéð÷ øîàzå ïé÷-úà ãìzå øäzå©©̧©Æ©¥´¤¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−¤

:ýåýéá-éäéå ìáä-úà åéçà-úà úãìì óñzå §Ÿ̈«©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤¨®¤©«§¦
:äîãà ãáò äéä ïé÷å ïàö ärø ìáäâéäéå ¤̧¤Æ´Ÿ¥½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«©§¦−
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חעז iyy ,iying - d - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈
:ýåýéìãBðàö úBøëaî àeä-íâ àéáä ìáäå ©«Ÿ̈«§¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−

:Búçðî-ìàå ìáä-ìà ýåýé òLiå ïäáìçîe¥«¤§¥¤®©¦´©§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«
äãàî ïé÷ì øçiå ärL àì Búçðî-ìàå ïé÷-ìàå§¤©¬¦§¤¦§¨−´Ÿ¨®̈©¦³©§©̧¦Æ§½Ÿ

:åéðt eìtiååCì äøç änì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå ©¦§−¨¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨¨´¨½̈
éðô eìôð änìå:Eæíàå úàN áéèéz-íà àBìä §−̈¨¨«§¬¨¤«£³¦¥¦Æ§¥½§¦Æ

éìàå õáø úàhç çútì áéèéú àìBú÷eLz E ´Ÿ¥¦½©¤−©©¨´Ÿ¥®§¥¤̧Æ§´¨½
:Ba-ìLîz äzàåçåéçà ìáä-ìà ïé÷ øîàiå §©−̈¦§¨«©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤¨¦®

åéçà ìáä-ìà ïé÷ í÷iå äãOa íúBéäa éäéå©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½©¨¬¨©²¦¤¤¬¤¨¦−
:eäâøäiåèéçà ìáä éà ïé÷-ìà ýåýé øîàiåE ©©«©§¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−¤´¤¨¦®

:éëðà éçà øîLä ézrãé àì øîàiåéøîàiå ©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¨©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−¨«Ÿ¦©−Ÿ¤
éçà éîc ìB÷ úéNr äî-ïî éìà íé÷rö E ¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½«Ÿ£¦¬¥©−¦

:äîãàäàéøLà äîãàä-ïî äzà øeøà äzrå ¨«£¨¨«§©−̈¨´¨®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´
éçà éîc-úà úç÷ì äét-úà äúöt:Eãiî E ¨«§¨´¤¦½¨¨©²©¤§¥¬¨¦−¦¨¤«

áéCì dçk-úz óñú-àì äîãàä-úà ãárú ék¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®
õøàá äéäz ãðå òð:âéýåýé-ìà ïé÷ øîàiå ¨¬¨−̈¦«§¤¬¨¨«¤©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®

:àBNpî éðBr ìBãbãéìrî íBiä éúà zLøb ïä ¨¬£¦−¦§«¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ
éðtîe äîãàä éðtãðå òð éúééäå øúqà E §¥´¨«£¨½̈¦¨¤−¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ

:éðâøäé éàöî-ìë äéäå õøàaåèýåýé Bì øîàiå ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−©«©§¥«¦©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À
ïé÷ì ýåýé íNiå íwé íéúráL ïé÷ âøä-ìk ïëì̈¥Æ¨Ÿ¥´©½¦¦§¨©−¦ª®̈©¨̧¤§Ÿ̈³§©̧¦Æ

:Bàöî-ìk Búà-úBkä ézìáì úBàæèïé÷ àöiå ½§¦§¦¬©«Ÿ−¨«Ÿ§«©¥¬¥©−¦
:ïãr-úîã÷ ãBð-õøàa áLiå ýåýé éðôlî¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥¬¤§¤«¤−¦§©¥«¤

æéCBðç-úà ãìzå øäzå BzLà-úà ïé÷ òãiå©¥³©©̧¦Æ¤¦§½©©−©©¥´¤¤£®
:CBðç Bða íLk øérä íL àø÷iå øér äða éäéå©«§¦Æ´Ÿ¤¦½©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬£«

çé-úà ãìé ãøérå ãøér-úà CBðçì ãìeiå©¦¨¥³©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−¤
ìûLeúîe ìàLeúî-úà ãìé ìûéiçîe ìûéeçî§«¨¥®§¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½§«¨¥−

:Cîì-úà ãìé̈©¬¤¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(frx 'nr a hweln mixn`nd xtq)

ÌÏBÚÏ ÈÁÂ ÏÎ‡Â(כב (ג, ¿»«»«¿»
נברא  האדם והרי לעֹולם, יחיה אם ּבכ מה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלכאֹורה,

מעץ  לאכל לא נצטּוה ׁשּלכן לעֹולם, ׁשּיחיה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמּלכּתחּלה

מבּדל  הרע היה החטא ׁשּקדם ּבחסידּות, ּומבאר ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻהּדעת.

ּבלא  טֹוב ׁשאין והרע, הּטֹוב התערבּו החטא ידי ועל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמהּטֹוב,

יתקּים  ׁשּבֹו הרע ּגם לעֹולם, יחיה ואם טֹוב; ּבלא רע ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹרע

יהיה  ׁשּלא ּכדי לעֹולם ּבאה ׁשּמיתה נמצא, זה לפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹלעֹולם.

ּתֹוצאה  היא ׁשהּמיתה לֹומר, יׁש יֹותר ּובעמק לרע. ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹקּיּום

ּבקדּׁשה  היא חּיּות (ּכי רּוחני מות הּוא חטא ׁשּכן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמהחטא.

מיתה  ּגם הביא רּוחני ּומות מות), הם וטמאה רע ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּדוקא,

ְִַּגׁשמית.

éùéîçèéúçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ
:älö úéðMä íLå äãrëìáé-úà äãr ãìzå ¨½̈§¥¬©¥¦−¦¨«©¥¬¤¨−̈¤¨®̈

:äð÷îe ìäà áLé éáà äéä àeäàëåéçà íLå ´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤¦§¤«§¥¬¨¦−
:áâeòå øBpk Nôz-ìk éáà äéä àeä ìáeé¨®´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−§¨«

áëLèì ïé÷ ìáez-úà äãìé àåä-íâ älöå§¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾
ïé÷-ìáez úBçàå ìæøáe úLçð Løç-ìk̈Ÿ¥¬§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦

:äîrð©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(591 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ÌLa ‡¯˜Ï ÏÁe‰ Ê‡ ,LB‡ BÓL ˙‡ ‡¯˜iÂ(כו (ד, «ƒ¿»∆¿¡»«ƒ¿…¿≈

אנֹוׁש, ׁשל ּבגנּותֹו הּתֹורה מדּברת מּדּוע לׁשאל, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹיׁש

ׁשהּתֹורה  לֹומר, ויׁש עבֹודהֿזרה. לעבד התחילּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבזמּנֹו

הּוא  ּכאׁשר רק עבֹודהֿזרה לעבד יכֹול ׁשאדם לנּו ֲֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרֹומזת

ואנּוׁש מּכל הּלב עקֹוב (ּכּכתּוב חליׁשּות לׁשֹון אנֹוׁש, ְְְֱֲִִִִֵַַַָָָֹּבבחינת

הם  הּבהמה, על האדם יתרֹון ׁשּבֹו, האדם ׁשעניני הינּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא),

הּוא  הּבהמה על האדם יתרֹון ּכאׁשר ואּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָּבחליׁשּות.

לגמרי  מפר ּדבר ׁשהיא עבֹודהֿזרה, ׁשּייכת לא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבהתּגּברּות,

(לפי  'אנֹוׁש' נקרא ׁשּמנהיגֹו ּבּדֹור הּפׁשּוט. הּׂשכל מּצד ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָּגם

עבֹודהֿזרה. יעבדּו הּדֹור ׁשּבני אפׁשרּות יׁש - ּדֹורֹו) ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָּתכּונת

éùùâëéìB÷ ïrîL älöå äãr åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½
éröôì ézâøä Léà ék éúøîà äpæàä Cîì éLð§¥´¤½¤©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½

:éúøaçì ãìéåãëCîìå ïé÷-íwé íéúráL ék §¤−¤§©ª«¨¦«¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤
:äráLå íéráLäëBzLà-úà ãBò íãà òãiå ¦§¦¬§¦§¨«©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½

éì-úL ék úL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥®¦´¨«¦³
:ïé÷ Bâøä ék ìáä úçz øçà òøæ íéýìû¡Ÿ¦Æ¤´©©¥½©´©¤½¤¦¬£¨−¨«¦

åëìeLBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb úL §¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®
:ýåýé íLa àø÷ì ìçeä æàñäàøôñ äæ ¨´©½¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«¤´¥½¤

úeîãa íãà íéýìû àøa íBéa íãà úãìBz«§−Ÿ¨¨®§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈¦§¬
:Búà äNr íéýìûáCøáéå íàøa äá÷ðe øëæ ¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«¨¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨´¤

:íàøaä íBéa íãà íîL-úà àø÷iå íúàŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ¨½̈§−¦¨«§¨«
âìL íãà éçéåBúeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−

:úL BîL-úà àø÷iå Bîìökãíãà-éîé eéäiå §©§®©¦§¨¬¤§−¥«©¦«§´§¥«¨À̈
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ãìBiå äðL úàî äðîL úL-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤
:úBðáe íéðaäéç-øLà íãà éîé-ìk eéäiå ¨¦−¨«©¦«§º¨§¥³¨¨Æ£¤©½

ìLe äðL úBàî òLz:úîiå äðL íéLñ §©³¥Æ¨½̈§¦−¨¨®©¨«Ÿ
å-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨®̈©−¤¤

ðà:LBæòáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå ¡«©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe íéðL̈¦½§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

çòLúe äðL äøNr íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàîñèäðL íérLz LBðà éçéå ¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦¬¡−¦§¦´¨¨®
:ïðé÷-úà ãìBiåéBãéìBä éøçà LBðà éçéå ©−¤¤¥¨«©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´

äðL úBàî äðîLe äðL äøNr Lîç ïðé÷-úà¤¥½̈£¥³¤§¥Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®
:úBðáe íéða ãìBiåàéLîç LBðà éîé-ìk eéäiå ©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´

:úîiå äðL úBàî òLúe íéðLñáéïðé÷ éçéå ¨¦½§©¬¥−¨®̈©¨«Ÿ©§¦¬¥−̈
:ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéráLâéïðé÷ éçéå ¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«©§¦´¥À̈

äðL íéraøà ìàììäî-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´¨½̈
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLeãéeéäiå §Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ

äðL úBàî òLúe íéðL øNr ïðé÷ éîé-ìk̈§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−¨¨®
:úîiåñåèíéMLå íéðL Lîç ìàììäî éçéå ©¨«Ÿ©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´

:ãøé-úà ãìBiå äðLæèéøçà ìûììäî éçéå ¨®̈©−¤¤¨«¤©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ
ìL ãøé-úà BãéìBäúBàî äðîLe äðL íéL «¦´¤¤½¤§¦´¨½̈§Ÿ¤¬¥−

:úBðáe íéða ãìBiå äðLæééîé-ìk eéäiå ¨®̈©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´
úBàî äðîLe äðL íérLúå Lîç ìàììäî©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−

:úîiå äðLñçéäðL íéMLå íézL ãøé-éçéå ¨®̈©¨«Ÿ©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²¨−̈
:CBðç-úà ãìBiå äðL úàîeèééøçà ãøé-éçéå §©´¨¨®©−¤¤£«©«§¦¤À¤©«£¥Æ

CBðç-úà BãéìBäãìBiå äðL úBàî äðîL «¦´¤£½§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤
:úBðáe íéðaëíéMLå íézL ãøé-éîé-ìk eéäiå ¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ

:úîiå äðL úBàî òLúe äðLñàëCBðç éçéå ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦´£½
:çìLeúî-úà ãìBiå äðL íéMLå Lîç̈¥¬§¦¦−¨®̈©−¤¤§¨«©

áëBãéìBä éøçà íéýìûä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´
ìL çìLeúî-úàíéða ãìBiå äðL úBàî L ¤§¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−

:úBðáeâëäðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk éäéå ¨«©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈
ìLe:äðL úBàî Lãë-úà CBðç Cläúiå §¬¥−¨¨«©¦§©¥¬£−¤

Búà ç÷ì-ék epðéàå íéýìûä:íéýìûñ ¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(211 'nr g zegiy ihewl)

Ì˙B‡ C¯·iÂ Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ(ב (ה, »»¿≈»¿»»«¿»∆»
זכר  ׁשל הענין ּכׁשּיׁשנֹו מּלמעלה ּבאה האמּתית ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּברכה

ּדכר  ּדאׁשּתכח ּבאתר אּלא אׁשּתּכחּו לא ּברכאן - ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּונקבה

ב)ונּוקבא נה, אמרּו(זח"א ּובּגמרא ב). סב, אדם (יבמות ּכל ְְְְַָָָָָָָ

קדמֹות  מדּבר ּבספר וכתב ּברכה. ּבלא ׁשרּוי אּׁשה, לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

ׁשל  ּביתֹו ּבתֹו מצּויה הּברכה אין נׁשים): (מערכת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהחיד"א

ואּׁשה  ּדאיׁש ּדהּטעם, ואפׁשר . . אׁשּתֹו ּבׁשביל אּלא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאדם

יחּוד  ּגֹורם אׁשּתֹו צרּוף ׁשעלֿידי ונמצא, ּביניהם. י"ה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּזכּו

הּברכה. את ה' צּוה ׁשם ּכי יׁשּתלׁשל ּומּׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליֹון,

éòéáùäëúàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´
:Cîì-úà ãìBiå äðLåëéøçà çìLeúî éçéå ¨¨®©−¤¤¨«¤©§¦´§¤À©©«£¥Æ

òáLe äðL íéðBîLe íézL Cîì-úà BãéìBä«¦´¤¤½¤§©³¦§¦Æ¨½̈§©¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîæëéîé-ìk eéäiå ¥−¨®̈©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´

äðL úBàî òLúe äðL íéMLå òLz çìLeúî§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬¥−¨®̈
:úîiåñçëäðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå ©¨«Ÿ©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈

:ïa ãìBiå äðL úàîeèëçð BîL-úà àø÷iå §©´¨¨®©−¤¥«©¦§¨¯¤§²−Ÿ©
eðéãé ïBávrîe eðNrnî eðîçðé äæ øîàì¥®Ÿº¤Â§©«£¥³¦©«£¥̧Æ¥«¦§´¨¥½

:ýåýé døøà øLà äîãàä-ïîìCîì-éçéå ¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«©«§¦¤À¤
äðL íérLúå Lîç çð-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ¨½̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî Lîçåàìéäéå ©«£¥¬¥−Ÿ¨®̈©¬¤¨¦−¨«©«§¦Æ
ráLå òáL Cîì-éîé-ìkúBàî òáLe äðL íé ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−

:úîiå äðLñáìäðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå ¨¨®©¨«Ÿ©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨®̈
:úôé-úàå íç-úà íL-úà çð ãìBiååàéäéå ©´¤½Ÿ©¤¥−¤¨¬§¤¨«¤©«§¦Æ

úBðáe äîãàä éðt-ìr áøì íãàä ìçä-ék¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®¨−
:íäì eãléáúBða-úà íéýìûä-éðá eàøiå ª§¬¨¤«©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´

ìkî íéLð íäì eç÷iå äpä úáè ék íãàä̈«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ
:eøça øLàâíãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé øîàiå £¤¬¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ

íéøNrå äàî åéîé eéäå øNá àeä íbLa íìòì§Ÿ½̈§©−̈´¨¨®§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−
:äðLãíâå íää íéîia õøàá eéä íéìôpä ¨¨«©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´

úBða-ìà íéýìûä éða eàáé øLà ïë-éøçà©«£¥¥À£¤̧¨¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤§´
íìBòî øLà íéøabä änä íäì eãìéå íãàä̈«¨½̈§¨«§−¨¤®¥¯¨©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈

:íMä éLðàôäúrø äaø ék ýåýé àøiå ©§¥¬©¥«©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬
òø ÷ø Baì úáLçî øöé-ìëå õøàa íãàä̈«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ©§§´Ÿ¦½©¬©−



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חעט xihtn - e - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íBiä-ìkåíãàä-úà äNr-ék ýåýé íçpiå ¨©«©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈
:Baì-ìà ávrúiå õøàaæäçîà ýåýé øîàiå ¨®̈¤©¦§©¥−¤¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈À¤§¤̧

äîãàä éðt ìrî éúàøa-øLà íãàä-úà¤¨«¨¨³£¤¨¸̈¦Æ¥©¸§¥´¨«£¨½̈
íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr äîäa-ãr íãàî¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤§©´©¨®̈¦

:íúéNr ék ézîçð ékçéðéra ïç àöî çðå ¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(450 'nr a zegiy ihewl)

˙ÈL‡¯a ˙L¯t»»«¿≈ƒ
היא  ׁש'ּבראׁשית' אמר, אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּכבֹוד

מאלף  יֹותר ׁשל זמן מׁש ּכֹוללת היא ּכי ּגדֹולה', ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ'ּפרׁשה

ּביחד  ׁשּבחּמׁש הּפרׁשּיֹות מּכל יֹותר - ׁשנה מאֹות ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻוחמׁש

והּנה, תפ"ח). אלפים ב' ּבׁשנת הּוא החּמׁש סּיּום ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֻ(ׁשהרי

ּבׁשנּיּות  ורֹומזת ּבעליֹונים ּבעצם מדּברת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ"הּתֹורה

ּומּמּנּו למעלה, הּוא עּקרֹו ּבּתֹורה ענין ׁשּכל הינּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבּתחּתֹונים",

מכילה  ּפרׁשתנּו ּכאן: ואף למּטה. 'רמז' ונׁשּתלׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנמׁש

ׁשנים  מּקיפה ׁשהיא נׁשּתלׁשל ּומּזה 'ּבעליֹונים', רּבים, ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָענינים

'ּבתחּתֹונים'. ְְִַַרּבֹות,

øéèôîäõøàa íãàä úrø äaø ék ýåýé àøiå©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨¨®¤

:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçî øöé-ìëååíçpiå §¨¥̧¤Æ©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«©¦¨´¤
k ýåýé-ìà ávrúiå õøàa íãàä-úà äNr-é §Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨¨®¤©¦§©¥−¤

:Baìæ-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå ¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤
äîäa-ãr íãàî äîãàä éðt ìrî éúàøä¨¸¦Æ¥©¸§¥´¨«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈
ék ézîçð ék íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr©¤−¤§©´©¨®̈¦¦¬¦©−§¦¦¬

:íúéNrç:ýåýé éðéra ïç àöî çðå £¦¦«§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã,ziy`xa zay i`ven - illk azkn)

(d"nyz'd ,oeygxn g"dan

ׁשּבהתאם רצֹון, ּפרּוׁשֹוB‰Ï¯‡‰ויהי ּבתחילת רׁש"י ׁשל ְְִִֵֶֶָ«»»ְִִִֵֶַַ

(הּׁשמים  הּקּב"ה ׁשּברא הּבריאה ׁשּכל ּבראׁשית, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלפרׁשת

ׁשני  ראׁשית", "ב' ּבּׁשביל זה הרי ּבהם) אׁשר וכל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָוהארץ

את  (ׁשּקּבלּו ויׂשראל הּתֹורה "ראׁשית": הּנקראים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּדברים

ואת  הּתֹורה את ּומקימים הּתֹורה את לֹומדים ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָהּתֹורה,

ׁשל  החּיּונית החׁשיבּות יֹותר עֹוד מּובנת ׁשּמּזה ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָמצֹותיה),

ּובחּיּונּיּות  ,ּבכ הֹוספה ּכל ּכי ּגם ּומּובן הּתֹורה, ְְִִִִַַָָָָָָלּמּוד

הענינים  ּבכל הּקּב"ה מן ּברכה ּתֹוספת מביאה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָּובׂשמחה,

- ("ׁשמים") ּברּוחנּיּות והן ("ארץ") ּבגׁשמּיּות הן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהאיׁשיים,

ּבתֹו ואחת, אחד ּבכל יקּים ׁשהּדבר ויצליח, ה' ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻיבר

ׁשנת ּתהיה תשמ"ה ּוׁשנת יׂשראל, ׁשנתBz¯‰ּכלל ,‰ÁÓN, ְְְְְִִֵֶַַָָ»ְַƒ¿»

הּנפׁשÎ¯a‰ׁשנת‡B¯‰,ׁשנת מנּוחת עם הּמּובנים, ּבכל ְַ»ְַ¿»»ְְִִֶֶַַַָָ

ּבלּמּוד  הצלחה יתר ּגם הּמביא ּדבר אמּתית, הּגּוף ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּומנּוחת

מעׂשה. לידי הּמביא הּתֹורה ּובלּמּוד ְֲִִִֵֵֶַַַַָָהּתֹורה,

הזה, מרחׁשון חדׁש מברכים ׁשּבתֿקדׁש מּמֹוצאי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוׁשּכבר

מן  האלֹוקיֹות, הּברכֹות ּכל והּנגלה הּנראה ּבּטֹוב ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָיּומׁשכּו

ימי  ּכל אל ּומראׁשֿחדׁש הּׁשבּוע, ימי ּכל אל הּזה ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּׁשּבת

הראׁשֹון  ה"חּלין" חדׁש ׁשהּוא מרחׁשון, ּומחדׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֻהחדׁש,

ּבכל  ׂשבע) (מּלׁשֹון הּמׂשבע החדׁש הּׁשביעי", "החדׁש ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֻלאחר

הּׁשנה. ּכל חדׁשי ּכל אל - ְֵֶַָָָָָטּוב

ו"ּכל  יֹום ּכל מּקּוים ׁשאליה העיּקרית הּברכה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּובפרט

צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והׁשלימה האמּתית ּגאּלה - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֻהּיֹום"
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,EáeLé àì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨
úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
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חפד

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
åèçð úãìBz älàäéä íéîz ÷écö Léà çð ¥µ¤«§´Ÿ½Ÿ©ÀŸ©¦¬©¦²¨¦¬¨−̈

:çð-Cläúä íéýìûä-úà åéúøãaéçð ãìBiå §«ŸŸ¨®¤¨«¡Ÿ¦−¦§©¤«Ÿ©©¬¤−Ÿ©
ìL:úôé-úàå íç-úà íL-úà íéðá äL §¨´¨¦®¤¥−¤¨¬§¤¨«¤

àéõøàä àìnzå íéýìûä éðôì õøàä úçMzå©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´¨«¡Ÿ¦®©¦¨¥¬¨−̈¤
:ñîçáéäúçLð äpäå õøàä-úà íéýìû àøiå ¨¨«©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−̈¤§¦¥´¦§®̈¨

:õøàä-ìr Bkøc-úà øNa-ìk úéçLä-ékñ ¦«¦§¦¯¨¨¨²¤©§−©¨¨«¤
âééðôì àa øNa-ìk õ÷ çðì íéýìû øîàiå©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³¨¨¨Æ¨´§¨©½

íúéçLî éððäå íäéðtî ñîç õøàä äàìî-ék¦¨«§¨¬¨¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦«§¦¬©§¦−̈
:õøàä-úàãéíép÷ øôâ-éör úáz Eì äNr ¤¨¨«¤£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−

õeçîe úéaî dúà zøôëå äázä-úà äNrz©«£¤´¤©¥¨®§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−
:øôkaåèìL dúà äNrz øLà äæåúBàî L ©«Ÿ¤§¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ¨®§¯¥´

daçø änà íéMîç äázä Cøà änà©À̈µŸ¤©¥½̈£¦¦³©¨Æ¨§½̈
ìLe:dúîB÷ änà íéLæèäázì äNrz | øäö §¦¬©−̈«¨¨«´Ÿ©©«£¤´©¥À̈

äázä çúôe äìrîìî äplëz änà-ìàå§¤©¨Æ§©¤´̈¦§©½§¨¤¬©©¥−̈
ìLe íiðL íizçz íéNz dcöa:äNrz íéL §¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬§¦¦−©«£¤«¨

(éåì)æéõøàä-ìr íéî ìeanä-úà àéáî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ©¨½̈¤
ìúçzî íéiç çeø Ba-øLà øNa-ìk úçL §©¥´¨¨À̈£¤Æ´©©¦½¦©−©

:òåâé õøàa-øLà ìk íéîMäçé-úà éúî÷äå ©¨®̈¦¬Ÿ£¤¨−̈¤¦§¨«©«£¦«Ÿ¦¬¤
éðáe äzà äázä-ìà úàáe Czà éúéøaE §¦¦−¦¨®¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈¨¤²

éðá-éLðe EzLàå:Czà Eèé-ìkî éçä-ìkîe §¦§§¬§¥«¨¤−¦¨«¦¨Â¨©Â¦¨
Czà úéçäì äázä-ìà àéáz ìkî íéðL øNäº̈§©¦̄¦²Ÿ¨¦¬¤©¥−̈§©«£´Ÿ¦¨®

:eéäé äá÷ðe øëæ(ìàøùé)ë-ïîe eäðéîì óBòäî ¨¨¬§¥−̈¦«§«¥«¨´§¦¥À¦
eäðéîì äîãàä Nîø ìkî dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®

éìà eàáé ìkî íéðL:úBéçäì Eàëäzàå §©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«§©¨´
éìà zôñàå ìëàé øLà ìëàî-ìkî Eì-ç÷E ©§À¦¨©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈¥¤®

:äìëàì íäìå Eì äéäåáëøLà ìëk çð Nriå §¨¨¬§²§¨¤−§¨§¨«©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ£¤̧
:äNr ïk íéýìû Búà äeö¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−¥¬¨¨«

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨
:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

miwlg 7Îe zFwc 44 ,xwFAA 9 drW ,'b mFi :clFnd©¨¨¨©¤©§£¨¦
.daFhl Epilr `Ad iriaxd mFiaE iWilWd mFiA ,oeWgxn Wcg W`xŸŸ¤©§¤§¨©©§¦¦©¨§¦¦©¨¨¥§¨

אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד מ"ח תשי"ד
ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, הנה כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, 
אזכירו להצלחה בלימוד עם תלמידיו שי', ואין להתפעל ממה שהולך בקושי כי כל התחלות קשות, 
ובשימת לב המתאימה לתכונת נפש תלמידיו ובהנהגה עמהם מיט א שטריינגקייט ובנעימות גם יחד 
טובה  בהסתדרות  יצליחו  והשי"ת  בה.  ויצליח  שמים  מלאכת  מלאכתו  למלאות  יתרגל  בודאי  הרי 

בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בטח יש לו קביעות עתים בנגלה ובחסידות ושומר שלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים 
ותניא.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,
המזכיר:
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חפה לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית - 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
6:446:489:009:019:339:3510:3210:3312:5612:5518:0818:0218:3418:2817:4318:38באר שבע )ק(

6:456:498:599:009:339:3510:3210:3312:5612:5518:0918:0218:3318:2617:3018:36חיפה )ק(

6:436:478:588:599:329:3310:3110:3112:5512:5418:1118:0418:3218:2617:2518:36ירושלים )ק(

6:456:499:009:019:349:3510:3210:3312:5612:5518:0818:0118:3418:2717:4018:38תל אביב )ק(

7:157:249:129:169:569:5910:5210:5413:1013:0918:0417:5318:3818:2717:3718:40אוסטריה, וינה )ק(

6:346:269:099:049:489:4310:5510:5213:3813:3819:3919:4520:0720:1319:2520:25אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:167:249:159:189:5710:0110:5310:5513:1313:1218:0917:5818:4118:3117:4218:44אוקראינה, אודסה )ק(

6:496:588:468:509:309:3410:2610:2812:4412:4317:3917:2818:1218:0117:1118:14אוקראינה, דונייצק )ק(

7:017:108:579:019:419:4510:3710:3912:5512:5417:4917:3818:2318:1217:2218:25אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

7:297:399:229:2610:0810:1211:0311:0613:2113:2018:1218:0018:4718:3617:4418:49אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

7:227:329:159:1910:0010:0510:5610:5913:1313:1218:0417:5218:4018:2817:3618:42אוקראינה, קייב )ק(

6:216:248:418:429:129:1310:1210:1212:3812:3717:5517:5018:2018:1517:3118:24איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

7:417:499:419:4410:2310:2611:1911:2113:3913:3818:3918:2819:0818:5818:1019:11איטליה, מילאנו )ק(

5:565:558:278:268:568:559:589:5712:3012:2918:0318:0218:2518:2417:4418:33אקוואדור, קיטו )ח(

6:106:038:468:419:239:1910:3010:2713:1213:1119:1019:1519:3619:4218:5519:53ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:556:469:309:2410:1110:0611:1911:1514:0414:0320:0820:1420:3820:4519:5520:58ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:177:249:259:2810:0210:0511:0011:0213:2213:2118:2618:1818:5518:4718:0118:58ארה״ב, בולטימור )ק(

7:087:159:149:179:529:5510:5010:5113:1113:1018:1418:0518:4318:3517:4918:46ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:097:159:159:179:539:5610:5110:5213:1213:1118:1418:0618:4418:3517:4918:47ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:467:539:519:5310:3010:3311:2711:2913:4813:4718:4818:3919:1919:1018:2319:22ארה״ב, דטרויט )ק(

7:247:289:409:4110:1310:1511:1211:1313:3713:3618:5018:4419:1519:0918:2619:19ארה״ב, האוסטון )ק(

6:587:039:119:139:469:4710:4410:4513:0713:0618:1718:1018:4318:3717:5318:47ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:207:239:399:4010:1110:1211:1111:1113:3613:3518:5218:4719:1719:1218:3019:21ארה״ב, מיאמי )ק(

7:057:119:109:139:499:5210:4610:4813:0713:0618:0918:0018:3918:3017:4418:42ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:327:399:399:4110:1710:1911:1411:1613:3513:3418:3818:3019:0818:5918:1319:11ארה״ב, פיטסבורג )ק(

7:047:119:099:129:489:5110:4510:4713:0613:0518:0717:5818:3718:2817:4218:40ארה״ב, שיקגו )ק(

6:046:008:398:369:099:0710:1310:1112:4912:4818:3218:3418:5618:5818:1619:07בוליביה, לה-פס )ח(

8:078:189:5910:0310:4510:5011:4111:4313:5813:5718:4818:3519:2319:1118:1919:25בלגיה, אנטוורפן )ק(

8:078:179:5910:0310:4510:5011:4111:4313:5813:5718:4818:3619:2419:1218:2019:26בלגיה, בריסל )ק(

5:335:288:088:058:418:379:469:4312:2412:2318:1618:1918:3618:4017:5618:49ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:215:177:577:548:298:269:349:3212:1212:1117:5918:0218:2418:2717:4418:36ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:267:369:179:2110:0410:0810:5911:0213:1613:1518:0717:5418:4118:2917:4018:43בריטניה, לונדון )ק(

7:387:499:259:2910:1410:1911:0911:1213:2413:2318:1017:5718:4818:3517:4418:50בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:337:449:229:2710:1110:1511:0611:0813:2213:2118:1117:5818:4718:3417:4118:48גרמניה, ברלין )ק(

7:497:599:429:4610:2810:3211:2311:2613:4113:4018:3218:2019:0718:5618:0419:09גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:315:268:078:038:408:379:469:4312:2512:2418:2118:2518:4018:4317:5918:53דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:336:358:568:569:269:2710:2710:2712:5412:5318:1518:1118:3918:3517:5418:44הודו, מומבאי )ח(

6:296:308:528:529:229:2310:2310:2312:5012:4918:1218:0718:3518:3117:5018:40הודו, פונה )ח(

7:037:129:019:059:449:4810:4010:4312:5912:5817:5417:4318:2718:1717:2718:30הונגריה, בודפשט )ק(

6:136:198:198:218:579:009:559:5612:1612:1517:1917:1017:4817:4016:5317:51טורקיה, איסטנבול )ח(

7:347:409:449:4610:2010:2311:1811:2013:4113:4018:4618:3819:1519:0718:2219:18יוון, אתונה )ק(
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חפו

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:247:329:229:2610:0510:0911:0111:0313:2013:1918:1618:0518:4918:3817:4918:51מולדובה, קישינב )ק(

6:316:338:538:549:249:2410:2410:2412:5112:5018:1218:0818:3518:3117:5018:41מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:345:248:088:018:538:4710:029:5812:4812:4818:5719:0519:2919:3818:4519:52ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:046:088:228:238:558:569:549:5512:1912:1817:3417:2817:5917:5417:1118:03נפאל, קטמנדו )ח(

6:256:328:338:359:109:1310:0810:0912:3012:2917:3417:2518:0317:5517:0718:06סין, בייג'ין )ח(

6:486:479:189:179:479:4610:4910:4813:2013:1918:5318:5119:1519:1418:3419:23סינגפור, סינגפור )ח(

7:037:138:528:579:409:4510:3510:3812:5212:5017:4017:2718:1618:0417:1118:18פולין, ורשא )ק(

5:435:408:178:148:468:449:509:4812:2512:2418:0518:0618:2818:2917:4818:38פרו, לימה )ח(

7:588:079:5810:0210:4010:4411:3711:3913:5613:5518:5318:4319:2519:1518:2719:28צרפת, ליאון )ק(

8:128:2210:0810:1210:5210:5611:4811:5014:0614:0519:0118:4919:3319:2218:3219:36צרפת, פריז )ק(

5:425:418:118:108:408:399:429:4112:1212:1117:4217:4018:0518:0317:2318:12קולומביה, בוגוטה )ח(

7:337:419:369:3910:1610:1911:1311:1513:3313:3218:3518:2519:0318:5418:0619:06קנדה, טורונטו )ק(

7:127:209:129:159:549:5710:5010:5213:1013:0918:0817:5818:3918:2917:4018:41קנדה, מונטריאול )ק(

6:526:579:049:069:399:4110:3810:3913:0113:0018:1018:0218:3718:3017:4618:40קפריסין, לרנקה )ק(

7:277:399:119:1610:0210:0810:5711:0013:1213:1117:5617:4218:3418:2117:2618:36רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:027:148:448:499:369:4210:3010:3412:4512:4417:3017:1618:0717:5316:5718:09רוסיה, מוסקבה )ח(

6:416:498:398:429:219:2510:1810:2012:3712:3617:3217:2118:0517:5517:0518:07רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:467:549:439:4710:2610:3011:2311:2513:4113:4018:4118:3019:0918:5918:0919:12שוויץ, ציריך )ק(

6:096:108:358:359:049:0410:0510:0512:3412:3317:5817:5518:2118:1817:3818:27תאילנד, בנגקוק )ח(

ycewÎzaye dxezÎzgny ,zxvrÎipinyl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הצדקה  קופת את ח"ו, לטלטל, אסור (שמחתֿתורה)). השני היום עבור גם (שמיניֿעצרת) החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה, לאחרי

(zxvrÎipiny axr :l"ega) dxezÎzgnye zxvrÎipiny axr

את  להדליק הספיקו לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות על־פי החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
אש  על־ידי רק אלא חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן ניתן יום, מבעוד הנרות
לאפשר  כדי וכדומה), גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת
בחו"ל, הגרים לאלה במיוחד חשובה זו עצה מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת

שמחת־תורה. של השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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מאש  העברה על־ידי ורק אך נעשית הנרות הדלקת  הכוכבים). צאת לפני (לא בלילה רק השני החג בליל – הנרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת על־ידי להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת לפני הדלוקה
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לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים על־ידי ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' מ"ח, תשי"ד
ברוקלין

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

בנועם ובעתם קבלתי מכתביו בם כותב ע"ד הסדר דלפני ר"ה ואח"כ אשר עכבו התלמידים 
כלים  שיהיו  הענינים  בהכנת  צעד  אחר  צעד  הולכים  אשר  זו  משמחת  בבשורה  נפשי  את  והחי'  וכו' 
לביאת משיח צדקנו, ואין להתרשם ולהתפעל ממה שנדמה שההליכה היא לאט לאט מועט מהמדה 
כי א"א לשער אמיתת ההליכה וע"פ הנרמז בסוף אגרת התשובה שהעתקת הצל בארץ טפח הוא לפי 
)ובמילא גם גורם( הילוך גלגל השמש ברקיע אלפים מילין וכו' ויתר על כן לאין קץ כו' )ולהעיר מתניא 

פרק כ"ו בענין הצל(.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש, והמחכה לבשו"ט משמחות מסדר חדש תשרי

באנ"ש בכלל ובמושפעיו בפרט.
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חפז

ycewÎzaye dxezÎzgny ,zxvrÎipinyl zexp zwlcd zevn xcq
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הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez
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תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנוּ  לֹום  ְלׁשָ ֵדנוּ  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה וְּלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנוּ ְלׁשָ

ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ יֵלנוּ  ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינוּ,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ וְּלַרֲחִמים  וְּלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינוּ,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו
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