
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(18 - 24 February 18) ג' - ט' אדר תשע"ח
שבוע פרשת תצוה - זכור

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

mildz

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«



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¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אדר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

יוסף שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' משפטים, בו מודיע שת"ל רואה הצלחה בעבודתו עם תלמידיו שיחיו, 

הנה יה"ר מהשי"ת שיוסיף בזה כח ועוז וכפסק רז"ל מעלין בקדש ולא יסתפק כלל וכלל בהמצב דעתה 

כי מלבד זה שכל ענין דתורה ומצות הנה ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, הוא מובן ג"כ ע"פ שכל 

אנושי כיון שזהו תורתו ומצותיו של הקב"ה א"ס האמיתי.

במה שהעיר דבכמה מקומות מבואר שהגוף קטן מהכיל את עצם הנשמה, ובמקום אחר מבואר 

דבאור הנשמה אין בו שינוי מקטנות לגדלות ונפש של תינוק יכול להחיות גופו של עוג מלך הבשן.

משא"כ  שינוי,  בו  אין  דבאור  גופא  ת"ש  מקו"ח  עמך  כי  במאמר  וכמבואר  קשיא,  לא  הנה 

כשמדברים מהתלבשות העצם, לכן אין הגוף יכול להכיל.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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Y ˘Â„˜‰ Â„Á ,‰ÏÈÙ˙‰ ÈÙÏ Y
(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)

BÎÊ ּומס ּים וג ֹו', עמלק   ל ע ׂשה  א ׁשר  את  »ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָ

וג ֹו' עמלק " זכר  את  והינּו,1"ּתמחה  , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָ

מה  ּתמיד  לזּכר  ה ּצּוּוי צ ּוּויים , ׁשני ּבזה  ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּיׁש

כ ּו' זרע ֹו למח ֹות  וה ּצּוּוי עמלק , וצרי2ׁשע ׂשה  . ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

ּומה ּו "ּתמחה ", ה ּצּוּוי ה ּוא  הע ּקר  הלא  ְְֲִִִִֶַַָָָֹלהבין,

אינֹו "זכ ֹור " ׁשענין ּגם  ּומה  "זכ ֹור ". ה ּצּוּוי ְְִִִֵֶַַַַַָָענין

צ ּוּוי  ה ּוא  א ּלא  "ּתמחה ", ל ּצּוּוי ּכהכנה  ְֲִִִֶֶַַָָָָּבא 

ׁשני  נמנּו ה ּמצ ֹות  ּבמנין ׁשהרי ֿ עצמ ֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַּבפני

ו"ּתמחה  וג ֹו', " ל ע ׂשה  א ׁשר  את  "זכ ֹור  ְְְְֲִִִֵֶֶָָָצ ּוּויים ,

וג ֹו'. עמלק " זכר  ְֲֵֵֶֶָאת 

ÔÈ‰Ïe ענין ּכלל ּות  ּתח ּלה  להק ּדים  צרי זה  ¿»ƒְְְְְִִִִֶַַָָָ

ׁשּזה ּו ׁשּלֹו, מהענׁש זה  ויּובן ְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָֹעמלק ,

ׁשּכת ּוב  והינּו3מה  אבד , עדי ואחרית ֹו עמלק  ּגֹוים  הא ּמֹות 4רא ׁשית  ׁשּבׁשאר  , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ׁשּיהיה 5ּכתיב  אחד , ׁשכם  ּכּלם  לעבד ֹו ּגֹו' ּבר ּורה  ׂשפה  ע ּמים  אל   אהפ אז ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

עמלק  ּגֹוים  "רא ׁשית  ּכתיב  ּבעמלק  ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  כ ּו', ּבר ּור  ׁשל  ענין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאצלם 

לגמרי. ּוׁשבירה  מחיה  ׁשל  ענין ּבֹו יהיה  א ּלא  ית ּברר  ׁשּלא  אבד ", עדי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹואחרית ֹו

הינּוÔÈÚ‰Âב ) ּגֹו', ואחרית ֹו" עמלק  ּגֹוים  "רא ׁשית  ׁשּכת ּוב  מה  ּדה ּנה  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשני  ׁשּיׁש וה ּטעם  ו"אחרית ". "רא ׁשית " ענינים , ׁשני יׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבעמלק 

"רא ׁשית " ׁשּלמעלה הענינים  לפי ה ּוא  ֿ זה ', ּב'לע ּמת  הינּו ּבעמלק , ו"אחרית " ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

לג ּבי  מת ּדּמה  ׁשה ּקל ּפה  וכיון ו"אחרית ", "רא ׁשית " הענינים  ׁשני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׁשנם 

אדם  ּבפני ּכק ֹוף  ׁשהם 6ה ּקד ּׁשה  ּכפי ו"אחרית " "רא ׁשית " הענינים  מ ּׁשני לכן , ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
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והוספות"*. שינויים איזה עם – תרס "ה – עשה אשר את זכור מהמאמר "חלק  הוא זה מאמר (*

מ "מ  "איזה בצירוף  אדר), ט ' ש"ק  מוצאי  – (קה"ת בפ "ע  בקונטרס  שי "ל תרס "ה זכור לד"ה דבר" ה"פתח  לשון (*

אדמו"ר  כ"ק  מהערות כמה של)). ע ' שם (וראה ואילך רי  ע ' תרס "ה בסה"מ  לאח "ז (ונדפס  שליט "א אדמו"ר מכ"ק  והערות"

לקמן. נעתקו שליט "א

יט .)1 שם, יז. כה, ועוד.)2תצא קטוֿקטז. עשין סמ "ג קפח ֿקפט . מ "ע  להרמב "ם כ.)3סהמ "צ  כד, תו"א )4בלק  ג"כ ראה

הנ"ל). בקונטרס  (הערה עמלק  מעשה זכירת מצות להצ "צ  סהמ "צ  הפורים. שער סידור תצוה. ט .)5ס "פ  ג, ראה )6צפני '

ב . קמח , זח "ב 

    
נאמר : פורים, שלפני  בשבת הנקראת 'זכור ' בפרשת

ÌiÒÓe ,'B‚Â ˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ L‡ ˙‡ BÎÊ פסוקי את הכתוב »≈¬∆»»¿¬»≈¿¿«≈
B‚Â''זכור 'פרשת  "˜ÏÓÚ ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz"1 לא השמים מתחת ƒ¿∆∆≈∆¬»≈¿

Êa‰תשכח, LiL ,eÈ‰Â עמלק ˆÌÈÈeeבזכירת ÈL,שוניםÈeev‰ ¿«¿∆≈»∆¿≈ƒƒ«ƒ
‰NÚL ‰Ó „ÈÓz kÊÏƒ¿…»ƒ«∆»»
BÚÊ ˙BÁÓÏ Èeev‰Â ,˜ÏÓÚ¬»≈¿«ƒƒ¿«¿

עמלק  eÎ2,ÔÈ‰Ï'של  CÈˆÂ .¿»ƒ¿»ƒ
wÚ‰ ‡Ï‰ המעשי ‰e‡והחלק ¬…»ƒ»

ÔÈÚ e‰Óe ,"‰ÁÓz" Èeev‰«ƒƒ¿∆«ƒ¿«
"BÎÊ"של התוכן  Èeev‰«ƒ»

ÔÈÚLכשלעצמו . Ìb ‰Óe««∆ƒ¿«
‰Î‰k ‡a BÈ‡ "BÎÊ"»≈»«¬»»

,"‰ÁÓz" ÈeevÏ היה כן  ואם «ƒƒ¿∆
הזכירה  על  הציווי  שתוכן  לבאר  אפשר 

עמלק  את למחות לציווי  הכנה הוא

‡e‰ ‡l‡ הזכירה על  ˆÈeeהציווי  ∆»ƒ
ÔÈÓa È‰L ,BÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿∆¬≈¿ƒ¿«
ÌÈÈeeˆ ÈL eÓ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿¿≈ƒƒ

NÚ‰שונים, L‡ ˙‡ BÎÊ"»≈¬∆»»
ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz"Â ,'B‚Â "EÏ¿¿¿ƒ¿∆∆≈∆

.'B‚Â "˜ÏÓÚ¬»≈¿
‰Ê ÔÈ‰Ïe של והמהות התוכן  ¿»ƒ∆

עמלק  את לזכור  CÈ»̂ƒהמצווה
ÔÈÚ ˙eÏÏk ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«

של  הכללי  ÏÓÚ‰Ê˜,התוכן  ÔeÈÂ ¬»≈¿»∆
עמלק של  והמהות ∆…«≈LÚ‰Óהתוכן 

,BlL, לגמרי אותו  למחות שהוא ∆
e˙kL ‰Ó e‰fL3 בלעם בנבואת ∆∆«∆»

B˙ÈÁ‡Â ˜ÏÓÚ ÌÈBb ˙ÈL‡≈ƒƒ¬»≈¿«¬ƒ
eÈ‰Â ,„‡ È„Ú4‡LaL , ¬≈…≈¿«¿∆ƒ¿»

˙Bn‡‰ עמלק È˙k5מלבד  »À¿ƒ
צפניה לבוא,‡Êבנבואת לעתיד  »
המשיח ÌÈnÚבימות Ï‡ CÙ‰‡∆¡…∆«ƒ

Ìlk B„ÚÏ 'Bb ‰ea ‰ÙN»»¿»¿»¿À»
ÌÏˆ‡ ‰È‰iL ,„Á‡ ÌÎL אצל ¿∆∆»∆ƒ¿∆∆¿»

האומות eÎ'כל  ea ÏL ÔÈÚƒ¿»∆≈

העולם  אומות גם המשיח ובימות לקדושה הטוב ועליית הרע מן  הטוב הפרדת

ה', את ויעבדו  לטוב "ÈL‡˙ייהפכו  È˙k ˜ÏÓÚa ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«¬»≈¿ƒ≈ƒ
a˙È ‡lL ,"„‡ È„Ú B˙ÈÁ‡Â ˜ÏÓÚ ÌÈBb לטוב ייהפך  ולא ƒ¬»≈¿«¬ƒ¬≈…≈∆…ƒ¿»≈

לקדושה  יעלה Baולא ‰È‰È ‡l‡בעמלק‰ÈLe ‰ÈÁÓ ÏL ÔÈÚ ∆»ƒ¿∆ƒ¿»∆¿ƒ»¿ƒ»
≈¿»¿ÈÓ‚Ï.ואבדן 

‰Ó ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
e˙kL בלעם מנבואת הנזכר  בפסוק ∆»

˜ÏÓÚ ÌÈBb ˙ÈL‡"≈ƒƒ¬»≈
˜ÏÓÚaL eÈ‰ ,'Bb "B˙ÈÁ‡Â¿«¬ƒ«¿∆«¬»≈
"˙ÈL‡" ,ÌÈÈÚ ÈL LÈ≈¿≈ƒ¿»ƒ≈ƒ

ÌÚh‰Âסוף.ÈÁ‡"Â˙"התחלה ¿«¬ƒ¿«««
"˙ÈL‡" ÌÈÈÚ‰ ÈL LiL∆≈¿≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ
eÈ‰ ,˜ÏÓÚa "˙ÈÁ‡"Â¿«¬ƒ«¬»≈«¿

,'‰ÊŒ˙nÚÏ'a צד שלעומת הצד  ƒ¿À«∆
זה  לעומת 'זה בקהלת (ככתוב הקדושה

אלוקים') ÈÙÏעשה ‡e‰¿ƒ
‰ÏÚÓlL בקדושה באלוקות, ∆¿«¿»

"˙ÈL‡" ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLÈ∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ
‰tÏw‰L ÔÂÈÎÂ ,"˙ÈÁ‡"Â¿«¬ƒ¿≈»∆«¿ƒ»

Ï ‰nc˙Ó‰M„w‰ Èa‚ כדברי ƒ¿«»¿«≈«¿À»
‡„Ìהזוהר  ÈÙa ÛB˜k6, ומראה ¿ƒ¿≈»»

לצד  דמיון  כביכול , בה, שיש עצמה

‰ÌÈÈÚהקדושה  ÈMÓ ÔÎÏ»≈ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
ÈÙk "˙ÈÁ‡"Â "˙ÈL‡"≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ
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ה   ..................י"חתש'ה, אדר 'ט, פרשת זכור, פרשת תצוהשבת 
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  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

דלר  .........................................................  ר הזקן"אדמו
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דלר  .......................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי
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  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)כט
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נר  ..........................................  חומש לקריאה בציבור )לא
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)לד סגר  .............  לערב שבת קודשת הדלקת נרות צוסדר מ



ו      

ׁשני  ֿ זה ' ּב'לע ּמת  ּגם  ּומ ׁשּתל ׁשל  יֹורד  ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָֻלמעלה ,

ׁשּכת ּוב  מה  ׁשּזה ּו ו"אחרית ", "רא ׁשית " ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָהענינים 

ענין  ּובא ּור  וגֹו'. ואחרית ֹו" עמלק  ּגֹוים  ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָ"רא ׁשית 

ּכתיב  ּדה ּנה  למעלה , ו"אחרית " אני 7"רא ׁשית " ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָ

על  קאי ו"אחר ֹון" "רא ׁשֹון" אחר ֹון, ואני ְֲֲֲִִִֵַַַַָרא ׁשֹון

ה ּממ ּלא ', ׁשּמ'א ֹור  הה ׁשּתל ׁשל ּות  ְְְְְִֵֵֶַַַַָּכלל ּות 

ּכל  "אחרית " עד  ה ּמדרג ֹות  ּכל  ְֲִִֵֵֵַַַַָָמ "רא ׁשית "

ׁשּזה ּו "אני", מ ּבחינת  נמ ׁש זה  ׁשּכל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָה ּמדרג ֹות ,

ׁשּלא  ּכדי ה ּנה  יֹותר , ּובפרט ּיּות  ה ּסֹובב '. ְְִִִֵֵֵֵֶַָֹ'א ֹור 

"רא ׁשית " ׁשרק  ל ֹומר  ֿ ּדע ּתא  סלקא  ְְְִִֵֶֶַַַַָָיהיה 

ה ּסֹובב ', מ 'א ֹור  - מ "אני" ה ּוא  ְְְֲִִֵֵֵַַַהה ׁשּתל ׁשל ּות 

ענין  ׁשה ּוא  הה ׁשּתל ׁשל ּות , "אחרית " ְְְְֲֲִִִֶַַַַָאבל 

הע ׂשּיה  לבחינת  עד  למ ּטה  לירד  ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָהה ׁשּתל ׁשל ּות 

עד  ּבּנפעל , ה ּפֹועל  ּכח  התל ּבׁשּות  ׁשם  ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹׁשּיׁש

נפרד  ודבר  יׁש יהיה  ׁשה ּנברא  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאפ ׁשר 

נאמר  לכן ה ּסֹובב ', מ 'א ֹור  זה  אין ְְֱֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבהר ּגׁשת ֹו,

הה ׁשּתל ׁשל ּות , "אחרית " ׁשּגם  אחר ֹון", ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַ"ואני

ּכל  ה ּנה  כ ּו', הע ׂשּיה  לבחינת  עד  ׁשּנמ ׁש ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָּכפי

ה ּסֹובב '. 'א ֹור  ׁשּזה ּו "אני", מ ּבחינת  ה ּוא  ְֲִִִֵֶֶֶַַזה 

ׁשּכת ּוב  ּבּׁשמים 8ּוכמ ֹו ע ׂשה  הוי' חפץ  א ׁשר  ּכל  ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ה ּוא  ה ּסֹובב ' 'א ֹור  הוי'" ׁש"חפץ  ּדהינּו ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָּובארץ ,

ה ּוא  "אנּת ּבּזהר  ׁשּכת ּוב  מה  ּגם  וזה ּו ּבארץ , ְְְֶֶֶַַַַַַָָָֹּגם 

ה ּסּבֹות " וס ּבת  הע ּלֹות  ׁשּיׁשנם 9ע ּלת  הינּו, , ְְְִִִִֶֶַַַַָָ

"ע ּלה " ו"ס ּבה ", "ע ּלה " הענינים  ׁשני ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָלמעלה 

ועל ּול , ע ּלה   ׁשּבדר הה ׁשּתל ׁשל ּות  על  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָקאי

העל ּול  ׁשהרי , ער ֿ ׁשלפי הה ׁשּתל ׁשל ּות  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּזֹוהי

יציאת ֹו אחר  וגם  ּבע ּלה , ּכל ּול  ׁשה ּוא  ְְְִִֶַַַָָָָּכמ ֹו
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ו.)7 מד, ו.)8ישעי ' קלה, א).)9תהלים (יז, בהקדמה תקו"ז

    
ÏLÏzLÓe „BÈ ,‰ÏÚÓÏ Ì‰L וצמצומים ירידות ריבוי  Ìbאחרי  ∆≈¿«¿»≈ƒ¿«¿≈«

‰Ó e‰fL ,"˙ÈÁ‡"Â "˙ÈL‡" ÌÈÈÚ‰ ÈL '‰ÊŒ˙nÚÏ'a«¿À«∆¿≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ∆∆«
.'B‚Â "B˙ÈÁ‡Â ˜ÏÓÚ ÌÈBb ˙ÈL‡" e˙kL∆»≈ƒƒ¬»≈¿«¬ƒ¿

‰ÏÚÓÏ "˙ÈÁ‡"Â "˙ÈL‡" ÔÈÚ e‡e,באלוקות‰p‰c ≈ƒ¿«≈ƒ¿«¬ƒ¿«¿»¿ƒ≈
È˙k7ישעיה ֿ ‡Èבנבואת הקדוש ¿ƒ¬ƒ

ֿ הוא ‡ÔBÁ,ברוך  È‡Â ÔBL‡ƒ«¬ƒ«¬
È‡˜ "ÔBÁ‡"Â "ÔBL‡"ƒ¿«¬»≈

‰‰eÏLÏzL˙מכוון  ˙eÏÏk ÏÚ«¿»«ƒ¿«¿¿
מלמעלה  היורד  האלוקי  האור  של 

באופן  (וזאת לעולמות ונמשך  למטה

כך  לדרגה, מדרגה השתלשלות של 

חוליות  כמו  בשנייה קשורה דרגה שכל 

שלשלת) ‰lÓn‡',של  B‡'nL∆≈«¿«≈
אור  שהוא השתלשלות' 'סדר  של  האור 

לפי  נברא לכל  ונמשך  הבא מצומצם

עלמין ' כל  הממלא 'אור  הנקרא עניינו ,

ובכל  עולם בכל  שמתלבש שם (על 

ו 'ממלא' פנימית בהתלבשות נברא

הגוף  את ה'ממלאת' הנשמה כמו  אותם

עניינו  לפי  אבר  בכל  ומתלבשת

ÏkהתחלתÈL‡"Ó˙"המיוחד ) ≈≈ƒ»
˙B‚„n‰'השתלשלות Ú„שב'סדר  ««¿≈«
"˙ÈÁ‡" סוף˙B‚„n‰ Ïk «¬ƒ»««¿≈

השתלשלות', Ê‰שב'סדר  ÏkL כל ∆»∆
ה'אחרית'הדרגות  ועד  מה'ראשית'

e‰fL ,"È‡" ˙ÈÁaÓ CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ∆∆
'Bq‰ B‡' הלא האלוקי  האור  «≈

בעולמות  מתלבש שאינו  מוגבל 

ה'ממלא' אור  כמו  בפנימיות ובנבראים

'סובב' בדרך  עליהם מאיר  אלא

הסובב  'אור  ונקרא מלמעלה ו 'מקיף'

עלמין '. כל 

È„k ‰p‰ ,˙BÈ ˙eiËÙeƒ¿»ƒ≈ƒ≈¿≈
‡zÚcŒ‡˜ÏÒ ‰È‰È ‡lL שלא ∆…ƒ¿∆«¿»«¿»

על  L˜הדעת יעלה ÓBÏ«∆«
"˙ÈL‡" הגבוהות הדרגות ≈ƒ

של  ¿¿»¿eÏLÏzL‰‰«ƒ˙והעליונות
הללו  הדרגות של  ‰e‡המקור 

"˙ÈÁ‡" Ï‡ ,'Bq‰ B‡'Ó  "È‡"Ó של הנמוכות הדרגות ≈¬ƒ≈«≈¬»«¬ƒ
˙eÏLÏzL‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,˙eÏLÏzL‰‰ האלוקי האור  של  «ƒ¿«¿¿∆ƒ¿««ƒ¿«¿¿

‰iNÚ‰ ˙ÈÁÏ „Ú ‰hÓÏ „ÈÏ ארבעת מבין  התחתון  העולם ≈≈¿«»«ƒ¿ƒ«»¬ƒ»
ֿ עשייה  ֿ יצירה ֿ בריאה אצילות הכלליים הרוחניים ÌLהעולמות LiL∆≈»

העשייה  שבעולם ‰ÏÚBtבנבראים Ák ˙eLaÏ˙‰ הבוראÏÚÙpa ƒ¿«¿…««≈«ƒ¿»
בנבראים  המתלבש האלוקי  והאור  מועט הנברא, הוא העשייה שבעולם

כך Ú„ומצומצם  „Âייתכן LÙ‡Lכדי  LÈ ‰È‰È ‡p‰L «∆∆¿»∆«ƒ¿»ƒ¿∆≈¿»»
,B˙Lb‰a „Ù ובטל לעצמו  מציאות איננו  שהנברא היא האמת כלומר , ƒ¿»¿«¿»»

האלוקי  שהאור  בגלל  אבל  אותו , ומחייה ומקיים המהווה לבורא לחלוטין 

עצמה, בפני  ומציאות 'יש' הוא הנברא שלו  התחושה לפי  הרי  ונסתר , מצומצם

על  ולהעלות לטעות אפשר  היה ולכן 

'סדר  של  הנמוכות שהדרגות הדעת

העשייה, עולם של  אלה השתלשלות',

ÔÎÏ ,'Bq‰ B‡'Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆≈«≈»≈
Ó‡ אני' רק גם ראשון 'לא אלא ∆¡«

,"ÔBÁ‡ È‡Â" להורותÌbL «¬ƒ«¬∆«
ÈÙk ,˙eÏLÏzL‰‰ "˙ÈÁ‡"«¬ƒ«ƒ¿«¿¿¿ƒ
‰iNÚ‰ ˙ÈÁÏ „Ú CLÓpL∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ«»¬ƒ»

'eÎ,תחתונים גשמיים נבראים לברוא

‡e‰ ‰Ê Ïk ‰p‰ אלוקית חיות ƒ≈»∆
הוא  שלה והמקור  »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙שהשורש

,"È‡" בעצמו ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ¬ƒ
'Bq‰ B‡' e‰fL אור שהוא ∆∆«≈

השתלשלות'.בלי  מ'סדר  למעלה גבול ,

e˙kL BÓÎe8 בתהיליםÏk ¿∆»…
ÌÈÓMa ‰NÚ 'ÈÂ‰ ıÙÁ L‡¬∆»≈¬»»»»«»«ƒ
"'ÈÂ‰ ıÙÁ"L eÈ‰c ,ı‡e»»∆¿«¿∆≈∆¬»»

הרצון  '‡Bהעליון פנימיות
'Bq‰ גבול בלי  אור  ‰e‡שהוא «≈

ı‡a Ìb ה'סובב אור  עלמין 'כי  כל  «»»∆
שווה, במידה מקום בכל  ∆¿e‰ÊÂמאיר 
‰fa e˙kL ‰Ó Ìb ב'פתח ««∆»«…«

ֿ "‡zאליהו ' ֿ ברוך  הקדוש אתה, «¿¿
‰BlÚ˙הוא, ˙lÚ ‡e‰ העילה ƒ«»ƒ

העילות  כל  של  הגורם) המקור  (הסיבה,

הגורמים) המקורות, »aÒÂ¿ƒ˙(הסיבות,
"˙Baq‰9, הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש אתה, «ƒ

‰ÏÚÓÏ ÌLiL ,eÈ‰ באלוקות «¿∆∆¿»¿«¿»
"‰lÚ" ÌÈÈÚ‰ ÈL¿≈»ƒ¿»ƒƒ»

È‡˜ "‰lÚ" ,"‰aÒ"Â מכוון ¿ƒ»ƒ»»≈
˙eÏLÏzL‰‰ ÏÚ האור של ««ƒ¿«¿¿

לדרגה  מדרגה ∆∆¿∆C„aLהאלוקי 
,ÏeÏÚÂ ‰lÚ,ותוצאה סיבה ƒ»¿»

ŒÈÙÏL ˙eÏLÏzL‰‰ È‰BfL∆ƒ«ƒ¿«¿¿∆¿ƒ
,CÚ יש דרגה לכל  והשוואה כאשר  יחס יש ולכן  האחרת לדרגה ויחס ערך  ∆∆

ה'עלול ' לתוצאה, ה'עילה' הגורם, המקור  ‰ÏeÏÚבין  È‰L שנתגלה לפני  ∆¬≈∆»
גם  lÚa‰,קיים ÏeÏk ‡e‰L BÓk הוא שהשכל  ומידות בשכל  כמו  ¿∆»»ƒ»

ה'עילה' בתוך  גם קיימות המידות וה'עלול ' המידות התעוררות את הגורם

קרוב  יחס ביניהם שיש מוכח ומזה שבשכל , מידות של  באופן  הם שם השכל ,

B˙‡ÈˆÈ Á‡ Ì‚Â' ה'עלול בפני lÚ‰Ó‰של  כמציאות להתגלות ¿«««¿ƒ»≈»ƒ»
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ז        

ּב ּבעל ּול  הע ּלה  מתל ּבׁשת  אפן מהע ּלה , איזה  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

הה ׁשּתל ׁשל ּות  ענין ה ּוא  ּובכלל ּות  ְְְְְְִִִִֶֶַַַָׁשּיהיה ,

ועל ּול  ע ּלה   ּבדר ׁשהיא  ה ּממ ּלא ', ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּמ'א ֹור 

"ס ּבת  ענין אבל  לזֹו. זֹו  ׁשּבער לדר ּגה  ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָמ ּדר ּגה 

ׁשּזה ּו , ער ֿ ׁשּבאין ה ׁשּתל ׁשל ּות  על  קאי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹה ּסּבֹות "

ׁשה ּוא  ה ּסֹובב ', 'א ֹור  ענין וה ּוא  ס ּבה ,  ּבדר ְְְִִֵֶֶֶַַַָרק 

ׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו לה ׁשּתל ׁשל ּות . ס ּבה   ּבדר ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָרק 

ה ּוא  ה ּסֹובב ' ׁש'א ֹור  אחר ֹון", ואני רא ׁשֹון ֲֲֲִִִֵֶַַַ"אני

הה ׁשּתל ׁשל ּות , רא ׁשית  ל "רא ׁשֹון", רק  לא  ְְְִִִִֵַַַָָֹס ּבה 

וזה ּו הה ׁשּתל ׁשל ּות . אחרית  ל "אחר ֹון", ּגם  ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָא ּלא 

למעלה  ׁשה ּוא  ּכפי ו"אחרית " "רא ׁשית " ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָענין

ה ּנה  ל ּקד ּׁשה , מת ּדּמה  ׁשה ּקל ּפה  וכיון ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּבקד ּׁשה .

"רא ׁשית " הענינים  ׁשני יׁשנם  ֿ זה ' ּב'לע ּמת  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּגם 

"רא ׁשית  נאמר  זה  ועל  ׁשּבעמלק . ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָו"אחרית "

 ּבדר זה  ׁשאין אבד ", עדי ואחרית ֹו עמלק  ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹּגֹוים 

לגמרי. ועקירה  ׁשבירה  ׁשל  ּבאפן ֿ אם  ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבר ּור ,

הא ּמֹות e‡eג ) ל ׁשאר  עמלק  ׁשּבין הח ּלּוק  ≈ְֲִִֵֵֶַָָָֻ

ּדה ּנה  העב ֹודה , ּבענין ׁשה ּוא  ְְְְֲִִִֵֶַָָּכפי

ה ּמּדֹות  ׁשבע  ּכנגד  הן הא ּמֹות  ׁשּׁשבע  ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻיד ּוע 

זה  ׁשעל  העבר ֹות , לענין ה ּמק ֹור  ׁשהן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהרע ֹות ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו עברה 10אמר ּו ע ֹובר  אדם  אין ְֲֵֵֵֵַָָָָ

ׁשה 'ר ּוח  ׁשט ּות , ר ּוח  ּבֹו נכנס  ֿ ּכן ֿ אם  ְְִִֵֶֶַַַָָא ּלא 

על  ׁשּמכ ּסֹות  הרע ֹות  ה ּמּדֹות  ענין ה ּוא  ְְְִִֶַַַַָָׁשט ּות '

מי  ׁשּיׁש והינּו ּפרטים , ּכּמה  ּבזה  ויׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָהאמת .

ׁשע ֹוד ּנּו ל ֹו ׁשּנדמה  זה  מ ּצד  העברה  לענין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבא 

נפרד  נע ׂשה  ואינֹו היה 11ּביהד ּות ֹו א ּלּו אבל  , ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָ

העברה  ֿ ידי ׁשעל  ׁשהיא  ּכמ ֹו האמת  את  ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹודע 

ּבׁשּום  זאת  ע ֹוׂשה  היה  לא  אזי נפרד , נע ׂשה  ְְֲֲִֶֶַַָָָֹֹה ּוא 

ה ּזקן 12אפן  אדמ ֹו"ר  ּוכמאמר  ער 13, ניט  איד , א  : ְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹ

אלק ּות , פ ּון נפרד  א  ווערן קאן ער  ניט  א ּון ְְֱִִִֶֶַָָֹוויל 
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א.)10 ג, פי "ד.)11סוטה ואילך )12תניא מ "ב  ומעין קונטרס  ואילך. פל"ט  תרל"ז וככה המשך ג"כ וראה פכ"ד. תניא ראה

הנ"ל). בקונטרס  (נעתק )13(הערה תקמז ע ' שם תמוז). כה יום" ב "היום (נעתק  שפד ע ' ח "ד מוהריי "צ  אדמו"ר אג"ק  ראה

ועוד. סיון). כא יום" ב "היום

    
È‰iL‰,עצמה, ÔÙ‡ ‰ÊÈ‡a ÏeÏÚa ‰lÚ‰ ˙LaÏ˙Ó בדוגמה כמו  ƒ¿«∆∆»ƒ»»»¿≈∆…∆∆ƒ¿∆

השכל  הרי  (העלול ) המידות והתגלות התעוררות לאחר  שגם ומידות שכל  של 

שבמידות) שכל  עניין  (והוא במידות מלובש ‰e‡(העילה) ˙eÏÏÎe היחס ƒ¿»
והעלול  העילה בין  ‰‰eÏLÏzL˙הקרוב ÔÈÚ האלוקי האור  מדרגה של  ƒ¿««ƒ¿«¿¿

‰lÓn‡',לדרגה  B‡'nL אור ∆≈«¿«≈
אור  כאמור  שהוא עלמין ' כל  ה'ממלא

ומצומצם 'השתלשלות'È‰L‡מוגבל  ∆ƒ
ה'ממלא' מאור  lÚ‰זו , C„a¿∆∆ƒ»

CÚaL ‰b„Ï ‰bcÓ ÏeÏÚÂ¿»ƒ«¿»¿«¿»∆¿∆∆
BÊÏ BÊ.הדרגות בין  וקירוב יחס שיש ¿

È‡˜ "˙Baq‰ ˙aÒ" ÔÈÚ Ï‡¬»ƒ¿«ƒ««ƒ»≈
האור ‰eÏLÏzL˙ה ÏÚמכוון  של  «ƒ¿«¿¿

לדרגה האלוקי  ≈¿∆ŒÔÈ‡aLמדרגה
,CÚ דרגה בין  והריחוק הפער  כאשר  ¬…

כל אחת  ללא שיעור , לאין  הוא לאחרת

והשוואה, C„aיחס ˜ e‰fL∆∆«¿∆∆
‰aÒ, וישיר קרוב גורם לא אבל  ƒ»

,'Bq‰ B‡' ÔÈÚ ‡e‰Â האור ¿ƒ¿««≈
עלמין 'האלוקי  כל  ה'סובב גבול , הבלי 

‰aÒ C„a ˜ ‡e‰L∆«¿∆∆ƒ»
˙eÏLÏzL‰Ï ויחס אבל קשר  אין  «ƒ¿«¿¿

גבול  בלי  שהוא ה'סובב' אור  בין  ישיר 

מוגבלים. ונבראים לעולמות סוף, ואין 

e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ הנזכר בפסוק ¿∆«∆»
È‡Âלעיל  ÔBL‡ È‡"¬ƒƒ«¬ƒ

'Bq‰ B‡'L ,"ÔBÁ‡«¬∆«≈
'אני ' כאן  aÒ‰הנקרא ‡e‰ ושורש ƒ»

ÔBL‡"Ï",ומקור  ˜ ‡Ï…«»ƒ
,˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡ הדרגות ≈ƒ«ƒ¿«¿¿

'סדר  של  והגבוהות הראשונות

Ìbהשתלשלות' ‡l‡∆»«
˙ÈÁ‡ ,"ÔBÁ‡"Ï»«¬«¬ƒ

˙eÏLÏzL‰‰ האחרונות הדרגות «ƒ¿«¿¿
השתלשלות' 'סדר  של  והנמוכות

הבלי  האלוקי  מהאור  נמשכות שכולן 

המאיר  עלמין ' כל  'סובב הנקרא גבול 

בשווה. העולמות ÔÈÚבכל  e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«
ÈÙk "˙ÈÁ‡"Â "˙ÈL‡"≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ
ÔÂÈÎÂ .‰M„˜a ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«¿À»¿≈»

‰tÏw‰L הקדושה היפך  של  הצד  ∆«¿ƒ»
כפי  הקדושה על  ומכסה (המעלים

הפרי ) על  מכסה M„wÏ‰,שהקליפה ‰nc˙Ó מדברי לעיל  הזוהר כאמור  ƒ¿«»«¿À»

אדם  בפני  כקוף נוהגת ÊŒ˙nÚÏ'a‰'שהקליפה Ìb ‰p‰ ה'קליפה'צד ƒ≈««¿À«∆
"˙ÈL‡" ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLÈ גבוהות והיותר  הראשונות הדרגות ∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ

"˙ÈÁ‡"Â נמוכות והיותר  האחרונות Ê‰הדרגות ÏÚÂ .˜ÏÓÚaL ¿«¬ƒ∆«¬»≈¿«∆
‰Ê ÔÈ‡L ,"„‡ È„Ú B˙ÈÁ‡Â ˜ÏÓÚ ÌÈBb ˙ÈL‡" Ó‡∆¡«≈ƒƒ¬»≈¿«¬ƒ¬≈…≈∆≈∆

עמלק הסוף  של  ∆∆¿C„aוהתכלית
ea,לטוב אותו  Ì‡ŒÈkשיעלה ≈ƒƒ

‰È˜ÚÂ ‰ÈL ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¿ƒ»«¬ƒ»
ÈÓ‚Ï'תמחה' מוחלט ואבדן  ביטול  ¿«¿≈

אובד '. ו 'עדי 

˜ÏÓÚ ÔÈaL ˜elÁ‰ e‡e (‚≈«ƒ∆≈¬»≈
‡e‰L ÈÙk ˙Bn‡‰ ‡LÏƒ¿»»À¿ƒ∆

‰BÚ„‰ומשתקף מתבטא  ÔÈÚa¿ƒ¿«»¬»
האדם, של  Úe„Èהרוחנית ‰p‰c¿ƒ≈»«
˙Bn‡‰ ÚML שגרו הגויים של  ∆∆«»À
ישראל  בארץ ÚLבעבר  „‚k Ô‰≈¿∆∆∆«
˙BÚ‰ ˙Bcn‰ בנפש הקיימות «ƒ»»

האדם, של  שבע Ô‰Lהבהמית ∆≈
ונטיות  רגשות שבע הללו , המידות

ÔÈÚÏשליליות  B˜n‰«»¿ƒ¿«
‰Ê ÏÚL ,˙BÚ‰ המידות על »¬≈∆«∆

Ï"Êהרעות  eÈ˙Ba eÓ‡10 »¿«≈
Ú‰בגמרא  BÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¬≈»

Áe Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈ƒ¿««
‡e‰ '˙eËL Áe'‰L ,˙eËL¿∆»«¿
˙BqÎnL ˙BÚ‰ ˙Bcn‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ»»∆¿«

˙Ó‡‰ ÏÚ דבר היא עבירה שעשיית «»¡∆
מאד . Êa‰חמור  LÈÂ של בכיסוי  ¿≈»∆

על  הרעות והמידות שטות' ה'רוח

eÈ‰Âהאמת  ,ÌÈËt ‰nk«»¿»ƒ¿«¿
‰Ú‰ ÔÈÚÏ ‡aL ÈÓ LiL∆≈ƒ∆»¿ƒ¿«»¬≈»

בה  pL„ונכשל  ‰Ê „vÓBÏ ‰Ó ƒ«∆∆ƒ¿∆
שעבר ep„BÚLבטעות  לאחר  גם ∆∆

הוא  עדיין  לפני B˙e„‰Èaעבירה כמו  ¿«¬
Ù„העבירה  ‰NÚ BÈ‡Â11 ¿≈«¬∆ƒ¿»

Ú„BÈמהאלוקות, ‰È‰ el‡ Ï‡¬»ƒ»»≈«
ŒÏÚL ‡È‰L BÓk ˙Ó‡‰ ˙‡∆»¡∆¿∆ƒ∆«
„Ù ‰NÚ ‡e‰ ‰Ú‰ È„È¿≈»¬≈»«¬∆ƒ¿»

בקשר  ניתוק וגורם של מהאלוקות

ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש עם »¬‡ÈÊנשמתו 
˙‡Ê ‰NBÚ ‰È‰ ‡Ï מעשה את …»»∆…

‡ÔÙהעבירה  ÌeLa12Ó‡ÓÎe , ¿…∆¿«¬«
Ô˜f‰ "BÓ„‡13Ô‡˜ Ú ËÈ Ôe‡ ÏÈÂÂ Ú ËÈ ,„È‡ ‡ : «¿«»≈«ƒƒ∆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



ח      

נע ׂשה  העברה  ֿ ידי ׁשעל  יֹודע  היה  א ּלּו ֿ ּכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואם 

עברה , לידי ּבא  היה  לא  ּבאמת , ׁשּזה  ּכפי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹנפרד ,

על  ׁשּמכ ּסה  ׁשט ּות ' ה 'ר ּוח  מ ּצד  ׁשּזה ּו ְְִֶֶֶֶַַַַָָָא ּלא 

למ ּטה  היא  אצל ֹו ׁשט ּות ' ׁשה 'ר ּוח  מי ויׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָהאמת .

ׁשּום  ואין א ֹות ֹו ר ֹואה  איׁש ׁשאין ׁשח ֹוׁשב  ְִִֵֵֵֶֶֶֶמ ּזה ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  מ ּזה , יֹודע  ּכׁשאדם 14אדם  ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּומ ּצד  אדם . יראני ׁשּלא  א ֹומר  עברה , ְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹע ֹובר 

ּבּדברים  ּתאוֹות  לידי ּבא  ה ּוא  הרי ׁשט ּות ' ְְֲֲִִֵֵַַַָָָה 'ר ּוח 

ׁשּנֹופל  ועד  רצ ּויֹות , ּבל ּתי ּתאוֹות  ועד  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֻה ּמּתרים ,

לע ׂשֹות  ׁשּבא  מ ּמׁש, האס ּורים  ּדברים  ְְֲֲֲִִֶַַַָָָָּבתאוֹות 

לפי  ׁשאינם  ּכא ּלּו ותאוֹות  ּבדברים  עברה  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָעניני

ּכפי  וׂשכל ֹו מה ּות ֹו ׁשּמּצד  ּדהינּו לגמרי, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַמה ּות ֹו

אליהם  ׁשּיכ ּות  ל ֹו אין מה ּתאוה , מע ּור  ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשאינֹו

מבל ּבלים  וה ּתאוה  ׁשט ּות ' ׁשה 'ר ּוח  א ּלא  ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָּכלל ,

את  ׁשּמה ּפכים  ה ּוא  ה ּבל ּבּול  וענין מה ּות ֹו, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַאת 

ניט  איז (עס  אחרת  מה ּות  ׁשּנע ׂשה  וׂשכל ֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַמה ּות ֹו

א ּון  (צ ּוקאכט  ולה ּוט  נלהב  להיֹות  ְְְְִִֶָָָער ),

ֿ עצמ ֹו ׁשּמּצד  ּכא ּלּו, ּבתאוֹות  ּומ ׁשקע  ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֻפארקאכט )

ּכלל . אליהן ׁשּי היה  ְֲֵֶַָָָָֹלא 

‰p‰Â ּבּדר ּגה ׁשהיא  (ּכפי ׁשט ּות ' ה 'ר ּוח  ס ּבת  ¿ƒ≈ְְְִִִֶַַַַָָ

אלק ּות  ּגּלּוי הע ּדר  ה ּוא  עליֹונה ) ְְֱִֵֵֶֶַָֹה ּיֹותר 

ּבּנפ ׁש ּגם ) א ּלא  ה ּבהמית , ּבנפ ׁשֹו רק  ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹ(לא 

ּבהעלם  ה ּוא  ׁשאלק ּות  זה  ׁשּמּצד  והינּו, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָֹֹהאלקית ,

ֿ ט ֹובים , ה ּלא  להענינים  ּבא  ה ּוא  הרי ְְְֲִִִֵֶַָָָֹאצל ֹו,

ׁשבע  ענין ׁשּזה ּו רע ֹות , מ ּדֹות  ׁשבע  הן ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּמק ֹורם 

ּבזה  ׁשה ּסּבה  וכיון ּבעב ֹודה . ׁשּזה  ּכפי ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהא ּמֹות 

ה ּוא  זה  ׁשענין מ ּובן אלק ּות , ּגּלּוי הע ּדר  ְְֱִִִֵֶֶֶָָֹהיא 

ּכי  ה ּתפ ּלה , ּבעב ֹודת  הח ּסר ֹון א ֹו ההע ּדר  ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָמ ּצד 

אלק ּות  ּגּלּוי נע ׂשה  ה ּתפ ּלה  עב ֹודת  ֿ ידי ְְֱֲֲִִֵֶַַַַָֹעל 

עב ֹודת  סדר  ׁשּזה ּו ּבע ֹולם , וגם  ה ּפרטית  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָּבנפ ׁשֹו

היא  ה ּנׁשמה  ה ּיֹום  ׁשּבתח ּלת  ה ּיֹום , ּבמ ׁש ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָהאדם 

ּבא ּפֹו ּב15רק  עב ֹודת ֹו ֿ ידי על  ּכ ֿ ואחר  עב ֹודת , ְְְֲֲֵַַַַַַַָָ
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,˙e˜Ï‡ ÔeÙ „Ù ‡ ÔÚÂÂ נפרד להעשות יכול  ואינו  רוצה אינו  יהודי  ∆¿«ƒ¿»¡…

NÚ‰מאלקות  ‰Ú‰ È„ÈŒÏÚL Ú„BÈ ‰È‰ el‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈ƒ»»≈«∆«¿≈»¬≈»«¬∆
,˙Ó‡a ‰fL ÈÙk ,„Ù עושה לא שהעבירה לחשוב טועה היה ולא ƒ¿»¿ƒ∆∆∆¡∆

נפרד , ‰'Áeאותו  „vÓ e‰fL ‡l‡ ,‰Ú È„ÈÏ ‡a ‰È‰ ‡Ï…»»»ƒ≈¬≈»∆»∆∆ƒ«»«
.˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎnL '˙eËL¿∆¿«»«»¡∆
BÏˆ‡ '˙eËL Áe'‰L ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆»«¿∆¿

,‰fÓ ‰hÓÏ ‡È‰,'שטות 'רוח ƒ¿«»ƒ∆
נחות,טעות  יותר  מסוג  וסכלות,

LBÁL בטעותLÈ‡ ÔÈ‡L ∆≈∆≈ƒ
B˙B‡ ‰‡B עבירה עובר  כשהוא ∆

,‰fÓ Ú„BÈ Ì„‡ ÌeL ÔÈ‡Â¿≈»»≈«ƒ∆
‡ÓkÏ"Ê eÈ˙Ba Ó14 בגמרא ¿«¬««≈

ÓB‡ ,‰Ú BÚ Ì„‡Lk¿∆»»≈¬≈»≈
הלוואי  ומבקש È‡Èלעצמו  ‡lL∆…ƒ¿≈ƒ

Ì„‡ מעשיו את רואה שה' (ושוכח »»
eËL˙'תמיד ). Áe'‰ „vÓe היא ƒ«»«¿

כאמור , הרעות, ‰e‡המידות È‰¬≈
˙BÂ‡z È„ÈÏ ‡a חושק והוא »ƒ≈«¬
ÌÈzn‰ ÌÈca את בהם למלא «¿»ƒ«À»ƒ

ויורד ÚÂ„תאוותו , הולך  זה שממצב ¿«
מותרים  לדברים רק מתאווה שאינו  עד 

גם  לו  יש ÈzÏaאלא ˙BÂ‡z«¬ƒ¿ƒ
˙BÂ‡˙a ÏÙBpL „ÚÂ ,˙BÈeˆ¿¿«∆≈¿«¬
‡aL ,LnÓ ÌÈeÒ‡‰ ÌÈc¿»ƒ»¬ƒ«»∆»
ÌÈ„a ‰Ú ÈÈÚ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿¿≈¬≈»ƒ¿»ƒ

el‡kמאד נחותים  ˙BÂ‡˙Â¿«¬»≈
,ÈÓ‚Ï B˙e‰Ó ÈÙÏ ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ«¿«¿≈
BÏÎNÂ B˙e‰Ó „vnL eÈ‰c¿«¿∆ƒ««¿ƒ¿
והרמה  עצמו  מצד  אדם אותו  של 

שלו  האישית BÈ‡Lהרוחנית ÈÙk¿ƒ∆≈
‰Â‡z‰Ó eÚÓ ומונעת שגוברת ¿À»≈««¬»

הוא  (ולכן  האמת את לראות ממנו 

רואה), שאינו  לעיוור  BÏמשול  ÔÈ‡≈
ÏÏk Ì‰ÈÏ‡ ˙eÎiL יש אם וגם «»¬≈∆¿»

לא  רצויות, לא ותאוות נטיות לו 

בתאוות  ֿ כך מדובר  כל  לדברים

eËL˙'נחותים, Áe'‰L ‡l‡∆»∆»«¿
B˙e‰Ó ˙‡ ÌÈÏaÏÓ ‰Â‡z‰Â¿««¬»¿«¿¿ƒ∆«
מצד  שהוא כפי  האמיתית, הרוחנית

‰ÏeaÏaעצמו , ÔÈÚÂ שה'רוח ¿ƒ¿««ƒ¿
לאדם  גורמת ‰e‡שטות'

BÏÎNÂ B˙e‰Ó ˙‡ ÌÈÎt‰nL∆¿«¿ƒ∆«¿ƒ¿
גבוהה  רוחנית ברמה היו  עתה שעד 

כך  כדי  עד  הוא והמהפך  ËÈיחסית, ÊÈ‡ ÒÚ) ˙Á‡ ˙e‰Ó ‰NÚpL∆«¬∆««∆∆∆ƒƒ
Ú אחר לאיש נהפך  כאילו  הוא, לא התהפך ),זה ‰Ïוכעת ˙BÈ‰Ï ∆ƒ¿ƒ¿»

,el‡k ˙BÂ‡˙a Ú˜LÓe (ËÎ‡˜‡Ù Ôe‡ ËÎ‡˜eˆ) Ëe‰ÏÂ¿»»¿«¿»¿À¿»¿«¬»≈
BÓˆÚŒ„vnL עד שלו  הרוחנית למהות CiLעתה יחסית ‰È‰ ‡Ï ∆ƒ««¿…»»«»

.ÏÏk Ô‰ÈÏ‡¬≈∆¿»
'˙eËL Áe'‰ ˙aÒ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ«»«¿
˙Bi‰ ‰bca ‡È‰L ÈÙk)¿ƒ∆ƒ««¿»«≈

‰BÈÏÚ היא לתאוות כאשר  גורמת ∆¿»
חמורה  הידרדרות לאחר  לא מותרות,

‡e˜Ï˙יותר  Èelb cÚ‰ ‡e‰ (∆¿≈ƒ¡…
˙ÈÓ‰a‰ BLÙa ˜ ‡Ï)…«¿«¿««¬ƒ
נטיות  לה ויש ב'קליפות' שמקורה

גילוי  בה שאין  פלא זה אין  ולכן  רעות

אלוקות ‡l‡אלוקות, גילוי  לו  אין  ∆»
˙È˜Ï‡‰ LÙpa (Ìb חלק' שהיא ««∆∆»¡…ƒ

ראוי  מהותה ומצד  ממעל ' אלוקה

אלוקות, גילוי  בה ¿»¿eÈ‰Â,שיהיה
‡e‰ ˙e˜Ï‡L ‰Ê „vnL∆ƒ«∆∆¡…

BÏˆ‡ ÌÏÚ‰a אמיתית בהכרה ולא ¿∆¿≈∆¿
גלויות, a‡ובתחושות ‡e‰ È‰¬≈»

,ÌÈBËŒ‡l‰ ÌÈÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»ƒ«…ƒ
˙BcÓ ÚL Ô‰ ÌB˜nL∆¿»≈∆«ƒ
ÚL ÔÈÚ e‰fL ,˙BÚ»∆∆ƒ¿«∆«
,‰„BÚa ‰fL ÈÙk ˙Bn‡‰»À¿ƒ∆∆»¬»
שגורמות  הרעות המידות שבע היינו 

רצויות  לא הנהגות ואף תאוות לאדם

בפועל .

cÚ‰ ‡È‰ ‰Êa ‰aq‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«ƒ»»∆ƒ∆¿≈
‰Ê ÔÈÚL ÔeÓ ,˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…»∆ƒ¿»∆

cÚ‰‰ „vÓ ‡e‰ לגמריB‡ ƒ««∆¿≈
ÔBqÁ‰ לא אך  קיים שהדבר  היינו  «ƒ»

הראוייה  ‰lÙz‰,במידה ˙„BÚa«¬««¿ƒ»
ובהתעוררות  שבלב עבודה עם תפילה

BÚ„˙ראוייה  È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈¬«
‰lÙz‰ כראויÈelb ‰NÚ «¿ƒ»«¬∆ƒ

˙ÈËt‰ BLÙa ˙e˜Ï‡ של ¡…¿«¿«¿»ƒ
המתפלל  ÌÏBÚaהאדם Ì‚Â, בכלל ¿«»»

e‰fL והמשכת הארת של  זה עניין  ∆∆
ובעולם  בנפשו  BÚ„˙אלוקות „Ò≈∆¬«

,ÌBi‰ CLÓa Ì„‡‰ יום בכל  »»»¿∆∆«
‰ÓLp‰ויום  ÌBi‰ ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ«««¿»»

Bt‡a ˜ ‡È‰15, מועט בגילוי  ƒ«¿«
אין  ועדיין  הניכרת בלבד  השפעה לה
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ט        

ּבנפ ׁשֹו אלק ּות  ּגּלּוי המ ׁשכת  ּפֹועל  ְְְְֱִִֵַַַַָָֹה ּתפ ּלה ,

ק ֹומה ' ה 'צ ּיּור  ּבכל  ה ּגּלּוי ׁשּמת ּפּׁשט  ְְְִִִִֵֶַַַַָָָה ּפרטית ,

ּכא ׁשר  ה ּוא  זה  וכל  ּבע ֹולם . ּגם  ׁשּנמ ׁש ועד  ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּלֹו,

עב ֹודת  ּכא ׁשר  אבל  ּכדבעי, היא  ה ּתפ ּלה  ְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָעב ֹודת 

אצל ֹו נע ׂשה  לא  אזי ּכדבעי, ׁשּלא  היא  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹה ּתפ ּלה 

אצל ֹו, ּבהעלם  ה ּוא  האלק ּות  א ּלא  אלק ּות , ְְְֱֱִֵֶֶֶָָֹֹּגּלּוי

א ֹות ֹו ׁשמביאה  ׁשט ּות ' ה 'ר ּוח  ּבא  ההעלם  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָּובגלל 

הא ּמֹות , ׁשבע  ענין ׁשּזה ּו הרע ֹות , ה ּמּדֹות  ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻל ׁשבע 

לזה  ׁשה ּסּבה  וכיון העבר ֹות . לעניני ה ּׁשר ׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהן

להיֹות  ׁשאפ ׁשר  מ ּובן אלק ּות , ּגּלּוי הע ּדר  ְְְֱִִִֵֶֶֶָָֹהיא 

ּגּלּוי  המ ׁשכת  ֿ ידי על  ּבר ּור ,  ּבדר ה ּתּקּון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבזה 

ּכדבעי, ּתהיה  ה ּתפ ּלה  ׁשעב ֹודת  והינּו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹאלק ּות ,

ּומ ּמילא  ּבנפ ׁשֹו, אלק ּות  ּגּלּוי ּפֹועל  ֿ זה  ֿ ידי ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָֹׁשעל 

ה ּמּדֹות  ׁשבע  ׁשהן הא ּמֹות , ּבׁשבע  ה ּבר ּור  ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻנע ׂשה 

הרע ֹות , ה ּמּדֹות  ּבׁשבע  רק  ה ּוא  זה  וכל  ְְִֶֶַַַָָָָָהרע ֹות .

ֿ ידי  על  ולכן אלק ּות , ּגּלּוי הע ּדר  היא  ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּסּבתן

ה ּבר ּור . ּבהם  ּפֹועל  אלק ּות , ּגּלּוי ְֱִֵֵֶַַַָָֹהמ ׁשכת 

ÌÓ‡ֿאי ׁשּבּה יֹותר , ּתח ּתֹונה  קל ּפה  יׁש »¿»ְְִִֵֵֶַָָָ

והיא  ּבר ּור ,  ּבדר ה ּתּקּון להיֹות  ְְְְִִִֵֶֶֶַָאפ ׁשר 

ר ּבֹונֹו את  ׁשּיֹודע  ה ּוא  ׁשענינֹו עמלק , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָקל ּפת 

ּבֹו למרד  הע ּדר 16ּומכ ּון מ ּצד  אינֹו זה  ׁשענין , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

והינּו ר ּבֹונֹו, את  יֹודע  ה ּוא  ׁשהרי אלק ּות , ְְֱֲִִֵֵֶֶַַֹּגּלּוי

ֿ כן  ֿ ּפי ֿ על  ואף  אצל ֹו, ּבגל ּוי ה ּוא  ְְְֱִֵֶֶַַָָֹׁשהאלק ּות 

וחצ ּפה  התנּׂשא ּות  ׁשל  ענין ׁשּזה ּו ּבֹו, למרד  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻמכ ּון

ּתגא  ּבלא  מלכ ּותא  טעם , זה 17ללא  ּובענין . ְְְְְִֶַַַָָָָֹֹ

ֿ ידי  על  ּבר ּור ,  ּבדר ה ּתּקּון להיֹות  ֿ אפ ׁשר  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָאי

ר ּבֹונֹו את  ׁשּיֹודע  ּדכיון אלק ּות , ּגּלּוי ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹהמ ׁשכת 

ּתֹועיל  מה  ֿ ּכן אם  ּבֹו, למרד  מכ ּון ֿ מק ֹום  ְְִִִִֵֵַַָָֹּומ ּכל 

ה ּוא  זֹו קל ּפה  ּתּקּון א ּלא  אלק ּות . ּגּלּוי ְְֱִִִֶַַָָָֹהמ ׁשכת 

היא  ּדוקא  ׁשּׁשבירתן ּוב ּטּול , עקירה   ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָּבדר

עדי 18ּתּקנתן  "אחרית ֹו ּבעמלק  ׁשּנאמר  מה  וזה ּו . ְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ענין  ׁשה ּוא  עמלק ", זכר  את  "ּתמחה  ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹאבד ",

לגמרי. וה ּׁשבירה  ְְְְֲִִֵַַָָָהעקירה 
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נע ׂשה  העברה  ֿ ידי ׁשעל  יֹודע  היה  א ּלּו ֿ ּכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואם 

עברה , לידי ּבא  היה  לא  ּבאמת , ׁשּזה  ּכפי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹנפרד ,

על  ׁשּמכ ּסה  ׁשט ּות ' ה 'ר ּוח  מ ּצד  ׁשּזה ּו ְְִֶֶֶֶַַַַָָָא ּלא 

למ ּטה  היא  אצל ֹו ׁשט ּות ' ׁשה 'ר ּוח  מי ויׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָהאמת .

ׁשּום  ואין א ֹות ֹו ר ֹואה  איׁש ׁשאין ׁשח ֹוׁשב  ְִִֵֵֵֶֶֶֶמ ּזה ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  מ ּזה , יֹודע  ּכׁשאדם 14אדם  ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּומ ּצד  אדם . יראני ׁשּלא  א ֹומר  עברה , ְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹע ֹובר 

ּבּדברים  ּתאוֹות  לידי ּבא  ה ּוא  הרי ׁשט ּות ' ְְֲֲִִֵֵַַַָָָה 'ר ּוח 

ׁשּנֹופל  ועד  רצ ּויֹות , ּבל ּתי ּתאוֹות  ועד  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֻה ּמּתרים ,

לע ׂשֹות  ׁשּבא  מ ּמׁש, האס ּורים  ּדברים  ְְֲֲֲִִֶַַַָָָָּבתאוֹות 

לפי  ׁשאינם  ּכא ּלּו ותאוֹות  ּבדברים  עברה  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָעניני

ּכפי  וׂשכל ֹו מה ּות ֹו ׁשּמּצד  ּדהינּו לגמרי, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַמה ּות ֹו

אליהם  ׁשּיכ ּות  ל ֹו אין מה ּתאוה , מע ּור  ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשאינֹו

מבל ּבלים  וה ּתאוה  ׁשט ּות ' ׁשה 'ר ּוח  א ּלא  ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָּכלל ,

את  ׁשּמה ּפכים  ה ּוא  ה ּבל ּבּול  וענין מה ּות ֹו, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַאת 

ניט  איז (עס  אחרת  מה ּות  ׁשּנע ׂשה  וׂשכל ֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַמה ּות ֹו

א ּון  (צ ּוקאכט  ולה ּוט  נלהב  להיֹות  ְְְְִִֶָָָער ),

ֿ עצמ ֹו ׁשּמּצד  ּכא ּלּו, ּבתאוֹות  ּומ ׁשקע  ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֻפארקאכט )

ּכלל . אליהן ׁשּי היה  ְֲֵֶַָָָָֹלא 

‰p‰Â ּבּדר ּגה ׁשהיא  (ּכפי ׁשט ּות ' ה 'ר ּוח  ס ּבת  ¿ƒ≈ְְְִִִֶַַַַָָ

אלק ּות  ּגּלּוי הע ּדר  ה ּוא  עליֹונה ) ְְֱִֵֵֶֶַָֹה ּיֹותר 

ּבּנפ ׁש ּגם ) א ּלא  ה ּבהמית , ּבנפ ׁשֹו רק  ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹ(לא 

ּבהעלם  ה ּוא  ׁשאלק ּות  זה  ׁשּמּצד  והינּו, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָֹֹהאלקית ,

ֿ ט ֹובים , ה ּלא  להענינים  ּבא  ה ּוא  הרי ְְְֲִִִֵֶַָָָֹאצל ֹו,

ׁשבע  ענין ׁשּזה ּו רע ֹות , מ ּדֹות  ׁשבע  הן ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּמק ֹורם 

ּבזה  ׁשה ּסּבה  וכיון ּבעב ֹודה . ׁשּזה  ּכפי ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהא ּמֹות 

ה ּוא  זה  ׁשענין מ ּובן אלק ּות , ּגּלּוי הע ּדר  ְְֱִִִֵֶֶֶָָֹהיא 

ּכי  ה ּתפ ּלה , ּבעב ֹודת  הח ּסר ֹון א ֹו ההע ּדר  ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָמ ּצד 

אלק ּות  ּגּלּוי נע ׂשה  ה ּתפ ּלה  עב ֹודת  ֿ ידי ְְֱֲֲִִֵֶַַַַָֹעל 

עב ֹודת  סדר  ׁשּזה ּו ּבע ֹולם , וגם  ה ּפרטית  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָּבנפ ׁשֹו

היא  ה ּנׁשמה  ה ּיֹום  ׁשּבתח ּלת  ה ּיֹום , ּבמ ׁש ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָהאדם 

ּבא ּפֹו ּב15רק  עב ֹודת ֹו ֿ ידי על  ּכ ֿ ואחר  עב ֹודת , ְְְֲֲֵַַַַַַַָָ
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.˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎnL '˙eËL¿∆¿«»«»¡∆
BÏˆ‡ '˙eËL Áe'‰L ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆»«¿∆¿

,‰fÓ ‰hÓÏ ‡È‰,'שטות 'רוח ƒ¿«»ƒ∆
נחות,טעות  יותר  מסוג  וסכלות,

LBÁL בטעותLÈ‡ ÔÈ‡L ∆≈∆≈ƒ
B˙B‡ ‰‡B עבירה עובר  כשהוא ∆

,‰fÓ Ú„BÈ Ì„‡ ÌeL ÔÈ‡Â¿≈»»≈«ƒ∆
‡ÓkÏ"Ê eÈ˙Ba Ó14 בגמרא ¿«¬««≈

ÓB‡ ,‰Ú BÚ Ì„‡Lk¿∆»»≈¬≈»≈
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כאמור , הרעות, ‰e‡המידות È‰¬≈
˙BÂ‡z È„ÈÏ ‡a חושק והוא »ƒ≈«¬
ÌÈzn‰ ÌÈca את בהם למלא «¿»ƒ«À»ƒ

ויורד ÚÂ„תאוותו , הולך  זה שממצב ¿«
מותרים  לדברים רק מתאווה שאינו  עד 

גם  לו  יש ÈzÏaאלא ˙BÂ‡z«¬ƒ¿ƒ
˙BÂ‡˙a ÏÙBpL „ÚÂ ,˙BÈeˆ¿¿«∆≈¿«¬
‡aL ,LnÓ ÌÈeÒ‡‰ ÌÈc¿»ƒ»¬ƒ«»∆»
ÌÈ„a ‰Ú ÈÈÚ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿¿≈¬≈»ƒ¿»ƒ
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,ÈÓ‚Ï B˙e‰Ó ÈÙÏ ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ«¿«¿≈
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והרמה  עצמו  מצד  אדם אותו  של 

שלו  האישית BÈ‡Lהרוחנית ÈÙk¿ƒ∆≈
‰Â‡z‰Ó eÚÓ ומונעת שגוברת ¿À»≈««¬»

הוא  (ולכן  האמת את לראות ממנו 

רואה), שאינו  לעיוור  BÏמשול  ÔÈ‡≈
ÏÏk Ì‰ÈÏ‡ ˙eÎiL יש אם וגם «»¬≈∆¿»

לא  רצויות, לא ותאוות נטיות לו 
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מצד  שהוא כפי  האמיתית, הרוחנית
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לאדם  גורמת ‰e‡שטות'

BÏÎNÂ B˙e‰Ó ˙‡ ÌÈÎt‰nL∆¿«¿ƒ∆«¿ƒ¿
גבוהה  רוחנית ברמה היו  עתה שעד 

כך  כדי  עד  הוא והמהפך  ËÈיחסית, ÊÈ‡ ÒÚ) ˙Á‡ ˙e‰Ó ‰NÚpL∆«¬∆««∆∆∆ƒƒ
Ú אחר לאיש נהפך  כאילו  הוא, לא התהפך ),זה ‰Ïוכעת ˙BÈ‰Ï ∆ƒ¿ƒ¿»

,el‡k ˙BÂ‡˙a Ú˜LÓe (ËÎ‡˜‡Ù Ôe‡ ËÎ‡˜eˆ) Ëe‰ÏÂ¿»»¿«¿»¿À¿»¿«¬»≈
BÓˆÚŒ„vnL עד שלו  הרוחנית למהות CiLעתה יחסית ‰È‰ ‡Ï ∆ƒ««¿…»»«»

.ÏÏk Ô‰ÈÏ‡¬≈∆¿»
'˙eËL Áe'‰ ˙aÒ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ«»«¿
˙Bi‰ ‰bca ‡È‰L ÈÙk)¿ƒ∆ƒ««¿»«≈

‰BÈÏÚ היא לתאוות כאשר  גורמת ∆¿»
חמורה  הידרדרות לאחר  לא מותרות,

‡e˜Ï˙יותר  Èelb cÚ‰ ‡e‰ (∆¿≈ƒ¡…
˙ÈÓ‰a‰ BLÙa ˜ ‡Ï)…«¿«¿««¬ƒ
נטיות  לה ויש ב'קליפות' שמקורה

גילוי  בה שאין  פלא זה אין  ולכן  רעות

אלוקות ‡l‡אלוקות, גילוי  לו  אין  ∆»
˙È˜Ï‡‰ LÙpa (Ìb חלק' שהיא ««∆∆»¡…ƒ

ראוי  מהותה ומצד  ממעל ' אלוקה

אלוקות, גילוי  בה ¿»¿eÈ‰Â,שיהיה
‡e‰ ˙e˜Ï‡L ‰Ê „vnL∆ƒ«∆∆¡…

BÏˆ‡ ÌÏÚ‰a אמיתית בהכרה ולא ¿∆¿≈∆¿
גלויות, a‡ובתחושות ‡e‰ È‰¬≈»

,ÌÈBËŒ‡l‰ ÌÈÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»ƒ«…ƒ
˙BcÓ ÚL Ô‰ ÌB˜nL∆¿»≈∆«ƒ
ÚL ÔÈÚ e‰fL ,˙BÚ»∆∆ƒ¿«∆«
,‰„BÚa ‰fL ÈÙk ˙Bn‡‰»À¿ƒ∆∆»¬»
שגורמות  הרעות המידות שבע היינו 

רצויות  לא הנהגות ואף תאוות לאדם

בפועל .

cÚ‰ ‡È‰ ‰Êa ‰aq‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«ƒ»»∆ƒ∆¿≈
‰Ê ÔÈÚL ÔeÓ ,˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…»∆ƒ¿»∆

cÚ‰‰ „vÓ ‡e‰ לגמריB‡ ƒ««∆¿≈
ÔBqÁ‰ לא אך  קיים שהדבר  היינו  «ƒ»

הראוייה  ‰lÙz‰,במידה ˙„BÚa«¬««¿ƒ»
ובהתעוררות  שבלב עבודה עם תפילה

BÚ„˙ראוייה  È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈¬«
‰lÙz‰ כראויÈelb ‰NÚ «¿ƒ»«¬∆ƒ

˙ÈËt‰ BLÙa ˙e˜Ï‡ של ¡…¿«¿«¿»ƒ
המתפלל  ÌÏBÚaהאדם Ì‚Â, בכלל ¿«»»

e‰fL והמשכת הארת של  זה עניין  ∆∆
ובעולם  בנפשו  BÚ„˙אלוקות „Ò≈∆¬«

,ÌBi‰ CLÓa Ì„‡‰ יום בכל  »»»¿∆∆«
‰ÓLp‰ויום  ÌBi‰ ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ«««¿»»

Bt‡a ˜ ‡È‰15, מועט בגילוי  ƒ«¿«
אין  ועדיין  הניכרת בלבד  השפעה לה
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י      

האדם p‰Â‰ד ) ּבנפ ׁש ּבעב ֹודה  עמלק  קל ּפת  ¿ƒ≈ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָ

ה ּקריר ּות  ענין ׁשּכת ּוב 19ה ּוא  ּכמ ֹו ,20 ְְְִִֶַַָ

ׁשּלא  ה ּקריר ּות , ענין ּבֹו ׁשּפֹועל  ," קר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹ"א ׁשר 

מ ּלמעלה  מראים  ּכא ׁשר  ׁשּגם  ּדבר , מ ּׁשּום  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָית ּפעל 

ה ּנה  למ ּטה , אלק ּות  ּגּלּוי ענין ׁשּזה ּו ּפלא , ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּדבר 

ול ֹומר  ּולהכחיׁש לקרר  ה ּוא  עמלק  ׁשל  ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָענינֹו

לגמרי, להכחיׁשֹו יכ ֹול  אינֹו וכא ׁשר  ּכן. ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשאינֹו

על ֿ ּפלא  זה  ׁשאין ול ֹומר  לקרר ֹו מתח ּכם  ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָאזי

ֿ ידי  על  ׁשּנע ׂשה  ענין ׁשּזה ּו ּדכיון ֿ ּפנים , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכל 

ּפלא  זה  אין לג ּביו הרי ֿ יכ ֹול , ּכל  ׁשה ּוא  ְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה ּקּב"ה 

ה ּפלא  ואם  מ ּזה . ית ּפעל  ל ּמה  ֿ ּכן ואם  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכלל ,

ּגם  יכ ֹול  ׁשאינֹו ּכ ֿ ּכל  מ ּוח ׁשי ה ּוא  ִֵֶֶַַַָָָָָׁשּבּדבר 

לע ׂשֹות  מקרר ֹו אזי ׁשּבּדבר , ה ּפלא  את  ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָלקרר 

הת ּפעל ּות . ּבֹו יפעל  לא  ׁשה ּפלא  ּבנפ ׁשֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹהס ּכם 

ּבֹו יפעל  ׁשּבּדבר  ׁשה ּפלא  מכרח  ּכא ׁשר  ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻוגם 

והחלטה  הס ּכם  לע ׂשֹות  מקרר ֹו אזי ְְְְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָהת ּפעל ּות ,

את  ל ׁשּנֹות  עליו ּתפעל  לא  ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹׁשההת ּפעל ּות 

מה ּות ֹו. את  ל ׁשּנֹות  ֿ ׁשּכן ּומ ּכל  ְְִֵֶֶַַַָָָהנהגת ֹו,

e‰ÊÂ את ׁשּיֹודע  ׁשהגם  עמלק , קל ּפת  ענין ¿∆ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ

אלק ּות , ּגּלּוי אצל ֹו ׁשּיׁש הינּו, ְְֱִִֵֶֶַֹר ּבֹונֹו,

ּבֹו, למרד  ּומכ ּון מתיּגע  ה ּוא  הרי ֿ מק ֹום  ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹמ ּכל 

ה ּבט  מ ּבלי קריר ּות , ׁשל  ענין ׁשּפֹועל  ֿ זה  ֿ ידי  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָעל 

ענין  אצל ֹו להיֹות  צרי ה ּׂשכל  ֿ ּפי ׁשעל  ּכ ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָעל 

ּדה ּנה , ּפלא . ּדבר  ר ֹואה  ּכא ׁשר  הת ּפעל ּות  ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַׁשל 

ּדבר  זה  אין ה ּקּב"ה  ׁשּלג ּבי היא  ׁשהאמת  ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהגם 

וג ֹו' נפלא ֹות  לע ֹוׂשה  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ,21ּפלא , ְְְְִֵֶֶֶָָ

וג ֹו' פלא  ּכל 22ע ֹוׂשה  ה ּנה  ה ּקּב"ה  ׁשּלג ּבי הינּו, , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבלבד  ע ׂשּיה  ּבחינת  רק  הם  מ ּכל 23ֿה ּנפלא ֹות  , ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ

צרי ּפלא , זה  הרי האדם  ׁשּלג ּבי ּכיון ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמק ֹום ,

ה ּקּב"ה  ׁשּלג ּבי ּומה  הת ּפעל ּות , ּבֹו לפעל  ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹה ּדבר 
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˜ÏÓÚ ˙tÏ˜ ‰p‰Â ומשתקפת „) ביטוי  לידי  באה שהיא כפי  ¿ƒ≈¿ƒ«¬»≈

‰„BÚa הרוחנית˙eÈw‰ ÔÈÚ ‡e‰ Ì„‡‰ LÙa19 חוסר »¬»¿∆∆»»»ƒ¿««¿ƒ
ה', עבודת בענייני  אדישות והתלהבות, e˙kLחמימות BÓk20 בתורה ¿∆»

עמלק  ˜E",לגבי  L‡" קרירות מלשון  גם 'קרך ' לפרש קליפת Lויש ¬∆»¿∆
Baעמלק  ÏÚBt באדםÔÈÚ ≈ƒ¿«

˙eÈw‰,'ה lL‡בעבודת «¿ƒ∆…
ÏÚt˙È יתרגש c,ולא ÌeMÓ ƒ¿»≈ƒ»»

‰ÏÚÓlÓ ÌÈ‡Ó L‡k ÌbL∆««¬∆«¿ƒƒ¿«¿»
,‡Ït c מההנהגה הרגילה חורג  ¿«∆∆
הטבע, Èelbבדרך  ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒ

,‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ כזו ותופעה ¡…¿«»
והתרגשות, התפעלות לעורר  אמורה

‡e‰ ˜ÏÓÚ ÏL BÈÚ ‰p‰ƒ≈ƒ¿»∆¬»≈
˜Ï ההתפעלות LÈÁÎ‰Ïeאת ¿»≈¿«¿ƒ

שבדבר  הפלא BÈ‡Lאת ÓBÏÂ¿«∆≈
ÏBÎÈ BÈ‡ L‡ÎÂ .Ôk≈¿«¬∆≈»

,ÈÓ‚Ï BLÈÁÎ‰Ï כאשר ¿«¿ƒ¿«¿≈
המופלא  בדבר  האלוקית ההתגלות

אפשר  ואי  וגלוייה ברורה היא

התופעה  עצם את »¬‡ÈÊלהכחיש
ÌkÁ˙Ó עמלקB˜Ï האדם את ƒ¿«≈¿»¿

מהדבר  Ê‰המתפעל  ÔÈ‡L ÓBÏÂ¿«∆≈∆
,ÌÈtŒÏkŒÏÚ ‡Ït זה ובמקרה ∆∆«»»ƒ

התרחש  הדבר  שאמנם אומר  עמלק

לפחות  פלא אבל  זה שאין  טוען 

‰NÚpL ÔÈÚ e‰fL ÔÂÈÎc¿≈»∆∆ƒ¿»∆«¬∆
ŒÏk ‡e‰L ‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»»∆…

ÏBÎÈ הכי הדבר  גם דבר , ושום »
Ït‡מופלא, ‰Ê ÔÈ‡ ÂÈa‚Ï È‰¬≈¿«»≈∆∆∆

ÏÚt˙È ‰nÏ ÔkŒÌ‡Â ,ÏÏk¿»¿ƒ≈»»ƒ¿»≈
‰Ït‡האדם  Ì‡Â .‰fÓƒ∆¿ƒ«∆∆

caL האלוקות גילוי  ‰e‡של  ∆«»»
ÈLÁeÓ ובולט CkŒÏkוניכר  »ƒ»«

L עמלק˜Ï Ìb ÏBÎÈ BÈ‡ ∆≈»«¿»≈
caL ‡Ït‰ שכן ‡˙ (וכל  ∆«∆∆∆«»»

עצמו ), הדבר  את להכחיש יכול  שאינו 

ÈÊ‡ עמלקB˜Ó האדם את ¬«¿»¿
ÌkÒ‰ ˙BNÚÏ חזקה החלטה «¬∆¿≈

Ï‡ותקיפה  ‡Ït‰L BLÙa¿«¿∆«∆∆…
˙eÏÚt˙‰ Ba ÏÚÙÈ והתרגשות ƒ¿«ƒ¿«¬

יישאר  בפלא, יכיר  אם בקרירות וגם

ה'. עבודת לענייני  L‡kובאדישות Ì‚Â יוצא מאד , גדול  בפלא מדובר  ¿««¬∆
אלא  ואדיש קר  להשאר  ייתכן  שלא כזו  במידה לגמרי  הכלל  «¿ÁÎÓÀמן 

Ba ÏÚÙÈ caL ‡Ït‰L הפלא את ומכיר  הרואה באדם ∆«∆∆∆«»»ƒ¿«
ÈÊ‡ ,˙eÏÚt˙‰ עמלקB˜Ó אותו ומפתהÌkÒ‰ ˙BNÚÏ ƒ¿«¬¬«¿»¿«¬∆¿≈

‰ËÏÁ‰Â בנפשו BpLÏ˙חזקה ÂÈÏÚ ÏÚÙz ‡Ï ˙eÏÚt˙‰‰L ¿«¿»»∆«ƒ¿«¬…ƒ¿«»»¿«
B˙‚‰‰ עליו ÔkLŒÏkÓeבפועל ,‡˙ תשפיע לא שההתפעלות ∆«¿»»ƒ»∆≈

.B˙e‰Ó ˙‡ ˙BpLÏ¿«∆«
,˜ÏÓÚ ˙tÏ˜ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«¬»≈

BBa ˙‡ Ú„BiL Ì‚‰L לו ויש ∆¬«∆≈«∆ƒ
באלוקות, והכרה LiLידיעה ,eÈ‰«¿∆≈

ŒÏkÓ ,˙e˜Ï‡ Èelb BÏˆ‡∆¿ƒ¡…ƒ»
ÚbÈ˙Ó ‡e‰ È‰ ÌB˜Ó ומתאמץ »¬≈ƒ¿«≈«
לכך  בניגוד  ולהתנהג  ≈»¿ÔeÎÓeלהרגיש

ÏÚBtL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ba „ÓÏƒ¿…«¿≈∆∆≈
Ëa‰ ÈÏaÓ ,˙eÈ˜ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿ƒƒ¿ƒ«≈

ÏÎO‰ ÈtŒÏÚL Ck ÏÚ מה כפי  ««∆«ƒ«≈∆
מחייב  BÈ‰Ï˙שההיגיון  CÈ»̂ƒƒ¿

˙eÏÚt˙‰ ÏL ÔÈÚ BÏˆ‡∆¿ƒ¿»∆ƒ¿«¬
cוהתרגשות  ‰‡B L‡k«¬∆∆¿«

.‡Ït∆∆
,‰p‰c לשאול אפשר  היה לכאורה ¿ƒ≈

לעורר  מוכרח פלא שדבר  הקביעה על 

השכל , פי  על  גם »¬‰‚Ìהתפעלות
‰"aw‰ Èa‚lL ‡È‰ ˙Ó‡‰L∆»¡∆ƒ∆¿«≈«»»
BÓÎe ,‡Ït c ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿«∆∆¿

e˙kL את שמשבחים בתהלים ∆»
עושה  שהוא כך  על  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

בביטוי  פלא של  ≈¿NBÚÏ‰דברים
'B‚Â ˙B‡ÏÙ21, אחר במקום וכן  ƒ¿»¿

כך  על  נאמר  ÏÙ‡בתהילים ‰NBÚ≈∆∆
'B‚Â22,eÈ‰ על ופירוש , הביטוי  ¿«¿

הוא  הפנימית ≈»¿∆Èa‚lLהמשמעות
‰"aw‰ כל שהוא יכול מאחר  «»»

דבר  הוא הפלא שמצידו  היא והאמת

‰Ìפשוט  ˙B‡ÏÙp‰ Ïk ‰p‰ƒ≈»«ƒ¿»≈
„Ïa ‰iNÚ ˙ÈÁa ˜23 כמו «¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿«

רגיל  כוח שהוא המעשה בכוח פעולה

שבאדם  כשם הכוחות, מבין  וחיצוני 

ונחות, חיצוני  כוח הוא המעשה כוח

מדבר  להתפלא יש באמת מדוע כן  ואם

כך  על  ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש שעושה פלא

כי  המענה, ÔÂÈkבא ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
Ì„‡‰ Èa‚lL שהדברים כפי ∆¿«≈»»»

מוגבל  שהוא האדם בעיני  ונתפסים ˆCÈמתקבלים ,‡Ït ‰Ê È‰¬≈∆∆∆»ƒ
Ba ÏÚÙÏ c‰ באדםÔÈ‡ ‰"aw‰ Èa‚lL ‰Óe ,˙eÏÚt˙‰ «»»ƒ¿…ƒ¿«¬«∆¿«≈«»»≈
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יי        

ס ּתירה  להיֹות  צרי לא  ּפלא , ּדבר  זה  ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹאין

ר ֹואים  ׁשאנּו ּוכמ ֹו האדם . להת ּפעל ּות  ְְְְֲִִִֶַָָָָָּומניעה 

אינֹו אחד  ׁשאצל  ּדבר  ׁשּיׁש אדם , ּבני ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבׁשני

מה  ה ּנה  ּפלא , זה  הרי ה ּׁשני אצל  וא ּלּו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַּפלא ,

ּומניעה  ס ּתירה  אינֹו חבר ֹו, לג ּבי ּפלא  זה  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשאין

הרי  ׁשאצל ֹו ּכיון הרא ּויה , ההת ּפעל ּות  ּבֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹלפעל 

 ּבער ׁשהם  אדם  ּבני ּבׁשני ה ּוא  ּכן ואם  ּפלא . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָזה 

מה  ׁשּלֹו להת ּפעל ּות  ס ּתירה  ׁשאין לזה , ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָזה 

הרי  ּפלא , זה  אין אליו  ׁשּבער חבר ֹו ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָׁשאצל 

לא  ּפלא , זה  אין ה ּקּב"ה  ׁשּלגּבי ׁשּמה  ֿ ׁשּכן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמ ּכל 

ההת ּפעל ּות  אצל ֹו ׁשּתהיה  ס ּתירה  להיֹות  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָצרי

מ ּצד  זה  הרי ּכן, הענין ׁשאין ּומה  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהרא ּויה .

עמלק , קל ּפת  ענין ׁשּזה ּו עמלק , ׁשל  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָה ּקריר ּות 

ׁשהיּו וה ּנפלא ֹות  הא ֹות ֹות  את  ׁשראה  ְְִֶֶֶֶַַָָָָָׁשאף 

ויצא  הת ּפעל , לא  ֿ מק ֹום  מ ּכל  מצרים , ְְְִִִִִִֵַַָָָָָֹּביציאת 

ללא  ההתנּׂשא ּות  מ ּצד  ׁשּזה ּו ּביׂשראל , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלה ּלחם 

ּבֹו להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ולכן ּגד ֹולה . ּבחצ ּפה  ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֻטעם ,

ּדוקא , ׁשבירה   ּבדר ה ּוא  ה ּתּקּון א ּלא  ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָה ּבר ּור ,

ׁשּכת ּוב  ּבאפן 24ּוכמ ֹו ּבעמלק , ה ּלחם  צא  ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשל  ענין  ׁשּזה ּו ּכיון עמלק ", זכר  את  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּד"ּתמחה 

טעם . ללא  ְְְִַַַֹהתנּׂשא ּות 

א ֹופ ּני ÔÈÚ‰Âה ) ׁשני ׁשּיׁש ּכּיד ּוע  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְֵֵֵֶֶַַַָָ

ֿ ּפי  ׁשעל  התנּׂשא ּות  ְְְְִִִֶַַַהתנּׂשא ּות ,

והתנּׂשא ּות  ה ּמד ּמה ), טעם  ֿ ּפנים  ֿ ּכל  (על  ְְְְִִֶַַַַַַַָָֻטעם 

טעם  ֿ ּפי ׁשעל  התנּׂשא ּות  ּכלל . טעם  ֿ ּפי על  ְְְִִִֶֶַַַַַַַָֹׁשּלא 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּבחכמת ֹו25היא  חכם  יתה ּלל  אל  ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

ע ׁשיר  יתה ּלל  אל  ּבגב ּורת ֹו, ּגּבֹור  יתה ּלל  ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָואל 

ׁשל ׁשה  אצל ֹו ׁשּיׁש זה  ׁשּמּצד  והינּו, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹּבע ׁשר ֹו,

נכלל ֹות  (ׁשּבהם  וע ׁשיר ּות  ּגב ּורה  חכמה  ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָהענינים 

אצל ֹו ׁשּתהיה  ׁשּי האדם ), מעל ֹות  ׁשאר  ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָּגם 

אבל  ּגֹו'. יתה ּלל " "אל  נאמר  ולכן ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָהתנּׂשא ּות ,

טעם , ֿ ּפי  ׁשעל  התנּׂשא ּות  זֹו הרי ֿ ּפנים  ֿ ּכל  ְְֲִִִֵֶַַַַַָָעל 

ּבֹו ׁשּיׁש מי ׁשּגם  היא  ׁשהאמת  היֹות  ּדעם  ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַָוהינּו,
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ט .)24 יז, כב .)25בשלח  ט , ירמי '

    
˙eÏÚt˙‰Ï ‰ÚÈÓe ‰ÈzÒ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‡Ï ,‡Ït c ‰Ê∆¿«∆∆…»ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«¬

Ì„‡‰ בו לעורר  צריך  שהפלא בוודאי  עמלק, שמקליפת הקרירות לא ואם »»»
והתרגשות. התפעלות

לא  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש לגבי  פלא אינו  שהדבר  שהעובדה לכך  הוכחה ומביא

אמורה  כן  האדם שמצד  לכך  סותרת

מול  אל  והתרגשות התפעלות להיות

הפלא:

ÌÈ‡B e‡L BÓÎe למשלÈLa ¿∆»ƒƒ¿≈
Ì„‡ Èa,שוניםc LiL ¿≈»»∆≈»»

‡Ït BÈ‡ „Á‡ Ïˆ‡L ולגביו ∆≈∆∆»≈∆∆
והתפעלות, התרגשות מעורר  לא הדבר 

‡Ït ‰Ê È‰ ÈM‰ Ïˆ‡ el‡Â¿ƒ≈∆«≈ƒ¬≈∆∆∆
והתפעלות, התרגשות ≈p‰ƒ‰ומעורר 

Èa‚Ï ‡Ït ‰Ê ÔÈ‡L ‰Ó«∆≈∆∆∆¿«≈
‰ÚÈÓe ‰ÈzÒ BÈ‡ ,BÁ¬≈≈¿ƒ»¿ƒ»

Ba ÏÚÙÏ הוא לגביו  שהדבר  מי  אצל  ƒ¿…
פלא ‰Èe‡‰כן  ˙eÏÚt˙‰‰«ƒ¿«¬»¿»

פלא, אותו  לגבי  המתבקשת במידה

.‡Ït ‰Ê È‰ BÏˆ‡L ÔÂÈk≈»∆∆¿¬≈∆∆∆
Ì„‡ Èa ÈLa ‡e‰ Ôk Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿≈¿≈»»

,‰ÊÏ ‰Ê CÚa Ì‰L ולמרות ∆≈¿∆∆∆»∆
ביניהם  יש (שבגללם ביניהם ההבדלים

יש  ההתפעלות) במידת גדולים הבדלים

קרוב, יחס ÈzÒ‰ביניהם ÔÈ‡L∆≈¿ƒ»
Ïˆ‡L ‰Ó BlL ˙eÏÚt˙‰Ï«ƒ¿«¬∆«∆≈∆
‰Ê ÔÈ‡ ÂÈÏ‡ CÚaL BÁ¬≈∆¿∆∆≈»≈∆

,‡Ït מתפעל לא שחברו  למרות אלא ∆∆
מתפעל , כן  עצמו  ŒÏkÓהוא È‰¬≈ƒ»

ÔkL וחומר ֿ Èa‚lLקל  ‰nL ∆≈∆«∆¿«≈
‡Ï ,‡Ït ‰Ê ÔÈ‡ ‰"aw‰«»»≈∆∆∆…
‰È‰zL ‰ÈzÒ ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿¿ƒ»∆ƒ¿∆

BÏˆ‡‰Èe‡‰ ˙eÏÚt˙‰‰ ∆¿«ƒ¿«¬»¿»
ובין  בינו  הערך  וריחוק הפער  שהרי 

שיעור , לאין  הוא הוא ֿ ברוך  הקדוש

והשוואה. יחס כל  ÔÈ‡Lללא ‰Óe«∆≈
,Ôk ÔÈÚ‰ לא האדם ולמעשה »ƒ¿»≈

בפלא ההכרה למרות Ê‰מתפעל  È‰¬≈∆
˜ÏÓÚ ÏL ˙eÈw‰ „vÓƒ««¿ƒ∆¬»≈

˜tÏ˙שבנפשו , ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¿ƒ«
,˜ÏÓÚ שנלחם בעמלק שהיה וכמו  ¬»≈

מצרים, יציאת אחרי  ישראל  בבני 

בתורה, ‡˙כמסופר  ‰‡L Û‡L∆«∆»»∆
eÈ‰L ˙B‡ÏÙp‰Â ˙B˙B‡‰»¿«ƒ¿»∆»

ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa פי ֿ השכל ועל  ƒƒ«ƒ¿«ƒ

גילוי  מול  אל  גדולה התפעלות בו  לעורר  חייבת היתה הניסים והכרת ראיית

Ï‡NÈa,האלוקות, ÌÁl‰Ï ‡ˆÈÂ ,ÏÚt˙‰ ‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»…ƒ¿»≈¿»»¿ƒ»≈¿ƒ¿»≈
˙e‡O˙‰‰ „vÓ e‰fL עצמית וישות ÌÚË,גאווה ‡ÏÏ שום בלי  ∆∆ƒ««ƒ¿«¿¿…««

הצדקה, שום ובלי  BÈ‰Ï˙סיבה LÙ‡ŒÈ‡ ÔÎÏÂ .‰ÏB„b ‰tˆÁa¿À¿»¿»¿»≈ƒ∆¿»ƒ¿
Baבעמלקea‰ כמו והתיקון  «≈

לעיל , כמבואר  האומות, «∆‡l‡בשבעת
Ôewz‰עמלק C„aשל  ‡e‰ «ƒ¿∆∆

e˙kL BÓÎe ,‡˜Âc ‰ÈL24 ¿ƒ»«¿»¿∆»
,˜ÏÓÚa ÌÁl‰ לתקן ˆ‡ לא ≈ƒ»≈«¬»≈

והמלחמה  בו , להלחם אלא אותו 

להיות ‡˙צריכה ‰ÁÓz"c ÔÙ‡a¿…∆¿ƒ¿∆∆
,"˜ÏÓÚ ÎÊ, לגמרי שיאבד  ≈∆¬»≈

היא לכך  ÔÈÚוהסיבה e‰fL ÔÂÈk≈»∆∆ƒ¿»
ÌÚË ‡ÏÏ ˙e‡O˙‰ ÏL∆ƒ¿«¿¿…««
ומבאר  שממשיך  וכפי  לעיל  כמבואר 

טעם  ללא ההתנשאות עניין  מדוע להלן 

ֿ כך . כל  חמור  -

LiL Úe„ik ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‰¿»ƒ¿»»∆«»«∆≈
˙e‡O˙‰ ÈpÙB‡ ÈL,וגאווה ¿≈«≈ƒ¿«¿

ÏÚL ˙e‡O˙‰ÌÚË ÈtŒ שיש ƒ¿«¿∆«ƒ««
והסבר  סיבה ÌÈtŒÏkŒÏÚ)«»»ƒלה
‰n„n‰ ÌÚË שמקורו טעם לפחות «««¿À∆
וטעות  e‡O˙‰Â˙בדימיון  ,(¿ƒ¿«¿

ÏÏk ÌÚË ÈtŒÏÚ ‡lL כל ללא , ∆…«ƒ««¿»
ÌÚËסיבה. ÈtŒÏÚL ˙e‡O˙‰ƒ¿«¿∆«ƒ««

סיבה עם BÓkגאווה ‡È‰ƒ¿
e˙kL25 ירמיהו ‡Ïבנבואת ∆»«
Ïl‰˙È יתפאר ולא ישתבח ÌÎÁלא ƒ¿«≈»»

Bab Ïl‰˙È Ï‡Â B˙ÓÎÁa¿»¿»¿«ƒ¿«≈ƒ
ÈLÚ Ïl‰˙È Ï‡ ,B˙e‚aƒ¿»«ƒ¿«≈»ƒ
‰Ê „vnL ,eÈ‰Â ,BLÚa¿»¿¿«¿∆ƒ«∆
ÌÈÈÚ‰ ‰LÏL BÏˆ‡ LiL∆≈∆¿¿…»»ƒ¿»ƒ
˙eÈLÚÂ ‰eb ‰ÓÎÁ»¿»¿»«¬ƒ

Ì‰aL) אלו כלליות מעלות בשלוש ∆»∆
˙BÏÚÓ ‡L Ìb ˙BÏÏÎƒ¿»«¿»«¬

CiL ,(Ì„‡‰ סיבה ויש יתכן  »»»«»
ומתקבלת ‡ˆBÏהגיונית ‰È‰zL∆ƒ¿∆∆¿

˙e‡O˙‰,והתפארות גאווה ויחוש ƒ¿«¿
'Bb "Ïl‰˙È Ï‡" Ó‡ ÔÎÏÂ¿»≈∆¡««ƒ¿«≈
המעלות  בגלל  להתגאות יתפתה שלא

ÌÈtŒÏkŒÏÚהללו . Ï‡ לכל ¬»«»»ƒ
ŒÏÚLהפחות ˙e‡O˙‰ BÊ È‰¬≈ƒ¿«¿∆«

˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â ,ÌÚË Ètƒ««¿«¿¿ƒ¡
LiL ÈÓ ÌbL ‡È‰ ˙Ó‡‰L∆»¡∆ƒ∆«ƒ∆≈
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יב      

מ ּזה , ּבהתנּׂשא ּות  להיֹות  צרי אינֹו א ּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָמעל ֹות 

מתח ּכם  החכם  ׁשּכא ׁשר  החכמה , ּבענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּוכמ ֹו

ה ּׂשיג , ׁשּלא  מה  ע ֹוד  ׁשּיׁש ר ֹואה  אזי ְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹּבחכמה ,

ׁשל  ולאמ ּתת ּה לעמק ּה עדין ה ּגיע  ׁשּלא  ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹוהינּו

ולא  ּבב ּטּול  להיֹות  צרי זה  ּומ ּצד  ְְְְִִִִֶַַָָָֹהחכמה ,

ההת ּבֹוננּות  ּכלל ּות  מ ּצד  וכן ְְְְְְְִִִֵַַַָּבהתנּׂשא ּות ,

(ּכּמבאר  מ ּלמעלה  ל ֹו נּתנּו א ּלּו ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹׁשּמעל ֹות 

"ּומעין" עדין 26ּבקנטרס  זאת  נּצל  לא  ּובוּדאי ,( ְְְְְֲִִֵֵַַַַָֹֹֻ

כ ּו', זאת  מנּצל  היה  והלואי צר ּכֹו, ְְְְֵַַַָָָָֹּכל 

ל ֹו ׁשּמּוטב  החלטה  לידי ּבא  זֹו ְְְִִֵֵֶַָָָָּומהת ּבֹוננּות 

להיֹות  ולא  האפ ׁשרי, ּככל  א ּלּו ענינים  ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹלנּצל 

היא  זֹו התנ ּׂשא ּות  הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְְְְֲִִִִֵַַָָּבהתנּׂשא ּות ,

ּבקר ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּכיון טעם , ֿ ּפי ׁשעל  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָהתנּׂשא ּות 

התנּׂשא ּות  יׁש  א מתנּׂשא . ה ּוא  לכן א ּלּו, ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָמעל ֹות 

מעלה  ׁשּום  ּבֹו ׁשאין והינּו, טעם , ֿ ּפי על  ְְֲִֵֶֶַַַַַָֹׁשּלא 

מד ּמה , טעם  מ ּצד  לא  אפ ּלּו ּבּה, להתנּׂשא  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֻּכלל 

ולכן  מ ּזה , יֹודע  עצמ ֹו ה ּוא  ׁשּגם  א ּלא  ע ֹוד  ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹולא 

על  ה ּבט  ּומ ּבלי עצמ ֹו, ּבעיני ּגם  ּבזּוי ה ּוא  ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָהרי

היא  זֹו ׁשהתנּׂשא ּות  מתנּׂשא , ה ּוא  הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַׁשפל ּות ֹו,

ּבלא  החצ ּפה  מ ּצד  והיא  טעם , ללא  ְְְְְְִִִַַַַַָֹֹֻהתנּׂשא ּות 

טעם , ֿ ּפי על  היא  ההתנּׂשא ּות  ּכא ׁשר  וה ּנה , ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַטעם .

ֿ זה  ֿ ידי על  אם  ה ּבר ּור , ענין להיֹות  אפ ׁשר  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָאזי

(ּכא ׁשר  ה ּנ"ל  ה ּמעל ֹות  ּבֹו ׁשאין ל ֹו ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַׁשּמראים 

ל ֹו ׁשּנדמה  מד ּמה , טעם  מ ּצד  היא  ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַֻההתנּׂשא ּות 

ּכן), אינֹו האמת  אבל  להתנּׂשא , ּבּמה  ל ֹו ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיׁש

ּבֹו ׁשּיׁש ׁשהגם  ל ֹו ׁשּמראים  ֿ זה  ֿ ידי על  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַא ֹו

א ּלּו), מעל ֹות  ּבאמת  ל ֹו יׁש (ּכא ׁשר  ה ּנ"ל  ֱֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַמעל ֹות 

ל  ֿ מק ֹום  והינּומ ּכל  ּבהתנּׂשא ּות . להיֹות  צרי א  ְְְְְְִִִִַַָָָֹ

היא  ה ּטעם  מ ּצד  ׁשּבאה  ׁשההתנּׂשא ּות  ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָלפי

להיֹות  אפ ׁשר  ולכן ה ּטעם ,  ער לפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻמג ּדרת 

ללא  היא  ההתנּׂשא ּות  ּכא ׁשר  אבל  ּבזה . ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹה ּבר ּור 

ּגב ּול , ּבלי היא  א ּלא  מג ּדרת , אינּה אזי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֻטעם ,

ׁשּׁשבירתן  ּדוקא , ּוׁשבירה  עקירה  ֿ אם  ּכי ּבזה , ה ּבר ּור  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָולכן
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טז.)26 מאמר

    
,‰fÓ ˙e‡O˙‰a ˙BÈ‰Ï CÈˆ BÈ‡ el‡ ˙BÏÚÓ Ba ולאמיתו «¬≈≈»ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ∆

לגאווה  מוצדקת סיבה מהווים לא לאדם שיש רכוש או  מעלה שום דבר  של 

BÓÎe למשל‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚa לאמיתו אך  לגאווה, סיבה היא שלכאורה ¿¿ƒ¿««»¿»
כיוון  לגאווה, להביא אמורה לא חכמה גם דבר  ‰ÌÎÁשל  L‡kL∆«¬∆∆»»

‰ÓÎÁa ÌkÁ˙Ó חכמה ומוסיף ƒ¿«≈¿»¿»
חכמתו , BÚ„על  LiL ‰‡B ÈÊ‡¬«∆∆≈

נו  ‰ÈO‚,סףעומק ‡lL ‰Ó«∆…ƒƒ
ÔÈ„Ú ÚÈb‰ ‡lL eÈ‰Â¿«¿∆…ƒƒ«¬«ƒ
ÏL d˙zÓ‡ÏÂ d˜ÓÚÏ¿»¿»¿«¬ƒ»»∆

‰Ê „vÓe ,‰ÓÎÁ‰ שיש ההכרה «»¿»ƒ«∆
השיג  לא שעדיין  בחכמה ואמת עומק

‡ÏÂ Ïeha ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿¿ƒ¿…
ÔÎÂ ,˙e‡O˙‰a סיבה קיימת ¿ƒ¿«¿¿≈

חכמה  בגלל  בגאווה להיות לא נוספת

עושר  או  גבורה eÏÏk˙או  „vÓƒ«¿»
el‡ ˙BÏÚnL ˙eBa˙‰‰ לא «ƒ¿¿∆«¬≈

אלא עצמו  בזכות לאדם ¿ezƒהגיעו 
‡nk) ‰ÏÚÓlÓ BÏƒ¿«¿»«¿…»

"ÔÈÚÓe" ÒË˜a26È‡cÂe ,( ¿À¿¿≈«¿»¿««
Bkˆ Ïk ÔÈ„Ú ˙‡Ê Ïv ‡Ï…ƒ≈…¬«ƒ»»¿
לו  ניתנו  הללו  שהדברים ברור  שהרי 

ראוי  שימוש בהם לעשות כדי  מלמעלה

Ê‡˙ומועיל , ÏvÓ ‰È‰ È‡ÂÏ‰Â¿«¿«»»¿«≈…
È„ÈÏ ‡a BÊ ˙eBa˙‰Óe ,'eÎ≈ƒ¿¿»ƒ≈
ÏvÏ BÏ ËenL ‰ËÏÁ‰«¿»»∆»¿«≈
,ÈLÙ‡‰ ÏÎk el‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈¿»»∆¿»ƒ
הרצוי  השימוש את בהם ולעשות

שבשבילה  למטרה בהתאם והראוי 

לו  BÈ‰Ï˙ניתנו  ‡ÏÂ¿…ƒ¿
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙e‡O˙‰a למרות ¿ƒ¿«¿ƒ»»

בהתנשאות  שמדובר  האמור  כל 

מוצדקת  אינה דבר  של  ≈¬‰Èשלאמיתו 
˙e‡O˙‰ ‡È‰ BÊ ˙e‡O˙‰ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿

ÌÚË ÈtŒÏÚL,וסיבהÔÂÈkL ∆«ƒ««∆≈»
ÔÎÏ ,el‡ ˙BÏÚÓ Ba˜a LiL∆≈¿ƒ¿«¬≈»≈

.‡O˙Ó ‡e‰ƒ¿«≈
˙e‡O˙‰ LÈ C‡ וגאווה‡lL «≈ƒ¿«¿∆…

Ba ÔÈ‡L ,eÈ‰Â ,ÌÚË ÈtŒÏÚ«ƒ««¿«¿∆≈
‡O˙‰Ï ÏÏk ‰ÏÚÓ ÌeL«¬»¿»¿ƒ¿«≈
ÌÚË „vÓ ‡Ï elÙ‡ ,da»¬ƒ…ƒ«««
ÌbL ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ,‰n„Ó¿À∆¿…∆»∆«

,‰fÓ Ú„BÈ BÓˆÚ ‡e‰ הוא גם «¿≈«ƒ∆
אין  באמת כי  ויודע למצבו  היטב מודע

וסיבה  טעם להיות שיכול  דבר  שום לו 

Ìbלהתגאות  ÈeÊa ‡e‰ È‰ ÔÎÏÂ אפילוÈÏaÓe ,BÓˆÚ ÈÈÚa ¿»≈¬≈»«¿≈≈«¿ƒ¿ƒ
,B˙eÏÙL ÏÚ Ëa‰ אפילו בזוי  שהוא בגלל  והן  השפל  מצבו  בגלל  הן  «≈«ƒ¿

עצמו , O˙Ó‡למעשה ‰Èבעיני  ‡e‰,ומתגאהBÊ ˙e‡O˙‰L ¬≈ƒ¿«≈∆ƒ¿«¿
.ÌÚË ‡Ïa ‰tˆÁ‰ „vÓ ‡È‰Â ,ÌÚË ‡ÏÏ ˙e‡O˙‰ ‡È‰ƒƒ¿«¿¿…««¿ƒƒ««À¿»¿…««
‡È‰ ˙e‡O˙‰‰ L‡k ,‰p‰Â¿ƒ≈«¬∆«ƒ¿«¿ƒ

,ÌÚË ÈtŒÏÚ סיבות לה ויש «ƒ««
כמבואר  מדומות, לפחות או  (נכונות

‡LÙלעיל ) ÈÊ‡ יכול˙BÈ‰Ï ¬«∆¿»ƒ¿
ea‰ ÔÈÚ יכול והתיקון  והתיקון , ƒ¿««≈

אופנים  בשני  ŒÈ„ÈŒÏÚלהיות Ì‡ƒ«¿≈
ÌÈ‡nL ‰Ê מוכיחיםBÏ כיצד ∆∆«¿ƒ

במעלותיו , משוכנע שהוא למרות

היא  ‰BÏÚn˙האמת Ba ÔÈ‡L∆≈««¬
) Ï"p‰ היא זו  L‡kודרך  «««¬∆

ÌÚË „vÓ ‡È‰ ˙e‡O˙‰‰«ƒ¿«¿ƒƒ«««
,‰n„Ó מטעות שנובעת סיבה ¿À∆

BÏודימיון , LiL BÏ ‰Ó„pL∆ƒ¿∆∆≈
˙Ó‡‰ Ï‡ ,‡O˙‰Ï ‰na«∆¿ƒ¿«≈¬»»¡∆

B‡ ,(Ôk BÈ‡ התיקוןŒÈ„ÈŒÏÚ ≈≈«¿≈
ÌÈ‡nL ‰Ê מוכיחיםÌ‚‰L BÏ ∆∆«¿ƒ∆¬«

) Ï"p‰ ˙BÏÚÓ Ba LiL,וזאת ∆≈«¬««
Ó‡a˙כמובן , BÏ LÈ L‡k«¬∆≈∆¡∆

‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(el‡ ˙BÏÚÓ«¬≈ƒ»»…
˙e‡O˙‰a ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿¿ƒ¿«¿
מוצדקת  סיבה מהוות לא והמעלות

ÈÙÏלגאווה. eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
„vÓ ‰‡aL ˙e‡O˙‰‰L∆«ƒ¿«¿∆»»ƒ«
CÚ ÈÙÏ ˙c‚Ó ‡È‰ ÌÚh‰«««ƒÀ¿∆∆¿ƒ∆∆

,ÌÚh‰ היא והיישות הגאווה ומידת «««
שלכאורה  לסיבה יחסית במידה

אותה, ‡LÙמצדיקה ÔÎÏÂ יכול ¿»≈∆¿»
‰Êa ea‰ ˙BÈ‰Ï זו סוף סוף כי  ƒ¿«≈»∆

ומידה. גבול  לה שיש וגאווה התנשאות

˙e‡O˙‰‰ L‡k Ï‡¬»«¬∆«ƒ¿«¿
ÏÏוהגאווה ‡È‰ÈÊ‡ ,ÌÚË ‡ ƒ¿…««¬«

˙c‚Ó dÈ‡ הטעם גבולות לפי  ≈»À¿∆∆
‰È‡והסיבה, ‡l‡גאווהÈÏa ∆»ƒ¿ƒ

˙BÈ‰Ï LÙ‡ŒÈ‡ ÔÎÏÂ ,Ïeb¿¿»≈ƒ∆¿»ƒ¿
,‰Êa ea‰תקנה לה ŒÈkואין  «≈»∆ƒ

Ì‡ אלא‰ÈLe ‰È˜Ú ƒ¬ƒ»¿ƒ»
Ô˙ÈML ,‡˜Âc וביטולם «¿»∆¿ƒ»»

Ô˙wz.המוחלט  ‡È‰ƒ«»»»
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יג        

מצינּו ה ּנ"ל  התנּׂשא ּות  א ֹופ ּני ּוׁשני ּתּקנתן. ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהיא 

התנּׂשא ּות  עמלק . ׁשל  מ ּזרע ֹו ׁשה ּוא  ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָּבהמן,

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו טעם , ֿ ּפי המן 27ׁשעל  להם  ויס ּפר  ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבזה , ׁשהגזים  ּדאף  ּבניו, ורב  ע ׁשר ֹו ּכב ֹוד  ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹאת 

א ֹו טעם , ֿ ּפי על  היתה  זֹו התנּׂשא ּות  ֿ מק ֹום  ְְְִִִַַַַָָָָמ ּכל 

טעם , ללא  והתנּׂשא ּות  ֿ ּפנים . ֿ ּכל  על  מד ּמה  ְְְְְִִֶַַַַַַָָֹֻטעם 

וכ ּו' ה ּכב ֹוד  ׁשּכל  ּכ ֿ אחר  ל ֹו הרא ּו ּכא ׁשר  ְְֲֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּגם 

ֿ מק ֹום  מ ּכל  להתנּׂשא , מ ּמה  ל ֹו וׁשאין ּכל ּום , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָאינֹו

ולכן  טעם . ללא  היא  זֹו ׁשהתנּׂשא ּות  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹהתנּׂשא ,

ּבבניֿ ּתֹורה  למד ּו המן ׁשל  ּבניו ׁשּמּבני ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָמצינּו

אצל ֹו28ּברק  ׁשהיתה  ההתנּׂשא ּות  מ ּצד  ׁשּזה ּו , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ

ה ּבר ּור , ענין להיֹות  אפ ׁשר  ׁשּבזה  טעם , ֿ ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָעל 

ׁשה ּוא  ֿ ּברק , ּבבני ּתֹורה  למד ּו ּבניו מ ּבני ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָולכן

ההתנּׂשא ּות  ענין אבל  למ ּטה . אלק ּות  ּגּלּוי ְְְְְֱֲִִִִַַַַַָָֹענין

ׁשּי לא  ׁשּבּה עמלק  קל ּפת  זה  הרי טעם , ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹללא 

"ּתמחה  ׁשּכת ּוב  מה  ׁשּזה ּו ׁשבירה , ֿ אם  ּכי ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָּבר ּור ,

עמלק ". זכר  ֲֵֵֶֶָאת 

יד ּוע e‡eו) ּדה ּנה  האדם , ּבעב ֹודת  הענין ≈ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

יׁשנֹו ענינים , ׁשני יׁש רע ֹות  ְְְְִִִֵֵֶֶָָׁשּבמ ּדֹות 

ויׁשנם  ה ּבר ּור . ענין ׁשּי ׁשּבֹו ה ּמתא ּוה  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּכח 

ׁשה ּוא  ה ּמתא ּוה , ה ּכח  נתל ּבׁש ׁשּבהם  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹה ּלב ּוׁשים 

נתל ּבׁשה  ׁשּבהם  א ּלּו ּומ ּדֹות  זה , ּפרטי זר  ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָרצ ֹון

ּדּבּור  מח ׁשבה  ה ּלב ּוׁשים  ׁשל ֹוׁשה  וכן ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָה ּתאוה ,

להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ּובהם  ּבעצם , רע  ׁשהם  ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּומע ׂשה ,

ו  והינּו,ּבר ּור  עקירה ,  ּבדר ֿ אם  ּכי ּכלל , ּתּקּון ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָ

ֿ אם  ּכי ּבר ּור , ׁשל  ּבאפן אינֹו ה ּזר  הרצ ֹון ְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּתּקּון

ה ּלא ֿ מה ּדברים  לגמרי רצ ֹונֹו ׁשע ֹוקר  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּבאפן

ה ּתׁשּובה  ענין ֿ ידי על  והינּו ׁשל 29ט ֹובים , ּבאפן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹ

ׁשע ֹוקר  לה ּבא , על  ט ֹובה  וק ּבלה  העבר  על  ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָחרטה 

רצ ֹונֹו ּומ ׂשים  ֿ ט ֹובים , ה ּלא  מהענינים  ְְְִִִִֵֵַָָֹרצ ֹונֹו

הרצ ֹון  את  וד ֹוחה  מעביר  ֿ זה  ֿ ידי  ׁשעל  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבקד ּׁשה ,

ּבׁשל ׁשה  ה ּמתא ּוה  ּכח  ּבהתל ּבׁשּות  וכן ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹה ּזר .

להיֹות  צרי ּומע ׂשה , ּדּבּור  מח ׁשבה  ְְֲֲִִִִֶַַַָָָה ּלב ּוׁשים 
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Ï"p‰ ˙e‡O˙‰ ÈpÙB‡ ÈLe והתנשאות וסיבה טעם עם התנשאות ¿≈«≈ƒ¿«¿««

וסיבה  טעם ÏÓÚ˜.ללא ÏL BÚfÓ ‡e‰L ,ÔÓ‰a eÈˆÓ»ƒ¿»»∆ƒ«¿∆¬»≈
ÌÚË ÈtŒÏÚL ˙e‡O˙‰, בהמןe˙kL BÓk27Ì‰Ï tÒÈÂ ƒ¿«¿∆«ƒ««¿∆»«¿«≈»∆

‰Êa ÌÈÊ‚‰L Û‡c ,ÂÈa Â BLÚ „Bk ˙‡ ÔÓ‰ והתפאר »»∆¿»¿¿…»»¿«∆ƒ¿ƒ»∆
לפי  לכך  מקום שהיה ממה יותר 

‰˙e‡O˙האמת, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿«¿
BÊ' בניו ורוב 'עשרו  על  שמיוסדת

ÌÚË B‡ ,ÌÚË ÈtŒÏÚ ‰˙È‰»¿»«ƒ««««
.ÌÈtŒÏkŒÏÚ ‰n„Ó¿À∆«»»ƒ
ÌÚË ‡ÏÏ ˙e‡O˙‰Â שגם ¿ƒ¿«¿¿…««

בהמן , מצינו  L‡kאותה ÌbL∆««¬∆
ÏkL CkŒÁ‡ BÏ e‡‰∆¿«««∆»

'eÎÂ „Bk‰ לו שזכה מה וכל  «»¿
אסתר  במגילת כמסופר  מאחשורוש,

באריכות, ז "ל  חכמינו  ≈‡BÈובדברי 
‰nÓ BÏ ÔÈ‡LÂ ,ÌeÏk¿¿∆≈ƒ«

‡O˙‰Ï במצב נמצא הוא ואדרבה ¿ƒ¿«≈
ביותר , מצידו ÌB˜ÓŒÏkÓשפל  המן  ƒ»»

‡È‰ BÊ ˙e‡O˙‰L ,‡O˙‰ƒ¿«≈∆ƒ¿«¿ƒ
.ÌÚË ‡ÏÏ¿…««

ÔÎÏÂ המן של  שההתנשאות בגלל  ¿»≈
גם  וכללה האופנים בשני  הייתה

טעם בה שיש eÈˆÓ»ƒהתנשאות
ÈanLÔÓ‰ ÏL ÂÈa התגיירו ∆ƒ¿≈»»∆»»

˜aŒÈa ‰Bz e„ÓÏ28, וחלק »¿»ƒ¿≈¿«
תיקונו  על  בא כן  ממנו  ∆∆e‰fLמסויים

‰˙È‰L ˙e‡O˙‰‰ „vÓƒ««ƒ¿«¿∆»¿»
‰ÊaL ,ÌÚË ÈtŒÏÚ BÏˆ‡ כיוון ∆¿«ƒ««∆»∆

ומוגבלת  מוגדרת התנשאות שהיא

לטעם  BÈ‰Ï˙יכול ‡LÙבהתאם ∆¿»ƒ¿
ÂÈa ÈaÓ ÔÎÏÂ ,ea‰ ÔÈÚƒ¿««≈¿»≈ƒ¿≈»»
‡e‰L ,˜aŒÈa ‰Bz e„ÓÏ»¿»ƒ¿≈¿«∆
Ï‡ .‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ Èelb ÔÈÚƒ¿«ƒ¡…¿«»¬»
,ÌÚË ‡ÏÏ ˙e‡O˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿¿…««
כאמור  החוצפה והיא יסוד  כל  ללא

ÏÓÚ˜לעיל  ˙tÏ˜ ‰Ê È‰¬≈∆¿ƒ«¬»≈
ea CiL ‡Ï daL, ותיקון ∆»…«»≈

‰ÈL Ì‡ŒÈk ואבדן וביטול  ƒƒ¿ƒ»
e˙kLמוחלט, ‰Ó e‰fL∆∆«∆»

."˜ÏÓÚ ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz"ƒ¿∆∆≈∆¬»≈
ÔÈÚ‰ e‡e (Â קליפת של  ≈»ƒ¿»

שבע  לקליפות בינה וההבדל  'עמלק'

בא  שהוא כפי  לעיל , כמבואר  האומות,

ומשתקף ביטוי  של BÚa„˙לידי  ה' «¬«

BLÈ ,ÌÈÈÚ ÈL LÈ ˙BÚ ˙BcÓaL Úe„È ‰p‰c ,Ì„‡‰»»»¿ƒ≈»«∆¿ƒ»≈¿≈ƒ¿»ƒ∆¿
‰e‡˙n‰ Ák שונות תאוות להתאוות נפשי  ÔÈÚכוח CiL BaL …««ƒ¿«∆∆«»ƒ¿«

ea‰ לדברים מתאווה האדם כעת אם ואפילו  רע אינו  עצמו  מצד  הכוח כי  «≈
בכוח  ולהשתמש הדבר  את לתקן  אפשר  אסורים לדברים אפילו  או  רצויים לא

טובים  לדברים להתאוות כדי  המתאווה

‰ÌÈLelורצויים. ÌLÈÂ¿∆¿»«¿ƒ
‰e‡˙n‰ Ák‰ LaÏ˙ Ì‰aL∆»∆ƒ¿«≈«…««ƒ¿«∆
אלא  'מלובש' מוגדר  אינו  עצמו  שמצד 

לדברים  להתאוות היכולת בו  יש

לדבר  בתאווה ו 'נצטייר ' שונים,

ÈËtמסויים, Ê ÔBˆ ‡e‰L∆»»¿»ƒ
BcÓe˙מסויים  ,‰Ê פרטיות ∆ƒ

LaÏ˙‰מסויימות Ì‰aL el‡≈∆»∆ƒ¿«¿»
‰LBÏL ÔÎÂ ,‰Â‡z‰««¬»¿≈¿»

ÌÈLel‰ הנפש של  הביטוי  כלי  «¿ƒ
‰NÚÓe eac ‰LÁÓ שהאדם «¬»»ƒ«¬∆

ל  כדי  בהם או השתמש לדבר  או  חשוב

הרעות, תאוותיו  בענייני  ≈∆Ì‰Lלעשות
Ì‰e ,ÌˆÚa Ú שכבר בתאוות «¿∆∆»∆

לדברים  רעות כתאוות 'התלבשו '

יכול ‡LÙ‡ŒÈמסויימים לא ƒ∆¿»
ŒÈk ,ÏÏk ÔewzÂ ea ˙BÈ‰Ïƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ

Ì‡ ייתכן שלהם התיקון  C„aאלא ƒ¿∆∆
‰È˜Ú,מוחלט eÈ‰Â,וביטול  ¬ƒ»¿«¿

ÔÙ‡a BÈ‡ f‰ ÔBˆ‰ ÔewzL∆ƒ»»«»≈¿…∆
ea ÏL, אותו ומעלה אותו  המתקן  ∆≈

˜BÚL ÔÙ‡a Ì‡ŒÈk ומבטל ƒƒ¿…∆∆≈
Œ‡l‰ ÌÈc‰Ó ÈÓ‚Ï BBˆ¿¿«¿≈≈«¿»ƒ«…

ÌÈBË שום בהם לו  יהיה שלא עד  ƒ
כלל , ÔÈÚרצון  È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈ƒ¿«
‰eLz‰29‰ËÁ ÏL ÔÙ‡a «¿»¿…∆∆¬»»

ÏÚ ‰BË ‰Ïa˜Â Ú‰ ÏÚ«∆»»¿«»»»«
,‡a‰Ï העבר על  החרטה ומשמעות ¿«»

BBˆהיא, ˜BÚL לגמרי ∆≈¿
ÌÈBËŒ‡l‰ ÌÈÈÚ‰Ó שלא עד  ≈»ƒ¿»ƒ«…ƒ

כלל , בהם קשור  משמעות eיהיה

היא  העתיד  על  הטובה הקבלה

BBˆש  ÌÈNÓ כוח' כל  ואת ≈ƒ¿
שלו  ŒÏÚLהמתאווה' ,‰M„˜a«¿À»∆«

‰ÊŒÈ„È ורק אך  הוא רצונו  שכל  ¿≈∆
‡˙בקדושה ‰ÁB„Â ÈÚÓ«¬ƒ¿∆∆

.f‰ ÔBˆ‰»»«»
‰e‡˙n‰ Ák ˙eLaÏ˙‰a ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿«¿…««ƒ¿«∆
‰LÁÓ ÌÈLel‰ ‰LÏLaƒ¿…»«¿ƒ«¬»»
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יד      

ה ּמח ׁשבה  ּבא ֹות ּיֹות  ּוכמ ֹו ּדוקא , עקירה  ׁשל  ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָענין

ּכמ ֹו ה ּוא  זה  על  ׁשה ּתּקּון ֿ ט ֹובים , לא  ְְְִִִִֶֶַַָֹּבענינים 

ּדמעה 30ׁשּכת ּוב  ּכּנחל  ה ֹורידי צ ּיֹון ּבת  ,31ח ֹומת  ְִִִִֶַַַַַָָ

מ ֹוחין, מ ּמֹותרי ּבא ֹות  ׁשה ּדמע ֹות  לפי ְְְְְִִִֵֶַַָָוהינּו

ה ּוא  ה ּדמע ֹות  ֿ ידי על  ולכן ה ּמח ׁשבה , ְְְְֲֵֵַַַַָָָָמק ֹום 

צרי ֿ כן ּוכמ ֹו ֿ ט ֹוב ֹות . הלא  ה ּמח ׁשב ֹות  את  ְְִֵֵֶַַַָָֹע ֹוקר 

ׁשּזה ּו וה ּמע ׂשה , ה ּדּבּור  לב ּוׁשי את  ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַֹלעקר 

ּדברים  וּדּוי ּגם  להיֹות  צרי ה ּתׁשּובה  ,32ׁשּבענין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

ׁשּכת ּוב  וּדּוי 33ּכמ ֹו ֿ ידי ׁשעל  ּדברים , ע ּמכם  קח ּו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

ה ּלא ֿ ּבענינים  ה ּדּבּור  א ֹות ּיֹות  את  ע ֹוקר  ְְִִִִִֵֶַַָָָֹּדברים 

ּכי  הא "ב , סדר  על  ה ּוּדּוי נתת ּקן ולכן ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָט ֹובים ,

ה ּדּבּור  א ֹות ּיֹות  את  ע ֹוקר  א ּלּו א ֹות ּיֹות  ֿ ידי ְִִִֵֵֵֶַַעל 

ֿ ידי  על  ׁשנע ׂשה  ה ּדבר  ּגּוף  את  וכן ֿ זה ', ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּד'לעמת 

ה ּפרטי  ה ּזר  לרצ ֹון ּבנֹוגע  ה ּוא  זה  וכל  ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָה ּמע ׂשה .

נתל ּבׁש ׁשּבהם  ּומע ׂשה  ּדּבּור  ה ּמח ׁשבה  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּולב ּוׁשי

ה ּתּקּון  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ׁשּבהם  ה ּמתא ּוה , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹה ּכח 

אבל  לגמרי. ּוׁשבירה  עקירה  ֿ אם  ּכי ּבר ּור ,  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָּבדר

נתל ּבׁש ּכא ׁשר  ּגם  הרי עצמ ֹו, ה ּמתא ּוה  ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹה ּכח 

מה ּקל ּפה  להעל ֹות ֹו יכ ֹול  ט ֹובים , לא  ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹּבענינים 

אפ ׁשר  ה ּמתא ּוה  ׁשּכח  והינּו לקד ּׁשה , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֻּולהפכ ֹו

להב ּדיל  - להל ּביׁשֹו ואפ ׁשר  ּבקד ּׁשה , ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָֻלהל ּביׁשֹו

ּב א ּלא - 'ּפׁשּוט ', ה ּוא  ֿ עצמ ֹו ׁשּמּצד  ּכיון ּקל ּפה , ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּמע ֹורר  ה ּמסית  ּכח  וה ּוא  ה ּמק ּׁשר ֹו, ממ ּצע  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻׁשּיׁש

 ּדר ֿ ועל  ּתאוה , להתאוֹות  ה ּמתא ּוה  ה ּכח  ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹאת 

ז"ל  ר ּבֹותינּו סרס ּורי 34מאמר  ּתרין ול ּבא  עינא  ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָ

ה ּוא  ה ּסרס ּור  ׁשל  ׁשענינֹו ּדכ ׁשם  נינה ּו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּדעברה 

ה ּוא  ה ּמסית  ה ּכח  ּכ ּדברים , ׁשני ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּמק ּׁשר 

ה ּתאוה , עם  ה ּמתא ּוה  ּכח  את  ה ּמק ּׁשר  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֻה ּממ ּצע 
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,‰NÚÓe eac וקיבל הפועל  אל  הכוח מן  יצא המתאווה' ש'כוח לאחר  ƒ«¬∆

בכוח  רק לא קיים כבר  ה'רע' ועכשיו  במעשה או  בדיבור  או  במחשבה ביטוי 

מסויים,אלא  È˜Ú‰ב'ציור ' ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈˆ מוחלט ביטול  »ƒƒ¿ƒ¿»∆¬ƒ»
BÓÎe ,‡˜Âc למשל,ÌÈBËŒ‡Ï ÌÈÈÚa ‰LÁn‰ ˙Bi˙B‡a «¿»¿¿ƒ««¿»»¿ƒ¿»ƒ…ƒ

‰Ê ÏÚ Ôewz‰L לעקור הדרך  ∆«ƒ«∆
וכל  מכל  הדבר  את BÓkולבטל  ‡e‰¿

e˙kL30איכה ÓBÁ˙במגילת ∆»«
ÏÁpk È„ÈB‰ ÔBiˆ ˙a«ƒƒƒ«««

‰ÚÓc31ÈÙÏ eÈ‰Â , ƒ¿»¿«¿¿ƒ
È˙BnÓ ˙B‡a ˙BÚÓc‰L∆«¿»»ƒ¿≈

של  ב'תורה ÔÈÁBÓ,השיריים כמבואר  ƒ
היא  בכייה ..." וישלח): (פרשת אור '

כיווץ  ֿ ידי  שעל  מרירות או  שמחה מפני 

בליחות  המותרות דוחה במוח

כמו  הוא שמחה ֿ ידי  ועל  הדמעות.

רבי  גבי  השירים שיר  בזוהר  שכתוב

לפי  והיינו  כו '. עיניו  שזלגו  עקיבא

כמו  החיות התפשטות הוא שהשמחה

עצם.... תדשן  טובה ושמועה שכתוב

השמחה  לקבל  למטה כלי  כשיש והנה

מוחין  ונותנת מתפשטת היא אז 

רוח  מתפשט זה ידי  על  וכן  חדשים.

כשהכלי  אבל  כנ "ל , עצם לדשן  החיים

במוח  מתקבץ אזי  מהכיל , קטן  שלמטה

הדמעות..." בליחות המותרות ודוחה

הם ‰LÁn‰והמוחין  ÌB˜Ó¿««¬»»
במוח, È„ÈŒÏÚשהיא ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈

˙BÚÓc‰' מוחין מ'מותרי  הבאות «¿»
‡e‰ בכי מתוך  תשובה שעושה האדם

Œ‡Ï‰ ˙BLÁn‰ ˙‡ ˜BÚ≈∆««¿»«…
.˙BBË

CÈˆ ÔÎŒBÓÎe העושה האדם ¿≈»ƒ
שלו  המתאווה שכוח כך  על  תשובה

ומעשה  דיבור  במחשבה, 'התלבש'

˜ÚÏ לחלוטין ÈLeÏולבטל  ˙‡ «¬…∆¿≈
‰NÚn‰Â eac‰ או דיבר  שבהם «ƒ¿««¬∆

רצויים, לא דברים ∆∆e‰fLעשה
˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰eLz‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿««¿»»ƒƒ¿

ÌÈc ÈecÂ Ìb32 שהאדם «ƒ¿»ƒ
את  'והתוודו  במדבר ) (בפרשת בתורה ככתוב החטא על  בפיו  מתוודה

הושע BÓke˙kL33חטאתם', ÌÈcבנבואת ÌÎnÚ eÁ˜ והכתוב ¿∆»¿ƒ»∆¿»ƒ
ה'', אל  'ושובו  ‡Bi˙B˙ממשיך  ˙‡ ˜BÚ ÌÈc ÈecÂ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ¿»ƒ≈∆ƒ

„Ò ÏÚ Èece‰ Ôw˙˙ ÔÎÏÂ ,ÌÈBËŒ‡l‰ ÌÈÈÚa eac‰«ƒ»ƒ¿»ƒ«…ƒ¿»≈ƒ¿«≈«ƒ«≈∆

"‡‰,הלאה וכן  גזלנו ' בגדנו , 'אשמנו , אומר  È„ÈŒÏÚוהמתוודה Èk »ƒ«¿≈
el‡ ˙Bi˙B‡ הוידוי את אומר  שבהם בי "ת האל "ף ‡˙אותיות ˜BÚ ƒ≈≈∆

,'‰ÊŒ˙ÓÚÏ'c eac‰ ˙Bi˙B‡ שגם הקדושה, היפך  שהם דברים ƒ«ƒƒ¿À«∆
הא'ב', באותיות השתמש בהם אזי ÔÎÂבדיבור  כראוי  היא התשובה כאשר  ¿≈

ומבטל  ‰cעוקר  Ûeb ˙‡∆«»»
.‰NÚn‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚL∆«¬∆«¿≈««¬∆

‰Ê ÏÎÂ העקירה לגבי  לעיל  האמור  ¿»∆
תיקון  להם שאין  הדברים ‰e‡של 
ÈËt‰ f‰ ÔBˆÏ Ú‚Ba לאחר ¿≈«»»«»«¿»ƒ

ברצון  'התלבש' המתאווה שכוח

ומוגדר  ‰LÁn‰מסויים ÈLeÏe¿≈««¬»»
LaÏ˙ Ì‰aL ‰NÚÓe eacƒ«¬∆∆»∆ƒ¿«≈
ŒÈ‡ Ì‰aL ,‰e‡˙n‰ Ák‰«…««ƒ¿«∆∆»∆ƒ
C„a Ôewz‰ ˙BÈ‰Ï LÙ‡∆¿»ƒ¿«ƒ¿∆∆
‰ÈLe ‰È˜Ú Ì‡ŒÈk ,ea≈ƒƒ¬ƒ»¿ƒ»

ÈÓ‚Ï.בהרחבה לעיל  כמבואר  ¿«¿≈
,BÓˆÚ ‰e‡˙n‰ Ák‰ Ï‡¬»«…««ƒ¿«∆«¿
אבל  לרע להתאוות יכול  שאמנם

אפילו  להתאוות יכול  מידה באותה

טובים L‡kלדברים Ìb È‰¬≈««¬∆
,ÌÈBË ‡Ï ÌÈÈÚa LaÏ˙ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ…ƒ

ÏBÎÈהאדם‰tÏw‰Ó B˙BÏÚ‰Ï »¿«¬≈«¿ƒ»
ÁkL eÈ‰Â ,‰M„˜Ï BÎÙ‰Ïe¿»¿ƒ¿À»¿«¿∆…«
BLÈaÏ‰Ï LÙ‡ ‰e‡˙n‰«ƒ¿«∆∆¿»¿«¿ƒ

‰M„˜a רצון לעורר  אותו  ולנצל  «¿À»
שבקדושה, בדברים «¿∆¿LÙ‡Âועניין 

 ÏÈc‰Ï  BLÈaÏ‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ
BÓˆÚŒ„vnL ÔÂÈk ,‰tÏwa«¿ƒ»≈»∆ƒ««¿

'ËeLt' ‡e‰,הגדרה ֿ ‡l‡חסר  »∆»
Ó LiLÚvÓ' מתווך' כוח ∆≈¿À»
BM˜n‰ בדבר לתאווה להפוך  «¿«¿

דווקא, ‰ÈÒn˙מסויים Ák ‡e‰Â¿…««≈ƒ
האדם  את ‡˙ומפתה BÚnL∆¿≈∆

˙BÂ‡˙‰Ï ‰e‡˙n‰ Ák‰«…««ƒ¿«∆¿ƒ¿«
,‰Â‡z התאווה כוח עצמו  מצד  כי  «¬»

לא  אם בפועל , להתאוות לא גם יכול 

אותו , מגרים ולא ∆∆»¿CcŒÏÚÂמסיתים
Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ó34 בתלמוד «¬««≈

ÔÈzירושלמי  ‡aÏÂ ‡ÈÚ≈»¿ƒ»¿≈
,e‰È ‰Úc ÈeÒÒ('מתווכים' ('ממוצעים', סרסורים שני  והלב העין  «¿≈«¬≈»ƒ¿

הם עבירה ‰eÒqשל  ÏL BÈÚL ÌLÎc, מסחר בעסקי  מתווך  ƒ¿≈∆ƒ¿»∆««¿
ÌÈcלמשל  ÈL M˜nL ‡e‰,והקונה ‰ÈÒn˙המוכר  Ák‰ Ck ∆¿«≈¿≈¿»ƒ««…««≈ƒ

ÚvÓn‰ ‡e‰ המתווך ÌÚה'סרסור ' ‰e‡˙n‰ Ák ˙‡ M˜n‰ «¿À»«¿«≈∆…««ƒ¿«∆ƒ
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טו        

היא  העין  ֿ כן ּוכמ ֹו זר , רצ ֹון אצל ֹו ׁשּנֹולד  ְְִִֵֶֶַַָָָָעד 

ֿ ידי  ׁשעל  ה ּלב , לחמ ּדת  ה ּמתא ּוה  ה ּכח  ּבין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֻממ ּצע 

ּוכמ ֹו כ ּו', ורצ ֹון ּבאהבה  מתע ֹורר  העין ְְְְְֲִִִֵַַַָָָרא ּית 

ואחרי 35ׁשּכת ּוב  לבבכם  אחרי תת ּור ּו ולא  ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָֹ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ואמר ּו וג ֹו', ר ֹואה 36עיניכם  העין ְְְִֵֵֵֶַַָָָ

יׁש ׁשּברא ּיה  מ ּפני והינּו ח ֹומד , ה ּלב  ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָואז

ה ּתענּוג ל ֹו37התל ּבׁשּות  ׁשּיׁש ה ּתענּוג  ֿ ידי ועל  , ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַ

ולכן  לזה . להתאוֹות  מתע ֹורר  ה ּוא  הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּבּדבר ,

ר ֹואה  מהם  ׁשאחד  אדם , ּבני ּבׁשני ר ֹואים  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָאנּו

ואינֹו ר ֹואה  וה ּׁשני לזה , ּומתע ֹורר  ּתאוה  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָּדבר 

ּכח  יׁש ׁשּלׁשניהם  אף  ּכי ּכלל , לזה  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמתע ֹורר 

א ּלא  'ּפׁשּוט ', ה ּוא  ה ּמתא ּוה  ה ּכח  הרי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמתא ּוה ,

זה  ולכן ה ּתענּוג , וה ּוא  ה ּמק ּׁשר ֹו, ה ּממ ּצע  ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשּיׁש

את  ּברא ֹות ֹו ה ּנה  ה ּזה , ּבּדבר  ּתענּוג  ל ֹו ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהיה 

ה ּׁשני  ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  לזה , נתע ֹורר  ה ּתאוה , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּדבר 

ּגם  לכן 'ּפׁשּוט ', ה ּוא  ה ּמתא ּוה  ׁשה ּכח  וכיון ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹכ ּו'.

אפ ׁשר  ט ֹובים , לא  ּבענינים  ְְְְְְִִִִֶַָָֹּבהתל ּבׁשּות ֹו

ה ', לאהבת  לקד ּׁשה , ּולהפכ ֹו מ ּׁשם  ְְְְְֲִִִַַָָָֻלה ֹוציא ֹו

ׁשּכת ּוב  ודר ׁשּו38ּוכמ ֹו , לבב ּבכל  ּגֹו' ואהב ּת ְְְְְְְְֶַָָָָָָ

ז"ל  ּוב ּיצר 39ֿר ּבֹותינּו ּביצר ֿט ֹוב  ,יצרי ּבׁשני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

יׁשּוב הר  ֿ הרע  ה ּיצר  ׁשּגם  ׁשּיפעל  והינּו ע , ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשל  ענינֹו ׁשּכל  ּכיון ולכא ֹורה , הוי'. ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָלאהבת 

ּולהסית  כ ּו', העלם  לפעל  ּכׁשמ ֹו, ה ּוא  ֿ הרע  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹה ּיצר 

ׁשּגם  לפעל  האדם  יכ ֹול  אי ֿ ּכן אם  האדם , ְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹאת 

ה ּוא , הענין  א ה '. אהבת  ל ֹו יהיה  ֿ הרע  ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָה ּיצר 

ּבּתניא  ׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּפי ה ּמׁשל 41מה ּזהר 40על  ְִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

ּכדי  א ֹות ּה ׂשֹוכר   ׁשה ּמל ׁשאף  , ה ּמל ּובן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמ ּזֹונה 

הרי  להסית ֹו, ה ּוא  וענינּה ּבנֹו, את  ְְְְְֲִִִֵֶָָָָלהסית 

להסית ֹו, ּתּוכל  ׁשּלא  ה ּוא   ה ּמל רצ ֹון ְְְִִִֶֶֶַַָֹּפנימ ּיּות 

ה ּכּונה  ׁשּפנימ ּיּות  ֿ הרע , ה ּיצר  ּבענין ה ּוא  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן

את  להסית  יּוכל  ׁשּלא  ה ּוא  העליֹון ְְְִֶֶֶַָָָָֹוהרצ ֹון

ר ֹוצה  אינֹו עצמ ֹו ֿ הרע  ה ּיצר  ּגם  ולכן ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהאדם ,
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ה ּמח ׁשבה  ּבא ֹות ּיֹות  ּוכמ ֹו ּדוקא , עקירה  ׁשל  ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָענין

ּכמ ֹו ה ּוא  זה  על  ׁשה ּתּקּון ֿ ט ֹובים , לא  ְְְִִִִֶֶַַָֹּבענינים 

ּדמעה 30ׁשּכת ּוב  ּכּנחל  ה ֹורידי צ ּיֹון ּבת  ,31ח ֹומת  ְִִִִֶַַַַַָָ

מ ֹוחין, מ ּמֹותרי ּבא ֹות  ׁשה ּדמע ֹות  לפי ְְְְְִִִֵֶַַָָוהינּו

ה ּוא  ה ּדמע ֹות  ֿ ידי על  ולכן ה ּמח ׁשבה , ְְְְֲֵֵַַַַָָָָמק ֹום 

צרי ֿ כן ּוכמ ֹו ֿ ט ֹוב ֹות . הלא  ה ּמח ׁשב ֹות  את  ְְִֵֵֶַַַָָֹע ֹוקר 

ׁשּזה ּו וה ּמע ׂשה , ה ּדּבּור  לב ּוׁשי את  ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַֹלעקר 

ּדברים  וּדּוי ּגם  להיֹות  צרי ה ּתׁשּובה  ,32ׁשּבענין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

ׁשּכת ּוב  וּדּוי 33ּכמ ֹו ֿ ידי ׁשעל  ּדברים , ע ּמכם  קח ּו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

ה ּלא ֿ ּבענינים  ה ּדּבּור  א ֹות ּיֹות  את  ע ֹוקר  ְְִִִִִֵֶַַָָָֹּדברים 

ּכי  הא "ב , סדר  על  ה ּוּדּוי נתת ּקן ולכן ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָט ֹובים ,

ה ּדּבּור  א ֹות ּיֹות  את  ע ֹוקר  א ּלּו א ֹות ּיֹות  ֿ ידי ְִִִֵֵֵֶַַעל 

ֿ ידי  על  ׁשנע ׂשה  ה ּדבר  ּגּוף  את  וכן ֿ זה ', ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּד'לעמת 

ה ּפרטי  ה ּזר  לרצ ֹון ּבנֹוגע  ה ּוא  זה  וכל  ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָה ּמע ׂשה .

נתל ּבׁש ׁשּבהם  ּומע ׂשה  ּדּבּור  ה ּמח ׁשבה  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּולב ּוׁשי

ה ּתּקּון  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ׁשּבהם  ה ּמתא ּוה , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹה ּכח 

אבל  לגמרי. ּוׁשבירה  עקירה  ֿ אם  ּכי ּבר ּור ,  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָּבדר

נתל ּבׁש ּכא ׁשר  ּגם  הרי עצמ ֹו, ה ּמתא ּוה  ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹה ּכח 

מה ּקל ּפה  להעל ֹות ֹו יכ ֹול  ט ֹובים , לא  ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹּבענינים 

אפ ׁשר  ה ּמתא ּוה  ׁשּכח  והינּו לקד ּׁשה , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֻּולהפכ ֹו

להב ּדיל  - להל ּביׁשֹו ואפ ׁשר  ּבקד ּׁשה , ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָֻלהל ּביׁשֹו

ּב א ּלא - 'ּפׁשּוט ', ה ּוא  ֿ עצמ ֹו ׁשּמּצד  ּכיון ּקל ּפה , ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּמע ֹורר  ה ּמסית  ּכח  וה ּוא  ה ּמק ּׁשר ֹו, ממ ּצע  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻׁשּיׁש

 ּדר ֿ ועל  ּתאוה , להתאוֹות  ה ּמתא ּוה  ה ּכח  ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹאת 

ז"ל  ר ּבֹותינּו סרס ּורי 34מאמר  ּתרין ול ּבא  עינא  ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָ

ה ּוא  ה ּסרס ּור  ׁשל  ׁשענינֹו ּדכ ׁשם  נינה ּו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּדעברה 

ה ּוא  ה ּמסית  ה ּכח  ּכ ּדברים , ׁשני ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּמק ּׁשר 

ה ּתאוה , עם  ה ּמתא ּוה  ּכח  את  ה ּמק ּׁשר  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֻה ּממ ּצע 
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,‰NÚÓe eac וקיבל הפועל  אל  הכוח מן  יצא המתאווה' ש'כוח לאחר  ƒ«¬∆

בכוח  רק לא קיים כבר  ה'רע' ועכשיו  במעשה או  בדיבור  או  במחשבה ביטוי 

מסויים,אלא  È˜Ú‰ב'ציור ' ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈˆ מוחלט ביטול  »ƒƒ¿ƒ¿»∆¬ƒ»
BÓÎe ,‡˜Âc למשל,ÌÈBËŒ‡Ï ÌÈÈÚa ‰LÁn‰ ˙Bi˙B‡a «¿»¿¿ƒ««¿»»¿ƒ¿»ƒ…ƒ

‰Ê ÏÚ Ôewz‰L לעקור הדרך  ∆«ƒ«∆
וכל  מכל  הדבר  את BÓkולבטל  ‡e‰¿

e˙kL30איכה ÓBÁ˙במגילת ∆»«
ÏÁpk È„ÈB‰ ÔBiˆ ˙a«ƒƒƒ«««

‰ÚÓc31ÈÙÏ eÈ‰Â , ƒ¿»¿«¿¿ƒ
È˙BnÓ ˙B‡a ˙BÚÓc‰L∆«¿»»ƒ¿≈

של  ב'תורה ÔÈÁBÓ,השיריים כמבואר  ƒ
היא  בכייה ..." וישלח): (פרשת אור '

כיווץ  ֿ ידי  שעל  מרירות או  שמחה מפני 

בליחות  המותרות דוחה במוח

כמו  הוא שמחה ֿ ידי  ועל  הדמעות.

רבי  גבי  השירים שיר  בזוהר  שכתוב

לפי  והיינו  כו '. עיניו  שזלגו  עקיבא

כמו  החיות התפשטות הוא שהשמחה

עצם.... תדשן  טובה ושמועה שכתוב

השמחה  לקבל  למטה כלי  כשיש והנה

מוחין  ונותנת מתפשטת היא אז 

רוח  מתפשט זה ידי  על  וכן  חדשים.

כשהכלי  אבל  כנ "ל , עצם לדשן  החיים

במוח  מתקבץ אזי  מהכיל , קטן  שלמטה

הדמעות..." בליחות המותרות ודוחה

הם ‰LÁn‰והמוחין  ÌB˜Ó¿««¬»»
במוח, È„ÈŒÏÚשהיא ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈

˙BÚÓc‰' מוחין מ'מותרי  הבאות «¿»
‡e‰ בכי מתוך  תשובה שעושה האדם

Œ‡Ï‰ ˙BLÁn‰ ˙‡ ˜BÚ≈∆««¿»«…
.˙BBË

CÈˆ ÔÎŒBÓÎe העושה האדם ¿≈»ƒ
שלו  המתאווה שכוח כך  על  תשובה

ומעשה  דיבור  במחשבה, 'התלבש'

˜ÚÏ לחלוטין ÈLeÏולבטל  ˙‡ «¬…∆¿≈
‰NÚn‰Â eac‰ או דיבר  שבהם «ƒ¿««¬∆

רצויים, לא דברים ∆∆e‰fLעשה
˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰eLz‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿««¿»»ƒƒ¿

ÌÈc ÈecÂ Ìb32 שהאדם «ƒ¿»ƒ
את  'והתוודו  במדבר ) (בפרשת בתורה ככתוב החטא על  בפיו  מתוודה

הושע BÓke˙kL33חטאתם', ÌÈcבנבואת ÌÎnÚ eÁ˜ והכתוב ¿∆»¿ƒ»∆¿»ƒ
ה'', אל  'ושובו  ‡Bi˙B˙ממשיך  ˙‡ ˜BÚ ÌÈc ÈecÂ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ¿»ƒ≈∆ƒ

„Ò ÏÚ Èece‰ Ôw˙˙ ÔÎÏÂ ,ÌÈBËŒ‡l‰ ÌÈÈÚa eac‰«ƒ»ƒ¿»ƒ«…ƒ¿»≈ƒ¿«≈«ƒ«≈∆

"‡‰,הלאה וכן  גזלנו ' בגדנו , 'אשמנו , אומר  È„ÈŒÏÚוהמתוודה Èk »ƒ«¿≈
el‡ ˙Bi˙B‡ הוידוי את אומר  שבהם בי "ת האל "ף ‡˙אותיות ˜BÚ ƒ≈≈∆

,'‰ÊŒ˙ÓÚÏ'c eac‰ ˙Bi˙B‡ שגם הקדושה, היפך  שהם דברים ƒ«ƒƒ¿À«∆
הא'ב', באותיות השתמש בהם אזי ÔÎÂבדיבור  כראוי  היא התשובה כאשר  ¿≈

ומבטל  ‰cעוקר  Ûeb ˙‡∆«»»
.‰NÚn‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚL∆«¬∆«¿≈««¬∆

‰Ê ÏÎÂ העקירה לגבי  לעיל  האמור  ¿»∆
תיקון  להם שאין  הדברים ‰e‡של 
ÈËt‰ f‰ ÔBˆÏ Ú‚Ba לאחר ¿≈«»»«»«¿»ƒ

ברצון  'התלבש' המתאווה שכוח

ומוגדר  ‰LÁn‰מסויים ÈLeÏe¿≈««¬»»
LaÏ˙ Ì‰aL ‰NÚÓe eacƒ«¬∆∆»∆ƒ¿«≈
ŒÈ‡ Ì‰aL ,‰e‡˙n‰ Ák‰«…««ƒ¿«∆∆»∆ƒ
C„a Ôewz‰ ˙BÈ‰Ï LÙ‡∆¿»ƒ¿«ƒ¿∆∆
‰ÈLe ‰È˜Ú Ì‡ŒÈk ,ea≈ƒƒ¬ƒ»¿ƒ»

ÈÓ‚Ï.בהרחבה לעיל  כמבואר  ¿«¿≈
,BÓˆÚ ‰e‡˙n‰ Ák‰ Ï‡¬»«…««ƒ¿«∆«¿
אבל  לרע להתאוות יכול  שאמנם

אפילו  להתאוות יכול  מידה באותה

טובים L‡kלדברים Ìb È‰¬≈««¬∆
,ÌÈBË ‡Ï ÌÈÈÚa LaÏ˙ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ…ƒ

ÏBÎÈהאדם‰tÏw‰Ó B˙BÏÚ‰Ï »¿«¬≈«¿ƒ»
ÁkL eÈ‰Â ,‰M„˜Ï BÎÙ‰Ïe¿»¿ƒ¿À»¿«¿∆…«
BLÈaÏ‰Ï LÙ‡ ‰e‡˙n‰«ƒ¿«∆∆¿»¿«¿ƒ

‰M„˜a רצון לעורר  אותו  ולנצל  «¿À»
שבקדושה, בדברים «¿∆¿LÙ‡Âועניין 

 ÏÈc‰Ï  BLÈaÏ‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ
BÓˆÚŒ„vnL ÔÂÈk ,‰tÏwa«¿ƒ»≈»∆ƒ««¿

'ËeLt' ‡e‰,הגדרה ֿ ‡l‡חסר  »∆»
Ó LiLÚvÓ' מתווך' כוח ∆≈¿À»
BM˜n‰ בדבר לתאווה להפוך  «¿«¿

דווקא, ‰ÈÒn˙מסויים Ák ‡e‰Â¿…««≈ƒ
האדם  את ‡˙ומפתה BÚnL∆¿≈∆

˙BÂ‡˙‰Ï ‰e‡˙n‰ Ák‰«…««ƒ¿«∆¿ƒ¿«
,‰Â‡z התאווה כוח עצמו  מצד  כי  «¬»

לא  אם בפועל , להתאוות לא גם יכול 

אותו , מגרים ולא ∆∆»¿CcŒÏÚÂמסיתים
Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ó34 בתלמוד «¬««≈

ÔÈzירושלמי  ‡aÏÂ ‡ÈÚ≈»¿ƒ»¿≈
,e‰È ‰Úc ÈeÒÒ('מתווכים' ('ממוצעים', סרסורים שני  והלב העין  «¿≈«¬≈»ƒ¿

הם עבירה ‰eÒqשל  ÏL BÈÚL ÌLÎc, מסחר בעסקי  מתווך  ƒ¿≈∆ƒ¿»∆««¿
ÌÈcלמשל  ÈL M˜nL ‡e‰,והקונה ‰ÈÒn˙המוכר  Ák‰ Ck ∆¿«≈¿≈¿»ƒ««…««≈ƒ

ÚvÓn‰ ‡e‰ המתווך ÌÚה'סרסור ' ‰e‡˙n‰ Ák ˙‡ M˜n‰ «¿À»«¿«≈∆…««ƒ¿«∆ƒ
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טז      

לפעל  האדם  יכ ֹול  ולכן אליו. ׁשּיׁשמע ּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹּבאמת 

אהבה  ל ֹו יהיה  ֿ הרע  ה ּיצר  ׁשּגם  עב ֹודת ֹו ֿ ידי ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל 

היא  ה ּנ"ל  ה ּכּונה  ׁשּפנימ ּיּות  והינּו ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָֹלאלק ּות ,

זה  וכל  ּבעב ֹודת ֹו. זאת  לפעל  ׁשּיּוכל  ּכח  ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹנתינת 

ּולברר ֹו לת ּקנֹו ׁשאפ ׁשר  ה ּמתא ּוה , ּבכח  ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָֹה ּוא 

קל ּפה  יׁש אבל  ּבקד ׁשה . ּולהל ּביׁשֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻמה ּקל ּפה 

ה ּוא  ׁשענינּה עמלק , קל ּפת  יֹותר , ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּתח ּתֹונה 

להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ׁשּבזה  טעם , ללא  ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹהתנּׂשא ּות 

ּוׁשבירה  עקירה   ּבדר ֿ אם  ּכי ּבר ּור ,  ּבדר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָה ּתּקּון

אבד ", עדי "ואחרית ֹו נאמר  זה  ועל  ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַֹלגמרי,

לגמרי. מח ּיה  להיֹות  ְְְְְִִִֵֶַָָׁשּצריכה 

ה )p‰Â‰ז) (סעיף  ה ּנ"ל  התנּׂשא ּות  א ֹופ ּני ׁשני ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵַַַַ

ּומ ׁשּתל ׁשלים  ּבאים  ֿ זה ', ְְְְִִִֶַַַָֻּב'לע ּמת 

התנּׂשא ּות  יׁש ּבּקד ּׁשה  ׁשּגם  והינּו, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָֻֻמה ּקד ּׁשה .

התנּׂשא ּות  ויׁש ּדקד ּׁשה , וׂשכל  טעם  ֿ ּפי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֻׁשעל 

ּכּנ"ל , כ ּו' מת ּדּמה  ׁשה ּקל ּפה  וכיון טעם . ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹללא 

והענין  ֿ זה '. ּב'לע ּמת  ּגם  א ּלּו ענינים  יׁשנם  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻלכן

ּכתיב  ּדה ּנה  ּפעמים ),42ּבזה , (ׁשּתי ּגאה  גאה  ּכי ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹ

התנּׂשא ּות  ההתנּׂשא ּות , א ֹופ ּני ׁשני על  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָׁשּקאי

ֿ כן ׁשעל  ּוכמ ֹו טעם . ללא  והתנּׂשא ּות  טעם  ֿ ּפי ְְְְְִִֵֶַַַַַַֹ

ּוכדברי  ּדקד ּׁשה , ּגא ּות  ּגם  ׁשּיׁש ּבעב ֹודה  ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻמצינּו

יֹוחאי  ּבן ׁשמע ֹון והן 43ר ּבי על ּיה  ּבני ראיתי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ

הם  ׁשנים  ואם  ה ּוא , אני ה ּוא  אחד  אם  ְְֲִִִִִֵֶַָָמ ּועטין,

ּכאמר ֹו נעלית , ה ּיֹותר  להתנּׂשא ּות  ועד  ּובני, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָאני

ּבעלמא " סימנא  ׁשל 44"א ּנא  ענין ׁשּזה ּו , ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ

ענין  אמנם , ּבקד ּׁשה . ֿ טעם  ללא  ְְְְְְִִַַַַַָָָֹֻהתנּׂשא ּות 

ׁשל  ּבאפן ה ּוא  ּבקד ׁשה , ֿ טעם  ללא  ְְְְְִֶֶַַַַַָֹֹֻההתנּׂשא ּות 

ּבמאמר  ּכמ ֹו ּבמציא ּות , ּבּטּול  - ה ּבּטּול  ְְְְֲִִִִִַַַַּתכלית 

ּבעלמא ", סימנא  "א ּנא  יֹוחאי ּבן ׁשמע ֹון ְְְֲִִִִֶַַָָָָָר ּבי

היה  לא  לעצמ ֹו, יׁש מציא ּות  עדין היה  ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹׁשאם 

ה ּבּטּול  ּבתכלית  להיֹות ֹו ורק  ּכן, ל ֹומר  ְְְְִִִֵַַַַָיכ ֹול 

היה  ׁשּלא  עד  ּבג ּלּוי ּבֹו היה  ׁשהאלק ּות  ְֱֱִֶֶֶַָָָָָֹֹֹלאלק ּות ,

מציא ּות ֹו ּכל  א ּלא  ֿ עצמ ֹו, ּבפני מציא ּות  ְְְְִִִֵֶַָָׁשּום 
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ואילך.)42 ב  רלז, בשלח  תו"ח  ואילך. ג סג, ג. סב , בשלח  תו"א וראה א. טו, ב .)43בשלח  מה, א.)44סוכה רכה, זח "א

    
ÂÈÏ‡ eÚÓLiL פנימיות מהי  יודע עצמו  הוא גם העליונה.כי  הכוונה ∆ƒ¿¿≈»

Ú‰Œˆi‰ ÌbL B˙„BÚ È„ÈŒÏÚ ÏÚÙÏ Ì„‡‰ ÏBÎÈ ÔÎÏÂ¿»≈»»»»ƒ¿…«¿≈¬»∆««≈∆»«
אשר  עד  e˜Ï‡Ï˙,יתהפך  ‰‰‡ BÏ ‰È‰È'ה את יאהב 'בשני והאדם ƒ¿∆«¬»∆¡…

‰Ï"pיצריך ' ‰ek‰ ˙eiÓÈtL eÈ‰Â יצליח לא אכן  הרע שהיצר  ¿«¿∆¿ƒƒ««»»««
תפקידו  את Ákלמלא ˙È˙ ‡È‰ƒ¿ƒ«…«

ÏÎeiL האדם˙‡Ê ÏÚÙÏ ∆«ƒ¿……
.B˙„BÚa«¬»

‰Ê ÏÎÂ לטוב מרע למהפך  האפשרות ¿»∆
לעיל , כמבואר  ה', לאהבת ‰e‡עד 

LÙ‡L ,‰e‡˙n‰ ÁÎa ¿…««ƒ¿«∆∆∆¿»
‰tÏw‰Ó BÏe Bw˙Ï¿«¿¿»¿≈«¿ƒ»

‰L„˜a BLÈaÏ‰Ïe עצמו מצד  כי  ¿«¿ƒ«¿À»
רע. דבר  בשום מלובש «¬‡Ïאיננו 
‰BzÁz ‰tÏ˜ LÈ נחותה ≈¿ƒ»«¿»

dÈÚL ,˜ÏÓÚ ˙tÏ˜ ,˙BÈ≈¿ƒ«¬»≈∆ƒ¿»»
˙e‡O˙‰ ‡e‰ וחוצפה גאווה ƒ¿«¿

LÙ‡ŒÈ‡ ‰ÊaL ,ÌÚË ‡ÏÏ¿…««∆»∆ƒ∆¿»
,ea C„a Ôewz‰ ˙BÈ‰Ï ואי ƒ¿«ƒ¿∆∆≈

לקדושה, אותו  להעלות ŒÈkƒאפשר 
‰ÈLe ‰È˜Ú C„a Ì‡ƒ¿∆∆¬ƒ»¿ƒ»
Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,ÈÓ‚Ï¿«¿≈¿«∆∆¡«

,"„‡ È„Ú B˙ÈÁ‡Â" של סופו  ¿«¬ƒ¬≈…≈
אבדן  רק הוא מוחלט עמלק

.ÈÓ‚Ï ‰iÁÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈvL∆¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»¿«¿≈
ÈpÙB‡ ÈL ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈¿≈«≈
(‰ ÛÈÚÒ) Ï"p‰ ˙e‡O˙‰ƒ¿«¿««¿ƒ

והתנשאות טעם עם התנשאות  וסיבה

וסיבה  טעם ∆»ÊŒ˙nÚÏ'a«¿À‰',ללא
מצד  ההפוך  ÌÈ‡a»ƒהקדושה,הצד 

‰M„w‰Ó ÌÈÏLÏzLÓeƒ¿«¿¿ƒ≈«¿À»
בעולם  דבר  שכל  בחסידות כמבואר 

ורק  אך  וקיומו  חיותו  את מקבל 

צמצומים  שבריבוי  (אלא מהקדושה

יכול  לדרגה מדרגה וירידות

הקדושה). היפך  גם מזה להשתלשל 

‰M„wa ÌbL ,eÈ‰Â עצמה ¿«¿∆««¿À»
בהיפך  גם העניין  בא (שממנה

כאמור ) ‰˙e‡O˙הקדושה, LÈ≈ƒ¿«¿
ÏÎNÂרוממות  ÌÚË ÈtŒÏÚL∆«ƒ««¿≈∆

‡ÏÏ ˙e‡O˙‰ LÈÂ ,‰M„˜cƒ¿À»¿≈ƒ¿«¿¿…
ÌÚË כפי ודעת, מטעם למעלה ««

להלן . tÏw‰L‰שיבאר  ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿ƒ»
Ï"pk 'eÎ ‰nc˙Ó הזוהר מדברי  ƒ¿«»««

את  מחקה כקוף,שהקליפה הקדושה

'‰ÊŒ˙nÚÏ'a Ìb el‡ ÌÈÈÚ ÌLÈ ÔÎÏ עיקרם ושורשם אבל  »≈∆¿»ƒ¿»ƒ≈««¿À«∆
מהקדושה. הוא 

מטעם  ולמעלה ודעת טעם פי  על  ההתנשאות, אופני  שני  את ומבאר  וממשיך 

בקדושה. שהם כפי  ודעת,

È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â42 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
הים (ÈzLבשירת ‰‡b ‰‡‚ Èkƒ»…»»¿≈

È‡wL ,(ÌÈÓÚt בכפל והכוונה ¿»ƒ∆»≈
היא  גאה' 'גאה ÈLהלשון  ÏÚ«¿≈

˙e‡O˙‰ ,˙e‡O˙‰‰ ÈpÙB‡«≈«ƒ¿«¿ƒ¿«¿
˙e‡O˙‰Â ÌÚË ÈtŒÏÚL∆«ƒ««¿ƒ¿«¿
eÈˆÓ ÔÎŒBÓÎe .ÌÚË ‡ÏÏ¿…««¿≈»ƒ

‰„BÚaהרוחנית˙e‡b Ìb LiL »¬»∆≈«≈
Èaוהתנשאות È„Îe ,‰M„˜cƒ¿À»¿ƒ¿≈«ƒ

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL43 על שאמר  ƒ¿∆»ƒ
Ô‰Âעצמו  ‰iÏÚ Èa È˙È‡»ƒƒ¿≈¬ƒ»¿≈

È‡ ‡e‰ „Á‡ Ì‡ ,ÔÈËÚeÓ»ƒƒ∆»¬ƒ
,Èe È‡ Ì‰ ÌÈL Ì‡Â ,‡e‰¿ƒ¿«ƒ≈¬ƒ¿ƒ
דיבורים  הם עצמו  בשבח אלו  ודבריו 

הקדושה מצד  התנשאות »¿ÚÂ„של 
,˙ÈÏÚ ˙Bi‰ ˙e‡O˙‰Ï¿ƒ¿«¿«≈«¬≈

BÓ‡k בר שמעון  רבי  שאמר  כפי  ¿»¿
בזוהר  ÓÈÒ‡יוחאי  ‡p‡"¬»ƒ»»

"‡ÓÏÚa44, מציאותו שכל  היינו  ¿«¿»
האלוקות על  ואות 'סימן ' ∆∆e‰fLהיא

ÌÚËŒ‡ÏÏ ˙e‡O˙‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¿«¿¿…««
,ÌÓ‡ .‰M„˜a גמור בניגוד  «¿À»»¿»

ההתנשאות  בה – להבדיל  – לקליפה

לה  שאין  וחוצפה גאווה היא טעם ללא

הרי  ‰‰˙e‡O˙יסוד , ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿
‡e‰ ,‰L„˜a ÌÚËŒ‡ÏÏ¿…«««¿À»
 Ïeha‰ ˙ÈÏÎz ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«¿ƒ«ƒ

,˙e‡ÈˆÓa Ïeha,המתנשא של  ƒƒ¿ƒ
Ó‡Óa BÓk ש Èaהנזכר  ¿¿«¬««ƒ

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL עצמו על  אמר  ƒ¿∆»ƒ
,"‡ÓÏÚa ‡ÓÈÒ ‡p‡"' סימן' ¬»ƒ»»¿«¿»

ÔÈ„Úלאלוקות ‰È‰ Ì‡L∆ƒ»»¬«ƒ
‰È‰ ‡Ï ,BÓˆÚÏ LÈ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ≈¿«¿…»»

,Ôk ÓBÏ ÏBÎÈ היה לא כן  אם כי  »«≈
איזו  גם אלא ולקדושה לאלוקות 'סימן '

לעצמו  מציאות B˙BÈ‰Ïשהיא ˜Â¿«ƒ¿
,˙e˜Ï‡Ï Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ∆¡…

Èel‚a Ba ‰È‰ ˙e˜Ï‡‰L והאור ∆»¡…»»¿ƒ
כך  כל  בו  האיר  lL‡האלוקי  „Ú«∆…

ŒÈÙa ˙e‡ÈˆÓ ÌeL ‰È‰»»¿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



יז        

סימנא  "א ּנא  אמר  לכן ׁשּבֹו, האלק ּות  רק  ֱֲִִֵֶַַָָָָָָֹהיא 

ה ּבּטּול  ּתכלית  זה  הרי ֿ ּכן ואם  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָּבעלמא ",

ׁשהיה 45לגמרי  ר ּבנּו ּבמ ׁשה  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  . ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו לאלק ּות , ה ּבּטּול  והאיׁש46ּבתכלית  ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹ

האדמה , ּפני על  א ׁשר  האדם  מ ּכל  מאד  ענו ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹמ ׁשה 

ה ּׂשכל . מן ׁשּלמעלה  ּבב ּטּול  ּבעצם  ּבטל  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהיה 

ׁשּמבאר  מ ּצד 47והגם  ׁשּזה ּו ׁשּלֹו, הענוה  טעם  ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

והח ּוׁשים  ה ּכח ֹות  לזּולת ֹו נּתנּו ׁשא ּלּו ְְְְִִִֶֶַַַָֹהח ׁשּבֹון

ּגּופא  זה  ה ּנה  יֹותר , למעלה  מ ּגיע  היה  ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלֹו,

ה ּבּטּול  מ ּצד  ה ּוא  ענוה , אצל ֹו ּפעל  זה  ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּטעם 

ר ּבנּו ׁשּמׁשה  ה ּדבר  ּפׁשּוט  ׁשהרי ׁשּלֹו, ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהעצמי

אחר  א ׁשר  מאד , למעלה  וח ּוׁשיו  ּבכח ֹותיו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹה ּגיע 

ׁשהיה  זה  מ ּצד  ורק  לזה , מ ּגיע  היה  לא  ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹזּולת ֹו

יכ ֹול  היה  לכן ה ּמציא ּות , ּבב ּטּול  ה ּבּטּול  ְְְְִִִִֵַַַָָָָּבתכלית 

ּבעצם , אמ ּתי ׁשאינֹו ּכזה  ח ׁשּבֹון ּכדי לע ׂשֹות  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

ׁשענין  מ ּובן זה  ּומ ּכל  ענוה . ּבֹו ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָׁשּיפעל 

ׁשל  ּבאפן ה ּוא  ׁשּבקד ּׁשה , ֿ טעם  ללא  ְְְְְִֶֶֶַַַַָֹֹֻהתנּׂשא ּות 

ההתנּׂשא ּות  מענין אמנם , ה ּבּטּול . ְְְְְִִִִֵַַַַַָָּתכלית 

ּב'לע ּמת ֿ ההתנּׂשא ּות  ענין מ ׁשּתל ׁשל  ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָֻֻּבקד ׁשה 

, ער ֿ ּבאין קץ  לאין הב ּדל ֹות  ר ּבּוי להב ּדיל  ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹזה ',

ההתנּׂשא ּות  והן טעם , ֿ ּפי ׁשעל  ההתנּׂשא ּות  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַהן

אין  ּבּקל ּפה , ׁשּלהיֹות ֹו א ּלא  טעם , ֿ ּפי על  ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא 

א ּלא  ּבקד ּׁשה ), ׁשה ּוא  (ּכמ ֹו ה ּבּטּול  ענין ְְְִִֶֶֶַַַָָֻזה 

טעם . ּבלא  והחצ ּפה  ה ּיׁשּות  ּתקף  ְְְְֵֶַַַַַַָָֹֹֻא ּדר ּבה ,

ׁשּכת ּוב 48וכ ּמבאר  ּגֹו',49ּבמה  רכב  א ׁשר  וס ּוס  ְְְְֲֶֶַַַָָָֹ

על  ׁשּקאי 'ּגס ', ּפעמים  ׁשּתי ּבגימטר ּיא  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ"ס ּוס "

ּביניהם , והח ּלּוק  ה ּנ"ל . התנּׂשא ּות  א ֹופ ּני ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַׁשני

על ֿ מג ּדרת  להיֹות ּה טעם , ֿ ּפי ׁשעל  ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָֻׁשהתנּׂשא ּות 

ּבר ּור , ׁשל  ענין ּבּה להיֹות  אפ ׁשר  לכן ה ּטעם , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּפי

ה ּטעם , ֿ ּפי על  ׁשּלא  התנּׂשא ּות  ֿ ּכן ֿ ׁשאין ְְִִֵֵֶֶַַַַַַֹמה 
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ועוד.)45 ואילך). מט  ע ' תרנ"ה (סה"מ  תרנ"ה ואילך). מח  ע ' ח "א תרל"ג (סה"מ  תרל"ג ויצב  ד"ה גם בהעלותך )46ראה

ג. ועוד.)47יב , .68 ע ' ה'ש"ת השיחות ספר .236 ע ' ה'שי "ת סה"מ  .298 ע ' תרצ "ז נא. ע ' תקס "ב  אדה"ז מאמרי  גם ראה

נח .)48 ע ' שם אוה"ת ב . קכ, מג"א תו"א ח .)49ראה ו, אסתר

    
‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ Ïk ‡l‡ ,BÓˆÚ ו ÔÎÏאך  ,BaL ˙e˜Ï‡‰ ˜ «¿∆»»¿ƒƒ«»¡…∆»≈

‰Ê È‰ ÔkŒÌ‡Â ,"‡ÓÏÚa ‡ÓÈÒ ‡p‡" Ó‡ של התנשאות »«¬»ƒ»»¿«¿»¿ƒ≈¬≈∆
ÈÓ‚Ï Ïeha‰ ˙ÈÏÎz45. «¿ƒ«ƒ¿«¿≈

‰ÊŒCcŒÏÚÂ יוחאי בר  שמעון  רבי  לגבי  לעיל  לאמור  LÓa‰בדומה ¿«∆∆∆¿…∆
Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰L ea«≈∆»»¿«¿ƒ«ƒ
e˙kL BÓk ,˙e˜Ï‡Ï46 ∆¡…¿∆»

„‡Ó ÂÚ ‰LÓ LÈ‡‰Â ההיפך ¿»ƒ…∆»»¿…
וישות גאווה של  …ÏkÓƒהמוחלט

,‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ L‡ Ì„‡‰»»»¬∆«¿≈»¬»»
ÌˆÚa ÏËa ‰È‰L וראה מהותו  ∆»»»≈¿∆∆

לגמרי  שפל  עצמו  Ïeha¿ƒאת
ÏÎO‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL ומעבר מעל  ∆¿«¿»ƒ«≈∆

וההגיון . השכל  מצד  שמתחייב למה

‡nL Ì‚‰Â47 החסידות בתורת «¬«∆¿…»
,BlL ‰ÂÚ‰ ÌÚË רבינו משה של  ««»¬»»∆

el‡L ÔBaLÁ‰ „vÓ e‰fL∆∆ƒ««∆¿∆ƒ
B˙ÏeÊÏ ez אחר ‰BÁk˙למישהו  ƒ¿¿»«…

ÌÈLeÁ‰Â מאד ‰È‰הנעלים ,BlL ¿«ƒ∆»»
˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÚÈbÓ,שהוא ממה «ƒ«¿«¿»≈

לכאורה  כן  ואם הגיע, רבינו  משה

כן  רבינו  משה של  והענווה הביטול 

מקום  מכל  וסיבה, טעם על  מבוססים

ביטול  על  מדובר  דבר  של  לאמיתו 

כי  ודעת, מטעם Ê‰למעלה ‰p‰ƒ≈∆
‡Ùeb עצמו‰Ê ÌÚhL החישוב »∆««∆

הכוחות  את מקבל  היה אחר  מישהו  שאם

יותר , מתעלה היה ‡ˆBÏשלו  ÏÚt»«∆¿
Ïeha‰ „vÓ ‡e‰ ,‰ÂÚ¬»»ƒ««ƒ

,BlL ÈÓˆÚ‰,משה È‰Lשל  »«¿ƒ∆∆¬≈
c‰ ËeLt ספק כל  בו  ואין  »«»»

ÂÈ˙BÁÎa ÚÈb‰ ea ‰LnL∆…∆«≈ƒƒ«¿…»
L‡ ,„‡Ó ‰ÏÚÓÏ ÂÈLeÁÂ¿»¿«¿»¿…¬∆
,‰ÊÏ ÚÈbÓ ‰È‰ ‡Ï B˙ÏeÊ Á‡«≈»…»»«ƒ«»∆
לא  משה של  השיקול  שלמעשה כך 

אחר  מישהו  שאם היא האמת כי  מוצדק

היה  לא הוא שלו , הכוחות את מקבל  היה

רבינו , משה שהגיע ממה ליותר  מגיע

˙ÈÏÎ˙a ‰È‰L ‰Ê „vÓ ˜Â¿«ƒ«∆∆»»¿«¿ƒ
ÔÎÏ ,˙e‡Èˆn‰ Ïeha Ïeha‰«ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈
‰Êk ÔBaLÁ ˙BNÚÏ ÏBÎÈ ‰È‰»»»«¬∆¿»∆
È„k ,ÌˆÚa ÈzÓ‡ BÈ‡L∆≈¬ƒƒ¿∆∆¿≈

‰ÂÚ Ba ÏÚÙiL יבוא הזה החשבון  שבגלל  שגרם זה הוא בתכלית והביטול  ∆ƒ¿«¬»»
ענווה. ÌÚËŒ‡ÏÏלידי  ˙e‡O˙‰ ÔÈÚL ÔeÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆ƒ¿«ƒ¿«¿¿…««

Ïeha‰ ˙ÈÏÎz ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ ,‰M„˜aL. לעיל כמבואר  ∆«¿À»¿…∆∆«¿ƒ«ƒ
‰L„˜a ˙e‡O˙‰‰ ÔÈÚÓ ,ÌÓ‡ מתכלית נובע אמנם שהוא »¿»≈ƒ¿««ƒ¿«¿«¿À»
צמצומים ÏLÏzLÓהביטול , ידי  על  ƒ¿«¿≈

לדרגה, מדרגה רבות »¿ÔÈÚƒוירידות
,'‰ÊŒ˙nÚÏ'a ˙e‡O˙‰‰«ƒ¿«¿«¿À«∆
ÔÈ‡Ï ˙BÏc‰ Èea ÏÈc‰Ï¿«¿ƒƒ«¿»¿≈

,CÚŒÔÈ‡a ı˜ הקדושה בין  ≈¿≈¬…
זה' Lל 'לעומת ˙e‡O˙‰‰ Ô‰ ל ≈«ƒ¿«¿∆
זה' Ô‰Â'לעומת ,ÌÚË ÈtŒÏÚ«ƒ««¿≈

˙e‡O˙‰‰'זה 'לעומת lL‡של  «ƒ¿«¿∆…
B˙BÈ‰lL ‡l‡ ,ÌÚË ÈtŒÏÚ«ƒ««∆»∆ƒ¿

‰Ê ÔÈ‡ ,‰tÏwa ללא ההתנשאות «¿ƒ»≈∆
e‰L‡טעם  BÓk) Ïeha‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿∆

‰M„˜a להתנשאות הכוונה שם «¿À»
ודעת), מטעם «∆‡l‡שלמעלה

היא  זה' ב'לעומת ההתנשאות

˙eLi‰ Û˜z ,‰ac‡«¿«»…∆«≈
.ÌÚË ‡Ïa ‰tˆÁ‰Â¿«À¿»¿…««

‡nÎÂ48בחסידות‰Óa ¿«¿…»¿«
e˙kL49 בדברי אסתר , במגילת ∆»

המלך  אשר  האיש את לכבד  איך  המן 

ביקרו , Bb'חפץ Î L‡ ÒeÒÂ¿¬∆»«
סוס  על  האיש את וירכיבו  המלך , עליו 

iËÓÈ‚a‡זה, "ÒeÒ" מאה ¿ƒ«¿ƒ»
ושש 'Òb',עשרים ÌÈÓÚt ÈzL¿≈¿»ƒ«

ושלוש שישים שתי Lבגימטריא ∆'גס'
‡ÈpÙBמכוון È‡wפעמים ÈL ÏÚ »≈«¿≈«≈

Ï"p‰ ˙e‡O˙‰ בישות הקשורים ƒ¿«¿««
הרוח. גסות וגאווה,

,Ì‰ÈÈa ˜elÁ‰Â סוגי שני  בין  ¿«ƒ≈≈∆
הללו , ¿»¿e‡O˙‰L∆ƒ˙ההתנשאות

d˙BÈ‰Ï ,ÌÚË ÈtŒÏÚL∆«ƒ««ƒ¿»
,ÌÚh‰ ÈtŒÏÚ ˙c‚Ó היא À¿∆∆«ƒ«««

שהטעם  כמה עד  והגבלה, במידה

‡LÙמחייב, ÔÎÏ יכול˙BÈ‰Ï »≈∆¿»ƒ¿
ea ÏL ÔÈÚ da למהפך עד  »ƒ¿»∆≈

לעיל , כמבואר  ≈∆»ŒÔÈ‡LŒ‰Óלקדושה,
ÈtŒÏÚ ‡lL ˙e‡O˙‰ Ôk≈ƒ¿«¿∆…«ƒ

,ÌÚh‰ הגבלה לה שאין  כיוון  «««
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יח      

ענין  ֿ אם  ּכי ּבר ּור , ׁשל  ענין ּבּה להי ֹות  ֿ אפ ׁשר  ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָאי

ֿ ידי  על  נע ׂשה  זה  וענין ּוב ּטּול . ׁשבירה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָׁשל 

ר ּבֹותינּו ּכמאמר  עצמ ֹו, את  ׁשּמב ּטׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַה ּבּטּוׁשים 

ר ּבֹותינּו50ז"ל  אמר ּו וכן כ ּו', אדם  יר ּגיז ְְְְִֵֵַַָָָָלע ֹולם 

ּוכמ ֹו51ז"ל  אדם , ׁשל  ּגּופ ֹו ׁשֹוברת  ְֲֶֶֶָָָָאנחה 

ּפרנסה  ׁשל  ּבענין ח ּסר ֹון יׁש ׁשּכא ׁשר  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבג ׁשמ ּיּות ,

מ ּלמעלה  ּבה ׁשּפעה  ׁשחסר  הינּו, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּובריא ּות ,

נכלל  ׁשּבהם  ּומזֹוני, ח ּיי ּבני הענינים  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבׁשל ׁשה 

ּבֹו ּפֹועל  זה  הרי האדם , הצטרכ ּות  ְְְֲִֵֵֶָָָָָּכלל ּות 

ּבעב ֹודה , ה ּוא  וכן מה ּות ֹו, ּוב ּטּול  ְְֲִִֵַָָָׁשבירה 

ּבאמת  ּומצר  וד ֹואג  עצמ ֹו, את  מב ּטׁש ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּכא ׁשר 

ּבענינים  ּומ ׁשקע  לה ּוט  ׁשה ּוא  אי מ ּצב ֹו, ְְְִִֵֶַַָָָָֻעל 

האס ּורים  ּדברים  ׁשל  לתאוֹות  עד  רצ ּויים , ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָּבל ּתי

את  ּומ ׁשּנה  ּבמה ּות ֹו ׁשבירה  ּפֹועל  זה  הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָמ ּמׁש,

רע ׁש ּבק ֹול  ׁשּירעים  ֿ זה  ֿ ידי על  ֿ כן ּוכמ ֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַמה ּות ֹו.

ּומתעב  ּומ ׁשּקץ  ור ׁשע  רע  א ּתה  ל ֹומר  כ ּו' ְְְְֶַַַָָָָָֹֹֻורגז

(ּכה ּלׁשֹון וכ ּו' ּתס ּתיר  מתי עד  כ ּו' ה ּמּובא ּומנ ּול  ְְְְִַַַַַָָָָֻ

היא 52ּבּתניא  ׁשה ּקל ּפה  ּדכיון והינּו, ,( ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ

ה ּוא  ה ּבּטּוׁש אפן לכן טעם , ללא  ְְְְִִֵֶַַַַָֹֹּבהתנּׂשא ּות 

ה ּׂשכל  מן ׁשּלמעלה  ּדּבּורים  ֿ ידי על  ֿ ּכן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָּגם 

ּבעב ֹודה , עמלק  ׁשל  ה ּתּקּון ענין וזה ּו ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָוה ּטעם .

ּדוקא . ּוב ּטּול  ׁשבירה   ּבדר ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָׁשּנע ׂשה 

עמלק e‰ÊÂח ) ּגֹוים  "רא ׁשית  ׁשּכת ּוב  מה  ¿∆ֲִִֵֵֶַָָ

ׁשּיׁשנֹו ׁשּכׁשם  אבד ", עדי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַֹואחרית ֹו

מה  ׁשּזה ּו ּבקד ּׁשה , ו"אחרית " "רא ׁשית " ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻענין

ּוכמ ֹו אחר ֹון", ואני רא ׁשֹון "אני ְֲֲֲִִִֶַַָׁשּכת ּוב 

הה ׁשּתל ׁשל ּות  "רא ׁשית " רק  ׁשּלא  לעיל  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּנת ּבאר 

א ּלא  ה ּסֹובב ', 'א ֹור  ּדהינּו "אני", מ ּבחינת  ְְְֲִִִֵֶַַַָה ּוא 

ּבע ׂשּיה , למ ּטה  הה ׁשּתל ׁשל ּות  "אחרית " ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָּגם 

עד  ּבּנפעל , ה ּפֹועל  ּכח  התל ּבׁשּות  ּבבחינת  ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹׁשה ּוא 

נפרד  ודבר  ליׁש יהיה  ׁשה ּנברא  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאפ ׁשר 

ּדהינּו "אני", מ ּבחינת  ה ּוא  זה  ּגם  ְְְְְֲִִִֶַַַַָָּבהר ּגׁשת ֹו,

ֿ זה ', ּב'לע ּמת  ו"אחרית " "רא ׁשית " ּבעניני להב ּדיל  ה ּוא  ּכן ה ּנה  ה ּסֹובב ', ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֻ'א ֹור 
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יכול ‡LÙ‡ŒÈוהגדרה, Ì‡ŒÈkלא ,ea ÏL ÔÈÚ da ˙BÈ‰Ï ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ¿»∆≈ƒƒ

Ïehe ‰ÈL ÏL ÔÈÚ.מוחלט וביטול  ƒ¿»∆¿ƒ»ƒ
‰Ê ÔÈÚÂ קיימת היא כאשר  זה' ה 'לעומת שמצד  ההתנשאות שבירת של  ¿ƒ¿»∆

‰ÌÈLehaהאדםבנפש  È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ותקיפים חזקים תוכחה דברי  «¬∆«¿≈«ƒƒ
הישות  את להכניע לו  שגורמים

שלו  ‡˙והגאווה LhnL∆¿«≈∆
,BÓˆÚ עצמו את מבטל  שהאדם «¿

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók50 בגמרא ¿«¬««≈
,'eÎ Ì„‡ ÊÈbÈ ÌÏBÚÏ יצר' ¿»«¿ƒ»»

ואל  רגזו  שנאמר  הרע יצר  על  טוב

eÈ˙Baתחטאו ', eÓ‡ ÔÎÂ¿≈»¿«≈
Ï"Ê51 בגמרא‰Á‡ כאב של  ¬»»

BÓÎe ,Ì„‡ ÏL BÙeb ˙BL∆∆∆»»¿
ÔBqÁ LÈ L‡kL ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ∆«¬∆≈ƒ»
,˙e‡Èe ‰Òt ÏL ÔÈÚa¿ƒ¿»∆«¿»»¿ƒ

‰ÚtL‰a ÒÁL ,eÈ‰ בשפע «¿∆»≈««¿»»
LÏLa‰הניתן  ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ¿…»

ÌÈÈÚ‰ האדם צורכי  של  העיקריים »ƒ¿»ƒ
הגשמיים (ילדים)Èaוחייו  ÈiÁבנים »≈«≈

(בריאות) מזונות ÈBÊÓeחיים ¿≈
eÏÏk˙(פרנסה), ÏÏÎ Ì‰aL∆»∆ƒ¿»¿»

‰Ê È‰ ,Ì„‡‰ ˙eÎËˆ‰ƒ¿»¿»»»¬≈∆
‰ÈL Ba ÏÚBt הישות של  ≈¿ƒ»

שלו  והגאווה Ïeheƒהעצמית
‰„BÚa ‡e‰ ÔÎÂ ,B˙e‰Ó«¿≈»¬»

‡˙הרוחנית, LhÓ L‡kL∆«¬∆¿«≈∆
,BÓˆÚ, כאמור ומוסר , תוכחה בדברי  «¿

,BvÓ ÏÚ ˙Ó‡a ˆÓe ‚‡B„Â¿≈≈≈∆¡∆««»
למי  בדומה באמת לו  מכאיב והדבר 

היינו  הגשמי , במצבו  קושי  על  שנאנח

מצטער  באמת e‰L‡שהוא CÈ‡≈∆
ÈzÏa ÌÈÈÚa Ú˜LÓe Ëe‰Ï»À¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ
ÏL ˙BÂ‡˙Ï „Ú ,ÌÈÈeˆ¿ƒ«¿«¬∆

,LnÓ ÌÈeÒ‡‰ ÌÈc כך ¿»ƒ»¬ƒ«»
באמת  חמור  ÏÚBtשמצבו  ‰Ê È‰¬≈∆≈

˙‡ ‰pLÓe B˙e‰Óa ‰ÈL¿ƒ»¿«¿«∆∆
B˙e‰Ó.לטוב מרע «

ÔÎŒBÓÎe את לפעול  נוספת דרך  יש ¿≈
וה'ישות' הגאווה את ולהכניע הביטוש

ÏB˜a ÌÈÚiL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆«¿ƒ¿
'eÎ Ê‚Â LÚ הרע היצר  על  ««¿…∆

לעבירות  אותו  ‡z‰המסית ÓBÏ««»
Ú˙Óe ıwLÓe ÚLÂ Ú«¿»»¿À»¿…»

ÈzÒz È˙Ó „Ú 'eÎ ÏeÓe על ¿À»«»««¿ƒ

האלוקי  Èza‡האור  ‡en‰ ÔBLl‰k) 'eÎÂ52ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â ,( ¿¿«»«»««¿»¿«¿¿≈»
Leha‰ ÔÙ‡ ÔÎÏ ,ÌÚË ‡ÏÏ ˙e‡O˙‰a ‡È‰ ‰tÏw‰L∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿¿…««»≈…∆«ƒ
ÌÚh‰Â ÏÎO‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÌÈeac È„ÈŒÏÚ ÔkŒÌb ‡e‰«≈«¿≈ƒƒ∆¿«¿»ƒ«≈∆¿«««
ידי  על  דעתו  את לשנות ולנסות הרע היצר  עם לויכוחים להיכנס לא כלומר ,

עליו  'להרעים' אלא שכליים הסברים

והסברים. נימוקים ÔÈÚללא e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«
‰„BÚa ˜ÏÓÚ ÏL Ôewz‰«ƒ∆¬»≈»¬»

ÈL‰הרוחנית, C„a ‰NÚpL∆«¬∆¿∆∆¿ƒ»
.‡˜Âc Ïeheƒ«¿»
e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ (Á בנבואת ¿∆«∆»

לעיל , כנזכר  ÌÈBbבלעם, ˙ÈL‡"≈ƒƒ
,"„‡ È„Ú B˙ÈÁ‡Â ˜ÏÓÚ¬»≈¿«¬ƒ¬≈…≈
"˙ÈL‡" ÔÈÚ BLiL ÌLkL∆¿≈∆∆¿ƒ¿»≈ƒ

‰M„˜a "˙ÈÁ‡"Â,העליונה ¿«¬ƒ«¿À»
e˙kLבאלוקות, ‰Ó e‰fL∆∆«∆»

,"ÔBÁ‡ È‡Â ÔBL‡ È‡"¬ƒƒ«¬ƒ«¬
ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓÎe בתחילת ¿∆ƒ¿»≈¿≈

"ÈL‡˙"המאמר  ˜ ‡lL∆…«≈ƒ
˙eÏLÏzL‰‰ הגבוהות הדרגות «ƒ¿«¿¿

השתלשלות' 'סדר  של  ‰e‡והעליונות
B‡' eÈ‰c ,"È‡" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬ƒ¿«¿

,'Bq‰, גבול הבלי  האלוקי  האור  «≈
אור  הוא בעולמות, מהתלבשות הנעלה

עלמין ' כל  Ìbה'סובב ‡l‡∆»«
˙eÏLÏzL‰‰ "˙ÈÁ‡"«¬ƒ«ƒ¿«¿¿
והתחתונות, הנמוכות הדרגות

'סדר  של  השתלשלות'האחרונות,

,‰iNÚa ‰hÓÏ העשייה בעולם ¿«»«¬ƒ»
הנחות  העולם ∆e‰L‡ביותר שהוא

ÏÚBt‰ Ák ˙eLaÏ˙‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ¿«¿…««≈
Ú„הנברא,ÏÚÙpaהבורא  «ƒ¿»«

LÙ‡L ייתכן‰È‰È ‡p‰L ∆∆¿»∆«ƒ¿»ƒ¿∆
,B˙Lb‰a „Ù „Â LÈÏ¿≈¿»»ƒ¿»¿«¿»»

ויחוש  כמציאות ירגיש עצמו  את

שהכל  היא שהאמת למרות עצמאית,

היא  האלוקות ורק לאלוקות בטל 

אמיתית, Ê‰מציאות Ìb של הבריאה «∆
ֿ כך  כל  נחותים ‰e‡נבראים

"È‡" ˙ÈÁaÓ, עצמו ֿ סוף האין  ƒ¿ƒ«¬ƒ
Ôk ‰p‰ ,'Bq‰ B‡' eÈ‰c¿«¿«≈ƒ≈≈

ÏÈc‰Ï ‡e‰ להיפך קדושה בין  ¿«¿ƒ
"ÈL‡˙"הקדושה  ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈≈ƒ
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יט        

ואחרית ֹו" עמלק  ּגֹוים  "רא ׁשית  נאמר  זה  ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשעל 

"ּגֹוים ", לכל  "רא ׁשית " רק  לא  ה ּוא  ׁשעמלק  ְְֲִִֵֵֶַָָֹוג ֹו',

נֹולד ֹות  ׁשּמּמּנּו ה ּזר  הרצ ֹון הינּו ְִִֵֶֶֶַַָָָָׁש"רא ׁשית "

ה ּוא  לזה  וה ּמק ֹור  הרע ֹות , ה ּמּדֹות  ּכ ֿ ְְִֶַַַַָָָָאחר 

"ּגֹוים ", לכל  "אחרית " ּגם  ה ּוא  א ּלא  ְֲֲִִֵֶַַָָָעמלק ,

מתל ּבׁשֹות  ׁשה ּמּדֹות  ּכפי הינּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַּד"אחרית "

וגם  ּומע ׂשה , ּדּבּור  מח ׁשבה  ה ּלב ּוׁשים  ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָֹּבׁשל ׁשה 

ׁשאנּו ל ּדבר , ּוראיה  עמלק . ה ּוא  לזה  ְֲֵֶֶַַָָָָָָָָה ּמק ֹור 

מח ׁשבה  ּבלב ּוׁשי ּבאה  ה ּמּדה  ׁשּכא ׁשר  ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָר ֹואים 

יֹותר  וה ּתקף  הר ּבּוי ּבּה נע ׂשה  אזי ּומע ׂשה , ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹּדּבּור 

ּבלב ּוׁשי  התל ּבׁשּות ּה קדם  ּבתח ּלת ּה ׁשהיה  ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹמ ּכמ ֹו

למי  העצה  ׁשּלכן ּומע ׂשה , ּדּבּור  ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָמח ׁשבה 

ּבד ּבּור , יביא ּה ׁשּלא  ה ּכעס , מ ּדת  אצל ֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּנֹולדה 

יהיה  ל ׁשּתק , ל ֹו ֿ אפ ׁשר  אי ואם  יׁשּתק , ְְְְְִִִִִֶֶֶָָֹֹא ּלא 

לידי  ׁשּיבא  עד  ֿ ּפנים , ֿ ּכל  על  נמ ּו ּבק ֹול  ְִִִֵֶַַַָָָָֹה ּדּבּור 

לגמרי. לב ּטל ּה יּוכל  ׁשאז מ ּוכח ׁשּתיקה , ּומ ּזה  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּדּבּור  מח ׁשבה  ּבלב ּוׁשי מתל ּבׁשת  ה ּמּדה  ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּכא ׁשר 

יֹותר . ּבתקף  ונע ׂשית  מת ּגּברת  היא  אזי ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹּומע ׂשה ,

ֿ ידי  על  ּבּמּדה  וה ּתקף  הר ּבּוי ּבא  מאין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹולכא ֹורה ,

ה ּוא , הענין  א ּומע ׂשה . ּדּבּור  מח ׁשבה  ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָלב ּוׁשי

נע ׂשה  ולכן מעמלק , ה ּוא  ה "אחרית " ׁשּגם  ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלפי

ּגֹוים  "רא ׁשית  נאמר  זה  ועל  וה ּתקף . הר ּבּוי ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבּה

לזה  וה ּתּקּון ׁשהעצה  אבד ", עדי ואחרית ֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹעמלק 

מה  ׁשּזה ּו לגמרי, וה ּׁשבירה  העקירה  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָה ּוא 

עמלק ". זכר  את  "ּתמחה  ְֲִֵֵֶֶֶֶָָׁשּכת ּוב 

ּבּמדר ׁשe‰ÊÂט ) ׁשּכת ּוב  זכיר ֹות 53מה  ׁשּתי ¿∆ְְְִִֵֶַַָָ

א ׁשר  את  "זכ ֹור  ּבּתֹורה , לכם  ְֲִֵֶֶַַָָָָּכתב ּתי

הוּו ג ֹו', זכר " את  אמחה  ּו"מחה  ג ֹו', ְֱֶֶֶֶֶָָָֹע ׂשה "

לאפר , ׁשּנמ ׁשל  אברהם  ׁשל  ּבנים  א ּתם  הרי ּכ ע ׂשיתם  ואם  ּבהם , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָזהירין

ׁשל 54ׁשּנאמר  ל ׁשע ּבּוד ּה עצמכם  התקינּו - לאו ּובאם  ואפר , עפר  ואנכי ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר  ֿ ה ּמתחיל 55מצרים , ּדּבּור  ּבּמאמר  ּכּמבאר  ּבזה , והענין ּובלבנים . ּבחמר  ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

תרס "ה  ּכּנ"ל 56"זכ ֹור " ה ּבּטּוׁשים  ֿ ידי על  היא  עמלק  קל ּפת  ׁשּׁשבירת  ּדכיון , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
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ענין  ֿ אם  ּכי ּבר ּור , ׁשל  ענין ּבּה להי ֹות  ֿ אפ ׁשר  ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָאי

ֿ ידי  על  נע ׂשה  זה  וענין ּוב ּטּול . ׁשבירה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָׁשל 

ר ּבֹותינּו ּכמאמר  עצמ ֹו, את  ׁשּמב ּטׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַה ּבּטּוׁשים 

ר ּבֹותינּו50ז"ל  אמר ּו וכן כ ּו', אדם  יר ּגיז ְְְְִֵֵַַָָָָלע ֹולם 

ּוכמ ֹו51ז"ל  אדם , ׁשל  ּגּופ ֹו ׁשֹוברת  ְֲֶֶֶָָָָאנחה 

ּפרנסה  ׁשל  ּבענין ח ּסר ֹון יׁש ׁשּכא ׁשר  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבג ׁשמ ּיּות ,

מ ּלמעלה  ּבה ׁשּפעה  ׁשחסר  הינּו, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּובריא ּות ,

נכלל  ׁשּבהם  ּומזֹוני, ח ּיי ּבני הענינים  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבׁשל ׁשה 

ּבֹו ּפֹועל  זה  הרי האדם , הצטרכ ּות  ְְְֲִֵֵֶָָָָָּכלל ּות 

ּבעב ֹודה , ה ּוא  וכן מה ּות ֹו, ּוב ּטּול  ְְֲִִֵַָָָׁשבירה 

ּבאמת  ּומצר  וד ֹואג  עצמ ֹו, את  מב ּטׁש ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּכא ׁשר 

ּבענינים  ּומ ׁשקע  לה ּוט  ׁשה ּוא  אי מ ּצב ֹו, ְְְִִֵֶַַָָָָֻעל 

האס ּורים  ּדברים  ׁשל  לתאוֹות  עד  רצ ּויים , ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָּבל ּתי

את  ּומ ׁשּנה  ּבמה ּות ֹו ׁשבירה  ּפֹועל  זה  הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָמ ּמׁש,

רע ׁש ּבק ֹול  ׁשּירעים  ֿ זה  ֿ ידי על  ֿ כן ּוכמ ֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַמה ּות ֹו.

ּומתעב  ּומ ׁשּקץ  ור ׁשע  רע  א ּתה  ל ֹומר  כ ּו' ְְְְֶַַַָָָָָֹֹֻורגז

(ּכה ּלׁשֹון וכ ּו' ּתס ּתיר  מתי עד  כ ּו' ה ּמּובא ּומנ ּול  ְְְְִַַַַַָָָָֻ

היא 52ּבּתניא  ׁשה ּקל ּפה  ּדכיון והינּו, ,( ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ

ה ּוא  ה ּבּטּוׁש אפן לכן טעם , ללא  ְְְְִִֵֶַַַַָֹֹּבהתנּׂשא ּות 

ה ּׂשכל  מן ׁשּלמעלה  ּדּבּורים  ֿ ידי על  ֿ ּכן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָּגם 

ּבעב ֹודה , עמלק  ׁשל  ה ּתּקּון ענין וזה ּו ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָוה ּטעם .

ּדוקא . ּוב ּטּול  ׁשבירה   ּבדר ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָׁשּנע ׂשה 

עמלק e‰ÊÂח ) ּגֹוים  "רא ׁשית  ׁשּכת ּוב  מה  ¿∆ֲִִֵֵֶַָָ

ׁשּיׁשנֹו ׁשּכׁשם  אבד ", עדי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַֹואחרית ֹו

מה  ׁשּזה ּו ּבקד ּׁשה , ו"אחרית " "רא ׁשית " ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻענין

ּוכמ ֹו אחר ֹון", ואני רא ׁשֹון "אני ְֲֲֲִִִֶַַָׁשּכת ּוב 

הה ׁשּתל ׁשל ּות  "רא ׁשית " רק  ׁשּלא  לעיל  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּנת ּבאר 

א ּלא  ה ּסֹובב ', 'א ֹור  ּדהינּו "אני", מ ּבחינת  ְְְֲִִִֵֶַַַָה ּוא 

ּבע ׂשּיה , למ ּטה  הה ׁשּתל ׁשל ּות  "אחרית " ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָּגם 

עד  ּבּנפעל , ה ּפֹועל  ּכח  התל ּבׁשּות  ּבבחינת  ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹׁשה ּוא 

נפרד  ודבר  ליׁש יהיה  ׁשה ּנברא  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאפ ׁשר 

ּדהינּו "אני", מ ּבחינת  ה ּוא  זה  ּגם  ְְְְְֲִִִֶַַַַָָּבהר ּגׁשת ֹו,

ֿ זה ', ּב'לע ּמת  ו"אחרית " "רא ׁשית " ּבעניני להב ּדיל  ה ּוא  ּכן ה ּנה  ה ּסֹובב ', ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֻ'א ֹור 
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יכול ‡LÙ‡ŒÈוהגדרה, Ì‡ŒÈkלא ,ea ÏL ÔÈÚ da ˙BÈ‰Ï ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ¿»∆≈ƒƒ

Ïehe ‰ÈL ÏL ÔÈÚ.מוחלט וביטול  ƒ¿»∆¿ƒ»ƒ
‰Ê ÔÈÚÂ קיימת היא כאשר  זה' ה 'לעומת שמצד  ההתנשאות שבירת של  ¿ƒ¿»∆

‰ÌÈLehaהאדםבנפש  È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ותקיפים חזקים תוכחה דברי  «¬∆«¿≈«ƒƒ
הישות  את להכניע לו  שגורמים

שלו  ‡˙והגאווה LhnL∆¿«≈∆
,BÓˆÚ עצמו את מבטל  שהאדם «¿

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók50 בגמרא ¿«¬««≈
,'eÎ Ì„‡ ÊÈbÈ ÌÏBÚÏ יצר' ¿»«¿ƒ»»

ואל  רגזו  שנאמר  הרע יצר  על  טוב

eÈ˙Baתחטאו ', eÓ‡ ÔÎÂ¿≈»¿«≈
Ï"Ê51 בגמרא‰Á‡ כאב של  ¬»»

BÓÎe ,Ì„‡ ÏL BÙeb ˙BL∆∆∆»»¿
ÔBqÁ LÈ L‡kL ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ∆«¬∆≈ƒ»
,˙e‡Èe ‰Òt ÏL ÔÈÚa¿ƒ¿»∆«¿»»¿ƒ

‰ÚtL‰a ÒÁL ,eÈ‰ בשפע «¿∆»≈««¿»»
LÏLa‰הניתן  ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ¿…»

ÌÈÈÚ‰ האדם צורכי  של  העיקריים »ƒ¿»ƒ
הגשמיים (ילדים)Èaוחייו  ÈiÁבנים »≈«≈

(בריאות) מזונות ÈBÊÓeחיים ¿≈
eÏÏk˙(פרנסה), ÏÏÎ Ì‰aL∆»∆ƒ¿»¿»

‰Ê È‰ ,Ì„‡‰ ˙eÎËˆ‰ƒ¿»¿»»»¬≈∆
‰ÈL Ba ÏÚBt הישות של  ≈¿ƒ»

שלו  והגאווה Ïeheƒהעצמית
‰„BÚa ‡e‰ ÔÎÂ ,B˙e‰Ó«¿≈»¬»

‡˙הרוחנית, LhÓ L‡kL∆«¬∆¿«≈∆
,BÓˆÚ, כאמור ומוסר , תוכחה בדברי  «¿

,BvÓ ÏÚ ˙Ó‡a ˆÓe ‚‡B„Â¿≈≈≈∆¡∆««»
למי  בדומה באמת לו  מכאיב והדבר 

היינו  הגשמי , במצבו  קושי  על  שנאנח

מצטער  באמת e‰L‡שהוא CÈ‡≈∆
ÈzÏa ÌÈÈÚa Ú˜LÓe Ëe‰Ï»À¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ
ÏL ˙BÂ‡˙Ï „Ú ,ÌÈÈeˆ¿ƒ«¿«¬∆

,LnÓ ÌÈeÒ‡‰ ÌÈc כך ¿»ƒ»¬ƒ«»
באמת  חמור  ÏÚBtשמצבו  ‰Ê È‰¬≈∆≈

˙‡ ‰pLÓe B˙e‰Óa ‰ÈL¿ƒ»¿«¿«∆∆
B˙e‰Ó.לטוב מרע «

ÔÎŒBÓÎe את לפעול  נוספת דרך  יש ¿≈
וה'ישות' הגאווה את ולהכניע הביטוש

ÏB˜a ÌÈÚiL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆«¿ƒ¿
'eÎ Ê‚Â LÚ הרע היצר  על  ««¿…∆

לעבירות  אותו  ‡z‰המסית ÓBÏ««»
Ú˙Óe ıwLÓe ÚLÂ Ú«¿»»¿À»¿…»

ÈzÒz È˙Ó „Ú 'eÎ ÏeÓe על ¿À»«»««¿ƒ

האלוקי  Èza‡האור  ‡en‰ ÔBLl‰k) 'eÎÂ52ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â ,( ¿¿«»«»««¿»¿«¿¿≈»
Leha‰ ÔÙ‡ ÔÎÏ ,ÌÚË ‡ÏÏ ˙e‡O˙‰a ‡È‰ ‰tÏw‰L∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿¿…««»≈…∆«ƒ
ÌÚh‰Â ÏÎO‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÌÈeac È„ÈŒÏÚ ÔkŒÌb ‡e‰«≈«¿≈ƒƒ∆¿«¿»ƒ«≈∆¿«««
ידי  על  דעתו  את לשנות ולנסות הרע היצר  עם לויכוחים להיכנס לא כלומר ,

עליו  'להרעים' אלא שכליים הסברים

והסברים. נימוקים ÔÈÚללא e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«
‰„BÚa ˜ÏÓÚ ÏL Ôewz‰«ƒ∆¬»≈»¬»

ÈL‰הרוחנית, C„a ‰NÚpL∆«¬∆¿∆∆¿ƒ»
.‡˜Âc Ïeheƒ«¿»
e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ (Á בנבואת ¿∆«∆»

לעיל , כנזכר  ÌÈBbבלעם, ˙ÈL‡"≈ƒƒ
,"„‡ È„Ú B˙ÈÁ‡Â ˜ÏÓÚ¬»≈¿«¬ƒ¬≈…≈
"˙ÈL‡" ÔÈÚ BLiL ÌLkL∆¿≈∆∆¿ƒ¿»≈ƒ

‰M„˜a "˙ÈÁ‡"Â,העליונה ¿«¬ƒ«¿À»
e˙kLבאלוקות, ‰Ó e‰fL∆∆«∆»

,"ÔBÁ‡ È‡Â ÔBL‡ È‡"¬ƒƒ«¬ƒ«¬
ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓÎe בתחילת ¿∆ƒ¿»≈¿≈

"ÈL‡˙"המאמר  ˜ ‡lL∆…«≈ƒ
˙eÏLÏzL‰‰ הגבוהות הדרגות «ƒ¿«¿¿

השתלשלות' 'סדר  של  ‰e‡והעליונות
B‡' eÈ‰c ,"È‡" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬ƒ¿«¿

,'Bq‰, גבול הבלי  האלוקי  האור  «≈
אור  הוא בעולמות, מהתלבשות הנעלה

עלמין ' כל  Ìbה'סובב ‡l‡∆»«
˙eÏLÏzL‰‰ "˙ÈÁ‡"«¬ƒ«ƒ¿«¿¿
והתחתונות, הנמוכות הדרגות

'סדר  של  השתלשלות'האחרונות,

,‰iNÚa ‰hÓÏ העשייה בעולם ¿«»«¬ƒ»
הנחות  העולם ∆e‰L‡ביותר שהוא

ÏÚBt‰ Ák ˙eLaÏ˙‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ¿«¿…««≈
Ú„הנברא,ÏÚÙpaהבורא  «ƒ¿»«

LÙ‡L ייתכן‰È‰È ‡p‰L ∆∆¿»∆«ƒ¿»ƒ¿∆
,B˙Lb‰a „Ù „Â LÈÏ¿≈¿»»ƒ¿»¿«¿»»

ויחוש  כמציאות ירגיש עצמו  את

שהכל  היא שהאמת למרות עצמאית,

היא  האלוקות ורק לאלוקות בטל 

אמיתית, Ê‰מציאות Ìb של הבריאה «∆
ֿ כך  כל  נחותים ‰e‡נבראים

"È‡" ˙ÈÁaÓ, עצמו ֿ סוף האין  ƒ¿ƒ«¬ƒ
Ôk ‰p‰ ,'Bq‰ B‡' eÈ‰c¿«¿«≈ƒ≈≈

ÏÈc‰Ï ‡e‰ להיפך קדושה בין  ¿«¿ƒ
"ÈL‡˙"הקדושה  ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈≈ƒ
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כ      

ענין  ה ּוא  עמלק  ׁשּקל ּפת  לעיל  ׁשּנת ּבאר  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ[ּוכמ ֹו

ה ּוא  ּוב ּטּול ּה ּוׁשבירת ּה טעם , ללא  ְְְְִִִַַַַָָָֹההתנּׂשא ּות 

ׁשהיא  ּבקד ּׁשה , ֿ טעם  ללא  ההתנּׂשא ּות  ֿ ידי ְְְְְִִֵֶַַַַַַָֹֻעל 

,ּכ ע ׂשיתם  "אם  לכן ּבתכלית ], ּבּטּול  ׁשל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹּבאפן

ואנכי  ּבֹו ׁשּנאמר  אברהם , ׁשל  ּבנים  א ּתם  ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהרי

"ואם  ּבתכלית . ה ּבּטּול  ענין ׁשּזה ּו ואפר ", ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָעפר 

א ֹו ה ּבּטּוׁש, לפעל  יכ ֹול  ׁשאינֹו ּדהינּו ְְְִִֵֶַַָָֹלאו",

ּפֹועל  אינֹו ׁשאז ּדנפ ׁשי ּה, א ּדע ּתא  אינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשה ּבּטּוׁש

עצמכם  "התקינּו אזי עמלק , קל ּפת  ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָׁשבירת 

מצינּו ׁשּלא  ּדאף  מצרים ", ׁשל  ְְְְִִִִֶֶַַָָֹל ׁשע ּבּוד ּה

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו הרי למצרים , 57ׁשּנׁשּתע ּבד ּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

וגם  מצרים , ׁשם  על  נקרא ֹות  ה ּגל ּיֹות  ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻׁשּכל 

ּובלבנים " "ּבחמר  ה ּׁשע ּבּוד  ענין יׁשנֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹּבר ּוחנּיּות 

ּכמ ֹו ה ּתֹורה , ּבל ּמּוד  וה ּיגיעה  העמל  ֿ ידי ְְְְְִִֵֶַַַָָָָעל 

ּבּזהר  ֿ וחמר ,58ׁשּכת ּוב  קל  ּדא  "ּבחמר " ְֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

ּבזה , והענין כ ּו'. הלכתא  ל ּבּון ּדא  ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָ"ּובלבנים "

ּכתיב  ּובדעת ,59ּדה ּנה  ּבחכמה  ׁשעמל ֹו אדם  יׁש ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

העליֹון), (אדם  ה ּקּב"ה  זה  "אדם " ר ׁש"י: ְִֵֵֶֶַַָָָָָָָּופר ׁש

ּבֹו ּכמראה 60ׁשּנאמר  ּדמ ּות  ה ּכּסא  ּדמ ּות  ועל  ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַ

ׁשּנאמר  ּבחכמה " "ׁשעמל ֹו ּבחכמה 61אדם , ה ' ְְְְֱֲֶֶֶַָָָָָָָ

ּביגיעה  ולא  ּבעמל  לא  הרי ולכא ֹורה , ארץ . ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹיסד 

ע ֹולמ ֹו את  ה ּקּב"ה  ּדאף 62ּברא  ה ּוא , הענין  א . ְְִֶַַַָָָָָָָ

ּבעמל , לא  היא  הע ֹולמ ֹות  והתה ּוּות  ְְְִִִֶֶַַָָָָֹׁשּבריאת 

ּגּלּוי  ּכ ֿ אחר  להיֹות  צרי ּכא ׁשר  ֿ מק ֹום  ְֲִִִִֶַַַַָָָמ ּכל 

נפעל  ׁשּבֹו ֿ ּתֹורה  מ ּתן ענין ׁשּזה ּו ּבע ֹולם , ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹאלק ּות 

ה ּמּטה  עם  ה ּמעלה  ה ּתח ּתֹון, עם  העליֹון ,63ק ּׁשּור  ְְְִִִֶַַַַַַָָָ

ל ׁשֹון   ּדר ֿ ועל  עמל , ׁשל  ּבאפן ה ּוא  זה  ענין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹה ּנה 

ז"ל  ּבקריעת 64חכמינּו ּכי ֿ ס ּוף , ים  ּכקריעת  ק ׁשה  ְְֲִִִִִֵֶַַַָָ
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כו. יט .)61א, ג, ב .)62משלי  פ "ג, ובכ"מ .)63ב "ר ואילך. רכא ע ' תרכ"ט  סה"מ  א.)64ראה ב , סוטה א. קיח , פסחים

וש"נ.

    
Ï"pk ÌÈLeha‰ הדרך מוחלט שזו  וביטול  שבירה לה [BÓÎeלגרום «ƒƒ««¿

˙e‡O˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˜ÏÓÚ ˙tÏwL ÏÈÚÏ ‡a˙pL במובן ∆ƒ¿»≈¿≈∆¿ƒ«¬»≈ƒ¿««ƒ¿«¿
לביטול  הגמור  הניגוד  וגאווה, חוצפה d˙ÈLeוענווה של  ,ÌÚË ‡ÏÏ¿…««¿ƒ»»

‡È‰L ,‰M„˜a ÌÚËŒ‡ÏÏ ˙e‡O˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ dÏeheƒ»«¿≈«ƒ¿«¿¿…«««¿À»∆ƒ
ÈÏÎ˙a˙דווקא  Ïeha ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ

כמו  גבוהה, הכי  ברמה לביטול  עד 

בר  שמעון  ורבי  רבינו  משה אצל 

Ck,יוחאי ], Ì˙ÈNÚ Ì‡" ÔÎÏ»≈ƒ¬ƒ∆»
את היינו  ומחיתם ושברתם ביטלתם

שבכם  ÌÈa'עמלק' Ìz‡ È‰¬≈«∆»ƒ
Ba Ó‡pL ,Ì‰‡ ÏL∆«¿»»∆∆¡«
e‰fL ,"Ù‡Â ÙÚ ÈÎ‡Â¿»…ƒ»»»≈∆∆∆

שאברהם  כזו  עצמו ,אמירה על  אמר 

Ì‡Â" .˙ÈÏÎ˙a Ïeha‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡L eÈ‰c ,"Â‡Ï»¿«¿∆≈»

ÏÚÙÏ את בנפשוB‡ ,Leha‰ ƒ¿…«ƒ
‡zÚc‡ BÈ‡ Leha‰L∆«ƒ≈««¿»

,dÈLÙc הוא וכאן  עצמו , בשביל  ¿«¿≈
באמת, דבר  לעשות של  במשמעות

שאם  היינו  צדדיים, אינטרסים ללא

אינו  אבל  עצמו  את מבטש האדם

מטרה  לשם אלא באמת זה את עושה

כדי  רק דבר  שעושה כמי  או  צדדית

חובה  ידי  ÏÚBtלצאת BÈ‡ Ê‡L∆»≈≈
ÈÊ‡ ,˜ÏÓÚ ˙tÏ˜ ˙ÈL¿ƒ«¿ƒ«¬»≈¬«
d„eaÚLÏ ÌÎÓˆÚ eÈ˜˙‰"«¿ƒ«¿¿∆¿ƒ¿»
‡lL Û‡c ,"ÌÈˆÓ ÏL∆ƒ¿«ƒ¿«∆…

eÈˆÓ ממצרים היציאה מאז  »ƒ
e„aÚzLpL ישראל בני  ∆ƒ¿««¿

eÈ˙Ba eÓ‡ È‰ ,ÌÈˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¬≈»¿«≈
Ï"Ê57 במדרש˙BiÏb‰ ÏkL∆»«»À

Ì‚Â ,ÌÈˆÓ ÌL ÏÚ ˙B‡˜ƒ¿»«≈ƒ¿«ƒ¿«
ea„eaÚM‰ ÔÈÚ BLÈ ˙eiÁ ¿»ƒ∆¿ƒ¿««ƒ¿

רוחני  קושי  של  ∆…¿"ÓÁaבמובן 
ÏÓÚ‰ È„ÈŒÏÚ "ÌÈÏeƒ¿≈ƒ«¿≈∆»»
BÓk ,‰Bz‰ „enÏa ‰ÚÈ‚i‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ«»¿

‰fa e˙kL58‡c "ÓÁa" ∆»«…«¿…∆»
ֿ ידי זה  על  תורה ∆…«̃»ÓÁÂŒÏ,לימוד 

‡c "ÌÈÏe" זהÔeaÏ ƒ¿≈ƒ»ƒ
'eÎ ‡˙ÎÏ‰.הלכה וליבון  עיון  ƒ¿¿»

הרוחני  במובן  למצרים השעבוד  עניין  את יותר  בפרטיות ומבאר  וממשיך 

התורה: בלימוד  ויגיעה עמל  ֿ ידי  על 

È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â59 בקהלת‰ÓÎÁa BÏÓÚL Ì„‡ LÈ ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ≈»»∆¬»¿»¿»
) ‰"aw‰ ‰Ê "Ì„‡" :È"L LÙe ,˙Ú„e הנקראÌ„‡ ¿««≈≈«ƒ»»∆«»»»»

Ba Ó‡pL ,(ÔBÈÏÚ‰60 הנביא יחזקאל  שראה העליונה המרכבה בתיאור  »∆¿∆∆¡«
,Ì„‡ ‰‡Ók ˙eÓc ‡qk‰ ˙eÓc ÏÚÂ ופירושBÏÓÚL" של ¿«¿«ƒ≈¿¿«¿≈»»∆¬»

ֿ הוא  ֿ ברוך  הוא ÓÎÁa‰"הקדוש ¿»¿»
‰'במשלי Ó‡pL61כמו  ∆∆¡«

ı‡ „ÒÈ ‰ÓÎÁa פועל ה' הרי  ¿»¿»»«»∆
החכמה. ידי  על  הבריאה מעשה את

È‰ ,‰B‡ÎÏÂ ז "ל חכמינו  אמרו  ¿ƒ¿»¬≈
ÚÈ‚Èa‰במדרש  ‡ÏÂ ÏÓÚa ‡Ï…∆»»¿…ƒƒ»

BÓÏBÚ ˙‡ ‰"aw‰ ‡a62 אלא »»«»»∆»
הכתוב  משמעות ומה בלבד  בדיבור 

היה  לא הרי  בחכמה", "שעמלו 

כלל ? עמל  בבריאה

˙‡ÈaL Û‡c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿«∆¿ƒ«
‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Â אכן ¿ƒ¿«»»ƒ

L‡k ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÏÓÚa ‡Ï…∆»»ƒ»»«¬∆
CkŒÁ‡ ˙BÈ‰Ï CÈˆ לאחר »ƒƒ¿«««

ומסתיר  שמעלים גשמי  עולם שנתהווה

את  להסיר  צריך  האלוקי , האור  על 

ולהביא  ‡e˜Ï˙ההעלם Èelbƒ¡…
‰BzŒÔzÓ ÔÈÚ e‰fL ,ÌÏBÚa»»∆∆ƒ¿«««»

BaL כדברי הייתה, אז  עד  כאשר  ∆
ירדו  לא שעליונים גזירה המדרש,

ובעת  למעלה יעלו  לא ותחתונים למטה

ואז  הגזירה בטלה ֿ תורה »¿ÏÚÙƒמתן 
eM˜ חיבורÌÚ ÔBÈÏÚ‰ ƒ»∆¿ƒ

‰ÏÚn‰ ,ÔBzÁz‰ האלוקות ««¿««¿»
‰hn‰הרוחנית  ÌÚ63, המציאות ƒ««»

בהרחבה  בחסידות כמבואר  הגשמית,

הכוח  ישראל  לבני  ניתן  ֿ תורה שבמתן 

 ֿ על  גשמיים, בדברים קדושה להחדיר 

המצוות, וקיום התורה לימוד  ≈p‰ƒ‰ידי 
‰Ê ÔÈÚ בתוך אלוקות גילוי  של  ƒ¿»∆

ומסתירה  המעלימה הגשמית המציאות

האלוקי  האור  ÏLעל  ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆∆
,ÏÓÚ חידוש אותו דבר  להביא שכדי  »»

ויגיעה, בעמל  צורך  יש הפועל  אל 

eÈÓÎÁכביכול , ÔBLÏ CcŒÏÚÂ¿«∆∆¿¬»≈
Ï"Ê64(וזיווגים פרנסה (כמו  אחרים דברים ÚÈ˜k˙לגבי  ‰L»̃∆ƒ¿ƒ«

,ÛeÒŒÌÈ בו שיש לדבר  ודוגמה משל  היא סוף ים שקריעת לכך  והסיבה «
קשה, אינו  דבר  שום ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש לגבי  מאליו  שכמובן  אף Èkƒקושי ,
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כי        

ה ּים  ּבת ֹו ּבּיּבׁשה  הלכ ּו ֿ ס ּוף  ענין 65ים  וה ּוא  , ְְְְִַַַַַָָָָ

עלמא  עם  ּדאת ּגליא  עלמא  ְְְְְְְִִִַַָָָָָהתח ּבר ּות 

ּבדר 66ּדאת ּכסיא  א ֹו למעלה  מ ּלמ ּטה   ּבדר אם  , ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

למ ּטה  "ק ׁשה "67מ ּלמעלה  נקרא  זה  וענין , ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

הינּו, ּבחכמה ", "ׁשעמל ֹו ענין ּגם  וזה ּו ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָּכביכ ֹול .

למ  ׁשּיהיה  נקרא ׁשּזה  חכמה , ּבחינת  ּגּלּוי ּטה  ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

"עמל " ֿ ּכן ּגם  נקרא  עמלק  וה ּנה , ,68"עמל ". ְְֲִִֵֵֵַָָָָָָ

ּביֹותר  ׁשּמתיּגע  ֿ זה ', ּד'לע ּמת  העמל  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֻוה ּוא 

לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּוכמ ֹו אלק ּות , ּגּלּוי על  ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָֹלהעלים 

ר ּבֹונֹו את  ׁשּיֹודע  עמלק , קל ּפת  ּבענין ד ) ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָ(סעיף 

ּפלא , ׁשל  ענין יׁשנֹו ּכא ׁשר  ׁשּגם  ּבֹו, למרד  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּומכ ּון

צריכה  ה ּפלא  ּורא ּית  ּבע ֹולם , אלק ּות  ּגּלּוי ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹּדהינּו

לקרר ֹו עמלק  מתיּגע  אזי הת ּפעל ּות , ּבֹו ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָֹלפעל 

להכחיׁש ל ֹו ֿ אפ ׁשר  אי וכא ׁשר  ּכן, ׁשאינֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָול ֹומר 

ֿ ּכל ֿ על  ּפלא  זה  ׁשאין ל ֹומר  מקרר ֹו אזי ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָלגמרי,

ית ּפעל , ול ּמה  יכ ֹול ', ה 'ּכל  ה ּקּב"ה  לג ּבי ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹּפנים 

ֿ אפ ׁשר  ׁשאי ּכ ֿ ּכל  מ ּוח ׁשי ה ּוא  ה ּפלא  ְְִִִֶֶֶֶַַָָָואם 

ה ּוא  הרי ׁשּבּדבר , מה ּפלא  ההת ּפעל ּות  את  ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלקרר 

ּבֹו ּתפעל  ׁשּלא  החלטה  לע ׂשֹות  ּבֹו ְְֲִֵֶַַַָָֹּפֹועל 

ּבֹו ׁשּתפעל  ה ּדבר  ּכׁשּמכרח  וגם  ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֻהת ּפעל ּות ,

והחלטה  הנחה  ּבעצמ ֹו ע ֹוׂשה  אזי ְְְְְֲֲֲִֶַַַַָָָָהת ּפעל ּות ,

מעניניו, ל ׁשּנֹות ֹו עליו ּתפעל  לא  ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשההת ּפעל ּות 

ה "עמל " ׁשּזה ּו מה ּות ֹו, את  ל ׁשּנֹות  ֿ ׁשּכן ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָּומ ּכל 

ׁשּמּבלי  ֿ זה ', ּד'לע ּמת  "עמל " עמלק , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֻּדקל ּפת 

הת ּפעל ּות , לידי לבא   צרי ה ּׂשכל  ֿ ּפי  ׁשעל  ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹה ּבט 

לע ׂשֹות  ׁשּבא  עד  לקרר ֹו, ּומתיּגע  עמל  ה ּוא  ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָהרי

מה ּות ֹו ׁשּמּצד  ּדהינּו ה ּׂשכל , נגד  ׁשהם  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּדברים 

ותאוֹות  לדברים  ׁשּיכ ּות  ל ֹו אין ּבעצם  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָוׂשכל ֹו

מ ּפני  רק  זה  הרי לע ׂשֹותם  ׁשּבא  ּומה  ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּכא ּלּו,
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יט .)65 טו, כט . יד, ואילך.)66בשלח  תקסה ע ' בשלח  אוה"ת – כו' הגהות ועם ואילך. עו ע ' תק "ע  אדה"ז מאמרי  ראה

ואילך).)67ובכ"מ . ב  (פו, פנ"ד האמצעי  לאדמו"ר האמונה שער פ "ח . המצות חג שער חיים עץ  פרי  ב . מח , זח "ב  ראה

רצט .)68 ע ' מג"א אוה"ת ראה

    
eÎÏ‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a ישראל ‰Ìiבני  CB˙a ‰Laia65, היינו ƒ¿ƒ««»¿««»»¿«»

וה'ים  ה'יבשה' בין  חיבור  היה שעה ‰˙eaÁ˙'שבאותה ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ¿«¿
‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ גלוי עולם‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ÌÚ66, עולם »¿»¿ƒ¿«¿»ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»

העולם  מן  ישראל  אלוקי  ה' אתה 'ברוך  הכתוב (על  בזוהר  כמבואר  מכוסה,

בו  גלוי ' 'עולם שישנו  העולם') ועד 

בפני  כמציאות ונראים גלויים הנבראים

למקור  מודעים להיות מבלי  עצמה,

שביבשה, הנבראים בדוגמת חיותם,

שבהם  יותר  נעלים עולמות ויש

הנבראים  בדוגמת מכוסה, המציאות

לכך  ומודעים הים במי  המכוסים שבים

ים  ובקריעת חיותם, מקור  הם שהמים

(עלמא  'ים' של  חיבור  היה סוף

דאתגליא) (עלמא ו 'יבשה' דאתכסיא')

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ C„a Ì‡ƒ¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»
'ים' להיות התעלתה ‡Bשה'יבשה'

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ C„a67 ¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»
ל 'יבשה',שה'ים' ונמשך  «¿ÔÈÚÂ¿ƒירד 

‰Ê המצב היפך  וחידוש, פלא שהוא ∆
ÏBÎÈk.הרגיל , "‰L˜" ‡˜ƒ¿»»∆ƒ¿»

BÏÓÚL" ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»∆¬»
‰È‰iL ‰fL ,eÈ‰ ,"‰ÓÎÁa¿»¿»«¿∆∆∆ƒ¿∆

‰hÓÏהגשמית Èelbבמציאות ¿«»ƒ
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa,העליונה האלוקית ¿ƒ«»¿»
"ÏÓÚ" ‡˜ החידוש מפני  כי  ƒ¿»»»

עמל  ֿ ידי  על  נעשה הוא שבדבר , והפלא

כביכול . ויגיעה

ÔkŒÌb ‡˜ ˜ÏÓÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈¬»≈ƒ¿»«≈
"ÏÓÚ"68ÏÓÚ‰ ‡e‰Â , »»¿∆»»

הרגיל , כפי  שלא המיוחדת, הפעולה

,'‰ÊŒ˙nÚÏ'c,הקדושה היפך  של  ƒ¿À«∆
ÏÚ ÌÈÏÚ‰Ï ˙BÈa ÚbÈ˙nL∆ƒ¿«≈«¿≈¿«¿ƒ«

,˙e˜Ï‡ Èelb הקליפות משאר  יותר  ƒ¡…
אבל  הקדושה, על  מעלימות הן  שגם

יותר , ומסתיר  מכסה ¿BÓÎeעמלק
(„ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ
Ú„BiL ,˜ÏÓÚ ˙tÏ˜ ÔÈÚa¿ƒ¿«¿ƒ«¬»≈∆≈«

BBa באלוקות ‡˙ ÔeÎÓeמכיר  ∆ƒ¿«≈
BLÈ L‡k ÌbL ,Ba „ÓÏƒ¿…∆««¬∆∆¿

‡Ït ÏL ÔÈÚ את בה רואים רגילים שאנשים מופלאה ותופעה התרחשות ƒ¿»∆∆∆
ה', ÏÚÙÏיד  ‰ÎÈˆ ‡Ït‰ ˙i‡e ,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ Èelb eÈ‰c¿«¿ƒ¡…»»¿ƒ««∆∆¿ƒ»ƒ¿…
Ba לכך ליבו  ושם שרואה אדם והתלהבות ‰˙eÏÚt˙בכל  והתרגשות ƒ¿«¬

פרטית, בהשגחה האמונה את לחזק ÏÓÚ˜שאמורה ÚbÈ˙Ó ÈÊ‡ ומתאמץ ¬«ƒ¿«≈«¬»≈
הרגיל  מדרך  יתלהבB˜Ïיותר  ולא יתפעל  Ôk,שלא BÈ‡L ÓBÏÂ ¿»¿¿«∆≈≈

LÈÁÎ‰Ï BÏ LÙ‡ŒÈ‡ L‡ÎÂ ולכפורÈÓ‚Ï,הפלאית בתופעה ¿«¬∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ¿«¿≈
ÈÊ‡ עמלקB˜Ó היהודי ÌÈtŒÏkŒÏÚאת ‡Ït ‰Ê ÔÈ‡L ÓBÏ ¬«¿»¿«∆≈∆∆∆«»»ƒ

‰'Ïkלפחות ‰"aw‰ Èa‚Ï¿«≈«»»«…
Ì‡Â ,ÏÚt˙È ‰nÏÂ ,'ÏBÎÈ»¿»»ƒ¿»≈¿ƒ
CkŒÏk ÈLÁeÓ ‡e‰ ‡Ït‰«∆∆»ƒ»«
˙‡ ˜Ï LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»¿»≈∆
,caL ‡Ït‰Ó ˙eÏÚt˙‰‰«ƒ¿«¬≈«∆∆∆«»»
את  למנוע עמלק של  הנימוקים וכל 

משפיעים  לא וההתרגשות ההתפעלות

הפלא, עוצמת בגלל  האדם, ≈¬‰Èעל 
‰ËÏÁ‰ ˙BNÚÏ Ba ÏÚBt ‡e‰≈«¬«¿»»
,˙eÏÚt˙‰ Ba ÏÚÙz ‡lL∆…ƒ¿«ƒ¿«¬
ברירה, בלית מסכים, עמלק כלומר 

להחליט  לו  גורם אבל  יתפעל  שהאדם

השפעה  שום תהיה לא שלהתפעלות

‰cעליו  ÁÎnLk Ì‚Â¿«¿∆À¿»«»»
,˙eÏÚt˙‰ Ba ÏÚÙzL כי ∆ƒ¿«ƒ¿«¬
ביותר , גדולה בהתפעלות »¬‡ÈÊמדובר 

‰ËÏÁ‰Â ‰Á‰ BÓˆÚa ‰NBÚ∆¿«¿¬»»¿«¿»»
ÂÈÏÚ ÏÚÙz ‡Ï ˙eÏÚt˙‰‰L∆«ƒ¿«¬…ƒ¿«»»

,ÂÈÈÚÓ B˙BpLÏ, כלומר ¿«≈ƒ¿»»
שתגרום  השפעה תהיה לא להתפעלות

בחייו  מעשי  שלא ÔkLŒÏkÓeשינוי  ƒ»∆≈
השפעה להתפעלות »¿BpLÏ˙תהיה
e‰fL ,B˙e‰Ó המאמצים ‡˙ ∆«∆∆

כדי  עושה שעמלק במיוחד  הגדולים

מענייני  יתרגש ולא יתפעל  לא שיהודי 

אלוקות, וגילוי  ««∆‰"ÏÓÚ"קדושה
"ÏÓÚ" ,˜ÏÓÚ ˙tÏ˜cƒ¿ƒ«¬»≈»»
Ëa‰ ÈÏanL ,'‰ÊŒ˙nÚÏ'cƒ¿À«∆∆ƒ¿ƒ«≈

ÏÎO‰ ÈtŒÏÚL שההיגיון כפי  ∆«ƒ«≈∆
אדםˆCÈמחייב, È„ÈÏכל  ‡Ï »ƒ»…ƒ≈

‡e‰ È‰ ,˙eÏÚt˙‰ עמלק ƒ¿«¬¬≈
„Ú ,B˜Ï ÚbÈ˙Óe ÏÓÚ»≈ƒ¿«≈«¿»¿«

‡aL, שנתקרר בגלל  האדם, ∆»
„‚ Ì‰L ÌÈc ˙BNÚÏ«¬¿»ƒ∆≈∆∆
B˙e‰Ó „vnL eÈ‰c ,ÏÎO‰«≈∆¿«¿∆ƒ««

שלו  הרוחנית שלו BÏÎNÂהרמה eÎiL˙ההבנה BÏ ÔÈ‡ ÌˆÚa ¿ƒ¿¿∆∆≈«»
˙BÂ‡˙Â ÌÈ„Ïומגושמות Ì˙BNÚÏנחותות ‡aL ‰Óe ,el‡k ƒ¿»ƒ¿«¬»≈«∆»«¬»

שלו  ההבנה ונגד  מהותו  נגד  זאת, NBÚL‰בכל  ÈtÓ ˜ ‰Ê È‰¬≈∆«ƒ¿≈∆∆
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כב      

לזה . ּתס ּתר  לא  ׁשההת ּפעל ּות  החלטה  ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשע ֹוׂשה 

ֿ ידי  על  עמלק  ׁשבירת  לפעל  יכ ֹול  אינֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹוכא ׁשר 

ּתֹורה ' 'עמל  היא  לזה  העצה  ה ּנה  69ה ּבּטּוׁשים , ֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

"ּבחמר  מצרים , ׁשל  ל ׁשע ּבּוד ּה עצמכם  ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ(התקינּו

ֿ ידי  ׁשעל  הלכתא ), ול ּבּון ֿ וחמר  קל  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹּובלבנים ",

ּד'לע ּמת ֿ העמל  ׁשבירת  נע ׂשה  ׁשּבּתֹורה  ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהעמל 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּוכמאמר  מנּול 70זה ', ּב ּפגע  אם  ְְְֲִֵֶַַַַָָֻ

נּמח . ה ּוא  אבן אם  ֿ ה ּמדר ׁש, לבית  מ ׁשכה ּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה ,

ה ּׁשביר  לפעל  ׁשּבכדי העמל והינּו ׁשל  וה ּבּטּול  ה  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּזה ּו ּתֹורה ', 'עמל  להיֹות  צרי ֿ זה ' ְְֲִִִֶֶֶַַָָֻּד'לע ּמת 

ה ּוא ", אבן  "אם  ואז ֿ ה ּמדר ׁש", לבית  ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ"מ ׁשכה ּו

ל ֹו ׁשאין ּדֹומם  אבן ּכמ ֹו ה ּוא  אם  ׁשּגם  ְְִֵֵֶֶֶֶַַהינּו

עמלק  קל ּפת  ענין ׁשּזה ּו ה ּׂשכל , אל  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיכ ּות 

ה ּוא  אז ּגם  ה ּנה  ּכּנ"ל , ה ּׂשכל  מן למעלה  ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשה ּוא 

ר ֹואים  ׁשאנּו ּוכמ ֹו ּתֹורה ', 'עמל  ֿ ידי על  ְְֲִִֵֶַַַָָֹ"נּמח "

ט ּפין  אפיל ּו ה ּמים  יֹורדים  ׁשּכא ׁשר  ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַּבג ׁשמ ּיּות 

ּבאבן  אפיל ּו ׁשבירה  ּפֹועלים  הם  הרי ,71ט ּפין, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָ

(ׁשּנמ ׁשלה  ּתֹורה ' 'עמל  ֿ ידי על  ה ּנה  ֿ כן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָּוכמ ֹו

עמלק ,72למים  ּבקל ּפת  אפיל ּו ׁשבירה  ּפֹועלים  ( ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַָָ

ה ּׂשכל  מן ׁשּלמעלה  ֿ זה ', ּד'לע ּמת  ה 'עמל ' ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּזה ּו

ּתּקּון, ל ׁשֹון כ ּו', "התקינּו" ּפר ּוׁש וזה ּו ְְְְִִֵֶַַַַוה ּדעת .

ֿ ידי  על  ה ּוא  ֿ זה ' ּד'לע ּמת  ה 'עמל ' ׁשּתּקּון ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻהינּו,

ּתֹורה ' 'עמל  ענין ׁשּזה ּו מצרים , ׁשל  ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָׁשע ּבּוד ּה

ַַּכּנ"ל .

א ׁשר Êe‰י) את  "זכ ֹור  ה ּצּוּויים  ׁשני ענין יּובן »∆ְְֲִִִֵֵֶַַָָ

זכר  את  ו"ּתמחה  עמלק ",  ל ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָע ׂשה 

ׁשּבקל ּפת  לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו והינּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָעמלק ",

ּבר ּור ,  ּבדר ה ּתּקּון להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָעמלק 

ׁשבירה  ּתּקנתן, זֹוהי ׁשּׁשבירתן ּבאפן ֿ אם  ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹּכי

זכר  את  "ּתמחה  ענין ׁשּזה ּו לגמרי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַּוב ּטּול 

ה ּבּטּוׁשים  ֿ ידי על  ה ּוא  ּבעב ֹודה  וענינֹו ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָעמלק ",

זכירת  להיֹות  צריכה  זה  ועל  עצמ ֹו, את  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּמב ּטׁש

ּכא ּלּו ּתאוה  ּבעניני ּומ ׁשקע  לה ּוט  ׁשה ּוא  אי ׁשּית ּבֹונן הינּו, עמלק , ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמע ׂשה 
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ב .)69 צט , סנהדרין ב .70ראה נב , פ "ו.)71סוכה נתן דרבי  אבות א.)72ראה ז, תענית ראה

    
‰ËÏÁ‰ בנפשו ÊÏ‰.חזקה zÒz ‡Ï ˙eÏÚt˙‰‰L «¿»»∆«ƒ¿«¬…ƒ¿…»∆

,ÌÈLeha‰ È„ÈŒÏÚ ˜ÏÓÚ ˙ÈL ÏÚÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ L‡ÎÂ¿«¬∆≈»ƒ¿…¿ƒ«¬»≈«¿≈«ƒƒ
שהביטוש  משום או  לבטש מסוגל  שאינו  משום (אם לעיל  האמורות מהסיבות

דנפשיה',) 'אדעתא לא ÊÏ‰הוא ‰ˆÚ‰ ‰p‰ זאת בכל  עמלק על  להתגבר  ƒ≈»≈»»∆
'‰Bz ÏÓÚ' ‡È‰69) כמובא ƒ¬«»

ז "ל  חכמינו  מלשון  eÈ˜˙‰«¿ƒלעיל 
ÓˆÚÏL d„eaÚLÏ ÌÎ «¿¿∆¿ƒ¿»∆

,ÌÈˆÓ שעבודÓÁa" ƒ¿«ƒ¿…∆
"ÌÈÏe,התורה ˜ŒÏבלימוד  ƒ¿≈ƒ«

ŒÏÚL ,(‡˙ÎÏ‰ ÔeaÏÂ ÓÁÂ»…∆¿ƒƒ¿¿»∆«
‰BzaL ÏÓÚ‰ È„È שלא ביגיעה ¿≈∆»»∆«»

הרגיל  דרך  ÈL˙על  ‰NÚ«¬∆¿ƒ«
ÊŒ˙nÚÏ'c‰',וביטול  ÏÓÚ‰∆»»ƒ¿À«∆

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe70 בגמרא ¿«¬««≈
,‰Ê ÏeÓ Ea Ú‚t Ì‡ היצר ƒ»«¿¿À»∆

L„n‰Œ˙ÈÏ,הרע, e‰ÎLÓ»¿≈¿≈«ƒ¿»
eÈ‰Â .Án ‡e‰ Ô‡ Ì‡ƒ∆∆ƒ…«¿«¿
‰ÈM‰ ÏÚÙÏ È„ÎaL∆ƒ¿≈ƒ¿…«¿ƒ»
Œ˙nÚÏ'c ÏÓÚ‰ ÏL Ïeha‰Â¿«ƒ∆∆»»ƒ¿À«

'‰Ê'זה 'מנוול  בלשון  כאן  הנרמז  ∆
,'‰Bz ÏÓÚ' ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿¬«»
Œ˙ÈÏ e‰ÎLÓ" e‰fL∆∆»¿≈¿≈

,"L„n‰ ללימוד המיועד  המקום «ƒ¿»
יתייגע Ê‡Âהתורה, האדם כאשר  ¿»

מהרגיל , יותר  ‡Ôבתורה Ì‡"ƒ∆∆
,"‡e‰ כלפי מתפרש הדבר  וכאן 

‡Ìהאדם  ÌbL eÈ‰ האדם‡e‰ «¿∆«ƒ
BÏ ÔÈ‡L ÌÓBc Ô‡ BÓk¿∆∆≈∆≈
ÔÈÚ e‰fL ,ÏÎO‰ Ï‡ ˙eÎiL«»∆«≈∆∆∆ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ˜ÏÓÚ ˙tÏ¿̃ƒ«¬»≈∆¿«¿»
Ê‡ Ìb ‰p‰ ,Ï"pk ÏÎO‰ ÔÓƒ«≈∆««ƒ≈«»

"Án" ‡e‰ ומתבטל ŒÏÚנמס ƒ…««
e‡L BÓÎe ,'‰Bz ÏÓÚ' È„È¿≈¬«»¿∆»
L‡kL ˙eiÓL‚a ÌÈ‡Bƒ¿«¿ƒ∆«¬∆
ÔÈtË eÏÈÙ‡ ÌÈn‰ ÌÈ„BÈ¿ƒ««ƒ¬ƒƒƒ

È‰ ,ÔÈtË דבר של  ‰Ìבסופו  ƒƒ¬≈≈
‡eÏÈÙהמים  ‰ÈL ÌÈÏÚBt¬ƒ¿ƒ»¬ƒ
Ô‡a71, מה " ז "ל  חכמינו  (וכסיפור  ¿∆∆

בן  אמרו , עקיבא. רבי  של  תחילתו  היה

פעם  כלום, שנה ולא היה שנה ארבעים

מי  אמר , הבאר . פי  על  עומד  היה אחת

שתדיר  המים לו , אמרו  זו . אבן  חקק

עקיבא  לו , אמרו  יום. בכל  עליה נופלים

מיד  מים', שחקו  'אבנים קורא אתה  אי 

את  פסל  רך  מה בעצמו , וחומר  קל  דן  עקיבא רבי  תורה היה דברי  הקשה,

חזר  מיד  ודם. בשר  שהוא לבי  את שיחקקו  וכמה כמה אחת על  כברזל  שקשה

תורה"). ללמוד 

ÏÓÚ' È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ÔÎŒBÓÎe בלימוד רבה Bz‰'ויגיעה ¿≈ƒ≈«¿≈¬«»
ÌÈÓÏ ‰ÏLÓpL)72ÌÈÏÚBt ( ∆ƒ¿¿»¿«ƒ¬ƒ

,˜ÏÓÚ ˙tÏ˜a eÏÈÙ‡ ‰ÈL¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ«¬»≈
במיוחד , וחמורה קשה ∆∆e‰fLקליפה

,'‰ÊŒ˙nÚÏ'c 'ÏÓÚ'‰∆»»ƒ¿À«∆
.˙Úc‰Â ÏÎO‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«≈∆¿«««

Let e‰ÊÂ האמורים המדרש דברי  ¿∆≈
אזי  עמלק, את מחו  לא עדיין  שאם

'eÎ "eÈ˜˙‰" עצמכם את «¿ƒ
הוא  פשוטו  (שלפי  'התקינו ' לשעבוד ,

כאן ) מתפרש עצמכם, את ¿ÔBLÏהכינו 
'ÏÓÚ'‰ ÔewzL ,eÈ‰ ,Ôewzƒ«¿∆ƒ∆»»

עמלק של  ∆»ÊŒ˙nÚÏ'cƒ¿À‰'והיגיעה
ÏL d„eaÚL È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ¿»∆
ÏÓÚ' ÔÈÚ e‰fL ,ÌÈˆÓƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿«¬«

.Ï"pk '‰Bz»««
ÈL ÔÈÚ ÔeÈ ‰Êe (È»∆»ƒ¿«¿≈
L‡ ˙‡ BÎÊ" ÌÈÈeev‰«ƒƒ»≈¬∆
‰ÁÓz"Â ,"˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ»»¿¬»≈¿ƒ¿∆

,"˜ÏÓÚ ÎÊ נשאלה ‡˙ כך  ועל  ∆≈∆¬»≈
תוכן  מהו  המאמר  בתחילת השאלה

מחיית  היא העיקר  הרי  הציוויים, שני 

‡a˙pLעמלק, BÓk eÈ‰Â¿«¿¿∆ƒ¿»≈
˜ÏÓÚ ˙tÏ˜aL ÏÈÚÏ עצמה ¿≈∆ƒ¿ƒ«¬»≈

LÙ‡ŒÈ‡ יכול BÈ‰Ï˙לא ƒ∆¿»ƒ¿
ea C„a Ôewz‰,ועלייהŒÈk «ƒ¿∆∆≈ƒ

È‰BÊ Ô˙ÈML ÔÙ‡a Ì‡ƒ¿…∆∆¿ƒ»»ƒ
,ÈÓ‚Ï Ïehe ‰ÈL ,Ô˙wz«»»»¿ƒ»ƒ¿«¿≈

‰ÁÓz" ÔÈÚ e‰fL לגמרי לבטל  ∆∆ƒ¿«ƒ¿∆
BÈÚÂ ,"˜ÏÓÚ ÎÊ ˙‡∆≈∆¬»≈¿ƒ¿»

‰„BÚaהרוחניתÈ„ÈŒÏÚ ‡e‰ »¬»«¿≈
˙‡ LhnL ÌÈLeha‰«ƒƒ∆¿«≈∆

,BÓˆÚ באריכות לעיל  ÏÚÂכמבואר  «¿¿«
‰Ê עמלק מחיית את לפעול  כדי  ∆

ÈÎÊ˙ושבירתו  ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ«
ÔBa˙iL ,eÈ‰ ,˜ÏÓÚ ‰NÚÓ«¬≈¬»≈«¿∆ƒ¿≈

Ëe‰Ïהאדם ‡e‰L CÈ‡≈∆»
‰Â‡z ÈÈÚa Ú˜LÓe נחותים À¿»¿ƒ¿¿≈«¬»

BÓˆÚŒ„vnLומגושמים el‡k»≈∆ƒ««¿
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כג        

ּבא  זה  ׁשּכל  אליהם , ׁשּיכ ּות  ל ֹו אין ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּצד ֿעצמ ֹו

ער  (א ּון כ ּו' זה  על  וידאג  עמלק , קל ּפת  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָמ ּצד 

וההת ּבֹוננּות  וה ּזכירה  דעם ), א ֹויף  ווייטאגן ְְְְְְִִֵֶַַָָָזאל 

ה ּצּוּוי  ׁשּזה ּו יֹום , ּבכל  להיֹות  צריכה  ְְְִִִֶֶַַַָָה ּנ"ל 

ּומ ּזה  עמלק ",  ל ע ׂשה  א ׁשר  את  "זכ ֹור  ְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָהרא ׁשֹון

את  יק ּים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  עצמ ֹו, את  לבט ׁש ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָֹיבא 

ֿ ידי  ׁשעל  עמלק ", זכר  את  "ּתמחה  ה ּׁשני ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָה ּצּוּוי

ל ֹו יע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  עמלק . קל ּפת  ׁשל  וה ּמח ּיה  ה ּׁשבירה  את  יפעל  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָה ּבּטּוׁשים 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ּבתח ּתֹונים , ּדירה   ה ּכּסא 73ית ּבר ואין ׁשלם  ה ּׁשם  אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

עמלק  ּומח ּית  ׁשבירת  ֿ ידי ׁשעל  והינּו, עמלק , ׁשל  זרע ֹו ׁשּיּמחה  עד  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשלם 

, ית ּבר ל ֹו ּדירה  ענין ׁשּזה ּו ׁשלם ", וה ּכּסא  ׁשלם  "ה ּׁשם  ׁשּיהיה  ּפֹועלים  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלגמרי,

ּבימינּו. ּבמהרה  צדקנּו, מ ׁשיח  ֿ ידי על  מ ּמׁש ּבקר ֹוב  ׁשּיהיה  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכפי
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תצא.)73 ס "פ  תנחומא בשלח . ס "פ  פירש"י  ראה

•

    
הרוחני  ומצבו  למעמדו  Ê‰בהתאם ÏkL ,Ì‰ÈÏ‡ ˙eÎiL BÏ ÔÈ‡≈«»¬≈∆∆»∆

אלו  בתאוות שקוע הוא זאת שבכל  ÏÓÚ˜,העובדה ˙tÏ˜ „vÓ ‡a»ƒ«¿ƒ«¬»≈
‚‡„ÈÂ ויצטערÔ‚‡ËÈÈÂÂ Ï‡Ê Ú Ôe‡) 'eÎ ‰Ê ÏÚ לו ושיכאב ¿ƒ¿««∆∆»≈»¿

ÌÚ„ ÛÈB‡ כך ‰Ï"pעל  ˙eBa˙‰‰Â ‰ÈÎf‰Â ומצבו ), במעמדו  ∆¿«¿ƒ»¿«ƒ¿¿««
e‰fL ,ÌBÈ ÏÎa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿¿»∆∆

BÎÊ" ÔBL‡‰ Èeev‰ דע «ƒ»ƒ»
EÏוהתבונן  ‰NÚ L‡ ˙‡≈¬∆»»¿

,"˜ÏÓÚ, אותך הביא מצב ולאיזה ¬»≈
,BÓˆÚ ˙‡ LËÏ ‡È ‰fÓeƒ∆»…¿«≈∆«¿

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ מצבו את היטב שיכיר  ¿«¿≈∆
עצמו  את ‰Èeevויבטש ˙‡ Ìi˜È¿«≈∆«ƒ

ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz" ÈM‰«≈ƒƒ¿∆∆≈∆
ÌÈLeha‰ È„ÈŒÏÚL ,"˜ÏÓÚ¬»≈∆«¿≈«ƒƒ
‰iÁn‰Â ‰ÈM‰ ˙‡ ÏÚÙÈƒ¿«∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»

.˜ÏÓÚ ˙tÏ˜ ÏL∆¿ƒ«¬»≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ שבנפשו עמלק מחיית ¿«¿≈∆

‰NÚÈהאדםBÏ הוא ֿ ֿ ברוך  להקדוש «¬∆
‰Èc Ca˙È לגילוי ראוי  מקום ƒ¿»≈ƒ»

הזה ÌÈBzÁ˙a,אלוקות בעולם ¿«¿ƒ

Ï"Êהגשמי , eÈ˙Ba Ó‡Ók73ÌM‰ ÔÈ‡ ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  שמו  ¿«¬««≈≈«≈
‰kהוא ÔÈ‡Â ÌÏL‡qשלמעלהÏL BÚÊ ‰ÁniL „Ú ÌÏL »≈¿≈«ƒ≈»≈«∆ƒ»∆«¿∆

,˜ÏÓÚ על המדבר  בשלח) (בפרשת הכתוב כלשון  הוא המצב אז  ועד  ¬»≈
הוי ' שם כל  נאמר  ולא ֿ ה' י  כסא] נאמר  [ולא 'כס עמלק ¿»¿eÈ‰Â,מלחמת

˙iÁÓe ˙ÈL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«¿ƒ«
‰È‰iL ÌÈÏÚBt ,ÈÓ‚Ï ˜ÏÓÚ¬»≈¿«¿≈¬ƒ∆ƒ¿∆
,"ÌÏL ‡qk‰Â ÌÏL ÌM‰"«≈»≈¿«ƒ≈»≈

e‰fL והשראת גילוי  של  השלימות ∆∆
בעולם  BÏהשכינה ‰Èc ÔÈÚƒ¿«ƒ»

B˜a ‰È‰iL ÈÙk ,Ca˙Èƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ¿∆¿»
,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ LnÓ«»«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈

.eÈÓÈa ‰‰Óaƒ¿≈»¿»≈
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בטיב  הי'  לא  אשר  ששמעתי  אחרי  רוחי  את  הרגיע  אשר  אדר,  מג'  מכתבו  קבלתי  בנועם 

הבריאות בחזירתו מכאן לעירו... וכנראה ממכתבו כבר ת"ל חזר לאיתנו.

ישראל התומ"צ  שיקיימו  לתנאו, שתנאי התנה הקב"ה  לאיתנו  ע"פ מרז"ל  י"ל  וע"ד הצחות 

ענינים  ובספרי חסידות אשר השמים כולל כל  וידוע המבואר בספרי מוסר  ויתקיימו השמים והארץ, 

הרוחניים והארץ כוללת כל הענינים הגשמיים, ואצל איש ואשה הישראלים הנה קיום דברים אלו תלוים 

בקיום התומ"צ שהם הם הצנורות והכלים לכל עניניהם וכמ"ש אם בחקותי תלכו גו' ונתתי גו'...

נהניתי לקרות בסיום מכתבו אשר ביום א' העבר צריכה היתה להיות אסיפת נשי ובנות חב"ד, 

ובטח היתה בהצלחה ובאופן שעוד גדל אצלן הרצון להוסיף אומץ בעבודתן לימים יבואו ובפרט בחדש 

אדר שעוד מתחלת החדש הרי מרבין בשמחה מפני חג הפורים שבו, ואשר אף שגם על חנוכה ופסח 

אמרז"ל שאף הן היו באותו הנס, הרי מובלטה ביותר השתתפות הנשים בימי הפורים.

ולסיים בד"ת מה דמתחיל במכתבו הוא, בענין נתינת שלום לרבו וציין ג"כ לשו"ע יו"ד סי' 

רמ"ב סעיף ט"ז, הנה יעויין בנ"כ השו"ע. וידוע שזהו ג"כ מהחילוקים דבין בני ארץ ישראל ובני בבל 

- וכמובא בספר חלופי מנהגים, ובאשר אין הספר מצוי הנני מעתיק הציונים. ברכות כז, ב. נזיר כ, ב 

)עיי"ש חילוק גירסת הרי"ף והרא"ש( ובמעדני יו"ט שם. ב"ק עג, ב ובתוס' ויפ"ע שם. שבועות לב, א 

)עיי"ש(. בירוש' ברכות ונזיר שם.



כד

    
מוגה  בלתי

Ï... הגוף ועניני צרכי שגם  מובן, הרי העולם , אומות  לגופי נדמה  יהודי של  שגופו כיון והנה , .
גופא : שבישראל  הארץ " "עמי ענין וזהו העולם . אומות  גופי ועניני לצרכי בחיצוניותם  משתווים 

עניני  ובהם כפשוטם , הארץ " "עמי העולם , אומות  אצל  שייכים  אינם  – שבישראל 
נחלתו" הוא  ש "ה ' ישראל , איש  של  מעלתו אברים 142מודגשת  רמ "ח  שהם  פיקודין רמ "ח  לו ניתנו ולכן ,

;143דמלכא 

עניני גם  ישנם  הדברים אבל  עשרת  (כל  כו' ומסחרו וטיולו ושתייתו אכילתו ועניניו, הגוף  צרכי ,
ברמב "ם  ובמילא ,144שנימנו להבדיל , ֿ הארץ , עמי אצל  כמו ישראל  איש  אצל  הם  שוים  בשר  לעיני אשר , ,(

גופא  שבישראל  הארץ " "עמי בבחינת  הם  אלו הוא 145ענינים  זה  שיהודי לידע  הבחינה  היא  זה  ובענין .
איד "): ֿ נפש  מסירת  ("א  ֿ נפש  מסירת  ַבעל 

ישראל  "שמע  אומר  יהודי שכאשר  הוא  הדין אבל , ֿ נפש , מסירת  על  ציווי אמנם  אין ערוך ' ב 'שולחן
אחד " ה ' אלקינו רוחות "146ה ' ולד ' למטה  למעלה  "אמליכתיה  להיות  צריך  אזי הפירוש 147, ֿ פי על  ובפרט  .

"ואהבת  ֿ זה : לאחרי מיד  שממשיכים  כפי בכח , ֿ נפש  דמסירת  הענין להיות  צריך  שמע ' שב 'קריאת  הפנימי,
מודד  שהוא  ומדה  מדה  "בכל  מאדך ", "ובכל  נפשך ", את  נוטל  "אפילו נפשך ", בכל  גו' אלקיך  ה ' את 

ז"ל  רבותינו כמאמר  ממיתה , שקשים  יסורים  אפילו דהיינו כזה 148לך ", באופן וגם  כו'", נגדוה  "אילמלי
בשמחה " "לקבולינהו "ואהבת ", להיות  בשמחה ".149צריך  ה ' את  "עבדו –

נמצא  יהודי כאשר  כן להתנהג  הצורך  הוא ובכן: – ומצוות  תורה  יהדות , בעניני דהיינו ,

;ממנו מצפה  שהקב "ה  מה  את  מיישם  זה  שיהודי ראיה  זו אין עדיין אבל  ,

כו', נכשלים  לא  ובמילא  אורה , של  במקום  שנמצאים  היינו אורה ", היתה  ש "ליהודים  יודעים  אימתי
" גם  כאשר  – כדבעי ומתנהגים    עמי" בשם  שנקראים  יהודי של  עניניו שגם  היינו, ,"

הם  גם  הנה  העמים , בין עם  כמו ישראל  בני נראים  שבהם  כו', ומסחר  טיול  ושתיה  אכילה  הארץ ",
" ישראל איש  ֿ ידי על  מונהגים  שהם  שניכר  ,"150.

‚Ï: זאת ועוד  .

בשבת הה  ולדוגמא , ומצוות , התורה  לענין ניגוד  יהיה  שלא  באופן להיות  יכולה  הרשות  בעניני נהגה 
ֿ פי  ֿ על  אף  טוב ', ו'יום  שבת  דתוספת  בזמן גם  כולל  דחול , ועובדין מסחר  לעניני שייך  אינו טוב ' ו'יום 

מדרבנן  אלא  זה  אין דעות  של 151שלכמה  לענינים  שייך  אינו המסחר , בעניני בעסקו החול  בימות  וגם  ,
מדרבנן  אלא  זה  שאין ֿ פי ֿ על  אף  הרע , לשון אבק  לא  ואפילו הרע , לשון גבול , .152הסגת 

הארץ " "עמי הנקראים  שהענינים  שניכר  היינו, מתיהדים ", הארץ  ש "עמי אמנם  מוכיחה  כזו הנהגה 
היהודים  פחד  ד "נפל  הענין גם  להיות  צריך  אלא  מספיק , זה  אין עדיין אבל , יהודי; ֿ ידי על  מונהגים 

עליהם ":

– "יהודים " בשם  שנקראים  בענינים  ההתעסקות  בעת  ה ' דיראת  ומצב  המעמד  הוא  היהודים " "פחד 
מצד  היא  אלו בענינים  שההתעסקות  והיינו, המצוות , וקיום  התורה  לימוד  התפילה , בעת   באופן ,

בסופן.142) ויובל  שמיטה הל ' רמב"ם ראה
סע"א).143) (עד , ת"ל  תקו"ז ראה
רפ"ה.144) דעות הל '
ח '145) במכתב הובא – ד  צ, שמע"צ דרושי  לקו"ת גם ראה

שכט ). ע' חט "ז (אג "ק זו שנה אדר
ד .146) ו, ואתחנן
ב.147) יג , ברכות

רע"ב.148) לג , כתובות
ב.149) ס, ברכות
שמח ):150) ע' שם (אג "ק זו שנה אדר כ ' מכתב גם ראה

כו'". פורים היינטיקן גערעדט  זיך  האט  וואס ָָָ"דאס
(151.20 הערה 58 ע' חי "ט  לקו"ש ראה
ואילך ).152) ק ע' א (כרך  אבק ערך  תלמודית אנציק' ראה

וש"נ.



כה    

חקקתי" חוקה  גזרתי בהן"153ש "גזירה  להרהר  רשות  לך  בענינים 154"ואין שאפילו ועד  , אמרו
ז"ל  שבשמים 155חכמינו שאבי אעשה  ומה  אפשי, אלא  כו' ֿ אפשי אי אדם  יאמר  והיינו,"אל  עלי",

שעומד   כמו) כראוי" עובדו אם  ולב  כליות  ובוחן עליו ומביט  . . עליו נצב  ש "ה ' בידעו ,ָ
בתניא  הזקן רבינו ).156שכתב 

עניני הארץ ", "עמי על  "עליהם ", גם  להיות  צריך  זה  היהודים " שהרי ו"פחד  – ישראל  בני של 
בין  לעולם  מועד  "אדם  שלכן השינה , בעת  אפילו זמן, ובכל  מקום  בכל  תמידי, באופן עליו" נצב  "ה '

ישן" בין הנזק 157ער  מעשה  קורה  היה  לא  אזי עליהם ", היהודים  ד "פחד  הענין אצלו היה  אילו כי, ,158.

ובשעת  התורה  לימוד  בשעת  שישנה  ה ' שיראת  היינו, עליהם ", היהודים  פחד  ש "נפל  רואים  וכאשר 
על  גם  ישנה  היהודים "), ("פחד  ערב  לפנות  הכיפורים  ביום  נעילה  תפילת  ובשעת  ֿ עשרה  שמונה  תפילת 
דפורים , הענין שנעשה  ראיה  זו הרי – ומתנו במשאו ובעסקו ושתייתו אכילתו בשעת  הארץ ", "עמי

עולם . של  מלכו המלך , בדרך  לבטח  הולכים  ובמילא  אורה ", היתה  ו"ליהודים  הוא ", "ונהפוך 

„Ï שכתוב כמו – כפשוטם  הארץ " "עמי על  גם  פועלת  כזו והנהגה  שם 159. כי הארץ  עמי כל  "וראו
ממך ": ויראו עליך  נקרא  ה '

תורה  ולומד  מתפלל  שיהודי בשעה  זה  אין – אליו עצמו את  ולדמות  יהודי לראות  גוי יכול  אימתי
שהגוי כיון מצוות , ומקיים   חייב בתורה  שעוסק  ֿ ומזלות  כוכבים  "עובד  שהרי אלו, לענינים 

כלום 160מיתה " ולא  עשה  לא  תפילין שהניח  וגוי ,161;

באמצע  שנכנס  כיון אליו, להידמות  יכול  שבזה  ושתייתו, באכילתו יהודי רואה  הגוי כאשר  אבל 
במשאו  שעוסק  בשעה  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  אחרונה , ברכה  שברך  וקודם  ראשונה  ברכה  שברך  לאחרי אכילתו,

אותו 162ומתנו  שרואים  הארץ ", עמי כל  "וראו שאז – הגשמי הזה  שבעולם  הגשמיים  עניניו ובכל 
אליו, ומשתווים 

ז"ל  חכמינו כדרשת  עליך ", נקרא  ה ' "שם  אז שגם  כיון ממך ", "ויראו – ֿ זה  ֿ ידי תפילין 163ועל  "אלו
שבתוכם  ה "אזכרות " את  לזכור  וצריך  מהם  דעתו להסיח  שאסור  דייקא , תפילין – שזהו 164שבראש " ,

הגוים . מצד  שבאים  כו' והנסיונות  הקטרוגים  כל  מתבטלים  ובמילא  היהודים ", "פחד  ענין

‰Ï: הזמנים ולכל  המקומות  לכל  הוראה  מהווה  זה  וענין .

אלקה  "חלק  הוא  יהודי שהרי יהודי, על  והסתר  העלם  לפעול  יכול  אינו ֿ יהודי שאינו לדעת  צריך 
אש " מפני דונג  "כהמס  להתבטל  הגויים  צריכים  ובמילא  אויבערשטער ... דער  איז איד  א  ממש ", .165ממעל  ַ

בטלים  שאינם  לכך  היא והסיבה  היהודי שאצל  שהאלקות  כיון – שכתוב היא  מה  וזהו .166

אינו  מדוע  כן, ואם  ויעקב , יצחק  אברהם  בן אתה  הרי אלקיך ": איה  היום  כל  ליהודי) (הגוי אלי "באמור 
יכולים  ואז וחיותך ?!... כחך  "אלקיך ", הוא  שהקב "ה  הרשות ) בעניני (בהנהגתך  היום  כל  במשך  בך  ניכר 
דמעתי". לי "היתה  הפסוק  בתחילת  שכתוב  כמו – השמחה  להיפך  שגורמים  כו', גזירות  של  ענינים  להיות 
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ב.153) ט , (באבער) תהלים מדרש
ב.154) סז, יומא
כו.155) כ , קדושים תו"כ 
רפמ "א.156)
וש"נ.157) (במשנה). סע"א כו, ב"ק
וש"נ.158) .47 ע' חי "ג  תו"מ  גם ראה
יו"ד .159) כח , תבוא
ה"ט .160) פ"י  מלכים הל ' רמב"ם רע"א. נט , סנהדרין
ד .161) נג , שמות תו"א ראה
במסחרו 162) נזהר שיהודי  כשרואה גם יותר: ובפרטיות

באופן עליו פועל  זה אין כו', הרע ולשון גבול  כימהשגת ,

 'כו עבירה עבר ולא ישב במסחר, ֿ תעשה לא
(כנ"ל ), הנכרי  מציאות שולל  זה גם – סע"ב) לט , (קידושין

שייכות  לו יש שלזה ושותה, אוכל  שיהודי  איך  כשרואה אבל 
כבר  זה – עליו ה' פחד  יש היהודי  שבאכילת רואה ומ "מ  ג "כ ,

באופן בו הארץ נרגש עמי  על  (כפשוטו) היהודי  פחד  ונופל  ,
בפנימיות. פעולה – שמתייהדים עד  (כפשוטו)

וש"נ.163) א. ו, ברכות
שו"ע 164) הי "ד . פ"ד  תפילין הל ' רמב"ם ב. לו, מנחות

רסכ "ח . או"ח  אדה"ז
פי "ט .165) תניא גם וראה ג . סח , תהלים
(166.255 ע' ח "ז תו"מ  וראה ד . מב, שם



כו   

עליך " נקרא  ה ' שם  כי הארץ  עמי כל  ש "ראו כיון אלקיך ", "איה  לשאול  יכול  אינו הגוי כאשר  אבל 
"עמי  על  רק  ולא  והתפילה , התורה  שבשעת  היהודים " "פחד  רק  (לא  עליהם " היהודים  פחד  "נפל  אזי –

הארץ " "עמי על  – גם ) אלא  ישראל , בני של  הרשות  עניני בפנימיותם , ממך ",הארץ " "ויראו ,
הפרי  על  ששומרת  הפרי סביב  כקליפה  שהם  אלא  ומסתיר , המעלים  המנגד  ענין שאינם  בלבד  זו .167שלא 

לזה " לצוות  אלא  נברא  לא  כולו העולם  "כל  – כולו העולם  לו שניתן ליהודי שאומרים  "כל 168וזהו ,
העולם " נברא  בשבילי לומר  חייב  ואחד  ש "שם 169אחד  עליו ניכר  שיהיה  באופן יתנהג  שכאשר  היינו, ,

ו"בכל  ובשתייתו באכילתו גם  אלא  ("היהודים "), ומצוות  תורה  בעניני בעבודתו רק  לא  עליך ", נקרא  ה '
ומזונא  חיי בבני המצטרך  כל  לו שיהיה  כדי בשבילו, אלא  נברא  לא  העולם  שכל  יראה  אזי דרכיך ",

רויחא ,

תשובה  בהלכות  הרמב "ם  שכתב  כמו – הל 170ואז מנוחה ,וסוף  מתוך  ה ' את  לעבוד  יוכל  – מלכים  כות 
את  דעה  הארץ  ש "מלאה  עד  והחכמה ", הדעה  "תרבה  ובמילא  המבלבלים , הענינים  כל  יהיו שלא  כיון

מכסים " לים  כמים  .171ה '

***

ÂÏ וששון ושמחה  אורה  היתה  "ליהודים  נאמר : פורים , נס  של  התוצאות  אודות  המגילה  בסיפור  .
זה  המתחיל ' 'דיבור  ֿ סד  תקס "ג  משנת  הזקן רבינו של  מאמר  וישנו לשונו:172ויקר ". וזה  ,

שכתוב  (כמו אור  אמר  ולא  נקבה , בלשון אורה  לשון מהו להבין יש  וכו'. אורה  היתה  173"ליהודים 

לשון  והוא  האור , מציאות  נמצא  שממנו מאירה  מלשון הוא  אורה  דפירוש  הוא , הענין אך  אור "). "תורה 
כו'". משכיל  מאכיל  כמו מפעיל 

אלא  כו', דרך  ומורה  שמלמדת  בגילוי, כבר  שהיא  כפי התורה  אודות  אינו כאן שהמדובר  [והיינו,
אודות  .[" אור ד "תורה  הענין נמשך  שממנו התורה ,

פורים  בדרושי – ביאור  ובתוספת  קצת  בהרחבה  – גם  ונכלל  ֿ ערך , לפי באריכות  הענין לבאר  וממשיך 
בסופן  האמצעי לאדמו"ר  אורה ' .174שב 'שערי

ֿ ידי  על  ב 'תמ "ח  בשנת  תורה  מתן בשעת  שניתן אור " ד "תורה  הענין כבר  שישנו ֿ פי ֿ על  שאף  והיינו,
להיות  צריך  ֿ מקום , מכל  הראשון, ענינו המשכת המקבל  שזהו התורה , נמשכת  שממנו התורה 

היתה  "ליהודים  – פורים  אור ".של  "תורה  נעשה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  התורה , מקור  ,"

ÊÏ הגמרא דברי ֿ פי על  – הענין פשטות  ויובן הפסוק 175. עזבם 176בפירוש  על  גו' הארץ  אבדה  מה  "על 
תחילה ": בתורה  ברכו "שלא  אבל  תורה , למדו שאכן גו'", תורתי את 

הוה  לשון – התורה " "נותן הוא : התורה  ברכת  ממקורה 177נוסח  הפעם  עוד  ניתנת  שהתורה  והיינו, ,
ושרשה .

תורתי", את  "עזבם  נקרא  זה  הרי – התורה  ושורש  מקור  עם  קשר  בלי הוא  תורה  לימוד  כאשר  אבל 
בלבד  זו שלא  היינו, הארץ ". "אבדה  זה  ומצד   במאמר לעיל  שנתבאר  כמו הארץ , 178את 

הכתוב  יהודי 179בפירוש  של  עבודתו ֿ ידי שעל  ֿ עדן, גן על  דקאי החיים ", בארצות  ה ' לפני "אתהלך 
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בהקדמה 167) של "ה כו'. שמש על  חבל  ב: נט , סנהדרין ראה
ב). (יז,

וש"נ.168) סע"ב. ו, ברכות
(במשנה).169) סע"א לז, סנהדרין
ספ"ט .170)
ט .ישעי171) יא, '
(כ "ק 172) ואילך  סב ע' תקס"ד  אדה"ז במאמרי  לאח "ז נדפס

ט "ז  תשא, ש"פ – שלאח "ז בהתוועדות אמרו שליט "א אדמו"ר
פ' תצוה, (דש"פ זה ד "ה גם וראה ואילך )). 180 ע' (לקמן אדר

ואילך ). 107 ע' חט "ז (תו"מ  תשט "ז זכור)
כג .173) ו, משלי 
ואילך .174) פל "ב היהודים וקבל  סד "ה
א.175) פא, נדרים ואילך . סע"א פה, ב"מ 
ֿ יב.176) יא ט , ירמי '
ובכ "מ .177) א. כג , תזריע לקו"ת א. כה, של "ה ראה
ואילך ).178) ז' ע' (לעיל  פ"ג 
ט .179) קטז, תהלים



כז    

ולשמרה " אדרבה ,180"לעבדה  אלא  - הארץ  את  "אבדה הוא  – עצמה  מצד  שהיא  כמו בארץ 
תחילה ". בתורה  ד "ברכו הענין להיות  צריך  ומקורה , שרשה  עם  התורה  את  לקשר  וכדי הארץ ".

בזה : והענין

נמצאת  שהתורה  והיינו, תורתו", את  לנו ונתן העמים  מכל  בנו בחר  "אשר  אומרים  התורה  בברכת 
אלא  עצמו, מעלות  של  ענינים  שאר  או השכל  מעלת  גודל  מצד  עצמו, בכח  ולא  מקרה , בדרך  לא  אצלנו

ש " בגלל  כאורה "רק  "כח ׁשכה  יתברך  שאצלו שאף  היינו, דייקא , בחירה  העמים ", מכל  ,181בנו ֵ
התורה . את  לנו ליתן החפשית  בבחירתו בנו בחר  ֿ מקום , מכל 

תורת  את  לנו ש "נתן זאת , התורה ועוד  את  – "  של באופן שלומדה  אלא  עוד  ולא  לומד ,
, כביכול

ומצאת  יגעת  "לא  ז"ל  רבותינו כמאמר  דוקא , יגיעה  של  באופן להיות  צריך  התורה  לימוד  שהרי –
(וכידו  תאמין" ליעקב 182ע אל  דבריו ש "מגיד  וכיון יתברך ), עצמותו את  'לוקחים ' יגיעה  ֿ ידי על  שדווקא 

עושה "183גו'" הוא  לישראל  מצוה  שהוא  "מה  כנגדו"184, ושונה  ש "קורא  הקב "ה  של  לימודו גם  הרי ,185

– כביכול  יגיעה  של  באופן הוא 

ביגיעה " לא  בעמל  "לא  היה  הקב "ה  של  התורה  לימוד  אם  שאפילו מובן, לא 186והרי אז גם  הנה  ,
מדרגת  אודות  מדובר  כאשר  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  שלמעלה , השכל  את  להשיג  יוכל  האדם  ששכל  שייך 

יגיעה  של  באופן אלא  אינה  למעלה  שגם  האדם 187התורה  שכל  ביכולת  שאין ובפשיטות  בוודאי הרי ,
להשיגה !

שב  אלא  זה  ואין  ואורייתא יתברך  וחכמתו רצונו שהיא  כבודה  ממקום  התורה  "ירדה 
בדברים  שנתלבשה  עד  . . למדרגה  ממדרגה  . . וירדה  נסעה  ומשם  . . חד  כולא  ֿ הוא  ֿ בריך  וקודשא 
על  בדיו גשמיות  אותיות  ובצרופי והלכותיהן ככולם  התורה  מצוות  רוב  שהן הזה  עולם  ועניני גשמיים 

בתניא  (כמבואר  כו'" בהן תפיסא  מחשבה  כל  שתהא  כדי . . ).188הספר 

היא  עצמה  שמצד  התורה  את  לקבל  שיוכלו כדי – מחדש  יום  בכל  התורה " ב "נותן צורך  יש  ולכן
הקב "ה . של  ורצונו חכמתו

ÁÏ ופרט כלל  של  באופן הם  הענינים  שכל  ידוע  והנה , ברכת 189. לומר  צריכים  יום  שבכל  כשם  ולכן, .
– השנה  במשך  הענין כללות  ישנו כן כמו הוה , לשון התורה " "נותן מחדש , התורה  את  ולקבל  התורה 

תורתנו". מתן ב "זמן

כבר " שקבלו מה  "קיימו שבפורים  מה 190וכיון וזהו התורה , ממקור  היא  ההמשכה  בפורים  גם  לכן ,
היתה  "ליהודים  בפורים  כיון שכתוב  ואדרבה : אור ", ד "תורה  הענין נמצא  שממנו מפעיל , לשון ,"

הוא  יותר .שבפורים  עוד  עליון ממקום  ההמשכה  להיות  צריכה  כבר ", שקבלו "מה  על 

ËÏ כמאמר בתורה , תחילה  ישנו שבעולם  ענין שכל  כשם  והנה , עלמא ",191. וברא  באורייתא  "אסתכל 
החילוק  זה  הרי – ובכללות  התורה . מקור  ל "אורה ", אור " "תורה  שבין החילוק  ישנו גופא  בתורה  גם  הרי

התורה  ופנימיות  דתורה  נגלה  :192שבין

התורה , פנימיות  ואילו הגשמי. הזה  עולם  בעניני שנתלבשו כפי התורה  הלכות  ענין הוא  דתורה  נגלה 
– בעולמות  מלובש  שאלקות  כפי וגם  וכו', הספירות  ענין מהעולם , שלמעלה  אלקות  אודות  מדובר  שבה 

זה  הרי   שהוא גופא .כפי
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טו.180) ב, בראשית
יב.181) קלט , תהלים
ואילך .182) שכז ע' תרס"ו המשך  ראה
יט .183) קמז, תהלים
ט .184) פ"ל , שמו"ר
תתרלד .185) רמז איכה יל "ש רפי "ח . תדבא"ר ראה
וש"נ.186) ב. פ"ג , ב"ר – חז"ל  לשון

תניא 187) – הדיבור על  הנפיחה ממעלת יותר עוד  שזהו
פ"ד . אגה"ת

פ"ד .188)
וש"נ.189) ואילך . סע"א ו, חגיגה ראה
א.190) פח , שבת
רע"ב.191) קסא, זח "ב
וש"נ.192) .225 ס"ע חכ "א תו"מ  גם ראה



כח   

ד "ברכו באופן היא  התורה  שברכת  ניכרת וכשם  גופא  דתורה ) (נגלה  התורה  שבלימוד  היינו, תורה ",
התורה  שבלימוד  והחביבות  החשיבות  שניכרת  הוה , לשון התורה " "נותן התורה , ברכת  של  ההשפעה 

יונה  רבינו שכתב  ויתאחד 193(כמו ויומשך  שיחדור  באופן התורה  פנימיות  לימוד  להיות  צריך  כן כמו – (
ענין אינו התורה  פנימיות  שלימוד  והיינו, דתורה , נגלה  לימוד  עם   וחלק ענין , אלא בתורה ,

מתוך  דתורה  נגלה  לימוד  גם  נעשה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  דתורה , נגלה  ללימוד  גם  נוגע  התורה  פנימיות  לימוד 
 (" חיּות אנדער  אן מיט  און לעבעדיקייט  אנדער  אן .194("מיט  ַַַַ

Óוזהו תמימים :. תומכי ישיבת  של  ענינה 

עצמו, בפני ענין היה  התורה  פנימיות  לימוד  ואילו דתורה , נגלה  למדו שבישיבות  הסדר  היה  אז עד 
הישיבות . לימוד  דתורה , נגלה  ללימוד  קשר  ללא 

בעתו" יפה  עשה  הכל  "את  שהרי לכך , הזמן כשהגיע  – תמימים  תומכי ישיבת  של  –195וחידושה 
ביחד  הם  התורה  פנימיות  ולימוד  דתורה  נגלה  שלימוד  הוא  הישיבה  תמים "196שסדר  יהיו "יחדיו ,197,

למדן  הוא  שהלומד  ניכר  החסידות  ובלימוד  חסידות , תחילה  למד  שהלומד  ניכר  הנגלה  שבלימוד  והיינו,
בנגלה  חסיד "198גם  הארץ  עם  "לא  שהרי הפנימיות 199, והן החיצוניות  הן שישנם  – התמימות  ענין וזהו .

בשלימותם .

אשל " ד "ויטע  הפעולה  גם  נשלמת  ֿ זה  ֿ ידי הענין 200ועל  (היפך  ֿ עדן גן ענין שהוא  הארץ , את 
לחוד " ועדן לחוד  ש "גן עצמה  מצד  שהיא  כפי תהיה  שלא  – לז) סעיף  כנ"ל  הארץ " "ונהר 201ד "אבדה  ,

הגן" את  להשקות  מעדן ועבודתן,202יוצא  תורתן זיו ענין שהוא  עצמו, ה "עדן" את  ב "גן" ימשיכו אלא  ,
במאמר ). לעיל  שנתבאר  (כמו מצוה  מצוה  שכר 

‡Ó" שכינה (ש )גלתה  גליות  ב "עשר  והנה , גם 203. ישנם  – לדור  ומדור  לזמן מזמן ונשנים  שחוזרים  –
אדמו"ר  וחמי מורי כ "ק  (כדברי תמימים  תומכי שגלתה  תמימים 204הגליות  תומכי ישיבת  שנתייסדה  עד  ,(

ֿ פורים  בשושן שנה , ח "י לפני התחתון, כדור  .205בחצי

יהיה  שלא  היא  בזה  הכוונה  הרי – לעיל  האמור  ֿ פי באופן ועל  אלא  אור ", "תורה  של  באופן רק 
היתה  לשוןש "ליהודים  ," וידו שהשפעתו מקום  בכל  אור " "תורה  ולהמשיך  לפעול  היינו, ,

הזמן: והגבלות  למדידות  שליטה  אין זה  ובענין מגעת .

עולם  עניני בבירור  שעוסקת  כיון דתורה , שנגלה  – התורה  לפנימיות  דתורה  נגלה  שבין מהחילוקים 
וכו' בו גוברים  שהרשעים  ורע '206הזה  טוב  הדעת  'עץ  בשם  נקראת  ולכן בהגבלות 207, מדודה  היא  הרי ,

דחיי' 'אילנא  שנקראת  התורה  פנימיות  ֿ כן ֿ שאין מה  החיים '208העולם ; 'עץ  נאמר 207, ֿ זה  שעל  "וחי 209,
הדעת ', ב 'עץ  גם  נמשך  שממנה  אלא  ורע ', טוב  הדעת  מ 'עץ  למעלה  היא  עצמה  מצד  הרי – לעולם "

נצחיים . וחיים  החיּות , ענין יומשך  בהם  שגם  העולם , בעניני גם  ֿ ידו ועל 

גם  שיומשך  באופן יהיה  התורה  פנימיות  שלימוד  – תמימים  תומכי של  לחידוש  בנוגע  גם  מובן ומזה 
הוא  זה  שענין – דעהו" דרכיך  "בכל  גם  ֿ זה  ֿ ידי ועל  המצוות , במעשה  גם  ֿ זה  ֿ ידי ועל  דתורה , בנגלה 
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שם.193) לנדרים בר"ן הובא
(194.149 ע' תש"ג  סה"ש ראה
עה"פ.195) קה"ר וראה יא. ג , קהלת
(הוצאת 196) תרנ"ט  סה"מ  – תרנ"ט  שמח "ת שיחת ראה

ועוד . רכז. ס"ע בהוספות תנש"א)
כד .197) כו, תרומה – הכתוב לשון
(198.64 ע' לעיל  גם ראה
מ "ה.199) פ"ב אבות
לג .200) כא, וירא
ב.201) לד , ברכות
יו"ד .202) ב, בראשית

תתקנט ).203) רמז משלי  היל "ש (לגירסת א לא, ר"ה
ע'204) ח "ב תנש"א .549 ע' ח "ב תשמ "ט  סה"ש גם ראה

וש"נ. .471 ע' ח "ב תשנ"ב ואילך . 640
קיץ 205) (סה"ש ה'ש"ת פורים שושן אד "ש, ט "ו שיחת ראה

ואילך ). 20 ס"ע ה'ש"ת
ע' חט "ז (אג "ק זו שנה טבת וח "י  כסלו יו"ד  מכתב גם וראה

ריח ). וע' קלז
פכ "ד .206) פ"ו. תניא ראה
ט .207) ב, בראשית
(ברע"מ ).208) ב קכד , זח "ג 
כב.209) ג , שם



כט    

"אילנא  על  שליטה  להם  אין והמקום  הזמן והגבלות  מדידות  שכן, ומקום , זמן של  מהשינויים  למעלה 
דחיי".

Ó וכמה כמה  עברו שמאז וכיון שנה , ח "י לפני היה  זה  שענין ואומרים  הטועים  אלו ישנם  אמנם , .
ֿ ושלום . חס  חלישות  של  ענין או שינוי של  ענין בזה  נעשה  אזי שנים ,

בירושלמי  שכתוב  מה  – לזה  הפסוק 210והמענה  ריק ,211על  הוא  "ואם  מכם ", הוא  ריק  דבר  לא  "כי
חלישות  של  ענינים  ישנם  אכן אם  ריק ): דבר  אין בתורה  (כי בתורה " יגיעין אתם  שאין למה  הוא , מכם 

" זה  הרי – מצד ," בענין החסרון את  לתלות  להם  ואין יותר ., נעלה 

ֿ דין  פסק  כד ) (סעיף  לעיל  [כמדובר  שלהם  הפנימיות  מצד  זה  אין – גופא  המקבלים  שאצל  זאת , ועוד 
עבדיו  אל  סודו ש "גלה  כפי  – הקב "ה  של  רצונו לעשות  מישראל  אחד  כל  רוצה  פנימיותו שמצד  הרמב "ם 

מפני 212הנביאים " אם  כי תמימים ], תומכי ישיבת  דהתייסדות  העיקרי הענין גם  כולל  נשיאינו, רבותינו ,
הגמרא  (כלשון כו'"... וסופו באונס  ש "תחילתו באופן זה  הרי ולפעמים  אנסו, הרע  זה 213שיצרו ומצד  ,(

אחר . בענין החסרון לתלות  מחפש  ֿ כך  ואחר  ריק ", "דבר  אצלו נעשה 

מכמה  בתורה  כבר  וישנו הרפואה , בחכמת  חדש  דבר  האחרונים  בזמנים  שנתגלה  כפי – לזה  והעצה 
ֿ זה : לפני ודורות  שנים 

את  ֿ ליצלן רחמנא  ֿ רוח  לחולה  להסביר  – החדשים  ומצב מהטיפולים  למעמד  אותו שהביאה 
דיסטערבד " "עמאשינעלי או סיק ", "מענטעלי או "נערוועז", כאן: מעורער 214הנקרא  רוח , חולה  (עצבני, ָ

אליו. הדבר  נדבק  דרך  באיזו שיודע  כיון מזה , לצאת  שביכולתו שיראה  – יתרפא  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ברגשותיו),

הפתגם  חצי 215וזהו המחלה  ידיעת  החסידות : תורת  התגלות  שלפני ובספרים  החסידות  בתורת  המובא 
העליונה  לכוונה  מכוין שאינו לפי – היא  הנ"ל  ֿ הרוח  מחלת  שסיבת  לאדם  להסביר  שיש  והיינו, תרופה .

ובינתכם " חכמתכם  נכנס 216ש "היא  ֿ כן ֿ אם  אלא  חוטא  אדם  ש "אין וכאמור , סיק ", "מענטעלי הוא  ולכן ,
שטות ". רוח  בו

את  רק  לא  לאדם  שמסבירים  – החסידות  תורת  של  יתירה והחידוש  אלא  חולה , נעשה  שבגללה 
עצמו שמצד  מזה ,   . תרופה חצי הוא  כשלעצמו זה  וענין ,

ריק ובנידון  דבר  "לא  הנה  בכלל , תורה  של  שבענינים  הנ"ל , הירושלמי דברי לידע  היא  העצה  – ֿ דידן
חלישות , יש  כאן וצועקים : אנשים  שמתהלכים  המציאות , את  מכחישים  לא  [שהרי הוא " ריק  "ואם  הוא ",
וכיו"ב ] ולהחליף  לשנות  צריך  זה  וענין כדבעי, אינו זה  ענין דערטאן"), ("ניט  נשלם  שלא  ענין יש  ָושם 

" – . התורה במקבל  זאגער "), דעם  ("אין ּבא ֹומר  הוא  שהחסרון היינו, ,"ֵָָ

וגם  דחיי", "אילנא  התורה , פנימיות  לומדים  שבו למקום  בנוגע  מדובר  כאשר  ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן ובמכל 
כנ"ל . דחיי", "אילנא  עם  שקשור  באופן הוא  ורע , דטוב  אילנא  דתורה , נגלה  לימוד 

‚Ó: האמור מכל  המורם  .

ישיבת  את  עמהם  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  יסד  שנים  ח "י שלפני מהתלמידים  אחדים  כאן שנמצאים  כיון
עומדים  חדש  דבר  יסוד  של  בשעה  אשר , התחתון, כדור  חצי בכל  ֿ ידה  ועל  ֿ הברית , בארצות  תמימים  תומכי

חדשים " בעיניך  יהיו יום  ו"בכל  בתקפו, עומד  זה  שענין לידע  צריך  – ובהתעוררות  ממש 217בהתרוממות 
הבראם . וכיום  הווסדם  כיום 
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ה"א.210) פ"א פאה
מז.211) לב, האזינו
ז.212) ג , עמוס
ב.213) נא, כתובות
כאן 214) נמצא אם ואמר: הפסיק שליט "א אדמו"ר כ "ק

כו"כ  עוד  למצוא יוכל  – טוב יותר אנגלית שיודע מישהו

הוא. אחד  תוכנם אבל  לשונות...
וראה 215) .18 ע' תש"ג  .149 ע' ריש ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה

וש"נ. .142 ס"ע חי "ז תו"מ  רפד . ע' חי "ד  אג "ק גם
ו.216) ד , ואתחנן
טז.217) כו, תבוא יג . יא, עקב א. יט , שמות פרש"י 



ל   

היא  שהחלישות  שיודעים  וכיון זאת , לקבל  שצריכים  אלו אצל  רק  זה  הרי – חלישות  איזו ישנה  ואם 
אומרים  ורק  מאומה , עושים  ואינם  ושותקים  שמתהלכים  ואלו זאת . לתקן הדבר  תלוי בידם  הרי אצלם ,

מזה ; התוצאה  מהי רואים  הרי – אשם  שפלוני

עדיף " תעשה  ואל  ש "שב  אמת  רואיקער ")...218הן שלאפן ("מ 'קען יותר  רגועים  לישון שיכולים  כיון ,ָ
כו'" ידע  דלא  עד  בפוריא  לבסומי איניש  "חייב  ֿ חובת  ידי לצאת  ה "המצאה " שישנה  בפורים , גם  ומה 

ֿ ידי התכלית ;219על  זוהי לא  אבל  – מרדכי"... לברוך  המן ארור  בין ידע  "לא  שאז ,

גידיו  ובכל  אבריו בכל  ושלם  תמים  ער , איד "), לעבעדיקער  ("א  חי יהודי להיות  – היא  ,220התכלית  ַ
היא  ועבודתו ביחד , הם  וחסידות , נגלה  והפנימיות , שהחיצוניות  באופן הוא  התמימות  שענין וכאמור ,

"עמ  שגם  פועל  שזה  ועד  היהודים ", "פחד  אצלו שניכר  "ליהודים באופן ֿ זה  ֿ ידי ועל  מתיהדים ", הארץ  י
מקום היתה  בכל  זאת  שמפעיל  אלא  זה , במקום  אור  שנעשה  בלבד  זו שלא  היינו, מפעיל , לשון ,"

תמימים . תומכי ישיבת  מייסדי נשיאינו רבותינו של  בכוחם  להגיע  ההשפעה  שיכולה 

האמור : מכל  והמורם 

אזיל " גופא  רישא  ו"בתר  הנשיאים , הרביים  ֿ ידי על  נתייסדה  תמימים  תומכי שהקשר 221ישיבת  היינו, ,
ֿ ושלום . חס  להיפך  ולא  למעליותא , הוא 

להשפיע  וממשיכים  השפיעו, הנשיאים  שהרביים  הכוחות  כל  בתקפם  שישנם  מובן מעצמו ובמילא ,
בהתייסדות  שנים  ח "י לפני שנוסף  בחידוש  ובפרט  שהם , מקום  בכל  תמימים  תומכי בישיבות  עתה , גם 

התחתון. כדור  בחצי תמימים  תומכי ישיבת 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שסיפר  כפי – לשאוב  אנו שצריכים  המאמר 222אלא  על  צדק ' ה 'צמח  דברי אודות 
הגמרא  דברי ֿ דרך  על  זה  שהיה  הזקן אדמו"ר  ולשאוב ,223של  לילך  שיכולים  – כו'" שואבין היו "שמשם 

ממש . בימינו במהרה  צדקנו, משיח  ביאת  עד  שע ּפן"... און "שע ּפן

יחד , שירקדו והורה  לחיים , לומר  הנ"ל  לתלמידים  הקדושה  בידו משקה  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
תמימים  תומכי ישיבת  נתייסדה  שעמהם  והתלמידים  מההנהלה  גם  אליהם  יצטרפו – מנין להשלים  וכדי

מקומו]. על  ורקד  קומתו מלוא  עמד  בעצמו שליט "א  אדמו"ר  וכ "ק  שנה , ששים  לפני בראשונה ,

***

„Ó עדן ֿ נשמתו (מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  שאמר  השיחה  ידועה  תמימים 224. תומכי ישיבת  מייסד  ,
ופרסמה  עליה  חזר  אדמו"ר  מו"ח  וכ "ק  ז"ל 225הראשונה , רבותינו מאמר  יסוד  על  למלחמת 226, היוצא  "כל 

לאשתו". כריתות  גט  כותב  דוד  בית 

אויבך ונק  חרפו "אשר  אלו ישנם  שאז דמשיחא , דעקבתא  בדור  עתה  שנמצאים  שכיון – הדברים  ודת 
משיחך " עקבות  חרפו אשר  דוד ".227ה ' בית  ד "מלחמת  הענין נוגע  אזי ,

לא  צריכים  במלחמה  שהרי – תמימים  תומכי תלמידי הם  דוד " בית  "למלחמת  לצאת  שצריכים  ואלו
העם " "בראש  העומדים  המפקדים  את  בישראל "228רק  צבא  יוצא  "כל  שהם  אלו את  גם  צריכים  אלא  ,229,

לגני  באתי ההילולא , דיום  המאמרים  בהמשך  שהשכר 230וכמבואר  ֿ פי ֿ על  שאף  הצבא , לסדר  בנוגע  ,
את  שפועלים  אלו ֿ מקום , מכל  החיל , בראש  העומדים  לשרים  ניתן הנצחון ותפארת   הם –

מגן. במלחמת  – ופשיטא  תנופה , במלחמת  משמרתם  על  שעומדים  הצבא  אנשי החיל , אנשי
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סע"א.218) ק, עירובין
ס"ב.219) סתרצ"ה או"ח  רמ "א ראה
ובכ "מ .220) ג . מה, נצבים לקו"ת ראה
ב.221) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין
תשרי ).222) טז יום" ב"היום (נעתק 162 ע' תרצ"ז סה"ש
ה"א.223) פ"ה סוכה ירושלמי 
תרס"א.224) שמח "ת

תשפז,225) ח "ד  (לקו"ד  תש"ב תמוז ער"ח  בקונטרס נדפסה
ואילך ). 141 ס"ע תש"ב בסה"ש ולאח "ז ואילך . ב

וש"נ.226) א. נו, שבת
נב.227) פט , תהלים
ה"ד .228) פ"ז מלכים הל ' רמב"ם
ועוד .229) ג . א, במדבר
(230.(132 ע' תש"י  (סה"מ  פי "א תש"י 



לי    

העולם , עניני על  בכללות  שקאי – לאשתו" כריתות  גט  ד "כותב  הענין אצלם  להיות  צריך  ולכן
ואשה  לאיש  נמשלו והגוף  הנשמה  שהרי הגוף , עניני על  יותר  הפנימי 231ובפרטיות  הרצון שמלבד  והיינו, ,

הענינים . שאר  מכל  א ּפגעשניטן") איז ("ער  הוא  מנותק  העליון, הרצון מילוי של  הפנימית  ָוהנקודה 

הענינים  מכל  א ּפזאגן") ("זיך  עצמו את  לפטור  עליו תמימים , תומכי לישיבת  נכנס  תלמיד  ָָכאשר 
ההנהלה , בעיני  חן למצוא  המחשבה  לא  ואפילו "תכלית ", אודות  מסחר , אודות  מחשבות  הגשמיים ,
אדמו"ר  כ "ק  שמבאר  כפי לדבריהם , ולציית  להקשיב  – הוא  לו שנוגע  מה  ֿ הישיבה ; ראש  או המשפיע 

הידועה  בשיחה  ֿ עדן נשמתו  הוא 232(מהורש "ב ) עומד  ֿ זה  ֿ ידי ועל  המקבל , ואור  המשפיע  אור  בענין
ודוממתי" ד "שויתי ומצב  בשיחה ),233במעמד  הרבי (כדברי יתברך  ועצמותו הוא  רק  שיש  כך  דומם , כמו ,

דוד ". בית  ב "מלחמת  שמנצחים  ההבטחה  ישנה  ואז עניניו. בכל  עוסק  כזה  ובאופן

‰Ó שיהיה וכדי לאשתו", כריתות  גט  ש "כותב  שאף  הוא , כפשוטה  במלחמה  הדברים  סדר  והנה , .
שלם , בלבב  זאת  לעשות  צריך  לבבכם "כדבעי ירך  ש "אל  באופן למלחמה  היציאה  תהיה  ֿ זה  ֿ ידי 234ועל 

ולא  לאשתו, חוזר  היה  בשלום , מהמלחמה  בשובו אבל  המלחמה , זמן למשך  שעה , לפי רק  זה  הרי –
דוד " בית  ל "מלחמת  ביציאה  – בנמשל  גם  הוא  וכן יותר . גדולה  האהבה  היתה  הפירוד  שלאחרי אלא  עוד 

משיחך ". עקבות  חרפו "אשר  אלו נגד 

בתניא  כמבואר  אלא  ג ), סעיף  (כנ"ל  מקרה  בדרך  אינו שבתורה  ש "משל " – לעשר 235ובהקדמה  בנוגע 
אור ' ב 'תורה  וכמבואר  מהן". ש "נשתלשלו כיון עליונות ", ספירות  עשר  "כנגד  שהם  הנפש  236כוחות 

הכתוב  (הנמשל )237בפירוש  הענין של  והגשמיות  החיצוניות  הוא  שה "משל " משל ", אלפים  שלשת  "וידבר 
שמגיע  עד  מדריגות  אלפים  שלשת  למדריגה  ממדריגה  ויורד  נמשך  וכך  ממנו, שלמעלה  בעולם  שהוא  כפי
מדרגות  ריבוי עוד  ויש  ֿ עשיה , ֿ יצירה  בבריאה  רק  הם  אלו מדרגות  אלפים  שג ' אלא  עוד  ולא  הזה , לעולם 

כו'. יותר  למעלה 

הפירוד  ולאחרי לאשתו, האיש  חוזר  המלחמה  לאחרי הנה  כפשוטה  שבמלחמה  שכשם  מובן ומזה 
ֿ פי  ֿ על  שאף  דמשיחא , דעקבתא  בדור  דוד " בית  ל "מלחמת  ביציאה  גם  הוא  כן – יותר  האהבה  גדולה 
מהקב "ה  הוא  מובטח  ֿ מקום , מכל  הגוף , ועניני הזה  עולם  לעניני לאשתו", כריתות  גט  "כותב  שעה  שלפי

כדלקמן. יותר , בערך  שלא  ואשה  דאיש  האהבה  תגדל  ואז בשלום , ויחזור  במלחמה  שינצח 

ÂÓ בחודש גו' אחשורוש  המלך  אל  אסתר  "ותלקח  – פורים  נס  לתחילת  בנוגע  שכתוב  מה  ֿ פי על  ויובן .
טבת " חודש  הוא  הגוף "238העשירי מן נהנה  שהגוף  "ירח  בגמרא  ואיתא  ,239:

המדרש  פירוש  גם  ישנו שבמגילה  הפירושים  עולם "240בין של  "מלכו על  קאי אחשורוש " ש "המלך 
– דתורה  מנגלה  גם  ראיה  שצריכים  ולאלו שלו". וראשית  גם ש "אחרית  הביאו זה  פירוש  הרי

יין' 'מחיר  .241בפירושו

מהגוף  נהנה  יתברך , ומהותו עצמותו שלמעלה , שהגוף  היינו, הגוף ", מן נהנה  ש "הגוף  נאמר  ֿ זה  ועל 
הם  שלמטה ) והגוף  שלמעלה  (הגוף  הפירושים  שב ' ובאופן יהודי, של  ומהותו עצמותו שזהו יהודי, של 
מצוות  בקיום  בפועל  בעשיה  יהודי של  בעבודתו היא  שלמעלה ) (גוף  יתברך  עצמותו כוונת  כי, חד , כולא 

הגוף  ֿ ידי על  והלב , המוח  דחובת  המצוות  גם  כולל  מישראל ),242מעשיות , ואחד  אחד  כל  שייך  (שלזה 
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ואילך 231) סע"ב קכב, (בס"ת). ואילך  סע"ב עח , זח "א ראה
וש"נ. רלה. ע' תרנ"ג  סה"מ  ב. קפא, (במהנ"ע).

הובא 232) ואילך ). 75 ע' שלום תורת (סה"ש תרס"ז שמח "ת
רצט ). ע' חט "ז (אג "ק זו שנה שבט  כ "ג  במכתב

ב.233) קלא, תהלים
הט "ו.234) שם רמב"ם גם וראה ג . כ , שופטים פ'
רפ"ג .235)
ב.236) צח , מג "א ואילך . ב מב, מקץ

יב.237) ה, ֿ א מלכים
ובפרש"י .238) טז ב, אסתר
רמב).239) ע' חט "ז (אג "ק זו שנה טבת כ "ח  מכתב גם ראה
קפב.240) א, במאו"א הובא
("באגדה 241) יו"ד  כט , ויצא מרקאנטי  ֿ יג , יב א, אסתר עה"פ
אמרו").
ה'ש"ת 242) סה"מ  ואילך . ב רצ, ח "ב קונטרסים סה"מ  ראה

ואילך . 112 ס"ע
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גזרתי  גזירה  חקקתי ד "חוקה  באופן קיומן להיות  צריך  והלב , המוח  דחובת  המצוות  שגם  זאת , ועוד  –
– ובלב  שבמוח  – גוף  – הדומם  ענין שזהו אחריה ", להרהר  רשות  לך  אין

הידועה  בשיחה  ֿ עדן נשמתו (מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  שמבאר  אל 243כפי מתייחסות  המצוות  שכל 
יתברך  עצמותו את  'לוקחים ' ֿ ידם  ועל  יתברך , .244עצמותו

חיותה  תקבל  הנשמה  שגם  ועד  הגוף ", מן נהנה  "הגוף  יהיה  שאז לבוא , לעתיד  בגילוי יהיה  זה  וענין
הישראלי  איש  של  .245מהגוף 

– הפורים ) חג  ענין (שזהו ֿ נפש  מסירת  של  באופן המצוות  דקיום  העבודה  ֿ ידי על  היא  לזה  וההכנה 
בחסידות  מסירת 246כמבואר  ענין שהוא  הגוף ", "מסירת  ולא  נפש ", "מסירת  הלשון היינו,דיוק  ,

רצון נעשה  שלו שהרצון אלא  רצון, לו שאין באופן ולא  רצונו, את  לגמרי שבדרך שמבטל  כך , ,
שאין  ידע ", ד "לא  בציור  הוא  הרי עצמו כוחות  שמצד  ֿ פי ֿ על  אף  כדבעי, בפועל  עשיותיו כל  יהיו ממילא 

עמך " הייתי – "בהמות  ואדרבה : והרגש , ידיעה  שום  בתניא 247לו כמבואר  ,248.

ג ד "כותב  ההקדמה  (לאחרי דוד  בית  מלחמת  את  מסיימים  שכאשר  מובן ֿ זה  ֿ פי כריתות ועל  ט 
וכנסת  (הקב "ה  ואשה  דאיש  ההתאחדות  ונעשית  חוזרת  אזי – ומוחלט  גמור  נצחון מתוך  לאשתו")

רעייתי" ד "אחותי המעלות  ב ' שישנן ובאופן ואהבה , חיבה  בתוספת  ב 'לקוטי 249ישראל ) כמבואר  ,
ֿ זה 250תורה ' שלאחרי נשיאינו רבותינו באהבה 251ובדרושי מעלה  ויש  ד "אחותי" באהבה  מעלה  שיש  ,

ישראל . של  בעבודתם  ישנן המעלות  וב ' ד "רעייתי",

נברא " מילואו על  "עולם  כאשר  קדם  מימי יותר  נעלה  באופן בעולם  גם  יומשך  ֿ זה  ֿ ידי שהרי 252ועל  –
הגדול  בעיגול  דבוק  יהיה  בתחתיתו שגם  באופן הקו המשכת  תהיה  הבירורים  גמר  ֿ זה 253לאחרי ֿ ידי שעל  ,

שזהו  מטה "), אויס  און מעלה  ("אויס  ומטה  דמעלה  חילוק  ללא  בשוה , מקום  בכל  אלקות  גילוי יהיה 
שלו". ואחרית  "ראשית  ידע ", דלא  "עד  ענין

ÊÓ: האמור מכל  המורם  .

דוד  בית  מלחמת  את  שישלימו אלו הם  – הימים  סוף  עד  ההתייסדות  מראשית  תמימים  תומכי תלמידי
גמור . נצחון מתוך 

המלכים  שעושים  "קניגא " כמו אלא  אינה  זו שמלחמה  לדעת  שיהיה 254עליהם  בפשיטות  יודעים  שהרי ,
עין  למראית  נראה  שיהיה  יתברך  לפניו רוח  נחת  להיות  יתברך  ברצונו שעלה  אלא  במלחמה , הנצחון

לבב . ובטוב  ובשמחה  הנצחון, שיהיה  הוא  ברור  שדבר  היא  האמת  אבל  בדבר , ספק  יש  כאילו

היעוד  קיום  שפועלים  כמבואר 255ועד  דייקא , "אותי" – גדולם " ועד  למקטנם  אותי ידעו כולם  "כי
שמי"256בחסידות  הוא  הוי' "אני הוי', משם  למעלה  הוא  ואילו 257ש "אותי" בלבד , שם  אלא  שאינו ,

בשום  לא  אתרמיז "דלא  "אנכי", יתברך , עצמותו על  קאי קוץ ""אותי" בשום  ולא  וממשיכים 258אות  ,
בתחתונים . דירה  יתברך  לו להיות  – למטה  זאת 
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(243190 ס"ע שלום תורת (סה"ש עדר"ת שמח "ת שיחת
ואילך ).

(244.384 ע' חט "ו לקו"ש גם ראה
ואילך ).245) צז ע' תרנ"ט  (סה"מ  תרנ"ט  תכלה לכל  ד "ה ראה

וש"נ. קסח . ע' ניסן סה"מ  תו"מ 
ובכ "מ .246) סע"ד . מח , שלח  לקו"ת ב. לו, מקץ תו"א ראה
כב.247) עג , תהלים
פי "ח .248)
ב.249) ה, שה"ש
ואילך .250) א לד , שה"ש בהר. ר"פ
(251.25 הערה 40 ע' ח "כ  בלקו"ש נסמנו

ז.252) פי "ד , ג . פי "ג , ו. פי "ב, ב"ר ראה
ואילך )253) קי  ס"ע שם (סה"מ  הנ"ל  תכלה לכל  ד "ה ראה

(המשך  תער"ב תבוא כי  ד "ה אומרים. מקובלים יש בשם –
קיז). ע' ריש ח "א תער"ב

לך 254) ויתן ד "ה תולדות תו"ח  וראה ועוד . ג . פי "ג , ויק"ר
ואילך . ד  כ , ח "א האמצעי  לאדמו"ר תשובה שערי  ואילך . פ"י 

ובכ "מ .
לג .255) לא, ירמי '
פ"ס.256) פי "ח . האמצעי  לאדמו"ר האמונה שער ראה
ח .257) מב, ישעי '
ובכ "מ .258) ב. פ, פינחס לקו"ת ב. רנז, א. יא, זח "ג  ראה



לג    

עד  משיחך ", עקבות  חרפו "אשר  בדור  ובפרט  דוד , בית  למלחמת  היוצאים  פועלים  זה  שכל  וכאמור ,
עליהם " מלך  דוד  ו"עבדי הגמור , .259לנצחון

***

ÁÓ סיפר אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  [בעת 260. וחילו נפוליון מפני מליאדי ברח  שכאשר  הזקן, רבינו אודות 
כידוע  לצרפת , רוסיא  בין שנסעו 261המלחמה  לאחרי הנה  עניניו], וכל  לנפוליון ביותר  התנגד  הזקן שרבינו

ביתו  מכלי נשאר  פן היטב  לבדוק  ויצו דירתו, בית  אל  וימהר  לליאדי, במרוצה  חזר  פרסאות , כשתי
בא  העיר , פני את  הזקן רבינו יצא  ואך  עמהם . לקחתם  ויצו ("ּפאנטאפל "), ֿ בית  נעלי זוג  וימצאו ַָמאומה ,
וימהרו  בעצמו, נפוליון בא  קלה  שעה  וכעבור  השני, מהעבר  העיר  אל  נפוליון חיל  של  הראשון הרץ 

מחפציו. משהו למצוא  הזקן רבינו של  לביתו

בזה : והענין

בגמרא  צדיק 262איתא  של  שעבודתו לפי והיינו קטנים ". "פכים  אפילו וחביב  חשוב  צדיקים  שאצל 
לאלקות . כלי הם  עניניו שכל  דעהו", דרכיך  ש "בכל  באופן היא 

הלב  או הראש  על  לבוש  ולא  בלבד , לבוש  של  ענין שזהו ֿ בית , נעלי אודות  מדובר  כאשר  אפילו ולכן,
כיון  הרי – שברגל  העקב  זה  הרי גופא  שברגל  שבאדם , תחתון היותר  החלק  על  לבוש  אלא  הידים , או
וישארו  שיגיעו הזקן רבינו רצה  לא  לאלקות , כלי הם  גם  נעשו דעהו" דרכיך  ד "בכל  העבודה  ֿ ידי שעל 

זה '. 'לעומת  של  בענינים  ֿ כח  תוספת  להיות  יכול  ֿ זה  ֿ ידי שעל  כיון לאלקות , מנגד  אצל 

בדק ּות , ֿ רצוי בלתי ענין ישנו כאשר  כי, דק ּות , של  בענינים  גם  להזהר  צריכים  כמה  עד  מובן ומזה 
בגסות . גם  ולבוא  לירד  יכול  זה  הרי

ËÓ" מקומות בג ' אלא  נחלקו ש "לא  שאף  – ושמאי הלל  לגבי שמצינו וכפי תלמידי 263. "משרבו הנה  ,
כו'" בישראל  מחלוקת  רבו צרכן, כל  שימשו שלא  והלל  עצמך :264שמאי והגע  .

בגמרא  כדאיתא  ביותר , מעלתם  שגדלה  ושמאי הלל  תלמידי אודות  הזקן 265מדובר  הלל  תלמידי אודות 
ש "אמרו  זכאי", בן יוחנן רבן שבכולם  "קטן רבינו", כמשה  שכינה  עליהן שתשרה  "ראויים  היו שמהן

כו'". עליו

ֿ פה  שבעל  תורה  נבנתה  ומהם  עמהם , למדו עצמם  ושמאי שהלל  תלמידים  אודות  שמדובר  ,266וכיון
הדעות  וחילוקי המחלוקת  וגם  מדריגתם , ערך  לפי אלא  אינו צרכן" כל  שימשו "שלא  שהענין מובן הרי

גופא . בקדושה  הם 

"שלשת  למדריגה , ממדריגה  בעולם  ומשתלשל  יורד  בקדושה  המחלוקת  מענין הרי ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
זה '. ב 'לעומת  מחלוקת  שנעשה  עד  מה ), סעיף  (כנ"ל  משל " אלפים 

שנאמר  מחלוקת , נבראת  "שבו לפי טוב , כי בו נאמר  שלא  שני יום  גבי מצינו כן מבדיל 267וכמו ויהי
למים " מים  ענינים 268בין שהם  תחתונים , למים  עליונים  מים  שבין ההבדלה  היא  זו ש "מחלוקת " שאף  –

בחסידות  כמבואר  קדושה , כיון 269של  ֿ מקום , מכל  המלכות , וספירת  החכמה  ספירת  ענין שזהו
גהינם " נבראת  ש "בו מזה  משתלשל  מחלוקת , של  ענין  זה  הרי ֿ סוף  ֿ כל  על 268שסוף  התיקון ענין שהוא  ,

בו" למרוד  ומכוין רבונו את  "יודע  כביכול , הקב "ה , עם  מחלוקת  שהם  של 270עבירות  ענינו שזהו ,
עמלק "271עמלק  זכר  את  אמחה  ("מחה  שמחייתו בפורים .272, היא  (
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כד .259) לז, יחזקאל 
ואילך .260) 170 ע' תרצ"א סה"ש .24 ע' ד  חוברת "רשימות"

ואילך . סע"ב יג , ח "א לקו"ד 
וש"נ.261) .177 ע' ח "א תשנ"ב סה"ש ראה
סע"א.262) צא, חולין
ב.263) יד , שבת
ב.264) מז, סוטה
א.265) כח , סוכה

היד .266) לספר הרמב"ם הקדמת ראה
ו.267) א, בראשית
ו.268) פ"ד , ב"ר
א 269) כט , שם אוה"ת בתחלתו. בראשית חיים תורת ראה

ועוד . ואילך .
ועוד .270) יד . כו, בחוקותי  ופרש"י  תו"כ 
וש"נ.271) .38 הערה 193 ע' חכ "א לקו"ש ראה
יד .272) יז, בשלח 



לד   

 פי ֿ ֿ על  אף  וזרמים , שיטות  כמה  ישנם  בקדושה  שאפילו לכך  הסיבה  גם  מובנת  האמור , ֿ פי על  .
– יחד  כולם  להתאחד  צריכים  ֿ סוף  ֿ כל  שסוף  גם  מובן ומזה  הפשוטה . אחדות  הוא  לכולם  שהמקור 

(במאמר  לעיל  המדובר  ֿ דרך  ק 273על  ג ' בה  שיש  שאף  שי"ן, לאות  בנוגע  למטה ,) מתאחדים  הם  הרי וין,
אחד ". ד "ה ' הענין את  למטה  ממשיכים  ֿ זה  ֿ ידי ועל 

האמצעי  קו מעלת  האמצעי: בקו לכתחילה  לילך  צריכים  ולכן האמצעי", "קו ישנו ענין בכל  אמנם ,
נאמר  שעליו האמצעי נר  ֿ דרך  על  הקוין, כל  את  שכולל  – שבעת 274היא  יאירו המנורה  פני מול  "אל 

האמצעי. קו אל  צוזאמען") זיך  ("גיסן ויתמזגו יתאחדו הקוין ב ' גם  הנה  ֿ סוף  ֿ כל  וסוף  ַהנרות ",

הקוין, שני ֿ כן ֿ שאין מה  האמצעי, בקו רק  הוא  לאמיתו" ד "אמת  הענין הנה  – ההתאחדות  קודם  אבל 
וכאמור , לעד , קיים  הוא  שרק  לאמיתו אמת  אינם  ֿ מקום , מכל  אמת , הם  הרי קדושה  שלהיותם  אף 
מזה  להיות  ואפשר  קיום , לו אין אחד  שקו גם  ומה  האמצעי. קו אל  הם  ומתמזגים  הולכים  ֿ סוף  ֿ כל  שסוף 

ֿ ושלום . חס  יניקה 

במדרש  שמצינו האש 275וכפי מכבשן ניצול  לא  ש "אברהם  האמצעי, קו יעקב , של  למעלתו בנוגע 
הדא  יעקב , בזכות  לינצל  הוא  כדאי אמר  ממנו, לצאת  עתיד  שיעקב  הקב "ה  צפה  . . יעקב  בזכות  אלא 

דכתיב  אברהם ".276הוא  את  פדה  אשר  יעקב 

בחסידות  כמבואר  – בזה  אבות 277והענין קורין "אין הקדושים , מהאבות  הוא  שאברהם  ֿ פי ֿ על  שאף  ,
לשלשה " ביכולתו 278אלא  מקום  בכל  לא  הרי והאהבה , החסד  בקו רק  היתה  שעבודתו כיון ֿ מקום , מכל  ,

בקו  היתה  שעבודתו ליצחק , בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  דורכטראגן"). דאס  קען אומעטום  ("ניט  כו' ָָלפעול 
בישראל " שם  ותורה  ביעקב  עדות  "ויקם  – היא  העבודה  ותכלית  בלבד . לכל 279הגבורה  השוה  עבודה  –

האמצעי. קו שמצד  העבודה  שזוהי ונפש , נפש 

אהבת  של  ענינים  באים  שמהם  החסד , קו שמצד  השיטות  ישנן – עצמה  החסידות  בתורת  כן וכמו
אופן  ישנו אבל  ודינים ; 'קפידות ' של  ענינים  באים  שמהם  הגבורה , קו שמצד  השיטות  וישנן ישראל ,
והיינו, הנפש , כחות  כל  מתאחדים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  האמצעי, בקו שהיא  חב "ד , שיטת  של  העבודה 
שבראש  המוחין מצד  הנה  במאמר ), (כנ"ל  מתפרדין ענפין בבחינת  הם  עצמם  מצד  שהמדות  ֿ פי ֿ על  שאף 

גם  אחדות  ֿ ושלום נעשית  חס  יניקה  תהיה  שלא  .280במדות ,

‡: דוד בית  למלחמת  ליציאה  בנוגע  גם  מובן ומזה  .

הלבב " ורך  הירא  "האיש  להיות  ֿ אפשר  אי – למלחמה  לצאת  בקשרי 281כדי לעמוד  יכול  "שאינו ,
כו'" בקו 282המלחמה  היא  שעבודתו דכיון אחרת , במלחמה  ולא  זו במלחמה  לעמוד  שיכול  מי גם  כולל  ,

אחר . בקו שהיא  במלחמה  לעמוד  יכול  אינו מסויים ,

אדם  להיות  צריך  דוד  בית  למלחמת  לצאת  כדי ששייך ולכן, היינו, ,  זה ומשום  ,
ומזה  בהם . ולנצח  – הגבורות  שמצד  אלו והן החסדים  שמצד  אלו הן – המלחמות  בכל  לעמוד  יכול 

תורת  בדרך  חינוך  לקבל  צריך  דוד " בית  למלחמת  היוצא  ש "כל  האמצעי.מובן, בקו שהיא  דוקא ,

 וועט ("עס  'ּפנים ' יהיה  שלא  מובן מעצמו הרי – צדקנו משיח  יבוא  בימינו שבמהרה  כיון והנה , .ִָ
למחנה  לשלוח  יצטרך  בנו את  ואילו ה "תמימים ", כל  עם  יחד  יתייצב  שהאב  אויסזעהן") קיין האבן ָניט 
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כא).273) ע' (לעיל  פ"ז
ובפרש"י .274) ב ח , בהעלותך 
ד .275) פל "ו, ויק"ר
כב.276) כט , ישעי '
ֿ בהעלותך 277) הוספות ואילך . רא ע' בחוקותי  אוה"ת ראה

קמב. ע' תרנ"ח  סה"מ  .5 ע' תשנ"ז) (הוצאת
ב.278) טז, ברכות
ה.279) עח , תהלים
כו'.280) חומטין קב כו' ה' יראת סע"א): (לא, שבת ראה

רפ"ב: יסוה"ת, וברמב"ם כו'. הפירות את משמרת שם: וברש"י 
חכמתו  מהן ויראה כו' שיתבונן בשעה לאהוי "ר הדרך  היא והאיך 
הרח "ו  הקדמת ועיין – כו'. הגדול  השם לידע כו' ומתאוה כו'
לקו"ת  דאר"י . ומ "ש ד "ה סמ "ז או"ח  לטור ב"ח  ההקדמות. לשער
ואילך . פי "א החיים עץ קונטרס וביאורו. תשבית ולא ד "ה ויקרא

ובכ "מ .
ח .281) כ , שופטים פ'
עה"פ.282) בפרש"י  הובא (במשנה). סע"א מד , סוטה



לה    

לצעוק  שיוכלו גם  ומה  האב . והתחנך  למד  שבה  מהשיטה  אחרת  שיטה  ֿ פי על  ונתחנך  שלמד  כיון אחר ...
דאבוה " כרעא  למי...283ש "ברא  ילך  מי 'חקירה ' שתהיה  כך , ,

כתלנו" אחר  עומד  זה  ש "הנה  ברגעים  שנמצאים  שכיון – לזה  לחטוף 284והעצה  ביכולתו ,
במסכת  המשנה  כלשון – באופן יהיה  ואז תמימים ", ל "תומכי בנו את  גם  ולהכניס  ַַ("אריינכא ּפן")

ֿ השנה  החודש .285ראש  עדות  מעידין ובנו שהאב  –

‚: בפשטות היא  הכוונה  אלא  קאתינא , לדרשא  ולא  .

בישיבות  ללמוד  בניהם  את  ושולחים  תמימים " ב "תומכי  שלמדו אלו לשלוח כל  צריכים  – אחרות 
לבנות  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  תמימים ". ב "תומכי שניתן החינוך  את  שיקבלו כדי תמימים " ל "תומכי אותם 

חב "ד . שיטת  כפי ֿ חינוך  למוסדות  אותם  לשלוח  –

שיטת  ֿ פי על  ֿ חינוך  במוסדות  שלומדות  הבנות  וכן תמימים ", ב "תומכי שלומדים  שהבנים  לאידך , וכן
לעניניהם . בנוגע  תמימים " ד "תומכי בשיטה  "לרשמם " להוריהם , בנוגע  גם  להשתדל  צריכים  – חב "ד 

שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  (וסיים 

הוא , ישר  דבר  ידע ", "דלא  הענין מצד  הרי – ידע " דלא  עד  ד "לבסומי באופן עתה  שמדברים  כיון
– אחד " ביום  ונשים  טף  זקן ועד  "מנער  בפורים : שנאמר  ובלשון תמימים ", ל "תומכי "יירשמו" שכולם 
גם  לשכוח  ולא  בתורתו, וזה  בנפשו, וזה  בגופו, זה  כן; לאחרי זאת  לדחות  ולא  ֿ פורים , בשושן מיד 

בממונו,

הגמרא  וכדברי "תמים ", אדם  – בשלימות  הכל  יהיה  הפסוק 286ואז "שלם 287על  שלם ", יעקב  "ויבוא 
בנשמתו" "שלם  וכן בתורתו", שלם  בממונו שלם  הולכים 288בגופו – "תמים " בשלימות , – כזה  ובאופן ,

ממש . בימינו בקרוב  צדקנו, משיח  לקראת 

ידע ". דלא  ד "עד  באופן גדול , כוס  על  "לחיים ", לומר  וכמה  לכמה  הורה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
כמו  עליו מסתכלים  – "לחיים " לומר  שרוצה  יהודי  ישנו אם  בפליאה ?! מביטים  מה  ֿ שחוק : בבת  והוסיף 

אלקינו"]. "דרכך  לנגן התחיל  ֿ כך  ואחר  פלא !... דבר  על 

***

„ פורים של  התוועדות  כן גם  – בהתוועדות  פעם  אמר  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הוא 289. שהחסרון –
גערעכט "). צופיל  ("מ 'איז מדי יותר  שצודקים 

ולא  ה ', מעבודת  המבלבלים  והסתרים  העלמות  ישנם  בעניניו אחד  לכל  שהרי הדברים , את  והסביר 
בתירוץ  ש "צודקים " ונמצא , במציאות . אחיזה  גם  להם  שיש  כאלו אלא  המדומים , והסתרים  העלמות  רק 

פלוני. וענין פלוני ענין פעלו שלא  כך  על 

בתניא  שמבואר  האמת  מאופה 290– בוערה  כאש  בוער  "יצרו בטבעו", מאד  מחומם  שהוא  מי ש "גם 
במילואו;וכו' הקב "ה  רצון ממלא  שאינו כך  על  התנצלות " שום  לו "אין ,"

שאינו  למי בדוגמא  שלא  ועצומה " גדולה  "מלחמה  לעבור  שעליו בכך  להתחשב  יש  אעפ "כ , אבל 
שם  שמבאר  וכפי גדולים . הכי ועמל  וביגיעה  בקשיים  אצלו באים  הענינים  וכל  בטבעו, כך  כל  מחומם 

אדם " כל  בפני רוח  שפל  "והוי ז"ל  רבותינו אמרו רוח "291שלכן שפל  הוי מאד  "מאד  ,292.
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מקמי283) תוד "ה כבעל . ד "ה – א צב, כתובות פרש"י  ראה
רפ"ב. אלם יונת א. ג , יבמות –

ט .284) ב, שה"ש
רע"א.285) כב,
סע"ב.286) לג , שבת
ובפרש"י .287) יח  לג , וישלח 

(288.163 ע' ריש חי "ח  תו"מ  גם ראה
(289.(129 ע' תרצ"ו (סה"ש בסופה תרצ"ו
פ"ל .290)
מ "י .291) פ"ד  אבות
מ "ד .292) שם



לו   

שלח  פרשת  תורה ' ב 'לקוטי כמבואר  – פעמים  ב ' מאד " "מאד  הלשון מדיוק  זה 293ולהעיר  שענין
הרצון, פנימיות  עד  שמגיע  כיון הדבר , נוגע  כמה  עד  מובן ומזה  שלמעלה , הרצון פנימיות  עם  קשור 
ולמטה , החכמה  מבחינת  אלא  הרצון מבחינת  אינו ההשתלשלות  סדר  כל  שכן, ביותר , נעלית  דרגא  שזוהי

"אנכי" – ֿ תורה  דמתן החידוש  וזהו האל "ף , המשכת  בו להיות  יכולה  לא  עצמו ֿ זה 294ומצד  ֿ ידי שעל  –
במאמר  לעיל  שנתבאר  (כמו הרצון חיצוניות  עם  ביחד  הרצון פנימיות  ).295נמשך 

מעשרה  למטה  בפועל , העבודה  להיות  צריכה  האדם  בעבודת  הרי – ההצטדקות  כל  לאחרי אבל ,
בפועל ! ובעשיה  טפחים ,

‰: הפורים בימי מודגש  זה  וענין .

ד "ליהודים  הענין את  כולה  השנה  כל  על  גם ) אלא  עצמם , הפורים  בימי רק  (לא  פועלים  הפורים  ימי
נעלה היתה  ענין שזהו לו), סעיף  (כנ"ל  אור " ד "תורה  המקור  "אורה ", אלא  אור ", "תורה  רק  לא  ,"

אלקיך " הוי' ד "אנכי הענין את  שממשיכה  כפי התורה  ממדרגת  .294יותר 

שיומשך  היא  הכוונה  שתכלית  היינו, ויקר ", גו') אורה  היתה  "(ליהודים  הכתוב  ממשיך  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף 
ֿ ידי  על  בפועל  מעשה  של  ענין שהוא  – לתפילין" כולה  התורה  כל  "הוקשה  תפילין", "אלו ב "יקר ", גם 
הרוחנית  העבודה  על  (נוסף  הקלף  על  הנכתב  גשמי ובדיו  מבהמה , שנעשה  גשמי בקלף  הגשמי הגוף 

ל  ערוך 'שבתפילין, ב 'שולחן שכתוב  (כמו והמוח  הלב  בתניא 296שעבד  ומובא  הם 297, שהתפילין וכיון ,(
של  של מקלף  גם  אלא  האלקית , נפש  של  והמוח  הלב  לשעבוד  רק  לא  היא  שהכוונה  מובן הרי ,

).298נפש 

מן נהנה  "הגוף  ז"ל : חכמינו ובלשון  הכוונה , תכלית  היא  זה  בענין הנשמה ודוקא  מן ולא  ,"299.
שכתב  מה  ֿ דרך  על  זה  הרי – מו) סעיף  (כנ"ל  בימינו במהרה  לבוא  לעתיד  יקויים  זה  שיעוד  [ואף 

שאותן 300הרמב "ם  מפני אלא  הבא  עולם  קראוהו ולא  . . ועומד  מצוי ש "הוא  הבא ", "עולם  בפירוש 
הזה ")]. העולם  חיי אחר  לאדם  לו באין החיים 

Â: ובפשטות .

לבחון  ֿ אפשר  אי – כדבעי היא  שלו ֿ נפש  המסירת  ואם  כדבעי, היא  יהודי של  הנהגתו אם  לידע  כדי
בעי" ל ּבא  "רחמנא  הלב , הרגש  ֿ ידי על  להקדיש 301זאת  חיצוני, ורצון פנימי רצון הרצון, ֿ ידי על  ולא  , ִָ

כו'; לטעות  יכולים  אלו שבענינים  כיון לה ', עניניו כל  את 

עשה  לא  עדיין ואם  בהעלם  נשארה  היא  אם  שבו, הפנימית  לנקודה  בנוגע  אפילו שמוכיחה  הבחינה 
ממש ' ה 'בפועל  – היא  ממנו, דורש  שהקב "ה  כמאמר 302מה  שמבאר 303, וכפי הנסיון", כבעל  חכם  "אין

אדמו"ר  מו"ח  בפועל !304כ "ק  בנסיון צורך  שיש 

לרשום  ביכולתו יש  האם  אותו, שואלים  היום , וסיום  בגמר  הנה  בשבוע , ראשון ביום  ובפשטות :
פעל  מה  לבן, ֿ גבי על  שחור  נייר , ֿ גבי על   כל" – ויום  יום  בכל  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  זה , יום  במשך 

עבידתיה ". עביד  ויומא  יומא 
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ג .293) לח ,
ב.294) כ , יתרו
ואילך ).295) טז ע' (לעיל  פ"ו
סי "א.296) שם אדה"ז שו"ע ס"ה. סכ "ה או"ח 
ב).297) (נו, פמ "א
וש"נ.298) .16 ע' ח "ד  תו"מ  גם ראה
וכ "ה 299) – בסופו) הגמול  (בשער הרמב"ן מ "ש ג "כ  וזהו

– ב)) (יד , ציצית מצות מצוותיך  (בדרך  החסידות תורת הכרעת
פיה"מ  – הרמב"ם (כשיטת ברוחניות אינו הבא עולם שתכלית

דוקא. בגשמיות אלא ועוד ), חלק. ר"פ סנהדרין
ספ"ח .300) תשובה הל '
רפא,301) ח "ג  ב. קסב, ח "ב זהר ובפרש"י . ב קו, סנהדרין

רע"ב.
מתבטא 302) הפנימית הנקודה שמצד  ואילך ) (סכ "ב וכנ"ל 

ו"ברוך  המן" "ארור מ "מ , ידע", ש"לא שאף ממש, בפועל 
מרדכי ".
מעבר 303) השלישית. [הקדמה] ד "ה יד  שער נח  פ' עקידה

.164 ע' חי "ח  תו"מ  .90 ע' חכ "ז לקו"ש גם וראה ב. שער יבוק
תש"א 304) (סה"מ  פ"ב תש"א דפורים יהודי  איש ד "ה ראה

סה"מ  .(69 ע' תש"ד  (סה"ש ס"ח  תש"ד  פורים שיחת .(69 ע'
ע' תשי "א .283 ע' תש"י  .35 ע' תש"ט  ואילך . 222 ס"ע תרפ"ט 
שנה  טבת כ "ד  מכתב גם וראה ואילך . 190 ס"ע תרצ"א סה"ש .34

רלג ). ע' חט "ז (אג "ק זו



לז    

ושם  הוי' שם  של  הצירופים  נשתנו זה  זמן במשך  הרי – ראשון מיום  שעות  כ "ד  עברו כאשר  כלומר :
בפועל 305אד ' בעבודה  השינוי עם  קשור  מעלה  למעלה  עד  העולמות  בכל  הצירופים  ושינוי פעמים , כ "ד 

צירוף  כשהיה  הראשונה  בשעה  בפועל  עשה  מה  ("צושטעלן") להראות  עליו שכן, וכיון למטה , בעולם 
הצירופים  בכל  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  אחר , לצירוף  הצירוף  כשנשתנה  השניה  בשעה  בפועל  עשה  ומה  פלוני,

ֿ לעת ! המעת  של  הכ "ד  דשעה  לצירוף  עד  ֿ זה , שלאחרי שבשעות 

Ê שאינם מרע ", ד "סור  בעבודה  ֿ חובתם  ידי שיוצאים  באמרם  העשיה  העדר  את  המתרצים  ישנם  .
ֿ רצוי. בלתי דבר  עושים 

לזה  :306והמענה 

של  החידוש  כן, ואם  רע . של  ענין היה  לא  אז גם  הנה  – ההשתלשלות  סדר  כל  נברא  היה  לא  אילו
"כל  תעשה ", ד "לא  בענין לא  – הוא  ההשתלשלות  סדר  תאכלו"307כללות  לא  דם  וכל  גם 308חלב  שהרי ,

סדר  של  התכלית  ודם ; חלב  אכילת  של  המציאות  ממילא  בדרך  היה  לא  ההשתלשלות , סדר  היה  לא  אם 
של  הענינים  בשביל  בעיקר  היא  ההשתלשלות  309 דוחה ש "עשה  לכך  הטעם  גם  וזהו ,

ֿ תעשה " .310לא 

משמוע  אזניו ואוטם  ברע , מראות  עיניו שעוצם  בכך  אלא  אינה  יהודי של  עבודתו שכאשר  מובן, ומזה 
לא  זה  ובשביל  ההשתלשלות , סדר  כל  את  בורא  הקב "ה  היה  לא  זה  בשביל  הרי – מלדבר  פיו ובולם 

עמיקתא "; לבירא  רמה  "מאיגרא  לירד  צריכה  הנשמה  היתה 

ממש ", ממעל  אלקה  "חלק  היא  שהנשמה  כיון אלא  הנשמה , רק  ולא  – הנשמה  של  למטה  הירידה 
ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  (כמאמר  בכולו תופס  אתה  בחלקו תופס  כשאתה  ש 311והעצם  נמצא  ,(  

של  ענינים  בשביל  היא  – למטה  ירד   הרי – עדיף " תעשה  ואל  ש "שב  השיטה  כל  ובמילא , .
בפועל . עשיה  שתהיה  העליון רצון היפך  זה 

אם  כי זה  בפתגם  להשתמש  שאין פשיטא  אבל , עדיף ", תעשה  ואל  ש "שב  בגמרא  פסק  אמנם  ישנו
ומצוות . תורה  בעניני מדובר  כאשר  ֿ כן ֿ שאין מה  הרשות , לעניני בנוגע 

Á בפעולה לפעמים  להכשל  עלולים  זה  שבגלל  שחוששים  באמרם , העשיה , העדר  את  שמתרצים  ואלו .
לדעת  צריכים  – הרע  לשון אבק  או גבול , הסגת  בטלים , דברים  חבירו, בכבוד  פגיעה  כמו רצויה , בלתי

שזוהי . ומצוות תורה  בעניני והתעסקות  מעשיה  אותם  למנוע  כדי

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שסיפר  הסיפור  שבחזרתם 312וכידוע  החסידים , על  צוה  האמצעי אדמו"ר  :
שלא  כיון רגלי, הולכים  החסידים  רוב  היו [פעם  הילוכם  דרך  שעוברים  המקומות  בכל  הנה  מליובאוויטש ,
בחזרת  טוב  בכשרון ֿ יתברך  השם  שחננו החסידים  אחד  חסידות . יחזרו בעגלות ], לנסוע  כסף  להם  היה 
לו  שיש  בעצמו שמרגיש  האמצעי, אדמו"ר  בפני התאונן – חלקות  בשפת  הדברים  להביע  חסידות 
להפיץ  הרבי של  רצונו את  שממלא  בכך  בעצמו ששמח  ישות , של  רגש  אצלו נעשה  ובמילא  שביעת ֿרצון,
זאלסטו  חסידות  אבער  ווערן, דיר  פון זאל  ציּבעלע  "א  האמצעי: אדמו"ר  לו ויען החסידות . ַָָָתורת 

חסידות ]. תחזור  אבל  בצל , ממך  חזר 'ן"[=שיהיה 

שתהיה  בשביל  היא  עמיקתא  לבירא  רמה  מאיגרא  הנשמה  ירידת  ֿ דידן: ובנידון  ובמילא ,
בגלל  שמא  שמתיירא  ומה  בוקר ... לפנות  לשלש  רבע  גם  בלילה , והן ביום  הן בפועל  העשיה  להיות  צריכה 
ב "חוצה ". גם  שיגיעו עד  המעיינות  בהפצת  שיתוסף  כדי כדאי הכל  הרי – רצויה  שאינה  בפעולה  יכשל  זה 
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סע"ב).305) (נח , פמ "א תניא ראה
עד ),306) ע' ריש חי "ז (אג "ק זו שנה אייר ד ' מכתב גם ראה

שם. בהערות ובהנסמן
יז.307) ג , ויקרא
הדוגמאות 308) הם חלב ואכילת דם אכילת שאיסור ולהעיר,

נב, שמות תו"א (ראה ֿ תעשה לא למצוות בנוגע בחסידות שהובאו
ועוד ). א. קצא, דרמ "צ א. תרנא, שמות תו"ח  ד .

(309.11 ע' ח "י  לקו"ש גם ראה
ד .310) ו, פקודי  לקו"ת גם וראה סע"ב. ג , יבמות ראה
סרכ "ז.311) בהוספות תשנ"ט ) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ.
(312313 ע' חי "ג  (תו"מ  סט "ז תשט "ו פורים שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך ).



לח   

רצויה  שאינה  בפעולה  יכשלו שמא  מאומה , לעשות  צריכים  ואינם  לשתוק , שעליהם  שחושבים  ואלו
המדת  בן המן עם  הקשור  הקדמוני, הנחש  שהוא  היצר ֿהרע , עצת  שזוהי לדעת  עליהם  מזרעו – האגגי, א 

ועשו  עמלק  התוקף .313של  בכל  נגדו ללחום  שצריכים  ,

Ë אומר היה  מרוזוב  שחאניע  מספרים  ֿ שחוק :) בבת  ואמר  הפסיק , שליט "א  אדמו"ר  (כ "ק  .314, ָ
ניט  וועט  ("ער  עליו יתרעם  לא  והשומע  הכל ... לומר  ביכולתו משקה , כוסית  שלוקח  לאחרי שבפורים ,

שיכור ... שהיה  לתרץ  שיוכל  כיון אים "), אויף  פארריבל  קיין ַָהאבן

אותי; מעכבים  אתם  אבל  ידע ", דלא  ב "עד  כבר  אוחז הייתי אולי עדיין; שיכור  אינני ֿ עתה  לעת  – אני
שה "עניבה " כך  על  חושב  פלוני והגבלה ". ב "מדידה  וכולם  מסביבי יושבים  במקום 315הנכם  מונחת  תהיה 

ארצות ֿ מדינת  חוקי ֿ פי על  שכן, לעניבה ... המתאים  בצבע  הם  אם  הגרביים  על  חושב  ופלוני המתאים ,
"בהמה " בבחינת  להיותו הצואר , ֿ גבי שעל  ללבוש  הרגל  ֿ גבי שעל  הלבוש  בין התאמה  להיות  צריכה  הברית 

בזה . כיוצא  ענינים  בשאר  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  שוה . צבעם  להיות  צריך  ובמילא  ממש ... שוים  והרגל  שהצואר 

על  שנאמרת  ("דזשאק ") הבדיחה  על  הם  צוחקים  שבינתיים  כאלו ישנם  – בפנימיותם אבל  , ָ
הנוגע  ענין איזה  יאמרו מעט  עוד  שמא  אנרירן"),מתייראים  זיי וועט  ("עס  להם  הדבר  יגע  ואז ...ָ

מעלה . של  ענינים  עם  מקושרים  הם  שהרי מעלה "... של  ב "פמליא  נוגע  להיות  יכול  ובמילא 

Ò, בפועל עשיה  של  בענינים  לעסוק  יש  אלא  עדיף ", תעשה  ואל  "שב  לטעון שאין – לעניננו ונחזור  .
בזה . וכיוצא  מישהו של  בכבודו יפגע  שמא  שמתיירא  בגלל  מכך  להמנע  ולא 

משהו  לפעול  שיכול  או "ממונה ", להיות  שצריך  או לדוגמא , תמימים , בתומכי "ממונה " שהוא  מי
טמא . זה  ודבר  טהור  זה  שדבר  ברור  לומר  הוא  מחוייב  – בדבר 

בגמרא  אמנם  מצינו שנאמר 316– מפיו, מגונה  דבר  הוציא  ולא  אותיות  שמונה  הכתוב  מן 317ש "עקם 
דברים  במה  אבל , הטמאה ), הבהמה  כתיב  (ולא  טהורה " איננה  אשר  הבהמה  ומן הטהורה  הבהמה 

אודות  כשמדובר  רק  אמורים ,  כשצריכים ֿ כן ֿ שאין מה  הנ"ל ), (כבפסוק   הרי –
שמיני  בפרשת  בקרא  ראה 318מפורש  טמא 319ובפרשת  וזה  טהור  .320שזה 

אם  כי כלל , שייך  אינו לגמרי טומאה  של  ענין הרי תמימים ", "תומכי אודות  מדובר  שכאשר  ומובן,
חול , שהוא  מקום  בו שיש  הבית ", ב "הר  וכמו דרגות , כמה  ישנן גופא  בטהרה  אבל  טהרה , של  ענין
שבו  מקום  בו ויש  טהורים , רק  להכנס  יכולים  שבו מקום  בו ויש  שם , להכנס  יכולים  היו טמאים  שאפילו

גדול  כהן רק  להכנס  יכול  שבו מקום  בו ויש  כהנים , רק  להכנס  .321יכולים 

כהנים , רק  נכנסים  שבו למקום  להכנס  ראוי אינו שפלוני לומר  רוצה  אינו מישהו כאשר  ובמילא ,
ענין  זה  הרי – הרע "... "לשון או רע " שם  "מוציא  של  ענין שזהו בגלל  כהן), (ולא  "ישראל " להיותו

תמימים "! ד "תומכי הענין את  הוא  מהרס  ובכך  העליון, רצון נגד  להיותו ֿ הרע , מהיצר  שבא 

ב "משה  מאמין שאינו מי הנה  – נשיאינו רבותינו רצון נגד  תמימים , תומכי של  הירוס  שזהו וכיון
ודרא  דרא  בכל  (שאתפשטותיה  בהוי'!322עבדו" גם  מאמין שאינו כאילו זה  הרי ,(

הפסוק  על  בשלח  פרשת  במכילתא  הדברים  מפורש  שהרי זה , דבר  לומר  מתיירא  אינני "ויאמינו 323–
שלי; ענין זה  אין ובמילא , שם , שנאמר  מה  ויראה  בפנים  לעיין יכול  הרוצה  וכל  עבדו", ובמשה  בהוי'
ובימינו  הקלף , ֿ גבי על  היא  הכוונה  ששם  אלא  התניא , (כלשון הספר " על  "בדיו שנדפס  מה  מוסר  רק  הנני
ובמילא , נשיאינו, רבותינו – עבדו" "במשה  האמונה  ענין להיות  שצריך  הנייר ), ֿ גבי על  זה  הרי אלו

רצון  נגד  זה  הרי רצונם , את  ממלאים  לא  ואם  רצונם , את  למלא  העליונה .צריכים  הכוונה  ונגד 

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

א.313) ג , לאסתר שני  תרגום
וש"נ.314) .323 הערה 301 ע' חי "ח  תו"מ  גם ראה
(315.178 ע' ח "ה .325 ע' ח "ב .214 ע' ח "א תו"מ  גם ראה

.21 ע' חט "ז .114 ע' .97 ע' ח "ט 
(ובפרש"י ).316) א ג , פסחים
ח .317) ז, נח 

ואילך .318) ד  יא,
ואילך .319) ז יד ,
וש"נ.320) .20 ע' חכ "ה לקו"ש ראה
ֿ כב.321) הט "ו פ"ז ביהב"ח  הל ' רמב"ם ראה
רע"א).322) קיד , רע"א. (קיב, תס"ט  תקו"ז
לא.323) יד ,



לט    

‡Ò לפעול שצריך  הארץ " "עמי של  ענינים  אודות  מדובר  שכאשר  הפרטיים , בענינים  הוראה  גם  וזוהי .
שלא  כדי עדיף ", תעשה  ואל  ד "שב  התירוץ  מועיל  לא  – ואילך ) כט  סעיף  (כנ"ל  "מתיהדים " שיהיו בהם 
ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  הרע , לשון אבק  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  בטלים , דברים  של  בענין מכשול  לידי יבוא 

ממש . הרע  לשון

ה '" ברך  "זרע  הצעירים , חינוך  של  ענינים  אודות  מדובר  כאשר  ביותר  מודגש  זה  זמן 324וכל  שלאחרי ,
המצוות , וקיום  התורה  בלימוד  ה ', ביראת  אצלם  שניתוסף  מה  כל  הרי – עד  עדי בנין בישראל , בית  יבנו

סוף ! אין עד  הדורות  כל  סוף  עד  דור , אחר  מדור  ולבת , לבן מאב  שנמשך  ענין הוא 

רוצה  שאינו בגלל  או במנוחה ... לישון שרוצה  בגלל  בכך , מלהתעסק  עצמו את  מונע  מישהו וכאשר 
יחסר  ובמילא  פלוני, בן פלוני של  בחינוכו יחסר  ֿ זה  ֿ ידי על  הרי – בכבודו לפגוע  או פלוני עם  לריב 

הדורות ! כל  סוף  עד  בניו ובני בניו אצל  יחסר  ובמילא  בישראל , בית  ֿ כך  אחר  יעמיד  שעליו ביסוד 

לשון  ואפילו הרע , לשון אבק  בטלים , בדברים  להכשל  עלול  בכך  יתעסק  שאם  הוא  החשש  מאי, אלא 
חשבון  על  שלו, ֿ הבא  העולם  את  ("באווארענען") להבטיח  רשות  לו יש  כיצד  השאלה : איפוא  נשאלת  – ַָהרע 
הנשיאים ?!... הרביים  כרצון והחסידות , והמצוה  התורה  בדרך  להתחנך  שצריכים  תלמידים  ומאות  עשרות 

יהיה  מה  שחושש  מקומו ומה  (ממלא  האמצעי אדמו"ר  של  האמורה  ההוראה  ישנה  כך  על  הנה  –
"א  עניניה ): בכל  החסידות  תורת  מקור  ֿ טוב , ֿ שם  הבעל  של  מקומו ממלא  שהיה  הזקן, אדמו"ר  ַשל 

חזר 'ן"!... זאלסטו חסידות  אבער  ווערן, דיר  פון זאל  ָָָציּבעלע 

וכרצון  חוצה , המעיינות  בהפצת  לעסוק  היא  הכוונה  אלא  ולחוץ , השפה  מן חסידות  לחזור  הכוונה  ואין
להאיר " "נרות  שיהיו תמימים  תומכי תלמידי שיעמידו והחומרי 325הרביים  הגשמי הזה  בעולם  להאיר  ,

התורה  פנימיות  שזוהי שבתורה , ומאור  אור ", ותורה  מצוה  "נר  "מלאה 326באמצעות  היעוד  יקויים  ואז ,
מכסים ". לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ 

היא " בשמים  לא  גו' היא  נפלאת  ישיבות 327ו"לא  ראשי משפיעים , משגיחים , למנהלים , נמסר  זה  ענין ;
תורת  את  להמשיך  – החסידים  עדת  ולכל  ובנותיהם , בניהם  אמותיהם , לנשיהם , והתלמידים ,
הארץ  "מלאה  היעוד  קיום  עדי ל "חוצה ", שיגיעו חיים ", אלקים  "דברי של  ה "מעיינות " ֿ טוב , ֿ שם  הבעל 

טפחים . מעשרה  למטה  צדקנו משיח  בביאת  מכסים ", לים  כמים  ה ' את  דעה 

להדחף , שצריכים  באופן בוקר , לפנות  הרביעית  השעה  עד  בפורים  להתוועד  מהצורך  פטורים  יהיו ואז
הוי'" טוב  כי וראו ש "טעמו הכל  יכירו שאז כיון – לכך ... אפשרות  אין לישון רוצים  כאשר  שגם  .328כך ,

דורנו  נשיא  הרבי שסיפר  ענין 329וכפי על  המנגדים  של  מבצר  שהיה  למקום  הזקן רבינו הגיע  שפעם  ,
בניגון  כדרכו – ואמר  הבימה , על  ועלה  איר 330החסידות , וועט  פארזוכט  הוי', טוב  כי וראו "טעמו –ַ

חכמים , תלמידי אברכים  עשיריות  אחריו ורצו מהבימה , וירד  גוט ", איז אויבערשטער  דער  אז ַזעהן
החסידות . תורת  של  המעיינות  את  והפיצו חסידים  שנעשו

רק  צריכים  אז; שהיו וההסתרים  ההעלמות  כל  את  שאין כיון בקלות , יותר  היא  העבודה  עכשיו והרי
רצונו" מפני רצונך  "בטל  אלא  הבהמית , ונפש  הגוף  עם  עצמו, עם  להתחשב  שלא  העצמי, הרצון ,שיהיה 

טפחים , מעשרה  למטה  החסידות  ותורת  הוי' תורת  שיפיצו ממש , למטה  הוי' רצון יומשך  ובמילא 
טפחים . מעשרה  למטה  משיח  שיבוא  כביכול , יכריחו, ֿ זה  ֿ ידי ועל 

מאמין"]. "אני הניגון לנגן התחיל  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
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ט .324) סא, ישעי '
וש"נ.325) .228 ע' ריש ח "ד  תו"מ  ראה
ירושלמי326) שם. ענף יפה ובפי ' ב דאיכ "ר פתיחתא ראה

א'שכב. ע' ח "ג  תער"ב המשך  שם. קה"ע ובפי ' ה"ז פ"א חגיגה
וש"נ. .176 ע' תרפ"ט  סה"מ 

ֿ יב.327) יא ל , נצבים
ט .328) לד , תהלים
ואילך .329) 65 ס"ע ח "ט  תו"מ  גם ראה
(330) הידוע בניגון זאת אמר שליט "א אדמו"ר ).כ "ק



מ   

Ò וכמה כמה  ודיבר  "לחיים ", לומר  וכמה  לכמה  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  צוה  ההתוועדות  (במהלך  .
ומהם :) פרטיים , לאנשים  ענינים 

יפגע  שלא  כך  אחד , בענין ֿ פנים  ֿ כל  על  – לרצוני רצונו ימסור  שפלוני לפעול  אוכל  אולי אמר : לאחד 
שאר  בכל  בהנהגתו שגם הדבר  ובאופן לרצוני, רצונו למסור  עצמו על  יפעל  אחד  בענין אבל  הענינים ,

'שולחן  ֿ פי שעל  עלי יסמוך  ֿ מקום , מכל  להיפך , לעשות  צריך  ערוך ' 'שולחן ֿ פי שעל  לו נראה  יהיה  אם 
לו. מורה  שהנני כפי לעשות  עליו ערוך '

– כך  על  וישיב  בדבר , יתבונן אופן, ובכל  ידע "... דלא  ב "עד  אוחז שהלה  כנראה  הוסיף :) ֿ כך  (ואחר 
מחרתיים . או מחר  גם  להשיב  יכול  אלא  ֿ פורים , שושן ליל  או ערב  הלילה , דוקא  לאו

אני  ואילו בחיצוניות , מונח  הלה  זיך "); רעדן ("צוזאמען עמו להתדבר  ֿ אפשר  אי ֿ שחוק : בבת  ַוסיים 
וישכח  "לחיים " יאמר  חיצוניות ! על  לחשוב  איפוא  יפסיק  – זה ... אל  זה  קרב  ולא  בפנימיות , מונח 

לעשות . שצריכים  מה  ויעשה  מעצמו,

אליבא  יום  בכל  חסידות  ללמוד  יתחיל  בבוקר  וממחר  גדול , כוס  על  "לחיים " שיאמר  אמר  לאחד 
דנפשיה .

ותתחיל  מרע ", "סור  אודות  לחשוב  תפסיק  חסיד ; להיות  ועליך  המוסר , בדרך  מונח  הנך  אמר : לאחד 
כדבעי. הענינים  כל  יהיו ואז טוב ", "עשה  אודות  לחשוב 

ששמע  ממה  יתפעל  ולא  והוסיף : כנ"ל , אמר  ולאחד  תמימים ", ל "תומכי בנו את  שיכניס  אמר , לאחד 
ענין  ממנו נדרש  ואם  תמימים ". ל "תומכי  לשלחו יתחיל  אלא  אחרת , לישיבה  בנו את  למסור  שיכול  ממני
הבט  (מבלי תמימים " ל "תומכי בנו את  וישלח  נפשו" את  ש "ימסור  בכך  הדבר  יתבטא  – ֿ נפש  מסירת  של 

נחת . רוב  ממנו יראה  ֿ כך  ואחר  אחר ), בחוג  חשוב  תפקיד  לו שהיה  כך  על 

כוס  על  ידע ", דלא  "עד  לחיים  ויאמר  לאו, אם  במקומה  מונחת  העניבה  אם  יסתכל  לא  אמר : לאחד 
שזיכה  ֿ תורה  בשמחת  שהיה  ֿ דרך  על  מרדכי", לברוך  המן ארור  בין ידע  דלא  "עד  – ובפשטות  גדולה ,

("מורא 'דיק "). ביותר  והגבלה  במדידה  שנמצא  שלו, ה "מחותן" על  גם  כן ויפעל  בכך , הקב "ה  אותו

ומתהלך  דולר ... 800 זה  על  בבזבזו לבושים ", ֿ הבית 'שע  "בעל  עם  שהגיע  על  העיר  האורחים , לאחד 
ובעירו... במדינתו שהוא  כמו כאן

לפגוע  שברצוני מה  גורס  אינו החסידים ) (מזקני פלוני ואמר :) הפסיק  שליט "א  אדמו"ר  (כ "ק 
ידע "... דלא  ד "עד  ומצב  במעמד  שהנני לתרץ  יכולים  ועתה  אעשה ... מה  אבל  ופלוני, בפלוני ָ("אנרירן")

פלוני. על  גם  ותפעלו לחיים ", "זאגט  ואמר :) להנ"ל  ָ(ופנה 

חסיד , להיות  גדול  הכי בתוקף  ויחליט  לחיים , יאמר  אמר : ההעלמות לאחד  כל  על  הבט  מבלי
חסיד . להיות  ובלבד  לפרנסה , סתירה  שזוהי יאמר  ֿ הרע  שהיצר  מה  גם  כולל  ועיכובים , מניעות  וההסתרים ,

חסידות "!... חזר 'ן אבער  ציבעלע , א  ַָ"ווערן

שתתחיל  ֿ יתברך  השם  לך  יעזור  האנגלי): בשמו אותו קורין היו וכולם  שלום , (ששמו לאחד  אמר 
אצלך  שיהיה  ֿ יתברך  השם  לך  ויעזור  "שלום ", בשם  אצלך ...) וגם  זוגתך , אצל  (גם  כולם  אצל  להקרא 
וקיימא  חייא  בזרעא  לטובה , לבבכם  משאלות  ובמילוי הרוחניים , ובענינים  הגשמיים  בענינים  "שלום "

ֿ זה  שלפני בהתוועדות  שדובר  מה  ימלא  ובודאי ממש . שיושלם 331בקרוב  – חב "ד " "שיכון אודות 
טפחים . מעשרה  למטה  כפשוטו, בגשמיות  במילואו,

מה  אתה  יודע  מניין ידע ", דלא  ד "עד  ומצב  במעמד  הנך  שמסתמא  כיון אמר : – ברכה  שביקש  לאחד 
והוסיף : שלימה , רפואה  בירך  ולאחד  טובות . בשורות  ויהיו גדול , כוס  על  "לחיים " אמור  לבקש ?!... צריך 

הגוף . בריאות  של  ענינים  על  גם  לשכוח  צריכים  ובמילא , ידע ", דלא  "עד  להיות  צריך  אבל 
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ועוד .331) ואילך ). 233 ע' חכ "א (תו"מ  ואילך  סל "ה זו שנה כסלו י "ט  שיחת



מי    

הקודש , לארץ  כשתבואו אמר : – אדר ) (בכ "ז הקודש  לארץ  נסיעתו עם  בקשר  ברכה  שביקש  לאחד 
ימים , י"ב  נשארו נסיעתכם  שעד  כיון ובכן, ֿ הברית . בארצות  החסידות  לטובת  פעלתם  מה  אצלכם : ישאלו
ויהיה  הקודש , בארץ  גם  המעיינות  את  להפיץ  ותמשיכו חוצה , המעיינות  בהפצת  לפעול  אלו ימים  תנצלו

הגשמיים . בענינים  גם  תצליחו ֿ זה  ֿ ידי ועל  הגוף , ובריאות  הרחבה  מתוך  בהצלחה , זה  כל 

ד "האומר  באופן ידע ", דלא  "עד  להיות  שצריך  אמר , לא 332לאחד  אחיו ואת  ראיתיו לא  ולאמו לאביו
ידע "... לא  בניו ואת  הכיר 

תשא  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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(332.106 ע' ח "ו .43 ע' ריש ח "ב תו"מ  גם וראה ט . לג , ברכה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc dxf dcear(iyiy meil)

ïëåoicdìoipr,äîeøzmxken `edyk ,odkn zexit zepwl oi`y §¥§§¨
zexit epnn mipew mle` ,dnexz mda axern `ny ,eiptly lqn

`xnbae .mdly xve`d mewna mxken `edyk(:n)dfi`a x`eai
.xaecn odk

àøîâ
ed`ex l`xyi m` ieb lv` alg zepwl xzeny dpyna epipy

:alegïðaø eðúc àäì àðéðz,`ziixad ixack epizpyna epipy ± §¦¨§¨§¨©¨¨
íéáëBk ãáBò ìL Bøãò ãöa ìàøNé áLBéz` d`ex epi`y elit` ¥¦§¨¥§©¤§¤¥¨¦

,iebd,Bì àéáîe Bì áìBç íéáëBk ãáBòåzezyl l`xyil xzene §¥¨¦¥¥¦
algdLLBç Bðéàå.d`nh dnda alg iebd ea axir `ny §¥¥

:`xnbd zl`eyàkéìc éà ,éîc éëéäoi` m` -àîè øácdnda ± ¥¦¨¥¦§¥¨¨¨¨¥
d`nhBøãòa,iebd lyàèéLtgwi okidn ixdy ,xzen algdy §¤§§¦¨

.eaxrl `nh algàkéàc éàå[yi±]éànà ,Bøãòa àîè øácrecn - §¦§¦¨¨¨¨¥§¤§©©
alg axir iebdy okzie dailgd z` d`ex epi` `ld ,algd xzen

.d`nhd dndadn
:`xnbd zayiinàîè øác àkéàc íìBòì,excradéì éæç éà÷ éëå §¨§¦¨¨¨¨¥§¦¨¥¨¥¥

,iebd iyrn z` d`ex `ed xcrd cva cner l`xyid xy`ke ±
déì éæç àì áéúé éëå,ed`ex epi` ayei l`xyid xy`ke -eäî §¦¨¦Ÿ¨¥¥©

àîéúcxn`z `ny ±déì éæç àì áéúéc ïåékayei `ed xy`ky ± §¥¨¥¨§¨¦Ÿ¨¥¥
,eze`xl leki epi`éúééî àîìc Leçéðiebd `iai `ny yeygp - ¦¦§¨©§¥

`nh algdéa áøòîe,xykd algd jeza axrie -ïì òîLî à÷ §¨¥¥¨©§©¨
,jkl miyyeg oi`e xzen algdy `pzd eprinyd -éà÷ éëc ïåék¥¨§¦¨¥

enewnn l`xyid cenri xy`ky -déì éæçiebd z` d`xi - ¨¥¥
,eiyrnaúzøéî éúezøéàiebd cgtn -déa áøòéî àìåxac mey ¦§¥¦§¨§Ÿ¦¨¥¥

.`nh
:dpyna epipy.Lácäå:xzen yacdy mrhd z` zx`an `xnbd §©§©

dì Leçéð éàîì ,Lác,exqe`l yi yyg dfi` meyn -íeMî éà §©§©¦¨¦¦
yygéáeøòéàoeikn ,jkl yeygl oi` ,jqp oii ea axir iebdy - ¦©¥

,oii ztqezayéøñ àøñéî.yacd yi`ane gixqn - ¦§¨¨¥
íeMî éàly yyg,íéáëBë éãáBò éìeMéazelg z` dcxy xg`ly ¦¦¦¥§¥¨¦

yacd z` cixtdl icka iebd mkizde mlyia zxeekdn yacd
lk`n epid yacd ixdy ,xeq`l oi` df zngn mb ,bpecdndìëàð¤¡¨

,éç àeäL Bîk.eleyia lr minkg exfb `le §¤©

eíeMî éàyyglyíéáëBë éãáBò éìeòébzexeq` zelk`n mrh - ¦¦¦¥§¥¨¦
mb ,yacd jezl leyiaa hltdl lelrd ,iebd ilk jeza relad

df mrh ixdy ,yegl oi` jklàeä íâôì íòè ïúBðrxebe mbet - ¥©©¦§¨
,yacd mrh z`øzeîe.elke`l ¨

:dpyna epipyúBiðácácäå[miapr zeleky`-]ét ìò óà §©©§§¨¦©©¦
úBôhðnLoiiä÷Lî øLëä íeMî ïäa ïéà.d`neh zlaw oiprl §§©§¥¨¥¦¤§¥©§¤

:`xnbd dywnøöBaä ,éäðéîøemzgwl ick miaprúbìmewn - §¦§¦©¥©©
mikrnp miaprdy `id zelibxde ,oii ziiyr myl miaprd zkixc
mixiyknd miwynd zrayn cg` `edy oii mdn `veie hrn

,d`neh zlawl milke`,øîBà éànLon eilr shpy dn lk ©©¥
dwyndøLëeähegql okn xg`l ezpeekay oeikn ,d`neh lawl §©

.mdn dwynd z`ivia el gep ,miaprd z`øLëeä àì ,øîBà ìlä¦¥¥Ÿ§©
lke zerelw zetewa zeleky`d gipny oeik ,d`neh lawl
.mdn `veid dwyna dgep ezrc oi` ,rwxwd lr jtyp dwynd
jled miaprd ly uind mpn`y i`ny orh lld ly ef `xaq lr
,d`neh zlawl exykei miaprdy xefbl yi mewn lkn ,ceai`l
`vei dwynd oi`y zeneh` zetewa miaprd z` xevai `ny

,dwynd z`ivia utg i`ce df ote`ae ,mdndéì éãBàådcede - §¥¥
elì ìläzxifb.éànLmiaprd on afd dwyn zercd lkly `vnp ¦¥§©©

mda oi`y dpyna xn`p recn ok m`e ,d`neh lawl mxiykn
.dwyn xykd meyn

:`xnbd zvxzníúä,llde i`ny ly `ziixaadéì éòa à÷ ¨¨¨¨¥¥
ä÷Lîìm` mb okle ,oii mdn zeyrl ick miaprl jixv xvead ± §©§¤

zetewa xevai `ny xefbl mewn yi ,zerelw zetewa xvea `ed
,zeneh`àëä,dpyna o`k -ä÷Lîì déì éòa à÷ àìepi` `ed ± ¨¨Ÿ¨¨¥¥§©§¤

dvex epi`e ,dlik`l `l` mdn dwyn ziiyr myl miaprl jixv
zlawl miaprd z` xiykn dwynd oi` okle ,ehgqiy llk

.d`neh
:dpyna epipyïðaø eðz .äôeøè dðéàL úéøèå,`ziixaaä Bæéààé §¨¦¤¥¨§¨¨©¨¨¥¦

'äôeøè dðéàL úéøè',dpynd dxizdyøkéð äøãLå LàøL ìk ¨¦¤¥¨§¨Ÿ¤Ÿ§¦§¨¦¨
yyg oi` df ote`ae .minly mibcd eidiy jxev oi`e ,bce bc lka
heg mdl oi`e cg my`x mi`nh mibcy itl ,`nh bc da axrzpy

.dxcy,'äâc da LiL øéö' Bæéàåxiva eze`vnid bc dfi` xnelk §¥¦¤¤¨¨¨
,dlik`a eze` dxiznúéaìékL ìk[`nh bc oin-]ézL Bà úçà Ÿ¤¦§¦©©§¥

úBiaìék¦§¦
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שישי עמ' ב

עניין שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, שאף שהן באות מבית המלך )אתערותא דלעילא(, הרי הן ראויות לתת לה )מצד 
אתערותא דלתתא(.

ממאמר שבת פרשת תצווה ה'תשכ"ז



מב

        
מת ‡ ובו משה , נולד  שבו – באדר  שבעה  .
מיוחדות ,משה  הנהגות  בו שיש  מיוחד  יום  הוא  –

ערוך ' ב 'שולחן דאיתא  בספרים מהן ומהן ,
מנהגים  – רב  מעשה  – ועיקר  ועוד  שלאחריו,

ֿ ישראל  דבני חוגים  בכמה  הפכיים ) (וגם  ,מיוחדים 
ופשטיה " נהרא  ."נהרא 

ביום  מיוחדות  הנהגות  בחב "ד  ראינו שלא  ואף 
כו' פרסום  של  באופן של זה  לענין בנוגע  לא  –

) שמחה  של  לענין בנוגע  לא  וגם  תענית ,
של  ענין עושים  שב 'יארצייט ' חוגים  בכמה  המנהג 

לנשמה ) 'תיקון' בתור  היתה שמחה  ֿ מקום  מכל  –
כדבעי, זה  יום  לנצל  להשתדל  מיוחדת  התעוררות 
תורה  של  שמחה  בעניני להוסיף  דקדושה , ברגש 

כי: – מצוה  של  ושמחה 

הדורות  דירידת  הענין כללות  מצד  – לראש  לכל 
דור  זה , לדורנו עד  הגלות , חשכת  והתגברות 
לנצל  וביותר  ביותר  להשתדל  יש  גלות , של  האחרון
שאת  ביתר  להוסיף  כדי ענין וכל  הזדמנות  כל 

וקדושה . טוב  עניני בכל  עוז וביתר 

שנה  – זו בשנה  יתירה  ושנת ובהדגשה  ,
 וכל הזדמנות  כל  לנצל  שיש  בוודאי הרי ,

האנשים  העם , את  "הקהל  יחדיו, להתאסף  כדי ענין
גו'" והטף  תורה והנשים  עניני בכל  להוסיף  ,

של  שמחה  ("תשמח "), שמחה  ומתוך  ומצוותיה ,
מצוה . של  ושמחה  תורה 

: ועיקר ועוד  .

שנת  היא  זו שנה    
תמ "ח  אלפים  (ב ' תורה  ומתן מצרים  ה 'ליציאת  –

ועילוי  תוכן בו שיש  מספר  – תשמ "ח ) אלפים 
מיוחד .

שכולל  – זה  מספר  ומעלת  בתוכן והביאור 
שנה :פעמים 

המבואר  ֿ פי על  מובן – שנה ' 'מאה  של  העילוי
חסידות  הזוהר בדרושי דברי על בפירוש 

בקשר הפסוק  – וגו' שנה " מאה  שרה  חיי "ויהיו
בישראל  צדקנית  אמנו,להסתלקות  שרה  ,

ואחת  אחד  כל  של  האמהות  מארבע  הראשונה 
עשר  דכולא ", כללא  שנה  "מאה  – מישראל 

המספר  לבחינת (שלימות  עד  עשר , פעמים  (
בה  שמאיר  היחידה , בחינת  – גופא  ובכתר  הכתר ,

"מאה  (כנאמר  עתיק  בחינת  יחיד , –בחינת  "
).לשון

המבואר  ֿ פי על  מובן – ל "ג  מספר  של  והעילוי
חסידות  ההילולא בעניןבדרושי יום  בעומר ,

של דרשב "י  במכתביו בארוכה  גם  ומבואר  ,
ז"ל  .אאמו"ר 

ניתוסף  יחדיו, שניהם  צירוף  ֿ ידי שעל  ומובן,
שנה ' 'מאה  של  העילוי כלומר , ביותר , גדול  עילוי
ל "ג מספר  של  העילוי ולאידך , פעמים . ל "ג  נכפל 
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וש"נ.1) ב. יג , מגילה
ס"ב.2) סתק"פ או"ח 
מנהג3) לפי  היום תיקון "סדר עמדין הר"י  בסידור ראה

המיוחדים  מהמנהגים גם ולהעיר ועוד . מעשה". ואנשי  חסידים
(ע' ס"ג  פל "ג  החיים גשר ראה – ק"ק בכמה ֿ קדישא דחברא

ועוד . קנ). (ע' ס"א סל "ג  חסד  דרכי  שנב).
וש"נ.4) ב. יח , חולין
באדר,5) בשבעה תחנון אומרים היו לא חב"ד  שנשיאי  אף

351 ע' חט "ז לקו"ש (ראה דחב"ד  ביהכנ"ס מתפללי  סתם משא"כ 
.(79 הערה

הוולדו 6) ("ביום ההולדת יום עם הקשורה השמחה – וגם
נזיר  – כמשה אמר (תוד "ה גדולה" שמחה שמחו אדר בז' דהיינו
המיתה  דיום השמחה היפך  על  שגוברת אלא עוד , ולא א)), יד ,
מגילה  "(פירש"י  המיתה" על  שיכפר הלידה יום הוא "כדאי  –

ואילך ). 1 ע' חכ "ו בלקו"ש בארוכה נתבאר שם.
יב.7) לא, וילך 

במקומו.8) סדה"ד  ראה
פ"ז.9) ח "ב) מלוקט  (סה"מ  תשמ "א שרה חיי  ויהי  ד "ה ראה
וש"נ.

ואילך .10) סע"ב קכב, ח "א
שרה.11) חיי  ר"פ
בישראל ,12) צדקנית דכל  להסתלקות בנוגע ודוגמתו

שלושים. בתוך  – יתירה ובהדגשה
ש"ב.13) פרדס טו. ג , שמות ראב"ע
המשך 14) ג ). (דש, בעומר הל "ג  שער דא"ח ) (עם סידור ראה

ועוד .ת  ריט . ע' רס"ו
ומתן 15) רבינו למשה דרשב"י  והשייכות מהקשר להעיר

ולכך  ע"ה, משה נשמת מניצוץ הי ' רשב"י  נשמת "שורש – תורה
שהי ' כמו . . דוקא ע"י  ופנימיותה התורה סודות התגלות הי '
ב), ב, שם (סידור ע"ה, רבינו משה ע"י  הנגלית התורה התגלות
המחיצה  שביטל  ארפא", ואני  ד "מחצתי  באופן – מזה ויתירה
לברך ' אדם 'חייב (המשך  התורה לפנימיות דתורה נגלה שבין

פכ "ה). תרל "ח 
שכג .16) רנב. ע' אגרות לוי "צ לקוטי 



מג        

פעמים  מאה  העילוי נכפל  בביאור  להאריך  ויש  .
עוד " ויחכם  לחכם  ו"תן זה , מספר  .של 

שנת  היא  זו ששנה  ומכיון  
 שניתוסף מובן, – תורה  ומתן מצרים  ליציאת 

ֿ תורה , ומתן מצרים  יציאת  בענין מיוחד  עילוי בה 
זמן  משך  זה  בענין ה 'רעש ' את  להתחיל  יש  ולכן
וששה  מצרים ) (יציאת  בניסן עשר  חמשה  לפני

מ  החל  ובפרט  – ֿ תורה ) (מתן בסיון ,
ֿ ידו  שעל  רבינו, משה  של  מיתתו ויום  הולדתו יום 

ֿ תורה . ומתן מצרים  דיציאת  המאורעות  היו

חשבון ‚ לכללות  בנוגע  ולהבהיר  להוסיף  ויש  .
מצרים  ליציאת  שנה  מאות  ושלש  אלפים  שלשת 

ה 'תשמ "ח ): – (ב 'תמ "ח  ֿ תורה  ומתן

ומתןֿ מצרים  ליציאת  בנוגע  ב 'תמ "ח  התאריך 
עולם  ימות  סדר  לחשבון – הוא  תורה  

 שנה "שהיא  , כלשון) ליצירה "
הוא הרמב "ם  אדם ' ל 'מולד  ב 'תמ "ח  ובמילא , ,(

ה 'תשמ "ב 'תמ " זו, בשנה  וא "כ , ליצירה ליצירה .
אלפים  שלשת  למספר  אחת  שנה  חסרה  לכאורה  –

שנה . מאות  ושלש 

ועוד : זאת 

ומאת  "שלושים  – הוא  אדם ' 'מולד  של  המנין
" מאות "תשע  , ושלושים"ֿ ועל)

– הדורות ) בהמשך  שנים דרך ֿזה  מספר 
אלו;

– מונין שאנו כפי – הוא  ליצירה  המנין ואילו
 ה 'תשמ "ח לשנת  שנכנסים  כלומר , ה 'תשמ "ח ,

ורק  שנה ), ה 'תשמ "ז שנשלמו (לאחרי ליצירה 
 אזי ה 'תשמ "ט ) שנת  (כשתיכנס  השנה  של 
. ליצירה שנה  ה 'תשמ "ח 

אדם ' ל 'מולד  המנין שבין ההפרש  ֿ זה , ֿ פי ועל 
(אף  שנים  שתי של  הפרש  – הוא  ליצירה  למנין
אחת ), שנה  של  הפרש  אלא  מזכיר  אינו שהרמב "ם 
(ב 'תמ "ח  ֿ תורה  ומתן מצרים  יציאת  שמזמן ונמצא ,

שבו  ר "ה  שלאחרי בניסן היינו, אדם ', ל 'מולד 
לשנת  ונכנסים  אדם ', ל 'מולד  ב 'תמ "ח  נשלמו
לפסח  עד  ליצירה ] ב 'ת "נ שנת  שהיא  ב 'תמ "ט ,
אלפים  שלושת  רק  עברו – זו בשנה  ושבועות 
ושלש ֿ אלפים  שלושת  ושמונה , תשעים  מאתיים 

שנים ! שתי חסר  מאות 

בזה :„ הביאור  לומר  ויש  .

דובר  – אדם ' ל 'מולד  החשבונות  אודות 
אחר  במקום  זה בארוכה  שמספר  לומר  שבהכרח 

ֿ לומר  ֿ תמצי אם  שהרי ממש , ליום  מיום  בדיוק  אינו
מספר  כותבת  שהתורה  המאורעות  בכל  שהשנים 

זה  הרי – ליום  מיום  הוא  השנים  !

מדגישה  ליום  מיום  השנים  שלימות  – [ואדרבה 
בתור  אצל התורה   מאה "בן :

היום " אנכי שנה  "היום ועשרים  , ימי
שנותיהם ושנותי  וממלא  יושב  שהקב "ה  "ללמדך  ,

ליום "של  (בגלוי מיום  מצינו שלא  דבר  –
ֿ אם  (כי הצדיקים  כל  אצל  ֿ פנים ) ֿ כל  על  ובפועל 

אצל  לא  – ופשיטא  בלבד ), סגולה  יחידי אצל 
בכתוב ]. נזכר  שנותיהם  שמספר  אלה 

שבכתובים  השנים  שמספר  לומר , צריך  כן ועל 
ולדוגמא : יתיר , או שחסר  באופן הוא 

– גו" ויולד  שנה , ומאת  שלושים  אדם  "ויחי
מצינו לא   היה זה  "ויולד " אשר 

  זה ֿ ֿ דרך  ועל  הראשון, לאדם  שנה  ק "ל 
ֿ זה ! שלאחרי ה "ויולד " בכל 

שנולד  הכוונה  לומר  יש  – מקרא  של  ובפשוטו
ממשך  החל  שנים , לשלוש  קרוב  של  הזמן בתוך 
ובלשון  שנה , קכ "ט  של  ֿ השנה  ראש  לאחרי זמן

שנגמרו חז"ל  להיום  ועד  שנה , חשיב  בשנה  יום 
אינו  שנה " ומאת  "שלושים  כלומר , שנה . קל "א 
פחות  לא  שנה " ומאת  "שלושים  שנשלמו בהכרח 
קכ "ח , ש (נשלמו גם  להיות  יכול  אלא  יותר , ולא 

שעברו ו) – השני בקצה  או הקכ "ט , שנת 
אחד . יום  חסר  שנה  קל "א 
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יש 17) – "גל " אותיות של "ג  ג ) שם, (סידור המבואר וע"פ
וק' (כתר, דמאה השלימות גילוי  – הוא ק' פעמים ל "ג  לומר:

בשלימות. הוא הגילוי  שגם – הוא ל "ג  פעמים
ט .18) ט , משלי 
ה"ב.19) פ"י  ויובל  שמיטה הל '
ג .20) ה, בראשית
ה.21) ה, שם

ואילך .22) 25 ע' ח "כ  לקו"ש
ב.23) לא, וילך 
וש"נ.24) א. יא, מר"ה – עה"פ פרש"י 
שם.25) ר"ה
וש"נ.26) ע"ב. ריש ב, ר"ה



מד       

מאורעות  וכמה  לכמה  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
בשני  להיות  יכול  בהם  שנזכר  השנים  שמספר 
ולדוגמא : שביניהם , בימים  או האמורים  הקצוות 
כללות  של  התיכונה  (הנקודה  ֿ המקדש  לבית  בנוגע 
שני  ובית  שנה , ת "י שעמד  ראשון בית  – הבריאה )

שנה  ת "כ  שכתוב שעמד  כבוד (כמו יהיה  "גדול 
אמר  "חד  הראשון", מן האחרון הזה  הבית 

אינן בשנים " ות "כ  ת "י השנים  מספר  הרי – (
היה  הבית  חורבן כי ליום , מיום  שלימות , שנים 
ֿ המקדש  בית  וחנוכת  השלמת  ואילו באב , בתשעה 

תשרי  בחודש  היתה  ראשון' ב 'בית  – וב 'בית ,
אדר  בחודש  היתה  בחודש שני' לא  – (בשניהם 

של אב  באופן הוא  ות "כ  ת "י שהמספר  היינו, ,(
שנה ) ות "כ  (מת "י פחות  חדשים  כמה  יתיר , או חסר 

שנה ). ות "כ  (מת "י יותר  חדשים  כמה  או

למספר  בנוגע  גם  מובן יציאת ומזה  של 
גם  להיות  שיכול  – ֿ תורה  ומתן מצרים 

ב 'תמ "ז  נשלמו שבו ֿ השנה  ראש  (לאחרי ב 'תמ "ח 
 למנין חדשים  כמה  עדיין שחסרים  אף  ,

ֿ תורה  ומתן מצרים  שיציאת  ונמצא , שנה ), ב 'תמ "ח 
שנת  שהיא  אדם ' ל 'מולד  ב 'תמ "ח  בשנת  היו
המנין  שבין שההפרש  היינו, ליצירה , ב 'תמ "ט 
של  הפרש  אלא  אינו ליצירה  למנין אדם ' ל 'מולד 
של  הפרש  רק  הרמב "ם  הזכיר  (שלכן אחת  שנה 
ֿ השנה  ראש  (וקודם ) בסמיכות  או – אחת ) שנה 

ב 'תמ "ט .

אלא ‰ אינו שההפרש  זו, הקדמה  ולאחרי .
שלושת  חשבון ולהתאים  להוסיף  יש  – אחת  בשנה 
שנת  זו, לשנה  בנוגע  מאות  ושלוש  אלפים 

ליצירה : ה 'תשמ "ח 

מאות  ושלוש  אלפים  שלושת  החשבון
בניסן  יהיה  – בדיוק  ֿ תורה  ומתן מצרים  מיציאת 

שאז ה 'תשמ "ט , בשנת  אלפים וסיון שלושת 
מאות  ֿ תורה ושלוש  ומתן מצרים  מיציאת 

ה 'תשמ "ט  שנת  עד  ליצירה  ב 'תמ "ט  (משנת 
ליצירה ):

– זו בשנה  וסיון בניסן ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל 
– אלפים כבר ה 'תשמ "ח  שלושת 

(אלא  ֿ תורה  ומתן מצרים  ליציאת  מאות  ושלוש 
בשנת  וסיון ניסן – השנה  של  בסיומה  שיושלמו

ה 'תשמ "ט ).

שנת  מתחיל  זו, בשנה  ניסן שבט "ו – זה  וענין
ומתןֿ מצרים  ליציאת  מאות  ושלוש  אלפים  שלושת 

מ  כבר  פועל  – ֿ דרך תורה  על  ,
מצות  שקיום  ב "הקהל ", גיסא ) (לאידך  שמצינו
סיום  ועד  המשך  על  גם  פועל  הסוכות  בחג  "הקהל "
"שנת  ֿ ישראל  בני בפי נקראת  כולה  שהשנה  השנה ,

.הקהל "

לקשר  שמשתדלים  הטעם  ולבאר  להוסיף  ויש 
באות  מסתיים  שסימנה  – דוקא  זו לשנה  הנ"ל  ענין

" ה 'תשמ) שכמה בספרים  המבואר  ֿ פי על  – (
מיוחדים  מאורעות  שסימנה וכמה  בשנה  אירעו

ֿ תורה  ומתן מצרים  יציאת  (כמו ח ' באות  מסתיים 
ב 'תמ " ח ',בשנת  במספר  המרומז העילוי מצד  ,(
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ה"ג .27) שם רמב"ם א. ט , יומא
ובפרש"י .28) ט  ב, חגי 
ובפירש"י .29) ע"ב ריש ג , ב"ב
קפד ).30) (רמז עה"פ יל "ש וראה ואילך . ב ח , ֿ א מלכים
ואילך .31) טו ו, עזרא
מסובכו",32) ארי ' ל "עלה רומז ארי ' שמזלו מכיון – ואדרבה

רנט ). רמז ירמי ' (יל "ש אריאל " ש"החריב נבוכדנאצר" "זה
ֿ לבוא שלעתיד  .אלא . הקב"ה זה ארי ' "יבוא – לטוב

ארי ' במזל   ,היינו שם), (יל "ש אריאל " ויבנה
(סוף  הרמב"ם ובלשון ולשמחה, לששון יתהפך  אב שחודש

עתידים האלו הצומות "כל  תעניות) המשיח ,הלכות לימות
להיות עתידים שהם אלא עוד  ולא    .

ישראל 33) של  מושיען נולד  שבו – באדר שבעה ובפרט 
מסיני . תורה וקיבל  ממצרים שהוציאם

ֿ זו.34) שנה תשרי  וא"ו במכתב במכתב הערה ראה
למוטב:35) והן לטוב הן – יותר ובפרטיות

ב'תמ "ב'רל " למצרים, ירדו –"ב'תפ ממצרים, יצאו –
ב'תתקכ " לארץ, נכנסו –" ג 'של ראשון, בית בנין – חורבן –

ג 'ת" ראשון, ג 'תתכ "בית שני , בית בנין –שני בית חורבן –
במקומם). (סה"ד 

בשנה  הי ' והגלות החורבן ענין שגם לכך  שהטעם וי "ל ,
החורבן  ומטרת שתכלית מכיון - ח '* באות מסתיים שסימנה

" אלא אינו (יל "ש והגלות אריאל " ויבנה כו' ארי ' שיבוא
העתידה  דגאולה העילוי  לתכלית באים שעי "ז היינו ,(32 שבהערה

העתיד . וביהמ "ק

            
         
           
        
        
          
          
          

 



מה        

(כמבואר  ֿ לבוא  דלעתיד  השלימות  על  המורה 
אחר  ).במקום 

Â היא האמור  בכל  שהכוונה  מכיון אופן, ובכל  .
ומצוותיה , תורה  עניני בכל  יתוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל 
גם  לנצל  יש  – מצוה  של  ושמחה  תורה  של  שמחה 
ֿ דבר  על  ה 'רעש ' את  להתחיל  כדי הנ"ל  חשבון
בהזדמנות  מאות , ושלוש  אלפים  שלושת  מספר 

הראשונה .

הכלל  ֿ פי שעל  – הצחות  בדרך  לומר  ויש 

של  ענין בכל  הרי לחומרא , דאורייתא  ספיקא 
ע ספק  עם  ומצוותיה ,בקשר  תורה  אורייתא , ניני

תורה יש  בעניני יותר  עוד  להוסיף  כלומר , ,
ומצוות .

מתחיל  מתי "ספק " יש  כאשר  ֿ דידן: ובנידון
מאות  ושלוש  אלפים  שלושת  של  המיוחד  העילוי
"להחמיר " יש  – ֿ תורה  ומתן מצרים  ליציאת  שנה 
בהזדמנות  ומצוות  תורה  בעניני להוסיף  ולהתחיל 

הראשונה ,

זו, בשנה  באדר  שבשבעה  – ובפשטות 
עוז  וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  כבר  מתחילים 
החל  בהידור , המצוות  ובקיום  התורה  בלימוד 
אחים , באהבת  – מישראל  וכמה  כמה  מהתוועדות 
עם  גם  הקשורה  ישראל , ואחדות  ישראל  אהבת 

"אוהב  – הקב "ה  אוהב "אהבת  שהאהוב  ,מה 

ה ' אהבת  אהבות , שלוש  – יותר  ובפרטיות 
חד  דכולא  ישראל , ואהבת  התורה  .אהבת 

*

Ê בתורה השיעורים  עם  ולקשר  להוסיף  ויש  .

השייכים  – עצמם  על  קיבלו וכמה  שכמה  –
זו, שנה  בקביעות  באדר  לשבעה 

בן  משה  תורת  שבכתב , בתורה  השיעור  הן –
ובפרשת  תצוה , פרשת  השבוע , בפרשת  עמרם ,
זה , ליום  השייך  הפרשה  חלק  – עצמה  תצוה 
ֿ פה , שבעל  בתורה  השיעור  והן ששי: עד  מחמישי
כהמנהג מיימון, בן משה  תורת  תורה ", "משנה 
שבעל ֿ לתורה  ה "מקבץ  הלימוד  להשלים  שנתפשט 

אחת  בשנה  כולה " פרקים פה  ג ' בלימוד  (לערך ),
–ליום 

(יום  דיומא  לענינא  והשייכות  הקשר  ולבאר 
עיקר  – רבינו) משה  של  מיתתו ויום  הולדתו

– רבינו משה  של  חידושו  על שנקראת  ,
שלושת שמו  התחלת  כאמור , היא , זו שנה  אשר  ,

(לאחרי  ֿ תורה  למתן שנה  מאות  ושלוש  אלפים 
מצרים  דיציאת  כדלקמן.ההקדמה  ,(

בשיעו  מכיון ונתחיל  – ברמב "ם  היומי ר 
בו שמצינו  ד "לתקן הענין לכללות  בנוגע 

דיני הדעות " ל "כל  בנוגע  הרמב "ם  (שכותבו
הענין  ובולט  מודגש  זו שבהלכה  – התורה ")

ב "לשון הדעות " קצרה "ד "לתקן ,ודרך 
שיש וקצר ""לשון לומר  שיש  כך , כדי עד  ,

של  ענין אודות  גם  שמדובר  "להזכיר " !צורך 

Á מפרק שבת , בהלכות  – הוא  היומי שיעור  .
י"ז. פרק  וכולל  עד  ט "ו

מרומז  היומי, שיעור  בציון שגם  – ובהקדמה 
רבינו: למשה  והשייכות  הקשר 

כידוע הלכות  – ענין עם  קשורה  ששבת 
תורה  ניתנה  בשבת  ֿ עלמא  ("דכולי התורה 

רבינו.לישראל " משה  של  ענינו ,(
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ס"כ 36) זו, שנה לר"ה המשך  (ב) שובה שבת שיחת ראה
ואילך .
ספ"א.37) ממרים הל ' רמב"ם וש"נ. ב. ג , ביצה
(כש"ט 38) "עמלק" בגימטריא ש"ספק" מהידוע להעיר

"תמחה  – זכור פ' שבת היא זו שבת והרי , ובכ "מ ). סצ"ג . הוספות
תצא). (ס"פ עמלק" זכר את

ובכ "מ .39) ניסן. כ "ח  יום" "היום
לקוטי40) וראה א. קכח , (ח "ג  הזוהר ממאמר גם ולהעיר

ה' את ואהבת דכתיב מילתא, תליא בחביבותא "אנן לשם) לוי "צ
(אלא  אתכם" אהבתי  וכתיב אתכם, ה' מאהבת וכתיב אלקיך ,
פסוקים  וב' להקב"ה, ישראל  באהבת מדבר הראשון שהפסוק

לישראל ). הקב"ה באהבת שלאח "ז
ואילך .41) 2 ע' ה'ש"ת סה"ש ראה
ש"צריכים 42) חשון) ב' יום" ("היום הזקן רבינו כפתגם

זה. לזמן השייכים התורה שיעורי  – הזמן" עם לחיות

הפשוט 43) ש"המנהג  – עמרם בן משה תורת בתושב"כ , כמו
הל ' (רמב"ם אחת" בשנה התורה את שמשלימין ישראל  בכל 

רפי "ג ). תפלה
חזקה",44) הוי  זימני  "בתלת – ג ' דמספר מהעילוי  להעיר

תליתאי לעם תליתאי  "אוריאן – לתורה בנוגע יתירה ובהדגשה
א). פח , (שבת " כו' תליתאי  ידי  על  תליתאי  לעם

וש"נ.45) ד . פ"ל , שמו"ר
האלקים 46) את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך  כמ "ש

ובפירש"י ). יב ג , (שמות הזה" ההר על 
בסופו.47) תמורה הל ' רמב"ם ראה
הי "ד .48) לספר בהקדמתו הרמב"ם לשון
הי "ד .49) לספר בהקדמתו הכס"מ  לשון
ואילך .50) א פח , ויקהל  ג . ע, יתרו תו"א ראה
ב.51) פו, שבת



מו       

ראשונות פרק  אותיות  שתי י"ה , מספר  –
אחרונות , אותיות  משתי שלמעלה  הוי', שם  של 

מלחמתו ו"ה  ֿ ידי שעל  – רבינו משה  של  וענינו ,
"והיה בעמלק  – דוקא  רבינו משה  של  [בכחו

ישראל " וגבר  ידו משה  ירים  ועד כאשר  ,
משה " "אנשי ֿ ידי על  להיות  הוצרכה  זו שמלחמה 

וגילוי דוקא  להמשכה  דעמלק  הניגוד  את  מבטל  (
ֿ זה  ֿ ידי ועל  בו"ה , גם  ויתגלה  שיומשך  י"ה  שם 

שלם " "השם  .נעשה 

למשה ופרק  הקשור  "טוב ", בגימטריא  –
ז"ל  רבותינו כמאמר  – ֿ תורה  ולמתן "יבוא רבינו

. . טוב  ויקבל  טוב     דכתיב

טוב , כי אותו ותרא  באדר ) בשבעה  משה  (בלידת 
ויקבל    דכתיב , נתתי טוב  לקח  כי
לכם ".

שבת ) בהלכות  ט "ו פרק  (ריש  השיעור  והתחלת 
ברשות  ומטלטל  הרבים  ברשות  אדם  "עומד  –
ברשות  ומטלטל  היחיד  ברשות  ועומד  כולה , היחיד 

אמות ". לארבע  חוץ  יוציא  שלא  ובלבד  הרבים ,

כללות  תוכן נתבאר  זו שבהלכה  לומר , ויש 
קיום  ֿ ידי על  הדעות ") ("לתקן לקונו האדם  עבודת 
– ֿ תורה ) במתן שנתחדש  (כפי ומצוות  התורה 

"   .כדלקמן ,"

Ë" .      
:"

"אתם  – "אדם " של  ועמידתו קרויין מקומו
"אדמה  שם  על  שנברא לעליון"אדם ", כפי ,

קונו  את  הזה לשמש  בעולם  בגוף  נשמה  בהיותו
עלמא הגשמי  הרבים ", "ברשות  הוא : –

.דפרודא 

–ועל ֿ כולה " היחיד  ברשות  "מטלטל  ֿ זה  ידי
ב "רשות  גם  עולם שפועל  של  יחידו ,",

המגיד  המשנה כתורת  למעלה בפירוש  מה  "דע 
העליונים  (בעולמות  שלמעלה  מה  כל  "דע  ממך ",

היחיד " "רשות  שתלויים כו' ממך ", הוא  הכל  (
הקב "ה  של  רצונו כי האדם , עבודת  ֿ ידי על  ונעשים 
האדם  עבודת  ֿ ידי על  תהיה  למעלה  שהפעולה 

תכסוף " ידיך  ("למעשה  דוקא  אשר התחתון ,(
הרבים " "ברשות  ועבודתו עמידתו ֿ ידי על 
הוא  הרי הרבים ), ברשות  הנמצאים  (ב "חפצים "

היחיד "."מטלטל  ברשות 

היחיד  "ברשות  מקום ומדייק  לך  שאין – "
נכלל  שאינו עולם ) של  (יחידו היחיד " ב "רשות 

ש " ממך ", למעלה  מה  "דע  המגיד  הוא בתורת 
הוא  הרי הרבים , ברשות  עבודתו ֿ ידי שעל  ממך ",

כולה ". היחיד  ברשות  "מטלטל 

" – ההלכה  והמשך    
       :"

חז"ל  כל אמרו שכר  מקפח  הקב "ה  ש "אין
לכללות  בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  בריה ",

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

אלקינו",52) להוי ' "הנסתרות הם י "ה שאותיות כידוע
נגלות  ו"ה "והנגלות", ולבנינו", לנו "הנגלות הם ו"ה ואותיות
כט , ראה לקו"ת ב). (כה, ת"י  שם ב). (יז, בהקדמה תקו "ז (ראה

ובכ "מ ). א.
כנ"ל 53) זכור, בפ' עמלק למחיית בקשר – יתירה ובהדגשה

.38 הערה
יא.54) יז, בשלח 
ובכ "מ .55) ב. פג , (תצוה) פרשתנו תו"א
וש"נ.56) .195 ע' חכ "א לקו"ש וראה בשלח . ס"פ פירש"י 
ע"ב.57) ריש נג , מנחות
ב.58) ב, שמות
ב.59) ד , משלי 
רע"א.60) סא, יבמות
ועוד .61) רע"א. ג , של "ה ראה
בהלכות 62) שנזכר "אדם" ללשון בנוגע יתירה ובהדגשה

, נח (סנהדרין החיים ענין היפך  ה"ז  ששבת נכרי  שהרי  –
ה"ט ). פ"י  מלכים הל ' רמב"ם סע"ב.

קידושין.63) מס' סוף וברייתא משנה ראה
של 64) יחידו בנו ה"ה למעלה הנשמה בהיות שגם דאף

והיכולת הציווי  מ "מ  "והלכת הקב"ה, – ית' אליו
הוא  "מה ," כו' חנון הי ' אתה אף חנון, נקרא הוא "מה בדרכיו",
אתה  אף כו' חולים ביקר הקב"ה כו' אתה אף כו' ערומים מלביש
סוטה  (ראה וכיו"ב ," כו' אתה אף כו' אבלים ניחם הקב"ה כו'
בגוף  לנשמה רק שייך  – ועוד ) ה"ו. פ"א דעות הל ' רמב"ם א. יד ,

הגשמי . בעוה"ז
ובכ "מ .65) ספל "ג . תניא ראה
סקצ"ח .66) לקו"א
רפ"ב.67) אבות
ב"רשות 68) דפרודא", ב"עלמא אפילו שהרי  – וק"ו ובמכ "ש

(רמב"ם  טפחים מעשרה למעלה רה"ר דין אין כפשוטה, הרבים"
ֿ ז). ה"ג  פי "ד  שבת הל '

ואילך .69) ב כט , של "ה וראה טו. יד , איוב
טלטול 70) בשם נקראת האדם שעבודת הטעם י "ל  ואולי 

בלבד  מקום שינוי  שתוכנו ממקום ("מטלטל "), חפץ (טלטול 
(וכן  בעולם שהפעולה אף – ממש חידוש ולא וכיו"ב), למקום
גמורה  התחדשות "בבחי ' היא ממך ") הוא ש"הכל  למעלה
נעשה  זה חידוש כי , – שנד ) ע' תרס"ו (המשך  מאין" יש כחידוש
ואילך . שם הנ"ל  (המשך  מאין יש להוות שביכלתו העצמות בכח 

.(81 הערה לקמן וראה ואילך . 22 ע' ח "ו לקו"ש גם וראה
ל .71) כב, משפטים ופירש"י  מכילתא וש"נ. ב. לח , ב"ק



מז        

ביותר , גדולה  ירידה  הרבים ", ל "רשות  הירידה 
עמיקתא  לבירא  רמה  צורך מאיגרא  שהיא  –

אשר  האלקים  אל  תשוב  "והרוח  שכתוב  כמו עליה ,
לא נתנה " בגוף , נשמה  טובות ,, ושנים  ימים  ורך 

בחייך " תראה  ד "עולמך  .באופן

ה "שכר " כבר  ישנו עבודתו בתחילת  –ולכן,
ברשות  רק ש "עומד  ולא  עולם ), של  (יחידו "

, זאת עוד  אלא  היחיד , ברשות  עומד  (האדם )
"מטלטל  – הרבים  ברשות  גם  לפעול  שבכחו
יתברך  לו דירה  לעשותה  ועד  הרבים ", ברשות 

.בתחתונים 

אמות " לארבע  חוץ  יוציא  שלא  "ובלבד  אבל ,
לו  לעשות  העבודה  נשלמה  לא  שעדיין דמכיון –

היעוד  נתקיים  לא  ועדיין בתחתונים , דירה  יתברך 

עבודתו  הרי הארץ ", מן אעביר  הטומאה  רוח  "את 
אדם  של  אמות  ארבע  אמותיו, בארבע  רק  היא 

לו  לארבע קונות  חוץ  יוציא  שלא  "ובלבד  ,
הקדושה  לגבול  מחוץ  .אמות ",

נתבאר  זה  שענין הטעם  ולרמז להוסיף  ויש 
פעולתו  מודגשת  השבת  ביום  כי – שבת  בהלכות 

רז"ל  כמאמר  הבריאה , במציאות  האדם  "כל של 
עליו  מעלה  ויכולו, ואומר  שבת  בערב  המתפלל 
במעשה  להקב "ה  שותף  נעשה  כאילו הכתוב 

עילוי בראשית " פועל  עבודתו ֿ ידי שעל  מכיון ,
תולדות  ד "אלה  השלימות  לגבי אפילו יותר  גדול 

בהבראם " והארץ  ד "אלה השמים  השלימות  –

פרץ " הגדרים ,תולדות  כל  פריצת  של  באופן ,
ונגבה " וצפונה  וקדמה  ימה  ."ופרצת 

È: תצוה פרשת  – השבוע  פרשת  .

בסמיכות  השנים  ברוב  חל  באדר , שבעה 
– עצמה  תצוה  בפרשת  או תצוה , לפרשת 

זו. שנה  כבקביעות 

בספרים  ענין ואיתא  מרומז תצוה  שבפרשת 
בתורה  היחידה  הפרשה  שזוהי – משה  מיתת 
משה  של  שמו נתפרש  שלא  משה ) שנולד  (לאחרי

.רבינו 

זו  שבפרשה  יותר , בעומק  לומר  יש  ואולי
ל  ישראל  של  והשייכות  הקשר  משה מודגש 

רבינו " –" נאמר זה  ועל  ,
והתקשרות  צוותא  מלשון "תצוה , – תצוה " "ואתה 

משה " של ) (אתה  לבחינת  ֿ ישראל ).. בני כל  .(של 

‡È עד מחמישי – תצוה  בפרשת  היומי ושיעור  .
אחר  הולך  ("הכל  וחותמו שסיומו – ששי

קודש החיתום " המזבח  "והיה  – המזבח  בענין (
יקדש " במזבח  הנוגע  כל  :קדשים ,

חסידות  בדרושי ה "מזבח "מבואר  של  שענינו
על  קאי – האדם  ואחד בעבודת  אחד  כל  של 

החיצון  מזבח  מזבחות , שני שיש  וכמו מישראל ,
בעבודה  בחינות  שתי גם  יש  כך  הפנימי, ומזבח 
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ב.72) ה, חגיגה – חז"ל  ל ' ע"פ
ובכ "מ .73) האזינו. ר"פ לקו"ת וראה יב. ז, קהלת
סע"א.74) יז, ברכות
מהותה"75) נדע שמשכרה פי ' מצוה, מצוה ש"שכר להעיר

א)). (נג , פל "ט  (תניא
ובכ "מ .76) פל "ו. תניא ועוד . טז. נשא תנחומא ראה
ב.77) יג , זכרי '
החסידות 78) תורת של  ענינה קונטרס וראה א. יו"ד , ב"מ 

וש"נ. ס"כ .
לעליון"79) ("אדמה אדם של  אמותיו שד ' כנגד להעיר הם

תתקלה). ע' בלק אוה"ת (ראה הוי ' שם אותיות ד '
רסח .80) ר"ס או"ח  אדה"ז ושו"ע טור ע"ב. ריש קיט , שבת
במעשה 81) להקב"ה שותף "נעשה שמהלשון להעיר,

כמו, גמור, חידוש היא האדם של  שעבודתו משמע , בראשית",
גמור  חידוש שהוא השני ) (ה"שותף" הקב"ה של  פעולתו כביכול ,
ישראל  הוא ֿ ל  "א ג ) פצ"ח , (ב"ר ממארז"ל  גם (ולהעיר ליש מאין
עולמות"). בורא אביכם אף עולמות, בורא הקב"ה מה אביכם,
שהכח  לפי  ה"ז - כו'" כאילו הכתוב עליו "מעלה שאמרו ומה

.(70 שבהערה לקו"ש (ראה ית' מעצמותו הוא זה לחידוש
ד .82) ב, בראשית

יח .83) ד , רות
ליום 84) מהשייכות ולהעיר יד . כח , ויצא – הכתוב לשון

בהעונג עבודתו ע"י  (שמוסיף השבת את המענג  "כל  – השבת
לו  נותנין וקיימא") "מקדשא הבריאה, מצד  שהוא כפי  דשבת
כיעקב  . . אביך  יעקב נחלת והאכלתיך  . . מצרים בלי  נחלה

ואילך ). סע"א קיח , (שבת גו'" ופרצת בו שכתוב
ועוד .85) פרשתנו. עיניים מאור
וש"נ.86) .342 ע' חט "ז לקו"ש וראה א. רמו, זח "ג 
פרשתנו.87) ריש (בעה"ט  בספרים המובא מהטעם גם ולהעיר

גו'" מספרך  נא מחני  אין "ואם משה מ "ש נתקיים שבכך  ועוד )
האמירה  שגם – באה") תנאי  על  אפילו חכם ש"קללת (מפני 
ישראל  עם משה של  העצמית התקשרות מצד  היא נא" "מחני 
ואילך . 173 ע' חכ "א בלקו"ש בארוכה (נתבאר מהתורה שלמעלה

וש"נ).
ד "ה 88) גם וראה פרשתנו. ריש יקר כלי  – עצמותך " "ממהות

א): מה, ח "א קונטרסים (סה"מ  פי "א תרפ"ט  הבית תורת זאת
שנקרא  ב"ה א"ס דעצמות העצמות שהו"ע שבמשה, אתה בחי '

אתה.
א.89) פב, פרשתנו תו"א
א.90) יב, ברכות
לז.91) כט ,
תמג ,92) תרומה תו"ח  ואילך . ג  עח , לסוכות דרושים לקו"ת

ועוד . ואילך . ב פו, דרמ "צ ואילך . א



מח       

תפילה " "זו – תמידין שבלב  כנגד  "תפילות  ,
ובכללות תקנום " הלב . ופנימיות  הלב  חיצוניות  –

כו'" ישראל  נשמות  כללות  נקרא  "מזבח  – .יותר 

בהדגשה  הוא  זה  שענין להוסיף  יתירה ויש 
בכל  דמשה  "אתפשטותא  (כולל  רבינו משה  ֿ ידי על 

דורנו),דרא " נשיא  אדמו"ר  מו"ח  לכ "ק  עד  ,
" – והמלך  ישראל "הנשיא  קהל  שמתקשר כל 

ונותן  תצוה "), ("ואתה  ישראל  כל  עם  ומתאחד 
ה " שמצד  העבודה  עניני בכל  כח  תוספת  ",להם 

המזבח . של  ענינו

"והיה  – הפסוק  תוכן לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 
האדם : בעבודת  – קדשים " קודש  המזבח 

מישראל  ואחד  אחד  כל  של  שמציאותו מכיון
היא  שדרגתו לדעת  עליו – להקב "ה  "מזבח " היא 

" ,(" קדשים קודש  המזבח  ("והיה  "
קדשים " "קודש  גם  אלא  "קודש ", רק  לא  כלומר ,

שכתוב  כמו גדול , כהן של  הקדושה  דרגת  –

להקדישו"ויבדל   דין ֿ כפסק  – "
אלא הרמב "ם  בלבד  לוי שבט  "לא   

 ' ה לפני לעמוד  להבדל  . . אותו רוחו נדבה  אשר 
נתקדש  זה  הרי . . ולעובדו לשרתו 

‰Â˙ŒÔ˙Ó ÏÚÙ ‰Ê ÔÈÚÂ–‰È˙È ‰˘‚„‰Â

˙Â‡Ó ˘ÂÏ˘Â ÌÈÙÏ‡ ˙˘ÂÏ˘ ˙˘ ˙ÏÁ˙‰ ,ÂÊ ‰˘

Ó‡ ‰Â˙ŒÔ˙Ó È‰˘ Y ‰Â˙ŒÔ˙ÓÏ ואתם"
בספרים  ואיתא  גו'", כהנים  ממלכת  לי תהיו

" הוא  כהנים " ד "ממלכת  שהפירוש  ,"
קדשים ". "קודש  דרגת  שזוהי

È ומסיים וממשיך  במזבח –. הנוגע  "כל 
יקדש ":

מצד  הוא  קדשים " קודש  המזבח  ד "והיה  הענין
העבודה , ענין לפני עוד  ישראל , של  מציאותם  עצם 
אמנם , ֿ תורה . מתן בעת  ומיד  תיכף  שנעשה  כאמור ,

– העיקרי הענין בא  ֿ זה  לאחרי 
," יקדש במזבח  הנוגע  "כל  – ֿ ידה  שעל  ,

המבואר  ֿ דרך  (על  העבודה  ענין כללות  תוכן שזהו
הרמב "ם ). בשיעור  לעיל 

הנשמה  בירידת  הכוונה  תכלית  בזה : והענין
("רשות  הגשמי הזה  לעולם  קדשים ") ("קודש 
הן  העולם , בעניני קדושה  להמשיך  – היא  הרבים ")
גשמיים , בדברים  המצוות  בקיום  העבודה  ֿ ידי על 
מעשיך  "כל  הרשות , בעניני העבודה  ֿ ידי על  והן

דעהו" דרכיך  ו"בכל  שמים " לשם  ויתירה יהיו .
"כל  – עניני מזה  שכאשר  יקדש ", במזבח 

דיבור העולם  מעשה , ֿ ידי (על  ביהודי "נוגעים "
בלבד , "נגיעה " של  באופן אפילו מחשבה ), או

"קודש " בבחינת  הענינים  מלה נעשים  "קדש  ,
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תפלה.93) הל ' ריש רמב"ם סע"א. ב, תענית
ב 94) כו, .ברכות
ב.95) צד , ברכה לקו"ת
פנ"ו,96) ב"ר וראה רע"א). קיד , רע"א. (קיב, תס"ט  תקו"ז

א. רעג , זח "ג  ז.
ה"ו.97) פ"ג  מלכים הל ' רמב"ם
מהי98) והסבר ביאור דרוש מקרא של  שבפשוטו ולהעיר,

(בסוף  נאמר בו שגם הפנימי , מזבח  הן – ד "מזבח " השייכות
ל "קודש  – החיצון מזבח  ועאכו"כ  קדשים"* "קודש פרשתנו)

הארון?! רק הי ' שבו הקדשים",
קדשים" קודש והיו אותם "וקדשת – מצינו מזו וגדולה

בנוגע – כט ) ל , גם(תשא כולל  וכליו, המשכן !
הנ"ל : פסוקים בג ' רש"י  בפירוש מהשינויים ולהעיר

במזבח  הנוגע כל  קדשים, קודש המזבח  "והי ' בפסוק א)
קודש" המזבח  "והי ' רש"י  מעתיק – החיצון) (במזבח  יקדש"

) הנוגע כל  קדושתו, היא "ומה ומפרש: "קדשים"),
יקדש". במזבח 

– הפנימי ) (במזבח  לה'" הוא קדשים "קודש בפסוק ב)
הללו  לדברים מקודש "המזבח  ומפרש: קדשים", "קודש מעתיק

אחרת". לעבודה ולא בלבד ,
מפרש  – קדשים" קודש והיו אותם "וקדשת ובפסוק ג )

להיות מקדשתם זו "משיחה  כל קדושתם היא ומה ,
להם  ראוי  שאינו דבר אבל  כו' שרת לכלי  הראוי  כל  וגו', הנוגע

מקדשין, אין     הנוגע כל  שנאמר מתוך  ,
רש"י שהביאה – כו'" ת"ל  כו' ראוי  בין אני  שומע יקדש, במזבח 

"קודש שהשמיט  אלא גם "בפרשתנו, וראה ואכ "מ . כנ"ל ,
ואילך . 179 ע' ח "ו לקו"ש

         
          
        

      
       

יג .99) כג , ֿ א הימים דברי 
בסופן.100) ויובל  שמיטה הל '
ו.101) יט , יתרו
[פ].102) פע"ט  בראשית אגדת וראה עה"פ. בעה"ט 
(ראה 103) דכיסופא" ד "נהמא באופן יהי ' שלא כדי  וי "ל 

ובכ "מ ). ע"ד . ריש ז, צו לקו"ת ה"ג . פ"א ערלה ירושלמי 
דעות 104) הל ' רמב"ם וראה מי "ב. פ"ב אבות ו. ג , משלי 

ספ"ג .
מצד 105) רק לא – קדוש נעשה הגשמי  שהגוף לכך  נוסף

אלא  ע"ב), ריש ע, (זח "ג  קדישא" דילהון "גופא בריאתו, עצם
ממעל  אלקה "חלק בנשמה, ש"נוגע" עי "ז – קדושה בתוספת גם

רפ"ב). (תניא ממש"
ואילך .106) 1253 ע' ח "ד  לקו"ש ראה



מט        

יחידו בגרמי' של  היחיד ", "רשות  "יקדש ", –
עולם . של 

ד " בענין יש אמנם , – יקדש " במזבח  הנוגע 
הגבלה :

"כל  הכתוב  –פירוש  הוא  יקדש ", במזבח 
קרבן  "אפילו – מקרא ) של  (פשוטו רש "י כפירוש 
לא  להכשירו, המזבח  קדשו עליו, שעלה  פסול 
הנוגע  כל  שנאמר  "מתוך  רש "י, וממשיך  ירד ",
ראוי, שאינו בין ראוי בין אני שומע  יקדש , במזבח 
ֿ לומר  תלמוד  . . בקודש  פסולו היה  שלא  דבר  כגון

אחר  הסמוך  תעשה , אשר  אף וזה  ראוי, עולה  מה  יו,
כו'". ראוי כל 

יהודי  של  שפעולתו – האדם  בעבודת  ותוכנו
היא  בו, ש "נוגעים " העולם  בעניני קדושה  לפעול 

בדבר  שייכות רק  לו שיש  דבר  לקדושה ,
מחוץ  שהוא  דבר  ֿ כן ֿ שאין מה  הקדושה , לגבול 

הקדושה , לגבול 

התניא  בספר  הזקן רבינו "כל ובלשון –
המצוה  נעשית  שבהם  ומותרים  הטהורים  דברים 

רז"ל  כמאמר  . . למלאכת מעשיית  הוכשר  לא 
אתרוג וכן בפיך , ומותרים  טהורים  אלא  שמים 
וכיוצא  גזל , שאינן הצדקה  ומעות  ערלה , שאינו

בהם ",

יוציא  שלא  "ובלבד  – הרמב "ם  שיעור  ובלשון
היא  יהודי של  שפעולתו אמות ", לארבע  חוץ 
בגבול  אמותיו, בארבע  – וב "דרכיך " ב "מעשיך "

הקדושה .

*

‚È בפרשת והלימוד  שמהדיבור  ֿ רצון ויהי .
תצוה " ל "ואתה  ממש  בקרוב  נזכה  תצוה ,

 גואל הוא  ראשון "גואל  רבינו, משה  ֿ ידי על  –
.אחרון"

עמהם " ש "משה  – בגלוי ובפשטות  שרואים  ,
"ואתה ", ואומר  באצבעו מראה  רבינו, משה  את 

את  עמו ו"לוקח " ("תצוה ") שמתקשר  ובאופן
המדבר  דור  – ובמיוחד  מישראל , ואחד  אחד  כל 

משה  של  העמים "(דורו "מדבר  גם  כולל  ,(,
הגלות  ומצב  זמן כללות  על  ,דקאי

למאור  גו' ד "שמן הענין נעשה  ומיד  ,ותיכף 
אריכות  לאחרי כבר  שנמצאים  שמכיון [ופשיטא ,
בענין  עוד  צורך  אין – וביותר  ביותר  הגלות  וקושי

האמצעי  אדמו"ר  שמאריך  וכפי ד "כתית ",

זמננו) עד  (אפילו כבר  היו ד "כתית " שהענינים 
ענין  זה  היה  אם  אפילו – והותר " ד "די באופן

שנו  והותר "חיובי "די הלשון עליו ועל ֿפל  ,
היפך  ֿ רצוי, בלתי בענין כשמדובר  ֿ וכמה  ֿ כמה  אחת 
מי  (יהיה  יהודי של  צערו ֿ דידן, כבנידון הכוונה ,
לעבודת  כשמבלבל  ובפרט  ֿ ליצלן, רחמנא  שיהיה ),

קוני"], את  לשמש  נבראתי "אני ה ',

אהרן  ֿ ידי על  המנורה  הדלקת  את  לראות  וזוכים 
השלישי. ֿ המקדש  בבית  ֿ גדול  כהן

„È– תשא  לפרשת  באים  תצוה  ומפרשת  .
("רעוא  מנחה  בתפילת  לקרוא  שמתחילין

את דרעוין" תשא  "כי – תצוה  פרשת  בשבת  (
ישראל ". בני 'ראש '

שכבר  – מזה  תצוה ויתירה  פרשת  שבת 
ששי) ליום  ואור  ששי בליל  עכשיו, (שמתחיל 
נשיאת  ישראל ", בני ראש  את  ד "תשא  הענין נעשה 
ד "עול  הענין שלילת  ופשיטא , בשלימות , ראש 
לתכלית  שמתעלים  – אדרבה  אלא  בתכלית , הגוים "
זמן  של  ומצב  מהמעמד  ביותר  נעלה  באופן העילוי,
משכן  ושל  ראשון', 'בית  של  ואפילו שני', 'בית 
ֿ ידי  על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  – משה  שעשה 
כל  ש "כלו דמכיון ממש , ומיד  תיכף  צדקנו, משיח 

ש "לא הקיצין" בוודאי הרי גלות ", "דאלאי ,
עין" כהרף  המקום  .עיכבן
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ב.107) צד , זח "ג 
סע"ב).108) (מו, פל "ז
וש"נ.109) ע"ב. ריש כח , שבת ראה
חי "א 110) לקו"ש ספ"ט . דב"ר ו. שם, ד . פ"ב, שמו"ר ראה

וש"נ. .8 ע'
סע"ב.111) קיד , פסחים – אחד  תוד "ה ב. ה, יומא ראה

בצדן 112) "תהא – במדבר עמהם נשאר זה שמטעם ועד 
וש"נ). יג . פי "ט , (במדב"ר עמהן" ותבוא

לה.113) כ , יחזקאל 
מסעי ,114) אלה דרושי  לקו"ת מסעי . ר"פ ועוד  בחיי  ראה
וביאורם.
פרשתנו.115) ריש
ספ"ה.116) שעה"ת ראה
ז.117) לו, ויקהל  – הכתוב ל ' ע"ד 
בסופו.118) תרס"ו המשך  וראה סע"ב. פח , זח "ב
ב.119) צז, סנהדרין
מא.120) יב, בא ופירש"י  מכילתא



נ       

ראש  את  "תשא  נעשה  שבת  בערב  שכבר  ומכיון
הענין  גם  יהיה  ממילא  בדרך  הרי, – ישראל " בני
למאור ", גו' שמן אליך  ויקחו גו' תצוה  ד "ואתה 

עמהם " ואהרן היעוד "משה  יקויים  "הקיצו כי
עילוי  שניתוסף  – ואדרבה  עפר ", שוכני ורננו
מבחינת  גם  כולל  לגוף , מהנפש  החיות  בהמשכת 

שנקראו "חיה " שמות  מחמשה  (אחד 
רוח לנשמה  נפש  של  הקרוב  מקיף  בחינת  ,(

"יחידה  הרחוק ) (מקיף  היחידה  לבחינת  ועד  נשמה ,
צדקנו לייחדך " משיח  של  דרגתו ,.

ÂËֿ בשליחות לסיים  יש  – ֿ דא  בכגון כנהוג  .
המתאים  בזמן לצדקה , לתת  ובהוספה מצוה  ,

מדיליה .

הגאולה " את  שמקרבת  צדקה  –ו"גדולה 
האמיתית  הגאולה  את  יותר  עוד  ותזרז שתקרב 

בפועל  האמורים , היעודים  כל  עם  והשלימה ,
זה  ואומר  באצבעו מראה  ד "ואתה ", ובאופן ובגלוי,

–         
        

!

קופות ֿ עם  ביחד  – יחדיו כולם  ורוקדים 
כנסיות  בתי וכל  ֿ טובים , המעשים  וכל  הצדקה ,

לארץ  שבחוץ  מדרשות  הקדושה ,ובתי לארצנו –
מרשית  בה  אלקיך  ה ' עיני תמיד  גו' אשר  "ארץ 

שנה " אחרית  ועד  ה 'השנה  ד "ירחיב  ובאופן ,
גבולך " את  ,אלקיך 

הקודש , עיר  לירושלים  – עצמה  ישראל  ובארץ 
הקודש " "הר  הבית , –להר  המקדש  ולבית 

ידיך " כוננו ֿ י אדנ .מקדש 

ואחד  אחד  לכל  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
לצדקה , חילופו) (או אותו לתת  ― דולר  של  שטר 

מדיליה ]. בהוספה 
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32 יט .121) כו, ישעי '
(הראשון)122) ששמה הנפטרת אצל  – יתירה ובהדגשה

"חי '".
לז.123) פ"ב, דב"ר ט . פי "ד , ב"ר
דסוכות.124) ג ' דיום הושענות נוסח 
ל "ת 125) ב). קצ, במק"מ  (נדפס ב רס, לזח "ג  רמ "ז ראה

ועוד . חנוך . ויתהלך  כב) (ה, עה"פ בראשית להאריז"ל 
וש"נ.126) ואילך . 292 ס"ע ח "ט  לקו"ש ראה
ב).127) (מח , פל "ז תניא וראה א. יו"ד , ב"ב

א.128) כט , מגילה ראה
יב.129) יא, עקב
ובפירש"י .130) ח  יט , שופטים
יג .131) כז, ישעי '
ובפירש"י .132) יז טו, בשלח 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dxf dcear(oey`x meil)

zepiab exq` dn iptn ,el xn` ,jxca oikldn eidyk ryedi
daiwa dze` oicinrny iptn ,ryedi iax el xn` .miakek icaer
zaiwn dxeng dler zaiw `lde ,l`rnyi iax el xn` .dliap ly
xn`e ryedi iax xfg .da oilren `ly exn` ok it lr s`e ,dliap
el xn` .miakek zcear ilbr zaiwa dze` oicinrny iptn ,el

.d`pda dexq` `l dnl ,ok m` ,l`rnyi iax
dxeq` `id m`d ,d`pda xeq`d xac ly zleqta dpc `xnbd

a:d`pdLc÷îä ,áø øîà éBácçà áø øîàdy`Løôamillba - ¨©©©§§¨©©©§©¥§¤¤
ly,ì÷ñpä øBL,d`pda xeq` lwqpd xeyy it lr s`.úLce÷î ©¦§¨§¤¤

dy` ycwndeLøôaly millba -íéáëBk úãBáò éìâòmixeq`d §¤¤¤§¥£©¨¦
,d`pda.úLce÷î dðéàilbrl lwqpd xey oia weligd zaiqe ¥¨§¤¤

,`id miakek zcearàø÷ àîéà úéòaéàå àøáñ àîéà úéòaéà- ¦¨¥¥¨§¨¨§¦¨¥¥¨§¨
:`xnbd zx`an .weqtn df micnely,àøáñ àîéà úéòaéàléab ¦¨¥¥¨§¨¨©¥

déçôða déì àçéð íéáëBk úãBáò éìâòly eiaera lbrd lral gp - ¤§¥£©¨¦¦¨¥§¦§¥
yxtd lr miakek zcear xeqi` lg okle ,ony d`xiy ick lbrd

,d`pda xeq` yxtde lbrd z` oinyn `ed ixdyìáàløBL éab £¨©¥
déçôða déì àçéð àì ì÷ñpäly eiaera xeyd lral gp `l - ©¦§¨Ÿ¦¨¥§¦§¥

lg `l okle ,jkn d`pde zlrez mey el oi`e ,ony d`xiy xeyd

.d`pd xeqi` yxtd lràëä áéúk ,àø÷ àîéà úéòaéàxn`p - ¦¨¥¥¨§¨§¦¨¨
miakek zcear ecar diayeiy xir epiidc ,zgcpd xir iablmixac)

(gi bi,'äîeàî Eãéa ÷aãé àì'xyw el yiy xac lky rnyne Ÿ¦§©§¨§§¨
,miakek zcear ilbr yxt elit`e ,d`pda xeq` miakek zcearl

íúä áéúëelwqpd xey iabl xn`pe -(gk `k zeny)ì÷qé ìB÷ñ' §¦¨¨¨¦¨¥
úà ìëàé àìå øBMä,'BøNaxeya d`pd xeqi` micnel df weqtny ©§Ÿ¥¨¥¤§¨

`weecy wiecne ,lwqpdøeñà BøNa,d`pdaàäla` -BLøt §¨¨¨¦§
úøzeî.d`pda ¤¤

:ax xn`y weligl epizpynn dgked d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
éäððz eäééåøzxeq`d miakek zcear ilbr yxt] el` mipic ipy - ©§©§§©§¦

,epizpyna epipy [d`pda xzend lwqpd xey yxte d`pda
déì øîà÷cîexq` minkgy mrhdy l`rnyi iaxl ryedi iax ¦§¨¨©¥

`ed dlik`a miakek icaer zepiabïéãéîònL éðtîzepiabd z` ¦§¥¤©£¦¦
déì øcäî à÷å ,äìéáð úáé÷a,l`rnyi iax el aiyde -úáé÷ àìäå §¥©§¥¨§¨©§©¥©£Ÿ¥©
,äìéáð úáéwî äøeîç äìBòzaiwe d`pda dxeq` dler zaiwy ¨£¨¦¥©§¥¨

dti ezrcy odky exn` ok it lr s`e ,dlik`a wx dxeq` dliap
,dlerd zaiw jezay algd z` rneb
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום ראשון עמ' ב



ני

      

הקודש ללשון מתורגם 

.‡

‡ÏÂ ,‰˘Ó ˙ÈËÙÏ ˜ ÊÓ ‰Âˆ˙ 'Ù ˘È ÚÂ„Ó
?Â˙„ÈÏÏ

רבנו  משה פטירת יום באדר , שז ' ברוב 1ידוע חל , ,
בתורה. תצוה פרשת קריאת לזמן  בקירוב השנים,

שונים  שפרשת 2בספרים בעובדה לכך  הרמז  מובא
לאחר  משה, מלידת בתורה, היחידה הפרשה היא תצוה

שמות  משה 3פרשת של  שמו  בה נזכר  שאין  וכך 4, ,
אדר . בז ' משה של  הסתלקותו  רמוזה

אברהם" ב"מגן  לכתוב מתאים שבשנה 5זה ,
באדר  היא אדר  ז ' תענית ז 'מעוברת דוקא כי –

תצוה. לפרשת בקירוב חל  ראשון  אדר 

משה  לידת יום גם הוא אדר  ז ' הרי להבין : ,6וצריך 
הגמרא  וממלא 7כדברי יושב "הקדושֿברוך ֿהוא

לחודש" ומחודש ליום מיום צדיקים של  –8שנותיהם
משה? ללידת גם תצוה בפרשת רמז  אין  ומדוע

.

‰˘Ó ˙„ÈÏÏ Ì‚ ‰˘Ù ÊÓ ˘È˘ ÓÂÏ Ô˙È

רמוזה  משה לידת שגם לומר  ניתן  פשוט  באופן 

" הוא הפרשה של  ששמה בכך  – בפרשה
הכוונה 9תצוה" כאשר  רבנו 10, למשה וכיוון 11היא .

יוצא, כולה, הפרשה של  תוכנה על  רומז  הפרשה ששם
משה. לידת של  הענין  רמוז  הפרשה שבכל 

ולפי  "תצוה", נקראת שהפרשה הדעות, לפי ואפילו 
לשון  זה הרי – בחומשים) (וכמודפס ישראל  מנהג

  ל "וידבר כהמשך  אל 12– לאמר "ה'
"אהרן  כתוב "תצוה" לאחר  ומיד  הענין , בתחילת אשר 

אחיך ".

שני  ביניהם מתיישבים כיצד  להבין  צריך  אך 
שמו  כלל  בפרשה מוזכר  אין  אחד , מצד  הללו : הרמזים

זו  שבפרשה כך  על  המצביע (דבר  משה קיים של 
שני, ומצד  משה). של  ענינו   זו פרשה של 

הכוונה  כאשר  תצוה", "ואתה פרשת של  מילה נקראת
משה? כלפי היא אלו  במילים

.‚

„‡ 'Ê ˙ÈÚ˙ ÔÈÚ Ò‰ È"Ú ÂÂÈ ÌÈ„‰

אדר  ז ' את קבעו  מדוע השאלה מתעוררת לכאורה,
משה  מות בגלל  תענית, כיום בגמרא 13רק והלא ,14

"כמשה  שאומר  אדם של  לדינו  בקשר  שאלה ישנה
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וראה  אברהם). (ממגן  א' סעיף בפנים ראה – ראשון  באדר שענינו  (*
בהערה. 204 ע' חכ"ו  לקו "ש 

או "ח 1) טושו "ע תענית. במגילת האחרון  מאמר וש "נ . ב. יג , מגילה
בפנים. לקמן  וראה ס"ב. תקפ סי '

(זח"ג2) להטעם סתירה בזה אין  וכמובן  (ועוד). פרשתנו  עינים מאור
נא  מחני  משה שאמר מפני  שזהו  (4 הערה לקמן  ראה – ועוד א רמו ,
לכאורה  – (ואדרבה תצוה בפ' דוקא למה בעי  טעמא עדיין  כי  – מספרך

בפרשיות 173צ"ל ע' חכ"א לקו "ש  וראה – נא). מחני  אמירת
ואילך.
בעה"ט 3) תורה). משנה עד משה (משנולד זקנים הדר הרא"ש  פי '

הרא"ש ). כבפי ' הוסיפו  ובחצע"ג  – משה" שנולד ("משעה פרשתנו  ריש 
ד"ה 4) לתחלתו  קרוב שה"ש  חדש  בזהר הנעלם מדרש  א. רמו , זח"ג 

ריש  רזא ופענח בעה"ט זקנים), (הדר הרא"ש  פי ' (הא'). ואמר פתח
[המתורגם] לקו "ש  וראה ועוד. לב. לב, תשא בעה"ת רבותינו  פרשתנו .

ואילך. 348 ע' ח"ב
סרצ"ד.5) בתה"ד וכ"ה סל"א. מהרי "ל מתשובת סק"ח. שם או "ח

וש "נ ). שם (ובנ "כ ס"ז  סתקס"ח רמ"א ס"ס. מינץ מהר"י  שו "ת וראה
אבל  באד"ר. מתענין  לניסן  הסמוך באדר שמת דאף שם, ובמהרי "ל
שהיתה  מ"ד דאיכא ע"ב ד' דף יהושע בילקוט "ועיין  ממשיך במג "א
טז , בשלח ממכילתא טו . רמז  שם ביל"ש  (והוא באד"ר" ומת מעוברת

לה).
(בשאילת  (הח"צ שני  באדר שצ"ל אלו  דעות באחרונים צויין  והנה
חת"ס  יא). (ר"ה, עינים פתח בסידורו . היעב"ץ סקי "ז ). ח"א יעב"ץ
לר"ד  החמדה שכיות סל"ט. חיו "ד יצחק ויען  שו "ת סקס"ג . חאו "ח

ארחות  ברורה, במשנה השלחן , בערוך כתבו  כבר אבל – ועוד) פארדו .
רוב  היו  אלו  במדינות והרי  בראשון . להתענות דנוהגין  (ועוד) החדש  חיים

בדורם. דבנ "י  מנין 
וש "נ .6) שם. מגילה
א.7) לח, קידושין 
וראה 8) באד"ר. הוא משה דלידת ענינו  מעוברת שבשנה מובן  ועפ"ז 

דלמ"ד  שם יעב"ץ שאילת וראה אד"ר. בז ' נולד מ"ד דלחד ב יב, סוטה
של  שנותיהן  ממלא שהקב"ה לפי  אד"ר בז ' שנפטר מיתתו  ביום כצ"ל זה

.63 הערה לקמן  וראה כו '. צדיקים
ב 9) להיות "חל סע"ב: כט, מגילה לדחוק ראה יש  ושם תצוה",

מדכר  "דלא מפורש  שם בזח"ג  אבל היום. קריאת להתחלת שהכוונה
   ואיהי" הדפוסים) (ברוב שם בז "ח וכ"ה ." ואתה

ראה  (אבל הכ"ב פי "ג  תפלה הל' להרמב"ם. תפלות בסדר וכ"ה תצוה".
– בפרש "י  ובכ"מ .(3 להערה שוה"ג  105 ע' ח"ז  [המתורגם] לקו "ש 

ה. ב. ח, צו  ֿ ז . ו  כה, תרומה
מרע"ה 10) "ולכבוד פרשתנו  ריש  להחיד"א אנך מחומת להעיר

לקו "ש  שם. עינים מאור כו '". תצוה ואתה הזה בלשון  זו  פרשה נאמרה
שם. וחכ"ו  חכ"א .356 ע' ח"ב [המתורגם]

משה.11) של ענינו  בשמה שמודגש  היחידית הסדרה זוהי  והרי 
"נשא" תשא", "כי  פ' בזה משא"כ אין  למשה שהכוונה אף –

"ותצוה"). (ולא תצוה" "ואתה התיבה ד(יתור) ההדגשה
(12.10 שבהערה אנך חומת ראה תרומה. ר"פ
שם.13) טושו "ע
א.14) יד, נזיר



נב      

ב"תוספות" נזירות. קבלת זוהי אם באדר ", 15בשבעה

אדר , בז ' דהיינו  הוולדו , ש"ביום השאלה, מוסברת
בנדר  נדרו  רבים מותו ... וביום גדולה, שמחה שמחו 
בסתם  אמר  והוא צער . מחמת בישראל  נזירים ורבו 
ביום  אדר  בז ' משה של  בדורו  שהיה כמו  היינו  אהא,
קאמר , הוולדו  כיום או  עלי', קבל  ונזירות מותו ,

עלי'?" קבל  ושמחה

שמחה  יום גם הוא אדר  שז ' אפוא ומדוע 16רואים ,
תענית? כיום רק נקבע הוא

כוונת  אם הוא בגמרא שהספק לומר  ייתכן  לא
– משה מות לאחר  שהוא כפי באדר  לז ' היתה הנודר 
בחיי  אדר  לז ' התכוון  שמא או  נזירות, קבלת שזוהי

שמחה  יום היה שאז  זה, בעולם לידתו 17משה ,מפני
תעניתאך  יום זהו  ,

אחר  "הלך  הכלל  קיים נדרים שבעניני מפני וזאת
אדם" בני אומר 18לשון  אדם כאשר  אדם, בני ובלשון  ,

מתכוון  הוא משה, מות לאחר  רב זמן  אדר " "ז '
משה, מות לאחר  – האמירה בזמן  שהוא כפי אדר  לז '

ליום  מתכוון  שהוא דעה, קיימת זאת, למרות 19והנה

.20שמחה 

במסכת  להלן : האמור  לפי קשה יותר  היא השאלה
אדר ,21מגילה  בחודש פור  שנפל  "כיוון  הגמרא אומרת

בירח  פור  לי נפל  אמר : גדולה. שמחה (המן ) שמח 

מת  באדר  שבשבעה יודע היה ולא משה, בו  שמת
מובן  הללו  הגמרא מדברי נולד ". באדר  ובשבעה

נולד " באדר  מת",שה"בשבעה  באדר  "בשבעה על 
פורים, נס הוא", "ונהפוך  .והיה

בכל  שמחה יום הוא משה לידת שיום אפוא רואים
שם  רש"י פירוש לפי ובמיוחד  הוא 22הזמנים, "כדאי

שיכפר  הלידה המיתה"23יום מהם 24על  אשר  –
שמחה יום שזהו  .משתמע

.„

„‡ ˘„ÂÁ ‰ÁÓ˘‰ È‚Ï È"˘ ÏÚ È˘Â˜‰

ממעטין 25בגמרא  אב שמשנכנס "כשם נאמר 
בשמחה" מרבין  אדר  משנכנס כך  ויש 26בשמחה, .

"מרב  של  הענין  מעוברת בשנה האם בשמחה"לברר : ין 
שני  באדר  רק או  ראשון  באדר  גם ?27קיים

רש"י  פירוש לפי הענין  שהסבר  נראה –28לכאורה
היו  ניסים "ימי – אדר " "משנכנס הגמרא על  המפרש
לאדר  רק היא שהכוונה הוא – ופסח " פורים לישראל 

לכך ,29שני  הוכחה אין  זה רש"י מפירוש אבל  .
שיוסבר  כפי ההיפך , את ממנו  ללמוד  ניתן  ואדרבה:

להלן .

את  כאן  רש"י מוסיף מדוע השאלה: ידועה –
פסח ? לכאן  קשור  כיצד  – "פסח "
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הרא"ש .15) בפי ' ועד"ז  כמשה. אמר ד"ה שם
פטירתו 16) אחר רב זמן  יצחק הולדת ביום שמחה שמצינו  להעיר

בשמחת  המשכן  שמחת לערב הקב"ה "שחשב ועד פקודי ). ס "פ (תנחומא
שם). (תנחומא אבינו " יצחק בו  שנולד היום

באדר 17) בז ' דהיינו  הוולדו  "דביום התוס' מלשון  לכאורה כדמשמע
משה  שנולד "ביום עזריאל הר' בשם (ובשטמ"ק גדולה" שמחה שמחו 
אז  ידע ומי  ירחים" ג ' "ותצפנהו  הרי  וצע"ק וחדו ")*. ושתו  דאכלו 
באמרו  כיוון  שלהם לומר דוחק ולכאורה וב"ב. עמרם  לבד שישמח,

ותצפנהו  ואולי  – באדר" בשבעה מהמצרים."כמשה
וש "נ .18) ב. ל, נדרים
מפורש 19) שם נזיר בשטמ"ק) הרא"ש  בתוספ' (ועד"ז  הרא"ש  ובפי '

ועד"ז  ושמחה". משתה יום הוא כן  וכמו  נולד באדר בז ' גם "שהרי 
ושמחה". משתה יום "והוה שם נזיר איוורא לחכמי  בשיטה

שתה 20) ולא בו  שמת משה על לומר שיכוין  "הן  שם: נזיר במאירי 
כלל". גופו  בצרכי  נתעסק לא ודאי  מותו  שיום כלומר היום אותו  בכל יין 
כמו  באדר" בשבעה "כמשה שכוונתו  לאידך, גם י "ל לכאורה ועפ"ז 

ג . כט, תבא פרש "י  ראה – מותו  ביום משה" "ששמח שמצינו 
עמדנו  אנו  "אף בנ "י  שאמרו  מזה הי ' אז  משה שמחת כי  אינו , – אבל

שמחה יום באדר ז ' יום שיהי ' לומר מקום שאין  ופשיטא כו '", בסיני 

 דויחן ביום שמחה יום קבעו  שלא (כמו  כו ' בנ "י  אמרו  שאז  מפני 
פי "ב, (במדב"ר ימים בב' למשכן  והותר דים כשנדבו  ההר, נגד ישראל

ג ). לו , ויקהל רמב"ן  וראה יבטל טז . שזה כ"כ עד – זאת ועוד .(
אמירת  משא"כ אדר. בז ' קשור שמת הצער אחר: בסגנון  ! אז  שמת הצער

ה"ז  – הנ "ל ופשוט.בנ "י  במקום. וחפצים דבקים שהם מעמדם
ב.21) יג ,
ובשבעה.22) ד"ה
(נז ,23) (תכ"א בתקו "ז  מש "כ ע"פ לכפרה פורים משייכות להעיר

ֿ פורים". "כ הוא ד"כפורים" ב))
קצת.24) לשון  בשינוי  – שבש "ס וברש "י  שבע"י . ברש "י  כ"ה
סע"א.25) כט, תענית
כתבו 26) שלא בהטעם שקו "ט וכבר סק"ה. תרפ"ו  סי ' במג "א הובא

על  שהקשה ומה סק"ס. או "ח חת"ס שו "ת (ראה בטושו "ע ולא הרמב"ם
בהערה. 338 ע' חי "א לקו "ש  וראה תרפו ). סי ' או "ח בנמוקי  דבריו 

ואכ"מ. תשל"א. תשא וש "פ פורים שיחת – ובארוכה
פשוט 27) שאי "ז  מוכח גופא ומזה .29 שבהערה יעב"ץ שאילת ראה

כ"כ.
משנכנס.28) ד"ה שם תענית
כו '".29) עוד "וי "ל ספ"ח ח"ב יעב"ץ שאילת שו "ת ראה

                          
        



נג       

ב"תוספות" נזירות. קבלת זוהי אם באדר ", 15בשבעה

אדר , בז ' דהיינו  הוולדו , ש"ביום השאלה, מוסברת
בנדר  נדרו  רבים מותו ... וביום גדולה, שמחה שמחו 
בסתם  אמר  והוא צער . מחמת בישראל  נזירים ורבו 
ביום  אדר  בז ' משה של  בדורו  שהיה כמו  היינו  אהא,
קאמר , הוולדו  כיום או  עלי', קבל  ונזירות מותו ,

עלי'?" קבל  ושמחה

שמחה  יום גם הוא אדר  שז ' אפוא ומדוע 16רואים ,
תענית? כיום רק נקבע הוא

כוונת  אם הוא בגמרא שהספק לומר  ייתכן  לא
– משה מות לאחר  שהוא כפי באדר  לז ' היתה הנודר 
בחיי  אדר  לז ' התכוון  שמא או  נזירות, קבלת שזוהי

שמחה  יום היה שאז  זה, בעולם לידתו 17משה ,מפני
תעניתאך  יום זהו  ,

אחר  "הלך  הכלל  קיים נדרים שבעניני מפני וזאת
אדם" בני אומר 18לשון  אדם כאשר  אדם, בני ובלשון  ,

מתכוון  הוא משה, מות לאחר  רב זמן  אדר " "ז '
משה, מות לאחר  – האמירה בזמן  שהוא כפי אדר  לז '

ליום  מתכוון  שהוא דעה, קיימת זאת, למרות 19והנה

.20שמחה 

במסכת  להלן : האמור  לפי קשה יותר  היא השאלה
אדר ,21מגילה  בחודש פור  שנפל  "כיוון  הגמרא אומרת

בירח  פור  לי נפל  אמר : גדולה. שמחה (המן ) שמח 

מת  באדר  שבשבעה יודע היה ולא משה, בו  שמת
מובן  הללו  הגמרא מדברי נולד ". באדר  ובשבעה

נולד " באדר  מת",שה"בשבעה  באדר  "בשבעה על 
פורים, נס הוא", "ונהפוך  .והיה

בכל  שמחה יום הוא משה לידת שיום אפוא רואים
שם  רש"י פירוש לפי ובמיוחד  הוא 22הזמנים, "כדאי

שיכפר  הלידה המיתה"23יום מהם 24על  אשר  –
שמחה יום שזהו  .משתמע

.„
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ממעטין 25בגמרא  אב שמשנכנס "כשם נאמר 
בשמחה" מרבין  אדר  משנכנס כך  ויש 26בשמחה, .

"מרב  של  הענין  מעוברת בשנה האם בשמחה"לברר : ין 
שני  באדר  רק או  ראשון  באדר  גם ?27קיים

רש"י  פירוש לפי הענין  שהסבר  נראה –28לכאורה
היו  ניסים "ימי – אדר " "משנכנס הגמרא על  המפרש
לאדר  רק היא שהכוונה הוא – ופסח " פורים לישראל 

לכך ,29שני  הוכחה אין  זה רש"י מפירוש אבל  .
שיוסבר  כפי ההיפך , את ממנו  ללמוד  ניתן  ואדרבה:

להלן .

את  כאן  רש"י מוסיף מדוע השאלה: ידועה –
פסח ? לכאן  קשור  כיצד  – "פסח "

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

הרא"ש .15) בפי ' ועד"ז  כמשה. אמר ד"ה שם
פטירתו 16) אחר רב זמן  יצחק הולדת ביום שמחה שמצינו  להעיר

בשמחת  המשכן  שמחת לערב הקב"ה "שחשב ועד פקודי ). ס "פ (תנחומא
שם). (תנחומא אבינו " יצחק בו  שנולד היום

באדר 17) בז ' דהיינו  הוולדו  "דביום התוס' מלשון  לכאורה כדמשמע
משה  שנולד "ביום עזריאל הר' בשם (ובשטמ"ק גדולה" שמחה שמחו 
אז  ידע ומי  ירחים" ג ' "ותצפנהו  הרי  וצע"ק וחדו ")*. ושתו  דאכלו 
באמרו  כיוון  שלהם לומר דוחק ולכאורה וב"ב. עמרם  לבד שישמח,

ותצפנהו  ואולי  – באדר" בשבעה מהמצרים."כמשה
וש "נ .18) ב. ל, נדרים
מפורש 19) שם נזיר בשטמ"ק) הרא"ש  בתוספ' (ועד"ז  הרא"ש  ובפי '

ועד"ז  ושמחה". משתה יום הוא כן  וכמו  נולד באדר בז ' גם "שהרי 
ושמחה". משתה יום "והוה שם נזיר איוורא לחכמי  בשיטה

שתה 20) ולא בו  שמת משה על לומר שיכוין  "הן  שם: נזיר במאירי 
כלל". גופו  בצרכי  נתעסק לא ודאי  מותו  שיום כלומר היום אותו  בכל יין 
כמו  באדר" בשבעה "כמשה שכוונתו  לאידך, גם י "ל לכאורה ועפ"ז 

ג . כט, תבא פרש "י  ראה – מותו  ביום משה" "ששמח שמצינו 
עמדנו  אנו  "אף בנ "י  שאמרו  מזה הי ' אז  משה שמחת כי  אינו , – אבל

שמחה יום באדר ז ' יום שיהי ' לומר מקום שאין  ופשיטא כו '", בסיני 

 דויחן ביום שמחה יום קבעו  שלא (כמו  כו ' בנ "י  אמרו  שאז  מפני 
פי "ב, (במדב"ר ימים בב' למשכן  והותר דים כשנדבו  ההר, נגד ישראל

ג ). לו , ויקהל רמב"ן  וראה יבטל טז . שזה כ"כ עד – זאת ועוד .(
אמירת  משא"כ אדר. בז ' קשור שמת הצער אחר: בסגנון  ! אז  שמת הצער

ה"ז  – הנ "ל ופשוט.בנ "י  במקום. וחפצים דבקים שהם מעמדם
ב.21) יג ,
ובשבעה.22) ד"ה
(נז ,23) (תכ"א בתקו "ז  מש "כ ע"פ לכפרה פורים משייכות להעיר

ֿ פורים". "כ הוא ד"כפורים" ב))
קצת.24) לשון  בשינוי  – שבש "ס וברש "י  שבע"י . ברש "י  כ"ה
סע"א.25) כט, תענית
כתבו 26) שלא בהטעם שקו "ט וכבר סק"ה. תרפ"ו  סי ' במג "א הובא

על  שהקשה ומה סק"ס. או "ח חת"ס שו "ת (ראה בטושו "ע ולא הרמב"ם
בהערה. 338 ע' חי "א לקו "ש  וראה תרפו ). סי ' או "ח בנמוקי  דבריו 

ואכ"מ. תשל"א. תשא וש "פ פורים שיחת – ובארוכה
פשוט 27) שאי "ז  מוכח גופא ומזה .29 שבהערה יעב"ץ שאילת ראה

כ"כ.
משנכנס.28) ד"ה שם תענית
כו '".29) עוד "וי "ל ספ"ח ח"ב יעב"ץ שאילת שו "ת ראה

                          
        

      

מפרשים  זו 30יש בדרך  רוצה שרש"י האומרים
רק  קיים בשמחה" "מרבין  מדוע השאלה על  לענות
ניסן , בחודש קיים ואיננו  פורים, נס מפני אדר , בחודש

פסח ? של  הניסים מפני

שאכן , לציין  כדי – "ופסח " רש"י: מוסיף כך  לשם
שבו . פסח  מפני בשמחה מרבין  בניסן  גם

כי  קשה, הוא רש"י על  זה שהסבר  הוא, ברור  אך 
דבר  לומר  רוצה רש"י הנוגע אם דבר  ובמיוחד  ,

,("בשמחה "מרבין  להיות צריך  בניסן  (שגם
כך , על  לסמוך  ולא ברור , באופן  זאת לומר  עליו  היה

מילה  של  רמז  מתוך  הכוונה את .31שיבינו 

בשמחה  להרבות עלינו  היה זה לפי קשה: כן  כמו 
חנוכה  נס מפני כסלו , בחודש כיוון 32גם ואדרבה: .

חיזוק  צריכין  סופרים ודברי מדרבנן , רק היא 33שחנוכה

בשמחה אז  להרבות עלינו  היה – בניסן מאשר 
חיזוק  צריכין  הם ואין  תורה מדברי הוא פסח  ),33(כי

של  המגילה קריאת כי באדר , מאשר  יותר  ואפילו 
קבלה  מדברי אלא דרבנן  מצוה סתם איננה .34פורים

מסבירים  "פורים35אחרים מתכוון שבאומרו  ופסח "
ניסים  ימי התחילו  אדר  שבחודש שכיוון  להסביר , רש"י

   משנכנס" דווקא לפיכך  ,
ניסים  היו  לא שבו  בכסלו  כן  לא אך  בשמחה", מרבין 

לזה". זה ותכופים "רצופים

בין  התוכני הקשר  מהו  הבהרה: דורש זה הסבר  אך 
לפסח  אדר  של  זו  סמיכות שבגלל  אדר , לחודש פסח 

כבר  בשמחה .36אדר מרבין 

.‰
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" אומרת: –הגמרא בשמחה" מרבין  אדר 
בר מיד  ו "הילכך  בשמחה מרבין  החודש

מניה  לישתמיט  נכרי בהדי דינא ליה דאית ישראל 
לו  שיש יהודי ולכן  =) באדר  נפשי' ולימצי באב...
אתו  וידון  אב... בחודש ממנו  ישתמט  גוי, עם משפט 
דבריא  החודש) בתחילת גם – סתם (דהיינו , באדר 
הנס  הרי תמוה: ולכאורה – מצליח )" שמזלו  =) מזליא
שרויים  להיות צריכים ומדוע באדר , בי"ג אירע

כבר  אדר ?בשמחה

לפני  רב זמן  היה אחשורוש גזירת שביטול  ולמרות
כנאמר  אדר , סיון 37י"ג חודש הוא השלישי "בחודש

אחשורוש  המלך  בשם ויכתב בו ... ועשרים בשלושה
ליהודים... המלך  נתן  אשר  המלך ... בטבעת ויחתם
הקושי: נשאר  זאת בכל  נפשם", על  ולעמוד  להקהל 
באשר  ואילו  סיון  בחודש עוד  היתה והחתימה הכתיבה

מחוסר  זה היה לאחר לפועל  צריכים שהיו  עד  ,
על  ולעמוד  "להקהל  למלחמה להזדקק עדיין  מכן 

יד  לשלוח  בעריהם... היהודים ו "נקהלו  נפשם"
"38 באדר ובי"ד  הנס, התרחש אדר  בי"ג ורק -

מאויביהם  מיד 39נחו  בשמחה מרבין  מדוע ובכן , .
ההצלה? שאירעה לפני עוד  אדר ", "משנכנס

במגילה  הכתוב את להבין  יש אשר "40כן 
שהחודש לשמחה", מיגון  להם נהפך נהפך 

ה"ירושלמי" אומר  זאת סמך  ועל  שאדם 41לשמחה,

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

סק"ח.30) תרפה סי ' או "ח א"ר
(31(26 ע' ח"י  .281 ע' ח"ה לקו "ש  (ראה כמ"פ מהמדובר ולהעיר

בלשון  לומר צריך מגונה).שהלכה לשון  הוא אם (ואפילו 
בהסיבה,32) שאין  מה בהמסובב שיהא אפשר אי  כי  י "ל בפשטות

והודאה  בהלל כ"א ושמחה למשתה קבעום לא עצמם חנוכה ימי  גם כי 
שקבעו  פורים משא"כ ס"ב), עת"ר סי ' או "ח טושו "ע ב. כא, (שבת

החילוק). בטעם סק"ג  שם וט"ז  הלבוש  דברי  (וידוע  ושמחה למשתה
ה"ג ) פ"ג  חנוכה (הל' הרמב"ם לדעת א) להעיר: גם אבל –

– סתר"ע חאו "ח אדה"ז  לשו "ע הוספות (ראה שמחה ימי  הם חנוכה
) נחמי ' דברי  ואילך).מבעהמ"ס 142 ע' ח"י  לקו "ש  בארוכה וראה .(

לא  הוא אדר") "משנכנס בפנים (המדובר בשמחה" ה"מרבין  ב)
שמחה  איזו  כ"א כבפורים, וכיו "ב) סעודות (ריבוי  ומשתה" "שמחה
.254 ע' ח"ד [המתורגם] לקו "ש  (ראה הרשות בעניני  שמחה גם שתהי ',

בסופו ). שם או "ח נמוקי 
מהיעב"ץ. בפנים לקמן  וראה

במגילת 33) הכתובים הימים שלכן  (ושם, א יט ר"ה ב. יז , תענית
ויו "ט). שבתות משא"כ אסורין , ולאחריהם לפניהם שם תענית

לא 34) ארביסר) (לבני  דבפורים דמגילה, ספ"א המאור בעל ראה
אחרונים  וראה חיזוק. צריכין  אין  קבלה דדברי  בתענית שלפניו  יום נאסר
או "ח  ב"ח וראה בחנוכה. לפניו  להתענות שאסור סתר"ע, או "ח בשו "ע

תרפ"ו . סי '
שם.35) חת"ס שו "ת וראה שם. ח"ב יעב"ץ שאילת שו "ת
ניסן 36) נמי  לימא א"כ גרידא פורים משום "דאי  שם יעב"ץ בשאילת

זל"ז ". ותכופים רצופים ניסים ימי  שהתחילו  משום ע"כ אלא וכסלו 
אדר" "משנכנס היינו  אדר" "משנכנס שמפרש  י "ל –ולכאורה

ניסן . חודש  כולל
– אדר" ל"משנכנס השייכות מהי  שבפנים: השאלה על (נוסף אבל

שקאי  שפשיטא אב" ל"משנכנס דומה אי "ז  הרי ) – אדר על להתחלת
גם  קאי  בשמחה דמרבין  רש "י  כוונת ואם שלאח"ז ). החודש  על (ולא אב
ברור, בלשון  זה לפרש  הו "ל כו '") אב כ"משנכנס (דלא ניסן  חודש  על

בפנים. וכנ "ל
ואילך.37) ט ח, אסתר
מפרשים.38) מכמה שם) אסתר (למגילת הלוי  מנות וראה ב. ט,

תו "א  וראה הראשונות. שבאגרות הגזירה ביטול הי ' לא השניות דאגרות
הזמן  "שנמשך המן  גזירת מפני  בסכנה היו  ישראל שבני  ד) (קכ,

 ." ממש מס"נ  בבחי ' כולם היו 
יז .39) טז , שם
כב.40) שם
ה"א.41) פ"א מגילה



נד      

לקרוא  יכול  בי"ד , המגילה לקריאת לחכות יכול  שאיננו 
לקריאת  כשר  החודש "כל  כי החודש, מתחילת אותה

אומר  (והרמ "א והרי 42המגילה" נהוג"), "והכי כך  על 
בי"ג? רק ההצלה אירעה לכאורה

היו  ניסים "ימי רש"י של  בלשונו  מתורץ זה קושי
כדלקמן . ופסח ", פורים לישראל 

.Â
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לזה  "43ההסבר  הגמרא מדברי : אב שמשנכנס
בשמחה בשמחה"ממעטין  מרבין  אדר  משנכנס

סוג  מאותו  הוא אדר  בחודש בשמחה" ש"מרבין  מובן 
אב. בחודש בשמחה" "ממעטין  של 

האחרים  החודשים לגבי אב חודש שבין  בהבדל 
עליו  שדווקא רצויים, בלתי מאורעות בהם שארעו 
(א) ענינים: שני קיימים בשמחה", "ממעטין  נאמר 

צרות" בו  כדברי 44"הוכפלו  חייב", "יום הוא (ב)
כי 45הגמרא  באב בט ' חרב שני בית שגם כך , על 

על  ואשר  חייב". ליום וחובה זכאי ליום זכות "מגלגלין 
הראשון  הבית לחורבן  רק איננה שהכוונה לומר , יש כך 

הגמרא  כדברי כן , לפני גם אלא יום, על 45באותו 
ההוא" בלילה העם אמר 46"ויבכו  היה, באב "תשעה

אתם הקדושֿברוך ֿהוא חנם,להם של  בכיה בכיתם
לדורות".ואני בכיה לכם

של  בשמחה מרבין  שגם מתקבל  לעיל  האמור  לפי
בו  שהוכפלו  כלומר , לכך , דומה הוא אדר  חודש

זכאי. יום והוא הניסים,

של  היחוד  הנ "ל את בגמרא מוצאים אנו  אדר 
הפור  שנפל  "כיוון  שמחה במגילה: שמח  אדר 

פור  לי נפל  אמר : היה גדולה. ולא משה, בו  שמת
מכאן  נולד ". באדר  ובשבעה מת באדר  שבשבעה יודע
היא  אדר  בחודש פורים נס להתרחשות שהסיבה רואים
בחודש  נפל  שהגורל  העובדה עצם כלומר , אדר . ז ' יום

על  המן  גזירת את ביטלה וכתוצאה אדר  הזה,
פורים נס אירע הזה.מכך 

"מושיען  נולד  זה שביום היא, אדר  ז ' של  החשיבות
ישראל " מצרים.47של  מגלות ישראל  בני את שהוציא ,

שני  קיימים אדר  שבחודש יוצא לעיל  האמור  מכל 
בו  שיש חודש זהו  הנ "ל : הענינים , אדר ז ' –

הוא וכן  אדר  ז ' יום כי – והגאולות הניסים בו 
וגאולת  מצרים גאולת הגאולות: לשתי והסיבה המקור 

.48פורים 

"פורים  בהוסיפו  רש"י כוונת שזוהי לומר  ויש
איננו ו  בשמחה" מרבין  אדר  "משנכנס של  הענין  ."

שמחת מפנימפני אלא אדר ), הזה (י"ד 
זכאי  חודש –49הוא לישראל " היו  ניסים ל "ימי שגרם ,

שלידתה, לעיל  שהוסבר  (כפי לפסח . התחלתה גם
אדר ) ז ' היא בפסח  ישראל  ישועת של  ולכן 50וסיבתה ,

בשמחה" "מרבין  – אדר " "משנכנס לאחר  .51מיד 

" אומרים מדוע מובן  נהפך 52כך  אשר 
נס  כי המגילה", לקריאת כשר  החודש ו "כל  להם..."

ביום התחיל  לא פורים  בתחילת מיד  אלא ,
שנפל  הגורל , מפני לנס, ההכנה היתה הגזירה

 אדר ז ' נמצא .53שבו 
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ס"ז .42) סתרפ"ח או "ח
שם.43) תענית לע"י  יעקב עיון  וראה שם. חת"ס משו "ת להעיר
הואיל.44) ד"ה שם כבתוס' בתמוז  עשר בשבעה משא"כ ב. יח, ר"ה
שם.45) בתענית
א.46) יד, שלח
עמדו 47) לוקה הוא במים ישראל של שמושיען  ראו  שם: וכבסוטה

כו '. למשה דשדיוהו  כיון  כו ' הבן  כל וגזרו 
אחת 48) דצרה  שם ר"ה בתוס' הב' לפי ' מתאים זה הרי  שעפ"ז  וי "ל

ועד"ז  שם). הריטב"א חי ' וראה עיקר. ב' דפי ' שם טו "א (ראה בו  הוכפלה
לגאולה"). גאולה "מסמך סע"ב ו , מגילה (ראה גאולות ב' שהיו  בנדו "ד

(49" שנק' החודש , כל על פעל האבות הולדת יום שגם להעיר
א). יא, (ר"ה האיתנים"

(50" תיבת שמעתיק מאחר כי  בפירוש  לפרטו  צריך רש "י  ואין 
לישראל היו  נסים "ימי  (פרשת אדר", דפורים השייכות ויודעים "

ל" דפורים) יש הנס השייכות אותה אדר, חודש  ימי  לכל – אדר"
אדר". לה"משנכנס לפסח גם

אסתר 51) בסעודת דפסח ב' דביום לפסח דפורים השייכות על להעיר

ב' ביום בסעודה דבר איזה לעשות "טוב עכשיו  שגם ועוד המן , נתלה
ר  או "ח (מג "א זה" ס"ב).לזכר שם אדה"ז  שו "ע סת"צ.

לחודש 52) מחודש  הפור הפלת שרק עה"פ שני  מתרגום להעיר כן 
וצע"ק  כפרש "י ). (ולא בשבוע יום דמפרשו  ליום" ד"מיום  ולא בידו  עלתה

הפור. ע"פ נקבע לא בחודש  היום – דעפ"ז 
"אר"פ53) שם בתענית הגמרא המשך יומתק כהנ "ל בר ע"פ

ולימצי  מזלי ' דריע באב מיני ' לישתמיט נכרי  בהדי  דינא לי ' דאית ישראל
משום  "פירוש  ר"פ אמר ד"ה שם ובתוס' מזלי '" דבריא באדר נפשי '
"ונדחקו  שם חת"ס שו "ת (ראה החייב" ליום חובה מגלגלין  לעיל דאמר
קאי "), אדרב כפשוטו  ס"ל ורמב"ם כו ' דמגלגלין  אלעיל דקאי  התוס'
אלא  אדרב, "הלכך" קאי  לתוס' שגם הפשוט על [נוסף י "ל הנ "ל וע"פ

" ר"פ בטעם ממעטין שמוסיף שבאב כיון  לכן  מגלגלין " לעיל דאמר
" מרבין  כי ובאדר מספיק אינו  לבד זה אבל כו ', לישתמיט באב "

זכאי  יום יקרא בשמחה מרבין  או  דממעטין  הענין  מצד שרק לומר דוחק
שזה  דרב, הסברא לתוכן  בהמשך שקאי  י "ל] הנ "ל וע"פ חייב, ויום

מהפכו  שנלמד כו ' זכאין  ימים מצד הוא באדר בשמחה ,שמרבין 
שם. ריטב"א וראה בשמחה". ד"מרבין  הדין  מצד רק  ולא



נה       

לקרוא  יכול  בי"ד , המגילה לקריאת לחכות יכול  שאיננו 
לקריאת  כשר  החודש "כל  כי החודש, מתחילת אותה

אומר  (והרמ "א והרי 42המגילה" נהוג"), "והכי כך  על 
בי"ג? רק ההצלה אירעה לכאורה

היו  ניסים "ימי רש"י של  בלשונו  מתורץ זה קושי
כדלקמן . ופסח ", פורים לישראל 
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לזה  "43ההסבר  הגמרא מדברי : אב שמשנכנס
בשמחה בשמחה"ממעטין  מרבין  אדר  משנכנס

סוג  מאותו  הוא אדר  בחודש בשמחה" ש"מרבין  מובן 
אב. בחודש בשמחה" "ממעטין  של 

האחרים  החודשים לגבי אב חודש שבין  בהבדל 
עליו  שדווקא רצויים, בלתי מאורעות בהם שארעו 
(א) ענינים: שני קיימים בשמחה", "ממעטין  נאמר 

צרות" בו  כדברי 44"הוכפלו  חייב", "יום הוא (ב)
כי 45הגמרא  באב בט ' חרב שני בית שגם כך , על 

על  ואשר  חייב". ליום וחובה זכאי ליום זכות "מגלגלין 
הראשון  הבית לחורבן  רק איננה שהכוונה לומר , יש כך 

הגמרא  כדברי כן , לפני גם אלא יום, על 45באותו 
ההוא" בלילה העם אמר 46"ויבכו  היה, באב "תשעה

אתם הקדושֿברוך ֿהוא חנם,להם של  בכיה בכיתם
לדורות".ואני בכיה לכם

של  בשמחה מרבין  שגם מתקבל  לעיל  האמור  לפי
בו  שהוכפלו  כלומר , לכך , דומה הוא אדר  חודש

זכאי. יום והוא הניסים,

של  היחוד  הנ "ל את בגמרא מוצאים אנו  אדר 
הפור  שנפל  "כיוון  שמחה במגילה: שמח  אדר 

פור  לי נפל  אמר : היה גדולה. ולא משה, בו  שמת
מכאן  נולד ". באדר  ובשבעה מת באדר  שבשבעה יודע
היא  אדר  בחודש פורים נס להתרחשות שהסיבה רואים
בחודש  נפל  שהגורל  העובדה עצם כלומר , אדר . ז ' יום

על  המן  גזירת את ביטלה וכתוצאה אדר  הזה,
פורים נס אירע הזה.מכך 

"מושיען  נולד  זה שביום היא, אדר  ז ' של  החשיבות
ישראל " מצרים.47של  מגלות ישראל  בני את שהוציא ,

שני  קיימים אדר  שבחודש יוצא לעיל  האמור  מכל 
בו  שיש חודש זהו  הנ "ל : הענינים , אדר ז ' –

הוא וכן  אדר  ז ' יום כי – והגאולות הניסים בו 
וגאולת  מצרים גאולת הגאולות: לשתי והסיבה המקור 

.48פורים 

"פורים  בהוסיפו  רש"י כוונת שזוהי לומר  ויש
איננו ו  בשמחה" מרבין  אדר  "משנכנס של  הענין  ."

שמחת מפנימפני אלא אדר ), הזה (י"ד 
זכאי  חודש –49הוא לישראל " היו  ניסים ל "ימי שגרם ,

שלידתה, לעיל  שהוסבר  (כפי לפסח . התחלתה גם
אדר ) ז ' היא בפסח  ישראל  ישועת של  ולכן 50וסיבתה ,

בשמחה" "מרבין  – אדר " "משנכנס לאחר  .51מיד 

" אומרים מדוע מובן  נהפך 52כך  אשר 
נס  כי המגילה", לקריאת כשר  החודש ו "כל  להם..."

ביום התחיל  לא פורים  בתחילת מיד  אלא ,
שנפל  הגורל , מפני לנס, ההכנה היתה הגזירה

 אדר ז ' נמצא .53שבו 
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ס"ז .42) סתרפ"ח או "ח
שם.43) תענית לע"י  יעקב עיון  וראה שם. חת"ס משו "ת להעיר
הואיל.44) ד"ה שם כבתוס' בתמוז  עשר בשבעה משא"כ ב. יח, ר"ה
שם.45) בתענית
א.46) יד, שלח
עמדו 47) לוקה הוא במים ישראל של שמושיען  ראו  שם: וכבסוטה

כו '. למשה דשדיוהו  כיון  כו ' הבן  כל וגזרו 
אחת 48) דצרה  שם ר"ה בתוס' הב' לפי ' מתאים זה הרי  שעפ"ז  וי "ל

ועד"ז  שם). הריטב"א חי ' וראה עיקר. ב' דפי ' שם טו "א (ראה בו  הוכפלה
לגאולה"). גאולה "מסמך סע"ב ו , מגילה (ראה גאולות ב' שהיו  בנדו "ד

(49" שנק' החודש , כל על פעל האבות הולדת יום שגם להעיר
א). יא, (ר"ה האיתנים"

(50" תיבת שמעתיק מאחר כי  בפירוש  לפרטו  צריך רש "י  ואין 
לישראל היו  נסים "ימי  (פרשת אדר", דפורים השייכות ויודעים "

ל" דפורים) יש הנס השייכות אותה אדר, חודש  ימי  לכל – אדר"
אדר". לה"משנכנס לפסח גם

אסתר 51) בסעודת דפסח ב' דביום לפסח דפורים השייכות על להעיר

ב' ביום בסעודה דבר איזה לעשות "טוב עכשיו  שגם ועוד המן , נתלה
ר  או "ח (מג "א זה" ס"ב).לזכר שם אדה"ז  שו "ע סת"צ.

לחודש 52) מחודש  הפור הפלת שרק עה"פ שני  מתרגום להעיר כן 
וצע"ק  כפרש "י ). (ולא בשבוע יום דמפרשו  ליום" ד"מיום  ולא בידו  עלתה

הפור. ע"פ נקבע לא בחודש  היום – דעפ"ז 
"אר"פ53) שם בתענית הגמרא המשך יומתק כהנ "ל בר ע"פ

ולימצי  מזלי ' דריע באב מיני ' לישתמיט נכרי  בהדי  דינא לי ' דאית ישראל
משום  "פירוש  ר"פ אמר ד"ה שם ובתוס' מזלי '" דבריא באדר נפשי '
"ונדחקו  שם חת"ס שו "ת (ראה החייב" ליום חובה מגלגלין  לעיל דאמר
קאי "), אדרב כפשוטו  ס"ל ורמב"ם כו ' דמגלגלין  אלעיל דקאי  התוס'
אלא  אדרב, "הלכך" קאי  לתוס' שגם הפשוט על [נוסף י "ל הנ "ל וע"פ

" ר"פ בטעם ממעטין שמוסיף שבאב כיון  לכן  מגלגלין " לעיל דאמר
" מרבין  כי ובאדר מספיק אינו  לבד זה אבל כו ', לישתמיט באב "

זכאי  יום יקרא בשמחה מרבין  או  דממעטין  הענין  מצד שרק לומר דוחק
שזה  דרב, הסברא לתוכן  בהמשך שקאי  י "ל] הנ "ל וע"פ חייב, ויום

מהפכו  שנלמד כו ' זכאין  ימים מצד הוא באדר בשמחה ,שמרבין 
שם. ריטב"א וראה בשמחה". ד"מרבין  הדין  מצד רק  ולא
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 ֿ בשולחן  המנויים התענית ימי של  הטעם את
לאבותינו 54ערוך  צרות בהם שאירעו  הימים "אלו 

להסביר  ניתן  אדר , ז ' וביניהם בהם", להתענות וראוי
אופנים: בשני

צרות  בהם שאירעו  הימים ש"אלו  כיוון  (א)
חייבין ', 'יומין  השמחה, היפך  הם הרי לאבותינו ",
למנוע  כדי בהם" להתענות "ראוי מכך  וכתוצאה
מזל  ש"אין  למרות כי רצויים. בלתי ענינים התהוות

תפילה 55לישראל " ש"ע"י היא זה במאמר  הכוונה ,
רש"י וזכות כדברי לטובה", ולכן 56מזלו  ,

של  הענין  את להסיר  כדי להתענות צריך  אלו  בימים
"חייב".

היפך  שהם מאורעות אירעו  זה שביום כיוון  (ב)
להיות  צריך  צדיקים, הסתלקות ובמיוחד  השמחה,

לבו " אל  יתן  לעורר 57"והחי "כדי מתענים ולכן 
התשובה" דרכי לפתוח  .58הלבבות

ביום  ביטוי לידי בא אלה הסברים שני בין  ההבדל 
וגם  שמחה, גם יחד : גם הענינים שני קיימים שבו 

היא היפך  שהתענית – הראשון  הטעם לפי השמחה,
מכיוון  כי להתענות, צורך  אין  – חייב יום שזהו  מפני
הרי  טובים) מאורעות בו  (שארעו  שמחה יום גם שזהו 
זאת, לעומת חייב. יום איננו  שזהו  לכך  הוכחה זאת
התשובה  ענין  בגלל  היא שהתענית – השני הטעם לפי
אל  יתן  "והחי את לקיים צריך  כי להתענות, צריך  –
יום  גם שזהו  [העובדה התשובה" דרכי "לפתוח  – לבו "
ואדרבה  – התשובה לענין  סתירה מהווה איננה שמחה

שמחת  ראה שלא ש"מי השואבה בית שבשמחת מצאנו 
מימיו " שמחה ראה לא השואבה לחזור 59בית עוררו  ,

לו " וימחול  ישוב שחטא "מי ].60בתשובה

שזהו  רואים הרי אדר . ז ' של  ענינו  גם מובן  זה לפי
של  הנס לכל  שגרם כל ֿכך , זכאי יום שזהו  שמחה, יום
נעשה  החודש שכל  לכך  מביא שזה כך  כדי עד  פורים,
ז ' של  שהתענית מובן  ולפיכך  בשמחה, מרבין  של  זמן 
יום  שזהו  מפני איננה רבנו , משה מות בגלל  באדר ,
שביום  והעובדה התשובה". בדרכי "לפתוח  אלא חייב,
באופן  תהיה שהתשובה לכך  מסייעת אף נולד , זה

שמחה  מתוך  יותר , וטוב יותר  שאת 61נעלה כשם בדיוק
שמחה  מתוך  לקיים יש המצוות .62כל 

יום  הוא "כדאי פורים לנס בקשר  רש"י כדברי וזאת
המיתה  יום שגם כלומר , המיתה", על  שיכפר  הלידה

הלידה. מיום כתוצאה נגרם

.Á
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ה"מגן  לפי הרי מעוברת: לשנה בנוגע יובן  זה לפי
מובן  ומזה ראשון , באדר  היא אדר  ז ' תענית אברהם"
לידת  מפני זכאי יום זה יום היות השמחה, ענין  שגם
לעיל , שצויין  (כפי ראשון  אדר  בז ' הוא גם משה,
צדיקים  של  שנותיהם וממלא יושב שהקדושֿברוך ֿהוא

ליום) .63מיום

צריך  ראשון  אדר  משנכנס שגם זה, מכל  אפוא יוצא
בשמחה" "מרבין  של  הענין  ההסבר 64להתקיים לפי ,

זה  שבחודש כיוון  רש"י, דברי על  לעיל  יש 65שהובא
לישראל  ניסים לימי גרם שהוא אדר , ז ' זכאי, יום

ופסח  לישראל "66פורים ניסים "ימי כאשר  ובמיוחד  ,
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תקפ.54) סי ' או "ח
א.55) קנו , שבת
"צא 56) שם רב אמר ר"י  מדברי  וכ"מ מזל. אין  ד"ה שם

וכו ' שלך וכן מאיצטגנינות מזל. דיש  במזרח" לי ' ומוקמינא
שם. הסוגיא כל מהמשך מוכח

ב.57) ז , קהלת
תעניות.58) מהל' רפ"ה הרמב"ם לשון 
(במשנה).59) א נא, סוכה
רע"א.60) נג , שם
ובכ"מ.61) פי "א. אגה"ת ראה
ובכ"מ.62) פכ"ו . תניא לולב. הלכות סוף רמב"ם ראה
וכדאי 63) שם) מגילה (ראה למכה רפואה מקדים הקב"ה הרי  וגם:

יום  גם שלכן  שם) מגילה (כפרש "י  המיתה על שיכפר הלידה יום הוא
א'. באדר הוא ש (ענינו ) מובן  דלידה זכאי 

להניסים), (שהביא כו ' זכאי  יום בעצם הוא אדר ז ' דיום הנ "ל וע"פ

יום  לעשותו  עליו  וקבל פשוטה בשנה באדר נס לו  שנעשה כמו  שזהו  י "ל
סתרפ"ו  במג "א (י "א ראשון  באדר אותו  שיעשה – שנה בכל שמחה
התרומת  מהוכחת ולהעיר תרצ"ז ), סו "ס או "ח בפר"ח פסק וכן  סק"ה.
אביו  בו  שמת יום בתענית סק"כ) תקס"ח סי ' במג "א (הובא שם הדשן 

עיי "ש . ב. ו , מגילה בגמרא מדאמרינן  א' באדר שהוא
לא  פורענותא "אקדומי  הסברא בזה שייך דאין  י "ל הנ "ל ולפי 
יום  שהוא כיון  קסג ), סי ' שם חת"ס שו "ת (ראה בשני  ועושין  מקדימין "

כנ "ל. וכו ' צער מחמת אינו  התענית וגם שמחה
ח"ב.64) שם יעב"ץ בשאילת כמ"ש  ולא
ונדרים 65) שטרות לענין  סתם אדר נקרא ראשון  דאדר ולהעיר

סי ' או "ח טור להלכה וכ"ה א. סג , בנדרים ר"י  (דעת ב' אדר משא"כ
סכ"ח). מג  סי ' חו "מ טושו "ע סתכ"ז . שם רמ"א תכח.

שם)66) חת"ס בשו "ת (הובא ה"ה פ"א מגילה מירושלמי  ולהעיר
החת"ס  פירוש  לפי  וגם באד"ר. הי ' הנס וא"כ מעוברת היתה השנה אותה
שתא  להאי  עברוהו  ולא ב"ד ונמלכו  להתעבר שראוי  מובן  שהי ' שם



נו      

ושושן  פורים – ראשון  אדר  בחודש גם קיימים אלו 
הם" והצלה נס ש"יומי קטן , שאין 67פורים [למרות

"מרבין  של  לדרגה כמובן , בהם, מגיעה השמחה
שאז  ממש, פורים בו  שחוגגים שבאדר  בשמחה"

ממש]. בפועל  לישראל " ניסים "ימי קיימים

.Ë
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ÈÂÏ‚

כיום  אדר  ז ' יום חשיבות לגבי לעיל  האמור  לפי
מדוע  בהירות: חוסר  לכאורה מתהווה משה, לידת
אדר , בז ' שמתענים העובדה את רק מוצאים אנו  בשו "ע
שמחה  של  ענין  שום מוצאים אנו  ואין  משה, מת שבו 

אדר ? בז ' ללידתו  כזכר 

זכאי  יום של  שהענין  משום שדווקא לומר , ויש
הוא  כך  משום דוקא ביותר , נעלה ענין  הוא זה ביום
אלא  גלויה, בשמחה ולהתבטא למטה לרדת יכול  איננו 

כגורם  לחוד , ופועל  ב"העלם", נשאר  בלבד .68הוא

רק שהוא ביוםֿטוב בהלכה: לדבר  דוגמא
יש קודש, שבת, של  לקודש שלו  קודש בין 

בחגך " "ושמחת התורה מן  כן 69מצותֿעשה לא אך  ,
לידי (עד  היא שקודש יוםֿטוב בשבת, מקדושת

אחרות  להבדלות בהמשך  בא שזה כך  כדי ).70ועד 

.È

ÌÂÈ ‡È‰ ÌÈ˜È„ˆ Ï˘ Ì˙„ÈÏ ˙ÂÓÏ˘
Ì˙Â˜Ï˙Ò‰

דברים  של  בעמקם הפנימי, ֿ 71הטעם ש"הקדוש ,
מיום  צדיקים של  שנותיהם וממלא יושב ברוך ֿהוא
צדיקים  שאצל  הוא נולדו , שבו  ביום מתים שהם ליום",
ביום  היא והתגלותם לידתם בענין  והשיא השלימות

לתלמ  מתגלה שאז  רבם ההסתלקות, מ "רוח  ידים
כשנשמתו 72העצמיות  מאשר  יותר  ונעלה רב באופן  ,"

יותר , נעלית הארה גם מאירה ואז  בגוף, מלובשת היתה
למקור  ונשמתו  רוחו  "מעליית מלמעלה המאירה
שנעשו  תלמידיו  כל  על  "מאירה זו  והארה חוצבו ...",

תשובה  הרהורי בלבם ו "מכנסת ה'" ומעשים 73עובדי
כמו  גדול  והסתר  בהעלם היא זו  שהארה אלא טובים",
בתיקונים  כדאיתא לארץ מתחת לכוכבים המאיר  שמש
הארתו  מתפשטת פטירתו  שאחר  ע"ה, רבנו  משה על 
המאיר  שמש כמו  נשמות רבוא לשישים ודרא דרא בכל 

כוכבים" רבוא לשישים לארץ .74מתחת

הצדיק  של  גילויו  אז  הלידה. בעת כן  לא הוא 75אך 
של  וההתגלות הלידה ענין  שלמות ולכן  בכוח , רק

הסתלקותו  ביום היא .76צדיק

בשולחן ֿערוך  מוצאים אנו  אין  מדוע מובן  זה לפי
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המן  דגזירת מירושלמי , ג ) (צד, ב' דרשה ח"ב דבש  ביערות עד"ז  (וראה
ב) (יג , ממגילה הנ "ל ע"פ הרי  כו '), צוה ומרדכי  כו ', ראשון  אדר על הי '
נמצא  לשמחה, מיגון  הגורל כשהפיל תיכף הגזירה הפך אדר דז '

שם. דבש  ויערות שם. חת"ס שו "ת וראה א', באדר היתה שפעולתו 
משתה 67) ימי  הם דיעות דלכמה שם ב"י  וראה תרצז . סו "ס ב"י 

שם  משה חמד וראה וממהרי "ל. ממנהגים שם משה ובדרכי  ושמחה.
מדינא  שהרי  אותו  מחזירין  אין  אד"ר בי "ד הניסים ועל אמר שאם סק"א
מ"מ  א"כ עדיף, כו ' גאולה שמסמך אלא כו ' א' באדר לעשות ראוי  הי '

המאורע. מעין  הוה
אדה"ז 68) (מאמרי  העילות ועילת הסיבות דסיבת החילוק ביאור ראה

(להצ"צ) ביאוה"ז  ואילך. תשלה ע' יתרו  אוה"ת קלא. ע' הר"פ הנחות –
ובכ"מ). פפ"ב. תער"ב המשך לט. ע'

יד.69) טז , ראה
עלה 70) גאולה דשם "כיון  אתחלתא ד"ה רש "י  ב) (יז , ממגילה להעיר

כו '".
מספר 71) (1 להערה הא' (שוה"ג  87 ע' ח"ה [המתורגם] לקו "ש  ראה

בהמבואר  משא"כ עצמו  הצדיק עליות לענין  הוא דשם אלא לילה. רסיסי 
מרעיתו . לצאן  השפעתו  לענין  גם הוא בפנים לקמן 

(72" צ"ל ולכאורה – שראיתי  בהדפוסים הוא וכמוש "כ כן  "
הענין . בהמשך תיכף

אדר.73) ז ' בתענית בפנים הנ "ל ביאור ביותר מובן  עפ"ז 
שם 74) בעומר ל"ג  דרושי  וראה ז "ך. לסי ' ביאור באגה"ק אדה"ז 

ובכ"מ. ֿ ג ). ב (דש , סידור
כל75) "שנתמלא משה בלידת א אפילו  יג , (סוטה אור" כולה

בדומה זה אין  עה"פ) אוה"ת וראה א). יב, שם להגילוי (וראה
כמובן . שלאח"ז ,

"ולא 76) שם במגילה שאיתא מה הענינים) (בפנימיות לבאר יש  עפ"ז 
שבז ' הרי  א) דלכאורה: נולד" באדר ובשבעה מת באדר שבז ' יודע הי '

– מת ב'באדר באמרו  ב) נולד" באדר שבז ' יודע הי ' "ולא והול"ל ,
– המיתה* לפני  הלידה שהרי  הפוך, בסדר הול"ל הענינים

שהמן  שבז 'אלא צדיקים), (מיתת משה מיתת של ענינה יודע הי '
ענין  שלימות לידי  בא אז  שמת פעל באדר (וזה שלו  והגילוי 

ח"א  דבש  יערות וראה .362 ע' ח"ו  לקו "ש  וראה כו '). יהפך שהחודש 
פרשתנו  עה"ת חת"ס ואילך. 1 ע' חכ"ו  שם). ובכ"מ סע"ג  (מה, ח דרשה

ובכ"מ. ואילך). אותו  ותרא ד"ה תקצט א', אדר לז ' (דרוש 
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נז       

ושושן  פורים – ראשון  אדר  בחודש גם קיימים אלו 
הם" והצלה נס ש"יומי קטן , שאין 67פורים [למרות

"מרבין  של  לדרגה כמובן , בהם, מגיעה השמחה
שאז  ממש, פורים בו  שחוגגים שבאדר  בשמחה"

ממש]. בפועל  לישראל " ניסים "ימי קיימים

.Ë

ÈÂËÈ È„ÎÓ ˙ÈÏÚ ‰˘Ó ˙„ÈÏ ÏÚ ‰ÁÓ˘‰
ÈÂÏ‚

כיום  אדר  ז ' יום חשיבות לגבי לעיל  האמור  לפי
מדוע  בהירות: חוסר  לכאורה מתהווה משה, לידת
אדר , בז ' שמתענים העובדה את רק מוצאים אנו  בשו "ע
שמחה  של  ענין  שום מוצאים אנו  ואין  משה, מת שבו 

אדר ? בז ' ללידתו  כזכר 

זכאי  יום של  שהענין  משום שדווקא לומר , ויש
הוא  כך  משום דוקא ביותר , נעלה ענין  הוא זה ביום
אלא  גלויה, בשמחה ולהתבטא למטה לרדת יכול  איננו 

כגורם  לחוד , ופועל  ב"העלם", נשאר  בלבד .68הוא

רק שהוא ביוםֿטוב בהלכה: לדבר  דוגמא
יש קודש, שבת, של  לקודש שלו  קודש בין 

בחגך " "ושמחת התורה מן  כן 69מצותֿעשה לא אך  ,
לידי (עד  היא שקודש יוםֿטוב בשבת, מקדושת

אחרות  להבדלות בהמשך  בא שזה כך  כדי ).70ועד 

.È

ÌÂÈ ‡È‰ ÌÈ˜È„ˆ Ï˘ Ì˙„ÈÏ ˙ÂÓÏ˘
Ì˙Â˜Ï˙Ò‰

דברים  של  בעמקם הפנימי, ֿ 71הטעם ש"הקדוש ,
מיום  צדיקים של  שנותיהם וממלא יושב ברוך ֿהוא
צדיקים  שאצל  הוא נולדו , שבו  ביום מתים שהם ליום",
ביום  היא והתגלותם לידתם בענין  והשיא השלימות

לתלמ  מתגלה שאז  רבם ההסתלקות, מ "רוח  ידים
כשנשמתו 72העצמיות  מאשר  יותר  ונעלה רב באופן  ,"

יותר , נעלית הארה גם מאירה ואז  בגוף, מלובשת היתה
למקור  ונשמתו  רוחו  "מעליית מלמעלה המאירה
שנעשו  תלמידיו  כל  על  "מאירה זו  והארה חוצבו ...",

תשובה  הרהורי בלבם ו "מכנסת ה'" ומעשים 73עובדי
כמו  גדול  והסתר  בהעלם היא זו  שהארה אלא טובים",
בתיקונים  כדאיתא לארץ מתחת לכוכבים המאיר  שמש
הארתו  מתפשטת פטירתו  שאחר  ע"ה, רבנו  משה על 
המאיר  שמש כמו  נשמות רבוא לשישים ודרא דרא בכל 

כוכבים" רבוא לשישים לארץ .74מתחת

הצדיק  של  גילויו  אז  הלידה. בעת כן  לא הוא 75אך 
של  וההתגלות הלידה ענין  שלמות ולכן  בכוח , רק

הסתלקותו  ביום היא .76צדיק

בשולחן ֿערוך  מוצאים אנו  אין  מדוע מובן  זה לפי
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המן  דגזירת מירושלמי , ג ) (צד, ב' דרשה ח"ב דבש  ביערות עד"ז  (וראה
ב) (יג , ממגילה הנ "ל ע"פ הרי  כו '), צוה ומרדכי  כו ', ראשון  אדר על הי '
נמצא  לשמחה, מיגון  הגורל כשהפיל תיכף הגזירה הפך אדר דז '

שם. דבש  ויערות שם. חת"ס שו "ת וראה א', באדר היתה שפעולתו 
משתה 67) ימי  הם דיעות דלכמה שם ב"י  וראה תרצז . סו "ס ב"י 

שם  משה חמד וראה וממהרי "ל. ממנהגים שם משה ובדרכי  ושמחה.
מדינא  שהרי  אותו  מחזירין  אין  אד"ר בי "ד הניסים ועל אמר שאם סק"א
מ"מ  א"כ עדיף, כו ' גאולה שמסמך אלא כו ' א' באדר לעשות ראוי  הי '

המאורע. מעין  הוה
אדה"ז 68) (מאמרי  העילות ועילת הסיבות דסיבת החילוק ביאור ראה

(להצ"צ) ביאוה"ז  ואילך. תשלה ע' יתרו  אוה"ת קלא. ע' הר"פ הנחות –
ובכ"מ). פפ"ב. תער"ב המשך לט. ע'

יד.69) טז , ראה
עלה 70) גאולה דשם "כיון  אתחלתא ד"ה רש "י  ב) (יז , ממגילה להעיר

כו '".
מספר 71) (1 להערה הא' (שוה"ג  87 ע' ח"ה [המתורגם] לקו "ש  ראה

בהמבואר  משא"כ עצמו  הצדיק עליות לענין  הוא דשם אלא לילה. רסיסי 
מרעיתו . לצאן  השפעתו  לענין  גם הוא בפנים לקמן 

(72" צ"ל ולכאורה – שראיתי  בהדפוסים הוא וכמוש "כ כן  "
הענין . בהמשך תיכף

אדר.73) ז ' בתענית בפנים הנ "ל ביאור ביותר מובן  עפ"ז 
שם 74) בעומר ל"ג  דרושי  וראה ז "ך. לסי ' ביאור באגה"ק אדה"ז 

ובכ"מ. ֿ ג ). ב (דש , סידור
כל75) "שנתמלא משה בלידת א אפילו  יג , (סוטה אור" כולה

בדומה זה אין  עה"פ) אוה"ת וראה א). יב, שם להגילוי (וראה
כמובן . שלאח"ז ,

"ולא 76) שם במגילה שאיתא מה הענינים) (בפנימיות לבאר יש  עפ"ז 
שבז ' הרי  א) דלכאורה: נולד" באדר ובשבעה מת באדר שבז ' יודע הי '

– מת ב'באדר באמרו  ב) נולד" באדר שבז ' יודע הי ' "ולא והול"ל ,
– המיתה* לפני  הלידה שהרי  הפוך, בסדר הול"ל הענינים

שהמן  שבז 'אלא צדיקים), (מיתת משה מיתת של ענינה יודע הי '
ענין  שלימות לידי  בא אז  שמת פעל באדר (וזה שלו  והגילוי 

ח"א  דבש  יערות וראה .362 ע' ח"ו  לקו "ש  וראה כו '). יהפך שהחודש 
פרשתנו  עה"ת חת"ס ואילך. 1 ע' חכ"ו  שם). ובכ"מ סע"ג  (מה, ח דרשה

ובכ"מ. ואילך). אותו  ותרא ד"ה תקצט א', אדר לז ' (דרוש 

     

      

משה  הולדת יום אדר , בז ' שמחה עשיית אודות
ההולדת 77רבינו  יום של  וההמשכה הגילוי שלימות כי ,

נעלית  המשכה זוהי ואז  ההסתלקות, ביום מתהווה
רוממות  של  באופן  עולם 78ביותר , בלבושי אך  ובגילוי.

תענית  יום זהו  כך  ומפני המיתה, ענין  נראה –79הזה
לבו ". אל  יתן  "והחי

.‡È

„‡ 'Ê ÈÈÚÏ "‰Âˆ˙ ‰˙‡Â" 'Ù Ï˘ ˙ÂÎÈÈ˘‰

לפ' אדר  ז ' עניני של  והשייכות הרמז  יובן  זה לפי
תצוה  משה :80ואתה של  שמו  מוזכר  איננו  אכן 

אדר  ז ' של  הענין  כי יום בפרשתנו , של  ענין  הוא
הסתלקות. – התענית

שאין  העובדה דברים, של  בפנימיותם שני, מצד 

שמאירה מפני היא משה של  שמו  של כתוב
של  בשמה מתבטא וזה ומגילוי, משם הנעלית משה,

" הפרשה  על מורה "ואתה הלשון  :"
 ומתואר משם מלשון 81הנעלית – "תצוה" ,

וחיבור  ֿ 82צוותא בני של  והחיבור  הצוותא כלומר , .
את  המקשר  משה, של  עצמיותו  עם (המצווים) ישראל 
הקדושֿברוך ֿהוא  של  אין ֿסוף עצמות עם ישראל  בני

ה"ואתה") אל  –83(המדבר 

השיא  הוא שאז  אדר , ז ' של  הפנימי התוכן  וזהו 
בני  לכל  משה של  והתגלותו  לידתו  של  בשלימות
"ואתה  של  באופן  ומגילוי, משם הנשגב באופן  ישראל ,

תצוה".
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מת 77) אדר שבז ' הכתובים מתוך ללמוד יש  – כפשוטו  שגם להעיר
חכמים  במדרש  רק נלמד אדר, בז ' לידתו  משא"כ א), לח, קידושין  (ראה
להיות  שהוצרך כפשוטה, ללידתו  בנוגע הי ' וכן  שם), מגילה (חדא"ג  כו '
מפורסמת  הי ' מיתתו  משא"כ ב), יב, שם סוטה ב. ב, (שמות "ותצפנהו "

סע"ב). יג , סוטה וראה ח. לד, (ברכה בנ "י " "ויבכו 
הסוכ"ע 78) דגילוי  פ"א, השי "ת לגני  באתי  ד"ה ד. פט, תו "א ראה

רוממות. בבחי ' הוא הגילוי  כי  אסתלק בשם נק' מעולמות שלמעלה
(79– חב"ד שנשיאי  זה יובן  (כידוע עפ"ז  הנשיאות שקבלו 

בעברו  באדר בז ' מהר"ש  אדמו "ר כ"ק הנהגת בחילוק החסידים סיפור
אדמו "ר  כ"ק אביו  בהסתלקות – ולאח"ז  אמו , פטירת לאחרי  התיבה לפני 

דמשה  באתפשטותא כי  באדר, בשבעה תחנון  אומרים היו  לא הצ"צ)
הסתרים  בלי  משה בחי ' מאיר – תס"ט) (ת"ז  ודרא דרא בכל ֿ נשיא) )

משה. דבחי ' הלידה שלימות בגילוי  נמצאת בהם וא"כ
חכ"א 80) לקו "ש  וראה ואילך. 204 ע' חכ"ו  לקו "ש  בארוכה גם ראה

.2 הערה הנ "ל
ח"א 81) – קונטרסים (סה"מ פי "א תרפ"ט הבית תורת זאת ד"ה ראה

ש  תצוה ואתה נאמר "לכך פרשתנו  ריש  יקר כלי  גם וראה מה). ני ע'
כו '". ואתה לומר נוכחיות

פרשתנו .82) עינים מאור א. פב, פרשתנו  תו "א
א'תקנא.83) ע' פרשתנו  אוה"ת וראה שם. הבית תורת זאת ד"ה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc dxf dcear(iyiy meil)

.el aiydl dn sqeidéa òât`ped ax z` ybt -àèéiç ïðç ¨©¥¨¨©¨¨
,[hiigd-]déì àðî àéðò óñBé ,déì øîàel oipn ,iprd sqei ax - ¨©¥¥©§¨§¨¥

,df oic rcilàãáeò äåä éãéãa,dnec dyrn did izi` -éðéáæc §¦¦£¨§¨¦§¥¦
äàðáøc déúéác éLðàî àúìéëzly ezy`n zlkz izipwy - §¥§¨¥©§¥§¥¥§©§¨¨

,d`paxdeçàeig` -,àaà øa àéiç éaøcxyt` m` izwtzqde £©§©¦¦¨©©¨
,dilr jenqlàðúî áøc dén÷ì éàúàå`pzn ax iptl izklde - ©£©§©¥§©©§¨

,el`eyldéãéa äåä àì,daeyz rci `le -dén÷ì éàúàizkld - Ÿ£¨¦¥£©§©¥
eiptlàéðBøâäî äãeäé áøc,el`eylãiì zìôð ,éì øîàdzr - §©§¨¥©§§¨¨©¦¨©§¨©¨

,jzl`yl daeyz rcei ip`y ,il wewf dz`y ,icil zltpøîà éëä̈¦¨©
,øáçk àéä éøä ,øáç úLà ,ìàeîL.dilr jenql xyt`e §¥¥¤¨¥£¥¦§¨¥

:`ziixan el` mipicl zriiqn `xnbdïðaø eðúc (àäì àðéðz)§¦¨§¨§¨©¨¨
,`ziixaa,øáçk àéä éøä øáç úLàokeàeä éøä øáç ìL Bcáò ¥¤¨¥£¥¦§¨¥©§¤¨¥£¥

.øáçk,sqep oic `ziixad zxne`Búéá éðáe åéðáe BzLà ,únL øáç §¨¥¨¥¤¥¦§¨¨§¥¥
ïä éøämix`ypïú÷æça,eiiga eidy itk ,mipn`p mdyeãLçiL ãò £¥¥§¤§¨¨©¤¥¨§

.mda ceygl daiq xxerzzy cr -øöç ïëåreciy dreaw §¥¨¥
[dú÷æça àéä] (ïú÷æça ïä) éøä ,úìëz da ïéøëBnLmiyyeg oi`e ¤§¦¨§¥¤£¥¥§¤§¨¨¦§¤§¨¨

,oli` `lw exkniyìñtézL ãò'oli` `lw' da exkny xxaziy - ©¤¦¨¥
.zlkz zxeza

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz`ztqezai`nc) ¨©¨¨
(a"id a"t,L õøàä íò úLàe dyxbzd e` dpnl`zd,øáçì úàOp ¥¤©¨¨¤¤¦¥§¨¥

Bcáò ïëå ,øáçì úàOpL õøàä íò ìL Bza ïëåiprpkdíò ìL §¥¦¤©¨¨¤¤¦¥§¨¥§¥©§¤©
ìa÷ì ïéëéøö ïlek ,øáçì økîpL õøàämnvr lr,úeøáç éøác ¨¨¤¤¦§©§¨¥¨§¦¦§©¥¦§¥£¥

lr lawl md mikixv xag lyk zepn`p mdl didzy ick ,xnelk
dxdha lek`l oebk ,mixagd enk mipiprd lka bedpl mnvr

.mdizexit xyrleL øáç úLà ìáàdyxbzd e` dpnl`zd £¨¥¤¨¥¤
eBcáò ïëå ,õøàä íòì úàOpL øáç ìL Bza ïëå ,õøàä íòì úàOp¦¥§©¨¨¤§¥¦¤¨¥¤¦¥§©¨¨¤§¥©§

,õøàä íòì økîpL øáç ìLexfg m`e ,mzepn`pa mix`yp md ixd ¤¨¥¤¦§©§©¨¨¤
,xag ci zgzlälçzëì úeøáç éøác ìa÷ì ïéëéøö ïðéàxefgl - ¥¨§¦¦§©¥¦§¥£¥§©§¦¨

zexyka ewfged xaky oeik ,mixagk bedpl mnvr lr lawle
,xagd zeyxa eidyk,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácoeik ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥

,ux`d mr zeyxl eqpkpyìa÷ì ïéëéøö ïä óàmnvr lréøác ©¥§¦¦§©¥¦§¥
äMàa äNòî ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø äéä ïëå .älçzëì úeøáç£¥§©§¦¨§¥¨¨©¦¦§¤¤§¨¨¥©£¤§¦¨

,Bãé ìò ïéléôz Bì úøLB÷ äúéäå ,øáçì úàOpL úçàjk xg`e ©©¤¦¥§¨¥§¨§¨¤¤§¦¦©¨
ñëBî éøL÷ Bì úøLB÷ äúéäå ,ñëBîì úàOðmiqken ly zenzeg - ¦¥§¥§¨§¨¤¤¦§¥¥

Bãé ìòzexyk zwfga dpi` xag zy` s`y gkene ,eliaya - ©¨
oi` ,ux`d mrl d`yipe dxfg m` la` ,ezeyxa `idyk `l`

.dpin`dl
yi mipniq dnk ,miakek caer cia miglypd mixaca dpc `xnbd

:mixyk mdy erciy ick ,mda zzl,áø øîà`ed mpniqy mixac ¨©©
øeñà ,'ú"éáç'mewnl mewnn mgleylãçà íúBçayi `l` ,cala ¨§¨¤¨

`ed mpniqy mixac la` .zenzeg ipya jxevøzeî ,'â"ôîç'¨
mgleyl,ãçà íúBça.etlged `ly mdilr jenql xyt`e §¨¤¨

epiid z"iag :mipniqd z` `xnbd zx`an,úìëz ,ïéé ,øNa ,áìç̈¨¨¨©¦§¥¤
,miakek caer ici lr miglypy
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שישי עמ' א



נח

ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

קכו

ביאור דיש ב' מיני דגים: א( כשאין להם קשקשת טמאים, 
דשרשם מז' מלכין דתהו )"דג" בגי' ז(, ב( וכשיש להם 
קשקשים — לבוש, אז הם כנגד המלך הח' הדר — דתיקון

מתני'. כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, ויש שיש לו 

סנפיר ואין לו קשקשת.

גמ'. מנלן דקשקשת לבושא הוא, דכתיב )שמואל־א 

יז, ה( ושריון קשקשים הוא ָלבוש.
נדה נא, ב

קשקשת, מלבושין של דג.
סנפיר, אלו כנפים ששט בהן על פני המים.

רש"י

ושרשן1 של דברים, מה שקשקשת לבוש הוא סימן 

טהרה, הוא, כי בסטרא דקליפה ששרשן מתהו שנשבר 

עירם2  שנק'  דעשו  האחרון  האלוף  כמו  לבושים,  אין 

בעולם  יש  ולבושים  לבוש.  בלי  שהוא  ערום,  מלשון 

בריש3  וכמאמר  תיקון,  הוא  לבוש  שתרגום  התיקון, 

כסופין  דכל  דכסופא  דרישא  עד  דצניעותא,  ספרא 

יצחק  לוי  ילקוט  לט.  זי"ע חוברות  1( ראה רשימות מכ"ק אדמו"ר 

עה"ת חלק ג' פרשת וישב לב, ג.

2( בראשית לו, מג. ראה גם לקמן סימן קעב.

3( זוהר פרשת תרומה דף קעו, ב וז"ל: תנא )למדנו בברייתא( דעד 

דלא הוה מתקלא )שעד שלא הי' העולם כעין משקל, כלומר קודם 

התיקון עד שלא היו הפרצופים בסוד ג' קוים ימין ושמאל וקו המכריע 

ביניהם כעין המשקל — ראה תורה אור פרשת וישלח עמוד כד, ד. 

המשך תער"ב חלק א' עמוד תסו(, לא הוו משגיחין אפין באפין )אז 

לא היו הפרצופים מסתכלים פנים בפנים, ומסיבה זו( ומלכין קדמאין 

מיתו )מלכי קדם מתו, והם שבעה מלכי אדום שמתו ונשברו כליהם(, 

נמצאו  לא  שלהם  האורות  כלומר  )וזיויהם  אשתכחו  לא  וזיוניהון 

ולא נשארו במקומם(, וארעא אתבטלת )והארץ נתבטלה, דהיינו גם 

הכלים של המלכות הנקראת ארץ נתבטלו ונשברו(.

)עד שהראש החמוד מכל חמודות  עד דרישא דכסופא דכל כסופין 

האצילות  פרצופי  שכל  לפי  כך  ונקרא  יומין,  עתיק  פרצוף  שהוא 

נכספים ומתאוים להשיג הארה ממנו )כמבואר בשי"ג פ"ג((, לבושי 

דיקר אתקין )התקין לעצמו לבושי כבוד, ר"ל התקין להיות לו לבושי 

)וגם הנחיל עתיק את כל שאר פרצופי  כבוד להתלבש בו(, ואחסין 

האצילות שיתלבש בהם — שנעשה בחי' תיקון(. ]מפרשים[

לבושין4 דיקר אתקין ואחסין.

והוא מ"ש5 אח"כ ביוסף6, הדר, שהוא מקור התיקון. 

7ועשה לו כתנת פסים, שהיתה משקל ב'8 סלעים שהוא 

פעמים  ב'  כסופין,  דכל  כסופא  היינו  כסף,  פעמים  ב' 

סל"ע עם9 מיל"ת הוא מספר קשק"ש10.

מלכין  ז'  על  הרומז  ז'  שמספרו11  דוקא,  בדג  והוא 

4( ראה לקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד רמ וז"ל: ענין 

התיקון הוא מה שלבושין דיקר אתקין ואחסין כמ"ש בריש הספרא 

דהיינו  לסובלו  שיכולים  האור  נתמעט  הלבושין  שע"י  דצניעותא 

שערות הראש ושערות הדיקנא ע"ש. וראה לקמן סימן קנז. קנח. ענין 

שערות הדיקנא. ולקמן סימן קעב, שהלבושים הם דמחשבה דיבור 

ומעשה )ראה תניא פרק ד(.

עירם"  "אלוף  מ"ש  וישלח  פרשת  סיום  ומחבר  מקשר  פירוש:   )5

מלשון ערום בלי לבוש, בחי' תהו — מאלופי עשו, ואח"כ בפרשת 

וישב מדבר ביוסף בחי' "הדר" )ראה הערה 6( בחי' תיקון "ועשה לו 

כתונת פסים" בחי' לבוש.

6( ראה אור התורה פרשת מקץ עמוד 2204 וז"ל: הנה יוסף הי' מבחי' 

הד"ר שהוא מלך הח' שהוא שרש ומקור עולם התיקון דהיינו שהוא 

ולזה הי'  המברר הז' מלכים דתהו ומתקנם שיוכללו בבחי' התיקון 

יוסף מלך במצרים על הגוים כי כמ"כ הדר הי' לפני מלוך מלך לבנ"י 

והוא למעלה מהתהו והתיקון כו' ולכן הי' יוסף יפ"ת ויפ"מ וכן הדר 

ויופי, בהיות כי עיקר היופי הוא מהתכללות כמה  הוא לשון הידור 

גוונין יחד שאז נמצא עיקר היופי והתפארת אבל בגוון א' אין כאן 

יופי כ"כ, וזה מרמז על בחי' התיקון ששם נעשה התכללות ומזיגת 

הספירות שהתפארת כולל ומזווג חו"ג יחד, ולפי שיוסף ובחי' הדר 

גוונין משא"כ  הוא מקור העושה התיקון וההתכללות שיוכללו מג' 

בתהו היו בבחי' פירוד זת"ז כו' לכך נז' בהם ל' יופי והידור, ע"ש.

ראה גם לעיל סימן קכה. לקמן סימן קנו. קנז.

7( וישב לז, ג.

בין הבנים, שבשביל  בנו  ישנה אדם  ב: לעולם אל  י,  8( ראה שבת 

משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו 

שני  משקל  רש"י:  למצרים.  אבותינו  וירדו  הדבר  ונתגלגל  אחיו  בו 

סלעים, לאו דוקא נקט. מילת, צמר נקי בן יומו וכו'. ]ולפי המבואר 

כאן בלקוטי לוי יצחק, ה"שני סלעים" הם מדוייק וד"ל.[

כמספר   ,800  =  )480( מיל"ת   +  ,320  =  2  ×  ,)160 )בגי'  סלע   )9

קשק"ש.

10( ובברכת יעקב לבני יוסף כתוב וידגו לרוב בקרב הארץ", וכתיב 

כדרז"ל  דגים שהמים מכסים עליהם,  כמו  עין" שהוא  עלי  בברכתו 

)ברכות כ, א(, הנה דג הוא בחי' יוסף )לקוטי לוי יצחק כאן(.

11( פירוש: יש שני סוגי דג, א( יש דג בלי קשקשים, ב( ויש דג שיש 

בו קשקשים.

ד"ג שאין בו קשקשים רמז לבחי' תהו שהוא בלי לבושים, ומרומז גם 

בגימטריא, ד"דג" בגי' ז' כנגד ז' מלכין דתהו.

בחי'   — הדר  השמיני  למלך  רמז  הוא  קשקשים  בהם  שיש  ודגים 

תיקון, שיש בו לבושים.

ילקוט לוי יצחק על התורה



נט

וד'  הראשונים  מלכים  ג'13  לב',  הנחלקים12  דתהו, 

נזכר  מלכים  שבד'  מה  לומר  קרוב  ויותר  האחרונים, 

שמות אבותיהם, ובג' לא נזכר.

12( פירוש: "דג" בגימטריא "ז" — ו"דג" בלי קשקשים מרמז ל"ז' 

מלכין דתהו, ובכמה אופנים:

א( הן מצד המספר הכללי "שבעה".

ב( והן מצד פרטי האותיות "דג".

ג( והן מצד סדר האותיות, מתחלה אות ד' ואח"כ אות ג' דוקא )ראה 

הערה 14(.

דהשבעה מלכי דתהו נחלקים בדיוק למספר ד־ג, והוא בשני אופנים:

א( הג' מלכים הראשונים לנגד חסד גבורה ותפארת הם העיקר, והד' 

אחרים מסתעפים מהם.

בהם,  נזכר  אחרים  בד'  משא"כ  אבותיהם,  נזכר  לא  מלכים  בג'  ב( 

והם: )פסוק לב( בלע בן בעור, )לג( יובב בן זרח, )לה( הדד בן בדד, 

)לח( בעל חנן בן עכבור, הרי נתחלק שמות המלכים במספר ג' — רק 

לעיל  גם  ראה  אבותיהם.  עם שמות  ד'  ועוד  שמות המלכים עצמם, 

סימן קכה.

13( ראה גם לעיל סימן קכג. לקמן סימן קלד. קלה. קלו. קמב.

והיינו מה שדג14 באחוריים הוא י"א, הד' הנתוספים 

הוא הד' אחוריים דאו"א15 וישסו"ת, וכמו הי"א אלופי 

עשו.

תהו,  בבחי'  רומז שנשאר  בו קשקשים  כשאין  הנה 

וכשיש בו קשקשים מורה שנתקן בתיקון ע"י הדר.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שצח־שצט

14( פירוש: ד"ג באחוריים הוא: ד' )4(, + ד"ג )7( = 11, כנגד הז' 

מלכים, ועוד ד' כנגד בחי' אחוריים דאו"א וישראל סבא ותבונה, סך 

הכל יא, וכנגד יא אלופי עשו וכו'.

ובזה מדוייק סדר האותיות "דג", דעי"ז יש עם האחוריים "ד+דג", 

סך הכל יא, וד"ל.

15( בענין השבירה בז' תחתונים וביטול האחוריים דאו"א, ראה עץ 

חיים שער ח, פרק ב )מובא לעיל סימן קכד הערה 26(. ספר מאמרי 

המאמרים  ספר  ואילך.  ח  עמוד  א'  חלק  דברים  האמצעי  אדמו"ר 

על פסוקי  לקוטים  יצחק,  לוי  ילקוט  ב' עמוד תתקנא.  תקס"ה חלק 

תנ"ך ומאחז"ל עמוד קיח ואילך. ועיין לעיל בההקדמה כללית קודם 

סימן צו. ולעיל סימן קטו הערה 3.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc dxf dcear(ipy meil)

,lk`nl algd z` l`xyid jixv m` s` :`xnbd zl`eyìB÷Lðå§¦§
íe÷éðå él÷ déðéîoigai jkae ,dpiabl epcinrie hrn epnn gwie ± ¦¥©¦§¥

ynzyie xedh `ed ixd oabzd `ed m`y ,`nh e` xedh `ed m`
.elk`nl ea

:`xnbd daiynéîéé÷ àìc éáBéñð àkéà énð øBäèác ïåékoeik ± ¥¨¦§¨©¦¦¨¦§¥§Ÿ¨§¦
mpi`y alg in hrn x`yp epabny xg` ,xedh eleky alga mby

jkitl ,dpiab miyrpìò í÷éîì àkéìàúléîc dcenrl xyt` i` ± ¥¨§¥©£¨§¦§¨
alg ea axerny okzi oky ,iebd on dpwy df alg ly eaih lr
,eay xedhd algd wlg meyn `ed dpiab hrn dyrpy dne ,`nh
`ly xedh alg `ed m` rcil algd x`y lr di`x jkn oi`e
on zgwl leki epi` okle ,`nh alg df alga axerny e` oabzd

.elke`l x`ypdäðéáâì dì éòa÷c àîéz eléôà ,àîéà úéòaàåmb §¦¨¥¥¨£¦¥¨§¨¨¥¨¦§¦¨
c meyn ,xeq` `ed okéôèà éðéa éà÷c àkéàalg in hrn yiy ± ¦¨§¨¥¥¥©§¥

`nh alg md `ny yegl yie ,dpiabay zenebd jeza mix`ypd
xyt` i`e dpiaba axern `edy oeike ,dpiab dyrp epi`y

.dxeq` dpiabd dpiabdn ecixtdl
:dpyna epipyútäå.dlik`a dxeq` mdly §©©

:miiebd zt oic z` zxxan `xnbd,ïðçBé éaø øîà àðäk áø øîà̈©©©£¨¨©©¦¨¨
út,miieb ly,ïéc úéáa äøzeä àìiptn xzid mrd da ebdp `l` ©Ÿ§¨§¥¦

:`xnbd zwiicn .ytp iigéøLc ïàî àkéàc ììkîxn`y jkn ± ¦§¨§¦¨©§¨¥
,dxizdy in yiy rnyn ,oic ziaa dxzed `l ztdy opgei iax

.dxizdl mrd ecnl okidn `xnbd zxxane
:`xnbd daiynïéàztl xzid mrd epnn ecnly in yi ok` ± ¦

,dyrn eze` did jke .mixkpàúà éëc`a xy`ky ±,éîéc áø §¦£¨©¦¦
äãOì éaø àöé úçà íòt ,øîà,eicinlz mríéáëBk ãáBò àéáäå ¨©©©©©¨¨©¦©¨¤§¥¦¥¨¦

éðøet út åéðôìdlecb [lecb xepz-]änk ,éaø øîà ,äàñ äôàî §¨¨©§¦©£¥§¨¨©©¦©¨
,Bæ út äàðiptn.døñBàì íéîëç eàø äîdn :`xnbd ddnz ¨¨©¨¨£¨¦§§¨

ef dl`y yexitíéîëç eàø äî'mrh epzp minkg ixde ,'dxqe`l ¨¨£¨¦
dxeq` ztdy mdixaclúeðzç íeMî.:`xnbd zvxznàlàjk ¦¦§¤¨

,iax zpeek dzid,äãOa døñBàì íéîëç eàø äî`ed oi`y oeiky ¨¨£¨¦§§¨©¨¤
jyniy yegl oi` ,i`xw` jxc `l` elv` dpew `edy reaw xhlt
dyrn eze` meyne .zepzg xeqi` icil `eaie miieb zt xg`

,didyïéøeáñkeidíòäyéaø øézäz`,útäzelzil oli` e`vne ¦§¦¨¨¦¦©¦©©
:mrd zxaq z` `xnbd dgec j` .eaúà øézä àì éaø ,àéä àìå§Ÿ¦©¦Ÿ¦¦¤

,útä.dcya dxqe`l minkg e`x recn dnz did wx `l` ©©
óñBé áø,xn`àîézéàåy mixne` yie ±,øîà äãeäé øa ìàeîL áø ©¥§¦¥¨©§¥©§¨¨©

,ãçà íB÷îì éaø Cìä úçà íòt ,eøîà àlà ,äNòî äéä Ck àìŸ¨¨¨©£¤¤¨¨§©©©©¨©©¦§¨¤¨
,xira `l` dcya df dyrn did `leäàøå÷eçc út[mevnva-] §¨¨©¨

,éaø øîà ,íéãéîìzìikeøèìt ïàk ïéà,mingl xken -ïéøeáñk ©©§¦¦¨©©¦¥¨©§¥¦§¦
øîBì íòäo`k oi` m`d iax zl`y dzidy,íéáëBk ãáBò øèìt ¨¨©©§¥¥¨¦

,ieb xhlt ly zt xizdy ,xnelkeøèìt àlà øîà àì àeäå§Ÿ¨©¤¨©§¥
.ìàøNé¦§¨¥

øîàc ïàîì eléôà ,Baìç éaø øîàztíéáëBk ãáBò øèìt,xzen ¨©©¦¤§£¦§©§¨©©§¥¥¨¦
ïøîà àì,ieb xhlt zt xzid xn`p `l ±àkéìc àlàoi` xy`k ± Ÿ£¨¨¤¨§¥¨

mewn eze`aàkéàc íB÷îa ìáà ,ìàøNé øèìt[yiy-]øèìt ©§¥¦§¨¥£¨§¨§¦¨©§¥
àì ,ìàøNé.ieb xhlt zt dxzedïàîì eléôà ,øîà ïðçBé éaøå ¦§¨¥Ÿ§©¦¨¨¨©£¦§©

øîàcztíéáëBk ãáBò øèìt,zxzenéléî éðä,el` mixac ± §¨©©§¥¥¨¦¨¥¦¥
wx `ed df xzid ,xnelkàì øéòa ìáà ,äãOaxhlt zt dxzed ©¨¤£¨¨¦Ÿ

mrhde ,ieb.úeðzç íeMî¦¦§
:`xnbd zxtqneáéà,mkg my ±éøöî éaà út ìéëàå úékðî äåä ©§£¨§©¥§¨¦©©¥¦§¥

,xirl zekenqd zecyd zeleaba miieb zt lke`e jyep did ±øîà̈©
àáø eäì,micinlzlàîézéàåz`f xn`y mixne` yie ±ïîçð áø §¨¨§¦¥¨©©§¨

(eáéàc déãäa) eòzLz àì ,÷çöé øaziaa dreny exikfz l` ± ©¦§¨Ÿ¦§¨©£¥§©§
meyn ,eai` ly enyn yxcndéànøàc àîçì ìéëà÷clke`y ± §¨¨¦©§¨©£©¨¥

.miieb zt
:dpyna epipyïälL ïîMäå.dlik`a xeq` §©¤¤¤¨¤

:miiebd ony xeqi` mrh z` zxxan `xnbdìàiðc ,øîà áø ,ïîL¤¤©¨©¨¦¥
,øîà ìàeîLe .åéìò øæb̈©¨¨§¥¨©

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

המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שני עמ' ב



ס

כז, כ – ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו 
נר  להעלות  למאור  כתית  זך  זית  שמן  אליך 

תמיד

בית  בתים,  שני  עמידת  לו  רמז  כאן  למאור.  כתית  א. 
ראשון ובית שני, וכן קיום בית שלישי לעולם. בית ראשון 
בית שני דכתיב כתית למאור, וכתי"ת בגמטריא תת"ל, וכן 
כתית  ואחר  ת"כ.  שני  ובית  ת"י  ראשון  בית  השנים  עמדו 
למאור, להעלות נר תמיד, בית שלישי שאין לו הפסק. ורמז 
מלכות  נמשלה  שכן  המנורה,  הדלקת  במצות  עמידתן  לו 
נר למשיחי,  יז( ערכתי  )תהלים קלב,  לנר שנאמר  ישראל 

וכתיב )זכריה ד, ב( ראיתי והנה מנורת זהב כולה.
תורת המנחה )תלמיד הרשב"א(

בית  שנתקיימו  השנים  למספר  רומז   – "כתית"  ב. 
דבית  ו")כת(ית"  שני  דבית  "כת)ית("  שני,  ובית  ראשון 
 – במכתשת"2(  )"כותש  כתישה  מלשון  ו"כתית"  ראשון1; 
רומז על החורבן דבתי-המקדש )"שני חורבנין"3( שקיומם 

הי' למשך זמן )ת"כ ות"י שנים( בלבד4.
וע"ז נאמר "כתית למאור" – שכוונת החורבן )"כתית" 
– כתישה( היא בשביל החידוש והעילוי ד"מאור" שלמעלה 

מ"אור" )מקור האור(:
)"אור"(,  הגילויים  מבחי'  היו  שני  ובית  ראשון  בית 
במעמד  ישראל  של  עבודתם  גם  היתה  לכך  ובהתאם 
ומצב של אור וגילוי )בלבד(. וע"י החורבן )"כתית"(, שלא 
היתה  ישראל  של  ועבודתם  דביהמ"ק,  והגילוי  האור  הי' 
במעמד ומצב של העלם והסתר, עד לחושך כפול ומכופל 
דסוף זמן הגלות – מתגלה החידוש בעבודתם של ישראל 
בכח עצמם, ועי"ז מגיעים לבחי' "מאור" )"כתית למאור"(, 
בבחי'  כלל  מוגדר  ואינו  )שלמעלה  ית'  ועצמותו  מהותו 
הגילויים(, ומתגלה המקדש דלעתיד, בנינא דקוב"ה5, בית 

נצחי.
מלמעלה  ההמשכה  הו"ע  ראשון  שבית  הידוע6  וע"פ 
ההעלאה  הו"ע  שני  ובית  חסד(,  אברהם,  )כנגד  למטה 

שע"י  לומר,  יש   – גבורה(  יצחק,  )כנגד  למעלה  מלמטה 
ישראל  של  בעבודתם  החידוש  נתגלה  ראשון  בית  חורבן 
מתגלה  שני  בית  חורבן  וע"י  למטה,  מלמעלה  בהמשכה 
החידוש בעבודתם של ישראל בהעלאה מלמטה למעלה 
של  ומצב  במעמד  המטה  דבירור  העבודה  עיקר  )שהרי 
שני  בית  חורבן  לאחרי  היא  הגלות  וחושך  והסתר  העלם 

דוקא7(.
המקדש  דבית  להחידוש  זוכים  יחדיו  שניהם  ובצירוף 
השלישי, שבו יהי' החיבור וההתאחדות דהמשכה מלמעלה 
למטה והעלאה מלמטה למעלה, "בשתי ידים" )יד ימין ויד 
בו  שיהי'  כיון   – והעלאה(  המשכה  וגבורה,  חסד  שמאל, 
הכתר(  עד  שעולה  תפארת,  יעקב,  )כנגד  ה'עצמות'  גילוי 
יחד,  ומחברם  ומטה,  דמעלה  וגדר  ציור  מכל  שלמעלה 
היינו, שגם בהקוין דהמשכה והעלאה )בחי' הגילויים, אור( 
נמשך וחודר בחי' ה'עצמות' )"מאור"8(, ודוגמתו בביהמ"ק 
השלישי – שכולל גם בית ראשון ובית שני9, אלא שמוסיף 
כוננו  אדנ-י  "מקדש10  הנצחיות,  מעלת  בהם(  )וגם  ופועל 

ידיך"11, "בנינא דקוב"ה", בית נצחי לעולם ועד.
תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד עמוד 96-95

ורבי  מורי  תמיד.  נר  להעלות  למאור  כתית  זך  זית  ג. 
ב'  ותי'  זיתים,  יחיד ה"ל למימר  זית לשון  בהפלאה דקדק 
ב' קאי אאילן  ולתי'  יחיד.  תירוצים. לתירוץ א' קאי אפרי 

זית ע"ש.
של  בברכתו  )קיא:(  כתובות  שלהי  האמור  דלפי  וי"ל 
א"י ע"ש א"כ מפרי אחד של זית יספיק להדליק כל נרות 
אפרי  יחיד  לשון  זית  שפיר  יוצדק  א"כ  א'  לילה  המנורה 
א"י  עתידה  )ל:(  מדליקין  במה  בפ'  מאחז"ל  ולפי  אחד, 
מזאת  זית  שמן  הוציא  אם  א"כ  יום,  בכל  פירות  שתוציא 
הפרי לצורך היום, שוב למחר כבר הוציא האילן פרי אחר 
במקומה של זה כיוצא בו וכן לעולם בכל יום, נמצא מאילן 

זית אחד סגי להעלות נר תמיד. ]תקפ"ט[
חתם סופר

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת תצוה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc dxf dcear(iying meil)

:`xnbd dywnìk ,ïðçBé éaø øîà ,éqà éaø øîàäålk`nàeäL §¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨Ÿ¤
,zvw lyean'éàñBøc ïa ìëàî'kenyy cceyd zlik` xeriyk - §©£¨¤¨©

zvwna wx milyean milk`n lke` didy ,'i`qexc oa'm` s` ,
eleyia z` milyde miakek caer `aéãáBò éìeMéa íeMî Ba ïéà¥¦¦¥§¥

,íéáëBë,opgei iax ixacn wiicl yieàäy lk`n la` -Bðéà ¨¦¨¥
oiicr lyean,íéáëBë éãáBò éìeMa íeMî Ba Lé ,éàñBøc ïa ìëàîk§©£¨¤¨©¤¦¦¥§¥¨¦

z` gipd wx l`xyidy ,epic z` l`eny ea xn`y ote`a ok m`e
did `l oiicr m` elit` epiidc rnyne ,milgb iab lr xyad
miakek caerd ektdyk xq`idl jixv ,i`qexc oa lk`nk lyean

.xzen xyady gken l`eny ixacn eli`e ,eleyia z` axiwe
:`xnbd zvxzníúäxaecn ,opgei iax ly epica -c ïBâkxg`l ¨¨§§

e xepzdn e`ived zvwna l`xyid ici lr lyazdydéáúBà§¥
àzìéña,eleyia xnbdl cizr did `le ,lqa egipd -déì÷Lå §¦§¨§¨§¥

àøepúa déáúBàå íéáëBk ãáBòlqdn miakek caerd elhpe - ¥¨¦§§¥§©¨
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סי               

     

    §©º̈§©¤´¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹
        ¤´¤©¬¦²̈¨¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«

‰eˆz ‰z‡Â∑CÊ∑, ׁשמרים ׁשּׁשנינּוּבלי ּכמ ֹו ¿«»¿«∆»ְְְִִִֶָָ
פו)ּב'מנח ֹות ': וכ ּו'''מגר ּגר ֹו(דף  ה ּזית  ∑È˙k˙.ּברא ׁש ְְְְְְִִַַַָֹ»ƒ

ּבריחים , ט ֹוחנן ואינֹו ּבמכ ּתׁשת  ּכֹות ׁש היה  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָה ּזיתים 
יהיה  ׁשּלא  ט ּפה ּכדי ׁשה ֹוציא  ואחר  ׁשמרים , ּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּפס ּול רא ׁשֹונה , ה ּׁשני וה ּׁשמן וט ֹוחנן, לריחים  מכניסן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ולא  ל ּמא ֹור " "ּכתית  ׁשּנאמר : למנח ֹות , וכ ׁשר  ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָֹלמנֹורה 

למנח ֹות  ÈÓz„.ּכתית   ˙ÏÚ‰Ï∑ ׁשּתהא עד  מדליק  ְִִָָ¿«¬…≈»ƒְְִֵֶַַ

מאליה ׁשלהבת  כא)ע ֹולה  לילה ∑ÈÓz„.(שבת ּכל  ְֵֵֶֶֶַָָ»ƒְַָָ
ּתמיד , קר ּוי א ֹומר ולילה  ׁשא ּתה  כח)ּכמ ֹו "ע ֹולת (במדבר ְְְִֵֶַַַָָָָ

ּבמנח  וכן ליֹום , מ ּיֹום  א ּלא  ואינּה חביּתין ּתמיד " ת  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ
ו)נאמר  ּבּבקר (ויקרא מחצית ּה א ּלא  ואינּה "ּתמיד " ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ה ּפנים  ּבלחם  האמ ּור  "ּתמיד " אבל  ּבערב , ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּומחצית ּה
ה ּוא  ל ׁשּבת  .מ ּׁשּבת  ְִַַָָ

         

לבחינת   יעי מ עצמית, כתי ה  התלת  'תית' ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָעל־ידי 
רה . ֶַָָ'מא ר'

ה מד , ל ת עצמ וה חת ב ל להי ת  צרי ה רה  ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָלד 
;רית נרצ חכמת את למד  ה א  וה רה  ידיעה   ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָמ
את  ס ק  א א  קידה , התמדה  מד  לבד  ז ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹולא 

ה ' תרת ורק   א יהיה  חפצ ל אמי י  ס ק   ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָעצמ
וכל. מ ל לגמרי  כל וי ע ד  ,רית ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹוחכמת

עפר  "ונפי   פה   מרי א אנ  זה : סי לה  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָוי
."רתת לי  תח  (ועל־ידי ־זה ) היה , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹלל

          

ההתק רת, עני ה א  וחי ר צותא  ה א  (צה ) ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָצי 
נמ ת  מח ר מק ר ה  ה א  צה " "וא ה  פירְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
על־ידי ־זה  והינ מיד , נר להעלת ח   לה תונ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹי ראל

ח ק  האמ נה , עני י ראל את מפרנס  רעה  ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה א 
.' כ ה י ' נתנ אמ תנ ֱֲֵֶַָָָָא

         

 מרי מרי מרי מרי כ)לי לי לי לי  כז, והרי(רש"י זה ,  מח מה  לאל,  י ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
א  למר,  וי זר. בר מ ערבת נקי  ר '' ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹיד ע 
לא  ,( מרי לי  צלל, מ) מ ה על קאי  '' דנְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלל

לבני נאמר זה  צי  : ע  קונ ויפה ). נקי  (זית ה ית ְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָעל
,( צרי מ  הביא) מ  תר היה    ד ר, ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָי ראל

זית. עצי  אי ד ר הרי  , זיתי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹולא 

     §´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ
       ©«£ŸÁŸ¸©«£Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®

      ª©³¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
˜aŒ„Ú ÚÓ∑,מ ּדת ּה ל ּה ּדֹולקת ּתן ׁשּתהא  ≈∆∆«…∆ְִֵֵֶֶֶָָָ

טבת  ללילי ל ֹוג  חצי חכמים  וׁשער ּו ּבקר , עד  ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹמערב 
 ּבכ אין יּותר  ואם  ה ּליל ֹות , לכל  וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻהאר ּכין,

.ּכל ּום  ְ

      §©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹§¤
       ̈¨´¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ¨¨

    ©«£¦²¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ
EÈÏ‡ ˜‰ ‰z‡Â∑ ה ּמׁשּכן מלאכת  ׁשּתגמר  .לאחר  ¿«»«¿≈≈∆ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ

CÏכ  ÔeqÈÂ Ï‡NÈ Èa ˙È „wÙz z‡Â¿«¿¿«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»
‡‰‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„ ‡˙ÈÊ ‡ÁLÓƒ¿»≈»«¿»»ƒ»¿«¿»»

:‡È„z ‡iÈˆB ‡˜Ï„‡Ï¿«¿»»ƒ«»¿ƒ»

ÏÚcכא  ‡zÎÙÏ ‡aÓ ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»»¿»À¿»ƒ«
‡LÓÓ È‰Be Ô‰‡ d˙È cÒÈ ‡˙e„‰Ò«¬»¿««»≈«¬…¿ƒ≈«¿»
Èa ÔÓ ÔB‰È„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÈÈ Ì„˜ ‡Ùˆ „Ú««¿»√»¿»¿»»»¿»≈ƒ¿≈

:Ï‡NÈƒ¿»≈

È‰Baא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô‰‡ ˙È C˙ÂÏ ˜ z‡Â¿«¿»≈¿»»»«¬…»¿»¿ƒ
Ô‰‡ ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Ï‡NÈ Èa BbÓ dnÚƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»√»»«¬…
:Ô‰‡ Èa Ó˙È‡Â ÊÚÏ‡ ‡e‰È‡Â „»»«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»¿≈«¬…



    
     

     
     

    
    



סב              

     §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
§¦§¨«¤

    §©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½£¤¬¦¥¦−
      ́©¨§¨®§¨º¤¦§¥©«£²Ÿ§©§−§©«£¦«

ÈÏŒB‰ÎÏ BLc˜Ï∑ ׁשר ּות "ּכה ּנה ", ּול ׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא  ה ּבגדים , ֿ ידי על  ּבכה ּנה  להכניס ֹו לק ּדׁשֹו, ¿«¿¿«¬ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻ
ּבלע "ז  שנטריא "ה  .ה ּוא , ְַַ

      §¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ§¦½
     §¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤

    §©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈§©«£¦«
ÔLÁ∑ ה ּלב ּכנגד  ׁשמע ּתי ∑BÙ‡Â„.ּתכ ׁשיט  לא  …∆ְְִֵֶֶַַ¿≈ְִַָֹ

לבוש) ול ּבי (שהוא ּתבנית ֹו. ּפר ּוׁש ּבּבריתא  מצאתי ולא  ,ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
ּגב  ּכרחב  רח ּבֹו מאח ֹוריו, ל ֹו חג ּור  ׁשה ּוא  לי ְְֲִֵֵֶַַָָָֹא ֹומר 
ה ּׂשר ֹות  ׁשח ֹוגר ֹות  פרצינ"ט , ׁשּקֹורין סינר  ּכמין ְְִִִִֶֶַָָאיׁש,

מע ׂשה ּו ּכ ה ּסּוסים . על  מ ּלמ ּטה ,ּכׁשר ֹוכב ֹות  ְְְֲִִֵֶַַַַָָ
ו)ׁשּנאמר : ב  למדנּו,(שמואל  ּבד ". אפ ֹוד  חג ּור  "ודוד  ְְֱִֵֶֶַַָָָָ

ּבֹו ׁשאין ל ֹומר  ֿ אפ ׁשר  ואי היא . חג ֹורה  ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהאפ ֹוד 
נאמר : ׁשהרי לב ּדּה, חג ֹורה  ח)א ּלא  עליו (ויקרא "וּיּתן ְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

האפ ֹוד ", ּבח ׁשב  א ֹות ֹו "וּיח ּגר  ּכ ֿ ואחר  האפ ֹוד ", ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאת 
ׁשהח ׁשב  למדנּו, אפ ֹודא '. 'ּבהמין א ּונקל ֹוס : ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָותר ּגם 
ֿ אפ ׁשר  ואי לב ּדֹו. ּתכ ׁשיט  ׁשם  והאפ ֹוד  החג ֹור , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָה ּוא 
אפ ֹוד , קר ּוי ה ּוא  ׁשּבֹו ה ּכתפ ֹות  ׁשּתי ׁשם  ׁשעל  ְְֵֵֵֵֶֶַַַָל ֹומר 
ׁשהאפ ֹוד  למדנּו האפ ֹוד , ּכתפ ֹות  ׁשּתי נאמר  ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
לבד . ׁשם  והח ׁשב  לבד , ׁשם  וה ּכתפ ֹות  לבד , ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשם 
קר ּוי  מ ּטה  ׁשל  ה ּסינר  ׁשם  ׁשעל  א ֹומר  אני  ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלכ

ׁשם  על  ׁשּנאמר :אפ ֹוד , ּכמ ֹו ּבֹו, ּומק ּׁשט ֹו ׁשא ֹופד ֹו ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַ
ׁשּלמעלה (שם) חג ֹור  ה ּוא  והח ׁשב  ּבֹו". ל ֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָֹ"וּיא ּפד 

ל ּבי, לי א ֹומר  וע ֹוד  ּבֹו. קב ּוע ֹות  וה ּכתפ ֹות  ְְְְִִִֵֵֵֶַהימ ּנּו,

"ודוד  יֹונתן ׁשּתר ּגם  לב ּוׁש, מין ׁשה ּוא  ראיה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשּיׁש
כן: ּכמ ֹו ותר ּגם  דב ּוץ '. 'ּכרד ֹוט  ּבד ", אפ ֹוד  ְְְְְִֵֵֵַָָחג ּור 

אב ׁשל ֹום :"מעילים ", אח ֹות  ּתמר  ּבמע ׂשה  ּכר ּדֹוטין, ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָ
יג ) ב  ה ּבת ּול ֹות (שמואל   ה ּמל ּבנֹות  ּתל ּבׁשן כן ְְְְִִֵֶֶַַַָ"ּכי
ה ּכּתנת ,∑ÏÈÚÓe.מעילים " וכן חל ּוק , ּכמין ה ּוא  ְִִ¿ƒְְִֵֶַָֹֻ

חל ּוק  קר ּוי ּומעיל  לב ׂשר ֹו, סמ ּו ׁשה ּכּתנת  ְְִִֶֶֶַָָָָָֹֻא ּלא 
וה ּמׁשּבצ ֹות ∑ıaLz.העליֹון  לנֹוי, מ ׁשּבצ ֹות  ע ׂשּויין ְֶָ«¿≈ְְְְְְֲִִִַ

למ ֹוׁשב  זהב , ּבתכ ׁשיטי הע ׂשּויֹות  ּגּמֹות  ּכמין ְְְְֲִִֵֵַַָָָֻהם 
ּבאבני  ׁשּנאמר  ּכמ ֹו ּומר ּגל ּיֹות , ט ֹוב ֹות  אבנים  ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָקביעת 
ק ֹוראין  ּובלע "ז זהב ", מ ׁשּבצ ֹות  "מ ּוס ּבֹות  ְְְְִִֵַַַָָָהאפ ֹוד :

ק ׁשטונ"ש  ּכּפת ∑ÙˆÓ˙.א ֹות ֹו ׁשּקֹורין ּכמין ּכֹובע  ƒ¿∆∆ְִִִֶַַ
'מג ּבע ֹות ' להם  ק ֹורא  אחר  ּבמק ֹום  ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָקופי"א ,

כה)ּכֹובעיןּומתרגמינן  יומא חג ֹורה ∑Ë‡Â.(עיין היא  ְְְִִַָָ¿«¿≈ֲִָ
ּכמ ֹו ה ּמעיל , על  חג ֹורה  היא  והאפ ֹוד  ה ּכּתנת , ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻעל 
ה ּכּתנת  את  עליו "וּיּתן לביׁשתן: ּבסדר  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּמצינּו
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סג               

     §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
§¦§¨«¤

    §©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½£¤¬¦¥¦−
      ́©¨§¨®§¨º¤¦§¥©«£²Ÿ§©§−§©«£¦«

ÈÏŒB‰ÎÏ BLc˜Ï∑ ׁשר ּות "ּכה ּנה ", ּול ׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא  ה ּבגדים , ֿ ידי על  ּבכה ּנה  להכניס ֹו לק ּדׁשֹו, ¿«¿¿«¬ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻ
ּבלע "ז  שנטריא "ה  .ה ּוא , ְַַ

      §¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ§¦½
     §¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤

    §©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈§©«£¦«
ÔLÁ∑ ה ּלב ּכנגד  ׁשמע ּתי ∑BÙ‡Â„.ּתכ ׁשיט  לא  …∆ְְִֵֶֶַַ¿≈ְִַָֹ

לבוש) ול ּבי (שהוא ּתבנית ֹו. ּפר ּוׁש ּבּבריתא  מצאתי ולא  ,ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
ּגב  ּכרחב  רח ּבֹו מאח ֹוריו, ל ֹו חג ּור  ׁשה ּוא  לי ְְֲִֵֵֶַַָָָֹא ֹומר 
ה ּׂשר ֹות  ׁשח ֹוגר ֹות  פרצינ"ט , ׁשּקֹורין סינר  ּכמין ְְִִִִֶֶַָָאיׁש,

מע ׂשה ּו ּכ ה ּסּוסים . על  מ ּלמ ּטה ,ּכׁשר ֹוכב ֹות  ְְְֲִִֵֶַַַַָָ
ו)ׁשּנאמר : ב  למדנּו,(שמואל  ּבד ". אפ ֹוד  חג ּור  "ודוד  ְְֱִֵֶֶַַָָָָ

ּבֹו ׁשאין ל ֹומר  ֿ אפ ׁשר  ואי היא . חג ֹורה  ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהאפ ֹוד 
נאמר : ׁשהרי לב ּדּה, חג ֹורה  ח)א ּלא  עליו (ויקרא "וּיּתן ְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

האפ ֹוד ", ּבח ׁשב  א ֹות ֹו "וּיח ּגר  ּכ ֿ ואחר  האפ ֹוד ", ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאת 
ׁשהח ׁשב  למדנּו, אפ ֹודא '. 'ּבהמין א ּונקל ֹוס : ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָותר ּגם 
ֿ אפ ׁשר  ואי לב ּדֹו. ּתכ ׁשיט  ׁשם  והאפ ֹוד  החג ֹור , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָה ּוא 
אפ ֹוד , קר ּוי ה ּוא  ׁשּבֹו ה ּכתפ ֹות  ׁשּתי ׁשם  ׁשעל  ְְֵֵֵֵֶֶַַַָל ֹומר 
ׁשהאפ ֹוד  למדנּו האפ ֹוד , ּכתפ ֹות  ׁשּתי נאמר  ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
לבד . ׁשם  והח ׁשב  לבד , ׁשם  וה ּכתפ ֹות  לבד , ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשם 
קר ּוי  מ ּטה  ׁשל  ה ּסינר  ׁשם  ׁשעל  א ֹומר  אני  ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלכ

ׁשם  על  ׁשּנאמר :אפ ֹוד , ּכמ ֹו ּבֹו, ּומק ּׁשט ֹו ׁשא ֹופד ֹו ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַ
ׁשּלמעלה (שם) חג ֹור  ה ּוא  והח ׁשב  ּבֹו". ל ֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָֹ"וּיא ּפד 

ל ּבי, לי א ֹומר  וע ֹוד  ּבֹו. קב ּוע ֹות  וה ּכתפ ֹות  ְְְְִִִֵֵֵֶַהימ ּנּו,

"ודוד  יֹונתן ׁשּתר ּגם  לב ּוׁש, מין ׁשה ּוא  ראיה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשּיׁש
כן: ּכמ ֹו ותר ּגם  דב ּוץ '. 'ּכרד ֹוט  ּבד ", אפ ֹוד  ְְְְְִֵֵֵַָָחג ּור 

אב ׁשל ֹום :"מעילים ", אח ֹות  ּתמר  ּבמע ׂשה  ּכר ּדֹוטין, ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָ
יג ) ב  ה ּבת ּול ֹות (שמואל   ה ּמל ּבנֹות  ּתל ּבׁשן כן ְְְְִִֵֶֶַַַָ"ּכי
ה ּכּתנת ,∑ÏÈÚÓe.מעילים " וכן חל ּוק , ּכמין ה ּוא  ְִִ¿ƒְְִֵֶַָֹֻ

חל ּוק  קר ּוי ּומעיל  לב ׂשר ֹו, סמ ּו ׁשה ּכּתנת  ְְִִֶֶֶַָָָָָֹֻא ּלא 
וה ּמׁשּבצ ֹות ∑ıaLz.העליֹון  לנֹוי, מ ׁשּבצ ֹות  ע ׂשּויין ְֶָ«¿≈ְְְְְְֲִִִַ

למ ֹוׁשב  זהב , ּבתכ ׁשיטי הע ׂשּויֹות  ּגּמֹות  ּכמין ְְְְֲִִֵֵַַָָָֻהם 
ּבאבני  ׁשּנאמר  ּכמ ֹו ּומר ּגל ּיֹות , ט ֹוב ֹות  אבנים  ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָקביעת 
ק ֹוראין  ּובלע "ז זהב ", מ ׁשּבצ ֹות  "מ ּוס ּבֹות  ְְְְִִֵַַַָָָהאפ ֹוד :

ק ׁשטונ"ש  ּכּפת ∑ÙˆÓ˙.א ֹות ֹו ׁשּקֹורין ּכמין ּכֹובע  ƒ¿∆∆ְִִִֶַַ
'מג ּבע ֹות ' להם  ק ֹורא  אחר  ּבמק ֹום  ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָקופי"א ,

כה)ּכֹובעיןּומתרגמינן  יומא חג ֹורה ∑Ë‡Â.(עיין היא  ְְְִִַָָ¿«¿≈ֲִָ
ּכמ ֹו ה ּמעיל , על  חג ֹורה  היא  והאפ ֹוד  ה ּכּתנת , ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻעל 
ה ּכּתנת  את  עליו "וּיּתן לביׁשתן: ּבסדר  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּמצינּו
וּיּתן  ה ּמעיל  את  א ֹות ֹו וּיל ּבׁש ּבאבנט  א ֹות ֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹוּיח ּגר 
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eÁ˜È Ì‰Â∑ לב חכמי לע ׂשֹות א ֹותם  ה ּתכלת , ואת  ה ּזהב  את  ה ּמתנּדבים  מן יק ּבל ּו ה ּבגדים , ׁשּיע ׂשּו ¿≈ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

ה ּבגדים  את  .מהן ְִֵֶֶַָ

     §¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©©
    ̈¦²§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«

„Ù‡‰Œ˙‡ eNÚÂ∑ מע ׂשה לפר ׁש ּבאתי אם  ¿»∆»≈…ְֲִִֵֵַָָ
ּפרקים , ּפר ּוׁשן הרי ה ּמקרא ֹות , סדר  על  והח ׁשן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאפ ֹוד 
ּכמ ֹות  מע ׂשיהם  ּכֹותב  אני  לכ ּבצר ּופן. ה ּקֹורא  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָויׁשּגה 
על  אפר ׁש ּכ ֿ ואחר  ּבֹו, ה ּקֹורא  יר ּוץ  למען ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָׁשה ּוא ,
נׁשים  ׁשל  סינר  ּכמין ע ׂשּוי האפ ֹוד  ה ּמקרא ֹות . ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסדר 
ל ּבֹו ּכנגד  מאח ֹוריו, א ֹות ֹו וח ֹוגר  ס ּוסים , ְְְֲִִֵֵֶֶָר ֹוכב ֹות 

ּכמ ּדת  רח ּבֹו מא ּציליו. אדם למ ּטה  ׁשל  ּגּבֹו רחב  ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
על  ּברא ׁשֹו מח ּבר  והח ׁשב  עקביו, עד  ּומ ּגיע  ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻויֹותר 
ּכדי  ּולכאן, לכאן ּומארי א ֹורג  מע ׂשה  רח ּבֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָּפני
אחת  ּבח ׁשב , מח ּבר ֹות  וה ּכתפ ֹות  ּבֹו, ולח ּגר  ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָֹֻלה ּקיף 
הב ּדלת  ׁשע ּור  מ ּזֹו זֹו מרחק ֹות  ל ׂשמאל  ואחת  ְְְְְִִִִַַַַָָָֹֻלימין
סינר . ׁשל  רח ּבֹו קצ ֹות  ל ׁשני ה ּכהן, מאח ֹורי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּכתפים ,
ׁשּתי  ּכמין והן ּכתפיו ׁשני על  ל ֹו ע ֹומד ֹות  ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָּוכ ׁשּזֹוקפן,
ׁשע ּור  ּכדי אר ּכֹות  האפ ֹוד , מ ּמין ע ׂשּויֹות  ְְֲֲִִִֵֵָֻרצ ּוע ֹות 
לפניו  ונק ּפל ֹות  ּומ ּכאן, מ ּכאן צ ּואר ֹו אצל  ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָלזקפן
ּבהם , קב ּוע ֹות  ה ּׁשהם  ואבני מעט , מ ּכתפיו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹלמ ּטה 
וה ּמׁשּבצ ֹות  ׂשמאל , ּכתף  על  ואחת  ימין ּכתף  על  ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹאחת 

לפני  ּברא ׁשיהם  ה ּזהב נת ּונֹות  עב ֹות ֹות  ּוׁשּתי ּכתפיו, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָ
רח ּבֹו קצ ֹות  ּבׁשני ׁשּבח ׁשן ט ּבע ֹות  ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּתח ּוב ֹות 
רא ׁשי  ּוׁשני ל ׂשמאל , ואחת  לימין אחת  ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹהעליֹון,
רא ׁשי  ׁשני וכן לימין, ּבמ ׁשּבצ ֹות  ּתק ּועים  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָה ּׁשר ׁשר ֹות 
ׁשּבכתף  ּבמ ׁשּבצ ֹות  ּתק ּועין ה ּׂשמאל ּיֹות  ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָה ּׁשר ׁשר ֹות 

על  האפ ֹוד  ּבמ ׁשּבצ ֹות  ּתל ּוי הח ׁשן נמצא , ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹׂשמאל .
הח ׁשן  קצ ֹות  ּבׁשני ט ּבע ֹות  ׁשּתי וע ֹוד  מ ּלפניו, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹל ּבֹו
האפ ֹוד  ּכתפ ֹות  ּבׁשּתי ט ּבע ֹות  ׁשּתי ּוכנג ּדם  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבתח ּתית ֹו,
וט ּבע ֹות  ּבח ׁשב , המח ּבר  ה ּתח ּתֹון ּברא ׁשֹו ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָֹֻמ ּלמ ּטה 
זה  על  זה  ׁשֹוכבים  האפ ֹוד , ט ּבע ֹות  מ ּול  אל  ְְִֵֶֶֶֶַַַָֹהח ׁשן
והח ׁשן, האפ ֹוד  ּבט ּבע ֹות  ּתח ּוב  ּתכלת  ּבפתיל  ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומר ּכסן
יהא  ולא  האפ ֹוד  לח ׁשב  ּדב ּוק  הח ׁשן ּתח ּתית  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּיהא 

וח ֹוזר   ה ֹול ונב ּדל , ÚÏBz˙.נד  ÔÓb‡Â ˙ÏÎz ‰Ê ְְְִֵֵָָ»»¿≈∆¿«¿»»««
ÊLÓ LLÂ ÈL∑ ּבכל ׁשזּורין ה ּלל ּו מינים  חמ ׁשת  »ƒ¿≈»¿»ְְֲִִִֵֶַָָ

ּדּקים  ט ּסים  ּכמין ה ּזהב  את  מר ּדדין היּו וח ּוט . ְְְְִִִִֶַַַַָָָח ּוט 
זהב  ׁשל  ח ּוט  א ֹותן: וט ֹווין מהם , ּפתילים  ְְְְִִִִֵֶֶָָָוק ֹוצצין
ׁשׁש עם  זהב  ׁשל  וח ּוט  ּתכלת , ׁשל  ח ּוטין ׁשׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָעם 
ׁשּכל  ּבּׁשׁש. וכן ׁשני, ּבת ֹולעת  וכן אר ּגמן ׁשל  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָח ּוטין
אחד  ּכל  עם  זהב  ׁשל  וח ּוט  ׁשּׁשה  ּכפ ּול  ח ּוטן ְִִִִֶֶַָָָָָָָה ּמינין

את  ׁשֹוזר  ּכ ֿ ואחר  ח ּוטן ואחד , נמצא  ּכאחד , ּכּלם  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
יֹומא , ּבמ ּסכת  מפר ׁש וכן ּוׁשמ ֹונה , ע ׂשרים  ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹּכפ ּול 
וק ּצץ  ה ּזהב , ּפחי את  "ויר ּקע ּו ה ּזה : ה ּמקרא  מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָולמד 
ה ּתכלת  ּבת ֹו ה ּזהב ) ּפתילי (את  לע ׂשֹות  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפתילים 
ׁשזּור  זהב  ׁשל  ׁשח ּוט  למדנּו, וג ֹו'". האר ּגמן ְְְְֶֶַַָָָָָָָּובת ֹו

ּומין  מין ּכל  LÁ.עם  ‰NÚÓ∑ ׁשהיא ּפר ׁשּתי ּכבר  ִִִָ«¬≈…≈ְְִִֵֶַָ
ּדֹומ ֹות  עבריה  ׁשני צ ּורת  ׁשאין קיר ֹות , ׁשּתי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָאריגת 

לזֹו .זֹו ָ

     §¥§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈
§ª¨«

'B‚Â ˙Ù˙Î ÈzL∑ האפ ֹוד וח ׁשב  מ ּלמ ּטה , ה ּסינר  ¿≈¿≈…¿ְְִִֵֵֶַַָָָ
סינר  ּדגמת  מלמעלה , ל ֹו ּוצמ ּודה  החג ֹורה  ְְְְֲִִִַַַַָָָֻהיא 
ׁשּתי  ּבח ׁשב  מח ּבר ֹות  היּו ּכהן ׁשל  ּומ ּגּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻה ּנׁשים ,
ּכל  ּכנגד  אחת  רחב ֹות , רצ ּוע ֹות  ׁשּתי ּכמין ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָחתיכ ֹות 

ׁשּנק ּפל ֹות  עד  ּכתפ ֹותיו ׁשּתי על  וזֹוקפן וכתף , ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּכתף 
הח ׁשן  לט ּבע ֹות  ח ּבּורן ֿ ידי ועל  החזה , ּכנגד  ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלפניו
ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו נֹופל ֹות , ׁשאין ל ּבֹו, ּכנגד  מ ּלפניו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹנאחזין
אבני  ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד  וה ֹולכ ֹות  זק ּופ ֹות  והיּו ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבענין,

Âb‡Â‡ו ‡ÏÎz ‡‰c ‡„BÙ‡ ˙È Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:ÔÓ‡ „BÚ ÈÊL ıee ÈB‰Ê Ú¿̂«¿ƒ¿ƒ«√»

ÔÈzז ÏÚ dÏ ÔB‰È ÔÙtÏÓ ÔÈt˙k ÔÈzz«¿≈«¿ƒ¿«¿»¿≈«¿≈
:ÛÙÏ˙ÈÂ È‰BËÒƒ¿ƒ¿ƒ¿»«



     
   

    
    
     

     
      

 

   
 

     
 

     
    

  



סד              
אחת  ּבכל  אחת  ּבהן, קב ּוע ֹות  ‡ÈLŒÏ.ׁשהם  ְְֶַַַַַָָֹ∆¿≈

ÂÈ˙Bˆ˜∑ א ּלא רח ּבֹו היה  ׁשּלא  אפ ֹוד , ׁשל  רח ּבֹו אל  ¿»ְְֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ׁשּקֹורין  הא ּצילים  ּכנגד  עד  וגבה ֹו ּכהן, ׁשל  ּגּבֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכנגד 

ׁשּנאמר  מד )קודי "ׁש, אין (יחזקאל  ּבּיזע ", יח ּגר ּו "לא  : ְְֱֵֶֶַַַַָֹ
ולא  מא ּציליהם  למעלה  לא  זיעה , ּבמק ֹום  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹח ֹוגרין

א ּציליהם  ּכנגד  א ּלא  מ ּמתניהם , ∑aÁÂ.למ ּטה  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ¿À»
א ֹותם  יח ּבר  האפ ֹוד  ּכתפ ֹות  ׁשּתי א ֹותן עם  ְְְִִֵֵֵֵַָָָָהאפ ֹוד 

א ֹור ּג א ּלא  ע ּמֹו, יאר ּגם  ולא  ּבח ׁשב , למ ּטה  ם ּבמחט  ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
מח ּברם  ּכ ֿ ואחר  .לבד  ְְְְַַַַָָ

      §¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®
      ̈À̈§¥¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

B˙cÙ‡ LÁÂ∑מא ּפד ֹו ה ּוא  ֿ יד ֹו ׁשעל  וחג ֹור  ¿≈∆¬À»ְְֲֶַַַָ
ּומק ּׁשט ֹו ל ּכהן ÂÈÏÚ.ּומת ּקנה ּו L‡∑ ּבׂשפת למעלה  ְְְְֵֵַַַֹ¬∆»»ְְְִַַָ

החג ֹורה  היא  ה ּסינר ,∑e‰NÚÓk.ה ּסינר , ּכאריגת  ֲִִַַָָ¿«¬≈ֲִִַַַָ

הח ׁשב , אריגת  ּכ מינים , ּומחמ ׁשת  ח ֹוׁשב  ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמע ׂשה 
ה ּמינים  ּומחמ ׁשת  ח ֹוׁשב  È‰È‰.מע ׂשה  epnÓ∑ע ּמֹו ֲֲִִֵֵֵֵֶַַƒ∆ƒ¿∆ִ

ויח ּבר ּנּו לבד  יאר ּגּנּו ולא  אר ּוג , .יהיה  ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ

    §¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
  §−§¥¬¦§¨¥«

     ¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º
    ©¦¨©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

˙kÌ˙B„ÏB∑:ׁשּנֹולד ּו ׁשמע ֹון,ּכּסדר  רא ּובן, ¿¿»ְְְִֵֵֶֶַ
ּגד  ה ּׁשנּיה : ועל  האחת . על  ונפ ּתלי ּדן יה ּודה , ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָלוי,

ה ּוא  ׁשּכן מלא , ּובנימין יֹוסף , זב ּולן, יׂששכר , ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻוא ׁשר ,
ואחת  אחת  ּבכל  א ֹות ּיֹות  כ "ה  ּתֹולד ּתֹו, ּבמק ֹום  .ּכת ּוב  ְְְְִִַַַַַָָ

      ©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´
     ̈«£¨¦½©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬

  ̈−̈©«£¤¬Ÿ¨«
Ô‡ LÁ ‰NÚÓ∑. אבנים ׁשל  אמן מע ׂשה  «¬≈»«∆∆ֲֲֳִֵֶַָָ

ה ּוא   ּולפיכ ׁשּלאחריו, ל ּתיבה  ה ּוא  ּדב ּוק  זה , ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ'חר ׁש'
וכן: ּבס ֹופ ֹו, ּפּתח  מד )נק ּוד  נטה (ישעיה עצים  "חר ׁש ְְִֵֵַַָָָָָ

וכן: עצים . ׁשל  חר ׁש יב )קו", מעצד ",(שם ּברזל  "חר ׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּופת ּוחים  ּדב ּוקים  א ּלה  Ì˙Á.ּכל  ÈÁezt∑:ּכתר ּגּומ ֹו ְְִִֵֶָƒ≈…»ְְַ

ּכגלף  מפר ׁש ּבת ֹוכן ּכתב  הא ֹות ּיֹות  חר ּוצ ֹות  דעזקא , ְְְְְְֲִִִַַָָָָֹ

א ּגר ֹות  לח ּתם  ׁשהם  ט ּבע ֹות , ח ֹותמי ׁשח ֹורצין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹּכמ ֹו
ּומפר ׁש נּכר  aÒÓ˙.ּבׁשמ ֹות ּכמ ֹו∑ÓLŒÏÚ˙.ּכתב  ְְִָָָֹ«¿…ְְִÀ«…

˙BˆaLÓ∑, זהב ּבמ ׁשּבצ ֹות  האבנים  ׁשע ֹוׂשה מ ּקפ ֹות  ƒ¿¿ְְְֲִִֶֶָָָָָֻ
ּומ ׁשּקע ּה האבן למ ּדת  ּגּמא  ּכמין ּבזהב , האבן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמ ֹוׁשב 
סביב , האבן את  ס ֹובבת  ה ּמׁשּבצת  נמצאת  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבּמׁשּבצ ֹות .

האפ ֹוד  ּבכתפ ֹות  ה ּמׁשּבצ ֹות  .ּומח ּבר  ְְְְְִִֵֵַַָ

      §©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬
      ¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈¦§¥

    §Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
ÔkÊÏ∑,לפניו ּכת ּובים  ה ּׁשבטים  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ר ֹואה  צדקתם ׁשּיהא  .ויזּכר  ¿ƒ»…ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

È‰Èח  dpÓ È‰B„BÚk È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒ¿»ƒƒ≈¿≈
ıee ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â ‡ÏÎz ‡‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:ÈÊL¿ƒ

ÛBÏ‚˙Âט  ‡Ïe È‡ ÔÈzz ˙È q˙Â¿ƒ«»«¿≈«¿≈¿»¿ƒ¿
:Ï‡NÈ Èa ˙‰ÓL Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»«¿≈ƒ¿»≈

ÈÂ˙י  ‡„Á ‡‡ ÏÚ ÔB‰˙‰ÓMÓ ‡zLƒ»ƒ¿»»¿««¿»¬»¿»
‡˙È˙ ‡‡ ÏÚ e‡zL‡„ ‡zL ˙‰ÓL¿»«ƒ»¿ƒ¿»»««¿»ƒ¿≈»

:ÔB‰˙„Ïe˙k¿¿»¿

ÛÏ‚kיא  LÙÓ ˙k ‡Ë Ô‡ ÔÓ‡ „BÚ«√«∆∆»»¿«¿»«ƒ¿…
˙‰ÓL ÏÚ ‡i‡ ÔÈzz ˙È ÛBÏ‚z Ô˜ÊÚc¿ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿«»«¿»«
„aÚz ‰„c ÔˆnÓ ÔÚwLÓ Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿««¿≈

:ÔB‰˙È»¿

‡BÙ„‡יב  Èt˙k ÏÚ ‡È‡ ÔÈzz ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»«¿≈«¿«»«ƒ¿≈≈»
˙È Ô‰‡ ÏBhÈÂ Ï‡NÈ ÈÏ ‡Î„ È‡«¿≈»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«¬…»
È‰Bt˙k ÔÈz ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙‰ÓL¿»»¿√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ

:‡Î„Ï¿»¿»»



         



סה               
אחת  ּבכל  אחת  ּבהן, קב ּוע ֹות  ‡ÈLŒÏ.ׁשהם  ְְֶַַַַַָָֹ∆¿≈

ÂÈ˙Bˆ˜∑ א ּלא רח ּבֹו היה  ׁשּלא  אפ ֹוד , ׁשל  רח ּבֹו אל  ¿»ְְֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ׁשּקֹורין  הא ּצילים  ּכנגד  עד  וגבה ֹו ּכהן, ׁשל  ּגּבֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכנגד 

ׁשּנאמר  מד )קודי "ׁש, אין (יחזקאל  ּבּיזע ", יח ּגר ּו "לא  : ְְֱֵֶֶַַַַָֹ
ולא  מא ּציליהם  למעלה  לא  זיעה , ּבמק ֹום  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹח ֹוגרין

א ּציליהם  ּכנגד  א ּלא  מ ּמתניהם , ∑aÁÂ.למ ּטה  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ¿À»
א ֹותם  יח ּבר  האפ ֹוד  ּכתפ ֹות  ׁשּתי א ֹותן עם  ְְְִִֵֵֵֵַָָָָהאפ ֹוד 

א ֹור ּג א ּלא  ע ּמֹו, יאר ּגם  ולא  ּבח ׁשב , למ ּטה  ם ּבמחט  ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
מח ּברם  ּכ ֿ ואחר  .לבד  ְְְְַַַַָָ

      §¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®
      ̈À̈§¥¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

B˙cÙ‡ LÁÂ∑מא ּפד ֹו ה ּוא  ֿ יד ֹו ׁשעל  וחג ֹור  ¿≈∆¬À»ְְֲֶַַַָ
ּומק ּׁשט ֹו ל ּכהן ÂÈÏÚ.ּומת ּקנה ּו L‡∑ ּבׂשפת למעלה  ְְְְֵֵַַַֹ¬∆»»ְְְִַַָ

החג ֹורה  היא  ה ּסינר ,∑e‰NÚÓk.ה ּסינר , ּכאריגת  ֲִִַַָָ¿«¬≈ֲִִַַַָ

הח ׁשב , אריגת  ּכ מינים , ּומחמ ׁשת  ח ֹוׁשב  ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמע ׂשה 
ה ּמינים  ּומחמ ׁשת  ח ֹוׁשב  È‰È‰.מע ׂשה  epnÓ∑ע ּמֹו ֲֲִִֵֵֵֵֶַַƒ∆ƒ¿∆ִ

ויח ּבר ּנּו לבד  יאר ּגּנּו ולא  אר ּוג , .יהיה  ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ

    §¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
  §−§¥¬¦§¨¥«

     ¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º
    ©¦¨©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

˙kÌ˙B„ÏB∑:ׁשּנֹולד ּו ׁשמע ֹון,ּכּסדר  רא ּובן, ¿¿»ְְְִֵֵֶֶַ
ּגד  ה ּׁשנּיה : ועל  האחת . על  ונפ ּתלי ּדן יה ּודה , ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָלוי,

ה ּוא  ׁשּכן מלא , ּובנימין יֹוסף , זב ּולן, יׂששכר , ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻוא ׁשר ,
ואחת  אחת  ּבכל  א ֹות ּיֹות  כ "ה  ּתֹולד ּתֹו, ּבמק ֹום  .ּכת ּוב  ְְְְִִַַַַַָָ

      ©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´
     ̈«£¨¦½©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬

  ̈−̈©«£¤¬Ÿ¨«
Ô‡ LÁ ‰NÚÓ∑. אבנים ׁשל  אמן מע ׂשה  «¬≈»«∆∆ֲֲֳִֵֶַָָ

ה ּוא   ּולפיכ ׁשּלאחריו, ל ּתיבה  ה ּוא  ּדב ּוק  זה , ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ'חר ׁש'
וכן: ּבס ֹופ ֹו, ּפּתח  מד )נק ּוד  נטה (ישעיה עצים  "חר ׁש ְְִֵֵַַָָָָָ

וכן: עצים . ׁשל  חר ׁש יב )קו", מעצד ",(שם ּברזל  "חר ׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּופת ּוחים  ּדב ּוקים  א ּלה  Ì˙Á.ּכל  ÈÁezt∑:ּכתר ּגּומ ֹו ְְִִֵֶָƒ≈…»ְְַ

ּכגלף  מפר ׁש ּבת ֹוכן ּכתב  הא ֹות ּיֹות  חר ּוצ ֹות  דעזקא , ְְְְְְֲִִִַַָָָָֹ

א ּגר ֹות  לח ּתם  ׁשהם  ט ּבע ֹות , ח ֹותמי ׁשח ֹורצין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹּכמ ֹו
ּומפר ׁש נּכר  aÒÓ˙.ּבׁשמ ֹות ּכמ ֹו∑ÓLŒÏÚ˙.ּכתב  ְְִָָָֹ«¿…ְְִÀ«…

˙BˆaLÓ∑, זהב ּבמ ׁשּבצ ֹות  האבנים  ׁשע ֹוׂשה מ ּקפ ֹות  ƒ¿¿ְְְֲִִֶֶָָָָָֻ
ּומ ׁשּקע ּה האבן למ ּדת  ּגּמא  ּכמין ּבזהב , האבן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמ ֹוׁשב 
סביב , האבן את  ס ֹובבת  ה ּמׁשּבצת  נמצאת  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבּמׁשּבצ ֹות .

האפ ֹוד  ּבכתפ ֹות  ה ּמׁשּבצ ֹות  .ּומח ּבר  ְְְְְִִֵֵַַָ

      §©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬
      ¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈¦§¥

    §Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
ÔkÊÏ∑,לפניו ּכת ּובים  ה ּׁשבטים  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ר ֹואה  צדקתם ׁשּיהא  .ויזּכר  ¿ƒ»…ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

È‰Èח  dpÓ È‰B„BÚk È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒ¿»ƒƒ≈¿≈
ıee ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â ‡ÏÎz ‡‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:ÈÊL¿ƒ

ÛBÏ‚˙Âט  ‡Ïe È‡ ÔÈzz ˙È q˙Â¿ƒ«»«¿≈«¿≈¿»¿ƒ¿
:Ï‡NÈ Èa ˙‰ÓL Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»«¿≈ƒ¿»≈

ÈÂ˙י  ‡„Á ‡‡ ÏÚ ÔB‰˙‰ÓMÓ ‡zLƒ»ƒ¿»»¿««¿»¬»¿»
‡˙È˙ ‡‡ ÏÚ e‡zL‡„ ‡zL ˙‰ÓL¿»«ƒ»¿ƒ¿»»««¿»ƒ¿≈»

:ÔB‰˙„Ïe˙k¿¿»¿

ÛÏ‚kיא  LÙÓ ˙k ‡Ë Ô‡ ÔÓ‡ „BÚ«√«∆∆»»¿«¿»«ƒ¿…
˙‰ÓL ÏÚ ‡i‡ ÔÈzz ˙È ÛBÏ‚z Ô˜ÊÚc¿ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿«»«¿»«
„aÚz ‰„c ÔˆnÓ ÔÚwLÓ Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿««¿≈

:ÔB‰˙È»¿

‡BÙ„‡יב  Èt˙k ÏÚ ‡È‡ ÔÈzz ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»«¿≈«¿«»«ƒ¿≈≈»
˙È Ô‰‡ ÏBhÈÂ Ï‡NÈ ÈÏ ‡Î„ È‡«¿≈»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«¬…»
È‰Bt˙k ÔÈz ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙‰ÓL¿»»¿√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ

:‡Î„Ï¿»¿»»



         

              

     

  §¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«
˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ∑ ּובפר ׁשת צר ּכן, מקצת  א ּלא  זֹו ּבפר ׁשה  ע ּתה   ל ּפר ׁש ולא  ׁשּתים . מ ׁשּבצ ֹות , מע ּוט  ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּפר ּוׁשן   ל ּגֹומר  .הח ׁשן ְֵֵֶַָֹ

      §¥³©§§ŸÆ¨¨´¨½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈
     ©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©

 ©¦§§«Ÿ
‰Ê ˙LL∑ ׁשל ׁשלא ֹות.˙Ïa‚Ó∑ לס ֹוף «¿¿…»»ְְַָƒ¿»…ְ

א ֹותם  ּתע ׂשה  הח ׁשן Ú˙.ּגב ּול  ‰NÚÓ∑ מע ׂשה ְֲֶֶַַָֹ«¬≈¬…ֲֵַ
ּכא ֹותן  ּוכפלים , נקבים  מע ׂשה  ולא  ח ּוטין ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹקליעת 

לער ּדסקא ֹות ,ׁשע ֹוׂשין ׁשע ֹוׂשין ּכא ֹותן א ּלא  לב ֹור ֹות , ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ
אינשינשייר "ׁש כב )ׁשּקֹורין LL˙.(ביצה ˙‡ ‰z˙Â∑ ִֶ¿»«»∆«¿¿…

מ ׁשּבצ ֹות  על  עבת , מע ׂשה  הע ׂשּויֹות  עב ֹות ֹות , ְְֲֲֲֲִֵֶַַָֹׁשל 
ׁשר ׁשר ֹות  ׁשל  ע ׂשּיתן צ ּואת  מק ֹום  ה ּוא  זה  ולא  ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹה ּלל ּו,

וא  קביע ּותן. צ ּואת  ל ׁשֹון ולא  ּכאן האמ ּור  "ּתע ׂשה " ין ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

א ּלא  צ ּוּוי, ל ׁשֹון ּכאן האמ ּור  "ונת ּתה " ואין ְְְִִֵֶַָָָָָָצ ּוּוי,
על  ּומצ ּוה ּו ח ֹוזר  הח ׁשן ּבפר ׁשת  ּכי עתיד , ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹל ׁשֹון
 לה ֹודיע א ּלא  ּכאן נכ ּתב  ולא  קביע ּותן, ועל  ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹע ׂשּיתן
האפ ֹוד . עם  לע ׂשֹות  ׁשּצּוה  ה ּמׁשּבצ ֹות   צר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמקצת 
 ל יזקק ּו ה ּלל ּו ה ּמׁשּבצ ֹות  , ל ל ֹומר  זאת   ל ְְְְְְְְִַַַַָָֹֻוכתב 
על  ּתּתנם  הח ׁשן, על  מג ּבלת  ׁשר ׁשר ֹות  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹלכ ׁשּתע ׂשה 

ה ּלל ּו .ה ּמׁשּבצ ֹות  ְְִַַָ

      §¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬¥−Ÿ
      ©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©©¨¦²§¥¬

  ̈§−̈©«£¤¬Ÿ«
ËtLÓ ÔLÁ∑ ּדבר ה ּדין. קלק ּול  על  ׁשּמכ ּפר  …∆ƒ¿»ְְִִֵֶַַַָָ

אמת , והבטחת ֹו - ּדבריו ׁשּמברר  מ ׁשּפט , ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָאחר :
ל ׁשֹונֹות : ג ' מ ׁשּמׁש ׁשה ּמׁשּפט  ּבלע "ז, ְְְְִֵֶַַַַָדרישנמ "ט 
אם  ה ּדין, וענׁש ה ּדין ּוגמר  ה ּדין, ּבעלי טענֹות  ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַֹּדברי

וזה , ממ ֹון. ענׁש אם  מ ּכֹות , ענׁש אם  מיתה , ְִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹענׁש
ּדברים , ּבר ּור  ל ׁשֹון ּדבריו מ ׁשּמׁש ּומברר  .ׁשּמפר ׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָ

„Ù‡ ‰NÚÓk∑ מינין ּומחמ ׁשת  ח ֹוׁשב  .מע ׂשה  ¿«¬≈≈…ֲֲִִֵֵֵֵֶַ

    

: דימנ  רמזי ני  ' ח' ְְְִִִֵֶַָָָֹֻה 
.' נח' א תת  ח מ בא  האריז"ל כתבי  ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹא )

ה ספת, מ עלי   אפרי רי  ל  מ מ נאמר  ספרי ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָב )
'מ יח '. גימטרא   חְְִִִֶֶַַָָֹ

ל  ר ע=) חויא ' 'מ כא  נקרא  ה א  י  , לנח רמז   ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָה
ה א   ח ה עני ה לת זמ למ יח . רמזת פ וה ,( ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָנח

 ה התרת הינ , החטאי היא  ה לת ס ת י  ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָגלי ,
   ק ה א   א ה יח , עני יסא ,  לאיד .פ ה ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָעל

. העל ְְֵֶה א 
לה ציא  למר, .  ה על פ ה הגרת  היא  אפא  דתנ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָעב

'מ יח '. גימטרא  ' ה 'ח את  מהעלמ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלגת

      ̈¬©¦«§¤−¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«
BaÁ ˙ÊÂ Bk‡ ˙Ê∑ לפניו ל ֹו ּומ ּטל  ּכפ ּול , ∆∆»¿¿∆∆»¿ְָָָָֻ

ּתל ּוי ּכנגד  אהרן", לב  על  "והיּו ׁשּנאמר : ל ּבֹו, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ונק ּפל ֹות  ּכתפיו, על  מאח ֹוריו ה ּבא ֹות  האפ ֹוד  ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָּבכתפ ֹות 

ּבׁשר ׁשר ֹות  ּבהן ּתל ּוי והח ׁשן מעט , לפניו ְְְְְְְְֶֶַַַָָָָֹויֹורד ֹות 
ּבענין  ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו .וט ּבע ֹות , ְְְְִֶַָָָָֹ

‰„c:יג  ÔˆnÓ „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿»

aÚz„יד  ÔÓÁ˙Ó ÈÎc ‰c ÔÈkz ÔÈz˙Â¿«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿«¿»«¿≈
‡˙ÏÈ„‚ ‡ikz ˙È Ôz˙Â eÏÈ„b „BÚ ÔB‰˙È»¿«¿ƒ¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ»»

:‡˙ˆnÓ ÏÚ«¿«¿»»

BÚk„טו ÔÓ‡ „BÚ ‡Èc ÔLÁ „aÚ˙Â¿«¿≈∆ƒ»«√»¿«
Úˆe ‡Âb‡Â ‡ÏÎz ‡‰c dp„aÚz ‡„BÙ‡≈»«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

:d˙È „aÚz ÈÊL ıee ÈB‰Ê¿ƒ¿ƒ«¿≈»≈

dÈ˙Ù:טז ‡zÊÂ dk‡ ‡zÊ ÛÈÚ È‰È ÚaÓ¿««¿≈ƒ∆¿»À¿≈¿∆¿»¿»≈



        



סו              

       ¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤©§¨−̈¦´¨®¤À
    ³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«

B ˙‡lÓe∑" מ ּלּואים" ּבל ׁשֹון א ֹותן ק ֹורא  להן, המת ּקנֹות  ה ּמׁשּבצ ֹות  ּגּמֹות  ממ ּלא ֹות  ׁשהאבנים  ׁשם  .על  ƒ≈»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ

    §©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

     §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

     §©Æ¨«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬
  ̈¨²¦«§−§¦«Ÿ¨«

‰Ê ÌÈˆaLÓ∑, ּבמ ּלּואתם ה ּטּורים  יהיּו ¿À»ƒ»»ְְִִִַָֹ
ּבעבי  ׁשּיתמ ּלא  ׁשע ּור  ּבעמק  זהב  מ ׁשּבצ ֹות  ְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמ ּקפים 

ׁשל  עבין מ ּלּוי ּכׁשע ּור  ּבמ ּלּואתם , ל ׁשֹון זה ּו ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָֹהאבן,
יֹותר  ולא  ּפח ֹות  לא  המ ׁשּבצ ֹות , עמק  יהיה  .אבנים  ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹֹ

    §Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬
     ¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³¨Æ¦´©§½

    ¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤
BÓLŒÏÚ LÈ‡∑, ּתֹולד ֹותם ּכּלם ּכסדר  וכן ל ׁשמע ֹון, ּפטדה  לרא ּובן, אדם  האבנים : .סדר  ƒ«¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ

     §¨¦¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
 ̈−̈¨«

ÔLÁ‰ ÏÚ∑,ּבט ּבע ֹותיו לקבעם  הח ׁשן, ּבׁשביל  ««…∆ְְְְְִִֶַַָָָֹ
ּבענין  למ ּטה  ׁשּמפר ׁש ׁשר ׁשי ∑LL˙.ּכמ ֹו ל ׁשֹון ְְְְִֶַָָָָֹ«¿…ְְֵָ

אף  ּבארץ . ּולה ּתקע  להאחז לאילן ה ּמאחיזין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאילן
ּבאפ ֹוד , ּתל ּוי יהיה  ׁשּבהם  לח ׁשן, מאחיזין יהיּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹא ּלּו
ּבענין  למעלה , האמ ּור ֹות  ׁשר ׁשר ֹות  ׁשּתי ְְְְְְְְֲִֵֵַַַָָוהן
ל ׁשֹון  סר ּוק  ּבן מנחם  ּפתר  ׁשר ׁשר ֹות , ואף  ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָה ּמׁשּבצ ֹות .

ׁשּבׁשל ׁשם  מ "ם  ּכמ ֹו יתרה  ׁשהרי"ׁש ואמר  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשר ׁשים ,
ׁשר ׁשרת  א ּלא  ּדבריו, את  ר ֹואה  ואיני ׁשּבריקם . ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּומ "ם 

ּכׁשל ׁשלת  עברית  מ ׁשנה ּבל ׁשֹון ה ּוא ∑Ïb˙.ּבל ׁשֹון ְְְְְְִִִִִֶֶַָ«¿À
ׁשּיהיּו ּבּטּבע ֹות  ׁשּתתקעם  למעלה , האמ ּור  ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמג ּבל ֹות 
אשומי"ל  קצה , ל ׁשֹון "ּגב ּול " וכל  הח ׁשן, ְְְְִֶֶַָָֹּבגב ּול 

Ú˙.ּבלע "ז  ‰NÚÓ∑ קליעה .מע ׂשה  ְַַ«¬≈¬…ְֲִֵַָ

     §¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈
    ¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬©«¤

ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ולא ּבֹו, לקבעם  ּכדי הח ׁשן,  לצר ««…∆ְְְְְֵֶֶַָָֹֹֹ
מה ּו ֿ ּכן ׁשאם  עליו, ע ׂשּיתן ּתח ּלת  ׁשּתהא  ל ֹומר  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּתכן

ּכבר  והלא  ה ּטּבע ֹות ", ׁשּתי את  "ונת ּת וא ֹומר : ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשח ֹוזר 
'וע ׂשית  ה ּמקרא : ּבתח ּלת  לכ ּתב  ל ֹו היה  ּבֹו? ְְְְְִִִִִִַַָָָָָֹנת ּונים 

ÔÈ„Òיז ‡Úa‡ ‡‡ ˙eÓÏL‡ da ÌÏL˙Â¿«¿≈≈«¿»«¿»«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô˜e Ô˜È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡„Ò ‡Ë Ô‡∆∆»»ƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»

:„Á ‡„Òƒ¿»«

ÊÈÊLÂיח  ÔÈc‚ÓÊ‡ ‡Èz ‡„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÌBÏ‰ÒÂ¿ƒ¿¬

ÔÈÚÂיט  ‡È˜Ë ÈÈk˜ ‰‡˙ÈÏz ‡„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

ÈËÙeכ  ‡Ïee ‡nÈ Ìek ‰‡ÚÈ ‡„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»«¿≈≈
:ÔB‰˙eÓÏL‡a ÔB‰È ‰„c ÔˆnÓ¿«¿«ƒ¿«¿¿«¿»¿

Ï‡NÈכא  Èa ˙‰ÓL ÏÚ ÔÈÂ‰È ‡i‡Â¿«¿«»¿∆¿»«¿»«¿≈ƒ¿»≈
LÙÓ ˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ ÈÒÚ Èzz«¿≈∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«
ÔÈ˙Ï ÔÈÂ‰z dÓL ÏÚ b ‡˜ÊÚc ÛBÏ‚kƒ¿¿ƒ¿»¿««¿≈¿∆¿»ƒ¿≈

:ÔÈËL ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

BÚ„כב  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

‰„cכג  Ô˜ÊÚ ÔÈzz ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
ÈËÒ ÔÈz ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈzz ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈ƒ¿»»«¿≈ƒ¿≈

:‡LeÁ¿»



    
   

    
    

    
    

     
      

      
     

   
  



סז               

       ¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤©§¨−̈¦´¨®¤À
    ³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«

B ˙‡lÓe∑" מ ּלּואים" ּבל ׁשֹון א ֹותן ק ֹורא  להן, המת ּקנֹות  ה ּמׁשּבצ ֹות  ּגּמֹות  ממ ּלא ֹות  ׁשהאבנים  ׁשם  .על  ƒ≈»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ

    §©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

     §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

     §©Æ¨«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬
  ̈¨²¦«§−§¦«Ÿ¨«

‰Ê ÌÈˆaLÓ∑, ּבמ ּלּואתם ה ּטּורים  יהיּו ¿À»ƒ»»ְְִִִַָֹ
ּבעבי  ׁשּיתמ ּלא  ׁשע ּור  ּבעמק  זהב  מ ׁשּבצ ֹות  ְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמ ּקפים 

ׁשל  עבין מ ּלּוי ּכׁשע ּור  ּבמ ּלּואתם , ל ׁשֹון זה ּו ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָֹהאבן,
יֹותר  ולא  ּפח ֹות  לא  המ ׁשּבצ ֹות , עמק  יהיה  .אבנים  ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹֹ

    §Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬
     ¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³¨Æ¦´©§½

    ¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤
BÓLŒÏÚ LÈ‡∑, ּתֹולד ֹותם ּכּלם ּכסדר  וכן ל ׁשמע ֹון, ּפטדה  לרא ּובן, אדם  האבנים : .סדר  ƒ«¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ

     §¨¦¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
 ̈−̈¨«

ÔLÁ‰ ÏÚ∑,ּבט ּבע ֹותיו לקבעם  הח ׁשן, ּבׁשביל  ««…∆ְְְְְִִֶַַָָָֹ
ּבענין  למ ּטה  ׁשּמפר ׁש ׁשר ׁשי ∑LL˙.ּכמ ֹו ל ׁשֹון ְְְְִֶַָָָָֹ«¿…ְְֵָ

אף  ּבארץ . ּולה ּתקע  להאחז לאילן ה ּמאחיזין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאילן
ּבאפ ֹוד , ּתל ּוי יהיה  ׁשּבהם  לח ׁשן, מאחיזין יהיּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹא ּלּו
ּבענין  למעלה , האמ ּור ֹות  ׁשר ׁשר ֹות  ׁשּתי ְְְְְְְְֲִֵֵַַַָָוהן
ל ׁשֹון  סר ּוק  ּבן מנחם  ּפתר  ׁשר ׁשר ֹות , ואף  ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָה ּמׁשּבצ ֹות .

ׁשּבׁשל ׁשם  מ "ם  ּכמ ֹו יתרה  ׁשהרי"ׁש ואמר  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשר ׁשים ,
ׁשר ׁשרת  א ּלא  ּדבריו, את  ר ֹואה  ואיני ׁשּבריקם . ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּומ "ם 

ּכׁשל ׁשלת  עברית  מ ׁשנה ּבל ׁשֹון ה ּוא ∑Ïb˙.ּבל ׁשֹון ְְְְְְִִִִִֶֶַָ«¿À
ׁשּיהיּו ּבּטּבע ֹות  ׁשּתתקעם  למעלה , האמ ּור  ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמג ּבל ֹות 
אשומי"ל  קצה , ל ׁשֹון "ּגב ּול " וכל  הח ׁשן, ְְְְִֶֶַָָֹּבגב ּול 

Ú˙.ּבלע "ז  ‰NÚÓ∑ קליעה .מע ׂשה  ְַַ«¬≈¬…ְֲִֵַָ

     §¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈
    ¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬©«¤

ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ולא ּבֹו, לקבעם  ּכדי הח ׁשן,  לצר ««…∆ְְְְְֵֶֶַָָֹֹֹ
מה ּו ֿ ּכן ׁשאם  עליו, ע ׂשּיתן ּתח ּלת  ׁשּתהא  ל ֹומר  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּתכן

ּכבר  והלא  ה ּטּבע ֹות ", ׁשּתי את  "ונת ּת וא ֹומר : ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשח ֹוזר 
'וע ׂשית  ה ּמקרא : ּבתח ּלת  לכ ּתב  ל ֹו היה  ּבֹו? ְְְְְִִִִִִַַָָָָָֹנת ּונים 

ÔÈ„Òיז ‡Úa‡ ‡‡ ˙eÓÏL‡ da ÌÏL˙Â¿«¿≈≈«¿»«¿»«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô˜e Ô˜È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡„Ò ‡Ë Ô‡∆∆»»ƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»

:„Á ‡„Òƒ¿»«

ÊÈÊLÂיח  ÔÈc‚ÓÊ‡ ‡Èz ‡„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÌBÏ‰ÒÂ¿ƒ¿¬

ÔÈÚÂיט  ‡È˜Ë ÈÈk˜ ‰‡˙ÈÏz ‡„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

ÈËÙeכ  ‡Ïee ‡nÈ Ìek ‰‡ÚÈ ‡„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»«¿≈≈
:ÔB‰˙eÓÏL‡a ÔB‰È ‰„c ÔˆnÓ¿«¿«ƒ¿«¿¿«¿»¿

Ï‡NÈכא  Èa ˙‰ÓL ÏÚ ÔÈÂ‰È ‡i‡Â¿«¿«»¿∆¿»«¿»«¿≈ƒ¿»≈
LÙÓ ˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ ÈÒÚ Èzz«¿≈∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«
ÔÈ˙Ï ÔÈÂ‰z dÓL ÏÚ b ‡˜ÊÚc ÛBÏ‚kƒ¿¿ƒ¿»¿««¿≈¿∆¿»ƒ¿≈

:ÔÈËL ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

BÚ„כב  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

‰„cכג  Ô˜ÊÚ ÔÈzz ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
ÈËÒ ÔÈz ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈzz ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈ƒ¿»»«¿≈ƒ¿≈

:‡LeÁ¿»



    
   

    
    

    
    

     
      

      
     

   
  

              
הח ׁשן  קצ ֹות  ּבׁשר ׁשר ֹות על  ואף  זהב '?! ט ּבע ֹות  ׁשּתי ְְְְְְְֵֶַַַַַָָֹ

א ּתה  ּכן צרי ‰ÔLÁ.לפ ּתר  ˙Bˆ˜ ÈLŒÏÚ∑ ל ׁשּתי ְִִֵַָָֹ«¿≈¿«…∆ְִֵ
מ ּול  ה ּבאים  ול ּׂשמאלית  ל ּימנית  ה ּצּואר , ׁשּכנגד  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּפא ֹות 

האפ ֹוד  .ּכתפ ֹות  ְִֵָ

     §¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
 ¤§−©«¤

‰f‰ ˙˙Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙Â∑ ׁשר ׁשת" הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ְֵֵַֹ
ק ּבּוען  מק ֹום  ּפר ׁש ולא  למעלה , ה ּכת ּוב ֹות  ְְְְְְִֵַַַַָָֹֻּגבלת "
ּבּטּבע ֹות , א ֹותן ּתֹוחב  ׁשּיהא   ל מפר ׁש עכ ׁשו, ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבח ׁשן.

"א ּלה  ּבפר ׁשת  ׁשהרי הרא ׁשֹונֹות , הן ׁשהן  ל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָותדע 
הכ ּפל ּו לא  .פק ּודי" ְְְֵֹֻ

      §¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´
     ©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

˙Bˆ˜ ÈzL ˙‡Â∑' ב העב ֹות ֹות , ׁשּתי ׁשל  ¿≈¿≈¿ְֲֵֶָ
ואחת  אחת  ּכל  ׁשל  ÈzLŒÏÚ.רא ׁשיהם  Ôzz ְֵֶֶַַַַָָƒ≈«¿≈

˙BˆaLn‰∑ ּפר ׁשת ּבין למעלה , ה ּכת ּוב ֹות  הן הן «ƒ¿¿ְְְֵֵֵַַַָָָ
ואת  צר ּכן את  ּפר ׁש ולא  האפ ֹוד , ּופר ׁשת  ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהח ׁשן
העב ֹות ֹות  רא ׁשי ּבהן ׁשּיתקע  מפר ׁש עכ ׁשו, ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָמק ֹומן.
אצל  ול ׂשמאל  לימין הח ׁשן, ּבט ּבע ֹות  ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹה ּתח ּוב ֹות 
ּתֹוקע  הימנית  ׁשר ׁשר ֹות : רא ׁשי ׁשני ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָה ּצּואר ,
רא ׁשי  ׁשני ׂשמאל , ּבׁשל  וכן ימין, ׁשל  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹּבּמׁשּבצ ֹות 

ה ּׂשמאלית  ÏÚ.ה ּמׁשּבצ ֹות ∑z˙Â‰.ׁשר ׁשר ֹות  ְְְִַַָ¿»«»ְְִַ«

„BÙ‡‰ ˙BÙ˙k∑ ּכתפ ֹות נמצא ּו ּבזֹו. ואחת  ּבזֹו אחת  ƒ¿»≈ְְְְְְִִַַַַ
ה ּוא  ּובהן יּפל , ׁשּלא  הח ׁשן את  מחזיקין ֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹהאפ ֹוד 
ּובאה  ה ֹולכת  ה ּתח ּתֹונה  הח ׁשן ׂשפת  ועדין ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתל ּוי.
 הצר  לכ יפה , ל ֹו ּדב ּוקה  ואינּה ּכרס ֹו, על  ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָונֹוק ׁשת 

 וה ֹול ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו לתח ּתית ֹו ט ּבע ֹות  ב ' ‡Ï.ע ֹוד  ְְְְְִֵֵֶַַָָ∆
ÂÈt ÏeÓ∑ ּבעבר ה ּמׁשּבצ ֹות  יּתן ׁשּלא  אפ ֹוד , ׁשל  »»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַֹ

ׁשּכל ּפי  העליֹון ּבעבר  א ּלא  ה ּמעיל , ׁשּכל ּפי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה ּכתפ ֹות 
א ֹות ֹו ּכי אפ ֹוד , ׁשל  ּפניו" "מ ּול  קר ּוי וה ּוא  ְִֵֶַָָָהח ּוץ ,

ּפנים  קר ּוי אינֹו נראה , ׁשאינֹו .עבר  ְִִֵֵֵֶֶֶָָ

      §¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
     §´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−

̈«§¨
ÔLÁ‰ ˙Bˆ˜ ÈL ÏÚ∑ ּפא ֹותיו ׁשּתי הן «¿≈¿«…∆ְֵֵֵָ

ול ׂשמאל  לימין ‡Ï.ה ּתח ּתֹונֹות , L‡ B˙ÙN ÏÚ ְְְְִִַַָֹ«¿»¬∆∆
‰˙Èa „BÙ‡‰ Ú∑ האחד סימנין: ׁשני  ל הרי ≈∆»≈»¿»ְְֲִִֵֵֶָָָ

האפ ֹוד , ּכנגד  ׁשה ּוא  ּתח ּתית ֹו, ׁשל  קצוֹות  ּבׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּיּתנם 
ה ּוא , ל ּצּואר  סמ ּו ׁשהרי האפ ֹוד , ּכנגד  אינֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשעליֹונֹו
יק ּבעם  ׁשּלא  סימן נתן וע ֹוד  מתניו. על  נת ּון ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹוהאפ ֹוד 

ּפנים , ׁשּכל ּפי ּבעבר  א ּלא  הח ּוץ , ׁשּכל ּפי הח ׁשן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבעבר 
האפ ֹוד , לצד  ה ּוא  העבר  וא ֹות ֹו "ּביתה ", ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר :
ה ּכהן  לפני ה ּסינר  ונק ּפל  ל ּכהן ח ֹוגר ֹו האפ ֹוד  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשח ׁשב 
קצ ֹות  ּכנגד  עד  ּומ ּכאן, מ ּכאן ּכרס ֹו ּוקצת  מתניו, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָעל 

עליו  ׁשֹוכבין ּוקצ ֹותיו .הח ׁשן, ְְִֶַָָָֹ

      §¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈©§¥Á
      ¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®

  ¦©¾©§¥−¤¨«¥«
‰hÓlÓ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙Î ÈzL ÏÚ∑ «¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»

העליֹונים  האפ ֹוד  ּכתפ ֹות  ּברא ׁשי נת ּונֹות  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשה ּמׁשּבצ ֹות 
ויֹורד ֹות  ונק ּפל ֹות  ּגר ֹונֹו, ּכנגד  ּכתפיו על  ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָה ּבאים 

מח ּבר  ׁשה ּוא  ה ּׁשני ּברא ׁשן ליּתן צ ּוה  וה ּטּבע ֹות  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻלפניו,
סמ ּו מח ּבר ּתֹו", "לע ּמת  ׁשּנאמר : וה ּוא  ְְְְֱֵֶֶַַַַָָֻלאפ ֹוד ,
מעט , החג ֹורה  מן למעלה  ּבאפ ֹוד , ח ּבּורן ְְְְֲִִִֵַַַָָָָלמק ֹום 

ÔÈzכד  ÏÚ ‰„c ÔÏÈ„b ÔÈzz ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿««¿≈
:‡LeÁ ÈËÒÏ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»¿ƒ¿≈¿»

Ôzzכה  È‰BËÒ ÔÈzz ÏÚc ÔÏÈ„b ÔÈzz ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»¿««¿≈ƒ¿ƒƒ≈
‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ Ôz˙Â ‡˙ˆnÓ ÔÈzz ÏÚ««¿≈¿«¿»»¿ƒ≈«ƒ¿≈≈»

:È‰Bt‡ Ï˜Ï»√≈«ƒ

ÔB‰˙Èכו ÈeL˙e ‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈzz „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ»¿
‡ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ ÈËÒ ÔÈz ÏÚ«¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

ÏÚכז ÔB‰˙È Ôz˙Â ‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈzz „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈»¿«
È‰Bt‡ Ï˜lÓ ÚlÓ ‡„BÙ‡ Èt˙k ÔÈzz«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»



                



סח              
ּבגב ּהׁשה ּמח ּברת  מעט  נת ּונים  וא ּלּו החג ֹורה , לע ּמת  ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻ

לח ׁשב  "מ ּמעל  ׁשּנאמר : ה ּוא  ה ּכתפ ֹות , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַזקיפת 
ּתכלת  ּפתיל  ונֹותן הח ׁשן, ס ֹוף  ּכנגד  והן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹהאפ ֹוד ",
ּבא ֹות ֹו ור ֹוכסן הח ׁשן, ּובט ּבע ֹות  ה ּטּבע ֹות  ְְְְְְֶַַַַָָָֹּבא ֹותן

 ה ֹול הח ׁשן ּתח ּתית  יהא  ׁשּלא  ול ׂשמאל , לימין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּפתיל 
מיּׁשב  ונמצא  ּכרס ֹו, על  ונֹוק ׁש לאח ֹור  וח ֹוזר  ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֻלפנים 

יפה  ה ּמעיל  ÂÈt.על  ÏenÓ∑ החיצ ֹון .ּבעבר  ְִֶַַָƒ»»ִֵֶַָ

  §¦§§´¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈
     ¤©§³Ÿ¨«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤

    ̈«¥®§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«
eÒkÈÂ∑וכן ח ּבּור , לא)ל ׁשֹון "מרכסי (תהלים ¿ƒ¿¿ְְְִֵֵֵֻ

וכן ר ׁשעים , חבלי ח ּבּורי מד )איׁש", "והרכסים (ישעיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ
לירד  ֿ אפ ׁשר  ׁשאי לזה , זה  ה ּסמ ּוכים  הרים  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלבקעה ",
סמיכתן  ׁשּמּתֹו ּגד ֹול , ּבק ׁשי א ּלא  ׁשּביניהם  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹל ּגיא 

ונֹוחה  מיׁשֹור  לבקעת  יהיּו ועמ ּקה , זק ּופה  ְְְְְְֲִִִַַַַָָָֻה ּגיא 
 ליל.„BÙ‡‰ LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï∑ ּדב ּוק הח ׁשן להיֹות  ֵֵƒ¿«≈∆»≈ְִֶַָֹ

האפ ֹוד  ח ׁשב  ÁfÈ.אל  ‡ÏÂ∑ ול ׁשֹון נּתּוק , ל ׁשֹון ֵֵֶֶָ¿…ƒ«ְְִָ
לברט  ּבן ּדּונׁש ּכדברי ה ּוא , .ערבי ְְְְִִֵֶַַַָ

    §¨¨´©«Â£ÂŸ¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¤
     ©¦§¨²©¦−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−

̈¦«

 §¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤©ª¦½
       §¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´©«Â£ÂŸ

       ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«
ÌÈnz‰Œ˙‡Â ÌÈe‡‰Œ˙‡∑ ׁשם ּכתב  ה ּוא  ∆»ƒ¿∆«Àƒְֵַ

ֿ יד ֹו ׁשעל  הח ׁשן, ּכפלי ּבת ֹו נֹותנֹו ׁשהיה  ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹה ּמפר ׁש
ּדבריו את  ּומת ּמם  ּדבריו, מאיר  עג )ה ּוא  ּובמק ּדׁש(יומא . ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

מח ּסר  להיֹות  ּגד ֹול  לכהן ֿ אפ ׁשר  ׁשאי הח ׁשן, היה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשני
ׁשם  ועל  ּבת ֹוכ ֹו, היה  לא  ה ּׁשם  א ֹות ֹו אבל  ְְְֲִֵֵַַָָָָֹּבגדים ,

ׁשּנאמר  מ ׁשּפט , קר ּוי ה ּוא  ה ּכתב  כז)א ֹות ֹו :(במדבר ְְֱִֶֶַַָָָ

הא ּורים " ּבמ ׁשּפט  ל ֹו ŒÈa."וׁשאל  ËtLÓŒ˙‡ ְְְִִַַָָ∆ƒ¿«¿≈
Ï‡NÈ∑ אם ֿ יד ֹו, על  ונֹוכחים  נׁשּפטים  ׁשהם  ּדבר  ƒ¿»≈ְְְִִִִֵֶַָָָָ

א ּגדה ' ה 'מדר ׁש ּולפי לע ׂשֹות . לא  א ֹו ּדבר  ְְֲֲִִַַַַַָָָָֹלע ׂשֹות 
ׁשם  על  מ ׁשּפט  נקרא  ה ּדין, מע ּותי על  מכ ּפר  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשהח ׁשן

ה ּמׁשּפט  .סליחת  ְְִִַַָ

         

היה היה היה היה  לא לא לא לא      הההה תתתת א א א א אבל אבל אבל אבל  .... ....      הח הח הח הח היההיההיההיה ני ני ני ני   במק במק במק במקְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ָָָָָָָָֹֹ
 כ כ כ כתתתת(ל כח, וי (ר "י זה . בר מזיר מ ע  לאל,  י ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

מ א   על־יד  , מהח חלק  היה    ה ה ה  ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבאר,
מע ה  י מפריד  ה תב  מ ה  , אמנ . פקיד את  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהח

חלק   אינ מ מע  , מיות  רי הא נתינת בי  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהח
תר , עצמ  הח , רח ועל . ה ה ה ה מהח ה ה ה ה אינגד גד גד גד  – ְְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻֻֻֻ

 פקיד  וא ני ; מ ית ר"י  מס ע   ועל ,  ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָלי 
 ח ט ט ט ט מ מ מ מ.  לי   – ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

     

    §¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
„BÙ‡‰ ÏÈÚÓŒ˙‡∑עליו נּתן ÏÎz˙.לחג ֹורה ׁשהאפ ֹוד  ÏÈÏk∑ּבֹו מערב  אחר  מין ׁשאין ּתכלת , .ּכּלֹו ∆¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ

ÊÚÏ˜˙‡כח  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È ÔecÁÈÂ¿∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
:‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

ÔLÁaכט  Ï‡NÈ Èa ˙‰ÓL ˙È Ô‰‡ ÏBhÈÂ¿ƒ«¬…»¿»«¿≈ƒ¿»≈¿∆
‡Îe„Ï ‡L„e˜Ï dÏÚÓa daÏ ÏÚ ‡Ècƒ»«ƒ≈¿≈¬≈¿¿»¿¿»»

:‡È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»

inz‡ל  ˙ÈÂ ‡ie‡ ˙È ‡Èc ÔLÁa Ôz˙Â¿ƒ≈¿∆ƒ»»«»¿»À«»
ÏBhÈÂ ÈÈ Ì„˜ dÏÚÓa Ô‰‡„ ‡aÏ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ«ƒ»¿«¬…¿≈¬≈√»¿»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ daÏ ÏÚ Ï‡NÈ È„ ‡Èc ˙È Ô‰‡«¬…»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ≈√»¿»

:‡È„z¿ƒ»

ÏÎz‡:לא  ÈÓb ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿»



     
    

  
    

  
  



סט               
ּבגב ּהׁשה ּמח ּברת  מעט  נת ּונים  וא ּלּו החג ֹורה , לע ּמת  ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻ

לח ׁשב  "מ ּמעל  ׁשּנאמר : ה ּוא  ה ּכתפ ֹות , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַזקיפת 
ּתכלת  ּפתיל  ונֹותן הח ׁשן, ס ֹוף  ּכנגד  והן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹהאפ ֹוד ",
ּבא ֹות ֹו ור ֹוכסן הח ׁשן, ּובט ּבע ֹות  ה ּטּבע ֹות  ְְְְְְֶַַַַָָָֹּבא ֹותן

 ה ֹול הח ׁשן ּתח ּתית  יהא  ׁשּלא  ול ׂשמאל , לימין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּפתיל 
מיּׁשב  ונמצא  ּכרס ֹו, על  ונֹוק ׁש לאח ֹור  וח ֹוזר  ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֻלפנים 

יפה  ה ּמעיל  ÂÈt.על  ÏenÓ∑ החיצ ֹון .ּבעבר  ְִֶַַָƒ»»ִֵֶַָ

  §¦§§´¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈
     ¤©§³Ÿ¨«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤

    ̈«¥®§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«
eÒkÈÂ∑וכן ח ּבּור , לא)ל ׁשֹון "מרכסי (תהלים ¿ƒ¿¿ְְְִֵֵֵֻ

וכן ר ׁשעים , חבלי ח ּבּורי מד )איׁש", "והרכסים (ישעיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ
לירד  ֿ אפ ׁשר  ׁשאי לזה , זה  ה ּסמ ּוכים  הרים  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלבקעה ",
סמיכתן  ׁשּמּתֹו ּגד ֹול , ּבק ׁשי א ּלא  ׁשּביניהם  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹל ּגיא 

ונֹוחה  מיׁשֹור  לבקעת  יהיּו ועמ ּקה , זק ּופה  ְְְְְְֲִִִַַַַָָָֻה ּגיא 
 ליל.„BÙ‡‰ LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï∑ ּדב ּוק הח ׁשן להיֹות  ֵֵƒ¿«≈∆»≈ְִֶַָֹ

האפ ֹוד  ח ׁשב  ÁfÈ.אל  ‡ÏÂ∑ ול ׁשֹון נּתּוק , ל ׁשֹון ֵֵֶֶָ¿…ƒ«ְְִָ
לברט  ּבן ּדּונׁש ּכדברי ה ּוא , .ערבי ְְְְִִֵֶַַַָ

    §¨¨´©«Â£ÂŸ¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¤
     ©¦§¨²©¦−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−
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       ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«
ÌÈnz‰Œ˙‡Â ÌÈe‡‰Œ˙‡∑ ׁשם ּכתב  ה ּוא  ∆»ƒ¿∆«Àƒְֵַ

ֿ יד ֹו ׁשעל  הח ׁשן, ּכפלי ּבת ֹו נֹותנֹו ׁשהיה  ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹה ּמפר ׁש
ּדבריו את  ּומת ּמם  ּדבריו, מאיר  עג )ה ּוא  ּובמק ּדׁש(יומא . ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

מח ּסר  להיֹות  ּגד ֹול  לכהן ֿ אפ ׁשר  ׁשאי הח ׁשן, היה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשני
ׁשם  ועל  ּבת ֹוכ ֹו, היה  לא  ה ּׁשם  א ֹות ֹו אבל  ְְְֲִֵֵַַָָָָֹּבגדים ,

ׁשּנאמר  מ ׁשּפט , קר ּוי ה ּוא  ה ּכתב  כז)א ֹות ֹו :(במדבר ְְֱִֶֶַַָָָ

הא ּורים " ּבמ ׁשּפט  ל ֹו ŒÈa."וׁשאל  ËtLÓŒ˙‡ ְְְִִַַָָ∆ƒ¿«¿≈
Ï‡NÈ∑ אם ֿ יד ֹו, על  ונֹוכחים  נׁשּפטים  ׁשהם  ּדבר  ƒ¿»≈ְְְִִִִֵֶַָָָָ

א ּגדה ' ה 'מדר ׁש ּולפי לע ׂשֹות . לא  א ֹו ּדבר  ְְֲֲִִַַַַַָָָָֹלע ׂשֹות 
ׁשם  על  מ ׁשּפט  נקרא  ה ּדין, מע ּותי על  מכ ּפר  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשהח ׁשן

ה ּמׁשּפט  .סליחת  ְְִִַַָ

         

היה היה היה היה  לא לא לא לא      הההה תתתת א א א א אבל אבל אבל אבל  .... ....      הח הח הח הח היההיההיההיה ני ני ני ני   במק במק במק במקְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ָָָָָָָָֹֹ
 כ כ כ כתתתת(ל כח, וי (ר "י זה . בר מזיר מ ע  לאל,  י ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

מ א   על־יד  , מהח חלק  היה    ה ה ה  ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבאר,
מע ה  י מפריד  ה תב  מ ה  , אמנ . פקיד את  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהח

חלק   אינ מ מע  , מיות  רי הא נתינת בי  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהח
תר , עצמ  הח , רח ועל . ה ה ה ה מהח ה ה ה ה אינגד גד גד גד  – ְְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻֻֻֻ

 פקיד  וא ני ; מ ית ר"י  מס ע   ועל ,  ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָלי 
 ח ט ט ט ט מ מ מ מ.  לי   – ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

     

    §¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
„BÙ‡‰ ÏÈÚÓŒ˙‡∑עליו נּתן ÏÎz˙.לחג ֹורה ׁשהאפ ֹוד  ÏÈÏk∑ּבֹו מערב  אחר  מין ׁשאין ּתכלת , .ּכּלֹו ∆¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ

ÊÚÏ˜˙‡כח  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È ÔecÁÈÂ¿∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
:‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

ÔLÁaכט  Ï‡NÈ Èa ˙‰ÓL ˙È Ô‰‡ ÏBhÈÂ¿ƒ«¬…»¿»«¿≈ƒ¿»≈¿∆
‡Îe„Ï ‡L„e˜Ï dÏÚÓa daÏ ÏÚ ‡Ècƒ»«ƒ≈¿≈¬≈¿¿»¿¿»»

:‡È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»

inz‡ל  ˙ÈÂ ‡ie‡ ˙È ‡Èc ÔLÁa Ôz˙Â¿ƒ≈¿∆ƒ»»«»¿»À«»
ÏBhÈÂ ÈÈ Ì„˜ dÏÚÓa Ô‰‡„ ‡aÏ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ«ƒ»¿«¬…¿≈¬≈√»¿»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ daÏ ÏÚ Ï‡NÈ È„ ‡Èc ˙È Ô‰‡«¬…»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ≈√»¿»

:‡È„z¿ƒ»

ÏÎz‡:לא  ÈÓb ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿»
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BL‡ŒÈÙ ‰È‰Â∑ ּפתיחת ה ּוא  ּבגבה ֹו, ה ּמעיל  ּפי ¿»»ƒ…ְְְְִִִַַָ
ה ּצּואר  ּכפ ּול ∑BÎB˙a.ּבית  לג ּוּה", "ּכפיל  ּכתר ּגּומ ֹו: ֵַַָ¿ְְְִֵַַָָ

א ֹורג מע ׂשה  והיה  ּכפילת ֹו, ל ׂשפה  ל ֹו להיֹות  ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָלת ֹוכ ֹו,
ּבמחט  ˙Á‡.ולא  ÈÙk∑ ׁשּלהם ׁשה ּׁשריֹונים  למדנּו, ְְַַֹ¿ƒ«¿»ְְִִֶֶֶַַָָ

לת ֹוכן  ּכפ ּול  ÚwÈ.ּפיהם  ‡Ï∑. יּקרע ׁשּלא  ּכדי ְִֶָָ…ƒ»≈«ְִֵֶַָֹ
ׁשּבּתֹורה , לאוין מ ּמנין ׁשּזה  ּבלאו, ע ֹובר  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוה ּקֹורע ֹו
ה ּנאמר  מ ּמּנּו", יס ּור ּו "לא  וכן הח ׁשן", יּזח  "ולא  ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹוכן:

האר ֹון  .ּבב ּדי ְֵַָָ

     §¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©
      ̈¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«

Èn∑ ר ּמֹונים ּכמין היּו וחל ּולים  עג ּלים  ƒ…≈ְֲֲִִִִִַָֻ
ּתרנגלת  ּכביצת  ‰Ê.הע ׂשּויים  ÈÓÚÙe∑ עם זגין ְְְֲִֵֶַַָֹ«¬…≈»»ִִָ

ׁשּבת ֹוכם  ÈÒ.ענּבלים  ÌÎB˙a∑, סביב ּביניהם  ְְִִֶָָ¿»»ƒִֵֵֶָ

ּבׁשּולי  ותל ּוי ּדב ּוק  אחד  ּפעמ ֹון ר ּמֹונים  ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּבין
.ה ּמעיל  ְִַ

              

     

סביבסביבסביבסביב על על על על ־ ־ ־ ־ ליו ליו ליו ליו  .... .... כלתכלתכלתכלת ררררני ני ני ני  על על על על ־ ־ ־ ־ ליו ליו ליו ליו  ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוע וע וע וע יתיתיתית ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
סביב סביב סביב סביב ::::  כ כ כ כתתתת זהב זהב זהב זהב  לג )פעמני פעמני פעמני פעמני  (כח, ֲֲֲֲַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ

ניר ני  י סביב ,  יניה – סביב   כת" ר"י : פירְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָ
ב ק ". אחד   עמֲֶַָָ

 י מ  ניהר  הי לא  ־ א" " הרמ על־זה  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹוהק ה 
 יע , ליחל  ניר  יי ע  הי לה  לני ,  וא . לְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָ
ה ני טמ  ני עמ וה" מפר ולכ זהב ", חי  מיְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

."( ניר)ִִָ
להי ת   צרי היה  מה  לני ,  הי  ניהר  א  נחלק ְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָונמצא ,
א " הרמ ולפי  , הי  ליחל  ניהר ר"י  לפי  . רתְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָצ

זהב ". "חי   ת לע  צריכי  הי לני ,  י נע  ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָהי
היה  ה ה־גד ל ה ה  ,נ לק  האד עב דת לבאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונראה 

בני ה חינת ל נרמז בבגדיו  י ראל, לל ל  חלְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ
הכי ה רה  ל  מעלת נרמזה  המעיל' ב 'לי  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָי ראל,

." ריקני" י ראל בני  ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָח נה 
זימר המעיל' 'לי   מקרא " ל ט"  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָלר"י 
מצת   מלאי  ריקני אפיל"  ה ה "ני " ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמעלת

. ניר צרת "ה "ריקני נרמז ולכ "רְְְְְִִִִִֵֵַָָָ
לי דעי . .  נעימי  ברי"    נ י פר ," לרמ  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָא

"רה )ח ה על  לפיר "פתיחה " " הרמ כלית (ל  א ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ
צריכי  הי ,"ריקני" וה "ני " ה פי  לגת  ניְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹהר
ת פנימ יה די  ל להרא ת זהב , חי  צרת  ת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָלע
ה א  ת מציא ל אלא  מצת") "מלא  (ורק  "ריק" ְְְִִֵֵֵֶַָָָָאינ

ה '. ע בד  זהב ", ֵַַָָ"ח 

      ©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬
 ©§¦−¨¦«

'B‚Â ÔBnÂ ‰Ê ÔÓÚt∑אצל ֹו ור ּמֹון זהב , .ּפעמ ֹון «¬…»»¿ƒ¿ְְֲִֶַָָ

      §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸
      ¤©¹Ÿ¤¦§¥§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«

˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ מן אחד  מח ּסר  יּכנס  אם  הא  מיתה . יתח ּיב  לא  ל ֹו, יהיּו אם  הן: ׁשֹומע  א ּתה  לאו מ ּכלל  ¿…»ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשמים  ּבידי מיתה  ח ּיב  ה ּלל ּו, .ה ּבגדים  ְִִִִֵַַַַָָָָָ

È‰Èלב  ‡Bz de‚Ï ÏÈÙk dLÈ ÌeÙ È‰ÈÂƒ≈≈≈»ƒ¿«≈»¿≈
ÌeÙk ÈÁÓ „BÚ BÁÒ BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ««¿≈¿¿«»≈¿

:ÚÊa˙È ‡Ï dÏ È‰È ÔÈLƒ¿»¿≈≈»ƒ¿¿»

ÏÎz‡לג  ÈBn È‰BÏBÙÈL ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«ƒƒƒ≈ƒ¿»
BÁÒ È‰BÏBÙÈL ÏÚ ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«ƒƒ¿
:BÁÒ BÁÒ ÔB‰ÈÈa ‡‰„c ÔÈbÊÂ BÁÒ¿¿«ƒ¿«¬»≈≈¿¿

BÓÂ‡לד  ‡‰„„ ‡‚Ê ‡BnÂ ‡‰„„ ‡bÊ«»¿«¬»¿ƒ»«»¿«¬»¿ƒ»
:BÁÒ BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBÙÈL ÏÚ«ƒ≈¿ƒ»¿¿

˜dÏלה  ÚÓzLÈÂ ‡LnLÏ Ô‰‡ ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¬…¿«»»¿ƒ¿¿«»≈
‡ÏÂ d˜tÓe ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜Ï dÏÚÓa¿≈¬≈¿¿»√»¿»¿ƒ¿≈¿»

:˙eÓÈ¿
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 לב היה  , לקד ה ה־ד ל כנס  , ה נה  ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻכל
ל ק "ונמע  היה  די  , ני עמ  הי ליו  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָמעיל

" ד ה אל  בא( לה כח, ה רי ,(תרומה    י ־אימה ־ . ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ
ה  הי א  ,לב בגדי   י ד ־ה לקד ה ה־ד ל ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹנכנס 

. ני עמֲִַ
נאי ה א  "ל ק "ונמע  ה נה  כל כיו  זה   לע  ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוי
אל   בא ל ק ("ונמע   דל כניסת מע ב  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹעי רי 
 אי  רי ה   י טעמא  מאי   ימ ת") ולא  . .  ד ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹה

לזה ?  ְִֶָצרי
:ר ה דר  לבאר  ְְְְֵֵֶֶַָוי

החסיד ת תרת ואיל ,מבאר 2 עמ ' תרצ "ט המאמרי (ספר  ְְֲִַַָֹ
רע ובכ"מ ) "לא  אפ היא  ה ' עב דת לל, דר  א ,ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ

יא)ה '" יט, היא (מלכי־א עלי־בה  עב דת   ל־מק מ ,ְֲֲִִֵַַָָָ
וה מאה , ה ות   מק  הרע  מ ה א  רח  יו י  . רעְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
רח  מ נה , ה רח  כדגמת , רע היא  דת עב ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻלכ

ד ל. בק ל זעקה  ְְִָָָה א 
 ד ה אל ה ה־ד ל ניסת מה  לבאר,  י זה  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹועל־י 
ה א  מ ני  זה  הרי  ,"ל ק "ונמע  אפ היא  ה נה ) ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ(כל
נמ כ ת  דרגת  ה  א   י ראל, ל ל  חל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנכנס 
להרא ת  " ד ה אל  בא ל ק "ונמע  היה   צרי ולכ ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
נכנסי עלי ־בה ,  ד ל  רע  דת עב  א  ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

. ִע
וע נת,  לחטאי   מק  ,ל ה נה  כל  זה  ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָא
בריחה  , רע היא   דת עב  א  י אזי  ,ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָרחמנא ־ליצל
אחד כל מתית  , רי ה   י  ל א הרע . ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָמ
לל  וע נת  חטאי  ג אי  ,מתנ  עצ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ ראל
אז  י  , רע לא   ד ה אל ה ה־ד ל נכנס  אזי   ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹכלל
"ק ל   לה "ה  ה ל תכלית י ראל ני  ל   מדי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָע

ה ". ְַָָָממה 

      §¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´
  Ÿ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

ıÈˆ∑(ה לאזן (סוכה מאזן ה ּמצח  על  מ ּקיף  אצ ּבע ֹות , ׁשני רחב  היה , זהב  ׁשל  טס  .ּכמין ƒְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
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  ¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«

˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÚ∑ א ֹומר ה ּוא  אחר  (שמות ּובמק ֹום  «¿ƒ¿≈∆ְֵֵַָ
ּכאן:לט) ּכתיב  וע ֹוד  ּתכלת ", ּפתיל  עליו "וּיּתנּו :ְְְְְִִִֵֶַָָָ

על  "והיה  א ֹומר : ה ּוא  ּולמ ּטה  ה ּמצנפת ", על  ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"והיה 
קד ׁשים ' ּוב 'ׁשחיטת  אהרן", יט)מצח  ׁשנינּו:(זבחים , ְֲִִִִֵַַַָָָֹ

מ ּניח  ׁשּׁשם  – ל ּמצנפת  ציץ  ּבין נראה  היה  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ'ׂשער ֹו
הרא ׁש, ּבגב ּה למעלה  ׁשה ּמצנפת  למדנּו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּתפ ּלין'.
וה ּציץ  ה ּמצח , עד  הרא ׁש ּכל  ּבּה לה ּכנס  עמ ּקה  ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֻואינּה
ּבׁשני  ּבֹו ּותל ּויין ּבּנקבים  היּו וה ּפתילים  ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָמ ּלמ ּטה 

ׁשּׁשה , ּובאמצע ֹו. ּפתיל רא ׁשים  ה ּלל ּו. מק ֹומ ֹות  ּבג ' ְְְְְִִִֶַָָָָ
וק ֹוׁשר  ּכנג ּדֹו, מ ּבפנים  ואחד  מ ּבח ּוץ  אחד  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָמלמעלה ,

ּבין  ונמצא ּו ׁשל ׁשּתן, הערף  מאח ֹורי ה ּפתילים  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹרא ׁשי
ּופתיל  ה ּקדקד , את  מ ּקיפין רא ׁשיו, ּופתילי ה ּטס   ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹאר
 וה ֹול ה ּׁשנים  רא ׁשי עם  ק ׁשּור  ׁשּברא ׁשֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהאמצעי
ּכמין  ע ׂשּוי נמצא  מלמעלה . הרא ׁש רחב  ּפני ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹעל 
על  "והיה  א ֹומר  ה ּוא  האמצעי ּפתיל  ועל  ְְְְִִֵֶַַַָָָָּכֹובע ,
ּכֹובע  ּכמין רא ׁשֹו על  ה ּציץ  נֹותן והיה  ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹה ּמצנפת ",
נֹופל , ׁשאינֹו מחזיק ֹו האמצעי וה ּפתיל  ה ּמצנפת , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעל 
ה ּמקרא ֹות : ּכל  ונתק ּימ ּו מצח ֹו, ּכנגד  ּתל ּוי ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָוה ּטס 
ה ּמצנפת  על  ּופתיל  ה ּפתיל  על  וציץ  ה ּציץ , על  ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַּפתיל 

.מלמעלה  ְְִַָ
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Ô‰‡ ‡NÂ∑אינֹו ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  סליחה , ל ׁשֹון ¿»»«¬…ְְְִִֵֵַַָ

נמצא  עון. ׁשל  ה ּמּׂשא  את  נֹוׂשא  אהרן מ ּמׁשמע ֹו: ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹזז
ה ּקד ׁשים  מן העון ‰ÌÈL„w.מס ּלק  ÔÂÚŒ˙‡∑ לר ּצֹות ְִִֶַָָָָֹֻ∆¬…«√»ƒְַ

ׁשּׁשנינּו ּכמ ֹו ּבטמאה , ׁשּקרב ּו החלב  ועל  ה ּדם  ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻעל 
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 לב היה  , לקד ה ה־ד ל כנס  , ה נה  ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻכל
ל ק "ונמע  היה  די  , ני עמ  הי ליו  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָמעיל

" ד ה אל  בא( לה כח, ה רי ,(תרומה    י ־אימה ־ . ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ
ה  הי א  ,לב בגדי   י ד ־ה לקד ה ה־ד ל ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹנכנס 

. ני עמֲִַ
נאי ה א  "ל ק "ונמע  ה נה  כל כיו  זה   לע  ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוי
אל   בא ל ק ("ונמע   דל כניסת מע ב  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹעי רי 
 אי  רי ה   י טעמא  מאי   ימ ת") ולא  . .  ד ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹה

לזה ?  ְִֶָצרי
:ר ה דר  לבאר  ְְְְֵֵֶֶַָוי

החסיד ת תרת ואיל ,מבאר 2 עמ ' תרצ "ט המאמרי (ספר  ְְֲִַַָֹ
רע ובכ"מ ) "לא  אפ היא  ה ' עב דת לל, דר  א ,ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ

יא)ה '" יט, היא (מלכי־א עלי־בה  עב דת   ל־מק מ ,ְֲֲִִֵַַָָָ
וה מאה , ה ות   מק  הרע  מ ה א  רח  יו י  . רעְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
רח  מ נה , ה רח  כדגמת , רע היא  דת עב ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻלכ

ד ל. בק ל זעקה  ְְִָָָה א 
 ד ה אל ה ה־ד ל ניסת מה  לבאר,  י זה  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹועל־י 
ה א  מ ני  זה  הרי  ,"ל ק "ונמע  אפ היא  ה נה ) ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ(כל
נמ כ ת  דרגת  ה  א   י ראל, ל ל  חל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנכנס 
להרא ת  " ד ה אל  בא ל ק "ונמע  היה   צרי ולכ ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
נכנסי עלי ־בה ,  ד ל  רע  דת עב  א  ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

. ִע
וע נת,  לחטאי   מק  ,ל ה נה  כל  זה  ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָא
בריחה  , רע היא   דת עב  א  י אזי  ,ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָרחמנא ־ליצל
אחד כל מתית  , רי ה   י  ל א הרע . ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָמ
לל  וע נת  חטאי  ג אי  ,מתנ  עצ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ ראל
אז  י  , רע לא   ד ה אל ה ה־ד ל נכנס  אזי   ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹכלל
"ק ל   לה "ה  ה ל תכלית י ראל ני  ל   מדי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָע

ה ". ְַָָָממה 

      §¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´
  Ÿ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

ıÈˆ∑(ה לאזן (סוכה מאזן ה ּמצח  על  מ ּקיף  אצ ּבע ֹות , ׁשני רחב  היה , זהב  ׁשל  טס  .ּכמין ƒְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
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˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÚ∑ א ֹומר ה ּוא  אחר  (שמות ּובמק ֹום  «¿ƒ¿≈∆ְֵֵַָ
ּכאן:לט) ּכתיב  וע ֹוד  ּתכלת ", ּפתיל  עליו "וּיּתנּו :ְְְְְִִִֵֶַָָָ

על  "והיה  א ֹומר : ה ּוא  ּולמ ּטה  ה ּמצנפת ", על  ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"והיה 
קד ׁשים ' ּוב 'ׁשחיטת  אהרן", יט)מצח  ׁשנינּו:(זבחים , ְֲִִִִֵַַַָָָֹ

מ ּניח  ׁשּׁשם  – ל ּמצנפת  ציץ  ּבין נראה  היה  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ'ׂשער ֹו
הרא ׁש, ּבגב ּה למעלה  ׁשה ּמצנפת  למדנּו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּתפ ּלין'.
וה ּציץ  ה ּמצח , עד  הרא ׁש ּכל  ּבּה לה ּכנס  עמ ּקה  ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֻואינּה
ּבׁשני  ּבֹו ּותל ּויין ּבּנקבים  היּו וה ּפתילים  ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָמ ּלמ ּטה 

ׁשּׁשה , ּובאמצע ֹו. ּפתיל רא ׁשים  ה ּלל ּו. מק ֹומ ֹות  ּבג ' ְְְְְִִִֶַָָָָ
וק ֹוׁשר  ּכנג ּדֹו, מ ּבפנים  ואחד  מ ּבח ּוץ  אחד  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָמלמעלה ,

ּבין  ונמצא ּו ׁשל ׁשּתן, הערף  מאח ֹורי ה ּפתילים  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹרא ׁשי
ּופתיל  ה ּקדקד , את  מ ּקיפין רא ׁשיו, ּופתילי ה ּטס   ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹאר
 וה ֹול ה ּׁשנים  רא ׁשי עם  ק ׁשּור  ׁשּברא ׁשֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהאמצעי
ּכמין  ע ׂשּוי נמצא  מלמעלה . הרא ׁש רחב  ּפני ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹעל 
על  "והיה  א ֹומר  ה ּוא  האמצעי ּפתיל  ועל  ְְְְִִֵֶַַַָָָָּכֹובע ,
ּכֹובע  ּכמין רא ׁשֹו על  ה ּציץ  נֹותן והיה  ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹה ּמצנפת ",
נֹופל , ׁשאינֹו מחזיק ֹו האמצעי וה ּפתיל  ה ּמצנפת , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעל 
ה ּמקרא ֹות : ּכל  ונתק ּימ ּו מצח ֹו, ּכנגד  ּתל ּוי ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָוה ּטס 
ה ּמצנפת  על  ּופתיל  ה ּפתיל  על  וציץ  ה ּציץ , על  ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַּפתיל 

.מלמעלה  ְְִַָ

     §¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ
     ©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ
      ̈§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬

§Ÿ̈«
Ô‰‡ ‡NÂ∑אינֹו ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  סליחה , ל ׁשֹון ¿»»«¬…ְְְִִֵֵַַָ

נמצא  עון. ׁשל  ה ּמּׂשא  את  נֹוׂשא  אהרן מ ּמׁשמע ֹו: ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹזז
ה ּקד ׁשים  מן העון ‰ÌÈL„w.מס ּלק  ÔÂÚŒ˙‡∑ לר ּצֹות ְִִֶַָָָָֹֻ∆¬…«√»ƒְַ

ׁשּׁשנינּו ּכמ ֹו ּבטמאה , ׁשּקרב ּו החלב  ועל  ה ּדם  ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻעל 

È‰BÏÚלו ÛBÏ‚˙Â ÈÎc ‰„c ‡ˆÈˆ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿¬ƒ
:ÈÈÏ L„˜ LÙÓ ˙k¿«¿»«…∆«»

ÏÚלז È‰ÈÂ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁ ÏÚ d˙È ÈeL˙e¿«ƒ»≈«»ƒ¿∆¿»ƒ≈«
:È‰È ‡zÙˆÓ Èt‡ Ï˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«≈ƒ¿∆¿»¿≈

‡‰Ôלח  ÏBhÈÂ Ô‰‡„ È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂƒ≈«≈≈ƒ¿«¬…¿ƒ«¬…
Ï‡NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜ ˙ÈÂÚ ˙È»¬»«¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜ ˙zÓ ÏÎÏ¿»«¿«¿≈ƒ≈«≈≈ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Ï ‡ÂÚÏ ‡È„z¿ƒ»¿«¬»¿√»¿»

              
הרי כה)(מנחות  ּפּגּול , עון אם  נֹוׂשא ? ה ּוא  עון זה  אי :ֲֲִִֵֵֵֶָֹֹ

נאמר : הרי נֹותר , עון ואם  ירצה ". "לא  נאמר : ְְֱֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכבר 
ׁשהקריב  ה ּכהן עון על  ׁשּיכ ּפר  ל ֹומר  ואין יח ׁשב ". ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ"לא 
עון  ולא  נאמר , ה ּקד ׁשים " "עון ׁשהרי ְֱֲֲֲֳִֵֵֶֶַַָָֹֹֹטמא ,
ה ּקר ּבן  להכ ׁשיר  א ּלא  מר ּצה , אינֹו הא  .ה ּמקריבים . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

„ÈÓz BÁˆÓŒÏÚ ‰È‰Â∑ על ׁשּיהא  ל ֹומר  ֿ אפ ׁשר  אי ¿»»«ƒ¿»ƒְְִֵֶֶַַָ

העב ֹודה , ּבׁשעת  א ּלא  עליו אינֹו ׁשהרי ּתמיד , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמצח ֹו
ׁשּלא  מצח ֹו, על  אינֹו אפ ּלּו להם  לר ּצֹות  'ּתמיד ', ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹא ּלא 
הא ֹומר : ּולדברי ׁשעה . ּבא ֹות ּה ע ֹובד  ּגד ֹול  ּכהן ְְְִֵֵֵֵָָָָָָָֹהיה 
אינֹו לאו, ואם  ּומר ּצה , מכ ּפר  מצח ֹו, על  ְְְְִִֵֵֵֶַַַָע ֹודה ּו
ׁשּממ ׁשמ ׁש מל ּמד  ּתמיד ", מצח ֹו "על  נדר ׁש: ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמר ּצה ,

מ ּמּנּו ּדע ּתֹו יסיח  ׁשּלא  מצח ֹו, על  ּבע ֹוד ֹו .ּבֹו ְְְִִִֶֶַַַָֹ

      §¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬
  ©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

zˆaLÂ∑ׁשׁש ׁשל  וכ ּלם  מ ׁשּבצ ֹות , מ ׁשּבצ ֹות  א ֹותם  .ע ׂשה  ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִֵֵֶָָֻ

      §¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−©§¥¦®
    ¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−§¦§¨«¤

˙zÎ ‰NÚz Ô‰‡ ÈÏÂ∑ יֹותר :אר ּבעה ולא  ה ּלל ּו מצנפת ,ּבגדים  היא  – ּומג ּבע ֹות  ואבנט  ּכּתנת  ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ּבּפר ׁשה  למ ּטה  ה ּכת ּובים  .ּומכנסים  ְְְִִִַַַַָָָָָ

      §¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½§¤¨−̈¦®
     ¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈

§¦«£¦«
Ô‰‡Œ˙‡ Ì˙‡ zLaÏ‰Â∑" האמ ּורים א ֹותם " ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ֲִָָ

מצנפת  ֿ ּתׁשּבץ , ּוכתנת  ּומעיל  ואפ ֹוד  ח ׁשן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹּבאהרן:
ּבכ ּלם  למ ּטה  ה ּכת ּובים  ּומכנסים  וציץ , .ואבנט  ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻ

Bz‡ ÂÈaŒ˙‡Â∑ ּבהם א ֹותם zÁLÓe.ה ּכת ּובים  ¿∆»»ƒְִֶַָָ»«¿»
Ì˙‡∑,ּבניו ואת  אהרן ה ּמׁשחה את  lÓe‡˙.ּבׁשמן …»ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹƒ≈»

Ì„ÈŒ˙‡∑ ּכׁשה ּוא ה ּוא , ח ּנּו ל ׁשֹון ידים , מ ּלּוי ּכל  ∆»»ְְִִִֶַָָ

והלאה . יֹום  מא ֹות ֹו ּבֹו מחזק  להיֹות  לדבר  ְְְְְִִֵָָָָָָָֻנכנס 
נֹותן  ּדבר , ּפקידת  על  אדם  ּכׁשּממ ּנין לע "ז, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּובל ׁשֹון
גוואנט "ו  ׁשּקֹורין ע ֹור , ׁשל  יד  ּבית  ּביד ֹו ְִִֵֶֶַַָָה ּׁשּליט 

לא ֹות ּה(האנדשו"ה) וק ֹורין ּבּדבר , מחזיק ֹו ה ּוא  ֿ יד ֹו ועל  ,ְְְֲִִַַַָָָָ
ווירסטי"ר  ידים מסירה  מ ּלּוי .וה ּוא  ְְִִִַָָ

     ©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®
  ¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«

Ì‰Ï ‰NÚÂ∑ ּולבניו הדיֹוט ∑ŒÈÒÎÓ„.לאהרן לכהן ואר ּבעה  ּגד ֹול , לכהן ּבגדים  ח ' .הרי «¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈»ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

     §¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤¥À
      ´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬

       ̈−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬©«£¨«
Ô‰‡ŒÏÚ eÈ‰Â∑ אהרן על  הא ּלה , ה ּבגדים  ּכל  ¿»««¬…ְֲִֵֶַַַָָָֹ

ל ֹו ּבהם ∑ÂÈaŒÏÚÂ.הרא ּויין Ì‡a.האמ ּורים  ְִָ¿«»»ֲִֶָָ¿…»
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ ל ּמׁשּכן וכן הא ∑e˙ÓÂ.להיכל , ∆…∆≈ְְִֵֵַַָָ»≈ָ

ּבמיתה  ּבגדים  מח ּסר  ׁשהמ ׁשּמׁש ÌÏBÚŒ˙wÁ.למד ּת, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻÀ«»
BÏ∑ מ ּיד ּגזרה  ה ּוא  ע ֹולם ", "ח ּקת  ׁשּנאמר : מק ֹום  ְֱִֵֶֶַַָָָָָֻּכל 

ּבֹו לע ּכב  .ּולד ֹור ֹות , ְְֵַ

zÙˆÓ‡לט  „aÚ˙Â ‡ˆe ‡ezk ın˙e¿«≈ƒ»»¿«¿≈ƒ¿∆¿»
:iˆ „BÚ „aÚz ‡ÈÓ‰Â ‡ˆe„¿»¿∆¿»»«¿≈««»

ÔB‰Ïמ  „aÚ˙Â ÔÈezk „aÚz Ô‰‡ ÈÏÂ¿ƒ¿≈«¬…«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿
˜ÈÏ ÔB‰Ï „aÚz ÔÈÚBÎÂ ÔÈÈÓ‰∆¿»ƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»

:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

È‰Baמא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô‰‡ ˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»¿»«¬…»¿»¿ƒ
ÔB‰a˜ ˙È ˜˙e ÔB‰˙È Èa˙e dnÚƒ≈¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿

:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»

ıecמב  ÔÈÒÎÓ ÔB‰Ï „ÚÂNa ‰‡qÎÏ ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿«»»¿«
:ÔB‰È ÔkÈ „ÚÂ ÔˆÁÓ ‡˙ÈÚ∆¿¿»≈«¿»¿««¿»¿

ÔB‰ÏÚÓaמג  È‰Ba ÏÚÂ Ô‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ««¬…¿«¿ƒ¿≈«¿
‡Áa„ÓÏ ÔB‰˜Ó B‡ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»
‡BÁ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜ ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿»
:È‰B˙ È‰BÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂƒ¿»»»≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ



            



עב              

     

      §¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬Ÿ−̈
       §©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¤¨¨²§¥¦¬§©−¦

§¦¦«
Á˜Ï∑ אחד ּפתר ֹון ולהן לקיחה , ׁשל  ואחת  קיחה  ׁשל  אחת  הן: ּגזר ֹות  ּוׁשּתי קח , ‡Á„.ּכמ ֹו t∑ ¿«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«∆»

ה  מע ׂשה  על  ּפר עגל ,לכ ּפר  .ׁשה ּוא  ְֲֵֵֵֶֶַַַַָ

      §¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
      ©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«

˙BvÓ È˜È˜e ˙vÓ ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ∑ הרי ¿∆∆«¿«…«…¿ƒ≈«ֲֵ
מ ּצֹות ' 'לחם  ּורקיקין, וח ּלֹות  רב ּוכה , מינין: ג ' ְְְִִִִֵֶֶַַָא ּלּו

לחם  'ח ּלת  ּבענין למ ּטה  ה ּקר ּויה  ׁשם היא  על  ׁשמן', ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
וכל  והרקיקין, הח ּלֹות  ּכנגד  ּברב ּוכה  ׁשמן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנֹותן

ח ּלֹות  ע ׂשר  ע ׂשר  ּבאים  עו)ה ּמינין ÏeÏa˙.(מנחות ִִִֶֶֶֶַַָ¿…
ÔÓMa∑, קמח ּוב ֹוללןּכׁשהן ׁשמן ּבהן עה)יֹוצק  .(שם «∆∆ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ÔÓMa ÌÈÁLÓ∑, יונית ּכ"ף  ּכמין מ ֹוׁשחן אפ ּיתן אחר  ¿Àƒ«»∆ְְְֲִִִַַָָָָָ
ׁשּלנּו ּכנּו"ן ע ׂשּויה  .(שם)ׁשהיא  ְֲִֶֶָָ

         

יוניתיוניתיוניתיונית """"  מי מי מי מי  ח ח ח ח ב )מ מ מ מ כט, למר (רש"י ל היה  לכא רה  ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָָָָָָָָָָָָ
 מארי מה   ל ,"נ א ת צרת היא  ה יחה  ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָק ר
 מי היא  ה יחה  למר,  וי יונית".  " מי" מפרְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

    """"' ה כה' 'ה'  י ה  ה ה ה , על לרמז די  יונית ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻ
 מי" היא  ה יחה   י מד ולכ ; " א ת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמתחילת

    """" וקא ז)יונית" פסוק אברבנאל .(וראה  ְְִַָָָָָָ

      §¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®
   §¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«

Ì˙‡ z˜‰Â∑,ה ּמׁשּכן חצר  הקמת ֹואל  .ּביֹום  ¿ƒ¿«¿»…»ְְֲֲִֶַַָָָ

    §¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤
   ¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

zˆÁÂ∑ טבילת ה ּגּוף זֹו .ּכל  ¿»«¿»ְִַַָ

    §¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤
     ©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤

   §¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ
z„Ù‡Â∑ סביב ֹותיו וה ּסינר  החג ֹורה  ות ּקן .ק ּׁשט  ¿»«¿»ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

     §©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤
©©¦§¨«¤

L„w‰ Ê∑ ה ּציץ ּכמ ֹו∑Ùˆn‰ŒÏÚ˙.זה  ≈∆«…∆ִֶַ««ƒ¿»∆ְ
ּוׁשני  האמצעי ה ּפתיל  ֿ ידי על  למעלה , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּפר ׁשּתי

הערף , מאח ֹורי ׁשל ׁשּתן ה ּקׁשּורין ׁשּברא ׁשֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּפתילין
ּכֹובע  ּכמין ה ּמצנפת  על  נֹותנֹו .ה ּוא  ְְְִִֶֶַַַ

Lc˜Ï‡א  ÔB‰Ï „aÚ˙ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿»»ƒ«¿≈¿¿«»»
ÈBz a „Á Bz Ò ÈÓ„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È»¿¿«»»√»»«»«≈

:ÔÈÓÏL ÔÈz ÔÈÎ„Â¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ

ÁLÓaב  ÔÏÈÙc ÔÈÈht ÔÈˆÈ‚e Èht ÌÁÏe¿≈«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈÈht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÈhÁƒƒ«¿≈»¿

ÔB‰˙Èג  ˜˙e „Á ‡lÒ ÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿««»«¿»≈»¿
:ÔÈÎc ÔÈz ˙ÈÂ ‡Bz ˙ÈÂ ‡lÒa¿«»¿»»¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÔkLÓד  Ú˙Ï ˜z È‰Ba ˙ÈÂ Ô‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡Ófƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה  Ô‰‡ ˙È LaÏ˙Â ‡iLeÏ ˙È q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»«¬…»
˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡ezkƒ»¿»¿ƒ≈»¿»≈»¿»

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a dÏ Ô˜˙˙Â ‡LeÁ¿»¿«¿≈≈¿∆¿«≈»

ÏÈÏk‡ו ˙È Ôz˙Â dLÈ ÏÚ ‡zÙˆÓ ÈeL˙e¿«ƒƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»¿ƒ»
:‡zÙˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c¿¿»«ƒ¿∆¿»



עג               

     

      §¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬Ÿ−̈
       §©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¤¨¨²§¥¦¬§©−¦

§¦¦«
Á˜Ï∑ אחד ּפתר ֹון ולהן לקיחה , ׁשל  ואחת  קיחה  ׁשל  אחת  הן: ּגזר ֹות  ּוׁשּתי קח , ‡Á„.ּכמ ֹו t∑ ¿«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«∆»

ה  מע ׂשה  על  ּפר עגל ,לכ ּפר  .ׁשה ּוא  ְֲֵֵֵֶֶַַַַָ

      §¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
      ©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«

˙BvÓ È˜È˜e ˙vÓ ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ∑ הרי ¿∆∆«¿«…«…¿ƒ≈«ֲֵ
מ ּצֹות ' 'לחם  ּורקיקין, וח ּלֹות  רב ּוכה , מינין: ג ' ְְְִִִִֵֶֶַַָא ּלּו

לחם  'ח ּלת  ּבענין למ ּטה  ה ּקר ּויה  ׁשם היא  על  ׁשמן', ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
וכל  והרקיקין, הח ּלֹות  ּכנגד  ּברב ּוכה  ׁשמן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנֹותן

ח ּלֹות  ע ׂשר  ע ׂשר  ּבאים  עו)ה ּמינין ÏeÏa˙.(מנחות ִִִֶֶֶֶַַָ¿…
ÔÓMa∑, קמח ּוב ֹוללןּכׁשהן ׁשמן ּבהן עה)יֹוצק  .(שם «∆∆ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ÔÓMa ÌÈÁLÓ∑, יונית ּכ"ף  ּכמין מ ֹוׁשחן אפ ּיתן אחר  ¿Àƒ«»∆ְְְֲִִִַַָָָָָ
ׁשּלנּו ּכנּו"ן ע ׂשּויה  .(שם)ׁשהיא  ְֲִֶֶָָ

         

יוניתיוניתיוניתיונית """"  מי מי מי מי  ח ח ח ח ב )מ מ מ מ כט, למר (רש"י ל היה  לכא רה  ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָָָָָָָָָָָָ
 מארי מה   ל ,"נ א ת צרת היא  ה יחה  ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָק ר
 מי היא  ה יחה  למר,  וי יונית".  " מי" מפרְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

    """"' ה כה' 'ה'  י ה  ה ה ה , על לרמז די  יונית ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻ
 מי" היא  ה יחה   י מד ולכ ; " א ת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמתחילת

    """" וקא ז)יונית" פסוק אברבנאל .(וראה  ְְִַָָָָָָ

      §¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®
   §¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«

Ì˙‡ z˜‰Â∑,ה ּמׁשּכן חצר  הקמת ֹואל  .ּביֹום  ¿ƒ¿«¿»…»ְְֲֲִֶַַָָָ

    §¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤
   ¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

zˆÁÂ∑ טבילת ה ּגּוף זֹו .ּכל  ¿»«¿»ְִַַָ

    §¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤
     ©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤

   §¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ
z„Ù‡Â∑ סביב ֹותיו וה ּסינר  החג ֹורה  ות ּקן .ק ּׁשט  ¿»«¿»ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

     §©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤
©©¦§¨«¤

L„w‰ Ê∑ ה ּציץ ּכמ ֹו∑Ùˆn‰ŒÏÚ˙.זה  ≈∆«…∆ִֶַ««ƒ¿»∆ְ
ּוׁשני  האמצעי ה ּפתיל  ֿ ידי על  למעלה , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּפר ׁשּתי

הערף , מאח ֹורי ׁשל ׁשּתן ה ּקׁשּורין ׁשּברא ׁשֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּפתילין
ּכֹובע  ּכמין ה ּמצנפת  על  נֹותנֹו .ה ּוא  ְְְִִֶֶַַַ

Lc˜Ï‡א  ÔB‰Ï „aÚ˙ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿»»ƒ«¿≈¿¿«»»
ÈBz a „Á Bz Ò ÈÓ„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È»¿¿«»»√»»«»«≈

:ÔÈÓÏL ÔÈz ÔÈÎ„Â¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ

ÁLÓaב  ÔÏÈÙc ÔÈÈht ÔÈˆÈ‚e Èht ÌÁÏe¿≈«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈÈht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÈhÁƒƒ«¿≈»¿

ÔB‰˙Èג  ˜˙e „Á ‡lÒ ÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿««»«¿»≈»¿
:ÔÈÎc ÔÈz ˙ÈÂ ‡Bz ˙ÈÂ ‡lÒa¿«»¿»»¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÔkLÓד  Ú˙Ï ˜z È‰Ba ˙ÈÂ Ô‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡Ófƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה  Ô‰‡ ˙È LaÏ˙Â ‡iLeÏ ˙È q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»«¬…»
˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡ezkƒ»¿»¿ƒ≈»¿»≈»¿»

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a dÏ Ô˜˙˙Â ‡LeÁ¿»¿«¿≈≈¿∆¿«≈»

ÏÈÏk‡ו ˙È Ôz˙Â dLÈ ÏÚ ‡zÙˆÓ ÈeL˙e¿«ƒƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»¿ƒ»
:‡zÙˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c¿¿»«ƒ¿∆¿»

              

    §¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®
 ¨«©§−̈Ÿ«

B˙‡ zÁLÓe∑(כהנים יונית (תורת ּכ"ף  ּכמין זֹו מ ׁשיחה  ׁשמןאף  נֹותן ּומח ּברן . עיניו ריסי ּובין רא ׁשֹו על  »«¿»…ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
.ּבאצ ּבע ֹו ְְֶָ

   §¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

      §¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
      ¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®¦¥¨¬

 ©©«£−Ÿ§©¨¨«
Ì‰Ï ‰˙È‰Â∑ ע ֹולם לכה ּנת  זה , ידים  ֿ ידי ∑lÓe‡˙.מ ּלּוי הא ּלה על  ÂÈaŒ„ÈÂ.ה ּדברים  Ô‰‡Œ„È∑ ¿»¿»»∆ְִִִֶַַָָֻƒ≈»ְְִֵֵֶַַָָ««¬…¿«»»

ה ּכה ּנה ּבמ ּלּוי  .ּופק ּדת  ְְְִַַָֻֻ

      §¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£Ÿ
   ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ©¨«

      §¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤¥«
„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ ה ּפתח ּבחצר ׁשּלפני .ה ּמׁשּכן ∆«…∆≈ְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

     §¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ©¦§¥−©
    §¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

˙˜ŒÏÚ∑( נג מ ּמׁש(זבחים ּבּקרנֹות  .למעלה  ««¿…ְְְַַַָָָ
Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Â∑ ה ּדם ‰ÁaÊn.ׁשירי „BÒÈŒÏ‡∑ פרק) ¿∆»«»ְֵַָָ∆¿«ƒ¿≈«

דמדות) סביב ,ג ' סביב  ל ֹו ע ׂשּוי ק ּבּול  ּבית  ּבליטת  ְְִִִִִֵַָָָּכמין
הארץ  מן א ּמה  ׁשעלה  .לאחר  ְִֶֶַַַָָָָָ

    §¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À
     ©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤

   £¤´£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨
w‰Œ˙‡ ‰qÎÓ‰ ÏÁ‰∑ ׁשעל ה ּקר ּום  ה ּוא  «≈∆«¿«∆∆«∆∆ְֶַַ

טיל "א  ׁשּקֹורין ‰˙i˙.ה ּכרס , ˙‡Â∑ טר ּפׁשא ה ּוא  ִֵֶַָ¿≈«…∆∆ְְַָ
אובר "ׁש ׁשּקֹורין ה ּכבד ∑k‰ŒÏÚ„.דכבדא , מן אף  ְְִֶַָ««»≈ִֵַַָ

ע ּמּה כהנים)יּטל  .(תורת ִִָֹ

    §¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ
    ̈¥½¦−©©«£¤®©−̈«

L‡a ÛNz∑זֹו א ּלא  נׂשרפת , חיצ ֹונה  ח ּטאת  מצינּו .לא  ƒ¿…»≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ

     §¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£Ÿ¨¨²
  ¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

dLÈז ÏÚ ˜È˙e ‡˙e„ ‡ÁLÓ ˙È q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«≈≈
:d˙È Èa˙e¿«ƒ»≈

ÔÈezk:ח  ÔepLaÏ˙Â ˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒƒƒ

Ô˜˙˙Âט  È‰Be Ô‰‡ ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È ÊÊ˙e¿»≈»¿∆¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«¿«
ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ‡z‰k ÔB‰Ï È‰˙e ÔÈÚBk ÔB‰Ï¿»ƒ¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»
:È‰B„ ‡a˜Â Ô‰‡„ ‡a˜ ˜˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»ƒ¿ƒ

ÓÊ‡י  ÔkLÓ Ì„˜Ï ‡Bz ˙È ˜˙e¿»≈»»ƒ√»«¿«ƒ¿»
LÈ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰Be Ô‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡Bz»

ÔkLÓיא  Ú˙Ï ÈÈ Ì„˜ ‡Bz ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»»√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓÊƒ¿»

˜˙יב  ÏÚ Ôz˙Â ‡B˙„ ‡ÓcÓ q˙Â¿ƒ«ƒ¿»¿»¿ƒ≈««¿«
„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ¿»»¿»»¿»≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»

ÈÂ˙יג  ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡az Ïk ˙È q˙Â¿ƒ«»»«¿»¿»≈»«»¿»
˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈzz ˙ÈÂ ‡ck ÏÚc ‡ˆÁƒ¿»ƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»

:‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â Ô‰ÈÏÚ Èc ‡az«¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«¿¿»

‡dÏÎeיד  ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡B˙„ ‡Òa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»¿»«¿≈¿»¿≈
‡˙‡hÁ ‡˙ÈLÓÏ ‡aÓ ‡ea „È˜Bzƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«»»

:‡e‰

‡‰Ôטו ÔeÎÓÒÈÂ qz „Á ‡Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…
LÈ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰Be:‡Îc ¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»



עד              

    §¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
 ©©¦§¥−©¨¦«

z˜ÊÂ∑( נב ּכנגד ּבכלי,(זבחים וזֹורק  ּבּמזרק  א ֹוחז ¿»«¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶַַ
טע ּון  קר ּבן ואין ּולכאן, לכאן ׁשּיראה  ּכדי ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָה ּקרן
זבחים  ׁשאר  אבל  ּבלבד , ח ּטאת  א ּלא  ּבאצ ּבע  ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָמ ּתנה 
מחצי  ּדמם  ׁשּמּתן אצ ּבע , ולא  קרן טע ּונין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאינן
ּבארץ  ע ֹומד  א ּלא  ּבּכב ׁש, ע ֹולה  ואינֹו ּולמ ּטה , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה ּמזּבח 

ׁשאין ∑ÈÒ.וזֹורק  קד ׁשים ', ּב'ׁשחיטת  מפר ׁש ּכ ְֵ»ƒְְִִִֵֶַָָָָֹ
ּבקרן  האחת , אר ּבע : ׁשהן מ ּתנֹות  ב ' א ּלא  ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ'סביב '
מ ּתנה  וכל  ּבאלכס ֹון, ׁשּכנג ּדּה ּבּקרן והאחת , זֹו, ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָזוית 

ואי   איל ה ּקרן צ ּדי ּבׁשני ה ּדם נראית  נמצא , . ל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
'סביב ' קר ּוי  לכ סביב , ר ּוח ֹות  ּבד ' .נת ּון ְְִִָָָָָ

     §¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈
  §¨«©¨¬©§¨−̈§©Ÿ«

ÂÈÁ˙ŒÏÚ∑,נתחיו ה ּנתחים עם  ׁשאר  על  .מ ּוסף  «¿»»ְְְִִַַָָָָָ

    §¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬−
     ©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

ÁBÁÈ ÁÈ∑,לפני ר ּוח  רצ ֹוני נחת  ונע ׂשה  א ׁש,∑‡M‰.ׁשאמר ּתי ׁשעל ל ׁשֹון אברים  הקטרת  והיא  ≈«ƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָƒ∆ְְְִִֵֵֶַַַָָ
.הא ׁש ֵָ

     

      §¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£Ÿ¨¨²
  ¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

     §¨«©§¨´¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©
       §Á¸Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤
      ̈¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¤

  ©¨²©©¦§¥−©¨¦«
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    §¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
 ©©¦§¥−©¨¦«

z˜ÊÂ∑( נב ּכנגד ּבכלי,(זבחים וזֹורק  ּבּמזרק  א ֹוחז ¿»«¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶַַ
טע ּון  קר ּבן ואין ּולכאן, לכאן ׁשּיראה  ּכדי ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָה ּקרן
זבחים  ׁשאר  אבל  ּבלבד , ח ּטאת  א ּלא  ּבאצ ּבע  ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָמ ּתנה 
מחצי  ּדמם  ׁשּמּתן אצ ּבע , ולא  קרן טע ּונין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאינן
ּבארץ  ע ֹומד  א ּלא  ּבּכב ׁש, ע ֹולה  ואינֹו ּולמ ּטה , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה ּמזּבח 

ׁשאין ∑ÈÒ.וזֹורק  קד ׁשים ', ּב'ׁשחיטת  מפר ׁש ּכ ְֵ»ƒְְִִִֵֶַָָָָֹ
ּבקרן  האחת , אר ּבע : ׁשהן מ ּתנֹות  ב ' א ּלא  ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ'סביב '
מ ּתנה  וכל  ּבאלכס ֹון, ׁשּכנג ּדּה ּבּקרן והאחת , זֹו, ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָזוית 

ואי   איל ה ּקרן צ ּדי ּבׁשני ה ּדם נראית  נמצא , . ל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
'סביב ' קר ּוי  לכ סביב , ר ּוח ֹות  ּבד ' .נת ּון ְְִִָָָָָ

     §¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈
  §¨«©¨¬©§¨−̈§©Ÿ«

ÂÈÁ˙ŒÏÚ∑,נתחיו ה ּנתחים עם  ׁשאר  על  .מ ּוסף  «¿»»ְְְִִַַָָָָָ

    §¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬−
     ©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

ÁBÁÈ ÁÈ∑,לפני ר ּוח  רצ ֹוני נחת  ונע ׂשה  א ׁש,∑‡M‰.ׁשאמר ּתי ׁשעל ל ׁשֹון אברים  הקטרת  והיא  ≈«ƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָƒ∆ְְְִִֵֵֶַַַָָ
.הא ׁש ֵָ
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     §¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤©¥´¤
      ©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´

      ©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´©¨¦®
   ¦²¥¬¦ª¦−«

ÏÁ‰∑ ה ּקיבה א ֹו ה ּדּקים , חלב  מט)זה  .(חולין «≈∆ִֵֵֶֶַַַָ
‰ÈÏ‡‰Â∑' ּב'וּיקרא ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו ּולמ ּטה , ה ּכליֹות  מן ¿»«¿»ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹ

ט) ׁשה ּכליֹות (ג  מק ֹום  יסיר ּנה ", העצה  "לע ּמת  ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּנאמר :
אליה  ׁשאין 'אליה ', נאמר  לא  ה ּפר  ּובאמ ּורי ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיֹועצ ֹות .
אין  ועז ׁשֹור  אבל  ואיל , וכב ׂשה  ּבכב ׂש א ּלא  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקרבה 

אליה  ‰ÔÈÓi.טע ּונים  ˜BL ˙‡Â∑ הקטרה מצינּו לא  ְְִַָ¿≈«»ƒְִַָָָֹ
ה ּימין  ּבלבד עם ּבׁשֹוק  זֹו א ּלא  ‡ÏÈ.האמ ּורים , Èk ְְִִִִֵֶַָָָָƒ≈

‡e‰ ÌÈ‡lÓ∑. ּבּכל ׁשה ׁשלם  ׁשלמ ּות , ל ׁשֹון ׁשלמים  ƒÀƒְְְְִֵֶַַָֹֻ
ׁשל ֹום  ׁשּמׂשימים  ׁשלמים , ׁשה ּמּלּואים  ה ּכת ּוב  ְְִִִִִִֶֶַַַָָָמ ּגיד 
מצריכ ֹו אני  לכ ול ּבעלים . העב ֹודה  ּולע ֹובד  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָל ּמזּבח ,
מ ׁשה  וזה ּו למנה , העב ֹודה  לע ֹובד  ל ֹו להיֹות  ְְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָֹהחזה 
ׁשהם  ּובניו, אהרן אכל ּו וה ּׁשאר  ּבּמּלּואים , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשּמׁש

ּבענין  ּכּמפר ׁש .ּבעלים  ְְְִִַָָָָֹ

       §¦©̧¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´
     ¤¨®¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

ÌÁÏ kÎÂ∑ הח ּלֹות ÔÓL.מן ÌÁÏ ˙lÁÂ∑ ¿ƒ«∆∆ִַַ¿««∆∆∆∆
כהנים)הרב ּוכה מ ּמין עה)∑È˜Â˜.(תורת הרקיקין,(מנחות מן ְִִָָ¿»ƒְִִִָ

לחם  ּתר ּומת  מצינּו ולא  ומין. מין ׁשּבכל  מע ׂשר  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאחד 

לחמי  ׁשּתר ּומת  ּבלבד , זֹו א ּלא  נקטרת  זבח  עם  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָה ּבא 
ּומ ּזה  וׁשֹוק , חזה  עם  ל ּכהנים  נת ּונה  נזיר  ואיל  ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּתֹודה 

ּבלבד  חזה  א ּלא  למנה , למ ׁשה  היה  .לא  ְְְִֶֶֶַָָָָָָֹֹ

        §©§¨´©½Ÿ©©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬
   Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

zÙ‰Â 'B‚Â Ô‰‡ Ètk ÏÚ∑ עס ּוקין ׁשניהם  ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְֲִֵֶ
יד ֹו מ ּניח  ּכהן ּכיצד ? הא  וה ּכהן, ה ּבעלים  ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּבתנּופה ,
ּובניו  אהרן היּו ּובזה  ּומניף , ה ּבעלים  יד  ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹּתחת 

ּכהן  ּומ ׁשה  סב )∑Ùez‰.ּבעלים , ּומביא (מנחות מ ֹולי ְִֵֶָֹֹ¿»ִִֵ

מע ּכבת  ּותנּופה  ׁשּלֹו, הע ֹולם  ר ּוח ֹות  ׁשאר ּבע  ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָלמי
מעלה  ּתר ּומה , רע ֹות . ור ּוח ֹות  ּפרענּיֹות  ְְְְֲֶֶֶַַָָָֻֻּומב ּטלת 
טללים  ּומע ּכבת  ׁשּלֹו, והארץ  ׁשה ּׁשמים  למי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּומ ֹוריד 

.רעים  ִָ

         

 ה ה ה ה מ מ מ מ הההה ,,,, עלי עלי עלי עלי בניו בניו בניו בניו   אהר אהר אהר כד )אהר כט, פרת (רש"י  וא ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְִֵֵֵֵַָָֹֹ
יד )מ ת ה (ד , יהיה  אהר  כ נענ ה  תב  ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

ה ה ה ה ויויויוי" למר:וא וא וא וא ה ה ה ה   וי ימיא א א א ....". לאחר  מ סקה  ה ה ה  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ
. אי ר ב ב ב ב ....ה מס אי אבל . רע מ א א  ה ה ה  סקה  לא  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ

נמצא  זה  לפי   , אי ה לימי  רק  ה ע ה  ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלמר
ל ננה   מ לאחר ה ה ; ל ננה  ולא  נענ ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻתח ה 
. מ נלקחה  ב   מ לאחר ; אי ה ימי   למ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻה ה 

     §¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨©
       ̈«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«

az‡כב  ˙ÈÂ ‡˙Èl‡Â ‡az ‡Îc ÔÓ q˙Â¿ƒ«ƒƒ¿»«¿»¿«ƒ»¿»«¿»
ÔÈÏk ÔÈzz ˙ÈÂ ‡ck ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁ„¿»≈»«»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»
È‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰ÈÏÚ Èc ‡az ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¬≈∆¿»»¿«ƒ»¬≈

:‡e‰ ‡a˜ Îc¿«À¿»»
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Ì„˜ Èc ‡iÈhÙ„ ‡lqÓ „Á ‚BtÒ‡Â ‡„Á¬»¿∆¿«ƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»

:ÈÈ¿»

È„‡כד  ÏÚÂ Ô‰‡„ ‡„È ÏÚ ‡lÎ ÈeL˙e¿«ƒ…»«¿»¿«¬…¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ‡ ÔB‰˙È ÌÈ˙e È‰B„ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¬»»√»¿»

ÏÚכה  ‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰˙È q˙Â¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈¿«¿¿»«
‡e‰ ‡a˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»À¿»»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»



    
      
     
     
     
      

     
     
    

     
 

    

     
       
      
      

    



עו              
‰ÏÚ‰ ÏÚ∑ ׁשהעלית הרא ׁשֹון האיל  ÁBÁÈ.ע ֹולה על  ÁÈÏ∑רצ ֹונֹו ונע ׂשה  ׁשאמר  למי ר ּוח , .לנחת  «»…»ֱִִֵֶֶַַָָָָ¿≈«ƒ«ְְְְֲִֶַַַַַָָ

‰M‡∑ נּתן מק ֹום ∑Ï‰'.לא ׁש ׁשל  .ל ׁשמ ֹו ƒ∆ְִֵַ«ְִֶָ

     §¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ
       §¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«

‰Ùez∑ ּבלע "ז וינטלי"ר  והבאה , ה ֹולכה  .ל ׁשֹון ¿»ְְֲַַַָָָָ

      §¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈
       £¤¬©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬

  §©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«
‰Óez‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»¿≈«¿»
'B‚Â∑ והנפתם ּתר ּומתם  נֹוהגת  להיֹות  לד ֹור ֹות , ק ּדׁשם  ¿ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

לא  אבל  ׁשלמים , ׁשל  וׁשֹוק  ּבחזה ) (נ"א  ְְֲִֶֶֶֶֶָָָָֹּכחזה 

לאכל  ּולבניו" לאהרן "והיה  א ּלא : .להקטרה , ְְְְְֱֲֶֶַַָָָָָָָֹֹ
Ìe‰∑ ּומ ֹוריד מעלה  .ל ׁשֹון »ְֲִֶַ

     §¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´
      ¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³

    §¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«
Ï‡NÈ Èa ˙‡Ó ÌÏBÚŒ˜ÁÏ∑ ל ּכהן יּתנּו ה ּׁשֹוק  ואת  החזה  ואת  ל ּבעלים , ˙Óe‰.ׁשה ּׁשלמים  Èk ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹƒ¿»

‡e‰∑ ה ּזה וׁשֹוק  .החזה  ֶֶֶַָָ

      ¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®
   §¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«

ÂÈÁ‡ ÂÈÏ∑ ּבגד ּלה ׁשּבא  .אחריו למי ¿»»«¬»ְְֲִִֶַָָָֻ
‰ÁLÓÏ∑ ׁשהיא "מ ׁשיחה " ׁשּיׁש ּבהם , להת ּגּדל  ¿»¿»ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּכמ ֹו ׂשררה , יח)ל ׁשֹון למ ׁשחה ",(במדבר נת ּתים   ל" : ְְְְְְְִַָָָָ

קה) ּבמ ׁשיחי"(תהלים ּתּגע ּו "אל  :.Œ˙‡ ÌŒ‡lÓÏe ְְִִִַָ¿«≈»∆
Ì„È∑מתל ּבׁש ה ּוא  ה ּבגדים  ֿ ידי ּגד ֹולה על  .ּבכה ּנה  »»ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻ

      ¦§©´¨¦À¦§¨¨©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬
     ¨²Ÿ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤

ÌÈÓÈ ˙ÚL∑ רצ ּופין.Ô‰k‰ ÌLaÏÈ∑ א ׁשר ƒ¿«»ƒְִƒ¿»»«…≈ֲֶ
ּתח ּתיו  מ ּבניו להיֹות יק ּום  ּכׁשּימ ּנּוה ּו ּגד ֹולה , לכה ּנה  ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֻ

ּגד ֹול  ÚBÓ„.ּכהן Ï‰‡ŒÏ‡ ‡È L‡∑( עג א ֹות ֹו(יומא ֵָֹ¬∆»…∆…∆≈
ולפנים  לפני ליּכנס  ה ּמּוכן וזה ּוּכהן ה ּכּפּורים , ּביֹום  ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

א ּלא  ּכׁשרה  ה ּכּפּורים  יֹום  עב ֹודת  ׁשאין ּגד ֹול , ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן

ÂÈaÓ.ּבֹו ÂÈzÁz∑ ּגד ֹול ֿ לכהן ל ֹו יׁש ׁשאם  מל ּמד , «¿»ƒ»»ְְִֵֵֵֶַָֹ
מק ֹומ ֹו, את  ממ ּלא  ּתח ּתיוּבן ֿ ּגד ֹול  ּכהן (תורת ימ ּנּוה ּו ְְְְֵֵֵֶַַַָָֹ

ÂÈaÓ.כהנים) ÂÈzÁz Ô‰k‰∑ ל ׁשֹון ּכל  ראיה : מ ּכאן  «…≈«¿»ƒ»»ְְִָָָָ
'ּתביר ' נּגּון , לפיכ מ ּמׁש. ע ֹובד  ּפֹועל , ל ׁשֹון ְְְִִִֵֵֵַָָֹ"ּכהן"

לפניו  נמ ׁש. ְְִָָָ

Ô‰‡Ïכו Èc ‡ia˜ ÎcÓ ‡È„Á ˙È q˙Â¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«À¿»«»ƒ¿«¬…
:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ‡ d˙È ÌÈ˙e¿ƒ»≈¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

BL˜‡כז ˙ÈÂ ‡˙eÓ‡„ ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»¿»»
ÎcÓ LÙz‡ È„Â Ìz‡ Èc ‡˙eLÙ‡„¿«¿»»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ¿«

:È‰BÏ ÈcÓe Ô‰‡Ï ÈcÓ ‡iaÀ̃¿»«»ƒƒ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒ

Èaכח  ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰BÏÂ Ô‰‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈
È‰È ‡˙eLÙ‡Â ‡e‰ ‡˙eLÙ‡ È‡ Ï‡NÈƒ¿»≈¬≈«¿»»¿«¿»»¿≈
ÔB‰ÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ Ï‡NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙eLÙ‡«¿»¿√»¿»

È‰BÏכט  ÔB‰È Ô‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLeÏe¿≈¿»ƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
˙È ÔB‰ ‡˜Ïe ÔB‰ ‰‡k„Ï È‰B˙a«¿ƒ¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰aÀ̃¿»¿

È‰B˙BÁzל  ‡‰k ÔepLaÏÈ ÔÈÓBÈ ˙ÚLƒ¿«ƒ«¿≈ƒ«¬»¿ƒ
‡LnLÏ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏBÚÈ Èc È‰BaÓƒ¿ƒƒ≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

:‡L„e˜¿¿»



           



עז               
‰ÏÚ‰ ÏÚ∑ ׁשהעלית הרא ׁשֹון האיל  ÁBÁÈ.ע ֹולה על  ÁÈÏ∑רצ ֹונֹו ונע ׂשה  ׁשאמר  למי ר ּוח , .לנחת  «»…»ֱִִֵֶֶַַָָָָ¿≈«ƒ«ְְְְֲִֶַַַַַָָ

‰M‡∑ נּתן מק ֹום ∑Ï‰'.לא ׁש ׁשל  .ל ׁשמ ֹו ƒ∆ְִֵַ«ְִֶָ

     §¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ
       §¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«

‰Ùez∑ ּבלע "ז וינטלי"ר  והבאה , ה ֹולכה  .ל ׁשֹון ¿»ְְֲַַַָָָָ

      §¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈
       £¤¬©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬

  §©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«
‰Óez‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»¿≈«¿»
'B‚Â∑ והנפתם ּתר ּומתם  נֹוהגת  להיֹות  לד ֹור ֹות , ק ּדׁשם  ¿ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

לא  אבל  ׁשלמים , ׁשל  וׁשֹוק  ּבחזה ) (נ"א  ְְֲִֶֶֶֶֶָָָָֹּכחזה 

לאכל  ּולבניו" לאהרן "והיה  א ּלא : .להקטרה , ְְְְְֱֲֶֶַַָָָָָָָֹֹ
Ìe‰∑ ּומ ֹוריד מעלה  .ל ׁשֹון »ְֲִֶַ

     §¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´
      ¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³

    §¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«
Ï‡NÈ Èa ˙‡Ó ÌÏBÚŒ˜ÁÏ∑ ל ּכהן יּתנּו ה ּׁשֹוק  ואת  החזה  ואת  ל ּבעלים , ˙Óe‰.ׁשה ּׁשלמים  Èk ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹƒ¿»

‡e‰∑ ה ּזה וׁשֹוק  .החזה  ֶֶֶַָָ

      ¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®
   §¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«

ÂÈÁ‡ ÂÈÏ∑ ּבגד ּלה ׁשּבא  .אחריו למי ¿»»«¬»ְְֲִִֶַָָָֻ
‰ÁLÓÏ∑ ׁשהיא "מ ׁשיחה " ׁשּיׁש ּבהם , להת ּגּדל  ¿»¿»ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּכמ ֹו ׂשררה , יח)ל ׁשֹון למ ׁשחה ",(במדבר נת ּתים   ל" : ְְְְְְְִַָָָָ

קה) ּבמ ׁשיחי"(תהלים ּתּגע ּו "אל  :.Œ˙‡ ÌŒ‡lÓÏe ְְִִִַָ¿«≈»∆
Ì„È∑מתל ּבׁש ה ּוא  ה ּבגדים  ֿ ידי ּגד ֹולה על  .ּבכה ּנה  »»ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻ

      ¦§©´¨¦À¦§¨¨©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬
     ¨²Ÿ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤

ÌÈÓÈ ˙ÚL∑ רצ ּופין.Ô‰k‰ ÌLaÏÈ∑ א ׁשר ƒ¿«»ƒְִƒ¿»»«…≈ֲֶ
ּתח ּתיו  מ ּבניו להיֹות יק ּום  ּכׁשּימ ּנּוה ּו ּגד ֹולה , לכה ּנה  ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֻ

ּגד ֹול  ÚBÓ„.ּכהן Ï‰‡ŒÏ‡ ‡È L‡∑( עג א ֹות ֹו(יומא ֵָֹ¬∆»…∆…∆≈
ולפנים  לפני ליּכנס  ה ּמּוכן וזה ּוּכהן ה ּכּפּורים , ּביֹום  ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

א ּלא  ּכׁשרה  ה ּכּפּורים  יֹום  עב ֹודת  ׁשאין ּגד ֹול , ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן

ÂÈaÓ.ּבֹו ÂÈzÁz∑ ּגד ֹול ֿ לכהן ל ֹו יׁש ׁשאם  מל ּמד , «¿»ƒ»»ְְִֵֵֵֶַָֹ
מק ֹומ ֹו, את  ממ ּלא  ּתח ּתיוּבן ֿ ּגד ֹול  ּכהן (תורת ימ ּנּוה ּו ְְְְֵֵֵֶַַַָָֹ

ÂÈaÓ.כהנים) ÂÈzÁz Ô‰k‰∑ ל ׁשֹון ּכל  ראיה : מ ּכאן  «…≈«¿»ƒ»»ְְִָָָָ
'ּתביר ' נּגּון , לפיכ מ ּמׁש. ע ֹובד  ּפֹועל , ל ׁשֹון ְְְִִִֵֵֵַָָֹ"ּכהן"

לפניו  נמ ׁש. ְְִָָָ

Ô‰‡Ïכו Èc ‡ia˜ ÎcÓ ‡È„Á ˙È q˙Â¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«À¿»«»ƒ¿«¬…
:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ‡ d˙È ÌÈ˙e¿ƒ»≈¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

BL˜‡כז ˙ÈÂ ‡˙eÓ‡„ ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»¿»»
ÎcÓ LÙz‡ È„Â Ìz‡ Èc ‡˙eLÙ‡„¿«¿»»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ¿«

:È‰BÏ ÈcÓe Ô‰‡Ï ÈcÓ ‡iaÀ̃¿»«»ƒƒ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒ

Èaכח  ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰BÏÂ Ô‰‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈
È‰È ‡˙eLÙ‡Â ‡e‰ ‡˙eLÙ‡ È‡ Ï‡NÈƒ¿»≈¬≈«¿»»¿«¿»»¿≈
ÔB‰ÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ Ï‡NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙eLÙ‡«¿»¿√»¿»

È‰BÏכט  ÔB‰È Ô‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLeÏe¿≈¿»ƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
˙È ÔB‰ ‡˜Ïe ÔB‰ ‰‡k„Ï È‰B˙a«¿ƒ¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰aÀ̃¿»¿

È‰B˙BÁzל  ‡‰k ÔepLaÏÈ ÔÈÓBÈ ˙ÚLƒ¿«ƒ«¿≈ƒ«¬»¿ƒ
‡LnLÏ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏBÚÈ Èc È‰BaÓƒ¿ƒƒ≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

:‡L„e˜¿¿»



           

              

     §¥²¥¬©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−
 §¨¬Ÿ¨«

L„˜ Ì˜Óa∑, מ ֹועד אהל  ה ּלל ּוּבחצר  היּוׁשה ּׁשלמים  קד ׁשים  .קד ׁשי ¿»…»…ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

     §¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤
    £¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ ּכן קר ּוי החצר  .ּכל  ∆«…∆≈ֵֵֶָָָ

      §¨«§³Ÿ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈
     §©¥´Ÿ¨®§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«

Ì˙‡ eÏÎ‡Â∑ ּבעליהם ׁשהם  לפי ּובניו, .אהרן ¿»¿…»ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ
‡Ì‰a tk L∑ זר ּות ּכל  lÓÏ‡.ותע ּוב להם , ¬∆À«»∆ְִֶָָָ¿«≈

Ì„ÈŒ˙‡∑ ולחם ‡˙Ì.ה ּלל ּוּבאיל  Lc˜Ï∑ ידי ֿ ׁשעל  ∆»»ְְִֶֶַַָ¿«≈…»ְֵֶַ
לכה ּנה  ונתק ּדׁשּו ידיהם  נתמ ּלא ּו ה ּלל ּו .ה ּמּלּואים  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֻ

Ì‰ L„˜ Èk∑ אזהרה למדנּו ּומ ּכאן קד ׁשים , קד ׁשי ƒ…∆≈ְְְִִֵַַָָָָָָָ
קד ׁשים , קד ׁשי הא ֹוכל  ל ּדבר לזר  טעם  ה ּמקרא  ׁשּנתן ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

הם " ד "קד ׁש .מ ּׁשּום  ְִֵֶֹ

    §¦¦¨¥º¦§©©¦ª¦²¦©¤−¤©
      ©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤

«

     §¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦
    Ÿ¨®¨¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«

‰Îk ÂÈÏe Ô‰‡Ï ˙ÈNÚÂ∑ ה ּכת ּוב ׁשנה  ¿»ƒ»¿«¬…¿»»»»ַָָָ
ּבענין, האמ ּור  מ ּכל  אחד  ּדבר  ח ּסר  ׁשאם  לע ּכב , ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָוכפל ,
ּפס ּולה  ועב ֹודתם  ּכהנים , להיֹות  ידיהם  נתמ ּלא ּו .לא  ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ

‰Î˙‡∑ א ֹות lÓz‡.ּכמ ֹו ÌÈÓÈ ˙ÚL'B‚Â∑ …»»ְְƒ¿«»ƒ¿«≈¿
ה ּלל ּו, ּוב ּקר ּבנֹות  ה ּזה  יֹום ּבענין .ּבכל  ְְְִֶַַַָָָָָָ

     ©̧©¹̈©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ
     ©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«

ÌÈtk‰ ÏÚ∑ על לכ ּפר  ה ּכּפּורים , ּבׁשביל  ««ƒÀƒְְִִִִֵַַַ
"ׁשבעת  ׁשּנאמר : ּולפי ותע ּוב , זר ּות  מ ּכל  ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָה ּמזּבח 
ּבׁשבילם , ה ּבא  ּדבר  א ּלא  לי אין ידם ", ּתמ ּלא  ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָימים 
ּכג ֹון  ה ּמזּבח , ּבׁשביל  ה ּבא  אבל  וה ּלחם , האילים  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכג ֹון
 הצר  לכ ׁשמענּו, לא  - ה ּמזּבח  לח ּטּוי ׁשה ּוא  ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֻּפר 

ה ּמזּבח  ּכּפרת  א ֹומר : ּכהנים ' 'ּתֹורת  ּומדר ׁש זה . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמקרא 
ה ּמׁשּכן  ּבמלאכת  ּגזּול  ּדבר  איׁש התנּדב  ׁשּמא  , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהצר

ּדמים "∑hÁÂ‡˙.וה ּמזּבח  מ ּתנת  ל ׁשֹון ּותד ּכי", ְְִֵַַ¿ƒ≈»ְְְִֵַַַָ
ח ּטּוי  קר ּוי ּבאצ ּבע , ‡˙B.ה ּנת ּונים  zÁLÓe∑ ּבׁשמן ְְְִִֶַַָ»«¿»…ְֶֶ

ּכ"ף  ּכמין ה ּמׁשיח ֹות  וכל  .יונית ה ּמׁשחה , ְְְְְִִִִַַָָָָ

     ¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®
     §¨¨³©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©

 ¦§¨«
L„˜ ÁaÊn‰ ‰È‰Â∑ ּכל" קד ּׁשת ֹו? היא  ּומה  ¿»»«ƒ¿≈«…∆ְִַָָֻ

ׁשעלה  ּפס ּול  קר ּבן אפ ּלּו יק ּדׁש", ּבּמזּבח  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָה ּנֹוגע 
מ ּתֹו ירד . ׁשּלא  להכ ׁשיר ֹו ה ּמזּבח  ק ּדׁשֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹעליו,
ּבין  אני ׁשֹומע  יק ּדׁש", ּבּמזּבח  ה ּנֹוגע  "ּכל  ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר :

dÒaלא  ˙È ÏM˙e qz ‡ia˜ Îc ˙ÈÂ¿»¿«À¿»«»ƒ»¿«≈»ƒ¿≈
:LÈc˜ ˙‡a«¬««ƒ

ÈÂ˙לב  ‡Îc Òa ˙È È‰Be Ô‰‡ ÏeÎÈÂ¿≈«¬…¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú˙Ï ‡lÒ Èc ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»ƒ¿««¿«ƒ¿»

È˙לג  ‡˜Ï ÔB‰a tk˙È Èc ÔB‰˙È ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿»¿ƒƒ¿««¿¿»»»»
ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁÂ ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰aÀ̃¿»¿¿«»»»¿¿ƒ«»≈

:Ôep‡ ‡L„e˜ È‡¬≈¿»ƒ

Ú„לד  ‡ÓÁÏ ÔÓe ‡ia˜ ÒaÓ ‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»ƒ«¿»«
‡Ï ‡ea ‡zL‡c ˙È „È˜B˙Â ‡Ù«̂¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«¿»»

:‡e‰ ‡L„e˜ È‡ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬≈¿»

Ècלה  ÏÎk ÔÈ„k È‰BÏÂ Ô‰‡Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ
:ÔB‰a˜ ˜z ÔÈÓBÈ ˙ÚL C˙È ˙È„wÙ«≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

ietk‡לו ÏÚ ‡ÓBÈÏ „aÚz ‡˙‡hÁ„ ‡B˙Â¿»¿«»»«¿≈¿»«ƒ«»
Èa˙e È‰BÏÚ C˙etÎa ‡Áa„Ó ÏÚ Èk„˙e¿«≈««¿¿»¿«»»¬ƒ¿«≈

:d˙eLc˜Ï d˙È»≈¿«»≈

Lc˜˙eלז ‡Áa„Ó ÏÚ tÎz ÔÈÓBÈ ˙ÚLƒ¿«ƒ¿««««¿¿»¿«≈
˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ d˙È»≈ƒ≈«¿¿»…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ‡Áa„Óa¿«¿¿»ƒ¿«»



עח              
ּפס ּול ֹו היה  ׁשּלא  ּדבר  ּכג ֹון רא ּוי, ׁשאינֹו ּבין ְְֵֵֶֶָָָָָָֹרא ּוי
ונעבד  ּומקצה  וה ּנר ּבע , הר ֹובע  ּכג ֹון: ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבּקד ׁש,
א ׁשר  "וזה  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּבהן? וכ ּיֹוצא  ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָוה ּטרפה 

אחריו ה ּסמ ּו צו)ּתע ׂשה " פרשת כהנים ע ֹולה (תורת מה  , ֲֲֶַַַָָָָ

מ ּׁשּבא  ונפסל  ּכבר  ל ֹו ׁשּנראה  רא ּויה , ּכל  אף  ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָרא ּויה ,
וׁשּנׁשחט  וה ּטמא  וה ּיֹוצא  ה ּלן ּכג ֹון: ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָלעזרה ,

לזמ ּנֹו ח ּוץ  ּבהן ּבמח ׁשבת  וכ ּיֹוצא  למק ֹומ ֹו וח ּוץ  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ
נז) .(זבחים

     

     §¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦§¥«¨¨²
  §©¬¦©−¨¦«

     ¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤
   ©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

       §¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½§¥¾¤
    §¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«

˙ÏÒ ÔOÚÂ∑ ּביצים מ "ג  האיפה , ע ׂשירית  ¿ƒ»……∆ֲִִִֵֵָָ
È˙k˙.ּביצה וחמ ׁש ÔÓLa∑ נאמר לח ֹובה  לא  ְֵֶָֹ¿∆∆»ƒְֱֶַָֹ

ל ּמא ֹור ", "ּכתית  ׁשּנאמר  לפי להכ ׁשיר , א ּלא  ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָ"ּכתית ",
למנח ֹות ? לפסל ֹו יכ ֹול  למנח ֹות , ולא  למא ֹור  ְְְְְְְִִַַָָָָָֹּומ ׁשמע 
ל ּמא ֹור " "ּכתית  נאמר  ולא  "ּכתית ", ּכאן ל ֹומר  ְְֱִִֶַַַַָָָָֹּתלמ ּוד 
ה ּטח ּון  ׁשאף  "ּכתית ", צרי ׁשאין מנח ֹות  למעט  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָא ּלא 

ּבהן ּכׁשר  פו)ּבריחים  ‰‰ÔÈ.(מנחות Ú∑ ׁשל ׁשה ִֵֵֶַָָָ∆««ƒְָֹ

ס ּכה :לספלים ,∑CÒÂ.ל ֹוגין  ּבמ ּסכת  ׁשּׁשנינּו ּכמ ֹו ִ¿≈∆ְְְִִִֶֶֶַָָָֻ
ּומנּקבים  ה ּמזּבח  ּברא ׁש היּו ּכסף  ׁשל  ספלים  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשני
מק ּלח  וה ּוא  לת ֹוכ ֹו, ה ּיין נֹותן ּדּקים . חטמין ׁשני ְְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַַָּכמין
יֹורד  ּומ ּׁשם  ה ּמזּבח  ּגג  על  ונֹופל  החטם   ּדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹויֹוצא 

יֹורד ל ּׁשיתין  ה ּנח ׁשת  ּובמזּבח  ע ֹולמים , ּבית  ּבמזּבח  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
לארץ  ה ּמזּבח  .מן ְִִֵֶַַָָ

      §¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
      ©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

ÁÁÈ ÁÈÏ∑ּכ ֿ ואחר  ּבתח ּלה , האברים  הקרבתם : וסדר  ּכליל , ּכּלּה נסכים  ׁשּמנחת  נאמר , ה ּמנחה  על  ¿≈«ƒ…«ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר  כג )ה ּמנחה , ּומנחה "(ויקרא "ע ֹולה  :. ְְֱִִֶֶַַָָָ

     Ÿ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´
        §Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«

„ÈÓz∑, יֹום אל  ּבנּתים מ ּיֹום  יֹום  יפסיק  .ולא  »ƒְְְִִִֵֶַַֹ
ÌÎÏ „Úe‡ L‡∑ ׁשם ,אלי לד ּבר  מ ֹועד  ּכׁשאק ּבע  ¬∆ƒ»≈»∆ְְְֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשּמעל אק ּבע ּנּו מ ּכאן, למדים  מר ּבֹותינּו ויׁש לבא . ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מ ׁשה  עם  מד ּבר  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש היה  ה ּנח ׁשת  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמזּבח 

ּכמ ֹו ה ּכּפרת ", "מעל  א ֹומרים : ויׁש ה ּמׁשּכן. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמ ּׁשה ּוקם 
כה)ׁשּנאמר  ו"א ׁשר (שמות ה ּכּפרת ", מעל  א ּת "וד ּבר ּתי : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

א ּלא  ה ּמזּבח , על  אמ ּור  אינֹו ּכאן האמ ּור  לכם " ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָא ּועד 
ּבּמקרא  ה ּנזּכר  ֿ מ ֹועד  אהל  .על  ְְִִֵֶַַַָָֹ

     §«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«
‰nL Èz„ÚBÂ∑, ּבד ּבּור ע ּמם  ּכמל אתועד  ¿«¿ƒ»»ְְְִִֵֶֶֶַָ

ׁשם  עבדיו עם  לד ּבר  מ ּועד  מק ֹום  ∑Lc˜Â.ה ּקֹובע  ְֲִֵֵַַַָָָָָ¿ƒ¿«
ּומדר ׁש∑È„Îa.ה ּמׁשּכן  ּבֹו, ׁשכינתי ׁשּתׁשרה  ְִַָƒ¿…ƒְְְִִִִֶֶַָ

ּבמכ ּבדים  ּבמכ ּבדי, א ּלא  ּבכבדי, ּתקרי אל  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻא ּגדה :

הקמת ֹו, ּביֹום  אהרן ּבני מיתת  ל ֹו רמז ּכאן ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלי.
מ ׁשה  ׁשאמר  י )וזה ּו לאמר (ויקרא ה ' ּדּבר  א ׁשר  "ה ּוא  : ְֲִֵֶֶֶֶֶַָֹֹ

ּבכבדי" "ונק ּדׁש ּדּבר ? והיכן א ּקד ׁש", .ּבקר ֹובי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

Èaלח  ÔÈn‡ ‡Áa„Ó ÏÚ „aÚ˙ Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈««¿¿»ƒ¿ƒ¿≈
:‡È„z ‡ÓBÈÏ ÔÈz ‡L¿»¿≈¿»¿ƒ»

‡Ó‡לט  ˙ÈÂ ‡Ùˆa „aÚz „Á ‡n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

LÈ˙k‡מ  ÁLÓ ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ‡BÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»
‡ÓÁ ‡È‰ ˙eÚ ‡kÒÂ ‡È‰ ˙eÚ«¿ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿»

:„Á ‡Ó‡Ï¿ƒ¿»»

iLÓL‡מא  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡Ó‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
‡Ïa˜˙‡Ï dÏ „aÚz dkÒÎe ‡Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿∆«¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ ‡ÂÚ¿«¬»À¿»»√»¿»

ÓÊ‡מב  ÔkLÓ Ú˙a ÔBÎÈ„Ï ‡È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»
‡ÏlÓÏ Ônz ÔBÎÏ ÈÓÈÓ ÔnÊ‡c ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ¿«»¿«»»

:Ônz CnÚƒ»«»

Lc˜˙ÈÂמג  Ï‡NÈ ÈÏ Ôn˙ ÈÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««
:È˜Èaƒ»ƒ



עט               
ּפס ּול ֹו היה  ׁשּלא  ּדבר  ּכג ֹון רא ּוי, ׁשאינֹו ּבין ְְֵֵֶֶָָָָָָֹרא ּוי
ונעבד  ּומקצה  וה ּנר ּבע , הר ֹובע  ּכג ֹון: ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבּקד ׁש,
א ׁשר  "וזה  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּבהן? וכ ּיֹוצא  ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָוה ּטרפה 

אחריו ה ּסמ ּו צו)ּתע ׂשה " פרשת כהנים ע ֹולה (תורת מה  , ֲֲֶַַַָָָָ

מ ּׁשּבא  ונפסל  ּכבר  ל ֹו ׁשּנראה  רא ּויה , ּכל  אף  ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָרא ּויה ,
וׁשּנׁשחט  וה ּטמא  וה ּיֹוצא  ה ּלן ּכג ֹון: ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָלעזרה ,

לזמ ּנֹו ח ּוץ  ּבהן ּבמח ׁשבת  וכ ּיֹוצא  למק ֹומ ֹו וח ּוץ  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ
נז) .(זבחים

     

     §¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦§¥«¨¨²
  §©¬¦©−¨¦«

     ¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤
   ©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

       §¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½§¥¾¤
    §¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«

˙ÏÒ ÔOÚÂ∑ ּביצים מ "ג  האיפה , ע ׂשירית  ¿ƒ»……∆ֲִִִֵֵָָ
È˙k˙.ּביצה וחמ ׁש ÔÓLa∑ נאמר לח ֹובה  לא  ְֵֶָֹ¿∆∆»ƒְֱֶַָֹ

ל ּמא ֹור ", "ּכתית  ׁשּנאמר  לפי להכ ׁשיר , א ּלא  ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָ"ּכתית ",
למנח ֹות ? לפסל ֹו יכ ֹול  למנח ֹות , ולא  למא ֹור  ְְְְְְְִִַַָָָָָֹּומ ׁשמע 
ל ּמא ֹור " "ּכתית  נאמר  ולא  "ּכתית ", ּכאן ל ֹומר  ְְֱִִֶַַַַָָָָֹּתלמ ּוד 
ה ּטח ּון  ׁשאף  "ּכתית ", צרי ׁשאין מנח ֹות  למעט  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָא ּלא 

ּבהן ּכׁשר  פו)ּבריחים  ‰‰ÔÈ.(מנחות Ú∑ ׁשל ׁשה ִֵֵֶַָָָ∆««ƒְָֹ

ס ּכה :לספלים ,∑CÒÂ.ל ֹוגין  ּבמ ּסכת  ׁשּׁשנינּו ּכמ ֹו ִ¿≈∆ְְְִִִֶֶֶַָָָֻ
ּומנּקבים  ה ּמזּבח  ּברא ׁש היּו ּכסף  ׁשל  ספלים  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשני
מק ּלח  וה ּוא  לת ֹוכ ֹו, ה ּיין נֹותן ּדּקים . חטמין ׁשני ְְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַַָּכמין
יֹורד  ּומ ּׁשם  ה ּמזּבח  ּגג  על  ונֹופל  החטם   ּדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹויֹוצא 

יֹורד ל ּׁשיתין  ה ּנח ׁשת  ּובמזּבח  ע ֹולמים , ּבית  ּבמזּבח  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
לארץ  ה ּמזּבח  .מן ְִִֵֶַַָָ

      §¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
      ©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

ÁÁÈ ÁÈÏ∑ּכ ֿ ואחר  ּבתח ּלה , האברים  הקרבתם : וסדר  ּכליל , ּכּלּה נסכים  ׁשּמנחת  נאמר , ה ּמנחה  על  ¿≈«ƒ…«ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר  כג )ה ּמנחה , ּומנחה "(ויקרא "ע ֹולה  :. ְְֱִִֶֶַַָָָ

     Ÿ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´
        §Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«

„ÈÓz∑, יֹום אל  ּבנּתים מ ּיֹום  יֹום  יפסיק  .ולא  »ƒְְְִִִֵֶַַֹ
ÌÎÏ „Úe‡ L‡∑ ׁשם ,אלי לד ּבר  מ ֹועד  ּכׁשאק ּבע  ¬∆ƒ»≈»∆ְְְֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשּמעל אק ּבע ּנּו מ ּכאן, למדים  מר ּבֹותינּו ויׁש לבא . ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מ ׁשה  עם  מד ּבר  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש היה  ה ּנח ׁשת  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמזּבח 

ּכמ ֹו ה ּכּפרת ", "מעל  א ֹומרים : ויׁש ה ּמׁשּכן. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמ ּׁשה ּוקם 
כה)ׁשּנאמר  ו"א ׁשר (שמות ה ּכּפרת ", מעל  א ּת "וד ּבר ּתי : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

א ּלא  ה ּמזּבח , על  אמ ּור  אינֹו ּכאן האמ ּור  לכם " ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָא ּועד 
ּבּמקרא  ה ּנזּכר  ֿ מ ֹועד  אהל  .על  ְְִִֵֶַַַָָֹ

     §«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«
‰nL Èz„ÚBÂ∑, ּבד ּבּור ע ּמם  ּכמל אתועד  ¿«¿ƒ»»ְְְִִֵֶֶֶַָ

ׁשם  עבדיו עם  לד ּבר  מ ּועד  מק ֹום  ∑Lc˜Â.ה ּקֹובע  ְֲִֵֵַַַָָָָָ¿ƒ¿«
ּומדר ׁש∑È„Îa.ה ּמׁשּכן  ּבֹו, ׁשכינתי ׁשּתׁשרה  ְִַָƒ¿…ƒְְְִִִִֶֶַָ

ּבמכ ּבדים  ּבמכ ּבדי, א ּלא  ּבכבדי, ּתקרי אל  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻא ּגדה :

הקמת ֹו, ּביֹום  אהרן ּבני מיתת  ל ֹו רמז ּכאן ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלי.
מ ׁשה  ׁשאמר  י )וזה ּו לאמר (ויקרא ה ' ּדּבר  א ׁשר  "ה ּוא  : ְֲִֵֶֶֶֶֶַָֹֹ

ּבכבדי" "ונק ּדׁש ּדּבר ? והיכן א ּקד ׁש", .ּבקר ֹובי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

Èaלח  ÔÈn‡ ‡Áa„Ó ÏÚ „aÚ˙ Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈««¿¿»ƒ¿ƒ¿≈
:‡È„z ‡ÓBÈÏ ÔÈz ‡L¿»¿≈¿»¿ƒ»

‡Ó‡לט  ˙ÈÂ ‡Ùˆa „aÚz „Á ‡n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

LÈ˙k‡מ  ÁLÓ ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ‡BÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»
‡ÓÁ ‡È‰ ˙eÚ ‡kÒÂ ‡È‰ ˙eÚ«¿ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿»

:„Á ‡Ó‡Ï¿ƒ¿»»

iLÓL‡מא  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡Ó‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
‡Ïa˜˙‡Ï dÏ „aÚz dkÒÎe ‡Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿∆«¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ ‡ÂÚ¿«¬»À¿»»√»¿»

ÓÊ‡מב  ÔkLÓ Ú˙a ÔBÎÈ„Ï ‡È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»
‡ÏlÓÏ Ônz ÔBÎÏ ÈÓÈÓ ÔnÊ‡c ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ¿«»¿«»»

:Ônz CnÚƒ»«»

Lc˜˙ÈÂמג  Ï‡NÈ ÈÏ Ôn˙ ÈÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««
:È˜Èaƒ»ƒ

              
             

   

י י י י ראלראלראלראל לבני לבני לבני לבני  הההה ְְְְֹֹֽֽֽֽונעד ונעד ונעד ונעד י י י י  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ע לד ר מ עד    מק ה בע  מל ד ר   ע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"אתעד 

"  ר "י)עבדיו   פיר מג . (כט, ְֲִֵַָָָ

 ק ה היה  מ עד  אהל לכא רה  ר"י  ל לד ק   ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹוי
"אתעד ר"י  נקט ולה  י ראל, ני  אל ה "ה  ר  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
 ר   מ מע  עבדיו "  ע לד ר . . ד ר   ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָע

ה "ה ? אל י ראל ְְִֵֵֶַָָָני 

" למי ע "ית  כמ ר"י , מיענ מ פא  הא  למר  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָוי
ה ב ע   ק ה היה  פה " ית "יתי    ת ב  ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָנקרא 
 ק ה היה  מ עד  האהל כ  מ ה "ה , אל י ראל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלתפת
לתפה    אלא  י ראל ני  אל ה "ה  לד ר רק  לא  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹה ב ע 

להק "ה  י ראל ני  ל לאב־עזרא לד ר הקצר  פירוש (וראה  ְְְִִֵֵֶַָָָ
הפסוק) .על

    §¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¤
    ©«£Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«

      §¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

       §¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¦Ÿ¨²
        ¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ÌÎB˙ ÈÎLÏ∑ ּבת ֹוכם אני ל ׁשּכן ֿ מנת  .על  ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

     

      §¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−©«£¤¬
Ÿ«

˙Ë˜ Ë˜Ó∑ ס ּמים ע ׁשן קיט ֹור  עליו .להעל ֹות  ƒ¿«¿…∆ְֲֲִִַַַָָ

               

   

קטרת" מקטר מזח  "וע ית תב  תנר   ס(א ,(ל, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
.ת ע סדר ְֲִֵֵֶָָמפרט

 יהמפר  ועוד )והק .כא 'החיי 'אור  , "ש ספורנו , ," רמב) ְְְְִִַָ

ולא  צה , רת   ס רק  ה טרת מזח  הזר ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻמ ע 
? לי ה אר  ע יחד  רמה  ְְְְִִֵַַַַָָָָפרת

למ   אר וי עב ד ת י ח ק  מצינ ה ה  ,ר ה דר ר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ÈÂ˙מד  ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È Lc˜‡Â∆¡«≈»«¿«ƒ¿»¿»«¿¿»¿»
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Lc˜‡ È‰Ba ˙ÈÂ Ô‰‡«¬…¿»¿ƒ¡«≈¿«»»√»»

ÈÂ‰‡Âמה  Ï‡NÈ Èa B‚a ÈzÎL ÈL‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿∆¡≈
:dÏ‡Ï ÔB‰Ï¿∆¡»

‡È˜t˙מו Èc ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ
ÈzÎL ‰‡L‡Ï ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰ÈÈa≈≈¬»¿»¡»¬

˜Ë˙א  È‰BÏÚ ‡Ë˜‡Ï ‡Áa„Ó „aÚ˙Â¿«¿≈«¿¿»¿«¿»»¬ƒ¿…∆
:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÓÒea¿«»¿»≈ƒƒ«¿≈»≈



  
    

 
    

    
      

     
   

  
    

     
    

    
      
     
     
      
     
     
     
    
     
     

         

    
   

     
      

     
      
     
    
    
      

      
   



פ              
 ה ה עבד   לי ה ב אר ה הב . מזח  לעב דת  לי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹה
 ־אימה ־ מ עד . אהל לבד  היה  לא  , ה דת ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעב
לאד אס ר ה טרת, הקטרת היא  ה הב , מזח  ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹעב דת
להקטרת  נגע  תב   כמ הע בד , ה ה  ע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנס 
אהל  יהיה  לא   אד "וכל ה ה  מ מ עד , אהל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹה טרת

"'וג יז)מ עד  טז, .(אחרי ְֵ
ב )ב 'ירלמי ' הלכה   סו ה  פרק מ (יומא יתירה  איתא  ְְִִִִֵַָָ

 יהי לא  , אד ני   ניה דמ ת ה תב  ת א אפיל"ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ
עת  מ עד  אהל  הי לא   לאכי ה אפיל מ עד ", ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹאהל

ה טרת. ְְֶַַַָֹהקטרת

מזח  עב דת י  , לי ה מ אר ה הב  מזח  הב ל ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻולכ
מ עד . אהל  הי העב ד ת ועי ר כלית היתה  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹה הב 
את   בדי ע    ק עה  היא  נעלית הכי  ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָהעב דה 
הע בד ה ה רק  א א   אחרי  יאנ  נמצאי אי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹה "ה ,

ְַָָוה "ה .
ע ית  אינ ה ' עב דת ה למ ת ה תב , מיענ מ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוזה 
רק  היא  העב דה   ח  י אז י  , אחרי  יאנ ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלפני 
צנעה  ע ית א א  זה , וכ צא    רס  א ב ד  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָביל

. עצמ ה '  ל ורק  ְְְְֵֵֶַַַב תר 

      ©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½§©¨©−¦
  «Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«

      §¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©§¤¦«Ÿ¨²¨¦−
     §¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

Bbb חנּיתם ∑‡˙ ּבכל  אדמה  חלל ֹו ממ ּלאים  א ּלא  ּגג , ל ֹו היה  לא  הע ֹולה  מזּבח  אבל  ּגג , ל ֹו היה  .זה  ∆«ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
‰Ê Ê∑ ּכה ּנה לכתר  ה ּוא  .סימן ≈»»ְְִֶֶָָֻ

      §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©
      §¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ§¨¦´

   §©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨
ÂÈ˙ÚÏˆ∑, זוּיֹות ל ׁשֹון היא  לפי ּכאן ּכתר ּגּומ ֹו, «¿…»ְְְְִִִַָָ

ׁשּבׁשני  זוּיֹותיו ׁשּתי על  צ ּדיו", ׁשני "על  ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר :
ה ּטּבע ֹות ∑È‰Â‰.צ ּדיו  ÌÈzÏ.הא ּלה מע ׂשה  ִָ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ

ÌÈcÏ∑ ה ּטּבעת ּתהיה  ּבית  .לבד לכל  ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָ

      §¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«

      §¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®
      ¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−

̈«¨
˙Ît‰ ÈÙÏ∑," ה ּכּפרת "לפני ל ֹומר : ּתלמ ּוד  לדר ֹום ? א ֹו לצפ ֹון האר ֹון מ ּכנגד  מ ׁשּו ּתאמר : ׁשּמא  ƒ¿≈«»…∆ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

מ ּבח ּוץ  האר ֹון ּכנגד  .מכ ּון ְְִֶֶַָָָֻ

      §¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
  §¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨

È‰Èב  ÚaÓ dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk‡ ‡˙n‡«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««¿≈
:È‰B˜ dpÓ dÓe ÔÈn‡ ÔÈz˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈«¿ƒ

È‰BÏ˙kג  ˙ÈÂ db‡ ˙È ÈÎc ‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»»¿ƒ
Èc dÏ „aÚ˙Â È‰B˜ ˙ÈÂ BÁÒ BÁÒ¿¿¿»«¿ƒ¿«¿∆≈≈

:BÁÒ BÁÒ ‰„cƒ¿«¿¿

ÚlÓד  dÏ „aÚz ‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿««¿∆≈ƒ¿«
ÔÈz ÏÚ „aÚz d˙ÈÂÊ ÔÈzz ÏÚ dÈ„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¿≈
d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ‡Ï ‡˙‡Ï È‰ÈÂ È‰BËÒƒ¿ƒƒ≈¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈

:ÔB‰a¿

ÈÙÁ˙Âה  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

‡B‡ו ÏÚ Èc ‡zÎt Ì„˜ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈√»»À¿»ƒ«¬»
Èc ‡˙e„‰Ò ÏÚ Èc ‡ztk Ì„˜Ï ‡˙e„‰Ò„¿«¬»ƒ√»«À¿»ƒ««¬»ƒ

:Ônz CÏ ÈÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ»«»

Ùˆaז ÔÈÓÒea ˙Ë˜ Ô‰‡ È‰BÏÚ Ë˜ÈÂ¿«¿«¬ƒ«¬…¿…∆¿ƒƒ¿«
:dp˜qÈ ‡iÈˆBa ˙È d˙e˜˙‡a Ùˆaƒ¿«¿«¿»≈»ƒ«»«≈ƒ«



      



פי               
 ה ה עבד   לי ה ב אר ה הב . מזח  לעב דת  לי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹה
 ־אימה ־ מ עד . אהל לבד  היה  לא  , ה דת ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעב
לאד אס ר ה טרת, הקטרת היא  ה הב , מזח  ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹעב דת
להקטרת  נגע  תב   כמ הע בד , ה ה  ע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנס 
אהל  יהיה  לא   אד "וכל ה ה  מ מ עד , אהל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹה טרת

"'וג יז)מ עד  טז, .(אחרי ְֵ
ב )ב 'ירלמי ' הלכה   סו ה  פרק מ (יומא יתירה  איתא  ְְִִִִֵַָָ

 יהי לא  , אד ני   ניה דמ ת ה תב  ת א אפיל"ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ
עת  מ עד  אהל  הי לא   לאכי ה אפיל מ עד ", ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹאהל

ה טרת. ְְֶַַַָֹהקטרת

מזח  עב דת י  , לי ה מ אר ה הב  מזח  הב ל ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻולכ
מ עד . אהל  הי העב ד ת ועי ר כלית היתה  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹה הב 
את   בדי ע    ק עה  היא  נעלית הכי  ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָהעב דה 
הע בד ה ה רק  א א   אחרי  יאנ  נמצאי אי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹה "ה ,

ְַָָוה "ה .
ע ית  אינ ה ' עב דת ה למ ת ה תב , מיענ מ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוזה 
רק  היא  העב דה   ח  י אז י  , אחרי  יאנ ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלפני 
צנעה  ע ית א א  זה , וכ צא    רס  א ב ד  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָביל

. עצמ ה '  ל ורק  ְְְְֵֵֶַַַב תר 
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BÈËÈ‰a∑ ה ּמנֹורה ׁשל  ה ּבזיכין נּקּוי ל ׁשֹון ¿≈ƒְְִִִֶַַָָ

ּבכל  מטיבן והיה  ּבּלילה , ׁשּנׂשרפ ּו ה ּפתיל ֹות  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמ ּדׁשן
ּובקר  "נר ֹות "∑‰p˙.ּבקר  ּכל  וכן ּבלע "ז, לוצי"ׁש ֶֶֹֹ«≈…ְְֵֵַַָ

העלאה , ׁשם  ׁשּנאמר  מ ּמק ֹום  ח ּוץ  ּבּמנֹורה , ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָהאמ ּור ֹות 
הדלקה  ל ׁשֹון .ׁשה ּוא  ְְֶַָָ

     §©«£¸Ÿ©«£Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨
    §Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«
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‰ÁÓe∑ ע ֹולה וע ֹוף ,ולא  ּבהמה  ׁשל  ע ֹולה  ּומנחה . ƒ¿»ְְְְִֵֶָָָָֹ
לחם  ׁשל  היא  .ּומנחה  ְִִֶֶֶָ

              

      

מנחהמנחהמנחהמנחה ועלהועלהועלהועלה .... .... עליו עליו עליו עליו   ט)לא לא לא לא ־ ־ ־ ־ תעל תעל תעל תעל (ל, ֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִָָָָָָָָֹֹ
 י הקד  ספרי תב  מה  שער יד ע  חכמה  ראשית (ראה  ְְִִֶַַַַָָָ

ועוד ) ל. אות האותיות ש' של"ה  פ"ו . מ ראל האהבה  אחד  ְְִִֵֶָָָכל
כל  ונמצא  .רית  בל  מכ  מ ל לע ת  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָצרי

ה '. עב דת    נ י   הי ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָהעב ד ת
החסיד ת תרת שמות מבאר האמצעי, לאדמו "ר  חיי תורת (ראה  ְְֲִַַָֹ

ועוד ) . ואיל א היא תמג , ואחד  אחד  כל ה רנת ְְְֲִֶֶַַַָָָָָעב דת
תלהעל , מי  ל ע ל ־הזה  עניני   ע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָההתע ק ת
המה   קחי ה רנת על־דר ה א  ,רית ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלקד

לה '". ניח ח  "ריח  להי ת ת א  מעלי ְְֲִִִִֵַַַַַָמית,
 הקד ה הר ל היא  ה טרת א)ועב דת רפח, ג  (חלק ְְֲִִֶַַַַַַָֹֹ

הינ הקב "ה ,  ע ההתק רת אתקטרנא ", קטירא  ְְְְְְְִִִִַַַַַַָָ"חד 

כ ת  ל ואי , לב ה "ה   ע ק ר  האד  ְְֲִֵַַַָָָָָָָָָָהעב דה 
ה רה ). לד  ג) ע ל ־הזה  עניני   ְְְִִִֵֶַַָָע

לבד , החיצ מזח  על היא  ה רנת עב דת ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָוה ה 
מנחה " ע לה  'ג עליו  תעל "לא  ה נימי  מזח  ־איְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמה ־

ה טרת. ביל רק  ְְְִִֶַַֹוה א 
ה זח  ,נ לק  האד עב דת נפלאה  ה ראה  ללמד   י ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹמ ה 
פנימ ת   האד רג ה א  מ ראל, אחד  כל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָה נימי 
עניני התערב ת לי  , לב להקב "ה  רק  להי ת  צרי ,ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָל
צריכה  , י מ ה  ברי ה העלאת והעב דה  ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָע ל ־הזה .
י ,ל חיצנת ה א  ,"החיצ "מזח   ע רק  ְְִִִִִִִִֵֶַַַלהי ת

לבד . להקב "ה  ורק   א  ה ורגתיו  ל ְְְְְִִִִִֵַַַַָנימ ת

      §¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´
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מ ֹות " ּב"אחרי ׁשּנאמר  ה ּוא  יז)ה ּכּפּורים , "ויצא (ויקרא : ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָ
עליו" וכ ּפר  ה ' לפני א ׁשר  ה ּמזּבח  hÁ‡˙.אל  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ««

ÌÈtk‰∑ המכ ּפרים ה ּכּפּורים  יֹום  ׁשל  וׂשעיר  ּפר  הם  «ƒÀƒְְְִִִִֵֶַַַַָ
וקד ׁשיו  מק ּדׁש טמאת  ˜„ÌÈL.על  L„˜∑ ה ּמזּבח ְְְִַַָָָָֻ…∆»»ƒְִֵַַ

אחרת : לעב ֹודה  ולא  ּבלבד  ה ּלל ּו ל ּדברים  ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹֻמק ּדׁש
         

אחרת אחרת אחרת אחרת  לעב לעב לעב לעב דהדהדהדה ולא ולא ולא ולא  לבד לבד לבד לבד ,,,,  ל ל ל להההה  ברי ברי ברי ברי ל ל ל ל  מק מק מק מק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻההההז ז ז ז ח ח ח ח  ֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
י) ל, מי ,(רש"י דבר  ה את מס לת קר ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָהקרבת

ועב דה  ה '. עב דת לצר , מי  ל תה , אכילה  גְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
מזח  על להע ת צריכה  ז ב ',החיצ החיצ החיצ החיצ ה 'ח נת היינ , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָ

לד פה  ג רחנית, עב דה   וא יתרה . התלהב ת ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָלי 
'נימ ת'  ע ה נימי , ה זח  על לע ת  י ה צת,   ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַוק

בהתלהב ת. להט היינ ְְְְֲִֵַַַַַה ב ,

.סימ מיכא"ל ,פסוקי תצוה ק"א פרשת חסלת

iLÓL‡ח  ÔÈa ‡iÈˆBa ˙È Ô‰‡ ˙e˜Ï„‡e¿«¿»«¬…»ƒ«»≈ƒ¿«»
ÈÈ Ì„˜ ‡È„˙ ‡iÓÒea ˙Ë˜ dp˜qÈ«≈ƒ«¿…∆¿«»¿ƒ»√»¿»

:ÔBÎÈ„Ï¿»≈

ÔÈ‡Îeט  ÔÈÓÒea ˙Ë˜ È‰BÏÚ Ôe˜q˙ ‡Ï»«¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:È‰BÏÚ ÔeÎq˙ ‡Ï ‡kÒÂ ‡˙ÁÓe ‡˙ÏÚÂ«¬»»ƒ¿»»¿ƒ¿»»¿«¿¬ƒ

ÓcÓ‡י  ‡zLa ‡„Á È‰B˜ ÏÚ Ô‰‡ tÎÈÂƒ«≈«¬…««¿ƒ¬»¿«»ƒ¿»
È‰BÏÚ tÎÈ ‡zL ‡„Á ‡ietk ˙‡hÁ««ƒ«»¬»¿«»¿«≈¬ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÔBÎÈ„ÏÙÙÙ ¿»≈…∆¿ƒ√»¿»

       



פב

יום ראשון - ג' אדר
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום רביעי - ו' אדר
מפרק לה 

עד סוף פרק לח

יום שני - ד' אדר
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום חמישי - ז' אדר
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שלישי - ה' אדר
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שישי - ח' אדר
מפרק מד 

עד סוף פרק מח

שבת קודש - ט' אדר
פרק כ

מפרק מט עד סוף פרק נד

לשבוע פרשת תצוה תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

   ... בשר  ועד 



פג              

אדר  ג' ראשון  יום 
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י .אבות1. משנה ד  ד .2.פרק משנה ב פרק ו.3.אבות ז, ד . ז, הושע ד .4.ראה ב, ויקרא תורה לקוטי  משנה 5.ראה ד  פרק אבות

א.



פד             

אד  ד' שני ר יום 
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יב.6. טו.7.פרק לד , ה.8.תהלים ו, דברים על  9.ספרי     כמשנ"ת ידרשון יום ויום בכאו"א צ"ל  "שזה
ס"א". מ "ב.10.אגה"ק בפרק



פה              

אד  ד' שני ר יום 
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יב.6. טו.7.פרק לד , ה.8.תהלים ו, דברים על  9.ספרי     כמשנ"ת ידרשון יום ויום בכאו"א צ"ל  "שזה
ס"א". מ "ב.10.אגה"ק בפרק
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כל "11. מכל  "בכל  הלשון על     י "ל" צ"ל כי  :' ל)(האבות) הקווין הג ' בכל  העבודה (
וארא) ר"פ (תו"א בכאו"א צ"ל  שבחי' מפני  כן ושנק' א) יז, (ב"ב באבות וכמרז"ל  אמת] גנות , נאה, תומ "י : בזה שמביא [וכהדוגמא 

עבודתם נדע כו' בכל  שמשכרם -." מהנ"ל בא' עכ "פ זה חסר ואצלו - ועוד ) בחדא"ג  (עיי "ש שלמות קסד ,12.כו' בתרא בבא
כז.13.ב. פרק סוף לעיל  ראה



פו             

אדר  ה' שלישי יום 
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ב.14. יט , ז.15.ויקרא כ , מ "ג .16.ויקרא פי "א א.17.סנהדרין יח , זרה ב.18.עבודה פו, כח .19.יומא יז, במדבר הפסוק לשון

שם.20. הב"ח  הגהות ראה א. טו, ב.21.חגיגה לג , מציעא יג .22.בבא משנה ד  פרק אבות



פז              

אדר  ה' שלישי יום 
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ב.14. יט , ז.15.ויקרא כ , מ "ג .16.ויקרא פי "א א.17.סנהדרין יח , זרה ב.18.עבודה פו, כח .19.יומא יז, במדבר הפסוק לשון

שם.20. הב"ח  הגהות ראה א. טו, ב.21.חגיגה לג , מציעא יג .22.בבא משנה ד  פרק אבות
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כז.1. טז, א הימים ב.2.דברי  ל , ב.3.שבת לט , ב.4.סנהדרין קכא, כג .5.שבת יד , 6.משלי     לכאורה"
כיון מובן, בדא"פ:אינו וי "ל  - האמת? דהיפך  דיעה מסביר האם וכו', המדה היא כך  כתבו: מהו א"כ  כו', עצבות אי "ז

) והחיות המציאות העדר בתכלית, עצמו בעיני  ונבזה ובטול  שפלות - וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל  מהתבוננות אלא התוצאות ,(
אותה ועל  - וכו' כ "כ  נפל  זה איך  מתמרמר תומ "י  כי  כדבעי ), התבוננותו (באם נמשך  זה היא שאין דכך  מסביר, החיות דהעדר

) כתבו ג "כ  יומתק עפ"ז - יחוש". "לא הרגע על  דאפילו כו' עצבותהמדה זה שאין דעי "ז שביאר, ממשיך ) בכ "ז ,
כו'".מהפך  נפשו במר כו' האמתי  העצב כו' מעלה בו אין מצ"ע העצב רפכ "ו: לעיל  ועייג "כ  וק"ל . דעלמא ברכות 7.דמילי 
א. ה,



פח             

אדר  ו ' רביעי יום 
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בפשטות,8. הכוונה - הרוחני  ממצבו למרירות הכושר שעת הוא - הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה
שזו  אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה הכושר שעת היא לכן  בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט , לא בעצבות, כה בין שבהיותו
האמת  אלא, הגשמיים?! עניניו בגלל  בעצבות נתון שהוא מה מעלה משום בכך  יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת
הבהמית  כשהנפש ואילו, מרירות; של  הפכית תנועה בתוכה לעורר ביותר קשה שמחה של  בתנועה נמצאת כשהנפש שכן, כך : אכן היא
א): קט , (פסחים חז"ל  מאמר הפוך ) (במקרה שמוסבר כמו למרירות. להגיע האלקית לנפש יותר קל  עצבות, של  במצב כה בין נתונה
החג שמחת על  שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים המקדש בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים המקדש שבית בזמן
כדי הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו שמחה-קדושה באה איפוא, כיצד , ישראל ", בך  "וישמחו מצוה, של  שמחה להיות
עצבות  של  בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי  בשמחה, להיות הבהמית הנפש גם צריכה - שמחה של  בתנועה תהיה האלקית שהנפש
יותר  קל  ויין, בשר על -ידי  בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן, הבהמית); בנפש לבושה שהיא (יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה -
להגיע  יותר קל  הגשמיים, מעניניו עצבות של  במצב כה בין נתון שהוא בשעה זה: בענין גם כך  האלקית. בנפש גם שמחה להמשיך 

הרוחניים. מעניניו למרירות



פט              

אדר  ו ' רביעי יום 
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בפשטות,8. הכוונה - הרוחני  ממצבו למרירות הכושר שעת הוא - הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה
שזו  אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה הכושר שעת היא לכן  בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט , לא בעצבות, כה בין שבהיותו
האמת  אלא, הגשמיים?! עניניו בגלל  בעצבות נתון שהוא מה מעלה משום בכך  יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת
הבהמית  כשהנפש ואילו, מרירות; של  הפכית תנועה בתוכה לעורר ביותר קשה שמחה של  בתנועה נמצאת כשהנפש שכן, כך : אכן היא
א): קט , (פסחים חז"ל  מאמר הפוך ) (במקרה שמוסבר כמו למרירות. להגיע האלקית לנפש יותר קל  עצבות, של  במצב כה בין נתונה
החג שמחת על  שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים המקדש בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים המקדש שבית בזמן
כדי הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו שמחה-קדושה באה איפוא, כיצד , ישראל ", בך  "וישמחו מצוה, של  שמחה להיות
עצבות  של  בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי  בשמחה, להיות הבהמית הנפש גם צריכה - שמחה של  בתנועה תהיה האלקית שהנפש
יותר  קל  ויין, בשר על -ידי  בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן, הבהמית); בנפש לבושה שהיא (יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה -
להגיע  יותר קל  הגשמיים, מעניניו עצבות של  במצב כה בין נתון שהוא בשעה זה: בענין גם כך  האלקית. בנפש גם שמחה להמשיך 

הרוחניים. מעניניו למרירות

             

אדר  ז' חמישי יום 
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ד .9. יז.10.פרק ד , א.11.אבות קנג , שבת 12.ראה   ."ה יא, שמות ורשב"ם כא. טז, שופטים "ראה
.13   ."136 ע' החקירה ס' - להצ"צ - ותפקחנה בד "ה בארוכה הענין "וכמבואר



צ             

אדר  ח' שישי יום 
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ה.14. יד , 15.שמות   ."'כו עין כהרף אפילו עיכבן שלא זה ג "כ  מתורץ יט .16."בזה טז, 17.ירמי '

יט . טז, עולם.18.ירמי ' אדון יב.19.פיוט  נב, ישעי '

              

אדר  ט ' קודש  שבת יום 
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ולז.20. לו לה, א.21.בפרקים כה, ח .22.תהלים יט , ט .23.שם יט , שם



צי               

אדר  ט ' קודש  שבת יום 
פרק לב           
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ולז.20. לו לה, א.21.בפרקים כה, ח .22.תהלים יט , ט .23.שם יט , שם
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יח .1. יט , ומיד 2.ויקרא הנפשות, מדריגות בין הבדלים שישנם הרי  הנפשות, של  - ומעלתן" גדולתן יודע "מי  אומר הוא כן לפני 
חיים", ב"אלקים הוא: הפירוש אלא מאוחדות? ואפילו שוות הנפשות שכל  לכולנה", אחד  ואב מתאימות "שכולן אומר הוא כך  אחר
אחת  מדריגה בין הבדלים ישנם כאן - המדריגות של  ההשתלשלות בסדר לרדת הנשמות מתחילות בה דאצילות", "בינה של  השם
- אחד " "אב בחינת שהיא ב"חכמה", בשורשן, נמצאות כשהנשמות אך , החילוקים. אופן יודעים אנו שאין מה אלא זה אין לשניה;
הנשמה  לשורש ביחס - שני ) (בפרק במשל  (כמו לשניה אחת נשמה בין והתחלקות הבדל  שום אין שם - "חכמה" בחינת הוא "אב"
וכשטיפת  נפרדים; אברים של  ציור עדיין אין שם האב, מוח  מטיפת הוא ששורשו ה"בן" - בהשתלשלות מכן לאחר יורדת שהיא ואיך 
אחד  "אב הנשמות שבשורש  הרי  והתחלקותם). השונים האברים של  תבניתם להתהוות מתחילה שם האם, בבטן מכן לאחר יורדת האב

מאוחדות. הנשמות שכל  - 3.לכולנה"    ישראל שבני  מה - ח )" יג , לך  (כהפי ' דומין או קרובים "ולא
ל "אחים שהכוונה הזקן, רבנו מציין כאחים, אחים מתוארים שהמלה (כמו "דומים" או "קרובים" של  במובן כ "אחים" ולא ,"

אנשים "כי  המלים על  לך , לך  בפרשת פנים").מתפרשת בקלסתר "דומין - אחים שני : פירוש  "קרובים"; - אחים שבת 4.וגו':
א. לא,
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מ "א.5. עשרה.6.פרק שמונה בתפילת

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc dxf dcear(iriax meil)

k`nn lek`l mi`yx l`xyi eidy yexclwx miakek icaerd il
mdy mipinníénk,yexcl yi jke ,weqta exkfedyàlL ,íén äî ©©¦©©¦¤Ÿ

epzLð,miakek icaerd ici lrìëBà óàote`a wx epiid xzedy ¦§©©¤
,äpzLð àlLdf ixd lk`nd z` miakek caerd lyia m` la` ¤Ÿ¦§©¨
.xeq`e ,iepiy

:`xnbd dgecäzòî àlà,df xe`ia itl -ïàNòå ïéhçcaerd ¤¨¥©¨¦¦©£¨¨
miakekúBéì÷,xepza myaii -énð éëädfa mb xn`z m`d - §¨¨¦©¦

,ïéøeñàc.iepiy o`k didy oeikénð éëä àîéz éëådvxz m`e - ©£¦§¦¥¨¨¦©¦
,zexeq` zeilwd ok`y xnelàéðúäå,`ziixaaïàNòå ïéhéç §¨©§¨¦¦©£¨¨

,ïéøzeî ,úBéì÷zngn m"ekr ileyiaa xeqi`d mrh oi`y gkene §¨¨¦
.milk`nd epzydy

:xg` ote`a dyxcd z` `xnbd zx`anàlà,ywidd `ed jk ¤¨
md mixzend miiebd ilk`nïúéiøaî epzLð àlL íén äî ,íénk- ©©¦©©¦¤Ÿ¦§©¦§¦¨¨

,dpey`xd mzxevnBúéiøaî äpzLð àlL ìëBà óà,xzend `ed ©¤¤Ÿ¦§©¨¦§¦¨
.xeq`e ,dpey`xd ezxevn dpzyd ieb ici lr lyeay lke` eli`e

dgec .mixzen ,dpey`xd mzxevn epzyd `ly zeilw okle
:`xnbdïðçèe ïéhéç ,äzòî àlà,miakek caerd,ïéøeñàc énð éëä ¤¨¥©¨¦¦§¨¨¨¦©¦©£¦

,gnwl mihign mzxev dzpzyd ixdyénð éëä àîéz éëåm`e - §¦¥¨¨¦©¦
,xeq` miakek caer ici lr oghpy gnw ok`y xnel dvxzàéðúäå§¨©§¨

`ziixaaïälL úBúìqäå íéçîwä ,úBéì÷ ïàNòå ïéhéçicaer ly - ¦¦©£¨¨§¨©§¨¦§©§¨¤¨¤
,miakek.ïéøzeîezxevn dpzydy xaca xeqi` oi`y gkene ¨¦

.dpey`xd
:xg` ote`a dyxcd z` `xnbd zx`anàlà,ywidd `ed jk ¤¨

øeàä éãé ìò ïúéiøaî epzLð àlL íén äî ,íénk,[y`d-]ìëBà óà ©©¦©©¦¤Ÿ¦§©¦§¦¨¨©§¥¨©¤
øeàä éãé ìò Búéiøaî äpzLð àlLdpzydy leyiaa la` ,xzen ¤Ÿ¦§©¨¦§¦¨©§¥¨

mignw `ziixad dxizd okle .xeq` ,y`d ici lr lk`nd
`l zleq e` gnwl oihign iepiydy oeik ,m"ekr ly zezlqe

:`xnbd dgec .xe`d ici lr dyrpáéúk øeà éãéîxn`p ike - ¦¦§¦
xaca wx `ed xeqi`dy xne` dz` ok zngny ,y` oeyl weqta

.y`d ici lr dpzydy
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היום יום . . . צד

ה'תש"גג אדר איום שני

חומש: תרומה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ואדרבה . . . לד ידים כנ"ל.

אֹותֹו,  ָרָאה  לֹא  ֵמעֹוָלם  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ִליִליד  הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ִמְצַות  ָאַמר:  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ת ֲעָדתֹו. ן אֹו ּבַ הּוא ּבֶ ְמקֹום ְמגּורֹו, ׁשֶ ר ּבִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ן ְלָחֵבר ֲעַדת ִיׂשְ ּכֵ ל־ׁשֶ ּוִמּכָ

ה'תש"גג אדר שנייום רביעי

חומש: פקודי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה בכל . . . 86 מסטרא דא.

מענה הצ"צ לחסיד בקי בש"ס כו' ומשכיל גדול בחסידות: קבלת עול איז משנה 
דעם מהות. דורך קבלת עול פון א עבד פשוט, ווָאס בשעת ער שלָאפט איז אויך ניכר 
דער עול העבדות זיינער, קען אפילו א למדן און א גאון אויך קומען צו דער מעלה 

און חשיבות פון א ּפרָאסט־תמימות'דיקען מסירת־נפש איד.

ֶאת  ה  ּנָ ְמׁשַ ֹעל  ַלת  ַקּבָ ֲחִסידּות:  ּבַ דֹול  ּגָ יל  ּכִ ּוַמׂשְ כּו'  "ס  ַ ּשׁ ּבַ ִקי  ּבָ ְלָחִסיד  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַמֲעֶנה 
ָדן ְוָגאֹון  ם ַלּמְ ר ָעָליו ֹעל ַעְבדּותֹו, ָיכֹול ּגַ ָנתֹו ִנּכָ ׁשְ ם ּבִ ּגַ ׁשּוט, ׁשֶ ל ֶעֶבד ּפָ ַלת ֹעל ׁשֶ הּות. ַעל ְיֵדי ַקּבָ ַהּמַ

ׁשּוט ְוָתִמים. ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּפָ ל ְיהּוִדי ׁשֶ יבּותֹו ׁשֶ יַע ְלַמֲעָלתֹו ַוֲחׁשִ ְלַהּגִ

ה'תש"גד אדר איום שלישי

חומש: תרומה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ובכל דחי' . . . לד צדיקים.

ר ְלָהִסיר  ׂשָ ְפָרט, הּוא: א( ְיִגיַעת ּבָ ֶכל ֱאלִֹקי ּבִ ים, ּוְבׂשֵ ָכִלים ִעּיּוִנּיִ ׂשְ קּות ּבִ ית ַהֲהָכָנה ְלִהְתַעּסְ ֵראׁשִ
ֱאלֹקּות  ּוְבִעְנְיֵני  ְכָלל,  ּבִ לֹות  ּכָ ׂשְ ּמֻ ּבַ ַטַעם  ַהּטּוב  ְלעֹוֵרר  ֶנֶפׁש  ְיִגיַעת  ב(  עֹוָלם,  ֵמִעְנְיֵני  ַטַעם  ַהּטּוב 

ְפָרט. ּבִ

ה'תש"גד אדר שנייום חמישי

חומש: פקודי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק לה. והנה . . . מד ועבודתם.

צו חסידות ביים מיטעלען רבי'ן, איז געווען זייער שטיל, דָאך פלעגט ער בשעת 
חסידות זָאגען: שא, שא.

דער טאטע הָאט עס ערקלערט, אז דָאס איז געווען אויף להשקיט נביעת המוחין. 
און הָאט מיט דעם מבאר געווען דעם מאמר הזהר, סבא דעתוהי סתים דשקיט ושכיך.

ּתֹוְך  ָנַהג לֹוַמר  ֶקט ֻמְחָלט. ַלְמרֹות ֹזאת  ַרר ׁשֶ ׂשָ ֵעת ֲאִמיַרת ַהֲחִסידּות ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי  ּבְ
ֵדי ֲאִמיַרת ֲחִסידּות: ׁשַא! ׁשַא! ּכְ

ַהּמִֹחין,  ְנִביַעת  ֶאת  ן[  ]=ְלַרּסֵ ִקיט  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ ה  ַנֲעׂשָ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ יר,  ִהְסּבִ "ּב[  ָהַרׁשַ ]=ַאְדמֹו"ר  א  ַאּבָ
ִכיְך"  ְוׁשָ ִקיט  ׁשָ ּדְ ָסִתים,  ְעּתֹוִהי  ּדַ "ָסָבא  ַהּזַֹהר  ַמֲאַמר  ֵאר  ּבֵ ּוְבָכְך  נֹוְגדֹות[  ֵדעֹות  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבַ ]ַהַמֲעָלה 

ב[. ָ ֹוֵקט ּוְמֻיּשׁ ּשׁ ּום ׁשֶ ְעּתֹו ֻמְפָלָאה ִמּשׁ ]=ָזֵקן ּדַ

יום 
ראשון

יום 
שני



צה היום יום . . . 

ה'תש"גה אדר איום רביעי

חומש: תרומה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ושני . . . 68 דקב"ה לעילא.

ף ַרְגֵלינּו, ַהּכֹל הּוא ְלַזּכֹות ּוְלַטֵהר ֶאת  ָכל ְמקֹום ִמְדַרְך ּכַ ה ּבְ ִלי ׁשּום ֵצל ָסֵפק ּוְסֵפק ְסֵפָקא, ִהּנֵ ּבְ
ְזָרה  ר ּגָ ֲאׁשֶ ַרֲחָמָנא ָאנּו, ִאיׁש ִאיׁש ּכַ לּוֵחי ּדְ ָרֵאל ׁשְ ל ִיׂשְ ה, ַוֲאַנְחנּו ּכָ ִפּלָ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוַהּתְ ָהָאֶרץ ּבְ

ְכֵמנּו. ר ָהֳעְמָסה ַעל ׁשִ י ֵמֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש, ֲאׁשֶ ָחה ָהֶעְליֹוָנה, ֵאין ָחְפׁשִ ּגָ ָעָליו ַהׁשְ

ה'תש"גה אדר שנייום ששי

חומש: פקודי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והוא בהקדם . . . מד בראשו עכ"ל.

ֵאינֹו  ְלַבד ּדְ ה. ְולֹא זֹו ּבִ ֶאָחד ֻמְכָרִחים ֵהּמָ ם ּכְ ּלָ ֹפַעל – ּכֻ ְגֶלה, ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִלּמּוד ַהּנִ
ִעים ֶזה ָלֶזה, ּוְכַמֲאַמר "ְולֹא  ה ֵהם ְמַסּיְ ַרּבָ א ַאּדְ ֵני ֲחֵברֹו, ֶאּלָ ָהֶאָחד ִיְדֶחה אֹו ֻיְדֶחה ִמּפְ ְך לֹוַמר ׁשֶ ּיָ ׁשַ
ִריְך  ּצָ ׁשֶ  – קֹונֹו",  ִעם  ד  ְתַחּסֵ ַהּמִ ָחִסיד  "ֵאיֶזהּו  ְגֶלה,  ַהּנִ ִלּמּוד  ִלְהיֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ  – ָחִסיד"  ָהָאֶרץ  ַעם 

ֹפַעל. ּמּוד ֲהלֹא הּוא ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִלְהיֹות ִלּמּוד ַהֲחִסידּות, ְוַתְכִלית ַהּלִ

ה'תש"גו אדר איום חמישי

חומש: תרומה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ולא עוד . . . 68 לעילא הרבה.

משיחות אאמו"ר: עס איז א מעלה נפלאה, ווָאס דער אויבערשטער ב"ה איז מזכה 
און מען קריגט א חוש מיט א געשמַאק א אידען ַא טובה טָאן, ביז אז יענער ווערט 
בא אים טייערער ווי ער בא זיך, ווארום אויף זיך קען ער געפינען כמה טעמים פאר 
ווָאס עס קומט איהם זָאל, ח"ו, זיין ניט גוט, ָאבער אויף דעם ַאנדערען איז דָאס ניט 

שייך כלל.

יִגים  ה, ּוַמּשִׂ רּוְך הּוא ְמַזּכֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ "ּב[: זֹו ַמֲעָלה ִנְפָלָאה, ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ן ַעל ַעְצמֹו  ּכֵ ֵעיֵני ַעְצמֹו. ׁשֶ הּוא ּבְ ֵעיָניו ָיָקר יֹוֵתר ִמׁשֶ ַהּזּוַלת ּבְ ת טֹוָבה ִליהּוִדי, ַעד ׁשֶ ּיַ ֲעׂשִ חּוׁש ְוֹעֶנג ּבַ
ָלל  לֹום, לֹא טֹוב, ַאְך ַעל ַהּזּוַלת ֶזה ּכְ ְהֶיה לֹו, ַחס ְוׁשָ ּיִ יַע ׁשֶ ה ִנּמּוִקים ַמּדּוַע ַמּגִ ּמָ ָיכֹול הּוא ִלְמֹצא ּכַ

ְך. ּיָ לֹא ׁשַ

ה'תש"גו אדר שנישבת
ָלאָכה.  ל ַהּמְ ַלם ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּתִ

ח.  ּמַ יַע ּוְתׂשַ ה, ּתֹוׁשִ ִמיד: ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ ִבְרכֹות ַהְפטֹוָרה אֹוְמִרים ּתָ ּבְ
חומש: פקודי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: לה־לח.
תניא: והנה ביאור . . . והמשכיל יבין.

ַעל  ְלַאַנ"ׁש  דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֶ ּשׁ ַמה  ֵעצֹות  ִלּקּוֵטי  הּוא  ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ַאַנ"ׁש:  ִזְקֵני  ֵאֶצל  ל  ְמֻקּבָ
ה  הּוא ַעּתָ מֹו ׁשֶ צּוָרתֹו ּכְ ְנָיא ּבְ ר ֶאת ֵסֶפר ַהּתַ ַקִיץ תקנ"ב ִהְתִחיל ְלַסּדֵ נֹות תק"מ־תק"ן. ּבְ ׁשְ ְיִחידּות ּבִ
פֹו. ּוֵמַהאי  ׁשּו, ְוַגם ִהְתִחילּו ְלַזּיְ ּבְ ּתַ ַמן ִנׁשְ ְך ַהּזְ ּנּו, ּוְבֶמׁשֶ קֹות ַרּבֹות ִמּמֶ ָבר ָהיּו ַהְעּתָ ְלָפֵנינּו. תקנ"ג – ּכְ
ִסְפרֹו  ֶאת  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ָנה  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ַאֵחר:  ח  ֻנּסָ ֵיׁש  ִלְדפּוס.  ְלָמְסרֹו  נּו  ַרּבֵ ֵרז  ִנְזּדָ זֹו[  ה  ּבָ ]=ּוִמּסִ ַטֲעָמא 
יקֹו,  ְלַהְעּתִ ְרׁשּות  ָנַתן  ְוָאז  ְוָזקּוק,  ָצרּוף  ָהָיה  ָבר  ּכְ תקנ"ה  ַנת  ׁשְ ּבִ ְוֵתָבה.  ָבה  ּתֵ ָכל  ּבְ ק  ְוִדּיֵ ְנָיא,  ַהּתַ

ׁשּו ְמָסרֹו ִלְדפּוס. ּבְ ּתַ קֹות ְוִנׁשְ ַרּבּו ַהַהְעּתָ ּוְכׁשֶ

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . צו
רּוׁש  דֹול ּדְ נּו ַהּגָ ַנת תק"ן – ָאַמר ַרּבֵ יו – ׁשְ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ְלַחּיָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ר, ּבְ ר ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ

ְנָיא. ל ֵסֶפר ַהּתַ ָרִקים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ת ּפְ לֹשֶׁ יק כּו'", ְוהּוא הּוא ׁשְ ִהי ַצּדִ יִעין אֹותֹו ּתְ ּבִ "ַמׁשְ

ה'תש"גז אדר איום ששי

חומש: תרומה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ומקדושה זו . . . מעט מעט.

הּוא –  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ִליַח ֲאדֹון ּכֹל, ְלַמַען ָהִביא ְלֹפַעל – ּבְ י הּוא ׁשְ ָרֵאל ָעָליו ָלַדַעת, ּכִ ִיׂשְ ל ִאיׁש ּבְ ּכָ
אֹור ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה, ְוהּוא ַעל ְיֵדי  ֵהם ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ְבִריַאת ָהעֹוָלם, ׁשֶ ָנתֹו ּבִ ֵרְך ְוַכּוָ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ת ִמּדֹות טֹובֹות. ָרׁשַ ּיֹות ְוַהׁשְ ִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ

ה'תש"גז אדר שנייום ראשון

חומש: ויקרא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק לו. והנה . . . 90 ואפסי עוד.

אז מען געהט אין גאס דארף מען טרַאכטען דברי תורה צי אין מחשבה צי אין 
דבור, דָאס ווענדט זיך, צי מען מעג ע"פ דין ריידען דָארטען דברי תורה. ָאבער אז 
ער געהט און איז ניט פארנומען אין דברי תורה, זָאגט איהם דער שטיין אויף וועמען 
ער טרעט: בולאך )גולם( ווָאס טרעסטו אויף מיר? מיט ווָאס ביסטו העכער פאר מיר?

לּוי, ִאם  ָבר ּתָ ִדּבּור. ַהּדָ ָבה אֹו ּבְ ַמֲחׁשָ ִדְבֵרי ּתֹוָרה, אֹו ּבְ ְרחֹוב – ָצִריְך ְלַהְרֵהר ּבְ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה – ְמִטיָחה ּבֹו  ְבֵרי ּתֹוָרה. ַאְך ִאם הּוא הֹוֵלְך ְוֵאינֹו ָעסּוק ּבְ ם ּדִ ר ׁשָ ין, ְלַדּבֵ י ּדִ ר, ַעל ּפִ ֻמּתָ

ה ִהיא ֶעְליֹונּוְתָך ָעַלי? ּמֶ ה ּדֹוֵרְך ָעַלי? ּבַ ָהֶאֶבן ָעֶליָה הּוא ּדֹוֵרְך: ּגֶֹלם! ַמּדּוַע ַאּתָ

ה'תש"גח אדר אשבת

חומש: תרומה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק כח. ואפילו . . . ממש עמו.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל אריינגערופען א יונגערמַאן פון דעם מגיד'ס תלמידים, 
און הָאט איהם געזָאגט - מיט א ניגון, כדרכו - : "איך הָאב א מצוה פון ולמדתם 
אותם את בניכם, דו הָאסט א מצוה פון זן ומפרנס בני ביתו, לָאמיר זיך בייטען: איך 
וועל דיר געבען דו זָאלסט קענען מקיים זיין דיין מצוה, און דו לערען מיט מיין זון 
- דָאס איז געווען דער מיטעלער רבי - און הָאט איהם מבאר געווען סדר הלימוד: 
דָאס ערשטע לערענט מען אותיות א. ב . . . ווָאס איז אן אלף - א ּפינטעלע פון 
אויבען, א ּפינטעלע פון אונטען, א קו באמצע - דָאס איז אן אלף. א קינד מוז וויסען, 
אז דער אלף פון תורה איז דער יוד פון אויבען דער יוד פון אונטען מיט דעם קו פון 
אמונה ווָאס באהעפט זיי. נָאך א נוסחא איז דָא: "א יוד למעלה דָאס איז די נשמה, 

א איד למטה דָאס איז דער גוף, און א קו של יראת שמים באמצע".

ַדְרּכֹו – "ָעַלי ֵיׁש ִמְצַות  ִנּגּון, ּכְ יד, ְוָאַמר לֹו – ּבְ ּגִ ְלִמיֵדי ַהּמַ ַעם ַאְבֵרְך ִמּתַ ן ֵאָליו ּפַ ֵקן ִזּמֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֵדי  ן ְלָך ּכְ ף: ֲאִני ֶאּתֵ יתֹו, ָהָבה ִנְתַחּלֵ ֵני ּבֵ ֵניֶכם", ָעֶליָך ֵיׁש ִמְצַות ָלזּון ּוְלַפְרֵנס ּבְ ם ֹאָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ "ְוִלּמַ
ִני – ָהָיה ֶזה ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי, – ּוֵבֵאר לֹו ֵסֶדר  ּבְ ה ְלַמד ִעם  ְוַאּתָ ָך,  ּלְ ׁשֶ ְצָוה  ם ֶאת ַהּמִ ּתּוַכל ְלַקּיֵ ׁשֶ

יום 
חמישי

יום 
שישי



צז היום יום . . . 
ֶאְמַצע –  ַחת, ַקו ּבָ ה ִמּתַ ַעל, ְנֻקּדָ ה ִמּמַ ית לֹוְמִדים אֹוִתּיֹות א־ב... ַמִהי "ָאֶלף"? – ְנֻקּדָ ּמּוד: ֵראׁשִ ַהּלִ
ַחת, ִעם ַקו  ּתַ ּמִ ַעל, ַה"ּיּוד" ׁשֶ ּמַ ּמִ ל ּתֹוָרה הּוא ַה"ּיּוד" ׁשֶ ָה"ָאֶלף" ׁשֶ ב ָלַדַעת, ׁשֶ זֹוִהי "ָאֶלף". ֶיֶלד ַחּיָ

ָרם". ַחּבְ ּמְ ָהֱאמּוָנה ׁשֶ

ל ִיְרַאת  ה – ֶזהּו ַהּגּוף, ְוַקו ׁשֶ ָמה, "ְיהּוִדי" ְלַמּטָ ׁשָ ְרָסה נֹוֶסֶפת: ""יּוד" ְלַמְעָלה זֹוִהי ַהּנְ ּגִ ָנּה  ֶיׁשְ
ֶאְמַצע". ַמִים ּבָ ׁשָ

ה'תש"גח אדר שנייום שני

חומש: ויקרא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והנה תכלית . . . מו במציאות.

ה ַאַחת ֵמֶאֶלף ֲאָנחֹות. ֱאלֵֹקינּו  ֻעּלָ ָביו: טֹוָבה ּפְ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֹפַעל ְוָיְחְנָך ָהֱאלִֹקים. ֲעבֹוָדה ּבְ ֹקד ּבַ ה, ֲעֹזב ֶאת ָהֲאָנָחה ּוׁשְ ים ֵהּמָ ַחי, ְותֹוָרה ּוִמְצֹות ִנְצִחּיִ

ה'תש"גט אדר איום ראשון

חומש: תצוה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק כט. אך . . . לו וגסותן.

אז מען געהט אין גאס און מען טרַאכט משניות תניא, און מ'זיצט אין קרָאם )סטָאר( 
מיט א חומש, א תהלים, איז איצט איז דָאס טייערער, ווי אין דער צייט, ווען אין 
גאס )סטריט( איז געווען ליכטיג באור תורה. מ'טָאר ניט געהן אין גאס אליבא רקניא, 

מען דארף הָאבען תורה, מיט ווָאס צו געהן אין גאס.

ה ֶזה  ים, ֲהֵרי ַעּתָ ִהּלִ ׁש, ּתְ ֲחנּות ִעם ֻחּמָ ִבים ּבַ ְנָיא, ְויֹוׁשְ ָניֹות, ּתַ ִבים ִמׁשְ ְרחֹוב ְוחֹוׁשְ הֹוְלִכים ּבָ ׁשֶ ּכְ
ְרחֹוב "ַעל ֵלב ֵריָקן".  ְך ּבָ אֹור ּתֹוָרה. ָאסּור ְלַהּלֵ ָהְרחֹוב ָהָיה מּוָאר ּבְ ְזַמן ׁשֶ ָהָיה ּבִ ִפי ׁשֶ ָיָקר יֹוֵתר ִמּכְ

ְרחֹוב. כּו ּבָ ּה ִיְתַהּלְ תֹוָרה, ִעּמָ ד ּבְ ֵיׁש ְלִהְצַטּיֵ

ה'תש"גט אדר שנייום שלישי

חומש: ויקרא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ולזה נתן . . . מו מהאר"י ז"ל.

ָקַמץ. חֹוָלם ְוֹלא ּבְ "ף ּבְ ָראָת - ַהּכָ ּבָ ת ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות אֹוְמִרים ַעל ּכֹל ַמה ּשֶׁ ִבְרּכַ ּבְ

ָהַרב  אֹוֵמר  ׁשֶ ַהֲחִסידּות  ַמֲאָמֵרי  ִיְלֹמד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  יַע  ּבִ ְלַהׂשְ ָיכֹול  רּות,  ְ ְלִהְתַקּשׁ ׁשּוָקה  ַהּתְ ּגֶֹדל 
י[. י ]=ּדַ ְלַבד לֹא ַסּגִ ִנים ּבִ ת ּפָ ְרִאּיַ י ּבִ ְוכֹוֵתב, ּכִ

שבת 
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צח            

ה'תשע"ח  אדר ג ' ראשון יום  ?      

       
         

     
על החשוד הארץ  מעם בשביעית ואתרוג לולב  הקונה 

ואסור שביעית קדושת יש  האתרוג דמי  שעל  כיון השביעית,

הארץ  לעם  בכלל למוסרם  זה והרי  אסור  באופן  בהם להשתמש  יכול  (כי 

מכשול '), תתן  לא עיור  האתרוגיבקש'לפני  את לו שיתן מהמוכר 

הלולב . בדמי  האתרוג דמי  את  שיבליע  או במתנה

עץ  הוא כי  לקנות  לו מותר הלולב  שאת  הרדב "ז וכתב 

בפירוש הרמב "ם כתב  וכן שביעית. קדושת  עליו  ואין בעלמא

מי "א)המשניות  פ"ג .(סוכה

אחרונים  ועוד )והקשו תמרים, :(כפות

ב)בגמרא לט, והחילוק (סוכה בשישית חנטו  ששניהם  מבואר

זמן אחר  הולכים  שבאתרוג הוא ללולב  אתרוג בין
ובלולב  שביעית, קדושת  עליו חלה בשביעית , שנלקט וכיון

אחר הפרי )הולכים  בקיעת בשביעית ,(תחילת נקטף  אם וגם

מותר ולכן בשישית  שחנט  כיון שביעית  קדושת  עליו  חלה  לא 

עליו  חלה  בשביעית  חנט אם  אבל הארץ , מעם  לקנותו

הלולב  את  לקנות הרמב "ם התיר ומדוע  שמותרקדושה . (ומשמע

בשביעית) חנט אם כעץ ?גם שהוא משום 

וביארו :

הגמרא א)למסקנת  מ, דבר(שם על רק  חלה שביעית קדושת

שווה ' וביעורו  בעת ש 'הנאתו מהעולם מתבער  שהדבר  אכילה (כמו 

עציםהלעיסה) סתם  כי  שביעית קדושת  בהם אין ועצים  ,

להסקה  העצים)עומדים  שנתבערו  לאחר  הגחלים מחום היא ואף (וההנאה .

מיעוט שיש   תוך למאור בא האור  כי  שווה' וביעורן  (ו 'הנאתו 

ביעורו ) להסקה .כדי  העומדים  עצים  ברוב  בטלים הם  הרי  -

בו  ואין העצים  לשאר בטל  כעץ  שהוא  לולב  גם זה  ולפי 

שחנט  לולב  גם הרמב "ם  לדעת  ולכן, שביעית . קדושת 

ומה שביעית . קדושת בו אין כי  לקנותו מותר  בשביעית

גידולו  עיקר  כי  הלולב  את לקנות  שמותר בגמרא שאמרו

משום זה  הרי  – שביעית קדושת בו אין ולכן בשישית

שביעית קדושת נוהגת יוסי  רבי  ולדעת היא  תנאים  שמחלוקת

עליו  חלה כעץ  שהוא  לולב  וגם להסקה, העומדים  בעצים  גם

מפרשת לדעתו גם המשנה את  להעמיד וכדי  שביעית, קדושת 

בשישית . שגדל  בלולב  שמדובר הגמרא 

         

ה'תשע"ח  אדר ד' שני יום         

        
         
         
         


שאינם עניינים  להביא  הרמב "ם  של דרכו אין כלל בדרך

המצוה ? שכר את כאן הזכיר מה ולשם  להלכה . נוגעים 

הע  בעצם קבלתוגם שאין הוא כלל הרי  להבין: יש  ניין

הכלל מן זו מצוה  יצאה  ומדוע  הזה, בעולם  מצוות שכר

הזה ? בעולם שכר עליה  לקבל והובטחנו

למרות השמיטה , לשנת סמוך להלוות הציווי  כי לומר ויש 

השמיטה שנת  כשתגיע  יפקע  שהחוב  סביר חשש  שקיים

האלוקית ההבטחה  על מתבסס  כספו, את יפסיד  והמלווה

מצווה אדם אין  הרי  כן לא שאם  מכך , נזק  לו יגרם  שלא 

השכר , את הרמב "ם  הזכיר ולכן בחינם. כספו את להפסיד 

הברכה . מהבטחת  נובעת  ההלוואה  שחובת  לבאר

פי על לזמנינו, בנוגע  למעשה השלכה  בכך  שיש  ויתכן

הסמ"ע  ב)דברי סז , סי ' לכם(חו "מ ברכתי את  'וצויתי  שברכת 

מן  מתקיימת שהמצוה בזמן רק  נוהגת השישית ' בשנה 

הברכה אין מדרבנן אלא  נוהגת שאינה הזה  בזמן אך התורה,

מלהלוות להימנע  איסור  אין הזה  שבזמן נמצא זה  ולפי חלה.

הברכה . מכוח רק  תקף  האיסור שהרי  השמיטה  קודם

החינוך' ב 'ספר תפ)אך הוא(מצוה זו מצוה ששורש  כתב ,

מעותיו  כמלווה  נדיב  ואין הנדיבות... מידת בלבנו "לחזק  כדי 

ולהפסידה הלוואתו להשמיט קרב  שהזמן יודע  היותו עם 

לנדיבות האדם את לחנך  היא המצוה  מטרת  כלומר, ממנו".

     שלא בטוח שהוא  משום ולא 

ברכת בהבטחת  תלויה  המצוה  אין זה  ולפי הפסד. לו יגרם

הזה . בזמן אף  נוהגת  והיא ה'

      

ה'תשע"ח  אדר ה' שלישי יום          

       
         

          
   

חיוב  היה  ובגבעון בנוב  בשילה , עמד כשהמשכן האם

לרגל? לעלות

הרמב "ן ח)לדעת  יב, המנוחה(דברים 'אל באו שלא זמן  כל ,

הנחלה' א)ואל קיט, זבחים ירושלים", זו  נחלה שילה, זו  היה("מנוחה לא

לעלות . חיוב 

יפות ' לט)וה'פנים  כט, השנים(במדבר  עשרה  שבארבע  כתב 

היה לא  וגבעון , בנוב  כשהיו  וכן הארץ , את  וחילקו שכבשו

בשנה פעמים "שלוש  נאמר בתורה כי  לרגל לעלות  חיוב 



צט             

בירושלים . הבחירה  בית  היינו יבחר", אשר במקום  יראה ...

שמואל  בספר נאמר  שילה  ג)ובמשכן א, ההוא(א, האיש  "ועלה 

בשילה", צבאות  לה' ולזבוח להשתחוות  ימימה  מימים  מעירו

" שעלה רד "ק  ופירש  "( רגל בכל  ה 'תרגום '(ולא אך .

מזמן עולה  ש "היה  פירשו ורש "י  בכל היינו  ,"

.רגל

סולובייצ 'יק  הגרי "ז יא)וגם  עמ' מא, התורה שבנוב (קול  חילק ,

עליה מצוות  היתה  בשילה  אבל לרגל  לעלות נצטוו לא  וגבעון

מהכתוב  וראיה ג)לרגל , קכב, כעיר(תהלים הבנויה  "ירושלים 

שיבנה המקדש  שבית רש "י : ופירש  יחדו". לה  שחוברה

זו  הכתוב  שדימה  וכפי  שילה , כמשכן יהיה בירושלים שלמה

ירושלים)לזו זו  נחלה שילה, זו  מנוחה - הנחלה" ואל  המנוחה וכמו ("אל  ,

מצוה(בשילה)ששם תהיה  בירושלים גם כך שבטים ", "עלו

לרגל . לעלות 

אורה' ב)וה 'קרן קטז , שחיוב (זבחים הרמב "ם מדברי  מדייק 

והמקום בירושלים  המקדש  שנבנה קודם  גם היה  לרגל עליה 

בהלכה שהרי  המשכן. את  שהעמידו במקומות היה  המקודש

אליו  וחוגגין לה'... בית  לעשות "מצות ֿעשה  כתב  הקודמת

העמידו  לארץ  שכשנכנסו ממשיך  וכאן בשנה ", פעמים שלש 

ולגבעון  לנוב  באו ומשם  בשילה, כך ואחר  בגלגל המשכן את 

בהבאת בשנה , פעמים  שלוש  לחגוג המצוה  לקיים יש  ובהם

חגיגה . ושלמי  ראיה  עולת 

ה'תשע"ח  אדר ו' רביעי יום       

        
         
         

    
והמנורה השולחן סידור  בצורת תנאים ב)נחלקו צח, :(מנחות

למערב  ממזרח  נסדרו רבי  ההיכל )לדעת  רבי(לאורך  ולדעת

לדרום  מצפון נסדרו שמעון ברבי  ההיכל )אלעזר .(לרוחב

אחרונים  א"ח והקשו ביהודה נודע ה"ד . פ"ה תו "מ הל ' משנה (לחם

קכב) סי ' :מהדו "ת

רבי כדעת לדרום מצפון היתה שהמנורה פסק  הרמב "ם

לאורך היה שהשולחן כתב  איך כן ואם שמעון, ברבי  אלעזר

סידור צורת את  והרי רבי , כדעת  למערב  ממזרח  הבית

המנורה מסידור לומדים  שם)השולחן המנורה(מנחות ואם 

לדרום צפון בין הן שהנרות  באופן ברבי עומדת אלעזר  רבי  (כדעת

כך?שמעון ) להיות  צריך השולחן סידור גם  ,

ביהודה ': ה'נודע  ומבאר

משה , שעשה השולחן מלבד  היו, הראשון  המקדש  בבית 

המלך שלמה שעשה שולחנות  התוספות(שם)עשרה וכתבו .

תרי ) ד "ה הירושלמי (שם פי  ב)על  יא, לדעה(שקלים כי 

אמות עשר לאורך מסודרים היו לדרום, מצפון שהשולחנות

אחת כל שולחנות חמשה  של  שורות  בשתי  ההיכל בצפון

השורות) שתי  בין  היה משה של  ושולחן  אמות שתי  השולחן  וכיון (אורך  .

היה ולא הצפוני הכותל עד השורה את  מילאו שהשולחנות

כל על  הפנים  לחם את  לסדר  אפשר היה  לא  לכהנים, מעבר 

משה של  השולחן על רק  וסידרוהו ברהשולחנות יוסי  רבי  (כדעת

.יהודה)

השולחנות סידור  צורת  את לומד רבי  לומר: יש  זה  ולפי 

המנורה הנחת  למערב)מצורת  כדעה(ממזרח לסבור יכול הוא  כי 

משה של שולחנו על  רק  הפנים לחם  את  ואפשרשסידרו

ללמוד הוצרך ולכן לדרום . מצפון השולחנות  את  לסדר

הרמב "ם אבל  למערב . ממזרח סודרו השולחנות  שגם  ממנורה 

כל על היה  הפנים לחם  שסידור  הגמרא כמשמעות  סובר 

שמוע)השולחנות בן  אלעזר  רבי  סידור(כדעת את ללמוד  צורך  ואין

מצפון  מונחת היתה אם  אף  כי המנורה , מהנחת השולחנות

לא הפנים , לחם  את  סידרו כולם  שעל  השולחנות  - לדרום

וזהו  למערב . ממזרח רק  אלא  לדרום מצפון להיות יכלו

השולחן  ואילו לדרום  מצפון שהמנורה הרמב "ם  שכתב 

למערב . ממזרח

ה'תשע"ח  אדר ז' חמישי יום      

       
          
        

  
ופרח ' 'כפתור ו )בספר עשרה(פרק שבע  שבשנת  הביא 

לירושלים לבוא  מפאריש חננאל רבינו רצה השביעי לאלף 

טמאים שכולנו  ואף  ציבור , קרבנות  ושאר  פסח קרבן להקריב 

הטומאה . את דוחה  ציבור  קרבן הרי  מת, טומאת

להקריב  אפשר אי  מדוע  נימוקים כמה העלו והאחרונים 

בזמנינו : ציבור קרבנות 

יעבץ ' ה'שאילת פט)א. סי ' סופר'(ח"א רלו )וה 'חתם סי ' (יור "ד 

כל בהם שהשתתפו  מהשקלים נקנים ציבור קרבנות  כתבו:

היה המקדש  שבית  בזמן רק  נוהגים שהשקלים  וכיון ישראל ,

ה"ח)קיים  פ"א שקלים להקריב (הל ' אפשרות  אין בזמננו הרי 

קרבן  הזה בזמן להקריב  מניעה  אין זה  ולפי  ציבור. קרבנות

ציבור . משקלי  בא שאינו פסח

מלך' ב 'מקדש  קנ )אך  עמ' פרנק, שנינו(להגרצ"פ (מנחות העיר :

א) וכיון מט, שחר, של  בתמיד  אלא המזבח את מחנכים שאין

לא ציבור, קרבן  שהוא  תמיד קרבן מקריבים  אין הזה שבזמן 

הפסח. הקרבת גם תיתכן

לפני רוח  "נחת  - ניחוח' ולשם  ריח 'לשם הוא קרבן ב .

רצונו" ונעשה  שאמר  שם)הקב "ה ורש "י  מו ,ב, והנה ,(זבחים .

בטלה לא המקדש  שקדושת  זו בהלכה  על האמור אף (ו "מקריבין 

בית") שם שאין  מקדשיכם"פי  את  "והשימותי  מהפסוק  נלמד 

לא) כו , עומדים",(ויקרא הן בקדושתן ששוממין "אע "פ  -

" הקב "ה  אומר הפסוק  ניחוחכם",ובהמשך  בריח  אריח



ק            

התנאי חסר כי  החורבן לאחר  להקריב  שאין לומדים  ומזה 

מתקיימת בית " שאין אע "פ  "מקריבין וההלכה ניחוח ', 'לריח 

ולכן  הבניה , נגמרה לא ועדיין לבנותו מצוה  הקב "ה  כאשר

הבית  נבנה  בטרם הקריבו עזרא  א)בימי  סי ' ציון  .(בנין 

צריך דחויה , אלא  בציבור הותרה  לא שטומאה כיון ג.

גדול כהן מצח  על רק  מרצה והציץ  ציץ , ריצוי  (הל 'להיות 

הט"ו ) פ "ד  המקדש  צריךביאת כהונה  ובבגדי  בגדים  שמונה הלובש 

בתוספתא  ושנינו  תכלת  חוט  פ"ו )להיות  שהתכלת(מנחות

הרי "ף  כתב  וכבר רעג)מעכבת. סי ' ציצית הגאונים(הל ' שמימות

הזה  בזמן להקריב  אפשר אי וממילא תכלת לנו דוד אין (שאילת

קח) עמ' מלך  מקדש  וירושלים. ציון  דרישת .ח"א,

ה'תשע"ח  אדר ח' שישי יום         

       
          
         

  
מלכים  בהלכות  גם  מופיעה זו א)הלכה  פרק כאן (סוף אך  ,

המחלוקת "לסלק  כדי  נעשית  שהמשיחה  הרמב "ם  כותב 

הזכיר מלכים בהלכות  ואילו לבדו ", מלך שזהו לכל ולהודיע 

השני . הפרט את ולא  המחלוקת " "לסלק  רק 

הוא זה  דין של העיקרי  מקומו הרי  ביאור: צריך ולכאורה 

שמן  דיני בין אגב  כבדרך רק  מוזכר וכאן מלכים בהלכות 

הזכיר כן אם ומדוע  המלך, למשיחת גם המשמש  המשחה 

מלכים ?ה בהלכות  ולא  כאן  דווקא  הפרטים שני  את  רמב "ם

והביאור:

ז )לעיל המשחה(הלכה בשמן מושחים  שאין הרמב "ם  כתב 

במלכי רק  עוסקות אלו שהלכות ונמצא דוד בית מלכי  אלא

ישראל . במלכי  גם  העוסקות  מלכים  מהלכות  בשונה דוד, בית

מלך שזהו לכל 'להודיע  של הפרט  את  כאן דווקא הזכיר  ולכן

דוד . בית  במלכי  רק  שייך זה  טעם  כי  לבדו',

הדבר: וטעם

בספר הרמב "ם  מגדיר דוד, בית מלכי של ייחודם  את 

שסב)המצוות  דוד ,(ל "ת בו זכה  מלכות כתר אמרו "בפירוש :

הזרע  מזולת  שהוא וכל הדורות... כל סוף  עד אחריו זרעו וכן

נכרי". נקרא מלכות  לענין הזה הנכבד 

על מלך, שיתמנה  אפשר  מסוימים  שבזמנים  אף  כלומר:

שייך מלכות' 'כתר  אז גם ישראל, שבטי  משאר ה ', ציווי  פי 

טפילה . השני המלך של ומלכותו ובניו לדוד רק 

שכאשר דוד, בית מלכי  לגבי  הרמב "ם  שכתב  וזהו

בשמן  אותו למשוח  צריך המלכות על מחלוקת  מתעוררת

המחלוקת , לסלק  'כדי  המשחה    ,'

והוא  דוד בית מלכי  של  המיוחד  הענין המלךהוא

השבטים . משאר מלך יש  כאשר אף  האמתי ,

     

ה'תשע"ח  אדר ט' קודש  שבת ?         

       
         

       
השבת את דוחה המזבח, לפני  בו מנגנים שהיו  החליל

ב) נ , אבא (סוכה בר ירמיה  רבי  )ומבאר א נא, של(שם ב 'שיר :

את גומר היחיד שבהם בשנה  יום  עשר  בשנים  היינו קרבן',

ניסוך בעת  בחליל  ומנגנים  ההלל את שרים היו והלויים ההלל

התמיד לקרבן א)היין י , ערכין  וראה שם. הכל(רש "י  לדברי  -

בית בשמחת  הנגינה אבל השבת, את  ודוחה היא  'עבודה'

השבת  את  דוחה  אינה  חכמים  לדעת כלי השואבה  השמעת (כדין 

ויבואו  השיר  מכלי  אחד  יתקלקל  שמא חכמים שאסרוה טוב, ויום בשבת שיר 

.לתקנו )

זו שלדעה  בגמרא ומבואר  היא ולכן

שיר - שבת דוחה ש "תמיד וכמו השבת  את  ודוחה  'עבודה'

שבת " דוחה נמי  עיקר )שלו ד "ה שם הכלים(רש "י  נגינת אבל  ,

השבת . את  דוחה  ואינה  'עבודה ' אינה השואבה  בית בשמחת 

אחרונים  ועוד )והקשו הי "ג, פ"ח לולב הל ' משנה :(לחם

החליל(בה"ו )להלן בשנה יום עשר "בשנים הרמב "ם כתב 

את ודוחה הוא עבודה קרבן  של וחליל המזבח... לפני  מכה

היא השירה  שעיקר  כאן לדבריו מתאים  זה  ואיך  השבת",

בכלי ? ולא בפה 

והביאור:

לנעימות מוסיפה  בכלי הנגינה  בפה, השירה שעיקר אף 

שבות , בו גזרו  שלא  'עבודה ' כצורך  נחשבת  ולכן השירה ,

כלי הרבה  שם שהיו כיון התירו, לא השואבה בית  ובשמחת 

וכן  יתקלקל. הכלים  שאחד  לחשוש  מקום  יותר ויש  נגינה 

התוספות ורבנן )כתבו ד "ה שיר ,(שם כלי  רוב  שם שהיה  "לפי  :

טפי". בהו גזור  תדיר, לתקן צריכים  מצלתיים, כינורת  חלילים

ביאר: לנר' וה 'ערוך 

שיר  בכלי  מנגנים  היו השנה ימות  כל  הרמב "ם  (להלן לדעת

והנגינהה"ה) בפה " עבודתם היא  השירה "עיקר זאת  ועם  ,

יום עשר  בשנים אבל  השבת , את  דוחה  אינה  שיר בכלי 

ההלל 'המיוח  את בהן גומר ש 'יחיד  שם)דים החליל(ערכין  ,

של "וחליל קרבן', של  'חליל הוא המזבח לפני  בו שניגנו

השבת" את ודוחה הוא עבודה  ה"ו )קרבן  .(להלן 

ה'נחת רוח' שלמעלה הוא מזה שנעשה רצוני בעבודת האדם מלמטה דווקא.
ממאמר שבת פרשת תצווה ה'תשכ"ז



קי                 
         

      

ה'תשע"ח  אדר ג' ראשון  יום 


  

   1 
מכר 1) ואם שביעית. בפירות סחורה עושין שאין יבאר

פירות  מוכרין אין ודין והמעות. הפירות דין מה מעט ,
בשביעית  חומר ודין לארץ  שנכנסו חו"ל פירות שביעית.
אם  שביעית דמי  ודין מתחללת. שביעית ואיך מבהקדש.
שביעית  בפירות העושין החמרים החוב . את מהם פורעין
ואם  בפונדיון, ככר מהנחתום הלוקח  האסורה. מלאכה

בטובה. ושלא בטובה שביעית פירות אוכלין

.‡˙ÈÚÈL ˙BÙa ‰BÁÒ ÔÈOBÚ ÔÈ‡2‰ˆ Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»
ÎBÓ  ˙ÈÚÈL ˙BtÓ ËÚÓ kÓÏ3ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â . ƒ¿…¿«ƒ≈¿ƒƒ≈¿»«»ƒ

˙ÈÚÈL ˙BÙk Ô‰ È‰4ÏÎ‡Ó Ô‰a Á˜lÈÂ ,5ÏÎ‡ÈÂ ¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ»«»∆«¬»¿≈»≈
˙ÈÚÈL ˙M„˜a6‡e‰ È‰ kÓp‰ Èt‰ B˙B‡Â ; ƒ¿À«¿ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¬≈

.‰È‰Lk B˙M„˜aƒ¿À»¿∆»»

ולא 2) "לאכלה לאכלה". לכם הארץ  שבת "והיתה שנאמר:
סחורה.3)לסחורה". נקראת אינה מועטה שמכירה

שאין  אמרו הארץ  מעם שביעית פירות קניית ולעניין
שגם  משם, ולמדו סעודות. שלוש ממזון יותר ממנו לוקחים
מזון  הוא מותר, שהוא המעט  שיעור סחורה, באיסור כאן

סעודות. תהיה 4)שלוש קודש היא יובל "כי  שנאמר
[ויובל] שביעית אף  ואסור דמיו את תופס  קודש מה - לכם"

ואסורה. דמיה את ולא 6)לאדם.5)תופסת לאכלה
אחרים. לדברים

.Á˜BÏ ‰È‰È ‡Ï7‰„O ˙B˜È8ÎBÓe9ÚaˆÈ ‡ÏÂ . …ƒ¿∆≈««¿»∆≈¿…ƒ¿«
˙ÈÚÈL ÈtÏwÓ10‰BÁÒ ‰OBÚ ‰fL ÈtÓ ,ÎOa ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆∆∆¿»

zÓ  È˙B‰Â ÏÎ‡Ï ˙B˜È Á˜Ï .˙ÈÚÈL ˙BÙa¿≈¿ƒƒ»«¿»∆¡…¿ƒÀ»
˙Bn‰ kÓÏ11ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚÈL ÌÈÓc‰Â , ƒ¿…«»¿«»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ≈
BÓˆÚÏ ˙B˜È12Ba Ô‰Ó Á˜ÏÂ13 ÎÓe Bza Ôa B‡ ¿»¿«¿¿»«≈∆¿∆ƒ»«

zÓ ‰Ê È‰14.˙ÈÚÈL ÈÓc ÌÈÓc‰Â , ¬≈∆À»¿«»ƒ¿≈¿ƒƒ

לוקט .7) בור,8)היינו בשדה מאליהם שגדלו כלומר,
ספיחים. איסור בהם דעת 9)שאין על ילקוט  לא כלומר,

קדושת 10)למכור. עליהם שחלה לצביעה, הראויים
וניכרים 11)שביעית. למכור, דעת על לקח  לא שהרי 

אלא  מוכר ואינו מהם, אכל שהרי  לאכילה, שלקטם הדברים
שהותיר. למכור.12)מה דעת על שהתחיל 13)לא לפני 

למכרם. אסור עצמו שהוא באופן יקח 14)לאכלם, "שאם
שלעולם  בזה". חובה עליו אין ומכרו, אביו שאסף  ממה הבן

מוכר. עצמו כשהמלקט  אלא סחורה איסור אין

.‚ÔÈÎBnLk15Ô˙B‡ ÔÈÎBÓ ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL ˙Bt ¿∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈¿ƒ»
‰È‰È ‡lL È„k ,ÔÈÓa ‡ÏÂ Ï˜LÓa ‡ÏÂ ‰cÓa ‡Ï16 …¿ƒ»¿…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆

Ma ˙Bt ÁBÒkÎBnL ËÚÓ‰ ÎBÓ ‡l‡ .˙ÈÚÈ ¿≈≈«¿ƒƒ∆»≈«¿«∆≈

‰ÒÎ‡17˜Ù‰ ‡e‰L ÚÈ„B‰Ï ,18ÌÈÓc‰ Á˜BÏÂ «¿¿»¿ƒ«∆∆¿≈¿≈««»ƒ
.Á‡ ÏÎ‡ Ô‰a ˙B˜Ïƒ¿»∆…∆«≈

אֿב .15) בהלכות למעלה המבואר המותר, באופן
ייראה.16) שלא האומד.17)כלומר, לפי  כלומר,
זכה 18) אלא בהם כסוחר ואינו ההפקר מן בו  זכה כלומר,

מאכל  בדמיהם ולקנות למכרם רוצה ועתה לאכלם, בהם
אחר.

.„„‚B‡Â19˜eMa kÓÏ ˙ÈaÏ „‚‡‰Ï ÔkcL ÌÈc ¿≈¿»ƒ∆«¿»¿≈»≈««ƒƒ¿…«
˙ÈaÏ ‡È‰Ï ÔÈ„‚B‡L C„k ,‰ÒÎ‡20C„k ‡Ï , «¿¿»¿∆∆∆¿ƒ¿»ƒ««ƒ…¿∆∆

˜eMÏ ÔÈ„‚B‡L21ÌeˆÓˆa ÎBÓk ‰È‰È ‡lL È„k ,22. ∆¿ƒ«¿≈∆…ƒ¿∆¿≈¿ƒ¿
„‚‡È ‡Ï  ˜eMÏ ‡l‡ „‚‡‰Ï Ôkc ÔÈ‡L ÌÈ„e¿»ƒ∆≈«¿»¿≈»≈∆»«…∆¡…

.Ô˙B‡»

אוגדין 19) בבית לאגוד שדרכו "את שאמרו: הלל כבית
האגד  כדרך אלא הותר שלא רבינו ומפרש בשוק . אותו
כיוון  לשוק , שאוגד כדרך גם מתיר והראב "ד שבבית.

לבית. גם לאגוד בו.20)שדרכו מדקדקים שאין
בו.21) שבשוק ,22)שמדקדקים כאגד אוגדו אם כלומר,

אכסרה. ולא בצמצום למכור כעומד נראה זה הרי  בדקדוק ,

.‰eÈ‰È ‡Ï  ı‡Ï eÒÎpL ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Bt≈»»»∆∆ƒ¿¿»»∆…ƒ¿
˙BÙk ‡l‡ ,ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓa ÌÈkÓƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿≈

‰ÒÎ‡ ı‡‰23ı‡Ï ‰ˆeÁÓ Ì‰L ÔÈk eÈ‰ Ì‡Â . »»∆«¿¿»¿ƒ»ƒ»ƒ∆≈ƒ»»»∆
.zÓ À»

ואומר 23) לארץ , מחוץ  הם שהפירות מבחין אינו שהרואה
שביעית. בפירות סוחר שהלה

.ÂLc˜‰‰ ˙‡ ‰„Bt‰L :Lc˜‰aÓ ˙ÈÚÈMa ÓÁ…∆«¿ƒƒƒ¿∆¿≈∆«∆∆«∆¿≈
;ÂÈzÁz ÌÈÓc‰ eOÙzÈÂ ÔÈlÁÏ Lc˜‰ ‡ˆÈ »»∆¿≈¿Àƒ¿ƒ»¿«»ƒ«¿»
 ˙ÈÚÈL ˙Bt ÎBn‰ ‡l‡ ,Ôk dÈ‡ ˙ÈÚÈM‰Â¿«¿ƒƒ≈»≈∆»«≈≈¿ƒƒ
ÔÓˆÚ ˙Bt‰Â ,˙ÈÚÈL ˙BÙk eOÚÈÂ ÌÈÓc‰ eOÙzÈƒ»¿«»ƒ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿«≈«¿»

ÌÈL ‡L ˙BÙk eOÚÂ eÏlÁ˙ ‡Ï24:da Ó‡pL . …ƒ¿«¿¿«¬¿≈¿»»ƒ∆∆¡«»
L„˜ ˙‡˜pL ÈÙÏe ;ÌÏBÚÏ ‡‰z d˙ÈÂ‰a  ‰È‰zƒ¿∆«¬»»»¿≈¿»¿ƒ∆ƒ¿≈…∆
Ot˙ ÔBÁ‡‰ :ÓB‡ ˙‡ˆÓ .‰ÈÓc ˙OÙBz ∆∆»∆»ƒ¿≈»≈»«¬ƒ¿»

.‰È‰L BÓk ‡e‰ BÓˆÚ Èt‰Â ,˙ÈÚÈMa«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿¿∆»»

השנים.24) שאר של כפירות חולין נעשו לא כלומר,

.Ê Oa Ô‰ÈÓ„ B‡ ˙ÈÚÈL ˙BÙa Á˜Ï ?„ˆÈk≈«»«¿≈¿ƒƒƒ¿≈∆»»
˙Bt‰ Ô˙B‡k Oa‰ ‰OÚ25˙BÙk BÏÎB‡Â , «¬»«»»¿»«≈¿¿¿≈

.˙ÈÚÈM‰ eÚa ˙ÚLa Ô˙B‡ ÚÏ CÈˆÂ ,˙ÈÚÈL¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
Oa‰ ‡ˆÈ  ÌÈ‚c ÂÈÓ„a B‡ Oa B˙B‡a Á˜Ï26 »«¿»»¿»»»ƒ»»«»»

e‡ˆÈ  ÔÓL Ô‰ÈÓ„a B‡ ÌÈ‚ca Á˜Ï .ÌÈ‚c‰ eOt˙Â¿ƒ¿¿«»ƒ»««»ƒƒ¿≈∆∆∆»¿
ÌÈ‚„27 Lc ÂÈÓ„a B‡ ÔÓMa Á˜Ï .ÔÓL Ot˙Â »ƒ¿ƒ¿«∆∆»««∆∆¿»»¿«

˙Bt‰ ÚÏ CÈˆÂ .Lc Ot˙Â ÔÓL ‡ˆÈ»»∆∆¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿«≈«≈
ÔÈÚnL C„k ,ÔBÁ‡‰ Lc‰ ÌÚ ˙BBL‡‰»ƒƒ«¿«»«¬¿∆∆∆¿«¬ƒ
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‡ÏÂ ‡Ó‚eÏÓ Ì‰ÈMÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .˙ÈÚÈL ˙Bt≈¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿¿»¿…
.˙ÈÚÈL ˙Bt ‡Lk ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ«¿ƒƒ»ƒ¿»≈¿ƒƒ

כדמיהם.25) דמיהם.27)לחולין.26)או או

.Á˙ÈÚÈL ÔÈ‡28ÁwÓ Cc ÏÚ ‡l‡ ˙ÏlÁ˙Ó29. ≈¿ƒƒƒ¿«∆∆∆»«∆∆ƒ»
ÈÙa Ï‡ ;ÔBL‡ ÈÙa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¬»ƒ¿ƒ

ÈL30.ÏelÁ Cc ÔÈa ÁwÓ Cc ÔÈa ÏlÁ˙Ó  ≈ƒƒ¿«≈≈∆∆ƒ»≈∆∆ƒ

עצמם.28) שביעית פירות ממה 29)כלומר, כן למדו
תמכרו  "וכי  לפסוק  ויובל שביעית פרשת התורה שהסמיכה
מכר. דרך אלא מתחללים אינם כי  להורות ממכר"

שביעית.30) בדמי 

.Ë˙ÈL Á˜Ïp‰ Èt ÔÈÏlÁnLÎe31ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡  ¿∆¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
ÌÁÈpÈ ‡nL ,ÌÈiÁ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÚ B˙B‡32 «¿≈»«»»«ƒ∆»«ƒ≈

ÌÈ„Ú Ì‰Ó Ïc‚ÈÂ33˙ÈÚÈL ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ƒ«≈≈∆¬»ƒ¿≈»ƒ«¿ƒƒ
dÓˆÚ34ÌÈËeÁM‰ ÏÚ ˙Bt‰ Ô˙B‡ ÔÈÏlÁÓ Ï‡ .35. «¿»¬»¿«¿ƒ»«≈««¿ƒ

שני .31) פרי  הביעור.32)כלומר, בשעת יבערם ולא
קנה 33) לא חילל שאם רבינו, כתב  שם שני  מעשר בהלכות

ונראה  שביעית. לעניין כאן הדין שהוא ופשוט  מעשר.
הפקר". דין בית "הפקר מכח  הקדושה הפקיעו שחכמים

על 34) אותו מחללים שאין שני , בפרי  אמרו אם [כלומר:
על  נשארה והקדושה מחולל, אינו בדיעבד ואף  חיה, בהמה
הפקיעו  פעולות: שתי  כאן עשו שחכמים ונמצא השני , הפרי 
מן  שהרי  הפרי , על הקדושה והטילו מהבהמה, הקדושה
ראשון, בפרי  שכן מכל - הבהמה ונכנסה הפרי  יצא הדין
שום  נתפסה לא שוודאי  מקדושתו, לעולם יוצא שאינו
בפעולה  אלא צורך כאן אין שהרי  החיה, הבהמה על קדושה

מהבהמה]. הקדושה הפקעת והיא: שלא 35)אחת, כיוון
הנ"ל. החשש כאן שייך

.ÈBÁ‰ ˙‡ Ì‰Ó ÔÈÚBt ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL ÈÓc36ÔÈ‡Â , ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆«¿≈
Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ,˙eÈLBL Ô‰a ÔÈOBÚƒ»∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆

ÔÈÏeÓ‚z37˙Èa ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô‰Ó ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡Â , «¿ƒ¿≈¿ƒ≈∆¿»»«¬ƒƒ¿≈
˙Òk‰38˙eÏÈÓb ÏL ÌÈc Ô‰Ó ÔÈÁlLÓ Ï‡ ; «¿∆∆¬»¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ∆¿ƒ

ÚÈ„B‰Ï CÈˆÂ .ÌÈ„ÒÁ39Ì‰Ó ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈≈¿ƒ≈∆
‰‡ÓË ‰Ó‰e ˙BÚ˜˜Â ÌÈ„Ú40ÏÎ‡È  Á˜Ï Ì‡Â . ¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»¿ƒ»«…«

ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡Â .ÈL OÚÓa ‰OBÚL C„k ,Ôc‚k¿∆¿»¿∆∆∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈¿ƒƒ
ÌÈÊ Èp˜ Ô‰Ó41.˙BÓL‡Â ˙B‡hÁÂ ˙B„ÏBÈÂ ˙BÊÂ ≈∆ƒ≈»ƒ¿»¿¿¿«»«¬»

Ôc‚k ÏÎ‡È  ‡È‰ Ì‡Â42˙BBÚÂ ÌÈÏk ÌÈÎÒ ÔÈ‡Â . ¿ƒ≈ƒ…«¿∆¿»¿≈»ƒ≈ƒ¿
˙ÈÚÈL ÏL ÔÓLa43.Ôc‚k ÏÎ‡È  CÒ Ì‡Â . ¿∆∆∆¿ƒƒ¿ƒ»…«¿∆¿»

סחורה.36) בהם כעושה הוא כלומר,37)שהרי 
חבירו. לו שעשה טובה עבור ותגמול אין 38)תשלום

בבית  לעניים שהתחייב  מה עבור השביעית דמי  את נותנים
מן  שהרי  שביעית, בדמי  חובו כפורע  שזה כיוון הכנסת,

חולין. מעות לשלם התחייב  המתנה,39)הסתם למקבל
יחזיק  שלא כדי  ועוד, שביעית. קדושת בפירות שינהג  כדי 

זה. עבור ביותר טובה שביעית 40)לו בדמי  לוקחים שאין
מאכל. דבר יונה 41)אלא בני  שני  או תורים שתי  "הם

כפרה". מחוסרי  אלו בהם מממונו 42)שחייבים "שיוציא

פירות  בלבד פירות, בו ויקנה ההוא הדבר שווה שהוא מה
שביעית". בקדושת ויאכלם ניתנה 43)שביעית שלא

בלבד. האדם לסיכת אלא שביעית

.‡ÈÔ‰Ó ÔÈ˙B ÔÈ‡44ÔlaÏ ‡Ï45‡ÏÂ tqÏ ‡ÏÂ ≈¿ƒ≈∆…««»¿…««»¿…
ÔÈn‡‰ ‡LÏ ‡ÏÂ ÔtqÏ46ÈÓÏ ‡e‰ Ô˙B Ï‡ ; ««»¿…ƒ¿»»À»ƒ¬»≈¿ƒ

ÔzÏ zÓe .ÌÈÓ B˙B˜L‰Ï Ba‰ ÔÓ ÌÈÓ ‰ÏBcL∆∆«ƒƒ«¿«¿«ƒÀ»ƒ≈
ÌpÁ ˙zÓ ÔÈn‡Ï Ô‰ÈÓcÓ B‡ ˙ÈÚÈL ˙BtÓ47. ƒ≈¿ƒƒƒ¿≈∆»À»ƒ«¿«ƒ»

שביעית.44) המרחץ ".45)מדמי  קונים 46)"בעל שאין
מאכל. דבר אלא וצריך 47)בהם חסד. כגמילות זה שהרי 

יכירו  שהאומנין פי  על ואף  שביעית. של שהדמים להודיעם
ושלא  בטובה שביעית פירות אוכלין הרי  כך, עבור טובה לו

בטובה.

.È˜È ÈÏ ËwÏÂ ‰Ê q‡ EÏ ‡‰ :ÏÚBtÏ ÓB‡‰48 »≈«≈≈¿ƒ»∆¿«≈ƒ»»
˙ÈÚÈL ÈÓ„k BÈ‡Â ,zÓ BÎO  ÌBi‰49‡l‡ , «¿»À»¿≈ƒ¿≈¿ƒƒ∆»

‰ˆiM ‰Ó ÏÎa B‡ÈˆBÓ50˙BÈ‰Ï ÏÚBt‰ eÒ˜ ‡ÏÂ . ƒ¿»«∆ƒ¿∆¿…»¿«≈ƒ¿
˙ÈÚÈL ÈÓ„k BÎO51Ba ÈÏ ËwÏ :BÏ Ó‡ Ì‡Â .52 ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ»««≈ƒ

˙ÈÚÈL ÈÓ„k ‰Ê È‰  ˜È ÌBi‰53B‡ÈˆBÓ BÈ‡Â , «»»¬≈∆ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ
.˙ÈÚÈL ˙BÙk ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ‡l‡∆»«¬ƒ»¿ƒ»¿≈¿ƒƒ

ספיחין.48) מטעם אסור שאינו ובאופן שביעית, של ירק 
כלומר,49) רגלו", "שכר אלא אינו טרחתו שהאיסר שכר

הירק . את שאין 50)ללקט  לפי  ושתייה, באכילה רק  ולא
שביעית. קדושת כבהלכה 51)בו בחמרים שקנסו כדרך

לי53)באיסר.52)הסמוכה. תן לו כאומר זה "שהרי 
שביעית". פירות כמוכר זה והרי  ירק , זה בדינר

.‚È˙Î‡ÏÓ ˙ÈÚÈL ˙BÙa ÌÈOBÚ‰ ÌÈnÁ‰««»ƒ»ƒ¿≈¿ƒƒ¿∆∆
È‡cÓ ˙BÈ e‡È‰L ÔB‚k ,‰eÒ‡‰ ˙ÈÚÈL54È‰  ¿ƒƒ»¬»¿∆≈ƒ≈ƒ«¬≈

˙ÈÚÈL ÈÓ„k ÔÎO55ÈtÓe .Ì‰Ï Ò˜ ‰Ê „Â . ¿»»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»∆¿»»∆ƒ¿≈
?ÏÚBt‰ ÎOa eÒ˜ ‡ÏÂ ÌÈnÁ‰ ÎOa eÒ˜ ‰Ó»»¿ƒ¿«««»ƒ¿…»¿ƒ¿««≈

ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,Ba eÒ˜ ‡Ï ËÚÓ BÎOL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆¿»¿«…»¿ƒ¿≈«»

יין.54) כדי  עשר וחמשה שמן כדי  מחמשה יותר כלומר,
לי55) ולקטו פלוני  סך לכם הא להם: אמר אפילו כלומר,

כדמי שכרו אין פועל אצל שכזה שבאופן היום, ירק 
כדי56)שביעית. אלא אינו הפועל של ששכרו כלומר,

ביותר. גדול החמרים של שכרם אבל חייו,

.„ÈBÏ Ó‡Â ,ÔBÈceÙa kk ÌBzÁp‰ ÔÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ««¿ƒ»¿¿¿¿»«
‰„O ˙B˜È ËwÏ‡Lk :‰ÁÈ˜Ï ˙ÚLa57EÏ ‡È‡ ƒ¿«¿ƒ»¿∆¬«≈«¿»∆»ƒ¿

Ba58˙BÙk ‡e‰ È‰ kk‰ B˙B‡Â ,zÓ ‰Ê È‰ ¬≈∆À»¿«ƒ»¬≈¿≈
˙ÈÚÈL59Ì˙Ò epnÓ Á˜Ï Ì‡Â .60BÏ ÌlLÈ ‡Ï  ¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆¿»…¿«≈

˙ÈÚÈL ÈÓcÓ61Ô‰Ó BÁ ÔÈÚBt ÔÈ‡L ,62. ƒ¿≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ≈∆

בפירות 57) שאפילו "ירקות", כתב  וכאן שביעית. של
מותר. עצמם, חליפי59)בכיכר.58)שביעית הוא שהרי 

ששניהם  הירושלמי , פי  על פירש שם והר"ש שביעית.
חינם. מתנות לזה זה בשעת 60)נותנים לו לומר מבלי 

כנ"ל. בו", לך "אביא מפירות 61)לקיחה שכן וכל
עצמן. מעות,62)שביעית לו נתחייב  סתם, שלקח  שכיוון
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‡ÏÂ ‡Ó‚eÏÓ Ì‰ÈMÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .˙ÈÚÈL ˙Bt≈¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿¿»¿…
.˙ÈÚÈL ˙Bt ‡Lk ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ«¿ƒƒ»ƒ¿»≈¿ƒƒ

כדמיהם.25) דמיהם.27)לחולין.26)או או

.Á˙ÈÚÈL ÔÈ‡28ÁwÓ Cc ÏÚ ‡l‡ ˙ÏlÁ˙Ó29. ≈¿ƒƒƒ¿«∆∆∆»«∆∆ƒ»
ÈÙa Ï‡ ;ÔBL‡ ÈÙa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¬»ƒ¿ƒ

ÈL30.ÏelÁ Cc ÔÈa ÁwÓ Cc ÔÈa ÏlÁ˙Ó  ≈ƒƒ¿«≈≈∆∆ƒ»≈∆∆ƒ

עצמם.28) שביעית פירות ממה 29)כלומר, כן למדו
תמכרו  "וכי  לפסוק  ויובל שביעית פרשת התורה שהסמיכה
מכר. דרך אלא מתחללים אינם כי  להורות ממכר"

שביעית.30) בדמי 

.Ë˙ÈL Á˜Ïp‰ Èt ÔÈÏlÁnLÎe31ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡  ¿∆¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
ÌÁÈpÈ ‡nL ,ÌÈiÁ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÚ B˙B‡32 «¿≈»«»»«ƒ∆»«ƒ≈

ÌÈ„Ú Ì‰Ó Ïc‚ÈÂ33˙ÈÚÈL ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ƒ«≈≈∆¬»ƒ¿≈»ƒ«¿ƒƒ
dÓˆÚ34ÌÈËeÁM‰ ÏÚ ˙Bt‰ Ô˙B‡ ÔÈÏlÁÓ Ï‡ .35. «¿»¬»¿«¿ƒ»«≈««¿ƒ

שני .31) פרי  הביעור.32)כלומר, בשעת יבערם ולא
קנה 33) לא חילל שאם רבינו, כתב  שם שני  מעשר בהלכות

ונראה  שביעית. לעניין כאן הדין שהוא ופשוט  מעשר.
הפקר". דין בית "הפקר מכח  הקדושה הפקיעו שחכמים

על 34) אותו מחללים שאין שני , בפרי  אמרו אם [כלומר:
על  נשארה והקדושה מחולל, אינו בדיעבד ואף  חיה, בהמה
הפקיעו  פעולות: שתי  כאן עשו שחכמים ונמצא השני , הפרי 
מן  שהרי  הפרי , על הקדושה והטילו מהבהמה, הקדושה
ראשון, בפרי  שכן מכל - הבהמה ונכנסה הפרי  יצא הדין
שום  נתפסה לא שוודאי  מקדושתו, לעולם יוצא שאינו
בפעולה  אלא צורך כאן אין שהרי  החיה, הבהמה על קדושה

מהבהמה]. הקדושה הפקעת והיא: שלא 35)אחת, כיוון
הנ"ל. החשש כאן שייך

.ÈBÁ‰ ˙‡ Ì‰Ó ÔÈÚBt ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL ÈÓc36ÔÈ‡Â , ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆«¿≈
Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ,˙eÈLBL Ô‰a ÔÈOBÚƒ»∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆

ÔÈÏeÓ‚z37˙Èa ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô‰Ó ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡Â , «¿ƒ¿≈¿ƒ≈∆¿»»«¬ƒƒ¿≈
˙Òk‰38˙eÏÈÓb ÏL ÌÈc Ô‰Ó ÔÈÁlLÓ Ï‡ ; «¿∆∆¬»¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ∆¿ƒ

ÚÈ„B‰Ï CÈˆÂ .ÌÈ„ÒÁ39Ì‰Ó ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈≈¿ƒ≈∆
‰‡ÓË ‰Ó‰e ˙BÚ˜˜Â ÌÈ„Ú40ÏÎ‡È  Á˜Ï Ì‡Â . ¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»¿ƒ»«…«

ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡Â .ÈL OÚÓa ‰OBÚL C„k ,Ôc‚k¿∆¿»¿∆∆∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈¿ƒƒ
ÌÈÊ Èp˜ Ô‰Ó41.˙BÓL‡Â ˙B‡hÁÂ ˙B„ÏBÈÂ ˙BÊÂ ≈∆ƒ≈»ƒ¿»¿¿¿«»«¬»

Ôc‚k ÏÎ‡È  ‡È‰ Ì‡Â42˙BBÚÂ ÌÈÏk ÌÈÎÒ ÔÈ‡Â . ¿ƒ≈ƒ…«¿∆¿»¿≈»ƒ≈ƒ¿
˙ÈÚÈL ÏL ÔÓLa43.Ôc‚k ÏÎ‡È  CÒ Ì‡Â . ¿∆∆∆¿ƒƒ¿ƒ»…«¿∆¿»

סחורה.36) בהם כעושה הוא כלומר,37)שהרי 
חבירו. לו שעשה טובה עבור ותגמול אין 38)תשלום

בבית  לעניים שהתחייב  מה עבור השביעית דמי  את נותנים
מן  שהרי  שביעית, בדמי  חובו כפורע  שזה כיוון הכנסת,

חולין. מעות לשלם התחייב  המתנה,39)הסתם למקבל
יחזיק  שלא כדי  ועוד, שביעית. קדושת בפירות שינהג  כדי 

זה. עבור ביותר טובה שביעית 40)לו בדמי  לוקחים שאין
מאכל. דבר יונה 41)אלא בני  שני  או תורים שתי  "הם

כפרה". מחוסרי  אלו בהם מממונו 42)שחייבים "שיוציא

פירות  בלבד פירות, בו ויקנה ההוא הדבר שווה שהוא מה
שביעית". בקדושת ויאכלם ניתנה 43)שביעית שלא

בלבד. האדם לסיכת אלא שביעית

.‡ÈÔ‰Ó ÔÈ˙B ÔÈ‡44ÔlaÏ ‡Ï45‡ÏÂ tqÏ ‡ÏÂ ≈¿ƒ≈∆…««»¿…««»¿…
ÔÈn‡‰ ‡LÏ ‡ÏÂ ÔtqÏ46ÈÓÏ ‡e‰ Ô˙B Ï‡ ; ««»¿…ƒ¿»»À»ƒ¬»≈¿ƒ

ÔzÏ zÓe .ÌÈÓ B˙B˜L‰Ï Ba‰ ÔÓ ÌÈÓ ‰ÏBcL∆∆«ƒƒ«¿«¿«ƒÀ»ƒ≈
ÌpÁ ˙zÓ ÔÈn‡Ï Ô‰ÈÓcÓ B‡ ˙ÈÚÈL ˙BtÓ47. ƒ≈¿ƒƒƒ¿≈∆»À»ƒ«¿«ƒ»

שביעית.44) המרחץ ".45)מדמי  קונים 46)"בעל שאין
מאכל. דבר אלא וצריך 47)בהם חסד. כגמילות זה שהרי 

יכירו  שהאומנין פי  על ואף  שביעית. של שהדמים להודיעם
ושלא  בטובה שביעית פירות אוכלין הרי  כך, עבור טובה לו

בטובה.

.È˜È ÈÏ ËwÏÂ ‰Ê q‡ EÏ ‡‰ :ÏÚBtÏ ÓB‡‰48 »≈«≈≈¿ƒ»∆¿«≈ƒ»»
˙ÈÚÈL ÈÓ„k BÈ‡Â ,zÓ BÎO  ÌBi‰49‡l‡ , «¿»À»¿≈ƒ¿≈¿ƒƒ∆»

‰ˆiM ‰Ó ÏÎa B‡ÈˆBÓ50˙BÈ‰Ï ÏÚBt‰ eÒ˜ ‡ÏÂ . ƒ¿»«∆ƒ¿∆¿…»¿«≈ƒ¿
˙ÈÚÈL ÈÓ„k BÎO51Ba ÈÏ ËwÏ :BÏ Ó‡ Ì‡Â .52 ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ»««≈ƒ

˙ÈÚÈL ÈÓ„k ‰Ê È‰  ˜È ÌBi‰53B‡ÈˆBÓ BÈ‡Â , «»»¬≈∆ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ
.˙ÈÚÈL ˙BÙk ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ‡l‡∆»«¬ƒ»¿ƒ»¿≈¿ƒƒ

ספיחין.48) מטעם אסור שאינו ובאופן שביעית, של ירק 
כלומר,49) רגלו", "שכר אלא אינו טרחתו שהאיסר שכר

הירק . את שאין 50)ללקט  לפי  ושתייה, באכילה רק  ולא
שביעית. קדושת כבהלכה 51)בו בחמרים שקנסו כדרך

לי53)באיסר.52)הסמוכה. תן לו כאומר זה "שהרי 
שביעית". פירות כמוכר זה והרי  ירק , זה בדינר

.‚È˙Î‡ÏÓ ˙ÈÚÈL ˙BÙa ÌÈOBÚ‰ ÌÈnÁ‰««»ƒ»ƒ¿≈¿ƒƒ¿∆∆
È‡cÓ ˙BÈ e‡È‰L ÔB‚k ,‰eÒ‡‰ ˙ÈÚÈL54È‰  ¿ƒƒ»¬»¿∆≈ƒ≈ƒ«¬≈

˙ÈÚÈL ÈÓ„k ÔÎO55ÈtÓe .Ì‰Ï Ò˜ ‰Ê „Â . ¿»»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»∆¿»»∆ƒ¿≈
?ÏÚBt‰ ÎOa eÒ˜ ‡ÏÂ ÌÈnÁ‰ ÎOa eÒ˜ ‰Ó»»¿ƒ¿«««»ƒ¿…»¿ƒ¿««≈

ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,Ba eÒ˜ ‡Ï ËÚÓ BÎOL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆¿»¿«…»¿ƒ¿≈«»

יין.54) כדי  עשר וחמשה שמן כדי  מחמשה יותר כלומר,
לי55) ולקטו פלוני  סך לכם הא להם: אמר אפילו כלומר,

כדמי שכרו אין פועל אצל שכזה שבאופן היום, ירק 
כדי56)שביעית. אלא אינו הפועל של ששכרו כלומר,

ביותר. גדול החמרים של שכרם אבל חייו,

.„ÈBÏ Ó‡Â ,ÔBÈceÙa kk ÌBzÁp‰ ÔÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ««¿ƒ»¿¿¿¿»«
‰„O ˙B˜È ËwÏ‡Lk :‰ÁÈ˜Ï ˙ÚLa57EÏ ‡È‡ ƒ¿«¿ƒ»¿∆¬«≈«¿»∆»ƒ¿

Ba58˙BÙk ‡e‰ È‰ kk‰ B˙B‡Â ,zÓ ‰Ê È‰ ¬≈∆À»¿«ƒ»¬≈¿≈
˙ÈÚÈL59Ì˙Ò epnÓ Á˜Ï Ì‡Â .60BÏ ÌlLÈ ‡Ï  ¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆¿»…¿«≈

˙ÈÚÈL ÈÓcÓ61Ô‰Ó BÁ ÔÈÚBt ÔÈ‡L ,62. ƒ¿≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ≈∆

בפירות 57) שאפילו "ירקות", כתב  וכאן שביעית. של
מותר. עצמם, חליפי59)בכיכר.58)שביעית הוא שהרי 

ששניהם  הירושלמי , פי  על פירש שם והר"ש שביעית.
חינם. מתנות לזה זה בשעת 60)נותנים לו לומר מבלי 

כנ"ל. בו", לך "אביא מפירות 61)לקיחה שכן וכל
עצמן. מעות,62)שביעית לו נתחייב  סתם, שלקח  שכיוון
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.ÂË‰BËa ˙ÈÚÈL ˙Bt ÔÈÏÎB‡63‰BËa ‡lLÂ64. ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»¿∆…¿»
‰OÚL BÓk ˙ÈÚÈL ˙Bt BÏ ÔziL ?„ˆÈk ‰BËa¿»≈«∆ƒ≈≈¿ƒƒ¿∆»»

Ô˙pL ‰BË BnÚÈÓk ÏÎ‡Ï B˙p‚Ï BÒÈÎiL B‡ ,BÏ ƒ»∆»«∆«¿ƒ¿ƒ»∆¡…¿ƒ
˙ÈÚÈL ˙Bt BÏ e˙pL ÈÓe .‰BË BÏ ‰OÚL∆»»»ƒ∆»¿≈¿ƒƒ

‰MÈa BÏ eÏÙpL B‡ ‰zÓa65ÌÏÎB‡ ‰Ê È‰  ¿«»»∆»¿ƒÀ»¬≈∆¿»
ÔÓ BÓˆÚa ‡e‰ Ô˙B‡ ÛÒB‡L ˙Bt ÏÎB‡L C„k¿∆∆∆≈≈∆≈»¿«¿ƒ

‰„O‰66. «»∆

עבור 63) טובה לו שיכיר פי  על אף  כן לעשות ומותר
שביעית. בפירות סחורה נקראת זו שאין לו, שנתן הפירות

דבית 64) אליבא יהודה ר' מדברי  להוציא בזה השמיענו
אלא אוכלין שאין לשדה הלל להיכנס  יתרגל שלא בטובה,

לכך. לחשוש שאין השמיענו - מדעתו שלא חבירו
במתנה.65) לו שנתנו חושב  שם:66)והרואה במשנה

בפירוש  רבינו וכתב  לאוכליהן", יינתנו אומר אליעזר "רבי 
אוכלים  שאין שמאי  כבית סובר אליעזר שר' שם, המשנה
לאוכליהן", "יינתנו אמר: ולפיכך בטובה, שביעית פירות
בטובה" אוכל שיהיה מפני  באכילתן לבדו יתייחד ש"לא
החולקים  חכמים וגם לו), שנתנם למי  טובה יחזיק  (כלומר,
כבית  פוסקים שאנו מה לפי  אבל שיטתו, לפי  לו אמרו עליו
שאוכל  כדרך אוכלם בטובה, שביעית פירות שאוכלים הלל

השדה. מן בעצמו הוא אותם שאוסף  פירות

   1 
זמן 1) כל אלא מהן אוכלין אין שביעית שפירות יבאר

פעמים  ב ' פירות שעושה אילן בשדה. מצוי , המין שאותו
וששלשתן  לביעור ארצות ג' הדמים. מבערין ואם בשנה.
שכלו  ממקום פירות המוליך פירות. לקצת כאחת חשובות
יהיה  מתי  עד לעלין. הביעור שעת זהו אי  כלו. שלא למקום
שביעית, לו אין הקטף  בשביעית. לחים עשבים מלקט  אדם

ששית. בשמן שביעית ורד והכובש

.‡˙Bt2ÔÓÊ Ïk ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL ≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆»»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡L3EzÓ‰ÏÂ :Ó‡pL .‰„Oa ÈeˆÓ ∆«ƒ»«»∆∆∆¡«¿ƒ¿∆¿¿

Ïk ;ÏÎ‡Ï d˙‡ez ÏÎ ‰È‰z Eˆ‡a L‡ ‰iÁÏÂ¿««»¬∆¿«¿∆ƒ¿∆»¿»»∆¡…»
ÏÎB‡ ‰z‡  ‰„O‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈnÓ ˙ÏÎB‡ ‰iÁL ÔÓÊ4 ¿«∆«»∆∆ƒƒ∆ƒ«»∆«»≈
ÚÏ iÁ  ‰„O‰ ÔÓ ‰iÁÏ ‰Ïk ;˙ÈaaM ‰nÓƒ«∆««ƒ»»¿«»ƒ«»∆«»¿«≈

eÚa e‰ÊÂ .˙Èa‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡5.˙ÈÚÈL ˙Bt ÏL «ƒƒ««ƒ¿∆ƒ∆≈¿ƒƒ

נב :2) בפסחים וראה ח ). הלכה א (פרק  בהר פרשת ספרא
ד.3) הלכה להלן ו:4)ראה תענית נב : (פסחים [בבבלי 

באוכלי שהמדובר הרי  לבהמתך", "האכל אמרו נא:) ונדה
לבהמה  אותם מאכילים אין אדם אוכלי  שהרי  בהמה,
בספרא  אבל רוקח . במעשה וראה ה). הלכה פ "ה (למעלה
אם  ומה לומר, תלמוד מה ולחיה, "ולבהמתך אמרו: (שם)
שהיא  בהמה אוכלת, היא הרי  ברשותך, שאינה חיה
ברשותך, שאינה חיה אם ומה שתאכל. דין אינו ברשותך
שתאכל, דין אינו ברשותך שהיא בהמה אוכלת, היא  הרי 
לעולם, אוכלת ותהא לבהמה יכנוס  אומר הייתי  כן אילו
אבל  אדם, בפירות שביעית, פירות ביעור מקיים אני  (ו)מה
ולבהמתך  אומר וכשהוא לעולם, אוכלת תהיה בהמה
בשדה, אוכלת שחיה זמן כל לחיה, בהמה מקיש ולחיה,

לבהמתך  כלה שבשדה, לחיה כלה בבית. אוכלת בהמה
הלכה  פ "ט  שביעית בירושלמי  גם הברייתא (סוף  שבבית"
ונראה  אדם, ובאוכלי  באדם מקרא של שפשוטו הרי  ב ),
לכם  הארץ  שבת "והיתה שם: הפסוקים מהמשך כן שלמדו
הגרים  ולתושבך ולשכירך ולאמתך ולעבדך לך לאכלה,
תבואתה  כל תהיה בארצך אשר ולחיה ולבהמתך עמך,
וגו' לאכלה לכם הארץ  שבת "והיתה כן: ודרשו לאכול",
אוכל  אתה בשדה, אוכלת החיה אם בארצך", אשר ולחיה
שאין  שאף ֿעלֿפי  (ומכאן אוכל אינך לאו, ואם בבית.
אין  מאיליה, הלכה אם – לבהמה אדם אוכלי  מאכילים
הכתוב  שפשטות לפי  שם), פ "ה (למעלה להחזירה חייבים
מיתור  ורק  אוכלת, החיה ואף ֿעלֿפי ֿכן אדם, באוכלי  היא
כלומר, לבהמה, גם איסור דרשו "ולבהמתך", המלה
"וכשם  ו): (הלכה להלן רבינו כתב  ולכן בהמה. לאוכלי 
שעיקר  לפי  בהמה", אוכלי  מבער כך אדם, אוכלי  שמבער

כנ"ל]. אדם, באוכלי  פ "ט 5)הכתוב  בשביעית הנזכר
המשנה. בפירוש שם ועיין ב , משנה

.˙B‚B‚ BÏ eÈ‰L È‰ ?„ˆÈk6CB˙a ˙ÈÚÈL ≈«¬≈∆»¿¿¿ƒƒ¿
˙BÏÈ‡a ÌÈ‡z‰L ÔÓÊ Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡  B˙Èa≈≈≈∆»¿«∆«¿≈ƒ»ƒ»

‰„O‰ ÔÓ ÌÈ‡z‰ eÏk ;‰„Oa7ÏÎ‡Ï eÒ‡  «»∆»«¿≈ƒƒ«»∆»∆¡…
Ô˙B‡ ÚÓ ‡l‡ ,˙ÈaaL Ô˙B‡Ó8. ≈»∆««ƒ∆»¿«≈»

מיובשות.6) שזמנם 7)תאנים יא, הלכה להלן ראה
הסמוכה.8)בחנוכה. כבהלכה

.‚eÈ‰9ÔÈaÓ ˙Bt BÏ10LÏL ÔBÊÓ Ô˜lÁÓ  »≈¿Àƒ¿«¿»¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ11eÚa‰ Á‡ ÏÎ‡Ï eÒ‡Â . ¿À¿»∆»¿∆»¿»∆¡…«««ƒ

ÌÈÈLÚÏ ÔÈa ÌÈiÚÏ ÔÈa12ÔÈÏÎB‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈»¬ƒƒ≈»¬ƒƒ¿ƒ…»»¿ƒ
L‡a ÛBO  eÚa‰ ˙ÚLa13ÁÏn‰ ÌÈÏ CÈÏLÓ B‡ ƒ¿««ƒ≈»≈«¿ƒ¿»«∆«

.„a‡nL c ÏÎÏ Ô„a‡Óe¿«¿»¿»»»∆¿«≈

ח .9) משנה שם בעצמו.10)שביעית לאכלם יכול שאינו
להלן. ראה הביעור, זמן שלפני  האחרון ביום והמדובר

לאכול 11) בידם סיפק  שאין האחרון, ביום המדובר שהרי 
סעודות. משלש אוכלין 12)יותר "ועניים שם: במשנה

יוסי רבי  יהודה. רבי  דברי  עשירים, לא אבל הביעור, אחר
הביעור". אחר אוכלין עשירים, ואחד עניים אחד אומר,
כמותו, שהלכה יוסי , רבי  בדברי  הגירסא היתה רבינו ולפני 
שם  המשנה מפירוש נראה וכן הביעור". אחר אוכלין "אין
בפירוש  וראה קפו). (סימן היראים גם גרס  וכן ג. משנה פ "ה

ז. כה, ויקרא התורה על לחלק 13)הרמב "ן שהתירו שמה
שכלה  קודם אלא אינו זה כנ"ל, אחד, לכל שביעית פירות
הפירות  את שורף  השדה, מן כשכלה אבל השדה, מן לחיה
מן  לבער כמשמעו, פירושו ביעור ולפי ֿזה מאבדן, או
שני מעשר מהלכות בפי "א וראה הראב "ד, דעת וכן העולם.
שביעור  ומפרשים חולקים הראשונים יתר אבל ח . הלכה
ב : הלכה פ "ח  שם ובתוספתא שירצה. מי  לכל הפקר היינו
ולקרוביו  לשכניו מהן מחלק  וכו', לחלק  פירות לו שיש "מי 
ישראל, בית אחינו ואומר: ביתו על ומניח  ומוציא וליודעיו,

ל  ומכניס  חוזר ויטול, יבוא ליטול שצריך מי  ביתו כל תוך
הראשונים  יתר ולדעת שיכלו". שעה עד והולך ואוכל
עד  הפקר, לאחר הפירות את בעצמו אפילו שיאכל פירושו,
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קד                
         

הפירות  מן שאוכל פירושו, רבינו לדעת אבל הפירות. שיכלו
מקיים  כך ואחר השדה, מן לחיה שיכלו עד חלוקה, לאחר
(תוספתא  אחר איבוד או שריפה דהיינו, ביעור, מצות

בכסף ֿמשנה. וראה כפשוטה),

.„eÈ‰14ÔÓ ÌÈÚ‰ eÏÎÂ ,˙ÈÚÈL ÏL ÔÈ˜enˆ BÏ »ƒƒ∆¿ƒƒ¿»»¬»ƒƒ
˜Ù‰ Ô‰L ÌÈÒct‰Â ˙Bpb‰ ÔÓ ‰„O‰15ÏÚ Û‡ , «»∆ƒ«ƒ¿««¿≈ƒ∆≈∆¿≈««

ÈtBÈ‡  ˙BˆÁ‰ CB˙aL ÌÈÙba ÌÈÚ LÈ ÔÈ„ÚL ƒ∆¬«ƒ≈¬»ƒ«¿»ƒ∆¿«¬≈≈
ÈÙÏ ,ˆÁaL el‡ ÌÈÚ ÈtÓ ÔÈ˜env‰ ÔÓ ÏÎB‡≈ƒ«ƒƒƒ¿≈¬»ƒ≈∆∆»≈¿ƒ

‰iÁÏ ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡L16ÌÈL˜ ÌÈÚ LÈ Ì‡ Ï‡ .17 ∆≈»¿ƒ««»¬»ƒ≈¬»ƒ»ƒ
‰Ê È‰  ‰M‰ ÛBÒa ‡l‡ ÔÈÓ‚ ÔÈ‡L ,˙BÈa¿≈∆≈»ƒ¿»ƒ∆»¿«»»¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÏÈLa ÔÈ˜env‰ ÔÓ ÏÎB‡18. ≈ƒ«ƒƒƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆

השמור".14) על ולא המופקר על "אוכלים ד: משנה שם
יוסי . כרבי  ולא מהן.15)וכחכמים לאכול חיה ויכולה

הבית,16) מן לכלות חייב  השדה, מן לחיה שכלה וכיון
ובפירוש 17)כנ"ל. הטפיחין". על "אוכלין שם: משנה

התבואה  ממיני  הקשים הגרגרים והם טפיח , "קבוץ  המשנה:
יבישותם  לרוב  רבים ימים בארץ  וישארו וכו' והקטניות
בענבים  אוכלין רבנן, "תנו נג. בפסחים הוא וכן וחוזקתם".
(כלומר, מהן מאוחרות יש אם אוכל, של דליות שיכלו עד

עליהן". אוכלין כדלהלן), קשים טפיחין 18)ענבים שהרי 
כנ"ל. הקשים, הדברים לכל כולל שם הוא

.‰ÔÏÈ‡19‰Ma ÌÈÓÚt ÈzL ˙Bt ‰OBÚL20eÈ‰Â , ƒ»∆∆≈¿≈¿»ƒ«»»¿»
ÔÓÊ Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È‰  ˙BBL‡‰ ÂÈ˙BtÓ BÏƒ≈»»ƒ¬≈∆≈≈∆»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡Ó È‰L ;‰„Oa ˙BÈeˆÓ ˙BiL ˙BtL∆≈¿ƒ¿«»∆∆¬≈≈«ƒ

ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡  Â˙q‰ ˙Bt Ï‡ .‰„Oa21,ÔÏÈLa «»∆¬»≈«¿»≈¿ƒƒ¿ƒ»
.˙Á‡ ‰L ÏL ˙BÙÏ ÔÈÓBcL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»»«∆∆

"והיא 20)שם.19) הדופרא". ועל וכו', "אוכלין שם:
שם). המשנה (פירוש פרי " דו מורכבת: שם,21)מילה

יהודה. כרבי  ולא כחכמים

.ÂLBk‰22ÌÈLk ‰LÏL23Ïk  ˙Á‡ ˙ÈÁa «≈¿»¿»ƒ¿»ƒ««…
˙ÈÁ‰ ÔÓ BÈÓ ÚÈ ‰„O‰ ÔÓ BÈÓ ‰ÏkL24Ì‡Â . ∆»»ƒƒ«»∆¿«≈ƒƒ∆»ƒ¿ƒ

ÏÈÁ˙‰25ÚÓk Ïk‰ È‰  da26ÌLÎe .27ÚnL ƒ¿ƒ»¬≈«…ƒ¿…»¿≈∆¿«≈
BÈ‡Â ,˙Èa‰ ÔÓ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ÚÓ Ck ,Ì„‡ ÈÏÎ‡»¿≈»»»¿«≈»¿≈¿≈»ƒ««ƒ¿≈
.‰„O‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡ ‰Ïk Ì‡ ‰Ó‰aÏ ÔÏÈÎ‡Ó«¬ƒ»«¿≈»ƒ»»«ƒƒ«»∆

ורבי22) אליעזר כרבי  ולא גמליאל כרבן ה, משנה שם
גמליאל: רבן דברי  על שם במשנה אמרו שהרי  יהושע .
ה, הלכה פ "ג שם בספרא הוא וכן כדבריו". "והלכה
להלכות  ובמבוא שם, המשנה פירוש וראה נב . ובפסחים

ז. עמוד להרמב "ם שונים.23)הירושלמי  ביעורם שזמני 
לבער.24) חייב  אינו האחרים, הכבשים שני  את אבל

ביתר  טעם נתן השדה, מן שכלה הזה שהמין ואף ֿעלֿפי 
הטעם  הרי  הביעור, זמן לפני  טעם בהם שנתן כיון – המינים
בתוספות  וראה יב ) כה, לויקרא (רמב "ן אוסר ואינו כמבוער,
כאֿכב . הלכות ולהלן הכובש, ד"ה שם פסחים

שם.25) כאילו 26)ירושלמי  התערובות כל הרי  [כלומר,
והמדובר  ואסורה, השדה, מן מינה כששלשת כלה כאן

בתרי ", "חד כאן ויש ובמדתם, בגדלם כולם שווים הכבשים

רבינו  ולדעת איסור. של אחד נגד היתר, של שנים כלומר,
מהלכות  (פט "ו התורה מן איסור אין ממשו" ולא "בטעמו
ואינו  שאינו, כמי  זה והרי  א), הלכה אסורות מאכלות
כן  אם ההיתר, מן לאכול התחיל אם אבל בביעור. מתחייב 
שם  (ראה התורה מן בטל ואינו בתרי ", "חד כאן אין מעתה
כשנים  האליה חלב  היה "אם לכתוב  רבינו שדקדק  ד, הלכה
בפמ "ג  ועיין התורה", מן מותר הכל הרי  הכליות, בחלב 
למעלה  וראה ביבש, יבש והנה ד"ה א חלק  התערובת בשער
והרי שם), שכתבנו ובמה ז הלכה תרומות מהלכות פי "ד
ובמראה  ברדב "ז וראה לבערו. וחייב  בעין, כנמצא הוא

כאֿכב ]. הלכות להלן עוד ועיין שם. ספרא 27)הפנים
א. הלכה למעלה וראה ח . הלכה פ "א שם,

.ÊÌLÎe28˙‡ ÔÈÚÓ Ck ,˙Bt‰ ˙‡ ÔÈÚnL ¿≈∆¿«¬ƒ∆«≈»¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰29˙ÈÚÈL ÏL ÌÈBn ÎnL È‰ ?„ˆÈk . «»ƒ≈«¬≈∆»«ƒƒ∆¿ƒƒ

Ô‰ÈÓ„a ÏÎB‡ ‡e‰ È‰Â30ÔÓ ÌÈBn‰ eÏÎÂ , «¬≈≈ƒ¿≈∆¿»»ƒƒƒ
ÎnL ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏˆ‡ ‡LÂ ‰„OaL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»∆«»∆¿ƒ¿«∆¿ƒ«»ƒ∆»«

Ô‰a31.ÔÚÏ iÁ  »∆«»¿«¬»

ומאכל 28) אדם מאכל שהוא "כל א: משנה בפ "ז שם
ביעור  לו יש שביעית, ולדמיו שביעית לו יש וכו', בהמה

(כסף ֿמשנה). ביעור" בקדושת 29)ולדמיו נתפשו שהרי 
ו). הלכה פ "ו (למעלה עצמן כפירות ונעשו שביעית,

מאכלים.30) בהם תמורתם 31)שקונה שמכר כלומר,
שביעית. רימוני 

.Á‰B˜ ?‰OBÚ „ˆÈk32ÔBÊÓ Ô˜lÁÓe ˙BÏÎ‡Ó Ô‰a ≈«∆∆»∆«¬»¿«¿»¿
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ LÏL33ÌÎÈÏLÈ B‡ ;34ÌÈÏ »¿À¿»∆»¿∆»«¿ƒ≈¿»

.ÔÈÏÎB‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ ,ÁÏn‰«∆«ƒ…»»¿ƒ

מאכלים,32) בהם יקנו לא שמא עצמם, הדמים נותן ואינו
(רדב "ז). אותם ביער שלא ג.33)ונמצא בהלכה כנ"ל

שם.34)

.ËLÏL35dlk ‰„e‰È ı‡ :eÚaÏ ˙Bˆ‡36‰‰ , »¬»«ƒ∆∆¿»À»»»
Ôci‰ Ú .˙Á‡ ı‡  ˜ÓÚ‰Â ‰ÏÙM‰Â37,Blk ¿«¿≈»¿»≈∆∆∆««≈∆««¿≈À

Ìi‰ „Ú ÔBBÁ ˙ÈaÓe „BÏ ˙ÏÙL ‰Â „BÏ ˙ÏÙL38 ¿≈«¿«¿≈«ƒ≈««»
Áz‰Â ÔBÈÏÚ‰ ,Blk ÏÈÏb‰Â .˙Á‡ ı‡ ÌeÁ˙e ÔBz ∆∆««¿«»ƒÀ»∆¿¿««¿¿

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎa ÔÈÏÎB‡Â .˙Á‡ ı‡  ‡ÈË39 ¿∆¿»∆∆««¿¿ƒ¿»««¿««
daL ÔBÁ‡‰ ‰ÏÎiL „Ú ÔzLÏMÓ40. ƒ¿»¿»«∆ƒ¿∆»«¬∆»

ב .35) משנה פ "ט  חלקיה:36)שם שלשת על כלומר,
והעמק . והשפלה מרכז 37)ההר והוא המערבי . כלומר,

כפתור  בשם רעק "א (תוספות ויהודה הגליל בין הארץ ,
במשנה.38)ופרח ). הוא וכן הארץ ). (שבת הים עד צ "ל

שמעון.39) כרבי  ולא כתנאֿקמא ג, משנה שם
האחרון 40) החלק  של השדה מן המין שיכלה עד כלומר,

המשנה. בפירוש וראה וארץ , ארץ  כל חלקי  משלשת

.ÈÔ‰Ó ÏÎB‡  ‰„e‰È ı‡a ˙Bt BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿∆∆¿»≈≈∆
‰„e‰È ı‡ ÏÎa ÔÈn‰ B˙B‡Ó LiL ÔÓÊ Ïk41dlk42. »¿«∆≈≈«ƒ¿»∆∆¿»À»

ÏÈÏb ˙Bt BÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ43.Ôci‰ Úa ÔÎÂ , ¿≈ƒ»≈»ƒ¿≈¿≈∆««¿≈

יב .41) הלכה להלן ראה יהודה, בארץ  אפילו 42)שגדלו
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הפירות  מן שאוכל פירושו, רבינו לדעת אבל הפירות. שיכלו
מקיים  כך ואחר השדה, מן לחיה שיכלו עד חלוקה, לאחר
(תוספתא  אחר איבוד או שריפה דהיינו, ביעור, מצות

בכסף ֿמשנה. וראה כפשוטה),

.„eÈ‰14ÔÓ ÌÈÚ‰ eÏÎÂ ,˙ÈÚÈL ÏL ÔÈ˜enˆ BÏ »ƒƒ∆¿ƒƒ¿»»¬»ƒƒ
˜Ù‰ Ô‰L ÌÈÒct‰Â ˙Bpb‰ ÔÓ ‰„O‰15ÏÚ Û‡ , «»∆ƒ«ƒ¿««¿≈ƒ∆≈∆¿≈««

ÈtBÈ‡  ˙BˆÁ‰ CB˙aL ÌÈÙba ÌÈÚ LÈ ÔÈ„ÚL ƒ∆¬«ƒ≈¬»ƒ«¿»ƒ∆¿«¬≈≈
ÈÙÏ ,ˆÁaL el‡ ÌÈÚ ÈtÓ ÔÈ˜env‰ ÔÓ ÏÎB‡≈ƒ«ƒƒƒ¿≈¬»ƒ≈∆∆»≈¿ƒ

‰iÁÏ ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡L16ÌÈL˜ ÌÈÚ LÈ Ì‡ Ï‡ .17 ∆≈»¿ƒ««»¬»ƒ≈¬»ƒ»ƒ
‰Ê È‰  ‰M‰ ÛBÒa ‡l‡ ÔÈÓ‚ ÔÈ‡L ,˙BÈa¿≈∆≈»ƒ¿»ƒ∆»¿«»»¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÏÈLa ÔÈ˜env‰ ÔÓ ÏÎB‡18. ≈ƒ«ƒƒƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆

השמור".14) על ולא המופקר על "אוכלים ד: משנה שם
יוסי . כרבי  ולא מהן.15)וכחכמים לאכול חיה ויכולה

הבית,16) מן לכלות חייב  השדה, מן לחיה שכלה וכיון
ובפירוש 17)כנ"ל. הטפיחין". על "אוכלין שם: משנה

התבואה  ממיני  הקשים הגרגרים והם טפיח , "קבוץ  המשנה:
יבישותם  לרוב  רבים ימים בארץ  וישארו וכו' והקטניות
בענבים  אוכלין רבנן, "תנו נג. בפסחים הוא וכן וחוזקתם".
(כלומר, מהן מאוחרות יש אם אוכל, של דליות שיכלו עד

עליהן". אוכלין כדלהלן), קשים טפיחין 18)ענבים שהרי 
כנ"ל. הקשים, הדברים לכל כולל שם הוא

.‰ÔÏÈ‡19‰Ma ÌÈÓÚt ÈzL ˙Bt ‰OBÚL20eÈ‰Â , ƒ»∆∆≈¿≈¿»ƒ«»»¿»
ÔÓÊ Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È‰  ˙BBL‡‰ ÂÈ˙BtÓ BÏƒ≈»»ƒ¬≈∆≈≈∆»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡Ó È‰L ;‰„Oa ˙BÈeˆÓ ˙BiL ˙BtL∆≈¿ƒ¿«»∆∆¬≈≈«ƒ

ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡  Â˙q‰ ˙Bt Ï‡ .‰„Oa21,ÔÏÈLa «»∆¬»≈«¿»≈¿ƒƒ¿ƒ»
.˙Á‡ ‰L ÏL ˙BÙÏ ÔÈÓBcL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»»«∆∆

"והיא 20)שם.19) הדופרא". ועל וכו', "אוכלין שם:
שם). המשנה (פירוש פרי " דו מורכבת: שם,21)מילה

יהודה. כרבי  ולא כחכמים

.ÂLBk‰22ÌÈLk ‰LÏL23Ïk  ˙Á‡ ˙ÈÁa «≈¿»¿»ƒ¿»ƒ««…
˙ÈÁ‰ ÔÓ BÈÓ ÚÈ ‰„O‰ ÔÓ BÈÓ ‰ÏkL24Ì‡Â . ∆»»ƒƒ«»∆¿«≈ƒƒ∆»ƒ¿ƒ

ÏÈÁ˙‰25ÚÓk Ïk‰ È‰  da26ÌLÎe .27ÚnL ƒ¿ƒ»¬≈«…ƒ¿…»¿≈∆¿«≈
BÈ‡Â ,˙Èa‰ ÔÓ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ÚÓ Ck ,Ì„‡ ÈÏÎ‡»¿≈»»»¿«≈»¿≈¿≈»ƒ««ƒ¿≈
.‰„O‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡ ‰Ïk Ì‡ ‰Ó‰aÏ ÔÏÈÎ‡Ó«¬ƒ»«¿≈»ƒ»»«ƒƒ«»∆

ורבי22) אליעזר כרבי  ולא גמליאל כרבן ה, משנה שם
גמליאל: רבן דברי  על שם במשנה אמרו שהרי  יהושע .
ה, הלכה פ "ג שם בספרא הוא וכן כדבריו". "והלכה
להלכות  ובמבוא שם, המשנה פירוש וראה נב . ובפסחים

ז. עמוד להרמב "ם שונים.23)הירושלמי  ביעורם שזמני 
לבער.24) חייב  אינו האחרים, הכבשים שני  את אבל

ביתר  טעם נתן השדה, מן שכלה הזה שהמין ואף ֿעלֿפי 
הטעם  הרי  הביעור, זמן לפני  טעם בהם שנתן כיון – המינים
בתוספות  וראה יב ) כה, לויקרא (רמב "ן אוסר ואינו כמבוער,
כאֿכב . הלכות ולהלן הכובש, ד"ה שם פסחים

שם.25) כאילו 26)ירושלמי  התערובות כל הרי  [כלומר,
והמדובר  ואסורה, השדה, מן מינה כששלשת כלה כאן

בתרי ", "חד כאן ויש ובמדתם, בגדלם כולם שווים הכבשים

רבינו  ולדעת איסור. של אחד נגד היתר, של שנים כלומר,
מהלכות  (פט "ו התורה מן איסור אין ממשו" ולא "בטעמו
ואינו  שאינו, כמי  זה והרי  א), הלכה אסורות מאכלות
כן  אם ההיתר, מן לאכול התחיל אם אבל בביעור. מתחייב 
שם  (ראה התורה מן בטל ואינו בתרי ", "חד כאן אין מעתה
כשנים  האליה חלב  היה "אם לכתוב  רבינו שדקדק  ד, הלכה
בפמ "ג  ועיין התורה", מן מותר הכל הרי  הכליות, בחלב 
למעלה  וראה ביבש, יבש והנה ד"ה א חלק  התערובת בשער
והרי שם), שכתבנו ובמה ז הלכה תרומות מהלכות פי "ד
ובמראה  ברדב "ז וראה לבערו. וחייב  בעין, כנמצא הוא

כאֿכב ]. הלכות להלן עוד ועיין שם. ספרא 27)הפנים
א. הלכה למעלה וראה ח . הלכה פ "א שם,

.ÊÌLÎe28˙‡ ÔÈÚÓ Ck ,˙Bt‰ ˙‡ ÔÈÚnL ¿≈∆¿«¬ƒ∆«≈»¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰29˙ÈÚÈL ÏL ÌÈBn ÎnL È‰ ?„ˆÈk . «»ƒ≈«¬≈∆»«ƒƒ∆¿ƒƒ

Ô‰ÈÓ„a ÏÎB‡ ‡e‰ È‰Â30ÔÓ ÌÈBn‰ eÏÎÂ , «¬≈≈ƒ¿≈∆¿»»ƒƒƒ
ÎnL ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏˆ‡ ‡LÂ ‰„OaL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»∆«»∆¿ƒ¿«∆¿ƒ«»ƒ∆»«

Ô‰a31.ÔÚÏ iÁ  »∆«»¿«¬»

ומאכל 28) אדם מאכל שהוא "כל א: משנה בפ "ז שם
ביעור  לו יש שביעית, ולדמיו שביעית לו יש וכו', בהמה

(כסף ֿמשנה). ביעור" בקדושת 29)ולדמיו נתפשו שהרי 
ו). הלכה פ "ו (למעלה עצמן כפירות ונעשו שביעית,

מאכלים.30) בהם תמורתם 31)שקונה שמכר כלומר,
שביעית. רימוני 

.Á‰B˜ ?‰OBÚ „ˆÈk32ÔBÊÓ Ô˜lÁÓe ˙BÏÎ‡Ó Ô‰a ≈«∆∆»∆«¬»¿«¿»¿
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ LÏL33ÌÎÈÏLÈ B‡ ;34ÌÈÏ »¿À¿»∆»¿∆»«¿ƒ≈¿»

.ÔÈÏÎB‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ ,ÁÏn‰«∆«ƒ…»»¿ƒ

מאכלים,32) בהם יקנו לא שמא עצמם, הדמים נותן ואינו
(רדב "ז). אותם ביער שלא ג.33)ונמצא בהלכה כנ"ל

שם.34)

.ËLÏL35dlk ‰„e‰È ı‡ :eÚaÏ ˙Bˆ‡36‰‰ , »¬»«ƒ∆∆¿»À»»»
Ôci‰ Ú .˙Á‡ ı‡  ˜ÓÚ‰Â ‰ÏÙM‰Â37,Blk ¿«¿≈»¿»≈∆∆∆««≈∆««¿≈À

Ìi‰ „Ú ÔBBÁ ˙ÈaÓe „BÏ ˙ÏÙL ‰Â „BÏ ˙ÏÙL38 ¿≈«¿«¿≈«ƒ≈««»
Áz‰Â ÔBÈÏÚ‰ ,Blk ÏÈÏb‰Â .˙Á‡ ı‡ ÌeÁ˙e ÔBz ∆∆««¿«»ƒÀ»∆¿¿««¿¿

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎa ÔÈÏÎB‡Â .˙Á‡ ı‡  ‡ÈË39 ¿∆¿»∆∆««¿¿ƒ¿»««¿««
daL ÔBÁ‡‰ ‰ÏÎiL „Ú ÔzLÏMÓ40. ƒ¿»¿»«∆ƒ¿∆»«¬∆»

ב .35) משנה פ "ט  חלקיה:36)שם שלשת על כלומר,
והעמק . והשפלה מרכז 37)ההר והוא המערבי . כלומר,

כפתור  בשם רעק "א (תוספות ויהודה הגליל בין הארץ ,
במשנה.38)ופרח ). הוא וכן הארץ ). (שבת הים עד צ "ל

שמעון.39) כרבי  ולא כתנאֿקמא ג, משנה שם
האחרון 40) החלק  של השדה מן המין שיכלה עד כלומר,

המשנה. בפירוש וראה וארץ , ארץ  כל חלקי  משלשת

.ÈÔ‰Ó ÏÎB‡  ‰„e‰È ı‡a ˙Bt BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿∆∆¿»≈≈∆
‰„e‰È ı‡ ÏÎa ÔÈn‰ B˙B‡Ó LiL ÔÓÊ Ïk41dlk42. »¿«∆≈≈«ƒ¿»∆∆¿»À»

ÏÈÏb ˙Bt BÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ43.Ôci‰ Úa ÔÎÂ , ¿≈ƒ»≈»ƒ¿≈¿≈∆««¿≈

יב .41) הלכה להלן ראה יהודה, בארץ  אפילו 42)שגדלו
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וראה  השדה. מן המין כלה כבר הארץ  חלקי  משני  אם
המשנה. כנ"ל.43)בפירוש בגליל, שגדלו

.‡ÈLÏLÂ44ı‡k ˙BeLÁ Ôlk  el‡ ˙Bˆ‡ ¿»¬»≈À»¬¿∆∆
˙Á‡45ÔÈÏÎB‡Â .ÌÈÓzÏÂ ÌÈ˙ÈfÏÂ ÔÈeÁÏ46 ««∆»ƒ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿¿ƒ

ÚˆaL ÔBÁ‡‰ ‰ÏÎiL „Ú ÌÈÓza47‡e‰ È˙ÓÈ‡Â . «¿»ƒ«∆ƒ¿∆»«¬∆¿…«¿≈»«
ÌÈet‰ „Ú ?‰Ïk48˙ˆÚ‰ „Ú ÌÈ˙Èfa ÔÈÏÎB‡Â .49, »∆««ƒ¿¿ƒ«≈ƒ«»¬∆∆

ÌÈÚe50˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ÏL ÁÒt‰ „Ú 51, «¬»ƒ««∆«∆»≈¿ƒƒ
‰kÁ‰ „Ú  ˙B‚Bbe52. «¿»««¬À»

ולתמרים",44) לזיתים כאחת הארצות "וכל שם: במשנה
לחרובין". אף  "תני  שם בגליל 45)ובירושלמי  שאוכלין

משתי באחת כלה שלא זמן כל בגליל, שכלה אף ֿעלֿפי 
יוצאה  אחת שבארץ  חיה שאין שאף ֿעלֿפי  הנ"ל. הארצות
הן  אלו לפירות כי  היה ידוע  – אחרת שבארץ  פירות לאכול

ישראל). (תפארת אחרת למדינה ברייתא 46)יוצאות
נג. ומצויים 47)בפסחים התמרים, עיר ליריחו קרובה היא

אחר. ממקום שכלו אף ֿעלֿפי  תמרים בשם 48)בה שם,
כרש"י . ולא ר"ח  וכפירוש יוחנן, השבועות.49)ר' חג

למה 50) בקשר בירושלמי  ולא במשנה לא נזכרו לא ענבים
לא  וכן כאחת חשובות כולן אלו ארצות ששלש שאמרו
המאוחרים  הזמנים הם ההם הזמנים כי  ויתכן גרוגרות. נזכרו

שם). (ר"ש האלה הזמנים 51)בפירות לכל מכוון זה
ופסח . עצרת פורים, למעלה: מוצאי52)שנכתבו של

כנ"ל. שביעית,

.ÈCÈÏBn‰53ÌB˜ÓÏ eÏkL ÌB˜nÓ ˙ÈÚÈL ˙Bt «ƒ≈¿ƒƒƒ»∆»¿»
iÁ  eÏkL ÌB˜ÓÏ eÏk ‡lL ÌB˜nÓ B‡ ,eÏk ‡lL∆…»ƒ»∆…»¿»∆»«»

ÚÏ54‡ˆiL ÌB˜Ó ÈÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ÈÙÏ , ¿«≈¿ƒ∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
ÌMÓ55ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó ÈÓÁÂ56˙BÙe .57ı‡‰ ƒ»¿À¿≈»∆»«¿»≈»»∆

‡ÏÂ ,ÔÓB˜Óa ÌÈÚa˙Ó  ı‡Ï ‰ˆeÁÏ e‡ˆiL∆»¿¿»»»∆ƒ¿«¬ƒƒ¿»¿…
.ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÌÈÚÈ«¬ƒ≈ƒ»¿»

נ:53) שם יהודה.54)משנה כרבי  ולא כתנאֿקמא שם,
לחזור.55) דעתו שאין מפני56)אף ֿעלֿפי  ישנה שלא

כאנשי נוהג למקומו, לחזור דעתו אם אבל המחלוקת,
בפני יתראה שלא והוא להחמיר, ובין להקל בין מקומו
מהלכות  (פ "ח  המחלוקת מפני  בו, שהוא המקום אנשי 

כ). הלכה ולא 57)יוםֿטוב  כתנאֿקמא נב : שם בברייתא
הונא  רב  ליה אמר שם: אמרו שהרי  אלעזר, בן שמעון כרבי 
שמעון  כרבי  הלכה אין אבהו, רב  אמר הכי  איקא, דרב  בריה
בידך, הונא דרב  כללא הא נקוט  ספרא, רב  אמר אלעזר. בן
דפומבדיתא. כרחבה דרביה מפומיה שמעתתא וגמר דדייק 

.‚ÈÏÏk58ÏÎ‡Ó ‡e‰L Ïk :˙ÈÚÈMa eÓ‡ ÏB„b ¿»»»¿«¿ƒƒ…∆«¬«
BÈ‡ Ì‡ ,ÔÈÚBv‰ ÔÈnÓ B‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ó B‡ Ì„‡»»«¬«¿≈»ƒƒ«¿ƒƒ≈
eÚaa iÁÂ ,˙ÈÚÈL ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ  ı‡a Ìi˜˙Óƒ¿«≈»»∆≈¿»»¿ƒƒ¿«»«ƒ
‰pcc‰ ÈÏÚÂ ‰ËBM‰ Ûel‰ ÈÏÚ ÔB‚k .ÂÈÓ„Â ‡e‰59 ¿»»¿¬≈««∆«¬≈««¿«»

ÔÈcc‰Â ÌÈÁBÁ‰ ÔB‚Îe ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÔÈLÏÚ‰Â¿»À¿ƒ≈…∆»»¿«ƒ¿««¿»ƒ
.ÔÈÚBv‰ ÔÈnÓ ‰ˆB˜Â ÒËq‡ ÔB‚Îe ,‰Ó‰a‰ ÏÎ‡Ó≈…∆«¿≈»¿ƒ»≈¿»ƒƒ«¿ƒ

Ìi˜˙Ó ‰È‰ Ì‡Â60‰tÎ‰Â ‰‡et‰ ÔB‚k ,ı‡a ¿ƒ»»ƒ¿«≈»»∆¿«»¿»ƒ¿»
nÓÂÈÓ„Ïe ˙ÈÚÈL BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚBv‰ ÔÈ ƒƒ«¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ¿»»

È‰L ,Ì‰ÈÓ„Ï ‡ÏÂ eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL¿ƒƒ≈»∆ƒ¿…ƒ¿≈∆∆¬≈
ı‡a Ìi˜˙Ó61L‡ „Ú Ba ÔÈÚBˆÂ ÔÈ‰ ‡l‡ , ƒ¿«≈»»∆∆»∆¡ƒ¿¿ƒ«…

‰M‰62. «»»

א.58) משנה פ "ז "מינטא"59)שביעית "נענע ", היא 
הסמוכה.60)בלע "ז. בהלכה וראה ב . משנה שם

השדה.61) מן לחיה הכלה דבר אלא לבער נתחייב  ולא
כרבי62) ולא כחכמים השנה", ראש "אחר לומר: צריך

(חזוןֿאיש). מאיר

.„ÈÏÎÂ63ÏÎ‡ÓÏ ‡ÏÂ Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ‡Ï „ÁÈÓ BÈ‡L ¿…∆≈¿À»…¿«¬«»»¿…¿«¬«
ÌÈˆÚÏ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÚBv‰ ÔÈnÓ BÈ‡Â ‰Ó‰a64 ¿≈»¿≈ƒƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈ƒ

eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï‡ ,˙ÈÚÈL ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ 65Û‡ , ≈¿»»¿ƒƒ¬»≈»∆ƒ«
ı‡a Ìi˜˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ66B‡ Ba ÔÈ‰ ‡l‡ , «ƒ∆≈ƒ¿«≈»»∆∆»∆¡ƒ

‰M‰ L‡ „Ú ÂÈÓ„a67‰ËBM‰ Ûel‰ ÈwÚ ÔB‚k . ¿»»«…«»»¿ƒ»≈««∆
ÔÈ˜Ú‰Â ‰pcc‰ wÚÂ68. ¿ƒ«««¿«»¿»«¿¿»ƒ

וממין 63) בהמה, ומאכל אדם, מאכל שאינו "כל שם:
לדמיו  ואין ביעור לו אין וכו' בארץ  ומתקיים הצובעין,
זה  בארץ ", "ומתקיים שאמרו שמה רבינו, ומפרש ביעור".
וממין  בהמה ומאכל אדם מאכל שאינם אלה על עולה לא
מתקיים  אינו אם אפילו ביעור להם אין אלה שכל הצובעין,
ראה  והרכפא, הפואה הצובעין מין על עולה זה אלא בארץ ,

הקודמת. אין 64)הלכה ועצים לעצים, עליהם חשב  שלא
כא. הלכה בפ "ה כנ"ל שביעית, קדושת שהרי65)בהם

לבער  נצטוינו ולא בארצך", אשר ולחיה "ולבהמתך נאמר:
לבהמה. הראוי  את אבל 66)אלא ביעור, לענין זה וכל

כנ"ל. עליו, חלה שביעית לומר:67)קדושת צריך כאן גם
כנ"ל. השנה", ראש שם 68)"אחר ובמשנה עשב . מין

לפי כאן, הזכירם ולא והבוכריה", "והחלבצין גם נזכרים
שם). המשנה בפירוש (ראה ידועים שאינם

.ÂËÈtÏ˜69ıp‰Â ÔBn70ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜ ,BlL71 ¿ƒ≈ƒ¿«≈∆¿ƒ≈¡ƒ
ÔÈÈÚb‰Â72˙ÈÚÈL Ì‰ÈÓ„ÏÂ ˙ÈÚÈL Ì‰Ï LÈ 73, ¿««¿ƒƒ≈»∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ

eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï‡74ÌÈ„Ê ÈÏeÏ .Ì‰ÈÓ„Ï ‡ÏÂ75 ¬»≈»∆ƒ¿…ƒ¿≈∆¿≈¿»ƒ
˙ÈÚÈL Ì‰ÈÓ„ÏÂ Ì‰Ï LÈ  ÌÈeÁ‰Â76eÚe77. ¿∆»ƒ≈»∆¿ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ

‰Ëa‰Â ‰Ï‡‰ ÈÏeÏ78ÔÈ„Ë‡‰Â79Ô‰Ï LÈ  ¿≈»≈»¿«»¿»¿»¬»ƒ≈»∆
˙ÈÚÈL Ô‰ÈÓ„ÏÂ80Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï‡ ,81eÚa82Ï‡ ; ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¬»≈»∆ƒ¬»

eÚa LÈ Ô‰lL ÌÈÏÚÏ83. ∆»ƒ∆»∆≈ƒ

ג.69) משנה הירוקה 71)הפרח .70)שם, הקליפה היינו
כעצים  היא הרי  הקשה, הקליפה אבל לצביעה, שראויה

אין 72)(רדב "ז). שהרי  אגוזים של ולא פירות, שאר של
(כסף ֿמשנה). גרעינים ראויים 73)להם שהם כיון

כא. הלכה בפ "ה למעלה וראה זה 74)לצביעה. אין
שם. הירושלמי  מן כן שלמד וכנראה שם. במשנה מפורש
ראשונה" ("משנה בארץ  מתקיימים אלה שכל בזה והטעם
יוםֿטוב ). ותוספות כסף ֿמשנה ועיין אנשי ֿשם, ותוספות

מן 75) אותם שזמרו ענפים "פרחי  והם: ה. משנה שם
המשנה). (פירוש אדם.76)הגפנים" מאכל כן 77)שהם

מדוייקים  בספרים הוא וכן קורקוס ). (מהר"י  להיות צריך
שם  ועיין שם. במשנה הוא וכן שלמה). ומלאכת (רדב "ז

שלמה. רבים 78)במלאכת לשון (כלומר, וקבוצו "פסתאק 
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קו                
         

המשנה). (פירוש בטנים" הקוצים 79)שלו) ממיני  "מין
קשים  שחורים גרגרים בו שצומחין יג) הלכה למעלה (ראה

(שם). ונאכלים" אפונים, לאוכל 80)כמו ראויים שהם
(רדב "ז). מתקיימים 82)ולדמיהם.81)אדם שהם

נושרים. ואינם מאביהן.83)באילנות שנושרין מפני  שם:
אליהם  מיוחסים שהם מהענפים נופלין המשנה: ובפירוש

לבן. אב  כיחס 

.ÊËeÏBaiL ˙Úa ?ÔÈÏÚ‰ eÚa ˙ÚL ‡È‰ BÊÈ‡84 ≈ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ
Ô‰È˙BÏÈ‡Ó ÔÈLBÂ85ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÚ .86ÈÏÚÂ ÌÈ˜ ÈÏÚÂ ¿¿ƒ≈ƒ»≈∆¬≈≈ƒ«¬≈»ƒ«¬≈

.˙BÏÎÂ ˙BÏB ÔÈ‡L ÈÙÏ ,eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡  ÔÈeÁ»ƒ≈»∆ƒ¿ƒ∆≈»¿¿»

שלהם.84) השדה" מן לחיה "כלה בפ "ז 85)וזהו ראה
שם. המשנה ובפירוש ה, פ "ה 86)משנה שם תוספתא

עד  גפנים ועלי  קנים "עלי  ו משנה שם ט  ובפרק  יב . הלכה
אולם  קנים. לעלי  ביעור שיש הרי  מאביהן". שישרו
עלי כאן לית יוחנן, ר' בשם אבין "ר' אמרו: שם בירושלמי 

גפנים". עלי  אלא קנים

.ÊÈÈ˙Ó „ÚÂ87ËwÏÏ È‡M Ì„‡ ‰È‰È88ÌÈOÚ ¿«»«ƒ¿∆»»««¿«≈¬»ƒ
˜B˙n‰ LÈiL „Ú ?˙ÈÚÈMa ÔÈÁÏ89ÌÈOÚ a‚ÈÂ . «ƒ«¿ƒƒ«∆ƒ««»ƒ«≈¬»ƒ

˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ „zL „Ú  ÌÈLÈ90. ¿≈ƒ«∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ

שם.87) מלקט ,88)משנה נקרא הלחים העשבים "אוסף 
המשנה). (פירוש מגבב " נקרא היבשים פרי89)ואוסף 

בפ "ב  למעלה וראה נהור, סגי  בלשון מתוק  הנקרא מר,
יג. יא.90)הערה בהלכה למעלה ראה

.ÁÈÈ˙Ó „ÚÂ91˙BÒcta Òk‰Ï ÔÈzÓ ÌÈiÚ‰ eÈ‰È ¿«»«ƒ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»≈««¿≈
?˙ÈÚÈL ˙Bt ÛÒ‡Ï ˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa92„zL „Ú ¿»≈¿ƒƒ∆¡…≈¿ƒƒ«∆≈≈

‰iL ‰ÚÈ93. ¿ƒ»¿ƒ»

ז.91) משנה "עניים",92)שם לשון נקטו ואף ֿעלֿפי ֿכן
(רדב "ז). אצלם עניים כולם שביעית שפירות שאז 93)לפי 

למעלה  וראה בר"ש. וראה ביעורם, שעת וזהו הפירות, כלים
יא. הלכה עניים מתנות מהלכות פ "א

.ËÈ„e‰94Ùk‰Â95Ô‰ÈÓ„ÏÂ Ô‰Ï LÈ  ÌËl‰Â «∆∆¿«…∆¿«…∆≈»∆¿ƒ¿≈∆
˙ÈÚÈL96ÛËw‰ .97ÛO ‡e‰Â ,98˙BÏÈ‡‰Ó ‡ˆBi‰ ¿ƒƒ«¿»¿¿»«≈≈»ƒ»

ÌÈwÚ‰Óe ÌÈÏÚ‰ ÔÓ99˙ÈÚÈL BÏ ÔÈ‡ 100‡ˆBi‰Â . ƒ∆»ƒ≈»ƒ»ƒ≈¿ƒƒ¿«≈
.˙ÈÚÈL ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ  ÌÈbt‰ ÔÓƒ««ƒ≈¿»»¿ƒƒ

ו.94) משנה פ "ז הנזכר 95)שם הכופר אשכול הוא
כלומר, גרופלי , שהוא אומרים ויש יד. א, בשירֿהשירים

המשנה). (פירוש ומשנתנו 96)נעגאלאך פירות. שהם כיון
ולדמיהן  ביעור להן "יש שם: ונוסף  ח . בנדה הובאה

והשרף 98)שם.97)ביעור". קטף . האילן: שם כלומר,
(וראה  ו. בכריתות בברייתא הנזכר הצרי  הוא ממנו היוצא
קטף  נקרא השרף  ואף  ד). הלכה המקדש כלי  מהלכות בפ "ב 
קטף . ד"ה שם ובתוספות שם, בנדה וראה האילן. שם על

והענפים.99) בנדה 100)הגזע  אמרו וכן שביעית. קדושת
(הסובר  אליעזר דרבי  עליה רבנן פליגי  לא כאן "עד שם:
אלא  אסור), ערלה בשרף  המעמיד ז, משנה פ "א בערלה
אמר  דתנן, ליה. מודו דפירא בקטפא אבל דאווזא, בקטפא

בשרף  העלין, בשרף  שהמעמיד בפירוש שמעתי  יהושע , רבי 
פרי ". שהוא מפני  אסור הפגין בשרף  מותר, העיקרין

.ÎÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na101Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ««¬»¬»
 ÌÈwÚ‰ ÔÓe ÔÈÏÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Û‡ ,˜Ò ÔÏÈ‡a¿ƒ«¿»««≈ƒ∆»ƒƒ»ƒ»ƒ

Ô‰lL Ètk102.˙ÈÚÈL ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈÂ , «¿ƒ∆»∆¿≈¿»»¿ƒƒ

דרבי101) עליה רבנן פליגי  כי  אימא, "ואיבעית שם:
בין  הבדל יש (שלדבריהם פירות העושה באילן אליעזר
כנ"ל, הפגים, מן היוצא שרף  לבין העלים מן היוצא שרף 
עושה  שאינו באילן אבל אסור), בשניהם אליעזר רבי  ולדעת
אין  אומר שמעון רבי  דתנן פריו, זהו דקטפו מודו פירות,
מפני שביעית לקטף  יש אומרים וחכמים שביעית, לקטף 

פריו". זהו אחר.102)שקטפו פרי  להם אין שהרי 

.‡ÎLBk‰103˙ÈÚÈL „Â104 ˙ÈML ÏL ÔÓMa «≈∆∆¿ƒƒ«∆∆∆ƒƒ
„e‰ ˙‡ ËwÏÈ105ÔÓM‰Â ,106zÓ107BLk .108ÔÓLa ¿«≈∆«∆∆¿«∆∆À»¿»¿∆∆

˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ÏL109ÔÓM‰ ÚÏ iÁ 110È‰L ; ∆»≈¿ƒƒ«»¿«≈«∆∆∆¬≈
‡e‰ LÈ „e‰111eÚaa iÁ˙ Îe ,112. «∆∆»≈¿»ƒ¿«≈«ƒ

יגֿיד.103) הלכות פ "ה שם ותוספתא ז, משנה שם
פ "ז.104) סוף  שביעית ויאכלנו 105)ירושלמי 

שביעית. שם.106)בקדושת שלא 107)תוספתא "מפני 
והורד  ישן הוא שהשמן בשמן, וטעמם הורדין כח  יכנס 

המשנה). (פירוש רב " זמן יניחהו אם אלא את 108)חדש,
שביעית. של ישן,109)הורד הורד שאז שביעית, במוצאי 
בשמן. טעם הורד 110)ונותן וכלֿשכן השמן, גם כלומר:

אנשי ֿשם. בתוספות וראה ויש 111)עצמו. יושנו, מחמת
החדש. בשמן טעם לתת כשנתערב 112)בכוחו [המדובר

ואף ֿעלֿפי ֿכן  הסמוכה), בהלכה (ראה הביעור זמן לפני 
ו) (הלכה למעלה שכתבנו למה דומה זה ואין לבער, חייב 
לפי כמבוער, הוא המעורב  שטעם כבשים, שלשה בדין
כולם  שהרי  הביעור, זמן לפני  השאלה נשאלה לא ששם

ש  ומכיון הביעור, זמן לאחר אלא שביעית, נתערב פירות
מזיתי אינו שהשמן כאן, אבל כמבוער. הוא הרי  – קודם
השמן  לאכול יש אם עכשיו השאלה ונתעוררה שביעית,
לאכלו  שחייבים ההלכה ונפסקה לא, או שביעית בקדושת
ממילא  הוא מתחייב  הביעור, זמן כשבא – שביעית כפירות

שביעית]. כפירות עכשיו עד אותו שהחזקנו כיון בביעור,

.ÎÔÈeÁ113˙ÈML ÔÈÈa ÔLkL ˙ÈÚÈL ÏL114 »ƒ∆¿ƒƒ∆¿»»¿≈ƒƒ
˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ÔÈÈa B‡115È‰L ;ÔÈi‰ ÚÏ iÁ  ¿≈»≈¿ƒƒ«»¿«≈««ƒ∆¬≈

Ba ˙ÈÚÈL ˙Bt ÌÚË116ÏÏk‰ ‰Ê .117˙Bt : ««≈¿ƒƒ∆«¿»≈
ÏÎa  BÈÓa ÔÈÓ ,˙BÁ‡ ˙BÙa eÚ˙pL ˙ÈÚÈL¿ƒƒ∆ƒ¿»¿¿≈¬≈ƒ¿ƒ¿»

‡e‰L118ÌÚË Ô˙Ba  BÈÓa ‡lLÂ ,119. ∆¿∆…¿ƒ¿≈««

ראה 114)שם.113) הביעור, זמן לפני  המדובר [הרי 
שכיון 115)למעלה]. כנ"ל, הביעור, זמן לפני  [אף 

– שביעית בקדושת נתקדש שהשמן ההלכה שנפסקה
בביעור]. גם שהוא 116)נתחייב  אף ֿעלֿפי  שהחרוב ,

ישן. ביין גם טעם לתת כח  בו יש שם.117)חדש, משנה
שיש 118) כדבר זה והרי  הביעור. זמן לפני  בנתערב  היינו

שלש  מזון ולחלקו בקדושה לאכלו אפשר שהרי  מתירין, לו
אסורות  מאכלות ובהלכות כאן (רדב "ז אחד לכל סעודות
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קז                 
         

המשנה). (פירוש בטנים" הקוצים 79)שלו) ממיני  "מין
קשים  שחורים גרגרים בו שצומחין יג) הלכה למעלה (ראה

(שם). ונאכלים" אפונים, לאוכל 80)כמו ראויים שהם
(רדב "ז). מתקיימים 82)ולדמיהם.81)אדם שהם

נושרים. ואינם מאביהן.83)באילנות שנושרין מפני  שם:
אליהם  מיוחסים שהם מהענפים נופלין המשנה: ובפירוש

לבן. אב  כיחס 

.ÊËeÏBaiL ˙Úa ?ÔÈÏÚ‰ eÚa ˙ÚL ‡È‰ BÊÈ‡84 ≈ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ
Ô‰È˙BÏÈ‡Ó ÔÈLBÂ85ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÚ .86ÈÏÚÂ ÌÈ˜ ÈÏÚÂ ¿¿ƒ≈ƒ»≈∆¬≈≈ƒ«¬≈»ƒ«¬≈

.˙BÏÎÂ ˙BÏB ÔÈ‡L ÈÙÏ ,eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡  ÔÈeÁ»ƒ≈»∆ƒ¿ƒ∆≈»¿¿»

שלהם.84) השדה" מן לחיה "כלה בפ "ז 85)וזהו ראה
שם. המשנה ובפירוש ה, פ "ה 86)משנה שם תוספתא

עד  גפנים ועלי  קנים "עלי  ו משנה שם ט  ובפרק  יב . הלכה
אולם  קנים. לעלי  ביעור שיש הרי  מאביהן". שישרו
עלי כאן לית יוחנן, ר' בשם אבין "ר' אמרו: שם בירושלמי 

גפנים". עלי  אלא קנים

.ÊÈÈ˙Ó „ÚÂ87ËwÏÏ È‡M Ì„‡ ‰È‰È88ÌÈOÚ ¿«»«ƒ¿∆»»««¿«≈¬»ƒ
˜B˙n‰ LÈiL „Ú ?˙ÈÚÈMa ÔÈÁÏ89ÌÈOÚ a‚ÈÂ . «ƒ«¿ƒƒ«∆ƒ««»ƒ«≈¬»ƒ

˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ „zL „Ú  ÌÈLÈ90. ¿≈ƒ«∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ

שם.87) מלקט ,88)משנה נקרא הלחים העשבים "אוסף 
המשנה). (פירוש מגבב " נקרא היבשים פרי89)ואוסף 

בפ "ב  למעלה וראה נהור, סגי  בלשון מתוק  הנקרא מר,
יג. יא.90)הערה בהלכה למעלה ראה

.ÁÈÈ˙Ó „ÚÂ91˙BÒcta Òk‰Ï ÔÈzÓ ÌÈiÚ‰ eÈ‰È ¿«»«ƒ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»≈««¿≈
?˙ÈÚÈL ˙Bt ÛÒ‡Ï ˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa92„zL „Ú ¿»≈¿ƒƒ∆¡…≈¿ƒƒ«∆≈≈

‰iL ‰ÚÈ93. ¿ƒ»¿ƒ»

ז.91) משנה "עניים",92)שם לשון נקטו ואף ֿעלֿפי ֿכן
(רדב "ז). אצלם עניים כולם שביעית שפירות שאז 93)לפי 

למעלה  וראה בר"ש. וראה ביעורם, שעת וזהו הפירות, כלים
יא. הלכה עניים מתנות מהלכות פ "א

.ËÈ„e‰94Ùk‰Â95Ô‰ÈÓ„ÏÂ Ô‰Ï LÈ  ÌËl‰Â «∆∆¿«…∆¿«…∆≈»∆¿ƒ¿≈∆
˙ÈÚÈL96ÛËw‰ .97ÛO ‡e‰Â ,98˙BÏÈ‡‰Ó ‡ˆBi‰ ¿ƒƒ«¿»¿¿»«≈≈»ƒ»

ÌÈwÚ‰Óe ÌÈÏÚ‰ ÔÓ99˙ÈÚÈL BÏ ÔÈ‡ 100‡ˆBi‰Â . ƒ∆»ƒ≈»ƒ»ƒ≈¿ƒƒ¿«≈
.˙ÈÚÈL ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ  ÌÈbt‰ ÔÓƒ««ƒ≈¿»»¿ƒƒ

ו.94) משנה פ "ז הנזכר 95)שם הכופר אשכול הוא
כלומר, גרופלי , שהוא אומרים ויש יד. א, בשירֿהשירים

המשנה). (פירוש ומשנתנו 96)נעגאלאך פירות. שהם כיון
ולדמיהן  ביעור להן "יש שם: ונוסף  ח . בנדה הובאה

והשרף 98)שם.97)ביעור". קטף . האילן: שם כלומר,
(וראה  ו. בכריתות בברייתא הנזכר הצרי  הוא ממנו היוצא
קטף  נקרא השרף  ואף  ד). הלכה המקדש כלי  מהלכות בפ "ב 
קטף . ד"ה שם ובתוספות שם, בנדה וראה האילן. שם על

והענפים.99) בנדה 100)הגזע  אמרו וכן שביעית. קדושת
(הסובר  אליעזר דרבי  עליה רבנן פליגי  לא כאן "עד שם:
אלא  אסור), ערלה בשרף  המעמיד ז, משנה פ "א בערלה
אמר  דתנן, ליה. מודו דפירא בקטפא אבל דאווזא, בקטפא

בשרף  העלין, בשרף  שהמעמיד בפירוש שמעתי  יהושע , רבי 
פרי ". שהוא מפני  אסור הפגין בשרף  מותר, העיקרין

.ÎÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na101Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ««¬»¬»
 ÌÈwÚ‰ ÔÓe ÔÈÏÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Û‡ ,˜Ò ÔÏÈ‡a¿ƒ«¿»««≈ƒ∆»ƒƒ»ƒ»ƒ

Ô‰lL Ètk102.˙ÈÚÈL ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈÂ , «¿ƒ∆»∆¿≈¿»»¿ƒƒ

דרבי101) עליה רבנן פליגי  כי  אימא, "ואיבעית שם:
בין  הבדל יש (שלדבריהם פירות העושה באילן אליעזר
כנ"ל, הפגים, מן היוצא שרף  לבין העלים מן היוצא שרף 
עושה  שאינו באילן אבל אסור), בשניהם אליעזר רבי  ולדעת
אין  אומר שמעון רבי  דתנן פריו, זהו דקטפו מודו פירות,
מפני שביעית לקטף  יש אומרים וחכמים שביעית, לקטף 

פריו". זהו אחר.102)שקטפו פרי  להם אין שהרי 

.‡ÎLBk‰103˙ÈÚÈL „Â104 ˙ÈML ÏL ÔÓMa «≈∆∆¿ƒƒ«∆∆∆ƒƒ
„e‰ ˙‡ ËwÏÈ105ÔÓM‰Â ,106zÓ107BLk .108ÔÓLa ¿«≈∆«∆∆¿«∆∆À»¿»¿∆∆

˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ÏL109ÔÓM‰ ÚÏ iÁ 110È‰L ; ∆»≈¿ƒƒ«»¿«≈«∆∆∆¬≈
‡e‰ LÈ „e‰111eÚaa iÁ˙ Îe ,112. «∆∆»≈¿»ƒ¿«≈«ƒ

יגֿיד.103) הלכות פ "ה שם ותוספתא ז, משנה שם
פ "ז.104) סוף  שביעית ויאכלנו 105)ירושלמי 

שביעית. שם.106)בקדושת שלא 107)תוספתא "מפני 
והורד  ישן הוא שהשמן בשמן, וטעמם הורדין כח  יכנס 

המשנה). (פירוש רב " זמן יניחהו אם אלא את 108)חדש,
שביעית. של ישן,109)הורד הורד שאז שביעית, במוצאי 
בשמן. טעם הורד 110)ונותן וכלֿשכן השמן, גם כלומר:

אנשי ֿשם. בתוספות וראה ויש 111)עצמו. יושנו, מחמת
החדש. בשמן טעם לתת כשנתערב 112)בכוחו [המדובר

ואף ֿעלֿפי ֿכן  הסמוכה), בהלכה (ראה הביעור זמן לפני 
ו) (הלכה למעלה שכתבנו למה דומה זה ואין לבער, חייב 
לפי כמבוער, הוא המעורב  שטעם כבשים, שלשה בדין
כולם  שהרי  הביעור, זמן לפני  השאלה נשאלה לא ששם

ש  ומכיון הביעור, זמן לאחר אלא שביעית, נתערב פירות
מזיתי אינו שהשמן כאן, אבל כמבוער. הוא הרי  – קודם
השמן  לאכול יש אם עכשיו השאלה ונתעוררה שביעית,
לאכלו  שחייבים ההלכה ונפסקה לא, או שביעית בקדושת
ממילא  הוא מתחייב  הביעור, זמן כשבא – שביעית כפירות

שביעית]. כפירות עכשיו עד אותו שהחזקנו כיון בביעור,

.ÎÔÈeÁ113˙ÈML ÔÈÈa ÔLkL ˙ÈÚÈL ÏL114 »ƒ∆¿ƒƒ∆¿»»¿≈ƒƒ
˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ÔÈÈa B‡115È‰L ;ÔÈi‰ ÚÏ iÁ  ¿≈»≈¿ƒƒ«»¿«≈««ƒ∆¬≈

Ba ˙ÈÚÈL ˙Bt ÌÚË116ÏÏk‰ ‰Ê .117˙Bt : ««≈¿ƒƒ∆«¿»≈
ÏÎa  BÈÓa ÔÈÓ ,˙BÁ‡ ˙BÙa eÚ˙pL ˙ÈÚÈL¿ƒƒ∆ƒ¿»¿¿≈¬≈ƒ¿ƒ¿»

‡e‰L118ÌÚË Ô˙Ba  BÈÓa ‡lLÂ ,119. ∆¿∆…¿ƒ¿≈««

ראה 114)שם.113) הביעור, זמן לפני  המדובר [הרי 
שכיון 115)למעלה]. כנ"ל, הביעור, זמן לפני  [אף 

– שביעית בקדושת נתקדש שהשמן ההלכה שנפסקה
בביעור]. גם שהוא 116)נתחייב  אף ֿעלֿפי  שהחרוב ,

ישן. ביין גם טעם לתת כח  בו יש שם.117)חדש, משנה
שיש 118) כדבר זה והרי  הביעור. זמן לפני  בנתערב  היינו

שלש  מזון ולחלקו בקדושה לאכלו אפשר שהרי  מתירין, לו
אסורות  מאכלות ובהלכות כאן (רדב "ז אחד לכל סעודות
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ח ). הלכה חדש,119)שם בשמן שנתערב  ישן ורד היינו
(ראה  בשמן שנתערבו ישנים בין חדשים בין חרובים או
שנתבאר  וכמו הביעור, זמן לפני  והכל הקודמת), בהלכה

למעלה.

   1 
הכלים 1) הם ומה עבירה. עוברי  ידי  לחזק  שאסור יבאר

למי אותם למכור מותר אם בשביעית. למכרן רשאי  שהאומן
אם  לישראל. בחו"ל רבים כדים היוצר שמוכר חשוד. שאינו
שביעית  פירות ליקח  מותר אם בשביעית. נכרים ידי  מחזיקין
חשוד  הוא ומי  בשביעית. הארץ  מעם לולב  הלוקח  מע "ה.
חשוד  אם השביעית על החשוד בשביעית. סחורה לעשות
אחרים. על נאמן הוא אם החשוד בהיפך. או המעשרות על
אם  והצבעונין הפטמין השביעית. על חשודין אם והכהנים

אדם. מכל מורסן לוקחין

.‡˙ÈÚÈMa ı‡‰ „ÚÏ eÒ‡L C„k2eÒ‡ Ck , ¿∆∆∆»«¬…»»∆«¿ƒƒ»»
˜fÁÏ3d˙B‡ ÔÈ„BÚL Ï‡OÈ È„È4Ô‰Ï kÓÏ B‡ , ¿«≈¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ»ƒ¿…»∆

eÒ‡L ÈÙÏ ;‰„BÚ ÈÏk5‰Ú ÈBÚ È„È ˜fÁÏ6. ¿≈¬»¿ƒ∆»¿«≈¿≈¿≈¬≈»

ה"א.2) פ "א מ "ט .3)כנ"ל פ "ה כגון 4)שביעית
תצליח , או תתחזק  לו יאמר לא זורע , או חורש שראהו
ה"ח . להלן וראה בידיים. לסעדו שאסור וקלֿוחומר

רצונו 6)שם.5) מכשול. תתן לא עור לפני  הכתוב : "אמר
אותו  תעזור אל הרע , ויצר התאוה עיניו, שסגרה מי  לומר,
זה  ומפני  היושר. מן להרחיקו ותוסיף  בעוורונו להוסיף 
ראוי אבל כלים, להם יתקנו ולא עבירה, עוברי  לעזור אסור
שכתב  כאן רבינו [ומדברי  המשנה). (פירוש להם" לקלקל
לחזק  אסור כך בשביעית, הארץ  לעבוד שאסור "כדרך
מן  (חוץ  בידו ולמחזיק  לעובד אחד שאיסור נראה וכו'",
במחזק ). אלא שאינו מכשול", תתן לא עור "לפני  של הלאו
ה"א) פ "א (למעלה הארץ " "ושבתה של ה'עשה' והיינו
בשביעית  לגוי  שאמירה צ .) מציעא (בבא מהרש"ל וכדעת
"שבת  של זו, ב 'עשה' הישראל ועובר התורה, מן אסורה
המשנה  בפירוש רבינו שכתב  וזהו לארץ ". יהיה שבתון
לקלקל, בידו אם כלומר, להם", לקלקל ראוי  "אבל הנ"ל
שמה  אלא הארץ ". "ושבתה של 'עשה' משום לקלקל חייב 
שאסור  מ "ו) פ "ה שביעית (ממס ' הסמוכה בהלכה שכתב 
של  מצותֿעשה על עובר אינו בזה המזרה, לו למכור
תתן  לא עור "לפני  של לאו אלא כאן ואין הארץ ". "ושבתה
פרה  שבמוכר נראה - ב  טו, זרה בעבודה אולם מכשול".
'עשה' איסור ואין הארץ , שביתת משום אין לחשוד, חורשת

וצ "ע ]. אחרים, של בשדה ולא בשדהו, אלא

.el‡Â7˙ÈÚÈMa ÔÎÓÏ È‡M Ôn‡‰ ÔÈ‡L ÌÈÏk ¿≈≈ƒ∆≈»À»««¿»¿»«¿ƒƒ
„eLÁL ÈÓÏ8,‰ÈÏk ÏÎÂ ‰LÁÓ :˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ¿ƒ∆»««¿ƒƒ«¬≈»¿»≈∆»
‰Ên‰Â ÏÚ‰9˜c‰ÂBzÎ‡ÏnL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »…¿«ƒ¿∆¿«∆∆∆«¿»…∆¿«¿

BÎÓÏ eÒ‡  ˙ÈÚÈMa ‰eÒ‡L ‰Î‡ÏÓÏ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆ƒ¿»»∆¬»«¿ƒƒ»¿»¿
‰È‰˙Â ‰eÒ‡ ‰È‰zL LÙ‡L ‰Î‡ÏÓÏÂ ;„eLÁÏ¿»¿ƒ¿»»∆∆¿»∆ƒ¿∆¬»¿ƒ¿∆

BÎÓÏ zÓ  ˙zÓ10.„eLÁÏ À∆∆À»¿»¿¿»

מ "ו.7) ה"ד).8)שם, להלן (ראה שם 'ירושלמי '
ועבודה 9) המשנה), (פירוש התבואה" את בו שיזרו "הוא

ה"ט . כדלהלן מדרבנן, אסורה התלוש בדבר בשביעית
בהיתר 10) אנו תולים בהיתר, לתלות שאפשר שכיון

על  עובר אינו שלעולם דבר, של וטעמו שם). זרה, (עבודה
ולא  ודאי , במכשול אלא מכשול" תתן לא עור "לפני 
בעבודה  הריטב "א כתב  וכן ראשונה', ('משנה ספק  במכשול
הלאו  מן שחוץ  למעלה, שכתבנו מה לפי  [וגם שם). זרה,
שאינו  יתכן הארץ ", "ושבתה של מצותֿעשה גם ישנה הזה,
או  עבודה עשה עצמו הוא אם אלא זו, 'עשה' על עובר

ודאי ]. היה שסיועו באופן

.‚?„ˆÈk11Ïbn‰ BÏ ‡e‰ ÎBÓ12ÏÎÂ ‰Ï‚Ú‰Â ≈«≈««»¿»¬»»¿»
ËÚÓ Ba ˆ˜È Ì‡L .‰ÈÏk13‰Ï‚Ú‰ ÏÚ ‡ÈÈÂ ≈∆»∆ƒƒ¿…¿«¿»ƒ«»¬»»

ËÚÓ14ÔÈˆBw‰ C„k ˆ˜È Ì‡Â ;zÓ ‰Ê È‰ 15 ¿«¬≈∆À»¿ƒƒ¿…¿∆∆«¿ƒ
e‰„O ˙Bt Ïk ‡ÈÈ B‡16.eÒ‡  »ƒ»≈»≈»

קציר".12)שם.11) ומגל יד "מגל פ "ד 13)שם: כנ"ל
ה"א. הכ"ד.14)סוף  שם כל 15)כנ"ל  שקצר כגון

שם). (למעלה וכו' מעט ,16)שדהו מעט  קצר אם שאפילו
(למעלה  אסור זה הרי  אחת, בבת בביתו כולם שהביא כיון
לביתו  ולהביאו מעט  מעט  לקצור אלא הותר ולא ושם). שם

(שם). מעט  מעט  לאכילה

.„Ì˙Ò kÓÏ zÓe17„ elÙ‡ „eLÁ BÈ‡L ÈÓÏ À»ƒ¿…¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ»»
;˙ÈÚÈMa ‰eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓÏ ˙„ÁÈÓ BzÎ‡ÏnL∆¿«¿¿À∆∆ƒ¿»»»¬»«¿ƒƒ
‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BOÚÏ ˙ÈÚÈMa ‰wL LÙ‡ È‰L∆¬≈∆¿»∆»»«¿ƒƒ«¬¿»»

.˙ÈÚÈL Á‡Ï¿««¿ƒƒ

רשאי17) האומן שאין כלים "אלו ה"ג): (שם ב 'ירושלמי '
בני סתם =) סתמן השביעית, על לחשוד בשביעית, למוכרן
לענין  =) דתני  (ו)ממה מהו? לחשודים) ידועים שאינם אדם
אמרה  הדא מותר, ולהיתר לאיסור ה"ב ) למעלה ראה חשוד,

מותר". סתמן

.‰ˆBi‰18ÎBÓ19OÚ ‰MÓÁÂ ÔÓL Èck ‰MÓÁ «≈≈¬ƒ»«≈∆∆«¬ƒ»»»
ÔÈÈ Èck20ÌÈÎBk „BÚÏ kÓÏ zÓe .21‰fÓ ˙È22, «≈«ƒÀ»ƒ¿…¿≈»ƒ»≈ƒ∆

Ï‡OÈÏ kÓÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â23ÌÈck ÎBÓe . ¿≈≈∆»ƒ¿…¿ƒ¿»≈≈«ƒ
ı‡Ï ‰ˆeÁa Ï‡OÈÏ ÌÈa24LLBÁ BÈ‡Â ,25‡nL «ƒ¿ƒ¿»≈¿»»»∆¿≈≈∆»

.ı‡Ï Ì‡ÈÈ¿ƒ≈»»∆

חרס .18) כלי  העושה אומן והוא מ "ז. לישראל 19)שם,
כנ"ל. השביעית, על להביא 20)החשוד דרכו שכן שם:

מן  כזאת כמות להביא מותר הרי  כלומר: ההפקר. מן
הכ"ד. סוף  שם כנ"ל בארץ .21)ההפקר, אפילו

הארץ .22) שביתת על מצווים שאינם מפני  שם. 'ירושלמי '
כנ"ל.23) תלינן", למיתלי  דאיכא היכא "כל שהרי 
שם.24) נוהגת שביעית לקולא 25)שאין לתלות יש שהרי 

לארץ . יביאם שלא

.ÂÎBÓe26È‰L ,˙ÈÚÈMa ˙LBÁ ‰t „eLÁÏ ≈¿»»»∆∆«¿ƒƒ∆¬≈
ÎBÓe .dËÁLÏ LÙ‡27È‰L ,e‰„O BÏ28LÙ‡ ∆¿»¿»√»≈»≈∆¬≈∆¿»

Ï‡ .dÈBiL29ÔÏÈ‡‰ ‰„O BÏ kÓÈ ‡Ï30‡l‡ , ∆ƒ»¬»…ƒ¿…¿≈»ƒ»∆»
.ÔÏÈ‡a BÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ BnÚ ˜Òt Ôk Ì‡ƒ≈»«ƒ«¿»∆≈»ƒ»

BÏÈ‡LÓe31‰‡Ò32Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,da „cÓÏ «¿ƒ¿»ƒ¿…»««ƒ∆≈«
Ôb BÏ LiL33CB˙a da „cÓiL LÙ‡ È‰L , ∆≈…∆∆¬≈∆¿»∆ƒ¿…»¿
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B˙Èa34ËBÙe .35Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚÓ BÏ ≈≈»««ƒ∆≈«
ÌÈÏÚBt BÏ LiL36ÌÈeÒ‡  LeÙa ÔlÎÂ .37. ∆≈¬ƒ¿À»¿≈¬ƒ

שמאי .26) כבית ולא הלל כבית מ "ח , תוספתא 27)שם
כבית  ולא הלל כבית שם, זרה עבודה ובבלי  ה"ה, פ "ד שם,

שם.28)שמאי . זרה, פ "ג.29)עבודה סוף  שם תוספתא
וראה 30) האסורות, עבודות באילן שיעשה לודאי  שקרוב 

שם. כפשוטה' שם.31)ב 'תוספתא מדה.32)משנה,
כדי33) שביעית, פירות למדוד ואסור שביעית. פירות של

ה"ג. פ "ו כנ"ל בהם, כסוחר יהא למכירה,34)שלא ולא
כנ"ל. להקל, לו 35)ותולים ויתן דינר, ממנו שיקח  "כגון

המשנה). (פירוש האסורה 36)מעות" עבודה העושים
אלא  הפועלים, עבור פורט  שאינו להקל ותולים בשביעית.

אחרוש 37)לצרכו. הפרה, זו לי  מכור לו, שאמר "כגון
הזרע  בה אמוד הסאה לי  ותן פלוני , זרע  בה אזרע  או בה

(שם). דשתי " אשר

.Ê˙Ï‡LÓ ÔÎÂ38ÏÚ ‰„eLÁ‰ dzÁÏ ‰M‡ ¿≈«¿∆∆ƒ»«¬∆¿»«¬»«
‰Ù ˙ÈÚÈM‰39‰Îe40ep˙Â ÌÈÁ ,41‡Ï Ï‡ ; «¿ƒƒ»»¿»»≈«ƒ¿«¬»…

dnÚ ÔBÁËz ‡ÏÂ B˙42. »¿…ƒ¿ƒ»

שתולים 38) שנינו שלמעלה שכשם רבינו וכוונת מ "ט . שם,
להלן. ראה להקל, תולים כאן כן כמו לנפות 39)להקל,

קומח . תבואה.40)בה בה שם 41)לנקות במשנה,
כאן  שיש ואף ֿעלֿפי  שלום, דרכי  משום כן שהתירו מפורש
"שאני ה"ד) (שם ב 'ירושלמי ' שאמרו כמו לקולא, לתלות
ריחיים  חול, בה לכבור כברה מעות, בו לספור נפה אומר,
נראה  - פשתן" של אונין בו לטמון תנור סממנים, בו לטחון
אלא  התירו לא ולפיכך שכיחה, כלֿכך אינה זו שתלייה

שם). יוםֿטוב ' ('תוספות שלום דרכי  שוודאי42)משום
מלשון  שמשמע  כמו שביעית, פירות אלא לה שאין
וכו', בחול במעות, אלא לקולא תלו שלא שם, ה'ירושלמי '
ד"ה  סא. גיטין ב 'תוספות' (ראה היתר של בפירות ולא
עור", "לפני  של בחשש אלא התירו שלא ועוד משאלת).
התירו. לא - עמה ותטחון שתבור מעשה עצמה לעשות אבל

.ÁÔÈ˜ÈÊÁÓ43ÌÈ„a ˙ÈÚÈMa ÌÈÎBk È„BÚ È„È «¬ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»ƒ
„Ïa44BÏ ÓB‡  ÚBÊ B‡ LBÁ e‰‡L ÔB‚k , ƒ¿«¿∆»»≈≈«≈

'˜fÁ˙z'45'ÁÈÏˆz' B‡46ÈtÓ ,el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿«≈«¿ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ı‡‰ ˙˙ÈL ÏÚ ÔÈeˆÓ ÌÈ‡L47ep„ÚÒÈ ‡Ï Ï‡ ; ∆≈»¿Àƒ«¿ƒ«»»∆¬»…ƒ¿»∆

„ia48˙ek‰ Ô‰nÚ ˙BcÏ zÓe .49ÔÈÎBÁÂ .50Ô‰Ó «»À»ƒ¿ƒ»∆««∆∆¿¿ƒ≈∆
ÔÈÈ51Ô˙B‡ Ò˜Ï È„k eiÁ Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,52. ƒƒ¿ƒ∆≈»¿≈ƒ¿≈ƒ¿…»

שם.43) א.44)משנה, סב , יהודה.45)גיטין כרב  שם,
ששת.46) כרב  לא 47)שם, בידו, ימחה אם [ואפילו

וראה  בידו. מסייע  אינו מברכו, אם כן, ואם לו, ישמע 
ה"א]. שביתת 48)למעלה על מצווה הישראל שהרי  שם,

(פ "א  מקדושתה הארץ  להפקיע  גוי  ביד קנין ואין הארץ ,
ה"י ). תרומות ה"ג:49)מהל' סוף  פ "ד שם 'ירושלמי '

עמו  לרדות רבינו: ופירשה עמו", לרדות אימי  רבי  "הורה
(סי ' השולחן' וב 'פאת משה' ב 'פני  וראה הכוורת. מן הדבש
לכאן  נשתרבבו ה'ירושלמי ' שדברי  שכתבו כד) אות כח 
ברדיית  ומדובר ה"י ). סוף  (פ "ד שם זרה בעבודה מהסוגיא

רבינו: בדברי  אחרים בספרים והנה דבש. ברדיית ולא הפת
רומי : ובדפוס  קורקוס ). מהר"י  (כת"י  הפירות" עמו "לדרוך
ספר  בשם קורקוס  בר"י  הוא וכן הפירות". עמהן "לרדות
שבא  לומר צריך שלנו הנוסחא ולפי  מבורר. ואינו אחר,
כקרקע  היא הרי  כוורת שאמר אליעזר רבי  מדעת להוציא
לענין  שהואֿהדין ואפשר מ "ז), פ "י  (שביעית שבת לענין
"חלות  עוקצין מס ' סוף  בתוספתא לפרש יש וכן שביעית.
שרבי השביעית, ועל השבת על נחלקו מה על כו' דבש
היא  הרי  אומרים וחכמים כקרקע , היא הרי  אומר אליעזר
ראה  פרוזבול, לענין לפרשה שיש (אף ֿעלֿפי  ככלי "
דינה  לרבנן שגם [וכיון קורקוס ). ר"י  - מ "ז פ "י  בשביעית
אסרוה  ה"ו), שבת מהל' (פכ"א מדרבנן לקרקע  כמחוברת
קנין  יש אמרו: שבדרבנן לפי  התירו, בגוי  אבל בישראל,
סוריא, לענין הי "ז תרומות מהל' בפ "א ראה להפקיע , לגוי 
אלא  שאינו אחר לאופן והואֿהדין מדרבנן, אלא שאינה

ישר  ארץ  בהלכות התרומה' 'ספר וכדעת ועי 'מדרבנן, אל,
מ "ג.50)רדב "ז]. פ "ד שחרשוה 51)שם קרקע 

שקנסו 52)בשביעית. משום חוכרין, אין מישראל אבל
פ "א  למעלה ראה בשביעית, השדה את שחרשו על אותם

הי "ג.

.ËzÓ53‡ÈeÒa ˙BOÚÏ54LeÏ˙a55‡Ï Ï‡ , À»«¬¿¿»¿»¬»…
aÁÓa56,ÔÈnÚÓe ÔÈÎB„Â ÔÈBÊÂ ÔÈLc ?„ˆÈk . ƒ¿À»≈«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ

ÔÎÂ .ÔÈ˜ÒBÓ ‡ÏÂ ÔÈˆBa ‡ÏÂ ÔÈˆB˜ ‡Ï Ï‡57Ïk ¬»…¿ƒ¿…¿ƒ¿…¿ƒ¿≈…
.el‡a ‡ˆBik«≈»≈

מ "ב .53) פ "ו ולכלל 54)שם לארץ , חוצה מכלל שיצאה
וראה  ה"ג). שם תרומות (הל' הגיעה לא ישראל ארץ 

הכ"ז. פ "ד מדרבנן,55)למעלה אלא אינו איסורו שכל
ראשונה). (משנה בסוריא הקילו 'ירושלמי '56)ולפיכך

שם  ומשתקעים ישראל) (מארץ  הולכים יהו שלא : שם
כל 57)(בסוריא). עקיבא, רבי  אמר "כלל שם: במשנה,

עושין  התורה), מן (כלומר, ישראל בארץ  מותר בו שכיוצא
בסוריא". אותו

.È˙ÈÚÈL ˙BÙa ‰BÁÒ ˙BOÚÏ eÒ‡L ÌLk58B‡ ¿≈∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ
ÔÓLÏ59ÁwÏ eÒ‡ Ck ,60ı‡‰ ÌÚÓ61ÔÈ‡L ÈÙÏ ; ¿»¿»»»ƒ«≈«»»∆¿ƒ∆≈

ı‡‰ ÌÚÏ ˙ÈÚÈL ÈÓc ÔÈÒBÓ62Ïk elÙ‡Â , ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿«»»∆«¬ƒ»
‡e‰L63Ô˙B‡ ÏÎ‡È ‡Ï ‡nL ,64˙ÈÚÈL ˙M„˜a65. ∆∆»……«»ƒ¿À«¿ƒƒ

ה"א.58) פ "ו כנ"ל 59)כנ"ל (רדב "ז), הביעור לאחר עד
ה"ג. ליקח ,60)פ "ז מותר שמחבר ובאופן שביעית, פירות

פירות  שקניית לומר, ורוצה שם. פ "ו כנ"ל מעט  שלוקח  כגון
סחורה  איסור על לעבור למוכר גורמת מעםֿהארץ  שביעית
הביעור. לאחר שביעית פירות שמירת איסור ועל

א.61) לט , סוכה ממנו 62)ברייתא שקונה שעלֿידי 
פ "ו  כנ"ל שביעית, בקדושת הדמים נתפשים שביעית, פירות

בכחצי63)ה"ו. אפילו המשומר מן "הלוקח  ב : לט , שם
הי "ב . להלן וראה אסור". - הדמים.64)איסר את

כנ"ל,65) הביעור, לאחר וישמרם סחורה בהם יעשה אלא
מכשול". תתן לא עור "לפני  על עובר הלוקח  ונמצא
כנ"ל  לקולא, תולין ודאי , האיסור שאין שבמקום ואף ֿעלֿפי 
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B˙Èa34ËBÙe .35Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚÓ BÏ ≈≈»««ƒ∆≈«
ÌÈÏÚBt BÏ LiL36ÌÈeÒ‡  LeÙa ÔlÎÂ .37. ∆≈¬ƒ¿À»¿≈¬ƒ

שמאי .26) כבית ולא הלל כבית מ "ח , תוספתא 27)שם
כבית  ולא הלל כבית שם, זרה עבודה ובבלי  ה"ה, פ "ד שם,

שם.28)שמאי . זרה, פ "ג.29)עבודה סוף  שם תוספתא
וראה 30) האסורות, עבודות באילן שיעשה לודאי  שקרוב 

שם. כפשוטה' שם.31)ב 'תוספתא מדה.32)משנה,
כדי33) שביעית, פירות למדוד ואסור שביעית. פירות של

ה"ג. פ "ו כנ"ל בהם, כסוחר יהא למכירה,34)שלא ולא
כנ"ל. להקל, לו 35)ותולים ויתן דינר, ממנו שיקח  "כגון

המשנה). (פירוש האסורה 36)מעות" עבודה העושים
אלא  הפועלים, עבור פורט  שאינו להקל ותולים בשביעית.

אחרוש 37)לצרכו. הפרה, זו לי  מכור לו, שאמר "כגון
הזרע  בה אמוד הסאה לי  ותן פלוני , זרע  בה אזרע  או בה

(שם). דשתי " אשר

.Ê˙Ï‡LÓ ÔÎÂ38ÏÚ ‰„eLÁ‰ dzÁÏ ‰M‡ ¿≈«¿∆∆ƒ»«¬∆¿»«¬»«
‰Ù ˙ÈÚÈM‰39‰Îe40ep˙Â ÌÈÁ ,41‡Ï Ï‡ ; «¿ƒƒ»»¿»»≈«ƒ¿«¬»…

dnÚ ÔBÁËz ‡ÏÂ B˙42. »¿…ƒ¿ƒ»

שתולים 38) שנינו שלמעלה שכשם רבינו וכוונת מ "ט . שם,
להלן. ראה להקל, תולים כאן כן כמו לנפות 39)להקל,

קומח . תבואה.40)בה בה שם 41)לנקות במשנה,
כאן  שיש ואף ֿעלֿפי  שלום, דרכי  משום כן שהתירו מפורש
"שאני ה"ד) (שם ב 'ירושלמי ' שאמרו כמו לקולא, לתלות
ריחיים  חול, בה לכבור כברה מעות, בו לספור נפה אומר,
נראה  - פשתן" של אונין בו לטמון תנור סממנים, בו לטחון
אלא  התירו לא ולפיכך שכיחה, כלֿכך אינה זו שתלייה

שם). יוםֿטוב ' ('תוספות שלום דרכי  שוודאי42)משום
מלשון  שמשמע  כמו שביעית, פירות אלא לה שאין
וכו', בחול במעות, אלא לקולא תלו שלא שם, ה'ירושלמי '
ד"ה  סא. גיטין ב 'תוספות' (ראה היתר של בפירות ולא
עור", "לפני  של בחשש אלא התירו שלא ועוד משאלת).
התירו. לא - עמה ותטחון שתבור מעשה עצמה לעשות אבל

.ÁÔÈ˜ÈÊÁÓ43ÌÈ„a ˙ÈÚÈMa ÌÈÎBk È„BÚ È„È «¬ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»ƒ
„Ïa44BÏ ÓB‡  ÚBÊ B‡ LBÁ e‰‡L ÔB‚k , ƒ¿«¿∆»»≈≈«≈

'˜fÁ˙z'45'ÁÈÏˆz' B‡46ÈtÓ ,el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿«≈«¿ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ı‡‰ ˙˙ÈL ÏÚ ÔÈeˆÓ ÌÈ‡L47ep„ÚÒÈ ‡Ï Ï‡ ; ∆≈»¿Àƒ«¿ƒ«»»∆¬»…ƒ¿»∆

„ia48˙ek‰ Ô‰nÚ ˙BcÏ zÓe .49ÔÈÎBÁÂ .50Ô‰Ó «»À»ƒ¿ƒ»∆««∆∆¿¿ƒ≈∆
ÔÈÈ51Ô˙B‡ Ò˜Ï È„k eiÁ Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,52. ƒƒ¿ƒ∆≈»¿≈ƒ¿≈ƒ¿…»

שם.43) א.44)משנה, סב , יהודה.45)גיטין כרב  שם,
ששת.46) כרב  לא 47)שם, בידו, ימחה אם [ואפילו

וראה  בידו. מסייע  אינו מברכו, אם כן, ואם לו, ישמע 
ה"א]. שביתת 48)למעלה על מצווה הישראל שהרי  שם,

(פ "א  מקדושתה הארץ  להפקיע  גוי  ביד קנין ואין הארץ ,
ה"י ). תרומות ה"ג:49)מהל' סוף  פ "ד שם 'ירושלמי '

עמו  לרדות רבינו: ופירשה עמו", לרדות אימי  רבי  "הורה
(סי ' השולחן' וב 'פאת משה' ב 'פני  וראה הכוורת. מן הדבש
לכאן  נשתרבבו ה'ירושלמי ' שדברי  שכתבו כד) אות כח 
ברדיית  ומדובר ה"י ). סוף  (פ "ד שם זרה בעבודה מהסוגיא

רבינו: בדברי  אחרים בספרים והנה דבש. ברדיית ולא הפת
רומי : ובדפוס  קורקוס ). מהר"י  (כת"י  הפירות" עמו "לדרוך
ספר  בשם קורקוס  בר"י  הוא וכן הפירות". עמהן "לרדות
שבא  לומר צריך שלנו הנוסחא ולפי  מבורר. ואינו אחר,
כקרקע  היא הרי  כוורת שאמר אליעזר רבי  מדעת להוציא
לענין  שהואֿהדין ואפשר מ "ז), פ "י  (שביעית שבת לענין
"חלות  עוקצין מס ' סוף  בתוספתא לפרש יש וכן שביעית.
שרבי השביעית, ועל השבת על נחלקו מה על כו' דבש
היא  הרי  אומרים וחכמים כקרקע , היא הרי  אומר אליעזר
ראה  פרוזבול, לענין לפרשה שיש (אף ֿעלֿפי  ככלי "
דינה  לרבנן שגם [וכיון קורקוס ). ר"י  - מ "ז פ "י  בשביעית
אסרוה  ה"ו), שבת מהל' (פכ"א מדרבנן לקרקע  כמחוברת
קנין  יש אמרו: שבדרבנן לפי  התירו, בגוי  אבל בישראל,
סוריא, לענין הי "ז תרומות מהל' בפ "א ראה להפקיע , לגוי 
אלא  שאינו אחר לאופן והואֿהדין מדרבנן, אלא שאינה

ישר  ארץ  בהלכות התרומה' 'ספר וכדעת ועי 'מדרבנן, אל,
מ "ג.50)רדב "ז]. פ "ד שחרשוה 51)שם קרקע 

שקנסו 52)בשביעית. משום חוכרין, אין מישראל אבל
פ "א  למעלה ראה בשביעית, השדה את שחרשו על אותם

הי "ג.

.ËzÓ53‡ÈeÒa ˙BOÚÏ54LeÏ˙a55‡Ï Ï‡ , À»«¬¿¿»¿»¬»…
aÁÓa56,ÔÈnÚÓe ÔÈÎB„Â ÔÈBÊÂ ÔÈLc ?„ˆÈk . ƒ¿À»≈«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ

ÔÎÂ .ÔÈ˜ÒBÓ ‡ÏÂ ÔÈˆBa ‡ÏÂ ÔÈˆB˜ ‡Ï Ï‡57Ïk ¬»…¿ƒ¿…¿ƒ¿…¿ƒ¿≈…
.el‡a ‡ˆBik«≈»≈

מ "ב .53) פ "ו ולכלל 54)שם לארץ , חוצה מכלל שיצאה
וראה  ה"ג). שם תרומות (הל' הגיעה לא ישראל ארץ 

הכ"ז. פ "ד מדרבנן,55)למעלה אלא אינו איסורו שכל
ראשונה). (משנה בסוריא הקילו 'ירושלמי '56)ולפיכך

שם  ומשתקעים ישראל) (מארץ  הולכים יהו שלא : שם
כל 57)(בסוריא). עקיבא, רבי  אמר "כלל שם: במשנה,

עושין  התורה), מן (כלומר, ישראל בארץ  מותר בו שכיוצא
בסוריא". אותו

.È˙ÈÚÈL ˙BÙa ‰BÁÒ ˙BOÚÏ eÒ‡L ÌLk58B‡ ¿≈∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ
ÔÓLÏ59ÁwÏ eÒ‡ Ck ,60ı‡‰ ÌÚÓ61ÔÈ‡L ÈÙÏ ; ¿»¿»»»ƒ«≈«»»∆¿ƒ∆≈

ı‡‰ ÌÚÏ ˙ÈÚÈL ÈÓc ÔÈÒBÓ62Ïk elÙ‡Â , ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿«»»∆«¬ƒ»
‡e‰L63Ô˙B‡ ÏÎ‡È ‡Ï ‡nL ,64˙ÈÚÈL ˙M„˜a65. ∆∆»……«»ƒ¿À«¿ƒƒ

ה"א.58) פ "ו כנ"ל 59)כנ"ל (רדב "ז), הביעור לאחר עד
ה"ג. ליקח ,60)פ "ז מותר שמחבר ובאופן שביעית, פירות

פירות  שקניית לומר, ורוצה שם. פ "ו כנ"ל מעט  שלוקח  כגון
סחורה  איסור על לעבור למוכר גורמת מעםֿהארץ  שביעית
הביעור. לאחר שביעית פירות שמירת איסור ועל

א.61) לט , סוכה ממנו 62)ברייתא שקונה שעלֿידי 
פ "ו  כנ"ל שביעית, בקדושת הדמים נתפשים שביעית, פירות

בכחצי63)ה"ו. אפילו המשומר מן "הלוקח  ב : לט , שם
הי "ב . להלן וראה אסור". - הדמים.64)איסר את

כנ"ל,65) הביעור, לאחר וישמרם סחורה בהם יעשה אלא
מכשול". תתן לא עור "לפני  על עובר הלוקח  ונמצא
כנ"ל  לקולא, תולין ודאי , האיסור שאין שבמקום ואף ֿעלֿפי 
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.‡ÈÁ˜Bl‰66ÏeÏ67ı‡‰ ÌÚÓ68Ô˙B  ˙ÈÚÈMa «≈«»≈«»»∆«¿ƒƒ≈
BÏ69‚B˙‡70‰zÓ71BÏ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .72ÚÈÏÓ  ∆¿«»»¿ƒ…»««¿ƒ«

BÏ73ÏeÏ ÈÓ„a ‚B˙‡ ÈÓ„74. ¿≈∆¿ƒ¿≈»

שם.66) סוכה המינים 67)משנה, ארבעת כל  כלומר,
מעםֿהארץ .68)(רש"י ). גורס : רש"י  אולם מחבירו. שם:

שם  ב 'תוספות' וראה רבינו. גירסת גם היתה שזו וכנראה
הלוקח . לישראל.69)ד"ה שנלקט 70)עםֿהארץ 

שהרי שביעית. קדושת עליו וחלה פרי  שהוא בשביעית,
אבל  הי "ב ). פ "ד (למעלה להחמיר לקיטה אחר בו הולכים
שביעית. בקדושת קדושים ואינם כעצים, הם המינים יתר
(סוכה  שביעית ערב  של חנטה אחר בהם שהולכים  ועוד

מ .). שביעית 71)לט : דמי  מוסר הוא הרי  כן, לא שאם
שם.72)לעםֿהארץ . דמים 73)סוכה, לו קבע  כלומר,

המינים. ארבעת עבור 74)לכל יותר לו משלם כלומר,
המינים. בשאר נבלעים האתרוג דמי  ונמצא המינים, שלשת

.È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na75ÔÓÊa76ÎBÓ ‰È‰L «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆»»≈
‡ˆBiÎÂ ÌÈBnÂ ÌÈ‡z ÔB‚k ,eÓLa Ô˙BÓkL ˙Bt≈∆¿»¿»¿¿≈ƒ¿ƒƒ¿«≈
,˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL ˙Bt ÎBÓ ‰È‰ Ï‡ ;Ô‰a»∆¬»»»≈≈∆∆¿»»ƒ«∆¿≈

Ì‚Èt‰ ÔB‚k77ÌÈËBM‰Â ÔÈÊeai‰Â78˙B‚BÏ‚ÏÁ‰Â ¿«≈»¿««¿ƒ¿«ƒ¿«¬«¿
ÁwÏ zÓ ‰Ê È‰  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‰ ÏL aÒk‰Â¿«À¿»∆»ƒ¿«≈»∆¬≈∆À»ƒ«

ËÚÓ epnÓ79˙BcÚÒ LÏL ÈÓ„k ,80aÈ„k ÌeMÓ ,„Ï ƒ∆¿«ƒ¿≈»¿Àƒ¿«ƒ¿≈
.ÎBÓ ÏL ÂÈiÁ«»∆≈

כל 75) אפילו הארץ , מעם שביעית פירות ליקח  שאסור
כנ"ל. מכל 76)שהוא, "ונלקחים מ "א: פ "ט  בשביעית

משמע  נשמר". בהם כיוצא שאין מעםֿהארץ ), (אפילו אדם
מעםֿהארץ . אותם לקנות אסור נשמר, בהם כיוצא שכשיש
אמורים  דברים "במה שם: בסוכה שאמרו מה זה, ולפי 
מן  בלוקח  סעודות) שלש בדמי  מעםֿהארץ  ליקח  (שמותר
- איסר בכחצי  אפילו המשומר מן בלוקח  אבל המופקר,
מן  בהם כיוצא שישנם ממינים לוקח  שהוא פירושו, אסור",

(פירוש 77)המשומר. "רודא" והוא: שם. שביעית,
להיות:78)המשנה). שצריך העירו הגליון, על בהגהה

אחד. מין והוא רומי , בדפוס  הוא וכן השוטים, והירבוזין
עיי "ש. ה"ג, פ "ד למעלה רבינו בדברי  פירות.79)וכן

ההפקר,80) מן שחזקתן פירות מוכר שכשהוא שם. סוכה,
שמא אחד חשש אלא כאן בקדושת ואין אותן יאכל לא

כיוצא  כשיש אבל חייו, כדי  ממנו לקנות התירו – שביעית
פירות  שומר הוא שמא גם לחשוש שיש המשומר, מן בהם
שהוא, כל אפילו ממנו לקנות ואסרו החמירו – שביעית

כנ"ל.

.‚Èc ÏÎÂ81ÏÚa ÌeL ÔB‚k ,˙BOÚÓa iÁ BÈ‡L ¿»»»∆≈«»¿««¿¿««
ÈÎa82‰tÎ ÏL Ïˆe83ÌÈL„ÚÂ ˙Bi˜Ïw‰ ÔÈÒÈ‚e ∆ƒ»»∆ƒ¿»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ«¬»ƒ

˙Biˆn‰84˙BÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰p‚ ÈBÚÊ ÔÎÂ ,85ÔB‚k , «ƒ¿ƒ¿≈≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»¿
ÔBˆe ˙ÙÏ ÚÊ86ÔÈÁ˜Ï el‡ È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆«∆∆¿¿«≈»∆¬≈≈ƒ¿»ƒ

Ì„‡ ÏkÓ87.˙ÈÚÈMa ƒ»»»«¿ƒƒ

יוסי .81) ורבי  מאיר כרבי  ולא כחכמים מ "ח . פ "ה מעשרות
לאכילה,82) ראויים ואינם מאד החריפים השומין "הם

(פירוש  בכי " בעל נקרא ולכך דמעות, יורדין עיניו והאוכלן

האדם 83)המשנה). עין אל כשיקרב  וכו', בצל "הוא
מן  למקום מיוחסים הם ואולי  וכו', הרבה דמעות  מדמע 

(שם). משום 84)המקומות" ההפקר מן חזקתם וכולם
המעשרות. מן פטור וההפקר כנ"ל, לאכילה, ראויים שאינם

הי "ב . תרומות מהל' פ "ב  נאכלים.85)וראה צ "ל:
אינם 86) לזריעה, שראויים מכיון נאכלים, שאינם ואע "פ 

הי "א. פ "ה כנ"ל שביעית, קדושת עליהם חלה שלא כעצים
לקחת 87) לו שמותר רבינו שכוונת ונראה מעםֿהארץ . אף 

גם  שהרי  כנ"ל, בלבד, סעודות שלוש כדמי  מעםֿהארץ 
ונלקחים  המעשרות מן פטורים השוטים, והירבוזין הפיגם

כמ  בשביעית, אדם ואף ֿעלֿפי ֿכן מכל וכו', בכי  בעל שום ו
שלוש  בדמי  אלא התירו שלא הנ"ל, סוכה בבבלי  ביארו
('פאת  וכו' בכי  בעל לשום הואֿהדין כן אם סעודות,
ההלכות  שתי  רבינו עירב  לא למה להבין יש אבל השולחן'),

שם. ראשונה' וב 'משנה ברדב "ז וראה כאחת,

.„È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na88ı‡‰ ÌÚa89Ï‡ ;Ì˙Ò «∆¿»ƒ¬ƒ¿«»»∆¿»¬»
‰BÁÒ ˙BOÚÏ „eLÁ ‡e‰L ÈÓ90B‡ ˙ÈÚÈL ˙BÙa ƒ∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ

„ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡  Ô‰Ó kÓÏÂ ÂÈ˙Bt ÓLÏƒ¿…≈»¿ƒ¿…≈∆≈¿ƒƒ∆»»
˙ÈÚÈL ˙wÊ ÂÈÏÚ LiL91ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÏk92epnÓ ∆≈»»ƒ«¿ƒƒ¿»¿≈¿ƒƒ∆

˜eÒ elÙ‡ ,ÔzLt93ÈeÂË epnÓ ÔÈÁ˜BÏ Ï‡ ; ƒ¿»¬ƒ»¬»¿ƒƒ∆»
eÊLÂ94. ¿»

סעודות,88) שלוש כדמי  שביעית פירות לקנות שהתירו
דתימר,89)כנ"ל. "הדא פ "ה: סוף  מעשרות 'ירושלמי '

בריא  דבר הא חשוד, אינו אם הוא חשוד אם יודע  כשאינו
ב . כט , בכורות משנה וראה אסור". חשוד, ראה 90)שהוא

שם. ובהערות ה"י , עליו 91)בתחילת שאין דבר אבל
(לענין  שם בבכורות שמעון כרבי  ממנו, קונים שביעית, זיקת
מהל' בפי "ב  וראה יהודה, כרבי  ולא ומעשרות) תרומה

הט "ז. שם.92)מעשר ב 'ירושלמי '93)בכורות,
הרי כן ואם (כלומר, הוא קסמין לאו "ופשתן שם: מעשרות
שביעית), קדושת עליהם חלה ומדוע  בעלמא, כעצים הם
וזהו  שבקסמין)". הזרע  (כלומר, זרעה מפני  חנינא, רבי  אמר

שביעית. זיקת עליו שיש דבר רבינו: משנה,94)שכתב 
ובנינן, טווי  "השתא ובגמרא: ובגדים. טווי  שם: בכורות
וראה  שזור, ופירושו: תיכי ". אריג, מאי  מיבעיא, אריג
את  שזר או שמשטווה דבר של וטעמו המשנה. בפירוש

כלל. זרע  בו אין שוב  הפשתן,

.ÂË„eLÁ‰95ÏÚ „eLÁ BÈ‡  ˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ∆»««¿ƒƒ≈»«
˙BOÚn‰96„eLÁ BÈ‡  ˙BOÚn‰ ÏÚ „eLÁ‰Â , «««¿¿∆»««««¿≈»

‰Bz‰ ÔÓ ‰ÊÂ ‰fL Èt ÏÚ Û‡L .˙ÈÚÈM‰ ÏÚ97 ««¿ƒƒ∆««ƒ∆∆»∆ƒ«»
OÚÓ98ÌB˜Ó ˙‡‰ ÔeÚË99Ôk ÔÈ‡M ‰Ó , «¬≈»¬»«»«∆≈≈

˙ÈÚÈMa100ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ ˙ÈÚÈLe ,101ÔÈ‡M ‰Ó , «¿ƒƒ¿ƒƒ≈»ƒ¿«∆≈
OÚÓa Ôk102. ≈¿«¬≈

א.95) ל, שם כדלהלן.96)משנה, שני , מעשר על כלומר,
זיקת  בו שיש דבר ממנו לוקחין אין המעשרות, על והחשוד
לוקח  סתם, עםֿהארץ  אבל שם. מעשר בהל' כנ"ל מעשר,

דמאי . הפירות והחשוד 97)ומתקן הראשון, הבית בזמן
שם). המשנה, (פירוש לו השוה אחר לדבר אף  חשוד לדבר,
תרומות  מהל' פ "א כנ"ל מדרבנן, אלא אינם הזה בזמן אבל
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ובהערה  הכ"ה, פ "ד ראה הזה, בזמן שביעית ולענין הכ"ו.
שם.98)קעד. בגמרא מפורש והכל כלומר,99)שני .

הוא  חמור ולכן ה"א. שני  מעשר מהל' פ "ב  ראה לירושלים,
אינו  השביעית, על "החשוד ולפיכך ביותר, בו ונזהר עליו,

המעשרות". על מקום,100)חשוד הבאת צריכה שאינה
מקום. בכל נאכלת היא 101)והיא ולכן ה"ו. פ "ו כנ"ל

על  חשוד אינו המעשרות על החשוד ולפיכך עליו, חמורה
ה"א.102)השביעית. שני  מעשר מהל' פ "ד ראה

.ÊË„eLÁ‰103˙B‰h‰ ÏÚ104ÏÚ ‡Ï „eLÁ BÈ‡  ∆»««¿»≈»…«
˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ‡ÏÂ OÚn‰105‰f‰ ‡Óh‰ ÏÎ‡‰L . ««¬≈¿…««¿ƒƒ∆»…∆«»≈«∆

‡l‡ ÌÈÁ‡ ‡nËÓ BÈ‡  B‰Ë ˙˜ÊÁa BÎnL∆¿»¿∆¿«»≈¿«≈¬≈ƒ∆»
ÌÈÙBÒ È„Ï „eLÁ‰Â ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ106BÈ‡  ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆»¿ƒ¿≈¿ƒ≈

‰Bz È„Ï „eLÁ107. »¿ƒ¿≈»

שם.103) כגון 104)משנה, מדרבנן, שהן בטהרות מדובר
וראה  שם), המשנה, (פירוש ידים וטומאת אוכלים טומאת

כנ"ל.105)להלן. התורה , מן שהם ראה 106)בזמן
ה"י . הטומאות אבות מהל' שם.107)פ "ח  גמרא,

.ÊÈ„eLÁ‰ Ïk108ÔÓ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,c ÏÚ »∆»«»»««ƒ∆≈∆¡»
‰˜ÊÁ .ÌÈÁ‡ ÏL ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡  BÓˆÚ ÏL ÏÚ109 «∆«¿∆¡»«∆¬≈ƒ¬»»

c‰ ÏÚ „eLÁ‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÁ‡Ï ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈«¬≈ƒ¿ƒ»∆»««»»
Bc 110.B„ÈÚÓe »¿ƒ

כרבי108) ולא גמליאל בן שמעון כרבי  א. לה, שם משנה,
גם  נאמן שאינו מאיר, כרבי  ופסק  חולק , (והראב "ד מאיר

אחרים). של מקומות.109)על ובעוד ב . ה, בבאֿמציעא
חשוד 110) עצמו שהוא דבר, באותו החשוד אחר אדם דן

הי "ז. מעשר מהל' פי "ב  וראה עליו.

.ÁÈÌÈ‰k‰111˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ112ÈÙÏ .113 «…¬ƒ¬ƒ««¿ƒƒ¿ƒ
˙BÓez‰Â ÏÈ‡B‰ :ÌÈÓB‡ Ì‰L114Û‡ eÏ ˙BzÓ ∆≈¿ƒƒ¿«¿À»»«

‰˙ÈÓa ÌÈf‰ ÏÚ ÔÈeÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ115Ï˜ ,ÓÁÂ «ƒ∆≈¬ƒ««»ƒ¿ƒ»«»…∆
‰‡Ò ,CÎÈÙÏ .˙ÈÚÈL ˙Bt116‰ÏÙpL ‰Óez ≈¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿»∆»¿»

‰ÏÚz  ˙ÈÚÈL ˙Bt ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ117‰ÏÙ ; ¿≈»¿»∆≈¿ƒƒ«¬∆»¿»
‰‡nÓ ˙BÁÙÏ118ÌÈ‰kÏ eÎnÈ ‡ÏÂ Ïk‰ e˜È 119 ¿»ƒ≈»ƒ¿¿«…¿…ƒ»¿«…¬ƒ

˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ Ì‰L ÈÙÏ ,Ún„Ó ÏÎk120. ¿»¿À»¿ƒ∆≈¬ƒ««¿ƒƒ

א.111) כו, שביעית 112)סנהדרין פירות ולמכור לאכול
הביעור. זמן וראה 113)אחר מדעתו. רבינו כתב  זה טעם

שם. וב 'מאירי ' מעשר,114)ברש"י  תרומת גדולה, תרומה
ה"ו, תרומות מהל' (פ "ו תרומה נקראת היא שאף  וחלה
הי "ג). ביכורים מהל' ופ "ה ה"ה, מעשר מהל' ופ "א

שם.115) (הובאה 116)כנ"ל ה"ג פ "ו תרומות תוספתא
ה"א,117)שם). תרומות מהל' פי "ג כנ"ל לכהן, ותינתן

כנ"ל, הביעור, זמן אחר הכהנים יאכלוה שמא חושש ואינו
הרי – השיריים להתיר כדי  להעלותה צריך שהוא שמכיון
כשם  זה, חשש מחמת לעכבה ואי ֿאפשר כהנים, ממון היא
שם). כפשוטה' ('תוספתא שביעית של חלה מעכבים שאין

לזרים.118) אסור מדמי119)שהכל חוץ  תרומה בדמי 
ה"ב . שם כנ"ל סאה, כנ"ל.120)אותה

.ËÈÔÈÚv‰121ÔÈÓht‰Â122ÔÒÓ ÔÈÁ˜BÏ123ÏkÓ ««¿»ƒ¿««»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ»

ÌB˜Ó124˙ÈÚÈL ÈÁÈÙqÓ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , »¿≈»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ
‡e‰125.

ה"ח .121) פ "ה שביעית בהמות 122)תוספתא מפטמי 
וגם 123)ועופות. ולעופות לבהמה העומדים גסים, סיבים

כפשוטה' ('תוספתא ה"ט  פ "ט  שבת תוספתא ראה לצבע ,
ירמיה 124)שם). רבי  "סבר : ה"ה פ "ט  שם ב 'ירושלמי '

אלא  אמרו לא יוסי , רבי  ליה אמר החשוד. מן אפילו מימר
בריב  דבר הא חשוד, אינו אם הוא חשוד אם יודע  שאינו

אסור". חשוד, שכיון 125)שהוא דבר, של וטעמו
לכן  ה"ב , פ "ד כנ"ל מדרבנן, רק  אסורים שביעית שספיחי 
ברי הדבר – בחשוד אבל לקולא, הולכים ספק  כשהדבר

לודאי . וקרוב 

.ÎÈ‡ab126ÔÈ˜c˜„Ó eÈ‰È ‡Ï ˙ÈÚÈM ‰t˜ «»≈À»«¿ƒƒ…ƒ¿¿«¿¿ƒ
˙ÈÚÈL ÈÏÎB‡ ÏL ˙BˆÁa127 ˙t Ô‰Ï e˙ Ì‡Â . «¬≈∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆«

˙ÈÚÈL ÈÁÈÙqÓ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙zÓÀ∆∆¿≈¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ
‡È‰128‡lL ;129ÔÈ˙B ˙BÈ‰Ï Ï‡OÈ e„LÁ130‡l‡ ƒ∆…∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ∆»

ÈÓ„a ˙BÁ˜Ïp‰ ÌÈˆÈa B‡ ˙ÈÚÈL ˙BÚÓ B‡¿¿ƒƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈÚÈL131zÓe .132˙BÂÏÏ133˙Bt ÌÈiÚ‰ ÔÓ ¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ≈
˙ÈÚÈL134˙Bt Ô‰Ï ÔÈÈÊÁÓe ,135˙ÈÈÓL ‰La136. ¿ƒƒ«¬ƒƒ»∆≈¿»»¿ƒƒ

וכן 126) מאיר. כרבי  ולא כחכמים הי "ז, פ "ג דמאי  תוספתא
ה"א. פ "ג שם ב 'ירושלמי ' ימנעו 127)הוא לא כלומר,

שביעית. ספיחי  מאוכלי  העניים עבור מאכלים מלקבל
היא.128) שם.129)צ "ל: פירות 130)'ירושלמי '

אדם  "שאין ב ): (ח , פאה וב 'ירושלמי ' צדקה. בתור שביעית
ערוה". בטעות] ונמחק  בכי "ל, כן – [מצוה בדבר עושה

כפשוטה'. ב 'תוספתא סבורים שעמ 131)וראה י ֿהארץ 
את  תופסת שאינה וכלֿשכן דמיה, את תופסת שביעית שאין

(רדב "ז). דמיה ב .132)דמי  סב , זרה אבל 133)עבודה
לעםֿהארץ . שביעית דמי  מוסרין שאין לפי  לקנות, לא

(רש"י ).134) הביעור זמן אבל 135)קודם שמינית, של
שם. כנ"ל בקדושה, אותם יאכלו לא שמא שביעית, של לא

יאות. וד"ה יזפי , ד"ה שם ב 'תוספות' שכיון 136)וראה
מחזיר  שהוא בשעה בעין אינם מהעניים, שלוה שהפירות

מחזיר. שהוא אלו על חלה שביעית קדושת אין – להם

ה'תשע"ח  אדר ד' שני יום 

   1 
חמור 1) פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

בהנאה  אסור חמור ושפטר הוא. למי  בו שפודין השה בשה.
חייב  ומאימתי  השה. באחריות חייב  אם שיפדה. עד
וכהנים  בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו.
או  גוי  של חמורו עובר הלוקח  בו. חייבים אם ולויים
או  מהגוי , חמור המקבל ודין שותף . הגוי  היה ואם המוכרו.
וחמורה  חמורה. כמין שילדה פרה מישראל. שקיבל הגוי 
זכרים  בשני  שיש הספיקות זכרים. ב ' וילדה ביכרה שלא
ביתו. בתוך חמורים פטרי  עשרה לו שהיה ומי  נקבות, ושתי 
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קיי                 
         

ובהערה  הכ"ה, פ "ד ראה הזה, בזמן שביעית ולענין הכ"ו.
שם.98)קעד. בגמרא מפורש והכל כלומר,99)שני .

הוא  חמור ולכן ה"א. שני  מעשר מהל' פ "ב  ראה לירושלים,
אינו  השביעית, על "החשוד ולפיכך ביותר, בו ונזהר עליו,

המעשרות". על מקום,100)חשוד הבאת צריכה שאינה
מקום. בכל נאכלת היא 101)והיא ולכן ה"ו. פ "ו כנ"ל

על  חשוד אינו המעשרות על החשוד ולפיכך עליו, חמורה
ה"א.102)השביעית. שני  מעשר מהל' פ "ד ראה

.ÊË„eLÁ‰103˙B‰h‰ ÏÚ104ÏÚ ‡Ï „eLÁ BÈ‡  ∆»««¿»≈»…«
˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ‡ÏÂ OÚn‰105‰f‰ ‡Óh‰ ÏÎ‡‰L . ««¬≈¿…««¿ƒƒ∆»…∆«»≈«∆

‡l‡ ÌÈÁ‡ ‡nËÓ BÈ‡  B‰Ë ˙˜ÊÁa BÎnL∆¿»¿∆¿«»≈¿«≈¬≈ƒ∆»
ÌÈÙBÒ È„Ï „eLÁ‰Â ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ106BÈ‡  ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆»¿ƒ¿≈¿ƒ≈

‰Bz È„Ï „eLÁ107. »¿ƒ¿≈»

שם.103) כגון 104)משנה, מדרבנן, שהן בטהרות מדובר
וראה  שם), המשנה, (פירוש ידים וטומאת אוכלים טומאת

כנ"ל.105)להלן. התורה , מן שהם ראה 106)בזמן
ה"י . הטומאות אבות מהל' שם.107)פ "ח  גמרא,

.ÊÈ„eLÁ‰ Ïk108ÔÓ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,c ÏÚ »∆»«»»««ƒ∆≈∆¡»
‰˜ÊÁ .ÌÈÁ‡ ÏL ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡  BÓˆÚ ÏL ÏÚ109 «∆«¿∆¡»«∆¬≈ƒ¬»»

c‰ ÏÚ „eLÁ‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÁ‡Ï ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈«¬≈ƒ¿ƒ»∆»««»»
Bc 110.B„ÈÚÓe »¿ƒ

כרבי108) ולא גמליאל בן שמעון כרבי  א. לה, שם משנה,
גם  נאמן שאינו מאיר, כרבי  ופסק  חולק , (והראב "ד מאיר

אחרים). של מקומות.109)על ובעוד ב . ה, בבאֿמציעא
חשוד 110) עצמו שהוא דבר, באותו החשוד אחר אדם דן

הי "ז. מעשר מהל' פי "ב  וראה עליו.

.ÁÈÌÈ‰k‰111˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ112ÈÙÏ .113 «…¬ƒ¬ƒ««¿ƒƒ¿ƒ
˙BÓez‰Â ÏÈ‡B‰ :ÌÈÓB‡ Ì‰L114Û‡ eÏ ˙BzÓ ∆≈¿ƒƒ¿«¿À»»«

‰˙ÈÓa ÌÈf‰ ÏÚ ÔÈeÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ115Ï˜ ,ÓÁÂ «ƒ∆≈¬ƒ««»ƒ¿ƒ»«»…∆
‰‡Ò ,CÎÈÙÏ .˙ÈÚÈL ˙Bt116‰ÏÙpL ‰Óez ≈¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿»∆»¿»

‰ÏÚz  ˙ÈÚÈL ˙Bt ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ117‰ÏÙ ; ¿≈»¿»∆≈¿ƒƒ«¬∆»¿»
‰‡nÓ ˙BÁÙÏ118ÌÈ‰kÏ eÎnÈ ‡ÏÂ Ïk‰ e˜È 119 ¿»ƒ≈»ƒ¿¿«…¿…ƒ»¿«…¬ƒ

˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ Ì‰L ÈÙÏ ,Ún„Ó ÏÎk120. ¿»¿À»¿ƒ∆≈¬ƒ««¿ƒƒ

א.111) כו, שביעית 112)סנהדרין פירות ולמכור לאכול
הביעור. זמן וראה 113)אחר מדעתו. רבינו כתב  זה טעם

שם. וב 'מאירי ' מעשר,114)ברש"י  תרומת גדולה, תרומה
ה"ו, תרומות מהל' (פ "ו תרומה נקראת היא שאף  וחלה
הי "ג). ביכורים מהל' ופ "ה ה"ה, מעשר מהל' ופ "א

שם.115) (הובאה 116)כנ"ל ה"ג פ "ו תרומות תוספתא
ה"א,117)שם). תרומות מהל' פי "ג כנ"ל לכהן, ותינתן

כנ"ל, הביעור, זמן אחר הכהנים יאכלוה שמא חושש ואינו
הרי – השיריים להתיר כדי  להעלותה צריך שהוא שמכיון
כשם  זה, חשש מחמת לעכבה ואי ֿאפשר כהנים, ממון היא
שם). כפשוטה' ('תוספתא שביעית של חלה מעכבים שאין

לזרים.118) אסור מדמי119)שהכל חוץ  תרומה בדמי 
ה"ב . שם כנ"ל סאה, כנ"ל.120)אותה

.ËÈÔÈÚv‰121ÔÈÓht‰Â122ÔÒÓ ÔÈÁ˜BÏ123ÏkÓ ««¿»ƒ¿««»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ»

ÌB˜Ó124˙ÈÚÈL ÈÁÈÙqÓ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , »¿≈»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ
‡e‰125.

ה"ח .121) פ "ה שביעית בהמות 122)תוספתא מפטמי 
וגם 123)ועופות. ולעופות לבהמה העומדים גסים, סיבים

כפשוטה' ('תוספתא ה"ט  פ "ט  שבת תוספתא ראה לצבע ,
ירמיה 124)שם). רבי  "סבר : ה"ה פ "ט  שם ב 'ירושלמי '

אלא  אמרו לא יוסי , רבי  ליה אמר החשוד. מן אפילו מימר
בריב  דבר הא חשוד, אינו אם הוא חשוד אם יודע  שאינו

אסור". חשוד, שכיון 125)שהוא דבר, של וטעמו
לכן  ה"ב , פ "ד כנ"ל מדרבנן, רק  אסורים שביעית שספיחי 
ברי הדבר – בחשוד אבל לקולא, הולכים ספק  כשהדבר

לודאי . וקרוב 

.ÎÈ‡ab126ÔÈ˜c˜„Ó eÈ‰È ‡Ï ˙ÈÚÈM ‰t˜ «»≈À»«¿ƒƒ…ƒ¿¿«¿¿ƒ
˙ÈÚÈL ÈÏÎB‡ ÏL ˙BˆÁa127 ˙t Ô‰Ï e˙ Ì‡Â . «¬≈∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆«

˙ÈÚÈL ÈÁÈÙqÓ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙zÓÀ∆∆¿≈¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ
‡È‰128‡lL ;129ÔÈ˙B ˙BÈ‰Ï Ï‡OÈ e„LÁ130‡l‡ ƒ∆…∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ∆»

ÈÓ„a ˙BÁ˜Ïp‰ ÌÈˆÈa B‡ ˙ÈÚÈL ˙BÚÓ B‡¿¿ƒƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈÚÈL131zÓe .132˙BÂÏÏ133˙Bt ÌÈiÚ‰ ÔÓ ¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ≈
˙ÈÚÈL134˙Bt Ô‰Ï ÔÈÈÊÁÓe ,135˙ÈÈÓL ‰La136. ¿ƒƒ«¬ƒƒ»∆≈¿»»¿ƒƒ

וכן 126) מאיר. כרבי  ולא כחכמים הי "ז, פ "ג דמאי  תוספתא
ה"א. פ "ג שם ב 'ירושלמי ' ימנעו 127)הוא לא כלומר,

שביעית. ספיחי  מאוכלי  העניים עבור מאכלים מלקבל
היא.128) שם.129)צ "ל: פירות 130)'ירושלמי '

אדם  "שאין ב ): (ח , פאה וב 'ירושלמי ' צדקה. בתור שביעית
ערוה". בטעות] ונמחק  בכי "ל, כן – [מצוה בדבר עושה

כפשוטה'. ב 'תוספתא סבורים שעמ 131)וראה י ֿהארץ 
את  תופסת שאינה וכלֿשכן דמיה, את תופסת שביעית שאין

(רדב "ז). דמיה ב .132)דמי  סב , זרה אבל 133)עבודה
לעםֿהארץ . שביעית דמי  מוסרין שאין לפי  לקנות, לא

(רש"י ).134) הביעור זמן אבל 135)קודם שמינית, של
שם. כנ"ל בקדושה, אותם יאכלו לא שמא שביעית, של לא

יאות. וד"ה יזפי , ד"ה שם ב 'תוספות' שכיון 136)וראה
מחזיר  שהוא בשעה בעין אינם מהעניים, שלוה שהפירות

מחזיר. שהוא אלו על חלה שביעית קדושת אין – להם

ה'תשע"ח  אדר ד' שני יום 

   1 
חמור 1) פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

בהנאה  אסור חמור ושפטר הוא. למי  בו שפודין השה בשה.
חייב  ומאימתי  השה. באחריות חייב  אם שיפדה. עד
וכהנים  בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו.
או  גוי  של חמורו עובר הלוקח  בו. חייבים אם ולויים
או  מהגוי , חמור המקבל ודין שותף . הגוי  היה ואם המוכרו.
וחמורה  חמורה. כמין שילדה פרה מישראל. שקיבל הגוי 
זכרים  בשני  שיש הספיקות זכרים. ב ' וילדה ביכרה שלא
ביתו. בתוך חמורים פטרי  עשרה לו שהיה ומי  נקבות, ושתי 
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˙ÈÚÈL ÂÈÏÚ ‰ÚL3,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ Ú  ∆»¿»»»¿ƒƒ»««…«¬∆
.ÂÈÁ‡ ˙‡Â e‰Ú ˙‡ ObÈ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…ƒ…∆≈≈¿∆»ƒ

מלגבות.2) כספים 3)להניח  משמטת שביעית  אין שהרי 
בסופה. אלא

.ÌÈÙÒk ˙hÓL ÔÈ‡4ÔÓÊa ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓ ˙‚‰B ≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«»∆»ƒ¿«
Ú˜˜ ˙hÓL ÌL LiL ,‚‰B ÏBi‰L5eLÈ È‰L , ∆«≈≈∆≈»¿ƒ««¿«∆¬≈»

ÛÒk ‡Ïa ÂÈÏÚÏ Ú˜w‰6‰Ê „Â .7.‡e‰ ‰Ïa˜ ««¿«ƒ¿»»¿…∆∆¿»»∆«»»
‰z‡  Ú˜˜ ËÈÓLÓ ‰z‡L ÔÓÊa :ÌÈÓÎÁ eÓ‡»¿¬»ƒƒ¿«∆«»«¿ƒ«¿««»
‰ˆeÁa ÔÈa ı‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÙÒk ËÈÓLÓ«¿ƒ¿»ƒ¿»»≈»»∆≈¿»
‰z‡ ÔÈ‡  Ú˜˜ ˙hÓL ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊe ;ı‡Ï»»∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ««¿«≈«»

ÌÈÙÒk ËÈÓLÓ8.ı‡a elÙ‡ ˙ÈÚÈMa «¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¬ƒ»»∆

אינה 4) הארץ  שביתת אבל החובות. השמטת כלומר,
היובל  שאין בזמן אף  התורה מן נוהגת והיא ביובל, תלוייה

למוכר.5)נוהג. והחזרתה הקרקע  עזיבת כלומר,
ולפיכך 6) כספים שמיטת יש קרקע  בשמיטת  גם כן [ואם

להן]. הושוותה לא הארץ  שביתת אבל שתיהן. הושוו
תלוייה 7) הגוף , חובת שהיא פי  על אף  כספים ששמיטת

בארץ . התלוייה מצוה שהיא ביובל השבת 8)היא כלומר,
ביובל. והיינו לבעליה, הקרקע 

.‚ÌÈÙBÒ ÈcÓe9˙‚‰B ÌÈÙÒk ˙hÓL ‡‰zL , ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆
ÌB˜Ó ÏÎa ‰f‰ ÔÓfa10ÏBi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â «¿««∆¿»»¿««ƒ∆≈«≈

‚‰B11ÌÈÙÒk‰ ˙hÓL ˙Bz ÁkzLz ‡lL È„k , ≈¿≈∆…ƒ¿«««¿ƒ««¿»ƒ
.Ï‡OiÓƒƒ¿»≈

לשביעית".9) זכר דתשמט , רבנן "ותקינו שם: בגיטין
ושם 10) התורה. מן נוהגת שהייתה כשם לארץ , בחוץ  אף 

את  סידרו אסי  ורב  אמי  רב  של דינם שבבית אמרו,
אבטליניה, חילי  איישר אי  שמואל: אמר וכן הפרוזבול,
מדרבנן. בבבל גם נוהגת כספים שמיטת שהייתה משמע 

שנות 11) שתי  חכמים תיקנו שלא נוהג, אינו מדרבנן אפילו
יכולים  הצבור רוב  שאין דבר שהוא תכופות, שביתה,

בו. לעמוד

.„dÙBÒa ‡l‡ ÌÈÙÒk ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈL ÔÈ‡12. ≈¿ƒƒ¿«∆∆¿»ƒ∆»¿»
c ‰ÊÂ ‰hÓL ‰OÚz ÌÈL ÚL ıwÓ :Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈∆«»ƒ«¬∆¿ƒ»¿∆¿«

ÌLÂ ,‰hÓM‰13„ÚÓa ÌÈL ÚL ıwÓ :ÓB‡ ‡e‰ «¿ƒ»¿»≈ƒ≈∆«»ƒ¿…≈
ÚL Á‡  ÌM ‰Ó ;˙Bkq‰ ‚Áa ‰hÓM‰ ˙L14, ¿««¿ƒ»¿««À«»««∆«

CÎÈÙÏ .ÚL Á‡  ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰ Û‡15‰ÂÏ‰ , ««¿»«¿»ƒ««∆«¿ƒ»ƒ¿»
,‰M‰ Ïk BBÁ ‰Bb  dÓˆÚ ˙ÈÚÈMa BÁ ˙‡∆¬≈«¿ƒƒ«¿»∆»«»»

‰nÁ Ú˜LzLÎe16È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰ L‡ ÈÏÈÏa ¿∆ƒ¿««»¿≈≈…«»»∆»≈
BÁ‰ „‡  ˙ÈÚÈL17. ¿ƒƒ»««

מתחילתה.12) נוהגת קרקע  שביתת במצות 13)אבל
יכול  שנים, שבע  "מקץ  אמרו: שם בספרי  והנה  הקהל.
קץ  כאן נאמר דן: אתה הרי  בסופה, או השנה, מתחילת
ולא  בסופה, להלן האמור קץ  מה קץ , להלן ונאמר
ולא  בתחילתה" ולא בסופה כאן האמור קץ  אף  בתחילתה,
פירש  ורבינו מכוונים, הדברים "קץ " לאיזה שם מבואר

הקהל. במצות הנאמר לקץ  נאמר 14)שהכוונה [שהרי 

היינו  "מקץ " ואם הסוכות" בחג השמיטה שנת "במועד שם:
"במועד  לאמר התורה הוצרכה למה השמיטה, שנת בתחילת
הוצרכה  השנה, לסוף  הכוונה אם אבל השמיטה", שנת
שכבר  פי  על שאף  לנו לאמר השמיטה" שנת "במועד לאמר
בשביעית, שליש שהביאה תבואה - השמיטה שנת עברה
שבסוטה  פי  על ואף  בשמינית. שביעית מנהג בה נוהג אתה
כן  לא שאם "שמיטה", לאמר התורה שהוצרכה אמרו מא.
שזה  פי  על ואף  לארץ , כניסתם מעת שנים שבע  מונים היינו
מקום  לה אין הזאת הטעות כל - השמיטה בשנת יהיה לא
כן  ואם שנים, שבע  בסוף  היינו ש"מקץ " האמת לפי  אלא
שנים  שבע  לסוף  הכוונה כי  לטעות יש "שמיטה" המלה בלי 
בתחילת  "מקץ ", נפרש אם אבל כנ"ל, לארץ , היכנסם מיום
זה  לפי  כי  מעכשיו, למנות לטעות מקום אין שנים, שבע 
על  אלא שנים", שבע  "מקץ  ולא "מעתה" להיות צריך היה
לומר  הוצרך ולפיכך שנים, שבע  בסוף  הוא ש"מקץ " כרחנו
בלי שנים שבע  לסוף  שהכוונה לומר נטעה שלא "שמיטה",

אלא 15)שמיטה]. אינה כספים ששמיטת לפי  כלומר,
שביעית. פירוש 16)בסוף  אלא מ "הקהל" לומדים ואין

שלא  משם, למדו לא אבל בסוף , שהוא "מקץ " המלה
הסוכות. בחג אלא הלווה 17)תישמט  רוצה כן אם אלא

מתנה. בתורת להחזיר

.‰L‡ ÌBi‰L ˙Úc ÏÚ d˜lÁÂ ‰t‰ ˙‡ ËÁL»«∆«»»¿ƒ¿»«««∆«…
˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰18ÏeÏ‡ aÚ˙Â ,19‡ˆÓÂ «»»∆»≈¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¡¿ƒ¿»

i‰ B˙B‡È‰L ,ÌÈÓc‰ e„‡  ˙ÈÚÈL ÛBÒ ÌB «¿ƒƒ»¿«»ƒ∆¬≈
BÁ‰ ÏÚ ˙ÈÚÈL ‰Ú20. »¿»¿ƒƒ««

נשמטים.18) החובות אין ושוב  שביעית, עברה וכבר
השנה 19) ראש וקדשו יום, שלושים בן החודש שנעשה

ואחד. שלושים ביום להקפת 20)למחר דומה זה ואין
תובעו  החנות בעל אין ששם כיוון נשמטת, שאינה חנות
מעט  מחנותו לוקח  שהיה מרובה זמן שלאחר אלא כלל,
יודע  היה שאם כאן, אבל כאחד. הכל משלם  הוא מעט ,
הרי ולכן מיד, הבשר דמי  נוטל היה השנה, ראש היום שאין

משמטתו. ששביעית במלווה, כזקפו זה

.Â‰ÂÏÓ elÙ‡Â .‰ÂÏn‰ ˙‡ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈL¿ƒƒ¿«∆∆∆«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»
ËÈÓLÓ ‰Ê È‰  ÌÈÒÎ ˙eÈÁ‡ Ba LiL ËLaL21. ∆ƒ¿»∆≈«¬»¿»ƒ¬≈∆«¿ƒ

BÏ ÌiÒ Ì‡Â22ËÈÓLÓ BÈ‡  B˙‡ÂÏ‰a ‰„O23. ¿ƒƒ≈»∆¿«¿»»≈«¿ƒ
‰ÚeM‰ ˙‡ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈM‰Â24‡Ï :Ó‡pL ; ¿«¿ƒƒ¿«∆∆∆«¿»∆∆¡«…

ÌlLÏ ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏkÓ  ObÈ25ÚM‰Ï ‡ÏÂ26. ƒ…ƒ»»…¿«≈¿…¿ƒ»«

דמי ".21) כגבוי  לגבות העומד ש"שטר אומרים אנו ואין
למלווה.22) והרא 23)הלווה לו שייחדה את שכיוון לו ה

כבר. כגבויה היא הרי  סביב , במיצריה כגון 24)השדה
וכופר  בחמישים מודה והלה זוז מאה מחברו התובע 
על  עבר אם - במקצת מודה כדין שבועה שחייב  בחמישים,
ומלהישבע . מלשלם הוא פטור השמיטה, שנת סוף  זה

אינה 25) - הממון את משמטת השביעית שאין ודבר
השבועה. את גם מן 26)משמטת זאת למדו מט . ושם

שבועה) (היינו, דיבור ואפילו השמיטה", דבר "וזה הפסוק :
משמטת.

.ÊÔÈic‰ ˙ÚeLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na27ÏÎÂ «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«««»ƒ¿…
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Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈcÓ da ‡ˆBik28˙ÈÚÈL «≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆¿ƒƒ
Ô˙ËnLÓ29ÔÈÙzM‰Â ÔÈÓBM‰ ˙ÚeL Ï‡ ;30 ¿««¿»¬»¿««¿ƒ¿«À»ƒ

‰„BÈ Ì‡L ˙BÚeMÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ31ÌlLÈ32È‰  ¿«≈»∆ƒ¿∆ƒ∆¿«≈¬≈
‰hÓM‰ Á‡ ÚMÈ ‰Ê33. ∆ƒ»««««¿ƒ»

במקצת.27) מודה  שבועת בכל 28)שהיא כלומר,
תובעו. שהמלווה הודה 29)ההלוואה לא אם ולכן

השבועה. נשמטת שבועה נעשים 30)ונתחייב  שהם
של  דבר נגנב  מהן אחד מבית שאם לזה, זה שכר שומרי 
חבירו  שגם שכרו, וזהו שכר. כשומר לשלם חייב  שותפות

עכשיו. זה שמשמר זמן כשיעור הכל סוף 31)ישמור לפני 
שהם 32)שביעית. "לפי  שמינית, של השנה ראש לאחר

מלווה". ולא השמיטה,33)פקדון אחר אפילו כלומר,
כספים. שמיטת זמן זה על עבר שכבר

.Áe‰ÂÏ‰34‡e‰Â ‰hÓM‰ ÚÈb‰Â ,Ba ÙÎÂ BÚ˙e ƒ¿»¿»¿»«¿ƒƒ««¿ƒ»¿
B˙ÈÙÎa35ÚL Á‡ ‰„B‰Â ,e‡aL B‡ ˙ÈÚÈL ‰ ƒ¿ƒ»¿»««∆»¿»¿ƒƒ∆»

˙ÈÚÈM‰ Á‡ ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ36˙ÈÚÈM‰ ÔÈ‡  »»≈ƒ«««¿ƒƒ≈«¿ƒƒ
˙ËnLÓ37. ¿«∆∆

דא 34) "פשיטא א: הלכה סוף  י  פרק  שביעית ירושלמי 
משמטת". אינה כפרנית נעשית שהיא מלווה מילתא,

לפי35) כך, על ולנגשו ממון לתובעו יכול המלווה אין שאז
היסת  שבועת אלא עליו לו ואין מלשלם, פטור הכל שכופר

השביעית,36)בלבד. שנת שעברה לפני  הודה אם אבל
משמטת. היא אלא 37)הרי  משמטת אינה ששביעית כיוון

השמיטה  דבר "וזה שנאמר ונגישה, תביעה בו שיש דבר
רעהו". את יגוש לא וגו'

.Ë ÌÈL OÚÏ ÔÓÊ BÏ Ú˜Â BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿∆∆»ƒ
BÈ‡38ObÈ ‡Ï È„ÈÏ ‡a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ËnLÓ39, ≈¿«≈««ƒ∆»ƒ≈…ƒ…

‰zÚ ‡e‰ È‰40BnÚ ‰˙‰ .ObÏ ÏBÎÈ BÈ‡41‡lL ¬≈«»≈»ƒ¿…ƒ¿»ƒ∆…
˙ËnLÓ ˙ÈÚÈL  epÚa˙È42. ƒ¿»∆¿ƒƒ¿«∆∆

השמיטה.38) שנת ישנה שנים עשר בתוך לאחר 39)והרי 
שנים. הזמן.40)עשר המלווה.41)לפני  עם הלווה

למלווה 42) יהא שלא הייתה, יגוש" ב "לא התורה כוונת כי 
הרי לתבעו, יכול שאינו פי  על אף  וכאן מאומה, הלווה על
הוא  והרי  ורגע , רגע  בכל ההלוואה להחזיר חייב  הלווה

מעצמו. כנתבע 

.ÈepËnLz ‡lL BnÚ ‰˙‰Â BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆…¿«¿∆
ÔÈc ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ;ËÓL ‰Ê È‰  ˙ÈÚÈL¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈»¿«≈ƒ

˙ÈÚÈM‰43‰Ê BÁ ‡e‰ ËÈÓLÈ ‡lL BnÚ ‰˙‰ .44 «¿ƒƒƒ¿»ƒ∆…«¿ƒ∆
ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ;Ìi˜ B‡z  ˙ÈÚÈMa elÙ‡Â«¬ƒ«¿ƒƒ¿»«»∆»¿«∆¿»
eziÁ ‡lL ÔBÓÓa BÓˆÚ iÁ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,Ìi˜ «»¿ƒ¿»∆ƒ≈«¿¿»∆…ƒ¿«

iÁ ‡e‰L ,‰Bz45. »∆«»

התנה 43) אלא לו, שישלם הלווה עם התנה לא שהרי 
ייתכן. לא וזה תשמט , לא שלא 44)שהשמיטה כלומר,

לו  ישלם אלא שביעית, כשתשמטנו החוב , מן עצמו יפטור
ההשמטה. עם להתחשב  בפרק 45)מבלי  רבינו שכתב  כמו

חייב  שהלווה לומר, וצריך טו. הלכה מכירה מהלכות י "א

וייתכן, שם. שנזכרים האופנים ביתר או עדים בפני  עצמו
כאילו  זה הרי  השטר, כתיבת בשעת עמו שהתנה שכיוון

מועיל. שהדבר בשטר, לו כתב 

.‡È˙Ùw‰46d‡OÚ Ì‡Â .˙ËÓL dÈ‡  ˙eÁ‰ «»««¬≈»ƒ¿∆∆¿ƒ¬»»
‰ÂÏÓ47ËÓL BÈ‡  ÈÎO ÎO .˙ËÓL 48Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿∆∆¿«»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

ÂÈÏÚ BÙ˜Ê49.ËÓL  ‰ÂÏÓa ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿»

נפרע 46) ואינו זמן אחר זמן להקיף  שדרך הוא: והטעם
כאילו  זה והרי  לנוגשו דרך ואין מעות, לו שיזדמנו עד ממנו
משמטתו. שביעית שאין השביעית, אחר עד הלווהו
י בהלכה שנאמר למה דומה זה אין מדוע  לבדוק  [=וכדאי 

מ ׁשּמטת]. ׁשביעית - יתּבע ּנּו ׁשּלא ע ּמֹו כלומר,47)התנה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹ
לפרעו. זמן החנווני  לו קבע  אם הדין והוא בדין. העמידו

אותו 48) השוכר ביד שנתיים או שנה שכר לקבץ  שדרך
כפיקדון. בידו והם לו לתיתם נוגשו [למעלה 49)ואינו

"עשאה  כתב  שביעית, לאחר כמלווה שהיא חנות בהקפת
בפיקדון  אלא כלל, מלווה שאינו שכיר בשכר אבל מלווה"

במלווה"]. עליו "זקפו כתב 

.ÈÚ ÌL ‡ÈˆBn‰Â ‰zÙÓ ÏLÂ ÒB‡ ÏL ˙BÒ¿̃»∆≈¿∆¿«∆¿«ƒ≈«
ÔÈËÓL ÌÈ‡50.ÌÈËÓL  ‰ÂÏÓa ÔÙ˜Ê Ì‡Â . ≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚMÓ ?‰ÂÏÓa ÔÈÙ˜Ê È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¬»»«ƒ

שהאיש 50) חיובים הם אבל חובות, כשאר "שאינם כיוון
שיפרעם". עד פטור יהיה לא ההוא והאיש בהם, נתחייב 
התובע  שיקבל שצריך בממון שרק  היא: רבינו דברי  [וכוונת
אינו  קנס  אבל קבלתו, כאילו ידך", "תשמט  תורה אמרה
צריך  שהנתבע  ממון אלא לקבל, צריך שהתובע  ממון
הלא  קיבלו? כאילו ידו יסלק  הנתבע  אם יועיל ומה לשלם,

בקנס . מחילה מועילה שלא נראה זה ולפי  שילם. לא זה

.‚Èd˙a˙k ÔÈ‡  ‰hÓM‰ Ì„˜ BzL‡ ˙‡ L‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿…∆«¿ƒ»≈¿À»»
˙ËÓL51‰zÓ‚t Ì‡Â .52 ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ‰zÙ˜Ê B‡ ƒ¿∆∆¿ƒ¿»«»¿»«»»»¿ƒ¿»

.˙ËÓLƒ¿∆∆

ודין 51) שכיר. ושכר חנות כהקפת אלא מלווה שאינה
הכתובה. כעיקר הכתובה נתקבלה 52)תוספת כלומר,

למלווה. הכתובה הפכה זה ידי  שעל הכתובה, מן חלק 

.„ÈÔBkLn‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰53ËÈÓLÓ BÈ‡ 54‡e‰Â . ««¿∆«««¿≈«¿ƒ¿
 ˙È ‰È‰ Ì‡Â ;ÔBkLn‰ „‚k BÁ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿∆∆««¿¿ƒ»»»≈

.˙i‰ ËÈÓLÓ«¿ƒ«»≈

מטלטלין.53) קונה 54)של חוב  "בעל הלכה שהרי 
המשכון, על אותו כשילווה לפיכך, מטלטלין). (של משכון
לזמן  שהלווהו, ההוא בממון המשכון הקנהו כאילו יהיה

נשמט ". ואינו ידוע ,

.ÂËÌz‡ :Ì‰Ï Ó‡Â ÔÈc ˙ÈÏ ÂÈ˙BËL ÒBn‰«≈¿»»¿≈ƒ¿»«»∆«∆
‰È‰È L‡Â :Ó‡pL ;ËÓL BÈ‡  ‰Ê ÈBÁ ÈÏ eb¿ƒƒ∆≈ƒ¿»∆∆¡««¬∆ƒ¿∆
˙Èa ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÚBz ÔÈc ˙Èa ‰ÊÂ ,EÈÁ‡ ˙‡ EÏ¿∆»ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿≈≈

ÔÈc55e˙ÎÂ ÔÈc‰ ˙‡ eÎ˙ÁL56‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ : ƒ∆»¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»
iÁ57Èe‚k ‰fL ;ËÓL BÈ‡  CÎÂ Ck ‰ÊÏ ÔzÏ «»ƒ≈»∆»»»≈ƒ¿»∆∆¿»

.‰ÂÏÓk BÈ‡Â ,B„ÈÏ ‡a el‡Îe ,‡e‰¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ¿»
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Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈcÓ da ‡ˆBik28˙ÈÚÈL «≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆¿ƒƒ
Ô˙ËnLÓ29ÔÈÙzM‰Â ÔÈÓBM‰ ˙ÚeL Ï‡ ;30 ¿««¿»¬»¿««¿ƒ¿«À»ƒ

‰„BÈ Ì‡L ˙BÚeMÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ31ÌlLÈ32È‰  ¿«≈»∆ƒ¿∆ƒ∆¿«≈¬≈
‰hÓM‰ Á‡ ÚMÈ ‰Ê33. ∆ƒ»««««¿ƒ»

במקצת.27) מודה  שבועת בכל 28)שהיא כלומר,
תובעו. שהמלווה הודה 29)ההלוואה לא אם ולכן

השבועה. נשמטת שבועה נעשים 30)ונתחייב  שהם
של  דבר נגנב  מהן אחד מבית שאם לזה, זה שכר שומרי 
חבירו  שגם שכרו, וזהו שכר. כשומר לשלם חייב  שותפות

עכשיו. זה שמשמר זמן כשיעור הכל סוף 31)ישמור לפני 
שהם 32)שביעית. "לפי  שמינית, של השנה ראש לאחר

מלווה". ולא השמיטה,33)פקדון אחר אפילו כלומר,
כספים. שמיטת זמן זה על עבר שכבר

.Áe‰ÂÏ‰34‡e‰Â ‰hÓM‰ ÚÈb‰Â ,Ba ÙÎÂ BÚ˙e ƒ¿»¿»¿»«¿ƒƒ««¿ƒ»¿
B˙ÈÙÎa35ÚL Á‡ ‰„B‰Â ,e‡aL B‡ ˙ÈÚÈL ‰ ƒ¿ƒ»¿»««∆»¿»¿ƒƒ∆»

˙ÈÚÈM‰ Á‡ ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ36˙ÈÚÈM‰ ÔÈ‡  »»≈ƒ«««¿ƒƒ≈«¿ƒƒ
˙ËnLÓ37. ¿«∆∆

דא 34) "פשיטא א: הלכה סוף  י  פרק  שביעית ירושלמי 
משמטת". אינה כפרנית נעשית שהיא מלווה מילתא,

לפי35) כך, על ולנגשו ממון לתובעו יכול המלווה אין שאז
היסת  שבועת אלא עליו לו ואין מלשלם, פטור הכל שכופר

השביעית,36)בלבד. שנת שעברה לפני  הודה אם אבל
משמטת. היא אלא 37)הרי  משמטת אינה ששביעית כיוון

השמיטה  דבר "וזה שנאמר ונגישה, תביעה בו שיש דבר
רעהו". את יגוש לא וגו'

.Ë ÌÈL OÚÏ ÔÓÊ BÏ Ú˜Â BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿∆∆»ƒ
BÈ‡38ObÈ ‡Ï È„ÈÏ ‡a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ËnLÓ39, ≈¿«≈««ƒ∆»ƒ≈…ƒ…

‰zÚ ‡e‰ È‰40BnÚ ‰˙‰ .ObÏ ÏBÎÈ BÈ‡41‡lL ¬≈«»≈»ƒ¿…ƒ¿»ƒ∆…
˙ËnLÓ ˙ÈÚÈL  epÚa˙È42. ƒ¿»∆¿ƒƒ¿«∆∆

השמיטה.38) שנת ישנה שנים עשר בתוך לאחר 39)והרי 
שנים. הזמן.40)עשר המלווה.41)לפני  עם הלווה

למלווה 42) יהא שלא הייתה, יגוש" ב "לא התורה כוונת כי 
הרי לתבעו, יכול שאינו פי  על אף  וכאן מאומה, הלווה על
הוא  והרי  ורגע , רגע  בכל ההלוואה להחזיר חייב  הלווה

מעצמו. כנתבע 

.ÈepËnLz ‡lL BnÚ ‰˙‰Â BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆…¿«¿∆
ÔÈc ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ;ËÓL ‰Ê È‰  ˙ÈÚÈL¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈»¿«≈ƒ

˙ÈÚÈM‰43‰Ê BÁ ‡e‰ ËÈÓLÈ ‡lL BnÚ ‰˙‰ .44 «¿ƒƒƒ¿»ƒ∆…«¿ƒ∆
ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ;Ìi˜ B‡z  ˙ÈÚÈMa elÙ‡Â«¬ƒ«¿ƒƒ¿»«»∆»¿«∆¿»
eziÁ ‡lL ÔBÓÓa BÓˆÚ iÁ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,Ìi˜ «»¿ƒ¿»∆ƒ≈«¿¿»∆…ƒ¿«

iÁ ‡e‰L ,‰Bz45. »∆«»

התנה 43) אלא לו, שישלם הלווה עם התנה לא שהרי 
ייתכן. לא וזה תשמט , לא שלא 44)שהשמיטה כלומר,

לו  ישלם אלא שביעית, כשתשמטנו החוב , מן עצמו יפטור
ההשמטה. עם להתחשב  בפרק 45)מבלי  רבינו שכתב  כמו

חייב  שהלווה לומר, וצריך טו. הלכה מכירה מהלכות י "א

וייתכן, שם. שנזכרים האופנים ביתר או עדים בפני  עצמו
כאילו  זה הרי  השטר, כתיבת בשעת עמו שהתנה שכיוון

מועיל. שהדבר בשטר, לו כתב 

.‡È˙Ùw‰46d‡OÚ Ì‡Â .˙ËÓL dÈ‡  ˙eÁ‰ «»««¬≈»ƒ¿∆∆¿ƒ¬»»
‰ÂÏÓ47ËÓL BÈ‡  ÈÎO ÎO .˙ËÓL 48Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿∆∆¿«»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

ÂÈÏÚ BÙ˜Ê49.ËÓL  ‰ÂÏÓa ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿»

נפרע 46) ואינו זמן אחר זמן להקיף  שדרך הוא: והטעם
כאילו  זה והרי  לנוגשו דרך ואין מעות, לו שיזדמנו עד ממנו
משמטתו. שביעית שאין השביעית, אחר עד הלווהו
י בהלכה שנאמר למה דומה זה אין מדוע  לבדוק  [=וכדאי 

מ ׁשּמטת]. ׁשביעית - יתּבע ּנּו ׁשּלא ע ּמֹו כלומר,47)התנה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹ
לפרעו. זמן החנווני  לו קבע  אם הדין והוא בדין. העמידו

אותו 48) השוכר ביד שנתיים או שנה שכר לקבץ  שדרך
כפיקדון. בידו והם לו לתיתם נוגשו [למעלה 49)ואינו

"עשאה  כתב  שביעית, לאחר כמלווה שהיא חנות בהקפת
בפיקדון  אלא כלל, מלווה שאינו שכיר בשכר אבל מלווה"

במלווה"]. עליו "זקפו כתב 

.ÈÚ ÌL ‡ÈˆBn‰Â ‰zÙÓ ÏLÂ ÒB‡ ÏL ˙BÒ¿̃»∆≈¿∆¿«∆¿«ƒ≈«
ÔÈËÓL ÌÈ‡50.ÌÈËÓL  ‰ÂÏÓa ÔÙ˜Ê Ì‡Â . ≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚMÓ ?‰ÂÏÓa ÔÈÙ˜Ê È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¬»»«ƒ

שהאיש 50) חיובים הם אבל חובות, כשאר "שאינם כיוון
שיפרעם". עד פטור יהיה לא ההוא והאיש בהם, נתחייב 
התובע  שיקבל שצריך בממון שרק  היא: רבינו דברי  [וכוונת
אינו  קנס  אבל קבלתו, כאילו ידך", "תשמט  תורה אמרה
צריך  שהנתבע  ממון אלא לקבל, צריך שהתובע  ממון
הלא  קיבלו? כאילו ידו יסלק  הנתבע  אם יועיל ומה לשלם,

בקנס . מחילה מועילה שלא נראה זה ולפי  שילם. לא זה

.‚Èd˙a˙k ÔÈ‡  ‰hÓM‰ Ì„˜ BzL‡ ˙‡ L‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿…∆«¿ƒ»≈¿À»»
˙ËÓL51‰zÓ‚t Ì‡Â .52 ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ‰zÙ˜Ê B‡ ƒ¿∆∆¿ƒ¿»«»¿»«»»»¿ƒ¿»

.˙ËÓLƒ¿∆∆

ודין 51) שכיר. ושכר חנות כהקפת אלא מלווה שאינה
הכתובה. כעיקר הכתובה נתקבלה 52)תוספת כלומר,

למלווה. הכתובה הפכה זה ידי  שעל הכתובה, מן חלק 

.„ÈÔBkLn‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰53ËÈÓLÓ BÈ‡ 54‡e‰Â . ««¿∆«««¿≈«¿ƒ¿
 ˙È ‰È‰ Ì‡Â ;ÔBkLn‰ „‚k BÁ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿∆∆««¿¿ƒ»»»≈

.˙i‰ ËÈÓLÓ«¿ƒ«»≈

מטלטלין.53) קונה 54)של חוב  "בעל הלכה שהרי 
המשכון, על אותו כשילווה לפיכך, מטלטלין). (של משכון
לזמן  שהלווהו, ההוא בממון המשכון הקנהו כאילו יהיה

נשמט ". ואינו ידוע ,

.ÂËÌz‡ :Ì‰Ï Ó‡Â ÔÈc ˙ÈÏ ÂÈ˙BËL ÒBn‰«≈¿»»¿≈ƒ¿»«»∆«∆
‰È‰È L‡Â :Ó‡pL ;ËÓL BÈ‡  ‰Ê ÈBÁ ÈÏ eb¿ƒƒ∆≈ƒ¿»∆∆¡««¬∆ƒ¿∆
˙Èa ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÚBz ÔÈc ˙Èa ‰ÊÂ ,EÈÁ‡ ˙‡ EÏ¿∆»ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿≈≈

ÔÈc55e˙ÎÂ ÔÈc‰ ˙‡ eÎ˙ÁL56‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ : ƒ∆»¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»
iÁ57Èe‚k ‰fL ;ËÓL BÈ‡  CÎÂ Ck ‰ÊÏ ÔzÏ «»ƒ≈»∆»»»≈ƒ¿»∆∆¿»

.‰ÂÏÓk BÈ‡Â ,B„ÈÏ ‡a el‡Îe ,‡e‰¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ¿»
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משמטין".55) אין דין בית מעשה "וכל שם: שביעית
דינים.56) גזרי  אלו דין, בית מעשה וכל שם: ירושלמי 

פי על אף  גמרו, לא עוד אם אבל הדין, את כשגמרו ודווקא
הוא  שדין בפניהם, עדים הביאו או דין בית בפני  שהודה
כגבוי . אינו כתבו שלא זמן כל - כותבים דין שבית

דין.57) גמר של נוסח  שזהו

.ÊË˙‡ ‰Ê ˙BÂÏ‰lÓ eÚÓpL Ô˜f‰ Ïl‰ ‰‡Lk¿∆»»ƒ≈«»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿∆∆
‰Ê58‰Bza e˙k‰ ÏÚ ÔÈBÚÂ ,59Ôt EÏ ÓM‰ : ∆¿¿ƒ««»«»ƒ»∆¿∆

ÏeaÊBt ÔÈ˜˙‰ ,ÓB‚Â „ ‰È‰È60ËÓMÈ ‡lL È„k , ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿≈∆…ƒ»≈
ÏÈÚBÓ ÏeaÊBt‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏiL „Ú ,BÁ‰««∆«¿∆∆∆¿≈«¿¿ƒ
ÈcÓ ‡È‰L ,‰f‰ ÔÓfa ÌÈÙÒk ˙hÓLa ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¿««∆∆ƒƒƒ¿≈
ÏeaÊBt‰ ÔÈ‡  ‰Bz ÏL ‰hÓL Ï‡ ;ÌÈÙBÒ¿ƒ¬»¿ƒ»∆»≈«¿¿

.da ÏÈÚBÓƒ»

שחששו 58) מפני  לעניים, מלהלוות נמנעו העשירים כלומר,
למסור  היו שיכולים פי  על ואף  חובותיהם. לשמיטת
כל  להביא להם היה שקשה נראה דין, לבית שטרותיהם
למלווה  אלא תקנה זו שאין ועוד, דין. לבית השטרות

פה. על למלווה ולא רבינו 59)בשטר, שכתב  מה לפי 
בזמן  כספים בשמיטת אלא מועיל הפרוזבול שאין בסמוך,
דווקא, לאו בתורה" "הכתוב  - מדרבנן אלא שאינה הזה

הכתוב . על שהסמיכו דרבנן "מאי60)אלא לו: בגיטין
ובוטי (=עשירים) בולי  פרוס  חסדא, רב  אמר פרוסבול,
שלא  עשירים ועניים. עשירים תקנת כלומר, (=עניים),
שלא  ועניים הנ"ל, הלאו על יעברו ושלא ממונם, יפסידו

בפניהם. דלת תנעל

.ÊÈ,˙BÈa ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ‡l‡ ÏeaÊBt ÔÈ˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿¿∆»¬»ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈÈe‡ Ô‰L ,Èq‡ ÈaÂ Èn‡ Èa ÏL BÈc ˙Èk¿≈ƒ∆«ƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ∆≈¿ƒ

Ì„‡ Èa ÔBÓÓ ÚÈ˜Ù‰Ï61 ÔÈÈ„ Èza ‡L Ï‡ ; ¿«¿ƒ«»¿≈»»¬»¿»»≈ƒƒ
ÔÈ˙Bk ÔÈ‡62. ≈¿ƒ

שהכריז 61) ממה הפקר, דין בית שהפקר שם למדו שהרי 
השרים  כעצת ימים לשלושת יבוא לא אשר וכל עזרא:
ובית  הגולה. מקהל ייבדל והוא רכושו כל יחרם והזקנים
הגדולים  הדין בתי  הם האבות, ראשי  וכן עזרא של דינו
אמורים  הדברים אין רבינו שלדעת פי  על ואף  שבדורם.
גם  - סופרים מדברי  אלא אינה כספים ששמיטת בזמן אלא
דין. בית הפקר לכח  צריך סופרים מדברי  דבר לעקור

חכמים,62) תלמידי  והלווה המלווה כשאין דווקא זה וכל
הפרוזבול  את למסור יכולים חכמים תלמידי  הם אם אבל

פה. בעל ואפילו רגיל דין בית בפני  אף 

.ÁÈÌÎÏ ÈÒBÓ :ÏeaÊBt ÏL BÙe‚ e‰Ê63ÈBÏt ∆∆¿¿¿«ƒ»∆¿ƒ
ÈBÏÙe64ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈic‰65ÈÏ LiL BÁ ÏkL , ¿ƒ««»ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆»∆≈ƒ

‰ˆ‡L ÔÓÊ Ïk epa‚‡L66ÔÈic‰Â .67ÌÈ„Ú‰ B‡68 ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆¿««»ƒ»≈ƒ
.‰hÓlÓ ÔÈÓ˙BÁ¿ƒƒ¿«»

שהוא 63) אלא החוב , שטר את מוסר שהוא הכוונה אין
מסירת  כעין זה והרי  הדין, לבית דלהלן הדברים את מוסר

וודאי64)מודעה. אבל כלשונה, המשנה כתב  רבינו
דיינים. לשלושה במקום 65)שכוונתו הדיינים אם כלומר,

עדים. לפני  כאן דבריו מוסר והוא לאחר 66)אחר אפילו

לפניהם.67)שמיטה. דבריו מוסר הוא היינו,68)אם
לבית  עדים, לפני  כאן דבריו מוסר הוא אם העדים, אפילו

אחר. שבמקום הדין

.ËÈÚ˜w‰ ÏÚ ‡l‡ ÏeaÊBt ÔÈ˙Bk ÔÈ‡69ÔÈ‡ Ì‡ . ≈¿ƒ¿¿∆»«««¿«ƒ≈
BÏ ÎBÓ  ‰ÂlÏ Ú˜˜70‡e‰L Ïk ‰ÂÏn‰71CB˙a «¿««…∆≈««¿∆»∆¿

ek ÏL ÁÏ˜ elÙ‡ ,e‰„O72BÏÈ‡L‰ .73ÌB˜Ó »≈¬ƒ∆«∆¿ƒ¿ƒ»
ÂÈÏÚ ÔÈ˙Bk  ‰ÈÎÏ B‡ ep˙Ï74BÏ ‰˙È‰ .ÏeaÊBt ¿«¿ƒ»¿ƒ»»¿¿»¿»

˙kLÓÓ ‰„O75.ÏeaÊBt ‰ÈÏÚ ÔÈ˙Bk  »∆¿À¿∆∆¿ƒ»∆»¿¿

הרי69) קרקע  ללווה יש שאם הדברים וטעם הלווה. של
שאין  ללווה שהלוואה משום או דין. בית ביד כגבוי  החוב 
להלוות  הנה יסור פתי  מי  כי  שכיח  שאינו דבר זהו קרקע  לו
להשמיטה  יכול שאינו קרקע , ודווקא בטוחות. בלי  מעות לו

עבדים. לא וגם מטלטלין, לא אבל ללווה 70)ולהצניעה,
ובהסכמתו. שאין 71)מדעתו שכיוון דבר, של וטעמו

את  זה שהוא" ב "כל לגבות הוא ראוי  לקרקעות, כלל אונאה
החוב . לזרוע 72)כל אפשר שאי  שהוא כל קרקע  כלומר,

כרוב . של אחד קלח  אלא ללווה.73)בה המלווה כלומר,
כאילו 74) זה הרי  בקרקע , תשמיש זכות לשואל שיש שכיוון

לו. השכיר אם הדין והוא שלו. שהייתה 75)הקרקע  בין
שדה  שהייתה בין אחרים, ביד ממושכנת הלווה של השדה

בידו. ממושכנת אחרים של

.ÎLÈ‡Ï ÔÈ˙Bk76BzL‡ ÈÒÎ ÏÚ77ÏÚ ÌÈÓB˙ÈÏÂ , ¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿ƒ«
ÒBtBËBt‡ ÈÒÎ78BÏ LÈ ÚÏÂ ,Ú˜˜ BÏ ÔÈ‡ . ƒ¿≈«¿≈«¿«¿∆»≈≈

ÏÚ BÁ BÏ ‰È‰ .ÏeaÊBt ‰ÈÏÚ ÔÈ˙Bk  Ú˜«̃¿«¿ƒ»∆»¿¿»»«
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ú˜˜ BÁÏ LÈÂ BÁ79˙Áz ¬≈¿≈«¬≈«¿«ƒ¿««

B„eaÚL80ÏeaÊBt ÂÈÏÚ ˙Bk 81. ƒ¿≈»»¿¿

הלווה.76) שהוא אוכל 77)כלומר, שהבעל מלוג נכסי 
היתומים.78)פירותיהם. לצורך האפוטרופוס  כשלווה

כשל  נחשבים האפוטרופוס  שנכסי  פרוזבול, כותב  והמלווה
להם. ומשועבד להם אשר על ממונה שהוא כיוון היתומים,
ומה  להלן]. ערב  כדין כאן אפוטרופוס  דין כי  עוד [=וייתכן
המדובר  פרוזבול", צריכים אינם "היתומים שאמרו:

המלווים. הם השני .79)כשהיתומים הלווה כלומר,
השני .80) המלווה משתעבד 81)של השני  הלווה שהרי 

נתן". דרבי  "שעבודא מדין הראשון, למלווה

.‡ÎÌÈÎÈˆ  ‰MÓÁÓ ‰ÂlL „Á‡82ÏÎÏ ÏeaÊBt ∆»∆»»≈¬ƒ»¿ƒƒ¿¿¿»
ÏeaÊBt Bic  „Á‡Ó eÂlL ‰MÓÁÂ ;„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«¬ƒ»∆»≈∆»«¿¿

ÔlÎÏ „Á‡83. ∆»¿À»

ומלווה.82) מלווה את 83)כל כותב  המלווה שהרי 
שאם  ונראה דין. לבית חובותיו כל מוסר והוא הפרוזבול,
ויכול  לזה, זה ערבים כולם שאז אחד, בשטר כולם לוו
קרקע . מהם לאחד שיהא די  שירצה, מאיזה לגבות המלווה

.ÎBÈ‡  ‰ÂÏ‰ Ck Á‡Â ‰lÁz ÏeaÊBt‰ ˙k»««¿¿¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈
ÏÈÚBÓ84Á‡ ÏeaÊBt‰ zÎiL „Ú ËÈÓLÓ ‡l‡ , ƒ∆»«¿ƒ«∆ƒ¿…«¿¿««

˙Ó„Bw‰ ‰ÂÏÓ ÏkL :ÓB‡ ˙‡ˆÓ .‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈»≈∆»ƒ¿»«∆∆
Ì‡Â ;‰Ê ÏeaÊBÙa ˙ËÓL dÈ‡  ÏeaÊBtÏ«¿¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿¿∆¿ƒ
.‰Ê ÏeaÊBÙa ˙ËÓL  ‰ÂÏnÏ Ì„B˜ ÏeaÊBt‰«¿¿≈«ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿¿∆
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בשעת 84) הקיימים לחובות רק  מועיל הפרוזבול כי 
כתיבתו.

.‚Î Á‡Ó‰Â ,Lk  Ìc˜n‰ ÏeaÊBt :CÎÈÙÏ¿ƒ»¿¿«À¿»»≈¿«¿À»
 „‡Ó BpÓÊ ÌÈc˜‰Â ÔÒÈa B˙k ?„ˆÈk .ÏeÒt»≈«¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«≈¬»

BÁk Úe‰ È‰L ;Lk85„Ú ‡l‡ ËÈÓLÓ BÈ‡L , »≈∆¬≈«…∆≈«¿ƒ∆»«
„‡86;ÏeÒt  i‡Ó B˙Îe BpÓÊ Á‡ Ì‡ Ï‡ . ¬»¬»ƒ≈«¿«¿»≈ƒ»»

i‡ „Ú ËÈÓLÓ BÈ‡L ,BÁÎ ‰tÈÓ È‰L87‡lL ∆¬≈¿«∆…∆≈«¿ƒ«ƒ»∆…
˙ÚLa ,ÔÒÈ „Ú ‡l‡ ËÈÓLÈ ‡lL BÈc ÔÈ‡L ,ÔÈck«ƒ∆≈ƒ∆…«¿ƒ∆»«ƒ»ƒ¿«

.ÔÈc ˙ÈÏ ÌÈc‰ ˙ÈÒÓ¿ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ

המלווה.85) בכלל 86)של אינו כך אחר שהלווה מה אבל
ומשמטים. (אחר 87)הפרוזבול, מניסן שהלווה מה כלומר,

בפרוזבול). הכתוב  (הזמן אייר עד הפרוזבול) כתיבת

.„ÎBnÚ ÔÈ‡Â ˙ÈÚÈL Á‡ BÁ ËL ‡ÈˆBn‰«ƒ¿«««¿ƒƒ¿≈ƒ
BBÁ „a‡  ÏeaÊBt88ÈÏ ‰È‰ :Ó‡ Ì‡Â .89„‡Â ¿¿ƒ≈¿ƒ»«»»ƒ¿»«

‰kq‰ ÔÓfnL ;ÔÓ‡ 90‰Bb BÁ ÏÚa CÏÈ‡Â ∆¡»∆ƒ¿«««»»¿≈«««∆
ÏeaÊBÙa ‡lL91BÁ ÏÚa ‡ÈiLk ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ∆…ƒ¿¿¿…∆»¿∆»ƒ««

 ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa Úa˙Ï ‡BiLk B‡ BËL ˙‡∆¿»¿∆»ƒ¿…«¿ƒ¿»«∆
:Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚË Ì‡Â .BÏ ÌlL :Úa˙pÏ ÌÈÓB‡¿ƒ«ƒ¿»«≈¿ƒ»««ƒ¿»¿»«
EÏ ‰È‰ :ÚBzÏ ÌÈÓB‡ ?BlL ÏeaÊBt ‰i‡«≈¿¿∆¿ƒ«≈«»»¿
‰„B‰ Ì‡Â ,ÔÓ‡  Ô‰ Ó‡ Ì‡ ?„‡Â ÏeaÊBt¿¿¿»«ƒ»«≈∆¡»¿ƒ»

ÌÈÓB˙È‰Â .BBÁ „a‡  ÏeaÊBt ˙k ‡lL92ÔÈ‡ ∆…»«¿¿ƒ≈¿«¿ƒ≈»
.ÏeaÊBt ÔÈÎÈ¿̂ƒƒ¿¿

שביעית.88) שמטתו היו 90)פרוזבול.89)שהרי  שלא
לא  - מצוה אינו שפרוזבול פי  על ואף  מצוות, לקיים יכולים
שמיטת  מצות ניכרת ידו שעל כיוון לעשותו, הגויים התירו
תורת  תישכח  שלא הוא עיקרה שכל הזה, בזמן כספים
"להשכיחם  הייתה כוונתם כל והרי  מישראל, כספים שמיטת

המאירי91)תורתך". כתב  וכן ואבד. לי  היה אמר, אם
אדם  שאין החזקה, מכח  האמינו ואילך הסכנה שמזמן שם,
שבזמן  לומר, ורוצה אסור. דבר ואוכל מותר דבר מניח 
לי היה פרוזבול לומר נאמן שיהא חכמים תיקנו הסכנה
במקומה. התקנה נשארה הסכנה, שבטלה אחר ואף  ואבד,

שהלוו.92)

.‰Î‡ÈˆB‰93‰ÂÏÓ :Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚËÂ ,ÏeaÊBt ƒ¿¿¿»««ƒ¿»¿»«ƒ¿»
‰˙È‰ ‰Ê ÏeaÊBt Á‡ ÚBz ‡e‰L BÊ94ÚBz‰Â , ∆≈«««¿¿∆»¿»¿«≈«

ÔÓ‡ ÚBz‰  ‰˙È‰ ÏeaÊBt Ì„˜ :ÓB‡95el‡L ; ≈…∆¿¿»¿»«≈«∆¡»∆ƒ
„‡Â ÈÏ ‰È‰ :Ó‡96e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÓ‡  »«»»ƒ¿»«∆¡»¿««ƒ∆≈»

„‡L ÏeaÊBt‰ ÔÓÊ ÔÈÚ„BÈ97. ¿ƒ¿««¿¿∆»«

כלום.94)המלווה.93) מועיל הפרוזבול ואין
אדם 95) שאין היא חזקה פרוזבול, חכמים שתקנו "שכיוון

פרוזבול  עשה ובוודאי  אסור" דבר ואוכל מותר דבר מניח 
זו. הלוואה אחר מוציא 96)שזמנו היה ולא כלומר,

הזמן.97)פרוזבול. על גם שנאמן הרי 

.ÂÎÂ Úa˙p‰ ÔÚËÈÏˆ‡ BÏ LÈ ‰ÂÏÓ :Ó‡98, »««ƒ¿»¿»«ƒ¿»≈∆¿ƒ
,‡È‰ ˙eÁ ˙Ùw‰ ‡l‡ Èk ‡Ï :ÓB‡ ÚBz‰Â¿«≈«≈…ƒ∆»«»«¬ƒ
È‰  ‰ÂÏÓ ‰ÈzÙ˜Ê ‡Ï È‰L ,˙ËÓL dÈ‡L∆≈»ƒ¿∆∆∆¬≈…¿«¿ƒ»ƒ¿»¬≈

‰˙È‰ ‰ÂÏÓ :Ó‡È ‰ˆÈ Ì‡ È‰L ;ÔÓ‡ ‰Ê99 ∆∆¡»∆¬≈ƒƒ¿∆…«ƒ¿»»¿»
„‡Â ÈÏ ‰È‰ ÏeaÊBÙe100ÔÂÈkL .101ewzL ¿¿»»ƒ¿»«∆≈»∆ƒ¿

c ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ ,ÏeaÊBt ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿¿¬»»ƒ∆≈»»«ƒ«»»
zÓ102eÒ‡ c ÏÎB‡Â103. À»¿≈»»»

נשמטת.98) המלווה הרי  פרוזבול למלווה שאין וכיוון
להוציא 100)כדבריך.99) מיגו אמרו שלא פי  על ואף 

אדם  שאין חזקה המסייעת: חזקה גם ישנה כאן - ממון
כדבריו  הוא כן ובוודאי  אסור, דבר ואוכל מותר דבר מניח 

היא. חנות במיגו 101)שהקפת האמינו מדוע  הוא זה טעם
ממון. נשמטה.102)להוציא שלא מלווה כלומר,

שנשמטה.103) מלווה

.ÊÎÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz104‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L105ÒÓe ,106 «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆»«
ÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈc107ÌÎÏ ÈÒBÓ :Ó‡Â108ÏkL , ¿»»««¿ƒƒ¿»«¿«ƒ»∆∆»

CÈˆ BÈ‡  ‰ˆ‡L ÔÓÊ Ïk epa‚‡L ÈÏ LiL BÁ∆≈ƒ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆≈»ƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰L ÌÈÚ„BÈ Ô‰L ÈtÓ ;ÏeaÊBt zÎÏƒ¿…¿¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ∆«¿»«¿»ƒ

˙ÈÁ„ ‡È‰ „Ïa ÌÈ„e ,Ì‰ÈcÓ ‰f‰ ÔÓfa109. «¿««∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈

להדדי104) מילייהו מסרי  אשי  רב  דבי  "רבנן לז. שם
תלמידים, לפני  ומסרוהו פה, בעל פרוזבול שעשו (כלומר,
זה  וכל אסי . ורב  אמי  רב  של דינו כבית גדולים שאינם
מסר  יונתן רבי  חכמים.) תלמידי  והלווה כשהמלווה דווקא
אחרינא? מידי  צריכנא ליה אמר אבא, בר חייא  לר' מילי 

צריכת". לא ליה שגם 105)אמר נזכר לא שם בגמרא
ורבינ  חכם, תלמיד להיות צריך מה הלווה פי  על זאת כתב  ו

ללוות  מותרים חכמים "תלמידי  עה. מציעא בבבא שאמרו
אסורה  דריבית ידעי  מידע  טעמא, מאי  בריבית, מזה זה
אינו  המלווה אם גם ולכאורה אהדדי ". דיהבו היא ומתנה
שהוא  הלווה שהרי  ריבית, לו לתת מותר חכם, תלמיד
שמא  כן לעשות שאסרו אלא במתנה, נותנה חכם תלמיד
לא  לענייננו, גם כן אם ריבית. בדין להקל המלווה יבוא
שלא  חכם, תלמיד הלווה כשאף  אלא כזה פרוזבול התירו

כספים. בשמיטת להקל המלווה.106)יבוא
ביותר.107) גדולים חכמים ופלוני108)שאינם פלוני 

בית 109)הדיינין. בלא וכן פרוזבול, כתיבת  בלא כלומר,
אף  התורה, מן הייתה כספים כששמיטת אבל חשוב . דין
בפני ולמוסרו פרוזבול לכתוב  צריכים היו חכמים תלמידי 
ששמיטת  שחושבים אדם בני  שאר ולכן חשוב , דין בית
לכתוב  חכמים הזקיקום מדאורייתא, הזה בזמן כספים
יבוא  להם נקל שאם חשוב , דין בית בפני  ולמסרו פרוזבול

כספים. בשמיטת להקל

.ÁÎÁe  ˙ÈÚÈL ÂÈÏÚ ‰ÚL BÁ ÈÊÁn‰ Ïk»««¬ƒ∆»¿»»»¿ƒƒ«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ110ÓBÏ ‰ÂÏn‰ CÈˆÂ . ¬»ƒ»≈∆¿»ƒ««¿∆«

:BÏ Ó‡ .ÈpnÓ zËÙ Îe È‡ ËÈÓLÓ :ÈÊÁnÏ««¬ƒ«¿ƒ¬ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ»«
:Ó‡pL ;epnÓ Ïa˜È  Ïa˜zL ÈBˆ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡««ƒ≈¿ƒ∆¿«≈¿«≈ƒ∆∆∆¡«

,ObÈ ‡ÏO‚ ‡Ï È‰Â111È‡ ÈBÁa :BÏ Ó‡È Ï‡Â . …ƒ…«¬≈…»«¿«…«¿ƒ¬ƒ
Ì‰ ÈlL :BÏ Ó‡È ‡l‡ ,EÏ Ô˙B112È‡ ‰zÓe ≈¿∆»…«∆ƒ≈¿«»»¬ƒ

.EÏ Ô˙B≈¿

בעיניהם 110) וישר זה, על אותו אוהבים שהחכמים "עניינו,
מלהלוות. יימנעו שלא כדי  דבר, של וטעמו שעשה". מה
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קטו                 
         

בשעת 84) הקיימים לחובות רק  מועיל הפרוזבול כי 
כתיבתו.

.‚Î Á‡Ó‰Â ,Lk  Ìc˜n‰ ÏeaÊBt :CÎÈÙÏ¿ƒ»¿¿«À¿»»≈¿«¿À»
 „‡Ó BpÓÊ ÌÈc˜‰Â ÔÒÈa B˙k ?„ˆÈk .ÏeÒt»≈«¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«≈¬»

BÁk Úe‰ È‰L ;Lk85„Ú ‡l‡ ËÈÓLÓ BÈ‡L , »≈∆¬≈«…∆≈«¿ƒ∆»«
„‡86;ÏeÒt  i‡Ó B˙Îe BpÓÊ Á‡ Ì‡ Ï‡ . ¬»¬»ƒ≈«¿«¿»≈ƒ»»

i‡ „Ú ËÈÓLÓ BÈ‡L ,BÁÎ ‰tÈÓ È‰L87‡lL ∆¬≈¿«∆…∆≈«¿ƒ«ƒ»∆…
˙ÚLa ,ÔÒÈ „Ú ‡l‡ ËÈÓLÈ ‡lL BÈc ÔÈ‡L ,ÔÈck«ƒ∆≈ƒ∆…«¿ƒ∆»«ƒ»ƒ¿«

.ÔÈc ˙ÈÏ ÌÈc‰ ˙ÈÒÓ¿ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ

המלווה.85) בכלל 86)של אינו כך אחר שהלווה מה אבל
ומשמטים. (אחר 87)הפרוזבול, מניסן שהלווה מה כלומר,

בפרוזבול). הכתוב  (הזמן אייר עד הפרוזבול) כתיבת

.„ÎBnÚ ÔÈ‡Â ˙ÈÚÈL Á‡ BÁ ËL ‡ÈˆBn‰«ƒ¿«««¿ƒƒ¿≈ƒ
BBÁ „a‡  ÏeaÊBt88ÈÏ ‰È‰ :Ó‡ Ì‡Â .89„‡Â ¿¿ƒ≈¿ƒ»«»»ƒ¿»«

‰kq‰ ÔÓfnL ;ÔÓ‡ 90‰Bb BÁ ÏÚa CÏÈ‡Â ∆¡»∆ƒ¿«««»»¿≈«««∆
ÏeaÊBÙa ‡lL91BÁ ÏÚa ‡ÈiLk ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ∆…ƒ¿¿¿…∆»¿∆»ƒ««

 ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa Úa˙Ï ‡BiLk B‡ BËL ˙‡∆¿»¿∆»ƒ¿…«¿ƒ¿»«∆
:Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚË Ì‡Â .BÏ ÌlL :Úa˙pÏ ÌÈÓB‡¿ƒ«ƒ¿»«≈¿ƒ»««ƒ¿»¿»«
EÏ ‰È‰ :ÚBzÏ ÌÈÓB‡ ?BlL ÏeaÊBt ‰i‡«≈¿¿∆¿ƒ«≈«»»¿
‰„B‰ Ì‡Â ,ÔÓ‡  Ô‰ Ó‡ Ì‡ ?„‡Â ÏeaÊBt¿¿¿»«ƒ»«≈∆¡»¿ƒ»

ÌÈÓB˙È‰Â .BBÁ „a‡  ÏeaÊBt ˙k ‡lL92ÔÈ‡ ∆…»«¿¿ƒ≈¿«¿ƒ≈»
.ÏeaÊBt ÔÈÎÈ¿̂ƒƒ¿¿

שביעית.88) שמטתו היו 90)פרוזבול.89)שהרי  שלא
לא  - מצוה אינו שפרוזבול פי  על ואף  מצוות, לקיים יכולים
שמיטת  מצות ניכרת ידו שעל כיוון לעשותו, הגויים התירו
תורת  תישכח  שלא הוא עיקרה שכל הזה, בזמן כספים
"להשכיחם  הייתה כוונתם כל והרי  מישראל, כספים שמיטת

המאירי91)תורתך". כתב  וכן ואבד. לי  היה אמר, אם
אדם  שאין החזקה, מכח  האמינו ואילך הסכנה שמזמן שם,
שבזמן  לומר, ורוצה אסור. דבר ואוכל מותר דבר מניח 
לי היה פרוזבול לומר נאמן שיהא חכמים תיקנו הסכנה
במקומה. התקנה נשארה הסכנה, שבטלה אחר ואף  ואבד,

שהלוו.92)

.‰Î‡ÈˆB‰93‰ÂÏÓ :Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚËÂ ,ÏeaÊBt ƒ¿¿¿»««ƒ¿»¿»«ƒ¿»
‰˙È‰ ‰Ê ÏeaÊBt Á‡ ÚBz ‡e‰L BÊ94ÚBz‰Â , ∆≈«««¿¿∆»¿»¿«≈«

ÔÓ‡ ÚBz‰  ‰˙È‰ ÏeaÊBt Ì„˜ :ÓB‡95el‡L ; ≈…∆¿¿»¿»«≈«∆¡»∆ƒ
„‡Â ÈÏ ‰È‰ :Ó‡96e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÓ‡  »«»»ƒ¿»«∆¡»¿««ƒ∆≈»

„‡L ÏeaÊBt‰ ÔÓÊ ÔÈÚ„BÈ97. ¿ƒ¿««¿¿∆»«

כלום.94)המלווה.93) מועיל הפרוזבול ואין
אדם 95) שאין היא חזקה פרוזבול, חכמים שתקנו "שכיוון

פרוזבול  עשה ובוודאי  אסור" דבר ואוכל מותר דבר מניח 
זו. הלוואה אחר מוציא 96)שזמנו היה ולא כלומר,

הזמן.97)פרוזבול. על גם שנאמן הרי 

.ÂÎÂ Úa˙p‰ ÔÚËÈÏˆ‡ BÏ LÈ ‰ÂÏÓ :Ó‡98, »««ƒ¿»¿»«ƒ¿»≈∆¿ƒ
,‡È‰ ˙eÁ ˙Ùw‰ ‡l‡ Èk ‡Ï :ÓB‡ ÚBz‰Â¿«≈«≈…ƒ∆»«»«¬ƒ
È‰  ‰ÂÏÓ ‰ÈzÙ˜Ê ‡Ï È‰L ,˙ËÓL dÈ‡L∆≈»ƒ¿∆∆∆¬≈…¿«¿ƒ»ƒ¿»¬≈

‰˙È‰ ‰ÂÏÓ :Ó‡È ‰ˆÈ Ì‡ È‰L ;ÔÓ‡ ‰Ê99 ∆∆¡»∆¬≈ƒƒ¿∆…«ƒ¿»»¿»
„‡Â ÈÏ ‰È‰ ÏeaÊBÙe100ÔÂÈkL .101ewzL ¿¿»»ƒ¿»«∆≈»∆ƒ¿

c ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ ,ÏeaÊBt ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿¿¬»»ƒ∆≈»»«ƒ«»»
zÓ102eÒ‡ c ÏÎB‡Â103. À»¿≈»»»

נשמטת.98) המלווה הרי  פרוזבול למלווה שאין וכיוון
להוציא 100)כדבריך.99) מיגו אמרו שלא פי  על ואף 

אדם  שאין חזקה המסייעת: חזקה גם ישנה כאן - ממון
כדבריו  הוא כן ובוודאי  אסור, דבר ואוכל מותר דבר מניח 

היא. חנות במיגו 101)שהקפת האמינו מדוע  הוא זה טעם
ממון. נשמטה.102)להוציא שלא מלווה כלומר,

שנשמטה.103) מלווה

.ÊÎÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz104‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L105ÒÓe ,106 «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆»«
ÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈc107ÌÎÏ ÈÒBÓ :Ó‡Â108ÏkL , ¿»»««¿ƒƒ¿»«¿«ƒ»∆∆»

CÈˆ BÈ‡  ‰ˆ‡L ÔÓÊ Ïk epa‚‡L ÈÏ LiL BÁ∆≈ƒ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆≈»ƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰L ÌÈÚ„BÈ Ô‰L ÈtÓ ;ÏeaÊBt zÎÏƒ¿…¿¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ∆«¿»«¿»ƒ

˙ÈÁ„ ‡È‰ „Ïa ÌÈ„e ,Ì‰ÈcÓ ‰f‰ ÔÓfa109. «¿««∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈

להדדי104) מילייהו מסרי  אשי  רב  דבי  "רבנן לז. שם
תלמידים, לפני  ומסרוהו פה, בעל פרוזבול שעשו (כלומר,
זה  וכל אסי . ורב  אמי  רב  של דינו כבית גדולים שאינם
מסר  יונתן רבי  חכמים.) תלמידי  והלווה כשהמלווה דווקא
אחרינא? מידי  צריכנא ליה אמר אבא, בר חייא  לר' מילי 

צריכת". לא ליה שגם 105)אמר נזכר לא שם בגמרא
ורבינ  חכם, תלמיד להיות צריך מה הלווה פי  על זאת כתב  ו

ללוות  מותרים חכמים "תלמידי  עה. מציעא בבבא שאמרו
אסורה  דריבית ידעי  מידע  טעמא, מאי  בריבית, מזה זה
אינו  המלווה אם גם ולכאורה אהדדי ". דיהבו היא ומתנה
שהוא  הלווה שהרי  ריבית, לו לתת מותר חכם, תלמיד
שמא  כן לעשות שאסרו אלא במתנה, נותנה חכם תלמיד
לא  לענייננו, גם כן אם ריבית. בדין להקל המלווה יבוא
שלא  חכם, תלמיד הלווה כשאף  אלא כזה פרוזבול התירו

כספים. בשמיטת להקל המלווה.106)יבוא
ביותר.107) גדולים חכמים ופלוני108)שאינם פלוני 

בית 109)הדיינין. בלא וכן פרוזבול, כתיבת  בלא כלומר,
אף  התורה, מן הייתה כספים כששמיטת אבל חשוב . דין
בפני ולמוסרו פרוזבול לכתוב  צריכים היו חכמים תלמידי 
ששמיטת  שחושבים אדם בני  שאר ולכן חשוב , דין בית
לכתוב  חכמים הזקיקום מדאורייתא, הזה בזמן כספים
יבוא  להם נקל שאם חשוב , דין בית בפני  ולמסרו פרוזבול

כספים. בשמיטת להקל

.ÁÎÁe  ˙ÈÚÈL ÂÈÏÚ ‰ÚL BÁ ÈÊÁn‰ Ïk»««¬ƒ∆»¿»»»¿ƒƒ«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ110ÓBÏ ‰ÂÏn‰ CÈˆÂ . ¬»ƒ»≈∆¿»ƒ««¿∆«

:BÏ Ó‡ .ÈpnÓ zËÙ Îe È‡ ËÈÓLÓ :ÈÊÁnÏ««¬ƒ«¿ƒ¬ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ»«
:Ó‡pL ;epnÓ Ïa˜È  Ïa˜zL ÈBˆ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡««ƒ≈¿ƒ∆¿«≈¿«≈ƒ∆∆∆¡«

,ObÈ ‡ÏO‚ ‡Ï È‰Â111È‡ ÈBÁa :BÏ Ó‡È Ï‡Â . …ƒ…«¬≈…»«¿«…«¿ƒ¬ƒ
Ì‰ ÈlL :BÏ Ó‡È ‡l‡ ,EÏ Ô˙B112È‡ ‰zÓe ≈¿∆»…«∆ƒ≈¿«»»¬ƒ

.EÏ Ô˙B≈¿

בעיניהם 110) וישר זה, על אותו אוהבים שהחכמים "עניינו,
מלהלוות. יימנעו שלא כדי  דבר, של וטעמו שעשה". מה
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שאמר 111) ממה "הראיה השמיטה. דבר וזה שנאמר: שם:
התירו". מפיו, הדבר שהוציא מאחר כלומר, "דבר",

שביעית.112) ששמטתן המעות,

.ËÎÈÊÁ‰113aÒÓ  Ôk BÏ Ó‡ ‡ÏÂ BBÁ BÏ114 ∆¡ƒ¿…»«≈¿«≈
‰zÓe Ì‰ ÈlL :BÏ Ó‡iL „Ú ÌÈ„a BnÚƒƒ¿»ƒ«∆…«∆ƒ≈¿«»»
‡l‡ ,epnÓ Ïa˜È ‡Ï  Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .EÏ ÌÈz˙¿«ƒ¿¿ƒ…»«…¿«≈ƒ∆∆»

ÏhÈ115BÏ CÏÈÂ ÂÈ˙BÚÓ116. ƒ…»»¿≈≈

מרתא.113) בר לאבא מעות שהלווה ברבה מעשה שם,
דאמר 114) עד נמי  ליה תלי  לאביי ), (רבה ליה אמר שם:

רבינו  ומפרש לך). נותן אני  ובמתנה הם שלי (כלומר, הכי 
שהרי כופהו, לא אבל בדברים, עמו מסבב  שהכוונה
אלא  מרתא, בר אבא את רבה כפה לא שם, הנזכר במעשה
כן". פי  על "אף  לו: ויאמר לרבה שילך בדברים שידלו אביי 

(אביי116)הלווה.115) אשכחיה שם: אמרו שהרי 
הכי ליה אמר מר, עציב  אמאי  ליה, אמר עציב . דהוה לרבה)
מן  המעות את יקבל בדיעבד ואם לגביה. אזל מעשה, הוה
עצוב , להיות לו היה לא כן", פי  על "אף  בלי  אפילו הלווה

מרתא. בר לאבא אביי  את ולשלוח 

.Ï‰hÓM‰ Ì„˜ BÁ ˙‡ ˙BÂÏ‰lÓ ÚÓpL ÈÓƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿∆¬≈…∆«¿ƒ»
BlL BÁ‰ Á‡˙È ‡nL117‡Ïa Ú  ËÓMÈÂ ∆»ƒ¿«≈«∆¿ƒ»≈»«¿…

,‡e‰ ÏB„b ‡ËÁÂ .ÓB‚Â EÏ ÓM‰ :Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«ƒ»∆¿¿≈¿≈¿»
:Ó‡pL ;ÔÈÂ‡Ï ÈLa ‰Bz ÂÈÏÚ ‰È‰Ê‰ È‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»»»»ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«
B‡ 'ÓM‰' Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ ,ÓB‚Â Ôt EÏ ÓM‰ƒ»∆¿∆¿≈¿»»∆∆¡«ƒ»∆
‰Bz‰Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ‰Ê È‰  'Ï‡' B‡ 'Ôt'∆«¬≈∆ƒ¿«…«¬∆¿«»

ÏÚiÏa ez‡˜e BÊ ‰Ú ‰LÁÓ ÏÚ ‰„Èt˜‰118È‰Â . ƒ¿ƒ»««¬»»»»¿»«¿ƒ«««¬≈
ÚnÈ ‡lL ˙BeˆÏe È‰Ê‰Ï e˙k‰ ÛÈÒB‰119‡l‡ ƒ«»¿«¿ƒ¿«∆…ƒ»«∆»

ÔzÈ120Ôzz ÔB˙ :Ó‡pL ,121ÚÈ ‡ÏÂ BÏ122EÏ ƒ≈∆∆¡«»ƒ≈¿…≈«¿»¿
ÎOa ‡e‰ Cea LB„w‰ ÁÈË‰Â .ÓB‚Â BÏ Ez˙a¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«

‰f‰ ÌÏBÚa BÊ ‰ÂˆÓ123c‰ ÏÏ‚a Èk :Ó‡pL , ƒ¿»»»«∆∆∆¡«ƒƒ¿««»»
.ÓB‚Â EÎÈ ‰f‰«∆¿»∆¿¿≈

הפירעון.117) בזמן חובו את לו יחזיר לא שהלווה כלומר,
לפי118) זה מפסוק  כן למדו צדקה לעניין וגם שם.

נאמר  שכן הלוואה, על וגם צדקה על גם נאמר שהפסוק 
והעבט  צדקה) (הרי  לו ידך את תפתח  פתח  "כי  שם:
עם  דבר יהיה פן לך השמר וגו' הלוואה) (הרי  תעביטנו

וגו'". השבע  שנת קרבה לאמר בליעל היינו 119)לבבך
"לצוות".120)"להזהיר". הציווי .121)היינו, זהו

האזהרה.122) חסדים,123)זוהי  גמילות בכלל והוא
לעולם  לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיה אוכל שאדם
שזהו  המשנה בפירוש שם ועיין א, משנה א פרק  (פאה הבא
עיון  שצריך אלא לחבירו). אדם שבין המצוות לכל כלל
"רודף  במשלי : מפסוק  מ .) (קידושין ללמוד הוצרכו למה
חסדים  שגמילות וכבוד", צדקה חיים ימצא וחסד צדקה
הפסוק  מן כן למדו ולא הזה, בעולם פירותיה אוכל אדם

רבינו. שהביא שבתורה, הנ"ל

   1 
מאימתי1) החמשים. שנת לקדש שמצותֿעשה יבאר

שני למנין עולה היובל אם יובל. שנת למנות התחילו
תלויות  מצוות כמה ודין היובלות. בטלו ומאימתי  השבוע .
בשנת  לתשרי  בעשירי  לתקוע  מצותֿעשה היובל. בהנהגת
ודין  היובל שדין ביובל. מעכבין דברים שלשה היובל.

הוא. אחד הארץ , שביתת לעניין השמיטה,

.‡tÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÌÈL ÚL ÚL3Lc˜Ïe4 ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆«∆«»ƒ¿«≈
˙˙aL ÚL EÏ zÙÒÂ :Ó‡pL ,ÌÈMÓÁ‰ ˙L¿««¬ƒƒ∆∆¡«¿»«¿»¿∆««¿…

,ÓB‚Â ÌÈLÈzLe .ÌÈMÓÁ‰ ˙L ˙‡ ÌzLc˜Â »ƒ¿≈¿ƒ«¿∆≈¿««¬ƒƒ¿≈
„Ïa ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈÏ ÔÈeÒÓ el‡ ˙BˆÓ5. ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿«

קמ .2) עשה המצוות, בספר ארבעים 3)ראה כלומר,
פעמים". שבע  שנים "שבע  הכתוב : כלשון שנים, ותשע 

שנת 4) את לקדש "שנצטוינו רבינו כתב  קלו) (עשה שם
כמו  האדמה, עבודת בה להשבית כלומר, החמשים,
יד  ספר שבהקדמת המצוות במניין הוא (וכן בשמיטה"
מצות  שהרי  לביתֿדין, מסורה זו שמצוה כתב  ולא החזקה)
נוספת  בהערה שם (ועיין ישראל כל על מוטלת השביתה
יוחנן  ר' של בנו ישמעאל ר' בדברי  דבריו ומקור תקצח ).
"וקדשתם  של זה פסוק  שדרש ח :) השנה (ראש ברוקא בן
והולכת  "שמתקדשת לומר שנה" החמשים שנת את
בדבריו  הזכיר ולא השנה, מראש כלומר, מתחילתה".
כמו  השנה מקודשת לומר ביתֿדין עלֿידי  אותה שמקדשים
חזר  כנראה, וכאן, שם). רש"י  (עיין רבנן מדברי  שם שנראה
יוחנן  ר' של בנו ישמעאל ר' לדברי  שאפילו ונקט  רבינו, בו
מצוה  יש יד), הלכה (להלן כמותו שהלכה ברוקא בן
החינוך  כתב  וכן השנה", "מקודשת ולומר לקדש לביתֿדין

שם). מנחתֿחינוך (ועיין שלב  בהר 5)מצוה בספרא
רבינו, וסובר בביתֿדין". לך, "וספרת א: הלכה ב  פרשה
(סנהדרין  ואחד שבעים במקום שהוא למשה היתה שהכוונה
[ודין  י . נוספת בהערה שם לעם, המצוות בספר וראה טז.),
ממה  נלמד הגדול, לביתֿדין צריך שהוא יובל, קידוש
בנו  ר"י  על החולקים רבנן לדברי  שם השנה בראש שאמרו
שנה" החמשים וגו' "וקדשתם מהפסוק  ולמדו ריב "ב , של
וקידוש  חדשים", מקדש אתה ואי  מקדש, אתה "שנה –
עשה  המצוות, (ספר הגדול ביתֿדין עלֿידי  הוא חדשים
של  בנו כר"י  אלא כרבנן, הלכה שאין ואף ֿעלֿפי  קנג).
חולק  ריב "ב  של בנו שר"י  מצינו לא למעלה, ראה ריב "ב ,
לשלשה  אלא ואחד, לשבעים הכוונה ואין בזה. עליהם
הערה  שם לעם, המצוות בספר ראה הגדול, ביתֿדין מתוך

נח ]. נוספת

.‰OÚ Úa‡ Á‡Ó ?˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿ƒƒ¿≈«««¿«∆¿≈
‰L6Ó‡pL .ı‡Ï eÒÎpMÓ7ÚÊz ÌÈL] LL : »»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆∆¡«≈»ƒƒ¿«

„Á‡ Ïk ‰È‰iL „Ú  EÓk ÓÊz ÌÈL LLÂ E„O»∆¿≈»ƒƒ¿…«¿∆«∆ƒ¿∆»∆»
ÌÈL ÚLÂ ;Bˆ‡ ˙‡ ÈkÓ8,ı‡‰ LeaÎa [eOÚ «ƒ∆«¿¿∆«»ƒ»¿ƒ»»∆

LÏL ˙La :ÓB‡ ˙‡ˆÓ .˜elÁa ÌÈL ÚLÂ9 ¿∆«»ƒ¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿«»
‰M‰ L‡Ó ,‰ÈˆÈÏ ÌÈtÏ‡Â ˙B‡Ó LÓÁÂ10Á‡Ó «¬≈≈¿«¿«ƒ«¿ƒ»≈…«»»≈««

‰iL ‰L ‡È‰L ,ÔBL‡‰ Ì„‡ „ÏBÓ11‰ÈˆÈÏ12, «»»»ƒ∆ƒ»»¿ƒ»«¿ƒ»
˙B‡Ó LÓÁÂ OÚ ˙L eOÚÂ .˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰13 ƒ¿ƒƒ¿¿»¿«∆∆«¬≈≈

ÌÈOÚÂ ˙Á‡ ˙L ‡È‰L ,‰ÈˆÈÏ14eÒÎpMÓ «¿ƒ»∆ƒ¿«««¿∆¿ƒƒ∆ƒ¿¿
˙L eLc˜Â ˙BhÓL ÚL eÓe .‰hÓL ,ı‡Ï»»∆¿ƒ»»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿«
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ÌÈMLÂ Úa‡ ˙L ‡È‰L ,ÌÈMÓÁ‰15eÒÎpMÓ «¬ƒƒ∆ƒ¿««¿«¿ƒƒƒ∆ƒ¿¿
.ı‡Ï»»∆

יב :6) וראה 7)ערכין ב . הלכה בהר פרשת תחילת ספרא,
ח . הלכה יג.ע 8)להלן השנה 9)רכין בסוף  כלומר,

מונים  שהרי  הרביעית. השנה מתחילת והיינו השלישית,
ראה  ליצירה, שניה שנה שהיא הראשון, אדם מולד מאחר

וארבע .10)להלן. מאות חמש שנת בעבודה 11)של
אלפיים  אברהם, תקופת עד העולם שמבריאת אמרו, ט . זרה
וארבע  תורה, של אלפיים התחילו ומאברהם תוהו, של שנה
את  לכשנוסיף  תורה. מתן עד שנים ושמונה ארבעים מאות
הרי וחלקו, שכבשו י "ד עם במדבר שהיו השנה ארבעים

שנה. ושתים מאות חמש ר'12)אלפיים שלדעת כיון
אלא  באלול, לכ"ה הכוונה העולם, נברא שבתשרי  אליעזר
אנו  לכן הבריאה, עיקר והוא ו', ביום נברא שהאדם שכיון
ד"ה  בתוספות ח . השנה בראש וראה השנה, מראש מונים

ובכסף ֿמשנה. ממולד 13)לתקופות, המנין לפי  כלומר:
וראה  קורקוס ). (ר"י  ליצירה שניה שנה שהיא הראשון, אדם

הוא 14)למעלה. כן כנ"ל. וחילקו, שכיבשו י "ד עם
(מתן  תלמוד "גדול מ : ובקידושין ג. הלכה סוף  שם בספרא
שנה  (ארבעים ואחת ששים לשמיטין וכו', שקדם תורה)
מאה  ליובלות כאן), רבינו שכתב  ואחת ועשרים שבמדבר,
הוא  שהיובל באופן זו שנה עיבור לאחרי  כלומר, ושלש".

הק "ד. כנ"ל.15)בשנת

.‚OÚ ‰ÚL16eÒÎpMÓ Ï‡OÈ eÓ ÌÈÏBÈ17 ƒ¿»»»¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿¿
e‡ˆiL „ÚÂ ı‡Ï18˙Èa‰ ÁL ,d e‡ˆiL ‰LÂ . »»∆¿«∆»¿¿»»∆»¿»∆»«««ƒ

˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ,‰BL‡a19LL ˙Le ,‰˙È‰ »ƒ»»≈¿ƒƒ»¿»¿«≈
OÚÂ ‰L ˙B‡Ó Úa‡L ,‰˙È‰ ÏBia ÌÈLÏLe¿ƒ«≈»¿»∆«¿«≈»»¿∆∆

ÔBL‡ ˙Èa „ÓÚ ÌÈL20˙Èa‰ ÁL ÔÂÈk .21ÏËa »ƒ»««ƒƒ≈»∆»«««ƒ»«
‰Ê ÔÈÓ22ÌÈÚL ‰Á ı‡‰ ‰‡L ‰ÏËaMÓ . ƒ¿»∆ƒ∆»¿»ƒ¿¬»»»∆¬≈»ƒ¿ƒ

‰L ÌÈOÚÂ ˙B‡Ó Úa‡Â ,ÈL ˙Èa ‰Â ,‰L»»¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿«¿«≈¿∆¿ƒ»»
„ÓÚ23˙ÈÚÈM‰ ‰Me .24‡È‰Â ,‡ÊÚ ‰ÏÚ BÈaÓ »««»»«¿ƒƒƒƒ¿»»»∆¿»¿ƒ

‰iM‰ ‰‡Èa‰25ÔÈÓ ˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰ BÊ ‰MÓe . «ƒ»«¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÈL ˙Èa ÔÈÏ ‰OÚ LÏL ˙L eOÚÂ ,Á‡«≈¿»¿«¿∆¿≈¿ƒ¿««ƒ≈ƒ
.ÌÈMÓÁ‰ ˙L eLc˜Â ,˙BhÓL ÚL eÓe .‰hÓL¿ƒ»»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿««¬ƒƒ

Ú Û‡ÌL ‰˙È‰ ‡lL Èt Ï26ÔÈBÓ ,ÈL ˙Èa ÏBÈ ««ƒ∆…»¿»»≈¿«ƒ≈ƒƒ
˙BhÓL Lc˜Ï È„k B˙B‡ eÈ‰27. »¿≈¿«≈¿ƒ

שלמים,16) יובלים עשר ששה לומר, ורוצה יג. ערכין
 ֿ בכסף  וראה עשר. השבעה היובל מן שנה ושש ושלשים

ורדב "ז. כנ"ל.17)משנה וחילקו, שכבשו י "ד לאחר
ראשון.18) בית חורבן יא:19)לאחר ט .20)שם יומא

עד  מצרים מיציאת ישנן שנה ושמונים מאות וארבע  כלומר,
מאות  שמונה הרי  א, ו, במלכיםֿא שנאמר כמו הבית, בנין
וארבע ֿעשרה  שבמדבר שנה ארבעים ולכשנוריד ותשעים.
שהן  ושש, ושלשים מאות שמונה הרי  וחלקו, שכבשו שנה
השבעה  היובל מן שנה ושש ושלשים יובלים, עשר ששה
בכסף ֿמשנה. וראה שביעית. מוצאי  היא ל"ו ושנת עשר,

לגולה.21) הלכו ח .22)וישראל הלכה להלן ראה
שם.23) אשי .24)יומא כרב  שם, להלן 25)ערכין ראה

טו. הלכה כשכל 26)פי "ב  אלא נוהג היובל שאין לב : שם

ח . בהלכה כדלהלן עליה, היו 27)יושביה וברש"י : שם.
מפני הבאה, לשמיטה אותה מונין היו שלא נ', שנת מניחין
מתחיל  שלאחריה ושנה יובל, שנת להיות ראויה שהיא

המנין.

.„˙Èa‰ da ÁL ‰M‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«»»∆»«»««ƒ
‰BÁ‡a28ÈLk ÔaÁ‰ Á‡L ÈLzÓ d˙lÁzL , »«¬»∆¿ƒ»»ƒƒ¿≈∆«««À¿»ƒ¿≈
ÌÈL„Á29ÌÈhÓLÏ ÔÈn‰ ‡e‰ ÈLzÓ È‰L , √»ƒ∆¬≈ƒƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

˙BÏBÈÏe30‰˙È‰ ˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ‰M‰ d˙B‡ 31, ¿¿»«»»»≈¿ƒƒ»¿»
ÈÙÏe .‰˙È‰ ÈÚÈLz‰ ÏBi‰ ÔÓ ‰OÚ LÓÁ ˙Le¿«¬≈∆¿≈ƒ«≈«¿ƒƒ»¿»¿ƒ
ÚLÂ ‰‡Óe ÛÏ‡ ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰L ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆»»∆ƒ¿«∆∆≈»»∆«
Úa‡Â ÛÏ‡Â ‰ÚLÂ ÌÈÓL ˙L ‡È‰L ,ÔaÁÏ«À¿»∆ƒ¿«¿…ƒ¿ƒ¿»¿∆∆¿«¿«
ÌÈLÏLe LL ˙L ‡È‰L ,˙BËL ÔÈÓÏ ˙B‡Ó≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿«≈¿ƒ

‰ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa‡Â ˙B‡Ó ÚL˙e32˙L ‡È‰  ¿«≈¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÏBi‰ ÔÓ ÌÈOÚÂ ˙Á‡ ˙L ‡È‰Â ,‰hÓL33. ¿ƒ»¿ƒ¿«««¿∆¿ƒƒ«≈

בשניה.28) באב ,29)כלומר, בתשעה חרב  הבית שהרי 
חדשים. לשני  קרוב  זה שאף 30)והרי  יב : שם אמרו ולכן

שביעית. במוצאי  חרב  שני  31420)בית עמד הבית שהרי 
.414 הרי  למנות, החלו לבניינו השביעית ובשנה כנ"ל, שנה
תשיעי . יובל של שניה שביעית בסוף  חרב  שהבית יוצא

זו.32) לשון אריכות מה לשם שהרי33)צ "ע , כלומר,
עמד  בה שהשנה נמצא יובלות, ואחד עשרים הן ומאה אלף 
שהלשון  אלא הכ"ב . ליובל הראשונה השמיטה היא רבינו
שמיטות, לקדש יובלות מנו זו, ולשיטה במקצת. מוזרה כאן
כחכמים  הזה, היום עד לאחריו ובין הבית בזמן בין כנ"ל,

ז. בהלכה וכדלהלן יהודה, כרבי  ולא לג. בערכין

.‰Ì‰È„Èa ‡È‰ ˙ÒnL ,eÓ‡ ÌÈB‡b‰ Ïk Ï‡¬»»«¿ƒ»¿∆»…∆ƒƒ≈∆
ÔÈaL ‰L ÌÈÚM‰ Ô˙B‡a eÓ ‡lL ,LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ƒƒƒƒ∆…»¿»«ƒ¿ƒ»»∆≈
„Ïa ˙BhÓL ‡l‡ ÈL ˙Èa ÔÈe ÔBL‡ ˙Èa ÔaÁÀ¿««ƒƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»¿ƒƒ¿«
˙L eÓ ‡Ï ‰BÁ‡a ÁMÓ ÔÎÂ .ÏBÈ ‡Ïa¿…≈¿≈ƒ∆»«»«¬»…»¿«

ÌÈMÓÁ‰34˙L ˙lÁzÓ „Ïa ÚL ÚL ‡l‡ , «¬ƒƒ∆»∆«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿«
‰Ê ‰„BÚ ‡Ó‚a ‰ÏBÚ ÔÎÂ .ÔaÁ‰35‰Ê ÔBaLÁ «À¿»¿≈∆ƒ¿»»¬»»»∆¿∆

‰Ïa˜ ‡e‰L36. ∆«»»

יובלות 34) מנו לב : שם שאמרו מה זה, ולפי  עצמה. בפני 
סוף  בפי "ב  וכדלהלן שני , בית בזמן רק  הוא שמיטין, לקדש
בית  בזמן עושין שהיו מה דוגמת כן שעשו טו, הלכה
בשנת  קדושה והיתה עליה, היו הארץ  יושבי  כשכל ראשון,
כלל. יובלות מנו לא החורבן, לאחר אבל כבשביעית. היובל

תמוהים. כאן הכסף ֿמשנה שם:35)ודברי  שאמרו ט :
חד  ניטפי  עומד, הוא בשבוע  שני  כמה ידע  דלא מאן "האי 
ממאה  ונשקול כשבוע , ופרטי  כיובלי  כללי  ונחשוב  שתא,
ונשדי שנה), מאה שבכל היובל שנות שתי  (כלומר, תרי 
בשבוע ". שני  כמה וידע  בשבוע , לפרטי  ונחשיבינהו אפרטי ,
בשבע . היובלות את אף  שמחלקים מכאן משמע 

שהוכיחו 36) מטעם לא זה, כחשבון הורו שהגאונים כלומר,
כנ"ל. איש, מפי  איש כן שקיבלו אלא הגמרא, מן כן
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קיז                 
         

ÌÈMLÂ Úa‡ ˙L ‡È‰L ,ÌÈMÓÁ‰15eÒÎpMÓ «¬ƒƒ∆ƒ¿««¿«¿ƒƒƒ∆ƒ¿¿
.ı‡Ï»»∆

יב :6) וראה 7)ערכין ב . הלכה בהר פרשת תחילת ספרא,
ח . הלכה יג.ע 8)להלן השנה 9)רכין בסוף  כלומר,

מונים  שהרי  הרביעית. השנה מתחילת והיינו השלישית,
ראה  ליצירה, שניה שנה שהיא הראשון, אדם מולד מאחר

וארבע .10)להלן. מאות חמש שנת בעבודה 11)של
אלפיים  אברהם, תקופת עד העולם שמבריאת אמרו, ט . זרה
וארבע  תורה, של אלפיים התחילו ומאברהם תוהו, של שנה
את  לכשנוסיף  תורה. מתן עד שנים ושמונה ארבעים מאות
הרי וחלקו, שכבשו י "ד עם במדבר שהיו השנה ארבעים

שנה. ושתים מאות חמש ר'12)אלפיים שלדעת כיון
אלא  באלול, לכ"ה הכוונה העולם, נברא שבתשרי  אליעזר
אנו  לכן הבריאה, עיקר והוא ו', ביום נברא שהאדם שכיון
ד"ה  בתוספות ח . השנה בראש וראה השנה, מראש מונים

ובכסף ֿמשנה. ממולד 13)לתקופות, המנין לפי  כלומר:
וראה  קורקוס ). (ר"י  ליצירה שניה שנה שהיא הראשון, אדם

הוא 14)למעלה. כן כנ"ל. וחילקו, שכיבשו י "ד עם
(מתן  תלמוד "גדול מ : ובקידושין ג. הלכה סוף  שם בספרא
שנה  (ארבעים ואחת ששים לשמיטין וכו', שקדם תורה)
מאה  ליובלות כאן), רבינו שכתב  ואחת ועשרים שבמדבר,
הוא  שהיובל באופן זו שנה עיבור לאחרי  כלומר, ושלש".

הק "ד. כנ"ל.15)בשנת

.‚OÚ ‰ÚL16eÒÎpMÓ Ï‡OÈ eÓ ÌÈÏBÈ17 ƒ¿»»»¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿¿
e‡ˆiL „ÚÂ ı‡Ï18˙Èa‰ ÁL ,d e‡ˆiL ‰LÂ . »»∆¿«∆»¿¿»»∆»¿»∆»«««ƒ

˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ,‰BL‡a19LL ˙Le ,‰˙È‰ »ƒ»»≈¿ƒƒ»¿»¿«≈
OÚÂ ‰L ˙B‡Ó Úa‡L ,‰˙È‰ ÏBia ÌÈLÏLe¿ƒ«≈»¿»∆«¿«≈»»¿∆∆

ÔBL‡ ˙Èa „ÓÚ ÌÈL20˙Èa‰ ÁL ÔÂÈk .21ÏËa »ƒ»««ƒƒ≈»∆»«««ƒ»«
‰Ê ÔÈÓ22ÌÈÚL ‰Á ı‡‰ ‰‡L ‰ÏËaMÓ . ƒ¿»∆ƒ∆»¿»ƒ¿¬»»»∆¬≈»ƒ¿ƒ

‰L ÌÈOÚÂ ˙B‡Ó Úa‡Â ,ÈL ˙Èa ‰Â ,‰L»»¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿«¿«≈¿∆¿ƒ»»
„ÓÚ23˙ÈÚÈM‰ ‰Me .24‡È‰Â ,‡ÊÚ ‰ÏÚ BÈaÓ »««»»«¿ƒƒƒƒ¿»»»∆¿»¿ƒ

‰iM‰ ‰‡Èa‰25ÔÈÓ ˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰ BÊ ‰MÓe . «ƒ»«¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÈL ˙Èa ÔÈÏ ‰OÚ LÏL ˙L eOÚÂ ,Á‡«≈¿»¿«¿∆¿≈¿ƒ¿««ƒ≈ƒ
.ÌÈMÓÁ‰ ˙L eLc˜Â ,˙BhÓL ÚL eÓe .‰hÓL¿ƒ»»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿««¬ƒƒ

Ú Û‡ÌL ‰˙È‰ ‡lL Èt Ï26ÔÈBÓ ,ÈL ˙Èa ÏBÈ ««ƒ∆…»¿»»≈¿«ƒ≈ƒƒ
˙BhÓL Lc˜Ï È„k B˙B‡ eÈ‰27. »¿≈¿«≈¿ƒ

שלמים,16) יובלים עשר ששה לומר, ורוצה יג. ערכין
 ֿ בכסף  וראה עשר. השבעה היובל מן שנה ושש ושלשים

ורדב "ז. כנ"ל.17)משנה וחילקו, שכבשו י "ד לאחר
ראשון.18) בית חורבן יא:19)לאחר ט .20)שם יומא

עד  מצרים מיציאת ישנן שנה ושמונים מאות וארבע  כלומר,
מאות  שמונה הרי  א, ו, במלכיםֿא שנאמר כמו הבית, בנין
וארבע ֿעשרה  שבמדבר שנה ארבעים ולכשנוריד ותשעים.
שהן  ושש, ושלשים מאות שמונה הרי  וחלקו, שכבשו שנה
השבעה  היובל מן שנה ושש ושלשים יובלים, עשר ששה
בכסף ֿמשנה. וראה שביעית. מוצאי  היא ל"ו ושנת עשר,

לגולה.21) הלכו ח .22)וישראל הלכה להלן ראה
שם.23) אשי .24)יומא כרב  שם, להלן 25)ערכין ראה

טו. הלכה כשכל 26)פי "ב  אלא נוהג היובל שאין לב : שם

ח . בהלכה כדלהלן עליה, היו 27)יושביה וברש"י : שם.
מפני הבאה, לשמיטה אותה מונין היו שלא נ', שנת מניחין
מתחיל  שלאחריה ושנה יובל, שנת להיות ראויה שהיא

המנין.

.„˙Èa‰ da ÁL ‰M‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«»»∆»«»««ƒ
‰BÁ‡a28ÈLk ÔaÁ‰ Á‡L ÈLzÓ d˙lÁzL , »«¬»∆¿ƒ»»ƒƒ¿≈∆«««À¿»ƒ¿≈
ÌÈL„Á29ÌÈhÓLÏ ÔÈn‰ ‡e‰ ÈLzÓ È‰L , √»ƒ∆¬≈ƒƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

˙BÏBÈÏe30‰˙È‰ ˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ‰M‰ d˙B‡ 31, ¿¿»«»»»≈¿ƒƒ»¿»
ÈÙÏe .‰˙È‰ ÈÚÈLz‰ ÏBi‰ ÔÓ ‰OÚ LÓÁ ˙Le¿«¬≈∆¿≈ƒ«≈«¿ƒƒ»¿»¿ƒ
ÚLÂ ‰‡Óe ÛÏ‡ ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰L ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆»»∆ƒ¿«∆∆≈»»∆«
Úa‡Â ÛÏ‡Â ‰ÚLÂ ÌÈÓL ˙L ‡È‰L ,ÔaÁÏ«À¿»∆ƒ¿«¿…ƒ¿ƒ¿»¿∆∆¿«¿«
ÌÈLÏLe LL ˙L ‡È‰L ,˙BËL ÔÈÓÏ ˙B‡Ó≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿«≈¿ƒ

‰ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa‡Â ˙B‡Ó ÚL˙e32˙L ‡È‰  ¿«≈¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÏBi‰ ÔÓ ÌÈOÚÂ ˙Á‡ ˙L ‡È‰Â ,‰hÓL33. ¿ƒ»¿ƒ¿«««¿∆¿ƒƒ«≈

בשניה.28) באב ,29)כלומר, בתשעה חרב  הבית שהרי 
חדשים. לשני  קרוב  זה שאף 30)והרי  יב : שם אמרו ולכן

שביעית. במוצאי  חרב  שני  31420)בית עמד הבית שהרי 
.414 הרי  למנות, החלו לבניינו השביעית ובשנה כנ"ל, שנה
תשיעי . יובל של שניה שביעית בסוף  חרב  שהבית יוצא

זו.32) לשון אריכות מה לשם שהרי33)צ "ע , כלומר,
עמד  בה שהשנה נמצא יובלות, ואחד עשרים הן ומאה אלף 
שהלשון  אלא הכ"ב . ליובל הראשונה השמיטה היא רבינו
שמיטות, לקדש יובלות מנו זו, ולשיטה במקצת. מוזרה כאן
כחכמים  הזה, היום עד לאחריו ובין הבית בזמן בין כנ"ל,

ז. בהלכה וכדלהלן יהודה, כרבי  ולא לג. בערכין

.‰Ì‰È„Èa ‡È‰ ˙ÒnL ,eÓ‡ ÌÈB‡b‰ Ïk Ï‡¬»»«¿ƒ»¿∆»…∆ƒƒ≈∆
ÔÈaL ‰L ÌÈÚM‰ Ô˙B‡a eÓ ‡lL ,LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ƒƒƒƒ∆…»¿»«ƒ¿ƒ»»∆≈
„Ïa ˙BhÓL ‡l‡ ÈL ˙Èa ÔÈe ÔBL‡ ˙Èa ÔaÁÀ¿««ƒƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»¿ƒƒ¿«
˙L eÓ ‡Ï ‰BÁ‡a ÁMÓ ÔÎÂ .ÏBÈ ‡Ïa¿…≈¿≈ƒ∆»«»«¬»…»¿«

ÌÈMÓÁ‰34˙L ˙lÁzÓ „Ïa ÚL ÚL ‡l‡ , «¬ƒƒ∆»∆«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿«
‰Ê ‰„BÚ ‡Ó‚a ‰ÏBÚ ÔÎÂ .ÔaÁ‰35‰Ê ÔBaLÁ «À¿»¿≈∆ƒ¿»»¬»»»∆¿∆

‰Ïa˜ ‡e‰L36. ∆«»»

יובלות 34) מנו לב : שם שאמרו מה זה, ולפי  עצמה. בפני 
סוף  בפי "ב  וכדלהלן שני , בית בזמן רק  הוא שמיטין, לקדש
בית  בזמן עושין שהיו מה דוגמת כן שעשו טו, הלכה
בשנת  קדושה והיתה עליה, היו הארץ  יושבי  כשכל ראשון,
כלל. יובלות מנו לא החורבן, לאחר אבל כבשביעית. היובל

תמוהים. כאן הכסף ֿמשנה שם:35)ודברי  שאמרו ט :
חד  ניטפי  עומד, הוא בשבוע  שני  כמה ידע  דלא מאן "האי 
ממאה  ונשקול כשבוע , ופרטי  כיובלי  כללי  ונחשוב  שתא,
ונשדי שנה), מאה שבכל היובל שנות שתי  (כלומר, תרי 
בשבוע ". שני  כמה וידע  בשבוע , לפרטי  ונחשיבינהו אפרטי ,
בשבע . היובלות את אף  שמחלקים מכאן משמע 

שהוכיחו 36) מטעם לא זה, כחשבון הורו שהגאונים כלומר,
כנ"ל. איש, מפי  איש כן שקיבלו אלא הגמרא, מן כן
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ÛÏ‡Â ‰‡Óe ÚL ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰L È‰z ,‰Ê∆¿ƒ»»∆ƒ¿«∆«≈»»∆∆
˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ,ÔaÁÏ37ÈÙÎe ,ÔÈÎÓBÒ e‡ ‰Ê ÏÚÂ . «À¿»»≈¿ƒƒ¿«∆»¿ƒ¿ƒ

˙BOÚÓ ÔÈÚÏ ÔÈBÓ e‡ ‰Ê ÔBaLÁ‰38˙ÈÚÈLe39 «∆¿∆»ƒ¿ƒ¿«««¿¿ƒƒ
‰Ïaw‰L ;ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â40‰OÚn‰Â41ÌÈ„enÚ ¿«¿»«¿»ƒ∆««»»¿««¬∆«ƒ

.˙BÏz‰Ï Èe‡ Ô‰e ,‰‡B‰a ÌÈÏB„b¿ƒ¿»»»∆»¿ƒ»

אחת 37) ושנה שמיטות, 158 נמצא ל7ֿ, 1107 שכשנחלק 
חמשת  שלנו: השנה כן וכמו שביעית. מוצאי  שהיא נותרת,
ושמונה  אלף  שהיא ליצירה, ועשרים מאות ושבע  אלפים
שביעית. מוצאי  היא הבית, לחורבן ואחת ותשעים מאות

בשנה 38) שני  מעשר המעשרות: שנות חלוקת לענין כלומר,
בשלישית  שני  ומעשר וחמישית, רביעית שניה ראשונה

ד). הלכה עניים מתנות מהלכות (פ "ו שמיטת 39)וששית
הנ"ל.40)קרקע . הגאונים מסורת היו 41)היא שכן

א  סעיף  סג סימן בחו"מ  וראה כנ"ל. ישראל, בארץ  נוהגים
בביאור  שהאריכו בחזוןֿאיש וכן ח , אות הגר"א בביאור
הרא"י של השמיטה" "לשנת ובקונטרס  רבינו. שיטת
מה  העתיק  שיח  עמוד תשי "ט  והמדינה" ב "התורה דלנסקי 
נוטה  שם והכתוב  שנתגלו, עתיקות מצבות על שכתוב 

ד. הלכה למעלה רבינו שכתב  הראשונה לשיטת

.ÊÏBÈ ˙L42ÚeM‰ ÈL ÔÈnÓ ‰ÏBÚ dÈ‡43, ¿«≈≈»»ƒƒ¿«¿≈«»«
 ÌÈMÓÁ ˙Le ,‰hÓL  ÌÈÚa‡Â ÚLz ˙L ‡l‡∆»¿«≈«¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¬ƒƒ

Á‡Â ÌÈMÓÁ ˙Le ,ÏBÈÏL ÌÈL LL ˙lÁz  ˙ ≈¿«¬ƒƒ¿««¿ƒ«≈»ƒ∆
.ÏBÈÂ ÏBÈ ÏÎa ÔÎÂ .ÚeL»«¿≈¿»≈¿≈

בזמן 42) כמו עליה יושביה שכל נוהג, כשהיובל כלומר,
תמוהים. כאן הכסף ֿמשנה ודברי  ראשון. ברייתא 43)בית

יהודה. כרבי  ולא כחכמים מקומות, ובעוד סא. בנדרים

.Á‰ÏbMÓ44ËL ÈˆÁÂ „b ËLÂ Ôe‡ ËL ƒ∆»»≈∆¿≈¿≈∆»«¬ƒ≈∆
Bc Ì˙‡˜e :Ó‡pL ;˙BÏBi‰ eÏËa ‰MÓ¿«∆»¿«¿∆∆¡«¿»∆¿
‡e‰Â .‰ÈÏÚ ‰ÈLBÈ ÏkL ÔÓÊa  ‰ÈLÈ ÏÎÏ ı‡a»»∆¿»¿∆»ƒ¿«∆»¿∆»»∆»¿
ÌÈLBÈ Ôlk ‡l‡ ,ËLa ËL ÔÈaÚÓ eÈ‰È ‡lL∆…ƒ¿¿À¿»ƒ≈∆¿≈∆∆»À»¿ƒ

Ô˜˙k45ÔÓÊa .46ÏBi‰L47‚‰B  [ı‡a ‚‰B] ¿ƒ¿»ƒ¿«∆«≈≈»»∆≈
ı‡Ï ‰ˆeÁa48,ÌB˜Ó ÏÎa  ‡È‰ ÏBÈ :Ó‡pL ; ¿»»»∆∆∆¡«≈ƒ¿»»

˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa49. ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

הלכה 44) ב  פרק  בהר פרשת ובספרא לב : בערכין ברייתא
וראה 45)ג. ב . בהלכה כנ"ל ארצו, את מכיר אחד וכל

שם. לח :46)בהערות וקידושין ט : השנה ראש
ושם).48)שם.47) (שם עבדים שילוח  כל 49)לגבי  אם

כנ"ל. עליה, יושביה

.ËÔÓÊe50ÈÚ „Ú ÔÈc ‚‰B  ‚‰B ÏBi‰L51, ƒ¿«∆«≈≈≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ
‰ÓBÁ ÈÚ Èza ÔÈ„Â52ÌÈÓÁ ‰„O ÔÈ„Â ,53ÔÈ„Â , ¿ƒ»≈»≈»¿ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ

‰fÁ‡ ‰„O54LBz b ÔÈÏa˜Óe ,55˙ÈÚÈL ˙‚‰BÂ , ¿≈¬À»¿«¿ƒ≈»¿∆∆¿ƒƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â ı‡a56.‰Bz‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa »»∆¿«¿»«¿»ƒ¿»»ƒ«»

ÏkÓ „Á‡ ‚‰B BÈ‡  [‚‰B] ÏBi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊeƒ¿«∆≈«≈≈≈≈∆»ƒ»
ÏÎa ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â ı‡a ˙ÈÚÈMÓ ıeÁ ,el‡≈ƒ¿ƒƒ»»∆¿«¿»«¿»ƒ¿»

Ì‰ÈcÓ ÌB˜Ó57e‡aL BÓk ,58. »ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

כט .50) בערכין ביתֿדין 51)ברייתא שיכולים היינו

מהלכות  בפ "א וראה עצמו. מוכר הוא וכן בגנבתו, למכרו
שנאמר  לדבר: טעם נתנו שם ובברייתא י . הלכה עבדים
הרי עמך". יעבוד היובל שנת "עד מ ): כה, (ויקרא

נוהג. שהיובל בזמן יב .52)שהמדובר בפרק  להלן הנזכר
ל) (שם, חומה ערי  בתי  בפרשת שנאמר דבר: של וטעמו
שם). (ברייתא ביובל תלוי  שהדבר משמע  ביובל". יצא "לא

טוֿטז. הלכות שם להלן בן 53)וראה שמעון כרבי  שם,
ביובל  בצאתו השדה "והיה כא): כז, (שם שנאמר יוחאי ,
שהחרימה  שדה היא חרמים, ושדה החרם". כשדה לה' קדש
וחרמין. ערכין מהלכות בפ "ו וראה לכהנים. או הבית לבדק 

ושב 54) ביובל "ויצא כח ): כה, (שם שנאמר שם:
ממורישיו  אדם שירשה שדה היא אחוזה, ושדה לאחוזתו".

עבודהֿזרה,55)ומכרה. לעבוד שלא עצמו על שקיבל
טעמא, מאי  ביבי , רב  אמר ושם: נבלות. אוכל שהוא אלא
"כי טז), טו, בדברים עבד, (אצל הכא כתיב  טוב . טוב  אתיא
יז), כג, שם תושב , גר (אצל התם וכתיב  עמך", לו טוב 
מצווים  (שאנו נוהג תושב  שגר ומכאן תוננו". לא לו, "בטוב 
נוהג, כשהיובל דהיינו נוהג, עברי  כשעבד רק  להחיותו)

שם.56)כנ"ל. ובהערות ב , הלכה בפ "ט  למעלה ראה
בד  תלויה ומפורש בשביעית קרקע  ששמיטת רבינו ברי 

שאמרו  מה שהרי  רבינו, זאת למד מהיכן וצ "ע , ביובל.
אתה  קרקע , משמט  שאתה "בזמן לו. בגיטין בברייתא
אבל  ליובל, שהכוונה רבינו מפרש וכו'", כספים משמט 
שביאר  כמו התורה, מן היא הזה בזמן אף  שביעית

מקומות. בכמה שזה 57)הכסף ֿמשנה מפרש בכסף ֿמשנה 
מן  היא בארץ , שביעית ואילו כספים. שמיטת על רק  עולה
קלה, עשה לעם, המצוות בספר וראה הזה. בזמן אף  התורה

שם. תקצו נוספת לענין 58)והערה ג הלכה שם למעלה
כדברי מכאן שדקדק  קורקוס  בר"י  וראה כספים. שמיטת
כן  שביאר כספים, לשמיטת אלא הכוונה שאין הכסף ֿמשנה
מאומה, עוד ביאר לא הארץ  בשביעית ואילו שם. בפ "ט 
מדבריהם, בארץ  משביעית "חוץ  הנוסחא: בכתב ֿיד אבל
(מצוה  בחינוך הוא וכן קורקוס ). (ר"י  וכו'" כספים והשמטת
הארץ  שביעית שגם מפורש ולפי "ז וויניציא. דפוס  לפי  של)

בפאתֿהשולחן. וראה מדבריהם, אלא אינה

.È‰OÚ ˙ÂˆÓ59Ú˜˙Ï60ÈL˙Ï ÈÈOÚa ÙBMa61 ƒ¿«¬≈ƒ¿…««»»¬ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔÈc ˙ÈÏ ‰eÒÓ BÊ ‰ÂˆÓe .ÏBi‰ ˙La62‰lÁz63, ƒ¿««≈ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»

zÚ‰Â :Ó‡pL64„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÂ ;‰Úez ÙBL65 ∆∆¡«¿«¬«¿»«¿»¿»»ƒ¿»ƒ
ÙBMa ÔÈÚ˜B˙Â .ÙBL eÈÚz :Ó‡pL ,Ú˜˙Ï iÁ«»ƒ¿…«∆∆¡««¬ƒ»¿¿ƒ«»

‰M‰ L‡a ÔÈÚ˜BzL C„k ,ÚLz66ÔÈÈÚÓe . ≈«¿∆∆∆¿ƒ¿…«»»«¬ƒƒ
Ï‡OÈ Ïeb ÏÎa ÙBL67. »¿»¿ƒ¿»≈

קלז.59) עשה המצוות, בספר תקיעת 60)ראה ולענין
א, הלכה שופר מהלכות ובפ "א שם רבינו כתב  השנה, ראש
שם, המצוות בספר רבינו והסביר לשמוע . היא שהמצוה
חלק  ושהיא החירות, לפרסום אלא אינה ביובל זו "שתקיעה
עיקר  (ולכן בארץ  דרור וקראתם אמרו: והוא ההכרזה, מן
ואין  הדבר), לפרסום לאחרים, דהיינו התקיעה, המצוה
ה'" לפני  "זכרון שהן השנה, ראש תקיעות כענין ענינה
וראה  ממנה). כתוצאה וההתעוררות השמיעה, עיקרה (ולכן

שם. הכיפורים.61)בהערות יום הגדול.62)הוא
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בביתֿדין,63) תוקעין בתחילה הסדר: הוא כן כלומר,
תורה  אמרה כן שהרי  ישראל, כל תוקעים ואחרֿכך
ואחד  אחד (כל "תעבירו" ואח "כ ביתֿדין) (היינו "והעברת"
שלא. מצוה ובמנחתֿחינוך ספר, בקרית וראה מישראל).

הכוונה 64) ושם וגו'. לך וספרת כתוב : הענין בראש כלומר,
האמור  גם ולכן א, בהלכה כנ"ל בלבד, הגדול לביתֿדין
בראש  מפורש וכן לביתֿדין. הכוונה "והעברת", להלן

ט : ב 65)השנה פרשה בהר פ  וספרא ל. השנה ראש
ה. היובל 66)הלכה שוה כו: שם ובמשנה לג: שם משנה

א. הלכה שופר מהלכות בפ "ג וראה לתקיעה. השנה לראש
לפרסם 67) והכוונה, ארצכם". בכל שופר "תעבירו שנאמר:

לארץ  בחוץ  אבל ישראל, בגבול ודוקא העבדים. חירות את
(אור  א הלכה סוף  פ "ד השנה ראש בירושלמי  כמפורש לא,

שמח ).

.‡ÈÏÎÏ ‡e‰ „Á‡ ‰M‰ L‡ ÏLÂ ÏBÈ ÏL ÙBL»∆≈¿∆…«»»∆»¿»
c68„Á‡Â .69˙BÚÈ˜zÏ ÏBi‰ „Á‡Â ‰M‰ L‡70, »»¿∆»…«»»¿∆»«≈«¿ƒ

‡ÏBiaL ‡l71ÔÈÚ˜Bz72Ba eLcwL ÔÈc ˙Èa ÔÈa ∆»∆«≈¿ƒ≈¿≈ƒ∆ƒ¿
L„Á‰ ˙‡73,L„Á‰ ˙‡ Ba eLc˜ ‡lL ÔÈc ˙Èa ÔÈa ∆«…∆≈¿≈ƒ∆…ƒ¿∆«…∆

„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÂ74ÔÈc ˙ÈaL ÔÓÊ Ïk Ú˜˙Ï iÁ ¿»»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿…«»¿«∆≈ƒ
ÔÈLBÈ75ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‡lLÂ76; ¿ƒ¿∆…ƒ¿≈≈ƒ

כבשים 68) מקרן אלא אינו השנה ראש של ששופר שכשם
יובל, של בשופר כן א), הלכה שופר מהלכות (פ "א כפוף 
שהם  והואֿהדין יהודה. כרבי  ולא שם במשנה כחכמים
השופר, לגוף  השייכים הדינים ובכל בשיעורם שוים

שם. שופר בהלכות שם.70)שם.69)והנזכרים משנה
מהלכות  בפ "ב  רבינו והביאו "ולברכות". גם נאמר ושם

ח . הלכה ל:71)תפילה שם בשבת.72)ברייתא אפילו
להלן. המצוות,73)וראה (ספר הגדול בביתֿדין היינו,

"שקידשו  בביתֿדין הדבר את תלתה והברייתא קנג). עשה
שלקידוש  שכשם הוא, הדבר שטעם וייתכן החודש". את בו
אלא  הגדול ביתֿדין של הדיינים ע "א בכל צורך אין החודש
וראה  ביובל. תקיעה לענין הואֿהדין בלבד, מתוכם בשלשה

נח . הערה כרבי .75)כנ"ל.74)שם שם , השנה ראש
ביתֿדין.76) בפני  שלא אפילו כלומר,

.È‰M‰ L‡e77˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL78eÈ‰ ‡Ï  ¿…«»»∆»ƒ¿¿«»…»
L„Á‰ ˙‡ Ba eLcwL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz79ÔÈ‡Â , ¿ƒ∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿≈
ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‡l‡ Ú˜Bz „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ Ïk80. »»ƒ¿»ƒ≈«∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.77) בחול,78)ברייתא השנה ראש חל אם אבל
שם). (גמרא מקום בכל ובזמן 80)כנ"ל.79)תוקעין

הלכות  שופר מהלכות בפ "ב  וראה כנ"ל. יושבים, שהם
אפילו  הכיפורים, "ביום ה: הלכה פ "א שם ובספרא ח ֿט .
את  דוחה תהיה השנה ראש תרועת אף  יכול וכו'. בשבת
בעשור  אלא לחודש, בעשור נאמר למה כן אם וכו', השבת
בפני שלא אף  (היינו, ארצכם בכל השבת את דוחה לחודש
שהם  בזמן שהוא ובלבד החודש, את שקידשו ביתֿדין
בכל  שבת דוחה השנה ראש תרועת ואין כנ"ל), יושבין,

בלבד". בביתֿדין אלא ארצכם

.‚ÈÌÈ„ ‰LÏL81ÏBia ÔÈkÚÓ82‰ÚÈ˜z :83, ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ«≈¿ƒ»

‡È‰ BÊÂ .Ô‰ÈÏÚÏ ˙B„O ˙ÊÁ‰Â ,ÌÈ„Ú ÁelLÂ¿ƒ«¬»ƒ¿«¿»«»¿«¿≈∆¿ƒ
Ú˜˜ ˙hÓL84. ¿ƒ««¿«

יוסי .81) ור' יהודה כר' ולא כחכמים, ט : השנה ראש
השנה 82) נתקדשה לא משלשתם, אחד עשו לא שאם

העבודות  ובכל בזריעה אסורה ואינה יובל, בקדושת
וכנראה  שם. ובתוספות ברש"י  ראה בשמיטה, האסורות
וראה  מעכב , אינו א) הלכה למעלה (ראה שהקידוש
(ויקרא  שנאמר ממה כן ולמדו שלב . מצוה במנחתֿחינוך
וגו' שופר תעבירו וגו' תרועה שופר "והעברת ט ֿיא) כה,
אחוזתו  אל איש ושבתם וגו' היא יובל וגו' דרור וקראתם
עיכוב , על מורות היא" "יובל והמלים וגו'". תזרעו לא וגו'
הוא  ומה אחר, באופן ולא יובל הוא זה באופן רק  כלומר,
דרור  וקריאת תרועה שופר היובל, נתקדש שעלֿידו האופן
הנאמרה  שדות והחזרת היא", "יובל הפסוק  לפני  האמורים
לאחריו. וגם לפניו ולפני  לפניו נדרש ומקרא לאחריו

של 83) לתקיעה אם רבינו, נתכוין תקיעה לאיזו מבורר לא
הלכה  למעלה (ראה ויחיד יחיד כל של לתקיעה או ביתֿדין
מסורה  שופר) (=תקיעת "זו אמרו: שם השנה ובראש י ).
למעלה  (ראה היחידים של התקיעות כן ואם לביתֿדין",
צריך  אבל הסמוכה). ההלכה בסוף  (וראה מעכבות אינן שם)
שופר", מ "תעבירו שנלמדו אלו, תקיעות שהרי  עיון,
של  מתקיעות יותר היא" "יובל למלים בתורה סמוכות

ולא 84)ביתֿדין. כלומר, לו. בגיטין בברייתא הנזכרת
הלכה  בפ "ט  למעלה וראה הראשונים. יתר כדעת שביעית,

שם. ובהערות ב ,

.„È‰M‰ L‡Ó85eÈ‰ ‡Ï ÌÈetk‰ ÌBÈ „Ú ≈…«»»««ƒƒ…»
ÌÈ„Ú86Ô‰ÈzÏ ÌÈËÙ87ÔÈ„aÚzLÓ ‡ÏÂ ¬»ƒƒ¿»ƒ¿»≈∆¿…ƒ¿«¿¿ƒ

Ì‰ÈB„‡Ï88Ô‰ÈÏÚÏ ˙BÊBÁ ˙B„O‰ ‡ÏÂ ,89‡l‡ , «≈∆¿…«»¿¿«¿≈∆∆»
ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ„Ú90Ì‰È˙BËÚÂ91 ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«¿≈∆

˙Èa eÚ˜z ,ÌÈetk‰ ÌBÈ ÚÈb‰L ÔÂÈk .Ì‰ÈL‡a¿»≈∆≈»∆ƒƒ««ƒƒ»¿≈
ÔÈc92˙B„O eÊÁÂ Ô‰ÈzÏ ÌÈ„Ú eËÙ ,ÙBLa ƒ¿»ƒ¿¿¬»ƒ¿»≈∆¿»¿»

.Ô‰ÈÏÚÏ¿«¿≈∆

ברוקא 85) בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל ר' של ברייתא
ח : השנה יתקעו 87)עברים.86)בראש לא  שמא

משלשת  אחת היא ותקיעה הכיפורים, ביום בשופר ביתֿדין
(מנחת  למעלה כמפורש היובל, את המעכבים הדברים

שלא). מצוה הכיפורים,88)חינוך, ביום יתקעו שמא
השנה. מראש למפרע  היובל בהר 89)ויהיה פ ' סיפרא

א. הלכה ב  חירותם.90)פרק  כמו 91)על החירות, דרך
ועטרותיהם  ש"יושבים הבא, שבעולם בצדיקים שאמרו
נוהגים  היו וכן יז.). (ברכות השכינה" מזיו ונהנים בראשיהם

מט . סוטה ראה וכלות, מסורה 92)חתנים להם שהרי 
הקודמת. בהלכה וראה י . בהלכה כנ"ל תחילה, זו מצוה

.ÂËÏBi‰ ÔÈc93„Á‡ ‰hÓM‰ ÔÈ„Â ı‡‰ ˙˙ÈLa ƒ«≈ƒ¿ƒ«»»∆¿ƒ«¿ƒ»∆»
˙„BÚÓ ˙ÈÚÈMa eÒ‡L Ïk .c ÏÎÏ ‡e‰¿»»»…∆»«¿ƒƒ≈¬«

ı‡‰94 ˙ÈÚÈMa znL ÏÎÂ ,ÏBÈ ˙La eÒ‡  »»∆»ƒ¿«≈¿…∆À»«¿ƒƒ
˙ÈÚÈMa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ˙BÎ‡ÏÓe ,ÏBia zÓ95 À»«≈¿»∆ƒ¬≈∆«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÏBÈ ˙L ˙Bt ÔÈ„Â .ÏBia Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ96 ƒ¬≈∆«≈¿ƒ≈¿«≈«¬ƒ»
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בביתֿדין,63) תוקעין בתחילה הסדר: הוא כן כלומר,
תורה  אמרה כן שהרי  ישראל, כל תוקעים ואחרֿכך
ואחד  אחד (כל "תעבירו" ואח "כ ביתֿדין) (היינו "והעברת"
שלא. מצוה ובמנחתֿחינוך ספר, בקרית וראה מישראל).

הכוונה 64) ושם וגו'. לך וספרת כתוב : הענין בראש כלומר,
האמור  גם ולכן א, בהלכה כנ"ל בלבד, הגדול לביתֿדין
בראש  מפורש וכן לביתֿדין. הכוונה "והעברת", להלן

ט : ב 65)השנה פרשה בהר פ  וספרא ל. השנה ראש
ה. היובל 66)הלכה שוה כו: שם ובמשנה לג: שם משנה

א. הלכה שופר מהלכות בפ "ג וראה לתקיעה. השנה לראש
לפרסם 67) והכוונה, ארצכם". בכל שופר "תעבירו שנאמר:

לארץ  בחוץ  אבל ישראל, בגבול ודוקא העבדים. חירות את
(אור  א הלכה סוף  פ "ד השנה ראש בירושלמי  כמפורש לא,

שמח ).

.‡ÈÏÎÏ ‡e‰ „Á‡ ‰M‰ L‡ ÏLÂ ÏBÈ ÏL ÙBL»∆≈¿∆…«»»∆»¿»
c68„Á‡Â .69˙BÚÈ˜zÏ ÏBi‰ „Á‡Â ‰M‰ L‡70, »»¿∆»…«»»¿∆»«≈«¿ƒ

‡ÏBiaL ‡l71ÔÈÚ˜Bz72Ba eLcwL ÔÈc ˙Èa ÔÈa ∆»∆«≈¿ƒ≈¿≈ƒ∆ƒ¿
L„Á‰ ˙‡73,L„Á‰ ˙‡ Ba eLc˜ ‡lL ÔÈc ˙Èa ÔÈa ∆«…∆≈¿≈ƒ∆…ƒ¿∆«…∆

„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÂ74ÔÈc ˙ÈaL ÔÓÊ Ïk Ú˜˙Ï iÁ ¿»»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿…«»¿«∆≈ƒ
ÔÈLBÈ75ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‡lLÂ76; ¿ƒ¿∆…ƒ¿≈≈ƒ

כבשים 68) מקרן אלא אינו השנה ראש של ששופר שכשם
יובל, של בשופר כן א), הלכה שופר מהלכות (פ "א כפוף 
שהם  והואֿהדין יהודה. כרבי  ולא שם במשנה כחכמים
השופר, לגוף  השייכים הדינים ובכל בשיעורם שוים

שם. שופר בהלכות שם.70)שם.69)והנזכרים משנה
מהלכות  בפ "ב  רבינו והביאו "ולברכות". גם נאמר ושם

ח . הלכה ל:71)תפילה שם בשבת.72)ברייתא אפילו
להלן. המצוות,73)וראה (ספר הגדול בביתֿדין היינו,

"שקידשו  בביתֿדין הדבר את תלתה והברייתא קנג). עשה
שלקידוש  שכשם הוא, הדבר שטעם וייתכן החודש". את בו
אלא  הגדול ביתֿדין של הדיינים ע "א בכל צורך אין החודש
וראה  ביובל. תקיעה לענין הואֿהדין בלבד, מתוכם בשלשה

נח . הערה כרבי .75)כנ"ל.74)שם שם , השנה ראש
ביתֿדין.76) בפני  שלא אפילו כלומר,

.È‰M‰ L‡e77˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL78eÈ‰ ‡Ï  ¿…«»»∆»ƒ¿¿«»…»
L„Á‰ ˙‡ Ba eLcwL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz79ÔÈ‡Â , ¿ƒ∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿≈
ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‡l‡ Ú˜Bz „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ Ïk80. »»ƒ¿»ƒ≈«∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.77) בחול,78)ברייתא השנה ראש חל אם אבל
שם). (גמרא מקום בכל ובזמן 80)כנ"ל.79)תוקעין

הלכות  שופר מהלכות בפ "ב  וראה כנ"ל. יושבים, שהם
אפילו  הכיפורים, "ביום ה: הלכה פ "א שם ובספרא ח ֿט .
את  דוחה תהיה השנה ראש תרועת אף  יכול וכו'. בשבת
בעשור  אלא לחודש, בעשור נאמר למה כן אם וכו', השבת
בפני שלא אף  (היינו, ארצכם בכל השבת את דוחה לחודש
שהם  בזמן שהוא ובלבד החודש, את שקידשו ביתֿדין
בכל  שבת דוחה השנה ראש תרועת ואין כנ"ל), יושבין,

בלבד". בביתֿדין אלא ארצכם

.‚ÈÌÈ„ ‰LÏL81ÏBia ÔÈkÚÓ82‰ÚÈ˜z :83, ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ«≈¿ƒ»

‡È‰ BÊÂ .Ô‰ÈÏÚÏ ˙B„O ˙ÊÁ‰Â ,ÌÈ„Ú ÁelLÂ¿ƒ«¬»ƒ¿«¿»«»¿«¿≈∆¿ƒ
Ú˜˜ ˙hÓL84. ¿ƒ««¿«

יוסי .81) ור' יהודה כר' ולא כחכמים, ט : השנה ראש
השנה 82) נתקדשה לא משלשתם, אחד עשו לא שאם

העבודות  ובכל בזריעה אסורה ואינה יובל, בקדושת
וכנראה  שם. ובתוספות ברש"י  ראה בשמיטה, האסורות
וראה  מעכב , אינו א) הלכה למעלה (ראה שהקידוש
(ויקרא  שנאמר ממה כן ולמדו שלב . מצוה במנחתֿחינוך
וגו' שופר תעבירו וגו' תרועה שופר "והעברת ט ֿיא) כה,
אחוזתו  אל איש ושבתם וגו' היא יובל וגו' דרור וקראתם
עיכוב , על מורות היא" "יובל והמלים וגו'". תזרעו לא וגו'
הוא  ומה אחר, באופן ולא יובל הוא זה באופן רק  כלומר,
דרור  וקריאת תרועה שופר היובל, נתקדש שעלֿידו האופן
הנאמרה  שדות והחזרת היא", "יובל הפסוק  לפני  האמורים
לאחריו. וגם לפניו ולפני  לפניו נדרש ומקרא לאחריו

של 83) לתקיעה אם רבינו, נתכוין תקיעה לאיזו מבורר לא
הלכה  למעלה (ראה ויחיד יחיד כל של לתקיעה או ביתֿדין
מסורה  שופר) (=תקיעת "זו אמרו: שם השנה ובראש י ).
למעלה  (ראה היחידים של התקיעות כן ואם לביתֿדין",
צריך  אבל הסמוכה). ההלכה בסוף  (וראה מעכבות אינן שם)
שופר", מ "תעבירו שנלמדו אלו, תקיעות שהרי  עיון,
של  מתקיעות יותר היא" "יובל למלים בתורה סמוכות

ולא 84)ביתֿדין. כלומר, לו. בגיטין בברייתא הנזכרת
הלכה  בפ "ט  למעלה וראה הראשונים. יתר כדעת שביעית,

שם. ובהערות ב ,

.„È‰M‰ L‡Ó85eÈ‰ ‡Ï ÌÈetk‰ ÌBÈ „Ú ≈…«»»««ƒƒ…»
ÌÈ„Ú86Ô‰ÈzÏ ÌÈËÙ87ÔÈ„aÚzLÓ ‡ÏÂ ¬»ƒƒ¿»ƒ¿»≈∆¿…ƒ¿«¿¿ƒ

Ì‰ÈB„‡Ï88Ô‰ÈÏÚÏ ˙BÊBÁ ˙B„O‰ ‡ÏÂ ,89‡l‡ , «≈∆¿…«»¿¿«¿≈∆∆»
ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ„Ú90Ì‰È˙BËÚÂ91 ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«¿≈∆

˙Èa eÚ˜z ,ÌÈetk‰ ÌBÈ ÚÈb‰L ÔÂÈk .Ì‰ÈL‡a¿»≈∆≈»∆ƒƒ««ƒƒ»¿≈
ÔÈc92˙B„O eÊÁÂ Ô‰ÈzÏ ÌÈ„Ú eËÙ ,ÙBLa ƒ¿»ƒ¿¿¬»ƒ¿»≈∆¿»¿»

.Ô‰ÈÏÚÏ¿«¿≈∆

ברוקא 85) בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל ר' של ברייתא
ח : השנה יתקעו 87)עברים.86)בראש לא  שמא

משלשת  אחת היא ותקיעה הכיפורים, ביום בשופר ביתֿדין
(מנחת  למעלה כמפורש היובל, את המעכבים הדברים

שלא). מצוה הכיפורים,88)חינוך, ביום יתקעו שמא
השנה. מראש למפרע  היובל בהר 89)ויהיה פ ' סיפרא

א. הלכה ב  חירותם.90)פרק  כמו 91)על החירות, דרך
ועטרותיהם  ש"יושבים הבא, שבעולם בצדיקים שאמרו
נוהגים  היו וכן יז.). (ברכות השכינה" מזיו ונהנים בראשיהם

מט . סוטה ראה וכלות, מסורה 92)חתנים להם שהרי 
הקודמת. בהלכה וראה י . בהלכה כנ"ל תחילה, זו מצוה

.ÂËÏBi‰ ÔÈc93„Á‡ ‰hÓM‰ ÔÈ„Â ı‡‰ ˙˙ÈLa ƒ«≈ƒ¿ƒ«»»∆¿ƒ«¿ƒ»∆»
˙„BÚÓ ˙ÈÚÈMa eÒ‡L Ïk .c ÏÎÏ ‡e‰¿»»»…∆»«¿ƒƒ≈¬«
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תקצרו 93) ולא תזרעו "לא ב : הלכה ג פרק  שם בסיפרא
בשביעית, שנאמר כשם נזיריה, את תבצרו ולא ספיחיה את
רכד, לאֿתעשה לעם, המצוות בספר וראה ביובל". נאמר כך

רסב . בהערה גם 94)ובהוספה כתב  שם המצוות בספר
האילן. ובצירה,95)עבודת קצירה זמירה, זריעה כמו

וחפירה  ב , הלכה בפ "א כנ"ל התורה, מן עליהן שלוקין
ד. הלכה שם מדרבנן, עליהן שלוקים ועוד, חרישה

שלא 96) וכן ולהפסידם, לשרפם ולא לאכלם שיש כלומר,
ג. הלכה בפ "ב  כנ"ל מברייתם, עושים 97)לשנותם שאין

בפ "ו. שנזכרו באופנים אלא סחורה, בפ "ז 98)בהם כנ"ל
א. הלכה

.ÊË‰˙È99˙ËnLÓ ˙ÈÚÈM‰L ,ÏBi‰ ÏÚ ˙ÈÚÈL ¿≈»¿ƒƒ««≈∆«¿ƒƒ¿«∆∆
ÏBi‰L ,˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ÏBÈ ˙BÈÂ .ÏBÈ ‡ÏÂ ÌÈÙÒk¿»ƒ¿…≈¿≈≈««¿ƒƒ∆«≈

e‰ÊÂ .Ú˜˜ ËÈÓLÓe ÌÈ„Ú ‡ÈˆBÓ100˙ÈÎÓ ÔÈ„ ƒ¬»ƒ«¿ƒ«¿«¿∆ƒ¿ƒ«
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰Â ,‰Bza ˙BeÓ‡‰ ˙B„O101, »»¬«»¿ƒƒ¿«¬≈

ÏBÈ .ı‡Ï ezz ‰l‡b :Ó‡pL102Ú˜˜ ËÈÓLÓ ∆∆¡«¿À»ƒ¿»»∆≈«¿ƒ«¿«
B˙lÁ˙a103È‡ ˙ÈÚÈLe ,‡l‡ ÌÈÙÒk ˙ËnLÓ d ƒ¿ƒ»¿ƒƒ≈»¿«∆∆¿»ƒ∆»

dÙBÒa104e‡aL BÓk ,105. ¿»¿∆≈«¿

ו.99) הלכה שם הקרקע 100)סיפרא השמטת כלומר,
ביובל. לבעליהן השדות חזרת בספר 101)שהיא ראה

קלח . עשה כח :102)המצוות, שם 103)ערכין סיפרא
שנת  את וקדשתם אומר, "וכשהוא א: הלכה ב  פרק 
וכן  השנה". מראש מתקדשת שהיא מלמד שנה, החמשים
ר' של בנו ישמעאל ר' של בברייתא ח : השנה בראש הוא
הלכה  למעלה ראה הכיפורים, ביום והיינו ברוקא. בן יוחנן

שמיטה".104)יד. תעשה שנים שבע  "מקץ  שנאמר:
ד.105) הלכה בפ "ט  למעלה

   1 
תמכר 1) לא לשבטים המתחלקת ישראל שארץ  יבאר

אלאֿאםֿכן  אחוזתו שדה או ביתו אדם ימכור לא לצמיתות.
אחוזה  שדה הלוקח  דין שבתוכה. והזמורות הקנים העני .
ודין  שנים. משתי  בפחות לגאול מותר ואם אילנות. ונטעה
לבעלים  חוזרין אם ואילנות עצמה. היובל בשנת מכרה
למכור  הרוצה אחוזה, שדה המוכר כח  מייפין לעולם ביובל.
השדה. חצי  לגאול רצה אם הראשון. לגאול אחרות שדות

אשתו. את והיורש שחלקו. האחין במתנה. שדהו נותן

.‡Ï‡OÈ ı‡2˙kÓ dÈ‡ ÌÈËMÏ ˙˜lÁ˙n‰ ∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆«¿»ƒ≈»ƒ¿∆∆
˙e˙ÈÓˆÏ3ı‡‰Â :Ó‡pL ,4Ì‡Â .˙˙ÓˆÏ În˙ ‡Ï ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»∆…ƒ»≈ƒ¿ƒÀ¿ƒ

Ì‰ÈL  ˙e˙ÈÓˆÏ ÎÓ5‰OÚ˙ ‡Ïa ÔÈBÚ6ÔÈ‡Â . »«ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«¬∆¿≈
ÔÈÏÈÚBÓ Ô‰ÈOÚÓ7‰ÈÏÚÏ ‰„O‰ ÊÁz ‡l‡ , «¬≈∆ƒƒ∆»«¬…«»∆ƒ¿»∆»

.ÏBia«≈

כדלהלן.2) לארץ , חוץ  המתחלקת 3)ולא הארץ  [כלומר,
אבל  לצמיתות, נמכרת אינה לזמן, שנמכרת לשבטים,
משכירין  ואין יב .) (יומא לשבטים נתחלקה שלא ירושלים
הי "ד), הבחירה בית מהל' בפ "ז זה וכל (שם. בתים בה
פרק  נתן' דרבי  ('אבות בתים בה מוכרים שאין וכלֿשכן
בה  שייך לא מכירה, אינה לזמן מכירה שגם  כיון לה),
שם: נתן' דברי  'אבות ולשון לצמיתות. מכירה של האיסור

וצריך  (=בירושלים)". בתוכה לצמיתות הבית מוכרין "ואין
א]. סי ' סוף  בהר פ ' תנחומא במדרש וראה היינו,4)עיון.

ישראל. ארץ  והיא הידועה, שניהם,5)הארץ  ידי  על שהרי 
המכירה. מכיון 6)נעשית זה, לאו על לוקין אינם אבל

בכורות  מהל' בפ "ו רבינו כתב  וכן מעשיהם, הועילו שלא
מנה  לא ולכן לוקה. אינו מועיל, המעשה שאין שכל ה"ה,
שלוקין  הלאוין בין סנהדרין, מהל' בפי "ט  זה לאו רבינו

להלן. וראה (משנהֿלמלך). דמאי7)עליהם ב 'ירושלמי '
תמכר  לא "והארץ  זה מפסוק  ראיה הביאו ה"ח , פ "ה
בארץ  לגוי  קנין אין שסובר למי  הארץ ", לי  כי  לצמיתות
ה"י ) תרומות מהל' פ "א (ועי ' מקדושתה להפקיעה ישראל
בהשגות  וראה רבינו. כדברי  מועילים, מעשיהם שאין הרי  –
כתב  והרדב "ז רכז. לאֿתעשה המצוות' ל'ספר הרמב "ן
רחמנא  דאמר מילתא "כל ד:) (תמורה כרבא רבינו שדעת
ה'חינוך' מדברי  נראה וכן מהני ". לא עביד אי  תעביד, לא
וזוהי מלקות, שחייב  רבינו בדעת שכתב  שלט , מצוה סוף 
דרחמנא", אמימרא דעבר משום ד"לקי  (שם) רבא של דעתו
למעלה. ראה שם, בכורות בהל' רבינו מדברי  נסתר זה אבל

.ÎBn‰Â8‰‡ˆBÈ dÈ‡  ‰L ÌÈMLÏ e‰„O ¿«≈»≈¿ƒƒ»»≈»¿»
ÔÈ‡L ;ÏBia9Ì˙Ò kÓp‰ „ ‡l‡ ÏBia ÊBÁ10 «≈∆≈≈«≈∆»»»«ƒ¿»¿»

˙e˙ÈÓˆÏ kÓp‰ B‡11. «ƒ¿»ƒ¿ƒ

א.8) עט , (היינו,9)בבאֿמציעא יובל שם שאין "מי  שם:
יצתה  נצמתת, אינה - יובל שם יש נצמתת, - היובל) אלמלא
- יובל שם שאין שאף ֿעלֿפי  שנה), לששים (שנמכרה זו

נצמתת". ללוקח 10)אינה חלוט  הדבר היה היובל שבלי 
בפירוש.11)לעולם.

.‚kÓÈ ‡Ï12B˙Èa Ì„‡13ÏÚ Û‡ ,B˙fÁ‡ ‰„O B‡ …ƒ¿…»»≈¿≈¬À»««
ÔÓÊ Á‡ ÔÈÊBÁ Ì‰L Èt14;ÈÚ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ∆≈¿ƒ««¿«∆»ƒ≈∆¡ƒ

kÓÏ Ï‡ .B˙fÁ‡Ó ÎÓe EÈÁ‡ CeÓÈ ÈÎÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»»ƒ»«≈¬À»¬»ƒ¿…
B‡ ‰BÁÒ Ô‰a ˙BOÚÏ B‡ BÒÈÎa ÌÈÓc‰ ÁÈp‰Ïe¿«ƒ««»ƒ¿ƒ«¬»∆¿»
;È‡M BÈ‡  ‰Ó‰e ÌÈ„Ú B‡ ÌÈÏk Ô‰a ÁwÏƒ«»∆≈ƒ¬»ƒ¿≈»≈««

„Ïa ˙BBÊÓÏ ‡l‡15Ú Ì‡Â .16ÌB˜Ó ÏkÓ ÎÓe ∆»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»«»«ƒ»»
ÔÈeÎÓ el‡ È‰ 17. ¬≈≈¿ƒ

פ "ה.12) ערכין ותוספתא ה"א, פ "ה שם 'סיפרא'
רבינו 13) ולמדה "ביתו". ליתא שם, ובתוספתא [ב 'סיפרא'

שנ  - א כ, בקידושין הגמרא שנאמר מסוגיית שמה משם ראה
חומה", עיר מושב  בית ימכור כי  "ואיש כט ) כה, (ויקרא
שהסדר  שם נראה ועוד שלמעלה, אחיך" ימוך "כי  על מוסב 
אם  כן, ואם עיי "ש. בית, ואחרֿכך שדה תחילה למכור הוא
למכור  שאסור כלֿשכן העני , אלאֿאםֿכן שדה למכור אסור

הנ"ל]. באופן אלא לאחר 14)בית או כנ"ל, ביובל, היינו
כנ"ל. המכר, בשעת שקצב  מסוים העני ,15)זמן אם

שם.16)כנ"ל. מפורש,17)תוספתא, איסור זה שאין
 ֿ אלאֿאם שדהו למכור שאסור נראה הכתוב  שמדברי  אלא

העני . כן

.„‰ÓBÁ ÈÚ Èza ÔÈc ˙Èa ÔÈ„Â18ÔÈc ‰„Oe , ¿»ƒ¿«ƒƒ»≈»≈»¿»∆ƒ
‰fÁ‡ ‰„O19MÁÏ :B˙fÁ‡ ‰„O ÎBÓ ÔÈc .20˙‡ ¿≈¬À»ƒ≈¿≈¬À»¿«≈∆

ÏBiÏ ˙B‡Lp‰ ÌÈM‰ ÈÙÏ ÌÈÓc‰21˙Ú ÏÎe ; «»ƒ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»«≈¿»≈
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קכ                
         

ÌÈM‰ ÏÚ Á˜Bl‰ ÌÚ MÁÓ  ˙BcÙÏ ‰ˆiL∆ƒ¿∆ƒ¿¿«≈ƒ«≈«««»ƒ
În‰ ÈÓcÓ ÚB‚Â ,ÏÎ‡L22‡M‰ BÏ ÈÊÁÓe ,23. ∆»«¿≈«ƒ¿≈«∆∆«¬ƒ«¿»

פי "ב .18) זה.19)כדלהלן בפרק  שנאמר 20)המפורש
לאיש  העודף  את והשיב  ממכרו שני  את "וחשב  כז): (שם,

לאחוזתו". ושב  לו, מכר דמים 21)אשר כמה היינו,
בשדה. מחזיק  שהוא שנה כל עבור הלוקח  משלם

לומר:22) צריך ואולי  למוכר. הלוקח  שנתן מהדמים היינו,
המכר. כנ"ל.23)מדמי  לאחוזתו, המוכר ושב 

.‰ÏBiÏ ‡Lp‰ È‰ ?„ˆÈk24OÚBÏ ÎÓe ÌÈL ≈«¬≈«ƒ¿»«≈∆∆»ƒ»«
È„ ‰‡Óa ‰„O25‰ˆÂ ÌÈL LÏL Á˜Bl‰ dÏÎ‡ , »∆¿≈»ƒ»¬»»«≈«»»ƒ¿»»

Ï‡‚Ï ÎBn‰26ÈÊÁÓe Èc ÌÈÚL BÏ Ô˙B  «≈ƒ¿…≈ƒ¿ƒƒ»«¬ƒ
ÌÈL LL dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .e‰„O27ÌÈÚa‡ BÏ Ô˙B  »≈¿≈ƒ¬»»≈»ƒ≈«¿»ƒ

„Èa dÁÈp‰ ‡l‡ dÏ‡‚ ‡Ï .e‰„O BÏ ÈÊÁÓe Ècƒ»«¬ƒ»≈…¿»»∆»ƒƒ»¿«
‡Ïa ÌÈÏÚaÏ ÊÁz  ÏBi‰ ˙L „Ú Á˜Bl‰«≈««¿««≈«¬…«¿»ƒ¿…

ÌÈÓ„28CÏ kÓÈ ˙‡e˙ ÈL tÒÓa :Ó‡pL .29. »ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»»

המכירה.24) לשנה.25)מיום דינרים עשרה נתן כן, אם
הזמן,27)לפדות.26) רוב  כבר שאכל אף ֿעלֿפי  היינו,

העודף . את המוכר לו יחזיר שלא אומרים, אין
וגו'28) לו השיב  די  ידו מצאה לא "ואם כח ) (שם, שנאמר

ביובל". שמחשב 29)ויצא שלמעלה, מה על מוסב  זה
שנותרו. השנים ולפי  שאכל השנים לפי 

.ÂdÎÓ30ÌÈL ÈzL Á‡Ïe ,˙Bt ‰‡ÏÓ ‡È‰Â BÏ ¿»»¿ƒ¿≈»≈¿««¿≈»ƒ
‰‡ÏÓ ÈÏ ‰pÈÊÁ‰ :BÏ ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡  dÏ‡b¿»»≈»««¬ƒ∆»ƒ¿≈»
‰‡ÏÓ BÏ dÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .CÏ ÈzÎnL BÓk ˙Bt≈¿∆»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»¿≈»

‰M‰ L‡ ÈÙÏ ˙Bt31 ÌÈL ÈzL Á‡ dÏ‡‚e , ≈ƒ¿≈…«»»¿»»««¿≈»ƒ
˙B‡ez LÏL ÏÎB‡ ‰Ê È‰32BÈ‡Â ,ÌÈM‰ ÈzLa ¬≈∆≈»¿ƒ¿≈«»ƒ¿≈

ÏÚ :Ó‡pL ;„Ïa ÌÈL ÈzL ÈÙÏ ‡l‡ BnÚ MÁÓ¿«≈ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒƒ¿«∆∆¡««
ÌÈM‰ Èt33.˙B‡ez‰ Èt ÏÚ ‡Ï , ƒ«»ƒ…«ƒ«¿

שם 30) מ 'סיפרא' והוא א. ל, וברייתא ב . כט , בערכין משנה
פ "ג. מעת 31)סוף  שנים לשתי  היא שהמכירה אף ֿעלֿפי 

שאין  בדבר, חידוש יש זאת בכל ה"ט , כדלהלן לעת,
כשנה, יחשבו השנה ראש קודם יום ששלושים כאן אומרים
ה"ח ). שני  מעשר מהל' (פ "ט  ערלה לענין שאומרים כדרך

שם. ערכין מקובצת' ב 'שיטה הוא התבואה 32)וכן היינו,
השנים. שתי  של התבואות ושתי  המכירה, בשעת שהיתה

וב 'סיפרא'33) אחוזה. שדה מקדיש לענין נאמר זה פסוק 
תבואות  שני  "במספר שנאמר: ממה זאת למדו שם, ובערכין

הללו. השנים של התבואות כל כלומר, לך". ימכר

.ÊÌÈw‰34È‰  dÎB˙aL ‰Ó˜L ˙BÙe ˙BBÓf‰Â «»ƒ¿«¿≈ƒ¿»∆¿»¬≈
Ï‡ .dlL ˙Bt‰ ‡Lk Á˜BÏ ÏL Ô‰35ÔÏÈ‡ ≈∆≈«ƒ¿»«≈∆»¬»ƒ»
Ba ÔÈeÒ‡ Ô‰ÈL  LiL B‡ ÁÒÎpL36„ˆÈk . ∆ƒ¿«∆»≈¿≈∆¬ƒ≈«

ÎnÈ ?‰OÚÈ37ÏÎB‡ Á˜Bl‰Â ,Ú˜˜ ÂÈÓ„a Á˜lÈÂ «¬∆ƒ»≈¿ƒ»«¿»»«¿«¿«≈«≈
Ï‡bzL „Ú ‰È˙Bt38.B„iÓ ‰„O‰ ≈∆»«∆ƒ»≈«»∆ƒ»

ה"א.34) פ "ה ערכין בברייתא 35)תוספתא וראה שם.
לעני רבינו אותה ומפרש א. עט , הוא בבאֿמציעא וכן מכר, ן

ר"ח . בשם שם מקובצת' בו,36)ב 'שיטה אסור המוכר

בהם, להשתמש אסור והלוקח  ללוקח , משועבד האילן שהרי 
המוכר. של קרנו כלה היבש.37)שהרי  האילן

כנ"ל.38) דמים, בלא היובל, בשנת או בפדיון, היובל קודם

.ÁÁ˜Bl‰39˙BÏÈ‡ dÚËe ‰fÁ‡ ‰„O40,‰ÁÈaL‰Â «≈«¿≈¬À»¿»»ƒ»¿ƒ¿ƒ»
˙BÏÈ‡‰ ÁL ÔÈÓL  ÏBia ˙ÊBÁ ‡È‰Lk41 ¿∆ƒ∆∆«≈»ƒ∆«»ƒ»

;Á˜BlÏ ÁM‰ ÈÓ„ ‰„O‰ ÏÚa Ô˙BÂ ,dÎB˙aL∆¿»¿≈«««»∆¿≈«∆««≈«
˙Èa kÓÓ ‡ˆÈÂ :Ó‡pL42‡ÏÂ ,ÊBÁ kÓÓ  ∆∆¡«¿»»ƒ¿««ƒƒ¿»≈¿…

.ÁM‰«∆«

א.39) קט , בבאֿמציעא עלו 40)ברייתא אם הואֿהדין
לומר, רבינו שכוונת אלא איש'), ('חזון מאליהם האילנות
לא  אבל ללוקח , שמין הקרקע  בגוף  שאינו שבח  שדוקא
והשביחה. הקרקע  את שחרש כגון הקרקע , שבגוף  שבח 
בכלל  זה הרי  הקרקע , בגוף  שהוא שכל דבר, של וטעמו
והט "ז. הי "א להלן וראה ביובל. שחוזר בית", "ממכר

חומה,42)כנ"ל.41) ערי  בתי  בפרשת נאמר זה פסוק 
אחוזה. לשדה אף  משם ולמדו

.ËÎBn‰43‚‰B ÏBi‰L ÔÓÊa e‰„O ˙‡44BÓk , «≈∆»≈ƒ¿«∆«≈≈¿
e‡aL45Ï‡‚Ï zÓ BÈ‡ 46ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙÏ47; ∆≈«¿≈À»ƒ¿…¿»ƒ¿≈»ƒ

˙‡e˙ ÈL tÒÓa :Ó‡pL48‰ˆ elÙ‡Â .CÏ kÓÈ ∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»»«¬ƒ»»
Á˜Bl‰49Á‡ ÌÈL tÒÓa :Ó‡pL ;eÒ‡  «≈«»∆∆¡«¿ƒ¿«»ƒ««

˙BÁt ÔÈ‡  E˙ÈÓÚ ˙‡Ó ‰˜z ÏBi‰50ÌÈL È˙MÓ «≈ƒ¿∆≈≈¬ƒ∆≈»ƒ¿≈»ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ51‰ÈÎn‰ ÌBiÓ52. ≈≈¿≈ƒ«¿ƒ»

שם.43) ב 'סיפרא' וראה ב . כט , ערכין היינו,44)משנה,
עליה. יושביה ה"ח .45)כשכל פ "י  המוכר 46)למעלה
הקונה. ברצון ביד 47)שלא שנתיים השדה שתהא לפני 

שנים.48)הלוקח . שתי  – ׁשנים שלא 49)ומיעוט  ָ
דקאי מוכר מיבעיא "ולא שם: ובגמרא המוכר. ברצון
אפילו  אלא לך, ימכר תבואות שני  במספר דכתיב  ב 'עשה'
שנים  במספר =) תקנה שנים דבעינן ב 'עשה' קאי  נמי  לוקח 

וליכא". תקנה), היובל ,ב .50)אחר יח  שם ברייתא,
רש"י51) ועי ' (שם, שנתיים לאחר שעה ואותה היום אותו

זה 52)שם). הרי  תשרי , שהגיע  שמכיון אומרים, ואין
אין  מעוברת, שבשנה ונראה, (רש"י ). שנה עברה כבר כאילו
חומה  ערי  בתי  לענין שהרי  השנים, שתי  בכלל העיבור חדש
פי "ב  (להלן העיבור שנת את להביא מיוחד לפסוק  נזקקו

ה"ה).

.ÈCÈˆÂ53˙B‡ez ÈzL Á˜Bl‰ ÏÎ‡iL54ÈzLa ¿»ƒ∆…««≈«¿≈¿ƒ¿≈
,CÎÈÙÏ .˙‡e˙ ÈL :Ó‡pL ;Ï‡‚È Ck Á‡Â ÌÈL»ƒ¿««»ƒ¿«∆∆¡«¿≈¿…¿ƒ»

˙ÈÚÈL ÌÈM‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡55˙L B‡ ƒ»¿»««ƒ¿≈«»ƒ¿ƒƒ¿«
ÔBÙcL56ÔB˜È B‡57ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ dÈ‡ 58. ƒ»≈»≈»»ƒ«ƒ¿»

שם.53) ו'סיפרא' בהן 54)משנה, שהיו שנתיים כלומר,
שם. ל'סיפרא' הגר"א בביאורי  וראה שאסור 55)תבואות.

בארץ . בה, להלן.56)לזרוע  ראה העולם, לכל 57)לכל
כשני השנים שהיו "או א: קו, בבבאֿמציעא העולם.
דשנים  דומיא וירקון שדפון "קתני  שם: ולהלן אליהו".
שני מה העולם), בכל תבואה היתה (שלא אליהו כשני 
כלל  תבואה הוי  דלא הכא אף  כלל, תבואה הוי  דלא אליהו
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ÌÈM‰ ÏÚ Á˜Bl‰ ÌÚ MÁÓ  ˙BcÙÏ ‰ˆiL∆ƒ¿∆ƒ¿¿«≈ƒ«≈«««»ƒ
În‰ ÈÓcÓ ÚB‚Â ,ÏÎ‡L22‡M‰ BÏ ÈÊÁÓe ,23. ∆»«¿≈«ƒ¿≈«∆∆«¬ƒ«¿»

פי "ב .18) זה.19)כדלהלן בפרק  שנאמר 20)המפורש
לאיש  העודף  את והשיב  ממכרו שני  את "וחשב  כז): (שם,

לאחוזתו". ושב  לו, מכר דמים 21)אשר כמה היינו,
בשדה. מחזיק  שהוא שנה כל עבור הלוקח  משלם

לומר:22) צריך ואולי  למוכר. הלוקח  שנתן מהדמים היינו,
המכר. כנ"ל.23)מדמי  לאחוזתו, המוכר ושב 

.‰ÏBiÏ ‡Lp‰ È‰ ?„ˆÈk24OÚBÏ ÎÓe ÌÈL ≈«¬≈«ƒ¿»«≈∆∆»ƒ»«
È„ ‰‡Óa ‰„O25‰ˆÂ ÌÈL LÏL Á˜Bl‰ dÏÎ‡ , »∆¿≈»ƒ»¬»»«≈«»»ƒ¿»»

Ï‡‚Ï ÎBn‰26ÈÊÁÓe Èc ÌÈÚL BÏ Ô˙B  «≈ƒ¿…≈ƒ¿ƒƒ»«¬ƒ
ÌÈL LL dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .e‰„O27ÌÈÚa‡ BÏ Ô˙B  »≈¿≈ƒ¬»»≈»ƒ≈«¿»ƒ

„Èa dÁÈp‰ ‡l‡ dÏ‡‚ ‡Ï .e‰„O BÏ ÈÊÁÓe Ècƒ»«¬ƒ»≈…¿»»∆»ƒƒ»¿«
‡Ïa ÌÈÏÚaÏ ÊÁz  ÏBi‰ ˙L „Ú Á˜Bl‰«≈««¿««≈«¬…«¿»ƒ¿…

ÌÈÓ„28CÏ kÓÈ ˙‡e˙ ÈL tÒÓa :Ó‡pL .29. »ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»»

המכירה.24) לשנה.25)מיום דינרים עשרה נתן כן, אם
הזמן,27)לפדות.26) רוב  כבר שאכל אף ֿעלֿפי  היינו,

העודף . את המוכר לו יחזיר שלא אומרים, אין
וגו'28) לו השיב  די  ידו מצאה לא "ואם כח ) (שם, שנאמר

ביובל". שמחשב 29)ויצא שלמעלה, מה על מוסב  זה
שנותרו. השנים ולפי  שאכל השנים לפי 

.ÂdÎÓ30ÌÈL ÈzL Á‡Ïe ,˙Bt ‰‡ÏÓ ‡È‰Â BÏ ¿»»¿ƒ¿≈»≈¿««¿≈»ƒ
‰‡ÏÓ ÈÏ ‰pÈÊÁ‰ :BÏ ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡  dÏ‡b¿»»≈»««¬ƒ∆»ƒ¿≈»
‰‡ÏÓ BÏ dÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .CÏ ÈzÎnL BÓk ˙Bt≈¿∆»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»¿≈»

‰M‰ L‡ ÈÙÏ ˙Bt31 ÌÈL ÈzL Á‡ dÏ‡‚e , ≈ƒ¿≈…«»»¿»»««¿≈»ƒ
˙B‡ez LÏL ÏÎB‡ ‰Ê È‰32BÈ‡Â ,ÌÈM‰ ÈzLa ¬≈∆≈»¿ƒ¿≈«»ƒ¿≈

ÏÚ :Ó‡pL ;„Ïa ÌÈL ÈzL ÈÙÏ ‡l‡ BnÚ MÁÓ¿«≈ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒƒ¿«∆∆¡««
ÌÈM‰ Èt33.˙B‡ez‰ Èt ÏÚ ‡Ï , ƒ«»ƒ…«ƒ«¿

שם 30) מ 'סיפרא' והוא א. ל, וברייתא ב . כט , בערכין משנה
פ "ג. מעת 31)סוף  שנים לשתי  היא שהמכירה אף ֿעלֿפי 

שאין  בדבר, חידוש יש זאת בכל ה"ט , כדלהלן לעת,
כשנה, יחשבו השנה ראש קודם יום ששלושים כאן אומרים
ה"ח ). שני  מעשר מהל' (פ "ט  ערלה לענין שאומרים כדרך

שם. ערכין מקובצת' ב 'שיטה הוא התבואה 32)וכן היינו,
השנים. שתי  של התבואות ושתי  המכירה, בשעת שהיתה

וב 'סיפרא'33) אחוזה. שדה מקדיש לענין נאמר זה פסוק 
תבואות  שני  "במספר שנאמר: ממה זאת למדו שם, ובערכין

הללו. השנים של התבואות כל כלומר, לך". ימכר

.ÊÌÈw‰34È‰  dÎB˙aL ‰Ó˜L ˙BÙe ˙BBÓf‰Â «»ƒ¿«¿≈ƒ¿»∆¿»¬≈
Ï‡ .dlL ˙Bt‰ ‡Lk Á˜BÏ ÏL Ô‰35ÔÏÈ‡ ≈∆≈«ƒ¿»«≈∆»¬»ƒ»
Ba ÔÈeÒ‡ Ô‰ÈL  LiL B‡ ÁÒÎpL36„ˆÈk . ∆ƒ¿«∆»≈¿≈∆¬ƒ≈«

ÎnÈ ?‰OÚÈ37ÏÎB‡ Á˜Bl‰Â ,Ú˜˜ ÂÈÓ„a Á˜lÈÂ «¬∆ƒ»≈¿ƒ»«¿»»«¿«¿«≈«≈
Ï‡bzL „Ú ‰È˙Bt38.B„iÓ ‰„O‰ ≈∆»«∆ƒ»≈«»∆ƒ»

ה"א.34) פ "ה ערכין בברייתא 35)תוספתא וראה שם.
לעני רבינו אותה ומפרש א. עט , הוא בבאֿמציעא וכן מכר, ן

ר"ח . בשם שם מקובצת' בו,36)ב 'שיטה אסור המוכר

בהם, להשתמש אסור והלוקח  ללוקח , משועבד האילן שהרי 
המוכר. של קרנו כלה היבש.37)שהרי  האילן

כנ"ל.38) דמים, בלא היובל, בשנת או בפדיון, היובל קודם

.ÁÁ˜Bl‰39˙BÏÈ‡ dÚËe ‰fÁ‡ ‰„O40,‰ÁÈaL‰Â «≈«¿≈¬À»¿»»ƒ»¿ƒ¿ƒ»
˙BÏÈ‡‰ ÁL ÔÈÓL  ÏBia ˙ÊBÁ ‡È‰Lk41 ¿∆ƒ∆∆«≈»ƒ∆«»ƒ»

;Á˜BlÏ ÁM‰ ÈÓ„ ‰„O‰ ÏÚa Ô˙BÂ ,dÎB˙aL∆¿»¿≈«««»∆¿≈«∆««≈«
˙Èa kÓÓ ‡ˆÈÂ :Ó‡pL42‡ÏÂ ,ÊBÁ kÓÓ  ∆∆¡«¿»»ƒ¿««ƒƒ¿»≈¿…

.ÁM‰«∆«

א.39) קט , בבאֿמציעא עלו 40)ברייתא אם הואֿהדין
לומר, רבינו שכוונת אלא איש'), ('חזון מאליהם האילנות
לא  אבל ללוקח , שמין הקרקע  בגוף  שאינו שבח  שדוקא
והשביחה. הקרקע  את שחרש כגון הקרקע , שבגוף  שבח 
בכלל  זה הרי  הקרקע , בגוף  שהוא שכל דבר, של וטעמו
והט "ז. הי "א להלן וראה ביובל. שחוזר בית", "ממכר

חומה,42)כנ"ל.41) ערי  בתי  בפרשת נאמר זה פסוק 
אחוזה. לשדה אף  משם ולמדו

.ËÎBn‰43‚‰B ÏBi‰L ÔÓÊa e‰„O ˙‡44BÓk , «≈∆»≈ƒ¿«∆«≈≈¿
e‡aL45Ï‡‚Ï zÓ BÈ‡ 46ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙÏ47; ∆≈«¿≈À»ƒ¿…¿»ƒ¿≈»ƒ

˙‡e˙ ÈL tÒÓa :Ó‡pL48‰ˆ elÙ‡Â .CÏ kÓÈ ∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»»«¬ƒ»»
Á˜Bl‰49Á‡ ÌÈL tÒÓa :Ó‡pL ;eÒ‡  «≈«»∆∆¡«¿ƒ¿«»ƒ««

˙BÁt ÔÈ‡  E˙ÈÓÚ ˙‡Ó ‰˜z ÏBi‰50ÌÈL È˙MÓ «≈ƒ¿∆≈≈¬ƒ∆≈»ƒ¿≈»ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ51‰ÈÎn‰ ÌBiÓ52. ≈≈¿≈ƒ«¿ƒ»

שם.43) ב 'סיפרא' וראה ב . כט , ערכין היינו,44)משנה,
עליה. יושביה ה"ח .45)כשכל פ "י  המוכר 46)למעלה
הקונה. ברצון ביד 47)שלא שנתיים השדה שתהא לפני 

שנים.48)הלוקח . שתי  – ׁשנים שלא 49)ומיעוט  ָ
דקאי מוכר מיבעיא "ולא שם: ובגמרא המוכר. ברצון
אפילו  אלא לך, ימכר תבואות שני  במספר דכתיב  ב 'עשה'
שנים  במספר =) תקנה שנים דבעינן ב 'עשה' קאי  נמי  לוקח 

וליכא". תקנה), היובל ,ב .50)אחר יח  שם ברייתא,
רש"י51) ועי ' (שם, שנתיים לאחר שעה ואותה היום אותו

זה 52)שם). הרי  תשרי , שהגיע  שמכיון אומרים, ואין
אין  מעוברת, שבשנה ונראה, (רש"י ). שנה עברה כבר כאילו
חומה  ערי  בתי  לענין שהרי  השנים, שתי  בכלל העיבור חדש
פי "ב  (להלן העיבור שנת את להביא מיוחד לפסוק  נזקקו

ה"ה).

.ÈCÈˆÂ53˙B‡ez ÈzL Á˜Bl‰ ÏÎ‡iL54ÈzLa ¿»ƒ∆…««≈«¿≈¿ƒ¿≈
,CÎÈÙÏ .˙‡e˙ ÈL :Ó‡pL ;Ï‡‚È Ck Á‡Â ÌÈL»ƒ¿««»ƒ¿«∆∆¡«¿≈¿…¿ƒ»

˙ÈÚÈL ÌÈM‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡55˙L B‡ ƒ»¿»««ƒ¿≈«»ƒ¿ƒƒ¿«
ÔBÙcL56ÔB˜È B‡57ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ dÈ‡ 58. ƒ»≈»≈»»ƒ«ƒ¿»

שם.53) ו'סיפרא' בהן 54)משנה, שהיו שנתיים כלומר,
שם. ל'סיפרא' הגר"א בביאורי  וראה שאסור 55)תבואות.

בארץ . בה, להלן.56)לזרוע  ראה העולם, לכל 57)לכל
כשני השנים שהיו "או א: קו, בבבאֿמציעא העולם.
דשנים  דומיא וירקון שדפון "קתני  שם: ולהלן אליהו".
שני מה העולם), בכל תבואה היתה (שלא אליהו כשני 
כלל  תבואה הוי  דלא הכא אף  כלל, תבואה הוי  דלא אליהו
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שיש  שנים לך, ימכר תבואות שני  במספר קרא: דאמר וכו',
היא  דמלכא אפקעתא שביעית וכו', בעולם תבואה בהן
וכן  ו'תוספות')". רש"י  – תבואה שנת קרויה אינה (ולכן
כתב  ולא שדפון" "שנת שכתב  רבינו, מלשון נראה
ה"ה. שכירות מהל' פ "ח  וראה (רדב "ז). "נשתדפה"

נוספת.58) שנה בשדה מחזיק  אלא השנים, שתי  של

.‡ÈdÁÈp‰59‰ea Á˜Bl‰60B‡ ,‰L dÏÎ‡Â ‰L ƒƒ»«≈«»»»«¬»»»»
ÔÈÏBÚ el‡ È‰  dÚÊ ‡ÏÂ ‰L dÂ ‰L dÏÎ‡¬»»»»¿»»»»¿…¿»»¬≈≈ƒ

ÔÈnÏ61dÎÓ .62˙kÓ dÈ‡  dÓˆÚ ÏBÈ ˙La63, «ƒ¿»¿»»ƒ¿«≈«¿»≈»ƒ¿∆∆
ÔÈÊBÁ ÌÈÓc‰Â64.ÌÈÏÚaÏ ¿«»ƒ¿ƒ«¿»ƒ

ולהלן 60)שם.59) קודם, שהובירה שנה רבינו כתב  כאן
קודם. שאכלה שנה "שני61)כתב  הן שהשנים כיון

זה  ולפי  לעצמו. והפסיד זרע , לא שהוא אלא תבואות",
שנתיים  שנירה או בורה הלוקח  הניחה אם הואֿהדין
שהחידוש  אמרו שם ובגמרא רדב "ז). ועי ' (כסף ֿמשנה,
את  גואל כשהוא הניר דמי  לו משלם המוכר שאין ב "נירה",
שמין  שאין שכתב  בה"ח , זה לדין רבינו רמז וכבר השדה.
שבגוף  שבח  לא אבל האילנות, שבח  את אלא ללוקח 
משנתנו. על גדול' וב 'אור שם, בהערות וראה הקרקע ,

ולא 62) ממונות, בדיני  כמותו שהלכה כשמואל שם, ערכין
(מלפני63)כרב . כבר מכורה ומה קלֿוחומר, שם:

שלא  דין אינו - מכורה שאינה (ביובל), יוצאה היובל),
שם.64)תמכר. להלן

.ÈdÎÓ65Á˜Bl‰ È‰  ÏBi‰ ÈÙÏ ˙Á‡ ‰L ¿»»»»««ƒ¿≈«≈¬≈«≈«
ÈL :Ó‡pL ;ÏBi‰ Á‡ ‰iL ‰L d˙B‡ ÏÎB‡≈»»»¿ƒ»«««≈∆∆¡«¿≈

˙‡e˙66. ¿…

שם.65) הנ"ל,66)ברייתא הקלֿוחומר שייך לא וכאן
אחרות  ששדות ומה היובל. מלפני  לו מכורה זו שדה שהרי 
שני במספר בהן: אני  שקורא משום הוא זה ביובל, יוצאות

לך. ימכר תבואות

.‚ÈÎÓ67ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÚ˜68ÌÈÚÏÒ B‡69ÌÈ‡L »«¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆≈»
;ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙa ‰„Bt ‰Ê È‰  ‰ÚÈÊÏ ÔÈÈe‡¿ƒƒ¿ƒ»¬≈∆∆¿»ƒ¿≈»ƒ
‰Èe‡‰ ‰„O  ˙‡e˙ ÈL tÒÓa :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…»∆»¿»
.ÌÈL ÈzL Á‡ ‡l‡ ˙Ï‡‚ dÈ‡L ‡È‰ ‰‡e˙Ïƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿∆∆∆»««¿≈»ƒ
 ‰ÚÈÊÏ ‰Èe‡ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ‡‚ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…¿»»««ƒ∆≈»¿»ƒ¿ƒ»

ÏBia ÌÈÏÚaÏ ˙ÊBÁ70. ∆∆«¿»ƒ«≈

שנים 67) משתי  פחות נגאלין טרשים "מכר ב : יד, שם
ששם  וכיון לזריעה. ראוי  שאינו מקום הוא וטרשים וכו'".
ראוי שאינו למקום דוגמא הביאו הקדש, לענין - א כה,
– מים (ומלאים טפחים עשרה עמוקים "נקעים לזריעה,
כתבם  לכן טפחים", עשרה גבוהים סלעים או שם ) גמרא
שם, גרשום' ב 'רבינו וראה ל"טרשים". כפירוש כאן רבינו

הי "ג. ערכין מהל' טפחים,68)ובפ "ח  עשרה עמוקים
כנ"ל.69)כנ"ל. טפחים, עשרה "מאי70)גבוהים שם:

היא", אחוזה נמי  והאי  רחמנא, אמר לאחוזתו ושב  טעמא,
ב "תבואות". התורה תלתה לא כאן שהרי 

.„ÈÎÓ71˙BÏÈ‡72È˙MÓ ˙BÁÙÏ ÔÈÏ‡‚ ÔÈ‡  »«ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈

˙B‡e˙Ï ÌÈÈe‡ È‰L ,ÌÈL73 ÔÏ‡‚ ‡Ï Ì‡Â . »ƒ∆¬≈¿ƒƒ¿¿ƒ…¿»»
B˙fÁ‡Ï LÂ :Ó‡pL ;ÏBia ÌÈÏÚaÏ ÔÈÊBÁ ÔÈ‡≈»¿ƒ«¿»ƒ«≈∆∆¡«¿»«¬À»

˙BÏÈ‡Ï ‡ÏÂ 74. ¿…»ƒ»

פירות.72)שם.71) בכלל:73)שעושים הם והרי 
יכול  סרק  אילנות אבל כנ"ל. לך, ימכר תבואות שני  במספר

(רדב "ז). שנים שתי  בתוך אותם ואף ֿעלֿפי74)לגאול
וחוצה  וביניהם שתחתיהם קרקע  גם מכר אילנות שהמוכר
ייתכן  ה"אֿב ), מכירה מהל' (פכ"ד וסלו האורה כמלא להם
אולם  (רדב "ז). לבד האילנות את שמכר באופן כאן שמדובר
שמותר  אלא הלוקח , של הזאת הקרקע  שאין שמכיון נראה,
שם), בהערות (ראה בלבד הפירות ללקיטת בה להשתמש לו
יצאה  לא שהרי  לאחוזתו, ישוב  שהמוכר לומר שייך לא לכן

מרשותו. מעולם

.ÂËÎÓ75LÏ ÎÓ ÔBL‡Â ,ÔBL‡Ï e‰„OÈLÂ ,È »«»≈¿ƒ¿ƒ»«¿≈ƒ¿≈ƒ
ÏBi‰ ˙La  ‰Ê Á‡ ‰Ê ‰‡Ó elÙ‡ ,ÈLÈÏLÏƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»∆««∆ƒ¿««≈

Ó‡pL ;ÔBL‡‰ ÔB„‡Ï ÊÁz76eLÈ ÏBi‰ ˙La : «¬…»»»ƒ∆∆¡«ƒ¿««≈»
.ı‡‰ ˙fÁ‡ BÏ L‡Ï ,Bz‡Ó e‰˜ L‡Ï ‰„O‰«»∆«¬∆»»≈ƒ«¬∆¬À«»»∆

שם.75) הגר"א כגירסת ה"ד, סוף  פ "ה בהר פ ' 'סיפרא'
ששם 76) אף ֿעלֿפי  לעניננו, המתאים הפסוק  את כתב  רבינו

אחר. פסוק  נזכר

.ÊËdÎÓ77ÈLÏ ÔBL‡Â ,È„ ‰‡Óa ÔBL‡Ï ¿»»¿ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ¿≈ƒ
ÌÚ ‡l‡ MÁÓ BÈ‡  Ï‡‚Ï ÔB„‡‰ ‰ˆÂ ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿»»»»ƒ¿…≈¿«≈∆»ƒ

ÔBL‡‰78dÎÓ .BÏ ÎÓ L‡ LÈ‡Ï :Ó‡pL ; »ƒ∆∆¡«»ƒ¬∆»«¿»»
‰Ê È‰  ‰‡Óa ÈLÏ ÔBL‡Â ,ÌÈ˙‡Óa ÔBL‡Ï¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»¬≈∆

ÔBÁ‡‰ ÌÚ MÁÓ79ÔÎÂ .80‰‡Óa ÎÓ Ì‡ ¿«≈ƒ»«¬¿≈ƒ»«¿≈»
În‰Ï ‰Èe‡ ‡È‰ È‰Â Á˜Bl‰ „Èa ‰ÁÈaL‰Â¿ƒ¿ƒ»¿««≈««¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈

ÎnM ‰Ó ÈÙÏ MÁÓ  ÌÈ˙‡Óa81dÎÓ Ì‡Â . ¿»«ƒ¿«≈¿ƒ«∆»«¿ƒ¿»»
‰‡Óa În‰Ï ‰Èe‡ ‡È‰ È‰Â ‰ÙÈÒÎ‰Â ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈¿≈»

‡È‰M ‰Ó ÈÙÏ MÁÓ 82ÎBÓ Ák ÌÈtÈÓ ÌÏBÚÏe . ¿«≈¿ƒ«∆ƒ¿»¿«ƒ…«≈
.Á˜Bl‰ Ák ÔÈÚÓe ,‰fÁ‡ ‰„O¿≈¬À»¿≈ƒ…««≈«

שם 77) ותוספתא א. ל, ערכין ומשנה ה"ג, שם 'סיפרא'
עבור 78)פ "ה. העודף  את לראשון שמחזיר כלומר,

ממנו. שקיבל דינר מאה לפי  היובל, עד שנותרו השנים
המוכר. לטובת את 79)והיינו, והשיב  שנאמר, שם:

מקובצת' ב 'שיטה וראה בתוכה. אשר לאיש לאיש, העודף 
ה. אות יהודה.80)שם בן דוסתאי  כרבי  שם,81)שם,

לפי (היינו, שבידו העודף  העודף , את והשיב  שנאמר: ב .
מהלוקח ). שקיבל דינר העודף 82)מאה העודף , שם:

עתה). שוויה (לפי  שבקרקע 

.ÊÈÎBn‰83,˙BÁ‡ ˙B„O BÏ eÈ‰Â B˙fÁ‡ ‰„O «≈¿≈¬À»¿»»¬≈
ÔÈ‡  ÎnL ‰„O Ï‡‚Ï È„k ˙B„O‰ Ì˙B‡Ó ÎÓe»«≈»«»¿≈ƒ¿…»∆∆»«≈

BÏ ÔÈÚÓBL84Ó‡pL ;85„Ú  B˙l‡‚ È„k ‡ˆÓe : ¿ƒ∆∆¡«»»¿≈¿À»«
ÔÎÂ .ÎnL ‰ÚLa BÏ ÈeˆÓ BÈ‡L „ ‡ˆÓiL86Ì‡ ∆ƒ¿»»»∆≈»¿»»∆»«¿≈ƒ

B„È ‰‚ÈO‰Â :Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  Ï‡‚Ï ‰ÂÏ»»ƒ¿…≈¿ƒ∆∆¡«¿ƒƒ»»
.‰ÂÏiL ‡Ï …∆ƒ¿∆

שם.83) הגר"א וכגירסת וה', ה"ב , שם ו'סיפרא' שם, משנה
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קכב                
         

ויפה 84) קרובה שמכר והשדה ורעות, רחוקות הן אם אפילו
ב .85)(שם). ל, שם.86)שם ו'סיפרא' משנה,

.ÁÈ‡ˆÓ87ËÚÓ88 ÎnL ‰„O‰ ÈˆÁ Ï‡‚Ï ‰ˆÂ »»¿«¿»»ƒ¿…¬ƒ«»∆∆»«
˙‡ Ï‡Bb B‡  B˙l‡‚ È„k :Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆¡«¿≈¿À»≈∆

eˆ Ì‡Â .Ï‡B‚ BÈ‡ B‡ dlk89 Ï‡‚Ï ÂÈB˜ À»≈≈¿ƒ»¿»ƒ¿…
.ÂÈÏ‡ w‰ BÏ‡‚ ‡e :Ó‡pL ;ÌÈÏ‡Bb¬ƒ∆∆¡«»…¬«»…≈»

כנ"ל.88)שם.87) שמכר, בשעה לו מצוי  שאינו דבר
ה"א.89) סוף  שם 'סיפרא'

.ËÈÔ˙Bp‰90;ÏBia BÏ ˙ÊBÁ BÊ È‰  ‰zÓ e‰„O «≈»≈«»»¬≈∆∆«≈
Ó‡pL91˙‡ ˙BaÏ  B˙fÁ‡ Ï‡ LÈ‡ eLz : ∆∆¡«»Àƒ∆¬À»¿«∆

‰zn‰92. ««»»

מאיר.90) כרבי  ולא כחכמים ב . נב , בכורות משנה,
לפני91) לגאול הנותן יכול במתנה אם וצ "ע , שם. גמרא

שם). (רש"ש ה"ד פי "ב  להלן חומה, ערי  בבתי  כמו היובל,
(חידושי92) ביובל חוזרת אינה רבים מתנת כי  אומרים יש

לג). כד, ביהושע  הרד"ק  בשם הרמב "ם על איגר ר"ע 

.ÎÔÈÁ‡‰93˙BÁB˜Ïk  e˜ÏÁL94‰Ê ÔÈÈÊÁÓe ,Ô‰ »«ƒ∆»¿¿»≈«¬ƒƒ∆
ÏËa˙ ‡ÏÂ ,ÏBia B˜ÏÁ ‰ÊÏ95kÓ Ô˙wÏÁ˙BÓ »∆∆¿«≈¿…ƒ»≈¬À»»ƒ¿

BÎa‰ ÔÎÂ .‰˙È‰L96ÌaÈÓ‰Â97ÈÊÁÓ  ÂÈÁ‡ ˙L‡ ∆»¿»¿≈«¿¿«¿«≈≈∆»ƒ«¬ƒ
ÏËBÂ ,ÏËpL ˜ÏÁ ÏBia98.Bc‚kL ˜ÏÁ‰ «≈≈∆∆»«¿≈«≈∆∆¿∆¿

יוחנן.93) רבי אמר אסי  כרבי  שם, כלומר,94)בכורות
שני של חלקו תמורת חלקו את לחבירו אחד כל מכר כאילו
שזה  הדבר שהוברר "ברירה", אומרים אנו ואין הוא. שקיבל

השני . של חלקו וזה הושעיא,95)חלקו רב  "מתיב  שם:
הם, לקוחות ואם (כלומר, הבכורה ביובל חוזרין שאין ואלו
אין  מאי  אלעזר, רבי  ליה אמר לחזור). צריכה הבכורה היתה
את  מבטלים שאין רבינו, וסובר לבטלה". חוזרין אין חוזרין,
אלא  רש"י ), (כפירוש מחדש ומחלקים הראשונה החלוקה

(כסף ֿמשנה). חלקיהם את שם:96)מחליפים במשנה
כנ"ל, לבטלה חוזרין אין (כלומר, ביובל חוזרין שאין ואלו
והמתנה  אחיו אשת את והמייבם אשתו את והיורש הבכורה,
(הלכה  כמכר המתנה אומרים וחכמים מאיר. רבי  דברי 
לרבי חכמים מודים הדברים שבשאר משמע  כנ"ל. כחכמים,
לרבות  "תשובו", דרבנן טעמייהו מאי  שם: ובגמרא מאיר).
חוזרים  אינם (ולכן נינהו ירושה כולהו והני  המתנה, את

נחלות 97)ביובל). מהל' (פ "ג המת אחיו נכסי  כל שיורש
בכור, הכתוב  שקראו ממה שם, בבכורות כן ולמדו ה"ז).

תלד". אשר הבכור "והיה כנ"ל.98)שנאמר:

.‡ÎLBi‰ Ï‡99˙MiL Èt ÏÚ Û‡ ,BzL‡ ˙‡ ¬»«≈∆ƒ¿««ƒ∆¿À«
Ì‰ÈcÓ ÏÚa‰100˜efÁ eOÚ 101ÏLk Ì‰È„Ï «««ƒƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆

Ì‡Â .ÏBia ÈÊÁÓ BÈ‡Â ,‰Bz102˙Èa ‰pnÓ LÈ »¿≈«¬ƒ«≈¿ƒ»«ƒ∆»≈
˙Bw‰103‰ÁtLÓ ÈÏ ÈÊÁÈ 104Ì‚t ÌeMÓ , «¿»«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿«
‰ÁtLÓ105ÔÈkÓe ,‰ÈÓ„ BÏ ezÈÂ ,106˜ ÈÓ„ BÏ ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»¿«ƒ¿≈∆∆

BzL‡107d˙e˜a iÁ È‰L ,108. ƒ¿∆¬≈«»ƒ¿»»

כנ"ל.99) ופ "א 100)שם, ה"ג, אישות מהל' פי "ב  ראה
שטעמו  שם, אמרו שהרי  רבינו, וכוונת ה"ח . נחלות מהל'
ביובל, מחזיר אינו אשתו את שהיורש הסובר מאיר רבי  של

 ֿ שלמאן מזה משמע  דאורייתא, הבעל שירושת משום הוא
אשתו  קבורת תחת לו ותקנוה דרבנן, הבעל ירושת דאמר
וחוזרת  כמכר היא הרי  ד). ה"ב , שם אישות בהל' (כנ"ל

רבנן 101)ביובל. שויהו יובל "גבי  ב : קלט , בבאֿבתרא
יצטרך  (שלא דידיה" פסידא משום כיורש, הבעל) (את
גבי , ד"ה שם בתוספתא וראה כנ"ל). לקרובים, להחזיר

שמח '. ברוקה.102)וב 'אור בן יוחנן כרבי  שם, בכורות
שם.103) להם 105)ביובל.104)גמרא, הוא שגנאי 

אחרים  בקברות יקברו והם עמהם, נקברים אחרים שיהיו
חיזוק  חכמים כאן עשו לא ולכן פד.) בכתובות (רש"י 
מהל' פכ"ד וראה כנ"ל. ביובל, תחזור שלא לדבריהם
ברשב "ם  - ב  ק , בתרא ובבבא שם. ובהערות הי "ז מכירה

משום. עבורו.107)שם.106)ד "ה משלמים שאינם
שם.108) אישות, בהל' ראה

ה'תשע"ח  אדר ה' שלישי יום 

   1 
הקרובין 1) ואם חומה. המוקפת עיר בתוך בית המוכר יבאר

לראשון  והמוכר המוכר. או הלוקח  מת אם אותה, פודין
אדר  בחצי  האחד בתים ב ' מכר השנה. בתוך לשני  וראשון
נמצא  ולא חדש י "ב  הגיע  אם שני . אדר בראש ואחד ראשון
בעיר  בית מכר ואם חומה. בעיר בית המקדיש ודין הלוקח .
בבתי בית המוכר המכר. שנת תוך יובל והגיע  חומה
על  אמות ד' בו שאין בית מוקפת. שאינה בעיר או החצרים
שראויה  העיר בירושלים. נחלט  הבית ואם אמות, ארבע 
כל  נתקדשו שני  בבית עזרא שעלה כיון חומה. עיר להקרא

הערים.

.‡‰ÓBÁ ˙Ùwn‰ ÈÚ CB˙a ˙Èa ÎBn‰2‰Ê È‰  «≈«ƒ¿ƒ«À∆∆»¬≈∆
L„Á OÚ ÌÈL Ïk dÏ‡B‚3ÎnL ÌBiÓ4˙Ú ÏÎa ¬»»¿≈»»…∆ƒ∆»«¿»≈

‰ˆiL5 ˙BcÙÏ ‰ˆBLÎe .ÎnL ÌBia elÙ‡Â , ∆ƒ¿∆«¬ƒ«∆»«¿∆∆ƒ¿
Ô˙B6ÌeÏk Á˜BlÏ ÚB‚ BÈ‡Â ,Á˜lL ÌÈÓc‰ Ïk7. ≈»«»ƒ∆»«¿≈≈««≈«¿

הארץ .2) כיבוש עד 3)בשעת גאולתו "והייתה שנאמר
ממכרו". שנת מיום 4)תום חודש עשר שנים כלומר,

כשנה. לו תיחשב  תשרי , משהגיע  אומרים: ואין ליום.
אחוזה.5) שדה במוכר כמו שנים שתי  מחכה ואינו
כספו,6) כל מקבל (שהלוקח  ריבית כמין זה הרי  שם:

המעות  החזקת תמורת המוכר בשדה שהשתמש ונמצא
במכר). ולא בהלוואה, אלא ריבית (שאין ריבית ואינו בידו),

אחוזה.7) שדה כדין ולא

.BÓˆÚ ÎBn‰ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈ„Bt ÌÈBw‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»∆»«≈«¿
B„È ‰‚ÈO‰ Ì‡8BÏ LÈÂ .9;B˙BcÙÏÂ ÂÈÒÎpÓ kÓÏ ƒƒƒ»»¿≈ƒ¿…ƒ¿»»¿ƒ¿

ÔÈ‡ˆÁÏ Ï‡‚È ‡ÏÂ ,Ï‡‚ÈÂ ‰ÂÏÈ ‡Ï Ï‡10. ¬»…ƒ¿∆¿ƒ¿«¿…ƒ¿««¬»ƒ

זה.8) לעניין אחוזה לשדה חומה עיר בית הוקש שלא
בשדה 9) שנאמר כשם גאולתו" כדי  "ומצא כאן נאמר שלא

לשדה 10)אחוזה. חומה עיר בית הוקש זה שלעניין

אחוזה.

.‚‰cÙÈ  Á˜Bl‰ ˙Ó11Ba „iÓ12˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ≈«≈«ƒ¿∆ƒ«¿¿≈ƒ≈
L„Á OÚ ÌÈL Ïk d˙BcÙÏ BÏ LÈ  ÎBn‰13. «≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿≈»»…∆
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קכג                 
         

ויפה 84) קרובה שמכר והשדה ורעות, רחוקות הן אם אפילו
ב .85)(שם). ל, שם.86)שם ו'סיפרא' משנה,

.ÁÈ‡ˆÓ87ËÚÓ88 ÎnL ‰„O‰ ÈˆÁ Ï‡‚Ï ‰ˆÂ »»¿«¿»»ƒ¿…¬ƒ«»∆∆»«
˙‡ Ï‡Bb B‡  B˙l‡‚ È„k :Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆¡«¿≈¿À»≈∆

eˆ Ì‡Â .Ï‡B‚ BÈ‡ B‡ dlk89 Ï‡‚Ï ÂÈB˜ À»≈≈¿ƒ»¿»ƒ¿…
.ÂÈÏ‡ w‰ BÏ‡‚ ‡e :Ó‡pL ;ÌÈÏ‡Bb¬ƒ∆∆¡«»…¬«»…≈»

כנ"ל.88)שם.87) שמכר, בשעה לו מצוי  שאינו דבר
ה"א.89) סוף  שם 'סיפרא'

.ËÈÔ˙Bp‰90;ÏBia BÏ ˙ÊBÁ BÊ È‰  ‰zÓ e‰„O «≈»≈«»»¬≈∆∆«≈
Ó‡pL91˙‡ ˙BaÏ  B˙fÁ‡ Ï‡ LÈ‡ eLz : ∆∆¡«»Àƒ∆¬À»¿«∆

‰zn‰92. ««»»

מאיר.90) כרבי  ולא כחכמים ב . נב , בכורות משנה,
לפני91) לגאול הנותן יכול במתנה אם וצ "ע , שם. גמרא

שם). (רש"ש ה"ד פי "ב  להלן חומה, ערי  בבתי  כמו היובל,
(חידושי92) ביובל חוזרת אינה רבים מתנת כי  אומרים יש

לג). כד, ביהושע  הרד"ק  בשם הרמב "ם על איגר ר"ע 

.ÎÔÈÁ‡‰93˙BÁB˜Ïk  e˜ÏÁL94‰Ê ÔÈÈÊÁÓe ,Ô‰ »«ƒ∆»¿¿»≈«¬ƒƒ∆
ÏËa˙ ‡ÏÂ ,ÏBia B˜ÏÁ ‰ÊÏ95kÓ Ô˙wÏÁ˙BÓ »∆∆¿«≈¿…ƒ»≈¬À»»ƒ¿

BÎa‰ ÔÎÂ .‰˙È‰L96ÌaÈÓ‰Â97ÈÊÁÓ  ÂÈÁ‡ ˙L‡ ∆»¿»¿≈«¿¿«¿«≈≈∆»ƒ«¬ƒ
ÏËBÂ ,ÏËpL ˜ÏÁ ÏBia98.Bc‚kL ˜ÏÁ‰ «≈≈∆∆»«¿≈«≈∆∆¿∆¿

יוחנן.93) רבי אמר אסי  כרבי  שם, כלומר,94)בכורות
שני של חלקו תמורת חלקו את לחבירו אחד כל מכר כאילו
שזה  הדבר שהוברר "ברירה", אומרים אנו ואין הוא. שקיבל

השני . של חלקו וזה הושעיא,95)חלקו רב  "מתיב  שם:
הם, לקוחות ואם (כלומר, הבכורה ביובל חוזרין שאין ואלו
אין  מאי  אלעזר, רבי  ליה אמר לחזור). צריכה הבכורה היתה
את  מבטלים שאין רבינו, וסובר לבטלה". חוזרין אין חוזרין,
אלא  רש"י ), (כפירוש מחדש ומחלקים הראשונה החלוקה

(כסף ֿמשנה). חלקיהם את שם:96)מחליפים במשנה
כנ"ל, לבטלה חוזרין אין (כלומר, ביובל חוזרין שאין ואלו
והמתנה  אחיו אשת את והמייבם אשתו את והיורש הבכורה,
(הלכה  כמכר המתנה אומרים וחכמים מאיר. רבי  דברי 
לרבי חכמים מודים הדברים שבשאר משמע  כנ"ל. כחכמים,
לרבות  "תשובו", דרבנן טעמייהו מאי  שם: ובגמרא מאיר).
חוזרים  אינם (ולכן נינהו ירושה כולהו והני  המתנה, את

נחלות 97)ביובל). מהל' (פ "ג המת אחיו נכסי  כל שיורש
בכור, הכתוב  שקראו ממה שם, בבכורות כן ולמדו ה"ז).

תלד". אשר הבכור "והיה כנ"ל.98)שנאמר:

.‡ÎLBi‰ Ï‡99˙MiL Èt ÏÚ Û‡ ,BzL‡ ˙‡ ¬»«≈∆ƒ¿««ƒ∆¿À«
Ì‰ÈcÓ ÏÚa‰100˜efÁ eOÚ 101ÏLk Ì‰È„Ï «««ƒƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆

Ì‡Â .ÏBia ÈÊÁÓ BÈ‡Â ,‰Bz102˙Èa ‰pnÓ LÈ »¿≈«¬ƒ«≈¿ƒ»«ƒ∆»≈
˙Bw‰103‰ÁtLÓ ÈÏ ÈÊÁÈ 104Ì‚t ÌeMÓ , «¿»«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿«
‰ÁtLÓ105ÔÈkÓe ,‰ÈÓ„ BÏ ezÈÂ ,106˜ ÈÓ„ BÏ ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»¿«ƒ¿≈∆∆

BzL‡107d˙e˜a iÁ È‰L ,108. ƒ¿∆¬≈«»ƒ¿»»

כנ"ל.99) ופ "א 100)שם, ה"ג, אישות מהל' פי "ב  ראה
שטעמו  שם, אמרו שהרי  רבינו, וכוונת ה"ח . נחלות מהל'
ביובל, מחזיר אינו אשתו את שהיורש הסובר מאיר רבי  של

 ֿ שלמאן מזה משמע  דאורייתא, הבעל שירושת משום הוא
אשתו  קבורת תחת לו ותקנוה דרבנן, הבעל ירושת דאמר
וחוזרת  כמכר היא הרי  ד). ה"ב , שם אישות בהל' (כנ"ל

רבנן 101)ביובל. שויהו יובל "גבי  ב : קלט , בבאֿבתרא
יצטרך  (שלא דידיה" פסידא משום כיורש, הבעל) (את
גבי , ד"ה שם בתוספתא וראה כנ"ל). לקרובים, להחזיר

שמח '. ברוקה.102)וב 'אור בן יוחנן כרבי  שם, בכורות
שם.103) להם 105)ביובל.104)גמרא, הוא שגנאי 

אחרים  בקברות יקברו והם עמהם, נקברים אחרים שיהיו
חיזוק  חכמים כאן עשו לא ולכן פד.) בכתובות (רש"י 
מהל' פכ"ד וראה כנ"ל. ביובל, תחזור שלא לדבריהם
ברשב "ם  - ב  ק , בתרא ובבבא שם. ובהערות הי "ז מכירה

משום. עבורו.107)שם.106)ד "ה משלמים שאינם
שם.108) אישות, בהל' ראה

ה'תשע"ח  אדר ה' שלישי יום 

   1 
הקרובין 1) ואם חומה. המוקפת עיר בתוך בית המוכר יבאר

לראשון  והמוכר המוכר. או הלוקח  מת אם אותה, פודין
אדר  בחצי  האחד בתים ב ' מכר השנה. בתוך לשני  וראשון
נמצא  ולא חדש י "ב  הגיע  אם שני . אדר בראש ואחד ראשון
בעיר  בית מכר ואם חומה. בעיר בית המקדיש ודין הלוקח .
בבתי בית המוכר המכר. שנת תוך יובל והגיע  חומה
על  אמות ד' בו שאין בית מוקפת. שאינה בעיר או החצרים
שראויה  העיר בירושלים. נחלט  הבית ואם אמות, ארבע 
כל  נתקדשו שני  בבית עזרא שעלה כיון חומה. עיר להקרא

הערים.

.‡‰ÓBÁ ˙Ùwn‰ ÈÚ CB˙a ˙Èa ÎBn‰2‰Ê È‰  «≈«ƒ¿ƒ«À∆∆»¬≈∆
L„Á OÚ ÌÈL Ïk dÏ‡B‚3ÎnL ÌBiÓ4˙Ú ÏÎa ¬»»¿≈»»…∆ƒ∆»«¿»≈

‰ˆiL5 ˙BcÙÏ ‰ˆBLÎe .ÎnL ÌBia elÙ‡Â , ∆ƒ¿∆«¬ƒ«∆»«¿∆∆ƒ¿
Ô˙B6ÌeÏk Á˜BlÏ ÚB‚ BÈ‡Â ,Á˜lL ÌÈÓc‰ Ïk7. ≈»«»ƒ∆»«¿≈≈««≈«¿

הארץ .2) כיבוש עד 3)בשעת גאולתו "והייתה שנאמר
ממכרו". שנת מיום 4)תום חודש עשר שנים כלומר,

כשנה. לו תיחשב  תשרי , משהגיע  אומרים: ואין ליום.
אחוזה.5) שדה במוכר כמו שנים שתי  מחכה ואינו
כספו,6) כל מקבל (שהלוקח  ריבית כמין זה הרי  שם:

המעות  החזקת תמורת המוכר בשדה שהשתמש ונמצא
במכר). ולא בהלוואה, אלא ריבית (שאין ריבית ואינו בידו),

אחוזה.7) שדה כדין ולא

.BÓˆÚ ÎBn‰ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈ„Bt ÌÈBw‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»∆»«≈«¿
B„È ‰‚ÈO‰ Ì‡8BÏ LÈÂ .9;B˙BcÙÏÂ ÂÈÒÎpÓ kÓÏ ƒƒƒ»»¿≈ƒ¿…ƒ¿»»¿ƒ¿

ÔÈ‡ˆÁÏ Ï‡‚È ‡ÏÂ ,Ï‡‚ÈÂ ‰ÂÏÈ ‡Ï Ï‡10. ¬»…ƒ¿∆¿ƒ¿«¿…ƒ¿««¬»ƒ

זה.8) לעניין אחוזה לשדה חומה עיר בית הוקש שלא
בשדה 9) שנאמר כשם גאולתו" כדי  "ומצא כאן נאמר שלא

לשדה 10)אחוזה. חומה עיר בית הוקש זה שלעניין

אחוזה.

.‚‰cÙÈ  Á˜Bl‰ ˙Ó11Ba „iÓ12˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ≈«≈«ƒ¿∆ƒ«¿¿≈ƒ≈
L„Á OÚ ÌÈL Ïk d˙BcÙÏ BÏ LÈ  ÎBn‰13. «≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿≈»»…∆
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אותו 12)המוכר.11) לקונה דתימא "מהו שם: בגמרא
לן  משמע  קא קנה, לא הלוקח ) (בן והא רחמנא, אמר

מקום". מכל גאולתו ואיש 13)והייתה דתימא "מהו שם:
משמע  קא מכר, לא המוכר) (בן והאי  רחמנא, אמר ימכר כי 

מקום". מכל גאולתו והייתה לן

.„‰M‰ CB˙a ÈLÏ ÔBL‡Â ,ÔBL‡Ï ÎÓ14 »«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»»
ÔÈBÓ15ÔBL‡Ï16‰BL‡ ‰L ‰ÓÏML ÔÂÈk . ƒ»ƒ≈»∆»¿»»»ƒ»

Ïk ÈMÏ ÎÓ ÎBn‰L ;ÈM‰ „Èa ˙Èa‰ ËÏÁ‰À¿«««ƒ¿««≈ƒ∆«≈»««≈ƒ»
B„ÈÏ ‡BzL ˙eÎÊ17‡ÏÂ L„Á OÚ ÌÈL ÚÈb‰ . ¿∆»¿»ƒƒ«¿≈»»…∆¿…

Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .Á˜Bl‰ „Èa ˙ËÏÁ BÊ È‰  dÏ‡‚¿»»¬≈∆¿∆∆¿««≈«¿≈ƒ»«
‰zÓ ˙Èa‰18È‰  L„Á OÚ ÌÈL Ïk BÏ‡‚ ‡ÏÂ ««ƒ«»»¿…¿»»¿≈»»…∆¬≈

.‰zÓ BÏ Ô˙pL ‰Ê „Èa ËÏÁ ‰Ê∆∆¿»¿«∆∆»««»»

המכר.14) משעת חודש.15)הראשונה משעת 16)י "ב 
למי (משמע , שנה לו מלאת עד "שנאמר: ושם: המכר.

רש"י )". - מונין שלו אחוזה הייתה 17)שהייתה ואילו
נחלטת  כשמכרה, ולכן לו, נחלטת הייתה בידו הקרקע 

ביובל. יצא לא לדורותיו, אותו היא 18)לקונה זו, והלכה
כמכר. שמתנה הסוברים נב : בבכורות כחכמים

.‰;dÙBÒ „Ú ËÏÁ BÈ‡  ˙aÚÓ ‰L ‰˙È‰»¿»»»¿À∆∆≈∆¿»«»
L„Á ‡È‰Ï  ‰ÓÈÓ˙ ‰L BÏ ˙‡ÏÓ „Ú :Ó‡pL∆∆¡««¿…»»¿ƒ»¿»ƒ…∆

.eaÚ‰»ƒ

.Â„Á‡Â ÔBL‡ „‡ ÈˆÁa „Á‡ ,ÌÈza ÈL ÎÓ»«¿≈»ƒ∆»«¬ƒ¬»ƒ¿∆»
ÔÂÈk  ÈL „‡ L‡a ÎnL ‰Ê :ÈL „‡ L‡a¿…¬»≈ƒ∆∆»«¿…¬»≈ƒ≈»

‰‡a‰ ‰L ÏL „‡a „Á‡ ÚÈb‰L19BÏ ‰˙ÏÚ ∆ƒƒ«∆»«¬»∆»»«»»»¿»
‰L20‰˙ÏÚ ‡Ï  ÔBL‡ „‡ ÈˆÁa ÎnL ‰ÊÂ ; »»¿∆∆»««¬ƒ¬»ƒ…»¿»

„iL ÈtÓ ,‰‡a‰ ‰L ÏL „‡ ÈˆÁ „Ú ‰L BÏ»»«¬ƒ¬»∆»»«»»ƒ¿≈∆»«
eaÚ‰ L„Áa Á˜Bl‰21. «≈«¿…∆»ƒ

פשוטה.19) אדר 20)שהייתה  בראש ירד כאילו זה שהרי 
מעוברת. שאינה שנה שהוא 21)של ראשון באדר היינו,

נחלטת  השדה אין מעוברת שבשנה הדין עליו וחל מעובר,
הבאה. שנה של אדר אמצע  עד היינו, סופה, עד

.ÊÚÈb‰22‡ˆÓ ‡ÏÂ L„Á OÚ ÌÈL ÌBÈ23Á˜Bl‰ ƒƒ«¿≈»»…∆¿…ƒ¿»«≈«
ÔÈc ˙Èa ÂÈ˙BÚÓ ÁÈpÓ ‰Ê È‰  epnÓ ˙BcÙÏƒ¿ƒ∆¬≈∆«ƒ«¿»¿≈ƒ

B˙ÈÏ ÒÎÂ ˙Ïc‰ ˙‡ BLÂ24‡BiL È˙ÓÈ‡Â , ¿≈∆«∆∆¿ƒ¿»¿≈¿≈»«∆»
.ÂÈ˙BÚÓ ÏhÈÂ ‡BÈ  Á˜Bl‰«≈«»¿ƒ…¿»

הלל.22) כתקנת שם: באותו 23)משנה שנטמן כלומר,
לו. חלוט  הבית שיהיה כדי  כרחו 24)יום, בעל שהנתינה

נזקק  שהלל אלא מקום, בכל טובה, נתינה היא המקבל של
בפני שלא היא אם אפילו טובה הנתינה שתהא לתקן,

כאן. כמו המקבל

.Á„iÓ Á‡ BÏ‡‚e ,‰ÓBÁ ÈÚ ˙Èa LÈc˜n‰««¿ƒ≈ƒ»¿»«≈ƒ«
BÏ ‰˙ÏÚL ÔÂÈk  Lc˜‰‰25„iÓ Ï‡‚pL ‰ÚMÓ ‰L «∆¿≈≈»∆»¿»»»ƒ»»∆ƒ¿«ƒ«

Ï‡Bb‰ „Èa ËÏÁ ,ÂÈÏÚa BÏ‡‚ ‡ÏÂ Lc˜‰‰26ÔÈ‡L . «∆¿≈¿…¿»¿»»∆¿«¿««≈∆≈
B˙‡ ‰wÏ :Ó‡pL ;Á˜Bl‰ ‡l‡ ,ËÏBÁ Lc˜‰‰«∆¿≈≈∆»«≈«∆∆¡««…∆…

.ÂÈ˙„Ï¿……»

מיד 26)לבית.25) ואפילו אותו", "לקונה קרא דאמר שם:
יצא  "לדורותיו", קרא אמר הקדש? ולחלטיה ההקדש.

דורות. לו שאין הקדש

.Ë˙L CB˙a ÏBÈ ÚÈb‰Â ‰ÓBÁ ÈÚ ˙Èa ÎÓ»«≈ƒ»¿ƒƒ«≈¿¿«
ÊBÁ BÈ‡  În‰27Á˜Bl‰ „Èa ‰È‰È ‡l‡ ;ÏBia «∆∆≈≈«≈∆»ƒ¿∆¿««≈«

‡Ïn˙ B‡ ,În‰ ˙L Ïk Ï‡‚Ï ÎBn‰ ‰ˆiL „Ú«∆ƒ¿∆«≈ƒ¿…»¿««∆∆ƒ»≈
.ËÏÁÈÂ ‰L»»¿«¿…

ביובל.27) יצא לא שנאמר:

.È˙ÙwÓ dÈ‡L ÈÚa B‡ ÌÈˆÁ Èza ˙Èa ÎBn‰«≈«ƒ¿»≈¬≈ƒ¿ƒ∆≈»À∆∆
Èe‡k ‰ÓBÁ28‰ÙÈ ÁÎa Ï‡‚ ‰Ê È‰ 29ÔÈ„aL »»»¬≈∆ƒ¿»¿…«»∆∆¿ƒ

‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰ ÌÈza‰ ÔÈ„aLÂ ‰„O‰30Ì‡ ?„ˆÈk . «»∆¿∆¿ƒ«»ƒ«À»ƒ»≈«ƒ
„iÓ Ï‡‚Ï ‰ˆ31ÌÈza‰ ÔÈ„k ,Ï‡Bb 32ÌÈL ÚÈb‰ . »»ƒ¿…ƒ»≈¿ƒ«»ƒƒƒ«¿≈

È‰  Ï‡‚ ‡ÏÂ L„Á OÚÏ‡B‚ ‰Ê33˙L „Ú »»…∆¿…»«¬≈∆≈«¿«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,ÏBi‰34Ï‡BbL ˙Úe .35ÌÚ MÁÓ  «≈¿ƒ«»¿≈∆≈¿«≈ƒ

ÏÎ‡M ‰Ó BÏ ÚB‚Â ÎBn‰36ÏBÈ ÚÈb‰ .37Ï‡‚ ‡ÏÂ «≈¿≈««∆»«ƒƒ«≈¿…»«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,ÌÈÓ„ ‡Ïa ˙Èa‰ ÊBÁ 38. ≈««ƒ¿…»ƒ¿ƒ«»

שיבנו 28) לפני  החומה ושּתּוקף  הארץ . כיבוש בשעת היינו,
בתוכה. המוכר.29)החצרות כח  את שמייפים היינו,

שמכר.31)כראוי .30) אינו 32)ביום אחוזה בשדה אבל
שנים. משתי  לפחות לגאול בשנה 33)מותר אפילו

"וביובל  אמרו: שם שבגמרא משום דבר, של וטעמו השנייה.
בית  למוכר אלא נצרכה לא פפא, רב  אמר לי ? למה יצא,
מדמית  למאי  שנייה. בשנה יובל בו ופגע  החצרים, ערי  בבתי 
ללוקח  ליה איחלט  ליה, מדמית חומה ערי  לבתי  אי  ליה,
בעי השלמה ליה, מדמית אחוזה לשדה אי  שנה), (אחרי 
יצא". וביובל אצטריך להכי  י "ב ), הלכה י "א בפרק  (כנ"ל
אף  כן אם המכר, של שנייה בשנה מדבר זה שפסוק  ומכיוון
בשנה  הוא אף  מדבר לו, הסמוך לו" תהיה "גאולה הפסוק 

שנייה. בשנה אף  שגואל ונמצא עיר 34)שנייה, בית אבל
ללוקח . נחלט  והרדב "ז 35)חומה ראשונה. בשנה אפילו

מטעם  אלא גואל שאינו ראשונה שבשנה כתבו, שם והרש"ש
עיר  בית כדין שאכל מה לו גורע  אינו - חומה עיר בית

הדמים 36)חומה. כל נותן בבתים אבל השדות. כדין
כלום. ללוקח  גורע  ואינו שנייה.37)שלקח , בשנה אפילו

אחר 38) ללוקח  נחלט  אלא כלל, יובל דין אין בבתים שהרי 
חודש. י "ב 

.‡È˙Bpb‰ ÔB‚k ,‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‡e‰L Ïk39 …∆ƒ¿ƒƒ«»¿«ƒ
˙BÎBM‰Â ˙B‡ˆÁn‰Â40ÌÈzak ‡e‰ È‰ 41; ¿«∆¿¬»¿«»¬≈«»ƒ

˙B„O‰ Ï‡ .ÈÚa L‡ :Ó‡pL42 ÈÚ‰ CB˙aL ∆∆¡«¬∆»ƒ¬»«»∆¿»ƒ
ÔÈÏ‡‚43Ì˜Â :Ó‡pL ;ÈÚÏ ıeÁL ˙B„O‰ ÔÈ„k ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆»ƒ∆∆¡«¿»

‡Ï ,˙ÈÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ˙Èa  ÈÚa L‡ ˙Èa‰««ƒ¬∆»ƒ«ƒ¿»«∆¿«ƒ…
.˙B„O‰«»

ליטע 39) דרך שכן אילנות של גנות ודווקא אילנות. [שבהם
מאיר  ר' נחלקו שבהם תבואה, של שדות אבל בחצר, אילנות
שאין  לפי  מאיר, כר' הלכה אין שם, בערכין במשנה וחכמים
חילקו  שם שגם כג: בעירובין ועיין בחצר. תבואה לזרוע  דרך
לא]. וזריעות כחצר, הם הרי  שנטיעות לנטיעה זריעה בין
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[ורבינו 40) בדים". "בתי  גם נזכרו שם ובסיפרא בברייתא
אפילו  והרי  החומה, בתוך לבנותם היה שדרכם לפי  השמיטו

חומה]. ערי  כבתי  אינו בחומה הבנוי  ונחלטים 41)בית
חומה. ערי  בתי  כדין חודש, יב  אחר יהודה 42)ללוקח  כר'

לעיר. שמחוץ  כשדות דינן העיר שבתוך ששדות שם, במשנה
היובל.43) עד

.È ˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««
ËÏÁ BÈ‡44˙Èa‰ ÔÈ‡  ÌÈÏLeÈÂ .‰ÓBÁ ÈÚ Èzk ≈∆¿»¿»≈»≈»ƒ»«ƒ≈««ƒ
da ËÏÁ45BÈ‡  ‰ÓBÁa Èea‰ ˙Èe .46ÈÚ È˙ak ∆¿»»«ƒ«»«»≈¿»≈»≈

.‰ÓBÁ»

"ובית 44) (שנאמר: בהו" כתיב  דבית טעמא, "מאי  שם:
בית). קרוי  אינו זה משיעור ופחות חומה", עיר מושב 
לזריעה. ראוייה שאינה כשדה דינו בית, זה שאין ומכיוון

חומה 45) לו אשר הבית וקם דכתיב , שם: קמא בבבא
נ  לא וקסבר לדורותיו, אותו לקונה תחלקה לצמיתות,

להקנותו  יכול איש אין ולכן כלומר, לשבטים. ירושלים
חצרים. ערי  כבתי  ודינו שם, אמר 46)קרקע  שם: ובגמרא

החלון, בעד "ותורידם דרשו: אחד מקרא ושניהם יוחנן, רבי 
סבר  שמעון ר' יושבת". היא ובחומה החומה, בקיר ביתה כי 
יהודה  ור' החומה), בעיר כיושבת היא (שהרי  דקרא כפשטיה

חומה. בעיר ולא יושבת היא בחומה סבר,

.‚Èd˙ÓBÁ ‰È˙BbbL ÈÚ47dÈ‡  d˙ÓBÁ Ìi‰L B‡ ƒ∆«∆»»»∆«»»»≈»
‰ÓBÁ ˙ÙwÓk48. ¿À∆∆»

ותכופות 47) בבתים, הקיפוה אלא חומה, הקיפוה שלא
כחומה. לזו, זו חצרים.48)הבתים ערי  כבתי  ובתיה

(שגגותיה  איגר שור ולא חומה, רבנן, תנו שם: ובברייתא
(בראשית  כמפורש חומה היינו שור כלומר, רש"י . - חומתה
גגותיה  שהיו גג. דהיינו איגרא, כמו הוא ואיגר כב ) מט ,

חומתה. שימה לטבריה פרט  סביב , חומתה).

.„ÈLÏL Ba ‰È‰iL „Ú ‰ÓBÁ ÈÚ ‡˜ ÌB˜n‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿»»≈»«∆ƒ¿∆»
Á,˙È B‡ ÌÈza ÈL Ô‰Ó ˆÁ ÏÎe ,˙È B‡ ˙Bˆ¬≈»≈¿»»≈≈∆¿≈»ƒ»≈

˙BˆÁ‰ eÈ Ck Á‡Â ‰lÁz ‰ÓBÁ ‰eÙÈwÈÂ¿«ƒ»»¿ƒ»¿««»ƒ¿«¬≈
BÎB˙a49‡lL B‡ ,Ûw‰ Ck Á‡Â LiL ÌB˜Ó Ï‡ . ¿¬»»∆»«¿««»À«∆…

ÈÚ BÈ‡  ÌÈza ÈL ÏL ˙BˆÁ LÏL Ba eÈ‰»»¬≈∆¿≈»ƒ≈ƒ
.ÌÈˆÁ‰ Èzk BaL ÌÈza ‡l‡ ,‰ÓBÁ»∆»»ƒ∆¿»≈«¬≈ƒ

(49- חומה" עיר מושב  בית ימכור כי  "ואיש שנאמר:
מושב  ונעשה נבנה שהבית (היינו, ישב  ולבסוף  "שהוקף 

הוקף ". ולבסוף  שישב  ולא חומה), לה היה שכבר בעיר

.ÂËÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡50˙ÚLa ˙Ùwn‰ ‰ÓBÁ ÏÚ ‡l‡51 ≈¿ƒ∆»«»«À∆∆ƒ¿«
‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL ÈÚ ?„ˆÈk .ı‡‰ Leakƒ»»∆≈«ƒ∆…»¿»À∆∆»
˙ÙwnL Èt ÏÚ Û‡ ,ı‡‰ ˙‡ ÚLB‰È LkL ‰ÚLa¿»»∆»«¿À«∆»»∆««ƒ∆À∆∆

‰zÚ52‰˙È‰L ÈÚÂ ;ÌÈˆÁ‰ Èzk ‡È‰ È‰  «»¬≈ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿ƒ∆»¿»
˙ÙwÓ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓÀ∆∆»ƒ≈¿À«««ƒ∆≈»À∆∆

‰zÚ53˙ÙwÓk ‡È‰ È‰ 54ÔÂÈÎÂ .ÔaÁa eÏbL «»¬≈ƒ¿À∆∆¿≈»∆»¿À¿»
‰ÓBÁ ÈÚ ˙M„˜ ‰ÏËa  ÔBL‡55ÈÓÈa eÈ‰L ƒ»¿»¿À«»≈»∆»ƒ≈

eLc˜˙  ‰iM‰ ‰‡Èaa ‡ÊÚ ‰ÏÚL ÔÂÈk .ÚLB‰È¿À«≈»∆»»∆¿»«ƒ»«¿ƒ»ƒ¿«¿
˙Ú‰ B˙B‡a ‰ÓBÁ ˙BÙwn‰ ÌÈÚ‰ Ïk56ÈtÓ . »∆»ƒ«À»»¿»≈ƒ¿≈

Ô˙‡Èk  ‰iL ‰‡Èa ‡È‰L ,‡ÊÚ ÈÓÈa Ô˙‡ÈaL∆ƒ»»ƒ≈∆¿»∆ƒƒ»¿ƒ»¿ƒ»»
ÔÈhÓL eÓ  ÚLB‰È ÈÓÈa Ô˙‡Èa ‰Ó :ÚLB‰È ÈÓÈaƒ≈¿À««ƒ»»ƒ≈¿À«»¿ƒƒ

˙BÏBÈÂ57;OÚÓa eiÁ˙Â ,‰ÓBÁ ÈÚ Èza eLc˜Â , ¿¿¿ƒ¿»≈»≈»¿ƒ¿«¿¿«¬≈
˙BÏBÈÂ ÔÈhÓL eÓ  ‡ÊÚ ÈÓÈa Ì˙‡Èa Û‡58, «ƒ»»ƒ≈∆¿»»¿ƒƒ¿¿

OÚÓa eiÁ˙Â ,‰ÓBÁ ÈÚ Èza eLc˜Â59. ¿ƒ¿»≈»≈»¿ƒ¿«¿¿«¬≈

חומה.50) כמוקפות ערים להחשיב  מימות 51)כלו',
נון. בן ראשון.52)יהושע  בית בזמן בזמן 53)היינו,

חומה, עיר בית דין לה אין החורבן לאחר אבל ראשון. בית
פי על ואף  לבוא. לעתיד קדשה לא ראשונה קדושה שהרי 
סוברת  יוסי  בר אלעזר ר' של הנ"ל שהברייתא שאמרו
הלכה  אין זה בפרט  - לבוא לעתיד קידשה ראשונה קדושה

לא 54)כמותו. "לו קרי  =) חומה לוא "אשר שנאמר:
לכן". קודם לו והיה עכשיו לו שאין פי  על אף  - חומה")

שהייתה 55) לפי  ראשונה, שקדושה שמוע . בן אלעזר כר'
לעתיד  קדשה ולא לשעתה קדשה בלבד, הכיבוש מפני 

שנייה.56)לבוא. של 57)בקדושה שנה י "ד לאחר
וחילוק . שמיטין.58)כיבוש מצד 59)לקדש והנה,

אבל  התורה, מן במעשרות להתחייב  ראויים היו הקדושה
מדרבנן. אלא מתחייבים אינם כולם, באו שלא מכיוון

.ÊËeÒkiL ˙Úa ,˙ÈLÈÏL ‰‡Èa ‡BÏ „È˙ÚÏ ÔÎÂ¿≈∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»≈∆ƒ»¿
Èza eLc˜ÈÂ ,˙BÏBÈÂ ÔÈhÓL ˙BÓÏ eÏÈÁ˙È ı‡Ï»»∆«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿¿ƒ«¿»≈

eLaÎiL ÌB˜Ó Ïk iÁ˙ÈÂ ,‰ÓBÁ ÈÚe‰60 »≈»¿ƒ¿«≈»»∆ƒ¿¿
˙BOÚÓa61ı‡‰ Ï‡ EÈ‰Ï‡ ÈÈ E‡È‰Â :Ó‡pL . ¿««¿∆∆¡«∆¡ƒ¬¿»¡…∆∆»»∆

˙MÈÏ E˙MÈ LÈwÓ  dzLÈÂ EÈ˙‡ eLÈ L‡¬∆»¿¬…∆ƒƒ¿»«ƒ¿À»¿ƒÀ«
[da] ‚‰B ‰z‡  EÈ˙B‡ ˙Mi ‰Ó :EÈ˙B‡¬∆«¿À«¬∆«»≈»
da ‚‰B ‰z‡ E˙MÈ Û‡ ,el‡‰ ÌÈc‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈«¿À»¿«»≈»

.el‡‰ ÌÈc‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈

אבל 60) עזרא. בימי  בהם החזיקו שלא המקומות היינו
בקדושתם, הם הרי  עזרא, בימי  בהם שהחזיקו המקומות
לפי לבוא, לעתיד וקדשה לשעתה קדשה שנייה שקדושה
החזקה, מצד אלא הכיבוש, מצד הייתה לא עזרא שקדושת

בטלה. לא אלה 61)וחזקה בכל יתחייבו כולם, כשיבואו
התורה. מן

    1 
נותנין 1) לשבת. ערים לוי  לשבט  לתת ישראל שנצטוו יבאר

לויים  להיפך. או מגרש עיר עושין ואם קברות. בית עיר לכל
אבי את שירש ישראל כישראל. גואלין אם שדה שמכרו
שלא  כנען. בארץ  ינחלו שלא מוזהרין לוי  ששבט  לוי . אמו
מלקות. חייבים נטלו ואם בביזה, חלק  הכהן או הלוי  יטול

.‡ı‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÂÏ ËL2, ≈∆≈ƒ««ƒ∆≈»∆≈∆»»∆
eeËˆ k3˙LÏ ÌÈÚ Ì‰Ï ÔzÏ Ï‡OÈ ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ≈»∆»ƒ»∆∆

ËÏ˜Ó ÈÚ LL Ì‰ ÌÈÚ‰Â .Ì‰ÈL‚Óe4Ô‰ÈÏÚÂ , ƒ¿¿≈∆¿∆»ƒ≈≈»≈ƒ¿»«¬≈∆
˙BÁ‡ ËÏ˜Ó ÈÚ ÔÈÙÈÒBnLÎe .ÈÚ ÌÈÚa‡Â ÌÈzL¿«ƒ¿«¿»ƒƒ¿∆ƒƒ»≈ƒ¿»¬≈

ÁÈLn‰ ÈÓÈa5ÌiÂÏÏ Ïk‰ 6. ƒ≈«»ƒ««…«¿ƒƒ

כל 2) הלויים לכהנים יהיה "לא א): יח , (דברים שנאמר
כט , יד, שם נאמר וכן ישראל". עם ונחלה חלק  לוי  שבט 
ולהלן  קכב . בתרא בבבא ברייתא ועיין לג. יג, וביהושע 
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קכה                 
         

[ורבינו 40) בדים". "בתי  גם נזכרו שם ובסיפרא בברייתא
אפילו  והרי  החומה, בתוך לבנותם היה שדרכם לפי  השמיטו

חומה]. ערי  כבתי  אינו בחומה הבנוי  ונחלטים 41)בית
חומה. ערי  בתי  כדין חודש, יב  אחר יהודה 42)ללוקח  כר'

לעיר. שמחוץ  כשדות דינן העיר שבתוך ששדות שם, במשנה
היובל.43) עד

.È ˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««
ËÏÁ BÈ‡44˙Èa‰ ÔÈ‡  ÌÈÏLeÈÂ .‰ÓBÁ ÈÚ Èzk ≈∆¿»¿»≈»≈»ƒ»«ƒ≈««ƒ
da ËÏÁ45BÈ‡  ‰ÓBÁa Èea‰ ˙Èe .46ÈÚ È˙ak ∆¿»»«ƒ«»«»≈¿»≈»≈

.‰ÓBÁ»

"ובית 44) (שנאמר: בהו" כתיב  דבית טעמא, "מאי  שם:
בית). קרוי  אינו זה משיעור ופחות חומה", עיר מושב 
לזריעה. ראוייה שאינה כשדה דינו בית, זה שאין ומכיוון

חומה 45) לו אשר הבית וקם דכתיב , שם: קמא בבבא
נ  לא וקסבר לדורותיו, אותו לקונה תחלקה לצמיתות,

להקנותו  יכול איש אין ולכן כלומר, לשבטים. ירושלים
חצרים. ערי  כבתי  ודינו שם, אמר 46)קרקע  שם: ובגמרא

החלון, בעד "ותורידם דרשו: אחד מקרא ושניהם יוחנן, רבי 
סבר  שמעון ר' יושבת". היא ובחומה החומה, בקיר ביתה כי 
יהודה  ור' החומה), בעיר כיושבת היא (שהרי  דקרא כפשטיה

חומה. בעיר ולא יושבת היא בחומה סבר,

.‚Èd˙ÓBÁ ‰È˙BbbL ÈÚ47dÈ‡  d˙ÓBÁ Ìi‰L B‡ ƒ∆«∆»»»∆«»»»≈»
‰ÓBÁ ˙ÙwÓk48. ¿À∆∆»

ותכופות 47) בבתים, הקיפוה אלא חומה, הקיפוה שלא
כחומה. לזו, זו חצרים.48)הבתים ערי  כבתי  ובתיה

(שגגותיה  איגר שור ולא חומה, רבנן, תנו שם: ובברייתא
(בראשית  כמפורש חומה היינו שור כלומר, רש"י . - חומתה
גגותיה  שהיו גג. דהיינו איגרא, כמו הוא ואיגר כב ) מט ,

חומתה. שימה לטבריה פרט  סביב , חומתה).

.„ÈLÏL Ba ‰È‰iL „Ú ‰ÓBÁ ÈÚ ‡˜ ÌB˜n‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿»»≈»«∆ƒ¿∆»
Á,˙È B‡ ÌÈza ÈL Ô‰Ó ˆÁ ÏÎe ,˙È B‡ ˙Bˆ¬≈»≈¿»»≈≈∆¿≈»ƒ»≈

˙BˆÁ‰ eÈ Ck Á‡Â ‰lÁz ‰ÓBÁ ‰eÙÈwÈÂ¿«ƒ»»¿ƒ»¿««»ƒ¿«¬≈
BÎB˙a49‡lL B‡ ,Ûw‰ Ck Á‡Â LiL ÌB˜Ó Ï‡ . ¿¬»»∆»«¿««»À«∆…

ÈÚ BÈ‡  ÌÈza ÈL ÏL ˙BˆÁ LÏL Ba eÈ‰»»¬≈∆¿≈»ƒ≈ƒ
.ÌÈˆÁ‰ Èzk BaL ÌÈza ‡l‡ ,‰ÓBÁ»∆»»ƒ∆¿»≈«¬≈ƒ

(49- חומה" עיר מושב  בית ימכור כי  "ואיש שנאמר:
מושב  ונעשה נבנה שהבית (היינו, ישב  ולבסוף  "שהוקף 

הוקף ". ולבסוף  שישב  ולא חומה), לה היה שכבר בעיר

.ÂËÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡50˙ÚLa ˙Ùwn‰ ‰ÓBÁ ÏÚ ‡l‡51 ≈¿ƒ∆»«»«À∆∆ƒ¿«
‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL ÈÚ ?„ˆÈk .ı‡‰ Leakƒ»»∆≈«ƒ∆…»¿»À∆∆»
˙ÙwnL Èt ÏÚ Û‡ ,ı‡‰ ˙‡ ÚLB‰È LkL ‰ÚLa¿»»∆»«¿À«∆»»∆««ƒ∆À∆∆

‰zÚ52‰˙È‰L ÈÚÂ ;ÌÈˆÁ‰ Èzk ‡È‰ È‰  «»¬≈ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿ƒ∆»¿»
˙ÙwÓ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓÀ∆∆»ƒ≈¿À«««ƒ∆≈»À∆∆

‰zÚ53˙ÙwÓk ‡È‰ È‰ 54ÔÂÈÎÂ .ÔaÁa eÏbL «»¬≈ƒ¿À∆∆¿≈»∆»¿À¿»
‰ÓBÁ ÈÚ ˙M„˜ ‰ÏËa  ÔBL‡55ÈÓÈa eÈ‰L ƒ»¿»¿À«»≈»∆»ƒ≈

eLc˜˙  ‰iM‰ ‰‡Èaa ‡ÊÚ ‰ÏÚL ÔÂÈk .ÚLB‰È¿À«≈»∆»»∆¿»«ƒ»«¿ƒ»ƒ¿«¿
˙Ú‰ B˙B‡a ‰ÓBÁ ˙BÙwn‰ ÌÈÚ‰ Ïk56ÈtÓ . »∆»ƒ«À»»¿»≈ƒ¿≈

Ô˙‡Èk  ‰iL ‰‡Èa ‡È‰L ,‡ÊÚ ÈÓÈa Ô˙‡ÈaL∆ƒ»»ƒ≈∆¿»∆ƒƒ»¿ƒ»¿ƒ»»
ÔÈhÓL eÓ  ÚLB‰È ÈÓÈa Ô˙‡Èa ‰Ó :ÚLB‰È ÈÓÈaƒ≈¿À««ƒ»»ƒ≈¿À«»¿ƒƒ

˙BÏBÈÂ57;OÚÓa eiÁ˙Â ,‰ÓBÁ ÈÚ Èza eLc˜Â , ¿¿¿ƒ¿»≈»≈»¿ƒ¿«¿¿«¬≈
˙BÏBÈÂ ÔÈhÓL eÓ  ‡ÊÚ ÈÓÈa Ì˙‡Èa Û‡58, «ƒ»»ƒ≈∆¿»»¿ƒƒ¿¿

OÚÓa eiÁ˙Â ,‰ÓBÁ ÈÚ Èza eLc˜Â59. ¿ƒ¿»≈»≈»¿ƒ¿«¿¿«¬≈

חומה.50) כמוקפות ערים להחשיב  מימות 51)כלו',
נון. בן ראשון.52)יהושע  בית בזמן בזמן 53)היינו,

חומה, עיר בית דין לה אין החורבן לאחר אבל ראשון. בית
פי על ואף  לבוא. לעתיד קדשה לא ראשונה קדושה שהרי 
סוברת  יוסי  בר אלעזר ר' של הנ"ל שהברייתא שאמרו
הלכה  אין זה בפרט  - לבוא לעתיד קידשה ראשונה קדושה

לא 54)כמותו. "לו קרי  =) חומה לוא "אשר שנאמר:
לכן". קודם לו והיה עכשיו לו שאין פי  על אף  - חומה")

שהייתה 55) לפי  ראשונה, שקדושה שמוע . בן אלעזר כר'
לעתיד  קדשה ולא לשעתה קדשה בלבד, הכיבוש מפני 

שנייה.56)לבוא. של 57)בקדושה שנה י "ד לאחר
וחילוק . שמיטין.58)כיבוש מצד 59)לקדש והנה,

אבל  התורה, מן במעשרות להתחייב  ראויים היו הקדושה
מדרבנן. אלא מתחייבים אינם כולם, באו שלא מכיוון

.ÊËeÒkiL ˙Úa ,˙ÈLÈÏL ‰‡Èa ‡BÏ „È˙ÚÏ ÔÎÂ¿≈∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»≈∆ƒ»¿
Èza eLc˜ÈÂ ,˙BÏBÈÂ ÔÈhÓL ˙BÓÏ eÏÈÁ˙È ı‡Ï»»∆«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿¿ƒ«¿»≈

eLaÎiL ÌB˜Ó Ïk iÁ˙ÈÂ ,‰ÓBÁ ÈÚe‰60 »≈»¿ƒ¿«≈»»∆ƒ¿¿
˙BOÚÓa61ı‡‰ Ï‡ EÈ‰Ï‡ ÈÈ E‡È‰Â :Ó‡pL . ¿««¿∆∆¡«∆¡ƒ¬¿»¡…∆∆»»∆

˙MÈÏ E˙MÈ LÈwÓ  dzLÈÂ EÈ˙‡ eLÈ L‡¬∆»¿¬…∆ƒƒ¿»«ƒ¿À»¿ƒÀ«
[da] ‚‰B ‰z‡  EÈ˙B‡ ˙Mi ‰Ó :EÈ˙B‡¬∆«¿À«¬∆«»≈»
da ‚‰B ‰z‡ E˙MÈ Û‡ ,el‡‰ ÌÈc‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈«¿À»¿«»≈»

.el‡‰ ÌÈc‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈

אבל 60) עזרא. בימי  בהם החזיקו שלא המקומות היינו
בקדושתם, הם הרי  עזרא, בימי  בהם שהחזיקו המקומות
לפי לבוא, לעתיד וקדשה לשעתה קדשה שנייה שקדושה
החזקה, מצד אלא הכיבוש, מצד הייתה לא עזרא שקדושת

בטלה. לא אלה 61)וחזקה בכל יתחייבו כולם, כשיבואו
התורה. מן

    1 
נותנין 1) לשבת. ערים לוי  לשבט  לתת ישראל שנצטוו יבאר

לויים  להיפך. או מגרש עיר עושין ואם קברות. בית עיר לכל
אבי את שירש ישראל כישראל. גואלין אם שדה שמכרו
שלא  כנען. בארץ  ינחלו שלא מוזהרין לוי  ששבט  לוי . אמו
מלקות. חייבים נטלו ואם בביזה, חלק  הכהן או הלוי  יטול

.‡ı‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÂÏ ËL2, ≈∆≈ƒ««ƒ∆≈»∆≈∆»»∆
eeËˆ k3˙LÏ ÌÈÚ Ì‰Ï ÔzÏ Ï‡OÈ ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ≈»∆»ƒ»∆∆

ËÏ˜Ó ÈÚ LL Ì‰ ÌÈÚ‰Â .Ì‰ÈL‚Óe4Ô‰ÈÏÚÂ , ƒ¿¿≈∆¿∆»ƒ≈≈»≈ƒ¿»«¬≈∆
˙BÁ‡ ËÏ˜Ó ÈÚ ÔÈÙÈÒBnLÎe .ÈÚ ÌÈÚa‡Â ÌÈzL¿«ƒ¿«¿»ƒƒ¿∆ƒƒ»≈ƒ¿»¬≈

ÁÈLn‰ ÈÓÈa5ÌiÂÏÏ Ïk‰ 6. ƒ≈«»ƒ««…«¿ƒƒ

כל 2) הלויים לכהנים יהיה "לא א): יח , (דברים שנאמר
כט , יד, שם נאמר וכן ישראל". עם ונחלה חלק  לוי  שבט 
ולהלן  קכב . בתרא בבבא ברייתא ועיין לג. יג, וביהושע 
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י . ישראל 3)בהלכה בני  את "צו ב ): לה, (במדבר שנאמר
לערים  ומגרש לשבת, ערים אחוזתם מנחלת ללוים ונתנו
ב . בא, ביהושע  וראה ללוים". תתנו סביבותיהם

ו.4) שם, "ואם 5)במדבר ח ֿט ): יט , (דברים שנאמר
על  ערים שלש עוד לך ויספת וגו', גבולך את אל' ה' ירחיב 
רוצח  מהלכות בפ "ח  וראה שם. רש"י  ועיין האלה". השלש

ד. וכו'.6)הלכה מקום לך ושמתי  רבנן, "תנו יב : במכות
ר"ח ), – מקום לך (כלומר, מקום בחייך. לך, ושמתי 
יהיו  מקלט  ערי  ואף  קולטת, לויה מחנה (שתהא ממקומך
מקום, לך ושמתי  הקב "ה: וכשאמר רש"י ). – לויה ערי 
ועל  שלעתידֿלבוא, הערים לשלש אף  הכוונה היתה בוודאי 
ללויים. שייכות המקלט  שערי  ממקומך, מקום, דרשו: הכל
ללויים  יהיה לא לעתידֿלבוא שגם ומכאן באורֿשמח . וראה
ארץ  שעתידה שם, בתרא בבבא שאמרו ומה ונחלה. חלק 
השלשה  החלק  שבטים, עשר לשלשה שתתחלק  ישראל
בסוף  כמפורש המשיח , למלך אלא לוי  לשבט  יהיה לא עשר
ח . הלכה מלכים מהלכות בפ "ד רבינו פסק  וכן שם, הסוגיא

רעו. לאוין הסמ "ג כדעת ולא

.ÌÈÚ‰ ÈL‚Ó7‰Bza eLt˙ k8Ì‰L ƒ¿¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«»∆≈
‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙LÏL9.‰ˆeÁÂ ÈÚ‰ ÈwÓ Áe ÏÎÏ ¿∆¬»ƒ«»¿»«ƒƒ»ƒ»»

Ôl‰Ïe ,ÈÒ ‰n‡ ÛÏ‡ ‰ˆeÁÂ ÈÚ‰ ÈwÓ :Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ»ƒ»»∆∆«»»ƒ¿«»
‰Ó„˜ ˙‡t ˙‡ ÈÚÏ ıeÁÓ Ì˙cÓe :ÓB‡ ‡e‰≈«…∆ƒ»ƒ∆¿«≈¿»

L‚Ó  ÌÈBL‡‰ ÛÏ‡ ;ÓB‚Â ‰n‡a ÌÈtÏ‡10, «¿«ƒ»«»¿≈∆∆»ƒƒƒ¿»
.ÌÈÓÎe ˙B„OÏ  L‚nÏ ıeÁ ÔÈ„„BnL ÌÈtÏ‡Â¿«¿«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»¿»¿»ƒ

אמה 7) לאלף  נקבע  "מגרש" השם של שעיקרו אף ֿעלֿפי 
ששמן  האחרות האלפים את גם כולל הוא – העיר שבצד

הסמוכה. בהלכה וראה לה.8)"שדה". במדבר
ולא 9) הגלילי  יוסי  ר' של בנו אליעזר כר' כז: בסוטה משנה

שבת. לתחום ואלפיים למגרש אלף  הדורש עקיבא, כרבי 
כאן  מחבירו, עקיבא כרבי  שהלכה בידינו, שכלל ואף ֿעלֿפי 
אין  דאורייתא, שתחומין היסוד על בנויה עקיבא רבי  שדעת
שתחומין  מקומות בכמה מבואר כי  עקיבא, כרבי  הלכה
ופסק  א. הלכה שבת מהלכות בפכ"ז רבינו פסק  וכן דרבנן,
רבי בשם נו: בעירובין כברייתא ולא כמשנתנו, רבינו
אמה  אלפים אלא ללויים היו שלא הסוברת יוסי  בן אליעזר
שם). כברייתא משנתנו את אף  מפרש (ורש"י  הערים סביב 
פ "ה, סוף  סוטה ובתוספתא פ "ה, סוף  ערכין בתוספתא וראה

לנוי10)וצ "ע . ומאילנות, ומבתים מזריעה פנויה רחבה
שם. ברש"ש וראה שם). (רש"י  לאויר לה להיות העיר

.‚ÔÈ˙BÂ11‰Ê ÌeÁ˙Ï ıeÁ ˙Bw‰ ˙Èa ÈÚ ÏÎÏ12, ¿¿ƒ¿»ƒ≈«¿»ƒ¿∆
ÌeÁ˙a Ì‰È˙Ó ÔÈB˜ ÔÈ‡L13:Ó‡pL ;Ì‰ÈÚ ∆≈¿ƒ≈≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¡«

Ì‰ÈL‚Óe14 Ì˙iÁ ÏÎÏe ÌLÎÏÂ ÌzÓ‰Ï eÈ‰È ƒ¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿À»¿…«»»
‰e˜Ï ‡ÏÂ ez ÌÈiÁÏ15. ¿«ƒƒ¿¿…ƒ¿»

אבהו.11) רבי  בשם יב . אלפים 12)מכות שלשת של
להלן. וראה רוקח ).13)אמה, (מעשה "בתחום" צ "ל:

שדות 14) של אמה אלפים שגם אמה, אלפים שלשת היינו
הנ"ל  בפסוק  ונכללו מגרשים, בתורה נקראו וכרמים
שם: הפסוקים לשון זו שהרי  לקבורה, ולא ניתנו' ֲָָשל'חיתם
לבהמתם  יהיו ומגרשיהם וגו' לערים ומגרש לשבת "ערים

אלף  וגו' תתנו אשר הערים ומגרשי  חיתם. ולכל ֲָָולרכושם
וגו' באמה אלפים קדמה פאת את וגו' ומדותם סביב . אמה

הערים". מגרשי  להם יהיה בעיר 15)זה שמת לרוצח  פרט 
רוצח  מהלכות ופ "ז שם, (גמרא שם אותו שקוברים מקלטו,

מיוחד. מפסוק  שם) (מכות זאת ולמדו ח ). ג, הלכות

.„ÔÈ‡16ÌiÂÏ‰ ÈÚa ÔÈOBÚ17Ó ‡ÏÂ L‚Ó ÈÚL‚ ≈ƒ¿»≈«¿ƒƒƒƒ¿»¿…ƒ¿»
L‚Ó ‰„O ‡ÏÂ ‰„O L‚Ó ‡ÏÂ ,ÈÚ18:Ó‡pL . ƒ¿…ƒ¿»»∆¿…»∆ƒ¿»∆∆¡«

.ÎnÈ ‡Ï Ì‰ÈÚ L‚Ó ‰„Oe¬≈ƒ¿«»≈∆…ƒ»≈

לג:16) בערכין שדה 17)משנה עושים ישראל בערי  אבל
אלעזר  כרבי  עיר, ומגרש להלן) (ראה שדה ומגרש מגרש,
כד: בתרא בבבא משנה שסתם (רדב "ז), שם במשנה
(לפי השני  ללשון ובין שם הראשון ללשון בין כוותיה,
בשיטהֿמקובצת  שהובא רבינו, של רבו מיגאש ר"י  נוסחת
שהביא  מה לפי  שם, בערכין הוא (וכן לישנא "ולהך שם:
אלעזר  רבי  דאמר תרסה) סימן בהר פרשת שמעוני  בילקוט 
זרעים, מילי  הני  שדה. מגרש לא אבל מגרש, שדה עושים
שלעולם  הראשון, כלשון רבינו ופסק  עבדינן"). אילנות אבל
מן  האילנות את מרחיקין בדין שם המשנה והביא  מותר,
א. הלכה שכנים מהלכות בפ "ז ראה העיר, נוי  משום העיר

וכדלהלן:18) שמב ), מצוה (חינוך עיר שדה ולא עיר ולא
כמו  הדבר להחזיר שאפשר לפי  אלו, לאוין על לוקין ואין

י . הלכה להלן וראה שח ). מצוה (מנחתֿחינוך שהיה

.‰ÈtÓe19 ÎnÈ ‡Ï Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡«…ƒ»≈
‰„O‰ ‡l‡ ,‰pLÈ ‡Ï20„Á‡ Ïk  ÈÚ‰Â L‚n‰Â21 …¿À∆∆»«»∆¿«ƒ¿»¿»ƒ»∆»

ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ ‡e‰L ˙BÓk ÔzLÏMÓ22ÈÚ ‡La ƒ¿»¿»¿∆¿»¿≈ƒ¿»»≈
.Ï‡OÈƒ¿»≈

מדכתיב :19) והא כלל, ימכר לא "אילימא שם: בגמרא
לא  מאי  אלא דמזבני . מכלל ללוים, תהיה עולם גאולת

ישנה". לא ושדה,20)ימכר, תורה: שאמרה כלומר,
עריהם. מתחילה 22)כנ"ל.21)מגרש, שמכאן נראה

דין  רק  ישנו ישראל ערי  שבשאר הכוונה, ולפי ֿזה ו. הלכה
שכתב  מה וזה לשדה, או למגרש עיר עושין שאין אחד
רבי "אמר היא: במשנה רבינו וגירסת ו. בהלכה רבינו
מגרש  מגרש, שדה עושין ישראל בערי  אבל וכו'. אלעזר
ולא  עיר, מגרש שם), בתרא בבבא הראשון (כלשון שדה
הגירסא  היא וכן ישראל". ערי  את יחריבו שלא מגרש עיר

פ "ה. סוף  שם בתוספתא

.ÂzÒÈ ‡Ï23B˙Èa ˙‡ Ì„‡24‡ÏÂ ‰p‚ B˙BOÚÏ …ƒ¿…»»∆≈«¬ƒ»¿…
ÚhÈ25‰pb B˙Á26eÈÁÈ ‡lL ,27.Ï‡OÈ ı‡ ƒ«»¿»ƒ»∆…«¬ƒ∆∆ƒ¿»≈

שם.23) ולא 25)שבעיר.24)תוספתא כחכמים שם,
גמליאל. בן שמעון וראה 26)כרבן חדש. בית יבנה אלא

שם. בכורים אלעזר 27)במנחת רבי  שאמר מה זהו
ערי את יחריבו שלא מגרש, עיר "ולא שם: ערכין במשנת

כנ"ל. ישראל",

.ÊÌÈ‰k28B‡ Ì‰ÈÚ ‰„OÓ ‰„O eÎnL ÌiÂÏe …¬ƒ¿ƒƒ∆»¿»∆ƒ¿≈»≈∆
„qk ÔÈÏ‡Bb ÔÈ‡  Ô‰lL ‰ÓBÁ ÈÚ ÈzaÓ ˙Èa«ƒƒ»≈»≈»∆»∆≈¬ƒ«≈∆

‰f‰29ÔÈÎBÓ ‡l‡ .30ÏBiÏ CeÓÒ elÙ‡Â ˙B„O‰31, «∆∆»¿ƒ«»«¬ƒ»«≈
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„iÓ ÔÈÏ‡B‚Â32Ì‡Â .33„iÓ ÌÈÏ‡Bb  ‰„O eLÈc˜‰ ¿¬ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒ»∆¬ƒƒ«
ÏBi‰ Á‡Ï Lc˜‰‰34ÌÈÏ‡B‚Â .35ÈÚ Èza‰ÓBÁ «∆¿≈¿«««≈¿¬ƒ»≈»≈»

ÌÈL ‰nk Á‡ elÙ‡ ,eˆiL ÔÓÊ Ïk36:Ó‡pL . »¿«∆ƒ¿¬ƒ«««»»ƒ∆∆¡«
.ÌiÂÏÏ ‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡b¿À«»ƒ¿∆«¿ƒƒ

שם.28) שדה 29)משנה לענין בפי "א הנזכר כסדר היינו
חומה. ערי  בתי  לענין ובפי "ב  שם.30)אחוזה, ברייתא

שאמרו 31) מה שם, המשנה בפירוש רבינו מפרש כן
שהמכירה  לומר, אין שהרי  לעולם", "מוכרין שם: במשנה
שלא  זו יוצאה, - כבר מכורה שאם ביובל, אפילו מועילה
בפי "א  למעלה (ראה תמכר שלא דין אינו - עדיין נמכרה
לומר, ורוצה שם. ברש"י  ועיין שם). ובהערות יא, הלכה
לפני שנים משתי  בפחות שמכר שישראל שאף ֿעלֿפי 
היובל  לאחר ואוכלה החסר זמן אותו הלוקח  משלים היובל,
אף ֿעלֿפי אלא כן, הדין אין ולוים בכהנים יב ), הלכה (שם
להשלים  צורך ואין ביובל היא חוזרת ליובל, סמוך שמכר

כלום. שנתיים 32)ללוקח  מחכה ואינו שמכר, ביום אפילו
אחוזה. לכהנים 34)שם.33)כבשדה יוצאה השדה ואין

הלכות  ערכין מהלכות (פ "ד שדות בשאר כמו היובל, בשנת
כא). עשר 36)שם.35)יט , שנים אחר נחלט  הבית ואין

הלכה  פי "ב  (למעלה ישראל של חומה ערי  בתי  כדין חדש
ד).

.ÁÏ‡OÈ37Ï‡B‚ ‰Ê È‰  ÈÂÏ Bn‡ È‡ ˙‡ LiL ƒ¿»≈∆»«∆¬ƒƒ≈ƒ¬≈∆≈
ÌiÂÏk38B‡ ÌÈÚ‰Â ÏÈ‡B‰ .ÈÂÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ «¿ƒƒ««ƒ∆≈≈ƒƒ¿∆»ƒ

ÈeÏz ‰Ê ÔÈcL .ÌÏBÚÏ Ï‡Bb  ÌiÂÏ ÏL ˙B„O‰«»∆¿ƒƒ≈¿»∆ƒ∆»
el‡ ˙BÓB˜Óa39.ÌÈÏÚaa ‡ÏÂ ƒ¿≈¿…«¿»ƒ

כרבי .37) ולא כחכמים שם, וברייתא כמבואר 38)משנה
הקודמת. היא 39)בהלכה הלוים ערי  בתי  כי  שנאמר:

פרק  בהר (סיפרא גרם מה להגיד ישראל, בני  בתוך אחוזתם
ח ). הלכה ו

.ËÈÂÏÂ40Ï‡OÈ Bn‡ È‡ ˙‡ LiL41Ï‡Bb  ¿≈ƒ∆»«∆¬ƒƒƒ¿»≈≈
‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡‚' Ó‡ ‡lL ;ÌiÂÏk ‡ÏÂ Ï‡OÈk¿ƒ¿»≈¿…«¿ƒƒ∆…∆¡«¿À«»ƒ¿∆

ÌiÂÏ‰ ÈÚa ‡l‡ 'ÌiÂÏÏ42. «¿ƒƒ∆»¿»≈«¿ƒƒ

כולם.40) לדעת שם שאין 41)משנה ונמצא כלומר,
הלוים. מערי  שבידו כנ"ל.42)הקרקע 

.ÈËL Ïk43eÏÁÈ ‡lL ÔÈ‰ÊÓ ÈÂÏ44ı‡a »≈∆≈ƒÀ¿»ƒ∆…ƒ¿¬¿∆∆
ÔÚk45eÏhÈ ‡lL ÔÈ‰ÊÓ Ô‰ ÔÎÂ .46‰faa ˜ÏÁ47 ¿««¿≈≈À¿»ƒ∆…ƒ¿≈∆«ƒ»

‰È‰È ‡Ï :Ó‡pL .ÌÈÚ‰ ˙‡ ÔÈLBkL ‰ÚLa¿»»∆¿ƒ∆∆»ƒ∆∆¡«…ƒ¿∆
ÌÚ ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ ÈÂÏ ËL Ïk ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ«¿ƒƒ»≈∆≈ƒ≈∆¿«¬»ƒ

ÔÎÂ .ı‡a  ‰ÏÁÂ ,‰faa  ˜ÏÁ ;Ï‡OÈ48‡e‰ ƒ¿»≈≈∆«ƒ»¿«¬»»»∆¿≈
ÌÎB˙a EÏ ‰È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ ,ÏÁ˙ ‡Ï Ìˆ‡a :ÓB‡≈¿«¿»…ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»

‰faa 49 ‰faa ˜ÏÁ ÏËpL Ô‰k B‡ ÈÂÏ Ôe . «ƒ»∆≈ƒ…≈∆»«≈∆«ƒ»
‰˜BÏ50d˙B‡ ÔÈÈÚÓ  ı‡a ‰ÏÁ ÏË Ì‡Â . ∆¿ƒ»««¬»»»∆«¬ƒƒ»

epnÓ51. ƒ∆

דלהלן.43) הכתוב  לשון את רבינו בספר 44)תפס  ראה
קסט . ל"ת מלך 45)המצוות שכבשן ארצות בשאר אבל

הלכה  (להלן ישראל בכל וחולקים נוחלים ישראל, ממלכי 

להם  יהיה לא לעתידֿלבוא שגם א הלכה למעלה וראה יב ).
קע .46)נחלה. ל"ת שם.47)שם שופטים לפ ' ספרי 

הפסוק 48) שמכח  מפני  זה, פסוק  להביא הוסיף  רבינו
כשני הביזה ואיסור הנחלה איסור את למנות אין  הראשון
כלאו  אלא למנותו ואין הוא, שבכללות לאו שהרי  לאוין,

שם. המצוות בספר וראה קרח 49)אחד. לפרשת ספרי 
עודנה 50)שם. אם אבל הביזה. את אכל כשכבר זה כל

זה  ואין לוקה. ואינו בנחלה, כמו ממנו, אותה נוטלין בעין,
לוקה, אינו שאכלו שאף ֿעלֿפי  חבירו, ממון לגוזל דומה
"והשיב  מצות הוא מקיים אחר, ממון משיב  אם ששם לפי 

כ  אבל הגזילה, מחזיר את אם אלא האיסור את מתקן אינו אן
לא  מדוע  עיון, צריך אולם ברדב "ז. וראה עצמה. הביזה
כל  בכלל סנהדרין מהלכות בפי "ט  זה לאו רבינו הזכיר
המצוות  בספר וראה (משנהֿלמלך). עליהם שלוקין הלאוין

כנ"ל.51)שם. זה, לאו על לוקה ואינו

.‡Èı‡a ‡l‡ ÌÈeÓ‡ ÌÈc‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆≈«¿»ƒ¬ƒ∆»»»∆
˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï ˙Èa ‰ÈÏÚ ‰˙ÎpL∆ƒ¿¿»»∆»¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
Ïk ‡L Ï‡ ;Ì‰Ï ‰˜lÁ˙Â Ì‰Èa ‰eLÈÂƒ»»¿≈∆¿ƒ¿«¿»»∆¬»¿»»

Ï‡OÈ ÈÎÏnÓ CÏÓ LBkL ˙Bˆ‡‰52È‰  »¬»∆≈∆∆ƒ«¿≈ƒ¿»≈¬≈
ÏÎk Ô˙fe ˙Bˆ‡‰ Ô˙B‡a ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¬»¿ƒ»»¿»

Ï‡OÈ53. ƒ¿»≈

ב .52) הלכה תרומות מהלכות בפ "א לזה 53)ראה וראיה
לֿמב ) לא, (במדבר מדין בביזת חלק  הלוים שנטלו ממה

משנה). (סוף  ברית עליה נכרת שלא

.Èd˙fe Ï‡OÈ ı‡ ˙ÏÁa ÈÂÏ ‰ÎÊ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»»≈ƒ¿«¬«∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»
B˙LÏ ,ÈÈ ˙‡ „ÚÏ Ïc‰L ÈtÓ ?ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»ƒ¿≈∆À¿««¬…∆¿»¿»¿
;ÌÈaÏ ÌÈ˜Ècv‰ ÂÈËtLÓe ÌÈLÈ‰ ÂÈÎc ˙BB‰Ïe¿¿»»«¿»ƒƒ¿»»««ƒƒ»«ƒ
.Ï‡OÈÏ E˙B˙Â ˜ÚÈÏ EÈËtLÓ eBÈ :Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿»∆¿«¬…¿»¿¿ƒ¿»≈

ÔÈÎBÚ ‡Ï :ÌÏBÚ‰ ÈÎcÓ eÏc‰ CÎÈÙÏ54‰ÓÁÏÓ ¿ƒ»À¿¿ƒ«¿≈»»…¿ƒƒ¿»»
Ï‡OÈ ‡Lk55ÁÎa ÔÓˆÚÏ ÔÈÎBÊ ‡ÏÂ ,ÔÈÏÁB ‡ÏÂ , ƒ¿»ƒ¿»≈¿…¬ƒ¿…ƒ¿«¿»¿…«

ÌM‰ ÏÈÁ Ì‰ ‡l‡ .ÔÙeb56;BÏÈÁ ÈÈ Ca :Ó‡pL , »∆»≈≈«≈∆∆¡«»≈¿»≈
E˜ÏÁ È‡ :Ó‡pL ,Ì‰Ï ‰ÎBÊ ‡e‰ Cea ‡e‰Â¿»∆»∆∆∆¡«¬ƒ∆¿¿

.E˙ÏÁÂ¿«¬»¿

שבטו 54) להוציא הגר"א: גירסת לפי  קנז, סי ' מטות בספרי 
מלך). (קרית לוי  ומזון 55)של מים מספקין אבל כלומר,

הלכה  מלכים מהלכות (פ "ז הדרכים את ומתקנין לאחיהם
הלכה  שם (עיין כלל יוצאים שאינם מסתבר יותר [אבל ט ).
מלחמה, עורכין אינם ישראל שכשאר לומר רבינו וכוונת י ),
ישראל  שכל ישראל, כשאר שלא מלחמה הן עורכין אבל
שאין  הלויים ואילו ישראל, ארץ  כיבוש למלחמת יוצאים
למלחמה  אבל יוצאים. אינם (שם), בה ונחלה חלק  להם
מספרי לזה וראיה יוצאים. הלויים אף  בה, חלק  להם שיש
תשלחו, ישראל מטות "לכל ד) לא, (לבמדבר מטות פ '
הרי שם). הגר"א בהגהות (וראה לוי " של שבטו את להביא
למעלה  (ראה בביזה חלק  ללוים שהיה מדין שבמלחמת
כא: בקידושין שאמרו מה וזהו למלחמה. יצאו יא), הלכה
מי פרק  סוף  גיטין במרדכי  (וראה תואר" ביפת מהו "כהן
גדול, לכהן "אלמנה מג. בסוטה שאמרו מה וכן שאחזו),
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קכז                 
         

„iÓ ÔÈÏ‡B‚Â32Ì‡Â .33„iÓ ÌÈÏ‡Bb  ‰„O eLÈc˜‰ ¿¬ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒ»∆¬ƒƒ«
ÏBi‰ Á‡Ï Lc˜‰‰34ÌÈÏ‡B‚Â .35ÈÚ Èza‰ÓBÁ «∆¿≈¿«««≈¿¬ƒ»≈»≈»

ÌÈL ‰nk Á‡ elÙ‡ ,eˆiL ÔÓÊ Ïk36:Ó‡pL . »¿«∆ƒ¿¬ƒ«««»»ƒ∆∆¡«
.ÌiÂÏÏ ‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡b¿À«»ƒ¿∆«¿ƒƒ

שם.28) שדה 29)משנה לענין בפי "א הנזכר כסדר היינו
חומה. ערי  בתי  לענין ובפי "ב  שם.30)אחוזה, ברייתא

שאמרו 31) מה שם, המשנה בפירוש רבינו מפרש כן
שהמכירה  לומר, אין שהרי  לעולם", "מוכרין שם: במשנה
שלא  זו יוצאה, - כבר מכורה שאם ביובל, אפילו מועילה
בפי "א  למעלה (ראה תמכר שלא דין אינו - עדיין נמכרה
לומר, ורוצה שם. ברש"י  ועיין שם). ובהערות יא, הלכה
לפני שנים משתי  בפחות שמכר שישראל שאף ֿעלֿפי 
היובל  לאחר ואוכלה החסר זמן אותו הלוקח  משלים היובל,
אף ֿעלֿפי אלא כן, הדין אין ולוים בכהנים יב ), הלכה (שם
להשלים  צורך ואין ביובל היא חוזרת ליובל, סמוך שמכר

כלום. שנתיים 32)ללוקח  מחכה ואינו שמכר, ביום אפילו
אחוזה. לכהנים 34)שם.33)כבשדה יוצאה השדה ואין

הלכות  ערכין מהלכות (פ "ד שדות בשאר כמו היובל, בשנת
כא). עשר 36)שם.35)יט , שנים אחר נחלט  הבית ואין

הלכה  פי "ב  (למעלה ישראל של חומה ערי  בתי  כדין חדש
ד).

.ÁÏ‡OÈ37Ï‡B‚ ‰Ê È‰  ÈÂÏ Bn‡ È‡ ˙‡ LiL ƒ¿»≈∆»«∆¬ƒƒ≈ƒ¬≈∆≈
ÌiÂÏk38B‡ ÌÈÚ‰Â ÏÈ‡B‰ .ÈÂÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ «¿ƒƒ««ƒ∆≈≈ƒƒ¿∆»ƒ

ÈeÏz ‰Ê ÔÈcL .ÌÏBÚÏ Ï‡Bb  ÌiÂÏ ÏL ˙B„O‰«»∆¿ƒƒ≈¿»∆ƒ∆»
el‡ ˙BÓB˜Óa39.ÌÈÏÚaa ‡ÏÂ ƒ¿≈¿…«¿»ƒ

כרבי .37) ולא כחכמים שם, וברייתא כמבואר 38)משנה
הקודמת. היא 39)בהלכה הלוים ערי  בתי  כי  שנאמר:

פרק  בהר (סיפרא גרם מה להגיד ישראל, בני  בתוך אחוזתם
ח ). הלכה ו

.ËÈÂÏÂ40Ï‡OÈ Bn‡ È‡ ˙‡ LiL41Ï‡Bb  ¿≈ƒ∆»«∆¬ƒƒƒ¿»≈≈
‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡‚' Ó‡ ‡lL ;ÌiÂÏk ‡ÏÂ Ï‡OÈk¿ƒ¿»≈¿…«¿ƒƒ∆…∆¡«¿À«»ƒ¿∆

ÌiÂÏ‰ ÈÚa ‡l‡ 'ÌiÂÏÏ42. «¿ƒƒ∆»¿»≈«¿ƒƒ

כולם.40) לדעת שם שאין 41)משנה ונמצא כלומר,
הלוים. מערי  שבידו כנ"ל.42)הקרקע 

.ÈËL Ïk43eÏÁÈ ‡lL ÔÈ‰ÊÓ ÈÂÏ44ı‡a »≈∆≈ƒÀ¿»ƒ∆…ƒ¿¬¿∆∆
ÔÚk45eÏhÈ ‡lL ÔÈ‰ÊÓ Ô‰ ÔÎÂ .46‰faa ˜ÏÁ47 ¿««¿≈≈À¿»ƒ∆…ƒ¿≈∆«ƒ»

‰È‰È ‡Ï :Ó‡pL .ÌÈÚ‰ ˙‡ ÔÈLBkL ‰ÚLa¿»»∆¿ƒ∆∆»ƒ∆∆¡«…ƒ¿∆
ÌÚ ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ ÈÂÏ ËL Ïk ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ«¿ƒƒ»≈∆≈ƒ≈∆¿«¬»ƒ

ÔÎÂ .ı‡a  ‰ÏÁÂ ,‰faa  ˜ÏÁ ;Ï‡OÈ48‡e‰ ƒ¿»≈≈∆«ƒ»¿«¬»»»∆¿≈
ÌÎB˙a EÏ ‰È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ ,ÏÁ˙ ‡Ï Ìˆ‡a :ÓB‡≈¿«¿»…ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»

‰faa 49 ‰faa ˜ÏÁ ÏËpL Ô‰k B‡ ÈÂÏ Ôe . «ƒ»∆≈ƒ…≈∆»«≈∆«ƒ»
‰˜BÏ50d˙B‡ ÔÈÈÚÓ  ı‡a ‰ÏÁ ÏË Ì‡Â . ∆¿ƒ»««¬»»»∆«¬ƒƒ»

epnÓ51. ƒ∆

דלהלן.43) הכתוב  לשון את רבינו בספר 44)תפס  ראה
קסט . ל"ת מלך 45)המצוות שכבשן ארצות בשאר אבל

הלכה  (להלן ישראל בכל וחולקים נוחלים ישראל, ממלכי 

להם  יהיה לא לעתידֿלבוא שגם א הלכה למעלה וראה יב ).
קע .46)נחלה. ל"ת שם.47)שם שופטים לפ ' ספרי 

הפסוק 48) שמכח  מפני  זה, פסוק  להביא הוסיף  רבינו
כשני הביזה ואיסור הנחלה איסור את למנות אין  הראשון
כלאו  אלא למנותו ואין הוא, שבכללות לאו שהרי  לאוין,

שם. המצוות בספר וראה קרח 49)אחד. לפרשת ספרי 
עודנה 50)שם. אם אבל הביזה. את אכל כשכבר זה כל

זה  ואין לוקה. ואינו בנחלה, כמו ממנו, אותה נוטלין בעין,
לוקה, אינו שאכלו שאף ֿעלֿפי  חבירו, ממון לגוזל דומה
"והשיב  מצות הוא מקיים אחר, ממון משיב  אם ששם לפי 

כ  אבל הגזילה, מחזיר את אם אלא האיסור את מתקן אינו אן
לא  מדוע  עיון, צריך אולם ברדב "ז. וראה עצמה. הביזה
כל  בכלל סנהדרין מהלכות בפי "ט  זה לאו רבינו הזכיר
המצוות  בספר וראה (משנהֿלמלך). עליהם שלוקין הלאוין

כנ"ל.51)שם. זה, לאו על לוקה ואינו

.‡Èı‡a ‡l‡ ÌÈeÓ‡ ÌÈc‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆≈«¿»ƒ¬ƒ∆»»»∆
˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï ˙Èa ‰ÈÏÚ ‰˙ÎpL∆ƒ¿¿»»∆»¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
Ïk ‡L Ï‡ ;Ì‰Ï ‰˜lÁ˙Â Ì‰Èa ‰eLÈÂƒ»»¿≈∆¿ƒ¿«¿»»∆¬»¿»»

Ï‡OÈ ÈÎÏnÓ CÏÓ LBkL ˙Bˆ‡‰52È‰  »¬»∆≈∆∆ƒ«¿≈ƒ¿»≈¬≈
ÏÎk Ô˙fe ˙Bˆ‡‰ Ô˙B‡a ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¬»¿ƒ»»¿»

Ï‡OÈ53. ƒ¿»≈

ב .52) הלכה תרומות מהלכות בפ "א לזה 53)ראה וראיה
לֿמב ) לא, (במדבר מדין בביזת חלק  הלוים שנטלו ממה

משנה). (סוף  ברית עליה נכרת שלא

.Èd˙fe Ï‡OÈ ı‡ ˙ÏÁa ÈÂÏ ‰ÎÊ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»»≈ƒ¿«¬«∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»
B˙LÏ ,ÈÈ ˙‡ „ÚÏ Ïc‰L ÈtÓ ?ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»ƒ¿≈∆À¿««¬…∆¿»¿»¿
;ÌÈaÏ ÌÈ˜Ècv‰ ÂÈËtLÓe ÌÈLÈ‰ ÂÈÎc ˙BB‰Ïe¿¿»»«¿»ƒƒ¿»»««ƒƒ»«ƒ
.Ï‡OÈÏ E˙B˙Â ˜ÚÈÏ EÈËtLÓ eBÈ :Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿»∆¿«¬…¿»¿¿ƒ¿»≈

ÔÈÎBÚ ‡Ï :ÌÏBÚ‰ ÈÎcÓ eÏc‰ CÎÈÙÏ54‰ÓÁÏÓ ¿ƒ»À¿¿ƒ«¿≈»»…¿ƒƒ¿»»
Ï‡OÈ ‡Lk55ÁÎa ÔÓˆÚÏ ÔÈÎBÊ ‡ÏÂ ,ÔÈÏÁB ‡ÏÂ , ƒ¿»ƒ¿»≈¿…¬ƒ¿…ƒ¿«¿»¿…«

ÌM‰ ÏÈÁ Ì‰ ‡l‡ .ÔÙeb56;BÏÈÁ ÈÈ Ca :Ó‡pL , »∆»≈≈«≈∆∆¡«»≈¿»≈
E˜ÏÁ È‡ :Ó‡pL ,Ì‰Ï ‰ÎBÊ ‡e‰ Cea ‡e‰Â¿»∆»∆∆∆¡«¬ƒ∆¿¿

.E˙ÏÁÂ¿«¬»¿

שבטו 54) להוציא הגר"א: גירסת לפי  קנז, סי ' מטות בספרי 
מלך). (קרית לוי  ומזון 55)של מים מספקין אבל כלומר,

הלכה  מלכים מהלכות (פ "ז הדרכים את ומתקנין לאחיהם
הלכה  שם (עיין כלל יוצאים שאינם מסתבר יותר [אבל ט ).
מלחמה, עורכין אינם ישראל שכשאר לומר רבינו וכוונת י ),
ישראל  שכל ישראל, כשאר שלא מלחמה הן עורכין אבל
שאין  הלויים ואילו ישראל, ארץ  כיבוש למלחמת יוצאים
למלחמה  אבל יוצאים. אינם (שם), בה ונחלה חלק  להם
מספרי לזה וראיה יוצאים. הלויים אף  בה, חלק  להם שיש
תשלחו, ישראל מטות "לכל ד) לא, (לבמדבר מטות פ '
הרי שם). הגר"א בהגהות (וראה לוי " של שבטו את להביא
למעלה  (ראה בביזה חלק  ללוים שהיה מדין שבמלחמת
כא: בקידושין שאמרו מה וזהו למלחמה. יצאו יא), הלכה
מי פרק  סוף  גיטין במרדכי  (וראה תואר" ביפת מהו "כהן
גדול, לכהן "אלמנה מג. בסוטה שאמרו מה וכן שאחזו),
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במלחמה  מדובר זה שכל הדיוט ", לכהן וחלוצה גרושה
בה]. חלק  להם יב :56)שיש סימן פ "א רבה במדבר

(קרית  הלגיונות" עם לגיונו שימנה מלך של שבחו  "שאין
מלך).

.‚ÈÏkÓ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ‡l‡ ,„Ïa ÈÂÏ ËL ‡ÏÂ¿…≈∆≈ƒƒ¿«∆»»ƒ»ƒƒ»
BÚcÓ BÈ‰Â B˙B‡ BÁe ‰„ L‡ ,ÌÏBÚ‰ È‡a»≈»»¬∆»¿»∆¡ƒ«»
,ÈÈ ˙‡ ‰Ú„Ï ,B„ÚÏe B˙LÏ ÈÈ ÈÙÏ „ÓÚÏ Ï„a‰Ï¿ƒ»≈«¬…ƒ¿≈¿»¿»¿¿»¿¿≈»∆¿»

LÈ CÏ‰Â57˜Ùe ,ÌÈ‰Ï‡‰ e‰OÚL BÓk58ÏÚÓ ¿»«»»¿∆»»»¡…ƒ»«≈«
Ì„‡‰ Èa eL˜a L‡ ÌÈa‰ ˙BBaLÁ‰ ÏÚ B‡e«̂»…«∆¿»«ƒ¬∆ƒ¿¿≈»»»
B˜ÏÁ ÈÈ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈL„˜ L„˜ Lc˜˙ ‰Ê È‰ ¬≈∆ƒ¿«≈…∆»»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆¿

ÏÁÂBÏ ‰kÊÈÂ ,ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ B˙59ÌÏBÚa ¿«¬»¿»¿¿≈»ƒ¿ƒ¿∆»»
BÏ ˜ÈtÒn‰ c ‰f‰60.ÌiÂÏÏ ÌÈ‰kÏ ‰ÎfL BÓk , «∆»»««¿ƒ¿∆»»«…¬ƒ«¿ƒƒ

,ÈÒBÎÂ È˜ÏÁ ˙Ó ÈÈ :ÓB‡ ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ „Âc È‰¬≈»ƒ»»«»≈¿»¿»∆¿ƒ¿ƒ
.ÈÏBb CÈÓBz ‰z‡«»ƒ»ƒ

  

נתקדש  זה  הרי  ואיש ... איש  כל אלא  בלבד  לוי  שבט "ולא 
עולמי ולעולמי  לעד  ונחלתו  חלקו  ה ' ויהי  , קדשי קדש 

כו '".
אלי ", אישי  "ילוה  שמו   כטע היא  לוי  שבט  של עבודתו 
ויכולתו  (אישי ), הקב "ה   ע ישראל  ע את המחבר והוא 
הקב "ה .  ע בתכלית דבוק  היותו   משו הוא  זה  לחיבור
הוא  זאת  ע וביחד  הקב "ה  דבוק  היותו   משו ודווקא 
 לכ ,"ונחלת חלק "אני   בעול חלק  לו  שיש  היינו  נחלתו ,

הקב "ה .  ע  יהודי לחבר ביכולתו  יש 
לומר  גורלי ", תומי אתה  חלקי  מנת "ה ' הפסוק  את ומביא 
"איני לגביו : ספק  שיש  העליו גורל בחינת מצד  שאפילו 
שיחפו גורלי " תומי ש "אתה  הרי  ," חפ  מה באיזה  יודע 

דווקא . בישראל
ע אחד  דבר היא  שבנשמה , גורל בחינת לוי , שבט  ג כ
"איני ריב "ז אמר זו  דרגה  ומצד  ,"ליחד "יחידה  הקב "ה 
שבנשמה  גורל בחינת כי  אותי " מוליכי דר באיזו  יודע 
זו  שדרגה  לחשוב   מקו והיה  ,־עדמג לגמרי  למעלה  היא 
 המל דוד  אומר זה  ועל יודע ", "איני  בבחינת תמיד  נשארת
גורל  בחינת את  ג תומ שהקב "ה  גורלי " תומי "אתה 
 לאור לוי , שבט של הגשמי   בגו בגילוי  שתהיה  שבנשמה 

. בגופי נשמות טובות  ושני  ימי
הגשמי  הגו שבתו אי לגלות הכח  ישנו  יהודי לכל  וג
ממעל  אלוקה  "חלק  מאיר הפשוטות, ובפעולותיו  שלו 

ממש ".
      

כט .57) ז, בקהלת מ .58)ראה כז, בראשית ראה
כנ"ל.59) ללויים, ידיו,60)כמו במעשה יצליחהו כלומר,

מצליחין. נכסיו בתורה העוסק  יט :) זרה (עבודה שאמרו כמו
על  עצמו שישליך לא אבל לב :). (ברכות מתברכת ומלאכתו
תלמוד  מהלכות בפ "ג ראה הצדקה, מן להתפרנס  הציבור

ועיין  ה. משנה פ "ד לאבות המשנה ובפירוש י , הלכה תורה
שם  תורה תלמוד בהלכות הכסף ֿמשנה אבל כאן. רדב "ז
בעוסקי יתמכו לא שאם היא, וסברתו רבינו, על נחלק 
וכן  מישראל. להשתכח  חס ֿושלום תורה עתידה התורה,

ויאדיר. תורה ויגדיל רמו. סימן ביו"ד נפסק 
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אלו , להלכות ככותרת זה  פסוק  בחר  " שהרמב לומר יש 
מקדש  לי  "ועשו  החיוב  כי  , ללומד החיוב  להדגיש  כדי 
כל  על ומוטל לדורות, מצות־עשה  הוא  " בתוכ ושכנתי 
שאינו  שמפני  אלא  בימיו , המקדש  בית לבנות החיוב  יהודי 
לעסוק  חיוב  עליו  יש  ובמעשה , לפועל זאת לעשות יכול
(כמענה  אותו   בוני  את "כאילו  ועל־ידי ־זה  "בקרייתה "
" הרמב רמז זאת המדרש ). על־פי  ליחזקאל הקב "ה 
ולדרוש  לשאול שיש  " ירושלי  שלו "שאלו  בפסוק 

'עבודה '. וספר בית־הבחירה  הלכות לימוד  שזהו  בדיבור,
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 1 
להיות 1) לה' בית לבנות היא מצותֿעשה כי  בו יבואר

בירושלים, המקדש שנבנה וכיון הקרבנות בו מקריבים
לה'. בית בהם לבנות כולם המקומות כל נאסרו
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מקדש  לי  "ועשו  בתורה  נאמר המקדש  בניית על הציווי 
הבחירה ' 'בית  בש  " הרמב בחר מדוע  להבי וצרי גו ",
המקדש " "כלי  הלכות שכתב  ובפרט המקדש ', 'בית ולא 
"בית  אלו  הלכות  ש את קבע  ומדוע  המקדש ", ו "ביאת

הבחירה ".
מבואר  ממנו ", כאחד  היה   האד ה" הפסוק  על והביאור:
אלא  אינה  אמיתית שבחירה  ב .) לח , (אמור תורה ' ב 'לקוטי 
עצמותו  על מורה  ממנו " "אחד  כי  ית', ומהותו  בעצמותו 
זה  שבעני מוב ,שכ ומכיו הגבלה . בו  שיי שאי ומהותו 

.וגירעו שינוי   שו שיי לא 
 עני שמצד  להדגיש   " הרמב רצה  זה   ש בקביעת
"מפני  א  ג בבית־המקדש , שינוי   שו שיי לא  הבחירה 
וקדושת  כו '" לעלות  יכולי אנו  ו "אי כו '" גלינו  חטאינו 
אינה  ושכינה   השכינה  מפני  היא   וירושלי המקדש 

בטילה .
      

  

ותכלית  עיקר מהו  " והרמב  " הרמב שיטות ידועות
"מצות־עשה  – הקרבנות הוא   " הרמב לדעת המקדש .
משא "כ הקרבנות". בו   מקריבי להיות לה ' בית לעשות
 במשכ  החפ "עיקר – הארו הוא  העיקר " הרמב לדעת

."הארו שהוא  השכינה  מנוחת  מקו הוא 
" לרמב החזקה  שהי "ד  : מחלוקת בביאור לומר ויש 
, בעול לנהוג אי  לאד בציווי  מדבר הלכות, ספר שהוא 
האד עבודת היא  במקדש  העיקר  " הרמב לדעת ולכ
התורה  על בפירושו  " הרמב אבל הקרבנות. בהקרבת
השראת  הוא  במקדש  שהעיקר מפרש  הלכה , ספר שאינו 
ענייני בתורה  ומפרש  מקובל, היה  " שהרמב כיו השכינה ,
הוא  במשכ שהעיקר פירש  ולכ התורה , פנימיות על־פי 

השכינה . מנוחת  מקו
      

  

       

הציווי שכללות מוכח  ומכא ,המשכ על נאמר זה  פסוק 
הוא  והמשכ ,למשכ בנוגע  נאמר בית־המקדש  בניי על
המקדש  בית כולל המקדש , בתי  לכל והמקור השורש 

השלישי .
לי "ועשו  אחרי  הראשו שהציווי  בזה   ג מתבטא  זה  עני
שגנז  ולאחר אחת,  פע רק  שנעשה  הארו על הוא  מקדש "
"בית  ולכולי ־עלמא  ,ארו היה  לא  שוב  הארו את יאשיהו 

שיעשו  מצינו  לא  השלישי  בבית  וג ,"ארו חסר היה  שני 
במדבר. שנבנה  הארו את ישימו  אלא  ארו

עשיית  את להלכה   " הרמב הביא  לא  מדוע  יוב על־פי ־זה 
שהביא   א בעשייתו ,  הדיני פרטי  את ביאר ולא  הארו
פרטי בארוכה  וביאר המשיח , ימות לתקופת  הנוגעי  דיני

וכיו "ב . והשולח המנורה  עשיית של  הדיני
      

"שלש 2) כ:): בסנהדרין (הובא ראה פ ' 'ספרי ' ה'. לשם
בית  להם ולבנות לארץ ... כניסתן בעת ישראל נצטוו מצות
עצמה  בפני  מצוה הבחירה בית שבנין התבאר הבחירה".

כ). עשה המצוות' ציבור.3)('ספר ושל יחיד של כולם,
ה"ד, פ "ב  (להלן בית" שאין אע "פ  "שמקריבין ואף ֿעלֿפי 

בית. לעשות היא מצוה – הט "ו) המצות,4)ופ "ו בחג
לעזרה  לבוא ישראל כל שעל הסוכות, ובחג השבועות בחג

ה'. פני  משכן 5)לראות בו כי  מקדש, "ונקרא לה'. בית
ואף ֿעלֿפי שם). עזרא, בן אברהם (רבי  הקדוש" השם
גם  הוא כולל – במדבר המשכן עשיית על נאמר זה שפסוק 
שבירושלים, המקדש בית וגם וגבעון, נוב  שילה משכן את
(כסף ֿמשנה). משכן נאמר ולא מקדש, לי  ועשו נאמר שהרי 
להם  לבנות יא) סי ' כי ֿתשא (פרשת בתנחומא מפורש וכן
מבואר  וכן מקדש. לי  ועשו שכתוב  כמו הבחירה, בית
שיזכו  משה ברכם המשכן שכשהוקם פ "ו סוף  עולם' ב 'סדר
עירובין  (ועי ' מקדש לי  ועשו שנאמר הבחירה, בית לבנין גם
מלכים  מהל' ובפ "א מקדש). נקרא שמשכן טו: ושבועות ב :
הבחירה  בית בנין למצוות אחר פסוק  רבינו הביא ה"א
משנה'. ב 'לחם ועיי "ש שמה", ובאת תדרשו "לשכנו

ויקהלֿפקודי .6) פרשיות שמות המנוחה 7)בספר "אל
זו  המנוחה "אל קיט .) (זבחים חכמים ודרשו הנחלה", ואל
המקדש  קדושת כי  ירושלים", זו הנחלה ואל שילה,
אף  הפסק , לה שאין זו כנחלה לעולם תעמוד שבירושלים

הט "ז). פ "ו להלן (ראה הבית שנחרב 
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ואחת 8) ושבעים אלפים ב ' בשנת היה וזה ישראל. לארץ 
העולם. במדבר.9)לבריאת משה קיח ,10)שעשה שם

(זבחים 11)ב . חילקו ושבע  הארץ  את כבשו שנים שבע 
אהל.12)שם). לו אומר 13)להיות אחד כתוב 

נקרא  (הרי  שילה" ה' בית "ותביאהו כד) א, (שמואלֿא
משכן  "ויטוש ס ) עח , (תהלים אומר אחד וכתוב  "בית"),
שני (יתקיימו כיצד הא "משכן"). נקרא (הרי  שילה"
מלמטן  אבנים אלא תקרה שם היתה לא האלו) הפסוקים

קיח .). (שם מלמעלן ב .14)ויריעות קיח , כל 15)שם
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."הארו שהוא  השכינה  מנוחת  מקו הוא 
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המקדש  בית כולל המקדש , בתי  לכל והמקור השורש 
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במדבר. שנבנה  הארו את ישימו  אלא  ארו
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פרטי בארוכה  וביאר המשיח , ימות לתקופת  הנוגעי  דיני

וכיו "ב . והשולח המנורה  עשיית של  הדיני
      

"שלש 2) כ:): בסנהדרין (הובא ראה פ ' 'ספרי ' ה'. לשם
בית  להם ולבנות לארץ ... כניסתן בעת ישראל נצטוו מצות
עצמה  בפני  מצוה הבחירה בית שבנין התבאר הבחירה".

כ). עשה המצוות' ציבור.3)('ספר ושל יחיד של כולם,
ה"ד, פ "ב  (להלן בית" שאין אע "פ  "שמקריבין ואף ֿעלֿפי 

בית. לעשות היא מצוה – הט "ו) המצות,4)ופ "ו בחג
לעזרה  לבוא ישראל כל שעל הסוכות, ובחג השבועות בחג

ה'. פני  משכן 5)לראות בו כי  מקדש, "ונקרא לה'. בית
ואף ֿעלֿפי שם). עזרא, בן אברהם (רבי  הקדוש" השם
גם  הוא כולל – במדבר המשכן עשיית על נאמר זה שפסוק 
שבירושלים, המקדש בית וגם וגבעון, נוב  שילה משכן את
(כסף ֿמשנה). משכן נאמר ולא מקדש, לי  ועשו נאמר שהרי 
להם  לבנות יא) סי ' כי ֿתשא (פרשת בתנחומא מפורש וכן
מבואר  וכן מקדש. לי  ועשו שכתוב  כמו הבחירה, בית
שיזכו  משה ברכם המשכן שכשהוקם פ "ו סוף  עולם' ב 'סדר
עירובין  (ועי ' מקדש לי  ועשו שנאמר הבחירה, בית לבנין גם
מלכים  מהל' ובפ "א מקדש). נקרא שמשכן טו: ושבועות ב :
הבחירה  בית בנין למצוות אחר פסוק  רבינו הביא ה"א
משנה'. ב 'לחם ועיי "ש שמה", ובאת תדרשו "לשכנו

ויקהלֿפקודי .6) פרשיות שמות המנוחה 7)בספר "אל
זו  המנוחה "אל קיט .) (זבחים חכמים ודרשו הנחלה", ואל
המקדש  קדושת כי  ירושלים", זו הנחלה ואל שילה,
אף  הפסק , לה שאין זו כנחלה לעולם תעמוד שבירושלים

הט "ז). פ "ו להלן (ראה הבית שנחרב 

.ı‡Ï eÒÎpL ÔÂÈk8ÔkLn‰ e„ÈÓÚ‰9ÏbÏba ≈»∆ƒ¿¿»»∆∆¡ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»
‰L ‰OÚŒÚa‡10e˜ÏÁLÂ eLkL11e‡a ÌMÓe . «¿«∆¿≈»»∆»¿¿∆»¿ƒ»»

˙BÚÈÈ eOÙe ,ÌÈ‡ ÏL ˙Èa ÌL ee ,‰ÏÈLÏ¿ƒ…»»«ƒ∆¬»ƒ»¿¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔkLn‰12‰˜z ÌL ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,13Ë"Ò˘Â . «ƒ¿»»»¿…»¿»»ƒ¿»¿

‰L14ÈÏÚ ˙nLÎe ,‰ÏÈL ÔkLÓ „ÓÚ15e‡e .Á »»»«ƒ¿«ƒ…¿∆≈≈ƒ»«»
e‡e .Á Ï‡eÓL ˙nLÎe ,Lc˜Ó ÌL ee Ï¿…»»ƒ¿»¿∆≈¿≈»«»

Lc˜Ó ÌL ee ÔBÚ‚Ï16˙ÈÏ e‡a ÔBÚbÓe , ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿≈
ÌÈÓÏBÚ‰17BÚ‚Â  ÈÓÈÂ .‰L ÌÈMÓÁÂ ÚL Ô18. »»ƒƒ≈…¿ƒ¿∆««¬ƒƒ»»

ואחת 8) ושבעים אלפים ב ' בשנת היה וזה ישראל. לארץ 
העולם. במדבר.9)לבריאת משה קיח ,10)שעשה שם

(זבחים 11)ב . חילקו ושבע  הארץ  את כבשו שנים שבע 
אהל.12)שם). לו אומר 13)להיות אחד כתוב 

נקרא  (הרי  שילה" ה' בית "ותביאהו כד) א, (שמואלֿא
משכן  "ויטוש ס ) עח , (תהלים אומר אחד וכתוב  "בית"),
שני (יתקיימו כיצד הא "משכן"). נקרא (הרי  שילה"
מלמטן  אבנים אלא תקרה שם היתה לא האלו) הפסוקים

קיח .). (שם מלמעלן ב .14)ויריעות קיח , כל 15)שם
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שם. זבחים, במס ' הוא להלן שכתב  שכתב 16)מה ממה
המשכן" "העמידו כתב  בגלגל ואילו מקדש", שם "ובנו כאן
רש"י כתב  וכן אבנים. של בנין היה וגבעון שבנוב  משמע  –
כתב  פי "ד) (זבחים המשניות בפירוש אולם ב . לח , בפסחים
וכן  וגבעון, בנוב  הקימוהו במדבר שהיה שהמשכן רבינו
- א ט , מסוטה משמע  וכן פי "ד. עולם' ב 'סדר מפורש
וקרשיו  קרסיו מועד אהל נגנז ראשון, מקדש "משנבנה

פי "ג. שם בתוספתא וכן ואדניו". ועמודיו זה 17)ובריחיו
לעולם. קדושתו שנתקיימה שבירושלים ביתֿהמקדש

שם.18) זבחים,

.‚Ïk eÒ‡ ÌÈÏLeÈa Lc˜n‰ ‰pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»«ƒ∆∆¿»
Ô‰a È˜‰Ïe '‰Ï ˙Èa Ô‰a ˙BÏ Ôlk ˙BÓB˜n‰«¿À»ƒ¿»∆«ƒ«¿«¿ƒ»∆

Ôa˜19ÌÈÏLeÈa ‡l‡ ˙BBc‰ ÈB„Ï ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â . »¿»¿≈»«ƒ¿≈«∆»ƒ»«ƒ
‰iBn‰ ‰e „Ïa20‰Ê „ÈÂc Ó‡iÂ" :Ó‡ daL ƒ¿«¿««ƒ»∆»∆¡««…∆»ƒ∆

ÌÈ‰Ï‡‰ '‰ ˙Èa ‡e‰21,"Ï‡OÈÏ ‰ÏÚÏ ÁaÊnŒ‰ÊÂ ≈»¡…ƒ¿∆ƒ¿≈«¿…»¿ƒ¿»≈
."„Ú È„Ú È˙ÁeÓ ˙‡Ê" :ÓB‡Â¿≈…¿»ƒ¬≈«

נאסרו 19) לירושלים, "באו במשנה - ב  קיב , בזבחים
שהקרבת  לפרש אפשר והיה היתר". להן היה ולא הבמות
בנין  שגם נראה רבינו מדברי  אבל שם. אסורה הקרבנות
להלן  גם כתב  וכן אסור, קרבן בו להקריב  למטרה הבית
מן  כן שלמד (ונראה הי "ד). המקדש ביאת מהל' (פ "ט 
איוה  בציון, ה' בחר "כי  א קיט , שם שהובאו הפסוקים
להלן) (מובא אשב " פה עד, עדי  מנוחתי  "זאת לו", למושב 

אסור). – אחר מושב  עשיית שגם הרי  הר 20)–
יצאה  שממנו מוריה, ונקרא עליו. בנוי  שביתֿהמקדש
לעולם  שם) היה שמקומו הגדול ביתֿדין (עלֿידי  הוראה

טז.). הביא 21)(תענית וכן אחר. ולא הוא זה (כלומר,
כן  מצא אם ידוע  ולא מזבח . לגבי  ה"א פ "ב  להלן רבינו

חז"ל). בספרות רבינו

.„ÌÈÎÏÓa LÙÓ k ‰ÓÏL ‰aL ÔÈa22ÔÎÂ . ƒ¿»∆»»¿……¿»¿…»ƒ¿»ƒ¿≈
˙Ba‰Ï „È˙Ú‰ ÔÈa23e˙k ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ»««ƒ∆»

Ï‡˜ÊÁÈa24,ÈL ˙Èa ÈL‡Â .‡Óe LÙÓ BÈ‡ , ƒ∆¿≈≈¿…»¿…»¿«¿≈«ƒ≈ƒ
ÌÈc ÔÈÚÓe ‰ÓÏL ÔÈk e‰ea ,‡ÊÚ ÈÓÈa eaLk¿∆»ƒ≈∆¿»»¿ƒ¿«¿……≈≈¿»ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa ÌÈLÙÓ‰25. «¿…»ƒƒ∆¿≈

  

        
       

והבית  השני  הבית שבי השייכות מודגשת זאת בהלכה 
בפירוש . הבית צורת נתפרשה  לא   שבשניה שלעתיד ,

יצחק  כנגד  הוא  השני  שהבית כיו הוא , הדבר  וטע
בשדה ", לשוח  יצחק  "ויצא  – המטה  עבודת שעניינו 
מושב . מעיר למטה  הוא  שעניינו  השדה  בירור על שמרמז
שלעתיד ־לבוא  לבית השני  הבית בי שהשייכות וי "ל
– כלל  ראשו בבית היה  שלא  הברזל בעניי  ג מודגשת
בהבנותו ", בבית נשמע  לא  ברזל כלי  כל והגרז "ומקבות
שהחריבו   אדו על רומז שברזל כיו  הטע במדרש  ומובא 

בית־המקדש ". את

בית  מלכי  שעשו  ש "מנורה  שני  בבית שמצינו  ומה 
"תמורת" היה  שהברזל כיו היתה " ברזל של חשמונאי ,
 אי  ובנוס הזהב , לדרגת ששיי כפי  ברזל הוא  והרי  הזהב ,
שפודי" בצורת היתה  והמנורה  , מבחו נראה  היה  הברזל

בדיל). מי) " בבע  וחיפו היו  ברזל של
בבית־המקדש  חידוש  יהיה  זה  שבעני לומר, יש  ואולי 
בו  שיי ולא  ,חורב בו  שיי שלא  נצחי  מקדש  השלישי ,
תתבטל  שלעתיד ־לבוא  כיו ברזל של מעני החשש 

דלעו "ז. ברזל של המציאות
ב 'דברי  המובאי דוד  בדברי  הדבר שמרומז לומר, ויש 
לכס  והכס לזהב  הזהב  אלקי , לבית "הכינותי  :' הימי

לנחושת לברזללברזללברזללברזלוהנחושת המשיח הברזל הברזל הברזל הברזל  מל כי  גו '"
שלא   והג משיחא ", מלכא  "דוד  המל לדוד  מתייחס 

שלעתיד . בבית בו  ישתמשו  ראשו בבית השתמשו 
      

ו.22) פרק  מהל'23)א', (פי "א המשיח  מלך עלֿידי 
ה"א). מ .24)מלכים (מדות 25)פרק  שלעתיד הבנין על

מ "ה). פ "ב 

.‰˙Èa‰ ÔÈa wÚ Ô‰L ÌÈc‰ Ô‰ el‡Â26ÔÈOBÚ : ¿≈≈«¿»ƒ∆≈ƒ»¿ƒ¿«««ƒƒ
L„˜ Ba27ÌÈL„w‰ŒL„˜Â ,28L„w‰ ÈÙÏ ‰È‰ÈÂ , …∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿≈«…∆

ÔÈ‡˜ ÔzLÏLe ,ÌÏe‡ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,„Á‡ ÌB˜Ó»∆»¿«ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿»ƒ
ÏÎÈ‰29‰˜BÁ ,ÏÎÈ‰Ï ÈÒ ˙Á‡ ‰vÁÓ ÔÈOBÚÂ . ≈»¿ƒ¿ƒ»«∆∆»ƒ«≈»¿»

Ûwn‰ ÏÎÂ .a„na eÈ‰L ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ÔÈÚk ,epnÓƒ∆¿≈«¿≈∆»≈∆»«ƒ¿»¿»«À»
‡e‰ ,„ÚBÓ Ï‰‡ ˆÁ ÔÈÚk ‡e‰L ,BÊ ‰vÁÓaƒ¿ƒ»∆¿≈¬«…∆≈

‰ÊÚ ‡˜p‰30.Lc˜Ó ‡˜ Ïk‰Â . «ƒ¿»¬»»¿«…ƒ¿»ƒ¿»

בו.26) המעכבים הדברים ההיכל.27)כלומר, הוא
הפרוכת.28) מן לפנים היכל 29)הוא קדושת שהרי 

וכן  א. יד, בזבחים כמפורש היא, אחת - אולם וקדושת
פ "א  כלים יוםֿטוב ' ב 'תוספות וראה ה"א. פ "ז להלן נראה
ממה  שמקורו שכתבו ויש המוריה). (הר ההיכל ד"ה מ "ט ,
השקר  דברי  אלו לכם תבטחו "אל ד) ז, (ירמיה שנאמר
שלש  אומר לכן שם הרד"ק  וכתב  ה'", היכל ה' היכל לאמר
ודביר  היכל אולם, שלושה: שהיו לפי  ה'", "היכל פעמים
"וההיכל  מ "ו פ "ד במדות מפורש (וכן הקודש'). ('שביל
לשלשה  והכוונה ה"ג, פ "ד להלן הוא וכן מאה". על מאה

בצרות"30)אלה). "עזרה הפסוק  שם על כן נקראת
ועוזר  ושומע  לאלקים מתפללים שם כלומר, ב ) מו, (תהלים

עזרה). ערך ('ערוך'

.Â‡LÏÂ ‰ÏBÚÏ ÁaÊÓ :ÌÈÏk Lc˜na ÔÈOBÚÂ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»
˙Baw‰31LÎÂ ;32BÓB˜Óe ,ÁaÊnÏ Ba ÌÈÏBÚL «»¿»¿∆∆∆ƒ«ƒ¿≈«¿

BiÎÂ ;ÌB„Ï CeLÓ ÌÏe‡‰ ÈÙÏ33BpÎÂ34Lc˜Ï ƒ¿≈»»»¿»¿ƒ¿«¿«≈
‰„BÚÏ Ì‰ÈÏ‚Â Ì‰È„È ÌÈ‰k‰ epnÓ35BÓB˜Óe ,36 ƒ∆«…¬ƒ¿≈∆¿«¿≈∆»¬»¿

Ï‡ÓO ‡e‰L ,ÌB„Ï CeLÓ ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa≈»»¿«ƒ¿≈«»¿»∆¿…
Lc˜nÏ ÒÎp‰37;ÔÁÏLÂ ;‰BÓe ;˙Ë˜Ï ÁaÊÓe ; «ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿…∆¿»¿À¿»

L„w‰ CB˙a ÔzLÏLe38.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÈÙÏ ¿»¿»¿«…∆ƒ¿≈…∆«√»ƒ

"מזבח 31) פעמים כמה התורה שקראתו שאף ֿעלֿפי 
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מפני אלא זה אין – י ) מ , טז: לה, כח : ל, (שמות העולה"
יום. בכל פעמיים עליו קרבה התמיד תל 32)שעולת "כמו

הארץ " עד המזבח  מראש ויורד מתמעט  מזבח , של בדרומו
הי "ז). מים.33)(להלן המריקים דדים ולו גדול, דוד כמין

לרחוץ 35)בסיסו.34) הכהנים צריכים העבודה לפני 
פ "ה  להלן ראה ורגלים", ידים "קידוש וזהו ורגליהם, ידיהם

ה"א. המקדש ביאת א.36)מהל' נט , שהרי37)זבחים
ממזרח . (שמות 38)נכנס  בתורה כמפורש בהיכל. כלומר,

ו). ל, לה: כו,

.Ê‰Bn‰39ÔÈÓiÓ ÔÁÏLÂ ,ÒÎp‰ Ï‡ÓOÓ ÌB„a «¿»¿»ƒ¿…«ƒ¿»¿À¿»ƒ»ƒ
ÌÈL„w‰ŒL„˜ „ˆa Ì‰ÈLe .ÌÈt‰ ÌÁÏ ÂÈÏÚL∆»»∆∆«»ƒ¿≈∆¿«…∆«√»ƒ
.ıeÁÏ Ì‰ÈL ÔÈaÓ CeLÓ ˙Ëw‰ ÁaÊÓe ,ıeÁaÓƒ«ƒ¿««¿…∆»ƒ≈¿≈∆«

ÔÈÏeb ‰ÊÚ‰ CB˙a ÔÈOBÚÂ40Ï‡OÈÏ Ô‡k „Ú :41, ¿ƒ¿»¬»»¿ƒ«»¿ƒ¿»≈
ÌÈ‰kÏ Ô‡k „Ú42ÈÎˆ ‡LÏ ÌÈza da ÌÈBe . «»«…¬ƒƒ»»ƒƒ¿»»¿≈

"‰kLÏ" ‡˜ Ì‰Ó ˙Èa Ïk .Lc˜n‰43. «ƒ¿»»«ƒ≈∆ƒ¿»ƒ¿»

לה).39) כו, (שם הוא מפורש ומקרא ב . לג, יומא
מ "ו.40) פ "ב  ישראל"41)מדות "עזרת כאן עד כלומר,

"שאין  הכהנים", "עזרת ואילך ומכאן הי "ח ), פ "ז (להלן
וגבול  הי "ט ). (שם וכו'" לסמיכה אלא לשם נכנסים ישראל
שעזרת  בזה היה הכהנים לעזרת ישראל עזרת שבין  זה
כרבי מ "ו, פ "ב  (מדות אמה ישראל מעזרת גבוהה הכהנים

ה"ג). פ "ו ולהלן יעקב , בן כאן 42)אליעזר עד כלומר,
הכהנים". הי "ז.43)"עזרת פ "ה להלן ראה

.ÁÌÈ‡a ÔÈBa ,‰ÊÚ‰Â ÏÎÈ‰‰ ÔÈBaLk¿∆ƒ«≈»¿»¬»»ƒ«¬»ƒ
˙BÏB„b44ÌÈÏa ÔÈBa ,ÌÈ‡ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .45. ¿¿ƒ…»¿¬»ƒƒƒ¿≈ƒ

ÔÈÏvÙÓ ÔÈ‡Â46‡l‡ ,˙Èa‰ ‰a ÔÈa‰ È‡ ˙‡ ¿≈¿«¿ƒ∆«¿≈«ƒ¿»¿«««ƒ∆»
CkŒÁ‡Â ,ıeÁaÓ Ô˙B‡ ÔÈ˙zÒÓe Ô˙B‡ ÔÈÏvÙÓ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ«¿««»

ÔÈÏ Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ47˙BÏ„b ÌÈ‡" :Ó‡pL , «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆∆¡«¬»ƒ¿…
˙B˜È ÌÈ‡48"˙ÈÊ‚ È‡ ,˙Èa‰ „qÈÏ49:ÓB‡Â ; ¬»ƒ¿»¿«≈«»ƒ«¿≈»ƒ¿≈

˙BwÓe"50˙Èaa ÚÓL ‡Ï ÏÊ ÈÏk Ïk ÔÊb‰Â «»¿««¿∆»¿ƒ«¿∆…ƒ¿«««ƒ
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הוא  בעבודה   האבני סיתות שפעולת בדבר, הרמז וי "ל
השמחה ) היפ) מרירות על־ידי  האב לב  ביטול עניי

אלא  שאינו  כיו דווקא , " מבחו" להיות הכנה הכנה הכנה הכנה שצרי
היא  הבית) בהר הבני) עצמה  העבודה  ואילו  לעבודה ,

דווקא . שמחה  מתו

אבנים 44) "שנאמר זו הלכה בסוף  רבינו שכתב  כמו
מזבח 45)גדולות". "ואם יתרו): פרשת (סוף  מכילתא

ומכאן  עושה". לבנים של יעשה, אבנים של רצה וגו', אבנים
(כסף ֿמשנה). הבית לבנין גם במגרה.46)למדים מגררים

ב .47) כו, בתמיד מפורש וכן ב . מח , בסוטה נחמיה כרבי 
מסותתות.49)כבדות.48) פטישים.50)אבנים
שצריך 51) עלֿכרחנו אלא הפסוקים, בין סתירה כאן ויש

(שם). מותר בחוץ  אבל אסור, בבית שרק  כנ"ל, לחלק 
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בחג  המנחות שיירי  את  הכהני אכלו  אי ,להבי וצרי
שלה  הסכ הפחות שלכל סוכה  לבנות אסור  א הסוכות,

. מע
"לא   משו הוא  במקדש   ע בניית שאיסור כיו לומר: ויש 
זה  הרי   "אלקי ה ' מזבח  אצל  ע כל אשרה  ל תטע 
קבע של  וג  ע של בני שיהיה  האחד  , תנאי בשני 
להיות  צרי הכס "מ  ולדעת ספ"ו ),  " עכו הלכות  " רמב)

.בבני קבוע  שיהיה  שלישי  תנאי 
     

עץ 52) כל לך... תטע  "לא כא) טז, (דברים שנאמר משום
ואינו  בבנין שהוא ו"אף ֿעלֿפי  כח :), (תמיד ה'" מזבח  אצל
מהל' (פ "ו עץ " כל שנאמר היא, יתירה הרחקה – נטוע  עץ 

ה"י ). זרה בנין 53)עבודה שהרי  מותר. – בולט  אינו שאם
י ). ו, א, (מלכים מבפנים בעצים מחופה היה שלמה

והרוח 54) רוחותיו משלש סגור אולם והוא שם. תמיד,
כולה. פתוחה ולפנים,55)הרביעית נקנור משער היינו

(כסף ֿמשנה). הראב "ד וכדעת מותר. נשים בעזרת אבל

.ÈÔÈÙvÓe56Ì‡Â .˙B˜È ÌÈ‡a ‰ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ¿«¿ƒ∆»»¬»»«¬»ƒ¿»¿ƒ
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‰ÏeÒt ‰Ï˜Ï˜˙Â ÏÈ‡B‰58„BÚ‰ Ô‰ÎÏ eÒ‡Â , ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»¿…≈»≈
ı‡a ÚwzL „Ú ‰„BÚ‰ ˙ÚLa ‰ÈÏÚ „ÓÚÏ59. «¬…»∆»ƒ¿«»¬»«∆ƒ»«»»∆

כד.56) זבחים נד. (יומא בתלמוד מקומות בכמה מבואר כן
שאמרה  ממה נראה וכן בעזרה. אבנים רצפת שהיתה ועוד)
בארצכם  תתנו לא משכית "ואבן א) כו, (ויקרא תורה
אתה  אי  "עליה ב ) כב , (מגילה ואמרו עליה", להשתחות
בית  של אבנים על משתחוה אתה אבל באצרכם, משתחוה
(דברי ֿהימים  שנאמר מה רבינו פירש שכן ונראה המקדש".
שהמדובר  – לתפארת" יקרה אבן הבית את "ויצף  ו) ג, ב ,
אמרו  שהרי  מעכב , זה אין (אבל המוריה). (הר ברצפה
רצפה  בלא ואפילו התהום, עד קידש שדוד - א כד, בזבחים

להלן). וראה מאבני57)כשר. אחת אבן שם, זבחים
ולכאן. לכאן מתנענעת והיא ממקומה נעקרה הרצפה

האבן 58) נדלדלה אמי , רבי  "בעי  שם: בזבחים הוא כן
בדעתו  אין (אם לחברה דעתו דאין היכא מהו? עליה, ועמד
חוצצת), =) חייצא דודאי  לך תיבעי  לא לארץ ) אותה לחבר
כי להם היה שברור הרי  וכו'". לחברה דדעתו לך תיבעי  כי 
רק  היתה השאלה וכל רצפה, בתור עוד כשרה אינה זו אבן
(שאחרי שתחתיה האדמה לבין הכהן בין חוצצת היא אם
למעלה  כמבואר הרצפה, במקום היא נעשית נעקרה שהאבן

קידשה). הואיל 59)שדוד כשרה, עבודתו – עבד "ואם
הי "ט ). המקדש ביאת מהל' פ "ה (להלן עומדת" ובמקומה
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מפני אלא זה אין – י ) מ , טז: לה, כח : ל, (שמות העולה"
יום. בכל פעמיים עליו קרבה התמיד תל 32)שעולת "כמו

הארץ " עד המזבח  מראש ויורד מתמעט  מזבח , של בדרומו
הי "ז). מים.33)(להלן המריקים דדים ולו גדול, דוד כמין

לרחוץ 35)בסיסו.34) הכהנים צריכים העבודה לפני 
פ "ה  להלן ראה ורגלים", ידים "קידוש וזהו ורגליהם, ידיהם

ה"א. המקדש ביאת א.36)מהל' נט , שהרי37)זבחים
ממזרח . (שמות 38)נכנס  בתורה כמפורש בהיכל. כלומר,

ו). ל, לה: כו,

.Ê‰Bn‰39ÔÈÓiÓ ÔÁÏLÂ ,ÒÎp‰ Ï‡ÓOÓ ÌB„a «¿»¿»ƒ¿…«ƒ¿»¿À¿»ƒ»ƒ
ÌÈL„w‰ŒL„˜ „ˆa Ì‰ÈLe .ÌÈt‰ ÌÁÏ ÂÈÏÚL∆»»∆∆«»ƒ¿≈∆¿«…∆«√»ƒ
.ıeÁÏ Ì‰ÈL ÔÈaÓ CeLÓ ˙Ëw‰ ÁaÊÓe ,ıeÁaÓƒ«ƒ¿««¿…∆»ƒ≈¿≈∆«

ÔÈÏeb ‰ÊÚ‰ CB˙a ÔÈOBÚÂ40Ï‡OÈÏ Ô‡k „Ú :41, ¿ƒ¿»¬»»¿ƒ«»¿ƒ¿»≈
ÌÈ‰kÏ Ô‡k „Ú42ÈÎˆ ‡LÏ ÌÈza da ÌÈBe . «»«…¬ƒƒ»»ƒƒ¿»»¿≈

"‰kLÏ" ‡˜ Ì‰Ó ˙Èa Ïk .Lc˜n‰43. «ƒ¿»»«ƒ≈∆ƒ¿»ƒ¿»

לה).39) כו, (שם הוא מפורש ומקרא ב . לג, יומא
מ "ו.40) פ "ב  ישראל"41)מדות "עזרת כאן עד כלומר,

"שאין  הכהנים", "עזרת ואילך ומכאן הי "ח ), פ "ז (להלן
וגבול  הי "ט ). (שם וכו'" לסמיכה אלא לשם נכנסים ישראל
שעזרת  בזה היה הכהנים לעזרת ישראל עזרת שבין  זה
כרבי מ "ו, פ "ב  (מדות אמה ישראל מעזרת גבוהה הכהנים

ה"ג). פ "ו ולהלן יעקב , בן כאן 42)אליעזר עד כלומר,
הכהנים". הי "ז.43)"עזרת פ "ה להלן ראה

.ÁÌÈ‡a ÔÈBa ,‰ÊÚ‰Â ÏÎÈ‰‰ ÔÈBaLk¿∆ƒ«≈»¿»¬»»ƒ«¬»ƒ
˙BÏB„b44ÌÈÏa ÔÈBa ,ÌÈ‡ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .45. ¿¿ƒ…»¿¬»ƒƒƒ¿≈ƒ

ÔÈÏvÙÓ ÔÈ‡Â46‡l‡ ,˙Èa‰ ‰a ÔÈa‰ È‡ ˙‡ ¿≈¿«¿ƒ∆«¿≈«ƒ¿»¿«««ƒ∆»
CkŒÁ‡Â ,ıeÁaÓ Ô˙B‡ ÔÈ˙zÒÓe Ô˙B‡ ÔÈÏvÙÓ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ«¿««»
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הוא  בעבודה   האבני סיתות שפעולת בדבר, הרמז וי "ל
השמחה ) היפ) מרירות על־ידי  האב לב  ביטול עניי

אלא  שאינו  כיו דווקא , " מבחו" להיות הכנה הכנה הכנה הכנה שצרי
היא  הבית) בהר הבני) עצמה  העבודה  ואילו  לעבודה ,

דווקא . שמחה  מתו

אבנים 44) "שנאמר זו הלכה בסוף  רבינו שכתב  כמו
מזבח 45)גדולות". "ואם יתרו): פרשת (סוף  מכילתא

ומכאן  עושה". לבנים של יעשה, אבנים של רצה וגו', אבנים
(כסף ֿמשנה). הבית לבנין גם במגרה.46)למדים מגררים

ב .47) כו, בתמיד מפורש וכן ב . מח , בסוטה נחמיה כרבי 
מסותתות.49)כבדות.48) פטישים.50)אבנים
שצריך 51) עלֿכרחנו אלא הפסוקים, בין סתירה כאן ויש

(שם). מותר בחוץ  אבל אסור, בבית שרק  כנ"ל, לחלק 
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בחג  המנחות שיירי  את  הכהני אכלו  אי ,להבי וצרי
שלה  הסכ הפחות שלכל סוכה  לבנות אסור  א הסוכות,

. מע
"לא   משו הוא  במקדש   ע בניית שאיסור כיו לומר: ויש 
זה  הרי   "אלקי ה ' מזבח  אצל  ע כל אשרה  ל תטע 
קבע של  וג  ע של בני שיהיה  האחד  , תנאי בשני 
להיות  צרי הכס "מ  ולדעת ספ"ו ),  " עכו הלכות  " רמב)

.בבני קבוע  שיהיה  שלישי  תנאי 
     

עץ 52) כל לך... תטע  "לא כא) טז, (דברים שנאמר משום
ואינו  בבנין שהוא ו"אף ֿעלֿפי  כח :), (תמיד ה'" מזבח  אצל
מהל' (פ "ו עץ " כל שנאמר היא, יתירה הרחקה – נטוע  עץ 

ה"י ). זרה בנין 53)עבודה שהרי  מותר. – בולט  אינו שאם
י ). ו, א, (מלכים מבפנים בעצים מחופה היה שלמה

והרוח 54) רוחותיו משלש סגור אולם והוא שם. תמיד,
כולה. פתוחה ולפנים,55)הרביעית נקנור משער היינו

(כסף ֿמשנה). הראב "ד וכדעת מותר. נשים בעזרת אבל
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כד.56) זבחים נד. (יומא בתלמוד מקומות בכמה מבואר כן
שאמרה  ממה נראה וכן בעזרה. אבנים רצפת שהיתה ועוד)
בארצכם  תתנו לא משכית "ואבן א) כו, (ויקרא תורה
אתה  אי  "עליה ב ) כב , (מגילה ואמרו עליה", להשתחות
בית  של אבנים על משתחוה אתה אבל באצרכם, משתחוה
(דברי ֿהימים  שנאמר מה רבינו פירש שכן ונראה המקדש".
שהמדובר  – לתפארת" יקרה אבן הבית את "ויצף  ו) ג, ב ,
אמרו  שהרי  מעכב , זה אין (אבל המוריה). (הר ברצפה
רצפה  בלא ואפילו התהום, עד קידש שדוד - א כד, בזבחים

להלן). וראה מאבני57)כשר. אחת אבן שם, זבחים
ולכאן. לכאן מתנענעת והיא ממקומה נעקרה הרצפה

האבן 58) נדלדלה אמי , רבי  "בעי  שם: בזבחים הוא כן
בדעתו  אין (אם לחברה דעתו דאין היכא מהו? עליה, ועמד
חוצצת), =) חייצא דודאי  לך תיבעי  לא לארץ ) אותה לחבר
כי להם היה שברור הרי  וכו'". לחברה דדעתו לך תיבעי  כי 
רק  היתה השאלה וכל רצפה, בתור עוד כשרה אינה זו אבן
(שאחרי שתחתיה האדמה לבין הכהן בין חוצצת היא אם
למעלה  כמבואר הרצפה, במקום היא נעשית נעקרה שהאבן

קידשה). הואיל 59)שדוד כשרה, עבודתו – עבד "ואם
הי "ט ). המקדש ביאת מהל' פ "ה (להלן עומדת" ובמקומה
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למעלה) (ראה הבעיה נפשטה לא שם שבזבחים (ואף ֿעלֿפי 
רבה  לדעת אלא מקום לה אין זו שבעיה רבינו סובר –
(שם) רבא לדעת אבל חוצץ ", במינו ש"מין - ב  לז, בסוכה
לולב  מהל' בפ "ז רבינו פסק  (וכן חוצץ ) אינו במינו ש"מין
הם  והקרקע  האבנים שהרי  זו, לבעיה מקום אין – הי "ב )
(וראה  קרקע  יש ובאבן אבנים ישנם שבקרקע  אחד, מין
על  בעומד ורק  דמנחות) פ "א התוספתא על דוד' ב 'חסדי 
בזה  – כך לעמוד הדרך שאין אבנים גבי  על או חבירו גבי 
שם  'תוספות' (ראה חוצץ " אינו במינו "מין משום התירו לא
ועומדת  שנעקרה באבן כאן אבל היכי ), כי  ד"ה לז.
חוצץ  שאינו במינו, מין בכלל שזהו בודאי  במקומה,
שאינה  משום העבודה בשעת עליה יעמוד לא ולכתחילה
ושם  רצפה). שתהא צריך שלכתחילה למעלה וראה רצפה,
האבן  "נעקרה אמי  רבי  בבעיית שני  לשון הביאו בגמרא
כו'", מהו רש"י ) – בגומא עמד (כלומר, במקומה ועמד
בבעיית  הראשון כלשון שפסק  משום אותה השמיט  ורבינו

ראב "ד). ועי ' (כסף ֿמשנה, אמי  רבי 

.‡ÈB‰Èa‚‰Ïe ÔÈa‰ ˙‡ ˜fÁÏ Án‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe60 ƒ¿»ƒ«À¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙Èa ˙‡ ÌÓBÏ(e)" :Ó‡pL ,eav‰ Ák ÈÙk¿ƒ…««ƒ∆∆¡«¿≈∆≈
Ì‡ .ÔÁk ÈÙk ÔÈtÈÓe B˙B‡ ÔÈ‡ÙÓe ."eÈ‰Ï‡¡…≈¿»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ…»ƒ

‰Êa B˙B‡ ÁeËÏ ÔÈÏBÎÈ61ÂÈOÚÓa ÏÈc‚‰Ïe62È‰  ¿ƒ»«¿»»¿«¿ƒ¿«¬»¬≈
.‰ÂˆÓ BÊƒ¿»

א.60) יא, טוח 61)שבת הבית שכל מ "א, פ "ד מדות
כולו  ההיכל את שחיפו - א נז, בפסחים הוא וכן בזהב .
זהב . דינר בעובי  אמה על אמה שהן זהב  של בטבלאות

ב .62) טו, שבועות

.ÈÌBÈe" :Ó‡pL ,‰ÏÈla Lc˜n‰ ˙‡ ÔÈBa ÔÈ‡≈ƒ∆«ƒ¿»««¿»∆∆¡«¿
.‰ÏÈla ‡Ï ,ÔÈÓÈ˜Ó ÌBia  "ÔkLn‰ ˙‡ ÌÈ˜‰»ƒ∆«ƒ¿»«¿ƒƒ…««¿»

ÔÈaa ÔÈ˜ÒBÚÂ63ÁM‰ ˙BÏÚÓ64.ÌÈÎBk‰ ˙‡ˆ „Ú ¿¿ƒ«ƒ¿»≈¬««««≈«»ƒ
ÌÈL‡ ,ÌBÓÓe ÔÓˆÚa „ÚÒÏe ˙BÏ ÔÈiÁ Ïk‰Â¿«…«»ƒƒ¿¿«≈¿«¿»¿»»¬»ƒ

ÌÈLÂ65a„n‰ Lc˜Ók ,66ÔÈÏhÓ ÔÈ‡Â .67˙B˜BÈz ¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿≈¿«¿ƒƒ
‰ÁBc Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈa ÔÈ‡Â .ÔÈaÏ Ôa ˙Èa ÏL∆≈«»«ƒ¿»¿≈ƒ¿«≈«ƒ¿»∆

BËŒÌBÈ68.

  

       

 בבני לסייע  מחוייב  (היה ) ואחד  אחד  שכל משמע , מלשונו 
לא  ולעת־עתה  גדול, חידוש  זה  ולכאורה  המקדש , בית
היא  ביהמ "ק  בני אשר ובפרט , מקו  בשו מפורש  נמצא 
ואיש " איש  כל על לא  הציבור, על חובה  שה מה "מצוות

מ "ע ).  סו  " לרמב (סהמ "צ
       

אפילו 63) אלא בלילה, אינה גופה הבנייה רק  לא (כלומר,
מן  אינו שזה להלן וראה בלילה, אינה לבנייה מסביב  העסק 
היא  שההקמה הקים", "וביום אלא נאמר לא שהרי  התורה,

מהנץ 64)ביום). למלאכתם יוצאים פועלים ששאר ואף 
עושים  "ואנחנו טו ד, בנחמיה מהפסוק  נלמד זה – החמה
 ֿ (כסף  הכוכבים" צאת עד השחר מעלות וגו' במלאכה

נוסחת  (לפי  ג: בברכות הגמרא שלפי  להלן (וראה משנה).
המקדש. בית לבנין הנ"ל הפסוק  כוונת שם) מינכן כת"י 
נלמדה  שכבר גופה, לבנייה ולא לבנייה בהכנה ומדובר
(לפי שם אמרו ולפיכך המשכן". את הקים "וביום מהפסוק 
שנאמר  לדבר זכר לדבר, ראיה שאין "ואע "פ  מינכן): כת"י 
שם, (שם ואומר הכוכבים. צאת וגו' במלאכה עושים ואנחנו
וכי ואומר? מאי  מלאכה. והיום משמר הלילה לנו והיו טז)
שמשא  איערב  ומכי  הוא, יממא לאו השחר מעלות תימא
הרי ומחשכי ". מקדמי  המקדש בית בנין ומשום הוא, לילה
 ֿ ועל בלילה, שעסקו מפרשים היינו השני , הפסוק  שלולא
שעליה  עצמה, בבנייה ולא לבנייה בהכנה שמדובר כרחנו
לבנייה  ההכנה נוהגת התורה שמן ולפי  הקים". "וביום נאמר
הנשים  ואף  גרמא, שהזמן מצותֿעשה אינה בלילה, גם
עליה  גזרו לא הטעם ומאותו להלן). (ראה בה חייבות
על  שגזרו כמו מקודם, ולא החמה, הנץ  מזמן רק  לעשותה

כ.). מגילה ראה ביום, הנהוגות המצוות הכוונה 65)כל
גרמא  שהזמן מצותֿעשה שזוהי  ממש, לבנות ולא לסעד רק 

המוריה'). ש 66)('הר "ויבואו כמו כב ) לה, (שמות נאמר
לב  חכמת אשה "וכל כה) (שם, ונאמר הנשים", על האנשים

טוו". בפ "ב 67)בידיה רבינו הביא וכן ב . קיט , שבת
ה"ב . תורה תלמוד ונלמד 68)מהל' ב . טו, שבועות

– ה'" אני  תיראו, ומקדשי  תשמורו שבתותי  "את מהכתוב 
בכבודי חייבים והמקדש אתם בכבודי , חייבים כולכם
(רש"י שבת נקרא ויו"ט  ו.) (יבמות השבת על שהזהרתי 

שם). שבועות,

.‚È˙ÈÊb ÌÈ‡ ÔÈa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÁaÊn‰69. «ƒ¿≈«≈ƒ∆»ƒ¿«¬»ƒ»ƒ
 "Èl ‰OÚz ‰Ó„‡ ÁaÊÓ" :‰Bza Ó‡pL ‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»ƒ¿«¬»»«¬∆ƒ

‰Ó„‡a aÁÓ ‰È‰iL70ÈabŒÏÚ ‡Ï e‰eÈ ‡lL , ∆ƒ¿∆¿À»»¬»»∆…ƒ¿…««≈
ÔÈtk71˙BlÁÓ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ72Ì‡Â" Ó‡pL ‰ÊÂ . ƒƒ¿…««≈¿ƒ¿∆∆∆¡«¿ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ  "ÌÈ‡ ÁaÊÓ73˙eL BÈ‡L , ƒ¿«¬»ƒƒƒ«¿»»¿∆≈¿
‰BÁ ‡l‡74. ∆»»

נראה 69) וכן זו. תיבה ליתא רומי , ובדפוס  אברבנאל בכת"י 
כ, (שם נאמר שהרי  נכון, וכן ספר'. וב 'קרית משנה' ב 'כסף 
גזית", אתהן תבנה לא לי , תעשה אבנים מזבח  "ואם כה)

המוריה'. ב 'הר ועי ' ה"ח . למעלה א.70)וראה נח , זבחים
המזבח .71) יבנה  ועליה כיפה, מערות.72)שיבנה
יתרו.73) פרשת סוף  שנאמר 74)מכילתא, אף ֿעלֿפי 

רשות. שמשמעו "ואם", בלשון

.„ÈÔ‡ Ïk75‰ÓbÙpL76Ôtv‰ da bÁzL È„k77, »∆∆∆ƒ¿¿»¿≈∆«¿…»«ƒ…∆
ÁaÊnÏÂ LkÏ ‰ÏeÒt BÊ È‰ ,‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒk78, ¿«ƒ∆¿ƒ»¬≈¿»«∆∆¿«ƒ¿≈«

."'‰ ÁaÊÓ ˙‡ ‰z ˙BÓÏL ÌÈ‡" :Ó‡pL∆∆¡«¬»ƒ¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿«
ÔÎÈ‰Óe79˙Ïe˙a ÔÓ ?ÁaÊÓ È‡ ÔÈ‡ÈÓ eÈ‰ ≈≈»»¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈«ƒ¿«

BÈ‡L kp‰ ÌB˜ÓÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ÔÈÙBÁ .Ú˜w‰««¿«¿ƒ«∆«ƒƒ¿»«ƒ»∆≈
ÔÈe ‰„BÚ ÌB˜Ó80B‡ ,ÌÈ‡‰ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿¬»ƒ¿»ƒƒƒ∆»¬»ƒ

ÏB„b‰ Ìi‰ ÔÓ81ÏÎÈ‰‰ È‡ ÔÎÂ .Ô‰Ó ÔÈBe , ƒ«»«»ƒ≈∆¿≈«¿≈«≈»
eÈ‰ ˙BÓÏL ˙BÊÚ‰Â82. ¿»¬»¿≈»

ב .75) יז, ברזל 76)חולין עלֿידי  שלא אפילו דבר, בכל
הט "ו. להלן וראה מ "ד). פ "ג מלשון 77)(מדות "תחגור"
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קלב                
         

שהוא  שפירשו ויש (הרא"ה). מקום בכל חז"ל שאמרו חגר
בפגימה  עצמה חוגרת הצפורן כי  (רש"י ), חגורה לשון

(ריטב "א). בה שם.78)כשנכנסת מדות,79)מדות,
מהבתולה,80)שם. למטה וחופרים שם: (במשנה,

ולכן  ברזל". עליהן הונף  שלא שלמות אבנים משם ומביאים
הבאה  בהלכה ולא "שלמות", של בדין כאן רבינו הביאו
נפגמו, שמא גם שחששו להורות ברזל", "הנפת של בדין

כמשנהֿלמלך). אבנים 81)ודלא נמצאות הים שבחול
נד.), (זבחים בראשית ימי  מששת כך שנבראו חלוקות
מט . (סוכה ב 'תוספות' פירשו וכן אבנים". חלוקי  "ומביא

שכל). ז)82)ד"ה ו, (מלכיםֿא שנאמר כמו פגם, בלי 
ומשוין  מסתתין היו מבחוץ  אבל נבנה". מסע  שלמה  "אבן
למעלה  רבינו שכתב  כמו אותם, ומכניסין ברזל בכלי  אותם

(כסף ֿמשנה  ).ה"ח 

.ÂËÏÎÈ‰ È‡83eÓÓ‚pL B‡ eÓbÙpL ˙BÊÚÂ84 «¿≈≈»«¬»∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿
ÌÈÊ‚ ‡l‡ ,ÔBÈ„t Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,ÔÈÏeÒt85Ô‡ Ïk .86 ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ»∆∆

‰ÓbÙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊa‰ da Ú‚pL87‰ÏeÒt , ∆»«»««¿∆««ƒ∆…ƒ¿¿»¿»
Lk‰ ÔÈe ÁaÊn‰ ÔÈÏ88EaÁ Èk" :Ó‡pL , ¿ƒ¿««ƒ¿≈«ƒ¿««∆∆∆∆¡«ƒ«¿¿

ÏÊa da Ú‚pL Ô‡ ‰Ba‰Â ."‰ÏÏÁzÂ ‰ÈÏÚ zÙ‰≈«¿»»∆»«¿«¿∆»¿«∆∆∆∆»«»«¿∆
Ô‰˙‡ ‰˙ ‡Ï" :Ó‡pL ,‰˜BÏ  Lka B‡ ÁaÊna«ƒ¿≈««∆∆∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆¿∆

‰OÚa BÚ ,Ìe‚t Ô‡ ‰Ba‰Â ."˙ÈÊb89. »ƒ¿«∆∆∆»≈«¬≈

(83.(25 224 עמ ' צוק "מ  (הוצאת פ "ב  מגילה תוספתא,
(מהרי "ק ).84) פגם שם ואין חתיכה ממנה שניטלה

למעלה. ראה הבית, בהר נגמם או שכיון 85)וכשנפגם
 ֿ (משנה חול בהם להשתמש אסור קודש, בהם שנשתמש

מ "ד.86)למלך). פ "ג גממה 87)מדות שהברזל (כגון
בלי בלחוד בנגיעה אבל שיפגמה, מבלי  גזית אותם  ועשה
להלן  רבינו כתב  שהרי  פוסל. הברזל אין באבן, כלל פגיעה
תבנה  לא שנאמר לוקה, וכו' ברזל בה שנגע  אבן "והבונה
תבנה  "לא יתרו) פרשת (סוף  במכילתא ואמרו גזית", אתהן
וכ"ה  ברזל". עליהן שהונף  גזוזות אלא גזית אין גזית, אתהן
קסט  עמוד יתרו שלמה' ב 'תורה וראה מ . מצוה ב 'חינוך'

תקנ). סתתן 88)אות אם כשרות ולעזרה להיכל אבל
ה"ח ). (למעלה "אבנים 89)מבחוץ  ו) כז, (דברים שנאמר

אלקיך". ה' מזבח  את תבנה שלמות

.ÊË‰ÓbÙpL Ô‡90ÏÊa da Ú‚pL B‡91Á‡ ∆∆∆ƒ¿¿»∆»«»«¿∆««
˙ÈpL92,‰ÏeÒt Ô‡‰ d˙B‡  Lka B‡ ÁaÊna ∆ƒ¿≈«ƒ¿≈««∆∆»»∆∆¿»

ÔÈaÏÓe .˙BLk ‡M‰Â93ÌÈÓÚt ÁaÊn‰ ˙‡ ¿«¿»¿≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈««¬«ƒ
‚Áe ÁÒta :‰Ma94Ô˙B‡ ÔÈaÏnLÎe .95ÔÈaÏÓ  «»»«∆«∆»¿∆¿«¿ƒ»¿«¿ƒ

‰tÓa96ÏÊa ÏL ÒÈÙÎa ‡Ï Ï‡ ,97ÚbÈ ‡nL , ¿«»¬»…¿»ƒ∆«¿∆∆»ƒ«
Ô‡a98ÏÒÙÈÂ99. ¿∆∆¿ƒ¿…

שם.90) יתרו.91)מדות, פרשת סוף  מכילתא,
כל 92) נפסל לא מחובר, ונעשית שנבנית אף ֿעלֿפי  כלומר,

אם  ואפילו פסולה, בלבד האבן אותה אלא בגללה, המזבח 
בחידושיו  יעב "ץ  ועי ' המוריה', ('הר שנבנית לפני  כן נעשה

מ "ד. פ "ג במדות כמבואר הרמב "ם) מדות,93)על בסיד.
הסוכות.94)שם. חג ולפני  הפסח  האבנים.95)לפני 
בסיד.96) בו.97)טבולות לסוד שרגילים הכלי 

למעלה).98) כמבואר אותו, יחתוך שהברזל 99)(כלומר
של  ימיו להאריך נברא והמזבח  אדם, של ימיו לקצר נברא

שם). (משנה, המאריך על המקצר שיונף  בדין אינו אדם,

.ÊÈ‡ÏÂ" :Ó‡pL ,ÁaÊnÏ ˙B‚„Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ«¿≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿…
Ïz BÓk ÔÈBa ‡l‡ ;"ÈÁaÊÓ ÏÚ ˙ÏÚÓa ‰ÏÚ«̇¬∆¿«¬…«ƒ¿¿ƒ∆»ƒ¿≈
„Ú ÁaÊn‰ L‡Ó „BÈÂ ËÚÓ˙Ó ,ÁaÊÓ ÏL BÓB„aƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿«≈¿≈≈…«ƒ¿≈««

˙BÏÚÓa ‰ÏBÚ‰Â .Lk ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ı‡‰100ÏÚ »»∆¿«ƒ¿»∆∆¿»∆¿«¬«
ÔÎÂ .‰˜BÏ  ÁaÊn‰101ı˙Bp‰102ÔÓ ˙Á‡ Ô‡ «ƒ¿≈«∆¿≈«≈∆∆««ƒ

ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ B‡ ÏÎÈ‰‰ ÏkÓ B‡ ÁaÊn‰103 «ƒ¿≈«ƒ»«≈»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«
‰˙ÁL‰ Cc104˙‡ ÌzˆzÂ" :Ó‡pL ,‰˜BÏ  ∆∆«¿»»∆∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆

."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeOÚ˙ ‡Ï ,'B‚Â Ì˙ÁaÊÓƒ¿¿…»¿…«¬≈«¡…≈∆

"שהוזהרנו 100) רבינו כתב  פ ) תעשה' ('לא המצוות' ב 'ספר
גסות  פסיעות יפסע  שלא כדי  במעלות למזבח  מלעלות
שתגלה  עד גסה פסיעה הפוסע  וכל וכו' עלייתו בשעת

למלך'. 'משנה ועי ' לוקה". – עליו כלומר,101)ערותו
כן  כמו למזבח , בזיון שזהו במעלות לעלות שאסור כשם
[וראה  המוריה'). ('הר בזיון זה שגם אבן, לנתץ  אסור

ה"ו]. עבדים מהל' ובפ "ט  פ '102)בכסף ֿמשנה, 'ספרי '
צוק "מ 103)ראה. (הוצאת פ "ד מכות בתוספתא הוא כן

כתב  שכן חייב , העזרה מכל נותץ  אם ואף  ,(18 444 עמ '
העזרה". משאר "או ה"ז: התורה יסודי  מהל' בפ "ו רבינו

(כסף ֿמשנה). שם שכתב  מה על כאן שמתכוין 104)וסמך
(כסף ֿמשנה). מותר – לתקן כוונתו אם אבל לאבד.

.ÁÈ‰ÈÏÎÂ ‰Bn‰105ÁaÊÓe ,ÂÈÏÎÂ ÔÁÏM‰Â , «¿»¿≈∆»¿«À¿»¿≈»ƒ¿«
ÔÓ ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,˙L ÈÏk ÏÎÂ ˙Ëw‰«¿…∆¿»¿≈»≈≈ƒ»∆»ƒ
Ô‡ B‡ ÌˆÚ B‡ ıÚ ÏL Ìe‡OÚ Ì‡Â ;„Ïa ˙Îzn‰««∆∆ƒ¿«¿ƒ¬»∆≈∆∆∆∆

.ÔÈÏeÒt  ˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡∆¿ƒ¿ƒ

ומחתותיה.105) מלקחיה והיינו א. כח , מנחות

.ËÈÏL elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ  ÌÈiÚ Ï‰w‰ eÈ‰»«»»¬ƒƒƒ»¬ƒ∆
ÏÈ„a106‰Ê ÏL Ô˙B‡ ÔÈOBÚ  eÈLÚ‰ Ì‡Â ,107. ¿ƒ¿ƒ∆¡ƒƒ»∆»»

˙BÙ‚n‰Â ÔÈ„etM‰Â ˙B˜Ên‰ elÙ‡108ÁaÊÓ ÏL ¬ƒ«ƒ¿»¿««ƒ¿««¿≈∆ƒ¿«
Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ,eava Ák LÈ Ì‡  ˙Bcn‰Â ,‰ÏBÚ‰»»¿«ƒƒ≈…««ƒƒ»
Ì‡ ,‰Ê Ô˙B‡ ÔÈtÁÓ ‰ÊÚ‰ ÈÚL elÙ‡ .‰Ê ÏL∆»»¬ƒ«¬≈»¬»»¿«ƒ»»»ƒ

Ì„È ‰‡ˆÓ109. »¿»»»

ב .106) כח , א.107)שם מג, זרה יעים 108)עבודה
הדשן. שהיו 109)להסיר השערים "כל מ "ג: פ "ב  מדות

עניים, היו הגולה בני  כשעלו זהב ". של להיות נשתנו שם,
זהב . השערים כל ציפו - וכשנתעשרו עניותם, לפי  ובנו

.Î.L„w‰ ÌLÏ ‡l‡ Ô˙lÁzÓ ÌÈÏk‰ Ïk ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ»«≈ƒƒ¿ƒ»»∆»¿≈«…∆
ËBÈ„‰Ï Ô˙lÁzÓ eOÚ Ì‡Â110Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»»¿∆¿≈ƒ»

dB‚ ÈÏÎe .dB‚Ï111dBb Ì‰a LnzL ‡lL „Ú , ¿»«¿≈»««∆…ƒ¿«≈»∆»«
Ô‰a LnzLpMÓe ,ËBÈ„‰ Ô‰a LnzL‰Ï È‡M ««¿ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆
ÔˆÁL ˙BB˜Â ÌÈ‡ .ËBÈ„‰Ï ÔÈeÒ‡  dBb»«¬ƒ¿∆¿¬»ƒ¿∆¬»»

˙Òk‰Œ˙ÈÏ ‰lÁzÓ112.˙Èa‰ ‰Ï Ô˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ , ƒ¿ƒ»¿≈«¿∆∆≈ƒ»¿«««ƒ
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קלג                 
         

שהוא  שפירשו ויש (הרא"ה). מקום בכל חז"ל שאמרו חגר
בפגימה  עצמה חוגרת הצפורן כי  (רש"י ), חגורה לשון

(ריטב "א). בה שם.78)כשנכנסת מדות,79)מדות,
מהבתולה,80)שם. למטה וחופרים שם: (במשנה,

ולכן  ברזל". עליהן הונף  שלא שלמות אבנים משם ומביאים
הבאה  בהלכה ולא "שלמות", של בדין כאן רבינו הביאו
נפגמו, שמא גם שחששו להורות ברזל", "הנפת של בדין

כמשנהֿלמלך). אבנים 81)ודלא נמצאות הים שבחול
נד.), (זבחים בראשית ימי  מששת כך שנבראו חלוקות
מט . (סוכה ב 'תוספות' פירשו וכן אבנים". חלוקי  "ומביא

שכל). ז)82)ד"ה ו, (מלכיםֿא שנאמר כמו פגם, בלי 
ומשוין  מסתתין היו מבחוץ  אבל נבנה". מסע  שלמה  "אבן
למעלה  רבינו שכתב  כמו אותם, ומכניסין ברזל בכלי  אותם

(כסף ֿמשנה  ).ה"ח 

.ÂËÏÎÈ‰ È‡83eÓÓ‚pL B‡ eÓbÙpL ˙BÊÚÂ84 «¿≈≈»«¬»∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿
ÌÈÊ‚ ‡l‡ ,ÔBÈ„t Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,ÔÈÏeÒt85Ô‡ Ïk .86 ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ»∆∆

‰ÓbÙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊa‰ da Ú‚pL87‰ÏeÒt , ∆»«»««¿∆««ƒ∆…ƒ¿¿»¿»
Lk‰ ÔÈe ÁaÊn‰ ÔÈÏ88EaÁ Èk" :Ó‡pL , ¿ƒ¿««ƒ¿≈«ƒ¿««∆∆∆∆¡«ƒ«¿¿

ÏÊa da Ú‚pL Ô‡ ‰Ba‰Â ."‰ÏÏÁzÂ ‰ÈÏÚ zÙ‰≈«¿»»∆»«¿«¿∆»¿«∆∆∆∆»«»«¿∆
Ô‰˙‡ ‰˙ ‡Ï" :Ó‡pL ,‰˜BÏ  Lka B‡ ÁaÊna«ƒ¿≈««∆∆∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆¿∆

‰OÚa BÚ ,Ìe‚t Ô‡ ‰Ba‰Â ."˙ÈÊb89. »ƒ¿«∆∆∆»≈«¬≈

(83.(25 224 עמ ' צוק "מ  (הוצאת פ "ב  מגילה תוספתא,
(מהרי "ק ).84) פגם שם ואין חתיכה ממנה שניטלה

למעלה. ראה הבית, בהר נגמם או שכיון 85)וכשנפגם
 ֿ (משנה חול בהם להשתמש אסור קודש, בהם שנשתמש

מ "ד.86)למלך). פ "ג גממה 87)מדות שהברזל (כגון
בלי בלחוד בנגיעה אבל שיפגמה, מבלי  גזית אותם  ועשה
להלן  רבינו כתב  שהרי  פוסל. הברזל אין באבן, כלל פגיעה
תבנה  לא שנאמר לוקה, וכו' ברזל בה שנגע  אבן "והבונה
תבנה  "לא יתרו) פרשת (סוף  במכילתא ואמרו גזית", אתהן
וכ"ה  ברזל". עליהן שהונף  גזוזות אלא גזית אין גזית, אתהן
קסט  עמוד יתרו שלמה' ב 'תורה וראה מ . מצוה ב 'חינוך'

תקנ). סתתן 88)אות אם כשרות ולעזרה להיכל אבל
ה"ח ). (למעלה "אבנים 89)מבחוץ  ו) כז, (דברים שנאמר

אלקיך". ה' מזבח  את תבנה שלמות

.ÊË‰ÓbÙpL Ô‡90ÏÊa da Ú‚pL B‡91Á‡ ∆∆∆ƒ¿¿»∆»«»«¿∆««
˙ÈpL92,‰ÏeÒt Ô‡‰ d˙B‡  Lka B‡ ÁaÊna ∆ƒ¿≈«ƒ¿≈««∆∆»»∆∆¿»

ÔÈaÏÓe .˙BLk ‡M‰Â93ÌÈÓÚt ÁaÊn‰ ˙‡ ¿«¿»¿≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈««¬«ƒ
‚Áe ÁÒta :‰Ma94Ô˙B‡ ÔÈaÏnLÎe .95ÔÈaÏÓ  «»»«∆«∆»¿∆¿«¿ƒ»¿«¿ƒ

‰tÓa96ÏÊa ÏL ÒÈÙÎa ‡Ï Ï‡ ,97ÚbÈ ‡nL , ¿«»¬»…¿»ƒ∆«¿∆∆»ƒ«
Ô‡a98ÏÒÙÈÂ99. ¿∆∆¿ƒ¿…

שם.90) יתרו.91)מדות, פרשת סוף  מכילתא,
כל 92) נפסל לא מחובר, ונעשית שנבנית אף ֿעלֿפי  כלומר,

אם  ואפילו פסולה, בלבד האבן אותה אלא בגללה, המזבח 
בחידושיו  יעב "ץ  ועי ' המוריה', ('הר שנבנית לפני  כן נעשה

מ "ד. פ "ג במדות כמבואר הרמב "ם) מדות,93)על בסיד.
הסוכות.94)שם. חג ולפני  הפסח  האבנים.95)לפני 
בסיד.96) בו.97)טבולות לסוד שרגילים הכלי 

למעלה).98) כמבואר אותו, יחתוך שהברזל 99)(כלומר
של  ימיו להאריך נברא והמזבח  אדם, של ימיו לקצר נברא

שם). (משנה, המאריך על המקצר שיונף  בדין אינו אדם,

.ÊÈ‡ÏÂ" :Ó‡pL ,ÁaÊnÏ ˙B‚„Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ«¿≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿…
Ïz BÓk ÔÈBa ‡l‡ ;"ÈÁaÊÓ ÏÚ ˙ÏÚÓa ‰ÏÚ«̇¬∆¿«¬…«ƒ¿¿ƒ∆»ƒ¿≈
„Ú ÁaÊn‰ L‡Ó „BÈÂ ËÚÓ˙Ó ,ÁaÊÓ ÏL BÓB„aƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿«≈¿≈≈…«ƒ¿≈««

˙BÏÚÓa ‰ÏBÚ‰Â .Lk ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ı‡‰100ÏÚ »»∆¿«ƒ¿»∆∆¿»∆¿«¬«
ÔÎÂ .‰˜BÏ  ÁaÊn‰101ı˙Bp‰102ÔÓ ˙Á‡ Ô‡ «ƒ¿≈«∆¿≈«≈∆∆««ƒ

ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ B‡ ÏÎÈ‰‰ ÏkÓ B‡ ÁaÊn‰103 «ƒ¿≈«ƒ»«≈»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«
‰˙ÁL‰ Cc104˙‡ ÌzˆzÂ" :Ó‡pL ,‰˜BÏ  ∆∆«¿»»∆∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆

."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeOÚ˙ ‡Ï ,'B‚Â Ì˙ÁaÊÓƒ¿¿…»¿…«¬≈«¡…≈∆

"שהוזהרנו 100) רבינו כתב  פ ) תעשה' ('לא המצוות' ב 'ספר
גסות  פסיעות יפסע  שלא כדי  במעלות למזבח  מלעלות
שתגלה  עד גסה פסיעה הפוסע  וכל וכו' עלייתו בשעת

למלך'. 'משנה ועי ' לוקה". – עליו כלומר,101)ערותו
כן  כמו למזבח , בזיון שזהו במעלות לעלות שאסור כשם
[וראה  המוריה'). ('הר בזיון זה שגם אבן, לנתץ  אסור

ה"ו]. עבדים מהל' ובפ "ט  פ '102)בכסף ֿמשנה, 'ספרי '
צוק "מ 103)ראה. (הוצאת פ "ד מכות בתוספתא הוא כן

כתב  שכן חייב , העזרה מכל נותץ  אם ואף  ,(18 444 עמ '
העזרה". משאר "או ה"ז: התורה יסודי  מהל' בפ "ו רבינו

(כסף ֿמשנה). שם שכתב  מה על כאן שמתכוין 104)וסמך
(כסף ֿמשנה). מותר – לתקן כוונתו אם אבל לאבד.

.ÁÈ‰ÈÏÎÂ ‰Bn‰105ÁaÊÓe ,ÂÈÏÎÂ ÔÁÏM‰Â , «¿»¿≈∆»¿«À¿»¿≈»ƒ¿«
ÔÓ ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,˙L ÈÏk ÏÎÂ ˙Ëw‰«¿…∆¿»¿≈»≈≈ƒ»∆»ƒ
Ô‡ B‡ ÌˆÚ B‡ ıÚ ÏL Ìe‡OÚ Ì‡Â ;„Ïa ˙Îzn‰««∆∆ƒ¿«¿ƒ¬»∆≈∆∆∆∆

.ÔÈÏeÒt  ˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡∆¿ƒ¿ƒ

ומחתותיה.105) מלקחיה והיינו א. כח , מנחות

.ËÈÏL elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ  ÌÈiÚ Ï‰w‰ eÈ‰»«»»¬ƒƒƒ»¬ƒ∆
ÏÈ„a106‰Ê ÏL Ô˙B‡ ÔÈOBÚ  eÈLÚ‰ Ì‡Â ,107. ¿ƒ¿ƒ∆¡ƒƒ»∆»»

˙BÙ‚n‰Â ÔÈ„etM‰Â ˙B˜Ên‰ elÙ‡108ÁaÊÓ ÏL ¬ƒ«ƒ¿»¿««ƒ¿««¿≈∆ƒ¿«
Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ,eava Ák LÈ Ì‡  ˙Bcn‰Â ,‰ÏBÚ‰»»¿«ƒƒ≈…««ƒƒ»
Ì‡ ,‰Ê Ô˙B‡ ÔÈtÁÓ ‰ÊÚ‰ ÈÚL elÙ‡ .‰Ê ÏL∆»»¬ƒ«¬≈»¬»»¿«ƒ»»»ƒ

Ì„È ‰‡ˆÓ109. »¿»»»

ב .106) כח , א.107)שם מג, זרה יעים 108)עבודה
הדשן. שהיו 109)להסיר השערים "כל מ "ג: פ "ב  מדות

עניים, היו הגולה בני  כשעלו זהב ". של להיות נשתנו שם,
זהב . השערים כל ציפו - וכשנתעשרו עניותם, לפי  ובנו

.Î.L„w‰ ÌLÏ ‡l‡ Ô˙lÁzÓ ÌÈÏk‰ Ïk ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ»«≈ƒƒ¿ƒ»»∆»¿≈«…∆
ËBÈ„‰Ï Ô˙lÁzÓ eOÚ Ì‡Â110Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»»¿∆¿≈ƒ»

dB‚ ÈÏÎe .dB‚Ï111dBb Ì‰a LnzL ‡lL „Ú , ¿»«¿≈»««∆…ƒ¿«≈»∆»«
Ô‰a LnzLpMÓe ,ËBÈ„‰ Ô‰a LnzL‰Ï È‡M ««¿ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆
ÔˆÁL ˙BB˜Â ÌÈ‡ .ËBÈ„‰Ï ÔÈeÒ‡  dBb»«¬ƒ¿∆¿¬»ƒ¿∆¬»»

˙Òk‰Œ˙ÈÏ ‰lÁzÓ112.˙Èa‰ ‰Ï Ô˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ , ƒ¿ƒ»¿≈«¿∆∆≈ƒ»¿«««ƒ
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.(24 244 עמוד שם.111)(צוק "מ  תוספתא,
לבית 112) מתחילה שנפסלו וקורות "אבנים שם: תוספתא,

אותן  בונין אין הגנוז') 'אור לפי  ווין בכת"י  הוא (כן הכנסת
משנה'. ב 'כסף  וראה הבית", בהר

ה'תשע"ח  אדר ו ' רביעי יום 

   1 
אותו 1) משנים ואין ביותר מכוון מקומו המזבח  כי  בו יבאר

את  ושלמה דוד בו שבנו שבמקום היא ושמסורת במקומו,
אבינו. יצחק  נעקד שעליו המזבח  היה המזבח ,

.‡˙BÈa ÔeÎÓ BÓB˜Ó ÁaÊn‰2B˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈«¿¿À»¿≈¿≈¿«ƒ
‰ÏÚÏ ÁaÊnŒ‰ÊÂ" :Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ BÓB˜nÓƒ¿¿»∆∆¡«¿∆ƒ¿≈«¿…»

"Ï‡OÈÏ3:Ó‡pL ,eÈ‡ ˜ÁˆÈ „˜Ú Lc˜ne . ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»∆¡«ƒ¿»»ƒ∆∆¡«
:ÌÈÓi‰ŒÈ„a Ó‡Â ;"‰in‰ ı‡ Ï‡ EÏŒCÏÂ"¿∆¿∆∆∆«…ƒ»¿∆¡«¿ƒ¿≈«»ƒ
‰a ,ÌÈÏLeÈa '‰ ˙Èa ˙‡ ˙BÏ ‰ÓÏL ÏÁiÂ"«»∆¿……ƒ¿∆≈ƒ»«ƒ¿«
ÌB˜Óa ÔÈÎ‰ L‡ ,e‰È‡ „ÈÂ„Ï ‰‡ L‡ ‰iBn‰«ƒ»¬∆ƒ¿»¿»ƒ»ƒ¬∆≈ƒƒ¿

."ÈÒeÈ‰ Ô‡ Ô‚a „ÈÂc»ƒ¿…∆»¿»«¿ƒ

  

       
       

על  רק  ביותר" מכוו" הלשו כתב  מדוע  ,להבי וצרי
לפי נקבע  המזבח   מקו הרי  המקדש , בית על ולא  המזבח 
שמקו נמצא  ," לדרו משו  האול "לפני  כולו  הבית
שמקומו  יתכ ואי המזבח ,  למקו  בהתא הוא  המקדש 
לא  המקדש   מקו על ואילו  ביותר, מכוו יהיה  המזבח  של
המקדש  בית "ובנה  רק  אלא  ביותר מכוו שיהיה  כתב 

במקומו ".
בית  לגבי  שני  בבית  שינויי כמה  שמצינו   שכש וי "ל
כבר  שלמה  שבנה  שהבני פ"א ,  " ברמב כמפורש  ,ראשו
שלמה , כבני בנוהו  שני  בית אנשי  ואילו  , במלכי מפורש 
 יתכ אי ולכאורה  ביחזקאל.  המפורשי  הדברי ומעי
בהכרח  אלא  שלמה , שבנה  מהבניי כלשהו  שינוי  שיהיה 
לדוד שמואל שמסר שבמגילה   הפרטי כל שלא  לומר
ממקדש   שינויי היו  ולכ לדורות, ציווי  בתור נאמרו 

. פרטי בכמה  למקדש 
לביהמ "ק , המזבח  שבי החילוק  את  ג לבאר יש  על־פי ־זה 
בית  של מקומו  משא "כ  ביותר מכוו המזבח  של שמקומו 
המדויק  מקומו  אבל המוריה  בהר שיהיה  מחוייב  המקדש 
מה   ג יוב ובזה  לבית. מבית להשתנות ויכול הכרח  אינו 
"שאלו  בפסוק  עבודה ' 'ספר הלכות את  " הרמב שפתח 
ביותר  מכוו אינו  המקדש  של מקומו  כי  ," ירושלי  שלו

. בירושלי להיות ומוכרח  קשור אבל
      

מקומו.2) על להעיד לנביאים הוצרכו זה 3)שהרי  כלומר,
אחר. ולא

.„Âc Ba ‰aL ÌB˜n‰L ,Ïk‰ „Èa ˙ÒÓe»…∆¿««…∆«»∆»»»ƒ
‰ÓÏLe4Ba ‰aL ÌB˜n‰ ‡e‰ ,‰Â‡ Ô‚a ÁaÊn‰ ¿……«ƒ¿≈«¿…∆¬«¿»«»∆»»

ÁaÊn‰ Ì‰‡5ÌB˜n‰ ‡e‰Â .˜ÁˆÈ ÂÈÏÚ „˜ÚÂ «¿»»«ƒ¿≈«¿»«»»ƒ¿»¿«»
ÁaÊn‰ ‡e‰Â .‰z‰ ÔÓ ‡ˆiLk Á Ba ‰aL∆»»…«¿∆»»ƒ«≈»¿«ƒ¿≈«
ÔBL‡‰ Ì„‡ È˜‰ Be .Ï‰Â ÔÈ˜ ÂÈÏÚ È˜‰L∆ƒ¿ƒ»»«ƒ»∆∆ƒ¿ƒ»»»ƒ
Ì„‡ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .‡ ÌMÓe .‡pLk Ôa»̃¿»¿∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿»»¿¬»ƒ»»

.‡ B˙tk ÌB˜nÓƒ¿«»»ƒ¿»

להקריב 4) במה שם בנה דוד אלא ביחד, שניהם בנו לא
עולמים. בית בנה ושלמה אמרו 5)בשעתה סב . בזבחים

א  שם דרבישראו בפרקי  שאמרו [ומה יצחק . של אפרו ת
עליו  שנעקד המזבח  מאבני  אבנים י "ב  יעקב  "לקח  אליעזר
בראשית  שמעוני  (ילקוט  מראשותיו" אותם ושם אבינו יצחק 
הטביע  ימינו ברגל הקדושֿברוךֿהוא, עשה "ומה קיט ), רמז
אותו  ועשה תהום עמקי  עד מראשותיו יעקב  שם אשר האבן
קכ), רמז (שם שתייה" אבן נקרא לפיכך וכו' לארץ  סניף 
ולפנים, לפני  הארון, במקום הייתה השתייה אבן והרי 
כו. השנה בראש נראה וכן נג: יומא במשנה כמפורש
קטיגור  שאין לפי  פסול שהוא הפרה מקרן שופר על  שאמרו
כעבודת  הוא הרי  לזיכרון בא שהשופר כיוון סניגור, נעשה
הוא  טז.) (שם העקידה לזיכרון שהוא כיוון כלומר, פנים,
ברור  - השתייה אבן על הייתה שהעקידה הרי  כלפנים,
בפנים, ולא המזבח , על אמנם הייתה העקידה כי  הדבר
של  טעמו וזהו רבינו, שכתב  וכמו שם בזבחים וכמפורש
חוץ , עבודת שהוא מפני  הפרה, קרן שמכשיר שם יוסי  רבי 
הארון  במקום אותם ושם המקום מאבני  יעקב  לקח  הרי  אבל
טעמם  וזהו בפנים, היא יצחק  נעקד שעליה שהאבן ונמצא

הפרה]. קרן הפוסלים חכמים של

.‚LÈ‡ ‰Úe„È B˙eˆÂ ,‰a‰ ˙BeÎÓ ÁaÊn‰ ˙BcÓƒ«ƒ¿≈«¿À»«¿≈¿»¿»ƒ
‰ÏBb‰ Èa eaL ÁaÊÓe .LÈ‡Ó6„È˙ÚL ÁaÊÓ ÔÈÚk ≈ƒƒ¿≈«∆»¿≈«»¿≈ƒ¿≈«∆»ƒ

Ú‚Ï ‡ÏÂ B˙cÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡Â ,e‰eOÚ ˙Ba‰Ï¿ƒ»»¿≈¿ƒ«ƒ»¿…ƒ¿…«
‰pnÓ7. ƒ∆»

השני .6) המקדש בית את ובנו הגולה מן ששבו אותם
המזבח 7) לעשות קפידא יש לכתחילה - מעכב  שאינו אף 

הנביא. כעדות

.„ÌÈ‡È ‰LÏLe8„Á‡ :‰ÏBb‰ ÔÓ Ì‰nÚ eÏÚ ¿»¿ƒƒ»ƒ»∆ƒ«»∆»
ÏÚ Ô‰Ï „ÈÚ‰ „Á‡Â ,ÁaÊn‰ ÌB˜Ó ÏÚ Ô‰Ï „ÈÚ‰≈ƒ»∆«¿«ƒ¿≈«¿∆»≈ƒ»∆«
ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÈ˜nL Ô‰Ï „ÈÚ‰ „Á‡Â ,ÂÈ˙BcÓƒ»¿∆»≈ƒ»∆∆«¿ƒƒ««ƒ¿≈«

‰f‰9.˙Èa ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙Baw‰ Ïk «∆»«»¿»««ƒ∆≈»»ƒ

ומלאכי .8) זכריה חגי  אמרו 9)והם לא, שם בזבחים
לבאר  הוסיף  ורבינו בית", שאין פי  על אף  "שמקריבין אלא:
אין  המזבח  במקום שלא אבל מקריבין המזבח  על שדווקא
המוקדשין  פסולי  מהלכות ג פרק  להלן כמבואר מקריבין,
שהיה  מזבח  להוציא בא "הזה" רבינו שכתב  ומה כב . הלכה
עזרא  בימי  שדווקא הבית, שנתקדש לפני  שלמה, בימי 
ראשונה  שקדושה מפני  בית, שם שאין פי  על אף  מקריבין
לאחר  גם לבוא, לעתיד קדשה שלמה בימי  שנתקדשה

החורבן.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קלד                
         

.‰Èa eOÚLÂ ‰ÓÏL ‰OÚLÂ ‰LÓ ‰OÚL ÁaÊÓƒ¿≈«∆»»∆¿∆»»¿……¿∆»¿≈
Ïk db ˙Bn‡ OÚ Ôlk  ˙BOÚ‰Ï „È˙ÚLÂ ‰ÏBb‰«»¿∆»ƒ¿≈»À»∆∆«…«»

‡ LÏLÂ" ‰Bza e˙k‰ ‰ÊÂ .Ô‰Ó „Á‡"B˙Ó˜ ˙Bn ∆»≈∆¿∆«»«»¿»«…»
‰ÏBb‰ Èa eOÚL ÁaÊÓe .„Ïa ‰ÎÚn‰ ÌB˜Ó ¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿≈«∆»¿≈«»
˙Bn‡ "Ï BaÁÂ Bk‡ ˙cÓ ,˙Ba‰Ï „È˙Ú‰ ÔÎÂ¿≈∆»ƒ¿ƒ»ƒ«»¿¿»¿«

˙Bn‡ "Ï ÏÚ10. ««

כן.10) היה הבניין של התחתון הריבוע 

.Â˙a ‰n‡a Ô‰Ó ,ÁaÊn‰ db ÏL ˙Bn‡ OÚ∆∆«∆…««ƒ¿≈«≈∆¿«»«
ÌÈÁÙË ‰MÓÁ11ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a Ô‰Óe ,12. ¬ƒ»¿»ƒ≈∆¿«»«ƒ»¿»ƒ

.ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈa‰ ˙Bn‡ Ïk ‡Le¿»»««ƒ¿»¿«»«ƒ»¿»ƒ
ÁaÊn‰ Ïk d‚Â13ÌÈÁÙË Á"14. ¿…«»«ƒ¿≈«¿»ƒ

הסובב 11) כניסת וכניסתו, היסוד גובה של אמות כלומר,
הקרנות. המזבח .12)וגובה אמות עם 13)שאר

של 14)הקרנות. אמות שתי  אמות: עשר גבהו שהרי 
עשרה  הן טפחים, חמישה בת באמה שהן והקרנות, היסוד
הן  טפחים, שישה בת באמה שהן אמות, ושמונה טפחים.

ושמונה. חמישים הכל בסך טפחים, ושמונה ארבעים

.ÊÌÈÁÙË ‰MÓÁ ‰ÏÚ :B˙eˆÂ B˙cÓ ‰˙È‰ CÎÂ15 ¿»»¿»ƒ»¿»»»¬ƒ»¿»ƒ
ÌÈLÏL Á ‡ˆÓ .„BÒÈ e‰Ê ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ÒÎÂ¿»«¬ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ¿»…«¿ƒ
ÈLe ‰n‡ ÌÈLÏL Á ÏÚ ÌÈÁÙË ÈLe ‰n‡«»¿≈¿»ƒ«…«¿ƒ«»¿≈

ÌÈÁÙË16,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ÒÎÂ ÌÈÁÙË ÌÈLÏL ‰ÏÚ . ¿»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ¿»«¬ƒ»¿»ƒ
BÒ e‰Ê17ÌB˜Ó e‰Ê ,ÌÈÁÙË OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] . ∆≈»»¿»»»¿»ƒ∆¿

‰n‡ ÌÈOÚÂ ‰BÓL BaÁ ‡ˆÓ .[‰ÎÚn‰««¬»»ƒ¿»»¿¿»¿∆¿ƒ«»
Â ‰n‡ ÌÈOÚÂ ‰BÓL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa‡Â‰Úa‡ ¿«¿»»¿»ƒ«¿»¿∆¿ƒ«»¿«¿»»

˙ÈÂÊ Ô˜Ï ÒBÎÂ ,ÌÈÁÙË OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] .ÌÈÁÙË¿»ƒ»»¿»»»¿»ƒ¿≈¿∆∆»ƒ
Úa‡ ÏÎÏ ÚaÓ ÏeÏÁ ÔÈa OÚŒ‰BÓM‰ ÏL∆«¿»»»ƒ¿»»¿À»¿»«¿«
.ÈÒ ‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ˙Bw‰ ÌB˜Óe .[˙B¿̃»¿«¿»«»ƒ∆¿«»ƒ∆»ƒ
ÌB˜Ó ‡ˆÓ .ÈÒ ‰n‡ ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚ ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈¿«¿≈«…¬ƒ«»»ƒƒ¿»¿
ÌÈÁÙË ‰Úa‡Â ˙Bn‡ Úa‡Â ÌÈOÚ BaÁ ‰ÎÚn‰««¬»»»¿∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰Úa‡Â ˙Bn‡ Úa‡Â ÌÈOÚ ÏÚ18. «∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»¿»ƒ

של 15) ואמה אמה". וכנס  אמה "עלה שם במדות משנה
טפחים. חמישה של הוא מן 16)יסוד לקח  היסוד שהרי 

שני פחות אמות שתי  ביחד צד, מכל טפחים חמישה המזבח 
ולרוחב . לאורך סובב 17)טפחים שהוא מפני  כן נקרא

היה  שלא ליסוד בניגוד רוחותיו, מארבע  המזבח  את ומקיף 
רוחות. מארבע  המזבח 18)מקיף  מן לקח  הסובב  שהרי 

טפחים  שני  פחות אמות שתי  היינו צד, מכל טפחים חמישה
צד. לכל

.ÁÔ˜ Ïk ÚeaÂ ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ Ô˜Â Ô˜ Ïk db…«»∆∆»∆∆¬ƒ»¿»ƒ¿ƒ«»∆∆
eÈ‰ ˙BÏeÏÁ ˙Bw‰ Úa‡Â .‰n‡ ÏÚ ‰n‡19.ÔÎBzÓ «»««»¿«¿««¿»¬»ƒ»

‡ˆÓ .ÌÈÁÙË OÚŒ‰BÓL ‰ÎÚn‰ ÌB˜Ó d‚Â¿…«¿««¬»»¿»»»¿»ƒƒ¿»
.‰hÓÏe Bq‰ ÛBqÓ ÌÈÁÙË Ë"Î ÁaÊn‰ d‚ ÈˆÁ¬ƒ…««ƒ¿≈«¿»ƒƒ«≈¿»»

כמזרק 19) "ומלאו שנאמר ממה זאת ולמדו נד: זבחים
להן  יש קיבול שבית הרי  טו) ט , (זכריה מזבח " כזוויות
חלולות  היו הקרנות ארבע  שכל סובר ורבינו כמזרקות.

שם. בזבחים רש"י  וכדעת

.Ë‡˜Ò ÏL ËeÁÂ20ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡a ‚BÁ ‰È‰ ¿∆ƒ¿»»»≈¿∆¿««ƒ¿≈«
ÔÈa ÏÈc‰Ï [‰hÓÏe Bq‰ ÛBqÓ ÌÈÁÙË ‰MLk]¿ƒ»¿»ƒƒ«≈¿«»¿«¿ƒ≈

ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓc21ÌÈBzÁz‰ ÌÈÓ„Ï22B‰b ‡ˆÓÂ . »ƒ»∆¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿»»¿
˙BÁt ˙Bn‡ ÚLz ‰ÎÚn‰ ÌB˜Ó „Ú ı‡‰ ÔÓƒ»»∆«¿««¬»»≈««»

ÁÙË23. ∆«

ה)20) כז, (שמות שנאמר ממה כן ולמדו אדום. צבע 
מחיצה  נתנה "התורה - המזבח " חצי  עד הרשת "והיתה
(זבחים  העליונים" דמים לבין התחתונים דמים בין להבדיל

החוט .21)נג.). מן למעלה מתמצה שדמה העוף  עולת
הדין 22) והוא החוט . מן למטה דמה שמזים העוף  חטאת

ושלמים. אשם בהמה, של 23)לעולת גבהו אמת שהרי 
הריהן  טפחים. שלושים והסובב  טפחים, חמישה היסוד

טפח . פחות אחת) כל טפחים שישה (בנות אמות תשע 

.ÈBÓk ÂÈ˙BÁe Úa‡Ó ÛÈwÓ ‰È‰ ‡Ï ÁaÊn‰ „BÒÈ¿«ƒ¿≈«…»»«ƒ≈«¿«»¿
ÔBÙˆ Áe Ïk „‚k CeLÓ „BÒÈ‰ ‰È‰ ‡l‡ ,Bq‰«≈∆»»»«¿»¿∆∆»«»

ÏÎB‡Â ,ÈÚÓe24‰n‡ ÁÊÓe ˙Á‡ ‰n‡ ÌB„a «¬»ƒ¿≈¿»«»««¿ƒ¿»«»
„BÒÈ dÏ ‰È‰ ‡Ï ˙ÈÁÊÓŒ˙ÈÓBc Ô˜Â ,˙Á‡25. ««¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ…»»»¿

מקום.24) תופס  = שרצועה 25)מחזיק , לפי  נג: זבחים
היינו  טורף , של בחלקו ולא יהודה של בחלקו הייתה זו
יטרף " זאב  "בנימין כז) מט , (בראשית בו שכתוב  בנימין
ותרגם  עד" יאכל "בבוקר ואמר אבינו יעקב  נתנבא ועליו
שם  בזבחים ורש"י  מקדשא". יתבני  "ובאחסנתה אונקלוס 
כלומר: מדבחא", תיתבני  "באחסנתיה התרגום: בשם הביא

בחלקו. ייבנה המזבח 

.‡È˙ÈÓBcŒ˙ÈÚÓ Ô˜e26ÔÈÓk ÌÈ˜ ÈL eÈ‰ ¿∆∆«¬»ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ¿ƒ
ÔÈ˙ÈL ÔÈ‡˜p‰ Ô‰Â ,ÔÈwc ÔÈÓËÁ ÈL27ÌÈÓc‰L , ¿≈√»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ∆«»ƒ

‰n‡a Ôw‰ d˙B‡a ÔÈÚ˙Óe Ô‰a ÔÈ„BÈ28ÔÈ‡ˆBÈÂ , ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿»«∆∆»«»¿¿ƒ
.ÔB„˜ ÏÁÏ¿««ƒ¿

ויש 26) מערבי  יסוד על ששופכים מהם יש הדם ששיירי 
הנקבים  שני  נתן לפיכך דרומי , יסוד על ששופכים מהם

דרומית. מערבית שהדמים 27)בקרן מפני  כן ונקראו
הנ"ל, מהטעם כן נקרא נסכים של זה וכן לשם, שותתין

לשם. הנסכים בעזרה.28)ששותתין שעוברת המים אמת

.È‰n‡ ÌB˜Ó ‰È‰ Ôw‰ B˙B‡a ‰Ùˆa ‰hÓÏe¿«»»ƒ¿»¿«∆∆»»»«»
da ‰Úe˜ ˙ÚaËÂ LÈL ÏL ‡ÏËÂ ,‰n‡ ÏÚ29, ««»¿«¿»∆«ƒ¿«««¿»»

ÔÈ˙ÈMÏ ÔÈ„BÈ BaL30.B˙B‡ ÔÈwÓe ∆¿ƒ«ƒƒ¿«ƒ

הטבלא.29) את מגביהים ידה קטן 30)שעל חלל והוא
היסוד. שתחת

.‚ÈLÎÂ31Bk‡ ,ÁaÊÓ ÏL BÓB„Ï Èea ‰È‰ ¿∆∆»»»ƒ¿∆ƒ¿≈«»¿
‰n‡ ÌÈzLe ÌÈLÏL32.‰n‡ ‰OÚŒLL Á ÏÚ ¿ƒ¿«ƒ«»«…«≈∆¿≈«»

ÁBÙe ,ÁaÊn‰ „vÓ ‰n‡ ÌÈLÏL ı‡a ÏÎB‡ ‰È‰Â¿»»≈»»∆¿ƒ«»ƒ««ƒ¿≈«≈«
ÈÂ‡Â .Bq‰ ÏÚ ‰n‡Â „BÒÈ‰ ÏÚ ‰n‡ epnÓƒ∆«»««¿¿«»««≈«¬ƒ

ËÚÓ33ÁaÊnÏ Lk‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰34ÔzÏ È„k , ¿«»»«¿ƒ≈«∆∆«ƒ¿≈«¿≈ƒ≈
‰˜ÈÊa ÁaÊnÏ ÌÈÈ‡‰35˙Bn‡ ÚLz Lk‰ d‚Â . »≈»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»¿…««∆∆≈««

˙e˙L ˙BÁt36.‰ÎÚn‰ „‚k „Ú »¿«¿∆∆««¬»»
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.‰Èa eOÚLÂ ‰ÓÏL ‰OÚLÂ ‰LÓ ‰OÚL ÁaÊÓƒ¿≈«∆»»∆¿∆»»¿……¿∆»¿≈
Ïk db ˙Bn‡ OÚ Ôlk  ˙BOÚ‰Ï „È˙ÚLÂ ‰ÏBb‰«»¿∆»ƒ¿≈»À»∆∆«…«»

‡ LÏLÂ" ‰Bza e˙k‰ ‰ÊÂ .Ô‰Ó „Á‡"B˙Ó˜ ˙Bn ∆»≈∆¿∆«»«»¿»«…»
‰ÏBb‰ Èa eOÚL ÁaÊÓe .„Ïa ‰ÎÚn‰ ÌB˜Ó ¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿≈«∆»¿≈«»
˙Bn‡ "Ï BaÁÂ Bk‡ ˙cÓ ,˙Ba‰Ï „È˙Ú‰ ÔÎÂ¿≈∆»ƒ¿ƒ»ƒ«»¿¿»¿«

˙Bn‡ "Ï ÏÚ10. ««

כן.10) היה הבניין של התחתון הריבוע 

.Â˙a ‰n‡a Ô‰Ó ,ÁaÊn‰ db ÏL ˙Bn‡ OÚ∆∆«∆…««ƒ¿≈«≈∆¿«»«
ÌÈÁÙË ‰MÓÁ11ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a Ô‰Óe ,12. ¬ƒ»¿»ƒ≈∆¿«»«ƒ»¿»ƒ

.ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈa‰ ˙Bn‡ Ïk ‡Le¿»»««ƒ¿»¿«»«ƒ»¿»ƒ
ÁaÊn‰ Ïk d‚Â13ÌÈÁÙË Á"14. ¿…«»«ƒ¿≈«¿»ƒ

הסובב 11) כניסת וכניסתו, היסוד גובה של אמות כלומר,
הקרנות. המזבח .12)וגובה אמות עם 13)שאר

של 14)הקרנות. אמות שתי  אמות: עשר גבהו שהרי 
עשרה  הן טפחים, חמישה בת באמה שהן והקרנות, היסוד
הן  טפחים, שישה בת באמה שהן אמות, ושמונה טפחים.

ושמונה. חמישים הכל בסך טפחים, ושמונה ארבעים

.ÊÌÈÁÙË ‰MÓÁ ‰ÏÚ :B˙eˆÂ B˙cÓ ‰˙È‰ CÎÂ15 ¿»»¿»ƒ»¿»»»¬ƒ»¿»ƒ
ÌÈLÏL Á ‡ˆÓ .„BÒÈ e‰Ê ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ÒÎÂ¿»«¬ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ¿»…«¿ƒ
ÈLe ‰n‡ ÌÈLÏL Á ÏÚ ÌÈÁÙË ÈLe ‰n‡«»¿≈¿»ƒ«…«¿ƒ«»¿≈

ÌÈÁÙË16,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ÒÎÂ ÌÈÁÙË ÌÈLÏL ‰ÏÚ . ¿»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ¿»«¬ƒ»¿»ƒ
BÒ e‰Ê17ÌB˜Ó e‰Ê ,ÌÈÁÙË OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] . ∆≈»»¿»»»¿»ƒ∆¿

‰n‡ ÌÈOÚÂ ‰BÓL BaÁ ‡ˆÓ .[‰ÎÚn‰««¬»»ƒ¿»»¿¿»¿∆¿ƒ«»
Â ‰n‡ ÌÈOÚÂ ‰BÓL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa‡Â‰Úa‡ ¿«¿»»¿»ƒ«¿»¿∆¿ƒ«»¿«¿»»

˙ÈÂÊ Ô˜Ï ÒBÎÂ ,ÌÈÁÙË OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] .ÌÈÁÙË¿»ƒ»»¿»»»¿»ƒ¿≈¿∆∆»ƒ
Úa‡ ÏÎÏ ÚaÓ ÏeÏÁ ÔÈa OÚŒ‰BÓM‰ ÏL∆«¿»»»ƒ¿»»¿À»¿»«¿«
.ÈÒ ‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ˙Bw‰ ÌB˜Óe .[˙B¿̃»¿«¿»«»ƒ∆¿«»ƒ∆»ƒ
ÌB˜Ó ‡ˆÓ .ÈÒ ‰n‡ ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚ ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈¿«¿≈«…¬ƒ«»»ƒƒ¿»¿
ÌÈÁÙË ‰Úa‡Â ˙Bn‡ Úa‡Â ÌÈOÚ BaÁ ‰ÎÚn‰««¬»»»¿∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰Úa‡Â ˙Bn‡ Úa‡Â ÌÈOÚ ÏÚ18. «∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»¿»ƒ

של 15) ואמה אמה". וכנס  אמה "עלה שם במדות משנה
טפחים. חמישה של הוא מן 16)יסוד לקח  היסוד שהרי 

שני פחות אמות שתי  ביחד צד, מכל טפחים חמישה המזבח 
ולרוחב . לאורך סובב 17)טפחים שהוא מפני  כן נקרא

היה  שלא ליסוד בניגוד רוחותיו, מארבע  המזבח  את ומקיף 
רוחות. מארבע  המזבח 18)מקיף  מן לקח  הסובב  שהרי 

טפחים  שני  פחות אמות שתי  היינו צד, מכל טפחים חמישה
צד. לכל

.ÁÔ˜ Ïk ÚeaÂ ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ Ô˜Â Ô˜ Ïk db…«»∆∆»∆∆¬ƒ»¿»ƒ¿ƒ«»∆∆
eÈ‰ ˙BÏeÏÁ ˙Bw‰ Úa‡Â .‰n‡ ÏÚ ‰n‡19.ÔÎBzÓ «»««»¿«¿««¿»¬»ƒ»

‡ˆÓ .ÌÈÁÙË OÚŒ‰BÓL ‰ÎÚn‰ ÌB˜Ó d‚Â¿…«¿««¬»»¿»»»¿»ƒƒ¿»
.‰hÓÏe Bq‰ ÛBqÓ ÌÈÁÙË Ë"Î ÁaÊn‰ d‚ ÈˆÁ¬ƒ…««ƒ¿≈«¿»ƒƒ«≈¿»»

כמזרק 19) "ומלאו שנאמר ממה זאת ולמדו נד: זבחים
להן  יש קיבול שבית הרי  טו) ט , (זכריה מזבח " כזוויות
חלולות  היו הקרנות ארבע  שכל סובר ורבינו כמזרקות.

שם. בזבחים רש"י  וכדעת

.Ë‡˜Ò ÏL ËeÁÂ20ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡a ‚BÁ ‰È‰ ¿∆ƒ¿»»»≈¿∆¿««ƒ¿≈«
ÔÈa ÏÈc‰Ï [‰hÓÏe Bq‰ ÛBqÓ ÌÈÁÙË ‰MLk]¿ƒ»¿»ƒƒ«≈¿«»¿«¿ƒ≈

ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓc21ÌÈBzÁz‰ ÌÈÓ„Ï22B‰b ‡ˆÓÂ . »ƒ»∆¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿»»¿
˙BÁt ˙Bn‡ ÚLz ‰ÎÚn‰ ÌB˜Ó „Ú ı‡‰ ÔÓƒ»»∆«¿««¬»»≈««»

ÁÙË23. ∆«

ה)20) כז, (שמות שנאמר ממה כן ולמדו אדום. צבע 
מחיצה  נתנה "התורה - המזבח " חצי  עד הרשת "והיתה
(זבחים  העליונים" דמים לבין התחתונים דמים בין להבדיל

החוט .21)נג.). מן למעלה מתמצה שדמה העוף  עולת
הדין 22) והוא החוט . מן למטה דמה שמזים העוף  חטאת

ושלמים. אשם בהמה, של 23)לעולת גבהו אמת שהרי 
הריהן  טפחים. שלושים והסובב  טפחים, חמישה היסוד

טפח . פחות אחת) כל טפחים שישה (בנות אמות תשע 

.ÈBÓk ÂÈ˙BÁe Úa‡Ó ÛÈwÓ ‰È‰ ‡Ï ÁaÊn‰ „BÒÈ¿«ƒ¿≈«…»»«ƒ≈«¿«»¿
ÔBÙˆ Áe Ïk „‚k CeLÓ „BÒÈ‰ ‰È‰ ‡l‡ ,Bq‰«≈∆»»»«¿»¿∆∆»«»

ÏÎB‡Â ,ÈÚÓe24‰n‡ ÁÊÓe ˙Á‡ ‰n‡ ÌB„a «¬»ƒ¿≈¿»«»««¿ƒ¿»«»
„BÒÈ dÏ ‰È‰ ‡Ï ˙ÈÁÊÓŒ˙ÈÓBc Ô˜Â ,˙Á‡25. ««¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ…»»»¿

מקום.24) תופס  = שרצועה 25)מחזיק , לפי  נג: זבחים
היינו  טורף , של בחלקו ולא יהודה של בחלקו הייתה זו
יטרף " זאב  "בנימין כז) מט , (בראשית בו שכתוב  בנימין
ותרגם  עד" יאכל "בבוקר ואמר אבינו יעקב  נתנבא ועליו
שם  בזבחים ורש"י  מקדשא". יתבני  "ובאחסנתה אונקלוס 
כלומר: מדבחא", תיתבני  "באחסנתיה התרגום: בשם הביא

בחלקו. ייבנה המזבח 

.‡È˙ÈÓBcŒ˙ÈÚÓ Ô˜e26ÔÈÓk ÌÈ˜ ÈL eÈ‰ ¿∆∆«¬»ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ¿ƒ
ÔÈ˙ÈL ÔÈ‡˜p‰ Ô‰Â ,ÔÈwc ÔÈÓËÁ ÈL27ÌÈÓc‰L , ¿≈√»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ∆«»ƒ

‰n‡a Ôw‰ d˙B‡a ÔÈÚ˙Óe Ô‰a ÔÈ„BÈ28ÔÈ‡ˆBÈÂ , ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿»«∆∆»«»¿¿ƒ
.ÔB„˜ ÏÁÏ¿««ƒ¿

ויש 26) מערבי  יסוד על ששופכים מהם יש הדם ששיירי 
הנקבים  שני  נתן לפיכך דרומי , יסוד על ששופכים מהם

דרומית. מערבית שהדמים 27)בקרן מפני  כן ונקראו
הנ"ל, מהטעם כן נקרא נסכים של זה וכן לשם, שותתין

לשם. הנסכים בעזרה.28)ששותתין שעוברת המים אמת

.È‰n‡ ÌB˜Ó ‰È‰ Ôw‰ B˙B‡a ‰Ùˆa ‰hÓÏe¿«»»ƒ¿»¿«∆∆»»»«»
da ‰Úe˜ ˙ÚaËÂ LÈL ÏL ‡ÏËÂ ,‰n‡ ÏÚ29, ««»¿«¿»∆«ƒ¿«««¿»»

ÔÈ˙ÈMÏ ÔÈ„BÈ BaL30.B˙B‡ ÔÈwÓe ∆¿ƒ«ƒƒ¿«ƒ

הטבלא.29) את מגביהים ידה קטן 30)שעל חלל והוא
היסוד. שתחת

.‚ÈLÎÂ31Bk‡ ,ÁaÊÓ ÏL BÓB„Ï Èea ‰È‰ ¿∆∆»»»ƒ¿∆ƒ¿≈«»¿
‰n‡ ÌÈzLe ÌÈLÏL32.‰n‡ ‰OÚŒLL Á ÏÚ ¿ƒ¿«ƒ«»«…«≈∆¿≈«»

ÁBÙe ,ÁaÊn‰ „vÓ ‰n‡ ÌÈLÏL ı‡a ÏÎB‡ ‰È‰Â¿»»≈»»∆¿ƒ«»ƒ««ƒ¿≈«≈«
ÈÂ‡Â .Bq‰ ÏÚ ‰n‡Â „BÒÈ‰ ÏÚ ‰n‡ epnÓƒ∆«»««¿¿«»««≈«¬ƒ

ËÚÓ33ÁaÊnÏ Lk‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰34ÔzÏ È„k , ¿«»»«¿ƒ≈«∆∆«ƒ¿≈«¿≈ƒ≈
‰˜ÈÊa ÁaÊnÏ ÌÈÈ‡‰35˙Bn‡ ÚLz Lk‰ d‚Â . »≈»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»¿…««∆∆≈««

˙e˙L ˙BÁt36.‰ÎÚn‰ „‚k „Ú »¿«¿∆∆««¬»»
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הארץ .31) עד המזבח  מראש ויורד המתמעט  תל כמו והוא
יותר.32) היה בשיפועו אבל כן היה בארץ  למטה
נימא 33) כמלוא באוויר די  לא זריקה, שצריך ומכיוון

אוויר  צריך אלא קטנים, כבשים בשני  יד הלכה כדלהלן
המערכה.34)יותר. למקום הכבש בין כלומר,

כז)35) יב , (דברים שנאמר ממה כן למדו שם בזבחים
(שהרי בזריקה דם מה - והדם" הבשר עולותיך "ועשית
בשר  אף  המזבח ") על הדם את "וזרקו ה א, בויקרא נאמר

טפח .36)בזריקה. פחות היינו,

.„ÈÌÈBt Ì‰aL ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈpË˜ ÌÈLk ÈLe¿≈¿»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆»∆ƒ
„BÒÈÏ37BqÏÂ38‡ÏÓk ÁaÊn‰ ÔÓ ÔÈÏcÓe , «¿¿«≈À¿»ƒƒ«ƒ¿≈«ƒ¿…
‡ÓÈ39Lk ÏL BÚÓa ‰˙È‰ ÔBlÁÂ .40ÏÚ ‰n‡ ƒ»¿«»¿»¿«¬»∆∆∆«»«

˙‡˜ ‰˙È‰ ‰ee ,‰n‡41ÈÏeÒt ÔÈ˙B daL , «»¿»»¿»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿≈
ÛBÚ‰ ˙‡hÁ42d˙eˆ ÚzL „Ú43˙ÈÏ ‡ˆ˙Â ««»«∆«¬…»»¿≈≈¿≈

‰ÙO‰44. «¿≈»

דם 37) שיירי  שופכים ידו ועל מערב  שלצד הכבש היינו
מתנותיה. כשגומר בהמה שלצד 38)חטאת הכבש היינו

הקרנות. גבי  על בהמה חטאת דם זורקים ידו ועל מזרח 
ליסוד]. קטן כבש בו היה לא מערב  לצד זבחים 39)[אבל

הדם  את "וזרקו ה) א, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו שם.
יהיו  ואם שהוא כל למזבח  היקף  שיהא - סביב " המזבח  על
יכול  אדם אין בחוט  ואפילו היקף , לו אין שוב  מחוברים,
בין  אבל בלבד, נימא כמלוא בהפסק  די  ולפיכך לסובבו.
יותר. הפסק  צריך היה המערכה מקום לבין הגדול הכבש

אלא 40) כבש של בגגו הייתה שלא נראה הלשון מפשטות
שלו. לוחות 41)בקיר נבוב  מלשון "נבובה" כמו רבובה

חלון. שאז 42)והיינו בבעלים או בדם פסול בה כשאירע 
הוא  שאף  מספק  פסולו שהיה או צורה. עיבור צריך הוא
מפני - העוף ? חטאת פסולי  דווקא ולמה צורה. עיבור טעון
בעזרה  שישנן ומפני  למטה, דרומית מערבית בקרן שמעשיה
זאת  תתערב  שמא חששו יולדות, של העוף , חטאות הרבה

מיוחד. מקום לה קבעו ולכן עמהן, ימתינו 43)הפסולה
שילינוה  ידי  על הרטוב  הבשר מראה שיעבור עד  מלשרפה
וטעונה  נותר היא הרי  בלילה שלנה שכיוון אחד, לילה

העזרה.44)שריפה. בתוך

.ÂËÏL „Á‡ :Lk‰ ÚÓa eÈ‰ ˙BÁÏL ÈLe¿≈À¿»»¿«¬««∆∆∆»∆
ÌÈÈ‡‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ,LÈL45,ÛÒk ÏL „Á‡Â ; «ƒ∆¿ƒ»»∆»≈»ƒ¿∆»∆∆∆

.˙M‰ ÈÏk ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL∆¿ƒ»»¿≈«»≈

ויתחממו 45) מרתיח  שהכסף  מפני  כסף  של על נתנו ולא
העיפוש. מן ומרחיקו מקררו השיש אבל ויסריחו, האברים

.ÊËÌeË‡ Blk B˙B‡ ÔÈBa ,ÁaÊn‰ ÔÈBaLk46 ¿∆ƒ«ƒ¿≈«ƒÀ»
‡ÈÓ ‡l‡ ,ÏÏk ÏÏÁ Ba ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,„enÚ ÔÈÓk¿ƒ«¿≈ƒ»»¿»∆»≈ƒ
˙ÙÊÂ „ÈÒ ‡ÈÓe ,˙BpË˜e ˙BÏB„b ,˙BÓÏL ÌÈ‡¬»ƒ¿≈¿¿«≈ƒƒ¿∆∆

‡ÈB˜Â47ÔaÏÓ CB˙Ï CÙBLÂ ‰ÁÓÓe ,48ÏB„b49 ¿¿»¿«∆¿≈¿«¿≈»
B˙cÓk50ÏL Ûeb ÔÈa‰ CB˙a Ô˙BÂ .‰ÏBÚÂ ‰Be , ¿ƒ»∆¿∆¿≈¿«ƒ¿»∆

.„BÒÈ‰ ˙cÓk ˙ÈÁÊÓŒ˙ÈÓBc Ô˜a Ô‡ B‡ ıÚ≈∆∆¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ««¿

.ÔÈa‰ ÌÈÏLiL „Ú ,Ô˜Â Ô˜ Ïk CB˙a Ô˙B ÔÎÂ¿≈≈¿»∆∆»∆∆«∆«¿ƒ«ƒ¿»
Ô˜ ‡MzL È„k ,ÔÈa‰ CB˙aL ÌÈÙeb‰ ÈÒÈÂ¿»ƒ«ƒ∆¿«ƒ¿»¿≈∆ƒ»≈∆∆

˙Bw‰ e‡MÈÂ ,„BÒÈ ‡Ïa ˙ÈÁÊÓŒ˙ÈÓBc¿ƒƒ¿»ƒ¿…¿¿ƒ»¬«¿»
.ÔÈÏeÏÁ¬ƒ

שעושין 47)סתום.46) כמו מתכת ) (=מין אבר ניתוך
חרס . כלי  קרשים.48)לציפוי  מארבעה עשוי  מרובע  דפוס 

יחד.49) ונדבקים האבנים ששייך 50)על ומדה מדה בכל
אמה  ל"ב  על ל"ב  של מלבן נותן היה ביסוד היינו לו.
אמות, ה' בגובה ל' על ל' של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה
כ"ח  על כ"ח  של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה סובב . וזהו
ארבעה  בקרנות נותן היה ממנו ולמעלה אמות, ג' בגובה

אמה. על אמה מלבן כל מלבנים.

.ÊÈ.ÔÈkÚÓ BÚeaÂ B„BÒÈÂ ÁaÊÓ ÏL ˙B˜ Úa‡«¿«¿»∆ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÂÈ‰  ÚeaÂ LÎÂ „BÒÈ ,Ô˜ BÏ ÔÈ‡L ÁaÊÓ ÏÎ¿»ƒ¿≈«∆≈∆∆¿¿∆∆¿ƒ«¬≈

ÔÈkÚÓ ÔzÚa‡L ,ÏeÒt ‡e‰51Bk‡ ˙cÓ Ï‡ . »∆«¿«¿»¿«¿ƒ¬»ƒ«»¿
‡lL ‡e‰Â ,ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ B˙ÓB˜ ˙cÓe BaÁ ˙cÓeƒ«»¿ƒ«»≈»¿«¿ƒ¿∆…
eÚLk ,˙Bn‡ LÏL Ìea ‰n‡ ÏÚ ‰n‡Ó ˙ÁÙÈƒ¿…≈«»««»¿»«¿ƒ

.a„Ó ÁaÊÓ ÏL ‰ÎÚn‰ ÌB˜Ó¿««¬»»∆ƒ¿«ƒ¿»

נאמר 51) בקרן "המזבח "; כתוב  אלו כל שאצל סב . שם.
"אל  לד) (שם, נאמר וביסוד המזבח " "קרנות יח ) ד, (ויקרא
המזבח " פני  "אל ז) ו, (שם נאמר ובכבש המזבח " יסוד
שם. דרך לו שעולין מזבח  של פנים שהוא הכבש והוא
וכל  המזבח ". יהיה "רבוע  א) כז, (שמות נאמר ובריבוע 
"המזבח " שם). (זבחים לעכב  הוא "המזבח ", שנאמר מקום

לא. לא ואם מזבח , נקרא הוא כן שכשהוא משמע :

.ÁÈBÈaÓ ÌbÙ Ì‡ :BÈaÓ ÌbÙpL ÁaÊÓ52ÁÙË ƒ¿≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿»∆«
‰È‰È ‡lL ‡e‰Â ,Lk  ÁÙhÓ ˙BÁt ,ÏeÒt »»ƒ∆«»≈¿∆…ƒ¿∆

‰Óe‚t Ô‡ ‡Lpa53. «ƒ¿»∆∆¿»

שעליו.52) והטיח  הסיד  מן פוסלת 53)כלומר, שבאבן
שהיא. כל פגימה גם

   1 
ופרחיה.1) כפתוריה גביעיה, המנורה, צורת בו תתבאר

.‡‰Bza d˙eˆ ˙LÙÓ ‰Bn‰2‰Úa‡Â . «¿»¿…∆∆»»«»¿«¿»»
ÌÈÚÈ‚3ÌÈBzÙÎ ÈLe4ÌÈÁÙ ÈLe5‰˜a eÈ‰ ¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿≈
‰Bn‰6ÌÈÚ‚ ‰Úa‡ ‰ne" :Ó‡pL , «¿»∆∆¡««¿…»«¿»»¿ƒƒ
ÌÈ„wLÓ7‰È‰ ÈLÈÏL Át „BÚÂ ."‰ÈÁÙe ‰ÈzÙk ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»¿∆«¿ƒƒ»»

„Ú dÎÈ „Ú" :Ó‡pL ,‰BÓ ÏL dÎÈÏ CeÓÒ»ƒ≈»∆¿»∆∆¡««¿≈»«
."dÁtƒ¿»

לאֿמ .2) כה, אלכסנדריא 3)שמות לכוסות דומים הם
ט ). הלכה (להלן קצר ושוליהן רחב  כמין 4)שפיהן הם

ששני כביצה מעט  ארוכין שהן מקום) (שם כרותיים תפוחים
שם). (להלן כדין (ציורים 5)ראשיה העמודים פרחי  "כמו

לחוץ  כפולה ושפתה קערה כמין שהן בעמודים), שמציירין
המשניות  בפירוש (רבינו שושן כמו והוא שם). (להלן

ז). משנה פ "ג במנורה,6)למנחות אלה כל של מקומם
י . הלכה להלן (להלן 7)ראה בעשייתן" שקדים "כמו

ב ). הלכה

.dÏ eÈ‰ ÌÈÏ‚ LÏLÂ8ÌÈBzÙÎ ‰LÏLe .9ÌÈÁ‡ ¿»«¿«ƒ»»¿»«¿ƒ¬≈ƒ

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



קלו                
         

:ÌÈw‰ ˙LL ÌÈ‡ˆBÈ Ô‰nL ,‰Bn‰ ‰˜a eÈ‰»ƒ¿≈«¿»∆≈∆¿ƒ≈∆«»ƒ
‰˜Â ‰˜ ÏÎe .‰Ê „vÓ ‰LÏLe ,‰Ê „vÓ ‰LÏL¿»ƒ«∆¿»ƒ«∆¿»»∆¿»∆

ÌÈÚÈ‚ ‰LÏL Ô‰Ó10Ïk‰Â ,ÁÙÂ BzÙÎÂ ≈∆¿»¿ƒƒ¿«¿»∆«¿«…
ÌÈ„wLÓ11Ô˙iOÚa ÌÈ„˜L BÓk12. ¿À»ƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ»»

על 8) ברש"י  הוא וכן שם, המשניות בפירוש גם כתב  כן
התורה  על בעלי ֿהתוספות כתבו וכן לא) כה, (שמות התורה
רגלים, לה שהיו רק  אמרו שם) (מנחות בגמרא אבל שם.
(ת"א  ז"ל לרמ "א העולה ובתורת כמה. הזכירו לא  אבל
היה  רגלים שלשה ז"ל רבותינו "אמרו הביא: פט "ו)
שבקשת  המנורה ובגלופת ראשונים). (משנת למנורה"
רגליים  ללא מרובע , המנורה של בסיסה – ברומא טיטוס 
טבת  ג' וב "שערים" חח , כ עמוד לו כרך ב "סיני" (ראה

ג). עמוד לה).9)תש"כ כה, (שמות בתורה מפורש כן
לג).10) שם, (שם הוא מפורש נב .11)מקרא ביומא

הכרע  להן אין בתורה (פסוקים) מקראות חמש אמרו:
כלומר, "משוקדים", מהם ואחד נוטים), הם היכן (לדעת
כפתוריה  משוקדים גביעים ארבעה "ובמנורה הפסוק 
"ארבעה  לקרוא צריך אם לנו שספק  לד), שם, (שם ופרחיה"
"ארבעה  עם קשורה משוקדים (שהמילה משוקדים" גביעים
קשורה  (שהיא ופרחיה" כפתוריה "משוקדים או גביעים"),
צריכים  שמספק  רבינו, פסק  לפיכך ופרחיה). ל"כפתוריה
הכפתורים  וגם הגביעים גם משוקדים, כולם לעשות
אין  משוקדים להיות צריכים אינם אם גם שהרי  והפרחים.
צריכים  הם אם ואילו משוקדים. יעשום אם הפסד, בכך
 ֿ (כסף  קפידא בזה תהיה כן, נעשין ולא משוקדים להיות

קורקוס ). הר"י  בשם (מנחות 12)משנה המשניות בפירוש
מלאכה  והוא שקדים, מעשה "משוקדים רבינו: כתב  שם)
העשת  בפטיש מכין שהן הנחושת אומני  אצל ידועה

שקדים". שקדים כולו שיהיה עד (=החתיכה)

.‚˙‡ˆÓ13ÌÈOÚÂ ÌÈL ÌÈÚÈb‰ Ïk14ÌÈÁt‰Â . ƒ¿≈»«¿ƒƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»ƒ
‰ÚLz15OÚŒ„Á‡ ÌÈBzÙk‰Â .16‰Ê ÔÈkÚÓ ÔlÎÂ . ƒ¿»¿««¿ƒ««»»¿À»¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡17ÌÈÚa‡Â ÌÈM‰ ÔÓ „Á‡ ÒÁ elÙ‡Â ,18 ∆∆«¬ƒ»≈∆»ƒ«¿«ƒ¿«¿»ƒ

.Ôlk ˙‡ kÚÓ¿«≈∆À»

אומר".13) "נמצאת כלומר: כט . כח : שהרי14)מנחות
עשר. שמונה ביחד שהם גביעים, שלשה וקנה קנה בכל
(מנחות  בסךֿהכל ועשרים שנים הרי  המנורה, בגוף  וארבעה

בגוף 15)שם). ושניים ששה, הרי  קנה לכל פרח  כי 
הרי שנים), הם פרחים (סתם "ופרחיה" שנאמר כמו המנורה
הרי אחד, עוד למדו פרחה" "עד עוד שנאמר וממה שמונה,

שם). (מנחות תשעה ששה,16)כאן הרי  קנה לכל כפתור
כפתורים  (סתם "כפתוריה" שנאמר המנורה בגוף  שניים
ביחד  הרי  הקנים, יציאת במקום ושלשה שמונה, הרי  שנים),

עשר. פ "ו.17)אחד מנחות ותוספתא שם מנחות
והפרחים.18) הכפתורים הגביעים, של הכולל  הסכום הוא

.„?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na19‰Ê ‰e‡OÚLk20Ï‡ , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¬»»»»¬»
˙BÎzÓ ÈÈÓ ‡L21ÌÈÚÈb da ÔÈOBÚ ÔÈ‡22, ¿»ƒ≈«»≈ƒ»¿ƒƒ

‰È‰z ,‰Ê ‰‡a‰ ‰BÓ ÔÎÂ .ÌÈÁÙe ÌÈBzÙk«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»«»»»»ƒ¿∆
‰È˙B ÌÚ kk dlk23‰L˜Ó dlk ‰È‰˙Â ,24ÔÓ À»ƒ»ƒ≈∆»¿ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ

˙B˙LÚ‰25ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ ˙BÎzÓ ÈÈÓ ‡L ÏLÂ ; »¬»¿∆¿»ƒ≈«»≈«¿ƒƒ«
‰ÏeÏÁ ‰˙È‰ Ì‡Â ,dÏ˜LÓ26‰Lk 27. ƒ¿»»¿ƒ»¿»¬»¿≈»

ופרחים.19) כפתורים גביעים, בה מנחות 20)שעושים
יח .21)כח . הלכה פ "א למעלה גבי22)ראה להלן

על  מקפידין אין מתכות, מיני  שאר "ושל רבינו כתב  ככר,
הקפדה  יש ופרחים, כפתורים שבגביעים נראה משקלה".
(משנהֿלמלך). מתכת מיני  בשאר לעשות שלא

כל 23) את אותה יעשה טהור זהב  "ככר לט : כה, בשמות
האלה". אחת.24)הכלים כח .25)חתיכה במנחות

"חתיכה  רש"י  פירש העשת", מן באה היתה "מנורה
כליה". כל ממנה שיצאו עד בקורנס  ומכה שלימה,

(כסף ֿמשנה).26) מקשה ולכתחילה 27)שאינה בדיעבד.
ה. בהלכה ועיין מקשה, לעשותה צריך

.‰ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â28ÌÏBÚÏ d˙B‡29˙B‡Ëeb‰ ÔÓ30ÔÈa , ¿≈ƒ»¿»ƒ«¿»≈
.˙BÎzÓ ÈÈÓ ‡L ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ‰Ê ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆»»≈∆»¿»∆¿»ƒ≈«»

עושין,28) אין בדיעבד שאפילו נאמר שאם לכתחילה.
ש  פסול הרי  מקשה,קשה, שכתוב  מזה נלמד גרוטאות ל

מקשה. באה זהב , באה זהב , "מקשה שם) (מנחות  ותניא
גרוטאות  של פסול א"כ מקשה". באה אינה זהב , באה אינה
לכתחילה  רק  הוא עושין שאין זה ודאי  אלא לן? מנא

זו.29)(משנהֿלמלך). מילה חסירה בכסף ֿמשנה
שברים.30)

.ÂÌÈÁ˜Ïn‰31˙BzÁn‰Â32ÏÏkÓ ÔÈ‡ ÔÓM‰ ÈÏÎe «∆¿»«ƒ¿««¿¿≈«∆∆≈»ƒ¿«
kk‰33ÊÁÂ ,"B‰Ë ‰Ê" ‰Bna Ó‡ È‰L , «ƒ»∆¬≈∆¡««¿»»»»¿»«

Ó‡ ‡ÏÂ ."B‰Ë ‰Ê ‰È˙zÁÓe ‰ÈÁ˜ÏÓe" Ó‡Â¿»««¿»∆»«¿…∆»»»»¿…∆¡«
‰Bna ÔÈÚe˜ ˙Bp‰L ÈtÓ ,"B‰Ë ‰Ê ‰È˙B"≈∆»»»»ƒ¿≈∆«≈¿ƒ«¿»

kk‰ ÏÏkÓ Ì‰Â34. ¿≈ƒ¿««ƒ»

מתוך 31) הפתילה בהם ליקח  העשויים הצבתים "הם
בהם, שלוקחים שם ועל הנרות. בפי  ולמשכן ליישבן השמן,

לח ). כה, בשמות (רש"י  מלקחיים" כמין 32)קרויים הם
(רש"י שבנר האפר את בהם שחותה קטנים (=כפות) בזיכין

נחמיה 33)שם). כרבי  ולא כתנאֿקמא פח : מנחות
ראשונה. פ "ט .34)בברייתא המשכן דמלאכת ברייתא

.Ê˙ÚL35˙ÚLÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ‰Bn‰ È˜ ƒ¿«¿≈«¿»¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ¿«
ÔÈa ‰Ê ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ‰È˙B≈∆»¿«¿ƒ∆∆∆≈∆»¿»∆»»≈
ÌÈÚe˜ ˙Bp‰ ÏÎÂ .˙BÎzÓ ÈÈÓ ‡L ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆¿»ƒ≈«»¿»«≈¿ƒ

ÌÈwa36. «»ƒ

כח .35) אחד 36)מנחות נר היה וקנה, קנה כל בראש
(פירש"י והפתילות השמן נותנים ושם (=כף ) בזך כעין

שם). במנחות

.ÁÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈw‰ ˙LLa ÌÈÚew‰ ˙Bp‰ ˙LL≈∆«≈«¿ƒ¿≈∆«»ƒ«¿ƒ
È˜ ÏÚL ÈÚˆÓ‡‰ pÏ Ì‰Èt Ôlk ,‰Bn‰ ÔÓƒ«¿»À»¿≈∆«≈»∆¿»ƒ∆«¿≈

‰Bn‰37ŒL„˜ „‚k ÂÈt ÈÚˆÓ‡‰ p‰ ‰ÊÂ . «¿»¿∆«≈»∆¿»ƒ»»¿∆∆…∆
ÌÈL„w‰38‡˜p‰ ‡e‰Â ,39.ÈÚÓ  «√»ƒ¿«ƒ¿»≈«¬»ƒ

וכן 37) האמצעי . לנר נוטות שלהם הפתילות פיות כלומר,
יאירו  המנורה פני  מול אל "תניא, צח :) (שם בברייתא הוא

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



קלז                 
         

:ÌÈw‰ ˙LL ÌÈ‡ˆBÈ Ô‰nL ,‰Bn‰ ‰˜a eÈ‰»ƒ¿≈«¿»∆≈∆¿ƒ≈∆«»ƒ
‰˜Â ‰˜ ÏÎe .‰Ê „vÓ ‰LÏLe ,‰Ê „vÓ ‰LÏL¿»ƒ«∆¿»ƒ«∆¿»»∆¿»∆

ÌÈÚÈ‚ ‰LÏL Ô‰Ó10Ïk‰Â ,ÁÙÂ BzÙÎÂ ≈∆¿»¿ƒƒ¿«¿»∆«¿«…
ÌÈ„wLÓ11Ô˙iOÚa ÌÈ„˜L BÓk12. ¿À»ƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ»»

על 8) ברש"י  הוא וכן שם, המשניות בפירוש גם כתב  כן
התורה  על בעלי ֿהתוספות כתבו וכן לא) כה, (שמות התורה
רגלים, לה שהיו רק  אמרו שם) (מנחות בגמרא אבל שם.
(ת"א  ז"ל לרמ "א העולה ובתורת כמה. הזכירו לא  אבל
היה  רגלים שלשה ז"ל רבותינו "אמרו הביא: פט "ו)
שבקשת  המנורה ובגלופת ראשונים). (משנת למנורה"
רגליים  ללא מרובע , המנורה של בסיסה – ברומא טיטוס 
טבת  ג' וב "שערים" חח , כ עמוד לו כרך ב "סיני" (ראה

ג). עמוד לה).9)תש"כ כה, (שמות בתורה מפורש כן
לג).10) שם, (שם הוא מפורש נב .11)מקרא ביומא

הכרע  להן אין בתורה (פסוקים) מקראות חמש אמרו:
כלומר, "משוקדים", מהם ואחד נוטים), הם היכן (לדעת
כפתוריה  משוקדים גביעים ארבעה "ובמנורה הפסוק 
"ארבעה  לקרוא צריך אם לנו שספק  לד), שם, (שם ופרחיה"
"ארבעה  עם קשורה משוקדים (שהמילה משוקדים" גביעים
קשורה  (שהיא ופרחיה" כפתוריה "משוקדים או גביעים"),
צריכים  שמספק  רבינו, פסק  לפיכך ופרחיה). ל"כפתוריה
הכפתורים  וגם הגביעים גם משוקדים, כולם לעשות
אין  משוקדים להיות צריכים אינם אם גם שהרי  והפרחים.
צריכים  הם אם ואילו משוקדים. יעשום אם הפסד, בכך
 ֿ (כסף  קפידא בזה תהיה כן, נעשין ולא משוקדים להיות

קורקוס ). הר"י  בשם (מנחות 12)משנה המשניות בפירוש
מלאכה  והוא שקדים, מעשה "משוקדים רבינו: כתב  שם)
העשת  בפטיש מכין שהן הנחושת אומני  אצל ידועה

שקדים". שקדים כולו שיהיה עד (=החתיכה)

.‚˙‡ˆÓ13ÌÈOÚÂ ÌÈL ÌÈÚÈb‰ Ïk14ÌÈÁt‰Â . ƒ¿≈»«¿ƒƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»ƒ
‰ÚLz15OÚŒ„Á‡ ÌÈBzÙk‰Â .16‰Ê ÔÈkÚÓ ÔlÎÂ . ƒ¿»¿««¿ƒ««»»¿À»¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡17ÌÈÚa‡Â ÌÈM‰ ÔÓ „Á‡ ÒÁ elÙ‡Â ,18 ∆∆«¬ƒ»≈∆»ƒ«¿«ƒ¿«¿»ƒ

.Ôlk ˙‡ kÚÓ¿«≈∆À»

אומר".13) "נמצאת כלומר: כט . כח : שהרי14)מנחות
עשר. שמונה ביחד שהם גביעים, שלשה וקנה קנה בכל
(מנחות  בסךֿהכל ועשרים שנים הרי  המנורה, בגוף  וארבעה

בגוף 15)שם). ושניים ששה, הרי  קנה לכל פרח  כי 
הרי שנים), הם פרחים (סתם "ופרחיה" שנאמר כמו המנורה
הרי אחד, עוד למדו פרחה" "עד עוד שנאמר וממה שמונה,

שם). (מנחות תשעה ששה,16)כאן הרי  קנה לכל כפתור
כפתורים  (סתם "כפתוריה" שנאמר המנורה בגוף  שניים
ביחד  הרי  הקנים, יציאת במקום ושלשה שמונה, הרי  שנים),

עשר. פ "ו.17)אחד מנחות ותוספתא שם מנחות
והפרחים.18) הכפתורים הגביעים, של הכולל  הסכום הוא

.„?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na19‰Ê ‰e‡OÚLk20Ï‡ , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¬»»»»¬»
˙BÎzÓ ÈÈÓ ‡L21ÌÈÚÈb da ÔÈOBÚ ÔÈ‡22, ¿»ƒ≈«»≈ƒ»¿ƒƒ

‰È‰z ,‰Ê ‰‡a‰ ‰BÓ ÔÎÂ .ÌÈÁÙe ÌÈBzÙk«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»«»»»»ƒ¿∆
‰È˙B ÌÚ kk dlk23‰L˜Ó dlk ‰È‰˙Â ,24ÔÓ À»ƒ»ƒ≈∆»¿ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ

˙B˙LÚ‰25ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ ˙BÎzÓ ÈÈÓ ‡L ÏLÂ ; »¬»¿∆¿»ƒ≈«»≈«¿ƒƒ«
‰ÏeÏÁ ‰˙È‰ Ì‡Â ,dÏ˜LÓ26‰Lk 27. ƒ¿»»¿ƒ»¿»¬»¿≈»

ופרחים.19) כפתורים גביעים, בה מנחות 20)שעושים
יח .21)כח . הלכה פ "א למעלה גבי22)ראה להלן

על  מקפידין אין מתכות, מיני  שאר "ושל רבינו כתב  ככר,
הקפדה  יש ופרחים, כפתורים שבגביעים נראה משקלה".
(משנהֿלמלך). מתכת מיני  בשאר לעשות שלא

כל 23) את אותה יעשה טהור זהב  "ככר לט : כה, בשמות
האלה". אחת.24)הכלים כח .25)חתיכה במנחות

"חתיכה  רש"י  פירש העשת", מן באה היתה "מנורה
כליה". כל ממנה שיצאו עד בקורנס  ומכה שלימה,

(כסף ֿמשנה).26) מקשה ולכתחילה 27)שאינה בדיעבד.
ה. בהלכה ועיין מקשה, לעשותה צריך

.‰ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â28ÌÏBÚÏ d˙B‡29˙B‡Ëeb‰ ÔÓ30ÔÈa , ¿≈ƒ»¿»ƒ«¿»≈
.˙BÎzÓ ÈÈÓ ‡L ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ‰Ê ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆»»≈∆»¿»∆¿»ƒ≈«»

עושין,28) אין בדיעבד שאפילו נאמר שאם לכתחילה.
ש  פסול הרי  מקשה,קשה, שכתוב  מזה נלמד גרוטאות ל

מקשה. באה זהב , באה זהב , "מקשה שם) (מנחות  ותניא
גרוטאות  של פסול א"כ מקשה". באה אינה זהב , באה אינה
לכתחילה  רק  הוא עושין שאין זה ודאי  אלא לן? מנא

זו.29)(משנהֿלמלך). מילה חסירה בכסף ֿמשנה
שברים.30)

.ÂÌÈÁ˜Ïn‰31˙BzÁn‰Â32ÏÏkÓ ÔÈ‡ ÔÓM‰ ÈÏÎe «∆¿»«ƒ¿««¿¿≈«∆∆≈»ƒ¿«
kk‰33ÊÁÂ ,"B‰Ë ‰Ê" ‰Bna Ó‡ È‰L , «ƒ»∆¬≈∆¡««¿»»»»¿»«

Ó‡ ‡ÏÂ ."B‰Ë ‰Ê ‰È˙zÁÓe ‰ÈÁ˜ÏÓe" Ó‡Â¿»««¿»∆»«¿…∆»»»»¿…∆¡«
‰Bna ÔÈÚe˜ ˙Bp‰L ÈtÓ ,"B‰Ë ‰Ê ‰È˙B"≈∆»»»»ƒ¿≈∆«≈¿ƒ«¿»

kk‰ ÏÏkÓ Ì‰Â34. ¿≈ƒ¿««ƒ»

מתוך 31) הפתילה בהם ליקח  העשויים הצבתים "הם
בהם, שלוקחים שם ועל הנרות. בפי  ולמשכן ליישבן השמן,

לח ). כה, בשמות (רש"י  מלקחיים" כמין 32)קרויים הם
(רש"י שבנר האפר את בהם שחותה קטנים (=כפות) בזיכין

נחמיה 33)שם). כרבי  ולא כתנאֿקמא פח : מנחות
ראשונה. פ "ט .34)בברייתא המשכן דמלאכת ברייתא

.Ê˙ÚL35˙ÚLÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ‰Bn‰ È˜ ƒ¿«¿≈«¿»¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ¿«
ÔÈa ‰Ê ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ‰È˙B≈∆»¿«¿ƒ∆∆∆≈∆»¿»∆»»≈
ÌÈÚe˜ ˙Bp‰ ÏÎÂ .˙BÎzÓ ÈÈÓ ‡L ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆¿»ƒ≈«»¿»«≈¿ƒ

ÌÈwa36. «»ƒ

כח .35) אחד 36)מנחות נר היה וקנה, קנה כל בראש
(פירש"י והפתילות השמן נותנים ושם (=כף ) בזך כעין

שם). במנחות

.ÁÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈw‰ ˙LLa ÌÈÚew‰ ˙Bp‰ ˙LL≈∆«≈«¿ƒ¿≈∆«»ƒ«¿ƒ
È˜ ÏÚL ÈÚˆÓ‡‰ pÏ Ì‰Èt Ôlk ,‰Bn‰ ÔÓƒ«¿»À»¿≈∆«≈»∆¿»ƒ∆«¿≈

‰Bn‰37ŒL„˜ „‚k ÂÈt ÈÚˆÓ‡‰ p‰ ‰ÊÂ . «¿»¿∆«≈»∆¿»ƒ»»¿∆∆…∆
ÌÈL„w‰38‡˜p‰ ‡e‰Â ,39.ÈÚÓ  «√»ƒ¿«ƒ¿»≈«¬»ƒ

וכן 37) האמצעי . לנר נוטות שלהם הפתילות פיות כלומר,
יאירו  המנורה פני  מול אל "תניא, צח :) (שם בברייתא הוא
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נר  כלפי  פניהם מצדדין שהיו מלמד הנרות, שבעת
הוא 38)האמצעי ". כן למערב . נוטה הפתילה פי  כלומר,

שכינה". כלפי  מערבי  "נר בא: בתלמוד 39)במגילה
ועוד). שם, מגילה כב : (שבת

.Ë‰‡È„ÒkÏ‡ ˙BÒBÎÏ ÔÈÓBc ÌÈÚÈb‰40Ô‰ÈtL , «¿ƒƒƒ¿¬∆¿«¿¿ƒ»∆ƒ∆
ÌÈÁetz ÔÈÓk ÌÈBzÙk‰Â .ˆ˜ Ô‰ÈÏeLÂ Á»»¿≈∆»»¿««¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈi˙Bk41‰ÈL‡ ÈML ‰ˆÈk ,ËÚÓ ÔÈk‡ Ô‰L , »ƒƒ∆≈¬Àƒ¿«¿≈»∆¿≈»∆»
ÔÈck42ÌÈ„enÚ‰ ÈÁt BÓk ÌÈÁt‰Â .43ÔÈÓk Ô‰L , «ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈»«ƒ∆≈¿ƒ

.ıeÁÏ ‰ÏeÙk d˙ÙOe ‰Ú¿̃»»¿»»¿»«

כח :40) שם.41)מנחות במנחות והוא מקום. שם
דמות  הוא "והכפתורים רבינו כתב  שם המשנה ובפירוש
קרוב  מעט  אורך בה שיש רק  וכל, מכל עגולה שאינה כדור

העוף ". ביצת ככד.42)לצורת שם.43)עגולים מנחות
שם  המשנה ובפירוש שם). (רש"י  בעמודים שמציירין ציורין

שושן". צורת "פרח  רבינו כתב 

.È‰Bn‰ db44ÌÈÏ‚‰ .ÁÙË OÚŒ‰BÓL ‰È‰ …««¿»»»¿»»»∆«»«¿«ƒ
ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÌÈÁÙË ÈLe .ÌÈÁÙË ‰LÏL Át‰Â¿«∆«¿»¿»ƒ¿≈¿»ƒ»»¿∆«

ÁÙÂ BzÙk ÚÈb BaL45ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÌÈÁÙËe . ∆»ƒ««¿»∆«¿»«ƒ»»¿∆«
„Á‡Â CÏÈ‰ „Á‡ ,epnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ˜ ÈLe ,BzÙk«¿¿≈»ƒ¿ƒƒ∆∆»≈»¿∆»
ÁÙËÂ .‰Bn‰ db „‚k ÔÈÏBÚÂ ÌÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆…««¿»¿∆«
„Á‡ ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈ˜ ÈLe ,BzÙk ÁÙËÂ .˜ÏÁ»»¿∆««¿¿≈»ƒ¿ƒƒ∆∆»
db „‚k ÔÈÏBÚÂ ÔÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰ „Á‡Â CÏÈ‰≈»¿∆»≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆…«
ÌÈ˜ ÈLe ,BzÙk ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÁÙËÂ .‰Bn‰«¿»¿∆«»»¿∆««¿¿≈»ƒ
ÔÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰ „Á‡Â CÏÈ‰ „Á‡ ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ∆∆»≈»¿∆»≈»¿ƒ¿»ƒ
eizL .˜ÏÁ ÌÈÁÙËe .‰Bn‰ db „‚k ÔÈÏBÚÂ¿ƒ¿∆∆…««¿»¿»«ƒ»»ƒ¿«¿
.ÁÙÂ BzÙk ,ÌÈÚÈ‚ ‰LÏL Ô‰aL ,ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ∆»∆¿»¿ƒƒ«¿»∆«

כח :44) ד"ה 45)מנחות שם ובתוספות שם. מנחות
לא  שלשלשתם אלו, שלשה נשתנו מה בתימה נשארו וטפח ,

טפח . אלא ניתנו

.‡È‰Bn‰ ÈÙÏ ‰˙È‰ Ô‡Â46,˙BÏÚÓ LÏL de , ¿∆∆»¿»ƒ¿≈«¿»»»«¬
‰ÈÏÚ ÁÈpÓe ,˙Bp‰ ˙‡ ÈËÓe „ÓBÚ Ô‰k ‰ÈÏÚL∆»∆»…≈≈≈ƒ∆«≈«ƒ«»∆»

‰Ë‰ ˙ÚLa ‰È˙BzÁÓe ‰ÈÁ˜ÏÓe dÓL ÈÏk47. ¿ƒ«¿»«¿»∆»«¿∆»ƒ¿«¬»»

הנרות,46) את "בהעלותך ה' סי ' בהעלותך וספרי  ל: תמיד
לפני היתה אבן אמרו מיכן וכו' וכו' מעלות לה עשה
משנה  פ "ג (תמיד הרע "ב  וכתב  מעלות. שלש ובה המנורה
א) במנורה: שכתובים העלאות שלש כנגד שהן ט )
נרותיה  את העלה ב ) ב ). ח , (במדבר הנרות את בהעלותך
כ). כז, (שמות תמיד נר להעלות ג) ג). שם, (שם

כתב 47) יז, הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ "ג להלן
ושל  שמו וכוז בידו וכלי  נכנס  ההטבה, סדר "וכיצד רבינו:
שכבו  הפתילות את בו מדשן גדול. לקיתון דומה היה זהב 
משלש  שנייה מעלה על המנורה לפני  שם הכוז ומניח  וכו'
ומשתחוה  בידו הכוז ונוטל וכו' ויוצא שלפניה מעלות
היה  כוז ואולי  שם). ובספרי  שם בתמיד הוא (וכן ויוצא"
כלי כל היינו הקטנים, הכלים כל מונחים היו ובו גדול, כלי 

המוריה). (הר ומחתותיה ומלקחיה שמנה

.ÈBaÁÂ ,ÁÙË OÚŒÌÈL Bk‡ ‰È‰ ÔÁÏM‰«À¿»»»»¿¿≈»»∆«¿»¿

ÌÈÁÙË ‰ML48ÁpÓ ‰È‰Â .49,˙Èa‰ C‡Ï Bk‡ ƒ»¿»ƒ¿»»À»»¿¿…∆««ƒ
ÌÈÏk‰ Ïk ‡L ÔÎÂ .˙Èa‰ ÁÏ BaÁÂ50 ¿»¿¿…«««ƒ¿≈¿»»«≈ƒ

˙Èa ÏL Bk‡Ï Ôk‡ ,Lc˜naL51ÁÏ ÔaÁÂ ∆«ƒ¿»»¿»¿»¿∆«ƒ¿»¿»¿…«
ÔB‡‰ ÔÓ ıeÁ ,˙Èa‰52.˙Èa‰ ÁÏ Bk‡ ‰È‰L , ««ƒƒ»»∆»»»¿¿…«««ƒ

ÔÈe ÔBÙv‰ ÔÈa ,˙Èa‰ Á „‚k ‰Bn‰ ˙B ÔÎÂ¿≈≈«¿»¿∆∆…«««ƒ≈«»≈
ÌBc‰53. «»

ואמה 48) ארכו "אמתיים כג) כה, (שמות שנאמר כמו
(כלים  טפחים ששה בת הכלים שאמת מאיר וכרבי  רחבו".

צז.). ומנחות י , משנה במשנה.49)פי "ז צו. שם
(רש"י50) יד הלכה פ "ה להלן ראה השולחנות, יתר היינו

שם).51)שם). (רש"י  המערב  ובין המזרח  בין הוא
צח .52) (שם 53)שם כרבי  ולא שמעון, ב "ר אלעזר כרבי 

ג) כד, (ויקרא ה'" לפני  אותו "יערוך שהפסוק  צח :).
כלומר, ה'. לפני  אותו לערוך שצריך הוא שהרי  מסייעו,
ה'. לפני  שהוא מערב , לעבר הפתילה פי  את לצדד צריך
היה  הרי  עומדים, היו ומערב  שמזרח  האומר לרבי  ואילו

(כסף ֿמשנה). לשם לצדדו צריך ולמה ה', לפני  הראשון

.‚È‰Úa‡54ÔÈÙÈÒ55,ÔÁÏMÏ eÈ‰ ‰Ê ÏL «¿»»¿ƒƒ∆»»»«À¿»
ÔÈÏvÙÓ56Ô‰ÈL‡a57ÈzL Ô‰a ÔÈÎÓBÒ eÈ‰L , ¿À»ƒ¿»≈∆∆»¿ƒ»∆¿≈

ÌÈLe ,‰Ê „qÓ ÌÈL :ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ˙BÎÚn‰««¬»∆∆∆«»ƒ¿«ƒƒ≈∆∆¿«ƒ
‰Ê „qÓ58ÈÓ‡p‰ Ì‰Â .‰Bza Ì59ÂÈ˙BO˜e"60." ƒ≈∆∆¿≈«∆¡»ƒ«»¿»

במשנה.54) בארץ 55)שם עומדים זהב  יתידות "כמין
מערכת  גובה כנגד הרבה, השולחן מן למעלה עד וגבוהים

כט ). כה, בשמות (רש"י  מנוקבים.56)הלחם"
השולחן 57) מן למעלה שעולה שבהן חלק  באותו כלומר,

ו). משנה פי "א שם יוםֿטוב  אחד 58)(תוספות בכל והיו
מכניסים  שהיו הקנים כמנין פיצולים, עשר ארבעה מהם

שם). שם.59)(רש"י  של 60)שמות מימרא צז. מנחות
ומחזקים  הלחם את שמקשים שם על כן ונקראו קטינא. רב 

שם). (רש"י  ישבר שלא אותו

.„ÈÌÈ˜ ÌÈOÚÂ ‰BÓLe61Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,‰Ê ÏL ¿»¿∆¿ƒ»ƒ∆»»»∆»≈∆
ÏeÏÁ ‰˜ ÈˆÁk62,‰Ê „ÒÏ OÚŒ‰Úa‡ :BÏ eÈ‰ , «¬ƒ»∆»»«¿»»»»¿≈∆∆

ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â .‰Ê „ÒÏ OÚŒ‰Úa‡Â63 ¿«¿»»»»¿≈∆∆¿≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ˙BiwÓ"64‰Bl‰ Ô‰a ÔÈÁÈpnL ÔÈÎÈÊa‰ ÈLe ." ¿«ƒ»¿≈«»ƒƒ∆«ƒƒ»∆«¿»

˙BÎÚn‰ „ˆa ÔÁÏM‰ ÏÚ65ÔÈ‡˜p‰ Ô‰ ,66 ««À¿»¿«««¬»≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ˙Btk"67ÔÈÒeÙc‰Â ."68,ÌÈt‰ ÌÁÏ Ì‰a ÔÈOBÚL «»¿«¿ƒ∆ƒ»∆∆∆«»ƒ

ÌÈ‡˜p‰ Ì‰69ÂÈ˙BÚ˜"70." ≈«ƒ¿»ƒ¿»»

צו.61) שם הנסדקין 62)משנה חלולים קנים חצאי  כמו
שם). בשמות (רש"י  שם.63)לארכן צז.64)שמות שם

שם). (רש"י  מעיפוש הלחם את שמנקים שם על כן ונקראים
הוא 65) ידה שעל ללחם, לזכרון בשבת אותם מקטירין והיו

כד, ויקרא (רש"י  למנחה אזכרה שהיא כקומץ  למעלה נזכר
שם.66)ז). צז.67)שמות דפוסין 68)שם "ושלשה

בצק , והיא החלה בו שנותנים אחד להם, היה זהב  של
בו  אותה שנותנים השלישי  בו, אותה שאופין והשני 
מהלכות  (פ "ה תתקלקל" שלא כדי  התנור מן אותה כשרודה

ח ). הלכה ומוספין שם.69)תמידין צז.70)שמות שם
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.ÂËel‡71‰lÁ‰ Ô˙B :ÌÈ˜ OÚŒ‰Úa‡‰ ≈»«¿»»»»»ƒ≈««»
ÔÁÏL ÏL BÓˆÚ ÏÚ ‰BL‡‰72‰BL‡ ÔÈa Ô˙BÂ , »ƒ»««¿∆À¿»¿≈≈ƒ»

ÌÈ˜ ‰LÏL ‰iLe73‰lÁÂ ‰lÁ Ïk ÔÈa ÔÎÂ , ¿ƒ»¿»»ƒ¿≈≈»«»¿«»
ÌÈ˜ ÈL ˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈML ÔÈe ,ÌÈ˜ ‰LÏL¿»»ƒ≈ƒƒ«¬ƒƒ¿≈»ƒ

˙Á‡ ˙ÈMM‰ ÏÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„Ïa74e‡ˆÓ . ƒ¿«¿ƒ∆≈««ƒƒ«∆∆ƒ¿¿
.‰ÎÚÓe ‰ÎÚÓ ÏÎa OÚŒ‰Úa‡«¿»»»»¿»«¬»»«¬»»

שלא 72)שם.71) תחתיה חלולים קנים צריכה אינה והיא
שהוא  עצמו השולחן גבי  על מונחת שהיא כיון תתעפש,

שם). ושיטהֿמקובצת (רש"י  שלשה 73)קריר להן והיו
"כדי כן ועשו תחובין. היו שבהם וסניף  סניף  בכל פיצולים
שם  ומוספין תמידין (הלכות בו" מנשבת הרוח  שתהיה

ב ). על 74)הלכה שיכביד משאוי  עליה אין כלומר,
הימנה. שלמטה

.ÊËÁ˙t ÏÚ ÌÈÙaÓ ÌÏe‡a eÈ‰ ˙BÁÏL ÈLe¿≈À¿»»»»ƒƒ¿ƒ«∆«
LÈL ÏL „Á‡ :˙Èa‰75ÌÈt‰ ÌÁÏ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B , ««ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ»»∆∆«»ƒ

.B˙‡ÈˆÈa ÌÁÏ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B ,‰Ê ÏL „Á‡Â ;B˙ÒÈÎaƒ¿ƒ»¿∆»∆»»¿ƒ»»∆∆ƒƒ»
L„wa ÔÈÏÚnL76ÔÈ„ÈBÓ ‡ÏÂ ,77. ∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ

ג 75) הלכה פ "ו שקלים ובירושלמי  במשנה. צט : מנחות
מרתיח " שהוא מפני  כסף ) של היה (לא כסף  של כאן "לית
לא: תמיד ועיין שיתעפש). לחוש ויש הלחם, (=מחמת

של 76) על מניחו שממנו שיש, של הראשון עשו לפיכך
הירושלמי . בדברי  למעלה וראה עשו 77)זהב . ולפיכך

ממה  בקודש", "שמעלין צט . במנחות ולמדו זהב . של השני 
האלה  החטאים מחתות "את ג) יז, (במדבר שנאמר
– למזבח " ציפוי  פחים רקועי  אותם ועשו בנפשותם
ו"לא  מזבח ". של גופו ועכשיו מזבח , תשמישי  "בתחילה
את  משה "ויקח  יח ) מ , (שמות שנאמר ממה נלמד מורידין"
ולא  הקימו בעצמו שהוא עמודיו", את ויקם וגו' המשכן
מורידין. שאין לפי  העמודים בהקמת הכהנים אחיו סייעוהו

.ÊÈ˙Ëw‰ ÁaÊÓ78‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ÚaÓ ‰È‰79. ƒ¿««¿…∆»»¿À»«»««»
Ôe˙ ‡e‰Â80CeLÓ ,ÌBcÏ ÔBÙv‰ ÔÈa ÔeÎÓ ÏÎÈ‰a ¿»«≈»¿À»≈«»«»»

ÔÈÁpÓ eÈ‰ ÔzLÏLe .ıeÁÏ ‰Bn‰Â ÔÁÏM‰ ÔÈa81 ≈«À¿»¿«¿»«¿»¿»»À»ƒ
ÔÈa ÏÈcn‰ ˙Ît‰ „‚k ,ÌÈÙÏÂ ÏÎÈ‰‰ LÈÏMÓƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¿ƒ¿∆∆«»…∆««¿ƒ≈

.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÔÈe L„w‰«…∆≈…∆«√»ƒ

גם 78) ונקרא בלבד. הסמים קטורת את הקטירו שעליו
כולו. זהב  מצופה שטים עצי  היה עשוי  כי  הזהב ", "מזבח 

בפנים. שעמד לפי  הפנימי ", "מזבח  נקרא שמות 79)וכן
ב . לג:80)ל, (הוצאת 81)יומא ב  פרק  יומא תוספתא

צח : ומנחות (28 185 עמוד צוק "מ 
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È„kBik‰L ,‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ daL ÌÈn‰ eÈ‰È ‡lL ¿≈∆…ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆«ƒ

L„˜ŒÈÏÎa Lc˜˙iL c ÏÎÂ ,Lc˜Óe L„w‰ ÈÏkÓƒ¿≈«…∆¿«≈¿»»»∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ…∆
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במשנה.82) לז. מים.83)יומא המריק  ברז כמו

התמיד 84) בהקרבת מתעסקים היו כהנים עשר ששנים
חוץ  ו), הלכה ומוספין תמידין מהלכות ופ "ד , כה: (יומא

ש  השחיטה מהשוחט  שהרי  ורגלים, ידים קידוש טעון אינו
שם). (רש"י  בזר גם ֿ 85)כשרה ש"מצות תמיד בקרבן

הנקראים  והם יום, בכל עולות כבשים שני  להקריב  עשה
ליום  שנים שנאמר הערבים, בין ואחד בבוקר אחד תמידין,

א). הלכה שם (פ "א תמיד" ורגליהם 86)עולה ידיהם
ורגליו  ידיו העובד, כהן לקדש ש"מצותֿעשה לעבודה.
א) הלכה המקדש ביאת מהלכות (פ "ה יעבוד" ואח "כ
רגלו  גבי  על הימנית ידו מניח  – קידוש? מצות ו"כיצד
ושוחה  השמאלית רגלו גבי  על השמאלית וידו הימנית,

טז). הלכה (שם שרת,87)ומקדש כלי  מכלל הכיור כי 
סביב  כלי  עשה וזה בלינה. ונפסלו נתקדשו מים בו וכשהיו
לכיור  כלי  מאותו שותתין והיו תמיד, המים בו והיו לכיור
מוכני נקרא היה הכלי  ואותו ראשון, ראשון הצורך, כדי 
בהשגותיו  והראב "ד פ "ג). ליומא המשנה בפירוש (רבינו
קושרים  שהיו גלגל והוא מים מקבל אינו "שהמוכני  כתב :
בבור  ומימיו הוא אותו ומשקעים בחבל, הכיור את בו
בלינה. יפסלו ולא מחוברים מימיו שיהיו כדי  בערב  העזרה
שזה  הראב "ד שכתב  ומה ובזבחים". ביומא זה כל ומפורש
שקעו  שלא "כיור שאמרו: כ. בדף  הוא בזבחים, מפורש
[וכנראה  מקדש". אינו ולמחר וכו' רש"י ) – (בבור מבערב 
שלא  המוכני  תקנת א. דברים: שני  כאן יש רבינו שלדעת
כדי לתוכו ישפכו המוכני  מן אלא בכיור מים הרבה יהיו
בלינה  המים יפסלו שלא כדי  כן ועשו יותר. ולא הצורך
לז. ביומא שאמרו מה וזהו שרת, כלי  שהוא הכיור בתוך

ב . אלא במשנה. המוכני  מן מים הרבה ונכנסו שכחו אם
המוכני שישקיעו תיקנו בלינה, שיפסלו חשש ויש הכיור
שאמרו  מה וזהו בלינה, מימיו יפסלו שלא כדי  בבור
המקדש  ביאת מהלכות בפ "ה רבינו הביא וכן כ . בזבחים

כאן]. בכסף ֿמשנה וראה יד, נ.88)הלכה סוכה

   1 
מקום 1) בנה וששלמה הארון, הנחת מקום רבינו בו יבאר

עמו. נגנז ומה גנזו, ומי  הארון, לגניזת
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.ÂËel‡71‰lÁ‰ Ô˙B :ÌÈ˜ OÚŒ‰Úa‡‰ ≈»«¿»»»»»ƒ≈««»
ÔÁÏL ÏL BÓˆÚ ÏÚ ‰BL‡‰72‰BL‡ ÔÈa Ô˙BÂ , »ƒ»««¿∆À¿»¿≈≈ƒ»

ÌÈ˜ ‰LÏL ‰iLe73‰lÁÂ ‰lÁ Ïk ÔÈa ÔÎÂ , ¿ƒ»¿»»ƒ¿≈≈»«»¿«»
ÌÈ˜ ÈL ˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈML ÔÈe ,ÌÈ˜ ‰LÏL¿»»ƒ≈ƒƒ«¬ƒƒ¿≈»ƒ

˙Á‡ ˙ÈMM‰ ÏÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„Ïa74e‡ˆÓ . ƒ¿«¿ƒ∆≈««ƒƒ«∆∆ƒ¿¿
.‰ÎÚÓe ‰ÎÚÓ ÏÎa OÚŒ‰Úa‡«¿»»»»¿»«¬»»«¬»»

שלא 72)שם.71) תחתיה חלולים קנים צריכה אינה והיא
שהוא  עצמו השולחן גבי  על מונחת שהיא כיון תתעפש,

שם). ושיטהֿמקובצת (רש"י  שלשה 73)קריר להן והיו
"כדי כן ועשו תחובין. היו שבהם וסניף  סניף  בכל פיצולים
שם  ומוספין תמידין (הלכות בו" מנשבת הרוח  שתהיה

ב ). על 74)הלכה שיכביד משאוי  עליה אין כלומר,
הימנה. שלמטה

.ÊËÁ˙t ÏÚ ÌÈÙaÓ ÌÏe‡a eÈ‰ ˙BÁÏL ÈLe¿≈À¿»»»»ƒƒ¿ƒ«∆«
LÈL ÏL „Á‡ :˙Èa‰75ÌÈt‰ ÌÁÏ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B , ««ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ»»∆∆«»ƒ

.B˙‡ÈˆÈa ÌÁÏ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B ,‰Ê ÏL „Á‡Â ;B˙ÒÈÎaƒ¿ƒ»¿∆»∆»»¿ƒ»»∆∆ƒƒ»
L„wa ÔÈÏÚnL76ÔÈ„ÈBÓ ‡ÏÂ ,77. ∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ

ג 75) הלכה פ "ו שקלים ובירושלמי  במשנה. צט : מנחות
מרתיח " שהוא מפני  כסף ) של היה (לא כסף  של כאן "לית
לא: תמיד ועיין שיתעפש). לחוש ויש הלחם, (=מחמת

של 76) על מניחו שממנו שיש, של הראשון עשו לפיכך
הירושלמי . בדברי  למעלה וראה עשו 77)זהב . ולפיכך

ממה  בקודש", "שמעלין צט . במנחות ולמדו זהב . של השני 
האלה  החטאים מחתות "את ג) יז, (במדבר שנאמר
– למזבח " ציפוי  פחים רקועי  אותם ועשו בנפשותם
ו"לא  מזבח ". של גופו ועכשיו מזבח , תשמישי  "בתחילה
את  משה "ויקח  יח ) מ , (שמות שנאמר ממה נלמד מורידין"
ולא  הקימו בעצמו שהוא עמודיו", את ויקם וגו' המשכן
מורידין. שאין לפי  העמודים בהקמת הכהנים אחיו סייעוהו

.ÊÈ˙Ëw‰ ÁaÊÓ78‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ÚaÓ ‰È‰79. ƒ¿««¿…∆»»¿À»«»««»
Ôe˙ ‡e‰Â80CeLÓ ,ÌBcÏ ÔBÙv‰ ÔÈa ÔeÎÓ ÏÎÈ‰a ¿»«≈»¿À»≈«»«»»

ÔÈÁpÓ eÈ‰ ÔzLÏLe .ıeÁÏ ‰Bn‰Â ÔÁÏM‰ ÔÈa81 ≈«À¿»¿«¿»«¿»¿»»À»ƒ
ÔÈa ÏÈcn‰ ˙Ît‰ „‚k ,ÌÈÙÏÂ ÏÎÈ‰‰ LÈÏMÓƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¿ƒ¿∆∆«»…∆««¿ƒ≈

.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÔÈe L„w‰«…∆≈…∆«√»ƒ

גם 78) ונקרא בלבד. הסמים קטורת את הקטירו שעליו
כולו. זהב  מצופה שטים עצי  היה עשוי  כי  הזהב ", "מזבח 

בפנים. שעמד לפי  הפנימי ", "מזבח  נקרא שמות 79)וכן
ב . לג:80)ל, (הוצאת 81)יומא ב  פרק  יומא תוספתא

צח : ומנחות (28 185 עמוד צוק "מ 
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במשנה.82) לז. מים.83)יומא המריק  ברז כמו

התמיד 84) בהקרבת מתעסקים היו כהנים עשר ששנים
חוץ  ו), הלכה ומוספין תמידין מהלכות ופ "ד , כה: (יומא

ש  השחיטה מהשוחט  שהרי  ורגלים, ידים קידוש טעון אינו
שם). (רש"י  בזר גם ֿ 85)כשרה ש"מצות תמיד בקרבן

הנקראים  והם יום, בכל עולות כבשים שני  להקריב  עשה
ליום  שנים שנאמר הערבים, בין ואחד בבוקר אחד תמידין,

א). הלכה שם (פ "א תמיד" ורגליהם 86)עולה ידיהם
ורגליו  ידיו העובד, כהן לקדש ש"מצותֿעשה לעבודה.
א) הלכה המקדש ביאת מהלכות (פ "ה יעבוד" ואח "כ
רגלו  גבי  על הימנית ידו מניח  – קידוש? מצות ו"כיצד
ושוחה  השמאלית רגלו גבי  על השמאלית וידו הימנית,

טז). הלכה (שם שרת,87)ומקדש כלי  מכלל הכיור כי 
סביב  כלי  עשה וזה בלינה. ונפסלו נתקדשו מים בו וכשהיו
לכיור  כלי  מאותו שותתין והיו תמיד, המים בו והיו לכיור
מוכני נקרא היה הכלי  ואותו ראשון, ראשון הצורך, כדי 
בהשגותיו  והראב "ד פ "ג). ליומא המשנה בפירוש (רבינו
קושרים  שהיו גלגל והוא מים מקבל אינו "שהמוכני  כתב :
בבור  ומימיו הוא אותו ומשקעים בחבל, הכיור את בו
בלינה. יפסלו ולא מחוברים מימיו שיהיו כדי  בערב  העזרה
שזה  הראב "ד שכתב  ומה ובזבחים". ביומא זה כל ומפורש
שקעו  שלא "כיור שאמרו: כ. בדף  הוא בזבחים, מפורש
[וכנראה  מקדש". אינו ולמחר וכו' רש"י ) – (בבור מבערב 
שלא  המוכני  תקנת א. דברים: שני  כאן יש רבינו שלדעת
כדי לתוכו ישפכו המוכני  מן אלא בכיור מים הרבה יהיו
בלינה  המים יפסלו שלא כדי  כן ועשו יותר. ולא הצורך
לז. ביומא שאמרו מה וזהו שרת, כלי  שהוא הכיור בתוך

ב . אלא במשנה. המוכני  מן מים הרבה ונכנסו שכחו אם
המוכני שישקיעו תיקנו בלינה, שיפסלו חשש ויש הכיור
שאמרו  מה וזהו בלינה, מימיו יפסלו שלא כדי  בבור
המקדש  ביאת מהלכות בפ "ה רבינו הביא וכן כ . בזבחים

כאן]. בכסף ֿמשנה וראה יד, נ.88)הלכה סוכה

   1 
מקום 1) בנה וששלמה הארון, הנחת מקום רבינו בו יבאר

עמו. נגנז ומה גנזו, ומי  הארון, לגניזת
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‡lL È„k ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ÌÈ„‚ ‰ÓL ÌÈÏL‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ¿…»¿»ƒ¿…≈»¿≈∆…
ÌÈ„‚a qÁÓ ‡‰È16. ¿≈¿À«¿»ƒ

  

       


הדיני פרטי  את כא  " הרמב שהביא  מאחר ,להבי וצרי
של   הפרטי את הביא  לא  מדוע  , הכלי שאר בעשיית

.הארו עשיית
 " הרמב במחלוקת תלוי  זה  שעניי לומר יש  ולכאורה 
 " הרמב שלדעת אחר,  במקו שהתבאר כפי  , " והרמב
עשיית  מנה  ולכ עצמה , בפני  מצוה  היא   הכלי עשיית
עשיית   " הרמב לדעת אבל עצמה , בפני  כמצוה  הארו
 בני ממצות חלק  אלא  עצמה  בפני  מצוה  אינה   הכלי
שני בית תקופת ובכל שנגנז אחרי  והארו והואיל ביהמ "ק ,
עשיית  בציווי  פרט זה  שאי נמצא  המקדש , בבית היה  לא 

.הארו ללא  בשלימותו  עומד  המקדש  שהרי  המקדש ,
" הרמב של שדרכו  הכלל ידוע  שהרי  ,כ לומר קשה  אבל
מבואר  שהוא  מאחר כלל, בגמרא  נזכר שאינו  פסוק  להביא 
 מכיו כא  ג וממילא  לפועל. נפק "מ  כשאי יותר,
כמה   וישנ במקדש , ארו לעשות  צריכי שבפועל
, להביא לו  היה  ,הארו עשיית אודות  המדברי  פסוקי

במקדש . ארו לעשות  צריכי  ־סו סו שהרי 
לא  שהארו" הרוגוצו 'בי  הגאו שכתב  מה  על־פי   לתר ויש 
קדושה  תוספת שפעל  הג כלומר, שרת". כלי  היה 
המקדש , בשביל אינה  הארו עשיית  מכל־מקו במקדש ,
דבר  על  " הרמב הזכיר לא  ולכ שרת, כלי  היה  לא  שהרי 

למקדש . קשורה  שאינה  עשייתו 
הוא  הארו של עניינו  שהרי  לומר, יש   הענייני ובפנימיות
גודל  ומצד  ,(" אבני לוחות שני  אלא  בארו אי") תורה 
 יתכ לא  הרי  חד " כולא  וקוב "ה  ש "אורייתא  התורה  מעלת
בית  לא   ג , מסוי עניי בשביל היא  שהתורה  לומר

המקדש .
החפ שעיקר " הרמב דעת עומק  שזוהי  לומר ויש 
היינו  ,הארו שהוא  השכינה  מנוחת  מקו הוא  במקדש 
ותכלית  הכוונה  וזוהי  ,הארו בשביל נבנה  שהמקדש 

עשייתו .
      

נקראת 2) היתה ושתיה פ "ב . שם ותוספתא ב . נג, יומא
שהיא  הקרבנות, עבודת שם על יסוד, שתיה: ופירוש (שם).

המשניות יסו  (פירוש מ "ב  פ "א באבות שאמרו כמו העולם, ד
מ "ב ). פ "ה ש"עשר 3)שם שבקדשים, קודש שהוא בית

וכו' וכו' הארצות מכל מקודשת ישראל ארץ  הן, קדושות
וכו' מהם מקודש ירושלים) חומת =) החומה מן לפנים
מדות  הגר"א (ביאורי  וכו'" מהם מקודש הקדשים קודש

מ "ד). להלן.4)פ "ה וראה הקדשים. קודש כן 5)של

.(10 186 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת פ "ב  יומא בתוספתא הוא
מפורש  ה"ב ) פ "ו (בבאֿבתרא שב 'ירושלמי ' (ואף ֿעלֿפי 
רוח  לכל אמות עשר הבית וחלק  באמצע , עמד שהארון
קדושים  (פרשת בתנחומא וכן צט .), בבבאֿבתרא (וראה
היתה  האבן גם כן ואם ההיכל", באמצע  "והארון י ): אות
מערב . לצד יותר היתה שהאבן רבינו סובר – באמצע ?
שם: שאמרו מה ופירש (שם), מהתנחומא שמקורו וכנראה
כלומר  הארון, מן לפנים היינו הארון", לפני  שתיה "ואבן
ועי ' שם. ב 'ירושלמי ' הפנים' 'מראה פירש וכן מערב . לצד
יוםֿטוב ' וב 'תוספות וצבא, ד"ה כה. בבאֿבתרא 'תוספות'

מ "ט ). פ "ב  צנצנת 6)שם "קח  לג) טז, (שמות שנאמר כמו
וכן  ה'". לפני  אותו והנח  מן, העמר מלא שמה ותן אחת,

(כסף ֿמשנה). המשכן' ד'מלאכת בברייתא כמו 7)הוא
העדות  לפני  אהרן מטה את "השב  כה) יז, (במדבר שנאמר
שם. המשכן' ד'מלאכת בברייתא הוא וכן למשמרת".

שם.8) המשכן' ד'מלאכת נג,9)ברייתא ושם ב . נב , יומא
לבבל, גלה שהארון אומרים יש בזה: מחלוקת ישנה - ב 
דבר  רבינו והביא שנגנז, פוסק  ורבינו שנגנז. אומרים ויש
הט "ו) פ "ו (להלן רבינו פסק  הנה כי  להלכה. נוגע  שהוא זה
לעתידֿלבוא", וקידשה לשעתה קידשה ראשונה ש"קדושה
כי ומסתבר כרת. חייב  המקדש במקום הזה בזמן וההולך
ארון  שם אין אם אבל וכפורת, ארון שם כשיש אלא אינו זה
לענין  כז: במנחות אמרו זה (וכעין חייב  אינו וכפורת
במקומו  נגנז שארון זה דין רבינו הביא כך משום הזאות),

יעב "ץ ). הגר"י  לכן?10)(הגהות קודם גם היה שם והלא
שם). יומא, (רש"י  לגניזה שם לתתו שאמר אלא –

ב .11) נב , ומלכים 12)יומא כהנים ממנו מושחין שהיו
ה"ז). המקדש כלי  מהל' גאון 13)(פ "א האי  רבינו (לדעת

וראה  ו', סי ' התשובות חלק  ברכות, הגאונים' ('אוצר
רב  בשם שהביא מה - ו כח , שמות עזרא בן ר"א בפירוש
האפוד  אבני  הם ד) סי ' שם (אוצה"ג גאון נסים ורב  האי )
(להלן  משנה' ב 'כסף  כתב  וכן החושן), אבני  כלומר, =)
הם  ל) שם, (שמות והרמב "ן רש"י  ולדעת רבינו. בדעת כאן)
להלן). וראה החושן, כפלי  בתוך שנתנו המפורש שם כתב 

שחסרו 14) הדברים בין ותומים אורים נמנו - ב  כא, ביומא
בהם. לנשאלים השיבו שלא היינו רבינו, ולדעת שני . בבית
פירשו  וכן ה"י . המקדש כלי  מהל' בפ "י  רבינו כתב  וכן
אמרו  זה (וכעין ותומים ואורים ד"ה שם ביומא ה'תוספות'
להם). מסייע  היתה ולא שהיתה, המערכה אש על שם

היתה 15) שלא מפני  – בהן? שואלין היו לא מה "ומפני 
ואין  הקודש ברוח  מדבר שאינו כהן וכל הקודש, רוח  שם
המקדש, כלי  (הל' בו" נשאלין אין - עליו שורה שכינה
רוח  עלֿידי  שרק  שם, התורה על ברמב "ן (וראה שם).
האותיות  בקריאת הנכון הסדר את יודע  הכהן היה הקודש

בגדים 16)המאירות). "וחיסור בהשגותיו הראב "ד כתב 
לדעת  כי  הבגדים". מחשבון שאינו כלום, אינו שאמר
בין  נותנים שהיו המפורש שם הם ותומים" "אורים הראב "ד
שנאמר  ומה הנ"ל. והרמב "ן רש"י  כדעת החושן, כפלי 
ואת  האורים את המשפט  חושן אל "ונתת שם) (שמות
וראה  ב . ה, יומא רש"י  עי ' בדיעבד, מעכב  אינו התומים",
ו'חזון  האזל' וב 'אבן בינייהו. מאי  ד"ה ה. שם ארי ' ב 'גבורת
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(כסף ֿמשנה), החושן אבני  הם רבינו ולדעת כאן. איש'
יב . הערה למעלה וראה

.ÔÈe L„w‰ ÔÈa ÏÈcÓ Ï˙k ‰È‰ ÔBL‡ ˙Èa¿«ƒƒ»»…∆«¿ƒ≈«…∆≈
ÈL ˙Èa‰ eaL ÔÂÈÎÂ .‰n‡ BÈÚ ,ÌÈL„w‰ŒL„˜17 …∆«√»ƒ»¿«»¿≈»∆»««ƒ≈ƒ

B‡ L„w‰ ˙cnÓ ‰È‰ Ï˙k‰ ÈÚ Ì‡ Ì‰Ï ˜tzÒƒ¿«≈»∆ƒ√ƒ«…∆»»ƒƒ««…∆
ÌÈL„w‰ŒL„˜ eOÚ CÎÈÙÏ ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙cnÓƒƒ«…∆«√»ƒ¿ƒ»»…∆«√»ƒ
ÌÈÚa‡ L„w‰ eOÚÂ ,˙BÓÈÓz ‰n‡ ÌÈOÚ BÈÚ»¿∆¿ƒ«»¿ƒ¿»«…∆«¿»ƒ
ÔÈe L„w‰ ÔÈa ‰˙È ‰n‡ eÁÈp‰Â ,˙BÓÈÓz ‰n‡«»¿ƒ¿ƒƒ«»¿≈»≈«…∆≈

ÈL ˙Èa Ï˙k e ‡ÏÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜18eOÚ ‡l‡ , …∆«√»ƒ¿…»…∆¿«ƒ≈ƒ∆»»
˙BÎBt ÈzL19˙Á‡Â ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ „vÓ ˙Á‡ : ¿≈»««ƒ«…∆«√»ƒ¿««

„‚k ,‰n‡ Ô‰ÈÈe ,L„w‰ „vÓ‰È‰L Ï˙k‰ ÈÚ ƒ««…∆≈≈∆«»¿∆∆√ƒ«…∆∆»»
ÔBL‡ Lc˜Óa Ï‡ .ÔBL‡a20‡l‡ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï »ƒ¬»¿ƒ¿»ƒ…»¿»»∆»

ÌÎÏ ˙Ît‰ ‰ÏÈc‰Â" :Ó‡pL ,„Ïa ˙Á‡ ˙Ît»…∆««ƒ¿«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»«»…∆»∆
."'B‚Â¿

ב .17) נא, מהבית 18)יומא יותר הרבה גבוה שהיה מפני 
(בבא  אמה בעובי  לעמוד יכול הכותל היה ולא ראשון,
שנאמר  משום אי ֿאפשר, הכותל את ולהרחיב  ג:). בתרא
השכיל" עלי  ה' מיד בכתב  "הכל יט ) כח , הימיםֿא (דברי 
שאפשר  הגובה עד כותל ולבנות המדות. את לשנות שאין
אפשר, אי  כן גם בפרוכת, לחצות השאר ואת לעמוד, לו
בפרוכת  כולה או להיות צריכה זו שמחיצה בידינו שמסורת
כמפורש  ראשון, במקדש כמו בבנין כולה או במשכן, כמו

שם). יומא, (רש"י  שם פרוכת 19)בבבאֿבתרא עשו ולא
"והבדילה  כג) לו, (שמות שנאמר לפי  אמה, שעביה אחת
ומשמעו  הקדשים", קודש ובין הקודש בין לכם הפרוכת
ואם  הקדשים, קודש יהיה ולפנים הפרוכת עובי  שמתחילת
אינו  ולפנים עוביה שמתחילת נמצא כלחוץ , האמה קדושת

שם). ('תוספות' הקדשים (שנקרא 20)קודש משכן היינו
מקדש", לי  "ועשו ח  כה, בשמות כמפורש "מקדש", גם
היה  לא ראשון בבית שאילו ב :). בעירובין שאמרו וכמו

ב . נא, ביומא וראה (כסף ֿמשנה). כותל אלא פרוכת

.‚‰ÏB‚ŒÈa eaL ÏÎÈ‰‰21‰‡Ó ÏÚ ‰n‡ ‰‡Ó ‰È‰ «≈»∆»¿≈»»»≈»«»«≈»
db ea :BÓe ˙cÓ ‰˙È‰ ÔÎÂ .‰‡Ó Ìe ÏÚ ‰n‡«»«≈»¿≈»¿»ƒ«»…«
ÈÏ˙k ÌeÂ .BÏ „BÒÈ BÓk Ìe˙Ò ÌeË‡ ˙Bn‡ LL≈«»»¿¿¿»¿≈

eik‰ ÌeÂ .‰n‡ ÌÈÚa‡ ˙Èa‰22.‰n‡ ‰˜zaL ««ƒ«¿»ƒ«»¿«ƒ∆«ƒ¿»«»
ÛÏc‰ Ba ÒkiL ,Èet ˙Bn‡ ÈzL db ÂÈab ÏÚÂ23, ¿««»…«¿≈«»∆ƒ»≈«∆∆

ÈabŒÏÚL ‰˜z‰ ÈÚÂ ."‡tÏcŒ˙Èa" ‡˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»≈ƒ¿»»√ƒ«ƒ¿»∆««≈
‰ÈÊÚÓe .‰n‡ ‡tÏcŒ˙Èa24‰Èea ‰iÏÚÂ .‰n‡ db ≈ƒ¿»«»«¬ƒ»…««»«¬ƒ»¿»

db db‚e .‰n‡ ÌÈÚa‡ ‰ÈÏ˙k db ,ÂÈabŒÏÚ««»…«¿»∆»«¿»ƒ«»¿«»…«
.‰˜z ‰n‡Â .‡tÏcŒ˙Èa db ÌÈ˙n‡Â .eik ‰n‡«»ƒ¿«»«ƒ…«≈ƒ¿»¿«»ƒ¿»
ÏL ÒËÂ .˙Bn‡ LÏL ‰˜Ún‰ d‚Â .‰ÈÊÚÓ ‰n‡Â¿«»«¬ƒ»¿…«««¬∆»«¿«∆
,ÈÒ ‰˜Ún‰ ÈabŒÏÚ ,‰n‡ B‰b ÛÈÒ BÓk ÏÊa«¿∆¿«ƒ»¿«»««≈««¬∆»ƒ
‰Ïk" ‡˜p‰ ‡e‰Â ,˙BÙBÚ‰ ÂÈÏÚ eÁeÈ ‡lL È„k¿≈∆…»»»»¿«ƒ¿»»∆

"BÚ25.‰n‡ ‰‡Ó Ïk‰ È‰ . ≈¬≈«…≈»«»

פ "ד 21) (מדות השני  הבית את ובנו בבל מגלות שעלו אלו
שם).22)מ "ו). לרבינו, המשנה (פירוש וציור פיתוח  הוא

עוביה  היתה תקרה של התחתונה "הקורה כתב : שם והרע "ב 

- נאים ציורים ומצויירת בזהב  טוחה שהיתה ולפי  אמה,
כיור". המשנה 23)נקראת בפירוש רבינו כתב  הגשם.

קירויים, שני  לבית לעשות בבנינים אצלם נהוג "היה שם:
הרחקה, מעט  שניהם בין ונותנים מהקירוי , למעלה קירוי 
כדי הדלף , שם על הדילפא" "בית החלל אותו וקוראים
החלל". באותו המים יעמדו העליון, הקירוי  יטיף  שאם

התקרה.24) שעל והסיד העורב ,25)הטיט  את שמכלה
הגג. את יטנף  ולא שם ינוח  שלא

.„:ÔBaLÁ e‰ÊÂ .‰n‡ ‰‡Ó ÁÊnÏ Ún‰ ÔÓƒ««¬»«ƒ¿»≈»«»¿∆∆¿»
‰LÏL Ô‰ÈÈe ,‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙k ‰Úa‡«¿»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆≈≈∆¿»
Ï˙k‰ ÔÈe ÈÚn‰ Ï˙k‰ ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó¿¿ƒ≈«…∆««¬»ƒ≈«…∆
ÈLÈÏLe ÈL Ï˙k ÔÈe ;˙Bn‡ LÓÁ  epnÓ ÌÈÙlL∆ƒ¿ƒƒ∆»≈«≈…∆≈ƒ¿ƒƒ
.˙Bn‡ LL  ÈÚÈe ÈLÈÏL Ï˙k ÔÈe ;˙Bn‡ LL ≈«≈…∆¿ƒƒ¿ƒƒ≈«
Èet‰ ÌB˜n‰ ÌÚ Ï˙k‰ ÈÚ ÏL Ô‰ ˙Bcn‰ el‡Â¿≈«ƒ≈∆√ƒ«…∆ƒ«»«»
ÌÈOÚ  ÌÈL„w‰ŒL„˜ C‡Â .ÌÈÏ˙k ÈL ÔÈaL∆≈¿≈¿»ƒ¿…∆…∆«√»ƒ∆¿ƒ
ÔÈe BÈa ˙BÏÈcn‰ ˙BÎBt‰ ÈzL ÔÈe .‰n‡«»≈¿≈«»««¿ƒ≈≈
ÈÚÂ .‰n‡ ÌÈÚa‡  L„w‰ C‡Â .‰n‡  L„w‰«…∆«»¿…∆«…∆«¿»ƒ«»»√ƒ
 ÌÏe‡‰Â .˙Bn‡ LL  ÚM‰ BaL ,ÈÁÊn‰ Ï˙k‰«…∆«ƒ¿»ƒ∆«««≈«¿»»

˙k ÈÚÂ .‰n‡ ‰OÚŒ˙Á‡LÓÁ  ÌÏe‡‰ Ï ««∆¿≈«»»√ƒ…∆»»»≈
˙Bn‡26.‰n‡ ‰‡Ó Ïk‰ ‡ˆÓ . «ƒ¿»«…≈»«»

מ "ז 26) שם במדות זה וכל הנכונה, הנוסחא היא כן
(כסף ֿמשנה).

.‰ÌBcÏ ÔBÙv‰ ÔÓ27Ï˙k ÈÚ :‰n‡ ‰‡Ó28 ƒ«»«»≈»«»√ƒ…∆
L„w‰ Ï˙k „Ú ÌÏe‡ Ï˙kÓe .˙Bn‡ LÓÁ  ÌÏe‡‰»»»≈«ƒ…∆»«…∆«…∆
ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙Î ‰ML L„w‰ ÈÏ˙ÎÂ .˙Bn‡ OÚ ∆∆«¿»¿≈«…∆ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔBˆÈÁ Ï˙k ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁ Ô‰ÈÈe ,‰fÓƒ∆≈≈∆¬ƒ»¿¿ƒ≈…∆ƒ
LÏL  ÈLÈÏLe ÈL ÔÈe ;˙Bn‡ LÓÁ  ÈM‰ ÔÈe≈«≈ƒ»≈«≈≈ƒ¿ƒƒ»
ÈÚÈ ÔÈe ;ÈÚÈe ÈLÈÏL ÔÈa LÓÁÂ ;˙Bn‡«¿»≈≈¿ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
.LL  ÈÓÈt‰ Ï˙ÎÂ ÈLÈÓÁ ÔÈe ;LL  ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ≈≈¬ƒƒ¿…∆«¿ƒƒ≈
‰n‡ ÌÈÚa‡Â ‰Ê „vÓ ‰n‡ ÌÈÚa‡ Ïk‰ ‡ˆÓƒ¿»«…«¿»ƒ«»ƒ«∆¿«¿»ƒ«»
È‰ .ÌÈOÚ  ÌÈÙaÓ ˙Èa‰ ÁÂ .Bc‚kL „vÓƒ«∆¿∆¿¿…«««ƒƒƒ¿ƒ∆¿ƒ¬≈

.‰n‡ ‰‡Ó≈»«»

שם.27) ראב "ד.28)מדות, עי '

.ÂeÈ‰ ÔÈLtLt ÈLe ,ÔË˜‰ ÚL ‡e‰Â LtLt‰«ƒ¿»¿«««»»¿≈ƒ¿»ƒ»
ÚˆÓ‡aL ÏB„b‰ ÚM‰ ÈcvÓ ÏÎÈ‰Ï29ÔBÙva „Á‡ : «≈»ƒƒ≈««««»∆»∆¿«∆»«»

,ÌÏBÚÓ Ì„‡ Ba ÒÎ ‡Ï ÌBcaL .ÌBca „Á‡Â¿∆»«»∆«»…ƒ¿«»»≈»
‰f‰ ÚM‰" :Ï‡˜ÊÁÈ È„ÈŒÏÚ LÙÓ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ¿»»¿…»«¿≈¿∆¿≈««««∆

"Á˙tÈ ‡Ï ,‰È‰È e‚Ò30.ÔÈÒÎ Ba ÔBÙvaLÂ ; »ƒ¿∆…ƒ»≈«¿∆«»ƒ¿»ƒ
Áe˙t ÌB˜ÓÏ ÚÈbnL „Ú ÌÈÏ˙k‰ ÈL ÔÈa Cl‰Óe¿«≈≈¿≈«¿»ƒ«∆«ƒ«¿»»«
„Ú Cl‰Óe ,ÏÎÈ‰‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,BÏ‡ÓOÓ L„wÏ«…∆ƒ¿…¿ƒ¿»¿«≈»¿«≈«

.BÁ˙BÙe ÏB„b‰ ÚL«««»¿

ההיכל,29) קדושת גודל מחמת כן ונקרא מ "ב . פ "ד מדות
על  ז) א, (דברים הגדול" "הנהר פרת לנהר קראו וכן
בשם  שם יוםֿטוב ' ('תוספות מז: שבועות ראה חשיבותו,

ישראל 30)ראבי "ה). אלקי  ה' כי  בו, יבא לא "ואיש וגו':
סגור". והיה בו, בא
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קמי                 
         

(כסף ֿמשנה), החושן אבני  הם רבינו ולדעת כאן. איש'
יב . הערה למעלה וראה

.ÔÈe L„w‰ ÔÈa ÏÈcÓ Ï˙k ‰È‰ ÔBL‡ ˙Èa¿«ƒƒ»»…∆«¿ƒ≈«…∆≈
ÈL ˙Èa‰ eaL ÔÂÈÎÂ .‰n‡ BÈÚ ,ÌÈL„w‰ŒL„˜17 …∆«√»ƒ»¿«»¿≈»∆»««ƒ≈ƒ

B‡ L„w‰ ˙cnÓ ‰È‰ Ï˙k‰ ÈÚ Ì‡ Ì‰Ï ˜tzÒƒ¿«≈»∆ƒ√ƒ«…∆»»ƒƒ««…∆
ÌÈL„w‰ŒL„˜ eOÚ CÎÈÙÏ ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙cnÓƒƒ«…∆«√»ƒ¿ƒ»»…∆«√»ƒ
ÌÈÚa‡ L„w‰ eOÚÂ ,˙BÓÈÓz ‰n‡ ÌÈOÚ BÈÚ»¿∆¿ƒ«»¿ƒ¿»«…∆«¿»ƒ
ÔÈe L„w‰ ÔÈa ‰˙È ‰n‡ eÁÈp‰Â ,˙BÓÈÓz ‰n‡«»¿ƒ¿ƒƒ«»¿≈»≈«…∆≈

ÈL ˙Èa Ï˙k e ‡ÏÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜18eOÚ ‡l‡ , …∆«√»ƒ¿…»…∆¿«ƒ≈ƒ∆»»
˙BÎBt ÈzL19˙Á‡Â ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ „vÓ ˙Á‡ : ¿≈»««ƒ«…∆«√»ƒ¿««

„‚k ,‰n‡ Ô‰ÈÈe ,L„w‰ „vÓ‰È‰L Ï˙k‰ ÈÚ ƒ««…∆≈≈∆«»¿∆∆√ƒ«…∆∆»»
ÔBL‡ Lc˜Óa Ï‡ .ÔBL‡a20‡l‡ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï »ƒ¬»¿ƒ¿»ƒ…»¿»»∆»

ÌÎÏ ˙Ît‰ ‰ÏÈc‰Â" :Ó‡pL ,„Ïa ˙Á‡ ˙Ît»…∆««ƒ¿«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»«»…∆»∆
."'B‚Â¿

ב .17) נא, מהבית 18)יומא יותר הרבה גבוה שהיה מפני 
(בבא  אמה בעובי  לעמוד יכול הכותל היה ולא ראשון,
שנאמר  משום אי ֿאפשר, הכותל את ולהרחיב  ג:). בתרא
השכיל" עלי  ה' מיד בכתב  "הכל יט ) כח , הימיםֿא (דברי 
שאפשר  הגובה עד כותל ולבנות המדות. את לשנות שאין
אפשר, אי  כן גם בפרוכת, לחצות השאר ואת לעמוד, לו
בפרוכת  כולה או להיות צריכה זו שמחיצה בידינו שמסורת
כמפורש  ראשון, במקדש כמו בבנין כולה או במשכן, כמו

שם). יומא, (רש"י  שם פרוכת 19)בבבאֿבתרא עשו ולא
"והבדילה  כג) לו, (שמות שנאמר לפי  אמה, שעביה אחת
ומשמעו  הקדשים", קודש ובין הקודש בין לכם הפרוכת
ואם  הקדשים, קודש יהיה ולפנים הפרוכת עובי  שמתחילת
אינו  ולפנים עוביה שמתחילת נמצא כלחוץ , האמה קדושת

שם). ('תוספות' הקדשים (שנקרא 20)קודש משכן היינו
מקדש", לי  "ועשו ח  כה, בשמות כמפורש "מקדש", גם
היה  לא ראשון בבית שאילו ב :). בעירובין שאמרו וכמו

ב . נא, ביומא וראה (כסף ֿמשנה). כותל אלא פרוכת

.‚‰ÏB‚ŒÈa eaL ÏÎÈ‰‰21‰‡Ó ÏÚ ‰n‡ ‰‡Ó ‰È‰ «≈»∆»¿≈»»»≈»«»«≈»
db ea :BÓe ˙cÓ ‰˙È‰ ÔÎÂ .‰‡Ó Ìe ÏÚ ‰n‡«»«≈»¿≈»¿»ƒ«»…«
ÈÏ˙k ÌeÂ .BÏ „BÒÈ BÓk Ìe˙Ò ÌeË‡ ˙Bn‡ LL≈«»»¿¿¿»¿≈

eik‰ ÌeÂ .‰n‡ ÌÈÚa‡ ˙Èa‰22.‰n‡ ‰˜zaL ««ƒ«¿»ƒ«»¿«ƒ∆«ƒ¿»«»
ÛÏc‰ Ba ÒkiL ,Èet ˙Bn‡ ÈzL db ÂÈab ÏÚÂ23, ¿««»…«¿≈«»∆ƒ»≈«∆∆

ÈabŒÏÚL ‰˜z‰ ÈÚÂ ."‡tÏcŒ˙Èa" ‡˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»≈ƒ¿»»√ƒ«ƒ¿»∆««≈
‰ÈÊÚÓe .‰n‡ ‡tÏcŒ˙Èa24‰Èea ‰iÏÚÂ .‰n‡ db ≈ƒ¿»«»«¬ƒ»…««»«¬ƒ»¿»

db db‚e .‰n‡ ÌÈÚa‡ ‰ÈÏ˙k db ,ÂÈabŒÏÚ««»…«¿»∆»«¿»ƒ«»¿«»…«
.‰˜z ‰n‡Â .‡tÏcŒ˙Èa db ÌÈ˙n‡Â .eik ‰n‡«»ƒ¿«»«ƒ…«≈ƒ¿»¿«»ƒ¿»
ÏL ÒËÂ .˙Bn‡ LÏL ‰˜Ún‰ d‚Â .‰ÈÊÚÓ ‰n‡Â¿«»«¬ƒ»¿…«««¬∆»«¿«∆
,ÈÒ ‰˜Ún‰ ÈabŒÏÚ ,‰n‡ B‰b ÛÈÒ BÓk ÏÊa«¿∆¿«ƒ»¿«»««≈««¬∆»ƒ
‰Ïk" ‡˜p‰ ‡e‰Â ,˙BÙBÚ‰ ÂÈÏÚ eÁeÈ ‡lL È„k¿≈∆…»»»»¿«ƒ¿»»∆

"BÚ25.‰n‡ ‰‡Ó Ïk‰ È‰ . ≈¬≈«…≈»«»

פ "ד 21) (מדות השני  הבית את ובנו בבל מגלות שעלו אלו
שם).22)מ "ו). לרבינו, המשנה (פירוש וציור פיתוח  הוא

עוביה  היתה תקרה של התחתונה "הקורה כתב : שם והרע "ב 

- נאים ציורים ומצויירת בזהב  טוחה שהיתה ולפי  אמה,
כיור". המשנה 23)נקראת בפירוש רבינו כתב  הגשם.

קירויים, שני  לבית לעשות בבנינים אצלם נהוג "היה שם:
הרחקה, מעט  שניהם בין ונותנים מהקירוי , למעלה קירוי 
כדי הדלף , שם על הדילפא" "בית החלל אותו וקוראים
החלל". באותו המים יעמדו העליון, הקירוי  יטיף  שאם

התקרה.24) שעל והסיד העורב ,25)הטיט  את שמכלה
הגג. את יטנף  ולא שם ינוח  שלא

.„:ÔBaLÁ e‰ÊÂ .‰n‡ ‰‡Ó ÁÊnÏ Ún‰ ÔÓƒ««¬»«ƒ¿»≈»«»¿∆∆¿»
‰LÏL Ô‰ÈÈe ,‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙k ‰Úa‡«¿»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆≈≈∆¿»
Ï˙k‰ ÔÈe ÈÚn‰ Ï˙k‰ ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó¿¿ƒ≈«…∆««¬»ƒ≈«…∆
ÈLÈÏLe ÈL Ï˙k ÔÈe ;˙Bn‡ LÓÁ  epnÓ ÌÈÙlL∆ƒ¿ƒƒ∆»≈«≈…∆≈ƒ¿ƒƒ
.˙Bn‡ LL  ÈÚÈe ÈLÈÏL Ï˙k ÔÈe ;˙Bn‡ LL ≈«≈…∆¿ƒƒ¿ƒƒ≈«
Èet‰ ÌB˜n‰ ÌÚ Ï˙k‰ ÈÚ ÏL Ô‰ ˙Bcn‰ el‡Â¿≈«ƒ≈∆√ƒ«…∆ƒ«»«»
ÌÈOÚ  ÌÈL„w‰ŒL„˜ C‡Â .ÌÈÏ˙k ÈL ÔÈaL∆≈¿≈¿»ƒ¿…∆…∆«√»ƒ∆¿ƒ
ÔÈe BÈa ˙BÏÈcn‰ ˙BÎBt‰ ÈzL ÔÈe .‰n‡«»≈¿≈«»««¿ƒ≈≈
ÈÚÂ .‰n‡ ÌÈÚa‡  L„w‰ C‡Â .‰n‡  L„w‰«…∆«»¿…∆«…∆«¿»ƒ«»»√ƒ
 ÌÏe‡‰Â .˙Bn‡ LL  ÚM‰ BaL ,ÈÁÊn‰ Ï˙k‰«…∆«ƒ¿»ƒ∆«««≈«¿»»

˙k ÈÚÂ .‰n‡ ‰OÚŒ˙Á‡LÓÁ  ÌÏe‡‰ Ï ««∆¿≈«»»√ƒ…∆»»»≈
˙Bn‡26.‰n‡ ‰‡Ó Ïk‰ ‡ˆÓ . «ƒ¿»«…≈»«»

מ "ז 26) שם במדות זה וכל הנכונה, הנוסחא היא כן
(כסף ֿמשנה).

.‰ÌBcÏ ÔBÙv‰ ÔÓ27Ï˙k ÈÚ :‰n‡ ‰‡Ó28 ƒ«»«»≈»«»√ƒ…∆
L„w‰ Ï˙k „Ú ÌÏe‡ Ï˙kÓe .˙Bn‡ LÓÁ  ÌÏe‡‰»»»≈«ƒ…∆»«…∆«…∆
ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙Î ‰ML L„w‰ ÈÏ˙ÎÂ .˙Bn‡ OÚ ∆∆«¿»¿≈«…∆ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔBˆÈÁ Ï˙k ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁ Ô‰ÈÈe ,‰fÓƒ∆≈≈∆¬ƒ»¿¿ƒ≈…∆ƒ
LÏL  ÈLÈÏLe ÈL ÔÈe ;˙Bn‡ LÓÁ  ÈM‰ ÔÈe≈«≈ƒ»≈«≈≈ƒ¿ƒƒ»
ÈÚÈ ÔÈe ;ÈÚÈe ÈLÈÏL ÔÈa LÓÁÂ ;˙Bn‡«¿»≈≈¿ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
.LL  ÈÓÈt‰ Ï˙ÎÂ ÈLÈÓÁ ÔÈe ;LL  ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ≈≈¬ƒƒ¿…∆«¿ƒƒ≈
‰n‡ ÌÈÚa‡Â ‰Ê „vÓ ‰n‡ ÌÈÚa‡ Ïk‰ ‡ˆÓƒ¿»«…«¿»ƒ«»ƒ«∆¿«¿»ƒ«»
È‰ .ÌÈOÚ  ÌÈÙaÓ ˙Èa‰ ÁÂ .Bc‚kL „vÓƒ«∆¿∆¿¿…«««ƒƒƒ¿ƒ∆¿ƒ¬≈

.‰n‡ ‰‡Ó≈»«»

שם.27) ראב "ד.28)מדות, עי '

.ÂeÈ‰ ÔÈLtLt ÈLe ,ÔË˜‰ ÚL ‡e‰Â LtLt‰«ƒ¿»¿«««»»¿≈ƒ¿»ƒ»
ÚˆÓ‡aL ÏB„b‰ ÚM‰ ÈcvÓ ÏÎÈ‰Ï29ÔBÙva „Á‡ : «≈»ƒƒ≈««««»∆»∆¿«∆»«»

,ÌÏBÚÓ Ì„‡ Ba ÒÎ ‡Ï ÌBcaL .ÌBca „Á‡Â¿∆»«»∆«»…ƒ¿«»»≈»
‰f‰ ÚM‰" :Ï‡˜ÊÁÈ È„ÈŒÏÚ LÙÓ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ¿»»¿…»«¿≈¿∆¿≈««««∆

"Á˙tÈ ‡Ï ,‰È‰È e‚Ò30.ÔÈÒÎ Ba ÔBÙvaLÂ ; »ƒ¿∆…ƒ»≈«¿∆«»ƒ¿»ƒ
Áe˙t ÌB˜ÓÏ ÚÈbnL „Ú ÌÈÏ˙k‰ ÈL ÔÈa Cl‰Óe¿«≈≈¿≈«¿»ƒ«∆«ƒ«¿»»«
„Ú Cl‰Óe ,ÏÎÈ‰‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,BÏ‡ÓOÓ L„wÏ«…∆ƒ¿…¿ƒ¿»¿«≈»¿«≈«

.BÁ˙BÙe ÏB„b‰ ÚL«««»¿

ההיכל,29) קדושת גודל מחמת כן ונקרא מ "ב . פ "ד מדות
על  ז) א, (דברים הגדול" "הנהר פרת לנהר קראו וכן
בשם  שם יוםֿטוב ' ('תוספות מז: שבועות ראה חשיבותו,

ישראל 30)ראבי "ה). אלקי  ה' כי  בו, יבא לא "ואיש וגו':
סגור". והיה בו, בא
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.ÊB‰‚Â ˙Bn‡ OÚ BaÁ ‰È‰ ÏB„b‰ ÚM‰««««»»»»¿∆∆«¿»¿
ÌÈÙa ÌÈzL :BÏ eÈ‰ ˙B˙Ïc Úa‡Â .‰n‡ ÌÈOÚ∆¿ƒ«»¿«¿«¿»»¿«ƒƒ¿ƒ
Á˙t‰ CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BBˆÈÁ‰ .ıeÁa ÌÈzLe¿«ƒ««ƒƒ¿»¿«∆«
CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BiÓÈt‰Â ,Ï˙k ÏL BÈÚ ˙BqÎÏ¿«»¿∆…∆¿«¿ƒƒƒ¿»¿

.˙B˙Ïc‰ ÈBÁ‡ ˙BqÎÏ ˙Èa‰««ƒ¿«¬≈«¿»

.ÁÌÏe‡ ÏL BÁ˙t31ÁÂ ‰n‡ ÌÈÚa‡ dB‚ ‰È‰ ƒ¿∆»»»»««¿»ƒ«»¿…«
ÌÈÚL BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÈOÚ32LÓÁÂ .33˙BizÏÓ34 ∆¿ƒ¿…»»¿»ƒ¿»≈«¿¿ƒ

‡ÏÈÓ ÏL35‰BzÁz‰ ,‰ÏÚÓÏÓ BÁ˙t ÈabŒÏÚ eÈ‰ ∆≈»»««≈ƒ¿ƒ¿«¿»««¿»
˙Á‡ ÏÎÂ ,‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ Á˙t‰ ÏÚ ˙Ù„BÚ∆∆««∆««»ƒ∆¿«»ƒ∆¿»««
‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ‰pnÓ ‰hÓlL ÏÚ ˙Ù„BÚ ÔzLÓÁÓ≈¬ƒ¿»∆∆«∆¿«»ƒ∆»«»ƒ∆¿«»

‰n‡ ÌÈLÏL ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ˆÓ .‰fÓ36Ca„Â .37ÏL ƒ∆ƒ¿≈»∆¿»¿ƒ«»¿ƒ¿»∆
.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÔÈa ‰È‰ ÌÈ‡¬»ƒ»»≈»««¿∆»

מ "ז.31) פ "ג וה'תוספות'32)מדות מ "ג. פ "ב  שם
במלואו, פרוץ  שהיה כתבו אכסדרא) ד"ה מג. זרה (בעבודה
מקומות  בהרבה האולם פתח  לו קוראים ומכלֿמקום
לרוח  במילואו פרוץ  שהיה המשכן פתח  כמו בתלמוד,

בתורה. "פתח " ונקרא מ "ז.33)מזרחית, פ "ג שם
צורות 34) חופרין שבה המפותחת, הקורה היא "מלתרא

(פירוש  מלתריות" המשנה בלשון והקיבוץ  ודימיונות,
שם). היה 35)המשנה שבהן הקורות למין שם "הוא

שם). המשנה, (פירוש ההוא" לבנין שם או – הפיתוח 
לרחבו 36) הפתח  משקוף  על מושכבת התחתונה הקורה כי 

אמה  הפתח  על עודפת והקורה אמה, כ' רחב  שהוא פתח  של
וקורה  אמה, ושתים עשרים ארכה נמצא מזה, ואמה מזה
ואמה  מזה אמה הראשונה על עודפת ממנה שלמעלה שנייה
והרביעית  כ"ו, והשלישית וארבע , עשרים ארכה נמצא מזה,

אמה. שלשים והחמישית ושמונה, שורה.37)עשרים

.ËÏÎÈ‰‰38ÂÈÙlÓ Á BÈa ‰È‰39ÂÈBÁ‡Ó ˆÂ «≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿»»¿«≈¬»
È‡ BÓk40ÌÈÚÈˆÈÂ .41ÈqÓ Blk ˙ÈaÏ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ¿¬ƒƒƒƒ»«ƒƒ««ƒÀƒ»ƒ

„Â .LÓÁ ‰BzÁz‰ ÚÈˆÈÂ .‰aÒn‰ Ï˙ÎÏ ıeÁ42 ¿…∆«¿ƒ»¿»ƒ«««¿»»≈¿…∆
LL dab ÏÚ43dab ÏÚ „Â .LL ˙ÈÚˆÓ‡ ÚÈˆÈÂ . ««»≈¿»ƒ«∆¿»ƒ≈¿…∆««»

‰zÁz‰ ÚÈˆi‰" :Ó‡pL .ÚL ‰BÈÏÚ‰Â .ÚL∆«¿»∆¿»∆«∆∆¡««»ƒ«««¿…»
˙ÈaÏ ÌÈÙÈwÓ ÌÈÚÈˆÈ LÏM‰ eÈ‰ ÔÎÂ ."'B‚Â¿¿≈»«»¿ƒƒ«ƒƒ««ƒ
‰hÓlÓ ÌÏe‡‰ ÈÏ˙ÎÏ ÈÒ ÔÎÂ .ÂÈ˙BÁe ‰LÏMÓƒ¿»»¿≈»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿«»
LÏL „Â ,˜ÏÁ ˙Á‡ ‰n‡ :eÈ‰ Ck ‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»»»«»««»»¿…∆»
.‰ÏÚÓÏ „Ú ˙Bn‡ LÏL „Â ,˜ÏÁ ‰n‡Â .˙Bn‡«¿«»»»¿…∆»««¿«¿»

ÔÈ„‰ e‡ˆÓÂ44„ Ïk Á .ÌÈÏ˙kÏ ÔÈÙwÓ ¿ƒ¿¿»¿»ƒÀ»ƒ«¿»ƒ…«»…∆
.‰n‡ „Â „ Ïk ÔÈe ,‰ÏÚÓÏ „Ú ˙Bn‡ LÏL»««¿«¿»≈»…∆»…∆«»

.˙Bn‡ Úa‡ BaÁ ‰È‰ ÔBÈÏÚ‰ „Â¿…∆»∆¿»»»¿«¿««

וגם 38) "היכל", הנקרא לכל והכוונה מ "ז. סוף  פ "ד מדות
יותר  רחב  היה והאולם ה"ה). פ "א למעלה (ראה בכלל אולם
אמה  עשרים וחמש הדרום, מן אמה עשרה חמש במזרח :

שם). (מדות, הצפון כנ"ל.39)מן המזרח , מן
לצד 40) וכשימשך מערב , לצד מעט  הבנין מטין "שהיו

וצר  מלפניו רחב  שהוא הארי  כדמות מתרחב  המזרח 
שם). המשנה, (פירוש גזוזטראות.41)מאחוריו"

הרצפה 43)אצטבא.42) שהוא התחתונה שעל התקרה
רחבה. באמה שש התיכונה אצטבאות.44)של

.ÈÌ‰ ÌÈÏ˙k‰ ÔÈaL ÌÈÈet‰ ˙BÓB˜n‰ el‡ Ïk»≈«¿«¿ƒ∆≈«¿»ƒ≈
ÌÈ‡z ÌÈ‡˜p‰45:Lc˜nÏ ÔÈÙÈwn‰ ÌÈ‡z‰ e‡ˆÓ . «ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿¿«»ƒ««ƒƒ«ƒ¿»

ÔÓ ‰LÏLe ,ÌBc‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ,ÔBÙv‰ ÔÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ«»«¬ƒ»ƒ«»¿»ƒ
.‡ËBÈc ÈabŒÏÚ ‡ËBÈc ,eÈ‰ ˙BËBÈc LÏLÂ .Ún‰««¬»¿»¿»¿»««≈¿»
ÈabŒÏÚ ‰MÓÁ :ÌBca ÌÈ‡z OÚŒ‰MÓÁ e‡ˆÓƒ¿¿¬ƒ»»»»ƒ«»¬ƒ»««≈
.OÚŒ‰MÓÁ ÔBÙva ÔÎÂ .Ô‰Èab ÏÚ ‰MÓÁÂ ,‰MÓÁ¬ƒ»«¬ƒ»««≈∆¿≈«»¬ƒ»»»
,‰LÏL ÈabŒÏÚ ‰LÏL :Úna eÈ‰ ÌÈ‡z ‰BÓLe¿»»ƒ»««¬»¿»««≈¿»

ÌÈ‡z Á"Ï Ïk‰ .˙Á‡ ‡ËBÈ„a Ô‰Èab ÏÚ ÌÈLe46. ¿«ƒ««≈∆ƒ¿»∆»«…»ƒ

מ "ג.46)לשכות.45) פ "ד שם

.‡ÈÌÈÁ˙t ‰LÏL47ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ eÈ‰ ¿»¿»ƒ»¿»∆»¿∆»ƒ
ÔÓ ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‡zÏ „Á‡ :ÌÈ‡z‰«»ƒ∆»«»ƒ«»ƒ¿∆»«»ƒ
Œ˙ÈÁÊÓ Ô˜e .ÂÈab ÏÚL ‡zÏ „Á‡Â ,Ï‡ÓO‰«¿…¿∆»«»∆««»¿∆∆ƒ¿»ƒ
‰MÓÁ eÈ‰ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‡ËBÈcaL ‡za ˙ÈBÙ¿̂ƒ«»∆«¿»»∆¿»ƒ»¬ƒ»
,ÂÈab ÏÚL ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓiÓ ‡zÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙t¿»ƒ∆»«»ƒ»ƒ¿∆»«»∆««»

LtLt‰ Ba LiL ‡zÏ „Á‡Â ,‰aÒnÏ „Á‡Â48„Á‡Â , ¿∆»«¿ƒ»¿∆»«»∆≈«ƒ¿»¿∆»
.ÏÎÈ‰Ï«≈»

שם.47) ה"ו.48)מדות, למעלה ראה

.È‰aÒÓe49˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁÊÓ ÔwÓ ‰ÏBÚ ‰˙È‰ ¿ƒ»»¿»»ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙Bb‚Ï ÔÈÏBÚ eÈ‰ daL ,˙ÈÚÓŒ˙ÈBÙˆ Ô˜Ï¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ∆»»ƒ¿«
˙‡ CÏ‰ .ÚÓÏ ÂÈÙe ‰aÒna ‰ÏBÚ ‰È‰ .ÌÈ‡z‰«»ƒ»»∆«¿ƒ»»»¿«¬»»«∆
ÚÈb‰ .ÚÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÔBÙv‰ Èt Ïk»¿≈«»«∆«ƒ«¿«¬»ƒƒ«

‰ .ÌB„Ï ÂÈt CÙ‰ ,ÚÓÏÚn‰ Èt Ïk ˙‡ CÏ ¿«¬»»«»»¿»»«∆»¿≈««¬»
ÂÈt CÙ‰ ,ÌB„Ï ÚÈb‰ .ÌB„Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú«∆«ƒ«¿»ƒƒ«¿»»«»»
dÁ˙ÙÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÌB„Ï Cl‰Ó ‰È‰Â ,ÁÊÓÏ¿ƒ¿»¿»»¿«≈¿»«∆«ƒ«¿ƒ¿»
.ÌB„Ï Áe˙t ‰È‰ ‰iÏÚ ÏL dÁ˙tL ,‰iÏÚ ÏL∆¬ƒ»∆ƒ¿»∆¬ƒ»»»»«¿»

סביב ,49) מעלות כמו עשוי  חלול, עמוד כמין עשוי  בנין
מ "ה. שם מדות היקף , דרך עולה בו והעולה

.‚ÈdÁ˙Ùe50ÏL ˙BÒBÏk ÈzL eÈ‰ ‰iÏÚ ÏL ¿ƒ¿»∆¬ƒ»»¿≈¿¿∆
Ê‡51ÈL‡Â .‰iÏÚ ÏL db‚Ï ÔÈÏBÚ Ô‰aL , ∆∆∆»∆ƒ¿«»∆¬ƒ»¿»≈

ÔÈÒtÒt52‰iÏÚa ÔÈÏÈcÓ eÈ‰53‚‚Ï L„w‰ ‚b ÔÈa ƒ¿»ƒ»«¿ƒƒ»¬ƒ»≈««…∆¿«
ÌÈL„w‰ŒL„˜54ÔÈÏeÏÂ .55˙ÈÏ ‰iÏÚa ÔÈÁe˙t eÈ‰ …∆«√»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈

ÔÈn‡‰ ˙‡ ÔÈÏLÏLÓ Ô‰aL ,ÌÈL„w‰ŒL„˜56 …∆«√»ƒ∆»∆¿«¿¿ƒ∆»À»ƒ
˙B˙a57Ì‰ÈÈÚ eeÊÈ ‡lL È„k ,58ŒL„˜ ˙ÈaÓ ¿≈¿≈∆…»≈≈∆ƒ≈…∆

‰Ma ˙Á‡ ÌÚÙe .ÌÈL„w‰59ÔÈaÏÓ ÁÒÙÏ ÁÒtÓ60 «√»ƒ«««««»»ƒ∆«¿∆«¿«¿ƒ
.ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»

שם.50) מדריגות.51)שם, בהן שהיו 52)שהיו קורות,
מדות  (תויו"ט  פספסין נקראו כך ומשום היד, פסת כרוחב 

ה"י . פ "ה להלן וראה מ "ו). ההיכל.53)פ "ב  עליית
קודש 54) לבין ההיכל בין פרוכות שתי  שהיו אף ֿעלֿפי 

גם  עשו – הט "ז) המקדש כלי  מהל' (פ "ז הקדשים
יותר  הקדשים קודש עליית קדושת חומר מפני  הפספסין,
נכנס  כהןֿגדול הקדשים שבקודש עצמו, הקדשים מקודש
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קמב                
         

נכנסים  אין הקדשים קודש ובעליית בשנה, אחת פעם לו
הכ"ג  פ "ז להלן כמבואר שנים, לשבע  אחת פעם אלא שם

שם). ישראל' (פירוש 55)('תפארת קטן" פתח  הוא "לול
שם). קודש 56)המשנה, כותלי  לתקן צריכים כשהיו

שם)57)הקדשים. בתוי "ט  (הובא הראבי "ה כתב 
לתקן  להם שהיה במקום אחד, לרוח  פרוצות היו שהתיבות
אין  החומה ואצל סתומות. היו צדדין ובשלש החומה, אצל

ושמאל. ימין להסתכל הנאה,58)דרך לשון יזונו,
ונהנה. המלאכה נוי  ממראית עצמו שמשביע  כמזונות
איסור  – מעילה" בהם אין וריח  מראה ש"קול ואף ֿעלֿפי 

כו.). (פסחים מ "ד.59)יש פ "ג בסיד.60)מדות

ה'תשע"ח  אדר ז' חמישי יום 

   1 
הבנינים,1) אורך וכמה הבית, בנין צורת רבינו בו יבאר

היו. לשכות וכמה

.‡‰iBn‰ ‰ ‡e‰Â ,˙Èa‰ ‰2˙B‡ÓŒLÓÁ ‰È‰ , «««ƒ¿««ƒ»»»¬≈≈
‰n‡ ˙B‡ÓŒLÓÁ ÏÚ ‰n‡3.‰ÓBÁ ÛwÓ ‰È‰Â , «»«¬≈≈«»¿»»À»»

Ï‰‡ ÈtÓ ,ÂÈzÁzÓ ˙BÈea eÈ‰ ÔÈtÎ ÈabŒÏÚ ÔÈtÎÂ¿ƒƒ««≈ƒƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿≈…∆
‰‡Óh‰4‰˜Ó ‰È‰ BlÎÂ .5ÂËqÓ ÌÈÙÏ ÂËÒ6. «À¿»¿À»»¿…∆¿»ƒ¿ƒƒ¿»

  

המוריה " הר והוא  הבית "הר ה ', פרק  מתחילת ההוראה 
של  הפרטי  המקדש  לבית בנוגע  להיות צריכה  שדוגמתו 
את  אצלו   תופסי הקדושה  שענייני  מישראל, אחד  כל
בדרכי ההליכה   ג , בנוס בחייו . והחשוב  הגבוה   המקו
מתבייש  שאינו  רק  שלא  הר, בצורת להיות צריכה  התורה 
 באופ יעקב " גאו" מתו היא  שהנהגתו  אלא  ביהדותו  ח "ו 

ורוממות. הגבהה  של
אלא  היה  לא  כולו  ש "המקדש  ו ', פרק  מתחילת ההוראה 
הפרטי בביהמ "ק  יהודי  של עבודתו   ג כ ההר", במעלה 
עולה  אלא  במקומו  עומד  שאינו  באופ להיות צריכה 

עילוי . אחר בעילוי  לדרגה  מדרגה  במעלות
כו '", המקדש  מ לירא  "מצות־עשה  ז', מפרק  וההוראה 
א של בערכה  להפחית לא  הכוונה  יהודי  של ובעבודתו 
הקפדה  תו ושליחותו  תפקידו  את ולמלא  ומצוה , פעולה 

. הפרטי ופרטי   הפרטי כל על מוחלטת
      

א.2) ג, הימיםֿב  בדברי  משנה 3)כמפורש ב  פרק  מדות
ורוחב  באמה מאה החצר "אורך יח ) כז, (שמות שנאמר א.
למדו  "בחמישים" המלה ומייתור בחמישים", חמישים
שהן  חמישים, על מאה פעמים חמישים לעשות שצריך
חמש  על מאות חמש והיינו אמה, אלף  וחמישים מאתיים

אמה. ועשו 4)מאות מתחתיו קבר יש שמא חששו כלומר,
והנה  למעלה. תעלה לא שהטומאה להפסיק  בכדי  זה חלל
ג  פרק  (פרה במשנה מפורש למטה חלול שהיה הדבר עצם
קבר  מפני  חלול תחתם והעזרות הבית "הר ג) משנה

מפורש  אינו כיפין", גבי  על "כיפין שכתב  מה אבל התהום".
כבש  גבי  ו) משנה (שם ששנינו ממה רבינו ולמדו שם.
גבי על כיפין היו ששם המשחה, להר הבית מהר שעשו

הוא,5)כיפין. דווקא לאו מקורה, היה שכולו שכתב  ומה
ה  פרק  באבות כמפורש גלוי , היה החיצוני  המזבח  שהרי 

ה. מקפת,6)משנה סביב  סביב  "אצטבא יג: פסחים
אחר". עוד היקף  אותו ובתוך

.„Á‡Â ,Ún‰ ÔÓ „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈÚL ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ««¬»¿∆»
Á .ÌBc‰ ÔÓ ÌÈLe ,ÔBÙv‰ ÔÓ „Á‡Â ,ÁÊn‰ ÔÓƒ«ƒ¿»¿∆»ƒ«»¿«ƒƒ«»…«
Ì‰Ï LÈÂ .ÌÈOÚ B‰‚Â ,˙Bn‡ OÚ ÚL Ïk»««∆∆«¿»¿∆¿ƒ¿≈»∆

.˙B˙Ïc¿»

.‚epnÓ ÌÈÙÏ7‚BÒ8‰OÚ B‰b ,ÈÒ ÛÈwÓ ƒ¿ƒƒ∆≈«ƒ»ƒ»¿¬»»
ÌÈÁÙË9ÏÈÁ‰ ‚Bq‰ ÔÓ ÌÈÙÏÂ .10OÚ [B‰b] , ¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ«≈«≈»¿∆∆
˙Bn‡11ÏÁ Ï‡iÂ" :˙BÈ˜a ÓB‡ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ . «¿»»≈«ƒ««¬∆≈

.‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁ BÊ  "‰ÓBÁÂ¿»«»¬»»

הבית.7) כמיטה 8)מהר נקבים נקבים  עשוייה מחיצה
בחבלים. הרא"ש 9)מסורגת בשם משנה הכסף  כתב 

טפחים  עשרה גבוה היה ולזה בשבת לטלטל נעשה שהסורג
פתח ", ולבסוף  "הוקף  הבית הר שהיקף  מחיצה, כל כדין
אמה  (=מאה סאתיים מבית יותר שהוא בקרפף  מועיל ואינו
וכאן  כד.) (עירובין בטלטול להתירו אמה), חמישים על
כך  ואחר הבית הר חומת את מתחילה בנו הבית הר בחומת
שאין  ואף  הסורג. את כך אחר בנו ולכן בפנים, פתחו בנו
ארבע  מוקף  שהוא מה כל התורה מן שהרי  מדרבנן, אלא זה
- שבות על גזרו לא ובמקדש היחיד, רשות הוא מחיצות

כן. אמרו השבותים כל על חומה 10)לא הוא "חיל
הבית". הר לחומת מבית העזרה כל במשנה 11)שסובבת

פנוי "מקום שם: הרע "ב  ופירש אמות" עשר "החיל שם:
גובה. שום היה לא זה ולפי  חיל" נקרא והוא אמות עשר
זה  ולפי  חומה הוא שחיל המשנה בפירוש כתב  רבינו אבל

"גובהו". כאן הנוסחא היא יפה

.„‰ÊÚ‰ ÏÈÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ12‰ÊÚ‰ ÏÎÂ .13‰˙È‰ ƒ¿ƒƒ«≈»¬»»¿»»¬»»»¿»
:dÏ eÈ‰ ÌÈÚL ‰ÚLÂ .‰"Ï˜ Á ÏÚ Ê"Ù˜ C‡…∆«…«¿ƒ¿»¿»ƒ»»
ÔÓ ‰LÏLe .ÚÓÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰LÏL¿»ƒ«»«¿ƒ¿«¬»¿»ƒ
„‚k ÔeÎÓ ,ÁÊÓa „Á‡Â .ÚÓÏ ÔÈÎeÓÒ ÌBc‰«»¿ƒ¿«¬»¿∆»¿ƒ¿»¿À»¿∆∆

ÚˆÓ‡a ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa14. ≈…∆«√»ƒ»∆¿«

לפני12) שהייתה נשים, עזרת על [ודילג ישראל. עזרת היא
מקיפה  הייתה ישראל עזרת שחומת מפני  ישראל, עזרת
במערב ]. אלא הייתה לא נשים עזרת ואילו מסביב ,

עשרה 13) עשתי  עד ולמעלה ישראל עזרת מתחילת "הוא
כרת  זדונו על שחייבין הוא זה ומקום - ההיכל אחורי  אמה
מוחלט ". מקדש הנקרא והוא חטאת שגגתו ועל

בית 14) כנגד מכוון שהוא המזרח  "שער במשנה: נד. ברכות
הקדשים". קדשי 

.‰B‰‚Â ˙Bn‡ OÚ BaÁ ‰È‰ Ô‰Ó ÚL Ïk»««≈∆»»»¿∆∆«¿»¿
˙BtÁÓ ˙B˙Ïc BÏ eÈ‰Â .‰n‡ ÌÈOÚ15ıeÁ ,‰Ê ∆¿ƒ«»¿»¿»¿À»»

‰ÊÏ ‰ÓBc ˙LÁ ‰tˆÓ ‰È‰L ,ÈÁÊÓ ÚMÓ16. ƒ««ƒ¿»ƒ∆»»¿À∆¿∆»¿»»
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קמג                 
         

נכנסים  אין הקדשים קודש ובעליית בשנה, אחת פעם לו
הכ"ג  פ "ז להלן כמבואר שנים, לשבע  אחת פעם אלא שם

שם). ישראל' (פירוש 55)('תפארת קטן" פתח  הוא "לול
שם). קודש 56)המשנה, כותלי  לתקן צריכים כשהיו

שם)57)הקדשים. בתוי "ט  (הובא הראבי "ה כתב 
לתקן  להם שהיה במקום אחד, לרוח  פרוצות היו שהתיבות
אין  החומה ואצל סתומות. היו צדדין ובשלש החומה, אצל

ושמאל. ימין להסתכל הנאה,58)דרך לשון יזונו,
ונהנה. המלאכה נוי  ממראית עצמו שמשביע  כמזונות
איסור  – מעילה" בהם אין וריח  מראה ש"קול ואף ֿעלֿפי 

כו.). (פסחים מ "ד.59)יש פ "ג בסיד.60)מדות

ה'תשע"ח  אדר ז' חמישי יום 

   1 
הבנינים,1) אורך וכמה הבית, בנין צורת רבינו בו יבאר

היו. לשכות וכמה

.‡‰iBn‰ ‰ ‡e‰Â ,˙Èa‰ ‰2˙B‡ÓŒLÓÁ ‰È‰ , «««ƒ¿««ƒ»»»¬≈≈
‰n‡ ˙B‡ÓŒLÓÁ ÏÚ ‰n‡3.‰ÓBÁ ÛwÓ ‰È‰Â , «»«¬≈≈«»¿»»À»»

Ï‰‡ ÈtÓ ,ÂÈzÁzÓ ˙BÈea eÈ‰ ÔÈtÎ ÈabŒÏÚ ÔÈtÎÂ¿ƒƒ««≈ƒƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿≈…∆
‰‡Óh‰4‰˜Ó ‰È‰ BlÎÂ .5ÂËqÓ ÌÈÙÏ ÂËÒ6. «À¿»¿À»»¿…∆¿»ƒ¿ƒƒ¿»

  

המוריה " הר והוא  הבית "הר ה ', פרק  מתחילת ההוראה 
של  הפרטי  המקדש  לבית בנוגע  להיות צריכה  שדוגמתו 
את  אצלו   תופסי הקדושה  שענייני  מישראל, אחד  כל
בדרכי ההליכה   ג , בנוס בחייו . והחשוב  הגבוה   המקו
מתבייש  שאינו  רק  שלא  הר, בצורת להיות צריכה  התורה 
 באופ יעקב " גאו" מתו היא  שהנהגתו  אלא  ביהדותו  ח "ו 

ורוממות. הגבהה  של
אלא  היה  לא  כולו  ש "המקדש  ו ', פרק  מתחילת ההוראה 
הפרטי בביהמ "ק  יהודי  של עבודתו   ג כ ההר", במעלה 
עולה  אלא  במקומו  עומד  שאינו  באופ להיות צריכה 

עילוי . אחר בעילוי  לדרגה  מדרגה  במעלות
כו '", המקדש  מ לירא  "מצות־עשה  ז', מפרק  וההוראה 
א של בערכה  להפחית לא  הכוונה  יהודי  של ובעבודתו 
הקפדה  תו ושליחותו  תפקידו  את ולמלא  ומצוה , פעולה 

. הפרטי ופרטי   הפרטי כל על מוחלטת
      

א.2) ג, הימיםֿב  בדברי  משנה 3)כמפורש ב  פרק  מדות
ורוחב  באמה מאה החצר "אורך יח ) כז, (שמות שנאמר א.
למדו  "בחמישים" המלה ומייתור בחמישים", חמישים
שהן  חמישים, על מאה פעמים חמישים לעשות שצריך
חמש  על מאות חמש והיינו אמה, אלף  וחמישים מאתיים

אמה. ועשו 4)מאות מתחתיו קבר יש שמא חששו כלומר,
והנה  למעלה. תעלה לא שהטומאה להפסיק  בכדי  זה חלל
ג  פרק  (פרה במשנה מפורש למטה חלול שהיה הדבר עצם
קבר  מפני  חלול תחתם והעזרות הבית "הר ג) משנה

מפורש  אינו כיפין", גבי  על "כיפין שכתב  מה אבל התהום".
כבש  גבי  ו) משנה (שם ששנינו ממה רבינו ולמדו שם.
גבי על כיפין היו ששם המשחה, להר הבית מהר שעשו

הוא,5)כיפין. דווקא לאו מקורה, היה שכולו שכתב  ומה
ה  פרק  באבות כמפורש גלוי , היה החיצוני  המזבח  שהרי 

ה. מקפת,6)משנה סביב  סביב  "אצטבא יג: פסחים
אחר". עוד היקף  אותו ובתוך

.„Á‡Â ,Ún‰ ÔÓ „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈÚL ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ««¬»¿∆»
Á .ÌBc‰ ÔÓ ÌÈLe ,ÔBÙv‰ ÔÓ „Á‡Â ,ÁÊn‰ ÔÓƒ«ƒ¿»¿∆»ƒ«»¿«ƒƒ«»…«
Ì‰Ï LÈÂ .ÌÈOÚ B‰‚Â ,˙Bn‡ OÚ ÚL Ïk»««∆∆«¿»¿∆¿ƒ¿≈»∆

.˙B˙Ïc¿»

.‚epnÓ ÌÈÙÏ7‚BÒ8‰OÚ B‰b ,ÈÒ ÛÈwÓ ƒ¿ƒƒ∆≈«ƒ»ƒ»¿¬»»
ÌÈÁÙË9ÏÈÁ‰ ‚Bq‰ ÔÓ ÌÈÙÏÂ .10OÚ [B‰b] , ¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ«≈«≈»¿∆∆
˙Bn‡11ÏÁ Ï‡iÂ" :˙BÈ˜a ÓB‡ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ . «¿»»≈«ƒ««¬∆≈

.‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁ BÊ  "‰ÓBÁÂ¿»«»¬»»

הבית.7) כמיטה 8)מהר נקבים נקבים  עשוייה מחיצה
בחבלים. הרא"ש 9)מסורגת בשם משנה הכסף  כתב 

טפחים  עשרה גבוה היה ולזה בשבת לטלטל נעשה שהסורג
פתח ", ולבסוף  "הוקף  הבית הר שהיקף  מחיצה, כל כדין
אמה  (=מאה סאתיים מבית יותר שהוא בקרפף  מועיל ואינו
וכאן  כד.) (עירובין בטלטול להתירו אמה), חמישים על
כך  ואחר הבית הר חומת את מתחילה בנו הבית הר בחומת
שאין  ואף  הסורג. את כך אחר בנו ולכן בפנים, פתחו בנו
ארבע  מוקף  שהוא מה כל התורה מן שהרי  מדרבנן, אלא זה
- שבות על גזרו לא ובמקדש היחיד, רשות הוא מחיצות

כן. אמרו השבותים כל על חומה 10)לא הוא "חיל
הבית". הר לחומת מבית העזרה כל במשנה 11)שסובבת

פנוי "מקום שם: הרע "ב  ופירש אמות" עשר "החיל שם:
גובה. שום היה לא זה ולפי  חיל" נקרא והוא אמות עשר
זה  ולפי  חומה הוא שחיל המשנה בפירוש כתב  רבינו אבל

"גובהו". כאן הנוסחא היא יפה

.„‰ÊÚ‰ ÏÈÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ12‰ÊÚ‰ ÏÎÂ .13‰˙È‰ ƒ¿ƒƒ«≈»¬»»¿»»¬»»»¿»
:dÏ eÈ‰ ÌÈÚL ‰ÚLÂ .‰"Ï˜ Á ÏÚ Ê"Ù˜ C‡…∆«…«¿ƒ¿»¿»ƒ»»
ÔÓ ‰LÏLe .ÚÓÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰LÏL¿»ƒ«»«¿ƒ¿«¬»¿»ƒ
„‚k ÔeÎÓ ,ÁÊÓa „Á‡Â .ÚÓÏ ÔÈÎeÓÒ ÌBc‰«»¿ƒ¿«¬»¿∆»¿ƒ¿»¿À»¿∆∆

ÚˆÓ‡a ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa14. ≈…∆«√»ƒ»∆¿«

לפני12) שהייתה נשים, עזרת על [ודילג ישראל. עזרת היא
מקיפה  הייתה ישראל עזרת שחומת מפני  ישראל, עזרת
במערב ]. אלא הייתה לא נשים עזרת ואילו מסביב ,

עשרה 13) עשתי  עד ולמעלה ישראל עזרת מתחילת "הוא
כרת  זדונו על שחייבין הוא זה ומקום - ההיכל אחורי  אמה
מוחלט ". מקדש הנקרא והוא חטאת שגגתו ועל

בית 14) כנגד מכוון שהוא המזרח  "שער במשנה: נד. ברכות
הקדשים". קדשי 

.‰B‰‚Â ˙Bn‡ OÚ BaÁ ‰È‰ Ô‰Ó ÚL Ïk»««≈∆»»»¿∆∆«¿»¿
˙BtÁÓ ˙B˙Ïc BÏ eÈ‰Â .‰n‡ ÌÈOÚ15ıeÁ ,‰Ê ∆¿ƒ«»¿»¿»¿À»»

‰ÊÏ ‰ÓBc ˙LÁ ‰tˆÓ ‰È‰L ,ÈÁÊÓ ÚMÓ16. ƒ««ƒ¿»ƒ∆»»¿À∆¿∆»¿»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

                
         

ÔBÈÏÚ‰ ÚL ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÚLÂ17ÚL ‡e‰Â , ¿««∆«ƒ¿»««»∆¿¿««
B˜È18. ƒ»

זהב .16)מצופות.15) לצפותו הוצרכו לא לפיכך
שהוא 17) לפי  העליון שער נקרא "ולמה במשנה. נא: סוכה

נשים". מעזרת ונקרא 18)למעלה ד. משנה א פרק  מדות
ונעשו  ניקנור, ושמו הדלתות שהעמיד חסיד איש שם על כן
שנקרא  שכתבו ויש לח . ביומא כמסופר בדלתותיו נסים לו
ובא  ביוון, צבא שר שהיה ניקנור ששמו גוי  שם על כן
ותלו  וזרועו ראשו את וכרתו והרגוהו, בישראל להילחם

המקדש. בית משערי  שער על אותם

.Â‡l‡ ,˙Èa‰ ‰ ÚˆÓ‡a ˙eÎÓ ‰˙È‰ ‡Ï ‰ÊÚ‰»¬»»…»¿»¿À∆∆¿∆¿««««ƒ∆»
˙BÁe‰ ÏkÓ ˙È ˙Èa‰ ‰ ÌBcÓ ‰˜BÁ19, ¿»ƒ¿«««ƒ»≈ƒ»»

ÔBÙv‰ ÔÈe dÈe .˙BÁe‰ ÏkÓ ˙È ÚÓÏ ‰B˜e¿»¿«¬»»≈ƒ»»≈»≈«»
ÁÊn‰ ÔÈe dÈe ,Ún‰ ÔÈe dÈaM ‰nÓ ˙È»≈ƒ«∆≈»≈««¬»≈»≈«ƒ¿»

.ÔBÙv‰ ÔÈe dÈaM ‰nÓ ˙È»≈ƒ«∆≈»≈«»

ושלושים 19) מאה הוא לדרום, מצפון העזרה, רוחב  כל כי 
אלו  רוחות משתי  הבית מהר שהנותר נמצא אמה, וחמש
היה  הבית הר כל כי  אמה, וחמש ושישים מאות שלוש הוא
מהר  שהנותר נמצא אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש
עשרה  ושלוש מאות שלוש הוא אלו רוחות בשתי  הבית
מכל  יתר הבית הר מדרום "רחוקה היא כן אם אמה,
מאתיים  הוא הבית הר מדרום המרחק  כי  הרוחות",
כי הרוחות", מכל יתר למערב  "וקרובה אמה, וחמישים
יתר  הצפון ובין "ובינה אמה מאה הוא למערב  בינה  המרחק 
וחמש  מאה הוא לצפון בינה כי  המערב " ובין שבינה ממה
ובין  שבינה ממה יתר המזרח  ובין "ובינה אמה עשרה
אמה. עשרה ושלוש מאתיים הוא למזרח  בינה כי  הצפון"

.Ê‡È‰Â .ÌÈLp‰Œ˙ÊÚ ‰˙È‰ ÁÊÓa ‰ÊÚ‰ ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈»¬»»¿ƒ¿»»¿»∆¿««»ƒ¿ƒ
C‡ ‰˙È‰20Á ÏÚ ‰"ÏÂ ‰n‡ ‰‡Ó21.‰"Ï˜ »¿»…∆≈»«»¿«…«

‰È˙BÚBˆ˜Ó Úa‡a eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa‡Â22ÏL ¿«¿«¿»»¿«¿«ƒ¿∆»∆
‰n‡ ÌÈÚa‡23˙B˜Ó eÈ‰ ‡ÏÂ ,24ÔÈ„È˙Ú ÔÎÂ , «¿»ƒ«»¿…»¿…¿≈¬ƒƒ

˙BÈ‰Ï25. ƒ¿

למערב .20) לעזרת 21)ממזרח  ביחס  וזהו לדרום. מצפון
למערב  ממזרח  ארוכה וצרה: ארוכה שהייתה ישראל,
הייתה  עצמה נשים עזרת אבל לדרום, מצפון ורחבה

מבפנים.22)מרובעת. פינותיה כלומר,23)בארבע 
ארבעים. על השלישי25)בתקרה.24)ארבעים בבניין

בימינו. במהרה שייבנה

.Á˙kLÏ  ˙ÈÁÊÓŒ˙ÈÓBc ?˙BLnLÓ Ì‰ ‰Óe«≈¿«¿¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«
˙‡ ÔÈÁl‚Óe Ì‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏMÓ ÌML ,ÌÈÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿≈∆¿«¿ƒ∆
,ÌÈˆÚ‰  Èc ˙kLÏ  ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁÊÓ ;ÌÚO¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»≈ƒ

ÔÈÓeÓŒÈÏÚa ÌÈ‰k ÌML26ÌÈˆÚa ÌÈÚl˙Ó27ÏkL , ∆»…¬ƒ«¬≈ƒ¿«¿ƒ»≈ƒ∆»
ÏeÒt ˙ÚÏBz Ba ‡ˆÓpL ıÚ28 ˙ÈÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; ≈∆ƒ¿»««»¿ƒ«¬»ƒ

ÌÈÚˆÓ‰ ˙kLÏ29eÈ‰ da  ˙ÈÓBcŒ˙ÈÚÓ ; ƒ¿««¿…»ƒ«¬»ƒ¿ƒ»»
˙Èa ˙kLÏ" ‰‡˜ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,ÔÓLÂ ÔÈÈ ÔÈ˙B¿ƒ«ƒ»∆∆¿ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿«≈

"‡iÓL30. «¿«»

לעבודה.26) ראויים שנמצא 27)שאינם העצים "מסירים

מסקלין  ג), משנה ב  פרק  (שביעית שאמר כמו תולעת, בהם
בדרך". שהושלכו האבנים הרמת למערכה 28)על

יהיו  תמימים שנאמר ונבחר תמים קרבן כל להיות "שמצוה
יהיה  ולא נבחרים אלא יהיו לא המערכה עצי  "וכן לכם"
למזבח , פסול לח  כשהוא שהתליע  עץ  וכל תולעת בהם

שהתליע ". המקום את גורר יבש שטבל 29)התליע  שאחר
נשים, לעזרת להיכנס  הוא רשאי  שמשו, והעריב  בשביעי 
קרבנותיו  שיביא עד ישראל, לעזרת להיכנס  הוא אסור אבל
ישראל  לעזרת בהונותיו להכניס  וכשצריך שלו שמיני  ביום
וממתין  זו בלשכה הוא טובל שמיני , ביום ושמן דם למתן

בהונותיו. שיכניס  עד יין 30)שם שגם ואף  שם. מדות
אינם  שהנסכים מפני  היין, שם על נקראת לא שם, היה
את  מעכב  שהוא השמן שם על אלא הזבח , את מעכבים

הקרבן.

.ËeÈ‰iL È„k ,‡ËÊeÊb ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ÌÈLp‰Œ˙ÊÚ∆¿««»ƒ»¿»À∆∆¿¿¿»¿≈∆ƒ¿
ÔÏÚÓÏÓ ˙B‡B ÌÈLp‰31È„k ,ÔhÓlÓ ÌÈL‡‰Â «»ƒƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈

ÔÈaÚÓ eÈ‰È ‡lL32‰ÊÚ‰ „ˆa ‰È‰ ÏB„b ˙Èe . ∆…ƒ¿¿À¿»ƒ«ƒ»»»¿«»¬»»
Èea ‰È‰Â ,ÏÈÁ‰Â ‰ÊÚ‰ ÔÈa ,ıeÁaÓ dBÙˆaƒ¿»ƒ«≈»¬»»¿«≈¿»»»

‰tk33ÔÈ„ ÛwÓe34‡˜ ‰È‰ ‡e‰Â ,Ô‡ ÏL ƒ»À»¿»ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿»
"„˜Bn‰Œ˙Èa"35Áe˙t „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈÁ˙Ù ÈLe . ≈«≈¿≈¿»ƒ»∆»»«

.ÏÈÁÏ Áe˙t „Á‡Â ,‰ÊÚÏ»¬»»¿∆»»««≈

הגזוזטרא.31) על בית 32)כשיושבות שמחת בשעת
הסוכות. בחג נשים בעזרת שעשו עגול.33)השואבה גג

א)35)איצטבאות.34) פרק  סוף  (שבת המשנה [בפירוש
שעל  האש לקיום תמיד אש מדורת הייתה שם כי  רבינו כתב 
שם  כי  ופירש בו, חזר שם לתלמוד בפירושו אבל המזבח .

מתחממים]. הכהנים היו

.ÈB eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa‡Â36ÌÈzLe L„˜ ÌÈzL : ¿«¿«¿»»¿«ƒ…∆¿«ƒ
ÏÁ37ÔÈÒtÒÙ ÈL‡Â .38.ÏÁ‰Â L„w‰ ÔÈa ÔÈÏÈcÓ …¿»≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈«…∆¿«…

˙kLÏ  ˙ÈÓBcŒ˙ÈÚÓ ?˙BLnLÓ eÈ‰ ‰Óe∆»¿«¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ‡Ïh‰39ÌÁÏ ÈOBÚ ˙kLÏ  ˙ÈÁÊÓŒ˙ÈÓB„e ; «¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«≈∆∆
ÌÈt‰40ÈBÓLÁ ˙Èa eÊb da  ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁÊÓ ; «»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈«¿«

ÔÂÈ ÈÎÏÓ ÌeˆwML ÁaÊÓ È‡41˙ÈÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; «¿≈ƒ¿≈«∆ƒ¿«¿≈»»¿ƒ«¬»ƒ
‰ÏÈh‰ ˙ÈÏ ÔÈ„BÈ da 42. »¿ƒ¿≈«¿ƒ»

המוקד.36) בתוך 37)בבית מקצתו בנוי  שביתֿהמוקד
שהחלק  ונראה בחול. בנוי  ומקצתו המקודשת העזרה
קודש. היה לעזרה, הסמוך הדרומי , והחלק  חול, היה הצפוני 

קודש 38) בין המפסיק  במקום לסימן מבדילין עצים חתיכות
חול. מנהג בקודש ינהגו שלא כדי  שהיו 39)לחול,

טלאים  מששה פחותין "ואין לתמידין מבוקרים טלאים
הייתה  זו ולשכה שבמקדש". הטלאים בלשכת המבוקרין

לשכה 40)בקודש. וגם הפנים לחם עושים היו זו בלשכה
בעזרה". בפנים "אפייתם שהרי  בקודש, הייתה זו

אנטיוכוס ,41) בימי  ישראל ארץ  את היוונים כשכבשו
אבני גנזו החשמונאים וכשנצחום זרה, לעבודה עליו הקריבו
בחול. הייתה זו ולשכה הזאת. בלשכה מזבח  אותו

(=תעלה 42) במחילה זו לשכה דרך יורד קרי  שראה כהן
בו. לטבול מקווה יש ששם הטבילה לבית הבית) שתחת

בחול. הייתה זו לשכה ואף 
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קמד                
         

.‡ÈCÏB‰ ‰È‰ BÊ ‰kLlÓ ‰ÏÈh‰ ˙ÈÏ „Bi‰«≈¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»»»≈
‰aÒna43˙Bp‰Â ,Blk Lc˜n‰ ˙Áz ˙ÎÏB‰‰ «¿ƒ»«∆∆«««ƒ¿»À¿«≈

.‰ÏÈh‰ ˙ÈÏ ÚÈbnL „Ú Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙B˜ÏBc¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ«¿≈«¿ƒ»
˙È‰ ‰e„ÓeÌL ‰44„Bk ÏL ‡qk‰Œ˙Èe ,45e‰ÊÂ . ¿»»¿»»≈«ƒ≈∆»¿∆

B„Bk46.Ì„‡ ÌL LiL Úe„Èa ÏeÚ B‡ˆÓ : ¿¿»»¿»«∆≈»»»

דרך 43) מהלך היה לא קרי , בעל שהיה ומפני  במערה.
שהמחילות  הקרקע , שתחת במסיבה "הולך אלא העזרה,

נתקדשו". לא הבית להר שהייתה 44)הפתוחות בלשכה
לשכת  והיא הטבילה, לבית יורדים שבה מערבית בצפונית

ג. משנה ג פרק  בתמיד הנזכרת המוקד פרק 45)בית תמיד
לבית  צריך שהיה שם, בפירושו הראב "ד וכתב  א. משנה א
"בעל  כדתנן הטבילה, לפני  מים שם שיטיל כדי  שם הכסא
טמא". המים את כשיטיל המים את הטיל ולא שטבל קרי 

שם.46) חברו שהיה זמן כל מעולם אדם בו נכנס  שלא

.ÈÌÈBÓLe ‰‡Ó ÚnÏ ÁÊn‰ ÔÓ ‰ÊÚ‰ C‡…∆»¬»»ƒ«ƒ¿»««¬»≈»¿ƒ
ÚLÂ47‰ÊÚ ÏL ÈÚÓ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,48„Ú »∆«¿∆∆¿»ƒ…∆«¬»ƒ∆¬»»«

Blk ÏÎÈ‰‰ C‡Â .‰n‡ ‰OÚŒ˙Á‡  ÏÎÈ‰‰ Ï˙k49 …∆«≈»««∆¿≈«»¿…∆«≈»À
‰n‡ ‰‡Ó 50ÌÈzL  ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa . ≈»«»≈»»¿«ƒ¿≈«¿«ƒ

˙ÒÈc ÌB˜Ó .ÌÈLÏLe ÌÈzL  ÁaÊn‰ .ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ«
Œ˙Á‡  ÌÈ‰k ˙ÊÚ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚«¿≈«…¬ƒ¿«ƒ¿»∆¿«…¬ƒ««
‡e‰Â ,Ï‡OÈ ÈÏ‚ ˙ÒÈc ÌB˜Ó .‰n‡ ‰OÚ∆¿≈«»¿¿ƒ««¿≈ƒ¿»≈¿

.‰n‡ ‰OÚŒ˙Á‡  Ï‡OÈ ˙ÊÚ ‡˜p‰«ƒ¿»∆¿«ƒ¿»≈««∆¿≈«»

עשרה 47) אחת סוף  עד במזרח  ישראל עזרת מהתחלת היינו
במערב . הקדשים קודש שמאחורי  הכותל 48)אמה הוא

הקדשים. קודש הקדשים,49)שמאחורי  קודש היינו
והאולם. שבאמצע .50)ההיכל הכתלים עובי  עם

.‚ÈÌÈLÏLe ‰‡Ó ÌBcÏ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰ÊÚ‰ ÁÂ¿…«»¬»»ƒ«»«»≈»¿ƒ
ÈBÙˆ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,LÓÁÂ51˙Èa „Ú ¿»≈¿∆∆¿»ƒ…∆¿ƒ«≈

ÌÈÁaËn‰ ˙Èa .˙Bn‡ ‰BÓL  ÌÈÁaËn‰52 «ƒ¿»«ƒ¿∆«≈«ƒ¿»«ƒ
ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏBz ÌLÂ ,‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ‰OÚŒÌÈzL¿≈∆¿≈«∆¡»¿»ƒ«¿ƒƒ

Bcˆa ÌÈL„w‰ ˙‡53. ∆«√»ƒ¿ƒ

שבבית 51) הקטנים העמודים (הם הננסין "מן ב : משנה שם
(=הצפוני ) העזרה לכותל ה) משנה ג פרק  שם - המטבחיים

אמות". הנ"ל.52)שמונה הננסין שמלה 53)הם [ברור
וכו'"]. השלחנות מקום "בצידו הבאה: להלכה שייכת זו

.„ÈÌB˜Ó54˙BÁÏL Be ,˙Bn‡ ‰BÓL  ˙BÁÏM‰ ¿«À¿»¿∆«À¿»
LÈL ÏL55ÌÈÁ˙p‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ,56ÔÈÁÈ„Óe57˙‡ ∆«ƒ∆«ƒƒ¬≈∆«¿»ƒ¿ƒƒ∆

Oa‰58BÏMÏ59ÌB˜Ó „ˆe .eÈ‰ ˙BÁÏL ‰ÓLe . «»»¿«¿¿…»À¿»»¿«¿
˙BÚah‰ ÌB˜Ó ˙BÁÏM‰60,‰n‡ ÌÈOÚÂ Úa‡  «À¿»¿««»«¿«¿∆¿ƒ«»

ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÌLÂ61. ¿»¬ƒ∆«√»ƒ

(=אמות),54) ארבע  לשולחנות הטבעות מן שם: במשנה
הטבעות  מן רבינו: ומפרש ארבע " לננסין השולחנות מן
לננסין  השלחנות חצי  ומן אמות, ארבע  - השולחנות לחצי 
אמות. שמונה השולחנות מידת כן ואם אמות, ארבע  -

ויתקלקל.55) הבשר יחמם שלא כדי  זהב , של עשאום ולא
בעזרה.56) לכהנים הנאכלים קדשים קדשי  מקור 57)של

מאכלות  מהלכות ו בפרק  וראה קיג. בחולין זו הדחה
דמו  מידי  יוצא שאינו חולין, בשר לעניין י  הלכה אסורות
קדשים. לבשר הדין והוא ומליחה, בהדחה אלא

משנה 58) ו פרק  ושקלים ב  משנה ד פרק  (תמיד [במשנה
הקרביים, את מדיחים היו הללו השולחנות שעל מפורש ב )
ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ו בפרק  רבינו כתב  וכן
מדיחין  היו המדיחין שבלשכת יז הלכה להלן שכתב  ומה
המדובר  שם - ג משנה ה פרק  ממדות ומקורו הקרביים, את
הקרבנות  מעשה ובהלכות שם בתמיד מפורש שעליו בכרס ,
של  השולחנות על ולא המדיחין בלשכת אותו שמדיחים שם
כאן  רבינו שכתב  מה אבל רב . שזבלו לפי  שבעזרה, שיש
על  כן שעשו במשנה מקור לו אין - הבשר" את "ומדיחים
קרביים  מהדחת רבינו כן שלמד ונראה הנ"ל. השולחנות
בהם  שיש הקרביים אם הוא: וחומר קל ועוד, בעזרה. שהיא
דם, אלא זבל בו שאין בשר, שכן כל בעזרה, מודחים - זבל

בעזרה]. מודח  הוא )59שוודאי  צריך לבשלו שדווקא
הדחה. צריך אינו לצלי  אבל היו 60)הדחה, טבעות

שחיטה". בשעת הבהמה רגלי  בהם לאסור בקרקע  "קבועות
קדשים 61) אבל בצפון, ששחיטתם קדשים קדשי  כלומר,

בעזרה. מקום בכל שחיטתם קלים

.ÂË.˙Bn‡ ‰ÓL  ÁaÊn‰Â ˙BÚah‰ ÌB˜Ó ÔÈe≈¿««»¿«ƒ¿≈«¿…∆«
ÌÈLÏL  Lk‰Â .ÌÈLÏLe ÌÈzL  ÁaÊn‰Â62ÔÈe . ¿«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿«∆∆¿ƒ≈

.‰ˆÁÓe ‰n‡ ‰OÚŒÌÈzL  ÈÓBc Ï˙ÎÏe Lk‰«∆∆¿…∆¿ƒ¿≈∆¿≈«»∆¡»
Á ‡e‰L ÁaÊn‰ Ï˙k „Ú ‰ÊÚ ÏL ÈBÙˆ Ï˙kÓƒ…∆¿ƒ∆¬»»«…∆«ƒ¿≈«∆…«

‰ˆÁÓe ÌÈML 63Ï˙k „Ú ÌÏe‡‰ Ï˙kÓ Bc‚Îe . ƒƒ∆¡»¿∆¿ƒ…∆»»«…∆
ÌÈÚLÂ LL  C‡ ‡e‰L ‰ÊÚ ÏL ÈÁÊÓ64. ƒ¿»ƒ∆¬»»∆…∆≈¿ƒ¿ƒ

היה 62) לא אבל אמה, ושתיים שלושים ארכו היה הכבש
על  אמה פורח  שהיה לפי  אמה, שלושים אלא בעזרה אוכל

סובב . על ואמה ושלושים 63)יסוד מאה הרוחב  כל שהרי 
וכבש, מזבח  של אמה ושתיים שישים מהן צא וחמש,
ששים  הרי  דרומי , לכותל כבש שבין מה וחצי  עשרה ושתים

שבין 64)ומחצה. מה אמה ושתיים עשרים כיצד? הא
המזבח , ושתיים שלושים יב ), הלכה (למעלה למזבח  האולם
הרי ישראל, עזרת עשרה ואחת כהנים עזרת עשרה אחת

ושש. שבעים

.ÊËÌB˜n‰ ‡e‰ ,ÔBÙˆ ‡˜p‰ ‡e‰ ‰f‰ ÚaÓ‰ Ïk»«¿À»«∆«ƒ¿»»«»
.ÌÈL„˜ŒÈL„˜ Ba ÔÈËÁBML∆¬ƒ»¿≈»»ƒ

.ÊÈ‰BÓL65LÏL :Ï‡OÈ ˙ÊÚa eÈ‰ ˙BÎLÏ ¿∆¿»»¿∆¿«ƒ¿»≈»
,ÁÏn‰ ˙kLÏ :ÌBcaL .ÌBca LÏLÂ ,ÔBÙva«»¿»«»∆«»ƒ¿««∆«
ÌL  ÁÏn‰ ˙kLÏ .ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ,‰Ât‰ ˙kLÏƒ¿«««¿»ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««∆«»

‰Ât‰ ˙kLÏ ;ÔawÏ ÁÏÓ ÔÈ˙B66ÔÈÁÏBÓ ÌL  ¿ƒ∆««»¿»ƒ¿«««¿»»¿ƒ
ÌÈL„w‰ ˙BBÚ67Ô‰ÎÏ ‰ÏÈË ˙Èa ‰˙È‰ dbb ÏÚÂ , «√»ƒ¿««»»¿»≈¿ƒ»¿…≈

eÈ‰ ÌL  ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ;ÌÈetk‰ŒÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒƒ¿««¿ƒƒ»»
ÌÈL„w‰ È˜ ÔÈÁÈ„Ó68‰aÒÓ ÌMÓe ,69‚‚Ï ‰ÏBÚ ¿ƒƒƒ¿≈«√»ƒƒ»¿ƒ»»¿«

˙ÈÊb‰ ˙kLÏ :ÔBÙvaL LÏM‰Â .‰Ât‰Œ˙Èa70, ≈««¿»¿«»∆«»ƒ¿««»ƒ
daL  ˙ÈÊb‰ ˙kLÏ .ıÚ‰ ˙kLÏ ,‰lb‰ ˙kLÏƒ¿««À»ƒ¿«»≈ƒ¿««»ƒ∆»

˙LBÈ ‰ÏB„‚ È„‰Ò71dÈˆÁÂ ,L„˜ ‰È‰ dÈˆÁÂ . «¿∆¿≈¿»∆∆¿∆¿»»»…∆¿∆¿»
.ÏÁÏ „Á‡Â L„wÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙Ù ÈL dÏÂ .ÏÁ ‰È‰»»…¿»¿≈¿»ƒ∆»«…∆¿∆»«…
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קמה                 
         

.‡ÈCÏB‰ ‰È‰ BÊ ‰kLlÓ ‰ÏÈh‰ ˙ÈÏ „Bi‰«≈¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»»»≈
‰aÒna43˙Bp‰Â ,Blk Lc˜n‰ ˙Áz ˙ÎÏB‰‰ «¿ƒ»«∆∆«««ƒ¿»À¿«≈

.‰ÏÈh‰ ˙ÈÏ ÚÈbnL „Ú Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙B˜ÏBc¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ«¿≈«¿ƒ»
˙È‰ ‰e„ÓeÌL ‰44„Bk ÏL ‡qk‰Œ˙Èe ,45e‰ÊÂ . ¿»»¿»»≈«ƒ≈∆»¿∆

B„Bk46.Ì„‡ ÌL LiL Úe„Èa ÏeÚ B‡ˆÓ : ¿¿»»¿»«∆≈»»»

דרך 43) מהלך היה לא קרי , בעל שהיה ומפני  במערה.
שהמחילות  הקרקע , שתחת במסיבה "הולך אלא העזרה,

נתקדשו". לא הבית להר שהייתה 44)הפתוחות בלשכה
לשכת  והיא הטבילה, לבית יורדים שבה מערבית בצפונית

ג. משנה ג פרק  בתמיד הנזכרת המוקד פרק 45)בית תמיד
לבית  צריך שהיה שם, בפירושו הראב "ד וכתב  א. משנה א
"בעל  כדתנן הטבילה, לפני  מים שם שיטיל כדי  שם הכסא
טמא". המים את כשיטיל המים את הטיל ולא שטבל קרי 

שם.46) חברו שהיה זמן כל מעולם אדם בו נכנס  שלא

.ÈÌÈBÓLe ‰‡Ó ÚnÏ ÁÊn‰ ÔÓ ‰ÊÚ‰ C‡…∆»¬»»ƒ«ƒ¿»««¬»≈»¿ƒ
ÚLÂ47‰ÊÚ ÏL ÈÚÓ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,48„Ú »∆«¿∆∆¿»ƒ…∆«¬»ƒ∆¬»»«

Blk ÏÎÈ‰‰ C‡Â .‰n‡ ‰OÚŒ˙Á‡  ÏÎÈ‰‰ Ï˙k49 …∆«≈»««∆¿≈«»¿…∆«≈»À
‰n‡ ‰‡Ó 50ÌÈzL  ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa . ≈»«»≈»»¿«ƒ¿≈«¿«ƒ

˙ÒÈc ÌB˜Ó .ÌÈLÏLe ÌÈzL  ÁaÊn‰ .ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ«
Œ˙Á‡  ÌÈ‰k ˙ÊÚ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚«¿≈«…¬ƒ¿«ƒ¿»∆¿«…¬ƒ««
‡e‰Â ,Ï‡OÈ ÈÏ‚ ˙ÒÈc ÌB˜Ó .‰n‡ ‰OÚ∆¿≈«»¿¿ƒ««¿≈ƒ¿»≈¿

.‰n‡ ‰OÚŒ˙Á‡  Ï‡OÈ ˙ÊÚ ‡˜p‰«ƒ¿»∆¿«ƒ¿»≈««∆¿≈«»

עשרה 47) אחת סוף  עד במזרח  ישראל עזרת מהתחלת היינו
במערב . הקדשים קודש שמאחורי  הכותל 48)אמה הוא

הקדשים. קודש הקדשים,49)שמאחורי  קודש היינו
והאולם. שבאמצע .50)ההיכל הכתלים עובי  עם

.‚ÈÌÈLÏLe ‰‡Ó ÌBcÏ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰ÊÚ‰ ÁÂ¿…«»¬»»ƒ«»«»≈»¿ƒ
ÈBÙˆ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,LÓÁÂ51˙Èa „Ú ¿»≈¿∆∆¿»ƒ…∆¿ƒ«≈

ÌÈÁaËn‰ ˙Èa .˙Bn‡ ‰BÓL  ÌÈÁaËn‰52 «ƒ¿»«ƒ¿∆«≈«ƒ¿»«ƒ
ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏBz ÌLÂ ,‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ‰OÚŒÌÈzL¿≈∆¿≈«∆¡»¿»ƒ«¿ƒƒ

Bcˆa ÌÈL„w‰ ˙‡53. ∆«√»ƒ¿ƒ

שבבית 51) הקטנים העמודים (הם הננסין "מן ב : משנה שם
(=הצפוני ) העזרה לכותל ה) משנה ג פרק  שם - המטבחיים

אמות". הנ"ל.52)שמונה הננסין שמלה 53)הם [ברור
וכו'"]. השלחנות מקום "בצידו הבאה: להלכה שייכת זו

.„ÈÌB˜Ó54˙BÁÏL Be ,˙Bn‡ ‰BÓL  ˙BÁÏM‰ ¿«À¿»¿∆«À¿»
LÈL ÏL55ÌÈÁ˙p‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ,56ÔÈÁÈ„Óe57˙‡ ∆«ƒ∆«ƒƒ¬≈∆«¿»ƒ¿ƒƒ∆

Oa‰58BÏMÏ59ÌB˜Ó „ˆe .eÈ‰ ˙BÁÏL ‰ÓLe . «»»¿«¿¿…»À¿»»¿«¿
˙BÚah‰ ÌB˜Ó ˙BÁÏM‰60,‰n‡ ÌÈOÚÂ Úa‡  «À¿»¿««»«¿«¿∆¿ƒ«»

ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÌLÂ61. ¿»¬ƒ∆«√»ƒ

(=אמות),54) ארבע  לשולחנות הטבעות מן שם: במשנה
הטבעות  מן רבינו: ומפרש ארבע " לננסין השולחנות מן
לננסין  השלחנות חצי  ומן אמות, ארבע  - השולחנות לחצי 
אמות. שמונה השולחנות מידת כן ואם אמות, ארבע  -

ויתקלקל.55) הבשר יחמם שלא כדי  זהב , של עשאום ולא
בעזרה.56) לכהנים הנאכלים קדשים קדשי  מקור 57)של

מאכלות  מהלכות ו בפרק  וראה קיג. בחולין זו הדחה
דמו  מידי  יוצא שאינו חולין, בשר לעניין י  הלכה אסורות
קדשים. לבשר הדין והוא ומליחה, בהדחה אלא

משנה 58) ו פרק  ושקלים ב  משנה ד פרק  (תמיד [במשנה
הקרביים, את מדיחים היו הללו השולחנות שעל מפורש ב )
ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ו בפרק  רבינו כתב  וכן
מדיחין  היו המדיחין שבלשכת יז הלכה להלן שכתב  ומה
המדובר  שם - ג משנה ה פרק  ממדות ומקורו הקרביים, את
הקרבנות  מעשה ובהלכות שם בתמיד מפורש שעליו בכרס ,
של  השולחנות על ולא המדיחין בלשכת אותו שמדיחים שם
כאן  רבינו שכתב  מה אבל רב . שזבלו לפי  שבעזרה, שיש
על  כן שעשו במשנה מקור לו אין - הבשר" את "ומדיחים
קרביים  מהדחת רבינו כן שלמד ונראה הנ"ל. השולחנות
בהם  שיש הקרביים אם הוא: וחומר קל ועוד, בעזרה. שהיא
דם, אלא זבל בו שאין בשר, שכן כל בעזרה, מודחים - זבל

בעזרה]. מודח  הוא )59שוודאי  צריך לבשלו שדווקא
הדחה. צריך אינו לצלי  אבל היו 60)הדחה, טבעות

שחיטה". בשעת הבהמה רגלי  בהם לאסור בקרקע  "קבועות
קדשים 61) אבל בצפון, ששחיטתם קדשים קדשי  כלומר,

בעזרה. מקום בכל שחיטתם קלים

.ÂË.˙Bn‡ ‰ÓL  ÁaÊn‰Â ˙BÚah‰ ÌB˜Ó ÔÈe≈¿««»¿«ƒ¿≈«¿…∆«
ÌÈLÏL  Lk‰Â .ÌÈLÏLe ÌÈzL  ÁaÊn‰Â62ÔÈe . ¿«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿«∆∆¿ƒ≈

.‰ˆÁÓe ‰n‡ ‰OÚŒÌÈzL  ÈÓBc Ï˙ÎÏe Lk‰«∆∆¿…∆¿ƒ¿≈∆¿≈«»∆¡»
Á ‡e‰L ÁaÊn‰ Ï˙k „Ú ‰ÊÚ ÏL ÈBÙˆ Ï˙kÓƒ…∆¿ƒ∆¬»»«…∆«ƒ¿≈«∆…«

‰ˆÁÓe ÌÈML 63Ï˙k „Ú ÌÏe‡‰ Ï˙kÓ Bc‚Îe . ƒƒ∆¡»¿∆¿ƒ…∆»»«…∆
ÌÈÚLÂ LL  C‡ ‡e‰L ‰ÊÚ ÏL ÈÁÊÓ64. ƒ¿»ƒ∆¬»»∆…∆≈¿ƒ¿ƒ

היה 62) לא אבל אמה, ושתיים שלושים ארכו היה הכבש
על  אמה פורח  שהיה לפי  אמה, שלושים אלא בעזרה אוכל

סובב . על ואמה ושלושים 63)יסוד מאה הרוחב  כל שהרי 
וכבש, מזבח  של אמה ושתיים שישים מהן צא וחמש,
ששים  הרי  דרומי , לכותל כבש שבין מה וחצי  עשרה ושתים

שבין 64)ומחצה. מה אמה ושתיים עשרים כיצד? הא
המזבח , ושתיים שלושים יב ), הלכה (למעלה למזבח  האולם
הרי ישראל, עזרת עשרה ואחת כהנים עזרת עשרה אחת

ושש. שבעים

.ÊËÌB˜n‰ ‡e‰ ,ÔBÙˆ ‡˜p‰ ‡e‰ ‰f‰ ÚaÓ‰ Ïk»«¿À»«∆«ƒ¿»»«»
.ÌÈL„˜ŒÈL„˜ Ba ÔÈËÁBML∆¬ƒ»¿≈»»ƒ

.ÊÈ‰BÓL65LÏL :Ï‡OÈ ˙ÊÚa eÈ‰ ˙BÎLÏ ¿∆¿»»¿∆¿«ƒ¿»≈»
,ÁÏn‰ ˙kLÏ :ÌBcaL .ÌBca LÏLÂ ,ÔBÙva«»¿»«»∆«»ƒ¿««∆«
ÌL  ÁÏn‰ ˙kLÏ .ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ,‰Ât‰ ˙kLÏƒ¿«««¿»ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««∆«»

‰Ât‰ ˙kLÏ ;ÔawÏ ÁÏÓ ÔÈ˙B66ÔÈÁÏBÓ ÌL  ¿ƒ∆««»¿»ƒ¿«««¿»»¿ƒ
ÌÈL„w‰ ˙BBÚ67Ô‰ÎÏ ‰ÏÈË ˙Èa ‰˙È‰ dbb ÏÚÂ , «√»ƒ¿««»»¿»≈¿ƒ»¿…≈

eÈ‰ ÌL  ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ;ÌÈetk‰ŒÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒƒ¿««¿ƒƒ»»
ÌÈL„w‰ È˜ ÔÈÁÈ„Ó68‰aÒÓ ÌMÓe ,69‚‚Ï ‰ÏBÚ ¿ƒƒƒ¿≈«√»ƒƒ»¿ƒ»»¿«

˙ÈÊb‰ ˙kLÏ :ÔBÙvaL LÏM‰Â .‰Ât‰Œ˙Èa70, ≈««¿»¿«»∆«»ƒ¿««»ƒ
daL  ˙ÈÊb‰ ˙kLÏ .ıÚ‰ ˙kLÏ ,‰lb‰ ˙kLÏƒ¿««À»ƒ¿«»≈ƒ¿««»ƒ∆»

˙LBÈ ‰ÏB„‚ È„‰Ò71dÈˆÁÂ ,L„˜ ‰È‰ dÈˆÁÂ . «¿∆¿≈¿»∆∆¿∆¿»»»…∆¿∆¿»
.ÏÁÏ „Á‡Â L„wÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙Ù ÈL dÏÂ .ÏÁ ‰È‰»»…¿»¿≈¿»ƒ∆»«…∆¿∆»«…
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ÔÈLBÈ ÔÈ„‰q‰ eÈ‰ ÏÁ ÏL ÈˆÁe72‰lb‰ ˙kLÏ . «¬ƒ∆…»««¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿««À»
‰l‚a epnÓ ÔÈ‡ÏÓnL Ba ‰˙È‰ ÌL 73ÌMÓe , »»¿»∆¿«¿ƒƒ∆¿À»ƒ»
ıÚ‰ ˙kLÏÂ .‰ÊÚ‰ ÏÎÏ ÌÈÓ ÔÈ˜tÒÓ74‰˙È‰ ¿«¿ƒ«ƒ¿»»¬»»¿ƒ¿«»≈»¿»

‡È‰Â ,ÏB„b Ô‰k ˙kLÏ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,Ô‰ÈzL ÈBÁ‡¬≈¿≈∆¿ƒ»¿»ƒ¿«…≈»¿ƒ
ÈzLe .‰ÂL ÔzLÏL ‚‚Â .ÔÈ„‰t ˙kLÏ ˙‡˜p‰«ƒ¿≈ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¿»¿»»∆¿≈
ÔÈÓÈÓ ˙Á‡ :Ï‡OÈ ˙ÊÚa ÌL eÈ‰ ˙BÁ‡ ˙BÎLÏ¿»¬≈»»¿∆¿«ƒ¿»≈««ƒƒ

ÒÁÈt ˙kLÏ ‡e‰Â ,ÈÁÊÓ ÚL75LÈaÏn‰76˙Á‡Â ; ««ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»««¿ƒ¿««
ÔÈzÁ ‰OBÚ ˙kLÏ ‡e‰Â ,BÏ‡ÓOÓ77. ƒ¿…¿ƒ¿«≈¬ƒƒ

פרק 65) ושם לשכות, שש רק  נמנו ג משנה ה פרק  במדות
המלביש  פנחס  לשכת נוספות: שתיים נמנו ד משנה א

חביתין. עושי  אמגושי66)ולשכת איש שם "פרוה
העבודה  לראות כדי  זו בלשכה העזרה בקיר שחתר (מכשף )

שמו". על הלשכה נקראת כן על ה'67)ונהרג, בפרק 
המלח  ש"בלשכת רבינו כתב  יג הלכה מזבח  איסורי  מהלכות
שהמלח  סובר שרבינו והנראה הקדשים". עורות מולחין היו
הייתה  העורות מליחת אבל המלח , בלשכת מוצנע  היה
המלח . מלשכת המלח  נוטלין והיו הפרוה, בלשכת

הכרס .68) ומפני69)היינו מעלות בלי  כבש כמין
מסיבה. נקראת בעיגול מפני70)שהולכת כן נקראת

סנהדרין. של לכבודם מרובעות גזית מאבני  עשוייה שהייתה
הכהונה 71) את ודנין יושבין שהיו - מעשיהם "ועיקר

ובמומין". ביוחסין הכהנים קודש 72)ובודקין של שבחצי 
דוד  בית למלכי  אלא בעזרה ישיבה שאין לישב , אסור

בזכריה.73)בלבד. הנזכר ראשה" על "וגולה כמו ספל
בבניין,74) קבוע  היינו כלל", בולט  עץ  בו בונים ש"אין אף 

אלא  עץ  של נקראת שלא עוד וייתכן מותר. בניין בלא אבל
עצים. בה שהניחו שזו 75)מפני  במשנה מפורש לא

מימינו  "אחת שנאמר ממה רבינו כן למד אלא בימין, הייתה
לשכת  ואחת המלביש פינחס  לשכת אחת משמאלו, ואחת
ראשוןֿראשון  על מדבר שהתנא ומסתבר חביתין", עושי 

אחרוןֿאחרון. בגדי76)ועל מעשי  על "הממונה שהיה
גדול  כהן ובגדי  הדיוטים כהנים בגדי  בהכנת עוסק  כהונה

הכל". נעשה ידו ומתחת היה 77)ובאריגתן גדול כהן
בערב , ומחציתה בבקר מחציתה מנחה, יום בכל מקריב 
מחבת  "על שנאמר כמו במחבת עשוייה שהייתה ומפני 

חביתין. קרוייה תעשה" בשמן

   1 
קרקע 1) גובה וכמה במישור, היה לא המקדש כי  בו יתבאר

שם. אחרים ממקומות יותר ההיכל

.‡‰ÏÚÓa ‡l‡ ,BLÈÓa ‰È‰ ‡Ï Blk Lc˜n‰«ƒ¿»À…»»¿ƒ∆»¿«¬≈
,˙Èa‰ ‰ ÏL ÈÁÊÓ ÚMÓ ÒÎ Ì„‡Lk .‰‰»»¿∆»»ƒ¿»ƒ««ƒ¿»ƒ∆«««ƒ
ÏÈÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÏÈÁ‰ ÛBÒ „Ú Cl‰Ó¿«≈««≈¿»∆¿∆ƒ«≈

Ìe .˙BÏÚÓ ‰OÚŒÌÈzLa ÌÈLp‰Œ˙ÊÚÏ2Ïk ¿∆¿««»ƒƒ¿≈∆¿≈«¬»
dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ3.‰n‡ ÈˆÁ «¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ«»

        

  

וממנה  , הנשי לעזרת מהחיל העליות את לפרט וממשי
לש ולכאורה , והמזבח .  האול אל  ומש ישראל, לעזרת

 מוב זה  והלא  ההר, במעלה  היה  שהמקדש   הקדי מה 
לעזרת   נשי מעזרת עולה  למקדש  שהבא  הנ"ל מהפירוט

וכו '. ישראל
שהוא  לומר ההר" ב "מעלה   " הרמב שכוונת לומר ואי
 צרי כי  לעיכובא , היא  ההר במעלה  המקדש  ובית בדווקא ,
שה  הדברי" שהרי  ובפרט ,לכ המקור מהיכ ביאור
ה ועזרה   אול... הקדשי וקודש  קודש  בבית... עיקר
במעלה  ולא  דווקא  במישור היה  והמשכ ,המשכ בדוגמת

ההר.
שהמקדש  הלכה , לפסוק  בכוונתו  שאי לומר, צרי לכ
בפועל. המציאות היא  שכ אלא  ההר, במעלה  להיות צרי
שמדבר  בפשטות, לומר יש  זו , בהקדמה  שפתח  ומה 
על  להקל כדי  שבו   הפרטי ואח "כ  העני בכללות בתחילה 
הכללי המספר את  מקדי מקומות שבריבוי  כמו  הלומד ,

.הזכרו לתועלת 
הפרטי , למקדש  בקשר הוראה  ישנה  , הענייני ובפנימיות
עצמו  את  ומרומ שמעלה  באופ להיות צריכה  שהכניסה 
.יתבר לו  דירה  נהיה  כולו   שהעול עד  , בעול חלקו  ואת
המציאות  היא  כ  מכל־מקו לעיכובא , די שאינו   וא
ועולה  כו ' מהל בו  והנכנס  ההר, במעלה  היה  שהמקדש 

כו '.
ביאת  שסדר משמע   " הרמב מלשו בזה : וההסברה 
ג הוא  וכ עליה , אחר עליה  של באופ היא  המקדש 
ועולה , מהל של באופ שיהיה  הרוחנית העבודה  בסדר
זה  הרי  גבוה , הכי   למקו ההגעה  לאחר  וג ועולה . מהל
שיבוא  העילוי  שלגבי  ובוודאי  בהווה , למצב  בנוגע  רק 
תחילה  זקוק  ולכ ,לחסרו עכשיו  דרגתו  נחשבת בעתיד 
נעלית  (בדרגה  וכליו  המקדש  ותיקו בבניית לשלימות
הדרושה  בשלימות המקדש  ביאת תהיה  ואח "כ  יותר)

. סו אי עד  עילוי  אחר בעילוי 
      

ג.2) משנה פ "ב  מדות המעלה,3)גובה. רוחב  משך
ההר  רוחב  בכל וארכה אמה, חצי  הרגל דריסת מקום דהיינו
(בבא  כדתניא שלחה ולשון טז.), יומא (רש"י  ולדרום לצפון
וכן  הרגל, זה ד) כב , שמות – בעירה (את ושלח  ב :) קמא
שם). מדות (תויו"ט  הרגל משלחי  כ) לב , (ישעיה אומר הוא

.Cl‰Óe4‰pnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÌÈLp‰Œ˙ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««»ƒ¿»∆¿∆ƒ∆»
‰OÚŒLÓÁa ‰ÊÚ‰ ˙lÁz ‡e‰L ,Ï‡OÈ ˙ÊÚÏ¿∆¿«ƒ¿»≈∆¿ƒ«»¬»»«¬≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

.‰n‡«»

ה.4) משנה שם מדות

.‚Cl‰Óe5epnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa Ï‡OÈ ˙ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿«ƒ¿»≈¿»∆¿∆ƒ∆
ÔÎec ‰ÈÏÚÂ .‰n‡ ‰‰Bb ‰ÏÚÓa ÌÈ‰k‰ ˙ÊÚÏ6, ¿∆¿««…¬ƒ¿«¬»¿»«»¿»∆»»

,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe .˙BÏÚÓ LÏL Ba LÈ≈»«¬»«¬»¬ƒ«»
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קמו                
         

ÏÚ ‰‰Bb ÌÈ‰k‰Œ˙ÊÚ ˙‡ˆÓ .‰n‡ ÈˆÁ dÁÏLÂ¿ƒ¿»¬ƒ«»ƒ¿≈∆¿««…¬ƒ¿»«
.‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ÈzL Ï‡OÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿≈«∆¡»

ו.5) משנה עומדים 6)שם הלוים היו ועליו אצטבא.
ו). הלכה (להלן שירה שאומרים בשעה

.„Cl‰Óe7ÌÏe‡‰ ÔÈe ÁaÊn‰Â ÌÈ‰k‰Œ˙ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««…¬ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»
‰OÚŒÌÈzLa ÌÏe‡Ï ÌMÓ ‰ÏBÚÂ .‰ÂLa ÁaÊnÏÂ¿«ƒ¿≈«¿»∆¿∆ƒ»»»ƒ¿≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

‰n‡8.‰ÂLa Blk ÏÎÈ‰‰Â ÌÏe‡‰Â . «»¿»»¿«≈»À¿»∆

ו.7) משנה פ "ג אמה",8)מדות "ושלחה שם: במשנה
שם. נוסחאות שינויי  (עיין רבינו כלשון אחרים בספרים אבל

כסף ֿמשנה). ועיין טז. ביומא הוא וכן

.‰ÁÊn‰ ÚL Ú˜˜ ÏÚ ÏÎÈ‰‰ Ú˜˜ db ‡ˆÓƒ¿»…««¿««≈»««¿««««ƒ¿»
˙Bn‡ ÌÈOÚÂ ÌÈzL ˙Èa‰ ‰ ÏL9‰ ÚL d‚Â . ∆«««ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ«¿…««««

‰n‡ ÌÈOÚ ˙Èa‰10ÚL „‚k „ÓBÚ‰ CÎÈÙÏ . ««ƒ∆¿ƒ«»¿ƒ»»≈¿∆∆««
ÏÎÈ‰‰ Á˙t ‰‡B BÈ‡ ÁÊn‰11‰Ê ÈtÓe .12eOÚ «ƒ¿»≈∆∆««≈»ƒ¿≈∆»

„ÓBÚ‰ Ô‰k ‡‰iL È„k ,CeÓ ‰Ê ÚL ÈabŒÏÚL Ï˙k…∆∆««≈««∆»¿≈∆¿≈…≈»≈
‰ÁLn‰ ‰a13‰‡B14ÏÎÈ‰‰ Á˙t15‰fnL ‰ÚLa ¿««ƒ¿»∆∆««≈»¿»»∆«∆

‰t‰ ÌcÓ16ÏÎÈ‰‰ ÁÎ17. ƒ««»»…««≈»

אמות 9) בשש הבית מהר גבוהה נשים עזרת כיצד? הא
בשבע  נשים מעזרת גבוהה ישראל עזרת א), הלכה (למעלה
מעזרת  גבוהה הכהנים עזרת ב ), הלכה (למעלה וחצי  אמות
גבוה  והאולם ג) הלכה (למעלה וחצי  אמות בשתי  ישראל
ביחד  הרי  ד) הלכה (למעלה אמות בשש הכהנים מעזרת

אמות. ושתים ג.10)עשרים משנה פ "ב  מדות
יותר.11) אמות בשתי  גבוהה שלו שם 12)שהרצפה

ד. ופני13)משנה ביתֿהמקדש, שבמזרח  הזיתים הר
למערב . הרֿהבית.14)הכהן לכותל כמו 15)ממעל

וגו'. מועד אהל פני  נכח  אל והזה ד) יט , (במדבר שכתוב 
אדומה.16) "כנגד 17)פרה שנינו: ט  משנה פ "ג בפרה

פרה  מהלכות בפ "ג כן כתב  רבינו וגם הקדשים", קדשי  בית
אמת, ששניהם כתב  שם בפרה חדשים ובתוספות ב . הלכה

להיכל. מבעד קדשֿהקדשים את שיראה וצריך

.Â˙BÎLÏe18˙BÁe˙t Ï‡OÈ ˙ÊÚ ˙Áz ÌL eÈ‰ ¿»»»««∆¿«ƒ¿»≈¿
˙BBpk‰ ÔÈ˙B ÌÈiÂÏ‰ ÌML ,ÌÈLp‰Œ˙ÊÚÏ¿∆¿««»ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
ÔÎec‰ ÏÚÂ .ÈM‰ ÈÏk ÏÎÂ ÌÈzÏˆÓ‰Â ÌÈÏp‰Â19 ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈«ƒ¿««»

ÌÈiÂÏ‰ eÈ‰ ÌÈ‰k‰Œ˙ÊÚÏ Ï‡OÈ ˙ÊÚÓ ‰ÏBÚ‰»∆≈∆¿«ƒ¿»≈¿∆¿««…¬ƒ»«¿ƒƒ
Ôaw‰ ÏÚ ‰ÈL ÌÈÓB‡L ‰ÚLa ÌÈ„ÓBÚ20. ¿ƒ¿»»∆¿ƒƒ»««»¿»

ו.18) משנה מקומות 19)שם יש והנה, יג: ערכין
את  לברך עומדים שהכהנים מקום נקרא שהדוכן בתלמוד
המקום  כן שנקרא ופעמים ועוד), לא: ר"ה טז. (חגיגה העם
וערכין  נג. ושם כ: (יומא הקרבן על בשיר עומדים שהלויים
עליה, שעומדים איצטבא הוא הדוכן כי  והנראה, ועוד). יג:
שיר, בכלי  עליו עומדים שהלויים מקום על הונח  ועיקרה
העם. את לברך עליו עומדים שהכהנים למקום גם והושאל
(הר  דוכן בשם כפים לנשיאות לקרוא זה שם הושאל ושוב 

הציבור 20)המוריה). עולות כל על שירה? אומר "ומתי 

מהלכות  (פ "ג היין" ניסוך בעת עצרת שלמי  ועל החובה,
ב ). הלכה המקדש כלי 

.Ê˙BÎLl‰21eÈ‰ Ì‡ :ÏÁÏ ˙BÁe˙Ùe L„wa ˙BÈea‰ «¿»«¿«…∆¿«…ƒ»
Ú ÔÈÂL Ô‰È˙BbbÔ‰È˙Bb‚Â ÏÁ ÔÎBz  ‰ÊÚ‰ Ú˜˜ Ì «≈∆»ƒƒ«¿«»¬»»»…¿«≈∆

˙Bbb‰L ,ÏÁ Ô‰È˙Bbb Û‡  ÔÈÂL ÔÈ‡ Ì‡Â ;L„…̃∆¿ƒ≈»»ƒ««≈∆…∆««
eLc˜˙ ‡Ï ˙BiÏÚ‰Â22CÎÈÙÏ .23ÔÈ‡ el‡ ÌÈbb ¿»¬ƒ…ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ≈≈

ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÌL ÔÈÏÎB‡24ÌÈL„˜ ÔÈËÁBL ‡ÏÂ , ¿ƒ»»¿≈»»ƒ¿…¬ƒ»»ƒ
ÌÈl˜25. «ƒ

פו.21) פה: בהר 22)פסחים וראה העזרה. בקדושת
שם.23)המוריה. בעזרה.24)פסחים רק  שנאכל

של 25) שלמים כבשי  ושני  והאשמות והחטאות העולות כל
והבכור  יחיד של ו"שלמים קדשים". "קדשי  נקראים עצרת,
מהלכות  (פ "א קלים" קדשים נקראים והפסח , והמעשר

יז). הלכה הקרבנות מעשה

.ÁeÈ‰26L„wÏ ˙BÁe˙Ùe ÏÁÏ ˙BÈea27L„˜ ÔÎBz  »¿«…¿«…∆»…∆
ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï28ÌL ÔÈËÁBL ÔÈ‡ Ï‡ , «¬ƒ«»¿≈»»ƒ¬»≈¬ƒ»

eËt  ‰‡ÓËa ÌLÏ ÒÎp‰Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜29. »»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿»¿À¿»»
c ÏÎÏ ÏÁ Ô‰È˙Bb‚Â30. ¿«≈∆…¿»»»

נו.26) חצרות 28)לעזרה.27)זבחים התורה שריבתה
כעזרה  דינם שאין אף ֿעלֿפי  קדשים, קדשי  לאכילת הרבה

שם). (זבחים שם).29)ממש (בזבחים אסור אבל
שם.30) להיות הטמא מותר לכתחילה שאפילו

.Ë˙BlÁn‰31L„˜  ‰ÊÚÏ ˙BÁe˙t‰32˙BÁe˙t‰Â , «¿ƒ«¿»¬»»…∆¿«¿
ÏÁ  ˙Èa‰ ‰Ï33˙BBlÁ‰ .34 ‰ÓBÁ‰ ÈÚÂ ¿«««ƒ…««»√ƒ«»

ÌÈÙÏk35.‰‡ÓËÏ ÔÈa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ«»¿≈»»ƒ≈¿À¿»

פו.31) פסחים – העזרה.32)המערות אין 33)בקדושת
עזרה. קדושת פה:34)עליו הראב "ד 35)שם כתב 

בבר  להו ומשכחת העזרה, לקרקע  "בששוים בהשגות:
כאן  השמיט  ורבינו שם. פסחים בגמרא הוא וכן שורא".
למעלה  שכתב  מה על שסמך משום כנראה, אלו, דברים
בביאורו  הגר"א אולם, (כסף ֿמשנה). בלשכות ז הלכה
זו  סוגיא כל גרס  לא שרבינו כתב  כו, ס "ק  נה סימן לאו"ח 

שם. בפסחים

.ÈÔÈcŒ˙Èa36eˆL37B‡ ÌÈÏLeÈ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ≈ƒ∆»¿ƒ«¿»«ƒ
CLÓÏ Ì‰Ï LÈÂ .ÔÈÙÈÒBÓ  ‰ÊÚ‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«»¬»»ƒƒ¿≈»∆ƒ¿…

˙Èa‰ ‰Ó eˆiL ÌB˜n‰ „Ú ‰ÊÚ‰38CLÓÏÂ , »¬»»««»∆ƒ¿≈«««ƒ¿ƒ¿…
eˆiL ÌB˜Ó „Ú ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁ39. «¿»«ƒ«»∆ƒ¿

יא).36) הלכה (להלן ואחד שבעים כתבו 37)של
על  מוסיפין שאין וליעבד) ד"ה לג. (זבחים בתוספות

שהריהעזרות  להוסיף , שצריכים פסוק  מצאו אלאֿאםֿכן
עלי ה' מיד בכתב  "הכל יט ): כח , הימיםֿא (דברי  נאמר
שם, (זבחים בתלמוד מקומות בכמה למדו ומכאן השכיל"
כי להעיר יש העזרה. על כלום להוסיף  שאין נא:) וסוכה
ההיכל  על הוספה של הזה האיסור את כלל הזכיר לא רבינו

שלמה). (יריעות הר 38)והעזרות עד על רבינו הגביל כאן
ה' "בהר יד): כב , (בראשית שנאמר ממה לזה ורמז הבית,
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קמז                 
         

ÏÚ ‰‰Bb ÌÈ‰k‰Œ˙ÊÚ ˙‡ˆÓ .‰n‡ ÈˆÁ dÁÏLÂ¿ƒ¿»¬ƒ«»ƒ¿≈∆¿««…¬ƒ¿»«
.‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ÈzL Ï‡OÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿≈«∆¡»

ו.5) משנה עומדים 6)שם הלוים היו ועליו אצטבא.
ו). הלכה (להלן שירה שאומרים בשעה

.„Cl‰Óe7ÌÏe‡‰ ÔÈe ÁaÊn‰Â ÌÈ‰k‰Œ˙ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««…¬ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»
‰OÚŒÌÈzLa ÌÏe‡Ï ÌMÓ ‰ÏBÚÂ .‰ÂLa ÁaÊnÏÂ¿«ƒ¿≈«¿»∆¿∆ƒ»»»ƒ¿≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

‰n‡8.‰ÂLa Blk ÏÎÈ‰‰Â ÌÏe‡‰Â . «»¿»»¿«≈»À¿»∆

ו.7) משנה פ "ג אמה",8)מדות "ושלחה שם: במשנה
שם. נוסחאות שינויי  (עיין רבינו כלשון אחרים בספרים אבל

כסף ֿמשנה). ועיין טז. ביומא הוא וכן

.‰ÁÊn‰ ÚL Ú˜˜ ÏÚ ÏÎÈ‰‰ Ú˜˜ db ‡ˆÓƒ¿»…««¿««≈»««¿««««ƒ¿»
˙Bn‡ ÌÈOÚÂ ÌÈzL ˙Èa‰ ‰ ÏL9‰ ÚL d‚Â . ∆«««ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ«¿…««««

‰n‡ ÌÈOÚ ˙Èa‰10ÚL „‚k „ÓBÚ‰ CÎÈÙÏ . ««ƒ∆¿ƒ«»¿ƒ»»≈¿∆∆««
ÏÎÈ‰‰ Á˙t ‰‡B BÈ‡ ÁÊn‰11‰Ê ÈtÓe .12eOÚ «ƒ¿»≈∆∆««≈»ƒ¿≈∆»

„ÓBÚ‰ Ô‰k ‡‰iL È„k ,CeÓ ‰Ê ÚL ÈabŒÏÚL Ï˙k…∆∆««≈««∆»¿≈∆¿≈…≈»≈
‰ÁLn‰ ‰a13‰‡B14ÏÎÈ‰‰ Á˙t15‰fnL ‰ÚLa ¿««ƒ¿»∆∆««≈»¿»»∆«∆

‰t‰ ÌcÓ16ÏÎÈ‰‰ ÁÎ17. ƒ««»»…««≈»

אמות 9) בשש הבית מהר גבוהה נשים עזרת כיצד? הא
בשבע  נשים מעזרת גבוהה ישראל עזרת א), הלכה (למעלה
מעזרת  גבוהה הכהנים עזרת ב ), הלכה (למעלה וחצי  אמות
גבוה  והאולם ג) הלכה (למעלה וחצי  אמות בשתי  ישראל
ביחד  הרי  ד) הלכה (למעלה אמות בשש הכהנים מעזרת

אמות. ושתים ג.10)עשרים משנה פ "ב  מדות
יותר.11) אמות בשתי  גבוהה שלו שם 12)שהרצפה

ד. ופני13)משנה ביתֿהמקדש, שבמזרח  הזיתים הר
למערב . הרֿהבית.14)הכהן לכותל כמו 15)ממעל

וגו'. מועד אהל פני  נכח  אל והזה ד) יט , (במדבר שכתוב 
אדומה.16) "כנגד 17)פרה שנינו: ט  משנה פ "ג בפרה

פרה  מהלכות בפ "ג כן כתב  רבינו וגם הקדשים", קדשי  בית
אמת, ששניהם כתב  שם בפרה חדשים ובתוספות ב . הלכה

להיכל. מבעד קדשֿהקדשים את שיראה וצריך

.Â˙BÎLÏe18˙BÁe˙t Ï‡OÈ ˙ÊÚ ˙Áz ÌL eÈ‰ ¿»»»««∆¿«ƒ¿»≈¿
˙BBpk‰ ÔÈ˙B ÌÈiÂÏ‰ ÌML ,ÌÈLp‰Œ˙ÊÚÏ¿∆¿««»ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
ÔÎec‰ ÏÚÂ .ÈM‰ ÈÏk ÏÎÂ ÌÈzÏˆÓ‰Â ÌÈÏp‰Â19 ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈«ƒ¿««»

ÌÈiÂÏ‰ eÈ‰ ÌÈ‰k‰Œ˙ÊÚÏ Ï‡OÈ ˙ÊÚÓ ‰ÏBÚ‰»∆≈∆¿«ƒ¿»≈¿∆¿««…¬ƒ»«¿ƒƒ
Ôaw‰ ÏÚ ‰ÈL ÌÈÓB‡L ‰ÚLa ÌÈ„ÓBÚ20. ¿ƒ¿»»∆¿ƒƒ»««»¿»

ו.18) משנה מקומות 19)שם יש והנה, יג: ערכין
את  לברך עומדים שהכהנים מקום נקרא שהדוכן בתלמוד
המקום  כן שנקרא ופעמים ועוד), לא: ר"ה טז. (חגיגה העם
וערכין  נג. ושם כ: (יומא הקרבן על בשיר עומדים שהלויים
עליה, שעומדים איצטבא הוא הדוכן כי  והנראה, ועוד). יג:
שיר, בכלי  עליו עומדים שהלויים מקום על הונח  ועיקרה
העם. את לברך עליו עומדים שהכהנים למקום גם והושאל
(הר  דוכן בשם כפים לנשיאות לקרוא זה שם הושאל ושוב 

הציבור 20)המוריה). עולות כל על שירה? אומר "ומתי 

מהלכות  (פ "ג היין" ניסוך בעת עצרת שלמי  ועל החובה,
ב ). הלכה המקדש כלי 

.Ê˙BÎLl‰21eÈ‰ Ì‡ :ÏÁÏ ˙BÁe˙Ùe L„wa ˙BÈea‰ «¿»«¿«…∆¿«…ƒ»
Ú ÔÈÂL Ô‰È˙BbbÔ‰È˙Bb‚Â ÏÁ ÔÎBz  ‰ÊÚ‰ Ú˜˜ Ì «≈∆»ƒƒ«¿«»¬»»»…¿«≈∆

˙Bbb‰L ,ÏÁ Ô‰È˙Bbb Û‡  ÔÈÂL ÔÈ‡ Ì‡Â ;L„…̃∆¿ƒ≈»»ƒ««≈∆…∆««
eLc˜˙ ‡Ï ˙BiÏÚ‰Â22CÎÈÙÏ .23ÔÈ‡ el‡ ÌÈbb ¿»¬ƒ…ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ≈≈

ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÌL ÔÈÏÎB‡24ÌÈL„˜ ÔÈËÁBL ‡ÏÂ , ¿ƒ»»¿≈»»ƒ¿…¬ƒ»»ƒ
ÌÈl˜25. «ƒ

פו.21) פה: בהר 22)פסחים וראה העזרה. בקדושת
שם.23)המוריה. בעזרה.24)פסחים רק  שנאכל

של 25) שלמים כבשי  ושני  והאשמות והחטאות העולות כל
והבכור  יחיד של ו"שלמים קדשים". "קדשי  נקראים עצרת,
מהלכות  (פ "א קלים" קדשים נקראים והפסח , והמעשר

יז). הלכה הקרבנות מעשה

.ÁeÈ‰26L„wÏ ˙BÁe˙Ùe ÏÁÏ ˙BÈea27L„˜ ÔÎBz  »¿«…¿«…∆»…∆
ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï28ÌL ÔÈËÁBL ÔÈ‡ Ï‡ , «¬ƒ«»¿≈»»ƒ¬»≈¬ƒ»

eËt  ‰‡ÓËa ÌLÏ ÒÎp‰Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜29. »»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿»¿À¿»»
c ÏÎÏ ÏÁ Ô‰È˙Bb‚Â30. ¿«≈∆…¿»»»

נו.26) חצרות 28)לעזרה.27)זבחים התורה שריבתה
כעזרה  דינם שאין אף ֿעלֿפי  קדשים, קדשי  לאכילת הרבה

שם). (זבחים שם).29)ממש (בזבחים אסור אבל
שם.30) להיות הטמא מותר לכתחילה שאפילו

.Ë˙BlÁn‰31L„˜  ‰ÊÚÏ ˙BÁe˙t‰32˙BÁe˙t‰Â , «¿ƒ«¿»¬»»…∆¿«¿
ÏÁ  ˙Èa‰ ‰Ï33˙BBlÁ‰ .34 ‰ÓBÁ‰ ÈÚÂ ¿«««ƒ…««»√ƒ«»

ÌÈÙÏk35.‰‡ÓËÏ ÔÈa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ«»¿≈»»ƒ≈¿À¿»

פו.31) פסחים – העזרה.32)המערות אין 33)בקדושת
עזרה. קדושת פה:34)עליו הראב "ד 35)שם כתב 

בבר  להו ומשכחת העזרה, לקרקע  "בששוים בהשגות:
כאן  השמיט  ורבינו שם. פסחים בגמרא הוא וכן שורא".
למעלה  שכתב  מה על שסמך משום כנראה, אלו, דברים
בביאורו  הגר"א אולם, (כסף ֿמשנה). בלשכות ז הלכה
זו  סוגיא כל גרס  לא שרבינו כתב  כו, ס "ק  נה סימן לאו"ח 

שם. בפסחים

.ÈÔÈcŒ˙Èa36eˆL37B‡ ÌÈÏLeÈ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ≈ƒ∆»¿ƒ«¿»«ƒ
CLÓÏ Ì‰Ï LÈÂ .ÔÈÙÈÒBÓ  ‰ÊÚ‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«»¬»»ƒƒ¿≈»∆ƒ¿…

˙Èa‰ ‰Ó eˆiL ÌB˜n‰ „Ú ‰ÊÚ‰38CLÓÏÂ , »¬»»««»∆ƒ¿≈«««ƒ¿ƒ¿…
eˆiL ÌB˜Ó „Ú ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁ39. «¿»«ƒ«»∆ƒ¿

יא).36) הלכה (להלן ואחד שבעים כתבו 37)של
על  מוסיפין שאין וליעבד) ד"ה לג. (זבחים בתוספות

שהריהעזרות  להוסיף , שצריכים פסוק  מצאו אלאֿאםֿכן
עלי ה' מיד בכתב  "הכל יט ): כח , הימיםֿא (דברי  נאמר
שם, (זבחים בתלמוד מקומות בכמה למדו ומכאן השכיל"
כי להעיר יש העזרה. על כלום להוסיף  שאין נא:) וסוכה
ההיכל  על הוספה של הזה האיסור את כלל הזכיר לא רבינו

שלמה). (יריעות הר 38)והעזרות עד על רבינו הגביל כאן
ה' "בהר יד): כב , (בראשית שנאמר ממה לזה ורמז הבית,
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שמח ). (אור להוסיף  רשות אין ההר שעל בלי39)יראה",
העזרה. על בהוספה למעלה וראה הגבלה. שום

.‡ÈÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡40ÈÚ‰ ÏÚ41‡l‡ ˙BÊÚ‰ ÏÚ B‡ ≈ƒƒ«»ƒ«»¬»∆»
ŒÏÚÂ ,ÌÈn˙Â ÌÈe‡e ,‡È ÈtŒÏÚÂ ,CÏn‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«∆∆¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿Àƒ¿«
ÏÎk" :Ó‡pL .ÌÈ˜Ê „Á‡Â ÌÈÚL ÏL ÔÈ„‰Ò Ètƒ«¿∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ∆∆¡«¿…

"eOÚz ÔÎÂ ,E˙B‡ ‰‡Ó È‡ L‡42.˙BB„Ï  ¬∆¬ƒ«¿∆¿¿≈«¬¿
‰È‰ CÏÓ ea ‰LÓe43. ∆«≈∆∆»»

במשנה.40) יד. ללמדך 42)ירושלים.41)שבועות
טו.). יט : (שם אלו עלֿידי  אלא להוסיף  אין לדורות שאף 

קא.43) זבחים נביא, שהיה לזה נוסף 

.È„ˆÈÎÂ44?ÈÚ‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ45ÔÈcŒ˙Èa ÔÈOBÚ ¿≈«ƒƒ«»ƒƒ≈ƒ
˙B„B˙ ÈzL46Ì‰aL ıÓÁ ÌÁÏ ÔÈÁ˜BÏÂ ,47ÌÈÎÏB‰Â , ¿≈¿¿ƒ∆∆»≈∆»∆¿¿ƒ

˙B„Bz‰ ÈzL Á‡ ÔÈcŒ˙Èa48Á‡ BÊ ˙B„Bz‰ ÈzLe , ≈ƒ««¿≈«¿≈«««
BÊ49ÏˆÏˆe ÌÈÏe ˙BBpÎa ÔÈ„ÓBÚÂ ,50Ïk ÏÚ ¿¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«»

(Ô‡Â) Ô‡ Ïk ÏÚÂ ‰pÙe ‰pt51[‰ÏB„b] ƒ»ƒ»¿«»∆∆»∆∆¿»
È˙Èl„ Èk '‰ EÓÓB‡" :ÓB‡Â ,ÌÈÏLeÈaL∆ƒ»«ƒ¿≈¬ƒ¿ƒƒƒ»ƒ

"'B‚Â52,B˙B‡ ÔÈLc˜nL ÌB˜n‰ ÛBÒÏ ÔÈÚÈbnL „Ú , ¿«∆«ƒƒ¿«»∆¿«¿ƒ
‡ ‰„Bz ÌÁÏ ÌL ÌÈÏÎB‡Â .ÌL ÔÈ„ÓBÚÂÈ˙MÓ ˙Á ¿¿ƒ»¿¿ƒ»∆∆»««ƒ¿≈

˙ÙO ‰iM‰Â ,˙B„Bz‰53ÔÈÙBO ‡Èp‰ ÈtŒÏÚÂ . «¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆¿«ƒ«»ƒ¿ƒ
.BÊ ˙‡ ÔÈÏÎB‡Â BÊ ˙‡∆¿¿ƒ∆

במשנה.44) יד. במשנה 46)ירושלים.45)שבועות
הכוונה 47)שם. אין תודות", "שתי  שאמרנו מה כלומר,

לחמי שני  היינו בגמרא), טו. (שם שבהן החמץ  ללחם אלא
בפ "ט  ראה תודה. קרבנות משתי  לכהן המורמים החמץ 
שם). ישראל (תפארת כא הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

המשנה.48) דברי  בפירוש בגמרא טו: שם.49)שם גמרא
רש"י (ראה זה אחר זה אותן נושאים היו כהנים שני  כלומר,
ישראל  "וכל שלפנינו: הספרים לפי  שם ובמשנה שם).
הנ"ל. הדברים נשמטו נוסחאות בכמה אבל אחריהם",

שם.50) ברייתא שיר. אבן 51)כלי  "כל שם: בברייתא
בברייתא 52)גדולה". והנה הבית. חנוכת שיר מזמור הוא

וכו' ובנבלים בכינורות תודה של שיר "ת"ר אמרו: שם
אומרים או  היו תודה של שיר ופירש"י  וכו', ארוממך" מר

ורבינו  לתודה. מזמור תודה של שיר ומהו בכינורות, שם
בסוף  שאמרו שמה שמפרש מפני  לתודה, מזמור השמיט 
"שיר  בתחילה שאמרו למה פירוש זהו ארוממך", "ואומר
שאומרים  אמרו שם ובברייתא (משנהֿלמלך). תודה" של
כל  אבל וגו', עליון בסתר יושב  היינו פגעים, של שיר גם
הבנין, בשעת להם מצירים שהיו שני , בבית אלא אינו זה
(משנהֿלמלך). עד ד"ה שם בתוספות הוא וכן

אבל 53) נשרפת", והחיצונה נאכלת הפנימית שם: במשנה
אלא  בדבר טעם שאין טז.) טו: (שם הגמרא מסקנת לפי 
וחיצונה  פנימית נשרפת, נביא ועלֿפי  נאכלת נביא עלֿפי 

(כסף ֿמשנה). נביא שיאמר כמו אלא דוקא, לאו

.‚È‰ÊÚ‰ ÏÚ eÙÈÒB‰ Ì‡ ÔÎÂ54d˙B‡ ÔÈLc˜Ó , ¿≈ƒƒ«»¬»»¿«¿ƒ»
da ˙ÏÎ‡pL ‰„Bz‰ ÌÈÏLei ‰Ó .‰Án‰ ÈÈLaƒ¿»≈«ƒ¿»«¿»«ƒ«»∆∆¡∆∆»
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ˙BÁn‰ ÈÈL ‰ÊÚ‰ Û‡ ,dzLc˜Ó¿««¿»«»¬»»¿»≈«¿»∆≈∆¡»ƒ

Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â .Ô‰a d˙B‡ ÔÈLc˜nL Ô‰ da ‡l‡∆»»≈∆¿«¿ƒ»»∆¿¿ƒ»
eLcwL ÌB˜n‰ ÛBÒa55. ¿«»∆ƒ¿

טו.54) שם חמא בר רמי  של מדברי55)מימרא נראה
נראה  וכן האכילה. עלֿידי  אלא מתקדש המקום שאין רבינו
המקום  לסוף  שמגיעין "עד הקודמת בהלכה שכתב  ממה
תודה". לחם שם ואוכלים שם ועומדין אותו שמקדישין

שם). ברשב "א (מובאת מיגש הר"י  רבו וכדעת

.„È ‰f‰ „qÎÂ el‡ ÏÎa ‰OÚ ‡lL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«¬»¿»≈¿«≈∆«∆
eÓb Lec˜ ÔÈ‡56‡ÊÚ ‰OÚL ‰ÊÂ .57 ˙B„B˙ ÈzL ≈ƒ»¿∆∆»»∆¿»¿≈

‰OÚL ‡e‰ ÔBkÊ58,ÌB˜n‰ Lc˜˙ ÂÈOÚÓ ‡Ï , ƒ»∆»»…¿«¬»ƒ¿«≈«»
ÌÈn˙Â ÌÈe‡ ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ÌL ‰È‰ ‡lL59‰ne . ∆…»»»…∆∆¿…ƒ¿Àƒ«∆

‡e‰L ,‰ÓÏL dLcwL ‰BL‡ ‰M„˜a ?‰Lc˜˙ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿……∆
„È˙ÚÏ ÔLc˜Â ,Ô˙ÚLÏ ÌÈÏLeÈÂ ‰ÊÚ‰ Lcƒ̃≈»¬»»ƒ»«ƒƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ

‡BÏ60. »

לג)56) סימן (ח "ג ובמהרי "ט  יש, קדושה שקצת משמע 
אף ֿעלֿפי ֿכן  ואוריםֿותומים במלך שלא נתקדש שאם כתב 
יד:) (שם המשנה מלשון נראה [וכן מדרבנן. קדושה בה יש
– עליה" חייב  אין לשם הנכנס  אלו, בכל נעשית שלא "וכל

יש]. איסור אבל שם, אין שחיוב  יב ,57)משמע  נחמיה
הונא.58)לא. רב  לדעת בגמרא טז. ש"אורים 59)שם

הקודש" ברוח  משיבין היו לא שני  בבית שהיו ותומים
א). הלכה פ "ד שם.60)(למעלה

.ÂËCÎÈÙÏ61ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ôlk ˙Baw‰ ÔÈÈ˜Ó ¿ƒ»«¿ƒƒ«»¿»À»««ƒ
Èea ˙Èa ÌL ÔÈ‡L62ÏÎa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ; ∆≈»«ƒ»¿¿ƒ»¿≈»»ƒ¿»

˙ÙwÓ dÈ‡Â ‰Á ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰ÊÚ‰»¬»»««ƒ∆ƒ¬≈»¿≈»À∆∆
ÏÎa ÈL OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ;‰vÁÓaƒ¿ƒ»¿¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒ¿»
‰M„w‰L ;˙BÓBÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÈÏLeÈ¿»«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿À»

‰BL‡[‰]63.‡BÏ „È˙ÚÏ ‰L„˜Â d˙ÚLÏ ‰L„˜ «ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ»

בברייתא.61) י . ראה 62)מגילה צריך. – מזבח  (אבל
א). הלכה שני  מעשר מהלכות ובפ "ב  ד, הלכה פ "ב  למעלה

שלמה.63) בימי  שנתקדשה

.ÊË‰M„˜ ÌÈÏLeÈÂ Lc˜na ÓB‡ È‡ ‰ÓÏÂ¿»»¬ƒ≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿À»
Œı‡ ‡L ˙M„˜e ,‡BÏ „È˙ÚÏ ‰L„˜ ‰BL‡ƒ»»¿»∆»ƒ»ƒ¿À«¿»∆∆
‡Ï ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ˙BOÚÓe ˙ÈÚÈL ÔÈÚÏ ,Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ««¿¿«≈»∆…

?‡BÏ „È˙ÚÏ ‰L„˜64Lc˜n‰ ˙M„wL ÈÙÏ »¿»∆»ƒ»¿ƒ∆¿À««ƒ¿»
‰ÏËa dÈ‡ ‰ÈÎLe ,‰ÈÎM‰ ÈtÓ ÌÈÏLeÈÂ65; ƒ»«ƒƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ»≈»¿≈»

È˙BnL‰Â" :ÓB‡ ‡e‰ È‰ÂeÓ‡Â ,"ÌÎÈLc˜Ó ˙‡ «¬≈≈«¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆¿»¿
ÌÈÓÎÁ66ÔÈÓeÓML ÈtŒÏÚŒÛ‡ :67Ô‰ Ô˙M„˜a , ¬»ƒ««ƒ∆¿ƒƒ¿À»»≈

˙BOÚÓe ˙ÈÚÈLa ı‡‰ eiÁ Ï‡ ;ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¬»ƒ»»∆ƒ¿ƒƒ¿««¿
ÌÈa Leak ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ BÈ‡68‰Á˜ÏpL ÔÂÈÎÂ , ≈∆»ƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿≈»∆ƒ¿¿»

‰Bz‰ ÔÓ ‰ËÙÂ Leak‰ ÏËa Ì‰È„ÈÓ ı‡‰»»∆ƒ≈∆»««ƒ¿ƒ¿¿»ƒ«»
Œı‡ ÔÓ dÈ‡ È‰L ,˙ÈÚÈMÓe ˙BOÚnÓƒ««¿ƒ¿ƒƒ∆¬≈≈»ƒ∆∆

Ï‡OÈ69dLc˜ ‡Ï ,dLc˜Â ‡ÊÚ ‰ÏÚL ÔÂÈÎÂ . ƒ¿»≈¿≈»∆»»∆¿»¿ƒ¿»…ƒ¿»
da e˜ÈÊÁ‰L ‰˜ÊÁa ‡l‡ ,LeaÎa70Ïk CÎÈÙÏe , ¿ƒ∆»«¬»»∆∆¡ƒ»¿ƒ»»

‡ÊÚ ˙M„˜a Lc˜˙Â Ïa ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ÌB˜Ó»∆∆¡ƒ»≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿À«∆¿»
‰Á˜ÏpL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌBi‰ Lc˜Ó ‡e‰  ‰iM‰«¿ƒ»¿À»«¿««ƒ∆ƒ¿¿»
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epnÓ ı‡‰71Cc‰ ÏÚ ˙BOÚÓe ˙ÈÚÈLa iÁÂ , »»∆ƒ∆¿«»ƒ¿ƒƒ¿««¿««∆∆
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אלא  בכיבוש  קידשה  לא  עזרא , שעלה  וכיו" וממשי
עולי בו  שהחזיקו   מקו כל ולפיכ בה , שהחזיקו  בחזקה 
היו מקודש  הוא  השניה  עזרא  בקדושת ונתקדש  בבל

כו '".
לשעתה  היתה  עזרא  שקידש  שקדושה  כיו להקשות, ויש 
ישראל   אר את לקדש  בכוחו  שהיה  כלומר ולעתיד ־לבוא ,
ולא   מסויימי  חלקי רק  קידש  מדוע  , לעול בקדושה 

כולה .קידש  את
כורש  של רשותו  על־ידי  היתה  עזרא  עליית בזה : והביאור
פעולות  לעשות עזרא  היה  יכול לא  ולכ , באר להחזיק 
ללא  המוכרח  מכפי  יותר  האר וקידוש  בחזקת נוספות
יקדשו  שלעתיד ־לבוא  שידע   ג מה  כורש , של רשותו 

הכל.
וחזקה  בכיבוש  עזרא  בקדושת המעלה  מהי  ,להבי צרי  ג
 בזמ  ג הרי  ," רבי "כיבוש  על־ידי  יהושע  קדושת על
ה 'כס וכקושיית הכיבוש , לאחר חזקה  היתה  יהושע 
ע מחזקה  כיבוש  בלא  חזקה  עדיפא  "מי  כא משנה '

כיבוש ".
מצינו  מזה  וגדולה  לקנות, בכוונה  תלוי  קני לומר : ויש 
בטלה  אחר, קני עשה  ואח "כ  הגר בנכסי  החזיק   שא
שהחזיקו  מה  הרי  בכיבוש , קנו  שכבר כיו ,ולכ החזקה .

חזקה . של קני איננו  וממילא  ,קני  לש היה  לא  אח "כ 
לכל   לומדי שממנה  חזקה , של מעלתה  מגודל וההוראה 
בה  יש   שא קדושה , בענייני  יהודי  של ופעולה  פעולה 
, עולמי ולעולמי  לעד  נצחי  עני בה  יש  "חזקה " של  תוק

לבטלה . שיכול  בעול אחד   א ואי
      

ה.64) הלכה תרומות מהלכות בדברי65)פ "א מפורש וכן
עול  עד וכו' הזה הבית את "והקדשתי  טז ז, ם".הימיםֿב 

שמח ). (אור לעולם" הקדיש אשר "למקדשו ח  ל, ושם
(מהר"י עולם" קדושת שקדושתו "מקדש טז: ובשבועות
קדושתו). ד"ה בתוספות שם ועיין בעה"ת, בשם קורקוס 

ז. הלכה פ "ז להלן במשנה.66)וראה כח . מגילה
שם.67) במשנה הוא וכן "ששוממין", רומי : בדפוס 
ובהוספה 68) ה, הלכה תרומות מהלכות בפ "א למעלה (ראה

היא 69)שם). מקום בכל האמורה ישראל ש"ארץ 
ישראל, רוב  מדעת נביא או ישראל מלך שכיבשן בארצות
ב ). הלכה שם תרומות (הלכות רבים" כיבוש הנקרא וזהו

לחזקה 70) ואחד אחד כל של החזקות כל את צירפו כלומר,
קדשוה. ובזה ישראל, כלל עבור שאין 71)כללית, [לפי 

מהלכות  פ "א – מעשר מידי  להפקיע  ישראל בארץ  לגוי  קנין
שם]. נוספת ובהערה ה בהלכה שם ועיין י . הלכה תרומות

אינן 72) הזה בזמן ומעשרות שתרומות כו, הלכה א (פרק 
ומכיון  ישראל. לארץ  כולם באו שלא כיון מדרבנן, אלא
נראה  ויובל", שמיטה "ובהלכות גם רבינו הוסיף  שלא
וכדעת  הזה, בזמן אף  התורה מן הארץ  ששביעית שדעתו
ט . הלכה שמיטה מהלכות בפ "י  רבינו בשיטת הכסף ֿמשנה
"ספר  (ראה קלה עשה המצוות, בספר מדבריו נראה וכן
רבינו  ובפירוש תקצו) נוספת הערה שם לעם" המצוות
קדמון  "מפירוש הקטע  הוא – סח . שבת מסכת לתלמוד
אסף  הר"ש הוצאת הגאונים" "מספרות שבספר שבת" למס '
הרמב "ם  ב "חידושי  וראה ,192 עמ ' תרצ "ג ירושלים

.(7 הערה מז עמ ' ונדפס ) (ההולך לתלמוד"

   1 
היא 1) ומה המקדש, מן לירא מצותֿעשה כי  בו יבואר

גם  ממנו לירא והחיוב  בו, לישב  ושאסור הזאת, היראה
חורבנו. לאחרי 

.‡Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡ÈÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2:Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»∆∆¡«
‡È ‰z‡ Lc˜n‰ ÔÓ ‡ÏÂ ."e‡Èz ÈLc˜Óe"3‡l‡ , ƒ¿»ƒƒ»¿…ƒ«ƒ¿»«»»≈∆»

.B˙‡È ÏÚ ‰evL ÈnÓƒƒ∆ƒ»«ƒ¿»

ה"ז.2) פ "ז קדושים ו'ספרא' א. ו, ב .3)יבמות ו, שם
ישתחוה  שלא שהכוונה יכול, ד"ה ה'תוספות' שם ופירשו

אלהות. לשם לו

.BÊ È‡Â4˙Èa‰ ‰Ï Ì„‡ ÒkÈ ‡Ï ?B˙‡È ‡È‰ ¿≈ƒƒ¿»…ƒ»≈»»¿«««ƒ
BÏ˜Óa5B˙cÙ‡ B‡ ÂÈÏ‚aL ÏÚÓ B‡6˜‡ B‡ ¿«¿¿ƒ¿»∆¿«¿»«¬À¿»¿»»

BÈ„Òa BÏ ÔÈev‰ ˙BÚÓ B‡ ÂÈÏ‚ ÏÚL7ÔÈ‡Â . ∆««¿»¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ‰ ÏÎa ˜Ï eÒ‡L ÓBÏ CÈˆ8Ì‡ ‡l‡ , »ƒ«∆»»…¿»«««ƒ∆»ƒ

B˙eÒÎa BÚÈÏÓ  ˜ BÏ ÔncÊ9‰ ‰OÚÈ ‡ÏÂ . ƒ¿«≈…«¿ƒƒ¿¿…«¬∆«
dc‚kL Á˙tÓ ‡ˆÈÂ BÊ Á˙tÓ ÒkiL Cc ˙Èa‰««ƒ∆∆∆ƒ»≈ƒ∆«¿≈≈ƒ∆«∆¿∆¿»

Cc‰ v˜Ï È„k10BÏ ÒkÈ ‡ÏÂ .ıeÁaÓ BÙÈwÈ ‡l‡ , ¿≈¿«≈«∆∆∆»«ƒƒ«¿…ƒ»≈
‰ÂˆÓ „Ï ‡l‡11. ∆»ƒ¿«ƒ¿»

א.4) נד, וברכות שם, יבמות ה"ט , שם המטה 5)'ספרא'
יקל). לא ד"ה פ "ט  ברכות המשנה, (פירוש בידו אשר

בגדיו 6) יטנף  ולא בו להזיע  בשרו על האדם שילבש "בגד
שילבש  עד לבדו בו לצאת אדם מנהג ואין בזיעה, החמודות

שם). המשנה, (פירוש אחר" בגד ב .7)עליו סב , ברכות
אם  אלא אסרו שלא בהר) ד"ה כו. (ב "מ  ה'תוספות' וכתבו

מותר. – בצנעא הן אם אבל בפרהסיא, בברכות 8)המעות
דרך  בו שאין מנעל ומה ממנעל, מקלֿוחומר "ורקיקה שם:
דרך  שהיא רקיקה רגליך, מעל נעלך של תורה אמרה בזיון,

כלֿשכן". לא - בברכות 9)בזיון שאמרו ממה כן למד
ו  בתפלה עומד לענין - ב  המוריה').כד, ('הר לרוק  צריך

במשנה.10) - א  נד, -11)שם ב  כח , במגילה הוא כן
החמה  מפני  בחמה בו נכנסים שאין הכנסת, בית לענין
 ֿ (כסף  המקדש בבית וכלֿשכן הגשמים, מפני  ובגשמים

משנה).

.‚ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ12,ÔÈÓÈ Cc ÔÈÒÎ  ˙Èa‰ ‰Ï ¿»«ƒ¿»ƒ¿«««ƒƒ¿»ƒ∆∆»ƒ
Ï‡ÓO Cc ÔÈ‡ˆBÈÂ ,ÔÈÙÈwÓe13BÚ‡L ÈnÓ ıeÁ ; «ƒƒ¿¿ƒ∆∆¿…ƒƒ∆≈¿
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אלא  בכיבוש  קידשה  לא  עזרא , שעלה  וכיו" וממשי
עולי בו  שהחזיקו   מקו כל ולפיכ בה , שהחזיקו  בחזקה 
היו מקודש  הוא  השניה  עזרא  בקדושת ונתקדש  בבל

כו '".
לשעתה  היתה  עזרא  שקידש  שקדושה  כיו להקשות, ויש 
ישראל   אר את לקדש  בכוחו  שהיה  כלומר ולעתיד ־לבוא ,
ולא   מסויימי  חלקי רק  קידש  מדוע  , לעול בקדושה 

כולה .קידש  את
כורש  של רשותו  על־ידי  היתה  עזרא  עליית בזה : והביאור
פעולות  לעשות עזרא  היה  יכול לא  ולכ , באר להחזיק 
ללא  המוכרח  מכפי  יותר  האר וקידוש  בחזקת נוספות
יקדשו  שלעתיד ־לבוא  שידע   ג מה  כורש , של רשותו 

הכל.
וחזקה  בכיבוש  עזרא  בקדושת המעלה  מהי  ,להבי צרי  ג
 בזמ  ג הרי  ," רבי "כיבוש  על־ידי  יהושע  קדושת על
ה 'כס וכקושיית הכיבוש , לאחר חזקה  היתה  יהושע 
ע מחזקה  כיבוש  בלא  חזקה  עדיפא  "מי  כא משנה '

כיבוש ".
מצינו  מזה  וגדולה  לקנות, בכוונה  תלוי  קני לומר : ויש 
בטלה  אחר, קני עשה  ואח "כ  הגר בנכסי  החזיק   שא
שהחזיקו  מה  הרי  בכיבוש , קנו  שכבר כיו ,ולכ החזקה .

חזקה . של קני איננו  וממילא  ,קני  לש היה  לא  אח "כ 
לכל   לומדי שממנה  חזקה , של מעלתה  מגודל וההוראה 
בה  יש   שא קדושה , בענייני  יהודי  של ופעולה  פעולה 
, עולמי ולעולמי  לעד  נצחי  עני בה  יש  "חזקה " של  תוק

לבטלה . שיכול  בעול אחד   א ואי
      

ה.64) הלכה תרומות מהלכות בדברי65)פ "א מפורש וכן
עול  עד וכו' הזה הבית את "והקדשתי  טז ז, ם".הימיםֿב 

שמח ). (אור לעולם" הקדיש אשר "למקדשו ח  ל, ושם
(מהר"י עולם" קדושת שקדושתו "מקדש טז: ובשבועות
קדושתו). ד"ה בתוספות שם ועיין בעה"ת, בשם קורקוס 

ז. הלכה פ "ז להלן במשנה.66)וראה כח . מגילה
שם.67) במשנה הוא וכן "ששוממין", רומי : בדפוס 
ובהוספה 68) ה, הלכה תרומות מהלכות בפ "א למעלה (ראה

היא 69)שם). מקום בכל האמורה ישראל ש"ארץ 
ישראל, רוב  מדעת נביא או ישראל מלך שכיבשן בארצות
ב ). הלכה שם תרומות (הלכות רבים" כיבוש הנקרא וזהו

לחזקה 70) ואחד אחד כל של החזקות כל את צירפו כלומר,
קדשוה. ובזה ישראל, כלל עבור שאין 71)כללית, [לפי 

מהלכות  פ "א – מעשר מידי  להפקיע  ישראל בארץ  לגוי  קנין
שם]. נוספת ובהערה ה בהלכה שם ועיין י . הלכה תרומות

אינן 72) הזה בזמן ומעשרות שתרומות כו, הלכה א (פרק 
ומכיון  ישראל. לארץ  כולם באו שלא כיון מדרבנן, אלא
נראה  ויובל", שמיטה "ובהלכות גם רבינו הוסיף  שלא
וכדעת  הזה, בזמן אף  התורה מן הארץ  ששביעית שדעתו
ט . הלכה שמיטה מהלכות בפ "י  רבינו בשיטת הכסף ֿמשנה
"ספר  (ראה קלה עשה המצוות, בספר מדבריו נראה וכן
רבינו  ובפירוש תקצו) נוספת הערה שם לעם" המצוות
קדמון  "מפירוש הקטע  הוא – סח . שבת מסכת לתלמוד
אסף  הר"ש הוצאת הגאונים" "מספרות שבספר שבת" למס '
הרמב "ם  ב "חידושי  וראה ,192 עמ ' תרצ "ג ירושלים

.(7 הערה מז עמ ' ונדפס ) (ההולך לתלמוד"

   1 
היא 1) ומה המקדש, מן לירא מצותֿעשה כי  בו יבואר

גם  ממנו לירא והחיוב  בו, לישב  ושאסור הזאת, היראה
חורבנו. לאחרי 

.‡Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡ÈÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2:Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»∆∆¡«
‡È ‰z‡ Lc˜n‰ ÔÓ ‡ÏÂ ."e‡Èz ÈLc˜Óe"3‡l‡ , ƒ¿»ƒƒ»¿…ƒ«ƒ¿»«»»≈∆»

.B˙‡È ÏÚ ‰evL ÈnÓƒƒ∆ƒ»«ƒ¿»

ה"ז.2) פ "ז קדושים ו'ספרא' א. ו, ב .3)יבמות ו, שם
ישתחוה  שלא שהכוונה יכול, ד"ה ה'תוספות' שם ופירשו

אלהות. לשם לו

.BÊ È‡Â4˙Èa‰ ‰Ï Ì„‡ ÒkÈ ‡Ï ?B˙‡È ‡È‰ ¿≈ƒƒ¿»…ƒ»≈»»¿«««ƒ
BÏ˜Óa5B˙cÙ‡ B‡ ÂÈÏ‚aL ÏÚÓ B‡6˜‡ B‡ ¿«¿¿ƒ¿»∆¿«¿»«¬À¿»¿»»

BÈ„Òa BÏ ÔÈev‰ ˙BÚÓ B‡ ÂÈÏ‚ ÏÚL7ÔÈ‡Â . ∆««¿»¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ‰ ÏÎa ˜Ï eÒ‡L ÓBÏ CÈˆ8Ì‡ ‡l‡ , »ƒ«∆»»…¿»«««ƒ∆»ƒ

B˙eÒÎa BÚÈÏÓ  ˜ BÏ ÔncÊ9‰ ‰OÚÈ ‡ÏÂ . ƒ¿«≈…«¿ƒƒ¿¿…«¬∆«
dc‚kL Á˙tÓ ‡ˆÈÂ BÊ Á˙tÓ ÒkiL Cc ˙Èa‰««ƒ∆∆∆ƒ»≈ƒ∆«¿≈≈ƒ∆«∆¿∆¿»

Cc‰ v˜Ï È„k10BÏ ÒkÈ ‡ÏÂ .ıeÁaÓ BÙÈwÈ ‡l‡ , ¿≈¿«≈«∆∆∆»«ƒƒ«¿…ƒ»≈
‰ÂˆÓ „Ï ‡l‡11. ∆»ƒ¿«ƒ¿»

א.4) נד, וברכות שם, יבמות ה"ט , שם המטה 5)'ספרא'
יקל). לא ד"ה פ "ט  ברכות המשנה, (פירוש בידו אשר

בגדיו 6) יטנף  ולא בו להזיע  בשרו על האדם שילבש "בגד
שילבש  עד לבדו בו לצאת אדם מנהג ואין בזיעה, החמודות

שם). המשנה, (פירוש אחר" בגד ב .7)עליו סב , ברכות
אם  אלא אסרו שלא בהר) ד"ה כו. (ב "מ  ה'תוספות' וכתבו

מותר. – בצנעא הן אם אבל בפרהסיא, בברכות 8)המעות
דרך  בו שאין מנעל ומה ממנעל, מקלֿוחומר "ורקיקה שם:
דרך  שהיא רקיקה רגליך, מעל נעלך של תורה אמרה בזיון,

כלֿשכן". לא - בברכות 9)בזיון שאמרו ממה כן למד
ו  בתפלה עומד לענין - ב  המוריה').כד, ('הר לרוק  צריך

במשנה.10) - א  נד, -11)שם ב  כח , במגילה הוא כן
החמה  מפני  בחמה בו נכנסים שאין הכנסת, בית לענין
 ֿ (כסף  המקדש בבית וכלֿשכן הגשמים, מפני  ובגשמים

משנה).

.‚ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ12,ÔÈÓÈ Cc ÔÈÒÎ  ˙Èa‰ ‰Ï ¿»«ƒ¿»ƒ¿«««ƒƒ¿»ƒ∆∆»ƒ
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c14Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ ‡e‰L ,15eÈ‰ CÎÈÙÏ . »»∆«ƒ««¿…¿ƒ»»
?Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ El ‰Ó" :BÏ ÔÈÏ‡BL16È‡L" " ¬ƒ«¿«ƒ««¿…∆¬ƒ

"Ï‡17"EÓÁÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰" .18È‡L" . »≈«≈««ƒ«∆¿«¬∆∆¬ƒ
"‰cÓ19EÏa ÔzÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰" .20ÚÓL˙Â ¿À∆«≈««ƒ«∆ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«

È„Ï"Ee˜ÈÂ EÈÁ21. ¿ƒ¿≈¬≈∆ƒ»¿

מ "ב .12) פ "ב  שושן 13)מדות שער אל שנכנס  מי  "כגון
(שבדרום) חולדה שער לצד הולך אינו (שבמזרח ) הבירה
אל  הנכנס  לכל תקיש וכן (שבצפון), טדי  שער לצד אלא
(ומתוך  שם). מדות, המשנה' ('פירוש השערים" שאר
זה  שאף  סובר שהוא נראה כאן, זו הלכה העתיק  שרבינו

ימין). דרך שיכנס  והכבוד היראה אבל 14)ממדת שהוא
כדלהלן. מנודה, אל 15)או פונה המזרח , מן נכנס  שאם

העולם,16)הדרום. כל של בימין מקיף  איטר שגם מכאן
('מגן  הוא איטר שמא זו? היא שאלה מה כן, לא שאם

כא). ס "ק  תרנא סי ' שהוא 17)אברהם' עונה היה אם
השומעים.18)אבל. לו אומרים עונה 19)כן היה אם

מנודה. לו.20)שהוא עונים יוסי21)כן רבי  כדעת
שם. במשנה,

.„ÌÈÏL‰L Ïk22‡ˆBÈ BÈ‡ ,BÏ ˜lzÒÂ ‰„BÚ …∆ƒ¿ƒ¬»¿ƒ¿«≈≈≈
,ËÚÓ ËÚÓ ˙ÈpBÁ‡ Cl‰Ó ‡l‡ ,ÏÎÈ‰Ï ÂÈBÁ‡Â«¬»«≈»∆»¿«≈¬«ƒ¿«¿«

Bcˆ ÏÚ ˙Áa Cl‰Óe23ÔÎÂ .‰ÊÚ‰ ÔÓ ‡ˆiL „Ú , ¿«≈¿«««ƒ«∆≈≈ƒ»¬»»¿≈
„ÓÚÓ ÈL‡Â ÓLÓ ÈL‡24Ì‰ Ck ÔÎecÓ ÌiÂÏe «¿≈ƒ¿»¿«¿≈«¬»¿ƒƒƒ»»»≈

‰lÙz Á‡ ÚÒBtL ÈÓk ,Lc˜n‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ∆≈«««¿ƒ»
ÂÈBÁ‡Ï25.Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡ÈÏ ‰Ê Ïk . «¬»»∆¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»

א.22) נג פניו 23)יומא "מצדד שם: ביומא, הוא כן
והוא 24)והולך". קרב  אדם של קרבנו שיהיה "אי ֿאפשר

כל  של קרבן הם הציבור וקרבנות גביו, על עומד אינו
בשעת  בעזרה עומדין כולן ישראל שיהיו ואי ֿאפשר ישראל,
מישראל  שיבחרו הראשונים נביאים תיקנו לפיכך הקרבן,
על  לעמוד ישראל כל שלוחי  ויהיו חטא, ויראי  כשרים
כלי מהל' (פ "ו מעמד" אנשי  הנקראים והם הקרבנות,

ה"א). מהל'25)המקדש ובפ "ה ב . נג, ביומא כמפורש
כמו  צדו על ללכת לו מותר בתפילה שגם ונראה ה"י . תפלה

המוריה'). ('הר במקדש

.‰Ï˜È ‡Ï26BL‡ ˙‡ Ì„‡27ÈÁÊÓ ÚL „‚k …»≈»»∆…¿∆∆««ƒ¿»ƒ
B˜È ÚL ‡e‰L ,‰ÊÚ ÏL28ÔeÎÓ ‡e‰L ÈtÓ , ∆¬»»∆««ƒ»ƒ¿≈∆¿À»

Cl‰È ,‰ÊÚÏ ÒÎp‰ ÏÎÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa „‚k¿∆∆≈…∆«√»ƒ¿»«ƒ¿»»¬»»¿«≈
˙Áa29‰‡ÈÂ ,ÌLÏ Òk‰Ï BÏ znL ÌB˜na ¿«««»∆À»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿∆

eÈ‰Â" :Ó‡pL BÓk ,'‰ ÈÙÏ „ÓBÚ ‡e‰L BÓˆÚ«¿∆≈ƒ¿≈¿∆∆¡«¿»
‰‡Èe ‰ÓÈ‡a Cl‰Óe ."ÌÈÓi‰ Ïk ÌL ÈaÏÂ ÈÈÚ≈«¿ƒƒ»»«»ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿»
."L‚a Cl‰ ÌÈ‰Ï‡ ˙Èa" :Ó‡pL ,‰„Úe¿»»∆∆¡«¿≈¡…ƒ¿«≈¿»∆

במשנה.26) - א נד, קלות 27)ברכות ינהג שלא היינו
(פירוש  שעשועים ודברי  בשחוק  ירבה שלא ענינו ראש,

שם). לרבינו, שער 28)המשניות דהיינו פירש, שם רש"י 
הבית. הר של בהשגותיו:29)המזרחי  הראב "ד כתב 

ה"ח  דעות מהל' בפ "ה וראה הדיוטות. דרך ילך שלא פירוש
הכתוב  דברי  מפשטות כן למד כי  (ויתכן המוריה'). ('הר

האלקים", בית אל תלך כאשר רגלך "שמור יז ד, קהלת
כג.). בברכות וראה

.ÂÌ„‡ ÏÎÏ eÒ‡Â30‰ÈLÈ ÔÈ‡Â .‰ÊÚ‰ ÏÎa LÈÏ ¿»¿»»»≈≈¿»»¬»»¿≈¿ƒ»
„Ïa „ÂcŒ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰ÊÚa31:Ó‡pL , »¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒƒ¿«∆∆¡«

ÔÈ„‰q‰Â ."'‰ ÈÙÏ LiÂ „Âc CÏn‰ ‡iÂ"32 «»…«∆∆»ƒ«≈∆ƒ¿≈¿««¿∆¿ƒ
‡l‡ ÔÈLBÈ eÈ‰ ‡Ï ,˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈLBÈ eÈ‰L∆»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ…»¿ƒ∆»

.ÏÁ ÏL dÈˆÁa¿∆¿»∆…

מן 30) זה איסור אם נתבאר ולא נסמן. ושם א. כה, יומא
עשה  המצוות' (וב 'ספר (משנהֿלמלך). מדרבנן או התורה
שם  לעם' המצוות ב 'ספר וראה התורה. מן שהוא נראה כא,

ה"ז). להלן וראה פד, הערה סה להם 31)עמוד שחלק 
בסוטה  (רש"י  שלימה שמלכותם להראות כבוד, המקום

שם.32)מ :). יומא,

.ÊiÁ ,eÈ˙BBÚa Á ÌBi‰ Lc˜n‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»«»≈«¬≈«»
B‡BÓa Ì„‡33ÒkÈ ‡Ï :BÈa Ba ‚‰B ‰È‰L BÓk »»¿»¿∆»»≈¿ƒ¿»…ƒ»≈

ÌLÏ Òk‰Ï znL ÌB˜nÏ ‡l‡34LÈ ‡ÏÂ , ∆»«»∆À»¿ƒ»≈¿»¿…≈≈
‰ÊÚa35ÏÂ ,.ÁÊn‰ ÚL „‚k BL‡ Ï˜È ‡ »¬»»¿…»≈…¿∆∆«««ƒ¿»

‰Ó  "e‡Èz ÈLc˜Óe eÓLz È˙˙aL ˙‡" :Ó‡pL∆∆¡«∆«¿…«ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ»«
,ÌÏBÚÏ Lc˜Ó ‡BÓ Û‡ ,ÌÏBÚÏ ˙aL ˙ÈÓM¿ƒ««»¿»«»ƒ¿»¿»

.„ÓBÚ B˙M„˜a ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆»«ƒ¿À»≈

בברייתא:33) - ב  ו, וביבמות ה"ח , פ "ז קדושים ב 'ספרא'
את  תלמודֿלומר – לן? מנא קיים, המקדש בית שאין "בזמן
האמורה  שמירה מה תיראו, ומקדשי  תשמורו שבתותי 
וכן  לעולם". במקדש, האמורה מורא אף  לעולם, – בשבת
רוקק  כאילו הזה בזמן הבית בהר הרוקק  - ב  סב , בברכות
כל  שם ולבי  עיני  "והיו ג) ט , (מלכיםֿא שנאמר עינו, בבבת

הט "ז. פ "ו למעלה וראה טהור.34)הימים". הוא אם
להטהר, פרה אפר לנו ואין מתים טמאי  כולנו כהיום אולם

כרת. חייב  שם הוא 35)והנכנס  בעזרה ישיבה (שאיסור
לעולם, הוא מקדש ומורא שם) המצוות' ('ספר מורא מטעם

כדלהלן).

.ÁÔÓÊa36˙‡ Ï˜‰Ï Ì„‡Ï BÏ eÒ‡ Èea Lc˜n‰L ƒ¿«∆«ƒ¿»»»¿»»¿»≈∆
ÌÈÙBv‰ ÔÓ BL‡37.ÌÈÙÏÂ ,ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ‡e‰L , …ƒ«ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ

Lc˜n‰ ˙‡ ‰‡B ‰È‰iL ‡e‰Â38„b ‰È‰È ‡ÏÂ , ¿∆ƒ¿∆∆∆«ƒ¿»¿…ƒ¿∆»≈
.Lc˜n‰ ÔÈe BÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈«ƒ¿»

,ב .36) סא הר 37)ברכות משם לראות שיכולים "מקום
שם). (רש"י  לראותו" יכולים אין והלאה ומשם הבית,

המקדש 38) שחרב  שאף ֿעלֿפי  (ה"ז) למעלה שאמרנו ומה
אבל  בלבד, המזרח  שער כנגד אלא זה אין ראש, להקל אסור
בזמן  אלא אסרו לא ולפנים הצופים מן ראש להקל
שם). ברכות, ב 'מאירי ' וראה המוריה', ('הר בנוי  שהמקדש

.ËÌÏBÚÏ Ì„‡Ï eÒ‡39‰tiL40ÔÈa ÔLÈiL B‡ »¿»»¿»∆ƒ»∆∆ƒ«≈
ÚÓÏ ÁÊÓ41ÔÈÚB˜ ÔÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿«¬»¿≈»ƒ«∆≈¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÚÓÏ ÁÊÓ ÔÈa ‡qk‰Œ˙Èa42ÈtÓ , ≈«ƒ≈≈ƒ¿»¿«¬»¿»»ƒ¿≈
‡ÏÂ ÚÓÏ ‰tÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .ÚÓa ÏÎÈ‰‰L∆«≈»¿«¬»¿ƒ»…ƒ»∆¿«¬»¿…
ÔBÙˆ ÔÈa ‡l‡ ,Ún‰ „‚k ‡e‰L ÈtÓ ,ÁÊÓÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆∆««¬»∆»≈»
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ÌÈÓ ÏÈhn‰ ÏÎÂ .ÌÈLÈÂ ÌÈÙ ÌB„Ï43ÌÈÙBv‰ ÔÓ ¿»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»««ƒ«ƒƒ«ƒ
B‡ ÔBÙˆÏ ‡l‡ ,L„w‰ ÈtÏk ÂÈÙe LÈ ‡Ï ,ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ…≈≈»»¿«≈«…∆∆»¿»

.ÔÈ„„ˆÏ L„w‰ ˜lÒÈ B‡ ,ÌB„Ï¿»¿«≈«…∆ƒ¿»ƒ

ורבי39) תנאֿקמא וכדעת חרב . שהמקדש בזמן אפילו
ראש  שקלות ואף ֿעלֿפי  להלן. וראה שם. בברכות עקיבא

נאסר. הגדולים.40)לא וסובר 41)לצרכיו ב . ה, ברכות
למערב . מזרח  בין לישן אסור לבדו האדם שאפילו רבינו
עם  כשיישן שדוקא כתבו כל) ד"ה (שם ה'תוספות' ואילו
התשמיש. מפני  אשתו אצל לשכב  גנאי  שהדבר אשתו

נאסרה 42) לא ראש שקלות ואף ֿעלֿפי  לארץ . בחוץ  אפילו
– ה"ח ) (למעלה קיים שהמקדש בזמן אלא למקדש חוץ 
מקום  בכל אסרו גדול, יותר גנאי  שהוא צרכיו לעשות
המוריה'). ('הר מקדש לנו שאין בשעה ואפילו

ה"ה.43) פ "ט  ברכות 'ירושלמי '

.ÈÌ„‡Ï eÒ‡Â44ÏÎÈ‰ ˙Èz ˙Èa ‰OÚiL45; ¿»¿»»∆«¬∆«ƒ«¿ƒ≈»
ÌÏe‡ ˙Èz ‰„ÒÎ‡46‰ÊÚ‰ „‚k ˆÁ ;47ÔÁÏL ; «¿«¿»«¿ƒ»»≈¿∆∆»¬»»À¿»

‰BÓ ˙eˆa ‰BÓe ;ÔÁÏL ˙eˆa48‰OBÚ Ï‡ . ¿«À¿»¿»¿«¿»¬»∆
ÌÈ˜ ‰BÓL ÏL B‡ ÌÈ˜ ‰MÓÁ ÏL ‰BÓ ‡e‰49, ¿»∆¬ƒ»»ƒ∆¿»»ƒ

˙ÎzÓ ÏL dÈ‡L ‰BÓ B‡50dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ¿»∆≈»∆«∆∆««ƒ∆≈»
.ÌÈ˜ ‰ÚLƒ¿»»ƒ

מדרבנן,44) אלא אסור שאינו ואפשר א. מג, זרה עבודה
התכוו  שלא ספר').כל ('קרית לקדש גבהו 45)ן כשיעור

ס "ח ). קמא סי ' יו"ד (שו"ע  ורחבו אף ֿעלֿפי46)ארכו
ארבע  היו באולם ואילו דפנות, שלשה אלא אינה שאכסדרא
היו  ולא מאד וגבוה רחב  היה האולם שפתח  כיון – דפנות
ד"ה  כח : מנחות ('תוספות' לאכסדרה דומה היה דלתות, לו

שם.47)אכסדרא). בגמרא וכן העזרה, כתבנית כלומר,
כיון 48) ופרחים, וכפתורים גביעים בלא שהיא אף ֿעלֿפי 

למעלה  כמפורש מתכות, משאר כשבאה בה מעכבים שאינם
שם). יו"ד (שו"ע  ה"ד היתה 49)פ "ג מקדש של שמנורה

קנים. שבעה עושין 50)בת אין המקדש שמנורת מפני 
הי "ח ). פ "א (למעלה מתכת של אלא אותה

.‡È˙BÁÓ LÏL51‡e‰Â ,Ï‡OÈ ‰ÁÓ :a„na eÈ‰ »«¬»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»≈¿
˙BÁÓ Úa‡52ÈÒÂ" :da Ó‡pL ,‰iÂÏ ‰ÁÓe ; «¿««¬«¬≈¿ƒ»∆∆¡«»¿»ƒ

ˆÁ Á˙tÓ ‡e‰Â ,‰ÈÎL ‰ÁÓe ;"eÁÈ ÔkLnÏ«ƒ¿»«¬«¬≈¿ƒ»¿ƒ∆«¬«
ÌÈÏLeÈ Á˙tÓ :˙BB„Ï Ôc‚Îe .ÌÈÙÏÂ „ÚBÓŒÏ‰‡…∆≈¿ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ∆«¿»«ƒ
„Ú ˙Èa‰ ‰ Á˙tÓe ,Ï‡OÈ ‰ÁÓk  ˙Èa‰ ‰ „Ú««««ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈ƒ∆««««ƒ«
,‰iÂÏ ‰ÁÓk  B˜È ÚL ‡e‰L ,‰ÊÚ‰ Á˙t∆«»¬»»∆««ƒ»¿«¬≈¿ƒ»
ÏÈÁ‰Â .‰ÈÎL ‰ÁÓ  ÌÈÙÏÂ ‰ÊÚ‰ Á˙tÓeƒ∆«»¬»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ»¿«≈

.ÌÈÓÏBÚ ˙Èa ‰˙È ‰ÏÚÓ ÌÈLp‰Œ˙ÊÚÂ¿∆¿««»ƒ«¬»¿≈»¿≈»ƒ

עמוד 51) צוק "מ  (הוצאת פ "א בבאֿקמא כלים תוספתא,
ב . קטז, וזבחים ,(10 ראובן,52)570 מחנה יהודה, מחנה

כ). (במדבר דן ומחנה אפרים מחנה

.ÈÏk53˙Bˆ‡‰ ÏkÓ ˙Lc˜Ó Ï‡OÈŒı‡54‰Óe . »∆∆ƒ¿»≈¿À∆∆ƒ»»¬»«
ÌÁl‰ ÈzLe ÓÚ‰ ‰pnÓ ÔÈ‡ÈnL ?d˙M„˜ ‡È‰ƒ¿À»»∆¿ƒƒƒ∆»»…∆¿≈«∆∆

ÌÈeka‰Â55˙Bˆ‡ ‡MÓ Ôk ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡M ‰Ó ,56. ¿«ƒƒ«∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿»¬»

  

      

ישראל,  באר ה קדושות "עשר הבאה  בהלכה  וממשי
וכתב ביחד   כלל לא  מדוע  ,להבי וצרי מזו ". למעלה  וזו 

ישראל.  לאר מעלות עשר אחד 
על  המורה  , של מספר עשר היות מלבד  בזה : והביאור
 בלשו הפנימי  הפירוש  את  להוסי שיש  הרי  שלימות,

מקודשת ישראל  אר"  " הארצות הארצות הארצות הארצות """"הרמב היינו מכל מכל מכל מכל  ,
מכל  נלקחת ישראל  אר של המיוחדת שקדושתה 
עתידה  ולכ , לאר  בחו  הבירורי מעבודת היינו  הארצות,

הארצות". בכל שתתפשט ישראל  אר
      

למה 53) שכיוון נראה ישראל", ארץ  "כל רבינו שכתב  (מה
כשירות", היו הארצות "כל במשנה - ב  פג, במנחות שאמרו
בפירוש  (וראה ישראל" שבארץ  הארצות "כל שם וכפירש"י 

שלדע  אלא שם). ועבר המשניות, יהודה כולל זה רש"י  ת
ביכורים  מביאים אין רבינו לדעת ואילו והגליל, הירדן
ביכורים  מהל' בפ "ב  כמבואר מדרבנן, אלא הירדן מעבר
לנדרים  בר"ן ראה הירדן, מעבר העומר הבאת ובדבר ה"א.

יב :). לסנהדרין וברש"י  מ "ו.54)כב . פ "א כלים
משום 55) הלחם", ושתי  "והביכורים שם כלים (במשנה,

כשרים  הם הלחם שתי  קודם ביכורים הביא אם שבדיעבד
המשנה  מלשון שינה ורבינו שם) שם', אנשי  ('תוספות
הלחם, שתי  קודם ביכורים להביא אין שלכתחילה משום

סח :). מנחות במשנה בעומר 56)כמפורש ה' "אמר שהרי 
ואמר  עומר, את והבאתם קצירה את וקצרתם י ) כג, (ויקרא
תנופה, לחם תביאו ממושבותיכם יז) שם, (שם הלחם בשתי 
פרי כל מראשית ולקחת ב ) כו, (דברים בביכורים ואמר
שם). כלים המשניות, (פירוש מארצך" תביא אשר האדמה

.‚È˙BM„˜ OÚ57Ï‡OÈŒı‡a Ô‰58‰ÏÚÓÏ BÊÂ , ∆∆¿À≈¿∆∆ƒ¿»≈¿¿«¿»
‰ÓBÁ ˙BÙwn‰ ˙BÈÚ :BfÓ59‡MÓ ˙BLc˜Ó ƒ¬»«À»»¿À»ƒ¿»

ÌÈÚˆÓ‰ ˙‡ ÔÎBzÓ ÔÈÁlLnL :ı‡‰60ÔÈ‡Â ; »»∆∆¿«¿ƒƒ»∆«¿…»ƒ¿≈
ÔÎB˙a ÔÈB˜61ÈÚ‰ ÈeË ‰ÚL eˆiL „Ú ˙Ó62 ¿ƒ¿»≈«∆ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ

ÈÚ‰ ÈL‡ Ïk B‡63ÔÈ‡ ,ÈÚÏ ıeÁ ˙n‰ ‡ˆÈ Ì‡Â ; »«¿≈»ƒ¿ƒ»»«≈»ƒ≈
ÔlÎ eˆL ÈtŒÏÚŒÛ‡ dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿»««ƒ∆»À»

ÈÚ‰ Èa eˆ .BÈÊÁ‰Ï64ÔÓ w‰ ‡ÈˆB‰Ï ¿«¬ƒ»¿≈»ƒ¿ƒ«∆∆ƒ
‰È„n‰65ıeÁ ,ÔÈpÙÓ ˙Bw‰ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈpÙÓ  «¿ƒ»¿«ƒ¿»«¿»¿«ƒ

ÔÈa ,ÈÚ‰ ezÙÈw‰L ˜ .CÏÓ B‡ ‡È wÓƒ∆∆»ƒ∆∆∆∆∆ƒƒ«»ƒ≈
Ì‡ :BÊ „‚k BÊ ˙BÁe È˙MÓ ÔÈa ÂÈ˙BÁe Úa‡Ó≈«¿«»≈ƒ¿≈¿∆∆ƒ
Ô‡ÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁÓ ˙È ÈÚ‰ ÔÈe BÈa ‰˙È‰»¿»≈≈»ƒ»≈≈¬ƒƒ«»¿»
,ÔlÎ eˆiL „Ú B˙B‡ ÔÈpÙÓ ÔÈ‡  Ô‡ÎÏ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿»≈¿«ƒ«∆ƒ¿À»

.B˙B‡ ÔÈpÙÓ  Ô‡kÓ ˙BÁt»ƒ»¿«ƒ

שם.57) (שם)58)כלים, שלמה' 'מלאכת כתבו כן
שאמרו  שמה הגאונים, בשם הפרק ) בסוף  (שם והרע "ב 
בארץ  קדושות עשר היינו קדושות, עשר שם: במשנה

בכלל. אינה עצמה ישראל ארץ  ואילו לדעת 59)ישראל,
בן  יהושע  מימות חומה מוקפות היינו שם, והרע "ב  הר"ש
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ורבי39) תנאֿקמא וכדעת חרב . שהמקדש בזמן אפילו
ראש  שקלות ואף ֿעלֿפי  להלן. וראה שם. בברכות עקיבא

נאסר. הגדולים.40)לא וסובר 41)לצרכיו ב . ה, ברכות
למערב . מזרח  בין לישן אסור לבדו האדם שאפילו רבינו
עם  כשיישן שדוקא כתבו כל) ד"ה (שם ה'תוספות' ואילו
התשמיש. מפני  אשתו אצל לשכב  גנאי  שהדבר אשתו

נאסרה 42) לא ראש שקלות ואף ֿעלֿפי  לארץ . בחוץ  אפילו
– ה"ח ) (למעלה קיים שהמקדש בזמן אלא למקדש חוץ 
מקום  בכל אסרו גדול, יותר גנאי  שהוא צרכיו לעשות
המוריה'). ('הר מקדש לנו שאין בשעה ואפילו

ה"ה.43) פ "ט  ברכות 'ירושלמי '

.ÈÌ„‡Ï eÒ‡Â44ÏÎÈ‰ ˙Èz ˙Èa ‰OÚiL45; ¿»¿»»∆«¬∆«ƒ«¿ƒ≈»
ÌÏe‡ ˙Èz ‰„ÒÎ‡46‰ÊÚ‰ „‚k ˆÁ ;47ÔÁÏL ; «¿«¿»«¿ƒ»»≈¿∆∆»¬»»À¿»

‰BÓ ˙eˆa ‰BÓe ;ÔÁÏL ˙eˆa48‰OBÚ Ï‡ . ¿«À¿»¿»¿«¿»¬»∆
ÌÈ˜ ‰BÓL ÏL B‡ ÌÈ˜ ‰MÓÁ ÏL ‰BÓ ‡e‰49, ¿»∆¬ƒ»»ƒ∆¿»»ƒ

˙ÎzÓ ÏL dÈ‡L ‰BÓ B‡50dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ¿»∆≈»∆«∆∆««ƒ∆≈»
.ÌÈ˜ ‰ÚLƒ¿»»ƒ

מדרבנן,44) אלא אסור שאינו ואפשר א. מג, זרה עבודה
התכוו  שלא ספר').כל ('קרית לקדש גבהו 45)ן כשיעור

ס "ח ). קמא סי ' יו"ד (שו"ע  ורחבו אף ֿעלֿפי46)ארכו
ארבע  היו באולם ואילו דפנות, שלשה אלא אינה שאכסדרא
היו  ולא מאד וגבוה רחב  היה האולם שפתח  כיון – דפנות
ד"ה  כח : מנחות ('תוספות' לאכסדרה דומה היה דלתות, לו

שם.47)אכסדרא). בגמרא וכן העזרה, כתבנית כלומר,
כיון 48) ופרחים, וכפתורים גביעים בלא שהיא אף ֿעלֿפי 

למעלה  כמפורש מתכות, משאר כשבאה בה מעכבים שאינם
שם). יו"ד (שו"ע  ה"ד היתה 49)פ "ג מקדש של שמנורה

קנים. שבעה עושין 50)בת אין המקדש שמנורת מפני 
הי "ח ). פ "א (למעלה מתכת של אלא אותה

.‡È˙BÁÓ LÏL51‡e‰Â ,Ï‡OÈ ‰ÁÓ :a„na eÈ‰ »«¬»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»≈¿
˙BÁÓ Úa‡52ÈÒÂ" :da Ó‡pL ,‰iÂÏ ‰ÁÓe ; «¿««¬«¬≈¿ƒ»∆∆¡«»¿»ƒ

ˆÁ Á˙tÓ ‡e‰Â ,‰ÈÎL ‰ÁÓe ;"eÁÈ ÔkLnÏ«ƒ¿»«¬«¬≈¿ƒ»¿ƒ∆«¬«
ÌÈÏLeÈ Á˙tÓ :˙BB„Ï Ôc‚Îe .ÌÈÙÏÂ „ÚBÓŒÏ‰‡…∆≈¿ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ∆«¿»«ƒ
„Ú ˙Èa‰ ‰ Á˙tÓe ,Ï‡OÈ ‰ÁÓk  ˙Èa‰ ‰ „Ú««««ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈ƒ∆««««ƒ«
,‰iÂÏ ‰ÁÓk  B˜È ÚL ‡e‰L ,‰ÊÚ‰ Á˙t∆«»¬»»∆««ƒ»¿«¬≈¿ƒ»
ÏÈÁ‰Â .‰ÈÎL ‰ÁÓ  ÌÈÙÏÂ ‰ÊÚ‰ Á˙tÓeƒ∆«»¬»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ»¿«≈

.ÌÈÓÏBÚ ˙Èa ‰˙È ‰ÏÚÓ ÌÈLp‰Œ˙ÊÚÂ¿∆¿««»ƒ«¬»¿≈»¿≈»ƒ

עמוד 51) צוק "מ  (הוצאת פ "א בבאֿקמא כלים תוספתא,
ב . קטז, וזבחים ,(10 ראובן,52)570 מחנה יהודה, מחנה

כ). (במדבר דן ומחנה אפרים מחנה

.ÈÏk53˙Bˆ‡‰ ÏkÓ ˙Lc˜Ó Ï‡OÈŒı‡54‰Óe . »∆∆ƒ¿»≈¿À∆∆ƒ»»¬»«
ÌÁl‰ ÈzLe ÓÚ‰ ‰pnÓ ÔÈ‡ÈnL ?d˙M„˜ ‡È‰ƒ¿À»»∆¿ƒƒƒ∆»»…∆¿≈«∆∆

ÌÈeka‰Â55˙Bˆ‡ ‡MÓ Ôk ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡M ‰Ó ,56. ¿«ƒƒ«∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿»¬»

  

      

ישראל,  באר ה קדושות "עשר הבאה  בהלכה  וממשי
וכתב ביחד   כלל לא  מדוע  ,להבי וצרי מזו ". למעלה  וזו 

ישראל.  לאר מעלות עשר אחד 
על  המורה  , של מספר עשר היות מלבד  בזה : והביאור
 בלשו הפנימי  הפירוש  את  להוסי שיש  הרי  שלימות,

מקודשת ישראל  אר"  " הארצות הארצות הארצות הארצות """"הרמב היינו מכל מכל מכל מכל  ,
מכל  נלקחת ישראל  אר של המיוחדת שקדושתה 
עתידה  ולכ , לאר  בחו  הבירורי מעבודת היינו  הארצות,

הארצות". בכל שתתפשט ישראל  אר
      

למה 53) שכיוון נראה ישראל", ארץ  "כל רבינו שכתב  (מה
כשירות", היו הארצות "כל במשנה - ב  פג, במנחות שאמרו
בפירוש  (וראה ישראל" שבארץ  הארצות "כל שם וכפירש"י 

שלדע  אלא שם). ועבר המשניות, יהודה כולל זה רש"י  ת
ביכורים  מביאים אין רבינו לדעת ואילו והגליל, הירדן
ביכורים  מהל' בפ "ב  כמבואר מדרבנן, אלא הירדן מעבר
לנדרים  בר"ן ראה הירדן, מעבר העומר הבאת ובדבר ה"א.

יב :). לסנהדרין וברש"י  מ "ו.54)כב . פ "א כלים
משום 55) הלחם", ושתי  "והביכורים שם כלים (במשנה,

כשרים  הם הלחם שתי  קודם ביכורים הביא אם שבדיעבד
המשנה  מלשון שינה ורבינו שם) שם', אנשי  ('תוספות
הלחם, שתי  קודם ביכורים להביא אין שלכתחילה משום

סח :). מנחות במשנה בעומר 56)כמפורש ה' "אמר שהרי 
ואמר  עומר, את והבאתם קצירה את וקצרתם י ) כג, (ויקרא
תנופה, לחם תביאו ממושבותיכם יז) שם, (שם הלחם בשתי 
פרי כל מראשית ולקחת ב ) כו, (דברים בביכורים ואמר
שם). כלים המשניות, (פירוש מארצך" תביא אשר האדמה

.‚È˙BM„˜ OÚ57Ï‡OÈŒı‡a Ô‰58‰ÏÚÓÏ BÊÂ , ∆∆¿À≈¿∆∆ƒ¿»≈¿¿«¿»
‰ÓBÁ ˙BÙwn‰ ˙BÈÚ :BfÓ59‡MÓ ˙BLc˜Ó ƒ¬»«À»»¿À»ƒ¿»

ÌÈÚˆÓ‰ ˙‡ ÔÎBzÓ ÔÈÁlLnL :ı‡‰60ÔÈ‡Â ; »»∆∆¿«¿ƒƒ»∆«¿…»ƒ¿≈
ÔÎB˙a ÔÈB˜61ÈÚ‰ ÈeË ‰ÚL eˆiL „Ú ˙Ó62 ¿ƒ¿»≈«∆ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ

ÈÚ‰ ÈL‡ Ïk B‡63ÔÈ‡ ,ÈÚÏ ıeÁ ˙n‰ ‡ˆÈ Ì‡Â ; »«¿≈»ƒ¿ƒ»»«≈»ƒ≈
ÔlÎ eˆL ÈtŒÏÚŒÛ‡ dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿»««ƒ∆»À»

ÈÚ‰ Èa eˆ .BÈÊÁ‰Ï64ÔÓ w‰ ‡ÈˆB‰Ï ¿«¬ƒ»¿≈»ƒ¿ƒ«∆∆ƒ
‰È„n‰65ıeÁ ,ÔÈpÙÓ ˙Bw‰ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈpÙÓ  «¿ƒ»¿«ƒ¿»«¿»¿«ƒ

ÔÈa ,ÈÚ‰ ezÙÈw‰L ˜ .CÏÓ B‡ ‡È wÓƒ∆∆»ƒ∆∆∆∆∆ƒƒ«»ƒ≈
Ì‡ :BÊ „‚k BÊ ˙BÁe È˙MÓ ÔÈa ÂÈ˙BÁe Úa‡Ó≈«¿«»≈ƒ¿≈¿∆∆ƒ
Ô‡ÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁÓ ˙È ÈÚ‰ ÔÈe BÈa ‰˙È‰»¿»≈≈»ƒ»≈≈¬ƒƒ«»¿»
,ÔlÎ eˆiL „Ú B˙B‡ ÔÈpÙÓ ÔÈ‡  Ô‡ÎÏ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿»≈¿«ƒ«∆ƒ¿À»

.B˙B‡ ÔÈpÙÓ  Ô‡kÓ ˙BÁt»ƒ»¿«ƒ

שם.57) (שם)58)כלים, שלמה' 'מלאכת כתבו כן
שאמרו  שמה הגאונים, בשם הפרק ) בסוף  (שם והרע "ב 
בארץ  קדושות עשר היינו קדושות, עשר שם: במשנה

בכלל. אינה עצמה ישראל ארץ  ואילו לדעת 59)ישראל,
בן  יהושע  מימות חומה מוקפות היינו שם, והרע "ב  הר"ש
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ב 'תוספות' וראה לב .). (ערכין חומה ערי  בבתי  כמו נון,
קדשן. ד"ה - ב  לב , ה)60)ערכין (במדבר "שנאמר

זה  לנפש, טמא וכל זב  וכל צרוע  כל המחנה מן וישלחו
עזרת  מפתח  שהוא שכינה, מחנה הוא כאן האמור המחנה
מת  וטמא והזב  שהמצורע  אני  שומע  ולפנים, ישראל
למחנה  מחוץ  ישב  בדד במצורע : ת"ל אחד, במקום שלשתן
מה  ולפנים, ירושלים מפתח  שהוא ישראל מחנה זה מושבו,
חבירו, משילוח  שילוחו חמור - חמורה שטומאתו מצורע 
חבירו. משילוח  שילוחו חמור - חמורה שטומאתו כל אף 
חוץ  שהוא מחנות לג' חוץ  המצורע  את משלחין לפיכך
הזב  שאין מה בביאה, מטמא שהוא מפני  לירושלים,
המוקפות  ועיירות ה"ב ). מקדש ביאת מהל' (פ "ג מטמא"
(ויקרא  במצורע  שנאמר "מושבו" בגזירהֿשוה למדו חומה,
ערי בבתי  שנאמר מ "מושב " מושבו", למחנה "מחוץ  מו) יג,
('תוספות' חומה" עיר מושב  "בית כט ) כה, (שם חומה

שם). עד 61)ערכין, מת לתוכן "ומסבבין במשנה: שם
לתוכן  "ומשכיבין שם: רבינו שנוסחות ונראה שירצו",
בעיר  אותו קוברין ואין במשכבו אותו שמניחין היינו וכו'",

(כסף ֿמשנה). המדינה בני  שירצו חשובים 62)עד שבעה
העיר. מתנהגת פיהם בפירוש 63)שעל גם כתב  כן

שם. ירושלמי64)המשניות, פ "א, בבאֿבתרא תוספתא
פי "ד. שמחות ומסכת ה"ד, פ "ט  רבינו 65)נזיר מדברי 

אבל  חומה, המוקפות בעיירות אלא המדובר שאין נראה
אמורים  הדברים אחרות בערים שאף  נראה, הנ"ל במקורות

המוריה'). ('הר

.„È˙Lc˜Ó ÌÈÏLeÈ66˙BÙwn‰ ˙BÈÚ‰ ‡MÓ ¿»«ƒ¿À∆∆ƒ¿»»¬»«À»
ÌÈÙÏ ÈL OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡L ,‰ÓBÁ»∆¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒƒ¿ƒ

d˙ÓBÁÓ67ÌÈc el‡Â .68ÌÈÏLeÈa eÓ‡pL69ÔÈ‡ : ≈»»¿≈¿»ƒ∆∆∆¿ƒ»«ƒ≈
˙n‰ ˙‡ da ÔÈÈÏÓ70ÔÈÈÚÓ ÔÈ‡Â ;71dÎB˙a ¿ƒƒ»∆«≈¿≈«¬ƒƒ¿»

Ì„‡ ˙BÓˆÚ72ÌÈza dÎB˙a ÔÈÈkOÓ ÔÈ‡Â ;73ÔÈ‡Â ; «¿»»¿≈«¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈
LBz ‚Ï ÌB˜Ó dÎB˙a ÔÈ˙B74da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ; ¿ƒ¿»»¿≈»¿≈¿«¿ƒ»

eÈ‰L ,‰cÏÁ ˜Â „ÂcŒ˙Èa ÈwÓ ıeÁ ,˙B¿̃»ƒƒ¿≈≈»ƒ¿∆∆À¿»∆»
da75ÌÈBL‡‰ ÌÈ‡È ˙BÓÈÓ76da ÌÈÚËB ÔÈ‡Â ; »ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ»

˙LÁ dÈ‡Â ˙ÚÊ dÈ‡Â ;ÌÈÒcÙe ˙Bpb77‡nL , ««¿≈ƒ¿≈»ƒ¿««¿≈»∆¡∆∆∆»
ÁÒz78˙pbÓ ıeÁ ,˙BÏÈ‡ da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ; ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ»ƒ»ƒƒ«
ÌÈ„Â79ÓÈÓ ÌL ‰˙È‰LÔÈ‡Â ;ÌÈBL‡‰ ÌÈ‡È ˙B ¿»ƒ∆»¿»»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈˆM‰ ÈtÓ ,‰tL‡ da ÔÈÓi˜Ó80ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ; ¿«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÔÈÊÈÊ ‰pÓÈ‰81ÈtÓ ,ÌÈa‰Œ˙eLÏ ˙B‡ËÊeÊ‚e ≈∆»ƒƒ¿¿¿»ƒ¿»«ƒƒ¿≈
‰‡Óh‰ Ï‰‡82˙BBLk da ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ;83ÈtÓ , …∆«À¿»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿≈

ÔLÚ‰84ÈtÓ ,˙BÏB‚z da ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡Â ; ∆»»¿≈¿«¿ƒ»«¿¿ƒ¿≈
ÌÈL„w‰85ÏÎa ÌÈÏB‚z ÌÈ‰k‰ eÏc‚È ‡Ï ÔÎÂ ; «√»ƒ¿≈…¿«¿«…¬ƒ«¿¿ƒ¿»

˙B‰h‰ ÈtÓ ,Ï‡OÈŒı‡86ËÏÁ ˙Èa‰ ÔÈ‡Â ; ∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿»¿≈««ƒ∆¿»
da87ÈÚ ˙ÈOÚ dÈ‡Â ;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡Â ; »¿≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿≈»«¬≈ƒ

‡lL ÈÙÏ ,‰ÙeÚ ‰Ï‚Ú ‰‡ÈÓ dÈ‡Â ;˙Ácp‰«ƒ««¿≈»¿ƒ»∆¿»¬»¿ƒ∆…
ÌÈËMÏ ‰˜lÁ˙88. ƒ¿«¿»«¿»ƒ

מ "ח .66) שם הט "ו.67)כלים, פ "ו למעלה ראה
צוק "מ 68) (הוצאת פ "ו נגעים ותוספתא ב . פב , בבאֿקמא

לה. פרק  נתן' דרבי  ו'אבות ,(8 625 אומרים 69)עמוד יש
לא  גוים, בידי  הקודש ועיר מת טמאי  שכולנו הזה שבזמן

תרלג). סי ' (רדב "ז בירושלים דלהלן הדברים נאמרו
להלין 70) מותר אחר שבמקום שאף ֿעלֿפי  שם. בבאֿקמא

(ראה  אסור בירושלים – ה"ח ) אבל מהל' (פ "ד לכבודו המת
בירושלים  שהחומרא אומרים ויש שם). מקובצת' ב 'שיטה
(פ "ת  הלילה כל הוא הלנה איסור אחר שבמקום בזה היא
אסור  בירושלים ואילו רדב "ז), בשם א ס "ק  שנז סי ' ביו"ד
עמוד  זק "ש להגרמי "ל ב "זמנים" (ראה השקיעה אחר להלין

שם.71)מז). נתן' דרבי  ו'אבות נגעים, תוספתא
לעיר.72) מחוץ  שקוברו מפני73)אף ֿעלֿפי  א. יב , יומא

(שם). לשבטים נתחלקה לא שירושלים שלהם, שאינה
זה 74) תושב , גר זהו "אי  שם. נתן' דרבי  ו'אבות תוספתא

המצות  שאר עם עכו"ם יעבוד שלא עליו שקיבל עכו"ם
והוא  אותו מקבלין זה הרי  טבל, ולא מל ולא נח  בני  שנצטוו
שמותר  לפי  תושב , שמו נקרא ולמה העולם. אומות מחסידי 
ביאה  איסורי  מהל' (פי "ד ישראל" בארץ  בינינו להושיבו לנו
מן  כן למדו טז) כג, (דברים כי ֿתצא פ ' וב 'ספרי ' ה"ז),
תושב ". גר "לרבות – אדוניו" מעם אליך ינצל "אשר הפסוק 
בירושלים". ולא "בשעריך, – שעריך" "באחד

ונביא,75) מלך אף  בירושלים לקבור אין לכתחילה כלומר:
בתוך  בתחילה היו לא חולדה וקבר דוד בית שקברי  אלא
לא  כבודם ומפני  שנקברו, אחר העיר שהקיפו אלא העיר
לז). סי ' בתשובה (מהרי "ט  מעולם בהם אדם נגע  ולא פגע 

יב ).76) ט , סוטה המשניות, (פירוש ראשון" בית נביאי  "הם
בשבת 77) כדאיתא זורע  בכלל והוא הזרעים, להפוך היינו

('י שלמה').ע "ג גינות 78)ריעות שדרך שם. בבאֿקמא
שם). (רש"י  סרחון ויש היתה 79)לזבלן והיא שמה, כך

שם). (רש"י  הירדן כיפת והיינו לקטורת, ֿ 80)צריכה בבא
ומטמאים  שם ומתים באשפה, ליגדל שדרכם שם. קמא

שבירושלים. הכותל.81)הקדשים מן יוצאין קורות
והגזוזטראות 82) בארץ , מוטל המת מן כזית יהא שמא

ונמצאת  תחתיהם העוברים האנשים ועל עליו מאהילות
הטומאה. את לקדירות.83)מרבה סיד משרפות

(רש"י ).84) הוא וגנאי  החומה את שמשחיר שם.
שרצים 85) בשר ומביאין באשפה, מנקרים שהתרנגולים

הקדשים. את ומטמאין -86)בפיהם ב  עט , בבאֿקמא
אם 87)במשנה. לו תהא גאולה אלא חומה, ערי  בית כדין

חצרים. ערי  כבתי  ביובל יוצא יובל יגיע  ואם לגאול, ירצה
אחד 88) שבכל האחרונים, הדברים ארבעת על מוסב  זה

חומה, ערי  בבתי  ירושלים: למעט  מיעוט  בתורה נאמר מהם
ובירושלים  לקונה", וגו' הבית "וקם ל) כה, (ויקרא נאמר
(שם  נאמר בנגעים לשבטים. נתחלקה שלא לפי  שייך, לא זה
זה  בכלל ירושלים ואין אחוזתכם", ארץ  "בבית לד) יד,
"באחת  יג) יג, (דברים נאמר הנדחת בעיר הנ"ל. מהטעם
נאמר  ערופה ובעגלה כנ"ל, "עריך" אינה וירושלים עריך",
וירושלים  לרשתה", לך נותן וגו' אשר "באדמה א) כא, (שם

כנ"ל. בכלל אינה

.ÂËLc˜Ó ˙Èa‰ ‰89ÔÈÊ ÔÈ‡L ,‰pnÓ90˙BÊÂ «««ƒ¿À»ƒ∆»∆≈»ƒ¿»
ÌLÏ ÔÈÒÎ ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc91˙n‰ ÒÈÎ‰Ï zÓe . ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿»À»¿«¿ƒ«≈

BÓˆÚ92‡e‰L ˙ÓŒ‡ÓË ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ‰Ï «¿¿«««ƒ¿≈»ƒ«¿≈≈∆
.ÌLÏ ÒÎƒ¿»¿»

מ "ח .89) שם שכבת 90)כלים, הוא בתורה, האמור "הזוב 
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קנב                
         

וכשיוצא  בהן, מתקבצת שהיא החללים מחוליי  הבא זרע 
ולא  תאוה ביציאתו ואין זרע , כשכבת בקושי  יוצא אינו הזוב 
כלובן  כהה שעורים של בצק  כמו ויוצא נגרר אלא הנאה
ביצה  כלובן קשורה לבנה זרע  שכבת אבל מוזרת: ביצה
ה"א). כפרה מחוסרי  מהל' (פ "ב  מוזרת" שאינה

מחנות 91) לשני  חוץ  ויולדות נדות וזבות זבין משלחין
וזהו  ה"ג), המקדש ביאת מהל' (פ "ג הבית להר חוץ  שהוא

התורה. מן ממה 92)איסור זאת ולמדו א. סז, פסחים
עמו" יוסף  עצמות את משה "ויקח  יט ) יג, (שמות שנאמר

לויה. במחנה במחיצתו", "עמו –

.ÊËÏÈÁ‰93˙ÓŒ‡ÓËe Ì"ekÚ ÔÈ‡L ,epnÓ Lc˜Ó «≈¿À»ƒ∆∆≈«¿≈≈
‰c ÏÚBe94ÌLÏ ÌÈÒÎ95. ≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»

ה"ג.93) פ "ה למעלה ראה החיל? ומהו שם. כלים,
ב 94) לענין מפורש מת כטמא נדה שבועל - א סח , פסחים

מחנות. (ראב "ד).95)שילוח  מדרבנן איסור זהו

.ÊÈÌÈLp‰Œ˙ÊÚ96ŒÏeË ÔÈ‡L ,ÏÈÁ‰ ÔÓ ˙Lc˜Ó ∆¿««»ƒ¿À∆∆ƒ«≈∆≈¿
ÌBÈ97ÌLÏ ÒÎ98ÔÓ Ï‡ ,Ì‰ÈcÓ ‰Ê eq‡Â . ƒ¿»¿»¿ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬»ƒ

.‰iÂÏ ‰ÁÓÏ Òk‰Ï ÌBÈŒÏeËÏ zÓ ‰Bz‰«»À»ƒ¿¿ƒ»≈¿«¬≈¿ƒ»
˙‡hÁ iÁ BÈ‡ ,ÌÈLp‰Œ˙ÊÚÏ ÒÎpL ˙ÓŒ‡ÓËe99. ¿≈≈∆ƒ¿«¿∆¿««»ƒ≈«»«»

שם.96) שמשו.97)כלים, העריב  לא ועדיין שטבל, טמא
מחוסר 98) נרחיק  ולא יום טבול נשים מעזרת "הרחקנו

כיפורים  ומחוסר בתרומה, אסור יום שטבול לפי  כיפורים,
שטומאתו  כל הנזכר, השורש על כולו וזה בתרומה, מותר
חבירו" משילוח  שילוחו חמור חבירו, מטומאת חמורה

שם). כלים המשנה, התורה 99)(פירוש מן אסור שאינו
לויה  מחנה היא נשים עזרת ואילו שכינה, במחנה אלא

הי "א). (למעלה

.ÁÈÏ‡OÈ ˙ÊÚ100ÔÈ‡L ,ÌÈL ˙ÊÚÓ ˙Lc˜Ó ∆¿«ƒ¿»≈¿À∆∆≈∆¿«»ƒ∆≈
ÌÈetkŒqÁÓ101,ÌLÏ ÒÎpL ‡ÓËÂ .ÌLÏ ÒÎ ¿À«ƒƒƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿«¿»

˙k iÁ102. «»»≈

(100 ֿ אחת ישראל, רגלי  דריסת מקום והוא שם. כלים,
הי "ב ). פ "ה (למעלה אמה הביא 101)עשרה לא שעדיין

מח 102)קרבנותיו. שכן ואף  זה, בכלל כיפורים וסר
חייב  לעזרה שנכנס  כיפורים שמחוסר שם במשנה מפורש

כרת. חייב  שבמזיד מפורש - ב  כז, ובמנחות חטאת.

.ËÈÌÈ‰k‰Œ˙ÊÚ103Ï‡OÈ ÔÈ‡L ,‰pnÓ ˙Lc˜Ó ∆¿««…¬ƒ¿À∆∆ƒ∆»∆≈ƒ¿»≈
‰ÎÈÓÒÏ :Ì‰ÈÎˆ ˙ÚLa ‡l‡ ÌLÏ ÔÈÒÎ104 ƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ¿«»¿≈∆ƒ¿ƒ»

‰tÎÏe105‰ËÈÁLÏÂ106‰Ùe˙ÏÂ107. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

דריסת 103) מקום שהוא שם, פ "ה למעלה וראה שם. כלים,
אמה. אחתֿעשרה הכהנים, בבעלים.104)רגלי  שהיו

ורבינו 105) ושחיטה, סמיכה אלא נזכרו לא שם (במשנה
מהל' (פ "ג הסמיכה בעת שהוא וידוי  דהיינו כפרה, הוסיף 
מ , ביומא כפרה הנקרא וידוי  ומצאנו הי "ד) הקרבנות מעשה
מדבר", הכתוב  דברים בכפרת – הקודש את מכפר "וכלה ב :

המוריה'). ב 'הר מעשה 106)וראה מהל' (פ "ה בזר שכשרה
ה"א). ה"ו).107)הקרבנות שם (פ "ט  בבעלים שהיא

.ÎÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa108ÔÈ‡L ,‰pnÓ Lc˜Ó ≈»»¿«ƒ¿≈«¿À»ƒ∆»∆≈

ÓŒÈÏÚaÌÈ„‚ŒÈÚe˜e L‡ŒÈÚeÙe ÔÈÓe109ÔÈÒÎ «¬≈ƒ¿≈…¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ
.ÌLÏ¿»

מ "ט .108) שם קרועי109)כלים, נזכרו לא שם, במשנה
תפרעו  אל "ראשיכם שכתוב  משום רבינו של וטעמו בגדים.
ראש, לפרועי  בגדים קרועי  הוקשו תפרומו", לא ובגדיכם
וראה  הי "ד, מקדש ביאת מהל' פ "א להלן רבינו כתב  וכן
יין, לשתויי  והואֿהדין קורקוס . ר"י  בשם משנה' ב 'כסף 
שם  להלן ועי ' (הגרע "א), מקדש ביאת הל' בתחלת כמפורש
ושהראב "ד  התורה, מן איסור שזהו רבינו שדעת יד) (הלכה

בזה. עליו חלק 

.‡ÎÔÈ‡L ,ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ Lc˜Ó ÏÎÈ‰‰«≈»¿À»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«∆≈
ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ıeÁ ‡l‡ ÌLÏ ÒÎ110. ƒ¿»¿»∆»¿»«ƒ¿«¿»ƒ

קידוש 110) שצריך נראה רבינו דברי  מפשטות שם. כלים,
ביאת  מהל' פ "ה להלן ראה לעבודה, כמו ורגלים ידים

מקדש.

.ÎepnÓ Lc˜Ó ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa111ÒÎ ÔÈ‡L , ≈…∆«√»ƒ¿À»ƒ∆∆≈ƒ¿»
˙ÚLa ÌÈetk‰ŒÌBÈa ÏB„b Ô‰k ‡l‡ ÌLÏ¿»∆»…≈»¿«ƒƒƒ¿«

‰„BÚ‰112. »¬»

שם.111) בכל 112)כלים, יבא ואל ב ) טז, (ויקרא "אמר
בזה  יכנס  והוא וגו', אהרן יבא בזאת וכו' הקודש אל עת
בקטורת, הראשונה פעמים. ד' כיפור צום ביום המקום
והפעם  יומא, במס ' שאמרו כמו הקדשים בקודש שם ויקטיר
והפעם  השעיר, בדם השלישית והפעם הפר, בדם השנית
מקודש  המתחה ואת הכף  את להוציא יכנס  הרביעית

שם). המשניות, (פירוש הקדשים"

.‚Î‰iÏÚa ‰È‰L ÌB˜Ó113ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÏÚ ÔeÎÓ »∆»»»¬ƒ»¿À»«…∆«√»ƒ
ÚeLa ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡ BÏ ÔÈÒÎ ÔÈ‡114‰Ó Ú„ÈÏ ≈ƒ¿»ƒ∆»««««¿»«≈««

ÌÈ‡pa‰ ÔÈÒÎpL ‰ÚLa .B˜„a ˜fÁÏ CÈˆ ‡e‰»ƒ¿«≈ƒ¿¿»»∆ƒ¿»ƒ««»ƒ
ÏÎÈ‰a Ôw˙Ïe ˙BÏ115˙‡ ÌMÓ ‡ÈˆB‰Ï B‡ ƒ¿¿«≈«≈»¿ƒƒ»∆

‡Ï .ÌÈÓÈÓz ÌÈ‰k ÔÈÒÎp‰ eÈ‰iL ‰ÂˆÓ ,‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ…¬ƒ¿ƒƒ…
ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÔÈÓeÓŒÈÏÚa eÒkÈ  ÌÈÓÈÓz e‡ˆÓ»¿¿ƒƒƒ»¿«¬≈ƒ¿ƒ≈»
.Ï‡OÈ eÒkÈ  ÌiÂÏ e‡ˆÓ ‡Ï .ÌiÂÏ eÒkÈ  ÌÈ‰k…¬ƒƒ»¿¿ƒƒ…»¿¿ƒƒƒ»¿ƒ¿»≈
.ÌÈ‡ÓË eÒkÈ  ÌÈB‰Ë e‡ˆÓ ‡Ï .ÌÈB‰Ëa ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿ƒ…»¿¿ƒƒ»¿¿≈ƒ
,‡ÓË ÒkÈ Ï‡Â ,ÌeÓŒÏÚa ÒkÈ  ÌeÓŒÏÚe ‡ÓË»≈««ƒ»≈««¿«ƒ»≈»≈

eaˆa ‰ÈeÁc ‰‡Óh‰L116ÏÎÈ‰Ï ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ .117 ∆«À¿»¿»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«≈»
LÙ‡ È‡ B‡ ˙Bz ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .˙B˙a eÒkÈ ,Ôw˙Ï¿«≈ƒ»¿¿≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»

.ÌÈÁ˙t Cc eÒkÈ ,˙B˙a eOÚiL Ì‰Ï»∆∆«¬¿≈ƒ»¿∆∆¿»ƒ

א.113) פו, כדיעה 114)פסחים שנים. בשבע  אחת פעם
ה'יש  כדעת ולא בסתם. שנאמרה שם, בברייתא הראשונה
יוםֿטוב ' ב 'תוספות וראה זה. על החולקים שם אומרים'

מ "ה. פ "ד פ "ד 115)מדות למעלה וראה א. קה, עירובין
הקדשים. קדשי  לענין הנוסח 116)הי "ג קדמון, בכת"י 

בעל  יכנס  ואל טמא יכנס  מום, ובעל "טמא רבינו בדברי 
וכן  רוקח '). ('מעשה בציבור" דחויה שהטומאה מום,
מי יש בשם משנה' ה'כסף  הביא וכן ספר'. ב 'קרית העתיק 
רבינו  פסק  ולפי "ז למלך'. ה'משנה הסכים ולזה שהגיה,
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קנג                 
         

וכשיוצא  בהן, מתקבצת שהיא החללים מחוליי  הבא זרע 
ולא  תאוה ביציאתו ואין זרע , כשכבת בקושי  יוצא אינו הזוב 
כלובן  כהה שעורים של בצק  כמו ויוצא נגרר אלא הנאה
ביצה  כלובן קשורה לבנה זרע  שכבת אבל מוזרת: ביצה
ה"א). כפרה מחוסרי  מהל' (פ "ב  מוזרת" שאינה

מחנות 91) לשני  חוץ  ויולדות נדות וזבות זבין משלחין
וזהו  ה"ג), המקדש ביאת מהל' (פ "ג הבית להר חוץ  שהוא

התורה. מן ממה 92)איסור זאת ולמדו א. סז, פסחים
עמו" יוסף  עצמות את משה "ויקח  יט ) יג, (שמות שנאמר

לויה. במחנה במחיצתו", "עמו –

.ÊËÏÈÁ‰93˙ÓŒ‡ÓËe Ì"ekÚ ÔÈ‡L ,epnÓ Lc˜Ó «≈¿À»ƒ∆∆≈«¿≈≈
‰c ÏÚBe94ÌLÏ ÌÈÒÎ95. ≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»

ה"ג.93) פ "ה למעלה ראה החיל? ומהו שם. כלים,
ב 94) לענין מפורש מת כטמא נדה שבועל - א סח , פסחים

מחנות. (ראב "ד).95)שילוח  מדרבנן איסור זהו

.ÊÈÌÈLp‰Œ˙ÊÚ96ŒÏeË ÔÈ‡L ,ÏÈÁ‰ ÔÓ ˙Lc˜Ó ∆¿««»ƒ¿À∆∆ƒ«≈∆≈¿
ÌBÈ97ÌLÏ ÒÎ98ÔÓ Ï‡ ,Ì‰ÈcÓ ‰Ê eq‡Â . ƒ¿»¿»¿ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬»ƒ

.‰iÂÏ ‰ÁÓÏ Òk‰Ï ÌBÈŒÏeËÏ zÓ ‰Bz‰«»À»ƒ¿¿ƒ»≈¿«¬≈¿ƒ»
˙‡hÁ iÁ BÈ‡ ,ÌÈLp‰Œ˙ÊÚÏ ÒÎpL ˙ÓŒ‡ÓËe99. ¿≈≈∆ƒ¿«¿∆¿««»ƒ≈«»«»

שם.96) שמשו.97)כלים, העריב  לא ועדיין שטבל, טמא
מחוסר 98) נרחיק  ולא יום טבול נשים מעזרת "הרחקנו

כיפורים  ומחוסר בתרומה, אסור יום שטבול לפי  כיפורים,
שטומאתו  כל הנזכר, השורש על כולו וזה בתרומה, מותר
חבירו" משילוח  שילוחו חמור חבירו, מטומאת חמורה

שם). כלים המשנה, התורה 99)(פירוש מן אסור שאינו
לויה  מחנה היא נשים עזרת ואילו שכינה, במחנה אלא

הי "א). (למעלה

.ÁÈÏ‡OÈ ˙ÊÚ100ÔÈ‡L ,ÌÈL ˙ÊÚÓ ˙Lc˜Ó ∆¿«ƒ¿»≈¿À∆∆≈∆¿«»ƒ∆≈
ÌÈetkŒqÁÓ101,ÌLÏ ÒÎpL ‡ÓËÂ .ÌLÏ ÒÎ ¿À«ƒƒƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿«¿»

˙k iÁ102. «»»≈

(100 ֿ אחת ישראל, רגלי  דריסת מקום והוא שם. כלים,
הי "ב ). פ "ה (למעלה אמה הביא 101)עשרה לא שעדיין

מח 102)קרבנותיו. שכן ואף  זה, בכלל כיפורים וסר
חייב  לעזרה שנכנס  כיפורים שמחוסר שם במשנה מפורש

כרת. חייב  שבמזיד מפורש - ב  כז, ובמנחות חטאת.

.ËÈÌÈ‰k‰Œ˙ÊÚ103Ï‡OÈ ÔÈ‡L ,‰pnÓ ˙Lc˜Ó ∆¿««…¬ƒ¿À∆∆ƒ∆»∆≈ƒ¿»≈
‰ÎÈÓÒÏ :Ì‰ÈÎˆ ˙ÚLa ‡l‡ ÌLÏ ÔÈÒÎ104 ƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ¿«»¿≈∆ƒ¿ƒ»

‰tÎÏe105‰ËÈÁLÏÂ106‰Ùe˙ÏÂ107. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

דריסת 103) מקום שהוא שם, פ "ה למעלה וראה שם. כלים,
אמה. אחתֿעשרה הכהנים, בבעלים.104)רגלי  שהיו

ורבינו 105) ושחיטה, סמיכה אלא נזכרו לא שם (במשנה
מהל' (פ "ג הסמיכה בעת שהוא וידוי  דהיינו כפרה, הוסיף 
מ , ביומא כפרה הנקרא וידוי  ומצאנו הי "ד) הקרבנות מעשה
מדבר", הכתוב  דברים בכפרת – הקודש את מכפר "וכלה ב :

המוריה'). ב 'הר מעשה 106)וראה מהל' (פ "ה בזר שכשרה
ה"א). ה"ו).107)הקרבנות שם (פ "ט  בבעלים שהיא

.ÎÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa108ÔÈ‡L ,‰pnÓ Lc˜Ó ≈»»¿«ƒ¿≈«¿À»ƒ∆»∆≈

ÓŒÈÏÚaÌÈ„‚ŒÈÚe˜e L‡ŒÈÚeÙe ÔÈÓe109ÔÈÒÎ «¬≈ƒ¿≈…¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ
.ÌLÏ¿»

מ "ט .108) שם קרועי109)כלים, נזכרו לא שם, במשנה
תפרעו  אל "ראשיכם שכתוב  משום רבינו של וטעמו בגדים.
ראש, לפרועי  בגדים קרועי  הוקשו תפרומו", לא ובגדיכם
וראה  הי "ד, מקדש ביאת מהל' פ "א להלן רבינו כתב  וכן
יין, לשתויי  והואֿהדין קורקוס . ר"י  בשם משנה' ב 'כסף 
שם  להלן ועי ' (הגרע "א), מקדש ביאת הל' בתחלת כמפורש
ושהראב "ד  התורה, מן איסור שזהו רבינו שדעת יד) (הלכה

בזה. עליו חלק 

.‡ÎÔÈ‡L ,ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ Lc˜Ó ÏÎÈ‰‰«≈»¿À»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«∆≈
ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ıeÁ ‡l‡ ÌLÏ ÒÎ110. ƒ¿»¿»∆»¿»«ƒ¿«¿»ƒ

קידוש 110) שצריך נראה רבינו דברי  מפשטות שם. כלים,
ביאת  מהל' פ "ה להלן ראה לעבודה, כמו ורגלים ידים

מקדש.

.ÎepnÓ Lc˜Ó ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa111ÒÎ ÔÈ‡L , ≈…∆«√»ƒ¿À»ƒ∆∆≈ƒ¿»
˙ÚLa ÌÈetk‰ŒÌBÈa ÏB„b Ô‰k ‡l‡ ÌLÏ¿»∆»…≈»¿«ƒƒƒ¿«

‰„BÚ‰112. »¬»

שם.111) בכל 112)כלים, יבא ואל ב ) טז, (ויקרא "אמר
בזה  יכנס  והוא וגו', אהרן יבא בזאת וכו' הקודש אל עת
בקטורת, הראשונה פעמים. ד' כיפור צום ביום המקום
והפעם  יומא, במס ' שאמרו כמו הקדשים בקודש שם ויקטיר
והפעם  השעיר, בדם השלישית והפעם הפר, בדם השנית
מקודש  המתחה ואת הכף  את להוציא יכנס  הרביעית

שם). המשניות, (פירוש הקדשים"

.‚Î‰iÏÚa ‰È‰L ÌB˜Ó113ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÏÚ ÔeÎÓ »∆»»»¬ƒ»¿À»«…∆«√»ƒ
ÚeLa ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡ BÏ ÔÈÒÎ ÔÈ‡114‰Ó Ú„ÈÏ ≈ƒ¿»ƒ∆»««««¿»«≈««

ÌÈ‡pa‰ ÔÈÒÎpL ‰ÚLa .B˜„a ˜fÁÏ CÈˆ ‡e‰»ƒ¿«≈ƒ¿¿»»∆ƒ¿»ƒ««»ƒ
ÏÎÈ‰a Ôw˙Ïe ˙BÏ115˙‡ ÌMÓ ‡ÈˆB‰Ï B‡ ƒ¿¿«≈«≈»¿ƒƒ»∆

‡Ï .ÌÈÓÈÓz ÌÈ‰k ÔÈÒÎp‰ eÈ‰iL ‰ÂˆÓ ,‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ…¬ƒ¿ƒƒ…
ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÔÈÓeÓŒÈÏÚa eÒkÈ  ÌÈÓÈÓz e‡ˆÓ»¿¿ƒƒƒ»¿«¬≈ƒ¿ƒ≈»
.Ï‡OÈ eÒkÈ  ÌiÂÏ e‡ˆÓ ‡Ï .ÌiÂÏ eÒkÈ  ÌÈ‰k…¬ƒƒ»¿¿ƒƒ…»¿¿ƒƒƒ»¿ƒ¿»≈
.ÌÈ‡ÓË eÒkÈ  ÌÈB‰Ë e‡ˆÓ ‡Ï .ÌÈB‰Ëa ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿ƒ…»¿¿ƒƒ»¿¿≈ƒ
,‡ÓË ÒkÈ Ï‡Â ,ÌeÓŒÏÚa ÒkÈ  ÌeÓŒÏÚe ‡ÓË»≈««ƒ»≈««¿«ƒ»≈»≈

eaˆa ‰ÈeÁc ‰‡Óh‰L116ÏÎÈ‰Ï ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ .117 ∆«À¿»¿»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«≈»
LÙ‡ È‡ B‡ ˙Bz ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .˙B˙a eÒkÈ ,Ôw˙Ï¿«≈ƒ»¿¿≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»

.ÌÈÁ˙t Cc eÒkÈ ,˙B˙a eOÚiL Ì‰Ï»∆∆«¬¿≈ƒ»¿∆∆¿»ƒ

א.113) פו, כדיעה 114)פסחים שנים. בשבע  אחת פעם
ה'יש  כדעת ולא בסתם. שנאמרה שם, בברייתא הראשונה
יוםֿטוב ' ב 'תוספות וראה זה. על החולקים שם אומרים'

מ "ה. פ "ד פ "ד 115)מדות למעלה וראה א. קה, עירובין
הקדשים. קדשי  לענין הנוסח 116)הי "ג קדמון, בכת"י 

בעל  יכנס  ואל טמא יכנס  מום, ובעל "טמא רבינו בדברי 
וכן  רוקח '). ('מעשה בציבור" דחויה שהטומאה מום,
מי יש בשם משנה' ה'כסף  הביא וכן ספר'. ב 'קרית העתיק 
רבינו  פסק  ולפי "ז למלך'. ה'משנה הסכים ולזה שהגיה,
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שאמר  ומה שם. בעירובין רב , אמר אשי  בר חייא רב  כדברי 
שהותרה  הכוונה איך ציבור", בעבודת אישתרי  "דקא שם
טומאה  כמאןֿדאמר היא הלכה שהרי  בציבור, הטומאה
המקדש  ביאת מהל' (פ "ד הותרה ולא בציבור היא דחיוה
שהוא  אף ֿעלֿפי  היתר, שיש שכיון הכוונה אלא הט "ו),
כניסה. היתר לו שאין מום מבעל יותר קל הוא דיחוי , מטעם
לעבודת  חזי  "דהא הנוסחא שם, בגמרא אוקספורד ובכת"י 
הדברים  מתפרשים ולפי "ז שם), סופרים' ('דקדוקי  ציבור"
היא  דחויה טומאה שסובר למי  שמדובר רבינו, כדברי  היטב 
בדברי שלפנינו הנוסחא את קיים משנה' וה'כסף  בציבור.
שם, בעירובין אלעזר רבי  כדעת רבינו פסק  ולפי "ז רבינו,
ולא  קדשים, באכילת מותר שהוא משום יכנס  מום שבעל
טומאה  שהרי  בציבור, שהותר מפני  יכנס  טמא שאומר כרב 

הותרה. ולא על 117)דחויה רק  מדובר מ "ה, פ "ד במדות
נראה  רבינו כדברי  אבל ההיכל. על ולא הקדשים קדשי 
"הכל  אמרו: פ "א) (בבאֿקמא כלים בתוספתא הרי  כדלהלן:
ואותה  וכו'" בתיבות שיכנסו מצוה וכו' לתקן נכנסים
ושם: בראשיתה), רק  (אמנם שם בעירובין נשנתה ברייתא

המוריה'). ('הר וכו'" לתקן לבנות בהיכל נכנסין "הכל

ה'תשע"ח  אדר ח' שישי יום 

   1 
וכיצד 1) היא, מצותֿעשה המקדש בית שמירת כי  בו יתבאר

לאחד  קרי  אירע  ואם שומריו, היו ומי  אותו, שומרים היו
השומרים. כל על ממונה ושמעמידים מהשומרים,

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ Lc˜n‰ ˙ÈÓL2ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿««ƒ∆≈
ÌLB˙ÈÓL ÔÈ‡L ,ÌÈËÒlÓ ‡ÏÂ ÌÈÈB‡Ó „Át »««≈¿ƒ¿…ƒƒ¿ƒ∆≈¿ƒ»

ÔÈËÏt ‰ÓB„ BÈ‡ .BÏ „Bk ‡l‡3ÂÈÏÚ LiL ∆»»≈∆«¿¿ƒ∆≈»»
.ÔÈÓBL ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ÔÈËÏÙÏ ÔÈÓBL¿ƒ¿«¿¿ƒ∆≈»»¿ƒ

אהל 2) לפני  אתך ובניך ואתה לאהרן: יתעלה אמרו "והוא
תמיד". לפני  תהיו אתם כלומר, בספר 3)העדות, ארמון.

"גדולה  זוטא, בספרי  והוא מכילתא, בשם שם המצוות
עליו  שיש פלטרין דומה לא שומרים, עליו שיש למקדש

שומרין". עליו שאין לפלטרין שומרין,

.‰ÏÈl‰ Ïk d˙ÂˆÓ BÊ ‰ÈÓLe4Ì‰ ÌÈÓBM‰Â . ¿ƒ»ƒ¿»»»«»¿»¿«¿ƒ≈
ÈÙÏ Cz‡ EÈe ‰z‡Â" :Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ∆∆¡«¿«»»∆ƒ»ƒ¿≈

"˙„Ú‰ Ï‰‡5È‰Â .BÏ ÌÈÓBL eÈ‰z Ìz‡ ,ÓBÏk  …∆»≈À¿««∆ƒ¿¿ƒ«¬≈
:Ó‡Â ,"„ÚBÓ Ï‰‡ ˙ÓLÓ ˙‡ eÓLÂ" :Ó‡∆¡«¿»¿∆ƒ¿∆∆…∆≈¿∆¡«
‰LÓ ‰ÁÊÓ „ÚBÓ Ï‰‡ ÈÙÏ ‰Ó„˜ ÌÈÁ‰Â"¿«…ƒ≈¿»ƒ¿≈…∆≈ƒ¿»»∆

"L„w‰ ˙ÓLÓ ÈÓL ÂÈe Ô‰‡Â6. ¿«¬…»»…¿≈ƒ¿∆∆«…∆

כז.4) לתמיד להראב "ד המיוחס  הפירוש דעת לפי  אבל
בלילה. גם למדו 5)שמרו וממנו במשכן, נאמר זה

מדוייקת.6)למקדש. אינה הפסוק  העתקת

.‚‰OÚ˙Œ‡Ïa eÚ ,‰ÈÓL eÏha Ì‡Â7:Ó‡pL , ¿ƒƒ¿¿ƒ»»¿¿…«¬∆∆∆¡«
‰ÈÓL ÔBLÏe ,"L„w‰ ˙ÓLÓ ˙‡ ÌzÓLe"¿«¿∆≈ƒ¿∆∆«…∆¿¿ƒ»
,‰OÚ ˙ÂˆÓ B˙ÈÓML ,z„ÓÏ ‡‰ .‡È‰ ‰‰Ê‡«¿»»ƒ»»«¿»∆¿ƒ»ƒ¿«¬≈

.‰OÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ B˙ÈÓL Ïeheƒ¿ƒ»ƒ¿«…«¬∆

ושמרו 7) הזה בלשון אמרו "ובמכילתא שם: המצוות בספר
תעשה  בלא בעשה, אלא לי  אין מועד אהל משמרת את
[ואולי הקדש". משמרת את ושמרתם לומר תלמוד מניין,
והשמר  קצף ", עוד יהיה "ולא שם: הפסוק  מסוף  כן למדו

לאו]. דלאו

.„ÌÈÙaÓ ÌÈÓBL ÌÈ‰k‰ eÈ‰iL ,B˙ÈÓL ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«…¬ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈÓBL ‰„Ú ÌÈOÚÂ ‰Úa‡Â .ıeÁaÓ ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒƒ«¿«¿»»¿∆¿ƒ≈»¿ƒ
ÌÈ‰k‰ :ÌB˜Ó ÌÈOÚÂ ‰Úa‡a „ÈÓz ‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»»ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ»«…¬ƒ

˙BÓB˜Ó ‰LÏLa8.ÌB˜Ó ÌÈOÚÂ „Á‡a ÌiÂÏ‰Â , ƒ¿»¿¿«¿ƒƒ¿∆»¿∆¿ƒ»

שלוש 8) לח ) ג, (במדבר בתורה בהם שנאמר מפני  כו. תמיד
(תמיד  "למשמרת" "משמרת", "שומרים", שמירה: פעמים

שם).

.‰˙Èa ÌÈÓBL eÈ‰ ÌÈ‰k ?ÌÈÓBL eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»¿ƒ…¬ƒ»¿ƒ¿≈
ÒÈË‡9ıBˆÈp‰ ˙Èe10„˜Bn‰ ˙Èe11˙Èa . «¿ƒ»¿≈«ƒ¿≈«≈≈

ÈÚL „ˆa ˙BÈea ˙BiÏÚ eÈ‰ ıBˆÈp‰ ˙Èe ÒÈË‡«¿ƒ»≈«ƒ»¬ƒ¿¿««¬≈
ÔÈB‰Â ,‰ÊÚ‰12„˜Bn‰ ˙Èa .ÌL ÌÈÓBL eÈ‰ »¬»»¿»ƒ»¿ƒ»≈«≈

‰tk13ÔÈ„ ÛwÓ ‰È‰ ÏB„b ˙Èe14È˜ÊÂ ,Ô‡ ÏL ƒ»«ƒ»»»À»¿»ƒ∆∆∆¿ƒ¿≈
‡Œ˙Èa15ÌL ÌÈLÈ eÈ‰ ÌBi‰ B˙B‡ ÏL16˙BÁzÙÓe , ≈»∆«»¿≈ƒ»«¿¿

‰ÊÚ‰17Ì„Èa18. »¬»»¿»»

"בית 9) ונקראת הקטורת, בה שעושים הלשכה היא
ממשפחת  שהם הקטורת מפטמי  האומנים שם על אבטינס "

לפנים 10)אבטינס . אחת מרוח  פתוחה אכסדרה כעין היא
וניצוצי לתוכו מהשער שנכנסים העזרה לצד הניצוץ  משער
לכן  מרובה שלה) (=אש אשה והייתה בה מנצצין חמה

שם). (הרא"ש הניצוץ  בית הלשכה שם 11)נקראת על
ובמדורה  המוקד, בית נקראת תמיד שם שדולקת המדורה
א  פרק  מדות המשניות (פירוש שטבל מי  מתחמם היה זו
שלקחו  רבינו פירש יא משנה א פרק  בשבת [ואילו ו). משנה
לתלמוד  בפירושו רבינו בו חזר אבל למזבח , אש ממנה

שלא 12)שם]. מפני  רובין להם וקוראים כהונה, בחורי 
המקדש  כלי  (מהלכות רבינו ולדעת לעבודה, עוד הגיעו
כשר  הוא הרי  איש ויעשה הכהן "כשיגדל ט "ו) הלכה
עד  במקדש לעבוד אותו מניחים היו לא אבל לעבודה

שנה". כ בן עגול.13)שיהיה אבנים 14)גגו של שורות
בית  לתוך מבפנים החומה מכותלי  בולטות אצטבאות כעין
משורה  קצרה מהכותל יוצאת אחרת שורה גבה ועל המוקד
מדריגות  כעין למעלה עד שורה גבי  על שורה וכן שתחתיה

הכהנים 15)סביב . כל חלקו המלך ודוד הנביא שמואל
שבוע  עובד היה משמר וכל משמרות וארבעה לעשרים
יום. לכל אב  בית אבות, לבתי  נחלק  והמשמר אחד,

בעזרה.16) ישיבה אין שהרי  ישנים, היו חול ובמקום
בלילה.17) נעולים היו העזרה כלומר,18)ששערי 

במקום  מונחים היו אבל עליהם. ממונים שהיו ברשותם,
היה  "ומקום ט ) משנה א פרק  (מדות ששנינו כמו מיוחד,
שהמפתחות  ושלשלת שיש של וטבלא אמה על אמה שם

בה". תלויות היו

.ÂÌÈLÈ ÌÈÓBM‰ ÌÈ‰k‰ eÈ‰ ‡Ï19ŒÈ„‚a …»«…¬ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
‰p‰Î20„‚k Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe Ô˙B‡ ÔÈÏt˜Ó ‡l‡ , ¿À»∆»¿«¿ƒ»«ƒƒ»¿∆∆
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ÔÓˆÚ È„‚a ÔÈLBÏÂ ,Ô‰ÈL‡21,ı‡‰ ÏÚ ÌÈLÈÂ . »≈∆¿¿ƒƒ¿≈«¿»ƒ≈ƒ«»»∆
ÏÚ eLÈÈ ‡lL ÌÈÎÏn‰ ˙BˆÁ ÈÓBL Ïk C„k¿∆∆»¿≈«¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«

.˙Bhn‰«ƒ

אחד 19) רק  הלילה כל נעורים היו לא השומרים הכהנים
משעה  ומתחלפים ישנים היו והשאר ערים היו שניים או

שעטנז 20)לשעה. בהם יש כהונה שבגדי  "לפי  סט . יומא
כהן  ובגדי  בלבד עבודה בשעת אלא בהם ליהנות מותר אינו
מפרשים  ויש האבנט ". לומר רצוני  שעטנז בהם יש הדיוט 
ניתנו  כהונה בגדי  שאמרו ומה מקדשים. ייהנה שלא משום
אינו  - יא) הלכה המקדש כלי  מהלכות ח  (פרק  בהם ליהנות

אסור. לבישה דרך שלא אבל לבישה בדרך בגדי21)אלא
שלהם. חול

.ÊÈ˜ Ú‡22‰aÒna CÏB‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ï23˙ÁzL ≈«¿ƒ¿∆»≈∆≈«¿ƒ»∆««
Ú˜w‰24‡Ï ˙Èa‰ ‰Ï ˙BÁe˙t‰ ˙BlÁn‰L , ««¿«∆«¿ƒ«¿¿«««ƒ…

ÏBËÂ ,eLc˜˙25ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ Ïˆ‡ LBÈÂ ÊBÁÂ ,26 ƒ¿«¿¿≈¿≈¿≈≈∆∆»«…¬ƒ
BÏ CÏB‰Â ‡ˆBÈ ˜aa ÌÈÚM‰ ÔÈÁzÙpL „Ú27. «∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ«…∆≈¿≈

שם).22) (תמיד  קרי  בה 23)טומאת שיורד גשר הוא
להיכנס 24)למערה. אסור קרי  שבעל המקדש, של
אלא 25)לעזרה. לטהרתו ימים ספירת צריך אינו בעלֿקרי 

לטבול. רשאי  מהטומאה כשפורש שבבית 26)מיד
בחול  שהיה המוקד בית של החלק  אותו שגם ואף  המוקד.
לויה, מחנה שהוא הבית, מהר הוא ה) הלכה למעלה (ראה
בפנים  שנטמא כיוון - לויה במחנה מדרבנן אסור יום וטבול
טבול  שאין אומרים ויש לו. הקילו סגורים עדיין והשערים
מותר. הבית בהר אבל בלבד, נשים בעזרת אלא אסור יום
שלא  משום הוא לו" והולך "יוצא שאמרו מה זה ולפי 

עבודה. לעבוד שעומד טבול 27)יחשדוהו שהוא "לפי 
שמש  שיעריב  עד בעזרה לבוא לו מותר ואין ו".יום

.Á‰ ÈÚL ‰MÓÁ ÏÚ ?ÌÈÓBL ÌiÂÏ‰ eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»«¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»«¬≈«
˙Bpt Úa‡ ÏÚÂ ,BÎBzÓ ÂÈ˙Bpt Úa‡ ÏÚÂ ,˙Èa‰««ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿««¿«ƒ
‰MÓÁ ÏÚÂ ,‰ÊÚa LÈÏ eÒ‡L ,ıeÁaÓ ‰ÊÚ‰»¬»»ƒ«∆»≈≈»¬»»¿«¬ƒ»
ÌÈÓBL ÌÈ‰k‰ È‰L ,‰ÊÚÏ ıeÁ ‰ÊÚ‰ ÈÚL«¬≈»¬»»»¬»»∆¬≈«…¬ƒ¿ƒ

ıBˆÈp‰ ÚL ÏÚÂ „˜Bn‰ ÚL ÏÚ28Œ‰BÓL È‰ , ««««≈¿««««ƒ¬≈¿»
.ÌB˜Ó OÚ»»»

ורמינהו 28) בעזרה? היו שערים "וחמשה אמרו: כז. בתמיד
צריכי לא מנייהו תרי  אביי  ומתרץ  וכו' בעזרה היו שערים  ז'
שומרים  שהכהנים מכיוון שימור", צריכים] אין מהם [שניים

שומרים". הכהנים "שהרי  רבינו כוונת וזוהי  שם,

.ËÔaw‰ ˙kLÏa ÌÈÓBL „BÚÂ29˙kLÏe , ¿¿ƒ¿ƒ¿««»¿»¿ƒ¿«
˙Ît‰30˙tk‰Œ˙Èa ÈBÁ‡Â ,31. «»…∆«¬≈≈««…∆

בבית 29) דרומית במערבית שהייתה הטלאים לשכת היא
הגדול. (הרא"ש).30)המוקד הפרוכת אורגים ששם

הכפורת.31) ששם קדשים קדשי  אחורי 

.È,ÌÈÓBM‰ ˙BÓLÓ Ïk ÏÚ „Á‡ ‰pÓÓ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿À∆∆»«»ƒ¿¿«¿ƒ
˙Èa‰ ‰ LÈ‡Â32Ïk ÏÚ fÁÓ ‰È‰Â .‡˜ ‰È‰ ¿ƒ«««ƒ»»ƒ¿»¿»»¿«≈«»

.ÂÈÙÏ ˙B˜eÏc ˙B˜e‡Â ,‰ÏÈl‰ Ïk ÓLÓe ÓLÓƒ¿»ƒ¿»»««¿»«¬¿¿»»

‰ LÈ‡" BÏ ÓB‡Â „ÓBÚ BÈ‡L ÓLÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»∆≈≈¿≈ƒ«
˙Èa‰33BËBÁ ,ÔLÈ ‡e‰L k "!EÈÏÚ ÌBÏL , ««ƒ»»∆ƒ»∆»≈¿

BÏ˜Óa34B˙eÒk ˙‡ ÛOÏ BÏ ‰È‰ ˙eLe ,35„Ú . ¿«¿¿»»ƒ¿…∆¿«
Ôa ÏB˜ ?‰ÊÚa ÏBw ‰Ó :ÌÈÏLeÈa ÔÈÓB‡ eÈ‰L∆»¿ƒƒ»«ƒ«»¬»»∆

‰˜BÏ ÈÂÏ36.BzÓLÓ ÏÚ ÔLiL ,ÔÈÙO ÂÈ„‚e ≈ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ∆»≈«ƒ¿«¿

הבית.32) הר שר לו 33)היינו ואומר עומד אינו כלומר,
הבית. הר לעזרה 34)לאיש במקל נכנסין שאין ואף 

מותר. מצוה לצורך - ב ) הלכה ז פרק  ואין 35)(למעלה
(הרא"ש). הפקר ביתֿדין שהפקר תשחית, בל משום בזה

לוקה.36) לוי  בן שרק  משמע 

.‡ÈBÏ CeÓÒ ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL Ì„˜ ,ÁMa37, «««…∆∆«¬∆««««»
Lc˜Ó ÏL ‰pÓÓ‰ ‡BÈ38˙ÈaL ÌÈ‰k‰ ÏÚ ˜t„ÈÂ »«¿À∆∆ƒ¿»¿ƒ¿…««…¬ƒ∆¿≈

˙‡ Á˙Ùe ÁzÙn‰ ˙‡ ÏË .BÏ ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â ,„˜Bn‰«≈¿≈¿ƒ»«∆««¿≈«»«∆
ÔËw‰ ÚM‰39ÒÎÂ ‰ÊÚ‰ ÔÈe „˜Bn‰ ˙Èa ÔÈaL ««««»»∆≈≈«≈≈»¬»»¿ƒ¿«

ÈzLe ,ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÒÎÂ .‰ÊÚÏ „˜Bn‰ ˙ÈaÓƒ≈«≈»¬»»¿ƒ¿¿«¬»«…¬ƒ¿≈
:˙BzÎ ÈzLÏ e˜ÏÁÂ .Ì„Èa B‡ ÏL ˙B˜e‡˙k ¬∆¿»»¿∆¿¿ƒ¿≈ƒ«

ÔÈ˜„Ba eÈ‰Â .ÚnÏ ˙ÎÏB‰ ˙ÎÂ ,ÁÊnÏ ˙ÎÏB‰∆∆«ƒ¿»¿«∆∆««¬»¿»¿ƒ
‰ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÎÏB‰Â40˙Bzk‰ ÈzL eÚÈbiL „Ú , ¿¿ƒ∆»»¬»»«∆«ƒ¿≈«ƒ

ÔÈzÁ ÈOBÚ ˙Èa ÌB˜ÓÏ41eÚÈb‰ .42,el‡Â el‡ ƒ¿≈≈¬ƒƒƒƒ≈»≈
ÔÈzÁ ÈOBÚ e„ÈÓÚ‰Â ?ÌBÏL Ïk‰ !ÌBÏL :ÔÈÓB‡¿ƒ»«…»¿∆¡ƒ≈¬ƒƒ

ÔÈzÁ ˙BOÚÏ43. «¬¬ƒƒ

כל 37) לא הממונה, בא שעה באיזה "וכי  אמרו: כו. בתמיד
לו  סמוך או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים
שם  המשניות בפירוש רבינו וכתב  מלאחריו". או מלפניו
תמידין  מהלכות ב  בפרק  הוא וכן השחר, לעלות קרוב  שהוא

הדשן. תרומת לעניין יא הלכה "הממונה 38)ומוספין
הפייסות". נכנסים 39)שעל שבו הגדול השער שבתוך

לעזרה. המוקד עומדים 40)מבית הכלים כל אם לראות
המזרחי .41)במקומם. השער שמשמאל הלשכה היא

הנ"ל.42) הכתות שתי  חמין 43)נפגשו להחם כלומר,
שנאמר  במחבת, הנעשית גדול כהן (למנחת לרבוכה
התמיד. איברי  הקטרת אחרי  ולהקטירה תביאנה") "מורבכת

.È‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa ÔÈOBÚ ‰f‰ „qk44ıeÁ , «≈∆«∆ƒ¿»«¿»»«¿»
e‡ Ì„Èa ÔÈ‡L ˙aL ÈÏÈlÓ45˙Bpa ÔÈ˜„Ba ‡l‡ , ƒ≈≈«»∆≈¿»»∆»¿ƒ«≈

.˙aLŒÚÓ ÌL ÔÈ˜ÏBc‰«¿ƒ»≈∆∆«»

  

         
       

ומדוע במקדש ", שבות אי" והלא  משנה ',  ב 'כס והקשה 
, ותיר . יו מבעוד   ש  הדלוקי הנרות את יטלטלו  שלא 
משנה '  ב 'לח והקשה  אחר. בעניי דאפשר הכא  שאני 
ג במקדש " שבות ש "אי שסובר  " ברמב מקומות משני 

אחר". בעניי ש "אפשר  במקו
של  עשישיות מלבני חולה , או  זק שהיה  מכה "ג האחד :
שתפוג  כדי   במי  אות מטילי ולמחר מבערב , באש  ברזל
עד המקוה  במי  חמי  מי מערבי או  וטובל ויורד  ,צינת
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קנה                 
         

ÔÓˆÚ È„‚a ÔÈLBÏÂ ,Ô‰ÈL‡21,ı‡‰ ÏÚ ÌÈLÈÂ . »≈∆¿¿ƒƒ¿≈«¿»ƒ≈ƒ«»»∆
ÏÚ eLÈÈ ‡lL ÌÈÎÏn‰ ˙BˆÁ ÈÓBL Ïk C„k¿∆∆»¿≈«¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«

.˙Bhn‰«ƒ

אחד 19) רק  הלילה כל נעורים היו לא השומרים הכהנים
משעה  ומתחלפים ישנים היו והשאר ערים היו שניים או

שעטנז 20)לשעה. בהם יש כהונה שבגדי  "לפי  סט . יומא
כהן  ובגדי  בלבד עבודה בשעת אלא בהם ליהנות מותר אינו
מפרשים  ויש האבנט ". לומר רצוני  שעטנז בהם יש הדיוט 
ניתנו  כהונה בגדי  שאמרו ומה מקדשים. ייהנה שלא משום
אינו  - יא) הלכה המקדש כלי  מהלכות ח  (פרק  בהם ליהנות

אסור. לבישה דרך שלא אבל לבישה בדרך בגדי21)אלא
שלהם. חול

.ÊÈ˜ Ú‡22‰aÒna CÏB‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ï23˙ÁzL ≈«¿ƒ¿∆»≈∆≈«¿ƒ»∆««
Ú˜w‰24‡Ï ˙Èa‰ ‰Ï ˙BÁe˙t‰ ˙BlÁn‰L , ««¿«∆«¿ƒ«¿¿«««ƒ…

ÏBËÂ ,eLc˜˙25ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ Ïˆ‡ LBÈÂ ÊBÁÂ ,26 ƒ¿«¿¿≈¿≈¿≈≈∆∆»«…¬ƒ
BÏ CÏB‰Â ‡ˆBÈ ˜aa ÌÈÚM‰ ÔÈÁzÙpL „Ú27. «∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ«…∆≈¿≈

שם).22) (תמיד  קרי  בה 23)טומאת שיורד גשר הוא
להיכנס 24)למערה. אסור קרי  שבעל המקדש, של
אלא 25)לעזרה. לטהרתו ימים ספירת צריך אינו בעלֿקרי 

לטבול. רשאי  מהטומאה כשפורש שבבית 26)מיד
בחול  שהיה המוקד בית של החלק  אותו שגם ואף  המוקד.
לויה, מחנה שהוא הבית, מהר הוא ה) הלכה למעלה (ראה
בפנים  שנטמא כיוון - לויה במחנה מדרבנן אסור יום וטבול
טבול  שאין אומרים ויש לו. הקילו סגורים עדיין והשערים
מותר. הבית בהר אבל בלבד, נשים בעזרת אלא אסור יום
שלא  משום הוא לו" והולך "יוצא שאמרו מה זה ולפי 

עבודה. לעבוד שעומד טבול 27)יחשדוהו שהוא "לפי 
שמש  שיעריב  עד בעזרה לבוא לו מותר ואין ו".יום

.Á‰ ÈÚL ‰MÓÁ ÏÚ ?ÌÈÓBL ÌiÂÏ‰ eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»«¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»«¬≈«
˙Bpt Úa‡ ÏÚÂ ,BÎBzÓ ÂÈ˙Bpt Úa‡ ÏÚÂ ,˙Èa‰««ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿««¿«ƒ
‰MÓÁ ÏÚÂ ,‰ÊÚa LÈÏ eÒ‡L ,ıeÁaÓ ‰ÊÚ‰»¬»»ƒ«∆»≈≈»¬»»¿«¬ƒ»
ÌÈÓBL ÌÈ‰k‰ È‰L ,‰ÊÚÏ ıeÁ ‰ÊÚ‰ ÈÚL«¬≈»¬»»»¬»»∆¬≈«…¬ƒ¿ƒ

ıBˆÈp‰ ÚL ÏÚÂ „˜Bn‰ ÚL ÏÚ28Œ‰BÓL È‰ , ««««≈¿««««ƒ¬≈¿»
.ÌB˜Ó OÚ»»»

ורמינהו 28) בעזרה? היו שערים "וחמשה אמרו: כז. בתמיד
צריכי לא מנייהו תרי  אביי  ומתרץ  וכו' בעזרה היו שערים  ז'
שומרים  שהכהנים מכיוון שימור", צריכים] אין מהם [שניים

שומרים". הכהנים "שהרי  רבינו כוונת וזוהי  שם,

.ËÔaw‰ ˙kLÏa ÌÈÓBL „BÚÂ29˙kLÏe , ¿¿ƒ¿ƒ¿««»¿»¿ƒ¿«
˙Ît‰30˙tk‰Œ˙Èa ÈBÁ‡Â ,31. «»…∆«¬≈≈««…∆

בבית 29) דרומית במערבית שהייתה הטלאים לשכת היא
הגדול. (הרא"ש).30)המוקד הפרוכת אורגים ששם

הכפורת.31) ששם קדשים קדשי  אחורי 

.È,ÌÈÓBM‰ ˙BÓLÓ Ïk ÏÚ „Á‡ ‰pÓÓ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿À∆∆»«»ƒ¿¿«¿ƒ
˙Èa‰ ‰ LÈ‡Â32Ïk ÏÚ fÁÓ ‰È‰Â .‡˜ ‰È‰ ¿ƒ«««ƒ»»ƒ¿»¿»»¿«≈«»

.ÂÈÙÏ ˙B˜eÏc ˙B˜e‡Â ,‰ÏÈl‰ Ïk ÓLÓe ÓLÓƒ¿»ƒ¿»»««¿»«¬¿¿»»

‰ LÈ‡" BÏ ÓB‡Â „ÓBÚ BÈ‡L ÓLÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»∆≈≈¿≈ƒ«
˙Èa‰33BËBÁ ,ÔLÈ ‡e‰L k "!EÈÏÚ ÌBÏL , ««ƒ»»∆ƒ»∆»≈¿

BÏ˜Óa34B˙eÒk ˙‡ ÛOÏ BÏ ‰È‰ ˙eLe ,35„Ú . ¿«¿¿»»ƒ¿…∆¿«
Ôa ÏB˜ ?‰ÊÚa ÏBw ‰Ó :ÌÈÏLeÈa ÔÈÓB‡ eÈ‰L∆»¿ƒƒ»«ƒ«»¬»»∆

‰˜BÏ ÈÂÏ36.BzÓLÓ ÏÚ ÔLiL ,ÔÈÙO ÂÈ„‚e ≈ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ∆»≈«ƒ¿«¿

הבית.32) הר שר לו 33)היינו ואומר עומד אינו כלומר,
הבית. הר לעזרה 34)לאיש במקל נכנסין שאין ואף 

מותר. מצוה לצורך - ב ) הלכה ז פרק  ואין 35)(למעלה
(הרא"ש). הפקר ביתֿדין שהפקר תשחית, בל משום בזה

לוקה.36) לוי  בן שרק  משמע 

.‡ÈBÏ CeÓÒ ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL Ì„˜ ,ÁMa37, «««…∆∆«¬∆««««»
Lc˜Ó ÏL ‰pÓÓ‰ ‡BÈ38˙ÈaL ÌÈ‰k‰ ÏÚ ˜t„ÈÂ »«¿À∆∆ƒ¿»¿ƒ¿…««…¬ƒ∆¿≈

˙‡ Á˙Ùe ÁzÙn‰ ˙‡ ÏË .BÏ ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â ,„˜Bn‰«≈¿≈¿ƒ»«∆««¿≈«»«∆
ÔËw‰ ÚM‰39ÒÎÂ ‰ÊÚ‰ ÔÈe „˜Bn‰ ˙Èa ÔÈaL ««««»»∆≈≈«≈≈»¬»»¿ƒ¿«

ÈzLe ,ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÒÎÂ .‰ÊÚÏ „˜Bn‰ ˙ÈaÓƒ≈«≈»¬»»¿ƒ¿¿«¬»«…¬ƒ¿≈
:˙BzÎ ÈzLÏ e˜ÏÁÂ .Ì„Èa B‡ ÏL ˙B˜e‡˙k ¬∆¿»»¿∆¿¿ƒ¿≈ƒ«

ÔÈ˜„Ba eÈ‰Â .ÚnÏ ˙ÎÏB‰ ˙ÎÂ ,ÁÊnÏ ˙ÎÏB‰∆∆«ƒ¿»¿«∆∆««¬»¿»¿ƒ
‰ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÎÏB‰Â40˙Bzk‰ ÈzL eÚÈbiL „Ú , ¿¿ƒ∆»»¬»»«∆«ƒ¿≈«ƒ

ÔÈzÁ ÈOBÚ ˙Èa ÌB˜ÓÏ41eÚÈb‰ .42,el‡Â el‡ ƒ¿≈≈¬ƒƒƒƒ≈»≈
ÔÈzÁ ÈOBÚ e„ÈÓÚ‰Â ?ÌBÏL Ïk‰ !ÌBÏL :ÔÈÓB‡¿ƒ»«…»¿∆¡ƒ≈¬ƒƒ

ÔÈzÁ ˙BOÚÏ43. «¬¬ƒƒ

כל 37) לא הממונה, בא שעה באיזה "וכי  אמרו: כו. בתמיד
לו  סמוך או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים
שם  המשניות בפירוש רבינו וכתב  מלאחריו". או מלפניו
תמידין  מהלכות ב  בפרק  הוא וכן השחר, לעלות קרוב  שהוא

הדשן. תרומת לעניין יא הלכה "הממונה 38)ומוספין
הפייסות". נכנסים 39)שעל שבו הגדול השער שבתוך

לעזרה. המוקד עומדים 40)מבית הכלים כל אם לראות
המזרחי .41)במקומם. השער שמשמאל הלשכה היא

הנ"ל.42) הכתות שתי  חמין 43)נפגשו להחם כלומר,
שנאמר  במחבת, הנעשית גדול כהן (למנחת לרבוכה
התמיד. איברי  הקטרת אחרי  ולהקטירה תביאנה") "מורבכת

.È‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa ÔÈOBÚ ‰f‰ „qk44ıeÁ , «≈∆«∆ƒ¿»«¿»»«¿»
e‡ Ì„Èa ÔÈ‡L ˙aL ÈÏÈlÓ45˙Bpa ÔÈ˜„Ba ‡l‡ , ƒ≈≈«»∆≈¿»»∆»¿ƒ«≈

.˙aLŒÚÓ ÌL ÔÈ˜ÏBc‰«¿ƒ»≈∆∆«»

  

         
       

ומדוע במקדש ", שבות אי" והלא  משנה ',  ב 'כס והקשה 
, ותיר . יו מבעוד   ש  הדלוקי הנרות את יטלטלו  שלא 
משנה '  ב 'לח והקשה  אחר. בעניי דאפשר הכא  שאני 
ג במקדש " שבות ש "אי שסובר  " ברמב מקומות משני 

אחר". בעניי ש "אפשר  במקו
של  עשישיות מלבני חולה , או  זק שהיה  מכה "ג האחד :
שתפוג  כדי   במי  אות מטילי ולמחר מבערב , באש  ברזל
עד המקוה  במי  חמי  מי מערבי או  וטובל ויורד  ,צינת
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שג ראיה  ומכא פ"ב ). יוה "כ  (עבודת צינת שתפוג
איסור  על לעבור מבלי  למקוה   חמי  מי להטיל כשאפשר
שבות  איסור על לעבור בידו  הרשות זאת בכל שבות,

מוקצה .  שה מלובנות עשישיות ולטלטל
באצבע להעירו  שמותר , מתנמנ שהיה  מכה והשני :
להעירו  אפשר שבוודאי   הג קול, השמעת ידי  על צרידה 

וכד '. טלטולו  כגו אחר, באופ
בעבודות  רק  הוא  במקדש , שבות שהתירו  מה  לומר: ויש 
 ומכיו המקדש , כבוד  כולו  שכל בעניי לא  אבל המקדש 
כמו  המקדש , בכבוד  עוסק  אלו  בהלכות ח ' פרק  שכל
כבוד אלא  שמירתו  שאי" זה  מפרק  א ' בהלכה  שמתחיל
שבכל  הנרות לאור המקדש  בדיקת עניי  שג הרי  לו ",
בו  התירו  לא  ולכ המקדש , כבוד  של עניי היא  בוקר,

אחר. בעניי שאפשר  במקו שבות
    

  

        

בפני בהלכה  זה  די  " הרמב סידר מדוע  ,להבי וצרי
י "ב הלכה  לכאורה  שהרי  י "א , הלכה   ע סידרה  ולא  עצמה ,

זה . שלפני  י "א  בהלכה  פרט היא 
נוס חידוש  יש  זו  שבהלכה  לעיל האמור לאור לומר, ויש 
את  קיימו  שבת בלילי  כי  המקדש , בשמירת חדש  וגדר
יותר, גדול בעילוי  המקדש  בכבוד  הקשורות הפעולות

שבות. איסור על לעבור ומבלי 
    

בית 44) לעבודת תמיד סדר ש"זה כן, עושים בשבת שאף 
בשבת". ובין בחול בין שבות 45)אלקינו שאין פי  על אף 

כיוון  - שבות משום אלא אינו בשבת נר וטלטול במקדש,
שבות  התירו לא שבת, מערב  הדלוקים בנרות שאפשר

במקדש.

‰ÈÁa‰Œ˙Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»


  

 
,‰OÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰OÚ Úa‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
˙BOÚÏ (‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰ÓLe¿…∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬
‡lL (‚ .e‰BÓk ˙BOÚÏ ‡lL ( .‰ÁLn‰ ÔÓL∆∆«ƒ¿»∆…«¬»∆…
(‰ .˙Ëw‰ ˙k˙Ók ˙BOÚÏ ‡lL („ .epnÓ CeÒÏ»ƒ∆∆…«¬¿«¿…∆«¿…∆
(Â .˙Ëw‰ ÔÓ ıeÁ ‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÈË˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«ƒ¿««»»ƒ«¿…∆
ÌÈca‰ eeÒÈ ‡lL (Ê .Û˙k‰ ÏÚ ÔB‡‰ ˙‡OÏ»≈»»««»≈∆…»««ƒ
‰OÚÈ ‡lL (Ë .Lc˜na ÈÂl‰ „ÚiL (Á .epnÓƒ∆∆«¬…«≈ƒ«ƒ¿»∆…«¬∆
Ô‰k‰ Lc˜Ï (È .Lc˜na BÁ ˙Î‡ÏÓa „Á‡∆»ƒ¿∆∆¬≈«ƒ¿»¿«≈«…≈

.ÌÈÏ‚a ˙BÂL ˙BÓLn‰ Ïk eÈ‰iL (‡È .‰„BÚÏ»¬»∆ƒ¿»«ƒ¿»»»¿»ƒ
ÚwÈ ‡lL (‚È .‰„BÚÏ ‰p‰k È„‚a LaÏÏ (Èƒ¿ƒ¿≈¿À»»¬»∆…ƒ»«

.„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL („È .ÏÈÚn‰«¿ƒ∆…ƒ««∆≈«»≈
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
עשאו 1) ואיך המשחה, שמן לעשות שמצותֿעשה יבאר

כמעשהו  המשחה שמן העושה ודין במדבר, ע "ה רבנו משה
וכמשקלו.

.‡‰ÁLn‰ ÔÓL ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÎeÓ ‰È‰iL ƒ¿«¬≈«¬∆∆«ƒ¿»∆ƒ¿∆»
Ba ‰ÁÈLÓ ÔÈÎÈvL ÌÈcÏ3B˙‡ ˙ÈOÚÂ :Ó‡pL , «¿»ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ»∆∆¡«¿»ƒ»…

.L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL∆∆ƒ¿«…∆

ומה 2) קנז, והערה לה, עשה לעם", המצוות ב "ספר ראה
שם. ולדורות 3)שצויין כליו, וכל המשכן נמשח  בו

דוד  בית ומלכי  מלחמה ומשוח  גדולים כהנים בו מושחין
עמ ' צוק "מ  (הוצ ' פ "ז קמא בבא ובתוספתא ז). הלכה (להלן
עם  מתערב  אינו (כלומר, כלום מקבל השמן "אין :(22 358

המלכים". את בו מושחין לפיכך אחרים) משקין

.a„na ea ‰LÓ e‰OÚ ‰ÎÎÂ4n‰ ÔÓ Á˜Ï :5 ¿»»»»∆«≈«ƒ¿»»«ƒ«…
˙B‡Ó LÓÁ ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏkÓ ,‰cw‰Â ÔBÓpw‰Â¿«ƒ»¿«ƒ»ƒ»∆»ƒ¿»¿»¬≈≈
.ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ÌOa‰ ‰wÓe ,L„w‰ Ï˜La Ï˜L∆∆¿∆∆«…∆ƒ¿≈«…∆¬ƒƒ»»ƒ
ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ ÌOa ÔÓp˜Â :‰Bza Ó‡pL e‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»¿ƒ¿»∆∆«¬ƒ¬ƒƒ

ÌÈÓÚt ÈzLa B˙B‡ ÌÈÏ˜BML  ÌÈ˙‡Óe6ÌÈMÓÁ , »»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ¬ƒƒ
BcÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˜ÁLÂ .ÌÚt ÏÎa ÌÈ˙‡Óe7, »«ƒ¿»««¿»«»∆»¿∆»¿«

Ïk‰ ÚÂ8ÌÈÓa Ô˙B‡ ‰LÂ ,9ÔÈwe˙Óe ÔÈkÊ10„Ú ¿≈≈«…¿»»»¿«ƒ«ƒ¿ƒ«
,ÔÈ‰ ˙ÈÊ ÔÓL ÌÈn‰ ÏÚ Ô˙Â ,ÌÈna ÔÁk Ïk ‡ˆiL∆»»»…»««ƒ¿»««««ƒ∆∆«ƒƒ

˙BiÚÈ Úa‡ ‚Ï Ïk ,‚Ï OÚ ÌÈL ‡e‰Â11ÏMe , ¿¿≈»»…»…«¿«¿ƒƒƒ≈
,ÔÓM‰ ‡LÂ ÌÈn‰ e„‡L „Ú L‡‰ ÏÚ Ïk‰«…«»≈«∆»¿««ƒ¿ƒ¿««∆∆

.˙BB„Ï ÈÏÎa BÁÈp‰Â¿ƒƒƒ¿ƒ¿

כגֿכה.4) שם, בשמות דרור"5)כמפורש "מר הוא
הוא  ומה מור, הוא מה ג הלכה להלן וראה שם. שבפסוק 

בושם. וקנה וקידה, אמרו 6)קנמון ושם ה. כריתות
ובפירוש  זאת, הזכיר לא ורבינו הכרעות, שתי  שצריך
המוריה). (הר להכריע  צריך שאין נראה המשניות

בבד",7) "בד לד) שם, (שמות שנאמר ממה כן שלמד נראה
במשקל  משקל יניח  "שלא שם בגמרא שגרס  ונראה
– בקטורת נאמר שזה [ואף ֿעלֿפי  המוריה) (הר וישחוק "
"ובמתכונתו  בגזירהֿשוה מקטורת המשחה שמן למדו הרי 

זה]. לענין והואֿהדין (שם), במתכונתה" זה 8)– אף 
ותירגם  "ממולח ", לה) (שם, בה שנאמר מקטורת נלמד

"מערב ". רבי9)אונקלוס  כדברי  יא: בהוריות ברייתא
אלו.10)יוסי . דברים מקור נודע  בפ "א 11)לא (ראה

יג). הלכה עירובין מהלכות

.‚ec‰aL ‰iÁa ev‰ Ìc‰ ‡e‰ n‰12Úe„i‰ «…«»«»¿«»∆¿…«»«
ÔBÓpw‰Â .ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡ Èa da ÔÈÓOa˙nL ,ÏkÏ«…∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»»¿»»¿«ƒ»
ÌÈnb˙Óe BË BÁÈL ,e„‰ Èi‡Ó ‡aL ıÚ‰ ‡e‰13 »≈∆»≈ƒ≈…∆≈ƒ¿«¿ƒ
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קנו                
         

ËLw‰ ‡È‰ ‰cw‰Â .Ì„‡ Èa Ba14Ì‰ ÌO ‰˜e . ¿≈»»¿«ƒ»ƒ«¿¿¿≈…∆≈
e„‰ Èi‡Ó ÌÈ‡a‰ ÌÈn„‡‰ Ôzk ÌÈwc‰ ÌÈw‰«»ƒ««ƒ«∆∆»¬Àƒ«»ƒ≈ƒ≈…
Ì˙B‡ ÔÈ˙BpL ÌÈÓOa‰ ÈÈnÓ Ì‰Â ,BË ÔÁÈÂ¿≈»¿≈ƒƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ»

Èva ÌÈ‡ÙB‰15. »¿ƒ«√ƒ

בשמו)12) שם בשמות בןֿעזרא אברהם (ר' הגאון פירש כן
וכתב : עליו, השיג והראב "ד מג. שבברכות המוסק  והוא
חיה  שום דם הקדש במעשה שיכנסו מקבלת דעתי  "אין
(שמות  עה"ת והרמב "ן טמאה", חיה דם כלֿשכן בעולם,
בה  הנאסף  ההוא הלחות כי  קושיא, אינה "זו כתב  כד) שם
ולא  טומאה לא בו אין בחייה, ממנה ויזוב  הדם מרוב 

אונקלוס 14)ומתבשמים.13)מיאוס ". הרי  עיון: צריך
ג  הלכה פ "ב  להלן מנה ורבינו "קציעתא", קדה תרגם
אינה  קציעה ואולי  (כסף ֿמשנה). לחוד וקושט  לחוד קציעה

שם). עיין המוריה, (הר ראה 15)קציעתא רפואה, במיני 
כב . ח , ירמיה

.„Ï˜LnÎÂ ‰f‰ ‰OÚnk ‰ÁLn‰ ÔÓL ‰OBÚ‰»∆∆∆«ƒ¿»««¬∆«∆¿«ƒ¿»
Ú‚ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ‰f‰16,˙k iÁ  „ÈÊÓa : «∆¿…ƒ¿…»«¿≈ƒ«»»≈

˙‡hÁ ‡ÈÓ  ‚‚BLa17L‡ :Ó‡pL ;‰Úe˜ ¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡«¬∆
ÂÈnÚÓ ˙ÎÂ e‰Ók Á˜È18‰OÚiL ‡e‰Â .19B˙B‡ ƒ¿«»…¿ƒ¿«≈«»¿∆«¬∆

BzÏ B‡ „nÏ˙‰Ï e‰OÚ Ì‡ Ï‡ ;Ba ÁLn‰Ï¿ƒ»«¬»ƒ»»¿ƒ¿«≈ƒ¿
.eËt  ÌÈÁ‡Ï«¬≈ƒ»

פטור",16) לחציין שפטמו שמן רבא, "אמר שם: בכריתות
מן  רבינו למדה ואולי  משם, ידענו לא "הוסיף " אבל
לא  "ובמתכונתו הפסוק  מן שם שלמדו שכשם הסברא,
משם  ללמוד יש כן לחצאין, העושה לפטור כמוהו" תעשו

מתכונתו. על יתר בהוספה העושה ב .17)לפטור כריתות
חדשים.18) דפוסים ע "פ  שם.19)נוסף 

.‰˙Èfk ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ Cq‰20,˙k iÁ  „ÈÊÓa : «»ƒ∆∆«ƒ¿»««ƒ¿≈ƒ«»»≈
ÔzÈ L‡Â :Ó‡pL ;‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ  ‚‚BLe¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈

ÔÈiÁ ÔÈ‡Â .ÂÈnÚÓ ˙ÎÂ Ê ÏÚ epnÓ21ÏÚ ‡l‡ ƒ∆«»¿ƒ¿«≈«»¿≈«»ƒ∆»«
 epnÓ :Ó‡pL ;‰LÓ ‰OÚL ‰ÁLn‰ ÔÓL ˙ÎÈÒƒ«∆∆«ƒ¿»∆»»∆∆∆¡«ƒ∆
.ÈÏ ‰Ê ‰È‰È L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL :Ba Ó‡pL ‰fÓƒ∆∆∆¡«∆∆ƒ¿«…∆ƒ¿∆∆ƒ
‰OÚL ‰nÓ ıeÁ Á‡ ÔÓL ‰OÚ ‡Ï ÌÏBÚÓe≈»…«¬»∆∆«≈ƒ«∆»»

.‰LÓ∆

י .20) הלכה להלן וראה ו: שם יהודה רבי  שם 21)כדעת
ה.

.Â;ÌÈÁ‡ ˙‡ Cq‰ „Á‡Â BÓˆÚ ˙‡ Cq‰ „Á‡∆»«»∆«¿¿∆»«»∆¬≈ƒ
ÌÈÏk Cq‰ .Ê ÏÚ epnÓ ÔzÈ L‡Â :Ó‡pL22 ∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«»«»≈ƒ

d˙BÓk Ì‰L ÌÈÎBk È„BÚÂ ‰Ó‰e23CqL B‡ ¿≈»¿¿≈»ƒ∆≈¿»∆»
ÌÈ˙Ó24.CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ Oa ÏÚ :Ó‡pL ;eËt  Ba ≈ƒ»∆∆¡««¿«»»…ƒ»

ו:22) עם 23)שם פה לכם "שבו שנאמר כבהמה,
הדומה  "עם סח .) (קידושין חכמים ודרשו החמור",

"מתים"24)לחמור". אלא "אדם" עוד נקראים שאינם
שם). (כריתות

.Ê˙BB„Ï epnÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡25ÌÈÏB„b ÌÈ‰k ‡l‡26 ≈¿ƒƒ∆¿∆»…¬ƒ¿ƒ

‰ÓÁÏÓ ÁeLÓe27„Ïa „Âc ˙Èa ÈÎÏÓe28Ô‰k elÙ‡ . ¿«ƒ¿»»«¿≈≈»ƒƒ¿«¬ƒ…≈
Ô‰k Ôa29Ô‰k‰Â :Ó‡pL ,B˙B‡ ÔÈÁLBÓ30ÁÈLn‰ ∆…≈¿ƒ∆∆¡«¿«…≈«»ƒ«

.ÓB‚Â ÂÈaÓ ÂÈzÁz«¿»ƒ»»¿≈

ואת 25) הכהונה בגדי  את גם ממנו משחו מרע "ה בזמן אבל
בתורה. כמבואר כליו וכל ה:26)המשכן שם

יב .27) אלא 28)הוריות נמשחים אינם ישראל ומלכי 
אפרסמון. כהן 29)בשמן בן גדול כהן והיינו שם. כריתות

משום 30)גדול. מלך, בן מלך מושחין שאין שאף ֿעלֿפי 
גם  והרי  יא), הלכה (להלן ישראל בקרב  ובניו הוא שנאמר
התורה  גילתה – כ) הלכה פ "ד (להלן יורשו בנו גדול, כהן

משיחה. צריך גדול כהן בן גדול שכהן

.Á‰ÁLn‰ ÔÓL ÌL ‰È‰ ‡lL ,ÈL ˙Èa31‰È‰ , ¿«ƒ≈ƒ∆…»»»∆∆«ƒ¿»»»
ÌÈ„‚a ˙LÈÏa ‰a˙Ó ÏB„b Ô‰k32‰È‰L ,„Ïa …≈»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«¿»ƒƒ¿«∆»»

‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚a LBÏ33. ≈ƒ¿≈¿À»¿»

א.31) הלכה הבחירה בית מהלכות פ "ד למעלה ראה
ט :32) שמן 33)מגילה ראשו על יוצק  אשר "שנאמר

שמתרבה  כשם הבגדים, את ללבוש ידו את ומלא המשחה
יב ), הלכה פ "ד (להלן בבגדים" מתרבה כך המשחה, בשמן
ופושטן, בגדים שמונה לובש בבגדים, אותו מרבין "כיצד
הלכה  (שם יום" אחר יום ימים שבעת למחר ולובשן וחוזר

יג).

.Ë?Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÁLBÓ „ˆÈk34ÏÚ ÔÓM‰ ˙‡ ˜ˆ ≈«¿ƒ∆«…≈»∆«∆∆«
ÂÈÈÚ Èab ÏÚ epnÓ CÒÂ BL‡35‰Êk ,˙ÈÂÈ Èk ÔÈÓk …¿»ƒ∆««≈≈»¿ƒƒ¿»ƒ»∆

Ô‰‡ L‡ ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ ˜ˆiÂ :Ó‡pL ;Î∆∆¡««ƒ…ƒ∆∆«ƒ¿»«…«¬…
B˙‡ ÁLÓiÂ36Ô˙B‡ ÔÈÁLBÓ „Âc ˙Èa ÈÎÏÓe .BLc˜Ï «ƒ¿«…¿«¿«¿≈≈»ƒ¿ƒ»

BL‡ ÏÚ Ê ÔÈÓk37,˙BÁ‡ ˙BÓB˜Óa ÁLÓÈ ‡ÏÂ . ¿ƒ≈∆«…¿…ƒ¿«ƒ¿¬≈
ÔÓMa ‰aÈ ‡ÏÂ38. ¿…«¿∆«∆∆

קודמת 34) שיציקה שם, בכריתות ראשונה כברייתא
מאותו 35)למשיחה. אינה זו שסיכה משמע  שם בגמרא

לפרש  יש וכן הפך. מן חדשה נתינה אלא ראשו, שעל שמן
שבראש  לשמן כוונתו אין שכתב , ו"ממנו" רבינו. בדברי 

שבפך. לשמן ומשיחה 36)אלא בתחילה יציקה כלומר,
שם). (גמרא שם.37)אחריה שסך 38)כריתות שכל

הוא  הרי  צורך, ללא בשמן מרבה או צריך שאינו במקום
 ֿ (כסף  י  הלכה להלן כמבואר בו שסך אדם לשאר דומה

משנה).

.ÈÔ˙Bp‰39ÏB„b Ô‰k B‡ CÏÓ Èab ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ «≈ƒ∆∆«ƒ¿»««≈∆∆…≈»
ÏÚ epnÓ ÔzÈ L‡Â :Ó‡pL ;eËt  eÁLÓ kL∆¿»ƒ¿¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«

Cq‰ Ï‡ .BÏˆ‡ ÌÈÊ el‡ ÔÈ‡Â ,Ê40elÙ‡ epnÓ »¿≈≈»ƒ∆¿¬»«»ƒ∆¬ƒ
‡Ï Ì„‡ Oa ÏÚ :Ó‡pL ;iÁ  ÏB„b Ô‰ÎÂ CÏÓÏ¿∆∆¿…≈»«»∆∆¡««¿«»»…

ÏB„b Ô‰ÎÂ .ÚÓLna Ì„‡ Ïk  CÒÈÈ41ÔÓL ÏËpL ƒ»»»»««¿»¿…≈»∆»«∆∆
‡e‰Â .˙k iÁ  ÂÈÚÓa CÒÂ BL‡Ó ‰ÁLn‰«ƒ¿»≈…¿»¿≈»«»»≈¿

˙ÈfÎa epnÓ CeÒiL42. ∆»ƒ∆ƒ««ƒ

וראה 39) סך, על כן נאמר שם אבל יהודה. כרבי  ו: שם
גדול. וכהן מלך על גם חייבים שבסיכה רבינו בדברי  להלן
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קנז                 
         

ËLw‰ ‡È‰ ‰cw‰Â .Ì„‡ Èa Ba14Ì‰ ÌO ‰˜e . ¿≈»»¿«ƒ»ƒ«¿¿¿≈…∆≈
e„‰ Èi‡Ó ÌÈ‡a‰ ÌÈn„‡‰ Ôzk ÌÈwc‰ ÌÈw‰«»ƒ««ƒ«∆∆»¬Àƒ«»ƒ≈ƒ≈…
Ì˙B‡ ÔÈ˙BpL ÌÈÓOa‰ ÈÈnÓ Ì‰Â ,BË ÔÁÈÂ¿≈»¿≈ƒƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ»

Èva ÌÈ‡ÙB‰15. »¿ƒ«√ƒ

בשמו)12) שם בשמות בןֿעזרא אברהם (ר' הגאון פירש כן
וכתב : עליו, השיג והראב "ד מג. שבברכות המוסק  והוא
חיה  שום דם הקדש במעשה שיכנסו מקבלת דעתי  "אין
(שמות  עה"ת והרמב "ן טמאה", חיה דם כלֿשכן בעולם,
בה  הנאסף  ההוא הלחות כי  קושיא, אינה "זו כתב  כד) שם
ולא  טומאה לא בו אין בחייה, ממנה ויזוב  הדם מרוב 

אונקלוס 14)ומתבשמים.13)מיאוס ". הרי  עיון: צריך
ג  הלכה פ "ב  להלן מנה ורבינו "קציעתא", קדה תרגם
אינה  קציעה ואולי  (כסף ֿמשנה). לחוד וקושט  לחוד קציעה

שם). עיין המוריה, (הר ראה 15)קציעתא רפואה, במיני 
כב . ח , ירמיה

.„Ï˜LnÎÂ ‰f‰ ‰OÚnk ‰ÁLn‰ ÔÓL ‰OBÚ‰»∆∆∆«ƒ¿»««¬∆«∆¿«ƒ¿»
Ú‚ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ‰f‰16,˙k iÁ  „ÈÊÓa : «∆¿…ƒ¿…»«¿≈ƒ«»»≈

˙‡hÁ ‡ÈÓ  ‚‚BLa17L‡ :Ó‡pL ;‰Úe˜ ¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡«¬∆
ÂÈnÚÓ ˙ÎÂ e‰Ók Á˜È18‰OÚiL ‡e‰Â .19B˙B‡ ƒ¿«»…¿ƒ¿«≈«»¿∆«¬∆

BzÏ B‡ „nÏ˙‰Ï e‰OÚ Ì‡ Ï‡ ;Ba ÁLn‰Ï¿ƒ»«¬»ƒ»»¿ƒ¿«≈ƒ¿
.eËt  ÌÈÁ‡Ï«¬≈ƒ»

פטור",16) לחציין שפטמו שמן רבא, "אמר שם: בכריתות
מן  רבינו למדה ואולי  משם, ידענו לא "הוסיף " אבל
לא  "ובמתכונתו הפסוק  מן שם שלמדו שכשם הסברא,
משם  ללמוד יש כן לחצאין, העושה לפטור כמוהו" תעשו

מתכונתו. על יתר בהוספה העושה ב .17)לפטור כריתות
חדשים.18) דפוסים ע "פ  שם.19)נוסף 

.‰˙Èfk ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ Cq‰20,˙k iÁ  „ÈÊÓa : «»ƒ∆∆«ƒ¿»««ƒ¿≈ƒ«»»≈
ÔzÈ L‡Â :Ó‡pL ;‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ  ‚‚BLe¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈

ÔÈiÁ ÔÈ‡Â .ÂÈnÚÓ ˙ÎÂ Ê ÏÚ epnÓ21ÏÚ ‡l‡ ƒ∆«»¿ƒ¿«≈«»¿≈«»ƒ∆»«
 epnÓ :Ó‡pL ;‰LÓ ‰OÚL ‰ÁLn‰ ÔÓL ˙ÎÈÒƒ«∆∆«ƒ¿»∆»»∆∆∆¡«ƒ∆
.ÈÏ ‰Ê ‰È‰È L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL :Ba Ó‡pL ‰fÓƒ∆∆∆¡«∆∆ƒ¿«…∆ƒ¿∆∆ƒ
‰OÚL ‰nÓ ıeÁ Á‡ ÔÓL ‰OÚ ‡Ï ÌÏBÚÓe≈»…«¬»∆∆«≈ƒ«∆»»

.‰LÓ∆

י .20) הלכה להלן וראה ו: שם יהודה רבי  שם 21)כדעת
ה.

.Â;ÌÈÁ‡ ˙‡ Cq‰ „Á‡Â BÓˆÚ ˙‡ Cq‰ „Á‡∆»«»∆«¿¿∆»«»∆¬≈ƒ
ÌÈÏk Cq‰ .Ê ÏÚ epnÓ ÔzÈ L‡Â :Ó‡pL22 ∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«»«»≈ƒ

d˙BÓk Ì‰L ÌÈÎBk È„BÚÂ ‰Ó‰e23CqL B‡ ¿≈»¿¿≈»ƒ∆≈¿»∆»
ÌÈ˙Ó24.CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ Oa ÏÚ :Ó‡pL ;eËt  Ba ≈ƒ»∆∆¡««¿«»»…ƒ»

ו:22) עם 23)שם פה לכם "שבו שנאמר כבהמה,
הדומה  "עם סח .) (קידושין חכמים ודרשו החמור",

"מתים"24)לחמור". אלא "אדם" עוד נקראים שאינם
שם). (כריתות

.Ê˙BB„Ï epnÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡25ÌÈÏB„b ÌÈ‰k ‡l‡26 ≈¿ƒƒ∆¿∆»…¬ƒ¿ƒ

‰ÓÁÏÓ ÁeLÓe27„Ïa „Âc ˙Èa ÈÎÏÓe28Ô‰k elÙ‡ . ¿«ƒ¿»»«¿≈≈»ƒƒ¿«¬ƒ…≈
Ô‰k Ôa29Ô‰k‰Â :Ó‡pL ,B˙B‡ ÔÈÁLBÓ30ÁÈLn‰ ∆…≈¿ƒ∆∆¡«¿«…≈«»ƒ«

.ÓB‚Â ÂÈaÓ ÂÈzÁz«¿»ƒ»»¿≈

ואת 25) הכהונה בגדי  את גם ממנו משחו מרע "ה בזמן אבל
בתורה. כמבואר כליו וכל ה:26)המשכן שם

יב .27) אלא 28)הוריות נמשחים אינם ישראל ומלכי 
אפרסמון. כהן 29)בשמן בן גדול כהן והיינו שם. כריתות

משום 30)גדול. מלך, בן מלך מושחין שאין שאף ֿעלֿפי 
גם  והרי  יא), הלכה (להלן ישראל בקרב  ובניו הוא שנאמר
התורה  גילתה – כ) הלכה פ "ד (להלן יורשו בנו גדול, כהן

משיחה. צריך גדול כהן בן גדול שכהן

.Á‰ÁLn‰ ÔÓL ÌL ‰È‰ ‡lL ,ÈL ˙Èa31‰È‰ , ¿«ƒ≈ƒ∆…»»»∆∆«ƒ¿»»»
ÌÈ„‚a ˙LÈÏa ‰a˙Ó ÏB„b Ô‰k32‰È‰L ,„Ïa …≈»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«¿»ƒƒ¿«∆»»

‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚a LBÏ33. ≈ƒ¿≈¿À»¿»

א.31) הלכה הבחירה בית מהלכות פ "ד למעלה ראה
ט :32) שמן 33)מגילה ראשו על יוצק  אשר "שנאמר

שמתרבה  כשם הבגדים, את ללבוש ידו את ומלא המשחה
יב ), הלכה פ "ד (להלן בבגדים" מתרבה כך המשחה, בשמן
ופושטן, בגדים שמונה לובש בבגדים, אותו מרבין "כיצד
הלכה  (שם יום" אחר יום ימים שבעת למחר ולובשן וחוזר

יג).

.Ë?Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÁLBÓ „ˆÈk34ÏÚ ÔÓM‰ ˙‡ ˜ˆ ≈«¿ƒ∆«…≈»∆«∆∆«
ÂÈÈÚ Èab ÏÚ epnÓ CÒÂ BL‡35‰Êk ,˙ÈÂÈ Èk ÔÈÓk …¿»ƒ∆««≈≈»¿ƒƒ¿»ƒ»∆

Ô‰‡ L‡ ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ ˜ˆiÂ :Ó‡pL ;Î∆∆¡««ƒ…ƒ∆∆«ƒ¿»«…«¬…
B˙‡ ÁLÓiÂ36Ô˙B‡ ÔÈÁLBÓ „Âc ˙Èa ÈÎÏÓe .BLc˜Ï «ƒ¿«…¿«¿«¿≈≈»ƒ¿ƒ»

BL‡ ÏÚ Ê ÔÈÓk37,˙BÁ‡ ˙BÓB˜Óa ÁLÓÈ ‡ÏÂ . ¿ƒ≈∆«…¿…ƒ¿«ƒ¿¬≈
ÔÓMa ‰aÈ ‡ÏÂ38. ¿…«¿∆«∆∆

קודמת 34) שיציקה שם, בכריתות ראשונה כברייתא
מאותו 35)למשיחה. אינה זו שסיכה משמע  שם בגמרא

לפרש  יש וכן הפך. מן חדשה נתינה אלא ראשו, שעל שמן
שבראש  לשמן כוונתו אין שכתב , ו"ממנו" רבינו. בדברי 

שבפך. לשמן ומשיחה 36)אלא בתחילה יציקה כלומר,
שם). (גמרא שם.37)אחריה שסך 38)כריתות שכל

הוא  הרי  צורך, ללא בשמן מרבה או צריך שאינו במקום
 ֿ (כסף  י  הלכה להלן כמבואר בו שסך אדם לשאר דומה

משנה).

.ÈÔ˙Bp‰39ÏB„b Ô‰k B‡ CÏÓ Èab ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ «≈ƒ∆∆«ƒ¿»««≈∆∆…≈»
ÏÚ epnÓ ÔzÈ L‡Â :Ó‡pL ;eËt  eÁLÓ kL∆¿»ƒ¿¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«

Cq‰ Ï‡ .BÏˆ‡ ÌÈÊ el‡ ÔÈ‡Â ,Ê40elÙ‡ epnÓ »¿≈≈»ƒ∆¿¬»«»ƒ∆¬ƒ
‡Ï Ì„‡ Oa ÏÚ :Ó‡pL ;iÁ  ÏB„b Ô‰ÎÂ CÏÓÏ¿∆∆¿…≈»«»∆∆¡««¿«»»…

ÏB„b Ô‰ÎÂ .ÚÓLna Ì„‡ Ïk  CÒÈÈ41ÔÓL ÏËpL ƒ»»»»««¿»¿…≈»∆»«∆∆
‡e‰Â .˙k iÁ  ÂÈÚÓa CÒÂ BL‡Ó ‰ÁLn‰«ƒ¿»≈…¿»¿≈»«»»≈¿

˙ÈfÎa epnÓ CeÒiL42. ∆»ƒ∆ƒ««ƒ

וראה 39) סך, על כן נאמר שם אבל יהודה. כרבי  ו: שם
גדול. וכהן מלך על גם חייבים שבסיכה רבינו בדברי  להלן
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בכסף ֿמשנה. ראה כרת, חייב  – במעיו וסך מראשו המשחה
שם.41) נראה 42)כריתות שם שבגמרא אף ֿעלֿפי 

– כזית צריך בנתינה ורק  שהוא, כל על חייבים שבסיכה
יסוך  "כמה מפורש נאמר שם שבברייתא שכיון רבינו סובר
יתן", "כמה אמרו ולא כזית", אומר יהודה רבי  – חייב  ויהא
סיכה  אף  בכזית, נתינה מה מנתינה: סיכה שלמדו עלֿכרחנו

וכסף ֿמשנה. ראב "ד ועיין בכזית,

.‡ÈÔÈÚn‰ Èab ÏÚ ‡l‡ CÏn‰ ˙‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡43. ≈¿ƒ∆«∆∆∆»««≈««¿»
CÏnÏ ‰MÈ ˙eÎÏn‰L ,CÏÓ Ôa CÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆∆∆∆∆∆««¿¿À»«∆∆
Ì‡Â .Ï‡OÈ ˜a ÂÈe ‡e‰ :Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡«»»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ
˜lÒÏ È„k ,B˙B‡ ÔÈÁLBÓ  ˙˜ÏÁÓ ÌL ‰˙È‰»¿»»«¬…∆¿ƒ¿≈¿«≈

CÏÓ e‰fL ÏkÏ ÚÈ„B‰Ïe ˙˜ÏÁn‰44BÓk .BcÏ ««¬…∆¿ƒ««…∆∆∆∆¿«¿
e‰iB„‡ ˙˜ÏÁÓ ÈtÓ ‰ÓÏL eÁLnL45L‡BÈÂ , ∆»¿¿……ƒ¿≈«¬…∆¬ƒ»¿»

‰ÈÏ˙Ú ÈtÓ46ÂÈÁ‡ ÌÈ˜ÈB‰È ÈtÓ ÊÁ‡B‰ÈÂ ,47‰ÊÂ . ƒ¿≈¬«¿»ƒ»»ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿∆
‡e‰ÈÏ ÚLÈÏ‡ ÁLnL48‰ÁLn‰ ÔÓL ‡Ï  ∆»«¡ƒ»¿≈…¿∆∆«ƒ¿»

ÔBÓÒÙ‡ ÔÓLa ‡l‡ ,BÁLÓ49„Èa ˙ÒÓ ‰Ê „Â . ¿»∆»¿∆∆¬«¿¿¿»»∆»…∆¿«
.ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ

ממה 43) כן ולמדו מלכותן. שתימשך כדי  בברייתא: ה: שם
ומשח  גיחון אל אותו "והורדתם לגֿלד) א, (מ "א שנאמר

שם". ובניו 44)אותו "הוא שנאמר ממה כן ולמדו שם.
אז  רק  כלומר, בישראל", ששלום "בזמן – ישראל" בקרב 

משיחה. בלי  בירושה המלכות שם,45)עוברת מלכים
בשמן 46)לט . זו משיחה היתה ולא יב . יא, מלכיםֿב 

אפרסמון  בשמן אלא גנזו, אביו יאשיהו שהרי  המשחה,
שם). ל.47)(כריתות כג, זה 48)שם ואין א. ט , שם

ז, להלכה אלא מלך, בן היה לא הוא שהרי  לכאן, שייך
שמשח  וזה כתב  זה ועל דוד, בית למלכי  אלא מושחין שאין

שם. בגמרא הוא וכן אצל 49)וכו' שגם ואף ֿעלֿפי 
(ראה  אפרסמון שמן אלא המשחה שמן היה לא יהואחז
אותו  מושחים היו המשחה שמן היה אילו שם – למעלה)
 ֿ ואף ֿעל המשחה, שמן עוד היה יהוא של בזמנו ואילו בו,
היה  שלא מפני  אפרסמון, בשמן אלא בו משחוהו לא פי ֿכן

דוד. בית ממלכי 

.ÈLc˜n‰ ÈÏk Ïk50‡Ï a„na ‰LÓ ‰OÚL »¿≈«ƒ¿»∆»»∆«ƒ¿»…
:Ó‡pL ,‰ÁLn‰ ÔÓLa Ô˙ÁÈLÓa ‡l‡ eLc˜˙ƒ¿«¿∆»ƒ¿ƒ»»¿∆∆«ƒ¿»∆∆¡«

˙BB„Ï ‚‰B BÈ‡ ‰Ê „Â .Ì˙‡ Lc˜ÈÂ ÌÁLÓiÂ51, «ƒ¿»≈«¿«≈…»¿»»∆≈≈¿
Lc˜na Ô‰a eLnzLpL ÔÂÈk Ôlk ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒÀ»≈»∆ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»
L„wa Ì e˙LÈ L‡ :Ó‡pL ;eLc˜˙ ÔzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»ƒ¿«¿∆∆¡«¬∆¿»¿»«…∆

.ÔÈLc˜˙Ó Ì‰ ˙eMa «≈≈ƒ¿«¿ƒ

בברייתא.50) טו. ויקדש 51)שבועות "וימשחם שנאמר
אלא  במשיחה לדורות ולא במשיחה, אותם – אותם"

(שם). בעבודה

.‚ÈÔÎÂ ,˙BÁn‰ Ì‰a ÔÈÏa˜nL ˙BÚw‰Â ˙Btk‰««¿«¿»∆¿«¿ƒ»∆«¿»¿≈
 ˙M‰ ÈÏk ‡Le ,Ìc‰ Ô‰a ÔÈÏa˜nL ˙B˜Ên‰«ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆«»¿»¿≈«»≈
‡MÓ Ô˙BOÚÏ zÓe ;eÈ‰ ‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL ÔlkÀ»∆∆∆¿∆»»»À»«¬»ƒ¿»

e‡aL BÓk ,˙BÎzÓ ÈÈÓ52ÔÈLc˜˙Ó ÔlÎÂ . ƒ≈«»¿∆≈«¿¿À»ƒ¿«¿ƒ
ÔzÎ‡ÏÓa53Ì˙B‡ CÈzÓ  eaL Ì‡Â .54‰OBÚÂ ƒ¿«¿»¿ƒƒ¿¿«ƒ»¿∆

ÌÏBÚÏ Ô‰Ó ˙˜lzÒÓ Ô˙M„˜ ÔÈ‡Â ,Á‡ ÈÏk Ô˙B‡55. »¿ƒ«≈¿≈¿À»»ƒ¿«∆∆≈∆¿»

יח ֿיט .52) הלכות הבחירה בית מהלכות פ "א למעלה
הקודמת,53) בהלכה למעלה רבינו כתב  שכבר אף ֿעלֿפי 

כאן, וכתבו רבינו חזר – במלאכתם מתקדשים שהכלים
מבפנים  ונמשחו לח  כלי  שהם המזרקות שגם להשמיענו
– ומבחוץ  מבפנים לקדשם כדי  יט ), הלכה (להלן ומבחוץ 
שעבודתם  אף ֿעלֿפי  ומבחוץ , מבפנים בעבודתם מתקדשים

שלמה). (יריעות מבפנים אלא הלכה 54)אינה להלן ראה
הקרבנות 55)יד. מעשה מהלכות פ "ח  להלן מפורש כן

בפנים  ומכניסו שיטהר עד פוחתו כשיצא "נטמא כא: הלכה
הכלים" כתבנית ויחזור הפחת שיסתם עד ומרדדו וחוזר
(אור  מסתלקת אינה שקדושתו הרי  צה.) צד: מזבחים (והוא

שמח ).

.„ÈÏkÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡  e˜cÒpL B‡ ewpL L„w‰ È ¿≈«…∆∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿ƒ
ÌÈL„Á Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ Ô˙B‡ ÔÈÎÈzÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡56. »∆»«ƒƒ»¿ƒ»¬»ƒ

מתיכין 56) אין שניקבו קודש "כלי  בברייתא: פח . [בזבחים
אין  נפגמו, (=עופרת). אבר לתוכן מתיכין ואין אותן,
"כלי הנוסחא: שם היתה רבינו שלפני  ונראה אותן". מתקנין

מחדש]. להתיכם והיינו אותן", מתיכין שניקבו קודש

.ÂËvp‰ ÔÓ ËÓLpL ÔÈkÒ57ÔÈ‡  ÌbÙpL B‡ «ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ»∆ƒ¿«≈
B˙B‡ ÔÈÊB‚ ‡l‡ ;B˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒƒ∆»¿ƒ

ÏÎÈ‰‰ „ˆa58ÔÈOBÚÂ ,ÌB„Ï ÌÏe‡‰Â L„w‰ ÔÈa ¿««≈»≈«…∆¿»»¿»¿ƒ
˙eÈLÚ ÌB˜Óa ˙eiÚ ÔÈ‡L .ÌÈÁ‡59. ¬≈ƒ∆≈¬ƒƒ¿¬ƒ

שם.57) "בית 58)זבחים ז: משנה פ "ד במדות מפורש כן
(אור  הסכינים" את גונזים ששם ההיכל) (ליד החליפות

דֿה.59)שמח ). הלכות פ "ח  להלן וראה שם: זבחים

.ÊËLÈ ÏL ˙BcÓ ÈzL60ÈˆÁÂ ÔBOÚ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈ƒ∆»≈»«ƒ¿»ƒ»«¬ƒ
˙BÁnÏ  ÔBOÚ‰ .ÔBOÚ61˜lÁÏ  ÔBOÚ‰ ÈˆÁÂ , ƒ»»ƒ»«¿»«¬ƒ»ƒ»¿«≈

ÌBÈ ÏÎaL ÏB„b Ô‰k ˙ÁÓ Ba62. ƒ¿«…≈»∆¿»

במשנה.60) פז. לגבי61)מנחות הקריבות המנחות ש"כל
(פי מעשרון" פחותה מהן אחת כל אין מהלכות המזבח , "ב 

ה). הלכה הקרבנות מנחת 62)מעשה הנקראת היא
גדול, כהן חביתי  עשיית "וכיצד ד). הלכה (שם  חביתין
שבמקדש" עשרון בחצי  וחוצהו ומקדישו שלם עשרון מביא

ב ). הלכה פי "ג (שם

.ÊÈ˙BcÓ ÚLÂ63ÔÈ‰ :ÌL eÈ‰ ÁÏ ÏL64ÈˆÁÂ , ¿∆«ƒ∆«»»ƒ«¬ƒ
˙ÈÚÈe ,ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ,ÔÈ‰‰65ÈˆÁÂ ,‚ÏÂ ;ÔÈ‰‰ «ƒ¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ¿…«¬ƒ

ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ÔÈ‰‰ ÈˆÁ eÈ‰ ‰nÏe .˙ÈÚÈe ,‚Ï…¿ƒƒ¿»»¬ƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ
ÌÈÁÊ ÏL ÌÈÎÒp‰ ˙„È„ÓÏ ?ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈe66‚ÏÂ . ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ∆¿»ƒ¿…

˙BÁn‰ ÔÓL ˙„È„ÓÏ 67ÔÓL ˙„È„ÓÏ  ‚Ï ÈˆÁÂ . ƒ¿ƒ«∆∆«¿»«¬ƒ…ƒ¿ƒ«∆∆
‰Bn‰ ˙BpÓ  ÏÎÏ68da ˜lÁÏ  ˙ÈÚÈe . ¿»≈ƒ≈«¿»¿ƒƒ¿«≈»

ÔÈzÁÏ ÔÓM‰69. «∆∆«¬ƒƒ

במשנה.63) פ "ב 64)שם: (שם לוג" עשר שנים "הוא
ז). י "ז 65)הלכה משקל היין מן או המים מן "מחזקת

יב ). הלכה עירובין מהלכות (פ "א בקירוב " דינר וחצי  דינרין
יהיה 66) ההין חצי  "ונסכיהם יד) כח , (במדבר שנאמר כמו

יין". לכבש ההין ורביעית לאיל ההין ושלישית לפר
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קנח                
         

מהלכות 67) ופי "ב  פט . פח . (מנחות שמן לוג שלכולן
ז). הלכה הקרבנות פח :68)מעשה שהרי69)שם שם.

לכל  רביעית חלות, עשרה לשתים שמן לוגין שלשה שם היו
ג). הלכה שם (פי "ג חלה

.ÁÈ?ÌL ‰È‰ ‰ÓÏÂ ,ÔÈ‰ Ba „cÓÏ „ eÏ ÔÈ‡Â70 ¿≈»»»ƒ¿…ƒ¿»»»»»
ÔÓL Ba „„nL ,‰LÓ ÈÓÈÓ Lc˜na ‰È‰Â ÏÈ‡B‰71 ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ≈∆∆»«∆∆

‚Ï ÈˆÁe .‰ÁLn‰ ÔÓLÏ72eÈ‰ Lc˜na ‰È‰L ¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ…∆»»«ƒ¿»»
˙ÈÚÈe .‰„B˙Ï ÔÓLÂ ‰ËBÒ ÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈ„„BÓ¿ƒ«ƒ¿≈»¿∆∆¿»»¿ƒƒ
ÌÈÓe ÈÊp‰ ÌÁÏ ÔÓL ÔÈ„„BÓ eÈ‰ ÌL ‰˙È‰L∆»¿»»»¿ƒ∆∆∆∆«»ƒ«ƒ

eLc˜˙ el‡ ÌÈOÚÓ ÈtÓ ‡ÏÂ .ÚˆÓ ˙‰ËÏ73, ¿»√«¿…»¿…ƒ¿≈«¬ƒ≈ƒ¿«¿
.eÓ‡L Lc˜Ó ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿»∆»«¿

בו.70) למדוד דבר לנו שאין ב ,71)כיון הלכה למעלה
פח . פז: במנחות מפורש פח .72)וכן שם משנה

שם.73)

.ËÈ˙Bcn‰ Ïk74el‡‰‡l‡ ,˙M‰ ÈÏkÓe L„˜ »«ƒ»≈…∆ƒ¿≈«»≈∆»
Li‰ ÈÏÎe ,ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ eÁLÓ Ál‰ ˙BcnL∆ƒ««ƒ¿¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈«»≈

Èˆea ,CÎÈÙÏ .ÌÈÙa ‡l‡ eÁLÓ ‡Ï75Ál‰ ˙BcÓ …ƒ¿¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈≈ƒ««
L„˜ 76ÏÁ  Li‰ ˙BcÓ Èˆee ,77. …∆≈≈ƒ«»≈…

במשנה.74) צ . אחר 75)שם הכלי  מן שנופל מה
שם). (רש"י  קודש,76)שנתמלא והשמן היין "ובירוצי 

מבפנים  נמשחו הלח  וכלי  הכלי , גב  על יורד  שהוא לפי 
כוונת  שאין אף ֿעלֿפי  הבירוצין יתקדשו ולמה ומבחוץ ,
מוציאין  יאמרו שלא כדי  בלבד, שבכלי  למה אלא המודד

ט ). הלכה פ "ב  (שם לחול" שרת "בירוצי77)מכלי 
(שם). קודש" העשרון גב  שאין חול, סולת של המדות

   1 
עושים 1) וממה שנה, בכל נעשית הקטורת כי  רבינו בו יבאר

אותה.

.‡‰LÂ ‰L ÏÎa ˙ÈOÚ ˙Ëw‰2d˙iOÚÂ ,3˙ÂˆÓ «¿…∆«¬≈¿»»»¿»»«¬ƒ»»ƒ¿«
‰OÚ4‰z‡Â :Ó‡pL ,5.ÓB‚Â ÌÈnÒ EÏ Á˜ ¬≈∆∆¡«¿«»«¿«ƒ¿≈

:Ô‰Â ,‰ÈÓÓqÓ ‰Úa‡ ‰Bza eLt˙ÂÛË6, ¿ƒ¿»¿«»«¿»»ƒ«¿»∆»»≈»»
˙ÏÁLe7‰aÏÁÂ ,8‰ÎÏ‰ ‰ÈÓÓÒ ‡Le .‰BÏe , ¿≈∆¿∆¿¿»¿»¿»«¿»∆»¬»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ9. ¿∆ƒƒ«

מ "ה,2) פ "ד (שקלים חדשה מתרומה להביאה שצריך מפני 
הי "ב ). שקלים מהל' ועשייתה.3)ופ "ד ב 'ספר 4)צ "ל:

את  ליתן הכהנים "שנצטוו כתב : כח ) (עשה המצוות'
שם  כתב  וכן הזהב ". מזבח  על פעמים יום, בכל הקטורת
לך  קח  אמרו מונים ש"אין ב ) הערה מ  עמוד (עיי "ש י  כלל
גם  כתב  וכן יום". בכל הקטורת הקטרת מונים אלא סמים,
הקטורת". להקטיר ש"מצותֿעשה תמידין מהל' בפ "ג

מדוייקת.5) אינה הפסוק  הקטף 6)העתקת עצי  "הוא
ה"ד). (להלן הצרי " מהן שנותנין 7)שיוצא הצפורן "היא

(שם). במוגמרות" האדם בני  דבש 8)אותה "כמו הוא
(שם). קשה" וריחו ב .)9שחור ו, כריתות

.ÌÈÓÓÒ OÚ „Á‡10,ÈÈqÓ ‰LÓÏ BÏ eÓ‡ ««»»«¿»ƒ∆∆¿¿∆ƒƒ«
ÔeÎÓ Ï˜LÓa Ô˙B‡ ÔÈOBÚL Ì‰Â11Ô‰nÚ ÔÈÙÈÒBÓe . ¿≈∆ƒ»¿ƒ¿»¿À»ƒƒƒ»∆

ÁÏÓ Ï˜LÓ ‡Ïa12˙ÈÓ„Ò13Ôci‰ ˙tÎÂ14OÚÂ ¿…ƒ¿»∆«¿…ƒ¿ƒ«««¿≈¿≈∆
ÔLÚ ‰ÏÚnL „Á‡15‡l‡ B˙B‡ ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ . ∆»∆«¬∆»»¿…»¿ƒ∆»

ÌÈÚe„È ÌÈL‡16ÈtÓ LÈ‡ Ì„Èa ‰ÎÏ‰ ‰È‰ ‡e‰Â , ¬»ƒ¿ƒ¿»»¬»»¿»»ƒƒƒ
.LÈ‡ƒ

ה"ג.11)שם.10) להלן שיש 12)ראה אף ֿעלֿפי 
 ֿ לחם ועי ' כ. (מנחות מלח  צריכה אינה שקטורת אומרים
אלא  אינו זה – הי "א) מזבח  איסורי  מהל' בפ "ה משנה
שצריכה  מודים הכל העשיה בשעת אבל ההקטרה, בשעת
שנאמר  ממה כן ללמוד ויש משנהֿלמלך). (ראה מלח 
ממולח  שיהא – קודש" טהור "ממולח  לה) ל, (שמות
שצריך  גם זו ממילה שלמדו ה"ה להלן וראה שם, (רמב "ן
בא  הוא מלח ) ד"ה ו. (כריתות ה'תוספות' ולדעת לערב ).
רבינו, מדברי  כן נראה לא אבל הצפורן. את בו לשרות כדי 

משנהֿלמלך. קודש"13)ראה טהור "ממולח  הפסוק  מן
ובוודאי סדומית, מלח  דוקא שצריך ללמוד אין שלמעלה,
מליחת  ובדין להלן. וראה מסיני , למשה מהלכה זהו
(מנחות  כן ולמדו לכתחילה, סדומית מלח  הצריכו הקרבנות
שאינה  מלח  "הבא – מלח " תשבית "ולא הפסוק  מן כא.)
שם. מזבח , איסורי  מהל' בפ "ה למלך' 'משנה ועי ' שובתת",
רובע  סדומית "מלח  ה"ג) ולהלן ו. (כריתות שאמרו ומה
מכוון  היה לא במשקל אבל במדה, אלא זה אין הקב ",

פירש 14)(כסף ֿמשנה). שם) (כריתות מקובצת' ב 'שיטה
"כיף " מלשון הוא וכפת הירדן, שפת על הגדל עשב  שהוא
צריך  כי  חכמים הוציאו מהיכן ידענו ולא שפה), חוץ , =)
אף  שם) (כריתות ה'תוספות' ולדעת לקטורת. הירדן כפת
מדברי אבל הצפורן. את בה לשרות כדי  באה הירדן כפת
כן  למדו ואולי  משנהֿלמלך. ראה כן, נראה אין רבינו

מסיני . למשה יום 15)מהלכה של קטורת לענין
מעלה  צריכה שהיא נג.) (יומא חכמים למדו הכיפורים,
ומן  הכפורת". על אראה בענן "כי  שם שנאמר משום  עשן,
גם  שם למדו הקטורת", ענן "וכסה שם הנאמר השני  הפסוק 

משנהֿלמלך. ועי ' השנה, ימות א.16)לשאר לח , יומא

.‚˙ÏÁLe ÛË :‰ÈnÒ OÚ „Á‡ Ï˜LÓ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«««»»«»∆»»»¿≈∆
.‰Ó ÌÈÚL Ï˜LÓ „Á‡ ÏkÓ  ‰BÏe ‰aÏÁÂ¿∆¿¿»¿»ƒ»∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆
c ˙ÏaLÂ ‰ÚÈˆ˜e Óe .ÔÈÈ„ ‰‡Ó ‰n‰Â¿«»∆≈»ƒ»ƒ…¿ƒ»¿ƒ…∆≈¿¿
ÌÈL  ËL˜ .‰Ó OÚ ‰ML „Á‡ ÏkÓ  ÌBkÎÂ¿«¿ƒ»∆»ƒ»»»»∆¿¿¿≈
‰LÏL  ‰Ùel˜ .ÌÈÓ ‰ÚLz  ÔBÓp˜ .‰Ó OÚ»»»∆ƒ»ƒ¿»»ƒƒ»¿»
‰BÓLe ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL :Ïk‰ Ï˜LÓ .ÌÈÓ»ƒƒ¿««…¿≈¿ƒƒ¿»

‰Ó17w‰ Ú dÏ ÔÈÙÈÒBÓ .˜„‰ Ïk‰ ÔÈ˜eÁL . »∆¿ƒ«…»≈ƒƒ»…«««
.‡e‰L Ïk ÔLÚ ‰ÏÚÓe Ôci‰ ˙tÎÂ ,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓ∆«¿ƒ¿ƒ«««¿≈«¬≈»»»∆

‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓ ÈË˜Óe18.‰Ó «¿ƒƒ∆»¿»«ƒ¿««»»»∆
˙BÓÈ „‚k  ‰Ó ‰MÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒƒ«¬ƒ»»∆¿∆∆¿

‰nÁ‰19Ì˙B‡ ˜ÁBL ÌÈ‡Lp‰ ÌÈÓ ‰LÏM‰Â ; ««»¿«¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ≈»
‰wc‰ ÔÓ ‰wc ÌÈetk‰ ÌBÈ Ú20‡ÈˆBnL „Ú , ∆∆«ƒƒ«»ƒ««»«∆ƒ

‡M‰Â ;ÌÈetk‰ ÌBÈa ÈË˜‰Ï ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ‰pnÓƒ∆»¿…»¿»¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿»
ÌÈÏ˜La eÓ‡L ˙Ëw‰ ˙BÓ ‡e‰21. ««¿…∆∆»«¿ƒ¿»ƒ

הלכה 17) שהיא אלא במקרא, מצינו לא משקלם "מנין
יג) ד, השירים (שיר אקרא דאסמכוה ושמעתי  מסיני . למשה
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מהלכות 67) ופי "ב  פט . פח . (מנחות שמן לוג שלכולן
ז). הלכה הקרבנות פח :68)מעשה שהרי69)שם שם.

לכל  רביעית חלות, עשרה לשתים שמן לוגין שלשה שם היו
ג). הלכה שם (פי "ג חלה

.ÁÈ?ÌL ‰È‰ ‰ÓÏÂ ,ÔÈ‰ Ba „cÓÏ „ eÏ ÔÈ‡Â70 ¿≈»»»ƒ¿…ƒ¿»»»»»
ÔÓL Ba „„nL ,‰LÓ ÈÓÈÓ Lc˜na ‰È‰Â ÏÈ‡B‰71 ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ≈∆∆»«∆∆

‚Ï ÈˆÁe .‰ÁLn‰ ÔÓLÏ72eÈ‰ Lc˜na ‰È‰L ¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ…∆»»«ƒ¿»»
˙ÈÚÈe .‰„B˙Ï ÔÓLÂ ‰ËBÒ ÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈ„„BÓ¿ƒ«ƒ¿≈»¿∆∆¿»»¿ƒƒ
ÌÈÓe ÈÊp‰ ÌÁÏ ÔÓL ÔÈ„„BÓ eÈ‰ ÌL ‰˙È‰L∆»¿»»»¿ƒ∆∆∆∆«»ƒ«ƒ

eLc˜˙ el‡ ÌÈOÚÓ ÈtÓ ‡ÏÂ .ÚˆÓ ˙‰ËÏ73, ¿»√«¿…»¿…ƒ¿≈«¬ƒ≈ƒ¿«¿
.eÓ‡L Lc˜Ó ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿»∆»«¿

בו.70) למדוד דבר לנו שאין ב ,71)כיון הלכה למעלה
פח . פז: במנחות מפורש פח .72)וכן שם משנה

שם.73)

.ËÈ˙Bcn‰ Ïk74el‡‰‡l‡ ,˙M‰ ÈÏkÓe L„˜ »«ƒ»≈…∆ƒ¿≈«»≈∆»
Li‰ ÈÏÎe ,ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ eÁLÓ Ál‰ ˙BcnL∆ƒ««ƒ¿¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈«»≈

Èˆea ,CÎÈÙÏ .ÌÈÙa ‡l‡ eÁLÓ ‡Ï75Ál‰ ˙BcÓ …ƒ¿¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈≈ƒ««
L„˜ 76ÏÁ  Li‰ ˙BcÓ Èˆee ,77. …∆≈≈ƒ«»≈…

במשנה.74) צ . אחר 75)שם הכלי  מן שנופל מה
שם). (רש"י  קודש,76)שנתמלא והשמן היין "ובירוצי 

מבפנים  נמשחו הלח  וכלי  הכלי , גב  על יורד  שהוא לפי 
כוונת  שאין אף ֿעלֿפי  הבירוצין יתקדשו ולמה ומבחוץ ,
מוציאין  יאמרו שלא כדי  בלבד, שבכלי  למה אלא המודד

ט ). הלכה פ "ב  (שם לחול" שרת "בירוצי77)מכלי 
(שם). קודש" העשרון גב  שאין חול, סולת של המדות

   1 
עושים 1) וממה שנה, בכל נעשית הקטורת כי  רבינו בו יבאר

אותה.

.‡‰LÂ ‰L ÏÎa ˙ÈOÚ ˙Ëw‰2d˙iOÚÂ ,3˙ÂˆÓ «¿…∆«¬≈¿»»»¿»»«¬ƒ»»ƒ¿«
‰OÚ4‰z‡Â :Ó‡pL ,5.ÓB‚Â ÌÈnÒ EÏ Á˜ ¬≈∆∆¡«¿«»«¿«ƒ¿≈

:Ô‰Â ,‰ÈÓÓqÓ ‰Úa‡ ‰Bza eLt˙ÂÛË6, ¿ƒ¿»¿«»«¿»»ƒ«¿»∆»»≈»»
˙ÏÁLe7‰aÏÁÂ ,8‰ÎÏ‰ ‰ÈÓÓÒ ‡Le .‰BÏe , ¿≈∆¿∆¿¿»¿»¿»«¿»∆»¬»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ9. ¿∆ƒƒ«

מ "ה,2) פ "ד (שקלים חדשה מתרומה להביאה שצריך מפני 
הי "ב ). שקלים מהל' ועשייתה.3)ופ "ד ב 'ספר 4)צ "ל:

את  ליתן הכהנים "שנצטוו כתב : כח ) (עשה המצוות'
שם  כתב  וכן הזהב ". מזבח  על פעמים יום, בכל הקטורת
לך  קח  אמרו מונים ש"אין ב ) הערה מ  עמוד (עיי "ש י  כלל
גם  כתב  וכן יום". בכל הקטורת הקטרת מונים אלא סמים,
הקטורת". להקטיר ש"מצותֿעשה תמידין מהל' בפ "ג

מדוייקת.5) אינה הפסוק  הקטף 6)העתקת עצי  "הוא
ה"ד). (להלן הצרי " מהן שנותנין 7)שיוצא הצפורן "היא

(שם). במוגמרות" האדם בני  דבש 8)אותה "כמו הוא
(שם). קשה" וריחו ב .)9שחור ו, כריתות

.ÌÈÓÓÒ OÚ „Á‡10,ÈÈqÓ ‰LÓÏ BÏ eÓ‡ ««»»«¿»ƒ∆∆¿¿∆ƒƒ«
ÔeÎÓ Ï˜LÓa Ô˙B‡ ÔÈOBÚL Ì‰Â11Ô‰nÚ ÔÈÙÈÒBÓe . ¿≈∆ƒ»¿ƒ¿»¿À»ƒƒƒ»∆

ÁÏÓ Ï˜LÓ ‡Ïa12˙ÈÓ„Ò13Ôci‰ ˙tÎÂ14OÚÂ ¿…ƒ¿»∆«¿…ƒ¿ƒ«««¿≈¿≈∆
ÔLÚ ‰ÏÚnL „Á‡15‡l‡ B˙B‡ ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ . ∆»∆«¬∆»»¿…»¿ƒ∆»

ÌÈÚe„È ÌÈL‡16ÈtÓ LÈ‡ Ì„Èa ‰ÎÏ‰ ‰È‰ ‡e‰Â , ¬»ƒ¿ƒ¿»»¬»»¿»»ƒƒƒ
.LÈ‡ƒ

ה"ג.11)שם.10) להלן שיש 12)ראה אף ֿעלֿפי 
 ֿ לחם ועי ' כ. (מנחות מלח  צריכה אינה שקטורת אומרים
אלא  אינו זה – הי "א) מזבח  איסורי  מהל' בפ "ה משנה
שצריכה  מודים הכל העשיה בשעת אבל ההקטרה, בשעת
שנאמר  ממה כן ללמוד ויש משנהֿלמלך). (ראה מלח 
ממולח  שיהא – קודש" טהור "ממולח  לה) ל, (שמות
שצריך  גם זו ממילה שלמדו ה"ה להלן וראה שם, (רמב "ן
בא  הוא מלח ) ד"ה ו. (כריתות ה'תוספות' ולדעת לערב ).
רבינו, מדברי  כן נראה לא אבל הצפורן. את בו לשרות כדי 

משנהֿלמלך. קודש"13)ראה טהור "ממולח  הפסוק  מן
ובוודאי סדומית, מלח  דוקא שצריך ללמוד אין שלמעלה,
מליחת  ובדין להלן. וראה מסיני , למשה מהלכה זהו
(מנחות  כן ולמדו לכתחילה, סדומית מלח  הצריכו הקרבנות
שאינה  מלח  "הבא – מלח " תשבית "ולא הפסוק  מן כא.)
שם. מזבח , איסורי  מהל' בפ "ה למלך' 'משנה ועי ' שובתת",
רובע  סדומית "מלח  ה"ג) ולהלן ו. (כריתות שאמרו ומה
מכוון  היה לא במשקל אבל במדה, אלא זה אין הקב ",

פירש 14)(כסף ֿמשנה). שם) (כריתות מקובצת' ב 'שיטה
"כיף " מלשון הוא וכפת הירדן, שפת על הגדל עשב  שהוא
צריך  כי  חכמים הוציאו מהיכן ידענו ולא שפה), חוץ , =)
אף  שם) (כריתות ה'תוספות' ולדעת לקטורת. הירדן כפת
מדברי אבל הצפורן. את בה לשרות כדי  באה הירדן כפת
כן  למדו ואולי  משנהֿלמלך. ראה כן, נראה אין רבינו

מסיני . למשה יום 15)מהלכה של קטורת לענין
מעלה  צריכה שהיא נג.) (יומא חכמים למדו הכיפורים,
ומן  הכפורת". על אראה בענן "כי  שם שנאמר משום  עשן,
גם  שם למדו הקטורת", ענן "וכסה שם הנאמר השני  הפסוק 

משנהֿלמלך. ועי ' השנה, ימות א.16)לשאר לח , יומא

.‚˙ÏÁLe ÛË :‰ÈnÒ OÚ „Á‡ Ï˜LÓ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«««»»«»∆»»»¿≈∆
.‰Ó ÌÈÚL Ï˜LÓ „Á‡ ÏkÓ  ‰BÏe ‰aÏÁÂ¿∆¿¿»¿»ƒ»∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆
c ˙ÏaLÂ ‰ÚÈˆ˜e Óe .ÔÈÈ„ ‰‡Ó ‰n‰Â¿«»∆≈»ƒ»ƒ…¿ƒ»¿ƒ…∆≈¿¿
ÌÈL  ËL˜ .‰Ó OÚ ‰ML „Á‡ ÏkÓ  ÌBkÎÂ¿«¿ƒ»∆»ƒ»»»»∆¿¿¿≈
‰LÏL  ‰Ùel˜ .ÌÈÓ ‰ÚLz  ÔBÓp˜ .‰Ó OÚ»»»∆ƒ»ƒ¿»»ƒƒ»¿»
‰BÓLe ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL :Ïk‰ Ï˜LÓ .ÌÈÓ»ƒƒ¿««…¿≈¿ƒƒ¿»

‰Ó17w‰ Ú dÏ ÔÈÙÈÒBÓ .˜„‰ Ïk‰ ÔÈ˜eÁL . »∆¿ƒ«…»≈ƒƒ»…«««
.‡e‰L Ïk ÔLÚ ‰ÏÚÓe Ôci‰ ˙tÎÂ ,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓ∆«¿ƒ¿ƒ«««¿≈«¬≈»»»∆

‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓ ÈË˜Óe18.‰Ó «¿ƒƒ∆»¿»«ƒ¿««»»»∆
˙BÓÈ „‚k  ‰Ó ‰MÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒƒ«¬ƒ»»∆¿∆∆¿

‰nÁ‰19Ì˙B‡ ˜ÁBL ÌÈ‡Lp‰ ÌÈÓ ‰LÏM‰Â ; ««»¿«¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ≈»
‰wc‰ ÔÓ ‰wc ÌÈetk‰ ÌBÈ Ú20‡ÈˆBnL „Ú , ∆∆«ƒƒ«»ƒ««»«∆ƒ

‡M‰Â ;ÌÈetk‰ ÌBÈa ÈË˜‰Ï ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ‰pnÓƒ∆»¿…»¿»¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿»
ÌÈÏ˜La eÓ‡L ˙Ëw‰ ˙BÓ ‡e‰21. ««¿…∆∆»«¿ƒ¿»ƒ

הלכה 17) שהיא אלא במקרא, מצינו לא משקלם "מנין
יג) ד, השירים (שיר אקרא דאסמכוה ושמעתי  מסיני . למשה
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=) הוי  הכי  בגימטריא שלחיך רמונים", פרדס  "שלחיך
בתוספות  רעט ). סי ' (יראים ראיתי " לא ומדרש שס "ח ),
כתב , שם) מקובצת' ב 'שיטה (הובא א ו, לכריתות הרא"ש
אקרא  אסמכוה רשומות ודורשי  לה, גמירי  הכי  לשונו: וזה
הסמים, קטורת על במדרש דנדרש רמונים, פרדס  דשלחיך
סממנין  וארבע  מנה (שס "ח ) מפטמין היו שלחיך וכמנין
הם  וט "ז ט "ז, משקלם וד' ר"פ , הם שבעים שבעים משקל
מונה  שלאחריו בפסוק  (ואמנם "פרדס "). (הרי : מנין ד"ס 
עצי כל עם וקנמון קנה וכרכום "נרד הקטורת: מסממני  כמה
לקוי עודנו הנ"ל שהחשבון אלא ואהלות". מור לבונה
קושט , של משקלם על רמז שום ניתן לא שהרי  בחסר,
עשרים  ביחד (העולה משקלם כי  ויתכן וקלופה. קנמון
קטן, במספר שמנינה, "רמונים" במלה רמוז מנים) וארבעה

וארבעה). עשרים אֿח .18)עולה ל, "ולא 19)שמות
בשנה  חסר שהיה לפי  הלבנה, ימות כנגד עושין היו

שם). (הרא"ש ביותר.20)מעוברת" כלומר,21)דקה
והרע "ב  הרא"ש בפירושי  וראה הי "ב . פ "ד שקלים בהל'
שנשארו  המנים אחדֿעשר שגם שכתבו מ "ה, פ "ד לשקלים
למותר  נכנסו ימים, שנ"ד אלא שאינה פשוטה, בשנה

הקטורת.

.„Ô‰Ó ‡ˆBiL ÛËw‰ ÈˆÚ ‡e‰ ‰Bza eÓ‡‰ ÛË»»»»«»¬≈«¿»∆≈≈∆
Èv‰22Ôtv‰ ‡È‰ ˙ÏÁM‰Â .23Èa d˙B‡ ÔÈ˙BpL «√ƒ¿«¿≈∆ƒ«ƒ…∆∆¿ƒ»¿≈

˙BÓ‚na Ì„‡‰24,BÁL L„ BÓk  ‰aÏÁ‰Â . »»»«À¿»¿«∆¿¿»¿¿«»
‰L˜ BÁÈÂ25e‰ÊÂ .ÔÂÈ ÈÚa ˙BÏÈ‡ ÛO ‡e‰Â , ¿≈»∆¿¿«ƒ»¿»≈»»¿∆

‡Ùˆ‡Â ,Ô‡ÒÏa „eÚ :ÈÚ ÔBLÏa ÌÈnq‰ ˙BÓL¿««»ƒƒ¿«¿ƒ«««¿«¿«
ÏaÒÂ ,‰ÚÈˆ˜Â ,È˜ÒeÓe ,Ô‡ÎÏÂ ,‰ÚÈÓe ,aÈËƒ«¿»¿À¿¿≈¿«ƒ»¿À¿À

„eÚÂ ,ËO˜Â ,ÔÙÚÊÂ ,ÔÈeËÏ‡26‰kÈÏÒ L˜Â ,27. «¿¿ƒ¿«¿«»¿À¿¿¿¿ƒ¿«ƒ»
aÚÂ28. ¿«¿«

וכו'22) הצרי  הקטורת פיטום רבנן, "תנו שם: בכריתות,
מעצי (הנוטף ) שרף  אלא אינו הצרי  אומר, שמעון רבי 
"רבי כי  רבינו לדעת לד) ל, (שמות הרמב "ן ופירש הקטף ".
הוא  כי  הקטורת מסמני  הצרי  שאין ולומר לחלוק  בא שמעון
הקטף  אלא בו נכנס  השרף  אין ובקטורת שרף , אלא אינו
על  ומוסב  קל, מבנין שהוא נטף  מלשון כן (למד עצמו".
ששנינו  כמו נטופא", – "נטף  אונקלוס : תרגם וכן  האילן,
ואילו  שמן) הנוטף  (=זית הנטופה" "כזית מ "א פ "ז בפאה
ופסק  כסף ֿמשנה). ועי ' נפעל, מבנין נטף , נקרא היה הצרי 

העץ . שהוא כתב  ולפיכך שמעון, כרבי  תרגם 23)רבינו כן
צפורן. היינו טופרא", – "שחלת בבשמים.24)אונקלוס 

רבי25) בשם בזנא בר חנא רבי  של במימרא ב . ו, כריתות
חסידא. "עוד 26)שמעון רבינו: כתב  המשניות, (בפירוש

וכן  קינמון. והוא הודו, עץ  = הינדי " "עוד וצ "ל: הירדי ",
ה"ג). פ "א למעלה המשניות,27)הוא (פירוש קלופה היא

(שם).28)שם). הירדן כיפת היא

.‰ÔÈÓhÙÓ „ˆÈk29ÔÈa˜ ‰ÚLz ‡ÈÓ ?˙Ëw‰ ˙‡ ≈«¿«¿ƒ∆«¿…∆≈ƒƒ¿»«ƒ
‰ÈLk ˙ÈBa30Ôtv‰ ˙‡ da ÛLÂ31Ck Á‡Â , ƒ«¿ƒ»¿»»∆«ƒ…∆¿««»

˜ ÌÈOÚÂ „Á‡a Ôtv‰ ˙‡ ‰BL32ÔÈÈ ÏL ∆∆«ƒ…∆¿∆»¿∆¿ƒ«∆≈
ÔÈÒÈÙ˜33˙BÈa ˜ÊÁ ÔLÈ ÔÏ ÔÈÈ B‡34Ck Á‡Â , «¿ƒƒ«ƒ»»»»»»¿≈¿««»
˜ÁBL35BÓˆÚ ÈÙa ÌÈnq‰ ÔÓ „Á‡ Ïk36,˜„‰ ≈»∆»ƒ««»ƒƒ¿≈«¿»≈

ËÈ‰ ˜„‰ :ÓB‡ ˜ÁBL ‡e‰LÎe37Ïk ,ËÈ‰ ˜„‰ , ¿∆≈≈»≈≈≈»≈≈≈»
Ïk‰ ÚÓe ,˜ÁBML ÔÓÊ38. ¿«∆≈¿»≈«…

שם).29) (רש"י  ומתקנין כותשין כיצד כלומר, שם. כריתות
שם).30) (רש"י  מקום  מאותו הבא מפני31)סבון

שתהא  כדי  אותה) משפשפין =) אותה שפין היא ששחורה
שם). רש"י  (גמרא שם.32)נאה שבא 33)כריתות , יין

ששמו  אילן מקליפת הבא יין מפרשים, ויש קפריסין. מאי 
שם). (רש"י  א לו, ברכות ראה קפריסין, הנקראת  צלף 

אם 34) ורק  קפריסין. יין להביא שצריך אמרו שם בגמרא
ישן), יין =) עתיק  חוורין חמר מביא קפריסין, יין לו אין

המוריה'). ('הר "ושחקת 35)וצ "ע  לו) ל, (שמות שנאמר
הדק ". וראה 36)ממנה יהיה", בבד "בד לד) (שם, שנאמר

ה"ב . פ "א (כריתות 37)למעלה לבשמים יפה שהקול
הללו  שהאותיות בזה הטעים לח ) (סי ' וב 'כלבו' שם),

הבל. ומוציאות הגרון מן לה)38)יוצאות (שם, שנאמר
ה"ב  למעלה וראה "מערב ". אונקלוס  ותירגם "ממולח ",

מלח . עליה שישים גם מזה ללמוד שיש

.ÂL„wa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ39ÏMÓe ‰ÊÚ‰ CB˙a ¿»«¬∆»«…∆¿»¬»»ƒ∆
Lc˜‰40ÈÏÎa B‡ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰Â . ∆¿≈¿«¿«≈∆«¿…∆ƒ«Àƒƒ¿ƒ

‰ÏeÒt  ÔÈlÁ ÏL41. ∆Àƒ¿»

(צ "ל:39) לכם תהיה קודש היא, "קודש לב ): (שם, שנאמר
יהיו  לא מעשיה שכל מכאן לכם") יהיה קודש הוא, "קודש
פעמיים  שנאמר משום היינו ו.), (כריתות בקודש" אלא
 ֿ ואף ֿעל (כסף ֿמשנה). לעכב  הכתוב  עליו שנה והרי  קודש,
– המשחה בשמן אלא בקטורת נאמר לא זה שפסוק  פי 
ועי ' ה"ב , פ "א למעלה ראה המשחה, משמן קטורת למדו

הגמרא 40)משנהֿלמלך. וכמסקנת שרת. בכלי  כלומר,
ועי ' ה"ג. פ "ד שקלים ב 'ירושלמי ' הוא וכן א. יא, בשבועות
ערכין  מקובצת' וב 'שיטה מקום, מכל ד"ה שם ב 'תוספות'

יב . אות - ב  ב 'ירושלמי '41)י , חנינא בר יוסי  רבי  כדעת
שם. שקלים,

.ÊB˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ eÈ‰ ‰Ma ÌÈÓÚt42˙LzÎnÏ43. «¬«ƒ«»»»«¬ƒƒ««¿∆∆
;LtÚ˙z ‡lL È„k ,d˙B‡ ÌÈfÙÓ eÈ‰ ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»»¿«¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿«≈
‚eÙÈ ‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈBˆ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈeƒ«¿»ƒ¿ƒ»¿≈∆…»

dÁÈ44. ≈»

"אותה".42) שם 43)צ "ל: אותה ושוחקין ב . ו, כריתות
(כסף ֿמשנה). אלא 44)שנית שלמעלה, למה קשור זה אין

היו  אותה, שוחקים שהיו ממה שחוץ  הוא, עצמו בפני  דבר
אותה  צוברים הגשמים ובימות החמה, בימות אותה מפזרים

(כסף ֿמשנה).

.Á‰ÏeÒt  ‡e‰L Ïk Lc dÎB˙Ï Ô˙45„Á‡ qÁ . »«¿»¿«»∆¿»ƒ≈∆»
‰ÈÓÓqÓ46‰˙ÈÓ iÁ 47˙Ë˜ ˙ÈOÚ È‰L , ƒ«¿»∆»«»ƒ»∆¬≈«¬≈¿…∆

‰Ê48dÓht .49dzk˙Óa ËÚÓ ËÚÓ50.‰Lk  »»ƒ¿»¿«¿«¿«¿À¿»¿≈»
Ìht elÙ‡51.ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÒÙe ˙ÈÁLa Òt ¬ƒƒ≈¿»¿«¬ƒ¿»≈»«¿«ƒ

משום 45) והיינו ה"ה. פ "ד יומא ו'ירושלמי ' שם, כריתות
תקטירו  לא דבש וכל שאור כל "כי  יא) ב , (ויקרא שנאמר
המובאת  קפרא דבר וברייתא שם, (רש"י  לה'" אשה ממנו
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קס                
         

איסורי מהל' פ "ה בכסף ֿמשנה וראה התפלה, בסידורי 
ה"א). הסממנים 46)מזבח  מאחדֿעשר אחד כלומר,

אינם  הקטורת את לתקן שבאו אלה אבל למעלה. המנויים
במשנהֿלמלך  וראה קלג, סי ' או"ח  יוסף ' ('בית זה בכלל

ה"ג). שם.47)כאן מהל'48)כריתות, פ "ה להלן גם
קודש  של קטורת "הקטיר רבינו: כתב  הכיפורים, יום עבודת
כן  שלמדו ונראה מיתה". חייב  בהיכל, כזית הקדשים
- א נג, ביומא שלמדו כמו הכיפורים, ביום חסירה מקטורת
הכיפורים). יום בהלכות להלן איש' ('חזון עשן מעלה לענין
בה  חיסר אם גם כאן רבינו הביא לא למה להבין: יש (אבל
ועוד  הכ"ה, שם הכיפורים יום בהל' שכתב  כמו עשן, מעלה
במזבח  זרה קטורת שהמקטיר הי "א בסמוך להלן כתב  למה
וראה  מיתה, שחייב  כתב  ולא לוקה, – שבהיכל הזהב 
כה. סי ' ח "א חרל"פ  הגרי "מ  לחותני  זבול" "בית בשו"ת
קטורת  מקטיר משום מיתה "מיחייב  כתב : שם יוסף ' וב 'בית
מיתה  שנתחייבו אֿב ) י , (ויקרא אהרן בבני  כדאשכחן זרה,

זרה"). באש קטורת שהקטירו ו,49)מפני  א. ה, כריתות
ממנה.50)ב . מעט  עשה הכללי , משקלה חשבון לפי 

(שם).51) מנה חצי 

.ËÔÈÓÓÒ OÚ „Á‡Ó ˙Ë˜ ‰OBÚ‰52ÈÙÏ el‡ »∆¿…∆≈««»»«¿»ƒ≈¿ƒ
el‡ ˙BÏ˜LÓ53‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,da ÁÈ‰Ï È„k ƒ¿»≈¿≈¿»ƒ«»««ƒ∆…

˙k iÁ  ÁÈ‰54;„ÈÊÓ ‰OÚ Ì‡ ,d˙iOÚ ÏÚ ≈ƒ««»»≈«¬ƒ»»ƒ»»≈ƒ
‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ ‚‚BLe55‰OÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ¿≈≈ƒ«»¿»««ƒ∆…»»

BÈˆÁ ‡l‡ Blk Ï˜Ln‰56BLÈÏL B‡57‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ , «ƒ¿»À∆»∆¿¿ƒƒ¿»»
dzk˙Óa :Ó‡pL .˙k iÁ  el‡ ˙BÏ˜LÓ ÈÙÏ¿ƒƒ¿»≈«»»≈∆∆¡«¿«¿À¿»
da ÁÈ‰Ï ‰BÓÎ ‰OÚÈ L‡ LÈ‡ ,ÌÎÏ eOÚ˙ ‡Ï…«¬»∆ƒ¬∆«¬∆»»¿»ƒ«»

.ÂÈnÚÓ ˙ÎÂ¿ƒ¿«≈«»

עשייתה,52) על חייב  אינו מסממניה, אחד חיסר אם אבל
שמח '). ('אור פ "ג מכות בתוספתא מפורש ֿ 53)כן אף 

מנה, חצי  דהיינו אחת הקטרה שיעור אלא עשה שלא עלֿפי 
המוריה'). ('הר ה"ח  למעלה כמבואר שכשרה,

לח )54) ל, (שמות בתורה מפורש וכן א. ו, א. ב , כריתות
הרי מעמיו" ונכרת בה להריח  כמוה יעשה אשר "איש
חייב  – בה הריח  שלא אע "פ  בה להריח  שעשה שכיון

האדם,55)(כסף ֿמשנה). עניני  בשינוי  משתנה "שאינו
וזו  עני , או עשיר שיהיה בין שעירה או כשבה מקריב  אלא
פ "א  כריתות המשניות (פירוש קבועה" חטאת הנקראת היא

ה"ד). שגגות מהל' בפ "א וראה משלוש 56)מ "א, חצי 
וארבע , ושמונים מאה דהיינו מנים, ושמונה וששים מאות
דכתיב  חייב , לחצאין שפיטמה "קטורת ב : ו, כריתות
פרס  דעבדה אפשר והא שתעשה, כל תעשה, אשר והקטורת
פרס  שאפשר שאמרו ומכיון הערבים". בין ופרס  בשחרית
שראוי כל אלא דווקא, לאו שחציו עלֿכרחנו וכו', בשחרית

(משנהֿלמלך). ד"ה 57)להקטיר שם כרש"י  דלא
לשליש.

.Èda „nÏ˙‰Ï d‡OÚ58 eavÏ dÒÓÏ B‡ ¬»»¿ƒ¿«≈»¿»¿»«ƒ
eËt59‡l‡ ,˙k iÁ BÈ‡  d‡OÚ ‡ÏÂ da ÁÈ‰ . »≈ƒ«»¿…¬»»≈«»»≈∆»

Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰p‰ Ïk ÔÈ„k BÈ„60‰Bz ‰iÁ ‡Ï . ƒ¿ƒ»«∆¡∆ƒ«∆¿≈…ƒ¿»»
.da ÁÈ‰Ï dzk˙Óa ‰OBÚÏ ‡l‡ ˙k»≈∆»»∆¿«¿À¿»¿»ƒ«»

א.58) ו, א. ה, "לכם 59)שם – לכם" תעשו "לא שנאמר
ללמוד  (או לציבור למוסרו אבל דאסור, הוא (=להנאתכם)

ה.). (שם פטור" והיינו 60)בו) מעילה. קרבן שחייב 
אין  תמרתה, שתעלה לאחר אבל תמרתה, שעולה בשעה

הט "ז). מעילה מהל' (פ "ה בה מועלין

.‡ÈÏÎÈ‰aL ‰f‰ ÁaÊÓ61˙Ëw‰ ÔÈÈË˜Ó ÂÈÏÚ  ƒ¿««»»∆«≈»»»«¿ƒƒ«¿…∆
ÈË˜‰ Ì‡Â .Á‡ c ÂÈÏÚ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿≈«¿ƒƒ»»»»«≈¿ƒƒ¿ƒ

BÊk dÈ‡L ˙Á‡ ˙Ë˜ ÂÈÏÚ62ÂÈÏÚ ÈË˜‰L B‡ , »»¿…∆«∆∆∆≈»»∆ƒ¿ƒ»»
ÌÈa B‡ „ÈÁÈ d˙B‡ c˙‰L BÊk ˙Ë˜63È˜‰ B‡ , ¿…∆»∆ƒ¿«≈»»ƒ«ƒƒ¿ƒ

‡Ï :Ó‡pL ;‰˜BÏ  CÒ CÈq‰ B‡ ,Ôa˜ ÂÈÏÚ»»»¿»ƒƒ∆∆∆∆∆¡«…
.ÓB‚Â ‰ÁÓe ‰ÏBÚÂ ‰Ê ˙Ë˜ ÂÈÏÚ eÏÚ«̇¬»»¿…∆»»¿»ƒ¿»¿≈

זו.61) הלכה בסוף  רבינו שכתב  כמו בתורה מפורש
ה"ה).62) (למעלה מסממניה אחד חיסר מנחות 63)כגון

(כסף ֿמשנה  לצבור מסרה כשלא והיינו ב . נ, א. נ,
שהביאוה  מאחר כי  גם ויתכן יכול). ד"ה שם ו'תוספות'

היא  חובה, ולא האזל').נדבה ('אבן זרה קטורת

.ÈÔÈÎÈÏBnL ˙Úa64ÔB‡‰ ˙‡65 ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿≈∆ƒƒ∆»»ƒ»¿»
,˙BÏ‚Ú‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡Ï B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ…««¿≈»¿…«»¬»
„Âc ÁÎML ÈÙÏe .Û˙k‰ ÏÚ BÏËÏ ‰ÂˆÓ ‡l‡66 ∆»ƒ¿»¿»¿««»≈¿ƒ∆»«»ƒ

‰ÂˆÓ ‡l‡ .‡fÚa ıt ıÙ ,‰Ï‚Ú‰ ÏÚ B‡Oe¿»«»¬»»ƒ¿«∆∆¿À»∆»ƒ¿»
Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„Ú Èk :Ó‡pL ,Û˙k‰ ÏÚ B‡OÏ¿»¿««»≈∆∆¡«ƒ¬…««…∆¬≈∆

.e‡OÈ Û˙ka«»≈ƒ»

לד).64) עשה המצוות' ('ספר (אף ֿעלֿפי65)הכהנים
לשולחן  גם ללמוד יש זו, הלכה בסוף  שהביא הפסוק  שמן
(במדבר  קהת בני  משא כולם שהרי  הזהב , ולמזבח  ולמנורה
=) נתן לא קהת "ולבני  ט ) ז, (שם אומר הוא ועליהם ד),
פירש  וכן ישאו", בכתף  עליהם, הקודש עבודת כי  עגלות)
הקודש" "עבודת כי  נתן, לא ד"ה - א לה, בסוטה רש"י 
להוכיח  אין כי  רבינו דעת – האלה הכלים כל כוללת הנ"ל
בארון, אלא לדורות גם היא בכתף  נשיאה של זו מצוה כי 
הלוים  בני  "וישאו טו) טו, (א הימים בדברי  בו שמפורש
במוטות  בכתפם ה' כדבר משה צוה כאשר האלקים ארון את
הוכחה  לנו שאין הנ"ל, הכלים יתר בכל אבל עליהם".
ב 'ספר  וראה לשעה. אלא מצותם אין לדורות, מפורשת
ב 'מנחת  ועי ' קנג, נוספת והערה עא עמוד לעם', המצוות

שעט ). מצוה שם.66)חינוך' סוטה,

.‚È„‚k ÌÈt ÔÈ‡OB  Û˙k‰ ÏÚ B˙B‡ ÌÈ‡OBpLk¿∆¿ƒ««»≈¿ƒ»ƒ¿∆∆
ÌÈt67ÌÈ‰ÊÂ .ÌÈÙÏ Ì‰ÈÙe ıeÁÏ Ì‰ÈBÁ‡Â ,68 »ƒ«¬≈∆«¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÔÓ „Á‡ ÈÒn‰L .˙BÚah‰ ÔÓ ÌÈca‰ eËÓMÈ ‡lL∆…ƒ»¿««ƒƒ««»∆«≈ƒ∆»ƒ
ÌÈca‰69˙ÚaËa :Ó‡pL ;‰˜BÏ  ˙BÚah‰ ÔÓ ««ƒƒ««»∆∆∆¡«¿«¿…

.epnÓ eÒÈ ‡Ï ,ÌÈca‰ eÈ‰È Ô‡‰»»…ƒ¿««ƒ…»Àƒ∆

וכן 67) פ "ה). רבה (במדבר לארון אחור ליתן שלא כדי 
('מאירי '). ב  כד, זרה בעבודה א.68)נראה עב , יומא

אין 69) כי  רבינו ודעת ארון". בדי  "והמסיר שם: בגמרא
וראה  מהם. לאחד אפילו אלא דווקא הבדים לשני  הכוונה

צו. מצוה חינוך' ב 'מנחת
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קסי                 
         

איסורי מהל' פ "ה בכסף ֿמשנה וראה התפלה, בסידורי 
ה"א). הסממנים 46)מזבח  מאחדֿעשר אחד כלומר,

אינם  הקטורת את לתקן שבאו אלה אבל למעלה. המנויים
במשנהֿלמלך  וראה קלג, סי ' או"ח  יוסף ' ('בית זה בכלל

ה"ג). שם.47)כאן מהל'48)כריתות, פ "ה להלן גם
קודש  של קטורת "הקטיר רבינו: כתב  הכיפורים, יום עבודת
כן  שלמדו ונראה מיתה". חייב  בהיכל, כזית הקדשים
- א נג, ביומא שלמדו כמו הכיפורים, ביום חסירה מקטורת
הכיפורים). יום בהלכות להלן איש' ('חזון עשן מעלה לענין
בה  חיסר אם גם כאן רבינו הביא לא למה להבין: יש (אבל
ועוד  הכ"ה, שם הכיפורים יום בהל' שכתב  כמו עשן, מעלה
במזבח  זרה קטורת שהמקטיר הי "א בסמוך להלן כתב  למה
וראה  מיתה, שחייב  כתב  ולא לוקה, – שבהיכל הזהב 
כה. סי ' ח "א חרל"פ  הגרי "מ  לחותני  זבול" "בית בשו"ת
קטורת  מקטיר משום מיתה "מיחייב  כתב : שם יוסף ' וב 'בית
מיתה  שנתחייבו אֿב ) י , (ויקרא אהרן בבני  כדאשכחן זרה,

זרה"). באש קטורת שהקטירו ו,49)מפני  א. ה, כריתות
ממנה.50)ב . מעט  עשה הכללי , משקלה חשבון לפי 

(שם).51) מנה חצי 

.ËÔÈÓÓÒ OÚ „Á‡Ó ˙Ë˜ ‰OBÚ‰52ÈÙÏ el‡ »∆¿…∆≈««»»«¿»ƒ≈¿ƒ
el‡ ˙BÏ˜LÓ53‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,da ÁÈ‰Ï È„k ƒ¿»≈¿≈¿»ƒ«»««ƒ∆…

˙k iÁ  ÁÈ‰54;„ÈÊÓ ‰OÚ Ì‡ ,d˙iOÚ ÏÚ ≈ƒ««»»≈«¬ƒ»»ƒ»»≈ƒ
‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ ‚‚BLe55‰OÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ¿≈≈ƒ«»¿»««ƒ∆…»»

BÈˆÁ ‡l‡ Blk Ï˜Ln‰56BLÈÏL B‡57‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ , «ƒ¿»À∆»∆¿¿ƒƒ¿»»
dzk˙Óa :Ó‡pL .˙k iÁ  el‡ ˙BÏ˜LÓ ÈÙÏ¿ƒƒ¿»≈«»»≈∆∆¡«¿«¿À¿»
da ÁÈ‰Ï ‰BÓÎ ‰OÚÈ L‡ LÈ‡ ,ÌÎÏ eOÚ˙ ‡Ï…«¬»∆ƒ¬∆«¬∆»»¿»ƒ«»

.ÂÈnÚÓ ˙ÎÂ¿ƒ¿«≈«»

עשייתה,52) על חייב  אינו מסממניה, אחד חיסר אם אבל
שמח '). ('אור פ "ג מכות בתוספתא מפורש ֿ 53)כן אף 

מנה, חצי  דהיינו אחת הקטרה שיעור אלא עשה שלא עלֿפי 
המוריה'). ('הר ה"ח  למעלה כמבואר שכשרה,

לח )54) ל, (שמות בתורה מפורש וכן א. ו, א. ב , כריתות
הרי מעמיו" ונכרת בה להריח  כמוה יעשה אשר "איש
חייב  – בה הריח  שלא אע "פ  בה להריח  שעשה שכיון

האדם,55)(כסף ֿמשנה). עניני  בשינוי  משתנה "שאינו
וזו  עני , או עשיר שיהיה בין שעירה או כשבה מקריב  אלא
פ "א  כריתות המשניות (פירוש קבועה" חטאת הנקראת היא

ה"ד). שגגות מהל' בפ "א וראה משלוש 56)מ "א, חצי 
וארבע , ושמונים מאה דהיינו מנים, ושמונה וששים מאות
דכתיב  חייב , לחצאין שפיטמה "קטורת ב : ו, כריתות
פרס  דעבדה אפשר והא שתעשה, כל תעשה, אשר והקטורת
פרס  שאפשר שאמרו ומכיון הערבים". בין ופרס  בשחרית
שראוי כל אלא דווקא, לאו שחציו עלֿכרחנו וכו', בשחרית

(משנהֿלמלך). ד"ה 57)להקטיר שם כרש"י  דלא
לשליש.

.Èda „nÏ˙‰Ï d‡OÚ58 eavÏ dÒÓÏ B‡ ¬»»¿ƒ¿«≈»¿»¿»«ƒ
eËt59‡l‡ ,˙k iÁ BÈ‡  d‡OÚ ‡ÏÂ da ÁÈ‰ . »≈ƒ«»¿…¬»»≈«»»≈∆»

Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰p‰ Ïk ÔÈ„k BÈ„60‰Bz ‰iÁ ‡Ï . ƒ¿ƒ»«∆¡∆ƒ«∆¿≈…ƒ¿»»
.da ÁÈ‰Ï dzk˙Óa ‰OBÚÏ ‡l‡ ˙k»≈∆»»∆¿«¿À¿»¿»ƒ«»

א.58) ו, א. ה, "לכם 59)שם – לכם" תעשו "לא שנאמר
ללמוד  (או לציבור למוסרו אבל דאסור, הוא (=להנאתכם)

ה.). (שם פטור" והיינו 60)בו) מעילה. קרבן שחייב 
אין  תמרתה, שתעלה לאחר אבל תמרתה, שעולה בשעה

הט "ז). מעילה מהל' (פ "ה בה מועלין

.‡ÈÏÎÈ‰aL ‰f‰ ÁaÊÓ61˙Ëw‰ ÔÈÈË˜Ó ÂÈÏÚ  ƒ¿««»»∆«≈»»»«¿ƒƒ«¿…∆
ÈË˜‰ Ì‡Â .Á‡ c ÂÈÏÚ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿≈«¿ƒƒ»»»»«≈¿ƒƒ¿ƒ

BÊk dÈ‡L ˙Á‡ ˙Ë˜ ÂÈÏÚ62ÂÈÏÚ ÈË˜‰L B‡ , »»¿…∆«∆∆∆≈»»∆ƒ¿ƒ»»
ÌÈa B‡ „ÈÁÈ d˙B‡ c˙‰L BÊk ˙Ë˜63È˜‰ B‡ , ¿…∆»∆ƒ¿«≈»»ƒ«ƒƒ¿ƒ

‡Ï :Ó‡pL ;‰˜BÏ  CÒ CÈq‰ B‡ ,Ôa˜ ÂÈÏÚ»»»¿»ƒƒ∆∆∆∆∆¡«…
.ÓB‚Â ‰ÁÓe ‰ÏBÚÂ ‰Ê ˙Ë˜ ÂÈÏÚ eÏÚ«̇¬»»¿…∆»»¿»ƒ¿»¿≈

זו.61) הלכה בסוף  רבינו שכתב  כמו בתורה מפורש
ה"ה).62) (למעלה מסממניה אחד חיסר מנחות 63)כגון

(כסף ֿמשנה  לצבור מסרה כשלא והיינו ב . נ, א. נ,
שהביאוה  מאחר כי  גם ויתכן יכול). ד"ה שם ו'תוספות'

היא  חובה, ולא האזל').נדבה ('אבן זרה קטורת

.ÈÔÈÎÈÏBnL ˙Úa64ÔB‡‰ ˙‡65 ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿≈∆ƒƒ∆»»ƒ»¿»
,˙BÏ‚Ú‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡Ï B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ…««¿≈»¿…«»¬»
„Âc ÁÎML ÈÙÏe .Û˙k‰ ÏÚ BÏËÏ ‰ÂˆÓ ‡l‡66 ∆»ƒ¿»¿»¿««»≈¿ƒ∆»«»ƒ

‰ÂˆÓ ‡l‡ .‡fÚa ıt ıÙ ,‰Ï‚Ú‰ ÏÚ B‡Oe¿»«»¬»»ƒ¿«∆∆¿À»∆»ƒ¿»
Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„Ú Èk :Ó‡pL ,Û˙k‰ ÏÚ B‡OÏ¿»¿««»≈∆∆¡«ƒ¬…««…∆¬≈∆

.e‡OÈ Û˙ka«»≈ƒ»

לד).64) עשה המצוות' ('ספר (אף ֿעלֿפי65)הכהנים
לשולחן  גם ללמוד יש זו, הלכה בסוף  שהביא הפסוק  שמן
(במדבר  קהת בני  משא כולם שהרי  הזהב , ולמזבח  ולמנורה
=) נתן לא קהת "ולבני  ט ) ז, (שם אומר הוא ועליהם ד),
פירש  וכן ישאו", בכתף  עליהם, הקודש עבודת כי  עגלות)
הקודש" "עבודת כי  נתן, לא ד"ה - א לה, בסוטה רש"י 
להוכיח  אין כי  רבינו דעת – האלה הכלים כל כוללת הנ"ל
בארון, אלא לדורות גם היא בכתף  נשיאה של זו מצוה כי 
הלוים  בני  "וישאו טו) טו, (א הימים בדברי  בו שמפורש
במוטות  בכתפם ה' כדבר משה צוה כאשר האלקים ארון את
הוכחה  לנו שאין הנ"ל, הכלים יתר בכל אבל עליהם".
ב 'ספר  וראה לשעה. אלא מצותם אין לדורות, מפורשת
ב 'מנחת  ועי ' קנג, נוספת והערה עא עמוד לעם', המצוות

שעט ). מצוה שם.66)חינוך' סוטה,

.‚È„‚k ÌÈt ÔÈ‡OB  Û˙k‰ ÏÚ B˙B‡ ÌÈ‡OBpLk¿∆¿ƒ««»≈¿ƒ»ƒ¿∆∆
ÌÈt67ÌÈ‰ÊÂ .ÌÈÙÏ Ì‰ÈÙe ıeÁÏ Ì‰ÈBÁ‡Â ,68 »ƒ«¬≈∆«¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÔÓ „Á‡ ÈÒn‰L .˙BÚah‰ ÔÓ ÌÈca‰ eËÓMÈ ‡lL∆…ƒ»¿««ƒƒ««»∆«≈ƒ∆»ƒ
ÌÈca‰69˙ÚaËa :Ó‡pL ;‰˜BÏ  ˙BÚah‰ ÔÓ ««ƒƒ««»∆∆∆¡«¿«¿…

.epnÓ eÒÈ ‡Ï ,ÌÈca‰ eÈ‰È Ô‡‰»»…ƒ¿««ƒ…»Àƒ∆

וכן 67) פ "ה). רבה (במדבר לארון אחור ליתן שלא כדי 
('מאירי '). ב  כד, זרה בעבודה א.68)נראה עב , יומא

אין 69) כי  רבינו ודעת ארון". בדי  "והמסיר שם: בגמרא
וראה  מהם. לאחד אפילו אלא דווקא הבדים לשני  הכוונה

צו. מצוה חינוך' ב 'מנחת
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ה'תשע"ח  אדר ט ' ש "ק יום 

   1 
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‰ ˙„BÚÏ ÏcÓ Blk ÈÂÏ ÚÊ∆«≈ƒÀÀ¿»«¬««ƒ¿»∆∆¡«
‰OÚ ˙ÂˆÓe .ÈÂl‰ ËL ˙‡ ÈÈ ÏÈc‰ ‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ¿ƒ¿»∆≈∆«≈ƒƒ¿«¬≈
ÔÈa ,Lc˜n‰ ˙„BÚÏ ÔÈÎeÓe ÔÈÈet ÌiÂÏ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¬««ƒ¿»≈

eˆ ‡lL ÔÈa eˆ2˙‡ ‡e‰ ÈÂl‰ „ÚÂ :Ó‡pL ; »≈∆…»∆∆¡«¿»««≈ƒ∆
˙BˆÓ Ïk ÂÈÏÚ ÏawL ÈÂÏ Ôe .„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‰ ˙‡ ÔÈÓBL eÈ‰iL ‡È‰ Ô‰lL ‰„BÚ¬»∆»∆ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛÈ‚‰Ïe Lc˜n‰ ÈÚL ÁzÙÏ ÔÈÚBL Ô‰Ó eÈ‰ÈÂ4 ¿ƒ¿≈∆¬ƒƒ¿…««¬≈«ƒ¿»¿»ƒ

ÂÈ˙B˙Ïc5Ôaw‰ ÏÚ BLÏ ÔÈBLÓ Ô‰Ó eÈ‰ÈÂ , «¿»¿ƒ¿≈∆¿¿ƒ¿≈««»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÎk ÂÈ‰Ï‡ ÈÈ ÌLa ˙LÂ :Ó‡pL .ÌBÈ ÏÎa¿»∆∆¡«¿≈≈¿≈¿»¡…»¿»∆»

ÈÈ ÌLa ‡e‰L ˙eL 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 ‰„ ˙BÏBÚeav‰ ÔÈÈ˜10ÁaÊnÏ ıÈ˜Ï11ÔÎÂ , ¿»»∆«¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈«¿≈

ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰ ÔÈÎÒp‰12Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓB‡ 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 זבחי8)עולות ועל עולותיכם "על שנאמר

 ֿ קדשי  שלמים אף  קדשי ֿקדשים 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‡‰ ÈÂÏ14BLÏe „ÚÏ zÓ 15ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ≈ƒ»≈À»«¬…¿≈¿≈¬ƒ
ÌiÂÏ OÚ ÌÈMÓ16ÌBÈ ÏÎa ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ƒ¿≈»»¿ƒƒ¿ƒ««»¿»

ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓe ,Ôaw‰ ÏÚ ‰ÈL ÓBÏ17ÔÈ‡Â . «ƒ»««»¿»ƒƒ«¿»¿≈
,‰ÈM‰ wÚL ;ÈÏk ‡Ïa ‰ta ‡l‡ ‰ÈL ÔÈÓB‡¿ƒƒ»∆»«∆¿…¿ƒ∆ƒ««ƒ»
ÌL ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰ ÌÈÁ‡Â .‰ta ,d˙„BÚ ‡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 ÌÈBLÓ‰ 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

והרי17)בכלים. כינורות תשעה כנגד גם שמספרם [כיוון
לעולם]. עד מוסיפין כינורות נושאין 18)על היו שכהנים

בנותיהן.

.„˙BBpÎÂ ÌÈÏÈÏÁÂ ÌÈÏa ?ÔÈbÓ Ì‰ ‰ne«∆≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ
˙BˆBˆÁÂ19ÏˆÏv‰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 ÌÈOÚ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ ,˙BˆBˆÁ22ÔÈ‡Â . ¬¿¿…ƒƒ«∆¿ƒ≈»¿≈
.ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓe ,˙BBpk ‰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 (דברי22)שהחליל שנאמר יג: שם
מחצררים  ועשרים למאה כהנים "ועמהם יב ) ה, הימיםֿב 

הקול. מערבב  ועשרים ממאה שיותר בחצוצרות",

.‰eÈ‰ ÌÈL„Á ÈL‡e Ìlk ˙B„ÚBn‰ ÈÓÈaƒ≈«¬À»¿»≈√»ƒ»
ÌÈÚ˜Bz ÌÈ‰k‰23ÌiÂÏ‰Â Ôaw‰ ˙ÚLa ˙BˆBˆÁa «…¬ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¿««»¿»¿«¿ƒƒ

ÈÓB‡ÌÎ˙ÁÓO ÌBÈe :Ó‡pL ;‰ÈL Ô ¿ƒƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆
.˙ˆˆÁa ÌzÚ˜˙e ÌÎL„Á ÈL‡e ÌÎÈ„ÚBÓe¿¬≈∆¿»≈»¿≈∆¿«¿∆«¬…¿…

ÛÒk ÏL ˙LÚ ÔÓ ˙ÈOÚ ‰˙È‰ ‰ˆBˆÁ‰24‰OÚ . «¬¿»»¿»«¬≈ƒ∆∆∆∆∆»»
ÛÒk ÏL ˙B‡Ëeb‰ 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. ¿«≈»∆
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קסב                
         

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 ˙ËÈÁLe , «ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«∆«ƒƒ¿ƒ«∆«

ÈL32ÔBL‡‰ ÌBie ,ÁÒt ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈe , ≈ƒ¿»ƒ∆∆««»ƒ
˙ˆÚ ÏL33‚Á‰ ÈÓÈ ‰ÓLe ,34‰Ê ÏÈÏÁÂ .35‰ÁBc ∆¬∆∆ƒ¿…»¿≈∆»¿»ƒ∆∆

Ôa˜ ÏL ÏÈÏÁÂ ,Ôa˜ ÏL ÏÈÏÁ ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL«»ƒ¿≈∆»ƒ∆»¿»¿»ƒ∆»¿»
.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ‡È‰ ‰„BÚ¬»ƒ¿»∆««»

להנעים 30) הנקב  על באצבעו ומכה בחליל, נקבים שהיו
הקול. ניסן.31)את לחודש עשר ש"מי32)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.
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ÔaÓ ÌiÂÏÏ L‡ ˙‡Ê :Ó‡pL .‰lÁz ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ¿ƒ»∆∆¡«…¬∆«¿ƒƒƒ∆
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„ˆÈk ‡‰ .‰L36ÏÏ LÓÁ ?‰„BÚÏ ÒÎ BÈ‡Â ,„Ó »»»≈«»≈ƒ¿…¿≈ƒ¿»»¬»
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.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»»
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.˙BB„Ï ˙‚‰B ‰ÂˆÓ BÈ‡Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ»¿»¿≈ƒ¿»∆∆¿
ÌÈLa ÏÒÙ ÈÂl‰ ÔÈ‡  ˙BB„Ï Ï‡38‡ÏÂ ¬»¿≈«≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿…

ÔÈÓeÓa39BÏB˜ Ï˜Ï˜˙iL ;ÏB˜a ‡l‡40Ó ¿ƒ∆»¿∆ƒ¿«¿≈≈…
‰˜f‰41BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .Lc˜na B˙„BÚÏ ÏÒtÈ  «ƒ¿»ƒ»≈«¬»«ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆≈

ÌÈÚBM‰ 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 ,˙BÓLÓ ÌÈOÚÂ ‰Úa‡Ï¿«¿»»¿∆¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»¿»
ÓLn‰ L‡ Ì˙B‡ ˜lÁÓ ÓLÓ ÈL‡ ÏÎÂ .˙aL«»¿»«¿≈ƒ¿»¿«≈»…«ƒ¿»
ÌÈL‡ Ba ÌÈ„BÚ ˙aM‰ ÈÓÈÓ ÌBÈ ÏÎÂ ,˙B‡ ÈzÏ¿»≈»¿»ƒ≈««»¿ƒ¬»ƒ

ÌÈÚe„È45ÌÈ„BÚ‰ el‡ ÔÈ˜lÁÓ ˙B‡‰ ÈL‡Â . ¿ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ≈»¿ƒ
B˙„BÚ ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ Ô‰lL ÌBÈa46ÌiÂÏ‰ ÏÎÂ . ¿∆»∆ƒƒ«¬»¿»«¿ƒƒ

ÈÏk Ï‡ C‡ :Ó‡pL ,ÁaÊn‰ ˙„BÚ ÏÚ ÔÈ‰ÊÓÀ¿»ƒ«¬««ƒ¿≈«∆∆¡««∆¿≈
e˜È ‡Ï .e˙ÓÈ ‡ÏÂ e˜È ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â L„w‰«…∆¿∆«ƒ¿≈«…ƒ¿»¿…»À…ƒ¿»

ÔÈzÓ  ÚbÏ Ï‡ ,‰„BÚÏ 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
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˙„BÚ „ÚÏ ‡lL ÔÈ‰ÊÓ ÌiÂÏ‰L ÌLÎe¿≈∆«¿ƒƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«
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קסג                 
         

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 ˙ËÈÁLe , «ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«∆«ƒƒ¿ƒ«∆«

ÈL32ÔBL‡‰ ÌBie ,ÁÒt ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈe , ≈ƒ¿»ƒ∆∆««»ƒ
˙ˆÚ ÏL33‚Á‰ ÈÓÈ ‰ÓLe ,34‰Ê ÏÈÏÁÂ .35‰ÁBc ∆¬∆∆ƒ¿…»¿≈∆»¿»ƒ∆∆

Ôa˜ ÏL ÏÈÏÁÂ ,Ôa˜ ÏL ÏÈÏÁ ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL«»ƒ¿≈∆»ƒ∆»¿»¿»ƒ∆»¿»
.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ‡È‰ ‰„BÚ¬»ƒ¿»∆««»

להנעים 30) הנקב  על באצבעו ומכה בחליל, נקבים שהיו
הקול. ניסן.31)את לחודש עשר ש"מי32)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˙„BÚÏ ‰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 ÌÈOÚÂ LÓÁ»≈¿∆¿ƒ»»¿»∆»≈ƒ∆¿ƒ

„ˆÈk ‡‰ .‰L36ÏÏ LÓÁ ?‰„BÚÏ 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

.˙BB„Ï ˙‚‰B ‰ÂˆÓ BÈ‡Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ»¿»¿≈ƒ¿»∆∆¿
ÌÈLa ÏÒÙ ÈÂl‰ ÔÈ‡  ˙BB„Ï Ï‡38‡ÏÂ ¬»¿≈«≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿…

ÔÈÓeÓa39BÏB˜ Ï˜Ï˜˙iL ;ÏB˜a ‡l‡40Ó ¿ƒ∆»¿∆ƒ¿«¿≈≈…
‰˜f‰41BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .Lc˜na B˙„BÚÏ ÏÒtÈ  «ƒ¿»ƒ»≈«¬»«ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆≈

ÌÈÚBM‰ 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
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ÌÈÚe„È45ÌÈ„BÚ‰ el‡ ÔÈ˜lÁÓ ˙B‡‰ ÈL‡Â . ¿ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ≈»¿ƒ
B˙„BÚ ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ Ô‰lL ÌBÈa46ÌiÂÏ‰ ÏÎÂ . ¿∆»∆ƒƒ«¬»¿»«¿ƒƒ

ÈÏk Ï‡ C‡ :Ó‡pL ,ÁaÊn‰ ˙„BÚ ÏÚ ÔÈ‰ÊÓÀ¿»ƒ«¬««ƒ¿≈«∆∆¡««∆¿≈
e˜È ‡Ï .e˙ÓÈ ‡ÏÂ e˜È ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â L„w‰«…∆¿∆«ƒ¿≈«…ƒ¿»¿…»À…ƒ¿»

ÔÈzÓ  ÚbÏ Ï‡ ,‰„BÚÏ 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
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˙„BÚ „ÚÏ ‡lL ÔÈ‰ÊÓ ÌiÂÏ‰L ÌLÎe¿≈∆«¿ƒƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«
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k‰ Ck ,ÌÈ‰k‰˙„BÚ „ÚÏ ‡lL ÔÈ‰ÊÓ ÌÈ‰ «…¬ƒ»«…¬ƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«
ÌÓˆÚ ÌiÂÏ‰ ÔÎÂ .Ìz‡ Ìb Ì‰ Ìb :Ó‡pL ;ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ∆∆¡««≈««∆¿≈«¿ƒƒ«¿»
ÚiÒÈ ‡lL ,BÁ ˙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‰ ˙„BÚ e„ÚL ÌiÂÏ¿ƒƒ∆»¿¬««…¬ƒ∆ƒ«≈ƒ
‰˙ÈÓ ÔÈiÁ  BzÎ‡ÏÓ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓa48È„Èa ƒ¿»»∆≈»¿«¿«»ƒƒ»ƒ≈

˙„BÚ „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

   1 
לעבודת 1) לוי  שבט  מכל הובדלו הכהנים כי  בו יתבאר

ולכבדם. שבקדושה, דבר לכל להקדימם ושצריך המקדש,

.‡,˙Baw‰ ˙„BÚÏ 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  קדשי ֿהקדשים". בבית ה' לפני  לשרת לעמוד
כלומר, לקרבן", ולהכינם הכהנים "לקדש הסנהדרין על
ועיין  הקרבנות, לעבודת ולהכשירם ולברר ולדרוש לחקור

שלמה). ביריעות

.‰a‰ „Bk Ô‰a ‚‰Ï Ï‡OiÓ Ì„‡ Ïk CÈˆÂ3 ¿»ƒ»»»ƒƒ¿»≈ƒ¿…»∆»«¿≈
‰Bza ÁzÙÏ :‰M„˜aL c ÏÎÏ Ì˙B‡ ÌÈc˜‰Ïe¿«¿ƒ»¿»»»∆ƒ¿À»ƒ¿…««»

ÔBL‡4ÔBL‡ CÏe ,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,
 ֿ תלמיד 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,˙BÓLÓ ‰BÓLÏ ∆«≈ƒ≈«…¬ƒƒ¿»ƒ¿»
„Ú eÈ‰ ÔÎÂ .Ó˙È‡Ó ‰Úa‡Â ÊÚÏ‡Ó ‰Úa‡«¿»»≈∆¿»»¿«¿»»≈ƒ»»¿≈»«
Â„Â ‡e‰ Ì˜lÁ Ï‡eÓL ÈÓÈe .‡Èp‰ Ï‡eÓL„ ¿≈«»ƒƒ≈¿≈ƒ¿»¿»ƒ

ÓLÓ ÌÈOÚÂ ‰Úa‡Ï CÏn‰8ÓLÓ Ïk ÏÚÂ , «∆∆¿«¿»»¿∆¿ƒƒ¿»¿«»ƒ¿»
‰pÓÓ „Á‡ L‡ ÓLÓe9ÌÈÏLeÈÏ ÔÈÏBÚÂ . ƒ¿»…∆»¿À∆¿ƒƒ»«ƒ

‰„BÚÏ10ÌBÈÏ ˙aM‰ ÌBiÓe ,˙aL ÏÎÏ ÓLÓ »¬»ƒ¿»¿»«»ƒ««»¿
‡e‰L Á‡‰Â ‡ˆBÈ ÓLÓ ,ÔÈÙlÁ˙Ó Ô‰ ˙aM‰««»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈¿»«≈∆

.‰ÏÈÏÁ ÔÈÊBÁÂ .eÓ‚iL „Ú ,ÒÎ ÂÈÁ‡«¬»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 ˙BÓLn‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ
ÌÈÏ‚a11„ÚÏ ‰ˆÂ Ï‚a ÌÈ‰k‰ ÔÓ ‡BiL ÏÎÂ . »¿»ƒ¿…∆»ƒ«…¬ƒ»∆∆¿»»«¬…

„Ú CÏ :BÏ ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,Ì‰nÚ ˜ÏBÁÂ „BÚ ≈¿≈ƒ»∆¿≈¿ƒ≈«
ÈÂl‰ ‡È ÈÎÂ :Ó‡pL .EÓLÓ ÚÈbiL12„Á‡Ó ∆«ƒ«ƒ¿»¿∆∆¡«¿ƒ»…«≈ƒ≈««

EÈÚL13.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

.‰?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na14ÌÈÏ‚‰ ˙Ba˜a15, «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿¿»¿»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ ˜elÁe16ÏL ÌÁl‰ ÈzL ˜elÁe , ¿ƒ∆∆«»ƒ¿ƒ¿≈«∆∆∆

ÔÈÈ˜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 ÂÈkÓÓ „Ï ,eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :Ó‡pL∆∆¡«≈∆¿≈∆…≈¿«ƒ¿»»«
˙Ba˜a eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :ÓBÏk .˙B‡‰»»¿«≈∆¿≈∆…¿¿»¿¿

eav‰18kL ,ÌÈc‰ ‡La ˜ÏÁk ˜ÏÁ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈≈∆¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ∆¿»
ÓLÓe ÓLÓ Ïk ÌeÚ˜e ˙B‡‰ Ì˙B‡ e˜lÁƒ¿»»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»

.BzaLa¿««

שם.14) שעירי15)משנה ציבור, של דבר העלם פר ולא
אינן  שכולם נו.) (שם המזבח  לקיץ  ועולות עבודהֿזרה

הרגל. שאינו 16)חובות ואף ֿעלֿפי  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 
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אכילה, אלא בו שאין הפנים, לחם חילוק  והיינו המשמרות,
הקודמת. בשבת נעשו כבר שבו העבודות שהרי 

שם.17) ("וכי18)משנה למעלה שאמרנו מה כל [כלומר,
הרגלים  שבקרבנות ושרת", – שעריך מאחד הלוי  יבוא
שאינו  אף ֿעלֿפי  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 ˙„BÚ ÔÎÂ19BpÓfL ÓLna  ¿≈¬«∆∆«»ƒ«ƒ¿»∆¿«
Úe˜20ÌÁl‰ ÈzL ˙„BÚ Ï‡ ;21ÏÎa  »«¬»¬«¿≈«∆∆¿»

˙BÓLn‰22?ÌÈÏ‚a ‡l‡ a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe .23 «ƒ¿»ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»»¿»ƒ
ÏkL ‰ÚLa  Ï‡OÈ ÏkÓ EÈÚL „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
כסף ֿמשנה. ועיין לשירות".

.ÊÔ‰k ÔÎÂ25Lc˜nÏ ‡a ‰Ê È‰  Ôa˜ BÏ ‰È‰L ¿≈…≈∆»»»¿»¬≈∆»«ƒ¿»
˙e‡ ÏÎa ‡e :Ó‡pL ;‰ˆiL ÌBÈ ÏÎa BÈ˜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‰ˆiL Ô‰k ÏÎÏ27 ∆¿ƒ»»ƒ≈∆»¿»¿»…≈∆ƒ¿∆

Ô‰k‰ B˙B‡Ï B˙„BÚÂ Ôaw‰ BÚÂ ,Ô˙B  BÈ˜‰Ï¿«¿ƒ≈¿«»¿»«¬»¿«…≈
.BÏ Ô˙pL „Ïaƒ¿«∆»«

קט :25) קמא עד.26)בבא אם 27)מנחות אף  פירוש,
שמח ). (אור המשמר מאותו אינו

.ÁÔaw‰ 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 ‰„BÚ‰Â BÚ‰Â ,‰ˆiL∆ƒ¿∆¿»¿»¬»¿«¿≈ƒ¿»¿ƒ≈
.ÓLÓ ÈL‡Ï Blk Ôaw‰ 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 כסף ֿמשנה). (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 ÌÈB‰Ë ÔÈÓeÓ ÈÏÚÏ B˙B ¿¿«¬≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»

ÌÈ‡Óh‰ ÓLÓ ÈL‡Ï B˙„BÚÂ BBÚÂ32. ¿«¬»¿«¿≈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  כסף ֿמשנה). (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 Ôaw‰ ‰È‰33B˙B  ÔB‡ ‰È‰Â »»«»¿»∆…≈»¿»»≈¿
.ÓLÓ ÈL‡Ï B˙„BÚÂ BBÚÂ ,‰ˆiL Ô‰k ÏÎÏ¿»…≈∆ƒ¿∆¿«¬»¿«¿≈ƒ¿»

‰„BÚÏ 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

.‡ÈÈzÏ BÓLÓ ˜lÁÓ ÓLÓe ÓLÓ L‡ Ïk»…ƒ¿»ƒ¿»¿«≈ƒ¿»¿»≈
˙B‡36ÌBÈa „BÚ ÂÈL‡Â ‡ ˙Èa Ïk ‰È‰iL „Ú , »«∆ƒ¿∆»≈»«¬»»≈¿

,ÂÈÁ‡ ÏL ÌBÈa Á‡‰Â ,˙aM‰ ˙BÓÈÓ „Á‡∆»ƒ««»¿»«≈¿∆«¬»
L‡ ‡Â ‡ ˙Èa ÏÎÏe .ÂÈÁ‡ 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
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אכילה, אלא בו שאין הפנים, לחם חילוק  והיינו המשמרות,
הקודמת. בשבת נעשו כבר שבו העבודות שהרי 

שם.17) ("וכי18)משנה למעלה שאמרנו מה כל [כלומר,
הרגלים  שבקרבנות ושרת", – שעריך מאחד הלוי  יבוא
שאינו  אף ֿעלֿפי  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 ˙„BÚ ÔÎÂ19BpÓfL ÓLna  ¿≈¬«∆∆«»ƒ«ƒ¿»∆¿«
Úe˜20ÌÁl‰ ÈzL ˙„BÚ Ï‡ ;21ÏÎa  »«¬»¬«¿≈«∆∆¿»

˙BÓLn‰22?ÌÈÏ‚a ‡l‡ a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe .23 «ƒ¿»ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»»¿»ƒ
ÏkL ‰ÚLa  Ï‡OÈ ÏkÓ EÈÚL „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
כסף ֿמשנה. ועיין לשירות".

.ÊÔ‰k ÔÎÂ25Lc˜nÏ ‡a ‰Ê È‰  Ôa˜ BÏ ‰È‰L ¿≈…≈∆»»»¿»¬≈∆»«ƒ¿»
˙e‡ ÏÎa ‡e :Ó‡pL ;‰ˆiL ÌBÈ ÏÎa BÈ˜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‰ˆiL Ô‰k ÏÎÏ27 ∆¿ƒ»»ƒ≈∆»¿»¿»…≈∆ƒ¿∆

Ô‰k‰ B˙B‡Ï B˙„BÚÂ Ôaw‰ BÚÂ ,Ô˙B  BÈ˜‰Ï¿«¿ƒ≈¿«»¿»«¬»¿«…≈
.BÏ Ô˙pL „Ïaƒ¿«∆»«

קט :25) קמא עד.26)בבא אם 27)מנחות אף  פירוש,
שמח ). (אור המשמר מאותו אינו

.ÁÔaw‰ 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 ‰„BÚ‰Â BÚ‰Â ,‰ˆiL∆ƒ¿∆¿»¿»¬»¿«¿≈ƒ¿»¿ƒ≈
.ÓLÓ ÈL‡Ï Blk Ôaw‰ 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 כסף ֿמשנה). (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 ÌÈB‰Ë ÔÈÓeÓ ÈÏÚÏ B˙B ¿¿«¬≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»

ÌÈ‡Óh‰ ÓLÓ ÈL‡Ï B˙„BÚÂ BBÚÂ32. ¿«¬»¿«¿≈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  כסף ֿמשנה). (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 Ôaw‰ ‰È‰33B˙B  ÔB‡ ‰È‰Â »»«»¿»∆…≈»¿»»≈¿
.ÓLÓ ÈL‡Ï B˙„BÚÂ BBÚÂ ,‰ˆiL Ô‰k ÏÎÏ¿»…≈∆ƒ¿∆¿«¬»¿«¿≈ƒ¿»

‰„BÚÏ 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

.‡ÈÈzÏ BÓLÓ ˜lÁÓ ÓLÓe ÓLÓ L‡ Ïk»…ƒ¿»ƒ¿»¿«≈ƒ¿»¿»≈
˙B‡36ÌBÈa „BÚ ÂÈL‡Â ‡ ˙Èa Ïk ‰È‰iL „Ú , »«∆ƒ¿∆»≈»«¬»»≈¿

,ÂÈÁ‡ ÏL ÌBÈa Á‡‰Â ,˙aM‰ ˙BÓÈÓ „Á‡∆»ƒ««»¿»«≈¿∆«¬»
L‡ ‡Â ‡ ˙Èa ÏÎÏe .ÂÈÁ‡ 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
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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‡ ÔÈaÓ41: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 ח ֿיב ) 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 בפני ֿעצמן 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 LBÏ ?ÌÈ„‚aa B˙B‡ ÔÈaÓ ≈«¿«ƒ«¿»ƒ≈¿»
ÌÈÓÈ ˙ÚL ÁÓÏ ÔLBÏÂ ÊBÁÂ ÔËLBÙe ÌÈ„‚a¿»ƒ¿»¿≈¿¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
Ô‰k‰ ÌLaÏÈ ÌÈÓÈ ˙ÚL :Ó‡pL ;ÌBÈ Á‡ ÌBÈ««∆∆¡«ƒ¿«»ƒƒ¿»»«…≈
Ck ,‰ÚL ÌÈ„‚a ÈeaL ÌLÎe .ÂÈaÓ ÂÈzÁz«¿»ƒ»»¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿»»
„Ú Ì‡Â .ÌBÈ Á‡ ÌBÈ ,‰ÚL ÔÓMa ‰ÁÈLÓ43 ¿ƒ»«∆∆ƒ¿»««¿ƒ»«

ÁLniL Ì„˜ B‡ ‰ÚL Ïk ÌÈ„‚aa ‰a˙iL Ì„…̃∆∆ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ¿»…∆∆ƒ»«
B‡ ‰a˙Â ÏÈ‡B‰ ;‰Lk B˙„BÚ  ‰ÚL 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‰aÓÏ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ Ô‰k ÔÈa ≈≈…≈»«¿∆∆«ƒ¿»ƒ¿À≈
„Á‡a ‚‚L Ì‡ ÁÈLn‰ Ô‰k ‡ÈnL t ‡l‡ ÌÈ„‚a¿»ƒ∆»«∆≈ƒ…≈«»ƒ«ƒ»«¿∆»
Ô‰k‰ Ì‡ :Ó‡pL ,˙‡hÁ Ô‰ÈÏÚ iÁL ˙Bˆn‰ ÔÓƒ«ƒ¿∆«»¬≈∆«»∆∆¡«ƒ«…≈

ÌÈÂL ÌÈc‰ ‡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∆∆»
ÌÈÚLÂ46ÌBia ‡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‡ ÔÈaÓ 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  (כסף ֿמשנה). 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‰ „Bk ‰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

ÔÈÏkÓ‡57‰ÚMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,58˙BÁzÙÓe ,59‰ÊÚ‰ ¬«¿»ƒ≈»ƒƒ¿»«¿¿»¬»»
Ì„Èa60eÒpk˙iL „Ú ÏBÎÈ BÈ‡  ÁzÙÏ „Á‡‰ ‰ˆ . ¿»»»»»∆»ƒ¿…«≈»«∆ƒ¿«¿

eÁzÙÈÂ ÔÈÏkÓ‡‰ Ïk61. »»¬«¿»ƒ¿ƒ¿¿

ב .54) הלכה פ "ה שקלים שר 55)ירושלמי  יוון בלשון
יט ). אות שם שקלים ישראל (תפארת ירושלמי56)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 '
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קסו                
         

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 ואף ֿעלֿפי ֿכן
המוריה. בהר וראה ג). הלכה פ "ז (להלן שערים נעילת

שם.61) שקלים תוספתא

.ÁÈÔÈ‡Â ,ÔÈÏkÓ‡‰ È„È ˙ÁzÓ ÔÈaÊb ÔÈpÓÓe¿«ƒƒ¿»ƒƒ««¿≈»¬«¿»ƒ¿≈
‰LÏMÓ ÔÈ˙ÁBt62Ïk ÔÈBbL Ì‰ ÔÈaÊb‰Â .ÔÈaÊb ¬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 כתב ֿיד ברמב "ם

שם). בשקלים ראשונים (תוספת

.ËÈÌ„B˜ ÁeLn‰ ÏB„b‰ Ô‰k65ÌÈ„‚a ‰aÓÏ66. …≈«»«»«≈ƒ¿À≈¿»ƒ
ÚL ÁeLÓÏ Ì„B˜ ˙LÏ „ÓBÚ‰ ÌÈ„‚a ‰aÓe¿À≈¿»ƒ»≈¿»≈≈¿»«∆»«

È˜ ˙ÓÁÓ67BÚÏ 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.ÏkÓ‡Ï Ì„B˜ ÏB˜Èz˜Â . ¿»≈¿«ƒ¿«ƒ≈«¬«¿»

.ÓLÓ L‡Ï Ì„B˜ aÊ‚Â .aÊ‚Ï Ì„B˜ ÏkÓ‡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 שאף ֿעלֿפי  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 (ואף ֿעלֿפי  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)כסף ֿמשנה. 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
בכסף ֿמשנה, 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.BLÈÏ Èe‡‰ B‡ «¿Àƒ«¬ƒƒ«¿»¿»»¿»¿

‰ÏÁÏ Ì„Bw‰ ÏÎÂ74‡e‰Â .˙n‰ ˙eOÏ 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 .‰MÈ ˙eÎÏn‰L „nÏÓ  Ï‡OÈ ˜a ÂÈe»»¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈∆««¿¿À»¿
 dÏ ‰ÎBf‰L ,Ï‡OÈ ˜aL ‰O ÏÎÏ ÔÈc‰«ƒ¿»¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆«∆»

.BÚÊÏe 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

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
 ֿ תלמוד אביו? מקום ממלא שאינו אף ֿעלֿפי  יכול שבעולם,
אביו  של מקומו את שימלא בזמן ידו, את ימלא אשר לומר
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קסז                 
         

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 ואף ֿעלֿפי ֿכן
המוריה. בהר וראה ג). הלכה פ "ז (להלן שערים נעילת

שם.61) שקלים תוספתא

.ÁÈÔÈ‡Â ,ÔÈÏkÓ‡‰ È„È ˙ÁzÓ ÔÈaÊb ÔÈpÓÓe¿«ƒƒ¿»ƒƒ««¿≈»¬«¿»ƒ¿≈
‰LÏMÓ ÔÈ˙ÁBt62Ïk ÔÈBbL Ì‰ ÔÈaÊb‰Â .ÔÈaÊb ¬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 כתב ֿיד ברמב "ם

שם). בשקלים ראשונים (תוספת

.ËÈÌ„B˜ ÁeLn‰ ÏB„b‰ Ô‰k65ÌÈ„‚a ‰aÓÏ66. …≈«»«»«≈ƒ¿À≈¿»ƒ
ÚL ÁeLÓÏ Ì„B˜ ˙LÏ „ÓBÚ‰ ÌÈ„‚a ‰aÓe¿À≈¿»ƒ»≈¿»≈≈¿»«∆»«

È˜ ˙ÓÁÓ67BÚÏ 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.ÏkÓ‡Ï Ì„B˜ ÏB˜Èz˜Â . ¿»≈¿«ƒ¿«ƒ≈«¬«¿»

.ÓLÓ L‡Ï Ì„B˜ aÊ‚Â .aÊ‚Ï Ì„B˜ ÏkÓ‡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 שאף ֿעלֿפי  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 (ואף ֿעלֿפי  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)כסף ֿמשנה. 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
בכסף ֿמשנה, 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.BLÈÏ Èe‡‰ B‡ «¿Àƒ«¬ƒƒ«¿»¿»»¿»¿

‰ÏÁÏ Ì„Bw‰ ÏÎÂ74‡e‰Â .˙n‰ ˙eOÏ 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 .‰MÈ ˙eÎÏn‰L „nÏÓ  Ï‡OÈ ˜a ÂÈe»»¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈∆««¿¿À»¿
 dÏ ‰ÎBf‰L ,Ï‡OÈ ˜aL ‰O ÏÎÏ ÔÈc‰«ƒ¿»¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆«∆»

.BÚÊÏe 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

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
 ֿ תלמוד אביו? מקום ממלא שאינו אף ֿעלֿפי  יכול שבעולם,
אביו  של מקומו את שימלא בזמן ידו, את ימלא אשר לומר
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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".
אף ֿעלֿפי 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 אף ֿעלֿפי  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„ÈBÓ ÔÈ‡Â ,‰pnÓ ‰ÏB„‚ ‰OÏ81‰OÏ B˙B‡ ƒ¿»»¿»ƒ∆»¿≈ƒƒƒ¿»»
.ÔÈ„ÈBÓ ‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ;‰pnÓ ‰hÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ∆»∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ
‡l‡ Ï‡OÈ ˜aL ‰OÓ ÌÏBÚÏ ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»

ÁÒ 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 ˙Èa B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ83ÈiÁÓ ‡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 

   1 
בכל,1) מאחיו גדול שיהיה צריך הגדול שהכהן בו יבאר

בעצמו. כבוד לנהוג ושצריך

.‡ÏB„b Ô‰k2ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏkÓ ÏB„‚ ‰È‰iL CÈˆ …≈»»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»∆»«…¬ƒ
‰‡Óe ‰ÓÎÁa ,LÚa ,ÁÎa ,ÈBa3BÏ ÔÈ‡ .4ÔBÓÓ ¿¿…«¿∆¿»¿»¿«¿∆≈»

,BLÚ 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 „Bk ‚‰Ï ÏB„b Ô‰k iÁÂ¿«»…≈»ƒ¿…»¿«¿¿…»≈
ÌÚ B˙B‡ e‡È ‡ÏÂ .ÌÚ‰ ‡L ÌÚ BÓˆÚa6‡Ï ¿«¿ƒ¿»»»¿…ƒ¿»……

ıÁn‰ ˙Èa7.tzÒnLk ‡ÏÂ ‡qk‰ ˙Èa ‡ÏÂ ¿≈«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈¿…¿∆ƒ¿«≈
Ba ÔÈ‚‰BpL „nÏÓ  ÂÈÁ‡Ó ÏB„b‰ Ô‰k‰ :Ó‡pL∆∆¡««…≈«»≈∆»¿«≈∆¬ƒ
 BnÚ ÌÈÁ‡ eˆÁiL ‡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‰ ˙ÈÏ ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈¿≈«ƒ¿∆¿…ƒ¿À»∆«ƒ
‰ÂˆÓ ÏL Ì‰ elÙ‡9,‰ˆ Ì‡ ,‡e‰ CÏB‰ Ï‡ . ¬ƒ≈∆ƒ¿»¬»≈ƒ»»

Ï‡‰ ˙ÈÏ10CÏB‰ BÈ‡  CÏB‰ ‡e‰LÎe . ¿≈»»≈¿∆≈≈≈
B˙B‡ ÔÈaÒÓ ‡l‡ ,ÌÈ‰k‰ ‡L ÌÚ ‡ÈeaÚa¿ƒ¿¿»ƒ¿»«…¬ƒ∆»¿«¿ƒ
ÔÈÏ BÈa BÚvÓÓ Ô‚q‰Â .„Bk BÏ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈¿≈

ÌÚ‰11ÚL 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
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
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.‰ÂÈÁ‡ ‡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˙ÈÏ15BÈÓÈÓ Ô‚Òe ,16L‡Â ¿≈¿≈¿»¿»ƒƒ¿…
e‡ :BÏ ÌÈÓB‡Â .BÏ‡ÓOÓ ÌÚ‰ ÏÎÂ ‡ ˙Èa≈»¿»»»ƒ¿…¿¿ƒ»
!ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎa˙z :Ì‰Ï ÓB‡ ‡e‰Â !E˙tk«»»¿¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

במשנה.13) - א יח , בסנהדרין יהודה אף ֿעלֿפי14)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
 ֿ (כסף  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‡ ÔÈnLÎe17,ı‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk  ¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆
ÏÒÙq‰ ÏÚ ÒÓ ‡e‰Â18B˙Ó ÏÚ ÚB˜ BÈ‡Â .19 ¿≈≈«««¿»¿≈≈««≈

ÌÈ‰k‰ ‡Lk20Ì‡Â .ÌÙÈ ‡Ï ÂÈ„‚e :Ó‡pL , ƒ¿»«…¬ƒ∆∆¡«¿»»…ƒ¿…¿ƒ
ÚB˜ Ï‡ .‰˜BÏ  Ú˜21„‚k ‰hÓlÓ ‡e‰ »«∆¬»≈«ƒ¿«»¿∆∆

ÂÈÏ‚22Út ‰aÓ BÈ‡Â .23ÌÏBÚÏ24˙‡ :Ó‡pL , «¿»¿≈¿«∆∆«¿»∆∆¡«∆
Lc˜nÏ ÒkÈ ‡lL ˙Úa elÙ‡Â ,ÚÙÈ ‡Ï BL‡25; ……ƒ¿»«¬ƒ¿≈∆…ƒ»≈«ƒ¿»

˙aL ÚÏ ˙aL ÚÓ tÒÓ ‡l‡26tÒÓ 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 ÚÙe ,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. בגדי21)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

(כסף ֿמשנה). 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  (כסף ֿמשנה בלבד גדול בכהן אלא כהן, בכל מדבר

הרא"ש).

.Ê˙kLÏ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,Lc˜na ÔÎeÓ BÏ ‰È‰È ˙Èe«ƒƒ¿∆»«ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ¿«
ÏB„b Ô‰k32˜na LBÈ ‰È‰iL B„BÎe Bz‡Ù˙Â .Lc …≈»¿ƒ¿«¿¿∆ƒ¿∆≈«ƒ¿»
ÌBi‰ Ïk33‰ÏÈla „Ïa B˙ÈÏ ‡l‡ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,34B‡ »«¿…≈≈∆»¿≈ƒ¿«««¿»

BÈ‡Â ÌÈÏLeÈa 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
אף ֿעלֿפי 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 בכסף ֿמשנה 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 ˙Èa ‡l‡38 »ƒƒ≈¿»∆»¿≈ƒ«»

Ï„b‰ c‰ Ïk :Ó‡pL ;„Ïa39EÈÏ‡ e‡ÈÈ40. 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,
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 ˙Èa42.„ÈÚÈÂ CÏiL BÏ „Bk BÈ‡ ‰fL ; ¿≈ƒ«»∆∆≈»∆≈≈¿»ƒ

Ï‡OÈ CÏÓÏ ˙e„Ú ‰˙È‰ Ì‡Â43CÏB‰ ‰Ê È‰  ¿ƒ»¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬≈∆≈
.BÏ „ÈÚÓe ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa¿≈ƒ«»≈ƒ

בדיני41) מדובר מעיד) ד"ה יח : (שם ה'תוספות' לדעת
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.‰ÂÈÁ‡ ‡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˙ÈÏ15BÈÓÈÓ Ô‚Òe ,16L‡Â ¿≈¿≈¿»¿»ƒƒ¿…
e‡ :BÏ ÌÈÓB‡Â .BÏ‡ÓOÓ ÌÚ‰ ÏÎÂ ‡ ˙Èa≈»¿»»»ƒ¿…¿¿ƒ»
!ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎa˙z :Ì‰Ï ÓB‡ ‡e‰Â !E˙tk«»»¿¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

במשנה.13) - א יח , בסנהדרין יהודה אף ֿעלֿפי14)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
 ֿ (כסף  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‡ ÔÈnLÎe17,ı‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk  ¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆
ÏÒÙq‰ ÏÚ ÒÓ ‡e‰Â18B˙Ó ÏÚ ÚB˜ BÈ‡Â .19 ¿≈≈«««¿»¿≈≈««≈

ÌÈ‰k‰ ‡Lk20Ì‡Â .ÌÙÈ ‡Ï ÂÈ„‚e :Ó‡pL , ƒ¿»«…¬ƒ∆∆¡«¿»»…ƒ¿…¿ƒ
ÚB˜ Ï‡ .‰˜BÏ  Ú˜21„‚k ‰hÓlÓ ‡e‰ »«∆¬»≈«ƒ¿«»¿∆∆

ÂÈÏ‚22Út ‰aÓ BÈ‡Â .23ÌÏBÚÏ24˙‡ :Ó‡pL , «¿»¿≈¿«∆∆«¿»∆∆¡«∆
Lc˜nÏ ÒkÈ ‡lL ˙Úa elÙ‡Â ,ÚÙÈ ‡Ï BL‡25; ……ƒ¿»«¬ƒ¿≈∆…ƒ»≈«ƒ¿»

˙aL ÚÏ ˙aL ÚÓ tÒÓ ‡l‡26tÒÓ 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 ÚÙe ,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. בגדי21)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

(כסף ֿמשנה). 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  (כסף ֿמשנה בלבד גדול בכהן אלא כהן, בכל מדבר

הרא"ש).

.Ê˙kLÏ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,Lc˜na ÔÎeÓ BÏ ‰È‰È ˙Èe«ƒƒ¿∆»«ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ¿«
ÏB„b Ô‰k32˜na LBÈ ‰È‰iL B„BÎe Bz‡Ù˙Â .Lc …≈»¿ƒ¿«¿¿∆ƒ¿∆≈«ƒ¿»
ÌBi‰ Ïk33‰ÏÈla „Ïa B˙ÈÏ ‡l‡ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,34B‡ »«¿…≈≈∆»¿≈ƒ¿«««¿»

BÈ‡Â ÌÈÏLeÈa 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
אף ֿעלֿפי 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 בכסף ֿמשנה 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 ˙Èa ‡l‡38 »ƒƒ≈¿»∆»¿≈ƒ«»

Ï„b‰ c‰ Ïk :Ó‡pL ;„Ïa39EÈÏ‡ e‡ÈÈ40. 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,
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 ˙Èa42.„ÈÚÈÂ CÏiL BÏ „Bk BÈ‡ ‰fL ; ¿≈ƒ«»∆∆≈»∆≈≈¿»ƒ

Ï‡OÈ CÏÓÏ ˙e„Ú ‰˙È‰ Ì‡Â43CÏB‰ ‰Ê È‰  ¿ƒ»¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬≈∆≈
.BÏ „ÈÚÓe ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa¿≈ƒ«»≈ƒ

בדיני41) מדובר מעיד) ד"ה יח : (שם ה'תוספות' לדעת
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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
 ֿ שכהן 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‡ Lb 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 שאי ֿאפשר
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 .ÂÈBÁ‡Ó „BÙ‡aL ˙BBË 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«∆

˙Ît‰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 שאי ֿאפשר 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

.ÈÈË˜Ó  ˙Ëw‰ ÈË˜‰Ï ‰ˆiL ÌBÈ ÏÎa59. ¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿…∆«¿ƒ
L‡a ˜ÏÁ ÏËBÂ60?„ˆÈk .Ôlk Lc˜n‰ ÈL„˜a ¿≈≈∆¿…¿»¿≈«ƒ¿»À»≈«

ÈlL ˙‡hÁ‰ BÊ :ÓB‡ ‰ˆiLk61.ÈlL ÌL‡‰ ‰ÊÂ ¿∆ƒ¿∆≈««»∆ƒ¿∆»»»∆ƒ
 È˜‰Ï ‰ˆiL ˙Ú Ïk ‡l‡ ,ÒÈÙa „BÚ BÈ‡Â¿≈≈¿«ƒ∆»»≈∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
Ïeb‰ ÈL„˜a ‡e‰ È‰Â .‰ˆiM ‰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 אף ֿעלֿפי ֿכן – כו.) (שם אדם בה שנה
מ "ג). פ "ו תמיד במס ' הוא (וכן שירצה יום בכל

מה 60) הקריב , שאם הקריב . שלא ואף ֿעלֿפי  שם. יומא,
הרי רש"י ). בשם (כסף ֿמשנה 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 ‰ˆBL ÔÓÊa64‰ÏBÚ ‰È‰ ,È˜‰Ï ƒ¿«∆∆…≈»¿«¿ƒ»»∆
Lk‰ ˙ÈˆÁÓÏ ÚÈb‰ .BÈÓÈÓ Ô‚q‰Â Lka65ÊÁ‡  «∆∆¿«¿»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

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¿∆…≈«≈≈»≈∆¿≈
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קע               
         

,„Ïa ÏB„b Ô‰ÎÏ ‡l‡ ÌÈ‡‰ ÏÚ ‰ÎÈÓÒ ÌL»¿ƒ»«»¬»ƒ∆»¿…≈»ƒ¿«
B„Bk ÈtÓ69.Ì‰ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÏÚ ˙BÎÈÓq‰ Ïk Ï‡ ; ƒ¿≈¿¬»»«¿ƒ««¬≈«ƒ≈

שם.68) א.69)תמיד, צד, מנחות

.ÂËLÈ‡ ‰OÚÈÂ Ô‰k‰ Ïc‚iLk70Lk ‡e‰ È‰ ¿∆ƒ¿««…≈¿≈»∆ƒ¬≈»≈
ÂÈÁ‡ Ï‡ ;‰„BÚÏ71B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ »¬»¬»∆»«…¬ƒ…»«ƒƒ

BÈ‡Â .‰L ÌÈOÚ Ôa ‰È‰iL „Ú Lc˜na „ÚÏ«¬…«ƒ¿»«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»¿≈
ÌiÂÏ‰L ‰ÚLa ‡l‡ ‰lÁz ‰„BÚÏ ‰ÊÚÏ ÒÎƒ¿»»¬»»»¬»¿ƒ»∆»¿»»∆«¿ƒƒ

‰ÈL ÌÈÓB‡72. ¿ƒƒ»

שתי70) 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 ' (כסף ֿמשנה), שנה לעשרים הגיע  כשלא אלא

.ÊË‰lÁz „BÚ Ô‰k‰ ÔÈ‡73ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,74BÈ‡ ≈«…≈≈¿ƒ»¿≈…≈»≈
BlMÓ ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ ‡ÈiL „Ú ,‰lÁz „BÚ≈¿ƒ»«∆»ƒ¬ƒƒ»≈»ƒ∆

B„Èa „BÚÂ75L‡ ÂÈe Ô‰‡ Ôa˜ ‰Ê :Ó‡pL ; ¿≈¿»∆∆¡«∆»¿««¬…»»¬∆
‡ÈiL Ì„˜ „Ú Ì‡Â .B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa ÈÈÏ eÈ˜È«¿ƒ«»¿ƒ»«…¿ƒ»«…∆∆»ƒ

‰ÏB„‚ ‰p‰Îa „ÚL ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ¬ƒƒ»≈»¿≈…≈»∆»«ƒ¿À»¿»
‰Lk B˙„BÚ  ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ ‡ÈiL 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‡‰ ˙ÈÈOÚ ‡ÈÓ ‰Ê È‰ ¬≈∆≈ƒ¬ƒƒ»≈»¿¿»¿»
Ck Á‡Â ;ËBÈ„‰ Ô‰k Ïk CepÁ ‡Lk ,‰lÁza«¿ƒ»ƒ¿»ƒ»…≈∆¿¿««»
Ô‰k CepÁ ‡È‰L ,‰iL ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ È˜Ó«¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿ƒ»∆ƒƒ…≈

˙ÈLÈÏL ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ È˜Ó Ck Á‡Â ;ÏB„b78, »¿««»«¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿ƒƒ
BÓk ,ÌBÈ ÏÎa È˜nL ÏB„b Ô‰k ÈzÁ ‡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)



      

ה'תשע"ח  אדר ג' ראשון  יום 


 

   
ÔÈÂÈÚ˙ÂÎÏ‰ÌÈÓÊÙÒ


כן,1) גם ובאמירה דינו, מה ברגל העירוב  עניין בו נתבאר

וזמן  בו, עומד שאינו במקום שביתתו שיקבע  לומר רצונו
וקביעות  חבירו, בעד כן לעשות יכול אחד ואם זה, עשיית

לסיימו. צריך כיצד המקום,

.‡ÈÓ‰È„nÏ ıeÁ ˙aL ÚÓ ‡ˆiL„ÓÚÂ , ƒ∆»»≈∆∆«»«¿ƒ»¿»«
Úe„È ÌB˜ÓaBÙBÒa B‡ ÌeÁz‰ CB˙a:Ó‡Â , ¿»»«¿«¿¿¿»«

BÈÚÏ ÊÁÂ ,‰Ê ÌB˜Óa È˙˙ÈLBÏ LÈ  ÌL ÔÏÂ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿»«¿ƒ¿»»≈
Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌB˜Ó B˙B‡Ó ÁÓÏ Cl‰Ï. ¿«≈¿»»≈»«¿«ƒ«»¿»«

‡ÏÂ .ÂÈÏ‚a ÚÏ ,ÔÈÓeÁz ÈeÚ wÚ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ«≈≈¿ƒ¿»≈¿«¿»¿…
,ÌB˜na „Ïa ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ˙Áp‰a ÚÏ eÓ‡»¿¿»≈¿«»«¿¿≈¿Àƒ¿««»
ÏÚ Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÌL „ÓÚ ‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»¿…»«»∆»¿»≈«
Á‡ „Èa BeÚ ÁlLÈ ‡l‡ ,‡ˆÈ ‡lL ,ÈLÚ‰ ∆»ƒ∆…≈≈∆»ƒ¿«≈¿««≈

.BÏ BÁÈpÈÂ¿«ƒ

ב .2) מט , עירובין מסויים.4)לעיר.3)משנה, מקום
וה"ח . ה"ה להלן מחוץ 5)ראה ולא אמה, אלפים בסוף 

ה"א.6)להן. פ "ו למעלה וראה השבת, כניסת אחרי  וחזר
מקום.7) באותו שביתה קנה השבת בכניסת שהרי 

בכניסת 8) התחום בסוף  נמצא בעצמו הוא כאילו ונחשב 
שביתה. וקנה השבת

.ÔÎÂÚe„È ÌB˜Óa B˙˙ÈL Úa˜Ï Ôek˙ Ì‡ ¿≈ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¿ƒ»¿»»«
ÈkÓ ‡e‰L „b B‡ ˙Èa B‡ ÔÏÈ‡ ÔB‚k ,BÏˆ‡∆¿¿ƒ»«ƒ»≈∆«ƒ
B‡ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‰ÎLÁLk BÈe BÈa LÈÂ ,BÓB˜Ó¿¿≈≈≈¿∆»¿»«¿«ƒ«»

L È„k CÏ‰Â Cca ˜ÈÊÁ‰Â ,˙BÁtB˙B‡Ï ÚÈbi »¿∆¡ƒ«∆∆¿»«¿≈∆«ƒ«¿
ÌB˜Ó‡ÏÂ ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÈL Ba ‰˜ÈÂ »¿ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ∆…ƒƒ«¿…

ÊÁL B‡ ,BÏˆ‡ ÔeÏÏ BÁ BÈÊÁ‰ ‡l‡ ,ÌL „ÓÚ»«»∆»∆¡ƒ¬≈»∆¿∆»«
„Ú Cl‰Ï BÏ LÈ ÁÓÏ  kÚ˙ B‡ ,ÔeÏÏ BÓˆÚÓ≈«¿»ƒ¿«≈¿»»≈¿«≈«
ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌB˜n‰ B˙B‡Óe ,BÏ Ôek˙pL ÌB˜Ó»∆ƒ¿«≈≈«»«¿«ƒ«»¿»
˜ÈÊÁ‰Â B˙˙ÈL ÌL Úa˜Ï BaÏa ÓbL ÔÂÈkL ;Áe«∆≈»∆»«¿ƒƒ¿…«»¿ƒ»¿∆¡ƒ

ÌL „ÓÚL ÈÓk ‰NÚ ,CcaBeÚ ÁÈp‰L B‡ «∆∆«¬»¿ƒ∆»«»∆ƒƒ«≈
.ÌL»

א.9) נב , עירובין השבת.10)משנה, כניסת לפני 
ברגליו.11) ועירב 

.‚?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naÔÈÁÈËÓ ÔÈ‡L ,ÈÚa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ
eÚ ÁÈp‰Ï B˙B‡‡a ‰È‰L ÈÓ ÔB‚k ,˜BÁa B‡ , ¿«ƒ«≈¿»¿ƒ∆»»»

ÔÓ ‡MiL ,‡e‰Â ;CLÁz ‡nL ‡È ‰È‰Â Cca«∆∆¿»»»≈∆»∆¿«»∆ƒ»≈ƒ
Ì„˜ ‰˙ÈL Ba ‰wL ÌB˜Ó B˙B‡Ï ÚÈb‰Ï È„k ÌBi‰«¿≈¿«ƒ«¿»∆»»¿ƒ»…∆
B˙B‡ ÔÈe BÈa ‰È‰Â ,BÁk ÏÎa ı Ì‡ CLÁzL∆∆¿«ƒ»¿»…¿»»≈≈
‡Ï Ì‡ Ï‡ .˙BÁt B‡ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CLÁzLk ÌB˜Ó»¿∆∆¿««¿«ƒ«»»¬»ƒ…
È„k ÌBi‰ ÔÓ ‡L ‡lL B‡ ,ÈÚ ‡ÏÂ ˜BÁ ‰È‰»»»¿…»ƒ∆…ƒ¿«ƒ«¿≈
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קעי                
         

,„Ïa ÏB„b Ô‰ÎÏ ‡l‡ ÌÈ‡‰ ÏÚ ‰ÎÈÓÒ ÌL»¿ƒ»«»¬»ƒ∆»¿…≈»ƒ¿«
B„Bk ÈtÓ69.Ì‰ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÏÚ ˙BÎÈÓq‰ Ïk Ï‡ ; ƒ¿≈¿¬»»«¿ƒ««¬≈«ƒ≈

שם.68) א.69)תמיד, צד, מנחות

.ÂËLÈ‡ ‰OÚÈÂ Ô‰k‰ Ïc‚iLk70Lk ‡e‰ È‰ ¿∆ƒ¿««…≈¿≈»∆ƒ¬≈»≈
ÂÈÁ‡ Ï‡ ;‰„BÚÏ71B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ »¬»¬»∆»«…¬ƒ…»«ƒƒ

BÈ‡Â .‰L ÌÈOÚ Ôa ‰È‰iL „Ú Lc˜na „ÚÏ«¬…«ƒ¿»«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»¿≈
ÌiÂÏ‰L ‰ÚLa ‡l‡ ‰lÁz ‰„BÚÏ ‰ÊÚÏ ÒÎƒ¿»»¬»»»¬»¿ƒ»∆»¿»»∆«¿ƒƒ

‰ÈL ÌÈÓB‡72. ¿ƒƒ»

שתי70) 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 ' (כסף ֿמשנה), שנה לעשרים הגיע  כשלא אלא

.ÊË‰lÁz „BÚ Ô‰k‰ ÔÈ‡73ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,74BÈ‡ ≈«…≈≈¿ƒ»¿≈…≈»≈
BlMÓ ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ ‡ÈiL „Ú ,‰lÁz „BÚ≈¿ƒ»«∆»ƒ¬ƒƒ»≈»ƒ∆

B„Èa „BÚÂ75L‡ ÂÈe Ô‰‡ Ôa˜ ‰Ê :Ó‡pL ; ¿≈¿»∆∆¡«∆»¿««¬…»»¬∆
‡ÈiL Ì„˜ „Ú Ì‡Â .B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa ÈÈÏ eÈ˜È«¿ƒ«»¿ƒ»«…¿ƒ»«…∆∆»ƒ

‰ÏB„‚ ‰p‰Îa „ÚL ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ¬ƒƒ»≈»¿≈…≈»∆»«ƒ¿À»¿»
‰Lk B˙„BÚ  ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ ‡ÈiL 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‡‰ ˙ÈÈOÚ ‡ÈÓ ‰Ê È‰ ¬≈∆≈ƒ¬ƒƒ»≈»¿¿»¿»
Ck Á‡Â ;ËBÈ„‰ Ô‰k Ïk CepÁ ‡Lk ,‰lÁza«¿ƒ»ƒ¿»ƒ»…≈∆¿¿««»
Ô‰k CepÁ ‡È‰L ,‰iL ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ È˜Ó«¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿ƒ»∆ƒƒ…≈

˙ÈLÈÏL ‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ È˜Ó Ck Á‡Â ;ÏB„b78, »¿««»«¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿ƒƒ
BÓk ,ÌBÈ ÏÎa È˜nL ÏB„b Ô‰k ÈzÁ ‡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)



      

ה'תשע"ח  אדר ג' ראשון  יום 


 

   
ÔÈÂÈÚ˙ÂÎÏ‰ÌÈÓÊÙÒ


כן,1) גם ובאמירה דינו, מה ברגל העירוב  עניין בו נתבאר

וזמן  בו, עומד שאינו במקום שביתתו שיקבע  לומר רצונו
וקביעות  חבירו, בעד כן לעשות יכול אחד ואם זה, עשיית

לסיימו. צריך כיצד המקום,

.‡ÈÓ‰È„nÏ ıeÁ ˙aL ÚÓ ‡ˆiL„ÓÚÂ , ƒ∆»»≈∆∆«»«¿ƒ»¿»«
Úe„È ÌB˜ÓaBÙBÒa B‡ ÌeÁz‰ CB˙a:Ó‡Â , ¿»»«¿«¿¿¿»«

BÈÚÏ ÊÁÂ ,‰Ê ÌB˜Óa È˙˙ÈLBÏ LÈ  ÌL ÔÏÂ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿»«¿ƒ¿»»≈
Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌB˜Ó B˙B‡Ó ÁÓÏ Cl‰Ï. ¿«≈¿»»≈»«¿«ƒ«»¿»«

‡ÏÂ .ÂÈÏ‚a ÚÏ ,ÔÈÓeÁz ÈeÚ wÚ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ«≈≈¿ƒ¿»≈¿«¿»¿…
,ÌB˜na „Ïa ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ˙Áp‰a ÚÏ eÓ‡»¿¿»≈¿«»«¿¿≈¿Àƒ¿««»
ÏÚ Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÌL „ÓÚ ‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»¿…»«»∆»¿»≈«
Á‡ „Èa BeÚ ÁlLÈ ‡l‡ ,‡ˆÈ ‡lL ,ÈLÚ‰ ∆»ƒ∆…≈≈∆»ƒ¿«≈¿««≈

.BÏ BÁÈpÈÂ¿«ƒ

ב .2) מט , עירובין מסויים.4)לעיר.3)משנה, מקום
וה"ח . ה"ה להלן מחוץ 5)ראה ולא אמה, אלפים בסוף 

ה"א.6)להן. פ "ו למעלה וראה השבת, כניסת אחרי  וחזר
מקום.7) באותו שביתה קנה השבת בכניסת שהרי 

בכניסת 8) התחום בסוף  נמצא בעצמו הוא כאילו ונחשב 
שביתה. וקנה השבת

.ÔÎÂÚe„È ÌB˜Óa B˙˙ÈL Úa˜Ï Ôek˙ Ì‡ ¿≈ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¿ƒ»¿»»«
ÈkÓ ‡e‰L „b B‡ ˙Èa B‡ ÔÏÈ‡ ÔB‚k ,BÏˆ‡∆¿¿ƒ»«ƒ»≈∆«ƒ
B‡ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‰ÎLÁLk BÈe BÈa LÈÂ ,BÓB˜Ó¿¿≈≈≈¿∆»¿»«¿«ƒ«»

L È„k CÏ‰Â Cca ˜ÈÊÁ‰Â ,˙BÁtB˙B‡Ï ÚÈbi »¿∆¡ƒ«∆∆¿»«¿≈∆«ƒ«¿
ÌB˜Ó‡ÏÂ ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÈL Ba ‰˜ÈÂ »¿ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ∆…ƒƒ«¿…

ÊÁL B‡ ,BÏˆ‡ ÔeÏÏ BÁ BÈÊÁ‰ ‡l‡ ,ÌL „ÓÚ»«»∆»∆¡ƒ¬≈»∆¿∆»«
„Ú Cl‰Ï BÏ LÈ ÁÓÏ  kÚ˙ B‡ ,ÔeÏÏ BÓˆÚÓ≈«¿»ƒ¿«≈¿»»≈¿«≈«
ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌB˜n‰ B˙B‡Óe ,BÏ Ôek˙pL ÌB˜Ó»∆ƒ¿«≈≈«»«¿«ƒ«»¿»
˜ÈÊÁ‰Â B˙˙ÈL ÌL Úa˜Ï BaÏa ÓbL ÔÂÈkL ;Áe«∆≈»∆»«¿ƒƒ¿…«»¿ƒ»¿∆¡ƒ

ÌL „ÓÚL ÈÓk ‰NÚ ,CcaBeÚ ÁÈp‰L B‡ «∆∆«¬»¿ƒ∆»«»∆ƒƒ«≈
.ÌL»

א.9) נב , עירובין השבת.10)משנה, כניסת לפני 
ברגליו.11) ועירב 

.‚?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naÔÈÁÈËÓ ÔÈ‡L ,ÈÚa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ
eÚ ÁÈp‰Ï B˙B‡‡a ‰È‰L ÈÓ ÔB‚k ,˜BÁa B‡ , ¿«ƒ«≈¿»¿ƒ∆»»»

ÔÓ ‡MiL ,‡e‰Â ;CLÁz ‡nL ‡È ‰È‰Â Cca«∆∆¿»»»≈∆»∆¿«»∆ƒ»≈ƒ
Ì„˜ ‰˙ÈL Ba ‰wL ÌB˜Ó B˙B‡Ï ÚÈb‰Ï È„k ÌBi‰«¿≈¿«ƒ«¿»∆»»¿ƒ»…∆
B˙B‡ ÔÈe BÈa ‰È‰Â ,BÁk ÏÎa ı Ì‡ CLÁzL∆∆¿«ƒ»¿»…¿»»≈≈
‡Ï Ì‡ Ï‡ .˙BÁt B‡ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CLÁzLk ÌB˜Ó»¿∆∆¿««¿«ƒ«»»¬»ƒ…
È„k ÌBi‰ ÔÓ ‡L ‡lL B‡ ,ÈÚ ‡ÏÂ ˜BÁ ‰È‰»»»¿…»ƒ∆…ƒ¿«ƒ«¿≈
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ÚÈbiLÌB˜n‰ ÔÈa ‰È‰L B‡ ,BÁk ÏÎa ı elÙ‡ ∆«ƒ«¬ƒ»¿»…∆»»≈«»
Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜n‰ ÔÈe Ba ˙aLÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿…≈«»∆≈
ÌB˜n‰ Ôek ‡lL B‡ ,‰n‡ ÌÈtÏ‡Ó ˙È ‰ÎLÁLk¿∆»¿»»≈≈«¿«ƒ«»∆…ƒ≈«»
˜eÁa ‰˙ÈL ‰˜ ‡Ï ‰Ê È‰  ‰˙ÈL Ba ‰wL∆»»¿ƒ»¬≈∆…»»¿ƒ»¿ƒ

‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,ÌB˜ÓÌB˜nÓ Áe ÏÎÏ »¿≈∆»«¿«ƒ«»¿»«ƒ»
.‰ÎLÁLk Ba „ÓBÚ ‡e‰L∆≈¿∆»¿»

ב .12) נא, סעודות 13)עירובין שתי  מזון לו שאין
לכן  חכמים, רצו לא ברגליו ולערב  ללכת ולהטריחו לעירוב ,
('משנה  פלוני  במקום שביתתי  בביתו: אומר אם מספיק 

תי ). סי ' או"ח  לאותו 14)ברורה' "שיגיע  אחר: בנוסח 
רוקח '). ('מעשה בין 15)מקום" יש "אם הראב "ד: לדעת

בו  לשבות שנתכוון למקום משחשיכה עומד שהוא המקום
ואין  לתחום חוץ  שיצא כמו הוא הרי  אמה, מאלפיים יותר

במקומו". אמות ארבע  אלא לו

.„ÈÓ„ÈÁi‰ ˙eLa ÌBÈ „BÚaÓ „ÓÚLÌL ‰˜Â ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿»»»
˙eLa ˙aLÏ Ôek˙Â Cca ‡a ‰È‰L B‡ ,‰˙ÈL¿ƒ»∆»»»«∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿
‰Ê È‰  B˙˙ÈL ÌL ‰˜Â BÏˆ‡ Úe„i‰ „ÈÁi‰«»ƒ«»«∆¿¿»»»¿ƒ»¬≈∆

dlk ˙‡ Cl‰Ó.Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ , ¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«
‰È„Ï Ûw‰ ‡lL ÌB˜Ó BÊ „ÈÁi‰ ˙eL ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿«»ƒ»∆…À«¿ƒ»

‰Ú˜a B‡ Ïz B‡B‡ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa da ‰È‰ Ì‡ : ≈ƒ¿»ƒ»»»≈»«ƒ
n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰Ó  ˙BÁt‰ »¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ˙BÈ ‰˙È‰ Ì‡Â ;Áe ÏÎÏÔÈ‡  ¿»«¿ƒ»¿»≈«≈»«ƒ≈
‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ô‰Ó ‰ˆeÁÂ ,˙Bn‡ Úa‡ ‡l‡ da BÏ»∆»«¿««¿»≈∆«¿«ƒ«»
Ûw‰ ‡lL ÌB˜Óa BeÚ ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ .Áe ÏÎÏ¿»«¿≈ƒƒƒ«≈¿»∆…À«

.‰È„Ï¿ƒ»

ב .16) נ, דירה.17)עירובין לשם שהוקף  מקום או עיר
מאד.18) גדול  השטח  אם "או 19)אפילו אחר: בנוסח 

גומה  כעין השדה בתוך חפירה והוא התימנים). (כת"י  נקע "
ה"א.20)('הערוך'). שבת מהל' בפט "ז למעלה ראה

.‰‰Bw‰ÌiÒ ‡ÏÂ ,ÌB˜Ó ˜eÁa ‰˙ÈLÌB˜Ó «∆¿ƒ»¿ƒ»¿…ƒ≈¿
‡a ‰È‰ ?„ˆÈk .ÌL ‰˙ÈL ‰˜ ‡Ï  B˙˙ÈL¿ƒ»…»»¿ƒ»»≈«»»»
‰„Na :B‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa È˙˙ÈL :Ó‡Â ,Cca«∆∆¿»«¿ƒ»ƒƒ¿¿ƒ¿»∆
‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁa :B‡ ,˙ÈBÏt ‰Ú˜a :B‡ ,˙ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆∆«»
‰˙ÈL ‰˜ ‡Ï ‰Ê È‰  ‰Ê ÈÓB˜nÓ ÌÈtÏ‡ B‡«¿«ƒƒ¿ƒ∆¬≈∆…»»¿ƒ»
ÌB˜nÓ Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,˜eÁa¿ƒ¿≈∆»«¿«ƒ«»¿»«ƒ»

‰ÎLÁLk Ba „ÓBÚ ‡e‰L. ∆≈¿∆»¿»

ב .21) מט , בדיוק .22)עירובין שם,23)ציין כשמואל
ממקומו. לזוז לו שאסור שאמר כרב  ולא

.ÂÓ‡ÚÏÒ ˙Áz :B‡ ,ÈBÏt ÔÏÈ‡ ˙Áz È˙˙ÈL : »«¿ƒ»ƒ««ƒ»¿ƒ««∆«
‰BÓL ÚÏÒ B˙B‡ B‡ ÔÏÈ‡ B˙B‡ ˙Áz LÈ Ì‡ ,ÈBÏt¿ƒƒ≈««ƒ»∆«¿∆

˙Bn‡Ôek ‡Ï È‰L ,‰˙ÈL ‰˜ ‡Ï  ˙È B‡ «»≈…»»¿ƒ»∆¬≈…ƒ≈
˙Bn‡ Úa‡ CB˙a ˙aLÏ ‡a Ì‡L ;B˙˙ÈL ÌB˜Ó¿¿ƒ»∆ƒ»ƒ¿…¿«¿««
‰wL ‡e‰ ˙BÁ‡‰ ˙Bn‡ Úa‡a ‡nL ,el‡≈∆»¿«¿««»¬≈∆»»

.‰˙ÈL¿ƒ»

ב .24) נ, אדם,25)עירובין של מקומו הן אמות ארבע  כי 

איש  יצא אל תחתיו איש "שבו כט ): טז, (שמות כתוב  שכן
"כמה  מח .): (עירובין ואמרו השביעי ". ביום ממקומו
ידיו  לפשוט  כדי  ואמה לגופו שלש אמות, ארבע  תחתיו?
לשני נחשב  - אמות שמונה האילן תחת יש אם לכן ורגליו",
מקום  את ציין לא - תחתיו שביתתי  אמר ואם מקומות,

כלל. שביתה קנה לא לכן בדיוק , השביתה

.ÊCÎÈÙÏÚa‡a B‡ ,BwÚa ˙aLÏ Ôek˙‰Ï CÈˆ ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ»¿«¿«
˙BÁt ÂÈzÁz ‰È‰ Ì‡Â .BBÙˆaL B‡ BÓB„aL ˙Bn‡«∆ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»»«¿»»
È‰L ;‰˜  ÂÈzÁz ˙aLÏ Ôek˙Â ,˙Bn‡ ‰BÓMÓƒ¿∆«¿ƒ¿«≈ƒ¿…«¿»»»∆¬≈
BÓB˜Ó ˙ˆ˜Ó È‰Â ,˙BÓB˜Ó ÈL eÚL ÌL ÔÈ‡≈»ƒ¿≈¿«¬≈ƒ¿»¿

ÌiÒÓÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ ,Cca ÌÈ‡a ÌÈL eÈ‰ . ¿À»»¿«ƒ»ƒ«∆∆∆»≈∆«ƒ
,‰˙ÈL Ba ÚB˜ ‡e‰L ÌB˜Ó B‡ „b B‡ ÔÏÈ‡ƒ»»≈»∆≈«¿ƒ»
B˙˙ÈL ÒBÓ ÈkÓ BÈ‡L ‰Ê  ÈkÓ BÈ‡ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈«ƒ∆∆≈«ƒ≈¿ƒ»
ÌB˜na BÁÂ ‡e‰ ˙aLÏ Ôek˙Ó Èkn‰Â ,ÈknÏ««ƒ¿««ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¬≈«»

ÈkÓ ‡e‰L. ∆«ƒ

ב .26) נ, אמה 27)עירובין הרי  אמות, שבע  היו שאם
הזאת  שבאמה אומרים ואנו מקומות, לשני  משותפת אחת

שביתה. קא 28)קנה הוו יוסף  ורב  "רבה א: נא, בעירובין
לרב  רבה ליה אמר בדרך), מהלכים (היו באורחא אזלי 
ליה: אמר - הדקל) (תחת דקלא תותי  שביתתנו תהא יוסף :
ליה: אמר האילן). מקום את מכיר (אינני  ליה ידענא לא
אומר: והמכיר עמך, שביתתי  לו שאומר - עלי " סמוך

(רש"י ). פלוני " במקום שביתתנו

.ÁÈÚ‰ ÈL‡Ô‰Ï CÈÏB‰Ï Ô‰Ó „Á‡ eÁÏML «¿≈»ƒ∆»¿∆»≈∆¿ƒ»∆
Úe„È ÌB˜ÓÏ ÔeÚCca ˜ÈÊÁ‰Â ,BÈÊÁ‰Â , ≈»¿»»«¿∆¡ƒ«∆∆¿∆¡ƒ

B˙B‡a ‰˙ÈL e˜ ‡Ï Ô‰  ÔeÚ CÈÏB‰ ‡ÏÂ BÁ¬≈¿…ƒ≈»≈…»¿ƒ»¿
Cl‰Ï Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,ÔeÚ ÌL Áp‰ ‡Ï È‰L ,ÌB˜Ó»∆¬≈…À«»≈»¿≈»∆¿«≈

ÌÈtÏ‡ ‡l‡ Ô˙È„nÓÌL ‰˜ ‡e‰Â ;Áe ÏÎÏ ‰n‡ ƒ¿ƒ»»∆»«¿«ƒ«»¿»«¿»»»
ÌL ˙aLÏ Ôek˙Â Cca ‡a ‡e‰ È‰L ,eÚ≈∆¬≈»«∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿…»
ÌB˜Ó B˙B‡Ï Cl‰Ï BÏ LÈ CÎÈÙÏ ,Cca ˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ«∆∆¿ƒ»≈¿«≈¿»

.Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ epnÓ Cl‰Ïe ,ÁÓÏ¿»»¿«≈ƒ∆«¿«ƒ«»¿»«

א.29) נב , עירובין וה"ה.30)משנה, ה"א למעלה ראה
בעלמא 31) בדיבור לערב  חכמים התירו בדרך, שבא ובמי 

(בעירובין  הראשונים מגדולי  כמה ודעת ה"ג). למעלה (ראה
אבל  ממש, לדרך ביוצא אלא בדרך בא נקרא לא כי  נב .)
שביתה  קנה לא העירוב  את להניח  במיוחד יצא אם
אבל  ברגליו, שעירב  או העירוב , את שם הניח  אלאֿאםֿכן

לא. - לחוד בדיבור

.Ë‰Ê˜eÁa ‰˙ÈL ‰Bw‰ CÈvL eÓ‡L ∆∆»«¿∆»ƒ«∆¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ ,‰„Na CÏÈÂ ‡ˆiL ‡Ï  Cca ˜ÈÊÁiL ÌB˜Ó»∆«¬ƒ«∆∆…∆≈≈¿≈≈«»∆∆»

‰iÏÚ‰ ÔÓ „È elÙ‡Ì„˜Â ,ÌB˜Ó B˙B‡Ï CÏÈÏ ¬ƒ»«ƒ»¬ƒ»≈≈¿»¿…∆
,˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È‰  BÁ BÈÊÁ‰ ˆÁ‰ Á˙tÓ ‡ˆiL∆»»ƒ∆«∆»≈∆¡ƒ¬≈¬≈∆∆¡ƒ
,ÌB˜Ó ˜eÁa ‰˙ÈL ‰Bw‰ ÏÎÂ .‰˙ÈL ‰˜Â¿»»¿ƒ»¿»«∆¿ƒ»¿ƒ»
ÔÂÈk ‡l‡ ;ÈBÏt ÌB˜Óa È˙˙ÈL :ÓBÏ CÈˆ BÈ‡≈»ƒ«¿ƒ»ƒƒ¿¿ƒ∆»≈»
ÌL ‰˜  ‡e‰L Ïk Cca ˜ÈÊÁ‰Â BaÏa ÓbL∆»«¿ƒ¿∆¡ƒ«∆∆»∆»»»
„ÓÚÂ ÂÈÏ‚a ‡ˆiL ÈÓ ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .‰˙ÈL¿ƒ»¿≈»ƒ«ƒ∆»»¿«¿»¿»«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

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



קעב               
         

;ÌeÏk ÓBÏ CÈˆ BÈ‡L ,‰˙ÈL Ba ‰BwL ÌB˜na«»∆∆¿ƒ»∆≈»ƒ«¿
.‰˜  BaÏa ÓbL ÔÂÈk ‡l‡∆»≈»∆»«¿ƒ»»

א.32) נב , אייתו 33)עירובין אישתתא, בר יהודה "רב 
בר  נתן לרב  פירות) עם (סל דפירי  כלכלה לו) (הביאו ליה
אזיל  הוה כי  מאלפים), יותר רחוק  (ממקום אושעיא
אמה, אלפים לסוף  שביתה לקנות שבת לפני  לחזור (כשרצה
דרגא  דנחית עד שבקיה בשבת), לביתו לחזור שיוכל כדי 
(החזירו  ליה אמר אחת), ממדרגה שירד עד ללכת לו (הניח 
(למחר  ואזיל קדים למחר כאן), (לין הכא בית לו): ואמר
בדרך, החזיק  נקרא ללכת, שהתחיל כיון ותלך)". תשכים

שם). (עירובין, שביתה לקנות מחשבתו לו ומספיקה

.ÈÌÈ„ÈÓÏz‰˙aL ÈÏÈÏa ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÎÏB‰L ««¿ƒƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈«»
‰ÈeˆÓ ÔztL ,ÌÈza‰ ÈÏÚa Ïˆ‡ ÌÈÓÎe ˙B„Na¿»¿»ƒ≈∆«¬≈«»ƒ∆ƒ»¿»
˙Èa ÌÈÏÂ ÌÈ‡e ,ÌL ÌÈ‡a‰ ÌÈÎ„ ÈBÚÏ¿¿≈¿»ƒ«»ƒ»»ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈaÓ Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÔÈÎl‰Ó  L„n‰«ƒ¿»¿«¿ƒ«¿«ƒ«»¿»«ƒ≈
Ô˙cÚÒ e‡ˆÓ el‡L ;‰ÏÈÎ‡‰ ÌB˜nÓ ‡Ï ,L„n‰«ƒ¿»…ƒ¿»¬ƒ»∆ƒ»¿¿À»»
ÔzÚc ÔÈ‡Â ,‰„NÏ ÔÈ‡ˆBÈ eÈ‰ ‡Ï ,L„n‰ ˙Èa¿≈«ƒ¿»…»¿ƒ«»∆¿≈«¿»

ÌL„Ó ˙Èa ÏÚ ‡l‡ ‰È„Ï ˙ÎÓBÒ. ∆∆¿ƒ»∆»«≈ƒ¿»»

ב .34) עג, מרב 35)עירובין אבין בר חייא רב  מניה "בעא
דאכלי רבם) אצל הלומדים (תלמידים רב  בי  בני  ששת:
אכסניא  (בית בבאגא סעודתם) לחם (האוכלים נהמא
בתוך  שהיה המדרש (בבית רב  בבי  (ולנים) ובייתי  בבקעה)
רב  מבי  - תחומא (כשמודדים) משחינן כי  אמה), אלפים
משחינן  ליה: אמר להו? משחינן מבאגא או להו משחינן
דאי שבת), תחום להם מודדים (מביתֿהמדרש רב  מבי  להו
רצוי היה (יותר טפי  להו ניחא רב , לבי  ריפתא להו מייתו
מקומם  שהוא המדרש לבית מאכלים להם שיביאו להם

שם. עירובין, – הקבוע )"

ה'תשע"ח  אדר ד' שני יום 

    
שני1) המערב  רצונוֿלומר עירובין, שני  משפט  בו נתבארו

או  אחד, ביום חלוקות, לשעות חלוקים, במקומות עירובין
מחולקין. או לזה, זה סמוכין שהימים אם חלוקים, לימים
עירב  ולא לשבת הסמוכין טובים ימים ביאור לזה ונמשך
ונשלמו  בהן [ו]תחומין [חצרות] עירובי  דין מה בערביהן.

ההלכות.

.‡ÔÈ‡„Á‡Â ÁÊÓa „Á‡ ,ÔÈeÚ ÈL ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒ¿≈≈ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆»
ÈMÓ „Á‡ ÏÚ ÌBi‰ ˙ˆ˜Óa Cl‰iL È„k ,ÚÓa¿«¬»¿≈∆¿«≈¿ƒ¿»««∆»ƒ¿≈
ÔÈ‡L ;ÈM‰ eÚ‰ ÏÚ ÌBi‰ ‡Le ,ÔÈeÚ‰»≈ƒƒ¿»««»≈«≈ƒ∆≈

‰ÚË .„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈeÚ ÈL ÔÈÚÓÈzLÏ ÚÂ ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿∆»»»¿≈«ƒ¿≈
B‡ ,˙BÁe ÈzLÏ ÔÈÚnL ‡e‰ ‰n„Ók ,˙BÁeƒ¿À∆∆¿»¿ƒƒ¿≈
ÂÈÏÚ Ú „Á‡ ,ÈÏÚ eÚÂ e‡ˆ :ÌÈLÏ Ó‡L∆»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»«∆»≈«»»
ÈÏ‚k Cl‰Ó  ÌB„Ï ÂÈÏÚ Ú „Á‡Â ÔBÙˆÏ¿»¿∆»≈«»»¿»¿«≈¿«¿≈

Ì‰ÈL. ¿≈∆

א.2) לח , עירובין היה 3)משנה, שסבור ב . נ, עירובין
וערבית  אחת, לרוח  שחרית ללכת מנת על לערב  שאפשר

ללכת 4)לאחרת. יכול ואינו שניהם, חומרות עליו נותנים
אחד  שרק  למקום אבל ללכת, יכולים ששניהם למקום אלא

אסור. - ללכת יכול

.„ˆÈkCl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ?Ì‰ÈL ÈÏ‚k Cl‰Ó ≈«¿«≈¿«¿≈¿≈∆∆≈»¿«≈
„Á‡‰ Ô˙ .Ba Cl‰Ï Ì‰ÈLÏ LiL ÌB˜Óa ‡l‡∆»¿»∆≈ƒ¿≈∆¿«≈»«»∆»

ÁÊÓ ÁeÏ ‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁa eÚÈM‰ ÁÈp‰Â , ≈¿ƒ∆∆«»¿«ƒ¿»¿ƒƒ««≈ƒ
ÚÓ ÁeÏ ‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁ ˜eÁa BeÚ Ô‰Ó ≈∆≈¿ƒ¬≈≈«»¿««¬»

Ï‡ ‡l‡ ÚÓa Cl‰Ó ÂÈÏÚ eÚL ‰Ê ÔÈ‡,‰n‡ Û ≈∆∆≈¿»»¿«≈¿«¬»∆»∆∆«»
ÁÊÓa Cl‰È ‡ÏÂ ;ÁÊÓa ÂÈÏÚ ÚL ÈÓ ÈÏ‚k¿«¿≈ƒ∆≈«»»¿ƒ¿»¿…¿«≈¿ƒ¿»
ÂÈÏÚ ÚL ÈÓ ÈÏ‚k ,‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ‡l‡∆»∆∆«¬≈≈«»¿«¿≈ƒ∆≈«»»
ÔÈeÚ ÈL ÂÈÏÚ eÚ B‡ Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÚÓa¿«¬»¿ƒ»ƒ≈«≈¿»»¿≈≈ƒ
˜eÁa „Á‡Â ÁÊÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁa „Á‡ el‡≈∆»¿ƒ«¿«ƒ«»¿ƒ¿»¿∆»¿ƒ

BÓB˜nÓ ÊeÊÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ÚÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡. «¿«ƒ«»¿«¬»¬≈∆…»ƒ¿

שם.5) מערב 6)עירובין, לצד אלף  בזה הפסיד כן אם
לשם. ללכת יכול אמה 7)שאינו מאות חמש בזה והפסיד

מזרח . אלא 8)לצד במקומו, לשבות נתכוון לא שהרי 
עירוב , קנה מהם איזה יודעים אנו ואין עירובו, במקום
של  ועירובו מערב , לצד אלפים מפסידו מזרח  של ועירובו

ממקומו. יזוז לא לכן מזרח , לצד אלפים מפסידו מערב 

.‚ÚÓ‰˙Óe ,˙BÁe ÈzLa ÔÈeÚ ÈL Ì„‡ ¿»≈»»¿≈≈ƒƒ¿≈«¿∆
‰ÂˆÓ c ÈÏ Ú‡ Ì‡ :ÓB‡ÂÈzˆÁÏ B‡ , ¿≈ƒ≈«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

È‡L ‡e‰ eÚ‰ ‰Ê  BÊ ÁeÏ ÈzÎˆÂ ÁÓÏ¿»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«∆»≈∆¬ƒ
Ì‡Â ;ÌeÏk BÈ‡ ˙ÈM‰ ÁeaL eÚ‰Â ,ÂÈÏÚ CÓBÒ≈»»¿»≈∆»««≈ƒ≈¿¿ƒ
È‡L ‡e‰ eÚ‰ ‰Ê  ˙ÈM‰ BÊ ÁeÏ ÈzÎˆƒ¿«¿ƒ¿««≈ƒ∆»≈∆¬ƒ
Ì‡Â ;ÌeÏk BÈ‡ ‰BL‡‰ ÁeaLÂ ,ÂÈÏÚ CÓBÒ≈»»¿∆»«»ƒ»≈¿¿ƒ

ˆeÚ ‰ÊÈ‡ ÏÚ CÓÒÏ ÈÏ LÈ  ˙BÁe‰ ÈzLÏ ÈzÎ ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿…«≈∆≈
c ÈÏ Ú‡ ‡Ï Ì‡Â ;CÏ‡ ‰ˆ‡L ‰ÊÈ‡Ïe ,‰ˆ‡L∆∆¿∆¿≈∆∆∆¿∆≈≈¿ƒ…≈«ƒ»»

Ô‰Ó ÁeÏ ÈzÎˆ ‡ÏÂel‡‰ ÔÈeÚ‰ ÈL ÔÈ‡  ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆≈¿≈»≈ƒ»≈
Èk ÈÈ‰ ‡l‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ CÓBÒ ÈÈ‡Â ,eÚ≈¿≈ƒ≈«∆»≈∆∆»¬≈ƒƒ¿≈
.‰ÓBÁÏ ıeÁÓ Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÈÏ LiL ÈÈÚƒƒ∆≈ƒ«¿«ƒ«»¿»«ƒ«»

(9- ואומר עירובו על אדם "מתנה ב : לו, עירובין משנה,
לברוח  צריך (ואני  המזרח  מן המכס ) (גובי  גויים באו אם
ואם  למערב . עירובי  אמה) אלפים ארבעת לסוף  מפניהם
- ומכאן מכאן באו אם למזרח . עירובי  - המערב  מן יבואו
עירי . כבני  הריני  מכאן, ולא מכאן לא אלך. שארצה למקום
- המזרח  מן דרשתו) לשמוע  רוצה (שאני  חכם בא אם
מכאן  בא למערב , עירובי  - המערב  מן למזרח , עירובי 
הריני - מכאן ולא מכאן לא אלך, שארצה למקום - ומכאן

עירי ". הדבר 10)כבני  הוברר אומרים: אנו השבת וביום
שביתה  וקנה עירובו, שיחול התכוון זה לצד כי  למפרע 
אנו  מדרבנן) אלא אינם (=עירובין בדרבנן כי  צד, באותו
ז). הלכה ולהלן לז: (עירובין ברירה" "יש אומרים

בזה.11) וכיוצא חכם פני  גויים 12)קבלת מפני  לברוח 
בזה. וכיוצא להתנפל, "לרוח 13)הבאים אחר: בנוסח 

התימנים). (כת"י  משתיהן"

.„˙aLa ÌeÁzÏ ıeÁ ˙‡ˆÏ eÒ‡L ÌLkCk , ¿≈∆»»≈«¿¿«»»
BË ÌBÈa ˙‡ˆÏ eÒ‡ÌÈetk‰ ÌBÈeÌLÎe . »»≈¿¿«ƒƒ¿≈
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קעג                
         

;ÌeÏk ÓBÏ CÈˆ BÈ‡L ,‰˙ÈL Ba ‰BwL ÌB˜na«»∆∆¿ƒ»∆≈»ƒ«¿
.‰˜  BaÏa ÓbL ÔÂÈk ‡l‡∆»≈»∆»«¿ƒ»»

א.32) נב , אייתו 33)עירובין אישתתא, בר יהודה "רב 
בר  נתן לרב  פירות) עם (סל דפירי  כלכלה לו) (הביאו ליה
אזיל  הוה כי  מאלפים), יותר רחוק  (ממקום אושעיא
אמה, אלפים לסוף  שביתה לקנות שבת לפני  לחזור (כשרצה
דרגא  דנחית עד שבקיה בשבת), לביתו לחזור שיוכל כדי 
(החזירו  ליה אמר אחת), ממדרגה שירד עד ללכת לו (הניח 
(למחר  ואזיל קדים למחר כאן), (לין הכא בית לו): ואמר
בדרך, החזיק  נקרא ללכת, שהתחיל כיון ותלך)". תשכים

שם). (עירובין, שביתה לקנות מחשבתו לו ומספיקה

.ÈÌÈ„ÈÓÏz‰˙aL ÈÏÈÏa ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÎÏB‰L ««¿ƒƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈«»
‰ÈeˆÓ ÔztL ,ÌÈza‰ ÈÏÚa Ïˆ‡ ÌÈÓÎe ˙B„Na¿»¿»ƒ≈∆«¬≈«»ƒ∆ƒ»¿»
˙Èa ÌÈÏÂ ÌÈ‡e ,ÌL ÌÈ‡a‰ ÌÈÎ„ ÈBÚÏ¿¿≈¿»ƒ«»ƒ»»ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈaÓ Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÔÈÎl‰Ó  L„n‰«ƒ¿»¿«¿ƒ«¿«ƒ«»¿»«ƒ≈
Ô˙cÚÒ e‡ˆÓ el‡L ;‰ÏÈÎ‡‰ ÌB˜nÓ ‡Ï ,L„n‰«ƒ¿»…ƒ¿»¬ƒ»∆ƒ»¿¿À»»
ÔzÚc ÔÈ‡Â ,‰„NÏ ÔÈ‡ˆBÈ eÈ‰ ‡Ï ,L„n‰ ˙Èa¿≈«ƒ¿»…»¿ƒ«»∆¿≈«¿»

ÌL„Ó ˙Èa ÏÚ ‡l‡ ‰È„Ï ˙ÎÓBÒ. ∆∆¿ƒ»∆»«≈ƒ¿»»

ב .34) עג, מרב 35)עירובין אבין בר חייא רב  מניה "בעא
דאכלי רבם) אצל הלומדים (תלמידים רב  בי  בני  ששת:
אכסניא  (בית בבאגא סעודתם) לחם (האוכלים נהמא
בתוך  שהיה המדרש (בבית רב  בבי  (ולנים) ובייתי  בבקעה)
רב  מבי  - תחומא (כשמודדים) משחינן כי  אמה), אלפים
משחינן  ליה: אמר להו? משחינן מבאגא או להו משחינן
דאי שבת), תחום להם מודדים (מביתֿהמדרש רב  מבי  להו
רצוי היה (יותר טפי  להו ניחא רב , לבי  ריפתא להו מייתו
מקומם  שהוא המדרש לבית מאכלים להם שיביאו להם

שם. עירובין, – הקבוע )"

ה'תשע"ח  אדר ד' שני יום 

    
שני1) המערב  רצונוֿלומר עירובין, שני  משפט  בו נתבארו

או  אחד, ביום חלוקות, לשעות חלוקים, במקומות עירובין
מחולקין. או לזה, זה סמוכין שהימים אם חלוקים, לימים
עירב  ולא לשבת הסמוכין טובים ימים ביאור לזה ונמשך
ונשלמו  בהן [ו]תחומין [חצרות] עירובי  דין מה בערביהן.

ההלכות.

.‡ÔÈ‡„Á‡Â ÁÊÓa „Á‡ ,ÔÈeÚ ÈL ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒ¿≈≈ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆»
ÈMÓ „Á‡ ÏÚ ÌBi‰ ˙ˆ˜Óa Cl‰iL È„k ,ÚÓa¿«¬»¿≈∆¿«≈¿ƒ¿»««∆»ƒ¿≈
ÔÈ‡L ;ÈM‰ eÚ‰ ÏÚ ÌBi‰ ‡Le ,ÔÈeÚ‰»≈ƒƒ¿»««»≈«≈ƒ∆≈

‰ÚË .„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈeÚ ÈL ÔÈÚÓÈzLÏ ÚÂ ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿∆»»»¿≈«ƒ¿≈
B‡ ,˙BÁe ÈzLÏ ÔÈÚnL ‡e‰ ‰n„Ók ,˙BÁeƒ¿À∆∆¿»¿ƒƒ¿≈
ÂÈÏÚ Ú „Á‡ ,ÈÏÚ eÚÂ e‡ˆ :ÌÈLÏ Ó‡L∆»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»«∆»≈«»»
ÈÏ‚k Cl‰Ó  ÌB„Ï ÂÈÏÚ Ú „Á‡Â ÔBÙˆÏ¿»¿∆»≈«»»¿»¿«≈¿«¿≈

Ì‰ÈL. ¿≈∆

א.2) לח , עירובין היה 3)משנה, שסבור ב . נ, עירובין
וערבית  אחת, לרוח  שחרית ללכת מנת על לערב  שאפשר

ללכת 4)לאחרת. יכול ואינו שניהם, חומרות עליו נותנים
אחד  שרק  למקום אבל ללכת, יכולים ששניהם למקום אלא

אסור. - ללכת יכול

.„ˆÈkCl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ?Ì‰ÈL ÈÏ‚k Cl‰Ó ≈«¿«≈¿«¿≈¿≈∆∆≈»¿«≈
„Á‡‰ Ô˙ .Ba Cl‰Ï Ì‰ÈLÏ LiL ÌB˜Óa ‡l‡∆»¿»∆≈ƒ¿≈∆¿«≈»«»∆»

ÁÊÓ ÁeÏ ‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁa eÚÈM‰ ÁÈp‰Â , ≈¿ƒ∆∆«»¿«ƒ¿»¿ƒƒ««≈ƒ
ÚÓ ÁeÏ ‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁ ˜eÁa BeÚ Ô‰Ó ≈∆≈¿ƒ¬≈≈«»¿««¬»

Ï‡ ‡l‡ ÚÓa Cl‰Ó ÂÈÏÚ eÚL ‰Ê ÔÈ‡,‰n‡ Û ≈∆∆≈¿»»¿«≈¿«¬»∆»∆∆«»
ÁÊÓa Cl‰È ‡ÏÂ ;ÁÊÓa ÂÈÏÚ ÚL ÈÓ ÈÏ‚k¿«¿≈ƒ∆≈«»»¿ƒ¿»¿…¿«≈¿ƒ¿»
ÂÈÏÚ ÚL ÈÓ ÈÏ‚k ,‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ‡l‡∆»∆∆«¬≈≈«»¿«¿≈ƒ∆≈«»»
ÔÈeÚ ÈL ÂÈÏÚ eÚ B‡ Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÚÓa¿«¬»¿ƒ»ƒ≈«≈¿»»¿≈≈ƒ
˜eÁa „Á‡Â ÁÊÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁa „Á‡ el‡≈∆»¿ƒ«¿«ƒ«»¿ƒ¿»¿∆»¿ƒ

BÓB˜nÓ ÊeÊÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ÚÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡. «¿«ƒ«»¿«¬»¬≈∆…»ƒ¿

שם.5) מערב 6)עירובין, לצד אלף  בזה הפסיד כן אם
לשם. ללכת יכול אמה 7)שאינו מאות חמש בזה והפסיד

מזרח . אלא 8)לצד במקומו, לשבות נתכוון לא שהרי 
עירוב , קנה מהם איזה יודעים אנו ואין עירובו, במקום
של  ועירובו מערב , לצד אלפים מפסידו מזרח  של ועירובו

ממקומו. יזוז לא לכן מזרח , לצד אלפים מפסידו מערב 

.‚ÚÓ‰˙Óe ,˙BÁe ÈzLa ÔÈeÚ ÈL Ì„‡ ¿»≈»»¿≈≈ƒƒ¿≈«¿∆
‰ÂˆÓ c ÈÏ Ú‡ Ì‡ :ÓB‡ÂÈzˆÁÏ B‡ , ¿≈ƒ≈«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

È‡L ‡e‰ eÚ‰ ‰Ê  BÊ ÁeÏ ÈzÎˆÂ ÁÓÏ¿»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«∆»≈∆¬ƒ
Ì‡Â ;ÌeÏk BÈ‡ ˙ÈM‰ ÁeaL eÚ‰Â ,ÂÈÏÚ CÓBÒ≈»»¿»≈∆»««≈ƒ≈¿¿ƒ
È‡L ‡e‰ eÚ‰ ‰Ê  ˙ÈM‰ BÊ ÁeÏ ÈzÎˆƒ¿«¿ƒ¿««≈ƒ∆»≈∆¬ƒ
Ì‡Â ;ÌeÏk BÈ‡ ‰BL‡‰ ÁeaLÂ ,ÂÈÏÚ CÓBÒ≈»»¿∆»«»ƒ»≈¿¿ƒ

ˆeÚ ‰ÊÈ‡ ÏÚ CÓÒÏ ÈÏ LÈ  ˙BÁe‰ ÈzLÏ ÈzÎ ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿…«≈∆≈
c ÈÏ Ú‡ ‡Ï Ì‡Â ;CÏ‡ ‰ˆ‡L ‰ÊÈ‡Ïe ,‰ˆ‡L∆∆¿∆¿≈∆∆∆¿∆≈≈¿ƒ…≈«ƒ»»

Ô‰Ó ÁeÏ ÈzÎˆ ‡ÏÂel‡‰ ÔÈeÚ‰ ÈL ÔÈ‡  ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆≈¿≈»≈ƒ»≈
Èk ÈÈ‰ ‡l‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ CÓBÒ ÈÈ‡Â ,eÚ≈¿≈ƒ≈«∆»≈∆∆»¬≈ƒƒ¿≈
.‰ÓBÁÏ ıeÁÓ Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÈÏ LiL ÈÈÚƒƒ∆≈ƒ«¿«ƒ«»¿»«ƒ«»

(9- ואומר עירובו על אדם "מתנה ב : לו, עירובין משנה,
לברוח  צריך (ואני  המזרח  מן המכס ) (גובי  גויים באו אם
ואם  למערב . עירובי  אמה) אלפים ארבעת לסוף  מפניהם
- ומכאן מכאן באו אם למזרח . עירובי  - המערב  מן יבואו
עירי . כבני  הריני  מכאן, ולא מכאן לא אלך. שארצה למקום
- המזרח  מן דרשתו) לשמוע  רוצה (שאני  חכם בא אם
מכאן  בא למערב , עירובי  - המערב  מן למזרח , עירובי 
הריני - מכאן ולא מכאן לא אלך, שארצה למקום - ומכאן

עירי ". הדבר 10)כבני  הוברר אומרים: אנו השבת וביום
שביתה  וקנה עירובו, שיחול התכוון זה לצד כי  למפרע 
אנו  מדרבנן) אלא אינם (=עירובין בדרבנן כי  צד, באותו
ז). הלכה ולהלן לז: (עירובין ברירה" "יש אומרים

בזה.11) וכיוצא חכם פני  גויים 12)קבלת מפני  לברוח 
בזה. וכיוצא להתנפל, "לרוח 13)הבאים אחר: בנוסח 

התימנים). (כת"י  משתיהן"

.„˙aLa ÌeÁzÏ ıeÁ ˙‡ˆÏ eÒ‡L ÌLkCk , ¿≈∆»»≈«¿¿«»»
BË ÌBÈa ˙‡ˆÏ eÒ‡ÌÈetk‰ ÌBÈeÌLÎe . »»≈¿¿«ƒƒ¿≈
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Ï ˙eLÓ ‡ÈˆBn‰LiÁ  ˙aLa ˙eLCk , ∆«ƒ≈¿ƒ¿¿«»«»»
iÁ  ÌÈetk‰ ÌBÈa ˙eLÏ ˙eLÓ ‡ÈˆBn‰. «ƒ≈¿ƒ¿¿«ƒƒ«»
˙eLÏ ˙eLÓ ‡ÈˆB‰Ï zÓ BË ÌBÈa Ï‡. ¬»¿À»¿ƒ≈¿ƒ¿

˙B‡BÓa ÔÈÙzzLÓe ˙BˆÁ ÈeÚ ÔÈÚÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿»¿ƒ≈≈¬≈ƒ¿«¿ƒƒ¿
ÌBÈÏ ÔÈÓeÁz ÈeÚ ÔÈÚÓe ,˙aLk ÌÈetk‰ ÌBÈÏ¿«ƒƒ¿«»¿»¿ƒ≈≈¿ƒ¿
.˙aLÏ ÔÈÚnL C„k ÌÈBË ÌÈÓÈÏe ÌÈetk‰«ƒƒ¿»ƒƒ¿∆∆∆¿»¿ƒ¿«»

ביום 14) ממקומו איש יצא "אל כט ): טז, (שמות שנאמר
אלפים  אלו - "ממקומו נא.): (עירובין ואמרו השביעי ",

ז,15)אמה". במגילה אמרו וכן במשנה. א לח , עירובין
בלבד". נפש אוכל אלא לשבת יוםֿטוב  בין "אין במשנה: ב 

זדונו 16) (שבת) שזה אלא הכיפורים ליום שבת בין "אין
(יום  וזה ביתֿדין), (מיתת אדם בידי  במזיד) שבת חילל (אם
אין  ואף ֿעלֿפי ֿכן שם). (מגילה בכרת" זדונו הכיפורים)
יש  שבשבת לשבת, זה בדין שוים הכיפורים ויום יוםֿטוב 
(פכ"ז  מיל עשר לשנים חוץ  כגון התורה מן תחומין איסור
אין  בזה גם ויוםֿכיפור ביוםֿטוב  ואילו הי "א) שבת מהל'
י , הלכה יוםֿטוב  מהלכות בפ "ב  [וראה מדרבנן אלא איסור

יד]. הלכה שם ה"ח .17)ובפ "ה פי "ב  שבת בהל' כמבואר
הוצאה 18) איסור אין כי  שאמר רפרם דברי  נדחו שהרי 

יד.). (כריתות הכיפורים הוצאה 19)ביום שהותרה מתוך
אשר  "אך טז): יב , (שמות כתוב  שהרי  נפש, אוכל לצורך
שלא  גם הותרה - לכם" יעשה לבדו הוא נפש, לכל יאכל

יב .). (ביצה לצורך

.‰BË ÌBÈÔÈa ,˙aLÏ CeÓÒ ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿»¿«»≈
‰ÈÙlÓ‰ÈÁ‡lÓ ÔÈaÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈL B‡ , ƒ¿»∆»≈ƒ¿«¬∆»¿≈»ƒƒ∆
˙BiÏbBÏ LÈ ,˙BÁe ÈzLÏ ÔÈeÚ ÈL ÚÏ »À≈¿»≈¿≈≈ƒƒ¿≈

ÏÚÂ ,ÔBL‡‰ ÌBiÏ ‰ˆiL Ô‰Ó ‰Ê È‡ ÏÚ CÓBÒÂ¿≈«≈∆≈∆∆ƒ¿∆«»ƒ¿«
ÈM‰ ÌBiÏ ‰iM‰ ÁeaL eÚ‰eÚ ÚÓ B‡ . »≈∆»««¿ƒ»««≈ƒ¿»≈≈

,ÌÈÓÈ ÈMÓ „Á‡Ï ÂÈÏÚ CÓBÒÂ ,˙Á‡ ÁeÏ „Á‡∆»¿«««¿≈»»¿∆»ƒ¿≈»ƒ
,eÚ ‰NÚ ‡Ï el‡Îe ,ÈÚ‰ Èk ‰È‰È ÈM‰ ÌBie««≈ƒƒ¿∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ…»»≈
ÌÈc ‰na .Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÏ LÈÂ¿≈«¿«ƒ«»¿»««∆¿»ƒ
ÈLa Ï‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈeÓ‡¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»ƒ¿≈

‰M‰ L‡ ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ,„Á‡ ÌBÈk Ô‰ È‰  »ƒƒ∆…«»»¬≈≈¿∆»
.˙Á‡ ÁeÏ ‡l‡ ÌÈÓÈ ÈLÏ ÚÓ BÈ‡Â¿≈¿»≈ƒ¿≈»ƒ∆»¿«∆»

א.20) לח , עירובין ששי .21)משנה, ביום 22)ביום
יום  (מלבד המועדים כל את עושים לארץ , בחוץ  ראשון.
בגולה  יודעים היו שלא הספק , "מפני  ימים, שני  הכיפורים)
ואפילו  החודש", את ישראל ארץ  בני  בו שקבעו היום את
אלא  עדים פי  על ישראל בארץ  מקדשים שאין הזה בזמן
במנהג  שיזהרו היא חכמים "תקנת המקובל, החשבון לפי 
ה"ד  פ "ה החודש קידוש הל' (רבינו שבידיהם" אבותיהם

הוא.23)וה"ה). שני24)יכול הם ושבת שיוםֿטוב  לפי 
לח :) (עירובין להם נפרדות קדושות שתי  נפרדים, ימים
- נקבעו ספק  מפני  גלויות, של ימיםֿטובים שני  כן וכמו

חול. מהם פי25)ואחד על מקדשים שהיו בזמן "אפילו
שני ראשֿהשנה עושים היו ישראל בארץ  ואפילו הראיה,

ה"ז). פ "ה החודש קידוש (הל' ימי26)ימים" שני 
ו"קדושה  ארוך) (יום אריכתא" "יומא נקראים ראשֿהשנה

ומקצתו  זה לצד מקצתו אחד ביום לערב  אפשר ואי  אחת",
ד. הלכה יוםֿטוב  מהלכות בפ "א וראה אחר. לצד

.ÂÔÎÂ˙aLÏ ÈeÚ :ÓB‡Â BeÚ ÏÚ Ì„‡ ‰˙Ó ¿≈«¿∆»»«≈¿≈≈ƒ¿«»
Ï‡ ,˙Á‡ ˙aLÏ :B‡ ;˙Á‡ ˙aLÏ ‡Ï Ï‡ ,BÊ¬»…¿«»«∆∆¿«»«∆∆¬»
ÌÈÓÈÏ ;ÌÈBË ÌÈÓÈÏ ‡ÏÂ ,˙B˙aLÏ ;BÊ ˙aLÏ ‡Ï…¿«»¿«»¿…¿»ƒƒ¿»ƒ

.˙B˙aLÏ ‡ÏÂ ,ÌÈBËƒ¿…¿«»

פ "ג.27) עירובין 'תוספתא'

.ÊÓ‡ÚÓ ÈÈ‰ :‰MÓÁÏÌkÓ ‰ÊÈ‡ ÏÚ »««¬ƒ»¬≈ƒ¿»≈«≈∆ƒ∆
CÏÈ ‡Ï  È˙Èˆ ‡Ï ,CÏÈ  È˙Èˆ ,‰ˆ‡LÛ‡ , ∆∆¿∆»ƒƒ≈≈…»ƒƒ…≈≈«

‰ÎLÁMÓ ‰ˆL Èt ÏÚÈcÓ ‡e‰L c .CÏÈ  «ƒ∆»»ƒ∆»¿»≈≈»»∆ƒƒ¿≈
‰a Ba LÈ ÌÈÙBÒÏk ÏL ˙B˙aLÏ ÚÓ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ≈¿≈»¿≈«¿»≈¿«»∆»
È˙Èˆ :Ó‡Â ,‰M‰,CÏ‡ ‡Ï  È˙Èˆ ‡Ï ,CÏ‡  «»»¿»«»ƒƒ≈≈…»ƒƒ…≈≈

Û‡ ,CÏÈ ‰ˆiL ˙aL Ïk  ÈÈÚ Èk ‰È‰‡ ‡l‡∆»∆¿∆ƒ¿≈ƒƒ»«»∆ƒ¿∆≈≈«
.CLÁzMÓ ‰ˆL Èt ÏÚ«ƒ∆»»ƒ∆∆¿«

ב .28) לז, עירוב .29)עירובין רומי :30)מניח  בדפוס 
בדפוסי הוא וכן ילך" לא - רציתי  לא ילך, - "רציתי 

רוקח '. ו'מעשה שונצינו שאחרי31)ויניציאה, זמן שהוא
העירוב . שרוצה 32)קניית שכשם למפרע , הדבר הוברר

העירוב . קניית בעת גם רצה - שאני33)עכשיו בשבת
בעירובי . רוצה

.ÁÚÓ‰˙aLÏ B‡ ˙BiÏb ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLÏ «¿»≈ƒ¿≈»ƒƒ∆»À¿«»
BË ÌBÈÂ˙Á‡ ÁeÏ „Á‡ eÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆≈∆»¿«««

ÌÈÓi‰ ÈLÏÈeˆÓ BÓB˜Óa eÚ‰ ‰È‰iL CÈˆ , ƒ¿≈«»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»≈ƒ¿»
˙BLÓM‰ ÔÈa Ïk ÈL ÏÈÏe ÔBL‡‰ ÏÈÏa„ˆÈk . ¿≈»ƒ¿≈≈ƒ»≈«¿»≈«

˙aL Úa B‡ BË ÌBÈ Úa BÎÈÏBÓ ?‰NBÚ ‡e‰∆ƒ¿∆∆¿∆∆«»
B„Èa BÏËBÂ ,ÂÈÏÚ CÈLÁÓeÏÈÏ ‰È‰ Ì‡  BÏ ‡e «¿ƒ»»¿¿¿»»ƒ»»≈

BË ÌBÈÌL BÁÈpÓe ÌB˜Ó B˙B‡Ï BÎÈÏBÓ ÁÓÏe ,¿»»ƒ¿»«ƒ»
˙aL ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡  BÏÎB‡Â ,CLÁzL „ÚB‡ , «∆∆¿«¿¿ƒ»»≈«»

ÈzL Ô‰L ÈtÓ .BË ÌBÈ ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡  B‡ÈÓ¿ƒƒ»»≈ƒ¿≈∆≈¿≈
ÔBL‡ ÏÈlÓ :Ó‡pL È„k ,„Á‡ ÌBÈk ÔÈ‡Â ,˙BM„¿̃À¿≈»¿∆»¿≈∆…«ƒ≈ƒ

ÌÈÓÈ ÈLÏ eÚ‰ ‰˜. »»»≈ƒ¿≈»ƒ

א.34) לח , עירובין שהעירוב 35)משנה, בפירוש שאמר
ושבת. יוםֿטוב  על או הימים, שני  על שהוא 36)יחול

כיוון. באותו הימים בשני  ללכת קניית 37)רוצה שעת
יהיה 38)העירוב . ולא יאבד, או יגנב  שמא מתיירא אם

השני . בלילה הוצאה.39)שם איסור בו שאין
משם.40) להוליכו ימיםֿטובים 41)שאסור בשני  אבל 

אחת  וקדושה אריכתא" כ"יומא שהם ראשֿהשנה, של
לסמוך  יכול ראשון, בליל עירוב  הניח  אם - ה"ה) (למעלה
- הראשון היום של השמשות בין כי  שני , ליום גם עליו
"כיומא  אמרו שלא הראב "ד ודעת הימים. לשני  קונה
שהעירוב  מצריך ולכן לקולא, ולא לחומרא אלא אריכתא"

ראשֿהשנה. של שני  בליל גם קיים יהיה

.ËÏÎ‡ÔBL‡a eÚ‰,ÔBL‡Ï eÚ‰ ‰˜  ∆¡«»≈»ƒ»»»≈»ƒ
CÈˆ  ÔBL‡a ÂÈÏ‚a Ú .ÈMÏ eÚ BÏ ÔÈ‡Â¿≈≈«≈ƒ≈«¿«¿»»ƒ»ƒ
B˙B‡a „ÓÚÈÂ CÏiL ,‡e‰Â ;ÈMa ÂÈÏ‚a ÚÏ¿»≈¿«¿»«≈ƒ¿∆≈≈¿«¬…¿
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קעד                
         

BaÏa LÁÈÂ ,ÌB˜Ó˙Ùa Ú .‰˙ÈL ÌL ‰˜iL »¿«¿…¿ƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ»≈«¿«
‰Ê È‰  ÈMa ÂÈÏ‚a ÚÏ ‰ˆ Ì‡ :ÔBL‡a»ƒƒ»»¿»≈¿«¿»«≈ƒ¬≈∆
d˙B‡a ÚÏ CÈˆ  ˙Ùa ÚÏ ‰ˆ Ì‡Â ;eÚ≈¿ƒ»»¿»≈¿«»ƒ¿»≈¿»

dÓˆÚ ˙t‰.ÔBL‡a da ÚL «««¿»∆≈«»»ƒ

א.42) לח , ימי43)עירובין בשני  נאמרה זו ֿ הלכה ם
או  לפניה לשבת הסמוך ביוםֿטוב  או גלויות, של טובים

מיוםֿטוב 44)לאחריה. הכנה משום אסורה אמירה אבל
(מגידֿמשנה). צריך 45)לחבירו אחרת, פת יקח  שאם

מכין  הוא והרי  יום, מבעוד עירוב  שם עליה לקרוא
לחבירו. מיוםֿטוב 

.ÈÁ‡Ï B‡ ˙aL Ú ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈetk‰ ÌBÈ«ƒƒ∆»ƒ¿∆∆«»¿««
‰i‡‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜nL ÔÓÊa ,˙aLÈÏ ‰‡È  «»ƒ¿«∆¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»≈»∆ƒ

Ì‰ ˙Á‡ ‰M„˜e ,„Á‡ ÌBÈk Ô‰L. ∆≈¿∆»¿À»««≈

לשבת,46) סמוך הכיפורים יום לחול יכול זמן ובאותו
מעת  אבל שם. ו'תוספות' ברש"י  ועיין מז. בפסחים כמבואר
בהלכות  כמבואר החשבון, לפי  החדשים את קובעין שאנו
לשבת, סמוך הכיפורים יום יחול לא פ "ה, החודש קידוש
ולהכין  המתים, את לקבור שביניהם חול ביום שיספיקו כדי 
(ראש  הכיפורים יום לערב  או שבת לכבוד טריים ירקות

כ.). ביום 47)השנה אסור בשבת, שאסור שכל לפי 
משנה'). ('מגיד הכיפורים

.‡È‰ÊÈzLa ÔÈeÚ ÈL ÚÏ BÏ LiL ,eÓ‡L ∆∆»«¿∆≈¿»≈¿≈≈ƒƒ¿≈
ÚÈb‰Ï BÏ LÙ‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â ,ÌÈÓi‰ ÈLÏ ˙BÁeƒ¿≈«»ƒ»∆ƒ¿∆∆¿»¿«ƒ«

ÔBL‡‰ ÌBia ÔÈeÚ‰ ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏÌ‡ Ï‡ ; ¿»∆»ƒ¿≈»≈ƒ«»ƒ¬»ƒ
ÌBia ÈM‰ ÌBÈ ÏL eÚÏ ÚÈb‰Ï BÏ LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿«ƒ«»≈∆«≈ƒ«
B˙ÂˆÓ eÚ‰L .eÚ ÈM‰ eÚ ÔÈ‡  ÔBL‡‰»ƒ≈≈«≈ƒ≈∆»≈ƒ¿»

‰Èe‡‰ ‰cÚÒa ‰È‰iLÌBÈ „BÚaÓÏÈ‡B‰ ,‰ÊÂ , ∆ƒ¿∆ƒ¿À»»¿»ƒ¿¿∆ƒ
BÊ È‰ ,ÔBL‡‰ ÌBia eÚ‰ ‰ÊÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»¿«ƒ«¿∆»≈«»ƒ¬≈

.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡ dÈ‡≈»¿»ƒ¿

ב .48) לח , זה 49)עירובין רחוקים אינם המקומות ששני 
יום. באותו ללכת ויכול אמה, מאלפים יותר אף 50)מזה

צריך  מכלֿמקום משתחשך, הוא העירוב  שביתת שקנין
ראשון. יום בסוף  לעירוב  להגיע  באפשרותו שתהיה

.È‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁa BeÚ ÁÈp‰L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒƒ«≈¿ƒ«¿«ƒ«»
ÁÈp‰Â ,ÔBL‡ ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,ÁÊÓ ÁeÏ B˙ÈaÓƒ≈¿«ƒ¿»¿»«»»¿ƒ¿ƒƒ«
Áea ÛÏ‡ B‡ ‰‡Ó B‡ ˙Á‡ ‰n‡ ˜eÁa ÈL eÚ≈≈ƒ¿ƒ«»««≈»∆∆¿«
;eÚ ÈM‰ ‰Ê ÔÈ‡  ÈL ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,ÚÓ«¬»¿»«»»¿≈ƒ≈∆«≈ƒ≈
BÏ Èe‡ ÈM‰ eÚ‰ ‰Ê ÔÈ‡ ÔBL‡‰ ÌBia È‰L∆¬≈«»ƒ≈∆»≈«≈ƒ»
‡Ï È‰L ,ÂÈÏ‡ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿ƒ∆≈»¿«ƒ«≈»∆¬≈…

ÌeÏk ÚÓ Áea BÏ ‡L. ƒ¿«¿««¬»¿

והפסיד 51) מזרח , לצד אמה אלפים ארבעת לו יש שהרי 
מערב . בצד עלֿידי ֿזה

.‚È˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ˜eÁa BeÚ ÁÈp‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒƒ«≈¿ƒ∆∆«¬≈≈
B˙ÈaÓ ‰n‡ÁÊÓ ÁeaÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ , «»ƒ≈¿«ƒ¿»¿»«»»¿

ÚÓ ÁeÏ B˙ÈaÓ ˜BÁ ÈL eÚ ÁÈp‰Â ,ÔBL‡ƒ¿ƒƒ«≈≈ƒ»ƒ≈¿««¬»

È‰  ÈL ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁ CB˙a¿¬≈≈«»¿»«»»¿≈ƒ¬≈
.ÔBL‡‰ ÌBia BÏ ÚÈbiL BÏ LÙ‡ È‰L ;eÚ ‰Ê∆≈∆¬≈∆¿»∆«ƒ««»ƒ

חשובה 52) העיר כל בעיר, ביתו אם אבל בשדה. כשביתו
העיר  לחומת מחוץ  אמה אלפים ומודדים אמות, כארבע  לו

תטז). סי ' או"ח  ברורה' עוד 53)('משנה לו יש זה, ולפי 
ביום  שמה להגיע  שביכלתו למערב , אמה מאות חמש

ראשון.

.„ÈBË ÌBÈ‰NBÚ BÈ‡  ˙aL Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿¿∆∆«»≈∆
ÈeÚ ‡ÏÂ ˙BˆÁ ÈeÚ ‡Ï ,BË ÌBÈa eÚ≈¿…≈≈¬≈¿…≈≈

ÔÈÓeÁzÚ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÌBÈa ‡e‰ ÚÓ ‡l‡ ; ¿ƒ∆»¿»≈¿¬ƒƒ∆∆∆
˙BiÏb ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈL eÏÁ Ì‡Â .BË ÌBÈ¿ƒ»¿≈»ƒƒ∆»À
ÈeÚ ÈÚÈ ÌBiÓ ÚÓ  ˙aL ÚÂ ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿∆∆«»¿»≈ƒ¿ƒƒ≈≈
È‰  Ú ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡Â .˙BˆÁ ÈeÚÂ ÔÈÓeÁz¿ƒ¿≈≈¬≈¿ƒ»«¿…≈«¬≈
˙aL Úe ÈLÈÓÁa ˙BˆÁ ÈeÚ ÚÓ ‰Ê∆¿»≈≈≈¬≈«¬ƒƒ¿∆∆«»

ÔÈÓeÁz ÈeÚ ‡Ï Ï‡ ,‰˙Óe. «¿∆¬»…≈≈¿ƒ

ב .54) טז, מחר,55)ביצה לצורך דבר כמתקן שנראה
לשבת. מיוםֿטוב  להכין הוא 56)ואסור שביתה שקנין

בתנאי . אפילו ביוםֿטוב  לקנות ואסור בית, כקנין

.ÂËÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :ÈLÈÓÁa ÓB‡ ?‰˙Ó „ˆÈk≈««¿∆≈«¬ƒƒƒ«
BËÌeÏk È„a ÔÈ‡ Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ê È‰  ≈ƒ¿»«¿¿ƒ»¬≈∆
eÚÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :ÓB‡Â ,ÚÓe ÊBÁ ÁÓÏe ; ≈¿»»≈¿»≈¿≈ƒ«

,ÌeÏk ÌBi‰ È„a ÔÈ‡Â LÓ‡Ó ÈzÚ k  BË¿»≈«¿ƒ≈∆∆¿≈ƒ¿»««¿
LÓ‡ Ì‡ÂÌÈc ‰na .eÚ ‰Ê È‰  BË ÌBÈ ‰È‰ ¿ƒ∆∆»»¬≈∆≈«∆¿»ƒ

ÈLa Ï‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈeÓ‡¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»ƒ¿≈
„Á‡ ÌBÈk Ô‰ È‰  ‰M‰ L‡ ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ, »ƒƒ∆…«»»¬≈≈¿∆»

.BË ÌBÈ ÚÓ ‡l‡ Ô‰Ï ÚÓ BÈ‡Â¿≈¿»≈»∆∆»≈∆∆

יום 57) ובכל מספק , הם גלויות של ימיםֿטובים שני  שהרי 
יוםֿטוב . או חול הוא אם מסופקים לערב 58)אנו שאסור

חול.59)ביוםֿטוב . יום בין 60)והיום העירוב  יחול
ֿ 61)השמשות. (מגיד תבשילין עירובי  לענין א. ו, ביצה

משנה).

ה'תשע"ח  אדר ה' שלישי יום 


  

ÈzLe ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Úa‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
Ba ˙aLÏ (‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…
(‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL ( .‰Î‡ÏnÓƒ¿»»∆…«¬¿»»

.Ba ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡lL („ .Ba ˙BpÚ˙‰Ï


¿ƒ¿«∆…∆¡…¿ƒ¿
 :el‡ ÌÈ˜Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk e‡e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

  
שבת 1) עם בשווה והוא בכלל, המלאכה איסור בו נתבאר

דברים, משני  חוץ  ומדבריהם, התורה מן האיסור בכל
ואיסור  והשתייה, האכילה איסור בו ונזכר שם. כמבואר
וזמן  ותשמיש, וסיכה הסנדל ונעילת כרחיצה הדברים, שאר

ויציאתו. היום התחלת

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



קעה                 
         

BaÏa LÁÈÂ ,ÌB˜Ó˙Ùa Ú .‰˙ÈL ÌL ‰˜iL »¿«¿…¿ƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ»≈«¿«
‰Ê È‰  ÈMa ÂÈÏ‚a ÚÏ ‰ˆ Ì‡ :ÔBL‡a»ƒƒ»»¿»≈¿«¿»«≈ƒ¬≈∆
d˙B‡a ÚÏ CÈˆ  ˙Ùa ÚÏ ‰ˆ Ì‡Â ;eÚ≈¿ƒ»»¿»≈¿«»ƒ¿»≈¿»

dÓˆÚ ˙t‰.ÔBL‡a da ÚL «««¿»∆≈«»»ƒ

א.42) לח , ימי43)עירובין בשני  נאמרה זו ֿ הלכה ם
או  לפניה לשבת הסמוך ביוםֿטוב  או גלויות, של טובים

מיוםֿטוב 44)לאחריה. הכנה משום אסורה אמירה אבל
(מגידֿמשנה). צריך 45)לחבירו אחרת, פת יקח  שאם

מכין  הוא והרי  יום, מבעוד עירוב  שם עליה לקרוא
לחבירו. מיוםֿטוב 

.ÈÁ‡Ï B‡ ˙aL Ú ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈetk‰ ÌBÈ«ƒƒ∆»ƒ¿∆∆«»¿««
‰i‡‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜nL ÔÓÊa ,˙aLÈÏ ‰‡È  «»ƒ¿«∆¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»≈»∆ƒ

Ì‰ ˙Á‡ ‰M„˜e ,„Á‡ ÌBÈk Ô‰L. ∆≈¿∆»¿À»««≈

לשבת,46) סמוך הכיפורים יום לחול יכול זמן ובאותו
מעת  אבל שם. ו'תוספות' ברש"י  ועיין מז. בפסחים כמבואר
בהלכות  כמבואר החשבון, לפי  החדשים את קובעין שאנו
לשבת, סמוך הכיפורים יום יחול לא פ "ה, החודש קידוש
ולהכין  המתים, את לקבור שביניהם חול ביום שיספיקו כדי 
(ראש  הכיפורים יום לערב  או שבת לכבוד טריים ירקות

כ.). ביום 47)השנה אסור בשבת, שאסור שכל לפי 
משנה'). ('מגיד הכיפורים

.‡È‰ÊÈzLa ÔÈeÚ ÈL ÚÏ BÏ LiL ,eÓ‡L ∆∆»«¿∆≈¿»≈¿≈≈ƒƒ¿≈
ÚÈb‰Ï BÏ LÙ‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â ,ÌÈÓi‰ ÈLÏ ˙BÁeƒ¿≈«»ƒ»∆ƒ¿∆∆¿»¿«ƒ«

ÔBL‡‰ ÌBia ÔÈeÚ‰ ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏÌ‡ Ï‡ ; ¿»∆»ƒ¿≈»≈ƒ«»ƒ¬»ƒ
ÌBia ÈM‰ ÌBÈ ÏL eÚÏ ÚÈb‰Ï BÏ LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿«ƒ«»≈∆«≈ƒ«
B˙ÂˆÓ eÚ‰L .eÚ ÈM‰ eÚ ÔÈ‡  ÔBL‡‰»ƒ≈≈«≈ƒ≈∆»≈ƒ¿»

‰Èe‡‰ ‰cÚÒa ‰È‰iLÌBÈ „BÚaÓÏÈ‡B‰ ,‰ÊÂ , ∆ƒ¿∆ƒ¿À»»¿»ƒ¿¿∆ƒ
BÊ È‰ ,ÔBL‡‰ ÌBia eÚ‰ ‰ÊÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»¿«ƒ«¿∆»≈«»ƒ¬≈

.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡ dÈ‡≈»¿»ƒ¿

ב .48) לח , זה 49)עירובין רחוקים אינם המקומות ששני 
יום. באותו ללכת ויכול אמה, מאלפים יותר אף 50)מזה

צריך  מכלֿמקום משתחשך, הוא העירוב  שביתת שקנין
ראשון. יום בסוף  לעירוב  להגיע  באפשרותו שתהיה

.È‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁa BeÚ ÁÈp‰L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒƒ«≈¿ƒ«¿«ƒ«»
ÁÈp‰Â ,ÔBL‡ ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,ÁÊÓ ÁeÏ B˙ÈaÓƒ≈¿«ƒ¿»¿»«»»¿ƒ¿ƒƒ«
Áea ÛÏ‡ B‡ ‰‡Ó B‡ ˙Á‡ ‰n‡ ˜eÁa ÈL eÚ≈≈ƒ¿ƒ«»««≈»∆∆¿«
;eÚ ÈM‰ ‰Ê ÔÈ‡  ÈL ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,ÚÓ«¬»¿»«»»¿≈ƒ≈∆«≈ƒ≈
BÏ Èe‡ ÈM‰ eÚ‰ ‰Ê ÔÈ‡ ÔBL‡‰ ÌBia È‰L∆¬≈«»ƒ≈∆»≈«≈ƒ»
‡Ï È‰L ,ÂÈÏ‡ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿ƒ∆≈»¿«ƒ«≈»∆¬≈…

ÌeÏk ÚÓ Áea BÏ ‡L. ƒ¿«¿««¬»¿

והפסיד 51) מזרח , לצד אמה אלפים ארבעת לו יש שהרי 
מערב . בצד עלֿידי ֿזה

.‚È˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ˜eÁa BeÚ ÁÈp‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒƒ«≈¿ƒ∆∆«¬≈≈
B˙ÈaÓ ‰n‡ÁÊÓ ÁeaÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ , «»ƒ≈¿«ƒ¿»¿»«»»¿

ÚÓ ÁeÏ B˙ÈaÓ ˜BÁ ÈL eÚ ÁÈp‰Â ,ÔBL‡ƒ¿ƒƒ«≈≈ƒ»ƒ≈¿««¬»

È‰  ÈL ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁ CB˙a¿¬≈≈«»¿»«»»¿≈ƒ¬≈
.ÔBL‡‰ ÌBia BÏ ÚÈbiL BÏ LÙ‡ È‰L ;eÚ ‰Ê∆≈∆¬≈∆¿»∆«ƒ««»ƒ

חשובה 52) העיר כל בעיר, ביתו אם אבל בשדה. כשביתו
העיר  לחומת מחוץ  אמה אלפים ומודדים אמות, כארבע  לו

תטז). סי ' או"ח  ברורה' עוד 53)('משנה לו יש זה, ולפי 
ביום  שמה להגיע  שביכלתו למערב , אמה מאות חמש

ראשון.

.„ÈBË ÌBÈ‰NBÚ BÈ‡  ˙aL Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿¿∆∆«»≈∆
ÈeÚ ‡ÏÂ ˙BˆÁ ÈeÚ ‡Ï ,BË ÌBÈa eÚ≈¿…≈≈¬≈¿…≈≈

ÔÈÓeÁzÚ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÌBÈa ‡e‰ ÚÓ ‡l‡ ; ¿ƒ∆»¿»≈¿¬ƒƒ∆∆∆
˙BiÏb ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈL eÏÁ Ì‡Â .BË ÌBÈ¿ƒ»¿≈»ƒƒ∆»À
ÈeÚ ÈÚÈ ÌBiÓ ÚÓ  ˙aL ÚÂ ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿∆∆«»¿»≈ƒ¿ƒƒ≈≈
È‰  Ú ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡Â .˙BˆÁ ÈeÚÂ ÔÈÓeÁz¿ƒ¿≈≈¬≈¿ƒ»«¿…≈«¬≈
˙aL Úe ÈLÈÓÁa ˙BˆÁ ÈeÚ ÚÓ ‰Ê∆¿»≈≈≈¬≈«¬ƒƒ¿∆∆«»

ÔÈÓeÁz ÈeÚ ‡Ï Ï‡ ,‰˙Óe. «¿∆¬»…≈≈¿ƒ

ב .54) טז, מחר,55)ביצה לצורך דבר כמתקן שנראה
לשבת. מיוםֿטוב  להכין הוא 56)ואסור שביתה שקנין

בתנאי . אפילו ביוםֿטוב  לקנות ואסור בית, כקנין

.ÂËÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :ÈLÈÓÁa ÓB‡ ?‰˙Ó „ˆÈk≈««¿∆≈«¬ƒƒƒ«
BËÌeÏk È„a ÔÈ‡ Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ê È‰  ≈ƒ¿»«¿¿ƒ»¬≈∆
eÚÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :ÓB‡Â ,ÚÓe ÊBÁ ÁÓÏe ; ≈¿»»≈¿»≈¿≈ƒ«

,ÌeÏk ÌBi‰ È„a ÔÈ‡Â LÓ‡Ó ÈzÚ k  BË¿»≈«¿ƒ≈∆∆¿≈ƒ¿»««¿
LÓ‡ Ì‡ÂÌÈc ‰na .eÚ ‰Ê È‰  BË ÌBÈ ‰È‰ ¿ƒ∆∆»»¬≈∆≈«∆¿»ƒ

ÈLa Ï‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈeÓ‡¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»ƒ¿≈
„Á‡ ÌBÈk Ô‰ È‰  ‰M‰ L‡ ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ, »ƒƒ∆…«»»¬≈≈¿∆»

.BË ÌBÈ ÚÓ ‡l‡ Ô‰Ï ÚÓ BÈ‡Â¿≈¿»≈»∆∆»≈∆∆

יום 57) ובכל מספק , הם גלויות של ימיםֿטובים שני  שהרי 
יוםֿטוב . או חול הוא אם מסופקים לערב 58)אנו שאסור

חול.59)ביוםֿטוב . יום בין 60)והיום העירוב  יחול
ֿ 61)השמשות. (מגיד תבשילין עירובי  לענין א. ו, ביצה

משנה).
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הלכות  אחרי   " הרמב סידר העשור, שביתת הלכות את
הלא  ולכאורה  ולולב . סוכה  שופר, הלכות  ע ולא  שבת
הלכות  לפני   סידר לא  ומדוע  השנה , זמני  לפי  הוא  הסדר
מתאי היה  " זמני" הספר  ש שעל־פי  ובפרט סוכה ,

שבשנה .  הזמני סדר לפי  ההלכות כל לסדר
שאסור  דבר "כל כתב  ההלכות בתחילת בזה : והביאור
כללו  וכו '  הכיפורי  ביו לעשותו  אסור בשבת.. לעשותו 
אלא  אלו   בענייני  הכיפורי  ליו שבת בי אי דבר של
בכרת"  הכיפורי  וביו בסקילה  בשבת מלאכה  שזדו
סמכ ולכ השבת, לדיני   שווי יוה "כ  שדיני  כלומר

לזה . זה   " הרמב
לנקודת   " הרמב שנת העדיפות כא מודגשת ובכלל
כי , הזמני סדר פני  על החזקה ' ה 'יד  של ההלכתית המבט
יוה "כ הלכות את להביא  יש  הלכות" "הלכות ספר להיותו 

ההלכתי . לתוכ  בהתא שבת לדיני  בסמיכות
       

.‡‰NÚ ˙ÂˆÓ2L„ÁÏ BNÚa ‰Î‡ÏnÓ ˙aLÏ ƒ¿«¬≈ƒ¿…ƒ¿»»∆»«…∆
ÈÚÈM‰3ÏÎÂ .ÌÎÏ ‡e‰ ÔB˙aL ˙aL :Ó‡pL , «¿ƒƒ∆∆¡««««»»∆¿»

‡Ï ÏÚ ÚÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha  ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰»∆¿»»ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…
‡Ï ‰Î‡ÏÓ Ïk ÓB‚Â BNÚe :Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«∆»¿≈»¿»»…
?‰Ê ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ÏÚ iÁ ‡e‰ ‰Óe .eNÚ˙4 «¬««»«¬ƒ«¿»»¿∆

BBˆa ‰NÚ Ì‡5ÔB„Êa6˙k iÁ 7‰NÚ Ì‡Â ; ƒ»»ƒ¿¿»«»»≈¿ƒ»»
‰‚‚La8‰Úe˜ ˙‡hÁ Ôa˜ iÁ 9. ƒ¿»»«»»¿««»¿»

שבתון 2) אמר אשי  "רב  ב ': עמוד כ"ד דף  שבת במסכת
הוא". הוא 3)עשה ניסן חודש כי  תשרי , חודש הוא

פסוק  י "ב  פרק  (שמות שנאמר כמו החדשים, למנין הראשון
לכם  הוא ראשון חדשים, ראש לכם הזה "החודש ב '):

השנה". עמוד 4)לחדשי  ב ' דף  כריתות במסכת (משנה
לכך.5)א'). אנסוהו לעשות 6)שלא אסור שהיום יודע 

מהלכות  ב ' בפרק  (ראה כרת עליה ושחייבין זו מלאכה
ב '). הלכה ל'):7)שגגות פסוק  כ"ג פרק  (ויקרא שנאמר

הזה, היום בעצם מלאכה כל תעשה אשר הנפש "וכל
כרת  הוא ואבדון עמה", מקרב  ההיא הנפש את והאבדתי 

כהנים). שלא 8)(תורת או אסורה, זו שמלאכה ידע  שלא
הכפורים. יום שהיום הבהמה 9)ידע  מן הבאה "היא

קבוע , שאינו קרבן שהוא ויורד עולה לקרבן בניגוד בלבד,
מביא  עני  היה ואם בהמה, חטאת מביא עשיר היה אם אלא
פרק  שגגות בהלכות (ראה האיפה" עשירית מביא ודל עוף ,

א').

.‰Î‡ÏÓ Ïk10‰ÏÈ˜Ò ˙aLa dB„Ê ÏÚ ÔÈiÁL11, »¿»»∆«»ƒ«¿»¿«»¿ƒ»
ÔÈiÁ12ÂÈÏÚ ÔÈiÁL ÏÎÂ .˙k BNÚa dB„Ê ÏÚ «»ƒ«¿»∆»»≈¿…∆«»ƒ»»

˙aLa ˙‡hÁ Ôa˜13ÌBÈa ˙‡hÁ Ôa˜ ÂÈÏÚ ÔÈiÁ , »¿««»¿«»«»ƒ»»»¿««»¿
ÏÚ Û‡ ˙aLa B˙BNÚÏ eÒ‡L c ÏÎÂ .ÌÈetk‰«ƒƒ¿»»»∆»«¬¿«»««

‰Î‡ÏÓ dÈ‡L Èt14;ÌÈetk‰ ÌBÈa B˙BNÚÏ eÒ‡ , ƒ∆≈»¿»»»«¬¿«ƒƒ
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ‰NÚ Ì‡Â15ÔÈknL C„k , ¿ƒ»»«ƒ«««¿¿∆∆∆«ƒ

˙aLa BÏËÏËÏ eÒ‡L ÏÎÂ .˙aM‰ ÏÚ B˙B‡16, «««»¿…∆»¿«¿¿¿«»
BÓ‡Ï eÒ‡L ÏÎÂ .ÌÈetk‰ ÌBÈa BÏËÏËÏ eÒ‡17 »¿«¿¿¿«ƒƒ¿…∆»¿»¿

‰lÁzÎÏ B˙BNÚÏ B‡18ÌBÈa eÒ‡ Ck ,˙aLa «¬¿«¿ƒ»¿«»»»¿
ÌBÈÏ ˙aL ÔÈa ÔÈ‡ :c ÏL BÏÏk .ÌÈetk‰«ƒƒ¿»∆»»≈≈«»¿

el‡ ÌÈÈÚa ÌÈetk‰19˙aLa ‰Î‡ÏÓ ÔB„fL ‡l‡ , «ƒƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆»∆¿¿»»¿«»
.˙Îa  ÌÈetk‰ ÌBÈe ,‰ÏÈ˜Òa ƒ¿ƒ»¿«ƒƒ¿»≈

הוצאה 10) מלאכת גם ובכללן מלאכות, ותשע  שלשים
הוצאה  איסור שאין רפרם, לדעת בניגוד לרשות, מרשות
בפרק  וראה א'). עמוד י "ד דף  כריתות (מסכת הכפורים ביום

ג'. הלכה עירובין מהלכות מגילה 11)ח ' במסכת משנה
זדונו  שזה אלא הכפורים ליום שבת בין "אין ב ' עמוד ז' דף 
בכרת". זדונו וזה דין) בית ידי  על (=סקילה אדם בידי 

לצורך 12) שהן המלאכות הותרו הטובים הימים בשאר
הוא  נפש לכל יאכל אשר "אך אמרה: שהתורה לפי  אכילה,
יום  אבל ט "ז), פסוק  י "ב  פרק  (שמות לכם" יעשה לבדו
אוכל  מלאכת בו להתיר אין באכילה אסור שהוא הכפורים
 ֿ כ"ח  פסוקים כ"ג פרק  (ויקרא בכתוב  מבואר וזה  נפש,
כל  כי  . . . הזה היום בעצם תעשו לא מלאכה "וכל כ"ט ):
מה  זה, "כי " ". . . הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש
על  טעם הוא אלא הם, שונים איסורים שני  והרי  טיבו?
(העמק  לאכול שאסור משום - נפש, אוכל מלאכת איסור

חייב 13)דבר). במזיד בשבת, עשאה שאם מלאכה כל
בפרק  (ראה חטאת חייב  בשוגג עשאה אם - סקילה, עליה

שבת). מהלכות כל 14)א' עשהו אם התורה, מן ואסור
כ"א  בפרק  רבינו דעת וכן הרמב "ן. שכתב  כמו היום,

שם. במ "מ  ועיין א' הלכה שבת אין 15)מהלכות ומלקות
"תשבות". של בעשה אלא בלאו שאינן מפורש 16)בהן
ואילך. י "ב  מהלכה שבת מהלכות כ"ד מפורש 17)בפרק 

ואילך. א' מהלכה בשטחים 19)מדרבנן.18)שם אבל
שיתבאר  כפי  הכפורים, ליום שבת בין הבדלים ישנם אחרים

להלן.

.‚ÌÈetk‰ ÌBÈa ˜i‰ ˙‡ p˜Ï zÓe20ÔÓ À»¿«≈∆«»»¿«ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Án‰21˙‡ ÈÒiL ?epw‰ e‰Óe . «ƒ¿»¿«¿»««ƒ∆»ƒ∆
˙BLtÚÓ‰ ÌÈÏÚ‰22B˙B‡ Ôw˙ÈÂ ,‡M‰ ıv˜ÈÂ , ∆»ƒ«¿À»ƒ«≈«¿»ƒ«≈

ÔÈÚvÙÓ ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡Ï23ÔÈÎÙÓe ÔÈÊB‚‡a24 «¬ƒ»¿≈¿«¿ƒ∆¡ƒ¿»¿ƒ
LÙ ˙Ó‚Ú ÈtÓ ,‰ÏÚÓÏe ‰Án‰ ÔÓ ÌÈBna25. ¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿«¿»ƒ¿≈»¿«∆∆

˙È˜a eÒ‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈetk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ∆»ƒ¿¿«»»ƒ¿ƒ«
ÌBi‰ Ïk ÌÈBn ˙ÎÈÙe ÌÈÊB‚‡ ˙ÚÈˆÙe ˜È26. »»ƒ¿ƒ«¡ƒƒ¿ƒ«ƒƒ»«

ÚLa ÌÚ‰ e‚‰ Îe27Úne28eNÚÈ ‡lL , ¿»»¬»»¿ƒ¿»««¬»∆…«¬
ÌBv‰ ÌBÈa el‡ ÏkÓ ˙Á‡29‡e‰ È‰ ‡l‡ , ««ƒ»≈¿«∆»¬≈

.ÂÈc ÏÎÏ ˙aLk¿«»¿»¿»»

ב ').20) עמוד קי "ד דף  שבת לזה 21)(מסכת מקודם אבל
המאור). (בעל מהם ויאכל ישכח  שמא אסור,

הירק ".22) "הדחת מפרשים: והרשב "א והרמב "ן
הקליפה.23) שבירת ידי  על הפרי  מוציאים מפצחין, כלומר:
מתוכה.24) הפרי  ומוציאים הקליפה שלא 25)פותחים

(מגיד  מבערב  מוכן מאכל לו כשיהיה נפש, עגמת לו תהיה
ועינוי נפש עגמת לו שתהיה להיפך: פירש ורש"י  משנה).
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קעו                
         

לאכול  תאבה שנפשו אכילה איסור בשעת ביום שיתקן יותר
שאסור 26)ביום. בשבת להיות שחל הכפורים ליום "מנין

כ"ג): פסוק  ט "ז פרק  (שמות לומר תלמוד ירק  בקניבת
קי "ד  דף  שבת (מסכת שבות" שבתון – קדש" שבת "שבתון

ולמעלה. המנחה מן אפילו ואסור ב ') בכל.27)עמוד היא
מרכז 28) שהיתה בבל של במערבה שהיא ישראל ארץ  היא

התלמוד. בזמן עמוד 29)היהדות קט "ו דף  שבת במסכת
(שהיו  מחרפי  קא דהוו [רבה] שראה) (מאחר דחזא "כיון א'
(באה  איגרתא אתא להו אמר יום), מבעוד לעשות מקדימין
שרבה  הרי  דאסור", יוחנן דרבי  משמיה ממערבא אגרת)

אסרו. ישראל בארץ  שהיה יוחנן ורבי  בבבל שהיה

.„˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ30:‡È‰Â ,ÌÈetk‰ ÌBÈa LÈ ƒ¿«¬≈«∆∆≈¿«ƒƒ»ƒ
˙‡ epÚz :Ó‡pL ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó Ba ˙aLÏƒ¿…≈¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«¿«∆
ÈepÚ ‡e‰ ‰Ê È‡ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÎÈ˙LÙ«¿…≈∆ƒƒ«¿»»¿≈∆ƒ

ÌBv‰ ‰Ê ?LÙpÏ ‡e‰L31˙ÂˆÓ Ìi˜  Ba Ìv‰ ÏÎÂ . ∆«∆∆∆«¿»«»ƒ≈ƒ¿«
,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha  Ba ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ ,‰NÚ¬≈¿»»≈¿∆ƒ≈ƒ¿«¬≈

‰NÚ˙ ‡Ï ÏÚ ÚÂ32L‡ LÙp‰ ÏÎ Èk :Ó‡pL , ¿»««…«¬∆∆∆¡«ƒ»«∆∆¬∆
LÚL Á‡Ó ;‰˙ÎÂ ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰pÚ˙ ‡Ï…¿À∆¿∆∆««∆¿ƒ¿¿»≈««∆»«
e‡ ÔÈ‰ÊnL e„ÓÏ ,‰pÚ˙ ‡lL ÈÓÏ ˙k e˙k‰«»»≈¿ƒ∆…ƒ¿«»»«¿∆À¿»ƒ»

Ba33‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ34‰˙BM‰ B‡ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ . «¬ƒ»¿ƒ»¿»»≈«∆
Ba35‚‚BLa36‰Úe˜ ˙‡hÁ Ôa˜ iÁ 37. ¿≈«»»¿««»¿»

  

       
 

מוש ובו  שבנפש  היחידה  בחינת עניי הוא   הכיפורי  יו
אכילה  והזדככותה , טהרתה  הנשמה  על הגדול הדגש 
הנבראי כל גופי  של  והמשות הבסיסי  הצור  ה ושתיה 
כי ביוה "כ  ושתיה  אכילה  נאסרה  ולכ , בעול  הגשמיי
  היו של תוכנו  מודגש  ידו  ועל ומהותי , יסודי  עניי הוא 

שבנפש . יחידה 
      

שתיה 30) כי  אחת", עשה "מצות הגירסא ספרים בקצת
היא  שלפנינו הנוסחא אבל אחת. מצוה והן אכילה בכלל

רוקח ). מעשה (עיין בו,31)הנכונה תלויה שהנפש דבר
המשניות). בפירוש (רבינו ושתיה אכילה (משנה 32)היא

א') עמוד פ "א דף  ויומא א' עמוד ב ' דף  כריתות במסכת
קצ "ו. לאוין המצוות בספר הכתוב 33)וראה ענש לא כי 

מתחילה. הזהיר כן אם מכלל 34)אלא ושתיה. מאכילה
אינם  ובעילה הסנדל נעילת סיכה רחיצה, העינויים: יתר כי 
וראה  משנה). (לחם סופרים מדברי  אלא התורה מן אסורים

ה'. הלכה א'.35)להלן עמוד פ "א דף  ביומא משנה
שהיום 36) ידע  שלא או ולשתות, לאכול שאסור ידע  שלא

הכפורים. למעלה 37)יום ראה ויורד, עולה לקרבן בניגוד
א'. הלכה

.‰ÔÎÂ38‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ39ıÁÏ eÒ‡L ,40,Ba ¿≈»«¿ƒƒ«¿»∆»ƒ¿…
CeÒÏ B‡41Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ B‡ ,Ba42ÏÚÏ B‡ ,43. »ƒ¿…∆««¿»ƒ¿…

aLÏ ‰ÂˆÓe‰ÏÈÎ‡Ó ˙BML C„k el‡ ÏkÓ ˙ ƒ¿»ƒ¿…ƒ»≈¿∆∆∆≈≈¬ƒ»

ÔÈÚÏ  ˙aL ;ÔB˙aL ˙aL :Ó‡pL ,‰i˙Le¿ƒ»∆∆¡««««»««¿ƒ¿«
‰ÏÈÎ‡44˙k ÔÈiÁ ÔÈ‡Â .el‡ ÌÈÈÚÏ  ÔB˙aLÂ , ¬ƒ»¿«»¿ƒ¿»ƒ≈¿≈«»ƒ»≈

‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ Ôa˜ B‡45ıÁ Ì‡ Ï‡ ; »¿»∆»«¬ƒ»¿ƒ»¬»ƒ»«
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ÏÚa B‡ ÏÚ B‡ CÒ B‡46. »»«»««ƒ«««¿

ב ').38) עמוד ע "ג דף  יומא במסכת קבלו 39)(משנה כך
הכפורים. ביום "עינוי " של פירושו שנאמר 40)חכמים

וכשמן  בקרבו כמים "ותבא י "ח ): פסוק  ק "ט  פרק  (תהלים
"מנין 41)בעצמותיו". א'. עמוד פ "ו דף  שבת במסכת

ראיה  שאין פי  על אף  הכפורים? ביום כשתייה שהיא לסיכה
המשניות: בפירוש שם רבינו וכותב  ". . . לדבר זכר לדבר
שהוא  כמו כרת עליה חייב  שיהיה כשתיה באמרו רוצה "אין
השתיה  כמו אסור שהוא הכוונה אבל השתיה, על חייב 
ראשונים  ושאר תם רבינו דעת אבל מלקות". עליה ויתחייב 
ד' הלכה למעלה וראה מדרבנן, אלא אינם אלו עינויים כי 

משנה. כ"ה):42)בלחם פסוק  ב ' פרק  (ירמיה שנאמר
מצמאה". וגרונך מיחף  רגלך (בראשית 43)"מנעי  שנאמר

("להשבית  בנותי " את תענה "אם נ'): פסוק  ל"א  פרק 
אלו  שכל הרי  ב '). עמוד ע "ז דף  יומא רש"י , – עונתן"
הפעולות: מאלה ישבות ואם לעינוי , נחשבים הדברים
את  משלים הוא והבעילה הסנדל נעילת הסיכה, הרחיצה,

משנה). (סדר "לענין 44)העינוי  הגירסא: ספרים ובקצת
זה  בפרק  רבינו ביאר כך כי  הנכונה, הגירסא והיא מלאכה",
בשביתה  עשה מצות שיש ללמדנו בא זה פסוק  כי  א', הלכה

רוקח ). (מעשה עמוד 45)ממלאכה ע "ד דף  יומא מסכת
וראה 46)א'. חכמים, דברי  נגד שמרד על דרבנן עונש

ד'. הלכה למעלה

.Â‰ÏÈla ÔÈe ÌBia ÔÈa Ba ‰Î‡ÏÓ ˙eML ÌLk47, ¿≈∆¿¿»»≈«≈««¿»
ÛÈÒB‰Ï CÈˆÂ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ÈepÚÏ ˙eL Ck»¿¿ƒ≈«≈««¿»¿»ƒ¿ƒ

L„w‰ ÏÚ ÏÁÓ48:Ó‡pL ,B˙‡ÈˆÈe B˙ÒÈÎa ≈…««…∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»∆∆¡«
:ÓBÏk ;Úa L„ÁÏ ‰ÚL˙a ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ Ì˙ÈpÚÂ¿ƒƒ∆∆«¿…≈∆¿ƒ¿»«…∆»∆∆¿«

ÌeˆÏ ÏÁ˙‰49‰ÚLz ÚÓ ˙BpÚ˙‰Ïe50CeÓq‰ «¿≈»¿ƒ¿«≈∆∆ƒ¿»«»
„Á‡ ÏÈlÓ ËÚÓ BÈepÚa ‰‰BL ‰‡ÈˆÈa ÔÎÂ .ÈÈNÚÏ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»∆¿ƒ¿«ƒ≈««

NÚ51Ú „ÚÂ ÚÓ :Ó‡pL ,ÈÈNÚÏ CeÓÒ »»»«¬ƒƒ∆∆¡«≈∆∆¿«∆∆
ÌÎzaL e˙aLz52. ƒ¿¿««¿∆

וחד 47) דיממא, לאזהרה חד במלאכה, כתיבי  קראי  "חמשה
דליליא, לעונש וחד דיממא, לעונש חד דליליא, לאזהרה

למגמ  לאפנויי  דליליא"וחד בין דיממא בין ממלאכה עינוי  ר
הלילה  מקום שבכל ואף  א'). עמוד פ "א דף  יומא (מסכת
ללילה, מיוחד פסוק  לכתוב  כאן צריך - היום, אחר הולך
היום  "בעצם כ"ח ): פסוק  כ"ג פרק  (ויקרא שכתוב  מפני 

א').48)הזה". עמוד ט ' פרק  השנה ראש (מסכת
אלא 49) הקודש על מחול להוסיף  חיוב  אין רבינו לדעת

מלאכה, בשביתת גם להוסיף  שיש אומרים ויש הצום. לענין
טובים, ימים ושאר בשבתות גם אלא הכפורים ביום רק  ולא
על  מחול מוסיפין שבות משום בו שיש מקום ש"כל

משנה. מגיד ועיין שיעור 50)הקודש" זו לתוספת אין
בין  (כי  להוסיף  צריך השמשות בין קודם אבל קצוב ,
ספק  מכח  ממילא אסור לילה ספק  יום ספק  שהוא השמשות
"פלג  של הגבול בתוך הרבה או מעט  אם – הכפורים) יום
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קעז                 
         

לאכול  תאבה שנפשו אכילה איסור בשעת ביום שיתקן יותר
שאסור 26)ביום. בשבת להיות שחל הכפורים ליום "מנין

כ"ג): פסוק  ט "ז פרק  (שמות לומר תלמוד ירק  בקניבת
קי "ד  דף  שבת (מסכת שבות" שבתון – קדש" שבת "שבתון

ולמעלה. המנחה מן אפילו ואסור ב ') בכל.27)עמוד היא
מרכז 28) שהיתה בבל של במערבה שהיא ישראל ארץ  היא

התלמוד. בזמן עמוד 29)היהדות קט "ו דף  שבת במסכת
(שהיו  מחרפי  קא דהוו [רבה] שראה) (מאחר דחזא "כיון א'
(באה  איגרתא אתא להו אמר יום), מבעוד לעשות מקדימין
שרבה  הרי  דאסור", יוחנן דרבי  משמיה ממערבא אגרת)

אסרו. ישראל בארץ  שהיה יוחנן ורבי  בבבל שהיה

.„˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ30:‡È‰Â ,ÌÈetk‰ ÌBÈa LÈ ƒ¿«¬≈«∆∆≈¿«ƒƒ»ƒ
˙‡ epÚz :Ó‡pL ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó Ba ˙aLÏƒ¿…≈¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«¿«∆
ÈepÚ ‡e‰ ‰Ê È‡ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÎÈ˙LÙ«¿…≈∆ƒƒ«¿»»¿≈∆ƒ

ÌBv‰ ‰Ê ?LÙpÏ ‡e‰L31˙ÂˆÓ Ìi˜  Ba Ìv‰ ÏÎÂ . ∆«∆∆∆«¿»«»ƒ≈ƒ¿«
,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha  Ba ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ ,‰NÚ¬≈¿»»≈¿∆ƒ≈ƒ¿«¬≈

‰NÚ˙ ‡Ï ÏÚ ÚÂ32L‡ LÙp‰ ÏÎ Èk :Ó‡pL , ¿»««…«¬∆∆∆¡«ƒ»«∆∆¬∆
LÚL Á‡Ó ;‰˙ÎÂ ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰pÚ˙ ‡Ï…¿À∆¿∆∆««∆¿ƒ¿¿»≈««∆»«
e‡ ÔÈ‰ÊnL e„ÓÏ ,‰pÚ˙ ‡lL ÈÓÏ ˙k e˙k‰«»»≈¿ƒ∆…ƒ¿«»»«¿∆À¿»ƒ»

Ba33‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ34‰˙BM‰ B‡ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ . «¬ƒ»¿ƒ»¿»»≈«∆
Ba35‚‚BLa36‰Úe˜ ˙‡hÁ Ôa˜ iÁ 37. ¿≈«»»¿««»¿»

  

       
 

מוש ובו  שבנפש  היחידה  בחינת עניי הוא   הכיפורי  יו
אכילה  והזדככותה , טהרתה  הנשמה  על הגדול הדגש 
הנבראי כל גופי  של  והמשות הבסיסי  הצור  ה ושתיה 
כי ביוה "כ  ושתיה  אכילה  נאסרה  ולכ , בעול  הגשמיי
  היו של תוכנו  מודגש  ידו  ועל ומהותי , יסודי  עניי הוא 

שבנפש . יחידה 
      

שתיה 30) כי  אחת", עשה "מצות הגירסא ספרים בקצת
היא  שלפנינו הנוסחא אבל אחת. מצוה והן אכילה בכלל

רוקח ). מעשה (עיין בו,31)הנכונה תלויה שהנפש דבר
המשניות). בפירוש (רבינו ושתיה אכילה (משנה 32)היא

א') עמוד פ "א דף  ויומא א' עמוד ב ' דף  כריתות במסכת
קצ "ו. לאוין המצוות בספר הכתוב 33)וראה ענש לא כי 

מתחילה. הזהיר כן אם מכלל 34)אלא ושתיה. מאכילה
אינם  ובעילה הסנדל נעילת סיכה רחיצה, העינויים: יתר כי 
וראה  משנה). (לחם סופרים מדברי  אלא התורה מן אסורים

ה'. הלכה א'.35)להלן עמוד פ "א דף  ביומא משנה
שהיום 36) ידע  שלא או ולשתות, לאכול שאסור ידע  שלא

הכפורים. למעלה 37)יום ראה ויורד, עולה לקרבן בניגוד
א'. הלכה

.‰ÔÎÂ38‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ39ıÁÏ eÒ‡L ,40,Ba ¿≈»«¿ƒƒ«¿»∆»ƒ¿…
CeÒÏ B‡41Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ B‡ ,Ba42ÏÚÏ B‡ ,43. »ƒ¿…∆««¿»ƒ¿…

aLÏ ‰ÂˆÓe‰ÏÈÎ‡Ó ˙BML C„k el‡ ÏkÓ ˙ ƒ¿»ƒ¿…ƒ»≈¿∆∆∆≈≈¬ƒ»

ÔÈÚÏ  ˙aL ;ÔB˙aL ˙aL :Ó‡pL ,‰i˙Le¿ƒ»∆∆¡««««»««¿ƒ¿«
‰ÏÈÎ‡44˙k ÔÈiÁ ÔÈ‡Â .el‡ ÌÈÈÚÏ  ÔB˙aLÂ , ¬ƒ»¿«»¿ƒ¿»ƒ≈¿≈«»ƒ»≈

‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ Ôa˜ B‡45ıÁ Ì‡ Ï‡ ; »¿»∆»«¬ƒ»¿ƒ»¬»ƒ»«
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ÏÚa B‡ ÏÚ B‡ CÒ B‡46. »»«»««ƒ«««¿

ב ').38) עמוד ע "ג דף  יומא במסכת קבלו 39)(משנה כך
הכפורים. ביום "עינוי " של פירושו שנאמר 40)חכמים

וכשמן  בקרבו כמים "ותבא י "ח ): פסוק  ק "ט  פרק  (תהלים
"מנין 41)בעצמותיו". א'. עמוד פ "ו דף  שבת במסכת

ראיה  שאין פי  על אף  הכפורים? ביום כשתייה שהיא לסיכה
המשניות: בפירוש שם רבינו וכותב  ". . . לדבר זכר לדבר
שהוא  כמו כרת עליה חייב  שיהיה כשתיה באמרו רוצה "אין
השתיה  כמו אסור שהוא הכוונה אבל השתיה, על חייב 
ראשונים  ושאר תם רבינו דעת אבל מלקות". עליה ויתחייב 
ד' הלכה למעלה וראה מדרבנן, אלא אינם אלו עינויים כי 

משנה. כ"ה):42)בלחם פסוק  ב ' פרק  (ירמיה שנאמר
מצמאה". וגרונך מיחף  רגלך (בראשית 43)"מנעי  שנאמר

("להשבית  בנותי " את תענה "אם נ'): פסוק  ל"א  פרק 
אלו  שכל הרי  ב '). עמוד ע "ז דף  יומא רש"י , – עונתן"
הפעולות: מאלה ישבות ואם לעינוי , נחשבים הדברים
את  משלים הוא והבעילה הסנדל נעילת הסיכה, הרחיצה,

משנה). (סדר "לענין 44)העינוי  הגירסא: ספרים ובקצת
זה  בפרק  רבינו ביאר כך כי  הנכונה, הגירסא והיא מלאכה",
בשביתה  עשה מצות שיש ללמדנו בא זה פסוק  כי  א', הלכה

רוקח ). (מעשה עמוד 45)ממלאכה ע "ד דף  יומא מסכת
וראה 46)א'. חכמים, דברי  נגד שמרד על דרבנן עונש

ד'. הלכה למעלה

.Â‰ÏÈla ÔÈe ÌBia ÔÈa Ba ‰Î‡ÏÓ ˙eML ÌLk47, ¿≈∆¿¿»»≈«≈««¿»
ÛÈÒB‰Ï CÈˆÂ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ÈepÚÏ ˙eL Ck»¿¿ƒ≈«≈««¿»¿»ƒ¿ƒ

L„w‰ ÏÚ ÏÁÓ48:Ó‡pL ,B˙‡ÈˆÈe B˙ÒÈÎa ≈…««…∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»∆∆¡«
:ÓBÏk ;Úa L„ÁÏ ‰ÚL˙a ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ Ì˙ÈpÚÂ¿ƒƒ∆∆«¿…≈∆¿ƒ¿»«…∆»∆∆¿«

ÌeˆÏ ÏÁ˙‰49‰ÚLz ÚÓ ˙BpÚ˙‰Ïe50CeÓq‰ «¿≈»¿ƒ¿«≈∆∆ƒ¿»«»
„Á‡ ÏÈlÓ ËÚÓ BÈepÚa ‰‰BL ‰‡ÈˆÈa ÔÎÂ .ÈÈNÚÏ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»∆¿ƒ¿«ƒ≈««

NÚ51Ú „ÚÂ ÚÓ :Ó‡pL ,ÈÈNÚÏ CeÓÒ »»»«¬ƒƒ∆∆¡«≈∆∆¿«∆∆
ÌÎzaL e˙aLz52. ƒ¿¿««¿∆

וחד 47) דיממא, לאזהרה חד במלאכה, כתיבי  קראי  "חמשה
דליליא, לעונש וחד דיממא, לעונש חד דליליא, לאזהרה

למגמ  לאפנויי  דליליא"וחד בין דיממא בין ממלאכה עינוי  ר
הלילה  מקום שבכל ואף  א'). עמוד פ "א דף  יומא (מסכת
ללילה, מיוחד פסוק  לכתוב  כאן צריך - היום, אחר הולך
היום  "בעצם כ"ח ): פסוק  כ"ג פרק  (ויקרא שכתוב  מפני 

א').48)הזה". עמוד ט ' פרק  השנה ראש (מסכת
אלא 49) הקודש על מחול להוסיף  חיוב  אין רבינו לדעת

מלאכה, בשביתת גם להוסיף  שיש אומרים ויש הצום. לענין
טובים, ימים ושאר בשבתות גם אלא הכפורים ביום רק  ולא
על  מחול מוסיפין שבות משום בו שיש מקום ש"כל

משנה. מגיד ועיין שיעור 50)הקודש" זו לתוספת אין
בין  (כי  להוסיף  צריך השמשות בין קודם אבל קצוב ,
ספק  מכח  ממילא אסור לילה ספק  יום ספק  שהוא השמשות
"פלג  של הגבול בתוך הרבה או מעט  אם – הכפורים) יום
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תר"ח ). (או"ח  ומעלה הכוכבים 51)המנחה" צאת אחרי 
לילה. ודאי  עמוד 52)שהוא ט ' דף  ר"ה בגמרא הוא כן

מענין  התוספת דין לומד עקיבא ר' ואילו ישמעאל. לרבי  א'
לומד  הוא זה ומפסוק  יום שביעית בערב  לאכול שמצוה

וכי – לחודש בתשעה נפשותיכם את "ועניתם הכפורים,
כל  לך: לומר אלא מתענין? בעשירי  והלא מתענין בתשעה
התענה  כאילו הכתוב  עליו מעלה בתשיעי  ושותה האוכל
עצמכם  הכינו "כלומר הרא"ש: וביאר ועשירי ", תשיעי 
כדי ושתיה באכילה להתחזק  המחרת לעינוי  לחודש בתשעה
ברוך  המקום של חיבתו להראות מחר, להתענות שתוכלו
יום  להתענות עליו וגזר שעשועים ילד לו שיש כאדם הוא,
שיוכל  כדי  התענית יום ערב  ולהשקותו להאכילו וצוה אחד,
הלכה  ג' פרק  נדרים בהלכות זה לדין רמז [ורבינו לסבול".
ועיין  תוספת. לענין נדרש זה פסוק  שהרי  עיון וצריך ט '.

כאילו]. ד"ה ב ' עמוד ט ' דף  ר"ה תוספות

.ÊÌÈL53‰ÎLÁL „Ú ˙B˙BLÂ ˙BÏÎB‡L54Ô‰Â , »ƒ∆¿¿«∆»¿»¿≈
ÔÈ‡  L„w‰ ÏÚ ÏÁÓ ÛÈÒB‰Ï ‰ÂˆnL ˙BÚ„BÈ ÔÈ‡≈»¿∆ƒ¿»¿ƒ≈…««…∆≈
È‡ È‰L .ÔB„Êa ˙BNÚÏ e‡BÈ ‡lL ;Ô„Èa ÔÈÁÓÓ¿«ƒ¿»»∆…»«¬¿»∆¬≈ƒ
È‰Ê‰Ï „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙Èa ËBL ‰È‰iL LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆≈¿≈»∆»¿∆»¿«¿ƒ

L ,Ô‰Ï Áp‰Â ,ÂÈLÔÈ„ÈÊÓ e‰È Ï‡Â ,ÔÈ‚‚BL e‰i55. »»¿««»∆∆¿¿ƒ¿«¿¿ƒƒ
‰ÊÏ ‰ÓBc‰ Ïk ÔÎÂ56. ¿≈»«∆»∆

א'.53) עמוד ל' דף  ביצה שקדש 54)מסכת לפני  כלומר:
להוכיחו 55)היום. מחוייב  מזיד, הוא החוטא אם אבל

פרק  (ויקרא בתורה כתוב  שכן לו, ישמע  שלא יודע  אם אף 
אברהם  (מגן עמיתך" את תוכיח  "הוכח  י "ז): פסוק  י "ט 
עליו, חולקים רוקח  ומעשה ורדים בגנת אבל סמ "ג), בשם
חיוב  אין לעולם – לו ישמע  לא שהחוטא שברור במקום כי 

בו 56)תוכחה. ונהגו בתורה, מפורש שאינו דבר בכל
שיהו  מוטב  כי  כן, הדין אדם, בני  לכל מסור והדבר היתר,

משנה). (מגיד מזידין יהו ואל שוגגין

ה'תשע"ח  אדר ו ' רביעי יום 

    
הראויים 1) והדברים והשתייה, האכילה שיעורי  בו נתבארו

וכן  זה. איסור נדחה מי  אצל ביאור בו ונזכר ראויים. ושאינן
מתענה. שאינו ומי  מדבריהם המתענה הוא מי  בו נאמר

.‡ÏÎB‡‰ÔÈÈe‡‰ ÔÈÏÎ‡Ó ÌÈetk‰ ÌBÈaÏÎ‡Ï »≈¿«ƒƒ«¬»ƒ»¿ƒ∆¡…
˙˙BÎk Ì„‡Ï‰qb‰‰ˆÈkÓ ˙BÁt ‡È‰L , ¿»»¿∆∆««»∆ƒ»ƒ¿≈»

ËÚÓkÔÈÙËˆÓ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .iÁ ‰Ê È‰  ƒ¿«¬≈∆«»¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ
‰Ê eÚLÏ˙i˙LÏ ÔÈÈe‡‰ ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÎÂ . ¿ƒ∆¿≈«∆«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«

ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓk Ì„‡ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,‰˙BL ÏL »»ƒ¿…À¿»∆∆»∆»¿∆»¿ƒ
ÂÈÓ‚ÏiÁ Ì˜lÒiL È„k ?ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓ ‰nÎÂ . À¿»«»¿«»¿…À¿»¿≈∆¿«¿≈

„Á‡ „ˆÏÌ„‡a ‰Ê eÚLÂ .ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓ ‰‡ÈÂ ¿«∆»¿≈»∆¿…À¿»¿ƒ∆¿»»
ÈBÈa˙ÈÚÈÓ ˙BÁt ÔÈÙËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ ÏÎÂ . ≈ƒ»≈¿ƒƒ¿»««¿ƒƒ¿»¿ƒ

eÚLÏ ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰Â .‰Ê eÚLÏ¿ƒ∆¿»¬ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
„Á‡. ∆»

ב .2) עג, יומא כזֿכט )3)משנה, כג, (ויקרא  שנאמר:

תעונה" לא אשר הנפש כל כי  - נפשותיכם את "ועניתם
יומא  (ראה העינוי  את ומבטלים הנפש את המשיבים דברים
שאינם  ה) הלכה (להלן ראויים שאינם לאוכלין פרט  פא:)

הנפש. את להתייבש.4)משיבים בהחלו התמר פרי 
ב :6)הגדולה.5) עט , ביומא הגמרא מסקנת היא כן

(כלים  בינונית" אלא קטנה ולא גדולה לא שאמרו, "וכביצה
ו). "במעט ".7)יז, הגירסא ספרים, משנה,8)בקצת 

שם. הפה.9)יומא שוה 10)כמלוא השיעור אין שכאן
כל  של לוגמיו מלוא לפי  אלא באכילה, כמו אדם, לכל
שפיו  ולמי  גדול, שיעורו - גדול שפיו למי  ושותה, שותה

קטן. שיעורו - זה 11)קטן בשיעור כי  חכמים שקיבלו
העינוי . ממנו וסר אדם, של דעתו שאין 12)מתיישבת

מלאים  פיו צידי  שני  שיהיו ממש, לוגמיו מלוא הכוונה
למלוא  נחשב  זה ובולט , מלא אחד צד אם אלא משקה,

פ .). (יומא השיעור 13)לוגמיו (=במדה) גדול באדם אבל
מרביעית" יותר מחזיק  אבטיח  בן של "לוגמו שהרי  יותר,

ה"ב ). פ "ח  יומא יום 14)('ירושלמי ' שדין נמצא
דברים  משאר שונה עינוי , מצות בו שיש הכיפורים

בכזי הם אכילה שיעורי  רוב  כי  באכילה, ורוב שאסורים ת,
שיעור  כיפור, ביום ואילו ברביעית. הם שתיה שיעורי 
- השתיה ושיעור הגסה, בככותבת - העינוי  לבטל אכילה

לגומיו. ושתה 15)במלוא מככותבת, פחות אכל שאם
שאין  חכמים קיבלו כי  מצטרפים, אינם לוגמיו ממלוא פחות

עינוי . מצוות בטל ולא בזה, מתיישבת אדם של דעתו

.ÌÈc ÏÎ‡L B‡ ÌÈzn‰ ÌÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ „Á‡∆»»≈√»ƒ«À»ƒ∆»«¿»ƒ
ÔÈeÒ‡‰Ïebt ÔB‚k ,˙BÂÏËÂ˙BÏe »¬ƒ¿ƒ¿»¿∆∆¿≈

ÔÈÈe‡‰ ÌÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰  Ì„ B‡ ÏÁÂ ˙BÙËe¿≈¿≈∆»ƒ¿»«√»ƒ»¿ƒ
ÌBÈa ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙k iÁ ‰Ê È‰ ,Ì„‡Ï¿»»¬≈∆«»»≈ƒ≈¿

ÌÈetk‰. «ƒƒ

ב .16) עד, ידי17)יומא על  ונפסלו שנתפלגו קדשים 
שקבעה  הזמן לאחר לאכלם ההקרבה בשעת הכהן מחשבת

יח ). ז, (ויקרא אחר 18)התורה שלהם בשר שנותר קדשים
ולילה  ימים שני  או ולילה יום התורה, להם שקבעה זמנם

ל). כב , (ויקרא ממנה 19)אחד הופרשה שלא תבואה
ומעשרות. משום 20)תרומות כרת חייב  שממילא ואף 

שאכל  יתכן - ודם) חלב  נותר, (פיגול, ההוא האיסור אוכל
האכילה  את והשלים כזית, משיעור פחות אלו מאיסורים
אלא  ההם האיסורים משום חייב  שאינו באופן היתר, בדבר

(מהרש"ל). הכיפורים יום איסור מחמת

.‚iÁ BÈ‡  ‰Ê eÚMÓ ˙BÁt ‰˙L B‡ ÏÎ‡»«»»»ƒƒ∆≈«»
˙k‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ÈˆÁa »≈««ƒ∆»ƒ«»«¬ƒ

B‡ ÏÎB‡‰Â .eÚLk ÏÚ ‡l‡ ˙k ÔÈiÁ ÔÈ‡ ,eÚLƒ≈«»ƒ»≈∆»«¿ƒ¿»≈
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  eÚL ÈˆÁ ‰˙BM‰. «∆¬ƒƒ«ƒ«««¿

א.21) עד, "כל 22)יומא כג): ז, (ויקרא שנאמר משום
כל  משמעו זה "כל" תאכלו", לא ועז וכשב  שור חלב 
עח , (תהילים שנאמר כעין מכשיעור, פחות ואפילו שהוא,
והסבירו  שהוא, כל שפירושו חמתו" כל יעיר "ולא לח ):
ראוי שהוא משום "חצי ֿהשיעור" איסור את עד.) (ביומא
פרס  אכילת כדי  בתוך יאכל שאם איסור, לשיעור להצטרף 
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קעח                
         

שניהם  יצטרפו - שיעור חצי  עוד ד) הלכה להלן (ראה
סב ), סי ' יו"ד מגדים' 'פרי  (ראה כרת ויתחייב  שלם לשיעור
התורה  מן לאסור שבתורה איסורים לכל נלמד חלב  ומדין

ה"ז. ומצה חמץ  מהל' בפ "א וראה שיעור'. עונש 23)'חצי 
מרדו. על חכמים עליו שהטילו

.„ÏÎ‡ËÚÓÏÎ‡Â ÊÁÂ˙lÁzÓ LÈ Ì‡ : »«¿«¿»«¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ«
˙ÏÈÎ‡ È„k ‰BÁ‡ ‰ÏÈÎ‡ ÛBÒ „Ú ‰BL‡ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ»«¬ƒ»«¬»¿≈¬ƒ«

ÌÈˆÈa LÏLeÚMÎÏ ˙BÙËˆÓ el‡ È‰ Ì‡Â ; »≈ƒ¬≈≈ƒ¿»¿¿«ƒ¿ƒ
ÊÁÂ ËÚÓ ‰˙L .eÚMÎÏ ˙BÙËˆÓ ÔÈ‡  Â‡Ï»≈ƒ¿»¿¿«ƒ»»¿«¿»«
ÛBÒ „Ú ‰BL‡ ‰i˙L ˙lÁzÓ LÈ Ì‡ :‰˙LÂ¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«

˙ÈÚÈ ˙i˙L È„k ‰BÁ‡ ‰i˙LÔÈÙËˆÓ  ¿ƒ»«¬»¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ
eÚLÏ.ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ

א.24) פ , מכשיעור.25)יומא יש 26)פחות הכל ובין
"אכילת 27)כשיעור. והפוסקים התלמוד בלשון ונקרא

חצי הוא זה ושיעור דבר, איזה של חציו פירושו פרס  פרס ",
כי אומרים ויש מ "ב ). פ "ח  (עירובין ביצים שש של ככר
הוא  הזמן ושיעור (מגידֿמשנה). ביצים ארבע  שיעורו
ויש  טז). סי ' ו חלק  סופר' 'חתם (שו"ת רגעים תשעה
ארבעה  או שלשה רגעים, ששה רגעים, שמונה אומרים
פרס ). אכילת ערך תלמודית (אנציקולופדיא רגעים

שיעור.28) חצי  כאוכל תרומות 29)ודינו בהלכות גם
שאמרו: ממה שם הראב "ד והשיגו כן, רבינו כתב  ה"ג) (פ "י 
הגוף ) את (לטמא הגויה את לפסול מצטרפין המשקין "כל
נאמר  שזה סובר, ורבינו יג.). (כריתות פרס " אכילת בכדי 
צריך  הצירוף  שיעור אז ברביעית, ששיעורה בשתיה רק 
פרס . אכילת בכדי  שהוא מרביעית, גדול בשיעור להיות
מרביעית, בפחות הוא שתיה ששיעור הכיפורים, ביום אבל
דעת  נראה וכן מנוח '). ('רבינו רביעית שתיית בכדי  מצטרף 

רבינו. על כאן השיג שלא הראב "ד

.‰Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÌÈÏÎ‡ ÏÎ‡ÔB‚k , »«√»ƒ∆≈¿ƒ¿«¬«»»¿
ÌÈÙN B‡ ÌÈn‰ ÌÈNÚ‰˙ML B‡ ,ÔÈLe‡a‰ ¬»ƒ«»ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆»»

Èˆ ÔB‚k ,‰i˙LÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓÒÈeÓ B‡ «¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
ÈÁ ıÓÁÂ‰Ê È‰  ‰a‰ Ô‰Ó ‰˙LÂ ÏÎ‡ elÙ‡ , ¿…∆«¬ƒ»«¿»»≈∆«¿≈¬≈∆

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡ ,˙k‰ ÔÓ eËt. »ƒ«»≈¬»«ƒ«««¿

א.30) פא, יומא האילנות.31)משנה, מן הנוטפים מיצים
מלוחים.32) מדגים היוצאים מדגים 33)מים היוצא שומן

את 34)מלוחים. משיב  שחומץ  ב  פא, ביומא רבי  דעת
כרבי , הלכה אין מבירי : מנשה בר גידל רב  "דרש הנפש.
בחומץ ) מים (עירבו מזגו (כולם) עלמא כולי  (יצאו) נפקו
דאמרי אימר אמר: (והקפיד), ואיקפד גידל רב  שמע  ושתו,
פורתא  אנא דאמרי  אימר אמרי ? מי  לכתחילה - דיעבד אנא
- חי  אנא דאמרי  אימר אמרי ? מי  (הרבה) טובא - (מעט )

אמרי ?". מי  הביא 35)מזוג תרי "ב  סי ' באו"ח  ה'טור'
ראויים  שאינם אוכלין אכל שאם העזרי ': 'אבי  בשם
וכדומה  בעפר שם והמדובר ליכא, איסורא אפילו לאכילה,

כלל. אוכל שם עליהם שאין

.ÂiÁ  ÌÈÓa ‚eÊÓ ıÓÁ ‰˙LÒÒBk‰ .ÔÈÏtÏt »»…∆»¿«ƒ«»«≈ƒ¿¿ƒ
ÏÈbÊ Ï‡ ;eËt  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ LÈ ÏÈbÊÂ ¿«¿¿ƒ»≈¿«≈»∆»¬»«¿¿ƒ

iÁ  ËÈÏeÏ ;eËt  ÌÈÙ‚ ÈÏÚ ÏÎ‡ . »…«»»«¬≈¿»ƒ»¿≈
ÌÈÙ‚Ïk ?ÌÈÙ‚ ÈÏeÏ Ô‰ eÏÈ‡Â .iÁ  ¿»ƒ«»¿≈≈¿≈¿»ƒ…

eÏlLÏ‡NÈ ı‡aÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ L‡Ó ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈≈…«»»¿«
ÌÈetk‰ÌÈˆÚk Ô‰ È‰  ‰Ê ÏÚ ˙È ;.eËÙe «ƒƒ»≈«∆¬≈≈¿≈ƒ»

.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»≈

שם.36) כדרכו,37)יומא, שלא אוכל שאדם דבר "כל
לו:). ברכות (רש"י  כסיסה" ֿ 39)קנמון.38)נקרא מגיד

וכן  פלפלין. על גם ומוסב  חייב ", רטובין "אבל גורס : משנה
ה"ז  ברכות מהל' בפ "ח  רבינו כתב  וכן שם. בגמרא הוא
פרי "בורא עליהם ומברך אוכל, הם רטובין שפלפלין

משנה'. 'מגיד ועיין גפנים.40)האדמה". של רכים ענפים
בשאר 42)שהניצו.41) גם הדין כן כי  דוקא, לאו

כך. להיות רגילים ישראל שבארץ  אלא הארצות,
לאכילה.43) וראויים הם, ורכים לחים שכבר 44)עדיין

קשים. נעשו

.ÊÏÎ‡Èˆ ;NaÏ ÁÏn‰ ÛËˆÓ  ÁÏÓa ÈÏˆ »«»ƒ¿∆«ƒ¿»≈«∆««»»ƒ
ÛËˆÓ  ˜È Èab ÏÚLÏÎ‡‰ ÈÈLÎnL ÈtÓ ; ∆««≈»»ƒ¿»≈ƒ¿≈∆«¿ƒ≈»…∆

ÚN ‰È‰ .ÌÈeLÁ Ô‰ ÏÎ‡k  ÏÎ‡‰ ÌÚ ÌÈÚÓ‰«¿…»ƒƒ»…∆¿…∆≈¬ƒ»»»≈«
ÏÎ‡L ‰q‚ ‰ÏÈÎ‡Ó˙È ÏÎ‡Â ,BBÊÓa ıwL „Ú ≈¬ƒ»«»∆»««∆»ƒ¿¿»«»≈
eËt  BÚN ÏÚÌÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L ÈÓk , «»¿»¿ƒ∆»«√»ƒ∆≈»

˙i‰ ÏÎ‡n‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡L ;‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿ƒ«¬ƒ»∆««ƒ∆∆««¬»«»≈
‰Êk ÚNL ÈÓ ÏÎÏ Èe‡ BÈ‡ ,ÚÏ Èe‡. »¿»≈≈»¿»ƒ∆»≈«»∆

ב .45) פ , שהיא 47)מיץ .46)יומא הגסה" ל"ככותבת
שם). (יומא אכילה כיפור,48)שיעור יום ליל בתחילת

שעוד  - וראה מדובר (מגידֿמשנה). ביום מאכילתו ֵַָׂשבע 
אכילה 49)להלן. האוכל לקיש, ריש "אמר ב : פ , ביומא

תעונה' לא 'אשר טעמא? מאי  פטור, - הכיפורים ביום  גסה
ׂשבע  "היה אחרת: גירסא כאן ויש למזיק ". פרט  כתיב , -ֵַָ
אכל  ואחרֿכך ראויין שאינן אוכלין שאכל גסה מאכילה
למסכת  ב 'שיטה' הוא וכן (המאירי ). פטור" - ראויין אוכלין
כי זו, לגירסא הכרח  ויש בהקדמה), רוקח ' ('מעשה יומא
גסה, אכילה על פטור שהוא יתכן איך שלפנינו, גירסא לפי 
משנה' 'מגיד ולדעת אכילתו? בתחילת נתחייב  שכבר כיון
על  מיד הכיפורים יום ליל בתחילת שאכל כגון פירושו, –

הכיפורים. יום בערב  שאכל מאכלים 50)אכילה אכל ואם
"רווחא  כי  חייב , - אכילתו על מתובלים או מבושמים
בבטן  גם מצוי  (רווח ֿמקום ז:) (מגילה שכיח " לבסומא

('כלבו'). וטוב ) מבוסם לדבר מלאה

.Á‰ÏBÁ‰kÒ Ba LiLÌBÈa ÏÎ‡Ï Ï‡ML , ∆∆≈«»»∆»«∆¡…¿
:ÔÈÓB‡ ÔÈ‡È˜a‰ ÌÈ‡ÙB‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈetk‰«ƒƒ««ƒ∆»¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  CÈˆ BÈ‡BÓˆÚ Èt ÏÚ„Ú , ≈»ƒ«¬ƒƒ«ƒ«¿«
Èic :Ó‡iLÈÈ‡ :‰ÏBÁ‰ Ó‡ .‡ÙB‰Â ,CÈˆ ∆…««ƒ»««∆≈ƒ»ƒ¿»≈

ÂÈt ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  CÈˆ :ÓB‡,‡e‰Â . ≈»ƒ«¬ƒƒ«ƒ»
È˜a ‡ÙB ‰È‰iL„Á‡Â ,CÈˆ :ÓB‡ „Á‡ ‡ÙB . ∆ƒ¿∆≈»ƒ≈∆»≈»ƒ¿∆»

ÔÈ‡ÙB‰ ˙ˆ˜Ó .B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  CÈˆ BÈ‡ :ÓB‡≈≈»ƒ«¬ƒƒƒ¿»»¿ƒ
 CÈˆ BÈ‡ :ÔÈÓB‡ Ô˙ˆ˜Óe ,CÈˆ :ÔÈÓB‡¿ƒ»ƒƒ¿»»¿ƒ≈»ƒ
‡lL „Ïe .ÔÈ‡È˜a‰ Á‡ B‡ ‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰¿ƒ««»…«««¿ƒƒƒ¿«∆…
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קעט                 
         

שניהם  יצטרפו - שיעור חצי  עוד ד) הלכה להלן (ראה
סב ), סי ' יו"ד מגדים' 'פרי  (ראה כרת ויתחייב  שלם לשיעור
התורה  מן לאסור שבתורה איסורים לכל נלמד חלב  ומדין

ה"ז. ומצה חמץ  מהל' בפ "א וראה שיעור'. עונש 23)'חצי 
מרדו. על חכמים עליו שהטילו

.„ÏÎ‡ËÚÓÏÎ‡Â ÊÁÂ˙lÁzÓ LÈ Ì‡ : »«¿«¿»«¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ«
˙ÏÈÎ‡ È„k ‰BÁ‡ ‰ÏÈÎ‡ ÛBÒ „Ú ‰BL‡ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ»«¬ƒ»«¬»¿≈¬ƒ«

ÌÈˆÈa LÏLeÚMÎÏ ˙BÙËˆÓ el‡ È‰ Ì‡Â ; »≈ƒ¬≈≈ƒ¿»¿¿«ƒ¿ƒ
ÊÁÂ ËÚÓ ‰˙L .eÚMÎÏ ˙BÙËˆÓ ÔÈ‡  Â‡Ï»≈ƒ¿»¿¿«ƒ»»¿«¿»«
ÛBÒ „Ú ‰BL‡ ‰i˙L ˙lÁzÓ LÈ Ì‡ :‰˙LÂ¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«

˙ÈÚÈ ˙i˙L È„k ‰BÁ‡ ‰i˙LÔÈÙËˆÓ  ¿ƒ»«¬»¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ
eÚLÏ.ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ

א.24) פ , מכשיעור.25)יומא יש 26)פחות הכל ובין
"אכילת 27)כשיעור. והפוסקים התלמוד בלשון ונקרא

חצי הוא זה ושיעור דבר, איזה של חציו פירושו פרס  פרס ",
כי אומרים ויש מ "ב ). פ "ח  (עירובין ביצים שש של ככר
הוא  הזמן ושיעור (מגידֿמשנה). ביצים ארבע  שיעורו
ויש  טז). סי ' ו חלק  סופר' 'חתם (שו"ת רגעים תשעה
ארבעה  או שלשה רגעים, ששה רגעים, שמונה אומרים
פרס ). אכילת ערך תלמודית (אנציקולופדיא רגעים

שיעור.28) חצי  כאוכל תרומות 29)ודינו בהלכות גם
שאמרו: ממה שם הראב "ד והשיגו כן, רבינו כתב  ה"ג) (פ "י 
הגוף ) את (לטמא הגויה את לפסול מצטרפין המשקין "כל
נאמר  שזה סובר, ורבינו יג.). (כריתות פרס " אכילת בכדי 
צריך  הצירוף  שיעור אז ברביעית, ששיעורה בשתיה רק 
פרס . אכילת בכדי  שהוא מרביעית, גדול בשיעור להיות
מרביעית, בפחות הוא שתיה ששיעור הכיפורים, ביום אבל
דעת  נראה וכן מנוח '). ('רבינו רביעית שתיית בכדי  מצטרף 

רבינו. על כאן השיג שלא הראב "ד

.‰Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÌÈÏÎ‡ ÏÎ‡ÔB‚k , »«√»ƒ∆≈¿ƒ¿«¬«»»¿
ÌÈÙN B‡ ÌÈn‰ ÌÈNÚ‰˙ML B‡ ,ÔÈLe‡a‰ ¬»ƒ«»ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆»»

Èˆ ÔB‚k ,‰i˙LÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓÒÈeÓ B‡ «¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
ÈÁ ıÓÁÂ‰Ê È‰  ‰a‰ Ô‰Ó ‰˙LÂ ÏÎ‡ elÙ‡ , ¿…∆«¬ƒ»«¿»»≈∆«¿≈¬≈∆

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡ ,˙k‰ ÔÓ eËt. »ƒ«»≈¬»«ƒ«««¿

א.30) פא, יומא האילנות.31)משנה, מן הנוטפים מיצים
מלוחים.32) מדגים היוצאים מדגים 33)מים היוצא שומן

את 34)מלוחים. משיב  שחומץ  ב  פא, ביומא רבי  דעת
כרבי , הלכה אין מבירי : מנשה בר גידל רב  "דרש הנפש.
בחומץ ) מים (עירבו מזגו (כולם) עלמא כולי  (יצאו) נפקו
דאמרי אימר אמר: (והקפיד), ואיקפד גידל רב  שמע  ושתו,
פורתא  אנא דאמרי  אימר אמרי ? מי  לכתחילה - דיעבד אנא
- חי  אנא דאמרי  אימר אמרי ? מי  (הרבה) טובא - (מעט )

אמרי ?". מי  הביא 35)מזוג תרי "ב  סי ' באו"ח  ה'טור'
ראויים  שאינם אוכלין אכל שאם העזרי ': 'אבי  בשם
וכדומה  בעפר שם והמדובר ליכא, איסורא אפילו לאכילה,

כלל. אוכל שם עליהם שאין

.ÂiÁ  ÌÈÓa ‚eÊÓ ıÓÁ ‰˙LÒÒBk‰ .ÔÈÏtÏt »»…∆»¿«ƒ«»«≈ƒ¿¿ƒ
ÏÈbÊ Ï‡ ;eËt  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ LÈ ÏÈbÊÂ ¿«¿¿ƒ»≈¿«≈»∆»¬»«¿¿ƒ

iÁ  ËÈÏeÏ ;eËt  ÌÈÙ‚ ÈÏÚ ÏÎ‡ . »…«»»«¬≈¿»ƒ»¿≈
ÌÈÙ‚Ïk ?ÌÈÙ‚ ÈÏeÏ Ô‰ eÏÈ‡Â .iÁ  ¿»ƒ«»¿≈≈¿≈¿»ƒ…

eÏlLÏ‡NÈ ı‡aÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ L‡Ó ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈≈…«»»¿«
ÌÈetk‰ÌÈˆÚk Ô‰ È‰  ‰Ê ÏÚ ˙È ;.eËÙe «ƒƒ»≈«∆¬≈≈¿≈ƒ»

.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»≈

שם.36) כדרכו,37)יומא, שלא אוכל שאדם דבר "כל
לו:). ברכות (רש"י  כסיסה" ֿ 39)קנמון.38)נקרא מגיד

וכן  פלפלין. על גם ומוסב  חייב ", רטובין "אבל גורס : משנה
ה"ז  ברכות מהל' בפ "ח  רבינו כתב  וכן שם. בגמרא הוא
פרי "בורא עליהם ומברך אוכל, הם רטובין שפלפלין

משנה'. 'מגיד ועיין גפנים.40)האדמה". של רכים ענפים
בשאר 42)שהניצו.41) גם הדין כן כי  דוקא, לאו

כך. להיות רגילים ישראל שבארץ  אלא הארצות,
לאכילה.43) וראויים הם, ורכים לחים שכבר 44)עדיין

קשים. נעשו

.ÊÏÎ‡Èˆ ;NaÏ ÁÏn‰ ÛËˆÓ  ÁÏÓa ÈÏˆ »«»ƒ¿∆«ƒ¿»≈«∆««»»ƒ
ÛËˆÓ  ˜È Èab ÏÚLÏÎ‡‰ ÈÈLÎnL ÈtÓ ; ∆««≈»»ƒ¿»≈ƒ¿≈∆«¿ƒ≈»…∆

ÚN ‰È‰ .ÌÈeLÁ Ô‰ ÏÎ‡k  ÏÎ‡‰ ÌÚ ÌÈÚÓ‰«¿…»ƒƒ»…∆¿…∆≈¬ƒ»»»≈«
ÏÎ‡L ‰q‚ ‰ÏÈÎ‡Ó˙È ÏÎ‡Â ,BBÊÓa ıwL „Ú ≈¬ƒ»«»∆»««∆»ƒ¿¿»«»≈
eËt  BÚN ÏÚÌÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L ÈÓk , «»¿»¿ƒ∆»«√»ƒ∆≈»

˙i‰ ÏÎ‡n‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡L ;‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿ƒ«¬ƒ»∆««ƒ∆∆««¬»«»≈
‰Êk ÚNL ÈÓ ÏÎÏ Èe‡ BÈ‡ ,ÚÏ Èe‡. »¿»≈≈»¿»ƒ∆»≈«»∆

ב .45) פ , שהיא 47)מיץ .46)יומא הגסה" ל"ככותבת
שם). (יומא אכילה כיפור,48)שיעור יום ליל בתחילת

שעוד  - וראה מדובר (מגידֿמשנה). ביום מאכילתו ֵַָׂשבע 
אכילה 49)להלן. האוכל לקיש, ריש "אמר ב : פ , ביומא

תעונה' לא 'אשר טעמא? מאי  פטור, - הכיפורים ביום  גסה
ׂשבע  "היה אחרת: גירסא כאן ויש למזיק ". פרט  כתיב , -ֵַָ
אכל  ואחרֿכך ראויין שאינן אוכלין שאכל גסה מאכילה
למסכת  ב 'שיטה' הוא וכן (המאירי ). פטור" - ראויין אוכלין
כי זו, לגירסא הכרח  ויש בהקדמה), רוקח ' ('מעשה יומא
גסה, אכילה על פטור שהוא יתכן איך שלפנינו, גירסא לפי 
משנה' 'מגיד ולדעת אכילתו? בתחילת נתחייב  שכבר כיון
על  מיד הכיפורים יום ליל בתחילת שאכל כגון פירושו, –

הכיפורים. יום בערב  שאכל מאכלים 50)אכילה אכל ואם
"רווחא  כי  חייב , - אכילתו על מתובלים או מבושמים
בבטן  גם מצוי  (רווח ֿמקום ז:) (מגילה שכיח " לבסומא

('כלבו'). וטוב ) מבוסם לדבר מלאה

.Á‰ÏBÁ‰kÒ Ba LiLÌBÈa ÏÎ‡Ï Ï‡ML , ∆∆≈«»»∆»«∆¡…¿
:ÔÈÓB‡ ÔÈ‡È˜a‰ ÌÈ‡ÙB‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈetk‰«ƒƒ««ƒ∆»¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  CÈˆ BÈ‡BÓˆÚ Èt ÏÚ„Ú , ≈»ƒ«¬ƒƒ«ƒ«¿«
Èic :Ó‡iLÈÈ‡ :‰ÏBÁ‰ Ó‡ .‡ÙB‰Â ,CÈˆ ∆…««ƒ»««∆≈ƒ»ƒ¿»≈

ÂÈt ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  CÈˆ :ÓB‡,‡e‰Â . ≈»ƒ«¬ƒƒ«ƒ»
È˜a ‡ÙB ‰È‰iL„Á‡Â ,CÈˆ :ÓB‡ „Á‡ ‡ÙB . ∆ƒ¿∆≈»ƒ≈∆»≈»ƒ¿∆»

ÔÈ‡ÙB‰ ˙ˆ˜Ó .B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  CÈˆ BÈ‡ :ÓB‡≈≈»ƒ«¬ƒƒƒ¿»»¿ƒ
 CÈˆ BÈ‡ :ÔÈÓB‡ Ô˙ˆ˜Óe ,CÈˆ :ÔÈÓB‡¿ƒ»ƒƒ¿»»¿ƒ≈»ƒ
‡lL „Ïe .ÔÈ‡È˜a‰ Á‡ B‡ ‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰¿ƒ««»…«««¿ƒƒƒ¿«∆…
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È‡ CÈˆ :Ó‡ Ì‡ Ï‡ ;È‡ CÈˆ :‰ÏBÁ‰ Ó‡È…««∆»ƒ¬ƒ¬»ƒ»«»ƒ¬ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ,CÈˆ ‡e‰L ‰ÏBÁ‰ Ó‡ ‡Ï . «¬ƒƒ…»««∆∆»ƒ

eÓ‡L el‡Â ,ÔÈ‡È˜a ÌlÎ eÈ‰Â ,ÌÈ‡ÙB‰ e˜ÏÁÂ¿∆¿¿»¿ƒ¿»À»¿ƒƒ¿≈∆»¿
.B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  CÈˆ eÓ‡L ÔÈnk CÈˆ BÈ‡≈»ƒ«ƒ¿»∆»¿»ƒ«¬ƒƒ

א.51) פב , יומא לאכול,52)משנה, לו יתנו לא שאם
תריח ). סי ' או"ח  (שו"ע  ויסתכן החולי  עליו שיכבד אפשר

ואת 53) חוקותי  את "ושמרתם ה): יח , (ויקרא שכתוב  מפני 
בהם, "וחי  - בהם" וחי  האדם אותם יעשה אשר משפטי 

פה:). (יומא בהם" שימות "אמר 54)ולא א: פג, ביומא
- צריך אינו אומר ורופא צריך, אומר חולה ינאי , רבי 
יד, (משלי  נפשו מרת יודע  לב  טעמא? מאי  לחולה, שומעין

ומשקין 55)י )". מאכילין סי "ג) פ "ח  (יומא הרא"ש לדעת
לאכילה  אכילה בין וישהה מכשיעור, פחות מעט  מעט  אותו
פרס  אכילת כדי  בתוך יצטרפו שלא כדי  לשתיה, שתיה ובין
אבל  ס "ז. תריח  סי ' או"ח  בשו"ע  הוא וכן ד), בהלכה (ראה
לא  זה שדין העלה קסז) שאילתא שאלה' ('העמק  הנצי "ב 
חולה  גבי  אבל יג.), כריתות (ראה מעוברת לענין אלא נאמר

הגבלות. שום בלי  כדרכו אותו החולה 56)מאכילין שמא
מרגיש  ואינו שם).נבעת (יומא חולשא רוב  מחמת בחליו

('פרי לו שומעין אין מומחה, רופא בעצמו החולה ואפילו
אומן".57)מגדים'). "רופא תימני : בכתב ֿיד

צריך 58) דאמר היכא כל אשי , רב  בר מר אמר שם: ביומא,
(אין  להו צייתנו לא צריך, לא אמרי  מאה אפילו אני ,

להם). שומעין

.Ë‰aÚ‰ÁÈ‰LÌBiL dÊ‡a dÏ ÔÈLÁBÏ  À»»∆≈ƒ»¬ƒ»¿»¿»∆
‡e‰ ÌÈetk‰ ‰Ê ÔBkÊa dzÚ„ ‰˜˙ Ì‡ ; «ƒƒƒƒ¿»¿»«¿»¿ƒ»∆

MÈ˙zL „Ú d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  Â‡Ï Ì‡Â ,ËeÓ»¿ƒ»«¬ƒƒ»«∆ƒ¿«≈
ÔÎÂ .dLÙÒBÓÏa BÊÁ‡L ÈÓB˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  «¿»¿≈ƒ∆¬»À¿«¬ƒƒ

ÔÈÏÈÎ‡Ó ÌÈˆ˜Le ˙BÏ elÙ‡Â .ÂÈÈÚ eB‡iL „Ú«∆≈≈»«¬ƒ¿≈¿»ƒ«¬ƒƒ
„iÓ B˙B‡ÌÈc e‡ˆÓiL „Ú B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈«¿ƒ«∆ƒ¿¿¿»ƒ

.ÔÈzn‰«À»ƒ

א.59) פב , יומא לא 60)משנה, שאם וידוע  מאכל. ריח 
מסוכנים. וולדה היא מתאווה, שהיא מה לה נותנים

עוברה 61) "ההיא פב :): (יומא בזה ספרו ז"ל חכמינו
לקמיה  (באו) אתו הכיפורים), ביום מאכל (שהריחה דארחה

זילו  להו, אמר דכיפורא דרבי , דיומא (באזנה) לה ולחושו
העובר  שפסק  הלחישה, (קבלה ואילחשה לה לחושו הוא,
א, (ירמיה ידעתיך בבטן אצרך בטרם עליה: קרי  מתאוותו),
עוברה  ההיא יוחנן. רבי  זה) מעובר (נולד מינה נפק  ד).
ולא  לה, לחושו להו, אמר חנינא, דרבי  לקמיה אתו דארחה,
ד), נח , (תהילים מרחם רשעים זורו עליה: קרי  אילחישא,
להפקיע  כדי  פירות (שאוצר אוצרֿפירי  שבתאי  מינה נפק 

אין ותניא דבר שערים, וכל ישראל בארץ  פירות אוצרין
השערים)". את שמפקיעין לפי  נפש, חיי  שהוא

א.62) פג, יומא שעיניו 63)משנה, וסימנו הרעבון, חולי 
לראות. יכול ואינו (איסור 64)כהות הקל אותו "ומאכילין

מאכילין  לאו ואם דיו, - עיניו האירו אם תחילה, הקל הקל)
הט "ז). פי "ד אסורות מאכלות בהל' (רבינו החמור" אותו

.ÈÔË˜ÚLz ÔaÌÈLÌÈL NÚ Ôe, »»∆≈«»ƒ∆∆∆»ƒ

ÔÈÎpÁÓÏÎ‡Ï ÏÈ‚ ‰È‰ ?„ˆÈk .˙BÚLÏ B˙B‡ ¿«¿ƒ¿»≈«»»»ƒ∆¡…
LÏLa B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  ÌBia ˙BÚL ÈzLa‰È‰ ; ƒ¿≈»««¬ƒƒ¿»»»

Ôa‰ Ák ÈÙÏ .Úa‡a B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  LÏLa ÏÈ‚»ƒ¿»«¬ƒƒ¿«¿«¿ƒ…««≈
,‰L ‰NÚ ˙Á‡ Ôa .˙BÚLa B˙B‡ ˙BpÚÏ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿«¿»∆««∆¿≈»»

‰˜ ÔÈa ÎÊ ÔÈaÈcÓ ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Ó , ≈»»≈¿≈»ƒ¿«∆«¿ƒƒƒ¿≈
.˙Bˆna BÎpÁÏ È„k ,ÌÈÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿«ƒ¿

א.65) פב , יומא בריא.66)משנה, הוא שלמות,67)אם
(פוסקים). הכיפורים יום לפני  נשלמו אם 68)שהשנים

חלש. קצת "חנוך 69)הוא ו): כב , (משלי  שנאמר משום
דרכו". פי  על לענין 70)לנער אותן מחנכים כן וכמו

('טור'). וסיכה ההשלמה 71)רחיצה שגם הראב "ד, ודעת
זמנה. לפי  והנקבה זמנו לפי  הזכר הבריאות, לפי  הכל -

.‡È˙aLÏL Ôe „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰NÚ ÌÈzL «¿≈∆¿≈»»¿∆»∆¿
˙BÚN ÈzL e‡È‰L ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰NÚÈ‰  ∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¬≈

‰Bz‰ ÔÓ ÔÈÓÈÏLÓe ,˙Bˆn‰ ÏÎÏ ÌÈÏB„‚k Ô‰; ≈ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒƒƒ«»
,Ô‰ ÌÈpË˜ ÔÈ„Ú  ˙BÚN ÈzL e‡È‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡¬»ƒ…≈ƒ¿≈¿»¬«ƒ¿«ƒ≈

ÔË˜ .ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡l‡ ÔÈÓÈÏLÓ ÌÈ‡Â‡e‰L ¿≈»«¿ƒƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ»»∆
B˙B‡ ÔÈpÚÓ ÔÈ‡ ,ÚLz ÔaÓ ˙BÁt,ÌÈetk‰ ÌBÈa »ƒ∆≈«≈¿«ƒ¿«ƒƒ

‰kÒ È„ÈÏ ‡BÈ ‡lL È„k. ¿≈∆…»ƒ≈«»»

ב .72) מה, נדה בדברי73)משנה, אלו הלכות פרטי  ראה
ואילך. י  הלכה פ "ב  אישות בהל' למשה 74)רבינו הלכה

ה:). (סוכה מסיני " למשה הלכה . . . "שיעורין כי  מסיני .
שיהא  התורה בכל מצאנו לא כי  הכתוב , מן לזה רמז ויש
מצינו  שנה י "ג בבן אבל שנה, י "ג מבן בפחות איש קרוי 
. "ויקחו כה): לד, (בראשית כדכתיב  איש, הכתוב  שקראו
י "ג  בני  היו שעה ובאותה חרבו", איש . . ולוי  שמעון . .
כתוב  התורה מצוות וברוב  שם), ברש"י  כט : (נזיר שנה

ה). פרק  ב 'אבות' מוילנה (הגאון יומא 75)"איש" משנה,
א. שעות.76)סב , לחינוך  רוצה 77)אפילו אפילו

('כלבו'). בידו מוחים - עצמו על להחמיר

ה'תשע"ח  אדר ז' חמישי יום 

    
ובאי1) לו, הדומין ושאר הרחיצה ענייני  פרטי  בו נתבארו

הסדר  על לאחת אחת עניינן בו ונזכר והותרו. נאסרו צד זה
ראשון. בפרק  שנזכרו

.‡eÒ‡ıÁÏÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ÌÈetk‰ ÌBÈa »ƒ¿…¿«ƒƒ≈¿«ƒ≈
ÔBˆaÚaˆ‡ elÙ‡ .„Á‡ ‡ ÔÈa BÙeb Ïk ÔÈa , ¿≈≈»≈≈»∆»¬ƒ∆¿«

ÌÈna dËÈLB‰Ï eÒ‡ ‰pË˜CÏn‰Â .‰lk‰Â ¿«»»¿ƒ»¿«ƒ¿«∆∆¿««»
ÔÈˆÁBÔ‰Èt ˙‡ÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k  ‰lk ; ¬ƒ∆¿≈∆«»¿≈∆…ƒ¿«∆«
dÏÚaCÏÓ :Ó‡pL ,BÈÙÈa ‰‡iL È„k  CÏn‰Â , «¿»¿«∆∆¿≈∆≈»∆¿»¿∆∆¡«∆∆

„Ú ?‰lk ˙‡˜ ‰nk „ÚÂ .EÈÈÚ ‰ÈÊÁz BÈÙÈa¿»¿∆¡∆»≈∆¿««»ƒ¿≈«»«
ÌBÈ ÌÈLÏL. ¿ƒ

ב .2) עז, ודף  ב . עג, יש 3)יומא הכיפורים ביום שהרי 
ב , (מלכיםֿא שכתוב  ממה עז.) (ביומא ולמדו עינוי , מצוות
כי שדיך על לך ענתות המלך, אמר הכהן "ולאביתר כו):
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וכי . . . נשאת כי  אמיתך לא הזה וביום אתה, מות איש
(שמואלֿב  כתוב  דוד וגבי  אבי ". התענה אשר בכל התענית
העם  אמרו כי  . . . לדוד הגישו . . . וחמאה "ודבש כט ): יז,
שכן  מרחיצה, עיף  הכוונה ועיף  במדבר", ומצא ועיף  רעב 
הרי עיפה", נפש על קרים "מים כה): כה, (משלי  כתוב 

עינוי . נקרא רחיצה המובא 4)שהעדר בפסוק  [שהרי 
"מים כתוב : עיפה"].˜ÌÈלמעלה, נפש פסחים 5)על

ב . ב .6)נד, עג, יומא הסנדל 7)משנה, נעילת אבל
אפשר  הסנדל בנעילת כי  וכלה, למלך אף  התירו לא וסיכה
משום  אלא אינה וסיכה חשוב , ומשי  בגד של ללבוש להם

חביב ). בן (מהר"ם יופי  משום ולא העדר 8)תענוג כי 
הפנים. על יותר ניכר כאן 9)הרחיצה יש התימנים, בכת"י 

איסור  התירו איך - מובן ובזה מגרשה", "ונמצא הוספה:
של  חשש שיש כיון - לכלה? הכיפורים ביום רחיצה
שנכתב  "שמי  סו:): (נדרים שמבואר וכמו גירושין,
בין  שלום לעשות כדי  המאררים מים על ימחה בקדושה,

לאשתו". חופתה.10)איש אחרי 

.ÈÓÌB˜Ó ıÁB  ËÈË B‡ ‰‡Bˆa CÏÎÏÓ ‰È‰L ƒ∆»»¿À¿»¿»ƒ≈¿
d„È ‰M‡ ‰ÁÈ„Óe .LLBÁ BÈ‡Â ,Bk„k ˙Ùph‰«ƒ…∆¿«¿¿≈≈¿ƒ»ƒ»»»
ıÁB ‰ÏBÁ‰Â .˜BÈzÏ ˙t ˙˙BÂ ,ÌÈÓa ˙Á‡««¿«ƒ¿∆∆««ƒ¿«∆≈

ÈiÁ ÏÎÂ .ÔkÒÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Bk„k˙BÏÈË ¿«¿««ƒ∆≈¿À»¿»«»≈¿ƒ
Ôk„k ÔÈÏBËÌBÈa ÔÈa ‡a ‰ÚL˙a ÔÈa , ¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ¿»¿»≈¿

.ÌÈetk‰«ƒƒ

ב .11) עז, ב .12)יומא יח , שדעת 13)ביצה אף ֿעלֿפי 
בזמנה  שטבילה ה"ו) התורה יסודי  מהל' פ "ו (למעלה רבינו
ה'תוספות' כתבו וכן לטבול. מותר זאת בכל - מצוה אינה
עוד: שם וכתבו שם). (לחםֿמשנה כל ד"ה שם בביצה
לטבול  צריכין היו בטהרות, עושים שהיו בזמניהם ש"דוקא
להם  אסור בזמנינו אבל הטהרות, את יטמאו שלא כדי  מיד

הכיפורים". יום מוצאי  עד לטבול

.‚ÈÓ‰f‰ ÔÓfa È˜ ‰‡L,ÌÈetk‰ ÌBÈa ƒ∆»»∆ƒ«¿««∆¿«ƒƒ
‡e‰ LÈ Ì‡Â ;Bi„Â ‰tÓa Áp˜Ó  ‡e‰ ÁÏ Ì‡ƒ«¿«≈«¿«»¿«¿ƒ»≈
„Ïa ÔÈÎÏÎÏÓ‰ ˙BÓB˜Ó ıÁB  CÏÎÏ˙pL B‡∆ƒ¿«¿≈≈¿«¿À¿»ƒƒ¿«
;ÏaËÏ B‡ BÙeb Ïk ıÁÏ BÏ eÒ‡Â .Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ¿…»ƒ¿…
,˙Ó ˙‡ÓË ÈtÓ ,B‰Ë ‰f‰ ÔÓfa ÏBh‰ ÔÈ‡L∆≈«≈«¿««∆»ƒ¿≈À¿«≈
‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ‰lÙ˙Ï ÈwÓ ‰ˆÈÁ‰ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒ»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»«¿««∆∆»

‚‰ÓÏhÏ ‚‰Ó ÔÈ‡Â ,‡l‡ ,eÒ‡‰ c ƒ¿»¿≈ƒ¿»¿«≈»»»»∆»
ÌBÈa È˜ ‰‡B‰L eÓ‡ ‡ÏÂ .zn‰ ˙‡ Ò‡Ï∆¡…∆«À»¿…»¿∆»∆∆ƒ¿
ÈÏÚÏ ‰ÏÈË ewzLk ‡l‡ ,ÏBË ÌÈetk‰«ƒƒ≈∆»¿∆ƒ¿¿ƒ»¿«¬≈

e‡a Îe ,ÔÈÈ˜‰ÏËaL.BÊ ‰wz ¿»ƒ¿»≈«¿∆»¿»«»»

א.14) פח , ובית 15)יומא עזרא תקנת שנתבטלה אחרי 
יקרא  לא בתורה, יקרא לא קרי  שבעל תיקנו שהם דינו,
באה  זו טומאה כי  שיטבול, עד יתפלל, ולא שמע  קריאת
יורד  קרי  בעל כי  הדין היה ובזמניהם ראש, קלות מפני 
הקדוש. ביום ותפילה מתורה יתבטל שלא כדי  וטובל,

ה"ו.16) פ "ד תפילה הל' המנהג 17)ראה בידי  כח  אין
טו:): השנה (ראש כמבואר הדין, מצד שאסור דבר להתיר

ליה?". שבקינן נהגו כי  איסורא, ק "ש 18)"במקום בהל'

פ "ד. תפילה ובהל' "אין 19)פ "ד, כי  שבטלוה, לא
גדול  אלאֿאםֿכן חבירו, דין בית דברי  לבטל יכול ביתֿדין
לא  שמתחילה אלא א), פרק  (עדיות ובמנין" בחכמה ממנו
כח  היה שלא נתקבלה, ולא ישראל, בכל זו תקנה פשטה
נהגו  "וכבר מקרה, כל אחרי  לטבול בה, לעמוד ישראל ברוב 
שאין  לפי  שמע , קריאת ולקרות בתורה לקרות ישראל כל
לעולם, בטהרתם עומדים אלא טומאה, מקבלים תורה דברי 
ה'", נאום כאש, דברי  כה "הלא כט ): כג, (ירמיה שנאמר
מקבלים  אינם תורה דברי  אף  טומאה, מקבלת אינה אש מה

ה"ח ). פ "ד ק "ש בהל' (רבינו טומאה"

.„ËÈËB„È Ì„‡ ÁÈpiL È„k ,˙BÈa ÁÏ ‡e‰L ƒ∆«¿≈¿≈∆«ƒ«»»»
B„ÈÏ d˙B‡ ˜Èa„‰ Ì‡L ,˙ÈÁeÏÁÏ da ‰ÏÚ˙Â ÂÈÏÚ»»¿«¬∆»«¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»¿»

ÂÈÏÚ LÈÏ eÒ‡  ˙ÈÁeÏÁÏ da ˜a„z ˙Á‡‰. »«∆∆ƒ¿«»«¿ƒ»≈≈»»
‡Ïk Ì„‡ ‡lÓÈÌÈn‰L ;Ba ÔpËˆÈÂ ÌÈÓ NÁ ÈÏ …¿«≈»»¿ƒ∆∆«ƒ¿ƒ¿«≈∆««ƒ

ÌÈÏÁÊ‡nL ,eÒ‡ ˙BÎzÓ ÈÏk elÙ‡ .ÂÈÙcÓ ƒ¿»ƒƒ¿»»¬ƒ¿ƒ«»»∆»
˙BÙa ÔpËˆ‰Ï zÓe .BNa ÏÚ ÌÈÓ eÊ˙pÈ. ƒ»¿«ƒ«¿»À»¿ƒ¿«≈¿≈

א.20) עח , וקרוב 21)יומא עונג, הוי  הטיט  "שלחלוח 
(רש"י ). שם.22)לרחיצה" התימנים:23)יומא, בכת"י 

לחלוחית.24)"נוזלים". בהם שאין כיון

.‰Á˜BÏ,ÌÈetk‰ ÌBÈ ÚÓ ˙ÁtËÓ Ì„‡ ≈«»»ƒ¿««≈∆∆«ƒƒ
ËÚÓ dbÓe ,ÌÈÓa d˙B‡ ‰BLÂ˙Áz dÁÈpÓe , ¿∆»¿«ƒ¿«¿»¿««ƒ»««

LLBÁ BÈ‡Â ,ÂÈt ÏÚ dÈÚÓ ÁÓÏe ,ÌÈ„‚a‰, «¿»ƒ¿»»«¬ƒ»«»»¿≈≈
.‰a‰ ˜ da LiL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»…«¿≈

שם.25) להטפיח ",26)יומא, מנת על  "טופח  תהא שלא
להרטיב  יוכל בה שהנוגע  כזו רטיבות בה תהא שלא כלומר:

ד). בהלכה למעלה (כנזכר ביום 27)אחרים רחיצה מדין
שלא  ליזהר צריך אבל קצת. נגובה שהיא כיון הכיפורים,
דברי (ראה המטפחת מן המים סחיטת של חשש בה יהיה

פכ"ב ). שבת בהל' רבינו

.ÂCÏB‰‰Ba Èt ÏÈa˜‰ÏÈÓ B‡ ÂÈ‡ Èt B‡ «≈¿«¿ƒ¿≈«¿≈»ƒƒ
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L˙Èa ˙B˜Ï B‡ , ∆»ƒ∆¿»¿»ƒ¿¿≈

ÌÈna BÚ  L„n‰LLBÁ BÈ‡Â ,B‡eˆ „Ú. «ƒ¿»≈««ƒ««»¿≈≈
ÌÈna ÊBÁÂ ,d˙BNÚÏ CÏ‰L ‰ÂˆÓ ‰NBÚÂ¿∆ƒ¿»∆»««¬»¿≈««ƒ

CÏB‰ BÈ‡  ÊÁÏ BÏ Èzz ‡Ï Ì‡L ;BÓB˜ÓÏ, ƒ¿∆ƒ…«ƒ«¬…≈≈
ÏLÎ ‡ˆÓÂÓLÏ CÏB‰‰ ÔÎÂ .‰Âˆn‰ ÔÓ ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿…

LLBÁ BÈ‡Â ,B‡eˆ „Ú ÌÈna BÚ  ÂÈ˙Bt. ≈»≈««ƒ««»¿≈≈
„ÏeÈÏeL ˙ÁzÓ Ì‰È„È e‡ÈˆBÈ ‡lL ƒ¿«∆…ƒ¿≈∆ƒ««≈

Ì‰ÈÏÈÚÓÏÁa ÔÈNBÚL C„k ,. ¿ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿…

ב .28) עז, יצחק ,29)יומא רבי  "אמר ב : טו, השנה ראש
כג): ד, (מלכיםֿב  שנאמר ברגל, רבו פני  להקביל אדם חייב 
מכלל  שבת", ולא חודש לא היום אליו הולכת את "מדוע 
(הל' רבינו בדברי  מובא וכן למיזל", איבעי  ושבת דבחודש

ה"ז). פ "ה תורה פניו,30)תלמוד להקביל שמצוה
ואזלו  שקלו הוו חייא, ורבי  "רבי  ה:): (חגיגה כמבואר
(כאשר  מתא לההיא מטו כי  בדרך), מהלכין (היו באורחא
הכא  מרבנן צורבא איכא אי  אמרו: מקום), לאותו הגיעו
ונקבל  (נלך אפיה ונקביל ניזיל תלמידֿחכם) כאן יש  (אם
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קפי                 
         

וכי . . . נשאת כי  אמיתך לא הזה וביום אתה, מות איש
(שמואלֿב  כתוב  דוד וגבי  אבי ". התענה אשר בכל התענית
העם  אמרו כי  . . . לדוד הגישו . . . וחמאה "ודבש כט ): יז,
שכן  מרחיצה, עיף  הכוונה ועיף  במדבר", ומצא ועיף  רעב 
הרי עיפה", נפש על קרים "מים כה): כה, (משלי  כתוב 

עינוי . נקרא רחיצה המובא 4)שהעדר בפסוק  [שהרי 
"מים כתוב : עיפה"].˜ÌÈלמעלה, נפש פסחים 5)על

ב . ב .6)נד, עג, יומא הסנדל 7)משנה, נעילת אבל
אפשר  הסנדל בנעילת כי  וכלה, למלך אף  התירו לא וסיכה
משום  אלא אינה וסיכה חשוב , ומשי  בגד של ללבוש להם

חביב ). בן (מהר"ם יופי  משום ולא העדר 8)תענוג כי 
הפנים. על יותר ניכר כאן 9)הרחיצה יש התימנים, בכת"י 

איסור  התירו איך - מובן ובזה מגרשה", "ונמצא הוספה:
של  חשש שיש כיון - לכלה? הכיפורים ביום רחיצה
שנכתב  "שמי  סו:): (נדרים שמבואר וכמו גירושין,
בין  שלום לעשות כדי  המאררים מים על ימחה בקדושה,

לאשתו". חופתה.10)איש אחרי 

.ÈÓÌB˜Ó ıÁB  ËÈË B‡ ‰‡Bˆa CÏÎÏÓ ‰È‰L ƒ∆»»¿À¿»¿»ƒ≈¿
d„È ‰M‡ ‰ÁÈ„Óe .LLBÁ BÈ‡Â ,Bk„k ˙Ùph‰«ƒ…∆¿«¿¿≈≈¿ƒ»ƒ»»»
ıÁB ‰ÏBÁ‰Â .˜BÈzÏ ˙t ˙˙BÂ ,ÌÈÓa ˙Á‡««¿«ƒ¿∆∆««ƒ¿«∆≈

ÈiÁ ÏÎÂ .ÔkÒÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Bk„k˙BÏÈË ¿«¿««ƒ∆≈¿À»¿»«»≈¿ƒ
Ôk„k ÔÈÏBËÌBÈa ÔÈa ‡a ‰ÚL˙a ÔÈa , ¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ¿»¿»≈¿

.ÌÈetk‰«ƒƒ

ב .11) עז, ב .12)יומא יח , שדעת 13)ביצה אף ֿעלֿפי 
בזמנה  שטבילה ה"ו) התורה יסודי  מהל' פ "ו (למעלה רבינו
ה'תוספות' כתבו וכן לטבול. מותר זאת בכל - מצוה אינה
עוד: שם וכתבו שם). (לחםֿמשנה כל ד"ה שם בביצה
לטבול  צריכין היו בטהרות, עושים שהיו בזמניהם ש"דוקא
להם  אסור בזמנינו אבל הטהרות, את יטמאו שלא כדי  מיד

הכיפורים". יום מוצאי  עד לטבול

.‚ÈÓ‰f‰ ÔÓfa È˜ ‰‡L,ÌÈetk‰ ÌBÈa ƒ∆»»∆ƒ«¿««∆¿«ƒƒ
‡e‰ LÈ Ì‡Â ;Bi„Â ‰tÓa Áp˜Ó  ‡e‰ ÁÏ Ì‡ƒ«¿«≈«¿«»¿«¿ƒ»≈
„Ïa ÔÈÎÏÎÏÓ‰ ˙BÓB˜Ó ıÁB  CÏÎÏ˙pL B‡∆ƒ¿«¿≈≈¿«¿À¿»ƒƒ¿«
;ÏaËÏ B‡ BÙeb Ïk ıÁÏ BÏ eÒ‡Â .Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ¿…»ƒ¿…
,˙Ó ˙‡ÓË ÈtÓ ,B‰Ë ‰f‰ ÔÓfa ÏBh‰ ÔÈ‡L∆≈«≈«¿««∆»ƒ¿≈À¿«≈
‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ‰lÙ˙Ï ÈwÓ ‰ˆÈÁ‰ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒ»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»«¿««∆∆»

‚‰ÓÏhÏ ‚‰Ó ÔÈ‡Â ,‡l‡ ,eÒ‡‰ c ƒ¿»¿≈ƒ¿»¿«≈»»»»∆»
ÌBÈa È˜ ‰‡B‰L eÓ‡ ‡ÏÂ .zn‰ ˙‡ Ò‡Ï∆¡…∆«À»¿…»¿∆»∆∆ƒ¿
ÈÏÚÏ ‰ÏÈË ewzLk ‡l‡ ,ÏBË ÌÈetk‰«ƒƒ≈∆»¿∆ƒ¿¿ƒ»¿«¬≈

e‡a Îe ,ÔÈÈ˜‰ÏËaL.BÊ ‰wz ¿»ƒ¿»≈«¿∆»¿»«»»

א.14) פח , ובית 15)יומא עזרא תקנת שנתבטלה אחרי 
יקרא  לא בתורה, יקרא לא קרי  שבעל תיקנו שהם דינו,
באה  זו טומאה כי  שיטבול, עד יתפלל, ולא שמע  קריאת
יורד  קרי  בעל כי  הדין היה ובזמניהם ראש, קלות מפני 
הקדוש. ביום ותפילה מתורה יתבטל שלא כדי  וטובל,

ה"ו.16) פ "ד תפילה הל' המנהג 17)ראה בידי  כח  אין
טו:): השנה (ראש כמבואר הדין, מצד שאסור דבר להתיר

ליה?". שבקינן נהגו כי  איסורא, ק "ש 18)"במקום בהל'

פ "ד. תפילה ובהל' "אין 19)פ "ד, כי  שבטלוה, לא
גדול  אלאֿאםֿכן חבירו, דין בית דברי  לבטל יכול ביתֿדין
לא  שמתחילה אלא א), פרק  (עדיות ובמנין" בחכמה ממנו
כח  היה שלא נתקבלה, ולא ישראל, בכל זו תקנה פשטה
נהגו  "וכבר מקרה, כל אחרי  לטבול בה, לעמוד ישראל ברוב 
שאין  לפי  שמע , קריאת ולקרות בתורה לקרות ישראל כל
לעולם, בטהרתם עומדים אלא טומאה, מקבלים תורה דברי 
ה'", נאום כאש, דברי  כה "הלא כט ): כג, (ירמיה שנאמר
מקבלים  אינם תורה דברי  אף  טומאה, מקבלת אינה אש מה

ה"ח ). פ "ד ק "ש בהל' (רבינו טומאה"

.„ËÈËB„È Ì„‡ ÁÈpiL È„k ,˙BÈa ÁÏ ‡e‰L ƒ∆«¿≈¿≈∆«ƒ«»»»
B„ÈÏ d˙B‡ ˜Èa„‰ Ì‡L ,˙ÈÁeÏÁÏ da ‰ÏÚ˙Â ÂÈÏÚ»»¿«¬∆»«¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»¿»

ÂÈÏÚ LÈÏ eÒ‡  ˙ÈÁeÏÁÏ da ˜a„z ˙Á‡‰. »«∆∆ƒ¿«»«¿ƒ»≈≈»»
‡Ïk Ì„‡ ‡lÓÈÌÈn‰L ;Ba ÔpËˆÈÂ ÌÈÓ NÁ ÈÏ …¿«≈»»¿ƒ∆∆«ƒ¿ƒ¿«≈∆««ƒ

ÌÈÏÁÊ‡nL ,eÒ‡ ˙BÎzÓ ÈÏk elÙ‡ .ÂÈÙcÓ ƒ¿»ƒƒ¿»»¬ƒ¿ƒ«»»∆»
˙BÙa ÔpËˆ‰Ï zÓe .BNa ÏÚ ÌÈÓ eÊ˙pÈ. ƒ»¿«ƒ«¿»À»¿ƒ¿«≈¿≈

א.20) עח , וקרוב 21)יומא עונג, הוי  הטיט  "שלחלוח 
(רש"י ). שם.22)לרחיצה" התימנים:23)יומא, בכת"י 

לחלוחית.24)"נוזלים". בהם שאין כיון

.‰Á˜BÏ,ÌÈetk‰ ÌBÈ ÚÓ ˙ÁtËÓ Ì„‡ ≈«»»ƒ¿««≈∆∆«ƒƒ
ËÚÓ dbÓe ,ÌÈÓa d˙B‡ ‰BLÂ˙Áz dÁÈpÓe , ¿∆»¿«ƒ¿«¿»¿««ƒ»««

LLBÁ BÈ‡Â ,ÂÈt ÏÚ dÈÚÓ ÁÓÏe ,ÌÈ„‚a‰, «¿»ƒ¿»»«¬ƒ»«»»¿≈≈
.‰a‰ ˜ da LiL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»…«¿≈

שם.25) להטפיח ",26)יומא, מנת על  "טופח  תהא שלא
להרטיב  יוכל בה שהנוגע  כזו רטיבות בה תהא שלא כלומר:

ד). בהלכה למעלה (כנזכר ביום 27)אחרים רחיצה מדין
שלא  ליזהר צריך אבל קצת. נגובה שהיא כיון הכיפורים,
דברי (ראה המטפחת מן המים סחיטת של חשש בה יהיה

פכ"ב ). שבת בהל' רבינו

.ÂCÏB‰‰Ba Èt ÏÈa˜‰ÏÈÓ B‡ ÂÈ‡ Èt B‡ «≈¿«¿ƒ¿≈«¿≈»ƒƒ
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L˙Èa ˙B˜Ï B‡ , ∆»ƒ∆¿»¿»ƒ¿¿≈

ÌÈna BÚ  L„n‰LLBÁ BÈ‡Â ,B‡eˆ „Ú. «ƒ¿»≈««ƒ««»¿≈≈
ÌÈna ÊBÁÂ ,d˙BNÚÏ CÏ‰L ‰ÂˆÓ ‰NBÚÂ¿∆ƒ¿»∆»««¬»¿≈««ƒ

CÏB‰ BÈ‡  ÊÁÏ BÏ Èzz ‡Ï Ì‡L ;BÓB˜ÓÏ, ƒ¿∆ƒ…«ƒ«¬…≈≈
ÏLÎ ‡ˆÓÂÓLÏ CÏB‰‰ ÔÎÂ .‰Âˆn‰ ÔÓ ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿…

LLBÁ BÈ‡Â ,B‡eˆ „Ú ÌÈna BÚ  ÂÈ˙Bt. ≈»≈««ƒ««»¿≈≈
„ÏeÈÏeL ˙ÁzÓ Ì‰È„È e‡ÈˆBÈ ‡lL ƒ¿«∆…ƒ¿≈∆ƒ««≈

Ì‰ÈÏÈÚÓÏÁa ÔÈNBÚL C„k ,. ¿ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿…

ב .28) עז, יצחק ,29)יומא רבי  "אמר ב : טו, השנה ראש
כג): ד, (מלכיםֿב  שנאמר ברגל, רבו פני  להקביל אדם חייב 
מכלל  שבת", ולא חודש לא היום אליו הולכת את "מדוע 
(הל' רבינו בדברי  מובא וכן למיזל", איבעי  ושבת דבחודש

ה"ז). פ "ה תורה פניו,30)תלמוד להקביל שמצוה
ואזלו  שקלו הוו חייא, ורבי  "רבי  ה:): (חגיגה כמבואר
(כאשר  מתא לההיא מטו כי  בדרך), מהלכין (היו באורחא
הכא  מרבנן צורבא איכא אי  אמרו: מקום), לאותו הגיעו
ונקבל  (נלך אפיה ונקביל ניזיל תלמידֿחכם) כאן יש  (אם
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אסור 31)פניו)". - בספינה לעבור או במים לשחות אבל
גדולות'). 'הלכות בעל בשם איסור 32)('טור' משום

להנאת  מתכוין ואינו מצוה, לדבר שהולך כיון רחיצה,
אחרת  דרך לו כשאין שהמדובר הפוסקים וכתבו רחיצה.

הנהר. דרך תחילתו".33)אלא משום סופו "התירו
"נ 34) הגירסא ספרים, הפסד 35)מנע ".בקצת משום

התירו. - ישראל של ב .36)ממונם עז, בכת"י37)יומא
"בגדיהם". הגירסא פני38)התימנים, על כשט  [ונראה

והואֿהדין  ה), הלכה שבת מהל' (פכ"ג בשבת שאסור המים
ליוםֿכיפור].

.ÊeÒ‡ÏÚÓ ÏÚÏ.˙Á‡ BÏ‚a elÙ‡ ÏcÒÂ »ƒ¿…ƒ¿»¿«¿»¬ƒ¿«¿««
zÓeÌÚL ÏL ÏcÒa ˙‡ˆÏÈÓb ÏLÂ‡ˆBiÎÂ À»»≈¿«¿»∆««¿∆∆ƒ¿«≈

CBÎÂ .Ô‰aÈ‰L ,Ba ‡ˆBÈÂ ÂÈÏ‚ ÏÚ „‚a Ì„‡ »∆¿≈»»∆∆««¿»¿≈∆¬≈
ÛÁÈ ‡e‰L LÈbÓe ÂÈÏ‚Ï ÚÈbÓ ı‡‰ ÈL˜. ¿ƒ»»∆«ƒ«¿«¿»«¿ƒ∆»≈

‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜BÈz‰«ƒ««ƒ∆≈À»ƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒ»
ÏcÒÂ ÏÚnÓ Ô˙B‡ ÔÈÚBÓ ,‰ÎÈÒÂ ‰ˆÈÁe. ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿»¿«¿»

ב .39) עג, שנחשב 40)יומא עז.) (יומא בגמרא למדו
מיחף  רגלך "מנעי  כה): ב , (ירמיה שכתוב  ממה לעינוי ,

מצמאה". ב .41)וגרונך עח , עץ .42)יומא קליפת
עשב .43) סודרא 44)מין כריך הונא, רב  בר "רבה

שם). (יומא, ונפיק " עינוי45)אכרעיה מצוות בזה ומקיים
הכיפורים. לגידולו 46)ביום שנחוצים וסיכה "רחיצה

נעילת  אבל רבנן, בהם גזרו לא הילד, של והתפתחותו
רבנן" בה גזרו - בה תלוי  הילד של גידולו שאין הסנדל

(מגידֿמשנה).

.ÁzÓ˜Ú ˙ÓÁÓ Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ Ì„‡ ÏÎÏ À»¿»»»ƒ¿…∆««¿»≈¬««¿»
da ‡ˆBiÎÂ‰iÁ‰Â .epÎMz ‡lL È„k ,˙zÓ ¿«≈»¿≈∆…ƒ»∆¿««»À∆∆

‰pˆ ÌeMÓ Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏÌBÈ ÌÈLÏL Ïk. ƒ¿…∆««¿»ƒƒ»»¿ƒ
‰ÏBÁ‰Â.‰kÒ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,da ‡ˆBik ¿«∆«≈»««ƒ∆≈»«»»

ב .47) עח , דברים 48)יומא או עקרבים שם מצויים אם
תריד). סי ' או"ח  (שו"ע  המזיקים.49)הנושכים מן

ב .51)היולדת.50) עג, יומא זמן 52)משנה, אותו שעד
הי "ג  שבת מהל' בפ "ב  כמבואר סכנה, בו שאין כחולה היא

"רבי53)(מגידֿמשנה). ה"א): פ "ח  (יומא 'ירושלמי '
בליל  לוי  בן יהושע  רבי  לגבי  (עלה) סליק  נחמן, בר יצחק 
לקראתו) (יצא לגביה נפיק  הכיפורים), יום (בליל רבא צומא
איסטניס  לו אמר דין? מה לו אמר עור), (נעלי  סוליסא לבוש

משנה'). ('סדר אני )" ומצונן (חלש אנא

.ËeÒ‡CeÒÏÔÈa ,BÙeb ÏÎk BÙeb ˙ˆ˜Ó‰ÎÈÒ »»ƒ¿»¿»≈ƒ»
‚eÚz ÏL dÈ‡L ‰ÎÈÒ ÔÈa ‚eÚz ÏLÌ‡Â .‰È‰ ∆«¬≈ƒ»∆≈»∆«¬¿ƒ»»

BÏ LiL B‡ ,‰kÒ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏBÁ∆««ƒ∆≈«»»∆≈
ÔÈËËÁLLBÁ BÈ‡Â Bk„k CÒ  BL‡a. ¬»ƒ¿…»¿«¿¿≈≈

ב .54) עז, המשניות),55)יומא בפירוש (רבינו "בשמן"
רחיצה  שנקרא מים לאפוקי  דברים בשאר הדין והוא

רוקח '). "ביום 56)('מעשה ה"א: פ "ח  יומא ב 'ירושלמי '
תענוג  של שאינה סיכה בין תענוג של שהיא סיכה בין כיפור
של  שהיא סיכה ציבור, ובתענית באב  בתשעה אסור. -
רבינו  פסק  ולכן מותר". - תענוג של שאינה אסור, - תענוג

מהל' (פ "ה הזוהמא להעביר שהיא בסיכה מותר שבאבל
באב . תשעה כדין אבל שדין ה"ד), להעביר 57)אבל כגון

הסיכה  עצם כי  בסיכה, אסור הלכלוך את או הזוהמא את
רק  לתענוג כוונתו אין אם מותר ברחיצה אבל תענוג, היא

רוקח '). ('מעשה הלכלוך את מן 58)להעביר נלמד זה דין
הסנדל, נעילת לגבי  זו, שלפני  בהלכה המבואר ה'ירושלמי '
אחד  דין - ושתייה אכילה מלבד - העינויים שאר כל כי 

חכמים. גזרו לא צער במקום אבעבועות.59)להם:
בשבת 60) רפואה עשיית משום איסור כאן ויוםֿטוב ,ואין

רבינו  שכתב  וכמו בחול, כן לסוך הבריאים שדרך מפני 
תריד). סי ' ברורה' ('משנה הכ"ג שבת מהל' בפכ"א

.ÈLÈÌBÈ ÈÏÈÏa p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó ≈¿∆»¬¿«¿ƒ∆«≈¿≈≈
‡ÏÂ ,BzL‡Ó ÌÈt ˙La BÏ ‰È‰iL È„k ,ÌÈetk‰«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆∆»ƒ≈ƒ¿¿…
‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰hn‰ LÈÓLz È„ÈÏ ‡BÈ»ƒ≈«¿ƒ«ƒ»¿≈¿∆»¬∆…

˜ÈÏ„‰Ï,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡N˙Â BzL‡ ‰‡È ‡nL , ¿«¿ƒ∆»ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»≈¿≈»
LÈÓLz È„ÈÏ ‡BÈÂ˙BÈ‰Ï ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â . ¿»ƒ≈«¿ƒ¿ƒ»«ƒƒƒ¿

ÌB˜Ó ÏÎa ˜ÈÏ„‰Ï Ïk‰ ÔÈiÁ  ˙aLa˙˜Ï„‰L ; ¿«»«»ƒ«…¿«¿ƒ¿»»∆«¿»«
‰BÁ  ˙aLa . ≈¿«»»

הנר 61) את להדליק  שנהגו "מקום ב : נג, פסחים משנה,
להדליק , שלא שנהגו מקום מדליקין. הכיפורים, יום בלילי 

מדליקין". כא):62)אין ס , (ישעיה אומר הוא שניהם ועל
שאמרו  בין וגו', ארץ  יירשו לעולם צדיקים כולם "ועמך
אלא  נתכוונו לא שניהם להדליק , שלא שאמרו ובין להדליק 
המנהג  ובמקומותינו בגמרא). שם, (פסחים אחד" לדבר
(שו"ע ). ההדלקה על ולברך הכיפורים יום בליל נר להדליק 

ובמבואות 63) מדרשות ובבתי  כנסיות בבתי  "ומדליקין
שם). (משנה, החולים" גבי  ועל תנא 64)האפלים "תני 

אלעז  בן שמעון רבי  יוחנן, דרבי  יום קמיה אומר: ר
שלא  שאמרו במקום אף  בשבת, להיות שחל הכיפורים
השבת" כבוד מפני  מדליקים הכיפורים], [ביום להדליק 
בשם  סימון "רבי  ה"ד): פ "ד (שם וב 'ירושלמי ' נג:). (פסחים
הלכה  - רבי  בשם שאול בן יוסי  רבי  לוי , בן יהושע  רבי 

(מגידֿמשנה). אלעזר" בן שמעון שכתב 65)כרבי  כמו

ה"א. שבת מהל' פ "ה למעלה רבינו


ה'תשע"ח  אדר ח' שישי יום 


   

,‰NÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰NÚ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
˙aLÏ (‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…
(‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL ( .ÁÒt ÏM ÔBL‡a¿ƒ∆∆«∆…«¬¿»»
Ba ˙BNÚÏ ‡lL („ .ÁÒt ÏL ÈÚÈLa ˙aLÏƒ¿…ƒ¿ƒƒ∆∆«∆…«¬
‡lL (Â .˙BÚeM‰ ‚Á ÌBÈa ˙aLÏ (‰ .‰Î‡ÏÓ¿»»ƒ¿…¿««»∆…
‡lL (Á .‰M‰ L‡a ˙aLÏ (Ê .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…¿…«»»∆…
‚Á ÏL ÔBL‡a ˙aLÏ (Ë .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…¿ƒ∆«
˙aLÏ (‡È .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (È .˙Bkq‰«À∆…«¬¿»»ƒ¿…

.‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (È .‚Á ÏL ÈÈÓLa«¿ƒƒ∆«∆…«¬¿»»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ÌÈÓÈ ˙˙ÈL e‡e≈¿ƒ«»ƒ≈ƒ¿»ƒ≈
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טוב .1) ביום לעשותן המותרות המלאכות כל רבינו בו כלל

מדברי והאסורות תורה מדברי  האסורות המלאכות וכלל
המלאכות  וביאר בזה. סופרים איסור וסיבת סופרים,
לימות  אף  או בלבד, היום לצורך מותרות אם המותרות,
חיים  בעל לאיזה וכן דינן, מה החול לימות נעשו ואם החול.
י "ט  השוואת בו וביאר ולגוים. לבהמות הותרו אם הותרו,
ונתבאר  שבהן. העונש הבדל מלבד מלאכות, בקצת לשבת
מדבריהם. שהוא ומה התורה מן שהוא במה הזה השווי 
ענין  והוא הזה, הכלל מן היוצא אחד פרט  בו ונתבאר
ונמשך  בשבת. ומותר טוב  ביום מדבריהם שנאסר המוקצה
בזה, זה הרצופין טובים ימים שני  וחילוק  הנולד. עניין לזה

בזה. משפטן מהו הסמוכין, טוב  ויום שבת או

.‡e˙k‰ ÔÒ‡L el‡‰ ÌÈÓÈ ˙LL2˙iNÚa ≈∆»ƒ»≈∆¬»»«»«¬ƒ«
ÔBL‡Â ,ÁÒt ÏL ÈÚÈLe ÔBL‡ :Ô‰L ,‰Î‡ÏÓ¿»»∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆«¿ƒ
„Á‡e ,˙BÚeM‰ ‚Á ÌBÈe ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÈÈÓLe¿ƒƒ∆««À¿««»¿∆»

ÌÈBË ÌÈÓÈ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰  ÈÚÈM‰ L„ÁÏ3˙˙ÈLe . «…∆«¿ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ«
‰„BÚ ˙Î‡ÏÓ ÏÎa ÔÈeÒ‡ Ô‰L .‰ÂL Ôlk4ıeÁ , À»»»∆≈¬ƒ¿»¿∆∆¬»

‰ÏÈÎ‡ CˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏnÓ5L‡ C‡ :Ó‡pL ; ƒ¿»»∆ƒ¿…∆¬ƒ»∆∆¡««¬∆
.ÓB‚Â LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡È≈»≈¿»∆∆¿≈

ט "ז.2) פרק  דברים כ"ג, פרק  אלו 3)ויקרא שימים לפי 
י "ד) פסוק  ט "ז פרק  (דברים שכתוב  כמו בשמחה, חייבים
ו' בפרק  להלן רבינו שביאר וכמו בחגיך", "ושמחת
וחגיגה  שמחה שלמי  שיקריב  א', פרק  חגיגה ובהלכות
שמחה  "שאין יין, ושותין בשר ואוכלין בשמחה, ויאכלם
אלו  ימים נקראים ולפיכך ביין, אלא שמחה ואין בבשר אלא
ט "ו): פסוק  ח ' (פרק  קהלת שאומר כמו טובים", "ימים
השמש  תחת לאדם טוב  אין אשר השמחה, את אני  "ושבחתי 

שמואלֿא וראה ולשמוח ". ולשתות לאכול אם כ"ה כי  פרק 
י "ז. פסוק  ח ' פרק  ואסתר ח ' (ויקרא 4)פסוק  כתוב  שכן

וביאר  תעשו". לא עבודה מלאכת "כל ח '): פסוק  כ"ג פרק 
המלאכות  לכל עבודה" ב "מלאכת הכוונה כי  הרמב "ן
אוכל  שאילו נפש, אוכל לצורך משמשים שאינם ושמושים

עבודה. מלאכת ולא הנאה" "מלאכת נקרא שיש 5)נפש
זה. בפרק  להלן רבינו שמבאר כמו דינים, חילוקי  כמה בזה

.È‰  Ô‰Ó „Á‡a ‰„BÚ ˙Î‡ÏnÓ ˙BM‰ Ïk»«≈ƒ¿∆∆¬»¿∆»≈∆¬≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜6"ÔB˙aL" Ô‰a Ó‡ È‰L ;7, ƒ≈ƒ¿«¬≈∆¬≈∆¡«»∆«»

‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó „Á‡a ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙eL ,ÓBÏk8 ¿«¿¿»»∆¿∆»≈∆¿»»
‰ÏÈÎ‡ CˆÏ dÈ‡L9‚‡ B‡ Ò‰ B‡ ‰aL ÔB‚k , ∆≈»¿…∆¬ƒ»¿∆»»»«»«

‡Ï ÏÚ ÚÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha È‰  el‡a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»≈¬≈ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…
Ïk ,eNÚ˙ ‡Ï ‰„Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk :Ó‡pL ;‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«»¿∆∆¬…»…«¬»
‰‡˙‰Â ÌÈ„Úa ‰NÚ Ì‡Â .Ô‰ ‰NÚÈ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ10 ¿»»…≈»∆»∆¿ƒ»»¿≈ƒ¿«¿»»

‰˜BÏ 11‰Bz‰ ÔÓ12. ∆ƒ«»

ב '.6) עמוד כ"ד דף  שבת באחד 7)מסכת נכתב  זה ביטוי 
(ויקרא  הסוכות חג של ושמיני  ובראשון השביעי  לחודש
רבינו  ביאר כבר אמנם המועדים, בשאר ולא כ"ג), פרק 
"מקראי בהם שנכתב  שכיון קנט ) עשה המצוות (בספר
כאילו  מלאכה, בו תעשה שלא קדשהו שפירושו קודש",

ממלאכה. תשבות שבתון, אבות 8)נכתב  מל"ט  אחת
ז' מפרק  שבת בהלכות המבוארות מתולדותיהן, או מלאכות

שעיקרה 9)ואילך. כיון אכילה, לצורך עשאה אם אפילו
(הרב  נפש אוכל צורך נחשבת לא לאכילה, עומדת אינה

–10)המגיד). העבירה עובר את מתרים עדים ששני 
לו  הצפוי  והעונש החטא חומר על – אותה עשותו קודם

ראה 11)בעקבו. שבתורה, תעשה לא כל על העובר כדין
ט '. הלכה י ' פרק  סנהדרין כ"ה 12)בהלכות פרק  דברים

ב ֿג. פסוקים

.‚‰NBÚ‰13˙BÎ‡ÏÓ ˙B‡14BË ÌBÈa ‰a‰ »∆¬¿»«¿≈¿
‚‡Â ˙ÒÂ ‰e ÚfL ÔB‚k ,˙Á‡ ‰‡˙‰a¿«¿»»««¿∆»«»»¿»«¿»«
˜elÁ .˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡  ˙Á‡ ‰‡˙‰a¿«¿»»««≈∆∆»««ƒ

˙aLÏ ˙BÎ‡ÏÓ15BË ÌBÈÏ ˙BÎ‡ÏÓ ˜elÁ ÔÈ‡Â ,16. ¿»¿«»¿≈ƒ¿»¿

ב '.13) עמוד כ"א דף  מכות בהלכות 14)מסכת מבוארות
ז'. פרק  בהעלם 15)שבת הרבה מלאכות בשוגג שהעושה

בהלכות  (ראה ומלאכה מלאכה כל על חטאת חייב  אחד,
ז'). פרק  למדנו 16)שבת לשבת מלאכות חילוק  שדין לפי 

"מחלליה  י "ד) פסוק  ל"א פרק  (שמות מדכתיב  ע ) דף  (שבת
אחד, חלול על הרבה קרבנות התורה ריבתה – יומת" מות
אש  תבערו "לא ג') פסוק  ל"ה פרק  (שם שכתוב  ממה או
המלאכות  כל בכלל הבערה השבת", בים מושבותיכם בכל
הבערה  מה לך, ולומר אליה להקיש יצאה? ולמה היתה,
שהיא  כל אף  עצמה, בפני  עליה וחייבין מלאכה אב  שהיא
שכתוב  ממה או עצמה, בפני  עליה חייבין מלאכה  אב 
מצות  מכל בשגגה תחטא כי  "נפש ב ') פסוק  ד' פרק  (ויקרא
שחייבים  פעמים מהנה" מאחת ועשה תעשינה, לא אשר ה'
חיוב  לענין נאמרו אלו וכל ואחת, אחת כל על חטאת
חטאת  חיוב  אין טוב  שביום וכיון מלקות, לחיוב  ולא חטאת,
במסכת  (רש"י  מלאכות חילוק  דין בו אין מלקות, חיוב  רק 

שם). מכות

.„Ïk17‰NÚ Ì‡ ,˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL ‰Î‡ÏÓ »¿»»∆«»ƒ»∆»¿«»ƒ»»
‰ÏÈÎ‡ CˆÏ ‡lL BË ÌBÈa d˙B‡18ıeÁ ,‰˜BÏ  »¿∆…¿…∆¬ƒ»∆

‰‡ˆB‰‰ ÔÓ19‰Ú‰‰Â ˙eLÏ ˙eLÓ20CBznL ;21 ƒ«»»≈¿ƒ¿¿««¿»»∆ƒ
‰z‰L22‰z‰ ,‰ÏÈÎ‡ CˆÏ BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰ ∆À¿»»»¿¿…∆¬ƒ»À¿»

‡ÈˆB‰Ï BË ÌBÈa zÓ CÎÈÙÏ .‰ÏÈÎ‡ CˆÏ ‡lL∆…¿…∆¬ƒ»¿ƒ»À»¿¿ƒ
˙eLÓ el‡a ‡ˆBiÎÂ ÁzÙÓ B‡ ‰Bz ÙÒ B‡ ÔË»̃»≈∆»«¿≈«¿«≈»≈≈¿
CˆÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÈÚ‰Ï zÓ ÔÎÂ .˙eLÏƒ¿¿≈À»¿«¿ƒ««ƒ∆≈¿…∆
 ‰ÏÈÎ‡ Cˆ Ba LiL Ïk :˙BÎ‡ÏÓ ‡Le .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»¿»»∆≈…∆¬ƒ»

‰LÈÏÂ ‰iÙ‡Â ‰ËÈÁL ÔB‚k ,zÓ23;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ À»¿¿ƒ»«¬ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆
‰È˙k ÔB‚k ,eÒ‡  ‰ÏÈÎ‡ Cˆ Ô‰a ÔÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»∆…∆¬ƒ»»¿¿ƒ»

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈe ‰‚È‡Â«¬ƒ»ƒ¿»¿«≈»∆

ב '.17) עמוד ט "ז דף  מגילה במסכת והן 18)משנה
כתיבה, כגון: אכילה, לעניני  עומדות אינן שמעיקרן מלאכות

ספר). בקרית (המבי "ט  בהן וכיוצא ובנין מפני19)אריגה
משא  תוציאו "ולא כ"ב ): פסוק  י "ז פרק  (ירמיה שכתוב 
ביצה  (מסכת טוב  ביום ולא – בשבת השבת", ביום מבתיכם

א'). עמוד י "ב  ג'):20)דף  פסוק  ל"ה פרק  (שמות שכתוב 
אין  בשבת השבת", ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא
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קפג                  
         

  
טוב .1) ביום לעשותן המותרות המלאכות כל רבינו בו כלל

מדברי והאסורות תורה מדברי  האסורות המלאכות וכלל
המלאכות  וביאר בזה. סופרים איסור וסיבת סופרים,
לימות  אף  או בלבד, היום לצורך מותרות אם המותרות,
חיים  בעל לאיזה וכן דינן, מה החול לימות נעשו ואם החול.
י "ט  השוואת בו וביאר ולגוים. לבהמות הותרו אם הותרו,
ונתבאר  שבהן. העונש הבדל מלבד מלאכות, בקצת לשבת
מדבריהם. שהוא ומה התורה מן שהוא במה הזה השווי 
ענין  והוא הזה, הכלל מן היוצא אחד פרט  בו ונתבאר
ונמשך  בשבת. ומותר טוב  ביום מדבריהם שנאסר המוקצה
בזה, זה הרצופין טובים ימים שני  וחילוק  הנולד. עניין לזה

בזה. משפטן מהו הסמוכין, טוב  ויום שבת או

.‡e˙k‰ ÔÒ‡L el‡‰ ÌÈÓÈ ˙LL2˙iNÚa ≈∆»ƒ»≈∆¬»»«»«¬ƒ«
ÔBL‡Â ,ÁÒt ÏL ÈÚÈLe ÔBL‡ :Ô‰L ,‰Î‡ÏÓ¿»»∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆«¿ƒ
„Á‡e ,˙BÚeM‰ ‚Á ÌBÈe ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÈÈÓLe¿ƒƒ∆««À¿««»¿∆»

ÌÈBË ÌÈÓÈ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰  ÈÚÈM‰ L„ÁÏ3˙˙ÈLe . «…∆«¿ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ«
‰„BÚ ˙Î‡ÏÓ ÏÎa ÔÈeÒ‡ Ô‰L .‰ÂL Ôlk4ıeÁ , À»»»∆≈¬ƒ¿»¿∆∆¬»

‰ÏÈÎ‡ CˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏnÓ5L‡ C‡ :Ó‡pL ; ƒ¿»»∆ƒ¿…∆¬ƒ»∆∆¡««¬∆
.ÓB‚Â LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡È≈»≈¿»∆∆¿≈

ט "ז.2) פרק  דברים כ"ג, פרק  אלו 3)ויקרא שימים לפי 
י "ד) פסוק  ט "ז פרק  (דברים שכתוב  כמו בשמחה, חייבים
ו' בפרק  להלן רבינו שביאר וכמו בחגיך", "ושמחת
וחגיגה  שמחה שלמי  שיקריב  א', פרק  חגיגה ובהלכות
שמחה  "שאין יין, ושותין בשר ואוכלין בשמחה, ויאכלם
אלו  ימים נקראים ולפיכך ביין, אלא שמחה ואין בבשר אלא
ט "ו): פסוק  ח ' (פרק  קהלת שאומר כמו טובים", "ימים
השמש  תחת לאדם טוב  אין אשר השמחה, את אני  "ושבחתי 

שמואלֿא וראה ולשמוח ". ולשתות לאכול אם כ"ה כי  פרק 
י "ז. פסוק  ח ' פרק  ואסתר ח ' (ויקרא 4)פסוק  כתוב  שכן

וביאר  תעשו". לא עבודה מלאכת "כל ח '): פסוק  כ"ג פרק 
המלאכות  לכל עבודה" ב "מלאכת הכוונה כי  הרמב "ן
אוכל  שאילו נפש, אוכל לצורך משמשים שאינם ושמושים

עבודה. מלאכת ולא הנאה" "מלאכת נקרא שיש 5)נפש
זה. בפרק  להלן רבינו שמבאר כמו דינים, חילוקי  כמה בזה

.È‰  Ô‰Ó „Á‡a ‰„BÚ ˙Î‡ÏnÓ ˙BM‰ Ïk»«≈ƒ¿∆∆¬»¿∆»≈∆¬≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜6"ÔB˙aL" Ô‰a Ó‡ È‰L ;7, ƒ≈ƒ¿«¬≈∆¬≈∆¡«»∆«»

‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó „Á‡a ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙eL ,ÓBÏk8 ¿«¿¿»»∆¿∆»≈∆¿»»
‰ÏÈÎ‡ CˆÏ dÈ‡L9‚‡ B‡ Ò‰ B‡ ‰aL ÔB‚k , ∆≈»¿…∆¬ƒ»¿∆»»»«»«

‡Ï ÏÚ ÚÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha È‰  el‡a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»≈¬≈ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…
Ïk ,eNÚ˙ ‡Ï ‰„Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk :Ó‡pL ;‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«»¿∆∆¬…»…«¬»
‰‡˙‰Â ÌÈ„Úa ‰NÚ Ì‡Â .Ô‰ ‰NÚÈ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ10 ¿»»…≈»∆»∆¿ƒ»»¿≈ƒ¿«¿»»

‰˜BÏ 11‰Bz‰ ÔÓ12. ∆ƒ«»

ב '.6) עמוד כ"ד דף  שבת באחד 7)מסכת נכתב  זה ביטוי 
(ויקרא  הסוכות חג של ושמיני  ובראשון השביעי  לחודש
רבינו  ביאר כבר אמנם המועדים, בשאר ולא כ"ג), פרק 
"מקראי בהם שנכתב  שכיון קנט ) עשה המצוות (בספר
כאילו  מלאכה, בו תעשה שלא קדשהו שפירושו קודש",

ממלאכה. תשבות שבתון, אבות 8)נכתב  מל"ט  אחת
ז' מפרק  שבת בהלכות המבוארות מתולדותיהן, או מלאכות

שעיקרה 9)ואילך. כיון אכילה, לצורך עשאה אם אפילו
(הרב  נפש אוכל צורך נחשבת לא לאכילה, עומדת אינה

–10)המגיד). העבירה עובר את מתרים עדים ששני 
לו  הצפוי  והעונש החטא חומר על – אותה עשותו קודם

ראה 11)בעקבו. שבתורה, תעשה לא כל על העובר כדין
ט '. הלכה י ' פרק  סנהדרין כ"ה 12)בהלכות פרק  דברים

ב ֿג. פסוקים

.‚‰NBÚ‰13˙BÎ‡ÏÓ ˙B‡14BË ÌBÈa ‰a‰ »∆¬¿»«¿≈¿
‚‡Â ˙ÒÂ ‰e ÚfL ÔB‚k ,˙Á‡ ‰‡˙‰a¿«¿»»««¿∆»«»»¿»«¿»«
˜elÁ .˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡  ˙Á‡ ‰‡˙‰a¿«¿»»««≈∆∆»««ƒ

˙aLÏ ˙BÎ‡ÏÓ15BË ÌBÈÏ ˙BÎ‡ÏÓ ˜elÁ ÔÈ‡Â ,16. ¿»¿«»¿≈ƒ¿»¿

ב '.13) עמוד כ"א דף  מכות בהלכות 14)מסכת מבוארות
ז'. פרק  בהעלם 15)שבת הרבה מלאכות בשוגג שהעושה

בהלכות  (ראה ומלאכה מלאכה כל על חטאת חייב  אחד,
ז'). פרק  למדנו 16)שבת לשבת מלאכות חילוק  שדין לפי 

"מחלליה  י "ד) פסוק  ל"א פרק  (שמות מדכתיב  ע ) דף  (שבת
אחד, חלול על הרבה קרבנות התורה ריבתה – יומת" מות
אש  תבערו "לא ג') פסוק  ל"ה פרק  (שם שכתוב  ממה או
המלאכות  כל בכלל הבערה השבת", בים מושבותיכם בכל
הבערה  מה לך, ולומר אליה להקיש יצאה? ולמה היתה,
שהיא  כל אף  עצמה, בפני  עליה וחייבין מלאכה אב  שהיא
שכתוב  ממה או עצמה, בפני  עליה חייבין מלאכה  אב 
מצות  מכל בשגגה תחטא כי  "נפש ב ') פסוק  ד' פרק  (ויקרא
שחייבים  פעמים מהנה" מאחת ועשה תעשינה, לא אשר ה'
חיוב  לענין נאמרו אלו וכל ואחת, אחת כל על חטאת
חטאת  חיוב  אין טוב  שביום וכיון מלקות, לחיוב  ולא חטאת,
במסכת  (רש"י  מלאכות חילוק  דין בו אין מלקות, חיוב  רק 

שם). מכות

.„Ïk17‰NÚ Ì‡ ,˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL ‰Î‡ÏÓ »¿»»∆«»ƒ»∆»¿«»ƒ»»
‰ÏÈÎ‡ CˆÏ ‡lL BË ÌBÈa d˙B‡18ıeÁ ,‰˜BÏ  »¿∆…¿…∆¬ƒ»∆

‰‡ˆB‰‰ ÔÓ19‰Ú‰‰Â ˙eLÏ ˙eLÓ20CBznL ;21 ƒ«»»≈¿ƒ¿¿««¿»»∆ƒ
‰z‰L22‰z‰ ,‰ÏÈÎ‡ CˆÏ BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰ ∆À¿»»»¿¿…∆¬ƒ»À¿»

‡ÈˆB‰Ï BË ÌBÈa zÓ CÎÈÙÏ .‰ÏÈÎ‡ CˆÏ ‡lL∆…¿…∆¬ƒ»¿ƒ»À»¿¿ƒ
˙eLÓ el‡a ‡ˆBiÎÂ ÁzÙÓ B‡ ‰Bz ÙÒ B‡ ÔË»̃»≈∆»«¿≈«¿«≈»≈≈¿
CˆÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÈÚ‰Ï zÓ ÔÎÂ .˙eLÏƒ¿¿≈À»¿«¿ƒ««ƒ∆≈¿…∆
 ‰ÏÈÎ‡ Cˆ Ba LiL Ïk :˙BÎ‡ÏÓ ‡Le .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»¿»»∆≈…∆¬ƒ»

‰LÈÏÂ ‰iÙ‡Â ‰ËÈÁL ÔB‚k ,zÓ23;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ À»¿¿ƒ»«¬ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆
‰È˙k ÔB‚k ,eÒ‡  ‰ÏÈÎ‡ Cˆ Ô‰a ÔÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»∆…∆¬ƒ»»¿¿ƒ»

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈe ‰‚È‡Â«¬ƒ»ƒ¿»¿«≈»∆

ב '.17) עמוד ט "ז דף  מגילה במסכת והן 18)משנה
כתיבה, כגון: אכילה, לעניני  עומדות אינן שמעיקרן מלאכות

ספר). בקרית (המבי "ט  בהן וכיוצא ובנין מפני19)אריגה
משא  תוציאו "ולא כ"ב ): פסוק  י "ז פרק  (ירמיה שכתוב 
ביצה  (מסכת טוב  ביום ולא – בשבת השבת", ביום מבתיכם

א'). עמוד י "ב  ג'):20)דף  פסוק  ל"ה פרק  (שמות שכתוב 
אין  בשבת השבת", ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא
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מסכת  (ירושלמי  טוב  ביום אתה מבעיר אבל מבעיר אתה
ב '). הלכה ה' פרק  י "ב 21)ביצה דף  ביצה מסכת משנה

שמאי לבית הלל, ובית שמאי  בית בין מחלוקת א' עמוד
שנפסקה  – הלל לבית אבל נפש, אוכל לצורך רק  מותר אינו
הותרה  נפש, אוכל לצורך שהותרה "מתוך – כמותם הלכה

נפש". אוכל לצורך שלא פרק 22)גם (שמות כתוב  שכן
לא  מלאכה כל לכם, יהיה קדש "מקרא ט "ז): פסוק  י "ב 
לכם". יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך בהם, יעשה

פרק 23) ביצה מסכת שרק בירושלמי  אמרו י ' הלכה א'
טחינה, אבל מותרות, – ואילך מלישה שהם המלאכות
מפני נפש, אוכל לצורך מותרות אינן וכדומה, רקידה
לכם  יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך שכתוב :
משמור  ט "זֿי "ז), פסוקים שם (שמות המצות" את ושמרתם

ז'. בהלכה להלן וראה מותר. ואילך

.‰BË ÌBÈ ÚÓ ˙BNÚ‰Ï LÙ‡L ‰Î‡ÏÓ Ïk24, »¿»»∆∆¿»¿≈»≈∆∆
ÚaÓ ˙ÈNÚ Ì‡ ÔBqÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ da ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»∆¿≈¿…ƒ»ƒ«¬≈ƒ»∆∆

ÌÈÓÎÁ eÒ‡ 25ŒÏÚŒÛ‡ ,BË ÌBÈa d˙B‡ ˙BNÚÏ »¿¬»ƒ«¬»¿««
‰Êb ?‰Ê c eÒ‡ ‰ÓÏÂ .‰ÏÈÎ‡ CˆÏ ‡È‰L Èt26 ƒ∆ƒ¿…∆¬ƒ»¿»»»¿»»∆¿≈»

ÚÓ Ô˙BNÚÏ LÙ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡nL∆»«ƒ«»»¿»∆∆¿»«¬»≈∆∆
BË ÌBÈÏ ,BË ÌBÈ27CÏB‰ Blk BË ÌBÈ ‡ˆÓÂ , ¿¿ƒ¿»À≈

‡ÏÂ ,BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈÂ ,˙BÎ‡ÏÓ Ô˙B‡ ˙iNÚa«¬ƒ«»¿»¿ƒ»«ƒƒ¿«¿…
ÏÎ‡Ï È‡t BÏ ‰È‰È28. ƒ¿∆¿«∆¡…

א'.24) עמוד קל"ד דף  שבת במסכת זו סברא מקור
אלו 25) דברים הנ"ל י ' הלכה א' פרק  דביצה הירושלמי  לפי 

גורס  שהוא אלא הראב "ד, דעת (וכן התורה מן אסורים
אינן  רבינו לדעת אבל ואילך"). "מתלישה בירושלמי 

מדרבנן. אלא במשנה 26)אסורות ראה זו לגזירה מקור
א'. עמוד י "א דף  קטן מועד הגירסא:27)מסכת בכ"י 

טוב ". ביום אותם ויעשה טוב  יום בנ"א:28)"מערב 
(מער"ק ). ולשתות" "לאכול

.Â.BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰‰ eÒ‡ ‡Ï BÓˆÚ ÌÚh‰ ‰fÓeƒ∆««««¿…»¿«»»¿
LÙ‡L ‰Î‡ÏÓ ‡È‰ ‰‡ˆB‰‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»«»»ƒ¿»»∆∆¿»
È„k ?‰eÒ‡ ‡Ï ‰nÏÂ ,BË ÌBÈ ÚÓ d˙BNÚÏ«¬»≈∆∆¿»»…¬»»¿≈
‰Ó Ïk ‡ÈÈÂ CÈÏBÈÂ ,BË ÌBÈ ˙ÁÓNa ˙Ba‰Ï¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»«
ÂÈ„iL ÈÓk ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÂÈˆÙÁ ÌÈÏLÈÂ ,‰ˆiM∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¬»»¿…ƒ¿∆¿ƒ∆»»
ÚÓ Ô˙BNÚÏ LÙ‡L ˙BÎ‡ÏÓ ‡L Ï‡ .˙BeÒ‡¬¬»¿»¿»∆∆¿»«¬»≈∆∆

˜ÒÚ Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰  BË ÌBÈ29Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ , ƒ¿≈»∆≈∆≈ƒ»
.BË ÌBÈa¿

מוליך 29) הוא מועט  ובזמן עסק , בה אין ההוצאה ואילו
רוקח ). (מעשה שצריך מה ומביא

.Ê?„ˆÈk30ÔÈˆB˜ ÔÈ‡31ÔÈL„ ‡ÏÂ32‡ÏÂ ÔÈBÊ ‡ÏÂ ≈«≈¿ƒ¿…»ƒ¿…ƒ¿…
ÔÈBa33ÔÈÁBË ‡ÏÂ34ÔÈ„wÓ ‡ÏÂ ÌÈhÁ‰ ˙‡35 ¿ƒ¿…¬ƒ∆«ƒƒ¿…¿«¿ƒ

Ô˙BNÚÏ LÙ‡ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL ;BË ÌBÈa¿∆»≈¿«≈»∆∆¿»«¬»
.ÔBqÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡Â ,BË ÌBÈ ÚÓ≈∆∆¿≈¿»∆¿≈¿…ƒ»

לצורך 30) שהם אף  מלאכות, קצת לעשות חכמים אסרו
ה'. בהלכה למעלה ראה נפש, דף 31)אוכל חגיגה מסכת

היא  (=האם שרי " מי  טוב  ביום "קצירה א' עמוד י "ח 

בסוגיא 32)מותרת?). ב ' עמוד י "ב  דף  ביצה מסכת
במשנה.33)דמלילות. ב ' עמוד י "ד דף  דף 34)שם שם

א'. עמוד ב '.35)י "ד עמוד כ"ט  דף  שם בנפה, לנפות

.ÁÔÈLÏ Ï‡36ÌBÈa ÔÈÏMÓe ÔÈËÁBLÂ ÔÈÙB‡Â ¬»»ƒ¿ƒ¿¬ƒ¿«¿ƒ¿
„ÒÙ‰ CÎa LÈ ,ÚaÓ el‡ ‰NÚ Ì‡L ;BË37B‡ ∆ƒ»»≈ƒ»∆∆≈¿»∆¿≈

ÌBi‰ ÏMaL ÏÈLz B‡ ÌÁ ÌÁÏ ÔÈ‡L .ÌÚË ÔBÒÁ∆¿««∆≈∆∆««¿ƒ∆ƒ≈«
,LÓ‡Ó ÏMa˙pL ÏÈL˙Îe LÓ‡Ó ‰Ù‡pL ÌÁÏk¿∆∆∆∆¡»≈∆∆¿«¿ƒ∆ƒ¿«≈≈∆∆
ÔÎÂ ,LÓ‡Ó ËÁLpL Nk ÌBi‰ ËÁLpL Na ‡ÏÂ¿…»»∆ƒ¿««¿»»∆ƒ¿«≈∆∆¿≈

ÈÈLÎÓ ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBik Ïk38Ô‰a LiL ,LÙ ÏÎ‡ …«≈»≈¿≈«¿ƒ≈…∆∆∆∆≈»∆
,BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈNBÚ  ÚaÓ eNÚ Ì‡ ÔBqÁƒ»ƒ«¬ƒ»∆∆ƒ»¿

ÔÈÏz ˙˜ÈÁL ÔB‚k39.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿¿ƒ«¿»ƒ¿«≈»∆

א'.36) עמוד קל"ד דף  שבת על 37)מסכת חולק  הראב "ד
יותר, וטעימים יפין והירקות הפירות גם הרי  כי  זה, טעם
פירות  לתלוש התירו לא כן פי  על ואף  יומן, בני  כשהן

טוב . ביום כר'38)וירקות ב ' עמוד כ"ח  דף  ביצה מסכת
את 39)יהודה. להכשיר אלא אוכל עצמם התבלין שאין

בהשגת  ועיין נפש, אוכל מכשירי  הם ולפיכך באו האוכל
י '. הלכה ד' פרק  להלן הראב "ד

.ËÔÈ‡40ÏÎ‡iM ‰Ó BË ÌBÈa ÔÈÏMÓe ÔÈÙB‡ ≈ƒ¿«¿ƒ¿«∆≈»≈
‡l‡ ‰ÏÈÎ‡ CˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ‰z‰ ‡ÏÂ ,ÏÁa¿…¿…À¿»¿»»∆ƒ¿…∆¬ƒ»∆»

‰NÚ .BË ÌBÈa da ˙B‰Ï È„k41ÌBÈa ÏÎ‡Ï È„k ¿≈≈»»¿»»¿≈∆¡…¿
.ÏÁa ˙Bn‰ ÏÎ‡Ï zÓ  È˙B‰Â ,BË¿ƒÀ»∆¡…«»¿…

ט "ו.40) הלכה להלן וראה ב ' עמוד מ "ו דף  פסחים מסכת
ב '.41) עמוד ט "ו דף  ביצה מסכת במשנה זה כעין

.È‰‡ÏÓÓ42Na ‰„˜ ‰M‡43dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿«¿»ƒ»¿≈»»»««ƒ∆≈»
‡lÓÓ .˙Á‡ ‰ÎÈ˙ÁÏ ‡l‡ ‰ÎÈˆ44˙ÈÁ ÌBzÁ ¿ƒ»∆»«¬ƒ»««¿«≈«¿»ƒ

.„Á‡ ÔB˙È˜Ï ‡l‡ CÈˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ ÏL∆«ƒ««ƒ∆≈»ƒ∆»¿ƒ∆»
‰ÎÈˆ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙t epz ‰M‡ ‰‡ÏÓÓe¿«¿»ƒ»««««ƒ∆≈»¿ƒ»

ÔÓÊaL ;„Á‡ kÎÏ ‡l‡45‡È‰ epza ‰aÓ ˙t‰L ∆»¿ƒ»∆»∆ƒ¿«∆««¿À»««ƒ
‰ÙÈ ˙Ù‡46ÁÏBÓe .47˙a Na ˙BÎÈ˙Á ‰nk Ì„‡ ∆¡≈»∆≈«»»«»¬ƒ»»¿«

˙Á‡ ‰ÎÈ˙ÁÏ ‡l‡ CÈˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡48. ««««ƒ∆≈»ƒ∆»«¬ƒ»««
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א'.42) עמוד י "ז דף  ביצה האש 43)מסכת על ונותנת
להלן). (ראה מלאה אחת 44)כשהקדרה שבטירחא לפי 

(רש"י ). חול לצורך במיוחד טורח  ואינו הכל, את עושה הוא
כנ"ל. וקדרה באשה הדין קטנים 45)והוא היו תנוריהם

אין  מלא, שהוא ומתוך בדפנותיהם. הפת מדבקים והיו
אורח  ערוך (שלחן יפה נאפה והפת להתפשט , לחומו מקום

תק "ז). סימן שם.46)חיים אלעזר בן שמעון ר' כדעת
וכתב  מותר. לחוד בתנור פת כל נותן אפילו זה ולפי 
בשר, להוסיף  שמותר בקדירה, הדין הוא זה שלפי  הרשב "א

בשר. הרבה בו כשיש יותר שמן מסכת 47)שהתבשיל
ב '. עמוד י "א דף  (רש"י ).48)ביצה לכולן אחת שטירחא

.‡ÈÏMÓ‰49Ba ÏÎ‡Ï È„k BË ÌBÈa ‰ÙB‡‰ B‡ «¿«≈»∆¿¿≈∆¡…
ÏÈLz‰ ‡LÂ ,e‡a ‡ÏÂ ÌÈÁB‡ ÔnfL B‡ ,ÌBi«∆ƒ≈¿ƒ¿…»¿ƒ¿«««¿ƒ
ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,ÁÓÏ ÏÎ‡Ï zÓ ‰Ê È‰  ˙t‰Â¿««¬≈∆À»∆¡…¿»»≈¿…≈
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קפד                 
         

˙aLa50ÌÈÚÈ ‡lL „Ïe ;51,eÒ‡  ÌÈÚ‰ Ì‡Â . ¿«»ƒ¿«∆…«¬ƒ¿ƒ∆¡ƒ»
eÈÓÁ‰L ÈtÓ ;BË ÌBÈ Á‡L ˙aLa elÙ‡Â«¬ƒ¿«»∆««ƒ¿≈∆∆¿ƒ

„ÈÊn‰ ÔÓ ˙BÈ ÌÈÚÓa52. ¿«¬ƒ≈ƒ«≈ƒ

ב '.49) עמוד י "ז דף  ביצה מיום 50)מסכת לבשל שאסור
ו', בפרק  להלן כמבואר תבשילין, עירוב  בלי  לשבת טוב 
לאכלו. מותר לשבת ונשאר ביום לבו שבשלו וכאן

אני51) עוד לומר יערים לא טוב , יום לצורך שבישל "לאחר
ויותירם  אחרים תבשילין ויבשל אורחים, להזמין צריך

(רש"י ). על 52)לשבת" לעבור הוא רשע  מזיד "שאלו
משים  עצמו והוא הימנו, למדים אחרים ואין חכמים, דברי 
לא  הלכך בהיתר, לעשות סבור מערים אבל – ושב  לבו אל
לפיכך  – הימנו למדים ואחרים בו, לחזור לבו אל ישיב 

(רש"י ). רבנן" קנסוהו

.ÈÈÓ53˙kÒÓ ‰Ó‰a Bl ‰˙È‰L54ËÁLÈ ‡Ï  ƒ∆»¿»¿≈»¿À∆∆…ƒ¿«
ÏBÎiL Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BË ÌBÈa d˙B‡55ÏÎ‡Ï »¿∆»ƒ≈≈«∆»∆¡…

˙ÈÊk ‰pnÓ56ÈÏˆ57ËÁLÈ ‡lL È„k ;ÌBÈ „BÚaÓ ƒ∆»¿«ƒ»ƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÁa ÏÎ‡iM ‰Ó BË ÌBÈa¿«∆…««…¿≈…«≈»∆

א'.53) עמוד כ "ה דף  ביצה במסכת "שהוא 54)משנה
סעודתו, סעד שכבר לבשר, צריך ואינו תמות, שמא ירא

(רש"י ). שוחט " הוא הפסדו מחמת שהות 55)אלא שיש
הפסד  משום התירו אוכל, שאינו אף  טוב , ביום ממנו לאכול

המגיד). (הרב  לשחוט 56)ממונו יכול כזית אותו ומשום
ודוקא  שחיטה. בלא בשר לכזית אפשר אי  כי  הבהמה את
אלא  לשחוט  אסור בריאה בהמה אבל זאת, התירו במסוכנת

(מ "מ ). טוב  ביום לאכלה רוצה כן מהר,57)אם שמתבשל
ישראל). (תפארת הדחה ולא מליחה לא צריך ואין

.‚ÈÔÈÏMÓe ÔÈÙB‡ ÔÈ‡58ÏÈÎ‡‰Ï È„k BË ÌBÈa ≈ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿«¬ƒ
 ÌÎÏ ‰NÚÈ BcÏ ‡e‰ :Ó‡pL ;ÌÈÏk B‡ ÌÈ˙ekƒ¿»ƒ∆∆¡«¿«≈»∆»∆

ÌÈÏÎÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ ,ÌÈ˙eÎÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ59CÎÈÙÏ . »∆¿…¿ƒ»∆¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ»
˙aLa È˙ek‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ60ÌBÈa B˙B‡ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â , ¿«¿ƒ∆«ƒ¿«»¿≈¿«¿ƒ¿

È˙ek‰ ‡a Ì‡ Ï‡ .BÏÈLa ‰aÈ ‡nL ‰Êb ,BË¿≈»∆»«¿∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»«ƒ
kL ,ÔÈÏÎB‡ Ô‰M ‰Ó Ô‰nÚ ÏÎB‡  ÂÈÏ‡Ó≈≈»≈ƒ»∆«∆≈¿ƒ∆¿»

.‰eÈÎ‰¡ƒ»

מלאכת 58) לכל הדין והוא ב ' עמוד כ"א דף  ביצה מסכת
גוים. לצורך לעשותה שאסור – נפש בכ"י59)אוכל

"לבהמה". בשבילו.60)הגירסא: שיבשל לחוש שאין

.„È‰Ó‰a61 Ï‡NÈ ÏL dÈˆÁÂ È˙ek ÏL dÈˆÁL ¿≈»∆∆¿»∆ƒ¿∆¿»∆ƒ¿»≈
‰pnÓ ÏÎ‡Ï LÙ‡ È‡L ;BË ÌBÈa dËÁLÏ zÓÀ»¿»¬»¿∆ƒ∆¿»∆¡…ƒ∆»
ÌÈ˙eÎÏ dÈˆÁL ‰qÚ Ï‡ .‰ËÈÁL ‡Ïa Na ˙ÈÊk¿«ƒ»»¿…¿ƒ»¬»ƒ»∆∆¿»¿ƒ
ÏBÎiL ÈtÓ ,d˙B‡ ˙BÙ‡Ï eÒ‡  Ï‡NÈÏ dÈˆÁÂ¿∆¿»¿ƒ¿»≈»∆¡»ƒ¿≈∆»

Èa .˜ˆa‰ ˜lÁÏ62Ï‡NÈÏ ÁÓ˜ e˙pL ÏÈÁ‰ ¿«≈«»≈¿≈««ƒ∆»¿∆«¿ƒ¿»≈
‰pnÓ ˙t ÔÈ˙BpLk Ì‡ ,BË ÌBÈa ˙t Ì‰Ï ˙BNÚÏ«¬»∆«¿ƒ¿∆¿ƒ«ƒ∆»
;BË ÌBÈa Ô‰Ï B˙BÙ‡Ï zÓ  ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ ˜BÈ˙Ï¿ƒ≈«¿ƒƒÀ»∆¡»∆¿

˙qÚ .˜BÈ˙Ï Èe‡ ˙ÙÂ ˙t ÏkL63ÔÓÊa ,ÌÈÏk‰ ∆»«»«»¿ƒƒ««¿»ƒƒ¿«
ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB‰L64˙ÈÙ‡  ‰pnÓ65.BË ÌBÈa ∆»ƒ¿ƒƒ∆»∆¡≈¿

א'.61) עמוד כ"א דף  ביצה שאסור 62)מסכת הרי "ף  דעת

זו, שלפני  בהלכה כמבואר טוב , ביום הפת את להם לאפות
שמאחר  סובר ורבינו טוב , ביום הנכרי  את מזמנין שאין
חיל  לבני  פת לאפות זו, למלאכה יורדים אנו  אונס  שמתוך
ולוקחין  בתינו לתוך ירדו הם להם נעשה לא ואם הנכרים,
אפייתנו  עיקר להיות מתפשטת דעתנו אין לנו, המזומן את
הסכים  הראב "ד וגם (מאירי ) התינוק  לצורך אלא הם לצרכם

רבינו. והובאה 63)לדעת א' פרק  חלה במסכת משנה
א'. עמוד כ"א דף  ביצה מועט 64)במסכת שבה שהמורסן

אדם. לאכילת ראויה ואף 65)והיא הרועים. חלק  משום
י "ד) הלכה למעלה (ראה הבצק  את לחלק  לו שאפשר פי  על
זה  הרי  נבילה בבשר הכלבים את לפייס  שאפשר כיון –
שם). ביצה מסכת (גמרא לחוד הרועים בשביל אופה כאילו

.ÂËÏMÓ‰66B‡ ‰Ó‰aÏ B‡ ÌÈ˙eÎÏ BË ÌBÈa «¿«≈¿¿ƒƒ¿≈»
ÌÈÁB‡ BÏ e‡a el‡L ;‰˜BÏ BÈ‡  ÏÁÏ ÁÈp‰Ï67, ¿«ƒ«¿…≈∆∆ƒ»¿ƒ

Ô‰Ï Èe‡ ÏÈLz B˙B‡ ‰È‰68È˙B‰Â BLÙÏ ‰NÚ . »»«¿ƒ»»∆»»¿«¿¿ƒ
ÌÈ˙ekÏ epnÓ ÏÈÎ‡‰Ï zÓ 69.‰Ó‰aÏÂ À»¿«¬ƒƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»

ב '.66) עמוד מ "ו דף  פסחים פת 67)מסכת צריכים שיהיו
(רש"י ). היום חזי68)זה אורחים ליה ומיקלעי  "הואיל

(גמרא). למעלה 69)ליה" ראה מאליהם, לביתו שבאו
י "ג. הלכה

.ÊË‰ˆÈÁ70‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa Ô‰ È‰  ‰ÎÈÒÂ ¿ƒ»¿ƒ»¬≈≈ƒ¿«¬ƒ»
‰i˙Le71L‡ C‡ :Ó‡pL ;BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈNBÚÂ , ¿ƒ»¿ƒ»¿∆∆¡««¬∆

Ûeb‰ CÈvL ÏÎÏ  LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡È72,CÎÈÙÏ . ≈»≈¿»∆∆¿»∆»ƒ«¿ƒ»
ÂÈ„È ÂÈt Ô‰a ıÁBÂ ,BË ÌBÈa ÔÈnÁ ÔÈnÁÓ¿«ƒ«ƒ¿¿≈»∆»»»»

ıÁÓ ˙Êb ÌeMÓ ,eÒ‡  BÙeb Ïk Ï‡ ;ÂÈÏ‚Â73. ¿«¿»¬»»»ƒ¿≈«∆¿»
ÔÈnÁÂ74Ïk Ô‰a ıÁB  BË ÌBÈ ÚÓ enÁe‰L ¿«ƒ∆«≈∆∆≈»∆»

˙aLa ‡l‡ ‰Ê c ÏÚ eÊ‚ ‡lL ;BË ÌBÈa BÙeb¿∆…»¿«»»∆∆»¿«»
„Ïa75. ƒ¿«

ב '.70) עמוד כ"א דף  ביצה במסכת כעין 71)משנה ביטוי 
"מנין  א'). עמוד פ "ו דף  שבת (מסכת במשנה  מצינו זה
ראיה  שאין פי  על אף  הכפורים, ביום כשתייה שהיא לסיכה
י "ח ) פסוק  ק "ט  פרק  (תהלים שנאמר לדבר, זכר לדבר

בעצמותיו". וכשמן בקרבו כמים לא 72)"ותבא זה דרש
בידינו  המצויים במדרשים ולא התלמודים בשני  לא מצאנו
עמוד  כ"ב  דף  בפסחים שאמרו מה על מבוסס  ודאי  זה [אבל
להנאה. ובין לאכילה בין הדיעות לכל נדרש ש"יאכל" ב '

קי "ג]. סימן יראים בספר מפורש (מסכת 73)וכן ירושלמי 
קפרא, לבר שאל פילוסופיוס  "חד ג') הלכה ג' פרק  שבת
אמר  לרחוץ ? ואסור לשתות מותר סריסא, ללוי  שאל אבלט 
לך? רע  אינו שמא אשתך, עם מחבק  סריס  תראה אם לו,
שלא  לו אמר כלום? לה הוא ומכי  לו אמר אין, – לו אמר
שירגילו  חכמים (חששו יתפרצו שלא והכא א"ל תתפרץ ,
חששו  לא לשתייה אבל כלל, לצורך שלא אף  לחמם עצמם
לא), לרחיצה אבל מזונו, לצורך הוא וגם הוא מועט  דדבר
לנו  – בקנה דחית לזה רבי  תלמידיו, לו אמרו שיצא כיון
יאכל  אשר אך – נאמר כבר והלא להם אמר משיב , אתה מה
שוה  אינו גופו כל (ורחיצת לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל
רבינו  לדעת אבל התורה. מן איסורו זה ולפי  נפש)". לכל
מדרבנן. אלא אסור ואינו מרחץ  גזירת משום הוא
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˙aLa50ÌÈÚÈ ‡lL „Ïe ;51,eÒ‡  ÌÈÚ‰ Ì‡Â . ¿«»ƒ¿«∆…«¬ƒ¿ƒ∆¡ƒ»
eÈÓÁ‰L ÈtÓ ;BË ÌBÈ Á‡L ˙aLa elÙ‡Â«¬ƒ¿«»∆««ƒ¿≈∆∆¿ƒ

„ÈÊn‰ ÔÓ ˙BÈ ÌÈÚÓa52. ¿«¬ƒ≈ƒ«≈ƒ

ב '.49) עמוד י "ז דף  ביצה מיום 50)מסכת לבשל שאסור
ו', בפרק  להלן כמבואר תבשילין, עירוב  בלי  לשבת טוב 
לאכלו. מותר לשבת ונשאר ביום לבו שבשלו וכאן

אני51) עוד לומר יערים לא טוב , יום לצורך שבישל "לאחר
ויותירם  אחרים תבשילין ויבשל אורחים, להזמין צריך

(רש"י ). על 52)לשבת" לעבור הוא רשע  מזיד "שאלו
משים  עצמו והוא הימנו, למדים אחרים ואין חכמים, דברי 
לא  הלכך בהיתר, לעשות סבור מערים אבל – ושב  לבו אל
לפיכך  – הימנו למדים ואחרים בו, לחזור לבו אל ישיב 

(רש"י ). רבנן" קנסוהו

.ÈÈÓ53˙kÒÓ ‰Ó‰a Bl ‰˙È‰L54ËÁLÈ ‡Ï  ƒ∆»¿»¿≈»¿À∆∆…ƒ¿«
ÏBÎiL Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BË ÌBÈa d˙B‡55ÏÎ‡Ï »¿∆»ƒ≈≈«∆»∆¡…

˙ÈÊk ‰pnÓ56ÈÏˆ57ËÁLÈ ‡lL È„k ;ÌBÈ „BÚaÓ ƒ∆»¿«ƒ»ƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÁa ÏÎ‡iM ‰Ó BË ÌBÈa¿«∆…««…¿≈…«≈»∆

א'.53) עמוד כ "ה דף  ביצה במסכת "שהוא 54)משנה
סעודתו, סעד שכבר לבשר, צריך ואינו תמות, שמא ירא

(רש"י ). שוחט " הוא הפסדו מחמת שהות 55)אלא שיש
הפסד  משום התירו אוכל, שאינו אף  טוב , ביום ממנו לאכול

המגיד). (הרב  לשחוט 56)ממונו יכול כזית אותו ומשום
ודוקא  שחיטה. בלא בשר לכזית אפשר אי  כי  הבהמה את
אלא  לשחוט  אסור בריאה בהמה אבל זאת, התירו במסוכנת

(מ "מ ). טוב  ביום לאכלה רוצה כן מהר,57)אם שמתבשל
ישראל). (תפארת הדחה ולא מליחה לא צריך ואין

.‚ÈÔÈÏMÓe ÔÈÙB‡ ÔÈ‡58ÏÈÎ‡‰Ï È„k BË ÌBÈa ≈ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿«¬ƒ
 ÌÎÏ ‰NÚÈ BcÏ ‡e‰ :Ó‡pL ;ÌÈÏk B‡ ÌÈ˙ekƒ¿»ƒ∆∆¡«¿«≈»∆»∆

ÌÈÏÎÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ ,ÌÈ˙eÎÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ59CÎÈÙÏ . »∆¿…¿ƒ»∆¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ»
˙aLa È˙ek‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ60ÌBÈa B˙B‡ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â , ¿«¿ƒ∆«ƒ¿«»¿≈¿«¿ƒ¿

È˙ek‰ ‡a Ì‡ Ï‡ .BÏÈLa ‰aÈ ‡nL ‰Êb ,BË¿≈»∆»«¿∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»«ƒ
kL ,ÔÈÏÎB‡ Ô‰M ‰Ó Ô‰nÚ ÏÎB‡  ÂÈÏ‡Ó≈≈»≈ƒ»∆«∆≈¿ƒ∆¿»

.‰eÈÎ‰¡ƒ»

מלאכת 58) לכל הדין והוא ב ' עמוד כ"א דף  ביצה מסכת
גוים. לצורך לעשותה שאסור – נפש בכ"י59)אוכל

"לבהמה". בשבילו.60)הגירסא: שיבשל לחוש שאין

.„È‰Ó‰a61 Ï‡NÈ ÏL dÈˆÁÂ È˙ek ÏL dÈˆÁL ¿≈»∆∆¿»∆ƒ¿∆¿»∆ƒ¿»≈
‰pnÓ ÏÎ‡Ï LÙ‡ È‡L ;BË ÌBÈa dËÁLÏ zÓÀ»¿»¬»¿∆ƒ∆¿»∆¡…ƒ∆»
ÌÈ˙eÎÏ dÈˆÁL ‰qÚ Ï‡ .‰ËÈÁL ‡Ïa Na ˙ÈÊk¿«ƒ»»¿…¿ƒ»¬»ƒ»∆∆¿»¿ƒ
ÏBÎiL ÈtÓ ,d˙B‡ ˙BÙ‡Ï eÒ‡  Ï‡NÈÏ dÈˆÁÂ¿∆¿»¿ƒ¿»≈»∆¡»ƒ¿≈∆»

Èa .˜ˆa‰ ˜lÁÏ62Ï‡NÈÏ ÁÓ˜ e˙pL ÏÈÁ‰ ¿«≈«»≈¿≈««ƒ∆»¿∆«¿ƒ¿»≈
‰pnÓ ˙t ÔÈ˙BpLk Ì‡ ,BË ÌBÈa ˙t Ì‰Ï ˙BNÚÏ«¬»∆«¿ƒ¿∆¿ƒ«ƒ∆»
;BË ÌBÈa Ô‰Ï B˙BÙ‡Ï zÓ  ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ ˜BÈ˙Ï¿ƒ≈«¿ƒƒÀ»∆¡»∆¿

˙qÚ .˜BÈ˙Ï Èe‡ ˙ÙÂ ˙t ÏkL63ÔÓÊa ,ÌÈÏk‰ ∆»«»«»¿ƒƒ««¿»ƒƒ¿«
ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB‰L64˙ÈÙ‡  ‰pnÓ65.BË ÌBÈa ∆»ƒ¿ƒƒ∆»∆¡≈¿

א'.61) עמוד כ"א דף  ביצה שאסור 62)מסכת הרי "ף  דעת

זו, שלפני  בהלכה כמבואר טוב , ביום הפת את להם לאפות
שמאחר  סובר ורבינו טוב , ביום הנכרי  את מזמנין שאין
חיל  לבני  פת לאפות זו, למלאכה יורדים אנו  אונס  שמתוך
ולוקחין  בתינו לתוך ירדו הם להם נעשה לא ואם הנכרים,
אפייתנו  עיקר להיות מתפשטת דעתנו אין לנו, המזומן את
הסכים  הראב "ד וגם (מאירי ) התינוק  לצורך אלא הם לצרכם

רבינו. והובאה 63)לדעת א' פרק  חלה במסכת משנה
א'. עמוד כ"א דף  ביצה מועט 64)במסכת שבה שהמורסן

אדם. לאכילת ראויה ואף 65)והיא הרועים. חלק  משום
י "ד) הלכה למעלה (ראה הבצק  את לחלק  לו שאפשר פי  על
זה  הרי  נבילה בבשר הכלבים את לפייס  שאפשר כיון –
שם). ביצה מסכת (גמרא לחוד הרועים בשביל אופה כאילו

.ÂËÏMÓ‰66B‡ ‰Ó‰aÏ B‡ ÌÈ˙eÎÏ BË ÌBÈa «¿«≈¿¿ƒƒ¿≈»
ÌÈÁB‡ BÏ e‡a el‡L ;‰˜BÏ BÈ‡  ÏÁÏ ÁÈp‰Ï67, ¿«ƒ«¿…≈∆∆ƒ»¿ƒ

Ô‰Ï Èe‡ ÏÈLz B˙B‡ ‰È‰68È˙B‰Â BLÙÏ ‰NÚ . »»«¿ƒ»»∆»»¿«¿¿ƒ
ÌÈ˙ekÏ epnÓ ÏÈÎ‡‰Ï zÓ 69.‰Ó‰aÏÂ À»¿«¬ƒƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»

ב '.66) עמוד מ "ו דף  פסחים פת 67)מסכת צריכים שיהיו
(רש"י ). היום חזי68)זה אורחים ליה ומיקלעי  "הואיל

(גמרא). למעלה 69)ליה" ראה מאליהם, לביתו שבאו
י "ג. הלכה

.ÊË‰ˆÈÁ70‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa Ô‰ È‰  ‰ÎÈÒÂ ¿ƒ»¿ƒ»¬≈≈ƒ¿«¬ƒ»
‰i˙Le71L‡ C‡ :Ó‡pL ;BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈNBÚÂ , ¿ƒ»¿ƒ»¿∆∆¡««¬∆

Ûeb‰ CÈvL ÏÎÏ  LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡È72,CÎÈÙÏ . ≈»≈¿»∆∆¿»∆»ƒ«¿ƒ»
ÂÈ„È ÂÈt Ô‰a ıÁBÂ ,BË ÌBÈa ÔÈnÁ ÔÈnÁÓ¿«ƒ«ƒ¿¿≈»∆»»»»

ıÁÓ ˙Êb ÌeMÓ ,eÒ‡  BÙeb Ïk Ï‡ ;ÂÈÏ‚Â73. ¿«¿»¬»»»ƒ¿≈«∆¿»
ÔÈnÁÂ74Ïk Ô‰a ıÁB  BË ÌBÈ ÚÓ enÁe‰L ¿«ƒ∆«≈∆∆≈»∆»

˙aLa ‡l‡ ‰Ê c ÏÚ eÊ‚ ‡lL ;BË ÌBÈa BÙeb¿∆…»¿«»»∆∆»¿«»
„Ïa75. ƒ¿«

ב '.70) עמוד כ"א דף  ביצה במסכת כעין 71)משנה ביטוי 
"מנין  א'). עמוד פ "ו דף  שבת (מסכת במשנה  מצינו זה
ראיה  שאין פי  על אף  הכפורים, ביום כשתייה שהיא לסיכה
י "ח ) פסוק  ק "ט  פרק  (תהלים שנאמר לדבר, זכר לדבר

בעצמותיו". וכשמן בקרבו כמים לא 72)"ותבא זה דרש
בידינו  המצויים במדרשים ולא התלמודים בשני  לא מצאנו
עמוד  כ"ב  דף  בפסחים שאמרו מה על מבוסס  ודאי  זה [אבל
להנאה. ובין לאכילה בין הדיעות לכל נדרש ש"יאכל" ב '

קי "ג]. סימן יראים בספר מפורש (מסכת 73)וכן ירושלמי 
קפרא, לבר שאל פילוסופיוס  "חד ג') הלכה ג' פרק  שבת
אמר  לרחוץ ? ואסור לשתות מותר סריסא, ללוי  שאל אבלט 
לך? רע  אינו שמא אשתך, עם מחבק  סריס  תראה אם לו,
שלא  לו אמר כלום? לה הוא ומכי  לו אמר אין, – לו אמר
שירגילו  חכמים (חששו יתפרצו שלא והכא א"ל תתפרץ ,
חששו  לא לשתייה אבל כלל, לצורך שלא אף  לחמם עצמם
לא), לרחיצה אבל מזונו, לצורך הוא וגם הוא מועט  דדבר
לנו  – בקנה דחית לזה רבי  תלמידיו, לו אמרו שיצא כיון
יאכל  אשר אך – נאמר כבר והלא להם אמר משיב , אתה מה
שוה  אינו גופו כל (ורחיצת לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל
רבינו  לדעת אבל התורה. מן איסורו זה ולפי  נפש)". לכל
מדרבנן. אלא אסור ואינו מרחץ  גזירת משום הוא
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הגאונים.74) בשם מן 75)הרי "ף  לחמם אסור שבשבת
גזרו  לא מדרבנן אלא איסורו שאין טוב  ביום אבל התורה,

טוב . יום ערב  על

.ÊÈÏk76˙aLa eÒ‡L77ÓB„ ‡e‰L ÌeMÓ ÔÈa ‰ …∆»¿«»≈ƒ∆∆
ÌeMÓ ‡e‰L ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ‡ÈÓ B‡ ‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»≈ƒƒ≈¿»»≈∆ƒ
‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BË ÌBÈa eÒ‡ ‡e‰ È‰  ˙eL¿¬≈»¿∆»ƒ≈»»
ÌÈzÓ Ì‰L ÌÈ„ B‡ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÈÎ‡ Cˆ Ba…∆¬ƒ»¿«≈»¿»ƒ∆≈À»ƒ
eÒ‡L ÏÎÂ .el‡ ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,BË ÌBÈa¿¿∆ƒ¿»≈«¬»≈¿…∆»
‡l‡ ,BË ÌBÈa BÏËÏËÏ eÒ‡  ˙aLa BÏËÏËÏ¿«¿¿¿«»»¿«¿¿¿∆»

‰ÏÈÎ‡ CˆÏ78zÓ  ˙aLa znL ÏÎÂ .da ‡ˆBiÎÂ ¿…∆¬ƒ»¿«≈»¿…∆À»¿«»À»
eq‡ :˙aLa ÔÈ‡M ‰Ó BË ÌBÈa LÈÂ .BË ÌBÈa¿¿≈¿«∆≈¿«»ƒ
;˙aLa zÓe BË ÌBÈa eÒ‡ ‰ˆ˜n‰L ,‰ˆ˜ÓÀ¿∆∆«À¿∆»¿À»¿«»

ÈtÓ79,‰ˆ˜n‰ Ba eÒ‡ ,˙aMÓ Ï˜ BË ÌBiL ƒ¿≈∆«ƒ«»»¿«À¿∆
.Ba ÏÊÏÊÏ ‡BÈ ‡nL∆»»¿«¿≈

טוב 76) יום בין "אין ב ': עמוד ל"ו דף  ביצה מסכת משנה
בלבד". נפש אוכל אלא רבינו 77)לשבת בדברי  מבואר

שאסרום  דברים שיש א' הלכה שבת מהלכות כ"א בפרק 
מביאים  שהם ויש למלאכה דומים שהם מפני  חכמים
גם  ויש א'). הלכה כ"ד בפרק  עוד שם (ועיין למלאכה
כגון  "תשבות", של עשה מצות משום התורה מן שאסורים
משביתת  א' בפרק  עוד ועיין היום. כל שבותים עושה אם

ב '. הלכה י '78)עשור הלכה ג' פרק  להלן רבינו כתב  כן
בתנור  לאפות כדי  מוקצה, שהוא האפר, לגרוף  שמותר
עמוד  ח ' דף  ביצה במסכת התוס ' כתבו וכן טוב  יום לצורך
לטלטל  שמותר יצחק  הר"ר בשם יהודה רב  אמר ד"ה א'

נפש. אוכל לצורך טוב  ביום דף 79)מוקצה ביצה מסכת
לן  סתם בה, לזלזולי  אתי  ולא דחמירא "שבת ב ': עמוד ב '
לזלזולי ואתי  דקיל טוב  יום מוקצה, להתיר שמעון כרבי 

מוקצה". לאסור יהודה כרבי  לן סתם ביה,

.ÁÈ?„ˆÈk80˙Ï‚z81BLÂ ,ÌÈˆÈa Ïc‚Ï ˙„ÓBÚ‰ ≈««¿¿…∆»∆∆¿«≈≈ƒ¿
ÔÈ„ÓBÚ‰ ˙BÙe ,CBL ÈBÈÂ ,‰LÈÁÏ „ÓBÚ‰»≈«¬ƒ»¿≈»≈»¿ƒ
eÒ‡Â ,Ô‰ ‰ˆ˜Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk  ‰BÁÒÏƒ¿»»≈¿«≈»∆À¿∆≈¿»
ÚaÓ Ì˙B‡ ÔÈÎiL „Ú ,BË ÌBÈa Ô‰Ó ÏÎ‡Ï∆¡…≈∆¿«∆»ƒ»ƒ»∆∆

‰ÏÈÎ‡Ï Ì‰ÈÏÚ LÁÈÂ82ÔÎeÓ Ïk‰  ˙aLa Ï‡ . ¿«¿…¬≈∆«¬ƒ»¬»¿«»«…»
eÒ‡ ‰ˆ˜n‰L ÌLÎe .‰Î‰ CÈˆ BÈ‡Â ,˙aL Ïˆ‡≈∆«»¿≈»ƒ¬»»¿≈∆«À¿∆»

„ÏBp‰ Ck ,BË ÌBÈa83.eÒ‡ ¿»«»»

ביום 80) אסור שמוקצה זו שלפני  בהלכה האמור על מוסב 
ב '.81)טוב . עמוד י "ט  דף  שבת משנה 82)מסכת

א'. עמוד י ' דף  ביצה (להלן 83)במסכת כלים שברי  [כמו
ביום  ונולד בעולם היה שלא דבר אבל י "ב ), הלכה ב ' פרק 
עמוד  ב ' דף  ביצה (מסכת ממוקצה חמור יותר איסורו טוב 

כאן]. בלח "מ  ועיין א'),

.ËÈÏÁ84ÔÈ‡ Ï‡ ;BË ÌBÈÏ ÔÈÎÓ ÏÁÂ ,˙aLÏ ÔÈÎÓ …≈ƒ¿«»¿…≈ƒ¿¬»≈
.BË ÌBÈÏ ‰ÈÎÓ ˙aL ‡ÏÂ ,˙aLÏ ÔÈÎÓ BË ÌBÈ≈ƒ¿«»¿…«»¿ƒ»¿

CÎÈÙÏ85 ˙aM‰ Á‡ BË ÌBÈa ‰„ÏBpL ‰ˆÈa , ¿ƒ»≈»∆¿»¿««««»
‰ÏÈÎ‡Ï ˙„ÓBÚ ˙Ï‚z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰eÒ‡86; ¬»¿««ƒ∆««¿¿…∆∆∆«¬ƒ»

LÓ‡Óe ÏÈ‡B‰87ÔÈÎÓ ˙aL ‡ˆÓ ,‰ˆÈa‰ ‰Ó‚ ƒ≈∆∆ƒ¿¿»«≈»ƒ¿»«»≈ƒ

BË ÌBÈÏ d˙B‡88BË ÌBÈ ÏÎa ‰eÒ‡Â .89‰Êb , »¿«¬»»¿»¿≈»
ÏÎa ‰„ÏBpL ‰ˆÈa ÔÎÂ .˙aL Á‡L BË ÌBÈ ÌeMÓƒ∆«««»¿≈≈»∆¿»¿»
.BË ÌBÈ Á‡L ˙aL ÌeMÓ ‰Êb ,‰eÒ‡  ˙aL«»¬»¿≈»ƒ«»∆««

דכתיב 84) מאי  רבה אמר ב ': עמוד ב ' דף  ביצה מסכת
יום  (וסתם הששי  ביום "והיה ה') הלכה ט "ז פרק  (שמות
חול  – יביאו" אשר את והכינו רש"י ) חול, יום הוא ששי 
שבת  קרוי  טוב  יום (שגם טוב  ליום מכין וחול לשבת, מכין
ליום  מכינה שבת ואין לשבת, מכין טוב  יום ואין רש"י ) –

א').85)טוב ". עמוד ב ' דף  ביצה (מסכת משנה
י "ח ).86) הלכה למעלה (ראה מוקצה שכל 87)ואינה

לפני שעות וארבע  עשרים התרנגולת במעי  נגמרת ביצה
שם). ביצה (מסכת העולם לאויר שבת 88)יציאתה והכנת

הכנה  וצריכה היא חשובה טוב  יום וסעודת הכנה אינה
שם). (רש"י  לשבת הדין והוא אסורה, אבל 89)ולפיכך

לא  חול "סעודת כי  אסרוה, לא טוב  יום שלאחר חול ביום
כהאי שמים בידי  הכנה ואין הזמנה, בה שייכא ולא חשיבא,

ביצה). מסכת בריש רש"י  (ראה אוסרת" גוונא

.ÎÌLÎe90.dÏËÏËÏ eÒ‡ Ck ,‰ÏÎ‡Ï eÒ‡L ¿≈∆»¿»¿»»»¿«¿¿»
ÁÓÏ È‰L ;˙BeÒ‡ Ôlk  ÛÏ‡a ‰Ú˙ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿»¿»¿∆∆À»¬∆¬≈¿»»
ÛÏ‡a elÙ‡  ÔÈÈzÓ BÏ LiL c ÏÎÂ ,Ïk‰ ezÈÀ¿«…¿»»»≈≈«ƒƒ¬ƒ¿∆∆

ÏËa BÈ‡ ÌÈÙÏ‡91ËÁBM‰ .92BË ÌBÈa ˙Ï‚z93 ¬»ƒ≈»≈«≈«¿¿…∆¿
ÔÈ‡L ;˙BzÓ el‡ È‰  ˙BeÓb ÌÈˆÈa da ‡ˆÓe»»»≈ƒ¿¬≈≈À»∆≈
È‡˜‡ ‡l‡ ÈeˆÓ BÈ‡L „Â ,„ÈÓz ÈeˆÓ c ‰Ê∆»»»»ƒ¿»»∆≈»∆»«¿«

Ba eÊ‚ ‡Ï  ‡ÓÏÚa94. ¿»¿»…»¿

בשבת,90) שנולדה ביצה "אחד ב ' עמוד ג' דף  ביצה מסכת
לא  אותה, מטלטלין אין טוב , ביום שנולדה ביצה ואחד
ואם  – המטה כרעי  בה לסמוך ולא הכלי , את בה לכסות

אסורות". כולן באלף  שמן 91)נתערבה פי  על "ואף 
כ"ג  פרק  (שמות שכתוב  מפני  בשנים, אחד בטל התורה
כאן, חכמים החמירו – להטות" רבים "אחרי  ב '): פסוק 
יאכלנו  לא ביטול, בלי  זמן לאחר מתירין לו ויש הואיל

(רש"י ). ביטול" ידי  על ב '92)באיסור דף  ביצה מסכת
ב '. הכנה 93)עמוד כאן שאין השבת אחר הוא אם אפילו

ותוספות  (רש"י  כדרכה נולדה שלא כיון טוב  ליום משבת
(מסכת 94)שם). רבנן" בה גזרו לא שכיחא דלא "מילתא

ב '). עמוד ב ' דף  ביצה

.‡Î‰Ê95BË ÌBÈ Ïk ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈNBÚ e‡L ∆∆»ƒ¿»»»∆»
‡e‰ ‚‰Ó  ÌÈÓÈ ÈL el‡Ó96ÈcÓ ÈL BË ÌBÈÂ . ≈≈¿≈»ƒƒ¿»¿≈ƒƒƒ¿≈

ÔÈ‡Â .˙eÏba eLcÁ˙pL ÌÈcÓe ,‡e‰ ÌÈÙBÒ¿ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿«»¿≈
‡l‡ ,ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈL Ï‡NÈ ı‡ Èa ÔÈNBÚƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈¿≈»ƒƒ∆»
ÙqÓ L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰e .„Ïa ‰M‰ L‡a¿…«»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«…∆ƒ≈∆
L‡ ÔÈNBÚ ÌÚË ‰Ê È‡Óe ,‰Ê ‚‰Ó wÚ ‡ ‰Ê∆¿»≈ƒ«ƒ¿»∆≈≈∆««ƒ…

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÓÈ ÈL ‰M‰97. «»»¿≈»ƒ¿»»

א'.95) עמוד ד' דף  ביצה גם 96)מסכת רבינו כתב  כן
עשרים  ברשימת י "ד הלכה תורה תלמוד מהלכות ו' בפרק 
אחד  בדבר המזלזל "ה' עליהם: המנדים דברים וארבעה
אף  גלויות של שני  טוב  יום המחלל י "א – סופרים מדברי 
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קפו                 
         

ואילו  סופרים. מדברי  שאינו הרי  מנהג". שהוא פי  על
וכן  הוא" סופרים מדברי  שני  טוב  "ויום רבינו כתב  בסמוך
וביאור  ו'. הלכה החודש קידוש מהלכות ה' בפרק  כתב 
י "ד) הלכה מת"ת ו' (בפרק  משנה הלחם שכתב  כמו הדבר
(מסכת  שאמרו כמו במנהג התחיל שני  טוב  יום עיקר שכל
ולאחר  אבותיכם" במנהג "הזהרו ב ') עמוד ד' דף  ביצה
יבטלו  שלא חכמים תקנו הראייה פי  על הקידוש שבטל
אבל  סופרים. מדברי  תקנה לפנינו והרי  כנ"ל, אבותינו מנהג
טוב  ליום חכמים נתנו לא מנהג היה הדבר עיקר שכל מכיון
העדיפו  ולא יתר חומרת התקנה, מצד שבא היום, של שני 

שם). משנה לחם (ראה הקדום המנהג על "יום 97)אותה
היו  הראייה, פי  על קובעין שהיו בזמן השנה, ראש של טוב 
שלא  לפי  מספק , ימים שני  אותו עושים ישראל ארץ  בני  רוב 
השלוחין  שאין החדש את דין בית בו שקבעו יום יודעין היו
עצמה, בירושלים אפילו אלא עוד ולא טוב . ביום יוצאין
של  טוב  יום עושין היו רבות פעמים דין, בית מקום שהוא
יום  כל העדים באין היו לא שאם ימים , שני  השנה ראש
ולמחר  קדש לעדים שמצפין יום באותו היו נוהגין שלושים,
בזמן  ואפילו ימים שני  אותו עושים והיו והואיל קדש.
אותו  ישראל ארץ  בני  אפילו עושים שיהו התקינו הראייה,
(רבינו  החשבון" על שקובעים הזה בזמן ימים שני  תמיד
אלפס  רב  כתב  וכן ז'). הלכה ה' פרק  החודש קדוש בהלכות

דביצה. א' בפרק 

.ÎBË ÌBÈ98ÈcÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÈL≈ƒ««ƒ∆ƒƒ¿≈
c Ïk ,ÌÈÙBÒÏÎÂ .ÈMa eÒ‡  ÔBL‡a eÒ‡L  ¿ƒ»»»∆»»ƒ»«≈ƒ¿»

ÏlÁÓ‰99‰M‰ L‡ ÏL elÙ‡Â ,ÈL BË ÌBÈ100 «¿«≈≈ƒ«¬ƒ∆…«»»
˙eL ÌeMÓ ‡e‰L „a ÔÈa101‰Î‡ÏÓa ÔÈa ,102, ≈¿»»∆ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ÔÈa103˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ≈∆»»«¿«ƒ««
˙ecÓ104ÔÈcÓ B‡ ,105Ì‡ ,B˙B‡106ÔÓ ‰È‰È ‡Ï «¿¿«ƒƒ…ƒ¿∆ƒ

ÌÈ„ÈÓÏz‰107ÌLÎe .108„tÒ‰a eÒ‡ ÔBL‡‰L ««¿ƒƒ¿≈∆»ƒ»¿∆¿≈
‰ÁÓNa iÁÂ ,˙ÈÚ˙Â109Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â .ÈM‰ Ck  ¿«¬ƒ¿«»¿ƒ¿»»«≈ƒ¿≈≈≈∆

.„Ïa ˙Ó ÔÈÚÏ ‡l‡ ,LÙ‰∆¿≈∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿«

ב '.98) עמוד ד' דף  ביצה שכותב 99)מסכת מה ראה
י "ד. הלכה ו' פרק  תורה תלמוד בהלכות רבינו

שני100) כשעשו הראייה פי  על מקדשים שהיו [שבזמן
והיום  ימים שני  אותו שעשו מקרים גם היו בספק  ימים
ולא  לערב  סמוך באו שהעדים כגון העיקר היה השני 
ביום  גם נהגו כן פי  על ואף  למחר עד לקבלם הספיקו
עמוד  ה' דף  ביצה (מסכת אמרו זה שמטעם קודש ראשון
אחד  כיום הם השנה ראש של טובים ימים ששני  ב ')
שיום  ונמצא כ"ד), הלכה בסמוך (עיין להם אחת וקדושה
ביום  העובר והרי  התורה מן עיקרו השנה ראש של שני  טוב 
מנדים  אין מדרבנן אלא איסורו שאין דבר על ראשון טוב 
רבינו  ומשמיענו תצ "ו) סימן או"ח  הב "י  שכתב  (כמו אותו
ר"ה  של שני  טוב  יום חילל אם אותו מנדים כן פי  על שאף 
לחם  ועיין שבות, משום שהוא בדבר חיללו אם אפילו

כ"א.101)משנה]. פרק  שבת בהלכות כל 102)מבואר
שבת. מהלכות ז' בפרק  מנויות פרק 103)המלאכות שם

איסור 104)כ"ז. על העובר את מענישין דין שבית עונש
י "ח  (בפרק  רבינו ולשון שיעורו, נתפרש ולא דרבנן,

שיראו". מה "כפי  ד') הלכה עדות לשון 105)מהלכות
יושבין  אין הקהל, מן אותו שמבדילין והבדלה, ריחוק 
שבקדושה, דבר לכל אותו מצרפין ואין אמותיו, בארבע 
תלמוד  מהלכות ז' פרק  רבינו בדברי  ראה ופירושו וכדומה,

ד'. הלכה א'.106)תורה עמוד נ"ב  דף  פסחים מסכת
קל.107) עונש עליו נותנים התורה כבוד מועד 108)מפני 

א'. עמוד ח ' דף  ו'.109)קטן פרק  להלן ראה

.‚Î?„ˆÈk110e˜qÚ˙È ÔBL‡ BË ÌBÈa  ˙n‰ ≈««≈¿ƒƒ¿«¿
ÌÈ˙ek‰ B˙e˜a111ÈL BË ÌBÈe ,112Ba e˜qÚ˙È ƒ¿»«ƒ¿≈ƒƒ¿«¿

‰hn‰ ˙iNÚ ÔB‚k ,ÂÈÎˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚÂ .Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒ»¿»»¿¬ƒ««ƒ»
‡ˆBik ÏÎÂ ÌÈÓNa‰ ˙ˆÈˆ˜e ÔÈÎÈÎz‰ ˙ÈÙ˙e¿ƒ«««¿ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ¿…«≈
,eLÁ ‡e‰ ÏÁk ˙n‰ Èa‚Ï ÈL BË ÌBiL ;‰Êa»∆∆≈ƒ¿«≈«≈¿…»

.‰M‰ L‡ ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

א'.110) עמוד ו' דף  ביצה ואף 111)מסכת ישראל. ולא
סנהדרין  (הלכות רבינו שביאר כמו היא, מצוה מת, שקבורת
עשה  הוא טוב  שיום לפי  טוב , יום דוחה אינו - ט "ו), פרק 
לא  דוחה עשה ואין א'), בהלכה למעלה (ראה תעשה ולא
ודוקא  תקכ"ו). סימן חיים אורח  אברהם (מגן ועשה תעשה
מים  לו ולחמם להלבישו אבל ישראל ידי  על אסור לקוברו
(שלחן  ישראל ידי  על מותר בקבר ולשומו להוציאו לטהרו,

תקכ"ו). סימן חיים אורח  ד'112)ערוך דף  ביצה מסכת
ב '. עמוד

.„Î˙BM„˜ ÈzL  ˙BiÏb ÏL el‡ ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒƒ≈∆»À¿≈¿À
„Á‡ ÌBÈk ÔÈ‡Â ,Ô‰113‰ˆ˜Ó ‰È‰L c ,CÎÈÙÏ . ≈¿≈»¿∆»¿ƒ»»»∆»»À¿∆

B˙B‡ ÔÈÎ‰ Ì‡ ,ÔBL‡a „ÏBpL B‡ ÔBL‡ BË ÌBÈa¿ƒ∆«»ƒƒ≈ƒ
zÓ ‰Ê È‰  ÈMÏ114?„ˆÈk .115‰„ÏBpL ‰ˆÈa «≈ƒ¬≈∆À»≈«≈»∆¿»

ae„BvpL ÛBÚÂ ‰iÁ .ÈMa ÏÎ‡z  ÔBL‡116 »ƒ≈»≈«≈ƒ«»»∆ƒ
˜ÚpL Ú˜wÏ aÁÓ‰ c .ÈMa eÏÎ‡È  ÔBL‡a»ƒ≈»¿«≈ƒ»»«¿À»««¿«∆∆¡«

ÔÎÂ .ÈMa ÏÎ‡È  ÔBL‡a117ÔÈÚ‰ ˙‡ ÏÁÎÏ zÓ »ƒ≈»≈«≈ƒ¿≈À»ƒ¿…∆»«ƒ
ÈÏÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈL BË ÌBÈa118‰na . ¿≈ƒ¿««ƒ∆≈»…ƒ«∆

Ï‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»
Ô‰ ˙Á‡ ‰M„˜  ‰M‰ L‡ ÏL ÌÈÓÈ ÈL119, ¿≈»ƒ∆…«»»¿À»««≈

‡l‡ ,ÌÈc‰ el‡ ÏÎÏ ÌÈeLÁ Ô‰ „Á‡ ÌBÈÎe¿∆»≈¬ƒ¿»≈«¿»ƒ∆»
ÏL ÔBL‡a ‰„ÏBpL ‰ˆÈa Ï‡ ,„Ïa ˙n‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««≈ƒ¿«¬»≈»∆¿»»ƒ∆

ÈM ‰eÒ‡  ‰M‰ L‡120‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .121. …«»»¬»«≈ƒ¿≈…«≈»∆
Ô‰Ó „Á‡a ‰ˆÈa ‰„ÏBÂ ,BË ÌBÈÏ ‰ÎeÓq‰ ˙aL«»«¿»¿¿¿»≈»¿««≈∆
‰„ÏB elÙ‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÈMa ‰eÒ‡ ¬»«≈ƒ¿≈…«≈»∆«¬ƒ¿»

.BÏ ‰ÎeÓq‰ ˙aMa ÏÎ‡z ‡Ï  ÈL ÌBÈa¿≈ƒ…≈»≈««»«¿»

אחד 113) נפשך ממה כן ואם ימים, שני  עושים מספק  שהרי 
הוא. חול הרי114)מהם קודש היה הראשון היום שאם

היה  אתמול כן אם טוב , יום היום ואם ומותר, חול היום
טוב . ליום מכין וחול עמוד 115)חול, ד' דף  ביצה מסכת

א'.116)ב '. עמוד כ"ד דף  עמוד 117)שם כ"ב  דף  שם

לא 118)א'. לכן בריא, גופו כל אבל קצת, בעינו שחש
שני . טוב  ביום רק  חומר 119)התירו עליו הטילו חכמים

(הר"ן). ארוך אחד א'.120)יום עמוד ד' דף  ביצה מסכת
(להלן 121) ביום בו שאסור טוב  ביום שנולד אפרוח  כגון
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קפז                  
         

ואילו  סופרים. מדברי  שאינו הרי  מנהג". שהוא פי  על
וכן  הוא" סופרים מדברי  שני  טוב  "ויום רבינו כתב  בסמוך
וביאור  ו'. הלכה החודש קידוש מהלכות ה' בפרק  כתב 
י "ד) הלכה מת"ת ו' (בפרק  משנה הלחם שכתב  כמו הדבר
(מסכת  שאמרו כמו במנהג התחיל שני  טוב  יום עיקר שכל
ולאחר  אבותיכם" במנהג "הזהרו ב ') עמוד ד' דף  ביצה
יבטלו  שלא חכמים תקנו הראייה פי  על הקידוש שבטל
אבל  סופרים. מדברי  תקנה לפנינו והרי  כנ"ל, אבותינו מנהג
טוב  ליום חכמים נתנו לא מנהג היה הדבר עיקר שכל מכיון
העדיפו  ולא יתר חומרת התקנה, מצד שבא היום, של שני 

שם). משנה לחם (ראה הקדום המנהג על "יום 97)אותה
היו  הראייה, פי  על קובעין שהיו בזמן השנה, ראש של טוב 
שלא  לפי  מספק , ימים שני  אותו עושים ישראל ארץ  בני  רוב 
השלוחין  שאין החדש את דין בית בו שקבעו יום יודעין היו
עצמה, בירושלים אפילו אלא עוד ולא טוב . ביום יוצאין
של  טוב  יום עושין היו רבות פעמים דין, בית מקום שהוא
יום  כל העדים באין היו לא שאם ימים , שני  השנה ראש
ולמחר  קדש לעדים שמצפין יום באותו היו נוהגין שלושים,
בזמן  ואפילו ימים שני  אותו עושים והיו והואיל קדש.
אותו  ישראל ארץ  בני  אפילו עושים שיהו התקינו הראייה,
(רבינו  החשבון" על שקובעים הזה בזמן ימים שני  תמיד
אלפס  רב  כתב  וכן ז'). הלכה ה' פרק  החודש קדוש בהלכות

דביצה. א' בפרק 

.ÎBË ÌBÈ98ÈcÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÈL≈ƒ««ƒ∆ƒƒ¿≈
c Ïk ,ÌÈÙBÒÏÎÂ .ÈMa eÒ‡  ÔBL‡a eÒ‡L  ¿ƒ»»»∆»»ƒ»«≈ƒ¿»

ÏlÁÓ‰99‰M‰ L‡ ÏL elÙ‡Â ,ÈL BË ÌBÈ100 «¿«≈≈ƒ«¬ƒ∆…«»»
˙eL ÌeMÓ ‡e‰L „a ÔÈa101‰Î‡ÏÓa ÔÈa ,102, ≈¿»»∆ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ÔÈa103˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ≈∆»»«¿«ƒ««
˙ecÓ104ÔÈcÓ B‡ ,105Ì‡ ,B˙B‡106ÔÓ ‰È‰È ‡Ï «¿¿«ƒƒ…ƒ¿∆ƒ

ÌÈ„ÈÓÏz‰107ÌLÎe .108„tÒ‰a eÒ‡ ÔBL‡‰L ««¿ƒƒ¿≈∆»ƒ»¿∆¿≈
‰ÁÓNa iÁÂ ,˙ÈÚ˙Â109Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â .ÈM‰ Ck  ¿«¬ƒ¿«»¿ƒ¿»»«≈ƒ¿≈≈≈∆

.„Ïa ˙Ó ÔÈÚÏ ‡l‡ ,LÙ‰∆¿≈∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿«

ב '.98) עמוד ד' דף  ביצה שכותב 99)מסכת מה ראה
י "ד. הלכה ו' פרק  תורה תלמוד בהלכות רבינו

שני100) כשעשו הראייה פי  על מקדשים שהיו [שבזמן
והיום  ימים שני  אותו שעשו מקרים גם היו בספק  ימים
ולא  לערב  סמוך באו שהעדים כגון העיקר היה השני 
ביום  גם נהגו כן פי  על ואף  למחר עד לקבלם הספיקו
עמוד  ה' דף  ביצה (מסכת אמרו זה שמטעם קודש ראשון
אחד  כיום הם השנה ראש של טובים ימים ששני  ב ')
שיום  ונמצא כ"ד), הלכה בסמוך (עיין להם אחת וקדושה
ביום  העובר והרי  התורה מן עיקרו השנה ראש של שני  טוב 
מנדים  אין מדרבנן אלא איסורו שאין דבר על ראשון טוב 
רבינו  ומשמיענו תצ "ו) סימן או"ח  הב "י  שכתב  (כמו אותו
ר"ה  של שני  טוב  יום חילל אם אותו מנדים כן פי  על שאף 
לחם  ועיין שבות, משום שהוא בדבר חיללו אם אפילו

כ"א.101)משנה]. פרק  שבת בהלכות כל 102)מבואר
שבת. מהלכות ז' בפרק  מנויות פרק 103)המלאכות שם

איסור 104)כ"ז. על העובר את מענישין דין שבית עונש
י "ח  (בפרק  רבינו ולשון שיעורו, נתפרש ולא דרבנן,

שיראו". מה "כפי  ד') הלכה עדות לשון 105)מהלכות
יושבין  אין הקהל, מן אותו שמבדילין והבדלה, ריחוק 
שבקדושה, דבר לכל אותו מצרפין ואין אמותיו, בארבע 
תלמוד  מהלכות ז' פרק  רבינו בדברי  ראה ופירושו וכדומה,

ד'. הלכה א'.106)תורה עמוד נ"ב  דף  פסחים מסכת
קל.107) עונש עליו נותנים התורה כבוד מועד 108)מפני 

א'. עמוד ח ' דף  ו'.109)קטן פרק  להלן ראה

.‚Î?„ˆÈk110e˜qÚ˙È ÔBL‡ BË ÌBÈa  ˙n‰ ≈««≈¿ƒƒ¿«¿
ÌÈ˙ek‰ B˙e˜a111ÈL BË ÌBÈe ,112Ba e˜qÚ˙È ƒ¿»«ƒ¿≈ƒƒ¿«¿

‰hn‰ ˙iNÚ ÔB‚k ,ÂÈÎˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚÂ .Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒ»¿»»¿¬ƒ««ƒ»
‡ˆBik ÏÎÂ ÌÈÓNa‰ ˙ˆÈˆ˜e ÔÈÎÈÎz‰ ˙ÈÙ˙e¿ƒ«««¿ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ¿…«≈
,eLÁ ‡e‰ ÏÁk ˙n‰ Èa‚Ï ÈL BË ÌBiL ;‰Êa»∆∆≈ƒ¿«≈«≈¿…»

.‰M‰ L‡ ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

א'.110) עמוד ו' דף  ביצה ואף 111)מסכת ישראל. ולא
סנהדרין  (הלכות רבינו שביאר כמו היא, מצוה מת, שקבורת
עשה  הוא טוב  שיום לפי  טוב , יום דוחה אינו - ט "ו), פרק 
לא  דוחה עשה ואין א'), בהלכה למעלה (ראה תעשה ולא
ודוקא  תקכ"ו). סימן חיים אורח  אברהם (מגן ועשה תעשה
מים  לו ולחמם להלבישו אבל ישראל ידי  על אסור לקוברו
(שלחן  ישראל ידי  על מותר בקבר ולשומו להוציאו לטהרו,

תקכ"ו). סימן חיים אורח  ד'112)ערוך דף  ביצה מסכת
ב '. עמוד

.„Î˙BM„˜ ÈzL  ˙BiÏb ÏL el‡ ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒƒ≈∆»À¿≈¿À
„Á‡ ÌBÈk ÔÈ‡Â ,Ô‰113‰ˆ˜Ó ‰È‰L c ,CÎÈÙÏ . ≈¿≈»¿∆»¿ƒ»»»∆»»À¿∆

B˙B‡ ÔÈÎ‰ Ì‡ ,ÔBL‡a „ÏBpL B‡ ÔBL‡ BË ÌBÈa¿ƒ∆«»ƒƒ≈ƒ
zÓ ‰Ê È‰  ÈMÏ114?„ˆÈk .115‰„ÏBpL ‰ˆÈa «≈ƒ¬≈∆À»≈«≈»∆¿»

ae„BvpL ÛBÚÂ ‰iÁ .ÈMa ÏÎ‡z  ÔBL‡116 »ƒ≈»≈«≈ƒ«»»∆ƒ
˜ÚpL Ú˜wÏ aÁÓ‰ c .ÈMa eÏÎ‡È  ÔBL‡a»ƒ≈»¿«≈ƒ»»«¿À»««¿«∆∆¡«

ÔÎÂ .ÈMa ÏÎ‡È  ÔBL‡a117ÔÈÚ‰ ˙‡ ÏÁÎÏ zÓ »ƒ≈»≈«≈ƒ¿≈À»ƒ¿…∆»«ƒ
ÈÏÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈL BË ÌBÈa118‰na . ¿≈ƒ¿««ƒ∆≈»…ƒ«∆

Ï‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»
Ô‰ ˙Á‡ ‰M„˜  ‰M‰ L‡ ÏL ÌÈÓÈ ÈL119, ¿≈»ƒ∆…«»»¿À»««≈

‡l‡ ,ÌÈc‰ el‡ ÏÎÏ ÌÈeLÁ Ô‰ „Á‡ ÌBÈÎe¿∆»≈¬ƒ¿»≈«¿»ƒ∆»
ÏL ÔBL‡a ‰„ÏBpL ‰ˆÈa Ï‡ ,„Ïa ˙n‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««≈ƒ¿«¬»≈»∆¿»»ƒ∆

ÈM ‰eÒ‡  ‰M‰ L‡120‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .121. …«»»¬»«≈ƒ¿≈…«≈»∆
Ô‰Ó „Á‡a ‰ˆÈa ‰„ÏBÂ ,BË ÌBÈÏ ‰ÎeÓq‰ ˙aL«»«¿»¿¿¿»≈»¿««≈∆
‰„ÏB elÙ‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÈMa ‰eÒ‡ ¬»«≈ƒ¿≈…«≈»∆«¬ƒ¿»

.BÏ ‰ÎeÓq‰ ˙aMa ÏÎ‡z ‡Ï  ÈL ÌBÈa¿≈ƒ…≈»≈««»«¿»

אחד 113) נפשך ממה כן ואם ימים, שני  עושים מספק  שהרי 
הוא. חול הרי114)מהם קודש היה הראשון היום שאם

היה  אתמול כן אם טוב , יום היום ואם ומותר, חול היום
טוב . ליום מכין וחול עמוד 115)חול, ד' דף  ביצה מסכת

א'.116)ב '. עמוד כ"ד דף  עמוד 117)שם כ"ב  דף  שם

לא 118)א'. לכן בריא, גופו כל אבל קצת, בעינו שחש
שני . טוב  ביום רק  חומר 119)התירו עליו הטילו חכמים

(הר"ן). ארוך אחד א'.120)יום עמוד ד' דף  ביצה מסכת
(להלן 121) ביום בו שאסור טוב  ביום שנולד אפרוח  כגון
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ליום  הסמוכה בשבת שאסור הדין הוא – א') הלכה ב ' פרק 
לו. הסמוכה בשבת אסור טוב  ביום נולד אם וכן טוב .

ה'תשע"ח  אדר ט ' ש "ק יום 

    
ואיזו 1) מוקצה, הוא ומה בפרט , המוקצה דיני  בו נתבארו

באכילה  המוקצה וענין המוקצים, לדברים מועילה הכנה
בשלימות. והנולד המוקצה דיני  וכל ובטלטול,

.‡ÁBÙ‡eÒ‡  BË ÌBÈa „ÏBpL‡e‰L ÈtÓ , ∆¿«∆«¿»ƒ¿≈∆
Ï‚ÚÂ .‰ˆ˜ÓBn‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,BË ÌBÈa „ÏBpL À¿∆¿≈∆∆«¿ƒ»¿»ƒ

zÓ  ‰ÏÈÎ‡Ï ˙„ÓBÚÈab ÏÚ ÔÎeÓ ‡e‰L ÈtÓ , ∆∆«¬ƒ»À»ƒ¿≈∆»««≈
ÌBÈa zÓ ‰ÈÚÓaL ‰Ê ‰È‰ ,Bn‡ ËÁL el‡Â ,Bn‡ƒ¿ƒ»«ƒ»»∆∆¿≈∆»À»¿

.„ÏB ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ BË««ƒ∆…»

שמתיר),2) יוחנן כרבי  (ודלא אסור דאמר כרב  א. ו, ביצה
ה'תוספות  של פירושו לפי  מ "ב  פ "ד עדיות במשנה הוא  וכן

שם. טוב ' ביוםֿטוב .3)יום ולטלטלו ביצה 4)לאכלו
ב . מידי5)ו, ויצא חדשיו, לו שכלו בבירור יודעין אנו אם

שמונה  בן שיהיה עד לשחטו אסור כן, לא שאם נפל. ספק 
פ "ד. אסורות מאכלות בהל' רבינו בדברי  ראה ימים,

.˙BÓ‰a˙B‡e ,ÌeÁzÏ ıeÁ ˙BÚBÂ ˙B‡ˆBiL ¿≈∆¿¿«¿»
ÌeÁz‰ CB˙a ˙BÏÂÔÈÁ˜BÏÂ ,ÔÈÎeÓ el‡ È‰  ¿»¿«¿¬≈≈»ƒ¿¿ƒ

˙BÏÂ ˙BÚB‰ Ï‡ .BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈËÁBLÂ Ô‰Ó≈∆¿¬ƒ»¿¬»»¿»
ÌeÁzÏ ıeÁÔÈ‡  BË ÌBÈa e‡a Ì‡ ,Ô˙B‡ ÔÈËÁBL «¿ƒ»¿≈¬ƒ»

ÈÚ‰ ÈL‡ ˙Úc ÔÈ‡Â ,ÔÈˆ˜Ó Ô‰L ÈtÓ ;BË ÌBÈa¿ƒ¿≈∆≈À¿ƒ¿≈«««¿≈»ƒ
.Ì‰ÈÏÚ¬≈∆

א.6) מ , ביצה הבייתיות"7)משנה, "הבהמות והן
שם. שם.8)שבמשנה שבמשנה "מדבריות" והן

.‚ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ BË ÌBÈa ÌeÓ da „ÏBpL ¿≈∆¡«»»ƒ∆«»¿
eÒ‡ ,BË ÌBÈ ÚÓ ‰ÈÏÚ BzÚ„ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»¿»«¿»∆»≈∆∆»

BË ÌBÈa dËÁLÏ˙B‡Ï eÒ‡ ,CÎÈÙÏ .ÈÓeÓ ¿»¬»¿¿ƒ»»ƒ¿≈
ÌÈL„˜ÌÎÁ‰ ÌÈzÈ ‡nL ‰Êb ,BË ÌBÈa »»ƒ¿¿≈»∆»«ƒ≈∆»»

Ï‡ .ÌBia Ba ËÁLÏ ‰Ê ‡BÈÂ ,ÔÓeÓa‡e‰ ‰‡B ¿»¿»∆ƒ¿…«¬»∆
.ÒB‡ B‡ ÈzÓ ÁÓÏe ,BË ÌBÈ ÚÓ Ìen‰«≈∆∆¿»»«ƒ≈

(9 ֿ אי  ולהקריבן קדשים, שהם בהמה ומעשר בכור כגון
קבוע , מום בו שיפול עד וממתינים מקדש, שאין אפשר
אם  לחכם הבהמה את ומראים לחולין. יוצא שעלֿידי ֿזה
פ "ו). בכורות בהל' רבינו בדברי  (ראה קבוע  מום הוא

מו:).10) (שבת מוקצה שמעון,11)שהיא רבי  כדעת
א. כו, ביצה מערב 12)במס ' בבהמה נפלו אם אפילו

(מגידֿמשנה). אז החכם אותה ראה שלא כיון יוםֿטוב ,
ב .13) כו, ביצה

.„BÎaÔÎeÓ ‰Ê È‰  BnÚ BÓeÓe „ÏBpLÔÈ‡Â . ¿∆«ƒ¬≈∆»¿≈
B˙B‡ ÌÈwÓBÓeÓ ‰‡Â Ú Ì‡Â .BË ÌBÈa ¿«¿ƒ¿¿ƒ»«¿»»

ÏÙpL BÎa .ÏÎB‡Â ËÁBL ‰Ê È‰  BÈz‰Â Bwe ƒ¿¿ƒƒ¬≈∆≈¿≈¿∆»«
ÏBÎÈ BÈ‡ È‰L ;BÓB˜Óa ‰Òt BÏ ‰NBÚ  BÏ¿∆«¿»»ƒ¿∆¬≈≈»

.BË ÌBÈa ‰ËÈÁLÏ Èe‡ BÈ‡L ÈtÓ ,B˙BÏÚ‰Ï¿«¬ƒ¿≈∆≈»ƒ¿ƒ»¿
B˙B‡Ba ˙‡ÂÔBL‡‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ  BÏ eÏÙpL ¿∆¿∆»¿¿«¬∆∆»ƒ

˙‡ ‰ÏÚÓe ÌÈÚÓe ,BËÁBL BÈ‡Â ,BËÁLÏ ˙Ó ÏÚ«¿»¿»¬¿≈¬«¬ƒ«¬∆∆
Ô‰Ó ‰Ê È‡ ˙‡ ËÁBLÂ ,BËÁLÏ ˙Ó ÏÚ ÈM‰«≈ƒ«¿»¿»¬¿≈∆≈∆≈∆

eÈz‰ ÌÈiÁ ÈÏÚa Úˆ ÌeMÓ ;‰ˆiLÌÈÚ‰Ï. ∆ƒ¿∆ƒ«««¬≈«ƒƒƒ¿«¬ƒ
˙Ó‰a‰ÏÙpL ÔÈlÁ,˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰„ÓÚÂ ,‚b‰ ÔÓ ∆¡«Àƒ∆»¿»ƒ««¿»¿»≈≈¿≈

‰˜È„a ‰ÎÈˆ ‡È‰ È‰ÂBË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈËÁBL  «¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿
ÏÎ‡˙Â ‰Lk ‡ˆnzL LÙ‡ ,˜„a˙Â. ¿ƒ»≈∆¿»∆ƒ»≈¿≈»¿≈»≈

ואסור 14) הקדש, הוא טהורה, בהמה שבכור א. כו, ביצה
שאין  בזמן לכן בעזרה, נשחט  אלאֿאםֿכן לאכלו לכהן
(רבינו  הכהן ויאכלנו קבוע , מום בו שיפול עד מניחו מקדש,

פ "א). בכורות כיון 15)בהל' מעולם, אסור היה לא שהרי 
לאכילה  מוכן היה היוםֿטוב  ובכניסת (רש"י ), במומו שנולד
בבכורה  קדוש אינו הלידה שלפני  אמו, שחיטת ידי  על

כו:). להתירו 16)(ביצה קבוע  מום בו יש אם לראות
מה  מטלטל ונמצא קבוע , מום בו יהיה לא "שמא בשחיטה
ידקדק  לא שמא או טלטול, בלא שאי ֿאפשר לו, ראוי  שאינו

(ראב "ד). יוםֿטוב " שמחת מפני  כו,17)בראייתו ביצה
שמעון. כרבי  א.18)א. לז, לשחוט 19)ביצה שאסור

שה, או "ושור כח ) כב , (ויקרא שנאמר אחד, ביום שניהם
אחד". ביום תשחטו לא בנו ואת ק 20)אותו ב .שבת יז,

על  חסה שהתורה ומצינו וה"י . ה"ט  שבת מהל' פכ"א ועיין
חמור  תראה "כי  ה) כג, (שמות שנאמר חיים, בעלי  צער
ב 'כסף  וראה עמו". תעזוב  עזוב  - משאו תחת רובץ  שונאך
'צער  שדין רבינו שדעת ה"ט , רוצח  מהל' בפי "ג משנה'

התורה. מן הוא חיים' תיקרא 21)בעלי  ההיתר "תחבולות
בפירוש  (רבינו מרמה" תיקרא להיתר ושאינו ערמה,

מ "א). פ "ה תמורה א.22)המשניות, לד, ביצה
היא 23) שאז מאבריה, אחד נתרסק  לא אם בדיקה וצריכה

ה"כ). פ "ט  שחיטה בהל' (רבינו באכילה ואסורה טריפה
מעת 24) שהתה שאם רבינו כתב  שחיטה, מהלכות בפ "ט 

מיד  נבדקת עמדה ואם בכך, ומותרת בדיקה צריכה  לעת
כאן  רבינו שכתב  מה זה, ולפי  לעת. מעת  צריכה ואינה
שהרי לעת", מעת "ושהתה פירושו לעת" מעת "ועמדה
המילים  חסרות אחר, ובנוסח  לעת. מעת צריכה אינה עמדה
ובנוסח  ממש. עמדה היינו "עמדה" זה ולפי  לעת", "מעת
לעת" מעת "ועמדה המילים שלושת כל חסרות אחר,

רוקח '). הן.25)('מעשה כשרות ועופות בהמות שרוב 

.‰ÔÈÊe‡˙ÈaaL ÌÈBÈÂ ÔÈÏB‚˙Âel‡ È‰  «»ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆««ƒ¬≈≈
ÔÈÎeÓCBL ÈBÈ Ï‡ .ÔenÊ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ,ÈBÈÂ »ƒ¿≈¿ƒƒƒ¬»≈»¿≈

ÌÈtˆÂ ‰iÏÚÔÈÁÈÙËa epwL‰ÈÎa B‡ ¬ƒ»¿ƒ√ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»
CÈˆÂ .‰ˆ˜Ó el‡ È‰  ÒcÙeÚaÓ ÔnÊÏ ¿«¿≈¬≈≈À¿∆¿»ƒ¿«≈ƒ»∆∆

.ÚÚÏ CÈˆ BÈ‡Â ;ÏËB È‡ el‡Â el‡ :ÓBÏÂ¿«≈»≈¬ƒ≈¿≈»ƒ¿«¿≈«

א.26) כה, או"ח 27)ביצה אברהם' ('מגן בבית הגדילים
תצז). אם 28)סי ' בשבת שאף  ביוםֿטוב , לצודם ומותר

כניצודים. שהם לפי  הכ"ד) שבת מהל' (פי "א פטור צדם
יונים.29) בעלייתו.30)קן שיקננו מדבריות יונים
עופות.31) בהם לקנן בכתלים הבנויים חרס  כלי 
אלו.32) תיבות חסרות א.33)בכת"י  י , ביצה משנה,
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קפח                 
         

ביונים  וכו' עליה ויוני  שובך יוני  מפרשים ויש הלל. כבית
הזמנה  מועילה לא כן, לא שאם לפרוח . יכולים שאינם
ביוםֿטוב  אסורה צידתה כן ואם צידה, מחוסרים הם שהרי 

(מגידֿמשנה).

.ÂÔnÊÌÈÏe ÌÈÁLÌB˜Óa ÌÈÁL ‡ˆÓe , ƒ≈¿…ƒ¿»ƒ»»¿…ƒƒ¿
È‡L ;ÌÈeÒ‡  ÌÈÁL ÌB˜Óa ÌÈÏe ÌÈÏ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿…ƒ¬ƒ∆¬ƒ
ÌÈÁ‡ el‡Â ,Ô‰Ï eÁt ÔnfL Ô˙B‡ ‡nL :ÓB‡≈∆»»∆ƒ≈»¿»∆¿≈¬≈ƒ

Ô‰eÒ‡  ÔÎeÓ ˜ÙÒ ÏÎÂ ,‡ˆÓe ÌÈL ÔnÊ . ≈¿»¿≈»»ƒ≈¿«ƒ»»
‰  ‰LÏLeÒ‡ Ïk.ÔÈzÓ  ÌÈL ‡ˆÓe ‰LÏL . ¿»«…»¿»»»¿«ƒÀ»ƒ

Ôwa ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,Ôw‰ ÈÙÏ ‡ˆÓe Ôw‰ CB˙a ÔnÊƒ≈¿«≈»»ƒ¿≈«≈ƒ≈»«≈
Ô˜ ÌL LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÙÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â Ô‰ ‡l‡∆»≈¿≈»¿ƒƒ¿…«««ƒ∆≈»≈
el‡ È‰  ‰n‡ ÌÈMÓÁ CB˙a ˙ÈÂÊ Ô˜a Á‡«≈¿∆∆»ƒ¿¬ƒƒ«»¬≈≈
.‰ÂLa Bp˜ „‚k ‡l‡ ‰c„Ó ‰c„Ó‰ ÔÈ‡L ;ÔÈzÓÀ»ƒ∆≈«¿«∆¿«∆∆»¿∆∆ƒ¿»∆

ב .34) י , ביצה לבנים.35)משנה, ויונים שחורים יונים
חוששים 36) אלא היונים, אותם שהם אומרים אנו ואין

(גמרא). מקומותיהם הפכו והטעם,37)שמא א. כד, ביצה
ג: (ביצה יוםֿטוב  אחרי  מתירין לו שיש דבר שהוא מפני 
(מגידֿמשנה). זה בספק  להחמיר חכמים שרצו או ד.)

ּבׁשנים 38) בטל ואינו החוץ , מן בא בוודאי  מהם שאחד ְִַַלפי 
באלף , אפילו בטל לא מתירין לו שיש שדבר המוזמנים,

ה"כ. בפ "א כמבואר

.ÊÌÈ‚cÔÈÈaLÛBÚÂ ‰iÁ ÔÎÂ ,ÌÈÏB„b »ƒ∆¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»»
ÔÈÈaL„Ú ,‰„Èˆ qÁÓ ‡e‰L Ïk :ÌÈÏB„b ∆¿≈»ƒ¿ƒ…∆¿À«ƒ»«

‰ˆ˜Ó ‰Ê È‰  ep„eˆe ‰„eˆÓ ‡‰ :ÌÈÓB‡L, ∆¿ƒ»≈¿»¿∆¬≈∆À¿∆
.eÏÎ‡È ‡Ï  „ˆ Ì‡Â ;BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ»¿¿ƒ»…≈»≈
B˙B‡ ÔÈ„ˆÂ ,ÔÎeÓ ‰Ê È‰  ‰„eˆÓ CÈˆ BÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»ƒ¿»¬≈∆»¿»ƒ

ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â BË ÌBÈaÒcÙa ‰pwL ‰iÁ ¿¿¿ƒ¿≈«»∆ƒ¿»¿«¿≈
ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ Ô‰Lk ‰È„ÏÈ  ÈÚÏ CeÓq‰«»»ƒ¿»∆»¿∆≈¿«ƒ∆≈»¿ƒƒ
.Ô‰ÈÏÚ BzÚcL ÈtÓ ,ÔenÊ ÌÈÎÈˆ ÌÈ‡ ,‰„Èƒ̂»≈»¿ƒƒƒƒ¿≈∆«¿¬≈∆

ב .39) כג, ביצה מוקפות 40)משנה, מים של בריכות
רוחות. סביב .41)מארבע  גדר מוקפים חיות גני 

המותרות 42) המלאכות מן היא שצידה רבינו שדעת נראה
לאכילה  יותר טובים ביוםֿטוב  שהניצודים לפי  ביוםֿטוב ,
משום  אלא אינו איסורו וכל יוםֿטוב , בערב  מהניצודים
ב 'חידושי (ועיין יז הלכה להלן גם נראה וכן מוקצה.

כג:). ביצה א.43)המאירי ' כה, מקום 44)ביצה שהוא
בנקל. משם לצאת יכול הוולד ואין המשתמר,

.Á˙B„eˆÓÌBÈ ÚÓ ÔÒtL ,ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ ¿«»¿¿»ƒ∆¿»»≈∆∆
Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BË ÌBÈa Ô‰Ó ÏhÈ ‡Ï  BË…ƒ…≈∆¿∆»ƒ≈≈«

BË ÌBÈ ÚÓ e„BvpLÎBq‰ .ÚÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ∆ƒ≈∆∆«≈««««ƒ≈∆∆
el‡ È‰  ÌÈ‚c da ‡ˆÓe ÌÈkL‰ ÁÓÏe ,BË ÌBÈ¿»»ƒ¿ƒ»»»»ƒ¬≈≈
Ô‰ È‰Â ,BË ÌBÈ ÚÓ e„Bv kL ;ÔÈzÓÀ»ƒ∆¿»ƒ≈∆∆«¬≈≈

.ÔÈÎeÓ»ƒ

א.45) כד, ביצה ו,46)משנה, הלכה למעלה שכתב  כמו
אסור. - מוכן ספק  א.47)שכל כה, ביצה

.Ë˙ÈaÔÈÎeÓ ˙Bt ‡ÏÓ ‡e‰L˙ÁÙÂ , «ƒ∆»≈≈»ƒ¿ƒ¿«

˙Át‰ ÌB˜nÓ ÏËB„ÓBÚ‰ .‰ˆ˜n‰ ÏÚÚÓ ≈ƒ¿«¿»»≈««À¿∆≈∆∆
BË ÌBÈ˙ÈÚÈM‰ ‰Ma ˜Ù‰ ˙Bt‰ ÏkL , «»»«¿ƒƒ∆»«≈∆¿≈

ÌLiL CÈˆ.ÏËB È‡ Ô‡k „ÚÂ Ô‡kÓ :Ó‡ÈÂ »ƒ∆ƒ¿…¿…«ƒ»¿«»¬ƒ≈
.ÏhÈ ‡Ï  ÌL ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«…ƒ…

ב .48) לא, ביצה ולא 50)לאכילה.49)משנה, מאליו.
ביוםֿטוב . הכותל את שבתוכו 51)ששברו הפירות ואין

(רמב "ן). עצמם מחמת אסורים היו לא שהרי  מוקצים,
א.52) לד, ביצה לייבש,53)משנה, שמונחין פירות

מלאכלן. ונאסרו שבת".54)והוקצו, "ערב  שם: במשנה,
הי "ז) פ "א (למעלה בשבת מותר שמוקצה שפסק  רבינו אבל
(מגידֿמשנה). טוב " "יום וכתב  המשנה, מלשון שינה

אבל 55) ומעשרות. מתרומות ופטורים הפקר, שהפירות
אינו  מוקצה שסתם טבל, משום אסורים - השנים בשאר
 ֿ ואף  (מגידֿמשנה). מלאכה גמר לפני  הוא שהרי  מעושר,
– מלאכה גמר קודם עראי  אכילת לאכול שמותר עלֿפי 
משום  למעשר קובעת ששבת שכשם אסור, ביוםֿטוב 
יוםֿטוב  כן כמו לד:), (ביצה עונג" לשבת "וקראת שנאמר
וכל  הט "ז), פ "ו (להלן עונג מצות יש בו שגם למעשר קובע 

קבע . אכילות הן שבו שהקצה 56)אכילות במוקצה כאן
למעלה  אבל מעשה. והצריכו יותר החמירו בידיו, האדם
('תוספות' בלבד אמירה אלא צריך אין (ה"ה) שובך ביוני 

ואומר). ד"ה לד: ביצה

.ÈÈ˙ekLÈ Ì‡ :BË ÌBÈa Ï‡NÈÏ ‰eLz ‡È‰L ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ≈
‡È‰L B‡ ,Ú˜wÏ aÁÓa ÔÈn‰ B˙B‡ÓB‡ ‰iÁ ≈«ƒƒ¿À»««¿«≈≈ƒ«»

el‡ È‰  ÌBia Ba Ô„eˆÏ LÙ‡L ÌÈ‚„ B‡ ˙BÙBÚ»ƒ∆∆¿»¿»«¬≈≈
ÚÏ „Ú ÔÈeÒ‡eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈÂ ,elÙ‡Â . ¬ƒ«»∆∆¿«¿ƒƒ¿≈∆«¬«¬ƒ

Ò„‰ÔÈzÓiL „Ú ÚÏ Ba ÁÈÓ BÈ‡  Ba ‡ˆBiÎÂ ¬«¿«≈≈≈ƒ«»∆∆«∆«¿ƒ
,Ú˜wÏ aÁÓa ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÔÈ‡ Ì‡Â .eNÚiL È„Îaƒ¿≈∆«¬¿ƒ≈≈«ƒƒ¿À»««¿«
B‡ ˜Ú ÏBÓ˙‡nL ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ B˙eˆ ‰˙È‰L B‡∆»¿»»««»»∆≈∆¿∆¡«
B‡È‰ Ì‡Â ,zÓ  ÌeÁz‰ CBzÓ B‡È‰ Ì‡ :„Bvƒƒ¡ƒƒ«¿À»¿ƒ¡ƒ
Ï‡NÈ ÏÈLa ‡a‰Â .eÒ‡ ‰Ê È‰  ÌeÁzÏ ıeÁÓƒ«¿¬≈∆»¿«»ƒ¿ƒƒ¿»≈

Á‡ Ï‡NÈÏ zÓ  ÌeÁzÏ ıeÁÓ ‰Ê. ∆ƒ«¿À»¿ƒ¿»≈«≈

פפא.57) רב  של מימרא ב . כד, שם.58)ביצה ברייתא,
שהוא 59) אף  ראשון, ערב  היינו "לערב , שם: רש"י  בפירוש

חול  הוא הלילה אם ממהֿנפשך, ומותרין שני , יוםֿטוב  ליל
בוודאי אז הוא, קודש ואם שיעשו. בכדי  המתין הרי  -
ולא  בזה, ראיות הרבה לי  ויש בחול. נלקטו שהרי  מותרין,
בו  נוהגים היו כי  בזה, יעקב  רבינו פי  את לשאול זכיתי 
של  פטירתו ולאחר פשוט , דבר לי  והיה במקומינו, היתר
ליל  עד אוסר, שהוא הלוי  יצחק  רבינו את שמעתי  רבינו
ב 'הלכות  וגם כמותו, עירו אנשי  וכל שני , יוםֿטוב  מוצאי 
הדבר, לי  הועיל ולא לפניו ודנתי  כן, אוסר גדולות'
גם  כמותי , מצאתי  הגאולה מאור גרשום רבינו ובתשובת
זקן  גדול אדם לשם שבא מגרמיי "ש מכתב  אלי  בא עתה
בכל  ובקי  קלונימוס , ר' ושמו רומא, מן בישיבה ויושב 
ב 'מגיד  ועיין הכרע . אין רבינו ובדעת כן". והורה  הש"ס 

שם. משנה' וב 'לחם הכ"ד, פ "א למעלה שלא 60)משנה'
לתלוש  לגוי  יאמר שלא ועוד, יוםֿטוב . ממלאכת יהנה

שם). ו'תוספות' (רש"י  בעירובין 61)בשבילו מפורש כן
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קפט                  
         

ביונים  וכו' עליה ויוני  שובך יוני  מפרשים ויש הלל. כבית
הזמנה  מועילה לא כן, לא שאם לפרוח . יכולים שאינם
ביוםֿטוב  אסורה צידתה כן ואם צידה, מחוסרים הם שהרי 

(מגידֿמשנה).

.ÂÔnÊÌÈÏe ÌÈÁLÌB˜Óa ÌÈÁL ‡ˆÓe , ƒ≈¿…ƒ¿»ƒ»»¿…ƒƒ¿
È‡L ;ÌÈeÒ‡  ÌÈÁL ÌB˜Óa ÌÈÏe ÌÈÏ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿…ƒ¬ƒ∆¬ƒ
ÌÈÁ‡ el‡Â ,Ô‰Ï eÁt ÔnfL Ô˙B‡ ‡nL :ÓB‡≈∆»»∆ƒ≈»¿»∆¿≈¬≈ƒ

Ô‰eÒ‡  ÔÎeÓ ˜ÙÒ ÏÎÂ ,‡ˆÓe ÌÈL ÔnÊ . ≈¿»¿≈»»ƒ≈¿«ƒ»»
‰  ‰LÏLeÒ‡ Ïk.ÔÈzÓ  ÌÈL ‡ˆÓe ‰LÏL . ¿»«…»¿»»»¿«ƒÀ»ƒ

Ôwa ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,Ôw‰ ÈÙÏ ‡ˆÓe Ôw‰ CB˙a ÔnÊƒ≈¿«≈»»ƒ¿≈«≈ƒ≈»«≈
Ô˜ ÌL LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÙÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â Ô‰ ‡l‡∆»≈¿≈»¿ƒƒ¿…«««ƒ∆≈»≈
el‡ È‰  ‰n‡ ÌÈMÓÁ CB˙a ˙ÈÂÊ Ô˜a Á‡«≈¿∆∆»ƒ¿¬ƒƒ«»¬≈≈
.‰ÂLa Bp˜ „‚k ‡l‡ ‰c„Ó ‰c„Ó‰ ÔÈ‡L ;ÔÈzÓÀ»ƒ∆≈«¿«∆¿«∆∆»¿∆∆ƒ¿»∆

ב .34) י , ביצה לבנים.35)משנה, ויונים שחורים יונים
חוששים 36) אלא היונים, אותם שהם אומרים אנו ואין

(גמרא). מקומותיהם הפכו והטעם,37)שמא א. כד, ביצה
ג: (ביצה יוםֿטוב  אחרי  מתירין לו שיש דבר שהוא מפני 
(מגידֿמשנה). זה בספק  להחמיר חכמים שרצו או ד.)

ּבׁשנים 38) בטל ואינו החוץ , מן בא בוודאי  מהם שאחד ְִַַלפי 
באלף , אפילו בטל לא מתירין לו שיש שדבר המוזמנים,

ה"כ. בפ "א כמבואר

.ÊÌÈ‚cÔÈÈaLÛBÚÂ ‰iÁ ÔÎÂ ,ÌÈÏB„b »ƒ∆¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»»
ÔÈÈaL„Ú ,‰„Èˆ qÁÓ ‡e‰L Ïk :ÌÈÏB„b ∆¿≈»ƒ¿ƒ…∆¿À«ƒ»«

‰ˆ˜Ó ‰Ê È‰  ep„eˆe ‰„eˆÓ ‡‰ :ÌÈÓB‡L, ∆¿ƒ»≈¿»¿∆¬≈∆À¿∆
.eÏÎ‡È ‡Ï  „ˆ Ì‡Â ;BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ»¿¿ƒ»…≈»≈
B˙B‡ ÔÈ„ˆÂ ,ÔÎeÓ ‰Ê È‰  ‰„eˆÓ CÈˆ BÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»ƒ¿»¬≈∆»¿»ƒ

ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â BË ÌBÈaÒcÙa ‰pwL ‰iÁ ¿¿¿ƒ¿≈«»∆ƒ¿»¿«¿≈
ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ Ô‰Lk ‰È„ÏÈ  ÈÚÏ CeÓq‰«»»ƒ¿»∆»¿∆≈¿«ƒ∆≈»¿ƒƒ
.Ô‰ÈÏÚ BzÚcL ÈtÓ ,ÔenÊ ÌÈÎÈˆ ÌÈ‡ ,‰„Èƒ̂»≈»¿ƒƒƒƒ¿≈∆«¿¬≈∆

ב .39) כג, ביצה מוקפות 40)משנה, מים של בריכות
רוחות. סביב .41)מארבע  גדר מוקפים חיות גני 

המותרות 42) המלאכות מן היא שצידה רבינו שדעת נראה
לאכילה  יותר טובים ביוםֿטוב  שהניצודים לפי  ביוםֿטוב ,
משום  אלא אינו איסורו וכל יוםֿטוב , בערב  מהניצודים
ב 'חידושי (ועיין יז הלכה להלן גם נראה וכן מוקצה.

כג:). ביצה א.43)המאירי ' כה, מקום 44)ביצה שהוא
בנקל. משם לצאת יכול הוולד ואין המשתמר,

.Á˙B„eˆÓÌBÈ ÚÓ ÔÒtL ,ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ ¿«»¿¿»ƒ∆¿»»≈∆∆
Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BË ÌBÈa Ô‰Ó ÏhÈ ‡Ï  BË…ƒ…≈∆¿∆»ƒ≈≈«

BË ÌBÈ ÚÓ e„BvpLÎBq‰ .ÚÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ∆ƒ≈∆∆«≈««««ƒ≈∆∆
el‡ È‰  ÌÈ‚c da ‡ˆÓe ÌÈkL‰ ÁÓÏe ,BË ÌBÈ¿»»ƒ¿ƒ»»»»ƒ¬≈≈
Ô‰ È‰Â ,BË ÌBÈ ÚÓ e„Bv kL ;ÔÈzÓÀ»ƒ∆¿»ƒ≈∆∆«¬≈≈

.ÔÈÎeÓ»ƒ

א.45) כד, ביצה ו,46)משנה, הלכה למעלה שכתב  כמו
אסור. - מוכן ספק  א.47)שכל כה, ביצה

.Ë˙ÈaÔÈÎeÓ ˙Bt ‡ÏÓ ‡e‰L˙ÁÙÂ , «ƒ∆»≈≈»ƒ¿ƒ¿«

˙Át‰ ÌB˜nÓ ÏËB„ÓBÚ‰ .‰ˆ˜n‰ ÏÚÚÓ ≈ƒ¿«¿»»≈««À¿∆≈∆∆
BË ÌBÈ˙ÈÚÈM‰ ‰Ma ˜Ù‰ ˙Bt‰ ÏkL , «»»«¿ƒƒ∆»«≈∆¿≈

ÌLiL CÈˆ.ÏËB È‡ Ô‡k „ÚÂ Ô‡kÓ :Ó‡ÈÂ »ƒ∆ƒ¿…¿…«ƒ»¿«»¬ƒ≈
.ÏhÈ ‡Ï  ÌL ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«…ƒ…

ב .48) לא, ביצה ולא 50)לאכילה.49)משנה, מאליו.
ביוםֿטוב . הכותל את שבתוכו 51)ששברו הפירות ואין

(רמב "ן). עצמם מחמת אסורים היו לא שהרי  מוקצים,
א.52) לד, ביצה לייבש,53)משנה, שמונחין פירות

מלאכלן. ונאסרו שבת".54)והוקצו, "ערב  שם: במשנה,
הי "ז) פ "א (למעלה בשבת מותר שמוקצה שפסק  רבינו אבל
(מגידֿמשנה). טוב " "יום וכתב  המשנה, מלשון שינה

אבל 55) ומעשרות. מתרומות ופטורים הפקר, שהפירות
אינו  מוקצה שסתם טבל, משום אסורים - השנים בשאר
 ֿ ואף  (מגידֿמשנה). מלאכה גמר לפני  הוא שהרי  מעושר,
– מלאכה גמר קודם עראי  אכילת לאכול שמותר עלֿפי 
משום  למעשר קובעת ששבת שכשם אסור, ביוםֿטוב 
יוםֿטוב  כן כמו לד:), (ביצה עונג" לשבת "וקראת שנאמר
וכל  הט "ז), פ "ו (להלן עונג מצות יש בו שגם למעשר קובע 

קבע . אכילות הן שבו שהקצה 56)אכילות במוקצה כאן
למעלה  אבל מעשה. והצריכו יותר החמירו בידיו, האדם
('תוספות' בלבד אמירה אלא צריך אין (ה"ה) שובך ביוני 

ואומר). ד"ה לד: ביצה

.ÈÈ˙ekLÈ Ì‡ :BË ÌBÈa Ï‡NÈÏ ‰eLz ‡È‰L ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ≈
‡È‰L B‡ ,Ú˜wÏ aÁÓa ÔÈn‰ B˙B‡ÓB‡ ‰iÁ ≈«ƒƒ¿À»««¿«≈≈ƒ«»

el‡ È‰  ÌBia Ba Ô„eˆÏ LÙ‡L ÌÈ‚„ B‡ ˙BÙBÚ»ƒ∆∆¿»¿»«¬≈≈
ÚÏ „Ú ÔÈeÒ‡eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈÂ ,elÙ‡Â . ¬ƒ«»∆∆¿«¿ƒƒ¿≈∆«¬«¬ƒ

Ò„‰ÔÈzÓiL „Ú ÚÏ Ba ÁÈÓ BÈ‡  Ba ‡ˆBiÎÂ ¬«¿«≈≈≈ƒ«»∆∆«∆«¿ƒ
,Ú˜wÏ aÁÓa ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÔÈ‡ Ì‡Â .eNÚiL È„Îaƒ¿≈∆«¬¿ƒ≈≈«ƒƒ¿À»««¿«
B‡ ˜Ú ÏBÓ˙‡nL ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ B˙eˆ ‰˙È‰L B‡∆»¿»»««»»∆≈∆¿∆¡«
B‡È‰ Ì‡Â ,zÓ  ÌeÁz‰ CBzÓ B‡È‰ Ì‡ :„Bvƒƒ¡ƒƒ«¿À»¿ƒ¡ƒ
Ï‡NÈ ÏÈLa ‡a‰Â .eÒ‡ ‰Ê È‰  ÌeÁzÏ ıeÁÓƒ«¿¬≈∆»¿«»ƒ¿ƒƒ¿»≈

Á‡ Ï‡NÈÏ zÓ  ÌeÁzÏ ıeÁÓ ‰Ê. ∆ƒ«¿À»¿ƒ¿»≈«≈

פפא.57) רב  של מימרא ב . כד, שם.58)ביצה ברייתא,
שהוא 59) אף  ראשון, ערב  היינו "לערב , שם: רש"י  בפירוש

חול  הוא הלילה אם ממהֿנפשך, ומותרין שני , יוםֿטוב  ליל
בוודאי אז הוא, קודש ואם שיעשו. בכדי  המתין הרי  -
ולא  בזה, ראיות הרבה לי  ויש בחול. נלקטו שהרי  מותרין,
בו  נוהגים היו כי  בזה, יעקב  רבינו פי  את לשאול זכיתי 
של  פטירתו ולאחר פשוט , דבר לי  והיה במקומינו, היתר
ליל  עד אוסר, שהוא הלוי  יצחק  רבינו את שמעתי  רבינו
ב 'הלכות  וגם כמותו, עירו אנשי  וכל שני , יוםֿטוב  מוצאי 
הדבר, לי  הועיל ולא לפניו ודנתי  כן, אוסר גדולות'
גם  כמותי , מצאתי  הגאולה מאור גרשום רבינו ובתשובת
זקן  גדול אדם לשם שבא מגרמיי "ש מכתב  אלי  בא עתה
בכל  ובקי  קלונימוס , ר' ושמו רומא, מן בישיבה ויושב 
ב 'מגיד  ועיין הכרע . אין רבינו ובדעת כן". והורה  הש"ס 

שם. משנה' וב 'לחם הכ"ד, פ "א למעלה שלא 60)משנה'
לתלוש  לגוי  יאמר שלא ועוד, יוםֿטוב . ממלאכת יהנה

שם). ו'תוספות' (רש"י  בעירובין 61)בשבילו מפורש כן
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א. החמיר 62)מ , שאינו שלא תחומין, באיסור חכמים ו
[ואף  כה.). ביצה (רש"י  העולם כל על לאסרו מדרבנן, אלא
אין  ביוםֿטוב  שהרי  זה, בכלל מיל לי "ב  מחוץ  הביאו אם
הי "ד, פ "ה להלן ראה רבינו. לדעת התורה מן תחומין איסור

הבתים']. 'ספר בשם רוקח ' 'מעשה ובהקדמת

.‡ÈÌÈˆÚeÒ‡  BË ÌBÈa Ï˜c‰ ÔÓ eLpL ≈ƒ∆»¿ƒ«∆∆¿»
„ÏB Ô‰L ÈtÓ ,Ô˜Èq‰Ïepz‰ CB˙Ï eL Ì‡Â . ¿«ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»¿¿««

‰aÓ ˙ÓÈÚ .Ô˜ÈqÓe ÔÈÎeÓ ÌÈˆÚ Ô‰ÈÏÚ «¿∆¬≈∆≈ƒ»ƒ«ƒ»¬≈«
Ôz‰ÌBÈa Ô‰a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡  ÌÈˆÚ ÏL ˆB‡Â «∆∆¿»∆≈ƒ≈«¿ƒƒ»∆¿

.‰ˆ˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,ÚaÓ ÔÈÎ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BË∆»ƒ≈≈ƒƒ»∆∆ƒ¿≈∆≈À¿∆
ÚÓ Ôz‰ ‰È‰ Ì‡ÂÌÈˆB˜aÈe‡ BÈ‡ È‰L , ¿ƒ»»«∆∆¿…»¿ƒ∆¬≈≈»

.ÔÎeÓ ‰Ê È‰  L‡Ï ‡l‡∆»»≈¬≈∆»

ב .63) ד, שמא 64)ביצה גזירה נוסף : טעם כתב  הרי "ף 
ויתלוש. שדבר 65)יעלה ה"כ בפ "א רבינו שביאר ואף 

מן  נהנה שאינו כיון - באלף  אפילו בטל לא מתירין לו שיש
כאן  ואין מותר. לכן שנשרפו, לאחר רק  בעין כשהם העצים
זה  איסור שכל כיון לכתחילה, איסור מבטלים אין משום

שם). (גמרא, מדרבנן אלא א.66)אינו ל, ביצה משנה,
מותר 67) - בהמה למאכל עומד אם אבל לסחורה, שהוכן

אליהו 68)(לחםֿמשנה). רבי  (הגאון יוםֿטוב  מערב 
תקיח ). סי ' או"ח  תקיח 69)מוילנה, סי ' או"ח  ובשו"ע 

וב 'תוספות'). בגמרא שם (ועיין סרוח  גם שיהא הצריך ס "ז,

.ÈÔÈ‡‡ÂqÓ ÌÈˆÚ ÔÈÚwÓÈtÓ ,˙BB˜ ÏL ≈¿«¿ƒ≈ƒƒ¿»∆ƒ¿≈
,BË ÌBÈa ‰aLpL ‰Bw‰ ÔÓ ‡ÏÂ ;‰ˆ˜Ó Ô‰L∆≈À¿∆¿…ƒ«»∆ƒ¿¿»¿

ÔÎÂ .„ÏB ‡È‰L ÈtÓ BË ÌBÈa eaLpL ÌÈÏk ƒ¿≈∆ƒ»¿≈≈ƒ∆ƒ¿¿¿
ÔÈ˜ÈqÓ Ï‡ .„ÏB Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡≈«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈»¬»«ƒƒ

ÌÈÓÏL ÌÈÏÎaÌBÈ ÚÓ eaLpL ÌÈÏÎa B‡ , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿≈∆∆
‡ˆBik .ÚaÓ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ eÎe‰ È‰L ,BË∆¬≈¿ƒ¿»»«∆∆ƒ»∆∆«≈

ÌÈÊB‚‡ :Ba BË ÌBÈ ÚÓ ÔÏÎ‡L ÌÈ„˜Le ¡ƒ¿≈ƒ∆¬»»≈∆∆
 BË ÌBÈa ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;BË ÌBÈa Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ«ƒƒƒ¿ƒ≈∆¿¿ƒ¬»»¿

LÈÂ .Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡:Ô‰a LiL ˙B‡ÁÒ ≈«ƒƒƒ¿ƒ≈∆¿≈À¿»∆≈»∆
È‰L ,Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡  ÚaÓ ÔÏÎ‡ Ì‡L∆ƒ¬»»ƒ»∆∆≈«ƒƒƒ¿ƒ≈∆∆¬≈
Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ˜ÈqÓ  BË ÌBÈa ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;eˆ˜‰À¿¿ƒ¬»»¿«ƒƒƒ¿≈∆≈

.ÏÎ‡‰ b ÏÚ ÔÈÎeÓ»ƒ««»…∆

א.70) לא, ביצה המושכבות 71)משנה, קורות של סדר
(רש"י ). לבנין ראויות ותהיינה תתעקמנה שלא לארץ 

א.72) כט , בהן 73)שבת שאחז לאחר בהן יגע  לא אבל 
בטלטול  שאסור נולד, והם כלים שברי  נעשו שאז האור,

אין 74)(הרשב "א). ביוםֿטוב  אכלן "ואם עד מכאן
כת"י לפי  דיוםֿטוב  פ "ג בתוספתא הוא בקליפיהן" מסיקין

.(206 עמ ' צוקמ . (הוצאת זה 75)ווין על כותב  הראב "ד
רוקח ' ב 'מעשה העיד וכבר זו", נוסחא שמענו לא "מעולם
עוז' וה'מגדל רבינו. מדברי  זה כל נמחק  קדמון שבכתב ֿיד
לא  אשר נוסחאות לידו שהגיעו היא נפלאת "לא כותב 
שנכתבה  הנוסחא מן בידו לבוא זכה שהרי  לידינו, הגיעו
וגם  שלנו, תורה כספרי  בגוילים, התלמוד מחברי  בימי 
לבן  המכונה בעזרה ממנה מגיהין שהיו ספרֿתורה במקרא
לגמרא  אינה אלו בנוסחאות רבינו שכוונת ונראה אשר".

המשנה' 'מרכבת כתב  (וכן למעלה הנזכרת לתוספתא אלא
הי "ד). יוםֿטוב  מהלכות בפ "א

.‚ÈıB˜Èe‡ BÈ‡L ÈtÓ ,‰ˆ˜Ó ‡e‰ È‰  Ë»…¬≈À¿∆ƒ¿≈∆≈»
Ò‡ ,CÎÈÙÏ .‰˜q‰Ï˙BÏˆÏ „etL BÓk ˙BNÚÏ BÏ e ¿«»»¿ƒ»»«¬¿«ƒ¿
Na Ba.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»¿≈…«≈»∆

"חיזרא".76) נקרא התלמוד ובלשון א. לג, ביצה
כמין 77) הבשר, בתוך להכניסו עץ  מהן "ליטול ברי "ף :

שכתב  במה רבינו כוונת וכן הצלי ". בו לצלות שפוד
שפוד. כמין הבשר בתוך להכניסו - שפוד" כמו "לעשות

.„ÈÔÈÏËBÈÙ„Ï ÌÈÎeÓq‰ ÌÈˆÚÔÈ˜ÈqÓe ‰kq‰ ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿»¿≈«À»«ƒƒ
‰„N‰ ÔÓ ÌÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ Ï‡ ,Ô‰aeÈ‰ elÙ‡ , »∆¬»≈¿ƒƒƒ«»∆¬ƒ»

ÚaÓ ÌL ÔÈÒpÎÓÏ‡ .a‚Ó‰„Na ‡e‰ ¿À»ƒ»ƒ»∆∆¬»¿«≈«»∆
ÂÈÙlÓÔÈ‡ÈÓe .ÌL ˜ÈÏ„Óe ,ÔÈÒpÎÓ‰ ÔÓ ƒ¿»»«¿ƒ»¿ƒƒƒ«¿À»ƒ

ÌLÏ ‡lL ˙ÙwÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eLaL∆ƒ¿«»ƒ«¬ƒ»¿»À∆∆∆…¿≈
˙Á˙Bt dÏ ‰È‰iL „Ïe ;‰ÈcCB˙a ‰È‰˙Â , ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿∆»««¿ƒ¿∆¿

˙aL ÌeÁzÔ‰ È‰  el‡ ÏkÓ „Á‡ ÒÁ Ì‡Â ; ¿«»¿ƒ»≈∆»ƒ»≈¬≈≈
.‰ˆ˜ÓÀ¿∆

ב .78) ל, ביצה אסור,79)משנה, עצמם הדפנות מן אבל
אוהל. סותר הוא התלושים.80)שהרי  העצים

ר"ן.81) ועיין מחר, לצורך עצים כמעמר שנראה
א.82) לג, ביצה שם 84)מלקט .83)משנה, במשנה

הוא  וכן בשדה, רבינו ומפרשה משלפניו", "מגבב  כתוב 
המשנה. לבשל 85)בפירוש כדי  רק  שעושה מוכיח  שזה

מעמר. משום בו ואין א.86)קדירתו, לא, ביצה משנה,
הדבר 88)מסגר.87) נחשב  התנאים, אלו כל יש שאם

כמוכן.

.ÂËÈÏÚÔÈÒpÎÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÙ‚ ÈÏÚÂ ÌÈ˜ ¬≈»ƒ«¬≈¿»ƒ««ƒ∆≈¿À»ƒ
Ût˜aÔ‰ È‰ ,Ô˙B‡ ˙fÙÓ Áe‰L ÔÂÈk  ¿«¿≈≈»∆»«¿«∆∆»¬≈≈

ÔÈfÙÓk„k ÈÏk Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰ Ì‡Â .ÔÈeÒ‡Â ƒ¿À»ƒ«¬ƒ¿ƒƒƒ«¬≈∆¿ƒ»≈
.ÔÈÎeÓ el‡ È‰  BË ÌBÈ ÚÓ≈∆∆¬≈≈»ƒ

א.89) לא, לעיר.90)ביצה מחוץ  גדר, מוקף  נרחב , מקום
שהרוח 91) חושב  שהוא יוםֿטוב , מערב  עליהן סומך שאינו

(רש"י ). כבר פזרתן

.ÊË‰Ó‰a˙kÒÓ ‰˙È‰ Ì‡ :BË ÌBÈa ‰˙nL ¿≈»∆≈»¿ƒ»¿»¿À∆∆
Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÈÏÎÏ ‰ÎzÁÓ ‰Ê È‰  BË ÌBÈ ÚÓ≈∆∆¬≈∆¿«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
‡ÏÂ ,‰ˆ˜Ó ‰Ê È‰ ,‰ÈÏÚ BzÚ„ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ƒ¿…»¿»«¿»∆»¬≈∆À¿∆¿…

ÌÈL„˜ ˙Ó‰a .dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ‰Óe˙e ,‰˙nL ¿ƒ∆»ƒ¿»∆¡«»»ƒ∆≈»¿»
dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ ‡Ï  ˙‡ÓËpL. ∆ƒ¿≈…¿ƒ∆»ƒ¿»

ב .92) כז, ודף  א. ב , שתמות 93)ביצה עליה שחשב 
לכלב . ויתננה מערב 94)ביוםֿטוב  מסוכנת היתה אפילו

את  מאכילין אין אצלנו העיקר כי  בטלטול, אסורה יו"ט 
מצות  שהרי  להר"מ ) המשניות (פירוש לכלבים הקדשים
כז: ביצה ברש"י  וראה בשריפה. היא טמאים קדשים

שם. עליה 95)ו'תוספות' טרפון רבי  את ושאלו "ומעשה,
לו  ואמרו ושאל, המדרש לבית ונכנס  שנטמאת, החלה ועל

שם). (ביצה, ממקומם" יזיזם לא
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קצ        
  

.ÊÈÌÈ‚c‰ˆ˜Ó Ô‰L ‰iÁÂ ˙BÙBÚÂÔÈ˜LÓ ÔÈ‡  »ƒ¿¿«»∆≈À¿∆≈«¿ƒ
˙BBÊÓ Ì‰ÈÙÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,BË ÌBÈa Ô˙B‡‡nL ; »¿¿≈¿ƒƒ¿≈∆¿∆»

LnzL‰Ï B‡ BÏÎ‡Ï eÒ‡L ÏÎÂ .Ô‰Ó ÁwÏ ‡BÈ»ƒ«≈∆¿…∆»¿»¿¿ƒ¿«≈
.BÏËÏËÏ eÒ‡  ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ BË ÌBÈa Ba¿ƒ¿≈∆À¿∆»¿«¿¿

ב .96) כג, ז.97)ביצה הלכה למעלה ֿ 98)ראה אף ֿעל
שם. רש"י  ועיין מאליהם, ניזונים שאינם עליו, שמזונותם פי 

.ÁÈÒÈÎn‰BÏ „ÁÈ Ì‡ ,BË ÌBÈ ÚÓ ÙÚ ««¿ƒ»»≈∆∆ƒƒ≈
˜ BˆÁaBÏËÏËÏ zÓe ,ÔÎeÓ ‰Ê È‰  ˙ÈÂÊ Ô «¬≈∆∆»ƒ¬≈∆»À»¿«¿¿

ÔÎÂ .ÂÈÎˆ Ïk Ba ˙BNÚÏÂÌBÈ ÚÓ ˜q‰L Ù‡ ¿«¬»¿»»¿≈≈∆∆À«≈∆∆
BË˜q‰LÂ ;ÔÎeÓ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk :BË ÌBÈa »¿∆À«¿»¿«∆

‰ˆÈa Ba ˙BÏˆÏ È„k ÌÁÔÈ„ÚL ,BÏËÏËÏ zÓ  «¿≈ƒ¿≈»À»¿«¿¿∆¬«ƒ
‡e‰L ÈtÓ ,BÏËÏËÏ eÒ‡  Â‡Ï Ì‡Â ;‡e‰ L‡≈¿ƒ«»¿«¿¿ƒ¿≈∆

ÈÓ .„ÏB˜c BÏ ‰È‰L,BË ÌBÈ ÚÓ ıeÚ »ƒ∆»»∆∆»≈∆∆
B˜zÂÙÚ B˙B‡ ‰È‰ Ì‡ :ÙÚ ‰ÏÚ‰Â ,BË ÌBÈa ¿ƒ¿¿¿∆¡»»»ƒ»»»»
ÁeÁÈz‰qÎÓ ‰Ê È‰ Ì‡ Ï‡ ;BÏËÏËÓe Ba ƒ«¬≈∆¿«∆¿«¿¿¬»ƒ

LzÎÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ÙÚ Le‚ ‰ÏÚ‰ÌBÈa B˙B‡ ∆¡»»»¬≈∆…ƒ¿¿
.BË

יהודה.99) רב  של מימרא א. ח , (ביצה 100)ביצה משנה

הוא". מוכן כירה, "אפר א.101)ב .) ח , שם.102)ביצה
דברים.103) שאר מכל יותר מהר מתבשלת שהיא
ב .).104) (ביצה את 105)משנה בו שחופרין ברזל יתד

אבל 106)הקרקע . ונתקו. שעבר כלומר בדיעבד.
כתב  (שהרי  שחט  כבר אם אפילו לנתקו אסור לכתחילה
'בירור  – בו" ומכסה "שוחט  כתב  ולא בו", "מכסה בסמוך
התירו  שלא עבר) ואם ד"ה ג ציון ב . ביצה למסכת הלכה'
ה"א  פ "ג (להלן כיסוי  מצות לצורך מוקצה טלטול אפילו
הערב ), עד יכסה לא - ושחט  ועבר מוכן, עפר לו אין שאם
שהוא  אף ֿעלֿפי  מלאכה, איסור התירו שלא וכלֿשכן
שיחפור  שחט  שאם "ומודים במשנה שאמרו ומה מדרבנן.
שאינה  "מלאכה שסובר למי  אלא אינו זה - ויכסה" בדקר
מלאכה  א' קולות: שתי  כאן ויש עליה" פטור לגופה צריכה
רבינו  לדעת אבל מקלקל. וב ' לגופה, צריכה שאינה
שבת  מהל' (פ "א עליה חייב  לגופה צריכה שאינה שמלאכה
התירו  לא - מקלקל של אחת קולא אלא כאן ואין ה"ז)
ג. ובהערה ה"א, פ "ג להלן וראה כאן). המלך' ('שער

רך.107) שמצוותֿעשה 108)עפר עוף  או חיה שחט  אם
שחיטה  בהל' רבינו שכותב  כמו בעפר, דמם את לכסות

פרק 109)פי "ד. שבת בהל' כמבואר אסורה, שכתישה
שמיני .



     

ה'תשע"ח  אדר ג' ראשון  יום 

קלז. קלו. קמ. עשה מצות
רכו. רכה. רכד. תעשה לא מצות

― הק"מ ֿ הּׁשניםהּמצוה את לסּפֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשנים ׁשבע ׁשבע ― ּבּה והחזקנּו הארץ על מׁשלנּו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעת
היא ׁשמּטה, ׁשני ספירת ּכלֹומר: זֹו, ּומצוה הּיֹובל. ׁשנת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָעד
הם ׁשהם ּגדֹולה, סנהדרי ּכלֹומר: ּדין, לבית ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָמסּורה
ֿ אחד ׁשּכל ּכדר הּׁשנים, מחמּׁשים ׁשנה ׁשנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּסֹופרים
"וספרּת יתעּלה: אמרֹו והּוא העמר, ימי מֹונה מּמּנּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואחד

וגֹו'" ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל  ספרא ּולׁשֹון . ְְְְְִִֶַַָָֹ
 זֹו אחר זֹו ׁשמּטים ׁשבע יסּפר "יכֹול : ְְִִִֶַַַָֹ

  ׁשבע" לֹומר: ּתלמּוד יֹובל? ְְֲֵֶֶַַַַויעׂשה
ּפעמים" ׁשבע ּכתּוביםׁשנים ׁשני ׁשּיאמרּו עד הא , ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

         
 לא זֹו מצוה ּכלֹומר: ׁשמעינן", לא לאו ואם ;ְְְְִִִַַָָָָֹ

ׁשּנמנה הינּו ּכתּובים, מּׁשני אּלא עׂשּיתּה איכּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּתּׂשג
ׁשענין ׁשאמר, ּכיון עּמהן. הּׂשמּטין ּגם ונמנה לבּדן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשנים
ּבהחלט ׁשהיא מׁשמע ּכתּובים, מּׁשני אּלא יּׂשג לא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻזה
ׁשנים מנין ּכלֹומר: מצות, ׁשּתי היּו אּלּו ּכי אחת. ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹמצוה
ּכתּובין', ׁשני ׁשּיאמרּו 'עד אֹומר היה לא ― ׁשמּטין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּומנין

ּכ ּכי ׁשּתי ֿ ּכל נלמדֹות ּכתּובים מּׁשני ְְְְִִִִֵֵָָָ

אין ּולעֹולם ׁשּלּה. מּכתּוב ּומצוה ֿ מצוה ּכל וכן ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹמצות,
אחת, ּבמצוה אּלא ּכתּובים" ׁשני ׁשּיאמרּו עד "הא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומרים
הּבכֹור ּכמֹו ּכתּובים, מּׁשני אּלא ּדיניה ידיעת נׁשלמת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא

הּכתּו ּבֹו לי"ׁשאמר רחם ֿ ּפטר "ּכל ב:  ּכי , ִִֶֶֶֶֶַַָָָ
נקבה ּבין זכר ּבין ― לה' ׁשהּבכֹור מֹורה, לבּדֹו זה ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכתּוב

לה'" "הּזכרים אחר, ּכתּוב ּובא ―  זה ּופסּוק , ְִֵֶַַַָָָָ
אבל ּפׁשּוט. ּבין ּבכֹור ּבין ― לה' ֿ זכר ׁשּכל מֹורה, ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָלבּדֹו
ּבלבד זכר ּבכֹור ׁשהּוא הּמצוה, ענין הּׂשג הּכתּובים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמּׁשני

ּבּמכלּתא. ׁשּבארּו ְְְֲִֵֶַָּכמֹו

― הקל"ו ׁשנתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ
ּכמֹו האדמה עבֹודת ּבּה להׁשּבית ּכלֹומר: ְְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָהחמּׁשים,
ׁשנת את "וקּדׁשּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבּׁשמּטה.

ׁשנה" החמּׁשים  אמרּו ּובפרּוׁש ,  ְְֲִִֵַָָָ
,"ּבּיֹובל נאמר ּכ ּבּׁשביעית, ׁשּנאמר "ּכׁשם :ְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָ

הּכתּוב ׁשהׁשוה ּכׁשם ּבעׂשה, ּביניהם הׁשוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכלֹומר:
ׁשאבאר ּכמֹו ּבלאו, ּביניהם  ׁשנת ודיני . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָ

והפקרת האדמה עבֹודת ּבהׁשּבתת ׁשמּטה ּוׁשנת ְְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָיֹובל
האּלה הּדברים ֿ ׁשני ואת ׁשוים. ― ֿ הּצֹומח ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

  ׁשנת את "וקּדׁשּתם אמרֹו: ְְְְִֵֵֶַַָּכֹולל
ּבהן, הּקדּׁשה ׁשענין הּכתּוב, ּבאר ּוכבר ׁשנה". ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהחמּׁשים
היא יֹובל "ּכי ואמר: הפקר. ּותבּואתן ּפרֹותיהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיהיּו
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LnzL‰Ï B‡ BÏÎ‡Ï eÒ‡L ÏÎÂ .Ô‰Ó ÁwÏ ‡BÈ»ƒ«≈∆¿…∆»¿»¿¿ƒ¿«≈
.BÏËÏËÏ eÒ‡  ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ BË ÌBÈa Ba¿ƒ¿≈∆À¿∆»¿«¿¿

ב .96) כג, ז.97)ביצה הלכה למעלה ֿ 98)ראה אף ֿעל
שם. רש"י  ועיין מאליהם, ניזונים שאינם עליו, שמזונותם פי 

.ÁÈÒÈÎn‰BÏ „ÁÈ Ì‡ ,BË ÌBÈ ÚÓ ÙÚ ««¿ƒ»»≈∆∆ƒƒ≈
˜ BˆÁaBÏËÏËÏ zÓe ,ÔÎeÓ ‰Ê È‰  ˙ÈÂÊ Ô «¬≈∆∆»ƒ¬≈∆»À»¿«¿¿
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‰ˆÈa Ba ˙BÏˆÏ È„k ÌÁÔÈ„ÚL ,BÏËÏËÏ zÓ  «¿≈ƒ¿≈»À»¿«¿¿∆¬«ƒ
‡e‰L ÈtÓ ,BÏËÏËÏ eÒ‡  Â‡Ï Ì‡Â ;‡e‰ L‡≈¿ƒ«»¿«¿¿ƒ¿≈∆

ÈÓ .„ÏB˜c BÏ ‰È‰L,BË ÌBÈ ÚÓ ıeÚ »ƒ∆»»∆∆»≈∆∆
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ÁeÁÈz‰qÎÓ ‰Ê È‰ Ì‡ Ï‡ ;BÏËÏËÓe Ba ƒ«¬≈∆¿«∆¿«¿¿¬»ƒ

LzÎÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ÙÚ Le‚ ‰ÏÚ‰ÌBÈa B˙B‡ ∆¡»»»¬≈∆…ƒ¿¿
.BË

יהודה.99) רב  של מימרא א. ח , (ביצה 100)ביצה משנה

הוא". מוכן כירה, "אפר א.101)ב .) ח , שם.102)ביצה
דברים.103) שאר מכל יותר מהר מתבשלת שהיא
ב .).104) (ביצה את 105)משנה בו שחופרין ברזל יתד

אבל 106)הקרקע . ונתקו. שעבר כלומר בדיעבד.
כתב  (שהרי  שחט  כבר אם אפילו לנתקו אסור לכתחילה
'בירור  – בו" ומכסה "שוחט  כתב  ולא בו", "מכסה בסמוך
התירו  שלא עבר) ואם ד"ה ג ציון ב . ביצה למסכת הלכה'
ה"א  פ "ג (להלן כיסוי  מצות לצורך מוקצה טלטול אפילו
הערב ), עד יכסה לא - ושחט  ועבר מוכן, עפר לו אין שאם
שהוא  אף ֿעלֿפי  מלאכה, איסור התירו שלא וכלֿשכן
שיחפור  שחט  שאם "ומודים במשנה שאמרו ומה מדרבנן.
שאינה  "מלאכה שסובר למי  אלא אינו זה - ויכסה" בדקר
מלאכה  א' קולות: שתי  כאן ויש עליה" פטור לגופה צריכה
רבינו  לדעת אבל מקלקל. וב ' לגופה, צריכה שאינה
שבת  מהל' (פ "א עליה חייב  לגופה צריכה שאינה שמלאכה
התירו  לא - מקלקל של אחת קולא אלא כאן ואין ה"ז)
ג. ובהערה ה"א, פ "ג להלן וראה כאן). המלך' ('שער

רך.107) שמצוותֿעשה 108)עפר עוף  או חיה שחט  אם
שחיטה  בהל' רבינו שכותב  כמו בעפר, דמם את לכסות

פרק 109)פי "ד. שבת בהל' כמבואר אסורה, שכתישה
שמיני .



     

ה'תשע"ח  אדר ג' ראשון  יום 

קלז. קלו. קמ. עשה מצות
רכו. רכה. רכד. תעשה לא מצות

― הק"מ ֿ הּׁשניםהּמצוה את לסּפֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשנים ׁשבע ׁשבע ― ּבּה והחזקנּו הארץ על מׁשלנּו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעת
היא ׁשמּטה, ׁשני ספירת ּכלֹומר: זֹו, ּומצוה הּיֹובל. ׁשנת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָעד
הם ׁשהם ּגדֹולה, סנהדרי ּכלֹומר: ּדין, לבית ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָמסּורה
ֿ אחד ׁשּכל ּכדר הּׁשנים, מחמּׁשים ׁשנה ׁשנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּסֹופרים
"וספרּת יתעּלה: אמרֹו והּוא העמר, ימי מֹונה מּמּנּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואחד

וגֹו'" ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל  ספרא ּולׁשֹון . ְְְְְִִֶַַָָֹ
 זֹו אחר זֹו ׁשמּטים ׁשבע יסּפר "יכֹול : ְְִִִֶַַַָֹ

  ׁשבע" לֹומר: ּתלמּוד יֹובל? ְְֲֵֶֶַַַַויעׂשה
ּפעמים" ׁשבע ּכתּוביםׁשנים ׁשני ׁשּיאמרּו עד הא , ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

         
 לא זֹו מצוה ּכלֹומר: ׁשמעינן", לא לאו ואם ;ְְְְִִִַַָָָָֹ

ׁשּנמנה הינּו ּכתּובים, מּׁשני אּלא עׂשּיתּה איכּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּתּׂשג
ׁשענין ׁשאמר, ּכיון עּמהן. הּׂשמּטין ּגם ונמנה לבּדן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשנים
ּבהחלט ׁשהיא מׁשמע ּכתּובים, מּׁשני אּלא יּׂשג לא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻזה
ׁשנים מנין ּכלֹומר: מצות, ׁשּתי היּו אּלּו ּכי אחת. ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹמצוה
ּכתּובין', ׁשני ׁשּיאמרּו 'עד אֹומר היה לא ― ׁשמּטין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּומנין

ּכ ּכי ׁשּתי ֿ ּכל נלמדֹות ּכתּובים מּׁשני ְְְְִִִִֵֵָָָ

אין ּולעֹולם ׁשּלּה. מּכתּוב ּומצוה ֿ מצוה ּכל וכן ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹמצות,
אחת, ּבמצוה אּלא ּכתּובים" ׁשני ׁשּיאמרּו עד "הא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומרים
הּבכֹור ּכמֹו ּכתּובים, מּׁשני אּלא ּדיניה ידיעת נׁשלמת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא

הּכתּו ּבֹו לי"ׁשאמר רחם ֿ ּפטר "ּכל ב:  ּכי , ִִֶֶֶֶֶַַָָָ
נקבה ּבין זכר ּבין ― לה' ׁשהּבכֹור מֹורה, לבּדֹו זה ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכתּוב

לה'" "הּזכרים אחר, ּכתּוב ּובא ―  זה ּופסּוק , ְִֵֶַַַָָָָ
אבל ּפׁשּוט. ּבין ּבכֹור ּבין ― לה' ֿ זכר ׁשּכל מֹורה, ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָלבּדֹו
ּבלבד זכר ּבכֹור ׁשהּוא הּמצוה, ענין הּׂשג הּכתּובים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמּׁשני

ּבּמכלּתא. ׁשּבארּו ְְְֲִֵֶַָּכמֹו

― הקל"ו ׁשנתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ
ּכמֹו האדמה עבֹודת ּבּה להׁשּבית ּכלֹומר: ְְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָהחמּׁשים,
ׁשנת את "וקּדׁשּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבּׁשמּטה.

ׁשנה" החמּׁשים  אמרּו ּובפרּוׁש ,  ְְֲִִֵַָָָ
,"ּבּיֹובל נאמר ּכ ּבּׁשביעית, ׁשּנאמר "ּכׁשם :ְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָ

הּכתּוב ׁשהׁשוה ּכׁשם ּבעׂשה, ּביניהם הׁשוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכלֹומר:
ׁשאבאר ּכמֹו ּבלאו, ּביניהם  ׁשנת ודיני . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָ

והפקרת האדמה עבֹודת ּבהׁשּבתת ׁשמּטה ּוׁשנת ְְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָיֹובל
האּלה הּדברים ֿ ׁשני ואת ׁשוים. ― ֿ הּצֹומח ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

  ׁשנת את "וקּדׁשּתם אמרֹו: ְְְְִֵֵֶַַָּכֹולל
ּבהן, הּקדּׁשה ׁשענין הּכתּוב, ּבאר ּוכבר ׁשנה". ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהחמּׁשים
היא יֹובל "ּכי ואמר: הפקר. ּותבּואתן ּפרֹותיהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיהיּו
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ֿ ּתבּואתּה" את ּתאכלּו ֿ הּׂשדה מן לכם ּתהיה קדׁש ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ׁשּיהא ּובתנאי ּבארץ, אּלא נֹוהג אינֹו זה יֹובל .ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

מארץ ׁשּלֹו ּבחלק ּכלֹומר: ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב וׁשבט ֿ ׁשבט ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּכל
ּבזה. זה מערבין יהיּו ולא ְְְְִִִֵֶֶָָָֹֹיׂשראל

― הקל"ז ּבּׁשֹופרהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
זֹו ׁשנה ׁשל ּבתׁשרי ּבעׂשרה  ֿ ּבכל ּולהכריז ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ

לחפׁשי, עברי ֿ עבד ּכל ויציאת לעבדים חרּות על ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָארצנּו
אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, עׂשרה ּכלֹומר: זה, ּביֹום ּדמים, ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָּבלי
ּבעׂשֹור הּׁשבעי ּבחדׁש ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹיתעּלה:

ֿ ארצכם" ּבכל ׁשֹופר ּתעבירּו הּכּפרים ּביֹום לחדׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֻ
"יׁשביה ֿ לכל ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ואמר: , , ְְְְְֶֶֶַָָָָָָ

נתּבאר ּוכבר  הּׁשנה לראׁש הּיֹובל ׁש'ּׁשוה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ראׁש ּתקיעֹות ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולברכֹות'. ְְְְְְֲִִִִִִֵָָָָֹלתקיעה
ּבּיֹובל זֹו ׁשּתקיעה וידּוע, הּׁשנה. ראׁש ּבמּסכת ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשנה
ֿ ההכרזה, מן חלק וׁשהיא החרּות, לפרסּום אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאינה
ּכענין ענינּה ואין ּבארץ": ּדרֹור "ּוקראתם אמרֹו: ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָוהּוא
ואּלה ה'", לפני "זּכרֹון ׁשהן הּׁשנה, ראׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּתקיעֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו העבדים, ְְְְֲִִֵֶַָָלׁשחרּור

― הרכ"ד עבֹודתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֻ
תזרעּו" "לא ּבּה: אמרֹו והּוא הּיֹובל, ּבׁשנת הארץ ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

ּוכׁשם תזרע". לא ׂשד" ּבּׁשמּטה: ׁשאמר ּכמֹו ,ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
האילן, עבֹודת ּבין הארץ עבֹודת ּבין ּבּׁשמּטה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאסּורה

ּכללי ּבלׁשֹון תזרעּו", "לא אמר ּולפיכ הּיֹובל, ּכ ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹ
       לכלֹול ,ְִ

לֹוקה. ― זה על העֹובר וגם והאילן. ְְִֵֶֶֶַַָָָָָהארץ

― הרכ"ה מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשנים, ּכׁשאר יֹובל ׁשנת ספיחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

 ולא" יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ְְְְְְִִִֶַָָָֹּבׁשנה
ֿ ספיחיה" את תקצרּו . ְְְִִֶֶָ

― הרכ"ו מּלאסֹוףהּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשאר אֹוספים ׁשאנּו ּכדר הּיֹובל ּבׁשנת האילן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרֹות

ֿ נזריה" את תבצרּו "ולא אמרֹו: והּוא ,הּׁשנים, ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכדר  ּובספרא ׁשביעית. ּבׁשנה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

  ּכׁשם ― תבצרּו ולא תקצרּו "לא ְְְְְְְִִֵָֹֹאמרּו:
ׁשהּדין ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ּבּׁשביעית, ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנאמרּו
ּכּלם והּיֹובל הּׁשמּטה ודיני ׁשוה. האּלה ֿ הּלאוין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבכל

יׂשראל. ּבארץ אּלא חֹובה ְְִֵֵֶֶֶָָָָאינם

ה'תשע"ח  אדר ד' שני יום 

קלח. עשה מצות
קלט. עשה מצות רכז. תעשה לא מצות

― הקל"ח ֿ הּמצוה ּכל ׁשּיחזרּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
מּתחת ויצאּו לבעליהם, ― זֹו ּבׁשנה הּמכּורים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרקעֹות

ארץ "ּובכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּדמים. ּבלי הּקֹונים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹידי
לארץ" ּתּתנּו ּגאּלה אחּזתכם  ,לנּו ּובאר . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻֻ

הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ואמר: זֹו ּבׁשנה ּתהיה זֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּגאּלה
ֿ אחּזתֹו" אל איׁש ּתׁשבּו ּבדיני הּכתּוב עסק ּוכבר . ְְֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ

הּוא אם הּקֹונה, עם הּמֹוכר ּדין יהיה אי ּובאר זֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָמצוה
ׁשנת ׁשּתחּול קדם הּמכּורה ֿ אדמתֹו את לפּדֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹרֹוצה
מחּוץ ׁשהן לקרקעֹות מיחד זה ׁשּדין ֿ ּכן ּגם ּובאר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּיֹובל.
― ּבּכפרים הּבנּוים והּבּתים וׁשהחצרֹות הערים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָלחֹומת
הּׂשדֹות ּכדין ּדינם הרי לחֹומה, מּבפנים נבנּו ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכיון
 ֿ "על הּכתּוב: אמר ׁשעליהם החצרים ּבּתי והם ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּגּנֹות.

יצא" ּובּיבל ֿ ּלֹו ּתהיה ּגאּלה יחׁשב הארץ ׂשדה  ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבערכים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר היא וגם . ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּובזמן יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאינה

― הרכ"ז מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
"והארץ אמרֹו: והּוא לצמיתּות, ּכנען ּבארץ ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָאדמֹותינּו

לצמתת" תּמכר לא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָֹֻ
ערכין ּבסֹוף . ְֲִָ

― הקל"ט ּפדּיתהּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
ׁשנה לסֹוף עד עיר, לחֹומת מּבפנים הּמכּורים ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָהּקנינים
יצאּו ולא הּקֹונה ּבידי יתקּימּו הּׁשנה ואחרי ּבלבד, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאחת
ֿ מֹוׁשב ּבית ימּכר ּכי "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּבּיֹובל,

וגֹו'" חֹומה עיר ערי ּבּתי ּדין היא זֹו ּומצוה , ְְִִִִֵֵָָָָ
ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר :חֹומה. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבארץ. אּלא נֹוהגת אינּה והיא
יום שני ֿ שלישי ד 'ֿ ה 'אדר 

ְִֵֶֶֶֶָָָָ

ה'תשע"ח  אדר ה' שלישי יום 

קע. קסט. תעשה לא מצות
קפג. עשה מצות

כ. עשה מצות רכח. תעשה לא מצות
― הקס"ט לויהּמצוה ֿ ׁשבט ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

יׂשראל ּבארץ חלק מּלקחת  , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
ֿ ׁשבט ּכל הלוּים לּכהנים ֿ יהיה "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא

ונחלה" חלק לוי  . ְֲִֵֵֶַָ

― וׁשבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ׁשּבֹוזזים ּבּבּזה חלק מּלקחת לוי ֿ ׁשבט ּכל עֹוד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהזהר
ֿ יהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל. ארץ ּכּבּוׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּבׁשעת
ספרי ּולׁשֹון ונחלה". חלק לוי ֿ ׁשבט ּכל הלוּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּכהנים

  אפׁשר ּבארץ". ונחלה ּבּבּזה, "חלק :ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּתי אּלּו ענינים ׁשני מנית לּמה ולֹומר: עלי להקׁשֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָל
והאזהרה ּבארץ חלק מּלקחת האזהרה והם: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמצות,
לאו זה והרי אחד ּבלאו הם והלא ּבּבּזה, חלק ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּלקחת

ׁשהקּדמּת ׁשּבכללּות     ְְְִִֶֶַָָ
לאו נתחּלק ׁשּכבר ּדע אחד? לאו נמנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
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קצב        
  

ֿ ּלֹו" ֿ יהיה לא "ונחלה ואמר: זה ׁשני הם והרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
לּכהנים ֿ יהיה "לא מהם: האחד ׁשמֹות, ּבׁשני ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלאוין
ּבבּזת חלק מּלקחת האזהרה והּוא ונחלה" חלק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהלוּים

הארץ   ונחלה" והּׁשני: , ְְֲִֵֶַַָָָ
נכּפל ּוכבר ּבארץ. חלק מּלקחת האזהרה ֿ ּלֹו", ֿ יהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלא
אמרֹו והּוא ּבּכהנים, עצמם אּלּו ענינים ׁשני על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹהּלאו
ל ֿ יהיה לא וחלק תנחל לא "ּבארצם לאהרן: ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹיתעּלה

ּבתֹוכם"  הּפרּוׁש ּובא ,   ְֵַָָ
:הארץ חּלּוק ּבׁשעת ― תנחל" לא "ּבארצם :ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

ּתחׁשֹוב ואּולי ּבּבּזה". ― ּבתֹוכם" ל ֿ ֿ יהיה לא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ"וחלק
ּולפיכ מצות ׁשּתי ּבּכהנים הּנזּכרים האּלה הּלאוין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּׁשני

למנֹותם ראּוי      ְִָָ
ׁשבט ֿ "ּכל ּכללי: ּבאפן ּבא ׁשהּלאו ׁשּכיון ּדע ―ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבּכהנים ּכפלֹו ואמנם ּבּכלל הּכהנים נכנסּו הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹלוי",
לחּזּוק והּפרט ֿ הּכלל מן לזה ֿ הּדֹומה ּכל וכן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

הּׂשג ׁשּלא ּכיון הּדין, להׁשלמת אֹו לחּזּוק אּלא נכּפל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאינֹו
אמרֹו מנינּו ואּלּו האחד. ֿ הּלאו מן ּבׁשלמּות ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהּדין
ּבתֹוכם" ל ֿ יהיה לא וחלק תנחל לא "ּבארצם ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹלאהרן:
אז ּכי וגֹו', הלוּים" לּכהנים ֿ יהיה "לא אמרֹו: על ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹֹנֹוסף

הּזה ההּקׁש לפי למנֹות נצטר אּסּור ּבעצמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ
לאוין ׁשלׁשה ּגדֹול ּכהן על והּזֹונה והחללה ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֹֹהּגרּוׁשה
ּגדֹול ּבין ּבכלל, ֿ ּכהן ּבכל ׁשּבאּו הּלאוין ׁשלׁשה על ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹנֹוסף
למנֹות, צרי ּבאמת ׁשּכ האֹומר: יאמר ואם הדיֹוט. ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבין
ׁשּתים: חּיב ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּכהן יהיה ׁשּבהכרח לֹו: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר
והּׁשנּיה: לֹו, אסּורה והּגרּוׁשה ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹאחת
אחר ּבלאו עֹוד עליו אסּורה והיא ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹמּׁשּום

קּדּוׁשין ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ―אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ֿ לאו וכל ׁשּנמנה הּוא ּבלבד הּכללי ׁשהּלאו נמצא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאחת.
איזה ללּמד אּלא אינֹו ּבפרטּות ענין ּבאֹותֹו ׁשּיבֹוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחר
קס"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכדר הענין, להׁשלמת אֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדין,

ּבעצמֹו הּזה ֿ הּסּוג ּומן אּלּו. מּמצות קס"ה  ְְְִִִֵֶַַַֹ
 יקרחּו ֿ ׁשּלא ֿ הּכהנים את ׁשהזהיר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹהאזהרה

יׂשרטּו לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם ּופאת ּבראׁשם ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹֹֹקרחה
ׂשרטת  ּכבר ּבעצמם אּלּו לאוין ּוׁשלׁשה , ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ

ראׁשכם ּפאת תּקפּו "לא ואמר: ּבכלל ֿ יׂשראל לכל ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹקדמּו
תׁשחית" ולא  עיניכם ּבין קרחה ֿ תׂשימּו "ולא , ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

למת"  "ּבבׂשרכם תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ
  ּכמֹו ּבלבד, הּדין להׁשלמת ּבּכהנים ונכּפלּו ,ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹ

מּכֹות ּבסֹוף הּמצותׁשּנתּבאר ׁשלׁש ּדיני ּכׁשּנתּבארּו : ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
היּו ולא ּבּכהנים מיחדים לאוין היּו ואּלּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻהאּלה;
הּכהן היה אז ּכי נפרדֹות, מצות היּו אּלא ּדין ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹלהׁשלמת
ׁשהּוא מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשּתי מהם ֿ מעׂשה ּכל על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֻחּיב
אּלא ּכן, הּדבר ואין ― ּכהן ׁשהּוא ּומּׁשּום ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹיׂשראלי
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו יׂשראל, ּכׁשאר ּבלבד אחת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָמלקּות

ודעהּו. זה ּכלל ְְְֵֵֶָָָוהבן

― הקפ"ג ללוּיםהּמצוה ערים לּתן ׁשּנּצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּכיון ּבהן, ְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָלדּור

לׁשבת" ערים וגֹו' ללוּים "ונתנּו יתעּלה:  . ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
מקלט ערי הן הלוּים, ערי ּכלֹומר: אּלּו, ערים ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוגם

         
ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו להן, המיחדים ּבּתנאים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻוקֹולטֹות

.

― הרכ"ח מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
לא עריהם מגרׁש "ּוׂשדה אמרֹו: והּוא הלוּים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹמגרׁשי

יּמכר"  הּתֹורה לׁשֹון יֹודע ואּתה . ְְִֵֵַַַָָָ
 ,מגרׁש ּוׂשדה ּומגרׁש ערים ללוּים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָׁשּנֹותנים

להם חּוצה אּמה ואלּפים מגרׁש אּמה אלף ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּכלֹומר:
סֹוטה ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּוכרמים, ּובאהלׂשדֹות , ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

יעׂשּו לבל האּלה ֿ הּגבּולֹות את מּלׁשּנֹות ללוּים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהאזהרה
ולא מגרׁש הּׂשדה ולא עיר, הּמגרׁש ולא מגרׁש ֿ העיר ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹאת
ּבּקּבלה ּבא יּמכר". "לא אמרֹו: והּוא ׂשדה, ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹהּמגרׁש
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׁשּנה. לא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹֻׁשענינֹו:

.ערכין ֲִָ

― עׂשרים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ּתהיה ׁשּבֹו לעבֹודה ֿ הּבחירה ּבית [לעׂשֹות] ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָלבנֹות

ּתמיד האׁש והבערת ההקרבה  ואליו , ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ
לרגל והעלּיה החגיגה ּתהיה ּובֹו ההליכה ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּתהיה
אמרֹו והּוא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ֿ ׁשנה, ּבכל ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָוההתקּבצּות

מקּדׁש" לי "ועׂשּו יתעּלה:  ספרי ּולׁשֹון . ְְְְְִִִִֵֶַָָ
  ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות "ׁשלׁש :ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹ

הּבחירה, ּבית להם ולבנֹות מל להם למּנֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלארץ:
ּבית ׁשּבנין ,ל נתּבאר הּנה עמלק". ׁשל זרעֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּולהכרית

ּבארנּו ּוכבר עצמּה. ּבפני מצוה הּבחירה   ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
הּזאת ׁשהּכללּות ,ּפרטים ּכֹוללת ְְִֶֶֶַַָָֹ

והּׁשלח מחלקיוׁשהּמנֹורה ּכּלם וזּולתם והּמזּבח ן ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
 ֿ לכל צּוּוי נתיחד ּוכבר "מקּדׁש", נקרא והּכל ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹהּמקּדׁש
אדמה "מזּבח הּמזּבח על אמרֹו אבל וחלק. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחלק

ֿ ּלי" ּתעׂשה  ,זה ּפסּוק על לחׁשב ׁשאפׁשר , ְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹ
הרי ― מקּדׁש מצות מּלבד עצמּה ּבפני מצוה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהּוא
מדּבר הּוא הרי ּדקרא ּפׁשטּה :ל ׁשאבאר ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָענינֹו
לעׂשֹות ההּוא ּבּזמן לנּו מּתר ׁשהיה הּבמֹות, הּתר ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבׁשעת
אמרּו ּוכבר עליו; ּולהקריב ֿ מקֹום ּבכל אדמה ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָמזּבח
לבנֹות צּוה ׁשהּוא הּוא, הּדּבּור ׁשענין הּׁשלֹום ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָעליהם
ׁשהיה ּכמֹו מּטלטל יהא וׁשּלא ּבארץ, מחּבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמזּבח
ּבפרּוׁש יׁשמעאל ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרם והּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבּמדּבר,
המחּבר מזּבח לי עׂשה לארץ "ּכׁשּתּכנס זה: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפסּוק
נֹוהג צּוּוי הּוא הרי ― ּכ ׁשהּדבר ּכיון ֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָּבאדמה".
ׁשּיבנה לֹומר: רצֹוני הּמקּדׁש, מחלקי הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָלדֹורֹות

ּובּמכלּתא ּדוקא. ֿ האבנים מן מזּבח  אמרּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
ֿ ּלי" ּתעׂשה אבנים ֿ מזּבח "ואם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבפרּוׁש
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קצג         
  

ֿ ּלֹו" ֿ יהיה לא "ונחלה ואמר: זה ׁשני הם והרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
לּכהנים ֿ יהיה "לא מהם: האחד ׁשמֹות, ּבׁשני ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלאוין
ּבבּזת חלק מּלקחת האזהרה והּוא ונחלה" חלק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהלוּים

הארץ   ונחלה" והּׁשני: , ְְֲִֵֶַַָָָ
נכּפל ּוכבר ּבארץ. חלק מּלקחת האזהרה ֿ ּלֹו", ֿ יהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלא
אמרֹו והּוא ּבּכהנים, עצמם אּלּו ענינים ׁשני על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹהּלאו
ל ֿ יהיה לא וחלק תנחל לא "ּבארצם לאהרן: ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹיתעּלה

ּבתֹוכם"  הּפרּוׁש ּובא ,   ְֵַָָ
:הארץ חּלּוק ּבׁשעת ― תנחל" לא "ּבארצם :ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

ּתחׁשֹוב ואּולי ּבּבּזה". ― ּבתֹוכם" ל ֿ ֿ יהיה לא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ"וחלק
ּולפיכ מצות ׁשּתי ּבּכהנים הּנזּכרים האּלה הּלאוין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּׁשני

למנֹותם ראּוי      ְִָָ
ׁשבט ֿ "ּכל ּכללי: ּבאפן ּבא ׁשהּלאו ׁשּכיון ּדע ―ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבּכהנים ּכפלֹו ואמנם ּבּכלל הּכהנים נכנסּו הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹלוי",
לחּזּוק והּפרט ֿ הּכלל מן לזה ֿ הּדֹומה ּכל וכן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

הּׂשג ׁשּלא ּכיון הּדין, להׁשלמת אֹו לחּזּוק אּלא נכּפל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאינֹו
אמרֹו מנינּו ואּלּו האחד. ֿ הּלאו מן ּבׁשלמּות ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהּדין
ּבתֹוכם" ל ֿ יהיה לא וחלק תנחל לא "ּבארצם ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹלאהרן:
אז ּכי וגֹו', הלוּים" לּכהנים ֿ יהיה "לא אמרֹו: על ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹֹנֹוסף

הּזה ההּקׁש לפי למנֹות נצטר אּסּור ּבעצמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ
לאוין ׁשלׁשה ּגדֹול ּכהן על והּזֹונה והחללה ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֹֹהּגרּוׁשה
ּגדֹול ּבין ּבכלל, ֿ ּכהן ּבכל ׁשּבאּו הּלאוין ׁשלׁשה על ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹנֹוסף
למנֹות, צרי ּבאמת ׁשּכ האֹומר: יאמר ואם הדיֹוט. ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבין
ׁשּתים: חּיב ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּכהן יהיה ׁשּבהכרח לֹו: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר
והּׁשנּיה: לֹו, אסּורה והּגרּוׁשה ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹאחת
אחר ּבלאו עֹוד עליו אסּורה והיא ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹמּׁשּום

קּדּוׁשין ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ―אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ֿ לאו וכל ׁשּנמנה הּוא ּבלבד הּכללי ׁשהּלאו נמצא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאחת.
איזה ללּמד אּלא אינֹו ּבפרטּות ענין ּבאֹותֹו ׁשּיבֹוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחר
קס"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכדר הענין, להׁשלמת אֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדין,

ּבעצמֹו הּזה ֿ הּסּוג ּומן אּלּו. מּמצות קס"ה  ְְְִִִֵֶַַַֹ
 יקרחּו ֿ ׁשּלא ֿ הּכהנים את ׁשהזהיר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹהאזהרה

יׂשרטּו לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם ּופאת ּבראׁשם ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹֹֹקרחה
ׂשרטת  ּכבר ּבעצמם אּלּו לאוין ּוׁשלׁשה , ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ

ראׁשכם ּפאת תּקפּו "לא ואמר: ּבכלל ֿ יׂשראל לכל ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹקדמּו
תׁשחית" ולא  עיניכם ּבין קרחה ֿ תׂשימּו "ולא , ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

למת"  "ּבבׂשרכם תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ
  ּכמֹו ּבלבד, הּדין להׁשלמת ּבּכהנים ונכּפלּו ,ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹ

מּכֹות ּבסֹוף הּמצותׁשּנתּבאר ׁשלׁש ּדיני ּכׁשּנתּבארּו : ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
היּו ולא ּבּכהנים מיחדים לאוין היּו ואּלּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻהאּלה;
הּכהן היה אז ּכי נפרדֹות, מצות היּו אּלא ּדין ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹלהׁשלמת
ׁשהּוא מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשּתי מהם ֿ מעׂשה ּכל על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֻחּיב
אּלא ּכן, הּדבר ואין ― ּכהן ׁשהּוא ּומּׁשּום ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹיׂשראלי
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו יׂשראל, ּכׁשאר ּבלבד אחת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָמלקּות

ודעהּו. זה ּכלל ְְְֵֵֶָָָוהבן

― הקפ"ג ללוּיםהּמצוה ערים לּתן ׁשּנּצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּכיון ּבהן, ְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָלדּור

לׁשבת" ערים וגֹו' ללוּים "ונתנּו יתעּלה:  . ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
מקלט ערי הן הלוּים, ערי ּכלֹומר: אּלּו, ערים ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוגם

         
ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו להן, המיחדים ּבּתנאים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻוקֹולטֹות

.

― הרכ"ח מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
לא עריהם מגרׁש "ּוׂשדה אמרֹו: והּוא הלוּים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹמגרׁשי

יּמכר"  הּתֹורה לׁשֹון יֹודע ואּתה . ְְִֵֵַַַָָָ
 ,מגרׁש ּוׂשדה ּומגרׁש ערים ללוּים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָׁשּנֹותנים

להם חּוצה אּמה ואלּפים מגרׁש אּמה אלף ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּכלֹומר:
סֹוטה ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּוכרמים, ּובאהלׂשדֹות , ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

יעׂשּו לבל האּלה ֿ הּגבּולֹות את מּלׁשּנֹות ללוּים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהאזהרה
ולא מגרׁש הּׂשדה ולא עיר, הּמגרׁש ולא מגרׁש ֿ העיר ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹאת
ּבּקּבלה ּבא יּמכר". "לא אמרֹו: והּוא ׂשדה, ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹהּמגרׁש
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׁשּנה. לא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹֻׁשענינֹו:

.ערכין ֲִָ

― עׂשרים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ּתהיה ׁשּבֹו לעבֹודה ֿ הּבחירה ּבית [לעׂשֹות] ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָלבנֹות

ּתמיד האׁש והבערת ההקרבה  ואליו , ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ
לרגל והעלּיה החגיגה ּתהיה ּובֹו ההליכה ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּתהיה
אמרֹו והּוא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ֿ ׁשנה, ּבכל ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָוההתקּבצּות

מקּדׁש" לי "ועׂשּו יתעּלה:  ספרי ּולׁשֹון . ְְְְְִִִִֵֶַָָ
  ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות "ׁשלׁש :ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹ

הּבחירה, ּבית להם ולבנֹות מל להם למּנֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלארץ:
ּבית ׁשּבנין ,ל נתּבאר הּנה עמלק". ׁשל זרעֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּולהכרית

ּבארנּו ּוכבר עצמּה. ּבפני מצוה הּבחירה   ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
הּזאת ׁשהּכללּות ,ּפרטים ּכֹוללת ְְִֶֶֶַַָָֹ

והּׁשלח מחלקיוׁשהּמנֹורה ּכּלם וזּולתם והּמזּבח ן ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
 ֿ לכל צּוּוי נתיחד ּוכבר "מקּדׁש", נקרא והּכל ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹהּמקּדׁש
אדמה "מזּבח הּמזּבח על אמרֹו אבל וחלק. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחלק

ֿ ּלי" ּתעׂשה  ,זה ּפסּוק על לחׁשב ׁשאפׁשר , ְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹ
הרי ― מקּדׁש מצות מּלבד עצמּה ּבפני מצוה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהּוא
מדּבר הּוא הרי ּדקרא ּפׁשטּה :ל ׁשאבאר ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָענינֹו
לעׂשֹות ההּוא ּבּזמן לנּו מּתר ׁשהיה הּבמֹות, הּתר ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבׁשעת
אמרּו ּוכבר עליו; ּולהקריב ֿ מקֹום ּבכל אדמה ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָמזּבח
לבנֹות צּוה ׁשהּוא הּוא, הּדּבּור ׁשענין הּׁשלֹום ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָעליהם
ׁשהיה ּכמֹו מּטלטל יהא וׁשּלא ּבארץ, מחּבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמזּבח
ּבפרּוׁש יׁשמעאל ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרם והּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבּמדּבר,
המחּבר מזּבח לי עׂשה לארץ "ּכׁשּתּכנס זה: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפסּוק
נֹוהג צּוּוי הּוא הרי ― ּכ ׁשהּדבר ּכיון ֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָּבאדמה".
ׁשּיבנה לֹומר: רצֹוני הּמקּדׁש, מחלקי הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָלדֹורֹות

ּובּמכלּתא ּדוקא. ֿ האבנים מן מזּבח  אמרּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
ֿ ּלי" ּתעׂשה אבנים ֿ מזּבח "ואם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבפרּוׁש
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ׁשּבּתֹורה 'ואם' ֿ 'אם' ּכל אֹומר: יׁשמעאל "רּבי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָאמרּו:
אבנים ֿ מזּבח ואם מהם: אחד ― מּׁשלׁשה חּוץ ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹרׁשּות,
אּתה חֹובה. ― אבנים" מזּבח "ואם אמרּו: ֿ ּלי". ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּתעׂשה
"אבנים לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו חֹובה, ְְֲִֵֵֶַַָָָאֹומר

"אלהי ה' ֿ מזּבח את ּתבנה ׁשלמֹות  ּוכבר , ְְְְֱִִֵֶֶֶַָֹ
הּמקּדׁש ּבנין ּכלֹומר ּבכללם, זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָנתּבארּו

וחּלּוקֹו ותארֹו     . ְְֳִָ
היא ,ּכ לׁשם ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ּומׁשּפטיו, הּמזּבח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּובנין
ּומזּבח והּׁשלחן הּמנֹורה ּתאר נתּבאר וכן מּדֹות. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמּסכת

מנחֹות ּבגמרא ּבהיכל הּנחתם ּומקֹום הּזהב  ְְְִֵַַַָָָָָָָָָ
ויֹומא. ְָ

ה'תשע"ח  אדר ו ' רביעי יום 

פ. עט. תעשה לא מצות
― הע"ט מזּבחהּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

ֿ תבנה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברזל, ּבהן ׁשּנגע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמאבנים
וּתחללה" עליה הנפּת חרּב ּכי ּגזית אתהן  , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מקריבים ואין ּפסּול הּוא הרי ― מזּבח מהן ּבנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָואם
מּמּדֹות ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

.

― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּגּסֹות ּפסיעֹות יפסע ׁשּלא ּכדי ּבמעלֹות, לּמזּבח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹמּלעלֹות
אמרֹו והּוא ּגּדל, ּבצד עקב יל אּלא עלּיתֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבׁשעת

וגֹו'" ֿ מזּבחי על במעלת ֿ תעלה "לא יתעּלה: . ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַֹֹ
הּמכלּתא ּולׁשֹון  :לֹומר ֿ ּתלמּוד "מה : ְְְְִַַַַָ

לא לּמזּבח ׁשּכׁשעֹולה עליו"? ערות ֿ תּגלה לא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"אׁשר
ּוכבר ּגּדל". ּבצד עקב מהּל אּלא ּגּסה, ּפסיעה ּפֹוסע ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻיהא

מּמּדֹות ג' ּבפרק ּבנינֹו ואי הּכבׁש צּורת נתּבארה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּתּגלה עד הּמזּבח על ּגּסה ּפסיעה ֿ הּפֹוסע וכל .ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

לֹוקה. ― עליו ְֶֶָָָערותֹו

ה'תשע"ח  אדר ז' חמישי יום 

כא. עשה מצות
― הכ"א הּמקּדׁשהּמצוה מן ליראה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָ

הּיראה מקֹום ּבלּבנּו לֹו ׁשּנקּבע עד מאד, מאד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּזה
יתעּלה: אמרֹו והּוא מקּדׁש, מֹוראת היא וזֹו ― ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָוהּפחד

ּתיראּו" "ּומקּדׁשי  ּכמֹו זֹו יראה והגּדרת . ְְְְְִִִִַַָָָָ
ּבּספרא יּכנסׁשהזּכירּו לא מֹורא? הּוא "איזה : ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּובאפנּדתֹו ּובמנעלֹו ּבמקלֹו הּבית להר   ְְְְְְֲִִַַַַַָָֻ
         

קּפנּדריא יעׂשּנּו ולא רגליו ׁשעל ּובאבק ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
 "וחמר ֿ מּקל ּורקיקה ,  ּוכבר . ְְִִֶַָָָֹ

לׁשבת ּבהחלט ׁשאסּור ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנתּבאר
ׁשאמר לפי ֿ זה וכל ּבלבד; ּדוד ּבית למלכי אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבעזרה

ּבזמן אפּלּו לעֹולם, חֹובה וזֹו ּתיראּו" "ּומקּדׁשי ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָיתעּלה:
ספרא ּולׁשֹון ׁשרּבּו. ּבעונֹותינּו חרב ׁשהּוא :הּזה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבית ׁשאין ּבזמן קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אּלא לי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"אין
ּתׁשמרּו ֿ ׁשּבתתי את לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְִִִִֶַַַַַַָֹֹהּמקּדׁש
מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ֿ ּׁשמירת מה ― ּתיראּו ְְְִִִִַַַַָָָָָּומקּדׁשי
אּתה ֿ הּמקּדׁש מן "לא עֹוד: אמרּו וׁשם לעֹולם". ְְְְְִִִַַָָָָָָֹמקּדׁש

הּמקּדׁש". על ׁשּפקד מּמי אּלא ְִִִֵֶֶַַַָָָָירא,

ה'תשע"ח  אדר ח' שישי יום 

סז. תעשה לא מצות כב. עשה מצות
לה. עשה מצות
יום רביעי ֿ שישי ו 'ֿ ח 'אדר 

פד. פג. תעשה לא מצות
― הכ"ב ֿ הּמצוה את לׁשמר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָֹ

ֿ הּלילה ּכל ּבמׁש ֿ לילה ּבכל ּתמיד סביבֹו ללכת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמקּדׁש
לאהרן: יתעּלה אמרֹו והּוא ּולגּדלֹו, ּולרֹוממֹו לכּבדֹו, ְְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָֹּכדי

העדת" אהל לפני אּת ּובני "ואּתה  , ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּתמיד. לפניו ּתהיּו אּתם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּכלֹומר:
אהל ֿ מׁשמרת את "וׁשמרּו אמרֹו: והּוא אחר, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹּבלׁשֹון

מֹועד" ספרי ּולׁשֹון .  אּתה" : ְְִֵֵַָ
והלוּים מּבפנים הּכהנים ― העדת אהל לפני אּת ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻּובני
ּובּמכלּתא סביבֹו. ולהליכה לׁשמירה ּכלֹומר: ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָמּבחּוץ",
― מֹועד אהל ֿ מׁשמרת את "וׁשמרּו הּזה: ּכּלׁשֹון ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאמרּו
לֹומר: ּתלמּוד ֿ תעׂשה? ּבלא מּנין ּבעׂשה, אּלא לי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹאין

הּקדׁש" מׁשמרת את ּוׁשמרּתם ל נתּברר הּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
לּמקּדׁש "ּגדּלה אמרּו: וׁשם עׂשה. מצות ― ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻׁשּׁשמירתֹו

ּפלטֹורין ּדֹומה לא ׁשֹומרים. עליה ׁשּיׁש  ְְִִֵֶֶַָָָֹ
ׁשֹומרין". עליה ׁשאין לפלטֹורין ׁשֹומרין עליה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
ׁשּמגדּלת לֹומר: רצֹונֹו ההיכל ׁשם ― ׁשּפלטֹורין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוידּוע
ּוכבר עליו. קבּועים ׁשֹומרים ׁשּיהיּו ורֹוממּותֹו, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָההיכל
ּתמיד מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנתּבארּו

מּדֹות. ְִֶֶַּובמּסכת

― הס"ז מּלהׁשּביתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ֿ לילה, ּכל ּתמיד ּבֹו ולסב ֿ הּמקּדׁש ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹׁשמירת

הּקדׁש" מׁשמרת את ּבמצוה"ּוׁשמרּתם ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מצות ּבֹו והּסּבּוב הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת עׂשה, מּמצות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹכ"ב
 ֿ לא מצות ― זה ּדבר ׁשּבּטּול ּכאן, נבאר וכ ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹעׂשה;
אהל ֿ מׁשמרת את "וׁשמרּו הּמכלּתא: ּולׁשֹון ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹתעׂשה,

מֹועד" ?תעׂשה ֿ ּבלא ּומּנין ּבעׂשה, אּלא לי אין , ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדׁש" מׁשמרת את "ּוׁשמרּתם לֹומר: ּתלמּוד ― , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹ

ּומּדֹות. ּתמיד ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הל"ה ׁשמןהּמצוה לנּו ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
המיחד הּתאּור ּכפי עׂשּוי  למׁשח מּוכן ְְְִִֵַַַָָָֹֻ

הּגדֹול "והּכהן ׁשאמר: ּכמֹו ׁשּיתמּנה, ּגדֹול ֿ ּכהן ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבֹו
הּמׁשחה" ׁשמן ֿ ראׁשֹו על ֿ יּוצק אׁשר מאחיו  , ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
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קצד        
  

הּמלכים מקצת ּבֹו מֹוׁשחים וכן    , ְְְְִִִֵַַָ
הּמׁשּכן ּבֹו נמׁשח ּוכבר זֹו. מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו
לפי לדֹורֹות, ֿ הּכלים את ּבֹו מֹוׁשחים אין אבל ֿ ּכליו; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָוכל

ּבספרי אמרּו ׁשּבפרּוׁש  אּלּו ׁשל ׁשּבמׁשיחתם , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לעתיד ֿ הּכלים ּכל הקּדׁשּו ― הּמׁשּכן ּכלי ּכלֹומר ―ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
לי זה יהיה ֿ קדׁש מׁשחת "ׁשמן יתעּלה: אמר ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלבֹוא,

לדרתיכם"  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֹ
ּכרתֹות .ּבריׁש ְְֵֵ

― הפ"ג ׁשמןהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
לא "ּובמתּכנּתֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמׁשחה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻּכׁשמן

ּכמהּו" תעׂשּו מזיד הּוא אם זה, לאו על והעֹובר ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ּכמהּו ֿ ירקח אׁשר "איׁש ּבּכתּוב: ׁשּבא ּכמֹו ּכרת, חּיב ―ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

וכּו'" .קבּועה חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם . ְְְִֵַַָָָ
מּכרתֹות א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

― הפ"ד ּבׁשמןהּמצוה מּלמׁשח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבלבד, ּומלכים ּגדֹולים ּכהנים זּולת מׁשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהּמׁשחה

"ייס לא אדם ֿ ּבׂשר "על יתעּלה: אמרֹו והּוא . ְְְְִִֶַַַָָָָֹ
"ואׁשר אמר: ּכרת, חּיב ― ּבמזיד ּבֹו ׁשהּנמׁשח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוברּור,

ונכרת" ֿ זר על מּמּנּו חּיביּתן ― ׁשֹוגג הּוא ואם ; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָחּטאת

.ּכרתֹות ְֵ

ה'תשע"ח  אדר ט ' ש "ק יום 

פב. פה. תעשה לא מצות
פו. תעשה לא מצות לד. עשה מצות

― הפ"ה מגמרהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻֻ
  ּבמתּכנת:ּכלֹומר הּקטרת, ְְְְֶֶַַַֹֹ

ויתּכּון הּמּדֹות אֹותן ּוביחס ּתערבּתֹו סּממני אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻׁשּיהיּו
"ּובמתּכנּתּההתגּמרל  יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבֹו, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָֻ

לכם" תעׂשּו לא  ועֹוׂשה ׁשהעֹובר לנּו, ּובאר ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
"איׁש אמר: ּכרת, חּיב ― ּתּמרּתּה להריח וכּונתֹו ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכמֹוה

מעּמיו" ונכרת ּבּה להריח כמֹוה ֿ יעׂשה אׁשר אם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; ְְְִִִֵֵַַָָהּוא

ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו .ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

― הפ"ב ׁשּוםהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
 ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבהיכל, הּזהב ּבמזּבח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבן
עליו" תּסכּו לא ונס ּומנחה ועלה זרה קטרת עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹתעלּו

 ּׁשּמיּוחד מה זּולת עליו הּזֹורק אֹו ּבֹו ֿ הּמקריב ְְְִֵֶַַַַַָָָָוכל
לֹוקה. ― ֶלֹו

― הל"ד ֿ הּמצוה את הּכהנים ׁשּיּׂשאּו ׁשּנצטּוינּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹ
למקֹום, מּמקֹום להעבירֹו ּכׁשּנרצה ּכתפיהם על ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהארֹון
ּבּכתף עלהם הּקדׁש ֿ עבדת "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹוהּוא

יּׂשאּו"  אז נאמר זה ׁשּצּוּוי ֿ ּפי ֿ על ואף . ְֱִִִֶֶֶַַַָָ
הּכהנים מסּפר מעּוט מחמת אּלא זה היה לא ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹללוּים,

הּמתחיל הּוא אהרן ּכי הּזמן, ּבאֹותֹו   ְְְֲִִַַַַַֹ
     הרי לדֹורֹות אבל ;ְֲֲֵָ

ּכמֹו אֹותֹו, הּנֹוׂשאים והם הּכהנים, על חֹובה ְְְְֲִִִֵַַַַָָֹהּמצוה
יהֹוׁשע ּבספר ׁשּנתּבאר ׁשמּואל ּובספר  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֻ

הּׁשנּיה ּבּפעם ֿ הארֹון את להעביר ּדוד צּוה וכאׁשר .ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
הּימים ּבדברי אמר    ֿ בני "וּיׂשאּו : ְְְְִִִֵֵַַַָָ

הלוּים צּוה ּכאׁשר האלהים ארֹון את ְֱֲֲִִִִֵֶַַָָֹ
עליהם" ּבּמטֹות ּבכתפם ה' ּכדבר מׁשה   ְְֲִִֵֵֶֶַַָֹֹ

   הּימים ּבדברי הזּכיר ּכאׁשר וכן .ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
  מׁשמרֹות וארּבע לעׂשרים הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָֹֻחלּקת

לעבדת פקּדתם "אּלה :ּכ ֿ אחר ֿ ה'ואמר לבית 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 יׂשראל.  ּ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 ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
הארֹון    והּוא הּטּבעת, מּתֹו ְִַַַַָָ

יּסרּו לא הּבּדים יהיּו הארן "ּבטּבעת יתעּלה: ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻאמרֹו
מּמּנּו"  .לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר ְִֵֶֶֶַָָ

מּכֹות מלקּות:ּובסֹוף מחּיבי הזּכירּו ּכאׁשר אמרּו, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָֻ
הּוא ׁשּגם ּכלֹומר: הארֹון?" ּבּדי הּמסיר איּכא ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ"והא
ל נתּבאר הּנה יּסרּו". מ"ּלא מהכא, ואזהרּתיּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻלֹוקה.

עליה. ולֹוקין ֿ תעׂשה לא מצות ְְֲִִִֶֶֶַַָָֹׁשהיא
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   'אלילי קבוצו ' נא יקומו 

בזעקך  ויצילוך  קבצת אשר  תורה ומכחישי ופסילים
להציל : יוכלו  ולא רוח  ישא כולם את הלא מצרתך 

    כבשו לעמי בשמי הנביא אמר  כה
מדרכיכם: הרע יצר  פנו  סלולה מסילה 

הירהורי  הם בהם רגליכ ' נכשלי' שאתם האבנים סלקו 
רשע:   דכא עם אני ומשם שוכן  אני

עליו : שכינתי מרכין  שאני רוח  נדכאים ושפל 
וחליים: עוני סובלי     אביא אם

ולא  ימים לאורך  עליו  תחרותי אין  האדם על  יסורין 
לנצח : קצפי   ' האד רוח  כאשר 

על  ויכנע יודה יעטוף מאתי בו  שניתן  מלפני שהוא

(שם) עולל  בעטף ברעב, העטופים ב) (איכה כמו  מעלו 
עשיתי: שאני והנשמו '   משמש זה כי

כשרוחו  כלומר  תבא כי תראה כי כמו  כאשר  בלשון 
מעליו : וקצפי ריבי מבטל  אני נכנע והוא נעטפת

  : גזלתו פני הסתר  ואכהו  תחלה
לבו  בדרך  שובב הולך  כי ועל  ואקצוף מצרתו  תמיד 
שובב  וילך  בצעו  בעון  פירושו  וכן  המקרא את וסרס

ואכהו : קצפתי לבו  בדרכי   כשהוא
צרה: שבאתהו  מלפני נכנע  אוליכו

ומרגוע: הנחה ל ' ואנחהו  או  מרפא, בדרך  
עליו : למצטערים

 
(‚È).Í˜ÚÊ כוכבים העובדי מצבא  ופרשים רכב  תאספי בעת

שקבצת  הקבוץ  יצילוך וכי  האויב מול  לעזרתך הבאים
ÂÎÂ'.בתמיה: ÌÏÂÎ ˙‡Â על ויפוצו הרוח  ישא כולם את אבל

ואיה  סיבה  במעט  העולם מן  יכלו  ר "ל  יקחם והבל האדמה פני
בטחונך : כן  Èאם  ‰ÒÂÁ‰Â ארצו הנה  בי החוסה משא"כ  .

ולא  לירושה לו ישאר  קדשי הר ציון  ועיר לנחלה לו תשאר 
זז  ולא בה ' שבטח  נאמר  חזקיהו  ועל משם האויב יזיזנו 

סנחריב : שחשב כמו  לא שחסה Ó‡Â.(È„)ממקומו חזקיה 
כבושה : ודרך מסילה עשו ר "ל סלו  סלו יאמר „Í.בי ÂÙ

המכשולות: שילכו ‰ÂÓÈ.מן  הדרך  מן  מכשול אבני  הפרישו 
ואיננו : מת כי  האויב מן עוד יפחדו לא כי עמי בני (ÂË)בו

.'ÂÎÂ Ó‡ ‰Î ÈÎ הוא כי בה' לחסות טוב לומר  למעלה מוסב 
כי נצח  השוכן  והמנושא  המרומם ה' אמר כה כי  בכל משגיח 

בנבראים : כאשר תנועה בו  יתואר ˘ÂÓ.לא ˘Â„˜Â שמו
אליו: ערוך ואין  ונבדל ÂÎÂ'.מקודש  ÌÂÓ הדכא עם  אני  עכ"ז קדוש  במקום במקום שוכן אני  יאמר  אשר  אמריו  וזהו  ר"ל

וכו': שפלים רוח  להחיות  להשגיח  רוח  ‡È.(ÊË)ושפל  ÌÏÂÚÏ ‡Ï ÈÎ להענישו החוטא עם  עושה אני  אשר המריבה כי 
לעולם: תתמיד לא הנה  מעשיו  ÂÎÂ'.בגמול ÁˆÏ ‡ÏÂ: במ "ש הדבר ÂÎÂ'.כפל ÁÂ ÈÎ ועטפה לו בא מלפני האדם רוח  כי 

עליהם: לרחם לי ראוי ולכן  עשיתי  אני הלא כולם והנשמות  ÂÚˆ.(ÊÈ)אותו  ÔÂÚ ולא והכתיו  עליו  קצפתי  הגזל עון  בעבור 
חנם : ÛÂˆ˜‡Â.על ˙Ò‰: הצרה עליו  להכביד  עליו הקצפתי ועוד  בצרתו אראה לבל  ממנו פני  ˘Â.הסתרתי  ÍÏÈÂאף כי

לקצוף: עוד הרביתי ולכן  לבו  תאות ובדרך ומרד בסרוב  לפני הולך היה פני נסתרתי È˙È‡.(ÁÈ)בעוד ÂÈÎ„ראיתי וכאשר 
הרעה : על ונחם בהם ללכת שב  אשר  לו הראוים עליו :Â‰‡Ù‡Â.דרכיו הפקודות  המכות מן  רפאתיו  בדרך Â‰Á‡Â.אז אוליכו 

לו: לטוב עליו:ÌÏ˘‡Â.הישר שעברה הרעה על תנחומין  תשלומין  לו  שיהיה הרבה  טובה  לו  ÂÈÏ‡ÏÂ.אתן  ÂÏ לו אשלם
בצרתו : והמצטערים המתאבלים  ולכל תנחומין 

 
(‚È).Í˜ÚÊהמאסף בזעקת באה  כי  על ואסיפה קבוץ  ענין

נזעקת כי לך מה יח)וכן  ממש :‰Ï.:(שופטים בו שאין  דבר
.‰ÒÂÁ‰Â: בטחון ירושה:ÈÈÂ˘.ענין  מלשון ÂÏÒ.(È„)מל'

אידם ארחות עלי  ויסלו  כמו  ודרך ל )מסילה  ענין ÂÙ.:(איוב
לה'‰ÂÓÈ.הסרה : תרומה וכן הפרשה ל )ענין  :(שמות

(ÂË).„Úעד עדי  בה' בטחו  וכן נצח  כו )ענינו „Î‡.:(לעיל 
ומשובר : ÁÂ.כתות ÏÙ˘Â:העניו נקרא כתותים:ÌÈ‡Î„.כן 

(ÊË).È‡:מריבה וכעס :‡˜ˆÛÂ.מלשון קצף  מלשון 
.ÛÂËÚÈ: ולבישה עטיפה וחמסÂÚˆ.(ÊÈ)מלשון  גזל  ענין 

בצע  שונאי יח)כמו  מדוע˘Â.:(שמות כמו וסרוב  מרד ענין
הזה העם ח)שובבה כמו Â‰Á‡Â.(ÁÈ):(ירמיה הנהגה  ענין
אלהים נחם  י "ג)ולא נחמה:ÌÈÓÂÁ.:(שמות ÂÈÏ‡ÏÂ.מלשון 

וצער : אבילות  מלשון 



קצה         
  

הּמלכים מקצת ּבֹו מֹוׁשחים וכן    , ְְְְִִִֵַַָ
הּמׁשּכן ּבֹו נמׁשח ּוכבר זֹו. מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו
לפי לדֹורֹות, ֿ הּכלים את ּבֹו מֹוׁשחים אין אבל ֿ ּכליו; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָוכל

ּבספרי אמרּו ׁשּבפרּוׁש  אּלּו ׁשל ׁשּבמׁשיחתם , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לעתיד ֿ הּכלים ּכל הקּדׁשּו ― הּמׁשּכן ּכלי ּכלֹומר ―ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
לי זה יהיה ֿ קדׁש מׁשחת "ׁשמן יתעּלה: אמר ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלבֹוא,

לדרתיכם"  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֹ
ּכרתֹות .ּבריׁש ְְֵֵ

― הפ"ג ׁשמןהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
לא "ּובמתּכנּתֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמׁשחה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻּכׁשמן

ּכמהּו" תעׂשּו מזיד הּוא אם זה, לאו על והעֹובר ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ּכמהּו ֿ ירקח אׁשר "איׁש ּבּכתּוב: ׁשּבא ּכמֹו ּכרת, חּיב ―ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

וכּו'" .קבּועה חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם . ְְְִֵַַָָָ
מּכרתֹות א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

― הפ"ד ּבׁשמןהּמצוה מּלמׁשח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבלבד, ּומלכים ּגדֹולים ּכהנים זּולת מׁשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהּמׁשחה

"ייס לא אדם ֿ ּבׂשר "על יתעּלה: אמרֹו והּוא . ְְְְִִֶַַַָָָָֹ
"ואׁשר אמר: ּכרת, חּיב ― ּבמזיד ּבֹו ׁשהּנמׁשח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוברּור,

ונכרת" ֿ זר על מּמּנּו חּיביּתן ― ׁשֹוגג הּוא ואם ; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָחּטאת

.ּכרתֹות ְֵ

ה'תשע"ח  אדר ט ' ש "ק יום 

פב. פה. תעשה לא מצות
פו. תעשה לא מצות לד. עשה מצות

― הפ"ה מגמרהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻֻ
  ּבמתּכנת:ּכלֹומר הּקטרת, ְְְְֶֶַַַֹֹ

ויתּכּון הּמּדֹות אֹותן ּוביחס ּתערבּתֹו סּממני אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻׁשּיהיּו
"ּובמתּכנּתּההתגּמרל  יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבֹו, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָֻ

לכם" תעׂשּו לא  ועֹוׂשה ׁשהעֹובר לנּו, ּובאר ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
"איׁש אמר: ּכרת, חּיב ― ּתּמרּתּה להריח וכּונתֹו ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכמֹוה

מעּמיו" ונכרת ּבּה להריח כמֹוה ֿ יעׂשה אׁשר אם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; ְְְִִִֵֵַַָָהּוא

ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו .ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

― הפ"ב ׁשּוםהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
 ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבהיכל, הּזהב ּבמזּבח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבן
עליו" תּסכּו לא ונס ּומנחה ועלה זרה קטרת עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹתעלּו

 ּׁשּמיּוחד מה זּולת עליו הּזֹורק אֹו ּבֹו ֿ הּמקריב ְְְִֵֶַַַַַָָָָוכל
לֹוקה. ― ֶלֹו

― הל"ד ֿ הּמצוה את הּכהנים ׁשּיּׂשאּו ׁשּנצטּוינּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹ
למקֹום, מּמקֹום להעבירֹו ּכׁשּנרצה ּכתפיהם על ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהארֹון
ּבּכתף עלהם הּקדׁש ֿ עבדת "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹוהּוא

יּׂשאּו"  אז נאמר זה ׁשּצּוּוי ֿ ּפי ֿ על ואף . ְֱִִִֶֶֶַַַָָ
הּכהנים מסּפר מעּוט מחמת אּלא זה היה לא ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹללוּים,

הּמתחיל הּוא אהרן ּכי הּזמן, ּבאֹותֹו   ְְְֲִִַַַַַֹ
     הרי לדֹורֹות אבל ;ְֲֲֵָ

ּכמֹו אֹותֹו, הּנֹוׂשאים והם הּכהנים, על חֹובה ְְְְֲִִִֵַַַַָָֹהּמצוה
יהֹוׁשע ּבספר ׁשּנתּבאר ׁשמּואל ּובספר  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֻ

הּׁשנּיה ּבּפעם ֿ הארֹון את להעביר ּדוד צּוה וכאׁשר .ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
הּימים ּבדברי אמר    ֿ בני "וּיׂשאּו : ְְְְִִִֵֵַַַָָ

הלוּים צּוה ּכאׁשר האלהים ארֹון את ְֱֲֲִִִִֵֶַַָָֹ
עליהם" ּבּמטֹות ּבכתפם ה' ּכדבר מׁשה   ְְֲִִֵֵֶֶַַָֹֹ

   הּימים ּבדברי הזּכיר ּכאׁשר וכן .ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
  מׁשמרֹות וארּבע לעׂשרים הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָֹֻחלּקת

לעבדת פקּדתם "אּלה :ּכ ֿ אחר ֿ ה'ואמר לבית 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 יׂשראל.  ּ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 ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
הארֹון    והּוא הּטּבעת, מּתֹו ְִַַַַָָ

יּסרּו לא הּבּדים יהיּו הארן "ּבטּבעת יתעּלה: ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻאמרֹו
מּמּנּו"  .לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר ְִֵֶֶֶַָָ

מּכֹות מלקּות:ּובסֹוף מחּיבי הזּכירּו ּכאׁשר אמרּו, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָֻ
הּוא ׁשּגם ּכלֹומר: הארֹון?" ּבּדי הּמסיר איּכא ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ"והא
ל נתּבאר הּנה יּסרּו". מ"ּלא מהכא, ואזהרּתיּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻלֹוקה.

עליה. ולֹוקין ֿ תעׂשה לא מצות ְְֲִִִֶֶֶַַָָֹׁשהיא
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   'אלילי קבוצו ' נא יקומו 

בזעקך  ויצילוך  קבצת אשר  תורה ומכחישי ופסילים
להציל : יוכלו  ולא רוח  ישא כולם את הלא מצרתך 

    כבשו לעמי בשמי הנביא אמר  כה
מדרכיכם: הרע יצר  פנו  סלולה מסילה 

הירהורי  הם בהם רגליכ ' נכשלי' שאתם האבנים סלקו 
רשע:   דכא עם אני ומשם שוכן  אני

עליו : שכינתי מרכין  שאני רוח  נדכאים ושפל 
וחליים: עוני סובלי     אביא אם

ולא  ימים לאורך  עליו  תחרותי אין  האדם על  יסורין 
לנצח : קצפי   ' האד רוח  כאשר 

על  ויכנע יודה יעטוף מאתי בו  שניתן  מלפני שהוא

(שם) עולל  בעטף ברעב, העטופים ב) (איכה כמו  מעלו 
עשיתי: שאני והנשמו '   משמש זה כי

כשרוחו  כלומר  תבא כי תראה כי כמו  כאשר  בלשון 
מעליו : וקצפי ריבי מבטל  אני נכנע והוא נעטפת

  : גזלתו פני הסתר  ואכהו  תחלה
לבו  בדרך  שובב הולך  כי ועל  ואקצוף מצרתו  תמיד 
שובב  וילך  בצעו  בעון  פירושו  וכן  המקרא את וסרס

ואכהו : קצפתי לבו  בדרכי   כשהוא
צרה: שבאתהו  מלפני נכנע  אוליכו

ומרגוע: הנחה ל ' ואנחהו  או  מרפא, בדרך  
עליו : למצטערים

 
(‚È).Í˜ÚÊ כוכבים העובדי מצבא  ופרשים רכב  תאספי בעת

שקבצת  הקבוץ  יצילוך וכי  האויב מול  לעזרתך הבאים
ÂÎÂ'.בתמיה: ÌÏÂÎ ˙‡Â על ויפוצו הרוח  ישא כולם את אבל

ואיה  סיבה  במעט  העולם מן  יכלו  ר "ל  יקחם והבל האדמה פני
בטחונך : כן  Èאם  ‰ÒÂÁ‰Â ארצו הנה  בי החוסה משא"כ  .

ולא  לירושה לו ישאר  קדשי הר ציון  ועיר לנחלה לו תשאר 
זז  ולא בה ' שבטח  נאמר  חזקיהו  ועל משם האויב יזיזנו 

סנחריב : שחשב כמו  לא שחסה Ó‡Â.(È„)ממקומו חזקיה 
כבושה : ודרך מסילה עשו ר "ל סלו  סלו יאמר „Í.בי ÂÙ

המכשולות: שילכו ‰ÂÓÈ.מן  הדרך  מן  מכשול אבני  הפרישו 
ואיננו : מת כי  האויב מן עוד יפחדו לא כי עמי בני (ÂË)בו

.'ÂÎÂ Ó‡ ‰Î ÈÎ הוא כי בה' לחסות טוב לומר  למעלה מוסב 
כי נצח  השוכן  והמנושא  המרומם ה' אמר כה כי  בכל משגיח 

בנבראים : כאשר תנועה בו  יתואר ˘ÂÓ.לא ˘Â„˜Â שמו
אליו: ערוך ואין  ונבדל ÂÎÂ'.מקודש  ÌÂÓ הדכא עם  אני  עכ"ז קדוש  במקום במקום שוכן אני  יאמר  אשר  אמריו  וזהו  ר"ל

וכו': שפלים רוח  להחיות  להשגיח  רוח  ‡È.(ÊË)ושפל  ÌÏÂÚÏ ‡Ï ÈÎ להענישו החוטא עם  עושה אני  אשר המריבה כי 
לעולם: תתמיד לא הנה  מעשיו  ÂÎÂ'.בגמול ÁˆÏ ‡ÏÂ: במ "ש הדבר ÂÎÂ'.כפל ÁÂ ÈÎ ועטפה לו בא מלפני האדם רוח  כי 

עליהם: לרחם לי ראוי ולכן  עשיתי  אני הלא כולם והנשמות  ÂÚˆ.(ÊÈ)אותו  ÔÂÚ ולא והכתיו  עליו  קצפתי  הגזל עון  בעבור 
חנם : ÛÂˆ˜‡Â.על ˙Ò‰: הצרה עליו  להכביד  עליו הקצפתי ועוד  בצרתו אראה לבל  ממנו פני  ˘Â.הסתרתי  ÍÏÈÂאף כי

לקצוף: עוד הרביתי ולכן  לבו  תאות ובדרך ומרד בסרוב  לפני הולך היה פני נסתרתי È˙È‡.(ÁÈ)בעוד ÂÈÎ„ראיתי וכאשר 
הרעה : על ונחם בהם ללכת שב  אשר  לו הראוים עליו :Â‰‡Ù‡Â.דרכיו הפקודות  המכות מן  רפאתיו  בדרך Â‰Á‡Â.אז אוליכו 

לו: לטוב עליו:ÌÏ˘‡Â.הישר שעברה הרעה על תנחומין  תשלומין  לו  שיהיה הרבה  טובה  לו  ÂÈÏ‡ÏÂ.אתן  ÂÏ לו אשלם
בצרתו : והמצטערים המתאבלים  ולכל תנחומין 

 
(‚È).Í˜ÚÊהמאסף בזעקת באה  כי  על ואסיפה קבוץ  ענין

נזעקת כי לך מה יח)וכן  ממש :‰Ï.:(שופטים בו שאין  דבר
.‰ÒÂÁ‰Â: בטחון ירושה:ÈÈÂ˘.ענין  מלשון ÂÏÒ.(È„)מל'

אידם ארחות עלי  ויסלו  כמו  ודרך ל )מסילה  ענין ÂÙ.:(איוב
לה'‰ÂÓÈ.הסרה : תרומה וכן הפרשה ל )ענין  :(שמות

(ÂË).„Úעד עדי  בה' בטחו  וכן נצח  כו )ענינו „Î‡.:(לעיל 
ומשובר : ÁÂ.כתות ÏÙ˘Â:העניו נקרא כתותים:ÌÈ‡Î„.כן 

(ÊË).È‡:מריבה וכעס :‡˜ˆÛÂ.מלשון קצף  מלשון 
.ÛÂËÚÈ: ולבישה עטיפה וחמסÂÚˆ.(ÊÈ)מלשון  גזל  ענין 

בצע  שונאי יח)כמו  מדוע˘Â.:(שמות כמו וסרוב  מרד ענין
הזה העם ח)שובבה כמו Â‰Á‡Â.(ÁÈ):(ירמיה הנהגה  ענין
אלהים נחם  י "ג)ולא נחמה:ÌÈÓÂÁ.:(שמות ÂÈÏ‡ÏÂ.מלשון 

וצער : אבילות  מלשון 
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(‚È)   ולשון רננים גדול  עוף שם כן 

יוכני: בר  קרוי על משנה אברה קרוי עוף כל 
ששמו  ועוף חסידה ששמו  עוף או  כלומר  שפורח  שם

מנהגה: מה ראה (È„)נוצה  
עפר : על  למרחוק ומתחממת (ÂË)והולכת 

 :תבקענה הקשה (ÊË)לביצתה
שלה: אינם כאילו  מלבה בניה  יראה ואינה

(ÁÈ)שתאבדם:   המראה לשון  כל 
ומארצו  ומגידולו  ממידתו  לצאת לבו  שזונה כאדם
בן  וכן  אחרות מדות לו  ולנסות בארצות לו  לשוטט 

ומורה כא)סורר  דרב (דברים כלתיה אימראי גמרא ובל '

ונפקא אימראי ברש "י זביד  ועיין  אימרד' איתא ושם ס"ג  (כתובו '

ואימרו ) ד"ה עו  ומציעא נח רעם (ËÈ):בחולין  לשון 
פנים: רעמו  כמו  ומקפץ (Î)ובעתה מדלג
סביביו : ומרעיש בנחיריו כארבה נופח  כשהוא

הוא: אימה (Î‡)בקול   לנו ויחפרו  כמו 
הארץ א)את בעמקי'(שם אורבי' הפרשים שדרך 
ובנחלים: :נשק לקרא' ויוצא שמח  והסוס

(Î) :יירא (Î‚)ולא  מלאה
קולם: ונשמע בזו  זו  ומקשקשות חצים  כלי

ברזל  ברזל)של  של הנצב (וחנית גם ויבא כמו  להב  קרוי
הלהב ד)אחר  :(שופטים

 
(‚È).ÌÈ ÛÎ ונקרא טווס  נקרא ובדרז "ל  עוף  שם הוא

רננים  העוף הנה ואמר כנפיה ביופי  ותרנן  שתשמח  ע "ש  רננים 
הידעת  נוצה מן או חסידה  כנף  בעל  מין  או  עת  בכל השמחה

˙Ú(È„)מנהגם: ÈÎ.ÂÊ על ביציה עוזבת  מהן כ"א  אשר 
עפר על אותם  תחמם כי לחממם עליהם תשב ולא הארץ 

הדרכים: באבק  יתחממו  מאליהם ר"ל ÁÎ˘˙Â.(ÂË)הארץ 
אותם  תמעך אורח  עובר  רגל אשר ותשכח  מהם הולכת והיא

אותם : תדוש  השדה  חית  ותקשה ‰˜˘ÁÈ.(ÊË)ורגלי  תתאכזר
יגיעה  יהיה אם  פחד בלי  והיא שלה אינם  המה כאילו לבה
בעצב ילדתן  אשר הביצים  באבדן  חוששת אינה ר"ל לריק 

‰˘‰.(ÊÈ)וביגיעה : ÈÎ את אלוה  השכיחה  כי על וזהו
שאר כדרך ביצתה לשמור  בבינה  חלק  לה  נתן ולא החכמה 

לעוףÚÎ˙.(ÁÈ)העופות: תחפוץ  אשר  העת תבוא כאשר
לסוס ותשחוק  לדרכה  ותעוף  בהם  תמרוד הנה  בשמים 
ורוכבו  סוס עליהם יעבור  אם חוששת אינה  ר "ל  ולרוכבו
ואיך  אני  הלא אותם השומר  הוא ומי וכאומר  אותם וידוש 

בשפלים: משגיח  שאינני  נתת ‰˙˙Ô.(ËÈ)תאמר  אתה  האם
בע "ח : יתר  מכל הלב  אומץ  לו להיות גבורה ‰˙ÈÏ˘.לסוס 

כרעם: מאויים בקול צוארו  הלבשת אתה האם
(Î).È˘ÈÚ˙‰ הזה כארבה ודלוג  בקפיצה תרעישו  האתה

אימה: קול הוא מנחיריו היוצא קולו  והוד למקום ממקום שהוא ÂÙÁÈ.(Î‡)הדולג  בעמק  הפרשים בו  ירגלו  מרוצתו לרוב
מליצה: ענין  והוא נשק  מול  לעמוד בכחו  יבטח  כי נשק לקראת יצא כאשר  ישיש  כחו  רוב  ובעבור למארב מוכן  מקום 

(Î).˜Á˘È: חרב אימת מפני  לאחוריו  ישיב  ולא דבר  משום  ירעד  ולא המפחידו דבר כל על ˙‰.(Î‚)ילעג ÂÈÏÚכאשר
עליו  ישיטו וכאשר  רינה קול כמו  ומשמיעים  מקשקשים  באשפה  אשר  והחצים לרוץ  ימהר  כאשר ר"ל עליו אשר  האשפה תרנה

כידון : ולהב  חנית להב 

 
(‚È).ÛÎ כנף עוף  כל וכן  כנף  א)בעל כנף(בראשית בעל  ור "ל

רננים: נתעלסה ÒÏÚ‰.ששמו  כמו וגילה שמחה ענין
ז )באהבים במקום ‡Ì.:(משלי  או  בהפך יאמר  וכן  או כמו הוא

הוא  נגח  שור כי נודע  או  וכמ "ש  כא)אם ענינו ‡‰.:(שמות
כיונה אבר  וכן  כנף  נה)כמו או (תהלים חסידה כנף  בעל ור "ל

עופות: מיני שמות והם  להוציא ˙ÂÊ‰.(ÂË)נוצה מעוך  ענין 
אפעה תבקע  והזורה  וכן  נט)הבלוע  דישה ˙„Â˘‰.:(ישעיה מל'

סח ‰˜˘ÁÈ.(ÊË)וכתישה : ומן  קשה מן מורכבת מלה הוא 
תקשיח  וכן בשי"ן  היא  כי ועם  מדעתה וסחה לבה  הקשה ור "ל

מיראתך סג)לבנו  ישראל ‰˘‰.(ÊÈ):(שם אתם כמו השכיחה 
תנשני מד )לא  ומרד :˙ÈÓ‡.(ÁÈ):(שם מרי ˙˘Á˜.מל'

רעש :‰˙Â˘ÈÚ.(Î)תלעג : ופאר :‰Â„.מל ' ÂÁ.הדר
סוסיו  נחרת וכן האף  נקבי הם מנחיריו  היוצא ח)הקול (ירמיה

ופחד: את ÂÙÁÈ.(Î‡)אימה לחפור  כמו  ויחפשו  ירגלו
ב)הארץ  יבערו˘˜.:(יהושע בנשק  כמו  זיין  לט)כלי  :(יחזקאל 
(Î).˙ÁÈתחת אל  כמו א)יפחד כן ‡˘Ù‰.(Î‚):(ירמיה

פתוח  כקבר  אשפתו  כמו  החצים נרתק  ה)נקרא ‰Ï.:(שם
וכן  אש  כלהב  יבריקו  כי להב  יקראו והכדון החנית  ברזל

חניתו  יז )ולהבת  :(ש "א

c dpyn iyy wxt zenai zkqn

·äøBzaL úBéøòä ìkî úçà ìò àaä ïëå,ìBãb ïäëì äðîìà ïBâk úBìeñt Bà,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb, §¥©¨©©©¦¨¨£¨¤©¨§§©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§
æîîìàøNéì äðéúðe úø,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa–ìñt.äàéáì äàéa ïéa ÷ìç àGå. ©§¤¤§¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦¨©§¨©¥¦¨§¦¨
‚ìBãb ïäëì äðîìà,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb,ïéñeøàä ïî–äîeøza eìëàé àG;ïBòîL éaøå øæòìà éaø ©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§¦¨¥¦Ÿ§©§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§

ïéøéLëî.eLøbúð Bà eìîøàúð:ïéàeOpä ïî–úBìeñt;ïéñeøàä ïî–úBøLk. ©§¦¦¦§©§§¦§¨§¦©¦¦§¦¨¥¦§¥
„äðîìà àOé àG ìBãb ïäk;ïéñeøàä ïî äðîìà ïéa,ïéàeOpä ïî äðîìà ïéa.úøâBaä úà àOé àGå;éaø Ÿ¥¨¦¨©§¨¨¥©§¨¨¦¨¥¦¥©§¨¨¦©¦¦§¦¨¤©¤¤©¦

ïBòîL éaøå øæòìàúøâBaa ïéøéLëî.õò úkî úà àOé àG.äðîìàä úà ñøà,ìBãb ïäk úBéäì äpîúðå– ¤§¨¨§©¦¦§©§¦¦©¤¤¦¨¤ª©¥¥¥¤¨©§¨¨§¦§©¨¦§Ÿ¥¨
ñðëé.ñBúéa úa àúøî úà LcwL àìîb ïa òLBäéa äNòîe,ìBãb ïäk úBéäì Cìnä eäpîe,dñðëe.úøîBL ¦§Ÿ©£¤¦ª©¤©§¨¤¦¥¤¨§¨©©§¦¨©¤¤¦§Ÿ¥¨§¨¨¤¤

èBéãä ïäk éðôì äìôpL íáé,ìBãb ïäk úBéäì äpîúðå,øîàî da äNòL ét ìò óà–ñðëé àG äæ éøä. ¨¨¤¨§¨¦§¥Ÿ¥¤§§¦§©¨¦§Ÿ¥¨©©¦¤¨¨¨©£¨£¥¤¦§Ÿ
åéçà únL ìBãb ïäk–íaéî àGå õìBç. Ÿ¥¨¤¥¨¦¥§§©¥

aaaa.zeixrd lkn zg` lr `ad oke:åìàä úåàéáä ìëî úçàá.'eke lecb odkl dpnl` oebk zeleqtd lr e`éô ìò óàå .äðåæ íåùî äðåäëì äìñô
:àùð éáã äîåøúî äàéá êäá äìñôî àéä ïäë úá éà ,éîð äùåøâå .äðåäëì àéä äìåñô ,äìòáì úøúåî äñðàðù ìàøùé úùàù.l`xyil dpizpe zxfnn

:äàéá øîâë äàøòäá äìò é÷ìîì ,äéì è÷ð äàøòä ïéðòì àìà ,àîéé÷å äìåñô àäã ,éà÷ äðåäëì äìåñôà åàì
bbbb.dnexza elk`i `l oiqexi`d on:àéä ïäë úá íà äéáà úéáã äîåøúî äìñôð äøéáò éùåãé÷ äùã÷úðù éðôî.oixiykn y"xe xfril` iaxãò

øîàðù ,äììç äùòéúå ìòáúù(à"ë àø÷éå):äîåøúá åìëàé àì ïéñåøàä ïî óà àìà ,åäééúååë àúëìä úéìå .äòøæì ãçàå äì ãçà ïéìåìç éðù ,ììçé àìå
.eyxbzp e` elnx`zp:åììä íéðäëä ïî.zeleqt oi`eyipd on:ïúàéáá äììç äåéåùã.zexyk oiqexi`d onïéñåøéàä ïî ìñô àì àî÷ àðú åìéôàã

éáì úøîúùî àéäù ,ïäééçá àìà:àì åúî ìáà ,äìåñô äà
cccc.zxbead z` `yi `láéúëã(íù):äéìåúá åìëù úøâåáì èøô ,ç÷é äéìåúáá äùà àåäå.oixiykn oerny iaxe xfrl` iax:åäééúååë àúëìä úéìå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

ביאה  בין  חילקו לא יבמתו  על יבם שבביאת הקודמת, במשנה ששנינו  ההלכה אגב
בין בהם אף חילקו  שלא שונים, ביאה איסורי על ללמד  משנתנו באה לביאה,

לביאה. ביאה

äøBzaL úBéøòä ìkî úçà ìò àaä ïëå הביאות מכל באחת – ÀÅÇÈÇÇÇÄÈÈÂÈÆÇÈ
באונס, בין במזיד, בין בשוגג, בין הקודמת, במשנה שנישנו האלו ,

וכו ', ברצון  úBìeñtבין Bà היינו הפסולות, מן אחת על  הבא או – À
בלאו, לו bהאסורות ,ìBãb ïäëì äðîìà ïBâkäöeìçå äLeø ÀÇÀÈÈÀÙÅÈÀÈÇÂÈ

æîî ,èBéãä ïäëìøæîîì ìàøNé úa ,ìàøNéì äðéúðe úø ÀÙÅÆÀÇÀÆÆÀÄÈÀÄÀÈÅÇÄÀÈÅÀÇÀÅ
ïéúðìeעל הבא הדיוט כהן או אלמנה, על  הבא גדול כהן כלומר  – ÀÈÄ

הבא  נתין או ישראל , בת על הבא ממזר או חלוצה, על או גרושה

ישראל, בת זונה;ìñtעל או  חללה, משום לכהן, מלהינשא אותה – ÈÇ
ברם, אביה. בבית תרומה מאכילת פסלה היא, כהן  בת "zxfnnואם

"dpizpe אלא המשנה אותן נקטה ולא עצמן, מצד לכהונה פסולות
על מלקות חייב נתינה, או  ממזרת על  הבא שישראל  העראה, לענין 

"ממזרת  במשנתנו  גורסים שאין נוסחות ויש  ביאה. גמר כעל העראה
הגבעונים  מן הם שנתינים ד ), ב, (לעיל  בארנו וכבר לישראל ". ונתינה

ונקראו  יהושע, בימי  הכתוב"mipizp"שנתגיירו  שם כז כז כז כז ):):):):על ט ט ט ט ,,,, ((((יהושעיהושעיהושעיהושע

"m p z i eואחר יהושע עליהם וגזר  מים", ושואבי עצים חוטבי  יהושע...

יג). (ד , לעיל נתפרש ממזר וענין בהם; להתחתן שלא דוד  àGåÀכך 
äàéáì äàéa ïéa ÷ìç.הקודמת במשנה כמבואר  – ÈÇÅÄÈÀÄÈ

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïî ,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìàÇÀÈÈÀÙÅÈÀÈÇÂÈÀÙÅÆÀÄ
ïéñeøàä גרושה שקידש  הדיוט כהן  או  אלמנה, שקידש גדול כהן – ÈÅÄ

נישאו , לא שעדיין  פי על  אף נתארסו , אלו  שנשים משעה חלוצה, או
äîeøza eìëàé àG אביהן בית של  בתרומה לאכול  להן אסור  – ÙÀÇÀÈ

לביאה  הן וממתינות עבירה, קידושי  שנתקדשו  מפני  הן , כהן בנות אם
ïéøéLëîפסולה; ïBòîL éaøå øæòìà éaøלאכול אותן  – ÇÄÆÀÈÈÀÇÄÄÀÇÀÄÄ

ידי שעל משיינשאו, אלא תרומה מאכילת נפסלות שאינן  בתרומה,
ח  נעשות הן  הפסולה oiqexi`dללות.הביאה on s`y ,`nw `pzk dklde

ly dleqt d`ial (zepiznn) zexnyn ode li`ed" ,dnexza elk`i `l
"dxez.(.(.(.( כא כא כא כא ז ז ז ז ,,,, תרומות תרומות תרומות תרומות  הלהלהלהל'''' נתאלמנו ,eìîøàúð((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם –eLøbúð Bà ÄÀÇÀÀÄÀÈÀ

הללו: הכהנים מן  –úBìeñt ,ïéàeOpä ïî חללות שנעשו  – ÄÇÄÄÀ
úBøLkבביאתם; ,ïéñeøàä ïî.חללות נעשו ולא נבעלו  שלא – ÄÈÅÄÀÅ

אלא  האירוסין  מן פוסל אינו  קמא תנא שאף הוא, הכל  דברי  זה דין
נתגרשו , או  כשנתאלמנו  אבל  פסולה, לביאה הן שממתינות משום

כשרות. שהן מודים הכל פסולה, לביאה ממתינות ואינן 

i p y m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïéa ,ïéñeøàä ïî äðîìà ïéa ;äðîìà àOé àG ìBãb ïäkÙÅÈÄÈÇÀÈÈÅÇÀÈÈÄÈÅÄÅ
ïéàeOpä ïî äðîìà בו שנאמר מבואר, בגמרא ידידידיד):):):):– כאכאכאכא,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÇÀÈÈÄÇÄÄ

בין  גרושה מה לגרושה, אלמנה ומדמים יקח", לא וגרושה... "אלמנה

מן  בין האירוסין מן  בין אלמנה אף הנישואין, מן בין  האירוסין  מן
úøâBaäהנישואין . úà àOé àGå וששה שנה עשרה שתים בת – ÀÄÈÆÇÆÆ

נערות  סימני  שהביאה לאחר  חדשים ששה היינו אחד, ויום חדשים
גדול בכהן  שנאמר  לפי  הוא, והטעם שערות), יגיגיגיג):):):):(שתי שם שם שם שם ,,,, "ede`((((שם שם שם שם 

,"gwi dilezaa dy` שנתמעטו לבוגרת פרט גמורה, בתולה כשהיא
úøâBaaבתוליה. ïéøéLëî ïBòîL éaøå øæòìà éaø שמפרשים – ÇÄÆÀÈÈÀÇÄÄÀÇÀÄÄÇÆÆ

כשרה  הבוגרת שאף ומכאן  בתולים, במקצת אפילו  – "בבתוליה" הם:
גדול . לכהן oerny.להינשא iaxe xfrl` iaxk dkld oi`eúà àOé àGÄÈÆ

õò úkî מחמת בתוליה ואבדו  בתוליה במקום בעץ שהוכתה – ËÇÅ
äðîìàäהמכה. úà ñøà,הדיוט כהן בהיותו  –úBéäì äpîúðå ÅÅÆÈÇÀÈÈÀÄÀÇÈÄÀ

ìBãb ïäk,שנשאה לפני  –ñðëé ובשעה הואיל  לשאתה, לו מותר  – ÙÅÈÄÀÙ
באלמנה. מותר הדיוט כהן שהרי  בהיתר , קידשה äNòîeÇÂÆשקידשה
ñBúéa úa àúøî úà LcwL àìîb ïa òLBäéa שהיתה – ÄËÇÆÇÀÈÆÄÅÆÈÀÈÇÇÀ

dñðëeאלמנה, ,ìBãb ïäk úBéäì Cìnä eäpîe שנעשה לאחר  – ÄÈÇÆÆÄÀÙÅÈÀÈÈ
משנתנו מלשון מדייקים בגמרא גדול. jlnd"כהן edpine" היה שלא ,

רב, כסף סכום המלך  לינאי נתנה בייתוס בת שמרתא אלא לכך, ראוי 
גדול. כהן  להיות שימנהו ïäkכדי éðôì äìôpL íáé úøîBLÆÆÈÈÆÈÀÈÄÀÅÙÅ

èBéãä,שייבמנה הדיוט, כהן ליבמה, ממתנת שהיתה –äpîúðå ÆÀÀÄÀÇÈ
ìBãb ïäk úBéäì,שייבמה קודם –da äNòL ét ìò óà ÄÀÙÅÈÇÇÄÆÈÈÈ

øîàî,הדיוט כהן בעודו  בשטר או  בכסף שקידשה –àG äæ éøä ÇÂÈÂÅÆ
ñðëé,התורה מן כלום אינו שנתמנה קודם בה שעשה שהמאמר – ÄÀÙ

אלמנה. שהיא מפני עכשיו  לייבמה לו  åéçàואסור únL ìBãb ïäkÙÅÈÆÅÈÄ
בנים, בלא –íaéî àGå õìBçכדי זה דין מוסיפה משנתנו – ÅÀÀÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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(‚È)   ולשון רננים גדול  עוף שם כן 

יוכני: בר  קרוי על משנה אברה קרוי עוף כל 
ששמו  ועוף חסידה ששמו  עוף או  כלומר  שפורח  שם

מנהגה: מה ראה (È„)נוצה  
עפר : על  למרחוק ומתחממת (ÂË)והולכת 

 :תבקענה הקשה (ÊË)לביצתה
שלה: אינם כאילו  מלבה בניה  יראה ואינה

(ÁÈ)שתאבדם:   המראה לשון  כל 
ומארצו  ומגידולו  ממידתו  לצאת לבו  שזונה כאדם
בן  וכן  אחרות מדות לו  ולנסות בארצות לו  לשוטט 

ומורה כא)סורר  דרב (דברים כלתיה אימראי גמרא ובל '

ונפקא אימראי ברש "י זביד  ועיין  אימרד' איתא ושם ס"ג  (כתובו '

ואימרו ) ד"ה עו  ומציעא נח רעם (ËÈ):בחולין  לשון 
פנים: רעמו  כמו  ומקפץ (Î)ובעתה מדלג
סביביו : ומרעיש בנחיריו כארבה נופח  כשהוא

הוא: אימה (Î‡)בקול   לנו ויחפרו  כמו 
הארץ א)את בעמקי'(שם אורבי' הפרשים שדרך 
ובנחלים: :נשק לקרא' ויוצא שמח  והסוס

(Î) :יירא (Î‚)ולא  מלאה
קולם: ונשמע בזו  זו  ומקשקשות חצים  כלי

ברזל  ברזל)של  של הנצב (וחנית גם ויבא כמו  להב  קרוי
הלהב ד)אחר  :(שופטים

 
(‚È).ÌÈ ÛÎ ונקרא טווס  נקרא ובדרז "ל  עוף  שם הוא

רננים  העוף הנה ואמר כנפיה ביופי  ותרנן  שתשמח  ע "ש  רננים 
הידעת  נוצה מן או חסידה  כנף  בעל  מין  או  עת  בכל השמחה

˙Ú(È„)מנהגם: ÈÎ.ÂÊ על ביציה עוזבת  מהן כ"א  אשר 
עפר על אותם  תחמם כי לחממם עליהם תשב ולא הארץ 

הדרכים: באבק  יתחממו  מאליהם ר"ל ÁÎ˘˙Â.(ÂË)הארץ 
אותם  תמעך אורח  עובר  רגל אשר ותשכח  מהם הולכת והיא

אותם : תדוש  השדה  חית  ותקשה ‰˜˘ÁÈ.(ÊË)ורגלי  תתאכזר
יגיעה  יהיה אם  פחד בלי  והיא שלה אינם  המה כאילו לבה
בעצב ילדתן  אשר הביצים  באבדן  חוששת אינה ר"ל לריק 

‰˘‰.(ÊÈ)וביגיעה : ÈÎ את אלוה  השכיחה  כי על וזהו
שאר כדרך ביצתה לשמור  בבינה  חלק  לה  נתן ולא החכמה 

לעוףÚÎ˙.(ÁÈ)העופות: תחפוץ  אשר  העת תבוא כאשר
לסוס ותשחוק  לדרכה  ותעוף  בהם  תמרוד הנה  בשמים 
ורוכבו  סוס עליהם יעבור  אם חוששת אינה  ר "ל  ולרוכבו
ואיך  אני  הלא אותם השומר  הוא ומי וכאומר  אותם וידוש 

בשפלים: משגיח  שאינני  נתת ‰˙˙Ô.(ËÈ)תאמר  אתה  האם
בע "ח : יתר  מכל הלב  אומץ  לו להיות גבורה ‰˙ÈÏ˘.לסוס 

כרעם: מאויים בקול צוארו  הלבשת אתה האם
(Î).È˘ÈÚ˙‰ הזה כארבה ודלוג  בקפיצה תרעישו  האתה

אימה: קול הוא מנחיריו היוצא קולו  והוד למקום ממקום שהוא ÂÙÁÈ.(Î‡)הדולג  בעמק  הפרשים בו  ירגלו  מרוצתו לרוב
מליצה: ענין  והוא נשק  מול  לעמוד בכחו  יבטח  כי נשק לקראת יצא כאשר  ישיש  כחו  רוב  ובעבור למארב מוכן  מקום 

(Î).˜Á˘È: חרב אימת מפני  לאחוריו  ישיב  ולא דבר  משום  ירעד  ולא המפחידו דבר כל על ˙‰.(Î‚)ילעג ÂÈÏÚכאשר
עליו  ישיטו וכאשר  רינה קול כמו  ומשמיעים  מקשקשים  באשפה  אשר  והחצים לרוץ  ימהר  כאשר ר"ל עליו אשר  האשפה תרנה

כידון : ולהב  חנית להב 

 
(‚È).ÛÎ כנף עוף  כל וכן  כנף  א)בעל כנף(בראשית בעל  ור "ל

רננים: נתעלסה ÒÏÚ‰.ששמו  כמו וגילה שמחה ענין
ז )באהבים במקום ‡Ì.:(משלי  או  בהפך יאמר  וכן  או כמו הוא

הוא  נגח  שור כי נודע  או  וכמ "ש  כא)אם ענינו ‡‰.:(שמות
כיונה אבר  וכן  כנף  נה)כמו או (תהלים חסידה כנף  בעל ור "ל

עופות: מיני שמות והם  להוציא ˙ÂÊ‰.(ÂË)נוצה מעוך  ענין 
אפעה תבקע  והזורה  וכן  נט)הבלוע  דישה ˙„Â˘‰.:(ישעיה מל'

סח ‰˜˘ÁÈ.(ÊË)וכתישה : ומן  קשה מן מורכבת מלה הוא 
תקשיח  וכן בשי"ן  היא  כי ועם  מדעתה וסחה לבה  הקשה ור "ל

מיראתך סג)לבנו  ישראל ‰˘‰.(ÊÈ):(שם אתם כמו השכיחה 
תנשני מד )לא  ומרד :˙ÈÓ‡.(ÁÈ):(שם מרי ˙˘Á˜.מל'

רעש :‰˙Â˘ÈÚ.(Î)תלעג : ופאר :‰Â„.מל ' ÂÁ.הדר
סוסיו  נחרת וכן האף  נקבי הם מנחיריו  היוצא ח)הקול (ירמיה

ופחד: את ÂÙÁÈ.(Î‡)אימה לחפור  כמו  ויחפשו  ירגלו
ב)הארץ  יבערו˘˜.:(יהושע בנשק  כמו  זיין  לט)כלי  :(יחזקאל 
(Î).˙ÁÈתחת אל  כמו א)יפחד כן ‡˘Ù‰.(Î‚):(ירמיה

פתוח  כקבר  אשפתו  כמו  החצים נרתק  ה)נקרא ‰Ï.:(שם
וכן  אש  כלהב  יבריקו  כי להב  יקראו והכדון החנית  ברזל

חניתו  יז )ולהבת  :(ש "א

c dpyn iyy wxt zenai zkqn

·äøBzaL úBéøòä ìkî úçà ìò àaä ïëå,ìBãb ïäëì äðîìà ïBâk úBìeñt Bà,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb, §¥©¨©©©¦¨¨£¨¤©¨§§©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§
æîîìàøNéì äðéúðe úø,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa–ìñt.äàéáì äàéa ïéa ÷ìç àGå. ©§¤¤§¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦¨©§¨©¥¦¨§¦¨
‚ìBãb ïäëì äðîìà,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb,ïéñeøàä ïî–äîeøza eìëàé àG;ïBòîL éaøå øæòìà éaø ©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§¦¨¥¦Ÿ§©§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§

ïéøéLëî.eLøbúð Bà eìîøàúð:ïéàeOpä ïî–úBìeñt;ïéñeøàä ïî–úBøLk. ©§¦¦¦§©§§¦§¨§¦©¦¦§¦¨¥¦§¥
„äðîìà àOé àG ìBãb ïäk;ïéñeøàä ïî äðîìà ïéa,ïéàeOpä ïî äðîìà ïéa.úøâBaä úà àOé àGå;éaø Ÿ¥¨¦¨©§¨¨¥©§¨¨¦¨¥¦¥©§¨¨¦©¦¦§¦¨¤©¤¤©¦

ïBòîL éaøå øæòìàúøâBaa ïéøéLëî.õò úkî úà àOé àG.äðîìàä úà ñøà,ìBãb ïäk úBéäì äpîúðå– ¤§¨¨§©¦¦§©§¦¦©¤¤¦¨¤ª©¥¥¥¤¨©§¨¨§¦§©¨¦§Ÿ¥¨
ñðëé.ñBúéa úa àúøî úà LcwL àìîb ïa òLBäéa äNòîe,ìBãb ïäk úBéäì Cìnä eäpîe,dñðëe.úøîBL ¦§Ÿ©£¤¦ª©¤©§¨¤¦¥¤¨§¨©©§¦¨©¤¤¦§Ÿ¥¨§¨¨¤¤

èBéãä ïäk éðôì äìôpL íáé,ìBãb ïäk úBéäì äpîúðå,øîàî da äNòL ét ìò óà–ñðëé àG äæ éøä. ¨¨¤¨§¨¦§¥Ÿ¥¤§§¦§©¨¦§Ÿ¥¨©©¦¤¨¨¨©£¨£¥¤¦§Ÿ
åéçà únL ìBãb ïäk–íaéî àGå õìBç. Ÿ¥¨¤¥¨¦¥§§©¥

aaaa.zeixrd lkn zg` lr `ad oke:åìàä úåàéáä ìëî úçàá.'eke lecb odkl dpnl` oebk zeleqtd lr e`éô ìò óàå .äðåæ íåùî äðåäëì äìñô
:àùð éáã äîåøúî äàéá êäá äìñôî àéä ïäë úá éà ,éîð äùåøâå .äðåäëì àéä äìåñô ,äìòáì úøúåî äñðàðù ìàøùé úùàù.l`xyil dpizpe zxfnn

:äàéá øîâë äàøòäá äìò é÷ìîì ,äéì è÷ð äàøòä ïéðòì àìà ,àîéé÷å äìåñô àäã ,éà÷ äðåäëì äìåñôà åàì
bbbb.dnexza elk`i `l oiqexi`d on:àéä ïäë úá íà äéáà úéáã äîåøúî äìñôð äøéáò éùåãé÷ äùã÷úðù éðôî.oixiykn y"xe xfril` iaxãò

øîàðù ,äììç äùòéúå ìòáúù(à"ë àø÷éå):äîåøúá åìëàé àì ïéñåøàä ïî óà àìà ,åäééúååë àúëìä úéìå .äòøæì ãçàå äì ãçà ïéìåìç éðù ,ììçé àìå
.eyxbzp e` elnx`zp:åììä íéðäëä ïî.zeleqt oi`eyipd on:ïúàéáá äììç äåéåùã.zexyk oiqexi`d onïéñåøéàä ïî ìñô àì àî÷ àðú åìéôàã

éáì úøîúùî àéäù ,ïäééçá àìà:àì åúî ìáà ,äìåñô äà
cccc.zxbead z` `yi `láéúëã(íù):äéìåúá åìëù úøâåáì èøô ,ç÷é äéìåúáá äùà àåäå.oixiykn oerny iaxe xfrl` iax:åäééúååë àúëìä úéìå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

ביאה  בין  חילקו לא יבמתו  על יבם שבביאת הקודמת, במשנה ששנינו  ההלכה אגב
בין בהם אף חילקו  שלא שונים, ביאה איסורי על ללמד  משנתנו באה לביאה,

לביאה. ביאה

äøBzaL úBéøòä ìkî úçà ìò àaä ïëå הביאות מכל באחת – ÀÅÇÈÇÇÇÄÈÈÂÈÆÇÈ
באונס, בין במזיד, בין בשוגג, בין הקודמת, במשנה שנישנו האלו ,

וכו ', ברצון  úBìeñtבין Bà היינו הפסולות, מן אחת על  הבא או – À
בלאו, לו bהאסורות ,ìBãb ïäëì äðîìà ïBâkäöeìçå äLeø ÀÇÀÈÈÀÙÅÈÀÈÇÂÈ

æîî ,èBéãä ïäëìøæîîì ìàøNé úa ,ìàøNéì äðéúðe úø ÀÙÅÆÀÇÀÆÆÀÄÈÀÄÀÈÅÇÄÀÈÅÀÇÀÅ
ïéúðìeעל הבא הדיוט כהן או אלמנה, על  הבא גדול כהן כלומר  – ÀÈÄ

הבא  נתין או ישראל , בת על הבא ממזר או חלוצה, על או גרושה

ישראל, בת זונה;ìñtעל או  חללה, משום לכהן, מלהינשא אותה – ÈÇ
ברם, אביה. בבית תרומה מאכילת פסלה היא, כהן  בת "zxfnnואם

"dpizpe אלא המשנה אותן נקטה ולא עצמן, מצד לכהונה פסולות
על מלקות חייב נתינה, או  ממזרת על  הבא שישראל  העראה, לענין 

"ממזרת  במשנתנו  גורסים שאין נוסחות ויש  ביאה. גמר כעל העראה
הגבעונים  מן הם שנתינים ד ), ב, (לעיל  בארנו וכבר לישראל ". ונתינה

ונקראו  יהושע, בימי  הכתוב"mipizp"שנתגיירו  שם כז כז כז כז ):):):):על ט ט ט ט ,,,, ((((יהושעיהושעיהושעיהושע

"m p z i eואחר יהושע עליהם וגזר  מים", ושואבי עצים חוטבי  יהושע...

יג). (ד , לעיל נתפרש ממזר וענין בהם; להתחתן שלא דוד  àGåÀכך 
äàéáì äàéa ïéa ÷ìç.הקודמת במשנה כמבואר  – ÈÇÅÄÈÀÄÈ

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïî ,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìàÇÀÈÈÀÙÅÈÀÈÇÂÈÀÙÅÆÀÄ
ïéñeøàä גרושה שקידש  הדיוט כהן  או  אלמנה, שקידש גדול כהן – ÈÅÄ

נישאו , לא שעדיין  פי על  אף נתארסו , אלו  שנשים משעה חלוצה, או
äîeøza eìëàé àG אביהן בית של  בתרומה לאכול  להן אסור  – ÙÀÇÀÈ

לביאה  הן וממתינות עבירה, קידושי  שנתקדשו  מפני  הן , כהן בנות אם
ïéøéLëîפסולה; ïBòîL éaøå øæòìà éaøלאכול אותן  – ÇÄÆÀÈÈÀÇÄÄÀÇÀÄÄ

ידי שעל משיינשאו, אלא תרומה מאכילת נפסלות שאינן  בתרומה,
ח  נעשות הן  הפסולה oiqexi`dללות.הביאה on s`y ,`nw `pzk dklde

ly dleqt d`ial (zepiznn) zexnyn ode li`ed" ,dnexza elk`i `l
"dxez.(.(.(.( כא כא כא כא ז ז ז ז ,,,, תרומות תרומות תרומות תרומות  הלהלהלהל'''' נתאלמנו ,eìîøàúð((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם –eLøbúð Bà ÄÀÇÀÀÄÀÈÀ

הללו: הכהנים מן  –úBìeñt ,ïéàeOpä ïî חללות שנעשו  – ÄÇÄÄÀ
úBøLkבביאתם; ,ïéñeøàä ïî.חללות נעשו ולא נבעלו  שלא – ÄÈÅÄÀÅ

אלא  האירוסין  מן פוסל אינו  קמא תנא שאף הוא, הכל  דברי  זה דין
נתגרשו , או  כשנתאלמנו  אבל  פסולה, לביאה הן שממתינות משום

כשרות. שהן מודים הכל פסולה, לביאה ממתינות ואינן 

i p y m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïéa ,ïéñeøàä ïî äðîìà ïéa ;äðîìà àOé àG ìBãb ïäkÙÅÈÄÈÇÀÈÈÅÇÀÈÈÄÈÅÄÅ
ïéàeOpä ïî äðîìà בו שנאמר מבואר, בגמרא ידידידיד):):):):– כאכאכאכא,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÇÀÈÈÄÇÄÄ

בין  גרושה מה לגרושה, אלמנה ומדמים יקח", לא וגרושה... "אלמנה

מן  בין האירוסין מן  בין אלמנה אף הנישואין, מן בין  האירוסין  מן
úøâBaäהנישואין . úà àOé àGå וששה שנה עשרה שתים בת – ÀÄÈÆÇÆÆ

נערות  סימני  שהביאה לאחר  חדשים ששה היינו אחד, ויום חדשים
גדול בכהן  שנאמר  לפי  הוא, והטעם שערות), יגיגיגיג):):):):(שתי שם שם שם שם ,,,, "ede`((((שם שם שם שם 

,"gwi dilezaa dy` שנתמעטו לבוגרת פרט גמורה, בתולה כשהיא
úøâBaaבתוליה. ïéøéLëî ïBòîL éaøå øæòìà éaø שמפרשים – ÇÄÆÀÈÈÀÇÄÄÀÇÀÄÄÇÆÆ

כשרה  הבוגרת שאף ומכאן  בתולים, במקצת אפילו  – "בבתוליה" הם:
גדול . לכהן oerny.להינשא iaxe xfrl` iaxk dkld oi`eúà àOé àGÄÈÆ

õò úkî מחמת בתוליה ואבדו  בתוליה במקום בעץ שהוכתה – ËÇÅ
äðîìàäהמכה. úà ñøà,הדיוט כהן בהיותו  –úBéäì äpîúðå ÅÅÆÈÇÀÈÈÀÄÀÇÈÄÀ

ìBãb ïäk,שנשאה לפני  –ñðëé ובשעה הואיל  לשאתה, לו מותר  – ÙÅÈÄÀÙ
באלמנה. מותר הדיוט כהן שהרי  בהיתר , קידשה äNòîeÇÂÆשקידשה
ñBúéa úa àúøî úà LcwL àìîb ïa òLBäéa שהיתה – ÄËÇÆÇÀÈÆÄÅÆÈÀÈÇÇÀ

dñðëeאלמנה, ,ìBãb ïäk úBéäì Cìnä eäpîe שנעשה לאחר  – ÄÈÇÆÆÄÀÙÅÈÀÈÈ
משנתנו מלשון מדייקים בגמרא גדול. jlnd"כהן edpine" היה שלא ,

רב, כסף סכום המלך  לינאי נתנה בייתוס בת שמרתא אלא לכך, ראוי 
גדול. כהן  להיות שימנהו ïäkכדי éðôì äìôpL íáé úøîBLÆÆÈÈÆÈÀÈÄÀÅÙÅ

èBéãä,שייבמנה הדיוט, כהן ליבמה, ממתנת שהיתה –äpîúðå ÆÀÀÄÀÇÈ
ìBãb ïäk úBéäì,שייבמה קודם –da äNòL ét ìò óà ÄÀÙÅÈÇÇÄÆÈÈÈ

øîàî,הדיוט כהן בעודו  בשטר או  בכסף שקידשה –àG äæ éøä ÇÂÈÂÅÆ
ñðëé,התורה מן כלום אינו שנתמנה קודם בה שעשה שהמאמר – ÄÀÙ

אלמנה. שהיא מפני עכשיו  לייבמה לו  åéçàואסור únL ìBãb ïäkÙÅÈÆÅÈÄ
בנים, בלא –íaéî àGå õìBçכדי זה דין מוסיפה משנתנו – ÅÀÀÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰úéðBìéà àOé àG èBéãä ïäk,íéðáe äMà Bì Lé ïk íà àlà.äãeäé éaøøîBà:äMà Bì LiL ét ìò óà Ÿ¥¤§¦¨©§¦¤¨¦¥¤¦¨¨¦©¦§¨¥©©¦¤¤¦¨
íéðáe,úéðBìéà àOé àG,äøBza äøeîàä äðBæ àéäL.íéîëçåíéøîBà:úøøçLîe úøBib àlà äðBæ ïéà,äìòápLå ¨¦¦¨©§¦¤¦¨¨£¨©¨©£¨¦§¦¥¨¤¨¦¤§ª§¤¤§¤¦§£¨

úeðæ úìéòa. §¦©§
Âäéáøå äéøtî íãà ìèaé àG,íéða Bì Lé ïk íà àlà.éànL úéaíéøîBà:íéøëæ éðL.ìlä úéáeíéøîBà: ¦¨¥¨¨¦¦§¨§¦§¨¤¨¦¥¤¨¦¥©©§¦§¥§¨¦¥¦¥§¦

äá÷ðe øëæ,øîàpL(á ,ä úéùàøá):"íàøa äá÷ðe øëæ".äMà àNð,íéðL øNò dnò ääLå,äãìé àGå–Bðéà ¨¨§¥¨¤¤¡©¨¨§¥¨§¨¨¨¨¦¨§¨¨¦¨¤¤¨¦§¨§¨¥
ìèaì éàMø.dLøb–øçàì àNpì úøzî.ì éðMä éàMøåíéðL øNò dnò úBäL.äìétä íàå–äòMî äðBî ©©¦¨¥¥§¨ª¤¤¦¨¥§©¥§©©©¥¦¦§¦¨¤¤¨¦§¦¦¦¨¤¦¨¨

äìétäL.äéáøå äéøt ìò äeöî Léàä,äMàä àG ìáà.à÷Bøa ïa ïðçBé éaøøîBà:øîBà àeä íäéðL ìò ¤¦¦¨¨¦§ª¤©¦§¨§¦§¨£¨¨¦¨©¦¨¨¤§¨¥©§¥¤¥
(çë ,à íù):"eáøe eøt íéäGà íäì øîàiå íéäGà íúà Cøáéå". ©§¨¤Ÿ¨¡¦©Ÿ¤¨¤¡¦§§

dddd.'eke zipeli` `yi `l heicd odkàùé àì íéðáå äùà åì ùé åìéôà ïäëã øîàã äãåäé éáøã àúâåìô íåùî àìà ïäë è÷ð àìå .ìàøùéì ïéãä àåäå
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ìàøùéá ïë ïéàù äî ,úéðåìéà.zepf zlira dlrapyeìáà .ïéã ïéá úåúéîå úåúéøë éáééç ïëù ìëå ,äùò éáééç åà ïéåàì éáééç ïåâë

:äðåæ äàùò àì äéåðôä ìò àáä
eeee.mixkf ipy mixne` y"a:íéøëæ éðù åì åãìåðù øçàì äùàä ïî ùøéôù äùîî ïðéôìéã.m`xa dawpe xkf xn`py daiwpe xkf mixne` d"aeäùîîå

:äùò øåáãä éô ìòù äéàø ïéà.'eke mipy xyr dnr ddyeáùéù íéîéå .øâä àùð äãìé àìå äøù íò íéðù øùò ääùù øçàì íäøáàá ïçëùàãë
íéøáãî äæá àöåéëå íéøåñàä úéáá íéùåáç åà íéìåç äùàä åà ùéàäù íéîéä ìëå .äîøâ õøàì õåç úáéùé àîìãã ,ïéðîä ïî åìò àì õøàì äöåçá äîò

:íéðù øùò ïéðîì ïéìåò ïéà ùéîùúä íéòðåîù.xg`l `ypil zxzen dyxibíà äúáåúë äì ïúåð äùøâî àåäùëå .äéðéî àìà éåä äðéî åàì àîùã
ù úòãåé íà äéìò íøç ïéìéèîå ,õçë äøåé åðéàù àåä äéðéîã úðòåè:ø÷ù úðòè åéìò úðòåèå õçë äøåé àåä.dy`d `le diaxe dixt lr deevn yi`d

áéúëã('à úéùàøá):äéáøå äéøô ìò äååöî àåä äùàä úà ùåáëì åëøãù ùéàä ,å"éå øñç áéúë äùáëå ,äåùáëå 'åâå åáøå åøô`wexa oa opgei iax
.'eke xne`:äéúåë àúëìä úéìå

`xephxa yexit

בפנ  היבמה יורקת חליצה שבשעת פי על  שאף אין להשמיענו, יו ,

חליצה מצוות בה לקיים צריך והוא לכבודו , כאן  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).חוששים
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úéðBìéà àOé àG èBéãä ïäk,לילד ראוייה שאינה אשה –àlà ÙÅÆÀÄÈÇÀÄÆÈ
íéðáe äMà Bì Lé ïk íà פריה מצוות לקיים שיוכל  אשה או  – ÄÅÆÄÈÈÄ

הדין  שהוא אמרו, בגמרא המצוה. את קיים שכבר בנים או ורביה,
פריה  ממצוות ייבטל  שלא כדי הטעם, מאותו  יישאנה שלא לישראל 

ומחמיר החולק יהודה רבי  משום אלא כהן , התנא נקט ולא ורביה,
מבישראל. יותר Bìבכהן LiL ét ìò óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇÄÆÆ

äøBza äøeîàä äðBæ àéäL ,úéðBìéà àOé àG ,íéðáe äMàÄÈÈÄÄÈÇÀÄÆÄÈÈÂÈÇÈ
יקחו" לא וחללה זונה "אשה ז ז ז ז ),),),),– כא כא כא כא ,,,, ראוייה ((((ויקראויקראויקראויקרא ואינה שהואיל

"אשה  הלאו  על ועובר זנות, לשם לכתחילה אותה לוקח נמצא לילד,
יקחו ". לא äðBæזונה... ïéà :íéøîBà íéîëçå בתורה האמורה – ÇÂÈÄÀÄÅÈ

לכהן , אסורה úøBibשהיא àlà,הם זמה שטופי  שהגויים לפי  – ÆÈÄÆ
לגוי , נבעלה שנתגיירה קודם הסתם שפחה úøøçLîeומן או – ÀËÀÆÆ

לעבד, נבעלה הסתם שמן  שנשתחררה, úìéòaכנענית äìòápLåÀÆÄÀÂÈÀÄÇ
úeðæבאיסור בין  לו , להינשא אסורה שהיא מאדם שנבעלה אשה – À

ו "עשה" לאווין  חייבי  באיסור בין דין, בית ומיתת כריתות חייבי 

ואדומי מצרי ומואבי, עמוני גר כגון  לכהן, מיוחדים ואינם בכל  השווים
וממזר נתין שלישי ), דור א א א א ).).).).(עד יחיחיחיח,,,, ביאהביאהביאהביאה איסורי איסורי איסורי איסורי  הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""םםםם ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

הנבעל אלא לכהונה הפסולה זונה שאין סוברים, כריתות ויש מחייבי  ת
ומעבד, מנכרי  וכן בהם, תופסים קידושין  שאין מפני דין , בית ומיתת

נקראת  אינה ו"עשה" לאווין מחייבי הנבעלת אבל קידושין, בהם שאין
לכהונה ומותרת בהם, תופסים שקידושין  מפני  הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד זונה, ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;; שםשםשםשם;;;; לרמבלרמבלרמבלרמב""""ם ם ם ם  בהשגותיובהשגותיובהשגותיובהשגותיו
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äéáøå äéøtî íãà ìèaé àG" ורבו "פרו ממצוות ((((בראשית בראשית בראשית בראשית – ÄÈÅÈÈÄÄÀÈÀÄÀÈ
כח כח כח כח ),),),), íéðaא א א א ,,,, Bì Lé ïk íà àlàפי על שאף אמרו, בגמרא – ÆÈÄÅÆÈÄ

לא  מקום מכל  ורביה, פריה ממצוות ופטור  בנים כמה לאדם לו  שיש 
שנאמר  אשה, בלא יח יח יח יח ):):):):ישב בבבב,,,, לבדו".((((בראשית בראשית בראשית בראשית  האדם היות טוב "לא

íéøëæ éðL :íéøîBà éànL úéa פריה חובת ידי יוצא אדם אין  – ÅÇÇÀÄÀÅÀÈÄ
טעמם, מבואר בגמרא זכרים, בנים שני  לו  יש  כן  אם אלא ורביה

בנים שני  אלא לו  היו שלא ממשה טוטוטוטו))))שלמדים כגכגכגכג,,,, א א א א  הימיםהימיםהימיםהימים ((((דברי דברי דברי דברי 

מאשתו . äá÷ðeופירש øëæ :íéøîBà ìlä úéáe הם שלמדים – ÅÄÅÀÄÈÈÀÅÈ
העולם, וחוה:øîàpLמבריאת באדם –"íàøa äá÷ðe øëæ"– ÆÆÁÇÈÈÀÅÈÀÈÈ

בהולדת  ורביה פריה מצוות לקיים צריכים כך ונקבה זכר  שנבראו וכשם
ונקבה. äãìé,זכר  àGå ,íéðL øNò dnò ääLå ,äMà àNðÈÈÄÈÀÈÈÄÈÆÆÈÄÀÈÀÈ

ìèaì éàMø Bðéà יקח או  יגרשנה או  אלא ורביה, פריה ממצוות – ÅÇÇÄÈÅ
עמה אחרת מאברהם,((((רש רש רש רש """"יייי););););אשה לדבר  זכר  מובא בגמרא ובברייתא

גגגג):):):):שנאמר  טז טז טז טז ,,,, המצרית ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  הגר  את אברם אשת שרי "ותקח
mipyשפחתה xyr uwn לאברהם אותה ותתן  כנען בארץ אברהם לשבת

ללמ  זה כתוב ובא לאישה", לו שישב אישה לארץ חוץ שישיבת דנו ,
המנין. מן  עולה אינה שרה עשרdLøbעם עמה ששהה לאחר – ÅÀÈ

ילדה, ולא øçàìשנים àNpì úøzî מצוות עדיין  קיים שלא – ËÆÆÄÈÅÀÇÅ
ממנו. לילד  תוכל  שמא ורביה, dnòפריה úBäLì éðMä éàMøåÀÇÇÇÅÄÄÀÄÈ

íéðL øNò בחזקת שהיא להינשא, מותרת אינה לשלישי אבל  – ÆÆÈÄ
בנים לו  שיש למי  להינשא לה מותר  ברם, לילד. יכולה ((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא שאינה

א א א א ).).).). סה סה סה סה ,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  äìétäבגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  íàå מבעלה בין  השנים, עשר  בתוך  – ÀÄÄÄÈ
השני , מבעלה בין äìétäLהראשון , äòMî äðBîעשר מונה – ÆÄÈÈÆÄÄÈ

שהפילה. מיום àGשנים ìáà ,äéáøå äéøt ìò äeöî LéàäÈÄÀËÆÇÄÀÈÀÄÀÈÂÈ
äMàä שנאמר כח כח כח כח ):):):):– אאאא,,,, הארץ ((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית את ומלאו ורבו "פרו ÈÄÈ

וכתוב שדרכו "dyake"וכבשוה", שהאיש ללמדנו  – וא"ו) (חסר 

ממה  זה למדים ויש  האשה. ולא ורביה, פריה על  מצווה הוא לכבוש
ביעקב יא יא יא יא ):):):):שנאמר לה לה לה לה ,,,, אֿלהים...((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית לו  daxe"ויאמר dxt,"

ורבו". "פרו  אמר  íäéðLולא ìò :øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÀÈÅÇÀÅÆ
eøt íéäGà íäì øîàiå íéäGà íúà Cøáéå" :øîBà àeäÅÇÀÈÆÙÈÁÄÇÙÆÈÆÁÄÀ

"eáøe.ורביה פריה על  מצווה האשה שאף ומכאן  –iaxk dkld oi`e À
dwexa oa opgei.(.(.(.(בבבב טו טו טו טו ,,,, אישותאישותאישותאישות הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם
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ולהבנת  – פסולים. נישואים מחמת תרומה אכילת איסור בענין  לדון  מוסיף פרקנו 
להקדים יש  `xg)משנתנו  mewna xak epxkfdy dn) מתחלקים הנשואה האשה שנכסי ,

סוגים: beln",לשני iqkp" ואינם `. אביה מבית עמה מביאה שהאשה הנכסים והם
הנישואין. לאחר  במתנה או  בירושה לה שנפלו הנכסים וכן  בכתובה, נרשמים

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iriay wxt zenai zkqn
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‡ìBãb ïäëì äðîìà,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb;ìæøa ïàö éãáòå âBìî éãáò Bì äñéðëä–àG âBìî éãáò ©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§¦§¦¨©§¥§§©§¥Ÿ©§¤©§¥§
äîeøza eìëàé,eìëàé ìæøa ïàö éãáò.âBìî éãáò ïä elàå:eúî íà,dì eúî;eøéúBä íàå,dì eøéúBä.óà Ÿ§©§¨©§¥Ÿ©§¤Ÿ¥§¥¥©§¥§¦¥¥¨§¦¦¦¨©

ïúBðBæîa áiç àeäL ét ìò–äîeøza eìëàé àG elà éøä.ìæøa ïàö éãáò ïä elàå:eúî íà,Bì eúî;íàå ©¦¤©¨¦§¨£¥¥Ÿ§©§¨§¥¥©§¥Ÿ©§¤¦¥¥§¦
eøéúBä,Bì eøéúBä.ïúeéøçàa áiç àeäå ìéàBä–äîeøza eìëàé elà éøä. ¦¦¦§©¨§©£¨¨£¥¥Ÿ§©§¨
·ïäkì úqpL ìàøNé úa,íéãáò Bì äñéðëäå,âBìî éãáò ïéa,ìæøa ïàö éãáò ïéa–äîeøza eìëàé elà éøä. ©¦§¨¥¤¦¥©Ÿ¥§¦§¦¨£¨¦¥©§¥§¥©§¥Ÿ©§¤£¥¥Ÿ§©§¨

ìàøNéì úqpL ïäk úáe,ìæøa ïàö éãáò ïéa âBìî éãáò ïéa Bì äñéðëäå–äîeøza eìëàé àG elà éøä. ©Ÿ¥¤¦¥§¦§¨¥§¦§¦¨¥©§¥§¥©§¥Ÿ©§¤£¥¥Ÿ§©§¨
‚ïäkì úqpL ìàøNé úa,úîå,úøaòî dçépäå–äîeøza äéãáò eìëàé àG,øaò ìL B÷ìç éðtî,øaòäL ©¦§¨¥¤¦¥©Ÿ¥¨¥§¦¦¨§ª¤¤Ÿ§£¨¤¨©§¨¦§¥¤§¤ª¨¤¨ª¨

ìéëàî Bðéàå ìñBt;éøácéñBé éaø.Bì eøîà:ïäëì ìàøNé úa ìò eðì zãòäL øçàî,ïäëì ïäk úa óà, ¥§¥©£¦¦§¥©¦¥¨§¥©©¤¥©§¨¨©©¦§¨¥§Ÿ¥©©Ÿ¥§Ÿ¥

f`̀̀̀dpnl`:ìåãâ ïäëì.beln icarúâéìîë íéñëð íúåà âìåî ìòáäù ,âåìî éñëð íéàø÷ð ,äúáåúëá úáúåë äðéàå äîöòì úøééùî äùàäù äî
éñåäù äîå åì äñéðëäù íéñëðä íä ìæøá ïàö éñëðå .äì åøéúåä åøéúåä íàå äì åúçô åúçô íàå ,íéñëð ïúåà úåøéô ìëåà àåäù éðôî ,íéìåâðøúäó

éôìå .íìùì ìòáä áééç ,ïìåë åúî íàù ,ìæøáë íéé÷ ïø÷äù ,ìæøá ïàö íéàø÷ð êëìå .äúáåúëá êëå êë éðåìô åéìò ìáé÷ ìëä êñ äáåúëá åáúëå äì àåä
åéìò ìá÷î ìòáäù íéñëðä åàø÷ð êëì ,ïàöä ìë åúî íà åìéôà àîåùä éôë ïúåéøçàá áééç äòåøä äéäå êëå êë úîåùá ïàöä íåùì íéìéâø åéäù

:ìæøá ïàö éñëð ïúåéøçà.elk`i `l beln icar:äììç àéäå äìù ïäù éôì
aaaa.odkl z`yipy l`xyi zaáéúëå ,íéãáòä åìà äúð÷ ïäë ìù åðéð÷ àéäù äùàä øîåìë ,ïéð÷ äð÷ù ïäë ïéð÷ éåäã íåùî ,åìëàé âåìî éãáò åìéôà

(á"ë àø÷éå):åá ìëàé àåä ,ùôð äð÷ ïäë ìù åãáòù ,ùôð åôñë ïéð÷ äð÷é éë ïäëå ,éëä ùøãîì àìà åôñë ïéð÷ ì"ú ïéàù ,åôñë ïéð÷ ùôð äð÷é éë ïäëå
bbbb.zxaern dgipdeïéàå ïäá ÷ìç øáåòì ùéå ïéùøåé ìù ïäù éôì ,äîåøúá ìæøá ïàö éãáò åìëàé àì ,äîåøúá úìëåà àéäå åðîî íéðá äì ùéù ô"òà

áéúëã ,ìéëàî åðéà ãåìé åðéàù ,ìéëàî ãåìé øáñ÷ã íåùî éà ,àåä øæ äøæ éòîá øáåò øáñ÷ã íåùî éà ,äîåøúá íìéëàäì çë øáåòì(á"ë àø÷éå)ãéìéå
:åìéëàé íä äéá éø÷å åìëàé íä åúéá.lqet xaerdy:äéáà úéáì áåùìî äìñåô øçà ïá äì ïéàå úøáåòî äçéðäå àéä ìàøùéì ïäë úá íà.lik`n epi`e

:åéãáòì ïéãä àåäå ,äìéëàäì çë øáåòá ïéà úøáåòî äçéðäå ïäëì ìàøùé úá äúéä íàù.'ek odkl odk za s`,ìéëàî åðéà ãåìé åðéàù úøîàã ïåéë
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פירות  אכילת אלא בהם לו  שאין באחריותם, חייב הבעל  ואין  שלה, הם אלו נכסים
הנוצות, מריטת שפירושה בארמית, מליגה מלשון מלוג", "נכסי  השם מכאן  בלבד.

התרנגולים. כמליגת הנכסים מולג שהבעל  lfxa",היינו  o`v iqkp" .a הנכסים והם

הבעל אלו, נכסים בכתובה. אותם רושם והוא בנדוניה, לבעלה מכניסה שהאשה
מכאן באחריותם. חייב והוא שלו, הם ושבחם והפסדם כרצונו, בהם משתמש
חייב  נפסדו, אם שהרי כברזל, קיימת שהקרן  לפי  ברזל ", צאן "נכסי הם נקראים

לשלם xephxa`).הבעל oiir)

ìBãb ïäëì äðîìà,אלמנה ונשא שעבר  גדול  כהן –äLeøb ÇÀÈÈÀÙÅÈÀÈ
èBéãä ïäëì äöeìçå או גרושה ונשא שעבר הדיוט כהן  או – ÇÂÈÀÙÅÆÀ

והיא Bìחלוצה, äñéðëä,אביה מבית –ïàö éãáòå âBìî éãáò ÄÀÄÈÇÀÅÀÀÇÀÅÙ
ìæøa,לקמן עניינם כמבואר  –äîeøza eìëàé àG âBìî éãáò ÇÀÆÇÀÅÀÙÀÇÀÈ

אמרו , בגמרא בתרומה. לאכול  ואסורה חללה, והיא שלה, שהם לפי  –
כמבואר הם, הבעל של שקניינו  לפי בתרומה, הם מותרים התורה שמן 

שהיא  שמאחר עבירה, בנישואי  גזרו  שחכמים אלא הבאה, במשנה
יאכלו . לא שלה מלוג עבדי אף אוכלת, ìæøaאינה ïàö éãáòÇÀÅÙÇÀÆ

eìëàé. הבעל על  שאחריותם לפי בתרומה, –elàåéãáò ïä ÙÅÀÅÅÇÀÅ
dì eúî ,eúî íà :âBìî;שלה הוא הנזק העבדים, מתו  אם – ÀÄÅÅÈ
dì eøéúBä ,eøéúBä íàåלפי שלה, הוא הריווח השביחו, ואם – ÀÄÄÄÈ

הלכך  למשנתנו , בהקדמה שבארנו כמו הבעל , על אחריותם óàÇשאין 
ïúBðBæîa áiç àeäL ét ìòמעשי היינו שפירותיהם, לפי  – ÇÄÆÇÈÄÀÈ

הם, שלו  äîeøzaידיהם, eìëàé àG elà éøä שבארנו מהטעם – ÂÅÅÙÀÇÀÈ
חללה. והיא שלה הם שהעבדים ìæøa:לעיל, ïàö éãáò ïä elàåÀÅÅÇÀÅÙÇÀÆ

Bì eúî ,eúî íà;הבעל של  הנזק העבדים, מתו  אם –íàå ÄÅÅÀÄ
Bì eøéúBä ,eøéúBä.שלו השבח השביחו , ואם –àeäå ìéàBä ÄÄÄÀ

äîeøza eìëàé elà éøä ,ïúeéøçàa áiç הם שברשותו  – ÇÈÀÇÂÈÈÂÅÅÙÀÇÀÈ
ונאמר יא יא יא יא ):):):):עומדים, כבכבכבכב,,,, הוא ((((ויקראויקראויקראויקרא כספו קנין נפש יקנה כי  "וכהן

בו". יאכל 
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úqpL ìàøNé úa(שנישאת)ïéa ,íéãáò Bì äñéðëäå ,ïäkì ÇÄÀÈÅÆÄÅÇÙÅÀÄÀÄÈÂÈÄÅ
äîeøza eìëàé elà éøä ,ìæøa ïàö éãáò ïéa ,âBìî éãáòÇÀÅÀÅÇÀÅÙÇÀÆÂÅÅÙÀÇÀÈ

שנאמר  אוכלים, עבדיה אף בתרומה, אוכלת והיא שהואיל  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא –

יא יא יא יא ):):):): חכמים:כב כב כב כב ,,,, ודרשו  בו", יאכל  הוא כספו קנין  נפש  יקנה כי "וכהן 
בה. אוכל והקניין  הואיל בתרומה, אוכל קניינו של  כספו  קניין אף

ïéa âBìî éãáò ïéa Bì äñéðëäå ,ìàøNéì úqpL ïäk úáeÇÙÅÆÄÅÀÄÀÈÅÀÄÀÄÈÅÇÀÅÀÅ
äîeøza eìëàé àG elà éøä ,ìæøa ïàö éãáòשהואיל – ÇÀÅÙÇÀÆÂÅÅÙÀÇÀÈ

שנאמר  אוכלת, אינה עצמה יביביביב):):):):והיא שםשםשםשם,,,, תהיה ((((שםשםשםשם כי כהן "ובת
אוכלים  אינם עבדיה אף תאכל", לא הקדשים בתרומת היא זר, לאיש 

שלה. מלוג עבדי  ואפילו בתרומה,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בתרומה, לאכול היא אסורה לישראל, נישאה כהן  בת שאם לעיל , הזכרנו כבר 
לא  הקדשים בתרומת היא זר לאיש  תהיה כי  כהן  "ובת יב): כב, (ויקרא שנאמר
היא  הרי ממנו , זרע לה ואין הישראל  מבעלה נתגרשה או  נתאלמנה – תאכל".
כי כהן  "ובת יג): שם, (שם שנאמר כמו  אביה, בית של בתרומה לאכול חוזרת
אביה  מלחם כנעוריה אביה בית אל  ושבה לה, אין  וזרע וגרושה אלמנה תהיה
בתרומה  לאכול  היא אסורה נכד, ואפילו מבעלה, זרע לה יש  אם אבל  – תאכל".

אביה. בית של
יקנה  כי "וכהן  שנאמר : בתרומה, עמו  אוכלת היא הרי לכהן  שנישאה ישראל בת
בנים, בלא הכהן  בעלה מת – היא. קניינו  ואשתו  בו ", יאכל  הוא כספו  קניין  נפש
הכהן, מן זרע לה יש  אם אבל  בתרומה. מלאכול נאסרת היא הרי שגירשה, או 

הזרע. מחמת בתרומה אוכלת הריהי  וכדומה, נכד או  בת או בן  כגון
ממנו. מעוברת והיא הכהן מבעלה שנתאלמנה ישראל בבת דנה משנתנו

úîå ,ïäkì úqpL ìàøNé úa, הכהן בעלה –úøaòî dçépäå ÇÄÀÈÅÆÄÅÇÙÅÈÅÀÄÄÈÀËÆÆ
בניה, משום בתרומה אוכלת והיא ממנו, בנים לה שיש  פי על  אף –

מקום äîeøzaמכל  äéãáò eìëàé àG; ברזל צאן עבדי היינו – ÙÀÂÈÆÈÇÀÈ
;zlke` `idy jxck milke` dly beln icar la`ìL B÷ìç éðtîÄÀÅÆÀÆ

øaòלעובר שיש ונמצא היורשים, של  הם ברזל צאן  שעבדי לפי  – ËÈ
של חלקו  מחמת נפסלו הלכך  היורשים, מן הוא שהרי בהם, חלק

בתרומה; מלאכול  ìñBtהעובר øaòäL נישאה כהן  בת אם – ÆÈËÈÅ
פוסל העובר  הרי  אחר, זרע לה ואין מעוברת, והניחה ומת, לישראל 

כלומ  מתרומה, אביה,אותה בתרומת ולאכול לחזור לה שאסור BðéàåÀÅר
ìéëàî ואין מעוברת, והניחה ומת, לכהן , נישאה ישראל בת אם – ÇÂÄ

שנאמר העובר, מחמת בתרומה לאכול  מותרת אינה אחר , זרע לה

izdw - zex`ean zeipyn
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‰úéðBìéà àOé àG èBéãä ïäk,íéðáe äMà Bì Lé ïk íà àlà.äãeäé éaøøîBà:äMà Bì LiL ét ìò óà Ÿ¥¤§¦¨©§¦¤¨¦¥¤¦¨¨¦©¦§¨¥©©¦¤¤¦¨
íéðáe,úéðBìéà àOé àG,äøBza äøeîàä äðBæ àéäL.íéîëçåíéøîBà:úøøçLîe úøBib àlà äðBæ ïéà,äìòápLå ¨¦¦¨©§¦¤¦¨¨£¨©¨©£¨¦§¦¥¨¤¨¦¤§ª§¤¤§¤¦§£¨

úeðæ úìéòa. §¦©§
Âäéáøå äéøtî íãà ìèaé àG,íéða Bì Lé ïk íà àlà.éànL úéaíéøîBà:íéøëæ éðL.ìlä úéáeíéøîBà: ¦¨¥¨¨¦¦§¨§¦§¨¤¨¦¥¤¨¦¥©©§¦§¥§¨¦¥¦¥§¦

äá÷ðe øëæ,øîàpL(á ,ä úéùàøá):"íàøa äá÷ðe øëæ".äMà àNð,íéðL øNò dnò ääLå,äãìé àGå–Bðéà ¨¨§¥¨¤¤¡©¨¨§¥¨§¨¨¨¨¦¨§¨¨¦¨¤¤¨¦§¨§¨¥
ìèaì éàMø.dLøb–øçàì àNpì úøzî.ì éðMä éàMøåíéðL øNò dnò úBäL.äìétä íàå–äòMî äðBî ©©¦¨¥¥§¨ª¤¤¦¨¥§©¥§©©©¥¦¦§¦¨¤¤¨¦§¦¦¦¨¤¦¨¨

äìétäL.äéáøå äéøt ìò äeöî Léàä,äMàä àG ìáà.à÷Bøa ïa ïðçBé éaøøîBà:øîBà àeä íäéðL ìò ¤¦¦¨¨¦§ª¤©¦§¨§¦§¨£¨¨¦¨©¦¨¨¤§¨¥©§¥¤¥
(çë ,à íù):"eáøe eøt íéäGà íäì øîàiå íéäGà íúà Cøáéå". ©§¨¤Ÿ¨¡¦©Ÿ¤¨¤¡¦§§

dddd.'eke zipeli` `yi `l heicd odkàùé àì íéðáå äùà åì ùé åìéôà ïäëã øîàã äãåäé éáøã àúâåìô íåùî àìà ïäë è÷ð àìå .ìàøùéì ïéãä àåäå
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ìàøùéá ïë ïéàù äî ,úéðåìéà.zepf zlira dlrapyeìáà .ïéã ïéá úåúéîå úåúéøë éáééç ïëù ìëå ,äùò éáééç åà ïéåàì éáééç ïåâë

:äðåæ äàùò àì äéåðôä ìò àáä
eeee.mixkf ipy mixne` y"a:íéøëæ éðù åì åãìåðù øçàì äùàä ïî ùøéôù äùîî ïðéôìéã.m`xa dawpe xkf xn`py daiwpe xkf mixne` d"aeäùîîå

:äùò øåáãä éô ìòù äéàø ïéà.'eke mipy xyr dnr ddyeáùéù íéîéå .øâä àùð äãìé àìå äøù íò íéðù øùò ääùù øçàì íäøáàá ïçëùàãë
íéøáãî äæá àöåéëå íéøåñàä úéáá íéùåáç åà íéìåç äùàä åà ùéàäù íéîéä ìëå .äîøâ õøàì õåç úáéùé àîìãã ,ïéðîä ïî åìò àì õøàì äöåçá äîò

:íéðù øùò ïéðîì ïéìåò ïéà ùéîùúä íéòðåîù.xg`l `ypil zxzen dyxibíà äúáåúë äì ïúåð äùøâî àåäùëå .äéðéî àìà éåä äðéî åàì àîùã
ù úòãåé íà äéìò íøç ïéìéèîå ,õçë äøåé åðéàù àåä äéðéîã úðòåè:ø÷ù úðòè åéìò úðòåèå õçë äøåé àåä.dy`d `le diaxe dixt lr deevn yi`d

áéúëã('à úéùàøá):äéáøå äéøô ìò äååöî àåä äùàä úà ùåáëì åëøãù ùéàä ,å"éå øñç áéúë äùáëå ,äåùáëå 'åâå åáøå åøô`wexa oa opgei iax
.'eke xne`:äéúåë àúëìä úéìå

`xephxa yexit

בפנ  היבמה יורקת חליצה שבשעת פי על  שאף אין להשמיענו, יו ,

חליצה מצוות בה לקיים צריך והוא לכבודו , כאן  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).חוששים

ה ה נ ש מ ר ו א ב

úéðBìéà àOé àG èBéãä ïäk,לילד ראוייה שאינה אשה –àlà ÙÅÆÀÄÈÇÀÄÆÈ
íéðáe äMà Bì Lé ïk íà פריה מצוות לקיים שיוכל  אשה או  – ÄÅÆÄÈÈÄ

הדין  שהוא אמרו, בגמרא המצוה. את קיים שכבר בנים או ורביה,
פריה  ממצוות ייבטל  שלא כדי הטעם, מאותו  יישאנה שלא לישראל 

ומחמיר החולק יהודה רבי  משום אלא כהן , התנא נקט ולא ורביה,
מבישראל. יותר Bìבכהן LiL ét ìò óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇÄÆÆ

äøBza äøeîàä äðBæ àéäL ,úéðBìéà àOé àG ,íéðáe äMàÄÈÈÄÄÈÇÀÄÆÄÈÈÂÈÇÈ
יקחו" לא וחללה זונה "אשה ז ז ז ז ),),),),– כא כא כא כא ,,,, ראוייה ((((ויקראויקראויקראויקרא ואינה שהואיל

"אשה  הלאו  על ועובר זנות, לשם לכתחילה אותה לוקח נמצא לילד,
יקחו ". לא äðBæזונה... ïéà :íéøîBà íéîëçå בתורה האמורה – ÇÂÈÄÀÄÅÈ

לכהן , אסורה úøBibשהיא àlà,הם זמה שטופי  שהגויים לפי  – ÆÈÄÆ
לגוי , נבעלה שנתגיירה קודם הסתם שפחה úøøçLîeומן או – ÀËÀÆÆ

לעבד, נבעלה הסתם שמן  שנשתחררה, úìéòaכנענית äìòápLåÀÆÄÀÂÈÀÄÇ
úeðæבאיסור בין  לו , להינשא אסורה שהיא מאדם שנבעלה אשה – À

ו "עשה" לאווין  חייבי  באיסור בין דין, בית ומיתת כריתות חייבי 

ואדומי מצרי ומואבי, עמוני גר כגון  לכהן, מיוחדים ואינם בכל  השווים
וממזר נתין שלישי ), דור א א א א ).).).).(עד יחיחיחיח,,,, ביאהביאהביאהביאה איסורי איסורי איסורי איסורי  הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""םםםם ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

הנבעל אלא לכהונה הפסולה זונה שאין סוברים, כריתות ויש מחייבי  ת
ומעבד, מנכרי  וכן בהם, תופסים קידושין  שאין מפני דין , בית ומיתת

נקראת  אינה ו"עשה" לאווין מחייבי הנבעלת אבל קידושין, בהם שאין
לכהונה ומותרת בהם, תופסים שקידושין  מפני  הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד זונה, ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;; שםשםשםשם;;;; לרמבלרמבלרמבלרמב""""ם ם ם ם  בהשגותיובהשגותיובהשגותיובהשגותיו

i y i l y m e i
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äéáøå äéøtî íãà ìèaé àG" ורבו "פרו ממצוות ((((בראשית בראשית בראשית בראשית – ÄÈÅÈÈÄÄÀÈÀÄÀÈ
כח כח כח כח ),),),), íéðaא א א א ,,,, Bì Lé ïk íà àlàפי על שאף אמרו, בגמרא – ÆÈÄÅÆÈÄ

לא  מקום מכל  ורביה, פריה ממצוות ופטור  בנים כמה לאדם לו  שיש 
שנאמר  אשה, בלא יח יח יח יח ):):):):ישב בבבב,,,, לבדו".((((בראשית בראשית בראשית בראשית  האדם היות טוב "לא

íéøëæ éðL :íéøîBà éànL úéa פריה חובת ידי יוצא אדם אין  – ÅÇÇÀÄÀÅÀÈÄ
טעמם, מבואר בגמרא זכרים, בנים שני  לו  יש  כן  אם אלא ורביה

בנים שני  אלא לו  היו שלא ממשה טוטוטוטו))))שלמדים כגכגכגכג,,,, א א א א  הימיםהימיםהימיםהימים ((((דברי דברי דברי דברי 

מאשתו . äá÷ðeופירש øëæ :íéøîBà ìlä úéáe הם שלמדים – ÅÄÅÀÄÈÈÀÅÈ
העולם, וחוה:øîàpLמבריאת באדם –"íàøa äá÷ðe øëæ"– ÆÆÁÇÈÈÀÅÈÀÈÈ

בהולדת  ורביה פריה מצוות לקיים צריכים כך ונקבה זכר  שנבראו וכשם
ונקבה. äãìé,זכר  àGå ,íéðL øNò dnò ääLå ,äMà àNðÈÈÄÈÀÈÈÄÈÆÆÈÄÀÈÀÈ

ìèaì éàMø Bðéà יקח או  יגרשנה או  אלא ורביה, פריה ממצוות – ÅÇÇÄÈÅ
עמה אחרת מאברהם,((((רש רש רש רש """"יייי););););אשה לדבר  זכר  מובא בגמרא ובברייתא

גגגג):):):):שנאמר  טז טז טז טז ,,,, המצרית ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  הגר  את אברם אשת שרי "ותקח
mipyשפחתה xyr uwn לאברהם אותה ותתן  כנען בארץ אברהם לשבת

ללמ  זה כתוב ובא לאישה", לו שישב אישה לארץ חוץ שישיבת דנו ,
המנין. מן  עולה אינה שרה עשרdLøbעם עמה ששהה לאחר – ÅÀÈ

ילדה, ולא øçàìשנים àNpì úøzî מצוות עדיין  קיים שלא – ËÆÆÄÈÅÀÇÅ
ממנו. לילד  תוכל  שמא ורביה, dnòפריה úBäLì éðMä éàMøåÀÇÇÇÅÄÄÀÄÈ

íéðL øNò בחזקת שהיא להינשא, מותרת אינה לשלישי אבל  – ÆÆÈÄ
בנים לו  שיש למי  להינשא לה מותר  ברם, לילד. יכולה ((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא שאינה

א א א א ).).).). סה סה סה סה ,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  äìétäבגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  íàå מבעלה בין  השנים, עשר  בתוך  – ÀÄÄÄÈ
השני , מבעלה בין äìétäLהראשון , äòMî äðBîעשר מונה – ÆÄÈÈÆÄÄÈ

שהפילה. מיום àGשנים ìáà ,äéáøå äéøt ìò äeöî LéàäÈÄÀËÆÇÄÀÈÀÄÀÈÂÈ
äMàä שנאמר כח כח כח כח ):):):):– אאאא,,,, הארץ ((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית את ומלאו ורבו "פרו ÈÄÈ

וכתוב שדרכו "dyake"וכבשוה", שהאיש ללמדנו  – וא"ו) (חסר 

ממה  זה למדים ויש  האשה. ולא ורביה, פריה על  מצווה הוא לכבוש
ביעקב יא יא יא יא ):):):):שנאמר לה לה לה לה ,,,, אֿלהים...((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית לו  daxe"ויאמר dxt,"

ורבו". "פרו  אמר  íäéðLולא ìò :øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÀÈÅÇÀÅÆ
eøt íéäGà íäì øîàiå íéäGà íúà Cøáéå" :øîBà àeäÅÇÀÈÆÙÈÁÄÇÙÆÈÆÁÄÀ

"eáøe.ורביה פריה על  מצווה האשה שאף ומכאן  –iaxk dkld oi`e À
dwexa oa opgei.(.(.(.(בבבב טו טו טו טו ,,,, אישותאישותאישותאישות הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

א ה נ ש מ ר ו א ב

ולהבנת  – פסולים. נישואים מחמת תרומה אכילת איסור בענין  לדון  מוסיף פרקנו 
להקדים יש  `xg)משנתנו  mewna xak epxkfdy dn) מתחלקים הנשואה האשה שנכסי ,

סוגים: beln",לשני iqkp" ואינם `. אביה מבית עמה מביאה שהאשה הנכסים והם
הנישואין. לאחר  במתנה או  בירושה לה שנפלו הנכסים וכן  בכתובה, נרשמים

izdw - zex`ean zeipyn
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‡ìBãb ïäëì äðîìà,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb;ìæøa ïàö éãáòå âBìî éãáò Bì äñéðëä–àG âBìî éãáò ©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§¦§¦¨©§¥§§©§¥Ÿ©§¤©§¥§
äîeøza eìëàé,eìëàé ìæøa ïàö éãáò.âBìî éãáò ïä elàå:eúî íà,dì eúî;eøéúBä íàå,dì eøéúBä.óà Ÿ§©§¨©§¥Ÿ©§¤Ÿ¥§¥¥©§¥§¦¥¥¨§¦¦¦¨©

ïúBðBæîa áiç àeäL ét ìò–äîeøza eìëàé àG elà éøä.ìæøa ïàö éãáò ïä elàå:eúî íà,Bì eúî;íàå ©¦¤©¨¦§¨£¥¥Ÿ§©§¨§¥¥©§¥Ÿ©§¤¦¥¥§¦
eøéúBä,Bì eøéúBä.ïúeéøçàa áiç àeäå ìéàBä–äîeøza eìëàé elà éøä. ¦¦¦§©¨§©£¨¨£¥¥Ÿ§©§¨
·ïäkì úqpL ìàøNé úa,íéãáò Bì äñéðëäå,âBìî éãáò ïéa,ìæøa ïàö éãáò ïéa–äîeøza eìëàé elà éøä. ©¦§¨¥¤¦¥©Ÿ¥§¦§¦¨£¨¦¥©§¥§¥©§¥Ÿ©§¤£¥¥Ÿ§©§¨

ìàøNéì úqpL ïäk úáe,ìæøa ïàö éãáò ïéa âBìî éãáò ïéa Bì äñéðëäå–äîeøza eìëàé àG elà éøä. ©Ÿ¥¤¦¥§¦§¨¥§¦§¦¨¥©§¥§¥©§¥Ÿ©§¤£¥¥Ÿ§©§¨
‚ïäkì úqpL ìàøNé úa,úîå,úøaòî dçépäå–äîeøza äéãáò eìëàé àG,øaò ìL B÷ìç éðtî,øaòäL ©¦§¨¥¤¦¥©Ÿ¥¨¥§¦¦¨§ª¤¤Ÿ§£¨¤¨©§¨¦§¥¤§¤ª¨¤¨ª¨

ìéëàî Bðéàå ìñBt;éøácéñBé éaø.Bì eøîà:ïäëì ìàøNé úa ìò eðì zãòäL øçàî,ïäëì ïäk úa óà, ¥§¥©£¦¦§¥©¦¥¨§¥©©¤¥©§¨¨©©¦§¨¥§Ÿ¥©©Ÿ¥§Ÿ¥

f`̀̀̀dpnl`:ìåãâ ïäëì.beln icarúâéìîë íéñëð íúåà âìåî ìòáäù ,âåìî éñëð íéàø÷ð ,äúáåúëá úáúåë äðéàå äîöòì úøééùî äùàäù äî
éñåäù äîå åì äñéðëäù íéñëðä íä ìæøá ïàö éñëðå .äì åøéúåä åøéúåä íàå äì åúçô åúçô íàå ,íéñëð ïúåà úåøéô ìëåà àåäù éðôî ,íéìåâðøúäó

éôìå .íìùì ìòáä áééç ,ïìåë åúî íàù ,ìæøáë íéé÷ ïø÷äù ,ìæøá ïàö íéàø÷ð êëìå .äúáåúëá êëå êë éðåìô åéìò ìáé÷ ìëä êñ äáåúëá åáúëå äì àåä
åéìò ìá÷î ìòáäù íéñëðä åàø÷ð êëì ,ïàöä ìë åúî íà åìéôà àîåùä éôë ïúåéøçàá áééç äòåøä äéäå êëå êë úîåùá ïàöä íåùì íéìéâø åéäù

:ìæøá ïàö éñëð ïúåéøçà.elk`i `l beln icar:äììç àéäå äìù ïäù éôì
aaaa.odkl z`yipy l`xyi zaáéúëå ,íéãáòä åìà äúð÷ ïäë ìù åðéð÷ àéäù äùàä øîåìë ,ïéð÷ äð÷ù ïäë ïéð÷ éåäã íåùî ,åìëàé âåìî éãáò åìéôà

(á"ë àø÷éå):åá ìëàé àåä ,ùôð äð÷ ïäë ìù åãáòù ,ùôð åôñë ïéð÷ äð÷é éë ïäëå ,éëä ùøãîì àìà åôñë ïéð÷ ì"ú ïéàù ,åôñë ïéð÷ ùôð äð÷é éë ïäëå
bbbb.zxaern dgipdeïéàå ïäá ÷ìç øáåòì ùéå ïéùøåé ìù ïäù éôì ,äîåøúá ìæøá ïàö éãáò åìëàé àì ,äîåøúá úìëåà àéäå åðîî íéðá äì ùéù ô"òà

áéúëã ,ìéëàî åðéà ãåìé åðéàù ,ìéëàî ãåìé øáñ÷ã íåùî éà ,àåä øæ äøæ éòîá øáåò øáñ÷ã íåùî éà ,äîåøúá íìéëàäì çë øáåòì(á"ë àø÷éå)ãéìéå
:åìéëàé íä äéá éø÷å åìëàé íä åúéá.lqet xaerdy:äéáà úéáì áåùìî äìñåô øçà ïá äì ïéàå úøáåòî äçéðäå àéä ìàøùéì ïäë úá íà.lik`n epi`e

:åéãáòì ïéãä àåäå ,äìéëàäì çë øáåòá ïéà úøáåòî äçéðäå ïäëì ìàøùé úá äúéä íàù.'ek odkl odk za s`,ìéëàî åðéà ãåìé åðéàù úøîàã ïåéë

`xephxa yexit

פירות  אכילת אלא בהם לו  שאין באחריותם, חייב הבעל  ואין  שלה, הם אלו נכסים
הנוצות, מריטת שפירושה בארמית, מליגה מלשון מלוג", "נכסי  השם מכאן  בלבד.

התרנגולים. כמליגת הנכסים מולג שהבעל  lfxa",היינו  o`v iqkp" .a הנכסים והם

הבעל אלו, נכסים בכתובה. אותם רושם והוא בנדוניה, לבעלה מכניסה שהאשה
מכאן באחריותם. חייב והוא שלו, הם ושבחם והפסדם כרצונו, בהם משתמש
חייב  נפסדו, אם שהרי כברזל, קיימת שהקרן  לפי  ברזל ", צאן "נכסי הם נקראים

לשלם xephxa`).הבעל oiir)

ìBãb ïäëì äðîìà,אלמנה ונשא שעבר  גדול  כהן –äLeøb ÇÀÈÈÀÙÅÈÀÈ
èBéãä ïäëì äöeìçå או גרושה ונשא שעבר הדיוט כהן  או – ÇÂÈÀÙÅÆÀ

והיא Bìחלוצה, äñéðëä,אביה מבית –ïàö éãáòå âBìî éãáò ÄÀÄÈÇÀÅÀÀÇÀÅÙ
ìæøa,לקמן עניינם כמבואר  –äîeøza eìëàé àG âBìî éãáò ÇÀÆÇÀÅÀÙÀÇÀÈ

אמרו , בגמרא בתרומה. לאכול  ואסורה חללה, והיא שלה, שהם לפי  –
כמבואר הם, הבעל של שקניינו  לפי בתרומה, הם מותרים התורה שמן 

שהיא  שמאחר עבירה, בנישואי  גזרו  שחכמים אלא הבאה, במשנה
יאכלו . לא שלה מלוג עבדי אף אוכלת, ìæøaאינה ïàö éãáòÇÀÅÙÇÀÆ

eìëàé. הבעל על  שאחריותם לפי בתרומה, –elàåéãáò ïä ÙÅÀÅÅÇÀÅ
dì eúî ,eúî íà :âBìî;שלה הוא הנזק העבדים, מתו  אם – ÀÄÅÅÈ
dì eøéúBä ,eøéúBä íàåלפי שלה, הוא הריווח השביחו, ואם – ÀÄÄÄÈ

הלכך  למשנתנו , בהקדמה שבארנו כמו הבעל , על אחריותם óàÇשאין 
ïúBðBæîa áiç àeäL ét ìòמעשי היינו שפירותיהם, לפי  – ÇÄÆÇÈÄÀÈ

הם, שלו  äîeøzaידיהם, eìëàé àG elà éøä שבארנו מהטעם – ÂÅÅÙÀÇÀÈ
חללה. והיא שלה הם שהעבדים ìæøa:לעיל, ïàö éãáò ïä elàåÀÅÅÇÀÅÙÇÀÆ

Bì eúî ,eúî íà;הבעל של  הנזק העבדים, מתו  אם –íàå ÄÅÅÀÄ
Bì eøéúBä ,eøéúBä.שלו השבח השביחו , ואם –àeäå ìéàBä ÄÄÄÀ

äîeøza eìëàé elà éøä ,ïúeéøçàa áiç הם שברשותו  – ÇÈÀÇÂÈÈÂÅÅÙÀÇÀÈ
ונאמר יא יא יא יא ):):):):עומדים, כבכבכבכב,,,, הוא ((((ויקראויקראויקראויקרא כספו קנין נפש יקנה כי  "וכהן

בו". יאכל 

i r i a x m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

úqpL ìàøNé úa(שנישאת)ïéa ,íéãáò Bì äñéðëäå ,ïäkì ÇÄÀÈÅÆÄÅÇÙÅÀÄÀÄÈÂÈÄÅ
äîeøza eìëàé elà éøä ,ìæøa ïàö éãáò ïéa ,âBìî éãáòÇÀÅÀÅÇÀÅÙÇÀÆÂÅÅÙÀÇÀÈ

שנאמר  אוכלים, עבדיה אף בתרומה, אוכלת והיא שהואיל  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא –

יא יא יא יא ):):):): חכמים:כב כב כב כב ,,,, ודרשו  בו", יאכל  הוא כספו קנין  נפש  יקנה כי "וכהן 
בה. אוכל והקניין  הואיל בתרומה, אוכל קניינו של  כספו  קניין אף

ïéa âBìî éãáò ïéa Bì äñéðëäå ,ìàøNéì úqpL ïäk úáeÇÙÅÆÄÅÀÄÀÈÅÀÄÀÄÈÅÇÀÅÀÅ
äîeøza eìëàé àG elà éøä ,ìæøa ïàö éãáòשהואיל – ÇÀÅÙÇÀÆÂÅÅÙÀÇÀÈ

שנאמר  אוכלת, אינה עצמה יביביביב):):):):והיא שםשםשםשם,,,, תהיה ((((שםשםשםשם כי כהן "ובת
אוכלים  אינם עבדיה אף תאכל", לא הקדשים בתרומת היא זר, לאיש 

שלה. מלוג עבדי  ואפילו בתרומה,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בתרומה, לאכול היא אסורה לישראל, נישאה כהן  בת שאם לעיל , הזכרנו כבר 
לא  הקדשים בתרומת היא זר לאיש  תהיה כי  כהן  "ובת יב): כב, (ויקרא שנאמר
היא  הרי ממנו , זרע לה ואין הישראל  מבעלה נתגרשה או  נתאלמנה – תאכל".
כי כהן  "ובת יג): שם, (שם שנאמר כמו  אביה, בית של בתרומה לאכול חוזרת
אביה  מלחם כנעוריה אביה בית אל  ושבה לה, אין  וזרע וגרושה אלמנה תהיה
בתרומה  לאכול  היא אסורה נכד, ואפילו מבעלה, זרע לה יש  אם אבל  – תאכל".

אביה. בית של
יקנה  כי "וכהן  שנאמר : בתרומה, עמו  אוכלת היא הרי לכהן  שנישאה ישראל בת
בנים, בלא הכהן  בעלה מת – היא. קניינו  ואשתו  בו ", יאכל  הוא כספו  קניין  נפש
הכהן, מן זרע לה יש  אם אבל  בתרומה. מלאכול נאסרת היא הרי שגירשה, או 

הזרע. מחמת בתרומה אוכלת הריהי  וכדומה, נכד או  בת או בן  כגון
ממנו. מעוברת והיא הכהן מבעלה שנתאלמנה ישראל בבת דנה משנתנו

úîå ,ïäkì úqpL ìàøNé úa, הכהן בעלה –úøaòî dçépäå ÇÄÀÈÅÆÄÅÇÙÅÈÅÀÄÄÈÀËÆÆ
בניה, משום בתרומה אוכלת והיא ממנו, בנים לה שיש  פי על  אף –

מקום äîeøzaמכל  äéãáò eìëàé àG; ברזל צאן עבדי היינו – ÙÀÂÈÆÈÇÀÈ
;zlke` `idy jxck milke` dly beln icar la`ìL B÷ìç éðtîÄÀÅÆÀÆ

øaòלעובר שיש ונמצא היורשים, של  הם ברזל צאן  שעבדי לפי  – ËÈ
של חלקו  מחמת נפסלו הלכך  היורשים, מן הוא שהרי בהם, חלק

בתרומה; מלאכול  ìñBtהעובר øaòäL נישאה כהן  בת אם – ÆÈËÈÅ
פוסל העובר  הרי  אחר, זרע לה ואין מעוברת, והניחה ומת, לישראל 

כלומ  מתרומה, אביה,אותה בתרומת ולאכול לחזור לה שאסור BðéàåÀÅר
ìéëàî ואין מעוברת, והניחה ומת, לכהן , נישאה ישראל בת אם – ÇÂÄ

שנאמר העובר, מחמת בתרומה לאכול  מותרת אינה אחר , זרע לה

izdw - zex`ean zeipyn
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úîå,úøaòî dçépäå–äîeøza äéãáò eìëàé àG,øaò ìL B÷ìç éðtî. ¨¥§¦¦¨§ª¤¤Ÿ§£¨¤¨©§¨¦§¥¤§¤ª¨
„øaòä,íáiäå,ïéñeøàäå,Løçäå,ãçà íBéå íéðL òLz ïáe–ïéìéëàî àGå ïéìñBt.òLz ïa àeäL ÷ôñ ¨ª¨§©¨¨§¨¥¦§©¥¥¤¥©¨¦§¤¨§¦§©£¦¦¨¥¤¤¥©

ãçà íBéå íéðL,BðéàL ÷ôñ;úBøòN ézL àéáä ÷ôñ,àéáä àHL ÷ôñ.åéçà úa ìòå åéìò úéaä ìôð,ïéàå ¨¦§¤¨¨¥¤¥¨¥¥¦§¥§¨¨¥¤¥¦¨©©©¦¨¨§©©¨¦§¥
ïBLàø úî äæ éà òeãé–úîaéúî àGå úöìBç dúøö. ¨©¥¤¥¦¨¨¨¤¤§¦§©¤¤

'øë äëìä ïéàå .ìéëàäì çë åá ïéà àåäå åìéáùá àìà ïéìëåà ïðéàå ïä åéãáò éøäù ,øáåò ìù å÷ìç éðôî äîåøúá íéìëåà íéãáòä ïéà ïäëì ïäë úá óà
:éñåé
cccc.'eke maide xaerdåðéà ãåìé åðéàùã ,ìéëàî àì ,àéä ïäëì ìàøùé úá éà .úøáåòîì èøô ,äéøåòðá áéúëã ,ìñåô ,àéä ìàøùéì ïäë úá éà øáåò éàä

:ìéëàî.maideáéúë äéáà úéá ìà äáùå ,äì ìñåô ,àéä ìàøùéì ïäë úá éà(íù)úá éàå .äîáéá äãåâà àéäù áåùì äìåëé äðéàù íáé úøîåùì èøô
:àéä åéçà ïéð÷ åæå àðîçø øîà åôñë ïéð÷ ,äì ìéëàî àì ,ïäëì ìàøùé.oiqex`deäéåä úòùîå ,äéåäá äì éð÷ã ,äì ìéñô ,àéä ìàøùéì ïäë úá éà

áéúëãë ,äì äìéñôà(íù)ä÷ùúå äéáà úéáá äîåøú ìù ïéé ñåë äì åâæîé àîù äøéæâ ,äì ìéëàî àì ,ïäëì ìàøùé úá éà .øæ ùéàì äéäú éë ïäë úáå
:äéúåéçàìå äéçàì.yxgdeøîà åôñë ïéð÷ã ,äì ìéëàî àì ,àéä ïäëì ìàøùé úá éàå .ïðáøã àúð÷úá äàð÷ àäã ,äì ìñô ,àéä ìàøùéì ïäë úá éà

:éð÷ àì àúééøåàãî ùøçå àðîçø.'eke cg` meie mipy ryz oaeçàäéåìä ìò åà úðäëä ìò àáå ãçà íåéå íéðù òùú ïá àåäù äðåäëì íéìåñôä ïî ã
íåéå íéðù òùú ïá ïäëì úàùéð ìàøùé úá éàå .åúìéòáá äììçúðå äàéá åúàéá ãçà íåéå íéðù òùú ïáù ,äîåøúá ìåëàìî äìñô ,ìàøùé úá ìò åà

:øåîâ ïéð÷ åðéð÷ ïéàù ,äîåøúá äìéëàî åðéà ,ãçà.'eke mipy ryz oa wtq oke:ìñåôå éàãå òùú ïáë åðéã.`iad `l wtq zexry izy `iad wtq
:úîáéúî àìå úöìåç åúùà ,÷ôñ éùåã÷ äéùåã÷å àéáä àì ÷ôñ úåøòù éúù àéáä ÷ôñ ,äùàä úà ùãé÷ù ïè÷.eig` za lre eilr ziad ltpàéäù

äúøö éàåä àì íåáéì äìéôð úòùáå äðåùàø äúî àéä ÷ôñ ,úáä úøö íåùî äúøö äøåèôå åéçà éðôì íåáéì ïäéúù åìôðå ïåùàø úî àåä ÷ôñ .åúùà

`xephxa yexit

יא יא יא יא ):):):): כב כב כב כב ,,,, e"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  z i a c i l i e– יאכלו " celiהם epi`y ,lik`n celi
;lik`n epi`éñBé éaø éøác וכשאין הואיל  סובר, יוסי  שרבי כלומר – ÄÀÅÇÄÅ

אף  לפיכך לעבדים, הדין  והוא לאמו , תרומה מאכיל העובר אין זרע
טעמים  ושני בתרומה. מלאכול העבדים את העובר  פוסל בנים, כשיש

בגמרא: כך  על הוא;`.נאמרו זר  זרה במעי עובר  יוסי רבי  שלדעת
.a– יאכלו " הם ביתו  "ויליד הכתוב את יוסי רבי elik`i,שדורש md

מאכיל. אינו  ילוד  שאינו  מאכיל , ילוד  Bìומכאן eøîà חכמים – ÈÀ
יוסי: ïäëìלרבי  ìàøNé úa ìò eðì zãòäL øçàî שאם – ÅÇÇÆÅÇÀÈÈÇÇÄÀÈÅÀÙÅ

אוכלים  עבדיה אין מעוברת, והניחה ומת, לכהן, נישאה ישראל  בת
עובר , של חלקו מפני ïäkבתרומה úa óàשנישאה,úîå ,ïäëì ÇÇÙÅÀÙÅÈÅ

B÷ìç éðtî ,äîeøza äéãáò eìëàé àG ,úøaòî dçépäåÀÄÄÈÀËÆÆÙÀÂÈÆÈÇÀÈÄÀÅÆÀ
øaò ìLיוסי רבי של  שטעמו סברו, שחכמים מבואר, במפרשים – ÆËÈ

אמרו  ולפיכך  מאכיל", אינו  ילוד  ושאינו  מאכיל, ש "ילוד משום הוא
לה  ואין מעוברת, והניחה כשמת לכהן, כהן בבת אף זה שלטעמו  לו ,

ואין  העובר, עבדי הם שהרי בתרומה, העבדים יאכלו לא אחר , זרע
מאכי ישראלישראלישראלישראל").").").").להעובר """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

זכייה  לעובר שאין  וסוברים, יוסי רבי  על חולקים שחכמים פירשו , בגמרא
חכמים: בדברי נחלקו  הפוסקים ברם, בתרומה. מלאכול  פוסלם ואינו  בעבדים,
אף  שלדבריו יוסי, רבי  על  תמהו שחכמים לעיל), שבארנו  (כמו מפרשים יש

מעוברת, והניחה ומת לכהן  שנישאה כהן  `xg,בת rxf dl oi`eיאכלו לא
שלדעת  ומכאן מאכיל, אינו  ילוד ושאינו הם, שעבדיו לפי  בתרומה, עבדיה
מחמת  בתרומה הם ואוכלים בעבדים, קניין  לעובר  אין  זה בכגון  אף חכמים
קניין, לעובר שאין הכהן, מן  בנים עוד לה כשיש שכן ומכל  המשפחה,

העובר של האחים מחמת הם לא (s"ixd)ואוכלים חכמים שאף סוברים, ויש .
שבכגון הכהן, מן  בנים עוד הכהן  לאלמנת כשיש אלא יוסי רבי על  נחלקו 
יוסי, רבי  על  שתמהו וזהו  נולד; שלא זמן  כל  בעבדים, זכייה לעובר  אין זה
ממנו, בנים עוד  לה ויש מעוברת, והניחה ומת לכהן , כהן  בת אף שלדבריו 
מעוברת  כשהניחה אבל בהם. העובר  של חלקו  מפני בתרומה, עבדיה יאכלו לא

בעבדים זכייה לעובר שיש מודים, חכמים אף אחר, זרע לה oiireואין  ;y"`xd)
.("aeh mei zetqez"
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øaòä בת או לכהן ישראל  בת שנישאה הקודמת, במשנה כמבואר  – ÈËÈ
מעוברת; והניחה בעלה ומת לישראל, ישראל,íáiäåכהן  שהוא – ÀÇÈÈ

ישראל , בת לו  וזקוקה כהן שהוא או  כהן ; בת לו ïéñeøàäåÀÈÅÄוזקוקה
נישאה, לא ועדיין שנתארסה, –Løçäå שאינו לחרש , שנישאה – ÀÇÅÅ

סופרים, מדברי אלא התורה מן  קידושיו  ואין  מדבר , ואינו  ïáeÆשומע

ãçà íBéå íéðL òLz אלו כל ביאה; ביאתו שעה שמאותה – ÅÇÈÄÀÆÈ
ïéìñBt,תרומה מאכילת כהן בת את –ïéìéëàî àGå תרומה – ÀÄÀÇÂÄÄ

– ישראל. בת cvik?את xaerd והניחה ומת לישראל שנישאה כהן בת
xמעוברת, a e r dשנאמר אביה, בבית תרומה מאכילת אותה פוסל 

יגיגיגיג):):):): כב כב כב כב ,,,, ושבה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לה, אין  וזרע וגרושה אלמנה תהיה כי כהן  "ובת
ודרשו: תאכל ", אביה מלחם כנעוריה אביה בית פרט dixerpkאל  –

מעוברת, והניחה ומת לכהן  ישראל  בת נישאה ואם oלמעוברת. i `
x a e r d:הקודמת במשנה שבארנו מהטעם בתרומה, אותה מאכיל 

.lik`n epi` celi epi`y ,lik`n celi–?cvik maid שנזדקקה כהן בת
ישראל, mליבם a i d שנאמר תרומה, מאכילת אותה "ושבה ((((שם שם שם שם ):):):):פוסל

כהן , ליבם שנזדקקה ישראל  בת יבם. לשומרת פרט – אביה" בית אל 
m a i d o i שנאמר` בתרומה, אותה יא יא יא יא ):):):):מאכיל שם שם שם שם ,,,, יקנה ((((שםשםשםשם כי "וכהן 

etqkנפש oipw אלא כספו קניין  אינה יבם ושומרת בו", יאכל  הוא
– אחיו. של  cvik?קניינו  oiqexi`d אסורה לישראל, שנתארסה כהן  בת

לכהן , שנתארסה ישראל בת קניין. בה לו יש  שהרי  בתרומה, לאכול
בתרומה, לאכול לה מותר  התורה מן ואמנם בתרומה; אוכלת אינה

חכמים  אסרו  אבל  הקידושין , בכסף לו  שנקנתה היא, כספו  קניין שהרי 
שת  עד  בתרומה לאכול הארוסה תאכילעל  שמא גזירה לחופה, יכנס

עד אביה בבית לשבת ארוסה ודרך  הואיל ולאחותה, לאחיה תרומה
– נישואיה. cvik?זמן  yxgd פסולה חרש, לישראל  שנישאה כהן  בת

שנישאה  ישראל בת חכמים. בתקנת קנאה שהרי בתרומה, מלאכול
אינו  וחרש  כספו ", "קניין  שנאמר: בתרומה, אוכלת אינה חרש , לכהן

– דעת. בן שאינו  התורה, מן קניין  cvik?בר cg` meie mipy ryz oa
שהוא  כגון לה, אסור  והוא אחד, ויום שנים תשע לבן  שנבעלה אשה
בתרומה, לאכול  ואסורה הכהונה מן נפסלה ממזר , או חלל או  נתין

תשע  בן  לכהן  שנישאה ישראל  ובת חללה. או  זונה שנעשתה מפני
לפי בתרומה, מאכילה אינו ביאה שביאתו פי  על אף אחד , ויום שנים

וכן גמור . קניין  קניינו  íBéåשאין  íéðL òLz ïa àeäL ÷ôñÈÅÆÆÅÇÈÄÀ
BðéàL ÷ôñ ,ãçà שנים תשע כבן ודינו  לחומרה בו הולכים – ÆÈÈÅÆÅ

שהוא אלא אחד, ויום שנה עשרה שלש בן  ואפילו  אחד ; ôñÈÅ÷ויום
àéáä àHL ÷ôñ ,úBøòN ézL àéáä ואינו פוסל הוא הרי – ÅÄÀÅÀÈÈÅÆÅÄ

אם  שספק פי  על  אף כהן, בת וקידש  ישראל הוא שאם היינו מאכיל ,
בתרומה; מלאכול פסולה זו  הרי קידושין, וקידושיו שערות שתי  הביא

שערות  שתי  הביא אם שספק כיון ישראל , בת וקידש  כהן  הוא ואם
בתרומה. לאכול אסורה הקידושין , ìòåבשעת åéìò úéaä ìôðÈÇÇÇÄÈÈÀÇ

åéçà úa, אשתו שהיתה –ïBLàø úî äæ éà òeãé ïéàå ספק – ÇÈÄÀÅÈÇÅÆÅÄ
שתיהן  והרי לייבום, וצרתה בתו  אחיו לפני  ונפלו  ראשון, מת הבעל 
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‰ñðBàä,äzôîäå,äèBMäå–íéìéëàî àGå íéìñBt àG.ìàøNéa àáì ïééeàø íðéà íàå–ïéìñBt elà éøä. ¨¥§©§©¤§©¤§¦§©£¦¦§¦¥¨§¦¨Ÿ§¦§¨¥£¥¥§¦
ãöék?ïäk úa ìò àaL ìàøNé–äîeøza ìëàz;äøaò–äîeøza ìëàz àG;äéòîa øaòä Czçð– ¥©¦§¨¥¤¨©©Ÿ¥Ÿ©©§¨¦§¨Ÿ©©§¨¤§©¨ª¨§¥¤¨

ìëàz.ìàøNé úa ìò àaL ïäk–äîeøza ìëàz àG;äøaò–ìëàz àG;äãìé–ìëàz.ìL Bçk àöîð Ÿ©Ÿ¥¤¨©©¦§¨¥Ÿ©©§¨¦§¨Ÿ©¨§¨Ÿ©¦§¨Ÿ¤
áà ìMî ìBãb ïa.äàéa íeMî ìñBt ãáòä,òøæ íeMî ìñBt Bðéàå.ãöék?ïäkì ìàøNé úa,ìàøNéì ïäk úa, ¥¨¦¤¨¨¤¤¥¦¦¨§¥¥¦¤©¥©©¦§¨¥©Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥
ïa epîéä äãìéå,äçôMä ìò Laëðå ïaä Cìäå,ïa epîéä äãìéå–ãáò äæ éøä,ìàøNé úa åéáà íà äúéä §¨§¨¥¤¥§¨©©¥§¦§©©©¦§¨§¨§¨¥¤¥£¥¤¤¤¨§¨¥¨¦©¦§¨¥

ïäkì–äîeøza ìëàz àG;ìàøNéì ïäk úa–äîeøza ìëàz.ìéëàîe ìñBt øæîî.ãöék?ìàøNé úa ©Ÿ¥Ÿ©©§¨©Ÿ¥§¦§¨¥Ÿ©©§¨©§¥¥©£¦¥©©¦§¨¥
ïäkì,ìàøNéì ïäk úáe,úa epîéä äãìéå,ãáòì úàOðå úaä äëìäå,éBbì Bà,epîéä äãìéåïa–äæ éøä ©Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥§¨§¨¥¤©§¨§¨©©§¦¥¨¤¤©§¨§¨¥¤¥£¥¤
øæîî,ïäkì ìàøNé úa Bnà íà äúéä–äîeøza ìëàz;ìàøNéì ïäk úa–äîeøza ìëàz àG. ©§¥¨§¨¥¦©¦§¨¥©Ÿ¥Ÿ©©§¨©Ÿ¥§¦§¨¥Ÿ©©§¨
ÂìñBt àeäL íéîòt ìBãb ïäk.ãöék?ìàøNéì ïäk úa,úa epîéä äãìéå,ïäkì úqðå úaä äëìäå,äãìéå Ÿ¥¨§¨¦¤¥¥©©Ÿ¥§¦§¨¥§¨§¨¥¤©§¨§¨©©§¦¥©Ÿ¥§¨§¨

ïa epîéä–çaænä éab ìò LnLîe ãîBò ìBãb ïäk úBéäì éeàø äæ éøä,Bnà íà úà ìñBôe Bnà úà ìéëàî; ¥¤¥£¥¤¨¦§Ÿ¥¨¥§©¥©©¥©¦§¥©©£¦¤¦¥¤¥¦
úàæåúøîBà:ìBãb ïäk éðák àG,éðìñBt àeäLäîeøzä ïî. §Ÿ¤¤¦§¦Ÿ¥¨¤§¥¦¦©§¨

:åäééãäá àäì éðú àøîåçì é÷éôñá éøééàã éãééàå .úîáéúî àìå úöìåç äúøö .úåøúåî ïäéúåøö 'åëå åðàéî åà åúî íà ïìåëå ïðúãë äåøò úøö
dddd.dheyde:ïéð÷ åðéð÷ ïéàù ,ìéëàî àìå ìñåô àì ïéùåãé÷å äôåç é"ò åìéôà.lk`z dirnay xaerd jzgp:úîå åúãìé íà ïéãä àåäå .ãéî`l dxair

.lk`z:ìéëàî åðéà øáåòäù.a` lyn lecb:ìéëàî åðáå ,àéä åðéð÷ åàìå ïéùåã÷ íùì äéìò àá àìù éôì ìéëàî åðéà ìòåáäù.d`ia meyn lqet card
:äîåøúá ìåëàìî äìñô úðäëä ìò àá íà.rxf meyn lqet epi`e:øùë ìàøùéî ïäë úáì òøæ äì ùé íà.yakp:äéìò àáå ÷çãð.car df ixd

äçôù ãìåù:äåîë.dnexza lk`z l`xyil odk za eia` m` dzidåàìã ,ìéñô àì éàä ,ìñåô ãìå àîìòáå íéé÷ ãìåäã áâ ìò óà ,åéáà úî íà
:àåä òøæ åàìã äéì ïðéãù äåáà øúá

eeee.en` m` z` lqeteáéúëã äîåøúì úøæåç äðéà íéé÷ äæù ïîæ ìëå .äúá úúéî øçàì äéáà úéáã äîåøúì úøæåç åîà íà äúéä ,àåä åàì éàãàø÷éå)
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ראשונה, מתה אחיו  בת ספק וצרתה, ערווה משום הייבום מן  פטורות
להתייבם, מותרת והיא ערווה, צרת היתה לא לייבום, צרתה וכשנפלה

מותרות", צרותיהן מתו ... אם "וכולן  א): (א, ששנינו dúøöÈÈÈכמו
úîaéúî àGå úöìBç.מספק – ÆÆÀÄÀÇÆÆ
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Bàäíéìéëàî àGå íéìñBt àG ,äèBMäå ,äzôîäå ,ñð– ÈÅÀÇÀÇÆÀÇÆÀÄÀÇÂÄÄ
בתרומה; מלאכול אותה פוסל  אינו  כהן , בת פיתה או  שאנס ישראל

בתרומה. מאכילה אינו  ישראל , בת פיתה או שאנס שהוא dheydוכהן 

כהן  הוא ואם בתרומה, מלאכול פוסלה אינו  כהן , בת ונשא ישראל
קניין. קניינו שאין  בתרומה, מאכילה אינו ישראל בת íðéàונשא íàåÀÄÅÈ

ìàøNéa àáì ïééeàø אינו השוטה או המפתה או  המאנס אם – ÀÄÈÙÀÄÀÈÅ
ממזר , שהוא כגון  ישראל, בקהל  לבוא ïéìñBtראוי  elà éøä– ÂÅÅÀÄ

ונעשתה  לה לפסול  נבעלה שהרי  הכהונה, מן  כהן בת את בביאתם
ïäkזונה. úa ìò àaL ìàøNé ?ãöék או בפיתוי , או באונס – ÅÇÄÀÈÅÆÈÇÇÙÅ

שוטה, äîeøzaכשהוא ìëàz עשאה לא הפנויה על הבא שפנוי – ÙÇÇÀÈ
äîeøza((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););זונה ìëàz àG ,äøaò כמו) פוסל שהעובר – ÄÀÈÙÇÇÀÈ

הקודמת); במשנה äéòîaששנינו  øaòä Czçð אם הדין  והוא – ÆÀÇÈËÈÀÅÆÈ
ומת, מיד.ìëàzילדתו  –ìàøNé úa ìò àaL ïäk באונס – ÙÇÙÅÆÈÇÇÄÀÈÅ

שוטה, כשהוא או  בפיתוי , äîeøzaאו ìëàz àG נעשתה שלא – ÙÇÇÀÈ
ìëàzקניינו; àG ,äøaò במשנה כמבואר  מאכיל, אינו  שהעובר – ÄÀÈÙÇ

ìëàzהקודמת; ,äãìé אמו את מאכיל והוא כהן , הוא שהבן  – ÈÀÈÙÇ
áàתרומה. ìMî ìBãb ïa ìL Bçk àöîð,האכילה לא שהאב – ÄÀÈÙÆÅÈÄÆÈ

שנולד הבן  ואילו  קניינו , ואינה קידושין, לשם עליה בא שלא לפי

מאכילה. הוא ביאה äàéaמאותה íeMî ìñBt ãáòä שאם – ÈÆÆÅÄÄÈ
התרומה, ומן  הכהונה מן פסלה כהן , בת על íeMîבא ìñBt BðéàåÀÅÅÄ

òøæ:והולך מפרש שהוא כמו –ìàøNé úa ?ãöék שנישאה ÆÇÅÇÇÄÀÈÅ
,ïäkìאוïäk úaשנישאהCìäå ,ïa epîéä äãìéå ,ìàøNéì ÇÙÅÇÙÅÀÄÀÈÅÀÈÀÈÅÆÅÀÈÇ

äçôMä ìò Laëðå ïaäגנאי לשון  (נכבש עליה שבא כלומר  – ÇÅÀÄÀÇÇÇÄÀÈ
– ãáò),רש רש רש רש """"ייייהוא äæ éøä ,ïa epîéä äãìéå שפחה שולד – ÀÈÀÈÅÆÅÂÅÆÆÆ

ה). ב, (לעיל  כבר  שבארנו כמו  åéáàכמותה, íà äúéäעבד של  – ÈÀÈÅÈÄ
ïäkìזה, ìàøNé úaהבעל ומתו לכהן, שנישאה ישראל בת – ÇÄÀÈÅÇÙÅ

בנה, בן שקיים פי  על  אף äîeøzaוהבן, ìëàz àG שבן לפי – ÙÇÇÀÈ
עבד ; אלא כהן אינו ìàøNéìבנה ïäk úaשל אביו אם היתה – ÇÙÅÀÄÀÈÅ

והבן, הבעל  ומתו  לישראל , שנישאה כהן  בת זה äîeøzaעבד  ìëàzÙÇÇÀÈ
אביה, בית של  –oi`y,rxf meyn dlqet card זרעו הוא שאין  לפי 

בנה. ìàøNéשל  úa ?ãöék .ìéëàîe ìñBt øæîî שנישאה ÇÀÅÅÇÂÄÅÇÇÄÀÈÅ
ìàøNéì ïäk úáe ,ïäkì,לישראל שנישאה כהן בת או  –äãìéå ÇÙÅÇÙÅÀÄÀÈÅÀÈÀÈ

äãìéå ,éBbì Bà ,ãáòì úàOðå úaä äëìäå ,úa epîéäÅÆÇÀÈÀÈÇÇÀÄÅÈÆÆÇÀÈÀÈ
øæîî äæ éøä ,ïa epîéä או שגוי האומר, כדעת היא משנתנו – ÅÆÅÂÅÆÇÀÅ

כשר שהוולד היא ההלכה אבל ממזר, הולד ישראל  בת על  הבא עבד 
עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין יביביביב;;;; ג ג ג ג ,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין משנה משנה משנה משנה  א א א א ;;;; מה מה מה מה ,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות גמראגמראגמראגמרא ((((עייןעייןעייןעיין

משנתנומשנתנומשנתנומשנתנו);););); על על על על  ïäkìאיגראיגראיגראיגר ìàøNé úa Bnà íà äúéäפי על  אף – ÈÀÈÅÄÇÄÀÈÅÇÙÅ
ובתה, בעלה äîeøzaשמתו  ìëàzשנולד הנכד אותו מחמת – ÙÇÇÀÈ

בתרומה. מאכיל  שהממזר העבד, מן או  הגוי מן  ïäkלבתה úaÇÙÅ
ìàøNéìהבעל ומתו לישראל , שנישאה כהן בת אמו אם היתה – ÀÄÀÈÅ

äîeøzaוהבת, ìëàz àGהממזר שנכדה לפי אביה, בית של  – ÙÇÇÀÈ
פוסל. שהממזר  ששנינו  וזהו  בתרומה, מלאכול מעכבה
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ממנו לה יש  אם מכהן , שנתאלמנה ישראל שבת הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
כהן ובת בתרומה, ידו  על אוכלת היא הרי פסול , זרע ואפילו קיים, שהוא זרע
שיש זרע כל  ידי על אביה בית של תרומה מאכילת נפסלת מישראל  שנתאלמנה
אמו אם את פוסל  גדול  כהן אפילו שלפעמים ללמד, משנתנו  באה מבעלה, לה

אביה. בית של בתרומה מלאכול

ìñBt àeäL íéîòt ìBãb ïäk.תרומה מאכילת אמו אם את – ÙÅÈÀÈÄÆÅ
ïäk úa ?ãöékשנישאהäëìäå ,úa epîéä äãìéå ,ìàøNéì ÅÇÇÙÅÀÄÀÈÅÀÈÀÈÅÆÇÀÈÀÈ

ïäk úBéäì éeàø äæ éøä ,ïa epîéä äãìéå ,ïäkì úqðå úaäÇÇÀÄÅÇÙÅÀÈÀÈÅÆÅÂÅÆÈÄÀÙÅ
,çaænä éab ìò LnLîe ãîBò ìBãb בן úàואותו  ìéëàî ÈÅÀÇÅÇÇÅÇÄÀÅÇÇÂÄÆ

Bnà, אביו מיתת לאחר  בתרומה –Bnà íà úà ìñBôe אפילו – ÄÅÆÅÄ
אם  היתה הנכד שאילולא אביה, בית לתרומת לחזור  אמו, כשמתה
זמן  כל  אבל  אביה, בבית תרומה לאכול  בתה מיתת לאחר  חוזרת אמו

אביה; בית לתרומת חוזרת אינה קיים, úøîBàשהנכד  úàæå ולכן – ÀÙÆÆ
ואומרת: מתרעמת אמו ìBãbאם ïäk éðák àGבישראל ירבו לא – ÄÀÄÙÅÈ
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úîå,úøaòî dçépäå–äîeøza äéãáò eìëàé àG,øaò ìL B÷ìç éðtî. ¨¥§¦¦¨§ª¤¤Ÿ§£¨¤¨©§¨¦§¥¤§¤ª¨
„øaòä,íáiäå,ïéñeøàäå,Løçäå,ãçà íBéå íéðL òLz ïáe–ïéìéëàî àGå ïéìñBt.òLz ïa àeäL ÷ôñ ¨ª¨§©¨¨§¨¥¦§©¥¥¤¥©¨¦§¤¨§¦§©£¦¦¨¥¤¤¥©

ãçà íBéå íéðL,BðéàL ÷ôñ;úBøòN ézL àéáä ÷ôñ,àéáä àHL ÷ôñ.åéçà úa ìòå åéìò úéaä ìôð,ïéàå ¨¦§¤¨¨¥¤¥¨¥¥¦§¥§¨¨¥¤¥¦¨©©©¦¨¨§©©¨¦§¥
ïBLàø úî äæ éà òeãé–úîaéúî àGå úöìBç dúøö. ¨©¥¤¥¦¨¨¨¤¤§¦§©¤¤

'øë äëìä ïéàå .ìéëàäì çë åá ïéà àåäå åìéáùá àìà ïéìëåà ïðéàå ïä åéãáò éøäù ,øáåò ìù å÷ìç éðôî äîåøúá íéìëåà íéãáòä ïéà ïäëì ïäë úá óà
:éñåé
cccc.'eke maide xaerdåðéà ãåìé åðéàùã ,ìéëàî àì ,àéä ïäëì ìàøùé úá éà .úøáåòîì èøô ,äéøåòðá áéúëã ,ìñåô ,àéä ìàøùéì ïäë úá éà øáåò éàä

:ìéëàî.maideáéúë äéáà úéá ìà äáùå ,äì ìñåô ,àéä ìàøùéì ïäë úá éà(íù)úá éàå .äîáéá äãåâà àéäù áåùì äìåëé äðéàù íáé úøîåùì èøô
:àéä åéçà ïéð÷ åæå àðîçø øîà åôñë ïéð÷ ,äì ìéëàî àì ,ïäëì ìàøùé.oiqex`deäéåä úòùîå ,äéåäá äì éð÷ã ,äì ìéñô ,àéä ìàøùéì ïäë úá éà

áéúëãë ,äì äìéñôà(íù)ä÷ùúå äéáà úéáá äîåøú ìù ïéé ñåë äì åâæîé àîù äøéæâ ,äì ìéëàî àì ,ïäëì ìàøùé úá éà .øæ ùéàì äéäú éë ïäë úáå
:äéúåéçàìå äéçàì.yxgdeøîà åôñë ïéð÷ã ,äì ìéëàî àì ,àéä ïäëì ìàøùé úá éàå .ïðáøã àúð÷úá äàð÷ àäã ,äì ìñô ,àéä ìàøùéì ïäë úá éà

:éð÷ àì àúééøåàãî ùøçå àðîçø.'eke cg` meie mipy ryz oaeçàäéåìä ìò åà úðäëä ìò àáå ãçà íåéå íéðù òùú ïá àåäù äðåäëì íéìåñôä ïî ã
íåéå íéðù òùú ïá ïäëì úàùéð ìàøùé úá éàå .åúìéòáá äììçúðå äàéá åúàéá ãçà íåéå íéðù òùú ïáù ,äîåøúá ìåëàìî äìñô ,ìàøùé úá ìò åà

:øåîâ ïéð÷ åðéð÷ ïéàù ,äîåøúá äìéëàî åðéà ,ãçà.'eke mipy ryz oa wtq oke:ìñåôå éàãå òùú ïáë åðéã.`iad `l wtq zexry izy `iad wtq
:úîáéúî àìå úöìåç åúùà ,÷ôñ éùåã÷ äéùåã÷å àéáä àì ÷ôñ úåøòù éúù àéáä ÷ôñ ,äùàä úà ùãé÷ù ïè÷.eig` za lre eilr ziad ltpàéäù

äúøö éàåä àì íåáéì äìéôð úòùáå äðåùàø äúî àéä ÷ôñ ,úáä úøö íåùî äúøö äøåèôå åéçà éðôì íåáéì ïäéúù åìôðå ïåùàø úî àåä ÷ôñ .åúùà
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יא יא יא יא ):):):): כב כב כב כב ,,,, e"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  z i a c i l i e– יאכלו " celiהם epi`y ,lik`n celi
;lik`n epi`éñBé éaø éøác וכשאין הואיל  סובר, יוסי  שרבי כלומר – ÄÀÅÇÄÅ

אף  לפיכך לעבדים, הדין  והוא לאמו , תרומה מאכיל העובר אין זרע
טעמים  ושני בתרומה. מלאכול העבדים את העובר  פוסל בנים, כשיש

בגמרא: כך  על הוא;`.נאמרו זר  זרה במעי עובר  יוסי רבי  שלדעת
.a– יאכלו " הם ביתו  "ויליד הכתוב את יוסי רבי elik`i,שדורש md

מאכיל. אינו  ילוד  שאינו  מאכיל , ילוד  Bìומכאן eøîà חכמים – ÈÀ
יוסי: ïäëìלרבי  ìàøNé úa ìò eðì zãòäL øçàî שאם – ÅÇÇÆÅÇÀÈÈÇÇÄÀÈÅÀÙÅ

אוכלים  עבדיה אין מעוברת, והניחה ומת, לכהן, נישאה ישראל  בת
עובר , של חלקו מפני ïäkבתרומה úa óàשנישאה,úîå ,ïäëì ÇÇÙÅÀÙÅÈÅ

B÷ìç éðtî ,äîeøza äéãáò eìëàé àG ,úøaòî dçépäåÀÄÄÈÀËÆÆÙÀÂÈÆÈÇÀÈÄÀÅÆÀ
øaò ìLיוסי רבי של  שטעמו סברו, שחכמים מבואר, במפרשים – ÆËÈ

אמרו  ולפיכך  מאכיל", אינו  ילוד  ושאינו  מאכיל, ש "ילוד משום הוא
לה  ואין מעוברת, והניחה כשמת לכהן, כהן בבת אף זה שלטעמו  לו ,

ואין  העובר, עבדי הם שהרי בתרומה, העבדים יאכלו לא אחר , זרע
מאכי ישראלישראלישראלישראל").").").").להעובר """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

זכייה  לעובר שאין  וסוברים, יוסי רבי  על חולקים שחכמים פירשו , בגמרא
חכמים: בדברי נחלקו  הפוסקים ברם, בתרומה. מלאכול  פוסלם ואינו  בעבדים,
אף  שלדבריו יוסי, רבי  על  תמהו שחכמים לעיל), שבארנו  (כמו מפרשים יש

מעוברת, והניחה ומת לכהן  שנישאה כהן  `xg,בת rxf dl oi`eיאכלו לא
שלדעת  ומכאן מאכיל, אינו  ילוד ושאינו הם, שעבדיו לפי  בתרומה, עבדיה
מחמת  בתרומה הם ואוכלים בעבדים, קניין  לעובר  אין  זה בכגון  אף חכמים
קניין, לעובר שאין הכהן, מן  בנים עוד לה כשיש שכן ומכל  המשפחה,

העובר של האחים מחמת הם לא (s"ixd)ואוכלים חכמים שאף סוברים, ויש .
שבכגון הכהן, מן  בנים עוד הכהן  לאלמנת כשיש אלא יוסי רבי על  נחלקו 
יוסי, רבי  על  שתמהו וזהו  נולד; שלא זמן  כל  בעבדים, זכייה לעובר  אין זה
ממנו, בנים עוד  לה ויש מעוברת, והניחה ומת לכהן , כהן  בת אף שלדבריו 
מעוברת  כשהניחה אבל בהם. העובר  של חלקו  מפני בתרומה, עבדיה יאכלו לא

בעבדים זכייה לעובר שיש מודים, חכמים אף אחר, זרע לה oiireואין  ;y"`xd)
.("aeh mei zetqez"
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øaòä בת או לכהן ישראל  בת שנישאה הקודמת, במשנה כמבואר  – ÈËÈ
מעוברת; והניחה בעלה ומת לישראל, ישראל,íáiäåכהן  שהוא – ÀÇÈÈ

ישראל , בת לו  וזקוקה כהן שהוא או  כהן ; בת לו ïéñeøàäåÀÈÅÄוזקוקה
נישאה, לא ועדיין שנתארסה, –Løçäå שאינו לחרש , שנישאה – ÀÇÅÅ

סופרים, מדברי אלא התורה מן  קידושיו  ואין  מדבר , ואינו  ïáeÆשומע

ãçà íBéå íéðL òLz אלו כל ביאה; ביאתו שעה שמאותה – ÅÇÈÄÀÆÈ
ïéìñBt,תרומה מאכילת כהן בת את –ïéìéëàî àGå תרומה – ÀÄÀÇÂÄÄ

– ישראל. בת cvik?את xaerd והניחה ומת לישראל שנישאה כהן בת
xמעוברת, a e r dשנאמר אביה, בבית תרומה מאכילת אותה פוסל 

יגיגיגיג):):):): כב כב כב כב ,,,, ושבה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לה, אין  וזרע וגרושה אלמנה תהיה כי כהן  "ובת
ודרשו: תאכל ", אביה מלחם כנעוריה אביה בית פרט dixerpkאל  –

מעוברת, והניחה ומת לכהן  ישראל  בת נישאה ואם oלמעוברת. i `
x a e r d:הקודמת במשנה שבארנו מהטעם בתרומה, אותה מאכיל 

.lik`n epi` celi epi`y ,lik`n celi–?cvik maid שנזדקקה כהן בת
ישראל, mליבם a i d שנאמר תרומה, מאכילת אותה "ושבה ((((שם שם שם שם ):):):):פוסל

כהן , ליבם שנזדקקה ישראל  בת יבם. לשומרת פרט – אביה" בית אל 
m a i d o i שנאמר` בתרומה, אותה יא יא יא יא ):):):):מאכיל שם שם שם שם ,,,, יקנה ((((שםשםשםשם כי "וכהן 

etqkנפש oipw אלא כספו קניין  אינה יבם ושומרת בו", יאכל  הוא
– אחיו. של  cvik?קניינו  oiqexi`d אסורה לישראל, שנתארסה כהן  בת

לכהן , שנתארסה ישראל בת קניין. בה לו יש  שהרי  בתרומה, לאכול
בתרומה, לאכול לה מותר  התורה מן ואמנם בתרומה; אוכלת אינה

חכמים  אסרו  אבל  הקידושין , בכסף לו  שנקנתה היא, כספו  קניין שהרי 
שת  עד  בתרומה לאכול הארוסה תאכילעל  שמא גזירה לחופה, יכנס

עד אביה בבית לשבת ארוסה ודרך  הואיל ולאחותה, לאחיה תרומה
– נישואיה. cvik?זמן  yxgd פסולה חרש, לישראל  שנישאה כהן  בת

שנישאה  ישראל בת חכמים. בתקנת קנאה שהרי בתרומה, מלאכול
אינו  וחרש  כספו ", "קניין  שנאמר: בתרומה, אוכלת אינה חרש , לכהן

– דעת. בן שאינו  התורה, מן קניין  cvik?בר cg` meie mipy ryz oa
שהוא  כגון לה, אסור  והוא אחד, ויום שנים תשע לבן  שנבעלה אשה
בתרומה, לאכול  ואסורה הכהונה מן נפסלה ממזר , או חלל או  נתין

תשע  בן  לכהן  שנישאה ישראל  ובת חללה. או  זונה שנעשתה מפני
לפי בתרומה, מאכילה אינו ביאה שביאתו פי  על אף אחד , ויום שנים

וכן גמור . קניין  קניינו  íBéåשאין  íéðL òLz ïa àeäL ÷ôñÈÅÆÆÅÇÈÄÀ
BðéàL ÷ôñ ,ãçà שנים תשע כבן ודינו  לחומרה בו הולכים – ÆÈÈÅÆÅ

שהוא אלא אחד, ויום שנה עשרה שלש בן  ואפילו  אחד ; ôñÈÅ÷ויום
àéáä àHL ÷ôñ ,úBøòN ézL àéáä ואינו פוסל הוא הרי – ÅÄÀÅÀÈÈÅÆÅÄ

אם  שספק פי  על  אף כהן, בת וקידש  ישראל הוא שאם היינו מאכיל ,
בתרומה; מלאכול פסולה זו  הרי קידושין, וקידושיו שערות שתי  הביא

שערות  שתי  הביא אם שספק כיון ישראל , בת וקידש  כהן  הוא ואם
בתרומה. לאכול אסורה הקידושין , ìòåבשעת åéìò úéaä ìôðÈÇÇÇÄÈÈÀÇ

åéçà úa, אשתו שהיתה –ïBLàø úî äæ éà òeãé ïéàå ספק – ÇÈÄÀÅÈÇÅÆÅÄ
שתיהן  והרי לייבום, וצרתה בתו  אחיו לפני  ונפלו  ראשון, מת הבעל 
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‰ñðBàä,äzôîäå,äèBMäå–íéìéëàî àGå íéìñBt àG.ìàøNéa àáì ïééeàø íðéà íàå–ïéìñBt elà éøä. ¨¥§©§©¤§©¤§¦§©£¦¦§¦¥¨§¦¨Ÿ§¦§¨¥£¥¥§¦
ãöék?ïäk úa ìò àaL ìàøNé–äîeøza ìëàz;äøaò–äîeøza ìëàz àG;äéòîa øaòä Czçð– ¥©¦§¨¥¤¨©©Ÿ¥Ÿ©©§¨¦§¨Ÿ©©§¨¤§©¨ª¨§¥¤¨

ìëàz.ìàøNé úa ìò àaL ïäk–äîeøza ìëàz àG;äøaò–ìëàz àG;äãìé–ìëàz.ìL Bçk àöîð Ÿ©Ÿ¥¤¨©©¦§¨¥Ÿ©©§¨¦§¨Ÿ©¨§¨Ÿ©¦§¨Ÿ¤
áà ìMî ìBãb ïa.äàéa íeMî ìñBt ãáòä,òøæ íeMî ìñBt Bðéàå.ãöék?ïäkì ìàøNé úa,ìàøNéì ïäk úa, ¥¨¦¤¨¨¤¤¥¦¦¨§¥¥¦¤©¥©©¦§¨¥©Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥
ïa epîéä äãìéå,äçôMä ìò Laëðå ïaä Cìäå,ïa epîéä äãìéå–ãáò äæ éøä,ìàøNé úa åéáà íà äúéä §¨§¨¥¤¥§¨©©¥§¦§©©©¦§¨§¨§¨¥¤¥£¥¤¤¤¨§¨¥¨¦©¦§¨¥

ïäkì–äîeøza ìëàz àG;ìàøNéì ïäk úa–äîeøza ìëàz.ìéëàîe ìñBt øæîî.ãöék?ìàøNé úa ©Ÿ¥Ÿ©©§¨©Ÿ¥§¦§¨¥Ÿ©©§¨©§¥¥©£¦¥©©¦§¨¥
ïäkì,ìàøNéì ïäk úáe,úa epîéä äãìéå,ãáòì úàOðå úaä äëìäå,éBbì Bà,epîéä äãìéåïa–äæ éøä ©Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥§¨§¨¥¤©§¨§¨©©§¦¥¨¤¤©§¨§¨¥¤¥£¥¤
øæîî,ïäkì ìàøNé úa Bnà íà äúéä–äîeøza ìëàz;ìàøNéì ïäk úa–äîeøza ìëàz àG. ©§¥¨§¨¥¦©¦§¨¥©Ÿ¥Ÿ©©§¨©Ÿ¥§¦§¨¥Ÿ©©§¨
ÂìñBt àeäL íéîòt ìBãb ïäk.ãöék?ìàøNéì ïäk úa,úa epîéä äãìéå,ïäkì úqðå úaä äëìäå,äãìéå Ÿ¥¨§¨¦¤¥¥©©Ÿ¥§¦§¨¥§¨§¨¥¤©§¨§¨©©§¦¥©Ÿ¥§¨§¨

ïa epîéä–çaænä éab ìò LnLîe ãîBò ìBãb ïäk úBéäì éeàø äæ éøä,Bnà íà úà ìñBôe Bnà úà ìéëàî; ¥¤¥£¥¤¨¦§Ÿ¥¨¥§©¥©©¥©¦§¥©©£¦¤¦¥¤¥¦
úàæåúøîBà:ìBãb ïäk éðák àG,éðìñBt àeäLäîeøzä ïî. §Ÿ¤¤¦§¦Ÿ¥¨¤§¥¦¦©§¨

:åäééãäá àäì éðú àøîåçì é÷éôñá éøééàã éãééàå .úîáéúî àìå úöìåç äúøö .úåøúåî ïäéúåøö 'åëå åðàéî åà åúî íà ïìåëå ïðúãë äåøò úøö
dddd.dheyde:ïéð÷ åðéð÷ ïéàù ,ìéëàî àìå ìñåô àì ïéùåãé÷å äôåç é"ò åìéôà.lk`z dirnay xaerd jzgp:úîå åúãìé íà ïéãä àåäå .ãéî`l dxair

.lk`z:ìéëàî åðéà øáåòäù.a` lyn lecb:ìéëàî åðáå ,àéä åðéð÷ åàìå ïéùåã÷ íùì äéìò àá àìù éôì ìéëàî åðéà ìòåáäù.d`ia meyn lqet card
:äîåøúá ìåëàìî äìñô úðäëä ìò àá íà.rxf meyn lqet epi`e:øùë ìàøùéî ïäë úáì òøæ äì ùé íà.yakp:äéìò àáå ÷çãð.car df ixd

äçôù ãìåù:äåîë.dnexza lk`z l`xyil odk za eia` m` dzidåàìã ,ìéñô àì éàä ,ìñåô ãìå àîìòáå íéé÷ ãìåäã áâ ìò óà ,åéáà úî íà
:àåä òøæ åàìã äéì ïðéãù äåáà øúá

eeee.en` m` z` lqeteáéúëã äîåøúì úøæåç äðéà íéé÷ äæù ïîæ ìëå .äúá úúéî øçàì äéáà úéáã äîåøúì úøæåç åîà íà äúéä ,àåä åàì éàãàø÷éå)

`xephxa yexit

ראשונה, מתה אחיו  בת ספק וצרתה, ערווה משום הייבום מן  פטורות
להתייבם, מותרת והיא ערווה, צרת היתה לא לייבום, צרתה וכשנפלה

מותרות", צרותיהן מתו ... אם "וכולן  א): (א, ששנינו dúøöÈÈÈכמו
úîaéúî àGå úöìBç.מספק – ÆÆÀÄÀÇÆÆ
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Bàäíéìéëàî àGå íéìñBt àG ,äèBMäå ,äzôîäå ,ñð– ÈÅÀÇÀÇÆÀÇÆÀÄÀÇÂÄÄ
בתרומה; מלאכול אותה פוסל  אינו  כהן , בת פיתה או  שאנס ישראל

בתרומה. מאכילה אינו  ישראל , בת פיתה או שאנס שהוא dheydוכהן 

כהן  הוא ואם בתרומה, מלאכול פוסלה אינו  כהן , בת ונשא ישראל
קניין. קניינו שאין  בתרומה, מאכילה אינו ישראל בת íðéàונשא íàåÀÄÅÈ

ìàøNéa àáì ïééeàø אינו השוטה או המפתה או  המאנס אם – ÀÄÈÙÀÄÀÈÅ
ממזר , שהוא כגון  ישראל, בקהל  לבוא ïéìñBtראוי  elà éøä– ÂÅÅÀÄ

ונעשתה  לה לפסול  נבעלה שהרי  הכהונה, מן  כהן בת את בביאתם
ïäkזונה. úa ìò àaL ìàøNé ?ãöék או בפיתוי , או באונס – ÅÇÄÀÈÅÆÈÇÇÙÅ

שוטה, äîeøzaכשהוא ìëàz עשאה לא הפנויה על הבא שפנוי – ÙÇÇÀÈ
äîeøza((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););זונה ìëàz àG ,äøaò כמו) פוסל שהעובר – ÄÀÈÙÇÇÀÈ

הקודמת); במשנה äéòîaששנינו  øaòä Czçð אם הדין  והוא – ÆÀÇÈËÈÀÅÆÈ
ומת, מיד.ìëàzילדתו  –ìàøNé úa ìò àaL ïäk באונס – ÙÇÙÅÆÈÇÇÄÀÈÅ

שוטה, כשהוא או  בפיתוי , äîeøzaאו ìëàz àG נעשתה שלא – ÙÇÇÀÈ
ìëàzקניינו; àG ,äøaò במשנה כמבואר  מאכיל, אינו  שהעובר – ÄÀÈÙÇ

ìëàzהקודמת; ,äãìé אמו את מאכיל והוא כהן , הוא שהבן  – ÈÀÈÙÇ
áàתרומה. ìMî ìBãb ïa ìL Bçk àöîð,האכילה לא שהאב – ÄÀÈÙÆÅÈÄÆÈ

שנולד הבן  ואילו  קניינו , ואינה קידושין, לשם עליה בא שלא לפי

מאכילה. הוא ביאה äàéaמאותה íeMî ìñBt ãáòä שאם – ÈÆÆÅÄÄÈ
התרומה, ומן  הכהונה מן פסלה כהן , בת על íeMîבא ìñBt BðéàåÀÅÅÄ

òøæ:והולך מפרש שהוא כמו –ìàøNé úa ?ãöék שנישאה ÆÇÅÇÇÄÀÈÅ
,ïäkìאוïäk úaשנישאהCìäå ,ïa epîéä äãìéå ,ìàøNéì ÇÙÅÇÙÅÀÄÀÈÅÀÈÀÈÅÆÅÀÈÇ

äçôMä ìò Laëðå ïaäגנאי לשון  (נכבש עליה שבא כלומר  – ÇÅÀÄÀÇÇÇÄÀÈ
– ãáò),רש רש רש רש """"ייייהוא äæ éøä ,ïa epîéä äãìéå שפחה שולד – ÀÈÀÈÅÆÅÂÅÆÆÆ

ה). ב, (לעיל  כבר  שבארנו כמו  åéáàכמותה, íà äúéäעבד של  – ÈÀÈÅÈÄ
ïäkìזה, ìàøNé úaהבעל ומתו לכהן, שנישאה ישראל בת – ÇÄÀÈÅÇÙÅ

בנה, בן שקיים פי  על  אף äîeøzaוהבן, ìëàz àG שבן לפי – ÙÇÇÀÈ
עבד ; אלא כהן אינו ìàøNéìבנה ïäk úaשל אביו אם היתה – ÇÙÅÀÄÀÈÅ

והבן, הבעל  ומתו  לישראל , שנישאה כהן  בת זה äîeøzaעבד  ìëàzÙÇÇÀÈ
אביה, בית של  –oi`y,rxf meyn dlqet card זרעו הוא שאין  לפי 

בנה. ìàøNéשל  úa ?ãöék .ìéëàîe ìñBt øæîî שנישאה ÇÀÅÅÇÂÄÅÇÇÄÀÈÅ
ìàøNéì ïäk úáe ,ïäkì,לישראל שנישאה כהן בת או  –äãìéå ÇÙÅÇÙÅÀÄÀÈÅÀÈÀÈ

äãìéå ,éBbì Bà ,ãáòì úàOðå úaä äëìäå ,úa epîéäÅÆÇÀÈÀÈÇÇÀÄÅÈÆÆÇÀÈÀÈ
øæîî äæ éøä ,ïa epîéä או שגוי האומר, כדעת היא משנתנו – ÅÆÅÂÅÆÇÀÅ

כשר שהוולד היא ההלכה אבל ממזר, הולד ישראל  בת על  הבא עבד 
עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין יביביביב;;;; ג ג ג ג ,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין משנה משנה משנה משנה  א א א א ;;;; מה מה מה מה ,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות גמראגמראגמראגמרא ((((עייןעייןעייןעיין

משנתנומשנתנומשנתנומשנתנו);););); על על על על  ïäkìאיגראיגראיגראיגר ìàøNé úa Bnà íà äúéäפי על  אף – ÈÀÈÅÄÇÄÀÈÅÇÙÅ
ובתה, בעלה äîeøzaשמתו  ìëàzשנולד הנכד אותו מחמת – ÙÇÇÀÈ

בתרומה. מאכיל  שהממזר העבד, מן או  הגוי מן  ïäkלבתה úaÇÙÅ
ìàøNéìהבעל ומתו לישראל , שנישאה כהן בת אמו אם היתה – ÀÄÀÈÅ

äîeøzaוהבת, ìëàz àGהממזר שנכדה לפי אביה, בית של  – ÙÇÇÀÈ
פוסל. שהממזר  ששנינו  וזהו  בתרומה, מלאכול מעכבה

i y y m e i
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ממנו לה יש  אם מכהן , שנתאלמנה ישראל שבת הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
כהן ובת בתרומה, ידו  על אוכלת היא הרי פסול , זרע ואפילו קיים, שהוא זרע
שיש זרע כל  ידי על אביה בית של תרומה מאכילת נפסלת מישראל  שנתאלמנה
אמו אם את פוסל  גדול  כהן אפילו שלפעמים ללמד, משנתנו  באה מבעלה, לה

אביה. בית של בתרומה מלאכול

ìñBt àeäL íéîòt ìBãb ïäk.תרומה מאכילת אמו אם את – ÙÅÈÀÈÄÆÅ
ïäk úa ?ãöékשנישאהäëìäå ,úa epîéä äãìéå ,ìàøNéì ÅÇÇÙÅÀÄÀÈÅÀÈÀÈÅÆÇÀÈÀÈ

ïäk úBéäì éeàø äæ éøä ,ïa epîéä äãìéå ,ïäkì úqðå úaäÇÇÀÄÅÇÙÅÀÈÀÈÅÆÅÂÅÆÈÄÀÙÅ
,çaænä éab ìò LnLîe ãîBò ìBãb בן úàואותו  ìéëàî ÈÅÀÇÅÇÇÅÇÄÀÅÇÇÂÄÆ

Bnà, אביו מיתת לאחר  בתרומה –Bnà íà úà ìñBôe אפילו – ÄÅÆÅÄ
אם  היתה הנכד שאילולא אביה, בית לתרומת לחזור  אמו, כשמתה
זמן  כל  אבל  אביה, בבית תרומה לאכול  בתה מיתת לאחר  חוזרת אמו

אביה; בית לתרומת חוזרת אינה קיים, úøîBàשהנכד  úàæå ולכן – ÀÙÆÆ
ואומרת: מתרעמת אמו ìBãbאם ïäk éðák àGבישראל ירבו לא – ÄÀÄÙÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‡íéàîhä ìëå ìøòä–äîeøza eìëàé àG.ïäéãáòå ïäéLð–äîeøza eìëàé.äëôL úeøëe àkc òeöt,ïä ¤¨¥§¨©§¥¦Ÿ§©§¨§¥¤§©§¥¤Ÿ§©§¨§©©¨§¨§¨¥

ïäéãáòå–eìëàé;ïäéLðe–eìëàé àG.äëôL úeøëe àkc òeöt äNòpMî dòãé àG íàå–eìëàé elà éøä. §©§¥¤Ÿ§§¥¤Ÿ§§¦§¨¨¦¤©£¨§©©¨§¨§¨£¥¥Ÿ¥
·àkc òeöt eäæéà?BlL íéöéaä eòöôpL ìk,ïäî úçà elôàå.äëôL úeøëe?ãébä úøëpL ìk.øizLð íàå ¥¤§©©¨¨¤¦§§©¥¦¤©£¦©©¥¤§¨§¨¨¤¦§©©¦§¦¦§©©

äøòOä èeçk elôà äøèòäî–øLk.äëôL úeøëe àkc òeöt–úøøçLîáe úøBiba ïéøzî;ïéøeñà ïðéàå ¥¨£¨¨£¦§©©£¨¨¥§©©¨§¨§¨ª¨¦©¦¤©§ª§¤¤§¥¨£¦
ìäwa àálî àlà,øîàpL(á ,âë íéøáã):" 'ä ìä÷a äëôL úeøëe àkc-òeöô àáé-àG". ¤¨¦¨Ÿ©¨¨¤¤¡©¨Ÿ§©©¨§¨§¨¦§©

‚íéøeñà éáàBîe éðBnò,íìBò øeqà ïøeqàå,ãiî úBøzî íäéúBá÷ð ìáà.àlà íéøeñà íðéà éîBãàå éøöî ©¦¨¦£¦§¦¨¦¨£¨§¥¥¤ª¨¦¨¦§¦©£¦¥¨£¦¤¨

(á"ëòøæå:úåøåãä ìë óåñ ãò ïáä úá úá åà ,ïáä ïá ïá åà ,úáä úá úá åà ,äéìò ïééò ,äì ïéà.lecb odk ipak `làåäù ìàøùéá åúåîë åáøé àì øîåìë
:äîåøúä ïî éðìñåô

g`̀̀̀.lxrd:äìéî úîçî åéçà åúîù ìøò ïäë.dnexza lke` epi`äéá áéúëã çñôî ïðéôìéã(á"é úåîù):åá ìëàé àì ìøò ìëåmdicare mdiyp
.elk`i:äð÷ú íéøñåçî åäééôåâ åäðéàã àìà íéðäë ììëî é÷ôð àì äàîåèå äìøò íåùî àäã.elk`i `l mdiypìåñôì äìòáðã ,åúàéáá äììç äéåùã

:äì.drci `l m`e:àëã òåöô äùòðù øçàì äéìò àá àìå ïëì íãå÷ åì äàåùð äúéäù
aaaa.dxhrdn xiizyp m`eáå .äìéîä íå÷îá úô÷îä øùá úøåù àéä äøèò .óåâä ãöì äìòîìå äøèòäî àìà ãéâ ïéàù ,øùë ,êìéàå äøèòäî êúçðùïé

,íãà éãéá éìéî éðäå .íéìåñô íìåë ,íéöéáä éèåçá ïéá íéöéáá ïéá ãéâá ïéá ,úøëðù ïéá ,åéìàî ïè÷åäå êòîúðù ïéá ,ïéëñå áøç úëî ïéîë ãéâä òöôðù
:øùë ìëä éìåç úîçî ìáà
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גדול  כהן בתי mipak),כבן md ixd mipa ipa)ïî éðìñBt àeäLÆÀÅÄÄ
äîeøzä:אומרת שהיא ברייתא, מובאת ובגמרא –oa zxtk ipixd" ÇÀÈ
`fek iza,( ממזר כלומר קטן, oa(כלי  zxtk ipi`e ,dnexz iplik`ny
`ck iza,(גדול כהן כלומר  חשוב, dnexzd".(כלי on iplqety
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תרומה. אכילת בדיני  ללמד  מוסיפה משנתנו

ìøòäמילה מחמת אחיו  שמתו מפני  נימול  שלא ערל , כהן ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),– ÆÈÅ
íéàîhä ìëå,שנטמא כהן  וכל –äîeøza eìëàé àG אסורים – ÀÈÇÀÅÄÙÀÇÀÈ

שלמדים  ערל, של הטעם מבואר  בגמרא בברייתא בתרומה; לאכול
נאמר פסח בקרבן  שכן פסח, מקרבן שווה מה מה מה מה ):):):):בגזירה יביביביב,,,, ((((שמותשמותשמותשמות

"xikye ayez נאמר ובתרומה בו ", יאכל יייי):):):):לא כבכבכבכב,,,, כהן ayez"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
xikyeאסור ערל בפסח האמור ושכיר תושב מה קודש", יאכל  לא

שנאמר  מח מח מח מח ):):):):בו , יביביביב,,,, ושכיר((((שמותשמותשמותשמות תושב אף בו" יאכל  לא ערל "וכל 
בה; אסור ערל בתרומה mi`nhd,האמור mrheכבכבכבכב,,,,שנאמר ((((ויקראויקראויקראויקרא

ממנו דדדד----ז ז ז ז ):):):): תצא אשר  איש או זב או צרוע והוא אהרן מזרע איש  "איש 
באדם  או לו, יטמא אשר  שרץ בכל  יגע אשר  איש  או  זרע. שכבת

ובא  במים, בשרו  רחץ אם כי  הקדשים מן  יאכל ולא לו ... יטמא אשר
הוא"; לחמו כי  הקדשים מן יאכל  ואחר וטהר, ïäéLðÀÅÆהשמש

ïäéãáòå,הטמאים כל ושל הערל  של  –äîeøza eìëàéשהרי – ÀÇÀÅÆÙÀÇÀÈ
אלא  הכהונה, מן  וטומאה ערלות משום יצאו  ולא הם, כהנים בעליהם
הלכך לטבול , צריך והטמא לימול צריך שהערל  תיקון, הם שחסרים

בתרומה. אוכלים תיקון  חסרים שאינם ועבדיהם àkcנשיהם òeötÀÇÇÈ
äëôL úeøëeכמפורש שפכה, כרות או דכא פצוע שהוא כהן  – ÀÈÀÈ
ב, משנה eìëàéלהלן ,ïäéãáòå ïä,בתרומה –àG ,ïäéLðe ÅÀÇÀÅÆÙÀÀÅÆ

eìëàé שנאמר להן , לפסול  ונבעלו הואיל בבבב):):):):– כגכגכגכג,,,, יבוא ((((דברים דברים דברים דברים  "לא ÙÀ
תרומה. מאכילת נפסלו  לפיכך  ה'", בקהל  שפכה וכרות דכא פצוע

dòãé àG íàå) אשתו על  בא לא אם –mc`de" oeylnr c iz` ÀÄÀÈÈ
ezy` deg,( טז כד, שם ועיין א; ד, בראשית – "òeöt äNòpMîÄÆÇÂÈÀÇ

äëôL úeøëe àkc דכא פצוע שנעשה קודם לו  שנישאה כלומר  – ÇÈÀÈÀÈ
או  דכא פצוע שנעשה ולאחר בתרומה, אכלה וכבר שפכה, כרות או

עליה, בא לא שפכה eìëàéכרות elà éøä אכלו וכבר  שהואיל – ÂÅÅÙÅ
בשעה  דכא פצוע היה אם ברם, לאכול. מוסיפות הן הרי בתרומה,
בתרומה, לאכול  אסורה היא הרי עליה, בא שלא פי  על אף שקידשה,

ג). ו, (לעיל קמא תנא כדעת פסולה, לביאה ממתנת שהיא לפי 
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úçà elôàå ,BlL íéöéaä eòöôpL ìk ?àkc òeöt eäæéàÅÆÀÇÇÈÈÆÄÀÀÇÅÄÆÇÂÄÇÇ
ïäî. להוליד יכול ואינו  –äëôL úeøëe?שפכה כרות ואיזהו – ÅÆÀÈÀÈ

ãébä úøëpL ìk. הזכר אבר –elôà äøèòäî øizLð íàå ÈÆÄÀÇÇÄÀÄÄÀÇÇÅÈÂÈÈÂÄ
äøòOä èeçk) לגיד מסביב –dxhrd המקפת הגבוהה השפה היינו  ÀÇÇÂÈ

לראשו ), ויורד  משתפע וממנו  סביב, הגיד  בקהלøLkאת לבוא – ÈÅ
כשנפצע  אלא פסולים שפכה וכרות דכא פצוע שאין למדים, בגמרא ה'.
כגון  שמים, בידי שפכה וכרות דכא פצוע אבל  אדם, בידי  נכרת או

אף  הפוסקים רוב ולדעת וכדומה, רעם ידי  על שנפצע או כך שנולד 
ה'. בקהל  לבוא כשר הריהו  מחלה, ידי  úeøëeעל  àkc òeötÀÇÇÈÀ

úøøçLîáe úøBiba ïéøzî ,äëôL גיורת לישא להם מותר  – ÈÀÈËÈÄÇÄÆÇÀËÀÆÆ
משוחררת; כנענית שפחה ïðéàåìäwaאו  àálî àlà ïéøeñà ÀÅÈÂÄÆÈÄÈÙÇÈÈ

ה'", "קהל הקרויים בישראל –àkc-òeöô àáé-àG" :øîàpLÆÆÁÇÈÙÀÇÇÈ
"'ä ìä÷a äëôL úeøëeבכלל אינם ומשוחררים גרים אבל  – ÀÈÀÈÄÀÇ

"קהל ". קרויים אינם גרים שקהל "קהל",

: d x r dכתוב dkc"בתורה revt"נפוגותי" שי ": "מנחת בעל וכותב (בה"א).
אל ואשאל בה"א, או באל"ף "דכא" כתוב אם לדעת... מאד עד  ונדכיתי
יד כתבי  קדמונים ספרים בכמה וגם הדפוס ובספרי  לי. מגיד ואין  הסופרים

באל "ף"... "דכא" df).כתוב oipra xeaicd z` aigxny ,my oiir)

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בקהל לבוא הפסולים בשאר  גם ללמד משנתנו באה שפכה וכרות דכא פצוע אגב
הפסוק אחרי  שכן  d'"ה', ldwa dkty zexke `kc revt `eai `l" דברים) שם נאמר

ג-ט): eai`כג, `l .'d ldwa el `eai `l ixiyr xec mb .'d ldwa xfnn `eai `l"
arzz `l ...mler cr 'd ldwa mdl `eai `l ixiyr xec mb ,'d ldwa ia`ene ipenr
xec mdl ecleei xy` mipa .evx`a ziid xb ik ixvn arzz `l ,`ed jig` ik inec`

."'d ldwa mdl `eai iyily

íéøeñà éáàBîe éðBnòשנאמר ישראל, בקהל לבוא כגכגכגכג,,,,– ((((דברים דברים דברים דברים  ÇÄÈÄÂÄ
ישראלדדדד):):):): לבת שאסור  כלומר  ה'". בקהל  ומואבי  עמוני  יבוא "לא

להם, íìBòלהינשא øeqà ïøeqàå:בהם שנאמר  דורותיהם, לכל  – ÀÄÈÄÈ
ה' בקהל להם יבוא לא עשירי  דור mler"גם cr."ìáàíäéúBá÷ð ÂÈÀÅÅÆ

ãiî úBøzî שנאמר ישראל, בקהל  לבוא מתגיירות, כשהן  ((((שם שם שם שם – ËÈÄÈ
ד ד ד ד ----ה ה ה ה ):):):): ה'...שםשםשםשם,,,, בקהל  ומואבי עמוני  יבוא encw"לא `l xy` xac lr

mixvnn mkz`va jxca minae mgla mkz`שייך אינו זה וטעם ..."

לקדם אשה של  דרכה ואין  לקדם איש  של דרכו שכן  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא בנשים,

izdw - zex`ean zeipyn
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GL ãòúBøBc äL,úBá÷ð ãçàå íéøëæ ãçà.ïBòîL éaøãiî úBá÷pä úà øézî.øîàïBòîL éaø:øîçå ì÷ ©§¨¤¨§¨¦§¤¨§¥©¦¦§©¦¤©§¥¦¨¨©©¦¦§©¨Ÿ¤
íéøácä:íìBò øeqà íéøëfä úà øñàL íB÷îa íà äîe,ãiî úBá÷pä úà øézä–úà øñà àHL íB÷î ©§¨¦¨¦¦§¤¨©¤©§¨¦¦¨¦¦¤©§¥¦¨§¤¨©¤

GL ãò àlà íéøëfäúBøBc äL,ãiî úBá÷pä úà øézpL ïéã Bðéà?Bì eøîà:äëìä íà–ìa÷ð,ïécì íàå ©§¨¦¤¨©§¨¥¦¤©¦¤©§¥¦¨¨§¦£¨¨§©¥§¦©¦
–äáeLz Lé.íäì øîà:éë àG,ïéøeñà ïéðéúðe ïéøæîî !øîBà éðà äëìä,íìBò øeqà ïøeqàå,íéøëæ ãçà ¥§¨¨©¨¤¦£¨¨£¦¥©§¥¦§¦¦£¦§¦¨¦¨¤¨§¨¦

úBá÷ð ãçàå. §¤¨§¥

bbbb.oicl m`e:êîöòî øîåçå ì÷ ùøåã äúàù.daeyz yi,íã÷ì äëøã ïéà äùàäå åîã÷ àì øùà øáã ìò ,ïîòè ùøôúð ïëù áàåîå ïåîòì äî ,áéùäì
:ïîòè ùøôúð àìù éîåãàå éøöîá øîàú.ik `l:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .øîåà éðà äëìä íå÷î ìëîå .äáåùú íëì ïéà øîåçå ì÷ ïã éúééä íà åìéôà

.mipizp:íéî éáàåùå íéöò éáèåçì íéðåúðå òùåäé éîéá åøéâúðù íéðåòáâ

`xephxa yexit

אאאא).).).). עז עז עז עז ,,,, הדרשה:יבמותיבמותיבמותיבמות מן זה למדים עמונית,"ipenr"וכן  "ia`en"ולא

מואבית. íéøeñàולא íðéà éîBãàå éøöî,ישראל בקהל לבוא – ÄÀÄÇÂÄÅÈÂÄ
GL ãò àlàúBøBc äL להם יולדו  אשר  "בנים בהם: שנאמר – ÆÈÇÀÈ

ה'", בקהל  להם יבוא שלישי  úBá÷ðדור ãçàå íéøëæ ãçà– ÆÈÀÈÄÀÆÈÀÅ
טעם. בשום איסורם הכתוב תלה לא שהרי  נקבות, ובין זכרים בין 

úBá÷pä úà øézî ïBòîL éaø,והאדומיות המצריות –ãiî– ÇÄÄÀÇÄÆÇÀÅÄÈ
ישראל. בקהל לבוא שנתגיירו , øîçåלאחר ì÷ :ïBòîL éaø øîàÈÇÇÄÄÀÇÈÙÆ

øñàL íB÷îa íà äîe :íéøácä,הכתוב –øeqà íéøëfä úà ÇÀÈÄÈÄÄÀÆÈÇÆÇÀÈÄÄ
íìBò,ומואבי בעמוני  היינו  –ãiî úBá÷pä úà øézä כמו – ÈÄÄÆÇÀÅÄÈ

לעיל , GLששנינו ãò àlà íéøëfä úà øñà àHL íB÷îäL ÀÆÈÇÆÇÀÈÄÆÈÇÀÈ
úBøBc,ואדומי במצרי היינו –ãiî úBá÷pä úà øézpL ïéã BðéàÅÄÆÇÄÆÇÀÅÄÈ

וחומר ? קל  אינו כלום –Bì eøîà:שמעון לרבי  חכמים –íà ÈÀÄ
äëìä,מרבותיך קבלת כך  אם –ìa÷ð,דבריך את –ïécì íàå ÂÈÈÀÇÅÀÄÇÄ

מעצמך , וחומר קל  לדון  בא אתה אם אבל  –äáeLz Lé שכן – ÅÀÈ
אין  והאשה קדמו", לא אשר  דבר  "על  הטעם נתפרש ומואב בעמון 

טעמם נתפרש  לא ואדומי במצרי  אבל  לקדם, המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;דרכה ((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;;

וחומרברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). הקל את לפרוך כיצד אחרת תשובה מביאים ובגמרא

בבבב).).).). עז עז עז עז ,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות íäì((((עייןעייןעייןעיין øîà:לחכמים שמעון  רבי  –,éë àG ÈÇÈÆÄ
!øîBà éðà äëìä לכם אין  וחומר  מקל  דן הייתי אם אף כלומר – ÂÈÈÂÄÅ
מקום ומכל  `xne,תשובה, ip` dkld. מרבותי קיבלתי dkldשכך oi`e

.oerny iaxkïéøæîî,(יג (ד, לעיל כמבואר  –ïéðéúðe הגבעונים מן – ÇÀÅÄÀÄÄ
הכתוב  שם על  "נתינים" שנקראים בארנו וכבר יהושע, בימי שנתגיירו 

כז כז כז כז ):):):): ט ט ט ט ,,,, m"((((יהושע יהושע יהושע יהושע  p z i e,"מים ושואבי עצים חוטבי ïéøeñàÂÄיהושע...
שנאמר ישראל, בקהל לבוא גגגג):):):):– כגכגכגכג,,,, בקהל((((דברים דברים דברים דברים  ממזר  יבוא "לא

יבואו  שלא דוד  כך  ואחר  יהושע עליהם שגזר הנתינים, וטעם ה'";

ישראל  א א א א ),),),),בקהל עטעטעטעט,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות גמרא גמרא גמרא גמרא  íìBò((((עייןעייןעייןעיין øeqà ïøeqàå– ÀÄÈÄÈ
בממזר ולמדים שם שם שם שם ):):):):((((שנאמר  ה'", בקהל לו יבוא לא עשירי דור "גם

"עד שם מה ומואבי , מעמוני עשירי ", דור  עשירי , "דור  שווה בגזירה
עולם  עד  בממזר  הכתוב עשירי" "דור  אף בפסוק, כמפורש עולם"

לעולם((((ספריספריספריספרי)))) עמהם להתחתן  שלא גזרו הנתינים על  ואף תוספות תוספות תוספות תוספות ; ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין שםשםשםשם;;;; úBá÷ðיבמות יבמות יבמות יבמות  ãçàå íéøëæ ãçà– ÆÈÀÈÄÀÆÈÀÅ
נקבות. ובין זכרים בין 
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È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéàîhä ìëå ìøòä–äîeøza eìëàé àG.ïäéãáòå ïäéLð–äîeøza eìëàé.äëôL úeøëe àkc òeöt,ïä ¤¨¥§¨©§¥¦Ÿ§©§¨§¥¤§©§¥¤Ÿ§©§¨§©©¨§¨§¨¥

ïäéãáòå–eìëàé;ïäéLðe–eìëàé àG.äëôL úeøëe àkc òeöt äNòpMî dòãé àG íàå–eìëàé elà éøä. §©§¥¤Ÿ§§¥¤Ÿ§§¦§¨¨¦¤©£¨§©©¨§¨§¨£¥¥Ÿ¥
·àkc òeöt eäæéà?BlL íéöéaä eòöôpL ìk,ïäî úçà elôàå.äëôL úeøëe?ãébä úøëpL ìk.øizLð íàå ¥¤§©©¨¨¤¦§§©¥¦¤©£¦©©¥¤§¨§¨¨¤¦§©©¦§¦¦§©©

äøòOä èeçk elôà äøèòäî–øLk.äëôL úeøëe àkc òeöt–úøøçLîáe úøBiba ïéøzî;ïéøeñà ïðéàå ¥¨£¨¨£¦§©©£¨¨¥§©©¨§¨§¨ª¨¦©¦¤©§ª§¤¤§¥¨£¦
ìäwa àálî àlà,øîàpL(á ,âë íéøáã):" 'ä ìä÷a äëôL úeøëe àkc-òeöô àáé-àG". ¤¨¦¨Ÿ©¨¨¤¤¡©¨Ÿ§©©¨§¨§¨¦§©

‚íéøeñà éáàBîe éðBnò,íìBò øeqà ïøeqàå,ãiî úBøzî íäéúBá÷ð ìáà.àlà íéøeñà íðéà éîBãàå éøöî ©¦¨¦£¦§¦¨¦¨£¨§¥¥¤ª¨¦¨¦§¦©£¦¥¨£¦¤¨

(á"ëòøæå:úåøåãä ìë óåñ ãò ïáä úá úá åà ,ïáä ïá ïá åà ,úáä úá úá åà ,äéìò ïééò ,äì ïéà.lecb odk ipak `làåäù ìàøùéá åúåîë åáøé àì øîåìë
:äîåøúä ïî éðìñåô

g`̀̀̀.lxrd:äìéî úîçî åéçà åúîù ìøò ïäë.dnexza lke` epi`äéá áéúëã çñôî ïðéôìéã(á"é úåîù):åá ìëàé àì ìøò ìëåmdicare mdiyp
.elk`i:äð÷ú íéøñåçî åäééôåâ åäðéàã àìà íéðäë ììëî é÷ôð àì äàîåèå äìøò íåùî àäã.elk`i `l mdiypìåñôì äìòáðã ,åúàéáá äììç äéåùã

:äì.drci `l m`e:àëã òåöô äùòðù øçàì äéìò àá àìå ïëì íãå÷ åì äàåùð äúéäù
aaaa.dxhrdn xiizyp m`eáå .äìéîä íå÷îá úô÷îä øùá úøåù àéä äøèò .óåâä ãöì äìòîìå äøèòäî àìà ãéâ ïéàù ,øùë ,êìéàå äøèòäî êúçðùïé

,íãà éãéá éìéî éðäå .íéìåñô íìåë ,íéöéáä éèåçá ïéá íéöéáá ïéá ãéâá ïéá ,úøëðù ïéá ,åéìàî ïè÷åäå êòîúðù ïéá ,ïéëñå áøç úëî ïéîë ãéâä òöôðù
:øùë ìëä éìåç úîçî ìáà

`xephxa yexit

גדול  כהן בתי mipak),כבן md ixd mipa ipa)ïî éðìñBt àeäLÆÀÅÄÄ
äîeøzä:אומרת שהיא ברייתא, מובאת ובגמרא –oa zxtk ipixd" ÇÀÈ
`fek iza,( ממזר כלומר קטן, oa(כלי  zxtk ipi`e ,dnexz iplik`ny
`ck iza,(גדול כהן כלומר  חשוב, dnexzd".(כלי on iplqety

א ה נ ש מ ר ו א ב

תרומה. אכילת בדיני  ללמד  מוסיפה משנתנו

ìøòäמילה מחמת אחיו  שמתו מפני  נימול  שלא ערל , כהן ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),– ÆÈÅ
íéàîhä ìëå,שנטמא כהן  וכל –äîeøza eìëàé àG אסורים – ÀÈÇÀÅÄÙÀÇÀÈ

שלמדים  ערל, של הטעם מבואר  בגמרא בברייתא בתרומה; לאכול
נאמר פסח בקרבן  שכן פסח, מקרבן שווה מה מה מה מה ):):):):בגזירה יביביביב,,,, ((((שמותשמותשמותשמות

"xikye ayez נאמר ובתרומה בו ", יאכל יייי):):):):לא כבכבכבכב,,,, כהן ayez"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
xikyeאסור ערל בפסח האמור ושכיר תושב מה קודש", יאכל  לא

שנאמר  מח מח מח מח ):):):):בו , יביביביב,,,, ושכיר((((שמותשמותשמותשמות תושב אף בו" יאכל  לא ערל "וכל 
בה; אסור ערל בתרומה mi`nhd,האמור mrheכבכבכבכב,,,,שנאמר ((((ויקראויקראויקראויקרא

ממנו דדדד----ז ז ז ז ):):):): תצא אשר  איש או זב או צרוע והוא אהרן מזרע איש  "איש 
באדם  או לו, יטמא אשר  שרץ בכל  יגע אשר  איש  או  זרע. שכבת

ובא  במים, בשרו  רחץ אם כי  הקדשים מן  יאכל ולא לו ... יטמא אשר
הוא"; לחמו כי  הקדשים מן יאכל  ואחר וטהר, ïäéLðÀÅÆהשמש

ïäéãáòå,הטמאים כל ושל הערל  של  –äîeøza eìëàéשהרי – ÀÇÀÅÆÙÀÇÀÈ
אלא  הכהונה, מן  וטומאה ערלות משום יצאו  ולא הם, כהנים בעליהם
הלכך לטבול , צריך והטמא לימול צריך שהערל  תיקון, הם שחסרים

בתרומה. אוכלים תיקון  חסרים שאינם ועבדיהם àkcנשיהם òeötÀÇÇÈ
äëôL úeøëeכמפורש שפכה, כרות או דכא פצוע שהוא כהן  – ÀÈÀÈ
ב, משנה eìëàéלהלן ,ïäéãáòå ïä,בתרומה –àG ,ïäéLðe ÅÀÇÀÅÆÙÀÀÅÆ

eìëàé שנאמר להן , לפסול  ונבעלו הואיל בבבב):):):):– כגכגכגכג,,,, יבוא ((((דברים דברים דברים דברים  "לא ÙÀ
תרומה. מאכילת נפסלו  לפיכך  ה'", בקהל  שפכה וכרות דכא פצוע

dòãé àG íàå) אשתו על  בא לא אם –mc`de" oeylnr c iz` ÀÄÀÈÈ
ezy` deg,( טז כד, שם ועיין א; ד, בראשית – "òeöt äNòpMîÄÆÇÂÈÀÇ

äëôL úeøëe àkc דכא פצוע שנעשה קודם לו  שנישאה כלומר  – ÇÈÀÈÀÈ
או  דכא פצוע שנעשה ולאחר בתרומה, אכלה וכבר שפכה, כרות או

עליה, בא לא שפכה eìëàéכרות elà éøä אכלו וכבר  שהואיל – ÂÅÅÙÅ
בשעה  דכא פצוע היה אם ברם, לאכול. מוסיפות הן הרי בתרומה,
בתרומה, לאכול  אסורה היא הרי עליה, בא שלא פי  על אף שקידשה,

ג). ו, (לעיל קמא תנא כדעת פסולה, לביאה ממתנת שהיא לפי 

y c e w z a y
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úçà elôàå ,BlL íéöéaä eòöôpL ìk ?àkc òeöt eäæéàÅÆÀÇÇÈÈÆÄÀÀÇÅÄÆÇÂÄÇÇ
ïäî. להוליד יכול ואינו  –äëôL úeøëe?שפכה כרות ואיזהו – ÅÆÀÈÀÈ

ãébä úøëpL ìk. הזכר אבר –elôà äøèòäî øizLð íàå ÈÆÄÀÇÇÄÀÄÄÀÇÇÅÈÂÈÈÂÄ
äøòOä èeçk) לגיד מסביב –dxhrd המקפת הגבוהה השפה היינו  ÀÇÇÂÈ

לראשו ), ויורד  משתפע וממנו  סביב, הגיד  בקהלøLkאת לבוא – ÈÅ
כשנפצע  אלא פסולים שפכה וכרות דכא פצוע שאין למדים, בגמרא ה'.
כגון  שמים, בידי שפכה וכרות דכא פצוע אבל  אדם, בידי  נכרת או

אף  הפוסקים רוב ולדעת וכדומה, רעם ידי  על שנפצע או כך שנולד 
ה'. בקהל  לבוא כשר הריהו  מחלה, ידי  úeøëeעל  àkc òeötÀÇÇÈÀ

úøøçLîáe úøBiba ïéøzî ,äëôL גיורת לישא להם מותר  – ÈÀÈËÈÄÇÄÆÇÀËÀÆÆ
משוחררת; כנענית שפחה ïðéàåìäwaאו  àálî àlà ïéøeñà ÀÅÈÂÄÆÈÄÈÙÇÈÈ

ה'", "קהל הקרויים בישראל –àkc-òeöô àáé-àG" :øîàpLÆÆÁÇÈÙÀÇÇÈ
"'ä ìä÷a äëôL úeøëeבכלל אינם ומשוחררים גרים אבל  – ÀÈÀÈÄÀÇ

"קהל ". קרויים אינם גרים שקהל "קהל",

: d x r dכתוב dkc"בתורה revt"נפוגותי" שי ": "מנחת בעל וכותב (בה"א).
אל ואשאל בה"א, או באל"ף "דכא" כתוב אם לדעת... מאד עד  ונדכיתי
יד כתבי  קדמונים ספרים בכמה וגם הדפוס ובספרי  לי. מגיד ואין  הסופרים

באל "ף"... "דכא" df).כתוב oipra xeaicd z` aigxny ,my oiir)

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בקהל לבוא הפסולים בשאר  גם ללמד משנתנו באה שפכה וכרות דכא פצוע אגב
הפסוק אחרי  שכן  d'"ה', ldwa dkty zexke `kc revt `eai `l" דברים) שם נאמר

ג-ט): eai`כג, `l .'d ldwa el `eai `l ixiyr xec mb .'d ldwa xfnn `eai `l"
arzz `l ...mler cr 'd ldwa mdl `eai `l ixiyr xec mb ,'d ldwa ia`ene ipenr
xec mdl ecleei xy` mipa .evx`a ziid xb ik ixvn arzz `l ,`ed jig` ik inec`

."'d ldwa mdl `eai iyily

íéøeñà éáàBîe éðBnòשנאמר ישראל, בקהל לבוא כגכגכגכג,,,,– ((((דברים דברים דברים דברים  ÇÄÈÄÂÄ
ישראלדדדד):):):): לבת שאסור  כלומר  ה'". בקהל  ומואבי  עמוני  יבוא "לא

להם, íìBòלהינשא øeqà ïøeqàå:בהם שנאמר  דורותיהם, לכל  – ÀÄÈÄÈ
ה' בקהל להם יבוא לא עשירי  דור mler"גם cr."ìáàíäéúBá÷ð ÂÈÀÅÅÆ

ãiî úBøzî שנאמר ישראל, בקהל  לבוא מתגיירות, כשהן  ((((שם שם שם שם – ËÈÄÈ
ד ד ד ד ----ה ה ה ה ):):):): ה'...שםשםשםשם,,,, בקהל  ומואבי עמוני  יבוא encw"לא `l xy` xac lr

mixvnn mkz`va jxca minae mgla mkz`שייך אינו זה וטעם ..."

לקדם אשה של  דרכה ואין  לקדם איש  של דרכו שכן  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא בנשים,

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn ipiny wxt zenai zkqn

GL ãòúBøBc äL,úBá÷ð ãçàå íéøëæ ãçà.ïBòîL éaøãiî úBá÷pä úà øézî.øîàïBòîL éaø:øîçå ì÷ ©§¨¤¨§¨¦§¤¨§¥©¦¦§©¦¤©§¥¦¨¨©©¦¦§©¨Ÿ¤
íéøácä:íìBò øeqà íéøëfä úà øñàL íB÷îa íà äîe,ãiî úBá÷pä úà øézä–úà øñà àHL íB÷î ©§¨¦¨¦¦§¤¨©¤©§¨¦¦¨¦¦¤©§¥¦¨§¤¨©¤

GL ãò àlà íéøëfäúBøBc äL,ãiî úBá÷pä úà øézpL ïéã Bðéà?Bì eøîà:äëìä íà–ìa÷ð,ïécì íàå ©§¨¦¤¨©§¨¥¦¤©¦¤©§¥¦¨¨§¦£¨¨§©¥§¦©¦
–äáeLz Lé.íäì øîà:éë àG,ïéøeñà ïéðéúðe ïéøæîî !øîBà éðà äëìä,íìBò øeqà ïøeqàå,íéøëæ ãçà ¥§¨¨©¨¤¦£¨¨£¦¥©§¥¦§¦¦£¦§¦¨¦¨¤¨§¨¦

úBá÷ð ãçàå. §¤¨§¥

bbbb.oicl m`e:êîöòî øîåçå ì÷ ùøåã äúàù.daeyz yi,íã÷ì äëøã ïéà äùàäå åîã÷ àì øùà øáã ìò ,ïîòè ùøôúð ïëù áàåîå ïåîòì äî ,áéùäì
:ïîòè ùøôúð àìù éîåãàå éøöîá øîàú.ik `l:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .øîåà éðà äëìä íå÷î ìëîå .äáåùú íëì ïéà øîåçå ì÷ ïã éúééä íà åìéôà

.mipizp:íéî éáàåùå íéöò éáèåçì íéðåúðå òùåäé éîéá åøéâúðù íéðåòáâ

`xephxa yexit

אאאא).).).). עז עז עז עז ,,,, הדרשה:יבמותיבמותיבמותיבמות מן זה למדים עמונית,"ipenr"וכן  "ia`en"ולא

מואבית. íéøeñàולא íðéà éîBãàå éøöî,ישראל בקהל לבוא – ÄÀÄÇÂÄÅÈÂÄ
GL ãò àlàúBøBc äL להם יולדו  אשר  "בנים בהם: שנאמר – ÆÈÇÀÈ

ה'", בקהל  להם יבוא שלישי  úBá÷ðדור ãçàå íéøëæ ãçà– ÆÈÀÈÄÀÆÈÀÅ
טעם. בשום איסורם הכתוב תלה לא שהרי  נקבות, ובין זכרים בין 

úBá÷pä úà øézî ïBòîL éaø,והאדומיות המצריות –ãiî– ÇÄÄÀÇÄÆÇÀÅÄÈ
ישראל. בקהל לבוא שנתגיירו , øîçåלאחר ì÷ :ïBòîL éaø øîàÈÇÇÄÄÀÇÈÙÆ

øñàL íB÷îa íà äîe :íéøácä,הכתוב –øeqà íéøëfä úà ÇÀÈÄÈÄÄÀÆÈÇÆÇÀÈÄÄ
íìBò,ומואבי בעמוני  היינו  –ãiî úBá÷pä úà øézä כמו – ÈÄÄÆÇÀÅÄÈ

לעיל , GLששנינו ãò àlà íéøëfä úà øñà àHL íB÷îäL ÀÆÈÇÆÇÀÈÄÆÈÇÀÈ
úBøBc,ואדומי במצרי היינו –ãiî úBá÷pä úà øézpL ïéã BðéàÅÄÆÇÄÆÇÀÅÄÈ

וחומר ? קל  אינו כלום –Bì eøîà:שמעון לרבי  חכמים –íà ÈÀÄ
äëìä,מרבותיך קבלת כך  אם –ìa÷ð,דבריך את –ïécì íàå ÂÈÈÀÇÅÀÄÇÄ

מעצמך , וחומר קל  לדון  בא אתה אם אבל  –äáeLz Lé שכן – ÅÀÈ
אין  והאשה קדמו", לא אשר  דבר  "על  הטעם נתפרש ומואב בעמון 

טעמם נתפרש  לא ואדומי במצרי  אבל  לקדם, המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;דרכה ((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;;

וחומרברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). הקל את לפרוך כיצד אחרת תשובה מביאים ובגמרא

בבבב).).).). עז עז עז עז ,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות íäì((((עייןעייןעייןעיין øîà:לחכמים שמעון  רבי  –,éë àG ÈÇÈÆÄ
!øîBà éðà äëìä לכם אין  וחומר  מקל  דן הייתי אם אף כלומר – ÂÈÈÂÄÅ
מקום ומכל  `xne,תשובה, ip` dkld. מרבותי קיבלתי dkldשכך oi`e

.oerny iaxkïéøæîî,(יג (ד, לעיל כמבואר  –ïéðéúðe הגבעונים מן – ÇÀÅÄÀÄÄ
הכתוב  שם על  "נתינים" שנקראים בארנו וכבר יהושע, בימי שנתגיירו 

כז כז כז כז ):):):): ט ט ט ט ,,,, m"((((יהושע יהושע יהושע יהושע  p z i e,"מים ושואבי עצים חוטבי ïéøeñàÂÄיהושע...
שנאמר ישראל, בקהל לבוא גגגג):):):):– כגכגכגכג,,,, בקהל((((דברים דברים דברים דברים  ממזר  יבוא "לא

יבואו  שלא דוד  כך  ואחר  יהושע עליהם שגזר הנתינים, וטעם ה'";

ישראל  א א א א ),),),),בקהל עטעטעטעט,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות גמרא גמרא גמרא גמרא  íìBò((((עייןעייןעייןעיין øeqà ïøeqàå– ÀÄÈÄÈ
בממזר ולמדים שם שם שם שם ):):):):((((שנאמר  ה'", בקהל לו יבוא לא עשירי דור "גם

"עד שם מה ומואבי , מעמוני עשירי ", דור  עשירי , "דור  שווה בגזירה
עולם  עד  בממזר  הכתוב עשירי" "דור  אף בפסוק, כמפורש עולם"

לעולם((((ספריספריספריספרי)))) עמהם להתחתן  שלא גזרו הנתינים על  ואף תוספות תוספות תוספות תוספות ; ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין שםשםשםשם;;;; úBá÷ðיבמות יבמות יבמות יבמות  ãçàå íéøëæ ãçà– ÆÈÀÈÄÀÆÈÀÅ
נקבות. ובין זכרים בין 
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

 הרה"ג הנכבד והנעלה איש המעלה גזע תרשישים גדול

 באישים וו"ח אי"א משכיל על דבר טוב וכו'

מוהר"ר דוד ני"ו ששון

שלום וברכה!

יקרת מכתבו מי"ג בשבט קבלתי בשמחה ובו ג' תמונות מג' כתבי יד עתיקים, אשר מהם ניכר 

אמיתת הפס"ד של כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשלחן ערוך לכתוב מלת דכא )בפסוק לא יבוא 

פצוע דכא( באלף.

ובטח ידוע לכת"ר רבוי הדיעות שנאמרו בזה, אשר כלם נקבצו בספר משנת אברהם.

זי"ע, אשר בהיותו בעיר  נבג"מ  וראוי לציין מה ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

ורמיזא )ווארמס( ראה שם הספר תורה שקבלה בידם שכתבה מהר"ם זצ"ל מרוטנברג וכתוב שם דכא 

באלף. וכן ראה גם כן בספר תורה בפראג שע"פ הקבלה בידם מדור לדור הגיהה עזרא הסופר.

לאות הכרת תודה נשלח לכת"ר בחבילה מיוחדת ה"שדי חמד" לחח"מ הספרדי.

בכבוד ובברכה.
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כא המעשה:דף déúéáìסיום ìæà ו לביתו חוני הלך -eäì øîà,ביתו לבני - ¨©§¥¥¨©§

íéi÷ éî ìbònä éðBçc déøa.קיים המעגל חוני של בנו האם -déøa ,déì eøîà §¥§¦©§©¥¦©¨¨§¥§¥
àúéà déøa øa àúéì.קיים בנו בן אך איננו, בנו -,ìbònä éðBç àðà ,eäì øîà ¥¨©§¥¦¨¨©§£¨¦©§©¥

eäeðîéäו  àì.[האמינוהו],Løãnä úéáì ìæà וïðaøì eäðéòîL שם שהיו Ÿ¥§¨©§¥©¦§¨©§¦§§©¨¨
ïéúzòîL ïøéäð ,éøîà÷cברורה שמועתנו -k מוéåä éëc ,ìbònä éðBç éðLa §¨¨§¦§¦¨§©§¨¦§¦§¥¦©§©¥§¦£¥

àLøãî úéáì ìééò נכנ שכשהיה המדרש,- לבית ïðaøìס eäì eåäc àéLe÷ ìk ¨¥§¥¦§¨¨¨§¨£©§§©¨¨
ו  לו מקשים øôî÷היו äåä[מיישבה]eäì øîà .eäì,לחכמים eäéðחוני àðà- £¨§¨¥§¨©§£¨¦

ו  חוני, הוא déìאני éòaîãk àø÷é déì éãáò àìå ,eäeðîéä àì כיבדוהו ולא - Ÿ¥§§Ÿ¨§¦¥§¨¨¦§¦¨¥¥
בזאת כשנוכח המעגל. כחוני טובים מעשים בו ראו שלא כיון לו, ìç,dézòcכראוי L ¨©©§¥

éîçøו  éòá,זמנו קודם נשמתו שיקחו רחמים ביקש -úéîe.[ומת]àáø øîà על ¨¥©£¥¦¨©¨¨
זה, éLðéàמעשה éøîàc eðééä,לומר אנשים שרגילים הפתגם זה -àúeøáç Bà ©§§¨§¦¦§¥©§¨

àúeúéî Bà נח אותו, המכבדים חברים לאדם אין אם כלומר, מיתה, או חברּות או - ¦¨ֲֵ

למות. יותר לו

ונענו: מטר שביקשו צדיקים על נוספים éðBçcמעשים déøa øa äi÷ìç àaà©¨¦§¦¨©§¥§¦
öî éëå ,äåä ìbònäéøèàøèéîì àîìò C צריך העולם והיה מטר ירד כשלא - ©§©¥£¨§¦¦§§¦¨§¨§¦§¨

déaâìלו, ïðaø éøcLî eåä,כך על שיתפלל חכמים לו שלחו -éúàå éîçø éòáe £§©§¦©¨¨§©¥¨¥©£¥§¨¥
àøèéî.גשם וירד רחמים וביקש -éøèöéà àãç àðîéæàøèéîì àîìò C פעם - ¦§¨¦§¨£¨¦§§¦¨§¨§¦§¨

מטר, צריך העולם היה déaâìאחת ïðaøc àâeæ ïðaø øecL אליו חכמים ושלחו - ¨©¨¨¨§©¨¨§©¥
חכמים, תלמידי àøèéîזוג éúéðc éîçø éòaîì רחמים שיבקש ממנו לבקש - §¦¨¥©£¥§¥¥¦§¨

הגשם, eäeçkLàשיבוא àìå déúéáì ìeæà,מצאוהו ולא לביתו החכמים הלכו - ¨§¥¥§Ÿ©§§
àøáãa ìeæàלשדה והלכו -÷éôø à÷ äåäc eäeçkLàå.בה שעודר ומצאוהו - ¨§©§¨§©§§©£¨¨¨¦

àîìL déì eáäé,שלום לו נתנו - ¨£¥§¨¨
détà eäì øañà àìå.כלל פניו להם הסביר לא -àéðôa,ערב לפנות -äåä ék §Ÿ©§©§©¥§©§¨¦£¨

éáéö èwðî,לביתו והולך עצים מלקט כשהיה -àôúk ãça àøîe éáéö àøc,האחת בכתפו ומעדר עצים נשא -å את §©¥¦¥¨¨¦¥¨¨§©©§¨§
àôúkה  ãça àîéìâ ו השניה, בכתפו -éðàñî íééñ àì àçøBà dìeëורק נעליו, נעל לא הדרך וכל -íééñ àiîì éèî ék §¦¨§©©§¨¨§¨Ÿ¨¥§¨¥¦¨¥§©¨¨¥

déðàñî.נעליו נעל בתוכם לעבור צריך והיה למים כשהגיע -éâéäå éîæéäì àèî ék,וברקנים לקוצים כשהגיע -eäðéìc §¨¥¦¨¨§¦§¥§¦¥§¦§
déðîì.יקרע שלא כתיפו על בגדו הגביה -àèMwéî ék détàì eäúéáã à÷ôð àúîì àèî ék יצאה לעיר כשהגיע - §¨¥¦¨¨§¨¨©§¨§¦§§©¥¦¦©§¨

בתכשיטים. מקושטת כשהיא פניו לקבל eäéàאשתו ìééò øãäå àLéøa eäúéáã úìò déúéáì àèî ék לביתו כשהגיע - ¦¨¨§¥¥©©§¦§§¥¨§£©¨¥¦
נכנס, הוא כך ואחר בתחילה אשתו ïðaøנכנסה éìééò øãäåשנכנס לאחר אליו. שהתלוו החכמים נכנסו מכן לאחר ורק -áéúé §¨©¨§¦©¨¨¨¦

éøëåàzôéø C,לחם ואכל בביתו ישב -eëeøk ez ïðaøì eäì øîà àìå,עמי איכלו בואו -é÷eðéì àzôéø âìô וכשחילק - §¨¦¦§¨§Ÿ¨©§§©¨¨§¨©¦§¨¦¥
לילדיו, הלחם  éøzמן àøèeæìe àãç àLéM÷ìהסעודה לאחר שתים. ולקטן אחת פרוסה נתן הגדול לבנו -dì øîà §©¦¨£¨§§¨§¥¨©¨

eúà à÷ àøèéî íeMî ïðaøc àðòãé ,eäúéáãìולכן גשם, שירד שאתפלל ממני לבקש החכמים שבאו אני יודע -÷qéð ¦§¦§¨©§¨§©¨¨¦¦§¨¨¨¦©
àøbéàìהגג לעליית נעלה -éîçø éòaéðå,'ה מאת רחמים  ונבקש -évøîc øLôàיתרצה אולי -àeä Ceøa LBãwä לתפילתנו §¦¨¨§¦¨¥©£¥¤§¨§¦©¥©¨¨

ïéLôðì àúeáéè ÷éæçð àìå ,àøèéî éúééå תפילתנו שמחמת ידעו לא בעלייה מתפללים שאנו שכיון בכך, לעצמינו טובה - §¥¥¦§¨§Ÿ©§¦¦¨§©§¦
àøbéàìירדו. ewñ ו לגג, עלו -àúéåæ àãça éäéàå àúéåæ àãça eäéà í÷,אחרת בזוית ואשתו אחת בזוית הוא עמד - ©§¦¨¨¨¦©£¨¨¦¨§¦¦©£¨¨¦¨

ו  לתפילתם, ה' שמע גשמים. שירדו eäúéáãcוהעתירו àúéåæ Cäî éððò ÷elñ íéã÷ שעמדה הצד מן תחילה עלו העננים - ¨¦¨£¨¥¥©¨¦¨¦§¦§
תחילה. נענתה שהיא גשמים, והורידו אשתו

i"yx

åäì øîàly epa :oedl l`y Ð
.`ed miw lbrnd ipegïì àðøéäð

àúúòîù êðäepl zdben Ð
ly eiiga depcnl eli`k ef dreny
epl dwxtn didy ,lbrnd ipeg

.dti dti epl dibneåà àúåøáç åà
àúåúéî`kd opiqxb `le Ð

`xza `aaa `l` ,aei`c ixagk
oi` m` ,aei`c dyrn iab ,(a,fh)
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האם בשביל זה גידלו וחינכו אותך בתומכי־תמימים במשך כמה שנים – כדי שתגור ב... תקרא עיתון בכל יום, תשתה מיץ תפוזים, 
ותמלא כל תאוות לבך?!...
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ע"א: כא המעשה:דף déúéáìסיום ìæà ו לביתו חוני הלך -eäì øîà,ביתו לבני - ¨©§¥¥¨©§

íéi÷ éî ìbònä éðBçc déøa.קיים המעגל חוני של בנו האם -déøa ,déì eøîà §¥§¦©§©¥¦©¨¨§¥§¥
àúéà déøa øa àúéì.קיים בנו בן אך איננו, בנו -,ìbònä éðBç àðà ,eäì øîà ¥¨©§¥¦¨¨©§£¨¦©§©¥

eäeðîéäו  àì.[האמינוהו],Løãnä úéáì ìæà וïðaøì eäðéòîL שם שהיו Ÿ¥§¨©§¥©¦§¨©§¦§§©¨¨
ïéúzòîL ïøéäð ,éøîà÷cברורה שמועתנו -k מוéåä éëc ,ìbònä éðBç éðLa §¨¨§¦§¦¨§©§¨¦§¦§¥¦©§©¥§¦£¥

àLøãî úéáì ìééò נכנ שכשהיה המדרש,- לבית ïðaøìס eäì eåäc àéLe÷ ìk ¨¥§¥¦§¨¨¨§¨£©§§©¨¨
ו  לו מקשים øôî÷היו äåä[מיישבה]eäì øîà .eäì,לחכמים eäéðחוני àðà- £¨§¨¥§¨©§£¨¦

ו  חוני, הוא déìאני éòaîãk àø÷é déì éãáò àìå ,eäeðîéä àì כיבדוהו ולא - Ÿ¥§§Ÿ¨§¦¥§¨¨¦§¦¨¥¥
בזאת כשנוכח המעגל. כחוני טובים מעשים בו ראו שלא כיון לו, ìç,dézòcכראוי L ¨©©§¥

éîçøו  éòá,זמנו קודם נשמתו שיקחו רחמים ביקש -úéîe.[ומת]àáø øîà על ¨¥©£¥¦¨©¨¨
זה, éLðéàמעשה éøîàc eðééä,לומר אנשים שרגילים הפתגם זה -àúeøáç Bà ©§§¨§¦¦§¥©§¨

àúeúéî Bà נח אותו, המכבדים חברים לאדם אין אם כלומר, מיתה, או חברּות או - ¦¨ֲֵ

למות. יותר לו

ונענו: מטר שביקשו צדיקים על נוספים éðBçcמעשים déøa øa äi÷ìç àaà©¨¦§¦¨©§¥§¦
öî éëå ,äåä ìbònäéøèàøèéîì àîìò C צריך העולם והיה מטר ירד כשלא - ©§©¥£¨§¦¦§§¦¨§¨§¦§¨

déaâìלו, ïðaø éøcLî eåä,כך על שיתפלל חכמים לו שלחו -éúàå éîçø éòáe £§©§¦©¨¨§©¥¨¥©£¥§¨¥
àøèéî.גשם וירד רחמים וביקש -éøèöéà àãç àðîéæàøèéîì àîìò C פעם - ¦§¨¦§¨£¨¦§§¦¨§¨§¦§¨

מטר, צריך העולם היה déaâìאחת ïðaøc àâeæ ïðaø øecL אליו חכמים ושלחו - ¨©¨¨¨§©¨¨§©¥
חכמים, תלמידי àøèéîזוג éúéðc éîçø éòaîì רחמים שיבקש ממנו לבקש - §¦¨¥©£¥§¥¥¦§¨

הגשם, eäeçkLàשיבוא àìå déúéáì ìeæà,מצאוהו ולא לביתו החכמים הלכו - ¨§¥¥§Ÿ©§§
àøáãa ìeæàלשדה והלכו -÷éôø à÷ äåäc eäeçkLàå.בה שעודר ומצאוהו - ¨§©§¨§©§§©£¨¨¨¦

àîìL déì eáäé,שלום לו נתנו - ¨£¥§¨¨
détà eäì øañà àìå.כלל פניו להם הסביר לא -àéðôa,ערב לפנות -äåä ék §Ÿ©§©§©¥§©§¨¦£¨

éáéö èwðî,לביתו והולך עצים מלקט כשהיה -àôúk ãça àøîe éáéö àøc,האחת בכתפו ומעדר עצים נשא -å את §©¥¦¥¨¨¦¥¨¨§©©§¨§
àôúkה  ãça àîéìâ ו השניה, בכתפו -éðàñî íééñ àì àçøBà dìeëורק נעליו, נעל לא הדרך וכל -íééñ àiîì éèî ék §¦¨§©©§¨¨§¨Ÿ¨¥§¨¥¦¨¥§©¨¨¥

déðàñî.נעליו נעל בתוכם לעבור צריך והיה למים כשהגיע -éâéäå éîæéäì àèî ék,וברקנים לקוצים כשהגיע -eäðéìc §¨¥¦¨¨§¦§¥§¦¥§¦§
déðîì.יקרע שלא כתיפו על בגדו הגביה -àèMwéî ék détàì eäúéáã à÷ôð àúîì àèî ék יצאה לעיר כשהגיע - §¨¥¦¨¨§¨¨©§¨§¦§§©¥¦¦©§¨

בתכשיטים. מקושטת כשהיא פניו לקבל eäéàאשתו ìééò øãäå àLéøa eäúéáã úìò déúéáì àèî ék לביתו כשהגיע - ¦¨¨§¥¥©©§¦§§¥¨§£©¨¥¦
נכנס, הוא כך ואחר בתחילה אשתו ïðaøנכנסה éìééò øãäåשנכנס לאחר אליו. שהתלוו החכמים נכנסו מכן לאחר ורק -áéúé §¨©¨§¦©¨¨¨¦

éøëåàzôéø C,לחם ואכל בביתו ישב -eëeøk ez ïðaøì eäì øîà àìå,עמי איכלו בואו -é÷eðéì àzôéø âìô וכשחילק - §¨¦¦§¨§Ÿ¨©§§©¨¨§¨©¦§¨¦¥
לילדיו, הלחם  éøzמן àøèeæìe àãç àLéM÷ìהסעודה לאחר שתים. ולקטן אחת פרוסה נתן הגדול לבנו -dì øîà §©¦¨£¨§§¨§¥¨©¨

eúà à÷ àøèéî íeMî ïðaøc àðòãé ,eäúéáãìולכן גשם, שירד שאתפלל ממני לבקש החכמים שבאו אני יודע -÷qéð ¦§¦§¨©§¨§©¨¨¦¦§¨¨¨¦©
àøbéàìהגג לעליית נעלה -éîçø éòaéðå,'ה מאת רחמים  ונבקש -évøîc øLôàיתרצה אולי -àeä Ceøa LBãwä לתפילתנו §¦¨¨§¦¨¥©£¥¤§¨§¦©¥©¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אדר, תשי"ג

ברוקלין.

 הרב הגאון הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ

חו"ב וכו' מוה"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט' אדר מה שהעיר בבאורי זהר פרשת ויחי דף ל' ע"א. ושואל איך אפשר 

שתהי' השפעה מספי' היסוד שלא ע"י ספי' המלכות,

הנה אף שצדק בדבריו שמוכרח הדבר שכל ההשפעות בעולמות יהיו ע"י ספי' המל', אבל יש 

חילוק בזה אם - בהתלבשות או דרך מעבר. ואם הוא על ידי התלבשות הרי נקרא ע"ש הלבוש, ונתבאר 

הענין בתניא קונטרס אחרון דף קנ"ח ע"א. בהמשך רס"ו )שכמדומני ישנו אצל כת"ר שי'( ד"ה כה גו' 

בריתי יומם ולילה, ובכ"מ בדא"ח.

ת"ח על הערתו בהמבואר בבאה"ז בחילוק דהרהור ומחשבה ממ"ש בחידושי הרשב"א ברכות 

דט"ו, ד"בהרהור לא שייך לשון". אלא באם נלמוד דברי הרשב"א כפי הפשטות - דלא שייך לשון, היינו 

שמחשב הענינים אבל לא האותיות. הנה יוקשה מנ"ל להש"ס דהכתוב גם באופן כזה הרהור כדבור 

דמי דבמילא יש לדעת מהכתוב שמע שני הענינים דצריך להשמיע לאזניו ושנאמרים בכל לשון. ואולי 

יש לדחוק ברשב"א שכוונתו דלא שייך קדושת לשון, ומעלתה - ואז יתאים גם לדברי באורי הזהר. - 

עתה ראיתי בצל"ח )טו, ד( וז"ל: ועיין בחי' רשב"א שכ' דאם יוצא בכוונת הלב ממילא מוכח שיוצא 

בכל ל' דהכוונה עיקר. - והנאני.

בכבוד ובברכה.

הערה: א( דברי באורי הזהר מיוסדים עמ"ש בלקו"ת להאריז"ל בראשית ד"ה למה התחילה. 

אשר מחשבה הרהור דבור ומעשה הם נגד אבי"ע. וידוע בטעם השם בריאה שהוא מאין ליש וכפירוש 

הרמב"ן עה"ת בתחלתו, ותחלת מציאות הכלים הוא בבריאה.

ומבואר בכ"מ אשר אותיות וכלים היינו הך. ולכאורה צ"ע ממ"ש בזח"ג רכ"ט סע"ב דהרהור 

ומחשבה הם חו"ב - שהוא היפך כל הנ"ל - )הובא ג"כ בפרדס שער ערכי הכינויים מערכת מחשבה(, 

ועדיין לא מצאתי מי שמעיר ע"ז. ולכאורה י"ל, אשר ישנו הרהור שלמעלה ממחשבה והרהור שלמטה 

ממחשבה, כי הרהור בכללותו היינו דבר קל דלית בי' ממשא, והרהור שלמטה ממח' היינו שהוא קל 

בערך הדבור, וההרהור שלמע' ממח' היינו שהוא קל בערך המחשבה, ויש לקשר עם הבא לקמן:

ב( מובן ופשוט שאף שבכ"מ הרהור שולל מחשבה, הרי בכ"מ הוא כולל ג"כ מח' ואפי' מח' 

דקה ביותר. ונמצא זה בכמה משמות הנרדפים שאף שיש חילוק ביניהם בכ"מ ובפרט כשבאים שניהם 

להביא  יש  ולדוגמא  וכו'.  והשלישי  גם את השני  כולל  הוא  הנה מצוי שבמקום שבא שם אחד  יחד, 

מרז"ל הרהורי כו' קשים מעבירה. שזהו ג"כ אם זהו עדיין מח' דקה ביותר שלא נמשכה באותיות, 

ואפי' למעלה מזה - וכמובן ממ"ש בבחיי עה"ת פ' נצבים כט, יח ד"ה ואם ישאל שואל. ועיין ג"כ בס' 

מורה נבוכים פרק ב' )כ"ה בדפוס הבחיי. וכנראה צ"ל: ח"ג פ"ח(. ועד"ז הוא ג"כ בתניא פרק יב: אלא 

מיד בעלייתו כו'.

ג( לכאורה ע"פ החילוק דהרהור ומחשבה יש להסביר הש"ס כריתות י"ט סע"ב בחילוק דכוונה 

ומחשבה, דלכאורה כיון ששכח הרי מנפ"מ בעת הפעולה כוונתו לפני זמן.

וע"כ צ"ל שגם בעת הפעולה ישנה הכוונה אף שמחשב באופן אחר. וע"פ הנ"ל י"ל דזהו בהרהור 

וזהו במחשבה )ול' מחשבה הוא ע"ד גרב בבכורות מא, א(. ואכמ"ל.

מוסג"פ הקונטרס שהצעתי ללומדו בימי הפורים שעברו.
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dvex "drwy" oeyl `nyc ,cere .`witql oiytp opizgn `l - miakekd z`v mcew oilin dyng `ede ,ibq dng zriwyac rnyn ,ziprz epi` dng eilr drwy `ly ziprz lk :ziprzc

cg`a mz epiax iptl `a dyrn .miakekd z`v cr oizndl wcwcl jixv oi` - milyne dprzn dkld :(a ,`n) oiaexira opiwqtc ab lr s` ,zay axra dprznd ,edine .ixnbl drwy xnel

`ly it lr s` eala xnbc xn`c "al aicp" llka iede ,eala xnb epiid zeprzdl ezrca didy xg`n ik ,eizeiprz ciqtd `l ik mz epiax xn`e ,lenz`n mlaw `le zeiprz daxd dyry

eli`k excp ici `vie ziprz zltz lltzdle zeprzdl leki - dlild cr eala xnb `l s` ik mz epiax xne` did cere .dlgzkl epiid dlaw opgei iaxe l`eny erac `de ,eiztya `ived

zaya eziprz lawl zaya cg`a dprzn didyk libx did wgvi epiaxe .dgpnd zltza mei ceran lawl xgaend on devn edine ,df lr dxexa dii`x ecia did `l j` ,lenz`n law

."xevp idl`"aäîá"mei leah" wxt xn`c o`nl dywe .olv` xf did `ede "jig` oxd`l" aizkc ,dpedk icbaa ynzyp `l dync :qxhpewd yxit - mi`elnd ini zray lk dyn yny

oal welga :df lr aiydl lkei `le .dpy mirax` lk yny dna le`yl jixv did df itle ,dpy mirax` dlecb dpedka ynzype did lecb odk melyd eilr epiax dyn :(a ,`w) migafa

lre oxd` lr zifde" aizkck ,dpedk icba eycwzp `l oiicry ,`irai` `wec mi`elnd ini zrayc :xnel yie !lecb odkk micba dpenya rnyn "dlecb dpedka" oeylc ,`xni` ea oi`y

wri epiax axde .'ebe "eicbaxn`ck dnaa dpedk icba oi`e ,dna enk aygp did ewxtne okynd cinrn dyn didy mi`elnd ini dray lk mewn lkn ,eycwzp elit`c :yxit y"piilxe`n a

`l` ztxyp cigi z`hg epivn `lc ,dztixy enk ,dzid dry z`xed :xninl opivnc !my daxw mi`eln z`hge ,dnaa axw z`hg oi` `ld :zeywdl oi`e .(a ,hiw) migafc `xza wxta

.efïéàù- `xni` ea did `l jkitle .mirbpc "onbx` ly ze`xni`" :enk ,cbad on epi`y minrte .cbad on `ede ,(` ,dw zay) "bxe`d" wxtc "`xni`d lre qbd lr" :enk - `xni` ea

,dyna men `vnpy ,oxd` ynyiyk jk xg` exn`i `ly :yxit dyn epiax axde .miwelg x`yn dpeyn ede`yr jkitle ,heicd ea ynzyp `ly opirac ,ycg xzei xkip did dfay itl

.mi`lk did `l dfy xn`w mi`lk eid dpedk icbay itl ,"`xnr" enk "`xni`" miyxtn yie .ynyn didy dn miiwznd xac did `ly lkd erciy - `xni` `la edyr jkle

íéðöøçäopinbxznc ,dtilwd `ed bf xn`c iqei iaxk giken mebxzde .oipirxbd e` dtilwd m` ,bf `xwp dfi`e ovxg `xwp dfi` i`pz ibilt (a ,cl) "mipin dyly" wxt xifpa - oibfde

lapirde uegan `ed befd ik ,lapire bef - dpyna xacl oniq iqei iax gipde .xevrl die`xy `id zhgqpd dpevigd dtilwde ,oixevir cre oipvxetn - "bf cre oipvxgn"

`ed oipirxbde ,(a ,at oileg) "ovxge dxerye dhg rxfiy cr" - ovxg iniptd `xew cenlzd mzq oke .ekeza lapirdy oevigd `ed oenrtdy ,`bf opinbxzn "oenrt" oke .ekeza ywywn

.rxfdàéãøåãly zt xizd jk jezne ,ycg xyr mipyc dpznd enk mdl liren xepza eyaiizpy mixny `xaqn ik xne` did mixt` epiax axd .mieb ly mixny :yexit - i`nx`c

zeyrl mlerd milibxy enk ,mina ecnzpy xg`l epiid ycg xyr mipy xg`l `icxec cenlzd xizny dn ik xn`e ,eilr citwd mz epiaxe .xepza eyaiizpy oii ixnya ungpy mieb

`d `weexa `d :xn`w cnz iab (a ,an migqt) "oixaer el`" wxt oke ,'ek drax` `z`e `zlz `nx :yxtne ,'ek oii ixny cg` :ipzwc (a ,ev `xza `aa) "zexit xkend" wxt gkenck

,"mixny" cenlzd oeyla mi`xwp mixnyd ecnzpy mcewe ."i`nx`c iweex" opixn`ck ,ok `xwp ocnzl mixnyd ea oiniyny wyd my lr ik ,"`weex" `xew mixnyn oiyery cnz .ipvxeta

izxz `ki`c ,miycg xyr mipy xg`l oxizdl `kd ixiin edpd`e ,"`icxec" e`xwp ecnzpy xg`e .`ixnye itleb [`ki`d] (`d) :xn`wc (a ,n `rivn `aa) "ciwtnd" wxtc `idd ik

mdilr xar mbe ,mina mnrh lhazp xaky :`zeaihlxac mey oi` - ecnzp `ly mixny la` ,ecnzpy xg`l mipvxgd md ycg xyr mipy xg`l ixyc inp ipvxet oke .ycg xyr mipy

,cn migqt) opixn`ck ,ciar `nrhlc oeik liha `l sl`a elit`e ,mixeq` mcenz xg`l s` ycg xyr mipy jeza e` ,dxeq` mlerl mcenz mcew mda dvngzpy dqirde ,oxizdl liren

.d`pda mixeq` eyaiy mixny :`ipz `ztqezae .`xead gex dxri ilre ,dxene xxeq oak dxei dxende :mz epiax azke .xizdl oi`e ,ilha `le iciar `nrhlc oilaze xe`yl gpd :(`
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ïéiî àðL éàî .íìBòì BðôBã éãéî àöBé BðéàL ñøç¤¤¤¥¥¦¥§§¨©§¨¦¥
?éøL àéðe÷c éðàî eälek :øîéøî eäì Løãc ,Cñð¤¤§¨©§¨¥¨§¨¥§§¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc dxf dcear(oey`x meil)

eäì,xnin` mdl xn` -eäì àðéæç àðàel` milk izi`x ip` - §£¨£¦¨§
éúéicîcmihlet mzgizx zray xnelk ,uegan mirifn mdy - §¦©§¦

,mkezay miwynd z` oevigd mptecnéúéicîc ïåéëåmdy - §¥¨§¦©§¦
mirifnéòìa éàcå,mkeza `vnpy ungd z` mirlea md -éøéñàå ©©¨§¦©£¦¥

.gqta mixeq` mde -àîòè éàîyeniyl mxiykdl xyt` i` ©©£¨
y iptn ,dlrbd ici lr gqtaL ñøç éìk ìò äãéòä äøBzädwynd ©¨¥¦¨©§¦¤¤¤

ea rlapdBðôBc éãéî àöBé Bðéàilkd ly,íìBòìleki epi` ilkde ¥¥¦¥§§¨
dazk e`nhpy zkzn ilke ur ilka ixdy ,ote` meya xdhidl
ilka eli`e ,dlrbd e` dliah ici lr mxiykdl xyt`y dxezd

dxezd dazk qxg(`k e `xwie).exdhl jxc mey dpzp `le ,'xayi'
:`xnbd dywnàðL éàîgqt iabl `ipew oic dpey dna -îoic ©§¨¦

iabl `ipewøîéøî eäì Løãc ,Cñð ïéi,jqp oii iabl eicinlzleälek ¥¤¤§¨©§§¥©§
àéðe÷c éðàîzxtera mitevnd qxg ilk lk -éøLiptn mixzen - ¨¥§§¨¨¦

z` xnixn xq` gqt iabl eli`e ,mkezay dn z` mirlea mpi`y
.ungd z` erlay iptn `ipewdàîéz éëåxnel dvxz m`e - §¦¥¨
y `ed jqp oiil ung oia weligdyõîçxeqi` `edàúééøBàceli`e ¨¥§©§¨

êñð ïééxeqi` wx `edïðaøc,liwde ung iabl xnixn xingd okle ¥¤¤§©¨¨
,jk uxzl xyt` ike ,jqp oii iablïéòk ïðaø ïe÷úc ìk àäå§¨¨§¨©¨¨§¥

ïe÷z àúééøBàcme`yr minkg epwizy dn lky ,`ed llk ixde - §©§¨¨
mb ,xeq` ilkd `ziixe`c xeqi` iabl m`e ,`ziixe`ck mepwize
weligd :`xnbd zvxzn .xeq` zeidl el yi opaxc xeqi` iabl

y ,`edäæung -,ïénça BLéîLzilka libxd yinyzd xnelk ¤©§¦§©¦
ilkde ilka ungd rlap okle ,gzexa `ed ung ilk`nl creind

,gqta xeq`äæåjqp oii -,ïðBöa BLéîLzilka rlap `l okle §¤©§¦§¥
.xzen ilkde

:miakek icaer ly mipwpw oic ea x`azpy dyrn d`ian `xnbd
àáé÷ò éaøòìwéàrlwp ±ìenyy mewndépéî eòa ,÷æðéâ- ©¦£¦¨¦§©§¦§¨¨¦¥

,mewnd ipa edel`yì ïépòúîì ïépòúî ïéà Bà úBòLúBòLmc` - ¦§©¦§¨¥¦§©¦§¨
,jli`e meid zevgn epiidc ,mei ivgl ziprz envr lr laiwy

iprzy e` zeprzdl aiige dlg eziprz m`dmly meil wx dlg z
.ewlgl `ledéãéa äåä àì`aiwr iax ly ecia dzid `l - Ÿ£¨¦¥

,edel`y cer .mzl`yl daeyzíép÷ð÷,qxgn miieyrdìL ©§©¦¤
.ïéøzeî Bà ïéøeñà ,íéáëBë éãáBòef dl`yl mbedéãéa äåä àì- §¥¨¦£¦¨¦Ÿ£¨¦¥

,edel`y cer .daeyz ecia dzid `läLî LnéL änadfi`a - ©¤¦¥Ÿ¤
okynd zcear z` epiax dyn car micba,íéàelnä éîé úòáL ìk̈¦§©§¥©¦¦

micgein micba yael did m`de ,yal `l i`ce dpedk icba ixdy
ef dl`yl mbe .cinz yael didy eicba z` e`déãéa äåä àì- Ÿ£¨¦¥

.ecia daeyz dzid `làúàe `aiwr iax `a -àLøãî éa ìàL- £¨¨©¥¦§§¨
,el` zel`y yxcnd ziaaéøîà,el eaiyd -àúëìädkldd - ¨§¦¦§§¨

y `idì ïépòúî,úBòLzeprzdl envr lr laiwy iny xnelk ¦§©¦§¨
,zeprzdl aiig `ede dlg eziprz ,jli`e meid zevgníéìLä íàå§¦¦§¦

,eziprzúéðòz úlôz ìltúî.ezlitza 'eppr' xne` -àúëìäå ¦§©¥§¦©©£¦§¦§§¨
yíép÷ð÷,qxgn miieyrdLãç øNò íéðL øçàì ,íéáëBë éãáBò ìL ©§©¦¤§¥¨¦§©©§¥¨¨Ÿ¤

,mkeza oiwyn ila edyyïéøzeî,xykd mey mikixv mpi`e cin ¨¦
e .yaiizd mkeza rlapy oiidy iptnäLî LnéL änaaéîé úòáL ©¤¦¥Ÿ¤¦§©§¥

ïáì ÷eìça ,íéàelnäeicbaa `le ,jk myl ieyr didy ,ozyt ly ©¦¦§¨¨¨
.cinz yael didyúî àðäk áøéðyniy epiax dyny ,dpy - ©©£¨©§¥

mi`elind ini zrayaïáì ÷eìçaozyt lyàøîéà Ba ïéàL- §¨¨¨¤¥¦§¨
`l micid izae ,zg` hgna bex` did welgd lky xnelk ,dty

.welgd mr cgia mibex` `l` dxitza welgl miwaecn eid
dpyna epipy(:hk lirl):'åëå íéáëBë éãáBò ìL íéâfäå íépöøçä©©§©¦§©¨¦¤§¥¨¦

,mixne` minkge .xi`n iax ixac ,d`pd xeqi` oxeqi`e oixeq`
.oixzen oiyiai ,oixeq` oigl

:dze` zx`ane ,minkgk zwqetd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
íéâfäå íépöøçä ,ïðaømiaprd zetilwe ipirxb -,íéáëBë éãáBò ìL ©¨¨©©§©¦§©¨¦¤§¥¨¦

íéøzeî ,íéLáé ,ïéøeñà ,ïéçì.:`xnbd zxxaneäðéð éäaygp dn - ©¦£¦§¥¦¨¦¥¦§
eäðéð éäå ,ïéçìaygp dne -,ïéLáémibfe mipvxg dfi` xnelk ©¦§¥¦§§¥¦

zx`an .miyai mi`xwp mibfe mipvxg dfi`e migl mi`xwp
:`xnbdïéçì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà,epiidLãç øNò íéðL ìk ¨©©§¨¨©§¥©¦¨§¥¨¨Ÿ¤

e ,miaprd zhigqníéLáéepiidLãç øNò íéðL øçàìzhigqn §¥¦§©©§¥¨¨Ÿ¤
.miaprd

ïäLk ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà ,øîzàxy`k - ¦§©¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¤¥
mibfde mipvxgd,ïéøeñà,[yceg a"i jeza] migl mdyk epiidc £¦

,äàðäa eléôà ïéøeñàe ,d`pda xeq`y jqp oii oick,ïéøzeî ïäLk £¦£¦©£¨¨§¤¥¨¦
,äìéëàa eléôà ïéøzeî.llk oii mda oi`e yaiizd oiidy iptn ¨¦£¦©£¦¨

:yceg xyr mipy xg`l mixzend mitqep mixac zx`an `xnbd
àøîçc àéãøec éàä ,ãéáæ áø øîàoii ly mixny -éànøàcly - ¨©©§¦©§§¨§©§¨©£©¨¥

,miiebéøL àzL éçøé øñéøz øúa,yceg xyr mipy xg`l - ¨©§¥©©§¥©¨¨¦
.mda rela didy oiidn eyaiizpy iptn ,mixzen

éôìeb éðä ,àáøc déøa àáéáç áø øîà,qxg ly mipwpw mze` - ¨©©£¦¨§¥§¨¨¨¥§¥
,miakek icaer lyéøL àzL éçøé øñéøz øúaxyr mipy xg`l - ¨©§¥©©§¥©¨¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  טי"ת אדר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר בן ציון שי' שד"ר

שלום וברכה!

זו  שהעתקה  ידוע  הנה  והקדושה  בהקריאה  שנדפס  לאידיש  התניא  העתק  בענין  מ"ש  ...ו( 

נמצאים בה כמה שגיאות, שמפני כמה טעמים לא נתקנו בשעתם, בכ"א ת"ח על הערתו בזה, ואפשר 

ימצא פה על אתר מי שהוא שיעשה העתק כזה כמובן מבלי אחריות, אבל זה יקח עוד איזה משך זמן.

ז( נהניתי ממ"ש ע"ד הטבת מצב בריאות... ויש להסבירו שכיון שרואה הטבת מצב הבריאות, 

ה"ז הוראה באצבע שלא הי' בזה ענין אלא שרצו להזכירו שלא לסמוך על שכל עצמו וחשבונות ולהמסר 

כ"א  להנתק מגשמיות  נשיאי חב"ד, שאין הדרך  ע"י  כמו שנתבאר  הוראת הבעש"ט  וכפי  לקדושה, 

לעבוד השי"ת בהגשמיות וכהתורה של הבעש"ט על הפסוק כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו 

גו' והובא ג"כ בהמאמר באתי לגני דשנה זו ובטח ימצא בשבילו האותיות המתאימות להסבירו בזה.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש שזה ימשיך ג"כ תוספת ברכה והצלחה בעניניו הפרטים.



רז oifge` mipy` cenr cl sc ± iying wxtzereay
éúééãîã.ozerila zngn uegan mdiptc oirifn -äãéòä äøåúäoi`c ,"xayi" :aizkc -

.dxiay `l` dxdh elïéîçá åùéîùú äæ,oing dpyd zeni lk eynzyp ung oiprl -

.ith irlaeúåòùìmelk mrh `l edine ,dlrnle zery yyn ziprz eilr laiwy oebk -

.dpey`xa oiekzp ziprz myl `l la` ,meid lk dlgznïéøúåî ùãç øùò íéðù øçàì
okl mcew ynzydl dvx m`e .oewiz ila cin -

.oxn`ck mina o`lnnäùîynzyp `l -

oxd`l ycw icba ziyre" :aizkc ,dpedk icbaa

yniy xeacd it lre ,olv` xf did `ede ,"jig`

.micba exkfed `leàøîéàxne` yi .dty =

e`le .okynd znexzn da myy edecygi `ly

zryae dk`lnd dxnbp xak ixdy ,`zlin

liwy okidn dcear?àéãøåã.mixny =
àèáà
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åðéàù"z`hg mc" wxt xn`ck ,zepeyakl edpixcdp :dniz - mlerl eptec icin `vei

zepeyak oiyer oi`y itl :ipyne ,ycwn ly qxg ilk iab (` ,ev) migafa

,`vei aygp df oi`c :mz epiax xne`e !`vei oyaka dxfgd ici lr ikd e`l `d ,milyexia

m` ,xg` ilk aiygc oeik :xn`z m`e .o`kl e`a zeycg mipte opiayg xg` ilk daxc`c

?dnl `pngx xn`c "uzei mixike xepz" ok

:u"pyn oeyny iax xne`e !zepeyaka edpixcdil

ik ,wqida okxc oi`c qxg ly zexcw iab i`cec

,md mixg` el` xninl jiiy oyaka edl xifgn

oi` - wqid ici lr `a oxeqi`y mixike xepz la`

.xg` ilk `xwp `le ,oyakl oze` zxfgda `vei

éáøwxta i"yx yxit - wfpibl rlwi` `aiwr

qgc ,"`awer xn" qxbc (a ,`i) ziprzc `nw

ik cere ,wtzqn did `l `aiwr iaxy ,melye

`d edin .`ziixa oeyla d`iadl cenlzl el did

dyrn" xikfny epivn zenewn daxdc ,`iyw `l

.ea `veike "`aiwr iaxa

ïéðòúîlawy oebk :qxhpewd yxit - zeryl

,dlrnle zery yyn ziprz eilr

`l j` zepey`x zery yya melk mrh `l ok`

`nw wxta rnyn oke .oiekzp ziprz myl

`d :xn`wc ,mzd iziinc jd lr (a ,`i) ziprzc

melk mrh `ly `ed "zeryl oiprzn" zxn`c

!`id `zeilrn ziprz `d :jixte ,meid eze` lk

xnel jixve .ikelni` jlni`c ,`kixv `l :wiqne

lk`i `l m`y lenz`n eilr lawy inp ixiinc

,jygzy cr ziprza didi meid ivg cr xgnl

wxta l`eny xn` `d - llk dilaw `l i`c

eilr law `ly ziprz lk :(` ,ai) ziprzc `nw

inc aizi i`e ,ziprz diny `l mei ceran

zeryl oiprzn dkld :`kd wiqnck `ilz `da `dc ,ziprz el dzlr mewn lkn lk` elit` ziprz oiprl la` ,ziprz zltz oiprl dizlinl xn` l`enyc yxtl oi`e .`wif ilnc `getnl

"`getnl inc aizi i`"e ,dlgzkl epiid dlaw l`eny irac `de ,"ikelni` jlni`" oeyl rnynck ,lenz`n dlaw `lca inp ixiinc xninl `ki` ,inp i` .ziprz zltz lltzn dprznde

`ed leki meid ivg cr lk` m`y - "zeryl oiprzn" yxtn "mpew" wxt mixcpc inlyexiae .xcp excp mewn lkne ,envr xrivy lr `heg `xwp `l` ziprz xky eilr lawn epi`y epiid

dizlinn .izyxt mlyzy cr ,iwxit lqgpc cr ziprza ipixd :opgei iax xn`c ,zeryl oiprzn xn` opgei iaxc dizlinn :mzd xn`wc .ziprz el dzlre dlild cr zeprzdl ezrca xenbl

zeryl oiprzn aiygc rnyn .`nei `edd lk meva diwq` `in dzye `paeb lk`c ab lr s` ,ililbd iqei iaxc dixa jncc rnye xevl jld dpei iaxc ,zeryl oiprzn dxn` dpei iaxc

`a`y cr ziprza `d`" :xn`c opgei iaxcn ,ziprz diny e`l dng eilr drwy `ly ziprz lk :xn`wc `d` (my) ziprzc `nw wxta jixtc `de .mcew e` ok ixg` lk`y it lr s`

`nw wxta opixn`c ab lr s` miakekd z`v cr zeprzdl oibdep ep`y dne .car d`iyp ian ihenzyi`lc xity ipyn ikd e`lac - zeryl oiprznc meyn epiid :ipynw `le ,"izial

dvex "drwy" oeyl `nyc ,cere .`witql oiytp opizgn `l - miakekd z`v mcew oilin dyng `ede ,ibq dng zriwyac rnyn ,ziprz epi` dng eilr drwy `ly ziprz lk :ziprzc

cg`a mz epiax iptl `a dyrn .miakekd z`v cr oizndl wcwcl jixv oi` - milyne dprzn dkld :(a ,`n) oiaexira opiwqtc ab lr s` ,zay axra dprznd ,edine .ixnbl drwy xnel

`ly it lr s` eala xnbc xn`c "al aicp" llka iede ,eala xnb epiid zeprzdl ezrca didy xg`n ik ,eizeiprz ciqtd `l ik mz epiax xn`e ,lenz`n mlaw `le zeiprz daxd dyry

eli`k excp ici `vie ziprz zltz lltzdle zeprzdl leki - dlild cr eala xnb `l s` ik mz epiax xne` did cere .dlgzkl epiid dlaw opgei iaxe l`eny erac `de ,eiztya `ived

zaya eziprz lawl zaya cg`a dprzn didyk libx did wgvi epiaxe .dgpnd zltza mei ceran lawl xgaend on devn edine ,df lr dxexa dii`x ecia did `l j` ,lenz`n law

."xevp idl`"aäîá"mei leah" wxt xn`c o`nl dywe .olv` xf did `ede "jig` oxd`l" aizkc ,dpedk icbaa ynzyp `l dync :qxhpewd yxit - mi`elnd ini zray lk dyn yny

oal welga :df lr aiydl lkei `le .dpy mirax` lk yny dna le`yl jixv did df itle ,dpy mirax` dlecb dpedka ynzype did lecb odk melyd eilr epiax dyn :(a ,`w) migafa

lre oxd` lr zifde" aizkck ,dpedk icba eycwzp `l oiicry ,`irai` `wec mi`elnd ini zrayc :xnel yie !lecb odkk micba dpenya rnyn "dlecb dpedka" oeylc ,`xni` ea oi`y

wri epiax axde .'ebe "eicbaxn`ck dnaa dpedk icba oi`e ,dna enk aygp did ewxtne okynd cinrn dyn didy mi`elnd ini dray lk mewn lkn ,eycwzp elit`c :yxit y"piilxe`n a

`l` ztxyp cigi z`hg epivn `lc ,dztixy enk ,dzid dry z`xed :xninl opivnc !my daxw mi`eln z`hge ,dnaa axw z`hg oi` `ld :zeywdl oi`e .(a ,hiw) migafc `xza wxta

.efïéàù- `xni` ea did `l jkitle .mirbpc "onbx` ly ze`xni`" :enk ,cbad on epi`y minrte .cbad on `ede ,(` ,dw zay) "bxe`d" wxtc "`xni`d lre qbd lr" :enk - `xni` ea

,dyna men `vnpy ,oxd` ynyiyk jk xg` exn`i `ly :yxit dyn epiax axde .miwelg x`yn dpeyn ede`yr jkitle ,heicd ea ynzyp `ly opirac ,ycg xzei xkip did dfay itl

.mi`lk did `l dfy xn`w mi`lk eid dpedk icbay itl ,"`xnr" enk "`xni`" miyxtn yie .ynyn didy dn miiwznd xac did `ly lkd erciy - `xni` `la edyr jkle

íéðöøçäopinbxznc ,dtilwd `ed bf xn`c iqei iaxk giken mebxzde .oipirxbd e` dtilwd m` ,bf `xwp dfi`e ovxg `xwp dfi` i`pz ibilt (a ,cl) "mipin dyly" wxt xifpa - oibfde

lapirde uegan `ed befd ik ,lapire bef - dpyna xacl oniq iqei iax gipde .xevrl die`xy `id zhgqpd dpevigd dtilwde ,oixevir cre oipvxetn - "bf cre oipvxgn"

`ed oipirxbde ,(a ,at oileg) "ovxge dxerye dhg rxfiy cr" - ovxg iniptd `xew cenlzd mzq oke .ekeza lapirdy oevigd `ed oenrtdy ,`bf opinbxzn "oenrt" oke .ekeza ywywn

.rxfdàéãøåãly zt xizd jk jezne ,ycg xyr mipyc dpznd enk mdl liren xepza eyaiizpy mixny `xaqn ik xne` did mixt` epiax axd .mieb ly mixny :yexit - i`nx`c

zeyrl mlerd milibxy enk ,mina ecnzpy xg`l epiid ycg xyr mipy xg`l `icxec cenlzd xizny dn ik xn`e ,eilr citwd mz epiaxe .xepza eyaiizpy oii ixnya ungpy mieb

`d `weexa `d :xn`w cnz iab (a ,an migqt) "oixaer el`" wxt oke ,'ek drax` `z`e `zlz `nx :yxtne ,'ek oii ixny cg` :ipzwc (a ,ev `xza `aa) "zexit xkend" wxt gkenck

,"mixny" cenlzd oeyla mi`xwp mixnyd ecnzpy mcewe ."i`nx`c iweex" opixn`ck ,ok `xwp ocnzl mixnyd ea oiniyny wyd my lr ik ,"`weex" `xew mixnyn oiyery cnz .ipvxeta

izxz `ki`c ,miycg xyr mipy xg`l oxizdl `kd ixiin edpd`e ,"`icxec" e`xwp ecnzpy xg`e .`ixnye itleb [`ki`d] (`d) :xn`wc (a ,n `rivn `aa) "ciwtnd" wxtc `idd ik

mdilr xar mbe ,mina mnrh lhazp xaky :`zeaihlxac mey oi` - ecnzp `ly mixny la` ,ecnzpy xg`l mipvxgd md ycg xyr mipy xg`l ixyc inp ipvxet oke .ycg xyr mipy

,cn migqt) opixn`ck ,ciar `nrhlc oeik liha `l sl`a elit`e ,mixeq` mcenz xg`l s` ycg xyr mipy jeza e` ,dxeq` mlerl mcenz mcew mda dvngzpy dqirde ,oxizdl liren

.d`pda mixeq` eyaiy mixny :`ipz `ztqezae .`xead gex dxri ilre ,dxene xxeq oak dxei dxende :mz epiax azke .xizdl oi`e ,ilha `le iciar `nrhlc oilaze xe`yl gpd :(`
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?éøL àéðe÷c éðàî eälek :øîéøî eäì Løãc ,Cñð¤¤§¨©§¨¥¨§¨¥§§¨¨¥

ïðaøc Cñð ïéé ,àúééøBàc õîç :àîéz éëå¯àäå §¦¥¨¨¥§©§¨¥¤¤§©¨©§¨
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xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dxf dcear(oey`x meil)

éòéièc àháàiklede ,dar xern ieyrd ,miakek icaer ly zng - £©¨§©¨¥
,wegx mewnl mikledyk oii `ln eze` mi`yep mikxcøñéøz øúä©§¥©

éøL àzL éçøéyaiizpy iptn ,xzen ,yceg xyr mipy xg`l - ©§¥©¨¨¦
,ea rela didy oiidniptn ,xeq` ,yceg xyr mipy mcew la`

xzen epi`y 'meiwl eqipkn'k aygp dfe ,ax onfl oii ea miqipkny
.yceg xyr mipy oeyiia e` iexire ielin ici lr `l`

éànøàc éðöøet éðä ,à÷éà áøc déøa àçà áø øîàzleqt dze` - ¨©©£¨§¥§©¦¨¨¥§¨¥©£©¨¥
,miakek caer ly miapr lyéøL àzL éçøé øñéøz øúaxg`l - ¨©§¥©©§¥©¨¨¦

.da rela didy oiidn dyaiizpy iptn ,zxzen ,yceg xyr mipy
éîëeàå éîéçL éôìeb éðä ,àáøc déøa àçà áø øîàmipwpw mze` - ¨©©£¨§¥§¨¨¨¥§¥§¦¥§§¥

,meiwl oii mda eqipkdy ,miakek icaer ly ,mixegy qxg ly
éøL àzL éçøé øñéøz øúa,yceg xyr mipy exary xg`l - ¨©§¥©©§¥©¨¨¦

.mda rela didy oiidn eyaiizpy iptn ,mixzen
dpyna epipy(:hk lirl):ñééøenäåxeqi` oxeqi`e oixeq` ,'eke §©§¨

.d`pd xeqi` oxeqi` oi` ,mixne` minkge .xi`n iax ixac ,d`pd
miakek caer ly qiixen yiy zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:dlik`a xeq` epi`yñééøeî ,ïðaø eðzcaer ly mibc ly ony - ¨©¨¨§©
miakekïneà,eziiyra dgnen -,øzeî`ed xeqi`d mrhy iptn ¨¨

iptn jk dyer epi` one`e ,qiixena oii miaxrn minrtly meyn
.qiixend mrh z` lwlwn oiidyíeMî øîBà ìàéìîb ïa äãeäé éaø©¦§¨¤©§¦¥¥¦

øzeî ,ïneà ÷léç óà ,ìàéìîb ïa àðéðç éaømixedh mibc - ©¦£¦¨¤©§¦¥©¦©¨¨
`l` zywywe xitpq mdl oi` miphw mdyke ,'zipzleq' mi`xwpd

oldle ,milecb mdyk(.hl)icaer ly wligy dpyna x`ean
enr miaxerny ievny iptn ,miphw mdyk dlik`a xeq` miakek
m`y ,l`ilnb oa dcedi iax x`ane ,el minecd mi`nh mibc
cixtn one`dy iptn ,dlik`a xzen `ed ,'one`' ly `ed wligd

.enrh lwlwzi `ly ick ,zipzleqdn mi`nhd mibcd z`
:xeq` minrtl ,one` qiixen s`y zx`an `xnbddéøa éîéáà éðz̈¥£¦¦§¥

ñééøeî ,eäáà éaøcmiakek caer lyàeä .øzeî ,ïneàinia`-] §©¦£¨§©¨¨
[eda` iaxc dixadì éðz,ef dkld dpy -dì øîà àeäåsiqed - ¨¥¨§¨©¨

mipzepy mibcd ixken jxc `l` ,ote` lka xzen epi`y xn`e
wlg epnn `ivedl icka mibcd oney lr glne min minrt dnk

ae ,oneydníòtdå ïBLàødéðLqiixend ,glne min eilr epzpy ©©¦§¥¦
,øzeîd mrtae.øeñà ,éLéìL,inia` x`ane,àîòè éàîaíòt ¨§¦¦¨©©£¨©©

då ïBLàødeäééðîeL Léôðc éðL,oney daxd qiixena yiy -àì ¦§¥¦¦§¦§©§Ÿ
éøöCàøîç eäa éîøéîìiidy iptn ,oii ea zzl ie`x oi` -lwlwn o ¨¦§¦§¥§©§¨

mle` ,eze`àøîç eäa eîø Cìéàå ïàkîdne ,oii ea mipzep - ¦¨§¥©¨§©§¨
,dipyde dpey`xd mrta wx df ,oii ea ozep epi` one`y x`azpy

.oii ea ozep one` mb ziyilyd mrta mle`
:qiixen iabl sqep oic epnn micnly dyrn d`ian `xnbdàeää©

àñééøeîc àaøàqiixen d`ln dpitq dze`a dyrn -éúàc ©§¨§§¨¨§¨¥
Bkòc àìéîðì,ekr lnpl dribdy -áéúBàaiyed -ïîc àaà éaø ¦§¥¨§©¥©¦©¨§¦

dãäa éøBèð Bkòoii elihi `ly exnyiy dpitqd lr mixney - ©¨¥©£¨
.qiixenaàáø déì øîàlr exnyi zrky liren dn ,`a` iaxl ¨©¥¨¨

`ld ,dpitqdàðcéàä ãòdzr cr -døèð ïàîlr xny in - ©¨¦§¨©©§¨
.qiixena oii elihd xaky okzie ,dpitqddéì øîà,`a` iaxãò ¨©¥©

dì Leçéð (ïàîì) àðcéàä,yeygl epl yi dnl dzr cr -íeMî éà ¨¦§¨§©¦¨¦¦
àøîç déa éáøòîcoi` ,oii qiixena eaxiry yygd meyn m` - ¦§¨§¦¥©§¨

ek caer ly ezpicnay iptn ,jkl yeyglz` `iady df miak
,dpitqa qiixendàzñé÷[dcn-]àîeìa ñééøeîc,fefa zipwp - ¦§¨§§¨§¨

eli`eàøîçc àzñé÷zipwp oii ly dcn dze` -éîeì äòaøàa- ¦§¨§©§¨§©§¨¨¥
oiidy iptn ,qiixena oii iebd lihdy yeygl oi`e ,mifef drax`a
yeygl yi ,qiixendn lef oiidy ekra o`k mle` ,qiixendn xwi

.qiixena oii axriy,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîàoi` recn ¨©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨
yeygleúà øBöc éãééà àîìcmr ribd df miakek caer `ny - ¦§¨©§¥§¨

,xevl dkenqd mid zty jxc ekrl dpitqdàøîç éåLcmyy - §¨¥©§¨
.qiixendn lef oiiddéì øîà,`xif iaxíúä,xev ly dni ztya - ¨©¥¨¨

àkéà éøBLôe éìewéò,my mixiytn miblyde ,milwrzn mind - ¦¥¨¥¦¨
miakek caerdy yeygl oi` okle ,dpitqa xevl ribdl gep `le

.xevl ribd
dpyna epipy(:hk lirl):é÷ééðeà úéa úðéáâe,miakek icaer ly §¦©¥§¨¦

,mixne` minkge .xi`n iax ixac ,d`pd xeqi` oxeqi`e oixeq`
.d`pd xeqi` oxeqi` oi`

:xi`n iax ly enrha dpc `xnbdéðtî ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦¦§¥
é÷ééðeà úðéáb eøñà äî,xi`n iax zrcl d`pdaáBøL éðtî ¨¨§§¦©§¨¦¦§¥¤

døéò dúBà ìL íéìâòiwiipe` -,íéáëBk úãBáòì ïéèçLðjxce £¨¦¤¨¦¦§¨¦©£©¨¦
xg` mikledy oeike ,milbr ly daiw ici lr `id dpiabd ziiyr
,miakek zcear ly milbra dzyrp dpiabdy mihwep aexd
algd z` jtedy xacd xnelk] dpiabd z` cinrndy `vnpe

abd mb okle ,d`pda xeq` [yeb xac `idy dpiabl gl xacndpi
:`xnbd dywn .d`pda zxq`pàéøéà éàîoerny iax hwp recn - ©¦§¨

y meyn `ed iwiipe` zia zpiab xeq`l mrhdy yiwl oaáBø
íéìâò`ld ,miakek zcearl mihgyp iwiipe`aeléôàwx eid m` £¨¦£¦
èeòéî,miakek zcearl mihgyp mewn eze`a milbrdénðok mb - ¦©¦

,d`pda dpiabd z` xqe` xi`n iax didàäcixdy -øéàî éaø §¨©¦¥¦
àèeòéîì Lééçxg` mikled oi` `lewly xaeqe ,herinl yyeg - ¨¥§¦¨

:`xnbd zvxzn .aexdúøîà éày xne` dz` m` -áBømilbrd ¦¨§©
,miakek zcearl mihgyp mewn eze`aèeòéî àkéà`vnp - ¦¨¦

zendad lkn herin md miakek zcearl mihgypd milbrdy
milbrd mr cgi [milbr opi`y] zendad x`y ixdy ,mewn eze`a
yyeg xi`n iaxe ,aex md miakek zcearl mihgyp mpi`y

,herinlúøîà éà àlàwxy xne` dz` m` la` -èeòéîmilbrd ¤¨¦¨§©¦
,ok m` ,miakek zcearl mihgyp mewn eze`akàkéàc ïåéyiy - ¥¨§¦¨

myénð àkéàå ,íéáëBk úãBáòì ïéèçLð ïéàc íéìâò áBømb yie - £¨¦§¥¦§¨¦©£©¨¦§¦¨©¦
àèeòéî déì äåä ,íéáëBk úãBáòì ïéèçLð ïéàc úBîäa øàL§¨§¥§¥¦§¨¦©£©¨¦£¨¥¦¨

àèeòéîcherin md miakek zcearl mihgypd milbrdy `vnp - §¦¨
zenda x`y ly daiwa dzyrp dpiabdy okzi ixdy ,herin ly
dzyrp dpiabdy xn`p m` mbe ,miakek zcearl zehgyp opi`y
zcearl mihgyp mpi` milbrd aex `ld ,milbr ly daiwa

,miakekLééç àì àèeòéîc àèeòéî[ì]eyyg `l -,øéàî éaøoeike §¦¨§¦¨Ÿ¨¥©¦¥¦
aexy xnel jixv jgxk lr ,d`pda dpiabd z` xq` xi`n iaxy
xi`n iaxe ,miakek zcearl mihgyp mewn eze`ay milbrd

.herinl yyeg
ïéèçLð ék ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì íé÷éìà øa ïBòîL éaø déì øîà̈©¥©¦¦§©¤§¨¦§©¦¦§¤¨¦¦¦§¨¦

éåä éàî íéáëBk úãBáòìlr ziyrp iwiipe` zia zpiaby jka dn - ©£©¨¦©¨¥
,miakek zcearl mihgypd milbr zaiw iciéøLc àeä zà àäå- §¨©§§¨¥

zcearl mihgypd milbr d`pda zxzdy `ed dz` `lde
,miakekäîäaä úà èçBMä ,øîzàcicka÷Bøæìz`úãBáòì dîc §¦§©©¥¤©§¥¨¦§¨¨©£©
,íéáëBkicka e`øéè÷äìz`daìç[dly algd-]úãBáòì ¨¦§©§¦¤§¨¥¤©£©

,øîà ïðçBé éaø ,íéáëBkdndadäøeñàiptn enrhe ,d`pda ¨¦©¦¨¨¨©£¨
yäãBáòì äãBáòî ïéáMçî ,øáñ÷zg` dcear zrya ayg m`y - ¨¨©§©§¦¥£¨©£¨

ef daygn ,miakek zcearl didz ef dndaa zxg` dceary
,dndad z` zxqe`ådcearl dcearn oiaygny xaqy mrhd §

y meyn ,`edïðéôìézcear micnely -î õeçzcear,íéðt ¨§¦©¥§¦
zg` dcear zrya ayig m` oaxw zaxwday myky ,xnelk

zxg` dcear lr lebit zaygnhgeyd mb jk ,oaxwd lqtp ,
,miakek zcear myl zxg` dk`ln da zeyrl zpn lr dnda

.d`pda zxq`p dndad,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøåef dnda §©¦¦§¤¨¦¨©
zcearl dalg xihwdl e` dnc wexfl icka dze` ehgyy

,miakekúøzeîueg zcear micnel oi`y iptn ,dlik`a elit` ¤¤
dxeq` iwiipe` zia zpiaby zxn` recn ,ok m`e .mipt zcearn

.d`pdadéì øîà,yiwl oa oerny iaxðéîøzCzòL C,jlfn mexi - ¨©¥¦§¦¨©§¨
el` milbr zhigyay ,el uxize ,jk l`yy lr ekxia xnelk

xaecn ,iwiipe` zia zpiab z` miyer mdici lryøîBàayøîâa §¥¦§©
äçéáædãáBò àeädcearn aygna xaecn oi`e ,dxf dceard z` §¦¨§¨

i`ce dfae ,dxf dcear myl `id dnvr dhigydy `l` ,dcearl
.d`pda dxeq` dndad

dpyna epipy(:hk lirl):ìàòîLé éaø ìàL ,äãeäé éaø øîàiax z` ¨©©¦§¨¨©©¦¦§¨¥
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oifge` mipya cenr cl sc ± iying wxtzereay
àèáà.o"ihea eze` oixewe ,ar xern zng =éòééèãoii `ln eze` oi`yep mikxc ikled -

.ycg xyr mipy diidy ira ikd meyne ,meiwl eqipknk iede ,wegxnléðöøåôly zleqt =

.miaprïîåà ñééøåî`xng meyne mi`nh mibcn icar `l qiixen .xzen ,one` ieb ly -

oey`x mrt dipney yitpc icii` :lif`e yxtnck ,`xng dia inx `l one`e ,dil opixq`w

.`xng edl lwlwn ipye÷ìéçmibc oin -

,oiwxta onwl yxtnck ony zipzleqe ,mixedh

lcbl cizre zywywe xitpq el oi` ezephwae

mieb ly wlig :(` ,hl) onwl opixn`e ,onf xg`l

,cgia daxd xkene miphw mibc oin eze` ,xeq`

,dnr dler dpeaxiry iptn - dxeq` dn iptne

wlig i`de .dnr oilere dl oinec mi`nh mibc

,dpnid olican xaca iwae `ed one`c oeik ,one`

dil ilwlwne ,`nrh aiyg `lc meyn

.diax` ilekl dil rxne zipzleqlïåùàø íòô
éðùåoney lr glne min mipzep ,okxc oky -

ozepe xfeg zelkyke ,epney zevvene mibcd

.mixg`åëòã àìéîðmewn ,frla h"xet =

.dyaia eazelerzepitqdyàèñé÷.dcndmy=

àîåìáxknp oiid df ieb ly ezpicna .`fefa =

lefa oiid o`k la` ,lefa qiixende xweia

.iaexrl opiyiige ,xweia qiixendeøåöã éãééà
àúài`d `z` xevl dkenqd mid zty jxc -

.`ax`àøîç éåùã"iey" .lefa oiidy ,xnelk -

eyl:(` ,ap `rivn `aa) `nlra opixn`ck ,lef o

.jqixkl ieye jabl wiyràëéà éøåùôå éìå÷ò-

ixeyte ,oezlwr oikledy minoibly in -

dpitqd ikyen oi`e ,mind zty lr mixytp

.jxcd eze`a `al oilekiúðéáâ åøñà äî éðôî
é÷ééðåà úéá.d`pda dil xq`c xi`n iaxl -

'åë íéìâò áåøù.ozaiwaalgdz` oicinrn-éáø
èåòéîì ùééç øéàî,hiw) zenaic `xza wxta -

`ny ohw ,oinaiin `le oivleg `l dphwe ohw :(`

.zipelii` `vOz `ny dphw ,qixq `vOiéà ¨¨

áåø úøîà`ki` ,dxf dcearl oihgyp milbr -

zeaiw herinc `yyg meyn dpiab xqinl

iabl herin ded milbr aexc ,d`pda zexeq`d

.odizeaiwa oda oicinrny dnda x`yèçåùä
äøæ äãåáòì äîã ÷åøæì äîäáä úàhgy `ly -

,dhigya dcaer `diy dxf dcear myldndad

.wexflzpnlr dhigyaayg`l`øîà ïðçåé éáø
äøåñà,dcearl dcearn oiaygn :xaqw -

miptc ,opitli `lyiwlyixl .miptn ueg opitlic

z` wexfl zpn lr hgeyd `pngx xn`c `ed

aygn iedc ,wxf `lc ab lr s`e lebit mcd

la` ,dzxiag lr ef dcearn dcearl dcearn

.`l dxf dcear oiprlêúòù êðéîøúmexi =

.jlfnäãáåò àåä äçéáæ øîâá øîåàáaygy -

eala xn`e ,dxf dcearl dnvr dhigyd lr

`picen `dae ,dxf dcearl dcaer ef dgiafa

.dwixfk daeyg dcear `ied dgiafc ,xqzinc

`aa) yiwl yix xaqwc ,dgiaf xnb hwp ikdle

`l` dhigyl dpi` :(a ,hk oileg .` ,ar `nw

.seqalíéåâ úðéáâ åøñà äî éðôî.dlik`a -

dnda ly alg meyn `dc ,dl iraw opaxle

epi` `nh alg :ol `niiwc ,yginl `kil d`nh

.ztwpdpi`xnelk ,cneréåáãçà.mkgmy=øåù
ì÷ñðä.`ed d`pda xeq` -äéçôðá äéì àçéð-

dcear xeqi` my liig jkl ,ony d`xp `diy

.yxtd lr dxfäéçôðá äéì àçéð àì`l jkld -

.xeqi` eilr lginl `yxit aiygäîåàî-

.yxt elit`e
ììëî
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àèëàoixeye minyae miayre gnw oi`iany :yxite ,s"ka jexra qxeb jk - iriihc

:yexit ,giha` oeyl "`ha`" :qxb l`ppg epiaxe .eilr oii oitlfne alga eze`

.iexira xzip `di `ly ilk mey epivn `l ik ,d`xp epi`e .oii da oiniyne ,dlelg zrlc

.cg` epi` zrlce giha` ik ,cere

ñééøåîopaxe xi`n iax ibiltc `de - one`

,d`pd xeqi` oiprl qiixena oizipzna

mrt xg` ixiin ,inp i` .miza ilra lyn epiid

`ede ,`xng dia enxe dipney yilwc ipye oey`x

`z`c onwlc qiixen `edde .xkipe iyilyd

mrta didy itl xkip dide ,ied one` ly ,`ax`a

.ipye oey`xéàik :dniz-herin`ki`aexzxn`

`herin dil opiayg `l i`n` ,inp `aex `ki`

`aex :xzidl dwfge `aex `ki`c oeik ,`hernc

milbr mze`e ,dxf dcearlzehgyp opi`yzenda

zwfgazeaiwd eidy-xzidzwfgamcinrp mnvr

i`d ike ?dhigy mcew dxf dcearl mpi`y xzid

iab (a ,hiw) zenaic `xza wxta opixn` `peeb

dil opiaygc ,zyyeg dpi` zeng dl dzid

!weyl dwfge weyl aex `ki`c ,`herinc `herin

dil rxzi` dhigy xg`lc`kd ip`yc :xnelyie

dhigy xg`l epiptl zecnerd zeaiw jpdc ,dwfg

,opiyiigc oipnif inp mzd .iniiw dxf dcear wtqa

d`viy`zerix`ki`cmeyn ,d`ilnd`via oebk

i iaxl elit`e .zxaern- mzd yiig `lc ryed

elit` xeqi` ly zi`ce mey oi` mzdc ,`kd xq`

oeik o`k la` ,dlitd xyt`c ,d`iln d`viyk

lyherinyyg o`kyi-zexeq`zeaiwdheriny

.xeqi`éëåz` `d ied i`n dxf dcearl oihgyp

`l `ld ?ef `id di`x i`n :dniz - zixyc `ed

`l` ,wexfl oihgyp o`kyiwl oa oerny iaxxikfd

yi !dgiafa caer `edy rnync ,mzq oihgyp

mc jxevl `l` opi` ozhigy xwir lkc :xnel

wxt oilegaxn` inp ikde .yxtljxved`le ,alge

aidi `ipewvl ez`c iriih edpd iab (a ,hl) ipy

wiqnikdmeyne .ocicl`axze`ncexn` 'ek ixkc

.dnvr dgiafa xn`w `le ,"dgiaf xnba"éáø
s` :qxhpewdyxit - zxzen xn` yiwl oa oerny

,`ed dxf dcearl cneync ab lr s`e .dlik`a

opigken (` ,d) oilegc `nw wxta mewn lkn

s` zxzen ezhigyy yi :od cneyn ipic dylyc

.d`pda s` dxeq` yie ,cal d`pda yie ,dlik`a

[a ,hk lirl dpynl jiiy]éðôîoicinrny

`l ryedi iaxc d`xp - dxf dcear ilbr zaiwa

`l ryedi iax `dc ,ezegcl m` ik oiekzn did

(` ,hiw) zenaic `xza wxta herinl yiig

.(a ,k) zexekac iyily wxta oke ,lirl iz`ady

xq` `l `herinl yiigc xi`n iax elit`c ,cere

x`y la` ,iwiipe` zia zpiab `l` (a ,hk) lirl

lirldpynljiiy] .`herincherinaiygzenewn

[a ,hkåàéùäiqxbc zi`e .dvr e`iyn oeyl -

."ip`iWd" oeyl ,erhdyxtpe ,"e`iWd"

[a ,hk lirl dpynl jiiy]åøéáçùgiken

lr" :`xwc ditiq` jinq - 'ek jipny gixl eilr

."jead` zenlr okåøùáxey" wxta - xeq`

- "exya"n yixc (` ,`n `nw `aa) `nw "gbpy

:xnel yie .dihgye xya oirk dicarc ab lr s`

.dipin opirny izxzc

øîàied i`dc d`xp - idppz ediiexz `ax

ax :dilr ipynw `lcn ,`zegipa eyexit

ediiexz" daxd `ki`e .ol rnyn `w `xaqe `xw

.ddinza elit` xity jled cenlza "idppz

qiixen `dc ,dipira `xeqi`l dizilc meyn dil xcdile :jixte .xg` xacl e`iyd :dpynd mifnexy mixtq yi [` ,dl oldl jiiy]

.eiyexita ef `qxib xikfd l`ppg epiaxe .inc dipira `xeqi`l dizi`c o`nk miwen `w inewe`c oeik `kd :ipyne !dipira `xeqi`l dizilc meyn d`pda exq` `l opaxl
i`n
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dxf dcear(oey`x meil)

éòéièc àháàiklede ,dar xern ieyrd ,miakek icaer ly zng - £©¨§©¨¥
,wegx mewnl mikledyk oii `ln eze` mi`yep mikxcøñéøz øúä©§¥©

éøL àzL éçøéyaiizpy iptn ,xzen ,yceg xyr mipy xg`l - ©§¥©¨¨¦
,ea rela didy oiidniptn ,xeq` ,yceg xyr mipy mcew la`

xzen epi`y 'meiwl eqipkn'k aygp dfe ,ax onfl oii ea miqipkny
.yceg xyr mipy oeyiia e` iexire ielin ici lr `l`

éànøàc éðöøet éðä ,à÷éà áøc déøa àçà áø øîàzleqt dze` - ¨©©£¨§¥§©¦¨¨¥§¨¥©£©¨¥
,miakek caer ly miapr lyéøL àzL éçøé øñéøz øúaxg`l - ¨©§¥©©§¥©¨¨¦

.da rela didy oiidn dyaiizpy iptn ,zxzen ,yceg xyr mipy
éîëeàå éîéçL éôìeb éðä ,àáøc déøa àçà áø øîàmipwpw mze` - ¨©©£¨§¥§¨¨¨¥§¥§¦¥§§¥

,meiwl oii mda eqipkdy ,miakek icaer ly ,mixegy qxg ly
éøL àzL éçøé øñéøz øúa,yceg xyr mipy exary xg`l - ¨©§¥©©§¥©¨¨¦

.mda rela didy oiidn eyaiizpy iptn ,mixzen
dpyna epipy(:hk lirl):ñééøenäåxeqi` oxeqi`e oixeq` ,'eke §©§¨

.d`pd xeqi` oxeqi` oi` ,mixne` minkge .xi`n iax ixac ,d`pd
miakek caer ly qiixen yiy zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:dlik`a xeq` epi`yñééøeî ,ïðaø eðzcaer ly mibc ly ony - ¨©¨¨§©
miakekïneà,eziiyra dgnen -,øzeî`ed xeqi`d mrhy iptn ¨¨

iptn jk dyer epi` one`e ,qiixena oii miaxrn minrtly meyn
.qiixend mrh z` lwlwn oiidyíeMî øîBà ìàéìîb ïa äãeäé éaø©¦§¨¤©§¦¥¥¦

øzeî ,ïneà ÷léç óà ,ìàéìîb ïa àðéðç éaømixedh mibc - ©¦£¦¨¤©§¦¥©¦©¨¨
`l` zywywe xitpq mdl oi` miphw mdyke ,'zipzleq' mi`xwpd

oldle ,milecb mdyk(.hl)icaer ly wligy dpyna x`ean
enr miaxerny ievny iptn ,miphw mdyk dlik`a xeq` miakek
m`y ,l`ilnb oa dcedi iax x`ane ,el minecd mi`nh mibc
cixtn one`dy iptn ,dlik`a xzen `ed ,'one`' ly `ed wligd

.enrh lwlwzi `ly ick ,zipzleqdn mi`nhd mibcd z`
:xeq` minrtl ,one` qiixen s`y zx`an `xnbddéøa éîéáà éðz̈¥£¦¦§¥

ñééøeî ,eäáà éaøcmiakek caer lyàeä .øzeî ,ïneàinia`-] §©¦£¨§©¨¨
[eda` iaxc dixadì éðz,ef dkld dpy -dì øîà àeäåsiqed - ¨¥¨§¨©¨

mipzepy mibcd ixken jxc `l` ,ote` lka xzen epi`y xn`e
wlg epnn `ivedl icka mibcd oney lr glne min minrt dnk

ae ,oneydníòtdå ïBLàødéðLqiixend ,glne min eilr epzpy ©©¦§¥¦
,øzeîd mrtae.øeñà ,éLéìL,inia` x`ane,àîòè éàîaíòt ¨§¦¦¨©©£¨©©

då ïBLàødeäééðîeL Léôðc éðL,oney daxd qiixena yiy -àì ¦§¥¦¦§¦§©§Ÿ
éøöCàøîç eäa éîøéîìiidy iptn ,oii ea zzl ie`x oi` -lwlwn o ¨¦§¦§¥§©§¨

mle` ,eze`àøîç eäa eîø Cìéàå ïàkîdne ,oii ea mipzep - ¦¨§¥©¨§©§¨
,dipyde dpey`xd mrta wx df ,oii ea ozep epi` one`y x`azpy

.oii ea ozep one` mb ziyilyd mrta mle`
:qiixen iabl sqep oic epnn micnly dyrn d`ian `xnbdàeää©

àñééøeîc àaøàqiixen d`ln dpitq dze`a dyrn -éúàc ©§¨§§¨¨§¨¥
Bkòc àìéîðì,ekr lnpl dribdy -áéúBàaiyed -ïîc àaà éaø ¦§¥¨§©¥©¦©¨§¦

dãäa éøBèð Bkòoii elihi `ly exnyiy dpitqd lr mixney - ©¨¥©£¨
.qiixenaàáø déì øîàlr exnyi zrky liren dn ,`a` iaxl ¨©¥¨¨

`ld ,dpitqdàðcéàä ãòdzr cr -døèð ïàîlr xny in - ©¨¦§¨©©§¨
.qiixena oii elihd xaky okzie ,dpitqddéì øîà,`a` iaxãò ¨©¥©

dì Leçéð (ïàîì) àðcéàä,yeygl epl yi dnl dzr cr -íeMî éà ¨¦§¨§©¦¨¦¦
àøîç déa éáøòîcoi` ,oii qiixena eaxiry yygd meyn m` - ¦§¨§¦¥©§¨

ek caer ly ezpicnay iptn ,jkl yeyglz` `iady df miak
,dpitqa qiixendàzñé÷[dcn-]àîeìa ñééøeîc,fefa zipwp - ¦§¨§§¨§¨

eli`eàøîçc àzñé÷zipwp oii ly dcn dze` -éîeì äòaøàa- ¦§¨§©§¨§©§¨¨¥
oiidy iptn ,qiixena oii iebd lihdy yeygl oi`e ,mifef drax`a
yeygl yi ,qiixendn lef oiidy ekra o`k mle` ,qiixendn xwi

.qiixena oii axriy,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîàoi` recn ¨©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨
yeygleúà øBöc éãééà àîìcmr ribd df miakek caer `ny - ¦§¨©§¥§¨

,xevl dkenqd mid zty jxc ekrl dpitqdàøîç éåLcmyy - §¨¥©§¨
.qiixendn lef oiiddéì øîà,`xif iaxíúä,xev ly dni ztya - ¨©¥¨¨

àkéà éøBLôe éìewéò,my mixiytn miblyde ,milwrzn mind - ¦¥¨¥¦¨
miakek caerdy yeygl oi` okle ,dpitqa xevl ribdl gep `le

.xevl ribd
dpyna epipy(:hk lirl):é÷ééðeà úéa úðéáâe,miakek icaer ly §¦©¥§¨¦

,mixne` minkge .xi`n iax ixac ,d`pd xeqi` oxeqi`e oixeq`
.d`pd xeqi` oxeqi` oi`

:xi`n iax ly enrha dpc `xnbdéðtî ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦¦§¥
é÷ééðeà úðéáb eøñà äî,xi`n iax zrcl d`pdaáBøL éðtî ¨¨§§¦©§¨¦¦§¥¤

døéò dúBà ìL íéìâòiwiipe` -,íéáëBk úãBáòì ïéèçLðjxce £¨¦¤¨¦¦§¨¦©£©¨¦
xg` mikledy oeike ,milbr ly daiw ici lr `id dpiabd ziiyr
,miakek zcear ly milbra dzyrp dpiabdy mihwep aexd
algd z` jtedy xacd xnelk] dpiabd z` cinrndy `vnpe

abd mb okle ,d`pda xeq` [yeb xac `idy dpiabl gl xacndpi
:`xnbd dywn .d`pda zxq`pàéøéà éàîoerny iax hwp recn - ©¦§¨

y meyn `ed iwiipe` zia zpiab xeq`l mrhdy yiwl oaáBø
íéìâò`ld ,miakek zcearl mihgyp iwiipe`aeléôàwx eid m` £¨¦£¦
èeòéî,miakek zcearl mihgyp mewn eze`a milbrdénðok mb - ¦©¦

,d`pda dpiabd z` xqe` xi`n iax didàäcixdy -øéàî éaø §¨©¦¥¦
àèeòéîì Lééçxg` mikled oi` `lewly xaeqe ,herinl yyeg - ¨¥§¦¨

:`xnbd zvxzn .aexdúøîà éày xne` dz` m` -áBømilbrd ¦¨§©
,miakek zcearl mihgyp mewn eze`aèeòéî àkéà`vnp - ¦¨¦

zendad lkn herin md miakek zcearl mihgypd milbrdy
milbrd mr cgi [milbr opi`y] zendad x`y ixdy ,mewn eze`a
yyeg xi`n iaxe ,aex md miakek zcearl mihgyp mpi`y

,herinlúøîà éà àlàwxy xne` dz` m` la` -èeòéîmilbrd ¤¨¦¨§©¦
,ok m` ,miakek zcearl mihgyp mewn eze`akàkéàc ïåéyiy - ¥¨§¦¨

myénð àkéàå ,íéáëBk úãBáòì ïéèçLð ïéàc íéìâò áBømb yie - £¨¦§¥¦§¨¦©£©¨¦§¦¨©¦
àèeòéî déì äåä ,íéáëBk úãBáòì ïéèçLð ïéàc úBîäa øàL§¨§¥§¥¦§¨¦©£©¨¦£¨¥¦¨

àèeòéîcherin md miakek zcearl mihgypd milbrdy `vnp - §¦¨
zenda x`y ly daiwa dzyrp dpiabdy okzi ixdy ,herin ly
dzyrp dpiabdy xn`p m` mbe ,miakek zcearl zehgyp opi`y
zcearl mihgyp mpi` milbrd aex `ld ,milbr ly daiwa

,miakekLééç àì àèeòéîc àèeòéî[ì]eyyg `l -,øéàî éaøoeike §¦¨§¦¨Ÿ¨¥©¦¥¦
aexy xnel jixv jgxk lr ,d`pda dpiabd z` xq` xi`n iaxy
xi`n iaxe ,miakek zcearl mihgyp mewn eze`ay milbrd

.herinl yyeg
ïéèçLð ék ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì íé÷éìà øa ïBòîL éaø déì øîà̈©¥©¦¦§©¤§¨¦§©¦¦§¤¨¦¦¦§¨¦

éåä éàî íéáëBk úãBáòìlr ziyrp iwiipe` zia zpiaby jka dn - ©£©¨¦©¨¥
,miakek zcearl mihgypd milbr zaiw iciéøLc àeä zà àäå- §¨©§§¨¥

zcearl mihgypd milbr d`pda zxzdy `ed dz` `lde
,miakekäîäaä úà èçBMä ,øîzàcicka÷Bøæìz`úãBáòì dîc §¦§©©¥¤©§¥¨¦§¨¨©£©
,íéáëBkicka e`øéè÷äìz`daìç[dly algd-]úãBáòì ¨¦§©§¦¤§¨¥¤©£©

,øîà ïðçBé éaø ,íéáëBkdndadäøeñàiptn enrhe ,d`pda ¨¦©¦¨¨¨©£¨
yäãBáòì äãBáòî ïéáMçî ,øáñ÷zg` dcear zrya ayg m`y - ¨¨©§©§¦¥£¨©£¨

ef daygn ,miakek zcearl didz ef dndaa zxg` dceary
,dndad z` zxqe`ådcearl dcearn oiaygny xaqy mrhd §

y meyn ,`edïðéôìézcear micnely -î õeçzcear,íéðt ¨§¦©¥§¦
zg` dcear zrya ayig m` oaxw zaxwday myky ,xnelk

zxg` dcear lr lebit zaygnhgeyd mb jk ,oaxwd lqtp ,
,miakek zcear myl zxg` dk`ln da zeyrl zpn lr dnda

.d`pda zxq`p dndad,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøåef dnda §©¦¦§¤¨¦¨©
zcearl dalg xihwdl e` dnc wexfl icka dze` ehgyy

,miakekúøzeîueg zcear micnel oi`y iptn ,dlik`a elit` ¤¤
dxeq` iwiipe` zia zpiaby zxn` recn ,ok m`e .mipt zcearn

.d`pdadéì øîà,yiwl oa oerny iaxðéîøzCzòL C,jlfn mexi - ¨©¥¦§¦¨©§¨
el` milbr zhigyay ,el uxize ,jk l`yy lr ekxia xnelk

xaecn ,iwiipe` zia zpiab z` miyer mdici lryøîBàayøîâa §¥¦§©
äçéáædãáBò àeädcearn aygna xaecn oi`e ,dxf dceard z` §¦¨§¨

i`ce dfae ,dxf dcear myl `id dnvr dhigydy `l` ,dcearl
.d`pda dxeq` dndad

dpyna epipy(:hk lirl):ìàòîLé éaø ìàL ,äãeäé éaø øîàiax z` ¨©©¦§¨¨©©¦¦§¨¥
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המשך בעמוד נ

oifge` mipya cenr cl sc ± iying wxtzereay
àèáà.o"ihea eze` oixewe ,ar xern zng =éòééèãoii `ln eze` oi`yep mikxc ikled -

.ycg xyr mipy diidy ira ikd meyne ,meiwl eqipknk iede ,wegxnléðöøåôly zleqt =

.miaprïîåà ñééøåî`xng meyne mi`nh mibcn icar `l qiixen .xzen ,one` ieb ly -

oey`x mrt dipney yitpc icii` :lif`e yxtnck ,`xng dia inx `l one`e ,dil opixq`w

.`xng edl lwlwn ipye÷ìéçmibc oin -

,oiwxta onwl yxtnck ony zipzleqe ,mixedh

lcbl cizre zywywe xitpq el oi` ezephwae

mieb ly wlig :(` ,hl) onwl opixn`e ,onf xg`l

,cgia daxd xkene miphw mibc oin eze` ,xeq`

,dnr dler dpeaxiry iptn - dxeq` dn iptne

wlig i`de .dnr oilere dl oinec mi`nh mibc

,dpnid olican xaca iwae `ed one`c oeik ,one`

dil ilwlwne ,`nrh aiyg `lc meyn

.diax` ilekl dil rxne zipzleqlïåùàø íòô
éðùåoney lr glne min mipzep ,okxc oky -

ozepe xfeg zelkyke ,epney zevvene mibcd

.mixg`åëòã àìéîðmewn ,frla h"xet =

.dyaia eazelerzepitqdyàèñé÷.dcndmy=

àîåìáxknp oiid df ieb ly ezpicna .`fefa =

lefa oiid o`k la` ,lefa qiixende xweia

.iaexrl opiyiige ,xweia qiixendeøåöã éãééà
àúài`d `z` xevl dkenqd mid zty jxc -

.`ax`àøîç éåùã"iey" .lefa oiidy ,xnelk -

eyl:(` ,ap `rivn `aa) `nlra opixn`ck ,lef o

.jqixkl ieye jabl wiyràëéà éøåùôå éìå÷ò-

ixeyte ,oezlwr oikledy minoibly in -

dpitqd ikyen oi`e ,mind zty lr mixytp

.jxcd eze`a `al oilekiúðéáâ åøñà äî éðôî
é÷ééðåà úéá.d`pda dil xq`c xi`n iaxl -

'åë íéìâò áåøù.ozaiwaalgdz` oicinrn-éáø
èåòéîì ùééç øéàî,hiw) zenaic `xza wxta -

`ny ohw ,oinaiin `le oivleg `l dphwe ohw :(`

.zipelii` `vOz `ny dphw ,qixq `vOiéà ¨¨

áåø úøîà`ki` ,dxf dcearl oihgyp milbr -

zeaiw herinc `yyg meyn dpiab xqinl

iabl herin ded milbr aexc ,d`pda zexeq`d

.odizeaiwa oda oicinrny dnda x`yèçåùä
äøæ äãåáòì äîã ÷åøæì äîäáä úàhgy `ly -

,dhigya dcaer `diy dxf dcear myldndad

.wexflzpnlr dhigyaayg`l`øîà ïðçåé éáø
äøåñà,dcearl dcearn oiaygn :xaqw -

miptc ,opitli `lyiwlyixl .miptn ueg opitlic

z` wexfl zpn lr hgeyd `pngx xn`c `ed

aygn iedc ,wxf `lc ab lr s`e lebit mcd

la` ,dzxiag lr ef dcearn dcearl dcearn

.`l dxf dcear oiprlêúòù êðéîøúmexi =

.jlfnäãáåò àåä äçéáæ øîâá øîåàáaygy -

eala xn`e ,dxf dcearl dnvr dhigyd lr

`picen `dae ,dxf dcearl dcaer ef dgiafa

.dwixfk daeyg dcear `ied dgiafc ,xqzinc

`aa) yiwl yix xaqwc ,dgiaf xnb hwp ikdle

`l` dhigyl dpi` :(a ,hk oileg .` ,ar `nw

.seqalíéåâ úðéáâ åøñà äî éðôî.dlik`a -

dnda ly alg meyn `dc ,dl iraw opaxle

epi` `nh alg :ol `niiwc ,yginl `kil d`nh

.ztwpdpi`xnelk ,cneréåáãçà.mkgmy=øåù
ì÷ñðä.`ed d`pda xeq` -äéçôðá äéì àçéð-

dcear xeqi` my liig jkl ,ony d`xp `diy

.yxtd lr dxfäéçôðá äéì àçéð àì`l jkld -

.xeqi` eilr lginl `yxit aiygäîåàî-

.yxt elit`e
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àèëàoixeye minyae miayre gnw oi`iany :yxite ,s"ka jexra qxeb jk - iriihc

:yexit ,giha` oeyl "`ha`" :qxb l`ppg epiaxe .eilr oii oitlfne alga eze`

.iexira xzip `di `ly ilk mey epivn `l ik ,d`xp epi`e .oii da oiniyne ,dlelg zrlc

.cg` epi` zrlce giha` ik ,cere

ñééøåîopaxe xi`n iax ibiltc `de - one`

,d`pd xeqi` oiprl qiixena oizipzna

mrt xg` ixiin ,inp i` .miza ilra lyn epiid

`ede ,`xng dia enxe dipney yilwc ipye oey`x

`z`c onwlc qiixen `edde .xkipe iyilyd

mrta didy itl xkip dide ,ied one` ly ,`ax`a

.ipye oey`xéàik :dniz-herin`ki`aexzxn`

`herin dil opiayg `l i`n` ,inp `aex `ki`

`aex :xzidl dwfge `aex `ki`c oeik ,`hernc

milbr mze`e ,dxf dcearlzehgyp opi`yzenda

zwfgazeaiwd eidy-xzidzwfgamcinrp mnvr

i`d ike ?dhigy mcew dxf dcearl mpi`y xzid

iab (a ,hiw) zenaic `xza wxta opixn` `peeb

dil opiaygc ,zyyeg dpi` zeng dl dzid

!weyl dwfge weyl aex `ki`c ,`herinc `herin

dil rxzi` dhigy xg`lc`kd ip`yc :xnelyie

dhigy xg`l epiptl zecnerd zeaiw jpdc ,dwfg
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc dxf dcear(ipy meil)

ììkîdfn rnyn -eäééLøt eøL äàðä éøeqéàcly yxty - ¦§¨§¦¥£¨¨¨¦§©§
dlerd ly daiwa qepkd algd ixdy ,d`pda xzen d`pd ixeqi`

.d`pda xzen `ede ,yxt enk `eddéì øîà÷cîexn`y dnne - ¦§¨¨©¥
icaer zpiab exq` minkgy mrhdy l`rnyi iaxl ryedi iax

`ed dlik`a miakekúãBáò éìâò úáé÷a dúBà ïéãéîònL éðtî¦§¥¤©£¦¦¨§¥©¤§¥£©
déì øcäî à÷å ,íéáëBk,l`rnyi iax el aiyde -àì änì ïk íà ¨¦§¨©§©¥¦¥¨¨Ÿ

äeøñà[dpiabd z`-]ììkî ,äàðäadfn rnyn -íéáëBk úãBáòc £¨¨©£¨¨¦§¨©£©¨¦
eäééLøt øeñà.d`pda xeq` miakek zcear ilbr ly yxty - ¨¦§©§

zepiab exq` `l recn ryedi iax z` l`rnyi iax l`yy xg`l
e`iyd' `l` ,ryedi iax el aiyd `l ,d`pda miakek icaer

:`xnbd zl`ey .'xg` xaclàøeqéàì déúéìc íeMî déì øcäìå§©§©¥¦§¥¥§¦¨
déðéòaexq` `ly l`rnyi iaxl aiydl ryedi iaxl did - §¥¥

dzyrp dpiabdy it lr s`y meyn ,d`pda miakek icaer zepiab
,oira miiw epi` xeqi`d mewn lkn ,miakek zcear ilbr zaiwa
,exeqi` rwt oira miiw epi`y xeqi`y xacl di`xe ,d`xp epi`e

àäcixdy -àîòè éàî ,äàðäa eäeøñà àìc ïðaøì ñééøeîoi` §¨§¨§©¨¨§Ÿ£¨©£¨¨©©£¨
,d`pda xeq` qiixendåàì`l m`d -àøeqéàì déúéìc íeMî ¨¦§¥¥§¦¨

déðéòa:`xnbd daiyn .oira miiw epi` xeqi`dy -,éøîàdf oi` §¥¥¨§¦
,miakek icaer zpiab oiae qiixen oia wlgl yiy oeik ,dnec
miiw epi` xeqi`dy meyn d`pda edexq` `l ok` qiixenay

mle` ,oiraàëä,miakek icaer zpiaba -íé÷Bî à÷ déî÷Bàc ïåék ¨¨¥¨§§¥¨¦
z` dcinrn ,d`pda dxeq` `idy ,miakek zcear ilbr zaiwy -
`idy dpiabl gl xac `idy algd z` zkted xnelk] dpiabd

,[yeb xacdéðéòa déøeqéàì déúéàc ïàîk déì áéLçdf ixd - £¦¥§©§¦¥§¦¥§¥¥
df ixd dyw dpiabdy dny oeik ,oira miiw xeqi`dy enk aygp

.d`pd xeqi` gkn `a
dpyna epipy(:hk lirl)iax z` l`rnyi iax l`yy xg`ly :

el aiyd `l ,d`pda miakek icaer zepiab exq` `l recn ryedi
`l` ,ryedi iax,'åëå øçà øáãì BàéOäj`id ,l`rnyi ,el xn` ¦¦§¨¨©¥

ik' ,el xn` .'KicFC miaeh ik' e` 'oiin LicFC miaeh ik' `xew dz`¤©¦
,eilr cnln exiag ixdy ,ok xacd oi` ,el xn` .'KicFC miaeh©¦

.'miaeh LipnW gixl'§¨¤
:`xnbd zxxan .'oiin jicec miaeh ik' weqtd z` zx`an `xnbd

éàîweqtd yexit edn -éãBc íéáBè ék''ïéiî E(a ` mixiyd xiy). ©¦¦¤¦¨¦
:`xnbd zx`anàúà ék`a xy`k -éîéc áøl`xyi ux`n ¦£¨©¦¦

,laalìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ìàøNé úñðk äøîà ,øîà̈©¨§¨§¤¤¦§¨¥¦§¥©¨¨¦¤
éãBc éøác éìò íéáéøò ,íìBòE,mixteq ixac -äøBz ìL dðéiî øúBé ¨£¥¦¨©¦§¥¤¥¦¥¨¤¨

.azkay dxezd xwirn -
dne ,l`rnyi iaxl ryedi iax aiyd `l recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .df weqta el fnxdéìéiLc àø÷ éàä àðL éàî- ©§¨©§¨§©§¥
iax z` ryedi iax l`y eilr `weecy df weqt cgein dna

:`xnbd daiyn .eil` ezaeyza l`rnyi,éæt ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦
àîézéàåz`f xn`y mixne` yie -déLéøî ,énà øa ïBòîL éaø §¦¥¨©¦¦§©©¦¥¥¥

déì øîà÷ àø÷ciaxl ryedi iax aiyd weqtd zligzn - ¦§¨¨¨©¥
'oiin jicec miaeh ik' weqtd zligzay ,daeyz el fnxe l`rnyi

xn`pdéì øîà ,'eäét úB÷éLpî éð÷Mé',ryedi iax,éçà ìàòîLé ¦¨¥¦¦§¦¦¨©¥¦§¨¥¨¦
÷BLçxebq -éúBúôNBæa Bæ EáéLäì ìäaz ìàåwcwcz l`e - £¦§¤¨§©¦¨¥§¨¦

`le dlik`a miakek icaer zepiab exq`y mrhd dn zeywdl
.d`pda

:`xnbd zl`eyàîòè éàîl`rnyi iaxl ryedi iax aiyd `l ©©£¨
:`xnbd daiyn .minkgd zxifbl mrhd ednàîézéàå ,àleò øîà̈©¨§¦¥¨

z`f xn`y mixne` yie -,àaà øa ìàeîL áøiptn `ed mrhdy ©§¥©©¨
yàéä äLãç äøæbicaer zpiab lr exfb dpexg`d zray - §¥¨£¨¨¦

,miakekda ïé÷t÷ôî ïéàåxg`l .dnrh z` yxtl mixweg oi`e - §¥§©§§¦¨
:`xnbd zxxan ,dycg dxifb `idy `xnbd d`iadyàzøéæâ éàî©§¥§¨

zx`an .miakek icaer zepiab exq` dzngny dxifbd idn -
:`xnbdøewéð íeMî ,éåì ïa òLBäé éaø øîà éæt ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦¦¦

,ielb `edyk algd z` gipd miakek caerd `ny yeygl yi -
.dpkq meyn xeq` xacde ,qx` ea lihde alga xwipe ygp `ae

:`xnbd zl`eydéì àîéìåiaxl ryedi iax aiyd `l recn - §¥¨¥
`ed mrhdy l`rnyi.øewéð íeMî:`xnbd daiyn,àleòãk ¦¦¦§¨

àáøòîa àzøéæb éøæb ék ,àleò øîàcdxifb mixfeb eid xy`k - §¨©¨¦¨§¦§¥§¨§©£¨¨
,l`xyi ux`aàîòè elâî àìdxifbd mrh z` milbn eid `l - Ÿ§©©£¨

àzL éçøé øñéøz ãò,dxifbd zrn miycg xyr mipy exary cr - ©§¥©©§¥©¨
miyyegy iptndéì àøéáñ àìc Léðéà àkéà àîìcyi `ny - ¦§¨¦¨¦¦§Ÿ§¦¨¥

,dxifbd mrh z` xaeq epi`y mc`da éìeæìæì éúàåjezn `eaie - §¨¥§©§¥¨
,dxifbd mrh z` milbn mpi` minkgd xy`k la` ,da lflfl jk
eyyg minkgy mixaeqe minkg ixac z` mdilr milawn mlek

.eilr exfb okle leykn dfi`näéîøé éaø da ócâîlr dywd - §©¥¨©¦¦§§¨
,ef drenyäzòî àlàmeyn `id dpiab zxifby df mrh itl - ¤¨¥©¨

dpiab ,ielibäLáémiakek icaer lyéøzLzoke ,zxzen didz - §¥¨¦§§¥
algn dpiabd dzyrp m`ïLémiakek icaer lyéøzLzdidz - ¨¨¦§§¥

,zxzen,àðéðç éaø øîàcdwynLáéyaiizpy -øzeîdlik`a §¨©©¦£¦¨¨¥¨
qx` ea lihn ygp did eli`y iptn ,ielib meyn ea miyyeg oi`e

ïéàqx`dLaéì Bçépîdwyn oke ,yaiizdl -ïLédidyk dlbzpy ¥©¦§©¥¨¨
oyiizpe ycgøzeîiptn ,ielib meyn ea miyyeg oi`e dizya ¨

qx` ea lihn ygp did eli`yïéàqx`dïMéì Bçépî.oyiizdl - ¥©¦§©¥
:miakek icaer zepiab xeqi`l mixg` minrh d`ian `xnbdøîà̈©

,àðéðç éaø`ed xeqi`d mrhéôìiptn -dì øLôà éàLdpiabl - ©¦£¦¨§¦¤¦¤§¨¨
didzyéçeöçö àìazetih -áìçalge ,dpiaba yiy zenebd oia §Ÿ¦§¥¨¨

iptn dizya xeq` ed`x icediy `la ealg miakek caery
.dxezd on xeq`d d`nh dnda alg ea axir `ny yygd

øîà ìàeîLe`ed mrhdy,äìéáð úáé÷ øBòa dúBà ïéãéîònL éðtî §¥¨©¦§¥¤©£¦¦¨§¥©§¥¨
algn dze` jtede dpiabd z` cinrnd `ed dliap zaiw xere
.lha epi` cinrnd xace ,yeb xac `idy dpiabl gl xac `idy

wxy rnyn 'dliap zaiw xer' l`eny hwpy dnn :`xnbd dywn
,dlik`a dxeq` dliapd zaiw ly xer ici lr dcnredy dpiab

àäd ici lr dcnredy dpiab la` -àôeb äáé÷,dnvr -àéøL- ¨¥¨¨©§¨
,dlik`a zxzenä ìàeîL øîà éîeéëxn` jky okzi ike - ¦¨©§¥¨¦

,l`enyïðúäådpyna epipy `lde -(.fhw oileg)jeza yexwd alg , §¨§©
äøeñà Bæ éøä ,äìéáð ìLå íéáëBk ãáBòä úáé÷,dlik`ada ïðéåäå ¥©¨¥¨¦§¤§¥¨£¥£¨©£¦©¨

`xnba epiywde -(:fhw my),ef dpyn lråàì íéáëBk ãáBòc eèà̈§¥¨¦¨
àéä äìáðdltk recne ,dliap dpi` miakek caer zaiw ike - §¥¨¦

,dliap zaiw mbe miakek caer zaiw mb dzpye dpyndøîàå§¨©
,ìàeîL`l` ,mixeq` mixac ipy dpyna eazkp `l ok`àãç §¥£¨

éðz÷jeza yexwd alg epiidc ,dpyna epipy cg` xac -úáé÷ ¨¨¥¥©
íéáëBk ãáBò úèéçL`id ezhigyyäøeñà ,äìáðlre .dlik`a §¦©¥¨¦§¥¨£¨

jixv oi` xq`iz dpiabdy icky ,dpyna x`ean mipt lk
daiwa decinrd m` s` `l` ,dliap zaiw xera dze` ecinriy
m`y o`k l`eny xn` recne ,dxeq` `id f` mb ,dnvr
m`y eixacn rnyny ,dxeq` `id dliap zaiw xera decinrd

:`xnbd zvxzn .zxzen `id dnvr daiwa decinrd,àéL÷ àìŸ©§¨
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ראשית ההכנה להתעסקות בשכלים עיוניים, ובשכל אלוקי בפרט, הוא: א( יגיעת בשר להסיר הטוב טעם מענייני עולם, ב( יגיעת נפש 
לעורר הטוב טעם במושכלות בכלל, ובענייני אלוקות בפרט.
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ריי oifge` mipy` cenr dl sc ± iying wxtzereay
äàðä éøåñéàã ììëî.ediiyxt ixy ,lwqpd xeyl oicd `ede ,dler ik -êéãåã éøáã-

.mixteq ixacäðééî.azkay dxez ,xwir -êéúåúôù ÷åùç"mdiweyge" opinbxznck -

.odiyeake -áéùäì ìäáú ìàå.el zeywdl wcwcz l`e -äùãç äøæâexfb aexwn -

.dpiabd lräá ïé÷ô÷ôî ïéàåoeyl "oiwtwtn" .lif`e yxtnck dnrh oiyxtn oi`e -

,c"iixet frlae ,eytytl mezq xaca dhihg

.miizpian zg` lhepe wtwtn :(` ,eh dkeq) enk

àîòè åìâî àì.eilr exfb dnl -àëéà àîìã
dipin lica `le ,`nrh `edd dil zilc -

`nrh elbn `lc `zyd la` .da lflfne

enw :ixaqc ,`nlr ilek dipin ilca - `zlnc

`lc `ed op`e ,`axeg dipin iz`c `zlna opax

.`nrha opi`iwaøúåî ùáé- yaiy ielib lk -

did `l my did eli` ygp ly qx`c ,xzen

.yail egipn'åëå øúåî ïùéelbzpy xkye oii -

- epyiizpy cr mdl oiznde ,miycg mdyk

egipn did `l ygp ly qx` ea did i`c ,xzen

.oyiiláìç éçåöçö àìá äðéáâì øùôà éàù éôì
alge .algd on x`yp dpiab ly `neb oia -

`nlc ,xeq` ed`ex l`xyi oi`e ieb ealgy

m`e ,cner epi` `nh alge .`nh alg dia aixr

iaeiqp mr x`yp `nhd - xedha `nh axir

`nh alge .`"byin oixewy xedhd `algc

yie ,dl opitli (a ,e) zexekaae ,dxezd on xeq`

.epnn x`yp zenebay yegläìáð úáé÷ øåòá
.xeq`e ,`ed `yxit e`l xere -øîà éîå

ìàåîùdaiw la` ,dxeq`c dlap zaiw xerc -

irna qepkd yexwd alg epiidc ,dlapc dnvr

.`ed `nlra `yxit `nl` ,`ixy ,dlhd
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éàîded oiekzp ebiltdl m` :inlyexi .`xwc `yixn :wiqne - diliiyc `xw i`d `py

"xgn" - "e"` y"nn" oniqdy dxezay ze`xwn ynga ,mixg` mixaca ebiltdl el

xn`py ,dtd z` mdilr oiwiyny mixac :`li` iax xn` !"mwe" "xex`" "z`y" "micweyn"

"jyeall miyak" :ipngp xa l`eny iax mya ibg xa oerny iax ."edit zewiypn ipwyi"

jicinlzy drya ?cvik `d ,aizk miyak ,'ebe

eyrpe elicbd ,dxez ixac mdiptl yeak - miphw

iaxc mzd ipzwe ,dxez ifx mdl dlb - micezrk

`cdl riiqne ,dry dze`a did ohw l`rnyi

xy` mihtynd dl`e" :igei oa oerny iax ipzc

lkl zilbp dpi` z`fd oniqd dn ,"mdiptl miyz

lr jnvr rwyl zeyx jl oi` jk ,dixae dixa

edf ik d`xpe .xyk mc` ipta `l` dxez ixac

`zxifb ixfb ik :jenqa xn`wc eply cenlz mrh

.ahid o`k eyxtn epi`y `l` ,'ek `axrna

cqiy dn edfy opgl` iax axd ixen xne`e

dn lr xdxdl oi`" :dnec` dxt zyxta xilwd

oiwiyn" oeyl ,"dwiypa epzp mleky ,dwwgp

."dtd z` mdilríåùîonwl :dniz - xewip

,ed`ex l`xyi opirac algc `nrh opiwqnc

meyn dil wetiz ,`nh alg aexirl opiyiigc

ielib`wiqt `nrh `l` ,inp ikd oi`c :xnel yie !

la` ,axrnc ed`ex l`xyi oi`ya ,`kd hwp dil

iebd `vny oebk ,jiiy `lc oipnf ielibc `nrh

eqtez dry lky oeikc ,my alegy mewnn `vei

dn iptn :xn`z m`e .`xewipl yginl `kil ecia

zi`c o`nl ,yace minn xzei ielib meyn exq`

eda jiiyc (a ,hn oileg) "zetixh el`"a dil

`lc ab lr s` ,miwynd lkac :xnel yie ?ielib

`din `zeiwpn` ,`xewp meyn `ielb` ictw

epi` minrt aexy jezn ,alg iab la` .ictw

`l inp `zeiwpn` ,eze` oippqn mbe oira lk`p

xn`ck ,qx`l melk liren epi` zppqne .ictw

ipdn `lc (a ,ehw `nw `aa) "`xza lfebd"a

.eaaxry :yexit ,diwxhc `kid zppqnïùé
,ycg eh` oyi dxfb ipyil :dniz - ixzyz

yie !xky iab (a ,`l dxf dccear) lirl ipynck

i`d ilek xkpin `lc ,xfbinl `ki` mzdc :xnel

.dpiab iab enk ycgl oyi oiaéôìxyt` i`y

ly zeneb oia :qxhpewd yxit - alg igevgv `la

alg dia aixr `nlce ,algd on x`yp dpiab

okl ?cner epi`y rcei `edy it lr s` `nh alg ea axiry ded dhey iebc opiyiig in eh`c ,cere !`nw `iepyn dia xcdc oeik ,"`l`" xninl dinxi iaxl dil ded ok m`c :dywe .`nh

inlyexid on di`x `iad wgvi epiaxe .ith` ipia dpiabd zigelgl jeza qx`d x`yp mlerl - oyi d`xp `edyk elit`c :ipyne ,ixzyz dyai :jixt dedc i`n` i`wc mz epiax yxit

.'ek oezpd qx` iptn :ipyne ,dpyaie - "cinrie" yexite .miawpd oia oezpd qx` iptn :wgvi ax xa l`eny iax xn` !cinrie .ielb meyn ?xeq` dnl iebd alg :xn`wc ,mz epiax ixacl

axd yexitk yxtl oi` la` .epcenlza uxzny enk ,miawpd oia oezpd qx` iptn :wiqne !yail egipn epi` `ed qx`c ,ixzyiz `din eyriy dpiab xnelk ,dpiab` `niiw dipy `iyewe

gipiy mewn meya epivn `l `dc ,dizilc .jenqa `nh alg iab cenlzd dywn ikdc ,cenri `l qx` ea yi m`e epcinri ,ielb meyn edexq` dnl :jixt ikde ,alg` i`wc ,opgl` epiax

.ea oezpd qx` liaya zetwdl algéðôî,dlap hwp `wecc :xnel yie !alga xya meyn dxeq` inp dhegy elit` ?dlap `ixi` i`n :xn`z m`e - dlap zaiw xera dze` oicinrny

.opaxcn `l` xeq` epi` ,miwen `w inewe`c ab lr s`e .`ed opeva opevc ,`ziixe`c `xeqi` `kil alga xya meyn dhegya la` ,`ziixe`c `xeqi` da `ki` f`céîål`eny xn`

.jxtnl `gip l`eny` l`enyn `l` ,(` ,fhw) oilegc oizipznn zehiyta jxtnl ivn dedc oicd `ed - ikdàãçmz epiax yxity dn itl :dniz - `id dlap ieb zhigy zaiw ipzw

epi`y lelvd alg la` .dcinrdl `l` ie`x epi`y `ed `nlra `yxitc ,dxfg mcew s` mlern xq`p `l yexw `edy eze`y ,daiwd alga welig yiy (a ,fhw oileg) "xyad lk" seq

gn axrzi `ly xyt` i`y it lr s` dig dtxeyc dlerd zaiwc `iyew jezn mda exfge ,xenb alg oiaygn eid dlgzn ,llk dcinrdl ie`x,`iyw df yexitle .yexwd mr lelvd al

lelv oi`c idpc :xnel yie !lelva ixiin dcnrda ixiin `lc mzde ,`ixy `teb daiw `d :opiwiic ikdle ,yexwa ixiin dcnrd iab ipzwc `kde ,dxfg mcew dlek :`kd ipyn `l i`n`

izyxitck lelvd on my x`ypy it lr s`e ,`ixy `teb daiw `d :rnyn ,dlap zaiw xera l`eny xn`wcne ,lelvd on x`yi `ly jk lk eze` oixxea miebd oi` mewn lknc ,cinrn

oa ryedi iaxk dkld ol `niiwc ,iel oa ryedi iaxk xewip meyn ded xeqi`d mrh `dc ,iebd zpiaba xeqi`l heyt mrh epivn `l eiykr ik :mz epiax xne`e .exxal migxeh miebd oi`y

lka iel oa ryedi iaxk dkld wqt mi`xen`e mi`pz xcqa oke ,l`ppg epiax wqt oke .opgei iaxk dkld opgei iaxe l`eny (a ,fn oiaexir) `dc ,l`eny iabl oky lke ,opgei iax iabl s` iel

eidy wgvi xa ongp axe `cqg ax ixac mcew eixac exkfed ixdy ,d`xza didy ,`ax ly ecinlz didy dad` xa `c` ax eze` epi`y oeik ,melk mpi` dad` xa `c` ax ixac mbe .mewn

mihey miebd oi` ixdy ,i"yx yxitk (cnr) `ly (iab) lirl ziyixtck ,`nh alg aexir meyn inp yginl `kile .`iyewa ecnr wgvi xa ongp axe `cqg ax ixac mbe .`axn xzei mipencw

,exizdl xg` oipn jixve `ed oipnay xacc xnel oi`e .ielb meyn yegl oi` epipia oievn miygp oi`y ep`e ,xewp meyn `l` mrhd oi` i`ce `l` .cner epi`y xg`n `nh alg ea axrl

ipe`b mbe ,migxta mze` oicinrny iptn mze` milke`y yi zenewn daxda mbe .(a ,fp) jqp oii iab onwl yxt`y enk ,oievn miygpdy mewna `l` exq` `l dlgz exq`yk `ed i`ce ik

dxera daiwd oigleny iptn xeq`l zvw mrh yiy miig epiax axd oa wgvi epiax axd xne` ,daiwa oicinrny epnewna ,edin .migxta mze` oicinrny mrhn onewna mze` exizd `peaxp

.giln xg` xac zlapa micinrn ody zenewn izi`x ip`e .gzexk `ed ixd gilnc ,alga xyac xeqi` `ki`e
iptn
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íeMî :déì øãäìå .eäééLøt øeñà äøæ äãBáòc©£¨¨¨¨¦§©§§©£©¥¦
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.déðéòa déøeqéàì déúéàc ïàîk déì áéLç ,íé÷Bî¦¨¥¥§©§¦¥§¦¥§¥¥
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úñðk äøîà ,øîà éîéc áø àúà ék ?"ïéiî¦¨¦¦£¨©¦¦£©¨§¨§¤¤
,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì ìàøNé¦§¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨

éãBã éøác éìò íéáéøò.äøBz ìL dðéiî øúBé E £¥¦¨©¦§¥¤¥¦¥¨¤¨
ïBòîL éaø øîà ?déìééLc àø÷ éàä àðL éàî©§¨©§¨§©§¥£©©¦¦§

,éîà øa ïBòîL éaø àîéúéàå ,éæt ïadéLéøî ¤¨¦§¦¥¨©¦¦§©©¦¥¥¥
øîà ,"eäét úB÷éLpî éð÷Mé" :déì øîà÷ àø÷c¦§¨¨¨©¥¦¨¥¦¦§¦¦£©

éúBúôN ÷BLç ,éçà ìàòîLé :déììàå Bæa Bæ E ¥¦§¨¥¨¦£¦§¤§§©
àîéúéàå ,àleò øîà ?àîòè éàî .áéLäì ìäáz§©¥§¨¦©©§¨¨©¨§¦¥¨
ïéàå ,àéä äLãç äøæb :àaà øa ìàeîL áø©§¥©©¨§¥¨£¨¨¦§¥
ïa ïBòîL éaø øîà ?àúøéæb éàî .da ïé÷t÷ôî§©§§¦¨©§¥§¨¨©©¦¦§¤

.øewéð íeMî :éåì ïa òLBäé éaø øîà éæt¯!øewéð íeMî :déì àîéìå¯,àleòãk ¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦¦¦§¥¨¥¦¦¦§¨
àîìc ,àzL éçøé øñéøz ãò àîòè elâî àì ,àáøòîa àúøéæb éøæb ék :àleò øîàc©£©¨¦¨§¦§¥§¨§©£¨¨¨§©©§¨©§¥©©§¥©¨¦§¨

.da éìeæìæì éúàå déì àøéáñ àìc Léðéà àkéà,äzòî àlà :äéîøé éaø da ócâî ¦¨¦¦§¨§¦¨¥§¨¥§©§¥¨§©¥¨©¦¦§§¨¤¨¥©¨
øzeî Láé :àðéðç éaø øîàc ;éøzLz ïLé ,éøzLz äLáé¯ïLé ,Laiì Bçépî ïéà §¥¨¦§§¥¨¨¦§§¥§¨©©¦£¦¨¨¥¨¥©¦¦©¥¨¨

øzeî¯.áìç éçeöçö àìa dì øLôà éàL éôì :àðéðç éaø øîà !ïMiì Bçépî ïéà ¨¥©¦¦©¥¨©©¦£¦¨§¦¤¦¤§¨¨§Ÿ¦§¥¨¨
øîà éîe ;àéøL àôeb äáé÷ àä .äìéáð úáé÷ øBòa dúBà ïéãéîònL éðtî :øîà ìàeîLe§¥¨©¦§¥¤©£¦¦¨§¥©§¥¨¨¥¨¨©§¨¦£©

äìéáð ìLå éBbä úáé÷ :ïðúäå ?éëä ìàeîL¯åàì éBâc ehà ,da ïðéåäå ;äøeñà Bæ éøä §¥¨¦§¨§©¥©©§¤§¥¨£¥£¨§¨¥©¨©§¨
úáé÷ :éðú÷ àãç ,ìàeîL øîàå ?àéä äìáðéBb úèéçL¯äìáð!äøeñà¯,àéL÷ àì §¥¨¦§¨©§¥£¨¨¨¥¥©§¦©§¥¨£¨¨©§¨
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xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc dxf dcear(ipy meil)

ïàkzaiw jeza qepkd algy zxne`d oileg zkqna dpynd - ¨
dzpyp ,dlik`a xeq` dlapäøæç íãB÷iax ea xfgy mcew - ¤£¨¨

l`rnyi iaxl xn`y dpey`xd ezrcn ryedi(:hk lirl dpyna)

micinrny meyn `ed miakek icaer zpiab ly xeqi`d mrhy
dndad zaiwa qepkd algy ryedi iax xaqe ,dlap zaiwa dze`
aygp `ed `l` ,dndad sebn mpi`y millbk epiidc ,yxtk epi`

eli`e ,dlik`a xeq` okle ,dnvr dndad sebkïàkixac - ¨
`ed miakek icaer zpiab xeqi`y x`iay epziibeqa l`eny
,[dnvr daiwa `le] dlap zaiw xera dze` micinrny meyn

exn`päøæç øçàìxn`e ,eixacn ryedi iax ea xfgy xg`l - §©©£¨¨
dze` micinrny meyn epi` miakek icaer zpiab xeqi` mrhy
icaer ilbr zaiwa dze` micinrny meyn `l` ,dlap zaiwa
dpiabd didz ok m`y l`rnyi iax el dywd jk lre ,miakek
l`eny x`ia okle ,ryedi iax el aiyd `le ,d`pda mb dxeq`
zaiw xera dpiabd z` micinrny meyn `ed xeqi`d mrhy

.d`pda zxzen j` dlik`a dxeq` dpiabd jkitle ,dlapålr s` §
,ea xfg ryedi iaxy itdäðLîoileg zkqnadîB÷nî äææ àì- ¦§¨Ÿ¨¨¦§¨

oi` j` ,zipyp zipypy oeik `l` ,dze` ewgne ixnbl dexwr `l
drcn ea xfg ryedi iaxy x`ean epizpyna ixdy ,dzenk dkld

.ef
icaer zepiab xeqi`l mitqep minrh `iadl dkiynn `xnbd

:miakek,øîà äáäà øa àãà áøc déîMî àikìî áøxeqi` mrhy ©©§¦¨¦§¥§©£¨©©£¨¨©
miakek icaer zpiab zlik``edïé÷éìçnL éðtîz`äéðtly ¦§¥¤©£¦¦¨¤¨

dpiabd,øéæç ïneLa.dlik`a dxeq` dpiabd okle,øîà àcñç áø §©£¦©¦§¨¨©
dúBà ïéãéîònL éðtîdpiabd z` -õîBçaunege ,uneg ici lr - ¦§¥¤©£¦¦¨§¤

.jqp oiin ieyr `ed ixdy dlik`a xeq` miakek icaer lyáø©
dúBà ïéãéîònL éðtî ,øîà ÷çöé øa ïîçðdpiabd z` -óøNa ©§¨©¦§¨¨©¦§¥¤©£¦¦¨¦§©

äìøòä.dlik`a dxeq` dlxre ,dlxr zexit ly sxy ici lr - ¨¨§¨
:`xnbd dywnïàîkxa ongp ax ixac exn`p `pz dfi` zrck - §©

micinrny meyn `ed miakek icaer zepiab xeqi` mrhy wgvi
,dlxrd sxya dpiabd z`àpz éàä ék,df `pz zrck -(àéðúã) ¦©©¨

[ïðúã]dpyna(f"n `"t dlxr),ãéîònä ,øîBà øæòéìà éaøalgóøNa ¦§©©¦¡¦¤¤¥©©£¦¦§©
äìøòä,dpiab epnn zeyrléøét àeäL éðtî ,øeñà`ed sxydy - ¨¨§¨¨¦§¥¤¥¥

sxya cinrndy xaeqe eilr wleg ryedi iax mle` ,ixtk
ongp iax ixac dxe`kle .ixtk epi` sxydy iptn ,xzen dlxrd
.ryedi iax zrcl mxn` ji`e ,xfril` iax zrck md wgvi xa

:`xnbd zvxznàîéz eléôàongp ax ixacy xn`z m` elit` - £¦¥¨
zrck md wgvi xaâéìt àì ïàk ãò ,òLBäé éaøwlgp `l -éaø ©¦§ª©©¨Ÿ¨¦©¦

àæeâc àôè÷a àlà øæòéìà éaøc déìò òLBäéon `veid sxya - §ª©£¥§©¦¡¦¤¤¤¨§©§¨§©§¨
dpiabdy ryedi iax xaeq dlxr ly urn `vi m`y ,urd

,ixtk `le urk df sxy oicy iptn ,zxzen eci lr dcnredyìáà£¨
àøéôc àôè÷a,zexitd on `veid sxya -éãBîryedi iax dcen - §©§¨§¥¨¥

.dxeq` eci lr dcnredy dpiabde ixtk epicyïðúc eðééäåedfe - §©§¦§©
epipyy(my dlxr),óøNa ãéîònäL Leøéôa ézòîL ,òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¨©§¦§¥¤©©£¦¦§©

ïéøwéòä óøNáe ïéìòä,mitprd -,øzeîcinrndeïébtä óøNa- ¤¨¦¦§©¨¦¨¦¨¦§©©©¦
,mkxv lk elyazd `ly zexitd on `veid sxyaéðtî ,øeñà̈¦§¥

éøét àeäL.mnvr zexitd oick sxyd oicy - ¤¥¥
m"ekrd zepiabl yi mi`xen`d ipy zrcly dywn `xnbd

:`xnbd dywn .d`pda s` mixeq` zeidlàcñç áøì ïéax`iay ¥§©¦§¨
z` micinrny iptn miakek icaer zepiab ly xeqi`d mrh

e ,uneg ici lr dpiabd÷çöé øa ïîçð áøì ïéáxeqi`d mrh x`iay ¥§©©§¨©¦§¨
,dlxrd sxya dpiabd z` micinrny iptnøñzzxq`iz - ¦§©

s` dpiabd,äàðäarecne ,d`pda mixeq` dlxre jqp oii ixdy ©£¨¨
dlik`a wx dxeq` miakek icaer zpiabdwiqn .d`pda zxzene

:`xnbdàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
lr jny wxez ony miaeh jipny gixl' weqtd z` zyxec `xnbd

:'jead` zenlr okáéúëc éàî ,àcñç áøc déøa ïîçð áø Løcxiy) ¨©©©§¨§¥§©¦§¨©¦§¦
(b ` mixiyd,'miaFh LipnW gixl'úéçBìöì ,äîBc íëç ãéîìz äîì §¥©§¨¤¦§¨©§¦¨¨¤¦§¦

ïéèééìt ìL`id xy`ky ,aeh gix lra oenqxt` ony -äleâî ¤©§¨¦§¨

,óãBð dçéø`id xy`ke,óãBð dçéø ïéà äqeëîony' xn`py edfe ¥¨¥§¨¥¥¨¥
onyd miwixne onyd zigelv z` milbn xy`ky ,'jny wxez
dxez cnln mkg cinlz xy`k oke ,scep egix xg` ilkl

.aeh my el `vei f` ,micinlzlàlà ãBò àìåmkg cinlzy §Ÿ¤¨
mixg`l dxez cnlndBì ïélbúî epnî ïéqeënL íéøácgxeh `la §¨¦¤§¦¦¤¦§©¦

,mcnln `edykdéa éø÷ ,'Eeáäà úBîìò' øîàpLweqta `xw - ¤¤¡©£¨£¥§¦¥
,'úBneìò'.epnn minlrpe miqeknd mixac epiidcàlà ãBò àìå £§Ÿ¤¨

BáäBà úånä CàìnL,ezinn `ledéa éø÷ ,'Eeáäà úBîìò' øîàpL ¤©§©©¨¤£¤¤¡©£¨£¥§¦¥
,'úåî ìò'.jze` ade` `ed zend lr dpenny in epiidcãBò àìå ©¨¤§Ÿ

,àaä íìBòä ãçàå äfä íìBòä ãçà ,úBîìBò éðL ìçBpL àlà¤¨¤¥§¥¨¤¨¨¨©¤§¤¨¨¨©¨
.'úBîìBò' déa éø÷ ,'úBîìò' øîàpL¤¤¡©£¨§¦¥¨

äðùî
lirl dpyna(:hk)mixeq` miakek icaer ly mixac el` x`azd

wx mixeq` mixac el` zx`an ef dpyne ,d`pdae dlik`a
.d`pda mixzene dlik`aïéøeñà íéáëBë éãáBò ìL íéøác elàå§¥§¨¦¤§¥¨¦£¦

,minkg ixacn dlik`a,äàðä øeqéà ïøeqéà ïéàåe` oxkenl lekie §¥¦¨¦£¨¨
.dlik` jxca `ly d`pd mdn zepdilíéáëBk ãáBò BáìçL áìç̈¨¤£¨¥¨¦

,eäàBø ìàøNé ïéàåekeza axir iebdy yegl yiy ,dlik`a xeq` §¥¦§¨¥¥
.d`nh dndan algïälL ïîMäå útäå,mixeq`Bðéc úéáe éaø §©©§©¤¤¤¨¤©¦¥¦

eøézäz`ïîMä.úB÷ìMäåexq` ,ieb ici lr milyeand mixac ± ¦¦©¤¤§©§¨
.zepzg zxifb meyn dlik`a minkg mze`ïéLáëee` mibc ± §¨¦

glne mina mze` miyaeky dnda ilbx e` y`x oke zewxiïkøcL¤©§¨
miebd lyõîBçå ïéé ïëBúì úúì`ny dlik`a mixeq`e ,uneg e` ± ¨¥§¨©¦¨¤

.xeq` mpii mzqe ,oii okezl epzpäôeøè úéøèåmiphw mibc oin ± §¨¦§¨
xkip oi`y oeike ,dxrwa wc wc miyezk ,migeln mixedh

mi`ex oi`e ,mzi`xnxitpq mdy mdly dxdhd ipniq z`
.mi`nh mibc iebd mda axir `ny minkg eyyg ,zywyweøéöå§¦

,mixedh mibc lyda ïéàLxivd ly ziaga ±úèèBL úéaìk äâc ¤¥¨¨¨¦§¦¤¤
Bayi m`e ,mixedh mibc xiva wx eil`n lcbd `nh ohw bc ±

oi`y oeikne ,ea lcb zialkd bc oi` mi`nh mibcn zaexrz xiva
jkle ,mi`nh mibc zaexrz df xiva yiy `ed oniq zialk da

.dlik`a minkg edexq`÷ìéçäåohw `edyky xedh ohw bc oin ± §©¦¨
edexq`e ,lcbiy xg` mlcbl cizre zywywe xitpq el oi`
oi`e ,enr miaxrzn mi`nh mixg` mipinn mibcy meyn minkg
.dxdh ipniq oi` mdipyly itl `nh dfi`e xedh bc dfi` xkip

úézìç ìL èøB÷åmeyn minkg dexq`e ,zizlg ly glw ± §¤¤¦§¦
yie ,mixac x`y enr mikzegy oikqa dze` mikzeg miebdy

.zizlga rlaie dliap oney oikqd lr yi `ny yeglçìîe¤©
úéãðB÷ìNepipyy el` lk .inex inezgp dlke`l mibdepy gln ± ©§§¦

ïéøeñà elà éøädlik`a.äàðä øeqéà ïøeqéà ïéàå £¥¥£¦§¥¦¨¦£¨¨

àøîâ
xeq` ed`ex l`xyi oi`e ieb ealgy alg ,epizpyna epipy
:`xnbd zl`ey .xq`p `ed mrh dfi`n zxxan `xnbd ,dlik`a

dì Leçéð éàîì ,áìçmrh dfi` meyn ±,exqe`l yegpíeMî éà ¨¨§©¦¨¦¦
éôelçéàyegl oi` ,d`nh dnda alga iebd etilgiy meyn m` ± ¦©¥

alg oky ,dpey mdi`xn ixdy ,jkløBäèed`xnøeéç,oal ± ¨¦¨
algeàîèed`xnéáeøòéà íeMî éàå .÷Bøéyiy meyn m`e ± ¨¥¨§¦¦¦©¥

,xedhd algd jeza `nh alg iebd axir `ny yeglíe÷éð± ¥
,dpiabl algd z` l`xyid epcinriãîBò øBäè áìç øî øîàc- §¨©©¨¨¨¥

,dpiab dyrpãîBò Bðéà àîè áìçrci jkae ,dpiab dyrp epi` - ¨¨¨¥¥¥
.`nh e` xedh `ed m` l`xyid

:`xnbd daiynéòa à÷c éàalgd z` jixv l`xyid m` ± ¦§¨¨¥
énð éëä ,äðéáâìxedh `ed m` ewceale iebd on zepwl leki ok` ± ¦§¦¨¨¦©¦

`l` .dpiab epnn dyriy ici lrdéì éòa à÷c ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©¨§¦©§¨¨¥¥
àëîëì,algn eze` miyerd liyazl eze` jixv l`xyidy ± §©§¨

.dpiab ezeyrl `le
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oifge` mipya cenr dl sc ± iying wxtzereay
äøæç íãå÷ ïàëmcew zipyp ,dxeq`e dlap ieb zaiwc ,oileg zhigyc dpyn dze` -

zaiwa dze` oicinrny iptn :l`rnyi iaxl el xn`y eixacn ryedi iax ea xfgy

.`id `yxit e`l xaqe ,dliapäøæç øçàì ïàëåoicinrny iptn :l`eny ipyc jd -

ezaeyz iptn ryedi iax ea xfgy dxfg xg`l - `ixy dnvr daiw la` ,xera dze`

.l`rnyi iax lyäðùîåzhigya zipypd -

.dxfg mcew ,(` ,fhw) oilegäîå÷îî äææ àì-

la` ,zipyp zipype li`edc ,ixnbl dexwr `l

.ea xfg ixdy ,dzenk dkld oi`ïéãéîòîù
õîåçá äúåàonwle .alg cinrn unegdy -

!d`pda xqzil ok m` :dl jixtàæåâã àôè÷á
.urd on `veid sxya =éøéôã àôè÷á ìáà=

.envr ixitd sxyaóãåð äçéø äìåâîepiide -

dze` oilbnyk ,"jny wxez ony" aizkc

dxez cnln dz`yk xnelk ,dpny oiwixne

.my jl `vi f` - micinlzlåì ïéìâúî- ¥

.ocnln `edyk ,gxeh `la onvrnäðùî
ïîùä úà åøéúä åðéã úéáå éáø,opiqxb `l -

d`iyp dcedi iax `l` diixy edi` e`l `dc

lif`e jinzqn :`xnba xn`ck ,diixy dixa xa

`xnbc d`iyp dcedi iaxe ,d`iyp dcedi iax

ax epiidl`ilnb oax ly epa `iypd dcedi i

opixn` inp ikde .mi`xen`d inia didy ,iaxa

l`ilnb oax ly epa `iypd dcedi iax :`xnba

oa oerny oax ly epa - iax eli`e ,'ek dxed

z` xkeyd"a opixn`ck ,did l`ilnb

.(a ,ct `rivn `aa) "milretdúå÷ìùäålk -

edleke .xedh ilka elit`e ,ieb elyiay xac

.zepzg meynïéùáëåy`xe wxie mibc yeakl -

.unega dnda ly milbxeúéøèåmibc oin =

.migeln miphwäôåøèexazype etxhpy -

.mi`nhl iyiig jkld ,oixkip oi`e mibcdøéöå
åá úèèåù úéáìë äâã äá ïéàùzialk jxcy -

yi m`e ,mixedh mibc ly xiva dil`n lcbil

`ide ,ea zialk lcbz `l enr `nh bc xiv

.d`nh dnvr÷ìéçäåmiphw mibc oin -

xitpq dl oi`e .zipzleq `ide ,mixedh

xitpq onf xg`l lcbl cizre zywywe

:`xnba xn`e ,zxzenc ol `niiwe ,zywywe

dexq` dn iptn?dnr dler dpeaxiry iptn-

`py `l ,jkld ,dl minecd mi`nh mibc

yginl `ki` dtexh dpi` `py `le dtexh

.ixkpin `le dil encc ,mdipia sl`n cg`l

dpi` ik jkld ,dl dnec uwy oi` - zixh la`

.`ixy dtexhúéúìçoixewy `ed ixit oin =

xeq`e ,oikqa eihxw z` oikzgne ,frla `"xfl

.`pikqc `zipepny meynúéãðå÷ìù çìîå-

.(a ,hl dxf dcear) `xnba yxtnàøîâ
íå÷éð.dpiabl daiw ici lr epcinri -àëîëì

.lk`n -éì÷.hrn =éáåéñð.`"byin =àëéì
àúìîã äìò í÷éîìalg ea axrzp `ny -

`nhde eay xedh cner ecinrdyke ,`nh

l oeiqp df oi` jkld ,iaeiqpd mr x`ypxiykd

`zrc `wlq dpiabl la` .lek`l mipey`xd

.xzenc `zydàîéà úéòá éàådpiabl elit` -

.xeq` inpàëéàã.dpiaba iniiwc iaeiqp -éðéá
éôèà`ny opiyiige ,dpiabay zenebd jeza -

iaeiqpd mr x`yp cner `ly `nh algd on

.zenebaéðøåôon eite lecb `edy xepz `ed -

mewne ,`ed ohw dpynay xepz lke .cvd

.dlrnl eite ,zexicw izy zzityäãùá äøñåàì.`ed `nlra i`xw`c ,ikeyni`l yginl `kilc -úéëðî.jyep =éøöî éáà[` ,el scl jiiy] .mixvnd lv` zecya =ïúôéìæ=

.erlay xeqi` zipepny oirifne oihlety ,ozhilt
éàãåì

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

éðôîdcear] iying wxta yxtpy enk ,dxeq` mieb ly dlxre - dlxr sxya oicinrny

.jxazi myd zxfra [oixcer oi` ligznd xeac a ,bq dxfíéøáãepnn oiqeknd

yxtny enk ,diyeze dvr epnn oipdpy itl ,odifx el oilbn mc` ipay :yexit - el oilbzn

.(` dpyn e wxt) zea` zkqnaäðéáâìon alg gwil :yexit - ith` ipia i`wc `ki`

ly dpiab gwil iab lirl la` .dpiab zeyrl iebd

eze` dyery oeik .`nh algl yginl `kil ieb

,`nh alg ea axir `nlc yginl `kil ekxvl

.cner epi`y oeikììëî- ixyc o`nl `ki`c

i`c llkn - oic ziaa dxzed `l zt :xn`wcn

o`kne .exeqi` hyt `l `nl` ,dil ixy ded ira

hyt `ly oeik ,mieb ly zt lek`l dzr eknq

oax ixac lr jenql yie ,l`xyi lka exeqi`

:ixn`c wecv xa xfrl` iaxe l`ilnb oa oerny

xeavd aex ok m` `l` xeavd lr dxfb oixfeb oi`

:(` ,fl) onwl xn`c ,di`x cere .ea cenrl oileki

`l` xizdl gipd `le ,ztd z` s` xizz epinia

e`a eixg`e ,"`ixy oic zia" dil exw eedc meyn

inlyexia ixn`c ,cere .edexizdy xg` oic zia

eilr ecnr zt :zayc `nw wxtae oiwxtc

lek`l xzen mieb ly ztn xdfpy ine .edexizde

mrhy it lr s` zg` dxrwa xdfp epi`y in mr

xeq`l xingdl oi`c ,l`xyi zta axrzn ieb zt

(` ,e) oilegc `nw wxta xn`ck ,zaexrz ici lr

`pna `peeb i`dke .i`nc zaexrz lr exfb `lc

`l` exfb `lc ,dipira ztl dizilc ,ixy miebc

.dipira `zi`c `kid

[` ,el scl jiiy]ïúôéìæ:qxhpewd yxit -

onyd gkn d`a dhilt dze`y d`xpe .ozhilt

:(` ,dr) onwl opixn`ck ,xeqi`d ilkn ewixdy

`ly ,dyw zvw selif oeyle .mizif ina oblfn e`

selif dyrz :enk ,dkity oeyl wx selif epivn

.(a ,k migqt)
`nlya
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äææ àì äðLîe ,äøæç øçàì ïàk ,äøæç íãB÷ ïàk̈¤£¨¨¨§©©£¨¨¦§¨Ÿ¨¨
äáäà øa àcà áøc déîMî àikìî áø .dîB÷nî¦§¨©©§¦¨¦§¥§©©¨©©£¨
àcñç áø .øéæç ïneLa äéðt ïé÷éìçnL éðtî :øîà̈©¦§¥¤©£¦¦¨¤¨§©£¦©¦§¨
øa ïîçð áø .õîBça dúBà ïéãéîònL éðtî :øîà̈©¦§¥¤©£¦¦¨§¤©©§¨©
.äìøòä óøNa dúBà ïéãéîònL éðtî :øîà ÷çöé¦§¨¨©¦§¥¤©£¦¦¨¦§©¨¨§¨

¯:øîBà øæòéìà éaø àéðúc ,àpz éàä ék ?ïàîk§©¦©©¨§©§¨©¦¡¦¤¤¥
äìøòä óøNa ãéîònä¯?éøét àeäL éðtî ,øeñà ©©£¦¦§©¨¨§¨¨¦§¥¤¥¥

¯éaø âéìt àì ïàk ãò ;òLBäé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦§ª©©¨¨¨¥©¦
øæòéìà éaøc déìò òLBäé¯,àæåâc àôè÷a àlà §ª©£¥§©¦¡¦¤¤¤¨§©§¨¦§¨¨

éaø øîà ,ïðúc eðééäå .éãBî àøéôc àôè÷a ìáà£¨§©§¨§¥¨¥§©§¦§©¨©©¦
ïéìòä óøNa ãéîònäL ,Leøéôa ézòîL :òLBäé§ª©¨©§¦§¥¤©©£¦¦§©¤¨¦

ïéøwéòä óøNáe¯ïébtä óøNa ,øzeî¯éðtî ,øeñà ¦§©¨¦¨¦¨¦§©©©¦¨¦§¥
,÷çöé øa ïîçð áøì ïéa ,àcñç áøì ïéa .éøét àeäL¤¥¥¥§©¦§¨¥§©©§¨©¦§¨
áøc déøa ïîçð áø Løc .àéL÷ !äàðäa øqzz¦©©©£¨¨©§¨¨©©©§¨§¥§©

éðîL çéøì" :áéúëc éàî ,àcñçäîì ,"íéáBè E ¦§¨©¦§¦§¥©§¨¤¦§¨
äleâî ,ïéèééìt ìL úéçBìöì ?äîBc íëç ãéîìz¯ ©§¦¨¨¤¦§¦¤§¨§¦§¨

äqeëî ,óãBð dçéø¯àlà ,ãBò àìå ;óãBð dçéø ïéà ¥¨¥§¨¥¥¨¥§Ÿ¤¨
úBîìò" :øîàpL ,Bì ïélbúî epnî ïéqeënL íéøác§¨¦¤§¦¦¤¦§©¦¤¤¡©£¨
CàìnL àlà ,ãBò àìå ;"úBîeìò" déa éø÷ ,"Eeáäà£¥§¥¥£§Ÿ¤¨¤©§©
déa éø÷ ,"Eeáäà úBîìò" :øîàpL ,BáäBà úånä©¨¤£¤¤¡©£¨£¥§¥¥
ãçà ,úBîìBò éðL ìçBpL àlà ,ãBò àìå ;"úBî ìò"©§Ÿ¤¨¤¥§¥¨¤¨
,"úBîìò" :øîàpL ,àaä íìBòä ãçàå äfä íìBòä̈¨©¤§¤¨¨¨©¨¤¤¡©£¨

."úBîìBò" déa éø÷äðùîíéBb ìL íéøác elàå §¥¥¨§¥§¨¦¤¦
éaø .ïälL ïîMäå útäå ,eäàBø ìàøNé ïéàå éBb BáìçL áìç :äàðä øeqéà ïøeqéà ïéàå ïéøeñà£¦§¥¦¨¦£¨¨¨¨¤£¨§¥¦§¨¥¥§©©§©¤¤¤¨¤©¦
øéöå ,äôeøè úéøèå ,õîBçå ïéé ïëBúì úúì ïkøcL ïéLáëe ,úB÷ìMäå .ïîMä eøézä Bðéc úéáe¥¦¦¦©¤¤§©§¨§¨¦¤©§¨¨¥§¨©¦§¤§¨¦§¨§¦

úécðB÷ìN çìîe ,úézìç ìL èøB÷å ,÷ìéçäå ,Ba úèèBL úéaìk äâc da ïéàL¯elà éøä ¤¥¨¨¨¦§¦¤¤§©¦¨§¤¤¦§¦¤©©§§¦£¥¥
.äàðä øeqéà ïøeqéà ïéàå ïéøeñààøîâéôeìçéà íeMî éà ?dì Leçéð éàîì áìç¯øBäè £¦§¥¦¨¦£¨¨¨¨§©¥¨¦¦¦£¥¨

éáeøòéà íeMî éàå ;÷Bøé àîè ,øeéç¯Bðéà àîè áìç ,ãîBò øBäè áìç :øî øîàc ,íe÷éð ¦¥¨¥¨§¦¦¦£¥¥§¨©¨¨¨¨¥¨¨¨¥¥
!ãîBò¯äðéáâì éòa à÷c éà¯ïðé÷ñò éàîa àëä ;éîð éëä¯.àëîëì déì éòa à÷c¯ìB÷Lðå ¥¦§¨¨¥¦§¦¨¨¦©¦¨¨§©¨§¦©§¨¨¥¥§¨§¨§¦§

!íB÷éðå éì÷ dépéî¯.àúléîc dìò í÷éîì àkéì ,éîéé÷ àìc éáBéñð àkéà éîð øBäèác ïåék ¦¥¨¥§¥¥¨¦§¨©¦¦¨¦§¥§¨©§¦¥¨§¥©£¨§¦§¨
áø øîà ."útäå" .éôèà éðéa éà÷c àkéà ,äðéáâì dì éòá÷c àîéz eléôà :àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨£¦¥¨§¨¨¥¨¦§¦¨¦¨§¨¥¥¥©§¥§©©¨©©

.ïéc úéáa äøzeä àì út :ïðçBé éaø øîà àðäk¯?éøLc ïàî àkéàc ììkî¯àúà éëc ,ïéà ¨£¨¨©©¦¨¨©Ÿ§¨§¥¦¦§¨§¦¨©§¨¥¦§¦£¨
:éaø øîà ,äàñ äôàî éðøet út åéðôì éBb àéáäå äãOì éaø àöé úçà íòt :øîà éîéc áø©¦¦¨©©©©©¨¨©¦©¨¤§¥¦§¨¨©§¥©£¥§¨¨©©¦
eàø äî ,àlà !úeðúç íeMî ?íéîëç eàø äî ;døñBàì íéîëç eàø äî ,Bæ út äàð änk©¨¨¨©¨¨£¨¦§§¨¨¨£¨¦¦£¨¤¨¨¨
áø .útä úà øézä àì éaø ,àéä àìå ,útä éaø øézä :íòä ïéøeáñk .äãOa døñBàì íéîëç£¨¦§§¨©¨¤¦§¦¨¨¦¦©¦©©§Ÿ¦©¦Ÿ¦¦¤©©©
Cìä úçà íòt :eøîà àlà ,äNòî äéä Ck àì :øîà äãeäé øa ìàeîL áø àîéúéàå óñBé¥§¦¥¨©§¥©§¨¨©Ÿ¨¨¨©£¤¤¨¨§©©©©¨©
:øîBì íòä ïéøeáñk ?øèìt ïàk ïéà :éaø øîà ,íéãéîìzì ÷eçc út äàøå ãçà íB÷îì éaø©¦§¨¤¨§¨¨©¨©©§¦¦¨©©¦¥¨©§¥¦§¦¨¨©

éBb øèìt øîàc ïàîì eléôà :Baìç éaø øîà .ìàøNé øèìt àlà øîà àì àeäå ,éBb øèìt¯ ©§¥§Ÿ¨©¤¨©§¥¦§¨¥£©©¦¤§£¦§©§¨©©§¥
:øîà ïðçBé éaøå .àì ìàøNé øèìt àkéàc íB÷îa ìáà ,ìàøNé øèìt àkéìc àlà ïøîà àì̈£¨¨¤¨§¥¨©§¥¦§¨¥£¨§¨§¦¨©§¥¦§¨¥¨§©¦¨¨£©

éBb øèìt øîàc ïàîì eléôà¯úékðî äåä eáéà .úeðúç íeMî ,àì øéòa ìáà ,äãOa éléî éðä £¦§©§¨©©§¥¨¥¦¥©¨¤£¨¨¦¨¦£¨©§£¨§©¥
,eáéàc déãäa eòzLz àì :÷çöé øa ïîçð áø àîéúéàå ,àáø eäì øîà ,éøöî éaà út ìéëàå§¨¥©©¥¦§¥£©§¨¨§¦¥¨©©§¨©¦§¨¨¦§©©£¥§©§

ïîL ."ïälL ïîMäå" .éàîøàc àîçì ìéëà÷c¯:øîà ìàeîLe ,åéìò øæb ìàiðc :øîà áø §¨¨¥©§¨©£©¨¥§©¤¤¤¨¤¤¤©¨©¨¦¥¨©¨¨§¥¨©
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עבודה זרה. אין מעמידין - פרק שני דף לה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc dxf dcear(ipy meil)

ïàkzaiw jeza qepkd algy zxne`d oileg zkqna dpynd - ¨
dzpyp ,dlik`a xeq` dlapäøæç íãB÷iax ea xfgy mcew - ¤£¨¨

l`rnyi iaxl xn`y dpey`xd ezrcn ryedi(:hk lirl dpyna)

micinrny meyn `ed miakek icaer zpiab ly xeqi`d mrhy
dndad zaiwa qepkd algy ryedi iax xaqe ,dlap zaiwa dze`
aygp `ed `l` ,dndad sebn mpi`y millbk epiidc ,yxtk epi`

eli`e ,dlik`a xeq` okle ,dnvr dndad sebkïàkixac - ¨
`ed miakek icaer zpiab xeqi`y x`iay epziibeqa l`eny
,[dnvr daiwa `le] dlap zaiw xera dze` micinrny meyn

exn`päøæç øçàìxn`e ,eixacn ryedi iax ea xfgy xg`l - §©©£¨¨
dze` micinrny meyn epi` miakek icaer zpiab xeqi` mrhy
icaer ilbr zaiwa dze` micinrny meyn `l` ,dlap zaiwa
dpiabd didz ok m`y l`rnyi iax el dywd jk lre ,miakek
l`eny x`ia okle ,ryedi iax el aiyd `le ,d`pda mb dxeq`
zaiw xera dpiabd z` micinrny meyn `ed xeqi`d mrhy

.d`pda zxzen j` dlik`a dxeq` dpiabd jkitle ,dlapålr s` §
,ea xfg ryedi iaxy itdäðLîoileg zkqnadîB÷nî äææ àì- ¦§¨Ÿ¨¨¦§¨

oi` j` ,zipyp zipypy oeik `l` ,dze` ewgne ixnbl dexwr `l
drcn ea xfg ryedi iaxy x`ean epizpyna ixdy ,dzenk dkld

.ef
icaer zepiab xeqi`l mitqep minrh `iadl dkiynn `xnbd

:miakek,øîà äáäà øa àãà áøc déîMî àikìî áøxeqi` mrhy ©©§¦¨¦§¥§©£¨©©£¨¨©
miakek icaer zpiab zlik``edïé÷éìçnL éðtîz`äéðtly ¦§¥¤©£¦¦¨¤¨

dpiabd,øéæç ïneLa.dlik`a dxeq` dpiabd okle,øîà àcñç áø §©£¦©¦§¨¨©
dúBà ïéãéîònL éðtîdpiabd z` -õîBçaunege ,uneg ici lr - ¦§¥¤©£¦¦¨§¤

.jqp oiin ieyr `ed ixdy dlik`a xeq` miakek icaer lyáø©
dúBà ïéãéîònL éðtî ,øîà ÷çöé øa ïîçðdpiabd z` -óøNa ©§¨©¦§¨¨©¦§¥¤©£¦¦¨¦§©

äìøòä.dlik`a dxeq` dlxre ,dlxr zexit ly sxy ici lr - ¨¨§¨
:`xnbd dywnïàîkxa ongp ax ixac exn`p `pz dfi` zrck - §©

micinrny meyn `ed miakek icaer zepiab xeqi` mrhy wgvi
,dlxrd sxya dpiabd z`àpz éàä ék,df `pz zrck -(àéðúã) ¦©©¨

[ïðúã]dpyna(f"n `"t dlxr),ãéîònä ,øîBà øæòéìà éaøalgóøNa ¦§©©¦¡¦¤¤¥©©£¦¦§©
äìøòä,dpiab epnn zeyrléøét àeäL éðtî ,øeñà`ed sxydy - ¨¨§¨¨¦§¥¤¥¥

sxya cinrndy xaeqe eilr wleg ryedi iax mle` ,ixtk
ongp iax ixac dxe`kle .ixtk epi` sxydy iptn ,xzen dlxrd
.ryedi iax zrcl mxn` ji`e ,xfril` iax zrck md wgvi xa

:`xnbd zvxznàîéz eléôàongp ax ixacy xn`z m` elit` - £¦¥¨
zrck md wgvi xaâéìt àì ïàk ãò ,òLBäé éaøwlgp `l -éaø ©¦§ª©©¨Ÿ¨¦©¦

àæeâc àôè÷a àlà øæòéìà éaøc déìò òLBäéon `veid sxya - §ª©£¥§©¦¡¦¤¤¤¨§©§¨§©§¨
dpiabdy ryedi iax xaeq dlxr ly urn `vi m`y ,urd

,ixtk `le urk df sxy oicy iptn ,zxzen eci lr dcnredyìáà£¨
àøéôc àôè÷a,zexitd on `veid sxya -éãBîryedi iax dcen - §©§¨§¥¨¥

.dxeq` eci lr dcnredy dpiabde ixtk epicyïðúc eðééäåedfe - §©§¦§©
epipyy(my dlxr),óøNa ãéîònäL Leøéôa ézòîL ,òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¨©§¦§¥¤©©£¦¦§©

ïéøwéòä óøNáe ïéìòä,mitprd -,øzeîcinrndeïébtä óøNa- ¤¨¦¦§©¨¦¨¦¨¦§©©©¦
,mkxv lk elyazd `ly zexitd on `veid sxyaéðtî ,øeñà̈¦§¥

éøét àeäL.mnvr zexitd oick sxyd oicy - ¤¥¥
m"ekrd zepiabl yi mi`xen`d ipy zrcly dywn `xnbd

:`xnbd dywn .d`pda s` mixeq` zeidlàcñç áøì ïéax`iay ¥§©¦§¨
z` micinrny iptn miakek icaer zepiab ly xeqi`d mrh

e ,uneg ici lr dpiabd÷çöé øa ïîçð áøì ïéáxeqi`d mrh x`iay ¥§©©§¨©¦§¨
,dlxrd sxya dpiabd z` micinrny iptnøñzzxq`iz - ¦§©

s` dpiabd,äàðäarecne ,d`pda mixeq` dlxre jqp oii ixdy ©£¨¨
dlik`a wx dxeq` miakek icaer zpiabdwiqn .d`pda zxzene

:`xnbdàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
lr jny wxez ony miaeh jipny gixl' weqtd z` zyxec `xnbd

:'jead` zenlr okáéúëc éàî ,àcñç áøc déøa ïîçð áø Løcxiy) ¨©©©§¨§¥§©¦§¨©¦§¦
(b ` mixiyd,'miaFh LipnW gixl'úéçBìöì ,äîBc íëç ãéîìz äîì §¥©§¨¤¦§¨©§¦¨¨¤¦§¦

ïéèééìt ìL`id xy`ky ,aeh gix lra oenqxt` ony -äleâî ¤©§¨¦§¨

,óãBð dçéø`id xy`ke,óãBð dçéø ïéà äqeëîony' xn`py edfe ¥¨¥§¨¥¥¨¥
onyd miwixne onyd zigelv z` milbn xy`ky ,'jny wxez
dxez cnln mkg cinlz xy`k oke ,scep egix xg` ilkl

.aeh my el `vei f` ,micinlzlàlà ãBò àìåmkg cinlzy §Ÿ¤¨
mixg`l dxez cnlndBì ïélbúî epnî ïéqeënL íéøácgxeh `la §¨¦¤§¦¦¤¦§©¦

,mcnln `edykdéa éø÷ ,'Eeáäà úBîìò' øîàpLweqta `xw - ¤¤¡©£¨£¥§¦¥
,'úBneìò'.epnn minlrpe miqeknd mixac epiidcàlà ãBò àìå £§Ÿ¤¨

BáäBà úånä CàìnL,ezinn `ledéa éø÷ ,'Eeáäà úBîìò' øîàpL ¤©§©©¨¤£¤¤¡©£¨£¥§¦¥
,'úåî ìò'.jze` ade` `ed zend lr dpenny in epiidcãBò àìå ©¨¤§Ÿ

,àaä íìBòä ãçàå äfä íìBòä ãçà ,úBîìBò éðL ìçBpL àlà¤¨¤¥§¥¨¤¨¨¨©¤§¤¨¨¨©¨
.'úBîìBò' déa éø÷ ,'úBîìò' øîàpL¤¤¡©£¨§¦¥¨

äðùî
lirl dpyna(:hk)mixeq` miakek icaer ly mixac el` x`azd

wx mixeq` mixac el` zx`an ef dpyne ,d`pdae dlik`a
.d`pda mixzene dlik`aïéøeñà íéáëBë éãáBò ìL íéøác elàå§¥§¨¦¤§¥¨¦£¦

,minkg ixacn dlik`a,äàðä øeqéà ïøeqéà ïéàåe` oxkenl lekie §¥¦¨¦£¨¨
.dlik` jxca `ly d`pd mdn zepdilíéáëBk ãáBò BáìçL áìç̈¨¤£¨¥¨¦

,eäàBø ìàøNé ïéàåekeza axir iebdy yegl yiy ,dlik`a xeq` §¥¦§¨¥¥
.d`nh dndan algïälL ïîMäå útäå,mixeq`Bðéc úéáe éaø §©©§©¤¤¤¨¤©¦¥¦

eøézäz`ïîMä.úB÷ìMäåexq` ,ieb ici lr milyeand mixac ± ¦¦©¤¤§©§¨
.zepzg zxifb meyn dlik`a minkg mze`ïéLáëee` mibc ± §¨¦

glne mina mze` miyaeky dnda ilbx e` y`x oke zewxiïkøcL¤©§¨
miebd lyõîBçå ïéé ïëBúì úúì`ny dlik`a mixeq`e ,uneg e` ± ¨¥§¨©¦¨¤

.xeq` mpii mzqe ,oii okezl epzpäôeøè úéøèåmiphw mibc oin ± §¨¦§¨
xkip oi`y oeike ,dxrwa wc wc miyezk ,migeln mixedh

mi`ex oi`e ,mzi`xnxitpq mdy mdly dxdhd ipniq z`
.mi`nh mibc iebd mda axir `ny minkg eyyg ,zywyweøéöå§¦

,mixedh mibc lyda ïéàLxivd ly ziaga ±úèèBL úéaìk äâc ¤¥¨¨¨¦§¦¤¤
Bayi m`e ,mixedh mibc xiva wx eil`n lcbd `nh ohw bc ±

oi`y oeikne ,ea lcb zialkd bc oi` mi`nh mibcn zaexrz xiva
jkle ,mi`nh mibc zaexrz df xiva yiy `ed oniq zialk da

.dlik`a minkg edexq`÷ìéçäåohw `edyky xedh ohw bc oin ± §©¦¨
edexq`e ,lcbiy xg` mlcbl cizre zywywe xitpq el oi`
oi`e ,enr miaxrzn mi`nh mixg` mipinn mibcy meyn minkg
.dxdh ipniq oi` mdipyly itl `nh dfi`e xedh bc dfi` xkip

úézìç ìL èøB÷åmeyn minkg dexq`e ,zizlg ly glw ± §¤¤¦§¦
yie ,mixac x`y enr mikzegy oikqa dze` mikzeg miebdy

.zizlga rlaie dliap oney oikqd lr yi `ny yeglçìîe¤©
úéãðB÷ìNepipyy el` lk .inex inezgp dlke`l mibdepy gln ± ©§§¦

ïéøeñà elà éøädlik`a.äàðä øeqéà ïøeqéà ïéàå £¥¥£¦§¥¦¨¦£¨¨

àøîâ
xeq` ed`ex l`xyi oi`e ieb ealgy alg ,epizpyna epipy
:`xnbd zl`ey .xq`p `ed mrh dfi`n zxxan `xnbd ,dlik`a

dì Leçéð éàîì ,áìçmrh dfi` meyn ±,exqe`l yegpíeMî éà ¨¨§©¦¨¦¦
éôelçéàyegl oi` ,d`nh dnda alga iebd etilgiy meyn m` ± ¦©¥

alg oky ,dpey mdi`xn ixdy ,jkløBäèed`xnøeéç,oal ± ¨¦¨
algeàîèed`xnéáeøòéà íeMî éàå .÷Bøéyiy meyn m`e ± ¨¥¨§¦¦¦©¥

,xedhd algd jeza `nh alg iebd axir `ny yeglíe÷éð± ¥
,dpiabl algd z` l`xyid epcinriãîBò øBäè áìç øî øîàc- §¨©©¨¨¨¥

,dpiab dyrpãîBò Bðéà àîè áìçrci jkae ,dpiab dyrp epi` - ¨¨¨¥¥¥
.`nh e` xedh `ed m` l`xyid

:`xnbd daiynéòa à÷c éàalgd z` jixv l`xyid m` ± ¦§¨¨¥
énð éëä ,äðéáâìxedh `ed m` ewceale iebd on zepwl leki ok` ± ¦§¦¨¨¦©¦

`l` .dpiab epnn dyriy ici lrdéì éòa à÷c ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©¨§¦©§¨¨¥¥
àëîëì,algn eze` miyerd liyazl eze` jixv l`xyidy ± §©§¨

.dpiab ezeyrl `le
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ריד
oifge` mipy` cenr el sc ± iying wxtzereay

éàãåì.opaxc icina ilflfn -åùøã àì íä íà`l `iypd dcedi iax m` -

meyn eilr xfb `pixg` `pic iac xaqe ,eilr xfb l`ipcy oiadl `xwnd z` yxc

.diixye ,milk ztilfïðéùøã àì ïðà.dinza -øáã øùò äðåîùziae i`ny zia -

`ziixe`c odizepa :jixt onwle .(a ,bi) zayc `nw wxta mdilr exfbe epnp cgi lld

!`idáøã äéúåãäñà éàîxfb l`ipcc xn`c -

eilr?!`id dxfb e`l dipin liaw `l dixcc oeik

øéòá.zepzg meyn -ïéã úéá ìèáì ìåëé ìëá
åøéáç ïéã úéá úøéæâ,xzend xac lr xfby -

.epnn lecb `diy calaeåðéúåáødcedi iax =

.`iypdèùô àìmaex ewifgd `l oiicr -

.xeqi` ea bedpl dxifbd dze`a
äøàîá
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àîìùámetl .xzen mbtl mrh ozep xaqw - 'ek mixeq` milk ly oztilf xn`c o`nl

,llde i`ny icinlz oebk ,dcedi iax mcew exq`y mze`y rnyn `hdix

dizeek xaq l`enye ,xzen xaqe d`iyp dcedi iax `z`e ,xeq` mbtl mrh ozep oixaeq

jezl my xy` uneg iab (` ,fq) iying wxt inp onwle .i`lny iax ixac wifgn didy

mrh ozep `zkld :ikd l`eny wiqt ,oiqixbd

`gyin iab (a ,gl) oiwxita onwle ,xzen mbtl

ozep mieb ilerib meyn i` :cenlzd mzq `wily

e`a j`id :wgvi epiax wcwce .`ed mbtl mrh

mrh ozep oica llde i`ny epizeax lr welgl

xzeny zeidl leki onyc idp ?exizdl mbtl

,cenrl oileki xeavd aex oi`e hyt `ly mrhn

`xiaq i` :`iyw cere ?xzed j`id mixac x`ya

,xeq` mbtl mrh ozepc oizipznc `pzl dil

i`nl :yac iab (a ,hl) onwl xn`c `d iywz

.`ed mbtl mrh ozep mieb ilerib meyn i` ,yegip

jkl !xq` `w xqin oizipznc `pz `d ?jka dne

ikc dil `xiaq inp l`enyc ,wgvi epiaxl d`xp

meyn - onyd lr lld ziae i`ny zia xefb

lk zepzg da jiiy `lc meyn edine ,xefb zepzg

milk ly oztilfa crq mdl jxved oiia enk jk

`nlra edl `xiaq edpi`c ab lr s` ,oixeq`

gkny l`eny xaeq oke ,xzen mbtl mrh ozep

cg` lka ic oi`y it lr s` exfb minrhd ipy

`nlya :axl l`eny dil xn`wc epiide .ecal

zipencw dzid `l ony zxifbc `pin`c icicl

inrhn xefb llde i`ny `l` ,l`ipc inin

dcedi iax xizdy zeidl lekic ,`gip - ziyixtc

hyt `lc ,jenqa cenlzd yxtny enk `iypd

mrh oi` ik ,el e`xp `l minrhd mbe ,exeqi`

.xzen mbtl mrh ozepc cere ,jk lk aeh zepzg

did j`id ,eilr xfb l`ipc zxn`c jcicl `l`

daezky oeikc ?dlhal `iypd dcedi iax leki

lka exeqi` hytc `ed `hiyt dxeza `id

xzei eixg` eidy llde i`ny ik ,cere !l`xyi

s` xefbl eilr etiqede e`ay dpy ze`n ylyn

ezxifbc rnyn ok m` ,jenqa yxtny enk dcya

.xira `din dhytøùà- ba zta l`bzi `l

ke .frla `"yetix ,`ed jlnd z`vede `ed oztl `l` ,ztd lr xfb l`ipcc `kdn rnzyilc ,`ed ynn zt e`l zt i`dc :xi`n oa l`eny epiax yxit:(` l`ipc) aizkc ,giken `xwnn o

dixa xa `iypd dcedi iaxc ,"iax" qxb `lc i"yx mya m"ayx azk oizipzna .zt `la miperxf milke` eide ozt lhep didy xnel oi`e ,"miperxf mdl ozepe mba zt z` `yep xvlnd idie"

xne` `iypd dcedi iax ly epa l`ilnb oax :(a dpyn a wxt) zea` zkqna xkfpd l`ilnb oax ly epa did `ed ik ,epwf iax xcqy dpyna df xac eraw exec inkge ,edexizd epic ziae

."d`iyp" eze` `xew `xen` oeylae "`iypd" eze` `xew `ziixae dpyn oeyla `l` ,mi`xen`d inia didy d`iyp dcedi iax `ed o`k xkfpd `iypd dcedi iax eze`e ,'ek dxez cenlz dti

dil exwile :jixtwc ,xteq zerh my yiy el d`xpe .lcpqae ,onyae ,oihiba :exizd epizeaxe `iypd dcedi iax zenewn dylya ,onyd z` exizd epic ziae iax :inlyexi `iad dcedi iaxe

did `ed m`e .mixac dyly xizn df oi`e :yexit ,oihiba eilr welg epic zia :l`rnyi iaxa ocei iax xn` ,igce !`ixy oic zia `xwp mixac dyly xiznd oic zia lky ,"`ixy oic zia"

,"`iypd dcedi iax" :mzd qxbc el d`xp jkl .`zi` inp i`ncc inlyexiac ,o`y zia iax xizdc (a ,e) oilegc `nw wxta xn`ck ,xizdy zxg` cer zepnl el did ok m` ,yecwd epiax

eilr law l`eny .onyd z` exizd epic ziae iax :yixce aizi inexcd i`lny iaxl gky` ,oiaivpl zgp `zxn xa l`eny xa wgvi ax :inlyexia my aezk cer .d`iyp dcedi iax `ede

?dinxb mya xn`c dn xyt` :dil xn` .inexcd i`lny dilr xrxr o`n rci `p` onz `p`c cr :dil xn` .`xnn owf jlr aizk `p` e` ,lek` :axl l`eny dil xn` .lk` `l ax ,lk`e

.lk`e dilr gxh` .epic ziae iax mya `lïîùå.dihwp i`w ony`c meyn `l` ,oii` jxtnl ivn ded inp ikd - eilr xfb l`ipcéáøåi`nyc `zpwz ixynl mil` ikid `iypd dcedi

.md xac xyr dpenync icen inp l`enyc ,l`enyl oia axl oia jixtc xi`n oa l`eny epiax yxit - lldeïðúäå,leafext iab (a ,el oihib) "gleyd" wxta :dniz - 'ek leki oic zia oi`

m`e ,elhal leki oi` lecb did elit` - leafext zpwz dhyt i` ?inc ikide .lldn xzei iliig xyii` i` :wiqne ,dipilha` iliig xyii` i` `ed ipiicc `paler leafext i`d :l`eny xn`c

,xizd `l `cixb hyt `lc mrhn inp `kdc :xnel yie !exeqi` hyt `lc mrh eze`n ,ohw didy it lr s` ony xizd d`iyp dcedi iax ixd ?"iliig xyii`" il dnl ok m` - dhyt `l

`edy xg`n hyt `l j`id ,`ed dniz xacc :dyw mewn lkn .ea cenrl oileki xeavd aex mewn lkn hyt `lc idp ,leafext la` .cenrl oileki xeavd aex oi`c mrh ok mb did `l m`

inlyexia yxetny enke ,oirney oi` xn`ie edil` `ai m`a xn` `wec xac xyr dpenya i`ce - lhal leki j`id lecb elit` :jl `iywce ,hyt leafext i`cec :d`xp jkl ?mielnd geix

ikde ,uexizd ligzn myny rnyn ,'ek mrh dn `iyxyn ax xn`d :xn`wc ,mipyi mixtqa `vny mixtqd zqxib jezn opgl` iax axd wcwc jk .mdizeytpa mdl dcnry iptn :mrhd

:ipyne .`ed heyt ik mrhd yxtl jxved `le !xac xyr dpenya lhal leki epi` lecb `ed elit` ,cere !'ek oic zia oi` opzde '?ek ixyinl mil` ikid d`iyp dcedi iaxe oizrnyc :eyexit

l`ilnb oa oerny oax ixac lr eknqe .lhal leki ohw mdizeytpa ecnr elit` jkl ,hyt `l onye .lhal leki epi` inp lecb oic zia jkitle ,hyty itl - mrh dn `iyxyn ax xn`d

lr s`e ,dipilha` lldn iliig xyii` i`c l`eny xn` leafext iab jkitle .lhal lecb oic zia leki ehyt ik s` mixac x`y i`ce la` ,ohw oic ziaa s` xzed jkitle ,'ek oixfeb oi`c

dcnry iptn ,lhan epi` lecb elit` xac xyr dpenya la` ,xac xyr dpenyl ueg `l` `py `l :l`eny mya dcedi ax xn` oea ax xn` :zayc `nw wxtc inlyexid jlide .hyty it

.yxcnd ziaa axg evrpy dnn :yexit ,mdizeytpa mdl
i`
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!ïä øác øNò äðîMî ïlek ,ïäéúBðáe ïðéé ,ïðîLå ïzét :áøc déîMî äàúBð éîéáà ,éìàä¥£¦¦¨¨¦§¥§©¦¨§©§¨¥¨§¥¤¨¦§Ÿ¨¨¨¨¨¥
éàî ïk íà ,ìaé÷å øeæâe éànLå ìläc éãéîìz eúàå ,ìaé÷ àìå øæb ìàiðc àúà :àîéz éëå§¦¥¨£¨¨¦¥§©§Ÿ¦¥§¨©§¦¥§¦¥§©©§§¦¥¦¥©

?áøc déúeãäñà¯äãeäé éaøå .äãOa eléôà øeæâe eäðéà eúàå ,øéòa åéìò øæb ìàiðc ,àlà ©§©¥§©¤¨¨¦¥§©¨¨¨¦©£¦§§£¦©¨¤§©¦§¨
ìháì ìBëé ïéc úéa ïéà :ïðúäå ?ìläå éànL éãéîìúc àzðwz àøLéîì éöî éëéä àéNpä©¨¦¥¦¨¥§¦§¨©©§¨§©§¦¥©©§¦¥§¨§©¥¥¦¨§©¥
øa øa äaø øîà àä ,ãBòå !ïéðîáe äîëça epîéä ìBãb ïk íà àlà Bøéáç ïéc úéá éøác¦§¥¥¦£¥¤¨¦¥¨¥¤§¨§¨§¦§¨§¨¨©©¨©©
,øác øNò äðBîMî õeç ,Bøéáç ïéc úéá éøác ïéc úéa ìháì ìBëé ìka :ïðçBé éaø øîà äðç̈¨¨©©¦¨¨©Ÿ¨§©¥¥¦¦§¥¥¦£¥¦§¨¨¨¨¨
èLôe ìéàBä ?íòh äî :àiLøLî áø øîà !Bì ïéòîBL ïéà Bðéc úéáe eäiìà àáé eléôàL¤£¦¨Ÿ¥¦¨¥¦¥§¦¨©©§¨§¦¨©©©¦¨©
øîà àaà øa ìàeîL éaø øîàc ,ìàøNé áBøa Bøeqéà èLt àì ïîL ,ìàøNé áBøa Bøeqéà¦§¦§¨¥¤¤Ÿ¨©¦§¦§¨¥§¨©©¦§¥©©¨¨©
ìò eðéúBaø eëîñå ,ìàøNé áBøa Bøeqéà èLt àlL ïîL ìò e÷ãáe eðéúBaø eáLé :ïðçBé éaø©¦¨¨¨§©¥¨§©¤¤¤Ÿ¨©¦§¦§¨¥§¨§©¥©
äøéæb ïéøæBb ïéà :íéøîBà eéäL ,÷Bãö øa øæòìà éaø éøác ìòå ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éøác¦§¥©¨¦§¤©§¦¥§©¦§¥©¦¤§¨¨©¨¤¨§¦¥§¦§¥¨
?àø÷ éàî ,äáäà øa àcà áø øîàc ;da ãBîòì ïéìBëé øeaö áBø ïk íà àlà øeavä ìò©©¦¤¨¦¥¦§¦©£¨©£©©©¨©©£¨©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc dxf dcear(iyily meil)

ïúôéìæozhilt ±íéàîè íéìk ìLmda relad xacd onïzøñBà± §¦¨¨¤¥¦§¥¦©§¨
.onyd z`

:`xnbd dywneäðéð úBøäè éìëBà àîìò élek eèàlk m`d ± ¨¥¨§¨§¥§¨¦§
,micigi `l` ok mibdep oi` ixde ,dxdha odileg milke` mlerd
`nh xac zhilt rlay zngn onyd z` minkg exq` recne

.micigi mze` llba mlerd lkl
,mi`nh milk zhilt meyn mrhd oi` :`xnbd zvxznàlà¤¨

ïzøñBà ïéøeñà íéìk ìL ïúôéìæmixeq`d milk`nd zhilt ± §¦¨¨¤¥¦£¦©§¨
.onyd z` zxqe`y `id miieb ilka drelad dlik`a

:onyd xeqi`a enrh lr axl dywn l`eny,áøì ìàeîL déì øîà̈©¥§¥§©
àðéîàc éãéãì àîìLaxeqi` mrhy ,izxn`y ixacl xacd oaen ± ¦§¨¨§¦¦§¨¦¨
y meyn `ed onydeðééä ,ïzøñBà ïéøeñà íéìk ìL ïúôéìædf ± §¦¨¨¤¥¦£¦©§¨©§
,dyrn eze` xe`iaàúà éëc`a xy`ky ±ìàeîL øa ÷çöé áø §¦£¨©¦§¨©§¥

ïéáéöða éàìîN éaø Léøc ,øîàå àzøî øa,oiaivp xira ±ïîLly ©©§¨§¨©¨¦©¦¦§©¦§¦¦¤¤
,miiebäãeäé éaø`iypd.eäeøézäå åéìò eðîð Bðéc úéáeixacle ©¦§¨¥¦¦§¨¨§¦¦

recn oaen ,miiebd ilkn xeqi`d zhilt meyn `ed onyd xeqi`y
c meyn ,`iypd dcedi iax exizdøáñ÷,dcedi iaxíòè ïúBð ¨¨©¥©©

øzeî íâôìepi` liyazl ltp m` enrha mebtd xeqi` xac ± ¦§¨¨
mrh ozep xaq onyd z` xq`y epizpyna `pzd la` .exqe`

.xeq` mbtlCãéãì àlà,ax jixacl `l` ±úøîàcxeqi` mrhy ¤¨§¦¨§¨§©
y meyn `ed onydäãeäé éaø àúàå øæb ìàiðc ,åéìò øæb ìàiðc̈¦¥¨©¨¨¨¦¥¨©©£¨©¦§¨

déì ìháîe àéNpäiax `ae dxifb xfb l`ipcy xnel xyt` ike ± ©¨¦§©¥¥
,dlhiae dcediïðúäå(d"n `"t zeicr),éøác ìháì ìBëé ïéc úéa ïéà §¨§©¥¥¦¨§©¥¦§¥

,ïéðîáe äîëça epîéä ìBãb ïk íà àlà Bøéáç ïéc úéaiax i`ceae ¥¦£¥¤¨¦¥¨¥¤§¨§¨§¦§¨
epic zian oipnae dnkga milecb eid `l epic ziae `iypd dcedi

,l`ipc ly,l`ipc dilr xfby onyd zxifb z` elhia ji` ok m`e
meyn `l` eilr xfb l`ipcy iptn epi` onyd xeqi` mrhy gkene

.miiebd ilkn xeqi`d zrila
:`xnbd zvxzndéì øîà,l`enyl axúøîà à÷ äàãeì éàìîN ¨©¥¦§©¨¨¨¨§©

,cel xird on `edy i`lnyn di`x `ian dz` ike ±éàãeì éðàL̈¦¨¥
eìæìæîcmilflfn mdy iptn ,zenewn x`yn cel iyp` mipey ± ¦§©§§

z` xizd dcedi iaxy i`lny xn` jk meyne ,minkg zexifba
.onyd z` xizd `l mlern dcedi iaxy ,did ok `le ,onyd

déì øîà,axl l`enydéì çìLài`lnyl gly`y jpevx ike ± ¨©¥¤§©¥
zepwza milflfn mdy miiceld lr xne` dz`y ,jixac z`

.minkgéñëéàóiax lr frl `ivedl xdiny lr ax yiiazp ± ¦§¦
.i`lny

:l`ipca xn`pdn xeqi`d xewn z` yxtn axàì íä íà ,áø øîà̈©©¦¥Ÿ
ïðéLøc àì ïðà eLøc`l epic ziae `iypd dcedi iax m` ike ± ¨§£©Ÿ¨§¦©

z` xeq`l xfb l`ipcy epnn cenll l`ipca weqtd z` eyxc
,l`ipca aezkd z` yexcp `l ep` m`d ,onydáéúëäå(g ` l`ipc) §¨§¦

,'åézLî ïééáe Cìnä âa úôa ìàbúé àì øLà Baì ìò ìàiðc íNiå'©¨¤¨¦¥©¦£¤Ÿ¦§¨©§©©©¤¤§¥¦§¨
yexcl yi ,'eiYWn oiiaE' aezkd xn`y dnneúBàzLî ézLa §¥¦§¨¦§¥¦§¨

,ïîL äzLî ãçàå ïéé äzLî ãçà ,øaãî áeúkäl`ipcy ,xnelk ©¨§©¥¤¨¦§¥©¦§¤¨¦§¥¤¤
.miieb ly onyn mbe miieb ly oiin mb xdfidl eail l` myáø©

,øáñl`ipcäøBä ìàøNé ìëìe íN Baì ìòeal lr myy meyne ± ¨©©¦¨§¨¦§¨¥¨
,l`xyi lkl xeqi`l dxed,øáñ ìàeîLel`ipcìëìe ,íN Baì ìò §¥¨©©¦¨§¨

.äøBä àì ìàøNé¦§¨¥Ÿ¨
.dxfbp l`ipc ici lr onyd zxifby ax ixac z` zxxan `xnbd

:`xnbd dywnøæb ìàiðc ,ïîLå,eilréìàa øîàäåmyaéîéáà §¤¤¨¦¥¨©§¨¨©¨¦£¦¦
ïäéúBðáe ïðéé ïðîLå ïzét ,áøc déîMî äàúBð,miieb lyïlek ¨¨¦§¥§©¦¨§©§¨¥¨§¥¤¨

ïä øác øNò äðîMîexfby zexifb dxyr dpeny llka el` lk ± ¦§Ÿ¨¨¨¨¨¥
.llde i`ny icinlzàúà àîéz éëå`a ±ìaé÷ àìå øæb ìàiðc± §¦¥¨£¨¨¦¥¨©§Ÿ¦¥

,ezxifb dlawzp `leìaé÷å øeæâå éànLå ìläc éãéîìz eúàå± ©£©§¦¥§¦¥§©©§¨§¦¥
,dxifbd dlawzpeïk íà,l`ipc ly ezxifb dlawzp `lyéàî ¦¥©

áøc déúeãäñàe ,'eilr xfb l`ipc ,ony' ax ixac yexit dn ±ixd ©§£¥§©
.dxifb dpi` ,ef dxifb exec iyp` elaiw `ly oeik

:`xnbd zvxznåéìò øæb ìàiðc ,àlàxeq`y miiebd ony lr ± ¤¨¨¦¥¨©¨¨
dlik`a,øéòa,zepzg yyg meyneeäðéà eúàåicinlz e`ae ± ¨¦©£¦§

llde i`nyøeæâådlik`a exqe`l onyd lr.äãOa eléôà §¨£¦©¨¤
oiae onyd lr xfb l`ipcy xaeqd axl oia :`xnbd dywn

,dexfb llde i`ny icinlzy xaeqd l`enyl,àéNpä äãeäé éaøå§©¦§¨©¨¦
àzðwz àøLéîì éöî éëéäxeqi` z` xizdl `ed leki cvik ± ¥¦¨¥§¦§¨©©§¨

onydïðúäå ,ìläå éànL éãéîìúc(d"n `"t zeicr)ìBëé ïéc úéa ïéà' §©§¦¥©©§¦¥§¨§©¥¥¦¨
,'ïéðîáe äîëça epîéä ìBãb ïk íà àlà Bøéáç ïéc úéa éøác ìháì§©¥¦§¥¥¦£¥¤¨¦¥¨¥¤§¨§¨§¦§¨
,zexec dnk d`iyp dcedi iaxl encw llde i`ny icinlz ixde

.oipnae dnkga epnn milecb eid i`ceaeãBòå,dywäaø øîà àä §¨¨©©¨
ìka ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øadxifb lka ±ïéc úéa ìháì ìBëé ©©©¨¨©©¦¨¨©Ÿ¨§©¥¥¦

,Bøéáç ïéc úéa éøácoic ziad on lecb xizny oic ziad xy`k ¦§¥¥¦£¥
,xq`yøác øNò äðBîMî õeçexfby zexifb dxyr dpenyn ueg ± ¦§¨¨¨¨¨

llde i`ny icinlz.Bì ïéòîBL ïéà Bðéc úéáe eäiìà àáé eléôàL¤£¦¨Ÿ¥¦¨¥¦¥§¦
:`xnbd zvxzníòh äî ,àéLøLî áø øîàleki oic zia oi` ¨©©§¨§§¨©©©

,llde i`ny icinlz zexifb lhaláBøa Bøeqéà èLôe ìéàBä¦¨©¦§
ìàøNé`ed m` elit` okle ,l`xyi lka mzxifb dhyty oeik ± ¦§¨¥

lhal leki epi` lld ziae i`ny zia ly oic zian lecb oic zia
la` ,meia ea exfby zexifb x`y lr jiiy mpn` df mrhe ,mzxifb

à àaà øa ìàeîL éaø øîàc ,ìàøNé áBøa Bøeqéà èLt àì ,ïîLøî ¤¤Ÿ¨©¦§¦§¨¥§¨©©¦§¥©©¨¨©
eðéúBaø eáLé ,ïðçBé éaø,epic ziae `iypd dcedi iax ±ìò e÷ãáe ©¦¨¨¨§©¥¨§©

ïîLmdl rcepe ,exeqi` hyt m`d miieb lyBøeqéà èLt àlL ¤¤¤Ÿ¨©¦
,ìàøNé áBøabedpl dxifbd zngn l`xyi aex ewifgd `l oiicry §¦§¨¥
,xaca xeqi`eðéúBaø eëîñå,onyd z` xizdlïBòîL ïaø éøác ìò §¨§©¥©¦§¥©¨¦§

ïéøæBb ïéà ,íéøîBà eéäL ÷Bãö øa øæòìà éaø éøác ìòå ìàéìîb ïa¤©§¦¥§©¦§¥©¦¤§¨¨©¨¤¨§¦¥§¦
,da ãBîòì ïéìBëé øeaö áBø ïk íà àlà øeaöä ìò äøéæbonyde §¥¨©©¦¤¨¦¥¦§¦©£¨

oi`y ecnl oipne .da cenrl leki xeavd aex oi`y dxifb `id
,da cenrl leki eaex oi`y dxifb xeavd lr mixfebàãà áø øîàc§¨©©£¨

àø÷ éàî äáäà øa(h b ik`ln) ©©£¨©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc dxf dcear(ycew zay meil)

.miphw mibc mdn mi`veie zerwazn od eirna
:`xnbd dywnäçîeî éì änìmd m` mibcd iviaa oigadl ick ¨¨¦§¤

,xedh bcnïéðîéña ÷Bãáì,mnvr miviad lyàéðúc,`ziixaa ¦§§¦¨¦§©§¨
íéâã éðîéñ Ck íéöéa éðîéñk.miviad ipniql miey mibcd ipniq ± §¦¨¥¥¦¨¦¨¥¨¦

:`xnbd ddnzCzòc à÷ìñ íéâã éðîéñjzrc lr dlrz ike ± ¦¨¥¨¦¨§¨©§¨
`ld ,mnvr mibcl mipniq zzl `ziixad zpeeky,íéâã éðîéñ¦¨¥¨¦

eäa áéúk 'úN÷N÷å øétðñ'.weqta §©¦§©§¤¤§¦§
:`xnbd zx`anàlà,xnel `ziixad zpeek i`ceíéöéa éðîéñk ¤¨§¦¨¥¥¦

,xedh ser lyCkmdéøaeò éðîéñly mivia ±íéâãixedh.melàå ¨¦¨¥¨¥¨¦§¥
íéöéa éðîéñ ïä,mixedh bce ser lyúøãBkL ìkepiidc ,dkeyn ± ¥¦¨¥¥¦Ÿ¤¤¤

,zxvwzne zklede dagx `id cg` cvnyúìbìBâòådlebr ± ©£§¤¤
,zlblbzneãk ãçà dLàø,agx ±,ãç ãçà dLàøåef dviaäøBäè Ÿ¨¤¨©§Ÿ¨¤¨©§¨

,`idm` mle`éðLe ,ïécç äéLàø éðLipyy e` ±ïéck äéLàø± §¥¨¤¨©¦§¥¨¤¨©¦
dvia ef ,miagx.äàîè,sqep oniqïBîìçly aedvd wlgd ± §¥¨¤§
`edyk ,dviadïBaìçå ,õeçaî`ed ,oald wlgde ±,íéðôaîef ¦©§¤§¦¦§¦

dvia,äàîèeli`e,íéðôaî ïBîìçå õeçaî ïBaìçe` ser zvia ef §¥¨¤§¦©§¤§¦¦§¦
bc.øBäèd xy`kå ïBaìçdúöéa àéä Bæ ,äæa äæ ïéáøBòî ïBîìç ¨¤§§¤§§¨¦¤¨¤¦¥©

.õøMä,mnvr ipta zexyk ipniq mivial yiy x`ean mewn lkn ©¤¤
.mzexyka xikdl ick dgnena jxev yi recn ,dyw ok m`e

:`xnbd zvxzneçBnépLk ,àáø øîàwecal xyt` i`e miviad ¨©¨¨§¤¦
mdipniqa.

:`xnbd dywnïøaeò ïàkî énñ øîàc éøéa ïîc éàzñBc éaøìe- §©¦§©§¦¦¦§¨©©¥¦¨¨¨
`nh bcl ezrcly meyne ,'oxaer' zaiz `ziixadn wegnl yiy

,mivia oi`
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שבת קודש עמ' א



רטו oifge` mipy` cenr el sc ± iying wxtzereay
éàãåì.opaxc icina ilflfn -åùøã àì íä íà`l `iypd dcedi iax m` -

meyn eilr xfb `pixg` `pic iac xaqe ,eilr xfb l`ipcy oiadl `xwnd z` yxc

.diixye ,milk ztilfïðéùøã àì ïðà.dinza -øáã øùò äðåîùziae i`ny zia -

`ziixe`c odizepa :jixt onwle .(a ,bi) zayc `nw wxta mdilr exfbe epnp cgi lld

!`idáøã äéúåãäñà éàîxfb l`ipcc xn`c -

eilr?!`id dxfb e`l dipin liaw `l dixcc oeik

øéòá.zepzg meyn -ïéã úéá ìèáì ìåëé ìëá
åøéáç ïéã úéá úøéæâ,xzend xac lr xfby -

.epnn lecb `diy calaeåðéúåáødcedi iax =

.`iypdèùô àìmaex ewifgd `l oiicr -

.xeqi` ea bedpl dxifbd dze`a
äøàîá
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àîìùámetl .xzen mbtl mrh ozep xaqw - 'ek mixeq` milk ly oztilf xn`c o`nl

,llde i`ny icinlz oebk ,dcedi iax mcew exq`y mze`y rnyn `hdix

dizeek xaq l`enye ,xzen xaqe d`iyp dcedi iax `z`e ,xeq` mbtl mrh ozep oixaeq

jezl my xy` uneg iab (` ,fq) iying wxt inp onwle .i`lny iax ixac wifgn didy

mrh ozep `zkld :ikd l`eny wiqt ,oiqixbd

`gyin iab (a ,gl) oiwxita onwle ,xzen mbtl

ozep mieb ilerib meyn i` :cenlzd mzq `wily

e`a j`id :wgvi epiax wcwce .`ed mbtl mrh

mrh ozep oica llde i`ny epizeax lr welgl

xzeny zeidl leki onyc idp ?exizdl mbtl

,cenrl oileki xeavd aex oi`e hyt `ly mrhn

`xiaq i` :`iyw cere ?xzed j`id mixac x`ya

,xeq` mbtl mrh ozepc oizipznc `pzl dil

i`nl :yac iab (a ,hl) onwl xn`c `d iywz

.`ed mbtl mrh ozep mieb ilerib meyn i` ,yegip

jkl !xq` `w xqin oizipznc `pz `d ?jka dne

ikc dil `xiaq inp l`enyc ,wgvi epiaxl d`xp

meyn - onyd lr lld ziae i`ny zia xefb

lk zepzg da jiiy `lc meyn edine ,xefb zepzg

milk ly oztilfa crq mdl jxved oiia enk jk

`nlra edl `xiaq edpi`c ab lr s` ,oixeq`

gkny l`eny xaeq oke ,xzen mbtl mrh ozep

cg` lka ic oi`y it lr s` exfb minrhd ipy

`nlya :axl l`eny dil xn`wc epiide .ecal

zipencw dzid `l ony zxifbc `pin`c icicl

inrhn xefb llde i`ny `l` ,l`ipc inin

dcedi iax xizdy zeidl lekic ,`gip - ziyixtc

hyt `lc ,jenqa cenlzd yxtny enk `iypd

mrh oi` ik ,el e`xp `l minrhd mbe ,exeqi`

.xzen mbtl mrh ozepc cere ,jk lk aeh zepzg

did j`id ,eilr xfb l`ipc zxn`c jcicl `l`

daezky oeikc ?dlhal `iypd dcedi iax leki

lka exeqi` hytc `ed `hiyt dxeza `id

xzei eixg` eidy llde i`ny ik ,cere !l`xyi

s` xefbl eilr etiqede e`ay dpy ze`n ylyn

ezxifbc rnyn ok m` ,jenqa yxtny enk dcya

.xira `din dhytøùà- ba zta l`bzi `l

ke .frla `"yetix ,`ed jlnd z`vede `ed oztl `l` ,ztd lr xfb l`ipcc `kdn rnzyilc ,`ed ynn zt e`l zt i`dc :xi`n oa l`eny epiax yxit:(` l`ipc) aizkc ,giken `xwnn o

dixa xa `iypd dcedi iaxc ,"iax" qxb `lc i"yx mya m"ayx azk oizipzna .zt `la miperxf milke` eide ozt lhep didy xnel oi`e ,"miperxf mdl ozepe mba zt z` `yep xvlnd idie"

xne` `iypd dcedi iax ly epa l`ilnb oax :(a dpyn a wxt) zea` zkqna xkfpd l`ilnb oax ly epa did `ed ik ,epwf iax xcqy dpyna df xac eraw exec inkge ,edexizd epic ziae

."d`iyp" eze` `xew `xen` oeylae "`iypd" eze` `xew `ziixae dpyn oeyla `l` ,mi`xen`d inia didy d`iyp dcedi iax `ed o`k xkfpd `iypd dcedi iax eze`e ,'ek dxez cenlz dti

dil exwile :jixtwc ,xteq zerh my yiy el d`xpe .lcpqae ,onyae ,oihiba :exizd epizeaxe `iypd dcedi iax zenewn dylya ,onyd z` exizd epic ziae iax :inlyexi `iad dcedi iaxe

did `ed m`e .mixac dyly xizn df oi`e :yexit ,oihiba eilr welg epic zia :l`rnyi iaxa ocei iax xn` ,igce !`ixy oic zia `xwp mixac dyly xiznd oic zia lky ,"`ixy oic zia"

,"`iypd dcedi iax" :mzd qxbc el d`xp jkl .`zi` inp i`ncc inlyexiac ,o`y zia iax xizdc (a ,e) oilegc `nw wxta xn`ck ,xizdy zxg` cer zepnl el did ok m` ,yecwd epiax

eilr law l`eny .onyd z` exizd epic ziae iax :yixce aizi inexcd i`lny iaxl gky` ,oiaivpl zgp `zxn xa l`eny xa wgvi ax :inlyexia my aezk cer .d`iyp dcedi iax `ede

?dinxb mya xn`c dn xyt` :dil xn` .inexcd i`lny dilr xrxr o`n rci `p` onz `p`c cr :dil xn` .`xnn owf jlr aizk `p` e` ,lek` :axl l`eny dil xn` .lk` `l ax ,lk`e

.lk`e dilr gxh` .epic ziae iax mya `lïîùå.dihwp i`w ony`c meyn `l` ,oii` jxtnl ivn ded inp ikd - eilr xfb l`ipcéáøåi`nyc `zpwz ixynl mil` ikid `iypd dcedi

.md xac xyr dpenync icen inp l`enyc ,l`enyl oia axl oia jixtc xi`n oa l`eny epiax yxit - lldeïðúäå,leafext iab (a ,el oihib) "gleyd" wxta :dniz - 'ek leki oic zia oi`

m`e ,elhal leki oi` lecb did elit` - leafext zpwz dhyt i` ?inc ikide .lldn xzei iliig xyii` i` :wiqne ,dipilha` iliig xyii` i` `ed ipiicc `paler leafext i`d :l`eny xn`c

,xizd `l `cixb hyt `lc mrhn inp `kdc :xnel yie !exeqi` hyt `lc mrh eze`n ,ohw didy it lr s` ony xizd d`iyp dcedi iax ixd ?"iliig xyii`" il dnl ok m` - dhyt `l

`edy xg`n hyt `l j`id ,`ed dniz xacc :dyw mewn lkn .ea cenrl oileki xeavd aex mewn lkn hyt `lc idp ,leafext la` .cenrl oileki xeavd aex oi`c mrh ok mb did `l m`

inlyexia yxetny enke ,oirney oi` xn`ie edil` `ai m`a xn` `wec xac xyr dpenya i`ce - lhal leki j`id lecb elit` :jl `iywce ,hyt leafext i`cec :d`xp jkl ?mielnd geix

ikde ,uexizd ligzn myny rnyn ,'ek mrh dn `iyxyn ax xn`d :xn`wc ,mipyi mixtqa `vny mixtqd zqxib jezn opgl` iax axd wcwc jk .mdizeytpa mdl dcnry iptn :mrhd

:ipyne .`ed heyt ik mrhd yxtl jxved `le !xac xyr dpenya lhal leki epi` lecb `ed elit` ,cere !'ek oic zia oi` opzde '?ek ixyinl mil` ikid d`iyp dcedi iaxe oizrnyc :eyexit

l`ilnb oa oerny oax ixac lr eknqe .lhal leki ohw mdizeytpa ecnr elit` jkl ,hyt `l onye .lhal leki epi` inp lecb oic zia jkitle ,hyty itl - mrh dn `iyxyn ax xn`d

lr s`e ,dipilha` lldn iliig xyii` i`c l`eny xn` leafext iab jkitle .lhal lecb oic zia leki ehyt ik s` mixac x`y i`ce la` ,ohw oic ziaa s` xzed jkitle ,'ek oixfeb oi`c

dcnry iptn ,lhan epi` lecb elit` xac xyr dpenya la` ,xac xyr dpenyl ueg `l` `py `l :l`eny mya dcedi ax xn` oea ax xn` :zayc `nw wxtc inlyexid jlide .hyty it

.yxcnd ziaa axg evrpy dnn :yexit ,mdizeytpa mdl
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.ïzøñBà íéàîè íéìk ìL ïúôéìæ¯àîìò élek ehà §¦¨¨¤¥¦§¥¦©§¨©¥¨§¨
?eäðéð úBøäè éìëBà¯íéìk ìL ïúôéìæ ,àlà §¥§¨¦§¤¨§¦¨¨¤¥¦

éãéãì àîìLa :áøì ìàeîL déì øîà .ïzøñBà ïéøeñà£¦©§¨£©¥§¥§©¦§¨¨§¦¦
éëc eðééä ,ïzøñBà ïéøeñà íéìk ìL ïúôéìæ àðéîàc§¨¦¨§¦¨¨¤¥¦£¦©§¨©§§¦
Léøc ,øîàå àúøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø àúà£¨©¦§¨©§¥©¨§¨©£©¨¥

ïîL :ïéáéöða éàìîN éaøeðîð Bðéc úéáe äãeäé éaø ©¦¦§©¦§¦¦¤¤©¦§¨¥¦¦§
eäeøézäå åéìò¯ìàiðc ,åéìò øæb ìàiðc zøîàc Cãéãì àlà ;øzeî íâôì íòè ïúBð :øáñ÷ ¨¨§¦¦¨¨©¥©©¦§¨¨¤¨§¦¨§¨§©§¨¦¥¨©¨¨¨¦¥

ïéc úéá éøác ìháì ìBëé ïéc úéa ïéà :ïðúäå ?déì ìháîe àéNpä äãeäé éaø àúàå øæb§©©£¨©¦§¨©¨¦§©¥¥§¨§©¥¥¦¨§©¥¦§¥¥¦
?zøîà à÷ äàãeì éàìîN :déì øîà !ïéðîáe äîëça epîéä ìBãb ïk íà àlà ,Bøéáç£¥¤¨¦¥¨¥¤§¨§¨§¦§¨£©¥¦§©¨¨¨¨§©§

éñëéà ?déì çìLà :déì øîà .eìæìæîc éàãeì éðàLàì ïðà ,eLøc àì íä íà :áø øîà .ó ¨¥¨¥¦§©§§£©¥¤§©¥¦§¦£©©¦¥Ÿ¨§£©¨
"åézLî ïééáe Cìnä âa úôa ìàbúé àì øLà Baì ìò ìàiðc íNiå" :áéúëäå ?ïðéLøc¯ézLa ¨§¦©§¨§¦©¨¤¨¦¥©¦£¤Ÿ¦§¨©§©©©¤¤§¥¦§¨¦§¥

ìëìe ,íN Baì ìò :øáñ áø .ïîL äzLî ãçàå ïéé äzLî ãçà ,øaãî áeúkä úBàzLî¦§¨©¨§©¥¤¨¦§¥©¦§¤¨¦§¥¤¤©¨©©¦¨§¨
,íN Baì ìò :øáñ ìàeîLe .äøBä ìàøNéøîàäå ?øæb ìàiðc ïîLå .äøBä àì ìàøNé ìëìe ¦§¨¥¨§¥¨©©¦¨§¨¦§¨¥Ÿ¨§¤¤¨¦¥§©§¨¨©

!ïä øác øNò äðîMî ïlek ,ïäéúBðáe ïðéé ,ïðîLå ïzét :áøc déîMî äàúBð éîéáà ,éìàä¥£¦¦¨¨¦§¥§©¦¨§©§¨¥¨§¥¤¨¦§Ÿ¨¨¨¨¨¥
éàî ïk íà ,ìaé÷å øeæâe éànLå ìläc éãéîìz eúàå ,ìaé÷ àìå øæb ìàiðc àúà :àîéz éëå§¦¥¨£¨¨¦¥§©§Ÿ¦¥§¨©§¦¥§¦¥§©©§§¦¥¦¥©

?áøc déúeãäñà¯äãeäé éaøå .äãOa eléôà øeæâe eäðéà eúàå ,øéòa åéìò øæb ìàiðc ,àlà ©§©¥§©¤¨¨¦¥§©¨¨¨¦©£¦§§£¦©¨¤§©¦§¨
ìháì ìBëé ïéc úéa ïéà :ïðúäå ?ìläå éànL éãéîìúc àzðwz àøLéîì éöî éëéä àéNpä©¨¦¥¦¨¥§¦§¨©©§¨§©§¦¥©©§¦¥§¨§©¥¥¦¨§©¥
øa øa äaø øîà àä ,ãBòå !ïéðîáe äîëça epîéä ìBãb ïk íà àlà Bøéáç ïéc úéá éøác¦§¥¥¦£¥¤¨¦¥¨¥¤§¨§¨§¦§¨§¨¨©©¨©©
,øác øNò äðBîMî õeç ,Bøéáç ïéc úéá éøác ïéc úéa ìháì ìBëé ìka :ïðçBé éaø øîà äðç̈¨¨©©¦¨¨©Ÿ¨§©¥¥¦¦§¥¥¦£¥¦§¨¨¨¨¨
èLôe ìéàBä ?íòh äî :àiLøLî áø øîà !Bì ïéòîBL ïéà Bðéc úéáe eäiìà àáé eléôàL¤£¦¨Ÿ¥¦¨¥¦¥§¦¨©©§¨§¦¨©©©¦¨©
øîà àaà øa ìàeîL éaø øîàc ,ìàøNé áBøa Bøeqéà èLt àì ïîL ,ìàøNé áBøa Bøeqéà¦§¦§¨¥¤¤Ÿ¨©¦§¦§¨¥§¨©©¦§¥©©¨¨©
ìò eðéúBaø eëîñå ,ìàøNé áBøa Bøeqéà èLt àlL ïîL ìò e÷ãáe eðéúBaø eáLé :ïðçBé éaø©¦¨¨¨§©¥¨§©¤¤¤Ÿ¨©¦§¦§¨¥§¨§©¥©
äøéæb ïéøæBb ïéà :íéøîBà eéäL ,÷Bãö øa øæòìà éaø éøác ìòå ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éøác¦§¥©¨¦§¤©§¦¥§©¦§¥©¦¤§¨¨©¨¤¨§¦¥§¦§¥¨
?àø÷ éàî ,äáäà øa àcà áø øîàc ;da ãBîòì ïéìBëé øeaö áBø ïk íà àlà øeavä ìò©©¦¤¨¦¥¦§¦©£¨©£©©©¨©©£¨©§¨
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xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc dxf dcear(iyily meil)

'Blek éBbä íéòáB÷ ízà éúBàå íéøàð ízà äøàna'milawn mz` ± ©§¥¨©¤¥¨¦§¦©¤§¦©
jk xg`e ,mkilr xq`p jk meyne ,dllwe xex`a dxifb mkilr
jkne ,xeqi` eze`n mipdpe milfeb xnelk ,miraew mz` ize`

,rnyn ,'FNEM iFBd' aezkd xn`yBlek éBb àkéà éàmrd m` ± ©¦¦¨
,dxifbd z` law ok` elekïéà,dxifb ef ixd ±àì éàlk `l m`e ± ¦¦Ÿ

,dxifbd z` laiw mrdàì.dxifb ef oi` ± Ÿ
:mdizepae mpii ,mpny ,miiebd zt xeqi` mrh z` zxxan `xnbd
ïðéé ïðîLå ïzét ,áøc déîMî äàúBð éîéáà øîà ,éìàa øîà ,àôeb¨¨©¨¦¨©£¦¦¨¨¦§¥§©¦¨§©§¨¥¨

.ïä øác øNò äðBîMî ïlek ,ïäéúBðáe§¥¤¨¦§¨¨¨¨¨¥
:`xnbd zxxanàéä éàî ïäéúBðaexfb dn iptne ,dxifbd `id dn ± §¥¤©¦

:`xnbd daiyn .miiebd zepa lrìò eøæb ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¨§©
ïäéúBðak zeaeyg eidiyïúBñéøòî úBcéðit lr s`y .ozephwn ± §¥¤¦¥£¦¨

cpk zeaeyg mewn lkn ,dcp mc e`x `l oiicr ozephway,ze
.`nh mda rbepdeïlek ,øîà áøc déîMî àáéðâe,mpny ,mzt ± §¦¨¦§¥§©¨©¨

,mdizepae mpii,ïäa eøæb íéáëBk úãBáò íeMîmc` lk`i m`y ¦£©¨¦¨§¨¤
icil `eal leki ,mdizepa mr cgiizi e` mpii e` mpny ,mztn

.dxf dcear xeqi`
àúà éëc`a xy`k ±øîà ,àãà øa àçà áømyaeøæb ,÷çöé éaø §¦£¨©£¨©£¨¨©©¦¦§¨¨§

minkgïzét ìòmiieb ly.ïðîL íeMî:`xnbd dywndéîìeà éàî ©¦¨¦©§¨©§¥
ezxneg dn ±,útî ïîLc.onyd meyn ztd lr exfby ick cr §¤¤¦©

:`xnbd zvxznàlàminkg exfb,ïðéé íeMî ïðîLå ïzét ìòm`y ¤¨©¦¨§©§¨¦¥¨
,mpii z` mb zezyl `eai mpnyne mztn lk`iïðéé ìòåíeMî §©¥¨¦

ïäéúBðaicil `eai ea xrea oiidy jezn mpii z` dzyiyke ± §¥¤
,mdizepa mr xeqi`øçà øác íeMî ïäéúBða ìòålr `eai m`e ± §©§¥¤¦¨¨©¥

.dxf dcear xeqi` icil xacd ep`iai mdizepaøçà øác ìòå`ly] §©¨¨©¥
minkg exfb [edn o`k x`azp,øçà øác íeMîedn x`eai oldle ¦¨¨©¥

.xg` xac eze`
ixde :`xnbd dywnïäéúBðaxeqi`áéúëc ,àéä àúééøBàcf mixac) §¥¤§©§¨¦¦§¦

(be''ía ïzçúú àìmdizepa lr xefbl minkg ekxved recne §Ÿ¦§©¥¨
:`xnbd zvxzn .dxf dcear meynàúééøBàcoezig xeqi` oi` §©§¨

zepa mr `l`úBneà òáL,cala,àì íéáëBë éãáBò øàL ìáà ¤©£¨§¨§¥¨¦Ÿ
eäðéà eúàåminkg ±øeæâåoezig xeqi`.íéáëBë éãáBò øàLc eléôà ©£¦§§¨£¦¦§¨§¥¨¦

:`xnbd dywn,øîàc éçBé ïa ïBòîL éaøìexn`py dnn(c f my) §©¦¦§¤©§¨©
ða úà øéñé ék'éøçàî Ez` aezkd ozpe ,'mixg` midl` Ecare ¦¨¦¤¦§¥©£©§¨§¡Ÿ¦£¥¦

,dxf dcear icil `eaiy meyn miiebd mr oezigd xeqi`l mrhd
aezkd `ay yexcl yi dfnúBaøìz`úBøéñnä ìk,'d ixg`n §©¨©§¦

,zene` rayn opi`y s` miiebd lk zepa mr ozgzdl xeq`yéàî©
øîéîì àkéàmdizepay `ziixad ixac z` ezhiyl x`ap ji` - ¦¨§¥©

on xeqi` ixde ,dxf dcear meyn minkg zxifbn `l` exq`p `l
.`ed dxezd

d zvxzn:`xnbàúééøBàc ,àlàmiiebd zepaa l`xyi exq`p `l ¤¨§©§¨
a `l`,úeðzç Cøc úeLéà,exq`p `l zepf jxc zeyi`a la`eúàå ¦¤¤¦§©£

eléôà øeæb eäðéàzeyi`a.úeðæ Cøc ¦§¨£¦¤¤§
jxc zeyi` ixde :`xnbd dywnénð úeðæe ,dxezd on dxeq`úéáa §©¦§¥

eøæb íL ìL Bðéc,dxez ozn mcew didy dilráéúëcdyrna ¦¤¥¨§¦§¦
xnze dcedi(ck gl ziy`xa)dcEdil cBIe miWcg WlWnM idie' ,©§¦§¦§Ÿ¢¨¦©ª©¦¨

mipEpfl dxd dPd mbe LzNM xnY dzpf xn`läãeäé øîàiå ¥Ÿ¨§¨¨¨©¨¤§©¦¥¨¨¦§¦©Ÿ¤§¨
,'óøOúå äeàéöBäzepf jxc `ed elit` iprpkl zlrapdy o`kne ¦¨§¦¨¥

.dzina dpic
:`xnbd zvxznàúééøBàc ,àlà`l` xq`p `làaä íéáëBk ãáBò ¤¨§©§¨¥¨¦©¨

,ìàøNé úa ìòmeynedéøúa äëLîcxg` l`xyid za jynzy ± ©©¦§¨¥§¨§¨©§¥
,dxf dcearl miakek caerdíéáëBk úãáBòä ìò àaä ìàøNé ìáà£¨¦§¨¥©¨©¨¤¤¨¦
eléôà øeæb eäðéà eúàå ,àìlríéáëBk úãáBòä ìò àaä ìàøNé Ÿ©£¦§¨£¦¦§¨¥©¨©¨¤¤¨¦

.dxf dcear xg` jyni `ny
ike :`xnbd dywníéáëBk úãáBòä ìò àaä ìàøNéminkg zxifb ¦§¨¥©¨©¨¤¤¨¦
ixde ,xeq`y `idìòBaä ,øî øîàc ,àéä éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©¦§¨©©©¥

Ba ïéòâBt ïéàp÷ ,úénøàipa ,diebd lr `ad l`xyi ±mc` £©¦©¨¦§¦
ixd ea rebtl mi`pwl xzeny jkne ,eze` mibxed 'dl mi`pwnd

.dxezd on xeq` `edy
`l` :`xnbd zvxznàúééøBàc ,(déì øîà)`l` xeq` epi` ¨©¥§©§¨

äéäL äNòîëe ,àéñäøôaxev za iafk lr `ay `elq oa ixnfa §©§¤§¨§©£¤¤¨¨
,qgpt mbxde zipiicndøeæb eäðéà eúàåxeqi` exfbe minkg e`ae ± ©£¦§¨

eléôàmiakek zcaer lr `ad lr,àòðéöaxg` jyni `ny £¦§¦§¨
.dxf dcear

ixd :`xnbd dywnénð àòðéöa`eal zncew dxifba xq`p xak §¦§¨©¦
ixdy ,diebd lreøæb éàðBîLç ìL Bðéc úéa,df lráø àúà éëc] ¥¦¤©§©¨§§¦£¨©

úãáBòä ìò àaä ìàøNé ,[eøæb éàðBîLç ìL ïéc úéa ,øîà éîéc¦¦¨©¥¦¤©§©¨§¦§¨¥©¨©¨¤¤
à"âùð íeMî áéiç íéáëBk.yi` zy` ,dieb ,dgty ,dcp ±àúà ék ¨¦©¨¦¦£¨

æ"âùð íeMî ,øîà ïéáøexn` recne .dpef ,dieb ,dgty ,dcp ± ¨¦¨©¦
.llde i`ny icinlz zxifbn `ed mdizepa xeqi`y `ziixaa

:`xnbd zvxzn,éàðBîLç ìL Bðéc úéa eøæb éklr wx `edäàéa ¦¨§¥¦¤©§©¦¨
,miakek zcaer lr `eal l`xyid xeq`y ±ãeçéé ìáàzcaer mr £¨¦

,d`ia `la miakekàì,exfbøeæb eäðéà eúàåi`ny icinlz e`ae ± Ÿ©£¦§¨
exfbe lldeeléôàd lr.ãeçéé £¦¦

:`xnbd dywnénð ãeçéé,cegiid lr mb ixde ±ãåc ìL Bðéc úéa ¦©¦¥¦¤¨¦
,eøæb,llde i`ny icinlz zxifb mcew `ede,äãeäé áø øîàc ¨§§¨©©§¨

,äòL dúBàa,xnze oepn` dyrn didyãeçéé ìò eøæb`ly ± §¨¨¨¨§©¦
.el d`eyp dpi`y dy` mr mc` cgiizi

:`xnbd zvxzníúä ,éøîàlr exfb ,xnze oepn` dyrna my ± ¨§¦¨¨
ìàøNé úác ãeçéé,zil`xyi mr l`xyi cgiizi `ly ±ãeçéé ìáà ¦§©¦§¨¥£¨¦

cmr l`xyiàì íéáëBk úãáBòexfb,eøæb eäðéà eúàåe`ae ± §¤¤¨¦Ÿ©£¦§¨§
xeqi` exfbe llde i`ny icinlzc ãeçéià eléôàmr l`xyiúãáBò £¦©¦§¤¤

.íéáëBk¨¦
ici lr xq`p zil`xyi mr l`xyi ly cegii ike :`xnbd dywn

ixde ,cec ly epic ziaìàøNé úác ãeçééxeqi` ,l`xyi mr ¦§©¦§¨¥
æîø ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc ,àéä àúééøBàc§©§¨¦§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨¤¤

éìãeçéxeq`yøîàpL ,ïépî äøBzä ïîdxf dcearl ziqn zyxta §¦¦©¨¦©¦¤¤¡©
(f bi mixac),éçà Eúéñé ék','Enà ïá E,zeywdl yie,úéñî íà ïa éëå ¦§¦§¨¦¤¦¤§¦¤¥¥¦

,úéñî Bðéà áà ïa,'jn` oa jig`' dxezd dazk recneàlà`l ¤¨¥¥¦¤¨
dy ,cegii ipic o`kn yexcl `l` ok azkpïéàå ,Bnà íò ãçééúî ïa¥¦§©¥¦¦§¥

,äøBzaL úBéøò ìk íò ãçééúî øçàdcedi ax ixac lr dywe ©¥¦§©¥¦¨£¨¤©¨
:`xnbd zvxzn .cegiid lr exfb cec ly epic ziay xn`yãeçéé¦
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.ïä øác øNò äðBîMî ïlek ,ïäéúBðáe§¥¤¨¦§¨¨¨¨¨¥
:`xnbd zxxanàéä éàî ïäéúBðaexfb dn iptne ,dxifbd `id dn ± §¥¤©¦

:`xnbd daiyn .miiebd zepa lrìò eøæb ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¨§©
ïäéúBðak zeaeyg eidiyïúBñéøòî úBcéðit lr s`y .ozephwn ± §¥¤¦¥£¦¨

cpk zeaeyg mewn lkn ,dcp mc e`x `l oiicr ozephway,ze
.`nh mda rbepdeïlek ,øîà áøc déîMî àáéðâe,mpny ,mzt ± §¦¨¦§¥§©¨©¨

,mdizepae mpii,ïäa eøæb íéáëBk úãBáò íeMîmc` lk`i m`y ¦£©¨¦¨§¨¤
icil `eal leki ,mdizepa mr cgiizi e` mpii e` mpny ,mztn

.dxf dcear xeqi`
àúà éëc`a xy`k ±øîà ,àãà øa àçà áømyaeøæb ,÷çöé éaø §¦£¨©£¨©£¨¨©©¦¦§¨¨§

minkgïzét ìòmiieb ly.ïðîL íeMî:`xnbd dywndéîìeà éàî ©¦¨¦©§¨©§¥
ezxneg dn ±,útî ïîLc.onyd meyn ztd lr exfby ick cr §¤¤¦©

:`xnbd zvxznàlàminkg exfb,ïðéé íeMî ïðîLå ïzét ìòm`y ¤¨©¦¨§©§¨¦¥¨
,mpii z` mb zezyl `eai mpnyne mztn lk`iïðéé ìòåíeMî §©¥¨¦

ïäéúBðaicil `eai ea xrea oiidy jezn mpii z` dzyiyke ± §¥¤
,mdizepa mr xeqi`øçà øác íeMî ïäéúBða ìòålr `eai m`e ± §©§¥¤¦¨¨©¥

.dxf dcear xeqi` icil xacd ep`iai mdizepaøçà øác ìòå`ly] §©¨¨©¥
minkg exfb [edn o`k x`azp,øçà øác íeMîedn x`eai oldle ¦¨¨©¥

.xg` xac eze`
ixde :`xnbd dywnïäéúBðaxeqi`áéúëc ,àéä àúééøBàcf mixac) §¥¤§©§¨¦¦§¦

(be''ía ïzçúú àìmdizepa lr xefbl minkg ekxved recne §Ÿ¦§©¥¨
:`xnbd zvxzn .dxf dcear meynàúééøBàcoezig xeqi` oi` §©§¨

zepa mr `l`úBneà òáL,cala,àì íéáëBë éãáBò øàL ìáà ¤©£¨§¨§¥¨¦Ÿ
eäðéà eúàåminkg ±øeæâåoezig xeqi`.íéáëBë éãáBò øàLc eléôà ©£¦§§¨£¦¦§¨§¥¨¦

:`xnbd dywn,øîàc éçBé ïa ïBòîL éaøìexn`py dnn(c f my) §©¦¦§¤©§¨©
ða úà øéñé ék'éøçàî Ez` aezkd ozpe ,'mixg` midl` Ecare ¦¨¦¤¦§¥©£©§¨§¡Ÿ¦£¥¦

,dxf dcear icil `eaiy meyn miiebd mr oezigd xeqi`l mrhd
aezkd `ay yexcl yi dfnúBaøìz`úBøéñnä ìk,'d ixg`n §©¨©§¦

,zene` rayn opi`y s` miiebd lk zepa mr ozgzdl xeq`yéàî©
øîéîì àkéàmdizepay `ziixad ixac z` ezhiyl x`ap ji` - ¦¨§¥©

on xeqi` ixde ,dxf dcear meyn minkg zxifbn `l` exq`p `l
.`ed dxezd

d zvxzn:`xnbàúééøBàc ,àlàmiiebd zepaa l`xyi exq`p `l ¤¨§©§¨
a `l`,úeðzç Cøc úeLéà,exq`p `l zepf jxc zeyi`a la`eúàå ¦¤¤¦§©£

eléôà øeæb eäðéàzeyi`a.úeðæ Cøc ¦§¨£¦¤¤§
jxc zeyi` ixde :`xnbd dywnénð úeðæe ,dxezd on dxeq`úéáa §©¦§¥

eøæb íL ìL Bðéc,dxez ozn mcew didy dilráéúëcdyrna ¦¤¥¨§¦§¦
xnze dcedi(ck gl ziy`xa)dcEdil cBIe miWcg WlWnM idie' ,©§¦§¦§Ÿ¢¨¦©ª©¦¨

mipEpfl dxd dPd mbe LzNM xnY dzpf xn`läãeäé øîàiå ¥Ÿ¨§¨¨¨©¨¤§©¦¥¨¨¦§¦©Ÿ¤§¨
,'óøOúå äeàéöBäzepf jxc `ed elit` iprpkl zlrapdy o`kne ¦¨§¦¨¥

.dzina dpic
:`xnbd zvxznàúééøBàc ,àlà`l` xq`p `làaä íéáëBk ãáBò ¤¨§©§¨¥¨¦©¨

,ìàøNé úa ìòmeynedéøúa äëLîcxg` l`xyid za jynzy ± ©©¦§¨¥§¨§¨©§¥
,dxf dcearl miakek caerdíéáëBk úãáBòä ìò àaä ìàøNé ìáà£¨¦§¨¥©¨©¨¤¤¨¦
eléôà øeæb eäðéà eúàå ,àìlríéáëBk úãáBòä ìò àaä ìàøNé Ÿ©£¦§¨£¦¦§¨¥©¨©¨¤¤¨¦

.dxf dcear xg` jyni `ny
ike :`xnbd dywníéáëBk úãáBòä ìò àaä ìàøNéminkg zxifb ¦§¨¥©¨©¨¤¤¨¦
ixde ,xeq`y `idìòBaä ,øî øîàc ,àéä éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©¦§¨©©©¥

Ba ïéòâBt ïéàp÷ ,úénøàipa ,diebd lr `ad l`xyi ±mc` £©¦©¨¦§¦
ixd ea rebtl mi`pwl xzeny jkne ,eze` mibxed 'dl mi`pwnd

.dxezd on xeq` `edy
`l` :`xnbd zvxznàúééøBàc ,(déì øîà)`l` xeq` epi` ¨©¥§©§¨

äéäL äNòîëe ,àéñäøôaxev za iafk lr `ay `elq oa ixnfa §©§¤§¨§©£¤¤¨¨
,qgpt mbxde zipiicndøeæb eäðéà eúàåxeqi` exfbe minkg e`ae ± ©£¦§¨

eléôàmiakek zcaer lr `ad lr,àòðéöaxg` jyni `ny £¦§¦§¨
.dxf dcear

ixd :`xnbd dywnénð àòðéöa`eal zncew dxifba xq`p xak §¦§¨©¦
ixdy ,diebd lreøæb éàðBîLç ìL Bðéc úéa,df lráø àúà éëc] ¥¦¤©§©¨§§¦£¨©

úãáBòä ìò àaä ìàøNé ,[eøæb éàðBîLç ìL ïéc úéa ,øîà éîéc¦¦¨©¥¦¤©§©¨§¦§¨¥©¨©¨¤¤
à"âùð íeMî áéiç íéáëBk.yi` zy` ,dieb ,dgty ,dcp ±àúà ék ¨¦©¨¦¦£¨

æ"âùð íeMî ,øîà ïéáøexn` recne .dpef ,dieb ,dgty ,dcp ± ¨¦¨©¦
.llde i`ny icinlz zxifbn `ed mdizepa xeqi`y `ziixaa

:`xnbd zvxzn,éàðBîLç ìL Bðéc úéa eøæb éklr wx `edäàéa ¦¨§¥¦¤©§©¦¨
,miakek zcaer lr `eal l`xyid xeq`y ±ãeçéé ìáàzcaer mr £¨¦

,d`ia `la miakekàì,exfbøeæb eäðéà eúàåi`ny icinlz e`ae ± Ÿ©£¦§¨
exfbe lldeeléôàd lr.ãeçéé £¦¦

:`xnbd dywnénð ãeçéé,cegiid lr mb ixde ±ãåc ìL Bðéc úéa ¦©¦¥¦¤¨¦
,eøæb,llde i`ny icinlz zxifb mcew `ede,äãeäé áø øîàc ¨§§¨©©§¨

,äòL dúBàa,xnze oepn` dyrn didyãeçéé ìò eøæb`ly ± §¨¨¨¨§©¦
.el d`eyp dpi`y dy` mr mc` cgiizi

:`xnbd zvxzníúä ,éøîàlr exfb ,xnze oepn` dyrna my ± ¨§¦¨¨
ìàøNé úác ãeçéé,zil`xyi mr l`xyi cgiizi `ly ±ãeçéé ìáà ¦§©¦§¨¥£¨¦

cmr l`xyiàì íéáëBk úãáBòexfb,eøæb eäðéà eúàåe`ae ± §¤¤¨¦Ÿ©£¦§¨§
xeqi` exfbe llde i`ny icinlzc ãeçéià eléôàmr l`xyiúãáBò £¦©¦§¤¤

.íéáëBk¨¦
ici lr xq`p zil`xyi mr l`xyi ly cegii ike :`xnbd dywn

ixde ,cec ly epic ziaìàøNé úác ãeçééxeqi` ,l`xyi mr ¦§©¦§¨¥
æîø ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc ,àéä àúééøBàc§©§¨¦§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨¤¤

éìãeçéxeq`yøîàpL ,ïépî äøBzä ïîdxf dcearl ziqn zyxta §¦¦©¨¦©¦¤¤¡©
(f bi mixac),éçà Eúéñé ék','Enà ïá E,zeywdl yie,úéñî íà ïa éëå ¦§¦§¨¦¤¦¤§¦¤¥¥¦

,úéñî Bðéà áà ïa,'jn` oa jig`' dxezd dazk recneàlà`l ¤¨¥¥¦¤¨
dy ,cegii ipic o`kn yexcl `l` ok azkpïéàå ,Bnà íò ãçééúî ïa¥¦§©¥¦¦§¥

,äøBzaL úBéøò ìk íò ãçééúî øçàdcedi ax ixac lr dywe ©¥¦§©¥¦¨£¨¤©¨
:`xnbd zvxzn .cegiid lr exfb cec ly epic ziay xn`yãeçéé¦

n xeq`dàúééøBàc`edLéà úLàczy` mr cgiiznd l`xyi ± §©§¨§¥¤¦
.yi`àúàå`ae ±øæâå ãåcxeqi`äéeðôc ãeçéià eléôà,zil`xyi ©£¨¨¦§¨©£¦©¦¦§¨

úãáBòc ãeçéià eléôà øeæb ìlä úéáe éànL úéa éãéîìz eúàå©£©§¦¥¥©©¥¦¥¨£¦©¦§¤¤
.íéáëBk¨¦

zx`an `xnbd ,xg` xac meyn xg` xac lre ,`ziixaa epipy
:`xnbd zxxan .xg` xac ednøçà øác íeMî øçà øác ìò éàî©©¨¨©¥¦¨¨©¥

.eilr exfb xg` xac dfi` meyne ,edexq`y xg` xacd `ed dn ±
:`xnbd daiynb ,÷çöé øa ïîçð áø øîàãáBò ÷Bðéz ìò eøæ ¨©©©§¨©¦§¨¨§©¦¥

,äáéæa ànèiL íéáëBkick ,daif d`x `l elit`e÷Bðéz àäé àlL ¨¦¤§©¥§¦¨¤Ÿ§¥¦
ìéâø ìàøNézeidl,øeëæ ákLîa Bìöàddyi m`y minkg eyygy ¦§¨¥¨¦¤§§¦§©¨

miiebdy ,xekf akynl `eai miakek caer wepiz mr l`xyi wepiz
.jk lr ecygpéqà éaø ìöà éì äéä ìBãb øòö ,àøéæ éaø øîàc± §¨©©¦¥¨©©¨¨¨¦¥¤©¦©¦

ecia did `le ,iq` iax z` minrt daxd izgxhd ef dl`ya
,il aiydl daeyzïðçBé éaø ìöà éqà éaøål`y iq` iax oke ± §©¦©¦¥¤©¦¨¨

,opgei iaxl ef dl`yéaø ìöà éàpé éaøå ,éàpé éaø ìöà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¥¤©¦©©§©¦©©¥¤©¦
,éaø ìöà íøîò ïa ïúð éaøå ,íøîò ïa ïúð,`id dl`yd dze`e ¨¨¤©§¨§©¦¨¨¤©§¨¥¤©¦
äáéæa ànèî éúîéàî ,íéáëBk ãáBò ÷Bðéz`nhie didi dnk oa ± ¦¥¨¦¥¥¨©§©¥§¦¨

,daifaéì øîàå`ed elit` wepiz ,xne` did iaxy iq` iax ±ïa §¨©¦¤
BîBé.daifa `nhnéúàaLëe,`xif iax ±éì øîà ,àéiç éaø ìöà §¤¨¦¥¤©¦¦¨¨©¦

didiy cr `nhn wepiz oi`éúàaLëe .ãçà íBéå íéðL òLz ïa¤¥©¨¦§¤¨§¤¨¦
éøác éúéöøäå`iig iax ixac z` xn`e `xif iax `ayk ±,éaø éðôì §¦§¥¦§¨©¦§¥©¦

éì øîà,`xif iaxl iax ±éøác çpämei ezeida `nhny izxn`y ¨©¦©©§¨©
cg`ànèî éúîéà íéáëBk ãáBò ÷Bðéz øîàc àéiç éaø éøác æBçàå¤¡¦§¥©¦¦¨§¨©¦¥¨¦¥¨©§©¥

,ãçà íBéå íéðL òLz ïa äáéæa§¦¨¤¥©¨¦§¤¨
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oifge` mipy` cenr fl sc ± iying wxtzereay

'åë äàéáì éåàøå ìéàåä.d`ial ifgc cr dilr exfb `l jkld ,xekf akyna elv` libx l`xyi ly wepiz `di `ly :oxn`ck ,i`ed d`ia meyn daif zxifbc `nrhc -àèéùôoeik -

.zwepizl oicd `ed ,ie`xy dryn wepizcàîéúã åäî.elv` l`xyi jiyndl ,ilebx`l mexr `ed d`ial ie`xyk wepiz i`d -ùìù úá ú÷åðéú ìáà,`id d`ia zac ab lr s` -

.ol rnyn `w ,dilr xfbp `l dryz za `dzy cr ,ilebx`l drci `lc ,zinenxr da oi`àöî÷ ìééà.`ed abg oin -ïëã.dlik`a xzene xedh `edy -àéçáèî úéá ä÷ùî ìòå
.dxfray miigahnd ziaa ody minde mcd -ïëãipdae ,opaxcn `l` d`neh oilawn oiwyn oi` xaqc ,ynn okc :xn` ax ,onwl `id `zbelte .oiwyn z`neh mdilr exfb `l -

z`neh `nhln okc :xn` l`enye .xefb `l

xaqw ,oda yi onvr z`neh la` ,mixg`

`nhidl dxezd on d`neh oiwynl yi l`eny

.edpikcl opax evn `leàúéîì áø÷éã ìòå
áàñî`d :jixt onwle .`nh - zna rbepd -

sqei"e ,`id `xneg `d :cere .`id `ziixe`c

.dil irain "`xq`úìú àøùonwl `dc -

`lew "a`qn `zinl axwic lr" i`dc yxtn

.`idèâ åðéà`l` hb `diy xn` `l `dc -

leki oi`e zn xak `ede ,yceg xyr mipy cr

xn` i` la` .oa el oi` m` mail dwewfe ,yxbl

xyr mipy cr iz`a `l m` hb `di eiykrn"

dwewf dpi`e hb df ixd - jk jeza zne ,"yceg

.mailéñåé éáøëyi" wxta `xza `aaa -

xg`l epal eiqkp lk azekd :(` ,elw) "oilgep

,"dzin xg`le meidn" aezkiy jixv ,ezen

i`yx `d` `ly ,meidn `teb :rnyn iedlc

azk `l m`e .dzin xg`l `xite ,mxknl

,melk xn` `l - "dzin xg`l" `l` "meidn"

aeg lra eilr did m` e` ,enr eig` eyxiie

z` daeb aeg lra - ef dpzn xg`l xge`n

onf aizk ikdlc ,jixv epi` :xn` iqei iax .eaeg

ly dtebn dpzn `dz eiykrn :xnel ,xhya

azinl ira `l i`c ,dzin xg`l zexite rwxw

xhya onf azk dnl ,dzin xg`l `l` dil?

:dil xn`w ikdc giken hb ly epnf inp ikde

`nlra d`pze ,iz`a `l m` hb `di eiykrn

.d`pz miiwi` `z` `l ike ,`edäãåäé éáø
àéùðä`idy dxed ,did iax ly epa oa -

.`ypil zxzenåúòù ìë.eilr ewlgp eini lk -

äåúéøù øúìàìikd .zny ea ernyyk -

.cer iz` `l i`cec dezixy xzl`l :opiqxbïéà
éîð éëä.oizipzn` irainl `ki`c -àìà-

ziedc meyn ,`ziinw` dl oiira opira ikdl

diixyc d`iyp dcedi iaxc `piipn `edda

rnyp dcedi iaxcne ,diixy zni`l zrcie

."eiykrn" dl xn`c `kidl oizipznlìëä
íéãåîi`da dl xn`c `kid ,iqei iax elit`e -

."dwizxpn dng `vzykl jhib df ixd" :`pyil

äì øîà÷ äì à÷ôð éëìinwne ,`hib iedilc -

e`l - `ilila ziin i`e ,`hib iedil `l ikd

`wtqnc ,hb epi`e hb "dzin xg`le meidn" :opze ,"dzin xg`le meidn"k dil ded - inc "meidn" dia aizkc o`nke ,eilr giken xhy ly epnf iqei iax xn`c ab lr s`e .`ed `hib

ikd mzdc ,"dzin xg`le meidn" da aezky dpznl inc `le ."meidn" xn`c i`nn dia xcdc ded dxfg i` ,zen` m` hb `di meidn :rnyn ikde ied d`pz i` "dzin xg`l" i`d

.(` ,elw `xza `aa) "oilgep yi"a dl yxtn `peeb i`d ike .ikd xninl `kil hb la` ,dzin xg`l `xite ipw meidn `teb :xn`wä÷éúøðî äîç àöúù úðî ìò`kd dzeekce -

."yceg xyr mipy lk `ea` `ly zpn lr"øîà÷ åéùëòîied dxiqn zryac rxtnl `zlin i`lbi` - dng `wtpe df i`pz miiwn ike ,df i`pz miiwzzy zpn lr `hib iedilc -

.rxtnl hb dil dede ,`a `ly i`pzd miiwzp ixd - yceg xyr mipy jeza zn dizeekce .miign hb dil ded `ilila ziinc ab lr s`e ,hbúðî ìò øîåàä ìë àðåä áø øîàã
éîã åéùëòî øîåàë.rxtnl hb dil ded d`pz miiwznc zni` lke ,df i`pz miiwziy zpn lr hb `di eiykrn :xn`w ikde ,rnyn d`pz i`ce "zpn lr" -íàá àìà å÷ìçð àì

àöú,miiwziykl rnyne eiykrn rnyn ,rnyn zepeyl izy "m`" :(` ,fr .` ,ar oihib) "qewicxew efg`y in" wxta mzd opixn`c ,"iz`a `l m`"a mzd dizeekc ,`ilila zne -

giken xhy ly epnf "meidn" azk `lc ab lr s`c xn`c ,iqei iaxk dl xaq `iypd dcedi iax ,jkld .miiwziykl rnyn ied "meidn" xn` `l ,eiykrnc dizrc ilb "meidn" xn`

,inc "meidn" azkc o`nk eilrdede ,iqei iaxc edl zil opaxe .miign rxtnl `hib ied ziin ike ,`ed d`pz (a ,ar) oihib zkqna opixn`c "izn m` meidn"k dil dede

.dzin xg`l hb dil dede ,`ea` `lykle `vzykle :rnyn inp `kde ,xn`w zen`ykl rnyn "meidn" xn` `l ik "m`" oeylc mzd opixn`c ,`cixb "izn m`"k dil

àáéùåù.jex` ey`xe abg oin =éâìôéî÷å"zetixh el`"a i`pz ibilte ,abg lebxg mrlq dax`n ol `wtp mixedh miabg ipniqc .jex` ey`xa opaxe xfrei oa iqei -

oi`cc `ki`e .jex` ey`x oi` ipdc `pin lke ,`l `pixg` oin la` ixy ipin ipd :hxtay dn `l` llka oi`c ,hxte llka dil oi`cc `ki` ,jex` ey`xa (` ,eq oileg)

,eaex z` oiteg eitpke oileqxw odl yie mitpk drax` milbx rax` odl yiy oday deyd cvd ,'eke mrlq i`xk dax` i`x `l :hxtd oirk lk iaxne ,llke hxte llka

.elld mipniq drax` el yiy lk `ia` ip` s`
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øúìàì:xn`z m`e - iz` `l `dc dezixy

cinc ,zxzen `id xzl`lc `hiyt

!ezial cer aeyi `lc miewnk i`pzd ixd zny

zn opixfb i` dil irain mewn lknc :xnel yie

.zn `l eh`ïðáøå:yexit - iqei iaxc edl zil

`kil mewn lkne .eilr oiwelg eidy exec ipa

`kd edl dil ikc ,iqei iaxk dkld oi`c hytnl

.dil ecen xhya la` ,dt lra epiid
ey`xa
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:àðéáø øîà .äáéæa éîð ànèî äàéáì éeàøå ìéàBä¦§¨§¦¨§©¥©¦§¦¨£©¨¦¨
ìL úa äéBb ú÷Bðéz àä ,Ckìä,ãçà íBéå íéðL L ¦§¨¨¦¤¨©¨¨¦§¤¨

äàéáì äéeàøe ìéàBä¯.äáéæa éîð äànèî¯ ¦§¨§¦¨§©§¨©¦§¦¨
!àèéLt¯àì àäå éìebøàì òãé éàä :àîéúc eäî §¦¨©§¥¨©¨©§©§¥§¨¨

énzñéî .ïì òîLî à÷ ,éìebøàì äòãééaø ìéæàå C ¨§¨§©§¥¨©§©¨¦§©¥§¨¥©¦
øîà ,déònL éàìîN éaøc déôúkà äàéNð äãeäé§¨§¦¨©¦§¥§©¦¦§©©¨¥¨©
eðøzäLk Løãnä úéáa Lîà úééä àì ,éàìîN :Bì¦§©Ÿ¨¦¨¤¤§¥©¦§¨§¤¦©§
.útä úà óà øézz eðéîéa :Bì øîà .ïîMä úà¤©¤¤¨©§¨¥©¦©¤©©

ìò äãéøö Léà øæòBé ïa éñBé éaø ãéòä :ïðúc ,"àéøL àðéc úéa" ïì eø÷ ,ïk íà :Bì øîà̈©¦¥¨¨¥¦¨¨§¨¦§©¥¦©¦¥¤¤¤¦§¥¨©
óñBé" déì eø÷å ,áàñî àúéîì áø÷éc ìòå ,ïëc àiçaèî úéa ä÷Lî ìòå ,ïëc àöî÷ ìééà¥©§¨¨¨§©©§¥¥¦§©©¨¨¨§©§¦§©§¦¨§¨©§¨¥¥
ïézøz ézkà ,éúéøçà àãç øî éøL éàå ,àãç àøL øîe ,úìz àøL íúä :déì øîà ."àéøL̈§¨£©¥¨¨§¨§¨¨§¨£¨§¦¨¥¨£¨©£¦¦©©¦©§¥
ïàkî éúàa àì íà Chéb äæ" :ïðúc ?àéä éàî .éúéøçà éàøL àðà :déì øîà !ïééåäc àeä§¨§¨£©¥£¨§©©£¦¦©¦¦§©¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨

LãBç øNò íéðL CBúa úîe ,"LãBç øNò íéðL ãò¯äeøézä eðéúBaøå :dìò éðúå ,èb Bðéà ©§¥¨¨¤¥§§¥¨¨¤¥¥§¨¥£¨§©¥¦¦¨
.àçLî eøLc àðéc úéa :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?"eðéúBaø" ïàî :ïðéøîàå ,àNpéì¦¨¥§¨§¦©©©¥£©©§¨£©§¥¥¦¨§¨¦§¨
øa àéiç éaøc déøa àaà éaø øîàå ,åéìò çéëBî øèL ìL Bpîæ :øîàc ,éñBé éaøk dì éøáñ̈§¦¨§©¦¥§¨©§©¤§¨¦©¨¨§¨©©¦©¨§¥§©¦¦¨©
déì øîà .Búòééñ ìk :dì éøîàå ,BúòL ìk Bì eãBä àìå ,äøBä àéNpä äãeäé éaø :àaà©¨©¦§¨©¨¦¨§Ÿ¨§¨§¨§¦¨¨¦¨£©¥

äeúéøL ék :àáñ àeääì [øæòìà] (øæòéìà) éaø¯,éúà àìc ,äeúéøL øzìàìàîìc Bà ©¦¡¦¤¤¤§¨¨§©¨¨¦§¦¨§©§©§¦¨§¨¨¥¦§¨
?déàðz déì íéiwéà àäc ,LãBç øNò íéðL øçàì¯äæ éøä" :ïðúc ,ïéúéðúnà Cì éòaéúå §©©§¥¨¨¤§¨¦©©¥§¨¥§¦¨¥¨©©§¦¦¦§©£¥¤

LãBç øNò íéðL CBúa úîe ,"LãBç øNò íéðL ãò ïàkî éúàa àì íà åéLëòî Chéb¯ ¦¥¥©§¨¦Ÿ¨¦¦¨©§¥¨¨¤¥§§¥¨¨¤
àîìc Bà ,àúà àì àäc ,àhéb éåä øzìàì :Cì éòaéúå ,éàðz déì íéiwéà àäc ,èb éåä̈¥¥§¨¦©©¥§©§¦¨¥¨§©§©¨¥¦¨§¨¨£¨¦§¨

!déàðz déì íéiwéà àäc ,LãBç øNò íéðL øçàì¯àeääa úéåäc íeMî àlà ,éîð éëä ïéà §©©§¥¨¨¤§¨¦©©¥§¨¥¦¨¦©¦¤¨¦§¨¥§©
"d÷ézøpî änç àözLëì" ,íéãBî ìkä :ééaà øîà .àðééðî¯úééî éëå ,dì øîà÷ à÷ôð éëì ¦§¨¨¨©©©¥©Ÿ¦¦§¤¥¥©¨¦©§¥¨§¦¨§¨¨¨©¨§¦¨¥

àéìéìa¯àeä äúéî øçàì èb;"d÷ézøpî änç àözL úðî ìò"¯éëå ,dì øîà÷ åéLëòî §¥§¨¥§©©¦¨©§¨¤¥¥©¨¦©§¦¨¥©§¨¨¨©¨§¦
àéìéìa úééî¯øîBàä ìk :àðeä áø øîàc ,àðeä áøãk ,àeä íéiçî èâå éåä äàðz éàcå àä ¨¥§¥§¨¨©©§¨¨¨¥§¥¥©¦¦§©¨§¨©©¨¨¨¥

dì øáñ àéNpä äãeäé éaø ,"àöz íà"a àlà e÷ìçð àì ;éîc "åéLëòî" øîBàk "úðî ìò"©§¨§¥¥©§¨¨¥Ÿ¤§§¤¨§¦¥¥©¦§¨©¨¦¨©¨
íà åéLëòî"k ,"ézî íà íBiäî"k déì äåäå ,åéìò çéëBî øèL ìL Bpîæ :øîàc ,éñBé éaøk§©¦¥§¨©§©¤§¨¦©¨¨©£¨¥§¥©¦©¦§¥©§¨¦
éñBé ãéòä :àôeb .àãéøb "ézî íà Chéb äæ"k déì äåäå ,éñBé éaøc eäì úéì ïðaøå ,"ézî©¦§©¨©¥§§©¦¥©£¨¥§¤¦¥¦©¦§¥¨¨¥¦¥
àúéîì áø÷éc ìòå ,ïëc àiçaèî éa ä÷Lî ìòå ,ïëc àöî÷ ìééà ìò äãéøö Léà øæòBé ïa¤¤¤¦§¥¨©¥©§¨¨¨§©©§¥¥¦§©©¨¨¨§©§¦§©§¦¨
éîà øa àéiç áøå ,àáéLBL :øîà àtt áø ?àöî÷ ìééà éàî ."àéøL óñBé" déì eø÷å ,áàñî§¨©§¨¥¥¨§¨©¥©§¨©©¨¨©¦¨§©¦¨©©¦
:øáñ øî ,CBøà BLàøa éâìtéî÷å ,àáéLBL øîà àtt áø .ìéañeñ :øîà àleòc déîMî¦§¥§¨¨©§¦©©¨¨©¦¨§¨¦©§¦§Ÿ¨¨¨©

CBøà BLàø¯CBøà BLàø :øáñ øîe ,øeñà¯øîà àleòc déîMî éîà øa àéiç áø .øzeî Ÿ¨¨¨¨©Ÿ¨¨©¦¨©©¦¦§¥§¨¨©
ìéáñåñ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc dxf dcear(iriax meil)

å ìéàBä`ed mipy ryz oa ezeida,äáéæa énð ànèî äàéáì éeàø ¦§¨§¦¨§©¥©¦§¦¨
enr l`xyid `eaiy yegl oi`y d`ial ie`x epi`y onf lk la`

.daifa `nhn epi` ,xekf akynlCkìä ,àðéáø øîàepxn`y oeik ± ¨©©¦¨¦§¨
,d`ial ie`xy dryn afk `nhn ieb wepizyúãáBò ú÷Bðéz àä̈¦¤¤¤

ìL úa íéáëBkénð äànèî äàéáì äéeàøe ìéàBä ,ãçà íBéå íéðL L ¨¦©¨Ÿ¨¦§¤¨¦§¨§¦¨§©§¨©¦
,äáéæa.dlreal `eai l`xyi wepiz dnr ddyi m`y yegl yiy §¦¨

:`xnbd zl`ey,àèéLtonfn `id wepiza minkg zxifby oeiky §¦¨
onfn dxeriy zeidl ie`x zwepiza ok enk ,d`ial ie`x `edy

.cg` meie mipy ylyn `edy d`ial die`x didzy
:`xnbd zayiinàîéúc eäîc oeik ,xeaq iziid ±éàäxkf wepiz ©§¥¨©

d`ial ie`x `edykéìebøàì òãé,elv` l`xyid z` jeynl - ¨©§©§¥
,minkg eilr exfb ok meynàäåyly za zwepiz la` -`idy s` §¨

,d`ial die`xéìebøàì äòãé àìjk lk zeinenxr da oi` oiicr ± Ÿ¨§¨§©§¥
dryn d`nhn didz `l okle ,dilr `eal l`xyid z` jeynl

,jkn xzei dlecb didzyk `l` d`ial die`xyïì òîLî à÷̈©§©¨
dryn d`nhn didzy exfbe minkg ewlig `l zwepiza mby

.mipy yly za didzyk `ede d`ial die`x didzy
zxfeg `xnbd ,onyd z` exizd epic ziae iaxy epizpyna epipy

:`xnbd zxtqn .dyrnd did cvik xzid eze`a oecléîzñéîC ¦§§¦
ìéæàådid jlede jnqp ±éàìîN éaøc détúkà äàéNð äãeäé éaø §¨¦©¦§¨§¦¨©©§¥§©¦¦§©

déònL.eyny i`lny iax itzk lr ±déì øîàiaxl dcedi iax ©¨¥¨©¥
Bì øîà .ïîMä úà eðøzäLk Løãnä úéáa Lîà úééä àì ,éàìîN¦§©Ÿ¨¦¨¤¤§¥©¦§¨§¤¦©§¤©¤¤¨©

dcedi iaxl i`lny iaxBì øîà .útä úà óà øézz eðéîéaiax §¨¥©¦©¤©©¨©
,i`lny iaxl dcediïk íà,ztd z` mb xizn iziidy jixackeø÷ ¦¥¨

àéøL àðéc úéa ïì,'xiznd oic zia' mrd ita `xwp iziid ±ïðúc± ¨¥¦¨¨§¨¦§©
dpyna epipyy enk(c"n g"t zeicr),Léà øæòBé ïa éñBé éaø ãéòä¥¦©¦¥¤¤¤¦

,äãéøö,cg` oic ,mda lwdl yiy mixac dylyàöî÷ ìéià ìò± §¥¨©©¨©§¨
,li`l dnecd abg oinïëc,ipy oic .dlik`a xzene xedh `edy ± §¥

ïëc àiçaèî úéa ä÷Lî ìòåmigicny minde ,zepaxwd mc lre ± §©©§¥¥¦§§©¨§¥
z`neh mdilr exfb `ly xnelk ,mixedh mdy ,zepaxwd z` mda

,iyily oic .oiwynáàñî àúéîì áø÷éc ìòåzna rbepd lre ± §©§¦§©§¦¨§¨©
`nh `edy.àéøL óñBé déì eø÷åxfrei oa iqei iaxl mrd exwe ± §¨¥¥¨§¨

lwind sqei' xnelk ,'`ixy sqei' el` mipic xzid lr cirdy
xeqi`k mi`xpd mixac ly xzid xne`d mc`y ixd ,'xiznde
.ztd z` xizdl dvex ipi` jk meyne ,xiznd mc` mrd ita `xwp

déì øîà,iaxl i`lny iaxàãç àøL øîe úìz àøL íúämy ± ¨©¥¨¨§¨§¨©§¨£¨
mrd ita `xwp jk meyny xyt`e ,mixac dyly xizd sqei ax

,cala cg` xac zxzd iax dz` j` ,xiznd sqeiàãç øî éøL éàå§¦¨¥©£¨
éúéøçàonyd lr sqep cg` xac iax xizz m`e ±àeä ïézøz ézkà ©£¦¦©©¦©§¥

ïééåäcipy xiznd lre ,mixzend mixac ipy `l` mpi` oiicr ± §¨§¨
.xiznd mc` `xwpy eprny `l mixac

déì øîà,i`lny iaxl iaxéúéøçà éàøL àðàxac izxzd ip` ± ¨©¥£¨§©©£¦¦
dyly izxzdy `vnp ztd z` s` xiz` m`e ,onyd caln sqep

:`xnbd zxxan .mixacàéä éàîiaxy sqepd xacd `ed dn ± ©¦
:`xnbd zx`an .xizdïðúcdpyna epipy ±(:er oihib)ozepd , ¦§©

dl xne`e hb ezy`løNò íéðL ãò ïàkî éúàa àì íà Cèéb äæ¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨©§¥¨¨
,LãBçyceg xyr mipy exariy cre dzrn `eai `l m`y xnelk ¤

,zyxebn didz,èb Bðéà ,LãBç øNò íéðL CBúa úîeonf ixdy ¥§§¥¨¨¤¥¥
m`e ,dzin xg`l hb oi`e ,yceg xyr mipy xg`l `ed hbd zelg

`la dlra zncr xg`l `ypil dxeq` ,g` el yie mipa
.uelgz e` maiizzydìò éðúå,df oic lr epye -eðéúBaøåewlg §¨¥£¨§©¥

eïàî ïðéøîàå ,àNpéì äeøézämd in ±eðéúBaø.`ypdl dexizdy ¦¦¨¦¨¥§¨§¦©©©¥
àçLî eøLc àðéc úéa ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàoicd zia ± ¨©©§¨¨©§¥¥¦¨§¨¦§¨

meyn ,`ypdl dexizdy mrhde .miieb ly onyd z` xizdy
cdì éøáñmixaeqy ±åéìò çéëBî øèL ìL Bpîæ øîàc ,éñBé éaøk ¨§¦¨§©¦¥§¨©§©¤§¨¦©¨¨

ezrcay ,xhyd azek zpeek lr giken xhya aezkd onfdy ±
onf hba azkpy oeike .ezaizk onfn xhya aezkd dyrnd legiy
cr `eai `l m`a dry dze`n legiy ezrcay ixd ,ezaizk
cera ezxiqn zryn lg hbd `vnpe ,yceg xyr mipy xg`l

.ig didyäãeäé éaø ,àaà øa àéiç éaøc déøa àaà éaø øîàå§¨©©¦©¨§¥§©¦¦¨©©¨©¦§¨
äøBä àéNpä,`ypdl zxzen `idyBì eãBä àìåminkgBzòL ìk ©¨¦¨§Ÿ¨©§

.eiig ini lk ±dì éøîàåel eced `ly mixne` yie ±Búòééñ ìk± §¨§¦¨¨¦¨

.eixiag lk
dcedi iax xizdy dyrn eze`a mipicd ihxt z` zxxan `xnbd

:`ypil dy`d z` `iypdàeääì [øæòìà] (øæòéìà) éaø déì øîà̈©¥©¦¤§¨¨§©
àáñ,`ypdl dcedi iax dxizdy cnrn eze`a didy cg` owfl ± ¨¨

äeúéøL ék,`ypdl dy`l mzxzd xy`k ±øzìàìcin ±äeúéøL ¦§¦¨§©§©§¦¨
oeikn ,`ypdléúà àìc,zn xaky cer `eal lkei `l i`cey - §Ÿ¨¥

,àîìc Bà`l` `ypdl dl mzxzd `l,LãBç øNò íéðL øçàì ¦§¨§©©§¥¨¨¤
déàðz déì íéiwéà àäcmipy exar oky ,i`pzd miiwzd f`y ± §¨¦©©¥§¨¥

.`a `le yceg xyr
:xfril` iax z` `aq `edd l`yïéúéðúnà Cì éòaéúåleki ixde ± §¦¨¥¨©©§¦¦

,ok dnvr dpynd ixaca zeywdl ziidïðúcepipy ixdy ± ¦§©
dpynd dze` jynda(:er oihib)dl xn`e ezy`l hb ozp ,äæ éøä£¥¤

CBúa úîe ,LãBç øNò íéðL ãò ïàkî éúàa àì íà åéLëòî Cèéb¦¥¥©§¨¦Ÿ¨¦¦¨©§¥¨¨¤¥§
,èb éåä ,LãBç øNò íéðLezrca ixd 'eiykrn' xn`e siqedy oeik §¥¨¨¤¨¥¥

yceg xyr mipy xg`l cr `eai `ly i`pza dzrn hbd legiy
Cì éòaéúå .(éàðz déì íéiwéà àäc)df oica s` wtzqdl jl yie ± §¨¦©©¥§©§¦¨¥¨

m`dàèéb éåä øzìàì,hbd lg zny cin ±àúà àì àäcixdy ± §©§©¨¥¦¨§¨Ÿ£¨
.cer `eal leki epi`àîìc Bà`l` lg epi` ,`ny e` ±íéðL øçàì ¦§¨§©©§¥

déàðz déì íéiwéà àäc ,LãBç øNòaiyd .i`pzd miiwzd f`y ± ¨¨¤§¨¦©©¥§¨¥
:xfril` iax elénð éëä ïéàdid dnvr dpynd ixac lr mb ok` ± ¦¨¦©¦

,jk zeywdl lekiàlà,jze` `weec ef dl`y izl`yy mrhd ¤¨
,`edàðééðî àeääa úéåäc íeMîmiyp` mze`n ziidy meyn ± ¦©£¥§©¦§¨¨

iznn el reci i`ceae ,dxizdl `iypd dcedi iax mr epnpy
.dcedi iax dxizd

i`pza epizeaxe dpynd inkg zwelgn z` xxal zxfeg `xnbd
:hba azkpdíéãBî ìkä ,ééaà øîàxn`e dlila hb dl ozp m`y ¨©©©¥©Ÿ¦

dld÷ézøpî änç àözLëì,zyxebn z` ixddì øîà÷ à÷ôð éëì ¦§¤¥¥©¨¦©§¦¨§¦¨§¨¨¨©¨
,dyxbn dng `vz xy`ky dl xn` yexita ±àéìéìa úééî éëå± §¦¨¦§¥§¨

,dlila zn m`e,àeä äúéî øçàì èboi` ixdy ,zyxebn dpi`e ¥§©©¦¨
xn`e hb dl ozp m`y micen lkde .zny xg`l yxbl leki mc`

df hba zyxebn z` ixd dl,d÷ézøpî änç àözL úðî ìò©§¨¤¥¥©¨¦©§¦¨
dì øîà÷ åéLëòîsiqedy `l` ,dl ezxiqn zryn hbd legiy ± ¥©§¨¨¨©¨

,dwizxpn dng `vzy zpn lr i`pz jklàéìéìa úééî éëåm`e ± §¦¨¦§¥§¨
,dlila znéåä äàðz éàcå àämiiwzd hba i`pzd i`ce ixd ± ¨©©§¨¨¨¥

,ynyd dgxf jk xg` ixdyàeä íéiçî èâåozip hbdy `vnpe ± §¥¥©¦
,zyxebn `id ixde dlra iiga dlàðeä áøãk`ped ax zrck ± ¦§©¨

,i`pzd ipicaåéLëòî øîBàk ,úðî ìò øîBàä ìk ,àðeä áø øîàc§¨©©¨¨¨¥©§¨§¥¥©§¨
éîclr ,xne`y ,ef oeyla ezelg z` dpzne dyrn dyerd lk - ¨¥

eze` legi eiykrny xn` eli`k ,miieqn xac miiwziy zpn
i xac ly eteqay calae ,dyrn.i`pzd miew

a àlà ,e÷ìçð àìjhib df ixd' ezy`l xne`àöz íàdng Ÿ¤§§¤¨§¦¥¥
,dlila zne ,'dwizxpnøîàc éñBé éaøk dì øáñ àéNpä äãeäé éaø©¦§¨©¨¦¨©¨§©¦¥§¨©

déì äåäå ,åéìò çéëBî øèL ìL Bpîæmc` eze`kz` ixd xne` §©¤§¨¦©¨¨©£¨¥§
zyxebnézî íà íBiäîe` ,zen` m` -kzyxebn z` ixd xne` ¥©¦©¦§

,ézî íà åéLëòîdpyna epipye(.ar oihib)ef ixd ,zn m`y , ¥©§¨¦©¦
.zyxebnéñBé éaøc eäì úéì ,ïðaøå,eilr giken xhy ly epnfy §©¨¨¥§§©¦¥

k déì äåäåezy`l xne`àãéøb ézî íà Cèéb äæm` jhib df' ± ©£¨¥§¤¦¥¦©¦§¥¨
dpyna epipye ,'eiykrn' e` 'meidn' xnel siqed `le ,ecal 'zen`

(my).zyxebn dpi` zne ok xne`dy
àôeb,lirl dxkfedy zeicra dpynd ixaca epipy ±ïa éñBé ãéòä ¨¥¦¥¤

,ïëc àiçaèî éa ä÷Lî ìòå ,ïëc àöî÷ ìéià ìò äãéøö Léà øæòBé¤¤¦§¥¨©©¨©§¨§¥§©©§¥¥¦§§©¨§¥
.àéøL óñBé déì eø÷å ,áàñî àúéîì áø÷éc ìòå§©§¦§©§¦¨§¨©§¨¥¥¨§¨

:`xnbd zxxan.àöî÷ ìéià éàî:`xnbd zx`an,øîà àtt áø ©©¨©§¨©¨¨¨©
àáéLBL.jex` ey`xy abg oin ±àleòc déîMî énà øa àéiç áøå ¦¨§©¦¨©©¦¦§¥§¨

ìéañeñ ,øîàz` miqkn eitpk oi`e ,jex` ey`x oi`y abg oin ± ¨©§¦
it lr wx d`xpd aex `l` xexiaa mipirl d`xpd ote`a eteb aex

.dcicn
z` in` xa `iig axe `tt ax ixac it lr `xnbd zx`an

,mi`pzd zwelgnéâìôéî÷å ,àáéLBL øîà àtt áøewlgp jkae ± ©¨¨¨©¦¨§¨¦§§¦
mi`pzday abgøáñ øî ,CBøà BLàø,exaq opax ±CBøà BLàø §Ÿ¨©¨©Ÿ¨

øáñ øîe ,øeñàxaq xfrei oa iqei ±øa àéiç áø .øzeî CBøà BLàø ¨©¨©Ÿ¨¨©¦¨©
,øîà àleòc déîMî énà©¦¦§¥§¨¨©

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

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124



ריט
oifge` mipy` cenr fl sc ± iying wxtzereay

'åë äàéáì éåàøå ìéàåä.d`ial ifgc cr dilr exfb `l jkld ,xekf akyna elv` libx l`xyi ly wepiz `di `ly :oxn`ck ,i`ed d`ia meyn daif zxifbc `nrhc -àèéùôoeik -

.zwepizl oicd `ed ,ie`xy dryn wepizcàîéúã åäî.elv` l`xyi jiyndl ,ilebx`l mexr `ed d`ial ie`xyk wepiz i`d -ùìù úá ú÷åðéú ìáà,`id d`ia zac ab lr s` -

.ol rnyn `w ,dilr xfbp `l dryz za `dzy cr ,ilebx`l drci `lc ,zinenxr da oi`àöî÷ ìééà.`ed abg oin -ïëã.dlik`a xzene xedh `edy -àéçáèî úéá ä÷ùî ìòå
.dxfray miigahnd ziaa ody minde mcd -ïëãipdae ,opaxcn `l` d`neh oilawn oiwyn oi` xaqc ,ynn okc :xn` ax ,onwl `id `zbelte .oiwyn z`neh mdilr exfb `l -

z`neh `nhln okc :xn` l`enye .xefb `l

xaqw ,oda yi onvr z`neh la` ,mixg`

`nhidl dxezd on d`neh oiwynl yi l`eny

.edpikcl opax evn `leàúéîì áø÷éã ìòå
áàñî`d :jixt onwle .`nh - zna rbepd -

sqei"e ,`id `xneg `d :cere .`id `ziixe`c

.dil irain "`xq`úìú àøùonwl `dc -

`lew "a`qn `zinl axwic lr" i`dc yxtn

.`idèâ åðéà`l` hb `diy xn` `l `dc -

leki oi`e zn xak `ede ,yceg xyr mipy cr

xn` i` la` .oa el oi` m` mail dwewfe ,yxbl

xyr mipy cr iz`a `l m` hb `di eiykrn"

dwewf dpi`e hb df ixd - jk jeza zne ,"yceg

.mailéñåé éáøëyi" wxta `xza `aaa -

xg`l epal eiqkp lk azekd :(` ,elw) "oilgep

,"dzin xg`le meidn" aezkiy jixv ,ezen

i`yx `d` `ly ,meidn `teb :rnyn iedlc

azk `l m`e .dzin xg`l `xite ,mxknl

,melk xn` `l - "dzin xg`l" `l` "meidn"

aeg lra eilr did m` e` ,enr eig` eyxiie

z` daeb aeg lra - ef dpzn xg`l xge`n

onf aizk ikdlc ,jixv epi` :xn` iqei iax .eaeg

ly dtebn dpzn `dz eiykrn :xnel ,xhya

azinl ira `l i`c ,dzin xg`l zexite rwxw

xhya onf azk dnl ,dzin xg`l `l` dil?

:dil xn`w ikdc giken hb ly epnf inp ikde

`nlra d`pze ,iz`a `l m` hb `di eiykrn

.d`pz miiwi` `z` `l ike ,`edäãåäé éáø
àéùðä`idy dxed ,did iax ly epa oa -

.`ypil zxzenåúòù ìë.eilr ewlgp eini lk -

äåúéøù øúìàìikd .zny ea ernyyk -

.cer iz` `l i`cec dezixy xzl`l :opiqxbïéà
éîð éëä.oizipzn` irainl `ki`c -àìà-

ziedc meyn ,`ziinw` dl oiira opira ikdl

diixyc d`iyp dcedi iaxc `piipn `edda

rnyp dcedi iaxcne ,diixy zni`l zrcie

."eiykrn" dl xn`c `kidl oizipznlìëä
íéãåîi`da dl xn`c `kid ,iqei iax elit`e -

."dwizxpn dng `vzykl jhib df ixd" :`pyil

äì øîà÷ äì à÷ôð éëìinwne ,`hib iedilc -

e`l - `ilila ziin i`e ,`hib iedil `l ikd

`wtqnc ,hb epi`e hb "dzin xg`le meidn" :opze ,"dzin xg`le meidn"k dil ded - inc "meidn" dia aizkc o`nke ,eilr giken xhy ly epnf iqei iax xn`c ab lr s`e .`ed `hib

ikd mzdc ,"dzin xg`le meidn" da aezky dpznl inc `le ."meidn" xn`c i`nn dia xcdc ded dxfg i` ,zen` m` hb `di meidn :rnyn ikde ied d`pz i` "dzin xg`l" i`d

.(` ,elw `xza `aa) "oilgep yi"a dl yxtn `peeb i`d ike .ikd xninl `kil hb la` ,dzin xg`l `xite ipw meidn `teb :xn`wä÷éúøðî äîç àöúù úðî ìò`kd dzeekce -

."yceg xyr mipy lk `ea` `ly zpn lr"øîà÷ åéùëòîied dxiqn zryac rxtnl `zlin i`lbi` - dng `wtpe df i`pz miiwn ike ,df i`pz miiwzzy zpn lr `hib iedilc -

.rxtnl hb dil dede ,`a `ly i`pzd miiwzp ixd - yceg xyr mipy jeza zn dizeekce .miign hb dil ded `ilila ziinc ab lr s`e ,hbúðî ìò øîåàä ìë àðåä áø øîàã
éîã åéùëòî øîåàë.rxtnl hb dil ded d`pz miiwznc zni` lke ,df i`pz miiwziy zpn lr hb `di eiykrn :xn`w ikde ,rnyn d`pz i`ce "zpn lr" -íàá àìà å÷ìçð àì

àöú,miiwziykl rnyne eiykrn rnyn ,rnyn zepeyl izy "m`" :(` ,fr .` ,ar oihib) "qewicxew efg`y in" wxta mzd opixn`c ,"iz`a `l m`"a mzd dizeekc ,`ilila zne -

giken xhy ly epnf "meidn" azk `lc ab lr s`c xn`c ,iqei iaxk dl xaq `iypd dcedi iax ,jkld .miiwziykl rnyn ied "meidn" xn` `l ,eiykrnc dizrc ilb "meidn" xn`

,inc "meidn" azkc o`nk eilrdede ,iqei iaxc edl zil opaxe .miign rxtnl `hib ied ziin ike ,`ed d`pz (a ,ar) oihib zkqna opixn`c "izn m` meidn"k dil dede

.dzin xg`l hb dil dede ,`ea` `lykle `vzykle :rnyn inp `kde ,xn`w zen`ykl rnyn "meidn" xn` `l ik "m`" oeylc mzd opixn`c ,`cixb "izn m`"k dil

àáéùåù.jex` ey`xe abg oin =éâìôéî÷å"zetixh el`"a i`pz ibilte ,abg lebxg mrlq dax`n ol `wtp mixedh miabg ipniqc .jex` ey`xa opaxe xfrei oa iqei -

oi`cc `ki`e .jex` ey`x oi` ipdc `pin lke ,`l `pixg` oin la` ixy ipin ipd :hxtay dn `l` llka oi`c ,hxte llka dil oi`cc `ki` ,jex` ey`xa (` ,eq oileg)

,eaex z` oiteg eitpke oileqxw odl yie mitpk drax` milbx rax` odl yiy oday deyd cvd ,'eke mrlq i`xk dax` i`x `l :hxtd oirk lk iaxne ,llke hxte llka

.elld mipniq drax` el yiy lk `ia` ip` s`
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øúìàì:xn`z m`e - iz` `l `dc dezixy

cinc ,zxzen `id xzl`lc `hiyt

!ezial cer aeyi `lc miewnk i`pzd ixd zny

zn opixfb i` dil irain mewn lknc :xnel yie

.zn `l eh`ïðáøå:yexit - iqei iaxc edl zil

`kil mewn lkne .eilr oiwelg eidy exec ipa

`kd edl dil ikc ,iqei iaxk dkld oi`c hytnl

.dil ecen xhya la` ,dt lra epiid
ey`xa
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:àðéáø øîà .äáéæa éîð ànèî äàéáì éeàøå ìéàBä¦§¨§¦¨§©¥©¦§¦¨£©¨¦¨
ìL úa äéBb ú÷Bðéz àä ,Ckìä,ãçà íBéå íéðL L ¦§¨¨¦¤¨©¨¨¦§¤¨

äàéáì äéeàøe ìéàBä¯.äáéæa éîð äànèî¯ ¦§¨§¦¨§©§¨©¦§¦¨
!àèéLt¯àì àäå éìebøàì òãé éàä :àîéúc eäî §¦¨©§¥¨©¨©§©§¥§¨¨

énzñéî .ïì òîLî à÷ ,éìebøàì äòãééaø ìéæàå C ¨§¨§©§¥¨©§©¨¦§©¥§¨¥©¦
øîà ,déònL éàìîN éaøc déôúkà äàéNð äãeäé§¨§¦¨©¦§¥§©¦¦§©©¨¥¨©
eðøzäLk Løãnä úéáa Lîà úééä àì ,éàìîN :Bì¦§©Ÿ¨¦¨¤¤§¥©¦§¨§¤¦©§
.útä úà óà øézz eðéîéa :Bì øîà .ïîMä úà¤©¤¤¨©§¨¥©¦©¤©©

ìò äãéøö Léà øæòBé ïa éñBé éaø ãéòä :ïðúc ,"àéøL àðéc úéa" ïì eø÷ ,ïk íà :Bì øîà̈©¦¥¨¨¥¦¨¨§¨¦§©¥¦©¦¥¤¤¤¦§¥¨©
óñBé" déì eø÷å ,áàñî àúéîì áø÷éc ìòå ,ïëc àiçaèî úéa ä÷Lî ìòå ,ïëc àöî÷ ìééà¥©§¨¨¨§©©§¥¥¦§©©¨¨¨§©§¦§©§¦¨§¨©§¨¥¥
ïézøz ézkà ,éúéøçà àãç øî éøL éàå ,àãç àøL øîe ,úìz àøL íúä :déì øîà ."àéøL̈§¨£©¥¨¨§¨§¨¨§¨£¨§¦¨¥¨£¨©£¦¦©©¦©§¥
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LãBç øNò íéðL CBúa úîe ,"LãBç øNò íéðL ãò¯äeøézä eðéúBaøå :dìò éðúå ,èb Bðéà ©§¥¨¨¤¥§§¥¨¨¤¥¥§¨¥£¨§©¥¦¦¨
.àçLî eøLc àðéc úéa :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?"eðéúBaø" ïàî :ïðéøîàå ,àNpéì¦¨¥§¨§¦©©©¥£©©§¨£©§¥¥¦¨§¨¦§¨
øa àéiç éaøc déøa àaà éaø øîàå ,åéìò çéëBî øèL ìL Bpîæ :øîàc ,éñBé éaøk dì éøáñ̈§¦¨§©¦¥§¨©§©¤§¨¦©¨¨§¨©©¦©¨§¥§©¦¦¨©
déì øîà .Búòééñ ìk :dì éøîàå ,BúòL ìk Bì eãBä àìå ,äøBä àéNpä äãeäé éaø :àaà©¨©¦§¨©¨¦¨§Ÿ¨§¨§¨§¦¨¨¦¨£©¥

äeúéøL ék :àáñ àeääì [øæòìà] (øæòéìà) éaø¯,éúà àìc ,äeúéøL øzìàìàîìc Bà ©¦¡¦¤¤¤§¨¨§©¨¨¦§¦¨§©§©§¦¨§¨¨¥¦§¨
?déàðz déì íéiwéà àäc ,LãBç øNò íéðL øçàì¯äæ éøä" :ïðúc ,ïéúéðúnà Cì éòaéúå §©©§¥¨¨¤§¨¦©©¥§¨¥§¦¨¥¨©©§¦¦¦§©£¥¤

LãBç øNò íéðL CBúa úîe ,"LãBç øNò íéðL ãò ïàkî éúàa àì íà åéLëòî Chéb¯ ¦¥¥©§¨¦Ÿ¨¦¦¨©§¥¨¨¤¥§§¥¨¨¤
àîìc Bà ,àúà àì àäc ,àhéb éåä øzìàì :Cì éòaéúå ,éàðz déì íéiwéà àäc ,èb éåä̈¥¥§¨¦©©¥§©§¦¨¥¨§©§©¨¥¦¨§¨¨£¨¦§¨

!déàðz déì íéiwéà àäc ,LãBç øNò íéðL øçàì¯àeääa úéåäc íeMî àlà ,éîð éëä ïéà §©©§¥¨¨¤§¨¦©©¥§¨¥¦¨¦©¦¤¨¦§¨¥§©
"d÷ézøpî änç àözLëì" ,íéãBî ìkä :ééaà øîà .àðééðî¯úééî éëå ,dì øîà÷ à÷ôð éëì ¦§¨¨¨©©©¥©Ÿ¦¦§¤¥¥©¨¦©§¥¨§¦¨§¨¨¨©¨§¦¨¥

àéìéìa¯àeä äúéî øçàì èb;"d÷ézøpî änç àözL úðî ìò"¯éëå ,dì øîà÷ åéLëòî §¥§¨¥§©©¦¨©§¨¤¥¥©¨¦©§¦¨¥©§¨¨¨©¨§¦
àéìéìa úééî¯øîBàä ìk :àðeä áø øîàc ,àðeä áøãk ,àeä íéiçî èâå éåä äàðz éàcå àä ¨¥§¥§¨¨©©§¨¨¨¥§¥¥©¦¦§©¨§¨©©¨¨¨¥

dì øáñ àéNpä äãeäé éaø ,"àöz íà"a àlà e÷ìçð àì ;éîc "åéLëòî" øîBàk "úðî ìò"©§¨§¥¥©§¨¨¥Ÿ¤§§¤¨§¦¥¥©¦§¨©¨¦¨©¨
íà åéLëòî"k ,"ézî íà íBiäî"k déì äåäå ,åéìò çéëBî øèL ìL Bpîæ :øîàc ,éñBé éaøk§©¦¥§¨©§©¤§¨¦©¨¨©£¨¥§¥©¦©¦§¥©§¨¦
éñBé ãéòä :àôeb .àãéøb "ézî íà Chéb äæ"k déì äåäå ,éñBé éaøc eäì úéì ïðaøå ,"ézî©¦§©¨©¥§§©¦¥©£¨¥§¤¦¥¦©¦§¥¨¨¥¦¥
àúéîì áø÷éc ìòå ,ïëc àiçaèî éa ä÷Lî ìòå ,ïëc àöî÷ ìééà ìò äãéøö Léà øæòBé ïa¤¤¤¦§¥¨©¥©§¨¨¨§©©§¥¥¦§©©¨¨¨§©§¦§©§¦¨
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רש"י                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc dxf dcear(iriax meil)

å ìéàBä`ed mipy ryz oa ezeida,äáéæa énð ànèî äàéáì éeàø ¦§¨§¦¨§©¥©¦§¦¨
enr l`xyid `eaiy yegl oi`y d`ial ie`x epi`y onf lk la`

.daifa `nhn epi` ,xekf akynlCkìä ,àðéáø øîàepxn`y oeik ± ¨©©¦¨¦§¨
,d`ial ie`xy dryn afk `nhn ieb wepizyúãáBò ú÷Bðéz àä̈¦¤¤¤

ìL úa íéáëBkénð äànèî äàéáì äéeàøe ìéàBä ,ãçà íBéå íéðL L ¨¦©¨Ÿ¨¦§¤¨¦§¨§¦¨§©§¨©¦
,äáéæa.dlreal `eai l`xyi wepiz dnr ddyi m`y yegl yiy §¦¨

:`xnbd zl`ey,àèéLtonfn `id wepiza minkg zxifby oeiky §¦¨
onfn dxeriy zeidl ie`x zwepiza ok enk ,d`ial ie`x `edy

.cg` meie mipy ylyn `edy d`ial die`x didzy
:`xnbd zayiinàîéúc eäîc oeik ,xeaq iziid ±éàäxkf wepiz ©§¥¨©

d`ial ie`x `edykéìebøàì òãé,elv` l`xyid z` jeynl - ¨©§©§¥
,minkg eilr exfb ok meynàäåyly za zwepiz la` -`idy s` §¨

,d`ial die`xéìebøàì äòãé àìjk lk zeinenxr da oi` oiicr ± Ÿ¨§¨§©§¥
dryn d`nhn didz `l okle ,dilr `eal l`xyid z` jeynl

,jkn xzei dlecb didzyk `l` d`ial die`xyïì òîLî à÷̈©§©¨
dryn d`nhn didzy exfbe minkg ewlig `l zwepiza mby

.mipy yly za didzyk `ede d`ial die`x didzy
zxfeg `xnbd ,onyd z` exizd epic ziae iaxy epizpyna epipy

:`xnbd zxtqn .dyrnd did cvik xzid eze`a oecléîzñéîC ¦§§¦
ìéæàådid jlede jnqp ±éàìîN éaøc détúkà äàéNð äãeäé éaø §¨¦©¦§¨§¦¨©©§¥§©¦¦§©

déònL.eyny i`lny iax itzk lr ±déì øîàiaxl dcedi iax ©¨¥¨©¥
Bì øîà .ïîMä úà eðøzäLk Løãnä úéáa Lîà úééä àì ,éàìîN¦§©Ÿ¨¦¨¤¤§¥©¦§¨§¤¦©§¤©¤¤¨©

dcedi iaxl i`lny iaxBì øîà .útä úà óà øézz eðéîéaiax §¨¥©¦©¤©©¨©
,i`lny iaxl dcediïk íà,ztd z` mb xizn iziidy jixackeø÷ ¦¥¨

àéøL àðéc úéa ïì,'xiznd oic zia' mrd ita `xwp iziid ±ïðúc± ¨¥¦¨¨§¨¦§©
dpyna epipyy enk(c"n g"t zeicr),Léà øæòBé ïa éñBé éaø ãéòä¥¦©¦¥¤¤¤¦

,äãéøö,cg` oic ,mda lwdl yiy mixac dylyàöî÷ ìéià ìò± §¥¨©©¨©§¨
,li`l dnecd abg oinïëc,ipy oic .dlik`a xzene xedh `edy ± §¥

ïëc àiçaèî úéa ä÷Lî ìòåmigicny minde ,zepaxwd mc lre ± §©©§¥¥¦§§©¨§¥
z`neh mdilr exfb `ly xnelk ,mixedh mdy ,zepaxwd z` mda

,iyily oic .oiwynáàñî àúéîì áø÷éc ìòåzna rbepd lre ± §©§¦§©§¦¨§¨©
`nh `edy.àéøL óñBé déì eø÷åxfrei oa iqei iaxl mrd exwe ± §¨¥¥¨§¨

lwind sqei' xnelk ,'`ixy sqei' el` mipic xzid lr cirdy
xeqi`k mi`xpd mixac ly xzid xne`d mc`y ixd ,'xiznde
.ztd z` xizdl dvex ipi` jk meyne ,xiznd mc` mrd ita `xwp

déì øîà,iaxl i`lny iaxàãç àøL øîe úìz àøL íúämy ± ¨©¥¨¨§¨§¨©§¨£¨
mrd ita `xwp jk meyny xyt`e ,mixac dyly xizd sqei ax

,cala cg` xac zxzd iax dz` j` ,xiznd sqeiàãç øî éøL éàå§¦¨¥©£¨
éúéøçàonyd lr sqep cg` xac iax xizz m`e ±àeä ïézøz ézkà ©£¦¦©©¦©§¥

ïééåäcipy xiznd lre ,mixzend mixac ipy `l` mpi` oiicr ± §¨§¨
.xiznd mc` `xwpy eprny `l mixac

déì øîà,i`lny iaxl iaxéúéøçà éàøL àðàxac izxzd ip` ± ¨©¥£¨§©©£¦¦
dyly izxzdy `vnp ztd z` s` xiz` m`e ,onyd caln sqep

:`xnbd zxxan .mixacàéä éàîiaxy sqepd xacd `ed dn ± ©¦
:`xnbd zx`an .xizdïðúcdpyna epipy ±(:er oihib)ozepd , ¦§©

dl xne`e hb ezy`løNò íéðL ãò ïàkî éúàa àì íà Cèéb äæ¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨©§¥¨¨
,LãBçyceg xyr mipy exariy cre dzrn `eai `l m`y xnelk ¤

,zyxebn didz,èb Bðéà ,LãBç øNò íéðL CBúa úîeonf ixdy ¥§§¥¨¨¤¥¥
m`e ,dzin xg`l hb oi`e ,yceg xyr mipy xg`l `ed hbd zelg

`la dlra zncr xg`l `ypil dxeq` ,g` el yie mipa
.uelgz e` maiizzydìò éðúå,df oic lr epye -eðéúBaøåewlg §¨¥£¨§©¥

eïàî ïðéøîàå ,àNpéì äeøézämd in ±eðéúBaø.`ypdl dexizdy ¦¦¨¦¨¥§¨§¦©©©¥
àçLî eøLc àðéc úéa ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàoicd zia ± ¨©©§¨¨©§¥¥¦¨§¨¦§¨

meyn ,`ypdl dexizdy mrhde .miieb ly onyd z` xizdy
cdì éøáñmixaeqy ±åéìò çéëBî øèL ìL Bpîæ øîàc ,éñBé éaøk ¨§¦¨§©¦¥§¨©§©¤§¨¦©¨¨

ezrcay ,xhyd azek zpeek lr giken xhya aezkd onfdy ±
onf hba azkpy oeike .ezaizk onfn xhya aezkd dyrnd legiy
cr `eai `l m`a dry dze`n legiy ezrcay ixd ,ezaizk
cera ezxiqn zryn lg hbd `vnpe ,yceg xyr mipy xg`l

.ig didyäãeäé éaø ,àaà øa àéiç éaøc déøa àaà éaø øîàå§¨©©¦©¨§¥§©¦¦¨©©¨©¦§¨
äøBä àéNpä,`ypdl zxzen `idyBì eãBä àìåminkgBzòL ìk ©¨¦¨§Ÿ¨©§

.eiig ini lk ±dì éøîàåel eced `ly mixne` yie ±Búòééñ ìk± §¨§¦¨¨¦¨

.eixiag lk
dcedi iax xizdy dyrn eze`a mipicd ihxt z` zxxan `xnbd

:`ypil dy`d z` `iypdàeääì [øæòìà] (øæòéìà) éaø déì øîà̈©¥©¦¤§¨¨§©
àáñ,`ypdl dcedi iax dxizdy cnrn eze`a didy cg` owfl ± ¨¨

äeúéøL ék,`ypdl dy`l mzxzd xy`k ±øzìàìcin ±äeúéøL ¦§¦¨§©§©§¦¨
oeikn ,`ypdléúà àìc,zn xaky cer `eal lkei `l i`cey - §Ÿ¨¥

,àîìc Bà`l` `ypdl dl mzxzd `l,LãBç øNò íéðL øçàì ¦§¨§©©§¥¨¨¤
déàðz déì íéiwéà àäcmipy exar oky ,i`pzd miiwzd f`y ± §¨¦©©¥§¨¥

.`a `le yceg xyr
:xfril` iax z` `aq `edd l`yïéúéðúnà Cì éòaéúåleki ixde ± §¦¨¥¨©©§¦¦

,ok dnvr dpynd ixaca zeywdl ziidïðúcepipy ixdy ± ¦§©
dpynd dze` jynda(:er oihib)dl xn`e ezy`l hb ozp ,äæ éøä£¥¤

CBúa úîe ,LãBç øNò íéðL ãò ïàkî éúàa àì íà åéLëòî Cèéb¦¥¥©§¨¦Ÿ¨¦¦¨©§¥¨¨¤¥§
,èb éåä ,LãBç øNò íéðLezrca ixd 'eiykrn' xn`e siqedy oeik §¥¨¨¤¨¥¥

yceg xyr mipy xg`l cr `eai `ly i`pza dzrn hbd legiy
Cì éòaéúå .(éàðz déì íéiwéà àäc)df oica s` wtzqdl jl yie ± §¨¦©©¥§©§¦¨¥¨

m`dàèéb éåä øzìàì,hbd lg zny cin ±àúà àì àäcixdy ± §©§©¨¥¦¨§¨Ÿ£¨
.cer `eal leki epi`àîìc Bà`l` lg epi` ,`ny e` ±íéðL øçàì ¦§¨§©©§¥

déàðz déì íéiwéà àäc ,LãBç øNòaiyd .i`pzd miiwzd f`y ± ¨¨¤§¨¦©©¥§¨¥
:xfril` iax elénð éëä ïéàdid dnvr dpynd ixac lr mb ok` ± ¦¨¦©¦

,jk zeywdl lekiàlà,jze` `weec ef dl`y izl`yy mrhd ¤¨
,`edàðééðî àeääa úéåäc íeMîmiyp` mze`n ziidy meyn ± ¦©£¥§©¦§¨¨

iznn el reci i`ceae ,dxizdl `iypd dcedi iax mr epnpy
.dcedi iax dxizd

i`pza epizeaxe dpynd inkg zwelgn z` xxal zxfeg `xnbd
:hba azkpdíéãBî ìkä ,ééaà øîàxn`e dlila hb dl ozp m`y ¨©©©¥©Ÿ¦

dld÷ézøpî änç àözLëì,zyxebn z` ixddì øîà÷ à÷ôð éëì ¦§¤¥¥©¨¦©§¦¨§¦¨§¨¨¨©¨
,dyxbn dng `vz xy`ky dl xn` yexita ±àéìéìa úééî éëå± §¦¨¦§¥§¨

,dlila zn m`e,àeä äúéî øçàì èboi` ixdy ,zyxebn dpi`e ¥§©©¦¨
xn`e hb dl ozp m`y micen lkde .zny xg`l yxbl leki mc`

df hba zyxebn z` ixd dl,d÷ézøpî änç àözL úðî ìò©§¨¤¥¥©¨¦©§¦¨
dì øîà÷ åéLëòîsiqedy `l` ,dl ezxiqn zryn hbd legiy ± ¥©§¨¨¨©¨

,dwizxpn dng `vzy zpn lr i`pz jklàéìéìa úééî éëåm`e ± §¦¨¦§¥§¨
,dlila znéåä äàðz éàcå àämiiwzd hba i`pzd i`ce ixd ± ¨©©§¨¨¨¥

,ynyd dgxf jk xg` ixdyàeä íéiçî èâåozip hbdy `vnpe ± §¥¥©¦
,zyxebn `id ixde dlra iiga dlàðeä áøãk`ped ax zrck ± ¦§©¨

,i`pzd ipicaåéLëòî øîBàk ,úðî ìò øîBàä ìk ,àðeä áø øîàc§¨©©¨¨¨¥©§¨§¥¥©§¨
éîclr ,xne`y ,ef oeyla ezelg z` dpzne dyrn dyerd lk - ¨¥

eze` legi eiykrny xn` eli`k ,miieqn xac miiwziy zpn
i xac ly eteqay calae ,dyrn.i`pzd miew

a àlà ,e÷ìçð àìjhib df ixd' ezy`l xne`àöz íàdng Ÿ¤§§¤¨§¦¥¥
,dlila zne ,'dwizxpnøîàc éñBé éaøk dì øáñ àéNpä äãeäé éaø©¦§¨©¨¦¨©¨§©¦¥§¨©

déì äåäå ,åéìò çéëBî øèL ìL Bpîæmc` eze`kz` ixd xne` §©¤§¨¦©¨¨©£¨¥§
zyxebnézî íà íBiäîe` ,zen` m` -kzyxebn z` ixd xne` ¥©¦©¦§

,ézî íà åéLëòîdpyna epipye(.ar oihib)ef ixd ,zn m`y , ¥©§¨¦©¦
.zyxebnéñBé éaøc eäì úéì ,ïðaøå,eilr giken xhy ly epnfy §©¨¨¥§§©¦¥

k déì äåäåezy`l xne`àãéøb ézî íà Cèéb äæm` jhib df' ± ©£¨¥§¤¦¥¦©¦§¥¨
dpyna epipye ,'eiykrn' e` 'meidn' xnel siqed `le ,ecal 'zen`

(my).zyxebn dpi` zne ok xne`dy
àôeb,lirl dxkfedy zeicra dpynd ixaca epipy ±ïa éñBé ãéòä ¨¥¦¥¤

,ïëc àiçaèî éa ä÷Lî ìòå ,ïëc àöî÷ ìéià ìò äãéøö Léà øæòBé¤¤¦§¥¨©©¨©§¨§¥§©©§¥¥¦§§©¨§¥
.àéøL óñBé déì eø÷å ,áàñî àúéîì áø÷éc ìòå§©§¦§©§¦¨§¨©§¨¥¥¨§¨

:`xnbd zxxan.àöî÷ ìéià éàî:`xnbd zx`an,øîà àtt áø ©©¨©§¨©¨¨¨©
àáéLBL.jex` ey`xy abg oin ±àleòc déîMî énà øa àéiç áøå ¦¨§©¦¨©©¦¦§¥§¨

ìéañeñ ,øîàz` miqkn eitpk oi`e ,jex` ey`x oi`y abg oin ± ¨©§¦
it lr wx d`xpd aex `l` xexiaa mipirl d`xpd ote`a eteb aex

.dcicn
z` in` xa `iig axe `tt ax ixac it lr `xnbd zx`an

,mi`pzd zwelgnéâìôéî÷å ,àáéLBL øîà àtt áøewlgp jkae ± ©¨¨¨©¦¨§¨¦§§¦
mi`pzday abgøáñ øî ,CBøà BLàø,exaq opax ±CBøà BLàø §Ÿ¨©¨©Ÿ¨

øáñ øîe ,øeñàxaq xfrei oa iqei ±øa àéiç áø .øzeî CBøà BLàø ¨©¨©Ÿ¨¨©¦¨©
,øîà àleòc déîMî énà©¦¦§¥§¨¨©
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xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc dxf dcear(iriax meil)

`ed `vnw lii`,ìéañeñeCBøà BLàøaey`xy `aiyey oebk §¦§Ÿ¨
,jex`øeñàc éâéìt àì àîìò élekiqei zrcl oiae opax zrcl oia ± ¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨

,dlik`a xeq` xfrei oaàëäå,liaqeqa o`ke ±úà ïéôBç åéôðëa §¨¨¦§¨¨¦¤
éâìôéî÷ ÷çcä éãé ìò Baeøaex z` miqkn eitpky `vnw lii`a ± ©§¥©§©¨¦§§¦

ewlgp dfa ,dcicn it lr wx d`xpd aex `edy wgeca eteb
,mi`pzdøîxfrei oa iqei ±ïðéòa eäc ìk àaeø ,øáñlk aexa ic ± ©¨©¨¨§¨¦©

,xzen liaqeqd ab okle ,abgd oin z` xizdl `edyøáñ øîe- ©¨©
,exaq opaxeïðéòa økðîc àaeøick jixv mipirl xkipd aex ± ¨§¦§©¨¦©

z` miqkn eitpk oi`y liaqeqd jk meyne ,abgd oin z` xizdl
.dlik`a xeq` mipirl d`xpd ote`a eteb aex

:zeicra dpyna epipy cer.ïëc àiçaèî éa ä÷Lî ìòåzxxan §©©§¤¥¦§§©¨§¥
:`xnbdïëc éàîzia dwyn lr dxn`pd dxdhd `id dn ± ©§¥

:`xnbd daiyn .miigahndïëc ,øîà áøxedh ±,Lnîelit`y ©¨©§¥©¨
epi` `nh xaca df dwyn rbp m` s`y ,el oi` envr z`neh

.`nhp,íéøçà ànèlî ïëc ,øîà ìàeîLedf dwyn rbp m`y §¥¨©§¥¦§©¥£¥¦
,`nhp envr dwyndy ote`a s` eze` `nhn epi` xg` xaca

,ïäa Lé ïîöò úàîeè ìáà.`nhp `nh xaca dwynd rbp m`y £¨§©©§¨¥¨¤
:l`enye ax zwelgn mrh z` zx`an `xnbd,Lnî ïëc ,øîà áø©¨©§¥©¨

c xfrei oa iqei ixac z` yxtny meynïé÷Lî úàîeè øáñ÷dpi` ¨¨©§©©§¦
n `l` dxezd onäàîeè ïðaø øeæb éëå ,ïðaøcwx `ed oiwynd lr §©¨¨§¦¨©¨¨§¨

àîìòc ïé÷Lîa,oiwyn mzqa -eøæb àì àiçaèî éa ä÷Lîa ìáà §©§¦§¨§¨£¨§©§¥¥¦§§©¨Ÿ¨§
ïðaø.d`nehànèlî ïëc ,øîà ìàeîLeïîöò úàîeè ìáà íéøçà ©¨¨§¥¨©§¥¦§©¥£¥¦£¨§©©§¨

,ïäa Léc meynïé÷Lî úàîeè øáñ÷onvr,àúééøBàccia oi`e ¥¨¤¨¨©§©©§¦§©§¨
la` ,`nhl dxeza yxetnd z` xdhle df oic xewrl minkg

íéøçà ànèìn `l` epi`àîìòc ïé÷Lîa ïðaø eøæb éëå ,ïðaøc §©¥£¥¦§©¨¨§¦¨§©¨¨§©§¦§¨§¨
.eøæb àì àiçaèî éa ïé÷Lîa§©§¦¥¦§§©¨Ÿ¨§
:zeicra dpyna epipy cerdéì eø÷å ,áàñî àúéîì áø÷éc ìòå§©§¦§©§¦¨§¨©§¨¥

.àéøL óñBérbepd lr xfby d`xp dpyna xfrei oa iqei ly epeyln ¥¨§¨
ede`xw jk meyn ike :`xnbd dywn jk lre ,`nh `diy zna

`lde ,xiznd sqei xnelk ,`ixy sqeidéì éòaéî àøñà óñBéeid ± ¥¨§¨¦¨¥¥
.xiznd sqei `le xqe`d sqei e`xewl mikixvãBòåixdy ,dyw §

`l` ,dxifb meyn xeq` epi` zna rbepdáéúëc ,àéä àúééøBàc§©§¨¦¦§¦
dnec` dxt xt` zyxtay d`nehd ipica(fh hi xacna)øLà ìëå'§Ÿ£¤

'åâå úîá Bà áøç ììça äãOä éðt ìò òbérecne ,mini zraW `nhi ¦©©§¥©¨¤©£©¤¤§¥¦§¨¦§©¨¦
.jk lr xefbl xfrei oa iqei jxved

:`xnbd zvxznàîè áø÷éc ,àúééøBàc,`nh ,zna rbepd ±áø÷éc §©§¨§¦§©¨¥§¦§©
øBäè áø÷éãa,xedh ,zna rbpy xaca rbepd la` ±eäðéà eúàå± ¦§¦§©¨©£¦§

minkgeäéà àúàå ,áø÷éãa áø÷éc eléôà ,øeæâåxfrei oa iqei ± §¨£¦§¦§©¦§¦§©©£¨¦
àúééøBàcà dî÷Bàåxn`pd lr d`nehd ipic z` cinrde ± §§¨©§©§¨

i`y xn`e ,dxezarbepd la` envr zna rbepd mc` `l` `nh o
.df xac xizdy ,`ixy sqei `xwp jkitle .xedh zna rbpy xaca

:`xnbd zl`eyáéúëc ,àeä àúééøBàc énð áø÷éãa áø÷éc(ak my) §¦§©¦§¦§©©¦§©§¨¦§¦
,'àîèé àîhä Ba òbé øLà ìëå'eze` ea rbiy in lk ,xnelk §Ÿ£¤¦©©¨¥¦§¨

,zna rbepd mc`a rbepdy ixd ,`nh didi znd ici lr `nhpy
.`nh

:`xnbd zayiinàáøc dén÷ ïðaø äeøîàiptl eyxit minkg ± £¨¨©¨¨©¥§¨¨
,xfrei oa iqei ixac z` `ax,ïîçð áøc déøa àøèeæ øîc déîMî¦§¥§©§¨§¥§©©§¨

,ïéøeaéça áø÷éãa áø÷éc ,àúééøBàc ,ïîçð áøc déîMî øîàc§¨©¦§¥§©©§¨§©§¨§¦§©¦§¦§©§¦¦
äòáL úàîeèrbepe exiag `ae ,znl xaegne rbepd ,dxezd on ± §©¦§¨

,mini zray `nh ,dry dze`a eaáøò úàîeè ïéøeaéça àlL± ¤Ÿ§¦¦§©¤¤
,eil` xaegn epi`e zna ezribpn yxt xaky mc`a rbep m` la`

,axrd cr wx `nhúàîeè ïéøeaéça àlL eléôà ,øeæâå eäðéà eúàå©£¦§§¨£¦¤Ÿ§¦¦§©
äòáLznl xaegn epi` xake zna rbpy mc`a rbepd elit` ± ¦§¨

,mini zray `nh didiyeäéà àúàåxfrei oa iqei ±dî÷Bàå ©£¨¦§§¨
àúééøBàcà`ly zna rbepdy ,dxez oic lr epic z` cinrde ± ©§©§¨

.axrd cr `l` mini zray `nh epi` oixeaiga
:`xnbd zxxanàéä éàî àúééøBàcz`neh oi` dxezd ony oipn ± §©§¨©¦

lr `l` mini zraydaiyn .oixeag ici lr zn z`neha `nhpd

:`xnbdáéúëc(`i my)úòáL àîèå íãà Lôð ìëì úîa òâBpä' ¦§¦©¥©§¥§¨¤¤¨¨§¨¥¦§©
áéúëe ,'íéîé(ak my)áéúëe ,'àîèé àîhä Ba òbé øLà ìëå'jynda ¨¦§¦§Ÿ£¤¦©©¨¥¦§¨§¦
weqtd eze`ãöék àä ,'áøòä ãò àîèz úòâBpä Lôpäå'aezkd ± §©¤¤©©©¦§¨©¨¨¤¨¥©

,eteql xzeq aezkd zligz dxe`kl ixde ,yxtzi cvik dfd
,rnyn '`nhi `nHd FA rBi xW` lke' xn`yk dligzny§Ÿ£¤¦©©¨¥¦§¨
xn`y enk ,mini zray z`nhn znd on `nhpd mc`a dribpdy

ok iptl aezkd(`i my)zraW `nhe mc` Wtp lkl znA rbFPd'©¥©§¥§¨¤¤¨¨§¨¥¦§©
,rnyn 'axrd cr `nhY zrbFPd WtPde' miiqn aezkdyke ,'minï¦§©¤¤©©©¦§¨©¨¨¤
yxtl yi `l` .axrd cr `l` `nh epi` zn `nh mc`a rbepdy

,mipte` ipya xacn aezkdyïàkaezkd zligz -zray `nhiy ¨
xaecn miniïàk ,ïéøeaéçaaezkd seqxaecn axrd cr `nhiy §¦¦¨

.ïéøeaéça àlL¤Ÿ§¦¦
àáø eäì øîàixac it lr xfrei oa iqei ixac z` eayiiy minkgl ¨©§¨¨

,ongp axeëì àðéîà åàì,mkl izxn` `l m`d ±déa eìúz àì ¨£¦¨§Ÿ¦§¥
é÷éøñ é÷ea[miwix mick-]ïîçð áøamixac exn`ze elzz `ly ± ¦§¦¦§©©§¨

lr xaic `l xfrei oa iqeiy `ed i`cey ,ongp ax mya mrh `la
`l` .oixeaiga d`nehúeLøa äàîeè ÷ôñ ,ïîçð áø øîà éëä̈¦¨©©©§¨§¥§¨¦§

zä íéaøäïäì øémy rbp m` el wtqe miaxd zeyxa jldy mc` ± ¨©¦¦¦¨¤
lre' eixaca xfrei oa iqei zpeek edfe ,xedh ,rbp `l e` zna
,`nhpy `ed zna i`cea rbepd ,xnelk ,'a`qn `zinl axwic

.zna rbp m` wtq yiyk `le
:`xnbd dywndì ïðéøîb äèBqî àúëìä àäåef dkld ixde ± §¨¦§§¨¦¨¨§¦©¨

xewnd ixdy ,dheqn zcnlp ,xedh miaxd zeyxa d`neh wtqy
,dheq zyxtn zcnlp i`cek d`neh wtq aiygdl yiy df oicl

,xnel yi ok m`eãéçiä úeLø äèBq äîd`nh dpi` dheqa dn ± ©¨§©¨¦
epiide ,xzq mewnl enr dqpkpy xnelk ,dxzqpyk `l` wtqn
mc` mr xzqzy mewn epi` miaxd zeyx ixdy ,cigid zeyxa

,xg`äàîeè óàa `l` dxq`p `l wtqn dxq`py,ãéçiä úeLø ©§¨§©¨¦
`ax ixac lr dywe ,xedh miaxd zeyxa d`neh wtqy o`kne
wtqy `ed xfrei oa iqei ly eyecigy ongp ax mya xn`y
.dheq ipicn df xac epcnl xak ixde ,xedh miaxd zeyxa d`neh

:`xnbd zvxzn,ïðçBé éaø øîà àämiaxd zeyxa d`neh wtq ¨¨©©¦¨¨
,xedh `edyïk ïéøBî ïéàå äëìämc` `a m`e ,dkldd jk - £¨¨§¥¦¥

mixne` ,miaxd zeyxa d`neh wtqa rbp m` bdpi cvik le`yl
ick ,miaxl ef dkld mqxtl ok mixen oi` j` ,xedh `edy el

,jkn xzei d`neh ipica lflfl e`eai `lyeäéà àúàåoa iqei - ©£¨¦
xfreiééeøBà déì éøBàåwtqy miaxd ipta ef dkld mqxte ± §¥¥¥

.eny lr ef dkld z`xwp jk meyne ,xedh miaxd zeyxa d`neh
oa iqei ly ez`xedy `ax ixacl `ziixan di`x d`ian `xnbd

:xedh miaxd zeyxa d`neh wtqy oica dzid xfreiénð àéðz©§¨©¦
,øîBà äãeäé éaø ,éëäxfrei oa iqeiíäì õòð úBøB÷oia ,miaxl ¨¦©¦§¨¥¨©¨¤

didiy ick ,miaxd zeyx oial cigil zekiiyd drwa ly zecy
,oniql mdløîàå,mdl,ãéçiä úeLø ïàk ãò ,íéaøä úeLø ïàk ãò §¨©©¨§¨©¦©¨§©¨¦

miaxd zeyxa d`neh wtq oica dzid miaxl ez`xedy o`kne
ick miaxd zeyx okid cr mdl d`xd jkitle ,xedh `edy
mewn cry erci ,`nh xaca erbp m` wtq mdl xxerziy ote`ay
.mi`nh md ixd jli`e zexewd mewnne ,mixedh md ixd zexewd

:`xnbd dtiqenéàpé éaøc dén÷ì eúà ékmiyp` e`a xy`k j` ± ¦£§©¥§©¦©©
e mdl xingd ,miaxd zeyxa e`nhp m` wtq mdl didy,eäì øîà̈©§

eìBáè eìéæ àøäðác àúò÷éLa àiî àäwnra min mkl yi ixd ± ¨©¨§¦§¨¨¦§©£¨¦§
.elahze ekl xdpd

dlik`a mixeq`d miakek icaer ly mixac llka dpyna epipy
d`pda mixzene,'úB÷ìMäå'caer ici lr elyazdy mixac epiide §©§¨

.miakek
:`xnbd zxxanéléî éðäðîm"ekr ileyiay ,df oic epl oipn - §¨¨¥¦¥

.mixeq`àø÷ øîà ,ïðçBé éaø øîà ,àaà øa àéiç éaø øîàxn`p - ¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨©§¨
oeayg jln oegiql epiax dyn ixac jeza weqtaóñka ìëBà'¤©¤¤

'éúéúLå éì ïzz óñka íéîe ézìëàå éðøéaLz(gk a mixac)yie , ©§¦¥¦§¨©§¦©¦©¤¤¦¤¦§¨¦¦
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oifge` mipya cenr fl sc ± iying wxtzereay
ìéáñåñmevnva `l` ,mipirl ze`xl eaex z` oiteg eitpk oi` la` ,jex` ey`x oi` -

.dcicn ici lréâìôéî÷ ÷çãä éãé ìò åáåø úà ïéôåç åéôðëá :ïðéñøâ éëäopiqxb `le -

`ed odae drax`d on oikex` milbx izy ody ,icin etg `l miileqxw ipdc ,"oileqxwe"

.'ebe "xzpl eilbxl lrnn mirxk" epiide ,blcnøëðéîã àáåø.mipirl d`xpd aex -

ïðáøã ïé÷ùî úàîåè(` ,fh) migqt zkqnae -

!'ebe "dzyi xy` dwyn lke" aizkde :opikxt

.xykd - "`nhi" i`n :ipyneíéøçà àîèì-

ediilr `inx `ziixe`cn onvr z`neh la`

.`nhp m`áø÷éãá áø÷éã ìò øåæâ åäðéà åúàå
åäéà àúàå`zinl axwic lr cidq`e ,sqei -

axwic la` ,`id `ziixe`c `dc ,a`qn

."`ixy sqei" epiide ,dilr opixfb `l axwica

àúééøåàãà äéî÷åàå åäéà àúàå:xn`w ikde -

la` ,dray z`neh a`qn `zinl axwic lr

.axr z`neh `l` a`qn `l axwica axwicìëå
àîèé àîèä åá òâé øùàixw zna rbpy eze` -

`nh eze` ea rbiy in lk :xn`we ,"`nh"

.`nhiïéøåáéçá`a zna rbep df didy drya -

.ea rbpe exiagéçá àìùïéøåáyxity xg`l -

.ea rbpe exiag `a znd onåá òâé øùà ìë
àîèé àîèämzqk ,mini zray rnyn -

.zn z`nehé÷éøñ é÷åá,xnelk .miwix mick =

.mrh opi`y mixacíéáøä úåùøá äàîåè ÷ôñ
íäì øéúäikde ,xeqi` da oibdep mpi`y -

la` ,a`qn - `zinl i`ce axwic lre :xn`w

.`l - wtqnäèåñî äì éøéîâ àúëìä àä-

,`wtp mzdn d`neh wtq xeqi` lkc ,xedhc

`ide dxzqpe" :d`neh oeyla `xw dl wit`c

,xeq` wtqd lry aezkd jl cibn "d`nhp

.wtqn `nhl uxyl oc dz` o`knäèåñ äîå
ãéçéä úåùøzeyxa dxizq oi` ixdy -

`l` dpi` uxya wtq z`neh s` ,miaxd

.(a ,gk) dheq zkqna ,cigid zeyxaäëìä-

.xedh miaxd zeyxa d`neh wtqacïéàå
ïéøåî.ith da elflfil `lc ,ok miaxa -

ïäì õòð úåøå÷miaxd zeyx oia oipniql -

cigid zeyx ody ,drwa ly zecy oiae

.lbxd zqixca citwn dcyd lray ,d`nehl

:(` ,ai `xza `aa) "oitzeyd"a opixn`c ,cere

oebk ,miaxd zeyxl zekenqd zen` rax`

jex` `ede miaxd zeyxl jenqd iept mewn

miaxd zeyx zepey`xd zen` rax`l ,daxd

.zexew odl urp zenewn oze`ae ,d`nehléë
éàðé éáøã äéî÷ì åúàwtq ea rxi`y in -

.miaxd zeyxa d`nehéìéî éðäðîileyiac -

.ixiq` miebúåéì÷.xepza eyai -
ïðáøãî
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åùàøá,eq oileg) "zetixh el`"a opixn`c ,dyw - xeq`c ibilt `l `nlr ilek jex`

ey`xc rnyn mzdc inp oizipzne .xzen jex` ey`x l`rnyi iax iac `pz :(`

"`aiwr iax" wxt seqae .jex` ey`x oi` dxdh ipniq icda dil aiygw `lcn ,xzen jex`

`aiyey xarin dedc `pdk axl ax diifg `dc ,xzen `aiyeyc inp xn` (a ,v zay)

dil lik`w `nlc ,dilwy :ax dil xn` ,dinet`

ig `wecc rnyn ,"evwyz la" meyn xare ig

opiqxbc mz epiaxl d`xp okl !ixy zn la` xeq`

.xzenc ibilt `l `nlr ilekc jex` ey`x :`kd

.l`ppg epiax yexita z`vnp ef `qxibeáø÷éã
zna rbpy oae`x oebk :yexit - oixeaiga axwica

d`nehe ,zna rbep ecera ea rbpe oerny `ae

:`ax xn`c `de .`ziixe`c ded i`ce oixeaiga

meyn e`l - ongp axa iwixq iwea dia elzz `l

`l` ,`ziixe`c e`l oixeaiga d`neh dil zi`c

oke .ikda ixii` `l xfrei oa sqeic xaqwc meyn

.(a ,an) "oipin dyly" wxt xifpa rnynàä
dheqn `wec e`l - dl opixnb dheqn `zkld

`ki`c `kid miaxd zeyxa d`neh wtqc ,opixnb

`l` ,dheqn cenll epkxved `l dxdh zwfg

dheqn opixnb `le .ezwfg lr xac cnrd :opixn`

dheqac ,`nh ewitq cigid zeyxac xnel `l`

.cigid zeyxa d`neh wtq ied inp

úå÷ìùäå,mz epiax xne` - ilin ipdpn

xaqwe zewlya `cenlz iracnc

`le `id zipencw dxifb `ny ,`id `ziixe`cn

liyaz ipipr `id zewlye .ztd mr dxfbp

dilr exfb dlgzne ,`zrny jda rnynck

jiiy `lc meyn exfb `l ztd lre ,zepzg mrhn

exfbe llde i`ny e`ay cr ,jk lk zepzg dia

ab lr s`e .ztd lr mb mixac xyr dpenya

mewn lkn ,zewly inwn zt ipz oizipznac

z` exizdyke ,dzid xzei zipencw dxifb zewly

zewlye ztc `nrh i`dn zewly exizd `l ztd

axrl jixvc ,inp mz epiax xne`e .edpip ilin ixz

di`x `iane .zewlye zta oiliyaz iaexir

xfril` iax ,(a ,eh) dviac ipy wxta opixn`cn

oilyan oi`e iet`d lr `l` oite` oi` :xne`

et` et`z xy` z`" xn`py ,lyeand lr `l`

zeklda yxit oke ."elya elyaz xy` z`e

oiliyaz iaexirac xne` wgvi epiax ok` .zelecb

`zkld zile ,liyaza e` zta e` ,cga ibq

jled mbe ,`ed izenyc ,xfril` iaxc `iddk

zt irac i`ny ziac `ail` dippg zhiya

.oixizn lld ziae ,oipenh oinge liyaze

dilr `icda ryedi iax bilt dviac inlyexiae

et`z xy` z`" :mzd `zi` ikde ,xfril` iaxc

:xne` xfril` iax ,"elya elyaz xy` z`e et`

ryedi iax ,lyeand lr oilyane iet`d lr oite`

lya :opixn`e .lyeand lr oilyane oite` :xne`

.`ed lwin ryedi iaxe ,lwind xg` jld mixteq

`l lld ziac `ail` dippg eply cenlzac ,cere

zta axrl ebdp mlerd edine .cg `l` ekxvn

zelecb zekld itn xac `vie li`ed liyaze
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc dxf dcear(iriax meil)

`ed `vnw lii`,ìéañeñeCBøà BLàøaey`xy `aiyey oebk §¦§Ÿ¨
,jex`øeñàc éâéìt àì àîìò élekiqei zrcl oiae opax zrcl oia ± ¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨

,dlik`a xeq` xfrei oaàëäå,liaqeqa o`ke ±úà ïéôBç åéôðëa §¨¨¦§¨¨¦¤
éâìôéî÷ ÷çcä éãé ìò Baeøaex z` miqkn eitpky `vnw lii`a ± ©§¥©§©¨¦§§¦

ewlgp dfa ,dcicn it lr wx d`xpd aex `edy wgeca eteb
,mi`pzdøîxfrei oa iqei ±ïðéòa eäc ìk àaeø ,øáñlk aexa ic ± ©¨©¨¨§¨¦©

,xzen liaqeqd ab okle ,abgd oin z` xizdl `edyøáñ øîe- ©¨©
,exaq opaxeïðéòa økðîc àaeøick jixv mipirl xkipd aex ± ¨§¦§©¨¦©

z` miqkn eitpk oi`y liaqeqd jk meyne ,abgd oin z` xizdl
.dlik`a xeq` mipirl d`xpd ote`a eteb aex

:zeicra dpyna epipy cer.ïëc àiçaèî éa ä÷Lî ìòåzxxan §©©§¤¥¦§§©¨§¥
:`xnbdïëc éàîzia dwyn lr dxn`pd dxdhd `id dn ± ©§¥

:`xnbd daiyn .miigahndïëc ,øîà áøxedh ±,Lnîelit`y ©¨©§¥©¨
epi` `nh xaca df dwyn rbp m` s`y ,el oi` envr z`neh

.`nhp,íéøçà ànèlî ïëc ,øîà ìàeîLedf dwyn rbp m`y §¥¨©§¥¦§©¥£¥¦
,`nhp envr dwyndy ote`a s` eze` `nhn epi` xg` xaca

,ïäa Lé ïîöò úàîeè ìáà.`nhp `nh xaca dwynd rbp m`y £¨§©©§¨¥¨¤
:l`enye ax zwelgn mrh z` zx`an `xnbd,Lnî ïëc ,øîà áø©¨©§¥©¨

c xfrei oa iqei ixac z` yxtny meynïé÷Lî úàîeè øáñ÷dpi` ¨¨©§©©§¦
n `l` dxezd onäàîeè ïðaø øeæb éëå ,ïðaøcwx `ed oiwynd lr §©¨¨§¦¨©¨¨§¨

àîìòc ïé÷Lîa,oiwyn mzqa -eøæb àì àiçaèî éa ä÷Lîa ìáà §©§¦§¨§¨£¨§©§¥¥¦§§©¨Ÿ¨§
ïðaø.d`nehànèlî ïëc ,øîà ìàeîLeïîöò úàîeè ìáà íéøçà ©¨¨§¥¨©§¥¦§©¥£¥¦£¨§©©§¨

,ïäa Léc meynïé÷Lî úàîeè øáñ÷onvr,àúééøBàccia oi`e ¥¨¤¨¨©§©©§¦§©§¨
la` ,`nhl dxeza yxetnd z` xdhle df oic xewrl minkg

íéøçà ànèìn `l` epi`àîìòc ïé÷Lîa ïðaø eøæb éëå ,ïðaøc §©¥£¥¦§©¨¨§¦¨§©¨¨§©§¦§¨§¨
.eøæb àì àiçaèî éa ïé÷Lîa§©§¦¥¦§§©¨Ÿ¨§
:zeicra dpyna epipy cerdéì eø÷å ,áàñî àúéîì áø÷éc ìòå§©§¦§©§¦¨§¨©§¨¥

.àéøL óñBérbepd lr xfby d`xp dpyna xfrei oa iqei ly epeyln ¥¨§¨
ede`xw jk meyn ike :`xnbd dywn jk lre ,`nh `diy zna

`lde ,xiznd sqei xnelk ,`ixy sqeidéì éòaéî àøñà óñBéeid ± ¥¨§¨¦¨¥¥
.xiznd sqei `le xqe`d sqei e`xewl mikixvãBòåixdy ,dyw §

`l` ,dxifb meyn xeq` epi` zna rbepdáéúëc ,àéä àúééøBàc§©§¨¦¦§¦
dnec` dxt xt` zyxtay d`nehd ipica(fh hi xacna)øLà ìëå'§Ÿ£¤

'åâå úîá Bà áøç ììça äãOä éðt ìò òbérecne ,mini zraW `nhi ¦©©§¥©¨¤©£©¤¤§¥¦§¨¦§©¨¦
.jk lr xefbl xfrei oa iqei jxved

:`xnbd zvxznàîè áø÷éc ,àúééøBàc,`nh ,zna rbepd ±áø÷éc §©§¨§¦§©¨¥§¦§©
øBäè áø÷éãa,xedh ,zna rbpy xaca rbepd la` ±eäðéà eúàå± ¦§¦§©¨©£¦§

minkgeäéà àúàå ,áø÷éãa áø÷éc eléôà ,øeæâåxfrei oa iqei ± §¨£¦§¦§©¦§¦§©©£¨¦
àúééøBàcà dî÷Bàåxn`pd lr d`nehd ipic z` cinrde ± §§¨©§©§¨

i`y xn`e ,dxezarbepd la` envr zna rbepd mc` `l` `nh o
.df xac xizdy ,`ixy sqei `xwp jkitle .xedh zna rbpy xaca

:`xnbd zl`eyáéúëc ,àeä àúééøBàc énð áø÷éãa áø÷éc(ak my) §¦§©¦§¦§©©¦§©§¨¦§¦
,'àîèé àîhä Ba òbé øLà ìëå'eze` ea rbiy in lk ,xnelk §Ÿ£¤¦©©¨¥¦§¨

,zna rbepd mc`a rbepdy ixd ,`nh didi znd ici lr `nhpy
.`nh

:`xnbd zayiinàáøc dén÷ ïðaø äeøîàiptl eyxit minkg ± £¨¨©¨¨©¥§¨¨
,xfrei oa iqei ixac z` `ax,ïîçð áøc déøa àøèeæ øîc déîMî¦§¥§©§¨§¥§©©§¨

,ïéøeaéça áø÷éãa áø÷éc ,àúééøBàc ,ïîçð áøc déîMî øîàc§¨©¦§¥§©©§¨§©§¨§¦§©¦§¦§©§¦¦
äòáL úàîeèrbepe exiag `ae ,znl xaegne rbepd ,dxezd on ± §©¦§¨

,mini zray `nh ,dry dze`a eaáøò úàîeè ïéøeaéça àlL± ¤Ÿ§¦¦§©¤¤
,eil` xaegn epi`e zna ezribpn yxt xaky mc`a rbep m` la`

,axrd cr wx `nhúàîeè ïéøeaéça àlL eléôà ,øeæâå eäðéà eúàå©£¦§§¨£¦¤Ÿ§¦¦§©
äòáLznl xaegn epi` xake zna rbpy mc`a rbepd elit` ± ¦§¨

,mini zray `nh didiyeäéà àúàåxfrei oa iqei ±dî÷Bàå ©£¨¦§§¨
àúééøBàcà`ly zna rbepdy ,dxez oic lr epic z` cinrde ± ©§©§¨

.axrd cr `l` mini zray `nh epi` oixeaiga
:`xnbd zxxanàéä éàî àúééøBàcz`neh oi` dxezd ony oipn ± §©§¨©¦

lr `l` mini zraydaiyn .oixeag ici lr zn z`neha `nhpd

:`xnbdáéúëc(`i my)úòáL àîèå íãà Lôð ìëì úîa òâBpä' ¦§¦©¥©§¥§¨¤¤¨¨§¨¥¦§©
áéúëe ,'íéîé(ak my)áéúëe ,'àîèé àîhä Ba òbé øLà ìëå'jynda ¨¦§¦§Ÿ£¤¦©©¨¥¦§¨§¦
weqtd eze`ãöék àä ,'áøòä ãò àîèz úòâBpä Lôpäå'aezkd ± §©¤¤©©©¦§¨©¨¨¤¨¥©

,eteql xzeq aezkd zligz dxe`kl ixde ,yxtzi cvik dfd
,rnyn '`nhi `nHd FA rBi xW` lke' xn`yk dligzny§Ÿ£¤¦©©¨¥¦§¨
xn`y enk ,mini zray z`nhn znd on `nhpd mc`a dribpdy

ok iptl aezkd(`i my)zraW `nhe mc` Wtp lkl znA rbFPd'©¥©§¥§¨¤¤¨¨§¨¥¦§©
,rnyn 'axrd cr `nhY zrbFPd WtPde' miiqn aezkdyke ,'minï¦§©¤¤©©©¦§¨©¨¨¤
yxtl yi `l` .axrd cr `l` `nh epi` zn `nh mc`a rbepdy

,mipte` ipya xacn aezkdyïàkaezkd zligz -zray `nhiy ¨
xaecn miniïàk ,ïéøeaéçaaezkd seqxaecn axrd cr `nhiy §¦¦¨

.ïéøeaéça àlL¤Ÿ§¦¦
àáø eäì øîàixac it lr xfrei oa iqei ixac z` eayiiy minkgl ¨©§¨¨

,ongp axeëì àðéîà åàì,mkl izxn` `l m`d ±déa eìúz àì ¨£¦¨§Ÿ¦§¥
é÷éøñ é÷ea[miwix mick-]ïîçð áøamixac exn`ze elzz `ly ± ¦§¦¦§©©§¨

lr xaic `l xfrei oa iqeiy `ed i`cey ,ongp ax mya mrh `la
`l` .oixeaiga d`nehúeLøa äàîeè ÷ôñ ,ïîçð áø øîà éëä̈¦¨©©©§¨§¥§¨¦§

zä íéaøäïäì øémy rbp m` el wtqe miaxd zeyxa jldy mc` ± ¨©¦¦¦¨¤
lre' eixaca xfrei oa iqei zpeek edfe ,xedh ,rbp `l e` zna
,`nhpy `ed zna i`cea rbepd ,xnelk ,'a`qn `zinl axwic

.zna rbp m` wtq yiyk `le
:`xnbd dywndì ïðéøîb äèBqî àúëìä àäåef dkld ixde ± §¨¦§§¨¦¨¨§¦©¨

xewnd ixdy ,dheqn zcnlp ,xedh miaxd zeyxa d`neh wtqy
,dheq zyxtn zcnlp i`cek d`neh wtq aiygdl yiy df oicl

,xnel yi ok m`eãéçiä úeLø äèBq äîd`nh dpi` dheqa dn ± ©¨§©¨¦
epiide ,xzq mewnl enr dqpkpy xnelk ,dxzqpyk `l` wtqn
mc` mr xzqzy mewn epi` miaxd zeyx ixdy ,cigid zeyxa

,xg`äàîeè óàa `l` dxq`p `l wtqn dxq`py,ãéçiä úeLø ©§¨§©¨¦
`ax ixac lr dywe ,xedh miaxd zeyxa d`neh wtqy o`kne
wtqy `ed xfrei oa iqei ly eyecigy ongp ax mya xn`y
.dheq ipicn df xac epcnl xak ixde ,xedh miaxd zeyxa d`neh

:`xnbd zvxzn,ïðçBé éaø øîà àämiaxd zeyxa d`neh wtq ¨¨©©¦¨¨
,xedh `edyïk ïéøBî ïéàå äëìämc` `a m`e ,dkldd jk - £¨¨§¥¦¥

mixne` ,miaxd zeyxa d`neh wtqa rbp m` bdpi cvik le`yl
ick ,miaxl ef dkld mqxtl ok mixen oi` j` ,xedh `edy el

,jkn xzei d`neh ipica lflfl e`eai `lyeäéà àúàåoa iqei - ©£¨¦
xfreiééeøBà déì éøBàåwtqy miaxd ipta ef dkld mqxte ± §¥¥¥

.eny lr ef dkld z`xwp jk meyne ,xedh miaxd zeyxa d`neh
oa iqei ly ez`xedy `ax ixacl `ziixan di`x d`ian `xnbd

:xedh miaxd zeyxa d`neh wtqy oica dzid xfreiénð àéðz©§¨©¦
,øîBà äãeäé éaø ,éëäxfrei oa iqeiíäì õòð úBøB÷oia ,miaxl ¨¦©¦§¨¥¨©¨¤

didiy ick ,miaxd zeyx oial cigil zekiiyd drwa ly zecy
,oniql mdløîàå,mdl,ãéçiä úeLø ïàk ãò ,íéaøä úeLø ïàk ãò §¨©©¨§¨©¦©¨§©¨¦

miaxd zeyxa d`neh wtq oica dzid miaxl ez`xedy o`kne
ick miaxd zeyx okid cr mdl d`xd jkitle ,xedh `edy
mewn cry erci ,`nh xaca erbp m` wtq mdl xxerziy ote`ay
.mi`nh md ixd jli`e zexewd mewnne ,mixedh md ixd zexewd

:`xnbd dtiqenéàpé éaøc dén÷ì eúà ékmiyp` e`a xy`k j` ± ¦£§©¥§©¦©©
e mdl xingd ,miaxd zeyxa e`nhp m` wtq mdl didy,eäì øîà̈©§

eìBáè eìéæ àøäðác àúò÷éLa àiî àäwnra min mkl yi ixd ± ¨©¨§¦§¨¨¦§©£¨¦§
.elahze ekl xdpd

dlik`a mixeq`d miakek icaer ly mixac llka dpyna epipy
d`pda mixzene,'úB÷ìMäå'caer ici lr elyazdy mixac epiide §©§¨

.miakek
:`xnbd zxxanéléî éðäðîm"ekr ileyiay ,df oic epl oipn - §¨¨¥¦¥

.mixeq`àø÷ øîà ,ïðçBé éaø øîà ,àaà øa àéiç éaø øîàxn`p - ¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨©§¨
oeayg jln oegiql epiax dyn ixac jeza weqtaóñka ìëBà'¤©¤¤

'éúéúLå éì ïzz óñka íéîe ézìëàå éðøéaLz(gk a mixac)yie , ©§¦¥¦§¨©§¦©¦©¤¤¦¤¦§¨¦¦
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המשך בעמוד גצ

oifge` mipya cenr fl sc ± iying wxtzereay
ìéáñåñmevnva `l` ,mipirl ze`xl eaex z` oiteg eitpk oi` la` ,jex` ey`x oi` -

.dcicn ici lréâìôéî÷ ÷çãä éãé ìò åáåø úà ïéôåç åéôðëá :ïðéñøâ éëäopiqxb `le -

`ed odae drax`d on oikex` milbx izy ody ,icin etg `l miileqxw ipdc ,"oileqxwe"

.'ebe "xzpl eilbxl lrnn mirxk" epiide ,blcnøëðéîã àáåø.mipirl d`xpd aex -

ïðáøã ïé÷ùî úàîåè(` ,fh) migqt zkqnae -

!'ebe "dzyi xy` dwyn lke" aizkde :opikxt

.xykd - "`nhi" i`n :ipyneíéøçà àîèì-

ediilr `inx `ziixe`cn onvr z`neh la`

.`nhp m`áø÷éãá áø÷éã ìò øåæâ åäðéà åúàå
åäéà àúàå`zinl axwic lr cidq`e ,sqei -

axwic la` ,`id `ziixe`c `dc ,a`qn

."`ixy sqei" epiide ,dilr opixfb `l axwica

àúééøåàãà äéî÷åàå åäéà àúàå:xn`w ikde -

la` ,dray z`neh a`qn `zinl axwic lr

.axr z`neh `l` a`qn `l axwica axwicìëå
àîèé àîèä åá òâé øùàixw zna rbpy eze` -

`nh eze` ea rbiy in lk :xn`we ,"`nh"

.`nhiïéøåáéçá`a zna rbep df didy drya -

.ea rbpe exiagéçá àìùïéøåáyxity xg`l -

.ea rbpe exiag `a znd onåá òâé øùà ìë
àîèé àîèämzqk ,mini zray rnyn -

.zn z`nehé÷éøñ é÷åá,xnelk .miwix mick =

.mrh opi`y mixacíéáøä úåùøá äàîåè ÷ôñ
íäì øéúäikde ,xeqi` da oibdep mpi`y -

la` ,a`qn - `zinl i`ce axwic lre :xn`w

.`l - wtqnäèåñî äì éøéîâ àúëìä àä-

,`wtp mzdn d`neh wtq xeqi` lkc ,xedhc

`ide dxzqpe" :d`neh oeyla `xw dl wit`c

,xeq` wtqd lry aezkd jl cibn "d`nhp

.wtqn `nhl uxyl oc dz` o`knäèåñ äîå
ãéçéä úåùøzeyxa dxizq oi` ixdy -

`l` dpi` uxya wtq z`neh s` ,miaxd

.(a ,gk) dheq zkqna ,cigid zeyxaäëìä-

.xedh miaxd zeyxa d`neh wtqacïéàå
ïéøåî.ith da elflfil `lc ,ok miaxa -

ïäì õòð úåøå÷miaxd zeyx oia oipniql -

cigid zeyx ody ,drwa ly zecy oiae

.lbxd zqixca citwn dcyd lray ,d`nehl

:(` ,ai `xza `aa) "oitzeyd"a opixn`c ,cere

oebk ,miaxd zeyxl zekenqd zen` rax`

jex` `ede miaxd zeyxl jenqd iept mewn

miaxd zeyx zepey`xd zen` rax`l ,daxd

.zexew odl urp zenewn oze`ae ,d`nehléë
éàðé éáøã äéî÷ì åúàwtq ea rxi`y in -

.miaxd zeyxa d`nehéìéî éðäðîileyiac -

.ixiq` miebúåéì÷.xepza eyai -
ïðáøãî
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åùàøá,eq oileg) "zetixh el`"a opixn`c ,dyw - xeq`c ibilt `l `nlr ilek jex`

ey`xc rnyn mzdc inp oizipzne .xzen jex` ey`x l`rnyi iax iac `pz :(`

"`aiwr iax" wxt seqae .jex` ey`x oi` dxdh ipniq icda dil aiygw `lcn ,xzen jex`

`aiyey xarin dedc `pdk axl ax diifg `dc ,xzen `aiyeyc inp xn` (a ,v zay)

dil lik`w `nlc ,dilwy :ax dil xn` ,dinet`

ig `wecc rnyn ,"evwyz la" meyn xare ig

opiqxbc mz epiaxl d`xp okl !ixy zn la` xeq`

.xzenc ibilt `l `nlr ilekc jex` ey`x :`kd

.l`ppg epiax yexita z`vnp ef `qxibeáø÷éã
zna rbpy oae`x oebk :yexit - oixeaiga axwica

d`nehe ,zna rbep ecera ea rbpe oerny `ae

:`ax xn`c `de .`ziixe`c ded i`ce oixeaiga

meyn e`l - ongp axa iwixq iwea dia elzz `l

`l` ,`ziixe`c e`l oixeaiga d`neh dil zi`c

oke .ikda ixii` `l xfrei oa sqeic xaqwc meyn

.(a ,an) "oipin dyly" wxt xifpa rnynàä
dheqn `wec e`l - dl opixnb dheqn `zkld

`ki`c `kid miaxd zeyxa d`neh wtqc ,opixnb

`l` ,dheqn cenll epkxved `l dxdh zwfg

dheqn opixnb `le .ezwfg lr xac cnrd :opixn`

dheqac ,`nh ewitq cigid zeyxac xnel `l`

.cigid zeyxa d`neh wtq ied inp

úå÷ìùäå,mz epiax xne` - ilin ipdpn

xaqwe zewlya `cenlz iracnc

`le `id zipencw dxifb `ny ,`id `ziixe`cn

liyaz ipipr `id zewlye .ztd mr dxfbp

dilr exfb dlgzne ,`zrny jda rnynck

jiiy `lc meyn exfb `l ztd lre ,zepzg mrhn

exfbe llde i`ny e`ay cr ,jk lk zepzg dia

ab lr s`e .ztd lr mb mixac xyr dpenya

mewn lkn ,zewly inwn zt ipz oizipznac

z` exizdyke ,dzid xzei zipencw dxifb zewly

zewlye ztc `nrh i`dn zewly exizd `l ztd

axrl jixvc ,inp mz epiax xne`e .edpip ilin ixz

di`x `iane .zewlye zta oiliyaz iaexir

xfril` iax ,(a ,eh) dviac ipy wxta opixn`cn

oilyan oi`e iet`d lr `l` oite` oi` :xne`

et` et`z xy` z`" xn`py ,lyeand lr `l`

zeklda yxit oke ."elya elyaz xy` z`e

oiliyaz iaexirac xne` wgvi epiax ok` .zelecb

`zkld zile ,liyaza e` zta e` ,cga ibq

jled mbe ,`ed izenyc ,xfril` iaxc `iddk

zt irac i`ny ziac `ail` dippg zhiya

.oixizn lld ziae ,oipenh oinge liyaze

dilr `icda ryedi iax bilt dviac inlyexiae

et`z xy` z`" :mzd `zi` ikde ,xfril` iaxc

:xne` xfril` iax ,"elya elyaz xy` z`e et`

ryedi iax ,lyeand lr oilyane iet`d lr oite`

lya :opixn`e .lyeand lr oilyane oite` :xne`

.`ed lwin ryedi iaxe ,lwind xg` jld mixteq

`l lld ziac `ail` dippg eply cenlzac ,cere

zta axrl ebdp mlerd edine .cg `l` ekxvn

zelecb zekld itn xac `vie li`ed liyaze

.mz epiaxe
`l`
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,øeñàc éâéìt àì àîìò élek CBøà BLàøa ,ìéañeñ§¦§Ÿ¨¥¨§¨¨§¦¦§¨
,éâìtéî÷ ÷çcä éãé ìò Baeø úà ïéôBç åéôðëa àëäå§¨¨¦§¨¨¦¤©§¥©§¨¨¦©§¦
àaeø :øáñ øîe ,ïðéòa eäc ìk àaeø :øáñ øî̈¨©¨¨§¨¥©¨¨©¨
éàî .ïëc àiçaèî éa ä÷Lî ìòå .ïðéòa økðîc§¦§©¨¥©§©©§¥¥¦§©©¨¨¨©
ïëc :øîà ìàeîLe ,Lnî ïëc :øîà áø ?ïëc̈¨©¨©¨¨©¨§¥¨©¨¨
áø .ïäa Lé ïîöò úàîeè ìáà ,íéøçà ànèlî¦§©¥£¥¦£¨§©©§¨¥¨¤©

Lnî ïëc øîà¯,ïðaøc ïé÷Lî úàîeè :øáñ÷ ¨©¨¨©¨¨¨©§©©§¦§©¨©
äàîeè ïðaø øeæb éëå¯ìáà ,àîìòc ïé÷Lîa §¦§©¨©§¨§©§¦§¨§¨£¨

øîà ìàeîLe .ïðaø eøæb àì àiçaèî éa ä÷Lîa§©§¥¥¦§©©¨¨¨§©¨©§¥¨©
ïäa Lé ïîöò úàîeè ìáà ,íéøçà ànèlî ïëc̈¨¦§©¥£¥¦£¨§©©§¨¥¨¤

¯íéøçà ànèì ,àúééøBàc ïé÷Lî úàîeè :øáñ÷̈¨©§©©§¦§©§¨§©¥£¥¦
ïðaø eøæb éëå ,ïðaøc¯ïé÷Lîa ,àîìòc ïé÷Lîa §©¨©§¦¨§©¨©§©§¦§¨§¨§©§¦

,áàñî àúéîì áø÷éc ìòå .eøæb àì àiçaèî éa¥¦§©©¨¨¨§§©§¦§©§¦¨§¨©
!déì éòaéî "àøqà óñBé" ."àéøL óñBé" déì eø÷å§¨¥¥¨§¨¥©¨¨¦¨¥¥
ìò òbé øLà ìëå" :áéúëc ,àéä àúééøBàc ,ãBòå§§©§¨¦¦§¦§Ÿ£¤¦©©

!'åâå "úîá Bà áøç ììça äãOä éðt¯àúééøBàc §¥©¨¤©£©¤¤§¥§©§¨
eäðéà eúàå ,øBäè áø÷éãa áø÷éc ,àîè áø÷éc§¦§©¨¥§¦§©¦§¦§©¨©£¦§
dî÷Bàå eäéà àúàå ,áø÷éãa áø÷éc eléôà øeæâe§£¦§¦§©¦§¦§©©£¨¦§§¨

.àúééøBàcà¯,àeä àúééøBàc éîð áø÷éãa áø÷éc ©§©§¨§¦§©¦§¦§©©¦§©§¨
äeøîà !"àîèé àîhä Ba òbé øLà ìëå" :áéúëc¦§¦§Ÿ£¤¦©©¨¥¦§¨£¨¨
áøc déøa àøèeæ øîc déîMî àáøc dén÷ ïðaø©¨©©¥§¨¨¦§¥§¨§¨§¥§©
áø÷éc àúééøBàc :ïîçð áøc déîMî øîàc ïîçð©§¨©£©¦§¥§©©§¨§©§¨§¦§©
ïéøeaéça àlL ,äòáL úàîeè ïéøeaéça áø÷éãa¦§¦§©§¦¦§©¦§¨¤Ÿ§¦¦
ïéøeaéça àlL eléôà øeæâe eäðéà eúàå ;áøò úàîeè§©¤¤©£¦§§£¦¤Ÿ§¦¦
.àúééøBàcà dî÷Bàå eäéà àúàå ,äòáL úàîeè§©¦§¨©£¨¦§§¨©§©§¨
Lôð ìëì úîa òâpä" :áéúëc ?àéä éàî àúééøBàc§©§¨©¦¦§¦©Ÿ¥©§¥§¨¤¤
òbé øLà ìëå" :áéúëe ,"íéîé úòáL àîèå íãà̈¨§¨¥¦§©¨¦§¦§Ÿ£¤¦©
àîèz úòâpä Lôpäå" :áéúëe ,"àîèé àîhä Ba©¨¥¦§¨§¦§©¤¤©Ÿ©©¦§¨
àlL ïàk ,ïéøeaéça ïàk ?ãöék àä ,"áøòä ãò©¨¨¤¨¥©¨§¦¦¨¤Ÿ
eìúz àì ,eëì àðéîà åàì :àáø eäì øîà .ïéøeaéça§¦¦£©§¨¨¨¨¦¨§¨¦§

?ïîçð áøa é÷éøñ é÷ea déa:ïîçð áø øîà éëä÷ôñ ¥¥§¦¥§©©§¨¨¦£©©©§¨§¥
.ïäì øézä íéaøä úeLøa äàîeè¯àúëìä àäå §¨¦§¨©¦¦¦¨¤§¨¦§§¨

óà ,ãéçiä úeLø äèBq äî ,dì ïðéøîb äèBqî¦¨¨§¦©¨©¨§©¨¦©
!ãéçiä úeLø äàîeè¯äëìä :ïðçBé éaø øîà àä §¨§©¨¦¨¨©©¦¨¨£¨¨

úBøB÷ :øîBà äãeäé éaø ,éëä éîð àéðz .ééeøBà déì éøBàå eäéà àúàå ,ïk ïéøBî ïéàå§¥¦¥©£¨¦§¥¥¥©§¨©¦¨¦©¦§¨¥
éaøc dén÷ì eúà ék .ãéçiä úeLø ïàk ãò ,íéaøä úeLø ïàk ãò :øîàå ,íäì õòð̈©¨¤§¨©©¨§¨©¦©¨§©¨¦¦¨§©¥§©¦
?éléî éðäðî ."úB÷ìMäå" .eìBáè eìéæ ,àøäðác àúò÷éLa àiî àä :eäì øîà ,éàpé©©¨©§¨©¨§¦§£¨¦§©£¨¦§§©§¨§¨¨¥¦¥
íéîe ézìëàå éðøaLz óñka ìëà" :àø÷ øîà ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨©¨¨Ÿ¤©¤¤©§¦¥¦§¨©§¦©¦

íéîk ,"éúéúLå éì ïzz óñka¯.äpzLð àlL ìëBà óà ,epzLð àlL íén äî¯àlà ©¤¤¦¤¦§¨¦¦§©¦©©¦¤Ÿ¦§©©¤¤Ÿ¦§©¨¤¨
ïàNòå ïéhéç :àéðúäå ,éîð éëä àîéz éëå !ïéøeñàc éîð éëä úBéì÷ ïàNòå ïéhç ,äzòî¥©¨¦¦©£¨¨§¨¨¦©¦©£¦§¦¥¨¨¦©¦§¨©§¨¦¦©£¨¨

úBéì÷¯!ïéøzeî¯íéîk àlà¯.Búéiøaî äpzLð àlL ìëBà óà ,ïúéiøaî epzLð àlL íén äî¯ïéhéç ,äzòî àlà §¨¨¦¤¨§©¦©©¦¤Ÿ¦§©¦§¦¨¨©¤¤Ÿ¦§©¨¦§¦¨¤¨¥©¨¦¦
éîð éëä àîéz éëå !ïéøeñàc éîð éëä ïðçèe¯úBéì÷ ïàNòå ïéhéç :àéðúäå¯!ïéøzeî ïälL úBúìqäå íéçîwä¯àlà §¨¨¨¦©¦©£¦§¦¥¨¨¦©¦§¨©§¨¦¦©£¨¨§¨©§¨¦§©§¨¤¨¤¨¦¤¨

íéîk¯.øeàä éãé ìò Búéiøaî äpzLð àlL ìëBà óà ,øeàä éãé ìò ïúéiøaî epzLð àlL íén äî¯?áéúk øeà éãéî §©¦©©¦¤Ÿ¦§©¦§¦¨¨©§¥¨©¤¤Ÿ¦§©¨¦§¦¨©§¥¨¦¥§¦
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רכב
oifge` mipy` cenr gl sc ± iying wxtzereay

ïðáøãî.`nh xac eplik`ie dzynae lk`na elv` libx l`xyi `di `ly -íéðè÷ íéâã
éñééãå éãøàåmeyn oda yi `nw `pyill ,mikln ogley lr oiler oi`e oiig oilk`p oi` -

.exy `xza `pyill ,mieb ileyiaéãøà.u"ilea =ïéçåìîzngn ody zenk oilk`p -

.oglnàðñøäã àñë.gnw mr mibc oney qiixena obih -ø÷éò àðñøäqiixen eze`e -

.ixye ,ig `edy zenk lk`pïì òîùî à÷
ø÷éò àçîé÷,mieb ileyia meyn ea yie -

.ig lk`p epi` gnwdyíâàáù íéáâçä ìë-

oerh epi` abg .xe`d zngn elyazpe ekxgpy

.dhigyäéðåà ùéøî åìéôàdkx ofe`dy -

iebe li`ed ,ixy ikd elit` ,dzkixga zilvpe

.oiekzp lyal `làúëéñ àãùã`"iilaew -

.xepza dyail ,frlaàø÷ ìàøùé äá øá÷å
àø÷éòîdig zrlc xepza l`xyi oinhde -

dlyazpe ewiqd iebde ,xepzd wqedy mcew

.zrlcdéîã øéôùlyal `l iebde li`ed -

.oiekzpàèéùô.opgei iaxc epiid -àîéúã åäî
`de ,oeeki` `zkiq i`dl `leyal ieb i`d -

.ewiqd leyia mylïì òîùî à÷leyia oi`c -

.milkaïéåëéà äéðàî éøåøùì àìàzeywdl -

.leyial ezrc oi`e ,czid z`éøåøùìoeyl -

.wfg ,"miwe xixy"éàñåøã ïádid mihql -

.zvw lyeand xac lk lke`eàúìéñá.lqa =

ded iebc wqid e`la ,ixneb` `gpnc `kd la`

.daexn onfl dl lyanäøéã÷ úúéôùixw -

.xe`d lr dze` oipzepyk
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àìàeplik`i `ny yiigc meyn xefb opaxc ,i"yx yxit - `nlra `zknq` `xwe opaxcn

qxhpewd yxit oke ,zepzg meyn mrhd yxtl d`xp did xzeie .mi`nh mixac

mlyan iebdyk minkg exq` zewly i`cec :cec iax oa mdxa` epiax axd xne` .oizipzna

eplik`i `nyl `le zepzgl `l yegl oi` l`xyi ly eziaa lyan `edyk la` ,eziaa

oeik i`cec ,mz epiax el dced `le .mi`nh mixac

zeyx oia minkg llk ewlg `l lyan iebdy

`ny yegl yi mlerl ik ,iebd zeyxl l`xyid

.ieb ly eziaa enk l`xyi ly eziaa mb xdfi `l

àëéà- `qiice icx`e miphw mibc ediipia

ogley lr oiler oi`e miig milk`p mpi`y :yexit

hwp `le ,ipd hwpcnc :mz epiax xne`e .mikln

milk`pe mikln ogley lr oilery dpiabe yac

dyrpy mixac hwpnl irac dpin rny ,miig

,eilr lwdle oey`xd lr sqen oexg` oeyl mda

dia zil - dler epi`y oeik ,ig lk`p epi` elit`c

`zkldc mz epiax wqt okle .mieb ileyia meyn

lk`p e` - ediipin cg `ki` i`e ,ipyil ixz ipdk

,mieb ileyia meyn ea oi` - dler epi` e` ig

,di`xe .lwind xg` jld mixteq lyac

`gyn iab (a cenr) oizrnya onwl opixn`cn

dxf dcear) cenlzd mzqa yac iab oke ,`wily

`edy zenk lk`p mieb ileyia meyn i` :(a ,hl

lr s` ,mieb ileyia dia jiiy `le :yexit ,`ed ig

opgei iax mbe .ied mikln ogley lr dlerc ab

`qenxez iab xzidl `caer (` ,hp) onwl car

oa oerny iax xq`c ,l`xyi elk`e mieb iwlyc

lif jlr jxehwnc` :opgei iax dil xn`e ,yiwl

ea oi` mikln ogley lr dler epi`y lkc ,xcd

epi` qenxezc ab lr s`e ,mieb ileyia meyn

.ig `edy enk lk`píéâãoi` migeln miphw

ieb olyia m` :yexit - mieb ileyia meyn mda

mleyia mcewy oeik ,exy l`xyi oglny ixg`

m`e :sqei ax xn` .mgln zngn milk`p eid

`le .oiliyaz iaexir meyn mdilr jneq o`lv

jk ,"`pqxdc `qk ieb edpicar i`e" cr "ieb" qxb

iywz `lc ,`gip `zyde .l`ppg epiax yxit

,dielv dviae giln bc xq`c opgei iaxc onwl

eglna ixiin `kde ,ieb eglna ixiin mzdc

mdy enk oilk`p migeln miphw mibce ,l`xyi

,migeln xn`wcnc :dcedi iax xne` .miig

xnel jixv ok m` ,ixiq` migeln oi`y rnync

ogley lr minrtl milery zvw milecba ixiinc

:xn`c `dl ol iywz ,ikd `niz `l i`c ,mikln

xn`c o`nlc :yexit ,miphw mibc ediipia `ki`

,mieb ileyia meyn ea yi ig `edy enk lk`p

!inp migeln oi` elit` ?migeln hwp i`n` ok m`e ,`lewl ediiexzk `zklde ,mieb ileyia meyn ea oi` miphw mibc dler epi` xn`c o`nle

à÷,mc mda oi` eply mivia aex - mivia mc meyn i` ?yegip i`nlc ,mieb ly ztn mixdfp oi`y mze`l mieb ly y"`ilae`e y"iepw xizn mz epiax did o`kn - xwir `gniw ol rnyn

.zt enk iede ,xwir `gniw - mieb ileyia meyn i`e ,epipia miievn mpi` ixd - `nh ser ivia meyn i`eíìåòìded xedh id rici ded i` `d :rnyn - xedh ide `nh id rici `lc

eterc ,di`x cere .dhigy `la miabg xizdl di`x o`kne .ixy:rnyn ,dndal eywed xaky xyt` i` melk `lea oxhtl jklde ,mibcl dnda oia elhedy iptn `l` dhigy ekxved `l z

.miabg el` - "ux`d lr zvxeyd ytpd lkle" ,mibc el` - "mina zynexd dig ytp lke" :`ztqeza `pzck ,mibc xg` exkfedy miabg oky lke ,mibcl eywedc meyn ixiht ikd e`l `d

`pdk axl diifg ax :(a ,v zay) "`aiwr iax" wxt seq opixn`c ,"evwyz la" `ki` `d ?exy ikid oiige :xn`z m`e .yyeg epi`e oizn oia oiig oia miabg mc` lke` :`ztqeza `ipz cere

,ahid evgxe cg` xa` epnn jzgy `kid epiid oiig `ztqeza ixyc `dc :xnel yie !"evwyz la" meyn xar `we dil lk` `w exnil `lc ,dilwy :dil xn` ,dinet` `aiyey xarn `wc

.xa` eze`a "evwyz la" `kilc

à÷ixexylc ab lr s`c ,zay oiprl epiid - lyan meyn aiig `pez`l `zkiq icyc o`n i`d :(a ,cr zay) "lecb llk" wxta opixn`c ab lr s`e - oiekin `w `pn ixexyl ol rnyn

leyial oiekziy cr [xeq`] (aiig) epi`e aiyg `l mieb ileyia oiprl la` .eaiygdl exingd zay iabe ,oiekzn `ed rexb leyia eze`l mbe ,zvw lyan `ed mewn lkn oiekin `w `pn

.xenb
`z`e

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

ìàeîL áø øîà .àîìòa àzëîñà àø÷e ,ïðaøcî àlà¤¨¦§©¨©§¨©§©§¨§¨§¨¨©©§¥
éç àeäL úBîk ìëàpä ìk :áø øîà ÷çöé áø øa¯ïéà ©©¦§¨¨©©¨©¤¡¨§¤©¥

àúéãaîeôa .éëä eðúî àøeña .íéBâ éìeMéa íeMî Ba¦¦¥¦§¨©§¨¦§§§¦¨
ìk :áø øîà ÷çöé áø øa ìàeîL áø øîà ,éëä eðúî©§¨¦¨©©§¥©©¦§¨¨©©¨

útä úà Ba útìì íéëìî ïçìeL ìò ìëàð BðéàL¯ ¤¥¤¡¨©§©§¨¦§©¥¤©©
:eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .íéBâ éìeMéa íeMî Ba ïéà¥¦¦¥¦©¥©§¦¨¥©§
:áø øîà éñà áø øîà .àñééãå ,écøàå ,íépè÷ íéâc̈¦§©¦§©§¥§©§¨¨©©©¦¨©©

íéçeìî íépè÷ íéâc¯.íéBâ éìeMéa íeMî ïäa ïéà ¨¦§©¦§¦¥¨¤¦¦¥¦
éBb ïàìö íà :óñBé áø øîà¯íäéìò ìàøNé CîBñ ¨©©¥¦§¨¨¥¦§¨¥£¥¤

àðñøäc àñk éBb eäðéãáò éàå ,ïéìéLáú éáeøéò íeMî¦¥¥©§¦¦§¦¨§¦§¨¨§©§§¨
¯.øeñà¯!àèéLt¯à÷ ,øwéò àðñøä àîéúc eäî ¨§¦¨©§¥¨©§§¨¦¨¨

éBb :áø øîà àðeøa áø øîà .øwéò àçîé÷ ïì òîLî©§©¨¦§¨¦¨¨©©§¨¨©©
íâàa øeàä úà úéväL¯.ïéøeñà íâàaL íéáâçä ìk ¤¦¦¤¨©£©¨©£¨¦¤©£©£¦

¯éàî ,àîè éäå øBäè éä òãé àìc àîéìéà ?éîc éëéä¥¦¨¥¦¥¨§¨¨©¥¨§¥¨¥©
,íéBâ éìeMéa íeMî àlà !éîð ìàøNé eléôà ?éBb àéøéà¦§¨£¦¦§¨¥©¦¤¨¦¦¥¦
øîà éîà øa ïðç áø øîàäå ?øéñà éî àðååb éàä ék¦©©§¨¦£¦§¨¨©©¨¨©©¦¨©

:ïðçBé éaø øîà úãt éaøéøçc éBb éàäàLéø C¯éøL ©¦§¨¨©©¦¨¨©©£¥¥¨¨¥
øòN éøeaòì àîìà ,dépeà Léøî eléôà dépéî ìëéîì§¥©¦¥£¦¥¥¥©§¨§©¥¥¨

!ïéekéî à÷ àîâà ééelâì éîð àëä ,ïéekéî÷¯äNòîe ,àîè éäå øBäè éä òãé àìc íìBòì ¨¦©¥¨¨©¦§©¥©§¨¨¦©¥§¨§¨¨©¥¨§¥¨¥©£¤
äéäL¯éøçc éBb éàä :ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà ,àôeb .äéä éBâaàLéø C¯ ¤¨¨§¨¨¨£©©¨©©©¨¨©©¦¨¨©©£¦¥¨

,àðezàì àúkéñ àãLc éBb éàä ,Ckìä :àðéáø øîà .dépeà Léøî eléôà dépéî ìëéîì éøL̈¥§¥©¦¥£¦¥¥¥£©¨¦¨¦§¨©¦§¨¦§¨§©¨
àøwéòî àø÷ ìàøNé da øá÷e¯.éîc øétL¯!àèéLt¯à÷ àðî éìeMáì :àîéúc eäî §©¨¦§¨¥¨¨¥¦¨¨©¦¨¥§¦¨©§¥¨§©¥¨¨¨

ì :ïì òîLî à÷ ,ïéekéîìàøNé çépä :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .ïéekéî à÷ àðî éøeøL ¦©¥¨©§©¨§¨¥¨¨¨¦©¥¨©©§¨¨©§¥¦¦©¦§¨¥
Ba Côäå éBb àáe ,íéìçâ éab ìò øNa¯.øzeî¯déa Côä àì éàc àîéìéà ?éîc éëéä ¨¨©©¥¤¨¦¨§¨©¨¥¦¨¥¦¥¨§¦¨¨©¥

ìéLa äåä¯ìéLa äåä àì Côä àì éàc åàì àlà !àèéLt¯ìL éìeMéa ?øzeî éànà £¨§¦§¦¨¤¨¨§¦¨¨©¨£¨§¦©©¨¦¥¤
!eäðéð íéBb¯àãça ìéLa à÷ àzLäå ,éòL ézøúa ìéLa äåä Côä àì éàc ,àëéøö àì ¦¦§¨§¦¨§¦¨¨©£¨§¦§©§¥¨¥§¨§¨¨§¦©£¨

.ïì òîLî à÷ ,àéä àúléî àìeMéa éáeø÷ :àîéúc eäî ;àzòL¯øîà éñà éaø øîàäå ©§¨©§¥¨¨¥¦¨¦§¨¦¨©§©¨§¨¨©©¦©¦¨©
éàñBøc ïa ìëàîk àeäL ìk :ïðçBé éaø¯ïa ìëàîk Bðéà àä ;íéBâ éìeMéa íeMî Ba ïéà ©¦¨¨¨¤§©£©¤§©¥¦¦¥¦¨¥§©£©¤

éàñBøc¯!íéBb éìeMa íeMî Ba Lé¯déáúBàå éBb déì÷Le ,àúìéña déáúBàã ïBâk íúä §©¥¦¦¥¦¨¨§§§¥§¦§¨§©¥§§¥
ìàøNé àáiL ãò Ba Ctäîe éBb àáe ,íéìçâ éab ìò øNa ìàøNé çépî :éëä éîð àéðz .àøepúa§©¨©§¨©¦¨¦©¦©¦§¨¥¨¨©©¥¤¨¦¨§©¥©¤¨Ÿ¦§¨¥
äéBb úàáe ,äøéë éaâ ìò äøéã÷ äMà úúôBL ;LLBç Bðéàå ,Løãnä úéaî Bà úñðkä úéaî¦¥©§¤¤¦¥©¦§¨§¥¥¤¤¦¨§¥¨©©¥¦¨¨¨

äñéâîå

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc dxf dcear(iying meil)

:m"ekr ileyia ly xeqi`d mrh z` xg` ote`a zx`an `xnbd
àlà`ed df xeqi`,ïðaøcîlibx l`xyi `di `ly ick ok exfbe ¤¨¦§©¨¨

,`nh xac eplik`ie ,dzyne lk`na iebd lv`àø÷eweqtde - §¨
,minl mixzend miakek icaer ilk`n eywedy ,lirl `aedy

àîìòa àzëîñàxewn df oi` j` ,df oicl cala jnqk `aed - ©§©§¨§¨§¨
.xeqi`d

:'m"ekr ileyia' ly xeqi`d xn`p milk`n el`a zx`an `xnbd
éç àeäL úBîk ìëàpä ìk ,áø øîà ,÷çöé áø øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©©¦§¨¨©©¨©¤¡¨§¤©

iebd elyia m` s` ,leyia `ll lk`dl ie`xy -íeMî Ba ïéà¥¦
xeqi`,íéáëBë éãáBò éìeMéaoi`e ,melk eleyiaa lired `ly oeik ¦¥§¥¨¦

.'leyia' my dfléëä eðúî àøeñajk epy `xeq xiray daiyia - §¨©§¨¦
y daiyia mpn` ,ax ixac z`éëä eðúî ,àúéãaîetaoeyla epy - §§§¦¨©§¨¦

,xg`L ìk ,áø øîà ,÷çöé áø øa ìàeîL áø øîàìò ìëàð Bðéà ¨©©§¥©©¦§¨¨©©Ÿ¤¥¤¡¨©
útä úà Ba útìì íéëìî ïçìeLm` s` ,ztd mr cgi elke`l - §©§¨¦§©¥¤©©

iebd elyiaíeMî Ba ïéàxeqi`,íéáëBë éãáBò éìeMéaepi`y oeik ¥¦¦¥§¥¨¦
lk`n elv` lek`l l`xyid z` oinfiy yyg oi`e ,aeyg xac

.dfk
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîizy oia welig didi milk`n eli`a - ©¥©§

:`xnbd zx`an .zepeyldeäééðéa àkéà`ed mdipia weligd - ¦¨¥©§
aécøàå ,íépè÷ íéâc,zeixht -àñééãåmixery e` mihig - ¨¦§©¦§©§¦§©§¨

oey`xd oeylle ,miig milk`p mpi` el` lky .milyeane miyezk
,mikln ogley lr miler mpi` j` .m"ekr ileyia xeqi` mda yi

.m"ekr ileya meyn mda oi` ipyd oeyll okle
:df oipra ztqep `xniníépè÷ íéâc ,áø øîà ,éqà áø øîà̈©©©¦¨©©¨¦§©¦

,íéçeìîm` s` ,leyia `ll mlke`l jxcd mzegiln zngny §¦
iebd mlyia,íéáëBë éãáBò éìeMéa íeMî ïäa ïéàmdy oeik ¥¨¤¦¦¥§¥¨¦

.miig mdy zenk milk`p
:sqep oic,óñBé áø øîà,migeln miphw mibc mze`ãáBò ïàìö íà ¨©©¥¦§¨¨¥
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc dxf dcear(iying meil)

äñéâîe,ska liyazd z` zktdne -àázL ãòzil`xyidúéaî §¦¨©¤¨Ÿ¦¥
úLLBç dðéàå ,úñðkä úéaî Bà õçønäepiide ,m"ekr ileya meyn ©¤§¨¦¥©§¤¤§¥¨¤¤

s` ,y`d iab lr liyazd z` gipd l`xyid m`y ,l`eny ixack
ileyia meyn ea oi` ,eleyia z` axiwe fxif miakek caerdy

.m"ekr
:eniiq l`xyide ,leyiad z` ligzd iebdy ote`a dpc `xnbd

eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqp -íéáëBk ãáBò çépäiab lr xya ¦©§¨§¦¦©¥¨¦
,lyazdl cizr xyad dide ,milgbìàøNé Côäåaxiwe xyad z` §¨©¦§¨¥

,eleyia z`eäîl`xyid ilely oeik e` ,xyad jka xzed m`d - ©
,m"ekr ileyiak aygp `ed ,iebd gkn lyazn xyad did ok mb

.xeq`e
:wtqd z` `xnbd zhyet,÷çöé øa ïîçð áø øîàcnlp df oic ¨©©©§¨©¦§¨

aøîBçå ì÷iab lr xyad z` l`xyi gipdy ,mcewd oicdn ©¨¤
y ote`a m` ixdy ,xzen xyady ,iebd ektde milgbdBøîb- §¨

dyrp leyiad meiq,øzeî ,íéáëBk ãáBò ãéaxzei yi dfay s` §©¥¨¦¨
ote`a ,ynn miakek caerd cin dpdp `edy oeik ,xefbl `xaq

yBøîbdyrpïkL ìk àì ,ìàøNé ãéa.xzen xyad `diy §¨§©¦§¨¥Ÿ¨¤¥
:wgvi xa ongp ax ixacl `xnbd zriiqnénð øîzéàxn`p s` - ¦§©©¦

,yxcnd ziaa df oicéøîàå ,ïðçBé éaø øîà ,äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¨§¦
dìy mixne` yie -øîàz`f,ïðçBé éaø øîà ,äpç øa øa àçà áø ¨¨©©£¨©©©¨¨©©¦¨¨

íéáëBk ãáBò çépäL ïéa,milgbd lr xyad z`,ìàøNé Côäåeïéa ¥¤¦¦©¥¨¦§¨©¦§¨¥¥
àäzL ãò ,øeñà Bðéàå .øzeî ,íéáëBk ãáBò Côäå ìàøNé çépäL¤¦¦©¦§¨¥§¨©¥¨¦¨§¥¨©¤§¥

.íéáëBk ãáBò ãéa Bøîâe Búlçz§¦¨§¨§©¥¨¦
:df oicn zcnlpd dkld `xnbd d`ianàúëìä ,àðéáø øîàjk - ¨©©¦¨¦§§¨

,dkldd `idàzôéø àä,xepza diet`d ef zt -øâLcwiqdy - ¨¦§¨¦§©
xepzd z`äôàå ,íéáëBk ãáBòxepzl ztd z` qipkd -,ìàøNé ¥¨¦§¨¨¦§¨¥

énð éàm` oke -énð éà ,íéáëBk ãáBò äôàå ìàøNé øâLoke - ¦©¦§©¦§¨¥§¨¨¥¨¦¦©¦
m` elit`ìàøNé àúàå ,íéáëBk ãáBò äôàå ,íéáëBk ãáBò øâL§©¥¨¦§¨¨¥¨¦©£¨¦§¨¥

ééezç da äúçå,milgba dzge ztd ziit` ick jez l`xyi `ae - §¨¨¨©¥
,xepza megde y`d z` xiabd dfaeéîc øétL,dlke`l xzen - ©¦¨¥

.ztd ziit`a szzyd l`xyidy oeik
ileyia xeqi` meyn mda yi m` ,minieqn milk`na dpc `xnbd

:m"ekr,çéìî âceglne ,`edy zenk lk`p `l` lyazn epi`y ¨¨¦©
,miakek caeréøL äi÷æç,llk leyia df oi`y oeik ,xizd -éaøå ¦§¦¨¨¥§©¦

,øñà ïðçBédf ixde ,dlik`l eze` dxiykn ezgilny oeik ¨¨¨©
.leyiak

,äéeìö äöéa,dztilwa miakek caer d`lvyéøL àøt÷ øa- ¥¨§¨©©¨¨¨¥
miakek caerd oi`e ,dztilw jeza dpenh dviady oeik ,xizn

.lk`na rbepøñà ïðçBé éaøåmiakek caerd oi`y dfk ote`a s` §©¦¨¨¨©

.lk`na rbep
àúà ék`ayk -éîéc áøl`xyi ux`nãçà ,øîà[oia-],çéìî âc ¦£¨©¦¦¨©¤¨¨¨¦©

ãçàå[oiae-]eøL àøt÷ øáe äi÷æç ,äéeìö äöéa,exizd -ïðçBé éaøå §¤¨¥¨§¨¦§¦¨©©¨¨¨§©¦¨¨
.øñà̈©

:df oipra dyrn d`ian `xnbdLéø éáì òìwéà ,äàååøt àéiç éaø©¦¦¨©§¨¨¦§©§¥¥
àúeìb,`zelb yix zial oncfd -déì eøîàyix ly ezia ipa ¨¨¨§¥

,`zelbäéeìö äöéa,miakek caer ici lréàî.dpic dn -eäì øîà ¥¨§¨©¨©§
,d`eext `iig iaxeøL àøt÷ øáe äi÷æç,exizd -,øñà ïðçBé éaøå ¦§¦¨©©¨¨¨§©¦¨¨¨©

ãçà ìL åéøác ïéàåmiwqtpíB÷îacbp -,íéðLdkld okle §¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦
.mixiznkãéáæ áø eäì øîà,`zelb yix ly ezia ipaleúéöz àì ¨©§©§¦Ÿ§¦

déìc oeik ,d`eext `iig iax ixacl ernyz l` -,ééaà øîà éëä ¥¨¦¨©©©¥
ïðçBé éaøc déúååk àúëìäef dviay ,opgei iaxk `id dkldd - ¦§§¨§¨¥§©¦¨¨

e `zelb yix ly ezia ipa ekld .dxeq`àlçc àèBâð eäeé÷Là- ©§§¨¨§©¨
,mdilr xingn didy oeik ,uneg ly qek ciaf ax z` ewydçðå§¨

déLôð.ciaf ax xhtpe - ©§¥
:mitqep milk`n ly mpica zwqerd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïéñéøôwä ,ïðaø,giy oin `edy ,'slv'd zexit ly zetilwd - ©¨¨©©§¦¦
úBèBìôwäå,ig `edy zenk lk`pe ,'izxk' enyy wxi -,àéìènäå §©©§§©¨©§¨

ïénçäå,ming min -úBéìwäå,xepza zeyaein mihig -ïälLly - §©©¦§©§¨¤¨¤
,miakek icaer,ïéøzeî,y`d ici lr mziixan epzyd `ly oeik ¨¦

la`äéeìö äöéamdlyïîL .äøeñàedexq`y ,miakek icaer ly ¥¨§¨£¨¤¤
,minkgåéìò eðîð Bðéc úéáe àéNpä äãeäé éaø,oipnl ecnr - ©¦§¨©¨¦¥¦¦§¨¨

eäeøézäå.aexd it lr §¦¦
:`ziixaa zxkfend '`ilhnd' `id dn zxxan `xnbdàéä ,àéðz©§¨¦

diexwdàéä ,àéìènädiexwdàéä ,àéìLtdiexwd.àúòéL ©¨©§¨¦¨©§¨¦¦£¨
:`xnbd zx`anéàî`id dn -øîà ,äpç øa øa äaø øîà ,àúòéL ©¦£¨¨©©¨©©©¨¨©

íéøönî àãáeò éàä ÷éôðc ïéðL ïéòaøà àä ,ïðçBé éaødf xac - ©¦¨¨¨©§§¦§¦¦§¦©§¨¦¦§©¦
,dpy mirax` iptl xak mixvnn `vidéãéc äpç øa øa äaøå§©¨©©©¨¦¥

[envra-]íéøönî àãáeò éàä ÷éôðã ïéðL ïézL àä ,øîàiptl - ¨©¨¦¦§¦¦§¦©§¨¦¦§©¦
,mixvnn df xac `vi dpy miyiyéâéìt àìåzwelgn oi`e - §Ÿ§¦¦

`l` ,mdipiadéðLa øîe déðLa øî,epnfa z`f xn` opgei iax - ©¦§¥©¦§¥
xak f`y ,epnfa xn` dpg xa xa daxe ,dpy mirax` wx exar f`e

,miyer eid jke .dpy miyiy exaràñtøëc àøæéa eúééîeid - ©§¦§¨§©§©¨
,qtxk ly rxf mi`ianàðzéëc àøæéáe,ozyt ly rxfe -àøæéáe ¦§¨§¦¨¨¦§¨

àúìéìaLc,ozliz ly rxfe -éøBLôa éããä éãäa eäì eøúå- §©§¦§¨§¨§©£¥£¨¥§¨¥
,mixyet mina cgi mlek z` mixeyeìa÷îc ãò déì e÷áLå- §¨§¥©¦§©¥

.mignev mdy cr jk mze` migipneåjk xg`ézãç éaöç éúééî §©§¥©§¥©§¥
àiî eäì eìîe,min mze` mi`lnne miycg mick mi`ian -eøúå ¨§©¨§¨
àúLébøb eäadpeknd miieqn dnc` beq min mze`a mixeye - §©§¦§¨

,'`zyibxb'déa ïé÷aãîez` dnc` dze` jeza miwiacne - §©§¦¥
,genvl eligzdy mirxfdéðá éáì ïéìééòå,ugxnd zial miqpkpe - §¨§¦§¥¨¥

éáìáìî ,e÷ôðcàmirxf mze` eid xak ,myn mi`vei eidy cre - ©§¨§§©§§¦
,daxd migneve mialalneäéépéî éìëàåxg`l mdn milke`e - §¨§¦¦©§

,ugxnd megn mnvr opvl ick ,ugxnd zian mz`iviéøéé÷å§¨§¦
eäééòøëc àøôeè ãò eäééLéøã àúðéaîmixxwzn eid jk ici lre - ¦¦§¨§¥©§©§¨§©§©§

did mteb lk xnelk ,mdilbx ipxtiv cre mdiy`x zexryn
xzen df lk`ny `ziixad epl drinyde .df lk`n zngn ophvn
,ig `edy zenk lk`p `edy oeik ,ming mina eze` mixey m` mb

.mixw mina ezexyl xyt` ixdy
àðéðç éaø éì øîà ,éMà áø øîà,opgei iax ly ef `xnin lr'ïéìéî' ¨©©©¦¨©¦©¦£¦¨¦¦

.zg` drya mignvd ealaliy okzi `ly ,`ed xwy xac -
äì éøîàå,`pipg iax xn` jky mixne` yie -'ïéìéîa'ici lr - §¨§¦¨§¦¦

.zg` drya ealaliy ,ok miyer md mityk ly xeaic
:miakek icaer da elyiay dxicw oica `ziixa d`ian `xnbd

íéáëBë éãáBò ìL 'ïtñek'ä ,ïðaø eðzmixnz ly zleqt - ¨©¨¨©§¨¤§¥¨¦
,'otqek' dpeknd ,mixnzdn xkiy eyry xg`l dx`ypy
,ming mina dze` mihlegy ici lr zleqt dze` z` milke`e

ïénç ençeäLm` ,miakek caer ly ilka ely mind ennegy - ¤©©¦
min mze` enneg,øeñà ,äìBãb äøBéaelyiay yeygl yiy oeik §¨§¨¨

j` .xeqi`d mrh z` dxeid dhlt dzre ,dxei dze`a xeqi` xac
ok eyr m`,øzeî ,äpè÷ äøBéaxeqi` xac elyiay miyyeg oi`e §¨§©¨¨

.dxei dze`a'äpè÷ äøBé' àéä Bæéàå,df oiprlìk ,éàpé éaø øîà §¥¦¨§©¨¨©©¦©©¨
cr ,jk lk xv dxeid ity,dëBúa ñðkéì ìBëé øBøc øBtö ïéàL¤¥¦§¨¦¨¥§¨

.xeqi` xac eqipkdy yyg oi` efk dxeiay
:`xnbd zl`eyäeìéiòå äeîãà ééeîãà àîìãåz` ekzg `ny - §¦§¨©§¥©§¨§©§¨

.dxeid dtxhedy `vnpe ,dxeil jk deqipkde zekizgl xetivd
:`xnbd daiyn,àlà`ziixaa qexbl yiøBtö Làø ïéàL ìk' ¤¨¨¤¥Ÿ¦

,'dëBúa ñðkéì ìBëé øBøcly dy`xn xzei ohw xeqi` xac oi`e §¨¦¨¥§¨
.xeq` xac ea elyiay yyg oi` efk dxeiae ,xexc xetiv
:`xnbd dywn .zeziixa oia dxizq dywn `xnbdàéðúäå§¨©§¨

iabl `ziixaaicaer ly dxeia ely mind ennegy otqek
,miakek,øzeî ,äpè÷ äøBé úçàå ,äìBãb äøBé úçàenk `le ©©¨§¨§©©¨§©¨¨

.xeq` dlecb dxeiay ,zncewd `ziixaa x`azdy
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìdzpyp dpey`xd `ziixad -ïàîk Ÿ©§¨¨§©

øîàcy xaeqd zrck -øeñà íâôì íòè ïúBðzhletd dxicw - §¨©¥©©¦§¨¨
lr xary s` ,lk`nd z` zxqe` lk`nd jezl xeqi` ly mrh
okle ,mbtp xak xeqi`d mrhe ,xeqi`d leyia zrn dlil dxicwd
dxeia einin engedy otqekd z` dpey`xd `ziixad dxq`
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oifge` mipya cenr gl sc ± iying wxtzereay
äñéâî.ska zktdn -éåâ øâùã.xepza wiqd -úééúçmeg d`ivene znngn zlgb -

.milgbdçéìî âã.leyia `la lk`p `ed ezgilnae ,iebd eglny -éøù äé÷æçe`lc -

.leyia `edøñà ïðçåé éáøå.eleyia edfc -äéåìö äöéá.ieb d`lvy -éøù àøô÷ øá
.`lke`a ieb rbp `le ,dicic lke` rilae li`ed -äé÷ùà.ciaf axl edeiwy` -àèåâð

àìçã,elrn eed `lc `zelb yix iac jpd -

.ediilr xing`c meynïéñéøô÷äixtl xney -

oiwleyy yie ,oiig olk`l jxce .slv oinn od

.oixzen - ieb olyia m`e ,oze`úåèåìô÷äå-

.oiig ody zenk oilk`p ,izxkàéìèîäåonwl -

.yxtnïéîçäåoipzyn oi` `dc ,oing min -

.xe`d ici lr mziixanúåéì÷å.epzyp `l inp -

àñôøëã àøæéá àúòéù.qtxk ly rxf -

àúìéìáù.ozlz `ede ,`"iixbpt =åäì åøúå=

.mina oze` oixeyìá÷îã.oignevy -àúùéâøâ
.`"lifx` =ïé÷áãîå.`xfia jpd -àúðéáî

åäééùéøã`ziixa ol rnyn `we .ey`x xriy -

.ixy ininga edl exz inp i`cïéìéîafk ixac -

.`zry `cga ialaln `lc ,odïéìéîáici lr -

.oiyer od mityk ly ygl ixacïôñåëä=

oihlege ,xky odn eyry mixnz ly zleqt

.oze`'åë øåøã øåôö ïéàù ìë,xvw dity -

yegipc `nh xac lyai` `l i`ce `dac

.mieb ileribläåîãà ééåîãà àîìãådegzp -

hlt eiykre ,ea dlyazpe deqipkde mixa`l

.elld oinga mrhdøåôö ùàø ïéàù ìë àìà
'åë øåøã.efn dphw xeqi` zkizg jl oi`e -

íâôì íòè ïúåð`xza wxta `id `zbelt -

mrh ozep mieb ilerib lke .(a ,fq dxf dcear)

xake lenz` xeqi`d lyazp ixdy ,mbtl

za dxicwn ueg ,dpila lqtpe enrh bted

.xeq`e `ed gayl mrh ozepc `neiéáåøòéà-

.oii ea axrzp `nyéøñ.gixqn =éðéäà=

.mixnzêì éòáéú àì ééìåçi`ce miwezn -

oilk`p ixd - mieb ileyia meyn i`c ,exy

.oiigïéøéøî.owznn oleyiae ,oilk`p opi` -

éàòéöî.wgcd ici lr oiig oilk`p -äàúéúù
oyaiiy zeilw ly gnwn ieyrd liyaz -

itle .miycr gnwn eze` oiyery yie ,xepza

.uneg my ozep i`cn xzei oiwezn odyéèéçá
éøòù åà.uneg my zzl jxc oi` -éçôåìè

.miycr =éìåë àéîå éçôåìèá éøîàã úéàå
øåñàã éâéìô àì àîìòigtelha slginc -

.`lgeúåôñåixney" enk ,ynzydl milk -

.(a xzq`) "sqdéðîéæ éøú"ilw" aizk -

.`zizy ipin ixz epiide ,`xwaàðù éàîå
ñééøåîî,`xng dia ecy `nlrc `aexc -

.recia iedeàîäåæ éøåáòì àøîç íúä-

.ceai`l lif`c o`nk iede ,mibcc
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àúàåaxwn l`xyid `diy opirac rnyn oizrny dlekn - milgba iezg izge l`xyi

oiay mixaca yiy dn lr oikneq - xepzl mqiw jilydl ebdpy dne .zvw leyiad

mqiw mixne` axrn ipae ,xepzl mqiw oikilyn laa ipa :xn`wc ,l`xyi ux` ipal laa ipa

.mcenlze laa ipa xg` oikynp ep`e ,cixen dne dlrn dn dfåðúdviae oiqixtwd opax

xae diwfgl `ziixa jdn zeywdl oi` - dielv

dcedi iaxn iyiywe edpip i`pzc ,exyc `xtw

.`ziixad z`fa xkfpd `iypdéàilerib meyn

ikdc rnyn - xzen mbtl mrh ozep mieb

.onyd xizd `iypd dcedi iax mbe ,`zkld

ikd eilr exfby lld ziae i`ny zia elit`e

opixn`c yacn ,edin .lirl izyxitck edl ixiaq

,xzen mbtl mrh ozep (a ,hl dxf dcear) onwl

la` ,oira elit` mbetc mzd ip`yc ,di`x oi`

ikd elit`e gayl dil ded oira `edyk ony

`xza wxta xn`c `axn mbe .xzen mbtl

mbtl mrh ozep `zkld :(a ,gq dxf dcear)

,oira elit` exwirn mbet mzdc ,di`x oi` ,xzen

ol `niiwe .mzd ixii`c `xkiya xakrc `inec

`gyin opixycn ,onei ipa opi` mieb ilk mzqc inp

ditxegc e`l i` ixy inp zizlige onye ,`wily

axde mz epiaxe i"yx miwqet oke .dil `ilgn

epiide .onei ipa opi` mdilk mzqc wgvi epiax

ea eynzyp wtq ,`witq wtq `edy itl - `nrh

`ny - meid ea eynzyp elit`e ,lenz` e` meid

oi`y xac e` oira mbet `edy xac ea eynzyp

.mrh ozep
mzd
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,úñðkä úéaî Bà õçønä úéaî àázL ãò äñéâîe§¦¨©¤¨Ÿ¦¥©¤§¨¦¥©§¤¤
,ìàøNé Côäå éBb çépä :eäì àéòaéà .úLLBç dðéàå§¥¨¤¤¦©£¨§¦¦©§¨©¦§¨¥
ãéa Bøîb ,øîBçå ì÷ :÷çöé øa ïîçð áø øîà ?eäî©£©©©§¨©¦§¨©¨¤§¨§©
:éîð øîzéà ?ïkL ìk àì ìàøNé ãéa Bøîb ,øzeî éBb¨§¨§©¦§¨¥Ÿ¨¤¥¦§©©¦
øîà dì éøîàå ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨§¨§¦¨¨©
éBb çépäL ïéa :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa àçà áø©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¥¤¦¦©

éBb Côäå ìàøNé çépäL ïéa ,ìàøNé Côäå¯,øzeî §¨©¦§¨¥¥¤¦¦©¦§¨¥§¨©¨
øîà .éBb ãéa Bøîâe Búlçz àäzL ãò øeñà Bðéàå§¥¨©¤§¥§¦¨§¨§©¨©
,ìàøNé äôàå éBb øâLc àzôéø àä :àúëìä ,àðéáø̈¦¨¦§§¨¨¦§¨¦§©§¨¨¦§¨¥
äôàå éBb øâL éîð éà ,éBb äôàå ìàøNé øâL éîð éà¦©¦§©¦§¨¥§¨¨¦©¦§©§¨¨

ééezç da äúçå ìàøNé àúàå éBb¯.éîc øétLâc ©£¨¦§¨¥§¨¨¨©¥©¦¨¥¨
çéìî¯äéeìö äöéa .øñà ïðçBé éaøå ,éøL äi÷æç¯ ¨¦©¦§¦¨¨¥§©¦¨¨£©¥¨§¨

éîéc áø àúà ék .øñà ïðçBé éaøå ,éøL àøt÷ øa©©¨¨¨¥§©¦¨¨£©¦£¨©¦¦
äéeìö äöéa ãçàå çéìî âc ãçà :øîà¯øáe äi÷æç ¨©¤¨¨¨¦©§¤¨¥¨§¨¦§¦¨©

òì÷éà äàååøt àéiç éaø .øñà ïðçBé éaøå ,eøL àøt÷©¨¨¨§©¦¨¨£©©¦¦¨©§¨¨¦§©
øîà ?éàî äéeìö äöéa :déì eøîà ,àúeìb Léø éáì§¥¥¨¨£©¥¥¨§¨©£©
ïéàå ,øñà ïðçBé éaøå ,eøL àøt÷ øáe äi÷æç :eäì§¦§¦¨©©¨¨¨§©¦¨¨£©§¥
àì :ãéáæ áø eäì øîà .íéðL íB÷îa ãçà ìL åéøác§¨¨¤¤¨¦§§©¦£©§©§¦¨
.déLôð çðå àlçc àèBâð eäeé÷Là .ïðçBé éaøc déúååk àúëìä :ééaà øîà éëä ,déì eúéöz§¦¥¨¦£©©©¥¦§§¨§¨¥§©¦¨¨©§§§¨§©¨§¨©§¥

ïälL úBéìwäå ,ïénçäå ,àiìènäå ,úBèBìôwäå ,ïéñéøôwä :ïðaø eðz¯äéeìö äöéa ,ïéøzeî ¨©¨©©©§¦¦§©©§§©©§¦¨§©©¦§©§¨¤¨¤¨¦¥¨§¨
¯ïîL ;äøeñà¯àiìènä àéä :àéðz .eäeøézäå åéìò eðîð Bðéc úéáe àéNpä äãeäé éaø £¨¤¤©¦§¨©¨¦¥¦¦§¨¨§¦¦©§¨¦©©§¦¨

ïéòaøà àä :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà ?àúòéL éàî .àúòéL àéä àéìLt àéä¦¨©§¨¦¦£¨©¦£¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨©§§¦
éàä ÷éôðc ïéðL ïézL àä :øîà déãéc äðç øa øa äaøå ,íéøönî àãáBò éàä ÷éôðc ïéðL§¦§¨¥©¨¨¦¦§©¦§©¨©©¨¨¦¥£©¨¦¦§¦§¨¥©
àðzéëc àøæéáe àñtøëc àøæéa eúééî :déðLa øîe äéðLa øî ,éâéìt àìå ;íéøönî àãáBò¨¨¦¦§©¦§¨§¦¦¨¦§¥¨¦§¥©§¦§¨§©§¨¨¦§¨§¦¨¨
éúãç éáöç éúééîe .ìa÷îc ãò déì e÷áLå éøeLôa éããä éãäa eäì eøúå ,àúìéìáLc àøæéáe¦§¨§©§¦§¨§¨§©£¥£¨¥¦§¥§¨§¥©¦§©¥©§¥©§¥£©¥
éìëàå ,éáìáìî e÷ôðcà ,éða éáì ïéìééòå ,déa ïé÷aãîe àzLébøb eäa eøúå ,àiî eäì eìîe¨§©¨§¨§©§¦§¨§©§¦¥§¨§¦§¥¨¥©§¨§§©§§¦§¨§¦
:àðéðç éaø éì øîà ,éLà áø øîà .eäééòøëc àøôeè ãò eäééLéøc àúðéaî éøéé÷å ,eäéépéî¦©§§¨§¦¦¦§¨§¥©§©§¨§©§©§£©©©¦¨©¦©¦£¦¨

:ïðaø eðz .ïéléîa :äì éøîàå ,ïéléîäìBãb äøBéa ,ïénç eîçeäL íéBb ìL ïtñekä¯,øeñà ¦¦§¨§¦¨§¦¦¨©¨©©§¨¤¦¤£©¦§¨§¨¨
äpè÷ äøBéa¯ñðkéì ìBëé øBøc øBtö ïéàL ìk :éàpé éaø øîà ?äpè÷ äøBé àéä Bæéàå .øzeî §¨§©¨¨§¥¦¨§©¨¨©©¦©©¨¤¥¦§¨¦¨¥

.dëBúa¯!deìééòå deîcà ééeîcà àîìãå¯ñðkéì ìBëé øBøc øBtö Làø ïéàL ìk ,àlà §¨§¦§¨©©¥©©§©§¤¨¨¤¥Ÿ¦§¨¦¨¥

.dëBúa¯äpè÷ äøBé úçàå äìBãb äøBé úçà :àéðúäå¯!øzeî¯ïàîk àä ,àéL÷ àì §¨§¨©§¨©©¨§¨§¤¨¨§©¨¨¨©§¨¨§©
:úLL áø øîà .øzeî íâôì íòè ïúBð :øîàc ïàîk àä ,øeñà íâôì íòè ïúBð :øîàc§¨©¥©©¦§¨¨¨§©§¨©¥©©¦§¨¨£©©¥¤

éàîøàc à÷éìL àçLéî éàä¯éáeøòéà íeMî éà ?dì Leçéð éàîì :àøôñ áø øîà .øeñà ©¦§¨§¦¨§©§¨¥¨£©©¨§¨§©¥¨¦¦¦£¥
¯íéBâ éìeMéa íeMî éà ,éøñ àøñéî¯íéBâ éìeòéb íeMî éà ,éç àeäL Bîk àeä ìëàð¯ ¦§¨¨¥¦¦¦¥¦¤¡¨§¤©¦¦¥¥¦

ééìeç ?éàî éàîøàc é÷éìL éðéäà éðä :éñà éaøî dépéî eòa !øzeîe àeä íâôì íòè ïúBð¥©©¦§¨¨¨¦¥¥©¦©¦¨¥£¦¥§¦¦§©§¨¥©§¥
Cì éòaéz àì¯Cì éòaéz àì éøéøî ,eøL éàcåc¯Cì éòaéz ék ,éøéñà éàcåc¯?eäì éòaéz éàî :eäì øîà ?éàî éàòéöî ¨¦¨¥¨§©©¨§¦¥¨¦¨¥¨§©©£¦¦¦¦¨¥¨§¦¨¥©£©§©¦¨¥§

äàúéúL .éåì ?epîe ,øñà éaøc¯éøòNå éhéça .éøñà éåìå ìàeîLc deáà ,éøL áø¯àlçc éçtìèa ,éøLc éâéìt àì àîìò élek §©¦¨©©¥¦§¦¨¨©¨¥£¦§¥§¥¦¨§¦§¦¥§©£¥¥¨§¨¨§¦¦§¨¥§©§§¥§©¨
¯éâéìt ék ,øéñàc éâéìt àì àîìò élek¯:éøîàc àkéàå .ïðéøæb àì :øáñ øîe ,àä ehà àä ïðéøæb :øáñ øî ,àiîc éçtìèa ¥¨§¨¨§¦¦©£¦¦§¦¦§©§§¥§©¨¨¨©¨§¦©¨©¨¨¨©¨¨§¦©§¦¨§¨§¦

àiîc éçtìèa¯éâéìt ék ,øéñàc éâéìt àì àîìò élek¯.ïðéøæb àì :øáñ øîe ,àä ehà àä ïðéøæb :øáñ øî ,éøòNå éhéça §©§§¥§©¨¥¨§¨¨§¦¦©£¦¦§¦¦§¦¥§©£¥¨¨©¨§¦©¨©¨¨¨©¨¨§¦©
íéLãòå ìBôe éì÷å çî÷å íéøòNe íéhç øöBé éìëe úBtñå ákLî" :áéúëc ,ãåãì éãòìbä éléæøa øãL äàúéúL éðéî éøz :áø øîà£©©§¥¦¥§¦¨¨§©©§¦©©¦§¨¦§¨¦¦§¦¦§¨§©§¦¥¦¦§Ÿ¦§¤©§¨¦©£¨¦

ì épö épö é÷tî à÷c àeä àzLäå ."éì÷åïëBúa úúì ïkøcL ïéLáëe" .éåìå ìàeîLc deáàc àäì Lééçc úéìå ,àòcøäðc é÷eL §¨¦§¨§¨§¨©§¦©¥©¥§¥¦§©§§¨§¥§¨¥§¨©£¦§¥§¥¦§¨¦¤©§¨¨¥§¨
òeãéa ìáà ,ïkøcL àlà eðL àì :äi÷æç øîà ."ïéé¯.äàðäa eléôà øeñà¯?äàðäa ïðaø eøLc ñééøBnî àðL éàîe¯íúä ©¦¨©¦§¦¨Ÿ¨¤¨¤©§¨£¨§¨©¨£¦©£¨¨©§¨¦©§§¨©¨©©£¨¨¨¨

.øzeî éîð òeãéa eléôà :øîà ïðçBé éaøå .àîòè é÷ezîì àëä ,àîäeæ éøeaòì¯?äàðäa øéñàc øéàî éaøì ñééøBnî àðL éàîe §©¥£¨¨¨§©¥©§¨§©¦¨¨¨©£¦§¨©©¦¨©§¨¦©§§©¦¥¦©£¦©£¨¨
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc dxf dcear(iying meil)

äñéâîe,ska liyazd z` zktdne -àázL ãòzil`xyidúéaî §¦¨©¤¨Ÿ¦¥
úLLBç dðéàå ,úñðkä úéaî Bà õçønäepiide ,m"ekr ileya meyn ©¤§¨¦¥©§¤¤§¥¨¤¤

s` ,y`d iab lr liyazd z` gipd l`xyid m`y ,l`eny ixack
ileyia meyn ea oi` ,eleyia z` axiwe fxif miakek caerdy

.m"ekr
:eniiq l`xyide ,leyiad z` ligzd iebdy ote`a dpc `xnbd

eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqp -íéáëBk ãáBò çépäiab lr xya ¦©§¨§¦¦©¥¨¦
,lyazdl cizr xyad dide ,milgbìàøNé Côäåaxiwe xyad z` §¨©¦§¨¥

,eleyia z`eäîl`xyid ilely oeik e` ,xyad jka xzed m`d - ©
,m"ekr ileyiak aygp `ed ,iebd gkn lyazn xyad did ok mb

.xeq`e
:wtqd z` `xnbd zhyet,÷çöé øa ïîçð áø øîàcnlp df oic ¨©©©§¨©¦§¨

aøîBçå ì÷iab lr xyad z` l`xyi gipdy ,mcewd oicdn ©¨¤
y ote`a m` ixdy ,xzen xyady ,iebd ektde milgbdBøîb- §¨

dyrp leyiad meiq,øzeî ,íéáëBk ãáBò ãéaxzei yi dfay s` §©¥¨¦¨
ote`a ,ynn miakek caerd cin dpdp `edy oeik ,xefbl `xaq

yBøîbdyrpïkL ìk àì ,ìàøNé ãéa.xzen xyad `diy §¨§©¦§¨¥Ÿ¨¤¥
:wgvi xa ongp ax ixacl `xnbd zriiqnénð øîzéàxn`p s` - ¦§©©¦

,yxcnd ziaa df oicéøîàå ,ïðçBé éaø øîà ,äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¨§¦
dìy mixne` yie -øîàz`f,ïðçBé éaø øîà ,äpç øa øa àçà áø ¨¨©©£¨©©©¨¨©©¦¨¨

íéáëBk ãáBò çépäL ïéa,milgbd lr xyad z`,ìàøNé Côäåeïéa ¥¤¦¦©¥¨¦§¨©¦§¨¥¥
àäzL ãò ,øeñà Bðéàå .øzeî ,íéáëBk ãáBò Côäå ìàøNé çépäL¤¦¦©¦§¨¥§¨©¥¨¦¨§¥¨©¤§¥

.íéáëBk ãáBò ãéa Bøîâe Búlçz§¦¨§¨§©¥¨¦
:df oicn zcnlpd dkld `xnbd d`ianàúëìä ,àðéáø øîàjk - ¨©©¦¨¦§§¨

,dkldd `idàzôéø àä,xepza diet`d ef zt -øâLcwiqdy - ¨¦§¨¦§©
xepzd z`äôàå ,íéáëBk ãáBòxepzl ztd z` qipkd -,ìàøNé ¥¨¦§¨¨¦§¨¥

énð éàm` oke -énð éà ,íéáëBk ãáBò äôàå ìàøNé øâLoke - ¦©¦§©¦§¨¥§¨¨¥¨¦¦©¦
m` elit`ìàøNé àúàå ,íéáëBk ãáBò äôàå ,íéáëBk ãáBò øâL§©¥¨¦§¨¨¥¨¦©£¨¦§¨¥

ééezç da äúçå,milgba dzge ztd ziit` ick jez l`xyi `ae - §¨¨¨©¥
,xepza megde y`d z` xiabd dfaeéîc øétL,dlke`l xzen - ©¦¨¥

.ztd ziit`a szzyd l`xyidy oeik
ileyia xeqi` meyn mda yi m` ,minieqn milk`na dpc `xnbd

:m"ekr,çéìî âceglne ,`edy zenk lk`p `l` lyazn epi`y ¨¨¦©
,miakek caeréøL äi÷æç,llk leyia df oi`y oeik ,xizd -éaøå ¦§¦¨¨¥§©¦

,øñà ïðçBédf ixde ,dlik`l eze` dxiykn ezgilny oeik ¨¨¨©
.leyiak

,äéeìö äöéa,dztilwa miakek caer d`lvyéøL àøt÷ øa- ¥¨§¨©©¨¨¨¥
miakek caerd oi`e ,dztilw jeza dpenh dviady oeik ,xizn

.lk`na rbepøñà ïðçBé éaøåmiakek caerd oi`y dfk ote`a s` §©¦¨¨¨©

.lk`na rbep
àúà ék`ayk -éîéc áøl`xyi ux`nãçà ,øîà[oia-],çéìî âc ¦£¨©¦¦¨©¤¨¨¨¦©

ãçàå[oiae-]eøL àøt÷ øáe äi÷æç ,äéeìö äöéa,exizd -ïðçBé éaøå §¤¨¥¨§¨¦§¦¨©©¨¨¨§©¦¨¨
.øñà̈©

:df oipra dyrn d`ian `xnbdLéø éáì òìwéà ,äàååøt àéiç éaø©¦¦¨©§¨¨¦§©§¥¥
àúeìb,`zelb yix zial oncfd -déì eøîàyix ly ezia ipa ¨¨¨§¥

,`zelbäéeìö äöéa,miakek caer ici lréàî.dpic dn -eäì øîà ¥¨§¨©¨©§
,d`eext `iig iaxeøL àøt÷ øáe äi÷æç,exizd -,øñà ïðçBé éaøå ¦§¦¨©©¨¨¨§©¦¨¨¨©

ãçà ìL åéøác ïéàåmiwqtpíB÷îacbp -,íéðLdkld okle §¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦
.mixiznkãéáæ áø eäì øîà,`zelb yix ly ezia ipaleúéöz àì ¨©§©§¦Ÿ§¦

déìc oeik ,d`eext `iig iax ixacl ernyz l` -,ééaà øîà éëä ¥¨¦¨©©©¥
ïðçBé éaøc déúååk àúëìäef dviay ,opgei iaxk `id dkldd - ¦§§¨§¨¥§©¦¨¨

e `zelb yix ly ezia ipa ekld .dxeq`àlçc àèBâð eäeé÷Là- ©§§¨¨§©¨
,mdilr xingn didy oeik ,uneg ly qek ciaf ax z` ewydçðå§¨

déLôð.ciaf ax xhtpe - ©§¥
:mitqep milk`n ly mpica zwqerd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïéñéøôwä ,ïðaø,giy oin `edy ,'slv'd zexit ly zetilwd - ©¨¨©©§¦¦
úBèBìôwäå,ig `edy zenk lk`pe ,'izxk' enyy wxi -,àéìènäå §©©§§©¨©§¨

ïénçäå,ming min -úBéìwäå,xepza zeyaein mihig -ïälLly - §©©¦§©§¨¤¨¤
,miakek icaer,ïéøzeî,y`d ici lr mziixan epzyd `ly oeik ¨¦

la`äéeìö äöéamdlyïîL .äøeñàedexq`y ,miakek icaer ly ¥¨§¨£¨¤¤
,minkgåéìò eðîð Bðéc úéáe àéNpä äãeäé éaø,oipnl ecnr - ©¦§¨©¨¦¥¦¦§¨¨

eäeøézäå.aexd it lr §¦¦
:`ziixaa zxkfend '`ilhnd' `id dn zxxan `xnbdàéä ,àéðz©§¨¦

diexwdàéä ,àéìènädiexwdàéä ,àéìLtdiexwd.àúòéL ©¨©§¨¦¨©§¨¦¦£¨
:`xnbd zx`anéàî`id dn -øîà ,äpç øa øa äaø øîà ,àúòéL ©¦£¨¨©©¨©©©¨¨©

íéøönî àãáeò éàä ÷éôðc ïéðL ïéòaøà àä ,ïðçBé éaødf xac - ©¦¨¨¨©§§¦§¦¦§¦©§¨¦¦§©¦
,dpy mirax` iptl xak mixvnn `vidéãéc äpç øa øa äaøå§©¨©©©¨¦¥

[envra-]íéøönî àãáeò éàä ÷éôðã ïéðL ïézL àä ,øîàiptl - ¨©¨¦¦§¦¦§¦©§¨¦¦§©¦
,mixvnn df xac `vi dpy miyiyéâéìt àìåzwelgn oi`e - §Ÿ§¦¦

`l` ,mdipiadéðLa øîe déðLa øî,epnfa z`f xn` opgei iax - ©¦§¥©¦§¥
xak f`y ,epnfa xn` dpg xa xa daxe ,dpy mirax` wx exar f`e

,miyer eid jke .dpy miyiy exaràñtøëc àøæéa eúééîeid - ©§¦§¨§©§©¨
,qtxk ly rxf mi`ianàðzéëc àøæéáe,ozyt ly rxfe -àøæéáe ¦§¨§¦¨¨¦§¨

àúìéìaLc,ozliz ly rxfe -éøBLôa éããä éãäa eäì eøúå- §©§¦§¨§¨§©£¥£¨¥§¨¥
,mixyet mina cgi mlek z` mixeyeìa÷îc ãò déì e÷áLå- §¨§¥©¦§©¥

.mignev mdy cr jk mze` migipneåjk xg`ézãç éaöç éúééî §©§¥©§¥©§¥
àiî eäì eìîe,min mze` mi`lnne miycg mick mi`ian -eøúå ¨§©¨§¨
àúLébøb eäadpeknd miieqn dnc` beq min mze`a mixeye - §©§¦§¨

,'`zyibxb'déa ïé÷aãîez` dnc` dze` jeza miwiacne - §©§¦¥
,genvl eligzdy mirxfdéðá éáì ïéìééòå,ugxnd zial miqpkpe - §¨§¦§¥¨¥
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.opiqxb -íéâã éáøé÷.opney -ïøáåò.mibc ly mivia od -àéîôñàå àñåìôîoi`e -

.my oiievn mi`nh mibcàúðçö.wlig =àøäð ááã.xdpd my aac -éôéãøãgka -

.frla i`ny ziacac ,oiglwnàðéè äáøî àìã
àîè âãlcbn oi` xdpd eze` ly zirwxw -

.mi`nh mibcàîéã àøåúå àîéã àøîç-

mia yiy lk :(` ,fkw) oileg zkqna ol `niiwc

.dclegd on ueg ,dyaia yiàîè,dyaia -

.mia xedh'äì ùã÷.xeq` ycw mzq -ùã÷
àðåð.miay mibc my =àùåôéç.`nh bc =

àìå÷éãá äééôç,ekeza qkxite lqa edqik -

.miwc miywyw mdiptca e`xpe oitilw exype

àçôåìöìnye bc =.`"ilibp` eàîåé éãäì=

.ynyd cbpéçîéö.miwc miywyw =éìëéùî
éøåéçmiywyw oda oi`xp zepal ody jezn -

.oixegy odyàåääì äéòîù`eddl ixw dedc -

.`pinéèàá.`nh bc my `ede -äéì àéìçî-

.ewznnäéúéá éùðéàîmi`nxd jxce ,ezy` -

.zlkz mya oli` `lw xeknlãéì úìôð-

.il jixv dz` eiykr xnelk ,icil zltpïéëéøö
úåøáç éøáã ìá÷ìediy mcew ,dlgzn -

dxdha elk`iy ,zexag ixac lkl oipn`p

.oda `veike zexit exyriyeñëåî`nzq -

.olfbñëåî éøù÷ick ,qknd ipzepl zenzeg -

.zxg` mrt eizxyne eixiag merazi `ly

ú"éáç.zlkz ,oii ,xya ,alg :`ed oniq -
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.enrl exizd myd xnelk ,"'dl l`xyi ycw"

mieb ixaw jipniqe ,ixy `pep xaw ixn`c `ki`e

rnyn oke .`nh epi` xnelk ,ld`a oi`nhn mpi`
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éà÷¯!éà÷c ïðéæç÷ àäå¯äaøî àìc íeMî àlà ¨¥§¨¨¨¥©§¨¥¤¨¦§¨©§¤
déa éëôL à÷c àðãéàä :àðéáø øîà .àîè âc àðéè¦¨¨¨¥¨©¨¦¨¨¦¨¨§¨¨§¦¥

àcîb øäðe àæBb øäð¯àøîç éàä :ééaà øîà .éøéñà §©¨§©©§¨£¦¦¨©©©¥©£¨¨
ànéc¯ànéc àøBz ,éøL¯éðîéñå ,øéñààîè :C §©¨¨¥¨§©¨£¦§¦¨¥¨¥
àðeð øôL :éLà áø øîà .àîè øBäè ,øBäè¯àðeð Lã÷ ,éøL¯éðîéñå ,øéñà'äì Lã÷" :C." ¨¨¨¥¨©©©¦§©¨¨¥§©¨£¦§¦¨¥Ÿ¤©

àðeð øá÷ :éøîàc àkéà¯éðîéñå ,øeñàdén÷ì eúééà ,÷æðéâì òì÷éà àáé÷ò éaø .íéBâ éøá÷ :C ¦¨§¨§¦§©¨¨§¦¨¥¦§¥¦©¦£¦¨¦§©§¦§©©§§©¥
òì÷éà éLà áø .dééøLå éôì÷ déa àæç ,àìewéãa dééôç ,àLetéçì éîc äåäc àðeð àeää©¨©£¨¨¥§¦¨©§¥§¦¨£¨¥©§¥§¨§¥©©¦¦§©
déa äåäc àæç ,àîBé éãäì déè÷ð ,àçôBìöì éîc äåäc àðeð àeää dén÷ì eúééà ,àéøecîèì§©§§¨©§§©¥©¨©£¨¨¥¦§§¨©§¥©£¥¨£¨©£¨¥

ì éîc éåäc àðeð dén÷ì eúééà ,àøúà àeääì òì÷éà éLà áø .dééøLå éçîéödééôç ,àðeðøôL ¦§¥§©§¥©©¦¦§©§©©§¨©§§©¥¨§¨¥¨¥¦§©§¨©§¥
à äðç øa øa äaø .dééøLå étì÷ déa àæç ,éøeéç éìëéLîadéì eáéø÷ ,àîâàc àø÷àì òì÷é ¦§¦§¥¦¨¥£¨¥©§¥§©§¥©¨©©¨¨¦§©§©§¨§©§¨§¦¥

éèàa déì éø÷ à÷cî :øîà ,"éèàa" déì éø÷ äåäc àøáb àeääì déòîL ,àzðçö¯òîL ©©§¨©§¥§©©§¨©£¨¨¥¥¨¥£©¦§¨¨¥¥¨¥§©
éø÷ ,àîè øác déa çkLà ,da ïéiò àøôöì .dépéî ìëà àì ,déa úéà àîè øác dpéî¦¨¨¨¨¥¦¥¨£©¦¥§©§¨¦¥¨©§©¥¨¨¨¥¨¥

."ïåà ìk ÷écvì äpàé àì" :déLôpàdéì é÷ñôîã íeMî ?àîòè éàî ."úézìéç ìL èøBwäå" ©©§¥Ÿ§ª¤©©¦¨¨¤§©¤¤¦§¦©©§¨¦§©§§¦¥
àúéúìéçc déôøeç ábà ,øzeî íâôì íòè ïúBð :øî øîàc áb ìò óà ;àðékña¯déì àéìçî §©¦¨©©©§¨©¨¥©©¦§¨¨©©§¥§¦§¦¨§©§¨¥

ì íòè ïúBðk déì äåäå ,àúéðeðîLék ,àúéúìéç ïéaæî à÷ äåä éåì éaøc décáò .øeñàå çáL ©§¦¨©£¨¥§¥©©¦§¨§¨©§¥§©¦¥¦£¨¨§©¥¦§¦¨¦
Bcáò :eäì øîà ?dépéî ïaæéîì eäî :déì eøîà ,ïðçBé éaøc dén÷ì eúà éåì éaøc déLôð çð̈©§¥§©¦¥¦£§©¥§©¦¨¨£©¥©§¦§©¦¥£©§©§
,àãéñç íøîò áøc déúéác éLðàî àúìéëz ïáæ éîeéðî øa àðeä áø .øáçk àeä éøä øáç ìL¤¨¥£¥§¨¥©¨©©§¦§©§¥§¨¥©§¥§¥¥§©©§¨£¦¨

àúìéëz éðéáæc ,àãáBò äåä éãéãa ?déì àðî àéðò óñBé :déì øîà ,àèéiç ïðç déa òât .déãéa äåä àì ,óñBé áøc dén÷ì àúà£¨§©¥§©¥¨£¨¦¥§©¥¨¨©¨¨£©¥¥¨§¨§¨¥§¦¦£¨¨¨¦§¦¦§¥§¨
,àéðBøâäî äãeäé áøc dén÷ì éàúà ;déãéa äåä àì ,àðzî áøc dén÷ì éàúàå ,àaà øa àéiç éaøc deçà äàðaøc déúéác éLðàî¥©§¥§¥¥§©§¨¨£§©¦¦¨©©¨©£©§©¥§©©¨¨¨£¨¦¥£©§©¥§©§¨¥©§§¨
ìL Bcáò ,øáçk àéä éøä øáç úLà :ïðaø eðúc ,àäì àðéðz .øáçk àéä éøä øáç úLà :ìàeîL øîà éëä ,ãéì zìôð :éì øîà£©¦§©§§§¨¨¦¨©§¥¥¤¨¥£¥¦§¨¥¨¥¨§¨§¨©¨©¥¤¨¥£¥¦§¨¥©§¤

únL øáç ,øáçk àeä éøä øáç¯ïú÷æça ïä éøä ,úìëz da ïéøëBnL øöç ïëå ;eãLçiL ãò ïú÷æça ïä éøä Búéá éðáe åéðáe BzLà ¨¥£¥§¨¥¨¥¤¥¦§¨¨§¥¥£¥¥§¤§¨¨©¤¥¨§§¥¨¥¤§¦¨§¥¤£¥¥§¤§¨¨
økîpL õøàä íò ìL Bcáò ïëå ,øáçì úàOpL õøàä íò ìL Bza ïëå ,øáçì úàOpL õøàä íò úLà :ïðaø eðz .ìñtézL ãò©¤¦¨¥¨©¨©¥¤©¨¨¤¤¦¥§¨¥§¥¦¤©¨¨¤¤¦¥§¨¥§¥©§¤©¨¨¤¤¦§©

øáçì¯ìL Bcáò ïëå ,õøàä íòì úàOpL øáç ìL Bza ïëå ,õøàä íòì úàOpL øáç úLà ìáà ;úeøáç éøác ìa÷ì ïéëéøö ïlek §¨¥¨§¦¦§©¥¦§¥£¥£¨¥¤¨¥¤¦¥§©¨¨¤§¥¦¤¨¥¤¦¥§©¨¨¤§¥©§¤
õøàä íòì økîpL øáç¯éøác ìa÷ì ïéëéøö ïä óà :øîBà äãeäé éaø ;øéàî éaø éøác ,älçzëì úeøáç éøác ìa÷ì ïéëéøö ïðéà ¨¥¤¦§©§©¨¨¤¥¨§¦¦§©¥¦§¥£¥§©§¦¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©¥§¦¦§©¥¦§¥

úàOð ,Bãé ìò ïéléôz Bì úøLB÷ äúéäå ,øáçì úàOpL úçà äMàa äNòî :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø äéä ïëå .älçzëì úeøáç£¥§©§¦¨§¥¨¨©¦¦§¤¤§¨¨¥©£¤§¦¨©©¤¦¥§¨¥§¨§¨¤¤§¦¦©¨¦¥
ñëBîìåúìëz ,ïéé ,øNa ,áìç ;ãçà íúBça øzeî â"ôîç ,ãçà íúBça øeñà ú"éáç :áø øîà .Bãé ìò ñëBî éøL÷ Bì úøLB÷ äúéä §¥§¨§¨¤¤¦§¥¥©¨¨©©¨§¨¤¨¨§¨¤¨¨¨¨¨©¦§¥¤

ïéøåñà

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc dxf dcear(iyiy meil)

:`xnbd zvxzn,íúä,qiixenaBLnî òéãéynn oiid xkip - ¨¨§¦©©¨
exq` okle ,oiidn mb ieyry ,ahexd z` milke` ixdy ,lk`na

la` ,d`pda elit` xi`n iax,àëä,oiyakaïLnî òéãé àìoi` - ¨¨Ÿ§¦©©¨¨
z` `l` ahexd z` milke` oi` ixdy ,lk`na xkip envr oiid
.miiwzdl ick wx ahexd jeza eze` migipne ,cala yeakd wxid
mixzene dlik`a mixeq`d m"ekr ilk`n llka dpyna epipy

,d`pda'åëå äâc da ïéàL øéöå äôeøè úéøèå'.'wligde §¨¦§¨§¦¤¥¨¨¨§©¦¨
:`xnbd zxxanéàîdpeknd lk`nd `ed dn -.'÷ìéç'zx`an ©¦¨

:`xnbdúéðzìeñ Bæ ,áø øîà ,àaà øa ïîçð áø øîàohw bc oin - ¨©©©§¨©©¨¨©©§¨¦
.xedhäøeñà äî éðtîe,miakek caer ici lr zxknpykéðtî ¦§¥¨£¨¦§¥

dnò äìBò dðBáøòLdl minecd mi`nh mibc da miaxrzny - ¤¥§¨¤¦¨
oi` mdipyly oeik ,mdipia oigadl dywe ,mid on dnr milere

.miywyw oiicr
:dpic z` zx`an `xnbd ,'zipzleq' dxkfedy jk ab`,ïðaø eðz̈©¨¨

y bcåéLëò Bì ïéà,zywywe xitpqìcâì ãéúòåel` mipniqøçàì ¥©§¨§¨¦§©¥§©©
ä ,õéôòäå ,úéðzìeqä ïBâk ,ïîæ,øzeî äæ éøxn`py(i ci mixac)lke' §©§©§¨¦§¤¨¦£¥¤¨§Ÿ

yi 'el oi`' oeyld z`e ,'Elk`z `l zUwUwe xiRpq Fl oi` xW £̀¤¥§©¦§©§¤¤ŸŸ¥
,xewgze wecaze eilr oiirz xnelk ,'el oiir' xn`p eli`k yexcl
,miniiw mpi` dzry s` ,el` mipniq el zeidl micizr m`y

y bc oke .xedhåéLëò Bì Lé,zywywe xitpqøéMäì ãéúòåmze` ¤©§¨§¨¦§©¦
eilrnïBâk ,íiä ïî äìBòL äòLa,el` mibc ipin,ñðBtàå ,ñðBwà §¨¨¤¤¦©¨§©¨§©¨

,øzeî ,ñðèBàå ,ñééèôñëàå ,ñééètñèkxn`py(ai `i `xwie)lM' §©§©§¨§©§§©§¨§§¨¨Ÿ
minkg eyxc 'mina' oeylne ,'miOA zUwUwe xiRpq Fl oi` xW £̀¤¥§©¦§©§¤¤©¨¦

(b"t ipiny `xtq)`edyk wx bca mi`vnp el` dxdh ipniq m` s`y
elit`y bc wxe ,xedh ,epnn mixyep md dyail dleryke ,mina

.`nh ,el` mipniq el oi` mina
ipniq mda mixkip oi`y s` mixzend mibc ipin d`ian `xnbd

:dxdhdæéøëàfixkd -a eäáà éaøxiréáøé÷ ,éøñé÷ly oney - ©§¦©¦£¨§¥§¦¦§¥
ïøaeòå ,íéâc,mibc ly miviae -,íãà ìkî ïéçwéðxkip `ly s` ¨¦§¨¨¦¨¦¦¨¨¨

y oeik ,mi`nh e` mixedh mibcn e`a m` mdilrïú÷æçyïðéà ¤§¨¨¥¨
î àlà íéàaenyy mewnå ,àñBìtenyy mewnn ok,àéîtñà ¨¦¤¨¦¨¨§©§©§¨

.mi`nh mibc miievn oi` el` zenewnae
àä ék,df oic enk -äð áác àúðçö éàä ,ééaà øîàcàøibc - ¦¨§¨©©©¥©©£¨¨§¥©£¨

,'aa' enyy xdpay zipzleqàéøLoi`e ,dlik`a mixzen - ¥©§¨
.mi`nh mibc mda eaxrzdy miyyeg

:`xnbd zxxanàîòè éàîibc xizdy iia` ly enrh dn - ©©£¨
.xdp eze`ay zipzleqàîéìéà`ed enrhy xn`p m` -íeMî ¦¥¨¦

àiî éôéãøc,wfega my minxef mindy -àîè âc éàäå`nh bce - ¦§¦¦©¨§©¨¨¥
,zipzleqd mr axrzdl ekxcy ,dfdéì úéìc ïåékel oi`y -èeç ¥¨§¥¥

äøãMä,dxcy heg mdl oi`y mi`nhd mibcd lk enk ,eaba ©¦§¨
éà÷ éöî àì àiî éôéãøc àzëeãaxdpa miiwzdl leki epi` - §§¨¦§¦¦©¨Ÿ¨¥¨¥

,wfega ea minxef mindyåc ,ok xnel okzi `l ixdïðéæç à÷ àä ©¨¨¨¦©
éà÷czexdpa s` miniiwzn mi`nh mibcy mi`ex ep` ixdy - §¨¥

:xg` ote`a x`al `xnbd dqpn .dwfega minxefyàlàly enrh ¤¨
`ed iia`àiî éçéìîc íeMî,migeln md 'aa' xdp iny -âc éàäå ¦¦§¦¦©¨¥§©¨

éôì÷ déì úéìc ïåék ,àîè,miywyw el oi`y oeik -àzëeãa ¨¥¥¨§¥¥©§¥§§¨
éà÷ éöî àì àiî éçéìîc.migeln mina miiwzdl leki epi` - ¦§¦¦©¨Ÿ¨¥¨¥

:`xnbd dgecéà÷c ïðéæç÷ àäåel` mibcy mi`ex ep` ixde - §¨¨¨¦©§¨¥
.migeln mina s` miniiwzn

:`xnbd zx`anàlà`ed iia` ly enrhàðéè äaøî àìc íeMî ¤¨¦§Ÿ©§¤¦¨
àîè âc,xnelk ,mi`nh mibc zlcbn dpi` xdp eze` zirwxwy - ¨¨¥

.my miaxzn mi`nh mibc oi`
:dzr bdep epi` df oicy zx`an `xnbdàðcéàä ,àðéáø øîà- ¨©©¦¨¨¦§¨

,epipnfaäia éëôL à÷c'aa' xdp jezl miktypy -øäðe àæBb øäð §¨¨§¦¥¥§©¨§©
éøéñà ,àcîbyyg yiy oeik ,eay zipzleqd ibc mixeq` - ©§¨£¦¥

.`cnbe `feb xdpn e`ay mi`nh mibc mda eaxrzdy
:mitqep mibc ly mdipic z` d`ian `xnbdàøîç éàä ,ééaà øîà̈©©©¥©£¨¨

ànéc,'mi xeng' dpeknd bc -éøL.dlik`a xzen -ànéc àøBz- §©¨¨¦¨§©¨
,'mi xey' dpeknd bcøéñà.dlik`a xeq` -éðîéñåCipyl oniqe - £¦§¦¨¨

,el` mipic'øBäè ,àîè',mia xedh ,dyaia `nh `edy ,xengd - ¨¥¨
'àîè ,øBäè'.mia `nh ,dyaia xedh `edy ,xeyd - ¨¨¥

,éMà áø øîàenyy bcéøL ,'àðeð øôL'bce .dlik`a xzen - ¨©©©¦§©¨¨¦
enyyøéñà ,'àðeð Lã÷'.dlik`a xeq` -éðîéñåC,xacl oniqe - §©¨£¦§¦¨¨

''äì Lã÷'enyy df bc s`e ,xeq` `ed ixd ,yecw xac mzq - Ÿ¤©
.dlik`a xeq` ,'ycw'

éøîàc àkéàenyy bc ,df oic exn`y yi -øeñà ,'àðeð øá÷' ¦¨§¨§¦§©¨¨
.dlik`aéðîéñå,íéáëBë éãáBò éøá÷ ,Cel` mibc jke ,mi`nh mdy §¦¨¨¦§¥§¥¨¦

.mi`nh
:mibc zexyk oipra miyrn d`ian `xnbdòìwéà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¦§©

÷æðéâì,'wfpib' enyy mewnl oncfd -àðeð àeää dén÷ì eúééà- §¦§¨©§§©¥©¨
mieqn bc eiptl e`iadì éîc äåäcenyy `nh bcdééôç .'àLetéç' ©£¨¨¥§¦¨©§¥

àìewéãabcd qkxit jk jezne ,lq jezl `aiwr iax eqipkd - §¦¨
,exer slwzdeéôì÷ déa àæçx d`x -lqd zeptca `aiwr ia £¨¥©§¥

,miwc miywywdééøLå.dlik`a exizde - §©§¥
ì òìwéà éMà áødnyy xiràðeð àeää dén÷ì eúééà ,'àéøBãîè'- ©©¦¦§©§§¨§¨©§§©¥©¨

,mieqn bc eiptl e`iadéîc äåäcdnec didy -,'àçôBìö'ì`edy ©£¨¨¥¦§¨¨
.`nh bcàîBé éãäì déè÷ð,ynyd len iy` ax ewifgd -àæç ©§¥©£¥¨£¨

éçnéö déa äåäc,miwc miywyw ea yiy d`xe -dééøLå.exizde - ©£¨¥¦§¥§©§¥
àøúà àeääì òìwéà éMà áø,mieqn mewnl -àðeð dén÷ì eúééà ©©¦¦§©§©©§¨©§§©¥¨

ì éîc éåäcàðeðøôLxedh bcl dnec didy bc eiptl e`iad - ©£¥¨¥¦§©§¨
.'`pepxty' enyyéøeéç éìëéLîa dééôçexer z` iy` ax jkig - ©§¥¦§¦§¥¦¨¥

mzepipal jezne ,mipal miltqa bcd lyéôì÷ déa àæçd`x - £¨¥©§¥
,mixegy miywyw my yiydééøLå.exizde - §©§¥

ì òìwéà äpç øa øa äaøenyy mewndéì eáéø÷ ,àîâàc àø÷à ©¨©©©¨¦§©§©§¨§©§¨§¦¥
àúðçöenk ,xedh bc `edy ,zipzleq lek`l el eyibd - ©£¨¨

.x`azdy'éèàa' déì éø÷ äåäc àøáb àeääì déòîLdax rny - ©§¥§©©§¨©£¨¨¥¥¨¥
.`nh bc my `edy ,'ih`a' bcd z` dpkny cg` mc` dpg xa xa

øîà,xedh bc `ed zipzleqy s` ,dpg xa xa daxdéì éø÷ à÷cî ¨©¦§¨¨¥¥
el `xew `edy jkn -déa úéà àîè øác dðéî òîL ,'éèàa'- ¨¥§©¦¨¨¨¨¥¦¥

,`nh xac ea axerny gkendépéî ìëà àì.bc eze`n lk` `le - Ÿ¨©¦¥
da ïéiò àøôöì,el eyibdy lk`na opeazd ,xweaa -déa çkLà §©§¨¦¥¨©§©¥

àîè øác,`nh xac ea axern ok`y `vne -à éø÷déLôp`xw - ¨¨¨¥§¦©©§¥
weqtd z` envr lr(`k ai ilyn),'ïåà ìk ÷écvì äpeàé àì'exnyy Ÿ§¤©©¦¨¨¤

.xeqi` zlik` ly dlwz xac el rx`i `ly 'd
,dlik`a mixeq`d m"ekr ilk`n llka dpyna epipyìL èøBwäå'§©¤¤

,'úézìéç.'zizlig' enyy ixt zkizg ,xnelk ¦§¦
:`xnbd zx`anàîòè éàîly zizlig ly hxew exq` recn - ©©£¨

,miakek icaeràðékña déì é÷ñôîc íeMîeze` mikzegy oeik - ¦§©§§¦¥§©¦¨
e ,dtixh ilk`nl ea eynzydy oikqa,øî øîàc áb ìò óàxac ©©©§¨©©

d,øzeî ,íâôì íòè ïúBðzrn dlil xary oeik o`k s`e ¥©©¦§¨¨
,oikqay sxhd mrhd mbtp ,dtixh ilk`nl oikqa eynzydy

mewn lknàúézìéçc déôøeç ábà,zizligd zetixg jezn - ©©§¥§¦§¦¨
àúéðeðîL déì àélçîdweacd dtixhd zipepny zwznzn - §©§¨¥©§¦¨

,oikqadéì äåäå`ed ixde -ì íòè ïúBðk,çáLmrh z` giayny ©£¨¥§¥©©¦§¨
,zizligd.øeñàå§¨

:df oipra dyrn d`ian `xnbddécáòiprpkd ecar -,éåì éaøc ©§¥§©¦¥¦
à÷ äåäàúézìéç ïéaæî.zeizlig xken did -éaøc déLôð çð ék £¨¨§©¥¦§¦¨¦¨©§¥§©¦

éåì,iel iax xhtpyk -ïðçBé éaøc dén÷ì eúàiax iptl e`a - ¥¦£§©¥§©¦¨¨
,opgeidéì eøîà,edel`y -dépéî ïaæéîì eäîxzen m`d - ¨§¥©§¦§©¦¥

.`l e` ,zeizlig epnn zepwle jiyndleäì øîà,opgei iaxBcáò ¨©§©§
'øáç' ìL,mkg cinlz -øáçk àeä éøäepin`dl xyt`e ,df oiprl ¤¨¥£¥§¨¥

.mixyk mixac xken `edy
:dnec dyrn `xnbd d`ianàúìéëz ïáæ ,éîBéðî øa àðeä áø©¨©©§¥§©§¥§¨

àãéñç íøîò áøc déúéác éLðàîezy`n eizeivivl zlkz dpw - ¥©§¥§¥¥§©©§¨£¦¨
jenql leki `ed m`d wtzqd jk xg`e ,`ciqg mxnr ax ly
dnecd ,'oli` `lw' edfy yeygl eilry e` ,zlkz ef ok`y dilr¨¨¦¨

.zlkzk eze` mixken mi`nxde zlkzl ed`xnadén÷ì àúà£¨§©¥
óñBé áøc,el`ye sqei ax iptl `a -déãéa äåä àìax rci `l - §©¥Ÿ£¨¦¥

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

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד נז



רכז oifge` mipy` cenr hl sc ± iying wxtzereay
åùîî òéãé íúä.enr lk`p oiide lk`p ahexde ,ea oiliahn ixdy -ïùîî òéãé àì àëä

.miiwzdl `l` ekezl wxid eqipkd `le ,wxid `l` ahexd oilke` oi`y -øúåî äæ éøä
.opiqxb -íéâã éáøé÷.opney -ïøáåò.mibc ly mivia od -àéîôñàå àñåìôîoi`e -

.my oiievn mi`nh mibcàúðçö.wlig =àøäð ááã.xdpd my aac -éôéãøãgka -

.frla i`ny ziacac ,oiglwnàðéè äáøî àìã
àîè âãlcbn oi` xdpd eze` ly zirwxw -

.mi`nh mibcàîéã àøåúå àîéã àøîç-

mia yiy lk :(` ,fkw) oileg zkqna ol `niiwc

.dclegd on ueg ,dyaia yiàîè,dyaia -

.mia xedh'äì ùã÷.xeq` ycw mzq -ùã÷
àðåð.miay mibc my =àùåôéç.`nh bc =

àìå÷éãá äééôç,ekeza qkxite lqa edqik -

.miwc miywyw mdiptca e`xpe oitilw exype

àçôåìöìnye bc =.`"ilibp` eàîåé éãäì=

.ynyd cbpéçîéö.miwc miywyw =éìëéùî
éøåéçmiywyw oda oi`xp zepal ody jezn -

.oixegy odyàåääì äéòîù`eddl ixw dedc -

.`pinéèàá.`nh bc my `ede -äéì àéìçî-

.ewznnäéúéá éùðéàîmi`nxd jxce ,ezy` -

.zlkz mya oli` `lw xeknlãéì úìôð-

.il jixv dz` eiykr xnelk ,icil zltpïéëéøö
úåøáç éøáã ìá÷ìediy mcew ,dlgzn -

dxdha elk`iy ,zexag ixac lkl oipn`p

.oda `veike zexit exyriyeñëåî`nzq -

.olfbñëåî éøù÷ick ,qknd ipzepl zenzeg -

.zxg` mrt eizxyne eixiag merazi `ly

ú"éáç.zlkz ,oii ,xya ,alg :`ed oniq -
ïéøåñà

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

íúäyie !xi`n iax xq`e oynn rici `lc ,mipwpw dil iywz :xn`z m`e - eynn rici

,oynn ricie oira enk ded - l`xyi lya mipwpwd on oiid hltpc oeik mzdc :xnel

`lc lirl ziyixtc i`nle .miyaka oiid lhazny ,oynn rici `l - miyakd jezl oii la`

.`gip ,mipwpw xi`n iax xq`ïéà,wgvi epiax xne` - onf xg`l lcbil cizre eiykr el

yi m` eilr oiir xnelk ,el oiir - "el oi`" yixcc

opiyxc ikde .onf xg`l lcbil cizr e` eiykr el

.el oiir - "el oi` oae" (a ,ak) zenaia

êéðîéñå`l dxe`kl - `nh xedh xedh `nh

ixz ipdl `l` `pniq i`d aidi `w

,`l oipin x`y` la` ,`xez`e `xng` ,ipin

gln `ax :xn` (` ,`n) oiyeciwc ipy wxta `dc

"dxtd" wxta xn`ck mi ly fr `ede ,`heaiy

.i`n `heaye `fira bidpd :(` ,dp `nw `aa)

éëäxeq` `pep ycw ixy `pep xty :i"yx qxb

xeq` `pep xaw ixn`c `ki`e 'dl ycw jipniqe

:`kti` qxb l`ppg epiaxe - mieb ixaw jipniqe

(a dinxi) jipniqe ,ixy `pep ycw xeq` `pep xty

.enrl exizd myd xnelk ,"'dl l`xyi ycw"

mieb ixaw jipniqe ,ixy `pep xaw ixn`c `ki`e

rnyn oke .`nh epi` xnelk ,ld`a oi`nhn mpi`

`pep `edd izii`c `caer `idd iziinc ,jenqa

incc `eddc icaer xza `pep xtyl incc

rnyn ,md mi`nh mibcc `gtelvle `yetigl

.`ed `nh bc inp `pep xtycáâàditxeg

m`e - gayl mrh ozepk dil ded `zizligc

,g sc oileg) xn`ck ,dtilwa dil ibqlc :xn`z

ditxegc :xnel yie !dtixh oikqa dhgy iab (a

yie .dtilwa ibq `le ith rla `zizligc

ly oikqa jzgpy heltwe lvac ok enk miyxtn

rla ditxeg ab`c ,dtilwa dil ibq `lc mieb

`zizligc ,dyn epiax axd mya izrnye .ith

.heltwe lva `le ,ith sixgc `wecøîàax

itl :i"yx yxit - xeq` cg` mzega z"iag

did cec xa mixt` epiax axde .mixwi odincy

,dipira `xeqi`l dizi`c meyn ,mrhd xne`

xnel oi` la` .zaexrz `l` epi` b"tng la`

.oiin mixwi dinc qiixen ixdy ,xwei meyn mrhd

daxd `ki`c i`ce `dc ,dcedi iaxl d`xp oi`e

:(a ,cl) lirl xn`ck xzei xwei oiidy zenewn

rax`a `xngc `zqiw `nela qiixenc `zqiw

meyn yxitc i"yx mrh xzei el d`xp jkl .inel

dpiab `py i`n :xn`wc jenqa rnyn oke .xwei

diab `ki` i`c ,zt iab oke .'ek siifne gxh `lc

.siifne gxh `l i`d ik
zt

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

úéøèå" .ïLnî òéãé àì àëä ,BLnî òéãé íúä̈¨§¦©©¨¨¨¨§¦©©¨¨§¨¦
øîà ?÷léç éàî .'åëå "äâc da ïéàL øéöå ,äôeøè§¨§¦¤¥¨¨¨©¦¨¨©
äî éðtîe ,úéðzìeñ Bæ :áø øîà àaà øa ïîçð áø©©§¨©©¨¨©©§¨¦¦§¥¨
Bì ïéà :ïðaø eðz .dnò äìBò dðBáøòL éðtî ?äøeñà£¨¦§¥¤¥§¨¤¦¨¨©¨©¥
õiôòäå úéðzìeqä ïBâk ,ïîæ øçàì ìcâì ãéúòå åéLëò©§¨§¨¦§©¥§©©§©§©§¨¦§¨¨¦¨

¯äòLa øéMäì ãéúòå åéLëò Bì Lé ;øzeî äæ éøä£¥¤¨¥©§¨§¨¦§©¦§¨¨
ñéièôñèk ,ñðeôàå ñðe÷à ïBâk ,íiä ïî äìBòL¤¤¦©¨§¨¨§¨¨§©§¨¦¨

ñðèBàå ñéièôñëàå¯:éøñé÷a eäaà éaø æéøëà .øzeî §©§©§¦¨§¨¨¨©§¥©¦©¨§¥¨¦
íéàa ïðéà ïú÷æç ,íãà ìkî ïéçwéð ïøaeòå íéâc éáøé÷¦§¥¨¦§¨¨¦¨¦¦¨¨¨¤§¨¨¥¨¨¦
éàä :ééaà øîàc àä ék .àéîtñàå àñeìtî àlà¤¨¦¦¨§©§©§¨¦¨§¨©©©¥©

àøäð áác àzðçö¯àîéìéà ?àîòè éàî .àéøL ©©§¨§©©£¨¨§¨©©§¨¦¥¨
èeç déì úéìc ïåék ,àîè âc éàäå ,àiî éôéãøc íeMî¦¦§¦¦©¨§©¨¨¥¥¨§¥¥

éà÷ éöî àì àiî éôéãøc àzëeãa ,äøãMä¯à÷ àäå ©¦§¨§§¨¦§¦¦©¨¨¨¥¨¥§¨¨
,àîè âc éàäå ,àiî éçéìîc íeMî àlà !éà÷c ïðéæç̈¥©§¨¥¤¨¦¦§¦¦©¨§©¨¨¥
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éà÷¯!éà÷c ïðéæç÷ àäå¯äaøî àìc íeMî àlà ¨¥§¨¨¨¥©§¨¥¤¨¦§¨©§¤
déa éëôL à÷c àðãéàä :àðéáø øîà .àîè âc àðéè¦¨¨¨¥¨©¨¦¨¨¦¨¨§¨¨§¦¥

àcîb øäðe àæBb øäð¯àøîç éàä :ééaà øîà .éøéñà §©¨§©©§¨£¦¦¨©©©¥©£¨¨
ànéc¯ànéc àøBz ,éøL¯éðîéñå ,øéñààîè :C §©¨¨¥¨§©¨£¦§¦¨¥¨¥
àðeð øôL :éLà áø øîà .àîè øBäè ,øBäè¯àðeð Lã÷ ,éøL¯éðîéñå ,øéñà'äì Lã÷" :C." ¨¨¨¥¨©©©¦§©¨¨¥§©¨£¦§¦¨¥Ÿ¤©

àðeð øá÷ :éøîàc àkéà¯éðîéñå ,øeñàdén÷ì eúééà ,÷æðéâì òì÷éà àáé÷ò éaø .íéBâ éøá÷ :C ¦¨§¨§¦§©¨¨§¦¨¥¦§¥¦©¦£¦¨¦§©§¦§©©§§©¥
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עבודה זרה. אין מעמידין - פרק שני דף לט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

מתחבולות היצר הוא להשליך את האדם ברגש של נפילת רוח או פחות מזה.
ממכתב י"ח אדר, תש"כ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc dxf dcear(iyiy meil)

:`xnbd zvxzn,íúä,qiixenaBLnî òéãéynn oiid xkip - ¨¨§¦©©¨
exq` okle ,oiidn mb ieyry ,ahexd z` milke` ixdy ,lk`na

la` ,d`pda elit` xi`n iax,àëä,oiyakaïLnî òéãé àìoi` - ¨¨Ÿ§¦©©¨¨
z` `l` ahexd z` milke` oi` ixdy ,lk`na xkip envr oiid
.miiwzdl ick wx ahexd jeza eze` migipne ,cala yeakd wxid
mixzene dlik`a mixeq`d m"ekr ilk`n llka dpyna epipy

,d`pda'åëå äâc da ïéàL øéöå äôeøè úéøèå'.'wligde §¨¦§¨§¦¤¥¨¨¨§©¦¨
:`xnbd zxxanéàîdpeknd lk`nd `ed dn -.'÷ìéç'zx`an ©¦¨

:`xnbdúéðzìeñ Bæ ,áø øîà ,àaà øa ïîçð áø øîàohw bc oin - ¨©©©§¨©©¨¨©©§¨¦
.xedhäøeñà äî éðtîe,miakek caer ici lr zxknpykéðtî ¦§¥¨£¨¦§¥

dnò äìBò dðBáøòLdl minecd mi`nh mibc da miaxrzny - ¤¥§¨¤¦¨
oi` mdipyly oeik ,mdipia oigadl dywe ,mid on dnr milere

.miywyw oiicr
:dpic z` zx`an `xnbd ,'zipzleq' dxkfedy jk ab`,ïðaø eðz̈©¨¨

y bcåéLëò Bì ïéà,zywywe xitpqìcâì ãéúòåel` mipniqøçàì ¥©§¨§¨¦§©¥§©©
ä ,õéôòäå ,úéðzìeqä ïBâk ,ïîæ,øzeî äæ éøxn`py(i ci mixac)lke' §©§©§¨¦§¤¨¦£¥¤¨§Ÿ

yi 'el oi`' oeyld z`e ,'Elk`z `l zUwUwe xiRpq Fl oi` xW £̀¤¥§©¦§©§¤¤ŸŸ¥
,xewgze wecaze eilr oiirz xnelk ,'el oiir' xn`p eli`k yexcl
,miniiw mpi` dzry s` ,el` mipniq el zeidl micizr m`y

y bc oke .xedhåéLëò Bì Lé,zywywe xitpqøéMäì ãéúòåmze` ¤©§¨§¨¦§©¦
eilrnïBâk ,íiä ïî äìBòL äòLa,el` mibc ipin,ñðBtàå ,ñðBwà §¨¨¤¤¦©¨§©¨§©¨

,øzeî ,ñðèBàå ,ñééèôñëàå ,ñééètñèkxn`py(ai `i `xwie)lM' §©§©§¨§©§§©§¨§§¨¨Ÿ
minkg eyxc 'mina' oeylne ,'miOA zUwUwe xiRpq Fl oi` xW £̀¤¥§©¦§©§¤¤©¨¦

(b"t ipiny `xtq)`edyk wx bca mi`vnp el` dxdh ipniq m` s`y
elit`y bc wxe ,xedh ,epnn mixyep md dyail dleryke ,mina

.`nh ,el` mipniq el oi` mina
ipniq mda mixkip oi`y s` mixzend mibc ipin d`ian `xnbd

:dxdhdæéøëàfixkd -a eäáà éaøxiréáøé÷ ,éøñé÷ly oney - ©§¦©¦£¨§¥§¦¦§¥
ïøaeòå ,íéâc,mibc ly miviae -,íãà ìkî ïéçwéðxkip `ly s` ¨¦§¨¨¦¨¦¦¨¨¨

y oeik ,mi`nh e` mixedh mibcn e`a m` mdilrïú÷æçyïðéà ¤§¨¨¥¨
î àlà íéàaenyy mewnå ,àñBìtenyy mewnn ok,àéîtñà ¨¦¤¨¦¨¨§©§©§¨

.mi`nh mibc miievn oi` el` zenewnae
àä ék,df oic enk -äð áác àúðçö éàä ,ééaà øîàcàøibc - ¦¨§¨©©©¥©©£¨¨§¥©£¨

,'aa' enyy xdpay zipzleqàéøLoi`e ,dlik`a mixzen - ¥©§¨
.mi`nh mibc mda eaxrzdy miyyeg

:`xnbd zxxanàîòè éàîibc xizdy iia` ly enrh dn - ©©£¨
.xdp eze`ay zipzleqàîéìéà`ed enrhy xn`p m` -íeMî ¦¥¨¦

àiî éôéãøc,wfega my minxef mindy -àîè âc éàäå`nh bce - ¦§¦¦©¨§©¨¨¥
,zipzleqd mr axrzdl ekxcy ,dfdéì úéìc ïåékel oi`y -èeç ¥¨§¥¥

äøãMä,dxcy heg mdl oi`y mi`nhd mibcd lk enk ,eaba ©¦§¨
éà÷ éöî àì àiî éôéãøc àzëeãaxdpa miiwzdl leki epi` - §§¨¦§¦¦©¨Ÿ¨¥¨¥

,wfega ea minxef mindyåc ,ok xnel okzi `l ixdïðéæç à÷ àä ©¨¨¨¦©
éà÷czexdpa s` miniiwzn mi`nh mibcy mi`ex ep` ixdy - §¨¥

:xg` ote`a x`al `xnbd dqpn .dwfega minxefyàlàly enrh ¤¨
`ed iia`àiî éçéìîc íeMî,migeln md 'aa' xdp iny -âc éàäå ¦¦§¦¦©¨¥§©¨

éôì÷ déì úéìc ïåék ,àîè,miywyw el oi`y oeik -àzëeãa ¨¥¥¨§¥¥©§¥§§¨
éà÷ éöî àì àiî éçéìîc.migeln mina miiwzdl leki epi` - ¦§¦¦©¨Ÿ¨¥¨¥

:`xnbd dgecéà÷c ïðéæç÷ àäåel` mibcy mi`ex ep` ixde - §¨¨¨¦©§¨¥
.migeln mina s` miniiwzn

:`xnbd zx`anàlà`ed iia` ly enrhàðéè äaøî àìc íeMî ¤¨¦§Ÿ©§¤¦¨
àîè âc,xnelk ,mi`nh mibc zlcbn dpi` xdp eze` zirwxwy - ¨¨¥

.my miaxzn mi`nh mibc oi`
:dzr bdep epi` df oicy zx`an `xnbdàðcéàä ,àðéáø øîà- ¨©©¦¨¨¦§¨

,epipnfaäia éëôL à÷c'aa' xdp jezl miktypy -øäðe àæBb øäð §¨¨§¦¥¥§©¨§©
éøéñà ,àcîbyyg yiy oeik ,eay zipzleqd ibc mixeq` - ©§¨£¦¥

.`cnbe `feb xdpn e`ay mi`nh mibc mda eaxrzdy
:mitqep mibc ly mdipic z` d`ian `xnbdàøîç éàä ,ééaà øîà̈©©©¥©£¨¨

ànéc,'mi xeng' dpeknd bc -éøL.dlik`a xzen -ànéc àøBz- §©¨¨¦¨§©¨
,'mi xey' dpeknd bcøéñà.dlik`a xeq` -éðîéñåCipyl oniqe - £¦§¦¨¨

,el` mipic'øBäè ,àîè',mia xedh ,dyaia `nh `edy ,xengd - ¨¥¨
'àîè ,øBäè'.mia `nh ,dyaia xedh `edy ,xeyd - ¨¨¥

,éMà áø øîàenyy bcéøL ,'àðeð øôL'bce .dlik`a xzen - ¨©©©¦§©¨¨¦
enyyøéñà ,'àðeð Lã÷'.dlik`a xeq` -éðîéñåC,xacl oniqe - §©¨£¦§¦¨¨

''äì Lã÷'enyy df bc s`e ,xeq` `ed ixd ,yecw xac mzq - Ÿ¤©
.dlik`a xeq` ,'ycw'

éøîàc àkéàenyy bc ,df oic exn`y yi -øeñà ,'àðeð øá÷' ¦¨§¨§¦§©¨¨
.dlik`aéðîéñå,íéáëBë éãáBò éøá÷ ,Cel` mibc jke ,mi`nh mdy §¦¨¨¦§¥§¥¨¦

.mi`nh
:mibc zexyk oipra miyrn d`ian `xnbdòìwéà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¦§©

÷æðéâì,'wfpib' enyy mewnl oncfd -àðeð àeää dén÷ì eúééà- §¦§¨©§§©¥©¨
mieqn bc eiptl e`iadì éîc äåäcenyy `nh bcdééôç .'àLetéç' ©£¨¨¥§¦¨©§¥

àìewéãabcd qkxit jk jezne ,lq jezl `aiwr iax eqipkd - §¦¨
,exer slwzdeéôì÷ déa àæçx d`x -lqd zeptca `aiwr ia £¨¥©§¥

,miwc miywywdééøLå.dlik`a exizde - §©§¥
ì òìwéà éMà áødnyy xiràðeð àeää dén÷ì eúééà ,'àéøBãîè'- ©©¦¦§©§§¨§¨©§§©¥©¨

,mieqn bc eiptl e`iadéîc äåäcdnec didy -,'àçôBìö'ì`edy ©£¨¨¥¦§¨¨
.`nh bcàîBé éãäì déè÷ð,ynyd len iy` ax ewifgd -àæç ©§¥©£¥¨£¨

éçnéö déa äåäc,miwc miywyw ea yiy d`xe -dééøLå.exizde - ©£¨¥¦§¥§©§¥
àøúà àeääì òìwéà éMà áø,mieqn mewnl -àðeð dén÷ì eúééà ©©¦¦§©§©©§¨©§§©¥¨

ì éîc éåäcàðeðøôLxedh bcl dnec didy bc eiptl e`iad - ©£¥¨¥¦§©§¨
.'`pepxty' enyyéøeéç éìëéLîa dééôçexer z` iy` ax jkig - ©§¥¦§¦§¥¦¨¥

mzepipal jezne ,mipal miltqa bcd lyéôì÷ déa àæçd`x - £¨¥©§¥
,mixegy miywyw my yiydééøLå.exizde - §©§¥

ì òìwéà äpç øa øa äaøenyy mewndéì eáéø÷ ,àîâàc àø÷à ©¨©©©¨¦§©§©§¨§©§¨§¦¥
àúðçöenk ,xedh bc `edy ,zipzleq lek`l el eyibd - ©£¨¨

.x`azdy'éèàa' déì éø÷ äåäc àøáb àeääì déòîLdax rny - ©§¥§©©§¨©£¨¨¥¥¨¥
.`nh bc my `edy ,'ih`a' bcd z` dpkny cg` mc` dpg xa xa

øîà,xedh bc `ed zipzleqy s` ,dpg xa xa daxdéì éø÷ à÷cî ¨©¦§¨¨¥¥
el `xew `edy jkn -déa úéà àîè øác dðéî òîL ,'éèàa'- ¨¥§©¦¨¨¨¨¥¦¥

,`nh xac ea axerny gkendépéî ìëà àì.bc eze`n lk` `le - Ÿ¨©¦¥
da ïéiò àøôöì,el eyibdy lk`na opeazd ,xweaa -déa çkLà §©§¨¦¥¨©§©¥

àîè øác,`nh xac ea axern ok`y `vne -à éø÷déLôp`xw - ¨¨¨¥§¦©©§¥
weqtd z` envr lr(`k ai ilyn),'ïåà ìk ÷écvì äpeàé àì'exnyy Ÿ§¤©©¦¨¨¤

.xeqi` zlik` ly dlwz xac el rx`i `ly 'd
,dlik`a mixeq`d m"ekr ilk`n llka dpyna epipyìL èøBwäå'§©¤¤

,'úézìéç.'zizlig' enyy ixt zkizg ,xnelk ¦§¦
:`xnbd zx`anàîòè éàîly zizlig ly hxew exq` recn - ©©£¨

,miakek icaeràðékña déì é÷ñôîc íeMîeze` mikzegy oeik - ¦§©§§¦¥§©¦¨
e ,dtixh ilk`nl ea eynzydy oikqa,øî øîàc áb ìò óàxac ©©©§¨©©

d,øzeî ,íâôì íòè ïúBðzrn dlil xary oeik o`k s`e ¥©©¦§¨¨
,oikqay sxhd mrhd mbtp ,dtixh ilk`nl oikqa eynzydy

mewn lknàúézìéçc déôøeç ábà,zizligd zetixg jezn - ©©§¥§¦§¦¨
àúéðeðîL déì àélçîdweacd dtixhd zipepny zwznzn - §©§¨¥©§¦¨

,oikqadéì äåäå`ed ixde -ì íòè ïúBðk,çáLmrh z` giayny ©£¨¥§¥©©¦§¨
,zizligd.øeñàå§¨

:df oipra dyrn d`ian `xnbddécáòiprpkd ecar -,éåì éaøc ©§¥§©¦¥¦
à÷ äåäàúézìéç ïéaæî.zeizlig xken did -éaøc déLôð çð ék £¨¨§©¥¦§¦¨¦¨©§¥§©¦

éåì,iel iax xhtpyk -ïðçBé éaøc dén÷ì eúàiax iptl e`a - ¥¦£§©¥§©¦¨¨
,opgeidéì eøîà,edel`y -dépéî ïaæéîì eäîxzen m`d - ¨§¥©§¦§©¦¥

.`l e` ,zeizlig epnn zepwle jiyndleäì øîà,opgei iaxBcáò ¨©§©§
'øáç' ìL,mkg cinlz -øáçk àeä éøäepin`dl xyt`e ,df oiprl ¤¨¥£¥§¨¥

.mixyk mixac xken `edy
:dnec dyrn `xnbd d`ianàúìéëz ïáæ ,éîBéðî øa àðeä áø©¨©©§¥§©§¥§¨

àãéñç íøîò áøc déúéác éLðàîezy`n eizeivivl zlkz dpw - ¥©§¥§¥¥§©©§¨£¦¨
jenql leki `ed m`d wtzqd jk xg`e ,`ciqg mxnr ax ly
dnecd ,'oli` `lw' edfy yeygl eilry e` ,zlkz ef ok`y dilr¨¨¦¨

.zlkzk eze` mixken mi`nxde zlkzl ed`xnadén÷ì àúà£¨§©¥
óñBé áøc,el`ye sqei ax iptl `a -déãéa äåä àìax rci `l - §©¥Ÿ£¨¦¥
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`oifgeרכח mipya cenr hl sc ± iying wxtzereay
ãçà íúåçá ïéøåñàsiifne gxh mixwi odinc zlkze xyac oeikc ,ieb cia xbyl -

.onwl jixt alg`e .ekqpl oiid lre ,mtilgdlúéúìéç`ed `zxet ,dfa df silgdl -

.siifne gxh `le ,ipdncäì ùåçéð éàîì úôdizlna `l` `kd] opiqxb `l llk -

:opiqxb [`kde] (ikde) ,dl [opiqxb l`enyc.'ek dpiab `py i`nâã úåëéúçodinc -

.siifne mixwi'åë ìàåîùbilt `l l`eny -

`pniq igepz`l jixv `l :xaqw `l` ,axc`

,xizdl ztd lre xeqi`l bc zkizg` ipzinl

.lif`e yxtnckìàåîùåbc zkizg :jl xn` -

mibc ixd opireny` xyac oeike ,xya epiid

.llkaäì ùåçéð éàîì úôå`pniq dl azipc -

.b"tng ipzinle xizdl'åë éôåìçéà íåùî éà-

.yginl `ki` i`néããä éëenr yi `ny -

`l mzeg `ki`c oeik :ol `hiyt - el dnecd

:opiqxb ikd .`geex dil zilc icina siifne gxh

xya ipeeb ixze xya epiid bc zkizg l`enye

.'ek dl yegip i`nl zt .opixn` `lïéç÷åì ïéà
'åë â"çî ç"îéiciyg `ixeqay mipeepgy -

ictw `lcipafne "leykn ozz `l xer iptl"`

edpi` edin .iebd on egwly mixac l`xyil

gx`zp m` jkld ,`xeqi` ilk` `l ediiteb

.enr lek`l xzen elv`åì øâéù.dpzna -

éîåø éøãðå÷ìñ.inexay oinezgp =ïéìëåà
äúåàiaxiw da oiaxrny meyn ,xeq`e -

.dpnn oiyer zelecb zekizge ,mi`nh mibc

ãçà ï÷æ.did ieb -òåãéá éèåòîìiab -

m`e ,unege oii okezl zzl okxcy oiyak

.d`pda elit` oixeq` - my oii ozpy recia

ñééøåî éèåòîìjde ,d`pda elit` xeq`c -

.`id xi`n iax `nzqäðùîúåéðáãáãäå=

.miapr ly zeleky`äôåøè äðéàùoixkipy -

.mibc zekizgúéúìéç ìù äìò`l `dc -

.`pikqa dl ewqtnïéìâìåâîä úåà÷ñåìâ éúéæå
oixvrpe oinngzne lebr ilka oiqepkd mizif -

:enk oilblebn .`wqelb oirk odili`n

,opny zngn etxpe enngzpy ,"zlblebn"

,`hiyt :jixt (a ,n) `xnbae .y"len frlae

.dl yegip i`nlïéøåñà ïéçìùmizif` -

.dl yxtn (a ,n) `xnbae .xcdnwäìåìñä ïî
`xnba .oixeq` ipepgd iptl lqa oixknpd -

.oii odilr slfny iptn :yxtn÷úôää ïî-

.oigeln miabg ly oqepik mewnïéøúåîoi`c -

.xeknl eiptl epzepy cr odilr slfnïëå
äîåøúì.`xnba yxtn -àøîâìàøùé áùåé

.ed`ex oi` elit`e -éáåøòéàea axir `ny -

.oiiúâì øöåáä.oii odn zeyrle zba okxcl -

øùëåäli`ed ,slfpd dwyna d`neh oiprl -

,ediipin witpc i`na dil `gip oicner od jkle

.dlik`l od onvr zeipacaceäøãùå ùàøù ìë
ïéøëéðoy`xa oixkip mibcdy ,bce bc lk ly -

oi`e micg odiy`x mi`nhdy ,xedhl `nh oia

.dxcyd heg odlúéáìéëdili`n dlicb -

`nh mibc xiv my yi m`e ,mixedh mibc xiva

.ea dlicb zialik oi`
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úômeyn ,`nrh d`xpe .l`enyc dizlin cr i`d qxb `l qxhpewa - 'ek dl yegip i`nl

.mixtqd dibdl jk liaya oi` edin .mixg`d on xzei zt lr df dywi dnlcç"îé
itl ,dpiab aeygl jxved alg aiyg `wc ab lr s`e - dgnend on `l` migwip mpi` b"gn

meyn `ed dpiab mrh la` ,`nh alg aexir meyn xeq` algy ,dey oxeqi` mrh oi`y

dinxi iaxl edin .(` ,dl) lirl ziyixtck ielib

igevgv meyn dpiab mrh (my) lirl yxtnc

dnl dcedi iaxl :dyw ,i"yx yexitl ,`nh alg

aiyg `w `ztqezae ?dpiab o`k zepyl jxved

da oi`y bc zkizg alg mewna `ziixad z`fa

.oniqàðéðúipz `dc ,dniz - opax epzc `dl

dil ifg `l `d :rnyn ,ed`ex l`xyie :oizipzna

,`wec e`l ed`exc :xnel yie !xeq` `zry lk

.eze`xl leki xnel dvex `l`éàxac `kilc

,excr cva ayeic oeikc - `hiyt excra `nh

eqtez `ed dry lky oeik ielibl yginl `kile

yic `kid edin .icinl yginl `kil ok m` ,ecia

zppqnc lirl ziyixtck ,xeq` - ielibl yegl

lfebd"a opixn`ck diwxhc `kid icin ipdn `l

.(a ,ehw `nw `aa) "`xza

íúä:xn`z m`e - dwynl dil ira `w

xveac `hiyt ?ix`w i`n dl ix`wce

`edc dywnc dizrc `wlqc :xnel yie !opz zbl

`zeaxl - zbl hwpc `de ,dlik`l xvea oicd

.xyked `l ikd elit`c ,[lldc] (d"ac)
o`k
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äðéáb ,út ,ñééøBî ,úézìéç ;ãçà íúBça ïéøeñà¯ £¦§¨¤¨¦§¦©§©§¦¨
íeMî éà ?dì Leçéð éàîì út .ãçà íúBça ïéøzeî¨¦§¨¤¨©§©¥¨¦¦

éôeìçéààîéîça àøéø÷¯éøòNãa éhéçc ,òéãé òãéî ¦£¥§¦¨©£¦¨¥©§¦©§¦¥¦§©£¥
éããä ék éà ;òéãé òãéî éîð¯ãçà íúBç àkéàc ïåék ©¦¥©§¦©¦¦£¨¥¥¨§¦¨¨¤¨

éiæîe çøè àìçøè àìc ?äðéáb àðL éàî ,áøå .ó ¨¨©§©¥§©©§¨§¦¨§¨¨©
éiæîeéiæîe çøè àì éîð áìç ;ó:àðäk áø øîà !ó §©¥¨¨©¦¨¨©§©¥£©©¨£¨

.ïîéñ da ïéàL âc úëéúç ìéiòå áìç ÷étà¯eðééä ©¥¨¨§©¥£¦©¨¤¥¨¦¨©§
!øNa¯øeñà ú"éá :øîBà ìàeîLe .øNá éðååâ éøz ¨¨§¥©§¥¨¨§¥¥¨

,ïéé ,øNa ;ãçà íúBça øzeî â"çî ,ãçà íúBça§¨¤¨¨§¨¤¨¨¨©¦
úìëz¯äðéáb ,úézìéç ,ñééøBî ;ãçà íúBça ïéøeñà §¥¤£¦§¨¤¨©§¦§¦§¦¨

¯ì .ãçà íúBça ïéøzeîïéàL âc úëéúç ,ìàeîL ¨¦§¨¤¨¦§¥£¦©¨¤¥
eðz .ïðéøîà àì øNá éðååâ éøz ,øNa eðééä ïîéñ dä¦¨©§¨¨§¥©§¥¨¨¨¨§¦©¨

àéøeña â"çî ç"îé ïéç÷Bì ïéà :ïðaø¯àìå ïéé àì ©¨©¥§¦§§¨Ÿ©¦§Ÿ
úézìéç àìå úéøcðB÷ìñ çìî àìå ,áìç àìå ñééøBî©§§Ÿ¨¨§Ÿ¤©©§§¨¦§Ÿ¦§¦
ìöà çøàúð íà ïleëå ;äçîenä ïî àlà ,äðéáb àìå§Ÿ§¦¨¤¨¦©§¤§¨¦¦§¨¥©¥¤

úéaä ìòa¯,éåì ïa òLBäé éaøì déì òéiñî .øzeî ©©©©¦¨§©©¥§©¦§ª©¤¥¦
Búéáì úéaä ìòa Bì øbL :éåì ïa òLBäé éaø øîàc¯àì úéaä ìòa ?àîòè éàî ;øzeî §¨©©¦§ª©¤¥¦¦¥©©©©¦§¥¨©©§¨©©©©¦¨

."úéøcðB÷ìñ çìîe" .déì øcLî ìéëàc éànî ,déì øbLî éëå ,àøeqéà ìëàå àøézéä ÷éáL̈¥¤¥¨§¨©¦¨§¦§©©¥¦©§¨¥§©©¥¤©©§§¨¦

.dúBà ïéìëBà éîBø éøcðB÷ìñ ìkL çìî :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?úéøcðB÷ìñ çìî éàî©¤©©§§¨¦¨©©§¨¨©§¥¤©¤¨©§§©¥¦§¦¨
úéøcðB÷ìñ çìî :ïðaø eðz¯äãeäé éaø ;øéàî éaø éøác ,úøzeî äðáì ,äøeñà äøBçL ¨©¨©¤©©§§¨¦§¨£¨§¨¨¤¤¦§¥©¦¥¦©¦§¨

ìàéìîb ïa àðéðç éaø íeMî ìàéìîb ïa äãeäé éaø ;úøzeî äøBçL ,äøeñà äðáì :øîBà¥§¨¨£¨§¨¤¤©¦§¨¤©§¦¥¦©¦£¦¨¤©§¦¥
à Bæå Bæ :øîBà,äøeñà äðáì øîBàä éøáãì :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà .äøeñ ¥§£¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨§¦§¥¨¥§¨¨£¨

íéøBçL íéâã éáøé÷ ,äøeñà äøBçL øîBàä éøáãì ;da ïéáøBòî íéàîè íéðáì íéâã éáøé÷¦§¥¨¦§¨¦§¥¦§¨¦¨§¦§¥¨¥§¨£¨¦§¥¨¦§¦
íeMî eäaà éaø øîà .da ïéáøBòî äæå äæ ,äøeñà Bæå Bæ øîBàä éøáãì ;da ïéáøBòî íéàîè§¥¦§¨¦¨§¦§¥¨¥§£¨¤§¤§¨¦¨¨©©¦©¨¦
elà éøä" .øéæç ïneLa äéðt ÷éìçî äéäL ,eðúðeëLa äéä ãçà ï÷æ :ìàéìîb ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤©§¦¥¨¥¤¨¨¨¦§¨¥¤¨¨©£¦¨¤¨§©£¦£¥¥

äi÷æçì ?éàî éèeòîì ."íéøeñà¯ïðçBé éaøì ,òeãéa éèeòîì¯úéa úðéáâe ñééøBî éèeòîì £¦§©¥©§¦§¦¨§©¥§¨©§©¦¨¨§©¥©§§¦©¥
.øéàî éaøk àîúñe ,é÷ééðeàäðùî,eäàBø ìàøNéå éBb BáìçL áìç :äìéëàa ïéøzeî elàå §¨¦§¨¨§©¦¥¦§¥¨¦©£¦¨¨¨¤£¨§¦§¨¥¥

ïkøc ïéàL ïéLáëe ,ä÷Lî øLëä íeMî ïäa ïéà ïéôhðnL ét ìò óà úBiðácácäå ,Lácäå§©§©§©©§§¨¦©©¦¤§©§¦¥¨¤¦¤§¥©§¤§¨¦¤¥©§¨
éúéæå ,úézìéç ìL äìòå ,äâc da LiL øéöå ,äôeøè dðéàL úéøèå ,õîBçå ïéé ïëBúì úúì̈¥§¨©¦§¤§¨¦¤¥¨§¨§¦¤¥¨¨¨§¨¤¤¦§¦§¥¥

äìeìqä ïî íéàaä íéáâçä .ïéøeñà ïéçìMä :øîBà éñBé éaø .ïéìbìeâîä úBà÷ñeìâ¯,ïéøeñà §§¨©§§¨¦©¦¥¥©§¨¦£¦©£¨¦©¨¦¦©§¨£¦
÷zôää ïî¯.äîeøúì ïëå .ïéøzeîàøîâBøãò ãöa ìàøNé áLBé :ïðaø eðúc àäì àðéðz ¦©¤§¥¨¦§¥¦§¨¨¥¨§¨§¨©¨©¥¦§¨¥§©¤§

éàå !àèéLt ,Bøãòa àîè øác àkéìc éà ?éîc éëéä .LLBç Bðéàå ,Bì àéáîe áìBç éBâå ,éBb ìL¤§¥¥¦§¥¥¥¦¨¥¦§¥¨¨¨¨¥§¤§§¦¨§¦
?éànà ,Bøãòa àîè øác àkéàc¯àì áéúé éëå ,déì éæç éà÷ éëå ,àîè øác àkéàc íìBòì §¦¨¨¨¨¥§¤§©©§¨§¦¨¨¨¨¥§¦¨¥¨¥¥§¦¨¥¨

:ïì òîLî à÷ ,déa áøòîe éúééî àîìc Leçéð ,déì éæç àì áéúéc ïåék :àîéúc eäî ;déì éæç̈¥¥©§¥¨¥¨§¨¥¨¨¥¥¥¦§¨©§¥§¨¥¥¨©§©¨
éà ?dì Leçéð éàîì Lác ."Lácäå" .déa áøòéî àìå úzøéî éúezøéà ,déì éæç éà÷ éëc ïåék¥¨§¦¨¥¨¥¥¦§¥¦§©§¨¦£©¥§©§©§©§©¥¨¦

éáeøòéà íeMî¯íéBâ éìeMéa íeMî éà ,éøñ àøñéî¯éìeòéb íeMî éà ,éç àeäL Bîk ìëàð ¦¦£¥¦§¨¨¥¦¦¦¥¦¤¡¨§¤©¦¦¥¥
íéBâ¯øLëä íeMî ïäa ïéà úBôhðnL ét ìò óà úBiðácácäå" .øzeîe àeä íâôì íòè ïúBð ¦¥©©¦§¨¨§©©§§¨¦©©¦¤§©§¥¨¤¦¤§¥

úbì øöBaä :éäðéîøe ."ä÷Lî¯ìlä déì éãBàå ,øLëeä àì :øîBà ìlä ,øLëeä :øîBà éànL ©§¤§¦§¦©¥©©©©¥§©¦¥¥Ÿ§©§¥¥¦¥
ì!éànL¯."äôeøè dðéàL úéøèå" .ä÷Lîì déì éòa à÷ àì àëä ,ä÷Lîì déì éòa à÷ íúä §©©¨¨¨¨¥¥§©§¤¨¨¨¨¨¥¥§©§¤§¨¦¤¥¨§¨
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc dxf dcear(iyiy meil)

,ãçà íúBça ïéøeñài`cke ,xweia miler zlkze xyk xyay oeik £¦§¨¤¨
sxh xyaa mtilgdle mzegd z` siifl gexhl miakek caerl
`ed oiid lr oke ,zlkzde xykd xyad z` xeknle ,oli` `lwe
mpniqy mixacd la` .jeqipd mdilr aiagy oeik ,ekqpiy ceyg

enyy ixt mdy ,'b"tng' `edñééøeî ,úézìéç,mibc iaxw -,út ¦§¦§¨©
,äðéábz` siifl iebd gxhiy miyyeg oi` mixwi mdinc oi`y oeik §¦¨

e ,mtilgdle mzegd.ãçà íúBça ïéøzeî¨¦§¨¤¨
:`xnbd zx`anút,miakek caer cia zglypydì Leçéð éàîì ©§©¦¨

,cg` mzegn xzei jixvp ok zngny ,da yygd dn -íeMî éà¦¦
éôelçéà,m"ekr zta l`xyid ly ztd z` silgiy yygn m` - ¦©¥

òéãé òãéî àîéîça àøéø÷ixd ,dng zta dxw zt silgi m` - §¦¨©£¦¨¥©§¦©
.xkip xacd didiéøòNãa éhéçczta oihig ly zt silgi m`e - §¦¥§¦§¨¥

,mizegt dincy ,mixery lyòéãé òãéî énð.xkip didi df mb -éà ©¦¥©§¦©¦
éããä ék,ixnbl dl dnecd zxg` zta ztd z` silgi m` -ïåék ¦£¨¥¥¨

àkéàc[yiy-]éiæîe çøè àì ,ãçà íúBç,ógeex el oi`y oeik §¦¨¨¤¨Ÿ¨©§©¥
.xaca

:`xnbd dywnezrclàðL éàî ,áøly dpic dpey dna -,äðéáb ©©§¨§¦¨
oeik edf ixd ,cg` mzega dl icyéiæîe çøè àìcódinc oi`y - §Ÿ¨©§©¥

yiy cg` mzeg elit` siifl gxeh miakek caerd oi`e mixwi
ok m` ,dilrénð áìçc xn`p alga mb -éiæîe çøè àì,órecne ¨¨©¦Ÿ¨©§©¥

.zenzeg ipy ax jixvd
:`xnbd zvxzn,àðäk áø øîàly fnxde ,ax zpeek ef oi` ok` ¨©©©£¨

`l` ,alg epi` z"ig ze`d÷étàd z` `ved -'áìç'mixacdn ©¥¨¨
,zenzeg ipy mikixvyåìéiòmixacd llkl qpkde -'âc úëéúç' §©¥£¦©¨

,ïîéñ da ïéàLmiakek caerdy yyg yi ,mixwi dincy oeiky ¤¥¨¦¨
.dze` silgi

:`xnbd zl`ey,'øNa' eðééä,bcl xya oia weligd dn ,xnelk ©§¨¨
xazqn `l ok m`e ,bcd ly epic mb dfa lelk ,xya xkfedy oeike

:`xnbd daiyn .bc zkizg lr zfnex z"ig ze`dyøNá éðååb éøz§¥§¨¥¨¨
eprinydl ,bc xyae dnda xya ,xya ipin ipy ax dpn -

.zenzeg ipy mikixv mdipyy
:el` mipica l`eny ozpy mipniqd z` d`ian `xnbdìàeîLe§¥

,øîBà`ed mpniqy mixacd,ãçà íúBça øeñà ,'ú"éá'`l` ¥¨§¨¤¨
`ed mpniqy mixac .zenzeg ipy mikixvíúBça øzeî ,'â"çî'¨§¨

.ãçàl oniq `ed 'z"ia' :`xnbd zx`anïéé ,øNae,úìëzmdy ¤¨¨¨©¦§¥¤
,ãçà íúBça ïéøeñàzfnexd z"ig ze`d z` l`eny hinyde £¦§¨¤¨

l oniq `ed 'b"gn'e .'bc zkizg'lúézìéç ,ñééøeîe,äðéábmdy §¨¦§¦§¦¨
,ãçà íúBça ïéøzeîzfnexd '`"t' ze`d z` l`eny hinyde ¨¦§¨¤¨

'zt'l:`xnbd zniiqn .ì,ìàeîLdxkfed `lda ïéàL 'âc úëéúç' ¦§¥£¦©¨¤¥¨
,ïîéñc oeikøNa eðééäxaky ,'xya'a dlelk bc zkizgy - ¦¨©§¨¨

e ,zenzeg ipy jixvy x`azdïðéøîà àì øNa éðååb éøzoi` - §¥§¨¥¨¨Ÿ¨§¦©
ok zngny ,mipey mipin ipy md bc xyae dnda xyay mixne`
oeyla ,cg` oniqa milelk mdipy `l` ,mipniq ipya jxev yi

.'xya'
milk`n iabl xzei exingd `ixeqay `ziixa d`ian `xnbd
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úézìéç àìå ,úéøcðB÷ìñ,sixg ixt oin -ïî àlà ,äðéáb àìå ©§§§¦§Ÿ¦§¦§Ÿ§¦¨¤¨¦
äçîenämicedid s` `ixeqay oeik ,zexyka wfgedy mc`n - ©§¤

xeqi` lr micitwn mpi` ,mixyk mixac wx lek`l micitwny
mixeq`e miakek icaern epwpy el` milk`n mixkene ,'xer iptl'

:`ziixad zniiqn .dlik`aïleëå,elld milk`nd lke -íà §¨¦
øzeî ,úéaä ìòa ìöà çøàúðmnvrl mdy oeik ,lek`l el ¦§¨¥¥¤©©©©¦¨

.el` m"ekr ilk`nn lek`l `ly micitwn
,`ziixaay oexg`d oicd :`xnbd zxne`òLBäé éaøì déì òéiñî§©¥©¥§©¦§ª©

LBäé éaø øîàc ,éåì ïa,éåì ïa òe ,`ixeqa `vnpd mc`øbL[gly-] ¤¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦¦¥
úéaä ìòa Bìel` milk`n dpznaàîòè éàî .øzeî ,Búéáìdne - ©©©©¦§¥¨©©£¨

y oeik ,jka mrhdúéaä ìòaenvràøeqéà ìëàå àøézéä ÷éáL àì ©©©©¦Ÿ¨¦¤¥¨§¨©¦¨
,xeqi` xac lk`ie xzid xac lek`ln gipi `l -déì øbLî éëå§¦§©¥¥
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.envra lke` `edy mixacdn el gley `ed

:dpyna epipy.'úéøcðB÷ìñ çìîe'¤©©§§§¦
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,äøeñà äðáì ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøáce.úøzeî äøBçL ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¨¨£¨§¨¤¤
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:`ziixad z` `xnbd zx`anéaø øîà ,äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦
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.mipale mixegy mi`nh
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÷éìçî äéäL ,eðúðeëLa äéä ãçà ï÷æ ,ìàéìîb ïa àðéðç éaø íeMî¦©¦£¦¨¤©§¦¥¨¥¤¨¨¨¦§¨¥¤¨¨©£¦

äéðtzixcpewlq gln ly.øéæç ïneLa ¨¤¨§©£¦
:dpyna epipyelà éøä'[epipyy iebd ilk`n lk],íéøeñàoi`e £¥¥£¦

.'d`pd xeqi` oxeqi`
:`xnbd zl`eyéàî éèeòîì,ef oeyla hrnl dpynd d`a dn - §©¥©

miakek icaer ly mixac el`e' xn`p dpynd zligza xak ixde
:`xnbd daiyn .'d`pd xeqi` oxeqi` oi`e ,oixeq`ìzrcäi÷æç §¦§¦¨

(:gl lirl)epiidòeãéa éèeòîìmda mipzepy reciy miWak hrnl - §©¥§¨©
e .d`pda elit` mixeq` mdy ,uneg e` oiiïðçBé éaøìxiznd §©¦¨¨

dpynd d`a ,d`pda el` miyakúéa úðéáâe ñééøeî éèeòîì§©¥§¨§¦©¥
,é÷ééðeà,d`pda elit` mixeq` mdyøéàî éaøk àîúñednzqe - §¨¦§¨¨§©¦¥¦

,d`pda el` mixac xqe`d ,xi`n iax zhiyk dpynd dfa
lirl x`eank(:hk).

äðùî
zncewd dpynd(:dl)mixeq`y mieb ly milk`nd z` dzpn

:dlik`a mixzend z` dpen epizpyn ,dlik`a l`xyilelàå§¥
e iebn migwlpy mixac,äìéëàa ïéøzeîáìçdxiyk dndaBáìçL ¨¦©£¦¨¨¨¤£¨

e ,íéáëBk ãáBòi`pzayeäàBø ìàøNédnda alg ea axir `ly ¥¨¦¦§¨¥¥
.d`nhLácäå.dlik`a xzen ieb e`yryúBiðácácäå- §©§©§©©§§¨¦

,miapr ly zeleky`ïéôhðnL ét ìò óà,miaprd on uinïäa ïéà ©©¦¤§©§¦¥¨¤
shepd oiia -,ä÷Lî øLëä íeMîz` xiykn `ed oi` xnelk ¦¤§¥©§¤

.d`neh zlawl ,milke` x`ye leky`dúúì ïkøc ïéàL ïéLáëe§¨¦¤¥©§¨¨¥
,õîBçå ïéé ïëBúì`ly minkg mdilr exfb `le ,iebn mzgwl xzen §¨©¦§¤

oii mkezl zzl mkxcy miyak mdn zepwl e`eai `ny mzgwl
.unege
úéøèå[geln ohw bc oin-]äôeøè dðéàLixnbl zwqexn dpi`y ± §¨¦¤¥¨§¨

oinn `id m` oci lr wecal ozipy zenily bc zekizg ex`ype
.xykøéöåmibc ly ahex -,äâc da LiL`nh ohw bc xnelk §¦¤¤¨¨¨

dpyna lirl x`eank ,zialik `xwpd(:dl)ahexa eze`vndy ,
.ezexyk lr dcirn

ìL äìòåd gnv,úézìéç.oikqa dlrd z` jezgl jxcd oi`y §¨¤¤¦§¦
úBà÷ñeìb éúéæå,dber oirk lebr ilk jeza mipezpd mizif - §¥¥§§¨

ïéìbìeâîä`xnbae ,ekkxzde enngzdy ±(:n)yecigd dn x`eai ©§§¨¦
.xaca,øîBà éñBé éaømizifïéçìMä,ieb lyïéøeñà,dlik`a ©¦¥¥©§ª¦£¦

`xnbae(:n).xaecn mizif eli`a x`eai
äìeìqä ïî íéàaä íéáâçälqd jezn miabg xkend ieb ipepg ± ©£¨¦©¨¦¦©§¨

,eiptlyïéøeñàmle` ,oii mdilr slfn iebdy meyn ,dlik`a £¦
mi`ad miabgd÷zôää ïîbdy ±miabg ly xve`dn mxken ie ¦©¤§¥

,migelnïéøzeî,dlik`acr ,oii mdilr slfn iebd oi`y itl ¨¦
.mxkenl ick eiptl migpen eidiy

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

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוד מא



`oifgeרל mipy` cenr n sc ± iying wxtzereay
úåèèåù."mind lr oihy" oeyl -úåçåúô úåéáçxninl `ki`c ,`cga ibq `l -

.dia ltp `nlrnúù÷ù÷å øéôðñ ïäá ùéù ìë íéâãáå"zetxh el`"a `id dpyn -

.ediiexzl `iywe ,xg` xaca mibcl oniq oi` `nl` .(` ,hp oileg)ïôåâá ìáàlek`l -

.zixh ly mibc ly otebøéöá àðìéáèî äåä ùéøî,dxcya e` y`xa e` ,oniq cga -

ongp axe `ped ax ibilt ikc izrc `wlq dedc

.dcen `ped ax elit` oxiva la` ,ibilt oteba

àðìéáè àì éîð ïøéöá.`ped axk il `xiaqc -

úååù úåëéúçùëcgi oze` oixagnyk -

bcn olek eidy ze`xpe zexkipe ,zexagzn

.cg`àøúàá àðååâ éàäë éøùã àëéà éîå
éôì÷ éçéëùãoixedh mibc `ny :xnel yic -

.e`a oixedhd on miywywe ,yi oi`nheàì àðàå
àðéøñà øñéîitilw meyn oteb lek`l -

.dl xn`w iy` axe ,`ax`a igkzyincøîà÷ã
àôô áø éì.`ped ax edpxyc -äáéøòdpitq =

.dphwúåøúåî ïìåë- jda i`edc ikid ikc -

.`nlrl elf`e edleka inp i`edéàø÷ àúìúî
jenql iick mdy ,milecb minkg dylyn -

.`xwnd lrk mdilréøéá ïîã.mewn -ïøáåò
.odly mivia =õéøùî.en` irna envr bc -

õåçáî õéøùî äædlhedy xg`l xedh bc -

bc la` ,lega dil`n zcnere zvxyn ezvia

oixnbpy xg`l m`d irna miptan uixyn `nh

.eirna eiviaíéöéá éðîéñ.xedh ser ly -

úøãåëùcg` dy`xa dagxy ,dkeyn =

.zkynpe zxvwne zkledeúìâìåâòådlebr =

.miagx diciv oi`c ,zlblbne dicivnäùàø
ãë ãçàieyr ,xnelk .frla `"xhlt ,agx -

.eayen zia eizgzn agxy ckkïåáìç=

.l"qeal`ïåîìç.l"fien =öéáõøùä úav -

l"ixekek `ed av .od mivia ilihn d`hlde

m`c dipin `wtpe .rcxtvl dnecd ,frla

oileg zhigya ,rbna `nhn dawipe dnwix
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ïàëxninl `ki`c ,`cga ibq `l zegeztac :qxhpewd yxit - zenezqa o`k zegezta

`iady ieb :jenqa [xn`cn] (ipzcn) mixt` epiax axd dywde .dia ltp `nlrn

zegezta `nl` - zexzen olek zegezt ,odn zg`a zialik z`vnpe zeiag d`ln daixr

i` :dyw cere !elf` `nlrl `l` ipixg`a ded jda i`edc ikid ik :xn`c ,`lewl opilz

`nlc yegip inp mizy ,da ltp `nlrnc opiyiig

epiax axd yxtn did jkl !my mgipd iebd

`ki`c ,`cga `ibq zegezta :jtdl mixt`

yginl `kile .`nlrl `lf` izixg` xninl

la` .opilz `lewl daxc`c ,my gipd iebd `ny

yexit ayiil yi edin .mizy jixv zenezqa

zeialik mizy e`vnpy mzd ip`yc ,qxhpewd

mey o`k `vnp oi` `kd la` ,zeiagd on zg`a

.zegezta leqtl yi jkle ,ezkldk xykdl ziag

íéâãáåyxit - 'eke xitpq el yiy lk

,xg` xaca mibca xykd oi`y rnyn :qxhpewd

mze`a ipyn ik ,ok m`c :dnize .ediiexzl `iywe

jxved mze`le :yexit ,mi`nhl ediiyix encc

xn`c o`nc `ail` uxiz dne ,zywywe xitpq

`nh bc lkc ,dxcya wecale ?excy e` ey`x e`

jixt `l dxcync d`xp jkl !dxcyd heg el oi`

xitpq icda `pz dil aiyg `lc `de .icin

.aiyg `w `l i`eeb ipniqc meyn epiid ,zywywe

ú÷åìçî:xn`z m`e - `l oteba la` oxiva

,`ziixe`c xeqi` inp oxiv `de

zeaxl "mi`nhd" :(a ,aiw sc oileg) opixn`ck

oxiv `ziixe`c i`cec :xnel yie !oahexe oxiv

liha `l otebe ,aexa liha oxiv edin ,xeq`

.dliha `l dixacàæçå- diixye itlw dia

o`ne .cg` oin `l` my did `ly oebk ixiine

.`xwirn itlw da igikyc meyn epiid xq`c

úàöîðepiid ,zialik xykd :yexit - zialik

,lirlc i"yx yexitl zegezta mizy

.zenezqa mizy mixt` epiax axd yexitle

øîà:ipyn `l i`n` ,dniz - egenipyk `ax

oi` jkle ,`ziixe`c e`l mibc ixaer ipniq xaqw

el`" wxt ipyn inp ikdc ?mipniqa wecal

e`lc mivia ipniq iab (` ,cq oileg) "zetxh

!mipniqa wecale :jixt `wc ,edpip `ziixe`cn

epiax xne`e !`ziixe`cn e`l mivia ipniq :ipyne

mibc ixaer ipniq :`kdn dpin rnyc ,mz

ab lr s` yheaxead xizdl yi jkle .`ziixe`c

mda yi `dc ,miywyw mda oi`ven ep` oi`c

`ni` mlerl :zegcl yi edin .mixaere mipniq

- `kd ipy `lc `de ,`ziixe`c e`l mipniq jl

on `l` oigwp oi`"c ,iywiz izk`c meyn

`ly gwil xzid cv mey oi`c rnyn "dgnend

mipniqdy ,egenip `l m`c ,df oi`e ,dgnend on

`ki` `zydc ,xedh ipelt bc ly xne`e mixkip

on `ly s` migwp `peeb i`dke ,`zeaihl izxz

mivia iab (a ,bq) mzd opixn`ck ,dgnend

jkl ."xedh ipelt ser ly" xne`yk odn oigwelc

.wgvi epiax wcwc jk ,egenipyk uxzl jxved

,`id `zwiqt `zlin e`l izk`c :xn`z m`e

on `ly s` ,on`p "mizgln ip`" xn` m` `dc

aexa giky `l df xacc :xnel yie !dgnend

dywd dcedi epiaxe .dgiln zrya eidiy mixken

,`ziixe`c mibc ipniq i`c ,mz epiax yexit lr

ipniqk :xn`wc ,`ipz `lca `ipz ilz ok m`

on dywd cere .mibc ixaer ipniq jk mivia

`cd dil ing .mikex` mixedh mibc ixaer milebr mi`nh mibc ixaer ,mixedh mibc ixaerl mi`nh mibc ixaer oia `yxtn `p` rci :l`eny dinw xn` `ax xa ozp :oiwxitc inlyexid

`nh bc ixaer yic rnyn .xedh `nh lr xnel jteq `l` ,`nh xedh lr zxn`c il yia `l :dil xn` .`nh :dil xn`e ,xedh bc ly xaer el d`xd :yexit ?edn dfk :dil xn` ,`zetlq

oxiyne mina el yiy `ed zn` ik ,yheaxead xeq`l oi` edin !mibc ixaer ipniq lr jenql oi`e ,`ziixe`c e`l mipniq `nl` ,dpeil `incc `axerc `ki`c miviaa enk ,xedh lyl oinec
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äáéøò àéáäL éBb :øîà÷å áéúéå ,äáäà øa àcà áøc dén÷ éãéà øa àðpéç áø áéúé .ãçàå§¤¨§¥©¦¨¨©¦¦©¥§©©¨©©£¨¦¥§¨¨©¤¥¦£¥¨
úBçeút ,ïäî úçàa úéáìék úàöîðå úBiáç äàìî¯úBîeúñ ,úBøzeî ïlek¯úøzeî àéä §¥¨¨¦§¦§¥¦§¦§©©¥¤§¨¨§¦¤¤

?àä Cì àðî :déì øîà .úBøeñà ïleëå¯.ïðçBé éaøå ìàeîLe áøî ,éì òéîL éàø÷ àúìzî §¨££©¥§¨¨¨¦§¨¨§¨¥§¦©¦¥©§¥§©¦¨¨
:áø øîà àðeøa áø øîààleò déì éîø .äçîenä ïî àlà ïéçwð ïéà ïøaeòå íéâã éáøé÷ ¨©©§¨¨©©¦§¥¨¦§¨¨¥¦¨¦¤¨¦©§¤¨¥¥¨

ììkî ,äçîenä ïî àlà ïéçwð ïéà ïøaeòå íéâã éáøé÷ :áø øîà÷cî ,éøéa ïîc éàzñBc éaøì§©¦§©§¦¦¦¦§¨¨©©¦§¥¨¦§¨¨¥¦¨¦¤¨¦©§¤¦§¨
!íéöéa ìéhî øBäè âc ,õéøLî àîè âc :éäðéîøe ;øaeò déì úéà àîè âãc¯ïàkî éîñ §¨¨¥¦¥¨§¦§¦¨¨¥©§¦¨¨©¦¥¦§¥¦¨

õeçaî õéøLî äæ àlà ,eäðéð íéöéá éìéèî eäééåøz ,éîñéz àì :àøéæ éaø déì øîà .ïøaeò¨¨£©¥©¦¥¨¨¦§¥©§©§§¦¥¥¦¦§¤¨¤©§¦¦©
.íéâã éðîéñ Ck íéöéá éðîéñk :àéðúc !ïéðîéña ÷Bãáì ?äçîeî éì änì .íéðôaî õéøLî äæå§¤©§¦¦¦§¦¨¨¦§¤¦§§¦¨¦§©§¨§¦¨¥¥¦¨¦¨¥¨¦
Ck íéöéá éðîéñk ,àlà !eäa áéúk úN÷N÷å øétðñ íéâã éðîéñ ?Czòc à÷ìñ íéâã éðîéñ¦¨¥¨¦¨§¨©§¨¦¨¥¨¦§©¦§©§¤¤§¦§¤¨§¦¨¥¥¦¨
dLàøå ãk ãçà dLàø ,úìbìBâòå úøãBkL ìk :íéöéá éðîéñ ïä elàå ,íéâã éøaeò éðîéñ¦¨¥¨¥¨¦§¥¥¦¨¥¥¦¨¤¤¤©£§¤¤Ÿ¨¤¨©§Ÿ¨

ãç ãçà¯ïéck äéLàø éðLe ïécç äéLàø éðL ,äøBäè¯ïBaìçå õeçaî ïBîìç ,äàîè ¤¨©§¨§¥¨¤¨©¦§¥¨¤¨©¦§¥¨¤§¦©§¤§
íéðôaî¯íéðôaî ïBîìçå õeçaî ïBaìç ,äàîè¯äæa äæ ïéáøBòî ïBîìçå ïBaìç ,øBäè¯Bæ ¦¦§¦§¥¨¤§¦©§¤§¦¦§¦¨¤§§¤§§¨¦¤¨¤

,ïøaeò ïàkî éîñ :øîàc éøéa ïîc éàzñBc éaøìe .eçBnépLk :àáø øîà !õøMä úöéa àéä¦¥©©¤¤¨©¨¨§¤¦§©¦§©§¦¦¦§¨©§¥¦¨¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc dxf dcear(ycew zay meil)

úBèèBLzehy ±,Baeil`n xvep zialik enyy df bcy meyn §
epi` `nh bcn xiv ea axern m`e ,mixedh mibc ly xiv jeza

.zeigl leki
:`xnbd dywnúçà úéaìék àzLäxiva d`vnpyúøîàxivdy ©§¨¦§¦©©¨§©

éøLe`vnpa ,xzen -,úBiaìék ézLàéòaîxnel `pzd jixv ike ± ¨¥§¥¦§¦¦©§¨
.xyk xivdy i`cea `ld ,z`f

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìxaecn ipyd dxwna ±azeiag Ÿ©§¨¨§
,úBçeút`l` xiva dnvrn dxvep `l zialikdy yyg yiy §

okl ,xivd zexykl zecr zg` zialika oi`e ,uegan okezl dltp
,zeialik izy my eidiy jixvïàkxaecn oey`xd dxwnae ± ¨

zeiagA,úBîeúñoi`yyygzialikdydf ote`ae ,uegan dltp §§
.xiva dxvepy oniql zg` zialika ic

:dtexh dpi`y zixh ipniq oipra oecl zxfeg `xnbdáø ,øîzéà¦§©©
,øîà àðeäzixh dxzed `lãò,mipniqd ipy da exkeiyàäzL ¨¨©©¤§¥

å LàømbäøãLøkéðilra mi`nh mibc mpyiy oeik ,bce bc lka Ÿ§¦§¨¦¨
.mipniqd ipy mr mi`nh oi` la` ,cg` oniq,øîà ïîçð áøic ©©§¨¨©

xikiy jkaBàd oniq z`Bà Làød oniq z`,äøãLoi` ezrcly Ÿ¦§¨
.mdn cg` oniq mr elit` mi`nh mibc mlera

:`xnbd dywn,àîç øa àá÷eò áø áéúîdpyna epipy(.hp oileg), ¥¦©§¨©¨¨
,íéâãáe',md dlik`a mixiznd mipniqdBì LiL ìkbcløétðñ §¨¦Ÿ¤¥§©¦

,'úN÷N÷ådxizd cvike ,el` caln mibcl oniq oi`y rnyn §©§¤¤
.dxcye y`x ipniq it lr dlik`a mibc `ziixad

:`xnbd zvxznàéää àéðz ék ,ééaà øîàepypy mipniqd - ¨©©©¥¦©§¨©¦
mb mpyiy oeik ,xzei miwiecne miaeh ,dpynaaibcäàøà §©¨¨

,àãBîìôemd mpn` ,zywywe xitpq ilra md mixedh mibcy ©§¨
jka mixedh mibc x`yn mipeyeäééLéø eîãcmy`x dnecy - §¨¥©§

íéàîèìit lr `l` mxizdl xyt` i` jk meyne ,cg my`xy ¦§¥¦
,elld mipniq wx dpynd dhwp jkle .zywywe xitpq ipniq
mixedh mibc x`ya la` .mibcd ibeq lk wecal ozip mday
mipniq md s`y itl ,dxcye y`x ipniq lr mb jenql xyt`

.mibcd ibeq lk z` millek mpi`y `l` mipekp
ú÷Bìçî ,àleòc déîMî äãeäé áø øîàjxev yi m` mi`xen`d ¨©©§¨¦§¥§¨©£¤

ick wx `id ,cg` oniqa ic e` ,dxcyd hege y`x ,mipniq ipya
xizdlïøéöa ìaèì,mibc zekizg mze` ly ahexa ±ïôeâa ìáà± §©¥§¦¨£¨§¨

teb zlik` oiprl,mibcd ly mLàø àäiL ãò ,øeñà ìkä éøác¦§¥©Ÿ¨©¤§¥Ÿ
.økéð äøãLå§¦§¨¦¨

Léøî ,àøéæ éaø øîà,`ler ly eyecig izrnyy mcew ,dligza - ¨©©¦¥¨¥¥
àðìéaèî äåäztd z` lahn iziid -ïøéöadidy zekizgd ly £¨§©¥§¨§¦¨

`ped axk dkldy s`y izxaqe ,elke`e ,cg` oniq wx mda
dcen `ped ax mb xivd oiprl mewn lkn ,mipniq ipy jixvny

.cg` oniqa icyàðòîLc ïåékizrnyy -äãeäé áø øîàc àäì ¥¨¦§©§¨§¨§¨©©§¨
àleòc déîMîdyú÷Bìçîiabl wx `idïôeâa ìáà ,ïøéöa ìaèì ¦§¥§¨©£¤§©¥§¦¨£¨§¨

àðìéaèî àì énð ïøéöa ,økéð äøãLå Làø àäiL ãò øeñà ìkä éøác¦§¥©Ÿ¨©¤§¥Ÿ§¦§¨¦¨§¦¨©¦Ÿ§©¥§¨
oeik ,mipniq ipy zekizga eidiy cr lahn ipi` xiva mb -

.cg` oniq wx yi xy`k xiv lek`l xqe`y `ped axk dkldy
,àúëìä ,àtt áø øîàzxzen dpi` zixhdyLàø àäiL ãò ¨©©¨¨¦§§¨©¤§¥Ÿ

økéð äøãLåy`xd z` wecal jixv okle ,xivd xizdl ick elit` §¦§¨¦¨
dxcydeúçàå úçà ìk ìLx`y xizdl oi`e ,zekizgd on ¤¨©©§©©

ixacke ,zexiyk e`vnpe ewcapy zekizg jnq lr mibc zekizg
.`ped ax

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyúBëéúçmibcïäa LiL ¥¦¥£¦¤¥¨¥
ïîéñ,mzexyk lrïleëa ïéa,zekizgd lka -eléôàå ,ïúö÷îa ïéa ¦¨¥§¨¥§¦§¨¨©£¦

wx oniqd `vnp,úBøzeî ïlek ,ïäaL äànî ãçàamiyyeg oi`e §¤¨¦¥¨¤¨¥¨¨
.`nh bc zekizg my eaxrzpyàéáäL ãçà íéáëBk ãáBòa äNòîe©£¤§¥¨¦¤¨¤¥¦

áøb[ck-]ïBòîL ïaø øézäå ,ïäî úçàa ïîéñ àöîðå ,úBëéúç ìL ¨¨¤£¦§¦§¨¦¨§©©¥¤§¦¦©¨¦§
Blek áøbä úà ìàéìîb ïa`ziixadn gken ,dkizg dze` jnq lr ¤©§¦¥¤©¨¨

.`tt ax z`xedk `lye ,zekizgd lk z` wecal jxev oi`y
:`xnbd zvxznàtt áø dîbøz,`ziixad ixac z` cinrdl ©§§¨©¨¨
úBåL úBëéúçLkxkipe dzxagl zg` zeni`zne zexagzn - §¤£¦¨

lr cirdl ick odn zg`a oniqa ic okle ,cg` bc iwlg oleky
zg` lk lr oniq jixv ,zeey opi`y zekizga ok oi`y dn .olek

.zg`e
:`xnbd dywnéëä éà,cg` bc iwlg mdy zekizgd lr xkipy ¦¨¦

àøîéîì éàîlk lr oniqa jxev oi`y `ziixaa yecigd dn - ©§¥§¨
:`xnbd zvxzn .zg`àîéúc eäîxizp `ly xn`z `ny ± ©§¥¨

ik oniq da oi`y dkizgénøúà àîìc Leçéðef `ny yeygp - ¥¦§¨¦§©¥
dkizgl dni`zn `idy rxi` dxwnay `l` ,`nh bcn dkizg

,oniq da yiyïì òîLî à÷,jkl yeygl jixv oi`y `ziixad ¨©§©¨
.bcd eze`n mxewn zekizgd lky milez `l`

àúðçöc àaøà àeäämiphw mibca d`ln dpitqa dyrn ± ©©§¨§©£¨¨
`zpgv mi`xwpd,àøëéñì éúàc.`xkiq `xwpd mewnl dribdy ± §¨¥§¦§¨

÷ôð[`vi-]dééøLå éôì÷ déa àæçå ,àððéç øa àðeä áømda d`xe ± ¨©©¨©¦§¨©£¨¥©§¥§©§¥
.mlek z` xizde miywywàáø déì øîà,`ped axlàkéà éîe ¨©¥¨¨¦¦¨

àðåeb éàä ék éøLcmibcd lk z` df ote`a dxiznd drc yi ike ± §¨¥¦©©§¨
éôì÷ éçéëLc àøúàaokzi `lde ,miywyw miievny mewna ± §©§¨¦§¦¦©§¥

mibc mb dpitqa da yi la` ,dpitqay mixedh mibcn eltp mdy
.mi`nhøñàå àáøc éøetéL ÷ôðzextey ici lr dfxkd d`vi ± ¨©¦¥§¨¨§¨©

e .dlik`a mixeq` mibcdy `ax mrhnéøetéLlr dfxkd d`vi ± ¦¥
enrhn zextey iciéøLå ,àððéç øa àðeä áøc.mixzen mibcdy - §©¨©¦§¨§¨¥

éì øîà éãéãì ,ézôcî äéîøé áø øîàxn` invr il ±ék ,éôt áø ¨©©¦§§¨¦¦§¦§¦¦¨©¦©©¦¦
àøLxizdy dn ±àððéç øa àðeä áøjnq lr mibcd z` §¨©¨©¦§¨
ywdlahl `l` did `l ,`vny miywàì ïôeâa ìáà ,ïøéöa± §¦¨£¨§¨Ÿ

.xizd `l ,df jnq lr mnvr mibcd z` lek`l la`,éMà áø øîà̈©©©¦
àððéç øa àðeä áø àøL ék ,àtt áø éì øîà éãéãì,mibcd z` §¦¦¨©¦©¨¨¦§¨©¨©¦§¨

dzid ezpeek.ïôeâa eléôà,xn`e iy` ax siqedàðàå,ip`e ±àì £¦§¨©£¨Ÿ
àðéøñà øñéîoeik ,mnvr mibcd zlik` z` xqe` ipi` ±øîà÷c ¥¨¨§¦¨§¨¨©

àtt áø éì,z`f xizd `ppig xa `ped axyàðéøL àøLéî àìå± ¦©¨¨§Ÿ¦§¨¨¥¨
,mzlik` z` xizn ipi` ipy cvnedéîMî äãeäé áø (éì) øîà àäc§¨¨©¦©§¨¦§¥

,àleòcyú÷Bìçîjixv e` cg` oniqa ic m` ongp axe `ped ax §¨©£¤
oiprl `l` dpi` ,mipniq ipyãò ìkä éøác ïôeâa ìáà ïøéöa ìaèì§©¥§¦¨£¨§¨¦§¥©Ÿ©

.ãçàå ãçà ìk ìL økéð äøãLå Làø àäiL¤§¥Ÿ§¦§¨¦¨¤¨¤¨§¤¨
áéúé[ayi-]áéúéå ,äáäà øa àãà áøc dén÷ éãéà øa àððéç áø ¨¦©¦§¨©¦¦©¥§©£¨©©£¨§¨¦

äáéøò àéáäL íéáëBk ãáBò ,øîà÷å[dphw dpitq-]úBiáç äàìî §¨¨©¥¨¦¤¥¦£¥¨§¥¨¨¦
,mibc ly xiv mkezae,ïäî úçàa úéaìék úàöîðåeid zeiagd m` §¦§¥¦§¦§©©¥¤

,úBøzeî ïlek ,úBçeút,oleka zialik dzidy gipdl yi oky §¨¨
zeiagd eid m` mle` .myn dwlzqdeàéä ,úBîeúñd`vnpy ef ± §¦

zialik dadéì øîà .úBøeñà ïleëå ,úøzeîdad` xa `c` ax ¤¤§¨£¨©¥
,ici` xa `ppig axlàä Cì àðî`ppig ax el dpr .df oic jl oipn - §¨¨¨

,ici` xaéì òéîL éàø÷ àúìzîizcnl -ly mdixacn z`f ¦§¨¨§¨¥§¦©¦
`xwn lr enk mdilr jenql ozipy ,milecb minkg dyly

epiide ,dxeza.ïðçBé éaøå ìàeîLe áøî¥©§¥§©¦¨¨
ïøaeòå íéâã éáøé÷ ,áø øîà àðBøa áø øîàly miviae mirn ipa ± ¨©©§¨¨©©¦§¥¨¦§¨¨

,mibcäçîenä ïî àlà ïéçwð ïéàmiiaxw el` m` oigadl rceiy ¥¦¨¦¤¨¦©§¤
.mixedh mibc ly miviae

déì éîøel dywd ±éøéa ïîc éàzñBc éaøì àleòenyy mewnn ± ¨¥¥¨§©¦§©§¦¦¦
,ixiaáø øîà÷cîy,ïøaeòå ,íéâã éáøé÷,mdly miviad xnelkïéà ¦§¨¨©©¦§¥¨¦§¨¨¥

ììkî ,äçîenä ïî àlà ïéçwðcenll ozip ±déì úéà àîè âãc ¦¨¦¤¨¦©§¤¦§¨§¨¨¥¦¥
øaeò`ld ,dgnena jxev yi recn ,ok `l m`y ,mivia el yi ± ¨

.xedh bc ly `l` mpi` mibc iviaéäðéîøe,`ziixan dywe ± §¦§¦
,epipyyõéøLî àîè âceli`e ,miphw mibcíéöéa ìéèî øBäè âc ¨¨¥©§¦¨¨¥¦¥¦
i mdneel dpr .mivia oi` `nh bcly rnyn ,miphw mibc mi`ve

,`lerl i`zqec iaxïàkî énñzaiz `ziixad on xqd ±,'ïøaeò' ©¥¦¨¨¨
mibc ivia la` dgnend on zepwl yi mibc iaxw wx df itle

.dgnen epi`y inn mb migwipàøéæ éaø déì øîà,`lerlénqéz àì ¨©¥©¦¥¨Ÿ¦©¥
,'oxaer' zaiz xiqdl jxev oi` ±eäééåøzxedhd bcd mb ,mdipy ± ©§©§

`nhd mbeeäðéð íéöéa éìéèî,dnd ±àlàyäæxedhd bcd ± §¦¥¥¦¦§¤¨¤
õeçaî õéøLîmibc miviadn mi`vei mye uegl eivia lihn ± ©§¦¦©

,miphwåeli`äæ`nhd bcd ±íéðôaî õéøLîoiicr miviadyk ± §¤©§¦¦¦§¦
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רלי oifge` mipy` cenr n sc ± iying wxtzereay
úåèèåù."mind lr oihy" oeyl -úåçåúô úåéáçxninl `ki`c ,`cga ibq `l -

.dia ltp `nlrnúù÷ù÷å øéôðñ ïäá ùéù ìë íéâãáå"zetxh el`"a `id dpyn -

.ediiexzl `iywe ,xg` xaca mibcl oniq oi` `nl` .(` ,hp oileg)ïôåâá ìáàlek`l -

.zixh ly mibc ly otebøéöá àðìéáèî äåä ùéøî,dxcya e` y`xa e` ,oniq cga -

ongp axe `ped ax ibilt ikc izrc `wlq dedc

.dcen `ped ax elit` oxiva la` ,ibilt oteba

àðìéáè àì éîð ïøéöá.`ped axk il `xiaqc -

úååù úåëéúçùëcgi oze` oixagnyk -

bcn olek eidy ze`xpe zexkipe ,zexagzn

.cg`àøúàá àðååâ éàäë éøùã àëéà éîå
éôì÷ éçéëùãoixedh mibc `ny :xnel yic -

.e`a oixedhd on miywywe ,yi oi`nheàì àðàå
àðéøñà øñéîitilw meyn oteb lek`l -

.dl xn`w iy` axe ,`ax`a igkzyincøîà÷ã
àôô áø éì.`ped ax edpxyc -äáéøòdpitq =

.dphwúåøúåî ïìåë- jda i`edc ikid ikc -

.`nlrl elf`e edleka inp i`edéàø÷ àúìúî
jenql iick mdy ,milecb minkg dylyn -

.`xwnd lrk mdilréøéá ïîã.mewn -ïøáåò
.odly mivia =õéøùî.en` irna envr bc -

õåçáî õéøùî äædlhedy xg`l xedh bc -

bc la` ,lega dil`n zcnere zvxyn ezvia

oixnbpy xg`l m`d irna miptan uixyn `nh

.eirna eiviaíéöéá éðîéñ.xedh ser ly -

úøãåëùcg` dy`xa dagxy ,dkeyn =

.zkynpe zxvwne zkledeúìâìåâòådlebr =

.miagx diciv oi`c ,zlblbne dicivnäùàø
ãë ãçàieyr ,xnelk .frla `"xhlt ,agx -

.eayen zia eizgzn agxy ckkïåáìç=

.l"qeal`ïåîìç.l"fien =öéáõøùä úav -

l"ixekek `ed av .od mivia ilihn d`hlde

m`c dipin `wtpe .rcxtvl dnecd ,frla

oileg zhigya ,rbna `nhn dawipe dnwix

.(a ,ekw)
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ïàëxninl `ki`c ,`cga ibq `l zegeztac :qxhpewd yxit - zenezqa o`k zegezta

`iady ieb :jenqa [xn`cn] (ipzcn) mixt` epiax axd dywde .dia ltp `nlrn

zegezta `nl` - zexzen olek zegezt ,odn zg`a zialik z`vnpe zeiag d`ln daixr

i` :dyw cere !elf` `nlrl `l` ipixg`a ded jda i`edc ikid ik :xn`c ,`lewl opilz

`nlc yegip inp mizy ,da ltp `nlrnc opiyiig

epiax axd yxtn did jkl !my mgipd iebd

`ki`c ,`cga `ibq zegezta :jtdl mixt`

yginl `kile .`nlrl `lf` izixg` xninl

la` .opilz `lewl daxc`c ,my gipd iebd `ny

yexit ayiil yi edin .mizy jixv zenezqa

zeialik mizy e`vnpy mzd ip`yc ,qxhpewd

mey o`k `vnp oi` `kd la` ,zeiagd on zg`a

.zegezta leqtl yi jkle ,ezkldk xykdl ziag

íéâãáåyxit - 'eke xitpq el yiy lk

,xg` xaca mibca xykd oi`y rnyn :qxhpewd

mze`a ipyn ik ,ok m`c :dnize .ediiexzl `iywe

jxved mze`le :yexit ,mi`nhl ediiyix encc

xn`c o`nc `ail` uxiz dne ,zywywe xitpq

`nh bc lkc ,dxcya wecale ?excy e` ey`x e`

jixt `l dxcync d`xp jkl !dxcyd heg el oi`

xitpq icda `pz dil aiyg `lc `de .icin

.aiyg `w `l i`eeb ipniqc meyn epiid ,zywywe

ú÷åìçî:xn`z m`e - `l oteba la` oxiva

,`ziixe`c xeqi` inp oxiv `de

zeaxl "mi`nhd" :(a ,aiw sc oileg) opixn`ck

oxiv `ziixe`c i`cec :xnel yie !oahexe oxiv

liha `l otebe ,aexa liha oxiv edin ,xeq`

.dliha `l dixacàæçå- diixye itlw dia

o`ne .cg` oin `l` my did `ly oebk ixiine

.`xwirn itlw da igikyc meyn epiid xq`c

úàöîðepiid ,zialik xykd :yexit - zialik

,lirlc i"yx yexitl zegezta mizy

.zenezqa mizy mixt` epiax axd yexitle

øîà:ipyn `l i`n` ,dniz - egenipyk `ax

oi` jkle ,`ziixe`c e`l mibc ixaer ipniq xaqw

el`" wxt ipyn inp ikdc ?mipniqa wecal

e`lc mivia ipniq iab (` ,cq oileg) "zetxh

!mipniqa wecale :jixt `wc ,edpip `ziixe`cn
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- `kd ipy `lc `de ,`ziixe`c e`l mipniq jl

on `l` oigwp oi`"c ,iywiz izk`c meyn

`ly gwil xzid cv mey oi`c rnyn "dgnend

mipniqdy ,egenip `l m`c ,df oi`e ,dgnend on

`ki` `zydc ,xedh ipelt bc ly xne`e mixkip

on `ly s` migwp `peeb i`dke ,`zeaihl izxz

mivia iab (a ,bq) mzd opixn`ck ,dgnend

jkl ."xedh ipelt ser ly" xne`yk odn oigwelc

.wgvi epiax wcwc jk ,egenipyk uxzl jxved

,`id `zwiqt `zlin e`l izk`c :xn`z m`e

on `ly s` ,on`p "mizgln ip`" xn` m` `dc

aexa giky `l df xacc :xnel yie !dgnend

dywd dcedi epiaxe .dgiln zrya eidiy mixken

,`ziixe`c mibc ipniq i`c ,mz epiax yexit lr

ipniqk :xn`wc ,`ipz `lca `ipz ilz ok m`

on dywd cere .mibc ixaer ipniq jk mivia

`cd dil ing .mikex` mixedh mibc ixaer milebr mi`nh mibc ixaer ,mixedh mibc ixaerl mi`nh mibc ixaer oia `yxtn `p` rci :l`eny dinw xn` `ax xa ozp :oiwxitc inlyexid
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ézL ,éøL zøîà úçà úéáìék àzLä .Ba úBèèBL§¨§¨¦§¦©©¨§©§¨¥§¥
?àéòaî úBiaìéë¯ïàk ,úBçeúôa ïàk :àéL÷ àì ¦§¦¦¨£¨¨©§¨¨¦§¨

Làø àäzL ãò :øîà àðeä áø ,øîzéà .úBîeúña¦§¦§©©¨¨©©¤§¥Ÿ
.äøãL Bà Làø Bà :øîà ïîçð áø ,økéð äøãLå§¦§¨¦¨©©§¨¨©Ÿ¦§¨

íéâãáe :àîç øa àá÷eò áø áéúî¯Bì LiL ìk §¦©§¨©¨¨§¨¦¨¤¥
àéää àéðz ék :ééaà øîà !úN÷N÷å øétðñ¯äàøàa §©¦§©§¤¤£©©©¥¦©§¨©¦§¨¨¨

äãeäé áø øîà .íéàîèì eäééLéø eîãc ,àãeîìôe©§¨§¨¥©§¦§¥¦£©©§¨
ïôeâa ìáà ,ïøéöa ìaèì ú÷Bìçî :àleòc déîMî¯ ¦§¥§¨©£¤§©¥§¦¨£¨§¨

øîà .økéð äøãLå Làø àäiL ãò ,øeñà ìkä éøác¦§¥©Ÿ¨©¤§¥Ÿ§¦§¨¦¨£©
àðòîLc ïåék ,ïøéöa àðìéaèî äåä Léøî :àøéæ éaø©¦¥¨¥¥£¨§©¥§¨§¦¨¥¨¦§©£¨
ú÷Bìçî :àleòc déîMî äãeäé áø øîàc àäì§¨©£©©§¨¦§¥§¨©£¤

ïôeâa ìáà ,ïøéöa ìaèìàäiL ãò øeñà ìkä éøác §©¥§¦¨£¨§¨¦§¥©Ÿ¨©¤§¥
økéð äøãLå Làø¯øîà .àðìéaèî àì éîð ïøéöa Ÿ§¦§¨¦¨§¦¨©¦Ÿ§©¥§¨£©

ìL økéð äøãLå Làø àäiL ãò :àúëìä ,àtt áø©©¨¦§§¨©¤§¥Ÿ§¦§¨¦¨¤
,ïîéñ ïäa LiL úBëéúç :éáéúéî .úçàå úçà ìk̈©©§©©¥¦¥£¦¤¥¨¤¦¨
ïäaL äànî ãçàa eléôàå ,ïúö÷îa ïéa ïleëa ïéa¥§¨¥§¦§¨¨©£¦§¤¨¦¥¨¤¨¤

¯áøb àéáäL ãçà éBâa äNòîe ;úBøzeî ïlek¨¨©£¤§¤¨¤¥¦¨¨
ïaø øézäå ,ïäî úçàa ïîéñ àöîðå úBëéúç ìL¤£¦§¦§¨¦¨§©©¥¤§¦¦©¨
:àtt áø dîbøz !Blek áøbä úà ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¤©¨¨¦§§¨©©¨

.úBåL úBëéúçLk¯?àøîéîì éàî ,éëä éà¯eäî §¤£¦¨¦¨¦©§¥§¨©
àeää .ïì òîLî à÷ ,éîøúà àîìc Leçéð :àîéúc§¥¨¥¦§¨¦§§¥¨©§©¨©
øa àðeä áø ÷ôð ,àøëéñì éúàc àzðçöc àaøà©§¨§©©§¨§¨¥§¦§¨§©©¨©
éîe :àáø déì øîà .dééøLå ,éôì÷ déa àæçå àðpéç¦¨¨©£¨¥©§¥§¨§¥£©¥¨¨¦

?éôì÷ éçéëLc àøúàa àðååb éàäk éøLc àkéà÷ôð ¦¨§¨¥§©©§¨§©§¨¦§¦¦©§¥§©
øîà éãéãì ,ézôcî äéîøé áø øîà .éøLå àðpéç øa àðeä áøc éøetéL ,øñàå àáøc éøetéL¦¥§¨¨§¨©¦¥§©¨©¦¨¨§¨¥£©©¦§§¨¦¦§¦§¦¦£©

àðpéç øa àðeä áø àøL ék :étt áø éì¯ïôeâa ìáà ,ïøéöa¯éãéãì ,éLà áø øîà .àì ¦©©¦¦§¨©¨©¦¨¨§¦¨£¨§¨¨£©©©¦§¦¦
àðpéç øa àðeä áø àøL ék :àtt áø éì øîà¯àðéøñà øñéî àì àðàå ;ïôeâa eléôà £©¦©©¨¦§¨©¨©¦¨¨£¦§¨©£¨¨¥©¨§¥¨

¯àðéøL àøLéî àìå ,àtt áø éì øîà÷c¯:àleòc déîMî äãeäé áø (éì) øîà àäc §¨£©¦©©¨§¨¦§¨¨¥¨§¨¨©¦©§¨¦§¥§¨
ïôeâa ìáà ,ïøéöa ìaèì ú÷Bìçî¯ãçà ìk ìL økéð äøãLå Làø àäiL ãò ìkä éøác ©£¤§©¥§¦¨£¨§¨¦§¥©Ÿ©¤§¥Ÿ§¦§¨¦¨¤¨¤¨

äáéøò àéáäL éBb :øîà÷å áéúéå ,äáäà øa àcà áøc dén÷ éãéà øa àðpéç áø áéúé .ãçàå§¤¨§¥©¦¨¨©¦¦©¥§©©¨©©£¨¦¥§¨¨©¤¥¦£¥¨
úBçeút ,ïäî úçàa úéáìék úàöîðå úBiáç äàìî¯úBîeúñ ,úBøzeî ïlek¯úøzeî àéä §¥¨¨¦§¦§¥¦§¦§©©¥¤§¨¨§¦¤¤

?àä Cì àðî :déì øîà .úBøeñà ïleëå¯.ïðçBé éaøå ìàeîLe áøî ,éì òéîL éàø÷ àúìzî §¨££©¥§¨¨¨¦§¨¨§¨¥§¦©¦¥©§¥§©¦¨¨
:áø øîà àðeøa áø øîààleò déì éîø .äçîenä ïî àlà ïéçwð ïéà ïøaeòå íéâã éáøé÷ ¨©©§¨¨©©¦§¥¨¦§¨¨¥¦¨¦¤¨¦©§¤¨¥¥¨

ììkî ,äçîenä ïî àlà ïéçwð ïéà ïøaeòå íéâã éáøé÷ :áø øîà÷cî ,éøéa ïîc éàzñBc éaøì§©¦§©§¦¦¦¦§¨¨©©¦§¥¨¦§¨¨¥¦¨¦¤¨¦©§¤¦§¨
!íéöéa ìéhî øBäè âc ,õéøLî àîè âc :éäðéîøe ;øaeò déì úéà àîè âãc¯ïàkî éîñ §¨¨¥¦¥¨§¦§¦¨¨¥©§¦¨¨©¦¥¦§¥¦¨

õeçaî õéøLî äæ àlà ,eäðéð íéöéá éìéèî eäééåøz ,éîñéz àì :àøéæ éaø déì øîà .ïøaeò¨¨£©¥©¦¥¨¨¦§¥©§©§§¦¥¥¦¦§¤¨¤©§¦¦©
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íéðôaî¯íéðôaî ïBîìçå õeçaî ïBaìç ,äàîè¯äæa äæ ïéáøBòî ïBîìçå ïBaìç ,øBäè¯Bæ ¦¦§¦§¥¨¤§¦©§¤§¦¦§¦¨¤§§¤§§¨¦¤¨¤
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc dxf dcear(ycew zay meil)

àéðúäå,`ziixaa,íéâã éøaeò éðîéñ Ck íéöéa éðîéñkyiy xnelk §¨©§¨§¦¨¥¥¦¨¦¨¥¨¥¨¦
yi `nh bcl s`y jkn gkene ,xedh bc ivial micgein mipniq
oniqa llk jxev yi recn ,mivia `nh bcl oi` m`y ,mivia

:`xnbd zvxzn .mibc ivialdì úöøúî éöeøz åàì`l lirl ike ± ¨¨¥§¨§©¨
z` jk dpyz ok m`e ,dvxzl ick `ziixad oeyl z` zipiy

e ,dpeyl[éðz]mivia ipniqk','íéâã éáøé÷ éðîéñ Ckbcd iaxwly ¨¦¨¦¨¥¦§¥¨¦
ipniqa llk `ziixad dxaic `le ,mivial enk mipniq mze` yi

.mibc ivia
:`xnbd zl`eyúçkLî éëéäåmi`vnp okide ±íéâã éáøé÷ éðîéña §¥¦©§©©§¦¨¥¦§¥¨¦

`ziixaa mixen`d mipniqdãk àäiL[agx±].ãçå:`xnbd dper ¤§¥©¨©
àçetìéLa dì úçkLî,bcd ly xie`d zigetlya `vnp df xac ± ©§©©¨§¦§¨

.ipyd dcva zccegne cg` cvn dagx zigetlyd xedh bcay
`l` ,[egenipy] mibc miviae mibc iaxw migwel oi`y xn`p lirl

:`xnbd dpc .dgnend onéàî äçîeî íL ïéà íàote` dfi`a ± ¦¥¨§¤©
daiyn .[egenipy] mibc miviae mibc iaxw zepwl xizdl xyt`

:`xnbdøîàc ïåék ,äãeäé áø øîàxkendíézçìî éðàizi`xe ¨©©§¨¥¨§¨©£¦§©§¦
md ixd ,el` miviae mibc iaxw iz`ved mdne ,mixedh mibc mdy

ïéøzeî.dlik`aãò ,øîà ïîçð áømdny mibcd z` el d`xiy ¨¦©©§¨¨©©
e ,miiaxwd z` `ived,ïäéáøé÷ elàå íéâc elà øîàiLmle` ¤Ÿ©¥¨¦§¥¦§¥¤

.dlik`a mxizdl oi` mizgln ip` zxin`a
déì éøBàel dxed ±ì äãeäé áøenyy l`xyiàcàdid `edeàìéic ¥¥©§¨§©¨©¨¨

iaxw gwel dz` xy`k ,dcerql miliyazd z` oikdy yny ±
,weya mibc iviae mibcøîàc ïåékxkendíézçìî éðàizi`xe ¥¨§¨©£¦§©§¦

md ixd ,mixedh mibc mdy.ïéøzeî¨¦
:dpyna epipy'úézìéç ìL äìòå'jxc oi`y oeik iebn ezgwl xzen §¨¤¤¦§¦

.oikqa dlrd z` jezgl:`xnbd zl`eyàèéLtheyt `ld ± §¦¨
:`xnbd zayiin .xzen dlrdy `edäëøöð àìz`f xnel dpynd Ÿ¦§§¨

BaL ïéèø÷ì àlàixtd ly miphw mixibxb dlik`l xizdl ± ¤¨¦§¨¦¤
,`ed yecigde .ilkd jezl exypy e` dlra ewacpyàîéúc eäî©§¥¨

xn`z `ny ±déa áøòîe éúééî àîìc Leçéðaxir `ny yeygp ± ¥¦§¨©§¥§¨¥¥
ly oikqa ekzgpy ixtd on mixibxb ,ilkl exypy mixibxbd oia

.xeqi`ïì òîLî à÷,jkl yeygl oi`yàéä é÷eøzLéà àäc ¨©§©¨§¨¦§§¥¦
dãäa àúàå ÷eøzLéàcilka e`vnpy mixibxbdy zelzl yiy ± §¦§§©£¨©£¨

.ilkd ileyl enr eltpe dlrdn ehnypy dl` md
:dpyna epipy'ïéìbìeâîä úBà÷ñeìb éúéæå',ekkxzde enngzdy ± §¥¥§§¨©§§¨¦

.iebn mzgwl xzen:`xnbd zl`eyàèéLt.mixzen mdy §¦¨
:`xnbd zayiinàëøöð àìxizdl `l` z`f xnel dpyndìò óà Ÿ¦§§¨©©

àáeè éôøc ábhnyp oirxbdy jk ick cr c`n mikx mizifdy ± ©§¨¥¨
,mdnàîéúc eäîiebdy xn`z `ny -eäa àîø àøîçmda ozp ± ©§¥¨©§¨§¨§

.mikx jk lk md okle oiiïì òîLî à÷,jkl yeygl oi`yéðä ¨©§©¨¨¥
eôøc àeä àçLéî úîçîonyd zngn c`n ekkxzd mizifdy ± ¥£©¦§¨§¨

.mday
:dpyna epipyéaøå',øîBà éñBéd mizif.'ïéøeñà ïéçìLzxxan §©¦¥¥§ª¦£¦

:`xnbdéîc éëéäd mizif md dn ±.ïéçìL:`xnbd daiynéaø øîà ¥¦¨¥§ª¦¨©©¦
úèîLð Búðéòøâå Bãéa BæçBàL ìk ,àðéðç øa éñBéyie ,zekx aexn ¥©£¦¨Ÿ¤£§¨§©§¦¨¦§¤¤

.mkezl ozpy oii zngn `id mzekxy yeygl
:dpyna epipy'åë 'ïéàaä ïéáâçä',wztdd on .oixeq` ,dlelqd on ©£¨¦©¨¦

oixeq` ,eiptly lqd jezn miabg xkend ieb ipepg ,xnelk .oixzen
on mxken `ed m` mle` ,dlik`aoixzen ,xve`d.dlik`a

ïðaø eðz,`ziixaaïéñéøôwäå ,ïéáâçäur ly ixtd ztilw - ¨©¨¨©£¨¦§©©§¦¦
,slvdúBèBìôwäå.yakna mze` yake mlyia iebdy ,oiyixk - §©©§

øöBàä ïî ïéàaä,mxkene xve`dn lhep iebdy ±÷zôää ïîee` ± ©¨¦¦¨¨¦©¤§¥
,dxegql zcnerd dnixrdn lhepyäðéôqä ïîemze` dliaeny ¦©§¦¨

,xve`lïéøzeîzenewna oii mda axir iebdy yyg oi`e ,dlik`a ¨¦
la` .elldàæeìè÷a ïéøkîpäy lqd on ,weya ±éðôìd,éðåðç ©¦§¨¦§©§¨¦§¥¤§¨¦

L éðtî ,ïéøeñàiebd.ïäéìò ïéé ólæn £¦¦§¥¤§©¥©¦£¥¤
,íéáëBk éãáBò ìL íéçetz ïéé ïëåel`ïîe ,øöBàä ïî ïéàaä §¥¥©¦¤§¥¨¦©¨¦¦¨¨¦

,ïéøzeî ,[äðéôqä] (äìåìñä) ïîe ,÷zôää.oii ea axiry yyg oi`e ©¤§¥¦©§¦¨¨¦
j`àæeìè÷a økîpä,weya ±øeñàdizya.ïéé Ba ïéáøònL éðtî ©¦§¨§©§¨¨¦§¥¤§¨§¦©¦

íeìk ,øîà ,åéòîa éaø Lç úçà íòt ,ïðaø eðzm`d ±íãà Lé ¨©¨¨©©©©¨©¦§¥¨¨©§¥¨¨
òãBéLly epic dn,íéáëBk éãáBò ìL íéçetz ïéém`døeñà ¤¥©¥©¦¤§¥¨¦¨

dizyaúçà íòt ,éñBé éaø ïa ìàòîLé éaø åéðôì øîà .øzeî Bà¨¨©§¨¨©¦¦§¨¥¤©¦¥©©©©
íéòáL ìL íéáëBë éãáBò ìL íéçetz ïéé Bì eàéáäå ,åéòîa àaà Lç̈©¨§¥¨§¥¦¥©¦¤§¥¨¦¤¦§¦

Bì øîà .àtøúðå äúLå ,äðL,l`rnyi iaxl iaxEãéa äéä Ck ìk ¨¨§¨¨§¦§©¥¨©¨©¨¨§¨§
,il zxn` `le ,ef daeyg driciäzàål`y`y cr oiznn §©¨

eìL Bì äéäL ãçà íéáëBk ãáBò eàöîe e÷ãa .éðøòöîéáøb úBàî L §©£¥¦¨§¨§¥¨¦¤¨¤¨¨§Ÿ¥©§¥
[ick-]áL ìL íéçetz ìL ïééäúLå ,äðL íéòiaxøîà .àtøúðå ©¦¤©¦¤¦§¦¨¨§¨¨§¦§©¥¨©

,iaxíB÷nä Ceøa'[`ed jexa yecwd-]ì BîìBò øñnL.'íéøîBL ¨©¨¤¨©¨§§¦
:dpyna epipy.'äîeøúì ïëå':`xnbd zxxan.'äîeøúì ïëå' éàî §¥¦§¨©§¥¦§¨
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ãçå ãë íéâã.oipr dfk oieyr miirn ipaae -àçåôìéùá.gex d`ilny bc ly d"`iyn -

éàî äçîåî íù ïéà.dl iraw oixaerd egenipyk -íéúçìî éðàmibcy izi`xe ,mibcd -

.elld miiaxw iz`ved odne ,od oixedhíéâã åìàip`"a la` ,onvr mibcd el d`xiy -

.oda iwa `l `nyc ,onidn `l "mizglnàìééã
owzl dcerq dyerl xiky zeidl libx ,yny =

.oiliyazåáù ïéèø÷ìe` eilra oiweacd -

ipixg` oihxw izii` `nlc ,ilka exypy

.ipda aixre `pikqa wiqti`cé÷åøúùéà
å÷éøúùéà,iwexzyi` onvr ilkl oilrd one -

.ehnypàáåè éôøãfrlae ,xzeia oilblebn -

i`d ilek itxc oeikc .zhnyp mzpirxbe ,y"len

.eda `nx `xngïéçìùoipirxb oiglzyny -

.envrnïéñéøô÷oiyeake oilyean zeheltw -

mieb ileya meyn oda oi`e .oiniiwzne yakna

mrhc - lerib meyn `le ,oiig milk`pc -

.egiayn `le enbet leribd÷úôää ïîmewn -

.`"lit frlae ,df lr df my oixevr ody oqepik

àæåìè÷.wey =äîåøú,mixwi dinc oi` -

.mipdkl `l` die`x dpi`yéàðéî åãñôîå-

.xve`d lk z` exiwti
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.ediicia ivtg jpdl delwy` `zeaiyg meync

àøîâïðáøã àîòè éàî:ipzw `lcn -

ecia yiy in `l` carp epi` mixne` minkge

.micarpc edl `xiaqc llkn ,'ekeéèøãðà-

,oexkfl xryd gzta ezxev oiyer zn jlndyk

iglt `zeaiag ab`c xi`n iax xq`w mzde

.dilåðéðù äðéãîä çúô ìò ïéãîåòáedpda -

.edl iaiygc ,xi`n iax xq`w
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ìë`nrh yxtn `xnba - xac lk ecia yiy lk s` xne` l`ilnb oa oerny oax .minlvd

`lc opaxe ,mewn eze` eh` zenewn x`y xfbe `herinl yiigc meyn - xi`n iaxc

oaxc `kdn rnyne .ixfb `l `herinl iyiig

bilte `herinl yiig `l inp l`ilnb oa oerny

oerny oaxc `iyw ok m`c :dnize .xi`n iaxc`

`iywe ,l`ilnb oa oerny oax` l`ilnb oa

`kdc l`ilnb oa oerny oaxc .`zkld` `zkld

zay) "`iad `l m`" wxtae ,`hernl yiig `l

lk :xne` l`ilnb oa oerny oax ,opz (a ,dlw

ddy `l `d ,ltp epi` mc`a mei miyly ddyy

ab lr s` ltp ied ix` elk`y e` (sxypy) oebk

herinl yiig `nl` ,zelitn opi` miyp aexc

oax ,(a ,bk) zexekac iyily wxt inp opze .oiltp

on dwipn dnda gweld :xne` l`ilnb oa oerny

m` `l` `ngxn `lc ,dxekad on dxeht iebd

algc ,`l zaleg mrhn la` - rnyn ,dcli ok

it lr s` zealeg herinl opiyiigc ,xhet epi`

`lc opaxk ol `niiw ,`zklde .zeclei opi`y

:(a ,`i) oilegc `nw wxt opixn`c ,herinl iyiig

,`xyia lk` ikid `herinl yiigc xi`n iaxe

ol `niiwc rnyn "opilk` ikid" xn`w `lcne

ltpae zexekaa eli`e .`herinl opiyiig `lc

!`herinl yiigc l`ilnb oa oerny oaxk opiwqt

yiig `l l`ilnb oa oerny oax i`cec :xnel yie

ip`y ltpc `idde ,`kd rnynck `herinl

yi i`ce mye ,igiky miltpc ievnd herin `edc

ltep ede`x iab (` ,`kw zenai) opixn`ck yegl

ezy`c ,qqeb ede`x e` seq mdl oi`y minl

opiyiige ,dzinl oiqqeb aexy it lr s` dxeq`

`idde .ievnd herin `edy iptn `herinl

,dcil mcew zaleg depi`xy ixiin zexekac

x`ya i`ce la` ,herind on dwfged i`cec

.dkld oke ,xhet alg zendaéàmrt oicarpc

:xn`z m`e - opaxc ediinrh i`n dpya zg`

oi` xaq xne oicarpc xaq xn ,ibilt `da `nlc

zi` opax elit`c dil rnync :xnel yie !oicarp

oi` mixne` minkge" :ipzw `lcn ,oicarpc edl

yxit oke .'eke "ecia yiy in `l` oicarp

.qxhpewdøéàî éáøeh` zenewn x`y xfb

(a ,cl) lirlc oiwxita :xn`z m`e - mewn eze`

x`y xi`n iax inp xfb `l iwiipe` zia zpiab iab

mewn eze`ac mzd ip`yc :xnel yie !zenewn

,herind m` ik dxf dcearl oihgyp eid `l inp

ied mewn eze` eh` zenewn x`y opixfb ded i`e

iax ly enewna o`k la` ,`herinc `herin

xfb inp ikde .minlvd lk oicaer mlek eid xi`n

e`vny dpei zenc iptn mizekd lr xi`n iax

oileg) dl oicaer mewnd ipa lk eide mifxb xda

.(` ,eéèøãðà:qxhpewd yxit - mikln ly

yxit mz epiaxe .oexkfl oiyer znd oehly zxev

xacl di`xe ,eceakl oiyer igd oehly zxev

:yxcna xn`c ,cere .xvpckeap ly ihxcp`n

liihl ryedi iax z` jld xqiw qepiixc`

.eceakl oiyer eidy minlv zxev ed`xd dpicna

éèøãðàáåminlv x`ya la` - rnyn ,ith iaiygc dpicn gzt lr oicnera inp yxtne .edl iglt ediizeaiag ab`c ,xi`n iax xq`w `eddae :qxhpewd yxit - epipy mikln ly

micnera onwl l`eny dl iwenc i`nl elit`e .dcya e` weya rnyn "`vn" oeyle ,oixeq` el` ixd lbx zipaz e` ci zipaz `vn :(` ,`n dxf dcear) opz `dc ,dywe .xi`n iax xq` `l

mlvn exazyp `ly mixkipe ocal cenrl oilekie ,agx ayen zia mdl yiy `l` ,ok rnyn `l "`vn" oeylc ,`xidp `l - mze` oicaer myy odly qenia lr :qxhpewd yxite ,oqiqa lr

i` ...dil cibqe ihxcp` `fgc i` :xn`wc ,cearl onzq oi`y rnyn (a ,ar zay) "lecb llk" wxta ,daxc`e .ith edl iglt mikln ly ihxcp` mzqc rnyn `kdc :dyw cere .mly

opax exy edpdac ,dpicn gzt lr oicnerae mikln ly ihxcp`a `wec epiid oizipzna opax exyc `d :xn`w ikde ,opaxc `xzid` i`w `kdc mz epiax yxit jkl !'eke dilr dilawc

mixeq` i`ce edpde mixtk lya ixiin lbx zipaze ci zipazc onwlc `idde ,xq` `l minlv x`yae ,xi`n iax` i`w i`cec ,qxhpewd yxit ayiin opgl` iaxe .edl ciar iepl i`cec

zipazc `tiqn xi`n iaxk `nzqc xninl ivn `l ,xi`n iaxk `nzqe oixeq` onvr minlv `d :opgei iaxc dizlina dl wiic ikc ,`gip jkae .edl icar edpigltinl i`cec opaxl elit`

.mikln lya ixiin `kde ,zephley lya `l` mikln lya ixii` `l - carp onzq oi` ihxcp`c (a ,ar my) "lecb llk" wxta rnync `de .ziyixtck opaxk elit` `iz` `iddc ,lbxe ci
ikdae
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc dxf dcear(ycew zay meil)

àéðúäå,`ziixaa,íéâã éøaeò éðîéñ Ck íéöéa éðîéñkyiy xnelk §¨©§¨§¦¨¥¥¦¨¦¨¥¨¥¨¦
yi `nh bcl s`y jkn gkene ,xedh bc ivial micgein mipniq
oniqa llk jxev yi recn ,mivia `nh bcl oi` m`y ,mivia

:`xnbd zvxzn .mibc ivialdì úöøúî éöeøz åàì`l lirl ike ± ¨¨¥§¨§©¨
z` jk dpyz ok m`e ,dvxzl ick `ziixad oeyl z` zipiy

e ,dpeyl[éðz]mivia ipniqk','íéâã éáøé÷ éðîéñ Ckbcd iaxwly ¨¦¨¦¨¥¦§¥¨¦
ipniqa llk `ziixad dxaic `le ,mivial enk mipniq mze` yi

.mibc ivia
:`xnbd zl`eyúçkLî éëéäåmi`vnp okide ±íéâã éáøé÷ éðîéña §¥¦©§©©§¦¨¥¦§¥¨¦

`ziixaa mixen`d mipniqdãk àäiL[agx±].ãçå:`xnbd dper ¤§¥©¨©
àçetìéLa dì úçkLî,bcd ly xie`d zigetlya `vnp df xac ± ©§©©¨§¦§¨

.ipyd dcva zccegne cg` cvn dagx zigetlyd xedh bcay
`l` ,[egenipy] mibc miviae mibc iaxw migwel oi`y xn`p lirl

:`xnbd dpc .dgnend onéàî äçîeî íL ïéà íàote` dfi`a ± ¦¥¨§¤©
daiyn .[egenipy] mibc miviae mibc iaxw zepwl xizdl xyt`

:`xnbdøîàc ïåék ,äãeäé áø øîàxkendíézçìî éðàizi`xe ¨©©§¨¥¨§¨©£¦§©§¦
md ixd ,el` miviae mibc iaxw iz`ved mdne ,mixedh mibc mdy

ïéøzeî.dlik`aãò ,øîà ïîçð áømdny mibcd z` el d`xiy ¨¦©©§¨¨©©
e ,miiaxwd z` `ived,ïäéáøé÷ elàå íéâc elà øîàiLmle` ¤Ÿ©¥¨¦§¥¦§¥¤

.dlik`a mxizdl oi` mizgln ip` zxin`a
déì éøBàel dxed ±ì äãeäé áøenyy l`xyiàcàdid `edeàìéic ¥¥©§¨§©¨©¨¨

iaxw gwel dz` xy`k ,dcerql miliyazd z` oikdy yny ±
,weya mibc iviae mibcøîàc ïåékxkendíézçìî éðàizi`xe ¥¨§¨©£¦§©§¦

md ixd ,mixedh mibc mdy.ïéøzeî¨¦
:dpyna epipy'úézìéç ìL äìòå'jxc oi`y oeik iebn ezgwl xzen §¨¤¤¦§¦

.oikqa dlrd z` jezgl:`xnbd zl`eyàèéLtheyt `ld ± §¦¨
:`xnbd zayiin .xzen dlrdy `edäëøöð àìz`f xnel dpynd Ÿ¦§§¨

BaL ïéèø÷ì àlàixtd ly miphw mixibxb dlik`l xizdl ± ¤¨¦§¨¦¤
,`ed yecigde .ilkd jezl exypy e` dlra ewacpyàîéúc eäî©§¥¨

xn`z `ny ±déa áøòîe éúééî àîìc Leçéðaxir `ny yeygp ± ¥¦§¨©§¥§¨¥¥
ly oikqa ekzgpy ixtd on mixibxb ,ilkl exypy mixibxbd oia

.xeqi`ïì òîLî à÷,jkl yeygl oi`yàéä é÷eøzLéà àäc ¨©§©¨§¨¦§§¥¦
dãäa àúàå ÷eøzLéàcilka e`vnpy mixibxbdy zelzl yiy ± §¦§§©£¨©£¨

.ilkd ileyl enr eltpe dlrdn ehnypy dl` md
:dpyna epipy'ïéìbìeâîä úBà÷ñeìb éúéæå',ekkxzde enngzdy ± §¥¥§§¨©§§¨¦

.iebn mzgwl xzen:`xnbd zl`eyàèéLt.mixzen mdy §¦¨
:`xnbd zayiinàëøöð àìxizdl `l` z`f xnel dpyndìò óà Ÿ¦§§¨©©

àáeè éôøc ábhnyp oirxbdy jk ick cr c`n mikx mizifdy ± ©§¨¥¨
,mdnàîéúc eäîiebdy xn`z `ny -eäa àîø àøîçmda ozp ± ©§¥¨©§¨§¨§

.mikx jk lk md okle oiiïì òîLî à÷,jkl yeygl oi`yéðä ¨©§©¨¨¥
eôøc àeä àçLéî úîçîonyd zngn c`n ekkxzd mizifdy ± ¥£©¦§¨§¨

.mday
:dpyna epipyéaøå',øîBà éñBéd mizif.'ïéøeñà ïéçìLzxxan §©¦¥¥§ª¦£¦

:`xnbdéîc éëéäd mizif md dn ±.ïéçìL:`xnbd daiynéaø øîà ¥¦¨¥§ª¦¨©©¦
úèîLð Búðéòøâå Bãéa BæçBàL ìk ,àðéðç øa éñBéyie ,zekx aexn ¥©£¦¨Ÿ¤£§¨§©§¦¨¦§¤¤

.mkezl ozpy oii zngn `id mzekxy yeygl
:dpyna epipy'åë 'ïéàaä ïéáâçä',wztdd on .oixeq` ,dlelqd on ©£¨¦©¨¦

oixeq` ,eiptly lqd jezn miabg xkend ieb ipepg ,xnelk .oixzen
on mxken `ed m` mle` ,dlik`aoixzen ,xve`d.dlik`a

ïðaø eðz,`ziixaaïéñéøôwäå ,ïéáâçäur ly ixtd ztilw - ¨©¨¨©£¨¦§©©§¦¦
,slvdúBèBìôwäå.yakna mze` yake mlyia iebdy ,oiyixk - §©©§

øöBàä ïî ïéàaä,mxkene xve`dn lhep iebdy ±÷zôää ïîee` ± ©¨¦¦¨¨¦©¤§¥
,dxegql zcnerd dnixrdn lhepyäðéôqä ïîemze` dliaeny ¦©§¦¨

,xve`lïéøzeîzenewna oii mda axir iebdy yyg oi`e ,dlik`a ¨¦
la` .elldàæeìè÷a ïéøkîpäy lqd on ,weya ±éðôìd,éðåðç ©¦§¨¦§©§¨¦§¥¤§¨¦

L éðtî ,ïéøeñàiebd.ïäéìò ïéé ólæn £¦¦§¥¤§©¥©¦£¥¤
,íéáëBk éãáBò ìL íéçetz ïéé ïëåel`ïîe ,øöBàä ïî ïéàaä §¥¥©¦¤§¥¨¦©¨¦¦¨¨¦

,ïéøzeî ,[äðéôqä] (äìåìñä) ïîe ,÷zôää.oii ea axiry yyg oi`e ©¤§¥¦©§¦¨¨¦
j`àæeìè÷a økîpä,weya ±øeñàdizya.ïéé Ba ïéáøònL éðtî ©¦§¨§©§¨¨¦§¥¤§¨§¦©¦

íeìk ,øîà ,åéòîa éaø Lç úçà íòt ,ïðaø eðzm`d ±íãà Lé ¨©¨¨©©©©¨©¦§¥¨¨©§¥¨¨
òãBéLly epic dn,íéáëBk éãáBò ìL íéçetz ïéém`døeñà ¤¥©¥©¦¤§¥¨¦¨

dizyaúçà íòt ,éñBé éaø ïa ìàòîLé éaø åéðôì øîà .øzeî Bà¨¨©§¨¨©¦¦§¨¥¤©¦¥©©©©
íéòáL ìL íéáëBë éãáBò ìL íéçetz ïéé Bì eàéáäå ,åéòîa àaà Lç̈©¨§¥¨§¥¦¥©¦¤§¥¨¦¤¦§¦

Bì øîà .àtøúðå äúLå ,äðL,l`rnyi iaxl iaxEãéa äéä Ck ìk ¨¨§¨¨§¦§©¥¨©¨©¨¨§¨§
,il zxn` `le ,ef daeyg driciäzàål`y`y cr oiznn §©¨

eìL Bì äéäL ãçà íéáëBk ãáBò eàöîe e÷ãa .éðøòöîéáøb úBàî L §©£¥¦¨§¨§¥¨¦¤¨¤¨¨§Ÿ¥©§¥
[ick-]áL ìL íéçetz ìL ïééäúLå ,äðL íéòiaxøîà .àtøúðå ©¦¤©¦¤¦§¦¨¨§¨¨§¦§©¥¨©

,iaxíB÷nä Ceøa'[`ed jexa yecwd-]ì BîìBò øñnL.'íéøîBL ¨©¨¤¨©¨§§¦
:dpyna epipy.'äîeøúì ïëå':`xnbd zxxan.'äîeøúì ïëå' éàî §¥¦§¨©§¥¦§¨

:`xnbd daiynäîeøz øBkîì ãeLçä ïäëì ïëå ,úLL áø øîà̈©©¥¤§¥§Ÿ¥¤¨¦§§¨
[jenp dxigny]ìíL`id eli`k ±ïéleç`weecy ,[xwi mxigny] §¥¦

migpen zexitd m`øeñàc àeä ,åéðôìyygn ,zexit epnn zepwl §¨¨§¨
,dnexz aexirløöBàä ïî àaä ìáàick xve`dn lhep odkdyk ± £¨©¨¦¨¨

,mxkenlïîe ,÷zôää ïîe)éúezøéà ,øzeî ,[äðéôqä] (äìåìñä ¦©¤§¥¦©§¦¨¨¦§¥
úzøéî,oileg ly my zgz dnexz xeknl `xi odkdy ±,øáñ ¦§¨¨©

ïðaø déa éòîL,minkgl rceedl xacd lelry xeaq `ed ± ¨§¦¥©¨¨
éàpéî déì eãñôîe.xve`d lk z` epnn exiwti mde ± ©§§¥¦©

ïéãéîòî ïéà êìò ïøãä

íéîìöä ìë ¯ éùéìù ÷øô

äðùî
dxeza xn`p(ek-dk f mixac)àìå .'åâå Làa ïeôøNz íäéäìà éìéñt'§¦¥¡Ÿ¥¤¦§§¨¥§Ÿ

.'åâå eäîk íøç úééäå Eúéa ìà äáòBú àéáúxn`p cer(gi bi my) ¨¦¥¨¤¥¤§¨¦¨¥¤¨Ÿ
.'íøçä ïî äîeàî Eãéa ÷aãé àìå'minkg o`kn ecnle(.ak zekn) §Ÿ¦§©§¨§§¨¦©¥¤

milqt ipina zwqer epizpyn .d`pda dxeq` dxf dceary
:d`pda mixeq`y ,zexeveíéîìvä ìke` mc` zenca milqt ± ¨©§¨¦

mdl micaery mc` ipa yiy zexev x`yïéøeñà,d`pdaéðtî £¦¦§¥
Bðéà íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,äðMa úçà íòt ïéãáòð ïäL¤¥¤¡¨¦©©©©©¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥

ìk àlà øeñàmlvBãéa LiLzxev,øeck Bà øBtö Bà ìwîreciay ¨¤¨¨¤¥§¨©¥¦©
.d`pda xeq` `ed wxe ,carp `edy,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥

`l` ,el` mivtg ecia yiyk `weec e`l,øác ìk Bãéa LiL ìk óà©¨¤¥§¨¨¨¨
.d`pda xeq`e ,carp `edy dgked ef

àøîâ
ixaca x`ean .minkge xi`n iax zwelgn z` zx`an `xnbd
,dpya zg` mrt micarp eid minlvd ipin lky xi`n iax

:`xnbd zl`ey .jka eilr ewlg `l minkg s`y rnyneéàm` ± ¦
micen minkg mbòðcïðaøc àîòè éàî ,äðMa úçà íòt ïéãádn ± §¤¡¨¦©©©©©¨¨©©£¨§©¨¨

wx `l` ,d`pda minlvd lk z` exq` `ly minkg ly mnrh
.dnecke lwn mciay minlv

:`xnbd zayiinBîB÷îa ,ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©¥¨©©¦¨¨¦§
[ïúBà] (äúåà) ïéãáBò eéä øéàî éaø ìLminlvd lk z` ±íòt ¤©¦¥¦¨§¦¨©©

,äðMa úçà,llk mze` micaer eid `l zenewn x`yaeøéàî éaøå ©©©¨¨§©¦¥¦
oeikàèeòéîì Lééçcherina aygzdl yiy `id ezhiyy ± §¨¦§¦¨

,miiw epi` eli`k herindy mixne` ep` oi`e ,ezngn xingdle
micarpd minlvd herina xi`n iax aygzd o`k s` okl

e ,enewnayøæbay minlvd lk lrúBîB÷î øàLminlvl minecd ¨©§¨§
,ecarp `l mdy reciy s` lr ,d`pda mxqe`l ,enewnayeèà̈

íB÷î BúBàz` d`pda xizp m`y epiide ,enewn zpwz meyn ± ¨
z` mb d`pda xizdl e`eaie erhi ,zenewn x`y ly minlvd

.enewnay minlvdàèeòéîì éLééç àìc ïðaøåmzhiyl minkge ± §©¨¨§Ÿ¨§¦§¦¨
o`k s` jkl ,miiw epi` eli`k `ed ixde herina aygzdl oi`y

eøæâ àìa minlvd z` xeq`lúBîB÷î øàLd`pdaBúBà eèà Ÿ¨§§¨§¨
íB÷î.xi`n iax ly enewna ecarpy minlvd herin meyn - ¨
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ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

יד  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

 
(158„ÈŒ˙Î לילך דרכם אפילו כתב  כו) (ס "ק  והמ "א :

שבת. שהוא שיזכור כדי  מנעלים בשבת ילבוש יחף  בחול
אדמו"ר 159) כ"ק  לנכדו אמר ה'צמח ֿצדק ' אדמו"ר כ"ק 

נמצאים  אינם האסורים הדברים השבוע  שבמשך מוהרש"ב ,
יש  ולכך איסור, דברי  גם בבית נמצאים בשבת ואילו בבית,
(בס ' מותר הוא האם לעשות, שרוצים דבר כל לפני  לראות

.(8 ע ' ה'תש"ד השיחות
שבת):160) כבוד (משום ס "ג סוף  רסב  סי ' לעיל וראה

של  כמלבושך שבת של מלבושך יהא שלא וכבדתו חכמים
ממנו). נאה (שהוא באחר שיחליפנו חול

מנהג  לשבח  ויזכר מז: ס "ק  קטו סי ' השולחן' וב 'בדי 

כובע  לובשים שבשבתֿקודש ישראל בארץ  האשכנזים
במין  החול מימות גמור שינוי  שהוא (שטריימל) מיוחד

לשבת. זכירה בו ויש - המלבוש
השטריימל  לבישת בעניין שם רסב  סי ' על לעיל וראה
לובש  האבל גם הוספות: כמה ולהלן בשבתֿקודש,
ע ' היומן (רשימת שבת) כל (כשלובשו בשבת שטריימל
מרת  הצדקנית הרבנית אמו פטירת לאחר נהג שכן תיד,

ע "ה). שרה שטערנא
בהם  ההזדמנויות על א'פז גליון התקשרות קובץ  וראה
בשאר  או (בשבת השטריימל ללבישת אדמו"ר כ"ק  התייחס 

לובשו. אינו אדמו"ר שכ"ק  לעובדה וכן זמנים),

•
           

Â טוב לכתחלה מקום מכל האחרונה כסברא והלכה
מלבוש  וילבוש ברכה ספק  מידי  עצמו את אדם שיוציא
הלבישה  בשעת שהחיינו עליו לברך שצריך בענין חדש
בעת  לפניו ויניחנו חדש פרי  יקח  או רכ"ג בסי ' כמ "ש
על  או המלבוש על גם דעתו ויהא שהחיינו ויברך הקידוש
עליו  לברך כדי  עליו יקדש לא חדש תירוש לו יש ואם הפרי 
בסי ' כמ "ש ישן יין על לקדש המובחר מן דמצוה שהחיינו
וכשיגיע  לפניו התירוש ויניח  הישן על יקדש אלא רע "ב 
ויברך  בו עיניו יתן או בידו תירוש של הכוס  יקח  לשהחיינו

ישן. יין של הכוס  וישתה שהחיינו

שהחיינו  יברך זה כל עם חדש ופרי  חדש בגד לו אין ואם
האחרונה: כסברא שהעיקר

Ê התוקע ילבש לכתחלה שני  יום של שופר בתקיעת וכן
(ומנהג  שהחיינו ברכת בשעת עליו ויהיה חדש בגד

שהחיינו). לברך שלא ספרד

צריך  אינו בשופר תקעו שלא בשבת ראשון יום חל ואם
בירך  שלא כיון שני  יום תקיעות בשעת חדש בגד ללבוש

השופר: על שהחיינו עדיין

הקידוש: וסדר השנה  בראש שנולדה  ביצה  תר סימן ד חלק 

ראשון.‡ ביום כמו ומוסף  שחרית מתפללין שני  ביום

כדי הסדר סוף  עד אברהם את נסה מוהאלהים וקורין
אתמול  כמו בתורה קורא ומפטיר יצחק  עקידת להזכיר
שחובת  מפני  וגו' יקיר הבן עד וגו' אמר כה בירמיה ומפטיר
עוד  אזכרנו זכור נאמר ענין ובאותו זכרונות להזכיר היום

וגו': מעי  המו כן על

 הכוס על בין בתפלה בין מבדילין השנה ראש ובמוצאי 
ועל  הבשמים על מברכין שאין אלא שבת במוצאי  כמו
תצ "א  בסי ' שנתבאר כמו טוב  יום מוצאי  בשאר כמו האש

ע "ש:

השנה : ראש של  שני יום  סדר תרא  סימן ד חלק 

כמ "ש ‡ ציבור תענית והוא השנה ראש למחרת מתענין
ע "ש: תק "נ בסי ' נתבאר הלכותיו וכל תקמ "ט  בסי '

 מרבים הכיפורים ליום השנה ראש שבין הימים וכל
ערב  כו' מלכנו אבינו לומר ונוהגים ותחנונים בתפלה
אומרים  אין מנחה אחר שבת בערב  וכן בשבת מלבד ובוקר

[תקפ "ד]: (תקצ "ב ) בסי ' שנתבאר כמו אותו

קודם ‚ ווידוי  פעמים ג' משבת חוץ  יום בכל ואומרים
אומרים  שאין הכיפורים יום בערב  מלבד השחר עלות

אחת: פעם אלא אותו

אין „ הכיפורים ליום השנה ראש בין מילה אירע  אם
אבינו  אומרים אבל כו' רחום והוא ולא תחנון אומרים

ולמנצח ): אפים ארך (ואל מלכנו

שלא ‰ הכיפורים ליום השנה ראש בין חרם נותנים אין
בבית  אדם משביעין אין וכן  ההוא בזמן הדין כחות לעורר
אבל  ח "ו לעולם שבועה עונש להביא שלא האלו בימים דין
לדון  יש רבה מצוה בודאי  לחבירו אדם בין דין לעשות
למעלה  דין אין למטה דין שכשיש ידו מתחת הגזילה ולהוציא
הכיפורים: יום לאחר עד יניחוהו ביניהם שבועה עסק  יש ואם

תשובה : ימי עשרת  סדר תרב  סימן ד חלק 
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רלה    

(עיין ‡ גוי  פלטר של מפת  השנה בכל נזהר שאינו מי  אף 
לו  יש תשובה ימי  בעשרת מקום מכל  קי "ב ) סי ' ביו"ד
התנור  את יכשיר בעצמו לאפות יכול אינו ואם ממנו ליזהר
אחד  קיסם התנור בתוך ישראל שישליך גוים בו שאופין
בדרך  שהולך מי  מקום מכל קי "ב  סי ' ביו"ד שיתבאר כמו
ממקום  מילין מארבע  יותר עד ישראל של פת לפניו אין אם
פלטר  של פת לאכול לו מותר לאכול ורוצה בו עומד שהוא
ימות  בשאר שמותר כמו תשובה ימי  בעשרת אפילו גוי 

שם. ביו"ד כמ "ש השנה

בעשרת  מהם ולשוב  במעשיו ולמשמש לחפש אדם לכל ויש
ודאית  מעבירה תשובה יותר צריכה עבירה וספק  תשובה ימי 
עבירה  ספק  אבל לבו בכל מתחרט  אדם ודאית עבירה על כי 
ואינו  עבירה עשיתי  לא שמא לומר בלבבו מתברך הוא
עליו  העבירה עונש נשאר והרי  גמורה חרטה עליה מתחרט 
יותר  להיות הספק  על הבא תלוי  אשם קרבן צריך היה ולכך

הודאי : על הבא חטאת מקרבן ביוקר

תרג : סימן ד חלק 

בתשעה ‡ וכי  וגו' לחודש בתשעה נפשותיכם את ועניתם
בעשור  שנאמר בעשירי  אלא מתענין אין והלא מתענין
אלא  וגו' ערב  עד מערב  ונאמר נפשותיכם את תענו לחודש
שתאכלו  העשירי  לעינוי  בתשיעי  עצמיכם הכינו הכתוב  ענין
מאהבת  והוא בעשירי  להתענות שתוכלו כדי  בתשיעי  ותשתו
בשנה  אחד יום אלא להתענות ציוום שלא לישראל הקב "ה
תחלה  וישתו שיאכלו וציוום עוונותיהם לכפר ולטובתם

העינוי . להם יזיק  שלא

אמר  ולא עינוי  בלשון האכילה את הכתוב  שהוציא ומה
ושותה  שהאוכל לך לומר בתשיעי  וישתו שיאכלו בפירוש
מחמת  בו מתענה היה כאלו הכתוב  עליו מעלה בתשיעי 
ושותה  האוכל שכר שאין בו להתענות שצוה הקב "ה מצות

מצ  מחמת המתענה לשכר דומה הקב "ה מצות ות מחמת
מאוד  הרבה שכרו בתשיעי  ושותה שאוכל זה אבל הקב "ה
הקב "ה  מצות מחמת ובעשירי ) (בתשיעי  מתענה היה כאלו

(בשניהם). להתענות שצוה

במאכל  לכבדו אפשר אי  בעצמו הכיפורים שיום דכיון
ביום  לכבדו צריך יו"ט  שאר שמכבדין כדרך ובמשתה

שלפניו.

שמותר  אע "פ  חלום תענית אפילו בו להתענות אסור לפיכך
בערב  מקום מכל ויו"ט  בשבת אפילו חלום תענית להתענות
אין  שנתבאר כמו כעינוי  נחשבת שהאכילה הכיפורים יום
על  התענה כאלו לו ויחשב  וישתה יאכל אלא בו להתענות

חלומו.

סעודה  עד חלומו על להתענות שירצה מי  מקום ומכל
אינו  הכיפורים יום שערב  לפי  בידו למחות אין המפסקת
אסור  ולפיכך עונג לשבת וקראת בו שנאמר לשבת דומה
תענית  אינו אם תענית לשם אחת שעה אפילו בו להתענות
שלא  הכיפורים יום בערב  אבל רפ "ח  בסי ' כמ "ש חלום
אחת  פעם אכל ואם בו לאכול שמצוה אלא עונג בו נאמר

חובתו: ידי  יצא ביום

 אחר להתענות צריך היום כל והתענה וטעה עבר ואם
בערב  שהתענה מה על לכפר א' תענית הכיפורים יום
המפסקת  סעודה עד אלא התענה לא אם אבל הכיפורים יום

הכיפורים: יום אחר להתענות צריך אינו

תק "ע :‚ בסי ' עיין בו להתענות נדר אם

שאינו „ בהספד מותר הכיפורים יום ערב  הדין שמן אע "פ 
מכל  בו לאכול שמצוה אלא מעלה בו ואין כלל יו"ט 
חכם  על אלא בו מספידין ואין יו"ט  לעשותו נוהגין מקום
כמ "ש  בפניו כמו שהוא שמת שמועתו שבאה ביום או בפניו
חכם  על אלא הדין צידוק  אומרים אין וכן ע "ש תקמ "ז בסי '

בפניו.

עלות  קודם אומרים אין וגם תחנון בו אומרים אין וכן
נוהגין  מקומות ויש ימים כבשאר סליחות הרבה השחר
מעלות  אלא יו"ט  אותו חושבין שאין לפי  בסליחות להרבות

המנהג: לפי  והכל בלילה לא אבל ואילך השחר

ביום ‰ אם כי  החול ימות בכל בשר לאכול שלא שנוהג מי 
בליל  אפילו בשר לאכול מותר תחנון בו אומרים שאין
אמורים  דברים במה ביום שכן וכל הכיפורים יום ערב 
חושבין  שהן בלילה סליחות הרבה אומרים שאין במקומות
שאין  בסליחות שמרבים במקומות אבל הלילה את גם ליו"ט 

בלילה. בשר לאכול אין ליו"ט  הלילה את חושבין

בשר  יאכל לא בסליחות בו מרבים שאין במקומות ואפילו
שהתפלל  אע "פ  כיפור יום ערב  ליל של הכוכבים צאת קודם
ממש  לילה אלא ליו"ט  חושבין שאין לפי  יום מבעוד ערבית
תשרי ח ' של המנחה תפלת אחר תחנון אומרים שהרי 
תחנון  אומרים אין תחנון בהם אומרים שאין ימים  ובשאר
מחזיקין  אין כיפור יום שערב  מכלל שלפניהם במנחה אפילו

ואילך: הכוכבים מצאת אלא ליו"ט 

Â ואין צרה יום שאינו וגו' יענך למנצח  אומרים אין
נ"א  בסימן שנתבאר מטעם לתודה מזמור בו אומרים

ע "ש:

Ê ולא שחרית בתפלת לא מלכנו אבינו בו אומרים אין
בשבת  הכיפורים יום כשחל נוהגין מקומות ויש במנחה
אז  תרי "ט  בסי ' שיתבאר כמו מלכנו אבינו בו אומרים שאין

שחרית: הכיפורים יום בערב  אותו אומרים

כיפור: יום  ערב  סדר תרד סימן ד חלק 

תרנגול ‡ הכיפורים יום בערב  ליקח  הארצות באלו נוהגין
חליפתי זה עליו ואומרים לנקבה ותרנגולת לזכר כפרה
השם  זה חת"ך) תיבות (ראשי  וכו' כפרתי  זה תמורתי  זה
אדם  בני  ויאמר ראשו סביב  ומחזירו חי  לכל חיים החותך

פעמים. ג' כן ועושין כו'

אותו  ושוחטין בקרבן סמיכה דוגמת ידיהם עליו וסומכין
עליו  מלסמוך נמנעין ויש שחיטה לסמיכה דתיכף  מיד
בחוץ  ושוחטן קדשים כמקדיש נראה יהא שלא כדי  ידיהם
למזבח  ראוי  שאינו דבר הוא שהתרנגול כיון לזה לחוש ואין
לכפרה  חיים בעלי  שאר ולוקח  תרנגולים לו אין אם אבל
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רלו   

ידיו  יסמוך ואם למזבח  ראוים שהם יונה ובני  תורים יקח  לא
בחוץ : ושוחטן קדשים כמקדיש נראה יהא עליהם

 יהיו אם שנאמר דרך על לבנים בתרנגולים ובוחרין
אמורים  דברים במה ילבינו כשלג כשנים חטאיכם
אם  אבל מבאחרים בהם יבחר אז לפניו מזומנים כשהלבנים
שזהו  משום בדוקא אחריהם יחזר לא לפניו מזומנים אינם
לבנים  תרנגולים אחר לחזר שדרכם האמורי  דרכי  כעין

תלכו: לא ובחקותיהם וכתיב  זרה לעבודה להקריבן

נקבות ‚ וכמה אחד בתרנגול זכרים כמה לפטור נוהגין יש
אלא  למעוברת לוקחין אין לפיכך אחת בתרנגולת
כאן  יש הרי  זכר העובר דאם אחת ותרנגולת אחד תרנגול
בתרנגולת  ולאמה לה די  נקבה העובר ואם אחד תרנגול
עצמו  בפני  ואחד אחד לכל כפרה ליקח  נוהגין ויש אחת

אחד: וזכר נקבות שתי  ג' למעוברת לוקחין לפיכך

הכפרה „ לפדות טוב  ויותר לעניים הכפרות ליתן ונוהגין
העניים  יתביישו שלא כדי  לעניים  הממון ולחלק  בממון

לכפרה: שלקחו התרנגולים להם שנותנים במה

שם ‰ להרבות הקברות על לילך שנהגו מקומות ויש
פדיון  הוא שם שנותנים והצדקה הוא יפה ומנהג בצדקה
בביתו  לו שיש הכפרות ערך כפי  לתת ראוי  ולכך הכפרות
אין  שהרי  מקדמונים שמיוסד מה רק  תחינה שום יאמר ולא

זה: ביום תחנון אומרים

Â על הכפרות של והכליות והכבד מעיים הבני  וזורקין
לפי משם לקחת יכולים שהעופות מקום בחצר או הגגות
מן  עלינו שירחמו כדי  זה ביום הבריות על לרחם שראוי 

השמים:

כיפור: יום  בערב  כפרות  מנהג  תרה  סימן ד חלק 

עד ‡ מכפר הכיפורים יום אין לחבירו אדם שבין עבירה
עליכם  יכפר הזה ביום כי  שנאמר חבירו את שירצה
חטאתיכם  כלומר גו' ה' לפני  חטאתיכם מכל אתכם לטהר
אדם  שבין מה אבל מכפר הכיפורים יום לבד ה' לפני  שהם
כל  יתן לפיכך שיפייסנו עד מכפר הכיפורים יום אין לחבירו
שפשע  מי  לכל לפייס  הכיפורים יום בערב  לבו אל אדם
ולפייסו  לילך צריך בדברים אלא הקניטו לא ואפילו כנגדו
לפרט  צריך מחילה בקשת ובשעת לו שימחול ממנו ולבקש
יפרט  לא בזה מתבייש חבירו ואם לחבירו שחטא החטא

החטא:

 פעם לפייסו וילך יחזור ראשון בפעם מתפייס  אינו ואם
פעם  וילך יחזור נתפייס  לא ואם אחר ריצוי  במין שנית
לפייסו  שהולך פעם ובכל אחר ריצוי  במין לפייסו שלישית
ויפייסנו  אנשים שלשה עמו יקח  הראשון בפעם אפילו
לו  זקוק  אין שוב  השלישית בפעם נתפייס  לא ואם בפניהם
שהוא  אנשים עשרה דהיינו לרבים להודיע  צריך מקום ומכל
הבריות  יחשדוהו שלא כדי  להתפייס  רצה ולא לפייסו הלך
ממנו  לבקש חבירו לפני  עצמו את להכניע  רצה שלא

מחילה:

הקניט ‚ אם אבל חבירו את כשהקניט  אמורים דברים במה

תורה  דברי  ממנו ששמע  רק  מובהק  רבו אינו אפילו רבו את
כשהקניט  ואפילו שיתפייס  עד פעמים כמה אליו לילך צריך
כמה  אליו ולילך עצמו על להחמיר רוצה אם חבירו את

תורה: בזיון שם יהיה שלא ובלבד בידו הרשות פעמים

מיד „ לו ימחול אלא מלמחול אכזרי  יהיה לא והמוחל
כדי מחילה המבקש לטובת מתכוין הוא כן אם אלא
איזה  לעצמו לו יבא שלא שחושש או הערל  לבבו שיכנע 
קודמין  דחייו לו למחול צריך אינו דאז לו שימחול ע "י  רעה

חבירו. לחיי 

ענין  בכל לו למחול צריך אינו רע  שם עליו הוציא ואם
בני שיש דאפשר משום פעמים כמה ממנו יבקש אם אפילו
וידמה  הפיוס  שמעו ולא עליו הלעז הוצאת ששמעו אדם
נקי זה אדם עדיין יצא ולא אמת הוא שהלעז שאפשר להם
שם  בהוצאת אפילו למחול ענוה מדת מקום ומכל  מחשד

רע :

אדם ‰ בני  עשרה מביא כנגדו שפשע  מי  מת ואם
לאלהי חטאתי  בפניהם ואומר קברו על ומעמידם
יחף  לשם שילך וצריך כנגדו שפשעתי  זה ולפלוני  ישראל
לילך  צריך אינו קברו מן פרסאות לשלש חוץ  הוא ואם
בעבור  מחילה ממנו שיבקש שלוחו ישלח  אלא לשם בעצמו

אדם: בני  עשרה בפני  השולחו

Â שיבקש מה מועיל בחייו רע  שם עליו הוציא ואפילו
של  דעתו אומדין שאנו משום אדם בני  עשרה בפני  ממנו

לו: מוחל היה קיים היה אלו הסתם דמן המת

Ê אלא קברו על לילך צריך אינו מיתה לאחר חרפו ואם
שביישו: במקום מחילה ממנו מבקש

Áלמי תיכף  לפייס  אדם לכל ראוי  השנה שבכל אע "פ 
צריך  הכיפורים יום בערב  מקום מכל כנגדו שפשע 
זה  עם זה שלם ישראל כל לב  שיהיה כדי  ביותר בזה ליזהר

עליהם: לקטרג לשטן מקום יהא ולא

Ë:המתים על רע  שם להוציא שלא וחרם קדמונים תקנות

È שיכול אבותיו בכבוד פגם לא ממזר לחבירו שקרא מי 
קראו  כן אם אלא לבזותך נתכוונתי  לבד אליך לומר

ממזר: בן ממזר

‡È.הכיפורים יום בערב  לטבול נוהגין

שיהיו  כדי  קרי  משום הוא זו טבילה שטעם אומרים ויש
כלל  ענין אין זה טעם ולפי  הכיפורים ביום וטהורים נקיים
אחת. פעם אלא לטבול צריך אין וכן במקוה ווידוים לומר

אעפ "כ  כך אחר קרי  ראה ולא השנה ראש בערב  שטבל ומי 
מים  כך אחר ראה דשמא הכיפורים יום בערב  לטבול צריך

קרי . בעל משום טמא אותן שהרואה עכורים או חלוקים

סאה  בארבעים אפילו כשירה קרי  משום שהיא זו וטבילה
בכלי . לא אבל בקרקע  כשהם שאובים

קבין  תשעה עליו לשפוך יכול בטבילה מצטער שהוא ומי 
אחר  זה כלים משלשה או משנים עליו לשפוך ורשאי  מים
עד  השני  שיתחיל ובלבד קבין תשעה יהיה כולם ובין זה
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רלז    

אבל  השני  פסק  שלא עד השלישי  וכן הראשון פסק  שלא
ממרק  אם ואפילו קבין לתשעה מצטרפין אין כלים מארבעה
חציו  נכנס  ואם כלל הפסקה בלא להריק  יזהר אחד מכלי 

יצא. קבין ט ' שפכו חציו ועל המקוה לתוך

לכבד  צריכה זו לטבילה ימים שלשה תוך ששמשה ואשה
זרע  השכבת כל להפליט  כדי  שתטבול קודם בחמין ביתה

ביום  טמאה ותהא הטבילה אחר תפליט  שלא שבמקורה
סמוך  שמשה ואם קצ "ו סימן דעה ביורה עיין הכיפורים
רגילה  היא הזמנים שבאלו לוסתה סמוך או לטבילתה
ההריון  זרע  תשחית שמא בחמין ביתה תכבד לא להתעבר

הכיפורים: יום בערב  כלל לטבול צריכה אינה לפיכך

כיפור: יום  בערב  חבירו את  אדם  שיפייס  תרו סימן ד חלק 
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שאמר ‰Â‰(יב) וזהו  כו ' תורה זו  חומה אני ארז "ל 
לכאורה  פלא וזה כו ' ירושלים חומותיך  על 
מתקשראן  ישראל  הן  קשרין  דג' בזוהר  ידוע הנה אך 
הן  התור ' אותיות דס"ר  בקב"ה ואורייתא באורייתא
מחכמה  דאורייתא דכמו  ישראל  נשמות לס"ר  שרשי'
במחשבה  עלה ישראל  כך  אבא אור  שהוא נפקת עילאה
בשביל  בראשית בענין  (וכידוע אבינו  אתה כי וכמ "ש
כו ' ראשית שנקרא ותורה ראשית שנקרא ישראל 
הבוחר  בתורה הבוחר  כמו  לעולם קדמו  ותורה דישראל 
בחי' שהוא לתורה יתרון  יש שמ "מ  רק כו ' בעמו 
ישראל  וז "ש כלה ונקרא מקבל  בחי' וישראל  משפיע
נ "י  לס"ר  שרשי' אותיות ס"ר  והן  באוריית' מתקשראן 
כמו  לחכמה מקור  ונוצר  מזל  מזלות ב' דיש וכידוע
ומזל  העליון  מזל  ונקרא כו ' ס"ת אפי' במזל  תלוי הכל 
שרש  ומשם התחתון  מזל  ונקרא לבינה שרש ונקה
ונקה  ונוצר  מזלות ב' ביחוד  תלוי או "א ויחוד  לנש"י
התורה  (ולפעמים וכלה חתן  וכנ "י תורה שנקרא וזהו 
לשמה  וזהו  חתן  נקרא וישראל  מאורשה כלה נקרא
לפי  וזהו  דתור ' בח "ע אא"ס שממשיכי' התורה לשם
ב"ה  דאא"ס ההשתלשלו ' שלפני במחשב' שעלו 
יש  דעשי' נפש רק לו  שאין  מי גם וע"כ  כו ') בחכמה
ע"ה  אפי' ולזה משם נשמתו  שמקבל  בתורה א' אות לו 
בחי' והנה כידוע) לתורה עולה הפי' יודעין  שאין 
מתלבש  הנ "ל  שומר  שנקרא נשמות דכל  למזלי' המקיף
בשרשו  לה המיוחד  באות נשמה בכל  התורה באותיות
כו ' לנשמה מקיף שנקרא עליונים הר "ר  שבחי' והיינו 
ומחסה  מגן  ונעשה התורה באותיות בהתלבשות בא
ואשים  וכמ "ש וגשמי רוחני וקיטרוג רע מכל  לנשמה

אמרו  וכן  צל  נקרא הרי כסיתיך  ידי ובצל  בפיך  דברי
צלך  ה' וכתיב כנגדו  ושונה יושב שהקב"ה ששונה במי
דלא  בעידנא אפי' כו ' עליך  תשמור  בשכבך  וכתיב כו '
חייני  כמשפטיך  וז "ש כידוע במצוה משא"כ  בה עסיק
אין  אך  דוקא נשמה כל  להחיות כו ' חיים עץ ונקרא כו '
שנק' דלבא מעומקא התשובה באמצעית רק זה
נמשך  שאז  כנ "ל  ר "ר  למעלה שמעורר  לב תעלומו '
כמ "ש  התורה באותיות ומתלבשים הללו  דר "ר  המקיפי'
ר "ר  ומעורר  כמת חשוב שהעני דוקא בעניי נחמתי זאת
ועוז  מגן  שנעש' ממש חייתני אמרתך  כי ואז  העליונים
כידוע  תורה אלא עוז  ואין  כו ' יתן  לעמו  עוז  ה' כמ "ש
דתורה  אותיות שזהו  תורה זו  חומה אני וזהו  וד "ל .
כו ' טנת"א בענין  וכידוע כאבני' דומם בחי' שהוא
בשם  התורה נקרא ר "ר  התלבשות בלא גם (ובאמת

הנ  מטעם להגן  באורייתא חומה מתקשראן  דישראל  "ל 
וממה  כו ' בת"ח  שולט  גיהנם שאין  ממה וראיה
כו ' תורה מכבה עביר ' ואין  מצוה מכבה שעבירה
לע"ל  הנה אך  כו '). דלידייני' מוטב דא' מאחר  וראיה
להבין  ויש כו ' חומה בלי ירושלים תשב פרזות כתיב
שרוח  לפי השונא מן  לשמירה אז  יצטרך  לא דאם בזה
למעלה  שיש ממה אבל  כו ' לגמרי יבוער  הטומאה
דאותיות  ועוד  תשב פרזות למה מבחוץ להגביל  בחומה
שהרי  יהיה לע"ל  גם ודאי כנ "ל  חומה שנקר ' התורה
שע"ז  הסתירה לתרץ יש וגם יבטלו  לא דהלכות ארז "ל 
והנה  כנ "ל . סביב אש חומת לה אהיה ואני  ממ "ש
הכדורי  העיגול  עד "מ  יובן  כו ' תשב דפרזו ' הטעם
שבאמצעיתו  המרכז  נקודת מצד  רק בא במדה שהקיפו 
וכן  במדה לשמאל  א' וקו  לימין  א' קו  משם שנמשך 
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רמב   

כידוע  מוגבל  העיגול  ממילא נמצא ומטה למעלה
ואמנם  יותר  ולא ג"ט  בעיגולו  יש טפח  ברוחבו  דכשיש
ומערב  ולמזרח  ושמאל  לימין  המרכז  מן  ממשיכי' אם
וכך  כלל  להקיפו  מוגבל  עיגול  אין  ממילא שיעור  לאין 
מוגבל  שהחומה העיר  שמגביל  חומה מוקף בעיר 
עיר  אבל  לבד  העיר  ורוחב אורך  לפי בהקיפה במדה
והנמשל  כו ' שיעור  לאין  וצפון  לדרום מתפשט  פרזי
כמו  שהוא לבי אמר  לך  כמ "ש לב שנקר ' בכנ "י מזה
כ "ע  סובב דבחי' העיגול  באמצעו ' המרכז  נקודת
הלב  כמו  ותחתונים מעליונים מהכל  כלול  הכללי
מכל  בו  ונמשך  מלמטה האיברים מכל  בו  שמתקבץ
מ "נ  בהעלאת אתדל "ת כאשר  והנה כו ' שבראש המוחין 
ולאורך  באוי"ר  ושמאל  ימין  שהוא לרוחב וגבול  במדה

ומ "ד ) (דמ "נ  והמשכות העלאות שזהו  ולמטה למעלה
אבל  אבי"ע לכללות במדה דסוכ "ע העיגול  בחי' אז 
כמו  ולרוחב למעלה שיעור  בלי דכנ "י הלב כשנקודת
הנ "ל  לב תעלומות בחי' והוא כו ' תפרוצי ושמאל  ימין 
יצאו  ההוא ביום וז "ש כלל  להקיף עיגול  בחי' אין  אזי
בוכין  מי בחי' דהיינו  כו ' אל  חצים מירושלים מ "ח 
לך  בצר  כמו  הנ "ל  דעומק' מעומק' תשובה שע"י הנ "ל 
שיעור  בלי למעל ' א"ח  בבחי' שעולה כו ' לבם צעק
ונקרא  כלל  מוגבלים בלתי באוי"ר  ושמאל  לימין  וכן 
חומה  בלי תשב פרזות וז "ש כו ' מאדך  בכל  אה"ר 
עושין  אם מארז "ל  וזהו  וד "ל  כלל  בהקיפה מגביל 
משיח  גמורים צדיקים וגם דוקא תשובה נגאלין  תשובה

זה: מטעם בתיובתא לון  לאתבא אתא
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Í‡[אומרים [אנו  הנה אך  בגלותא, דווקא החולי מהו 
בזמן  ולהשתחות וליראות לעלות יכולים אנו  ואין 
עלי  ואשפכה אזכרה אלה כתי' הנה הוא והענין  הגלות,
בזמן  כי אלקים, בית עד  אדדם בסך  אעבור  כי נפשי
פני  את זכורך  כל  יראה בשנה פעמים שלש הי' בהמ "ק
בפישוט  שבבהמ "ק השתחוואה והיינו  אלקיך , הוי'
והרגל  הראש (כי במציאות ביטול  שזהו  ורגלים ידים
שזהו  ראשו  שמרכין  השתחוואה וגם הארץ) על  בשוה
בבהמ "ק, אלקות גילוי ע"י והי' מלמעלה, המשכה
נבואה  שקבלו  מהם ויש אלקות, הגילוי הי' בשנה וג"פ
מים  והשאיבו  שהמשיכו  בששון  מים ושאבתם כמ "ש
שלא  ומי נבואה, בחי' זהו  חיים מים מקור  עליונים
הכל  הי' זה באלקות, ראי' בחי' קיבל  נבואה קיבל 
אין  הגלות בזמן  אבל  בשנה, ג"פ אלקות גילוי בבהמ "ק
בחי' שיהי' ולהשתחוות ולראות לעלות יכולים אנו 
חולת  כי וזהו  אלקות, הגילוי היינו  והשתחוואה ראי'
צמאה  מים בלי ועיף ציה בארץ בגלותא אני אהבה
על  תערוג כאיל  ותשוקה, צימאון  בחי' חי לאל  נפשי
תערוג  וכאיל  חיים מים מקור  זהו  אפיקי מים, אפיקי
על  נפשי עלי ואשפכה אזכרה אלה וזהו  ההעדר . על 
לחולת  שיגיע עד  הגלות בזמן  אלקות גילוי העדר 

אהבה.
Ê"ÚÂ,המאוששות בהלכות באשישות סמכוני אומר 

תקראי  ההוא ביום והי' לע"ל  על  כתי' הנה כי

בעל  כמו  הוא בעל  כי בעלי, עוד  לי תקראי ולא אישי
בעל  וכמו  בפ"ע, הוא והשור  בפ"ע שהבעל  השור 
לשון  הוא בעל  כי בפ"ע, והשדה בפ"ע שהבעל  השדה
הוא  אישי אבל  ריחוק, בבחי' אבל  זולתו  על  אדנות
והיו "ד  כתר  שזהו  פלא הוא א' אישי כי פנימי יחוד 
הוא  איש וגם ג"ר , שזהו  בינה הוא והשי"ן  חכ ' הוא
ג"ר , ג"כ  וזהו  יש, גימ ' בינה קנה חכמה קנה יש, א'
[יאיר ] אא"ס שעצמות לע"ל  שיהי' פנימי יחוד  וזהו 
סמכוני  הוא וכעת בחכ ', שורה אוא"ס כי חו "ב ע"י
התורה  ע"י פנימי יחוד  ג"כ  שהוא איש לשון  באשישות
מחכ ' אורייתא כי חזקות המאוששות הלכות שהוא
נק' והתורה פנימי', בבחי' ג"כ  אוא"ס שורה ובה נפקת
המחזק  הוא הלחם וכמו  בלחמי לחמו  לכו  כמ "ש לחם

להנשמה. מחזק ג"כ  היא התורה כך  והנפש להגוף
Ì‚Â אש תורה כי אישות שתי אשישות פי' עוד 

תושב"כ  וזהו  לבנה אש גבי על  שחורה
כעמר  רישי' ושער  לבנה אש נק' תושב"כ  ותושבע"פ,
כמ "ש  תושבע"פ שחורה ואש לבנה, בחי' שזהו  נקי
של  תילים תילי כעורב שחורות תלתלים קווצותיו 
מבית  אש ע"י אותה לזכך  שצריך  הכלי וכמשל  הלכות,
שצריך  בנמשל  הוא וכך  החלודה שתעבור  ומבחוץ
אישות  שתי ע"י ומבחוץ מבית הבהמית הנפש לזכך 

ותושבע"פ. תושב"כ  וזהו 
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רמג    


        

   

ÁÎ‰Â'בבחי זו  אמונה בבחי' להיות לנש"י שיש
בני  מאמינים להיותם וסוכ "ע, ממכ "ע
ודבור  מח ' בענין  רואי' אנו  דהנה הוא והענין  מאמינים,
דבר  איזהו  המלבישי' אותיות הם שניהם כי אם
הוא  עצמו  לגבי המח ' שענין  במ "א מזה וכמשנ "ת
ומ "מ  (ך "ח ), אלקי' רכב בד "ה ע' זולתו , לגבי כדיבור 
והוא  לדבור , מח ' בין  גדול  הפרש רואי' אנו  הרי
מ "מ  שכל  בו  להלביש לבוש היותו  אם שהדבור 
למנוע  יכול  ברצונו  כי ונמצא כלל , מדבר  אינו  כשרוצה
המח ' משא"כ  לדבר , ועת לחשות עת וכמ "ש מלדבר ,
מלחשוב, המח ' תשבות לא ולילה יום תמיד , היא
שלו  האין  בחי' הוא ממקורו  תמיד  נובע השכל  שהרי
שכלו  שבמקור  המבריק ברק בחי' מתלבש ותמיד 
שיבין  או  אצלו  מובן  שיהי' עד  המח ' אותיות בבחי'
לבלי  המח ' כח  לעצור  א"א עכ "פ והרי מובן , אינו  שזה
להיותה  המח ' על  הוא הציווי עיקר  ולכן  כלל , יחשוב
לכן  הדבור  מן  יותר  ורוחני' דקה להיותה כי וגם תמיד ,
עבירה  הרהורי שארז "ל  וזהו  יותר , פעולתה פועלת היא
שע"י  וכשם הנ "ל , מטעמי' והיינו  העבירה, מן  קשין 
ונכונה  טובה מח ' ע"י כן  נפשו  להוריד  יכול  המחשבה
היא  המח ' שבחי' למעלה יובן  ועד "ז  כו '. נפשו  מעלה

מחשבותיכם תמיד  מחשבותי לא כי כתי' והנה כו '.
בזולתו , מאומה תפעול  לא המח ' הנה באדם שלמטה

שע"י  שבאדם, המח ' על  הדבור  יתרון  הוא שבזה
לעשות, שמצוה הדבר  ויעשה זולתו  יבין  הדבור 
יבין  לא כולו  היום כל  יחשוב אם אפי' המח ' משא"כ 
שלא  נא' למעלה אבל  כלל . הדבר  יעשה ולא  זולתו 
ברצונו  כשעלה שתיכף מחשבותיכם מחשבותי
דוקא  המח ' מן  הוא ההתהוות ועיקר  נתהוה, להתהוות
ומה  העולמות, כל  נבראו  א' שבמח ' בזהר  וכמ "ש
מפני  זהו  בדבור  פרטיים מאמרות בעשרה שנפרטו 
הנבראי' מציאות הי' לא לבד  המח ' מבחי' היו  שאם
עלמא  וע"ד  תמיד  הביטול  בבחי' היו  כ "א ודבר  ליש
בתחתונים  דירה שיהי' בכדי הי' רצונו  ועיקר  דאתכסי',
צריך  הי' לזה תחלה התחתוני' מציאת בלתי שא"א
מבחי' הוא התהוותם עיקר  באמת אבל  בדבור , לפרוט 
יותר , בעילוי הם המח ' מבחי' שנשארו  מה וגם המח ',
יובן  ועפ"ז  דאתגלי'. עלמא על  דאתכסי' עלמא וכערך 
בהיות  וממכ "ע, סוכ "ע בבחי' מאמיני' הם שנש"י מה
שנובעת  המח ' בענין  ונת"ל  במח ', עלו  נש"י כי ידוע
הם  ולכן  מאמיני' בני ה"ה במח ' כשעלו  ולכן  תמיד ,
רגע  ובכל  עת בכל  תמיד  מאין  יש בחידוש מאמינים
בראשית, מעשה תמיד  יום בכל  מחדש ובטובו  כמאמר 
ומלואו  העולם כל  חוזר  הי' א' רגע על  נפסק הי' ואם
בני  מאמיני' נש"י נק' זה מפני אשר  ואפס, לאין 

כו '. מאמינים

    

     

•

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


         

    

בין  ההבדל  כי  נ"ע , הרבי  מבאר הבאות  בשורות 
'רוח ' בחינת  של  לתשובה  'נפש' בחינת של  התשובה
בפועל  המעשה  (על  התשובה היא מה על  רק לא  היא 
התשובה אופן  גם  אלא ויראה) אהבה העדר על  או ממש 

שונה: הוא
      

   היא שהחרטה רק  לא כלומר
אהבה העדר על  אלא בפועל  המצוות  קיום  רק על  לא
בהתפעלות עצמה  היא הזו  התשובה אופן  הרי ויראה ,

נפש , בחינת של  התשובה  מאשר יותר  ורגשית נפשית

)        אופן
מתוך  הוא  ויראה , אהבה  העדר על  שלו  בתשובה החזרה
ששייך  מורה זה, על  החרטה  עצם שהרי פנימי, רגש
כאשר  ולכן ויראה, אהבה של  לעניין  נשמתו  דרגת מצד 

פנימי. רגש מתוך  עצמה היא  בתשובה שב
       

 'הב באופן  קודם שנתבאר כפי  
      

אהבה מהעדר גרוע יותר הרבה  לכאורה וזה 
'נפש 'ויראה, דבחינת התשובה של  הג ' באופן 
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רמד   

        
   85,(

       
  נגד ליבו חומריות  אחרי ונמשך  כבהמה שהתנהג 

ה' רצון      שהרי
מסכנה בריחה  כמו  היא  מהרע ובריחה  מהרע , בורח  הוא 
וזה הנפש, לעצם ונוגעת גדול  בתוקף  שהיא  גשמית,

     
  , ליבו בהתגלות ויראה אהבה לו  שאין

חסרון        
      נגד שעושה כמי

ה' רצון בדרגת עדיין   כיצד כן, ואם
בהתעוררות היא  רוח בחינת על  שהתשובה  לומר ניתן 

יותר? הלב
    הרוח בחינת  של  

       
        
המימד  בגילוי  לו שחסר כך , בנויה  שלו  האישיות כלומר

בלבד , 'נפש' בדרגת  נאצל  שהוא כיון בנפש, הרגשי
      
       
         

     ההתפעלות ענין  שהרי
נפשו . בטבע כך  כל  גלוי לא אצלו 

) בסוגריים: נ"ע הרבי ומבהיר    
'נפש ' בחינת של  בהתשובה   

      שבדרגת מי גם
נפש         

  בפועל מעשה - 'נפש' הוא עניינו  שעיקר כיון 
יותר. בהעלם בו  כלולה המידות , ענין  - וה'רוח ' ממש,

  ' נפש' בחינת  של  
       
         

   הוא ועניינו  מהותו  כל  שהרי
התשובה זה ועל  בפועל , מעשה שהוא 'נפש' בבחינת

שלו .
        

אישיותו  עצם  מצד     
       

  
יותר  נוגעת היא  נפש בחינת של  התשובה  כי נמצא,
הפריקת של  המשמעות  מה מתבונן  כאשר כי לנפשו ,
את מרגיש הרי הבהמית , הנפש ידי על  והשליטה עול 
על  שהיא זו בתשובה  יותר ומתמרמר מה ' ריחוקו גדול 
הרי בלבד , ויראה אהבה לו  חסר כאשר ואילו  ממש, רע
לו  שחסר רק בהמה כמו ממש ואינו גמור רע לא זה
רוח , בדרגת שנמצא אדם  לאידך , אך  אדם . במדריגת
עצמו  זה הרי ויראה , מהאהבה לו שאכפת עצמו זה הרי
ואיכות יותר גדולה  בהתעוררות שלו שהלב מראה 

יותר. גדול  הנפשי הגילוי 
   ' רוח' בחינת של 

      
(שבלב פנימי הרצון     כפי

יש  דלבא רעותא שבהתעוררות הקודם, בפרק שלמדנו
נפשי, גילוי יותר  עול הקבלת  של 

        
 דלבא וברעותא  'ביטול ' יותר יש עול  שבקבלת 

'רוח ' בחינת  של  בתשובה זה  דרך  ועל  'גילוי'. יותר יש
בחינת של  התשובה מאשר הנפש, של  גילוי יותר יש

עול . וקבלת ביטול  ביותר שהיא 'נפש '
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ב.85. פרק העבודה קונטרס ראה

•
         

    

ה 'תד "ש] [אדר 

"ÌÈ„Â‰È‰ Ï˜Â"לעשות החלו  אשר  .1את
מה 2הגמרא  "קיימו  הם אחשורוש, בימי שאז , אומרת

עצמם  על  וקבלו  תשובה, אז  עשו  הם כבר ". שקבלו 
מתן ֿתורה. בשעת עצמם על  שקבלו  מה כל  את לקיים

1

2

3

4

כג .1) ט , ע"א.2)אסתר פח , שבת



רמה    

מלכות  מדינות בכל  רבים יהודים היו  ההוא, בזמן 
לשמירת  יותר  קרירים נעשו  הם לזמן  ומזמן  אחשורוש,

מעשיות. מצוות
שתי  ישנן  רע, כה רוחני למצב שהביאו  הסיבות אודות

:3דעות 
למצב  שהגורם אומר  יוחאי בן  שמעון  ר ' אחת: דעה
חלק  שאצל  היה, ימים באותם הירוד  הרוחני היהודי
המחשבה, היתה נבוכדנצר  מלכות בימי ישראל  מבני
חיי  הוא העיקר  כוח . הוא האדם של  קיומו  שעיקר 
ביגיעה  זאת להרוויח  צריך  והאדם החומריים, העולם

נבוכדנצר . של  השקפתו  בסיס גם היה זה –
ישראל  בני של  שחטאם יוחאי בן  שמעון  ר ' שאמר  זהו 
השתחוואה  נבוכדנצר . של  לצלם שהשתחוו  היה
של  דעתו  לטובת האישית הדעה על  שמוותרים משמעה,

הזולת.
במשך  ישראל  בני את הביאה הזו  הרעה היסודית הדעה

והמצוות. התורה וחילול  שבת לחילול  הזמן 
ישראל  בני בין  שהיה הדעת קירוב השניה: הדעה
היו  ישראל  (בני – והמדיים הבבליים והפרסיים,
הוא  הטריפות) מהסעודות ונהנו  למלכות קרובים
שנים  ומספר  ומצוות, מתורה להתרחק אותם שהביא
ליצלן , רחמנא השטן , החל  בבל , מגלות הגאולה לפני

ולהחטיאם. ישראל  בני את ולהדיח  להסית
שה' כדי ישראל  בני את להחטיא היתה השטן  כוונת

חלילה. בגלות, אותם להשאיר  ימשיך  יתברך 
חיים  וניהלו  בניסיונות לעמוד  יכלו  לא ישראל  בני
השפיעו , לא והסנהדרין  הצדיק מרדכי דברי חופשיים.
החופשיים  היהודים בראש שהתייצבו  עזיֿפנים ונמצאו 
ישראל  לבני שקראו  הסנהדרין  וחברי למרדכי ולעגו 
בבל  מגלות הגאולה בבשורת אותם וחיזקו  לתשובה

רחוק. לא במועד  לבוא שצריכה
של  והתשובה הגאולה מדברי שלהם הלעג ידי על 
 ֿ הבעל  שלוחי הפנים, עזי גרמו  הסנהדרין , וחברי מרדכי
שעד  יותר  הטובים מהיהודים חלק בלב לספיקות דבר ,
של  הלעג דברי את בשמעם אבל  בגאולה, האמינו  אז 

וכמה  מרדכי שמלבד  מזו , ויתירה הפנים, עזי המנהיגים
קירוב  מועד  על  דברו  לא אחרים הסנהדרין , מחברי

הגאולה, יעוד  נושא את השתיקו  וחלקם הגאולה,
חסֿושלום, תבוא, לא שהגאולה לומר  יכלו  לא הם –
הגאולה  שייעוד  שלימה באמונה האמינו  הם שהרי
האמינו  ולא מתי ידעו  לא הם אבל  יתקיים, בודאי
אודות  שתקו  הם לכן  יודעים, הסנהדרין  וחברי שמרדכי

– הגאולה יעוד  ענין  כל 
תוקף  ממילא, בדרך  נתנו , שבשתיקתם לכך  בנוסף הרי
מרדכי  את שביזו  הבעל ֿדבר , שלוחי הרעים, למנהיגים
ליותר  ישראל  בני את והביאו  הסנהדרין , חברי ואת
ומועדים  שבת חילול  אסורות, במאכלות עבירות,
ישראל  בני של  קירוב לעוד  שהביאו  תערובת, ונישואי

הארץ, יושבי עם
הביאה  הגאולה יעוד  אודות השתיקה זאת, מלבד 
שעד  ישראל  מבני חלק אצל  הגאולה בענין  לספיקות

שלימה. באמונה בגאולה האמינו  אז 
עיקריים. חלקים ובשני שונים, באופנים התבטא הספק
הגאולה  מאמונת לגמרי התרחקו  ישראל  מבני חלק
מסוימים  שבענינים ישראל  מבני וחלק ומצוות, ותורה
ספק  אצלם נעשה אבל  ומצוות, תורה מקיימי נותרו 
נעשו  הם מסוימים ובענינים הגאולה ביעוד  באמונה

ה  כופרי למנהיגים גאולה.קרובים
בעומק  רחמנאֿליצלן , עת, באותה ישראל  בני שקעו  כך 
המסיתים  של  הרעה ההשפעה על ֿידי החטאים
יעוד  אודות השתיקה ועל ֿידי ובתורתו , בה' הכופרים

הגאולה.
.ÂˆÈ˜ של החוטא למצבם יסודיות סיבות שתי מבאר 

העולם  חומריות הוא שהעיקר  הדיעה א) ישראל . בני
שיש  הדיעה ב) עצמי. כוח  על ֿידי זאת ומשיגים
הארץ. יושבי עם להתאחד  הפחות ולכל  להתערב
לפני  לתשובה מרדכי של  לקריאתו  לועגים הכופרים
הגאולה, מיעוד  שותקים ישראל  מגדולי וחלק הגאולה,
בגאולה  מהמאמינים חלק אצל  לספיקות שגורם דבר 

לכופרים. ולחיזוק

ב.

˘‡Î מחטיאים הבעל ֿדבר  ששלוחי ראה יתברך  ה'
ישראל  בני של  ומצוות התורה ומצב ישראל  כלל  את

המן  את יתברך  ה' העמיד  גרוע, ונעשה הצר 4הלך  ,
על  שונות גזירות אחשורוש המלך  אצל  שיעביר  הצורר ,

ישראל . בני

ישראל , שונאי את לדעה, חבריו  את אסף הרשע המן 
על  יבוצע מתי בשנה המתאים המועד  את לברר  כדי
בני  את – היו ֿלאֿתהיה – ולהרוג" ה"להשמיד  ידו 
את  ממנו  להוציא אחשורוש למלך  והלך  ישראל ,

המן . למחשבת הסכמתו 
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רמו   

ישראל  בני על  מתוחכמת מלשינות הכין  והיה 5הוא ,
את  לבצע יסכים המלך  שלו  המלשינות שעל ֿידי בטוח 

ולהרוג". ה"להשמיד 
ישראל , בני על  הגזירות עם בהצלחתו  בטוח  היה המן 
הדין  ומידת חטאים ישראל  בני כמה עד  ידע הוא כי

ישראל . בני על  רחמנאֿליצלן , קיטרגה,
מה  המן , מלשינות של  הפנימית הכוונה זו  הרי

הקדמוני  הנחש אחשורוש 6שהשטן , המלך  לפני קטרג ,
שלו " והאחרית שהראשית "מי כמו [הקב"ה]7– ,

אחרון ":8שכתוב  ואני ראשון  "אני
ורצון . כוח  משמעותו  'יש' – אחד " עם "ישנו 

היא, הקב"ה לפני קטרג שהשטן  המן , של  המלשינות
"עם  להם קורא שאתה באלו  שנטעת והרצון  שהכוח 

שכתוב  כמו  כ 9אחד ", אחד "ומי גוי ישראל  עמך 
בארץ",

לימוד  שעל ֿידי גדולים וכוחות כזה חזק רצון  להם יש
הם  טובות במידות והנהגה המצוות וקיום התורה
הגשמית, הלזו  "בארץ" גם ה"אחד " את ממשיכים
גדלות  את וירגישו  ויבינו  הבורא אחדות את שיכירו 

ברוך ֿהוא; הבורא
ברוך ֿהוא, ה"אחד " של  הכוח  בעל  העם הם, אבל 
מענקי  את מנצלים הם – העמים" בין  ומפורד  "מפוזר 
עניני  בכל  שלהם האלקיים והכשרונות התכונות

"העמים".
מכל  שונים ישראל  בני עם". מכל  שונות "ודתיהם

העמים.
גשמיים  בענינים הן  משלו , חיים דרך  סדר  יש עם לכל 
כן  לא מחליפים. אינם שהם רוחניים, בענינים והן 
הם  עם", מכל  שונות "ודתיהם אשר  אחד ", ל "עם ביחס
הכל , חסֿושלום ולהחליף הכל , לעשות מוכנים
ש"ודתי  כך  בשל  רק העמים לכל  עצמם את ולהתאים

עולם" של  "מלכו  – עושים".10המלך  אינם –
רבא  שאומר  הרע 11זהו  לשון  לדבר  שיכול  מי שאין 

כהמן .
מדינות  בכל  ישראל  ובני שלו  בהלשנה הצליח  המן 
ועל  המן  גזירת של  הגדולות בצרות חשו  אחשורוש
הגדולות  הצרות הביאו  ישראל  בני של  מסוים חלק
הכופרים  המנהיגים אצל  שעורר  תשובה, של  לשברון 
שונות  בנחמות ישראל  בני את לנחם החלו  הם רב. זעם

טובתם  את רוצה המלכות גזירות. אלו  שאין  והוכחות
עבודתם  על ֿידי טוב כל  להם שיהיה ישראל  בני של 
על ֿידי  ה' בישועת חסֿושלום, להאמין , ולא וכוחם,
יושבי  עם להתאחד  יש אדרבה, יתברך . מאתו  גאולה

הארץ.
השפיע  שלהם, ההטעיה ומעשי הדיבורים על ֿידי
את  יחלישו  הכופרים שדברי ישראל  בני על  הבעל ֿדבר 
העמים  קירוב עצת את ושיקבלו  התשובה, שברון 
מתגברות  והצרות חוטאים ישראל  בני שונים. באופנים
לא  הכופרים המנהיגים של  מההבטחות ויותר , יותר 
ועוד  טריפות אכילת הקודש, חילול  מלבד  דבר  יוצא

מתגברות. והצרות והגזירות עבירות,
נעשה" אשר  כל  את ידע "מרדכי .12אבל 

הילקוט  את 13אומר  לרפא איך  יודע הצדיק מרדכי –
מכנס  הוא הרפואה. ומהי החטא מהו  יודע הוא הצרות.
מפני  הן  הצרות שכל  להם ואומר  ישראל  בני כל  את
שבת, חילול  של  רעות בדרכים הולכים ישראל  שבני

אחרות. ועבירות אסורות מאכלות
ביותר , הגדולה התשובה להתעוררות גורם מרדכי

הגאולה. בייעודי אמונתם את ומחזק
מרדכי  של  התשובה קריאת את שומעים ישראל  בני

לוודאית. אצלם הופכת הגאולה ואמונת
לעשות" החלו  אשר  את היהודים "וקבל  .1זהו 

 ֿ במסירת ומצוות תורה ומקיימים יראיֿשמים נהיים הם
אמיתית. יהודית נפש

שנים  ארבע ובמשך  הגאולה עת מגיעה שנה כעבור 
המקדש. בית נבנה

בזמן  עכשיו ", ש"קיימו  התשובה של  הגדול  הכוח  זהו 
והיו  ישראל  דת במנגדי מוקפים שהיו  למרות הגלות,
ישראל , דת שונאי בעיקר , הכופרים של  השפעתם תחת
הצדיק  ממרדכי וצחקו  ומצוות לתורה שלעגו  כאלה
יגיעו  תשובה התעוררות שעל ֿידי הסנהדרין , וחברי
 ֿ מתן  של  הקדוש כבזמן  רוחניות עושר  דרגות לכאלו 

תורה.
על  החרטה האמיתית, תשובתם את קיבל  יתברך  ה'
לתורה  מסורים יהודים להיות טובה והקבלה העבר 

ומצוות.
פורים  בנס מאושרים ישראל  בני את עושה יתברך  ה'

לגאולה. זוכים ַוהם
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רמז    

.ÂˆÈ˜ הכופרים המנהיגים של  ההסתה שדברי מבאר 
המן , והצרות. המן  גזירות את ישראל  בני על  מביאים
הנבחר  שהעם ש-א: טוען  השטן , קטרוג של  בכוחו 
חולין  לדברי לו  שהוענקו  האלקיים הכוחות את מנצל 
ביותר  הגדולים המאמצים את ועושה ב: גמורים,

אותם  ולנתק העמים דתי עם ישראל  בני את לאחד 
על  משפיעה מרדכי של  התשובה קריאת הקב"ה. מדתי
נס  את מביאה לתורה שלהם ומסירתֿהנפש ישראל  בני

פורים.

ג .

‰È‰ הרב לסבלם השלישית השנה תקמ "ב, בשנת זה
ומרים. קשים יסורים מהמנגדים, חב"ד  חסידי של 

אנחנו  נשמתו ֿעדן : הזקן  אדמו "ר  אמר  תקמ "ב בפורים
– תקמ "ב קיץ של  המר  לחרם כוונתו  – יותר  עוד  נסבול 
שקבלו  מה למעלה "קיימו  כי לדעת כולם על  אבל 
גאולה  כל  כי התשובה, עבודת את לחזק עלינו  למטה".
לגאולה  זקוקים אנו  תשובה. של  הקדמה על ֿידי רק ַבאה

תשובה. של  ההכנה את אנו  חייבים – המקטרגים מן 
עסקו  חב"ד  חסידי עדת שבט  רבבות שנה, באותה

התשובה. בעבודת עצומה בהתלהבות
החסידות  בתורת ביותר  הגדולים מהמשכילים – כולם
הפשוטים  האנשים ועד  ביותר  הגדולים העבודה ובעלי

בתשובה. עסקו  –
בחדוה  נשמתו ֿעדן  הזקן  אדמו "ר  היה תקמ "ג בפורים
היתה  החסידים ושמחת נצח ", "דידן  אמר  הוא גדולה.

לשער . אין  –
שנים, תשע בן  אז  שהיה נשמתו ֿעדן , האמצעי אדמו "ר 

אמר :
פורים  בזמן  האמיתיים. הפורים זמני שני כמו  זהו 
התעוררו  ישראל  ובני לתשובה קרא מרדכי הראשון 
החלו  אשר  את היהודים "וקבל  שכתוב כמו  לתשובה,

לעשות".
המשנה  כלשון  קבלו , שהם פירושו  "קובלין 14"וקבל " ָ

הפסוק  פירוש ואז  עליך . מתלוננים אנו  עליך ", אנו 
התמרמרו , קבלו , ישראל  בני – היה היהודים" ָ"וקבל 

חולין ; עשו  שהם מה על  – החלו " אשר  "את
עליהם, השפיעה מרדכי של  התשובה התעוררות כאשר 

השנה  כל  מסירותֿנפש להם והיתה תשובה עשו  ,15והם
הגדולות, מהצרות אותם יוציא בעצמו  יתברך  שה' קיוו 

פורים. נס כשהיה השני, פורים זמן  הגיע אז 
– הוא לעשות" החלו  אשר  את היהודים "וקבל  זהו 
בני  החלו ", אשר  את היהודים "וקבל  והסכימו . קיבלו 
ה' לישועת קיוו  הם לו . קיוו  אשר  את מקבלים ישראל 

התקיימה. ותקוותם
יעשה  יתברך  שה' רצון  יהי שלנו , הגאולה בזמן  כעת,
שנעשה  האלקי, בסיועו  מאושרים ישראל  בני כל  את

חולין  שעשינו  מה על  נקבול  הלב ומעומק ,16תשובה
האמונה  את ונחזק באמת ומצוות תורה ונקיים
צדקנו , משיח  על ֿידי שלימה בגאולה שלנו  והבטחון 
שבקרוב  החלו ", אשר  את היהודים ל "וקבל  כולנו  נזכה
על ֿידי  השלימה הגאולה – לו  מקווים שאנו  למה נזכה

צדקנו . משיח 
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תרצ "א] שבט [אמצע

זה  של"ע אלא במועדו, הגיעני לח"ז מג ' כת"ר מכ'

במטתי, לשכב מוכרח ואני נחלשתי, אשר שבועות כשני

כו'. רפואה לי ישלח והשי"ת הכתיבה, עלי וקשה

איזה  של חותם  להניח אין אשר כת"ר דברי צדקו

הנדכאים , אחינו לתמיכת העזרה עבודת על שתהי' מפלגה

לצורך  אמנם  בזה, הפרסום  מן להזהר צריכים  ואשר

דבר  איזה לעשות ומוכרחים  לבא קרב חה"פ אשר השעה

לנחוץ  מצאתי אין, חבילות שלוח זולתי אחר ודרך בזה,

גם לשלוח היתה (ודעתי [...] אל תלג ' ולשלוח קו"ק לערוך

והתלג ' הקו"ק נוסח ושלחתי בארה"ב) עתונים  איזה לעוד

זה. על חו"ד לשמע כת"ר אל

ניכר  יהי' שלא הפרסום  מן מאד אנכי מתירא

עוד  שיוכל דבר צבורי, הסתדרות מאיזה יוצאת שהעבודה

לכמו  דומה ואינו כת"ר, של הצודקת כהערתו לקלקל

הדבר, על אופיציאלי רשיון הי' שאז שנים  שתי לפני שהי'

ומהאי  ליחידים , מיחידים  כמו צ "ל שהדבר עכשו משא"כ

יותר  וההתעוררות התעמולה עבודת אשר חושב אני טעמא

של  חותם  עלי' תשא שלא ביחוד, אחד מכל שתצא נכון

הסתדרות.

הדבר  ברוסיא, אחינו עזרת  של הענין לעצם  ובהנוגע

כלל  של חמישי לחלק הנוגע דבר שהוא מכיון אשר ברור,

כת"ר  כדברי הדבר נחוץ הי' תבל, ארצות בכל ישראל

מפלגתית, צורה זו לעזרה לתת ולא זה, בנדון יחד להתועד

כשלשה  לפני ראזענהיים  הר"י גם  אמר האלה וכדברים 

אשר  עלי', נוכח שהייתי בברלין המועצות אחת על שנים ,

העזרה  עבודת עצמה על לקחת רשאית מפלגה שום  אין

בזה. יחד לעבוד צריכים  כולם  ורק רוסיא ליהודי

בנדון  דעתי הנה בפרט, החבילות לענין בהנוגע אמנם 

אחד  ממרכז לצאת צריכה בפועל העבודה אשר היא זה

עם שי' הרב חתני נתדבר זו ולמטרה כלל, מפלגותי בלתי

הסכימו  והם  בברלין, הירש  ועמיל הילדעסהיימר הד"ר

גזבר  להיות והשני המרכז בראש  לעמוד הראשון לזה,

מפלגותי  חשש  שום  בזה ואין שם  ידועי והאנשים  המרכז,

כלל.

אנחנו  הנה וההתעוררות, התעמולה לעבודת ובהנוגע

כל  אל עתונים ) ע"י (לא לפנות צריכים  מצדנו

לעוררם הבדל, מבלי היהודים  והמפלגות ההסתדרויות

עבודתה  הנה מצדה מפלגה וכל הזו, בעבודה חלק לקחת

וכדומה, חבילות לשלוח מרכזים  בסדור לא ג "כ צ "ל בזה

בשלוח  עוסקת זו או זו שמפלגה בעתונים  ובפרסום 

רק  שם , או פה הוא שלה המרכז ואשר לרוסיא, חבילות

בכל  שלה המחלקות כל את לעורר צ "ל עבודתה כל

וכל  ולמכרו, לקרובו איש  חבילות לשלוח שהם  מקומות

כך  התנאים  ע"פ בברלין המרכז ע"י לשלוח יכול החפץ

מרכזים לסדר לא האגודה, גם  לעשות צריכה וככה  וכך,

על  שלה המחלקות כל את לעורר רק בפרסום , ולצאת

והדומה. המזרחי וכן הזה, הענין

התחיל  הנה ראזענהיים , מהר"י שנתקבל המכתב כפי

ישראל  אגודת בשם  הסתדרות לעשות בזה, צעדים  לעשות

חבר  על חזקה בודאי הנה חבילות, בשלוח שתתעסק

על  ומתוקן מסודר שאינו דבר ידו מתחת מוציא שאינו

ובהשקפותיו  במתינותו גברא אתמחי וכבר ואינו בוריו, ,

מתירא  אני אשר כאמור אמנם  בשאיפותיו, אפילו קיצוני

וחוששני  שתהי', מפלגה מאיזה היוצאת מהסתדרות מאד

תבא  לא והמטרה בלבד פרסום  רק יביא זה דבר אשר

לפועל.

הוא  לעשות שהתחיל ההסתדרות הנה מכתבו, לפי

עלי  קשה אופן בכל בזה. לו שכתב כת"ר, של האיניצ ' ע"פ

אני  שאין  בשעה בפרסום , בהתעוררות בזה בפועל להתחיל

חושש ואדרבה הסתדרות, ע"י בעבודה תועלת שום  רואה

לקלקולים .
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˙BO‰ ˙B‚BÁL . . ÈÒ ÔÈÓk . . ‡e‰L ,ÈÏ ÓB‡ ÈaÏÂ¿ƒƒ≈ƒ∆¿ƒƒ»∆¿«»
ד) כח, ִַ(רׁש"י 

ס ּוס  על רֹוכבת ׂשרה רׁש"י  ראה ׁשּפעם ְִֶֶֶַַַַָָָָָֻמס ּפר,

ׁשראה  ּכ על הצטער ּבתח ּלה ּבסינר. חגּורה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכׁשהיא

זה  ּכי  ּדע ּתֹו, נחה ּפרּוׁשֹו את ּכׁשּכתב  א ּכזה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמראה

ׁשרמז  ׁשּזהּו לֹומר וי ׁש האפ ֹוד. מע ׂשה את להבין לֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָס ּיע 

" מ ּמארע ÈaÏÂרׁש"י  ח ּיּובי  ּדבר להֹוציא הּכח  לי ": אֹומר ִַ¿ƒƒְְִִִִִֵַַָָָֹֹ

האלקית, הּנפ ׁש ׁשל העצם 'יחידה', מ ּדרּגת נֹובע  ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשלילי 

ּבּלב . מ ׁשּכנּה ְְִֵֶַָָׁשּמק ֹום
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˙Á‡‰ Ô‡‰ ÏÚ Ì˙ÓMÓ ‰ML( י (כח, ƒ»ƒ¿…»«»∆∆»∆»
'Â‚Â Ï‡NÈ ÚÓL eÓ‡L ,ÚÓL ˙Bz ÈL‡(הּטּורים (ּבעל »≈≈¿«∆»¿¿«ƒ¿»≈ִַַַ

. . י ׂשראל "ׁשמע  ליעקב  אמרּו ׁשהּׁשבטים לֹומר, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹרצ ֹונֹו

. . ׁשם ּברּו" ואמר יעקב  ּפתח  ואז אחד", אּלא ּבלּבנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאין

ועד" א)לע ֹולם נו , וכ"ה (פסחים הּׁשמ ֹות ׁשׁשת זה, ּולפי  . ְְְִֵֵֶֶֶַָָ

אֹותּיֹות  וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד הן ימין ּכתף  ׁשל ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהאֹותּיֹות

ּכתף  ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמ ֹות וׁשׁשת י ׂשראל'; 'ׁשמע  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשל

ׁשם' ּברּו' ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד  הן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׂשמאל

הּכֹולל). ִֵַ(עם
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L„w‰ Ï‡ B‡Ba BÏB˜ ÚÓLÂ(לה (כח, ¿ƒ¿«¿∆«…∆

ּברע ׁש היא עב ֹודתֹו – ׁשּלֹו ּב'ּיׁשּות' ׁשּנאבק  ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָאדם

הּמעיל, ּׁשּׁשּולי  מה זהּו הּסּכנה. מ ּפני  ּכב ֹורח  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּובסערה,

ק ֹול. מ ׁשמיעים זֹו, ּפח ּותה ּבדרּגה ׁשּנמצא ליהּודי  ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשרֹומזים

היא  עב ֹודתֹו ּגמ ּור, לב ּטּול ּכבר ׁשהּגיע  אדם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ה'". ּברע ׁש "לא ּדּקה", ּדממה ְְְַַַָָָֹּב"ק ֹול
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ÔÓMa ÌÈÁLÓ(ב (כט, ¿Àƒ«∆∆
˙ÈÂÈ Û"Î ÔÈÓk ÔÁLBÓ( רׁש"י) ¿»¿ƒ¿»ƒִַ

 לפ ּפרט  ׁשּבהיכל, הּׁשמן ּכל את הּיונים ט ּמאּו חנּכה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבימי 

ׁשּׁשמ ּני  ,ּכ על ּומבאר טהֹור. ׁשּנׁשאר היינּו‰‰ÏÎÈאחד – ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ«≈»ְַ

ּבּה. נלחמ ּו ׁשהּיונים לחכמה), רֹומז (ׁשמן ׁשּבקדּׁשה Ctחכמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ«
Y ÔÓM‰ הּיונים על התגּברּו ׁשּבכח ּה הּכתר, ספירת היינּו «∆∆ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

הרמז זהּו ÈÂÈ˙ונּצח ּום. Û"Îaראׁשי כ"ף , אֹות ׁשל ּבכח ּה – ְְִֶֶֶָ¿«¿»ƒְֵֶָָֹ

ּבׂשפתם ˙kּתב ֹות להׁשּתּמׁש ואף  הּיונים את לנּצח  נּתן , ֵ∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּמׁשיחה. לצר ְְְִִֶַָָֹֻּבקדּׁשה,
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Lc˜È ÁaÊna Ú‚Bp‰ Ïk( לז (כט, »«≈««ƒ¿≈«ƒ¿»

‰Èe‡ Ïk Û‡ ,‰Èe‡ ‰ÏBÚ ‰Ó( רש "י) «»¿»«»¿»

והּׁשּי הראּוי  ּבדבר רק  קדּׁשה להח ּדיר נּתן :ל ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֻלֹומר

הּטהֹורים  ּדברים "ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון הּקדּׁשה. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻלגב ּול

לא  רז"ל ּכמאמר . . מע ׂשית הּמצוה נע ׂשית ׁשּבהם ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּומ ּתרים

וכן  , ּבפי ּומ ּתרים טהֹורים אּלא ׁשמים למלאכת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻהכׁשר

וכּיֹוצא  ּגזל, ׁשאינן הּצדקה ּומע ֹות ערלה, ׁשאינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאתרֹוג

ֶָּבהם".
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ÌÎB˙a ÈÎLÏ( מו (כט, ¿»¿ƒ¿»

dBb Cˆ ‡ÏÂ ,ËBÈ„‰ Cˆ Ï‡NÈa ‰ÈÎM‰( רמב"ן) «¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆∆¿¿……∆»«

עי ּקר  האם – הּמק ּדׁש ּבית לגּבי  נחלק ּו והרמ ּב"ן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמ ּב"ם

הּוא ˜Ba˙ענינֹו ˙˜‰אֹו‰ÈÎM‰ ˙ÁeÓ ׁשּלכל ונראה, . ְִָ«¿»«»¿»¿««¿ƒ»ְְְִֶֶָ

ּבׁשביל הּוא הּמק ּדׁש הרמ ּב"ן) לדעת (ּגם ,Ï‡NÈהּדע ֹות ְְְְִִִֵַַַַַַַָָƒ¿»≈

ּבׁשביל  אֹו עב ֹודתם ּבׁשביל הּוא האם היא ְְְְְֲִִִִִִַַָָָוהּפלּוגּתא

ּכאן  הרמ ּב"ן מ ּדברי  להעיר וי ׁש ּבתֹוכם. הּׁשכינה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהׁשראת

ּכאן). ּבח ּיי  רּבנּו ּגם ְְֵֵֵַַַָ(ּוראה
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ÔÓÈÒ Ï"‡ÎÈÓ ,ÌÈ˜eÒt ‡"˜¿ƒƒ»≈ƒ»

מ ׁשה ׁשל ׁשמ ֹו נעלם ׁשּבפרׁשתנּו ּבּספרים, ּבעל איתא (ראה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ



רנד         
הּפרׁשה) רי ׁש אֹותּיֹות הּטּורים ּכמס ּפר הּוא ּפס ּוקיה מס ּפר ולכן , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

והּנה, הא. ׁשין מם - ּבמבטא הּנעלמ ֹות מ ׁשה, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּמּלּוי 

מהרׁש"א  (ראה מ 'ּׁשם' ׁשּלמעלה 'עצם', על מ ֹורה זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמס ּפר

ב)חגיגה "נפ ׁש(ט, הּוא ׁשק ' ּפעמים, ק "א ּפרק ֹו הּׁשֹונה לגּבי  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּובי ֹום  מ ּמעל"). אלקה "חלק  הּוא וק "א ּונׁשמה", ְְְֱִֵֶַַַַָָֹרּוח 

התע ּלה  לפרׁשתנּו, סמ ּו ׁשחל אדר, ז' מ ׁשה, ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהס ּתּלק ּותֹו

מ 'ּׁשם'. ׁשּלמעלה לעצמ ּיּותֹו,
פרשת זכור 
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום חמישי עמ' ב

תחילת זמן קידוש לבנה:
יום חמישי בערב, ז' אדר
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7:317:199:179:1110:039:5710:5710:5217:4817:5918:2418:3417:3918:47גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:545:588:328:349:059:0710:1210:1318:5518:4919:1319:0818:3219:18דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:057:029:269:249:579:5510:5710:5518:4018:4219:0419:0618:2419:15הודו, מומבאי )ח(

7:016:579:229:209:539:5110:5310:5118:3618:3919:0019:0218:2019:11הודו, פונה )ח(

6:446:348:358:309:199:1410:1310:0917:1117:2117:4517:5417:0118:07הונגריה, בודפשט )ח(

6:516:428:528:489:319:2610:2710:2317:3817:4518:0818:1517:2618:26טורקיה, איסטנבול )ח(

7:127:049:169:129:539:4910:5010:4718:0718:1318:3518:4217:5418:53יוון, אתונה )ח(

7:056:548:568:519:409:3410:3410:3017:3317:4218:0618:1517:2318:28מולדובה, קישינב )ח(



רסג לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:036:599:249:219:549:5210:5410:5218:3718:3919:0119:0318:2119:12מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:495:588:278:339:149:1810:2510:2719:3719:2720:1020:0019:1020:13ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:396:338:538:519:269:2310:2510:2317:5718:0118:2218:2617:4218:36נפאל, קטמנדו )ח(

7:046:569:069:029:449:4010:4010:3717:5318:0018:2318:2917:3918:40סין, בייג'ין )ח(

7:167:159:469:4610:1510:1511:1811:1719:2119:2019:4319:4319:0219:51סינגפור, סינגפור )ח(

6:466:338:288:219:169:0910:0910:0416:5517:0617:3217:4316:4617:57פולין, ורשא )ח(

6:096:108:438:449:139:1410:1810:1718:3518:3318:5818:5618:1519:05פרו, לימה )ח(

7:387:289:329:2710:1510:0911:0911:0618:1118:2018:4418:5218:0119:05צרפת, ליאון )ח(

7:547:439:429:3710:2710:2111:2111:1718:1818:2718:5119:0018:0819:13צרפת, פריז )ח(

6:116:098:398:399:099:0710:1010:1018:1018:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:127:029:099:049:509:4510:4510:4117:5418:0218:2318:3117:4318:43קנדה, טורונטו )ח(

6:516:418:468:419:289:2310:2310:1917:2717:3517:5818:0617:1618:19קנדה, מונטריאול )ח(

6:286:218:368:339:129:0810:0910:0617:3117:3617:5818:0417:1818:14קפריסין, לרנקה )ח(

8:127:589:489:4110:3910:3211:3111:2618:0918:2118:4919:0118:0119:16רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:487:339:219:1410:1410:0611:0511:0017:4317:5618:2118:3317:3618:48רוסיה, מוסקבה )ח(

7:227:119:139:089:569:5110:5110:4717:4917:5818:2318:3117:3918:44רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:267:169:189:1210:019:5610:5510:5217:5818:0718:2718:3617:4818:49שוויץ, ציריך )ח(

6:406:379:049:039:349:3210:3510:3318:2418:2618:4718:4918:0718:58תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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