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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז מ"ח, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו מלאכת שמים מוה"ר אהרן שי'

שלום וברכה!

בכפרים בשליחותו של הרה"ג  הוא  כותב אשר מבקר  בו  בנועם קבלתי מכתבו מי"א חשון, 

והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה כו' וכו' מוה"ר שלמה שי מתוסאף. וגודל הזכות אשר בזה - 

אין די באר, וידוע פתגם הבעש"ט )אשר שמענוהו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע( שכל אחד ואחת מישראל חביב אצל הקב"ה באין ערוך יותר מחביבות של בן יחיד אצל הורים 

שנולד להם לעת זקנתם, ומעתה יש לשער מה גדול הזכות כשמקרב את לבו של בן יחיד זה לאביו 

שבשמים, וביחוד שהוא כותב שקשור זה ג"כ עם טרחה גופנית כי צריך לרכוב על הבהמה וכו' הנה 

לפום צערא אגרא.

ויהי רצון מהשי"ת שיראה גם בעיני בשר הצלחה בעבודתו בקדש זו, אשר זהו השכר היותר 

ובודאי כפסק  ג"כ בהצלחה בעניניו הפרטיים,  זה  ויומשך  - מצוה,  וכפסק המשנה שכר מצוה  גדול, 

רז"ל מעלין בקדש - יוסיף אומץ בכל הנ"ל וכל המוסיף מוסיפין לו מן השמים בהמצטרך לו בגשמיות 

וברוחניות.

בברכה.



ד

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





כללי מפתח  

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

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

)ג ואשה אחתה "מאמר ד    

ה   ..........................  ה"תשכ'ה ,מרחשון י"ח, פרשת ויראבת ש

)ד  אי  .............  ה"כתש'ה ,מרחשון ח"י, ויראפ "ששיחת

)ה כה  ...........  ב''תשנ'מרחשון ה י"ח, ויראפ "משיחות ש

)ו לד  .........................  וטכרך  פרשת ויראשיחות -לקוטי  

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

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

)ח  מ  .......................  פרשת וירא –ילקוט גאולה ומשיח

)ט מא  .................  פרשת וירא לשבועיומי חומש  ישיעור

)י  עג  ........................  פרשת ויראלשבוע שיעורי תהלים

)יא  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

עד  .............................................  פרשת ויראלשבוע  

)יב  פג  ......................  פרשת ויראלשבוע " היום יום"לוח

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

ם"שיעורי רמב

)יד – צ  ......................  פרשת ויראלשבוע פרקים ליום ' ג

)טו –  סק   ..................  פרשת ויראשבוע לפרק אחד ליום

)טז – קפט  ................... פרשת ויראלשבוע ות צוספר המ

)יז  נביאים וכתובים  

קצב  .........................................  זפרק  שיר השירים, דפרק  הרמיי

)יח  קידושיןמסכת  –משניות  

קצד  .......................................................ביאור קהתי

)יט  אר  .........................................................  מגילהמסכת  עקביעין

  

  



)כ  עם ביאורים מנחותמסכת  

בר  .......................................................  חעעד דף  עבמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

לאר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כב מציאה/מידותת שולחן ערוך הלכו  

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

)כג נא הארדה "ד אור תורה  

להר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כד  התשובשערי   

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

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

לטר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כו ב"רלתורת שמואל ת   

מר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

מאר  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח ט"צרת'ה –ם מאמריספר ה  

מבר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)כט

מחר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל  אגרות קודש  

נר  .....................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נאר  ........................................חומש לקריאה בציבור)לא

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

)לג סבר  ..............................  פרשת ויראלשבוע ח זמנים לו

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



ה

    
 

‰M‡Â אל צעקה  ה ּנביאים  ּבני מ ּנׁשי אחת  ¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

וג ֹו' ר ּבנּו1אליׁשע  ׁשל  ּבּמאמר  ּומבאר  . ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָ

ההפטרה 2ה ּזקן  ׁשּבס ּפּור  הענינים  ּפרטי ּכל  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

מה  ּובהק ּדים  ב ). (סעיף  ּכדלק ּמן ה ', ְְְְְֲִִִַַַַַָּבעב ֹודת 

מ ּפאריט ׁש ה ּלל  ר ּבי ׁשל  ּבּמאמר  3ּׁשּכת ּוב  ֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

ה ּנ"ל ) ה ּזקן אדמ ּו"ר  מאמר  על  מיּוסד  ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ(ׁשּכּנראה 

הק ּדמה  ה ּסּפּורים 4ּכעין ׁשּכל  יד ּוע  ּדה ּנה  , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

מקרא  אין ּכי ּכפ ׁשּוטם , ׁשהיּו הגם  ,"ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּתנ

ּפׁשּוט ֹו מידי ּבחר ּו5יֹוצא  ל ּמה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ְֲִִֵֵָָָָָ

,"ּבּתנ לכתבם  ּדיקא  א ּלּו ס ּפּורים  ְְְְִִִִֵַַַַָָָָה ּנביאים 

וס ֹוד ֹות  רזין ּבהם  ׁשרמזּו מ ּפני ל ֹומר   ּכרח ֿ ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָעל 

ּכאן  (עד  ה ' לעב ֹודת  ּדרכים  וכ ּמה  ְְְֲִִֶַַַַָָָעליֹונים 

ׁשּכׁשם  ּומ ּובן, ה ּלל ). ר ּבי ׁשל  ְְִִֵֵֶֶַַַָָָההק ּדמה 

הן  ׁשּבּתֹורה  ודינים  ׁשּבהלכ ֹות  ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהה ֹורא ֹות 

ּכל ׁשֹון  מק ֹום , ּובכל  זמן ּבכל  נצח ּיֹות  ְְְְְִִִַָָָָה ֹורא ֹות 

ה ּזקן  ּגם 6אדמ ּו"ר  [וזה ּו נצחית  היא  ה ּתֹורה  : ְְְִִִֵֶַַַַָָ

ח ּיינּו הם  ּכי ׁשּכת ּוב  ּבמה  רק 7ה ּפיר ּוׁש (לא  ְִֵֵֵֶַַַַָֹ

ׁשּלֹומד  ער ), לע ּבט  ּדעם  (אין ח ּיּות ֹו היא  ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּבזה 

את  ּפֹועלת  ׁשה ּתֹורה  ּגם ) א ּלא  ח ּיּות , מ ּתֹו ִֶֶֶֶֶַַַָָָּתֹורה 

ּובכל  זמן ּבכל  יׂשראל  איׁש ׁשל  ׁשח ּיּות ֹו והינּו לחיֹות ), (ּכיצד  הח ּיים  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ(א ֹופן)

ה ּתֹורה  ׁשּבס ּפּורי הה ֹורא ֹות  ּגם  ּכ ה ּתֹורה ], ה ֹורא ֹות  ֿ ּפי על  להיֹות  צרי ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמק ֹום 

להפריד  ֿ אפ ׁשר  ואי אחת , ּתֹורה  היא  ה ּתֹורה  ּכל  ּכי נצח ּיֹות , ה ֹורא ֹות  ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהן

וכפ  מ ּזּולת ֹו. אחד  ענין ֿ וׁשל ֹום  הרמ ּב"ם חס  ֿ ּדין ה ּתֹורה 8סק  ּׁשאין ׁשהא ֹומר  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ה ּפס ּוק  ּבין הפר ׁש [ואין אחת  ּתבה  אפיל ּו אחד  ּפס ּוק  אפיל ּו ה ', "אנכי 9מעם  ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה ּפס ּוק  ּובין "אלקי ּפלג ׁש"10הוי' היתה  אמר ֹו11"ותמנע  מ ׁשה  אמר : אם  ,[ ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
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ואילך. 332 ע ' ח "ה לקו"ש ע "פ  דפרשתנו.1)*) ההפטרה התחלת - ואילך. א ד, לאחרונה 2)מלכיםֿב  שיצאו ַבהביכלאך

(ריגא  יקרים לקוטים א). ל, - ב  (כט , יב ֿיג שערים מאה סד. ח "ג נסתרות (בגנזי  מזמן כבר שנדפס  מה גם וישנו מהשבי ',

קלו. ע ' שם וראה קלז. ע ' הקצרים הזקן אדמו"ר במאמרי  ולאח "ז קלים. בשינויים בחצע "ג)), הערות (בתוס ' ע "ו (1939

בהם 3) מעיינים שהיו הלל, ר' של החסידות למאמרי  בנוגע  מהידוע  ולהעיר - ואילך). א (נח , וירא ס "פ  הרמון בפלח  נדפס 

וש"נ). קפב . ע ' היומן רשימת - מנחם תורת (ראה אותם לומדים א.4)וגם נח , א.5)שם סג, פי "ז.6)שבת ברכת 7)תניא

כ). ל, נצבים (ע "פ  ערבית דתפלת עולם" ה"ח .8)"אהבת פ "ג תשובה ו.9)הל' ה, ואתחנן ב . כ, יב .10)יתרו לו, וישלח 

העיקרים).11) מי "ג השמיני  (בעיקר פ "י  סנהדרין להרמב "ם פיה"מ 

    
בפסוק: פותחת וירא פרשת הפטרת

'B‚Â ÚLÈÏ‡ Ï‡ ‰˜Úˆ ÌÈ‡Èp‰ Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â1. ¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ»¬»∆¡ƒ»¿
Ô˜f‰ ea ÏL Ó‡na ‡Óe2etÒaL ÌÈÈÚ‰ ÈËt Ïk ¿»≈««¬»∆«≈«»≈»¿»≈»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ

‰ËÙ‰‰שהם ‰'כפי  ˙„BÚa, ואחד אחד  כל  (ÛÈÚÒשל  Ôn˜Ï„k ««¿»»«¬«¿ƒ¿«»¿ƒ
e˙kM ‰Ó ÌÈc˜‰e .(¿«¿ƒ«∆»
Ïl‰ Èa ÏL Ó‡na««¬»∆«ƒƒ≈

LËÈ‡tÓ3 של החסידים מגדולי  ƒ«ƒ
הזקן , רבנו  של  בנו  האמצעי , אדמו "ר 

של  נכדו  צדק, הצמח אדמו "ר  ושל 

הזקן  של (pkL‡‰רבנו  מאמרו  ∆«ƒ¿∆
הלל  Ó‡Óרבי  ÏÚ „ÒeÈÓ¿»««¬«

ÔÈÚk (Ï"p‰ Ô˜f‰ "eÓ„‡«¿«»≈««¿≈
‰Óc˜‰4 ההפטרה סיפור  לביאור  «¿»»

ה', בעבודת מתבטא שהוא ≈p‰c¿ƒ‰כפי 
ÌÈetq‰ ÏkL Úe„È»«∆»«ƒƒ

eÈ‰L Ì‚‰ ,C"zaL התרחשו ∆«««¬«∆»
˜Ó‡בפועל  ÔÈ‡ Èk ,ÌËeLÙkƒ¿»ƒ≈ƒ¿»

BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ5ŒÏkÓ , ≈ƒ≈¿ƒ»
ÌÈ‡Èp‰ eÁa ‰nÏ ÌB˜Ó»»»»¬«¿ƒƒ

‡˜Èc el‡ ÌÈetÒ דווקא ƒƒ≈»¿»
C"za Ì˙ÎÏ שכמובן למרות ¿»¿»«««

סיפורים  התרחשו  השנים במשך 

בתנ "ך , נכתבו  שלא »ŒÏÚנוספים
EÁk בהכרחÓBÏ אלו שסיפורים »¿¬«

Ì‰aנכתבו  eÊÓL ÈtÓƒ¿≈∆»¿»∆
ÌÈBÈÏÚהנביאים  ˙B„BÒÂ ÔÈÊ»ƒ¿∆¿ƒ

„Ú) '‰ ˙„BÚÏ ÌÈÎc ‰nÎÂ¿«»¿»ƒ«¬««
.(Ïl‰ Èa ÏL ‰Óc˜‰‰ Ô‡k»««¿»»∆«ƒƒ≈

L ,ÔeÓe˙B‡B‰‰L ÌLk »∆¿≈∆«»
Ô‰ ‰BzaL ÌÈÈ„Â ˙BÎÏ‰aL∆«¬»¿ƒƒ∆«»≈
ÔÓÊ ÏÎa ˙BiÁˆ ˙B‡B‰»ƒ¿ƒ¿»¿«

,ÌB˜Ó ÏÎe נצחי בתוקף והן  ¿»»
Ô˜f‰ "eÓ„‡ ÔBLÏk6: ƒ¿«¿«»≈

Ìb e‰ÊÂ] ˙ÈÁˆ ‡È‰ ‰Bz‰«»ƒƒ¿ƒ¿∆«
e˙kL ‰Óa LeÈt‰ דברי על  «≈¿«∆»

eÈiÁהתורה Ì‰ Èk7˜ ‡Ï) ƒ≈«≈…«
‰ÊaL התורה B˙eiÁבדברי  ‡È‰ ∆»∆ƒ«

Ú ËaÚÏ ÌÚc ÔÈ‡) הוא בזה ƒ∆∆¿∆

eiÁ˙חי  CBzÓ ‰Bz „ÓBlL Bz‰L‰והתלהבות,), (Ìb ‡l‡ ∆≈»ƒ«∆»«∆«»
˙ÏÚBt האדם BÈÁÏ˙)אצל  „ˆÈk) ÌÈiÁ‰ (ÔÙB‡) והיא ‡˙ ∆∆∆∆««ƒ≈«ƒ¿

החיים, ואורח החיים אופי  את B˙eiÁLהקובעת eÈ‰Â החיים וצורת אופן  ¿«¿∆«
Ï‡NÈ LÈ‡ ÏL יהודי˙BÈ‰Ï CÈˆ ÌB˜Ó ÏÎe ÔÓÊ ÏÎa ∆ƒƒ¿»≈¿»¿«¿»»»ƒƒ¿

,[‰Bz‰ ˙B‡B‰ ÈtŒÏÚ וכשם «ƒ»«»
להוראות  בנוגע אמורים שהדברים

‰‰B‡B˙ולהלכות  Ìb Ck»««»
‰Bz‰ ÈetÒaL שיש והלקחים ∆¿ƒ≈«»

בעבודת  מהם ≈‰Ôה'להפיק
˙BiÁˆ ˙B‡B‰ בכל בתוקף והן  »ƒ¿ƒ

מקום,זמן  ‰Bz‰ובכל  Ïk Èkƒ»«»
LÙ‡ŒÈ‡Â ,˙Á‡ ‰Bz ‡È‰ƒ»««¿ƒ∆¿»
ÔÈÚ ÌBÏLÂŒÒÁ „ÈÙ‰Ï¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»

B˙ÏefÓ „Á‡ מקום אין  ולכן  ∆»ƒ»
ההוראות  שרק של לגישה וההדרכות

אלא  נצחיות, הן  בתורה אחד  חלק

חלק  של  ההוראות שגם היא האמת

ה' בעבודת ההוראות וגם ההלכה

באותה  נצחיות הן  התורה מסיפורי 

‰Ì"aÓמידה. ÔÈcŒ˜ÒÙÎÂ8 ¿ƒ¿«ƒ»«¿«
ÌÚÓ ‰Bz‰ ÔÈ‡M ÓB‡‰L∆»≈∆≈«»≈ƒ

eÏÈÙ‡ זאת ‰', אומר  לא הוא אם ¬ƒ
לגבי  רק אלא התורה כללות «eÒt˜על 
‰z eÏÈÙ‡ Â‡ „Á‡ מילה ∆»¬ƒ≈»

ÔÈ‡Â] ˙Á‡ÔÈa LÙ‰ ««¿≈∆¿≈≈
˜eÒt‰9"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡" «»»…ƒ¬»»¡…∆

עשרת  את הפותח הפסוק שהוא

בה' האמונה בנושא ועוסק הדברות

˜eÒt‰ ÔÈe10‰˙È‰ ÚÓ˙Â" ≈«»¿ƒ¿«»¿»
"L‚Ït11 של במשפחתו  העוסק ƒ∆∆
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כללי מפתח  

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

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

)ג ואשה אחתה "מאמר ד    

ה   ..........................  ה"תשכ'ה ,מרחשון י"ח, פרשת ויראבת ש

)ד  אי  .............  ה"כתש'ה ,מרחשון ח"י, ויראפ "ששיחת

)ה כה  ...........  ב''תשנ'מרחשון ה י"ח, ויראפ "משיחות ש

)ו לד  .........................  וטכרך  פרשת ויראשיחות -לקוטי  

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

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

)ח  מ  .......................  פרשת וירא –ילקוט גאולה ומשיח

)ט מא  .................  פרשת וירא לשבועיומי חומש  ישיעור

)י  עג  ........................  פרשת ויראלשבוע שיעורי תהלים

)יא  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

עד  .............................................  פרשת ויראלשבוע  

)יב  פג  ......................  פרשת ויראלשבוע " היום יום"לוח

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

ם"שיעורי רמב

)יד – צ  ......................  פרשת ויראלשבוע פרקים ליום ' ג

)טו –  סק   ..................  פרשת ויראשבוע לפרק אחד ליום

)טז – קפט  ................... פרשת ויראלשבוע ות צוספר המ

)יז  נביאים וכתובים  

קצב  .........................................  זפרק  שיר השירים, דפרק  הרמיי

)יח  קידושיןמסכת  –משניות  

קצד  .......................................................ביאור קהתי

)יט  אר  .........................................................  מגילהמסכת  עקביעין

  

  



)כ  עם ביאורים מנחותמסכת  

בר  .......................................................  חעעד דף  עבמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

לאר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כב מציאה/מידותת שולחן ערוך הלכו  

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

)כג נא הארדה "ד אור תורה  

להר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כד  התשובשערי   

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

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

לטר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כו ב"רלתורת שמואל ת   

מר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

מאר  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח ט"צרת'ה –ם מאמריספר ה  

מבר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)כט

מחר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל  אגרות קודש  

נר  .....................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נאר  ........................................חומש לקריאה בציבור)לא

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

)לג סבר  ..............................  פרשת ויראלשבוע ח זמנים לו

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



ו        

וקד ֹוׁש, אמת  ׁשּזה ּו מ ֹודה  אם  (אפיל ּו עצמ ֹו ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָמ ּפי

ׁשּב"אנכי  ה ּקד ּוׁשה  ּדר ּגת  ּבזה  ׁשאין ּׁשא ֹומר  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹא ּלא 

"אלקי ה )ּתֹורה 12הוי' ּב(ּכל  ּכֹופר  זה  הרי ,( ְֱֲֲֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבּתֹורה  אחד  ענין על  אפיל ּו ּכן א ֹומר  אם  ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ(וכן

מתיחסים  לא  אם  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ֿ ּפה ). ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַֹׁשּבעל 

נצח ּיֹות , ּכה ֹורא ֹות  ה ּתֹורה  ׁשּבס ּפּורי ְְְִִִֵֶַַָָָלה ֹורא ֹות 

א ּלא  א ּלּו, ה ֹורא ֹות  ׁשחסר ֹות  ּבלבד  זֹו לא  ְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹה ּנה 

ועד  ה ּתֹורה , ׁשּבהלכ ֹות  הה ֹורא ֹות  ּגם  ְְְֲִֵֶַַַַָָחסר ֹות 

ֿ ּתֹורה  ספר  ּובד ּוגמת  ."אלקי הוי' ְְְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹל "אנכי

ּכל  ּבכ ׁשר ּות  ּפֹוגם  זה  הרי אחת , א ֹות  ּבֹו ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָׁשחסר 

ֿ ּתֹורה  אינֹו13ה ּספר  ּבּתֹורה  מס ּוים  ׁשחלק  ּדכיון , ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

אצל ֹו, ק ּים  אינֹו זה  ׁשּבזמן הינּו: אצל ֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָנצחי

אצל ֹו. ׁשהיא  ּכפי ה ּתֹורה  ּבכל  ּפס ּול  זה  ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָהרי

ׁשאף ֿ זֹו, ׁשּבהפטרה  ל ּסּפּור  ּבנֹוגע  ֿ זה   ּדר ֿ ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָועל 

[ּדנֹוסף  ּבג ׁשמ ּיּות  ּכפ ׁשּוט ֹו ה ּסּפּור  ׁשהיה  ֿ ּפי ְְְְִִִִֶַַַָָָעל 

הרי  ּכּנ"ל , ּפׁשּוט ֹו, מידי יֹוצא  מקרא  ׁשאין  ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָלכ

ׁשהראה  ה ּמֹופתים  מט "ז אחד  ה ּוא  זה  ְְִִִֶֶֶֶַָָס ּפּור 

ּפס ּוק  על  ז"ל  ר ּבֹותינּו (ּוכמאמר  "ּפי 14אליׁשע  ְֱֲִִֵַַַַַָָ

ׁשמ ֹונה  ּדֹור ׁש א ּתה  מ ּכאן ," ּבר ּוח ְְְֲִִֵַַָָָׁשנים 

לאליׁשע  ע ׂשרה  ׁשׁש ּבאל ּיה ּו, ה ּנה 15מ ֹופתים  ,[( ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

ל ֹומר  ואין ה '. ּבעב ֹודת  ה ֹוראה  ּבֹו ׁשּיׁש מ ּובן ּבּתֹורה , נק ּבע  ׁשה ּסּפּור  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמ ּזה 

ּכי  ׁשנים ", ּד"פי ה ּבּקׁשה  ׁשּנתק ּימה  לס ּפר  ּכדי רק  ּבּתֹורה  נק ּבע  זה  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּסּפּור 

ׁשהי  ל ֹומר  מס ּפיק  זה  זה ,ּבׁשביל  ס ּפּור  מס ּפרת  ׁשה ּתֹורה  וכיון מ ֹופתים . ט "ז ּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הן  - ּבּתֹורה  ׁשּנק ּבע ּו ּפרטיו וכל  ה ּסּפּור  ׁשּכלל ּות  מ ּוכח  ּפרטים , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּובכ ּמה 

ה '. ּבעב ֹודת  נצח ּיֹות  ְֲִִַַָה ֹורא ֹות 
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ב .12) נו, סנה' צוך, כאשר ד"ה (רש"י  בסיני  שמע  הרי  ב ) לא, (מגילה עצמו מפי  משה אמרה תורה משנה אשר ומארז"ל

לד' תורה משנה שבין וההפרש שם), במגילה התוספות כמ "ש הקודש, ברוח  הי ' דמשה עצמו" "מפי  שגם זה על נוסף * -

שברמב "ם  - שבעלֿפה לתורה בנוגע  גם וכ"ה שלו). הקודש (ברוח  בהשגתו נתלבשה תורה שמשנה הוא הראשונים ספרים

שנתגל  התורה חידושי  כל - אלא שם ממש, הוי ' דבר הם מסיני , למשה ניתנו שכולם ודור, דור שבכל ותיק  תלמיד ע "י  ו

שם). ובהנסמן דברים, פ ' ח "ד לקו"ש בארוכה בכ"ז (ראה בהשגתם א).13)שנתלבשו (ע , תכ"ה תקו"ז א. עא, זח "ג ראה

סשע "א. חיו"ד נזר אבני  שו"ת סק "ט . או"ח  מהד"ת נו"ב  ט .14)שו"ת ב , יד.15)מלכיםֿב  שם, רד"ק 

משה , של  ברוה "ק  גם  נתלבשו לא  הראשונים  ספרים  שד' ורק  משה , של  רוה "ק  מבחי' למעלה  שהיא  התורה , כל  כמו הוא  בסיני ששמע  מה  כי (*

.(9 הערה  שם  לקו"ש (ראה  תורה  משנה  ספר משא "כ 

    
מידה  באותה חשובים בתורה מילה וכל  פסוק כל  כי  ‡Ó:עשו , Ì‡ ,[ƒ»«
e‰fL ‰„BÓ Ì‡ eÏÈÙ‡) BÓˆÚ ÈtÓ BÓ‡ ‰LÓ המסויים הפסוק …∆¬»ƒƒ«¿¬ƒƒ∆∆∆

ה', תורת שזו  באמונה לו  חסר  שלגביה בתורה המסוימת המילה ∆¡‡Ó˙או 
ÈÎ‡"aL ‰Le„w‰ ˙bc ‰Êa ÔÈ‡L ÓB‡M ‡l‡ ,LB„˜Â¿»∆»∆≈∆≈»∆«¿««¿»∆¿»…ƒ

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰12‰Ê È‰ ,( ¬»»¡…∆¬≈∆
‰Bz(‰ Ïk)a ÙBk רק ולא ≈¿»«»

עניין  היא התורה כל  כי  מסויים, בחלק

‡eÏÈÙאחד  Ôk ÓB‡ Ì‡ ÔÎÂ)¿≈ƒ≈≈¬ƒ
ŒÏÚaL ‰Bza „Á‡ ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿»∆»«»∆¿«

‰t כן אומר  אם כמו  בדיוק זה הרי  ∆
שבכתב  מתורה מסויים חלק ).לגבי 

‰ÊŒCcŒÏÚÂ שחלק שאמירה כשם ¿«∆∆∆
נחשבת  ה' דבר  לא היא בתורה מסויים

גם כך  בתורה, Ï‡כפירה Ì‡ƒ…
ÈetÒaL ˙B‡B‰Ï ÌÈÒÁÈ˙Óƒ¿«¬ƒ«»∆¿ƒ≈
˙BiÁˆ ˙B‡B‰k ‰Bz‰«»¿»ƒ¿ƒ

מקום, ובכל  זמן  בכל  ≈p‰ƒ‰שתקפות
˙B‡B‰ ˙BÒÁL „Ïa BÊ ‡Ï…ƒ¿«∆¬≈»

,el‡ מסיפורי הנלמדות ההוראות ≈
Ìbהתורה, ˙BÒÁ ‡l‡∆»¬≈«

,‰Bz‰ ˙BÎÏ‰aL ˙B‡B‰‰«»∆¿ƒ¿«»
"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡"Ï „ÚÂ, כי ¿«¿»…ƒ¬»»¡…∆

עניין  הם התורה חלקי  כל  כאמור ,

BzŒÙÒ‰אחד . ˙Ó‚e„e¿¿«≈∆»
‰Ê È‰ ,˙Á‡ ˙B‡ Ba ÒÁL∆»≈««¬≈∆
ŒÙq‰ Ïk ˙eLÎa Ì‚Bt≈¿«¿»«≈∆

‰Bz13,, הספר חלקי  ששאר  למרות »
שלמים, החסרה, האות «≈¿ÔÂÈÎcמלבד 

BÈ‡ ‰Bza ÌÈeÒÓ ˜ÏÁL∆≈∆¿»«»≈
‰Ê ÔÓÊaL :eÈ‰ ,BÏˆ‡ ÈÁˆƒ¿ƒ∆¿«¿∆ƒ¿«∆
ÏeÒt ‰Ê È‰ ,BÏˆ‡ Ìi˜ BÈ‡≈«»∆¿¬≈∆¿
.BÏˆ‡ ‡È‰L ÈÙk ‰Bz‰ ÏÎa¿»«»¿ƒ∆ƒ∆¿
etqÏ Ú‚Ba ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈««ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,BÊ ‰ËÙ‰aL∆¿«¿»»∆««ƒ

etq‰ ‰È‰LהתרחשBËeLÙk ∆»»«ƒƒ¿

,BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡˜Ó ÔÈ‡L CÎÏ ÛÒBc] ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿»¿»∆≈ƒ¿»≈ƒ≈¿
,Ï"pk,כפשוטם הם הדברים והרמזים, הסודות שמלבד  ‰Èובוודאי  ««¬≈

ÚLÈÏ‡ ‰‡‰L ÌÈ˙ÙBn‰ Ê"ËÓ „Á‡ ‡e‰ ‰Ê etÒƒ∆∆»ƒ«¿ƒ∆∆¿»¡ƒ»
˜eÒt ÏÚ Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe)14 הנביא מאליהו  ביקש שאלישע ¿«¬««≈««»

להיות  EÁea",רבו  ÌÈL Èt"ƒ¿«ƒ¿¬
‰BÓL LBc ‰z‡ Ô‡kÓƒ»«»≈¿»
‰NÚ LL ,e‰iÏ‡a ÌÈ˙ÙBÓ¿ƒ¿≈ƒ»≈∆¿≈

ÚLÈÏ‡Ï15‰fÓ ‰p‰ ,[( ∆¡ƒ»ƒ≈ƒ∆
‰Bza Úa˜ etq‰L שהיא ∆«ƒƒ¿««»

‰B‡‰נצחית, Ba LiL ÔeÓ»∆≈»»
'‰ ˙„BÚa. זמן ובכל  מקום בכל  «¬«

‰Ê etqL ÓBÏ ÔÈ‡Â של הנס ¿≈«∆ƒ∆
השמן  ˜אסוך  ‰Bza Úa˜ƒ¿««»«

‰Lwa‰ ‰Ói˜˙pL tÒÏ È„k¿≈¿«≈∆ƒ¿«¿»««»»
"ÌÈL ÈÙ"c עשה אלישע ואכן  ¿ƒ¿«ƒ

כפול  רבים, המופתים מופתים ממספר 

אליהו , Ê‰שעשה ÏÈLa Èkƒƒ¿ƒ∆
Ê"Ë eÈ‰L ÓBÏ ˜ÈtÒÓ«¿ƒ«∆»

ÌÈ˙ÙBÓ איזה לפרט צורך  ואין  ¿ƒ
נעשו . בדיוק «≈¿ÔÂÈÎÂמופתים

,‰Ê etÒ ˙tÒÓ ‰Bz‰L∆«»¿«∆∆ƒ∆
,ÌÈËt ‰nÎe מסתפקת ולא ¿«»¿»ƒ

גם  אלא כללי  באופן  ה'מופת' בציון 

רבים, פרטים בו  «ÁÎeÓמפרטת
ÂÈËt ÏÎÂ etq‰ ˙eÏÏkL∆¿»«ƒ¿»¿»»

‰Bza eÚa˜pL כללות גם – ∆ƒ¿¿«»
שלו  הפרטים וגם ≈‰Ôהעניין 

.'‰ ˙„BÚa ˙BiÁˆ ˙B‡B‰»ƒ¿ƒ«¬«
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ז      

ּבּביכלא ÔBLÏŒ‰ÊÂב ) ה ּנ"ל  ּכׁשם 16מאמר  : ¿∆¿ְְֲִֵַַַַַַ

רח ּוק ֹו על  ּב'יחיד ּות ' ְֲִִִֶַַׁשּצֹועקים 

ּבעל ֹות ּה נׁשמה  ּכל  מ ּכן ויֹותר  ּכן ח ּיים , ְְֱֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹמאלקים 

מאלקים  רח ּוק ּה על  מר  ּבק ֹול  צ ֹועקת  - ְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹּבּלילה 

ּבני  מ ּנׁשי אחת  "וא ּׁשה  ּפס ּוק  על  ואמר  ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָח ּיים .

נׁשמה  ּבחינת  היא  "א ּׁשה " כ ּו': ְְְִִִִִַַָָָה ּנביאים "

היא  א ׁשר  - "אחת " ה '. יראת  א ּׁשה  ְְֲִִִִֵֶַַַַָה ּנקראת 

ׁשה ּוא  ה ּנביאים " ּבני "מ ּנׁשי הוי'. עם  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָאחת 

ניב  מל ׁשֹון ה ּנב ּואה  ׁשענין ה ּנב ּואה , ְְְְְְִִִִֶַַַַָָּכענין

ּכל 17ׂשפתים  ּכן הוי', ּדבר  מ ּבחינת  ׁשּמק ּבלים  ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

וגיל ּוי  ה ּׂשג ֹות  לק ּבל  קיּבּול  ּכלי היא  ְְְְִִִִֵַַָָָנׁשמה 

"אלי 18אלק ּות  נֹוטריק ֹון אליׁשע ", אל  "צעקה  . ְֱֱֱֲִִִֶָָָֹ

"ׁשע  ּפיר ּוׁש כ ּו', הבל  אל  ה ' וּיׁשע  מ ּלׁשֹון ְִִֵֶֶֶַַַַׁשע "

ה ּוא  - איּׁשי ּפיר ּוׁש: מת ", איׁשי עב ּד" ְְִִִִִֵֵֵַאלי".

יּו"ד  אצלי 19א ׁש ׁשהיה  יּו"ד  א ׁש ׁשּבחינת  ְְִִֵֵֶֶֶַָָ

א ׁש ּבר ׁשפי  אהבה  והתלהט ּות  ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָּבהתלהב ּות 

- עילאה  חכמה  יּו"ד  ּבבחינת  ּולה ּבטל  ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָלה ּכלל 

את  ירא  היה  עב ּד ּכי ידע ּת "וא ּתה  אצלי. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמת 

ּבֹו ׁשהיה  יאר , א ֹות ּיֹות  - ירא  ּפיר ּוׁש: ," ֲִֵֵֵֶָָָָָָהוי'

ּבא 20ּכח  "וה ּנֹוׁשה  ּבהוי', א ֹור  ּתֹוספת  לה ֹוסיף  ְְֲִֶֶֶַַַָָָֹ

ּפיר ּוׁש: לעבדים ", ל ֹו ילדי ׁשני את  ְְֲִֵֵֶַַַַָָָלקחת 

אלקים " נּׁשני "ּכי מ ּלׁשֹון - ׁשּזה 21"וה ּנֹוׁשה " , ְְֱִִִִֶֶֶַַַֹ

א ֹותי  מ ׁשּכחת  ׁשהיא  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש על  ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָקאי

י  ׁשני את  לקחת  "ּבא  דחיל ּומאלק ּות , הם  לדי" ְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָֹ

לעבדים  ל ֹו ׁשּיהיּו ר ֹוצה  וה ּוא  22ּורחימ ּו, ְְְֲִִִֶֶַָ

ּפן  זר ֹות ' ּול 'ירא ֹות  ה ּגּוף , ּתא ֹות  זר ֹות ' ְְְֲֲִֶַַַָָל 'אהב ֹות 

 ל ּיׁש מה  אליׁשע  אליה  "וּיאמר  לחמ ֹו. ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחסר 
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שם:16) בכותרת פיסוק ). סימני  (בלא [94 [בוך וואלף " ב "ביכל ב ) .[1201 [בוך הורוויץ " ב "ביכל א) מצאתיו: ָלע "ע 

וכו': נסתרות בגנזי  וואלף , בביכל הורוויץ . בביכל הוא (כן אמר" ובזה"ל בלאדי . שאמר מה זי "ע  נבג"מ  הזקן ָ"מאדמו"ר

ביחידות). שאלתו על לאחד יט .17)שהשיב  נז, ישעי ' - הכתוב  שם.18)לשון הרמון בפלח  ראה - הנביאים בני  הדיוק 

השמות 19) מכל נעלה הוא הוי ' דשם הוי '. דשם הראשון אות יו"ד, לבאר:) יש אולי  ד) (מד, שלח  בלקו"ת (עפמש"כ

"תוס ' לקמן וראה וראשיתו. התחלתו הוא היו"ד עצמו, הוי ' ובשם העצם. ושם המפורש שם הוא הוי ' דשם נמחקין, שאין

בהוי '". בכחה.20)אור נשמה כל כי  הורוויץ : נא.21)בכת"י  מא, אותי22)מקץ  גו' רעות שתים יג) ב , (ירמי ' (עפמש"נ

האהוי "ר  את ח "ו לבטל ורוצה מאלקות אותו משכחת שהנה"ב  זאת דלבד לבאר:) יש אולי  - גו' להם לחצוב  גו' עזבו

    
Ó‡Ó ÔBLÏŒ‰ÊÂ ( הזקן C‡ÏÎÈaaרבנו  Ï"p‰16 של בכרכים ¿∆¿«¬««««ƒ¿«

היד : ÌÈ˜ÚBvLכתבי  ÌLk החסידים'˙e„ÈÁÈ'a הרבי ÏÚאצל  ¿≈∆¬ƒ«¿ƒ«
ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡Ó B˜eÁ הזה מהמצב להתעלות והדרכה עצה ומבקשים ƒ≈¡…ƒ«ƒ

לאלוקות, ÏÈla‰ולהתקרב d˙BÏÚa ‰ÓL Ïk ÔkÓ ˙BÈÂ Ôk≈¿≈ƒ≈»¿»»«¬»««¿»
חיים למעלה, חדשים לשאוב

ÏÚמאלוקות  Ó ÏB˜a ˙˜ÚBˆ ∆∆¿««
Ó‡Â .ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡Ó d˜eÁƒ»≈¡…ƒ«ƒ¿»«
ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â" ˜eÒt ÏÚ«»¿ƒ»««ƒ¿≈
"‰M‡" :'eÎ "ÌÈ‡Èp‰ Èa¿≈«¿ƒƒƒ»
˙‡˜p‰ ‰ÓL ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¿»»«ƒ¿≈

'‰ ˙‡È ‰M‡ הכתוב כלשון  ƒ»ƒ¿«
חיל '. 'אשת בפרק במשלי  "˙Á‡"««

˙Á‡ ‡È‰ L‡ מאוחדתÌÚ ¬∆ƒ««ƒ
'ÈÂ‰ הקדוש עם מאוחדת הנשמה ¬»»

בפני  נפרדת מציאות ואינה הוא ברוך 

‰ÌÈ‡Èp"עצמה. Èa ÈLpÓ"ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ
‡e‰L עם נשמה כל  של  הקשר  ∆

הוא ‰ep‡‰,אלוקות ÔÈÚk¿ƒ¿««¿»
‰‡ep‰ ÔÈÚL הואÔBLÏÓ ∆ƒ¿««¿»ƒ¿

ÌÈ˙ÙN È17 הדיבור עניין  ƒ¿»«ƒ
ÌÈÏa˜nL הנבראים ÈÁaÓ˙כל  ∆¿«¿ƒƒ¿ƒ«
'ÈÂ‰ c ומחייה ומקיים המהווה ¿«¬»»

ÓL‰אותם, Ïk Ôk יהודי כל  של  ≈»¿»»
ÏeaÈ˜ ÈÏk ‡È‰ ומתאים ראוי  כלי  ƒ¿ƒƒ

Ïa˜Ï בתוכה ולקלוט˙B‚O‰ ¿«≈«»
ה' את ‡e˜Ï˙לדעת ÈeÏÈ‚Â18 ¿ƒ¡…

אלוקי . אור  לקלוט ראוי  כלי  ולהיות

מהנשמות  אחת ‡Ïוכל  ‰˜Úˆ"»¬»∆
,"ÚLÈÏ‡ היא "אלישע" המילה ¡ƒ»

ÔBLlÓ "ÚL ÈÏ‡" ÔB˜ÈËB¿ƒ¡ƒ«ƒ¿
ÚLiÂ'ה eÎ',ויפן  Ï‰ Ï‡ «ƒ«∆∆∆

"ÈÏ‡ ÚL" LeÈt, כלומר ≈«≈ƒ
 ֿ הקדוש אל  פנייה משמעו  "אלישע"

את  ומתאר  ממשיך  והכתוב ֿ הוא. ברוך 

הריחוק  על  הזועקת הנשמה של  מצבה

של  רצוי  הלא ומצבה מאלוקות. שלה

במילים  מתואר  ¿¿»"EcÚהנשמה
‡e‰  ÈMÈ‡ :LeÈt "˙Ó ÈLÈ‡ אותיות„"eÈ L‡19˙ÈÁaL ƒƒ≈≈ƒƒ≈∆¿ƒ«

„"eÈ L‡ אלוקות של  eË‰Ï˙‰Â˙אש ˙e‰Ï˙‰a ÈÏˆ‡ ‰È‰L ≈∆»»∆¿ƒ¿ƒ¿«¬¿ƒ¿«¬
L‡ ÈÙLa '‰Ï ‰‰‡ את לבטל  ותשוקה רצון  העצמית מתוך  הישות «¬»¿ƒ¿≈≈

ÏÏk‰Ï נכלל המציאות ÏËa‰Ïeלהיות אבדן  כדי  עד  לגמרי  להתבטל  ¿ƒ»≈¿ƒ»≈
eÈ"„האישית  ˙ÈÁaבחינת ÏÈÚ‡‰שהיא ‰ÓÎÁ האלוקית החכמה ƒ¿ƒ«»¿»ƒ»»

שעניינה  בחסידות (כמבואר  העליונה

ביטול  הוא החכמה ספירת של 

של  יו "ד  באות נרמזת והיא לאלוקות

- בלבד ) כנקודה שצורתה ≈Ó˙הוי '
ÈÏˆ‡ וההתלהבות והאהבה ∆¿ƒ

באדם. קיימת לא כבר  הזו  והתשוקה

‰È‰ EcÚ Èk zÚ„È ‰z‡Â"¿«»»«¿»ƒ«¿¿»»
‡È :LeÈt ,"'ÈÂ‰ ˙‡ ‡È»≈∆¬»»≈»≈
Ba ‰È‰L ,‡È ˙Bi˙B‡ ƒ»≈∆»»

Ák20B‡ ˙ÙÒBz ÛÈÒB‰Ï …«¿ƒ∆∆
'ÈÂ‰a הזה הכוח ש'מת', לאחר  ועתה «¬»»

עוד , קיים a‡לא ‰LBp‰Â"¿«∆»
BÏ È„ÏÈ ÈL ˙‡ ˙Á˜Ï»««∆¿≈¿»«

,"ÌÈ„ÚÏ,מקרא של  פשוטו  לפי  «¬»ƒ
את  לגבות שבא המלווה הוא הנושה

העניינים  פנימיות ולפי  חובו ,

ÔBLlÓ  "‰LBp‰Â" :LeÈt≈¿«∆ƒ¿
"ÌÈ˜Ï‡ ÈM Èk"21, לי גרם ƒ««ƒ¡…ƒ

˜‡Èלשכוח ‰fL מכווןÏÚ ∆∆»≈«
‡È‰L ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ∆ƒ

È˙B‡ ˙ÁkLÓ הנשמה את ¿«««ƒ
ÈL ˙‡ ˙Á˜Ï ‡a" ,˙e˜Ï‡Ó≈¡…»»««∆¿≈

"È„ÏÈ הבהמית שהנפש ה'ילדים' שני  ¿»«
האלוקית מהנפש להשכיח ≈‰Ìרוצה

,eÓÈÁe eÏÈÁ„,ואהבה יראה ¿ƒ¿ƒ
‡e‰Â הבהמית Bˆ‰הנפש ¿∆

ÌÈ„ÚÏ BÏ eÈ‰iL22 שהיראה ∆ƒ¿«¬»ƒ
אלא  לאלוקות יהיו  לא והאהבה

היינו  הבהמית, הנפש של  לעניינים

'˙BÊ ˙B‰‡'Ï של אהבות שהן  ¿«¬»
'˙BÊ ˙B‡È'Ïe ,Ûeb‰ ˙B‡z«¬«¿ƒ¿»

והדאגה החשש ÒÁÈכמו  Ôt∆∆¿«
BÓÁÏ יהודי כי  רצוי  לא דבר  שהיא «¿

פרנסתו . את לו  שיספק בה' לבטוח צריך 
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ח        

ׁשמן",23ּבּבית  אס ּו ֿ אם  ּכי לי אין וּתאמר  כ ּו', ִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ה ּנׁשמה . נק ּודת  עצם  ֿ אם  ּכי ל ּה ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּפיר ּוׁש:

רב  ּכמאמר  ּפיר ּוׁש: ג ֹו', רקים " ּכלים  ג ֹו' ְֲִִֵֵֵֶַַַַֹ"וּיאמר 

ֿ עדן  ּבגן נה ֹורא 24מתיבתא  ּביּה סליק  ּדלא  אעא  ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

נה ֹורא  ּביּה סליק  ּדלא  ּגּופא  ּכ ליּה, ְְְְִִֵֵַָָָָָמב ּטׁשין

ליּה מב ּטׁשין כ ּו'.25ּדנׁשמתא  נה ֹורא  ּביּה וסליק  ְְְְְְִִִֵֵַָָָָ

להת ּבֹונן  ׁשּצרי ג ֹו' רקים " "ּכלים  ענין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָוזה ּו

ּדעת 26הר ּבה  ׁשּום  ּבלי ריקן, ּכלי ׁשה ּוא  אי ְְְִִֵֵֵֶַַַָ

מאד  ויתמרמר  ּורחימ ּו, דחיל ּו ׁשּום  ּובלי ְְְְְְְִִִִֵַַַֹֹּבּמח 

מאלקים  רח ּוק ֹו על  הוי' אל  ויצעק  רח ּוק ֹו ְְֱֲִִִִֵֶַַַָָֹעל 

הא ֹור  ליתר ֹון יבא  ּכ ֿ ואחר  הח ּיים , מק ֹור  ְְְְִִִַַַַַָָָֹח ּיים 

הח ׁש לא ֹור 27מן יתר ֹון יׁש - לאמ ּתֹו ּבאמת  ּכי , ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּתחיי  ּובני "וא ּת וזה ּו ּדוקא . הח ׁש מן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכׁשה ּוא 

הם 28ּבּנֹותר " "ּובני" ה ּנׁשמה , עצם  ה ּוא  "א ּת" . ְְִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּנֹותר " "ּתחיי - נׁשמה  ׁשּבכל  ּורחימ ּו ְְְְְִִִִֶַָָָָדחיל ּו

יהיֿ ּכן ה ', יזּכנּו ּכן .הח ׁש מן א ֹור  ְְְְִִִֵֵֵֶַַֹּביתר ֹון

ל ׁשֹונֹו). ֿ ּכאן (עד  אמן ְֵַָָָרצ ֹון,

ּבּמאמר LÈÂג ) המבאר  ֿ ּפי ׁשעל  לה ֹוסיף , ¿≈ְְֲִִֶַַַַָָֹ

ׁשל  וה ּׁשּיכ ּות  ה ּקׁשר  לבאר  יׁש ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָה ּנ"ל ,

התחלת  עם  וג ֹו') אחת  (וא ּׁשה  ההפטרה  ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָהתחלת 

ּובהק ּדים , הוי'. אליו וּירא  ה ּׁשב ּוע , ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָּפר ׁשת 

זֹו הפטרה  ׁשל  ה ּׁשּיכ ּות  הענינים , ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשּבפ ׁשט ּות 

מס ּוּפר  ׁשּבהפטרה  ּבגלל  היא , ה ּׁשב ּוע  ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָלפר ׁשת 

ה  ׁשאליׁשע  ה ּׁשּונּמית , ּבן "א ּתא ֹוד ֹות  ל ּה בטיח  ְְֱִִִִֶֶַַַַָָ

ּבן" ק ּיּום 29ח ֹובקת  ׁשּיהיה  ּפעל  ֿ כן לאחרי וגם  , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

כ ּו' א ֹוד ֹות 30לה ּבן ּבּפר ׁשה  ה ּסּפּור  ּבד ּוגמת  וזה ּו . ְְְְִֵֶַַַַָָָ

ל ׂשרה  ּבן "וה ּנה  ּביׂשר   ׁשה ּמלא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיצחק ,

"ּבּמדר ׁש31א ׁשּת ּכדאיתא  ה ּבן, ׁשל  לק ּיּומ ֹו ּבנֹוגע  וגם  ה ּפס ּוק 32. "וּיע ׂש33על  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

על  ל ֹועג  ע ֹוג  והיה  ׁשם , היּו ע ּמֹו ּגד ֹולים  וכל  ע ֹוג  ּגד ֹול ", מ ׁשּתה  ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָאברהם 
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כו'. יהיו שהאהוי "ר לעבדים, לו ילדי  שני  את לקחת בא זאת, עוד הנה בפנימיות.23)באלקות, פי ' זח "ג 24)בלקוט "י :

א. במימרא 25)קסח , ומתחברי  תבירי , מאני  לה הביאו הכלים, שככלות ו) ד, שם ברד"ק  (הובא ואגדה התרגום יומתק  עפ "ז

בהם. גם השמן ויצקה תמעיטי .26)דה', אל פירוש: זהו הערכים 27)כנראה ספר וראה יג. ב , קהלת - הכתוב  לשון ע "פ 

וש"נ. ס "ח . לחושך ביחס  - אור ערך מסעי .28)חב "ד ס "פ  לקו"ת גם טז.29)ראה ד, לה.30)מלכיםֿב  פרשתנו 31)שם,

י . י .32)יח , פנ"ג, ח .33)ב "ר כא, פרשתנו

    
˙Èaa CÏ Li ‰Ó ÚLÈÏ‡ ‰ÈÏ‡ Ó‡iÂ"23ÔÈ‡ Ó‡zÂ ,'eÎ «…∆≈∆»¡ƒ»«∆»««ƒ«…∆≈

:LeÈt ,"ÔÓL CeÒ‡ Ì‡ŒÈk ÈÏ עד מאלוקות הנשמה שנתרחקה ƒƒƒ»»∆≈
כך  dÏכדי  ÔÈ‡L ולא באלוקות השגה או  ויראה לה אהבה Ì‡ŒÈkנשאר  ∆≈»ƒƒ

‰ÓLp‰אלא  ˙„e˜ ÌˆÚ.(מצב בשום נפגמת לא (שהיא ∆∆¿««¿»»
,'B‚ "ÌÈ˜ ÌÈÏk 'B‚ Ó‡iÂ"«…∆≈ƒ≈ƒ

LeÈt על הנשמה לזעקת במענה ≈
שלא  ועד  מאלוקות, העצום ריחוקה

ויראה  אהבה או  השגה לה נשאר 

שעליה  הנביא לה אומר  לאלוקות,

ריקים': 'כלים של  באופן  ה' את לעבוד 

‡˙È˙Ó  Ó‡Ók ראש ¿«¬««¿ƒ¿»
Ô„ÚŒÔ‚a24‡Ïcהישיבה ‡Ú‡ ¿«≈∆»»¿»

ÔÈLhÓ ‡B‰ dÈa ˜ÈÏÒ»ƒ≈¿»¿«¿ƒ
,dÈÏ עץ) האור  בו  עולה שלא עץ ≈

מבקעים  בו ), נתפסת לא שהאש עבה

קטנות לחתיכות Ùeb‡אותו  Ck»»
‡B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿»»ƒ≈¿»
dÈÏ ÔÈLhÓ ‡˙ÓLc25 ¿ƒ¿»»¿«¿ƒ≈

'eÎ ‡B‰ dÈa ˜ÈÏÒÂ שלא גוף ¿»ƒ≈¿»
מבטשים  הנשמה אור  בו  עולה

ועולה  אותו  (של ומבטלים האור  בו 

"ÌÈÏkהנשמה). ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«≈ƒ
CÈvL 'B‚ "ÌÈ˜ המודע האדם ≈ƒ∆»ƒ

מאלוקות  ≈¿ÔBa˙‰Ï¿ƒלריחוקו 
‰a‰26 החמור ‡CÈבמצבו  «¿≈≈

ÌeL ÈÏa ,Ô˜È ÈÏk ‡e‰L∆¿ƒ≈»¿ƒ
˙Úcבאלוקות ÈÏeהשגה Ána «««…«¿ƒ

eÓÈÁe eÏÈÁ„ ÌeL אהבה ¿ƒ¿ƒ
בלב, לאלוקות רגש ויראה,

ÓÓ˙ÈÂ ויצטערÏÚ „‡Ó ¿ƒ¿«¿≈¿…«
'ÈÂ‰ Ï‡ ˜ÚˆÈÂ B˜eÁ ויבקש ƒ¿ƒ¿«∆¬»»

ÌÈ˜Ï‡Óויתחנן  B˜eÁ ÏÚ«ƒ≈¡…ƒ
CkŒÁ‡Â ,ÌÈiÁ‰ B˜Ó ÌÈiÁ«ƒ¿««ƒ¿««»
היישות  את ויבטש שיבטל  לאחר 

ÔB˙ÈÏשלו והמציאות  ‡È»…¿ƒ¿
CLÁ‰ ÔÓ B‡‰27, בגלל דווקא »ƒ«…∆

דבר  של  בסופו  יבוא מאד , שנתרחק

שאור  כשם מאד , גדולה להתקרבות

מעלה  לו  יש חשיכה מתוך  המאיר 

רגיל  אור  על  e‰Lk‡ויתרון  B‡Ï ÔB˙È LÈ  BzÓ‡Ï ˙Ó‡a Èkƒ∆¡∆«¬ƒ≈ƒ¿»¿∆
.‡˜Âc CLÁ‰ ÔÓƒ«…∆«¿»

"˙Bpa ÈÈÁz CÈe z‡Â" e‰ÊÂ28ÌˆÚ ‡e‰ "z‡" . ¿∆¿«¿»«ƒƒ¿ƒ«»«¿∆∆
Ì‰ "CÈe" ,‰ÓLp‰'ה'ילדים eÓÈÁeהאמורים,שני  eÏÈÁ„ «¿»»»«ƒ≈¿ƒ¿ƒ

ואהבה  יראה ‰ÓL ÏÎaL∆¿»¿»»
"˙Bpa ÈÈÁz" מלשון לא "נותר " ƒ¿ƒ«»

ויתרון  מעלה מלשון  אלא "נשאר "

Ôk .CLÁ‰ ÔÓ B‡ ÔB˙Èa¿ƒ¿ƒ«…∆≈
ÔÓ‡ ,ÔBˆŒÈ‰È Ôk ,'‰ ekÊÈ¿«≈≈¿ƒ»»≈

BBLÏ Ô‡kŒ„Ú) רבנו מאמר  של  «»¿
).הזקן 

ÈtŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ∆«ƒ
LÈ ,Ï"p‰ Ó‡na ‡Ó‰«¿…»««¬»««≈
ÏL ˙eÎiM‰Â Lw‰ ‡Ï¿»≈«∆∆¿««»∆
‰M‡Â) ‰ËÙ‰‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»«««¿»»¿ƒ»
˙Lt ˙ÏÁ˙‰ ÌÚ ('B‚Â ˙Á‡««¿ƒ«¿»«»»«
.'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡iÂ ,ÚeM‰«»««≈»≈»¬»»

ÌÈc˜‰e,תחילה˙eËLÙaL ¿«¿ƒ∆¿«¿
,ÌÈÈÚ‰ ביאור לפני  הפשט, בדרך  »ƒ¿»ƒ

והפנימיות, הסוד  ֿ פי  על  הענין 

BÊ ‰ËÙ‰ ÏL ˙eÎiM‰««»∆«¿»»
ÏÏ‚a ,‡È‰ ÚeM‰ ˙LÙÏ¿»»««»«ƒƒ¿«
Ôa ˙B„B‡ teÒÓ ‰ËÙ‰aL∆««¿»»¿»∆
ÁÈË‰ ÚLÈÏ‡L ,˙ÈneM‰««ƒ∆¡ƒ»ƒ¿ƒ«

"Ôa ˙˜BÁ z‡" dÏ29Ì‚Â , »«¿∆∆≈¿«
ÔÎŒÈÁ‡Ïמת הבן  ÏÚtכאשר  ¿«¬≈≈»«

'eÎ Ôa‰Ï Ìei˜ ‰È‰iL30 ∆ƒ¿∆ƒ¿«≈
אותו . Ó‚e„a˙והחייה e‰ÊÂ¿∆¿¿«

,˜ÁˆÈ ˙B„B‡ ‰Lta etq‰«ƒ«»»»ƒ¿»
Ôa ‰p‰Â" NÈa C‡Ïn‰L∆««¿»ƒ≈¿ƒ≈≈

"EzL‡ ‰NÏ31Ú‚Ba Ì‚Â . ¿»»ƒ¿∆¿«¿≈«
‡˙È‡„k ,Ôa‰ ÏL BÓei˜Ï כפי ¿ƒ∆«≈ƒ¿ƒ»

‰L„na32˜eÒtשמובא  ÏÚ33 «ƒ¿»««»
‰zLÓ Ì‰‡ NÚiÂ"««««¿»»ƒ¿∆

,"ÏB„b כי "גדול " נחשב שהמשתה »
בו , השתתפו  הדור " ÏÎÂ"גדולי  ‚BÚ¿»
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ט      

(והינּו, ּבאצ ּבע ֹו לב ּטל ֹו ׁשּיכ ֹול  וא ֹומר  ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָיצחק ,

א ּתה  מה  ה ּקּב"ה : ל ֹו אמר  ק ּים ), ּדבר  זה  ֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשאין

האיׁש א ֹות ֹו ׁשל  ס ֹופ ֹו אין ואדר ּבה , כ ּו', ְְְִֵֶֶַַַָָמב ּזה 

ק ּים  ּדבר  היה  ׁשּלא  (א ֹו ּביד ֹו א ּלא  ליּפֹול  ְִֶֶַָָָָָָָֹ(ע ֹוג )

ג ֹו' לע ֹולה " ׁשם  "והעלה ּו האמירה  ,34מ ּצד  ְְֲֲִִֵַַָָָָ

ל ֹו ּתע ׂש "אל  – ה ּקּיּום  נע ׂשה  ּכ ֿ ְֲִַַַַַַַָָואחר 

ה ּסּפּור 35מא ּומה " רק  הרי ֿ זה , ֿ ּפי על  אבל  .( ְֲֲִִֵֶַַַָָ

היתה  ֿ ּכן ואם  ל ּפר ׁשה , ׁשּי ה ּׁשּונּמית  ּבן ְְִִֵֶַַַַָָָָָָא ֹוד ֹות 

(ּובפרט  זה  ּבס ּפּור  להתחיל  צריכה  ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָההפטרה 

ויֹותר  ּפס ּוקים  כ "א  ּבֹו ההק ּדמה 36ׁשּיׁש ללא  ,( ְְְְִֵֵֶַַָָֹ

ֿ ּפי  על   א ג ֹו'. ה ּנביאים " ּבני מ ּנׁשי אחת  ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָ"וא ּׁשה 

ׁשל  ה ּקׁשר  ּגם  לבאר  יׁש ה ּנ"ל , ּבּמאמר  ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהמבאר 

ה ּפר ׁשה . עם  ג ֹו') אחת  (וא ּׁשה  ההפטרה  ְְְִִַַַַַַַָָָָָָָהתחלת 

ּבהתחלת ÔÈÚ‰Âד ) ּׁשּכת ּוב  מה  ּדה ּנה , ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְְִֵֶֶַַַָָָ

ׁשזה  אף  הוי', אליו וּירא  ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָה ּפר ׁשה 

ׁשּנמ ֹול  ׁשּכיון , ל ֿ  ל ּפר ׁשת  לס ֹוף  ּבהמ ׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבא 

הח ֹולה  את  לב ּקר  אליו, וּירא  לכן ,37אברהם , ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

חד ׁש, ענין ׁשּזה ּו ׁשּמֹורה  חד ׁשה , ּפר ׁשה  זֹו ְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָהרי

אברהם  ׁשּנמ ֹול  נאמר   ל ֿ  ל ּפר ׁשת  ּבס ֹוף  ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָּכי

א ּתֹו. נּמֹול ּו ג ֹו' ּבית ֹו אנׁשי וכל  ּבנֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָָויׁשמעאל 

נאמר  וּירא  ּבפר ׁשת  ואיל ּו ּביחד . ּכּולם  ְְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָּדהינּו:

ענין  ׁשה ּוא  ּדוקא , לאברהם  הוי', אליו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָוּירא 

"וע ּמ אני ג ֹו'38"ונפלינּו ֿ וּירא  ּד ה ּגיל ּוי וה ּנה , . ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ

את  לב ּקר  ענינֹו ּכי ּביֹותר , נעלה  ּגיל ּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָה ּוא 

מ "ט  ּבגימטר ּיא  ּד'ח ֹולה ' ׁשהיה 39הח ֹולה , ּכיון , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

להמ ׁשי ׁשּיּוכל ּו ל ּנבראים  ׁשּנּתן מה  ׁשּזה ּו ּבינה , ׁשערי מ "ט  רק  אברהם  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאצל 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  עצמם , וכ ּולן 40ּבכח  ּבע ֹולם , נברא ּו ּבינה  ׁשערי חמ ּׁשים  ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹ

ל ּנברא  ּבׁשּיכ ּות  אינֹו החמ ׁשים  ׁשער  ואיל ּו אחד , חסר  - למ ׁשה  א ּלא 41נּתנּו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לב ּקר  אליו", "וּירא  וזה ּו מ ּלמעלה . ּׁשּמק ּבלים  מה  ׁשּזה ּו אחד , ּבחינת  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָל ּבֹורא ,

ריּפא  מ ּלמעלה  ׁשה ּגיל ּוי הח ֹולה , ׁשּנת ּבּטל 42את  והינּו אברהם , ׁשל  הח ֹולי את  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
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ב .34) כב , יב .35)שם ענינא.36)שם, סליק  בלאוֿהכי  שלום") ב "ותאמר להמסיימים (גם וכאן א. כג, פירש"י37)מגילה

טז.38)עה"פ . לג, תש"ג.39)תשא אלול חי  (בקונטרס  תרנ"ג שע "ב  חמישים ד"ה וירא. ר"פ  (להאריז"ל) טעמ "צ  ראה

ואילך). ער ע ' תרנ"ג בסה"מ  - ולאח "ז .201 ע ' תש"ג לסה"ש ב .40)בהוספה כא, על 41)ר"ה לפירושו הרמב "ן פתיחת

237).42)התורה. ע ' ריש חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת ס "ב  בהשיחה ראה

    
ÓB‡Â ,˜ÁˆÈ ÏÚ ‚ÚBÏ ‚BÚ ‰È‰Â ,ÌL eÈ‰ BnÚ ÌÈÏB„b¿ƒƒ»»¿»»≈«ƒ¿»¿≈

BÏhÏ ÏBÎiL קיומו את Ê‰ולהפסיק ÔÈ‡L ,eÈ‰Â) BÚaˆ‡a ∆»¿«¿¿∆¿»¿«¿∆≈∆
eÎ ‰fÓ ‰z‡ ‰Ó :‰"aw‰ BÏ Ó‡ ,(Ìi˜ c,‰a„‡Â ,' »»«»»««»»»«»¿«∆¿«¿«»

B„Èa ‡l‡ ÏBtÈÏ (‚BÚ) LÈ‡‰ B˙B‡ ÏL BÙBÒ ÔÈ‡ משה של  ≈∆»ƒƒ∆»¿»
ויצחק  אברהם של  lL‡מזרעם B‡)∆…

‰È‰ יצחק„vÓ Ìi˜ c »»»»«»ƒ«
‰ÈÓ‡‰ העקידה בפרשת »¬ƒ»

'B‚ "‰ÏBÚÏ ÌL e‰ÏÚ‰Â"34, ¿«¬≈»¿»
Ìeiw‰ ‰NÚ CkŒÁ‡Â של ¿««»«¬»«ƒ

– יצחק של  NÚzמציאותו  Ï‡"«««
"‰Óe‡Ó BÏ35.( ¿»

,‰ÊŒÈtŒÏÚ Ï‡ הקשר הסבר  לפי  ¬»«ƒ∆
פרשת  השבוע, פרשת בין  והשייכות

הפשט לפי  וההפטרה ˜וירא, È‰¬≈«
˙ÈneM‰ Ôa ˙B„B‡ etq‰«ƒ∆««ƒ
‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Â ,‰LtÏ CiL«»«»»»¿ƒ≈»¿»
ÏÈÁ˙‰Ï ‰ÎÈˆ ‰ËÙ‰‰««¿»»¿ƒ»¿«¿ƒ
Ba LiL ËÙe) ‰Ê etÒa¿ƒ∆ƒ¿»∆≈

בלבד  זה ÌÈ˜eÒtבסיפור  ‡"Î¿ƒ
˙BÈÂ36‰Óc˜‰‰ ‡ÏÏ ,( ¿≈¿…««¿»»

Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â"¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈
ÈtŒÏÚ C‡ .'B‚ "ÌÈ‡Èp‰«¿ƒƒ««ƒ

,Ï"p‰ Ó‡na ‡Ó‰ אודות «¿…»««¬»««
פי  על  אלו  פסוקים של  הפירוש

‰Lwחסידות  Ìb ‡Ï LÈ≈¿»≈««∆∆
‰M‡Â) ‰ËÙ‰‰ ˙ÏÁ˙‰ ÏL∆«¿»«««¿»»¿ƒ»

.‰Lt‰ ÌÚ ('B‚ ˙Á‡««ƒ«»»»
‰Ó ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
‰Lt‰ ˙ÏÁ˙‰a e˙kM∆»¿«¿»««»»»
‰ÊL Û‡ ,'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡iÂ«≈»≈»¬»»«∆∆

אבינו  לאברהם ה' התגלות «a‡סיפור 
,EÏŒCÏ ˙Lt ÛBÒÏ CLÓ‰a¿∆¿≈¿»»«∆¿

,Ì‰‡ ÏBÓpL ÔÂÈkL כפי ∆≈»∆ƒ«¿»»
ֿ לך  לך  בפרשת iÂ‡שמסופר  ÔÎÏ»≈«≈»

,ÂÈÏ‡ והתגלה בא הוא ברוך  הקדוש ≈»
‡˙אליו , wÏ אברהם ¿«≈∆

‰ÏBÁ‰37,המילה BÊמחמת È‰ «∆¬≈
וירא L„Á‰,פרשת ‰Lt»»»¬»»

L„Á ÔÈÚ e‰fL ‰BnL בפני ∆»∆∆ƒ¿»»»
ֿ לך  לך  לפרשת כהמשך  רק לא עצמו ,

Â Ì‰‡ ÏBÓpL Ó‡ EÏŒCÏ ˙Lt ÛBÒa ÈkBa Ï‡ÚÓLÈ ƒ¿»»«∆¿∆¡«∆ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈¿
ÌÏek :eÈ‰c .Bz‡ eÏBn 'B‚ B˙Èa ÈL‡ ÏÎÂ וגם אברהם גם ¿»«¿≈≈ƒƒ¿«¿»

נזכרים אברהם של  ביתו  אנשי  וגם LÙa˙ישמעאל  eÏÈ‡Â .„ÁÈa¿««¿ƒ¿»»«
ÔÈÚ ‡e‰L ,‡˜Âc Ì‰‡Ï ,'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡iÂ Ó‡ ‡iÂ«≈»∆¡««≈»≈»¬»»¿«¿»»«¿»∆ƒ¿«

eÈÏÙÂ" ונבדלנו"EnÚÂ È‡38 ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿
של  ההבדלה לגבי  בתורה שנאמר  כמו 

האומות. מכל  ישראל  עם

'B‚ '‡iÂ'c ÈeÏÈb‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ¿«≈»
ÈeÏÈb ‡e‰ אלוקי,˙BÈa ‰ÏÚ ƒ«¬∆¿≈

,‰ÏBÁ‰ ˙‡ wÏ BÈÚ Èkƒƒ¿»¿«≈∆«∆
'ביקור  של  הפנימית והמשמעות

היא  iËÓÈ‚a‡חולים' '‰ÏBÁ'c¿∆¿ƒ«¿ƒ»
Ë"Ó39Ïˆ‡ ‰È‰L ÔÂÈk ,≈»∆»»≈∆

,‰Èa ÈÚL Ë"Ó ˜ Ì‰‡«¿»»««¬≈ƒ»
ÌÈ‡pÏ ÔzpL ‰Ó e‰fL∆∆«∆ƒ»«ƒ¿»ƒ

CÈLÓ‰Ï eÏÎeiL ולגלות ∆¿¿«¿ƒ
למטה  ÌÓˆÚ,מלמעלה ÁÎa¿…««¿»

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók40 בגמרא ¿«¬««≈«
e‡ ‰Èa ÈÚL ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«¬≈ƒ»ƒ¿¿
 ‰LÓÏ ez ÔÏeÎÂ ,ÌÏBÚa»»¿»ƒ¿¿…∆

,„Á‡ ÒÁ ניתנו אדם שלבני  היינו  »≈∆»
בינה  שערי  ÚLמ"ט eÏÈ‡Â¿ƒ««

˙eÎiLa BÈ‡ ÌÈLÓÁ‰«¬ƒƒ≈¿«»
‡pÏ41, מהשגתו למעלה הוא כי  «ƒ¿»

הנו "ן  לשער  זכה לא רבנו  משה ואפילו 

‡l‡ לבחינת שייך  הנו "ן  שער  ∆»
‰Ó e‰fL ,„Á‡ ˙ÈÁa ,‡Ba≈¿ƒ«∆»∆∆«

‰ÏÚÓlÓ ÌÈÏa˜nM לא ואדם ∆¿«¿ƒƒ¿«¿»
עצמו . בכוח להשיג  ∆¿e‰ÊÂיכול 

,"ÂÈÏ‡ ‡iÂ" לו האלוקות שגילוי  «≈»≈»
כדי  היה אבינו  אברהם ≈»¿wÏזכה

ÈeÏÈb‰L ,‰ÏBÁ‰ ˙‡∆«∆∆«ƒ
‡tÈ ‰ÏÚÓlÓ42ÈÏBÁ‰ ˙‡ ƒ¿«¿»ƒ»∆«ƒ
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י        

ּכיון  מ "ט ), (ּבגימטר ּיא  ח ֹולה  ׁשהיה  ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהענין

זה  ענין ּגם  וה ּנה , החמ ׁשים . ׁשער  ּגם  ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּקיּבל 

מ ּיׂשראל , אחד  לכל  אחריו, לבניו אברהם  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָה ֹוריׁש

אבינּו ּׁשאברהם  מה  רק  לא  ּביר ּוׁשה  ל ֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

ה ּגיל ּוי  ּגם  א ּלא  ּבעב ֹודת ֹו, ה ּיגיעה  ֿ ידי  על  ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָה ּׂשיג 

ׁשּיֹור ׁש לפי והינּו מ ּלמעלה , ׁשּנמ ׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּד"וּירא "

ה ּכל . ְֵַַֹמק ּבל 

ÌÓ‡ ה ּגּוף אבל  ה ּנׁשמה , מ ּצד  ה ּוא  זה  ּכל  »¿»ְֲִֶַַַָָָָ

זה  על   א כ ּו'. ּומס ּתיר  מעלים  ה ּוא  ְְֲִִֵֶַַַַהרי

ה ּנביאים  ּבני מ ּנׁשי אחת  וא ּׁשה  ּבהפטרה : ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָנאמר 

ה ּנׁשמה  ּכא ׁשר  ׁשאפיל ּו וג ֹו', אליׁשע  אל  ְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָצעקה 

ּכ ּכדי עד  ה ּוא  וההעלם  ה ּמעלים , ּבּגּוף  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָנמצאת 

"א ּׁשה ׁש"עב ּד היא  הרי אז ּגם  ה ּנה  מת ", איׁשי  ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּלכן  הוי', עם  (מא ּוחדת ) "אחת " ׁשהיא  ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת ",

ה ּמאמר : וכל ׁשֹון ההעלם , ל ּה ואכ ּפת  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנֹוגע 

אמנם  ׁשּזה ּו והינּו, מר ", ּבק ֹול  צ ֹועקת  ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ"ּבּלילה 

צ ֹועקת  היא  הרי ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  אף  אבל  והס ּתר , העלם  לילה , ׁשל  ּומ ּצב  ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעמד 

נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּבּנֹותר ", ּתחיי ּובני "א ּת א ׁשר  ּפֹועלת  זֹו ּוצעקה  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָכ ּו'.

ּוכמאמר  ֿ ה ּוא 43יתר ֹון, ּברי ֿ ּדק ּוד ׁשא  יקרא  אס ּתּלק  ֿ אחרא  סטרא  את ּכפיא  ּכד  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּכן  ה ', יזּכנּו ּכן ּדוקא . הח ׁש מ ּתֹו ה ּוא  הא ֹור  ׁשּיתר ֹון ּכיון עלמין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכ ּוּלה ּו

אמן. ֿ רצ ֹון, ְִֵָָיהי
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ּכיון  מ "ט ), (ּבגימטר ּיא  ח ֹולה  ׁשהיה  ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהענין

זה  ענין ּגם  וה ּנה , החמ ׁשים . ׁשער  ּגם  ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּקיּבל 

מ ּיׂשראל , אחד  לכל  אחריו, לבניו אברהם  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָה ֹוריׁש

אבינּו ּׁשאברהם  מה  רק  לא  ּביר ּוׁשה  ל ֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

ה ּגיל ּוי  ּגם  א ּלא  ּבעב ֹודת ֹו, ה ּיגיעה  ֿ ידי  על  ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָה ּׂשיג 

ׁשּיֹור ׁש לפי והינּו מ ּלמעלה , ׁשּנמ ׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּד"וּירא "

ה ּכל . ְֵַַֹמק ּבל 

ÌÓ‡ ה ּגּוף אבל  ה ּנׁשמה , מ ּצד  ה ּוא  זה  ּכל  »¿»ְֲִֶַַַָָָָ

זה  על   א כ ּו'. ּומס ּתיר  מעלים  ה ּוא  ְְֲִִֵֶַַַַהרי

ה ּנביאים  ּבני מ ּנׁשי אחת  וא ּׁשה  ּבהפטרה : ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָנאמר 

ה ּנׁשמה  ּכא ׁשר  ׁשאפיל ּו וג ֹו', אליׁשע  אל  ְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָצעקה 

ּכ ּכדי עד  ה ּוא  וההעלם  ה ּמעלים , ּבּגּוף  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָנמצאת 

"א ּׁשה ׁש"עב ּד היא  הרי אז ּגם  ה ּנה  מת ", איׁשי  ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּלכן  הוי', עם  (מא ּוחדת ) "אחת " ׁשהיא  ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת ",

ה ּמאמר : וכל ׁשֹון ההעלם , ל ּה ואכ ּפת  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנֹוגע 

אמנם  ׁשּזה ּו והינּו, מר ", ּבק ֹול  צ ֹועקת  ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ"ּבּלילה 

צ ֹועקת  היא  הרי ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  אף  אבל  והס ּתר , העלם  לילה , ׁשל  ּומ ּצב  ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעמד 

נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּבּנֹותר ", ּתחיי ּובני "א ּת א ׁשר  ּפֹועלת  זֹו ּוצעקה  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָכ ּו'.

ּוכמאמר  ֿ ה ּוא 43יתר ֹון, ּברי ֿ ּדק ּוד ׁשא  יקרא  אס ּתּלק  ֿ אחרא  סטרא  את ּכפיא  ּכד  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּכן  ה ', יזּכנּו ּכן ּדוקא . הח ׁש מ ּתֹו ה ּוא  הא ֹור  ׁשּיתר ֹון ּכיון עלמין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכ ּוּלה ּו

אמן. ֿ רצ ֹון, ְִֵָָיהי
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ראשון ‡. מיום החל הקודם, לשבוע רק לא שייכות לה יש מהתחלתה, בתורה, סדרה כל

נקרא - ראשון שמיום זה, בשבוע (כמו הסדרה ע"ש נקרא ראשון, מיום החל השבוע, כל (א) ולכן:
רש"י  פירוש עם חומש פרשה יום בכל ללמוד צריך ראשון מיום (ב) וירא); (פרשת) בשם השבוע

השבוע) (בסוף בשבת שיקראו -1מהסדרה

מתברכין lkאלא  ש"מיניה בשבת נקראת היא שהרי הבא, השבוע לימי גם שייכות לה יש הסדרה
יומין" השבת,2כולהו שלאחרי הימים ,

הם השבת שלפני הימים השבת: שלאחרי הימים לגבי השבת שלפני הימים בין החילוק dpkd(שזהו
רז"ל  כמאמר והם3לשבת, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח שכתוב miyerd"מי כמו השבת, zeyrl"4את

השבת". "את השבת שלאחרי משבת)oikxaznוהימים "-

את רק לא שמקבלים הקב"ה, של כברכתו הוא הברכה ו"תוספתו ואופן תוספת, - גם אלא ה"עיקר",
העיקר" על שמרובה הקב"ה בשבת.5של שקוראים מהסדרה -

[שפירושו·. רש"י מפרש הסדרה, בהתחלת אליו" "וירא התיבות של על "יינה הוא החומש על
במארז"ל 6תורה" וכמרומז שבתורה, והסוד הפנימיות את מגלה שרש"י דהיינו, סוד"]7, יצא יין "נכנס

החולה". את "לבקר -

תהיה" "בקורת מענין "לבקר" ב) חולים. ביקור כפשוטו, א) ענינים: ב' בזה מנת 8ויש על לבקר -
רפואה 9לתקן  גם נמשכת כפשוטו חולים ביקור  שעלֿידי כיון בזה, זה קשורים אלה ענינים ושני .10.

שקוראים  מהסדרה - תוספות עם ועוד - מתברכים השבת שלאחרי הימים שכל לעיל, האמור ועלֿפי
שנמשכת  החולה", את "לבקר  - הוי'" אליו ה"וירא ונמשך נתברך הבא השבוע  ימי  שבכל  נמצא, בשבת,

קרובה. ורפואה שלימה רפואה - רצון ויהי ישראל, לחולי רפואה

רש"י ‚. מוסיף ואחרֿכך החולה". את "לבקר - אליו" "וירא הפסוק על רש"י מפרש לעיל, כאמור
"אמר  ענין: בשלומו".11עוד ושאל הקב"ה ובא היה, למילתו שלישי יום חנינא, בר חמא  ר'

- לכלֿלראש - רש"י מפרש הקודמות, בהתוועדויות ששני כמדובר מובן, ומזה  מקרא. של  פשוטו 
ש "וירא  - כאן מביא  שרש"י מוכרחים הענינים  - למילתו" שלישי וב"יום החולה", את "לבקר היה אליו"

מהפסוק.

להבין  :12וצריך

למילתו"? שלישי ב"יום היה שזה בפסוק ההכרח מהו

נאמר - (ולא סתם הוי'" אליו "וירא בפסוק שנאמר כיון הרי החולה", את "לבקר היה שזה בשלמא
לאחריֿזה  מיד נאמר נתגלה, שהקב"ה מספרים שכאשר בפסוקים, כרגיל הדבר, היה מטרה איזו בשביל
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 312 ע' ח"ה ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
(1.27 ע' תש"ב סה"ש ראה - אדה"ז תקנת
א.2) פח, ב. סג, זח"ב ראה
סע"א.3) ג, ע"ז
(סה"מ 4) ספ"ג ש"ת שבתותי את ד"ה וראה טז. לא, תשא

.(85 ע' ה'ש"ת
יג.5) פ"א, דב"ר
ב"היום 6) הובא .197 ס"ע תרצ"ז סה"ש - אדה"ז מאמר

- מנחם (תורת בתחלתה נח ש"פ שיחת וראה שבט. כט יום"
.(192 ע' חמ"א התוועדויות

א.7) לח, סנהדרין א. סה, עירובין
שלא 8) הדבר את "לבקר שם: פירש"י וראה כ. יט, קדושים

כו'". לחייבו
לו 9) ("שהי' פרשתנו ריש רמב"ן וראה רע"א. מ, נדרים

פרשתנו. ריש אוה"ת המילה"). למחלת ריפוי השכינה במראה
ב.10) ל, ב"מ ב. לט, שם
ב.11) פו, מב"מ
ואילך.12) 77 ע' ח"ה בלקו"ש גם לאח"ז נדפסה זו שיחה
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שלפניֿזה  לפסוקים בהמשך בא שזה לומר, צריך כן על וכדומה), "וידבר" בשביל) היה לפני 13(שזה :
לךֿלך  פרשת (בסוף חולה,14זה אז היה שאברהם מובן שמזה אברהם", נימול הזה היום "בעצם נאמר (

למילתו"? שלישי ב"יום היה שזה בפסוק מוכרח היכן אבל החולה". את "לבקר - הוי'" אליו "וירא ולכן

חולים ב) ביקור מצות בחליו? אברהם את לבקר מיד הגיע לא הקב"ה למה להקשות: יש מזה יתירה
בחליו  אברהם את לבקר בא שהקב"ה מזה שנלמדת הראשון 15- מהיום היא המתין 16- למה ואםֿכן ,

השלישי? היום עד חולים בביקור הקב"ה

בעבודתנו?ג) - היה" למילתו שלישי מ"יום ההוראה היא מה

המוסגר:„. מאמר

מהפסוק  למדים חולים ביקור מצות מובן: אינו - החולה" את "לבקר בא שהקב"ה הענין 17בעצם

תלכו" אלקיכם ה' מהפסוק 15"אחרי או ילכו"18, הדרך את להם נאמרו 19"והודעת הפסוקים ב' והרי ,
מתןֿתורה  מתןֿתורה 20לאחרי קודם חולים ביקור ענין מהו ואםֿכן ,21?

אבינו  אברהם שקיים אב כיבוד למצות בנוגע גם היא זו הקודמת 22קושיא בשבת הרי 23(שדובר :(
אברם  קיים ש"לא אבינו אברהם על להיות יכולה טענה איזו ואםֿכן, זה, לאחרי רק נצטוו אב כיבוד על

אביו"? כבוד את

הגמרא  כדברי נח, בני אצל גם היתה שהמצוה שיתכן לתרץ, אפשר חולים לביקור שכמה 24בנוגע ,
נכללים  מצוות בשבע כי מצוות, בשבע נכללים שאינם אף נח, בני גם בהם נצטוו עשה" "קום של ענינים
נצטוו  אב כיבוד על שהרי כן, לתרץ אפשר אי - אב לכיבוד בנוגע אבל תעשה"; ואל "שב של ענינים רק

במרה 25במרה  בציווי צורך היה לא זה, על מצווים היו נח בני גם ואם ,26.

חולים: לביקור בנוגע לתרץ יש עוד

(ואףֿעלֿפי  חסדים גמילות במצות נכללים וכו') אבלים ניחום אורחים, הכנסת (וכן חולים ביקור
נפרדות  מצוות הן מתןֿתורה חסדים).27שלאחרי בגמילות כלולות היו מתןֿתורה, קודם שהיו כפי הנה ,

ביקור  גם אצלו היה במילא - ענינו עיקר היה זה ואדרבא, - אברהם אצל גם היה חסדים שגמילות וכיון
אורחים). (והכנסת חולים

הפסוק  המשך יובן עי 28ועלֿפיֿזה לא "וישא היא (שהשייכות הוי'" אליו "וירא לפסוק גו'" וירא ניו
והכנסת  חולים ביקור כי - הפסוק) לתחילת גם אלא רש"י), (כדפירש היום" "כחום הפסוק: לסיום רק
בביקור  אורחים הכנסת להחליף הקב"ה ורצה חסדים, בגמילות נכללים ששניהם אחד, ענין הם אורחים

חולים.

הרי - אבינו, מאברהם להיות צריכה היתה אורחים והכנסת מהקב"ה, היה חולים שביקור ואףֿעלֿפי
קיום עלֿידי חד: כולא וחיבור zevnזה צוותא מלשון מצוה - אורחים ופועל 29הכנסת אברהם מתחבר -
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מהרש "א13) במקומו. רש"י במפרשי פרישה ראה שם. ב"מ
סק"א. סשל"ה יו"ד

כו.14) יז,
א.15) יד, סוטה
ס"ה.16) כדלהלן
ה.17) יג, ראה פ'
כ.18) יח, יתרו
שם.19) תיב"ע ב. ל, ב"מ
יג.20) שם, רש"י
כו'21) דייקא במצותיו במצותיו "קדשנו ד): (לד, תו"א ראה

(סח, ושם כו'". גורם ה' מצות האדם בעשיית שבאתדל"ת וקדשנו
חולים". מבקר הקב"ה כו' מצותי כו' "וישמור א):

נח.22) ס"פ רש"י

(23- מנחם (תורת ואילך סט"ז לך לך ש"פ שיחת
ואילך). 226 ע' חמ"א התוועדויות

סע"ב.24) נח, סנהדרין
ב.25) נו, שם
(תורת 26) סי"ח וישלח ש"פ שיחת ראה - זה על התירוץ

ואילך). 343 ס"ע חמ"א התוועדויות - מנחם
"קורין27) בתחלתו): תפלות  סדר  אלו (רמב"ם זו משנה

שבת  וראה אורחים". והכנסת כו' ובקו"ח כו' וגמ"ח כו' דברים
אבל  הל' מרמב"ם ולהעיר - סס"ד. רש"ל שו"ת סע"א. קכז,

רפי"ד.
ב.28) שם,
ובכ"מ.29) ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת ראה
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שמדת  כמו ה"ז למטה, שנמשך כפי הקב"ה של חולים וביקור  אורחים, מכניס שהקב"ה כמו זה שיהיה
אברהם  של ענינו שזהו למטה, ומשמשת עומדת שלמעלה -30חסד

שניהם). להתקיים יכולים (שהרי אברהם נצטער לכן - שיעור" להם שאין מ"דברים שזהו כיון אבל

ביקור  מאשר יותר חסדים גמילות של ענין היא אברהם עלֿידי אורחים שהכנסת לומר, אפשר גם
מאמר  כאן עד וגו'". אנשים שלושה והנה עיניו "וישא להיות צריך והיה נצטער, ולכן דהקב"ה, חולים

המוסגר.

הראשון מתרצים 31מפרשים ‰. ביום כי - השלישי ביום רק אברהם את הקב"ה ביקר למה הקושיא
כסף" ומקנת בית יליד ביתו "אנשי במילת עסוק אברהם רז"ל 32היה מאמר עלֿפי - לומר יש (גם על 33.

.34הפסוק  זקן שהיה מתיירא "היה שאברהם הברית", עמו -"וכרות עמו" ואחז ידו (הקב"ה) שלח .
לבקרו). כדי "וירא" להיות צריך היה ולא אותו, וביקר אברהם אצל הקב"ה כבר היה הראשון שביום

השלישי  וביום הראשון ביום רק היא הסכנה כי סכנה, אין - השני .35וביום

רש"י  (ב) מסוכן, שאינו לחולה גם היא חולים ביקור מצות (א) כי: מספיק, אינו זה תירוץ אבל
ואםֿכן 36סובר  השלישי, היום לגבי יותר גדולה סכנה יש אז ואדרבא, סכנה, יש השלישי היום לפני שגם

אומר היה"i"yxלמה למילתו שלישי ?37"יום

לפי  הוא, השלישי היום עד חולים בביקור המתין שהקב"ה שהטעם מתרץ, הקדוש' החיים ה'אור
והלאה" שלישי מיום אלא החולה את מבקרין לבקרו"38ש"אין מיד נכנסים ש"קרובים ואףֿעלֿפי .39,

שכתוב  (כמו לבניֿישראל קרוב הוא הקב"ה אליו"),40והרי קרובים אלקים לו אשר גדול גוי "מי
מפני  הוא לבקרו" מיד נכנסים ש"קרובים זה כי השלישי, היום עד לבקרו הקב"ה בא לא מכלֿמקום
"אוושא  פרסום, נעשה רחוקים של ביקור עלֿידי (מהֿשאיןֿכן חוליו דבר מתפרסם לא ביקורם שעלֿידי

העולמות".41מילתא") כל "בפרסום זה הרי קרוב, שהוא אףֿעלֿפי כי הקב"ה, אצל שייך לא זה וטעם ,

גם  (ב) פרסום, יהיה שלא באופן לבקרו לבוא יכול היה הקב"ה (א) כי: מובן, אינו זה תירוץ אבל
ושבים  עוברים היו ולא היום", "כחום זה היה שהרי פרסום, של באופן היה לא הוי'" אליו .42ה"וירא

להבטיח  צריך (שהרי מפורסם זה היה לא למעלה שגם מוכח, מפורסם, הדבר היה לא שלמטה ומזה
מצד למעלה, גם מילתא" "אוושא יהיה משתלשלים שלא שלמטה הענינים שכל דכיון המקטרגים),

שלמעלה, בדוגמתם.מהענינים שהם מובן הרי

.Â בחסידות המבואר בהקדם זה שקיים 43ויובן מה לגבי אבינו אברהם שקיים מילה מצות במעלת
ניתנה  שלא עד כולה התורה :44כל

הכח  בהם היה לא שקיים המצוות (ב) עצמו, בכח (א) היה אבינו, אברהם עלֿידי התורה כל קיום
קדושים. ייעשו - הגשמיים הדברים - שהם המצוות, נעשו שבהם הגשמיים בדברים בקדושתם לחדור

- האבות שקיימו המצוות לגבי מתןֿתורה לאחר מקיימים שאנו שבמצוות מהמעלות הוא זה ענין
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וידבר 30) ד"ה פ"ד. שכ"ב בפרדס (נתבאר ב רסד, זח"א
ע)). ע' תרס"ד (סה"מ תרס"ד לאמר גו' אלקים

במקומו.31) רא"ם
לך.32) לך ס"פ
רש"י 33) תתרעא). (רמז עה"פ נחמי' יל"ש ב. פמ"ט, ב"ר

לך. לך ס"פ
ח.34) ט, נחמי'
ב.35) קלד, שבת הר"ן וכמ"ש
שם.36) שבת
עצמו.37) הרא"ם שם שהקשה וכמו
שרק 38) כתב שם באוה"ח - ה"ה. פי"ד אבל הל' רמב"ם

ליכא  ב' שביום הר"ן לדעת זה תירץ ולכן מבקרין, אין א' ביום

ב', ליום א' יום בין הפרש שאין שהסוברים שם, (וכתב  סכנה
רש"י  שהרי וצ"ע, עיי"ש. ג', יום כתב שלא הטור כגירסת גורסים
שלישי  יום כתב עה"ת ובפירושו כנ"ל, כו' הפרש שאין ס"ל
רש"י. לדעת גם הוא תירוצו הרמב"ם, לפימ"ש אך הי'). למילתו

הביאו 39) שלא על התמי' (וידועה סשל"ה יו"ד טושו"ע
הרמב"ם).

ז.40) ד, ואתחנן
שם.41) ביו"ד ב"ח
במקומו.42) עה"ת פירש"י ב. פו, ב"מ
ואילך,43) 758 ע' ח"ג .41 ע' ח"א לקו"ש בכ"ז ראה

שם. ובהנסמן
א.44) פב, קידושין ב. כח, יומא
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מ  ציוויים הם (א) מתןֿתורה שלאחרי עליהםd"awdשהמצוות dxezÎoznשציוה zrya45 ממשיכות הן (ב) ,
קדוש. ייעשה שהגשם הגשמיים, בדברים קדושתן את

הרמב"ם  בדברי .46[וכמרומז הגדול העיקר על לבך "ושים עושים : או מרחיקים שאנו מה שכל .
עלֿידי  קיומם מצד ולא עליוֿהשלום", רבינו משה עלֿידי הקב"ה במצות אלא עושין אנו אין היום,

האבות].

(קודם  האבות עלֿידי המצוות קיום שדוקא לבנים", סימן אבות ד"מעשה הענין מצד ואףֿעלֿפיֿכן,
הכח  את לנו נתן צריכה 47מתןֿתורה) היתה - בגשמיות המצוות את לקיים שנוכל מתןֿתורה) (לאחרי

בדוגמת  שתהיה האבות של אחת מצוה לכלֿהפחות מצות 48להיות היתה וזו מתןֿתורה. שלאחרי המצוות
קדושה  המשיכה מתןֿתורה) קודם (גם זו מצוה (ב) מהקב"ה, אבינו אברהם נצטווה עליה (א) מילה:

הגשמי  המצוה.49בדבר קיום לאחרי גם הגשמי בדבר נשארה המצוות שקדושת באופן ,

בנגלה  גם - בחסידות ענין ככל - מרומז זה :50וענין

ירכי" תחת ידך נא "שים לו: אמר אליעזר, את השביע אבינו אברהם "תחת 51כאשר למה ולכאורה .
הצניעות? היפך של ענין זה הרי - דוקא ירכי"

הדין  יובן: הנ"ל והמצוה 52ועלֿפי מצוה", של "חפץ להחזיק הנשבע צריך השבועה שבעת הוא,
מילה. מצות היתה - בחפץ הקדושה נשארה שבה מתןֿתורה קודם היחידה

שקיום  אופן באותו אבינו אברהם קיים מתןֿתורה) קודם שהיתה (אף מילה שמצות מובן, ומזה
מתןֿתורה. לאחרי להיות צריך המצוות

.Ê שיש טבע,מהענינים עלֿפי יהיה המצוות שקיום ההשתדלות - מתןֿתורה לאחרי המצוות בקיום
נס  עלֿידי קדושה53לא ולהמשיך זיכוך לפעול צריכות מתןֿתורה שלאחרי שהמצוות דכיון ,a דברים

אלא) יתבטל, (לא העולם טבע שגם בכדי טבע , עלֿפי להיות עליהם לכן הטבעי, שבעולם הגשמיים
יזדכך.

וכידוע  טבע. עלֿפי להיות צריכה למצוה ההכנה אפילו אלא עצמה, המצוה רק לא מזו: 54יתירה

ש  הפקיד על שפעל עד לבנה קידוש ברכת עם שהמתין הזקן, רבינו אודות הסירה ed`הסיפור את יעצור
בדרכי  מלובשת תהיה למצוה ההכנה שגם בכדי בנס), בעצמו הסירה את הזקן רבינו עצר שלפניֿזה (אף

הטבע.
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דעליונים45) החיבור נעשה אז רק (שמו"ר כי ותחתונים 
וגשמיות . רוחניות  ג), שהיתה פי"ב, (אף מ"ת שלפני מילה ומצות

ציווי בכח d"awdמצד האבות שקיימו המצוות כשאר ולא
רק היתה קיום dpkdעצמם), גם שלכן הנ"ל), (ולחיבור למ"ת

עצמו  מל ע"ה אבינו שאברהם מפני מלין אנו "אין מילה מצות
רבינו  משה ע"י אותנו צוה שהקב"ה מפני אלא ביתו ואנשי

ספ"ז). חולין להרמב"ם (פיה"מ שנמול"
"שנמול  שם שמסיים הרמב"ם לשון יומתק בפנים מ"ש עפ"י
א"א  להזכיר מקום מה (דלכאורה, - ע"ה" אבינו אברהם שמל כמו

אלא) רבינו, למשה הציווי מפני מלין אנו אבות והרי מעשה כי -
מ"ת, דלאחרי (מילה) המצוות על כח הנתינת היא א"א) (מילת

דאברהם, מילה מצות כללות idy`ובמיוחד את המקשרת
בפנים. כנ"ל לבנים", כח) (ונתינת "סימן שיהיו אבות" "מעשה

בסיני  "שצוה החי: מן אבר איסור בענין הרמב"ם לשון
miiwziy"שיתקיים" והלשון לנדו"ד שייך אינו אבמה"ח", איסור

איסור שאינו מפני נחycgהוא זה על נצטוה כבר כי ,d"awdn
ולכאן)`l"z(אף לכאן סברא (כי לאחר - אבמה"ח שאיסור -

אותו, קיימו האבות שגם אף נח דאיסור כח הנתינת ע"י אינו מ"ת

כ"א אבות בתור שלא הי' שקיומם ובאיסור כיון ב"נ). בתור
סתם הרמב"ם כתב כתב גדה"נ ולא מרע"ה" מצות "אלא

יעקב קיים גדה"נ כי - זה envrn"שיתקיים" על שנצטווה ולא
שם). ובכ"מ רפ"ט מלכים הל' (רמב"ם מהקב"ה

שם.46) פיה"מ
לך 47) ר"פ אוה"ת ו. יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ראה

לך.
(4845 הערה כנ"ל ממש, בשוה לא .אבל
רק גוף49) (שנזדכך העולם בגשם לא אבל המצוה, מקיים

ואכ"מ. א). עד, תו"א - דמצרים הברזל כור ע"י
(50.316 ס"ע חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ב.51) כד, שרה חיי
סי"גֿיז.52) ספ"ז חו"מ שו"ע ב. לח, שבועות
נס 53) וכמו לזה במיוחד הנס שנעשה או אפשר, בדאי מלבד

נסים. ממעשי נהנין שאין אף המן שאכלו וכמו דחנוכה. השמן
ואכ"מ. ב) סט, (מנחות חטין מתוד"ה וצע"ק

ב.54) תשנב, ד') (כרך לקו"ד
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בנוגע אמורים שהדברים בנוגעzepkdlוכשם גם הטעם) (מאותו הוא כן המצוה ze`vezlלמצוה, של
שאז  כיון להסירם, כדי בנס להשתמש אין המצוה, קיום עלֿידי לבוא צריכים טבע שעלֿפי שהענינים -

המצוה. בקיום חסר

.Á בקיום הם הקשיים (אם מסויימים קשיים עם טבע, עלֿפי קשורה, המצוה שכאשר מובן, ומזה
בלתי  באופן להחלישם או להסירם אין המצוה), של בתוצאות או להמצוה, בהכנה או עצמה, המצוה

המצוה. בקיום חסר שאז כיון טבעי,

בזוהר  שכתוב מה לא 55ועלֿדרך שאז (כיון ובמגנא" "בריקנייא שלא להיות צריך המצוות שקיום ,
שכתוב  וכמו "מצרים", של סדר זהו - דקודשא"). "רוחא המצוה עלֿידי במצרים 56נמשך נאכל "אשר

שלים". ו"באגר חיליה" כפום יאות כדקא ביה "לאשתדלא צריך אלא - חנם"

האריז"ל  אודות שכתוב מה גם ממנו,57וזהו שביקשו כמה ושילם למצוה, בנוגע מתווכח היה שלא ,
בגמרא  זוז 58וכמסופר באלף אתרוג שקנה גמליאל, רבן .59אודות

לא  במשהו להשתמש אין טבע, עלֿפי שישנם הקשיים אבל קשיים, לחפש שצריך לומר הכוונה אין
אותם. למנוע כדי טבעי

להסיר  אין כך למצוה, ההכנות עם הקשורים הקשיים את זה באופן להסיר שאין שכמו לעיל, וכאמור
מהמצוה. תוצאות הם טבע שעלֿפי הקשיים את

.Ë:"היה למילתו שלישי ש"יום הפירוש יובן עלֿפיֿזה

בשני  גם להיות צריך חולים ביקור אדרבא, שהרי חולים, ביקור של הענין מצד (לא הוא לזה ההכרח
שענין אנשים", שלשה והנה "וירא - השני מהפסוק אלא) כנ"ל, הראשונים שהיה dfהימים לומר בהכרח

זמן  באותו היו הוי'" אליו ו"וירא אנשים" שלשה והנה ש"וירא וכיון (כדלהלן), השלישי כן 60ביום על ,
השלישי. ביום היה הוי'" אליו "וירא שגם לומר צריך

הימים  בשני גם כי ליתא), מעיקרא - ג' יום לפני ביקר לא למה (דקושיא לומר יש ועלֿפיֿזה
ביום  היה בפסוק שנאמר הוי'" אליו "וירא הסיפור רק החולה", את "לבקר הקב"ה בא הראשונים
בזה  כי - הראשונים הימים בשני גם ביקרו שהקב"ה התורה מספרת לא למה להקשות: ואין השלישי.
הסכנה  הראשונים הימים בשני שהרי השלישי, ביום שביקרו מזה ובמכלֿשכן מעצמו, ומובן חידוש, אין

כנ"ל. השלישי, ביום מאשר יותר גדולה היא
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א.55) קכח, ח"ב
שם.56) בפרש"י הובא - שם ספרי וראה ה. יא, בהעלותך
הצדקה.57) מצות ראה פ' בהנהגת ielirdeבטעמ"צ

ע"י  שאפילו - הזוהר ע"פ בזה כאו"א הנהגת לגבי האריז"ל
כו'. למעט או לבטל רצה לא שבטבע פעולות

ב"ק 58) אילימא, (ד"ה בתוס' הל' מובא (וכן ב. מא, סוכה
אתרוג  "כשקונים שם: לזח"ב בזהח"מ וראה אתרוג). - ב) ט,

כו'".
האריז"לzellkaהראי'59) שהנהגת -dfnxp(1 בנגלה: גם

ענין  שזהו (2 שווים, בערך שלא סכומים מצוות בעד illkששלמו
שלכן  פרטית, המצוה לתוכן שייך ואינו המצוות קיום באופן

המצוות. לכל בפשיטות נלמד אחת ממצוה
רחוק  כי - בפנים. המדובר לענין גם מכאן ראי' שי"ל אלא
שלא  שהוא זוז, דאלף המחיר להוריד בשו"א הי' שא"א לומר

llk jxraהכלל מן יוצא מקרה זהו באם - גם ;ixnbl בכלל הרי ,
אפילו מחידוש". למדין שם)"אין ב"ק מתוס' (כדמשמע את"ל

הוא  זוז באלף שקנה והחידוש יותר, בזול אתרוג מצא לא שר"ג
כ" לבזבז מחוייב הי' לא הדין מצד אלא כי המצוה, קיום בשביל כ

במצב  אף לקיימן רצה - עליהן המצוות "חביבות" שמפני
החביבות  חלה מה על - לכאורה קשה - ע"ז נצטווה לא ש(האדם)

משו"ע  (ולהעיר - מצוה). שאין - (היינו ציווי עליו כשאין - שלו
ור"ס צג סו"ס או"ח וי "ל אדה"ז - יג ). כלל  דאורייתא  אתוון קח.

ענין ההסברה  כשאין דגם - (שזהו aeigdבזה  רק שבמצוה
עלי') מציאותdpyiכשנצטווה מצד העשי'המצוה (וכח האתרוג

דרביע "ארי' חיצונית מניעה שלולא האתרוג ilr'שלו) על (ולא "
פעולה  - המצוה תתקיים שבו ענין להעשות יכולים - כו')
- במצוות) עיקרי ענין זהו מ"ת שלאחרי (שבמצוות בהאתרוג

"כמה שם).zeaiagוזהו (סוכה כו'"
שהאריז"ל לעיל המובא (על שבזה על החידוש מסרב הי' לא

אי"ז זוז האלף שהאתרוג bexz`dyהשער): א"א כי ביותר, יקר
וענין סיבה מפני כ"א כ"כ, שויו ממון iccvיהי' "כל (וע"ד -

הב' הנהגה וזוהי סע"א). לא, קדושין - נותנים" אתם שבעולם
עם  הכיס לפניהם מניח הי' "ולפעמים שם) (מובא דהאר"י
דמזה  שירצו". מה (המוכרים) שיקחו להם אומר והי' המעות,
עצמו, שבהדבר המניעות רק (לא להסיר להשתדל שאין נלמד
אלו  ענינים שני - ובנדו"ד הצדדיות. מניעות לא) גם אפילו אלא
צ"ל  הי' (שלכן זקן שהי' זה מצד ב) עצמה. המילה סכנת א) הם:
להביא  אין זה על דגם מר"ג, ונלמד ס"ה), כנ"ל - עמו" "וכרות

ואכ"מ. בטבע. הזמן בוא קודם רפאל מלאך
בפרשתנו 60) פירש"י א. קכז , משבת ג.כמובן יח,
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היה  למילתו שלישי יום חנינא בר חמא ר' אמר החולה, את "לבקר רש"י לשון יומתק ועלֿפיֿזה
המשך הוא היה" למילתו שלישי ש"יום אחד, ענין שזה פשוטו דלפי - בא mrheכו'" שהקב"ה לכך

למילתו  שלישי "יום ולומר לקצר יכול רש"י היה בא), לא הראשונים הימים (ובשני החולה" את "לבקר
מקדים (א) שרש"י ומזה החולה"? את לבקר הקב"ה ובא ומפסיק dligzהיה (ב) החולה", את "לבקר

חמ  ר' "אמר בתיבות אליו"באמצע ש"וירא - אחד ענין שונים: ענינים שני שהם מוכח - חנינא" בר א
ענין (ומצד החולה" את "לבקר ענין dfהיה ועוד כנ"ל), ואדרבא, השלישי, ביום זה שהיה הכרח אין

השני  מהפסוק רק הוא לזה שההכרח היה", למילתו שלישי ש"יום חנינא" בר חמא מ"ר' רש"י .61מביא

.È:השלישי ביום היה אנשים" שלשה והנה ש"וירא לכך ההכרח

אברהם" את "לרפאות שבא רפאל, המלאך היה אבינו לאברהם שבאו המלאכים משלושת .42אחד
את  "לרפאות מלאך שלח שהקב"ה לומר אפשר אי ימים, שלושה חולה הנימול טבע, שעלֿפי וכיון
מצות  (שהרי מהמצוה לבוא צריכים טבע שעלֿפי אלו קשיים ממנו להסיר השלישי, היום לפני אברהם"
שלישי  ביום זה שהיה לומר, בהכרח ולכן כנ"ל). מתןֿתורה, לאחרי כמו היתה מתןֿתורה קודם גם מילה

הדין  (שלכן טבע עלֿפי שזהו זה, ביום יתרפא שאברהם פעל רפאל והמלאך שלאחרי 62למילתו, הוא
מרחיצין). אין השלישי יום

.‡È רפאל אך במלאך היה צורך מה טבע, עלֿפי מתרפאים השלישי שביום כיון מובן: אינו ?63עדיין

הרמב"ם  שכתב מה עלֿפי זה "מלאכים".64ויובן בשם לפעמים נקראים טבעיים כחות שגם ,

רז"ל  וכמאמר למעלה, שורש לו יש למטה ענין כל הדבר: מזל 65וטעם לו שאין למטה עשב לך "אין
נקראים  לכן מהמלאכים, משתלשלים הטבעיים שהכחות וכיון גדל", לו ואומר בו המכה מלמעלה

שרשם. שם על "מלאכים", בשם לפעמים

רפאל  מלאך מצד זה הרי השלישי, היום במשך הנימול מתרפא טבע שעלֿפי שהעובדה ונמצא,
הרפואות  על טבעי.66(הממונה ובלבוש זה בפרט שמתלבש עד השתלשלות, בריבוי משתלשל שזה אלא ,(

בהעלם  הוא - לזה השורש - רפאל ומלאך הטבע, ובלבוש הפרטי הענין רק נראה אחרים שאצל אלא,
רפאל  מלאך את שראה "וירא", - בעולם בגילוי השורש האיר אברהם אצל ואילו .67ובשרשו;

.·È:היא בעבודתינו רש"י ופירוש זה מפסוק ההוראה

אלקיכם  הוי' "אחרי שהרי חולים, ביקור מצות במעלת כפשוטו) מהפסוק (שלמדים ההוראה על נוסף
כו'" חולים ביקר הקב"ה "מה ,15תלכו",

"וירא- הלשון בפסוק נאמר אברהם "),`eilשלכן  "אל (ולא  החולה"הוי'" את "לבקר רש"י אומר וכן
אברהם  של מעלתו מצד היא אברהם את לבקר הגיע שהקב"ה לכך שהסיבה לפרש אפשר כי (סתם),
זה  שאין שידעו כדי "אברהם", תיבת הושמטה ולכן יהודי, סתם לבקר שצריכים ראי' מזה ואין אבינו,

חולים  דביקור הענין "חולה", מצד אלא "אברהם", -68מצד
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ושאל 61) הקב "ה "ובא רש"י שמסיים בכדי ומה - בשלומו"
כנ"ל  חולים, ביקור מצד ג"כ הי' השלישי ביום שבא שזה לרמז

מה (א) מחדש: ענינים (ושני והוא ay`בפנים. השלישי, ביום
- בשלומו" ושאל הקב"ה "ובא חולים, ביקור הג's`yמצד ביום

מה  (ב) סכנה. לענין שם בשבת רש"י ועדמ"ש - הוא חולה עדיין
iyilydשקרה meia.("'גו וירא גו' היום "כחום שהי' -

ס"ט.62) סשל"א או"ח שו"ע ב. קלד, שבת
היום"63) מ"כחום האחדות שעות בשביל שזהו לומר וקשה

סופו. עד ח) פמ"ח, (ב"ר שעות שש -
פ"י.64) ח"ב מו"נ

א.65) רנא, זח"א ו. פ"י, ב"ר
ב.66) כו, מזח"א ולהעיר בראשית. י"ר כונן. מדרש
(נוסף 67) - אנשים בדמות המלאכים נראו לאברהם שגם ואף

מלאכים, שהם ידע שאח"כ צ"ל י) (יח, רש"י פירוש שלפי על
- אשוב") "למועד אומר איך לאברהם הוקשה לא למה דאל"כ

את ראה e`txאברהם `ede l`tx(ב) הפרט, את (א) ולא
טבע - טבעי בלבוש שנתעלם ועד לעולם מעולם sebdשנשתלשל

מעצמו. שיתרפא
במקומו.68) חכמים בשפתי וכמש"כ
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ושקיום  המצוה, קיום על "להקל" כדי נסים לחפש שאין - המצוות קיום באופן הוראה גם ישנה
לאלקות. כלי מהטבע ולעשות הטבע, בדרכי מלובש להיות צריך המצוה

***

.‚È אדמו"ר 69בשבת מו"ח כ"ק סיפר תרצ"ג, וירא (מהורש"ב)70פרשת אדמו"ר כ"ק אביו, שכאשר ,
שנים  חמש או ארבע בן ילד היה נשמתוֿעדן

שנת - מרֿחשוון, בכ' נולד נשמתוֿעדן שאדמו"ר מזה הוא חמש, מגיל יותר היה שלא לכך ההכרח
ל"חדר"71כתר"א  שנכנס מזה הוא ארבע, בן כבר שהיה וההכרח תרכ"ו; ניסן בי"ג נסתלק וה'צמחֿצדק' ,

ומחצה  שלש בן -72בהיותו

ההולדת, יום שלפני השבת או מרֿחשוון, כ' הולדתו ביום אז שהיה וירא, פרשת בשבתֿקודש
שאלו  בבכי. פרץ צדק', ה'צמח אל כשנכנס הברכה. לקבל צדק' ה'צמח אל רבקה הרבנית אמו הכניסתו

ב"חדר" שלמד וענה, בוכה. הוא למה צדק' ה'צמח

חומש - גם אלא סידור, או "עברי" רק לא ב"חדר" אז למד שכבר רואים -מזה

צדק': ה'צמח וענהו בוכה. הוא כך ועל מתגלה, אינו אלינו ואילו אבינו, לאברהם נתגלה שהקב"ה
יתגלה  שהקב"ה לכך הוא ראוי אזי עצמו, את למול שעליו מחליט, שנה, ותשע תשעים בן כשיהודי

כשיהודי נוסח: ועוד הראשון).wicvאליו. בנוסח (כנ"ל וכו' שנה ותשע תשעים בן

אפשרות היתה כיצד אדמו"ר מו"ח כ"ק אז עצמו izylוהסביר נשמתוֿעדן שאדמו"ר כיון - נוסחאות
המספרים. מפי באות והנוסחאות קטן), ילד אז שהיה (כאמור, זאת זכר לא

.„È ממ ההוראה -כללות הנוסחאות ב' לפי - צדק' ה'צמח של זה :73היא אמר

שעלֿפי  רק לא - עבודתו עבד שנה ותשע תשעים שבמשך היינו, ותשע, תשעים בן יהודי אפילו
שכתוב  כמו אלא ותשע, תשעים בגיל הוא "יומין 74ה"לוח" אצלו שהיו בימים", "בא שהיה באברהם

מאה" מ"בן למטה אחת ) (בדרגא שאוחז היינו, ותשע , תשעים בן רק שהוא כיון ֿ פיֿכן, אףֿעל שלמין",
העולם. והעלם כיסוי מפני עצמו את  להבטיח היינו, עצמו, את "למול" עליו -

נאמר - מאה" "בן על אבל 75רק עליו; מסתיר אינו שהעולם העולם", מן ובטל ועבר מת "כאילו
במדריגה אפילו - העלם `zgכשנמצאים מפני עצמו את להבטיח צריך אזי מאה", מ"בן למטה - בלבד

העולם.

.ÂË מצוה נוספה לנח מצוות; שש על נצטוה הראשון אדם אברהם. עלֿידי נפעלה מילה מצות
מילה  מצות את גם פעל אבינו אברהם ואילו ענינו 76שביעית; עיקר היתה מילה שמצות אומרת, זאת .

אברהם. של

בן  בהיותו אברהם להחלטת בנוגע מובן ותשע ומזה הכוונה תשעים שאין עצמו, את למול שצריך
שצריך  עבודתו,siqedlשהחליט כל שלאחרי - היא ההחלטה אלא הקודמת, עבודתו על "משהו" עוד
עדיין אצלו ענינו.xwirחסר

לעיל  שנתבאר מה לפי שאר 77ובפרט כל את חיברה זו ומצוה תורה, למתן הכנה היתה מילה שמצות ,
ונמצא, לבנים". "סימן יהיה אבות" שה"מעשה מתןֿתורה, שלאחרי המצוות עם אברהם שקיים המצוות
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ואילך.69) 86 ע' ח"ה בלקו"ש גם לאח"ז נדפסה זו שיחה
מנחם 70) תורת וראה חשון. ט יום" ב"היום (בקצרה) נדפס

וש"נ. רעו. ע' היומן רשימת -
חשון).71) כ יום" ("היום הצ"צ לשון
(72.4 הערה שם לקו"ש ראה
שם.73) היומן ברשימת שנסמנו בשיחות גם ראה

ב.74) עט, א. טז, תו"א א. רכד, זח"א א. כד, שרה חיי
מנחם 75) (תורת סט"ו לך לך ש"פ שיחת וראה ספ"ה. אבות

וש"נ. .(225 ע' חמ"א התוועדויות -
ה"א.76) פ"ט מלכים הל' רמב"ם
"ו.ס 77)
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לו  שחסר בלבד זו (שלא להחלטה הגיע שנה, ותשע תשעים במשך אבינו אברהם של העבודה שלאחרי
cerעבודותיו שאר בכל גםֿכן לו שחסר אלא) עיקרי, וענין עצמו,zencewdענין, את למול צריך הוא ;

בשלימות. שיהיו הקודמות, עבודותיו בכל גם לפעול בכדי

מאה" "בן למדריגת עדיין הגיע שלא זמן כל - הרי גדול, שיהיה שככל ואחד, אחד לכל הוראה וזוהי
גם  צריך הוא אלא עיקרית, ועבודה נוספת עבודה לעבוד וצריך עבודתו, סיים לא שעדיין בלבד זו לא -

הקודמת. עבודתו בכל שלימות לפעול

.ÊË המספרים מפי הם שהנוסחאות ואףֿעלֿפי נוסחאות, ב' צדק' ה'צמח במאמר יש לעיל, כאמור
הוראה  שיש לומר צריך כן על בישראל, נשיא רבי, עלֿידי סופרו הנוסחאות שב' כיון מכלֿמקום, (כנ"ל),

הנוסחאות. בב' צורך יש שלכן בזולתו), (שאין חידוש ישנו נוסח ושבכל הנוסחאות, מב'

(בנוסח  שאומרים כיון צדיק): -) השני על סתם) - (יהודי הראשון בנוסח החידוש מהו מובן, ואינו
צדיק  אברהם היה המילה קודם גם (שהרי - צדיק" "יהודי שאפילו ניתוסף 78השני) "תמים" התואר ורק ;

המילה  עלֿידי להחלטה 79לו זקוק בודאי צדיק שאינו יהודי הרי עצמו, את למול שעליו להחלטה זקוק - (
מנה" מאתיים בכלל "יש שהרי הראש 80זו, בנוסח החידוש מהו ואםֿכן ?81ון .

למתןֿתורה: הכנה היתה מילה שמצות לעיל, האמור עלֿפי ויובן

שאברהם  המצוות לגבי - מילה מצות של גם ועלֿדרךֿזה - מתןֿתורה שלאחרי במצוות החידוש
שמצוות הוא, לפניֿזה שהיה `elקיים שלפניֿזה המצוות קיום כמו (לא המאציל כח הבורא, כח מצד הם

הנבראים). בכח רק

ענין לגבי כי "צדיק", תיבת אומר אינו הראשון בנוסח אין dfולכן, מילה, מצות עלֿידי שנפעל
דרגות  עולם 82חילוקי ה'מאציל', שלגבי (וכידוע צדיק שאינו או צדיק הוא אם נוגע שלא בלבד זו לא ;

שוין  העשיה ועולם - 'אדםֿקדמון' הלשון גם מובא ולפעמים - לבוא 83האצילות צריכה ההחלטה אלא ,(
`lצריך מאציל, בחינת גילוי לקבל כדי (ואדרבה: דרגות חילוקי שייכים שבו בנפש המקום lhazdlמצד

שמצינו  ממה ובמכלֿשכן שיוכל 84ממדרגותיו. כדי בבלי תלמוד לשכוח צריך שהיה זירא, לרבי בנוגע
ירושלמי). תלמוד ללמוד

המאציל, מצד - לאמיתתו שהוא כפי הענין על מדבר הראשון הנוסח הנוסחאות: בב ' הביאור וזהו
הוא  שהענין כפי  מדבר  השני והנוסח שוין. ושבאדם) (שבעולם העשיה ועולם האצילות עולם שלגביו

עצמו. את למול צריך צדיק שאפילו חידוש זה הרי הנבראים ובהרגש הנבראים, הרגש מצד

.ÊÈ:היא - תורה מתן לאחרי - אלינו מהנ"ל ההוראה

וחיבור  צוותא מלשון - מצוה כל בת 29עלֿידי הקב"ה עם מאוחדים נעשים רבינו - שאומר כפי מידות,
ועד".85הזקן  לעולם נצחי הוא למעלה זה "ויחוד

הגמרא  כדברי יהודי, כל אצל הוא המצוות קיום עלֿידי שנעשה זה ישראל 86ויחוד פושעי אפילו :
ובשם zeevnמלאים המצוות, דברכת הנוסח מישראל אחד כל אומר שלכן וחיבור. צוותא מלשון -

ספיקא  וספק ספק בזה שאין (דהיינו "אלקינו"87ומלכות - גם אלא העולם", "מלך התיבות את רק לא - (
קדשנוeply(אלקה ו"אשר (epeve eizeevna.(וחיבור צוותא (מלשון "
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צדיק".78) והי' עולם של "יחידו כו: לך (בובער) תנחומא
ובפרש"י.79) א יז, לך לך
ב.80) מא, ב"ב א. עד, ב"ק
יותר 81) הרבותא - ה'") אליו ל"וירא (שראוי להשכר בנוגע

שיש  אלא זה. שכר מביאה החלטתו שגם סתם, שנה צט' בבן
לעבודתו. בנוגע גם רבותא לבאר

צו82) איד "א אומר: זה בנוסח שגם wivpiipומה oe` oiip ַ
x`iהיא בזה שהכוונה ,"ezcear cary אינו - כנ"ל שנה 99 ¨

(כי  להמול שעליו להחליט צריך הוא גם אשר החידוש בשביל
לפי - אם כי בזה), חידוש כל אין המאציל dfמצד `lay אין ,

אינו  להמול, שצריך כשיחליט וגם ועבודה חידוש כל בהחלטתו
כו'. לוירא ראוי

וש"נ.83) .90 ס"ע שם לקו"ש ראה
(המשך 84) ואילך תרס"ו היום זה בד"ה ונת' סע"א. פה, ב"מ

קונטרסים  (סה"מ תרצ"א מיומיים יחיינו ד"ה ואילך). יג ע' תרס"ו
בסופו. ואילך) רמח ס"ע תרצ"א סה"מ א. קמז, ח"א

פכ"ה.85) תניא
וש"נ.86) א. נז, ברכות
פי"א.87) אגה"ת תניא ראה
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הוא  יכול  - ועד" "לעולם הקב"ה עם מאוחד הוא שעלֿידיֿזה במצוות, "מלא" יהודי שכל וכיון
עצמו. את למול שצריך לדעת יש שתמיד ההוראה, היא זה ועל שלם. כבר שהוא לחשוב

לאופן  ועד אליו, יתגלה שהקב"ה הוא ראוי - צדק' ה'צמח מאמר כסיום - אזי כן, שמחליט ובשעה
המהות  ראיית מחכמה), למעלה (שהיא נבואה בחינת - אבינו לאברהם שנתגלה .88כפי

***

.ÈÁ היה אבינו שאברהם איך - חז"ל ממדרשי שמביא רש"י פירוש עלֿפי - מסופר הסדרה בתחילת
יותר  אורחים בהכנסת עצמו את יטריח חולה, שהיה כך על הבט שמבלי חשש והיה גדול, מכניסֿאורחים
שלא  מצטער שראהו ולפי באורחים, להטריחו שלא מנרתקה, חמה הקב"ה "הוציא ולכן כוחותיו, מכפי

אנשים"היו  בדמות עליו המלאכים הביא באים, ,42אורחים

יבואו שהמלאכים הטבע, שינוי עשה שהקב"ה `epiaוהיינו, mdxa`l בדמות" במלאכים) רגיל (שהיה
" רש"י לשון וכדיוק הביאitleאנשים", אנשים"dכו' בדמות עליו הידיעה) (בה"א ,89מלאכים

מפרש - שרש"י כפי לבוא, צריכים המלאכים היו בלאוֿהכי חידוש: אינה כשלעצמה המלאכים ביאת
ואחד  סדום, את להפוך ואחד שרה, את לבשר "אחד המלאכים: שלושת בכל צורך שהיה השני, בפסוק

אנשים" "בדמות באו שהמלאכים בזה היה כאן החידוש אברהם"; את -לרפאות

אורחים. הכנסת מצות בהם ויקיים אנשים, שהם סבור יהיה שאברהם כדי

בגמרא  למדים אבינו 90ומזה שאברהם רואים שהרי השכינה", פני מהקבלת אורחים הכנסת "גדולה :
האורחים. את לקבל ורץ להמתין, מהקב"ה ביקש

.ËÈ הכנסת מצות אבינו אברהם בזה קיים לא שבאמת נמצא, בפשטות, הסיפור את שלומדים כפי
ש" ורק אכלו, לא ואכן לאכילה, צריכים שאינם מלאכים אלא אנשים, היו לא באמת שהרי d`xpאורחים,

שאכלו" .91כמו

הדיעה - לפי אברהם"92ואפילו של כבודו "מפני רק זה הרי ממש", ושותין מפני 93ש"אוכלין או ,
בנימוסי'" הלך לקרתא הכנסת 94ש"אזלת זה היה לא ובמילא ושתי'; לאכילה צריכים שהיו לא אבל ,

ל) חסדים -`migxe(וגמילות

עצומה: תמיהה - ועלֿפיֿזה

ש  יתכן אמיתי?dlrnlnאיך שאינו דבר בשביל הטבע היפך של ענין יעשו

(באמת) שהרי השכינה", פני "הקבלת לעזוב אבינו לאברהם היה אסור שבאמת נמצא, הנ"ל עלֿפי
השכינה"? פני "הקבלת בעזיבת נכשל אבינו שאברהם אפשר ואיך אורחים, הכנסת מצות קיים לא

און" כל לצדיק יאונה "לא - בשוגג אפילו אבל בשוגג, זה שהיה אמת האבות,95הן מדריגת ובפרט ,
נאמר  יכול 96שעליהם איך ואםֿכן - סתם מ"צדיק" למעלה היא ו"מרכבה" המרכבה", הן הן ש"האבות

אבינו? אברהם אצל שוגג של ענין (אפילו) להיות

מיד  הרי מהוגנים, שאינם לעניים ונתנם צדקה של מעות שלקח אבינו אברהם על אומרים היו אילו

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

סי"ט.88) אגה"ק תניא ראה
אורחים 89) הכנסת שייך שאין רש"י) (דדעת מוכח שמזה

במלאכים.
וש"נ.90) א. קכז, שבת
ב).91) פו, (מב"מ ח יח, פרשתנו רש"י
בזח"א 92) גם וכ"ה רבה. אלי' מסדר שם) (ב"מ נראין תוד"ה

ח"א  תרס"ג (סה"מ בתחלתו תרס"ג עומד והוא ד"ה (ראה א קמד,

הדיעות. שתי מובאות א קב, שם ובזוהר - כד)). ע' ח"ב נ. ע'
הנ"ל. עומד והוא ד"ה ראה דא"ח, ע"פ הביאור

שם.93) תוס'
ה.94) פמ"ז, שמו"ר
כח :95) סו"ס  אגה "ק  ובתניא כא . יב, שהן משלי "השגגות

שמנוגה". נפה"ב מהתגברות
ו.96) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
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בשוגג  אפילו אבינו, אברהם על כזה דבר לומר שייך איך הקושיא: נשאלת ומכלֿשכן 97היתה .
הם  עניים שעלֿכלֿפנים מהוגנים, שאינם לעניים צדקה מנתינת יותר שגרוע ש"אינן 98בנידוןֿדידן, אלא ,

אורחים  הכנסת היתה לא כאן ואילו ?ixnblמהוגנים",

מענין  - כו'" אורחים הכנסת "גדולה - אמת דין שילמדו כזה באופן קבעה אמת" ש"תורת יתכן איך
ה  (באמת) שהיתה מפעולה אמיתי, הדין?שאינו יפך

" רק שהיו שאףֿעלֿפי לומר, צריך כן של zencaועל אורחים" ב"הכנסת דבר חסר היה לא אנשים",
האמת. היתה זו אלא אורחים, הכנסת מצות שמקיים לו נדמה שהיה הכוונה אין אבינו. אברהם

.Î לעיל והובא בחסידות המבואר בהקדם יובן בזה 77הביאור

"תורה- ששניהם התורה, פנימיות עם דתורה גליא של היחוד גם נראה כאמור `zgובזה - שלכן ,"
פעמים  הבנה 99כמה והעדר בקושיא נשארים התורה, פנימיות שבלי דתורה בנגלה ענינים כמה ישנם --

מתןֿתורה: לאחרי מקיימים שאנו למצוות מתןֿתורה, קודם האבות שקיימו המצוות בין החילוק

אור' ב'תורה וכמובא ברוחניות. היה האבות של המצוות מצוות 100קיום וכמה מכמה לדבר, ראיה
כתוב  התפלין שבפרשיות תפלין, מצות ולדוגמא: בגשמיות. לקיימם כלל יכולים היו לא האבות שבימי

מצרים. דיציאת הענין כל עדיין היה לא האבות ובימי מצרים, יציאת אודות

גם  עשו הם בגשמיות; פעולות ללא ברוחניות, רק היה האבות של המצוות שקיום הכוונה אין אבל
מצוות), בכמה (עלֿכלֿפנים בגשמיות פעולות

בזוהר - איתא גופא: תפלין ממצות ההמשכות 101וכדמוכח את המקלות עלֿידי המשיך שיעקב ,
בגשמיות  תפלין מצות לקיים יכלו לא שהאבות ֿ פי שאףֿעל מוכח, ומזה תפלין. מצות עלֿידי  שנמשכות

כמו אופן בגשמיות,ixg`lבאותו פעולה גם היתה ברוחניות בקיומם מכלֿמקום כנ"ל, תורה, מתן
במקלות  -הפעולה

הא  שעבודת שאומרים לאמה עבודתם שעלֿידי - בזה הכוונה ברוחניות, היתה קדושת erawבות את
לאחרי  קדושה, במקלות נשארה לא עבודתם; עבדו שבהם הגשמיים בדברים ובגלוי בפנימיות המצוה

אורחים  הכנסת מצות אבינו אברהם קיים שבהם ומשתה למאכל בנוגע גם וכך בהם. העבודה .102סיום

נפעל שלא לומר הגשמיים),dne`n[קשה  דברים בו (וכיוצא  נשארובמקלות קודם weicaוהם כמו
עלֿכלֿפנים  דוגמא איזה להיות מוכרחת היתה לבנים", סימן אבות ש"מעשה כיון - ובפרט העבודה.
שממשיכים  מתןֿתורה, לאחרי המצוות קיום כמו זה אין ֿ פיֿכן, אףֿעל אבל מתןֿתורה. שלאחרי למצוות
קדוש, דבר נעשים עצמם שהם המצוה, נעשית שבהם הגשמיים בדברים ובגלוי בפנימיות קדושה

המצוה]. קיום לאחרי גם בגלוי בהם נשארת והקדושה

.‡Î:לויתן שבבחינת הנשמות עבודת ובין האבות של המצוות קיום בין חילוק שיש מובן, עלֿפיֿזה

תורה' ב'לקוטי בגשמיות 103מבואר להיות צריכה שעבודתם הבר, שור שבבחינת הנשמות בין החילוק
אלי" אישי "ילוה מלשון - לויתן שבבחינת לנשמות שפשוט 104דוקא, (אף ברוחניות עבודתם שעלֿידי -

המצוות. קיום עלֿידי הנמשכות ההמשכות כל ממשיכים הם כפשוטן) המצוות כל בקיום שמחוייבים
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לי97) "אוי רבי (ב"בizzpyוכמאמר פי'כו'" ב' ועי' א. ח,
לשו"ע בברכ"י - סי"א).הריטב"א סרנ"א יו"ד

(98" ב) ט, ב"ב ב. טז, (ב"ק בש"ס מדייק `mcשלכן ipa
רמאי  דהיינו - שכר" עליהן יקבלו לא דוקא) (שאז מהוגנים שאינן

ושם). סע"ב (סז, דכתובות
וש"נ.99) .77 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת ראה

ב.100) מא, ד. יא,

ג.101) כג, ויצא תו"א וראה א. קסב, ח"א
לאחרי 102) שמקיימים האופן באותו קיים זו שמצוה אף

סה"מ  וראה המקלות). ע"י שהיתה תפלין מצות כקיום (ולא מ"ת
בהערה. 223 ע' תש"י

עיי"ש.103) ואילך. א יח, שמיני
לד.104) כט, ויצא
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הם האבות ועבודת לויתן שבבחינת הנשמות שעבודת לפרש, שרוצים כאלו ynnיש oipr eze` עלֿפי .
שונים:הנ"ל ענינים שהם מובן,

היא לויתן דבחינת על wxהעבודה דוגמא שם שמביא מזה (כמובן בגשמיות אחיזה ללא ברוחניות,
המשיך  ואףֿעלֿפיֿכן וכו', מצה שם לו היה שלא במערה, בהיותו יוחאי בן שמעון מרבי לויתן בחינת
בגשמיות, אחיזה לה היתה האבות עבודת מהֿשאיןֿכן ברוחניות), עבודתו עלֿידי - ההמשכות כל את

זה מצד בדברים mlerdyורק הקדושה המשכת לפעול יכולה עבודתם היתה לא עדיין, מזוכך היה לא
בפנימיות. הגשמיים,

.·Î הגשמיים בדברים פעלו לא עבודתם עלֿידי שהאבות כיון מובן: אינו לכאורה הנ"ל כל עלֿפי
ברוחניות  רק עבודותיהם כל את לעשות יכלו הרי בגשמיות, (גם) עבודתם להיות צריכה היתה מה לשם -

לויתן)? דבחינת העבודה (בדוגמת

לעיל המדובר בהקדם בזה לבנים",77והביאור סימן אבות "מעשה (סימן ענין היה אבות" ש"מעשה
פועל  מתןֿתורה, אחרי המצוות, שקיום גופא הא מתןֿתורה: שלאחרי ה"בנים" לעבודת כח' ו)'נתינת

אבות". מ"מעשה הוא זה על הכח הנה בפנימיות, הגשמיים בדברים קדושה וממשיך זיכוך

להיות  צריך היה לכן לבנים, כח' ו'נתינת סימן היה המילה, ענין אלולי אפילו אבות", ש"מעשה וכיון
להיות  צריכה היתה האבות לעבודת גם ולכן, מתןֿתורה. שלאחרי המצוות למעשה עלֿכלֿפנים, בדוגמא,

בגשמיות  (דבנים)105אחיזה המצוות לקיום כח' ו'נתינת סימן להיות יכולה היתה דוקא שעלֿידיֿזה ,
מתןֿתורה. שלאחרי

הדברים  של הענינים פרטיות ובפרטי מדוייק שיהיה מצינו לא האבות שאצל לכך ההסברה גם וזוהי
שגם  שהצורך דכיון - תפלין) במקום שהיו דיעקב, המקלות (כמו אבות מעשה נעשו שבהם הגשמיים
מתןֿתורה, לאחרי רק נעשה זה שהרי  הגשמי, בדבר לפעול בכדי (לא הוא בגשמיות תהיה האבות עבודת

של באופן חיבור שיהיה בכדי גשמיים,oniqאלא) ענינים מתןֿתורה, שלאחרי המצוות לא עם לכן
הגשמי  הדבר של הפרטים כלֿכך .106מדוקדקים

.‚Î גופא מתןֿתורה שלאחרי בענינים מצינו הנ"ל :107בדוגמת

פעולות  לעשות גם עליו צוה נבואה, איזו לומר לנביא צוה שהקב"ה שבשעה נבואות, בכמה מצינו
. השמאלי צדך על "שכב הנביא ליחזקאל צוה שהקב"ה וכפי לנבואה. בהתאם בגשמיות, ושכבת שונות .

הימני" צדך גולה"108על כלי לך "עשה צריך 109, היה מה לשם ולכאורה: הגלות. אודות לנבואה בהתאם ,
בזה  ומבואר גשמית? פעולה עם הנבואה את רק 110לקשר להישאר יכולה עצמה) (מצד שנבואה ,

אותה  וקישרה והורידה מרוחניות, הנבואה את הוציאה הגשמית והפעולה בגשמיות; לירד ולא ברוחניות,
בגשמיות. הנבואה תתקיים הזמן, שבבוא מבטיח, שזה גשמיות, עם

פעולה  גם הספיקה הגשמי, הזה עולם עם הנבואה את לקשר כדי רק היא הגשמית שהפעולה וכיון
רק שהיו יחזקאל, שלקח גולה" ה"כלי כמו הנבואה. על דוגמא רק (א)nbec`שהיא שהרי גלות, על

וכו'. ושלוה שלום מתוך גולה" ה "כלי את לקח יחזקאל (ב) לאחריֿזה, שנים כמה רק באה הגלות

ש "מעשה  שבכדי אף לבנים ": סימן  אבות ל "מעשה בנוגע הוא ֿ זה כח'ועל ֿדרך 'נתינת יהיה אבות"
הקב"ה  ציווי וכמו בלבד. דוגמא לזה הספיקה מכלֿמקום בגשמיות, להיעשות צריכים היו לבנים,
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מרכבה 105) היו שהאבות לפי מבואר: 888 ע' ח"ג בלקו"ש
"שכל פכ"ג: תניא (ראה גופם באברי גם כו'"),`mdixaלאלקות

והתבטאה  גופם אברי את גם החדירה הרוחנית עבודתם ולכן
מצד  ושגם מוכרח שזהו איך מבאר וכאן - גשמית בפעולה
(סה"מ  ס"ט תרס"ה זכור ד"ה גם וראה - כן. צ"ל בעולם הפעולה

ואילך). רכ ע' תרס"ה
שם.106) זכור ד"ה גם ראה

לענין 107) גם זו דוגמא מבוארת 758 ע' שם בלקו"ש ראה
ע"י  שנעשה מ"ת, שלאחרי המצוות עם האבות מצוות קישור

מילה. מצות
דֿו.108) ד, יחזקאל
ג.109) יב, שם
שם.110) לך לך הרקנטי על לבוש ו. יב, לך לך עה"ת רמב"ן

ד"ב. הר"ן דרשות ג"כ וראה
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"ק  ולרחבה"לאברהם לארכה בארץ התהלך כח'111ום 'נתינת היה שזה (בבוא 112, ישראל ארץ כיבוש על
בפועל  כיבוש היה לא גו'" בארץ ש"התהלך אף - לכיבוש.113הזמן) דוגמא רק אלא ,

המצוות  קיום על כח' 'נתינת שיהיו שבכדי שאףֿעלֿפי האבות, של המצוות לקיום בנוגע הוא וכן
פעולת  (א) נוגע היה לא אבות" ב"מעשה מכלֿמקום בגשמיות, להיעשות צריכים היו מתןֿתורה, שאחרי 

הגשמיaהעבודה רקדבר diyrd(נוגע ,dceardy ש מה לא אבל בגשמיות, תהיה ,mybda lrtp עלֿידי
ש  כיון הגשמי, דבר פרטי כלֿכך ומדוקדק נוגע לא עצמה, ועבודה בפעולה גם (ב) עצמו eaהעבודה),

דוגמא רק זהו אלא דבר, נפעל .oniqeלא

.„Î יובן הנ"ל כל לא ,עלֿפי מכלֿמקום מלאכים, באמת היו לאברהם שבאו שהאורחים שאףֿעלֿפי
אבינו: אברהם של אורחים בהכנסת דבר נחסר

כח' 'נתינת שתהיה בכדי בגשמיות, להיות צריכה אמנם היתה אבינו אברהם של אורחים הכנסת
תורה  מתן שלאחרי אורחים הכנסת שעבודת114למצות רק נוגע היה זה בענין אףֿעלֿפיֿכן, אבל ,mdxa`

החלק  את עושה שאברהם לאחרי המאכלים עם נעשה מה אבל (כנ"ל), בגשמיות בגשמיות elyתהיה הן
בענין. עיקר זה אין - לא או האורחים עלֿידי שימוש בהם נעשה אם ברוחניות, והן

הדבר  גילה ובמילא אנשים", "בדמות נראו אבינו שלאברהם כיון הרי מלאכים, היו שבאמת אף ולכן,
שלו, האמיתית אורחים והכנסת החסד מדת את גו'"ede`אצלו בקר בן "ויקח הפעולות את עשה ,115גם

אורחים בהכנסת הנה - מאומה,elyבגשמיות חסר היה לא לבנים, כח' 'נתינת לפעול צריכה שהיתה ,
ש  בגשמיות.ecivnכיון אחיזה לזה היה

לנהוג  צריך כיצד העולם לכל הדרך את הראה שלו אורחים הכנסת עלֿידי אבינו שאברהם הענין [גם
אנשים, בתור אותם ראה שהעולם כך אנשים, בדמות היו המלאכים שהרי בשלימות, היה - החסד בדרכי

ש"ויאכלו"]. ראו וגם

.‰Î עם התעסק ובעצמו לו, להמתין מהקב"ה שביקש אבינו אברהם שהנהגת נמצא, עלֿפיֿזה
היתה  שלו אורחים שהכנסת דכיון דין, עלֿפי אלא) חסֿושלום, בשוגג עבירה (לא היתה האורחים,
אורחים  הכנסת "גדולה כי השכינה", פני "הקבלת על בגללה לוותר דין, עלֿפי הוצרך (כנ"ל), בשלימות

השכינה". פני מהקבלת יותר

גם  הרי - מתןֿתורה לאחרי אורחים" שב"הכנסת המעלה בה היתה לא שלו אורחים" ש"הכנסת ואף
"הכנסת  ובמילא, מתןֿתורה, שלאחרי השכינה" פני "הקבלת כמו היתה לא שלו השכינה" פני "הקבלת

השכינה"elyאורחים" פני מ"הקבלת גדולה -elyהיתה מתןֿתורה שלאחרי הזמן על למדים ומזה .
הענינים נשתנו.cgiששני

.ÂÎ:אפשר בדרך לומר ויש

" של הגילוי עלֿידי אצלו בא - אורחים" היו "שלא זה על אבינו אברהם של הוי'",xie`הצער אליו
לפנים" הפנים שצריך 116"כמים מי אורח, שיש שבשעה בכך שלו החסד מדת התבטאה זה, גילוי לפני .

היה  שאליו הענין ("וירא") ראיית אצלו פעל הוי'" אליו ד"וירא הענין ואילו לו; משפיע אזי לעזרתו,
שלא  "מצטער היה שלכן מקבלים, כשאין גם בגילוי היתה שלו החסד שמדת - החסד) (מדת "מרכבה"

אורחים" .117היו
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יז.111) יג, לך לך
(ב"ב 112) שיהאוכמארז"ל "כדי א): לפני gepק, לכבוש

47 הערה לעיל בהנסמן וראה .בניו".
מקום 113) רק - לר"א (ואפילו שם בב"ב הדיעות ב' ראה

פמ"ד, ב"ר קנה). (דמאמרוהילוכו d'כב lyמעשהozepe הארץ
לזרעו).

ה"ב.114) פי"ד אבל הל' רמב"ם 765.ראה ע' ח"ג  לקו"ש
ואילך. 313 ע ' חל"ד  התוועדויות - מנחם תורת

ז.115) יח, פרשתנו
יט.116) כז, משלי
שמתחילה117) מה א) יומתק חמה ועפי"ז הקב"ה "הוציא

בשביל שלאח"ז,ezaehמנרתקה", אף באורחים", להטריחו "שלא
xrhvd(הצער (סיבת חסדו התעוררות כי - לאח "כ dycgzpע"ז

הוצאת  ב) ד"וירא". הגילוי לבטלה ע"י היתה לא מנרתקה חמה
הל' דיוק ג) "וירא". אשר עד - לו הי' לא צער אפי' כי כלל,

שהצטער".ed`xy"ולפי "ולפי שיאמר די דלכאורה - מצטער"



כג d"kyz'd ,oeygxn g"i ,`xie t"y zgiy

שלפניֿזה  לפסוק אנשים" שלושה והנה וירא עיניו "וישא הפסוק של השייכות מובנת ועלֿפיֿזה
הפסוק) לתחילת גם אלא היום", "כחום לתיבות רק אינה (שהשייכות הוי'" אליו מצד 118"וירא כי -

אנשים". שלושה "והנה הקב"ה עשה זה ומצד אורחים, היו שלא זה על אברהם הצטער הוי'" אליו "וירא

.ÊÎ בכך המדות, משאר נבדלת שמלכות דראשֿהשנה, ב'המשכים' המבואר עלֿפי ביותר ויומתק
עם" בלא מלך "אין וכמאמר זולת, בלא מלכות שייך .119שלא

רק- הנה המדות,zlertבמדות, התעוררות להיות יכולה אבל זולת, בלא להיות יכולה אינה המדות
אורחים") היו שלא "מצטער (שלכן חסדו במדת אבינו אברהם התעורר זולת, היה שלא שאף שרואים כפי

שכתוב  כמו העולמות, בשביל הם שמדות מקומות בכמה להמבואר סתירה זה אין (ולכן "זכור 120-
מלכות, מהֿשאיןֿכן לפעול). המדות התגלות אודות מדובר שם כי המה", מעולם כי וחסדיך רחמיך

זולת.zexxerzdאפילו בלא להיות יכולה אינה המלכות

עצמם, מצד להתעורר הם יכולים ולכן במציאות, שישנו העלם בבחינת הן המדות כי לזה, והטעם
דוקא  זולת עלֿידי מתעוררת היא ולכן במציאות, שאינו העלם בבחינת היא מלכות .121ואילו

במציאות]. שאינו מהעלם ולהמשיך להגיע שצריך השנה, שבראש המלכות בנין ענין גודל מובן [ומזה

החסד  שמדת זה מצד היא - אורחים היו שלא זה על הצטער אבינו שאברהם העובדה לעניננו: ובנוגע
נמשך  הוי'" אליו "וירא שעלֿידי - היה וכן - להיות יכול היה ולכן במציאות. שישנו בהעלם נמצאת

ממש. במציאות זה

.ÁÎ אצל החסד המשכת אופן אודות מספרת התורה וירא פרשת שבריש שבפסוקים מובן, הנ"ל מכל
אבינו: אברהם

אבינו  שאברהם פעל זה וענין דלעילא. אתערותא - גו'" "וירא - מלמעלה הגילוי היה לכלֿלראש
בעשי' והוריד המשיך זו והתעוררות חסדו. במדת וגו'"lretaנתעורר לקראתם "וירץ בגשמיות, בפעולה ,

באריכות). כנ"ל מתןֿתורה, שלאחרי אורחים הכנסת על כח' 'נתינת נעשה זה הרי (ועלֿידיֿזה

היא: בעבודתנו מזה ההוראה

לקשר  מיד צריך דלעילא), אתערותא מצד בא (שזה מצידו הכנות ללא פתאום, מתעורר אדם כאשר
להתבטל  ההתעוררות יכולה - לאו ובאם פועל, של ענין עם .122זאת

היא  האמת אם ואפילו לו, (נדמה אם אפילו אזי פועל, של ענין עם מיד זאת שמקשר ועלֿידיֿזה
ובפנימיות, אליו יומשך זה הרי סוף כל סוף הנה - שמלמעלה ההתעוררות כל את לקבל כלי ש)אינו כך,

הכנסת  מצות לקיים יכול היה לא אליו" ש"וירא שבשעה שאףֿעלֿפי אבינו, אברהם מעשה כמו
עלֿידיֿזה  הנה לזה), כלי היה לא העולם מתןֿתורה קודם (כי בהגשם תחדור שהמצוה באופן אורחים
יומשך  מתןֿתורה שלאחרי לבנים, כח' 'נתינת נעשה זה הרי בגשמיות, פעולה עם ההתעוררות את שקישר

בפנימיות. זה

.ËÎ תפלתי "ואני שבת במנחת אומרים שלכן רצון", "עת המנחה, בעלות השבת ביום עתה נמצאים
חסדך" ברב "אלקים - מזו ויתירה רצון", עת הוי' נהפך 123לך הדין, מדת על שמורה "אלקים", שגם ,

חסדך" .124ל"ברב

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

ס"ד.118) לעיל גם ראה
גאולה 119) פ' החיים ס' רפ"א. המלך שעשועי שער עמה"מ

רפ"ז. ח"ב תניא ל. לח, וישב בחיי פ"ב.
"רחמיך120) כתוב ושם ו. כה, אבל ied'תהלים וחסדיך",

כמ "ש  הועתק בדא"ח  נוסף בכ"מ השם, כבוד מפני כנראה כאן,
תוס' (ראה הכתובים לקצר שהדרך הש"ס כללי בספרי הידוע על

הש"ס). ובכללי א קכח, שבת ונתן ד"ה

פ"ג121) ש"ת החודש ד"ה בכ"ז ה'ש"ת ראה (סה"מ ואילך
ר"ה המשך ואילך). 21 47ע' ע' תש"ח (סה "מ ואילך פכ "ז תש"ח

טו).ואילך). ע' תש"ט (סה"מ פ"י תש"ט ר"ה המשך
ואילך.122) ב ב, ויקרא לקו"ת ראה
א.123) קנו, זח"ב וראה יד. סט, תהלים
תש"ד 124) (סה"מ תש"ד  תפלתי  ואני 170).סד "ה ע'



d"kyz'dכד ,oeygxn g"i ,`xie t"y zgiy

ובנים, אבות בדוגמת הם החול וימי ששבת - החול לימי תומשך השבת דיום שההתעוררות ובכדי
(הנקראות  מדות שש בחינת הם החול ימי וששת אבות), (הנקראים מוחין (בינה) בחינת היא שבת (א) כי

יומין  כולהו מתברכין משבת ו(ב) ובעלות 2בנים), בכלל, שבת (של ההתעוררות את לקשר מיד צריך -
ה"מעשה  הנה שעלֿידיֿזה  בשבת), גם לעשותם שמותר כאלו (בענינים פועל של ענין עם בפרט) המנחה

החול. ימי לבנים", "סימן יהיה שבת, של אבות"

***

.Ï.'גו הנביאים בני מנשי אחת ואשה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שישי עמ' ב

             

   
        

          
         

           
         

        
        

       
        

        
          
         

         
       

        
          
         
        

      
           

     
         

          
         

        
       

       
      

         
       

    
        

       
         

         












































































המשך ביאור למס' מנחות ליום שני עמ' ב



כה

      
. הם התורה  עניני שכל  לכך  שנוסף  ידוע 

הוראה  מלשון (תורה  מישראל הוראות  לכאו"א  (
מיוחדת  הדגשה  יש  הזמנים , ובכל  המקומות  בכל 
שבפרשת  התורה  מעניני וההוראה  הלימוד  על 

זה השבוע  לזמן במיוחד  השייכים  , וממנו ,
כולה . השנה  ובכל  על  נמשכים 

בתכלית  הם  התורה  עניני שכל  כיון ועוד : זאת 
הכללית  השייכות  על  שנוסף  לומר , מסתבר  הדיוק ,
והוראה  לימוד  גם  יש  זה , לזמן השבוע  דפרשת 
פרשת  בציבור  קורין שבו – השבת  דיום  מהקביעות 

החודש . בימי – כולה  השבוע 

לימוד  – לראש  לכל  זה : הש "ק  ליום  ובנוגע 
מפרשת  והוראה והוראה  לימוד  – וגם  ,

ביום  וירא  פרשת  דשבת  מהקביעות  ,
ימים  ג ' תוך  גם  ה "ה  מצ "ע , מעלתו על  שנוסף 

אחת  למציאות  ענינים  בכמה  ((שנחשבים 
( מהורש "ב) אדמו"ר  כ "ק  של  ההולדת  יום  ,

כדלקמן.נ"ע  ,

. הידוע הסיפור  יום ובהקדם  בעל  אודות 
וירא : לפרשת  בשייכות  מרחשון דכ "ף  ההולדת 

הצ "צ  זקנו אל  נכנס  שנים , ה ' או ד ' בן בהיותו
מה  מפני  באמרו: לבכות , והתחיל  וירא , פ ' בש "ק 
ויענהו  נראה . אינו ולנו אבינו אברהם  אל  ה ' נראה 
ותשע  תשעים  בגיל  מחליט  צדיק , כשיהודי הצ "צ :
יראה  שה ' הוא  ראוי עצמו, את  למול  שצריך  שנים 

אליו.

ה '" אליו ש "וירא  לכאורה , מדגיש , זה  סיפור 
מחליט  שנה  צ "ט  שבגיל  צדיק  ליהודי רק  שייך 

צדיק  אפילו כלומר , עצמו, את  למול  (ע "ד שצריך 
[שלכן  ה '" אליו ד "וירא  להגילוי שייך  אינו הרגיל )

מענה  זה  הי'הי' בקטנותו ,שגם 
מקטפי'כמארז"ל  בוצין גם "בוצין כמובן ידיע ",

שהי' עצמו, זה  מסיפור     ' שה
אם  כי אבינו], לאברהם  שנראה  כמו אליו נראה  אינו
את  למול  שצריך  החליט  שנה  צ "ט  שבגיל  צדיק 

עצמו.

מ "וירא  וההוראה  הלימוד  מהו להבין: וצריך 
ה '" אליו  לדרגת הגיע  שלא  מי גם  ,

שבגיל  צדיק  שאינו ועאכו"כ  ובגלוי), (בפועל  צדיק 
עצמו?! את  למול  מחליט  שנה  צ "ט 

. הגילוי במעלת  הביאור  בהקדם  זה  לבאר  ויש 
המילה  ע "י שנעשה  ה '" אליו :ד "וירא 

וע "י ידוע  לאחרי ה '" אליו ד "וירא  שהגילוי
לעילוי  ועד  יותר , נעלה  באופן הוא  מילה  מצות 
אברם " אל  ה ' ד "וירא  הגילוי לגבי ֿ ערוך , שבאין

לך  לך  המילה (בפ ' לפני (( א) ובשתים : –
אליובדרגת  "וירא  כמ "ש  – גילוי ,"

נעלית  ודרגא  אלקים ), משם  (שלמעלה  הוי' שם 
הוי' לך בשם  בפ ' שנזכר  הוי' משם  (למעלה 

בההתגלות לך ) (ב ) , וירא" –"'הוי
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יט ,1) לתהלים רד "ק הרד "ק. בשם בראשית ר"פ גו"א ראה
ועוד . ב. נג , זח "ג  ח .

התורה 2) את שמשלימין ישראל  בכל  הפשוט  כ "המנהג 
בסדר  וקורין הסוכות חג  שאחר בשבת מתחילין אחת, בשנה
וכו'" אברם אל  ה' ויאמר בשלישית תולדות, אלה בשני ' בראשית,

זה). הש"ק דיום השיעור – רפי "ג  תפלה הל ' (רמב"ם
פרשת 3) עם הזמן, עם לחיות שצריכים הידוע כהפתגם

וראה  ובכ "מ ). חשון. ב' יום" ("היום זמן באותו שלומדים השבוע
השנה  כל  של  "המועדים א): (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה

כו'".. בהן שחלות הפרשיות לאותן שייכות יש בכולן .
ועוד .4) סע"א. קו, פסחים (לדוגמא) ראה
שנת 5) זו) שנה (כבקביעות שרה חיי  פרשת השני  ביום

חשון). כ "ף יום" "היום .6 ע' לנער" "חנוך  (קונטרס כתר"א
ובכ "מ .6) חשון. ט ' יום" "היום

  

א.7) מח , ברכות
"מקני '8) ובפרש"י : בגמרא, (מקטפי ') שלו,*כ "ה מקן ,

. כו'".מקטנותו מקטפי ' דגרסי  ואית .
(9. עצמי  שמלתי  אחר אברהם "אמר פרשתנו: ריש ב"ר .ראה

נגלה  הקב"ה הי ' מהיכן כן שעשיתי  אילולי  אלקה, אחזה מבשרי 
.(33 בהערה לקמן (נעתקו פרשתנו ריש ואוה"ח  ספורנו וראה עלי ".

ואילך .10) סע"ב צז, א. צא, ואילך . סע"ב פח , זח "א ראה
א.11) יז, ז. יב,
ומצב 12) המעמד  לגבי  ֿ תורה דמתן המעלה ובדוגמת ע"ד 

ע"י התחילה ֿ תורה למתן שההכנה כיון – ֿ תורה מתן שלפני 
בה  שייך  הי ' מ "ת שלפני  היחידה המצוה אבינו, דאברהם המילה
כמדובר  ֿ תורה, מתן שלאחרי  המצוות ובדוגמת ע"ד  חפץ, נקיטת

ואילך ). 253 ע' (לעיל  שלפנ"ז בהתוועדות בארוכה
ולא 13) ה' אליו וירא "באומרו פרשתנו: ריש אוה"ח  ראה

הוא  אליו מהראי ' שהגיע מה כי  לומר נתכוון אליו, ה' וירא אמר
  ." הנכבד שם

(כרך 14) להצ"צ ביאוה"ז ואילך . תפא ע' תקס"ח  סה"מ  ראה
(ס"ע  עטר"ת וירא דש"פ הוי ' אליו וירא ד "ה תרלו. ע' פרשתנו ב)

ואילך ). ע



כו    

אצלו, ונתקבל  אליו נתגלה  נעלה  היותר  שהגילוי –
וחדר שנעשה  שנמשך  נעלה  היותר  להגילוי "כלי"

כח  בו הי' לא  מל  שלא  "עד  (משא "כ  בפנימיותו
).לעמוד "

יושב  "והוא  הפסוק  בהמשך  גם  מרומז זה  וענין
" היום ": כחם  גו'  חמה הקב "ה  "הוציא  ,"

ד "שמש מנרתקה " הגילוי ותוקף  גודל  על  מורה  –
ונרתק הוי'" המגן ללא  עצמו, מצד  שהוא  כמו

"הוא  ואעפ "כ  אלקים ; היותר דשם  שהגילוי – "
מנרתקה ") חמה  הקב "ה  ("הוציא  היום " ד "חם  נעלה 

התיישבות  של  באופן ונקלט  ונתקבל  .נתגלה 

. יותר נעלית  (דרגא  זה  שענין והטעם 
בפנימיות ) וחודרת  ומתגלה  שנמשכת  באלקות 
ישנם  מילה  שבמצות  לפי – מילה  מצות  ע "י נעשה 

אלו: קצוות  ב '

היא  מילה  מצות    ,
. בריתות  שלש  עליהן נכרתו התורה  מצוות  .ש "כל 

בריתות " עשרה  שלש  נכרתו המילה  וביחד ועל  ,
ומתגלה  ש )נמשכת  היחידה  (המצוה  ה "ה  זה , עם 

וחודרת   , לברית בבשרכם  "בריתי
שלמעלה עולם " הקב "ה  עם  שההתקשרות  היינו, ,

וחודרת  מתגלה  הברית , שזהו"ע  ודעת , מטעם 
הגשמי  .בבשר 

ידה  שעל  מילה , במצות  יותר  גדול  וחידוש 
בהגשמיות  רק  (לא  הקדושה  המשכת  נעשית 

גם  אלא ) דהגוף ,  ברית כי, –
ע "י  לך  "להורישה  הארץ , ברית  עם  קשורה  מילה 

זו" ֿ כח מצוה  נתינת  מהוה  מילה  שמצות  היינו, ,

שתהי' כנען, ארץ  הגשמית , הלזו מהארץ  לעשות 
רצון  לעשות  שרצתה  "ארץ  ישראל ", "ארץ 

ית '.קונה " לו דירה  נעשית  כולה  שהארץ  ועד  ,

.: יותר בעומק  – אחר  בסגנון

נעלית  דרגא  – מילה  שבמצות  הקצוות  ב '
למעלה  והמשכתה באלקות , התורה , מצוות  מכל 

– העולם  ובגשמיות  הגוף  בבשר  למטה , והתגלותה 
ההמשכה  ע "י שדוקא  כיון זב "ז, וקשורים  תלויים 
דרגא  ומתגלה  נמשכת  מטה  למטה  וההתגלות 

באלקות . נעלית 

הידוע  ע "פ  – בזה  הבריאה וההסברה  שתכלית 
ית ' לו להיות  הקב "ה  שנתאווה  מפני הוא  כולה 
אלקות  שגילוי רק  לא  כלומר , בתחתונים , דירה 
ומתגלה  שנמשך  עד  ההשתלשלות  סדר  בכל  נמשך 
היא  ית ' לו שהדירה  אדרבה , אלא  בתחתונים , גם 
שמתגלית  האלקות  דרגת  כי, דוקא , בתחתונים 

בחי'בעולמות  ואילו היא  ,
התגלות  ,( הגילויים מבחי' (שלמעלה 

הוא  ית ', ועצמותו ששם מהותו דוקא ,
בה  שמתגלה  לעצמותו, דירה  ית ', לו דירה  נעשית 

עצמותו  .בכל 

הכתוב  השמים ובלשון ושמי השמים  "הנה 
בניחותא  הזה " הבית  כי אף  יכלכלוך  –לא 

אינם  העליונים ) (עולמות  השמים " ושמי ש "השמים 
"הבית  אם  כי העצמות , התגלות  להכיל  יכולים 
נעשה  הגשמית , הלזו שבארץ  המקדש  בית  הזה ",

לעולם " יוצאה  אורה  ו"משם  לעצמותו, ,דירה 
ית '. לו דירה  נעשה  כולו שהעולם 

האמיתי וכידוע  דיש  הגילוי ושלימות  שעיקר 
הגשמי  יש ) והנעשה , והנוצר  (הנברא  ביש  הוא 
"מהותו  – האמיתי יש  ומתגלה  נמשך  שבו דוקא ,
הוא  שמציאותו ב "ה  המאציל  של  ועצמותו

. יש מעצמותו לברוא  ויכלתו בכחו לבדו הוא  .
וסיבה  עילה  שום  בלי ממש  המוחלט  ואפס  מאין

הזה " ליש  קודמת  .אחרת 
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(15.18 הערה לקמן וראה ג . יז, לך  לך  פרש"י 
עה"פ.16) פרש"י 
וש"נ.17) .310 ע' חי "ח  לקו"ש ראה
ואני18) יושב הוא שנמול  "עכשיו פרשתנו: ריש יל "ש ראה
עומד ".
לנו 19) יעלה "מי  במ "ש כמרומז – הוי ' משם ולמעלה

תיבות, בראשי  היא שהמילה הוי ', וס"ת מילה ר"ת השמימה"
לך ). לך  ס"פ (תו"א תיבות בסופי  הוא הוי ' ושם

ב.20) לא, מנדרים – מילה הל ' סוף רמב"ם
יג .21) יז, לך  לך 
(22(9 (שבהערה המדרש לשון יומתק שמלתיועפ"ז "אחר
. "מבשרי.עצמי  א: צד , מזח "א ולהעיר – אלקה". אחזה

. אלקה .אחזה ממש מבשרי  בבשרכם".. בריתי  והיתה .
ה'23) אליו "וירא במ "ש גם ומודגש  כי" ,"

. אברהם פרשתנו),.נמול  ריש (ספורנו כו'" שכינתו הופיע
וחודרת ונמשכת קשורה השכינה שהתגלות .היינו,

(24.48 הערה לקמן וראה ב. שם, פרש"י 

ח .25) פ"ה, ב"ר
ובכ "מ .26) רפל "ו. תניא ועוד . טז. נשא תנחומא ראה
וש"נ.27) רמא. ע' ח "ב מלוקט  סה"מ  ראה
כז.28) ח , מ "א
וש"נ.29) ואילך . 147 ס"ע חכ "א לקו"ש ראה
ועוד .30) סה"ה. פ"ד  ברכות ירושלמי 
ובכ "מ .31) ג . מג , בשלח  לאדהאמ "צ ביאוה"ז ראה
ס"כ .32) אגה"ק תניא



כז     

. דרגא) ה '" אליו ד "וירא  שהענין מובן עפ "ז
בפנימיותו) וחודרת  שמתגלה  באלקות  נעלית 

גם  ישנו – מילה  מצות  ע "י שנעשה 
:

כתיב  מילה  תשמור במצות  בריתי את  "ואתה 
ד "בריתי  שהעילוי לדורותם ", אחריך  וזרעך  אתה 
סוף  עד  בנ"י כל  אצל  נעשה  עולם " לברית  בבשרכם 
בנ"י  של  שמציאותם  כך , כדי ועד  הדורות , כל 
כפי  בפועל , המילה  לפני גם  המילה  עם  קשורה 

בהלכה  נהנה שמצינו שאני "קונם  שהאומר 
ישראל " בערלי אסור  מהילי ממולים  דלא  "אע "ג  ,

דמו" דמהילי דמהילא כמאן כמאן "אשה  ועד "ז ,
.דמיא "

אצל  ישנו ועי"ז " ד הגילוי
 – ". הקדושה  זו נפש  במצות "כניסת  .
:מילה "

נעלית  דרגא  היא  האלקית , נפש  הקדושה , נפש 
ממש " ממעל  אלקה  "חלק  – והעצם באלקות  ,
בכולו  תופס  אתה  בחלקו תופס  שתופס כשאתה  ,

  .

ש "תפיסה " "תופס ", הלשון מדיוק  [ולהעיר 
הדבר  על  בעה "ב  נעשה  ידו שעל  לקנין שייכת 
וקונה  תופס  מישראל  שכאו"א  היינו, הנקנה ,

ממש  דאלקה  העצם  על  כביכול  בעה "ב  ].ונעשה 

– ממש " ממעל  אלקה  ד "חלק  הנעלית  והדרגא 
(בפנימיות ) ונכנסת  מתלבשת   הנדמה")

העולם " אומות  לגופי דכאו"א בחומריותו (

היא  הגשמי דהגוף  החיות  שאמיתת  ועד  מישראל ,
האלקית  דכאו"א מנפש  הגשמי הגוף  שלכן, ,

קדוש " "גוף  הוא  ("אתם מישראל  "אדם " ונקרא  ,
אדם " לעליון קרויין אדמה  ע "ש  ,(.

. ב "כניסת ה '" אליו ד "וירא  (הגילוי זה  וענין
בכל  בפועל  מתבטא  מילה ") בברית  הקדושה  נפש 
– בקטנותו גם  האדם  שבחיי הענינים  פרטי

לזה : ומהדוגמאות 

הוא  ש "המאור  באלקות , ההכרה  – לראש  לכל 
שם  שיש  יודעים  תינוקות  אפילו ולכן בהתגלות 

כו'" מצוי יש אלקה  קטנים  שאצל  מזה , ויתירה  ,
גדול  של  הידוע  מהמאמר  כמובן יותר , גדול  עילוי

התינוק " זה  לדעת  מתפלל  "אני שכיון בישראל  ,
בע  והשגה  להבנה  שייך  (בחי'שאינו הספירות  ניני

ועצמותו  למהותו היא  שלו התפלה  אזי הגילויים ),
ממש . ית '

רוחניים , לענינים  בנוגע  רק  לא  – ועיקר  ועוד 
בענינים  גם  אלא  להקב "ה , כמו תפלה  ,

שמחנכים  קטנים  אצל  גם  כמודגש  ושתי', אכילה 
המזון  בברכת  מן אותם  שחיובה  (הברכה 

לברך התורה  שצריכים  בשכלם  שמבינים  באופן (
על  להקב "ה  ולהודות   בסיפור כמודגש  ,

לפני הגמרא  בקטנותם  שישבו ורבא  אביי אודות 
מברכין" "למי ושאלם  "אמרי רבה , המזון), (ברכת 

רבא  יתיב , היכא  ורחמנא  (ושאלם ) לרחמנא  לי'
כלפי  אחוי לברא  נפק  אביי טללא , לשמי אחוי
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(33. ה' אליו "וירא פרשתנו: ריש ספורנו ֿ ל ראה הא הופיע .
. ברית כורתי  לכל  כמשפט  בברית לעמו שכינתו הופיע יתברך  .

ואולי לדורותיכם, וביניכם ביני  כאמרו בנו, ברית לקבל  שכינתו
אוה"ח  ובפי ' ובמקומה". המילה בעת כסא להכין נהגו זה בשביל 
רשימו  יו"ד  בבשרו נגלה אז אברהם שמל  "אחר פרשתנו: ריש
צה, (ח "א הזהר מאמר והוא ה', אליו וירא אומר והוא קדישא,
בי ' שריא קדישא רשימא בי ' דשריא מאן וכל  וז"ל  סע"א)
ברית  בכל  ישנו ה'" אליו ד "וירא שהענין מובן ומזה שכינתא".

מישראל . דכאו"א מילה
ט .34) יז, לך  לך 
א.35) כז, ע"ז .20 שבהערה נדרים
שם.36) ע"ז
סוס"ד .37) (מהדו"ת) או"ח  אדה"ז שו"ע
רפ"ב.38) תניא
וש"נ.39) סקט "ז. הוספות כש"ט 
נמכרתי40) כביכול  תורתי  לכם "מכרתי  – לדבר דוגמא

ב). נט , (ב"מ  נצחוני " בני  "נצחוני  רפל "ג ), (שמו"ר עמה"
פמ "ט .41) תניא

וש"נ.42) .103 ע' ח "י  לקו"ש שיט . ס"ע תרנ"ו סה"מ  ראה
ועוד .43) .37 שבהערה אדה"ז שו"ע רע"ב. ע, זח "ג  ראה
רע"א.44) סא, יבמות
ב.45) כ , רע"א. ג , של "ה פל "ג . ח "ב אכ "ח  מאמר עש"מ 

ב. שא, ב. רסח ,
רע"ב.46) יד , פרשתנו תו"א
מצות 47) שרש להצ"צ בסהמ "צ הובא סקנ"ז. הריב"ש שו"ת

פ"ח . התפלה
המזון48) דברכת מהשייכות להעיר  ש"צריך –

הארץ  "בברכת ברית", בה לאברהם *שיזכור נתנה ברית שע"י  ,
(ברכות  מגוריך " ארץ את אחריך  ולזרעך  לך  ונתתי  מילה, בפרשת

ובפרש"י ). ב מח ,
שם.49) ברכות
א.50) שם,

         
         

  



כח    

אינשי שמיא " דאמרי "היינו הענין: (ובסיום 
ידיע "). מקטפי' בוצין בוצין

את  שמחי' למזון בנוגע  רק  לא  – מזה  ויתירה 
ונעשה  גופם    בנוגע גם  אלא  ,

  במצות כמודגש  שבבית ,
גם  מישראל  כאו"א  אצל  ניכרת  [שחביבותה 
ישראל  ילדי אצל  במוחש  שרואים  כפי בקטנותו,
ומגביהים  המזוזה , את  לנשק  אותם  מושך  שטבעם 
וכמ "פ  המזוזה , את  לנשק  כדי למעלה  גופם  את 
בקומם  תיכף  היום , בהתחלת  ובפרט  היום , במשך 
קביעתה  שע "י השינה ], קודם  היום , ובסוף  משנתם ,

שבבית , וחדר  חדר  דכל  ובפתח  הבית  בפתח 
כולו  והבית  החדר  כל  שבחדר , החפצים  שכל 
וקופת  ֿ קודש  בספרי ועד "ז אחד ", ל "ה ' שייכים 
ביותר  ונכון שכדאי כמ "פ  [כמדובר  שבבית  צדקה 
(חומש  ֿ קודש  ספרי בחדרו יהיו וילדה  ילד  שלכל 
שעי"ז  לו], השייכים  צדקה  וקופת  וכו') סידור 
מעין  וגמ "ח , תפלה  תורה  בית  כולו הבית  נעשה 

כמ "ש  המקדש , בית  מקדש ודוגמת  לי "ועשו
בתוכם , אלא  נאמר  לא  בתוכו בתוכם ", ושכנתי

ואחת  אחד  כל  ובביתו בתוך  פנימה , בנפשו ,
הפרטי.

העולם  ובכל  בעולם  בחלקו גם  נמשך  ומהבית 
היא  שהמזוזה  בכך  כמודגש  – ובטפח הבית 

ובפרט ך הסמו  בחוץ , גם  שפעולתה  להורות  ,
"ה ' (כמ "ש  לחוץ  הבית  מן יוצא  שהאדם  עי"ז

של ובואך "ישמר  בתוכנה  חדור  כשהוא  (
השם  ביחוד  יפגע  ויצא  שיכנס  זמן "כל  המזוזה ,

. אהבתו ויזכור  הקב "ה  של  דבר שמו שאין וידע  .
צור  ידיעת  אלא  עולמים  ולעולמי לעולם  העומד 

בעולם העולם " בחלקו בעבודתו זה  ומחדיר  ,
הידוע  כהפתגם  ישראל ", "ארץ  ממנו לעשות 

העולם  שכל  ועד  ישראל ", ארץ  (בחו"ל ) כאן "עשה 
ניכר  כולה  שבארץ  ישראל ", "ארץ  בבחינת  נעשה 

ותורה  לישראל  שייכותה  ר "ת בגלוי ("ישראל "
לתורה ""יש  אותיות  ריבוא  שנעשית ששים  ,(

ית '. לו דירה 

. בכיית ע "ד  הסיפור  תוכן לבאר  יש  עפ "ז
ולנו  אבינו אברהם  אל  ה ' נראה  מה  מפני אדנ"ע 
מחליט  צדיק , כשיהודי הצ "צ  ומענה  נראה , אינו
עצמו, את  למול  שצריך  שנים  ותשע  תשעים  בגיל 
בנוגע  אינה  שהשקו"ט  – אליו יראה  שה ' הוא  ראוי

 אלא מלמעלה ), (הגילוי ה '" אליו ד "וירא 
בנוגע   :( המקבל (ע "י

 השכינה (הופעת  ה '" אליו ד "וירא 
(והשראתה   , המילה ע "י –

ממעל  אלקה  "חלק  הקדושה , נפש  בו נכנסת  שאז
באלקות , הכרה  אצלו נעשית  ועי"ז ממש ",

וב  הגשמיים  בעניניו גם  וחודרת  חלקו שנמשכת 
– באברהם  והחידוש  בארוכה ; כנ"ל  בעולם ,
באופן  אצלו היתה  ה '" אליו ד "וירא  שהמציאות 

של     אליו השכינה  הופעת 
בו. והשראתה 

אל  ה ' נראה  מה  "מפני אדנ"ע  של  ובכייתו
אינו  שלנו פירושה , נראה ", אינו ולנו אבינו אברהם 

נראה    באופן ,  
אליו". ה ' ד "וירא  ההתגלות  את 

ה ' נראה  מה  "מפני הלשון דיוק  יומתק  ועפ "ז
אברהם  שבודאי אל  דאף  – נראה " אינו ולנו

ביחס  אבינו אברהם  של  מעלתו גודל  והבין ידע 
היתה  בכי') כדי (עד  ותביעתו טענתו מ "מ , אלינו,

הוא  שאברהם  מישראל שכיון ,דכאו"א 
המעלה  גם  (כולל  ומעלותיו עניניו כל  נמשכים 
למול  שצריך  החליט  שנה  צ "ט  שבגיל  עי"ז שבאה 

אחריו  מבניו לכאו"א  עצמו) כל אל  סוף  עד 
ומצבו מעמדו על  הבט  שמבלי הדורות , ,
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אפשר 51) לרחמנא, לי ' שאמרו "מה שם: מהרש"א ובחדא"ג 

דכך  אלא רחמנא, הוא מי  יודעין דאינן מברכין, למי  ידעו לא דאכתי 
שיאמרו  נמי  לי ' סגי  הוה לא ולכך  כן, לומר ורבם אביהם מפי  למדו
יודעין  ואינן כן לומר למדו דשמא ובשמיא, טללא בשמי  בפה כן
ושפיר  הוא, מה מעלה כלפי  לו שהראו עד  ושמיא, טללא הוא מה

מברכין". למי  יודעין
ח .52) כה, תרומה
ועוד .53) א. סט , של "ה עה"פ. אלשיך  ראה
טושו"ע 54) הי "ב. פ"ו מזוזה הל ' רמב"ם רע"ב. לג , מנחות

רפה. סו"ס יו"ד 
ב.55) רסו, ב. רסג , זח "ג  וראה ח . קכא, תהלים
הי "ג .56) שם רמב"ם
תפה.57) ע' ח "א מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק

וההתגלות 58) ההמשכה על  שרומז – דייקא "יש"
ד " הגשמי ".בהמציאות

קפו.59) אופן עמוקות מגלה
(60.33 שבהערה והאוה"ח  הספורנו כלשון
ימות 61) בכל  ותפלה תפלה כל  בהתחלת שמדגישים כפי 

כו'", אברהם אלקי  אבותינו ואלקי  "אלקינו – בשוה השנה
אברהם". "מגן וחותמים

אשר 62) למען ידעתיו "כי  יט ) (יח , בפרשתנו הכתוב כלשון
וגו'". אחריו ביתו ואת בניו את יצוה



כט     

אברהם  אל  נראה  שה ' אופן באותו צריך לכן,
גם  אנולהראות  שגם  היינו, , ההתגלות את 

ה '". אליו ד "וירא 

שכדי הצ "צ , לו השיב  זה  את ועל 
ה '" אליו ד "וירא  ההתגלות   צריכים ,

להיות   כמו בפועל , העבודה  ע "י
בן  (שבהיותו עבודתו מעלת  גודל  שמצד  באברהם ,

הי' עצמו) את  למול  שצריך  החליט  שנה  צ "ט 
ולכן אליו, יתגלה  שה ' ."' ה אליו ש "וירא 

. אליו מ "וירא  והוראה  הלימוד  גם  מובן עפ "ז
מישראל : כאו"א  בעבודת  ה '"

"וירא  בתורה  וקורא  לומד  ה '",כשיהודי
היא  שהכוונה  לידע  ובעיקר )צריך  (שהרי (גם 

אליו"), "וירא  אלא  אברהם ", אל  "וירא  נאמר  לא 
של  בבריתו שנכנס  אבינו, אברהם  של  בנו להיותו
ה '" אליו ש "וירא  אבינו אברהם  כמו אבינו, אברהם 

המילה . בשביל 

בו מעוררת  זו וידיעה   את
שלמדים  כפי – ה '" אליו ד "וירא  ההתגלות 

את מאדנ"ע  לראות  להשתוקק  צריך  קטן ילד  שגם 
בכי'! כדי עד  ה '", אליו ד "וירא  ההתגלות 

ד "וירא  ההתגלות  את  לראות  שמשתוקק  וכיון
להיות  בו התלוי כל  יעשה  בודאי ה '", אליו

ע "י – המילה :לכך  בענין

לברית  בבשרכם  "בריתי – הגשמי לגופו בנוגע 
ושס "ה  אברים  רמ "ח  כל  הגוף , שמציאות  – עולם "
"ברית  של  באופן ואלקות  בקדושה  חדורה  גידים ,
הארץ  ירושת  – בעולם  לחלקו ובנוגע  עולם ";
בעולם  בחלקו ופעולה  פעולה  שכל  – המילה  שע "י
הענינים  פרטי מכל  ישראל  ארץ  בעשיית  חדורה 

בעולם . שבחלקו

נעשה  זו עבודה  וע "י  ד "וירא להגילוי
בנוגע  והן בעצמו, להגילוי בנוגע  הן ה '", אליו
שנעשה  כולו, העולם  ובכל  בעולם  בחלקו להגילוי

ית '. לו דירה 

. דפרשת בהקביעות  יותר  מודגש  זה  וענין
וירא  :

מלשון) האמיתי החיות  על  מורה  – (
מישראל  חיות דכאו"א  , אלקה "חלק  ,

את  להחיות  ובאה  שנמשכת  כפי ממש ", ממעל 
.

החיות וח "י וגילוי המשכת  על  מורה  –
המלובשת  הנשמה  גם (חיות  בגוף ) 

מחודש  החל  מתעסקים  (החודש שבהם 
ש "מרובה  תשרי חודש  לאחרי בשנה  הראשון

קדושה במועדות " ולהחדיר  להמשיך  מנת  על  ,(
שיהי' מלאכות , ל "ט  דחול , בעובדין גם  ואלקות 
מהעולם  לעשות  כדי היא  בהם  שההתעסקות  ניכר 
שנעשה  והמקדש  המשכן בדוגמת  ית ', לו דירה  כולו

מלאכות . ל "ט  ע "י

לח "י  וירא  דפרשת  והשייכות  הקשר  מובן ועפ "ז
(שע "י  ה '" אליו ד "וירא  שהגילוי – מרחשון
הנשמה  בחיות  ומתגלה  וחודר  נמשך  המילה )
בעובדין  בההתעסקות  וגם  (ח "י), בגוף  המלובשת 

אלקות . גילוי בהם  ניכר  שיהי' (מרחשון), דחול 

לכ "ף  באים  ימים ) ג ' (תוך  לזה  ובהמשך 
ר "ת  כ "ף  – (המספר מרחשון ועשרים  ,

בגימטריא  הכי דכ "ף ) דרגא  היא  ש "כתר " –
זו  ודרגא  הספירות , מכל  למעלה  באלקות , נעלית 
שבחודש  דחול  בעובדין וחודרת  ומתגלה  נמשכת 

 וההתגלות שההמשכה  – יותר  ובעומק  .
מרחשון  שבחודש  דחול  בעובדין ה '" אליו ד "וירא 
ס "ה ), (כנ"ל  דלמעלה  העצם  התגלות  עם  קשורה 

(כ "ף ). הכתר  שזהו"ע 

*

. ובשייכות בקשר  זה  בכל  להוסיף  ויש 
צדקנו: משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  להגאולה 

דיע  העיקריים  ש "לא מהענינים  – הגאולה  ודי
והיו מוריך  עוד  יכנף  " מוריך ,את 

ד " שזהו"ע   ". השלימות בתכלית 
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הי '63) ידיע", מקטפי ' בוצין "בוצין מקטנותו, שכבר דכיון
להיות וראוי  בקטנותו)מוכן (גם הנהגתו נעשית בישראל ,

הקטנים. בחינוך  בנ"י  לכל  הוראה

ח "י 64) מורה ובפרט  ה"ז הלבנה, מהלך  עם שקשור ,
כט , סוכה (ראה ללבנה ומונין ללבנה שדומין דישראל  החיות על 

ועוד ). ואילך . סע"ב ד , בראשית אוה"ת ג . פ"ו, ב"ר א.
ס"ב.65) סתצ"ב או"ח  אדה"ז שו"ע
ובכ "מ .66) ג . לה, שה"ש לקו"ת
פל "ו.67) תניא וראה כ . ל , ישעי '
(68– היום" "כחם הכתוב, וסיום בהמשך  גם ומרומז

מוציא  הקב"ה לבוא "לעתיד  וש"נ) סע"ב. ח , (נדרים כמארז"ל 
בה", מתרפאין צדיקים") כולם ("ועמך  צדיקים מנרתקה חמה



ל    

ה ' כבוד  "ונגלה  מזה : ויתירה   
רק גו'" עצמו,"(לא  ה "בשר " אלא  בשר ",

הבריאה ו" בכל  אלקות  גילוי שיהי' בשר "),
ד  הענין תוכן שזהו – כולה   עניני שבכל  ,

ניכר העולם  יהי' מרחשון) שבחודש  דחול  (עובדין
דאלקות . האמיתי (ח "י) החיות 

ל  גם  בחי'ושייך  עם מרחשון, שקשור  ,
של  מלכותו תתגלה  לבוא  שלעתיד  – המלכות  ענין

כמ "ש  (מרחשון), כולו העולם  בכל  (כ "ף ) הקב "ה 

המלוכה  שכל  לבוא  "לעתיד  ועד ", לעולם  ימלוך  "ה '
.שלו"

(ס "ח ) לעיל  האמור  ד "וירא וע "פ 
מישראל , כאו"א  אצל  תמיד  קיימת  ה '" אליו

תהי' זו שמציאות  לפעול  רק  –וצריכים 
ד "וירא  להשלימות  בנוגע  גם  הוא  שכן לומר  יש 
משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  שבגאולה  ה '" אליו

צדקנו:

מנשמת  ניצוץ  יש  מישראל  שבכאו"א  ידוע 
היחידה משיח  מבחי' ניצוץ  שהיא  היחידה , בחי' ,

משיח  נשמת  שהיא  כאו"א הכללית  נקרא  שלכן ,
בשם  שנאמר "כוכב "מישראל  משיח , של  שמו ,

מיעקב " כוכב  "דרך  אצל עליו ביותר  ומודגש  .
כמארז"ל  – מישראל  בית קטנים  של  שתינוקות 

" נקראים  היחידה ,רבן שבחי' לומר , ויש  ."
תינוקות , אצל  יותר  בהתגלות  היא  משיח , ניצוץ 
(ולכן  כ "כ  בהתגלות  אינם  הפנימיים  שהכחות  כיון
ס "ז). כנ"ל  ית ', בעצמותו היא  באלקות  הכרתם  גם 

שכאו"א  עי"ז ובגלוי בפועל  נעשה  זה  וענין
כמרומז  – הקב "ה  של  שליחותו את  ממלא  מישראל 
עשר  על  שרומז יו"ד , בתוספת  "שליח " בתיבת  גם 
השליחות , עבודת  נעשית  שבהם  הנפש  כחות 

"משיח " משיח בגימטריא  הניצוץ  את  לגלות  –

הגשמי  בגופו ותחדור  שתתגלה  היחידה , בחי' שבו,
שבצירוף  ועד  בעולם , שבחלקו הגשמיים  ובעניניו
ובא  מתגלה  ישראל , שבכל  דמשיח  הניצוצות  כל 
גילוי  יהי' שאז צדקנו, משיח  הכללי, המשיח 

ובעולם  ה '") אליו ("וירא  בישראל  (ח "י אלקות 
השלימות . בתכלית  מרחשון)

מפרשת  וההוראה  הלימוד  עיקר  הוא  זה  ובענין
צריך  מישראל  שכאו"א  – וירא  

האמיתית  בגאולה  ה '" אליו ד "וירא  להגילוי
לכך , ראוי להיות  בו התלוי כל  ולעשות  והשלימה ,
באופן  נעשית  שלו ופעולה  פעולה  שכל  עי"ז
האמיתית  דגאולה  ומצב  להמעמד  המתאים 

והשלימה .

. בדורות מיוחד  עילוי ניתוסף  ובזה 
כ "ף  של  המיוחדת  סגולתו שנתגלתה  – האחרונים 
ח "י  וירא  פרשת  משבת  (שמתברך  מרחשון
(בשנת  זה  ביום  אדנ"ע  בהולדת  מרחשון)

גובר "כתר "א  "מזלו שבו ,(:

כבר  שראו כפי – אדנ"ע  של  העיקריים  מעניניו
ידיע ", מקטפי' בוצין "בוצין כמארז"ל  בקטנותו,
לנשיא  שנתמנה  ועד  שנתגדל  לאחרי ועאכו"כ 

ד "בישראל  בהענין המיוחדת  ההשתדלות  –
  לעצמו בנוגע  רק  (לא  " אצל גם ) אלא  ,

ביסוד  שלו בהחידוש  כמודגש  מישראל , כאו"א 
תמימים  תומכי ישיבה ישיבת  , בה שלומדים 

תמימה " החסידות  ותורת  הנגלית  ובאופן "תורה  ,
להבינה  הטוב  "בעיון הוא  החסידות  תורת  שלימוד 
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שיומשך  ובאופן התוקף, בכל  הוי '" ד "שמש הגילוי  שלימות שיהי '
הגוף. ושלימות רפואת שפועל  ועד  הגשמי , בגוף ויתקבל 

שם.69) תניא וראה ה. מ , ישעי '
יח .70) טו, בשלח 
יז.71) שם, פרש"י 
פינחס.72) ס"פ עינים מאור
ועוד .73) ב. רס, ולזח "ג  ב. מ , לזח "ב רמ "ז
ה"ו.74) פ"ד  מע"ש ירושלמי  ראה
ה"ה.75) פ"ד  תענית ירושלמי  וראה יז. כד , בלק
ב.76) קיט , שבת
ועוד .77) ואילך . 358 ע' חכ "ט  לקו"ש ראה

(קונטרס 78) עלאה לכתרא רומז שהוא כפי "ן, שני  בזה שיש
.(8 ע' לנער" "חנוך 

שם.79) ובקה"ע ה"ח , פ"ג  ר"ה ירושלמי 
תשרי80) בי "ג  מהר"ש, אדמו"ר אביו, הסתלקות לאחרי 
שנת*תרמ "ג התחילה זו שבשנה –  להתחלת

נשיאותו.
ולומד 81) בחדרו יושב שכאשר הידוע בפתגמו גם כמודגש

.26 ע' ה'ש"ת סה"ש (ראה הויתיו" "ידעתיו אזי  תורה", "לקוטי 
.(85 ע' תש"ה .63 ע' תש"ג 

כמ "ש 82) – מילה למצות ד "תמים" מהשייכות להעיר
ובפרש"י ). א יז, לך  (לך  המילה ע"י  תמים", והי ' לפני  "התהלך 

(83" גם מלשון בתורה, שהעסק היינו, בתורה", ועוסק
של  באופן הוא התורה, .בפנימיות

ועוד .84) כה. ע' ח "א "התמים" – תרנ"ט  שמח "ת ליל  שיחת

        
        



לי     

בגליא  הסוגיות  כלימוד  לעצמו ולהסבירה 
ענין שבתורה " שמבינים  כמו יבינו ש "החסידות  ,

הענין בנגלה " ודוגמת ) (מעין נעשה  שעי"ז –
ד "  שעניני ," בתורת המתבארים 

אביך "החסידות  אלקי את  באים ("דע  (
 .

לגאולה  ההכנה  שזוהי – העיקר  והוא  ועוד 
משיח  ע "י והשלימה  יהי'צדקנו האמיתית  שאז ,

בתכלית  אלקות ) (ידיעת  התורה  פנימיות  לימוד 
כמ "ש  "שיהי'השלימות , פיהו", מנשיקות  "ישקני

פה " אל  פה  עמנו חדשה הדיבור  ש "תורה  כיון ,
תצא " באופן מאתי יהי' ולימודה  ממש , "מאתי" ,

כולם  כי גו' רעהו את  איש  עוד  ילמדו ש "לא 
" של באופן מזה , ויתירה  , אליו "וירא  ,

חושית . בראי' מוריך ", את  רואות  עיניך  "והיו ה '",

ביסוד  אדנ"ע  של  בפעולתו מודגש  זה  ענין וגם 
בשיחתו  כמבואר  – תמימים  תומכי ישיבת 

דוד ",הידועה  בית  למלחמת  היוצא  "כל  בענין
דוד " בית  "חיילי הם  תמימים  תומכי שתלמידי
חרפו  "אשר  אלו נגד  דוד  בית  למלחמת  שיוצאים 

משיחך " בהלכות עקבות  הרמב "ם  ובלשון ,
המשיח  ומלך  ומלחמות  מלחמות מלכים  "ילחם  :

הכתובים  בהמשך  גם  כמרומז ש "נצח ", עד  ה '"
משיחך " עקבות  חרפו לעולם ד "אשר  ה ' "ברוך  –

 " מורה אמן) ב "פ  (ועאכו"כ  ש "אמן" ,
במלחמה  הנצחון וגילוי על  ביאת  נעשה  שעי"ז ,

ממש . בפועל  משיחא  מלכא  דוד 

. השלישי דור  – זה  בדורנו יתירה  ובהדגשה 

שבולאדנ"ע  דוד , בית  חיילי ולתלמידיו
 את להביא  דוד  בית  חיילי של  עבודתם 

משיחא , מלכא  דוד  ע "י ממש  בפועל  הגאולה 
חיותו  בחיים  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  וכדברי

דין בעלמא   , העבודה כל 
משיחא , מלכא  דוד  לקבלת  מוכנים  ועומדים 
דוד  בית  דחיילי העבודה  המשך  לאחרי ועאכו"כ 
באופן  שנה , ארבעים  במשך  חוצה  המעיינות  בהפצת 
ואזנים  לראות  ועינים  לדעת  לב  לכם  ה ' ש "נתן

.לשמוע "

לאחרי  – הצדי"ק  בשנת  כבר  נמצאים  זה  ובדורנו
שסיומו  פ "ט , מזמור  עם  הקשורה  הפ "ט , שנת  סיום 
ה ' "ברוך  משיחך ", עקבות  חרפו "אשר  וחותמו
דוד , בית  דמלחמת  הנצחון גמר  ואמן", אמן לעולם 
שסיומו  צדי"ק , למזמור  השייכת  התקופה  ומתחילה 
ומעשה  גו' עלינו אלקינו ה ' נועם  "ויהי וחותמו

דלעתיד ידינו המקדש  בית  על  דקאי ,",
ֿ י אדנ .ידיך ""מקדש 

ה 'תשנ"ב , בשנת  כבר  נמצאים  הצדי"ק  ובשנת 
" בכל ": נפלאות  שנת  תהא  על "הי' קאי – "

כמ "ש  העתידה , הגאולה  צאתך נפלאות  "כימי
גם  שקאי לומר  ויש  נפלאות ", אראנו מצרים  מארץ 

לבוא  דלעתיד  חדשה " ה "תורה  התורה ,על  (פנימיות 
שפירושו  וי"ל  נסתרה ", "חכמה  ר "ת  "חן", שנקראת 
"נפלאות " של  באופן שתהי' נפלאה ") "חכמה  גם 

מתורתך " בעולם ("נפלאות  התורה  לימוד  לגבי (
ו"נפלאות  כמ "ש "הזה ; כל ", מכל  "בכל  ,

מעין  הזה  בעולם  הקב "ה  ש "הטעימן האבות  אצל 
הבא " לבוא .העולם  דלעתיד  השלימות  שזוהי ,

פרשת  בשבת  כבר  נמצאים  ה 'תשנ"ב  ובשנת 
האמיתית  לגאולה  השייכות  מודגשת  שבו וירא ,
אליו  ד "וירא  הגילוי שלימות  יהי' שבה  והשלימה 
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כג .85) ע' שם
כד .86) ע' שם
החסידות87) במאמרי  ומודגש ובפרט  בולט  שבהם ,

חסידים  ע"י  שנקרא ועד  והשגה, בהבנה הביאור הרחבת ביותר
ח "ב  (לקו"ד  החסידות" תורת של  "הרמב"ם בתואר הראשונים
(התוועדויות  ס"ב תנש"א וירא ש"פ קונטרס גם וראה א. קצו,

.((280 ע' ח "א תנש"א
ועוד .88) ב. קנו, קו"א תניא וראה ט . כח , דה"א
בתחלתו.89) כש"ט  – הידועה דהבעש"ט  אגה"ק ראה
ובכ "מ .
ובפרש"י .90) ב א, שה"ש
עה"פ.91) המור צרור
ג .92) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
לג .93) לא, ירמי '
ואילך .94) ב תשפז, ח "ד  לקו"ד  – תרס"א שמח "ת שיחת

ואילך . 141 ס"ע תש"ב סה"ש
נב.95) פט , תהלים
ספי "א.96)
נג .97) שם,
וש"נ.98) בסופה. נזיר ראה

זקנים99) "עטרת  ממ "ש להעיר  וראה ו. יז , (משלי  "
ומפי זרעך  ומפי  מפיך  ימושו "לא ב), פס"ג , ב"ר מ "ח . פ"ו אבות

 .(א פה, ב"מ  וראה כא. נט , (ישעי ' עולם" ועד  מעתה גו'
ג .100) כט , תבוא
עה"פ.101) תהלים מדרש
יז.102) טו, בשלח 
טו.103) ז, מיכה
יח .104) קיט , תהלים
שבזה 105) בינה, נפלאות בינה, ר"ת גם הוא שהב' ולהעיר,

התורה. לפנימיות ד "נפלאות" השייכות יותר מודגש
ואילך .106) סע"ב טז, ב"ב



לב    

מרחשון, בח "י וקביעותו מישראל , לכאו"א  ה '"
האלקי  (ח "י) החיות  והתגלות  המשכת  על  שמורה 
מרחשון, בחודש  בהם  שעוסקים  העולם  עניני בכל 

הנצח  לאחרי עקבות ששלימותו חרפו ד "אשר  ון
וחותם  (בסיום  ואמן" אמן לעולם  ה ' ברוך  משיחך 
ימים  ג ' ותוך  בחודש ); ח "י דיום  תהלים  שיעור 

מרחשון  התגלות לכ "ף  על  שמורה  הכתר , בחי' ,
(כנ"ל  לבוא  לעתיד  העולם  בכל  הקב "ה  של  מלכותו

סי"א ).

הוא  מרחשון שחודש  שכיון להוסיף , ויש 
דירה החודש  ית ' לו לעשות  בעולם  לעבודה 

שלאחריו, החדשים  גם  כולל  ה "ה  בתחתונים ,
גם  כולל  דמרחשון, הכתר  מרחשון, כ "ף  ובמילא ,

דחודש  הכתר  שלאחריו: דהחדשים  ,הכתר 
והמקדש  המזבח  חנוכת  חנוכה , בימי ונס שסיומו ,

שמן  התורה , פנימיות  עם  גם  שקשור  השמן,
בחודש שבתורה  החסידות  בתורת  שנתגלתה  ,

דחודש כסלו  הכתר  ; נהנה שהגוף  "ירח  –
הגוף " יש מן שלמעלה , דהגוף  ההנאה  על  שרומז ,

הנברא  יש  שלמטה , מהגוף  והכתר האמיתי, ;
של דחודש  ההילולא  יום  שבו שהעשירי ,

ש "כל  אדמו"ר , מו"ח  ותורתו כ "ק  מעשיו

. חייו ימי כל  עבד  אשר  ומאיר ועבודתו מתגלה  ...
הארץ " בקרב  ישועות  הכתר ופועל  וכן ;

הצדי"ק  שנת  של  לסיומה  עד  שלאח "ז דהחדשים 

ע "י  השלישי ביהמ "ק  בנין כוננהו", ידינו ב "מעשה 
המשיח , דוד "המלך  מבית  (ש "זכה "מלך 

. .מלכות  ולבניו לו עולם ". עד  . ש "בונה (
מרחשון המקדש " בח "י ממש , ומיד  תיכף  –

כיון מרחשון), כ "ף  (לפני  מ "ש

אל  ה ' את  דוד "ובקשו ואת  קיהם 
דחודש  לבנה  בקידוש  שאמרנו (כפי מלכם "

"אמן"מרחשון  ובתוספת  , הקיום על  שמורה  ,
ממש  ).בפועל 

.: העיקר והוא  ועוד 

שקיימת  (סי"א ) לעיל  המבואר  על  נוסף 
היחידה ) (בחי' משיח  בניצוץ  משיח  של  מציאותו

מישראל , שבכאו"א     
 ודור דור  ש "בכל  כידוע  – הכללית ) (יחידה 

משיח  להיות  ראוי שהוא  יהודה  מזרע  א ' נולד 
גואל ,לישראל " להיות  מצדקתו הראוי "א ' ,

כו'" וישלחו השי"ת  אליו יגלה  הזמן ,ולכשיגיע 
ֿ רצויים  בלתי ענינים  מתערבים  היו לא  ואילו
בפועל  ובא  מתגלה  הי' כו', ומעכבים  המונעים 

ממש .

דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הודעת  וע "פ 
עניני משיח  כל  ונשלמו נסתיימו שכבר  שבדורנו,

צדקנו, משיח  פני לקבלת  מוכנים  ועומדים  העבודה 
המניעות  כל  נתבטלו סי"ג ) (כנ"ל  אלו בימינו הרי,
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הקל "ב 107) שנת מתחילה זו שנה מרחשון שבכ "ף להעיר,
ע"ד  מדובר זו לשנה המתאים תהלים ובמזמור ההולדת, יום דבעל 
אמת  לדוד  ה' "נשבע דוד : דמלכות הנצחיות על  הקב"ה שבועת
למשיחי ", נר ערכתי  לדוד  קרן אצמיח  "שם גו'", ממנה ישוב לא
בחר  "כי  גו'", למנוחתך  ה' "קומה דביהמ "ק: הנצחיות ע"ד  וכן

עד ". עדי  מנוחתי  "זאת לו", למושב אוה בציון ה'
ש"בכ "ה 108) קפד ) רמז מ "א (יל "ש במדרש ממ "ש להעיר

. בניסן אחד  עד  מקופל  ועשה המשכן מלאכת נגמר .בכסלו
עלי הקב"ה אמר המלאכה, בו שגמרה כסלו הפסיד  ומעתה
"וכן  ומסיים: חשמונאי ", חנוכת הקב"ה, לו שלם מה לשלם,

תשרי לחודש עד  נפתח  ולא ראשון בית בנין נשלם (שבו
השלישי ביהמ "ק בחנוכת – לו" לשלם הקב"ה עתיד  שלאחריו)

מרחשון. בחודש שתהי '
"בהר  נאמר שבסיומה – וירא לפרשת מהשייכות גם ולהעיר
בו  להשרות הזה המקום את לו ויראה יבחר "ה' יראה", ה'

ובפרש"י ). יד  (כב, קרבנות" כאן ולהקריב שכינתו
ועוד .109) ואילך . פנ"ד  הק"ש שער אמ "ב בארוכה ראה
ובמיוחד 110) די "ט כולל  הגאולה נשלמה שבו כסלו,

לחסידות. ר"ה כסלו,
ש 111) ז"ל ,ולהעיר, דהרמב"ם ההילולא יום הוא בו

המשיח . מלך  בהלכות הוא שלו ההלכות ספר וחותם שסיום
א.112) יג , מגילה
ואילך .113) 382 ע' חט "ו לקו"ש ראה
בחי '114) עם שקשור – חודש") עשר ("עשתי  הי "א חודש

.ספירות מעשר שלמעלה
ֿ וכ "ח .115) סז"ך  אגה"ק תניא

להעילויוב 116) שלם) (מספר ימים עשר נשלמו בו
שבו. דעשירי  והשלימות

עם 117) שקשור יום, עשר עשתי  ביום – ניסן דחודש בהכתר
.(114 הערה (כנ"ל  הכתר בחי '

ספי "א.118) מלכים הל ' רמב"ם
ה"ז.119) פ"א שם
רפי "א.120) שם
ה.121) ג , הושע
(122.224 ע' לעיל  גם ראה
קי ,123) סנהדרין .76 שבהערה (שבת נאמן" מלך  ֿ ל  "א ר"ת

ואילך ). סע"ב
שם.124) לסנהדרין מהרש"א חדא"ג  ראה
רות.125) למגילת הברטנורא פי '
וראה 126) (סצ"ח ). בסופו (ח "ו) חו"מ  חת"ס שו"ת ראה

ועוד . ע'. כלל  האל "ף מע' השדה פאת שד "ח 
נשיא 127) של  בנשמתו ומתגלה שמאירה הכללית, יחידה

בשערי בשלום פדה ד "ה (ראה שבדור נש"י  כל  את שכולל  הדור,
פי "ב). לאדהאמ "צ תשובה



לג     

רק  (לא  ישנה  שכן, וכיון כו', והעיכובים 
גם  אלא ) צריכים דמשיח , ועכשיו דמשיח ,

ממש !רק  בפועל  צדקנו משיח  פני

רק  שצריכים  – השבוע  דפרשת  ובסגנון
(אליו), לבנ"י בנוגע  הן ה '", אליו ד "וירא  ההתגלות 
ממש , בפועל  מרחשון), (ח "י העולם  לכל  בנוגע  והן
כי  פעול  כל  "וידע  כמ "ש  הגשמי, העשי' בעולם 
ש "אתה  ניכר  יהי' שבעולם  דבר  שבכל  פעלתו", אתה 

כו'" צווחת  תאנה  לבוא  ש "לעתיד  ועד  ,פעלתו",
תזעק " מקיר  "אבן בדומם , בנוגע וגם  ועאכו"כ  ,

זה " אלקינו "הנה  וזועקים  שמכריזים  .לבנ"י

הפעולות  וכל  הענינים  שכל  מובן, שכן, וכיון
באכילתו  גם  כולל  וגאולה , משיח  בעניני חדורים 
ויין  הבר  ושור  דלויתן לסעודה  שמשתוקק  ושתייתו,
נשאר  הסעודה  לאחרי שגם  כך  כדי עד  המשומר ,

, המשומר ויין הבר  ושור  דלויתן לסעודה 
ל  טוען המצוה ובמילא , לקיים  יכול  שאינו הקב "ה 

שהקב "ה וברכת "ד "ואכלת  עד 
ותיכף  לבוא , דלעתיד  להסעודה  שולחנו על  יושיבנו

– בקשתו הקב "ה  ממלא  ומיד   

גאולה  עם  הקשורה  שלישית  סעודה  (ובפרט 
השלישי  וביהמ "ק  (השלישית   כדרשת ,

וירא חז"ל  (בפרשת  דכתיב  הילד "מאי ויגדל  (
ביום  לצדיקים  סעודה  לעשות  הקב "ה  עתיד  ויגמל ,
שאוכלין  לאחר  יצחק , של  לזרעו חסדו שיגמל 

. של ושותין (כוס  טול  לדוד  (הקב "ה ) לו אומר  .
לברך , נאה  ולי אברך  אני להן אומר  וברך , ברכה )

אקרא ".שנאמר  ה ' ובשם  אשא  ישועות  כוס 

ממש , ובפועל  בגלוי יהי' זה  שכל  – והעיקר 
זה " ואומר  באצבעו (המלך ,"מראה  זה  "הנה 

בא " נשיא המשיח ) אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  והנה  ,
עפר " שוכני ורננו ("הקיצו ו"הנה דורנו ,(

ונשמחה  נגילה  לו קוינו הוי' זה  גו' זה  אלקינו
והשלימה בישועתו" האמיתית  הגאולה  שמחת  ,

"שהחיינו  עלי': מברכים  שאז ממש  ובפועל  בגלוי
הזה ". לזמן והגיענו וקיימנו
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בסופו.128) עג  מזמור תהלים מדרש
יא.129) ב, חבקוק
בסופה.130) תענית וראה ט . כה, ישעי '
יו"ד .131) ח , עקב
השבת 132) (דיום המזון בברכת כמ "ש להגאולה, )*ששייכת

         
     

".," קדשך עיר ירושלים ובבנין עירך  ציון בנחמת .
העולמים". לחיי  ומנוחה שבת שכולו ליום ינחילנו הוא "הרחמן

וש"נ.133) ואילך . 84 ע' חכ "א לקו"ש ראה
ב.134) קיט , פסחים
ח .135) כא,
יג .136) קטז, תהלים
ב.137) טו, בשלח  פרש"י  ספכ "ג . שמו"ר שם. תענית ראה
עה"פ.138) ובשהש"ר ח  ב, שה"ש
יט .139) כו, ישעי '
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הפסוק  נאמר על עולם " אֿל  ה' בשם שם "ויקרא
שהקריאבגמרא מלמד  ויקריא, אלא ויקרא  תיקרי  "אל 

ושב  עובר  כל  בפה הקב"ה של  לשמו אבינו  כיצד אברהם  .
משלי וכי להם אמר  לברכו , עמדו  ושתו שאכלו לאחר 
למי וברכו  ושבחו הודו אכלתם , עולם אלקי משל אכלתם

העולם". והיה שאמר 

שאלהבמדרש  כך, על  לברך אשר מוסיפים  רצו 
אברהם דרש אכלם , לאחר  העולם " והיה שאמר  "למי
נימוק, מתוך ושתו , שאכלו מה עבור  רב הון  לשלם
מצויים אין  שבמדבר  מפני  גדול, כה  הוא  שהתשלום
הם מהם , שנדרש הגבוה הסכום על  בשמעם וכו '. מאכלים 

משלו ". שאכלנו עולם  ֿ ל  א  "ברוך  ואמרו: נכנעו 

ֿ ל  א  "ברוך  זאת  לאחר  שבאומרם  יוצא בפשטות
ייאלצו  שלא  כדי  ברירה , בלית זאת עשו  הם  עולם...",

לברך.לשלם בלבבם  שהסכימו  מפני  ולא  ,

ה ' את לברך  שכנעם אברהם אשר  אלה  תמוה : זה  דבר 
של  הענין  את קיים הוא שבכך  מובן  הטוב, מרצונם

התועלת  מהי אך  הקב "ה...". של  לשמו  "הקריא...
בלבד, אברהם אצל  פעמי, חד באופן  עולם ..." ֿ ל א "ברוך 

אברהם אשר  אלה לומר ע "י  ייתכן  כיצד  לברך ?
בעוד  בעולם , הקב "ה של שמו את  פרסם הוא  זה שבמעשה 

עולם ? בבורא ההכרה אצלם  חסרה  אשר 

הרמב "ם של  דינו  פסק ידוע  יהודים , שאפילו לגבי ,
מן  "להתרחק (או מצוה  לקיים  יהודי כופים כאשר 
רוצה ש"הוא  מפני  "לרצונו ", הדבר  נחשב העבירות "),
ולהתרחק  המצוות  כל  לעשות הוא  ורוצה  מישראל  להיות
שתשש  עד  שהוכה וכיון  שתקפו הוא ויצרו  העבירות מן 

בעצם כלומר , לרצונו " גירש כבר  אני רוצה ואמר  יצרו 
 ֿ ואי המצוות, את  לקיים  היהודי רוצה נפשו ובפנימיות 
הכפיה גורמת ולכן  בלבד, חיצוני  ענין  הוא בכך  רצונו 
"רוצה ואמירתו  היצר , של  החיצונית ההתנגדות  לביטול 

היהודי . של רצונו מגילוי  נובעת אני"

ושב" עובר  "כל  על מדובר  כאשר  כך.אך  הדבר  אין

.
ÂÈÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â "‡Â˙ ‰ÙÈ"‰ ˘ÂÈÙ

תואר " להיותב"יפה יכול  כי ש"אף כך, על  נאמר 
ֿ מקום מכל כאלה, לו דברו  ובאונס לו  מכזבים  שהם
המה ואם ה ' נגד חובתו  ידי  לצאת רק זאת  עשה אברהם

בו ". ולא בהם תלוי העוון  רמוהו 

"רמוהו " של  ענין  זהו אם  א) הסבר : כך  על  נדרש
קשה – ובעיקר  ב) בכך ? פעל  הוא מה לו", ו "מכזבים 
חובתו, ידי  לצאת כדי רק  זאת  עשה  שאברהם  לומר 

רמוהו " ש"המה ייתכן  במקוםולמעשה  אומר  המדרש כי ,
עובר אחר  (ש"כל  אברהם  של  אלה  פעולות  שבזכות ,

הקב "ה אמר  משלו ") שאכלנו  עולם  אֿל  "ברוך אמר  ושב"
של  בברייתו עמי  שותף אתה  כאילו  עליך  אני  "מעלה

לבריות ניכר  שמי  היה  לא ו "אני  עולם ", 
 אברהם הביא שבמעשהו  מובן, מכך  ."

כ  הוא ולכן עולם, עולםבבורא  של  בברייתו  ואין שותף  .
רק  אמורים  אלו  שדברים  וחלוקה, הבחנה  מוצאים אנו

וכדומה לחץ שום ללא לכך  שהסכימו  אלו  .לגבי

.‚
ÈÓÈÙ‰ ÔÂˆ‰ ÈÂÏÈ‚Ï ˙ÙÒÂ Í„

דרך  שמוצאים  תחילה , שיוסבר  ע"י יובנו הדברים
באמצעות הנעשה  האמיתי, הרצון גילוי של  נוספת
מתגלה איננו  הפנימי  שהרצון  היצר ", ו"תשישת "הכאה "
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לג .1) כא, פרשתנו 
ב"ר 2) וראה שם. פרשתנו  בפרש "י  הובא ואילך. סע"א יוד, סוטה

ספנ "ד.
יט)3) יד, (לך (עה"פ ז  פמ"ג , בב"ר   מקבל "הי ' (

עולם  ֿ ל א ברוך אמרו  להם אומר והוא כו ' השבים ואת העוברים את
" ח) יב, (לך עה"פ ספל"ט בב"ר משלו ". שאכלנו   – "

כו '". ד"א ברי ' כל בפי  הקב"ה של שמו  שהקריא "מלמד
שם.4) סוטה שאנץ בתוס' הובא ד. פמ"ט, ב"ר
כו '"5) עד ברצונם לברך רצו  "שלא שם שאנץ בתוס' שהובא מלשון 

כולם. אצל הי ' שכן  משמע
שלא 6) מנת על ברצונם שלא הקב"ה ברכו  אז  שם: שאנץ בתוס'

בפנים. לקמן  וראה דבר. שום יפרעו 
גירושין .7) דהל' ספ"ב

ביאורים *7) ובלקוטי  ב. מט, (לאדהאמ"צ) ההתפעלות קונטרס ראה
א. מח, מפאריטש ) (להר"ה שם

באופן 8) משמע ובהשלם כו '). ווילנא דפוס רבה (במדרש  המקוצר
.11 והערה הבאה הערה ראה – אחר

כו '9) בלשונו  יכזב ואפשר הי ' שבאונס ואע"פ השלם: תואר וביפה
מפי  ה' שיתברך ודי  מגואל שלחנו  יהי ' שלא רק דאברהם קפידא הוה לא
בלב  יקבלו  כחבריה' עלייהו  דקבלו  מכיון  הרוב על כי  ואף אוכליו . כל

כו '. שלם
שם.10) פמ"ג  ב"ר

שיראה  להק' ואין  לפנ "ז : שם (השלם) תואר ביפה משמע וכן  (11
ופוחזים  ריקים לחונן  לו  אסור כי  כו ' אמונתו  לשיקבלו  שמאכילם כלעג 

כו '.
שם.12) שאנץ התוס' ע"פ ובפרט



לה    

מתוך  אמירה היא  שבגלוי  בלבד, אני" "רוצה  באמירת 
הרצון  על גלוי באופן  משפיע הפנימי  שהרצון  אלא כורח ,

.החיצוני

מוצאים אמרו כך שבתחילה  המרגלים, מעשה אצל 
ממנו ... תקרי  אל  ממנו , הוא חזק העם ..."כי ויבכו 

"וידבר  ובאמצעות מצרימה ", ונשובה  ראש נתנה  ויאמרו ...
– משה"  העם ל "ויתאבלו  גרם הוא –

ה'". אמר  אשר  המקום אל  ועלינו  "הננו אמרו  והם  מאד ",

המשנה דברי מובנים גם  ֿ קול בכך  בת  ויום  יום "בכל 
לבריות להם  אוי ואומרת ומכרזת חורב מהר  יוצאת
נקרא בתורה עוסק  שאינו מי שכל  תורה , של  מעלבונה 

נזוף...".

לעורר  היא  ֿ קול בת של כוונתה  תמוה : לכאורה שהרי
ההכרזה היתה  צריכה כך , ואם בתורה, לעסוק ישראל  את
התורה לימוד  של  והמעלות  החשיבות על  בעיקר  לספר 
אוי ֿ לימוד: שבאי  הפגם  רק בה מודגש ומדוע וכדומה,

תורה...? של  מעלבונה  לבריות להם

גם מכוונת ֿ קול בת שהרי הדבר , קשה במיוחד 
" המכונה הסוג  מן  להם ליהודים  ("אוי  ",("...

הזקן  אדמו "ר  זאת שמסביר  "הרחוקיםכפי  הם  שאלה
בעלמא". בריות בשם נקראים  ולכן ועבודתו  ה' מתורת 
הקב"ה , של  נבראים היותם  היא היחידה מעלתם  כלומר ,
ייתכן, וכיצד  אליהם , גם מכוונת  בתורה  לעסוק והפניה
ללא מעלבונה...", לבריות להם "אוי שההכרזה לכאורה ,
לשכנע  כדי  תספיק התורה , לימוד  חשיבות על  הסבר 

כאלה ? יהודים 

השואפת אלקית  נפש יש יהודי לכל הוא: לכך  ההסבר 
כל  של בפנימיותו  מכך , יותר  ואף המצוות , כל  את לקיים

ה ' ואהבת בה' אמונה (של  יקרים" "אוצרות חבויים יהודי 
ֿ עשה) מצוות  רמ "ח כל שורש – צורך לו  אין  ולפיכך ,

את להביא רק צריך התורה . לימוד חשיבות  על  בהסברים
יעסוק הוא  ואז  גילוי, לידי  בתורה .פנימיותו

הוא היהאם  ניתן בלבד , "בריות " של  בדרגה היה
"גילוי באמצעות בקרבו  אשר  יקרים " ה"אוצרות  את  לגלות
כיוון  אך התורה . שבלימוד  החשיבות  הדגשת  ע"י  אור ",
וגסות חומריות בגלל  אשר  "בריות", של בדרגה שהוא 
צריך  אצלו , מאיר  הנשמה אור  אין  הגלויים  כוחותיו

הנשמה .להסיר , אור  על  העוטה  החומריות את 
" של  וה "נזיפה " ההכרזה באמצעות נעשית זו הסרה

נקרא בתורה  עוסק שאינו מי  שכל לבריות... להם 
.נזוף..."

.„
˘ÂÁÏ ÌÈÏ‚ÂÒÓ ÌÈ‡˘ ÌÈ„Â‰ÈÏ ÏÂ˜Œ˙ È„ ÔÈ‡

ÌˆÓ ˙ÂÏÙ˘
בשביל  הוא  ֿ קול  בת  הכרזת ע "י  השבירה אופן  אמנם,
מכך  נובע הירוד  הרוחני שמצבם לחוש  שמסוגלים יהודים ,

של  ל"עלבונה גורמים במצבםשהם  גם אשר  ,"
הם הנשמה , אור  על  מכסה החומריות  כאשר  הנוכחי,
אפוא , ויוצא  נשמתי . רוחני , ענין  וקולטים חשים 

איננה  החומריות ושבירת  אלאשה"נזיפה" בלבד ,
הגילוי אל ההעלם מן  פנימיותם  .גילוי 

כלל  רוחני ענין כאשר  יותר , נמוכה  דרגה  ישנה אך
מכסות  והגסות  שהחומריות  מפני מורגש, על איננו

והנשמה בשפלותהפנימיות  לחוש יכול איננו  כזה  יהודי .
– שבירה  הוא  מהותה שכל  ל "נזיפה" זקוק והוא  מצבו,

ומשוקץ..." ורשע רע "אתה  גורםל "צעקה " וזה  –
לקדושה . "כלי" נעשה  הוא  וכך  מהותו, בכל  לשבירה
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ואילך.*12) ב מז , שם ההתפעלות מקונטרס להעיר – לקמן  בהבא
באורך.13) עיי "ש  פכ"ט, תניא ואילך. לא יג , שלח

וש "נ .*13) א. לה, סוטה
מ"ב. פ"ו  אבות (14

לב.15) פרק תניא
שם),16) (ובהערה מד סי ' לכש "ט הוספות – הבעש "ט תורת ראה

וש "נ .
ואילך.17) קכב ס"ע וארא מאוה"ת להעיר
כש "ט 18) (ראה כידוע עליו , פועלת קול שהבת מזה ג "כ כמובן 

ועד"ז  סרנ "ה. ח"ב סקמ"ו . ח"א שם וראה שם. ובהנסמן  סע"ט בהוספות

למעלה  שהנשמה באופן  היא ֿ קול הבת שפעולת הספר) בחתימת בחרדים
שהמדובר  ונמצא למטה. בהנשמה התעוררות נמשכת ומזה אותה שומעת

בגוף. מלובשת כמו "ש  בנשמתו  נרגש  נשמתו  ששרש  במי 
ספי "א.19) תניא וראה ידעך. רשעים נר כ) כד, (משלי  כמש "נ 
תסתיר 20) מתי  "עד מסיים ששם אלא – א) (לז , פכ"ט התניא לשון 

משא"כ  מה', הריחוק לו  שנוגע בזה שם שהמדובר משמע* שמזה וכו '",
הוא עלי '" שה"ירעים בפנים המדובר ורשע באופן  "רע שהוא זה

ושבירת  ההכנעה ע"י  שנעשה בהפעולה גם הוא ועד"ז  וכו '". ומשוקץ
שהם  זה מצד (לא היתה שההכנעה שם) (תניא המרגלים גבי  הלב

גו '"**.מרוחקים פגריכם יפלו  הזה "במדבר מצד אם) כי  ,

*        " 
                 



לו   
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בגמרא בסיפור  נמצאת  השניה לדרך  :דוגמא 

אחד  אדם  לו  נזדמן  בר "ש... אלעזר  ר ' שבא  "מעשה 
אותו  מכוער  כמה ריקה לו  אמר  ביותר ... מכוער  שהיה 
מכוער  כמה  שעשאני  לאומן  ואמור  לך  לו ... אמר  האיש...

שעשית...". זה כלי 

מעיקרא בגמרא : הנפוצה  בלשון  השאלה מתעוררת
ר ' ידע  לא כלום – מלכתחילה ?) חשב (=מה קסבר  מאי 
ואמור  "לך  האיש של  תשובתו  לפני  מלכתחילה, אלעזר 
של  כפיו  "יציר  הם וצורתו האדם שגוף  לאומן ...",

הקב"ה"?

אמר  אלעזר  שר ' ייתכן  כיצד  להבין: יש לכך בנוסף
מכוער ...")? כמה ("ריקה  כאלו דברים 

אותו  מכוער  כמה "ריקה  במילים הוא : לכך  ההסבר 
אלעזר  ר ' התכוון  ול"כיעור "האיש" ל "ריקנות "

ירוד  האיש שאותו  הבחין הוא הרוחני. במובן האמיתיים,
אמיתית מעלה  שום  ללא  רוחנית , מבחינה מאד 

.ברוחניות

הנקראים שבאלה היחיד  ה"יתרון " גם ֿ כן: יתר ֿעל 
ראה אלעזר  ר ' בו . ניכר  היה לא  כדלעיל , בעלמא ", "בריות
לו  להחזיר  אפשר  אי האיש  שרוי  שבו הרוחני  שבמצב
הכנעה של  בדרך  אלא עליו  להשפיע אפשר  אי שלום,
חומריותו  את  השוברת  מכוער ...", כמה "ריקה וביטול :

.וגסותו 

" האיש: ענה  והשבירה ההכנעה לאחר  מיד ואכן ,
   אומן" של  בקיומו  הכיר  הוא  – "

שהוא  במעלתו  הכיר  הוא שעשאני".  " ואף ,
אלא "בריות ", סתם של בסוג נכלל  לא הוא  מכך : יותר 

שעשאני " הבריאה ,"אומן במטרת  הבחנה גם  הכולל  ,
מסויימת ולמטרה בכוונה היא  האומן  שיצירת .כשם 

.Â
Ú" "˘‰ÂÓ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Î ÏÚ ÂÙÈÒ‰

Â˙Â‡È˘ ˙ÏÈÁ˙
על  החסידי הסיפור  את להסביר  ניתן  דומה באופן 
בתחילת אירע אשר  סיפור  נ"ע, (מוהרש"ב) אדמו"ר 

נשיאותו :

ל "יח  נכנס ברכתיהודי  את  וביקש נ "ע לרבי ידות "
מרובים , לרחמים בו  זקוק  היה שהוא חשוב, לענין  הרבי
בענין  דבר  לעשות יכול  הוא שאין  לו , ענה  נ "ע הרבי אך 

לו. לעזור  יכול  הוא ואין זה ,

מחדר  יצא הוא כזאת , תשובה היהודי ששמע לאחר 
הרז"א , את פגש והנה  בוכה בעודו  מר . בבכי  ופרץ הרבי
בוכה הוא  מה  על  שאלתו  על  וכתשובה נ"ע, הרבי של  אחיו 
תשובת ואת אותו , הקורות  את  היהודי לו  סיפר  כל ֿכך 

הרבי .

היה לעיל , (כאמור  הרבי אחיו  של לחדר  נכנס הרז "א
יהודי כאשר  הדרך ? הזוהי לו : ואמר  הנשיאות ) בתחילת  זה
להועיל  יכול  שאינך  לו אומר  אתה  ברכתך , את לבקש בא 

צער ? מרוב שליש בדמעות  בוכה שהוא  עד  לו ,

אליו  ייכנס שהיהודי  והורה  חגורתו , את  נ"ע הרבי חגר 
והברכה נ"ע, הרבי  אותו בירך הלה  נכנס וכאשר  בשנית,

בפועל. התקיימה  אכן 

מלכתחילה נ "ע הרבי  סירב מדוע להבין : יש לכאורה,
ממש  שהלה  עד ֿ כך , כל  חמור  ובאופן  זה, ליהודי  לעזור 
לו, לעזור  היה  יכול לא  שהרבי  יתואר , אם  אף  והרי  נשבר ,
בטחון, בדברי ולחזקו  לעודדו  הרבי היה  יכול  אז  גם

חז"ל  של כמאמר  צוארו  על  מונחת  חדה חרב "אפילו 
הרחמים". מן  עצמו  ימנע אל אדם

.Ê
‰Ú˘ ‰˙Â‡ ‰ÎÏ ÌÈ‡˙Ó ‰È‰ ‡Ï È„Â‰È‰

למוסבר  בדומה  הוא האפשר , בדרך  לכך, ההסבר 
:לעיל 

הדוגמא ועפ"ז  שמביא בזה שם בתניא אדה"ז  שכוונת לומר יש 
להביא רק [לא היא זה מהמרגלים דבר "שמצינו  לפנ "ז  מ"ש  על

היא  הביטושים ע"י  הבאה שהתועלת (לרמז ) גם אם] כי  בתורה", מפורש 
הריחוק" בתכלית מה' רחוק ש "הוא זה מצד הוא כשהביטוש  רק לא
לו  שנוגע כזו  בדרגא שהוא מוכח שמזה ע"ב), ריש  לו , שם (תניא
הוא, גם – ה' ביכולת מאמין  אינו  ש (בגילוי ) במי  גם אלא הריחוק,

פנימיותו . מתגלית וכיו "ב) גשמי  ביטוש  (ע"י  כשנכנע
ואילך.21) סע"א כ, תענית
(22262 ע' ח"ט לקו "ש  גם וראה שם. תענית לע"י  יעקב עיון  ראה

תענית  סוף הגמ' בביאור ואילך) 80 ע' חי "ט לקו "ש  – (ובארוכה ואילך
אומרות". היו  מה שבהם "מכוערות

יהא23) שלא "ובלבד שמסיים "ובלבד וזהו  ולא כן ", לעשות

אלא  זו , הנהגה ישנה בכלל כי  – שם) חדא"ג  (ראה עוד" יעשה שלא
שיתעוררו שאצ"ל כדי  כזו  נזיפה דוקא צריכים אין  בנ "א רוב כי  אדם,

מכוער). שהוא נראה שבחיצונית (אף כו '
דברי *23) (לאחרי  שחטא" בעצמו  "ידע שר"א דמה י "ל, עפ"ז 

שאמר מכיון  כי  הוא, – מחילתו  וביקש  ואמורהאיש ) "לך
  והכיר שידע היינו  שעשית", שהוא זה זה רק לא

שהוא זה גם כ"א הקב"ה) ע"י  (שנברא "אומן "בריות" לו  ויש 
כמה  "ריקה ר"א אמירת לפני  שגם מזה, מוכח (כבפנים), שעשאני "

כ"כ. ומכוער ריק הי ' לא כו '" מכוער
פ"א.24) תש "א אשל ויטע מד"ה ולהעיר
סע"א.25) יוד, ברכות
(26.227 ע' חכ"ד לקו "ש  גם ראה



לז    

מתאים היה  לא הרבי  ברכת את  שביקש היהודי 
 כל גדולה ברכה לקבל  הרוחני, ומצבו  מעמדו בגלל  ,

אמר  לפיכך  לכך. כלי היה לא הוא  – מצבו  שדרש כפי כך ,
לו. לעזור  יכול  אינו  שהוא הרבי  לו

גרמו  אשר  הנ "ל , הרבי דברי את  ששמע ע"י אך
דוקא – הקב"ה  לפני  לבו ולשפיכת  ולכניעתו , לשבירתו 
של  לברכתו ולכלי חדשה, למציאות  הפך  הוא  כך  ע "י 

.הקב "ה

.Á
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לעורר אופן  מכוון  שאיננו ו "נזיפה", הכנעה של
את (ולגלות  כליהנשמה  איננו  האדם אשר  מצב מפני

לעסוק  לו לגרום כדי אלא זאת), בשעה הקדושה לאור 
באופן  קיים , להיות  יכול והגסות, החומריות בשבירת 

לאֿיהודי . אצל  גם  דומה,

יש  נמצא , הוא  בו  מצב בכל  ליהודי , הוא : ההבדל  אך 
אלקית נפש  "נשמה , הוא החטא בשעת  גם  ולפיכך  .

מישראל  המצוות...",להיות כל לעשות  הוא
שבירת היא אצלו בפנימיותו והשבירה  כי  בלבד ,

טוב הואהוא  החומריות שבירת ותכלית  השבירה,
הפנימיות  גילוי  .

אלקית . נפש לו  שאין  ֿ יהודי , לא  אצל  הדבר  מכך שונה 
ל " רק לגרום השבירה  יכולה  מסוגל אצלו להיות "

אליה להגיע יכול  ֿ יהודי שלא  הרוחנית , לדרגה .להגיע

.Ë
ÂÈ‡ Ì‰‡ Ï˘ ÂÎ„Ï Ò‰‰

על  "לחץ" אבינו  שאברהם  לכך  הסיבה  תובן זה לפי
עולם אֿל  "ברוך  לומר  אצלו  שאכלו  ושבים העוברים 

משלו ": שאכלנו 

המבול  לאחר  (ובמיוחד  נח , בן  מסוגל גם  ,( להכיר
אבינו  אברהם עסק לכן  זו . לבירה בעל ֿבית שיש בכך 

רבים הסברים ע"י ושב ", עובר  כל "בפה האלקות בפרסום
אלקות .בעניני 

ההסברים , את  מקבל  אינו  מהם  שחלק בראותו  אך
כך, כל  ועצומה  גסה היא אצלם שהחומריות מפני  וזאת 
שם חם, בין להבדל  (בדומה רגיל  בן ֿנח  אצל  מאשר  יותר 
הנוספת החומריות  את לשבור  כדי נוהג היה  הוא  ויפת ),

"עקתא " "לחץ", של  למצב  להכניסם  וכך הזאת, (=צרה )
ההסברים לקליטת גרם מסויימתהוא  במידה  ידם  ,על 

שאכלנו  עולם אֿל  "ברוך  ואמרו  הכירו  הם מכך  וכתוצאה
משלו ".

.È
"ÌÈ˘Â ÌÈÂÚ"Ï ˙Â˜Ï‡ ÌÂÒÙ ÔÙÂ‡

היא: בפשטות מכך  ההוראה 

כאברהם לנהוג  יש – לבנים" סימן  אבות "מעשה 
ואף  נהג, שהוא  כפי  בעולם, אלקות ולפרסם אבינו 

הו  לבנים "פעולתו  סימן  א

אלא בביתו , הנמצאים יהודים בקירוב להסתפק אין 
ה"עוברים ביהודים שם  ולטפל  ל "רחוב" לצאת צריך 

ושבים". עוברים ב"כל  – ושבים"

כאשר  גם  אפשרית, דרך  בכל  להשתדל  יש זו  בפעילות 
ומשקה מזון  ושבים" ל "עוברים  לתת  צריך כך  .לשם 

היא עליהם  להשפעה  הדרך כאשר  אפילו ֿ כן: יתר ֿעל
נועם).באמצעות דרכי שדרכיה כמובן , התורה, (בדרך

האדם בכך? התועלת  מהי  ויטען : הטוען יבוא ואם 
עושה – להתפלל  שמע , קריאת לקרוא לברך , עליו  שלחצו 
בפעם תפילין מניח  האחר  חשק. ללא רצון , ללא  זאת 
יהיה מה  לדעת אין  אך  הלחץ , מן  ל "התפטר " כדי  הזאת,

מחר .

לנו  מסופר  כך  בסיפור על – הוראה מלשון  –
כאשר  אברהם, בימי אם ֿ וחומר : קל  של  ובדרך הנ "ל ,

1
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5

6

7

8

ששמע 27) שע"י  א) יז , (ע"ז  דורדיא בן  בר"א הוא שעד"ז  וי "ל
"געה  רחמים, עליו  שיבקש  מי  שאין  וכן  בתשובה" אותו  מקבלין  ש "אין 

כו '". בבכי '
ספכ"ד).28) (תניא ית'" אתו  באמנה הייתה החטא בשעת ש "גם
(29– ב"נ  מצות ז ' קיום (ע"י  או "ה חסידי  נצטוו דרגת ב"נ 

(רמב"ם  לעוה"ב חלק להם שיש  ספ"ח) מלכים הל' רמב"ם – עליהם
ליקוטי שם), – בסידור חהמ"צ בשער כידוע כו ' מנוגה נלקחים והם

ב. מז , מפאריטש ) (להר"ה ביאורים
(30.95 ,90 ע' וש "נ . ואילך, 55 ע' לעיל בארוכה ראה
פת"ש 31) (ראה דיעות (ולכמה דע"ז  היפך ה' באמונת מחוייב שהרי 

ב  נט, להצ"צ סהמ"צ ראה – השתוף על גם מוזהר סק"ב) סקמ"ז  יו "ד
נ "ע). מהר"ש  לאדמו "ר – תרכ"ט כמוכה מי  ד"ה ואילך.

ד"ה 32) וראה שם. אשל ויטע ד"ה ה"ג . פ"א ע"ז  הל' רמב"ם ראה

ובכ"מ. פ"ג . ה'ש "ת לך לך פ"ח. (תשי "א) תרצ"ד חלק כי 
הוה 33) לי ' עיק דהוה עקתא ההיא חמי  דהוה "מן  שם המדרש  לשון 

כו '". אמר
של ע"פ דיבורו  שע"י  עכ"פ), (ברמז  הכוונה י "ל (בפנים) הנ "ל

גסותו  היינו  נמצא, שבו  ה"עקתא" ראה לי '" עיק "דהוה אברהם
החומריות  תוקף מפני  הוא קודם לברך רצה שלא דזה (היינו  וחומריותו 

משלו ". שאכלנו  עולם ֿ ל א ברוך אמר ד"הוה הביא וזה שלו ),
שאמר 34) זה שגם בסופו , ומ"מ ד"ה שם השלם תואר מיפה להעיר

היתה  גופא (שזה בטענה" מכריחם "הי ' יברכו ) לא (אם שישלמו  להם
ע"ש . לברך), צריכים שהם והוכחה הסברה

ד"הודו 35) דרגות חילוקי  שהיו  ספ"ב שם אשל ויטע מד"ה להעיר
וברכו ". ושבחו 

לסופו .36) קרוב ב רפ, משל"ה להעיר



לח   

ב  מדובר  " ל זו דרך  הביאה  תורה, מתן  ולפני  ,
 ,"

מדובר  וכאשר  תורה, מתן  לאחר  ֿ אחתֿכמהֿוכמה  על 
לעשות הוא ורוצה  מישראל  להיות "רוצה שהוא  יהודי, על
ֿ על ֿכן : יתר  לרצונו. היא המצוות ועשיית המצוות...", כל 

רצונו  יהא  שזה  לכך, יגרמו  והלחץ לידיהכפיה עד  ,
מצוה גוררת באופן מצוה  המצוות כל  את  יקיים והוא ,

מושלם .

באופן  בעולם  הקב"ה  של  שמו  פרסום של  זאת  עבודה
" של   את מידה, כנגד  במידה  תחיש, "

ההבטחה ש"יעמוד קיום  ע "י  דעה ..." הארץ מלאה "כי 
דוד... מבית  מלך  ולחזק בה  לילך  ישראל 

בגאולהבדקה " ֿ פה , שבעל  והתורה  שבכתב התורה של
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית 
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מ"ב.37) פ"ד אבות
מלכים.38) הל' סוף רמב"ם ט. יא, ישעי '

ספי "א.39) שם רמב"ם

             

         
         

 
         

         
          

        
       

     
         

    
          
          
         
         

        
   

          
        

        
       

       
         

          
         
          
          
          
         

    





























































המשך ביאור למס' מנחות ליום ראשון עמ' א

              

           
          
         

         
        




        

       
        

      
        

         
         

        

      
         

        
        

        
         

      


        

        
       

        
       

      
     





























































המשך ביאור למס' מנחות ליום שבת קודש עמ' ב
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ה| ַאּלּוֵפי  יֵאל ַאּלּוף ִעיָרם ֵאּלֶ בראשית לו, מג: ַאּלּוף ַמְגּדִ
ו ֲאִבי ֱאֽדֹום: ָתם הּוא ֵעׂשָ ֶאֶרץ ֲאֻחּזָ ֹבָתם ּבְ ׁשְ ֱאדֹום ְלֹמֽ

קע

מגדיאל זו רומי, ע"ש שמעופפת ברום שמים כמ"ש 
)עובדי' א, ד( "אם תגביהי כנשר וגו'"

מגדיאל זו רומי.
רש"י

מלכות רומי1 שהוא אדום, נמשל לעוף השמים, כמו 

שכתוב2 אם תגביהי כנשר, והיינו מה ששמה רומי הוא 

לרום,  שמים  שכתוב3  כמו  השמים,  ברום  שמעופפת 

וכמו4 עוף השמים, וכמו5 דרך הנשר בשמים.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות־דברים עמוד לא

קעא

רמז במאחז"ל )מכות כד.( "קול המונה של רומי ברחוק 
ק"כ מיל", דמלכות רומי יצא מעשו

אדום הוא מלכות6 רומי הרשעה, דמלכות רומי יצא 

מעשו7.

רומ"י הוא הלעומת דיעקב שעליו נאמר8 רנ"ו ליעקב 

1( שאדום הוא מלכות רומי — ראה גיטין נו, ב. מגילה ו, ב. רש"י 

סוף פרשת וישלח. רמב"ן ספר הגאולה שער שלישי. לקוטי שיחות 

חלק ה' עמוד 411. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן קצז. רא.

ה'  אמר  כה  עובדיהו  "חזון  ב  לט,  סנהדרין  ראה  ד.  א,  עובדי'   )2

הוא  ברוך  הקדוש  אמר  יצחק  רבי  אמר  א(,  א,  )שם  לאדום  אלקים 

יבוא עובדיהו הדר בין שני רשעים )פרש"י: אחאב ואיזבל( ולא למד 

ממעשיהם, וינבא על עשו הרשע שדר בין שני צדיקים )פרש"י: יצחק 

ורבקה( ולא למד ממעשיהם.

3( משלי כה, ג.

4( בראשית ב, יט.

5( משלי ל, יט.

6( שאדום הוא מלכות רומי — ראה גיטין נו, ב. מגילה ו, ב. רש"י 

סוף פרשת וישלח. רמב"ן ספר הגאולה שער שלישי. לקוטי שיחות 

חלק ה' עמוד 411. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן קצז. רא.

7( ראה לעיל סימן ע, דזהו הלשון בש"ס במלכות רומי "ההוא קיסר" 

דהוא בגי' 387, וכן עשו )376(, + י"א אלופיו )11( = 387.

8( ירמי' לא, ו. פסוק זה נאמר על תחילת הגאולה בבא קול הבשורה 

שמחה, רנו הוא ג"כ המספר הזה.

ועשו9 יותר על רומ"י במספר ק"כ, והוא מה שאמור 

בסוף מסכת מכות10 שרבי עקיבא כו' הי' מהלכין בדרך 

ושמעו קול המונה של רומי ברחוק ק"כ11מיל ע"ש.

הרי שמתפשטת עוד ק"כ, ואז הוא מספר עשו.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד ריא

קעב

"עירם" לשון ערום בלי לבוש — תהו, והתיקון שיהי' 
לבושים בבחי' מחשבה דיבור ומעשה

מפני  הוא,  הניצוצין,  ונפילת  דתהו  השבירה  סיבת 

וכמ"ש  לבוש,  בלי  ערום  לבוש,  בלי  נתגלה  שהאור 

במ"א בס"ד בענין מה שהאלוף הי"א דעשו נקרא עירם 

מלשון12 ערום בלי לבוש, ומספר13 ש"ך דינים.

והתיקון הוא שיהי'14 לבוש, והוא הבירור בעולמות 

בי"ע שהם בחי' לבושים דמחשבה דיבור ומעשה.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קעו

"ָרנּו ליעקב שמחה וצהלו בראש גוים" )מלשון רינה וצהלה(. ולהעיר 

מפירוש אברבנאל על הפסוק קודם )פסוק ה'( "כי יש יום קראו נצרים 

הם  שנצרים  הוא  הענין  וז"ל:  וגו'",  ציון  ונעלה  קומו  אפרים  בהר 

הרומיים בני אדום, כי הנה בהיות הנביא מנבא על חורבן ראשון באה 

לו ג"כ הנבואה על חורבן שני שיעשו הרומיים בירושלם, ועליו אמר 

שם הנה נצרים באים מארץ מרחק שהיא רומי כי בבל לא הי' ארץ 

מרחק לירושלם ולא יקרא קצה הארץ אלא רומי, ועליהם ג"כ אמר 

קראו נצרים בהר אפרים שרצה בזה לבאר מתי תהי' נקמת ה' אשר 

זכר, ואמר כי יש יום וזמן עתיד לבא שאז יקראו הנצרים בהר אפרים 

ויאמרו אלו לאלו קומו ונעלה ציון, ע"ש.

9( עש"ו )בגי' 376(, וכן רומ"י )256(, + ק"כ )120( = 376.

יהושע  ורבי  עזרי'  בן  אלעזר  ורבי  ר"ג  הי'  "וכבר  א.  כד,  דף   )10

ורבי עקיבא מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של רומי ברחוק מאה 

יט  חלק  שיחות  בלקוטי  הגמ'  כל  ביאור  וראה  וכו'".  מיל  ועשרים 

עמוד 67 ואילך.

11( ראה שיחות קודש ה'תשל"ד כ' אב סעיף ד', שהוא היפך וכנגד 

יב,  הק"כ מיל כשיצאו בנ"י ממצרים שהלכו ביום א' )רש"י שמות 

לז(.

12( ראה גם לעיל סימן קכו..

13( פירוש: עירם בגי' ש"ך, וכידוע שחמשה פעמים די"ן בגי' ש"ך. 

ראה גם לעיל סימן צז. קט. קלד. פג. ועוד בחשבון מספר ש"ך לעיל 

סימן קלד הערה 14.

14( ראה גם לעיל סימן קכו. קנח. קנז.

ילקוט לוי יצחק על התורה

כל בני ישראל עומדים בתוקף המתאים בכל ענייני יהדות, כולל – "כל מעשיך יהיו לשם שמים" ו"בכל דרכיך דעהו".
משיחת אור לכ"ף מרחשוון ה'תשמ"א



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויראמ

יח, יב – ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי 
בלותי היתה לי עדנה ואדני זקן

לי  היתה  בלותי  אחרי  לאמר  בקרבה  שרה  ותצחק  א. 
שמעתי אומרים בשם המנוח הגאון  וגו'.  עדנה ואדוני זקן 
ר' ישראל בעל שם טוב זללה"ה מנוחתו כבוד, ז"ל בקיצור 
בעפר  בלותי[  ]אחרי  ואומר  מצחק  הרע  שהיצר  נמרץ, 
בלתי  בתמיהה,  המתים,  בתחיית  דייקא  עדנה[  לי  ]היתה 
אפשר הוא, ועוד שואל ואומר, הלא אתה גוף נגוף מוכרח 
)בפרשת  בה  שנאמר  התורה  פי  על  הרע  ליצר  לשמוע 
היינו  זקן[  ]ואדוני  אומרו  וזהו  זקן,  פני  והדרת  קדושים( 
הנה  ]זקן[,  שרה  הנקרא  להגוף  אדון  שהוא  הרע  היצר 

שאלות האלה שואל הגוף הנקרא שרה ומצחק.
ובא התשובה ]ויאמר ה' אל אברהם[ זה הנשמה ]למה 
לה  ר"ל אמור  ]לאמר[  זה צחקה שרה[ בשני שאלות אלו 
אמנם  ]האף  אמור  הראשונה  על  אלו,  שאלות  שני  תירוץ 
אלד[ דייקא, ר"ל אם אני מוליד ובורא את האדם מטיפה 
מים בתחלת הווייתו במעי אמו, ומכל־שכן שאוכל להחיות 
את האדם אחרי בלותו בעפר, שמכל־מקום נשאר ממשות 
יוצרי  משני  א(  צא,  )סנהדרין  ז"ל  חכמינו  בדברי  כדאיתא 

חרס, אחד מעפר ואחד ממים וכו'.
שכתוב  כמו  זקן  הרע  שהיצר  השנית  השאלה  ועל 
התשובה  באה  רובץ,  חטאת  לפתח  בראשית(  )בפרשת 
יתברך  השם  דברי  אומר  טוב  והיצר  דייקא,  זקנתי[  ]ואני 

שהוא עתיק יומין וחי וקיים לעד דו"ק, עד כאן שמעתי.
בעל שם טוב על התורה

הנה ידוע לכל כי כל תיבה ותיבה מתוה"ק קדושתה  ב. 
גדולה למאד, וכולן מנויות וספורות מהקב"ה נותן התורה, 
וע"כ לכאורה יפלא, למה האריכה התורה כל־כך בסיפור זה, 
ולספר בגנותה של שרה אמנו, לומר שהיתה מקטני אמנה 
ולא האמינה בדברי המלאך, וגם כל הויכוח של הקב"ה עם 
אמר  והוא  צחקה  שלא  אמרה  שהיא  שרה,  ועם  אברהם 
שצחקה, מאד קשה להבין הדבר כפשוטו. ואמרתי בודאי 
ענין גדול נרמז בפי' זו, עד שהאיר ד' את עיני לבאר הענין 

הזה.
לאבותינו  שאירע  מה  וכל  לבנים,  סימן  אבות  מעשה 
ומרמז על  לנו,  זה סימן  וע"כ לענ"ד גם מאורע  לנו.  אירע 
ד'  כבוד  שיתגלה  העת  שיגיע  בזמן  דמשיחא,  עיקבתא 
בעולם ע"י ביאת משיח צדקנו, בודאי ימצאו אנשים מגדולי 
להמון  ויזרזו  מלפנים  הנביאים  במקום  שיהיו  ישראל, 
ישראל שיתחזקו באמונה וישובו בתשובה, וגם יעוררו את 
משיח  לביאת  טובים  ומעשים  בתורה  עצמם  להכין  העם 

צדקנו.
ומרמזת לנו תורה"ק, כי בעת ההיא ימצאו אנשים קטני 
אמנה, שלא יאמינו לדברי המוכיחים, וכמו שמצינו בגלות 
מצרים שכתוב "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה 
קשה". ע"ז בא לנו לרמז בתורה"ק שיהי' להקב"ה תרעומות 

עליהם, ויאמר, הממני יפלא דבר?
אחרי בלותי היתה לי עדנה. אנחנו תמהים ומתפלאים, 

היתכן  שנה,  לאלפים  קרוב  ארכו  כי  נדודינו  שנות  אחרי 
שיולד שוב עמנו וישוב לתחיית עולמים כמקדם.

לא  זה"  "דבר  דבר,  מד'  היפלא  משיבה,  התורה  אבל 
)ירמיהו לב(:  ד'  וכן הנביא אומר בשם  נאמר אלא "דבר", 
"הממני יפלא כל דבר", ללמדנו בא, ששום דבר לא יפלא 
תמיד  יום  בכל  ומחדש  בורא  וכמאמרו  לעשות,  ממפליא 
שופטינו  וישיב  מהר  נגאל  אנחנו  וגם  בראשית,  מעשה 

כבראשונה ויחדש נעורינו וישיבנו לארצנו
חפץ חיים

יט, כד – וה' המטיר על סדום ועל עמורה 
גפרית ואש מאת ה' מן השמים

ג. מבואר בחסידות1 בטעם עונש סדום, שנאבד ונחרב 
ע"ד  היא  ואחדות,  השלום  היפך  סדום,  הנהגת  כי  לגמרי, 
עולם התהו, שבתהו "כל אחד בפני עצמו, ענפין מתפרדין", 
וזה טעם המ"ד2 ד"האומר שלי שלי ושלך שלך . . זו מדת 
זה  הרי  זה מזה  וההתחלקות  ענין הפירוד  כי עצם  סדום", 
וזהו ענין איבוד סדום  כענין עולם התהו, ענפין מתפרדין. 
ועמורה כו', שהוא ע"ד ה"שבירה" דעולם התוהו )כמאמר 
חז"ל3 "שהי' בורא עולמות ומחריבן"(, שמטרתו הוא "סותר 
על מנת לבנות", בשביל בריאת עולם התיקון שענינו עולם 

של התכללות ואחדות כו'.
יומשכו  דתיקון  שב"כלים"  היא,  הכוונה  תכלית  אמנם, 
ויתגלו גם ה"אורות דתהו" שהם למעלה ממדידה והגבלה, 
פירוד  של  ענין  בזה  אין  דתיקון",  ב"כלים  שיהי'  כיון  אלא 

ושבירה, אלא אדרבה, תכלית האחדות כו'.
שלעתיד  ביחזקאל4  שכתוב  מה  לפרש  יש  ועפ"ז 
סדום  שבית  את  שביתהן  את  "ושבתי  סדום,  ערי  ישובו 
ערים  ובנין  דשיבת  הפנימי  התוכן  לומר,  דיש  ובנותי'", 
אלו הוא, שבזמן הגאולה יתגלו למטה אורות דתהו, אלא 
שאז יומשכו אורות אלה בכלים דתיקון דוקא )בנין, היפך 

השבירה(.
וזהו גם מה שאמרו במדרש5 "מצאתי6 דוד עבדי, היכן 
שדוד  יתכן  כיצד  תמוה,  דלכאורה  בסדום",  אותו  מצאתי 
מצד  זה  אלא  דוקא?  לסדום  שייך  יהי'  משיחא  מלכא 
"מצאתי  ולכן  דתהו,  אורות  גילוי  שבה,  הפנימית  המעלה 
משיחא,  דוד מלכא  של  ענינו  זהו  כי  דוקא,  בסדום"  אותו 
ממדידה  )שלמעלה  דתהו  אורות  גילוי  יהי'  ידו  שעל 

והגבלה(, אלא שיומשכו בכלים דתיקון דוקא.
לקוטי שיחות חלק לה

)קח,  פרשתנו  א(.  )עז,  נח  חיים  תורת  וראה  ואילך.  ב  צט,  פרשתנו  התורה  אור   )1

ג(. ובכ"מ.

2( אבות פרק ה משנה י.

3( ב"ר פ"ג, ז.

4( טז, נג. וראה של"ה חלק תורה שבכתב פרשת לך )רעט, א(, ועיין שם שזהו הטעם 

שאברהם השתדל כל כך בהצלת סדום.

5( ב"ר פרשתנו )פ"נ, י. הובא בשל"ה שם(. וראה יבמות עז, א. מאמרי אדמו"ר הזקן 

תקס"ו ריש עמוד תג.

6( תהלים פט, כא.
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ÂÈÏ‡ ‡iÂ∑. הח ֹולה את  פו)לב ּקר  מציעא אמר (בבא «≈»≈»ְֵֶֶַַַָ
היה , למילת ֹו ׁשליׁשי יֹום  חנינא : ּבר  חמא  ּובא ר ּבי ְְֲִִִִִַַָָָָָָָ

ּבׁשל ֹומ ֹו וׁשאל  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ÓÓ‡.ה ּקד ֹוׁש ÈÏ‡a∑ ְְִַַָָָ¿≈…≈«¿≈
ה ּמילה , על  עצה  ל ֹו ׁשּנתן עליו ל ה ּוא  נגלה   פיכ ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ּכתיב ,(ב "ר)∑LÈ.(ב "ר)ּבחלק ֹו לעמד ,יׁשב  ּבּקׁש ְְֶ…≈ְֲִִֵַַָֹ
וא ּתה  אעמד , ואני 'ׁשב  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו ְֱֲִֵֶַַַַָָָָֹאמר 
והן  ה ּדּינין ּבעדת  להתיּצב  אני ׁשעתיד  ,לבני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָסימן

ׁשּנאמר : פב )יֹוׁשבין', אל "(תהלים ּבעדת  נּצב  ."אלהים  ְֱֱֲִִִֵֶֶַַַָֹ
Ï‰‡‰ŒÁ˙t∑, וׁשב ע ֹובר  יׁש אם  ויכניסם לרא ֹות  ∆«»…∆ְְְְִִִֵֵֵַָ

‰ÌBi.ּבבית ֹו ÌÁk∑(פו ֿ ה ּוא (ב "מ ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ה ֹוציא  ְֵ¿…«ִַָָ
ּולפי  ּבא ֹורחים , להטריח ֹו ׁשּלא  מ ּנר ּתיק ּה, ְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹח ּמה 
הביא  ּבאים , א ֹורחים  היּו ׁשּלא  מצטער  ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשראה ּו

אנׁשים  ּבדמ ּות  עליו .המלאכים  ְְֲִִִַַָָָָ

                

    

ל   מ לרת ה ' בר   פרס עסק  אבינ  ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָאברה
ה לי י   נה , ותע   עי  ת הי  וא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָנתיו ,
אד ע ד  יעב ר א לי  לרא ת הא הל תח  על י ב  ,ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָלמילת
למי לבר עליו  ולפע ל ת ק לה להאכיל כל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָאחד 

 ל הע והיה  ואיל( אמר סע"א י, סוטה  עיי). ְֶַָָָָָ
הא הל  תח  י ב  "וה א  תנר תחילת תב   מְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

"  ה   ח(א א(יח, "לרא ת   ב  ר"י  פיר , ְְִִִֵֵֶַַַָָ
."לבית  ויכניס ו ב  ע בר  ְְְִֵֵֵֵַָָי

:נ לק  האד עב דת נפלאה  ה ראה  ְְֲִִֶַַָָָָָָָמ ה 
לאביה י ראל ני  קירב  רת עסק  בר מי   ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
בר   יר  די ויה ,עמל טב  רי  ראה  כבר , מיְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָ
להפסיק  ה א  יכ ל א לי  לח ב  ל אי , על־יד  ְְְְְִִֵֶַַַַָָָנתקרב

.דת מעב קצת ו "לנח " , לרגעי ְְְֲִִֵֶַָָָָָזה 
זה , התע ק ת ל " ני ותע   עי" אחרי    ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָא א 
ע ד  י א לי   לח , מר זה  ולעב ד   י להמ ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָעליו 

. מי לאבינ ר לח  לקרב כ ל אחד , ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָיה די 

          

רנ ד ניא  אדמ "ר מ רי ־וחמי  ב ד ־קד ת ס ר ְְְְְִִִִֵַַַָָיד ע 
 א ד '  אדני ־אבי ־מ רי ־ורי  הי ת :(ו ח ט'   י   ה)ְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹ
רת   קד ת צדק ' ה 'צמח  זקנ אל נכנס  , ני ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה '
אל  ה ' נראה  מה  מ ני  :אמר לב ת, והתחיל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָוירא ,
א  "אז צדק ': ה 'צמח   ענה ו נראה ? אינ ולנ ,אבינ  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאברה
ער  אז מחליט איז יאר, ניינציג  א  ניי צ ציק , א  ְְִִִִִֶַַַַַַָאיד 
זאל  א י ערטער דער אז ווערט ער איז ,זיי מל  זי  ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָדאר

  ת הי ציק , יה די  (א ר " אי צ אווייזע  ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַזי
רא י , עצמ את למ ל החלטה  לידי  א  נה , ותע   עיְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

אליו ). יתה  ה "ה   לכ ְְִֵֶֶַַָָָָה א 
מ ה : ְִֶַָָוהה ראה 

טענת? אליו  לב א  עכ ו  רנז מה  עט יה די  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָא ר
, ני וכ ה  ה  לפני   ע  רי מד  הי  א ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָלמא 
את  י נה  אפרת היתה   מתניו  היה   ח ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹא ר

˙Èא  ‡e‰Â ‡ÓÓ ÈLÓa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈¿≈«¿≈¿»≈
:‡ÓBÈ ÌÁÈÓk ‡kLÓ Ú˙aƒ¿««¿¿»¿≈«»

 

    

   
 

  
     

      
      

     
      

     
 

    

    


   
  

    
 

   
  

     
      

       
       

      
     
      

      
     
      
      

     
   

   
   



מב              
ח יו ,  מ רת על בר לאחרי  עכ ו , אבל . ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעצמ
 זק בר ה א   ' כ  למידי ותלמידי   למידי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָוהעמיד 
את  לנת  מ לתע   תא רנז מה  ח , ל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹֹֹואי

!? ְַעצמ
ד ר  מרת  ה "ל מעני הה ראה  אה  זה  על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻה ה 
מרבה  בחינת היה  ימיו  ל ,אבינ  אברה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָא ד ת
 הי זה  במ ב  ה רבה ", ה ה "האב ת [הרי  ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָלה "ה 
לגיל   יע ה ה ה  לד )], רק    כג. רק  (ניא   ימיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָל
וכ ה  ה   מ דת עב ל לאחרי  נה , ותע   עיְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מרי וא  אי  "חר  ע א ר פ ה "את לל , ניְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

! עצמ את למ ל  צרי ה א  ְִֶֶַָָל
 ־עדמתנ לאדמ "ר צדק ' ה 'צמח  אר זה  עני יו מְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
להבנת  זה  עני ,ב מ   ני ה '  א ד '  ת היְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָ
, טיפ ט אפ מ ראל, ואחד  אחד  ל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָל
אצל  וא רה :  !קט ללד  אפ זאת להס יר נ ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהרי 

יתירה . פטת ה בר מתק ל קט ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָילד 
יתה  ה "ה  נרצ ב כה  עט יה די  ילד  א ר ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָולכ
ע ה  איז לע ת עליו  ל  מרי א ," נא" עכ ו , ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻאליו 
אמנ ינ מ  מאליו ! יב א  זה  בר כ י לא  י  זה . עניְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
ה "ה ... על  סמכ מ תי ", על כב  "אני  אמר  חזקיהְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
 מח מצא  לסנחריב  נגע  רק  ה א  זה   עני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל:
ואחד אחד  כל לסנחריב  נגע  ־אימה ־ , ליְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָליר

ל  דת ועב לת ע היה  הכרח   (יצר־הרע ) ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמ ראל
ְִיה די !

תרגיל  טבע את לנת , עצמ את למ ל  היא  ְְְְְְִִִֶֶַַַָָֻוה ע ה 
ארכה . "ל ' ֲַַָָכ

יאיננ תינמר  מעי א ר  עמי ה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכמד ר
ל  בפרט ,  מס ונתרססי ר נד ס  ה י ר אחרי  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

את   יח די  לא  היא , ה בר נת הרי    ראת ה ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעל־י 
 מל מ מ ," " ה על־גי  ה יחה  נד סה   ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהספר
ז לא   זה !... עני נפלא  ה  אה , :ויאמר דבר נ ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹיע
היתה  ז לא  ,אלת ־עדמתנ אדמ "ר ל ונת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה 
ז ולא  ,בת דברי  צדק ' ה 'צמח  אדמ "ר ל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹה ונה 
וצה  ה בר את סי ר א ר רנ ד ניא  ל ה ונה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה 
ה ראה  מ ה   למד די  היתה  ה ונה   דפס !  ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלפרסמ
 רז ה  " פלאח דא  טאפאר" ה ד ע :  תג וכ ל על, ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹנגע 

! הע ֵַָעל
י  קט ילד  אצל י תר פיטת מתק ל זה  עני  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוג
 מבי ה א  הרי  ,"רז" נ וי " ע" נ ל  מרי א ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַא ר
על  רז ה ע ת היה   היא  זה  ה ונה  ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻפטת
אזי  מב גר  אד  ע  רי מד א ר ־אימה ־ ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהע
לידי ביא  די  ה א  ה ד  כלית ל להס יר  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָצריכי

פעל. ְֲֶַַֹמע ה 
. לת ע את יפעל לעיל  רי האמ  ברי ה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָויהי ־רצ

              

    

יהוה יהוה יהוה יהוה  אליו אליו אליו אליו  ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹו ו ו ו רא רא רא רא  ָָָָֹֹ
 מל ו אל ה "ה  בא  היה , למילת לי י    א.י (יח, ְְְְִִִִַַָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

עד  אברה את מ ב ר ה "ה  נהה  מ ע  להבי  ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָוצרי
? קד ר לב א  ולא  למילת ה לי י   ְְְְְִִִֶַַַָָֹֹל

ז"ל תינר מאמר על־י  זה  ב ב )וי לט, על־ידי(נדרי , ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ
לי ח ב ר  והג לח לה . רפאה   מביאי  לי ח ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָר
ל  ר ב ה ה  , מחלי  י מ אחד  רק  ה ב ר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָנטל
"היה  " הרמ א מר ה '" אליו  "ו רא  , אברה אצל ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָה "ה 
נל בפטת ה ילה " למחלת רי  ה כינה  מראה  ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָל
למ ה  נמ כה  הרפאה  (רק  לגמרי   אהר ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָמ מע 
ר"י תב   כמ רפאל,  מלא על־ידי  ב למ ת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָגלי 

.(תנפרְֵָָָ
ה בע דר ה א   מ ק א ר היא , ה צוה  למ ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוה ה 
ב צא ת  לצוה , הכנת   ה א  כ  כמ נס . דר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹולא 
נס . דר ולא  טבע  על־י  להי ת ריכ ת ה צוה    קְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
 אי ה צוה ,   מ תצאה   יי ק  צרינ א ר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָולכ
חסר  אז י  טבעי , לי  אפ (  להחלי  א)  ל ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹלב

ה בע . דר רק  א א  ה צוה , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָלמ ת
ה לי י   אבינ  אברה את ה ' רי  למר  י ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָולכ
ה בע דר הרי  טבעי , אפ היה  רפאל  לא ה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעל־ידי 

 ה ה ילה  רי  זמ  את מ ה ' ר ולכ , ימי לה  א  ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ת אלר כדי  לזה ,  קד ולא  ה לי י    רק   ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹאברה

טבעי . אפְְִִֶֹ
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מג               
ÌÈL‡ ‰LÏL ‰p‰Â∑, ׂשרה את  לב ּׂשר  אחד  ¿ƒ≈¿…»¬»ƒְֵֶֶַָָָ

אברהם , את  לר ּפא ֹות  ואחד  סד ֹום  את   להפ ְְְְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָֹואחד 
ׁשליח ּיֹות  ׁשּתי ע ֹוׂשה  אחד   מלא ּתדע (ב "ר)ׁשאין . ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

ר ּבים : ּבל ׁשֹון מזּכירן ה ּוא  ה ּפר ׁשה  ּכל  ׁשּכן , ְְְִִִֵֶַַַָָָָָל
וּיאמר ּו ׁשֹוב וּיאכל ּו, "וּיאמר  נאמר : ּוב ּבׂשֹורה  אליו, ְְְֱֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ

א ֹומר  ה ּוא  סד ֹום  ּובהפיכת  ,"אלי יט)א ׁשּוב  :(לקמן ְֲִֵֵֶַַָ
הפ ּכי" לבל ּתי ּדבר  לע ׂשֹות  א ּוכל  לא  ּורפאל ,(ב "ר)"ּכי . ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ

ל ֹוט , את  לה ּציל  מ ּׁשם   הל אברהם , את  ה ּוא ׁשר ּפא  ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
יט)ׁשּנאמר : וּיאמר (לקמן הח ּוצה  א ֹותם  ּכה ֹוציאם  "ויהי ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹ

מ ּציל  היה  ׁשהאחד  למד ּת ,"נפ ׁש ֿ על  ÌÈv.ה ּמלט  ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָƒ»ƒ

ÂÈÏÚ∑ ּכמ ֹו:לפ ב )ניו, מנּׁשה ",(במדבר מ ּטה  "ועליו »»ְְְְֵֶַַָָָָ
ה ּמלאכים  ּכל ּפי ה ּוא  נק ּיה  ל ׁשֹון מה ּו∑iÂ‡.אבל  ְְְֲִִֵַַַָָָָ««¿ַ

וה ּׁשני  ּכמ ׁשמע ֹו, הרא ׁשֹון ּפעמים ? ב ' "וּירא " ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָ"וּירא ",
והבין  אחד , ּבמק ֹום  נּצבים  ׁשהיּו נס ּתּכל  הבנה , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָל ׁשֹון
היּו ׁשּיֹודעים  ֿ ּפי ֿ על  ואף  להטריח ֹו, ר ֹוצים  היּו ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹׁשּלא 
ּולהרא ֹות ֹו לכב ֹוד ֹו, ּבמק ֹומם  עמד ּו לקראתם , ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָׁשּיצא 

לקראתם  ורץ  ה ּוא  וקדם  להטריח ֹו, רצ ּו הגרסא ׁשּלא  (כך  ְְְְְִִֶַַָָָָָֹ
ישן) "וּירץ (שם).ברש"י  ּוכתיב  עליו", "נּצבים  ְְִִִִַָָָָָּכתיב 

הימ ּנּו, ּפר ׁשּו ואסר , ׁשרי דהוה  חזיּוה ּו ּכד  ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָלקראתם "?
לקראתם  "וּירץ  ."מ ּיד : ְִִַָָָָָ

         

י י י י  ע ע ע ע הההה אחד אחד אחד אחד   מלא מלא מלא מלא  אי אי אי אי ת ת ת ת ליח ליח ליח ליח( ב יח, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻֻֻ
רה ' ג )'לטי  לז, מ ברי(אמור   לכ כי ס מביא  ְְְִִִִִִֵֵֵָָ

 " ת)הרמני ה  לפר לה(הקמה   י . .  י ח עלי  : ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
אחד אחד אחד אחד  הרמ "על על על על  הרי  וק ה , . עלי ני   א לבד  ֹֹ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
"   ה ספת ני ני ני ני תב  ברי  על־י  לבאר  וי ." עלי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ

ב ) פו , מציעא אינ) א לט וה לת  אברה רפאת , ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָ
לי  אחדׁשליח ּיֹות נח ב ת עני וה לה  "רפאה  י  , ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻ

י לע ת יכ ל אחד   לא ניחא , זה  לפי  ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָה א ".
מ מ מ מ נ נ נ נ תתתתאיאיאיאיׁשליח ּיֹות   נ נ נ נינ" בעל־חי   הי כ י וכ , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

" עלי די די די די מנ מנ מנ מנ  אינ אינ אינ אינ. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֻֻֻֻ

          

אל   י "והחי   ה '" אליו  מ "ירא   י מ הה ראה  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוזהי 
נ) מ ראל ואחת אחד  ל ל ביכל  כח  "ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹל

ד " לגי  לזכ ת (אבינ  אברה ל  ב''''הההה אליו אליו אליו אליו  על וירא וירא וירא וירא  ," ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
לזה  מההכנת מתחיל , רחי א הכנסת תל ה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָידי 

כלל).  חסדי ְְֲִִִָָ(גמילת
רחי א הכנסת לה ל  צריכי ה  עד  ב מ ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמ ה 

אבינ  אברה ל הנהגת גמת   חסדי ח ח ח ח גמילת ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ק וה  והאכיל ,' כ  לקראת  ר , רא כ , רחי א ְְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָָאחר
ועל־דר־  חרל", לנת "ג'  מ י תר,  חי מ  בריְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻ
הכנסת  לה ל מ ראל ואחת אחד  ל  צרי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה 

.' וכ יפת  ני בסבר זריזת,  מ , רחי ְְְְִִִִֵֶָָא
גמילת   רחי א הכנסת  רי אמ  ברי ה   ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָוה ה ,

למז נגע   מימימימיחסדי ל־ במ)   ה א     דהג ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

 למז נגע   חסדי גמילת  רחי א הכנסת ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוקל־וח מר)
והפצת ררררחניחניחניחני וה הד ת, ה רה  הפצת ידי  על דהנמה , ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ח צה . ְַַָָה עינת
חסדי גמילת  רחי א להכנסת נגע  למר,  ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָוי

ה '": אליו  ד "וירא  ה י  י תר  מד ְְְִִֵֵֵַַָָָָֻרחנת
ה כ ת   גמ ת  חסדי גמילת  רחי א ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָהכנסת
דגמילת  העני ללת מ ד  היא  ה '", אליו  ד "וירא  ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָלהגילי 
ל יגמל ה "ה  זכה  ללת, חסד  גמל יו , ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹחסדי

אליו . ויתה  ְְִֵֶֶֶַָחסד 
ה כ ת   רחנת  חסדי גמילת  רחי א הכנסת ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָאבל

היא  ה '" אליו  ד "וירא  עצמ עצמ עצמ עצמ להגילי   עני עני עני עני תתתת א א א אהרי , ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
היא   חסדי גמילת לת ע ה ה ה ה""""להלהלהלה יהיהיהיהדי די די די  ולכ לקרב לקרב לקרב לקרב  , ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ה א   א להלהלהלה""""ה ה ה ה זכה  י י י י תרתרתרתר ה '".להתקרב להתקרב להתקרב להתקרב  אליו  "וירא   ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
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'B‚Â ‡ Ì‡ È„‡ Ó‡iÂ∑, אמר ׁשּבהם  ל ּגד ֹול  «…«¬…»ƒ»¿ֶֶַַָָָ
תעבר ", ֿ נא  "אל  אמר : ול ּגד ֹול  אד ֹונים . ּכּלם  ְְֲֲִַַַַָָָָָָֹֻּוקראם 
ּובל ׁשֹון  ע ּמֹו, חבריו יעמד ּו ה ּוא , יעבר  ׁשּלא  ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹֹוכיון

ח ֹול  ה ּוא  לה)זה  והיה (שבועות ה ּוא , קד ׁש אחר : ּדבר  . ְֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּיר ּוץ  עד  ל ֹו להמ ּתין ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ לה ּקד ֹוׁש ְְְִֵֶַַַָָָא ֹומר 
"וּירץ  אחר  ׁשּכת ּוב  ֿ ּפי ֿ על  ואף  הא ֹורחים , את  ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָויכניס 

ה ּמקרא ֹות   ודר היתה , לכן קדם  האמירה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹלקראתם ",
ּבאדם ", ר ּוחי יד ֹון "לא  אצל : ׁשּפר ׁשּתי ּכמ ֹו ּכן, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלד ּבר 
ּכן, ל ֹומר  אפ ׁשר  ואי נח ", "וּיֹולד  אחר  ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשּנכ ּתב 
ּוׁשּתי  ׁשנה , ֿ וע ׂשרים  מאה  ּגזרת  קדם  ֿ ּכן ֿ אם  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹא ּלא 

ר ּבה ' ּב'ברא ׁשית  .ה ּלׁשֹונֹות  ְְִִֵַַָ

     ª©¨´§©©½¦§©«£−©§¥¤®§¦¨«£−©¬©
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CcÚ:נ "י ( ÏÚÓ aÚz ÔÚÎ ‡Ï (CÈÈÚa¿≈»»¿«¿ƒ«≈««¿»

ÔBÎÈÏ‚ד  eÁÒ‡Â ‡iÓ ÈÚÊ ÔÚk ÔeqÈƒ¿¿«¿≈«»¿«¿«¿≈
:‡ÏÈ‡ ˙BÁz eÎÈÓzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»



מד              
‡ŒÁwÈ∑, ׁשליח ֿ ידי ֿ ה ּוא על  ּבר ּו ֿ וה ּקד ֹוׁש À«»ְְִֵַַַָָָ

ׁשּנאמר : ׁשליח , ֿ ידי על  לבניו כ )ׁשּלם  "וּירם (במדבר ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ה ּסלע " את  וּי ֿ יד ֹו את  ÌÎÈÏ‚.מ ׁשה  eˆÁÂ∑ ֶֶֶֶַַַַָֹ¿«¬«¿≈∆

רגליהם , לאבק  ׁשּמׁשּתחוים  ערב ּיים  ׁשהם  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּכסב ּור 

לבית ֹו אלילים  עב ֹודת  להכניס  ׁשּלא  פו)והק ּפיד  ,(ב "מ ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַֹ
לרחיצה , לינה  הק ּדים  הק ּפיד , ׁשּלא  ל ֹוט  ְְְֲִִִִִִִֶָָָֹאבל 

"ולינ  רגליכם "ׁשּנאמר : ורחצ ּו ‰ıÚ.ּו ˙Áz∑ ּתחת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַ««»≈ַַ
.האילן  ִָָ

     §¤§¨̧©¤¹¤§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ
     ¦«©¥¬£©§¤−©©§§¤®©´Ÿ§½¥¬©«£¤−

 ©«£¤¬¦©«§¨
ÌÎaÏ e„ÚÒÂ∑, ּוב ּכת ּובים ּבּנביאים  ּבּתֹורה , ¿«¬ƒ¿∆ְְִִִַַַָ

"וסעד ּו ּבּתֹורה : ּדל ּבא '. סע ּדּתא  ּד'פ ּתא  - ְְְְְֲִִִַַַָָָָָמצינּו
ּבּנביאים : ה)ל ּבכם ", יט לחם ",(שופטים ּפת  ל ּב "סעד  ְְְְִִִִֶֶֶַַַ

קד )ּבּכת ּובים : אמר (תהלים יסעד ". אנֹוׁש לבב  "ולחם  ְְְְֱִִֶֶַַַָָ
"ל ּבכם ", א ּלא  ּכאן, ּכתיב  אין לבבכם  חמא : ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָר ּבי

ּבּמלאכים  ׁשֹולט  הרע  יצר  ׁשאין ‡Á.(ב "ר)מ ּגיד  ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ««
eÚz∑ ּכן ÌzÚ.ּתלכ ּואחר  ÔkŒÏÚŒÈk∑ ּכי «¬…ְֵֵַַƒ«≈¬«¿∆ִ

עלי  ׁשעבר ּתם  מאחר  מ ּכם , מב ּקׁש אני ה ּזה  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָה ּדבר 
'ּכי ∑ÔkŒÏÚŒÈk.לכב ֹודי  ּכל  וכן א ׁשר ', 'על  ּכמ ֹו ְִִƒ«≈ְְֲִֵֶַָ

ׁשּבּמקרא : ּכן' יט)על  ּבצל (לקמן ּבא ּו ֿ ּכן ֿ על  "ּכי ְְִִֵֵֵֶַַַָָ
לג )ק ֹורתי ", פני ",(לקמן ראיתי  ֿ ּכן על  לח)"ּכי (שם ִִִִֵֶַָָָ

נת ּתיה ", לא  ֿ ּכן ֿ על  י )"ּכי ידע ּת(במדבר ֿ ּכן ֿ על  "ּכי ְְִִִֵֵַַַַָָָֹ
."חנתנּו ֲֵֹ

     ©§©¥©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨¨®©ÀŸ¤©«£¦º
       §³§¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«

˙ÏÒ ÁÓ˜∑ את ל ׁשאב  ה ּקדרה , את  לכ ּסֹות  ט ּבחים  ׁשל  לעמילן קמח  לע ּוג ֹות , .ה ּזהמה סלת  ∆«…∆ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

      §¤©¨−̈¨´©§¨¨®©¦©̧¤¨¹̈©³¨Æ
    ©¦¥´¤©©½©©§©¥−©«£¬Ÿ«

BËÂ C ˜aŒÔa∑' ג להאכילן ּכדי היּו, ּפרים  פז)ּבחר ּדל ל ׁשֹונֹות ג ' יׁשמעאל ,∑‡Úp‰ŒÏ.(ב "מ זה  ∆»»«»ְְְְְֲִִֵַַָָָָ∆«««ְִֵֶָ
.(ב "ר)ּבמצוֹות לח ּנכ ֹו ְְְְִַ

      ©¦©̧¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ£¤´¨½̈©¦¥−
     ¦§¥¤®§«Ÿ¥£¥¤²©¬©¨¥−©Ÿ¥«

Ôkה  ˙a ÔBÎaÏ e„ÈÚÒe ‡ÓÁÏ„ ‡zt q‡Â¿∆«ƒ»¿«¿»¿ƒƒ¿»«≈
ÔBÎcÚ ÏÚ ÔezÚ Ôk ÏÚ È‡ eaÚz¿ƒ»¬≈«≈¬«¿««¿¿

:‡zÏlÓ Èc ‡Ók „ÈaÚz Ôk eÓ‡Â«¬»≈«¿≈¿»ƒ«≈¿»

Ó‡Âו ‰N ˙ÂÏ ‡kLÓÏ Ì‰‡ ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»»¿«¿¿»¿«»»«¬«
ÈLeÏ ‡zÏÒ„ ‡ÁÓ˜ ÔÈ‡Ò ˙Ïz ‡ÁB‡»¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»ƒ

:ÔˆÈ‚ È„ÈÚÂ¿ƒƒƒ¿ƒ»

ÈBzז a „e Ì‰‡ Ë‰ ÈBz ˙ÂÏe¿«≈¿««¿»»¿««≈
„aÚÓÏ ÈÁB‡Â ‡ÓÏeÚÏ ‰ÈÂ ËÂ CÈk«ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ¿∆¿«

:d˙È»≈

‰ÈÂח  „Ú Èc ÈBz e ÏÁÂ ÔÓL ÈÒe¿ƒ¿««¬»«≈ƒ¬«ƒ«
˙BÁz ÔB‰ÈÂlÚ LnLÓ ‡e‰Â ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿¿«≈ƒ»≈¿

:eÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ƒ»»«¬»

 

     
       

       
      
      
    
   

    
     

 
    

     

    
    
    
    

     
     

     
 

    
    

      
       

     
    
      

  
     

      
  

     
   

   
  

  



מה               
'B‚Â ‰‡ÓÁ ÁwiÂ∑ ׁשּפרסה לפי הביא , לא  ולחם  «ƒ«∆¿»¿ְְְִִֵֵֶֶֶָֹ

ונטמאת  ה ּיֹום  א ֹות ֹו ּכּנׁשים  ארח  ל ּה ׁשחזר  נּדה , ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹׂשרה 
שם)הע ּסה  מעל ∑ÓÁ‡‰.(ב "מ ׁשּקֹולטין החלב  ׁשּמן ִָָ∆¿»ְִֵֶֶַַָָֻ

NÚ‰.ּפניו  L‡ ˜a‰ŒÔe∑ ק ּמא ק ּמא  ּתּקן. א ׁשר  ָָ∆«»»¬∆»»ֲִֵֶַַָָ
ואיתי  אמטי ּכמ ֹו∑eÏÎ‡iÂ.ק ּמיה ּוׁשּתּקן, נרא ּו ְְְְִִִֵֶַַַַ«…≈ְְִ

ה ּמנהג  מן אדם  יׁשּנה  ׁשּלא  מ ּכאן ב "ר)ׁשאכל ּו, שם. .(ב "מ ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

         

אכילת   ה היה  על , עליה עמד   אברה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעל־ידי ־זה 
הע למ ת, מדרגת  ה  עצמ מ ד   לאכי והינ , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָאד
ה היה   עליה על , אברה עב דת על־ידי  ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאבל
מהע למ ת. מעלה   חד א ר המ כת וה א  , אד ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָאכילת
, אד אכילת  ה  אי  עצמ מ ד   לאכי  ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָא
אכילת  ־   ה נע ה  ה מ ת על־ידי    ל־מק ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמ

. ָָאד
 על־ידי ־זה וזה ,אכל ו  הע חת  עליה ע מד  וה א  ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

 נדע געצ  א זיי   י א טייט ער , עליה ע מד  ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶה א 
 י מ והינ , אד אכילת  ה היה  על זיי , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמיט
נע ה  על־ידי ־זה  מ ה , מק ריו  כל ה לי ־ב ל ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻא ר

וה צת. ה רה    ק ח ת ספת  ְְְְִִֶֶֶַַַָָאצל

      ©«Ÿ§´¥À½̈ÀÀ©¥−¨¨´¦§¤®©−Ÿ¤¦¥¬
̈«Ÿ¤

ÂÈÏ‡ eÓ‡iÂ∑, ותניא ׁשּב"אליו", אי"ו על  נק ּוד  «…¿≈»ְְְֵֶַַָָָ
רבה  ׁשה ּכתב  מק ֹום  ּכל  א ֹומר : אלעזר  ּבן ׁשמע ֹון ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָר ּבי
רבה  ה ּנק ּדה  וכאן וכ ּו', ה ּכתב  ּדֹור ׁש א ּתה  ה ּנק ּדה , ְְְְְֵַַַַַָָָָָָָֻֻעל 
ׁשאל ּו: ל ׂשרה  ׁשאף  ה ּנק ּדה , ּדֹור ׁש א ּתה  ה ּכתב , ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָֻעל 
ׁשּלֹו, ּבאכסניא  אדם  ׁשּיׁשאל  למדנּו, אברהם ? ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָא ּיֹו

האיׁש על  ולא ּׁשה  הא ּׁשה  על  מציעא 'לאיׁש ּב'בבא  . ְְְִִִִִַַָָָָָָָָָ
פז) א ּמנּו(דף  ׂשרה  ה ּׁשרת  מלאכי היּו יֹודעים  ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָא ֹומרים :

לח ּבב ּה ּכדי היתה , ׁשּצנּועה  לה ֹודיע  א ּלא  היתה , ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהיכן
ל ּה ל ׁשּגר  'ּכדי חנינא : ּבר  יֹוסי ר ּבי אמר  ּבעל ּה. ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָעל 

ּברכה ' ׁשל  Ï‰‡.ּכֹוס  ‰p‰∑ היא .צנּועה  ְֶָָƒ≈»…∆ְִָ

       ©ÀŸ¤´¨³¥¤̧Æ¨¥´©½̈§¦¥¥−
      §¨¨´¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©¤¬©¨−Ÿ¤§¬

©«£¨«
‰iÁ ˙Úk∑ ּופסח ה ּבאה , ל ׁשנה  ה ּזאת  ּכעת  »≈«»ְֵֶַַַָָָָָֹ

ּכעת היה , קרינן מ ּדלא  יצחק , נֹולד  ה ּבא  ּולפסח  ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּכעת )ּבׁשוא ( iÁ‰.א ּלא  ˙Úk∑ ׁשּתהא ה ּזאת  ּכעת  ְִֵֶָָָ»≈«»ְֵֵֶַָֹ

וק ּימים  ׁשלמים  ּכּלכם  ׁשּתהיּו לכם , BL.ח ּיה  ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻ
eL‡∑ א ּלא אליו, ׁשּיׁשּוב   ה ּמלא ּבּׂשר ֹו לא  »ְְִֵֶֶַַָָָָֹ

ל ֹו, אמר  מק ֹום  ׁשל  ל ּהּבׁשליח ּות ֹו "וּיאמר  ּכמ ֹו: ְְִִֶֶַַָָָֹ
להר ּבֹות  ּביד ֹו אין וה ּוא  אר ּבה ", הר ּבה  ה '  ְְְְְְְֵֶַַַַַָָמלא

ּבׁשליח ּות ֹו ּכאן אף  מק ֹום , ׁשל  ּבׁשליח ּות ֹו ְְִִִִֶֶַָָָא ּלא 
ּכן ל ֹו אמר  מק ֹום  רבה)ׁשל  ל ּׁשּונ ּמית:(.(בראשית אמר  אלי ׁשע ֱִִֵֶַַַַָָָָ

אל  האלהים אי ׁש אד ֹוני  אל  ו ּתאמר  ּבן , חֹובקת אּת חּיה ּכעת הּזה ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ"ל ּמֹועד 

אׁשּוב", "ל ּמֹועד  אמר ּו: ׂשרה את ׁשּבּׂשר ּו הּמלאכים אֹותן  ,"ּבׁשפחת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּתכ ּזב

"ל ּמֹועד  אמר ּו: לעֹולם, וקּימים חּיים ׁשהם הּמלאכים 'אֹותן  אלי ׁשע: ל ּה ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָאמר 

"ל ּמֹועד  מת: ּובין  חי  ּבין  מת, ּומחר  חי  ׁשהּיֹום ֿ ודם, ּבׂשר  אני  אבל  ֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאׁשּוב",

וג ֹו'" ‡ÂÈÁ.)הּזה ‡e‰Â∑ ה ּמלא אחר  היה  .ה ּפתח  ְֶַ¿«¬»ְֶַַַַַַָָָ

      §©§¨¨³§¨¨Æ§¥¦½¨¦−©¨¦®¨©Æ¦«§´
  §¨½̈−Ÿ©©¨¦«

˙BÈ‰Ï Ï„Á∑ מ ּמּנה ּפסק.ÌÈLpk Á‡∑ נּדּות .ארח  »«ƒ¿ִֶַָָ…««»ƒִַֹ

     ©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³§Ÿ¦Æ
   ̈«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«

‰‡ט  Ó‡Â C˙z‡ ‰N Ô‡ dÏ eÓ‡Â«¬»≈»»»ƒ¿»«¬«»
:‡kLÓ¿«¿¿»

˜ÔÈÓiי  Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ ez‡ zÓ Ó‡Â«¬«ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ
Ú˙a ˙ÚÓL ‰NÂ C˙z‡ ‰NÏ  ‡‰Â¿»»¿»»ƒ¿»¿»»¿««ƒ¿«

:È‰BBÁ‡ ‡e‰Â ‡kLÓ«¿¿»¿¬ƒ

Òt˜יא  ÔÈÓBÈa elÚ eÈÒ ‰NÂ Ì‰‡Â¿«¿»»¿»»ƒ«¿ƒ¿«
:‡iLk ÁB‡ ‰NÏ ÈÂ‰ÓlÓƒ¿∆¡≈¿»»«ƒ¿«»

ÈÈÒc˙יב  ˙a ÓÈÓÏ d‰ÚÓa ‰N ˙ÎÈÁÂ¿«¿«»»ƒ¿»«¿≈»»«¿≈ƒ
:ÈÒ ÈBaÂ eÓÈÏeÚ ÈÏ ˙Â‰¬«ƒ≈¿ƒƒƒ

 

      
    

   

  
    

   

   
  



מו              
da˜a∑ אפ ׁשר' ואמרה : ּבמעיה , מס ּתּכלת  ¿ƒ¿»ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּצמק ּו ה ּלל ּו ה ּׁשדים  ולד , טע ּונין ה ּלל ּו ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָה ּקרבים 
חלב '? ּול ׁשֹון ∑„Ú‰.(תנחומא)מ ֹוׁשכין ּבׂשר , צחצ ּוח  ְִָָ∆¿»ְְִַָָ

דבר  ה ּבׂשר . את  ּומע ּדן ה ּׂשער  את  מסיר  ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמ ׁשנה :
נּדּות  וסת  זמן ע ּדן, ל ׁשֹון .אחר : ְְִִֵֶֶַַַ

      ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈
     ¥ÀŸ©©¬ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦

ÌÓ‡ Û‡‰∑? אלד אמת  Èz˜Ê.הגם  È‡Â∑ ואדני" אמרה  היא  ׁשהרי ה ּׁשל ֹום , מ ּפני ה ּכת ּוב  ׁשּנה  ««À¿»ֱֲֵֵֶַ«¬ƒ»«¿ƒְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
.זקן" ֵָ

       £¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®©¥º¨¬¥¤²¨¥¬
  ©−̈§¨¨¬¥«

‡ÏtÈ‰∑ ּדבר ׁשּום  וכי הית ּכּסי, ּכתר ּגּומ ֹו: ¬ƒ»≈ְְְְֲִִֵַַָָ
ּכרצ ֹוני? מ ּלע ׂשֹות  מ ּמּני ּומכ ּסה  ּומפרד  .מפלא  ְְְְֲִִִִִֶֶַָָֻֻֻ

„ÚBnÏ∑, אתמל  ל ׁשּקבע ּתי ה ּמיעד  מ ֹועד  לא ֹות ֹו «≈ְְְְְִֵֶֶַַָָֹֻ
האחרת  ּבּׁשנה  ה ּזה  .ל ּמֹועד  ֵֶֶֶַַַַָָָ

     

     ©§©¥̧¨¨¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´¨¥®¨
   ©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§

z˜Áˆ Èk 'B‚Â ‰‡È Èk∑מ ׁשּמׁש הרא ׁשֹון ƒ»≈»¿ƒ»»¿¿ְִֵַָ
ׂשרה , וּתכח ׁש ל ּדבר : טעם  ׁשּנֹותן ה ּוא  'ּדהא ', ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָל ׁשֹון
וּיאמר  'א ּלא ': ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁש וה ּׁשני ׁשּיראה . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלפי

'ּכי' ר ּבֹותינּו: ׁשאמר ּו צחק ּת, א ּלא  ה ּוא , ּכדברי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלא 
ּדהא  א ּלא , ּדלמא , אי, ל ׁשֹונֹות : ּבאר ּבע  .מ ׁשּמׁש ְְְְְְִִֵֶַַַָָָ

     ©ª̈³¦¨Æ¨«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ
    §©̧§¨½̈Ÿ¥¬¦−̈§©§¨«

eÙ˜LiÂ∑ ח ּוץ לרעה , ׁשּבּמקרא  "ה ׁשקפה " ּכל  ««¿ƒְְְִֶַַָָָָָָ
"קד ׁש מ ּמע ֹון כו)מ "ה ׁשקיפה  מ ּתנֹות (דברים ּכח  ׁשּגד ֹול  , ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

לרחמים  הרגז מ ּדת   ׁשה ֹופ ∑ÌÁlLÏ.ענּיים , ְֲֲִִִִֵֶֶַַָֹ¿«¿»
הם  א ֹורחים  ּכסב ּור : .לל ּוֹותם , ְְְִֵַָָ

      ©«Ÿ̈−¨¨®©«£©¤³£¦Æ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬
Ÿ¤«

È‡ ‰qÎÓ‰∑ ּבתמיהה.‰NÚ È‡ L‡∑ «¿«∆¬ƒְִִָ¬∆¬ƒ…∆
מ ּדע ּתֹו. ׁשּלא  זה  ּדבר  לע ׂשֹות  לי יפה  לא  ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹּבסד ֹום .
ה ּלל ּו ּכרכין וחמ ּׁשה  ה ּזאת , הארץ  את  ל ֹו נת ּתי ְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאני

ׁשּנאמר : הן, י )ׁשּלֹו וג ֹו'(לעיל  מ ּציד ֹון ה ּכנעני "ּגב ּול  ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַ

אברהם , א ֹות ֹו קראתי וג ֹו'". ועמ ֹורה  סד ֹומה  ְְְֲֲִַַָָָָָָָֹּבאכה 
לאב , א ֹודיע  ולא  ה ּבנים  את  וא ׁשמיד  ּגֹוים , המ ֹון ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹאב 

א ֹוהבי? .ׁשה ּוא  ֲִֶ

       §©̧§¨½̈¨¦«§¤²§¬¨−§¨®§¦̧§§½
  −Ÿ¥¬¨¨«¤

N‰יג  ˙ÎÈÁ Ô„ ‡ÓÏ Ì‰‡Ï ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿»¿»«¿«»»
:˙ÈÈÒ ‡‡Â „ÈÏB‡ ‡ËLe˜a Ì‰ ÓÈÓÏ¿≈««¿«¿¿»ƒ«¬»≈ƒ

‡ezיד  ÔÓÊÏ ‡Ób˙t ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Èqk˙È‰¬ƒ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
: ‰NÏe ÔÈÓi˜ Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»»»

‡Èטו ˙ÈÎiÁ ‡Ï ÓÈÓÏ ‰N ˙ÈcÎÂ¿«ƒ«»»¿≈»»«≈ƒ¬≈
:zÎiÁ Ìa ‡Ï Ó‡Â ˙ÏÁ„¿≈»«¬«»¿»«»¿¿

‡Ètטז ÏÚ e‡ÈÎzÒ‡Â ‡ib ÔnzÓ eÓ˜Â¿»ƒ«»À¿«»¿ƒ¿¿ƒ««≈
:ÔB‰È‡BÂÏ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ‡ Ì‰‡Â ÌB„Ò¿¿«¿»»»≈ƒ¿¿«¿≈

‡‡יז Èc Ì‰‡Ó ‡‡ ÈqÎÓ‰ Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬»«¿«≈¬»≈«¿»»ƒ¬»
:„Ú»≈

ÛÈw˙Âיח  ÈbÒ ÌÚÏ ÈÂ‰È ‰Â‰Ó Ì‰‡Â¿«¿»»≈¬»∆¡≈¿««ƒ¿«ƒ
:‡Ú‡ ÈÓÓÚ Ïk dÏÈ„a ÔeÎa˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ≈…«¿≈«¿»

 

    
    

  

   
    

   

    

    
     



מז               
‰È‰È BÈ‰ Ì‰‡Â∑ צ ּדיק זכר  א ּגדה : מדר ׁש ¿«¿»»»ƒ¿∆ְִִֵֶַַַָָ

מ ּמּנּו 'וכי ּופ ׁשּוט ֹו: ּברכ ֹו. והזּכיר ֹו, ה ֹואיל  ְְְְְְִִִִִִֵֶָָלברכה ,
ּגד ֹול  לג ֹוי להיֹות  לפני חביב  ה ּוא  והרי מעלים , ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָאני

הארץ ' ּגֹויי ּכל  ּבֹו  ּולהת ּבר. ְְִֵֵֶָָָָ

         

צצצציקיקיקיק זכרזכרזכרזכר אמראמראמראמר ,,,, רכ רכ רכ רכ יריריריר והז והז והז והז ההההאיל איל איל איל  א א א א דהדהדהדה,,,, ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָמדרמדרמדרמדר
יח)לברכהלברכהלברכהלברכה יח, "ה איל (רש"י תב  נח  רת  רי לעיל ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָֹ

 צ ולא  לברכה ", ציק  זכר אמר , בח ס ר ירְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהז
ל  ה ט ר ה ה ה  למר,  וי א דה . מדר  הְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

 י ציק   ירימז א ר ה א , לברכה " ציק  ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ"זכר
 ח ח ח ח ל ל ל ל"   נקט ולכ וא אמראמראמראמר; לברכה ". ציק  זכר ְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

 י ציק   ירימז א ר תב  אלברכלברכלברכלברכר מק ר , ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
א דה . מדר ה א  ְְִֶַַָָזה 

      ¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤¥Æ
      ©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈¦§¨®
      §©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬£¤¦¤−¨¨«

ÂÈzÚ„È Èk∑:ּכמ ֹו ח ּבה , ב )ל ׁשֹון "מ ֹודע (רות ƒ¿«¿ƒְְִַָ
ג )לאיׁשּה", מדע ּתנּו",(שם ּבעז לג )"הלא  "ואדע (שמות ְְֲֲִֵַַָָָָֹֹֹ

ל ׁשֹון  א ּלא  אינֹו ּכּלם  ל ׁשֹון ע ּקר  ואמנם , ְְְְְִֵֵֶַָָָָֻּבׁשם ".
ויֹודע ֹו אצל ֹו, מקרב ֹו האדם  את  ׁשה ּמח ּבב  ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָידיעה ,
לפי  יצ ּוה ", א ׁשר  "למען "ידע ּתיו"? ול ּמה  ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָּומ ּכיר ֹו.
ּתפר ׁשה ּו ואם  ּדרכי. ל ׁשמר  עלי ּבניו את  מצ ּוה  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשה ּוא 
אין  וג ֹו', ּבניו את  ׁשּיצ ּוה  ּבֹו אני יֹודע  ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכתר ּגּומ ֹו:

ה ּלׁשֹון  על  נֹופל  ּכמ ֹו:∑eˆÈ‰.'למען' הוה , ל ׁשֹון ְֵַַַַָ¿«∆ְְֶֹ
א) יחנּו"(איוב  ה ' ֿ ּפי "על  א ּיֹוב ", יע ׂשה  ÔÚÓÏ."ּככה  ֲֲִִֶַַַָָ¿««
‡È‰∑ּכדי ּכ ה ',  ּדר 'ׁשמר ּו לבניו: מצ ּוה  ה ּוא  »ƒְְְְִֵֶֶֶַָָָ

לא  אברהם ' ּבית  'על  וג ֹו'. אברהם  על  ה ' ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹׁשּיביא 
ּבן  ה ּמעמיד  ּכל  למדנּו, ֿ אברהם ", "על  א ּלא  ְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָנאמר ,

מת  אינֹו ּכא ּלּו - .צ ּדיק  ְִִֵֵַ

         

מלמעלה  (המ כה  הוי ' ר מר ו  א  עניני ני  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוה ה 
למעלה ) מ מ ה  (עב דה  מ ט צדקה  לע ת ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָלמ ה )
סנ ה רת. ל  מ מ ראל, ואחד  אחד  כל  נ ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָי
העניני בפרט , י נצח  ה ה רה  עניני  ל זה  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעל
זה  לעני נגע  הרי  , ניל ח  נתינת סימ אב ת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמע ה 

 ס עד  אחריו , ית ואת ניו  את יצה  א ר פר ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָא מר
ה א  ('ג ניו  את מצה   אברה) זה  וצי  ה רת. ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָל
מע ה  ד  ח ' ה 'תינת על  סנ) מיחד  ח  ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹֻנתינת

ה "ל. עב ד ת י  על מ ראל אחד  לכל ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאב ת)

     ©´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ©«£Ÿ̈−¦¨®¨
   §©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

'‰ Ó‡iÂ∑, אמר ּכא ׁשר  ׁשע ׂשה  אברהם , אל  «…∆ְֲֶֶֶַַַָָָָָ
מ ּמּנּו יכ ּסה  ׁשּבּמקרא ,∑aŒÈk‰.ׁשּלא  'ר ּבה ' ּכל  ְִֶֶֶַֹƒ»»ְִֶַָָָָ

ּגד ֹולה , מתר ּגמין: ׁשהן לפי ּבּבי"ת , למ ּטה  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻה ּטעם 

ּברי"ׁש, למעלה  טעמ ֹו זה  אבל  וה ֹולכת . ּגדלה  ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָא ֹו
ׁשּפר ׁשּתי: ּכמ ֹו ּכבר , ּגדלה  ׁשּמתר ּגם : טו)לפי (לעיל  ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ

ּבאה ", ה ּׁשמ ׁש ב )"ויהי יבמ ּת(רות ׁשבה  .""ה ּנה  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

      ¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−¨´
  ̈¨®§¦−Ÿ¥¨«¨

‡pŒ‰„‡∑ ּדיני יפסק ּו ׁשּלא  ל ּדּינים  ל ּמד  ≈¿»»ְְִִִִֵֵֶַַָֹ
ּברא ּיה , א ּלא  ּבפר ׁשת נפ ׁשֹות  ׁשּפר ׁשּתי ּכמ ֹו ה ּכל  ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

מע ׂשיהם  לס ֹוף  ֿ ּנא " "ארדה  אחר : ּדבר  .ה ּפּלגה . ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
d˙˜Úˆk‰∑ מדינה eNÚ.ׁשל  ÈÏ‡ ‰‡a‰∑ וכן «¿«¬»»ְִֶָ«»»≈«»ְֵ

(יט  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È‡ רמב"ן dzÚ„È(Ècגי ' ÏÈ„a ¬≈¿ƒ√»«¿«¿ƒ≈¿ƒƒ
È‰B˙a d˙Èa L‡ ˙ÈÂ È‰Ba ˙È „wÙÈ¿«≈»¿ƒ¿»¡«≈≈«¿ƒ
‡z˜„ˆ „aÚÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôw˙c ÔÁ‡ ÔehÈÂ¿ƒ¿»¿»¿«¿»√»¿»¿∆¿«¿«¿»
ÏlÓc ˙È Ì‰‡ ÏÚ ÈÈ È˙È‡ ÏÈ„a ‡È„Â¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ¿»««¿»»»ƒ«≈

:È‰BÏÚ¬ƒ

È‚Ò‡˙כ  È‡ ‰BÓÚÂ ÌB„Òc ˙Ï˜ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿≈«ƒ¿«¬»¬≈¿ƒ«
:‡„ÁÏ ˙ÙÈ˜˙ È‡ ÔB‰˙BÁÂ¿»¿¬≈¿ƒ««¬»

lÚc˙כא  ÔB‰zÏ˜ ÈÎ‰ Ôec‡Â ÔÚÎ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¬ƒ¿ƒ¿¿¿««
‡Ï Ì‡) ‡ÈÓb ÔB‰nÚ „aÚ‡ e„Ú ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬»∆¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»

:Út˙‡ ‡Ï ÔÈÈz Ì‡Â (ÔÈÈ»̇¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆¿¿»

 

      
   

       
     

      
      

     


  
  

   
  



מח              
יעמד ּו לא  ואם  ּבהם . ע ֹוׂשה  אני ּכלה  ּבמר ּדם , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹע ֹומדים 
ולא  ּביּסּורין, מהן לה ּפרע  אע ׂשה  מה  אדעה  ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבמר ּדם ,

אחר : ּבמק ֹום  מצינּו ּבֹו וכ ּיֹוצא  א ֹותן. לג )אכ ּלה  (שמות ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
."ּל ֿ אע ׂשה  מה  ואדעה  מעלי עדי ה ֹורד  ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ"וע ּתה 

ל "ּכלה ", "ע ׂשּו" ּבין ּפסק , נק ּדת  הפסק  יׁש  ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֻּולפיכ
ּדר ׁשּו ור ּבֹותינּו מחבר ּתּה. ּתבה  להפריד  ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָּכדי
מ ׁשּנה  מיתה  ׁשהרג ּוה  אחת  ריבה  צעקת  ְְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ"ה ּכצעקת ּה",

ּב'חלק ' ּכמפר ׁש לעני, מזֹון ׁשּנתנה  .על  ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ

     ©¦§³¦¨Æ¨«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈
   ¤¬Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

ÌMÓ eÙiÂ∑ ׁשם ל ּום  ׁשאברהם  .מ ּמק ֹום  «ƒ¿ƒ»ְִִֶַָָָָָ
'‰ ÈÙÏ „ÓÚ ep„BÚ Ì‰‡Â∑ לעמד  הל לא  והלא  ¿«¿»»∆…≈ƒ¿≈ֲֲַַַָֹֹֹ

ואמר  אצל ֹו ּבא  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש א ּלא  ל ֹו:לפניו, ְְְֶֶַַָָָָָָָ

'וה ' לכ ּתב : ל ֹו והיה  ר ּבה ", ּכי ועמרה  סדם  ְְְֲֲִִַַַַָָָָָֹֹֹ"זעקת 
ה ּוא  ס ֹופרים  ּתּקּון א ּלא  אברהם ', על  עמד  זה ע ֹוד ּנּו ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

כן)(ב "ר) לכתוב  ז"ל  הפכוהו .(אשר
      ©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−¦

̈¨«
Ì‰‡ LbiÂ∑: למלחמה ה ּגׁשה  י )מצינּו (ש"ב  «ƒ««¿»»ְְִִַָָָָָ

יה ּודה ", אליו "וּיּגׁש לפ ּיּוס : ה ּגׁשה  וג ֹו'", יֹואב  ְְְִִִֵַַַַַָָָָָ"וּיּגׁש
לתפ ּלה : יח)וה ּגׁשה  ּולכל (מ"א ה ּנביא ", אל ּיה ּו "וּיּגׁש ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָ

נכנס  נ ּגׁש(א ּלּו ּולפ ּיּוס )ס"א: ק ׁשֹות , לד ּבר  אברהם : ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

tÒz‰.ולתפ ּלה  Û‡‰∑ ׁשל ּולתר ּגּום  ּתס ּפה , הגם  ְְִִָ««ƒ¿∆ְְְֲִֶֶַַ
 יׁשיא האף  ּפר ּוׁשֹו: ּכ רגז, ל ׁשֹון ׁשּתר ּגמ ֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹא ּונקל ֹוס 

ר ׁשע  עם  צ ּדיק  .ׁשּתס ּפה  ְִִִֶֶַָָ

              

     

ס ס ס ס ה ה ה ה  האהאהאהא ו ו ו ו אמראמראמראמר  אברה אברה אברה אברה  ִִִִַַַַַַַַו ו ו וְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ
ק ק ק ק תתתת לד לד לד לד רררר  אברה אברה אברה אברה רש"י)נכנס נכנס נכנס נכנס  ובפירוש כג . (יח, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

א הבי "  אברה" – היתה  אבינ  אברה ל ת ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָיד ע 
ח) מא, אי (ישעיה  , מ   וא חסד , על היה   בטבע ,ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

לה "ה ? בפרט ק ת,  אברה ד ר כ ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָי
ה לת  לה ל  האד  צרי ה  עד   איר ה  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָא א 

אד ה לת ה – נפת ה לת ל עני כ א  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָנפת,
ל אי , האד לידי  – רחנת  אד ה לת וה טפְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
 ד ב לפי  ה א  מה  רק  ולע ת ח נת", ְְְְְֲִֶֶַַַַֹ"לח ב 
ל  לנת אפר מה  ל לע ת עליו  א א  ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָלה יל,
נגד ה א  בר לע ת  צרי  א ואפיל ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָהאפרי ת.

חת. מרדת חבר את לה יל  די  ת לע עליו  , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָטבע

      ©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®©©³
     ¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©£¦¦¬©©¦¦−

 £¤¬§¦§¨«
Ì˜Ècˆ ÌÈMÓÁ LÈ ÈÏe‡∑יׁש מק ֹומ ֹות  חמ ּׁשה  ּכי , ּוכר  ּכר לכל  צ ּדיקים  .ע ׂשרה  «≈¬ƒƒ«ƒƒְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

      ¨¦̧¨§¹¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ
      ¦¨½̈§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ

   ̈¨½̈¤¬Ÿ©«£¤−¦§¨«
El ‰ÏÏÁ∑ את ה ּצּדיקים  יּציל ּו לא  ּתאמר  ואם  »ƒ»¿ְִִִִֶַַַַֹֹ

ל ּמה  ה ּצּדיקים ?הר ׁשעים , El.ּתמית  ‰ÏÏÁ∑ ח ּלין ְִִִִַַָָָָָ»ƒ»¿ִֻ
צ ּדיקים  ה ּכל , ׁשֹוטף  אמנּות ֹו: ה ּוא  ּכ יאמר ּו, , ל ְְֳִִֵַַָָֹֹה ּוא 

ה ּמּבּול  לד ֹור  ע ׂשית  ּכ ה ּפּלגה ּור ׁשעים . .ּולד ֹור  ְְְִִַַַַָָָָָָ

‰f‰ ck∑ ול ה ּוא  ּבֹולא  ּכּיֹוצא  Cl.א  ‰ÏÏÁ∑ «»»«∆ְֵַֹֹ»ƒ»»
ı‡‰ŒÏk.ה ּבא לע ֹולם  ËÙL‰∑ ּבחט "ף נק ּוד  ַָָָ¬…≈»»»∆ֲַַָ

מי  וכי ּתמיהה , ל ׁשֹון "ה ׁשפט ", ׁשל  ה "א  ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹּפּת"ח 
אמת ? מ ׁשּפט  יע ׂשה  לא  ׁשֹופט , .ׁשה ּוא  ְֱֲִֵֶֶֶַַֹ

ÌB„ÒÏכב  eÏÊ‡Â ‡ib ÔnzÓ e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«»À¿«»«¬»ƒ¿
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa LnLÓ ÔÚk „Ú Ì‰‡Â¿«¿»»«¿«¿«≈ƒ¿√»¿»

kÊ‡‰כג  ÈˆÈLz Ê‚‰ Ó‡Â Ì‰‡ ˜e¿≈«¿»»«¬»¬ƒ¿«¿≈≈«»»
:‡iÁ ÌÚƒ«»»

˜z‡כד  B‚a ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ˙È‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒ«¿ƒ«»ƒ¿«¿»
ÏÈ„a ‡˙‡Ï ˜BaL˙ ‡ÏÂ ÈˆÈLz Ê‚‰¬ƒ¿«¿≈≈¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ

:de‚ Èc ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«»ƒƒ¿««

Ób˙Ùk‡כה  „aÚÓlÓ CÈc Ôep‡ ‡ËLe˜¿»ƒƒ»ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»
‰‡kÊ È‰ÈÂ ‡iÁ ÌÚ ‰‡kÊ ‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰»≈¿«»»«»»ƒ«»»ƒ≈«»»

) ÔÈ„c CÈc Ôep‡ ‡ËLe˜ ‡iÁk נ "יÔÈ„‰( ¿«»»¿»ƒƒ»¿»ƒ¬««
) ‡Ï ‡Ú‡ Ïk נ "יÌa(:‡Èc „aÚÈ »«¿»»¿««¿≈ƒ»



מט               

     ©´Ÿ¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−
    §´¨¦®§¨¨¬¦§¨©¨−©«£¨«

ÌB˜n‰ŒÏÎÏ 'B‚Â Ì„Ò ‡ˆÓ‡ŒÌ‡∑ ּתלה מ ּכּלם , וח ׁשּובה  מטר ֹוּפֹולין היתה  ׁשּסד ֹום  לפי ה ּכר ּכים , לכל  ƒ∆¿»ƒ¿…¿¿»«»ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
ה ּכת ּוב  .ּבּה ַָָ

     ©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´
   ¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬¨¥«¤

Ù‡Â ÙÚ ÈÎ‡Â∑רחמי ל ּולי נמרד , ֿ ידי על  ואפר  ה ּמלכים  ֿ ידי על  עפר  להיֹות  רא ּוי הייתי ּוכבר  ¿»…ƒ»»»≈∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לי  עמד ּו .א ׁשר  ְֲִֶָ

              

  

ואפרואפרואפרואפר:::: עפרעפרעפרעפר כז)ואנכי ואנכי ואנכי ואנכי  (יח, ְְְְָָָָֹֹֽֽֽֽ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ניו   זכ ואפר", עפר "ואנכי  אבינ  אברה אמר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹכר

ס טה  ועפר רה  אפר מצת, א)לי  יז, (סוטה  ְְֲִִֵֵֶַַָָָ
מ ה " נגד  "מ ה  כר   מ ה "ה  ח,יד ע  סוטה  (ראה  ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

( ואיל הב  ס טה " ועפר רה  "אפר ה   לע  י ־ וא ,ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
?אבינ  אברה ל דת לעב מ ה  נגד  ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָמ ה 

זה : ה א ר למר  ְֵֵֶַַָוי
י מ" אפ היתה  אבינ  אברה ל דת עב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמצינ

" יריי  ב )עצמ עמוד  ריש יז, השנה  ראש אחד(ראה  ל פני  ְְְִִִֵֶַַָָ
ני "ק לת על ואפיל עניניו  ל על ר ועד  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָואחד .

" רחי א "הכנסת מצות ביל סו כינה " קכז, שבת (ראה  ְְְְְִִִִִַַַָָ
א) לאבק עמוד   חוי  י ערב"  רחי א  הי  וא ,ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָ

" ד )רגליה יח, פרשתנו  .(רש"י ְֵֶַ
מצת: לי  זכה  זה  ְְְִִִֵֶַָָב כר

"  ס ועד  מ ח ה  פרה  סקי הע "ל  א – פרה " ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ"אפר
כ היה  זה ,  הני ה  ב התח לא    ל־מק מ , ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹנטמאי
לטהר  די   ונטמא  הני ה ר ו למת, טמא  היה   ה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמי

.מאת מ  חבר ְֲִֵֶָָֻאת
רחמנא ־  ה "ה , ל  מ חיקת  א – ס טה " ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָ"עפר
 י  ל "לע ת ה ה  מ ה , ד ל ה ' ח ל ל  אי ,ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָליצל
על  י חה  קד ה  כ ב  מי  רה : אמרה  , לא  ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֻאי

" י א)ה קטז, התנהגה (שבת א  א ה  על ד ר  א , ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ
הק "ה  ל  מ למחק  רה  אמרה    ל־מק מ ְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹצניע ת,

." לא  אי י  ל ְְֲִִֵַָ"לע ת

     Â©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈£©§¦¬
     ©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½¦

   ¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«
ÁL˙‰‰MÓÁa ˙È∑ ע ּמהם ּתצטרף  ע ֹולם , ׁשל  צ ּדיק ֹו וא ּתה  , ּכר לכל  ּתׁשעה  הן .והלא  ¬«¿ƒ«¬ƒ»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

       ©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
     ©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

ÌÈÚa‡ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑יּציל ּו ע ׂשרים  א ֹו מהם , ׁשל ׁשה  יּציל ּו ׁשל ׁשים  וכן ה ּכר ּכים . אר ּבעה  ויּמלט ּו «ƒ»¿»«¿»ƒְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
מהם  אחד  יּציל ּו ע ׂשרה  א ֹו מהם , .ׁשנים  ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ÔÈ‡kÊכו ÔÈLÓÁ ÌB„Òa ÁkL‡ Ì‡ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»ƒ«¿«ƒ¿«¿ƒ«»ƒ
:ÔB‰ÏÈ„a ‡˙‡ ÏÎÏ ˜BaL‡Â ‡z˜ B‚a¿«¿»¿∆¿¿»«¿»¿ƒ¿

È˙ÈLכז ÔÚÎ ‡‰ Ó‡Â Ì‰‡ ˙‡Â«¬≈«¿»»«¬»»¿«»≈ƒ
:ÌË˜e ÙÚ ‡‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»¿»«¬»»»¿»

LÓÁ‡כח  ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ÔeÒÁÈ ÌÈ‡Ó»ƒ«¿¿«¿ƒ«»ƒ«¿»
‡Ï Ó‡Â ‡z˜ Ïk ˙È ‡LÓÁa ÏaÁ˙‰«¿«≈¿«¿»»»«¿»«¬«»
:‡LÓÁÂ ÔÈÚa‡ Ônz ÁkL‡ Ì‡ ÏaÁ‡¬«≈ƒ«¿««»«¿¿ƒ¿«¿»

ÌÈ‡Óכט  Ó‡Â È‰BÓ„˜ ‡ÏlÓÏ „BÚ ÛÒB‡Â¿≈¿«»»√»ƒ«¬«»ƒ
„aÚ‡ ‡Ï Ó‡Â ÔÈÚa‡ Ônz ÔeÁkzLÈƒ¿«¿«»«¿¿ƒ«¬«»∆¿≈

:ÔÈÚa‡ ÏÈ„a ‡Ób¿≈»¿ƒ«¿¿ƒ
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      ©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²¦¨«§¬
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 §¦«

     ©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈©²
      ¦¨«§¬−̈¤§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−

̈«¤§¦«
ÈzÏ‡B‰∑" מ ׁשה "וּיֹואל  ּכמ ֹו: .רציתי, «¿ƒְִִֶֶַָֹ

     ©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©
       ©²¦¨«§¬−̈£¨¨®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−

̈«£¨¨«
‰NÚ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑,ּבּקׁש לא  ּפח ֹות  על  «ƒ»¿»¬»»ִֵַָֹ

ולא  ּונׁשיהם , ּובניו נח  ׁשמנה , היּו ה ּמּבּול  ּדֹור  ְְְֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאמר :
ּבּקׁש ּכבר  צר ּוף  ֿ ידי על  ּתׁשעה  ועל  ּדֹורם , על  ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָה ּציל ּו

מצא  .ולא  ְָָֹ

     ©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨¨®
  §©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«

'B‚Â '‰ CÏiÂ∑ הל ה ּסנג ֹור , ׁשּנׁשּתּתק  ּכיון «≈∆¿ְִֵֵֵֶַַַַָָ
ה ּדּין  BÓ˜ÓÏ.ל ֹו L Ì‰‡Â∑,ה ּדּין נס ּתּלק  ַַָ¿«¿»»»ƒ¿…ְִֵַַַָ

מק  וה ּקטג ֹור  ה ּסנג ֹור  ׁשני נס ּתּלק  "וּיבא ּו  ּולפיכ טרג , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָֹ
לה ׁשחית  סד ֹומה " את :ה ּמלאכים  לה ׁשחית  אחד  ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

לר ּפא ֹות  ׁשּבא  א ֹות ֹו וה ּוא  ל ֹוט  את  לה ּציל  ואחד  ְְְְְְִֶֶֶַַָָסד ֹום ,
ּכיון  ׂשרה , את  לב ּׂשר  ׁשּבא  וה ּׁשליׁשי אברהם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאת 

ל ֹו נס ּתּלק  ׁשליח ּות ֹו, .ׁשע ׂשה  ְְִִֵֶַָָ

     

     ©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤§−
     ¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´̈¦§¨½̈©¦§©¬

 ©©−¦¨«§¨
ÌÈÎ‡Ïn‰∑ ּכׁשהיתה "אנׁשים ", קראם  ּולה ּלן ««¿»ƒְְְְֲִֶַָָָָָָ

אצל  אחר : ּדבר  "אנׁשים ". קראם  ע ּמהם  ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשכינה 
אצל ֹו ּתדירין ה ּמלאכים  והיּו ּגד ֹול , ׁשּכח ֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹאברהם 
קראם : ל ֹוט  ואצל  "אנׁשים ", קראם  ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָּכאנׁשים 

ה ּמלאכים ∑Úa."מלאכים " ׁשה ּו ּכ ֿ ּכל  וכי ְִַָ»∆∆ְְִִַַָָָָ

ּוממ ּתינים  היּו רחמים  מלאכי א ּלא  לסד ֹום ? ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמחבר ֹון
סנג ֹוריא  עליהם  לל ּמד  אברהם  יּוכל  ËBÏÂ.ׁשּמא  ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָ¿

Ì„ÒŒÚLa LÈ∑"מ ּנּוה ּו ה ּיֹום  א ֹות ֹו ּכתיב , יׁשב " …≈¿««¿…ְִִַַָ
רבה)עליהם ׁשֹופט  B‚Â'.(בראשית ËBÏŒ‡iÂ∑ מ ּבית ֲֵֵֶ««¿¿ִֵ

הא ֹורחים  על  לח ּזר  למד  .אברהם  ְְְִֵַַַַָָָָ

      ©¹Ÿ¤¦¤´¨«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³
     §¦̧Æ§©«£´©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®

    ©«Ÿ§´½Ÿ¦¬¨«§−¨¦«

(ל  Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï Ó‡Â נ "י‡Ê‚e(ÈÈ„ «¬«»¿«ƒ¿…√»¿»«¿»
Ó‡Â ÔÈ˙Ïz Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ÏlÓ‡Â∆¡«≈»ƒƒ¿«¿«»¿»ƒ«¬«
:ÔÈ˙Ïz Ônz ÁkL‡ Ì‡ ‡Ób „aÚ‡ ‡Ï»∆¿≈¿≈»ƒ«¿««»¿»ƒ

ÈÈלא  Ì„˜ ‡ÏlÓÏ È˙ÈL ÔÚÎ ‡‰ Ó‡Â«¬«»¿«»≈ƒ¿«»»√»¿»
‡Ï Ó‡Â ÔÈNÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó»ƒƒ¿«¿«»∆¿ƒ«¬«»

:ÔÈNÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡¬«≈¿ƒ∆¿ƒ

Ìaלב  ÏlÓ‡Â ÈÈ Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿…√»¿»∆¡«≈¿«
‡NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ‡„‰ ‡ÓÊƒ¿»»»»ƒƒ¿«¿«»«¿»

:‡NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡ ‡Ï Ó‡Â«¬«»¬«≈¿ƒ«¿»

ÌÚלג  ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ÈÈ„ ‡˜È ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««¿»»«¿»«≈ƒ¿«»»ƒ
:d˙‡Ï z Ì‰‡Â Ì‰‡«¿»»¿«¿»»»¿«¿≈

ËBÏÂא  ‡LÓa ÌB„ÒÏ ‡iÎ‡ÏÓ ÔÈz elÚÂ¿«¿≈«¿»«»ƒ¿¿«¿»¿
) ‡Ú˙a ˙È נ "יÚ˙a(ËBÏ ‡ÊÁÂ ÌB„Ò„ »≈¿«¿»ƒ¿«ƒ¿«¬»

ÏÚ È‰Bt‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰˙eÓc˜Ï Ì˜Â¿»¿«»¿¿ƒ««ƒ«
:‡Ú‡«¿»

ÈÏ˙ב  ÔÚÎ eeÊ ÈBa ÔÚÎ eÚa Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ«¿«¿≈
ÔeÓc˜˙e ÔBÎÈÏ‚ eÁÒ‡Â e˙Èe ÔBÎcÚ«¿¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿
‡BÁa Ô‰l‡ ‡Ï eÓ‡Â ÔBÎÁ‡Ï ÔeÎ‰˙e¿»¿»¿¬«¬»»∆»≈ƒ¿»

:˙È¿ƒ



ני               
È„‡Œ‡ ‰p‰∑ אחר ּלי, אד ֹונים  א ּתם  נא  ה ּנה  ƒ∆»¬…«ֲִִִֵֶַַַָ

לתת  א ּתם  צריכים  נא  ה ּנה  אחר : ּדבר  עלי. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשעבר ּתם 
עצה  היא  וזֹו ּבכם , יּכיר ּו ׁשּלא  ה ּלל ּו הר ׁשעים  על  ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלב 

רבה)נכ ֹונה  ‡.(בראשית eeÒ∑ לביתי  ה ּדר את  ע ּקמ ּו ְָ»ְְִֵֶֶֶַַ
 לכ ׁשם , נכנסין ׁשא ּתם  יּכיר ּו ׁשּלא  עק ּלת ֹון,  ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדר

"ס ּור ּו" רבה)נאמר  ÌÎÈÏ‚.(בראשית eˆÁÂ eÈÏÂ∑ וכי ֱֶַ¿ƒ¿«¬«¿≈∆ְִ
לרחץ ? ּכ ֿ ואחר  ּתח ּלה  לל ּון אדם  ּבני ׁשל  ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹּדר ּכן
"ורחצ ּו ּתח ּלה  להם  אמר  אברהם  ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָוע ֹוד ,
אנׁשי  ּכׁשּיבא ּו אם  ל ֹוט : אמר  ּכ א ּלא  ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרגליכם "?

עלי  יעליל ּו רגליהם , רחצ ּו ׁשּכבר  וירא ּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָסד ֹום 
ׁשּבא ּו ׁשל ׁשה , א ֹו ימים  ׁשני עבר ּו 'ּכבר  ְְְְְְִֵֶָָָָָֹֹויאמר ּו:
ׁשּיתע ּכב ּו מ ּוטב  אמר :  לפיכ ה ֹודע ּתנּו', ולא   ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹלבית
עכ ׁשו. ׁשּבא ּו ּכמ ֹו נראין ׁשּיהיּו רגליהם , ּבאבק  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכאן
"רחצ ּו" ּכ ֿ ואחר  ּתח ּלה  "לינּו" אמר :  לפיכ. ְְְֲִִִַַַַָָָָ

‡l eÓ‡iÂ∑ מ ּכאן ּתע ׂשה ", "ּכן אמר ּו: ּולאברהם  «…¿…ְְְֲִֵֶַַָָָָ
ל ּגד ֹול  מסרבין ואין ל ּקטן רבה)ׁשּמסרבין Èk.(בראשית ְְְְְִִֵֶַַָָָָָƒ

ÔÈÏ BÁ∑:ׁשאמר ּו 'א ּלא ', ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁש 'ּכי' הרי »¿»ƒְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
נלין' עיר  ׁשל  ּברח ֹוב ּה א ּלא  , ּבית אל  נס ּור  .'לא  ְְִִִֵֶֶֶָָָָֹ

      ©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©
    ̈¤Æ¦§¤½©¬¨−̈©Ÿ¥«

ÂÈÏ‡ eÒiÂ∑ּבית ֹו לצד   ה ּדר את  ‡Ù‰.ע ּקמ ּו ˙BvÓe∑ היה .ּפסח  «»À≈»ְְִֵֶֶֶַַ«»»ֶַָָ

      ¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³§ŸÆ¨©´
    ©©©½¦¦©−©§©¨¥®¨¨−̈¦¨¤«

Ì„Ò ÈL‡ ÈÚ‰ ÈL‡Â ekLÈ ÌË∑ּכ ∆∆ƒ¿»¿«¿≈»ƒ«¿≈¿…ָ
העיר " ואנׁשי יׁשּכב ּו, "טרם  ר ּבה ': ּב'ברא ׁשית  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנדר ׁש
מה  לל ֹוט : ׁשֹואלים  ׁשהיּו מלאכים , ׁשל  ּבפיהם  ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהיּו
ר ׁשעים . ר ּבם  להם : א ֹומר  וה ּוא  ּומע ׂשיהם ? ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֻּטיבם 
ׁשל  ּופ ׁשּוט ֹו וג ֹו'". סדם  "ואנׁשי ּבהם , מד ּברים  ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹע ֹודם 

ר ׁשע , אנׁשי העיר ", "ואנׁשי ה ּבית .מקרא : על  נס ּבּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
ׁש ּכמ ֹו סדם ", "אנׁשי נקראים : ר ׁשעים , ׁשהיּו אמר ועל  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

וח ּטאים " רעים  סדם  "ואנׁשי ÌÚ‰ŒÏk.ה ּכת ּוב : ְְְְִִֵַַַָָָֹ»»»
‰ˆwÓ∑ מהם אחד  ׁשאין ה ּקצה , עד  העיר  מקצה  ƒ»∆ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

אין אחד  צ ּדיק  ׁשאפ ּלּו ּבידם , .ּבהם מ ֹוחה  ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

      ©¦§§³¤Æ©´Ÿ§½©¥¨«£¨¦²£¤
       ¨¬¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½§¥«§−̈Ÿ¨«

Ì˙‡ ‰Ú„Â∑ידע ּו לא  "א ׁשר  ּכמ ֹו: זכר , רבה)איׁש"ּבמ ׁשּכב  .(בראשית ¿≈¿»…»ְְְְֲִִֶַָָָֹ

      ©¥¥£¥¤²−©¤®§¨§©¤−¤¨©¬©«£¨«

   ©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

      ¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½
      ¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−§¥«¥¤®
      Â©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈¦«©¥¬−̈

 §¥¬«Ÿ̈¦«

elÚÂג  d˙ÂÏ eÊÂ ‡„ÁÏ ÔB‰a Û˜˙‡Â¿«¿≈¿«¬»¿»¿»≈¿«
‡Ù‡ ÈhÙe ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „ÚÂ d˙ÈÏ¿≈≈«¬«¿ƒ¿¿»«ƒ¬»

:eÏÎ‡Â ÔB‰Ï¿«¬»

ÌB„Òד  ÈL‡ ‡z˜ ÈL‡Â eÈÎL ‡Ï „Ú«»¿ƒ«¬»≈«¿»¬»≈¿
Ïk ‡Ò „ÚÂ ‡ÓÈÏeÚÓ ‡˙Èa ÏÚ eÙÈw‡«ƒ«≈»≈≈»¿«»»»

:dÙBqÓ ‡nÚ«»ƒ≈

‡˙Bה  Èc ‡ib Ô‡ dÏ eÓ‡Â ËBÏÏ B˜e¿¿«¬»≈»À¿«»ƒ¬
:ÔB‰˙È ÚcÂ ‡˙ÂÏ Ôep˜t‡ ‡ÈÏÈÏ C˙ÂÏ¿»»≈¿»«≈ƒ¿»»»¿ƒ«»¿

‡Á„ו ‡L„Â ‡Ú˙Ï ËBÏ ÔB‰˙ÂÏ ˜Ùe¿«¿»¿¿«¿»¿»»¬«
:È‰B˙a«¿ƒ

˙ÔeLÈ‡:ז ‡Ï ÈÁ‡ ÔÚÎ eÚa Ó‡Â«¬«¿»¿«««»«¿ƒ

bח  ÔepÚ„È ‡Ï Èc Ôa ÔÈzz ÈÏ ÔÚÎ ‡‰»¿«ƒ«¿≈¿»ƒ»¿»ƒ¿«
Ôw˙„k Ô‰Ï e„ÈÈÚÂ ÔBÎ˙ÂÏ Ô‰˙È ÔÚk ˜t‡«≈¿«»¿»¿»¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈
Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÈl‡‰ ‡i‚Ï „BÁÏ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈¿¿À¿«»»ƒ≈»«¿¿

:È˙eL ÏÏËa elÚ Ôk ÏÚ È‡ ÌÚcÓƒ««¬≈«≈«ƒ¿«≈ƒ

 

    
     

     
     

    

      
      

     
     
     

     
      

    
     

     



נב              
Ï‡‰∑ הא ּלה e‡a.ּכמ ֹו ÔkŒÏÚŒÈk∑ ּכי »≈ְֵֶָƒ«≈»ִ

ּבצל  ּבא ּו א ׁשר  על  לכב ֹודי, ּתע ׂשּו ה ּזאת  ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹה ּטֹובה 
ק ֹורה : ׁשל  ּתר ּגּום  ׁשר ּותי. ּבטלל  ּתר ּגּום : ְְְִִִֵֶַַַָָק ֹורתי,

.ׁשר ּותא  ֵָ

    ©«Ÿ§´¤À̈§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ
       ©¦§´Ÿ¨½©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³

     §Æ§½Ÿ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤
‰‡Ï‰ŒLb eÓ‡iÂ∑: ּכל ֹומר להלאה , קרב  «…¿∆»¿»ְְְְַַָָ

ל ּצדדין  "הלאה "התקרב  ּכל  וכן מ ּמּנּו, והתרחק  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּכמ ֹו: רח ּוק , ל ׁשֹון יז)ׁשּבּמקרא  הלאה ",(במדבר "זרה  ְְְְְִִֵֶַָָָ

כ ) א ֿ הלאה ",(שמואל  "ּגׁש והלאה ". מ ּמ החצי ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ"ה ּנה 
ּודבר  דנו"ש , טריט "י לע "ז ּבל ׁשֹון לה ּלן, ְְְִִֵַַַַָָה ּמׁש
ל ֹו: וד ֹומה  ,' ל ח ֹוׁשׁשין אנּו 'אין ל ֹומר : ה ּוא , ְְְְִִֵֶַָָנזיפה 

סה) וכן:(ישעיה ֿ ּבי", ֿ ּתּגׁש אל  ,אלי מט)"קרב  (ישעיה ְְִִֵֵֶַַַ

וא ׁשב  ּבעב ּורי ל ּצדדין ה ּמׁש וא ׁשבה ", ֿ ּלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ"ּגׁשה 
?ל ּב  מלא אי הא ֹורחין, על  מליץ  א ּתה  . ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָאצל

"ּג ל ֹו: אמר ּו ה ּבנֹות , על  להם  ׁשאמר  ֿ הלאה ",על  ׁש ְְֶֶֶַַַַָָָָָָ
אמר ּו: הא ֹורחים , על  מליץ  ׁשהיה  ועל  נחת , ְְְְִִֵֶַַַַָָָָל ׁשֹון

נכרי  אדם  ֿ לג ּור ", ּבא  ּבינינּו,"האחד  א ּתה  יחידי ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
א ֹותנּו מ ֹוכיח  ונע ׂשית  ׁשפ ֹוט ", "וּיׁשּפט  לג ּור : .ׁשּבאת  ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

‰˙Ïc∑ ולפ ּתח דלת לנעל  .ה ּסֹובבת  «»∆ְְְִִֶֶֶֶַַֹֹ

     ©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈©¨¦¤²£¥¤−
  ©¨®§¨§¤©¤−¤¨¨«

    §¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ©©§¥¦½
    ¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©

Á˙t∑ ויֹוצאין נכנסין ׁשּבֹו החלל  .ה ּוא  ∆«ְְְִִִֶַָָָ
ÌÈÂqa∑ ע ּור ֹון ÏB„bŒ„ÚÂ.מ ּכת  ÔËwÓ∑ בראשית) ««¿≈ƒִַַָƒ»…¿«»

"מ ּנער רבה) ׁשּנאמר : ּתח ּלה , ּבעברה  התחיל ּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָה ּקט ּנים 
מהם  ה ּפרענּות  התחילה   לפיכ זקן", .ועד  ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ

      ©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀŸ¦«§´½Ÿ¨¨Æ
       ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®¥−¦©¨«
‰Ù EÏŒÈÓ „Ú∑ ל מי מקרא : ׁשל  ּפׁשּוט ֹו …ƒ¿…ְְְִִֶָ

ׁשּבּבית ? ּובנֹותי מא ׁשּת ח ּוץ  ה ּזאת , ּבעיר  .ע ֹוד  ְְְִִִֵֶֶַַַָֹ
EÈ˙e EÈe Ô˙Á∑,חתן  ל יׁש ּובנֹות ,אם  ּבנים  א ֹו »»»∆¿…∆ְִִֵָָָָ
ה ּמק ֹום ! מן ה ּנׂשּוא ֹות .∑EÈe.ה ֹוצא  ּבנֹותי ּבני ִֵַָ»∆ְְְֵֶַ

ּכזאת , נבלה  ׁשע ֹוׂשין מאחר  "ע ֹוד ", א ּגדה : ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּומדר ׁש
עליהם . סנג ֹוריא  לל ּמד  ּפה  ּפתח ֹון  ל ה ּלילה מי ׁשּכל  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּפה '  ל 'מי ּביּה: קרי ט ֹוב ֹות , עליהם  מליץ  .היה  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָ

    ¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®¦¨«§¨³
      ©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−§©«£¨«

     ©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ
     ³§Æ¦©¨´©¤½¦«©§¦¬§Ÿ̈−

    ¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬£¨¨«
ÂÈ˙Á∑ ּבעיר ל ֹו היּו נׂשּוא ֹות  ּבנֹות  ÂÈ˙.ׁשּתי ÈÁ˜Ï∑ׁש אר ּוס ֹות ׁשא ֹותן .להם ּבּבית  ¬»»ְְִֵָָָ…¿≈¿…»ֲִֶֶֶַַָָ

‡˙‡ט  „Á eÓ‡Â ‡l‰Ï ˜ eÓ‡Â«¬»¿≈¿«»«¬»«¬»
CÏ L‡ ÔÚk ‡Èc ÔÈÈ„ ‡‰Â ‡˙Bz‡Ï¿ƒ»»¿»»ƒƒ»¿««¿≈»
‡„ÁÏ ËBÏ ‡‚ eÙÈ˜˙e ÔB‰ÏÈcÓƒƒ¿¿ƒ¿«¿»¿«¬»

:‡Lc zÓÏ eÈ˜e¿ƒ¿ƒ¿«»»

È˙י  e‡È˙È‡Â ÔB‰È„È ˙È ‡i‚ eËÈLB‡Â¿ƒÀ¿«»»¿≈¿«¿ƒ»
:e„Á‡ ‡Lc ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ ÔB‰˙ÂÏ ËBÏ¿»¿¿≈»¿»»»¬»

BÁÓיא  ‡˙Èa Ú˙ Èc ‡ib ˙ÈÂ¿»À¿«»ƒƒ¿«≈»¿
eÈ‡Ïe ‡a „ÚÂ ‡ÈÚfÓ ‡iÈLa¿«¿ƒ«»ƒ¿≈»¿««»¿ƒ

:‡Ú˙ ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»«¿»

‰Î‡יב  CÏ ÔÓ „BÚ ËBÏÏ ‡i‚ eÓ‡Â«¬»À¿«»¿»»»»
˜Èt‡ ‡z˜a CÏ Èc ÏÎÂ C˙e Ce ‡˙Á«¿»¿»¿»»¿…ƒ»¿«¿»«≈

:‡˙‡ ÔÓƒ«¿»

‡Èיג  ÔÈ„‰ ‡˙‡ ˙È ‡Á‡ ÔÈÏaÁÓ È‡¬≈¿«¿ƒ¬«¿»»«¿»»≈¬≈
ÈÈ ‡ÁÏLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰zÏ˜ ˙‡È‚Ò¿ƒ«¿ƒ¿¿√»¿»¿«¿»»¿»

:d˙eÏaÁÏ¿«»«

d˙יד  ÈÒ È‰B˙Á ÌÚ ÏÈlÓe ËBÏ ˜Ùe¿««ƒƒ«¿ƒ»¿≈¿»≈
ÏaÁÓ È‡ ÔÈ„‰ ‡˙‡ ÔÓ e˜et eÓe˜ Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»≈¬≈¿«≈
:È‰B˙Á ÈÈÚa CÈÁÓk ‰Â‰Â ‡z˜ ˙È ÈÈ¿»»«¿»«¬»ƒ¿»ƒ¿≈≈«¿ƒ

 

          



נג               

      §Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−§´¥®Ÿ
      Á©̧¤¦§§¹§¤§¥³§Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ

  ¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«
eˆÈ‡iÂ∑מהר ּוה ּו 'ּודחיק ּו', .ּכתר ּגּומ ֹו: «»ƒְְְֲִִַ

˙‡ˆÓp‰∑ א ּגדה ּומדר ׁש לה ּצילם . ּבּבית   ל ה ּמזּמנֹות  «ƒ¿»…ְְְְִִִַַַַַַָָָָֻ
מקרא  ׁשל  יּׁשּוב ֹו וזה  עד ∑Ùqz‰.יׁש, ּכלה . ּתהיה  ְְִִֵֶֶָƒ»∆ְִֶֶַָ

ּדרא  ּכל  ּדסף  עד  מתר ּגם : ה ּדֹור , ּכל  .ּתם  ְְְַַַָָָָָֹֻ

    ©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©¦§À
       §©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−

 ¦¬¨¦«
dÓ‰Ó˙iÂ∑ממ ֹונֹו את  לה ּציל  ∑e˜ÈÊÁiÂ.ּכדי «ƒ¿«¿»ְְִֵֶַָ««¬ƒ
את (ב "ר)  להפ וחבר ֹו לה ּציל ֹו, ׁשליח  היה  מהם  ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחד 

נאמר : ולא  ה ּמלט ", "וּיאמר  נאמר :  לכ ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹסד ֹום ,
.'וּיאמר ּו' ְַֹ

     ©§¦Á§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´
     ©©§¤½©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®

  ̈¨¬¨¦¨¥−¤¦¨¤«
ELÙŒÏÚ ËÏn‰∑ אל נפ ׁשֹות , לה ּציל  ּדּיּך ƒ»≈««¿∆ְְִֶַַַָָ

ה ּממ ֹון  על  ‡EÈÁ.ּתח ּוס  ËÈazŒÏ‡∑הר ׁשע ּת א ּתה  ַַָָ««ƒ«¬∆ְְִַַָָ
נּצֹול , א ּתה  אברהם  ּובזכ ּות  לרא ֹות ע ּמהם , ּכדאי אינ ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

נּצֹול  וא ּתה  ה ּיר ּדן ∑kk‰ŒÏÎa.ּבפרענּותם  .ּכּכר  ְְְִַָָָֻ¿»«ƒ»ְִֵַַַ
‰‰‰ËÏn‰∑, ּבהר יֹוׁשב  ׁשה ּוא  ּברח , אברהם  אצל  »»»ƒ»≈ְְֵֵֶֶַַָָָָ

יב )ׁשּנאמר : עכ ׁשו (לעיל  ואף  ההרה ", מ ּׁשם  "וּיע ּתק  ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר : ׁשם , יֹוׁשב  יג )היה  א ׁשר (לעיל  ה ּמק ֹום  "עד  ֱֲֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּכת ּוב : ֿ ּפי ֿ על  ואף  ּבּתח ּלה ", אהלה  ׁשם  ְְֳִִֶַַַָָָָָָֹהיה 
ונמ ׁשכ ּו ל ֹו היּו הר ּבה  אהלים  וג ֹו'", אברם  ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹ"וּיאהל 

חבר ֹון  א ּמלטה ∑‰ËÏn.עד  ּכל  וכן ה ׁשמטה , ל ׁשֹון ְֶַƒ»≈ְְְְִֵַָָָָָ
וכן: ּבלע "ז, א ׁשמוצי"ר  סו)ׁשּבּמקרא , "והמליטה (ישעיה ְְְְְִִִֵֶַַַָָ
הרחם . מן הע ּבר  ׁשנׁשמט  קכד )זכר ", "ּכצ ּפר (תהלים ְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻ

מו)נמלטה ", לה ׁשמיט (ישעיה מ ּׂשא ", מ ּלט  יכל ּו "ולא  ְְְְְְִִֵַַַָָָֹ
ׁשּבנקביהם  הרעי .מ ּׂשא  ְְְִִֵֶֶַַָ

         

 ה ה ה ה ע ע ע ע  ע ע ע עהרהרהרהר יז)א א א א הההה יט, " (רש"י תיב  הרי וק ה , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
 ע אניהעיר העיר העיר העיר פה   ע הריע  ט למר,  וי ." ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

 אי ד : ס ק  לעיל ר"י  ועי)  יד מחה  א   כ   ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹסד
ה ה , .( ה אי אחד  ציק  אפ , יד מ חה  ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאחד 

ט   וג למח ת.  צרי למח ת  יד  י  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמס רא 
הצר כ חמ ר, ענ  על יע  מ כיח   בית ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻה
 (ולא  רע "  ע ציק  ס ה   הא"  לב  ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאברה

.(  יקי ה זכ ת לעיר ה "ה  א  ְִִִִִֶֶַַַַָָָָָרק 

    ©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈£Ÿ¨«
È„‡ ‡ŒÏ‡∑(לה זה (שבועות ׁשם  אמר ּו: ר ּבֹותינּו «»¬…»ְֵֵֶַָ

ׁשּיׁשקד ׁש, מי נפ ׁשי", את  "להחיֹות  ּבֹו: ׁשּנאמר  ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
ה '' כען 'ּבבע ּו ותר ּגּומ ֹו: ּולהחיֹות , להמית  .ּביד ֹו ְְְְְְְֲִַַַָָָ

‡ŒÏ‡∑ ההרה לה ּמלט  אלי ּתאמר ּו נא  ∑‡.אל  «»ְְִֵֵַַָָָָָֹ»
ּבּקׁשה  .ל ׁשֹון ְַָָ

ËBÏaטו ‡iÎ‡ÏÓ e˜ÈÁ„e ‡Â‰ ‡Ùˆ ˜qÓÎe¿ƒ««¿»¬»¿ƒ«¿»«»¿
C˙a ÔÈzz ˙ÈÂ C˙z‡ ˙È c Ìe˜ ÓÈÓÏ¿≈»¿«»ƒ¿»¿»«¿≈¿»»
ÈBÁa È˜Ï˙ ‡ÓÏÈc CnÚ ‡ÓÈ‰Ó ÔÁÎzL‡c¿ƒ¿¿««¿≈¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿≈

:‡z«̃¿»

Èe„‡טז d„Èa ‡i‚ eÙÈ˜˙‡Â kÚ˙‡Â¿ƒ¿««¿«¿ƒÀ¿«»ƒ≈ƒ»
) ÌÁk d˙a ÔÈzz „Èe d˙z‡„ נ "י„k ¿ƒ¿≈¿««¿≈¿»≈ƒ¿««

ÒÁ(‡aÓ È‰eL‡Â È‰e˜t‡Â È‰BÏÚ ÈÈ »¿»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»
:‡z˜Ï¿«¿»

ÒeÁיז Ó‡Â ‡Ï ÔB‰˙È e˜Èt‡ „k ‡Â‰Â«¬»««ƒ»¿¿»»«¬«
Ìe˜˙ ‡ÏÂ CBÁ‡Ï ÈÎzÒ˙ ‡Ï CLÙ ÏÚ««¿»»ƒ¿¿ƒ«¬»¿»¿
:È˜Ï˙ ‡ÓÏc ÊzL‡ ‡eËÏ ‡LÈÓ ÏÎa¿»≈¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿≈

(יח  ÈBa ÔÚÎ eÚa ÔB‰Ï ËBÏ Ó‡Â נ "יÈÈ:( «¬«¿¿»¿«ƒ»¿»

 

    
     

    

     


     

     
     



נד              

       ¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´©§§À
      £¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®§¨«Ÿ¦À³Ÿ
     ©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦¨«¨−̈¨©«¦

‰Ú‰ È˜a„zŒÔt∑, סד ֹום אנׁשי אצל  ּכׁשהייתי ∆ƒ¿»«ƒ»»»ְְְִִֵֵֶֶַָ
ּבני  ּומע ׂשה  מע ׂשי ר ֹואה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְֲֲֵֵֶַַַַָָָָהיה 

לה ּנצל , ּוכדאי צ ּדיק  נראה  והייתי ּוכ ׁשאבא העיר , ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
לאל ּיה ּו: ה ּצרפת  אמרה  וכן ּכר ׁשע . אני צ ּדיק , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאצל 

יז) ּבאת (מ"א ׁשּלא  עד  עוני", את  להזּכיר  אלי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ּבאת 
ּומע ׂשה  מע ׂשי ר ֹואה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש היה  ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָאצלי
לפי  - אצלי ּומ ּׁשּבאת  ּביניהם . צ ּדקת  ואני ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָע ּמי,

ר ׁשעה  אני ,מע ׂשי. ְֲֲִֶַָָ

      ¦¥Â̈¨¦̧©Ÿ§Ÿ¨²¨¬−̈¨§¦´
       ¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ¦§¨²¦−§¦¬

©§¦«
‰˜ ˙‡f‰ ÈÚ‰∑( י יׁשיבת ּה,(שבת קר ֹובה  »ƒ«…¿…»ְְִָָָ

עדין, סאת ּה נתמ ּלאה  לא   לפיכ מ ּקר ֹוב , ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹנתיּׁשבה 
האנׁשים  ׁשּנת ּפּלג ּו ה ּפּלגה , מ ּדֹור  קריבת ּה? היא  ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָּומה 
היתה  והיא  ּבמק ֹומ ֹו, איׁש איׁש להתיּׁשב  ְְְְְְְִִִִִִִֵַָָוהתחיל ּו

ׁשנה , נ"ב  ּכאן ועד  ּומ ּׁשם  ּפלג , מ ֹות  מת ּבׁשנת  ׁשּפלג  ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ה ֹוליד ֹו אחרי חי ּפלג  ּכיצד ? לאברהם . מ "ח  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשנת 
ׂשר ּוג ּכׁשּנֹולד  ל "ב  מהם  צא  ׁשנה , ר "ט  רע ּו ְְְֵֵֶֶֶַָָאת 
עד  ּומ ּנח ֹור  ס "ב , הרי ל ', נח ֹור  ׁשּנֹולד  עד  ְֲִִֵֶַַַָָּומ ּׂשר ּוג 
אברהם  ׁשּנֹולד  עד  ּומ ּׁשם  צ "א , הרי כ "ט , ּתרח  ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנֹולד 

ׁשנה  וא ֹות ּה ר "ט , הרי מ "ח  להם  ּתן קס "א . הרי ְֲֲֵֵֵֶָָָָע ',
אברהם  היה  סד ֹום , ּוכ ׁשּנחרבה  ה ּפּלגה , ׁשנת  ְְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה 
ׁשנה , נ"ב  ּכאן עד  ה ּפּלגה  מ ּדֹור  הרי ׁשנה , צ "ט  ֲִֵֶַַַָָָָָָָּבן
וחבר ֹותיה  סד ֹום  יׁשיבת  אחרי יׁשיבת ּה אחרה  ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָוצ ֹוער 
ּבגימטר ּיא  נא , ּנא ", "א ּמלטה  ׁשנאמר : ה ּוא  אחת . ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשנה 

‰Â‡.נ"א  ÚˆÓ ‡Ï‰∑ ויכ ֹול מ ּועטין עונֹותיה  והלא  ¬…ƒ¿»ƒְֲֲִֶַָָָֹֹ
לה ּניח ּה ÈLÙ.א ּתה  ÈÁ˙e∑ּופ ׁשּוט ֹו מדר ׁשֹו. זה ּו ּבּה, ְִַַָָ¿ƒ«¿ƒְְִֶָָ

היא  קט ּנה  עיר  הלא  מקרא : מעט ,ׁשל  ּבּה ואנׁשים  ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹ
ּבּה נפ ׁשי ּותחי ּתניח ּנה  אם  להק ּפיד   ל .אין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

     

        ©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´©¤®
    §¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨

‰f‰ cÏ Ìb∑ א ּלא נּצֹול , ׁשא ּתה  ּדּי לא  ««»»«∆ִֶֶֶַַָָֹ
 ּבגלל א ּציל  העיר  ּכל  אני,∑‰ÈkÙ.אף   ה ֹופ ְְִִִַַָָָ»¿ƒֲִֵ

ראי", "אחרי ּבֹואי", "עד  לא)ּכמ ֹו: ּדּברי (ירמיה "מ ּדי ְְֲִִִִֵֵַַַֹ
."ּבֹו

       ©¥Æ¦¨¥´½̈¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈
     ©«Ÿ£−¨®¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

˙BNÚÏ ÏÎe‡ ‡Ï Èk∑ ׁשל ענׁשן זה ּו ƒ…««¬ְֶֶָָ
ותל ּו אנחנּו", מ ׁשחיתים  "ּכי ׁשאמר ּו: על  ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָמלאכים ,

ּבעצמן, ׁשהזקק ּוה ּדבר  עד  מ ּׁשם  זזּו לא   לפיכ ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֻ
ּבר ׁשּותן  ה ּדבר  ׁשאין ‡ÏÎe.ל ֹומר  ‡Ï Èk∑ ל ׁשֹון ְִֵֶַַָָָƒ…«ְ

והאחד   ה ֹופ ׁשהאחד  למד  א ּתה  מ ּכאן ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָיחיד ,
אחד  לדבר  נׁשלחים  מלאכים  ׁשני ׁשאין .מ ּציל , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ÚBˆ ÈÚ‰ŒÌL ‡˜ ÔkŒÏÚ∑ והיא" ׁשם : על  «≈»»≈»ƒ«ְִֵַ
."מצער  ְִָ

     ©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨

     ©«Ÿ̈À¦§¦©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´¨¥®
  ¥¥¬§Ÿ̈−¦©¨¨«¦

˜„CÓיט  ÔÈÓÁ C„Ú ÁkL‡ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿««¿»«¬ƒ√»»
˙È ‡Ói˜Ï ÈnÚ z„Ú Èc C˙eÈË ‡˙ÈbÒ‡Â¿«¿≈»≈»ƒ¬«¿»ƒƒ¿«»»»
‡ÊzL‡Ï ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ‡‡Â ÈLÙ«¿ƒ«¬»≈¬»»ƒ¿ƒ¿≈»»
:˙eÓÈ‡Â ‡zL ÈpÚÚ˙ ‡ÓÏÈc ‡eËÏ¿»ƒ¿»¿«¿ƒ«ƒƒ¿»¿≈

BÈÚÓÏ˜כ  ‡È˜ ‡„‰ ‡z˜ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿»»»¿ƒ»¿≈ƒ
‡Ï‰ Ônz ÔÚk ÊzL‡ ‡ÈÚÊ ‡È‰Â Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿≈»ƒ¿¿≈¿««»¬»

:ÈLÙ Ìi˜˙˙Â ‡È‰ ‡ÈÚÊ¿≈»ƒ¿ƒ¿«««¿ƒ

Ób˙ÙÏ‡כא  Û‡ Ct‡ ˙ÈÈÒ ‡‰ dÏ Ó‡Â«¬«≈»¿≈ƒ«»«¿ƒ¿»»
‡˙ÈÚc ‡z˜ ˙È Ct‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÔÈ„‰»≈¿ƒ¿»¿≈¿«»«¿»ƒ¿≈»

:dÏÚ¬«

‡Ïekכב  ‡Ï È‡ Ônz ÊzL‡Ï ÈÁB‡ƒ¿ƒ¿≈≈«»¬≈»ƒ
‡˜ Ôk ÏÚ Ôn˙Ï C˙ÈÓ „Ú ‡Ób˙t „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»»«≈»¿«»«≈¿»

:ÚBˆ ‡z˜„ ‡ÓL¿»¿«¿»«

ÚBˆÏ:כג  ÏÚ ËBÏÂ ‡Ú‡ ÏÚ ˜Ù ‡LÓLƒ¿»¿«««¿»¿«¿«

ÈÙb˙‡כד  ‰BÓÚ ÏÚÂ ÌB„Ò ÏÚ ËÓ‡ ÈÈÂ«»«¿««¿¿«¬»»¿≈»
:‡iÓL ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡Â¿∆»»ƒ√»¿»ƒ¿«»



נה               
ÈËÓ‰ '‰Â∑ ה ּוא "וה '" ׁשּנאמר : מק ֹום  ּכל  «ƒ¿ƒֱֶֶַַָָ

ּדינֹו Ì„Ò.ּובית  ÏÚ ÈËÓ‰∑, ה ּׁשחר ּכמ ֹוּבעל ֹות  ִֵƒ¿ƒ«¿…ְֲַַַַ
ע ֹומדת  ׁשה ּלבנה  ׁשעה  עלה ", ה ּׁשחר  "ּוכמ ֹו ְְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאמר :
לח ּמה  ע ֹובדין מהם  ׁשהיּו לפי הח ּמה , עם  ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּברקיע 
א ּפרע  אם  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש אמר  ל ּלבנה , ְִֵֶֶַַַַָָָָָָּומהם 

א ֹומרים : לבנה  ע ֹובדי יהיּו ּבּיֹום , היה מהם  'א ּלּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
ואם  חרבים '. היינּו לא  מ ֹוׁשלת , ּכׁשה ּלבנה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּלילה ,
'א ּלּו א ֹומרים : הח ּמה  ע ֹובדי יהיּו ּבּלילה , מהם  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָא ּפרע 
 לכ חרבים ', היינּו לא  מ ֹוׁשלת , ּכׁשהח ּמה  ּבּיֹום , ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהיה 
ּבׁשעה  מהם  ונפרע  עלה ", ה ּׁשחר  "ּוכמ ֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּכתיב :

מ ֹוׁשלים  וה ּלבנה  ÈÙb˙.ׁשהח ּמה  'B‚Â ÈËÓ‰ ְְְִֶַַַָָָƒ¿ƒ¿»¿ƒ

L‡Â∑ ּגפרית ונע ׂשה  מטר , בשלח)וא ׁשּבּתח ּלה  .(מכילתא »≈ְְְֲִִֵַַָָָָָָ
'‰ ˙‡Ó∑," למ "נׁשי ּכמ ֹו ּכן, לד ּבר  ה ּמקרא ֹות   ּדר ≈≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ּדוד : אמר  וכן 'נׁשי'. אמר : א)ולא  א ע ּמכם (מלכים "קח ּו ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
וכן  'מעבדי'. אמר : ולא  אד ֹוניכם ", עבדי ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאת 
'ּבׁשמי'. אמר : ולא  ," ה ּמל "ּבׁשם  אמר : ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאח ׁשור ֹוׁש

'מא ּתֹו' אמר  ולא  ה '", "מאת  אמר : ּכאן ÔÓ.אף  ְִֵֵֵַַַָָָֹƒ
ÌÈÓM‰∑: ה ּכת ּוב ׁשאמר  לו)וה ּוא  ידין (איוב  בם  "ּכי «»»ƒְִִֶַַָָָָ

לי  ּכׁשּבא  וג ֹו'". א ׁשע ּמים  עליהם  מביא  ה ּבר ּיֹות , ּסר  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ה ּמן  לה ֹוריד  ּוכ ׁשּבא  לסד ֹום , ׁשע ׂשה  ּכמ ֹו ה ּׁשמים  ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָמן

ה ּׁשמים : טז)מן מן (שמות לחם  לכם  ממטיר  "הנני ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ
."ה ּׁשמים  ִַָָ

     ©©«£ŸÆ¤¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ
   ̈«§¥´¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«

'B‚Â ÌÈÚ‰Œ˙‡ CÙ‰iÂ∑: ׁשּנאמר למ ּטה , מלמעלה  והפכן אחד , ּבסלע  יֹוׁשב ֹות  כח)אר ּבע ּתן (איוב  ««¬…∆∆»ƒ¿ְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
וג ֹו' יד ֹו ׁשלח  .""ּבח ּלמיׁש ְִַַַָָָ

     ©©¥¬¦§−¥©«£¨®©§¦−§¦¬¤«©

ÂÈÁ‡Ó BzL‡ ËazÂ∑ ל ֹוט ׁשל  È‰zÂ.מאחריו ««≈ƒ¿≈«¬»ֲֵֶַָ«¿ƒ
ÁÏÓ Èˆ∑(ב "ר) אמר לקתה . ּובמלח  חטאה  ּבמלח  ¿ƒ∆«ְְְְֶֶַַַָָָָָ

'אף  ל ֹו: אמרה  ה ּלל ּו', לא ֹורחים  מלח  מעט  'ּתני ְְְְִִֶַַַַָָָָָל ּה:
להנהיג ּבא  א ּתה  ה ּזה , הרע  ה ּזה '?ה ּמנהג  .ּבּמק ֹום  ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

    ©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧©¨½£¤¨¬©
  ̈−¤§¥¬§Ÿ̈«

      ©©§¥À©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤
       ©¦¨®©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«

ËÈ˜∑ ּבלע "ז שור "א  ע ׁשן, ׁשל  ּכל ∑‰ÔLk.ּתּמּור  וכן לסיד , האבנים  את  ּבּה ׁשּׂשֹורפין חפירה  ƒ…ְִֶַַָָ«ƒ¿»ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָ
ׁשּבּתֹורה  .'ּכב ׁשן' ְִֶַָָ

     ©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ
     ¡Ÿ¦−¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´©«£¥½̈

    ©«£ŸÆ¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«
Ì‰‡Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ∑(ב "ר)זכירת ֹו מה ּו «ƒ¿…¡…ƒ∆«¿»»ְִַָ

ׁשּׂשרה  יֹודע  ל ֹוט  ׁשהיה  נזּכר  ל ֹוט ? על  אברהם  ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשל 
ּבמצרים  אברהם  ׁשאמר  וׁשמע  אברהם , ׁשל  ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָא ׁשּתֹו

חס  ׁשהיה  ה ּדבר , ּגּלה  ולא  היא ", "אחתי ׂשרה : ְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹֹעל 
עליו  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש חס  , לפיכ .עליו. ְִַָָָָָָָָ

LÈÓ‡כה  Ïk ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÂ˜ ˙È CÙ‰Â«¬«»ƒ¿«»»ƒ≈¿»»≈¿»
:‡Ú‡„ ‡ÁÓˆÂ ‡iÂ˜ È˙È Ïk ˙ÈÂ¿»»»¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»¿«¿»

˜Ó‡כו ˙Â‰Â È‰B˙aÓ d˙z‡ ˙‡ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈ƒ«¿ƒ«¬«»»
:‡ÁÏÓ„¿ƒ¿»

LnLcכז ‡˙‡Ï ‡Ùˆa Ì‰‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿«¿»ƒ«≈
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz«»ƒ¿√»¿»

Ïkכח  ÏÚÂ ‰BÓÚÂ ÌB„Ò Èt‡ ÏÚ ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ««≈¿«¬»¿«»
‡z ˜ÈÏÒ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡LÈÓ„ ‡Ú‡ Èt‡«≈«¿»¿≈¿»«¬»¿»¿ƒ¿»»

:‡ez‡„ ‡˙k ‡Ú‡„¿«¿»ƒ¿»»¿«»

(כט  ˙eÏaÁa ‰Â‰Â נ "יÈÂ˜ ˙È ÈÈ (ÏÁ „k «¬»¿«»«¬«¿»»ƒ¿≈
ËBÏ ˙È ÁlLÂ Ì‰‡ ˙È ÈÈ ÈÎ„e ‡LÈÓ≈¿»¿ƒ¿»»«¿»»¿««»
˙È ‰Â‰ Èc ‡iÂ˜ ˙È CÙ‰ „k ‡zÎÙ‰ BbÓƒ¬∆¿»«¬«»ƒ¿«»ƒ¬»»≈

:ËBÏ Ô‰a¿≈

 

     



נו              

       ©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½
        ¦¬¨¥−¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬

§Ÿ¨«
ÚBˆa ˙LÏ ‡È Èk∑ לסד ֹום קר ֹובה  ׁשהיתה  .לפי ƒ»≈»∆∆¿«ְְְְִִֶָָָ

     ©Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´¨¥®§¦̧
     ¥³¨¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨¨¨«¤

Ô˜Ê eÈ‡∑ מ ּלה ֹוליד יפסק  א ֹו ימ ּות , ׁשּמא  אימתי? עכ ׁשו, לא  ı‡a.ואם  ÔÈ‡ LÈ‡Â∑היּו סב ּור ֹות  »ƒ»≈ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹ¿ƒ≈»»∆ְָ
ה ּמּבּול  ּבד ֹור  ּכמ ֹו נחרב  הע ֹולם  רבה)ׁשּכל  .(בראשית ְְֱֶֶַַַָָָ

      §¨̧©§¤¤¨¦²©−¦§¦§§¨´¦®§©¤¬
 ¥«¨¦−¨«©

     ©©§¤¨¤£¦¤²©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ
    ©§¦¨Æ©¦§©´¤¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈

 §À¨«
'B‚Â ÔÈ˜LzÂ∑ לה ֹוציא ּבּמערה , להן נזּדּמן יין ««¿∆»¿ְְְִִִֵֶַַַָָָ

א ּמֹות  ׁשּתי ‡˙È‡Œ‰.מהן kLzÂ∑ ּוב ּצעירה ְֵֵֶֻ«ƒ¿«∆»ƒ»ְִַָ
ע ּמֹו "וּתׁשּכב  ּפתחה ".ּכתיב : ׁשּלא  לפי צעירה , ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ

אח ֹו א ּלא  ולא ּבזנּות , ה ּכת ּוב  עליה   חס ל ּמדת ּה, ת ּה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּפרסמ ּה ּבזנּות , ׁשּפתחה  ּבכירה , אבל  ּגנּות ּה. ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָּפר ׁש

ּבמפר ׁש נק ּוד ,∑dÓe˜e.ה ּכת ּוב  ּבכירה  הרי (ׁשל  ְִַָָֹ¿»ְֲִֵֶָָ

ּובקימה  נכ ּתב ֿ כן )ּכאל ּו ֿ ּפי ֿ על  ואף  ידע , ׁשּבק ּומ ּה ל ֹומר  ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
ׁשני  ליל  נׁשמר  ׁשהּוא (מ ּלׁשּתֹות .לא  מי  'ּכל  לוי : ר ּבי  אמר  ְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

מּבׂשר ֹו אֹותֹו מאכילים ל ּסֹוף ערי ֹות, ׁשל  ּבלמּוס אחר  .)להּוט ְְֲֲִִִֶַַַַָָָֻ

    ©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈
     ¥«¨©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨

     ¸Ÿ¦Æ¦§¦´¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©

      ©©§¤¹¨©´©©§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨
     ©§¦¨Æ©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«

ÔÈz˙Âל  ‡eËa ˙ÈÂ ÚBvÓ ËBÏ ˜ÏÒe¿≈ƒ«ƒ≈¿»¿«¿≈
˙ÈÂ ÚBˆa zÓÏ ÏÈÁ„ È‡ dnÚ d˙a¿»≈ƒ≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿«ƒ≈

:d˙a ÔÈz˙Â ‡e‰ ‡zÚÓaƒ¿«¿»¿«¿≈¿»≈

‚eלא  ÈÒ ‡e‡ ‡zÚÊÏ ‡˙a ˙Ó‡Â«¬∆∆«¿»ƒ¿∆¿»¬»ƒ¿«
Ïk ÁB‡k ‡ÏÚ ÏÚÈÓÏ ‡Ú‡a ˙ÈÏ≈¿«¿»¿≈«¬»»¿«»

:‡Ú‡«¿»

ekLÂלב  ‡ÓÁ ‡e‡ ˙È È˜L ‡˙È‡ƒ»«¿≈»¬»«¿»¿ƒ¿
:ÔÈa ‡e‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‰e‡לג  ‡ÈÏÈÏa ‡ÓÁ Ô‰e‡ ˙È ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»»¬≈«¿»¿≈¿»
Ú„È ‡ÏÂ ‡‰e‡ ÌÚ ‡ÈÎLe ‡˙a ˙lÚÂ¿«««¿»¿ƒ»ƒ¬»¿»¿«

:dÓÈ˜e dkLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

a˙‡לד  ˙Ó‡Â È‰B˙„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬∆∆«¿»
‡a‡ ÌÚ ‡LÓ ˙ÈÈÎL ‡‰ ‡zÚÊÏƒ¿∆¿»»¿≈ƒ«¿»ƒ«»
ÈÈÎL ÈÏeÚÂ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‡ÓÁ dp˜L«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿»¿ƒ¿ƒƒ

:ÔÈa ‡e‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‡Ô‰eלה  ˙È ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»«¿≈¿»«»¬≈
Ú„È ‡ÏÂ dnÚ ˙ÈÎLe ‡zÚÊ ˙Ó˜Â ‡ÓÁ«¿»¿»«¿∆¿»¿ƒ«ƒ≈¿»¿«

:dÓÈ˜e dkLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

 

    
      

      
      

     
  

    

       
      

      
    

      
      
      

     
      

      
      

    
    

     



נז               

   ©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«
'B‚Â ÔÈ‰zÂ∑ ערותן וה ֹוציא ּו ּבעצמן ׁשלט ּו א ּלּו רא ׁשֹונה , מ ּביאה  מתע ּברת  הא ּׁשה  ׁשאין ֿ ּפי ֿ על  אף  ««¬∆»¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

עד ּותן ( אחרים: רא ׁשֹונה )ספרים מ ּביאה  ונתע ּבר ּו .לח ּוץ , ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

      ©¥³¤©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬
 £¦«−̈©©«

‡BÓ∑ ׁשּמאביה ּפרסמה  צנּועה  היתה  ׁשּלא  זֹו »ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹ
ׂשכר  וק ּבלה  נק ּיה , ּבל ׁשֹון קרא ּתּו צעירה  אבל  ְְְְְְֲִִִַָָָָָָָָה ּוא ,

ע ּמֹון: ּבבני ׁשּנאמר  מ ׁשה , ב )ּבימי ּתת ּגר (דברים "ואל  ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּבם , יּלחם  ׁשּלא  א ּלא  הזהיר  לא  ּובמ ֹואב  ּכלל , ְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹּבם "
ל ֹו ה ּתיר  לצערן .אבל  ְֲֲִִַָָ

      §©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬§−¤©¦®
   ²£¦¬§¥«©−©©«

     ©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤
    ¥«¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«

Ì‰‡ ÌMÓ ÚqiÂ∑ ה ּכר ּכים ׁשחרב ּו ּכׁשראה  «ƒ«ƒ»«¿»»ְְְִֶֶַַָָָ
אחר : ּדבר  מ ּׁשם . ל ֹו נסע  וה ּׁשבים , הע ֹוברים  ְְְִִִֵַַַָָָָָָָּופסק ּו

ּבנֹותיו  על  ׁשּבא  רע  ׁשם  עליו ׁשּיצא  מ ּלֹוט , ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלהתרחק 
.(ב "ר)

     ©Ÿ¤©§¨¨²¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®
     ©¦§©À£¦¤̧¤Æ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«

Ì‰‡ Ó‡iÂ∑ א ּלא ר ׁשּות , נטל  לא  ּכאן «…∆«¿»»ְֶַָָָֹ
לבית  ל ּקחה  ׁשּכבר  לפי ּבט ֹובת ּה, ׁשּלא  ֿ ּכרח ּה ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹֻעל 

ֿ כן  ֿ ידי על  ‡BzL.ּפרעה  ‰NŒÏ‡∑,א ׁשּתֹו ׂשרה  על  ְְֵֵַַֹ∆»»ƒ¿ְִַָָ

ּבֹו: ד )וכ ּיֹוצא  א "ואל (שמואל  וג ֹו'", אר ֹון ה ּלקח  "אל  ְְְֲִֵֶֶַַָ
"על " ּבל ׁשֹון ׁשניהם  חמיה ", .מ ֹות  ְְִִֵֶַָָ

     ©¨Ÿ¡Ÿ¦²¤£¦¤−¤©«£´©¨®§¨©´Ÿ¤
       À¦§¬¥Æ©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©

̈«©

      ©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬
 ©©¦−©«£«Ÿ

‰ÈÏ‡ ˜ ‡Ï∑,מנע ֹו  ׁשּנאמר :ה ּמלא ּכמ ֹו …»«≈∆»ְְְֱֶֶַַַָָ
אליה " לנּגע  נת ּתי ‰z‚."לא  ˜ÈcˆŒÌb ÈB‚‰∑ ְְִִֵֶַַָֹֹ¬««ƒ«¬…

לא ּבד  ּדר ּכ ּכ ׁשּמא  ּתהרג ּנּו? צ ּדיק  ה ּוא  אם  ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָאף 

ה ּפּלגה . ּולד ֹור  ה ּמּבּול  לד ֹור  ע ׂשית  ּכ ח ּנם ? ְְִִַַַַָָָָָָָֻהא ּמֹות 
ׁשא ּתה  ּכׁשם  ּדבר , לא  על  ׁשהרג ּתם  א ֹומר  אני ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאף 

להרגני  .א ֹומר  ְְִֵֵָ

Ô‰e‡Ó:לו ËBÏ ˙a ÔÈzz Ô‡ÈcÚÂ¿«ƒ««¿≈¿«≈¬≈

‰e‡לז ‡BÓ dÓL ˙˜e a ‡˙a ˙„ÈÏÈÂƒƒ««¿»«¿«¿≈»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ‡‡BÓc ÔB‰e‡¬¿»»«»≈

dÓLלח  ˙˜e a ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‡zÚÊe¿∆¿»«ƒ¿ƒ««¿«¿≈
‡ÓBÈ „Ú ÔBnÚ Èc ÔB‰e‡ ‡e‰ ÈnÚ a««ƒ¬ƒ¿≈««»

:ÔÈ„≈

˙ÈÂא  ‡ÓB„ ‡Ú‡Ï Ì‰‡ ÔnzÓ ÏËe¿«ƒ«»«¿»»¿«¿»»»ƒ≈
:‚a ˙Bz‡Â ‡‚Á ÔÈe Ì˜ ÔÈa≈¿»≈«¿»¿ƒ«ƒ¿»

‰È‡ב  È˙Á‡ d˙z‡ ‰N ÏÚ Ì‰‡ Ó‡Â«¬««¿»»«»»ƒ¿≈¬»ƒƒ
:‰N ˙È „e ‚„ ‡kÏÓ CÏÓÈ‡ ÁÏLe¿«¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿»¿«»»»

‡CÏÓÈג  ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«¬ƒ∆∆
ÏÚ ˙ÈÓ z‡ ‡‰ dÏ Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ„ ‡ÓÏÁa¿∆¿»¿≈¿»«¬«≈»«¿ƒ«
:b ˙z‡ ‡È‰Â ‡z„„ ‡˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿ƒƒ«¿»

‡Ûד  ÌÚ‰ ÈÈ Ó‡Â d˙ÂÏ ˜ ‡Ï CÏÓÈ‡Â«¬ƒ∆∆»¿≈¿»««¬«¿»¬»«
:ÏBË˜z È‡kÊ««ƒ¿

 

                  



נח              

     £¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½§¦«©¦¬
       ̈«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²§¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦«Ÿ

‡Â‰ŒÌb∑,ׁשּלּה וח ּמרים  וג ּמלים  עבדים  לר ּבֹות  «ƒְְְֲִִִֶַַַָָָָ
ה ּוא ' 'אחיה  לי: ואמר ּו ׁשאל ּתי ּכּלם  ŒÌ˙a.את  ְְְִִִֶַָָָָָֻ¿»

ÈÏ∑ לחטא ּדּמיתי Ètk.ׁשּלא  ÔÈ˜e∑ אנ י נקי ¿»ƒֲִִִֶַֹֹ¿ƒ¿…««ֲִִָ
ּבּה נגע ּתי ׁשּלא  החטא , .מן ְְִִֵֶַַָָֹ

       ©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³
     §¨§¨«§Æ¨¦´¨½Ÿ¨«¤§©¨«Ÿ¦²«§−

     ¥«£¦®©¥¬«Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨
'B‚Â EÏŒÌ˙ Èk ÈzÚ„È∑ ּדּמית ׁשּלא  אמת  »«¿ƒƒ¿»¿»¿¿ֱִִֶֶָֹ

ּכּפים  נקיֹון אבל  לחטא , ּכאןמ ּתח ּלה  אמרה:(אין הדא ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹ

ּכאן  י ׁש ידים ׁשּלא ∑EÈz˙Œ‡Ï.)מׁשמּוׁש היה  מ ּמ לא  ְִִֵַָָ…¿«ƒְִֶָָֹֹ

נת ּתי  ׁשלא  מחטא ,  א ֹות אני ח ׂשכ ּתי א ּלא  ּבּה, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹנגע ּת
וכן: ּכח ,  לא)ל וכן:(לקמן אלהים ", נתנֹו (שופטים "ולא  ְְְְְֱִֵֵַָֹֹֹ

לב ֹוא טו) אביה  נתנֹו .""ולא  ְְִָָָָֹ

     §©À̈¨¥³¥«¤¨¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬
       ©«©§−¤«§¥®§¦¥«§´¥¦½©¦´¨½

 ©−̈§¨£¤¨«
LÈ‡‰Œ˙L‡ L‰∑ ׁשּמא סב ּור  ּתהא  ואל  »≈≈∆»ƒְְֵֶַָָ

ית ּפּלל  ולא   יׂשנא א ֹו יק ּבל ּנה , ולא  ּבעיניו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּתת ּגּנה 
.ל ֹו(עלי אמר  ּבּה'? נגעּתי  ׁשּלא מפרסמֹו 'ּומי  : אבימל ל ֹו .)אמר  ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

‡e‰ ‡ÈŒÈk∑: לפיכ ּבּה, נגע ּת ׁשּלא  ויֹודע  ƒ»ƒְְְִֵֶַַָָָָֹ
צב )"ּבעד ית ּפּלל "ו  .(ב "ק  ְְְִֵַַַ

     ©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈©§©¥²
    ¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬¨«£¨¦−

§«Ÿ

     ©¦§¨̧£¦¤¹¤§©§¨À̈©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨
     ̧̈Æ¤¨¨´¦½̈¦«¥¥¨¨©²§©©§©§¦−
      £¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ£¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«

eNÚÈŒ‡Ï L‡ ÌÈNÚÓ∑: יד ֿ על  לנּו ּבאה  ּבר ּיה , על  לבא  הר ּגלה  לא  א ׁשר  ּכל מ ּכה  עצירת  «¬ƒ¬∆…≈»ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
וחטם  ואזנים  ּורעי , קט ּנים , וׁשל  זרע  ׁשל  .נקבים  ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

      ©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨
 ¤©¨¨¬©¤«

‡Ûה  ‡È‰Â ‡È‰ È˙Á‡ ÈÏ Ó‡ ‡e‰ ‡Ï‰¬»¬«ƒ¬»ƒƒ¿ƒ«
ÈaÏ ˙eËÈM˜a ‡e‰ ÈÁ‡ ˙Ó‡ ‡È‰ƒ¬»«»ƒ¿«ƒƒƒ

:‡c ˙È„Ú È„È ˙e‡kÊe¿«»¿«¬»ƒ»

‡Ûו ‡ÓÏÁa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÓÈÓ dÏ Ó‡Â«¬«≈≈«ƒ√»¿»¿∆¿»«
‡c z„Ú CaÏ ˙eËÈL˜a È‡ ÈÏb ÈÓ„√̃»«¡ƒ¬≈¿«ƒƒ»»»¿»»
Ôk ÏÚ ÈÓ„˜ ÈËÁÓlÓ C˙È ‡‡ Û‡ ˙ÈÚÓe¿»ƒ«¬»»»ƒ¿∆¡≈√»»«≈

:d˙ÂÏ ˜ÓÏ Cz˜L ‡Ï»¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»«

‰e‡ז ‡i È‡ ‡b ˙z‡ È˙‡ ÔÚÎe¿«¬≈ƒ««¿»¬≈¿ƒ»
È‡ Úc È˙Ó C˙ÈÏ Ì‡Â ÈÁ˙e CÏÚ ÈlˆÈÂƒ«≈¬»¿≈¿ƒ≈»»ƒ«¬≈

:CÏ Èc ÏÎÂ z‡ ˙eÓz ˙ÓÈÓ≈«¿«¿¿»ƒ»

ÏÎÏח  ‡˜e ‡Ùˆa CÏÓÈ‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈¬ƒ∆∆¿«¿»¿»¿»
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÏÈlÓe È‰BcÚ«¿ƒ«ƒ»»ƒ¿»«»»ƒ≈

:‡„ÁÏ ‡ie‚ eÏÈÁ„e ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿ƒ¿«»«¬»

Ó‰ט  dÏ Ó‡Â Ì‰‡Ï CÏÓÈ‡ ‡˜e¿»¬ƒ∆∆¿«¿»»«¬«≈∆
) ˙ÈÁ ‰Óe ‡Ï z„Ú נ "י˙ÈËÁ(È‡ CÏ »«¿»»»∆»ƒ»≈»¬≈

ÔÈ„BÚ ‡a ‡BÁ È˙eÎÏÓ ÏÚÂ ÈÏÚ ‡˙È˙È‡«¿≈»¬«¿««¿ƒ»«»»ƒ
:ÈnÚ z„Ú ‡„Ú˙‡Ï ÔÈLÎ ‡Ï Ècƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¬«¿»ƒƒ

‡Èי  ˙ÈÊÁ ‰Ó Ì‰‡Ï CÏÓÈ‡ Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»»≈»¬≈
:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È z„Ú¬«¿»»ƒ¿»»»≈

 

   
    

     

     
   
     

     
    

    



נט               

      ©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©¥«¦§©´¡Ÿ¦½
    ©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

ÌÈ‰Ï‡ ˙‡ÈŒÔÈ‡ ˜∑, לעיר ׁשּבא  אכסנאי «≈ƒ¿«¡…ƒְְִֶַַָָ
עסקי  על  א ֹו א ֹות ֹו, ׁשֹואלין ּוׁשת ּיה  אכילה  עסקי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָעל 

א ֹות ֹו: ׁשֹואלין שם)א ׁשּתֹו אח ֹות (ב "ק  א ֹו היא , א ׁשּת' ְְְְֲֲִִִִ
.היא '? ִ

      §©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©¦¦®
 ©§¦¦−§¦¨«

‡Â‰ È‡Œ˙ È˙Á‡∑, נח לבן מ ּתרת  אב  ּובת  ¬…ƒ«»ƒƒְֶֶֶַַָֹֻ
לע ֹובדי  אב ֹות  לא ּמת ׁשאין ּוכדי אלילים , עב ֹודת  ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָ

היתה ?ּדבריו  אחיו ּבת  והלא  ּתאמר : ואם  ּכן, ה ׁשיב ֹו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

ּבנים  ּתרח ,ּבני ׁשל  ּבּתֹו היא  והרי ּכבנים , הן הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
אנחנּו" אחים  אנׁשים  "ּכי לל ֹוט : א ֹומר  ה ּוא  .וכן ְְְֲֲִִִֵֵַָָ

Èn‡Œ˙ ‡Ï C‡∑ היה אחרת  מאם  .הרן «…«ƒƒֵֵֶֶַָָָָ

       ©§¦º©«£¤¦§´Ÿ¦À¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼¨«Ÿ©´
       ̈½¤´©§¥½£¤¬©«£¦−¦¨¦®¤³¨©¨Æ

     £¤´¨´½̈¨¦§¦¦−¨¦¬«
'B‚Â È˙‡ eÚ˙‰ L‡k È‰ÈÂ∑ ּתר ּגם א ּונקל ֹוס  «¿ƒ«¬∆ƒ¿…ƒ¿ְְְִֵ

אפניו: על  ּדב ּור  ּדבר  ע ֹוד  ליּׁשב  ויׁש ּׁשּתר ּגם , ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמה 
להיֹות  אבי מ ּבית  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְִִִִִֵֶַַָָָּכׁשה ֹוציאני
ּבמק ֹום  ׁשאעבר  וידע ּתי למק ֹום , מ ּמק ֹום  ונד  ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹמ ׁשֹוטט 

"חס ּד זה  ל ּה "ואמר  ‰˙eÚ.ר ׁשעים : L‡k∑ ל ׁשֹון ְְִֵֶַַָָָֹ«¬∆ƒ¿ְ
אלה ּות  ל ׁשֹון מק ֹומ ֹות  ּבהר ּבה  ּכי ּתתמ ּה, ואל  ְְְְְְֱִִִֵַַַַָר ּבים ,
אלהים ", הלכ ּו "א ׁשר  ר ּבים : ל ׁשֹון קר ּוי מר ּות  ְְְֱֲִִֶַָָָֹּול ׁשֹון
ל ׁשֹון  וכל  קד ֹוׁשים ". "אלהים  ח ּיים ", ְְְֱֱִִִִַָֹֹ"אלהים 
יֹוסף ", אד ֹוני "וּיּקח  וכן: ר ּבים , ל ׁשֹון ְְֱֲִִִֵֵֵַַַֹ'אלהים '

"ּבעליו  וכן: הארץ ", "אד ֹוני האד ֹונים ", ְְֲֲֲִֵֵֵֶַָָָָָ"ואד ֹוני
ל ׁשֹון  מה ּו ּתאמר : ואם  ּבבעליו". "וה ּועד  ְְְְִִַַַָָָֹיּומת ",
ּתֹועה , קר ּוי מיּׁשב , ואינֹו מ ּמק ֹומ ֹו ה ּגֹולה  ּכל  ְְְְִִֵֶֶַָָָֻהתע ּו?

כא)ּכמ ֹו: וּתתע ",(לקמן  קיט)"וּתל ּכׂשה (תהלים "ּתעיתי ְְִִֵֵֶֶַַַָ
לח)אבד ", לב ּקׁש(איוב  ויתע ּו יצא ּו ֿ אכל ", לבלי "יתע ּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַֹֹ
וכן:∑‡ÈÏŒÈÓ.אכלם  כו)עלי, אנׁשי (לקמן "וּיׁשאל ּו ְָָƒ¿ƒƒְְְֲִֵֵַַַָ

וכן: א ׁשּתֹו. על  לא ׁשּתֹו", יד )ה ּמק ֹום  "ואמר (שמות ְְְְְִִֵַַַָָ
יׂשראל . ּבני על  ּכמ ֹו יׂשראל ", לבני ט)ּפרעה  (שופטים ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹ

הרגתה ּו" א ּׁשה  לי יאמר ּו ."ּפן ְְֲִִֶָָָֹ

      ©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−
     §©§¨¨®©¨´¤½¥−¨¨¬¦§«

Ì‰‡Ï ÔziÂ∑ עליו וית ּפּלל  ׁשּית ּפּיס  .ּכדי «ƒ≈¿«¿»»ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

       ©´Ÿ¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−§¨¤®©¬§¥¤−
 ¥«

EÈÙÏ Èˆ‡ ‰p‰∑, ׁשּנתירא לפי ," ול קח  א ׁשּת "ה ּנה  ל ֹו: אמר  ּפרעה  ׁשט ּופי אבל  ׁשה ּמצר ּיים  ƒ≈«¿ƒ¿»∆ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
.זּמה  ִָ

ÈÏ˙יא  „BÁÏ ˙ÈÓ‡ È‡ Ì‰‡ Ó‡Â«¬««¿»»¬≈¬»ƒ¿≈
ÏÚ ÈpÏË˜ÈÂ ÔÈ„‰ ‡˙‡a ÈÈ„ ‡zÏÁc««¿»«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿À«ƒ«

:È˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿ƒ

Ìaיב  ‡È‰ ‡a‡ ˙a È˙Á‡ ‡ËLe˜a Ìe¿«¿¿»¬»ƒ««»ƒ¿«
:ez‡Ï ÈÏ ˙Â‰Â Èn‡ ˙ ‡Ï»«ƒƒ«¬«ƒ¿ƒ¿

ÔB‰È„Èיג  È„BÚ ˙a ‡iÓÓÚ eÚË „k ‰Â‰Â«¬»«»«¿«»»«»≈¿≈
˙ÈÓ‡Â ‡a‡ ˙ÈaÓ dzÏÁ„Ï ÈÈ È˜ È˙È»ƒ»ƒ¿»¿««¿≈ƒ≈«»«¬»ƒ

) ÔÈc dÏ נ "י‡cÈnÚ È„aÚ˙ Èc CÈ˙eÈË ( «≈»≈ƒƒ«¿¿ƒƒƒ
ÈÁ‡ ÈÏÚ ÈÓ‡ Ôn˙Ï C‰ Èc ‡˙‡ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¿«¿«»¡»ƒ¬«»ƒ

:‡e‰

Ô‰Ó‡Âיד  ÔÈ„ÚÂ ÔÈB˙Â Ô‡Ú CÏÓÈ‡ „e¿«¬ƒ∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
:d˙z‡ ‰N ˙È dÏ È˙‡Â Ì‰‡Ï ‰ÈÂƒ«¿«¿»»«¬≈≈»»»ƒ¿≈

ÔÈw˙„aטו CÓ„˜ ÈÚ‡ ‡‰ CÏÓÈ‡ Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»«¿ƒ√»»ƒ¿«ƒ
:Èz CÈÈÚa¿≈»ƒ

 

    
    

     

   
    

     
     



ס              

        §¨¨´¨©À¦¥̧¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³
       ¨Æ§´¥©½¦§−Ÿ£¤´¦¨®§¥¬−Ÿ

§Ÿ¨«©

Ó‡ ‰NÏe∑:לפ ּיס ּה ּכדי לכב ֹוד ּה,  אבימל ¿»»»«ְְְְֲִִֵֶֶַָָ
ׁשאמר ּת ,לאחי ממ ֹון נת ּתי זה , ּכב ֹוד   ל ע ׂשיתי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ'ה ּנה 
ּכס ּות   ל ה ּזה  וה ּכב ֹוד  ה ּממ ֹון ה ּנה  ה ּוא ", "אחי ְְִִֵֶַַַָָָָָָעליו:

‡Cz.עינים ' L‡ ÏÎÏ∑,יק ּלּו ׁשּלא  עיניהם  יכ ּסּו ִֵַ¿…¬∆ƒ»ְְִֵֵֶֶַֹ
'לאחר  ל ֹומר : להם  יׁש ריקנית , ה ׁשיב ֹותי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשא ּלּו
ממ ֹון  לבזּבז ׁשהצרכ ּתי עכ ׁשו, החזיר ּה'. ּבּה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנתע ּלל 
ֿ ידי  ועל  ה ׁשיב ֹותי ֿ ּכרחי ׁשעל  יֹודעים  יהיּו , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּולפ ּיס

Ïk.נס  ˙‡Â∑ הע ֹולם ּבאי ּכל  יהא ∑ÁÎÂ˙.ועם  ֵ¿≈…ְִֵָָָָ¿…»«ְֵ

ה ּלל ּו, נּכרים  ּדברים  ּולהרא ֹות  להתוּכח  ּפה  ּפתח ֹון  ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָל
ּובלע "ז  ּדברים , ּבר ּור  - מק ֹום  ּבכל  'ּתֹוכחה ' ְְְְִֵַַָָָָָּול ׁשֹון
ּול ׁשֹון  אחרים , ּבפנים  ּתר ּגם  וא ּונקל ֹוס  ְְְְְְֲִִִֵֵָאשפרובי"ר ,
 ל ה ּוא  'ה ּנה  ה ּתר ּגּום : על  נֹופל  ה ּוא  ּכ ְְִִֵֵַַַַָָָה ּמקרא 
ּובכל  ,ּב ׁשּׁשלט ּו ׁשּלי העינים  על  ּכב ֹוד  ׁשל  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּכס ּות 
ּכל  וית  יתי 'וחזית  ּתר ּגּומ ֹו: ּכן ועל  ,'א ּת ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָא ׁשר 
ה ּמקרא  ל ׁשֹון יּׁשּוב  אבל  א ּגדה , מדר ׁשי ויׁש ,'ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָדע ּמ

.ּפר ׁשּתי  ְִֵַ

    ©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹
   ¤£¦¤¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«

e„ÏiÂ∑ ׁשּלהם לדה  והיא  וה ֹוציא ּו, נקביהם  נפ ּתח ּו 'ואתרוח ּו', .ּכתר ּגּומ ֹו «≈≈ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

      ¦«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤
   ©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«

ÌÁŒÏk „Úa∑ ּפתח ּכל  N‰.ּכנגד  cŒÏÚ∑ ׂשרה ׁשל  ּדּבּור ּה ֿ ּפי .על  ¿«»∆∆ְֶֶֶַָ«¿«»»ִִֶַָָָ

      ©«Ÿ̈²¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨¨®©©©§Ÿ̈²
  §¨−̈©«£¤¬¦¥«

'B‚Â ‰NŒ˙‡ „˜t '‰Â∑( צב ּפר ׁשה (ב "ק   סמ «»«∆»»¿ַָָָָ
וה ּוא  חבר ֹו על  רחמים  ה ּמב ּקׁש ׁשּכל  , לל ּמד ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָזֹו,
"וּית ּפּלל  ׁשּנאמר : ּתח ּלה , נענה  ה ּוא  ּדבר , לא ֹות ֹו ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָצרי
ּכבר  ׁשּפקד ּה ֿ ׂשרה ", את  ּפקד  "וה ' ליּה: ּוסמי ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָוג ֹו'"

 אבימל את  ׁשר ּפא  L‡k.קדם  ‰N ˙‡ „˜t ֲִִֵֶֶֶֶֶֹ»«∆»»«¬∆
Ó‡∑ ּבהריֹון.ac L‡k∑ היא והיכן ּבלדה . »»ְֵָ«¬∆ƒ≈ְְִֵֵָָ

אלהים  "וּיאמר  אמירה : ּדּבּור ? ה ּוא  והיכן ְֱֲֲִִִִֵֶַָָָֹֹאמירה 
ה ' ּדבר  "היה  ּדּבּור : וג ֹו'". א ׁשּת ׂשרה  ְְְְֲִִַָָָָָאבל 
"לא  נאמר : וׁשם  ה ּבתרים , ּבין ּבברית  ֿ אברם " ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹאל 

מ ּׂשרה  ה ּיֹור ׁש והביא  וג ֹו'", זה  ייר ׁש.'‰ NÚiÂ ְְְִִִֵֵֶַָָָ«««
ac L‡k ‰NÏ∑ לאברהם. ¿»»«¬∆ƒ≈ְְַָָ

ÔÈÚÏÒטז ÛÏ‡ ˙È‰È ‡‰ Ó‡ ‰NÏe¿»»¬«»¿»ƒ∆∆«¿ƒ
˜Èc ˙eÒk CÈÏ ‡e‰ ‡‰ CÈÁ‡Ï ÛÒÎcƒ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ»
CÈ˙È ˙ÈÊÁÂ CÈzc ˙ÈÁÏLc ÛÏÁ (ÔÈÈÚ)«¿ƒ√«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈»ƒ
˙Ó‡c ‰Ó Ïk (ÏÚ) ‡Ï‰ CnÚc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ»¬…«»««¬»«

:˙ÁÎBz‡Â¿ƒ»«

‡CÏÓÈיז ˙È ÈÈ Èq‡Â ÈÈ Ì„˜ Ì‰‡ ÈlˆÂ¿«ƒ«¿»»√»¿»¿«ƒ¿»»¬ƒ∆∆
:eÁÂ˙‡Â d˙‰Ó‡Â d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿«¿»≈¿ƒ¿¿»

ÏÂ„‡יח  Á˙t ÏÎ Èt‡a ÈÈ „Á‡ „ÁÈÓ È‡¬≈≈«¬«¿»¿«≈»»««¿»
˙z‡ ‰N ˜ÒÈÚ ÏÚ CÏÓÈ‡ ˙ÈÏ¿≈¬ƒ∆∆«≈«»»ƒ«

:Ì‰‡«¿»»

ÈÈא  „ÚÂ Ó‡ Èc ‡Ók ‰N ˙È ÈÎc ÈÈÂ«»¿ƒ»»»¿»ƒ¬»«¬«¿»
:ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‰NÏ¿»»¿»ƒ«ƒ

 

   
      

      
     

      
    

  
    

      
      
      
     
      

   
    
    

    
    
     
     
      


    

   



סי               

      ©©Á©Á©¥̧¤¨¨§©§¨¨²¥−¦§ª¨®©¥¾
  £¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«

B˙‡ acŒL‡ „ÚBnÏ∑. חמא ור ּבי יּודן ר ּבי «≈¬∆ƒ∆…ְִִַַָָָ
ׁשּלא  חד ׁשים , לט ' ׁשּנֹולד  מל ּמד  א ֹומר : יּודן ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָֹר ּבי
א ֹומר : חמא  ר ּבי ה ּוא ',  אבימל ׁשל  'מ ּבית ֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹיאמר ּו:

חד ׁשים  ‡˙B.לז' acŒL‡ „ÚBnÏ∑,יתיּה ד ּמּליל  ְֳִָ«≈¬∆ƒ∆…ִֵֵַָ

"ל ּמֹועד  ל ֹו: ּכׁשאמר  וקבע , ּדּבר  א ׁשר  ה ּמֹועד  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאת 
ל ֹו: ואמר  ּבּכתל  ׂשריטה  ל ֹו ׂשרט  ,"אלי ְְִֵֶֶַַַָָָָֹא ׁשּוב 

ל  ח ּמה  ּתלד :ּכׁשּתּגיע  האחרת , ּבּׁשנה  זֹו ׂשריטה  ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ÂÈ˜ÊÏ)∑ל ֹו ּדֹומה  ׁשּלֹו איק ּונין זיו .)ׁשהיה  ƒ¿À»ִִִֶֶֶָָ

         

 ז ז ז ז ל ל ל ל ריטהריטהריטהריטה ח ח ח ח הההה האחרת האחרת האחרת האחרת יע יע יע יע  ב )נהנהנהנה כא, (רש"י ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
רה  את קד  "וה ' אמר לאחר הק ה : א א א א ר ר ר ר לר"י  ְְְֱֲֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻ

לרה אמראמראמראמר ה '  ע ר ר ר ר ו יצחק א א א א רררר דת יטא  ," ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מה   ל ," אלקי ת א ר א ר "לעד  ד ק  ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָֹהיתה 
ה בר  דנמל זה  ר ,מפר לכ ה תב . זאת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמפרט

ל ל ל ל ללללהיה  .נ נ נ נ רררר ִִִִַַַַָָָָָָֹֹ ֹֹ

    ©¦§¨̧©§¨¹̈¤¤§©«©²£¤
  ̈«§¨¬¨−̈¦§¨«

     ©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½¤§Ÿ©−¨¦®
   ©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

     

       §©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−¦§¨¬§«

      ©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®¨©Ÿ¥−©
¦«£©¦«

ÈÏŒ˜ÁˆÈ∑ הר ּבה א ּגדה : ּומדר ׁש עלי. יׂשמח  ƒ¬«ƒְְְִִֵַַַַַָָָ
ּבֹו נתר ּפא ּו ח ֹולים  הר ּבה  ע ּמּה, נפקד ּו ְְְְְֲִִִִֵַַָָעקר ֹות 

היה  ׂשחק  ורב  ע ּמּה נענּו ּתפ ּלֹות  הר ּבה  ְְְְֲִִֵַַַָָָֹֹּבּיֹום ,
.ּבע ֹולם  ָָ

      ©ÀŸ¤¦³¦¥Æ§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®
  ¦«¨©¬§¦¥−¦§ª¨«

Ì‰‡Ï ÏlÓ ÈÓ∑:ּכמ ֹו וח ׁשיב ּות , ׁשבח  ל ׁשֹון ƒƒ≈¿«¿»»ְְֲִֶַַ
מא) וע ׂשה ",(ישעיה ּפעל  מ)"מי רא ּו(שם א ּלה ", ּברא  "מי ְְִִֵֶַָָָָָ

ה ּוא  ּומי ה ּוא  ּגד ֹול (מה  הּוא הבטחת ֹו,)וכ ּמה ׁשֹומר  , ְְִֵַַַָָָָ
וע ֹוׂשה  מבטיח  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ׁשּנה ∑ÏlÓ.ה ּקד ֹוׁש ְְִֶַַַָָƒ≈ִָ

ּכל ֹומר : מאה , ׁשּלֹו ּגימטר ּיא  'ּדּבר ', אמר  ולא  ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹה ּכת ּוב 

לאברהם  מאה  N‰.לס ֹוף  ÌÈ ‰˜ÈÈ‰∑ּומה ּו ְְְֵַָָָ≈ƒ»»ƒ»»ַ
את  ה ּׂשר ֹות  הביא ּו ה ּמׁשּתה  ּביֹום  ר ּבים ? ל ׁשֹון ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ'ּבנים '
ילדה  'לא  א ֹומר ֹות : ׁשהיּו א ֹותם , והניקה  עמהן ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹּבניהן

אס ּופי א ּלא  ה ּׁשּוק 'ׂשרה , מן .הביאה  ֲִִִֵֶַָָָָ

aב  Ì‰‡Ï ‰N ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»»¿«¿»»«
:ÈÈ d˙È ÏÈlÓ Èc ÔÓÊÏ È‰B˙ÈÒÏ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«ƒ»≈¿»

dÏג  „ÈÏÈ˙‡c da ÌeL ˙È Ì‰‡ ‡˜e¿»«¿»»»¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈
:˜ÁˆÈ ‰N dÏ ˙„ÈÏÈcƒƒ«≈»»ƒ¿»

ÈÓz‡ד  a da ˜ÁˆÈ ˙È Ì‰‡ Ê‚e¿««¿»»»ƒ¿»¿≈«¿«¿»
:ÈÈ d˙È „ÈwÙ È„ ‡Ók ÔÈÓBÈƒ¿»ƒ«ƒ»≈¿»

È˙ה  dÏ „ÈÏÈ˙‡ „k ÔÈL ‰‡Ó a Ì‰‡Â¿«¿»»«¿»¿ƒ«ƒ¿¿ƒ≈»
:da ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈

ÚÓLcו Ïk ÈÈ ÈÏ „Ú ‡Â„Á ‰N ˙Ó‡Â«¬∆∆»»∆¿»¬«ƒ¿»»ƒ¿«
:ÈÏ ÈcÁÈ∆¿≈ƒ

ÌÈÈ˜Âז Ì‰‡Ï Ó‡c ÔÓÈ‰Ó Ô‡Ó ˙Ó‡Â«¬∆∆»¿≈»«¬«¿«¿»»¿«ƒ
a ˙È„ÈÏÈ È‡ ‰N ÔÈa ˜ÈB˙c¿ƒ¿ƒ»»¬≈¿≈ƒ«

:È‰B˙ÈÒÏ¿ƒ¿ƒ
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ממממ הביאההביאההביאההביאה אס אס אס אס פי פי פי פי  א א א א א א א א  רהרהרהרה,,,, ילדהילדהילדהילדה לא לא לא לא  א א א א מרמרמרמרתתתת,,,,  הי הי הי היְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ז)ההההק ק ק ק  כא, ה (רש"י ה כחה  א אי עדי הרי  לאל, י ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

תע רה  למר יכ לת  הי   וא , אברה ל נְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
רת   רי ר"י   ה ר ליצני  אמר (פי  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמאבימל
ה רת  למר,  וי מאה .  היה   אברה הרי  ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלד ת),

 ידע הרי  זה , גיל ה ליד   אברה  על  אהת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלא 
ה ר, ליצני  ורק  . ו  ני מ גיל י מעאל את ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָה ליד 
אמר , לה  חמד עלמא  ולצ האמת, את  ח ְְְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָָֹא 

רה ". נתע רה  מאבימל"ְְֲִִֵֶֶַָָָ

      ©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ¦§¤´¨½
  §−¦¨¥¬¤¦§¨«

ÏÓbiÂ∑ כ "ד עה)חד ׁשלס ֹוף  ‚„ÏB.(גיטין ‰zLÓ∑, ה ּדֹור ּגד ֹולי ׁשם  ואבימל ׁשהיּו ועבר  .(ב "ר)ׁשם  «ƒ»«ְֶֹƒ¿∆»ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

    ©¥̧¤¨¹̈¤¤¨¨©¦§¦²£¤¨«§¨¬
 §©§¨−̈§©¥«

˜ÁˆÓ∑: ׁשּנאמר ּכמ ֹו אלילים , עב ֹודת  ל ׁשֹון ¿«≈ְְֱֱֲִִֶֶַַ
לב ) עריֹות ,(שמות ּגּלּוי ל ׁשֹון אחר : ּדבר  לצחק ". ְְֲִֵֵַַַָָָָֻ"וּיקמ ּו

ּדתימא : לט)ּכמה  ל ׁשֹון (לקמן אחר : ּדבר  ּבי". "לצחק  ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ּדתימא : ּכמה  ב )רציחה , ב  ה ּנערים (שמואל  נא  "יק ּומ ּו ְְְְִִֵַָָָָָָ
לפנינּו ."וג ֹו'ויׂשחק ּו ְְֲִֵַָ

     ©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²¨«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®
      ¦´³Ÿ¦©Æ¤¨«¨¨´©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«

'B‚Â ÈaŒÌÚ∑ייר ׁש לא  "ּכי ׂשרה : מ ּתׁשּובת  ƒ¿ƒ¿ְִִִַַָָֹ
מריב  ׁשהיה  למד  א ּתה  ֿ ּבני", עם  ה ּזאת  ֿ האמה  ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבן

וא  היר ּׁשה , על  יצחק  ונֹוטל עם  ּבכ ֹור  'אני ֹומר : ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֻ
ּבֹו ויֹורה  ק ׁשּתֹו ונֹוטל  ּבּׂשדה  ויֹוצאים  ׁשנים ', ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָּפי

דתימא : ּכמה  כו)ח ּצים , ה ּיֹורה (משלי  "ּכמתלהל ּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

אני" מ ׂשחק  הלא  ואמר  וג ֹו', ÈaŒÌÚ.זּקים  ְְְֲִִִֵַַָָֹƒ¿ƒ
˜ÁˆÈŒÌÚ∑(ב "ר)אינֹו אם  אפ ּלּו ּבני, ׁשה ּוא  מ ּכיון ƒƒ¿»ְֲִִִִֵֵֶָ

א ֹו ּכיצחק  ּבני,הג ּון אינֹו אם  אפ ּלּו ּכיצחק  הג ּון ְְְְְֲִִִִִֵָָָָ
ֿ ּבני  "עם  ֿ וחמר  קל  ע ּמֹו, ליר ׁש ּכדאי זה  ְְִִִִֵֶֶַַַָֹאין

ּבֹו ׁשּׁשּתיהן ֿ יצחק ", .עם  ְְִִֵֶֶָ

       ©¥©©¨¨²§−Ÿ§¥¥´©§¨¨®©−¬Ÿ§«

Ba ˙„B‡ ÏÚ∑(ב "ר)ל ׁשּלח ֹו ל ֹו ׁשא ֹומרת  על  ּופ ׁשּוט ֹו: רעה . לתר ּבּות  ׁשּיצא  ׁשּׁשמע  .על  «…¿ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

     ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ
       ©©©´©§©£¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈

      §©´§Ÿ¨®¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©
dÏ˜a ÚÓL∑)ׁשּבּה הּקד ׁש ר ּוח ּבנביא ּות .)ּבקֹול  ל ׂשרה  טפל  אברהם  ׁשהיה  .למדנּו, ¿«¿…»ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

      §©¬¤¤¨«¨−̈§´£¦¤®¦¬©§£−«

‡Ì‰ח  „ÚÂ ÏÈÒÁ˙‡Â ‡È ‡e¿»«¿»¿ƒ¿¬ƒ«¬««¿»»
:˜ÁˆÈ ˙È ÏÈÒÁ˙‡c ‡ÓBÈa ‡a ‡ÈzLÓƒ¿¿»«»¿»¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿»

ÈÏÈc„˙ט  ‡˙ÈˆÓ ‚‰ a ˙È ‰N ˙ÊÁÂ«¬«»»»«»»ƒ¿≈»ƒƒ«
:CÈÈÁÓ Ì‰‡Ï¿«¿»»¿»ƒ

ÈÂ˙י  ‡„‰ ‡˙Ó‡ Cz Ì‰‡Ï ˙Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»»≈«¿»»»¿«
Èa ÌÚ ‡„‰ ‡˙Ó‡ a ˙È ‡Ï È‡ da¿«¬≈»≈«««¿»»»ƒ¿ƒ

:˜ÁˆÈ ÌÚƒƒ¿»

ÏÚיא  Ì‰‡ ÈÈÚa ‡„ÁÏ ‡Ób˙t LÈ‡e¿≈ƒ¿»»«¬»¿≈≈«¿»»«
:da ˜ÒÈÚ≈«¿≈

ÏÚיב  CÈÈÚa L‡È ‡Ï Ì‰‡Ï ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«¿≈¿≈»«
‰N CÏ ÓÈ˙ Èc Ïk C˙Ó‡ ÏÚÂ ‡ÓÈÏeÚ≈»¿««¿»…ƒ≈«»»»
:ÔÈa CÏ Ôe˜˙È ˜ÁˆÈ È‡ dpÓ Ïa«̃≈ƒ«¬≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ

Cיג  È‡ dpeL‡ ÌÚÏ ‡˙Ó‡ a ˙È Û‡Â¿«»««¿»¿«¬«ƒ≈¬≈¿»
:‡e‰

 

 
      

       

    
       
        

     
    

     



סג               

     ©©§¥´©§¨¨´©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦
     ©¦¥´¤Â¨Â̈¨©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨

    ©¥´¤©¥½©§¦§©−§¥¬¨«©
ÌÈÓ ˙ÓÁÂ ÌÁÏ∑ ׁשהיה לפי וזהב , ּכסף  ולא  ∆∆¿≈««ƒְְְִֶֶֶָָָָֹ

רעה  לתר ּבּות  ׁשּיצא  על  אף ∑Ïi‰Œ˙‡Â„.ׂשֹונא ֹו ְְְֶַַָָָָ¿∆«∆∆ַ
רעה , עין ׂשרה  ּבֹו ׁשהכניסה  ׁשכמ ּה, על  ׂשם  ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָה ּילד 

ּברגליו  ליל יכ ֹול  ולא  ח ּמה  רבה)ואחזּתּו CÏzÂ.(בראשית ְְְֲֵֵַַַַַָָָֹ«≈∆
Ú˙zÂ∑לג ּבית חזרה  .(ב "ר)אביה ּלּולי «≈«ְְִִֵֵָָָָ

     ©¦§¬©©−¦¦©¥®¤©©§¥´¤©¤½¤©−©
 ©©¬©¦¦«

ÌÈn‰ eÏÎiÂ∑ ל ׁשּתֹות ח ֹולים   ׁשּדר .הר ּבה לפי «ƒ¿««ƒְְְִִִֵֶֶֶַ

       ©¥Á¤Á©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´
      ̈«§½̈©¤§¤−§´©®̈¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬

 ¤Ÿ−̈©¥«§§
„‚pÓ∑ (ב "ר)מרח ֹוק.˙L˜ ÈÂÁËÓk∑ ּכׁשּתי ƒ∆∆ֵָƒ¿«¬≈∆∆ְִֵ

'ׁשהטיח  מ ׁשנה : ּבל ׁשֹון חץ . יר ּית  ל ׁשֹון וה ּוא  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָטיח ֹות ,
ּתאמר : ואם  ּכחץ . יֹורה  ׁשה ּזרע  ׁשם  על  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַֹּבא ׁשּתֹו',
ליּכנס  ה ּוי"ו מ ׁשּפט  ק ׁשת ', 'ּכמ ּטחי לכ ּתב : ל ֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהיה 

ּכמ ֹו: ב )לכאן, מ ּגזרת :(שה"ש ה ּסלע ", יט)"ּבחגוי (ישעיה ְְְְְִִֵֶַַַַָ

ּומ ּגזרת : לח ּגא ", למצרים  יה ּודה  אדמת  (תהלים "והיתה  ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָ
וכן:קז) ּכּׁשּכֹור ", וינּוע ּו סה)"יח ּגּו ארץ ",(שם "קצוי ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ

קצה  pÓ‚„.מ ּגזרת  LzÂ∑ ה ֹוסיפה למ ּות  ׁשּקרב  ּכיון ְִִֶַָ«≈∆ƒ∆∆ִֵֶַָָָָ
.להתרחק  ְְִֵַ

     ©¦§©´¡Ÿ¦»¤´©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧
     ¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´

     ̈¨®©¦´§¦½¦«¨©¡Ÿ¦²¤¬©©−©
 ©«£¤¬¨«

Úp‰ ÏB˜Œ˙‡∑ הח ֹולה ּתפ ּלת  ׁשּיפה  מ ּכאן ∆«««ְִִֶֶַַָָָ
עליו, אחרים  להתק ּבל מ ּתפ ּלת  ק ֹודמת  .(ב "ר)והיא  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

ÌLŒ‡e‰ L‡a∑(טז ע ֹוׂשה (ר"ה ׁשה ּוא  מע ׂשים  לפי «¬∆»ְֲִִֶֶַ
נּדֹון, ה ּוא  לע ׂשֹות .עכ ׁשו עתיד  ּׁשה ּוא  מה  לפי ולא  ְְְֲִִִֶַַַָָֹ

'ר ּבֹונֹו וא ֹומרים : מקטרגים  ה ּׁשרת  מלאכי ׁשהיּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלפי
א ּתה  ּבּצמא , ּבני להמית  זרע ֹו ׁשעתיד  מי ע ֹולם , ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשל 
צ ּדיק  ה ּוא , מה  'עכ ׁשו, מ ׁשיבם : וה ּוא  ּבאר ? ל ֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָמעלה 
מע ׂשיו  'לפי להם : אמר  'צ ּדיק '. ל ֹו: אמר ּו ר ׁשע '? ְְֲִִֶַַַָָָָָָא ֹו
והיכן  ֿ ׁשם ". ה ּוא  "ּבא ׁשר  וזה ּו: ּדנֹו', אני עכ ׁשו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָׁשל 
נב ּוכדנאצר , ּכׁשהגלם  ּבּצמא ? יׂשראל  את  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהמית 

כא)ׁשּנאמר : התיּו(ישעיה צמא  לקראת  וג ֹו' ּבערב  "מ ּׂשא  ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּכ וג ֹו'", היּומים  ערב ּיים , אצל  א ֹותם  מ ֹוליכין ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

ה ֹוליכ ּונּו מ ּכם , 'ּבב ּקׁשה  ל ּׁשּבאים : א ֹומרים  ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָיׂשראל 
ׁשּנאמר : עלינּו', וירחמ ּו יׁשמעאל , ּדֹודינּו ּבני ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָאצל 

כה) ּדֹודים .(שם א ּלא  ּדדנים , ּתקרי אל  ּדדנים ", ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ"ארח ֹות 
מל ּוח  ודג  ּבׂשר  להם  ּומביאין לקראתם  יֹוצאים  ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָוא ּלּו
מים , מלאים  ׁשהם  יׂשראל , ּכסב ּורים  נפ ּוחים . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹונאד ֹות 
ּבג ּופ ֹו נכנסת  הר ּוח  ּופ ֹותח ֹו, ּפיו לת ֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָּוכ ׁשּמכניס ֹו

.ּומת  ֵ

ÓÁÏ‡יד  ÈÒe ‡Ùˆa Ì‰‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿ƒ«¬»
˙ÈÂ dt˙k ÏÚ ÈeL ‚‰Ï ‰ÈÂ ‡iÓ„ ‡a˜Â¿»¿»¿«»ƒ«¿»»«ƒ««¿«¿»
) ‡a„Óa ˙Ú˙Â ˙ÏÊ‡Â dÁÏLÂ ‡È נ "י «¿»¿«¿««¬»«¿»«¿«¿¿»

a„Óa(:ÚL ‡a ¿«¿≈¿≈»«

È‡טו ˙È ˙Óe ‡a˜ ÔÓ ‡iÓ eÓÈÏLe¿ƒ«»ƒ»¿»¿«»«¿»
:‡iÏÈ‡ ÔÓ „Á ˙BÁz¿«ƒƒ»«»

(טז ˙˜ÈÁ‡ ÏwÓ dÏ ˙È˙ÈÂ ÏÊ‡Â נ "י «¬≈ƒƒ««ƒ√≈«¿≈«
˜ÈÁ‡ÈÊÁ‡ ‡Ï ˙Ó‡ È‡ ‡zL˜ ‚ÈÓk ( «¿ƒ¿≈««¿»¬≈¬∆∆»∆¡≈

˙È ˙ÓÈ‡Â ÏwÓ ˙È˙ÈÂ ‡È„ ‡˙BÓa¿»¿«¿»ƒƒ«ƒ√≈«¬ƒ«»
:˙Îe dÏ»̃«¿»

˜e‡יז ‡Èc dÏ˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»≈¿«¿»¿»
‰Ó dÏ Ó‡Â ‡iÓL ÔÓ ‚‰Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»»ƒ¿«»«¬«««
˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL È‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ‚‰ Cl»»»»ƒ¿¬ƒ¬≈¿ƒ«√»¿»»

:Ôn˙ ‡e‰c ˙‡a ‡Èc dÏ»̃≈¿«¿»«¬«¿«»

 

    
    

        

     
   

  



סד              

      ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−®¦«§¬
 ̈−£¦¤«

      ©¦§©³¡Ÿ¦Æ¤¥¤½¨©¥−¤§¥´¨®¦©¥¹¤
    ©§©¥³¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©

      ©§¦¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§¨®©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−
 Ÿ¤¬©¨«

˙M˜ ‰∑ ּבק ׁשת ח ּצים  על ∑˜M˙.יֹורה  …∆«»ְִִֶֶֶ«»ַ
ה ּׁשי"ן   לפיכ צ ּיד , ּגּמל , ח ּמר , ּכמ ֹו: הא ּמנּות , ְְִִֵַַַַָָָָָָֻׁשם 

הע ֹוברים , את  ּומלסטם  ּבּמד ּבר  יֹוׁשב  היה  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמד ּגׁשת ,
ׁשּנאמר : טז)ה ּוא  וג ֹו'(לעיל  ב ּכל  .""יד ֹו ְֱֶֶַַָֹ

      ©¥−¤§¦§©´¨¨®©¦©¬¦²¦−̈¥¤¬¤
¦§¨«¦

ÌÈˆÓ ı‡Ó∑: ׁשּנאמר ּגּדּוליה , 'זרק (שם)מ ּמק ֹום  אנׁשי: ּדאמרי הינּו וג ֹו'", מצרית  ׁשפחה  "ול ּה ≈∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
קאי' אע ּקריּה לאוירא , .ח ּוטרא  ְֲִִֵֵַַָָָָ

     

      ©«§¦Æ¨¥´©¦½©´Ÿ¤£¦¤À¤¦ŸÆ©
     §¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ

 £¤©−̈Ÿ¤«
EnÚ ÌÈ‰Ï‡∑א ׁשּתֹו ונפקדה  ּביד ֹו, ונפל ּו נלחם  ה ּמלכים  ועם  ל ׁשל ֹום , סדם  מ ּׁשכ ּונת  ׁשּיצא  ׁשרא ּו לפי ¡…ƒƒ¿ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

.לזק ּניו  ְִָֻ

      §©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ¥½¨¦¦§´Ÿ¦½
     §¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤¨¦³¦¦§Æ©«£¤´

   ¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤©¬§¨¨«
ÈcÎÏe ÈÈÏe∑ ה ּבן על  האב  רחמי ּכאן È„nÚ.עד  ‰NÚz EnÚ È˙ÈNÚŒL‡ „ÒÁk∑ ׁשאמר ּתי ¿ƒƒ¿∆¿ƒֲֵֵַַַַָָָ«∆∆¬∆»ƒƒƒ¿«¬∆ƒ»ƒְִֶַָ

אר  "ה ּנה  : ל"לפני רבה)צי .(בראשית ְְְִִֵֶַָ

   ©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©

    §¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´
    ©©½¦£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤

ÁÎB‰Â∑ּכ על  ע ּמֹו .נתוּכח  ¿ƒ«ְִִַַַָ

daיח  C„È ˙È ÈÙÈ˜˙‡Â ‡È ˙È ÈÏeË ÈÓe˜ƒƒ»«¿»¿«¿ƒƒ»¿≈≈
:dpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È‡¬≈¿««ƒ¬«ƒ≈

„iÓ‡יט  ‡Èa ˙ÊÁÂ d‰ÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈»««¬«≈»¿«»
˙È ˙‡È˜L‡Â ‡iÓ ‡a˜ ˙È ˙ÏÓe ˙ÏÊ‡Â«¬»«¿«»»¿»«»¿«¿ƒ«»

:‡È«¿»

e‡כ  ‡Èc d„ÚÒa ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¬≈¿«¿»¿»
:‡zL˜ È ‰Â‰Â ‡a„Óa ˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»«¬»»≈«¿»

‡dnכא  dÏ ˙ÈÒe Ô‡Ù„ ‡a„Óa ˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»¿»»¿ƒ«≈ƒ≈
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ‡˙z‡ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏÎÈÙeכב  CÏÓÈ‡ Ó‡Â ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ«¬«¬ƒ∆∆ƒ…
ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÓÈÓÏ Ì‰‡Ï dÏÈÁ «≈≈¿«¿»»¿≈»≈¿»«¿»

:„Ú z‡ Èc ÏÎa C„ÚÒa¿«¬»¿…ƒ«¿»≈

Ïc‡כג  ‡Î‰ ÈÈ„ ‡ÓÈÓa ÈÏ Ìi˜ ÔÚÎe¿««≈ƒ¿≈¿»«¿»»»¿»
Èc ‡˙BÈËk Èa e Èe Èa wL¿̇««ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ
‡Ú‡ ÌÚÂ ÈnÚ „aÚz CnÚ ˙È„Ú¬»ƒƒ»«¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»

:d ‡z˙Bz‡„¿ƒ«¿»«

‡˜Ìi:כד  ‡‡ Ì‰‡ Ó‡Â«¬««¿»»¬»¬«≈

ÒÈÚ˜כה  ÏÚ CÏÓÈ‡ ˙È Ì‰‡ ÁÎB‡Â¿««¿»»»¬ƒ∆∆«≈«
:CÏÓÈ‡ È„Ú eÒÈp‡ Èc ‡iÓ„ ‡Èa≈»¿«»ƒ«ƒ«¿≈¬ƒ∆∆

 

   



סה               

      ©´Ÿ¤£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´
       ©¤®§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

 ¦§¦¬©«

      ©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−©«£¦¤®¤©¦§§¬
 §¥¤−§¦«

     ©©¥´©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«

     ©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©
    §¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨

      ©¾Ÿ¤¦ ¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ
     ¦«§¤¦´§¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ

ÈlŒ‰È‰z eÚa∑ זאת.‰„ÚÏ∑ עד ּות ל ׁשֹון «¬ƒ¿∆ƒֹ¿≈»ְֵ
ה ּמּצבה " "ועדה  ּכמ ֹו: נקבה , ÈzÙÁ.ׁשל  Èk ְְְֵֵֵֶַַָָָƒ»«¿ƒ

‡a‰Œ˙‡∑ אבימל ר ֹועי עליה  היּו מריבים  ∆«¿≈ְֲִִִֵֶֶֶָָָ

א  חפרנּוה '. 'אנחנּו מי וא ֹומרים : ּכל  ּביניהם : מר ּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ
היא , ׁשּלֹו לקראת ֹו, ה ּמים  ויעל ּו ה ּבאר  על  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיתראה 

אברהם  לקראת  .ועל ּו ְְְִַַָָָ

         

אבינ  אברה לנה ג  י  " ניל סימ אב ת ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ"מע ה 
 וא נהג, ה א  פי  , ל ע אלק ת  לפרסאפאפאפאפלת ע ְְְְְֱִֵֶַַַָָֹֹֹ ְֶֶֶֶָֹֹ

. ניל סימ ִִַָָה א 
 צרי א א  ,בית  מצאי ה  די יה קירב  להס ק  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאי

." בי ו  ברי ה "ע  די יה   לטל ל"רח ב " ְְְְִִִִֵֵַָָָָָלצאת
א ר    אפרית, ר כל לה ל  י ז ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָפעילת
מ קה . מז " בי ו  ברי ל"ע לתת  צרי   ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָל
היא   עליה לה עה  ר ה א ר אפ :ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָיתר־על־

רכילחלחלחלחאמצע ת "רכיה  ,ב ה רה , דר) ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ
.(" ַֹנע

חצ  האד ? כ ה עלת מהי  :ויטע ע ה יב א   ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוא
זאת  ע ה   להתל מע , קריאת לקרא  ,לבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹעליו 
די ה את,  פע יפ מ יח  האחר ח ק . ללא  ,רצ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹללא 

מחר. יהיה  מה  לדעת  אי  א , ח ה מ ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָל"התר "
לנ מס ר  ה "ל,רה רה רה רה על סי ר  ה ראה   מ  ְְִִַַַַַַַָָָָָָָָָָ

 מד ר א ר , אברה ימי   א קל־וח מר: ל בדרבניבניבניבני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ל"נחנחנחנח ז ר הביאה  רה ,  מ ולפני  א א א א תיתיתיתי, ררררהההה ֹֹ ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

",ברברברברתיתיתיתי ְְְְִִִִִִִִָָָָ
על  מד ר וכא ר רה ,  מ לאחר ְְְְֲֶַַַַַַַַַַַָָָָֻעל־אחת־מה ־וכמה 
ל  לע ת ה א  ורצה  מ ראל להי ת "רצה  ה א  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָיה די ,
ה פה  :יתר־על־ .נלרצ היא  המצת וע ת ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָהמצת...",

נרצ יהיה  ה  , לכ  יגרמ  ח ייייוה ל ל ל למצוה הההה" לידי  עד  , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
. ל מ אפ המצת ל את   יק וה א  מצוה ", ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻררת

ל  אפ  ל ע ה "ה  ל  מ   רס ל זאת ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָֹֹעב דה 
" א א א א תי תי תי תי  ררררתיתיתיתיההההברברברבר ק את מ ה , נגד  מ ה   חי ," ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

מל "עמד  על־ידי  עה ..."  האר מלאה  "י  ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹההבטחה 
דוד ... ל ל ל ל מ ית  ל ויכ ויכ ויכ ויכ " דק לחזק   ליל י ראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָ

האמ ית  גא ה  על־ה , וה רה  כתב  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻה רה 
.צדקנ מ יח  על־ידי  ְְְְְִִֵֵֵַַַָוה לימה 

È˙כו „Ú Ô‡Ó ˙ÈÚ„È ‡Ï CÏÓÈ‡ Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»¿»ƒ»¬«»
‡‡ Û‡Â Èl ˙ÈeÁ ‡Ï z‡ Û‡Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿««¿»«≈»ƒ¿«¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ‰l‡ ˙ÈÚÓL ‡Ï»¿»ƒ∆»≈»≈

CÏÓÈ‡Ïכז ‰ÈÂ ÔÈB˙Â Ô‡Ú Ì‰‡ „e¿««¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ∆∆
:ÌÈ˜ ÔB‰ÈÂ˙ eÊ‚e¿»«¿≈¿»

Ô‡Úcכח  ÔÙeÁ ÚL ˙È Ì‰‡ ÌÈ˜‡Â«¬ƒ«¿»»»¿«¿«¿»
:Ô‰È„BÁÏaƒ¿≈∆

ÚLכט  Ôep‡ ‰Ó Ì‰‡Ï CÏÓÈ‡ Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»ƒ¿«
:Ô‰È„BÁÏa ‡zÓ˜‡c ÔÈl‡ ÔÙeÁ¿«ƒ≈«¬≈¿»ƒ¿≈∆

È„Èל  ÔÓ Ïa˜z ÔÙeÁ ÚL ˙È È‡ Ó‡Â«¬«¬≈»¿«¿«¿«≈ƒ¿ƒ
‡Èa ˙È ˙ÈÙÁ È‡ e„‰ÒÏ ÈÏ È‰˙c ÏÈ„a¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¬¬≈¬»ƒ»≈»

) ÔÈ„‰ נ "י‡„‰:( »≈»»

 

                
  



סו              

       ©¥À¨¨²©¨¬©−§¥´¨®©¦²¨¬
 ¦§§−§¥¤«

      ©¦§§¬§¦−¦§¥´¨®©©¨´¨£¦¤À¤¦ŸÆ
    ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤§¦§¦«

      ©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈§¥¬§Ÿ̈−
 ¥¬¨«

ÏL‡∑ להביא 'ּפר ּדס  אמר : חד  ּוׁשמ ּואל , רב  ≈∆ְְְִֵֵַַַַָָ
'ּפנּדק  אמר : וחד  ּבּסע ּדה ', לא ֹורחים  ּפר ֹות  ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻֻמ ּמּנּו

ּפר ֹות  מיני ּכל  ּוב ֹו נטיעה לאכסניא , ל ׁשֹון ּומצינּו ,' ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
ׁשּנאמר : יא)ּבאהלים , א ּפדנּו"(דניאל  אהלי ."וּיּטע  ְְֱֳֳִִֵֶֶַַַַַָָ
'B‚Â ÌLŒ‡˜iÂ∑ ׁשל ׁשמ ֹו נקרא  א ׁשל  א ֹות ֹו ֿ ידי על  «ƒ¿»»¿ְְְִֵֵֶֶַָ

לאחר  הע ֹולם . לכל  אל ּה ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ְְֱַַַַָָָָָֹה ּקד ֹוׁש
ׁשאכל ּתם  למי 'ּברכ ּו להם : אמר  וׁשֹותים , ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָׁשא ֹוכלים 
ׁשאמר  מי מ ּׁשל  אכל ּתם , ׁשּמּׁשּלי א ּתם  סב ּורים  ְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָמ ּׁשּלֹו,

אכל ּתם ' הע ֹולם , י )והיה  .(סוטה ְְֲֶַָָָָ

              

   

:::: ל ל ל ל ע ע ע ע אל אל אל אל  יהוהיהוהיהוהיהוה           קרא קרא קרא קרא ־ ־ ־ ־ לג )ו ו ו ו (כא, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
אברה הקריא  מלד  ו קריא , א א  ו קרא  קרי  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאל
לאחר  יצד , ו ב . ע בר ל פה  ה "ה  ל  מל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאבינ
? אכל מ י  וכי  , לה אמר . לברכ  עמד ,ת ו אכלְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
אמר  למי   ברכ  ח ו  ד ה , אכל  ל ע אלקי ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹמ ל

 ל הע ואיל )והיה  א עמוד   סו י, (סוטה  ְָָָָ
דר( ד מט, פרשה  רבה  רצ(בראשית א   א מ בא , ְִֵֶֶַָָָֹ

מה  על ד ל   סכ  אברה  מה בע  ה "ה , את ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלבר
ר" למר נתר , ל רצ א  יו מ ,ת ו אכלְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

." מ אכלנ  ל ע ְִֵֶֶַָָא ־ל
להכריח   אברה מצא  עלת מה  מאד ,  מ ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹולכא רה 
לה יד רצ לא   א ,"' כ  ל ע א ־ל ר" לה יד   יְְְֲִִִִֵַַָָָָֹאנ
 א  ברי לה יד   י עלת מה  ה ב ,  נמרצ זה  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאת

ההכרח ? מ ד  ,  ולח ה פה  מ ְְִִֵֶַַַַַַָָרק 

זה : ה א ר למר  ְֵֵֶַַָוי
על   י" לה רה  לה יע  יכל נח ,   אפיל , אד ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹל
את   לפרס אבינ  אברה התע ק  ולכ ,"ז לבירה  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָה ית

ו ב ". ע בר ל "פה  רית ת ְְֱִֵֵֶָָָָֹאלק
אי  ה ואי זה , את  מביני  אינ  יאנ ראה   ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָא
ד לה   תוחמר  ת ס  אברה הבי , מעצמ ז ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָלה רה 

.ז לה רה  לה יע   לי יכ  ה אי ולכ ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹמאד ,
 על ועל־ידי ־זה  ד ל,   סכ  אברה  מה בע  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָולכ

 ד ה הר וכדאיתא  , תוחמר  ת גס (חלק בירה  ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹ
כט) פרק ריש בתניא הובא א. קסח, י ג  סליק  לא  ְִֵָָָָ"אעא 

' כ נה רא   י סליק  לא  פא  , לי י מב ְְְְְִִֵֵַָָָָָנה רא 
 י" לה רה   מעצמ בר  יע ה ואז ," לי י ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמב

."ז לבירה  ְִִַַַַָעל־ה ית

      ©¨¨©§¨¨²§¤¬¤§¦§¦−¨¦¬©¦«

ÌÈa ÌÈÓÈ∑ ּבחבר ֹון חבר ֹון, ׁשל  על  מר ּבים  »ƒ«ƒְְְְִֶֶֶַֻ
היה  ׁשנה  ע "ה  ּבן ׁשהרי כ "ו, וכאן ׁשנה , כ "ה  ְֲֵֶֶָָָָָָָָָע ׂשה 
ּבאל ֹוני  וּיׁשב  "וּיבא  ׁשנה : א ֹות ּה מחרן, ְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבצאת ֹו
ׁשם , א ּלא  ׁשּנתיּׁשב  לכן קדם  מצינּו ׁשּלא  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹממרא ",
, וה ֹול ונֹוסע  ח ֹונה  ּכא ֹורח , היה  מק ֹומ ֹותיו ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבכל 
"ויהי  מ ּׁשם ", "וּיע ּתק  אברם ", "וּיעבר  ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנאמר :
ע ׂשה  לא  ּובמצרים  מצרימה ", אברם  וּירד  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹרעב ...
מ ּיד : ּפרעה . ׁשלח ֹו ׁשהרי חד ׁשים , ׁשל ׁשה  ְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָֹֹא ּלא 
א ׁשר  ממרא  ּבאל ֹוני וּיׁשב  "וּיבא  עד  למ ּסעיו"  וּיל"ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּנה  עד  יׁשב  ׁשם  "וּיּסע ּבחבר ֹון", מ ּיד : סד ֹום , פכה  ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ

לארץ  ּובא  ל ֹוט , ׁשל  ּבּוׁשה  מ ּפני אברהם " ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָמ ּׁשם 
למילת ֹו ּבּׁשליׁשי ׁשהרי היה , ׁשנה  צ "ט  ּובן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָּפל ׁשּתים ,
ּכתיב : וכאן ׁשנה , כ "ה  הרי ה ּמלאכים , אצל ֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבא ּו
ה ּכת ּוב  ּבא  ולא  הרא ׁשֹונים . על  מר ּבים  ר ּבים ", ְְִִִִִַַַָָָָֹֻ"ימים 
ׁשּתי  עליהם  מר ּבים  היּו ואם  לפר ׁש, א ּלא  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹֻלס ּתם ,
אינם   ּכרח ֿ ועל  מפר ׁשם , היה  יֹותר , א ֹו ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָׁשנים ,
מ ּׁשם  יצא  מ ּיד  ׁשנה , כ "ו הרי מ ּׁשנה , יֹותר  ְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָָיתרים 
ׁשל  עקדת ֹו לפני קדמה  ׁשנה  וא ֹות ּה לחבר ֹון, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָוחזר 

ׁשנים , ע ׂשרה  ׁשּתים  ע ֹולם 'יצחק  ּב'סדר  ׁשנּויה  ּכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ
.(ב "ר)

‡Èלא  ÚL ‡a ‡e‰‰ ‡˙‡Ï ‡˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«¿»«¿≈»«¬≈
:ÔB‰ÈÂz eÓi˜ Ôn«̇»«»«¿≈

‡CÏÓÈלב  Ì˜Â ÚL ‡a ÌÈ˜ eÊ‚e¿»¿»ƒ¿≈»«¿»¬ƒ∆∆
:È‡zLÏt Ú‡Ï e˙Â dÏÈÁ  ÏÎÈÙeƒ…«≈≈¿»¿««¿ƒ¿»≈

(לג  ‡aˆ Èˆe נ "יÈlˆÂ ÚL ‡a (‡ÏÈ‡ ¿≈ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈»«¿«ƒ
:‡ÓÏÚ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓLa Ôn«̇»ƒ¿»«¿»¡»»¿«¿»

ÔÈÓBÈלד  È‡zLÏt Ú‡a Ì‰‡ ˙Bz‡Â¿ƒ««¿»»¿««¿ƒ¿»≈ƒ
:ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ



סז               

     

     ©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¨´¡Ÿ¦½¦−̈
     ¤©§¨¨®©´Ÿ¤¥½̈©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦

‰l‡‰ ÌÈc‰ Á‡∑: א ֹומרים מר ּבֹותינּו יׁש «««¿»ƒ»≈∆ְִֵֵֵַ
פט) וא ֹומר :(סנהדרין מקטרג  ׁשהיה  ׂשטן, ׁשל  ּדבריו ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ'אחר 

אחד , ּפר  לפני הקריב  לא  אברהם  ׁשע ׂשה  סע ּדה  ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻמ ּכל 
ּבנֹו, ּבׁשביל  א ּלא  ע ׂשה  'ּכל ּום  ל ֹו: אמר  אחד '. איל  ְְְִִִֶֶַַָָָָָא ֹו
מע ּכב '. היה  לא  לפני, א ֹות ֹו זבח  ל ֹו: א ֹומר  הייתי ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹא ּלּו

מת ּפאר  ׁשהיה  יׁשמעאל , ׁשל  ּדבריו 'אחר  א ֹומרים : ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש
יצחק : ל ֹו אמר  מחה , ולא  ׁשנה , י"ג  ּבן ׁשּמל  יצחק  ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹעל 
ּֿבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש לי אמר  א ּלּו מיראני, א ּתה  אחד  ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ'ּבאבר 

מע ּכב ' הייתי לא  לפני',  עצמ 'זבח  ּכÈp‰∑.ה ּוא : ְְְְְִִֵַַַַָָֹƒ≈ƒָ
זּמּון  ּול ׁשֹון ה ּוא  ענוה  ל ׁשֹון חסידים , ׁשל  ענּיתם  .היא  ְְֲֲֲִִִִִֶָָָָ

     ©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ
     ¤¦§½̈§¤̧§½¤¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ

       §Ÿ½̈©©©´¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«
‡ŒÁ˜∑, ּבּקׁשה ל ׁשֹון א ּלא  'נא ', ל ֹו:אין אמר  «»ְֵֶַַָָָָָ

יאמר ּו: ׁשּלא  ה ּנּסיֹון, ּבזה  לי עמד  ,מ ּמ ְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹֹ'ּבב ּקׁשה 
מ ּמׁש' ּבהן היה  לא  פט)הרא ׁשֹונֹות  ∑‡˙EaŒ.(סנהדרין ִֶַָָָָָֹ∆ƒ¿

." יחיד ֿ "את  ל ֹו: אמר  לי', יׁש ּבנים  'ׁשני ל ֹו: ְְְִִִֵֵֶַַָָָאמר 
ל ֹו: אמר  לא ּמֹו', יחיד  וזה  לא ּמֹו, יחיד  'זה  ל ֹו: ְְְִִִִֶֶַַָָָָאמר 
אמר  א ֹוהב ', אני 'ׁשניהם  ל ֹו: אמר  ֿ אהב ּת". ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ"א ׁשר 
ׁשּלא  מ ּתח ּלה ? ל ֹו ּגּלה  לא  ול ּמה  יצחק ". "את  ְְְִִִִֶֶָָָָָֹֹל ֹו:
לח ּבב  ּוכדי ות ּטרף , עליו ּדע ּתֹו ותזּוח  ּפתאם , ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹלער ּבב ֹו
וד ּבּור  ּדּבּור  ּכל  על  ׂשכר  ל ֹו וליּתן ה ּמצוה  את  .עליו ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

‰in‰ ı‡∑ ה ּימים ּבדברי וכן ג )יר ּוׁשלים , :(ב  ∆∆«…ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ
ה ּמֹור ּיה ". ּבהר  ּביר ּוׁשלים , ה ' ּבית  את  ְְִִִִֵֶַַַָָ"לבנֹות 

ׁשּמּׁשם  ׁשם  על  ּפר ׁשּו, ֿ לברכה  זכר ֹונם  ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָור ּבֹותינּו
ׁשם  על  ּתר ּגמ ֹו וא ּונקל ֹוס  ליׂשראל . יֹוצאה  ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָה ֹוראה 
ּבׂשמים  ּוׁשאר  נר ּד מ ֹור , ּבֹו ׁשּיׁש ה ּקטרת , .עב ֹודת  ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

e‰ÏÚ‰Â∑ חפץ היה  ׁשּלא  לפי 'ׁשחטה ּו', ל ֹו אמר  לא  ¿«¬≈ְְִֵֵֶַָָָָָֹֹ
להר  להעלה ּו א ּלא  ל ׁשחט ֹו, ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְֲֲֵֶַַָָָָָָה ּקד ֹוׁש

ה ֹורידה ּו ל ֹו: אמר  ּומ ּׁשהעלה ּו, עלה , ‡Á„.לע ׂשֹות ֹו ֱֲִִֵֶֶַַָָָֹ««
ÌÈ‰‰∑ ה ּצּדיקים מתהא  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ספרים (ה ּקד ֹוׁש ∆»ƒְְִִִֵַַַַָָָ

ל ּצּדיקים  מׁשהא ּכדי )אחרים: זה  וכל  להם , מג ּלה  ּכ ֿ ואחר  , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
וכן: ׂשכרן, יב )להר ּבֹות  ארא ּך",(לעיל  א ׁשר  הארץ  "אל  ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּביֹונה : ג )וכן ה ּקריאה (יונה את  אליה  .""ּוקרא  ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ

     ©©§¥̧©§¨¹̈©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º
       ¤§¥³§¨¨Æ¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´
     Ÿ½̈©¨´¨©¥½¤¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«

ÌkLiÂ∑ ל ּמצוה ד )נזּדרז ה ּוא ∑LÁiÂ.(פסחים ««¿≈ְְִִֵַָָ««¬…
מקלקלת  ׁשהאהבה  מעבדיו, לאחד  צ ּוה  ולא  ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבעצמ ֹו

ה ּׁשּורה  ÂÈÚ.את  ÈLŒ˙‡∑(ב "ר), ואליעזר יׁשמעאל  ֶַָ∆¿≈¿»»ְֱִִֵֶֶֶָ
אנׁשים , ב ' ּבלא   ל ּדר לצאת  ר ּׁשאי ח ׁשּוב  אדם  ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין

ע ּמֹו ה ּׁשני יהיה  ויתרחק , לנקביו האחד   יצטר .ׁשאם  ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ÚwÈÂ∑:ּכמ ֹו וצ ּלח , יח)ּתר ּגּומ ֹו: ב  "וצלח ּו(שמואל  «¿««ְְְְְַַַָ

ּבּקּוע , ל ׁשֹון ּבלע "ז ה ּיר ּדן", .סינדר "א  ְְְִֵַַַַַ

     ©´©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¤¥¨²©©¬§
 ¤©¨−¥«¨«Ÿ

È˙א  Èq ÈÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«»«ƒ»
:‡‡ ‡‰ Ó‡Â Ì‰‡ dÏ Ó‡Â Ì‰‡«¿»»«¬«≈«¿»»«¬«»¬»

Ècב  C„ÈÁÈ ˙È Ca ˙È ÔÚk c Ó‡Â«¬«¿«¿«»¿»»¿ƒ»ƒ
‡ÁÏet ‡Ú‡Ï CÏ ÏÊÈ‡Â ˜ÁˆÈ ˙È zÓÁ¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«¿»¿»»
‡ieË ÔÓ „Á ÏÚ ‡˙ÏÚÏ Ônz ÈÓ„˜ d˜Ò‡Â¿«¿≈√»««»«¬»»««ƒ«»

:CÏ ÓÈ‡ Ècƒ≈»»

dÓÁג  ˙È ÊÊÂ ‡Ùˆa Ì‰‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿»≈»¬»≈
˜ÁˆÈ ˙ÈÂ dnÚ È‰BÓÈÏeÚ ÔÈz ˙È „e¿«»¿≈≈ƒƒ≈¿»ƒ¿»
‡˙‡Ï ÏÊ‡Â Ì˜Â ‡˙ÏÚÏ ÈÚ‡ ÁlˆÂ da¿≈¿««»≈«¬»»¿»¿»«¿«¿»

:ÈÈ dÏ Ó‡ Ècƒ¬«≈¿»

È‰BÈÚד  ˙È Ì‰‡ Û˜Êe ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿««¿»»»≈ƒ
:˜ÈÁÓ ‡˙‡ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»≈»ƒ

 

  
  

  
    

    
  



סח              
ÈLÈÏM‰ ÌBia∑, מ ּיד מ ּלהרא ֹות ֹו אחר  ל ּמה  ««¿ƒƒְְִִֵַַָָָ

ּדע ּתֹו, וטרף  ּפתאם  וער ּבב ֹו 'הממ ֹו יאמר ּו: ׁשּלא  ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָֹֹֹּכדי
ע ֹוׂשה ' היה  לא  ל ּבֹו, אל   לה ּמל ׁשה ּות  ל ֹו היה  .וא ּלּו ְְִִִֵֶֶָָָָָָֹ

ÌB˜n‰Œ˙‡ ‡iÂ∑ ההר על  ק ׁשּור  ענן .ראה  ««¿∆«»ַָָָָָָָ

     ©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«¨¤¬ŸÆ¦
      ©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ§¦§©«£¤−§¨¬¨

£¥¤«
‰kŒ„Ú∑ א ׁשר ל ּמק ֹום  מ ּועט ,  ּדר ּכל ֹומר  «…ְֲֶֶֶַַָָ

ּׁשאמר  מה  ה ּוא  היכן 'אראה  א ּגדה : ּומדר ׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלפנינּו.
'" זרע יהיה  "ּכה  ה ּמק ֹום : נתנּבא ∑eLÂ‰.לי ְְִִֶֶַַָֹ¿»»ְִֵַ

ׁשניהם  .ׁשּיׁשּוב ּו ְֵֶֶָ

     ©¦©̧©§¨¹̈¤£¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´
     §½©¦©´§¨½¤¨¥−§¤©©«£¤®¤©¥«§¬

 §¥¤−©§¨«
˙ÏÎ‡n‰∑, ה ּבׂשר את  ׁשא ֹוכלת  ׁשם  על  ס ּכין, ««¬∆∆ִֵֶֶֶֶַַַָָ

דתימא : לב )ּכמה  ּבׂשר ",(דברים ּתאכל  "וחר ּבי ְְְְִֵַַָָָָֹ
נקראת  זאת  אחר : ּדבר  לאכילה . ּבׂשר  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשּמכ ׁשרת 
ׂשכר ּה מ ּתן א ֹוכלים  ׁשּיׂשראל  ׁשם  על  .'מאכלת ', ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ÂcÁÈ Ì‰ÈL eÎÏiÂ∑ ׁשה ֹול יֹודע  ׁשהיה  אברהם , «≈¿¿≈∆«¿»ְֵֵֶֶַַָָָָ
ּכיצחק , וׂשמחה  ּברצ ֹון  ה ֹול היה  ּבנֹו, את  ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָֹל ׁשחט 

ּבּדבר  מר ּגיׁש היה  .ׁשּלא  ְִֶַַָָָָֹ

      ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ©´Ÿ¤¨¦½©−Ÿ¤
       ¦¤´¦§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬©¤−

§Ÿ¨«

     ©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬©¤²§Ÿ−̈
   §¦®©¥«§¬§¥¤−©§¨«

‰O‰ BlŒ‰‡È∑, ה ּׂשה ל ֹו ויבחר  יראה  ּכל ֹומר : ƒ¿∆«∆ְְְְִִֶֶַַַ
יצחק  ׁשהבין ֿ ּפי ֿ על  ואף  ּבני". "לעלה  ׂשה , אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹואם 

ּבלב  יח ּדו", ׁשניהם  "וּילכ ּו לה ּׁשחט :  ה ֹול ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשה ּוא 
.ׁשוה  ֶָ

     ©¨ÀŸ¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤
     ̈³©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ
      ¤¦§¨´§½©¨³¤ŸÆ©©¦§¥½©¦©−©¨«¥¦«

„˜ÚiÂ∑( נד ה ּידים (שבת מאח ֹוריו, ורגליו ידיו ««¬…ְְֲִֵַַַָָָָָ
"עק ּדים ", ל ׁשֹון וה ּוא  עקדה , היא  ּביחד  ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָֻוהרגלים 

ּבֹו, א ֹותן ׁשע ֹוקדין מק ֹום  לבנים , קרס ּליהם  ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻׁשהיּו
נּכר  .היה  ִָָָ

ÔBÎÏה  eÎÈB‡ È‰BÓÈÏeÚÏ Ì‰‡ Ó‡Â«¬««¿»»¿≈ƒƒ¿
„Ú ÈËÓ˙ ‡ÓÈÏeÚÂ ‡‡Â ‡ÓÁ ÌÚ ‡Î‰»»ƒ¬»»«¬»¿≈»ƒ¿¿≈«

:ÔBÎ˙ÂÏ e˙e „ebÒÂ ‡k»¿ƒ¿¿¿«¿

ÏÚו ÈeLÂ ‡˙ÏÚ„ ÈÚ‡ ˙È Ì‰‡ ÈÒe¿≈«¿»»»»≈«¬»»¿«ƒ«
˙ÈÂ ‡˙M‡ ˙È d„Èa ÈÒe da ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈»∆»»¿»

) ‡˙a ÔB‰ÈÂ˙ eÏÊ‡Â ‡ÈkÒ נ "י‡„Ák:( «ƒ»«¬»«¿≈«¿»«¬»

‡a‡ז Ó‡Â È‰e‡ Ì‰‡Ï ˜ÁˆÈ Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»¬ƒ«¬««»
‡iÚ‡Â ‡˙M‡ ‡‰ Ó‡Â È ‡‡ ‡‰ Ó‡Â«¬«»¬»¿ƒ«¬«»∆»»¿»«»

:‡˙ÏÚÏ ‡ÓÈ‡ Ô‡Â¿»ƒ¿»«¬»»

‡ÓÈ‡ח  dÏ ÈÏb ÈÈ Ì„˜ Ì‰‡ Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿≈≈ƒ¿»
:‡„Ák ÔB‰ÈÂ˙ eÏÊ‡Â Èa ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ«¬»«¿≈«¬»

˙Ônט  ‡e ÈÈ dÏ Ó‡ Èc ‡˙‡Ï e˙‡Â¿»¿«¿»ƒ¬«≈¿»¿»«»
˙È „˜ÚÂ ‡iÚ‡ ˙È cÒÂ ‡Áa„Ó ˙È Ì‰‡«¿»»»«¿¿»¿««»»«»«¬«»
ÔÓ ÏÈÚ ‡Áa„Ó ÏÚ d˙È ÈeLÂ da ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿«ƒ»≈««¿¿»≈ƒ

:‡iÚ‡»«»

 

   
    

       

    

       

       

   
    
    
    

   
       
    
     

   



סט               

    ©¦§©³©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤©©«£¤®¤
  ¦§−Ÿ¤§«

     ©¦§¨̧¥¹̈©§©³§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦©−Ÿ¤
   ©§¨¨´©§¨¨®©−Ÿ¤¦¥«¦

Ì‰‡ Ì‰‡.ׁשמ ֹו את  ׁשּכֹופל  ה ּוא , ח ּבה  .ל ׁשֹון «¿»»«¿»»ְְִֵֶֶָ

     ©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤©©½©§©©¬©−
      §®¨¦´©¨´¨©À§¦¦«§¥³¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ

    ¨©²§¨¤¦§¬¤§¦«§−¦¤«¦
ÁÏLzŒÏ‡∑ לח ּנם ּכן 'אם  ל ֹו: אמר  ל ׁשחט , «ƒ¿«ְְִִִֵַָָֹ

ּדם ', מעט  מ ּמּנּו וא ֹוציא  ח ּבלה  ּבֹו אע ׂשה  לכאן, ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָּבאתי
מ ּום  ּבֹו ּתע ׂש אל  מא ּומה ", ל ֹו ֿ ּתע ׂש "אל  ל ֹו: .אמר  ְַַַַַַַָָ

ÈzÚ„È ‰zÚ Èk∑: אברהם ל ֹו אמר  א ּבא : ר ּבי אמר  ƒ«»»«¿ƒְִַַַַַָָָָָ
"ּכי 'אפר ׁש לי: אמר ּת אתמל , ׂשיחתי: את  לפני ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ֿ נא  "קח  ואמר ּת: וחזר ּת זרע ",  ל יּקרא  ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָביצחק 
 יד ּתׁשלח  "אל  לי: א ֹומר  א ּתה  עכ ׁשו, ."ּבנ ֿ ְְְְִִִֵֶַַַַָָָאת 

אח ּלל  '"לא  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו אמר  ֿ ה ּנער "'. ֲֵֶַַַַַַָָָֹאל 
 ל ּכׁשאמר ּתי א ׁשּנה ", לא  ׂשפתי ּומ ֹוצא  'קח ',ּבריתי ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

א ּלא  'ׁשחטה ּו',  ל אמר ּתי לא  א ׁשּנה , לא  ׂשפתי ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמ ֹוצא 
אחתיּה' א ּסק ּתיּה ÈzÚ„È."העלה ּו", ‰zÚ Èk∑, מע ּתה ְֲֲֵֵֵַַַַƒ«»»«¿ƒֵַָ

היא  מה  ה ּתמהים : ולא ּמֹות  ל ּׂשטן לה ׁשיב  מה  לי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻיׁש
"ּכי  ׁשר ֹואים : עכ ׁשו, ּפה  ּפתח ֹון לי יׁש . אצל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָח ּבתי

א ּתה  אלהים  ."ירא  ְֱִֵַָֹ

         

ה ער  אל  יד לח  אל "ו אמר ה ס ק  את  מדי ל ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹא ר
א ה   אלקי ירא  י  ידע י  ע ה  י  מא מה  ל  ע ְְְְֱִִִִֵַַַַַַָָָָֹואל
אלה  מתע ררת  מ י "  יחיד את נ את  כ ח ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹולא 

למקרא :  חמ  אצל ְְְִֵֵֶֶָָָטה 
ר ה  מהטעטעטעטע לציו ינתינתנתינתנתינתנתינת "'ג ידע י  ע ה  "י   ְְְְְִִִִִִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָֹ

לכא רה , מא מה ", ל  ע ואל ה ער אל  יד לח  ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָ"אל
אל   יד לח  "אל ה י י  את אבינ  אברה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָמע 

ו אי  י י י י תר תר תר תר ה ער", מה מח מח מח מח  , י ח יאר  יחיד נ ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָ
"  טע נתינת ר ייייה!?"'וג ידע י  ע ה  ְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָֹ

למר  צרי  רחהיה היה היה היה ועל־לאחרי)  יינ עני איזה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
"י ה ענה  א  זה  על ה ער"), אל  יד לח  "אל ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָה י י 

."'וג ידע י  ְְִַַָָע ה 
אברה ל יחת היתה   ינ ר"י  מפר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָולכ
(לה "ה )  אברה ל "אמר ,' כ לימה  יחה  ְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָלה "ה ,

יחתייחתייחתייחתי אתאתאתאת  לפני לפני לפני לפני אפראפראפראפראמר "אתמ ל בריו , ותכ ," ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
,נ את נא  קח  ואמר וחזר זרע , ל יקרא  יצחק  י  ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלי 

ה ער"?! אל  יד לח  אל לי  אמר א ה  ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹעכ ו 

פתי מ צא  ריתי  אח ל "לא  ה "ה , ל ה יב  זה  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹועל
לא  א נה , לא  פתי  מ צא  קח , ל אמרי  א נה , ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלא 
וטע) , י אח  י אסק , העלה א א  , חטה ל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָאמרי 
 טל לה יב  מה  לי   י מע ה  ידע י , ע ה  י  ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָה בר)
ה   תח לי   י ,אצל ח תי  היא  מה   מהי ה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻולא ת
זה  היה  לא  למר, א ה ",  אלקי ירא  י   איר ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹעכ ו 
 יו מ א ה ",  אלקי ירא  "י  לל להרא ת  ינ ְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹא א 

מ י ".  יחיד את נ את  כ ח "ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹא 
א ר: ְֵֶֶליתר

ה "ה , ל הנהגת את מבי אינ  א   ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלכא רה ,
אמר  א ה  עכ ו  ' כ ואמר וחזר ' כ לי  אמר ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ"אתמ ל
להזרז  , י ח נאר צחק  למח  ל היה   "' כ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹלי 
אלת  לאל מ לי  ,' כ ה זח  י  מעל  ריד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַֹלה

ְָמי רת?!
לפר מ לי    ה לסדר לעבר יכל היה  לא   אברה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹא א ,
על  וק יא  אלה  ל  ה "ה , לפני  יחת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאת

ה "ה . לאמ נה  ה גע  עני  ה "ה  ל ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהנהגת

ÈkÒ‡י  ˙È ÈÒe d„È ˙È Ì‰‡ ËÈLB‡Â¿≈«¿»»»¿≈¿≈»«ƒ»
:da ˙È ÒÎÈÓÏ¿≈«»¿≈

Ó‡Âיא  ‡iÓL ÔÓ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ‡˜e¿»≈«¿»»«¿»ƒ¿«»«¬«
:‡‡ ‡‰ Ó‡Â Ì‰‡ Ì‰‡«¿»»«¿»»«¬«»¬»

ÏÂ‡יב  ‡ÓÈÏeÚÏ C„È ËÈLB˙ ‡Ï Ó‡Â«¬«»≈¿»¿≈»¿»
) ‡Ú„È ÔÚk È‡ ÌÚcÓ dÏ „aÚ˙ נ "י «¿≈≈ƒ»»¬≈¿«¿«¿»

˙ÈÚ„È˙È zÚÓ ‡ÏÂ z‡ ÈÈ„ ‡ÏÁ„ È‡ ( ¿»ƒ¬≈«¬»«¿»«¿¿»¿«¿»»
:ÈpÓ C„ÈÁÈ ˙È Ca¿»»¿ƒ»ƒƒ

 

    
    

    
   

    
     

  

    
   
  



ע              
: עצמ ְְְַַַוהגע 

  ינ לכל ל להרא ת לה כיח  די  א א  היה  לא  העקידה  ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
את  י נה נה נה נה הע האמ האמ האמ האמ ותקותקותקותק ה "ה ,דל דל דל דל  אבינ  דאברה ִֶַָֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְֱֱֱֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

אלה   ע אבינ  אברה י אר בר ל פ ס כ י  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואי
 ה  ה "ה  ל הנהגת על האמ נה ) עני  ה) ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוק יא 

העקידה ?!  ינ מ רת ְְֲִִֵַַַָָָכלית
אמר  א א  , להחרי יכל אבינ  אברה היה  לא  ,ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹולכ

" לפני לפני לפני לפני לה "ה  אפראפראפראפרל ה יב  עד  ,"' כ יחתי  את ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
א נה  לא  פתי  "מ צא  י י ,   א אי ְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹה "ה 

."' ְוכ

     ©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦©©¾
      ¤«¡©¬©§©−§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´¤¨©½¦

   ©©«£¥¬§Ÿ−̈©¬©§«
ÏÈ‡Œ‰p‰Â∑ ימי מ ּׁשׁשת   לכ היה  מ ּוכן ¿ƒ≈«ƒְְִֵֵֶָָָָ

"אל ∑‡Á.ּברא ׁשית  : ה ּמלא ל ֹו ׁשאמר  אחרי ְִֵ««ְֲֵֶַַַַַָָ
ׁשּמתרגמינן: וה ּוא  נאחז, ּכׁשה ּוא  ראה ּו ," יד ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָּתׁשלח 

אברהם  ּבתר ּוזקף  עינֹוהי ּולפי (א ּלין ית  אחרים: ספרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

אברהם  ׁשל  טענ ֹותיו  ואחר  והּׁשכינה הּמלא ּדברי  ּכל  אחר  .)האּגדה: ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

Cqa∑ אילן.ÂÈ˜a∑, אברהם אצל  רץ  ׁשהיה  «¿«ִָ¿«¿»ְֵֶֶַָָָָָ

ּומער ּבב ֹו ס ֹובכ ֹו Ba.ּבאילנֹות וה ּׂשטן ˙Áz∑ מאחר ְְְְְִַַָָָָ««¿ֵַַ
ּכל ּום , ה ּמקרא  חסר  לא  לעלה ", "וּיעלה ּו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּכת ּוב 
היה  מ ּמּנּו, ׁשע ׂשה  עב ֹודה  ּכל  על  ּבנֹו"? "ּתחת  ְֲִֶֶַַַַָָָָָָמה ּו
היא  ּכא ּלּו זֹו ׁשּתהא  רצ ֹון, 'יהי וא ֹומר : ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָמת ּפּלל 
ּכא ּלּו זר ּוק , ּדמ ֹו ּכא ּלּו ׁשח ּוט , ּבני ּכא ּלּו ּבבני, ְְְְְֲִִִִִִָָָָע ׂשּויה 

ּדׁשן' ונע ׂשה  נקטר  ה ּוא  ּכא ּלּו מפ ׁשט , .ּבני ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָֻ

     ©¦§¨©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®
     £¤Æ¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−¥«¨¤«

‰‡È ויראה ∑‰' יבחר  ה ' ּכתר ּגּומ ֹו: ּפׁשּוט ֹו ƒ¿∆ְְְְְְִִֶַַ
ּכאן  ּולהקריב  ׁשכינת ֹו ּבֹו לה ׁשר ֹות  ה ּזה  ה ּמק ֹום  את  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָל ֹו

‰ÌBi.קר ּבנֹות  Ó‡È L‡∑ ה ּדֹור ֹות לימי ׁשּיאמר ּו ְָָ¬∆≈»≈«ְִֵֶַֹ
לע ּמֹו ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש יראה " זה  "ּבהר  .עליו: ְְֵֶֶַַַָָָָָ

ÌBi‰∑ ׁשּבכל ה ּזה " ה ּיֹום  "עד  ּכמ ֹו: העתידין, ה ּימים  «ְְֲִִִֶֶַַַַָָָ
המקרא  את  ה ּקֹוראים  ה ּבאים  ה ּדֹור ֹות  ׁשּכל  ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָה ּמקרא ,

ׁשע ֹומדים  ה ּיֹום  על  ה ּזה ', ה ּיֹום  'עד  א ֹומרים : ְְִִֶֶֶַַַַַַהזה ,
ליׂשראל  לסלח  זֹו עקדה  יראה  ה ' א ּגדה : ּומדר ׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבֹו.

ה  מן ּולה ּצילם  ׁשנה  ה ּיֹום ּבכל  ׁשּיאמר  ּכדי ּפרענּות , ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ׁשל  אפר ֹו יראה ", ה ' "ּבהר  ה ּבאים  ה ּדֹור ֹות  ּבכל  ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָה ּזה 

לכ ּפרה  וע ֹומד  צב ּור  .יצחק  ְְְִֵַָָָָ

         

יראהיראהיראהיראה הההה'''' יד )הרהרהרהר (כב , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
קרקרקרקרנ נ נ נ תתתת  א א א א להקריב להקריב להקריב להקריב  כינתכינתכינתכינת  (רש"י)להלהלהלהררררתתתת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

ה ה ה ה כינה כינה כינה כינה  תק ה ה ה ה ראת ראת ראת ראת  ליצחק , כת  (נפעל) ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ה זח . על עקד  על־ידי  ע לה  קרקרקרקרנ נ נ נ תתתתקד ת הקרבת הקרבת הקרבת הקרבת  ְְְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ
נ את ועקד  מע ה  ע ה  , לאברה כת  ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ(על)

ה זח . על  ְְִִֵַַַיחיד

     ©¦§¨²©§©¬§Ÿ̈−¤©§¨¨®¥¦−¦
©¨¨«¦

       ©¾Ÿ¤¦¬¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©©£¤³¨¦̧¨Æ
      ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬¤§¦¤«

ÊÁÂ‡יג  ÔÈl‡ ˙a È‰BÈÚ ˙È Ì‰‡ Û˜Êe¿««¿»»»≈ƒ»«ƒ≈«¬»
È‰B˜a ‡ÏÈ‡a „ÈÁ‡ ˙a ‡Î„ ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¬ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ
d˜Ò‡Â ‡Îc ˙È ÈÒe Ì‰‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»»¿≈»ƒ¿»¿«¿≈

:da ÛÏÁ ‡˙ÏÚÏ«¬»»¬«¿≈

‰‰e‡יד  ‡˙‡a ÔÓz Ì‰‡ ÈlˆÂ ÁÏÙe¿«¿«ƒ«¿»»«»¿«¿»«
ÔÎa ‡ic ÔÁÏt ÔB‰È ‡Î‰ ÈÈ Ì„˜ Ó‡Â«¬«√»¿»»»¿«¿«»«»¿≈
Ì‰‡ ÔÈ„‰ ‡eËa ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa n‡˙Èƒ¿««¿»»≈¿»»≈«¿»»

:ÁÏt ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»

ÔÓטו ˙eÈz Ì‰‡Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ‡˜e¿»«¿»»«¿»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
:‡iÓL¿«»

ÛÏÁטז È‡ ÈÈ Ó‡ ˙ÈÓi˜ ÈÓÈÓa Ó‡Â«¬«¿≈¿≈«≈ƒ¬«¿»¬≈¬«
˙È ‡zÚÓ ‡ÏÂ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‡z„Ú Ècƒ¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿»»

:C„ÈÁÈ ˙È Ca¿»»¿ƒ»

 

     
     

      
    

     

    
     

     

      
      

       
    



עי               

     ¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤©§£Æ§«§¥´
       ©¨©½¦§©¾£¤−©§©´©¨®§¦©´©§£½¥−

 ©¬©«Ÿ§¨«
EÎ‡ C∑ ל ּבן ואחת  לאב  ‡a‰.אחת  ‰a‰Â∑ ל ּבן ואחת  לאב  .אחת  »≈¬»∆¿ְֵַַַַַָָ¿«¿»«¿∆ְֵַַַַַָָ

      §¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬
 ̈©−§¨§Ÿ¦«

     ©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈©ª̈²©¥«§¬©§−̈
     ¤§¥´¨®©©¥¬¤©§¨−̈¦§¥¬¨«©

ÚL ‡a Ì‰‡ LiÂ∑,מ ּמׁש יׁשיבה  לא  «≈∆«¿»»ƒ¿≈»«ְִַָָֹ
ׁשל  עקדת ֹו לפני ׁשנים  י"ב  יֹוׁשב . היה  ּבחבר ֹון ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשהרי
ׁשּנאמר : ּכמ ֹו לחבר ֹון, ל ֹו  והל ׁשבע  מ ּבאר  יצא  ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָיצחק ,

מר ּבים  ר ּבים ", ימים  ּפל ׁשּתים  ּבארץ  אברהם  ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ"וּיגר 
הרא ׁשֹונים , חבר ֹון ׁשּפר ׁשנּומ ּׁשל  ּכמ ֹו ׁשנה , כ "ו והם  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

.למעלה  ְְַָ

      ©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈¥®Ÿ
      Â¦¥Â¨«§¨̧¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬¨¦«

'B‚Â „biÂ ‰l‡‰ ÌÈc‰ ÈÁ‡∑ מהר ּבׁשּוב ֹו «¬≈«¿»ƒ»≈∆«À«¿ְֵַ
ּבני  היה  'א ּלּו וא ֹומר : מהרהר  אברהם  היה  ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָה ּמֹור ּיה ,
לה ּׂשיא ֹו לי היה  ּבנים , ּבלא   ה ֹול היה  ּכבר , ְְְִִִֵַָָָָָָָֹׁשח ּוט 
ה ּקד ֹוׁשֿ ּבּׂשר ֹו ּוממרא ', א ׁשּכל  ענר , מ ּבנֹות  ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹא ּׁשה 
"אחרי  וזה ּו זּוג ֹו, ּבת  רבקה  ׁשּנֹולדה  ֿ ה ּוא , ְְְֲִֵֶֶַַָָָּבר ּו

עקדה  ֿ ידי על  ׁשהיּו ּדברים  הרה ּורי הא ּלה ", .ה ּדברים  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
‡Â‰ŒÌb∑ למ ׁשּפח ֹות מ ׁשּפח ֹותיה  ה ׁשותה  היא  אף  «ƒְְְְְְְִִִִֶַָָ

ׁשּיצא ּו ׁשבטים  י"ב  אברהם  מה  ּכן, ּגם  ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָאברהם 
א ּלּו, אף  ה ּׁשפח ֹות , ּבני וד ' ה ּגביר ֹות  ּבני ח ' ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹמ ּיעקב :

ּפּלג ׁש ּבני וד ' ּגביר ֹות  ּבני .ח ' ְְְְִִֵֵֶֶ
         

 לג לג לג לג ני ני ני ני  וארוארוארוארעהעהעהעה בירבירבירבירתתתת ני ני ני ני  מ מ מ מ נהנהנהנה ,,,, א א א א אאארש"י א) ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
כ) סדר כב , מפר וכ) ב ,   ה א  "מעכה " זה  ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלפי 

 ה ה א   למידי ה לד  לפר  רגילי אבל רת). ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
אינ מ ני  ה בר נרב  וכ ראה  .(רנספ ה א  וכ) ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָת

מפרמפרמפרמפר א ה :   ה א  "נ צינ מ ני  וכ ר"י , ְְְְֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
 ה א     מצינ אבל . רחבע א ת   ו וד  ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָא ת

 טז)אי כג , מג . יא, ולנקבה (דה "א לזכר  יר מ ת לנ  ו "י , ְְְְִִִֵֵֵַָָָָ
" וי(לח ו ר ת  ס עזרא א). ְְְִִִֶַַַָָָָ

     ¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤§¥−£¦¬
£¨«

    §¤¤´¤§¤£½§¤¦§−̈§¤¦§¨®§¥−
§¥«

Caיז ˙È ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡Â CpÎ‡ ‡Î È‡¬≈»»»¬»¿ƒ»¿«¿»»«¿≈»¿»
‡nÈ ÛÈk ÏÚ Èc ‡ÏÁÎe ‡iÓL ÈÎBÎk¿¿≈¿«»¿»»ƒ«≈«»

:ÔB‰È‡Ò ÈÂ˜ ˙È CÈa Ôe˙ÈÂ¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈«¿≈

„‡Ú‡יח  ‡iÓÓÚ Ïk CÈa ÏÈ„a ÔeÎa˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»…«¿«»¿«¿»
:ÈÓÈÓÏ ‡zÏa˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈¿»¿≈¿ƒ

eÏÊ‡Âיט  eÓ˜Â È‰BÓÈÏeÚ ˙ÂÏ Ì‰‡ ˙Â¿««¿»»¿«≈ƒ¿»«¬»
‡a Ì‰‡ È˙ÈÂ ÚL ‡Ï ‡„Ák«¬»ƒ¿≈»«ƒ≈«¿»»ƒ¿≈

:ÚL»«

ÂÁ˙‡Â‡כ  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¬»
‡È‰ Û‡ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ ‡‰ ÓÈÓÏ Ì‰‡Ï¿«¿»»¿≈»»¿≈«ƒ¿»«ƒ

:CeÁ‡ BÁÏ ÔÈa¿ƒ¿»»

ÈÂ˙כא  È‰eÁ‡ Êea ˙ÈÂ dÎea ıeÚ ˙È»¿≈¿»»ƒ¿»
:Ì‡„ È‰e‡ Ï‡eÓ¿̃≈¬ƒ«¬»

ÛÏ„Èכב  ˙ÈÂ LcÏt ˙ÈÂ BÊÁ ˙ÈÂ „Nk ˙ÈÂ¿»∆∆¿»¬¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»
:Ï‡e˙a ˙ÈÂ¿»¿≈
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      §¥−¨©´¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈
  §¨−£¦¬©§¨¨«

‰˜Œ˙‡ „ÏÈ Ï‡e˙e∑ זה ּפס ּוק  ּבׁשביל  א ּלא  נכ ּתב ּו לא  ה ּלל ּו ה ּיּוחסין .ּכל  ¿≈»«∆ƒ¿»ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

     ¦«©§−§¨´§¨®©¥³¤©¦Æ¤¤´©
  §¤©½©§¤©−©§¤©«£¨«

.סימ " אמנו .פסוקי קמ "ז וירא פפפ פרשת חסלת

‡ÔÈlכג  ‡ÈÓz ‰˜ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡e˙e¿≈ƒ»ƒ¿»¿«¿»ƒ≈
:Ì‰‡„ È‰eÁ‡ BÁÏ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ¿≈«ƒ¿»¿»¬ƒ¿«¿»»

‰È‡כד  Û‡ ˙„ÈÏÈÂ ‰Óe‡ dÓLe d˙ÁÏe¿≈»≈¿«¿»ƒ≈««ƒ
:‰ÎÚÓ ˙ÈÂ LÁz ˙ÈÂ ÌÁb ˙ÈÂ ÁË ˙È»∆«¿»««¿»««¿»«¬»

Ù Ù Ù

       

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח מ"ח, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ות"ח עכ"פ על  אחרי הדומי' הארוכה נתקבל סו"ס מכתבם מט' מ"ח עם המצורפים אליו, 

שידעו  גופא  זה  אשר  כ"כ,  ארוכים  הפסקים  יהי'  שלא  יסדרו  להבא  אשר  ותקותי  עתה,  כתיבתם 

שצריכים לכתוב עד"ז יוסיף בהעבודה.

והוא התנועה של  ענין חשוב חסר בהם  נהניתי מהפעולות דחדש תשרי, אבל  ב( אף שבכלל 

התפשטות והתרחבות שהרי צ"ל מעלין בקדש ולגבי פעולותיהם מאז הנה לא לבד שלא נתגדלו אלא 

אדרבה. מבין הנני את הטעמים בהם הנזכרים הנרמזים במכתבם ג"כ אבל הרי ידוע פתגם כ"ק מו"ח 

אדמו"ר שזהו נוגע למלאך מיכאל הרושם זכיותיהם שלישראל ומלמד זכות עליהם, וכשיש טעם חשוב 

הרי אין מקום לקובלנא, אבל בהנוגע לעצמנו ידוע פתגם הצמח צדק אנן פעלי דיממא אנן אויף צו 

ולפעמים גם המאור במקום פלוני  ג"כ ההארה מהמאור  מאכען ליכטיק, וכשחסרה הפעולה חסרה 

ופלוני והאריכות לדכוותייהו בודאי אך למותר.

עשו  שהקודמים  שכיון  הבאה  הבטאון  חוברת  הופעת  אודות  במכ'  מזכירים  שאין  לפלא  ג( 

רושם טוב בטח ימשיכו בזה בקשר ליומא דפגרא ומועדי חב"ד ובפרט דחדש כסלו, והשי"ת יצליחם.

החרדי  הנוער  לחוגי  לחדור  מיוחדת  בהתענינות  הנחיצות  ע"ד  עוררתים  שכבר  כמדומה  ד( 

)ומובן שחוגי הישיבות עיקר בזה( ואפילו לחוגי הנוער שלע"ע אינם חרדים ובזה הנה אנשי הצבא ג"כ 

חלק עיקרי ובהתענינות המתאימה ימצאו הדרכים גם לזה.

המחכה לבשו"ט וחותם בברכת הצלחה בעבודתם בקדש והצלחה מופלגה בדוקא.



עג

יום ראשון - י"ב מרחשון
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום רביעי - ט"ו מרחשון
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שני - י"ג מרחשון
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום חמישי - ט"ז מרחשון
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שלישי - י"ד מרחשון
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שישי - י"ז מרחשון
מפרק פג

עד סוף פרק פז

שבת קודש - י"ח מרחשון
פרק כ

מפרק פח עד סוף פרק פט

לשבוע פרשת וירא  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 



עד             

מרחשון  י"ב ראשון  יום 
אגרת כז           
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תובב"א"1. אה"ק "ליושבי  שנכתב כאן ומ "ש לארץ, שבחוץ לחסידים נכתבה זו שאגרת שליט "א, אדמו"ר כ "ק מציין התיקון בלוח 
אשר  הקדשים כסף מכל  "ח "ו למעט  שלא ע"ד  מדובר - פ"ו רב אור - נסתרות גנזי  בס' נדפס - זה אגה"ק שבסוף "כיון ט "ס הוא

לאה"ק. בהקדם לשלחו מוכן הכסף שיהי ' שמבקש וממשיך  תובב"א", שבא "י  (כצ"ל )..לרבותינו בשנה שנה מדי  לה' ‰ÙÒÂ‰יקדישו
Ê"Á‡Ï"המחבר מ "בני  מתחיל  נשיאינו רבותינו לעיני  והייתה הדפוסים בכל  נמצאת זו כותרת שהרי  בכהנ"ל  גדול  הדוחק "מובן :

מובן  ג "כ  שמזה - "המוכ "ז" ע"ד  השורה ובהשמטת הנדפס, (והוא המתאים חלק איתנהו: דתרווייהו לומר נלפענ"ד  ולכן והצ"צ.
להנדכאים  תנחומין אגרת אדה"ז שכתב לומר מסתבר ובלאה"כ  שבמדינתנו". כו' ל "הנדכאים - וכולה לאה"ק נכתב זה) אגה"ק שהגיהו

שבאה"ק". ו.2.כו' יא, איוב - הכתוב ל ' ט .3.ע"ד  ד , ב' מלכים - הכתוב ל ' ב.4.ע"ד  כח , ברכות - חז"ל  ל ' ס"פ 5.ע"ד  שמו"ר
ועוד . ב.6.פקודי . קנד , ד .7.זח "א ט , יחזקאל  - הכתוב ל ' (8.ע"ד  שו"ת. בכמה ˘ËÈÏ"‡הובא "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙ÙÒÂ‰ וברמב"ם" :(

שבק"'. ישראל  ולכל  לרבנן 'חיי  יבמין בכתובת וכן חליצה גט  בנוסח  ספ"ד  יבום ד .9.הלכות ב, כג .10.חבקוק יט , משלי 
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מרחשון  י"ג שני יום 
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יד .11. לד , איוב - הכתוב טז.12.ל ' י , ˘ËÈÏ"‡:13.משלי  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰." כ ד , איכה הכתוב יט .14."ל ' כז, זח "ב 15.משלי 
ועוד . ב. ז.16.קסו, ו, ואתחנן עה"פ בפרש"י ) (הובא ב.17.ספרי  עא, יא.18.ח "ג  ז, א.19.ואתחנן כב, עירובין



עו             

מרחשון  י"ד שלישי יום 
אגרת כז           
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יא.20. צז, כז.21.תהלים כז, ח .22.תולדות לה, ישעי ' - הכתוב ל ' ב.23.ע"ד  עא, יודין),24.ח "ג  (ב' "בשריים" צ"ל  "כנראה
(הערת שבהמשכו" "רוחניים", ˘ËÈÏ"‡כמו "ÂÓ„‡ ˜"Î.(הגליון בשולי  8 הערה 138 ע' חכ "ב שיחות בלקוטי 



עז              

מרחשון  ט "ו  רביעי יום 
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כא.25. כא, ו.26.משלי  כט , נצבים עה"פ פרש"י  ב. ה, זרה א.27.עבודה פד , זח "ג  כ "ב. פס"ה, פי "ב.28.ב"ר ח "ב חקו"ד  מאמר
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ובכ "מ .29. ג '. פרק ל "ד  שער ע"ח  א'. פרק י "ד  שער ועוד .30.פרדס ב. קסב, זח "ב יב.31.ראה ד , עמוס - הכתוב ל ' 32.ע"פ

ב. ו, תרצ"ב.33.מגילה לאביונים, נתן פזר ד "ה



עט              

מרחשון  ט "ז חמישי יום 
         

       
      

      
       

  

  

 

 
  

   

 

 
   

  
  

 
  
  

  

  

 
  

   
  

  
  

      
          

          

          

        

      
      

       
       

     

         
       

        

      
   

  
  

  
  
  

  
   

  
   

  
   

   

   

  

  

  

  
   

  
  

   
      

       
         

        

        
        

         

     

      

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

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

 
  
      
      
       
       
        
       
      
       
        
     
      
      
        
     
       
       

     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.34:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰הוא ורב תלמיד  המקשר רבו".˘ÏÎ"כי  ודעת ושכל  בתורת שמתבונן Î"˜35.התלמיד  ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ יחוד כשמאיר - (שזהו ˘Èˆ‡'"לתרץ אלי ' מגילוי  יותר לכאורה ה"ז - שלו) "מע"ט " למעשה (ועד  למטה באדם

המדובר (שהרי  שבאצי ' נשמתו שרש מגילוי  ואפילו מאצי ') לא ÂÁÈ„למטה וצ"ל  היחוד ) ממקום מלמע' נמשך  יחוד  שכל  שבאצי '
כ "א ומע"ט ", תשובה "הרהורי  ‡Ú„רק Ô‡מענטשÈÓ‚Ï- (שבמקומה השמש דוגמת והביאור !ÌÂÈ שבמקומם-) לכוכבים המאיר (

-‰ÏÈÏ) מרע"ה .. והכוכבים) השמש  (בין ה)ארץ  ל (ובהפסק מתחת השמש) כשמאיר ומוסיף‡ˆÈ'גם כו '. (""ÒÏ"' ראי שמזה -ÏÎÏ
באגה"ק". כבנדו"ד  - הדור חכמי  של  בגו"נ ודור... דור בכל  מ "ב: ר"פ ראה - ודרא דרא בכל  ומוסיף ‡„36"ÂÓ.תלמידיו. ˜"Î ˙Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ מצאתי לע"ע אפשר": בדרך  ותיקונים קד ,ÏÎב"הערות א. קיב, (תס"ט  ובתיקונים ב. רטז, שם וראה א. רעג , בזח "ג  הענין
רק מצאתי  א) קלח , ת"ע 'בתיקונים'".ÏÁ˜א. פמ "ד  בתניא ממש"כ  לו ונשתרבב באגה"ק, הוא המעתיק טעות ואולי  - מהמבואר



פ             

מרחשון  י"ז שישי יום 
אגרת כח           
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.1:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."'הס בתחלת הנדפסת - נ"ע" ... שי ' הרבנים "הסכמת ו.2."ראה יא, איוב - הכתוב ל ' 3.ע"ד 

ב. כח , ברכות - חז "ל  ל ' ˘ËÈÏ"‡:4.ע "ד  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."תקס "ו א.5."בשנת ר"פ 6.כח , פרש "י  גם  וראה  פרה. מה ד "ה 
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פג היום יום . . . 

ה'תש"דיב חשוןיום רביעי

חומש: וירא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וז"ש . . . קודם לברכה.

אחת מתורות הראשונות של רבינו הזקן - ונקראו אז בשם "ווערטער":  שמע 
ישראל - א איד דערהערט  - הוי' אלקינו - אז כחנו וחיותינו איז דָאס למעלה מן 

הטבע, און - הוי' אחד.

ַמע  ׁשְ ִמים"[:  ְתּגָ ]"ּפִ "וֶעְרטֶער"  ם  ׁשֵ ּבְ ָאז  ְוִנְקְראּו   – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹונֹות  ִמּתֹורֹות  ַאַחת 
"ֲהָוָי'   – ר  ַוֲאׁשֶ ַבע,  ֵמַהּטֶ ְלַמְעָלה  ֵהם  ְוַחּיּוֵתינּו  ּכֵֹחנּו  ׁשֶ  – ֱאלֵֹקינּו  ֲהָוָי'   – "קֹוֵלט"  ְיהּוִדי   – ָרֵאל  ִיׂשְ

ֶאָחד".

ה'תש"דיג חשוןיום חמישי

חומש: וירא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: איתא . . . 292 ועלול כנודע.

דער בעש"ט פלעגט לערנען מיט זיינע תלמידים א שיעור גמרא. דער אופן פון 
דעם לערנען איז געווען מיט גרויס חריפות און גאונות, און מ'הָאט געלערענט דעם 
רמב"ם אלפס רא"ש און אנדערע מפרשים פון די ראשונים וועלכע זיינען שייך געווען 
צו דער גמרא ווָאס מ'הָאט געלערענט. דער בעש"ט פלעגט ָאּפטייטשען די ווערטער 
אין אידיש. אז מ'הָאט געלערענט ערכין און געקומען צום מארז"ל )טו ב( לשון תליתאי 
קטיל תליתאי, הָאט דער בעש"ט דָאס אויסגעטייטשט: לשון הרע הרג'ט אלע דריי: 
דעם אויסטראכטער דעם דערציילער און דעם צוהערער, נָאר דָאס איז אין לבושים 

רוחנים, ווָאס דָאס איז שווערער, ווי רציחה אין גשמיות.

ּוְגאֹונּות  ֲחִריפּות  ּבַ ָהָיה  ּמּוד  ַהּלִ ֹאֶפן  ָמָרא.  ּגְ ּבַ עּור  ׁשִ ְלִמיָדיו  ּתַ ִעם  ִלְלֹמד  ָנַהג  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ָמָרא  ַלּגְ ִכים  ּיָ ׁשַ ָהיּו  ׁשֶ ֵמָהִראׁשֹוִנים  ים  ְמָפְרׁשִ ָאר  ּוׁשְ רֹא"ׁש  ַאְלָפס,  "ם,  ָהַרְמּבַ ֶאת  ְוָלְמדּו  דֹוָלה,  ּגְ
ְלַמֲאַמר  יעּו  ְוִהּגִ ֲעָרִכין  ֶכת[  ]ַמּסֶ ְמדּו  ּלָ ׁשֶ ּכְ ְלִאיִדיׁש.  ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  ם  ְרּגֵ ּתִ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְלֶמֶדת.  ַהּנִ
ם־טֹוב: "ָלׁשֹון  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְרׁשֹו  ּפֵ ִליָתִאי",  ּתְ ִליָתִאי ָקִטיל  ּתְ ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה )טו, ב(: "ָלׁשֹון  ַרּבֹוֵתינּו 
ִלקּוֵטי  ַעֵיין  ם.  ׁשָ ֵגְרׁשֹום  ינּו  ַרּבֵ ַדַעת  ]זֹו  ֹוֵמַע  ְוַהּשׁ ר  ַהְמַסּפֵ ְמִציא,  ַהּמַ ה:  לֹשָׁ ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ֶאת  קֹוֶטֶלת  ָהַרע 

ִמּיּות". ַגׁשְ ה ָחמּור יֹוֵתר ֵמְרִציָחה ּבְ ּזֶ ים, ׁשֶ ים רּוָחִנּיִ ְלבּוׁשִ יחֹות ח"ה, עמ' 44 הע' 74[ ַאְך ֶזהּו ּבִ ׂשִ

ה'תש"דיד חשוןיום שישי

חומש: וירא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה בהיות . . . קמז תאמין.

ק  ְלִהְתַעּסֵ ְוהּוא:  ים,  ַחּיִ ּבַ רּוָחִנית  עּוָדה  ּתְ לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְלָכל  ּכֹוָננּו",  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה' 
הּוא, ָצִריְך ְלִהְתַעְנֵין  ר הּוא ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ֲאׁשֶ ֵרְך. ְוָכל ֶאָחד ּבַ יָרה לֹו ִיְתּבָ ְנָין ַלֲעׂשֹות ּדִ ֲעבֹוַדת ַהּבִ ּבַ
ְרָנָסה  ׂש ַאַחר ּפַ הּוא ְמַחּפֵ מֹו ׁשֶ ְרָנָסה רּוָחִנית ּכְ ׂש ִלְמֹצא ֵאיֶזה ּפַ ֵחֶפׂש ְמֻחּפָ ׂש ּבְ ָכל ַמַאְמֵצי ּכֹחֹו ְלַחּפֵ ּבְ
ּגֹו'  יו  ְיַדְעּתִ י  "ּכִ ַאְבָרָהם  ּבְ ִדְכִתיב  ּכְ ץ,  ֶיְחּפָ  – רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ  – ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ ְלִפי  ְוהּוא  ִמית.  ׁשְ ּגַ
רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ָראֹו ַהּקָ ַבע, ָהעֹוָלם ּבְ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ּלְ ַבע ְוׁשֶ ֶרְך ַהּטֶ ָרִכים: ּדֶ ֵני ּדְ י ֵיׁש ׁשְ ֶרְך ה'", ּכִ ְמרּו ּדֶ ְוׁשָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . פד
ֶרְך  ֶרְך ֱאלִֹקים. ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֵהם ּדֶ ר – ְוהּוא ּדֶ ׂשָ ֵעיֵני ּבָ ַבע – ּבְ ֶדֶרְך ַהּטֶ הּוא ּבְ מֹו ׁשֶ הּוא ִלְהיֹות ִנְרֶאה ּכְ
יַע  ּפִ ַמׁשְ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ה  ִהּנֵ ְגַלל ֹזאת  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ַבע,  ּטֶ ּבַ ַבע  ַהּטֶ ַמְעָלה ִמן  ּלְ ׁשֶ ָכה  ֲהָוָי', ְוהּוא ַהְמׁשָ

ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ָרֵאל ְלַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ְלִיׂשְ

ה'תש"דטו חשוןשבת
ֵצא. ָנּה ַוּתֵ ה - ּבְ ָ ַהְפטֹוָרה: ְוִאּשׁ

חומש: וירא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה יש . . . כוכבים.

די נשמה ווארט אויבען אויף דעם זמן, ווען זי וועט זוכה זיין ארָאּפגעהן אין א 
גוף, ווייל די נשמה פילט, ווָאס זי קען אויפטָאן זייענדיק ָדא למטה. זי קען קומען 

צו דעם להתענג על הוי'. איז אויף ווען לייגט מען עס ָאּפ?

ִלְפֹעל  ֶלת  ְמֻסּגֶ ִהיא  ַמה  ה  ָחׁשָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  ּכִ ַלּגּוף,  ָלֶרֶדת  ה  ְזּכֶ ּתִ ּבֹו  ַמן  ַלּזְ ְלַמְעָלה  ה  ְמַצּפָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ן, ְלָמַתי ּדֹוִחים ֹזאת? ג ַעל ֲהָוָי'". ִאם ּכֵ יַע ַל"ְלִהְתַעּנֵ ֶלת ְלַהּגִ ה. ִהיא ְמֻסּגֶ אן ְלַמּטָ ְהיֹוָתּה ּכָ ּבִ

ה'תש"ד טז חשוןיום ראשון

חומש: ח"ש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: כח. למה . . . מטה מנוגה.

המחשבה היא לבוש ומשרת השכל והמדות. בשעה אשר אין לה שירות בשכל או 
במדות, גם אז פועלת פעולתה לחשוב ולהרהר, אבל פעולתה לא לבד שאינה תוכנית, 
אלא היא גם פרועה לשמצה . . . ומבואר כי סיבת המחשבות זרות או רעות הוא 
די ּפוסטקייט פון קָאּפ, דכאשר השכל עסוק אז יש להמחשבה מה לשרת ואין מקום 

למחשבות של שטות והבל שאין בהם ממש.

ּדֹות,  ּמִ ּבַ אֹו  ֶכל  ּשֵׂ ּבַ רּות  ׁשֵ ָלּה  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּדֹות.  ְוַהּמִ ֶכל  ַהּשֵׂ ֵרת  ּוְמׁשָ ְלבּוׁש  ִהיא  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ
רּוָעה  ם ּפְ א ִהיא ּגַ ְכִנית, ֶאּלָ ֵאיָנּה ּתָ ָתּה לֹא ְלַבד ׁשֶ ֻעּלָ ָתּה ַלֲחׁשֹב ּוְלַהְרֵהר, ֲאָבל ּפְ ֻעּלָ ם ָאז ּפֹוֶעֶלת ּפְ ּגַ
ֶכל  ַהּשֵׂ ר  ַכֲאׁשֶ ּדְ ָהרֹאׁש,  ל  ׁשֶ ָהֵריָקנּות  הּוא  ָרעֹות  אֹו  ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ִסּבַ י  ּכִ ּוְמֹבָאר  ְמָצה...  ְלׁשִ

ׁש. ֶהם ַמּמָ ֵאין ּבָ טּות ְוֶהֶבל ׁשֶ ל ׁשְ בֹות ׁשֶ ֵרת ְוֵאין ָמקֹום ְלַמֲחׁשָ ׁשָ ָבה ַמה ּלְ ֲחׁשָ ָעסּוק ָאז ֵיׁש ְלַהּמַ

ה'תש"דיז חשוןיום שני

חומש: חיי שרה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה מודעת . . . חטאת וכו'.

מ'דארף היטען דעם זמן, מ'דארף מקבל זיין עולה של תורה. יעדער זמן, יעדער 
טָאג ווָאס גייט אוועק, איז דאס ניט נָאר א טָאג נָאר א ענין אין לעבען, די טעג גייען 
כמאמר )ירושלמי ברכות פ"א ה"א( יום נכנס ויום יוצא שבת נכנס כו' חדש כו' שנה 
כו'. דער טַאטע הָאט געזָאגט בשם רבינו הזקן: אזומערדיגער טָאג און אווינטערדיגע 

נַאכט איז א יאהר.

יום
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



פה היום יום . . . 

ַרק  לֹא  ֶזה  ֲהֵרי  חֹוֵלף,  ׁשֶ יֹום  ל  ּכָ ְזַמן,  ל  ּכָ ּתֹוָרה.  ל  ׁשֶ ּה  ֻעּלָ ל  ְלַקּבֵ ָצִריְך  ַמן,  ַהּזְ ַעל  ֹמר  ִלׁשְ ָצִריְך 
ֶרק א' ֲהָלָכה א'( "יֹום ִנְכָנס ְויֹום  ָרכֹות ּפֶ ְלִמי ּבְ ַמֲאָמר )ְירּוׁשַ ִמים חֹוְלִפים ּכְ ים. ַהּיָ ַחּיִ א ִעְנָין ּבַ יֹום, ֶאּלָ
ֵקן: יֹום ֵקיִצי  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ם  ׁשֵ ּבְ "ּב[ ָאַמר  א ]ַאְדמֹו"ר ָהַרׁשַ ַאּבָ ָנה כּו'".  ׁשָ ִנְכָנס כּו' ֹחֶדׁש כּו'  ת  ּבָ ׁשַ יֹוֵצא 

ָנה. י – זֹוִהי ׁשָ ְוַלְיָלה ָחְרּפִ

ה'תש"דיח חשוןיום שלישי

חומש: חיי שרה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כט. אשת . . . קמט ורכ"ט.

ֵיׁש  ָעה",  ָאְמרּו ַרַז"ל ָיָפה ׁשָ ֶ ּשׁ ְתִחיל "ְלָהִבין ַמה  ּבּור ַהּמַ ּדִ ָרה סֹוף  י ׂשָ ַחּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ "תֹוָרה אֹור"  ּבְ
ן ַמה  ִחיַנת ִאיָסר, ְוַעּיֵ ו... ַהְינּו ּבְ ּטּול )ֲאָבל ַעְכׁשָ ְבִחיַנת ּבִ פּוס. ְוָכְך ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוִיְהֶיה ּבִ ָטעּות ַהּדְ
ְכִלית  ל ָעְלִמין, ֲאָבל ּתַ ִחיַנת ֵחֶפץ, ּוְכִתיב הֹודֹו... ּתֹוְך ּכָ הּוא ּבְ ֶפן( ׁשֶ ֵפרּוׁש ֹאְסִרי ַלּגֶ ן ּבְ ֵאר ְלַקּמָ ְתּבָ ּיִ ֶ ּשׁ

ָנה". ּוָ ַהּכַ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח מ"ח, תשי"ד

ברוקלין.

 האברך הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו שמים

הרב מו"ה חיים שי'

שלום וברכה!

וגם  בהישיבה  ללימודיו  בנוגע  בבאסטאן  הסתדרותו  אדות  כותב  בו  מכתבו  קבלתי  בנועם 

מחוצה לה, ונהניתי מזה שאינו מסתפק בהתחייבותו מצד המשרה אלא שמוסיף אומץ ומחפש ענינים 

ופי'  וידוע הדיוק לשון רז"ל שבכ"מ הביטוי הוא "עוסק בתורה"  יוכל לנצל כחותיו ולהשפיע,  בהם 

כ"ק מו"ח אדמו"ר, שכמו שבעסק דפרנסה גשמית אין הנזקק לזה מחכה שיבוא אחד לד' אמות שלו 

ויעורר אותו עד"ז אלא מתעסק יום ולילה באיזה אופן למצוא פרנסתו ובהרחבה, הנה עד"ז צ"ל העסק 

ברוחניות,  פרנסתו  ימצא  בהם  ענינים  אחר  המתאמת  וביגיעה  לחפש  שצריך  בכלל  וביהדות  בתורה 

ומרובה מדה טובה אשר עי"ז נתוסף לו ג"כ ברכה והצלחה בפרנסה גשמית בפרט וביתר עניניו הפרטים 

בכלל.

לפלא שאינו מזכיר דבר אודות מסיבות שבת, אשר בודאי גם ענין כזה ישנו במקומו, ובאם לאו 

כדאי לייסדם בצורה המתאימה ובהתפשטות.

דינים עכ"פ  וכדאי הי' להנהיג שם לימוד  יעקב בביהכ"נ,  עין  מזכיר במכתבו שלומד שיעור 

קיצור שו"ע או לכה"פ הדינים המלוקטים בדרך החיים להגאון מליסא ונדפסו ג"כ בכמה סידורים, 

ומהם בסידור עם שער הכולל סידור של"ה ועוד...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולהסתדרות טובה בקרוב...

נ"ב.

מטובו לפרוש בשלום חבירו האברך הוו"ח אי"א נו"נ כו' מרדכי שי' ולפלא שמאז נסעו לא 

נתקבלה ממנו כל ידיעה.



פו            

ה'תשע''ט  מרחשון י"ב ראשון יום  ?          

       
         

      
בתורה לט)נאמר יב, הוציאו (שמות אשר הבצק  את  "ויאפו

יכלו  ולא ממצרים  גורשו כי  חמץ  לא כי  מצות  עוגות  ממצרים 

הר "ן וכתב  הרי "ף)להתמהמה ". בדפי  ב. כה, שמשמעות(פסחים

אותו  מחמיצין היו להתמהמה יכלו "שאילו היא הפסוק 

ולמחר ויום ... לילה  אלא נהג לא  מצרים  דפסח מחר , לצורך

להם היה שלא  מתוך  אלא  בחמץ ... מותרים  היו ניסן ] [בט"ז

מצה". אפאוהו פנאי 

חסד ' ה 'תורת  זה  על כה)והקשה  סי ' :(או "ח

(כמבואר מלאכה עשיית  עליהם  נאסרה הראשון ביום הרי 

להחמיץ  פנאי  להם  היה אם אף  כן, ואם הנ"ל ), הר"ן בדברי 

אופין  "אין כי  מחר  לצורך לאפות או ללוש  יכולים  היו לא 

שהאופה לרבה ואף  בחול ". שיאכל מה  ביום ֿטוב  ומבשלין

אורחים לו יזדמנו  ואם הואיל לוקה, אינו לחול מיוםֿטוב  פת 

– יום ֿטוב  לצורך זה  והרי להם  ראויה תהיה לפת  שיצטרכו

ישראל  לכל האסור  עצמו ביום ֿטוב  חמץ  להלן האופה (ראה

הדעות !הי "ג) לכל  לוקה  לאורחים, ראוי  ואינו

ותירץ :

שיעור ' 'חצי  בדין אמוראים ב)נחלקו עד , לענין (יומא :

 איסור לענין אבל שיעור , צריכה איסור אכילת
מהפסוק  ונלמד  התורה מן אסור  שיעור' 'חצי  יוחנן ר' לדעת

ולדעת כלשהוא", אפילו חלב , "כל  - תאכלו " לא חלב ... "כל 

מ'כל והלימוד  מדרבנן), (ואסור התורה מן מותר לקיש  ריש 

אסמכתא . הוא חלב '

היה לא הדעות לכל מצרים שבפסח  לומר יש  זה  ולפי 

נאמר לא  עדיין  שהרי  מהשיעור  פחות  חמץ  לאכול  איסור 

ֿ טוב  ביום חמץ  לאפות מותר היה  כן ואם חלב ', 'כל  הפסוק 

היה לא עדיין גם  מדרבנן ואיסור  שיעור ', 'חצי  ממנו ולאכול

כמובן.

לומר: יש  ועוד

א)הגמרא  קיד , באה(יבמות שהתורה  פסוקים מכמה  לומדת 

את להאכיל  שאין היינו הקטנים", על הגדולים  את "להזהיר

נאסר לא  עדיין מצרים  בפסח כן, ואם  האסור. דבר הקטנים 

נאמרו  לא עדיין שהרי הקטנים את חמץ  להאכיל להם

הקטנים" על הגדולים "את  התורה מזהירה בהם  הפסוקים 

זה שגם  קטן  להאכיל ביוםֿטוב  חמץ  לאפות  מותר והיה

נפש '. 'אוכל

ה'תשע''ט  מרחשון י"ג  שני יום       ־   

       
          
        
       

          
 

ספר את  לגלול מותר  האם  שישי , ביום חל ֿ טוב  יום כאשר 

כלים להדיח  מותר  והאם בשבת? יקראו שבו למקום התורה

השבת ? לצורך

ֿ טוב  מיום דברים להכין אסרו שחכמים  זו בהלכה  ומבואר

שבת , לצורך ֿ טוב  יום מערב  תבשיל הכין אם  אך לשבת ,

'עירוב  וזהו השבת, צורכי  שאר את גם  להכין לו מותר

תבשילין'.

כאפייה סעודה צורכי  עשיית  רק  מתיר  שהוא  אומרים ויש 

וכד' ב)ובישול טז , ביצה וי(ר "ן  לעשות, מתיר שהוא אומרים  ש 

ֿ טוב  יום לצורך  לעשות  שמותר הפעולות כל  את  השבת  לצורך

שמג)עצמו יו "ט, הלכות זרוע .(אור 

'עירוב  של מהותו בהגדרת  נעוץ  המחלוקת  ויסוד

תבשילין':

לשבת ֿ טוב  יום מערב  העירוב  הנחת  הראשונה, הדעה  לפי 

אינו  ֿ טוב  שביום ונמצא  השבת  צורכי הכנת  תחילת  את  מהווה

אסרו  לא  וזאת אותה , מסיים  אלא  לשבת  ההכנה  את מתחיל 

א)חכמים  תקכז , רמ"א ב. טו  ביצה רי "ד  .(תוספות

הסעודה צורכי  עשיית רק  מתיר  העירוב  זה  ולפי 

מלאכה אך יוםֿטוב , בערב  שהתחיל הבישול כגמר שנחשבים 

כהתחלה אלא  יום ֿטוב  לערב  כהמשך נחשבת  אינה  אחרת 

זאת . מתיר העירוב  ואין חדשה ,

נחשבים בכך  כי  מתיר העירוב  השנייה הדעה לפי  אך 

כאילו  לשבת  שמכין ומה  אחת , כיחידה והיום ֿטוב  השבת

שבת לצורך  לעשות מתיר העירוב  זה  ולפי  ליום ֿטוב , מכין

ביום ֿטוב  המותרות המלאכות כל לד )את  ו , נתן  .(להורות

אברהם' ה 'מגן לדעת  ס"ג)ולהלכה , תרסז  סי ' ס"ב. תקכח סי ' (א"ח

התורה ספר את לגלול  ואסור סעודה צורכי  רק  מתיר העירוב 

איגר הגר "ע  לדעת  אך  לשבת , תרסז )ביוםֿטוב  סי ' לשו "ע (בהגהות

סעודה . צורכי רק  ולא  פעולות שאר גם מתיר העירוב 

פוסק  הזקן ס"ג)ואדמו"ר תקג סי ' אברהם'.(או "ח ה 'מגן כדעת

להדיח  מותר עירב  שאם כתב  כלים הדחת  לגבי  ומכלֿמקום 

בהכנת עוסק  שאינו אף  על  כי השבת, לצורך ֿ טוב  ביום

סעודה . צורכי בכלל זה  גם  ממש , האוכל



פז             

ה'תשע''ט  מרחשון י"ד שלישי יום        

       
         
        
       
          
        
        
          

  
יהודה  רבי  ב)לדעת יא, ותולין (פסחים ארבע  כל  "אוכלים

החמץ  שישית  בשעה  כי  שש ", בתחילת ושורפין  חמש  כל

האדם יטעה  שמא  חכמים מגזירת  ובהנאה  באכילה  אסור

השביעית שהשעה מדאורייתא)ויחשוב  בה אסור  היא(שחמץ

החמץ  את  לשרוף  צריך ולכן תורה , באיסור ויכשל הששית

חכמים גזרו החמישית  ובשעה  השביעית . השעה  בתחילת 

צריך אין כלומר , 'תולין'. ולכן בהנאה ומותר אכילה איסור 

לבהמתו  להאכילו ויכול בהנאה  מותר  עדיין כי  (רש "י לשורפו 

תולין ) ד "ה .שם

"תרומה על  מוסב  חמש ' כל  ש 'תולין  מפרש  הרמב "ם  אך

קודש שהוא  חמץ  לו יש  שאם  תודה " כיולחם לשורפו

קדשים  לאבד .(לח"מ)אסור 

לשאר ולא  לאכילה רק  ניתנים תודה לחמי  להבין: וצריך

ואין  באכילה  אסורים  חמישית  שעה  שמתחילת  וכיון הנאות,

יש איסור ומה  קדשים ', 'איבוד כאן אין שימוש  כל בהם

בשריפתם ?

והביאור:

לאיסור חמישית  בשעה חמץ  אכילת איסור בין הבדל יש 

שישית: שבשעה 

מן  האיסור כמו הוא מדרבנן החמץ  איסור שישית בשעה 

מצד הוא  שהאיסור היינו ולמעלה , שביעית משעה התורה

עצמו "החמץ (ה'חפצא')החמץ  ובהנאה",ולכן באכילה  אסור

יום משום  גזרה  חמץ  בה אוכלין "אין החמישית בשעה  ואילו

האדם  על  הוא האיסור - החמץ (ה'גברא')המעונן" מצד ולא

אף (ה'חפצא')עצמו  כי תודה, לחם בה  לשרוף  אסור ולכן .

אין  המעונן , ביום  מטעות להמנע  כדי  לאכלו  חכמים  שאסרו

'איבוד משום  בשריפתו יש  וממילא איסור של 'חפצא ' החמץ 

של 'חפצא' הוא עצמו  שהלחם  השישית  כבשעה לא קדשים ',

קדשים' 'איבוד  אינה  ושריפתו קדשים איסור לשרוף שמותר  (כמו 

.טמאים)

הרמב "ם  דברי הבאה)ומדויקים  "האוכל(בהלכה :
האוכל ואילו מרדות ", מכת  אותו מכין 

מרדות  מכת  אותו  מכים  לח"מ)אין השישית(ראה בשעה רק  כי  ,

התורה , איסור כמו 'חפצא ' איסור הוא  דרבנן חמץ  שאיסור 

מרדות . מכת חכמים חייבו

    

ה'תשע''ט  מרחשון ט"ו רביעי יום  ?      

        
        

      
צריך ולא בלב  החמץ  בביטול  שדי  משמע  הרמב "ם מלשון

הטור כתב  וכן בפיו, הדבר  תלו )להוציא  סי ' עיקר(או "ח :

צריך אין [ולכן סגי  לבטל בלבו מחשב  ואם  בלבו, הביטול

שנוהגים ואף  שבלב ]. מחשבה  על ברכה מצינו שלא  לברך

אלא זה, חכמים שתיקנו מצינו  לא - וכו' חמירא  כל  לומר

כך . שנהגו 

יוסף ' ה 'בית תלד )ותמה סי ' בירושלמי(שם  ה"ב): פ"ב ,(פסחים

צריך רב  יבטל","אמר ביתי ... בתוך לי  שיש  חמץ  כל

בפה ? לבטל היא חכמים  שתקנת ומשמע 

שיאמר היינו  שיאמר' ש 'צריך יפרש הטור הב "ח: ומיישב 

הוא החיוב  אם כי ממשמעו, 'אמירה ' לשון והוציא  בלבו,

הגמרא היתה בפה וגם(בבלי )לבטל בפירוש . זאת  לומר צריכה 

רש "י הבודק)מלשון ד "ה ב ו , בלבו"(פסחים שיבטל "צריך  שכתב 

"לרווחא הב "ח , והוסיף  בלב . הוא  הביטול שחיוב  משמע 

ישכחו  שמא  הארץ  עמי  משום  אולי  כן, שנהגו היא דמילתא 

חמירא". כל לומר  נהגו שבלב , הביטול

רש"י  לשון בלבו...(שם)והנה , שיבטל צריך "הבודק  הוא

הצל"ח והקשה חמירא ...". זו (שם)כל שלכאורה

בביטול שדי משמע  הדברים  מתחילת כי  וביה , מיניה  סתירה

בפה ! אמירה  להיות שצריכה  משמע  ומההמשך בלב ,

ותירץ :

כולה התורה בכל הרי  בלב , בביטול  די  באמת מדוע 

של ברשותו אינו  שחמץ  אלא  דברים ? אינם  שבלב  דברים

ברשותו  הוא כאילו עשאו והכתוב  בגילוי(שם)אדם די  ולכן

אסור בפסח שחמץ  התנאים  לדעת  זהו אמנם, שבלב . דעת 

החמץ  הרי  בהנאה , שמותר  הגלילי  יוסי  ר' לדעת אבל בהנאה ,

דברים אינם שבלב  דברים  כי בלב  ביטול יועיל ולא ברשותו

בפה . להוציאו וצריך

התחיל הדעות , לכל  ההלכה את  לפרש  הרוצה רש "י ולכן,

שיבטל ודי  בהנאה  אסור שחמץ  התנאים רוב  לשיטת לבאר

יוסי רבי  לדעת גם  לצאת  בפה , גם לומר שיש  וסיים  בלבו,

הגלילי .

הזקן  אדמו"ר  הכריע  אחרון להלכה  ובקונטרס ס"ז  תלד  סי ' (או "ח

אברהם 'סק"ג) וה 'מגן הרמ"א  דברי  פי  על ס"א), "עיקר(שם :

צריך לכתחילה  ש "מדרבנן אלא  בלב " הוא  התורה  מן הביטול

ולכל מהירושלמי... יוסף ' ה 'בית שכתב  כמו בשפתיו להוציא

היא". הגאונים  תקנת  הפחות 



פח            

ה'תשע''ט  מרחשון ט"ז חמישי יום  ?   

        
        

משנה' ה 'מגיד  ה"ד )הקשה  פ"ב "שופר  :(הל '

רבה  כדעת  פוסק  כאן הרמב "ם ב)לכאורה  כח, שמצוות(ר "ה

שופר בהלכות  אך  כוונה, צריכות ה"ד )אינן כתב (פ"ב

וכן  חובתו, ידי  יצא לא  להתלמד שופר בתקיעת "המתעסק 

חובתו  ידי  לצאת שומע  נתכוון יצא . לא המתעסק  מן  השומע 

ולא להוציאו התוקע  שנתכוון או להוציאו, התוקע  נתכוון ולא

שמצוה היינו , חובתו", ידי יצא  לא  - לצאת השומע  נתכוון

כוונה ! צריכה 

אחרונים  כמה  לדעת  ועוד )והנה , כאן , משנה הרמב "ם(כסף

הנאת בהן שאין במצוות רק  כוונה  צריכות שמצוות  סובר

יש מצה  אכילת  אבל כוונה, צריכה  שופר  תקיעת ולכן הגוף ,

יצא , – זו באכילה לצאת התכוון שלא  ואף  הגוף , הנאת בה 

זו" מאכילה  הגוף  נהנה  כרחו על סי '"שהרי  או "ח אדה"ז  (שו "ע

סכ "ח) .תעה

דעניא ' ב 'אפרקסתא קב)אך סי ' א"ח ביאר:(ח"ב

'התוקע  ולכן כוונה צריכות  אינן מצוות הרמב "ם לדעת

הל 'לשיר' מ"מ ראה – מצוה לשם לא אך  ראויה, תקיעה לתקוע (שמתכוון 

שם) כיוןשופר  כי  מצוה , לשם מתכוון שאינו אף  יצא  
מי אבל תקיעה , באותה מצוה לחול מעכבת "אינה כלל

תקיעתו שמכוון למצוה שמכוון כמתעסק , ,

התינוקות עצמו )לחנך את לחנך  למצוה(או  לו עולה  תקיעתו אין

כלומר, אחרת ". כוונה אבל מעכב , אינו כלל
שופר בתקיעת  "המתעסק  הרמב "ם כתב  ולכן מעכבת,

."יצא לא 

לעצמו  התוקע  להבין : צריך לשיר )ועדיין צריך(תוקע אינו 

השומע  את להוציא לכוון צריך לאחר  התוקע  ומדוע  כוונה,

לצאת ? להתכוון  צריך והשומע 

הזקן  אדמו"ר  דברי  פי  על  דעניא' ה 'אפרקסתא  ומבאר

י "ח)ב 'תניא ' - בכל(פי "ז  יש  אחד" בה' נפשם שורש  ש "מצד  ,

האהבה המצוה, את  ובעשותו לה', מסותרת  אהבה ישראל 

המעשה  אל מצטרפת  וניעור ')המסותרת  מינו  את מין  'מצא .(בבחינת

ולכן  הנפש , התגברות ידי  על באה  זו אהבה  והתעוררות 

עצמו, את שאוהב  כיון לעצמו, המצוה  את  עושה  כאשר

את להוציא כשבא  אבל  מאליה , מתעוררת  המסותרת האהבה

מצד אחים  ישראל  כל  "נקראו כי  ה'ערבות ', מצד  חבירו

הפנימית "הנקודה כי  כוונה  נדרשת  אחד", בה ' נפשם  שורש 

זה ידי  שעל ולהוציא לצאת  כוונה ידי  על  רק  מתעוררת אינה

על והערבות מתקשרות , הנפשות  וממילא  מתגברת  הנפש

שלמותו ".

ה'תשע''ט  מרחשון י"ז שישי יום  ?    – '   '

        
         
         
        
          


למצות שתיים  מצות . שלוש  הסדר  בקערת להניח נהוג

ויום ֿטוב , שבת בכל כמו שלימות מצות שתי על משנה לחם

עוני '. ל'לחם חוצים אותה נוספת  ומצה 

התוספות דעת  פי  על  הוא  א)והמנהג קטז , אך(פסחים .

כדי מהן אחת ופורסים  מצות  שתי  שמביאים כותב  הרמב "ם

עוני '. 'לחם דין  את  לקיים 

בא עוני ' 'לחם דין התוספות  לדעת  כי  נראה , ולכאורה 

לדעת ואילו ויום ֿטוב , שבת שבכל  משנה  לחם  לדין

עוני ' 'לחם דין אין הרמב "ם ולכן  משנה, לחם  דין את

שלימה על  אלא שלימות שתי  על  הסדר בליל מברכים 

ופרוסה .

מדוע  בפסח, משנה  לחם  דין אין  אם קשה: זה לפי  אך 

מצות  שתי  ופרוסה)לוקחים בפרוסה(שלימה מסתפקים  ואין 

בלבד?

מוולוז'ין הנצי "ב  כתב  כא)לכן א דבר  משיב לחם(שו "ת דין כי 

מתקיים  משנה  לחם שדין אלא  בפסח, גם נוהג בכל משנה (גם

ורק השנה) שלמים. בלחמים דווקא  ולאו בפרוסות גם

כדי הסדר, בליל ואילו שלמים, לקחת להדר יש  לכתחילה

אלא שלימות  מצות  שתי  נוטלים  אין עוני , לחם דין את  לקיים 

לחם דין וגם עוני  לחם דין גם  מתקיים  וכך ופרוסה שלמה

משנה .

השנה בכל  משנה לחם דין כי וכתב  זאת  שדחה  יש  אך 

כיון  הסדר, ליל במצת אך שלמות , בחלות דווקא מתקיים 

בפרוסה , שמצוותה   שבתות בשאר אך  ,

שלמים לחמים ליטול יש  בפרוסה , מצוה שאין טובים  וימים

בדיעבד אפילו בפרוסות  משנה לחם מקיימים דברואין (שו "ת

ג) יח, ח"א .יהושע

רק  מתקיים  אמנם משנה לחם דין כי לפרש יש  ועוד

דין  אין הסדר בליל הרמב "ם לדעת אך שלמים , בלחמים

משום אינה  השלמה הנוספת המצה  ולקיחת  משנה ' 'לחם 

שלם לחם על 'המוציא' לברך המצוה מחמת אלא  משנה  לחם

החול ) בימות הפרוסה(גם למצה שלמה מצה מצרפים  כך ולשם  ,

סט) ב, קדם הררי  שם. יהושע .(דבר 



פט             

ה'תשע''ט  מרחשון י"ח קודש  שבת ?     

         
   

פסולה , חיים  מבעלי שדפנותיה סוכה מאיר, רבי לדעת

טפחים , לעשרה מתחת ותפול ביוםֿטוב  הבהמה תמות  שמא 

יהודה ורבי סוכה, מצות לקיים  יוכל לא  דופן לה שחסר  וכיון

זירא , רבי  ולדעת  הבהמה . למיתת  חושש אינו כי  מכשיר ,

למיתה חוששים  אין הכל  שם)לדברי  ורש "י  א כג, .(סוכה

משנה' ה'לחם  ה"ד )והקשה פ"א נזירות :(הל '

עולה כשרה, חיים  מבעלי  שסוכה  כאן הרמב "ם מדברי 

נזירות  בהל' אך למיתה . חוששים לא(שם)שאין "האומר כתב 

שמא מיד, נזיר זה הרי נזיר , שאהיה עד העולם  מן אפטר 

למיתה ! חוששים  כי  עתה", ימות

ותירץ :

אם כשרה  חיים  מבעלי וסוכה למיתה , חוששים  כלל  בדרך

לא תמות  הבהמה אם  שגם  כך בחבלים  קשורה הבהמה

ומשהו, טפחים שבעה  רק  הוא הבהמה  גובה אם  ואף  תיפול .

'לבוד' מדין כשרה  טפחים)והדופן עשרה הסוכה ואם(כשגובה ,

יותר לסכך  בינה  ריווח ויהיה תתכווץ  היא תמות הבהמה

שמא – כזה רחוק  לחשש  הדופן, ותיפסל טפחים  משלושה 

אין  – 'לבוד ' מדין כשרה שהסוכה  זה באופן  ודוקא  תמות,

חוששים .

המלך ' כאן )וה 'שער סוכה תירץ :(הל '

ראשונים כמה אפטר .ועוד )לדעת ד "ה ב ג, נדרים אין (רא"ש 

זמן  הן הסוכות  ימי  ושבעת  מועט, לזמן רק  למיתה חוששים

אבל החג, בתוך הבהמה  תמות  שמא  חוששים  ואין מועט 

מרובה  ימים)לזמן משבעת "האומר(יותר  ולכן למיתה, לחשוש  יש 

היא שהנזירות נזיר", שאהיה  עד העולם  מן אפטר לא 

קודם ימות  שמא מיד, נזירות  עליו לקבל חייב  יום, לשלושים

נזירותו. יגמור ולא  יום שלושים

תרומות בהל ' הרמב "ם  כתב  ה"א)ומכל ֿמקום שכהן (פ"ט,

לאשתו מחמתו )האומר  תרומה אחת(האוכלת שעה גיטיך זה הרי 

מועט  שלזמן אף  מיד, בתרומה לאכול אסורה  למיתתי קודם 

מיד תרומה לאכול לה  נתיר  אם כי  למיתה , חוששים  (כי אין

למיתה) לחשוש  אין  מועט בכללזמן  כי  ימיה , כל  לאכול מותרת  תהא

ונמצא שימות , לחשוש  אין יום  ובאותו חי  הוא  הרי ויום יום 

מרובה . לזמן לה  מתירים שלמפרע 

             

     


          

          
        

       
         

     
       

       
         

     
       

    
































המשך ביאור למס' מנחות ליום חמישי עמ' ב

             

      
         

         
       

         
          

          
        

       
        
          
          

        
         

        
        

        

      
        

          
          
         
          
          
          


       

       
    

       
         
      

  



































































המשך ביאור למס' מנחות ליום שני עמ' א
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ה'תשע"ט  מרחשון  י"ב ראשון  יום 
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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
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.„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
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»
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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»∆¡…¿»»≈¿…≈

˙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 
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צג                  
         

"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

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 
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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 
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¬»
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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

ליום  הסמוכה בשבת שאסור הדין הוא – א') הלכה ב ' פרק 
לו. הסמוכה בשבת אסור טוב  ביום נולד אם וכן טוב .

    
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
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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,

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
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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
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
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צח                 
         

.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

.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 .

    
ומה 1) בפרטיהן, המותרות המלאכות קצת בו נתבארו

הוא  זה בפרק  הנזכרות לאלו הכולל והענין בהן, שאסור
ומשקין. לאוכלין היותן

.‡ÈÓÔÎeÓ ÙÚ BÏ ‰È‰LznL ,ÔÎeÓ Ù‡ B‡ ƒ∆»»»»»≈∆»∆À»
;ÌÓ„ ‰qÎÓe ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBL ‰Ê È‰  BÏËÏËÏ¿«¿¿¬≈∆≈«»»¿«∆»»
 BÏËÏËÏ Èe‡‰ Ù‡ B‡ ÔÎeÓ ÙÚ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»»»≈∆»»¿«¿¿
ÌÓ„ ‰qÎÈ ‡Ï  ËÁLÂ Ú Ì‡Â ;ËÁLÈ ‡Ï ‰Ê È‰¬≈∆…ƒ¿«¿ƒ»«¿»«…¿«∆»»

ÚÏ „Ú‰ia ÔÎÂ .˜ÙÒ ‡e‰LÌ‡ ‡È‰ ‰iÁ Ì‡ «»∆∆¿≈¿ƒ»∆»≈ƒ«»ƒƒ
‰Ó‰aËÁL Ì‡Â ;BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡  ¿≈»≈¬ƒ»¿¿ƒ»«

ÔÎeÓ ÙÚ BÏ ‰È‰ elÙ‡ ,ÚÏ „Ú dÓ„ ‰qÎÈ ‡Ï …¿«∆»»«»∆∆¬ƒ»»»»»
‡È‰ ˙È‡cÂ ‰iÁ :‰‡B‰ Ó‡È ‡nL ;Ù‡ B‡≈∆∆»…«»∆«»«»ƒƒ
Èz‰Ï ‰‡B‰ ‡BÈÂ ,BË ÌBÈa BÓ„ ‰qk CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ»»¿¿»»∆¿«ƒ

BaÏÁ. ∆¿

א.2) ב , ביצה יוםֿטוב .3)משנה, ראה 4)מערב 
גדולי לדעת אבל .(106 (בהערה שני  פרק  בסוף  למעלה
בו  שחופרין ברזל (יתד נעוץ  דקר לו יש אם הראשונים,
כדברי בו, לכסות יכול תיחוח , בעפר יום מבעוד קרקע )
ויכסה". בדקר שיחפור שחט  שאם "ומודים המשנה

פ "ב .5) ביכורים "כוי ".6)משנה, התלמוד בלשון ונקרא
שחיטה).7) מהל' בפי "ד (רבינו מספק  לכסות וצריך
מותר 8) חיה וחלב  כרת, חייב  בהמה מחלב  כזית והאוכל

אסור  חלבו וכוי  פ "ז), אסורות מאכלות בהל' (רבינו באכילה
מאכלות  מהל' בפ "א (רבינו אכילתו על לוקין ואין מספק ,

אסורות).

.ÔÎÂ‡Ï  BË ÌBÈ ÚÓ ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBM‰ ¿≈«≈«»»≈∆∆…
BË ÌBÈa ÌÓ„ ‰qÎÈ‰Ó‰a ËÁL .ÛBÚÂ ‰iÁ ¿«∆»»¿»«¿≈»«»»

„Ú B˙B‡ ‰qÎÈ ‡Ï  ÌÓc Ú˙Â ,BË ÌBÈa¿¿ƒ¿»≈»»…¿«∆«
ÚÏÏBÎÈÂ ,Ù‡ B‡ ÔÎeÓ ÙÚ BÏ ‰È‰ Ì‡Â ; »∆∆¿ƒ»»»»»≈∆¿»

e‰qÎÈ ‰Ê È‰  ˙Á‡ ‰È˜„a Ïk‰ ˙BqÎÏ. ¿««…ƒ¿ƒ»««¬≈∆¿«≈

ב .9) ח , ואין 10)ביצה יוםֿטוב , מערב  לכסות לו שהיה
יכול  שהרי  יוםֿטוב , משמחת אותו מונע  הכיסוי  מצוות
(רש"י ). יוםֿטוב  במוצאי  דמו את ולכסות הבשר, את לאכול

מכיסוי .11) פטור טרחא 12)שדמה טורח  הוא שהרי 
(רש"י ). בהמה דם ביניהם שיש מצוה, של שאינה

אפילו 13) הדם את לכסות יכול החצר, באמצע  שחט  ואם
אברהם' ('מגן כליו יתלכלכו שלא כדי  דקירות, בכמה

תצח ). סי ' או"ח  בשו"ע 

.‚ËÁBM‰Óˆ LÏ˙Ï BÏ zÓ  BË ÌBÈa ‰Ó‰a «≈¿≈»¿À»ƒ¿∆∆
ÔÈkq‰ ÌB˜ÓÏB„ÈaepÊÈÊÈ ‡lL „Ïe ; ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«∆…¿ƒ∆

BÓB˜nÓ‡Lk CaÒÓ ÌL ‡MÈ ‡l‡ ,Óˆ ƒ¿∆»ƒ»≈»¿À»ƒ¿»∆∆
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צט                  
         

,Bk„ ‡e‰L ÈtÓ ;ËÓÈ ‡Ï  ÛBÚa Ï‡ .‡ev‰««»¬»¿…ƒ¿…ƒ¿≈∆«¿
LÏBz ‡ˆÓÂBË ÌBÈa. ¿ƒ¿»≈¿

א.14) כה, והסכין 15)בכורות תלישה, בלי  ישחוט  שאם
חלדה, משום פסולה השחיטה תהיה - בצמר מכוסה יהיה

ה"י . פ "ג, שחיטה הל' אלא 16)ראה גזיזה דרך שאין
כלאחד  שהוא בידו, והתירו ה"ח ) שבת מהל' (פ "ט  בכלי 

יוםֿטוב . שמחת משום רק 17)יד, שתולש שייראה כדי 
פ "ג  בבכורות ישראל' ('תפארת לצרכו ולא שחיטה לצורך

יו"ט ). לענין וה"ה בכור, לענין ובנוסחאות 18)מ "א
(בבי "ת). "בשאר" הגירסא: התירו 19)ישנות, שלא

מערב  לעשות שאי ֿאפשר מה אלא נפש אוכל מכשירי 
חסרון  או הפסד שיגרום מבלי  ה"ח ) בפ "א (ראה  יוםֿטוב 
מערב  לעשותו אפשר הנוצה מריטת אבל לאוכל, טעם

(הרא"ש). למרוט 20)יוםֿטוב  השוחטים עכשיו "נהגו
על  שחולק  הרמב "ן דעת על וסומכין שחיטה, קודם הנוצה
 ֿ שאי  שחיטה, לפני  הצואר מן נוצה תלישת ומתיר רבינו,
בפירוש  ורבינו סט ). כלל אדם' ('חיי  זה בלא לשחוט  אפשר
הגמרא  דברי  כל את העתיק  שם, בכורות במס ' המשניות
והתנצל  המשנה, בפירוש כן דרכו שאין אף ֿעלֿפי  זה, בענין
לפי המסכת מכוונת שאינו ואע "פ  זה, "וזכרתי  זה: בלשון

עליו". עוברים אדם בני  שרוב 

.„BË ÌBÈa ‰Ó‰a BÚ ËÈLÙn‰;epÁÏÓÈ ‡Ï  ««¿ƒ¿≈»¿…ƒ¿»∆
‡e‰ „eaÚ ‰fLCˆÏ ‡lL ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ ‡ˆÓÂ , ∆∆ƒ¿ƒ¿»∆¿»»∆…¿…∆

B˙B Ï‡ .‰ÏÈÎ‡eÒ„iL È„k ,‰ÒÈc‰ ˙Èa ÈÙÏ ¬ƒ»¬»¿ƒ¿≈≈«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿¿
ÂÈÏÚÈtÓ ‡l‡ ‰Ê „ eÈz‰ ‡ÏÂ .„ÒtÈ ‡ÏÂ »»¿…ƒ»≈¿…ƒƒ»»∆∆»ƒ¿≈

ËÁLlÓ ÚnÈ ‡lL È„k ,BË ÌBÈ ˙ÁÓNzÓe . ƒ¿«¿≈∆…ƒ»«ƒƒ¿…À»
ÈÏˆÏ Na ÁÏÓÏBÚ‰ Èab ÏÚ„a ÌÈÓÈÚÓe , ƒ¿…«»»¿»ƒ««≈»«¬ƒƒ¿»»

‰Ê,Ô‡kÓ ËÚÓe Ô‡kÓ Na ËÚÓ ÁÏBÓ ?„ˆÈk . ∆≈«≈«¿«»»ƒ»¿«ƒ»
.Blk BÚ‰ ÁÏÓiL „Ú«∆ƒ¿«»À

(מגידֿמשנה).21) ביוםֿטוב  נשחטה "שהמליחה 22)וגם
פי "א). שבת בהל' (רבינו הוא" עיבוד המדובר 23)מין

מערב  נשחטה אם (אבל כנ"ל ביוםֿטוב  שנשחטה בבהמה
יוםֿטוב . מערב  למלחו יכול והיה הואיל - אסור יוםֿטוב ,

העור 24)מגידֿמשנה). לתיקון שכוונתו כלֿכך ניכר ולא
יא:). יא.).25)(ביצה (ביצה תחילתן" משום סופן "התירו

ה'.26) הלכה כדלהלן מועטת, מליחה אף 27)שהיא
קצת. העור גם ימלח  פ "א 28)שעלֿידי ֿזה 'ירושלמי '

שלא  כדי  הערמה, קצת שנראה זה דבר התירו וחכמים ה"ו.
ביוםֿטוב , לשחוט  ירצה ולא העור, והפסד קלקול לידי  יבוא

יוםֿטוב . משמחת וימנע 

.‰‰naBÈ‡L ,ÈÏˆÏ ÁÏBÓa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈
‰a‰ ÁÏÓ CÈˆ‰„˜Ï Ï‡ ;ÁÏÓÏ eÒ‡  »ƒ∆««¿≈¬»ƒ¿≈»»ƒ¿…«

ÔÎÂ .BÚ‰ ÏÚÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÁ‰ ˙‡ «»¿≈≈¿ƒ∆«¬»ƒ¿≈
ÔÈÎt‰ÓÈab ÏÚ Áea Ô˙B‡ ÔÈÁËBL ÔÈ‡Â ,Ô‰a ¿«¿ƒ»∆¿≈¿ƒ»»«««≈

˙B„˙È.‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»

א.29) יא, נראה 30)ביצה הי "ב , אסורות מהלכות [בפ "ו
(עיי "ש  לקדירה כמו מליחה צריך שלצלי  רבינו מדברי 
מזבח  איסורי  מהל' בפ "ה רבינו כתב  וכן במגידֿמשנה).

כמולח  יפה יפה (בקרבנות) הבשר למלוח  "ומצוה הי "א:
וצ "ע ]. לצלי ", לצלי31)בשר מולח  אם והואֿהדין

שם). (ביצה, אסור - לקדירה כמו מרובה מליחה
שם.32) מולח 33)ביצה, אם גמור, אוכל שאינו שדבר

מעבד. משום בו יש - יסריח  שלא תיקון 34)כדי  שזה
יסרחו. שלא יהושע .35)לחלבים כרבי  ולא כתנאֿקמא

יא:). (שם למלחם יבוא שמא גזירה

.ÂËÈLÙn‰.BË ÌBÈa ÏÈbÈ ‡Ï  ‰Ó‰a‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«¿≈»…«¿ƒ¿
Ï‚Ó Na Ïk ‡ÈˆBn‰ ‰Ê ?ÏÈbn‰ ‡e‰ „ˆÈk≈«««¿ƒ∆«ƒ»»»≈∆∆
ÈtÓ .ÚwÈ ‡ÏÂ ÌÏL BÚ‰ Ïk ‡ÈˆBiL È„k ,˙Á‡««¿≈∆ƒ»»»≈¿…ƒ»≈«ƒ¿≈

ÏB„b ÁË ‰Ê ËLÙ‰a ÁBhLCˆ Ba ÔÈ‡Â , ∆≈«¿∆¿≈∆…«»¿≈…∆
ÔÎÂ .„ÚBnÏ„È ˙Èa ˙BNÚÏ eÒ‡,‡e‰Â .Naa «≈¿≈»«¬≈»«»»»

‰NBÚ ‡e‰L C„k ‰NÚÈ ‡lL .ÔÈkÒa ‰NÚiL∆«¬∆««ƒ∆…«¬∆¿∆∆∆∆
ÔÓÈÒ ˙BNÚÏ zÓe .ÏÁa.Naa ¿…À»«¬ƒ»«»»

א.36) לג, שתי37)בכורות דרך העור את מפשיט  אבל
ועלֿידי ֿזה  השניה, עד האחת מרגל שחותך הרגלים,
יוסף ' ('בית בזה מרובה הטרחא שאין שלם, העור מפשיט 

כאן). כסף ֿמשנה ועיין תצט , סי ' א.38)או"ח  כח , ביצה
להוליכו 39) ללוקח  ונותנו יד בית בו עושה בשר, "כשמוכר

מקח  שאין היכר, לעשות לשנות צריך וביוםֿטוב  לביתו,
כח .). ביצה (רש"י  ביוםֿטוב " יחליפהו 40)וממכר "שלא

(רש"י ). הנושאו"

.ÊÔÈ‚ÏBÓL‡‰ ˙‡ÔÈ‰‰Óe ,ÌÈÏ‚‰ ˙‡Â ¿ƒ∆»…¿∆»«¿«ƒ¿«¿¬ƒ
„ÈÒa Ô˙B‡ ÔÈÏÙBË ÔÈ‡ Ï‡ ;e‡a Ô˙B‡ »»¬»≈¿ƒ»¿ƒ

˙ÈÒÁeÔ˙B‡ ÔÈÊÊBb ÔÈ‡Â ,‰Ó„‡a ‡ÏÂ ¿«¿ƒ¿…«¬»»¿≈¿ƒ»
ÌÈtÒÓa;BlL ˙tÒ˙a ˜i‰ ˙‡ ÔÈÊÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»«ƒ¿≈≈¿ƒ∆«»»¿ƒ¿…∆∆

˜ ÔB‚k ,ÌÈˆB˜ Ba LiL ÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈw˙Ó Ï‡Òc ¬»¿«¿ƒ∆»…∆∆≈ƒ¿À¿»
˙BikÚÂ˙tÒ˙a ,. ¿«»ƒ¿ƒ¿…∆

א.41) לד, השיער.42)ביצה את להסיר כדי  ברותחין,
כעיבוד.43) נראה חרס .44)שזה כלי  ממנו שעושין חומר
(רש"י ).45) השיער לצורך זה עושה כאילו שנראה
"קורנס ".46) הגירסא התימנים, שיש 47)בכת"י  צמח  מין

למאכל. ראוי  והוא קוצים, אוכל 48)בו צורך שהוא כיון
נפש.

.ÁzÓLl‰Â .BË ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰qÚ LeÏÏ À»»ƒ»¿»¿¿«»
ÌBÈa ‰lÁ ‰pnÓ LÈÙÓ BÈ‡  BË ÌBÈ ÚÓ ‰qÚƒ»≈∆∆≈«¿ƒƒ∆»«»¿

BË‰lÁ ‰pnÓ LÈÙÓ  BË ÌBÈa dLÏ Ì‡Â . ¿ƒ»»¿«¿ƒƒ∆»«»
Ì‡Â .Ô‰kÏ d˙BÂ˙‡ÓËpL B‡ ,‰‡ÓË ‰qÚ ‰˙È‰ ¿¿»«…≈¿ƒ»¿»ƒ»¿≈»∆ƒ¿≈

ÌBÈa ÔÈÏMÓ ÔÈ‡L ;‰lÁ‰ ˙‡ ÏMÈ ‡Ï  ‰lÁ‰««»…¿«≈∆««»∆≈¿«¿ƒ¿
ÏÎ‡Ï ‡l‡ BË‰ÙNÏ BÊÂ ,ÔÎÂ .˙„ÓBÚÔÈ‡ ∆»∆¡…¿ƒ¿≈»∆∆¿≈≈

ÌÈL„˜ ÔÈÙBN ÔÈ‡L ,BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈÙBN ¿ƒ»¿∆≈¿ƒ»»ƒ
 e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ˙ÙNL ;BË ÌBÈa e‡ÓËpL∆ƒ¿¿¿∆¿≈«»»ƒ∆ƒ¿¿
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÂ ,ÛNÈ L‡a :Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆∆¡«»≈ƒ»≈«¬ƒ«¿»»

Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÈÎ‡ CˆÏ dÈ‡L‡ÏÂ ‰NÚ  ∆≈»¿…∆¬ƒ»¿«≈»∆¬≈¿…
‰NÚ˙‰NÚÂ ‰NÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„ ‰NÚ ÔÈ‡Â ,. «¬∆¿≈¬≈∆∆…«¬∆«¬≈

מרובה 49) פת אופים אין אומרים, שמאי  "בית ב : כב , ביצה
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ק                 
         

וראה  הלל. כבית והלכה מתירים". הלל ובית ביוםֿטוב ,
וכו'. פת תנור אשה שממלאה ה"י  פ "א ביצה 50)למעלה

א. יוםֿטוב .51)ט , מערב  לעשותה שאפשר
שנאמר 52) לכהן, העיסה מן תרומה להפריש "מצותֿעשה

תרומה" תרימו חלה עריסותיכם ראשית כ) טו, (במדבר
ביכורים). מהל' ה"א א.53)(פ "ה מו, פסחים משנה,

הוא 54) נפש לכל יאכל אשר "אך טז) יב , (שמות ֵֵָשנאמר
לכם". יע ׂשה נאכלת 55)לבדו שאינה טמאה תרומה כדין ֵֶָ

פ "ב ). תרומות בהל' (רבינו בשריפתה יהנו רק  לכהן,
ב .56) כד, ֿ 57)שבת שמצות קדשים, בכלל שתרומה

כה. שבת ועיין פי "ג. אליהו דבי  (תנא לשורפן היא עשה
שם). ו'תוספות' 'מעשה 58)ורש"י  בעל שלפני  בכתב ֿיד

בהן". "וכיוצא תיבות נמצאו לא למעלה 59)רוקח ', ראה
ה"ב . ב .60)פ "א כה, שבת

.ËÚ‰ „Ú ‰pÁÈpÈ ?da ‰NÚÈ „ˆÈkÛNÈÂ ≈««¬∆»«ƒ∆»«»∆∆¿ƒ¿…
‰È‰ .d˙B‡‰pÁÈpÈ Ì‡L ,ÁÒt ÏL BË ÌBÈ »»»∆∆«∆ƒ«ƒ∆»

ıÈÓÁz‡l‡ ,˜ˆa ‰lÁ‰ ˙‡ LÈÙÈ ‡Ï ‰Ù‡È «¿ƒ…«¿ƒ∆««»»≈∆»…∆
‰lÁ‰ LÈÙÈ Ck Á‡Â ,‰‡Óh‰ ‰qÚ‰ Ïk ˙‡∆»»ƒ»«¿≈»¿««»«¿ƒ««»

.ÌÁÏ∆∆

בנותר 61) אלא אינו זה - בלילה קדשים שורפין שאין [אף 
מהדורא  ביהודה' 'נודע  – בלילה נשרף  טמא אבל ופיגול,
מפסולי פי "ט  הרמב "ם לשון מדקדוק  צו, סי ' או"ח  תנינא

ה"ה]. א.62)המוקדשין מו, פסחים ואף 63)משנה,
חמץ  מהל' (בפ "ד רבינו וביאר הקדש, של היא שהחלה
יג, (שמות שנאמר הקדש, של חמץ  על עובר שאינו ומצה)
רואה  אתה אבל רואה, אתה אי  שלך לך", יראה "ולא ז)
שלא  כיון כשלו, החמץ  נחשב  כאן - גבוה? ושל אחרים של
"הואיל  ההפרשה, על לישאל ויכול כהן, לידי  עדיין נתנו
מו:). (שם הוא" ממוניה עלה, מתשיל בעי  ואי 

בצונן",64) תטיל אומר, בתירא "בן עוד: אמרו במשנה,
זו, תקנה על לסמוך אין לכתחילה אבל מלהחמיץ , המונעו
(הרא"ש). תחמיץ  שלא יפה יזהר לא שמא חכמים שחששו

.ÈÔÈ‡ÈeÙa ÔÈÙB‡˙Átz ‡nL ‰Êb ,‰L„Á ≈ƒ¿¿ƒ¬»»¿≈»∆»ƒ»≈
ÔÈ‡ .BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈÂ ,ÌÁl‰ „ÈÒÙ˙Â ¿«¿ƒ«∆∆¿ƒ»«ƒƒ¿«≈

ÔÈÙBbÔÈLaÎÓ Ï‡ ,ÌÈÈÎÂ epzÙ‡‰ ˙‡ ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¬»¿«¿ƒ∆»≈∆
Ô‰aL‡l‡ ˙BÏˆÏ B‡ Ba ˙BÙ‡Ï LÙ‡ È‡ Ì‡Â . ∆»∆¿ƒƒ∆¿»∆¡ƒ¿∆»

ÔÈÓ˙BÒÂ .zÓ  Ûb Ôk Ì‡LÙÂ ËÈËa epz‰ Èt ƒ≈»«À»¿¿ƒƒ««¿ƒ»∆∆
BÎkL ,‡e‰Â .‰p‰ ˙BÈÒaLÏ‡ .LÓ‡Ó ∆ƒ¿ƒ«»»»∆ƒ¿≈∆∆¬»

˙‡ Ïa‚Ï zÓe .eÒ‡  BË ÌBÈa ËÈË Ïa‚Ï¿«≈ƒ¿»À»¿«≈∆
Ù‡‰.epz‰ Èt Ba ÌzÒÏ »≈∆ƒ¿…ƒ««

א.65) לד, חרס .66)ביצה של גג 67)תנור יתקלקל
מלבנים, שנעשו שלנו, בתנורים אבל הפת. על ויפול התנור
חזקים, והם יחד, להדביקן לחברתה לבינה בין טיט  ונותן

תקז). סי ' או"ח  ברורה' ('משנה זה חשש משנה,68)אין
ב . לב , הטיט .69)ביצה מטיח  לתוכו נפל אם

יגע 70) ולא חלק  שיהיה כדי  שבו, והאפר האש להשכיב 
לאחר 71)בפת. והגחלים האפר מן התנור את "ולגרוף 

אי מכבה, שהוא ואף ֿעלֿפי  מותר, שהוא לי  יראה הסקה,

כך  נפש, אוכל לצורך להבעיר שמותר וכשם כן, בלא אפשר
על  בשר כמניח  זה והרי  נפש, אוכל לצורך לכבות מותר

הרשב "א). בשם (מגידֿמשנה שם.72)הגחלים" ביצה,
מאתמול".73) סימן) בו (=עשה דצייריה "והוא שם בגמרא

"דמריח " וצ "ל "דטריח ", דק "ס ) (כת"י  הרי "ף  בנוסחת אבל
ל'). ציון שם, הלכה' ('בירור גיבול בו ואין ממורח  שהוא

באפר,74) גיבול שאין (הט "ז) שבת מהל' בפ "ח  לשיטתו
וכאן. שם עליו חולק  והראב "ד

.‡ÈepzÔÈÎÒ ÔÈ‡  ÌÈL„Á ÌÈÈÎÂÔÓLa Ô˙B‡ «¿ƒ«ƒ¬»ƒ≈»ƒ»¿∆∆
ÔÈ‚ÈÙÓ ÔÈ‡Â ,˙ÈÏËÓa Ô˙B‡ ÔÈLË ÔÈ‡Â ,BË ÌBÈa ¿¿≈»ƒ»¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

ÔÓqÁÏ È„k ÔBˆa Ô˙B‡˙BÙ‡Ï ÏÈLa Ì‡Â ;Ô‰a »¿≈¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ∆¡»∆
ÔÈ‡ .zÓ ÌÈ‡‰ ˙‡ ÔÈaÏÓB‡ ˙BÏˆÏ À»≈¿«¿ƒ∆»¬»ƒƒ¿

ÔÓqÁnL ÈtÓ ,Ô‰ÈÏÚ ˙BÙ‡ÏÔÈÙB‡Â ÔÈ˜ÈqÓe . ∆¡¬≈∆ƒ¿≈∆¿«¿»«ƒƒ¿ƒ
eÙaÈÈÎÈË‡a ÔÈnÁ ÔÈnÁÓe ,. ¿¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈

א.75) לד, החדשים 76)ביצה התנורים לסוך היה דרכן
משום  ואסור ולצחצחן, להחליקן כדי  אותן, ולשפשף  בשמן

כלי . הכלי .77)תיקון את מחזק  היסק , אחר הבא שהצונן
שיוכלו 79)לחזקן.78) כדי  התנור את להפיג שהוצרכו

הפת. ישרף  ולא בהם, א.80)לאפות לג, ביצה משנה,
רבינו 81) גירסת וכן "הרעפים", הגירסא ספרים, בכמה

הגגות. את בהם שמכסים חרסים והם המשניות, בפירוש
אבל 82) ישנים, ברעפים אפילו אסור משנה' ה'מגיד לדעת

אלא  נאסר שלא מפורש להרמב "ם המשנה בפירוש
א. לד, ביצה הגמרא דברי  וכפשטות תנור 83)בחדשים,

חרס . של אלה,84)גדול בשני  והשמיענו גדולה. יורה
 ֿ (מגיד עושה הוא חול לצורך יאמרו: שמא חוששים שאין

משנה).

.ÈÔÈ‡ÚÓ Ôab Ì‡L ;BË ÌBÈa ‰Èb ÔÈNBÚ ≈ƒ¿ƒ»¿∆ƒƒ≈≈∆∆
Ï‡ .ÌÚË ÔBÒÁ ‰Êa ÔÈ‡ ,BË ÌBÈ˙‡ ÔÈÎc ≈»∆∆¿««¬»»ƒ∆

‚eÙÈ ,ÚaÓ Ô˙B‡ Ce„È Ì‡L ;Ôk„k ÔÈÏz‰«¿»ƒ¿«¿»∆ƒ»»ƒ»∆∆»
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BË ÌBÈa CBc BÈ‡ ÁÏÓ Ï‡ .ÔÓÚË«¿»¬»∆«≈ƒ¿∆»ƒ≈
È„k ,da ‡ˆBiÎÂ ‰Ú˜a Ce„iL B‡ ,LzÎn‰ ‰h‰ƒ»««¿≈∆»ƒ¿»»¿«≈»¿≈
‚eÙÈ ‡Ï ,BË ÌBÈ ÚÓ ÁÏn‰ ˜ÁL Ì‡L ;‰pLiL∆¿«∆∆ƒ»««∆«≈∆∆…»

ÔÈ‡Â .BÓÚËÔ‰lL ÌÈÁa ÔÈÏtÏt‰ ˙‡ ÔÈ˜ÁBL, «¿¿≈¬ƒ∆«ƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ∆»∆
ÔÈÏz‰ ÏÎk ‰Îe„Óa Ô˙B‡ Cc ‡l‡. ∆»»»ƒ¿»¿»«¿»ƒ

א.85) קלד, א.86)שבת יד, ביצה משנה,87)משנה,
עזריה. בן אלעזר רבי  על החולקים כרבנן א. כג, ביצה

איכא).88) ד"ה א. יד, ביצה ('תוספות' חול כמעשה שנראה
יוםֿטוב 89) מערב  אותם דכים אם טעמם מפיגים הם שאף 

שם). ('תוספות'

.‚ÈÔÈ‡˙BÙÈ‰ ˙‡ ÔÈL˙Bk‰ÏB„b ˙LzÎÓa, ≈¿ƒ∆»ƒ¿«¿∆∆¿»
ÈepM‰ ‡e‰ ‰fL ,‰pË˜ ˙LzÎÓa ÔÈL˙Bk Ï‡¬»¿ƒ¿«¿∆∆¿«»∆∆«ƒ
;eÒ‡ ‰pË˜a elÙ‡  Ï‡NÈ ı‡e .dlL∆»¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿«»»
Ì˙B‡ ÔÈL˙Bk Ì‡Â ,‡È‰ ‰BË Ô‰lL ‰‡ez‰L∆«¿»∆»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»

„ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡  BË ÌBÈ ÚÓ. ≈∆∆≈¿»∆¿≈

א.90) יד, במכתש.91)ביצה כתושים ֿ 92)שעורים אף 
כותשין  ואם טובה, התבואה אין לארץ  שבחוצה עלֿפי 
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לכתוש  אסור זאת בכל נפסדת, היא יוםֿטוב  מערב  אותה
בריחיים  פלפלים לטחון שאסרו כמו גדולה, במכתשת

לחםֿמשנה. – הי "ב ) (למעלה רבינו 93)שלהם מפרש כן
לארץ . לחוץ  ישראל ארץ  בין יד:) (שם בתלמוד שחילקו מה
שאינו  אף ֿעלֿפי  בשינוי , לדוך שהתירו למלח  דומה זה ואין
מפני הי "ב ), (למעלה יוםֿטוב  מערב  דכים אם מתקלקל
מלח  צריכים המאכלים כל שהרי  הוא, הכרחי  צורך שמלח 

(לחםֿמשנה).

.„ÈÁÓw‰B„wL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BË ÌBÈ ÚÓ «∆«««ƒ∆ƒ¿≈∆∆
‰iL ÌÚt B˙B‡ ÔÈ„wÓ ÔÈ‡  ÔÈaq‰ epnÓ ÈÒ‰Â¿≈ƒƒ∆«Àƒ≈¿«¿ƒ««¿ƒ»

ÏÙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BË ÌBÈaÌÒÈ˜ B‡ Bˆ BÎB˙a ¿∆»ƒ≈»«¿¿≈»
ÈBÁ‡Ó „wiL ÔB‚k ,zÓ  ‰pL Ì‡Â .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒƒ»À»¿∆¿«≈≈¬≈

ÔÁÏM‰ Èab ÏÚ „wL B‡ ,‰Ùp‰ÈepLa ‡ˆBiÎÂ , «»»∆ƒ≈««≈«À¿»¿«≈¿ƒ
.‰Ê∆

ב .94) כט , נפש,95)ביצה אוכל לצורך אף  אסורה רקידה
מערב  לעשותה שאפשר לפי  הי "ז, בפ "א רבינו שכותב  כמו
מזה  לעשות הדרך כי  וגם טעמו, את שיפסיד מבלי  יוםֿטוב 
חול. לצורך ביוםֿטוב  וטורח  רבים, לימים הרבה

להסיר 96) אלא הקמח , לייפות כדי  לרקד כוונתו שאין
הצרורות. תיבה 97)מתוכו גבי  על לעשותן הדרך שבחול,

עריבה. או

.ÂËÔÈÏÏBÓ˙BÏÈÏÓÔÈÎÙÓeÌBÈa ˙ÈË˜ ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿
elÙ‡Â ,ÏÎB‡Â BÁk ÏÎa „È ÏÚ „È ÏÚ ÁtÓe .BË¿«≈««»«»¿»…¿≈«¬ƒ

ÔB˜aÈeÁÓ˙a B‡Ï‡ ,‰Ùa ‡Ï‡ÏÂ ¿»¿«¿¬»…¿»»¿…
ÔÎÂ .‰ÎaBa  BË ÌBÈa ˙BiË˜ Ba‰ ƒ¿»»¿≈«≈ƒ¿ƒ¿≈

‡ÏËa ‡ÏÂ ‰Ùa ‡Ï Ï‡ ,ÈeÁÓ˙e B˜ÈÁa Bk„k¿«¿¿≈¿«¿¬»…¿»»¿…¿«¿»
.‰Îa ‡ÏÂ¿…ƒ¿»»

ואילו 98) שינוי , בלי  כדרכו שמולל ונראה ב . יב , ביצה
רבינו  כי  הי "ד) שבת מהל' (פכ"א בשינוי  מולל בשבת
- בשינוי " - מולל "כיצד יג:) (ביצה שאמרו מה מפרש
שם). ו'תוספות' רש"י  (ועיין ביוםֿטוב  ולא בשבת

על 99) ממנה נפרשים והגרעינים לבישולה, שהגיעה שבולת
ביד. אותה כשמוללים השרביטין 100)נקלה מפרק 

מהן. זרע  והשני101)ומוציא רחב , אחד שראשו כלי 
ומנענע  הרחב  בראשו הקטניות ונותנין מרזב , כמין עשוי 
(רש"י ). בכלי  נשאר והפסולת המרזב , דרך ומתגלגל האוכל

גדולה.102) אלו 103)קערה בכלים לעשות שדרך לפי 
מחר. לצורך עובד כאילו ונראה רבה, בכת"י ,104)בכמות

"בטבלא". ב .105)הגירסא יד, ביצה משנה,

.ÊË‰naÏÚ ‰aÓ ÏÎ‡‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»…∆¿À∆«
˙ÏÒt‰ÏÎ‡‰ ÏÚ ‰aÓ ˙ÏÒt‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ; «¿…∆¬»ƒ»¿»«¿…∆¿À»«»…∆

ÁË ‰È‰ Ì‡Â .˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰ ˙‡ Ba ≈∆»…∆«ƒ«∆«¿…∆¿ƒ»»…«
ÏÎ‡‰ ˙Èa ÁhÓ ˙È ÏÎ‡‰ ÔÓ ˙ÏÒt‰ ˙Èaƒ¿ƒ««¿…∆ƒ»…∆»≈ƒ…«ƒ¿ƒ«»…∆
˙‡ Ba ,‰aÓ ÏÎ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ˙ÏÒt‰ ÔÓƒ«¿…∆««ƒ∆»…∆¿À∆≈∆

.˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰»…∆«ƒ«∆«¿…∆

שם.106) הפסולת,107)ביצה, לברור יותר  טוב  שאז
מועטה. שטרחתו

.ÊÈÔÈ‡ÈtÓ ,dlL ˙pÒÓa ÏcÁ‰ ˙‡ ÔÈpÒÓ ≈¿«¿ƒ∆««¿»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿≈
Bk ‰‡pLÏL ˙ÒÓa ‰ˆÈa ÔÈ˙B Ï‡ ; ∆ƒ¿∆¿≈¬»¿ƒ≈»¿¿«∆∆∆

ÏcÁÂÈÏ‡Ó ÔpzÒÓ ‡e‰Â ,Ì‡Â .‰˙È‰ «¿»¿ƒ¿«≈≈≈»¿ƒ»¿»
BË ÌBÈa ÔÈÈ dÏ ÔzÏ zÓ  ‰ÈeÏz ˙nLÓ‰; «¿«∆∆¿»À»ƒ≈»«ƒ¿

Ï‡‡e‰L C„k ‰NÚÈ ‡lL ,‰lÁza ‰Ï˙È ‡Ï ¬»…ƒ¿∆«¿ƒ»∆…«¬∆¿∆∆∆
ÏÁa ‰NBÚÌÈÚÓe .˙ÓLÓ‰ ˙‡ ‰ÏB˙Â ∆¿…«¬ƒ¿∆∆«¿«∆∆

Ck Á‡Â ,ÌÈBn da ‰ÏB˙Â ,ÌÈBn da ˙BÏ˙Ïƒ¿»ƒƒ¿∆»ƒƒ¿««»
.ÌÈÓL dÎB˙Ï Ô˙B≈¿»¿»ƒ

ממתקין 108) ואין החרדל, את מסננין "אין א: קלד, בשבת
(מגידֿמשנה). מיירי  וביוםֿטוב  בגחלת". אותו

לאכילה 109) ראוי  שלו הפסולת שגם אינו, ממש ובורר
ס "ג). תקי  סי ' ברורה' החרדל 110)('משנה בה שנתנו

סט "ו). שיט  סי ' ברורה' ('משנה יוםֿטוב  כי111)מערב 
העכורים  בדברים אותם ונותנים שטורפים הביצים טבע  כך
כ'). פרק  שבת להר"מ  המשנה (פירוש אותם מזככים והם

הי "ד. שבת מהל' בפ "ח  ב .112)וראה קלז, שבת משנה,
חטאת 113) חייב  ובשבת היא, גמורה שהמלאכה אף ֿעלֿפי 

נפש  אוכל משום מותר ביוםֿטוב  – הי "ז) שבת מהל' (פכ"א
הלכה'). ב 'ביאור ס "ד תקי  סי ' ברורה' שבת,114)('משנה

הכלי115)שם. על אוהל, כעושה שנראה א. קלח , שם,
רבינו  כתב  הי "ז), (פכ"א שבת ובהל' שם). ברורה' ('משנה

לשמר". יבוא ב .116)"שמא קלט , שבת

ה'תשע"ט  מרחשון  י"ג שני יום 

    
שאסור 1) ומה בפרטיהן, המותרות המלאכות יתר בו נתבאר

הוא  המלאכות, לאלו הכולל והענין ההוצאה. מן חוץ  בהן,
עוד  משקין. ולא אוכלין שאינן בדברים או בכלים, היותן
וממכר, מקח  גזרת משום האסורין דברים זה בפרק  נתבארו
יכתוב . שמא גזירה משום שאסורה שבת בהלכות ונתבאר

.‡ÔÈ‡2ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ‡Ï L‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ3ÔÓ ‡ÏÂ ≈ƒƒ∆»≈…ƒ»≈ƒ¿…ƒ
ÔÈÎÎBÁL ÔB‚k ,˙BÎzn‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ‡‰4BÊ Ô˙B‡ »¬»ƒ¿…ƒ««»¿∆¿ƒ»

ËÙp‰ ÔÎÂ .L‡‰ ‡ˆzL „Ú BÊ BÊ ÔÈkÓ B‡ BÊa5 »«ƒ¿«∆≈≈»≈¿≈«≈¿
ÌÈÓa ‡e‰L ˙BÈa „Á‰6„Ú Ì˙B‡ ÔÈ„ÈnL , ««¿≈∆¿«ƒ∆¿ƒƒ»«

˙ÈÎeÎÊ B‡ ‰L˜ CÊ ÈÏk B‡ ,˜ÏciL7,ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ∆ƒ»≈¿ƒ«»∆¿ƒ¿≈»«ƒ
d‰‚ ÊÁiL „Ú LÓM‰ ÔÈÚ „‚k d˙B‡ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ»¿∆∆≈«∆∆«∆«¬…»¿»

ÔzLÙÏ8eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk  ˜ÏcÈÂ Ba ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ»≈»∆¿«≈»
Ú‰Ï ‡l‡ BË ÌBÈa z‰ ‡lL ;BË ÌBÈaL‡Ó È ¿∆…À«¿∆»¿«¿ƒ≈≈

‰ÈeˆÓ9eÒ‡  L‡ ‡ÈˆÓ‰Ï Ï‡ ,10LÙ‡ È‰L , ¿»¬»¿«¿ƒ≈»∆¬≈∆¿»
ÚaÓ d˙B‡ ‡ÈˆÓ‰Ï11. ¿«¿ƒ»ƒ»∆∆

א'.2) עמוד ל"ג דף  ביצה במסכת הדין 3)משנה והוא
ומשיב  שואל (שו"ת אש ולהוציא גפרור לחכך שאסור
ס "ז). סימן (או"ח  סופר כתב  ושו"ת ס "ב  סימן ו' מהדורא

"שחופפין".4) הגירסא מה 5)בכ"י  רבינו מפרש כן
המים". מן האור את מוציאין "אין שם במשנה שאמרו

"כמים".6) הגירסא זכוכית".7)בכ"י  "כלי  הגירסא בכ"י 
הגאונים,8) (אוצר הגאון פירשו וכן הפשתן. שיידלק  לומר
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במשנה  שאמרו למה שם ורש"י  צ "ו) סימן התשובות חלק 
המים". מן האור את מוציאין ואפיה 9)"אין בישול לשם

טוב  יום מערב  לעשותם שאי ֿאפשר טוב  ביום מותר זה וכל
ח '). הלכה א' פרק  האש,10)(למעלה את הוציא כבר ואם

ראב "ד). ועיין המגיד (הרב  טוב  ביום בה להשתמש מותר
מן 11) אסורים טוב  יום מערב  לעשותם שאפשר ומכשירים

והמאירי ב ') עמוד כ"ח  דף  (ביצה יהודה לר' גם התורה
ל"ג  דף  (שם בגמרא לפרש שהוצרכו ממה רבינו על תמה
שדעת  נראה [אבל טוב  ביום מוליד שהוא משום ב ' עמוד
ר' דברי  סוף  היא מוציאין" "ואין של זו שבבא שם הגמרא
עמוד  ל"ד דף  (שם השניה במשנה אמרו ולכן שם אליעזר
ר' והרי  שם) רש"י  (ועיין אליעזר" רבי  אמר "ועוד א')
שאפשר  שמכשירין ב ') עמוד קל"ז דף  (שבת סובר אליעזר
ולפיכך  טוב  ביום מותרים כן גם טוב  יום מערב  לעשותם
מביא  להלכה אבל מוליד משום אחר טעם לפרש הוצרכו
ובפני סק "א תק "ב  סימן בט "ז ועיין הנכון. הטעם את רבינו

שם]. יהושע 

.‡lL BË ÌBÈa ‰Ú‰ ‰z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆À¿»«¿»»¿∆…
CˆÏ12eÒ‡ ,13‰Ú‰ elÙ‡ L‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ ¿…∆»¿«∆»≈¬ƒÀ¿¬»

‰ÏÈÎ‡ CˆÏ14Cˆ Ba ÔÈ‡L ‰Î‡ÏÓ Èeak‰L ; ¿…∆¬ƒ»∆«ƒ¿»»∆≈…∆
ÏÏk ‰ÏÈÎ‡15ÔÈ‡ Ck ,L‡‰ ˙‡ ÌÈaÎÓ ÔÈ‡L ÌLÎe . ¬ƒ»¿»¿≈∆≈¿«ƒ∆»≈»≈

B‡ ‚‡L ÈÓk ,‰˜BÏ  ‰ak Ì‡Â .p‰ ˙‡ ÌÈaÎÓ¿«ƒ∆«≈¿ƒƒ»∆¿ƒ∆»«
.‰a»»

שלא 12) נמי  הותרה נפש) (אוכל לצורך שהותרה "שמתוך
י "ב ). הלכה א' פרק  (למעלה דף 13)לצורך" ביצה מסכת

א'. עמוד לכבות 14)כ"ב  לו שנתיר לטעות מקום והיה
טוב  יום משמחת וימנע  אחרת פעם ידליק  לא כן לא שאם

יב ). הלכה להלן וראה משנה גדולה 15)(לחם האש ואם
אם  אלא הקדירה לבשל אפשר שאי  או התבשיל, ומקלקלת
זהב  וטורי  תקיב , סימן או"ח  (רמ "א לכבות מותר יכבה,

תק "ב ). סימן או"ח 

.‚ÔÈ‡16p‰ Èt ˙‡ ÔÈ˜lÒÓ17‰ÏÚÓÏ18È„k ≈¿«¿ƒ∆ƒ«≈¿«¿»¿≈
epnÓ ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈÈÒÓ ÔÈ‡Â ,‰aÎzL19BÈ‡Â ,20 ∆ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ∆«∆∆ƒ∆¿≈

dL‡ ˙‡ ıÙB Ï‡ ,ÈÏka ‰ÏÈ˙t‰ L‡ ˙‡ C˙BÁ≈∆…«¿ƒ»«∆ƒ¬»≈∆…»
‰c‚‡ .B„Èa21ıÚ Ïk  ‰e„Óa ‰˜Ï„‰L ÌÈˆÚ ÏL ¿»¬À»∆≈ƒ∆À¿¿»ƒ¿»»≈

BËÓLÏ zÓ L‡‰ B ‰ÊÁ‡ ‡lL22‰ÓB„ BÈ‡Â , ∆…»¬»»≈À»¿»¿¿≈∆
.p‰ ÔÓ ÔÓL ÈÒÓÏ¿≈ƒ∆∆ƒ«≈

א'.16) עמוד כ"ב  דף  ביצה הפתילה.17)מסכת
השמן.18) מן שבת 19)להוציאו מהלכות י "ב  פרק  ראה

ב '. ביצה 20)הלכה במסכת שאמרו מה רבינו מפרש כן
דהיינו  טוב " ביום הפתילה את "מוחטין ב ' עמוד ל"ב  דף 

ראב "ד. ועיין בכלי  ולא הרי "ף 21)ביד כגירסת גרס  רבינו
והיינו  שרי " קינסא רב  "אמר א' עמוד כ"ב  דף  ביצה במסכת

חננאל. רבינו שפירש כמו דקים) (עצים שאינו 22)קיסמין
שידלק . מונעו אלא מכבה

.„ÔÈ‡23ÔBÓÓ ÏÈv‰Ï È„k ‰˜Ïc‰ ˙‡ ÔÈaÎÓ24ÌBÈa ≈¿«ƒ∆«¿≈»¿≈¿«ƒ»¿
dÁÈpÓ ‡l‡ ,˙aLa ÔÈaÎÓ ÔÈ‡L C„k ,BË¿∆∆∆≈¿«ƒ¿«»∆»«ƒ»

‡ˆBÈÂ25ÔÈaÎÓ ÔÈ‡Â .26,‰hn‰ LÈÓLz ÈtÓ p‰ ˙‡ ¿≈¿≈¿«ƒ∆«≈ƒ¿≈«¿ƒ«ƒ»

ÔÈÏ BÈa ‰vÁÓ ‰NBÚ B‡ ,ÈÏk ÂÈÏÚ ‰ÙBk ‡l‡∆»∆»»¿ƒ∆¿ƒ»≈¿≈
˙BNÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .Á‡ ˙ÈÏ B‡ÈˆBÓ B‡ ,p‰«≈ƒ¿«ƒ«≈¿ƒ≈»«¬
LnLÏ eÒ‡Â ,˙BaÎÏ eÒ‡ ‰Ê È‰  el‡ ÏkÓ ˙Á‡««ƒ»≈¬≈∆»¿«¿»¿«≈

.‰ÈÏ‡Ó ‰aÎzL „Ú«∆ƒ¿∆≈≈∆»

א'.23) עמוד כ"ב  דף  ביצה יש 24)מסכת אם אבל
א'). עמוד כ"ב  דף  ביצה (מסכת מותר נפשות לספק  לחשוש

אליהו 25) בשם של"ד) סימן (או"ח  ברורה המשנה כתב 
הדליקה  לכבות ההיתר "יצא הגדולה כנסת ושיירי  רבה,
יחסר  לא יכבנה לא שאם שאפשר כיון בשבת אף  מקום בכל
ותבא  לברוח , יכול שאין חולה או זקן בעיר שם מהיות

עליו". המתיר 26)הדליקה יהודה ר' על החולקים כרבנן
א'). עמוד כ"ב  דף  ביצה (מסכת טוב  ביום צרכיו כל

.‰zÓ27ÔÈÊBb ÔÈ‡Â ,˜ÏB„ ‡e‰Â p‰ ˙‡ ÏËÏËÏ28 À»¿«¿≈∆«≈¿≈¿≈¿ƒ
‰aÎÈ ‡nL29Ï˜„ Èab ÏÚ p‰ ˙‡ ÁÈp‰Ï eÒ‡Â . ∆»¿«∆¿»¿«ƒ«∆«≈««≈∆∆

BË ÌBÈa Ba ‡ˆBiÎÂ30LnzL‰Ï ‡BÈ ‡nL , ¿«≈¿∆»»¿ƒ¿«≈
.BË ÌBÈa aÁÓa«¿À»¿

דף 27) שבת דמסכת (מהגמרא בסמוך שאמר ממה נלמד
– טוב  ביום דקל גבי  על הנר להניח  שאין א') עמוד מ "ה
ועיין  משנה) (מגיד מותרים אחרים שטלטולים משמע 

כ"י . בנוסחת "חוששין".28)בסמוך הגירסא בכתב ֿיד
א'29) פרק  שבת הלכות (עיין מותר מתכוון שאינו דבר כי 

ה'). ולפי30)הלכה טוב ". יום "מערב  הגירסא בכתב ֿיד
ביום  במחובר להשתמש יבוא "שמא שמסיים מה מובן זה
"ביום  וכופל חוזר הוא למה קשה נוסחתנו לפי  ואילו טוב ",

בסמוך. למעלה ועיין רוקח ) (מעשה טוב "

.ÂÔÈ‡31ÔÈMÚÓ32‡e‰L ÈtÓ ,BË ÌBÈa ˙Ë˜a ≈¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ¿≈∆
da ÁÈ‰Ï elÙ‡Â ,‰aÎÓ33n‚Ï ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ¿«∆«¬ƒ¿»ƒ«»¿≈»ƒ«¿«≈

˙Áz ÔMÚÏ zÓe .eÒ‡ ‡e‰L ÌÈÏk‰ ˙‡Â ˙Èa‰ ˙‡∆««ƒ¿∆«≈ƒ∆»À»¿«≈««
˙BÏˆÏ znL BÓk ,‰ÏÈÎ‡Ï eLÎiL È„k ˙Bt‰«≈¿≈∆À¿¿«¬ƒ»¿∆À»ƒ¿

L‡‰ ÏÚ Na34ÔÈ˜zÓÓe .35ÏL ˙ÏÁ‚a ÏcÁ‰ ˙‡ »»«»≈¿«¿ƒ∆««¿»¿«∆∆∆
.‰aÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ıÚ ÏL ˙ÏÁ‚a ‡Ï Ï‡ ,˙ÎzÓ«∆∆¬»…¿«∆∆∆≈ƒ¿≈∆¿«∆

ÔÈ‡Â36‰„w‰ ÔMÚ˙z ‡lL È„k L‡‰ ˙‡ ÔÈaÎÓ37 ¿≈¿«ƒ∆»≈¿≈∆…ƒ¿«≈«¿≈»
.˙Èa‰ B‡««ƒ

ב '.31) עמוד כ"ב  דף  ביצה נקרא 32)מסכת זה בגמרא
גחלים. על בשמים מיני  לפזר לא 33)"מוגמר", שזה

יאכל  אשר "אך שכתוב  מכיון נפש", "אוכל בכלל הותר
נפש  לכל השווה דבר לכם", יעשה לבדו הוא נפש לכל
נפש  לכל שווה אינו ומוגמר ז) דף  (כתובות התורה התירה
דעת  טוב  ביום סיגריות עישון ובענין למפונקים. אלא שאינו
י ') אות א' פרק  ביצה (מסכת הרא"ש על נתנאל הקרבן
אבל  נפש, לכל שווה אינה זו שהנאה זה מטעם לאסור
מביא  הלכה בביאור תקי "א) סימן (או"ח  ברורה במשנה
הרבה  שהיום שכיון אחרונים ועוד מה"שערי ֿתשובה"

נפש. לכל השווה כדבר דינו – בזה בכ"י34)רגילים
העץ ". "על א'.35)הגירסא עמוד קל"ד דף  שבת מסכת

ר'36) על החולקים כרבנן א' עמוד כ"ב  דף  ביצה מסכת
טוב . ביום הצרכים כל המתיר אם 37)יהודה אבל
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קג                  
         

צורך  שזה לכבות מותר הקדרה שבתוך התבשיל מתקלקל
לציון). (ראשון נפש אוכל

.ÊÔÈ‡38ÁetÓa ÔÈÁÙB39‰NÚÈ ‡lL È„k ,BË ÌBÈa ≈¿ƒ¿««¿¿≈∆…«¬∆
.˙ÙBÙLa ÔÈÁÙB Ï‡ ;ÔÈNBÚ ÔÈn‡‰L C„k¿∆∆∆»À»ƒƒ¬»¿ƒƒ¿∆∆

ÔÈ‡40ÔÈÓÁt ÔÈNBÚ41ÔÈÏ„Bb ÔÈ‡Â ,42,‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ ≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒ»
ÌÈLÏ d˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ ‡ÏÂ ,d˙B‡ ÔÈ‰‰Ó ‡ÏÂ¿…¿«¿¬ƒ»¿…¿ƒ»ƒ¿«ƒ

„ia dÎÚÓÓ Ï‡ ;ÈÏÎa43,ÔÓLa d˙B‡ ‰BLÂ , ƒ¿ƒ¬»¿«¬»«»¿∆»«∆∆
˙‡ˆÓÂ ,ÚˆÓ‡a ˜ÈÏ„Óe ˙B ÈzL ÔÈa d˙B‡ ÁÈpÓe«ƒ«»≈¿≈≈«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿≈

.˙B ÈzL ÈÙa ˙˜ÏÁ ‰ÏÈ˙t‰«¿ƒ»∆¡∆∆¿ƒ¿≈≈

א'.38) עמוד ל"ד דף  ביצה אבל 39)מסכת אומנין, של
הרב  ערוך (שולחן להתיר המנהג בתים בעלי  של במפוח 

תק "ב ). א'.40)סימן עמוד ל"ב  דף  ביצה במסכת משנה
כלי .41) מתקן הוא וגם מכבה, לשזור 42)שהוא

(רש"י ).43)הפתילה. ומותר יד כלאחר תיקון רק  דזה

.ÁÔÈ‡44Èp‰ ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡Â NÁ‰ ˙‡ ÔÈBL ≈¿ƒ∆«∆∆¿≈¿ƒ∆«¿»
˙BÏˆÏ45ÔÈÚˆBt ÔÈ‡Â ,Ì‰ÈÏÚ46B˙BNÚÏ ‰w‰ ˙‡ ƒ¿¬≈∆¿≈¿ƒ∆«»∆«¬

„etL .ÁÈÏÓ Ba ˙BÏˆÏ „etL BÓk47ÛˆpL48, ¿«ƒ¿»ƒ««∆ƒ¿«
ÔÈw˙Ó ÔÈ‡  B„Èa BËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿»¿¿»≈¿«¿ƒ

ÈL .B˙B‡49,Ô˙iNÚ ˙lÁ˙a ÔÈaÁÓ Ô‰L ÌÈÏk ¿≈≈ƒ∆≈¿À»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»»
Ô˙B‡ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡  ˙BÒBk ÈL B‡ ˙B ÈzL ÔB‚k¿¿≈≈¿≈≈¬ƒ»

.ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈLÏƒ¿«ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈∆ƒ

ב '.44) עמוד ל"ב  דף  ביצה במסכת כשרוצים 45)משנה
קנה  קולפים או נייר או חרס  לוקחים התנור, על דג לצלות
ישרף . שלא הדג תחת ושמים במים אותם ומרטיבים

א'.46) עמוד ל"ד דף  ביצה דף 47)מסכת ביצה מסכת
ב '. עמוד שלא 48)כ"ח  טוב  ביום נעקם ואפילו שנעקם.

כרבנן  שהלכה אסור, – טוב  יום מערב  לתקנו לו אפשר היה
ו'. הלכה כנ"ל יהודה ר' ביצה 49)לגבי  במסכת משנה

רבינו  וכפירוש הנר" את פוחתין "אין א' עמוד ל"ב  דף 
המשנה. בפירוש

.ËÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡50dlL ˙ÊÁLÓa ÔÈkq‰ ˙‡51Ï‡ , ≈«¿ƒƒ∆««ƒ¿«¿∆∆∆»¬»
ÔÈ‡Â .Ô‡ B‡ NÁ Èab ÏÚ B‡ ıÚ‰ Èab ÏÚ d„cÁÓ¿«¿»««≈»≈««≈∆∆∆∆¿≈

ÌÈBÓ52d„cÁÏ e‡BÈ ‡lL È„k ,ÌÈaÏ ‰Ê c ƒ»»∆»«ƒ¿≈∆…»¿«¿»
CzÁÏ ‰ÏBÎiLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»«¿…
ÏÏk CzÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡ Ï‡ ;‰ÓbÙpL B‡ ˜Á„a¿…«∆ƒ¿¿»¬»ƒ≈»¿»«¿…¿»
‡BÈ ‡nL ,ıÚ‰ ÏÚ elÙ‡ d˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡ ≈«¿ƒƒ»¬ƒ«»≈∆»»

˙B‡‰Ï eÒ‡ ‰Ê ÈtÓe .˙ÊÁLÓa dÊÈÁL‰Ï53ÔÈkÒ ¿«¿ƒ»¿«¿∆∆ƒ¿≈∆»¿¿«¿«ƒ
ÌÎÁÏ54:BÏ Ó‡ÈÂ ,‰Óe‚t ‰È‰z ‡nL ,BË ÌBÈa ¿»»¿∆»ƒ¿∆¿»¿…«

‰p„cÁÈÂ CÏÈÂ ,d˙ÓÈ‚t ÌeMÓ da ËÁLÏ eÒ‡»ƒ¿…»ƒ¿ƒ»»¿≈≈ƒ«¿∆»
‰Ê È‰  BÓˆÚÏ ÔÈkq‰ ‰‡L ÌÎÁÂ .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆¿»»∆»»««ƒ¿«¿¬≈∆

.ı‡‰ ÌÚÏ dÏÈ‡LÓ«¿ƒ»¿«»»∆

א'.50) עמוד כ"ח  דף  ביצה במסכת אפילו 51)משנה
מאתמול. לעשות אפשר היה שלא טוב , ביום נתקלקלה
ביום  אסורים נפש אוכל שמכשירי  שאמרו יהודה דר' וכרבנן
טוב . יום בערב  לעשותם אפשר היה לא אם אפילו טוב 

ב '.52) עמוד כ"ח  דף  ביצה שהשוחט ,53)מסכת הכוונה

לעם  סכין "לראות הגירסא ובכ"י  לחכם. סכינו יראה
סכין. הרואה בחכם הוא המדובר זה ולפי  הארץ ",

לפני54) לחכם סכינו להראות השוחט  צריך הדין לפי 
(יורה  השחיטה הפוסלת פגימה בו אין אם שיבדקנו שחיטה

י "ח ). סימן דעה

.ÈÔÈ‡55‡ÏÂ Ìc˜a ‡Ï ,BË ÌBÈa ÌÈˆÚ ÔÈÚwÓ ≈¿«¿ƒ≈ƒ¿…¿À¿…¿…
ıÈÙB˜a ‡l‡ ,‰‚Óa ‡ÏÂ ÏbÓa56;BlL „Á‰ „ve ¿«»¿…ƒ¿≈»∆»¿ƒ««««∆

‰ÓÏÂ .Ìc˜k ‡e‰L ÈtÓ ,Á‰ „va ‡Ï Ï‡¬»…««»»»ƒ¿≈∆¿À¿…¿»»
‡e‰L C„k ‰NÚÈ ‡lL ?Ba ‡ˆBiÎÂ Ìc˜a eÒ‡»¿¿À¿…¿«≈∆…«¬∆¿∆∆∆
ÌBÈ ÚÓ ÚwÏ BÏ ‰È‰ LÙ‡ È‰L ,ÏÁa ‰NBÚ∆¿…∆¬≈∆¿»»»¿«≈«≈∆∆

BË57Úewa‰ Ò‡ ‡Ï ‰nÏÂ .58LÙ‡L ÈtÓ ?ÏÏk ¿»»…∆¡««ƒ«¿»ƒ¿≈∆∆¿»
ÚnÈÂ ,BÈÚ‰Ï ÏÎeÈ ‡ÏÂ ,‰Ú ıÚa ÚbÙiL∆ƒ¿«¿≈»∆¿…«¿«¿ƒ¿ƒ»«
ÌÈc‰ ÏÎÂ .ÈepLa ÚwÏ eÈz‰ CÎÈÙÏ ,ÏMlÓƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ¿«≈«¿ƒ¿»«¿»ƒ
,eÈz‰M ‰Ó Ô‰a eÈz‰ ÌÚh‰ ‰fÓ  ‰ÊÏ ÔÈÓBc‰«ƒ»∆ƒ∆«««ƒƒ»∆«∆ƒƒ

.eÒ‡M ‰Ó eÒ‡Â¿»¿«∆»¿

ב '.55) עמוד ל"א דף  ביצה במסכת של 56)משנה סכין
מערב 57)קצבים. לעשות שאפשר נפש אוכל ומכשירי 

טוב . יום דוחים אינם טוב , שאפשר 58)יום מאחר
טוב . יום מערב  לעשותו

.‡È‡Ï59„e‡ Ô‰Ó ÏhÏ ÌÈˆÚ‰ ÔÈa ‰M‡ Òkz60 …ƒ»≈ƒ»≈»≈ƒƒ…≈∆
Ba ˙BÏˆÏ61ÔÈ‡Â ,62˙‡ ‡ÏÂ ‰„w‰ ˙‡ ÔÈÎÓBÒ ƒ¿¿≈¿ƒ∆«¿≈»¿…∆

ÌÈˆÚ ÏËÏËÏ eÈz‰ ‡lL ;‰B˜ ÏL ˙Ú˜a ˙Ïc‰«∆∆ƒ¿««∆»∆…ƒƒ¿«¿≈≈ƒ
„Ïa ‰˜q‰Ï ‡l‡ BË ÌBÈa63. ¿∆»¿«»»ƒ¿«

א'.59) עמוד ל"ג דף  ביצה עץ 60)מסכת חתיכץ 
והגחלים. העצים בו ומהפכים התנור בו שגורפים

מאתמול.61) לכך הוכן שלא במסכת 62)מאחר משנה
ב '. עמוד ל"ב  דף  להסקה"63)ביצה אלא עצים נתנו "לא

א'). עמוד ל"ג דף  ביצה (מסכת

.ÈÔÈ˜lÒÓ64ÈÒÈz65˙BiÁ66ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈÈÊÁÓe ¿«¿ƒ¿ƒ≈¬À«¬ƒƒ»¿
ÔÓ Ô‰Ï CÈˆ ‡e‰L ÔÈÏz ‡ÈˆBiL È„k ,BË¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»ƒ»∆ƒ

BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈ ‡ÏÂ ,˙eÁ‰67ÌÈc ‰na . «¬¿…ƒ»«ƒƒ¿««∆¿»ƒ
Èˆ Ô‰Ï LiLa ?ÌÈeÓ‡68Ô‰Ï LÈ Ï‡ ;ÚˆÓ‡a ¬ƒ¿∆≈»∆ƒ»∆¿«¬»≈»∆

Ú˜˙È ‡nL ‰Êb ,eÒ‡  „v‰ ÔÓ Èˆ69Ô‰Ï ÔÈ‡LÂ . ƒƒ««»¿≈»∆»ƒ¿«¿∆≈»∆
˙Èaa elÙ‡  wÚ Ïk Èˆ70.ÈÊÁ‰Ï zÓ ƒ»ƒ»¬ƒ««ƒÀ»¿«¬ƒ

ב '.64) עמוד י "א דף  ביצה במסכת דפים 65)משנה
הארגזים. את בהם מחוברים 66)שסוגרים שאינם ארגזים

תבלין. מיני  בתוכם ומונחים פי67)לאדמה, על ואף 
שאם  חכמים התירוה טוב  יום שמחת לצורך אינה שהחזרה
משום  סופן "התירו – לפתוח . ירצה לא להחזיר יוכל לא

ב '). עמוד י "א דף  ביצה (מסכת ברזל 68)תחילתן" יתד
הדלת. סובבת ויתחייב 69)שעליו בחוזק  אותו יתחוב 

י "ג). הלכה שבת מהלכות י ' (פרק  בונה תריסי70)משום
יום  שמחת משום כאן שאין שבחנויות, ולא שבבית, כלים

טוב .

.‚ÈÌÈÏk71ÔÈÏvÙÓ Ô‰L72,˙BÈÏÁ ÏL ‰BÓ ÔB‚k , ≈ƒ∆≈¿À»ƒ¿¿»∆À¿
ÔÈ„ÈÓÚÓ  ˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á Ô‰L ÔÁÏLÂ ‡qÎÂ¿ƒ≈¿À¿»∆≈¬ƒ¬ƒ«¬ƒƒ
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Ì˙B‡73Ú˜˙È ‡lL ,‡e‰Â .BË ÌBÈa74ÔÈ‡L ÈÙÏ . »¿»∆…ƒ¿«¿ƒ∆≈
Ô„cˆÏ zÓ  ‡qk‰ ˙Èa ÏL ÌÈ‡ .ÌÈÏÎa ÔÈa75 ƒ¿»¿≈ƒ¬»ƒ∆≈«ƒ≈À»¿«¿»
eÊ‚ ‡Ï B„Bk ÌeMÓe ,‡e‰ È‡Ú ÔÈa ;BË ÌBÈa76. ¿ƒ¿«¬«ƒƒ¿…»¿

ב '.71) עמוד כ"א דף  ביצה במסכת מורכבים 72)משנה
לפרקם. שאפשר "אותן".73)מחלקים הגירסא בכ"י 

י "ב .74) הלכה למעלה וראה בחוזק  אותו יתחוב 
לא 76)לסדרן.75) ארעי  בנין תורה אסרה קבע  "בנין

קבע , בנין משום ארעי  בנין על רבנן וגזרו תורה, אסרה
(מסכת  רבנן" בו גזרו לא הבריות) (כבוד כבודו משום והכא

ב '). עמוד ל"ב  דף  ביצה

.„È‰NBÚ‰77˙‡ CBÚ ‡e‰Lk ,BË ÌBÈa ‰e„Ó »∆¿»¿¿∆≈∆
,‰ÎÚn‰ ÈcÒiL „Ú ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÁÈpÓ BÈ‡  ÌÈˆÚ‰»≈ƒ≈«ƒ«∆«∆«∆«¿ƒ««¬»»
È‡Ú ÔÈa ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰Bk ‰‡pL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿««ƒ∆ƒ¿«¬«ƒ

eÒ‡ 78CBÚ B‡ ,eaÚa ÌÈˆÚ‰ CÙBL B‡ ‡l‡ . »∆»≈»≈ƒ¿ƒ¿≈
,ÂÈzÁz Á‡ ÁÈpÓe ,‰ÏÚÓÏ ıÚ ÁÈpÓ ?„ˆÈk .ÈepLa¿ƒ≈««ƒ«≈¿«¿»«ƒ««≈«¿»

ı‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ,ÂÈzÁz Á‡Â79. ¿«≈«¿»«∆«ƒ«»»∆

ב '.77) עמוד ל"ב  דף  ביצה בנין 78)מסכת חכמים אסרו
קבע . בנין לעשות יבא שלא להשים 79)ארעי  מותר אבל

צריך  שאינו כיון בנין, משום כאן ואין רגליו, גבי  על שולחן
המגיד). (הרב  שתחתיו לאויר

.ÂËÔÎÂ80ÒÈÎÓe d˙B‡ ÊÁB‡  ‰„w‰81ÌÈ‡‰ ¿≈«¿≈»≈»«¿ƒ»¬»ƒ
‰hn‰ ÔÎÂ .ÌÈ‡‰ Èab ÏÚ ‰pÁÈpÈ ‡Ï Ï‡ ,‰ÈzÁz«¿∆»¬»…«ƒ∆»««≈»¬»ƒ¿≈«ƒ»
.Ô‰ÈzÁz ÌÈÏ‚‰ ÒÈÎÓe ‰ÏÚÓÏ ÌÈLw‰ ÊÁB‡ ≈«¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ»«¿«ƒ«¿≈∆
‰eL Èab ÏÚ ‰eL Ô˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡Ï ÌÈˆÈa elÙ‡¬ƒ≈ƒ…«¬ƒ»»««≈»

Ïc‚Ó BÓk e„ÓÚiL „Ú82ÏÈÁ˙ÈÂ ‰pLÈ ‡l‡ , «∆««¿¿ƒ¿»∆»¿«∆¿«¿ƒ
.ÈepL CÈˆ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»¿≈…«≈»∆»ƒƒ

א'.80) עמוד ל"ג דף  ביצה הגירסא 81)מסכת בכ"י 
הביצים,82)"ומניח ". לצלות ביניהם האש שיכניס  כדי 

ברורה  (משנה מותר שתחתיו לאויר צריך אינו אם אבל

תק "ב ). סימן או"ח 

.ÊËÔÈÈÒÓ83ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ó‰aa ÌÈÏ˙p‰ ÔÈeÊ ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿≈»««ƒ
‰eaÁ ÔÈNBÚ Ô‰L84ÔÈ‡Â .85ÔÈ„lÈÓ86‰Ó‰a‰ ˙‡ ∆≈ƒ«»¿≈¿«¿ƒ∆«¿≈»

‡lL „Ïea ÊÁB‡ ?„ˆÈk .ÔÈ„ÚÒÓ Ï‡ ,BË ÌBÈa¿¬»¿«¬ƒ≈«≈«»»∆…
BÓËÁa BÏ ÁÙBÂ ,ı‡Ï ÏtÈ87.ÂÈt CB˙Ï „c Ô˙BÂ , ƒ…»»∆¿≈«¿»¿¿≈«¿ƒ

zÓ  „Ïe‰ ˙‡ ‰˜ÁÂ ,‰B‰Ë ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»¿»¿ƒ¬»∆«»»À»
ÛlÊÏ88Ïea ÔzÏÂ ÂÈÏÚ d˙ÈÏMÓ89È„k ,dÓÁa ÁÏÓ ¿«≈ƒƒ¿»»»»¿ƒ≈∆«¿«¿»¿≈

,Ôk Ô‰Ï ˙BNÚÏ eÒ‡  ‰‡Óh‰ Ï‡ .ÂÈÏÚ ÌÁzL∆¿«≈»»¬»«¿≈»»«¬»∆≈
‰ÎÈˆ dÈ‡L ÈÙÏ90. ¿ƒ∆≈»¿ƒ»

א'.83) עמוד כ"ג דף  ביצה במסכת שאינו 84)משנה לפי 
מותר. – מתכוון שאינו ודבר חבורה לעשות מתכוון

ב '.85) עמוד קכ"ח  דף  שבת במסכת להוציא 86)משנה
הרחם. מן הוולד ברירין.87)את לשפוך.88)הסתום

אגרוף .89) אחרי90)מלא לעולם מקרבתו שאינה
שריחקתו.

.ÊÈÈÏk91ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡  BË ÌBÈ ÚÓ ‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿»≈∆∆≈«¿ƒƒ

B˙‡ÓËa B˙B‡ ‰‰LÈ ‡nL ‰Êb ,BË ÌBÈa B˙B‡92. ¿¿≈»∆»«¿∆¿À¿»
Ì‡Â93ÌÈÓ ÏÈaË‰Ï CÈˆ ‰È‰94˙‡ ÏÈaËÓ  BaL ¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ«ƒ∆«¿ƒ∆

LLBÁ BÈ‡Â ÂÈÓÈÓa ÈÏk‰95ÈÏk .96B‰Ë ‰È‰L «¿ƒ¿≈»¿≈≈¿ƒ∆»»»
L„˜Ï BÏÈaË‰Ï ‰ˆÂ ,‰Óe˙Ï97zÓ  ƒ¿»¿»»¿«¿ƒ¿…∆À»

BÏÈaË‰Ï98˙BÏÚÓ ˙BÏÈhÓ ‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿ƒ¿≈…«≈»∆ƒ¿ƒ«¬
.[˙BÏÚÓ‰] (˙B‡Óh‰) ‡L¿»«À¿««¬

ב '.91) עמוד י "ז דף  ביצה במסכת הוא 92)משנה בחול
שהוא  טוב  ליום הכלי  טבילת את וישהה במלאכתו, טרוד

שאפשר. מה כל טהרתו למהר רוצים ואנו מסכת 93)פנוי ,
ב '. עמוד י "ח  דף  ידי94)ביצה על שטהרתם טמאים

מקוה). מי  עם וחיבור (=זריעה עם 95)השקה והמים
נטהרו. חננאל.96)הכלי  רבנו וכפירוש שעשו 97)שם.

טבילה  צריך לתרומה שהטהור לקודש מעלות חכמים
י "ג. פרק  הטומאות אבות בהלכות כמבואר לקודש,

ישהה".98) "שמא גזרו לא דרבנן במעלות כי 

.ÁÈÈÏk99ÌBÈa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ  BË ÌBÈa ‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿
BË100„ÏÂ Ô‰L ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ÈÏk‰ ‡ÓË .101 ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ∆≈¿«

,BË ÌBÈa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ  BË ÌBÈ ÚÓ ,‰‡Óh‰«À¿»≈∆∆«¿ƒƒ¿
‰Bz‰ ÔÓ B‰Ë ‡e‰L ÈÙÏ102‡a˙iL BÓk , ¿ƒ∆»ƒ«»¿∆ƒ¿»≈

.ÂÈÏ‡Ó B‰Ë ‡e‰Â ‡ÓË ÈÏ„a ÔÈÏ„Óe .BÓB˜Óaƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»≈≈»
‰c103ÌÈ„‚a dÏ ÔÈ‡L104˙ÓÚÓ  ÛÈÏÁ‰Ï ƒ»∆≈»¿»ƒ¿«¬ƒ«¬∆∆

‰È„‚a ˙ÏBËÂ105. ¿∆∆ƒ¿»∆»

א'.99) עמוד י "ח  דף  ביצה היה 100)מסכת שלא כיון
טוב . יום מערב  להטבילו לטומאה,101)אפשר ראשון

הטומאה. מאב  אלא – טומאה מקבל כלי  אין התורה ומן
ישהה".102) "שמא בו גזרו לטבול 103)ולא לה מותר

טוב . טבילתה,104)ביום אחרי  וללבוש להחליף  טהורים
בגדיה. להטביל לה אפשר אי  טוב  הם 105)וביום אם

ואין  ביניהם עוברים שהמים מהודקים, ולא עליה רפויים
חציצה. משום כאן

.ËÈÁwÓ ˙Êb ÌeMÓ BË ÌBÈa eÒ‡ ÌÈa ÌÈc¿»ƒ«ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ»
kÓÓe106ÔÈ‡ ?„ˆÈk .107ÌÈÓc ÌÈ˜ÒBt108‰lÁzÎÏ ƒ¿»≈«≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

˙BÂL ˙BÓ‰a ÈzL ‡ÈÓ ‡l‡ ,BË ÌBÈa ‰Ó‰a‰ ÏÚ««¿≈»¿∆»≈ƒ¿≈¿≈»
ÁÓÏe ,Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓe Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈËÁBLÂ ,BÊÏ BÊ»¿¬ƒ««≈∆¿«¿ƒ≈≈∆¿»»

‰iM‰ ÈÓ„ ‰nk ÔÈÚ„BÈ109Ô˙B „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ¿ƒ«»¿≈«¿ƒ»¿»∆»¿∆»≈
:‰Ê Ó‡È ‡Ï  Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ Ô‰Lk .B˜ÏÁ ÈÓc¿≈∆¿¿∆≈¿«¿ƒ≈≈∆……«∆
,ÌÈÓc ÌeL ÔÈÈkÊÓ ÔÈ‡L ,ÌÈLa ‰z‡Â ÚÏÒa È‡¬ƒ¿∆«¿«»ƒ¿«ƒ∆≈«¿ƒƒ»ƒ

.ÚÈ ‰ÊÂ LÈÏL ÏËB ‰Ê ‡l‡∆»∆≈¿ƒ¿∆¿ƒ«

פסוק 106) י "ג פרק  נחמיה בספר כמפורש בשבת שאסור
ומוכרים  מכר וכל דג מביאים בה ישבו "והצורים ט "ז:
יהודה  חורי  את ואריבה ובירושלים. יהודה לבני  בשבת
עושים  אתם אשר הזה הרע  הדבר מה להם: ואומרה
כ"ז  דף  ביצה מסכת רש"י  (ראה השבת" יום את ומחללים
שמא  היא חכמים וגזירת טוב . ליום הדין והוא ב ') עמוד
י "ב ). הלכה שבת מהלכות כ"ג (פרק  לכתוב  יבוא

ב '.107) עמוד כ"ז דף  ביצה במסכת מחיר.108)משנה
בהקפה. לוקח  אלא משלם לא אם הדין 109)ואפילו והוא
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צריך  אין לו, ומאמינים מקח  בדמי  הקצב  על סומכין שאם
בלא  חצי , או רגל ממנו לוקח  אלא אחרת, בהמה להביא
לו  משלם הוא ולמחר דמים, פיסוק  או וממכר מקח  זכירת

(תניא).

.ÎÔ‰Lk110ÔÈ‡L ;ÌÈÊ‡Óa eÏ˜LÈ ‡Ï  ÔÈ˜lÁÓ ¿∆≈¿«¿ƒ…ƒ¿¿¿…¿«ƒ∆≈
ÔÈÁÈbLÓ111Ba ÔzÏ elÙ‡ .wÚ Ïk ÌÈÊ‡Ó ÛÎa «¿ƒƒ¿«…¿«ƒ»ƒ»¬ƒƒ≈

ÌÈÊ‡n‰ eÈ‰ Ì‡ ,eÒ‡  ÌÈaÎÚ‰ ÔÓ BÓLÏ Na»»¿»¿ƒ»«¿»ƒ»ƒ»«…¿«ƒ
ÔÈÈeÏz112ÁaË .ÌÈÊ‡Ó ÛÎa Ï˜BLk ‰‡pL ÈtÓ , ¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¿«…¿«ƒ«»
Ôn‡113eÒ‡Â .B„Èa Ï˜LÏ eÒ‡114ÈÏÎa Ï˜LÏ À»»ƒ¿…¿»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ

ÔÈ‡Â .ÌÈÓ ‡ÏÓ115ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ116,˙Bn‰ ÏÚ »≈»ƒ¿≈«ƒƒ¬»ƒ««»
Ï‡117,BË ÌBÈa ÌÈL„w‰ Na ÏÚ ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ ¬»«ƒƒ¬»ƒ«¿««√»ƒ¿

.‰Âˆn‰ ˙‡ aÁÏ È„k¿≈¿«≈∆«ƒ¿»

א'.110) עמוד כ"ח  דף  ביצה במסכת מעיינים 111)משנה
במקום 112)ומשתמשים. דוקא ולאו שהוא מקום בכל

ב '). סעיף  ת"ק  סימן הלכה (ביאור בו לשקול שרגילים
בידו.113) המשקל לכוון שאינו 114)שיודע  מי  אפילו

והרי "ף ). הר"ח  לפי  הוא (כן במסכת 115)אומן משנה
ב '. עמוד קמ "ח  דף  בגמרא 117)גורלות.116)שבת

המנ  על לא "אבל אמרו: ב ') עמוד קמ "ט  דף  שבת ות (מסכת
יום  של היינו חול" "של והראב "ד רש"י  ולפי  חול", של
אבל  אמורים. הדברים ובקדשים טוב , יום מערב  כלומר חול,
של  מנות על ואילו חולין. של – חול" "של מפרש הרמב "ם

המצוה. את לחבב  כדי  מותר קדשים

.‡Î‡Ï118È„a ÈÏ Ôz' ÁaËÏ Ì„‡ Ó‡È119,'Na ……«»»¿«»≈ƒ¿ƒ»»»
ÔÈNBÚ ÁÓÏe ,'˜ÏÁ ÈˆÁ' B‡ '˜ÏÁ ÈÏ Ôz' ‡l‡∆»≈ƒ≈∆¬ƒ≈∆¿»»ƒ

ÔÎÂ .BÈÂL ÏÚ ÔBaLÁ120‰cÓa ˙eÁ‰ ÏÚaÓ ÁwÈ ‡Ï ∆¿«»¿¿≈…ƒ«ƒ«««¬¿ƒ»
ÈÂÁÏ ÓB‡ ?‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈk ‡l‡ .Ï˜LÓa B‡¿ƒ¿»∆»≈«∆≈«∆¿»ƒ

elÙ‡Â .BÈÂL BÏ Ô˙B ÁÓÏe ,'‰Ê ÈÏk ÈÏ ‡lÓ'121 «≈ƒ¿ƒ∆¿»»≈»¿«¬ƒ
ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;ep‡ÏÓÈ  ‰cÓÏ „ÁÈÓ‰ ÈÏk ‰È‰»»¿ƒ«¿À»¿ƒ»¿«¿∆¿∆…«¿ƒ

.‰cÓ ÌL BÏ≈ƒ»

ב '.118) עמוד כ"ח  דף  ביצה במסכת שאסור 119)משנה
(רש"י ). דמים שם דף 120)להזכיר ביצה במסכת משנה

א'. עמוד א'.121)כ"ט  עמוד כ"ט  דף  שם כרבא

.ÎÌBzÁp‰122ÏÈLa ,‰„˜Ï Ô˙BÂ ÔÈÏz „„BÓ ««¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
ÁÓ˜ „Óz ‡Ï ‰M‡‰ Ï‡ .BÏÈLz „ÈÒÙÈ ‡lL∆…«¿ƒ«¿ƒ¬»»ƒ»…»…∆«

‰qÚÏ123ÈÙÏ ÔzÏ ÌÈBÚN Ì„‡ „ÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈…»…»»¿ƒƒ≈ƒ¿≈
dÏ Ô˙BÂ ÚLÓ ‡l‡ ,BzÓ‰a124. ¿∆¿∆»¿«≈¿≈»

נחתום 122) כי  אומרים ויש א'. עמוד כ"ט  דף  ביצה מסכת
בהווה  חכמים שדברו אלא אדם, לכל הדין והוא דוקא, לאו

משנה). (מגיד חשש 123)(=ברגיל) אין שכאן מכיון
שלא  אלא לאכילה, ראויה תהיה ולא העיסה שתתקלקל

למדוד. אסור ולכן הצריך, מן יותר שאין 124)יהיה מכיון
המדידה. בלי  וקלקול הפסד

.‚ÎzÓe125ÈÂÁ‰ ÔÓ ÁwÏ126ÌÈÊB‚‡Â ÌÈˆÈa À»ƒ«ƒ«∆¿»ƒ≈ƒ∆¡ƒ
BÏ ÈkÊÈ ‡lL „Ïe ,Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈÓa¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆ƒ¿«∆…«¿ƒ
È‰ ?ÔÈn‰ ÌeÎÒ „ˆÈk .ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL»ƒ¿…¿ƒ¿»≈«¿«ƒ¿»¬≈

 ÌÈÊB‚‡ ‰NÚ B‡ ÌÈBn ‰NÚ Ba ‰LB ‰È‰L∆»»∆¬»»ƒƒ¬»»¡ƒ
EÏ ‰È‰iL È„k ‰NÚ ÈÏ Ôz' BË ÌBÈa BÏ Ó‡È ‡Ï……«¿≈ƒ¬»»¿≈∆ƒ¿∆¿
‰NBÚ ÁÓÏe Ì˙Ò Á˜BÏ ‡l‡ ,'ÈÏˆ‡ ÌÈNÚ∆¿ƒ∆¿ƒ∆»≈«¿»¿»»∆

.ÔBaLÁ∆¿

ב '.125) עמוד כ"ט  דף  ביצה במסכת הרגיל 126)משנה
וכל  (רש"י ) המחיר על לדבר מבלי  לו לתת  ומאמינו אצלו
שהחנוני אף  בזה, משמיענו חידוש אלא אחר, לאדם שכן
מזכיר  שאינו מכיון מותר זה כל עם וממכר, למקח  מתכוון

שכ"ג). סימן ברורה (משנה מנין או משקל ולא דמים לא

.„ÎCÏB‰127ÈÂÁ Ïˆ‡ Ì„‡128ÏÈ‚‰ ‰ÚB B‡129 ≈»»≈∆∆¿»ƒ∆»»ƒ
Ìht‰ Ïˆ‡ B‡ BÏˆ‡130epnÓ Á˜BÏÂ ,BÏˆ‡ ÏÈ‚‰ ∆¿≈∆««»»»ƒ∆¿¿≈«ƒ∆

ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;‰ˆiM ‰Ó ÏÎÂ ˙BÙBÚÂ ˙BÓ‰a¿≈¿¿»«∆ƒ¿∆»∆…«¿ƒ
ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL BÏ131. »ƒ¿…¿ƒ¿»

ב '.127) עמוד כ"ט  דף  ביצה במסכת בכ"י128)משנה
ו"חנוני " אצלו" הרגיל רועה אצל אדם "הולך הגירסא

בלי129)ליתא. לו ונותנו מאמינו אצלו שרגיל מתוך
(רש"י ). דמים בהמות.130)פיסוק  בפיטום העוסק 

מנין".131) שום "ולא בכ"י :

.‰Î˙‡ÂÏ‰132BË ÌBÈ133ÔÈca d˙B‡ ÔÈÚBz 134; «¿»«¿ƒ»«ƒ
,ÌeÏk BÏ Ô˙B BÈ‡  Úz‰Ï ‰z ‡Ï Ó‡z Ì‡L∆ƒ…«…ƒ¿»¿ƒ»≈«≈≈¿

.BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚÓ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«

עמו 132) קמ "ח  דף  שבת במסכת יוסף  רב  לגבי  ב '.כרבא ד
טוב 133) יום לשמחת השייכים ומשתה מאכל מיני  שהלווה

תקכ"ה). סימן או"ח  אברהם מסרב 134)(מגן אם
לו. נזקקין דין בית טוב , יום אחרי  להשלים

.ÂÎÈtŒÏÚŒÛ‡135ÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡L136˙BNÚÓe ‰Óez ««ƒ∆≈«¿ƒƒ¿»««¿
Ì‡ ,BË ÌBÈa137Ô‰Èa‚‰L ˙BNÚÓe ˙BÓez BÏ eÈ‰ ¿ƒ»¿««¿∆ƒ¿ƒ»

LÓ‡Ó138BË ÌBÈa Ô‰kÏ ÔÎÈÏBÓ ‰Ê È‰ 139ÔÈ‡Â ; ≈∆∆¬≈∆ƒ»«…≈¿¿≈
‰˜Â ÌÈÈÁÏe ÚBÊe ‰lÁ ÓBÏ CÈˆ140ÔÎÈÏBnL , »ƒ««»¿«¿»«ƒ¿≈»∆ƒ»

È‡a‚Â .BË ÌBÈa Ô‰kÏ141ÔÓ ÔÈBb ‰˜„ˆ «…≈¿¿«»≈¿»»ƒƒ
˙BˆÁ‰142C„k ÔÈÊÈÎÓ eÈ‰È ‡ÏÂ .BË ÌBÈa «¬≈¿¿…ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆

CB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,‰Úˆa ÔÈB‚ ‡l‡ ,ÏÁa ÔÈÊÈÎnL∆«¿ƒƒ«…∆»ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿
.dÓˆÚ ÈÙa ‰eÎLe ‰eÎL ÏÎÏ ÔÈ˜lÁÓe .Ô˜ÈÁ≈»¿«¿ƒ¿»¿»¿»ƒ¿≈«¿»

ב '.135) עמוד ל"ו דף  ביצה במסכת משנה
עמוד 137)מפרישין.136) י "ב  דף  ביצה במסכת משנה

טוב .138)ב '. יום טוב 139)מערב  יום שמחת משום
הכהן. לפני140)של גם שהרי  כלום, מתקן אינו שבזה

לכתחילה  להפרישם ומותר הבשר. לאכול מותר הפרשתן
שם). ביצה (מסכת טוב  ג'141)ביום פרק  תוספתא

הלכה 142)דדמאי . עניים מתנות מהלכות ט ' פרק  ראה
וחצר". חצר מכל – "שלוקחין ב ':

    
כדי1) חכמים, בה שאסרו ומה ההוצאה, עניני  בו נתבארו

בו  נתבארו כן ואחרי  בחול. עושה שהוא כדרך יעשה שלא
התחומין. עניני 
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קו                 
         

.‡‰z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡elÙ‡ BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰ ««ƒ∆À¿»»»¿¬ƒ
CˆÏ ‡lL‡e‰L C„k ˙BÏB„b ˙B‡NÓ ‡NÈ ‡Ï , ∆…¿…∆…ƒ»«»¿¿∆∆∆

LÙ‡ È‡ Ì‡Â .˙BpLÏ CÈˆ ‡l‡ ,ÏÁa ‰NBÚ∆¿…∆»»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»
zÓ  ˙BpLÏ‡Èn‰ ?„ˆÈk .ÌB˜nÓ ÔÈÈ Èck ¿«À»≈««≈ƒ«≈«ƒƒ»

ÌB˜ÓÏ‰t˜e ÏÒa Ì‡ÈÈ ‡Ï ‡e‰ ‡ÈÓ Ï‡ , ¿»…¿ƒ≈¿«¿À»¬»≈ƒ
‡ CÈÏBn‰ .ÂÈÙÏ B‡ BÙ˙k ÏÚÔz‰ ˙ÏÈLÙÈ ‡Ï  «¿≈¿»»«ƒ∆«∆∆…«¿ƒ

ÂÈÁ‡Ï ‰tw‰ ˙‡B„Èa dÎÈÏBÓ Ï‡ ,. ∆«À»¿«¬»¬»ƒ»¿»

ה"ד.2) בפ "א לעיל א.4)אכילה.3)כמבואר ל, ביצה
ב .5) כט , ביצה עירובי6)משנה, עלֿידי  או התחום בתוך

(רש"י ). היום 7)תחומין לסעודת צריך שהוא מה אפילו
('טור'). החג (רש"י ).8)של לבהמתו להאכיל או להיסק 

מלאכה 10)ישליך.9) לעשות מתכוון כאילו שנראה
(רש"י ). ממקום 11)גדולה הדברים מוליך אם ודוקא

(=מעשי דחול' כ'עובדין שנראה הרבים, רשות דרך למקום
טוב  יותר למקום, ממקום בחצר כשמוליכן אבל חול),
להרבות  ויצטרך מעט  מעט  משיוליך ביחד, הרבה להוליך
ברורה' 'משנה ('תוספות', יוםֿטוב  משמחת ויתבטל בהילוך

תקי ). סי '

.ÔÎÂÔkcL ˙B‡BNÓ‡NÈ  ËBÓa Ô˙B‡ ‡NÏ ¿≈«∆«¿»ƒ»»¿ƒ»
ÂÈBÁ‡Ó Ô˙B‡ ‡NÏ ÔkcLÂ ;ÂÈÁ‡Ó Bab ÏÚ Ô˙B‡»««≈«¬»¿∆«¿»ƒ»»≈¬»
Û˙k‰ ÏÚ ‡Np‰Ï ÔkcLÂ ;BÙ˙k ÏÚ Ô˙B‡ ‡NÈ ƒ»»«¿≈¿∆«¿»¿ƒ»≈««»≈

„‚a Ô‰ÈÏÚ NÙÈ B‡ ;ÂÈÙÏ B„Èa Ô˙B‡ ‡NÈ , ƒ»»¿»¿»»ƒ¿…¬≈∆∆∆
LÙ‡ È‡ Ì‡Â .‡Nn‰ ÈepMÓ ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ¿…«≈»∆ƒƒ««»¿ƒƒ∆¿»

˙BpLÏÌÈc ‰na .Bk„k ‡ÈÓe ‡NB  ¿«≈≈ƒ¿«¿«∆¿»ƒ
?ÌÈeÓ‡ ‰Ó‰a Èab ÏÚ Ï‡ ;Ì„‡‰ ÏÚ ‡NBa ¬ƒ¿≈«»»»¬»««≈¿≈»

‰NBÚ ‡e‰L C„k ‰NÚÈ ‡lL ,ÏÏk ‡ÈÈ ‡Ï…»ƒ¿»∆…«¬∆¿∆∆∆∆
ÏÁa. ¿…

א.12) ל, רבא),13)ביצה של (עירו במחוזא רבא "אתקין
גבו  (על ברגלא לדרו (במוט ) בדוחקא (שמוליכין) דדרו
הכתף )...". (על באגרא לדרו ברגלא דדרו מאחוריו),

"בגדו".14) הגירסא  אורחים 15)בכת"י, שזימן  כגון
(רש"י ). לפניהם להביא למהר וצריך שמותר 16)הרבה,

ביוםֿטוב . משאות שאין 17)להביא מפני  שכתב  מי  ויש
כמו  זמורה, יחתוך שמא ביוםֿטוב  בבעלי ֿחיים משתמשין
 ֿ (מגיד ה"ט  שבת מהל' בפכ"א כמפורש בשבת כן שאסרו

משנה).

.‚ÔÈ‡ÏwÓa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ‚È‰Ó‡Óeq‰ ÔÈ‡Â , ≈«¿ƒƒ∆«¿≈»¿«≈¿≈«»
BÏ˜Óa ‡ˆBÈÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,BÏÈÓ˙a ‰ÚB‰ ‡ÏÂ , ≈¿«¿¿…»∆¿«¿ƒ¿≈¿ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡ ,‡qÎa‰NÚÈ ‡lL ; ¿ƒ≈∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆…«¬∆
ÔÈÎÈˆ ÌÈa eÈ‰L LÈ‡Â .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C„k¿∆∆∆∆¿…¿ƒ∆»«ƒ¿ƒƒ

BÏÂÈÁ‡ ‡qÎa ÔÈ‡ˆBÈ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿ƒ«ƒ≈«¬»ƒƒ«
ÔBÈt‡a elÙ‡ ,Û˙k‰. «»≈¬ƒ¿«ƒ¿

ב .18) לב , ביצה לחנגא"19)משנה, דאזיל כמאן "דמחזי 
א. לג, ביצה - למכור) לשוק  מוליכה כאילו (=שנראה

ואינו 20) מקל, בלא לילך לו שאפשר כיון ב . כה, ביצה
ללכת  יכול שלא מי  אבל פסיעותיו, וליישר לתקן אלא נוטלו

תקכב ). סי ' (או"ח  מותר - מקל שם.21)בלא ביצה,

להלן 22) וראה האשה", ואחר האיש "אחר הגירסא בכת"י ,
דרשתו.23)בסמוך. לשמוע  המדרש בדפוס 24)לבית

הכסא  לישא אסור ולפי "ז בכסא". "יוצא ש"י : וויניציאה
תקכב ). סי ' (ב "ח  כאוהל,25)אחריו יריעות מכוסה כסא

שם. שבגמרא "אלונקי " והוא בחוץ . אדם בני  בו לשאת

.„ÔÈ‡CBL ÏL Ìlq‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓCBMÓ ≈ƒƒ∆«À»∆»ƒ»
‡e‰ Bbb Ôw˙Ï eÓ‡È ‡nL ,ÌÈa‰ ˙eLa CBLÏ¿»ƒ¿»«ƒ∆»…¿¿«≈«

BÎÈÏBÓ  „ÈÁi‰ ˙eLa Ï‡ ;BÎÈÏBÓÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¬»ƒ¿«»ƒƒ««ƒ
 ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó ÈtÓ ÌÈÓÎÁ eÒ‡L ÌB˜Ó ÏkL∆»»∆»¿¬»ƒƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ
˙ÁÓN ÈtÓ eÈz‰ Ô‡k ,eÒ‡ ÌÈ„Á È„Áa elÙ‡¬ƒ¿«¿≈¬»ƒ»»ƒƒƒ¿≈ƒ¿«

.BË ÌBÈ

א.26) ט , ביצה הלל,28)קןֿיונה.27)משנה, כבית
של  סולם ודוקא (שם). אמי  בר חנן רב  של שני  וכלשון
עליו  שאין לטלטלו אסור - עליה של סולם אבל שובך,

ה"ז). שבת מהל' בפכ"ו (למעלה כלי  תורת

.‰ÈÓÌ˙BpÙÏ CÈˆÂ ,Bbb ÏÚ ˙Bt BÏ eÈ‰L ƒ∆»≈««¿»ƒ¿«»
Á‡ ÌB˜ÓÏÔÈbba elÙ‡Â ,‚‚Ï ‚bÓ ÌËÈLBÈ ‡Ï  ¿»«≈…ƒ≈ƒ«¿««¬ƒ««ƒ

,˙BBlÁ‰ ÔÓ ÏÁa ÌÏLÏLÈ ‡ÏÂ ,ÔÈÂM‰‡ÏÂ «»ƒ¿…¿«¿¿≈¿∆∆ƒ««¿…
‰NBÚ ‡e‰L C„k ‰NÚÈ ‡lL ;˙BÓlÒa Ì„ÈBÈƒ≈¿À»∆…«¬∆¿∆∆∆∆

ÔÏÈMÓ Ï‡ .ÏÁa‰a‡ Cc elÙ‡ ,ÌB˜nÓ , ¿…¬»«ƒ»¬ƒ∆∆¬À»ƒ»
ËÁL .‚b‰ B˙B‡a ÌB˜ÓÏ‰„Na ‰Ó‰a‡Ï  ¿»¿«»»«¿≈»«»∆…

ËBÓa ‰p‡ÈÈ‰ËBÓa B‡ ,ÈÚÏd‡ÈÓ ‡l‡ , ¿ƒ∆»¿»ƒ¿»∆»¿ƒ»
ÌÈ‡ ÌÈ‡. ¬»ƒ¬»ƒ

ב .29) לה, ביצה ממשמשים 30)משנה, גשמים שרואה
צריך  והוא אורחים שקיבל או הפירות, את ויפסידו ובאים

ולהושיבם. האורחים לקבלת הפירות מפילן,31)למקום
זיתך". ישל "כי  מ ) כח , (דברים בגג 32)מלשון חור

א.33)הבית. כח , ביצה להוליכו 34)משנה, צריך והוא
ליוםֿטוב . לבשל יג,35)לבית (במדבר מלשון עץ , בד

בשנים". במוט  "וישאוהו קטן.36)כג ) ואם 37)מוט 
איברים, איברים להביאו פנאי  ואין לאורחים, לתת ממהר

תצח ). סי ' ברורה' ('משנה במוט  להביאו מותר

.ÂÏkÔÈ˙B‡pLÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÁa elÙ‡ Ba …∆¿ƒ¬ƒ¿…««ƒ∆≈
ÔÈlÙz ÔB‚k ,BË ÌBÈa Ba ÔÈ˙B‡ÔÁlLÏ zÓ  ¿ƒ¿¿¿ƒƒÀ»¿«¿»

Ba ÔÈ˙B‡pL c ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ;BË ÌBÈa BÁÏ«¬≈¿¿≈»ƒ«»»∆¿ƒ
znL ,˙B˙ÏÒe ÌÈÓL ˙BÈÈ ÔB‚k ,BË ÌBÈa¿¿≈¿»ƒ¿»∆À»
‰NÚiL „Ú ÏÁa Ba ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡L c ÏÎÂ .ÔÁlLÏ¿«¿»¿»»»∆≈¿ƒ¿…«∆«¬∆
ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡  BË ÌBÈa B˙BNÚÏ eÒ‡L ‰NÚÓ B«¬∆∆»«¬¿≈¿«¿ƒ

.BË ÌBÈa B˙B‡¿

ב .38) יד, ביצה אינו 40)נהנין.39)משנה, שיוםֿטוב 
תפילין. זמן

.Ê?„ˆÈkÈÙÏ ,‰‡ez BË ÌBÈa ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ ≈«≈¿«¿ƒ¿¿»¿ƒ
ÔÁË Ôk Ì‡ ‡l‡ ÏÁa da ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡LeÒ‡Â , ∆≈¿ƒ»¿…∆»ƒ≈»«¿»

ÔÁËÏÈtÓ ,˙BiË˜ ÔÈÁlLÓ Ï‡ ;BË ÌBÈa ƒ¿…¿¬»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈
‰ÏB˜ B‡ BË ÌBÈa ÔÏMnL.ÔÏÎB‡Â Ô˙B‡ ∆¿«¿»¿∆»¿¿»
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קז                  
         

ÌÈiÁ elÙ‡ ,˙BÙBÚÂ ‰Ó‰a ‰iÁ ÔÈÁlLÓeÈtÓ , ¿«¿ƒ«»¿≈»¿¬ƒ«ƒƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BË ÌBÈa ËÁLÏ znL∆À»ƒ¿…¿¿≈…«≈»∆

ב .41) יד, ביצה מהם 42)משנה, לאכול שאפשר ואף 
לטחינה. התבואות עומדות כלל בדרך מכלֿמקום קליות,

לו 43) לשלוח  מותר לבהמתו, תבואה לתת צריך חבירו ואם
('משנה  טחינה בלא ממנה ליהנות שאפשר כיון ביוםֿטוב ,

תקטז). סי ' "קולף ".44)ברורה' הגירסא בכת"י ,
וולדות 45) לגדל או להליכה ולא לשחיטה, עומדים אם

ברורה'). ('משנה

.Ác ÏkepÁÏLiLk ,BË ÌBÈa BÁlLÏ znL »»»∆À»¿«¿¿¿∆ƒ¿»∆
‰eLz BÁÏ‰eLa epÁÏLÈ ‡Ï ‰eL ÔÈ‡Â . «¬≈¿»…ƒ¿»∆¿»¿≈»

ÁlML È‰ ?„ˆÈk .Ì„‡ Èa ‰LÏMÓ ‰˙eÁt¿»ƒ¿»¿≈»»≈«¬≈∆»«
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ˙BÈÈ B‡ ˙BÓ‰a BÁÏ«¬≈¿≈≈¿«¿»¿≈»»¿∆»

‰Ê Á‡ ‰Ê ‰Úa‡ B‡˙Á‡ ‰eLa ÔÈÎÏB‰ ÔlÎÂ , «¿»»∆««∆¿À»¿ƒ¿»««
‰NBÚ ‡e‰L C„k ‰NÚÈ ‡lL ,eÒ‡ ‰Ê È‰ ¬≈∆»∆…«¬∆¿∆∆∆∆
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÁlL .ÏÁa¿…»«¿»ƒƒ¿«¿»¿≈»»¿∆»

.zÓ ‰Ê È‰ ¬≈∆À»

ב .46) יד, שולחם 48)מתנה.47)ביצה כאילו שנראה
משום  שאסור מפרש אפרים ורבינו (רש"י ). בשוק  למכור
סרסור  והשלישי  לוקח , השני  מוכר, האחד כאילו שנראה

אדם 49)(מתווך). בני  ארבעה או "שלשה הגירסא בכת"י ,
זה". אחר זה כאחד,

.ËÚÓ‰BzÓ‰a È‰  BË ÌBÈÏ ÔÈÓeÁz ÈeÚ «¿»≈≈≈¿ƒ¿¬≈¿∆¿
e‰BÓk ÂÈ˙BÙe ÂÈÏÎÂ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»≈»»¿≈ƒƒ»∆»

.BeÚ ÌB˜nÓ Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a¿«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿≈

הבעלים".50) כרגלי  והכלים "הבהמה א: לז, ביצה משנה,
נגררים 51) ובהמותיו כליו גם שביתתו, קונה שאדם במקום

אחריו.

.ÈÈˆÙÁÔ‰a ‰ÎfL ÈÓ ÈÏ‚k Ô‰ È‰  ˜Ù‰. ∆¿≈∆¿≈¬≈≈¿«¿≈ƒ∆»»»∆
ÈˆÙÁÂÌÈ˙ek‰Ô‰Ï LÈÂ ,ÔÓB˜Óa ‰˙ÈL ÔÈB˜ ¿∆¿≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈»∆

ÌÈ˙ek ÌÈÏÚa ‰Êb ;ÔÓB˜nÓ Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿»¿≈»¿»ƒƒ
˙Bt .Ï‡NÈ ÌÈÏÚa ÌeMÓÔÓB˜ÓÏ ıeÁ e‡ˆiL ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈∆»¿ƒ¿»

ÈtÓ ,ÔÓB˜Ó ˙‡ e„ÈÒÙ‰ ‡Ï  „ÈÊÓa elÙ‡ ,eÊÁÂ¿»¿¬ƒ¿≈ƒ…ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿≈
Ì„‡k Ô‰L.Ò‡a ÊÁÂ Ò‡a ‡ˆiL ∆≈¿»»∆»»¿…∆¿»«¿…∆

שביתה 52) החפצים קנו שלא א) לט , (ביצה משנה
שבת  מס ' לתלמוד רבינו של בפירושו נראה [וכן במקומם.

שב ]. עמ ' יח  כרך "סיני " ב . במס '53)יח , שפסקו ומה
קונין  הפקר ש"חפצי  נורי  בן יוחנן כרבי  הלכה (מו.) עירובין
כי לחומרא, ולא לקולא אלא זה אין - במקומן" שביתה
ומגידֿמשנה. ראב "ד ועיין בעירובין, המיקל כדברי  הלכה

ב .54) מז, קונים 55)עירובין אינם הדין שלפי  אף ֿעלֿפי 
שביתה  לדין שייכות להם אין שלהם הבעלים שהרי  שביתה,

שם). (רש "י  ב .56)כלל מא, בכת"י ,57)עירובין
לתחומן". "חוץ  כז 58)הגירסא (פרק  שבת בהלכות לעיל

לא  אחת אמה אפילו לתחום חוץ  שיצא "מי  הי "אֿהי "ב ):
(באונס )... לדעתו שלא לתחום חוץ  שיצא מי  יכנס ...

יצא". לא כאילו (באונס ) החזירוהו

.‡ÈÒBn‰BÏ BzÓ‰aÈÏ‚k ‡È‰ È‰  «≈¿∆¿ƒ¿¬≈ƒ¿«¿≈
‡‰dÒÓ . BË ÌBÈa BÏ d˙ elÙ‡Â ,‰ÚBÏ »»¿»»¿∆«¬ƒ¿»»¿

‰ÚB‰ ÈÏ‚k ‡È‰ È‰ÌÈÚB ÈLÏ dÒÓ .È‰  ¬≈ƒ¿«¿≈»∆¿»»ƒ¿≈ƒ¬≈
Ô‰Ó „Á‡ ‰˜ ‡lL ÈtÓ ,‰ÈÏÚa ÈÏ‚k ‡È‰. ƒ¿«¿≈¿»∆»ƒ¿≈∆…»»∆»≈∆

א.59) לז, ביצה ֿ 60)משנה, יום בערב  לו מסר אפילו
ואין 61)טוב . בניהם, ביד כליהם להפקיד אדם בני  שדרך

מגןֿאברהם). (מגידֿמשנה. ברשותם למסור כוונתם
ב .62) לז, יוםֿטוב 63)ביצה מערב  כי  ברשותו, שמסרה

הרועה. אצל אלא אצלו שביתה לקנות שלא בדעתו היה
יוםֿטוב .64) מערב  כל 65)אפילו נותן פעמים שכמה

שלא  התחום יתמעט  כזה ובאופן אחר, למקום עירובו אחד
דעתו  אין ולכן האמצעיים, אמה אלפים כי ֿאם לה יהיה

שצז). סי ' הציון' ('שער הרועים אחרי  נמשכין שיהיו

.ÈÈÓBË ÌBÈa ÌÈÁB‡ BÏˆ‡ ÔnfL‡Ï  ƒ∆ƒ≈∆¿¿ƒ¿…
ÏBÎÈ ‰cÚq‰ ÏÚa ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ˙BÓ Ì„Èa eÎÈÏBÈƒ¿»»»¿»∆≈«««¿À»»
‡Ï ,‰cÚq‰ ÏÚa ÈÏ‚k ‰cÚq‰ ÏkL ;Ba CÏÈÏ≈≈∆»«¿À»¿«¿≈«««¿À»…

Á‡ Ô‰Ï ‰ÎÊ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÁB‡‰ ÈÏ‚k˙BÓa ¿«¿≈»¿ƒ∆»ƒ≈»»»∆«≈¿»
.BË ÌBÈ ÚÓ el‡≈≈∆∆

א.66) מ , ביצה מערב 67)משנה, זימנם אם והואֿהדין
('משנה  יוםֿטוב  מערב  מנותיהם להם זיכה ולא יוםֿטוב 

זה 68)ברורה'). הבית בעל "שמסרם שם: רש"י  פירש כן
לפלוני‡Áלאדם הללו במנות זכה לו, ואמר במשיכה,

יום  מבעוד שלהם והיו בפניו, שלא לאדם לו שזכין ופלוני ,
שצריך  דביצה פ "ד בתוספתא מפורש וכן כרגליהם". לילך
ואין  ביצה). מסכת סוף  בר"ח  (הובאה אחר עלֿידי  לזכות
שואל  בדין י "ז בהלכה להלן שכתב  למה דומה  זה
הרי ביוםֿטוב , אלא המשאיל לו נתנו שלא (שאף ֿעלֿפי 
מערב  ברשותו העמידו שהמשאיל השואל כרגלי  הוא
שהאורחים  לפי  - אחר) ידי  על זיכהו שלא אע "פ  יוםֿטוב ,
הבית, בעל שולחן על סמוכים להיות אלא דעתם אין
מהֿשאיןֿכן  במנות, לזכות דעתם ואין משלו ואוכלים
המילה  חסרה ובכת"י  אלא). ד"ה שם ('תוספות' שואל

רוקח '). ('מעשה רבינו בדברי  "אחר"

.‚ÈÔÎÂ˙Á‡ ÈÚa ÔÈ„˜ÙÓ ÂÈ˙Bt eÈ‰L ÈÓ, ¿≈ƒ∆»≈»À¿»ƒ¿ƒ«∆∆
BÏ e‡ÈÈ ‡Ï  BÏˆ‡ ‡BÏ ÈÚ‰ d˙B‡ Èa eÚÂ¿≈¿¿≈»»ƒ»∆¿…»ƒ

e‰BÓk ÂÈ˙BtL ;ÂÈ˙BtÓ„Èa Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»∆≈»»««ƒ∆≈¿«
Ô˜ Ô‰Ï „ÁiLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .eÚL el‡≈∆≈¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ≈»∆∆∆

˙ÈÂÊ‰Ê ÈÏ‚k Ô‰ È‰  Ô‰Ï „ÁÈ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ; »ƒ¬»ƒ…ƒ≈»∆¬≈≈¿«¿≈∆
BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ Ô‰L. ∆≈À¿»ƒ∆¿

ב .69) לט , ביצה לתחום.70)משנה, והרי71)מחוץ 
עירוב . הניח  לא ואמר 72)הוא בביתו, מקום לו שהשאיל

חו"מ  (שו"ע  שמירה קבלת כאן שאין לפניך, הבית הרי  לו
ב 'מאירי '). וראה רצא, לשמור,73)סי ' קיבלם שהרי 

עומדים. הם ובאחריותו

.„ÈBaÂÈÏÚa ÈÏ‚k  „ÈÁÈ ÏLd˙B‡ ÏLÂ ; ∆»ƒ¿«¿≈¿»»¿∆»
ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈÏ‚k  ÈÚ‰Ïa ÈÏBÚ ÏLÂ ;, »ƒ¿«¿≈«¿≈»»ƒ¿∆≈»∆

 ÏkÏ ÔÈeÒÓ Ô‰LÈÓ ÏkL ;Ô‰Ó ‡lÓÓ‰ ÈÏ‚k ∆≈¿ƒ«…¿«¿≈«¿«≈≈∆∆»ƒ
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קח                 
         

˙B‰ .Cl‰Ó ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ÔÎÈÏBÓ  Ô‰Ó ‡lnL∆ƒ≈≈∆ƒ»¿»∆¿«≈¿»
ÔÈÎLBn‰ÔÈÚBp‰ ˙BÈÚÓeÌ„‡ Ïk ÈÏ‚k . «¿ƒ«¿»«¿ƒ¿«¿≈»»»

ÔÈ‡ÏÓÓ  ÌeÁz‰ CB˙Ï ÌeÁzÏ ıeÁÓ ÔÈ‡a eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»»ƒƒ«¿¿«¿¿«¿ƒ
˙aLa Ô‰ÓBË ÌBÈa ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,. ≈∆¿«»¿≈»ƒ«¿

מכונסים.74) מים בו ויש א. לט , ביצה ומי75)משנה,
יכול  הבור שבעל למקום רק  להוליכן יכול לא מים, שמילא

לשם. להוליך 76)ללכת יכולים העיר מאנשי  אחד וכל
- העיר מאותה שאינו זר אדם אבל שעירבו. למקום המים

ממימיו,77)לא. לשתות דרכים עוברי  בשביל שעשאוהו
הפקר. נובעין.78)והוא שאינן ֿ 79)אף ֿעלֿפי  אף ֿעל

נביעתם. ממקום לימשך יוצאים שאינם שלא 80)פי  לפי 
(רש"י ). במקומם קבועים שאינם משום שביתה קנו

כנ"ל.81) שביתה דין בהם שאין שיסוד 82)לפי  לפי 
מיל) עשר בשנים (כמו התורה מן הוא בשבת תחומין איסור
(פכ"ז  השביעי " ביום ממקומו איש יצא "אל שנאמר לפי 
תחומין  איסור כל אין ביוםֿטוב  ואילו ה"א), שבת מהל'
של  בנו אברהם רבינו כתב  [וכן בנימין') ('בני  מדרבנן אלא
יב . סימן הבבלי  דניאל לר' נסים' 'מעשה בספר הרמב "ם

ה"י ]. פ "ב  ולמעלה מו, עמ ' "זמנים" בספר מש"כ וראה

.ÂËBL‰ÚB ÏL;ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈÏ‚k  ∆∆¿«¿≈«¿≈»»ƒ
Ìht ÏL BLÂÌBÈa BËÁLÏ BÁ˜lL ÈÓ ÈÏ‚k  ¿∆«»¿«¿≈ƒ∆¿»¿»¬¿

ÌÈÁ‡ ÌÈL‡Ï BÎÓÏ ÂÈÏÚa ˙ÚcL ÈtÓ ,BËƒ¿≈∆««¿»»¿»¿«¬»ƒ¬≈ƒ
Ïk‰Â ,ÌhÙÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ıeÁ≈«¿≈»»ƒƒ¿≈∆¿À»¿«…
ÂÈÏÚa BËÁL Ì‡ ÔÎÂ .B˙B˜Ï ÔÈ‡e BÚÓL ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿»ƒƒ¿¿≈ƒ¿»¿»»
ÌÈÁ˜Bl‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk  BNa ÎÓe BË ÌBÈa¿»«¿»»∆»¿∆»ƒ«¿ƒ
ÂÈÏÚa ˙ÚcL ÈtÓ ,CÏB‰ ‡e‰L ÌB˜nÏ B˙Ó CÈÏBÓƒ¿»«»∆≈ƒ¿≈∆««¿»»
˙BÈÚ ÈL‡ epnÓ eÁ˜iL ,‡e‰ Ck BË ÌBÈ ÚÓ≈∆∆»∆ƒ¿ƒ∆«¿≈¬»
‡e‰L ,Ïa ÈÏBÚ ÏL Bk ‰Ê BL ‡ˆÓÂ ,˙BÁ‡¬≈¿ƒ¿»∆«∆≈»∆∆

.ÏkÏ eÒÓ»«…

א.83) לח , מוכרו 84)ביצה הוא ולפעמים בהמות, מגדל
דרך  אין - מפוטם אינו שהשור וכיון ומכיריו, לשכניו
במקומו, אחד כל ימצא כזה ששור אחרות, מעיירות לקנותו

העיר. אותה אנשי  על רק  בעליו דעת אין שמפטם 85)לכן
לקנות. אחרים ממקומות גם באים כזה ושור למכור, שוורים

.ÊË˙ÏÁb‰‰ÈÏÚa ÈÏ‚k ;dÏ‡BL ÈÏ‚k ‡ÏÂ ««∆∆¿«¿≈¿»∆»¿…¿«¿≈¬»
˙‰ÏM‰Â,CÎÈÙÏ .B„Èa ‡È‰L ÈÓ ÈÏ‚k  ¿««¿∆∆¿«¿≈ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»

ÌB˜Ó ÏÎÏ BÎÈÏBÓ  BÁÓ ıÚ B‡  ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ≈≈≈¬≈ƒ¿»»
.CÏB‰ ‡e‰L∆≈

לט ,86) ביצה הרי87)א.משנה, ממש, בה ויש הואיל
הבעלים. כרגלי  שהם כלים כשאר בה 88)היא שאין

בעליה. שביתת עליה חל ולא ממש,

.ÊÈÏ‡BM‰ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BË ÌBÈ ÚÓ BÁÓ ÈÏk «≈¿ƒ≈¬≈≈∆∆««ƒ
ÈÏ‚k ‡e‰ È‰  BË ÌBÈa ‡l‡ BÏ B˙ ‡lL∆…¿»∆»¿¬≈¿«¿≈

Ï‡BM‰BkcL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BË ÌBÈa epnÓ BÏ‡L . «≈¿≈ƒ∆¿««ƒ∆«¿
‰Ê ÈÏk epnÓ Ï‡LÏ „ÈÓz‡e‰ È‰  BË ÌBÈ ÏÎa »ƒƒ¿…ƒ∆¿ƒ∆¿»¬≈

ÏÈ‡Ln‰ ÈÏ‚k. ¿«¿≈««¿ƒ

א.89) לז, ביצה לו 90)משנה, לתת שהבטיחו שכיון
שביתה  אצלו לקנות ברשותו העמידו יוםֿטוב , מערב 

הי "ב . למעלה וראה יוםֿטוב , תיבת 91)בכניסת בכתב ֿיד,
איננה. יוםֿטוב ,92)"זה" מערב  לשאול בא שלא שכיון

שהשואל  חשב  כי  שואל, של ברשותו הכלי  בעל העמידו לא
(גמרא). לשאול אחר מקום לו מצא

.ÁÈÌÈLepnÓ BÏ‡L „Á‡‰ ,„Á‡ ˜eÏÁ eÏ‡ML ¿«ƒ∆»¬»∆»»∆»¿≈ƒ∆
BÏ BziL epnÓ BÏ‡L ÈM‰Â ,˙ÈÁL BÏ BziL∆ƒ¿«¬ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ∆∆ƒ¿
ÌÈ‡Â ,ÌÈÏ‡BM‰ ÈL ÈÏ‚k ‰Ê ÈÏk È‰  ˙ÈÚ«¿ƒ¬≈¿ƒ∆¿«¿≈¿≈«¬ƒ¿≈»
Cl‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈML ÌB˜n ‡l‡ B˙B‡ ÌÈÎÈÏBÓƒƒ∆»«»∆¿≈∆¿ƒ¿«≈

.Ba

ב .93) לז, ביצה

.ËÈ?„ˆÈkÈ‰‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁa ÔBL‡‰ ÚL ≈«¬≈∆≈≈»ƒ¿ƒ∆∆«»
LÓÁ ˜eÁa ÈM‰ ÚÂ ,ÁÊÓÏ ˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓƒ¿∆»¿ƒ¿»¿≈≈«≈ƒ¿ƒ¬≈
Á˜BlLk  ÚÓÏ ˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓ ‰n‡ ˙B‡Ó≈«»ƒ¿∆»¿«¬»¿∆≈«
ÛÏ‡ „Ú ‡l‡ ÁÊÓÏ BÎÈÏBÓ BÈ‡ ,˜eÏÁ‰ ÔBL‡‰»ƒ∆»≈ƒ¿ƒ¿»∆»«∆∆
ÛBÒ ‡e‰L ,˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓ ‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰n‡«»«¬≈≈«»ƒ¿∆»∆
ÁwiLÎe ;Ba Cl‰Ï ÚÓa ÚL ‰Ê ÏBÎiL ÌeÁz‰«¿∆»∆∆≈≈¿«¬»¿«≈¿∆ƒ«
ÛÏ‡ „Ú ‡l‡ ÚÓa BÎÈÏBÓ BÈ‡ ,‰Ê ÈÏk ÈM‰«≈ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿«¬»∆»«∆∆
‰Ê ÏBÎiL ÌeÁz‰ ÛBÒ ‡e‰L ,ÈÏk‰ ÌB˜nÓ ‰n‡«»ƒ¿«¿ƒ∆«¿∆»∆
˜eÁa ‰Ê Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ba Cl‰Ï ÁÊÓa ÚL∆≈≈¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ»ƒ≈≈∆¿ƒ
ÌÈtÏ‡ ˜eÁa ‰ÊÂ ,ÁÊÓÏ ˜eÏÁ‰ ÔÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«¿«ƒ

.BÓB˜nÓ e‰eÊÈÊÈ ‡Ï el‡ È‰  ÚÓÏ ‰n‡«»¿«¬»¬≈≈…¿ƒƒ¿

שם.94) ביצה,

.ÎÔÎÂ,ÁÏÓ B‡ ÌÈÓ dzÁÓ ‰Ï‡ML ‰M‡‰ ¿≈»ƒ»∆»¬»≈¬∆¿»«ƒ∆«
‰qÚ‰ È‰  ÏÈLz Ô‰a ‰ÏMa B‡ d˙qÚ Ô‰a ‰LÏÂ¿»»»∆ƒ»»ƒ¿»»∆«¿ƒ¬≈»ƒ»

Ô‰ÈzL ÈÏ‚k ÏÈLz‰ B‡eÁ˜lL ÌÈL ÔÎÂ . ««¿ƒ¿«¿≈¿≈∆¿≈¿«ƒ∆»¿
Á˜lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BË ÌBÈa eËÁLÂ ˙eÙzLa ‰Ó‰a¿≈»¿À»¿»¬¿««ƒ∆»«
Ï‡ .Ô‰ÈL ÈÏ‚k Na‰ Ïk È‰  B˙Ó „Á‡ Ïk»∆»¿»¬≈»«»»¿«¿≈¿≈∆¬»

˙ÈÁ eÁ˜Ï Ì‡BË ÌBÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ,˙eÙzLa ƒ»¿»ƒ¿À»¿»¿»¿
ÔÈÓeÁ˙e ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÏ‚k „Á‡ Ïk ÏL B˜ÏÁ È‰ ¬≈∆¿∆»∆»¿«¿»ƒ¿ƒ
˜ÏÁ el‡k LÁÂ ,Ô‰a ‰a LÈ  ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ≈¿≈»»∆¿«¿…¿ƒ≈∆
ÌBÈ ÚÓ ˙ÈÁa ÏcÓe BÏ ea ‰È‰ ‰ÊÏ ÚÈb‰L∆ƒƒ«»∆»»»À¿»∆»ƒ≈∆∆
Ôk ÓBÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .ÚÓ ‰È‰ ‡Ï el‡Îe ,BË¿ƒ…»»¿…»¿≈«»»«≈
B˙B‡ LÁ elÙ‡ ,BÚÈb‰L ‰Ê ˜ÏÁL .‰Ó‰aa«¿≈»∆≈∆∆∆ƒƒ¬ƒ«¿…
‰È‰ el‡Îe BË ÌBÈ ÚÓ ‰Ó‰aa ÏcÓ ‰È‰L∆»»À¿»«¿≈»≈∆∆¿ƒ»»

˜È È‰ ,ea‰Ó‰a‰ ‰˙È‰Lk BÁ ÏL B˜ÏÁÓ »¬≈»«≈∆¿∆¬≈¿∆»¿»«¿≈»
È‡ Ïk ‡ˆÓÂ ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜BÈ ‰ÈÈ‡ ÏkL ,˙Ói«̃∆∆∆»≈»∆»¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»»≈»
ÈÏ‚k Ô‰ CÎÈÙÏ ,BÁ ˜ÏÁÂ B˜ÏÁÓ ÚÓ È‡Â¿≈»¿…»≈∆¿¿≈∆¬≈¿ƒ»≈¿«¿≈

.Ô‰ÈL¿≈∆

א.95) לז, ביצה העיסה 96)משנה, להוליך רשאית ואינה
כיון  ללכת, הרשות להן יש ששתיהן במקום אלא והתבשיל
רק  שזהו ואף  אחר, אצל שביתה שקנה דבר בהם שנתערב 
מתירין  לו שיש דבר שהוא מפני  - בטל אינו מועט , דבר
לא  באלף  אפילו - מתירין לו שיש דבר וכל יום ֿטוב , אחרי 
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קט                  
         

לט .). (ביצה יין.97)בטל על 98)של שם, בגמרא
תחומין  ינקי  "דקא הבהמה את האוסר רב , של זאת שיטה
לא  מוקצה "לאיסור לרב : אסי  ורב  כהנא רב  שאלו מהדדי ",
כך  ומתוך רב . ושתק  חששו?" תחומין לאיסור חששו,
שצז) סי ' ברורה' ב 'משנה (המובאים ראשונים כמה סוברים

בו. שחזר מוכח  רב , ששתק  שממה מותרת, הבהמה שגם

    
בדיני1) הפרק  ונסתיים תבשילין. עירובי  דיני  בו נתבארו

שאסור  ומה בהן, אשר השמחה ומצות טובים, ימים כבוד
מצות  מחמת מועד של בחולו בין טובים, בימים בין לעשות

ותענית. הספד והוא יו"ט ,

.‡BË ÌBÈÔÈ‡  ˙aL Ú ˙BÈ‰Ï ÏÁLÔÈÙB‡ ∆»ƒ¿∆∆«»≈ƒ
.˙aLa ÁÓÏ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó BË ÌBÈa ÔÈÏMÓe¿«¿ƒ¿«∆≈¿»»¿«»

ÌÈÙBÒ ÈcÓ  ‰Ê eq‡ÂÏMÏ ‡BÈ ‡lL È„k , ¿ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…»¿«≈
BÈ‡ ˙aLÏ :‡e‰ ÓÁÂ ÏwL ;ÏÁÏ BË ÌBiÓƒ¿…∆«»…∆¿«»≈

ÏÁÏ ÔkL Ïk ,ÏMÓÏÈLz ‰NÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«≈»∆≈¿…¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ
‰ÙB‡Â ÏMÓe ÂÈÏÚ CÓBÒ ‰È‰iL ,BË ÌBÈ ÚÓ≈∆∆∆ƒ¿∆≈»»¿«≈¿∆
CÓBqL ÏÈL˙Â .zÓ ‰Ê È‰  ˙aLÏ BË ÌBÈa¿¿«»¬≈∆À»¿«¿ƒ∆≈

.ÔÈÏÈLz ÈeÚ ‡˜p‰ ‡e‰ ,ÂÈÏÚ»»«ƒ¿»≈≈«¿ƒƒ

ב .2) טו, ביצה הכתוב 3)משנה, על זה את סמכו חכמים
שבתון  ה' דבר אשר הוא אליהם "ויאמר כג): טז, (שמות
תבשלו  אשר ואת אפו, תאפו אשר את מחר, לה' קודש שבת
ביוםֿטוב  (פת אופין אין אליעזר, רבי  אמר "מכאן בשלו",
ואין  חמישי ), (מיום האפוי  על אלא שבת) בערב  שחל
מכאן  חמישי ), (מיום המבושל על אלא (תבשיל) מבשלין
נחשב  שזה התורה", מן תבשילין לעירובי  חכמים סמכו
לצורך  יוםֿטוב  מערב  והאפיה הבישול התחיל כאילו
בחול. בה שהתחיל המלאכה אותה גומר וביוםֿטוב  השבת,

"צרכי4) בידינו: הוא שכלל איסור, כאן אין התורה מן אבל
'הגהות  ועיין מו:). (פסחים ביוםֿטוב " נעשים שבת

תקכז. סי ' או"ח  וב "י  מן 5)מיימוניות', שהוא אשי  כרב 
(שם) ולרבא ולשמואל טו:). (ביצה האחרונים האמוראים
"זכור  ח ): כ, (שמות קרא "דאמר השבת, כבוד משום הוא
להשכיחו" שבא מאחר זכרהו לקדשו", השבת יום את
הוא  אחר יום מחמת שבת צרכי  להכין לשכוח  (שאפשר
מנה  שיברור "כדי  עירוב  ותיקנו בו), טרוד שהוא היוםֿטוב 
עירוב  שעושה (מתוך ליוםֿטוב  יפה ומנה לשבת יפה
הסעודה  כל את יכלה ולא השבת, את יזכור תבשילין

לשבת)". יפה מנה ישאיר אלא ביוםֿטוב ,

.‰nÏÂeÚ‰L ÌLkL ?eÚ BÓL ‡˜ ¿»»ƒ¿»¿≈∆¿≈∆»≈
ÌeMÓ  ˙aL ÚÓ ˙B‡BÓe ˙BˆÁa ÔÈNBÚL∆ƒ«¬≈¿≈∆∆«»ƒ
‡ÈˆB‰Ï znL ÌzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL È„k ,k‰∆≈¿≈∆…«¬∆««¿»∆À»¿ƒ
ÌeMÓ  ÏÈLz‰ ‰Ê Ck ;˙aLa ˙eLÏ ˙eLÓ≈¿ƒ¿¿«»»∆««¿ƒƒ
˙BÙ‡Ï znL eLÁÈÂ en„È ‡lL È„k ,ÔBkÊÂ k‰∆≈¿ƒ»¿≈∆…¿«¿«¿¿∆À»∆¡
‡˜ CÎÈÙÏe .ÌBia Ba ÏÎ‡ BÈ‡M ‰Ó BË ÌBÈa¿«∆≈∆¡»«¿ƒ»ƒ¿»

.ÔÈÏÈLz ÈeÚ ‰Ê ÏÈLz«¿ƒ∆≈≈«¿ƒƒ

צרכי6) מערב  הוא העירוב , עלֿידי  כי  מסביר, והראב "ד
מכין  כאילו נחשב  ולא יחד, לעשותם ויוםֿטוב  שבת

שהתחיל  מה עם יחד אותם עושה אלא לשבת מיוםֿטוב 
ביוםֿטוב . אותם גומר והוא יוםֿטוב , מערב  לבשל

.‚ÈeÚÔÈa ,˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÔÈ‡ BeÚL  ÔÈÏÈLz ≈≈«¿ƒƒƒ≈»ƒ¿«ƒ≈
„Á‡ÏÌÈÙÏ‡Ï ÔÈa˙Ùa ‡Ï ‰Ê eÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿∆»≈«¬»ƒ¿≈ƒ≈∆…¿«

˙BÙÈa ‡ÏÂÏÈL˙a ‡l‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ‡e‰L ¿…¿ƒ¿«≈»∆∆»¿«¿ƒ∆
˙tt.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈe ÌÈ‚„Â Na ÔB‚k , «¿∆∆¿»»¿»ƒ≈ƒ¿«≈»∆

ÏÚL ˙ÈeÓL elÙ‡Â .‰„˜ ÈÏeLaL ÌÈL„Ú elÙ‡Â«¬ƒ¬»ƒ∆¿≈¿≈»«¬ƒ«¿ƒ∆«
da LÈ Ì‡ ,B„Bb  ÈÏv‰ da ÔÈÎ˙BÁL ÔÈkq‰ Èab«≈««ƒ∆¿ƒ»«»ƒ¿ƒ≈»

.ÔÈÏÈLz ÈeÚ ÌeMÓ ÂÈÏÚ CÓBÒ  ˙ÈÊk¿«ƒ≈»»ƒ≈≈«¿ƒƒ

ב .7) טז, אחד.8)ביצה איש 9)לאיש אלפי  לכמה
ה"ט ). עירובין מהל' בפ "א כתושות 10)(וראה חטים

כב ). כז, מבושל.11)(משלי  את 12)דבר בה שמלפתים
אתה). הלחם (שאוכלים הפת

.„ÏÈLz,ÈÏˆ elÙ‡  ‰Ê eÚ ÔÈÚÏ eÓ‡L «¿ƒ∆»¿¿ƒ¿«≈∆¬ƒ»ƒ
˜eÏL elÙ‡Lek elÙ‡ ,ÔMÚÓ B‡ÌÈ‚c elÙ‡ . ¬ƒ»¬ƒ»¿À»¬ƒ»ƒ

ÔÏeMa ‡È‰ Ô˙Á„‰Â ,ÔÈnÁ ÌÈÓa ÔÁÈ„‰L ÌÈpË¿̃«ƒ∆¡ƒ»¿«ƒ«ƒ«¬»»»ƒƒ»
.Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ ‰Ê È‰  ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¬≈∆≈¬≈∆

ב .13) טז, מדי .14)ביצה יותר במים 15)מבושל שרוי 
ויתחיל  האש על שיתננו כדי  עד וציר בחומץ  או שלם, יום

ה"א).16)להרתיח . ו פרק  (נדרים 'ירושלמי '

.‰CÈˆÂÏk ‰Ù‡iL „Ú ÈeˆÓ ‰Ê eÚ ‰È‰iL ¿»ƒ∆ƒ¿∆≈∆»«∆…∆»
ˆ ‡e‰L Ïk ÏMÏe ,˙BÙ‡Ï CÈˆ ‡e‰M ‰ÓCÈ «∆»ƒ∆¡¿«≈»∆»ƒ

ÏÎ‡ Ì‡Â .CÈˆ ‡e‰L Ïk ÔÈnÁ ÌÁÈÂ ,ÏMÏ¿«≈¿»≈«ƒ»∆»ƒ¿ƒ∆¡«
 ‰Ù‡È B‡ ÏMiL Ì„˜ ÛN B‡ „‡ B‡ eÚ‰»≈»«ƒ¿«…∆∆¿«≈…∆
‰Ó ‡l‡ ÌÁ‰Ï B‡ ÏMÏe ˙BÙ‡Ï eÒ‡ ‰Ê È‰¬≈∆»∆¡¿«≈¿»≈∆»«

ÏÈÁ˙‰ .„Ïa BË ÌBÈa ÏÎB‡ ‡e‰MB˙qÚaB‡ ∆≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»
BÏÈL˙aÓBb ‰Ê È‰  „‡ B‡ eÚ‰ ÏÎ‡Â ,. ¿«¿ƒ¿∆¡«»≈»«¬≈∆≈

ב .17) טו, ביצה ב .18)משנה, יז, שהתחיל 19)ביצה
אותם 20)ללוש. ׂשם לא אפילו וכדומה, הירק  ָלחתוך

באיסור  חכמים הקילו אוכלין הפסד שמשום האש, על עדיין
('מאירי '). מדרבנן אלא מה 21)שאינו ולבשל לאפות

שהתחיל.

.ÂÁÈpn‰‡e‰ Ì‰ÈÏÚ CÓÒiL È„k ÔÈÏÈLz ÈeÚ ««ƒ«≈≈«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿…¬≈∆
ÈeÚa ‰kÊnL C„k Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈˆ  ÌÈÁ‡Â«¬≈ƒ»ƒ¿«»∆¿∆∆∆¿«∆¿≈≈

˙aLÈeÚa ‰ÎBÊ  ˙aL ÈeÚa ‰ÎBfL ÏÎÂ . «»¿»∆∆¿≈≈«»∆¿≈≈
‰ÎBÊ BÈ‡  eÚ B˙B‡a ‰ÎBÊ BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔÈÏÈLz«¿ƒƒ¿»∆≈∆¿≈≈∆

.‰Êa»∆

א.22) פ , ע 23)עירובין בהל' למעלה פ "א עיין ירובין
בפרטות. ה"ב 

.ÊBÈ‡ÂÚÈ„B‰Ï CÈˆÚÓ Ô‰Ï ‰kfL el‡Ï ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈∆ƒ»»∆≈∆∆
Ô‰Ï ‰kÊ kL Ú„ÈÏ ÔÈÎÈˆ Ô‰ Ï‡ ,BË ÌBÈ¬»≈¿ƒƒ≈«∆¿»ƒ»»∆
eÏMÈÂ ÂÈÏÚ eÎÓÒÈ Ck Á‡Â ,Ô‰Ï ÚÂ Á‡«≈¿≈≈»∆¿««»ƒ¿¿»»ƒ«¿
È‰  BË ÌBÈa ‡l‡ eÚ„È ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .eÙ‡ÈÂ¿…««ƒ∆…»¿∆»¿¬≈

LÈÂ .ÔÈzÓ el‡ÈÚ‰ Ïk ÏÚ ÚÏ Ì„‡Ï BÏ ≈À»ƒ¿≈¿»»¿»≈«»»ƒ
ÊÈÎÓ ÁÓÏe ,ÌeÁz‰ CB˙a ‰ÈÏ‡ Bw‰ Ïk ÏÚÂ¿«»«»≈∆»¿«¿¿»»«¿ƒ
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קי                 
         

CÓÒÈ ÔÈÏÈLz ÈeÚ ÁÈp‰ ‡lL ÈÓ Ïk :ÓB‡Â¿≈»ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒƒ¿…
.ÈeÚ ÏÚ«≈ƒ

  

          


מצוה   בשו שאינו  דבר מצינו  ,תבשילי עירוב  במצות
זאת  ובכל חובה , ידי   אחרי בה  להוציא  שאפשר  א אחרת
כל  את חובה  ידי   שמוציאי ולומר להכריז שיש  מצאנו  לא 

הזו . בעיר  הדרי
"ואהבת  מצות מתבטאת  אורחי בהכנסת בזה : והביאור
הדגשה  בה  יש  השנה  כל שמצוותה   והג "כמו לרע
אבל  (הלכות  " הרמב שכתב  וכפי  , טובי  בימי מיוחדת
ליתו לגר להאכיל חייב  ושותה  אוכל "וכשהוא  פי "ד ) ריש 
שנועל  מי  אבל , האומללי  העניי שאר  ע ולאלמנה 
לעניי מאכיל ואינו  ובניו , הוא  ושותה  ואוכל חצרו  דלתות
כרסו ... שמחת אלא  מצוה  שמחת זו  אי הנפש  ולמרי 

כו '". שנאמר...  לה היא  קלו כזו  ושמחה 
תבשילי בהכנת  ג לטרוח  שעליו   לאד  כשמזכירי
בהכנת   ג זה  ידי  על  שמתוס הרי  יו "ט בערב  כבר השבת
מספיק  יהיה  וממילא  מועד , מבעוד  יו "ט של  התבשילי
ונמצא  ביו "ט, לביתו  שיבואו   האורחי כל עבור  ג
של  העניי מודגש  תבשילי עירוב  מצות של שביסודה 
בעיר   הדרי ישראל "לכל שמזכה  ידי  על ישראל אהבת
האורחי כשמכניס  בקודש  ומעלה   מוסי ואח "כ  הזאת

עצמו . ביו "ט
       

ב .24) טז, בפניו".25)ביצה שלא לאדם "זכין
הניח 26) שלא מי  אידי , בר יעקב  רבי  "מכריז ב : טז, ביצה

רב  אמר כמה? ועד שלי . על ויסמוך יבוא - תבשילין עירוב 
אבוה  שבת. תחום עד דאביי , משמיה זכריה בר  נהומי 
אמי ר' נהרדעא), כל (על נהרדעא אכולה מערב  דשמואל

טבריה)". כל (על טבריה אכולהו מערבי  אסי  ור'

.ÁCÏ iÁ ÔÈÏÈLz ÈeÚ ÁÈpn‰‰z‡ Cea : ««ƒ«≈≈«¿ƒƒ«»¿»≈»«»
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
˙BÙ‡Ï ÈÏ zÈ ‰Ê eÚa :ÓB‡Â .eÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ«ƒ¿«≈¿≈¿≈∆À«ƒ∆¡

ÏMÏeÁÓlL BË ÌBiÓBa ‰kÊ Ì‡Â .˙aLÏ ¿«≈ƒ∆¿»»¿«»¿ƒƒ»
ÈL‡Ï B‡ ,ÈBÏÙÏÂ ÈBÏÙÏÂ ÈÏ :Ó‡È  ÌÈÁ‡Ï«¬≈ƒ…«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿≈

.˙aLÏ BË ÌBiÓ ÏMÏe ˙BÙ‡Ï ,Ìlk ÈÚ‰»ƒÀ»∆¡¿«≈ƒ¿«»

(לפני )27) עובר עליהן מברך המצוות "כל  ב : ז, פסחים
כל  "וכן ה"ג): פי "א ברכות (הל' הרמב "ם ולשון לעשייתן".
חובה  שהיא מצוה בין (חכמים) סופרים מדברי  שהן המצוות
ונטילת  עירוב  כגון חובה, שאינן מצוות בין מדבריהם...
במצותיו  קדשנו אשר לעשייתן קודם הכל על מברך ידים,
יז, (דברים בה שכתוב  בתורה צונו? והיכן לעשות, וצונו
והציען  הדברים ענין נמצא תעשה", לך יאמרו "אשר יא):

מאלו  לשמוע  בהן שצוה במצותיו קדשנו אשר הוא , כך
וכן  המגילה, את לקרות או חנוכה של נר להדליק  שצוונו

סופרים". שמדברי  המצוות כל הגאונים:28)שאר נוסח 
ולאדלוקי ולאטמוני  ולבשולי  לאפויי  לנא, שרא יהא "בדין
תקכז). סי ' (או"ח  צרכנא" כל ולמעבד הנר) (ולהדליק  שרגא
שלא  שרגא" "לאדלוקי  להזכיר צריך שאין אומרים יש אבל
הנר  להדלקת ולא אכילה לצרכי  אלא עירוב  הצריכו
'תוספות', בשם ב 'מאירי ' ועיין הקודש', ב 'עבודת (הרשב "א

י ). ציון כא: ביצה למסכת הלכה' שחל 29)וב 'בירור כגון
ישראל, בארץ  או השבת. וביום הששי  ביום יוםֿטוב 
אבל  ששי . ביום בלבד, אחד יום אלא אינו שיוםֿטוב 
וששי , חמישי  ביום יוםֿטוב  וחל גלויות, של בימיםֿטובים
לא  - רביעי  יום שהוא יוםֿטוב  בערב  העירוב  את ומניח 
אלא  לשבת לבשל אסור שהרי  "שלמחר", לומר שייך
להלן  (מגידֿמשנה ראשון ביוםֿטוב  ולא שני , ביוםֿטוב 

לחםֿמשנה). – הי "ב 

.ËÈÓBÏ eÁÈp‰ ‡ÏÂ ÔÈÏÈLz ÈeÚ ÁÈp‰ ‡lL ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒ¿…ƒƒ
BÁÓ˜ Ck ,˙BÙ‡ÏÂ ÏMÏ BÏ eÒ‡L ÌLk  ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿≈∆»¿«≈¿∆¡»ƒ¿
ÏMÏ BÓˆÚÏ ÁÈp‰L Á‡Ï eÒ‡Â .eÒ‡ BÏÎ‡Óe«¬»»¿»¿«≈∆ƒƒ«¿«¿¿«≈
‰Ê ‡ˆÓpL ;BÏ ‰˜iL „Ú ,ÁÈp‰ ‡lL ‰ÊÏ ˙BÙ‡ÏÂ¿∆¡»∆∆…ƒƒ««∆«¿∆∆ƒ¿»∆
Á‡ ÔzÈ ,‰ˆ Ì‡Â .e‰˜ È‰L ,BlL ‰ÙB‡Â ÏMÓ¿«≈¿∆∆∆¬≈»»¿ƒ»»ƒ≈««

‰zÓa ÁÈp‰ ‡lL ‰ÊÏ Ck. »»∆∆…ƒƒ«¿«»»

א.30) יז, אמר 31)ביצה מאחרים, לאכול קיבל לא ואם
אופין  תבשילין, עירוב  הניח  שלא "מי  כא:): (ביצה הונא רב 
הנר. את לו ומדליקין אחת, קדירה לו ומבשלין אחת פת לו
שרו  חייו כדי  קטן, דג לו צולין אף  אמרו, יצחק  רבי  משום
ולא  זו, מימרא השמיטו האלפסי  והרב  רבינו אבל רבנן". לו

שם. הלכה' 'בירור וראה הביאוה.

.ÈÈÓ‰Ù‡Â ÏMe ,ÔÈÏÈLz ÈeÚ ÁÈp‰ ‡lL ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒƒ≈¿»»
 e‡a ‡ÏÂ ÌÈÁB‡ ÔnfL B‡ ,È˙B‰Â ,ÌBia ÏÎ‡Ï∆¡…«¿ƒ∆ƒ≈¿ƒ¿…»

Ì‡Â .ÁÓÏ ˙Bn‰ ÏÎB‡ ‰Ê È‰‰Ê È‰  ÌÈÚ‰ ¬≈∆≈«»¿»»¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆
ÔÈÒB‡ ÔÈ‡  ˙aLÏ ÏMe ‰Ù‡Â Ú .BÏÎ‡Ï eÒ‡»¿»¿»«¿»»ƒ≈««»≈¿ƒ
eÒ‡ ‡ÏÂ ÌÈÚn‰ ÏÚ eÒ‡Â eÈÓÁ‰ ‰ÓÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿»»∆¡ƒ¿»¿«««¬ƒ¿…»¿
Ïk‰ e‡ˆÓ  ÌÈÚnÏ Èzz Ì‡L ?„ÈÊn‰ ÏÚ««≈ƒ∆ƒ«ƒ««¬ƒƒ¿¿«…
„ÈÊn‰ Ï‡ ;ÔÈÏÈLz ÈeÚ ÌL ÚwzLÈÂ ,ÔÈÓÈÚÓ«¬ƒƒ¿ƒ¿««≈≈≈«¿ƒƒ¬»«≈ƒ
.˙Á‡ ÌÚt ÚÈ ‡Ï  ÌBi‰ Ú Ì‡Â ,ÈeˆÓ BÈ‡≈»¿ƒ»««…«¬…«««∆∆

הותיר 32) ואם ליוםֿטוב , הוא "מבשל ב : טו, ביצה משנה,
לשבת". הותיר ב .33)- יז, ביצה

.‡ÈÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLÚÂ ÈLÈÓÁa ˙BÈ‰Ï eÏÁL ¿≈»ƒƒ∆»ƒ¿«¬ƒƒ¿∆∆
‡e‰L ,ÈÚÈ ÌBiÓ ÔÈÏÈLz ÈeÚ ‰NBÚ  ˙aL«»∆≈≈«¿ƒƒƒ¿ƒƒ∆

ÁÎL .BË ÌBÈ ÚÔBL‡a BÁÈpÓ  ÁÈp‰ ‡ÏÂ ∆∆»«¿…ƒƒ««ƒ»ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈa ÔÈÏÈLz ÈeÚ ÁÈpÓ ?„ˆÈk .‰˙Óe«¿∆≈««ƒ«≈≈«¿ƒƒ¿¬ƒƒ

ÏÁ ÁÓÏe BË ÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :ÓB‡ÂÁÓÏ  ¿≈ƒ«¿»»…¿»»
ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â ;ÌeÏk CÈˆ ÈÈ‡Â ˙aLÏ ‰Ù‡Â ÏM‡¬«≈¿…∆¿«»¿≈ƒ»ƒ¿¿ƒ«…
ÏMÏe ˙BÙ‡Ï ÈÏ zÈ ‰Ê eÚa  BË ÌBÈ ÁÓÏe¿»»¿≈∆À«ƒ∆¡¿«≈

˙aLÏ BË ÌBiÓ ÁÓÏ. ¿»»ƒ««»

להניח 34) השני  הדין שהרי  גלויות". "של נוסף : בכת"י 
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של  ימיםֿטובים בשני  רק  אפשר תנאי , על ראשון ביוםֿטוב 
כמבואר  השנה, ראש של ימיםֿטובים בשני  ולא גלויות,

יג. הלכה א.35)להלן יז, הגירסא:36)ביצה בכת"י 
יוםֿטוב , ולמחר חול היום ואם כלום, בדברי  אין "חול

מעתה". עירובי  מניח  לומר 37)הריני  צריך אין ולמחר
תקכז). סי ' או"ח  (שו"ע  כלום

.È‡ˆBik˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ :BaÏL «≈»¿»»¿≈«¿»∆
ÏËBË ÌBÈa ÏÁ ÌBi‰ Ì‡ :ÓB‡  ÔBL‡ ∆∆¿ƒ≈ƒ«…

È„a ÔÈ‡  L„˜ ÌBi‰ Ì‡Â ,BÊ ÏÚ ‰Óez BÊ ‰È‰zƒ¿∆¿»«¿ƒ«…∆≈ƒ¿»«
ÌL ‰ÈÏÚ ‡B˜Â .ÌeÏkdÁÈpÓeÈMa ÁÓÏe . ¿¿≈»∆»≈«ƒ»¿»»«≈ƒ

ÊBÁ,ÌeÏk È„a ÔÈ‡  L„˜ ÌBi‰ Ì‡ :ÓB‡Â ≈¿≈ƒ«…∆≈ƒ¿»«¿
‰ÈÏÚ ‡B˜Â .BÊ ÏÚ ‰Óez BÊ ‰È‰z  ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â¿ƒ«…ƒ¿∆¿»«¿≈»∆»
˙‡ ÁÈpÓe .ÔBL‡a ‰ÈÏÚ ‡wL C„k ,dÁÈpÓe ÌL≈«ƒ»¿∆∆∆»»»∆»»ƒ«ƒ«∆

ez ÌL ‰ÈÏÚ ‡wL BÊ.‰iM‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,‰Ó ∆»»»∆»≈¿»¿≈∆«¿ƒ»

ב .38) לט , הפרישו 40)סלים.39)עירובין שלא תבואה
טבל, נקראת ממנה, לאכול ואסור ומעשרות, תרומות ממנה

לאכילה. טובה שאינה להפריש 41)טב ֿלא, ואסור
הכ"א). פ "ד יוםֿטוב  הל' (ראה ביוםֿטוב  ומעשרות תרומות

ממנה.43)תרומה.42) אוכל הכלכלה 44)ואינו לאותה
(רש"י ). אתמול עליה שאמר

.‚È‰naÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
;˙BiÏb,‰M‰ L‡ ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLa Ï‡ »À¬»ƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

,ÁÈpÓ BÈ‡ eL  ÈÚÈ ÌBÈa ÁÈp‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ƒ»«¿…ƒƒ«¿¿ƒƒ≈«ƒ«
‰˜Ó B‡ ,ÂÈÏÚ eÚ Ì‡ ,ÌÈÁ‡ ÏÚ CÓBÒ ‡l‡∆»≈«¬≈ƒƒ≈¿»»«¿∆

BÁÓ˜ÏMÏe ˙BÙ‡Ï eÒ‡ ‰È‰È B‡ ,ÚL ÈÓÏ ƒ¿¿ƒ∆≈≈ƒ¿∆»∆¡¿«≈
ÌBiÓ ‰Óez LÈÙ‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ ÔÎÂ .˙aLÏ««»¿≈ƒ»«¿…ƒ¿ƒ¿»ƒ

˙aL È‡ˆBÓ „Ú LÈÙÓ BÈ‡ eL  ÈÚÈ. ¿ƒƒ≈«¿ƒ«»≈«»

בשני45) אשי  דרב  קמיה יתיב  הוה "רבינא א: ו, ביצה
ליה: אמר עציב . דהוה חזייה השנה. ראש של ימיםֿטובים
עירוב  אותיבי  "דלא ליה: אמר מר?" עציב  "אמאי 
לא  מי  (עכשיו), האדינא מר "ולותיב  ליה: אמר תבשילין",
לחבירו  מיוםֿטוב  תבשילין עירוב  אדם מניח  רבא: אמר
ימיםֿטובים  בשני  רבא, דאמר "אימר ליה: אמר ומתנה?"
אמר?". מי  - השנה ראש של ימיםֿטובים בשני  גלויות, של

איננה.46) "קמחו" תיבת הרמב "ם 47)בכת"י , כתב  כבר
השנה, ראש של ימיםֿטובים "שני  הכ"ד): פ "א (למעלה
הדברים", אלו לכל חשובים הן אחד וכיום הן, אחת קדושה
חול", ולמחר יוםֿטוב  היום "אם להתנות אי ֿאפשר כן אם

אחד. ליום נחשבים שהם כיון

.„ÈeÈ‰L ÔÓÊa eÈ‰ eÓ‡L el‡‰ ÌÈc‰ Ïk»«¿»ƒ»≈∆»«¿»ƒ¿«∆»
,‰i‡‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜Ó Ï‡NÈ ı‡ ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»
˜lzÒ‰Ï È„k ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ ˙BiÏb‰ Èa eÈ‰Â¿»¿≈«»Àƒ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈
Èa eLcwL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,˜Ùq‰ ÔÓƒ«»≈¿ƒ∆…»¿ƒ∆ƒ¿¿≈
Ï‡NÈ ı‡ ÈaL ,ÌBi‰ Ï‡ ;Ï‡NÈ ı‡∆∆ƒ¿»≈¬»«∆¿≈∆∆ƒ¿»≈
ÌBÈ ÔÈ‡  ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Óe ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««∆¿¿«¿ƒ»»≈
.„Ïa ‚‰Ó ‡l‡ ,˜Ùq‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï ÈL BË≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«»≈∆»ƒ¿»ƒ¿«

.ÂËÔÓfa ‰˙Óe Ì„‡ ÚÓ ÔÈ‡L ,ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏe¿ƒ»¬ƒ≈∆≈¿»≈»»«¿∆«¿«
‡ÏÂ ˙BˆÁ ÈeÚ ‡ÏÂ ÔÈÏÈLz ÈeÚ ‡Ï ,‰f‰«∆…≈≈«¿ƒƒ¿…≈≈¬≈¿…
‡l‡ ;È‡z ÏÚ Ïh‰ NÚÓ BÈ‡Â ,˙B‡BÓ ÈÙezLƒ≈¿¿≈¿«≈«∆∆«¿«∆»

„Ïa BË ÌBÈ ÚÓ Ïk‰. «…≈∆∆ƒ¿«

(48 ֿ ימים שני  על תנאי  להתנות הזה, הדין שמקור ואף 
מהאמוראים  שהיה רבא, מדברי  הוא גלויות, של טובים
הי "ג: פ "ה החודש קידוש בהל' רבינו כתב  הרי  - האחרונים
מסוף  זה, בחשבון לחשב  ישראל כל התחילו "ומאימתי 
שם  נשאר ולא ישראל ארץ  שחרבה בעת הגמרא, חכמי 
גמרא  חכמי  בימי  וכן משנה חכמי  בימי  אבל קבוע , ביתֿדין

Â‡עד ÈÈ‡ ÈÓÈ."סומכין היו ישראל ארץ  קביעת על -
דרב  קמיה יתיב  הוה דרבינא ב "עובדא מבואר שבגמרא ואף 
כתב  הרי  - אשי ? רב  בימי  גם נהג הזה שהדין אשי ",
קבלת  בסדר תורה' 'משנה לספר בהקדמתו הרמב "ם
אשי רב  מרבא, שקיבלו החכמים "שמכלל החכמים:
אז  עד שנהג רבא של בדורו הם גם היו כן אם ורבינא",
כאן  והראב "ד הרמב "ם). (מפרשי  ישראל ארץ  קביעת סדר
שיש  "אף ֿעלֿפי  זה: בדין הרמב "ם של חידושו על  כותב 
שחלקו  הראשונים הגאונים ראינו לא טעם, כעין בדבריו
הוא, גמור חול השני  היום אם הוא, כלֿשכן שהרי  זה, בדבר
גלויות". של ימיםֿטובים בשני  עירוב  לעשות שיכול בוודאי 
שהיום  יודעים שאנחנו שמכיון היא הרמב "ם דעת אבל
מנהג, בתור בידינו נשאר והשני  ודאי , יוםֿטוב  הוא הראשון

יוםֿטוב  כאן יש כן ואי ֿאפשר È‡„Âאם המנהג, מצד
הוא. חול אם - מספק  עליו להתנות

.ÊËÌLkÏk Ck ,d‚pÚÏe ˙aL „aÎÏ ‰ÂˆnL ¿≈∆ƒ¿»¿«≈«»¿«¿»»»
ÌÈBË ÌÈÓÈ„aÎÓ '‰ LB„˜Ï :Ó‡pL ;ÏÎÂ , »ƒƒ∆∆¡«ƒ¿¿À»¿»

Îe .L„˜ ‡˜Ó :Ô‰a Ó‡ ÌÈBË ÌÈÓÈ»ƒƒ∆¡«»∆ƒ¿»…∆¿»
e‡a„eak‰‚epÚ‰ÂÔÎÂ .˙aL ˙BÎÏ‰a ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»¿≈

ÔÓ ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈÚa „ÚÒÈ ‡lL Ì„‡Ï Èe‡»¿»»∆…ƒ¿…¿«¿≈»ƒƒƒ
‰Án‰ÏÏÎa ‰Ê cL ,˙aL Úk ,‰ÏÚÓÏe «ƒ¿»¿«¿»¿∆∆«»∆»»∆ƒ¿«

˙B„ÚBn‰ ˙‡ ‰fÓ‰ ÏÎÂ .„eak‰ÏtË el‡k , «ƒ¿»«¿«∆∆«¬¿ƒƒ¿«
ÌÈÎBk ˙„BÚÏ. «¬«»ƒ

ב .49) טו, ולענגם.50)ביצה לכבדם ולפני51)מצוה
והגאון  וכבוד. עונג כאן הרי  עונג", לשבת "וקראת כתוב  זה,
האחרונים  על הרמב "ם) על (בהגהותיו העיר האדר"ת
ולא  בשבת, כמו ביוםֿטוב  עונג מצות יש אם שהסתפקו

ה"ט . פ "ב  למעלה ועיין אלה. רבינו דברי  בהל'52)הביאו
ה"ב ). (פ "ל, בחמין,53)שבת ורגליו ידיו פניו לרחוץ 

(שם). נקיה ובכסות נאים בבגדים לתקן 54)להתלבש
ממונו, לפי  הכל - מבוסם ומשקה ביותר, שמן תבשיל
שתי על לבצוע  היין, על אותן לקבוע  סעודות, לאכול

(שם). יין ושתיית בשר אכילת ב .55)ככרות, צט , פסחים
מהל'56) פ "ל למעלה (ראה לפניה שעה וחצי  קטנה, מנחה

סעודת  שיאכל כדי  וכסף ֿמשנה), במגידֿמשנה ה"ד שבת
לתיאבון. בערב  מכבד 57)יוםֿטוב  שאינו א. קיח , פסחים

 ֿ חולו "המועדות" לפרש אפשר ואי  הימיםֿטובים. ומענג
- שם) רשב "ם שפירש (כמו מלאכה ובעושה שלֿמועד
אסור  חולֿהמועד אין ה"א) פ "ז (להלן רבינו לדעת שהרי 
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 ֿ עבודה כעובד שהוא לומר סברא ואין התורה, מן במלאכה
חולו. ד"ה יח . בחגיגה ה'תוספות' כתבו וכן זרה.

מסכה 59)נתחבר.58) "אלהי  יזֿיח ): לד (שמות שנאמר
תשמור". המצות חג את לך, תעשה לא

.ÊÈ‡L ÌÚ ‚Á‰ ÈÓÈ ˙BÓLe ÁÒt‰ ÈÓÈ ˙ÚLƒ¿«¿≈«∆«¿«¿≈∆»ƒ¿»
ÌÈBË ÌÈÓÈ„tÒ‰a ÌÈeÒ‡ Ìlk ˙ÈÚ˙Â. »ƒƒÀ»¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ

ÁÓN Ô‰a ˙BÈ‰Ï Ì„‡ iÁÂÂÈe ‡e‰ ,Ï BËÂ ¿«»»»ƒ¿»∆»≈«¿≈»»
ÂÈ Èe BzL‡Â:Ó‡pL ,ÂÈÏÚ ÌÈÂÏp‰ ÏÎÂ ¿ƒ¿¿≈»»¿»«ƒ¿ƒ»»∆∆¡«

‰eÓ‡‰ ‰ÁÓN‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÓB‚Â EbÁa zÁÓNÂ¿»«¿»¿«∆¿≈««ƒ∆«ƒ¿»»¬»
˙BÎÏ‰a ÔÈ‡Ó e‡L BÓk ,ÌÈÓÏL Ôa˜ ‡È‰ Ô‡k»ƒ»¿«¿»ƒ¿∆»¿»¬ƒ¿ƒ¿
ÂÈe ‡e‰ ÁÓNÏ ‰ÁÓN d˙B‡ ÏÏÎa LÈ ,‰‚È‚Á¬ƒ»≈ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿…«»»

.BÏ Èe‡k „Á‡ Ïk ,B˙È Èe¿≈≈»∆»»»

השנה.60) וראש השבועות כז,61)חג קטן מועד משנה,
ב .62)א. סח , א.63)פסחים קט , בכת"י ,64)פסחים

ביתו". "ובני  הגירסא:

.ÁÈ?„ˆÈk˙BÈÏ˜ Ì‰Ï Ô˙B  ÌÈpËw‰ ≈««¿«ƒ≈»∆¿»
ÌÈ„‚a Ô‰Ï ‰B˜  ÌÈLp‰Â ,˙Bc‚Óe ÌÈÊB‚‡Â∆¡ƒƒ¿»¿«»ƒ∆»∆¿»ƒ
ÔÈÏÎB‡  ÌÈL‡‰Â ,BBÓÓ ÈÙk ÌÈ‡ ÌÈËÈLÎ˙Â¿«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿»¬»ƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ,Na ‡l‡ ‰ÁÓN ÔÈ‡L ;ÔÈÈ ÔÈ˙BLÂ Na»»¿ƒ«ƒ∆≈ƒ¿»∆»¿»»¿≈
iÁ  ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰LÎe .ÔÈÈa ‡l‡ ‰ÁÓNƒ¿»∆»¿«ƒ¿∆≈¿∆«»

‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ bÏ ÏÈÎ‡‰ÏÌÈiÚ‰ ‡L ÌÚ ¿«¬ƒ«≈«»¿»«¿»»ƒ¿»»¬ƒƒ
ÏÎB‡Â ,BˆÁ ˙B˙Ïc ÏÚBpL ÈÓ Ï‡ .ÌÈÏÏÓ‡‰»À¿»ƒ¬»ƒ∆≈«¿¬≈¿≈
‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó BÈ‡Â ,BzL‡Â ÂÈe ‡e‰ ‰˙BLÂ¿∆»»¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¿∆
,‰ÂˆÓ ˙ÁÓN BÊ ÔÈ‡  LÙ ÈÓÏe ÌÈiÚÏ«¬ƒƒ¿»≈∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»
Ì‰ÈÁÊ :Ó‡ el‡ ÏÚÂ ;BÒk ˙ÁÓN ‡l‡∆»ƒ¿«¿≈¿«≈∆¡«ƒ¿≈∆
ÌÓÁÏ Èk ,e‡nhÈ ÂÈÏÎ‡ Ïk ,Ì‰Ï ÌÈB‡ ÌÁÏk¿∆∆ƒ»∆»…¿»ƒ«»ƒ«¿»
:Ó‡pL ,Ì‰Ï ‡È‰ ÔBÏ˜ BÊk ‰ÁÓNÂ .ÌLÙÏ¿«¿»¿ƒ¿»»»ƒ»∆∆∆¡«

.ÌÎÈbÁ Lt ,ÌÎÈt ÏÚ LÙ È˙ÈÊÂ¿≈ƒƒ∆∆«¿≈∆∆∆«≈∆

ובני65) בניו לשמח  אדם חייב  רבנן, "תנו א: קט , פסחים
ביין. משמחם? במה בחגך", "ושמחת שנאמר: ברגל, ביתו
להן", בראוי  ונשים להם, בראוי  "אנשים אומר: יהודה רבי 

בא  צבעונין, בבגדי  בבבל - ונשים ביין, – ישראל אנשים רץ 
מגוהצים". פשתן יד):66)בבגדי  טז, (דברים שנאמר

והגר  והלוי  ואמתך ועבדך ובתך ובנך אתה בחגך, "ושמחת
בשעריך". אשר והאלמנה והיתום

.ËÈÈtŒÏÚŒÛ‡ÏÏÎa ˙B„ÚBna ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡L ««ƒ∆¬ƒ»¿ƒ»«¬ƒ¿«
ÌBi‰ Ïk ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰È ‡Ï ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈…ƒ¿∆≈¿∆»«

Blk˙c‰ ‡È‰ Ck ‡l‡ ,˜aa :Ïk ÔÈÓÈkLÓ À∆»»ƒ«»«…∆«¿ƒƒ»
ÔÈÏÏt˙Óe ,˙BL„Ó ÈzÏe ˙BiÒÎ ÈzÏ ÌÚ‰»»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
Ì‰ÈzÏ ÔÈÊBÁÂ ,ÌBi‰ ÔÈÚa ‰Bza ÔÈB˜Â¿ƒ«»¿ƒ¿««¿¿ƒ¿»≈∆
ÔÈBLÂ ÔÈB˜ ,˙BL„Ó ÈzÏ ÔÈÎÏB‰Â ,ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ¿¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙lÙz ÔÈÏÏt˙Ó ÌBi‰ ˙BˆÁ Á‡Â ,ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«¿««¬«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«

n‰‡L ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ô‰ÈzÏ ÔÈÊBÁÂ ,‰Á «ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈∆∆¡…¿ƒ¿¿»
.‰ÏÈl‰ „Ú ÌBi‰««««¿»

ב .67) טו, ח ):68)ביצה טז, (דברים אומר אחד "כתוב 
לה): כט , (במדבר אומר אחד וכתוב  אלקיך", לה' "עצרת

"חלקהו, אומר: יהושע  רבי  כיצד? הא לכם", תהיה "עצרת
יושב  וחציו ושותה, אוכל חציו לכם", וחציו לה' חציו

"ביוםֿטוב 70)הדין.69)ושונה. אמרו: א כג, במגילה
ÔÈÁ‡Ó או"ח ל'טור' ב 'פרישה' ועיין הכנסת). (לבית לבוא"

ה. ציון טו: ביצה למסכת הלכה' וב 'בירור סק "ה, תקכט  סי '

.Î‡Ï  Ï‚a ÁÓNÂ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ Ì„‡Lk¿∆»»≈¿∆¿»≈«»∆∆…
ÏkL ,Ó‡ÈÂ ,L‡ ˙el˜Â ˜BÁNe ÔÈÈa CLÓÈƒ¿…¿«ƒƒ¿¿«…¿…«∆»
;‰ÁÓN ˙ÂˆÓa ‰aÈ  ‰Êa ÛÈÒBiL ÈÓƒ∆ƒ»∆«¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»
dÈ‡ L‡‰ ˙el˜Â ‰a‰ ˜BÁN‰Â ˙eÎM‰L∆«ƒ¿¿«¿«¿≈¿«»…≈»
ÏÚ eÈeËˆ ‡ÏÂ ,˙eÏÎÒÂ ˙eÏÏB‰ ‡l‡ ,‰ÁÓNƒ¿»∆»≈¿ƒ¿¿…ƒ¿«ƒ«
da LiL ‰ÁÓN‰ ÏÚ ‡l‡ ,˙eÏÎq‰Â ˙eÏÏB‰‰«≈¿«ƒ¿∆»««ƒ¿»∆≈»
z„Ú ‡Ï L‡ ˙Áz :Ó‡pL ;Ïk‰ ˆBÈ ˙„BÚ¬«≈«…∆∆¡«««¬∆…»«¿»
.Ïk Ó Ï eËe ‰ÁÓNa EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡∆¡…∆¿ƒ¿»¿≈»≈……
„ÚÏ LÙ‡ È‡Â .‰ÁÓNa ‰„BÚ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»¬»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿»«¬…
˙el˜ CBzÓ ‡ÏÂ ˜BÁN CBzÓ ‡Ï ÌM‰ ˙‡∆«≈…ƒ¿¿…ƒ«

˙eÎL CBzÓ ‡ÏÂ L‡. …¿…ƒƒ¿

א.71) לא, ברכות

.‡ÎÔÈiÁ,ÌÈÏ‚a ÌÈËBL „ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa «»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ
ÏÚÂ ÌÈÒcte ˙Bpba ÔÈNtÁÓe ÔÈaÒÓ eÈ‰iL∆ƒ¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ««««¿≈ƒ¿«
ÌL ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï eˆa˜˙È ‡lL È„k ,˙B‰p‰«¿»¿≈∆…ƒ¿«¿∆¡…¿ƒ¿»
„a eÈ‰ÊÈ ÔÎÂ .‰Ú È„ÈÏ e‡BÈÂ ÌÈLÂ ÌÈL‡¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¬≈»¿≈«¿ƒ¿»»
ÌÈLÂ ÌÈL‡ eÚ˙È ‡lL È„k ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ‰Ê∆¿»»»¿≈∆…ƒ¿»¿¬»ƒ¿»ƒ
e‡BÈ ‡nL ,ÔÈÈa eÎLÓÈ ‡ÏÂ ,‰ÁÓNÏ Ì‰Èza¿»≈∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿¿¿«ƒ∆»»

‰Ú È„ÈÏ. ƒ≈¬≈»

ה"א):72) פ "ד (סוכה בתוספתא הדברים "בראשונה מקור
ונשים  מבפנים רואים אנשים השואבה, בית שמחת כשהיה
ראש, קלות לידי  באים שהם ביתֿדין וכשראו כבחוץ , רואות
נשים  ששם רוחות, שלש כנגד בעזרה, גזוזטראות שלש עשו
מעורבין". היו ולא השואבה, בית בשמחת ורואות יושבות

ריגלא"73) - דשתא סקבא אבין: "אמר א: פא, קידושין
שיש  הרגל, ימות - ולעבירה ליחוד השנה ימות של (ריעוע 
זה  ונותנים ונושאים דרשה, לשמוע  ונשים אנשים קבוצות

רש"י ). זה, עם

.ÎÔBL‡Â ÁÒt ÏL ÈÚÈLe ÔBL‡ ÔÈaL ÌÈÓÈ»ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆«¿ƒ
CB˙a ‰Úa‡ ‰ÏBba Ô‰Â ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÈÈÓLe¿ƒƒ∆««À¿≈«»«¿»»¿
ÏL BlÁ ÔÈ‡˜p‰ Ì‰  ‚Á‰ CB˙a ‰MÓÁÂ ÁÒt‰«∆««¬ƒ»¿∆»≈«ƒ¿»ƒÀ∆
ÔÈiÁ Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .„ÚBÓ ÔÈ‡˜Â ,„ÚBÓ≈¿ƒ¿»ƒ≈¿««ƒ∆≈«»ƒ
Ô‰a „tÒÏ zÓ ,˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈeÒ‡Â ‰ÁÓNa¿ƒ¿»«¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒÀ»ƒ¿…»∆

ÂÈÙa ÌÎÁ „ÈÓÏzeÒ‡  wiL Á‡Ï Ï‡ ; «¿ƒ»»¿»»¬»¿««∆ƒ»≈»
,ÌÈL„Á ÈL‡a ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .Ô‰a B„ÙÒÏ¿»¿»∆¿≈»ƒ«¿»≈√»ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ô‰a ÔÈ„ÙBqL ,ÌÈeÙe ‰kÁa«¬À»«ƒ∆¿ƒ»∆«¿ƒ≈¬»ƒ

el‡ ÌÈÓiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÙa„tÒ‰a ÔÈeÒ‡ ¿»»««ƒ∆»ƒ≈¬ƒ¿∆¿≈
.Ô‰a „tÒÏ eÒ‡  ‰ew‰ Á‡Ï Ï‡ ;˙ÈÚ˙Â¿«¬ƒ¬»¿«««¿»»ƒ¿…»∆

בפני74) מועד "אין פפא: רב  "אמר ב : כז, קטן מועד
חכם". תלמיד
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.‚ÎÔÈ‡‡lL ,„ÚBna BÁa ˙n‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒƒ««≈»¿«≈∆…
B˜Ï B˙ÈaÓ ‡l‡ ,„tÒ‰‰ ˙‡ ÏÈb‰ÏÔÈ‡Â . ¿«¿ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ≈¿ƒ¿¿≈

ÔÈÏa‡˙ÓÔÈÓ ‡ÏÂ ÔÈÚB˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÚBna ƒ¿«¿ƒ«≈¿≈≈¿ƒ¿…«¿ƒ
Û˙k‰ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂÂÈB˜ ‡l‡ ,˙n‰ ÏÚ „ÚBna ¿…¿ƒ«»≈«≈««≈∆»¿»

ÂÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈiÁ Ô‰LÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .B‡ ∆≈«»ƒ¿ƒ¿«≈»»¿ƒ»»»»
Lk Ì„‡˙ÏÈË ˙ÚLa ÂÈÏÚ „ÓBÚ ‰È‰L B‡ , »»»≈∆»»≈»»ƒ¿«¿ƒ«

ÈtŒÏÚŒÛ‡ „ÚBna ÂÈÏÚ ÚB˜ ‰Ê È‰  ‰ÓL¿»»¬≈∆≈«»»«≈««ƒ
,ÏÏk ÈL BË ÌBÈa ÔÈÚB˜ ÔÈ‡Â .BB˜ BÈ‡L∆≈¿¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

.˙Ó ÏL ÂÈB˜ elÙ‡Â«¬ƒ¿»∆≈

א.75) כז, קטן מועד מוכן 76)(משנה, כשהקבר כלומר
תקמז). סי ' או"ח  ב .77)(שו"ע  כד, קטן מועד משנה,

הרגל 78) שמחת של דמצוותֿעשה אבילות, עליו חלה לא
(מועד  יחיד של שהיא אבילות דוחה רבים, של מצוה שהיא

יד:). אחרי79)קטן לאבל שעושין ראשונה סעודה
לאבילות 80)הקבורה. הכתף  לחלוץ  נהגו לא ועכשיו

שמ ). סי ' יו"ד (שו"ע  בחול קרובים.81)אפילו שבעה הם
ואשתו. אחותו, אחיו, בתו, בנו, אמו, קטן 82)אביו, מועד

א. (שם).83)כה, הגון

.„ÎÌÈL‡Ï Ï‡ ,˙BpÚÓ  ˙n‰ ÈÙa :„ÚBna »ƒ«≈ƒ¿≈«≈¿«¬»…
.˙BpÚÓ ÔÈ‡  ˙n‰ a˜ ;˙BB˜Ó ‡ÏÂ ˙BÁtËÓ¿«¿¿…¿¿ƒ¿««≈≈»¿«
˙BpÚÓ  ˙n‰ ÈÙa :ÌÈeÙe ‰kÁÂ ÌÈL„Á ÈL‡a¿»≈√»ƒ«¬À»ƒƒ¿≈«≈¿«
ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡ .˙BB˜Ó ‡Ï Ï‡ ,˙BÁtËÓe¿«¿¬»…¿¿≈∆ƒ∆À»
.˙BBÚ ÔlÎÂ ˙ÓB‡ ˙Á‡ ?‰pÈ˜ .˙Á‡k ˙BBÚ¿««ƒ»««∆∆¿À»

eÒ‡ÂBÚiL Ì„‡ÏÌÈLÏL Ï‚Ï Ì„˜ B˙Ó ÏÚ ¿»¿»»∆¿≈«≈…∆¿∆∆¿ƒ
‚‡Bc BaÏÂ ,ˆÚ ‡e‰Â Ï‚‰ ‡BÈ ‡lL È„k ,ÌBÈ¿≈∆…»»∆∆¿∆¡»¿ƒ≈
ÔeÎÈÂ ,BalÓ ‰‚‡c‰ ÈÒÈ ‡l‡ ;Úv‰ ÔBÎfÓ ‡BÎÂ¿≈ƒƒ¿«««∆»»ƒ«¿»»ƒƒƒ«≈

‰ÁÓNÏ BzÚc. «¿¿ƒ¿»

ב .84) כח , שם א.85)משנה, ח , שם הספד.86)משנה,
בחגך".87) "ושמחת התורה: מצות לקיים

ה'תשע"ט  מרחשון  י"ד שלישי יום 

    
נשלמו.1) ולא מועד של חולו דיני  בו נתבארו

.‡BlÁ2Ba Ó‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÚBÓ ÏL À∆≈««ƒ∆…∆¡«
'ÔB˙aL'3ÏÈ‡B‰ 4'L„˜ ‡˜Ó' ‡˜Â5‡e‰ È‰Â «»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»…∆«¬≈

Lc˜na ‰‚È‚Á ÔÓÊ6‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa eÒ‡ ,7È„k , ¿«¬ƒ»«ƒ¿»»«¬ƒ«¿»»¿≈
.ÏÏk ‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ,ÏÁ‰ ÈÓÈ ‡Lk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿»¿≈«…∆≈»∆¿À»¿»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ‰eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»»¬»«ƒ««

˙ecÓ8ÌÈÙBÒ ÈcÓ Beq‡L ÈtÓ ,9Ïk ‡ÏÂ . «¿ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿…»
BË ÌBÈk Ba ‰eÒ‡ ‰„BÚ ˙Î‡ÏÓ10ÔÈÚ‰ ÛBqL , ¿∆∆¬»¬»¿∆»ƒ¿»

ÏÁ ÌBÈk ‰È‰È ‡lL È„k  Ba eÒ‡pL ÌÈca11 «¿»ƒ∆∆∆¿¿≈∆…ƒ¿∆¿…
LÈÂ Ba ˙BeÒ‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ CÎÈÙÏ ,c ÏÎÏ¿»»»¿ƒ»≈¿»¬¿≈

.Ba ˙BzÓ ˙BÎ‡ÏÓ¿»À»

והיום 2) בגלויות) (והשני  הראשון היום שבין החג ימי  הם
והיום  בגלויות) (והשני  הראשון היום ושבין בפסח , השביעי 

בסוכות. ממלאכה.3)השמיני  לשבות בכ"י4)המורה
ונקרא". הואיל הוא טוב  "יום חגיגה 5)הגירסא: (מסכת

בו  לנהוג (רש"י ), מלאכה בעשיית קדשהו שמשמעו יח ).
מלאכה. לעשות שלא טוב .6)קדושה יום של חגיגה קרבן

יום 7) כי  מבואר א') הלכה ד' פרק  פסחים (מסכת בירושלמי 
בעשיית  אסור הוא המקדש בבית קרבן מקריב  שאדם
שיהא  בדין "אינו הכתוב : מתוך זה את ומוכיח  מלאכה,
עמוד  י "ח  דף  ובחגיגה במלאכה". עסוק  ואתה קרב  קרבנך
אסור  מועד של שחולו הכתוב  מן מקורות. כמה הובאו א'
חג  "את י "ד): פסוק  כ"ג פרק  (שמות מלאכה בעשיית
מועד  של חולו על "לימד ימים", שבעת תשמור המצות
ד'): פסוק  כ"ג פרק  (ויקרא ועוד מלאכה". בעשיית שאסור
במועדם", אותם תקראו אשר קדש מקראי  ה' מועדי  "אלה
הרי הראשון ביום אם מדבר, הכתוב  "במה עקיבא: רבי  אמר
נאמר: כבר הרי  בשביעי  ואם "שבתון", נאמר: כבר
מועד, של בחולו אלא מדבר הכתוב  אין הא "שבתון",
ראה  (פרשת בספרי  ועיין מלאכה". בעשיית שאסור ללמדך
שאינם  (הסוכות) וחג פסח  אומר, שמעון "רבי  ט "ז): פרק 
ימים, שמונה וזה שבעה זה עשה תורה אמרה מלאכה, עונת
יום  אלא אינה (קצירה), מלאכה עונת שהיא (שבועות) עצרת
הרי ישראל". של ממונם על חסה שהתורה מלמד אחד,

מלאכה. בעשיית אסור המועד על 8)שחול אותו מלקין
חכמים. דברי  נגד "כתוב 9)שמרד שם: חגיגה במסכת

וביום  מצות תאכל ימים "ששת ח '): פסוק  ט "ז פרק  (דברים
שביעי מה מלאכה", תעשה לא אלקיך לה' עצרת השביעי 
עצור  שביעי  מה אי  עצורין, ימים ששת אף  (ממלאכה) עצור
תלמוד  מלאכה? בכל עצורים ימים ששת אף  מלאכה, בכל
מלאכה  בכל עצור השביעי  עצרת", השביעי  "וביום לומר:
הכתוב  מסרן לא הא מלאכה, בכל עצורין ימים ששת ואין
מותר, יום ואיזה אסור יום איזה לך לומר לחכמים, אלא
מן  ויש מותרת". מלאכה ואיזו אסורה מלאכה איזו
מן  הוא המועד בחול מלאכה שאיסור שסוברים הראשונים

תק "ל. סימן הלכה בביאור ראה סוגי10)התורה. וחמשה
יעשנו  לא (אם האבד דבר א. המועד. בחול מותרים מלאכה
פועל  ג. נפש. לאוכל מועד צרכי  ב . הדבר). יפסד במועד
(שאינו  הדיוט  מעשה ה. רבים. צרכי  ד. יאכל. מה לו שאין

תק "ל). סימן ברורה משנה – אומן ירושלמי11)מעשה
בר  אבא רבי  "אמר ג'): הלכה ב ' פרק  קטן מועד (מסכת

התר  אתי  שימנה מי  היה "אילו עושין ממל: שיהיו תי 
אלא  מלאכה לעשות אסור כלום המועד, בחול מלאכה
ועכשיו  בתורה? ויגיעין ושמחין ושותין אוכלין שיהיו

ופוחזין". ושותין אוכלין

.d˙B‡ ‰NÚÈ ‡Ï Ì‡L ,‰Î‡ÏÓ Ïk :Ô‰ el‡Â¿≈≈»¿»»∆ƒ…«¬∆»
,d˙B‡ ÔÈNBÚ  ‰a‰ „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰È „ÚBna«≈ƒ¿∆»∆¿≈«¿≈ƒ»
ÔÈ˜LÓ ?„ˆÈk .‰a‰ ÁË da ‰È‰È ‡lL „Ïe12 ƒ¿«∆…ƒ¿∆»…««¿≈≈««¿ƒ

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa13‰˜Ln‰ ˙È ‡Ï Ï‡ ,„ÚBna14; ≈«¿»ƒ«≈¬»…≈««¿∆
‰‡Óv‰ ı‡‰ ‡È‰Â ,ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L∆ƒ…«¿∆≈«¿»ƒ¿ƒ»»∆«¿≈»
 d˙B‡ ‰˜LÓ ‡e‰LÎe .daL ˙BÏÈ‡‰ Ba e„ÒÙÈ ƒ¿¿»ƒ»∆»¿∆«¿∆»

‰Îa‰ ÔÓ ‰˜LÈÂ ‰Ï„È ‡Ï15,ÌÈÓLb‰ ÈnÓ B‡ …ƒ¿∆¿«¿∆ƒ«¿≈»ƒ≈«¿»ƒ
ÔÓ ‡e‰ ‰˜LÓ Ï‡ ;ÏB„b ÁË ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆…«»¬»«¿∆ƒ
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ÔÈÚn‰16‰lÁzÎÏ ‡ˆiL ÔÈa ‰È‰L ÔÈa ,17BÎÈLÓÓ  ««¿»≈∆»»≈∆»»¿«¿ƒ»«¿ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰˜LÓe«¿∆¿≈…«≈»∆

א').12) עמוד ב ' דף  קטן מועד במסכת אדמה 13)(משנה
להשקאה. תעלות בה ויש למים, שדה 14)שצמאה

גשמים. ממי  המסתפקת בבור 15)צמחים מכונסין מים
המים. משם ולשאוב  לדלות גדולה טירחא ויש עמוק ,

לשם.16) המים את מחדש.17)ממשיך עכשיו

.‚CÙB‰18ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ Ì„‡19CB„Â Ô˙B‡ ÔÁBËÂ ,„ÚBna ≈»»∆≈»«≈¿≈»¿≈
Û‚Â ˙BiÁ‰ ‡lÓÓe ,Ô˙B‡20‰NBÚ ‡e‰L C„k ,Ô˙B‡ »¿«≈∆»ƒ¿»»¿∆∆∆∆

e‰NBÚ  ‰NÚ ‡Ï Ì‡ „ÒÙ‰ Ba LÈL Ïk .ÏÁa¿……∆≈∆¿≈ƒ…«¬∆≈
ÔÎÂ .ÈepL CÈˆ BÈ‡Â ,Bk„k21ÂÈ˙Bt Ì„‡ ÒÈÎÓ ¿«¿¿≈»ƒƒ¿≈«¿ƒ»»≈»

„Ïe ,ÌÈpb‰ ÈtÓ22‰Úˆa ÌÒÈÎiL23‰ÏBLÂ ;24 ƒ¿≈««»ƒƒ¿«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿»¿∆
Ìk ÔÎÂ .„‡z ‡lL ÏÈLa ‰Ln‰ ÔÓ BzLtƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆……≈¿≈∆∆

B˙B‡ ÔÈˆBa  „ÚBna ˆa‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰L25. ∆ƒƒ«¿«¿ƒ»≈«≈¿ƒ

שכשנותנים 18) ב '). עמוד י "א דף  קטן מועד במסכת (משנה
כדי מניחם שם, וצוברן לקיטה לאחר במעטן הזיתים
והופכן  הבד, בבית ונותנן מאליהן, ויתבשלו שיתחממו

נפסדים. עכשיו כן עשה לא ואם במשנה 19)וטוחנן.
לא  אותם להפוך אבל הפוכים", זיתיו היו "אם כתוב : (שם)
אבלות  לענין שם בברייתא אבל הראב "ד). (השגות הותר
ה' פרק  ברמב "ם הנוסחא (כן להפוך" "זיתיו מפורש
משנה  מגיד ראה מקורות, כמה ובעוד י ' הלכה אבל מהלכות
מפריש  יחיאל רבינו תלמיד ידידיה רבינו ושיטת עוז ומגדל
המועד  לחול הדין והוא שם) הר"ן וחידושי  קטן מועד על

משנה). קטן 20)(מגיד מועד במסכת במשנה והוא וסותם.
ב '. עמוד י "ב  י "ב 21)דף  דף  קטן מועד במסכת משנה

ב '. אלא 22)עמוד לעשותו אפשר שאי  דבר הוא ואם
תקל"ח ). סימן (רמ "א האבד בדבר מותר הכל בפרהסיא,

ברור,23) ההפסד שאין מפני  בצנעא לעשות כאן החמירו
רמב "ן). בשם משנה (מגיד גנבים שיבואו ודאי  זה שאין

ומוציא.24) אפילו 25)מעלה לעשות מותר האבד שבדבר
משנה). (מגיד לקרקע  במחובר

.„eÒ‡Â26el‡ ˙BÎ‡ÏÓ Á‡ÈÂ Ôek˙iL Ì„‡Ï ¿»¿»»∆ƒ¿«≈ƒ«≈¿»≈
ÌÁÈpÈÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ27ÈtÓ „ÚBna Ô˙BNÚÏ È„k ¿«≈»∆¿«ƒ≈¿≈«¬»«≈ƒ¿≈

,„ÚBnÏ dÁÈp‰Â BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÓ‰ ÏÎÂ .Èet ‡e‰L∆»¿»«¿«≈¿«¿¿ƒƒ»«≈
ÔÈ„a‡Ó ÔÈc ˙Èa  „ÚBna d‡NÚÂ28ÔÈÈ˜ÙÓe d˙B‡ «¬»»«≈≈ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒƒ

Ï d˙B‡Ì‡Â .Ïk29ÔÈÒB˜ ÔÈ‡  ˙ÓÂ BzÎ‡ÏÓ Ôek »«…¿ƒƒ≈¿«¿»≈≈¿ƒ
epnÓ d˙B‡ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡Â ,ÂÈÁ‡ Ba30ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ; ¿«¬»¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆¿≈¿ƒ

‡lL È„k „ÚBna ‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ˙BNÚlÓ Ôa‰«≈ƒ«¬»¿»»«≈¿≈∆…
.„‡z…≈

ב ').26) עמוד י "ב  דף  קטן מועד במסכת (משנה
השנה,27) ימות בשאר המלאכה את לעשות לו שאפשר

למועד. אותה מצמצם והוא לאחריו, או המועד לפני 
וסובר 28) (שם). יאבדו" במועד מלאכתן כוונו אם "וכולן

המלאכה  מלעשות אותו שמונעין הוא שהפירוש הרמ "ך
יאבדּו, היא: זו מלה וקריאת להיפסד. הדבר את ְֹומניחין
מאבדין  דין שהבית פירושו "יאבדו" כי  סובר רבינו אבל
וראיה  יאּבדּו. זו מילה וקריאת הדבר, את ומפקירין ְְַאותו

ההוא  ליה הוה ינאי  "רבי  (שם): מהגמרא רבינו לדברי 
דמועדא, בחולא הפירות) (לקטוף  זימניה דמטי  פרדיסא
לפרדיסייהו  עלמא כולי  שהיוה (אחרת) לשנה קטפיה.
שתא", ההוא לפרדיסא ינאי  רבי  אפקריה דמועדא, לחולא
במועד  מלאכתו שמכוון למי  מפקירין דין שבית הרי 

טוב ). יום עמוד 29)(תוספות י "ג דף  קטן מועד (מסכת
ממונו".30)א'). את מאבדין "ואין הגירסא: בכ"י 

.‰ÈÓ31ÌB˜Ó BÏ ˙BÏ B‡ „‚a BÏ t˙Ï CÈvL ƒ∆»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»
„ÚBna32d˙B‡a È‰Ó BÈ‡Â ËBÈ„‰ ‰È‰ Ì‡ : «≈ƒ»»∆¿¿≈»ƒ¿»
‰Î‡ÏÓ33‰È‰ Ì‡Â ;Bk„k d˙B‡ ‰NBÚ ‰Ê È‰  ¿»»¬≈∆∆»¿«¿¿ƒ»»

.ËBÈ„‰ ‰NÚÓ d˙B‡ ‰NBÚ ‰Ê È‰  È‰Ó Ôn‡À»»ƒ¬≈∆∆»«¬≈∆¿
ÈÏÎÓ  ‰ÈÙ˙a ?„ˆÈk34ÔÈe ,35ÌÈ‡ ÁÈpÓ  ≈«ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ«¬»ƒ

ÛLÂ ,Ô‰ÈÏÚ ËÈËa ÁË BÈ‡Â36Ú˜w‰ È˜„Ò37 ¿≈»¿ƒ¬≈∆¿»ƒ¿≈««¿«
Ï‚e „ia dÏÈbÚÓe38ÌÈˆÏÁÓa ÌÈÏÈbÚnL ÔÈÚk ,39. «¿ƒ»«»»∆∆¿≈∆«¿ƒƒ¿«¬»«ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ב ').31) עמוד ח ' דף  קטן מועד במסכת לצורך 32)(משנה
אומן 33)המועד. שאינו סימן במלאכה מהיר שאינו מי 

הכלב .34)(הגר"א). שיני  כמו מזו, זו התפירות מרחיק 
א').35) עמוד י "א דף  קטן מועד במסכת (משנה
וסותם.36) הגג.37)מחליק  ברגל 38)של שיעשה

יעשנו  לא אבל בכלי , לעשות שרגילים כדרך הטיח , החלקת
(מהריט "ץ ). בגגות.39)בכלי  הטיט  בו שמחליקים כלי 

.ÂÈÓ40BÏ ÔÈ‡Â ,Ú˜wÏ ˙aÁÓ ‰‡ez BÏ ‰˙È‰L ƒ∆»¿»¿»¿À∆∆««¿«¿≈
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ‰pnÓ ‡l‡ „ÚBna ÏÎ‡iM ‰Ó«∆…««≈∆»ƒ∆»««ƒ∆≈

„ÒÙ‰ Ô‡k41ÏÎ‡iM ‰Ó ˙B˜Ï B˙B‡ ÔÈÎÈˆÓ ÔÈ‡ , »∆¿≈≈«¿ƒƒƒ¿«∆…«
ˆB˜ ‡l‡ ,„ÚBn‰ Á‡ ˆ˜iL „Ú ˜eM‰ ÔÓƒ««∆ƒ¿…«««≈∆»≈
,CÈˆ ‡e‰M ‰Ó ÔÁBËÂ Be ‰BÊÂ L„Â nÚÓe¿«≈¿»¿∆≈¿≈«∆»ƒ
Ba ÔÈ‡L c ÏkL ;˙BÙa Le„È ‡lL „Ïeƒ¿«∆…»¿»∆»»»∆≈

„ÒÙ‰42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙BpLÏ CÈˆ  ∆¿≈»ƒ¿«¿≈…«≈»∆

ב ').40) עמוד י "ב  דף  קטן מועד מועד 41)(מסכת (מסכת
בחולא  קציר) לו קצרו =) חצדא ליה חצדו "רב  שם): קטן
שאינה  חיטה (שדה פסיד הוה דלא – דחיטי  – דמועדא
(לא  הוה יאכל מה לו ואין עכשיו) יקצרוה לא אם נפסדת

לאכול)". מה לו מביא 42)היה אינו השינוי  ידי  שעל
דבר  כל שהרי  שינוי  צריך אינו הפסד מביא אם אבל הפסד
וכל  ג') הלכה למעלה שכתב  (כמו שינוי  צריך אינוי  האבד

משנה. כסף  ועיין במעשיו, הפסד גורם אם שכן

.ÊÌÈLk43,ÔLBk  „ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ÏBÎiL ¿»ƒ∆»∆¡…≈∆«≈¿»
.ÔLÎÏ eÒ‡  „ÚBn‰ Á‡Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»¿ƒ∆»¿«««≈»¿»¿»

„eˆÏ ÏBÎiL Ïk ÌÈ‚c Ì„‡ „ˆÂ44ÁÏBÓe ,45Ïk‰ ¿»»»»ƒ…∆»»≈««…
ËÁÒÈ Ì‡ ,„ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡iL LÙ‡ È‰L ;„ÚBna«≈∆¬≈∆¿»∆…«≈∆«≈ƒƒ¿…

.eÎk˙iL „Ú ˙Ba ÌÈÓÚt B„Èa Ô˙B‡»¿»¿»ƒ««∆ƒ¿«¿

פירות,43) והם א') עמוד י "א דף  קטן מועד במסכת (משנה
ובחומץ . במים לכבשם שדרך ודגים, ואפילו 44)ירקות

שאין  מכיון מותר, במועד, הצורך מכדי  יותר צד הוא אם
אולי לומר יש צידה כל ועל להשני , אחד בטעמו שוה דג כל
או"ח  אברהם (מגן המועד לכבוד יותר משובחים ימצא
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לפי45)תקל"ג). א') עמוד י "א דף  קטן מועד (מסכת
שם. השנית הלשון

.ÁÔÈÏÈËÓ46‡lLÂ ;„ÚBn‰ CˆÏ „ÚBna ÎL ¿ƒƒ≈»«≈¿…∆«≈¿∆…
ÎL „Á‡Â ÌÈÓz ÎL „Á‡ .eÒ‡  „ÚBn‰ CˆÏ¿…∆«≈»∆»≈«¿»ƒ¿∆»≈«

ÌÈBÚN47ÌÈÚÓ ,ÔLÈ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .48‰˙BLÂ ¿ƒ««ƒ∆≈»»«¬ƒ¿∆
Ïk ÔÎÂ .‰‡BÏ ˙k BÊ ‰ÓÚ‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ÔÓƒ∆»»∆≈«¬»»ƒ∆∆»∆¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ב ').46) עמוד י "ב  דף  קטן מועד שם 47)(מסכת שיש
מרובה. ואף 48)טירחא יותר. לו טוב  שהחדש לומר

ואמרו: יהודה בר יוסי  רבי  על חכמים חלקו שם שבגמרא
פסק  הרמב "ם – ? בהשגות) (הראב "ד בכך" מערימין "אין
שאין  שכיון ב ' עמוד קל"ט  דף  שבת במסכת דגמרא כסתמא
תקל"ג). סימן שם אברהם (מגן מותר ניכרת, זאת הערמה

.ËÏk49ÔÈNBÚLk ,„ÚBn‰ CˆÏ Ô‰L ˙BÎ‡ÏÓ »¿»∆≈¿…∆«≈¿∆ƒ
Ô‰Èn‡ Ô˙B‡50ÌÈ„iv‰ ?„ˆÈk .‰Úˆa ÔÈNBÚ  »À»≈∆ƒ¿ƒ¿»≈«««»ƒ

ÔÈNBÚ el‡ È‰  ˜eMa kÓÏ ÔÈˆBa‰Â ÔÈÁBh‰Â¿«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿…«¬≈≈ƒ
„ÚBn‰ CˆÏ ‰NÚ Ì‡Â .„ÚBn‰ CˆÏ ‰Úˆa¿ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ»»¿…∆«≈

.zÓ ‰Ê È‰  È˙B‰Â¿ƒ¬≈∆À»

ב ').49) עמוד י "ג דף  קטן מועד במסכת (משנה
עליהם 50) ולכן ביחד, הרבה לעשות רגילים האומנים

לצורך  שעושה יכיר לא הרואה כי  בצנעא, מלאכתם לעשות
אינו  המועד לצורך עושה כשהוא ההדיוט  אבל המועד,
בפרהסיא  אף  לעשות לו מותר לכן מרובה, בשיעור עושה

(פוסקים).

.È„ÚBna ÌÈa‰ ÈÎˆ Ïk ÔÈNBÚ51ÌÈw˙Ó ?„ˆÈk . ƒ»»¿≈»«ƒ«≈≈«¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈw˙Óe ,ÌÈa‰ ˙eLaL ÌÈn‰ ÈÏe˜Ïƒ̃¿≈««ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ∆
˙BBa ÌÈaÏ ÌÈÙBÁÂ .˙BBÁ‰ ˙‡Â ÌÈÎc‰«¿»ƒ¿∆»¿¿¿ƒ»«ƒ

ÔÈBÎÂ ,˙BÚÓe ÔÈÁÈL52ezLiL È„k ˙B‰ Ô‰Ï ƒƒ¿»¿ƒ»∆¿»¿≈∆ƒ¿
,ÌÈa ÏL ˙BÚÓe ˙BBÏ ÌÈÓ ÌÈÒBÎÂ .Ô‰ÈÓÈÓ≈≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿»∆«ƒ

Ô‰È˜„Ò ˙‡ ÔÈw˙Óe53ÔÓ ÔÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈÈÒÓe . ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆«ƒƒ
˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ„„BÓe ,ÌÈÎc‰54‰Â˜Ó ÏÎÂ , «¿»ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»ƒ¿∆

ÔÈÏÈbÓ  ÒÁ ‡ˆÓpL55BÏ ÔÈÓÈÏLÓe ÌÈÓ BÏ ∆ƒ¿»»≈«¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ
.BeÚLƒ

משום 51) א'). עמוד ב ' דף  קטן מועד במסכת (משנה
כולם  בטלים שהם בשעה אלא נגמרים אינם רבים  שצרכי 
דבי "קדירא הדבר יתבטל עכשיו יעשו לא ואם ממלאכה
אינה  שותפים של (קדירה קרירא" ולא חמימא לא שותפי 
שאם  אומרים יש זה ולפי  הרא"ש). – קרה ולא חמה לא
לכוון  לו אסור לבדו, לעשות בידו שהרשות אחד מנהיג יש
השנה  ימות בשאר המלאכה יעשו אלא במועד, מלאכתו

תקמ "ד). סימן אברהם "ומנין 53)חופרין.52)(מגן
והמכשולות) הקוצין (להסיר אלה כל ועשו יצאו לא שאם
הם  כאלו הכתוב  עליהם מעלה שם ששפכו דמים שכל
עליך  והיה י '): פסוק  י "ט  פרק  (דברים לומר תלמוד שפכום,

ב '). עמוד ה' דף  קטן מועד (מסכת אם 54)דמים" לראות
סאה. ארבעים = טהרה שיעור בהם ממשיכין.55)יש

.‡ÈÔÈ‡ˆBÈÂ56˙‡ È˜Ù‰Ï ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈ‡Ïk‰57ÔÈ„BÙe .58‰ ˙‡˙‡Â ÔÈÎÚ‰ ˙‡Â ÌÈÈeM «ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆

,˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe ,˙BLc˜‰‰ ˙‡Â ÌÈÓÁ‰«¬»ƒ¿∆«∆¿≈«¿ƒ∆«
ÔÈÚˆBÂ ,‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙBÚÂ ,‰t‰ ˙‡ ÔÈÙBNÂ¿¿ƒ∆«»»¿¿ƒ∆»∆¿»¿¿ƒ
ÏÚ ÔÈiˆÓe ,Úˆn‰ ˙‡ ÔÈ‰ËÓe ,ÈÚ „Ú∆∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿…»¿«¿ƒ«
Ô‰Ó eLÙiL È„k ,Ôeiˆ ˙‡ ÌÈÓL‚ eÁnL ˙Bw‰«¿»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿≈∆ƒ¿¿≈∆

Ô‰ ÌÈa ÈÎˆ el‡ ÏkL ;ÌÈ‰k‰59. «…¬ƒ∆»≈»¿≈«ƒ≈

א').56) עמוד ב ' דף  קטן מועד במסכת לעקור 57)(משנה
שאז  משום המועד בחול זה התירו מהשדות. הכלאים את
וממעות  בזול, נשכרים והם ממלאכה, הפועלים בטלים
מה  וכל (גמרא) להם שילמו ההקדש של הלשכה תרומת

(רש"י ). עושים להקדש כסף  לחסוך מקור 58)שאפשר
ב '. הלכה א' פרק  קטן מועד מסכת בירושלמי  זו הלכה

הוא"59) רבים צורך לעשותו, נזקק  דין שבית ["שכל
כל  ועושין ד"ה א' עמוד ב ' דף  קטן מועד מסכת (מאירי 
בי "ד  שצריכין והקדשות חרמין ערכין זה ובכלל רבים) צרכי 
(פרק  סוטה השקאת וכן ב ') הלכה ערכין מהלכות ח ' (פרק 
מהלכות  ט ' (פרק  עגלה ועריפת א') הלכה סוטה מהלכות ג'
הלכה  עבדים מהלכות ג' (פרק  עבד ורציעת א') הלכה רוצח 
וטהרת  ממש רבים צורך הוא שבויים פדיון ואילו ט ').
מישראל, טומאה למעט  רבים לצורך היא אף  המצורע 
מסכת  בתחלת ריטב "א ועיין ישראל. את לטהר פרה ושריפת

קטן]. מועד

.ÈÌÈ„Â60˙BBÓÓ ÈÈc61˙BLÙ ÈÈ„Â ˙BkÓ ÈÈ„Â ¿»ƒƒ≈»¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»
B˙B‡ ÔÈ˙ÓLÓ  ÔÈc‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓe .„ÚBna«≈ƒ∆…ƒ≈»»«ƒ¿«¿ƒ
˙Èa ‰NÚÓ ÔÈ˙Bk Ck ,„ÚBna ÔÈcL ÌLÎe .„ÚBna«≈¿≈∆»ƒ«≈»¿ƒ«¬≈≈

BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ÔÈc62˙Bb‡ ÔÈic‰ ÔÈ˙Bk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆≈«¿ƒ««»ƒƒ¿
ÔBÊÓÏ Ô‰a eÎnL ˙Bb‡Â ,BÁ ÏÚÏ eÓML ÌeL∆»¿««¿ƒ¿∆»¿»∆ƒ¿
‰ÓBc‰ ÏÎÂ ,ÔÈe‡Óe ‰ˆÈÏÁ ÈËLe ,˙Ba‰Â ‰M‡‰»ƒ»¿«»¿»≈¬ƒ»≈ƒ¿»«∆
,ÌekÊiL È„k Ì˙ÎÏ ÔÈic‰ ÌÈÎÈvL ÌÈcÓ Ô‰Ï»∆ƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ««»ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿
,Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÌÈ„ B‡ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÔB‚k¿«¬«¬≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¬≈∆

kÈÓ .ÈÏ Ôe„È ÈBÏt LÈ‡ ,ÈÏÚ ÔÓ‡ ÈBÏt LÈ‡ :ÔB‚¿ƒ¿ƒ∆¡»»«ƒ¿ƒ»ƒƒ
‰tŒÏÚa ‰ÂÏn‰ BÈÓ‡‰ ‡ÏÂ ,„ÚBna ˙BÂÏÏ CÈvL∆»ƒƒ¿«≈¿…∆¡ƒ««¿∆¿«∆
ÈLec˜Â ÔÈhb ÔÈ˙Bk ÔÎÂ .BÁ ËL ˙Bk ‰Ê È‰ ¬≈∆≈¿«¿≈¿ƒƒƒ¿ƒ≈

Ô‰ ÌÈa ÈÎˆk el‡ ÏkL ;˙BzÓe ÔÈBLÂ ÌÈL63. »ƒ¿»ƒ«»∆»≈¿»¿≈«ƒ≈

הטעם 60) כאן ואף  ב '). עמוד י "ד דף  קטן מועד (מסכת
(עיין  הם רבים וכצורך דין בית מעשי  אלה שכל מפני  הוא

משנה). במועד,61)מגיד להתדיין רוצים הצדדים שני  אם
ולא  ניסן בימי  לא זמן קובע  דין הבית אין כן לולא אבל
הלכות  (רמב "ם במועדות" טרודים שהעם "מפני  תשרי  בימי 

ט '). הלכה כ"ה פרק  מועד 62)סנהדרין במסכת (משנה
ב '). עמוד י "ח  דף  בכל 63)קטן שההיתר אומרים ויש

ועוד). (ראב "ד האבוד כדבר שהם מפני  הוא אלה

.‚ÈeÒ‡Â64ÔÈlÙz ÌÈÙÒ elÙ‡ „ÚBna zÎÏ ¿»ƒ¿…«≈¬ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÔÈ‰ÈbÓ ÔÈ‡Â .˙BÊeÊÓe65ÙÒa ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¿¿≈«ƒƒ¬ƒ««¿≈∆

‰ÊÚ‰66„ÚBn‰ CˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ BfL ÈtÓ ,67. »¬»»ƒ¿≈∆¿»»∆≈»¿…∆«≈
BÓˆÚÏ ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz Ì„‡ ˙Bk Ï‡68‰ÂBËÂ , ¬»≈»»¿ƒƒ¿»¿«¿¿∆
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קטז                 
         

ÎBÓe ˙Bk  ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .B„‚Ï ˙ÏÎz¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ≈«…«≈≈
.B˙Òt È„k ÌÈÁ‡Ï«¬≈ƒ¿≈«¿»»

שם).64) שבספר.65)(משנה טעות שממנו 66)לתקן
ספר  מהלכות ז' פרק  (למעלה המלך של תורה ספר מגיהים
א'). הלכה מלכים מהלכות ג' פרק  ולהלן ב ' הלכה תורה

טוב .67) יום בו לקרוא אחר תורה ספר לציבור שיש מכיון
כדי ולהגיה, לכתוב  מותר אחר, ספר להם אין אם אבל

משנה). (כסף  לקרוא במה לציבור להם 68)שיהיה שצריך
מיד. המועד לאחר לתפילין

.„ÈzÓe69ÌBÏL ˙Ï‡L ÏL ˙Bb‡ zÎÏ70,„ÚBna À»ƒ¿…ƒ¿∆¿≈«»«≈
el‡ ˙BÈ˙kL ;ÂÈ˙B‡ÈˆÈ MÁÓe ÂÈ˙BBaLÁ ˙BÎÂ¿≈∆¿»¿«≈¿ƒ»∆¿ƒ≈

„‡Ó Ôew˙a ‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡71‰NÚÓk e‡ˆÓÂ , ≈»»ƒ¿»¿ƒ»¿…¿ƒ¿¿¿«¬≈
˙BÎ‡Ïna ËBÈ„‰72. ∆¿«¿»

שם).69) שבמשנה 70)(משנה רשות" של "אגרות הן
איננה.71)שם. הזאת התיבה הראב "ד 72)בכ"י  ולדעת

ימצא  לא שאולי  האבד דבר שהוא מטעם הוא באלה ההיתר
המכתב . את שיוליך מי  כך אחר

.ÂËÔÈNBÚ73˙n‰ ÈÎˆ Ïk74,BÚN ÔÈÊÊBb .„ÚBna ƒ»»¿≈«≈«≈¿ƒ¿»
Ì‰Ï eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÔB‡ BÏ ÔÈNBÚÂ ,B˙eÒk ÔÈÒaÎÓe¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ…»»∆
‰Úˆa ÌÈÒ Ô‰Ó ÔÈÒBÂ ˙BB˜ ÔÈ‡ÈÓ  ÌÈÒ¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ≈∆¿»ƒ¿ƒ¿»

˙Èa‰ CB˙a75‰È‰ Ì‡Â .76ÔÈNBÚ  ÌÒÙÓ Ì„‡ ¿««ƒ¿ƒ»»»»¿À¿»ƒ
˜eMa elÙ‡77ÒÏ Úi‰ ÔÓ ıÚ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡ Ï‡ . ¬ƒ«¬»≈¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿…

Ô‰a ˙BÏ ÌÈ‡ ÔÈˆBÁ ÔÈ‡Â ,ÔB‡Ï ˙BÁeÏ epnÓƒ∆¿»¿≈¿ƒ¬»ƒƒ¿»∆
.∆̃∆

ב ').73) עמוד ח ' דף  קטן מועד לתפור 74)(מסכת כמו
מגדים). (פרי  אומן מעשה הוא אם ואפילו תכריכין

המת.75) לצורך שנעשה שיודעים שם, נמצא שהמת
ו').76) הלכה א' פרק  קטן מועד מסכת (ירושלמי 
הזה 77) שבזמן "ומה נעשה. המת שבשביל יודעים שהכל

שהמת  פי  על אף  הכנסת בית בחצר הארון לתקן רגילין
וכשיש  ביחד, מישראל עתה רב  עם שאין מפני  אחרת, בחצר
מפורסם  כמת חשובים כולם והמתים יודעים, כולם בעיר מת

מיימוניות). (הגהות חשדא" וליכא

.ÊËÔÈ‡78‡ˆnÈ ‡nL ,„ÚBna ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B ≈ƒ∆«¿»ƒ«≈∆»ƒ»≈
Ï‡Ï Ct‰ BbÁ ‡ˆÓÂ ‡ÓË79ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â .80ÌÈL »≈¿ƒ¿»«∆¿«¿≈∆¿≈¿ƒ»ƒ

‚Á‰ ˙ÁÓN ÁkzLz ‡lL È„k ,„ÚBna ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ«≈¿≈∆…ƒ¿««ƒ¿«««
È‡eNp‰ ˙ÁÓNaB˙Leb ˙‡ ÈÊÁÓ Ï‡ .Ô81, ¿ƒ¿««ƒƒ¬»«¬ƒ∆¿»

ÔÈÒ‡Óe82˙cÚÒ ‰NÚÈ ‡lL „Ïe ,„ÚBna ÌÈL ¿»¿ƒ»ƒ«≈ƒ¿«∆…«¬∆¿À«
ÔÈ‡eN ˙cÚÒ ‡ÏÂ ÔÈÒe‡83ÚÈ ‡lL ;84‰ÁÓN ≈ƒ¿…¿À«ƒƒ∆…¿»≈ƒ¿»

.‚Á‰ ˙ÁÓNa ˙Á‡«∆∆¿ƒ¿«∆»

א').78) עמוד ז' דף  קטן מועד במסכת שהרי79)(משנה
צרעת  טומאת מהלכות י ' (פרק  אבלות דיני  כמה בו נוהגים

ו'). ב ').80)הלכה עמוד ח ' דף  קטן מועד במסכת (משנה
(רש"י ).81) כך כל עמה שמח  להתקשר 82)שאינה ומותר

ממש  אירוסין שאינו סעודה לעשות וגם לשידוך בתנאים
וקציעה). החג 83)(מור שמחת תשתכח  אלו ידי  שעל

הזאת. ההלכה בראש כמבואר מלא 84)ממנו "שנאמר
אישות  מהלכות י ' (פרק  זאת" את גם לך וניתנה זאת שבוע 

בירושלמי ). הוא וכן י "ד הלכה

.ÊÈÔÈ‡85‡nL ‰Êb ,„ÚBna ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡Â ÔÈÁl‚Ó ≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ«≈¿≈»∆»
BË ÌBÈ ‡BÈÂ ,„ÚBn‰ CB˙Ï BÓˆÚ Ì„‡ ‰‰LÈ«¿∆»»«¿¿«≈¿»

ÔBL‡‰86BÏ LÙ‡ È‡L ÈÓ Ïk ,CÎÈÙÏ .ÏeÓ ‡e‰Â »ƒ¿¿À»¿ƒ»»ƒ∆ƒ∆¿»
ÒaÎÏ zÓ ‰Ê È‰  BË ÌBÈ Úa ÒaÎÏe Ál‚Ï¿«≈«¿«≈¿∆∆¬≈∆À»¿«≈

.„ÚBna Ál‚Ïe¿«≈««≈

ב ').85) עמוד י "ג דף  קטן מועד במסכת עיקר 86)(משנה
המשנה  בפירוש כתב  וכן הראשון טוב  ביום הוא הקפידא
כמבואר  אותו ולענג לכבד התורה מן שהוא משום והיינו

רוקח ). (מעשה הקודם בפרק 

.ÁÈ?„ˆÈk87ÌBÈa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈL ÏÁL Ï‡ ≈«»≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿
BË88‡e‰ È‰Â BË ÌBÈ Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL B‡ ,∆»ƒ¿¿∆∆«¬≈
˙aL89Ìi‰ ˙È„nÓ ‡a‰Â ;Ál‚Ï LÙ‡ È‡L90 «»∆ƒ∆¿»¿«≈«¿«»ƒ¿ƒ««»

;da ‡ˆBiÎÂ ‰BÁÒÏ ‡l‡ ,Ïih‰Ï ‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â¿∆…»»¿ƒ«≈∆»ƒ¿»¿«≈»
‰È‰L ÈÓe ;ÌÈeÒ‡‰ ˙ÈaÓe ‰ÈM‰ ˙ÈaÓ ‡ˆBi‰Â¿«≈ƒ≈«¿ƒ»ƒ≈»¬ƒƒ∆»»

‰cÓ91ÚaLpL ÈÓe ;„ÚBna ‡l‡ e‰eÈz‰ ‡ÏÂ ,92 ¿À∆¿…ƒƒ∆»«≈ƒ∆ƒ¿«
Èz‰Ï ÌÎÁÏ Ï‡L ‡ÏÂ ,ÒaÎÏ ‡lLÂ Ál‚Ï ‡lL∆…¿«≈«¿∆…¿«≈¿…ƒ¿«¿»»¿«ƒ
ÔÈÒaÎÓe ÔÈÁl‚Ó el‡ È‰  „ÚBna ‡l‡ B„ƒ¿∆»«≈¬≈≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ

.„ÚBna«≈

(87.( ב ' עמוד י "ג דף  קטן מועד במסכת לא 88)(משנה
מבטל  הרגל אין זה באופן שהרי  כאן, מדובר גילוח  לענין
אלא  אסור שאינו כיבוס  לענין אלא שלשים, גזירת ממנו
מותר  טוב  יום בערב  לכבס  אסור שהיה שכיון שבעה, בתוך
מעשה  בהקדמת [ועיין משנה). (כסף  המועד בחול לכבס  לו
תלמיד  דוד בר' חיים להר' משקין חידושי  בשם רוקח 
עוד  ועיין בזה הרמב "ם רבינו בשם שכתב  מה הרשב "א
יד" על ("קובץ  הרמב "ם של נכדו הנגיד יהושע  ר' בשו"ת

כ]. שאלה ת"ש) ג' כלו 89)ספר טוב  יום שבערב  וכיון
שלשים, אבילות ממנו נתבטלה טוב  יום ובכניסת שבעה, לו
יכול  ולא אנוס  שהיה מאחר המועד, בחול להסתפר לו מותר

משנה). (כסף  שבת שהיה החג לפני  במועד,90)להסתפר
שהות  לו היה שלא לחשיכה סמוך טוב  יום בערב  או

החג. לפני  שהוא 91)להתגלח  זמן כל להתגלח  שאסור
נדר.92)בנידוי . או

.ËÈÔlÎÂ93‡ÏÂ Ï‚‰ Ì„˜ Ál‚Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ¿À»∆»»»∆¿«¿«≈«…∆»∆∆¿…
ÔÓÊ ÚÈb‰L Úˆn‰Â ÈÊp‰ Ï‡ .ÔÈeÒ‡  eÁl‚ƒ¿¬ƒ¬»«»ƒ¿«¿…»∆ƒƒ«¿«
 Ï‚‰ Ì„˜ ÔÈa ,„ÚBn‰ CB˙a ÔÈa  ÔzÁÏ‚zƒ¿«¿»≈¿«≈≈…∆»∆∆
,„ÚBna Ál‚Ï ÔÈzÓ ,È‡t Ì‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»∆¿«À»ƒ¿«≈««≈

Ô‰È˙Ba˜ e‰LÈ ‡lL94‡ˆBi‰ ÏÎÂ .95B˙‡ÓhÓ ∆…«¿»¿¿≈∆¿»«≈ƒÀ¿»
B˙‰ËÏ96ÔË˜Â .„ÚBna Ál‚Ï zÓ 97ÔÈa  „ÏBpL ¿»√»À»¿«≈««≈¿»»∆«≈

„ÚBn‰ ÈÙÏ ÔÈa ,„ÚBna98„ÚBna BÁl‚Ï zÓ 99. «≈≈ƒ¿≈«≈À»¿«¿«≈
ÈL‡Â100 „ÚBn‰ CB˙a ÔzÓLÓ ‰ÓÏML ÓLÓ ¿«¿≈ƒ¿»∆»¿»ƒ¿«¿»¿«≈

Ál‚Ï ÔÈeÒ‡ ÓLÓ ÈL‡L ÈtÓ ,Ál‚Ï ÔÈzÓÀ»ƒ¿«≈«ƒ¿≈∆«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈«
Ô‰lL ˙aMa101. ««»∆»∆

ב ').93) עמוד י "ז דף  קטן מועד מביאים 94)(מסכת שאין
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(רש"י ). התגלחת אחרי  אלא במשנה 95)קרבנותיהם
והמצורע  "והנזיר ב ': עמוד י "ג דף  קטן מועד (מסכת
הביא: המשנה בפירוש הרמב "ם אבל לטהרתו". מטומאתו
נוסחאות  בכמה הוא וכן לטהרתו" מטומאתו "והעולה

ואינו 96)(בדק "ס ). טומאתו ימי  כל מתקשט  אינו והטמא
קיב ): (עשין המצוות בספר הוא [וכן משנה). (מגיד מתגלח 
עצמו  על שיכריז צריך טמא שכל – יקרא טמא "וטמא
טמא". שהוא בה יוודע  הכרה לעצמו שישים וזה הטומאה,
לבני שיוכר עניין בגופו "שיעשה קסט ): (מצוה ובחינוך
הגאון  ובתשובת ממנו", ויסורו טמא שהוא בו אדם
:(38 עמ ' גינצבורג הוצאת הגניזה מן הגאונים (תשובות
במראהו". מנוול יהא אלא עצמו את יקשט  ואל כו' "הזב 
להגר"ש  12 עמ ' פישל הרי  מכון כתבי  בהקדמת וראה

א').97)ליברמן]. עמוד י "ד דף  קטן מועד (מסכת
לגלחו 98) מותר שנה י "ג בן שאינו זמן שכל אומרים יש

מגדים). (פרי  לא 99)במועד במצוות חייב  שאינו שכיון
מנוול. כשהוא לרגל יכנס  שלא עליו לגזור שייך

ב ').100) עמוד י "ז דף  קטן מועד מבואר 101)(מסכת
"ואנשי י "ב : הלכה מקדש ביאת מהלכות א' פרק  ברמב "ם
כדי שלהם) בשבוע  =) בשבתן ולכבס  לספר אסורין משמר

מנוולין". כשהן למשמרתן יעלו שלא

.ÎzÓ102ÌÈtˆ ÏhÏÂ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰ÙN ÏhÏ À»ƒ…»»¿À∆≈¿ƒ…ƒ»¿«ƒ
ÈÁM‰ ˙ÈaÓ ÚN ‰M‡‰ ˙ÚÓe .ÈÏÎa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ«¬∆∆»ƒ»≈»ƒ≈«∆ƒ

‰NBÚÂ ;ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰ÂÚ‰ ˙ÈaÓe103Ïk ƒ≈»∆¿»≈«»≈ƒ¿ƒ¿»»
˙ÏÁBk :„ÚBna ‰ÈËÈLÎz104˙Ò˜BÙe105˙ÚÓe , «¿ƒ∆»«≈∆∆∆∆«¬∆∆

„ÈÒa dÓˆÚ ˙ÏÙBËÂ ,‰Èt ÏÚ ˜Ò106;Ba ‡ˆBiÎÂ , »»«»∆»¿∆∆«¿»¿ƒ¿«≈
BÏt˜Ï ÏÎezL ,‡e‰Â107„ÚBna108. ¿∆«¿«¿«≈

א').102) עמוד י "ח  דף  קטן מועד (משנה 103)(מסכת
ב '). עמוד ח ' דף  קטן מועד כחול 104)במסכת צבע  לשים

העיניים. הלחיים.105)על על אדום צבע  לשים
(106– עכשיו מתנוולת שהיא פי  על ואף  שערות. להעביר

הבשר. בעידון כך אחר הגירסא:107)תשמח  בכ"י 
בכל 108)"לקלפו". מנוולת היא שהרי  אסור, כן לא שאם

המועד. לאחר אלא מעודנת תהא ולא המועד ימי 

.‡ÎÌÈf‰109ÌÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ˙B„ÏBi‰Â ˙Bcp‰Â ˙Bf‰Â «»ƒ¿«»¿«ƒ¿«¿¿»»ƒ
‰‰ËÏ ‰‡ÓhÓ110ÔÈzÓ el‡ È‰  „ÚBn‰ CB˙a ƒÀ¿»¿»√»¿«≈¬≈≈À»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe .ÒaÎÏ111‰Ê È‰  ¿«≈ƒ∆≈∆»»∆»¬≈∆
ÌÈ„i‰ ˙BÁtËÓ .„ÚBna BÒaÎÓ112˙BÁtËÓe ¿«¿«≈ƒ¿¿«»«ƒƒ¿¿

ÌÈtq‰113‚Ùq‰ ˙BÁtËÓe114ÔÈzÓ el‡ È‰  ««»ƒƒ¿¿«¿»¬≈≈À»ƒ
ÔÎÂ .„ÚBna ÒaÎÏ115ÔÒaÎÏ zÓ  ÔzLt ÈÏk ¿«≈«≈¿≈¿≈ƒ¿»À»¿«¿»

eÒak˙ elÙ‡ ,„ÈÓz Òeak ÔÈÎÈvL ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ»ƒ¬ƒƒ¿«¿
.BË ÌBÈ Ú∆∆

א').109) עמוד י "ד דף  קטן מועד במסכת (משנה
שנטמאו.110) בגדיהם להחליף  שכיבס 111)וצריכים

המועד.או  לפני  ידים.112)תו בו שמנגבים
"הספרים"113) קוראים ויש קודש. ספרי  בהם שכורכין

(מגיד  למעלה כמבואר בהיתר המסתפרים שכל והיינו
מהמרחץ .114)משנה). בצאתם בו שמתנגבים

א').115) עמוד י "ח  דף  קטן מועד (מסכת

.ÎÔÈ‡116‰BÁÒ ÔÈNBÚ117ÔÈa kÓÏ ÔÈa ,„ÚBna ≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿…≈
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ,„‡‰ c ‰È‰ Ì‡Â .˙B˜Ïƒ¿¿ƒ»»»»»»≈∆≈»»ƒ

˙BiL B‡ ˙BÈÙÒ ÔB‚k ,„ÚBn‰ Á‡Ï118B‡ ,e‡aL ¿«««≈¿¿ƒ«»∆»
ÏBÊa eÎÓe ˙‡ˆÏ ÌÈL˜Ó Ì‰L119˜Èa eÁ˜Ï B‡ ∆≈¿«¿ƒ»≈»¿¿»¿¿…∆

ÔÈ‡Â .kÓÏ B‡ ˙B˜Ï zÓ ‰Ê È‰ 120ÔÈÁ˜BÏ ¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿…¿≈¿ƒ
ÌÈza121„ÚBn‰ CˆÏ ‡l‡ ‰Ó‰e ÌÈ„ÚÂ122. »ƒ«¬»ƒ¿≈»∆»¿…∆«≈

א').116) עמוד י ' דף  קטן מועד הטורח 117)(מסכת מפני 
אברהם). ב '118)(מגן פרק  קטן מועד מסכת (ירושלמי 

ג'). זה 119)הלכה ואף  מריוח  יימנע  מהם יקנה לא ואם
כיון  האבוד דבר זה שאין סוברים ויש האבוד. כדבר הוא

משנה). (מגיד הקרן מן מפסיד (משנה 120)שאינו
א'). עמוד י "ג דף  קטן מועד הגירסא:121)במסכת בכ"י 

ועבדים". אבנים ואע "פ 122)"בתים אסור להרויח  אבל
להם  יש אלו – להרויח  לקנות שמותר בסמוך רבינו שכתב 
משנה). (מגיד המועד זלזול בזה ויש בקנייתם גדול פרסום

.‚ÎÈÎBÓ123‰Úˆa ÔÈÎBÓ  ÌÈÏÎÂ ˙eÒk ,˙Bt124 ¿≈≈¿¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
‰Áe˙t ˙eÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .„ÚBn‰ CˆÏ¿…∆«≈≈«ƒ»¿»«¬¿»

ÊÏÈBÓÏ B‡ ˙ÈÂ125‰˙È‰ Ì‡Â ,Bk„k Á˙Bt  ¿»ƒ¿»≈«¿«¿¿ƒ»¿»
˙Á‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ Á˙Bt  ÌÈa‰ ˙eLÏ ‰Áe˙t126. ¿»ƒ¿»«ƒ≈«««¿≈««

˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBÁ‡‰ BË ÌBÈ ÚÂ127‡ÈˆBÓ ¿∆∆»«¬∆««Àƒ
.BË ÌBÈ „Bk ÏÈLa ,˙BÙa ˜eM‰ ˙‡ hÚÓe¿«≈∆«¿≈ƒ¿ƒ¿

ÔÈÏz ÈÎBÓ128‡ÈÒ‰Ùa Ôk„k ÔÈÎBÓ 129. ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿∆¿»

ב ').123) עמוד י "ג דף  קטן מועד במסכת (משנה
לצורך 124) שהוא היכר ואין המתקיימים דברים שהם לפי 

הרבים.125)המועד. לרשות מפולש פותח 126)שאינו
(רש"י ). המועד כבוד משום אחת, דלת ונועל אחת דלת

להרבות 127) רגילים והיו עצמו בפני  רגל הוא עצרת שמיני 
שם). קטן מועד על שיטה ועיין משנה, (מגיד בסעודות בו

תקל"ט ).128) סימן ברורה (משנה שאינם 129)ובשמים
יום. אותו לצורך אותם שקונים יודעים והכל מתקיימים

.„ÎÏk130ÓB‡ BÈ‡  „ÚBna B˙BNÚÏ eÒ‡L …∆»«¬«≈≈≈
Ì‡ ,„ÚBna B˙BNÚÏ eÒ‡L ÏÎÂ ;B˙BNÚÏ ÈÎÏ¿»¿ƒ«¬¿…∆»«¬«≈ƒ
ÔÎÂ .B˙Òt È„k ‰NBÚ ‰Ê È‰  ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈«…«¬≈∆∆¿≈«¿»»¿≈
kNÏ ÈLÚÏ zÓe .B˙Òt È„k ‰BÁÒ ‰NBÚ∆¿»¿≈«¿»»À»¿»ƒƒ¿…
‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÚ ÏÚBt≈»ƒ∆≈«…««¬¿»»∆ƒ

BÎN ÏhiL È„k ,„ÚBna ‰eÒ‡ÔÎÂ .Ba Òt˙‰Ï ¬»«≈¿≈∆ƒ…¿»¿ƒ¿«¿≈¿≈
Cˆ ÈtÓ „ÚBn‰ CˆÏ ÌÈ‡L ÌÈc ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ∆≈»¿…∆«≈ƒ¿≈…∆

ÏÎ‡iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÎBn‰131. «≈∆≈«∆…«

א').130) עמוד י "ב  דף  קטן מועד אם 131)(מסכת "אף 
לו  יש אם אבל לעבוד, לו מותר למכור, בית כלי  לו יש
יוסף  (בית לאכול" מה לו אין נקרא לא למכור, סחורות

תקמ "ג). סימן או"ח 

.‰ÎÔÈÎBN132„ÚBna ‰Î‡Ïn‰ ÏÚ ÈÎN‰ ¿ƒ«»ƒ««¿»»«≈
„ÚBn‰ Á‡Ï d˙BNÚÏ133‡lLÂ Ï˜LÈ ‡lL „Ïe , «¬»¿«««≈ƒ¿«∆…ƒ¿…¿∆…

ÈÎ .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C„k ‰ÓÈ ‡ÏÂ „cÓÈƒ¿…¿…ƒ¿∆¿∆∆∆∆¿…»¿ƒ
˙Ïa˜ ÏawL134ÌeÁzÏ ıeÁ ‰È‰ elÙ‡ ,Ï‡NiÓ135 ∆ƒ≈ƒ…∆ƒƒ¿»≈¬ƒ»»«¿
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ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L ;„ÚBna B˙BNÚÏ BÁÈpÓ BÈ‡ ≈«ƒ«¬«≈∆«…¿ƒ
ÎN ‡e‰L B˙B‡ e„LÁÈÂ ,Ï‡NÈ ÏL BÊ ‰Î‡ÏnL∆¿»»∆ƒ¿»≈¿«¿¿∆»«
ÔÈÚ„BÈ Ïk‰ ÔÈ‡L ,„ÚBna BÏ ˙BNÚÏ ÈÎp‰ ˙‡∆«»¿ƒ«¬«≈∆≈«…¿ƒ

ÈÎN‰ ÔÈa LiL LÙ‰‰136ÔÏaw‰ ÔÈe137CÎÈÙÏe , «∆¿≈∆≈≈«»ƒ≈««¿»¿ƒ»
.eÒ‡»

א').132) עמוד י "ב  דף  קטן מועד שמתנה 133)(מסכת
המועד. אחרי  המלאכה שיעשה בפירוש עמו

ישראל.134) של ביתו לבנות שהרי135)בקבלנות,
עובד  שהנכרי  ויראו לתחום מחוץ  ללכת מותר במועד
לתחום  חוץ  לצאת שאסור לשבת בניגוד ישראל, בשביל
חוץ  מלאכה לעשות הגוי  לקבלן להניח  מותר ולפיכך

י "ד). הלכה שבת מהלכות ו' (פרק  יום 136)לתחום שכיר
ישראל. של שלוחו שהוא מפני  הדין פי  על שאסור

ישראל.137) של כשלוחו ולא עצמו דעת על שעושה

    
בביאור 1) הפרק  ונסתיים מועד. של חולו דיני  בו נתבארו

הפסח  ערב  דיני  ובפרט  במלאכה. הן מה טובים, ימים ערבי 
השאר. מן חלוק  שדינו

.‡˙B‰ÌÈn‚‡‰ ÔÓ ÔÈÎLBn‰˙B˜L‰Ï zÓ  ¿»«¿ƒƒ»¬«ƒÀ»¿«¿
e˜Òt ‡lL ,‡e‰Â ;„ÚBna ÔÈÁÏM‰ ˙Èa Ô‰ÓÔÎÂ . ≈∆≈«¿»ƒ«≈¿∆…»¿¿≈

˙BÚ ÌÈn‰ ˙n‡L ,˙BÎa‰zÓ  Ô‰ÈÈa «¿≈∆««««ƒ∆∆≈≈∆À»
,ÔÈÁÏM‰ ˙ÈaÓ ‰ÙËpL ‰Îa ÔÎÂ .Ô‰Ó ˙B˜L‰Ï¿«¿≈∆¿≈¿≈»∆»¿»ƒ≈«¿»ƒ
˙Èa ‰pnÓ ˙B˜L‰Ï zÓ  ˙ÙËB ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒ∆∆À»¿«¿ƒ∆»≈
‰˜Ln‰ ÔÈÚn‰ ˜Òt ‡lL ,‡e‰Â ;˙Á‡ ÔÈÁÏM‰«¿»ƒ«∆∆¿∆…»«««¿»««¿∆

‰BÈÏÚ‰ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa. ≈«¿»ƒ»∆¿»

א.2) ד, קטן מכונסים.3)מועד מים שאינם 4)נחלי 
ואין  האגם, מן תמיד מושכים אלא פעם בשום פוסקים
טירחה  שזוהי  ולהשקות, בכד למלא יצטרכו שמא לחשוש

-5)יתירה. ידן על עוברת המים אמת שאין בריכות אבל
המים, כל שיוצאו אחר כי  השדות, מהן להשקות אסור
יתירה  טירחה והיא אחר, ממקום בדלי  מים להביא יצטרך

שאסורה. - המועד יש 6)בחול המעיין, פסק  אם אבל
ואסור  אחר, ממעיין בדלי  מים להביא שיצטרך לחשוש

יתירה. טירחה שהוא המועד בחול

.‰‚eÚdBb dÈˆÁÂ CeÓ dÈˆÁL‰Ï„È ‡Ï  ¬»∆∆¿»»¿∆¿»»«…ƒ¿∆
‡e‰L ÈtÓ ,dBb ÌB˜Ó ˙B˜L‰Ï CeÓ ÌB˜nÓƒ»»¿«¿»»«ƒ¿≈∆
È„k ˙B˜È‰ ˙B˜L‰Ï ÌÈÓ ˙BÏ„Ï zÓe .ÏB„b ÁË…«»À»ƒ¿«ƒ¿«¿«¿»¿≈

ÔÏÎ‡ÏeÒ‡  Ô˙BtÈÏ ÏÈLa Ì‡Â ;„ÚBna. ¿»¿»«≈¿ƒƒ¿ƒ¿«»»

א.7) ד, קטן ואחת 8)מועד ערוגות שתי  כשהן וכלֿשכן
העליונה  להשקות מהתחתונה דולין אין מחבירתה, גבוהה

תקלז). סי ' ברורה' לאכילה 9)('משנה ראויין שיהיו
(ריטב "א). במועד אכילה לצורך לימכר ועומדין

טורח 10) גם חכמים התירו מכשיריו, או נפש אוכל שלגבי 
טירחה  לעשות אסור להשביחן כדי  אבל המועד, בחול גדול

(רמב "ן). המועד צורך זה שאין יתירה

.‚ÔÈ‡˙Bi‚eÚ ÔÈNBÚÈ„k ÌÈÙb‰ ÈwÚa ≈ƒƒ¿ƒ»≈«¿»ƒ¿≈
eÏ˜Ï˜˙Â ˙BÈeNÚ eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈÓ e‡lÓ˙iLÈ‰  ∆ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ»¬¿ƒ¿«¿¿¬≈

Ìw˙Ó ‰ÊÌÈn‰ ˙n‡ ÔÎÂ .„ÚBna‰Ï˜Ï˜˙pL ∆¿«¿»«≈¿≈««««ƒ∆ƒ¿«¿¿»
ÁÙË ‰wÓÚ ‰˙È‰ ?„ˆÈk .„ÚBna d˙B‡ ÔÈw˙Ó  ¿«¿ƒ»«≈≈«»¿»¬À»∆«

‰ML „Ú da ÙBÁ ÌÈÁÙË ‰wÓÚ ‰˙È‰ ; ≈»«ƒ»»¿»¬À»ƒ¿«ƒ
‰ÚL „Ú d˜ÈÓÚÓÔÈÎLBÓe .ÌÈn‰ ˙‡ÔÏÈ‡Ó «¬ƒ»«ƒ¿»¿ƒ∆««ƒ≈ƒ»

ÔÏÈ‡Ï‰„N‰ Ïk ˙‡ ‰˜LÈ ‡lL „Ïe ,Ì‡Â . ¿ƒ»ƒ¿«∆…«¿∆∆»«»∆¿ƒ
dlk ˙‡ ˙B˜L‰Ï zÓ  ‰ÁÏ ‰„N ‰˙È‰. »¿»»∆«»À»¿«¿∆À»

ÔÈˆÈaÓe„ÚBna ‰„N‰ ˙‡el‡‰ ÌÈc‰ ÏkL . «¿ƒƒ∆«»∆«≈∆»«¿»ƒ»≈
.˙BÈ ÁË Ô‰a ÔÈ‡≈»∆…«≈

א.11) ב , קטן מועד לא 13)חפירות.12)משנה, אבל
לגמרי . משהיו 14)נסתמו יותר להעמיקן אסור אבל

ס "ו, תקלז סי ' הגר"א ביאורי  ועיין (מגידֿמשנה, בתחילה
סק "ה). מגדים' 'פרי  לבעל אברהם' תעלה 15)וב 'אשל

מפני המים אמת ונקראת למקום, ממקום בשדה מים להוליך
טפחים. ששה = אמה היו ועומקה 1610)שרוחבה

הקלקול. לאחר אמה 17)סנטימטר שיעור שהוא טפחים,
יוצא  (ריטב "א). יותר להעמיקה ואסור מקודם, שהיתה כמו

טפחים. חמישה בחפירה הקלקול,18)שמעמיק  לאחר
טפחים. שבעה עמוקה היתה לכן קודם שהוא 19)ואילו

טפחים. חמישה כדברי20)מעמיק  ב . ו, קטן מועד משנה,
יעקב . בן אליעזר האילן 21)רבי  סביב  חפירה עושין

מים. כבית 22)למלאות השקייה צריכים שהאילנות
ה"ב ). פ "ז (למעלה ("בית 23)השלחין הבעל בשדה

אמורים, הדברים ה"ב ) פ "ז למעלה רבינו כלשון המשקה"
השדה  כל על ההשקייה מניעת עלֿידי  ייפסדו לא והאילנות

יוסף '). טורח 24)('נמוקי  אין מקודם, לחה שהיתה שכיון
(מגידֿמשנה). להשקותה השדה 25)רב  את לזלף 

הירקות. בשביל מועטת רבי26)בהשקייה שלדברי  ואף 
שלא  "ובלבד כמותו: הרמב "ם שפסק  יעקב , בן אליעזר
השדה? את להרביץ  גם איסור יש השדה", כל את ישקה
- מים יזלף  לא שאם השלחין, בבית מדובר שכאן לומר יש

(מגידֿמשנה). ומותר האבד דבר והוא הזריעה יפסיד

.„ÌÈÚÊ‡Ï  „ÚBn‰ ÈÙlÓ e˙L ‡lLÌ˜LÈ ¿»ƒ∆…»ƒƒ¿≈«≈…«¿≈
È„ÈÏ ‡ÈÂ ,ÌÈa ÌÈÓ ÔÈÎÈˆ Ô‰L ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ«ƒ«ƒ¿»…ƒ≈

˙BÈ ÁËzÓe .ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰p‰ ˙‡ Ò‰Ï …«≈À»¿»≈∆«»»ƒ»¿»
ÏL ˙BÚÓe ÔÈÁÈL ˙BBa .ÌzÒpL ‰ ÁzÙÏÂ¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«ƒƒ¿»∆

Ì‰Ï CÈˆ ‰È‰ Ì‡ ,„ÈÁÈÔÈËËBÁ ,Ô˙B‡ »ƒƒ»»»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈÙLÂÔ˙B‡ ÔÈÙBÁ ÔÈ‡ Ï‡ ;Ì‰È˜„Ò ˙‡ ¿»ƒ∆ƒ¿≈∆¬»≈¿ƒ»

BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ ÌÎB˙Ï ÌÈÒBÎÂ .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿¿ƒ¿»«ƒ««ƒ∆≈
ÔÈNBÚÂ .Ô‰Ï CÈˆ˙Î.„ÚBna »ƒ»∆¿ƒƒ¿∆∆«≈

ב .27) ה, קטן מועד אף 28)משנה, אסורה יתירה וטירחה
(כסף ֿמשנה). הפסד ב .29)במקום ד, קטן מועד

(משנה 33)וסותמין.32)מנקין.31)לשתייה.30)
ח :). קטן פירש 34)במועד וכן לכביסה. מים בריכת

הלכה  פ "ז (למעלה לכבס  חכמים שהיתרום ולאלה רש"י .
משנה). (מגיד המועד לצורך והוא כא)

.‰ÌÈaÎÚÔÈ„ˆ  ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L «¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ»»ƒ
?„ˆÈk .Bk„k „ˆ  ÔÏÈ‡‰ ‰„Na .„ÚBna Ô˙B‡»«≈ƒ¿≈»ƒ»»¿«¿≈«

Ì‡Â .‰„eˆn‰ ‰ÏB˙Â ÙBÁÔÏ ‰„N ‰È‰CeÓÒ ≈¿∆«¿»¿ƒ»»¿≈»»»
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È„k ,ÈepLa Ôl‰ ‰„Na Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ  ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏƒ¿≈»ƒ»»ƒ»ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈
„ˆ „ˆÈÎÂ .‰eÈÁÈÂ ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿≈«»
Ck Á‡Â ,Ìc˜a ‰kÓe ,ı‡a „etL ıÚB ?ÈepLa¿ƒ≈«»»∆«∆¿À¿…¿««»

.‡nb BÓB˜Ó ‡ˆÓÂ ,B˜zÓ¿«¿¿ƒ¿»¿À»

האישות 35) את "צדין כתוב : ושם ב . ו, קטן מועד משנה,
שמקלקלת  קטנה חיה חפרפרת, היא אישות העכברים", ואת

בשדות. חפירותיה ידי  על האילנות חכמים 36)את כדעת
ודוקא  כדרכו, שלא אלא הותר לא לבן שבשדה שם, במשנה
נוסחת  לפי  ז.) (שם בברייתא הוא שכן אילן, לשדה הסמוכה
בברייתא  נוסחתנו לפי  אבל מגידֿמשנה). (עיין שם רבינו
פסקו  ולפי "ז לעיר. הסמוכה לבן בשדה המשנה מדברת שם,
מותר  אילן, לשדה הסמוכה לבן שבשדה והרא"ש הרי "ף 
צדין  - אילן לשדה סמוכה אינה ואם כדרכן, אותן לצוד

שינוי . ידי  על צל 37)אותן שם שאין תבואה שדה
לבן. שדה נקראת אילנות,

.ÂÏÙpL ‰pb Ï˙kËBÈ„‰ ‰NÚÓ e‰Ba B‡ , …∆ƒ»∆»«≈«¬≈∆¿
‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡Ó‚Â ÌÈ˜a B˙B‡ „B‚≈¿»ƒ¿…∆¿«≈»∆¿≈ƒ»»

ËBÈ„‰ ‰NÚÓ B˙B‡ ‰Ba  ‚‚Ï ‰˜ÚÓÏ˙k Ï‡ . «¬∆¿«∆«¬≈∆¿¬»…∆
ˆÁ‰‰Bb ‰È‰ Ì‡Â .Bk„k e‰Ba  ÏÙpL »≈∆»«≈¿«¿¿ƒ»»∆

.Bk„k e‰Be ,‰kq‰ ÈtÓ B˙BÒ¿ƒ¿≈««»»≈¿«¿

אם 38) גדול הפסד של חשש כאן שאין ב . ו, קטן מועד
(רש"י ). אדם בני  בה גבי39)יכנסו על זו אבנים שמניח 

בגמרא). הוא וכן המשניות, (פירוש בטיט  טח  ואינו  זו,
מצוות 40) כאן ויש בו, להשתמש שרגילים גג הוא ואם

('ביאור  כדרכו המעקה לעשות מותר לגגך", מעקה "ועשית
הריטב "א). בשם תקמ  סי ' של 41)הלכה' חשש שיש

ה"ג, פ "ז (למעלה שינוי  צריך אינו האבד ודבר גנבים,
ה"ז). ליפול.42)ולהלן נוטה

.Ê‰Ba‡aËˆ‡ Ì„‡Èv‰ .‰ÈÏÚ ÔLÈÏ B‡ LÈÏ ∆»»ƒ¿«»≈≈ƒ«»∆»«ƒ
Bpv‰Â‰Bw‰Â eaLpL ÁzÙn‰Â ÏeÚn‰Â ¿«ƒ¿«»¿««¿¿««¿≈«∆ƒ¿¿

;ıÚ ÏLa ÔÈa ÏÊa ÏLa ÔÈa ,Bk„k „ÚBna Ôw˙Ó¿«¿»«≈¿«¿≈¿∆«¿∆≈¿∆≈
Áe˙t Á˙t‰ ÁÈpÈ Ì‡L ,‡e‰ ÏB„b „ÒÙ‰ ‰fL∆∆∆¿≈»∆ƒ«ƒ««∆«»«
.˙ÈaaM ‰Ó Ïk „a‡Ó ‡ˆÓ  ˙BeL ˙B˙Ï„e¿»¿ƒ¿»¿«≈»«∆««ƒ

e‡a ÎeCÈˆ BÈ‡  „ÒÙ‰ Ba LiL Ïk : ¿»≈«¿…∆≈∆¿≈≈»ƒ
ÈepL. ƒ

ב .43) י , קטן התירו 44)מועד שלא אומרים ויש ספסל.
וכ"ה  רמב "ן, (מגידֿמשנה, במעקה כמו הדיוט  במעשה אלא

סובבת 45)במאירי ). שהדלת התחתונה שבאסקופה חור
ה"ג.47)המשקוף .46)בו. פ "ז ואפילו 48)למעלה

האפשרות  לו היתה לא אם יוםֿטוב , מלפני  נשברו אם
אסור  - במועד מלאכתו כיוון אם אבל יוםֿטוב . לפני  לתקנם

תקמ ). סי ' (או"ח 

.ÁÔÈ‡˙eÓiL ˙ÓÏ ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ˜ ÔÈÙBÁ, ≈¿ƒ∆∆ƒ¿»¿≈∆»
‰Ê È‰  ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;B˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¬»ƒ»»»¬≈∆
v˜Ó B‡ B˙cÓa ÛÈÒBÓ ?„ˆÈk .„ÚBna Bw˙Ó¿«¿«≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈

.Ba wiL ˙ÚÏ ÔBÎ ‰È‰iL È„k ,B˙cnÓƒƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈∆ƒ»≈

וקברות 49) כוכין חופרין "אין ב : ח , קטן מועד משנה,

ולכן  בבנין". וקברות בחפירה "כוכין שם: ובגמרא במועד".
"אין רבינו: ואיןÔÈÙÂÁכתב  -ÔÈÂ משנה רבינו ומפרש ."

בפירוש  הוא (וכן שימותו למתים קבר במכין שהמדובר זו
אם  "אבל מסיפא: זה, על שואל הראב "ד אבל המשניות).
התירו? למה שמת, לפני  ואם במועד", מתקנו - עשוי  הי '

צרכו.50) כל לו עושים מת, כבר אם אבל

.ËÔÈ‡wÓ ˙BÓˆÚ‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙n‰ ˙‡ ÔÈpÙÓ ≈¿«ƒ∆«≈¿…∆»¬»ƒ∆∆
eÒ‡Â .„aÎÓÏ ÈeÊaÓ ‡ÏÂ ÈeÊÏ „aÎnÓ ‡ÏÂ ,˜Ï¿∆∆¿…ƒ¿À»¿»¿…ƒ»ƒ¿À»¿»

ÌÈÓi‰ ‡La ÌÏBÚÏ Ôk ˙BNÚÏ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ≈»»
BlL CB˙a e‰pÙÓelÙ‡ ÌÈÓi‰ ‡La e‰pÙÓ  ¿«≈¿∆¿«≈ƒ¿»«»ƒ¬ƒ

.ÈeÊÏ „aÎnÓƒ¿À»¿»

יוסי .51) כרבי א . ח , קטן מועד 'ירושלמי '52)משנה,
שהבלבול  לפי  הטעם שכתב  מי  "יש פ "ב ). סוף  קטן, מועד
(איוב  לדבר וזכר הדין, מיום שמתייראין מפני  למתים, קשה
הרגזתני "למה אמר: ושמואל לי ", ינוח  אז "ישנתי  יג): ג,
לפנות  אפילו הטעם, הוא זה שאם אומר ואני  לעלות?"
המת" בזיון משום הטעם עיקר אלא אסור, היה שלו לתוך

הט "ו). אבל מהלכות בפי "ד לו 53)(הרדב "ז "שערב 
הרמב "ן  וכתב  ('ירושלמי '), אבותיו" אצל נח  שיהיה לאדם
אם  וכן מותר, - ישראל לארץ  שלהעלותו שהואֿהדין

מותר. - לפנותו דעתם היה מתחילה

.ÈÔÈÚÈÏ˙Ó ÔÈ‡ÔÈÓÈ‰ÊÓ ‡ÏÂ ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡˙‡ ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»¿…«¿ƒƒ∆
ÔÈÓf‚Ó ‡ÏÂ ,˙BÚÈËp‰˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÎÒ Ï‡ ; «¿ƒ¿…¿«¿ƒ¬»»ƒ∆»ƒ»

˙Bt‰ ˙‡ÂÔÈ˜BÚÂ ,ÔÓLa Ô‰aL,‰zLt‰ ˙‡ ¿∆«≈∆»∆¿∆∆¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛtÁÏ ‰Èe‡ ‡È‰L ÈtÓ˙‡ ÔÈˆB˜Â ,„ÚBna da ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿…»«≈¿¿ƒ∆

˙eLk‰ÎMÏ dÏÈË‰Ï ‰Èe‡ ‡È‰L ÈtÓ , «¿ƒ¿≈∆ƒ¿»«¬ƒ»«≈»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„ÚBna«≈¿≈…«≈»∆

משום 54) - האילנות מן התולעים ליטול ב . נ, זרה עבודה
אברהם'). ('מגן יתירה טירחה זבל 55)שהוא להדביק 

טירחה  ישנה כאן ואף  הקליפה, שנקלף  במקום באילנות,
יתירה.56)יתירה. טירחה זו וגם האילנות, מענפי  לקצץ 

שאינו 57) אסור, - זה בלא אבל במועד. לאכלם שנוכל כדי 
 ֿ לחם ועיין רוקח ', ('מעשה הפירות להשביח  אלא נעשה

ב .58)משנה). יב , קטן פירות 59)מועד בו לכסות
לייבש. משתמשים 60)השטוחים שבפרחיו צמח  מין

(=הבירה). השכר לבישול

.‡ÈÔÈ‡ÈcÏ Ô‡v‰ ˙‡ ÔÈÒpÎÓ˙‡ eÏaÊiL È„k ≈¿«¿ƒ∆«…«ƒ¿≈∆¿«¿∆
e‡a Ì‡Â ;„ÚBna e‰„N i„Ó ‡e‰ È‰L ,Ú˜w‰««¿«∆¬≈¿«≈»≈«≈¿ƒ»
ÔÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈÚiÒÓ ÔÈ‡Â .zÓ  Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆À»¿≈¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ

ÓBL Ô‰ÏÚÏ˙aL ÈÎN ‰È‰ .Ô‡v‰ ˙‡, »∆≈¿«≈∆«…»»¿ƒ«»
ÚeL ÈÎN ,‰L ÈÎN ,L„Á ÈÎNÔÈÚiÒÓ  ¿ƒ…∆¿ƒ»»¿ƒ»«¿«¿ƒ

Ô˙B‡ÌB˜nÓ Ì‡ˆ ˙‡ ÚÏ ÓBL ÔÈÎBNÂ , »¿¿ƒ≈¿«≈∆…»ƒ»
Ïf‰ .‰„N‰ Ïk eÏaÊiL È„k ÌB˜ÓÏ ˆÁaL ¿»¿≈∆¿«¿»«»∆«∆∆∆¿»≈

ÔÈ„„ˆÏ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ˙Ùk ˆÁ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»≈¿∆∆
˜a.‰tL‡Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  »»ƒƒ»«¿»

א.61) יב , קטן לשדה 62)מועד בהמות שמכניסין
עד  למקום ממקום מטיילות הלילה וכל שם, ושוכבות
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השדה. כל ממקום 64)גוי .63)שמזדבל מוליכין
מזדבל. והשדה מהן מתנערים הגללים כך מתוך למקום,

בלבד.65) היום לאותו ולא השבוע , לכל שבע 66)נשכר
בהבלעה.67)שנים. שהוא ב .68)מכיון נה, פסחים

אותו.69) מוציאין בחצר.70)ואין הזבל שנתרבה

.È‰ÂLn‰,ÌB˜Ó Ôw˙Ï Ôek˙Ó Ì‡ :Ú˜w‰ Èt ««¿∆¿≈««¿«ƒƒ¿«≈¿«≈»
‰‡ez ÏL Èk Ba „ÈÓÚiLBa Le„iL B‡ ∆«¬ƒ¿ƒ∆¿»∆»

ÔÎÂ .eÒ‡  ı‡‰ ˙„BÚÏ Ôek˙ Ì‡Â ;zÓÀ»¿ƒƒ¿«≈«¬«»»∆»¿≈
ÌÈˆÚ CˆÏ Ì‡ :e‰„N CBzÓ ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰ «¿«≈≈ƒƒ»≈ƒ¿…∆≈ƒ

ÔÎÂ .eÒ‡  Ú˜w‰ Ôw˙Ï Ì‡Â ;zÓ˜˙Bt‰ÌÈÓ À»¿ƒ¿«≈««¿«»¿≈«≈«ƒ
ÌÈ‚c‰ eÒkiL Ôek˙ Ì‡ ,‰p‚ÏÌ‡Â ;zÓ  ¿ƒ»ƒƒ¿«≈∆ƒ»¿«»ƒÀ»¿ƒ

ÔÓ ˙BiÁ ıˆBw‰ ÔÎÂ .eÒ‡  ı‡‰ ˙B˜L‰Ï¿«¿»»∆»¿≈«≈¬ƒƒ
‰Ó‰Ï ÏÈÎ‡‰Ï Ôek˙ Ì‡ :Ï˜c‰Ì‡Â ;zÓ  «∆∆ƒƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿≈»À»¿ƒ

‰Ê È‡Ï kÈ ÂÈNÚnÓe .eÒ‡  ÔÏÈ‡‰ ˙„BÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»ƒ«¬»À«¿≈∆
.Ôek˙Ó ‡e‰ „»»ƒ¿«≈

ב .71) י , קטן השדה 72)מועד כל את שמשווה כגון
תקלז). סי ' שמותר 73)(או"ח  ה"ו, פ "ז למעלה ראה

פני להשוות מותר כן וכמו המועד. לצורך במועד לדוש
המועד. לצורך תבואה בו שידוש שנוטל 74)הקרקע  כגון

שם). (או"ח  הקטנים ומניח  פותח .75)הגדולים
מקום 76) ולמטה המים, שיכנסו מקום למעלה שפותח  כגון

שם). (או"ח  המים אחד 77)שיצאו מצד כולן שקוצץ  כגון
"לבהמתו". הגירסא: ובכת"י  שם). (או"ח 

.‚ÈepzÔ‰a ‰Ù‡ÈÂ eLÈiL LÙ‡L ,ÌÈÈÎÂ «¿ƒ«ƒ∆∆¿»∆ƒ¿¿…∆»∆
Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ;ÔÈNBÚ  „ÚBnaÔÈe . «≈ƒ¿ƒ«≈ƒ»≈

Ck ÔÈe CkÔÈBa ÏÚÂ epz ÏL NÁ ÏÚ »≈»ƒ«∆∆∆«¿«
ÔÈ‚ÒÓe .Ô‰lL ‰ÏÙh‰ ‰Èk‰,˙Bhn‰ ˙‡ «ƒ»«¿≈»∆»∆¿»¿ƒ∆«ƒ

ÔÈ˜BÂÔÈÚ Ô‰Ï ÔÈÁ˙BÙe ,ÌÈÁ‰ ˙‡, ¿¿ƒ∆»≈«ƒ¿ƒ»∆«ƒ
ÔÈ„ÈÓÚÓeÌÈn‰ ˙n‡ ÔÈBe ,Ô˙B‡ÌÈÁ ÏL. «¬ƒƒ»ƒ««««ƒ∆≈«ƒ

א.78) יא, קטן מפני79)מועד לחמם לתנור צריך ואם
החלון  נשבר אם וכן צינה. אצל חולים שהכל מותר, - הקור
סי ' ברורה' ('משנה אותו לתקן מותר - הקור מחמת וסובל

לפי80)תקמ ). יתייבשו, לא אם ובין יתייבשו אם בין
הטפילה  נתייבשה לא אם אף  עליהם לאפות שאפשר

ברורה'). הטיח 81)('משנה את מתקנים כלומר הטפילה,
התנור. ֿ 82)שעל כתנא ח :) קטן מועד (משנה, אורגים

המועד  לצורך שהוא מפני  אומרים יש ההיתר, ובטעם קמא.
מעשה  הוא ומסרגין קטן) מועד על ב 'שיטה' ידידיה (רבינו
האבד  דבר שהוא מפני  אומרים ויש ירוחם). (רבינו הדיוט 

שינוי . צריך ואין י :).83)(רא"ש) קטן (מועד מנקין
עמדם.85)חור.84) על אותם שמגלגלים 86)מתקנים

הריחיים. לצורך 87)את הם הללו הדברים ארבעת כל
(מגידֿמשנה). שינוי  בלי  כדרכם נעשים ולכן נפש, אוכל

.„ÈÔÈ˙ÙBÊÔÈi‰ „ÒtÈ ‡lL È„k ,˙ÈÁ‰ ˙‡. ¿ƒ∆∆»ƒ¿≈∆…ƒ»≈««ƒ
ÁË Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,˜ea˜a‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBÊÂÔÈÓ˙BÒÂ . ¿¿ƒ∆««¿ƒ¿≈∆≈…«¿¿ƒ

ÔÈtÁÓe .„Òtz ‡lL È„k ,ÎL ÏL ˙ÈÁ‰ Èt˙‡ ƒ∆»ƒ∆≈»¿≈∆…ƒ»≈¿«ƒ∆
˙BÚÈˆw‰ÔÈÎkÓe .e„‡È ‡lL È„k ,L˜a˙‡ «¿ƒ¿«¿≈∆……¿¿«¿ƒ∆

ÔÈ‡ Ï‡ .ËBÈ„‰ ‰NÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„ia ÌÈ„‚a‰«¿»ƒ«»«ƒƒ¿≈∆«¬≈∆¿¬»≈
ÈL˜ ÔÈNBÚ.Ôn‡ ‰NÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„i‰ ˙Èa ƒƒ¿≈≈«»«ƒƒ¿≈∆«¬≈À»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א.88) יב , קטן טורח .89)מועד בו שיש אף ֿעלֿפי 
רב .90) הפסד בו שאין קטן 91)אף ֿעלֿפי  (מועד מכסין

לייבש.92)יג:). השטוחים א.93)פירות י , קטן מועד
הקמטים.94) את לתקן

.ÂËÔÈˆˆB˜ÈtˆÌÈÁ ÏL BÓÁÔÈBe , ¿ƒƒ»¿≈¬∆≈«ƒƒ
ÏhÏ zÓ  ÂÈÏÚ kiL ÒeÒÂ .‰Ó‰Ï Òe‡≈ƒ¿≈»¿∆ƒ¿«»»À»ƒ…

B˙BtÈÏ È„k B˜ÒÏe ÂÈtˆÔÈÚÈaÓ ÔÈ‡Â .‰Ó‰a ƒ»¿»¿»¿¿≈¿«¿≈«¿ƒƒ¿≈»
Ï‡ ,„ÚBna‰pnÓ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,Ìc dÏ ÔÈÊÈwÓ «≈¬»«ƒƒ»»¿≈¿ƒƒ∆»

ÌÈ‡Èa ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌÈ˜LÓe ˙BÏÎ‡Ó ÏÎÂ .‰‡eÙ¿»¿»«¬»«¿ƒ∆≈»«¬«¿ƒƒ
Ô˙BzLÏÂ ÔÏÎ‡Ï Ì„‡Ï zÓ  ‰‡eÙÏ ‡l‡∆»ƒ¿»À»¿»»¿»¿»¿ƒ¿»

„ÚBna. «≈

שם.95) קטן, הפרסות 96)מועד על ברזלים לשים וכן
מעכבות 97)('תוספות'). הצפרנים כי  המועד, לצורך והוא

הדיוט  מעשה לעשות שצריך אומרים ויש החמור. הליכת
הרמב "ן). בשם רכיבה.98)(מגידֿמשנה צרכי  שהוא

המועד.99) אחר לעשותו שאפשר מפני  א. יב , קטן מועד
שם.100) קטן, התוספתא 101)מועד בשם אלפסי  רבינו

שמא  אסור ויוםֿטוב  שבשבת ואף ֿעלֿפי  קטן. דמועד פ "ב 
ויש  ה"כ). שבת מהל' (פכ"א סממנים שחיקת לידי  יבוא
שהרי הסממנים לשחוק  אפילו מותר המועד שבחול אומרים
י :). מו"ק  'תוספות' ועיין מגדים', ('פרי  המועד לצורך הוא

.ÊËÔÈ‡ÔÈpÙÓˆÁÏ ˆÁÓ‡ÏÂ ,„ÚBna ≈¿«ƒ≈»≈¿»≈«≈¿…
‰eÚÎÏ ‰‡pÓ ‡ÏÂ ‰‡Ï ‰eÚkÓ‰pÙÓ Ï‡ ; ƒ¿»¿»»¿…ƒ»»ƒ¿»¬»¿«∆

Ô‰L ÌÈÏk ÔÈ‡ÈÓe .ˆÁ d˙B‡a ˙ÈÏ ˙ÈaÓ ‡e‰ƒ«ƒ¿«ƒ¿»»≈¿ƒƒ≈ƒ∆≈
˙B˙ÒÎe ÌÈk ÔB‚k ,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ „ÚBn‰ CˆÏ¿…∆«≈ƒ≈»À»¿»ƒ¿»

ÚBn‰ CˆÏ ÔÈ‡L ÌÈÏk Ï‡ ;˙BiÁBÏˆeÔB‚k ,„ ¿ƒ¬»≈ƒ∆≈»¿…∆«≈¿
ÔÈ‡  Úav‰ ˙ÈaÓ Óˆ B‡ LËBl‰ ÔÓ ‰LÁÓ«¬≈»ƒ«≈∆∆ƒ≈««»≈

ÔÈ‡ÈÓBÎN BÏ Ô˙B  ÏÎ‡i ‰Ó Ôn‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ≈»À»«…«≈¿»
˙Èaa ÔÁÈpÓ  BÈÓ‡Ó BÈ‡ Ì‡Â .BÏˆ‡ ÔÁÈpÓe«ƒ»∆¿¿ƒ≈«¬ƒ«ƒ»««ƒ
ÔpÙÓ  ebÈ ‡nL Ì‰Ï LLBÁ Ì‡Â .BÏ CeÓq‰«»¿ƒ≈»∆∆»ƒ»¿¿«»

‰Úˆa ‡l‡ ,B˙ÈÏ ‡ÈÈ ‡Ï Ï‡ .˙Á‡ ˆÁÏ. ¿»≈«∆∆¬»…»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»

א.102) יג, קטן מועד דרך 104)כלים.103)משנה,
הרבים. לפנות 105)רשות מתיר פ "ב ) (סוף  ב 'ירושלמי '

היא  ששמחה לכעורה, מנאה אפילו שלו לחצר אחרים משל
מגידֿמשנה). ועיין (הראב "ד, שלו בתוך שדר לאדם

לצור 106) שלא טירחא אברהם'משום וה'מגן (רש"י ). ך
במועד. שתיקנו אותו שיחשדו משום ושואל 107)מפרש

יביאם  לא למה יאכל, מה לאומן אין אם אברהם': ה'מגן
ובכת"י לעשות? מלאכה לו לתת מותר שהרי  בפרהסיא,

בצנעא". "אלא הללו תיבות שתי  חסרות

.ÊÈeÒ‡ÔÓ ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈÚa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ »«¬¿»»¿«¿≈»ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Án‰‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙B˙aL ÈÚ BÓk , «ƒ¿»¿«¿»¿«¿≈«»¿»»∆
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קכי                 
         

.ÌÏBÚÏ ‰Îa ÔÓÈÒ ‰‡B BÈ‡  Ô‰a ‰Î‡ÏÓ¿»»»∆≈∆ƒ«¿»»¿»
ÔÈkÓ ÔÈ‡ Ï‡ ,BÁk ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏhÓe Ba ÔÈÚB‚Â¿¬ƒ¿«¿ƒ¿«»¿¬»≈«ƒ
ÔÈcÓ ÔÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡«««¿¿≈»ƒ«∆≈¿«ƒ

B˙B‡Ba ‰NBÚ‰L ,˙BˆÁ Á‡ ÁÒt‰ ÚÓ ıeÁ .≈∆∆«∆«««¬∆»∆
ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈcÓ  ˙BˆÁ Á‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»««¬¿«ƒ¿≈»ƒ«
ÌBiL ÈÙÏ .e‰ec ‡Ï Ì‡ ,˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈknL∆«ƒ«««¿ƒ…ƒ¿ƒ∆
,ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈÚ ‡Lk BÈ‡ ÔÒÈa NÚ ‰Úa‡«¿»»»»¿ƒ»≈ƒ¿»«¿≈»ƒƒ

Ôa˜ ˙ËÈÁLe ‰‚È‚Á Ba LiL ÈtÓ. ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¿ƒ«»¿»

ב .108) ג, וחצי109)פסחים שעתיים שהיא קטנה, מנחה
היום. סוף  מרדות 110)לפני  ממכת חמור נידוי  שהרי 

הכ"ב ). פ "א ולמעלה נב . בדין 111)(פסחים ש"אינו
פ "ד  פסחים ('ירושלמי ' קרב " וקרבנך במלאכה עסוק  שתהא
לעולם  אסור - המקדש בזמן אז, שנאסר וכיון  ה"א).

מקום). ד"ה נ. פסחים ('תוספות'

.ÁÈCÎÈÙÏ˙iNÚa eÒ‡ ÔÒÈa NÚ ‰Úa‡ ÌBÈ ¿ƒ»«¿»»»»¿ƒ»»«¬ƒ«
„ÚBÓ ÏL BlÁ BÓk ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰Î‡ÏÓ‡e‰Â . ¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿À∆≈¿

„ÚBÓ ÏL BlÁÓ Ï˜ÌBi‰ ÈˆÁÓ ‡l‡ eÒ‡ BÈ‡Â , «≈À∆≈¿≈»∆»≈¬ƒ«
‰nÁ‰ ı‰Ó Ï‡ ;‰ËÈÁM‰ ÔÓÊ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe ¿«¿»∆¿««¿ƒ»¬»≈»≈««»

˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Ó :‚‰na ÈeÏz  ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«»«ƒ¿»»∆»¬«¬
ÔÈNBÚ ÔÈ‡  ˙BNÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ,ÔÈNBÚ . ƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ

א.112) נ, א.113)פסחים יג, קטן ראה 114)מועד
הכ"א. במלאכה 115)להלן מותר החמה הנץ  לפני  אבל

הלל  וכבית ב :) (פסחים יהודה כרבי  מנהג, שום בזה ואין
נה.). לפני116)(פסחים ממלאכה מניעה של זה [במנהג

קרב  אינו שהרי  פסח , קרבן משום הטעם אין היום, חצות
מקום). ד"ה נ. פסחים 'תוספות' (ועיין חצות לאחר אלא
"משום  הוא: "המנהג שטעם יג.) קטן (מועד בבבלי  ומצאנו
בצרכי שיתעסק  או יוםֿטוב  צרכי  להכין כדי  יוםֿטוב " צורך
ומרור  מצה בצרכי  הזה בזמן או המקדש בית בזמן פסחו
פירש"י וכן שם). (ריטב "א חמץ " וביעור כליו והכשר
רש"י בין מחלוקת שום אין זה, ולפי  במשנה). נ. (פסחים
לאחר  ה'ירושלמי ' של טעמו כתב  שהרמב "ם והרמב "ם,
חצות  לקודם ה'בבלי ' של טעמו כתב  ורש"י  היום, חצות

צ "ע ]. ודבריו כחלוקים, עשאם משנה' וה'מגיד היום,

.ËÈÏÈÁ˙È ‡Ï  ˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â «¬ƒ¿»∆»¬«¬…«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,NÚ ‰Úa‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‰lÁza«¿ƒ»«¬¿»»¿«¿»»»»««ƒ

LÏL ‡l‡ ;˙BˆÁ Ì„˜ dÓ‚Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ∆»¿»¿»…∆¬∆»»
„Ïa ˙Bin‡e‚‰pL ÌB˜Óa Ì‰a ÔÈÏÈÁ˙nL ,Ô‰ À»Àƒ¿«≈∆«¿ƒƒ»∆ƒ¿∆»¬

˙BNÚÏÔÈËiÁ‰ :Ô‰ el‡Â ,˙BˆÁ „Ú ÔÈNBÚÂ , «¬¿ƒ«¬¿≈≈««»ƒ
ÏÈÁ˙‰ Ì‡  ˙Bin‡ ‡L Ï‡ .ÔÈÒBk‰Â ÔÈtq‰Â¿««»ƒ¿«¿ƒ¬»¿»À»Àƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡L ;˙BˆÁ „Ú Ó‚iL ‡e‰ ,NÚ ‰Úa‡ Ì„˜ Ô‰a»∆…∆«¿»»»»∆ƒ¿…«¬∆≈

.‰a‰ Cˆ ˙Bin‡ ‡LÏ ÔÈÎÈˆ ÌÚ‰»»¿ƒƒƒ¿»À»À…∆«¿≈

א.117) נה, פסחים להם 118)משנה, צריכים שהעם מפני 
"שלש 119)הרבה. של הנ"ל המשנה מפרש והראב "ד

'מגיד  ועיין מלאכה. לעשות שלא שנהגו במקום אומניות",
משנה'.

.ÎCÏB‰‰ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚL ÌB˜nÓ «≈ƒ»∆ƒ¿»∆≈ƒ
eMia ‰NÚÈ ‡Ï‡e‰ ‰NBÚ Ï‡ ;˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ , …«¬∆«ƒƒ¿≈««¬…∆¬»∆

ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏB‰‰Â .a„na«ƒ¿»¿«≈ƒ»∆≈ƒ¿»
‡ˆiL ÌB˜Ó ÈÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B .‰NÚÈ ‡Ï  ÔÈNBÚL∆ƒ…«¬∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó ÈÓÁÂ ,ÌMÓƒ»¿À¿≈»∆»«¿»¿««ƒ≈…

eq‡‰ ÈtÓ ÏËa ‡e‰L Ì‰ÈÙa ‰‡˙ÈÌÏBÚÏ . ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿»
Ì„‡ ‰pLÈ Ï‡ÔÎÂ .˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,BzÚcL ÈÓ «¿«∆»»ƒ¿≈««¬…∆¿≈ƒ∆«¿

ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,BÓB˜Ó ÈL‡k ‚‰B  BÓB˜ÓÏ ÊÁÏ«¬…ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿»≈≈
ÌB˜n‰ ÈL‡ ÈÙa ‰‡˙È ‡lL ,‡e‰Â .ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿»∆ƒ¿≈«¿≈«»

.˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L∆ƒ¿≈««¬…∆

א.120) נ, פסחים אותו 121)משנה, של התחום בתוך או
אברהם'). ('מגן שיאמרו 122)הישוב  - מחלוקת אין ואז

(גמרא). לעשות מלאכה לו המקום.123)שאין ממנהג
זה 124) בענין דוקא שלאו כלומר מי ", כל "וכן לומר צריך

('משנה  כן הדין ומנהג מנהג בכל אלא פסח , ערב  של
כב ). ס "ק  תסח  סי ' ברורה'

.‡ÎÔÈÎÈÏBÓ‰Úa‡a Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk ÔÈ‡ÈÓe ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ≈»À»¿«¿»»
.„ÚBn‰ CˆÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BˆÁ Á‡ NÚ»»««¬««ƒ∆≈»¿…∆«≈

ÔÈÙB‚ÂB˙B‡ ÌÈ‡ÈˆBÓe ,‰Ó‰a ÈÏ‚ ˙ÁzÓ ÏÊ ¿¿ƒ∆∆ƒ«««¿≈¿≈»ƒƒ
ÔÈÈLBÓe .‰tL‡Ï˙Ï‚z .ÌÈÏB‚˙Ï ÔÈÎBL »«¿»ƒƒ»ƒ¿«¿¿ƒ«¿¿…∆

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ‰LiL‰˙ÓÂ ,˙È B‡ ∆»¿»««≈ƒ¿»»ƒ»≈»≈»
‡lL È„k ,NÚ ‰Úa‡a ‰ÈzÁz ˙Á‡ ÔÈÈLBÓ ƒƒ«∆∆«¿∆»¿«¿»»»»¿≈∆…

„ÚBne .ÌÈˆÈa‰ e„ÒtÈÔÈÈLBÓ ÔÈ‡Ì‡ Ï‡ . ƒ»¿«≈ƒ«≈≈ƒƒ¬»ƒ
d˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ  ÌÈˆÈa‰ ÏÚÓ „ÚBna ‰Áa»¿»«≈≈««≈ƒ«¬ƒƒ»

.dÓB˜ÓÏƒ¿»

ב .125) נה, פסחים במגריפה.126)משנה, אותו מוציאים
אבל 127) והתרנגולות, התרנגולים שיעמדו מקום לתקן

(מגידֿמשנה). כרש"י  ולא אסור - תחתן ביצים לתת
אלא 128) ראויות ואינן מאכילה הביצים נפסדו וכבר

אחרת 130)בחולֿהמועד.129)לדגירה. תרנגולת
הוחמו  שכבר ביצים על תשב  אם הוא שספק  מפני  תחתיה,
כחולֿהמועד  חמור שאינו פסח  ובערב  אחרת, תרנגולת תחת

(מגידֿמשנה). זה בספק  הקילו -

BË ÌBÈ ˙˙ÈL ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ«


  

LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (‡ :ÔËt e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…∆¡…

ıÓÁ( .‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ NÚŒ‰Úa‡ ÌBÈa »≈¿«¿»»»»≈¬«¿»¿»
ÏÎ‡Ï ‡lL (‚ .NÚŒ‰Úa‡ ÌBÈa B‡N ˙ÈaL‰Ï¿«¿ƒ¿¿«¿»»»»∆…∆¡…
Ïk ıÓÁ ˙Úz ÏÎ‡Ï ‡lL („ .‰ÚL Ïk ıÓÁ»≈»ƒ¿»∆…∆¡…«¬…∆»≈»
‡lL (Â .‰ÚL Ïk ıÓÁ ‰‡È ‡lL (‰ .‰ÚLƒ¿»∆…≈»∆»≈»ƒ¿»∆…

ˆnÈ‰ÚL Ïk ıÓÁ ‡ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï (Ê . ƒ»≈»≈»ƒ¿»∆¡…«»¿≈≈
.‰ÏÈl‰ B˙B‡a ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa tÒÏ (Á .ÁÒt‰«∆«¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿««¿»

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
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קכב                
         

  

סדר   ג הדיוק , בתכלית שנכתב   " הרמב של בספרו 
השל"ה  מאמר ידוע  שהרי  ,מכוו בכוונת נכתב  ההלכות
ג שישנו  ,ומכא בדיוק . הוא  בתורה  וקדימה  סדר  שג

ומצה .  חמ להלכות יו "ט שביתת הלכות  סיו בי קשר
לכל  הנוגעות יו "ט הלכות  " הרמב  הקדי כללי  באופ
הפרטיות  ההלכות כתב  ואח "כ  בשווה  ' טובי  ה 'ימי
ראש  ומצה ,  חמ הלכות עצמו , בפני  יו "ט לכל הנוגעות

ולולב . סוכה  שופר, השנה ,
כי פרטי , קשר  ג  ביניה יש  הכללי  הקשר מלבד  אבל
בערבי מלאכה  לעשות "אסור כתב  יו "ט הלכות  בסיו
החומר  לבאר וממשי ולמעלה " המנחה  מ  טובי  ימי
עשר  ארבעה   שיו לפי  חצות.. אחר פסח  ב "בערב  המיוחד 
חגיגה  בו  שיש  מפני   טובי  ימי ערבי  כשאר אינו  בניס
דיני לבאר ממשי שאח "ז ובהלכות "קרב ושחיטת
בהתחלת  לזה  ובהמש ,בניס עשר ארבעה   ליו  הנוגעי
עשר  ארבעה   ביו  חמ לאכול "שלא  ומצה   חמ הלכות

ולמעלה ".  היו מחצות
       

  

מקו" נכתב  יו "ט הלכות  בסו  המבוארי  הדיני בי
 אי לעשות שלא  שנהגו   מקו ,עושי לעשות שנהגו 
 ההול שיהודי  ההלכה  הובאה  לכ ובהמש ."עושי
, המקו כמנהג לנהוג צרי אחר,  למקו אחד   ממקו
ו "לא  בצנעא  מנהגו  יעשה  אלא  מחלוקת לעורר שלא  ויזהר

בו ...". שהוא   המקו אנשי  בפני  יתראה 
בתוק לעמוד  ליהודי  מצוה  התורה  : האד ובעבודת
בחרתנו  ש "אתה  ידיעה  תו היהדות ענייני  כל על ובגאו
מתפעל  אינו  ולכ הלשונות" מכל "ורוממתנו  " העמי מכל
 ועני מסביבו , אשר  העול אומות של ההנהגה  מצורת כלל
נשאר   בה המסחר ובענייני  החול בימי  ביטוי  לידי  בא  זה 

בתכלי  בתוק וכו '.היהודי  גבול השגת מגניבה  הזהירות ת
ביחס  ורוממות עליונות של רגש  לעצמו  קונה  הנ"ל ומכל

למציאותו .
 זמ הוא  יו ־טוב  כי  ומצה ,  וחמ יו "ט שבי הקשר  ג זהו 
ומיד הלשונות" מכל "ורוממתנו  בחרתנו " "אתה  רוממות
בזהירות  הצור את להדגיש  ומצה "  חמ" הלכות אח "כ 
ח "ו  גאווה  של תנועה  לידי  בזה  לבוא  שלא  מיוחדת

.אחרו הכי  הקצה  עד  ממנה  ולהתרחק 
       

כמבואר 1) אכילה, בכלל היא שאף  הנאה, איסור גם כולל
ב ). (הלכה ושעורה,2)להלן חיטה שהם: דגן מיני  חמשת

באים  במים כשמתערבים ושיפון, שועל שיבולת כוסמין,
ה"א). פ "ה (להלן חימוץ  אחר 3)לידי  פסח  בערב  אבל

הערה  להלן (ראה ימצא ובל יראה בל על עובר אינו חצות,
ובמגידֿמשנה). ה"ח , ופ "ג יח ,

  
וקיומו,4) אכילתו, וענין מהותו החמץ , איסור רבינו בו כלל

בלאו, שהוא ומה בכרת, ממנו שהוא ומה ותערובתו, וזמניו,
מדבריהם. שהוא ומה

.‡ÏÎB‡‰ Ïk˙ÈfkÏÈÏ ˙lÁzÓ ÁÒta ıÓÁ »»≈««ƒ»≈«∆«ƒ¿ƒ«≈
NÚŒ‰MÓÁÔÒÈa ÌÈNÚÂ „Á‡ ÌBÈ ÛBÒ „Ú ¬ƒ»»»«∆»¿∆¿ƒ¿ƒ»

„ÈÊÓa˙k iÁ ıÓÁ ÏÎ‡ŒÏk Èk" :Ó‡pL , ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«ƒ»…≈»≈
‰˙ÎÂ‰Úe˜ ˙‡hÁ Ôa˜ iÁ  ‚‚BLa ;". ¿ƒ¿¿»¿≈«»»¿««»¿»

„Á‡‰ÁÓÓ‰ „Á‡Â ÏÎB‡‰‰˙BLÂ. ∆»»≈¿∆»«¿«∆¿∆

שהיא 5) - גרמא שהזמן ממצותֿעשה הפטורות הנשים גם
מצוות  בכל כי  בזו, חייבות - תדירה ואינה לזמן מזמן
חייבים  נשים ואחד אנשים אחד שבתורה, לאֿתעשה

כט .). קידושין גראם.6)(משנה, איסור 7)30 על ואילו
אין  ולמעלה, היום מחצות עשר ארבעה ביום חמץ  אכילת

ח ). הלכה להלן (ראה מלקות אלא כרת שידע 8)עונש
בפ "ב  (ראה כרת עליו ושחייבים בפסח  חמץ  לאכול שאסור

ה"ב ). שגגות א.9)מהל' ב , כריתות ומסיים 10)משנה,
מיום  כלומר השביעי ", יום עד הראשון "מיום הפסוק : שם

בו. כ"א יום עד בניסן שחייבה 11)ט "ו למקרים בניגוד
אם  אלא קבוע , שאינו קרבן הוא ויורד, עולה קרבן התורה
ואם  עוף , מביא עני  היה ואם בהמה, חטאת מביא עשיר היה
היא  קבועה חטאת ואילו האיפה. עשירית מביא דל היה
ה"ד). פ "א שגגות הל' (רמב "ם בלבד הבהמה מן הבאה

ה"י .12) פ "א פסחים ידי13)תוספתא על אותו ממיס 
נוזל. ועושהו כתיבא 14)היתוך "אכילה א: קכ, חולין

קרא  אמר לקיש: ריש אמר הוא? אכילה לאו והאי  ביה,
כל  משמע  נפש השותה", לרבות - "נפש" טו): יב  (שמות

בכלל. שותה גם וממילא אדם, של דעתו המיישב  דבר

.ıÓÁ‰ÁÒta‡Ï" :Ó‡pL ,‰È‰a eÒ‡ ∆»≈«∆«»«¬»»∆∆¡«…
ÏÎ‡ÈÁÈpn‰Â .‰ÏÈÎ‡ z‰ Ba ‡‰È ‡Ï  "ıÓÁ ≈»≈»≈…¿≈∆≈¬ƒ»¿««ƒ«

ÁÒta B˙eLa ıÓÁBÏÎ‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÚ , »≈ƒ¿«∆«««ƒ∆…¬»≈
ÔÈÂ‡Ï ÈLaÏÎa ‡N EÏ ‰‡È ‡Ï" :Ó‡pL , ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…≈»∆¿¿…¿»

eq‡Â ."ÌÎÈza ‡ˆnÈ ‡Ï ‡˘" :Ó‡Â ,"EÏb ¿À∆¿∆¡«¿……ƒ»≈¿»≈∆¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈˆÈÓÁÓ BaL B‡N‰ eq‡Â ıÓÁ‰. ∆»≈¿ƒ«¿∆«¬ƒƒ∆»

א.15) כא, פסחים מחצות 16)משנה, פסח  בערב  וכן
(להלן  חמץ " עליו תאכל "לא בו שכתוב  ולמעלה, היום
בכלל  הנאה איסור גם - "אכילה" שנאמר מקום וכל ה"ח ),
כסף ֿמשנה). ועיין הט "ו, אסורות מאכלות מהל' (פ "ח 

היתר 17) בו יהא לא משמע  (בצירי ), יאכל ֵ"מדקרינא
הן  אכילה לידי  הנאות וסתם אכילה, שום לידי  המביא
בפ "ח  וראה (רש"י ). מאכל" דבר בדמים שלוקח  באות,
"לא  נאמר אם שאפילו הט "ו, אסורות מאכלות מהל'

הנאה  איסורי  - אבל 19)משאיר.18)בכלל.תאכלו"
עובר  אינו הפסח , כניסת עד ומעלה היום מחצות פסח  בערב 
עליו  מוטלת אלא ימצא", ובל יראה "בל של הלאו על
ולהלן  ג, הערה למעלה (וראה החמץ  השבתת של המצוה
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קכג                 
         

ובמגידֿמשנה). ה"ח , ב .20)פ "ג ה, ולמה 21)פסחים
ז): יג, (שמות גם כתוב  שהרי  לאוין, שלשה על יעבור לא
הרמב "ם  כתב  כבר - (כסף ֿמשנה) חמץ "? לך יראה "ולא
בא  שלא "לאו" כל כי  התשיעי ) (שורש המצוות' ב 'ספר
נחשב  אינו זה, בדבר נוסף  דבר איזה ולחדש ענין לתוספת
ולא  בעצמו הלאו אותו לחזק  אלא בא שלא יתירא, ל"לאו"

(הגרי "ב ). נוסף  "לאו" עליו ב ,22)להוסיף  ביצה משנה,
הם 23)א. שוים שיעוריהם שלענין שאע "פ  הראב "ד כתב 

אינו  - כלב  מאכילת שנפסל חמץ  שהרי  ביניהם, הבדל יש -
לבער, חייב  - כלב  מאכילת שנפסל ושאור לבערו, זקוק 
המחמץ  שאור? "איזהו פ "א): (ביצה בתוספתא שנינו שכך
קרוי מאימתי  אחרים, מידי  שנתחמץ  חמץ ? אחרים. את
 ֿ וכסף  במגידֿמשנה (ועיין לכלב " מלאכול משיפסל שאור?

משנה).

.‚BÈ‡‰˜BÏ'‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡È ‡Ï' ÌeMÓ ≈∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈
ÁÒta ıÓÁ ‰˜ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡È„k ,BˆnÁ B‡ ∆»ƒ≈»»»≈«∆«ƒ¿¿≈

Ì„˜ ıÓÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .‰NÚÓ Ba ‰NÚiL∆«¬∆«¬∆¬»ƒ»»»≈…∆
BÁÈp‰ ‡l‡ ,BÚ ‡ÏÂ ÁÒt‰ ‡e ,ÁÒt‰B˙eLa «∆«»«∆«¿…ƒ¬∆»ƒƒƒ¿

ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ««ƒ∆»««¿≈»ƒ≈∆ƒ
‰NÚÓ B ‰NÚ ‡lL ÈtÓ ,‰Bz‰B˙B‡ ÔÈkÓe , «»ƒ¿≈∆…»»«¬∆«ƒ

˙e„Ó ˙kÓ. «««¿

ה"ה.24) פ "ד מכות ארבעים.25)תוספתא, מלקות
וכל 26) בהנאה, אסור בפסח  שהחמץ  ואף ֿעלֿפי  הגוי . מן

גוי ביד שהוא זמן כל - קנין בר אינו בהנאה שאסור דבר
של  חמץ  כדין הפסח  אחר בהנאה מותר להיות ראוי  הוא
דע "ז). בפ "ג (ר"ן המכירה עליו חלה ולכן גוי ,

חייבים 28)השאירו.27) שאין מקומות, בכמה הוא וכלל
של  "עשה" כאן שיש ואף  מעשה. בו שאין לאו על מלקות
ואין  לעשה, הניתק  לאו הוא והרי  מבתיכם, שאור תשביתו
לומר, יש (משנהֿלמלך)? מעשה בשעה גם עליו לוקין
והלאו  פסח , בערב  היא תשביתו של שמצוותֿעשה שכיון
"לאו  הוא הרי  הפסח , בתוך הוא ימצא ובל יראה בל של
עליו  ולוקים לעשה, הניתק  לאו בגדר שאינו עשה", שקדמו

המשנה'). על 29)('סדר שעבר מרדו על מדרבנן עונש
תורה. איסור

.„ıÓÁÌÏBÚÏ ‰È‰a eÒ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ÚL. »≈∆»«»»«∆«»«¬»»¿»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡e‰ Ò˜ ‰Ê „ÂÏÚ ÚL ÈtÓ , ¿»»∆¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆»««

‰‚‚La BÁÈp‰ elÙ‡ e‰eÒ‡ ,'‡ˆnÈ Ï'e '‰‡È Ïa'«≈»∆«ƒ»≈¬»¬ƒƒƒƒ¿»»
Ò‡ B‡ÁÒta B˙eLa ıÓÁ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡lL È„k , ¿…∆¿≈∆…«ƒ«»»»≈ƒ¿«∆«

.ÁÒt‰ Á‡ B ‰‰iL È„k¿≈∆≈»∆«««∆«

א.30) כח , פסחים אם 31)משנה, שגם בפסח , חמץ  [כמו
שעבר  בחמץ  קנסו כן הי "א), פ "ג (להלן אסור אפרו - שרפו
שריפתו]. לאחר גם בהנאה אסור שיהיה הפסח  עליו

התורה.32) מן איסורו - יהודה לרבי  אבל שם. שמעון כרבי 
אינו 33) שהרי  לבטלו לא וגם לבערו, יכול ולא אנוס  שהיה

(בבאֿקמא  שאמרו ממה הוא רבינו לדברי  והמקור ברשותו.
שלך  הרי  לו: אומר הפסח , עליו ועבר חמץ  "גזל צו:):
הפסח  עליו שעבר ואף ֿעלֿפי  בהנאה שאסור הרי  לפניך",

מגידֿמשנה). ועיין לא: לפסחים הרמב "ן (חידושי  באונס 

.‰ÁÒt‰ CBz Á‡ „a Ú˙pL ıÓÁÔÈa  »≈∆ƒ¿»≈¿»»«≈«∆«≈
‡e‰LŒÏÎa ÒB‡ ‰Ê È‰  BÈÓa ‡lL ÔÈa ,BÈÓa. ¿ƒ≈∆…¿ƒ¬≈∆≈¿»∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ÚL Ï‡NÈ ÏL ıÓÁÂ¿»≈∆ƒ¿»≈∆»«»»«∆«««ƒ
Ú˙ Ì‡ ,‰È‰a eÒ‡ ‡e‰LÔÈa ,BÈÓa ÔÈa  ∆»«¬»»ƒƒ¿»≈≈¿ƒ≈

ÁÒt‰ Á‡ BÏÎ‡Ï zÓ ‰Ê È‰  BÈÓa ‡lL. ∆…¿ƒ¬≈∆À»¿»¿«««∆«
BÓˆÚ ıÓÁa ‡l‡ eÒ‡Â eÒ˜ ‡lL˙Úz‰ Ï‡ , ∆…»¿¿»¿∆»∆»≈«¿¬»««¬…∆

.ÁÒt‰ Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡a zÓÀ»«¬ƒ»¿«««∆«

(34- היום חצות אחר פסח  בערב  אבל הפסח , תוך דוקא
הבאה. הערה כדלהלן בלבד, במינו אלא אוסר אינו

לו 35) שיש "דבר שהוא מפני  בזה והטעם במשהו.
הפסח  לאחר שהרי  לעולם, אסורה התערובת שאין מתירין",
בין  שהוא בכל אוסר לפיכך מותרת, התערובת כל תהיה
מתירין  לו שיש דבר שכל ואף ֿעלֿפי  במינו. שלא בין במינו
בו  שאמרה חמץ  - בששים בטל מינו, בשאינו שנתערב 
פט "ו  (רמב "ם בו החמירו תאכלו" לא מחמצת "כל התורה
שאז  הפסח , תוך ודוקא ה"ט ֿיב ). אסורות מאכלות מהל'
במינו  בין אוסר - תאכלו" לא מחמצת "כל זה פסוק  נאמר
אינו  - היום חצות אחרי  הפסח  בערב  אבל במינו, שלא ובין

(כסף ֿמשנה). בלבד במינו אלא בתוך 36)אוסר אפילו
רוקח '). ('מעשה לבער 37)הפסח  חייב  הפסח  בתוך אבל

רוקח '). ('מעשה בתוכו שנתערב  החמץ  מפני  הכל, את
הפסח .38) לאחר שנשאר

.ÂÔÈ‡,ıÓÁ ÏL BÓˆÚ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ˙k ÔÈiÁ ≈«»ƒ»≈∆»«¬ƒ««¿∆»≈
ÏÎÂ È„n‰ ÎLÂ ÈÏa‰ Á˙ek ÔB‚k ,ıÓÁ eÚ Ï‡¬»≈»≈¿»««¿ƒ¿≈»«»ƒ¿»
ÔÏÎ‡ Ì‡  Ô‰a ÚÓ ıÓÁ‰L ÌÈcÓ Ô‰Ï ‰ÓBc‰«∆»∆ƒ¿»ƒ∆∆»≈¿…»»∆ƒ¬»»

˙k Ba ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ,ÁÒta˙ˆÓÁÓ Ïk" :Ó‡pL , «∆«∆¿≈»≈∆∆¡«»«¿∆∆
˙Èfk ÏÎ‡La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na ."eÏÎ‡˙ ‡Ï……≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««ƒ

ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„Îa ˙Úz‰ CB˙a ıÓÁ, »≈¿««¬…∆ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ
˙Èfk ˙Úza ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ ;‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BlL ‡e‰∆∆ƒ«»¬»ƒ≈««¬…∆««ƒ

eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„ÎaBÏ ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ««ƒ∆»
‰˜BÏ BÈ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ,ÏÎ‡Ï˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ‡l‡ , ∆¡…ƒ»«≈∆∆»«ƒ««
˙e„Ó. «¿

א.39) מב , פסחים ענוש 40)משנה, - גמור דגן חמץ  "על
אומרים  וחכמים אליעזר. רבי  דברי  בלאו, - עירובו על כרת,
יצחק  רבינו וכתב  מג.). (פסחים כלום" בלא עירובו, על -
כלום, בלא עירובו רבנן דאמרו "אף ֿעלֿגב  שם: אלפסי 
כאן, אין (מלקות איכא איסורא אבל לקי , דלא הוא מילקא
כזית  דליכא היכא מילי  והני  כאן) יש דרבנן איסור אבל
- ביצים) שלש (=אכילת פרס  אכילת בכדי  כזית) (שאין
- פרס  אכילת בכדי  כזית) (שיש כזית דאיכא היכא אבל
בכזית  שיש שבתערובת הדברים ומקור לוקה". לרבנן אפילו
הוא  בלבד, מלקות אלא כרת חייב  אינו פרס  אכילת בכדי 
רבינו  בדברי  והובאה כ) יב , (שמות דרשב "י  במכילתא
תאכלו, לא מחמצת "כל קצח ): (לאֿתעשה המצוות' ב 'ספר
וזיתום  האדומי  וחומץ  המדי  ושכר הבבלי  כותח  לרבות
חמץ , תלמודֿלומר (כרת), עליהן חייבין יהא יכול המצרי .
יצאו  - תערובת) (=בלי  גמור מין שהוא מיוחד חמץ  מה
לאֿתעשה  עליהן ליתן באו? למה גמור. מין שאינן אלו
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ובספרו  וכסף ֿמשנה במגידֿמשנה (וראה עליו)". (=ללקות
נד). עמ ' דרשב "י " ומכילתא "הרמב "ם כשר הגר"מ  של

ובפוסקים 41) בגמרא הנקרא וזהו ב . יב , כריתות משנה,
אכילת  בכדי  שיעורו רש"י  ולדעת פרס ". אכילת "בכדי 

ביצים. בטל.42)ארבע  אינו בפסח  חמץ  כי43)שהרי 
מצטרף . אינו פרס , אכילת מכדי  ככל 44)יותר מדרבנן.
ז). הלכה (להלן מכשיעור פחות אוכל

.ÊBÓˆÚ ıÓÁ‰ ÔÓ ÏÎB‡‰È‰ ,‡e‰LŒÏk ÁÒta »≈ƒ∆»≈«¿«∆«»∆¬≈
ÏÎ‡È ‡Ï" :Ó‡pL ,‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡ ‰ÊŒÛ‡Â ." ∆»ƒ«»∆∆¡«…≈»≈¿«

eÚLk ÏÚ ‡l‡ ,Ôa˜ B‡ ˙k iÁ BÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈≈«»»≈»¿»∆»«¿ƒ
ÔÈkÓ ,„ÈÊÓa ˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎB‡‰Â .˙Èfk ‡e‰L∆««ƒ¿»≈»ƒ««ƒ¿≈ƒ«ƒ

.˙e„Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿

ו'.45) בהלכה למעלה מבואר - בהיתר נתערב  שאם
כן 46) אם בהנאה, אסור שחמץ  ה"ב ) (למעלה למדנו ומזה

איסור  על ועבר האיסור, מן נהנה הרי  שהוא כל כשאכל
פענח '). ('צפנת תורה

.ÁeÒ‡˙BˆÁÓ NÚŒ‰Úa‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï »∆¡…»≈¿«¿»»»»≈¬
.ÌBia ˙ÈÚÈL ‰ÚL ˙lÁzÓ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe ÌBi‰«¿«¿»∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ«

ÏÎB‡‰ ÏÎÂ‰f‰ ÔÓfa‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ,, ¿»»≈«¿««∆∆ƒ«»
Ôa˜ ÏÚ ,ÓBÏk  "ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï" :Ó‡pL∆∆¡«……«»»»≈¿««»¿«

e„ÓÏ Ck .ÁÒt‰‰ÚeÓM‰ ÈtÓ:‰Ê c LeÙa «∆«»»¿ƒƒ«¿»¿≈»»∆
Ï,ÁÒt‰ ˙ËÈÁLÏ ‰Èe‡L ‰ÚMÓ ıÓÁ ÏÎ‡˙ ‡……«»≈ƒ»»∆¿»ƒ¿ƒ««∆«

ÌBi‰ ÈˆÁ ‡e‰Â ÌÈaÚ‰ ÔÈa ‡e‰L. ∆≈»«¿«ƒ¿¬ƒ«

שעות 47) משש חמץ  מיהא, עלמא "דכולי  ב : ד, פסחים
זקני לפני  שנקראו מדוייקות ובנוסחאות אסור". - ולמעלה
שעות  משש חמץ  מיהא עלמא "דכולי  כתוב : התלמוד,
קצט ). לאֿתעשה מצות המצוות' ('ספר דאורייתא" ולעלמא

(משנהֿלמלך 48) לוקה אינו לגוי , שמכר כגון הנהנה, אבל
ה"ח ). התורה יסודי  מהל' "אחר 49)פ "ה הגירסא: בכת"י 
משנה'. ב 'לחם וכ"ה זה", "ומנין 50)זמן ב : כח , פסחים

בלאֿתעשה? עובר שהוא ולמעלה שעות משש חמץ  לאוכל
ולא  יהודה". רבי  דברי  חמץ ", עליו תאכל "לא שנאמר:
עליו  עובר אינו הפסח  שבערב  שאמר שם שמעון כרבי 
רבינו  פסק  הפסח  אחר שבענין ד' הלכה למעלה וראה בלאו.
ומגידֿמשנה). ראב "ד (ועיין יהודה כרבי  ולא שמעון כרבי 

א.51) ה, הפסח 53)הקבלה.52)פסחים שקודם ואף 
לפני ששחטו ותמיד התמיד, קרבן את להקריב  צריכים
לא  הוא הפסח  שחיטת זמן כרחו בעל כן אם פסול, חצות
התמיד? שחיטת אחרי  חצות אחרי  שעה אלא בחצות
לתמיד  קודם הפסח  שחט  אם שבדיעבד כיון מכלֿמקום
הפסח  שחיטת זמן נחשב  ואילך היום מחצות כן אם כשר,

תשחט ). לא ד"ה שם ('תוספות'

.ËeÒ‡Â‰ÚL ˙lÁzÓ ıÓÁ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ ¿»¿¬»ƒ∆¡…»≈ƒ¿ƒ«»»
‰Bz eq‡a ÚbÈ ‡lL È„k ,˙ÈML‰ÚL ˙lÁzÓe . ƒƒ¿≈∆…ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»»

‰ÚL Ïk ‰È‰e ‰ÏÈÎ‡a eÒ‡ ıÓÁ‰ ‰È‰È ˙ÈMLƒƒƒ¿∆∆»≈»«¬ƒ»«¬»»»»»
˙ÈÚÈMÓ ,ÌBi‰ ‡Le ;ÌÈÙBÒ ÈcÓ ˙ÈMLƒƒƒƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
da ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL .‰Bz‰ ÔÓ  ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ«»»»¬ƒƒ≈¿ƒ»

‰Êb ,ıÓÁÔpÚÓ‰ ÌBÈ ÌeMÓÔÈa ‰ÚËÈ ‡nL , »≈¿≈»ƒ«¿À»∆»ƒ¿∆≈

˙ÈMLÏ ˙ÈLÈÓÁ‰ÚLa ‰È‰a eÒ‡ BÈ‡Â . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿≈»«¬»»¿»»
ÔÈÏBz CÎÈÙÏ .˙ÈLÈÓÁ‰„BzŒÌÁÏÂ ‰Óez da ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿∆∆»

ÔÈÏÎB‡ ‡Ï  L„˜ ‡e‰L ıÓÁÓ Ô‰ ‡ˆBiÎÂ‡ÏÂ ¿«≈»∆≈»≈∆…∆…¿ƒ¿…
ÔÈÙBNÏk‰ ÔÈÙBNÂ ,˙ÈML ‰ÚL ÚÈbzL „Ú. ¿ƒ«∆«ƒ«»»ƒƒ¿¿ƒ«…

ב .54) יא, פסחים ויבוא 55)משנה, בשעות, יטעה שלא
התורה. מן שאסור בזמן ב .56)לאכול יב , פסחים

בחמה 57) לבדוק  אפשר ואי  זורחת, חמה אין ערפל, שיש
יותר. לטעות ויש שביום 58)(רש"י ), כתוב  שם בגמרא

את  ושאלו לשביעית, חמישית בין לטעות יכול המעונן
לששית"? חמישית "בין כאן: כותב  הוא למה הרמב "ם
הוא  לשביעית חמישית בין בהלכות שנזכר "מה והשיב :
וזכרתי שם, שהקשה מה כפי  התלמוד מאמר והוא האמת,
בשעה  שעה חילוף  והוא לרוב  הנופל יותר, המצוי  דבר אני 
הדינין  להקריב  הזה החיבור בכל שכוונתי  בהיות אחריה,
ועיין  עו, סי ' פריימן (הוצ ' הרוב " דרך אל או השכל אל

המצב 59)בכסף ֿמשנה). על וקדשים תרומה לגבי  ביטוי 
שאינו  התלוי , כדבר אותם, שורפים ולא אוכלים לא שבו

ישראל'). ('תפארת בארץ  ולא בשמים שישארו,60)לא
לאוכלן. אפשר מדרבנן.61)ואי  חמץ  לאכול שאסור

לשרוף 62) ואסור לאכילה, ראויים עוד התורה מן שהרי 
באכילה. שמותרים זמן כל ותרומה חולין 63)קדשים גם

חמץ . שהם וקדשים תרומה וגם

.ÈNÚŒ‰Úa‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï znL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆À»∆¡…»≈¿«¿»»»»
˙ÈÚÈ ‰ÚL ÛBÒ „Ú‰ÚLa ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â ; «»»¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿»»
Ba ÔÈ‰ Ï‡ ,˙ÈLÈÓÁÏÎB‡‰Â ;˙ÈML ‰ÚLa, ¬ƒƒ¬»∆¡ƒ¿»≈¿»»ƒƒ

˙e„Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ‰ÚL ˙lÁzÓ ÏÎB‡‰Â ; «ƒ«««¿¿»≈ƒ¿ƒ«»»
.‰˜BÏ ,˙ÈÚÈL¿ƒƒ∆

היום.64) שליש ועופות 65)שהוא בהמות לפני  לתת
לנכרי . עוד 66)ולמכור ועיין (לחםֿמשנה). נהנה או

וראיתי (ד"ה ה"ח  התורה יסודי  מהל' פ "ה במשנהֿלמלך
אותו 67)לה"ה). מכים אין חמישית, בשעה האוכל אבל

בהנאה  ולא באכילה אלא אז נאסר שלא שכיון מרדות, מכת
(לחםֿמשנה). מרדות מכת לענין גם בו החמירו לא -

דרבנן.68) איסור על ועובר חכמים נגד המורד כדין

ה'תשע"ט  מרחשון  ט "ו  רביעי יום 

    
ומה 1) התורה, מן שהוא מה השבתתו, מצות בו נתבאר

בדיקה, הצריכין המקומות ואיכות סופרים. מדברי  שהוא
לכל, חיובה מזמן הבדיקה בענין הבאין והספיקות

בשיירא. והיוצא [בים] המפרש כמו וליחידים,

.‡˙ÂˆÓ2˙ÈaL‰Ï ‰Bz‰ ÔÓ ‰NÚ3Ì„˜ ıÓÁ‰4 ƒ¿«¬≈ƒ«»¿«¿ƒ∆»≈…∆
e˙ÈaLz ÔBL‡‰ ÌBia" :Ó‡pL ,B˙ÏÈÎ‡ eq‡ ÔÓÊ¿«ƒ¬ƒ»∆∆¡««»ƒ«¿ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."ÌÎÈzaÓ ‡N5ÔBL‡‰L ,e„ÓÏ ¿…ƒ»≈∆ƒƒ«¿»»¿∆»ƒ
NÚŒ‰Úa‡ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê6‰Ó  ‰Ê „Ï ‰È‡ . ∆«¿»»»»¿»»¿»»∆«

 "ÈÁÊ Ìc ıÓÁ ÏÚ ËÁL˙ ‡Ï" :‰Bza e˙kM∆»«»…ƒ¿««»≈«ƒ¿ƒ
.Ìi˜ ıÓÁ‰ ÔÈ„ÚÂ ÁÒt‰ ËÁL˙ ‡Ï ,ÓBÏk¿«…ƒ¿««∆««¬«ƒ∆»≈«»
˙BˆÁ Á‡ NÚŒ‰Úa‡ ÌBÈ ‡e‰ ÁÒt‰ ˙ËÈÁLe7. ¿ƒ««∆««¿»»»»««¬
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א').2) עמוד ה' דף  פסחים שיתבאר 3)(מסכת כדרך
ב '. חמץ ,4)בהלכה אכילת איסור זמן חלות שברגע  כדי 

רוקח ). (מעשה ברשותו מושבת החמץ  יהיה היום, בחצות
מסיני .5) למשה הלכה חכמים, הזה 6)קבלת שהראשון

שמצינו  וכמו משמע ", דמעיקרא "ראשון קודם. משמעותו:
ופירוש  תולד", אדם "הראשון ז'): פסוק  ט "ו פרק  (איוב 
הראשון  ביום אך תאכלו, מצות ימים "שבעת הוא: הכתוב 

מבתיכם. שאור תשביתו הימים) לשבעת ראה 7)(הקודם
ח '. הלכה א' בפרק 

.‰Óe8,‡È‰ ?‰Bza ‰eÓ‡‰ BÊ ‰˙aL‰ ‡È‰ «ƒ«¿»»»¬»«»ƒ
BÏhiL9BaÏa10BaÏa ÌÈNÈÂ ,ÙÚk B˙B‡ LÁÈÂ ∆¿«¿¿ƒ¿«¿…∆»»¿»ƒ¿ƒ

È‰ B˙eLaL ıÓÁ ÏkLÂ ,ÏÏk ıÓÁ B˙eLa ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»≈¿»¿∆»»≈∆ƒ¿¬≈
.ÏÏk Cˆ Ba ÔÈ‡L „Îe ÙÚk ‡e‰∆»»¿»»∆≈…∆¿»

בביטול 8) "מדאורייתא ב '): עמוד ד' דף  פסחים (מסכת
"תבערו", כתיב  ולא "תשביתו" דכתיב  סגי ", בעלמא

(רש"י ). השבתה היא בלב  (ר"מ )9)והשבתה רומי  בדפוס 
ידוע  ושאינו מרשותו, לו הידוע  החמץ  "שיסיר הגירסא:
הביטול  אין זה ולפי  משנה. הכסף  הביא וכן בלבו" יבטלו
אינו  לו הידוע  לחמץ  אבל לו, ידוע  שאינו לחמץ  רק  מועיל
זה  לדין ומקור העולם. מן לבערו צריך אלא ביטול, מועיל
לו  "אמרו ב '): עמוד כ"ז דף  פסחים (מסכת הגמרא מדברי 
שריפה): אלא חמץ  ביעור אין הסובר יהודה לרבי  (חכמים
דין, אינו להקל וסופו להחמיר תחילתו דן שאתה דין כל
אמרה: והתורה ובטל? יושב  יהא לשרפו עצים מצא לא
יכול  שאתה דבר בכל מבתיכם", שאור "תשביתו

וב  יושב  יהא הגמרא: של הקושיא ומה טל,להשביתו",
ודאי אלא לשרפו, עצים לו אין אם לבטלו יכול הלא
ובזה  (כלבו). ביטול לו מועיל לא לפנינו ומונח  ידוע  שחמץ 
החיוב  בפסחים ראשונה במשנה נזכר שלא הדבר מובן
ביטול  מועיל לא ידוע  שלחמץ  כיון – החמץ  את לבטל
התקינו  התלמוד וחכמי  אותו. ולשרוף  לבער צריכים אלא
הבדיקה  אחר שיבטל ב '), עמוד ו' דף  (פסחים כך אחר
ודעתו  חמץ , של יפה גלוסקא הפסח ) (בתוך ימצא שמא
את  ביטל לא אם יראה בל על למפרע  עובר ונמצא עליה,
לדחות  האריכו הרמב "ם מפרשי  אבל משנה). (כסף  החמץ 
ז' דף  (פסחים ובגמרא במשנה מקומות מכמה זו, גירסא
על  בפירוש שם שמבואר ועוד) א' עמוד מ "ט  א', עמוד
שביטול  הרי  בלבו", "מבטלו לפנינו ומונח  הידוע  חמץ 
זו  גירסא לפי  גם כי  הרש"ל, ותירץ  ידוע ? לחמץ  מועיל
יראה  בבל עובר אינו ידוע , חמץ  ביטל אם הרמב "ם, של
אמרה: והתורה ברשותו, אינו שביטלו, שמכיון ימצא, ובל
של  רואה אתה אבל רואה אתה אי  "שלך לך", יראה  "לא
כדי מביתו, אותו לבער שחייב  אלא גבוה", ושל אחרים

"תשביתו". מצוות דף 10)לקיים פסחים במסכת (משנה
בטל  שאור, לך יראה "לא דרשו: ובספרי  א'). עמוד מ "ט 
"כל  לאמר: שנהגו אלא בפה. לבטל צריך זה ולפי  בלבך".
הלכה  ג' פרק  להלן רבינו בדברי  וראה (טור). וכו'" חמירא

שם. רוקח  ובמעשה ט ' והלכה ז'

.‚ÈcÓe11ÌÈÙBÒ12NtÁÏ 13ıÓÁ‰ Á‡ ƒƒ¿≈¿ƒ¿«≈««∆»≈
B‡ÈˆB‰Ïe ˜cÏÂ ÌÈBÁe ˙B‡BÁÓa14ÏkÓ ¿«¬¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒƒ»

BÏeb15ÔÈ˙ÈaLÓe ÔÈ˜„BaL  ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÔÎÂ .16 ¿¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒ«¿ƒƒ
˙lÁzÓ ,‰ÏÈla ıÓÁ‰17NÚŒ‰Úa‡ ÏÈÏ18B‡Ï , ∆»≈««¿»ƒ¿ƒ«≈«¿»»»»¿

p‰19ÈtÓ ,20B‡Â ,ÌÈzaa ÔÈÈeˆÓ ÌÚ‰ Ïk ‰ÏÈlaL «≈ƒ¿≈∆««¿»»»»¿ƒ«»ƒ¿
‰˜È„Ï ‰ÙÈ p‰21ÔÈ‡Â .22L„Ó ÔÈÚB˜23ÛBÒa «≈»∆ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿»¿
NÚŒ‰LÏL ÌBÈ24˙B˜Ï ÏÈÁ˙È ‡Ï ÌÎÁ‰ ÔÎÂ .25 ¿»»»¿≈∆»»…«¿ƒƒ¿

˙lÁ˙a ıÓÁ ˙˜È„aÓ ÚnÈÂ CLnÈ ‡nL ,BÊ ˙Úa¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ«
.dpÓÊ¿«»

א').11) עמוד  ב ' דף  פסחים במסכת אחרי12)(משנה
(ר"ן). מדרבנן אלא בדיקה חיוב  אין החמץ , את שביטל

"בדיקתֿחמץ ".13) חכמים: בלשון ונקרא 14)ונקרא
"ביעורֿחמץ ". חכמים: והחמירו 15)בלשון רשותו.

לאכלו  יבוא שמא השנה, כל בו רגיל שאדם בחמץ , חכמים
אור). ד"ה א' עמוד ב ' דף  פסחים מסכת (תוספות בפסח 

דף 16) פסחים (מסכת אמרו וכן החמץ  את שיבטל היינו
שיבטל". צריך "הבודק  ב '): עמוד פסחים 17)ו' (מסכת

לשון  ותפס  עשר", לארבעה "אור במשנה): ב ' עמוד ב ' דף 
שיש  הלילה מתחילת הוא הבדיקה חיוב  כי  להורות "אור"

הרי "ף ). בהשגת (הראב "ד אור קצת בניסן.18)עוד
א').19) עמוד ד' דף  פסחים (מסכת חכמים למדו
א')20) עמוד ד' דף  פסחים מחשיך 21).(מסכת ביום כי 

(רש"י ). הנר לבדוק 22)אור וישכח  בלימודו יטרד שלא
א'). עמוד ד' דף  פסחים ללמוד 23)(מסכת שיעור

אורח 24)בציבור. אברהם (מגן הלילה לפני  שעה חצי 
תל"א). סימן לעצמו.25)חיים ללמוד

.„ÔÈ‡26B‡Ï ‡ÏÂ ‰l‰ B‡Ï ‡Ï ,ÔÈ˜„Ba ≈¿ƒ…¿«¿»»¿…¿
‰nÁ‰27‰˜e‡‰ B‡Ï ‡ÏÂ28‰na .p‰ B‡Ï ‡l‡ , ««»¿…¿»¬»∆»¿«≈«∆

Ï‡ .˙B‡BÁÓe ÌÈBÁa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¬¬»
‰„ÒÎ‡29,‰nÁ‰ B‡Ï d˜„a Ì‡ , dB‡L «¿«¿»∆»«ƒ¿»»¿««»

Bic30ÈtÓ ,‰˜È„a CÈˆ BÈ‡ ˆÁ‰ ÚˆÓ‡Â . «¿∆¿«∆»≈≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
ÏtiL ıÓÁ Ïk ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ÌL ÌÈÈeˆÓ ˙BÙBÚ‰L∆»¿ƒ»¿≈¿ƒ»»≈∆ƒ…

ÌL31. »

ב ').26) עמוד ז' דף  פסחים אפילו 27)(מסכת השמש.
עשר  ארבעה בליל לבדוק  ששכח  כגון היום, בודק  אם
הלכה  ג' בפרק  להלן כמבואר עשר, ארבעה ביום ובודק 

בזה 28)ה'. והטעם יחד, דולקים נרות או עצים חבילת
להכניסה  יכול שאינו א') עמוד ח ' דף  פסחים (מסכת

שם. לבדוק  ובסדקין קירות 29)בחורין שלשה לה שיש
פרוץ . הרביעי  בודקין 30)והקיר לכתחילה אבל בדיעבד,

משנה). (כסף  הנר לאור בלילה גם מה 31)בה אבל
לשם  מגיעים העופות אין החצר, שבצדדי  בחורין שנמצא

תל"ג). סימן חיים אורח  (הב "ח , בדיקה וצריכים

.‰BÁ32˙Èa‰ ÚˆÓ‡aL33ÔÈaL ,34 BÁÏ Ì„‡ ∆¿∆¿«««ƒ∆≈»»«¬≈
ÌB˜Ó „Ú ˜„Ba ‰ÊÂ ,˙ÚbÓ B„iL ÌB˜Ó „Ú ˜„Ba ‰Ê∆≈«»∆»«««¿∆≈«»

BaÏa BÏhÓ ‡M‰Â ,˙ÚbÓ B„iL35Ï‡ .36BÁ ∆»«««¿«¿»¿«¿¿ƒ¬»
ÏÏk ˜„B BÈ‡ ,Ì"ekÚÏ Ï‡NÈ ÔÈaL37‡nL , ∆≈ƒ¿»≈¿«≈≈¿»∆»

ÈÏ ‰NBÚ ‡e‰ ÌÈÙLk :Ì"ekÚ‰ Ó‡È38BÏhÓ ‡l‡ …«»«¿»ƒ∆ƒ∆»¿«¿
ÌB˜Ó ÏÎÂ .Bi„Â BaÏa39BÈ‡ ıÓÁ Ba ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ¿ƒ¿«¿»»∆≈«¿ƒƒ»≈≈

.‰˜È„a CÈ»̂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



קכו                
         

א').32) עמוד ח ' דף  פסחים שבאמצע 33)(מסכת דוקא
האדם  יד שאין ביותר, גבוהים שהם החורים אלה אבל הבית
בדיקה, צריכים אין טפחים, משלשה והנמוכים שם, מגעת

חמץ . שם להשתמש דרך אין ביתו 34)כי  שבין בקיר
חבירו. חמץ .35)לבית לשם נתגלגל כל 36)שמא

לא  ודיו" בלבו לגוי ... ישראל שבין חור "אבל הזה הקטע 
וגם  רוקח ). (מעשה קס "א ה' משנת יד כתב  ברמב "ם נמצא

משנה. כסף  ועיין היה, לא משנה מגיד נראה 37)בספר
בנר  לבדוק  צריך ביום גם שהרי  בודק  אינו ביום שגם
כתב  מנוח  רבינו אבל רוקח . מעשה – ד') הלכה (למעלה
יבוא  ולא תמיד בו משתמש שהוא כדרך היום לאור שבודק 
משנה. כסף  ועיין כשפים, לו עושה שהוא לחשדו

יעליל 38) זה ידי  ועל בנר, ובסדקים בחורים בלילה שמחפש
סכנה. לידי  ויבוא ב '39)עליו דף  פסחים במסכת (משנה

א'). עמוד

.ÂBÁ˙Èa‰ È40ÌÈBzÁz‰41ÌÈBÈÏÚ‰Â42‚‚Â , ≈««ƒ««¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«
ÚÈˆi‰43˙BˆB‡Â ,Ôa˙Óe ,ÔÈÏeÏÂ ,˜a ˙ÙÂ ,44ÔÈÈ45 «»ƒ«¿∆∆»»¿ƒ«¿≈¿¿«ƒ

ÌÈ‚c ˙Èe ,Ô‰Ó ˜tzÒÓ BÈ‡L ÔÓL ˙BˆB‡Â¿¿∆∆∆≈ƒ¿«≈≈∆≈»ƒ
ÌÈÏB„b46ÒÈÎ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰˜È„a ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡  ¿ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

˜tzÒnL ÔÈÈ ˙BˆB‡Â ,ÎL ˙BˆB‡ Ï‡ .ıÓÁ Ô‰Ï»∆»≈¬»¿≈»¿¿«ƒ∆ƒ¿«≈
epnÓ47ÌÈpË˜ ÌÈ‚c ˙Èe ,48˙Èe ,ÌÈˆÚ‰ ˙Èe , ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ≈»≈ƒ≈

ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙Èa‰ ÈBÁÂ ,ÒÈen‰49 el‡ ‡ˆBiÎÂ «¿»¿≈««ƒ»∆¿»ƒ¿«≈»≈
ıÓÁ Ô‰Ï ÔÈÒÈÎnL ÔÓ˙qL ,‰˜È„a ÔÈÎÈˆ50Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»»∆«¿ƒƒ»∆»≈¿ƒ

.‰˜È„a CÈˆ BÈ‡ ,ıÓÁ ÌL ÒÈÎ‰ ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿ƒ»»≈≈»ƒ¿ƒ»
˜„BaLÎe51˙BeL ÈzL epnÓ ˜„Ba ,Ûzn‰ ¿∆≈««¿≈≈ƒ∆¿≈

.‰pnÓ ‰hÓlLÂ ‰BÈÏÚ‰ Ô‰L ,˙BBˆÈÁ‰«ƒ∆≈»∆¿»¿∆¿«»ƒ∆»

א').40) עמוד ח ' דף  פסחים משלשה 41)(מסכת למטה
תינוקות  שאין ובמקום שם, להשתמש דרך שאין טפחים,

משנה). (כסף  לשם 42)מצויים מגעת אדם יד שאין
להשתמש 43)(קובץ ). אפשר ואי  משופע  שגגו קטן חדר

בדיקה. צריך אינו ולכן היה 44)עליו מגידֿמשנה בגירסת
מהן", מסתפק  שאינו יין ואוצרות שמן "ואוצרות כתוב :
מוסב  מהן", מסתפק  "שאינו שכתוב : ומה ליין. שמן הקדים
אין  מהן מסתפק  אם גם שמן באוצרות אבל יין על רק 
מה  אחת בפעם שנוטל קבע , להם שיש בדיקה, צריכין
הסעודה  באמצע  לשם ליכנס  רגילים ואין לסעודתו, שצריך
א'). עמוד ח ' דף  (פסחים בגמרא הוא וכן בידו. פתו עם
השיג  לפנינו שהיא כמו הנוסחא לפניו שהייתה והראב "ד
לפי צריך אינו שמסתפק  שאע "פ  בשמן "טעה וכתב  עליו

לסיפוקו". קבע  ששמן 45)שיש מפני  הזכיר לא ושמן
למעלה. שנזכר כמו בדיקה צריך אינו שמסתפק  אע "פ 

קבוע 46) שהדבר הסעודה באמצע  שם להכנס  דרך אין
צריכים. כמה "ובית 47)מקודם כאן: גורס  רוקח  במעשה

השעוה". ובית בהם 48)המלח  משתמשים כמה קבוע  לא
בידו. ופתו הסעודה באמצע  שם נכנס  יש 49)ולפעמים

זה  דין נזכר שכבר מכיון זה, קטע  בהם כתוב  שלא ספרים
ה'. נכנס 50)בהלכה בידו כשפתו סעודתו, באמצע  שמא

מהן. להביא עמוד 51)לשם ב ' דף  פסחים במסכת (משנה
ב '). עמוד ח ' דף  (שם דרב  אליבא הלל, כבית א')

.ÊÔÈLLBÁ ÔÈ‡52ÌB˜ÓÏ ıÓÁ ‰cÏÁ ‰b ‡nL53 ≈¿ƒ∆»≈¿»À¿»»≈¿»

,˙ÈÏ ˙ÈaÓ LeÁ Ì‡L .ıÓÁ Ba ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒƒ»≈∆ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ
ÛBÒ cÏ ÔÈ‡Â ,ÈÚÏ ÈÚÓ LeÁ54ÏÈÏ ˜„a . »≈ƒ¿ƒ¿≈«»»»«≈

È‰  ÚLz ‡ˆÓe ˙BlÁ NÚ ÁÈp‰Â ,NÚŒ‰Úa‡«¿»»»»¿ƒƒ«∆∆«»»≈«¬≈
‰b È‰L ,‰iL ÌÚt ˜cÏ CÈˆÂ ,LLBÁ ‰Ê∆≈¿»ƒƒ¿…««¿ƒ»∆¬≈≈¿»

È‡cÂa aÎÚ B‡ ‰cÏÁ55. À¿»«¿»¿««

א').52) עמוד ט ' דף  פסחים במסכת בספרים 53)(משנה
שאין  למקום חמץ  בו שמכניסין "ממקום הגירסא: אחרים

חמץ ". בו יבדקו 54)מכניסין ישראל שכל אפשר שאי 
לא  עוד השני  שמא לחוש יש פעם וכל בבתֿאחת, חמצם
בדוק  שאינו ממקום חמצו חולדה והעבירה חמץ  בדק 

סוף . לדבר ואין הבדוק , ט '55)למקום דף  פסחים (מסכת
ב '). עמוד

.ÁÔÎÂ56ÂÈÙa ıÓÁÂ ˙ÈÏ ÒÎpL aÎÚ ‰‡ Ì‡ ¿≈ƒ»»«¿»∆ƒ¿«¿«ƒ¿»≈¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰iL ÌÚt ˜cÏ CÈˆ  ‰˜È„a Á‡««¿ƒ»»ƒƒ¿…««¿ƒ»««ƒ
ÏÎ‡ k ÔÈÓB‡ ÔÈ‡ ,˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ÔÈet ‡ˆnL∆»»≈ƒ¿∆¿«««ƒ≈¿ƒ¿»»«
ÔÈLLBÁ ‡l‡ ;ÔÈet‰ È‰Â ,‰Ê ÌB˜Óa ˙t‰ d˙B‡»««¿»∆«¬≈«≈ƒ∆»¿ƒ

ÔBlÁ B‡ BÁa dÁÈp‰ ‡nL57ÌL ÔÈet‰ el‡Â , ∆»ƒƒ»¿¿«¿≈«≈ƒ»
eÈ‰58È‰  ÌeÏÎ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .˜„Be ÊBÁ CÎÈÙÏe , »¿ƒ»≈≈ƒ…»»¿¬≈

˙t‰ d˙B‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .˙Èa‰ Ïk ˜„Ba ‰Ê59dÏËpL ∆≈»«»ƒ¿ƒ»»»««∆¿»»
.‰˜È„a CÈˆ ÔÈ‡ ,ÒÎÂ aÎÚ‰»«¿»¿ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ»

ב ').56) עמוד י ' דף  פסחים צריך 57)(מסכת אין אבל
ובסדקים. בחורים הפעם עוד שאין 58)לבדוק  מקודם.

רבינו). בדברי  ט ' הלכה ולהלן (גמרא לפרר עכבר של דרכו
רוקח ).59) (מעשה שהיה כמו שלם שאינו אף 

.Ë‰‡60,kk B„Èe ˜e„a ˙ÈÏ ÒÎpL ˜BÈz »»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ»¿»ƒ»
ÔÈet ‡ˆÓe ÂÈÁ‡ ÒÎÂ61,‰˜È„a CÈˆ BÈ‡  ¿ƒ¿««¬»»»≈ƒ≈»ƒ¿ƒ»

˙ÚLa epnÓ ‰ÏÙpL ÔÈet‰ el‡Â ,BÏÎ‡L B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆¬»¿≈«≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿«
ÙÏ ˜BÈz‰ CcL ,‰ÏÈÎ‡Cc ÔÈ‡Â ,B˙ÏÈÎ‡ ˙Úa  ¬ƒ»∆∆∆«ƒ¿»≈¿≈¬ƒ»¿≈∆∆

CÈˆ  ÏÏk ÔÈet ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .ÙÏ aÎÚ«¿»¿»≈¿ƒ…»»≈ƒ¿»»ƒ
.˜cÏƒ¿…

ב ').60) עמוד י ' דף  פסחים פירורין 61)(מסכת שאין אף 
משנה). (מגיד הככר אותו כדי 

.ÈÁÈp‰62,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ ÏL ÔÈeaˆ ‰ÚLz ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ∆«»¿∆»∆»≈
ÏËÂ aÎÚ ‡e63‰vÓ Ì‡ ıÓÁ Ì‡ eÚ„È ‡ÏÂ , »«¿»¿»«¿…»«¿ƒ»≈ƒ«»

ÏkL ;˜cÏ CÈˆ  ˜e„a ˙ÈÏ ÒÎÂ ,ÏË»«¿ƒ¿«¿«ƒ»»ƒƒ¿…∆»
Úew‰64‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk ,65. «»«¿∆¡»«∆¡»

ב ').62) עמוד ט ' דף  פסחים הגירסא:63)(מסכת בכ"י 
מהם". אחד קבוע 64)"ונטל אחד כל והמיעוט  הרוב  אם

על  כמחצה הוא הרי  אלא הרוב , אחר הולכים אין במקומו,
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ח ' בפרק  (וראה מחצה

חמץ 65)י "א). בבדיקת מדובר שכאן והגם לספק . ונחשב 
שכיון  הרא"ה ביאר לקולא? דרבנן וספק  מדרבנן, שהיא
ספק  בשביל ונתקנה הספק , על באה חמץ  בדיקת שעיקר
(מגיד  ספק  של בנידון לבדוק  חכמים חייבוהו לכן חמץ ,
כזו  סברא יג הלכה מעשר מהלכות י "א בפרק  [ועיין משנה).
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קכז                 
         

.‡ÈÔÈeaˆ ÈL66,‰vÓ ÏL „Á‡Â ıÓÁ ÏL „Á‡ , ¿≈ƒƒ∆»∆»≈¿∆»∆«»
ÈL e‡e ,˜e„ BÈ‡L „Á‡Â ˜e„a „Á‡ ,ÌÈz ÈLe¿≈»ƒ∆»»¿∆»∆≈»»¿≈
Úe„È ÔÈ‡Â ,‰vÓ ÏË ‰ÊÂ ıÓÁ ÏË ‰Ê ,ÌÈaÎÚ«¿»ƒ∆»«»≈¿∆»««»¿≈»«

ıÓÁ‰ ÏËpL ‰Ê ÒÎ ˙È ‰ÊÈ‡Ï67ÔÎÂ ;68ÈL ¿≈∆«ƒƒ¿«∆∆»«∆»≈¿≈¿≈
ÌÈz69aÎÚ ‡e ,ıÓÁ ÏL „Á‡ eaˆÂ ÔÈ˜e„a »ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆»≈»«¿»

ÒÎ ˙È ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏËÂ70ÒÎpL Ú„iL B‡ , ¿»«¿≈»«¿≈∆«ƒƒ¿«∆»«∆ƒ¿«
B‡ ,ÌeÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„e ÂÈÁ‡ ÒÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿ƒ¿««¬»»«¿…»»¿

eÈ‰L B‡ ;kÎ ‡ˆÓe ˜„aL71ÏL ÔÈeaˆ ‰ÚLz ∆»«»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒƒ∆
Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó kk LÙe ,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ«»¿∆»∆»≈≈«ƒ»≈∆¿≈»«
LtL kk‰ ÏËÂ aÎÚ ‡e ,‰vÓ B‡ ıÓÁ Ì‡ƒ»≈«»»«¿»¿»««ƒ»∆≈«
ÌÚt ˜cÏ CÈˆ BÈ‡ el‡ ÏÎa  ˜e„a ˙ÈÏ ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«ƒ»¿»≈≈»ƒƒ¿…««

.Úe˜ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰iL¿ƒ»∆≈»»«

ב ').66) עמוד ט ' דף  פסחים תולים 67)(מסכת אנו
הבדוק , לבית והמצה בדוק  שאינו לבית הובא שהחמץ 

לקולא. – מדרבנן עמוד 68)שספק  י ' דף  פסחים (מסכת
אנשים 69)א'). שני  של בתים "שני  הגירסא: בכ"י 

לשם,70)בדוקין". העכבר נכנס  שלא תולין בית כל על
בדיקה. צריך ה'71)ואין ומשנת קי "א ה' משנת בכ"י 

בדוק ". לבית ציבורין... תשעה שהיו "או הקטע  חסר קס "א

.ÈÁÈp‰72Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe BÊ ˙ÈÂÊa ıÓÁ‰73B‡ , ƒƒ«∆»≈¿»ƒ¿»¿»ƒ«≈
NÚ ‡ˆÓe ˙BlÁ ÚLz ÁÈp‰L74aÎÚ ‡aL B‡ ; ∆ƒƒ«≈««»»∆∆∆»«¿»

 ÒÎ ‡Ï B‡ ‰Ê ˙ÈÏ ÒÎ ˜ÙÒÂ ,ıÓÁ‰ ÏËÂ¿»«∆»≈¿»≈ƒ¿«¿«ƒ∆…ƒ¿«
˜cÏ CÈˆ el‡ ÏÎa75. ¿»≈»ƒƒ¿…

ב ').72) עמוד י ' דף  פסחים חוששים 73)(מסכת אנו
אחרת  בזוית והנמצא בבית נאבד זו בזוית שהניח  שהחמץ 

אחר. חמץ  ומעשהֿרוקח 74)הוא משנה המגיד בנוסחת
ופירש  מצה ואחד חמץ  צבורין תשעה שהיו "או כאן: כתוב 
ונטל  עכבר ובא מצה אם חמץ  אם יודע  ואינו מהם ככר
ויניציאה  בדפוס  אבל הבדוק ". לבית ונכנס  שפירש הככר

הזה. הקטע  אין שלנו ובדפוסים מספק .75)ואמסטרדם

.‚ÈÒÎ76ÌMÓ aÎÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa kÎÂ ˙ÈÏ aÎÚ ƒ¿««¿»¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»ƒ»
‡e‰  ÒÎpL ÔBL‡‰ ‡e‰ :ÌÈÓB‡  ÂÈÙa kÎÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«
ÔBL‡‰ ‰È‰ .˜cÏ CÈˆ BÈ‡Â ,‡ˆiL ÔBÁ‡‰»«¬∆»»¿≈»ƒƒ¿…»»»ƒ

˜cÏ CÈˆ  ÔÏ ‡ˆiL ‰ÊÂ ,ÁL ÒÎpL77ÒÎ . ∆ƒ¿«»…¿∆∆»»»»»ƒƒ¿…ƒ¿«
‰ÈÙa kÎÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa kÎÂ aÎÚ«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ»À¿»¿ƒ»¿ƒ»

˜cÏ CÈˆ 78kÎÂ aÎÚÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ˙‡ˆÈ . »ƒƒ¿…»»ƒ»À¿»¿«¿»¿ƒ»
ÈÙa ‰È‰L ‡e‰ kk‰ ‰fL ,˜cÏ CÈˆ BÈ‡  ‰ÈÙa¿ƒ»≈»ƒƒ¿…∆∆«ƒ»∆»»¿ƒ

aÎÚ‰79iÁ ÔÈ‡  ÂÈÙa ˙Ùe BÁÏ ÒÎpL LÁ . »«¿»»»∆ƒ¿«¿«¿ƒ≈«»
‡È‰Ï80Á81B‡ÈˆB‰Ï82. ¿»ƒ»≈¿ƒ

ב ').76) עמוד י ' דף  פסחים שקלי77)(מסכת לא "עכברי 
שנכנס . הככר אותו זה אין ובודאי  שם), (גמרא מהדדי "

ככר 78) לקחה החולדה אומרים אין "בפיה, הגירסא: בכ"י 
העכבר  מן שאם לבדוק ", צריך אלא והוציאה העכבר מן
שם). (גמרא בפיה עצמו העכבר את גם לה היה לקחה

בפיה.79) העכבר גם ולהוציא 80)שהרי  בממון לשכור
ארסיים.81)הוצאות. נחשים על השולט  קוסם

בלבו.82) מבטלו אלא

.„È˙Èfk83‡È‰Ï B˙B‡ ÔÈiÁÓ  ‰B˜ ÈÓLa ıÓÁ ««ƒ»≈ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ
B„ÈB‰Ï ÌlÒ84‰B˜ ÈÓMÓ ÏtÈ ÌÈÓÚtL ,85‰È‰ . À»¿ƒ∆¿»ƒƒ…ƒ¿≈»»»

Ba ıÓÁ86B˙BÏÚ‰Ï B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡ 87‡l‡ , »≈¿≈¿«¿ƒ¿«¬∆»
Bi„Â BaÏa BÏhÓ. ¿«¿¿ƒ¿«

ב ').83) עמוד י ' דף  פסחים שכבר 84)(מסכת פי על אף 
שברשותו. החמץ  את בפסח .85)ביטל לאכלו יבוא ושמא

לומר" תמצא "אם ידי  על ונפשטה בגמרא שם היא ובעיא
פשיטות  היא לומר" תמצא ש"אם מקום בכל רבינו כשיטת

ג').86)לאיבעיא. הלכה ג' פרק  פסחים מסכת (תוספתא
בכוונה,87) שם הטמינו אם אבל מתכוון, בלא שם נפל אם

משנה). (מגיד עובר

.ÂË˙tk88‰Èt ÁË Ì‡  ‰ÈLÈÏ d„ÁiL B‡N ƒ«¿∆ƒ¬»ƒƒ»ƒ»»∆»
‰ÏË BÊ È‰ ,ËÈËa89˜ˆa .dÓi˜Ï zÓe90È˜„ÒaL ¿ƒ¬≈¿≈»À»¿«¿»»≈∆¿ƒ¿≈

Ì‡Â ;ÚÏ iÁ ,„Á‡ ÌB˜Óa ˙Èfk LÈ Ì‡  ‰Ú‰»¬≈»ƒ≈««ƒ¿»∆»«»¿«≈¿ƒ
B‡ ‰Ú‰ ÈL Ba ˜fÁÏ ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡  Â‡Ï»ƒ»»»¿«≈ƒ¿≈»¬≈»

BËeÚÓa ÏËa ,˜ Ba ÌzÒÏ91iÁ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿…∆∆»≈¿ƒ¿ƒ»«»
ËeÁÂ ,˙BÓB˜Ó ÈLa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL B eÈ‰ .ÚÏ¿«≈»¿≈¬»≈≈ƒƒ¿≈¿¿
ËeÁ‰ ÏËpÈ el‡L Ïk ÔÈ‡B  Ì‰ÈÈa ˜ˆa ÏL∆»≈≈≈∆ƒ…∆ƒƒ»≈«
.ÚÏ CÈˆ BÈ‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ;ÚÏ iÁ ,BnÚ ÔÈÏhƒ»ƒƒ«»¿«≈¿ƒ»≈»ƒ¿«≈

שאור 88) חתיכת והיא ב ') עמוד מ "ה דף  פסחים (מסכת
ויבשה. חמץ .89)קשה  במסכת 90)מדין (משנה

א'). עמוד מ "ה דף  כתב 91)פסחים מפאריש יחיאל "רבי 
מה  על לסמוך אין השנה כל בהם שלשין עריבות כי 
אפשר  אי  כי  מהן. החמץ  ומנקרין בחמין אותן שרוחצין

מימוניות). (הגהות כזית" הכל בין ישאר שלא לנקרן

.ÊË‰na92?ÌÈeÓ‡ ÌÈc93 ˙Èa Ï‡ ;‰Úa «∆¿»ƒ¬ƒ«¬≈»¬»¿«ƒ
iÁ ,BnÚ ÔÈÏh ÔÈ‡ ËeÁ‰ ÏËpÈ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒƒ»≈«≈ƒ»ƒƒ«»

Ô˙B‡ ıa˜Ó ÌÈÓÚtL ÈtÓ ,ÚÏ94˙ÈÊ ÈˆÁ ‰È‰ . ¿«≈ƒ¿≈∆¿»ƒ¿«≈»»»¬ƒ«ƒ
‰iÏÚa ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙Èaa95˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙Èaa ˙ÈÊ ÈˆÁ ; ««ƒ«¬ƒ«ƒ»¬ƒ»¬ƒ«ƒ««ƒ«¬ƒ«ƒ

˙Èaa ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰Ê ˙Èa ˙ÈÊ ÈˆÁ ;‰„ÒÎ‡a»«¿«¿»¬ƒ«ƒ¿«ƒ∆«¬ƒ«ƒ««ƒ
ÔÈ˜ec ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰  epnÓ ÌÈÙlL96 ∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈«¬»≈≈ƒ¿ƒ

,ÚÏ iÁ BÈ‡ ,˙BÚ˜˜ B‡ ˙BB˜ B‡ ÌÈÏ˙Îaƒ¿»ƒ¿¿«¿»≈«»¿«≈
.Bi„Â BaÏa ÏhÓ ‡l‡∆»¿«≈¿ƒ¿«

ב ').92) עמוד מ "ה דף  פסחים חצאי93)(מסכת ששני 
לבער. חייב  אינו מקומות בשני  חמץ  ידי94)זיתים על

(רש"י ). החצאים שני  יחד מזדמנים הבית את שמטאטאים
(רש"י ).95) אחד במקום יחד יזדמנו שהזיתים שכיח  אינו
למעלה 96) שכתב  למה דומה שהוא דבוקים היו אם דוקא

לחזק  היה שאם העריבה, שבסדקי  בצק  בענין ט "ו בהלכה
חייב  הרצפה על מונח  אם אבל לבער, צריך אינו לסתום או
בבצק  למעלה שכתב  כמו מכזית בפחות אפילו לבער
לבער  חייב  לסתום או לחזק  אינו שאם העריבה, שבסדקי 

משנה). (כסף  זית חצי  אפילו

.ÊÈÈkNn‰97Ì˙Ò ˙Èa98NÚŒ‰Úa‡a99‰Ê È‰  ««¿ƒ«ƒ¿»¿«¿»»»»¬≈∆
˜cÏ CÈˆ BÈ‡Â ˜e„a ˙˜ÊÁa100‰Ê ˜ÊÁ‰ Ì‡Â . ¿∆¿«»¿≈»ƒƒ¿…¿ƒÀ¿«∆

e‡ ÔË˜ B‡ ‰M‡ eÓ‡Â ,˜„ ‡lL ÈkNn‰««¿ƒ∆…»«¿»¿ƒ»»»»
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קכח                
         

ÔÈÓ‡ el‡ È‰  e‰e˜„101ÏÚ ÌÈÓ‡ Ïk‰L , ¿«¿¬≈≈∆¡»ƒ∆«…∆¡»ƒ«
ÌÈL elÙ‡Â ,‰˜È„Ï ÔÈLk Ïk‰Â ,ıÓÁ eÚaƒ»≈¿«…¿≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ
B ‰È‰iL ÔË˜ ‰È‰iL ,‡e‰Â ;ÌÈpË˜e ÌÈ„ÚÂ«¬»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆

˙Ú„102.˜cÏ ««ƒ¿…

ב ).97) עמוד ד' דף  פסחים יודעים 98)(מסכת אנו שאין
מחמץ . הבית את בדקו כדי99)אם לפנינו, המשכיר ואין

לא  או בדוק  הבית אם אצלו ולברר לשאלו יוכל שהשוכר
תל"ז). סימן יוסף  ולא 100)(בית שם בגמרא היא בעיא

שהרי מדרבנן, אלא אינה חמץ  שבדיקת ומכיון נפשטה.
רא"ש  (ועיין להקל דרבנן שספק  לבדוק , חייב  אינו – ביטלו

פסחים). מסכת שהגיע 102)להעיד.101)תחלת
ברורה). (משנה לחינוך

.ÁÈÈkNn‰103BÁÏ ˙Èa104ÒÓ ‡lL „Ú Ì‡ : ««¿ƒ«ƒ«¬≈ƒ«∆…»«
ÈkNn‰ ÏÚ  NÚŒ‰Úa‡ ÏÁ ÁzÙn‰ BÏ««¿≈«»«¿»»»»«««¿ƒ

˜cÏ105 NÚŒ‰Úa‡ ÏÁ ÁzÙn‰ ÒnMÓ Ì‡Â ; ƒ¿…¿ƒƒ∆»«««¿≈«»«¿»»»»
˜cÏ ÎBN‰ ÏÚ106‡e‰L ˙˜ÊÁa ˙Èa ÈkNn‰ . ««≈ƒ¿…««¿ƒ«ƒ¿∆¿«∆

BÈ‡Â ,˜cÏ ÎBN‰ ÏÚ  ˜e„ BÈ‡L ‡ˆÓÂ ˜e„»¿ƒ¿»∆≈»««≈ƒ¿…¿≈
˙eÚË ÁwÓ107,ÎNa ÌÈ˜„BaL ÌB˜Óa elÙ‡Â , ƒ«»«¬ƒ¿»∆¿ƒ¿»»

‰NBÚ ‡e‰ ‰ÂˆÓ È‰L108. ∆¬≈ƒ¿»∆

ב ').103) עמוד ד' דף  פסחים באחת 104)(מסכת וקנאו
משנה). (מגיד בה נקנית קרקע  ששכירות מהדרכים

בו 105) ליכנס  יכול הוא אין מפתח , להשוכר שאין מכיון
(הר"ן). חמץ  בדיקת לעצמו 106)לעשות קנאו כבר אם

ורק  לעצמו, קנאו לא אם אבל הקנינים. מדרכי  באחת
בעל  אלא לבדוק , אותו מחייב  זה אין אצלו, נמצא המפתח 

משנה). (כסף  לבדוק  חייב  לאדם 107)הבית לו נוח  כי 
בגופו. מצוה מצוה 108)לקיים לקיים לאדם לו נוח 

אלא  זו אין – עכשיו תובעו שהוא ומה (גמרא). בממונו
שאין  פי  על שאף  אומרים ויש מהשכירות. בו לחזור אמתלא
השוכר  יכול זאת בכל טעות מקח  ואינה קיימת השכירות
את  שכר שהרי  הבדיקה, על שהוציא ההוצאות את לתבוע 

רמב "ן). בשם משנה (מגיד בדוק  בחזקת הבית

.ËÈNÙÓ‰109‡iL ‡ˆBi‰Â Ìia110ÌÈLÏL CBz  «¿»≈«»¿«≈¿«»»¿ƒ
˜cÏ ˜e˜Ê ,ÌBÈ111CÈˆ BÈ‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„˜ ; »ƒ¿……∆¿ƒ≈»ƒ

˜cÏ112ÁÒt‰ Ì„˜ ÊÁÏ BzÚc Ì‡Â .113CÈˆ , ƒ¿…¿ƒ«¿«¬……∆«∆«»ƒ
ÁÒt‰ Ú ÊÁÈ ‡nL ;‡ˆÈ CkŒÁ‡Â ,˜cÏƒ¿…¿««»≈≈∆»«¬…∆∆«∆«

Ï È‡Ù BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ˙BLÓM‰ŒÔÈaÔÈ‡ Ì‡Â .Ú ≈«¿»¿…ƒ¿∆¿«¿«≈¿ƒ≈
˜cÏ CÈˆ ÔÈ‡  ÊÁÏ BzÚc114B˙È ‰NBÚ‰ ÔÎÂ . «¿«¬…≈»ƒƒ¿…¿≈»∆≈

ˆB‡115CkŒÁ‡Â ,˜cÏ ˜e˜Ê ,ÌBÈ ÌÈLÏL CBz  »¿ƒ»ƒ¿…¿««»
BzÚc Ì‡  ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„˜ ;BÎB˙Ï BˆB‡ ÒBk≈»¿…∆¿ƒƒ«¿
e‰NBÚ CkŒÁ‡Â ˜cÏ CÈˆ ,ÁÒt‰ Ì„˜ B˙BpÙÏ¿«…∆«∆«»ƒƒ¿…¿««»≈
BÈ‡ ,ÁÒt‰ Ì„˜ B˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡ Ì‡Â ;ˆB‡»¿ƒ≈«¿¿«…∆«∆«≈

˜cÏ CÈˆ116. »ƒƒ¿…

למדינת 109) ונוסע  פורש א'). עמוד ו' דף  פסחים (מסכת
ארוך.110)הים. לזמן נסיעה שאמרו 111)שהיא כיון

לפסח  קודם הפסח  בהלכות ודורשים שואלים חכמים
חמץ  בדיקת חובת עליו חלה הזמן יום,ֿמאותו שלשים

בפסח .112)(גמרא). בביתו להיות דעתו שאין כיון
שחייב 113) הפסח  ימי  בתוך לחזור דעתו אם שכן ומכל

נקי ביתו את ימצא שבחזירתו כדי  לדרך, צאתו לפני  לבדוק 
(רש"י ). שנמצא 114)מחמץ  במקום בלבו מבטלו אלא

מימוניות). והגהות (טור, הביטול לתוכו 115)בזמן אוסף 
ופירות. התבואות,116)תבואה תחת שנמצא החמץ  כי 

(רש"י ). כמבוער הוא הרי 

    
כגון 1) הבדיקה אחר שהוא במה הבדיקה, דיני  בו נתבארו

י "ד  שחל כגון בזמנה, נעשית הבדיקה כשאין וכן הביטול,
השריפה, וענין בזמנו, בדק  שלא מי  וכן בשבת. להיות
בביטול, לו ודי  הבדיקה מן פטור שהוא ומי  והביעור,

בו. וכיוצא

.‡˜„BaLkNtÁÓe Ì„‡ÈÏÈÏaNÚŒ‰Úa‡ ¿∆≈»»¿«≈¿≈≈«¿»»»»
ÌÈBÁ‰ ÔÓ ıÓÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓÔÓe ˙B‡BÁn‰ ÔÓe ƒ∆∆»≈ƒ«ƒƒ««¬ƒ

BÁÈpÓe ,Ïk‰ ıa˜Óe ,˙BiÂf‰„Ú „Á‡ ÌB˜Óa «»ƒ¿«≈«…«ƒ¿»∆»«
BÚÓe ,ÌBia ˙ÈML ‰ÚL ˙lÁzBÚÏ ‰ˆ Ì‡Â . ¿ƒ«»»ƒƒ«¿«¬¿ƒ»»¿«¬

BÚÓ ,NÚŒ‰Úa‡ ÈÏÈÏa. ¿≈≈«¿»»»»¿«¬

א.2) ב , פסחים ב .3)משנה, ז, לילות 4)פסחים
ושנה. שנה כל ליל כלומר, פסחים 6)בניסן.5)דעלמא.

א. ב .7)ח , י , פסחים ב :8)משנה, יא, פסחים משנה,
שש". בתחילת בכל 9)"ושורפין הוא חמץ  ביעור שהרי 

כרבי ולא יא), הלכה (להלן העולם מן לבערו שיכול דבר
זאת  ולמד שריפה", אלא חמץ  ביעור "אין שאמר: יהודה
ולדבריו  כח .) (פסחים בשריפה שהוא בקדשים נותר מדין
אין  כך בלילה, נותר שורפין שאין שכשם לומר מקום יש

ס "א. תמה בסי ' רמ "א ועיין בלילה. חמץ  שורפין

.ıÓÁ‰ÁÈpnLÈ„k NÚŒ‰Úa‡ ÈÏÈÏa ∆»≈∆«ƒ«¿≈≈«¿»»»»¿≈
BÁÈpÓ BÈ‡ ,˙BÚL Úa‡ „Ú ÁÓÏ epnÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ∆¿»»««¿«»≈«ƒ

ÈÏÎa BÚÈˆÓ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa „ÙÓe fÙÓB‡ ¿À»¿…»¿»»∆»«¿ƒƒ¿ƒ
ÒÁ B‡ˆÓe Ba ‰Ê ‡Ï Ì‡L ;Ba ‰fÈÂ Úe„È ˙ÈÂÊa¿»ƒ»«¿ƒ»≈∆ƒ…ƒ¿«¿»»≈
‡nL ,˙Á‡ ÌÚt ˜cÏÂ ÂÈÁ‡ NtÁÏ CÈˆ »ƒ¿«≈«¬»¿ƒ¿…«««∆∆∆»

ÌÈaÎÚ‰ e‰eb. ¿»»«¿»ƒ

ב .10) י , פסחים בבדיקתו.11)משנה, שמוצא מה וכן
כלי ".12) עליו כופה עושה? הוא "כיצד ב 'ירושלמי ': כ"ה
"או".13) המלה נשמטה ב .14)בכת"י  ט , פסחים

.‚ÏÁ˙‡ ÔÈ˜„Ba  ˙aLa ˙BÈ‰Ï NÚŒ‰Úa‡ »«¿»»»»ƒ¿¿«»¿ƒ∆
NÚŒ‰LÏL ÏÈÏ ‡e‰L ,˙aLŒÚ ÈÏÈÏa ıÓÁ‰, ∆»≈¿≈≈∆∆«»∆≈¿»»»

˙BÚL Úa‡ „Ú epnÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ıÓÁ‰ ÔÓ ÁÈpÓe«ƒ«ƒ∆»≈¿≈∆¡…ƒ∆««¿«»
BÚÓ ‡M‰Â ,ÚˆÓ ÌB˜Óa BÁÈpÓe ,˙aM‰ ÌBÈa¿««»«ƒ¿»À¿»¿«¿»¿«¬
˙aM‰ ÌBÈa ıÓÁ‰ ÔÓ ‡L Ì‡Â .˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»¿ƒƒ¿«ƒ∆»≈¿««»

‡Úa‡ ÁBÏhÓ  ˙BÚL‰ÙBÎÂ„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ «««¿«»¿«¿¿∆»»∆ƒ«
.BÚÓe ,ÔBL‡‰ BËŒÌBÈ È‡ˆBÓ»≈»ƒ¿«¬

את 15) "מבערין שאמר: וכתנאֿקמא א. מט , פסחים משנה,
ראב "ד. ועיין השבת", מלפני  אי ֿאפשר 16)הכל שהרי 

(לעיל  החמה לאור בודקין אין כי  עשר, שלשה ביום לבדוק 
בטיהרא  "שרגא כי  הנר, אור מועיל לא וביום ה"ד), פ "ב 
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מועיל?). הוא מה השמש, בפני  (=נר מהניא" מאי 
(לעיל 17) פסח  בערב  חמץ  לאכול אסור רביעית שמשעה

- בהנאה? מותר חמץ  חמישית, שעה שכל ואף  ה"ט ), פ "א
כלי עליו כופה ולכן - מוקצה הוא באכילה, שאסור כיון
חמש". "אחר מגיה והב "ח  הריב "ש). בשם יוסף ' ('בית

א.18) ז, א.19)פסחים ו, פסחים

.„dÙNÏ CÈˆÂ ,‰Óez ÏL ˙Ba ˙Bkk BÏ eÈ‰»ƒ»«∆¿»¿»ƒ¿»¿»
˙aLŒÚÚÈ ‡Ï ‰‡Óh‰ ÌÚ ‰B‰h‰ ∆∆«»…¿»≈«¿»ƒ«¿≈»

ÛNÈÂ‰B‰Ëe ,dÓˆÚÏ ‰‡ÓË ÛBN ‡l‡ , ¿ƒ¿…∆»≈¿≈»¿«¿»¿»
‰ÈeÏ˙e ,dÓˆÚÏÈ„k ‰B‰h‰ ÔÓ ÁÈpÓe ,dÓˆÚÏ ¿«¿»¿»¿«¿»«ƒ«ƒ«¿»¿≈

„Ïa ˙aM‰ ÌBÈa ˙BÚL Úa‡ „Ú ÏÎ‡Ï. ∆¡…««¿«»¿««»ƒ¿»

שבמשנה 20) ואף ֿעלֿפי  יוסי , וכרבי  במשנה) א. יד, פסחים
בדף  הברייתא באה - בשבת להיות שחל בי "ד מפורש לא
שחל  בי "ד שהמדובר שבמשנה, הסתום את ומפרשת כ:
(ועיין  המשנה בפירוש רבינו כתב  וכן בשבת. להיות

מנוח '). ו'רבינו א.21)כסף ֿמשנה יד, פסחים משנה,
על 22) לשמור הזהירה שהתורה הטהורה, את יטמא שלא

הנה  "ואני  ח ): יח , (במדבר שנאמר תטמא, שלא התרומה
כה.). (שבת תרומותי " משמרת את לך ספק 23)נתתי 

טמאה. ספק  ב .24)טהורה, יא, פסחים משנה,

.‰ÈÓŒ‰Úa‡ ÏÈÏa ˜„ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎML ƒ∆»«≈ƒ¿…»«¿≈«¿»»
˜„Ba  NÚ˜„ ‡Ï .˙ÈÁLa NÚŒ‰Úa‡ »»≈«¿»»»»¿«¬ƒ…»«

eÚa‰ ˙ÚLa ˜„Ba  ˙ÈÁLa˙ÚLa ˜„ ‡Ï . ¿«¬ƒ≈ƒ¿««ƒ…»«ƒ¿«
‚Á‰ CB˙a ˜„Ba  eÚa‰ ˜„ ‡ÏÂ Ï‚‰ Ú . «ƒ≈¿∆»»«»∆∆¿…»«

Ï‚‰ Á‡ ˜„BaıÓÁÓ ‡ˆniM ‰Ó ÚiL È„k , ≈««»∆∆¿≈∆¿«≈«∆ƒ»≈≈»≈
‰È‰a eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ÚL. ∆»«»»«∆«ƒ¿≈∆»«¬»»

ב .25) י , פסחים ובסדקין 26)משנה, בחורין הנר לאור
ה"ד. פ "ב  למעלה וראה תלה). סי ' (או"ח  כדינו

החמץ .27) שריפת זמן ששית, ֿ 28)בשעה בחול היינו
פוסקים  ושאר אברהם' ה'מגן אבל מנוח '), ('רבינו המועד
כופה  - שמוצא החמץ  ועל ביוםֿטוב , גם שבודק  סוברים

כלי . ה"ד.29)עליו בפ "א לעיל כמבואר

.ÂÌBÈa B‡ NÚŒ‰Úa‡ ÈÏÈÏa ıÓÁ‰ ˜„BaLk¿∆≈∆»≈¿≈≈«¿»»»»¿
CÓ  Ï‚‰ CB˙a B‡ NÚŒ‰Úa‡Ì„˜ «¿»»»»¿»∆∆¿»≈…∆

CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea" :˜cÏ ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ¿…»«»¡…≈∆∆
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰eÚa ÏÚ »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ

ÔÈÒÈÎnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa NtÁÓe ˜„Be ;"ıÓÁ»≈≈¿«≈¿»«¿∆«¿ƒƒ
ıÓÁ Ì‰Ï Ï‚‰ Á‡Ï ˜„a Ì‡Â .e‡aL BÓk , »∆»≈¿∆≈«¿¿ƒ»«¿««»∆∆

CÓ BÈ‡. ≈¿»≈

א.30) ז, לפני31)פסחים עליהן מברך המצוות כל כי 
ז:). (פסחים בביטול 32)עשייתן די  התורה מן כי  והגם

שייך  ואיך מדרבנן, היא חמץ  ובדיקת ה"ב ) פ "ב  (לעיל
פי "א  ברכות (בהל' הרמב "ם הסביר כבר "וצונו"? לברך
הכל  על מברך סופרים... מדברי  שהן המצוות כל "וכן ה"ג):
לעשות". וצונו במצותיו קדשנו "אשר לעשייתן: קודם
"אשר  יא): יז, (דברים בה שכתוב  בתורה, צונו? והיכן
הוא: כך והציען הדברים ענין נמצא תעשה". לך יאמרו

שצוונו...". מאלו לשמוע  בהן שצוה במצותיו, קדשנו אשר
המטרה 33) אבל הביעור, התחלת אלא אינה הבדיקה

על  ולא הביעור על מברכים ולכן הביעור, היא הסופית
א.34)הבדיקה. ב , פסחים לבער 35)משנה, חייב  אינו

הפסח  עליו שעבר שחמץ  אלא מדרבנן, אפילו החמץ  את
החמץ  את ולמצוא לבדוק  צריכים ולכן בהנאה, אסור
מצוה  כאן שאין וכיון במאכל. יתערב  שלא במקום ולהשימו
 ֿ (כסף  הרגל שאחר הבדיקה על מברכין אין לכן לבערו,

משנה).

.ÊÓBbLÎeNÚŒ‰Úa‡ ÏÈÏa ˜„a Ì‡ :˜cÏ ¿∆≈ƒ¿…ƒ»«¿≈«¿»»»»
ÏhÏ CÈˆ  ˙BÚL LL Ì„˜ NÚŒ‰Úa‡ ÌBÈa B‡¿«¿»»»»…∆≈»»ƒ¿«≈

e‰‡B BÈ‡Â B˙eLa ‡LpL ıÓÁ ÏkÓ‡ÈÂ ,: »»≈∆ƒ¿«ƒ¿¿≈≈¿…«
ÏË ‡e‰ È‰ ,ÂÈ˙È‡ ‡lL È˙eLa LiL ıÓÁ Ïk"»»≈∆≈ƒ¿ƒ∆…¿ƒƒ¬≈»≈

ÙÚk ‡e‰ È‰ÂÏ‡ ."‰ÚL ˙lÁzÓ ˜„a Ì‡ «¬≈∆»»¬»ƒ»«ƒ¿ƒ«»»
ÏBÎÈ BÈ‡  ‰ÏÚÓÏe ˙ÈMLBÈ‡ È‰L ,ÏhÏ ƒƒ¿«¿»≈»¿«≈∆¬≈≈

B˙eL.‰È‰a Ò‡ kL , ƒ¿∆¿»∆¡««¬»»

לבדיקה 36) סמוך (בלבו שיבטל צריך "הבודק  ב : ו, פסחים
רש"י )". עיין 37)מיד, ולשרוף , לבער חייב  שרואה מה כי 

שני . פרק  בתחילת ה"ב :38)לעיל פ "ב  פסחים 'ירושלמי '
ואיני ביתי  בתוך לי  שיש חמץ  כל לומר: צריך אמר, "רב 

ה"ב . פ "ב  למעלה וראה יבטל", - בו "ראבי "ה 39)יודע 
כעפרא, הפקר וליהוי  ליבטיל לומר: שיש הלוי , מר"י  קיבל
מיימוניות'). ('הגהות הפקר" מטעם הוא ביטול כי 

ב .40) ו, "אינו 41)פסחים הגירסא נוסחאות, בכמה
דברים 42)צריך". שני  אלעזר: רבי  "אמר ב : ו, פסחים

ברשותו  הן כאילו הכתוב  ועשאן אדם, של ברשותו אינן
וחמץ  הרבים, ברשות בור הן: ואלו רש"י ) עליהן, (להתחייב 

ולמעלה". שעות משש

.Á˙BÚL LMÓe ,LL Ì„˜ Ïh ‡Ï Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ…ƒ≈…∆≈ƒ≈»
‡ˆÓ ‰ÏÚÓÏeÂÈÏÚ BzÚ„ ‰È‰L ıÓÁ,BaÏ ‰È‰Â ¿«¿»»»»≈∆»»«¿»»¿»»¿ƒ

ÏÚ Ú ‰Ê È‰  BÚ ‡ÏÂ eÚa‰ ˙ÚLa BÁÎLe¿»ƒ¿««ƒ¿…ƒ¬¬≈∆»««
‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡È ‡Ï'.Ïh ‡ÏÂ Ú ‡Ï È‰L ,' …≈»∆¿…ƒ»≈∆¬≈…ƒ≈¿…ƒ≈

BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏÎ BÏ ÏÈÚBÓ ‰zÚ Ïeha‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ«»ƒ¿¿ƒ∆≈
BiÁÏ ,B˙eL ‡e‰ el‡k e‰NÚ e˙k‰Â ,B˙eLƒ¿¿«»»»¿ƒƒ¿¿«¿

‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡È ‡Ï' ÌeMÓÏÎa BÚÏ iÁÂ ,' ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈¿«»¿«¬¿»
ÂÈÏÚ ‰ÙBk  BËŒÌBÈa B‡ˆÓ Ì‡Â .ep‡ˆÓiL ˙Ú≈∆ƒ¿»∆¿ƒ¿»¿∆»»

ÈÏkBÚÓe ÚÏ „Ú ‡e‰ Lc˜‰ ÏL Ì‡Â . ¿ƒ«»∆∆¿«¬¿ƒ∆∆¿≈
epnÓ ÔÈLBt Ïk‰L ,ÈÏk ÂÈÏÚ ˙BtÎÏ CÈˆ BÈ‡. ≈»ƒƒ¿»»∆ƒ∆«…¿ƒƒ∆

כמבואר 43) עליו, עובר אינו ממנו, יודע  אינו אם אבל
ואי . ד"ה שם וב 'תוספות' כא. 'ירושלמי '44)בפסחים

יראה  בבל עובר ולמעלה שעות משש כי  ה"ד. פ "ה פסחים
באכילה  אסור זמנו לפני  חמץ  כי  דסובר למאן ימצא, ובל
מפרש  משנה' ה'מגיד אבל פענח '). ('צפנת התורה מן
ולא  הרגל, בתוך יראה בל על שעובר הרמב "ם שכוונת

שעו  משש פסח  רבינו בערב  מדברי  נראה וכן הערב . עד ת
עיי "ש. חמץ , הלכות שבפתיחת המצוות' ב 'מנין

ב .45) ו, וישכח 46)פסחים יראהו שלא כדי  א. ו, פסחים
ממנו. לאכול ויבוא פסח  אסור 47)שהיום ביוםֿטוב  אבל
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נפש, אוכל לצורך שהותרה "מתוך שאמרו: ואף  לבערו.
- פ "א) ריש יוםֿטוב  בהל' (עיין לצורך"? שלא גם הותרה
מוקצה  הוא הרי  ובהנאה, באכילה אסור שהוא כיון  חמץ 
 ֿ (כסף  ביוםֿטוב  לשרפו אפשר אי  לכן לטלטלו, ואסור
שכתב  למה סמוך זו הלכה רבינו שהביא ומתוך משנה).
מדובר  כאן שגם נראה ביטל", לא אם "לפיכך בתחילה
 ֿ (מגיד לשרפו לו התירו לא ואף ֿעלֿפי ֿכן ביטל, כשלא

שם).48)משנה). (גמרא, קדושתו מחמת

.ËÈÓB˙ÈaÓ ‡ˆiL˙BNÚÏ eÚa‰ ˙ÚL Ì„˜ ƒ∆»»ƒ≈…∆¿««ƒ«¬
‰ÂˆÓ˙ceÚÒ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï B‡ , ƒ¿»∆¡…¿»∆ƒ¿»¿¿«

ÔÈÒe‡.B˙Èa CB˙a ıÓÁ BÏ LiL kÊÂ ,ÔÈ‡eNÂ ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«∆≈»≈¿≈
ÊÁÈ  B˙ÂˆÓÏ ÊÁÏÂ ÚÏe ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‡Ì‡Â ; ƒ»«¬…¿«≈¿«¬…¿ƒ¿»«¬…¿ƒ

Â‡ÏBaÏa ÏhÈ ÒÈb‰ „iÓ ÏÈv‰Ï ‡ˆÈ .ÔÓ , »¿«≈¿ƒ»»¿«ƒƒ«««ƒƒ
‰p‰˙Ïtn‰ ÔÓe ‰˜Ïc‰ ÔÓ ,BaÏa ÏhÈ  «»»ƒ«¿≈»ƒ««…∆¿«≈¿ƒ
Bi„ÂCB˙a ıÓÁ BÏ LiL kÊÂ BÓˆÚ CˆÏ ‡ˆÈ . ¿«»»¿…∆«¿¿ƒ¿«∆∆»≈¿

‰ˆÈak „Ú ?ÊBÁ ‡e‰ ‰nk „ÚÂ .„iÓ ÊÁÈ  B˙Èa. ≈«¬…ƒ»¿««»≈««≈»
‰ˆÈakÓ ˙BÁt ‰È‰.Bi„Â BaÏa BÏhÓ  »»»ƒ«≈»¿«¿¿ƒ¿«

א.49) מט , פסחים פסח .50)משנה, במשנה 51)ערב 
רבינו  וסובר בנו". את למול או פסחו את "לשחוט  כתוב :

אחרת. למצוה "בבית 52)שהואֿהדין כתוב : במשנה
הרמב "ם  מדברי  אבל עצמו, בחתן שהמדובר משמע  חמיו",
כסעודה  דינה כזאת, בשמחה המשתתף  זר לאדם שגם מוכח 

מצוה. ביעור 53)של מצות שתיהן, לקיים שאפשר שכיון
היום. מצוותה שזו כיון מצוות, לשאר קודמת חמץ 

לעשות 54) ביום זמן לו ישאר לא חמץ , בביעור יעסוק  שאם
האחרת. ה"ב .55)המצוה פ "ב  למעלה חיל 56)ראה

ורוצחים. אדם.57)שודדים בני  ישוב  מקום השוטף 
בסכנה.58) אדם בני  שוכבים ותחתיו מתמוטט , קיר
מהצלת 59) יתבטל שלא כדי  חמץ , בביעור יטפל ולא

(כסף ֿמשנה). גראם.60)נפשות חשוב 61)60 לא
בביטול. ודיו אוכל,

.ÈÈÓÁÈp‰L˙ÏbÏ‚Ó ‰qÚ,‡ˆÈÂ B˙Èa CB˙a ƒ∆ƒƒ«ƒ»¿À¿∆∆¿≈¿»»
Ba ÈÙÏ LBÈ ‡e‰Â ,‡ˆiL Á‡ kÊÂ‡È ‰È‰Â , ¿ƒ¿«««∆»»¿≈ƒ¿≈«¿»»»≈

BaÏa BÏhÓ ‰Ê È‰  ‡BiL Ì„˜ ıÈÓÁz ‡nL ∆»«¿ƒ…∆∆»¬≈∆¿«¿¿ƒ
Ïeha‰ ÔÈ‡  ‰ˆÈÓÁ‰ Ì‡ Ï‡ .ıÈÓÁzL Ì„…̃∆∆«¬ƒ¬»ƒ∆¡ƒ»≈«ƒ

ÌeÏk ÏÈÚBÓ‡Ï'Â '‰‡È ‡Ï' ÏÚ Ú k ‡l‡ , ƒ¿∆»¿»»««…≈»∆¿…
‡ˆnÈB˙ÈÏ ÊÁiLk „iÓ ÚÏ iÁÂ ,'. ƒ»≈¿«»¿»≈ƒ»¿∆«¬…¿≈

א.62) ז, במים.64)בחולֿהמועד.63)פסחים נילושה
ולאפותה 65) ולילך לקום יכול אינו רבו, כבוד אימת ומפני 

בתוך 66)(רש"י ). ילמד אדם כל 'הרוקח ', כתב  "מכאן
בו  שלשין הכלי  מן שיפול כל הבצק , כשלשין לומר ביתו
מיימוניות'). ('הגהות והפקר" בטל יהא - הארץ  על

ברשותו 67) אינו שהחמץ  מדובר, הענין בחולֿהמועד שהרי 
פסח 68)לבטלו. בערב  אבל עובר, בפסח  חמץ  שהמשהה

(למעלה  ימצא" ובל יראה "בל על עובר אינו - חצות אחר
ביוםֿטוב 69)ה"ח ). אבל לשרפו, מותר שבחולֿהמועד

ה"ח ). (למעלה ביטלו לא אם אפילו אסור

.‡È„ˆÈkBÙBN ?ıÓÁ eÚaBÙ B‡ ,‰BÊÂ ≈«ƒ»≈¿≈¿∆

ÌiÏ B˜BÊ B‡ ,ÁeÏÌ‡Â .‰L˜ ıÓÁ‰ ‰È‰ »«¿«»¿ƒ»»∆»≈»∆
‰Ê È‰  ‰‰Óa BÎzÁÓ Ìi‰ ÔÈ‡ÂCkŒÁ‡Â BÙÓ ¿≈«»¿«¿ƒ¿≈»¬≈∆¿»¿¿««»

ıÓÁ .ÌiÏ B˜BÊ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL‡ˆÓÂ , ¿«»»≈∆»¿»»»«…∆¿ƒ¿»
ÌÈÁÙË ‰LÏL ÙÚ ÂÈÏÚ‡e‰ È‰  ˙BÈ B‡ »»»»¿»¿»ƒ≈¬≈

BaÏa ÏhÏ CÈˆÂ ;ÚÓk‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ ƒ¿…»¿»ƒ¿«≈¿ƒƒ¬«ƒ…ƒ¿¿»
B˙ .˙ÈML ‰ÚL ˙ÈML ‰ÚL Ì„˜ Ì"ekÚÏ »»ƒƒ¿»¿«…∆»»ƒƒ

Ì‡Â .ÚÏ CÈˆ BÈ‡ ˙ÈML ‰ÚL Ì„˜ BÙN ≈»ƒ¿«≈¿ƒ¿»…∆»»ƒƒ
.ÁÒt‰ CB˙a BlL ÔÈÓÁta ˙B‰Ï zÓ ‰Ê È‰¬≈∆À»≈»«∆»ƒ∆¿«»«

Ï‡ÏÈ‡B‰  ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML ‰ÚMÓ BÙN Ì‡ ¬»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¿«¿»ƒ
,ÌÈÈÎÂ epz Ba ˜ÈqÈ ‡Ï ‰Ê È‰ ,‰È‰a eÒ‡ ‡e‰Â¿»«¬»»¬≈∆…«ƒ«¿ƒ«ƒ

Ì‡Â .ÏMÈ ‡ÏÂ B ‰Ù‡È ‡ÏÂ ‰Ù‡ B‡ ÏMa ¿……∆¿…¿«≈¿ƒƒ≈»»
ÔÎÂ ,‰È‰a eÒ‡ ÏÈLz‰ B˙B‡Â ˙t‰ d˙B‡»««¿««¿ƒ»«¬»»¿≈

‰È‰a ÔÈeÒ‡ BlL ÔÈÓÁt‰Á‡ BÙBNÂ ÏÈ‡B‰ , «∆»ƒ∆¬ƒ«¬»»ƒ¿¿««
.‰È‰a Ò‡pL∆∆¡««¬»»

א.70) כא, פסחים (שו"ע 71)משנה, פחמים שנעשה עד
תמה). סי ' מי72)הרב  ימצאנו שלא דקים לפירורים

(פסחים  יהודה רבי  על החולקים וכחכמים ממנו, שיהנה
לנהר.73)כא.). א.74)או כח , יבש 75)פסחים לחם

יבשות. חיטים ב .76)או לא, פסחים של 77)משנה, גל
ס "מ .78)אבנים. 10 הוא טפח  הגל 79)כל יפקח  שמא

(רש"י ). לפניו החמץ  ונמצא במועד, משם) האבנים (יסירו
א.80) כא, פסחים ב .81)משנה, כא, פסחים
א.82) כא, פסחים ב .83)משנה, כו, כדין 84)פסחים

לג:). (תמורה אסור שאפרם הנקברים, כל

    
או 1) שלו אם בקיומו, עובר אדם חמץ  זה אי  על בו נתבאר

בו  נתבאר וכן אחרים. ברשות או ברשותו, ואם אחרים. של
ממ  שמותר ומה חמץ , תערובת בקיום נו.האיסור

.‡e˙kÌ‡ ÏBÎÈ ."ıÓÁ EÏ ‰‡È ‡Ï" :‰Bza »«»…≈»∆¿»≈»ƒ
B˙B‡ ÔÓËÌ"ekÚ „Èa B˙B‡ „È˜Ù‰ B‡‰È‰È ‡Ï , »«ƒ¿ƒ¿««…ƒ¿∆

 "ÌÎÈza ‡ˆnÈ ‡Ï ‡N" :ÓBÏ „eÓÏz ?BÚ≈«¿«¿……ƒ»≈¿»≈∆
B„È˜Ù‰ elÙ‡BÈÓË‰ B‡BÚ ‰È‰È ‡Ï ÏBÎÈ . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿∆≈

B˙Èa ıÓÁ‰ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡˜BÁ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ , ∆»ƒ≈»»∆»≈¿≈¬»ƒ»»»
?BÚ ‰È‰È ‡Ï ,˙Á‡ ÈÚa B‡ ‰„Na ,B˙ÈaÓ ƒ≈«»∆¿ƒ«∆∆…ƒ¿∆≈
ÏBÎÈ .E˙eL ÏÎa  "EÏb ÏÎa" :ÓBÏ „eÓÏz «¿«¿»¿À∆¿»¿∆»

Ì"ekÚ ÏL ıÓÁ B˙eLÓ ÚÏ iÁ ‡‰ÈÏL B‡ ¿≈«»¿«≈≈¿»≈∆«∆
È‡ ElL  "EÏ ‰‡È ‡Ï" :ÓBÏ „eÓÏz ?Lc˜‰∆¿≈«¿«…≈»∆¿∆¿ƒ

ÌÈÁ‡ ÏL ‰‡B ‰z‡ Ï‡ ,‰‡B ‰z‡ÏL B‡ «»∆¬»«»∆∆¬≈ƒ∆
db. »…«

יט ):2) יב , (שמות דרשב "י  במכילתא רבינו דברי  מקור
או  טמון היה אם יכול לך", יראה "ולא שנאמר: "מכלל
שאור  תלמודֿלומר: חייב ? יהא לא - אחרת בעיר מופקד

גוי ביד היינו כאן, שאמרו שמופקד וברור ימצא". אבל לא .
רבינו. לדברי  מתאים אינו אחרת" "בעיר שם שכתוב  מה
המכילתא. בדברי  אחרת נוסחא לרבינו לו היתה ואולי 

"לא3) בכלל (כסף ֿמשנה).È‡‰שאינו רואהו אינו שהרי  ,"
יראה4) "לא בכלל שאינו לומר מקום אינו ÍÏשיש שהרי  ,"
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קלי                 
         

(כסף ֿמשנה). בבתיכם",5)בידך "ימצא בכלל שהוא
והוא  לו שאול הגוי , ביד חמצו בו שמניח  המקום שהרי 
פרשת  המכילתא כדברי  שלא וזהו (כסף ֿמשנה). בביתו
ברשותך, גבולך אף  ברשותכם, בתיכם "מה י ) (פרשה שמות
שיכול  אף ֿעלֿפי  נכרי  ברשות שהוא ישראל של חמצו יצא
דרשב "י המכילתא כדברי  אלא ברשותו", אינו אבל לבערו,

מגידֿמשנה). (ועיין לו 6)הנ"ל יש שהרי  ב . ה, פסחים
" בכלל והוא אותו, למצוא ÓÈˆ‡האפשרות ‡Ï."(7שהרי

בבתיכם". ימצא "לא גוי "8)כתוב  ביד אותו ו"הפקיד
 ֿ (לחם לביתו וקרוב  שכנו כשהגוי  הוא בסמוך, שלמעלה

ב .9)משנה). ה, אחריות.10)פסחים עליו קיבל שלא
הקדש.12)גוים.11)

.BÁÈp‰ Ì‡ ,Ï‡NÈ ÏL ıÓÁ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆∆»≈∆ƒ¿»≈ƒƒƒ
elÙ‡Â ÔeÓË elÙ‡ ,B˙eLelÙ‡Â ˙Á‡ ÈÚa ƒ¿¬ƒ»«¬ƒ¿ƒ«∆∆«¬ƒ

'‰‡È ‡Ï' ÌeMÓ BÚ ‰Ê È‰  Ì"ekÚ „Èa „˜ÙÓÀ¿»¿««¬≈∆≈ƒ…≈»∆
‰È‰L Ì"ekÚ ÏL B‡ Lc˜‰ ÏL ıÓÁ .'‡ˆnÈ ‡Ï'Â¿…ƒ»≈»≈∆∆¿≈∆«∆»»
,zÓ ‰Ê È‰ ,˙Èaa BnÚ ‰È‰ elÙ‡  Ï‡NÈ Ïˆ‡≈∆ƒ¿»≈¬ƒ»»ƒ««ƒ¬≈∆À»
„iL LBz b ÏL ‰È‰ elÙ‡Â .BlL BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆«¬ƒ»»∆≈»∆«
‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡  ÂÈÏÚ ˙ËÏBL Ï‡NÈƒ¿»≈∆∆»»≈ƒ¿ƒ

Òta B˙eLÓ ıÓÁ‰Á‰vÁÓ ˙BNÚÏ CÈˆ Ï‡ . ∆»≈≈¿«»«¬»»ƒ«¬¿ƒ»
Ì"ekÚ ÏL BˆÓÁ ÈÙa ÌÈÁÙË ‰NÚ ‰‰B‚, ¿»¬»»¿»ƒƒ¿≈¬≈∆«

epnÓ ˜tzÒ‰Ï ‡BÈ ‡nLBÈ‡ ,Lc˜‰ ÏL Ï‡ ; ∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬»∆∆¿≈≈
‡lL È„k Lc˜‰‰ ÔÓ ÔÈLBt Ïk‰L ÈtÓ ,CÈ»̂ƒƒ¿≈∆«…¿ƒƒ«∆¿≈¿≈∆…

‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡BÈ. »ƒ≈¿ƒ»

ב .13) ה, של 14)פסחים החמץ  אין סוף  שסוף  לפי 
א.15)הישראל. ו, מספיק 16)פסחים לא וכאן ליהנות.

(למעלה  ביוםֿטוב  בביתו חמץ  מוצא כדין כלי , עליו לכפות
שאז  יוםֿטוב  מוצאי  עד קצר, זמן הוא ששם לפי  ה"ח ) פ "ג
חוששים  - הפסח  ימי  כל בביתו שהחמץ  כאן אבל ישרפנו,
ויבואו  החמץ  ויתגלה צורך לאיזה הכלי  ינטל שמא  אנו

(כסף ֿמשנה). הנהגה 17)לאכלו כל כדין מעילה קרבן
ההקדש. מן בשוגג

.‚Ì"ekÚÏa˜ Ì‡ ,Ï‡NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L «∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒƒ≈
BÏ ÌlLÈ ‚ B‡ „‡ Ì‡L ,˙eÈÁ‡ Ï‡NÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈«¬»∆ƒ»«ƒ¿«¿«≈

BÚÏ iÁ ‰Ê È‰  ÂÈÓ„ÂÈÏÚ Ïa˜Â ÏÈ‡B‰ , »»¬≈∆«»¿«¬ƒ¿ƒ≈»»
BlLk ‰NÚ  ˙eÈÁ‡˙eÈÁ‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¬»«¬»¿∆¿ƒ…ƒ≈»»«¬»
BÏˆ‡ BÓi˜Ï zÓ Á‡ epnÓ ÏÎ‡Ï zÓe , À»¿«¿∆¿À»∆¡…ƒ∆««

.‡e‰ Ì"ekÚ‰ ˙eLaL ,ÁÒt‰«∆«∆ƒ¿»«

ה:).18) (עירו 19)(פסחים מחוזא לבני  רבא להו "אמר
המלך, (צבא חילא דבני  (חמץ ) חמירא בעירו רבא ): של
דאילו  כיון מבתייכו, העיירות) על מזונותיהן טורח  ומטילין
ובעיתו  קאי  ברשותייכו (נאבד), מיתביד ואילו (נגנב ) מגניב 
הוא) (כשלכם דמי " כדילכון לשלם), (תצטרכו לשלומי 

ה:). ממנו 20)(פסחים לאכול אסור ביערו, לא ואם
פ "ב ). פסחים לו 21)('ירושלמי ' ועושה א: ו, פסחים

זו. שלפני  בהלכה כמבואר טפחים, עשרה גבוהה מחיצה

.„Òp‡ Ì"ekÚÌ‡ ,Ï‡NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L ««»∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒ
,BÓlLÏ BiÁÓ ‚ B‡ „‡ Ì‡L Ï‡Ni‰ Ú„BÈ≈««ƒ¿»≈∆ƒ»«ƒ¿«¿«¿¿«¿

Ïa˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡  ÌlLÏ BÒB‡Â e‰ÙBÎÂ¿≈¿¿¿«≈««ƒ∆…ƒ≈
BÚÏ iÁ ‰Ê È‰ ,˙eÈÁ‡el‡k LÁ È‰L ; «¬»¬≈∆«»¿«¬∆¬≈∆¿»¿ƒ

.B˙eÈÁ‡a Òp‡‰ BiÁnL ÈtÓ ,BlL ‡e‰∆ƒ¿≈∆¿«¿»«»¿«¬»

ותקיף .22) קשה חמירא 23)אדם "בעירו ב : ה, פסחים
ר"ח : ופירש זו), שלפני  בהלכה לעיל (מובא חילא" דבני 
ישראל  בבתי  שלהם החמץ  את מפקידים היו החיילות "בני 
אלא  משגיחים אין באונס , הלחם אותו אבד אם ואפילו כו'
המלכות, חוק  בזה היה שלא רבינו וסובר אותם". עונשים
ב 'אוצר  וראה עליו. ועובר הישראל כשל זה הרי  ואעפ "כ

ובראב "ד. יא סי ' תשובות הגאונים'

.‰Ï‡NÈÔÈ‰‰LÌ"ekÚ‰ Ïˆ‡ BˆÓÁÌ‡ : ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆»«ƒ
ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ ˙BÚÓ EÏ È˙‡‰ ‡Ï Ì‡ :BÏ Ó‡»«ƒ…≈≈ƒ¿»ƒ»¿«
˙eLa ‰Ê È‰  ÂLÎÚÓ ‰Ê ıÓÁ ‰˜ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈»≈∆≈«¿»¬≈∆ƒ¿

Ì"ekÚ‰ÁÒt‰ Á‡Ï zÓ ıÓÁ‰ B˙B‡Â ,; »«¿∆»≈À»¿«««»«
Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ BÏ ÚwL ÔÓÊ B˙B‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿«∆»«…∆«»«¿ƒ
el‡k ıÓÁ‰ B˙B‡ ‡ˆÓ  ÂLÎÚÓ ‰˜ BÏ Ó‡ ‡Ï…»«¿≈≈«¿»ƒ¿»∆»≈¿ƒ

Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ ÔB„wt ‡e‰eÒ‡Â ,Á‡Ï ‰È‰a ƒ»≈∆»«¿»«¬»»¿««
.ÁÒt‰«»«

לא:).24) (שם בגמרא שאמרו מה לפי  ב . ל, פסחים משנה,
('ערוך').25) משכון = בערבית רהן לפני26)שמשכן.

שלו.27)פסח . הוא הרי  בתוספתא 28)כלומר, הוא כן
חמצו, על ישראל את שהלוה "נכרי  ה"ה): פ "ב  (פסחים

באתי  לא אם לו אחר ‰Ì„Â˜ÁÒÙואמר לך, מכור הוא הרי 
לא  שאם בהנאה". לומר צריך ואין באכילה, מותר הפסח 
הישראל  יכול הפסח  שבתוך כיון הפסח , לפני  הזמן קבע 
ברשותו. הוא הרי  - המשכון ולפדות החוב  לשלם

ברשותו 29) הוא משכון, המקבל שישראל שאף ֿעלֿפי 
ה"א) שכירות מהל' (פ "י  ואבידה גניבה של באחריות וחייב 
(פסחים  כלל ברשותו אינו מישראל, משכון המקבל גוי  -

ישראל 30)לא:). של שחמץ  א, בהלכה לעיל כמבואר
הישראל. עליו עובר נכרי , ביד המופקד

.ÂÏ‡NÈıÓÁ ‰È‰Â ,‰ÈÙÒa ÔÈ‡ eÈ‰L Ì"ekÚÂ ƒ¿»≈¿«∆»»ƒƒ¿ƒ»¿»»»≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL ‰ÚÈb‰Â Ï‡NÈ „ÈaBÎBÓ ‰Ê È‰  ¿«ƒ¿»≈¿ƒƒ»»»¬ƒƒ¬≈∆¿

epnÓ BÁ˜BÏÂ ÊBÁÂ ,‰zÓa BÏ B˙B B‡ Ì"ekÚÏ»«¿¿«»»¿≈¿¿ƒ∆
‰eÓ‚ ‰zÓ BÏ epziL „Ïe ;ÁÒt‰ Á‡. «««»«ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»¿»

ה"ו.31) פ "ב  פסחים י "ד 32)תוספתא "של נוסף : בכת"י 
על 33)בניסן". במתנה לו נותנו אם כי  תנאי , שום ללא

בטלה  והמתנה התנאי , את יקיים שלא לחשוש יש תנאי , ידי 
ימצא". ובל יראה "בל על ועובר למפרע ,

.ÊÓB‡Ì"ekÚÏ Ï‡NÈÁ˜BÏ ‰z‡L „Ú : ≈ƒ¿»≈¿««»«»≈«
ÌÈ˙‡Óa Á˜Â ‡Ba ,‰ÓaÁ˜BÏ ‰z‡L „Ú ; ¿»∆¿«¿»»ƒ«»«»≈«

Áw‡Â CËˆ‡ ‡nL ,Ï‡NiÓ Á˜Â ‡Ba ,Ì"ekÚÓ≈«¿«ƒƒ¿»≈∆»∆¿»≈¿∆«
ÁÒt‰ Á‡ EnÓkÓÈ ‡Ï Ï‡ .ÏÚ BÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ƒ¿«««»«¬»…ƒ¿…¿…ƒ∆«

È‡z'‰‡È Ïa' ÏÚ BÚ ‰Ê È‰  ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â . ¿«¿ƒ»»≈¬≈∆≈««≈»∆
.'‡ˆnÈ Ï'e«ƒ»≈

ה"ו.34) פ "ב  פסחים שעה 35)תוספתא לפני  פסח  בערב 

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



קלב                
         

לעצמך.36)חמישית. חמץ  חמץ 37)קונה שיקנה
במנה, רק  לעצמו לקנות רוצה שאינו אף ֿעלֿפי  הרבה,
על  לו ויתן הפסח  לאחר העודף  את ממנו שיקנה לו ומרמז

רווח . שיקנה 38)זה בוודאות לו מבטיח  הוא שאין באופן
- הערמה קצת כאן שיש ואף  זה. על לו מרמז רק  ממנו,
אלא  אסור אינו הפסח  עליו שעבר שחמץ  כיון מותר,
(שבת  מותרת בדרבנן והערמה ה"ד), בפ "א (ראה מדרבנן

פסח .39)קיט :). תעשה 40)לפני  "אם לנכרי : שאומר
לך  נתון החמץ  - הפסח  לאחר או הפסח  בתוך פלוני  דבר
אין  עדיין - התנאי  נתקיים שלא זמן שכל לך", מכור או

נתון. או מכור החמץ 

.Á˙ÚzıÓÁÏa' ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈBÚ  «¬…∆»≈¿ƒ»∆»ƒ«
ÒÈen‰ ÔB‚k ;'‡ˆnÈ Ï'e '‰‡ÈÁ˙eÎÂ ,,ÈÏa‰ ≈»∆«ƒ»≈¿«¿»¿»««¿ƒ

‡ˆBik ÏÎÂ ,ÁÓw‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈNBÚL ,È„n‰ ÎLÂ¿≈»«»ƒ∆ƒƒ«∆«¿»«≈
Ï‡ .ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈcÓ el‡˙Úz Ba LiL c »≈ƒ¿»ƒ«∆¡»ƒ¬»»»∆∆«¬…∆

‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡ BÈ‡Â ıÓÁBÓi˜Ï zÓ ‰Ê È‰  »≈¿≈»«¬ƒ»¬≈∆À»¿«¿
.ÁÒta«»«

הבבלי41) כותח  בפסח , עוברין "אלו א: מב , פסחים משנה,
יראה  בל על "עוברין המשניות בפירוש רבינו ופירש כו'"

פירש"י . וכן ימצא" שאין 42)ובל אף  חמץ , בו שנתערב 
אכילתו, על לוקה ואין פרס , אכילת בכדי  חמץ  כזית בו
ובל  יראה ב "בל עליו עובר זאת בכל ה"ו, בפ "א כמבואר
(מגידֿמשנה  בתערובת חמץ  כזית יש סוף  סוף  שהרי  ימצא"

הכהן). משה ר' בשם כבושים 43)וכסף ֿמשנה דגים ציר
קמח . לתוכו ושמים ולחם.44)במלח , חמוץ  מחלב  עשוי 

ב .45) מה, נוקשה".46)פסחים "חמץ  חז"ל בפי  נקרא

.Ë˙Ú ?„ˆÈkÔÈ„Ú‰ÁÓ˜ ÔÎB˙Ï Ô˙pL ≈«¬≈«»«¿»ƒ∆»«¿»∆«
È‰ ,eÚa‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL B˙ elÙ‡  ˙BBÚÂ¿¬ƒ¿»»»««…∆«ƒ¬≈

BÓi˜Ï zÓ ‰ÊÔ˙Â ,˙BBÚ‰ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â . ∆À»¿«¿¿ƒ…»«»¿»«
ÁÓw‰zÓ  eÚa‰ ˙ÚLÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì„˜ «∆«…∆¿»»ƒƒ¿««ƒÀ»

 ÌÈÓÈ ‰LÏL CBz ;LÈ‡‰Â „ÒÙ È‰L ,BÓi˜Ï¿«¿∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ
ÚÏ iÁ. «»¿«≈

ב .47) מה, קמח 48)פסחים שם ונותנים עורות. מעבדי 
מיד 49)(רש"י ). הקמח  מסריח  העורות, שעלֿידי 

הוא 51)לבד.50)ומתקלקל. לאכילה ראוי  שעדיין
אף  אחת, שעה בביעור שנתחייב  וכיון הפסח , זמן כשמגיע 

לבער. חייב  - הפסח  בימי  אחרֿכך שנתקלקל

.ÈBÏÈw‰ ÔÎÂ‰iË‰Â˙ÈÏtÒ‡‰Â ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿¿»ƒ
˜"‡Èz‰Â,ÁÒta ÔÓi˜Ï zÓ  ıÓÁ ÔÎB˙Ï Ô˙pL ¿«ƒ¿»∆»«¿»»≈À»¿«¿»«∆«

ıÓÁ‰ ˙eˆ ‰„ÒÙ È‰L. ∆¬≈ƒ¿¿»«∆»≈

לעין.52) משחה והוא ה"ב , פ "ג פסחים תוספתא
לרככה.53) מכה על ששמים סממנים משוחה תחבושת
תחבושת.55)תחבושת.54) ראויה 56)מין ואינה

לאכילה.

.‡È˙t‰dÓˆÚÏÎ‡lÓ ‰ÏÒÙÂ ‰LtÚL «««¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ∆¡…
Ïk‰‡Ó‚ÏÓe ,‰ÁÒpLÚÏ CÈˆ BÈ‡ . «∆∆¿À¿»∆ƒ¿¿»≈»ƒ¿«≈
ÌÈ„‚a‰hÁ ÏÁa Ô˙B‡ eÒakL˙BÈ ÔÎÂ , ¿»ƒ∆ƒ¿»«¬≈ƒ»¿≈¿»

ÔÓi˜Ï zÓ  ‰Ê ‡ˆBik ÏÎÂ ,ıÓÁa Ô˙B‡ e˜acL∆ƒ¿»¿»≈¿…«≈»∆À»¿«¿»
nÈ ‡Ï'Â '‰‡È ‡Ï' ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ,ÁÒta,'‡ˆ «∆«¿≈»∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈

˙„ÓBÚ ıÓÁ‰ ˙eˆ ÔÈ‡L. ∆≈«∆»≈∆∆

ב .57) מה, שום 58)פסחים בלי  בעין, היא שהפת
יתבאר 59)תערובת. לאדם, מלאכול רק  נפסלה ואם

שאחריה. והיא 60)בהלכה ה"ב . פ "ג פסחים תוספתא
לועס  שאדם בהם וכיוצא ותאנים מקמח  עשויה תחבושת

המכה. על כלב .61)ונותן לאכילת ראויה שאינה עד
נתחמצה 62) בין הבדל אין הפסח , לפני  שנסרחה מאחר

אבל  נתחמצה. ולבסוף  נסרחה או נסרחה ולבסוף 
נסרחה  אלאֿאםֿכן לקיימה מותר אינו בפסח  כשנתחמצה
פירוש  לפי  ה'ירושלמי ' בשם (הראב "ד נתחמצה ולבסוף 

ב .63)המגידֿמשנה). מה, והיינו 64)פסחים עמילן. =
לפסח . סמוך (הראב "ד).65)אפילו כלב  מאכילת ונפסל

.ÈcıÓÁ Ba Ú˙pLÌ„‡Ï ÏÎ‡Ó BÈ‡Â , »»∆ƒ¿»≈»≈¿≈«¬»¿»»
ÏÏkÌ„‡ Ïk ÏÎ‡Ó BÈ‡L B‡ ;˜"‡Èz‰ ÔB‚k , ¿»∆≈«¬«»»»¿«ƒ¿»

eÒ‡ ,BÓi˜Ï znL ÈtŒÏÚŒÛ‡  B ‡ˆBiÎÂ¿«≈««ƒ∆À»¿«¿»
BÏÎ‡ÏÔÓ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;ÁÒt‰ Á‡ „Ú ¿»¿««««»«¿««ƒ∆≈ƒ

BÏÎ‡Ï eÒ‡ ‰Ê È‰ ,‡e‰LŒÏk ‡l‡ ıÓÁ‰. ∆»≈∆»»∆¬≈∆»¿»¿

א.66) ל, ה"ה.67)פסחים בפ "א כמבואר בטל, אינו
אלא 68) לאכילה), טוב  =) מעליא חמץ  בו שנתערב  היינו

בתוכו  נתערב  אם אבל לאכילה, ראוי  אינו הביטול שעלֿידי 
תמב ). סי ' (או"ח  מותר - לאכילה ראוי  שאינו נוקשה , חמץ 

לחולים.69) מותר.70)רק  בהנאה כמבואר 71)אבל
ה"ה. בפ "א לעיל

ה'תשע"ט  מרחשון  ט "ז חמישי יום 

    
ושאין 1) מחמיצין שהן המינין החמץ , דיני  בו נתבארו

לעשותו, שאסור ומה המחמיצין. והמשקין מחמיצין.
פסח , פת ללוש ראוי  וכיצד ממנו. שמותר ומה חמץ , מחשש
שנשתמשו  הכלים, הכשר דיני  נתבארו ובסופו בזה. וכיוצא

בזה. וכיוצא חמץ , בהן

.‡ÈÈÓ ˙LÓÁ ‡l‡ ,ÁÒta ıÓÁ ÌeMÓ eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒ»≈«∆«∆»¬≈∆ƒ≈
Ô‚„„Ïa2‰hÁ‰ Ô‰L ,ÌÈhÁ ÈÈÓ ÈL Ì‰Â , »»ƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈ƒƒ∆≈«ƒ»

‰BÚN‰ Ô‰L ,ÌÈBÚN‰ ÈÈÓ ‰LÏLe ,˙Óqk‰Â¿«À∆∆¿»ƒ≈«¿ƒ∆≈«¿»
Ê‡ ÔB‚k ,˙BiËw‰ Ï‡ .ÔBtM‰Â ÏÚeLŒ˙ÏaLÂ¿ƒ…∆»¿«ƒ¬»«ƒ¿ƒ¿…∆
ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÌÈL„ÚÂ ÌÈÏBÙe ÔÁ„Â¿…«ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆≈»∆ƒ
B ‡ˆBiÎÂ Ê‡ ÁÓ˜ LÏ elÙ‡ ‡l‡ ;ıÓÁ»≈∆»¬ƒ»∆«…∆¿«≈

ÔÈÁ˙Ba3˜ˆa BÓk Át˙pL „Ú ÌÈ„‚a e‰qÎÂ , ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«¿»≈
‰ÏÈÎ‡a zÓ ‰Ê È‰  ıÈÓÁ‰L4ıenÁ ‰Ê ÔÈ‡L , ∆∆¿ƒ¬≈∆À»«¬ƒ»∆≈∆ƒ
.ÔBÁÒ ‡l‡∆»ƒ¿

א').2) עמוד ל"ה דף  פסחים את 3)(מסכת שממהרים
רתחו  שאם יפה, המים רתחו שלא ובאופן החימוץ , תהליך
י "ז). והלכה ג' הלכה להלן (ראה כלל מחמיצים אינם יפה

נתערבו 4) שמא חומרא, בזה נוהגים יש  אבל הדין. מן
טוחנים  שלפעמים ועוד הקטניות. בתוך הדגן מיני  מחמשת
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המינים  חמשת בקמח  זה קמח  להחליף  ויבואו לקמח  אותם
תנ"ג). סימן (הרמ "א

.˙LÓÁ5˙BÙ ÈÓa ÔLÏ Ì‡ ,el‡ Ô‚„ ÈÈÓ ¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ»»¿≈≈
È„ÈÏ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ  ÌÈÓ ÌeL ‡Ïa „Ïaƒ¿«¿…«ƒ¿»≈»ƒƒ≈
Át˙pL „Ú ÌBi‰ Ïk ÔÁÈp‰ elÙ‡ ‡l‡ .ıenÁƒ∆»¬ƒƒƒ»»««∆ƒ¿«

‰ÏÈÎ‡a zÓ  ˜ˆa‰6‡L ,ÔÈˆÈÓÁÓ ˙BÙ ÈÓ ÔÈ «»≈À»«¬ƒ»∆≈≈≈«¿ƒƒ
ÏÁÂ ,ÔÈÈ ÔB‚k :Ô‰ ˙BÙ ÈÓe .ÔÈÁÈÒÓ ‡l‡7 ∆»«¿ƒƒ≈≈≈¿«ƒ¿»»

L„e8ÏÎÂ ÌÈBnŒÈÓe ÌÈÁet˙ŒÈÓe ˙ÈÊŒÔÓLÂ ¿«¿∆∆«ƒ≈«ƒ≈ƒƒ¿»
,‡e‰Â .ÔÈ˜LÓe ÌÈÓLe ˙BÈÈ ‡MÓ Ô‰ ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒ¿
Ú˙ Ì‡Â .ÌÏBÚa ÌÈÓ ÌeL Ô‰a Ú˙È ‡lL∆…ƒ¿»≈»∆«ƒ»»¿ƒƒ¿»≈

ÔÈˆÈÓÁÓ el‡ È‰ ,‡e‰LŒÏk ÌÈÓ Ô‰a9. »∆«ƒ»∆¬≈≈«¿ƒƒ

אֿב ).5) עמודים ל"ה  דף  פסחים הרמב "ם 6)(מסכת
רוקח  (מעשה כרת" עליו חייבין "אין ידו בכתב  תיקן עצמו
וויניציאה  רומא בדפוסי  הוא וכן הרמב "ם) בן הר"א בשם
שאין  פי  על אף  זה ולפי  מוגה. בספר הרמ "ך מצא וכן
ולפני רוקח ). (מעשה איסור בו יש כרת עליו חייבים
וכתב  עליו השיג ולפיכך שלפנינו הנוסחא היתה הראב "ד
ואסור  נוקשה חמץ  הוא הרי  גמור חמץ  שאינו שאע "פ 

א'). עמוד נ"ד דף  במנחות במצות 7)(וראה סימן כשעשה
יבוא  שמא באכילה אסורות כן לא שאם חלב . של שהן
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ט ' (פרק  בבשר לאכלם

(הגמי "י ).8)כ"ב ). דבורים דבש ובין תמרים דבש בין
וראה 9) א' עמוד ל"ו דף  פסחים (מסכת בברייתא הוא כן

כ'). הלכה להלן

.‚ÌÈÓa ÌÈhÁ ÔÈÏMÓ ÔÈ‡10‡ÏÂ ,˙BÙÈ ÔB‚k , ≈¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
;eÓb ıÓÁ ‰Ê È‰  ÏMa Ì‡Â .˙BÈÏ ÔB‚k ,ÁÓ∆̃«¿¿ƒ¿ƒƒ≈¬≈∆»≈»

eÚwa˙iL ,‡e‰Â11ÔÈÏB˜ ÔÈ‡ .ÏÈLza12˜ˆa‰ ˙‡13 ¿∆ƒ¿«¿««¿ƒ≈ƒ∆«»≈
˙t‰ ˙‡ ÔÈÏMÓ Ï‡ ;˙Án‰ ÏÚ ÔÓLa14˙‡Â ¿∆∆«««¬«¬»¿«¿ƒ∆««¿∆

ÈeÏw‰ ÁÓw‰15CkŒÁ‡Â ,‰a‰ ÌÈn‰ ÁÈz‰ Ì‡Â . «∆««»¿ƒƒ¿ƒ«««ƒ«¿≈¿««»
‡e‰L ÈtÓ ,zÓ ‰Ê È‰  ÁÓw‰ ÔÎB˙Ï CÈÏL‰ƒ¿ƒ¿»«∆«¬≈∆À»ƒ¿≈∆

ıÈÓÁiL Ì„˜ „iÓ ÏMa˙Ó16e‚‰ Îe .17ÚLa ƒ¿«≈ƒ»…∆∆«¿ƒ¿»»¬¿ƒ¿»
‡Ï ‡nL ‰Êb ,‰Ê c Ò‡Ï Ún‰ ÏÎe „ÙÒeƒ¿»«¿»««¬»∆¡…»»∆¿≈»∆»…

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÌÈn‰ ÁÈzÈ18. «¿ƒ«««ƒ»∆»∆

(להלן 10) להחמיץ  נותנים אינם רותחים שמים פי  על שאף 
מסכת  (רש"י  מחמיץ  הוא פושרין שהמים בעוד – בסמוך)

ב '). עמוד ל"ט  דף  עמוד 11)פסחים מ ' דף  פסחים (מסכת
כשמואל. שלא 12)א') בצק  לקלות וכרמל. קלי  מלשון

מחבת. על בשמן יחמיץ 13)נחמץ  ועכשיו במים. שנילוש
מים  עם פירות שמי  בשמן, אותו שקולים פי  על אף 

למעלה. שכתב  כמו –14)מחמיצים, שנאפה שאחרי 
ל"ט  דף  פסחים (מסכת מחמיץ  אינו במים שורהו אפילו

ב '). לאכילה.15)עמוד כבר וראוי  האש על שקלוהו
ובגמרא)16) במשנה ב ' עמוד ל"ט  דף  פסחים (מסכת

חימוץ . לידי  מביאה אינה ברותחים) נתינה =) שחליטה
המתיבתא.17) בשם ברי "ף  הוא כן 18)כן עשה [ואם

– לכתחילה אלא אסרו שלא שמותר, אומרים יש בדיעבד
כ"א]. עמוד מלונדריש לר"א זרעים פסקי 

.„zÓ19˜ˆa ÔÎÂ .˙BÙ ÈÓa ÁÓw‰ B‡ Ô‚c‰ ÏMÏ À»¿«≈«»»«∆«¿≈≈¿≈»≈

e‰Ï˜ B‡ ˙BÙ ÈÓa BÏMa Ì‡  ˙BÙ ÈÓa BLlL∆»¿≈≈ƒƒ¿¿≈≈»»
ÔÈ‡ ˙BÙ ÈnL ,zÓ ‰Ê È‰ ,ÔÓMa ˙Án‰ ÏÚ«««¬««∆∆¬≈∆À»∆≈≈≈»

.ÔÈˆÈÓÁÓ«¿ƒƒ

שילא:19) ר' דבי  "אמרי  ב '): עמוד ל"א דף  פסחים (מסכת
העשוי קמח  (מאכל שרי " ומילחא במישחא דעביה ותיקא
ואף  (רי "ף ). מחמיצים אינם פירות שמי  מותר) ומלח  בשמן
יש  כרת חיוב  שאין שאע "פ  ב ' בהלכה למעלה הנוסחא לפי 
גזרה  אסרו, לא ברותחים חליטה גם שיש כאן – איסור בזה
חיוב  כאן שאין כיון ג') הלכה (למעלה יפה ירתיח  לא שמא

כרת.

.‰ÏÓk20 B˙B‡ ÔÈÁBËÂ e‡a B˙B‡ ÔÈ‰‰nL «¿∆∆¿«¿¬ƒ»¿¬ƒ
Ó ÔÈ‡‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,ÌÈÓa BlL ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈÏM ≈¿«¿ƒ∆«∆«∆¿«ƒ∆»…ƒ¿»

ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÏMnLk ıÈÓÁÓ ‡ˆÓÂ ,‰ÙÈ e‡a»»∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆¿«¿ƒ¿≈
ÔÈÏÏBnLk21Ô‰a ÔÈÏMÓ ÔÈ‡ ,˙BL„Á‰ ˙B„w‰ ¿∆¿ƒ«¿≈«¬»≈¿«¿ƒ»∆

‰ÈeÙ‡ ‰vÓ ‡l‡22ÁÓ˜ Ï‡ ,d˙B‡ eÁËÂ eÊÁL ∆»«»¬»∆»¿¿»¬»¬»∆«
.ıenÁ È„ÈÏ ‡BÈÂ ‰ÙÈ e‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,eÒ‡  ÈÏ»̃ƒ»∆»…»»»∆¿»ƒ≈ƒ

כך 20) כל קלויים אינם אבל באש, אותן שמעבירין שבלים
מנוח . רבינו בפירוש ועיין שם). פסחים היו 21)(מסכת

כדי חדשות בקדירות אותם ומבשלים ומים קמח  נותנים
דף  פסחים מסכת – משנה לחם ועיין מנוח , (רבינו לחזקן

ב '). עמוד שרי22)מ ' פפא "רב  שם): פסחים (מסכת
התיר  פפא שרב  רבינו ומפרשה בתסיסי " קדירה לממחה

כנ"ל. אסור, בקמח  אבל אפויה, במצה קדירה למלול

.ÂÔÈÏÏBa ÔÈ‡23ÈtÓ ,ÁÒta ÌÈÓa ÔÈBÚN‰ ˙‡ ≈¿ƒ∆«¿ƒ¿«ƒ«∆«ƒ¿≈
ÏÏa Ì‡Â .‰‰Óa ÔÈˆÈÓÁÓe ÔÈÙ Ô‰L24eÙ Ì‡  ∆≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ»

Èa‰ ÈtŒÏÚ ÔÁÈp‰ Ì‡L È„k25ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡L ¿≈∆ƒƒƒ»«ƒ«ƒ∆ƒ»»
eÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  eÚwa˙È ,˙BlÁ‰««ƒ¿«¿¬≈≈¬ƒ¿ƒ…ƒƒ

.ÔÈzÓ el‡ È‰  ‰Ê ÔBÈÙÏ¿ƒ¿∆¬≈≈À»ƒ

א').23) עמוד מ ' דף  פסחים חסדא 24)(מסכת כרב  (שם)
עוקבא. מר שם.25)בשם חננאל רבינו בפירוש הוא כן

שם). (תוספות מנוקב  כלי  והוא

.ÊÌÈhÁ‰26,ÔaÒ ÈÒ‰Ï È„k ÌÈÓa Ô˙B‡ ÏÏÏ zÓ «ƒƒÀ»ƒ¿…»¿«ƒ¿≈¿»ƒÀ»
Îe .˙Ïq‰ ÔÈÁBhL C„k „iÓ Ì˙B‡ ÔÈÁBËÂ¿¬ƒ»ƒ»¿∆∆∆¬ƒ«…∆¿»
ÈÚe „ÙÒe Èv‰ ı‡e ÚLa Ï‡NÈ Ïk e‚‰»¬»ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆∆«¿ƒƒ¿»«¿»≈
‡nL ‰Êb ,ÌÈÓa ÌÈhÁ‰ eÏÏÈ ‡lL ,Ún‰««¬»∆…ƒ¿¿«ƒƒ¿«ƒ¿≈»∆»

eˆÈÓÁÈÂ e‰LÈ27. ƒ¿¿«¿ƒ

שעורים 26) כמו להחמיץ  ממהרים ואינם קשים יותר שהם
שם). פסחים שאין 27)(מסכת מפני  היא הגאונים תקנת

שם  בגמרא וגם יחמיץ . שלא באופן ללתות בקיאים אנו
דשרירי חיטים אפילו שמים) וירא (חסיד נפש "בעל אמרו:

במים). יבלול (לא ילתות" לא קשים) (שהם

.Á:ÌÈhÁ B‡ ÌÈBÚN B e‡ˆÓÂ ÏMa˙pL ÏÈLz«¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿¿ƒƒƒ
eÚwa˙ Ì‡28È‰L ,eÒ‡ ÏÈLz‰ Ïk È‰  ƒƒ¿«¿¬≈»««¿ƒ»∆¬≈

Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  eÚwa˙ ‡Ï Ì‡Â ;ıÓÁ‰ Ba Ú˙ƒ¿»≈∆»≈¿ƒ…ƒ¿«¿ƒƒ»
ÙBNÂÔ29Ô‚c‰ ÔÈ‡L ,ÏÈLz‰ ‡L ÔÈÏÎB‡Â , ¿¿»¿¿ƒ¿»««¿ƒ∆≈«»»
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קלד                
         

‡l‡ BÈ‡Â ,‰Bz ÏL eÓb ıÓÁ Úwa˙ ‡ÏÂ ÏÏpL∆ƒ¿«¿…ƒ¿««»≈»∆»¿≈∆»
.ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ

מניחין 28) היו שאם עד נשרו שאם ו' בהלכה שכתבנו שזה
אסורים, ממש, נתבקעו לא אפילו מתבקעין היו הביב  פי  על
כיון  בתבשיל, אבל בעינם, חטים אותם לאכול אלא אינו זה
אסרו  לא מדרבנן, אלא אינו במשהו חמץ  תערובת שאיסור

משנה). (מגיד ממש בנתבקעו ממש.29)אלא חמץ  כמו

.ËÌeMÓ30,"˙Bvn‰ ˙‡ ÌzÓLe" :Ó‡pL ƒ∆∆¡«¿«¿∆∆««
ıenÁ „ˆ ÏkÓ d˙B‡ eÓLÂ ‰vna e‰f‰  ÓBÏk¿«ƒ»¬««»¿ƒ¿»ƒ»«ƒ
Ô‚ca ‰fÏ Ì„‡ CÈˆ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ CÎÈÙÏ ¿ƒ»»¿¬»ƒ»ƒ»»ƒ»≈«»»
Á‡ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‡BÈ ‡lL ,ÁÒta epnÓ ÏÎB‡L∆≈ƒ∆«∆«∆…»»»«ƒ««

ˆ˜pL31Ô‚c .ıenÁ ÌeL Ba ‰È‰È ‡lL „Ú ,32 ∆ƒ¿««∆…ƒ¿∆ƒ»»
eÒ‡L ÌLk  ÌÈÓ ÂÈÏÚ ÏÙpL B‡ ‰pa ÚaËpL∆ƒ¿««»»∆»«»»«ƒ¿≈∆»

BÓi˜Ï eÒ‡ Ck ,BÏÎ‡Ï33Ï‡NÈÏ BÎBÓ ‡l‡ ; ¿»¿»»¿«¿∆»¿¿ƒ¿»≈
BÚÈ„BÓe34BÎBÓ Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ epÏÎ‡iL È„k , ƒ¿≈∆…¿∆…∆«»«¿ƒ¿

ËÚÓ ÎBÓ  ÁÒt‰ Ì„˜ ÈÎÏ35,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¿»¿ƒ…∆«∆«≈¿«¿»∆»¿∆»
epkÓÈÂ ÈÎp‰ ÊÁÈ ‡nL ,ÁÒt‰ Ì„˜ ‰ÏÎiL È„k¿≈∆ƒ¿∆…∆«∆«∆»«¬…«»¿ƒ¿ƒ¿¿∆

.Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈

מכאן 30) שהרי  ט ' הלכה מתחילה שכאן להיות צריך כן
חדש). פרי  בשם וקובץ  רוקח  (מעשה חדש ענין מתחיל
"לפיכך  לפני  להלן ט ' הלכה מתחילה אחרים ובדפוסים

להם 31)אמרו". "אמר א'): עמוד מ ' דף  פסחים (מסכת
מהרטבתם  להזהר בגורן העמרים המהפכים לאלה רבא
מצה  לו אין שאם י "ג, הלכה ח ' פרק  להלן וראה במים.
שאינה  ממצה סעודתו כל אוכל כזית, אלא משומרת
לפני אבל לבסוף . המשומרת מן כזית ואוכל משומרת

להזהר. צריך אין עמוד 32)הקצירה מ ' דף  פסחים (מסכת
חימוץ .33)ב '). לידי  מביאתן בלי34)שהרטיבות אבל

עדיין  שהחטים לפסח , יקיימנו שמא מחשש אסור, הודעה
שמא  הוא ספק  וכאן לקיימן, מותר ובלתיתה נבקעו לא

ברורה). (משנה בגמרא:35)נתבקעו שם לפנינו
מעט  מעט  (ימכרם לישראל" קבא קבא "ליזבנינהו
(מגיד  "לישראל" גרס  לא שהרמב "ם ונראה לישראל).

משנה).

.ÈÛÏc ÂÈÏÚ ÏÙpL Ô‚c36‰tË „BË ‡e‰L ÔÓÊ Ïk  »»∆»«»»∆∆»¿«∆≈ƒ»
È„ÈÏ ‡ BÈ‡  Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡ ,‰tË Á‡««ƒ»¬ƒ»«À≈»ƒ≈

ıenÁ37eÚMk ‰‰zL Ì‡  ˜ÒtiLk Ï‡ .38È‰ , ƒ¬»¿∆ƒ»≈ƒƒ¿«»«ƒ¬≈
.eÒ‡ ‰Ê∆»

על 36) זה דין נאמר ושם ב ') עמוד ל"ט  דף  פסחים (מסכת
וברציפות 37)קמח . מתמיד באופן הנופל הדלף  שטרוד

י "ג). הלכה להלן (ראה להחמיץ  לו נותן היינו 38)אינו
י "ג). הלכה (להלן מיל שיעור

.‡È‰ÏB„‚ ‰qÚ ÁÒta ÔÈLÏ ÔÈ‡39,ıÈÓÁz ‡nL , ≈»ƒ«∆«ƒ»¿»∆»«¿ƒ
‰lÁ eÚLk ‡l‡40ÔÈLÏ ÔÈ‡Â .„Ïa41ÔÈnÁ ‡Ï , ∆»¿ƒ«»ƒ¿»¿≈»ƒ…¿«ƒ
‰nÁ ÈnÁa ‡ÏÂ42,ÌBi Ba e‡LpL ÌÈÓa ‡ÏÂ , ¿…¿«≈«»¿…¿«ƒ∆ƒ¿¬«
elL ÌÈÓa ‡l‡43el‡ ÏkÓ „Á‡a LÏÂ Ú Ì‡Â . ∆»¿«ƒ∆»¿ƒ»«¿»¿∆»ƒ»≈

‰eÒ‡ ˙t‰ È‰ 44. ¬≈««¬»

"בפסח "39) שכתוב  וממה א') עמוד מ "ח  דף  פסחים (מסכת
ויש  קאמר, חמץ  איסור בזמן דוקא משמע  לפסח  כתב  ולא
שאם  העובדים, במספר תלוי  שהכל ואומרים בזה מקילים

גדולה. בעיסה אפילו מותר עובדים הרבה (ראה 40)יש
ט "ו). הלכה ביכורים מהלכות ו' ובפרק  י "ב  הלכה להלן

לא 41) אשה רבא: "דרש א'): עמוד מ "ב  דף  פסחים (מסכת
בחמין  ולא י "ב ) הלכה להלן בשמש, =) בחמה לא תלוש
חמה". בחמי  ולא ובר"ח ) במ "מ  ברא"ש הנוסחא (כן

מהשמש.42) שנתחממו שם).43)מים פסחים (מסכת
בלילה  אותן והלינו השקיעה בזמן אותם ששאבו מים והם
הרקיע  של בשיפולו מהלכת השמש ניסן שבימי  לפי  בבית.
מן  לשאבם צריך לפיכך שבקרקע  המים את מחממת  והיא
מפרשים  ויש שם). (רש"י  שיצטננו בכדי  ולהלינם הארץ 
מפני הקרקע  בתוך בלילה המים יהיו שלא הוא שהעיקר
המים  את ומחממת לקרקע  מתחת השמש מהלכת שבלילה

(ראבי "ה). "עברה 44)שבתוכה שם): פסחים (מסכת
ולדעת  בחמין" ולשה "עברה ופירש"י : אסור" – ולשה

לנו. שלא מים על גם מוסב  זה רבינו

.È‰M‡ L˙ ‡Ï45LÓM‰ ˙Áz46‡ÏÂ ,LeÏ˙Â …≈≈ƒ»«««∆∆¿»¿…
ÌÈÚ‰ ÌBÈa ÚÈ˜‰ ˙Áz47ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡ , ««»»ƒ«¿∆»ƒ¬ƒ¿»∆≈

˜qÚ˙˙Â ‰qÚ‰ ˙‡ ÁÈp˙ ‡ÏÂ .Ba ˙ÁBÊ LÓM‰«∆∆««¿…«ƒ«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈
Á‡ „a48‰˙È‰ Ì‡Â .49‰ÙB‡Â ‰LÏ50‰ÎÈˆ  ¿»»«≈¿ƒ»¿»»»¿»¿ƒ»

˙Ùh˜nL ,„Á‡ :ÌÈÓ ÏL ÌÈÏÎ ÈL51,„Á‡Â ,Ba ¿≈≈ƒ∆»ƒ∆»∆¿«∆∆¿∆»
,LÓM‰ ˙Áz ‰LÏÂ ‰Ú Ì‡Â .‰È„È Ba ˙pˆnL∆¿«∆∆»∆»¿ƒ»¿»¿»»«««∆∆
eÚMÓ ˙È ‰qÚ ‰˙NÚL B‡ ,‰È„È ‰pˆ ‡lL B‡∆…ƒ¿»»∆»∆»¿»ƒ»»≈ƒƒ

˙zÓ ˙t‰  ‰lÁ52‰LÏL BÓk ?‰lÁ eÚL ‰nÎÂ . «»««À∆∆¿«»ƒ«»¿¿»
‰ˆÈa‰ Ûe‚k ,‰ˆÈa LÓÁÂ ÌÈˆÈa ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿«≈»

˙ÈBÈa‰53dÏ˜LÓÎ ‡Ï ,54. «≈ƒ…¿ƒ¿»»

המצות 45) את אופות הנשים היו ואז שם). פסחים (מסכת
"שלש  ב '): עמוד מ "ח  דף  פסחים מסכת במשנה הוא (וכן

בתנור". ואופות כאחת לשות השמש 46)נשים שחום לפי 
להחמיץ . וקרובה העיסה את דף 47)מחמם יומא (מסכת

מקום  בכל חומה להגביר אז השמש שמטבע  ב ') עמוד כ"ח 
לעננים. א'):48)מבעד עמוד מ "ב  דף  פסחים (מסכת

בבצק  עוסקת שתהא כלומר התנור", מן ידה תגביה "ולא
יחמיץ . שלא הזמן שם).49)כל פסחים (מסכת

(לדעת 50) מהתנור מתחממות שידיה אופה היתה אם דוקא
מעצמן). מתחממות שידיה אופה אינה אם אפילו רש"י 

לתנור.51) ונותנתה במים החררה פני  את שטחה
שאם 52) אומרים ויש לכתחלה. חששות אלא אינן אלו שכל

משנה). (מגיד בדיעבד אפילו אסור בשמש לשה
כמדתה.53) שוין.54)כלומר ומשקלה מדתה שאין

.‚ÈÔÓÊ Ïk55˜ˆaa ˜ÒBÚ Ì„‡L56ÌBi‰ Ïk elÙ‡ , »¿«∆»»≈«»≈¬ƒ»«
,BÁÈp‰Â B„È dÈa‚‰ Ì‡Â .ıenÁ È„ÈÏ ‡ BÈ‡  BlkÀ≈»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»¿ƒƒ

ÏBw‰ ÚÈÓL‰Ï ÚÈb‰L „Ú ˜ˆa‰ ‰‰LÂ57ÊaÔÓ ¿»»«»≈«∆ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ¿«
.„iÓ ÛNÈÂ ,ıÈÓÁ‰ k  ÂÈÏÚ B„È ‰kÓ Ì„‡L∆»»«∆¿»»»¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»
Ì„‡ Cl‰iL È„k ‰‰L Ì‡  ÚÓL BÏB˜ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»»¿≈∆¿«≈»»

ÏÈÓ58eÙÈÒÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .„iÓ ÛNÈÂ ,ıÈÓÁ‰ k , ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿≈ƒƒ¿ƒ
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קלה                 
         

ÂÈ˙BÚN e„ÓÚL Ì„‡k ÂÈÙ59eÒ‡ ‰Ê È‰  »»¿»»∆»¿«¬»¬≈∆»
.˙k ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡Â ,BÏÎ‡Ï¿»¿¿≈«»ƒ»»»≈

הלכה 55) למעלה וראה ב ' עמוד מ "ח  דף  פסחים (מסכת
(אחרונים).56)י '). בעץ  מגלגלה או אותה שלש
וזהו 57) גמור חמץ  וזהו קול משמעת החמוצה שהעיסה

דף  פסחים (מסכת במשנה הנאמר חגבים" "כקרני  שיעור
ב '). עמוד שני58)מ "ח  שיעור והוא בינונית, הלכה

פסחים  מסכת המשניות (פירוש דקות 24 = שעה חומשי 
הלכה  שבת מהלכות ה' פרק  למעלה ועיין א'. עמוד מ "ה דף 

י "ט ). הערה מראיתן 59)ד' שנשתנה (שם). "שיאור" וזהו
(ערוך). ללובן

.„È˙BLBl ,Ô‰Ó „i‰ e‰Èa‚‰L ,˙BqÚ ÈzL eÈ‰»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ«»≈∆ƒ
˙Á‡Â ÏB˜ dÏ LÈ Ô‰Ó ˙Á‡‰ ,e‰zLÂ ˙Á‡ ˙Úa¿≈««¿ƒ¿»»««≈∆∆»¿«∆∆

ÏB˜ dÏ ÔÈ‡60eÙNÈ Ô‰ÈzL 61ıÓÁ Ô‰ È‰Â , ≈»¿≈∆ƒ»¿«¬≈≈»≈
.eÓb»

מ "ו 60) דף  פסחים (מסכת שבמשנה החרש" "בצק  וזהו
המשניות  (פירוש הזה כחרש קול משמיע  שאינו א') עמוד

כיוצא 61)שם). יש אם החרש "בצק  שם: במשנה הוא כן
אסור". זה הרי  שהחמיץ  בו

.ÂËÔÈ˜ÈÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡62ÈtÓ ,ÁÒta ÔÈiˆÓ‰ ≈ƒ¿ƒƒ«¿À»ƒ«∆«ƒ¿≈
Ô‰ÈÏÚ ‰‰BL ‰M‡‰L63.Ô˙iNÚ ˙Úa ÔÈˆnÁ˙Óe , ∆»ƒ»»¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿≈¬ƒ»»

Ô‰L ÈtÓ ,Ì˙BNÚÏ ÔÈzÓ ÔÈÓBzÁp‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»««¿ƒÀ»ƒ«¬»ƒ¿≈∆≈
ŒÈÏÚa Ï‡ .Ì˙BNÚÏ ÌÈ‰ÓÓe Ô˙en‡a ÔÈ‡È˜a¿ƒƒ¿À»»¿«¬ƒ«¬»¬»«¬≈

ÒeÙ„a Ô˙B‡ eˆ elÙ‡Â ,ÌÈeÒ‡ ÌÈz64‡nL  »ƒ¬ƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»
ÒeÙ„ ‡lL Ô˙BNÚÏ ÌÈÁ‡ e‡BÈ65Ô˙iNÚa e‰LÈÂ »¬≈ƒ«¬»∆…ƒ¿¿ƒ¿«¬ƒ»»

.eˆÈÓÁÈÂ¿«¿ƒ

מין 62) בפת שמציירין פי ' א') עמוד ל"ז דף  פסחים (מסכת
ועוף . כלום.64)לציירן.63)חיה שוהה שאינו

דפוס .65) ע "י  שנעשו יודע  אינו שהרואה

.ÊËÌÈÓ66Á‡ ‰Ú‰Â ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈˆÁBL «ƒ∆¬ƒ»∆«»«ƒ¿»¬≈»««
 ‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈÓ ÔÎÂ ,ÔÈLlL∆»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ»

ÔB„Ó ÌB˜Óa Ô˙B‡ CtLÈ ‰Ê È‰67‡lL È„k , ¬≈∆ƒ¿…»ƒ¿ƒ¿¿≈∆…
.ıÈÓÁÈÂ „Á‡ ÌB˜Óa eˆa˜˙Èƒ¿«¿¿»∆»¿«¿ƒ

ב ').66) עמוד מ ' דף  פסחים במסכת זה 67)(משנה כל
י "ח . הלכה להלן נראה וכן (ב "י ). חמץ  איסור זמן לאחר

.ÊÈÔÒen‰ ˙‡ ÔÈBL ÔÈ‡68ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ≈ƒ∆«¿»«ƒƒƒ¿≈
ÔÈËÏBÁ Ï‡ .ıÈÓÁÈ ‡nL ,ÔÈÏB‚z‰69Ô‰Ï ««¿¿ƒ∆»«¿ƒ¬»¿ƒ»∆

 e‚‰ Îe .Ô‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁ˙Ba ÔÒen‰«¿»¿¿ƒ«ƒƒƒ¿≈∆¿»»¬…
ÌÈn‰ ÁÈzÈ ‡Ï ‡nL ‰Êb ,ËÏÁÏ ‡lL ÌÏBÚ‰»»∆…«¬…¿≈»∆»…«¿ƒ«««ƒ

.‰ÙÈ»∆

דקה 68) קליפה ב ') עמוד ל"ט  דף  פסחים במסכת (משנה
ומיועדת  מורסן קרויה הקמח  יציאת אחר בנפה הנשארת

עופות. אינו 69)לאכילת שאז רותחים במים לשים
ג'. הלכה למעלה וראה מחמיץ .

.ÁÈÔÏÈÎ‡Óe ÁÓ˜ B‡ ÔÒeÓ ÔÈÏB‚zÏ LeÏÏ zÓeÀ»»««¿¿ƒ¿»∆««¬ƒ»

„iÓ70‡lL „Ú Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â ,Ô‰ÈÙÏ Ô˙B B‡ , ƒ»≈ƒ¿≈∆¿≈¬≈∆«∆…
ÔÈwÓ Ô‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .ÏÈÓ Cel‰ È„k Ô‰ÈÙÏ ‰‰LÈƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»¿«∆≈¿«¿ƒ

ıÈÓÁÓ BÈ‡  B„Èa Ct‰Ó ‡e‰L B‡ Ba71. ∆¿«≈¿»≈«¿ƒ
CtLÈÂ ÌÈÓa ÈÏk‰ ÛËLÈ ,ÏÎ‡lÓ e˜ÒÙiLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ∆¡…ƒ¿…«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…

.ÔB„Ó ÌB˜Óaƒ¿ƒ¿

(ב "י ).70) כן לעשות שאסור פוסקים שכתב 71)ואנו כמו
לידי בא אינו בבצק  עוסק  שאדם זמן שכל י "ג הלכה למעלה

י '. בהלכה עוד ועיין חימוץ ,

.ËÈ‰L˙ ‡Ï72d„Èa CÈÏBzL ÔÒeÓ ‰M‡ …«¿∆ƒ»¿»∆ƒ¿»»
LÈ dNa ÏÚ ‰ÙL Ï‡ ,ıÁnÏ73ÒÚÏÈ ‡ÏÂ .74 «∆¿»¬»»»«¿»»»≈¿…ƒ¿«

B˙kÓ ÏÚ ÔzÈÂ ÔÈhÁ Ì„‡75.˙BˆÈÓÁÓ Ô‰L ÈtÓ , »»ƒƒ¿ƒ≈««»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ
˙ÒÁ‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡76 Ô˙ Ì‡Â . ≈¿ƒ∆«∆«¿«¬…∆¿ƒ»«

„iÓ CÙMÈ77ÔÈ‡Â .ıÈÓÁ‰Ï ‰ÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ƒ»≈ƒ»ƒ¿≈∆¿«≈¿«¿ƒ¿≈
ÏcÁ‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B78ÏÎ‡È  Ô˙ Ì‡Â ; ¿ƒ∆«∆«¿««¿»¿ƒ»«…«

.„iÓƒ»

קליפתֿהחטים 72) ב ') עמוד ל"ט  דף  פסחים במסכת (משנה
הדקה. היא וסובין המשניות) (פירוש הי '73)העבה דרכם

קפידא  אין ובזה ולהזיע , במורסן הגוף  ולשוף  למרחץ  ליכנס 
זיעה  רק  מים, אין הגוף  ועל במים נשרה לא שהמורסן כיון
משנה). (כסף  מחמצת אינה אדם וזיעת המרחץ , מחום

במשנה).74) מיני76)לרפואה.75)(שם של תערובת
מים. בהן ויש מיל,77)פירות הילוך של זמן לפני  אפילו
להחמיץ . אינו 78)שממהרים וחריפותו חוזקו שמפני 
מהר. כך כל מחמיץ 

.ÎzÓ79ÔÈÏz‰ ÔzÏ80Áˆw‰Â ÔÈÓLÓM‰Â81 À»ƒ≈««¿ƒ¿«À¿¿ƒ¿«∆«
zÓ ÔÎÂ .˜ˆa‰ CB˙Ï Ô‰ ‡ˆBiÎÂ82‰qÚ‰ LeÏÏ ¿«≈»∆¿«»≈¿≈À»»»ƒ»

ÌÈÓa83ÏÁÂ L„ B‡ ÔÓLÂ84Ûh˜Ï B‡ ,85.Ô‰a ¿«ƒ¿∆∆¿«¿»»¿«≈»∆
ÔBL‡‰ ÌBie86ÌÈÓa ‡l‡ ,Ûh˜Ïe LeÏÏ eÒ‡ «»ƒ»»¿«≈∆»¿«ƒ

ÌÁÏ ‰È‰iL È„k ‡l‡ ,ıÓÁ ÌeMÓ ‡Ï  „Ïaƒ¿»…ƒ»≈∆»¿≈∆ƒ¿∆∆∆
ÈÚ87˙BÈ‰Ï CÈvL ‡e‰ „Ïa ÔBL‡‰ ÌBie , …ƒ«»ƒƒ¿«∆»ƒƒ¿

.ÈÚ ÌÁÏ ÔBÎÊƒ¿∆∆…ƒ

במצה 79) "יוצאין פסחים): דמסכת ב ' פרק  (תוספתא
בתבלין). (מעורבת שנותנים 80)המתובלת" בשמים מיני 

עמוד 82)קימעל.81)במאכל. ל "ו דף  פסחים (מסכת
טוב  ביום היתה (שביתתי  היתה שבתי  עקיבא: ר' "אמר א'):
ביין  עיסה להם ולשתי  יהושע  ור' אליעזר ר' אצל פסח ) של
ד"ה  ב ' עמוד ל"ה דף  שם תוס ' – במים (מעורב  ודבש ושמן

ראב "ד). (ועיין דבר" לי  אמרו ולא המגידֿמשנה 83)ומי )
המלה  חסרה תס "ב  סימן או"ח  בב "י  (וגם "ביין" העתיק 
שהמדובר  מפרש המגידֿמשנה גם זאת בכל אבל "במים")

אלו. כל עם מים ב ').84)בתערובת הלכה למעלה (ראה
העיסה.85) את ובכזית 86)למרוח  הראשון בלילה כלומר

דף  פסחים (מסכת הדברים ומקור משנה), (מגיד הראשון
"ביום  לבניו: לוי  בן יהושע  ר' להם שאמר א') עמוד ל"ו

בחלב ". המצות לי  תלושו לא פסח  של כר'87)הראשון
שם). פסחים (במסכת עקיבא

.‡ÎÒÁŒÈÏk Ïk88 ÔBˆa ıÓÁ Ô‰a LnzLpL »¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈¿≈
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קלו                
         

ÔBˆa ‰vÓ Ô‰a LnzL‰Ï zÓ89ÈÏkÓ ıeÁ ; À»¿ƒ¿«≈»∆«»¿≈ƒ¿ƒ
,˙ÒÁ Ba ÔÈÁÈpnL ÈÏÎe ,B‡N‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ∆«¿¿ƒ∆«ƒƒ¬…∆

‰L˜ BˆenÁL ÈtÓ90Ô‰a ÔÈLlL ˙BÚ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆ƒ»∆¿≈¬≈∆»ƒ»∆
Ô‰ È‰  ıÈÓÁiL „Ú ÌL B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,ıÓÁ‰∆»≈«ƒƒ»«∆«¿ƒ¬≈≈

ÁÒta Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,B‡N ˙Èk91. ¿≈¿¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆«»«

כל 88) שמואל: "אמר ב '): עמוד ל' דף  פסחים (מסכת
מצה" בהן משתמש בצונן חמץ  בהן שנשתמש הכלים
וראה  חרס , בכלי  הרי "ף  ופירשה ברי "ף ] הוא כן – [בצונן

אם 89)להלן. אבל בצונן בחמץ  בהם נשתמש אם דוקא
במצה  בהם להשתמש אסור בחמין בחמץ  בהם נשתמש
שהם  מכיון בחמין בהם ישתמש שמא גזירה בצונן אפילו
שאפשר  מתכת כלי  אבל להגעילם. אפשר ואי  חרס  כלי 
יבוא  שמא גזרו ולא בצונן בהם להשתמש מותר להגעילם
כאן  ותפס  להגעילם. הוא יכול שהרי  בחמין בהם להשתמש
כלים  לגבי  זה חידוש להשמיענו בצונן", "מצה הלשון
בחמץ  בהם נשתמשו לא אם אבל בחמין, בהם שנשתמשו
לא  שהרי  בחמין גם במצה בהם להשתמש מותר בצונן אלא

משנה). (מגיד כלום שם).90)בלעו פסחים (מסכת
בצונן.91) אפילו

.ÎÒÁ ÏL Èa92Ïk ıÓÁ ˙BlÁ ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡L ƒ∆∆∆∆ƒ»»«»≈»
ÁÒta ‰vÓ ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡ ÔÈ‡  dlk ‰M‰93Ì‡Â . «»»À»≈ƒ»»«»«»«¿ƒ

ÏMÓ ‰È‰L ÌB˜Ó ˜Èq‰Â ÌÈÏÁb B‡ÏÓ94ıÓÁ‰ Ba ƒ¿∆»ƒ¿ƒƒ»∆»»¿«≈∆»≈
ÏMÏ zÓ 95‰vÓ ÂÈÏÚ96. À»¿«≈»»«»

שם).92) פסחים במסכת טעם 93)(הרי "ף  שפולט  מפני 
באש  מסיקו שהוא פי  על ואף  במצה. ומבליע  שבלע  החמץ 
בפנים  היא הבליעה שהרי  בכך מתכשר אינו האפיה לפני 

שם). (רי "ף  מבחוץ  אלא אינו "אופה".94)וההיסק  בנ"א:
"לאפות".95) פולטו.96)בנ"א: כך כבולעו

.‚ÎÌÈ‡ ÈÏÎe ˙BÎzÓ ÈÏk97ıÓÁ Ô‰a LnzLpL ¿≈«»¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈»∆»≈
ÔBL‡ ÈÏÎa ÔÈÁ˙Ba98Ô˙B  ÔÈÒtÏ‡Â ˙B„˜ ÔB‚k , ¿¿ƒƒ¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ¿»ƒ≈

ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ ‡lÓÓe ÌÈÓ ÏL ÏB„‚ ÈÏk CB˙Ï Ô˙B‡»¿¿ƒ»∆«ƒ¿«≈¬≈∆«ƒ
eËÏÙiL „Ú BÎB˙a ÔÁÈzÓe99ÛËBL CkŒÁ‡Â , «¿ƒ»¿«∆ƒ¿¿¿««»≈

ÔBˆa Ô˙B‡100ÔÈÈkq‰ ÔÎÂ .‰vÓa Ô‰a LnzLÓe ,101 »¿≈ƒ¿«≈»∆¿«»¿≈««ƒƒ
ÔBL‡ ÈÏÎa vp‰ ˙‡Â ‰l‰ ˙‡ ÁÈzÓ 102, «¿ƒ«∆«««¿∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ

.‰vÓa Ô‰a LnzLÓ CkŒÁ‡Â¿««»ƒ¿«≈»∆¿«»

סימן 97) או"ח  בטור (הובא גאון האי  רב  מדעת להוציא
תוספתא  (ועיין הגעלה מועילה לא אבנים שבכלי  תכ"א)

.(495/14 עמ ' צוק "מ  הוצ ' י ' פרק  האש.98)זבחים על
הכלי99) שישהה שצריך שם בפסחים הרי "ף  גם כתב  כן

מי כי  כן נהגו לא אבל שבו, האיסור כל שיפלוט  עד במים
תנ"ב ). סימן או"ח  (טור הכל יפלוט  מתי  לשער יודע 

שמא 100) חשש יש כן יעשה לא שאם הכלים את לצנן כדי 
(טור  שעליו החמים מהמים האיסור את ויבלע  הכלי  יחזור
ד"ה  ב ' עמוד צ "ו דף  זבחים תוספות ועיין רש"י . בשם שם

לא).
שתשמישם 101) פי  על ואף  ב ') עמוד ל' דף  פסחים (מסכת

כמו  באור אותם ללבן צריך מהגוי  לקחם ואם האור ידי  על
ג' הלכה אסורות מאכלות מהלכות י "ז בפרק  רבינו שכתב 

בחמץ  כאן – האש ידי  על פולטו כך האש ידי  על שכבולעו
(מגיד  בהגעלה להתיר הקילו היתר, החמץ  היה שכשבלעו

ויש 102)משנה). רותחים. ומימיו האש על שעמד
להגעיל  אפשר האש מן אותו הסירו אם שאפילו אומרים

תנ"א). סימן (טור רתיחות מעלים שמימיו זמן כל בתוכו

.„ÎÔ‰a LnzLpL ÌÈˆÚ ÈÏÎe ÌÈ‡Â ˙BÎzÓ ÈÏk¿≈«»«¬»ƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿«≈»∆
ÈL ÈÏÎa ıÓÁ103Ô˙B‡ Ô˙B  ˙BÒBÎÂ ˙BÚ˜ ÔB‚k , »≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»¿≈»

ÔÈÁ˙B ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,ÏB„‚ ÈÏk CB˙Ï104ÔÁÈpÓe , ¿¿ƒ»¿≈¬≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»
ÔÙËBL CkŒÁ‡Â ,eËÏÙiL „Ú BÎB˙a105LnzLÓe ¿«∆ƒ¿…¿««»¿»ƒ¿«≈

.‰vÓa Ô‰a»∆¿«»

ראשון.103) מכלי  החמץ  בהם ראשון,104)ששפכו מכלי 
.100 בהערה לעיל שכתבנו מה וראה פולטו כך כבולעו

כ"ג).105) בהלכה למעלה שנזכר (כמו צוננים במים

.‰ÎÔÈa  ÔÈnÁa ıÓÁ Ô‰a LnzLpL NÁŒÈÏk Ïk»¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈¿«ƒ≈
ÔB‚k ,ÈL ÈÏk ÔÈa ;˙B„˜ ÔB‚k ,ÔBL‡ ÈÏk¿ƒƒ¿¿≈≈¿ƒ≈ƒ¿

˙BÚ˜106ÔÈNBÚL ,‡a ÔÈÚeLÂ ÔÈÁeLÓ eÈ‰L ÔÈa ; ¿»≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ
˙ÈÎeÎÊ ÔÈÚk Ô˙B‡107 Ô‰L ‰Ók ÒÁ eÈ‰L ÔÈa ; »¿≈¿ƒ≈∆»∆∆¿»∆≈

‰vÓa Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡108Á‡Ï ÔÁÈpÓ ‡l‡ , ≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿«»∆»«ƒ»¿««
ÁÒt‰109.Ô‰a ÏMÓe «∆«¿«≈»∆

ראשון.106) מכלי  בהם פסחים 107)ששופכים (מסכת
ב '). עמוד ל' חרס 108)דף  שכלי  העידה שהתורה לפי 

פסחים  (מסכת לעולם אותו פולטים אינם איסור שבלעו
כ"ב . הלכה למעלה ראה באש, ליבון ולענין שם).

כרב 109) ולא א') עמוד ל' דף  פסחים (מסכת כשמואל
(שם). שישברו שאמר

.ÂÎÈÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,BÁÈz‰Ï ‰ˆL ÔBL‡ ÈÏk¿ƒƒ∆»»¿«¿ƒ¿…»»¿ƒ
BÏ ÛÈwÓ ‰Ê È‰  BÎB˙a BÁÈz‰Ï È„k epnÓ ÏB„‚»ƒ∆¿≈¿«¿ƒ¿¬≈∆«ƒ
„Ú ÌÈÓ e‰‡ÏÓÓe ,ıeÁaÓ B˙ÙN ÏÚ ËÈË ÏL ‰ÙN»»∆ƒ«¿»ƒ«¿«¿≈«ƒ«
,BÎB˙a ÌÈn‰ ÁÈzÓe ,B˙ÙN ÏÚ ÌÈn‰ ea‚iL∆ƒ¿¿««ƒ«¿»«¿ƒ«««ƒ¿

Bi„Â110B˙B‡ ÛËBL CkŒÁ‡Â ,111Ba LnzLÓe ¿«¿««»≈ƒ¿«≈
.‰vÓa¿«»

כך 110) כבולעו א'). עמוד ע "ו דף  זרה עבודה (מסכת
כן  שפתו על ניצוצות התזת ידי  על שבלע  כשם פולטו,

(שם). כ"ג).111)פולטו הלכה (כנ"ל בצונן

    
ואיכות 1) התורה, מן המצה אכילת חיוב  דיני  בו נתבארו

והמחויי לישתה, ואיכות היא, דבר זה ומאי  בין האכילה,
לאכול  לומר רוצה בשבילה, חכמים שאסרו ומה באכילתה.

אחריה. לאכול שאסרו מה וכן הפסח , בערב 

.‡ÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ‰Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»∆¡…«»¿≈
ÏÎa ;"˙vÓ eÏÎ‡z Úa" :Ó‡pL ,NÚŒ‰MÓÁ¬ƒ»»»∆∆¡«»∆∆…¿«…¿»

ÌB˜ÓÔÓÊ ÏÎeÔa˜a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰Ï˙ ‡ÏÂ . »¿»¿«¿…»»¬ƒ»¿»¿«
ÁÒt‰Ïk d˙ÂˆÓe ,dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ BÊ ‡l‡ , «∆«∆»ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»»
‰ÏÈl‰:˙eL ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡  Ï‚‰ ‡La Ï‡ . ««¿»¬»ƒ¿»»∆∆¬ƒ««»¿

˙BÈÏ˜ B‡ ÔÁ„ B‡ Ê‡ ÏÎB‡ ,‰ˆ ;‰vÓ ÏÎB‡ ,‰ˆ»»≈«»»»≈…∆…«¿»
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קלז                 
         

.‰BÁ  „Ïa NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa Ï‡ .˙BÙ B‡≈¬»¿≈¬ƒ»»»ƒ¿«»
.B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙ÈÊk ÏÎ‡MÓeƒ∆»«««ƒ»»¿≈»

נוהגת 2) הגוף , חובת שהיא מצוה שכל בחו"ל. והן בא"י  הן
לז:). (קידושין לארץ  בחוצה ובין בא"י  בזמן 3)בין בין

קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש שבית
כלומר 4) יאכלוהו", ומרורים מצות "על שכתוב : אע "פ 

הכתוב  ריבה - בזה זה תלויים שהם הרי  הפסח , את יאכלו
שאף ֿעלֿפי לך לומר מצות", תאכלו "בערב  מיוחד: פסוק 
קכ.). (פסחים מצה לאכול מצוה - פסח  קרבן שאין

עד 5) אלא לאכול שלא גזרו שחכמים כאן כתב  שלא מכיון
אכילת  לגבי  פסח , קרבן מהל' פ "ח  בסוף  שכתב  (כמו חצות
עלות  אחר יאכלנו שמא בפסח  אלא גזרו שלא נראה הפסח )
גזרו  לא - כרת בה שאין במצה אבל בכרת, ויתחייב  השחר
שמים, מלכות בה שיש קריאתֿשמע  ובמצות מנוח '). ('רבינו

מא). עמוד 'זמנים' ספר (ועיין יותר בה גזרו

.‡ˆÈ  ‰vÓ ÚÏa‡ˆÈ ‡Ï  BÓ ÚÏa ;ÚÏa . »««»»»»«»…»»»«
‡Ï BÓ È„È ,‡ˆÈ ‰vÓ È„È  „Á‡k BÓe ‰vÓ«»»¿∆»¿≈«»»»¿≈»…

‰vnÏ ‰ÏÙËk Bn‰L ,‡ˆÈÈÒa ÔÎk .‡ˆBiÎÂ »»∆«»ƒ¿≈»««»¿»»¿ƒ¿«≈
‡ˆÈ ‡Ï ‰vÓ È„È Û‡  ÔÚÏe B. ¿»»«¿≈«»…»»

אכילה.6) היא הרי  בפיו, שנגעה שאנו 7)מפני  מפני 
את  ל"וימררו זכר שהוא בפיו מרור טעם שיטעום צריכין
קטו:). (פסחים מרירות טעם טועם אינו ובבליעה חייהם",
שונצינו  רומא, (דפוסי  יצא" - מרור "בלע  אחר: ובנוסח 
מנוח ') וב 'רבינו בלחםֿמשנה וכ"ה תימן, וכת"י  וויניציאה
שלא  "שאי ֿאפשר בזה: ופירש שם, בפסחים רש"י  וכגירסת

מרור". טעם בו מצה 8)טעם בין מפסיק  אינו ולפיכך
ראב "ד). ועיין (מגידֿמשנה, מצה ידי  ויצא מיני9)לפיו,

באילן. שצומחים מין 10)חוטים אינו שהסיב  שכיון
אבות  מהל' בפ "ג רבינו כתב  וכן חוצץ . הוא הרי  מאכל,
הטהור  העוף  נבלת מבשר כזית "הכורך ה"ה: הטומאות
זה  הרי  בגרונו, נגע  שלא אע "פ  ובלעו בה וכיוצא  בחזרת
 ֿ בכסף  שם ועיין טהור" זה הרי  ובלעו, בסיב  כרכו טמא.

רוקח '). ('מעשה משנה

.‚‰vÓ ÏÎ‡B‡ Ì"ekÚ e‰eÒ‡L ÔB‚k ,‰eÎ ‡Ïa »««»¿…«»»¿∆¬»«
B˙BÁ È„È ‡ˆÈ  ÏÎ‡Ï ÔÈËÒÏ,‰vÓ ˙Èfk ÏÎ‡ ; ƒ¿ƒ∆¡…»»¿≈»»«««ƒ«»

B˙eËL ˙Úa ‰tÎ ‡e‰ÂiÁ  ‡t˙ CkŒÁ‡Â , ¿ƒ¿∆¿≈¿¿««»ƒ¿«≈«»
‰˙È‰ ‰ÏÈÎ‡ d˙B‡L ÈÙÏ ;‡t˙pL Á‡ ÏÎ‡Ï∆¡…««∆ƒ¿«≈¿ƒ∆»¬ƒ»»¿»

.˙Bˆn‰ ÏkÓ eËt ‰È‰L ‰ÚLa¿»»∆»»»ƒ»«ƒ¿

א.11) כט , השנה כוונה 12)ראש צריכות אין שמצוות
משנה' ה'מגיד וכתב  ה"ד). שופר מהל' בפ "ב  (וראה
שאין  חשב  אם אבל פסח , והיום מצה שזוהי  כשידע  שדווקא

יצא. לא - פסח  היום שאין או כלל מצה חולה 13)זו
נופל. שהוא בעת הנפילה, במחלת

.„Ì„‡ ÔÈ‡Œ‡l‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈«¬ƒ««»∆»
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡Ó dÏÎ‡ ÔkŒÌ‡:Ó‡pL ; ƒ≈¬»»≈∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆∆¡«

ÂÈÏÚ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙ÚL ,ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï"……«»»»≈ƒ¿«»ƒ…«»»
,‰vÓ ÔÏÎ‡ Ì‡ ,ıenÁ È„ÈÏ ÌÈ‡a‰ ÌÈc  "˙BvÓ«¿»ƒ«»ƒƒ≈ƒƒ¬»»«»

Ê‡ ÔB‚k ,ÌÈc ‡L Ï‡ ;B˙BÁ È„È Ô‰ ‡ˆÈ»»»∆¿≈»¬»¿»¿»ƒ¿…∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰vÓ È„È Ô‰ ‡ˆBÈ ÔÈ‡  ˙BiË˜Â ÔÁ„Â¿…«¿ƒ¿ƒ≈≈»∆¿≈«»¿ƒ∆≈

ıÓÁ Ì‰a. »∆»≈

א.14) לה, פסחים וגמרא, ושעורה,15)משנה חיטה
ושיפון. שועל שיבולת באות 16)כוסמין, וכשמתנפחות

חימוץ . לידי  ולא וקלקול סרחון לידי 

.‰‰NBÚ‰LÈ Ì‡  Ê‡‰ ÔÓe ÌÈhÁ‰ ÔÓ ‰qÚ »∆ƒ»ƒ«ƒƒƒ»…∆ƒ∆
Ô‚c ÌÚË daÌÈÏk‰ ˙qÚ .B˙BÁ È„È d ‡ˆBÈ , »««»»≈»¿≈»ƒ««¿»ƒ

‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB‰L ÔÓÊa È„È d ‡ˆBÈ , ƒ¿«∆»ƒ¿ƒƒ∆»≈»¿≈
B˙BÁ‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB‰ ÔÈ‡ ;‡ˆBÈ BÈ‡ , »≈»ƒ¿ƒƒ∆»≈≈

ÌLÏ ˙nLÓ BÊ ÔÈ‡L ,ddLlL ‰vÓ .‰vÓ »∆≈¿À∆∆¿≈«»«»∆»»
˙BÙŒÈÓaÁÒta B˙BÁ È„È d ‡ˆBÈ ÔÈ‡ Ï‡ . ¿≈≈≈»¿≈»«»«¬»≈

B‡ ÔÓL B‡ ÔÈÈa d˙B‡ ÔÈLÏÏÁÌÁÏ" ÌeMÓ , »ƒ»¿«ƒ¿∆∆»»ƒ∆∆
e‡aL BÓk ,"ÈÚÈ„È ‡ˆÈ ‡Ï  ÏÎ‡Â LÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»¿»«…»»¿≈

ÔÒeÓ ˙Ùa ‡Ï ,ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ .B˙BÁ˙Ùa ‡ÏÂ »≈¿ƒ…¿«¿»¿…¿«
BlL ÔÈaÒa ÁÓw‰ ˙‡ ‡e‰ LÏ Ï‡ ;ÔÈaÒÀƒ¬»»∆«∆«¿Àƒ∆

B˙BÁ È„È d ‡ˆBÈÂ ,˙Ù e‰NBÚÂ ,BÒeÓeÔÎÂ . ¿¿»¿≈«¿≈»¿≈»¿≈
È„È d ‡ˆBÈÂ ˙zÓ BÊ È‰  ˙BÈa ‰i˜ ˙ÏÒŒ˙t«…∆¿ƒ»¿≈¬≈À∆∆¿≈»¿≈
."ÈÚ ÌÁÏ" ‰Ê ÔÈ‡ da ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÁÒta B˙BÁ»«∆«¿≈¿ƒ»≈∆∆∆…ƒ

מ "ז.17) פ "ג חיטים 18)חלה שיעור בעיסה אין ואפילו
מן  כזית כשאוכל בה יוצא פרס , אכילת בכדי  כזית שיהא
נגרר  להיות טבעו החיטים, עם מחובר שהאורז כיון העיסה,
האורז  גם מתחמץ  החיטים וכשמתחמצים החיטים, אחר
ודוחן  חיטים אבל ואורז, בחיטים ודוקא והרא"ש). (הרמב "ן
ידי בה יוצא אינו אורז, עם דגן מיני  שאר או בו וכיוצא
ודעת  פרס . אכילת בכדי  כזית בדגן יש אלאֿאםֿכן חובתו
אכילת  בכדי  כזית כשיש דוקא ואורז בחיטים שגם הראב "ד

בשביל 19)פרס . עיסה שעשה והיינו מ "ח . פ "א חלה
הכלבים. לרועים 20)אכילת גם ממנה להאכיל שכיוון

מצה.21)הישראליים. לשם נשתמרה אפילו 22)שהרי 
נקיה. פת פ "ה 23)היתה (למעלה משנה' ב 'כסף  ראה

חובתו  ידי  יוצא אינו שלפיה כאן, ישנה נוסחא שישנה ה"א)
פירות. במי  לשה אם וכתב 24)גם הוא. עוני  שלחם

אינו  כן לא שאם מים, קצת שיוסיף  שצריך משנה' ה'מגיד
אינו  - חימוץ  לידי  באה שאינה מצה וכל חימוץ , לידי  בא

בה. רומי .25)יוצא בדפוס  בפ "ט 26)כ"ה ראה
ואם  בחלב , העיסה לשין "שאין הכ"ב  אסורות ממאכלות
שינה  ואם בשר. בה יאכל שמא אסורה, הפת כל - לש
הרי בשר, בה יאכל שלא עדי  ניכרת שתהיה עד הפת בצורת
לא  שאם המצות, בצורת ששינה מדובר כאן וגם מותר". זה
ה"ב . פ "ה למעלה וראה הנ"ל. מטעם באכילה אסורה כן

ה"כ.27) פ "ה שסובין 28)למעלה מ "ו, פ "ב  בחלה כ"ה
מצה. לענין והואֿהדין בחלה, חיוב  בכלל אינם ומורסן

וחזר 29) ממנה הפרישן אם אבל הפרישן, לא אם ודוקא
כזית  לשיעור מצטרפין אין ביחד, ולשן הקמח  לתוך ועירבן

שם). (חלה,

.ÂÒtÏ‡ B‡ ep˙a ˙ÈÙ‡pL ‰vÓ „Á‡ÔÈa  ∆»«»∆∆¡≈¿«¿ƒ¿»≈
ÔÈa ,ÁÈ˙‰ CkŒÁ‡Â ÒtÏ‡a ˜ˆa‰ ˜Èa„‰L∆ƒ¿ƒ«»≈»ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ«≈
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קלח                
         

Ú˜wa d‡Ù‡ elÙ‡ ,˜Èa„‰ CkŒÁ‡Â ÁÈz‰L ∆ƒ¿ƒ«¿««»ƒ¿ƒ¬ƒ¬»»««¿«
˙ÈÙ‡ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .B˙BÁ È„È d ‡ˆBÈ ‰Ê È‰¬≈∆≈»¿≈»¿≈ƒ…∆¡≈
ÔÈËeÁ eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â ;da ÔÈ‡ˆBÈ ,‰eÓ‚ ‰iÙ‡¬ƒ»¿»¿ƒ»¿∆…ƒ¿ƒ

dÒBtL ˙Úa ‰pnÓ ÔÈÎLÓ ˜ˆa ÏLÔÈ‡ˆBÈÂ . ∆»≈ƒ¿»ƒƒ∆»¿≈∆¿»¿¿ƒ
ÈeM‰ ˜È˜a‰vÓ Ï‡ .ÁBn ‡lL ,‡e‰Â ; ¿»ƒ«»¿∆…ƒ«¬»«»

È‰L ,d˙ÏÈÎ‡a B˙BÁ È„È d ‡ˆBÈ BÈ‡  dÏMaL∆ƒ¿»≈≈»¿≈»«¬ƒ»»∆¬≈
˙t ÌÚË da ÔÈ‡. ≈»«««

בתוכה.30) המצה ונותנים מתחתיה, שמסיקין קערה
ואופין 31) וקמח  מים ושמים הכירה, בתוך גומא שעושין
יש 33)ששוברה.32)בה. שעדיין שרויה, מצה היינו

מא.). (פסחים מצה טעם רבי34)בה לגבי  יוסי  כרבי 
(שם). מאיר

.ÊÌ„‡ ÔÈ‡‡È‰L ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡a B˙BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈»«¬ƒ««»∆ƒ
ÏË ÏÎ‡L ÔB‚k ,BÏ ‰eÒ‡ÔBL‡ NÚÓ B‡ ¬»¿∆»«∆∆«¬≈ƒ

dÏÊbL B‡ ,B˙Óez ‰Ïh ‡lLÏk :ÏÏk‰ ‰Ê . ∆…ƒ¿»¿»∆¿»»∆«¿»…
;B˙BÁ È„È B ‡ˆBÈ  ÔBÊn‰ ˙ka ÂÈÏÚ ÔÈÎnL∆¿»¿ƒ»»ƒ¿««»≈¿≈»

ÔBÊn‰ ˙ka ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ‡ˆBÈ ÔÈ‡  ¿…∆≈¿»¿ƒ»»ƒ¿««»≈≈
.B˙BÁ È„È B¿≈»

א.35) לה, פסחים הורמו 36)משנה, שלא הארץ  תבואת
ומעשרות. תרומות מעשרה 37)ממנה אחד חלק  שנותנים

עד  ללויים גם לאכול אסורה ועדיין ללויים, מהתבואה
לכהנים. הזה המעשר מן מעשר הלויים שיפרישו

בבלי38) תלמוד עלֿפי  הוא וכן ה"ג. פי "ג שבת 'ירושלמי '
זה  ודבר שלו, שהיא במצה אלא יוצא שאינו לח .) (פסחים
בה: שכתוב  מחלה, לחם" - "לחם בגזירהֿשוה נלמד
- ואכל שגזל בידינו שכלל ואע "פ  שלכם. - "עריסותיכם"
קנייה", "לעסיה ל:): (כתובות שאמרו כמו ב "שינוי ", קנאו
('מעשה  הבליעה בבית מישהו לו שתחב  שהמדובר אפשר
"זמנים" בספר וראה הרשב "א. תלמיד בשם בהקדמה רוקח '

מא). נראה 39)עמוד וכן הי "א. ברכות מהל' פ "א למעלה
בזה. זה תלויים מצה ודין הברכה שדין שם) ב 'ירושלמי '

.ÁÌÈ‰k‰‰lÁa ÔÈ‡ˆBÈÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Óeze «…¬ƒ¿ƒ««»«¿»««ƒ
Ì„‡ ÏÎÏ ‰Èe‡ dÈ‡L ‰vÓ ‡È‰LÔÎÂ .ÔÈ‡ˆBÈ ∆ƒ«»∆≈»¿»¿»»»¿≈¿ƒ

ÈL NÚÓ ÏL ‰vÓaÏ‡ ;ÌÈÏLeÈaÔÈ‡ ¿«»∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¬»≈
ÈtÓ ,ÌÈÏLeÈa elÙ‡ ,ÌÈeka ÏL ‰vÓa ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ¿«»∆ƒƒ¬ƒƒ»«ƒƒ¿≈
NÚÓe ,˙BLBn‰ ÏÎa z‰ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈeka‰L∆«ƒƒ≈»∆∆≈¿»«»«¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa ÏÎ‡ÈÂ ‰„tiL LÙ‡ ÈL:e˙ÎÂ ; ≈ƒ∆¿»∆ƒ»∆¿≈»≈¿»»¿»
‰Èe‡‰ ‰vÓ  "˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙BLBÓ ÏÎa"¿…¿≈∆…¿««»»¿»
.‰BÁ È„È da ÔÈ‡ˆBiL ‡e‰ ,˙BLBn‰ ÏÎa ÏÎ‡‰Ï¿≈»≈¿»«»∆¿ƒ»¿≈»

א.40) לה, פסחים מן 41)משנה, לכהנים שמפרישין חלק 
כתרומה. לכהנים ונאכלת האוכלה 42)הבצק , זר שהרי 

שמים. בידי  מיתה א.43)חייב  לו, ֿ 44)פסחים אף ֿעל
בירושלים. אלא לאכלו שאסור ב .45)פי  לו, שם

שם.46) גמרא,

.Ë‰„Bz ˙BlÁ,ÔÓˆÚÏ Ô˙B‡ eNÚL ÈÊ È˜È˜e «»¿ƒ≈»ƒ∆»»¿«¿»
 "˙Bvn‰ ˙‡ ÌzÓLe" :Ó‡pL ,Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡≈¿ƒ»∆∆∆¡«¿«¿∆∆««

ÚÏ ˙nzLn‰ ‰vÓÔÈ‡ˆBiL ‡e‰ ,„Ïa ‰vÓ ÔÈ «»«ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««»ƒ¿«∆¿ƒ
ÁÊ‰ ÔÈÚÏ ˙nzLÓ BÊ Ï‡ ;daÌ‡Â .Ô‡NÚ »¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««∆«¿ƒ¬»»

,B˙BÁ È„È d ‡ˆBÈ ‰Ê È‰  ˜eMa kÓÏƒ¿…«¬≈∆≈»¿≈»
ÏÎ‡È eÎnÈ ‡Ï Ì‡L ,BzÚc ,˜eMa kÓÏ ‰NBÚ‰L∆»∆ƒ¿…««¿∆ƒ…ƒ»¿…«
.‰vÓ ÌLÏ ÔÓL Ô˙iNÚ ˙ÚLa ,‡ˆÓÂ ,Ô˙B‡»¿ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿»»¿≈«»

שם.47) כוותיה.48)משנה , ותניא כרבא ב . לח , שם
שם.49) משנה,

.ÈÌÈL elÙ‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡a ÔÈiÁ Ïk‰ «…«»ƒ«¬ƒ««»¬ƒ»ƒ
ÌÈ„ÚÂÔË˜ .B˙B‡ ÔÈÎpÁÓ  ˙t ÏÎ‡Ï ÏBÎiL «¬»ƒ»»∆»∆¡…«¿«¿ƒ

Ô˜Ê B‡ ‰ÏBÁ .‰vÓ ˙Èfk B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe ˙BˆÓa¿ƒ¿«¬ƒƒ««ƒ«»∆»≈
ÔÈÏÈÎ‡Óe ÌÈÓa ˜È˜ BÏ ÔÈBL  ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»∆¡…ƒ»ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ

ÁBn ‡lL ,‡e‰Â ;B˙B‡. ¿∆…ƒ«

נשים 50) ידוע , בזמן שתלויה מצוה שכל ואף  ב . מג, פסחים
על  גם נצטוו חמץ , באיסור שמוזהרות כיון - ממנה פטורות

שם). (פסחים, מצה אכילת של שנימולו 51)'עשה' גויים
כנשים. במצוות חייבים עבדות, לשם נלמד 52)וטבלו

במצוות. הקטן חינוך בענין מב :) (סוכה שאמרו ממה
שכתב 53) כמו שלמעלה, חייבין" "הכל בכלל אינו אבל

אביו  על ורק  חיובים, הטילו לא עצמו הקטן שעל הרמב "ן
(כסף ֿמשנה). ה"ו.54)לחנכו למעלה ראה

.‡ÈÓÔÈÈËÙÓ ÔÈ‡L ,ÌÈÙBÒ Èc‰vÓ Á‡ ƒƒ¿≈¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«««»
‡l‡ ;Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜ elÙ‡Â ,ÌeÏk¿«¬ƒ¿»∆¡ƒ¿«≈»∆∆»
˙BÏÎ‡Ó ‰ÈÁ‡ ÏÎ‡Â ,‰vÓ ÏÎ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««»¿»««¬∆»«¬»
‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡Â ÊBÁ  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ˙BÙe ˙BÁ‡¬≈≈¿«≈»∆≈¿≈««ƒ«»

.˜ÒBÙe ‰BÁ‡a»«¬»≈

טעם 55) שישאר כדי  אחר, בדבר הסעודה את מסיימין אין
בפיו. מצה 56)מצה שהשווה שמואל, אמר יהודה כרב 

קיט :). (פסחים כלום אחריו מפטירין שאין לפסח 

.ÈÈ„k ,ÁÒt‰ Úa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ eÒ‡»¿¬»ƒ∆¡…«»¿∆∆«∆«¿≈
Úa ‰vÓ ÏÎ‡L ÈÓe .Úa d˙ÏÈÎ‡Ï k‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆≈«¬ƒ»»»»∆ƒ∆»««»¿∆∆

BLÙ ‡ˆzL „Ú ˙e„Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÁÒt‰. «∆««ƒ«««¿«∆≈≈«¿
ÏÎ‡Ï eÒ‡ ÔÎÂ‰Án‰ Ì„wÓ ÁÒt‰ Ú ¿≈»∆¡…∆∆«∆«ƒ…∆«ƒ¿»

ÏÎB‡ Ï‡ .‰Â‡˙a ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Ï ÒkiL È„k ,ËÚÓkƒ¿«¿≈∆ƒ»≈«¬ƒ««»¿«¬»¬»≈
˙B˜È B‡ ˙Bt ËÚÓ ‡e‰Ô‰Ó BÒÎ ‡lÓÈ ‡ÏÂ ,. ¿«≈¿»¿…¿«≈¿≈≈∆

ÌÈÓÎÁÂÚ ÔÓˆÚ ÔÈÈÚÓ eÈ‰ ÌÈBL‡‰ «¬»ƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»∆∆
˙BÈÁ ˙BˆÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Â‡˙a ‰vÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ÁÒt‰«∆«¿≈∆¡…«»¿«¬»¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ
ÌÈÓÈ ÈÚ B‡ ˙B˙aL ÈÚ ‡La Ï‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ¿»«¿≈«»«¿≈»ƒ

CLÁzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡  ÌÈBË. ƒ≈¿≈«∆∆¡«

שומע 57) אינו והוא יאכל, שלא אותו שמזהירים היינו
זמן  כל אותו מכים וכו' ואוכל וחוזר אותו ומכים ואוכל,
תצא  הזמן במשך אם אפילו ואוכל, חכמים דברי  על שעובר
שתצא  "עד הללו המלים אין אחרות, ובנוסחאות נפשו.

מנוח '). ו'רבינו רוקח ' ('מעשה רבינו 58)נפשו" לשון זה
פ "י ): (פסחים פסחים ערבי  פרק  בתחילת המשנה, בפירוש
לחם  לאכול ברשותו אין כי  לבדו [חמץ ] לחם אכילת "אינו
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ארבעה  יום מצה לאכול לנו ואסור שעה, באותה [חמץ ]
הרבה  לאכול מנעוהו אבל המצוה, בשעת שיאכלנה עד עשר

מצה  והיינו המאכלים". ידימשאר בה יוצא שאינו עשירה
מצה  או יאכל) לא ד"ה צט : פסחים ('תוספות' חובתו
ולא  ה"ו) (למעלה חובה ידי  יוצא אינו בה שאף  מבושלת,

וירקות. פירות אלא לאכול ֿ 59)הותר (מגיד קטנה מנחה
דפסחים). בפ "י  המשנה בפירוש רבינו כתב  וכן משנה,

(60- (=פירות תרגימא במיני  הוא "מטביל ב : קז, פסחים
בירק ". מטביל יצחק  רבי  (ברכות 61)רש"י ), [בגמרא

(ועיי "ש  הלב  סועד שהוא אסור יין שמעט  מפורש לה:)
שסובר  נראה רבינו, זאת הזכיר שלא ומכיון ב 'תוספות').
ה'טור' שכתב  כמו לשתות, מותר הרבה ובין מעט  שבין
ברכות  בגמרא לרבינו היתה אחרת וגירסא תעא). סי ' (או"ח 

לג]. עמוד "זמנים" בספרי  וראה א.62)שם. קח , פסחים
ב .63) צט , שם

    
מן 1) לאבותינו, שנעשו הנסים סיפור חיוב  בו נתבאר

מדבריהם, החרוסת וחיוב  כוסות, הארבעה וחיוב  התורה,
סופרים. מדברי  הזה בזמן שהוא המרור, אכילת וחיוב 

.‡tÒÏ ‰Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ˙B‡ÏÙÂ ÌÈqa ƒ¿«¬≈∆»¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿»
,ÔÒÈa NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa ÌÈˆÓa eÈ˙B‡Ï eNÚpL∆«¬«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¬ƒ»»»¿ƒ»
Ì˙‡ˆÈ L‡ ‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ BÎÊ" :Ó‡pL∆∆¡«»∆««∆¬∆¿»∆
"˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ BÎÊ" :Ó‡pL BÓk ,"ÌÈˆnÓ. ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¡«»∆««»

z„b‰Â" :ÓBÏ „eÓÏz ?NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏaL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿≈¬ƒ»»»«¿«¿ƒ«¿»
LÈL ‰ÚLa  "‰Ê eÚa Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia EÏ¿ƒ¿««≈…«¬∆¿»»∆≈
,Ô BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .EÈÙÏ ÌÈÁpÓ BÓe ‰vÓ«»»À»ƒ¿»∆¿««ƒ∆≈≈
˙‡ÈˆÈa tÒÏ ÌÈiÁ  ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ elÙ‡¬ƒ¬»ƒ¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒƒ«
È‰  eÈ‰LÂ eÚ‡L ÌÈca CÈ‡n‰ ÏÎÂ .ÌÈˆÓƒ¿»ƒ¿»««¬ƒ«¿»ƒ∆≈¿¿∆»¬≈

ÁaLÓ ‰Ê. ∆¿À»

  

      
       

    

?לכא בשבת המדבר הפסוק  של עניינו  מה  להבי וצרי
החיוב בדבר המצוות' ב 'ספר שכתב  מה  פי  על שתירצו  יש 
 לבנ "והגדת הפסוק  את וציטט , מצרי ביציאת לספר
 ב לו  אי  ש "א הגמרא  דורשת שעליו  כו '" ההוא   ביו
עליה  שחייב  השבת זכירת כמו  עצמו " לבי בינו   ג חייב 

עצמו . לבי בינו 
חזר  החזקה ' ב 'יד  כי   " ברמב כ  לתר אפשר שאי  אלא 
את  "זכור הפסוק  והביא  המצוות' ב 'ספר שכתב  ממה  בו 
רק  הוא  זה  שחיוב  לחשוב   מקו כלל אי וא "כ  הזה "  היו

.ב לו  שיש  בזמ
בא  כו '" הזה   היו את "זכור הפסוק  בהמש בזה : והביאור
מצות  תאכל  ימי "שבעת כו '"...  חמ יאכל "ולא  החיוב 
 עניי לקדשו " השבת  יו את "זכור בפסוק  משא "כ  כו '"
בפסוק  כמו  שלא  , בדברי זכירה   עצמו  בפני  הוא  הזכירה 

בא  החיבור ובוא "ו  לו  שבהמש הזה "  היו את "זכור
בפני כציווי  לפרשו  אפשר אי  ולכ  חמ יאכל ולא  הציווי 
"זכור  הפסוק  להביא  הוצר לכ ," בדברי "זכירה   עצמו 
 עניי הוא   בדברי הזכירה  בו  כי  לקדשו " השבת  יו את
זכירה  שהיא  שבפסח  הזכירה  על  ג ראיה  ומכא בפ"ע .
לאבותינו  שנעשו  ונפלאות  בנסי לספר היינו  , בדברי

כו '".  במצרי
       

מצוה2) ולילה יום מהל'ÈÎÊ‰Ïשבכל (פ "א מצרים יציאת
המצוה פסח  בליל ואילו ה"ג) שמע  ÂËÙ˙קריאת ÙÒÏ

לאבותינו. אז שנעשו והנפלאות כשם 3)הנסים [כלומר
שנאמר  אף ֿעלֿפי  ציווי , הוא שבת בענין הנאמר ש"זכור"
את  "זכור שם: נאמר שהרי  קמוצה), (=בזי "ן מקור בלשון
הוא  בפסח  כאן הנאמר זכור כן כמו לקדשו", השבת יום
על  ברש"י  וראה מקור. בלשון שנכתב  אף ֿעלֿפי  ציווי ,
(עשה  המצוות' ב 'ספר רבינו כתב  וכן ח ). כ, (שמות התורה

שהוא לומר רוצה הזה, היום את "זכור לזכרו,ˆÂ‰קנז):
- עוז' ב 'מגדל וראה השבת". יום את זכור שנאמר: כמו

לז]. עמוד המצוות'4)"זמנים" ב 'ספר רבינו כתב  וכן
הדברים  ויאריך במאמר שיוסיף  מה "וכל וז"ל: (שם)
מעול  המצרים לנו שעשו ומה השם, לנו שעשה מה בהגדלת
מה  על לו ובהודות מהם נקמתנו השם לקח  ואיך וחמס ,
פסחים, סוף  ובתוספתא טוב ". יותר יהי ' - מחסדיו שגמלנו
אפילו  הלילה כל פסח  בהלכות לעסוק  אדם "חייב  אמרו:
תלמידו. לבין בינו אפילו עצמו, לבין אפילו בנו, לבין בינו
בן  ביתוס  אצל מסובין שהיו וזקנים גמליאל ברבן מעשה
קרות  עד הלילה כל פסח  בהלכות עוסקין והיו בלוד, זונין
אליעזר  "רבי  בא: פרשת סוף  במכילתא הוא וכן הגבר".
או  חכמים של חבורה היתה שאם אומר אתה מנין אומר,
לכך  חצות, עד פסח  בהלכות לעסוק  שצריכים תלמידים של
וכן  פסח . בהלכות לעסוק  שהחיוב  הרי  העדות", מה נאמר
שיודעין  חכמים תלמידי  שני  "ואפילו קטז: בפסחים הוא

ÁÒÙ‰ ˙ÂÎÏ‰."לזה זה שואלין

.:Ó‡pL ,eÏ‡L ‡Ï elÙ‡Â ,ÌÈaÏ ÚÈ„B‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿ƒ««»ƒ«¬ƒ…»¬∆∆¡«
"EÏ z„b‰Â".B„nÏÓ ÂÈ‡ Ôa ÏL BzÚ„ ÈÙÏ  ¿ƒ«¿»¿ƒ¿¿ƒ«¿∆≈»ƒ¿«¿

LtË B‡ ÔË˜ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈkelk ,Èa :BÏ ÓB‡  ≈«ƒ»»»»ƒ≈≈¿ƒÀ»
,‰Ê „Ú BÓk B‡ BÊ ‰ÁÙL BÓk ,ÌÈ„Ú eÈÈ‰»ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»¿∆∆∆
ŒCeaŒLB„w‰ e˙B‡ ‰„t ‰f‰ ‰ÏÈle ,ÌÈˆÓa¿ƒ¿«ƒ««¿»«∆»»»«»»
 ÌÎÁÂ ÏB„b Ôa‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙eÁÏ e‡ÈˆBiÂ ‡e‰«ƒ≈«≈¿ƒ»»«≈»¿»»
eÏ eNÚpL ÌÈqÂ ,ÌÈˆÓa eÏ Ú‡M ‰Ó BÚÈ„BÓƒ«∆≈«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆«¬»

Ôa ÏL BzÚ„ ÈÙÏ Ïk‰  ea ‰LÓ È„ÈŒÏÚ. «¿≈∆«≈«…¿ƒ«¿∆≈

דרשב "י5) מכילתא בשם שם המצוות' ב 'ספר הוא כן
יכול  בנך, ישאלך כי  שנאמר "מכלל עוז'): ב 'מגדל (והובא
לו? מגיד אתה אין לאו ואם לו, מגיד אתה ישאלך אם
הגדה  שלשון שאלך" שלא אע "פ  לבנך, והגדת תלמודֿלומר

מעצמו. מגיד והוא שאלוהו שלא כנוסחת 6)מורה
שלנו: ההגדה בנוסח  אבל ה"ד) דפסחים (פ "י  ה'ירושלמי '

א.7)"תם". קטז, פסחים משנה,
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.‚e‡iL È„k ,‰f‰ ‰ÏÈla ÈepL ˙BNÚÏ CÈˆÂ¿»ƒ«¬ƒ««¿»«∆¿≈∆ƒ¿
‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :eÓ‡ÈÂ eÏ‡LÈÂ ÌÈa‰«»ƒ¿ƒ¿¬¿…¿«ƒ¿«»««¿»«∆
Ck :Ì‰Ï Ó‡ÈÂ ,Ì‰Ï ÈLiL „Ú "?˙BÏÈl‰ ÏkÓƒ»«≈«∆»ƒ»∆¿…«»∆»

˜lÁÓ ?‰pLÓ „ˆÈÎÂ .‰È‰ CÎÂ Ck ,Ú‡ CÎÂÌ‰Ï »»≈«»»»»»¿≈«¿«∆¿«≈»∆
˙BÈÏ˜ÌÈÊB‚‡ÂÌ‰ÈÙlÓ ÔÁÏM‰ ÌÈ˜BÚÂ ,Ì„˜ ¿»∆¡ƒ¿¿ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆…∆

‰Ê „iÓ ‰Ê ‰vÓ ÔÈÙËBÁÂ ,eÏÎ‡iL‡ˆBiÎÂ , ∆…¿¿¿ƒ«»∆ƒ«∆¿«≈
Ô BÏ ÔÈ‡ .el‡‰ ÌÈ„ÔÈ‡ .BzÏ‡BL BzL‡  ƒ¿»ƒ»≈≈≈ƒ¿«¿≈

‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏ‡BL  ‰M‡ BÏƒ»¬ƒ∆∆∆«ƒ¿«»««¿»
Ï‡BL  BcÏ ‰È‰ .ÌÈÓÎÁ Ôlk eÈ‰ elÙ‡Â ,"‰f‰«∆«¬ƒ»À»¬»ƒ»»¿«≈

."‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :BÓˆÚÏ¿«¿«ƒ¿«»««¿»«∆

א.8) קט , קלויים.9)פסחים חטים וזהו 10)שבלי 
הסעודה. לאחרי  כן להם מחלקים שתמיד השינוי ,

קטו:).11) (פסחים מהמקום השולחן את מסירין
והראב "ד 12) פסחים". בלילי  מצה "חוטפין א: קט , פסחים

לאכול. שממהרין א.13)פירש קטז, פסחים

.„CÈˆÂ?„ˆÈk .ÁLa ÌiÒÏe ˙e‚a ÏÈÁ˙‰Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿¿«≈¿∆«≈«
‰lÁzaL ,tÒÓe ÏÈÁ˙ÓeÈ˙B‡ eÈ‰ÈÓÈa , «¿ƒ¿«≈∆«¿ƒ»»¬≈ƒ≈

ÔÈÙ„BÂ Ï‰‰ Á‡ ÔÈÚBËÂ ÌÈÙBk ,ÂÈÙÏÓe Á∆̇«ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«««∆∆¿¿ƒ
ewL ,˙Ó‡‰ ˙„a ÌiÒÓe ;ÌÈÏÈÏ‡ ˙„BÚ Á‡««¬«¡ƒƒ¿«≈¿«»¡∆∆≈¿»
ÔÎÂ .B„eÁÈÏ e˜Â ,˙Bn‡‰Ó eÏÈc‰Â ,BÏ ÌB˜n‰«»¿ƒ¿ƒ»≈»À¿≈¿»¿ƒ¿≈

ÏÈÁ˙ÓÌÈˆÓa ‰ÚÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„ÚL ,ÚÈ„BÓe «¿ƒƒ«∆¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿«ƒ
eNÚpL ˙B‡ÏÙÂ ÌÈqa ÌiÒÓe ,eÏÓbL ‰Ú‰ ÏÎÂ¿»»»»∆¿»»¿«≈¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆«¬
"È‡ „‡ Èn‡"Ó L„iL  ‡e‰Â .e˙eÁe eÏ »¿≈≈¿∆ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒ

‰Lt‰ Ïk Ó‚iL „ÚCÈ‡Óe ÛÈÒBn‰ ÏÎÂ . «∆ƒ¿…»«»»»¿»«ƒ«¬ƒ
.ÁaLÓ ‰Ê È‰  BÊ ‰Lt L„aƒ¿«»»»¬≈∆¿À»

במשנה).14) א קטז, שם).15)פסחים (פסחים כרב 
מאברהם 16) למעלה גם נמשך היחס  הי ' מתןֿתורה לפני 

אבות  קורין "אין מתןֿתורה לאחרי  אבל "אבות", ונקראו
טז:). (ברכות לשלשה" כתב 17)אלא וכן שם. כשמואל

אנו  (ועכשיו כתרווייהו" עבדינן "והאידנא חננאל: רבינו
וכשמואל). כרב  = כשניהם שם.18)עושים פסחים,

כי ֿתבוא.19) פרשת ב 'ספרי ' ראה

.‰ÏÈÏa el‡ ÌÈ„ ‰LÏL Ó‡ ‡lL ÈÓ Ïk»ƒ∆…»«¿»¿»ƒ≈¿≈
 NÚŒ‰MÓÁB˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï,ÁÒt :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»»»…»»¿≈»¿≈≈∆«

BÓe ‰vÓÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ  ÁÒt . «»»∆««∆»««»«
ÁÒt ÁÊ ÌzÓ‡Â" :Ó‡pL ,ÌÈˆÓa eÈ˙B‡ Èza»≈¬≈¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«

BÓ ."'B‚Â '‰Ï ‡e‰ÌÈiˆn‰ enL ÌeL ÏÚ  «¿»«∆≈¿«ƒ¿ƒƒ
.eÏ‡‚pL ÌeL ÏÚ  ‰vÓ .ÌÈˆÓa eÈ˙B‡ ÈiÁ ˙‡∆«≈¬≈¿ƒ¿«ƒ«»«∆ƒ¿¬

‰„b‰ ÔÈ‡˜ Ôlk el‡‰ ÌÈ„e. ¿»ƒ»≈À»ƒ¿»ƒ«»»

מצרים.20) יציאת סיפור מצות נאמר 21)חובת שהרי 
לומר  היא שהמצוה - פסח " זבח  "ואמרתם כז): יב , (שמות
ומרור  מצה והושוו קטז:) (פסחים הפסח  ענין על ולספר

ואמרתם). ד"ה קטז. שם ('תוספות' מסדר 22)לפסח  שינה
ה"ד, (פ "ח  להלן כתב  וכן ומצה. מרור פסח  וכתב : המשנה,

שם). "והגדת".23)עיין הכתוב : שם על

.ÂB„Â Bc ÏÎaBÓˆÚ ˙‡ ˙B‡‰Ï Ì„‡ iÁ ¿»»«»»»¿«¿∆«¿

,ÌÈˆÓ „eaÚMÓ ‰zÚ ‡ˆÈ BÓˆÚ ‡e‰ el‡k¿ƒ¿«¿»»«»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ
'B‚Â ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :Ó‡pL‰Ê c ÏÚÂ ." ∆∆¡«¿»ƒƒ»¿¿«»»∆

„Ú Èk zÎÊÂ" :‰Bza ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ‰eƒ̂»«»»«»¿»«¿»ƒ∆∆
„Ú ˙ÈÈ‰ EÓˆÚ ‰z‡ el‡k  ÓBÏk ,"˙ÈÈ‰»ƒ»¿«¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ»∆∆

.˙ÈcÙÂ ˙eÁÏ ˙‡ˆÈÂ¿»»»«≈¿ƒ¿≈»

ב .24) קטז, פסחים שם:25)משנה, בגמרא הוא כן
למדו  שם ובמשנה משם". הוציא ואותנו שיאמר: "וצריך
בנוסח  הוא וכן לי ". ה' עשה זה "בעבור מהפסוק : כאן

שלנו. ההגדות

.ÊCÎÈÙÏ„ÚBqLkÏÎ‡Ï CÈˆ ,‰f‰ ‰ÏÈla Ì„‡ ¿ƒ»¿∆≈»»««¿»«∆»ƒ∆¡…
 „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .˙eÁ Cc ÒÓ ‡e‰Â ˙BzLÏÂ¿ƒ¿¿≈≈∆∆≈¿»∆»¿∆»

ÌÈL ÔÈa ,ÌÈL‡ ÔÈa‰f‰ ‰ÏÈla ˙BzLÏ iÁ  ≈¬»ƒ≈»ƒ«»ƒ¿««¿»«∆
ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙BÒBÎ ‰Úa‡BÏ.Ì‰Ó «¿»»∆»ƒ≈¬ƒ≈∆

BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï  ‰˜„v‰ ÔÓ Òt˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â «¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»…ƒ¿¬
.˙ÈÚÈ  Ô‰Ó ÒBk Ïk eÚL .˙BÒBÎ ‰Úa‡Ó≈«¿»»ƒ»≈∆¿ƒƒ

יסעד 26) כן על ומשוחרר, כנגאל עצמו את שרואה מכיון
חורין. בני  כדרך רבינו:27)בהסיבה כתב  ה"ח  להלן

ארבעה  ובשתיית מצה כזית אכילת בשעת הסיבה "שצריכים
זה  הרי  היסב  אם - ושתייתו אכילתו ושאר כוסות...

שהזמן 28)משובח ". מצוותֿעשה מכל שפטורות אע "פ 
הנס  באותו היו הן שאף  כוסות, בארבעה חייבות - גרמא

) מצרים יציאת חכמים של אותם וסמכו קח :). פסחים
גאולה  של לשונות ארבע  על סח ) פרשה רבה (בראשית
וגאלתי , והצלתי , "והוצאתי , וארא: בפרשת שנאמרו

להוסיף 29)ולקחתי ". אבל אסור, לפחות שרק  נראה
של  פסוקים עשרה בענין הגאונים שכתבו כמו מותר,
או"ח  ועיין לב . חה"ת לר"ה (אוצה"ג השנה בראש מלכיות
שמותר  ה"י ) ספ "ח  להלן כתב  וכן בהגהה). ס "ז תעב  סי '

חמישי . כוס  ליתא.30)לשתות רומי , בדפוס 
הגבאים.31)

.ÁÏ‡NÈaL ÈÚ elÙ‡‰M‡ .ÒiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï ¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈……««∆»≈ƒ»
‰aÒ‰ ‰ÎÈˆ dÈ‡ ‡È‰ ‰eLÁ ‰M‡ Ì‡Â . ≈»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒƒ»¬»ƒ

ÂÈ‡ Ïˆ‡ Ôe .‰aÒ‰ ‰ÎÈˆ Ba ÈÙa LnM‰Â , ¿ƒ»¬ƒ»≈≈∆»ƒ¿««»ƒ¿≈«
ÒÓ BÈ‡ ,Ba ÈÙa „ÈÓÏz Ï‡ .‰aÒ‰ ÔÈÎÈˆ, ¿ƒƒ¬ƒ»¬»«¿ƒƒ¿≈«≈≈≈

dÈ‡ ÔÈÓÈ ˙aÒ‰Â .˙eL Ba BÏ Ô˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»««¿«¬ƒ«»ƒ≈»
‰aÒ‰Òn‰ ÔÎÂ ,ÂÈt ÏÚ B‡ BtÚ ÏÚÔÈ‡  ¬ƒ»¿≈«≈≈«»¿«»»≈

˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ?‰aÒ‰ ÔÈÎÈˆ È˙ÓÈ‡Â .‰aÒ‰ BÊ¬ƒ»¿≈»«¿ƒƒ¬ƒ»ƒ¿«¬ƒ«
el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa‡ ˙i˙Le ‰vÓ ˙Èfk‡Le ; ««ƒ«»ƒ¿ƒ««¿»»»≈¿»

Ì‡  B˙i˙Le B˙ÏÈÎ‡Ì‡Â ;ÁaLÓ ‰Ê È‰ ,Ò‰ ¬ƒ»¿ƒ»ƒ≈≈¬≈∆¿À»¿ƒ
.CÈˆ BÈ‡ ,Â‡Ï»≈»ƒ

ב .32) צט , להסב 33)פסחים דרכה  אין אשה , שסתם 
פעם. בכבודו 34)בשום חייב  שהבן ואף  א. קח , פסחים

על  מוחל אב  שמסתמא הסיבה, צריך זאת בכל ומוראו,
לבנו. ובהסיבה 35)כבודו מורא, דרך בפניו לישב  שצריך

מורא. דרך זו בימינו 36)אין שהרי  חירות, דרך זה שאין
שם). (רשב "ם לאכול צריך שם.37)הוא פסחים,

ופירש 38) הסיבה" שמו לא "פרקדן אמרו: שם בפסחים
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קמי                 
         

(ועיי "ש  ערפו" או פניו על שוכב  היינו ש"פרקדן, רבינו:
פרקדן). ד"ה שאמרו 39)ב 'תוספות' מה רבינו הזכיר [לא

רבינו  שסובר מפני  הסיבה, צריך אינו שמרור שם, בפסחים
המפרשים  שכתבו (כמו דוקא למרור מיוחד זה דין שאין
שאר  כל שבכלל אלא לעבדות) זכר הוא שמרור מפני 
במרור  גם זה, לפי  כן ואם הסיבה. צריך שאינו הוא אכילתו

מב ]. עמוד "זמנים" - משובח  זה הרי  הסיב  אם

.Ë‚ÊÓÏ CÈˆ ,el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa‡È„k Ô˙B‡ «¿»»»≈»ƒƒ¿…»¿≈
˙Úc ÈÙÏe ÔÈi‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,‰Ú ‰i˙L ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»¬≈»«…¿ƒ««ƒ¿ƒ««

ÈÁ ÔÈÈ ˙ÈÚÈÓ ÔzÚa‡a ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .‰˙BM‰. «∆¿…ƒ¿…¿«¿«¿»≈¿ƒƒ«ƒ»
‰Úa‡ ‰˙LÈ„È ‡ˆÈ  ‚eÊÓ BÈ‡L ÔÈiÓ el‡ ˙BÒBÎ »»«¿»»≈ƒ«ƒ∆≈»»»¿≈

˙eÁ È„È ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,˙BÒBÎ ‰Úa‡‰Úa‡ ‰˙L . «¿»»¿…»»¿≈≈»»«¿»»
˙Á‡ ˙a ÔÈ‚eÊÓ ˙BÒBÎÈ„È ,‡ˆÈ ˙eÁ È„È  ¿ƒ¿«∆»¿≈≈»»¿≈

Ô‰Ó ÒBk ÏkÓ ‰˙L Ì‡Â .‡ˆÈ ‡Ï ˙BÒBÎ ‰Úa‡«¿»»…»»¿ƒ»»ƒ»≈∆
‡ˆÈ  Ba. À»»

לשתייה.40) וקשה מדי , חריף  היה באופן 41)שיינם
עד  מים בו ומוסיף  יין, רביעית רוב  יהיה וכוס  כוס  שבכל

שלימה 42)רביעית. מצוה זו אין כלומר, ב . קח , פסחים
ביניהן 43)(רש"י ). הגדה אמר שלא והיינו שם. פסחים,

הגדה. דרך על דוקא שתיקנו כוסות, ד' ידי  יצא לא -
הכוס .44) כל לשתות צריך ולכתחילה שם. פסחים,

.ÈÂÈÏÚ CÓ ,eÏl‰ ˙BÒBÎ ‰Úa‡Ó ÒBÎÂ ÒBk Ïk»»≈«¿»»«»¿»≈»»
dÓˆÚ ÈÙa ‰ÎaLec˜ ÂÈÏÚ ÓB‡ ,ÔBL‡ ÒBÎÂ . ¿»»ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»»ƒ

‰„b‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‡B˜ ,ÈL ÒBk .ÌBi‰ÒBk . «≈ƒ≈»»∆««»»
ÓBb ,ÈÚÈ ÒBk .ÔBÊn‰ ˙ka ÂÈÏÚ CÓ ,ÈLÈÏL¿ƒƒ¿»≈»»ƒ¿««»¿ƒƒ≈

ÈM‰ ˙ka ÂÈÏÚ CÓe Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚÔÈe . »»∆««≈¿»≈»»ƒ¿««ƒ≈
˙BÒBk‰ÈLÈÏL ÔÈa .‰˙BL ˙BzLÏ ‰ˆ Ì‡ ,el‡‰ «»≈ƒ»»ƒ¿∆≈¿ƒƒ

‰˙BL BÈ‡ ,ÈÚÈÏ. ƒ¿ƒƒ≈∆

הד'45) "אלו הרמב "ם: של בנו אברהם רבינו לשון זה
מצוה  מהן אחד וכל סופרים, מדברי  חובה שתייתן כוסות
שתייתו  קודם מהם אחד כל על יברך ולזה עצמו, בפני 
שתאו  אם שתייתו ואחר הגפן", פרי  "בורא לעצמו: ברכה
היא  וזו הגפן", פרי  ועל הגפן "על ממנו: רביעית או כולו
בין  בהלכות הרב  שחלק  והחילוק  ז"ל, מארי  אבא סברת
סברא  היא הגפן", "על ברכת לבין הגפן" פרי  "בורא ברכת
מעורר  ז"ל מארי  אבא שהיה כמו ההיקש, אותה יאמת לא
ספר  בשם רוקח ' ('מעשה לפניו" הלימוד בעת זה על אותנו

קדמון). חלמיש 46)כת"י  עד ההלל "ומקצת נוסף : בכת"י 
רוקח '). ('מעשה מים" (להלן 47)למעינו "יהללוך" היא

קיח .). (פסחים יהודה כרב  ה"י ) פסחים 48)פ "ח  משנה,
ב . אבל 49)קיז, ההלל, את יגמור ולא ויישן ישתכר שמא

('הגהות  משתכר אינו הסעודה שבתוך הראשונים מן
'ירושלמי '). בשם מיימוניות'

.‡È‰ÂˆÓ ˙ÒÁ‰,ËÈhÏ ÎÊ ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ «¬…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ
ÌÈˆÓa Ba ÔÈ„BÚ eÈ‰L?d˙B‡ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»

Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÔÈ˜enˆ B‡ ˙B‚B‚ B‡ ÌÈÓz ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«≈»∆
ıÓÁ ÔÎB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÒB„ÂÔ˙B‡ ÔÈÏa˙Óe ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»

ÔÁÏM‰ ÏÚ d˙B‡ ÔÈ‡ÈÓe ,Ô˙a ËÈË BÓk ,ÔÈÏ˙a¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒƒ»««À¿»
.ÁÒt‰ ÈÏÈÏa¿≈≈«»«

(50 ֿ ואף ֿעל קיד.) (פסחים במשנה צדוק  ברבי  אלעזר כרבי 
מפני וכו'" במצותיו קדשנו "אשר עליה מברכים אין פי ֿכן
מנוח ' ו'רבינו תעה, סי ' או"ח  ('טור' למרור טפלה שהיא
צדוק  ברבי  אלעזר שלרבי  כתב  המשנה בפירוש ורבינו כאן).

כ  הלכה שאין אלא וכו' קדשנו אשר עליה לברך דבריו.צריך
ועיין  שם, (ב "ח  שם שכתב  ממה רבינו בו חזר וכאן

כאן). יוחנן 51)לחםֿמשנה כרבי  ובלבנים. בחומר
שהיו  לתפוח  זכר שאמר: לוי  כרבי  ולא קטז.) (פסחים
עוררתיך. התפוח  תחת שנאמר התפוח , תחת בניהן יולדות

(52=) לקהוייה צריך הילכך אביי : "אמר שם: בגמרא
עב ) לעשותו =) לסמוכיה וצריך לתפוח , זכר חריף ) לעשותו
הביא  - לטיט " "זכר שכתב : אף ֿעלֿפי  ורבינו, לטיט ". זכר
זכר  משום חריף ) לעשותה =) חומץ  לתוכה שנותנים
"צריך  הרי "ף : כגירסת וגרס  תעב ). סי ' או"ח  ('טור' למרירות

שם). (ב "ח  לתפוח " "זכר גרס : ולא לקהוייה"

.È,dÓˆÚ ÈÙa ‰Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ dÈ‡ BÓ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»≈»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆnL ,ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡a ‡È‰ ‰ÈeÏz ‡l‡∆»¿»ƒ«¬ƒ««∆«∆ƒ¿«¬≈««

ÌÈBÓe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰ Na ÏÎ‡ÏÈcÓe ; ∆¡…¿««∆«««»¿ƒƒƒ¿≈
ÔÈ‡ elÙ‡ ,‰Ê ÏÈÏa BcÏ Bn‰ ÏÎ‡Ï  ÌÈÙBÒ¿ƒ∆¡…«»¿«¿≈∆¬ƒ≈

.ÁÒt Ôa˜ ÌL»»¿«»«

יאכלוהו",53) ומרורים מצות "על יא): ט , (במדבר שנאמר
מרור  אין פסח  שאין ובזמן מרור, יש פסח  שיש בזמן

קכ.). (פסחים

.‚ÈÌÈBÓ˙ÊÁ‰ Ô‰ ‰Bza ÌÈeÓ‡‰ ¿ƒ»¬ƒ«»≈«¬∆∆
„Á‡ Ïk  Bn‰Â ‡ÈÁÁ‰Â ‡ÎÓz‰Â ÔÈLÏÚ‰Â¿»√»ƒ¿««¿»¿««¿¬ƒ»¿«»»∆»
„Á‡Ó ÏÎ‡ Ì‡Â .BÓ ‡˜ el‡ ˜È ÈÈÓ ˙LÓÁÓ≈¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ¿»»¿ƒ»«≈∆»

‡ˆÈ  ˙Èfk ÔzLÓÁÓ B‡ Ô‰ÓÔÈÁÏ e‰iL ‡e‰Â ,. ≈∆≈¬ƒ¿»««ƒ»»¿∆¿«ƒ
LÈ elÙ‡ ,Ô‰lL ÁÏwa ÔÈ‡ˆBÈÂÔ˜ÏL Ì‡Â .B‡ ¿¿ƒ«∆«∆»∆¬ƒ»≈¿ƒ¿»»

ÔLÎÔ‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡  ÔÏM B‡. ¿»»ƒ¿»≈¿ƒ»∆

א.54) לט , פסחים שחס 55)משנה, שם על חסא,
שם  ובגמרא שם). (פסחים וגאלנו עלינו הקדושֿברוךֿהוא
המינים. לשאר קודמת שהיא כלומר בחזרת, שמצוה אמרו
- בחזרת" "מצוה שמפרש משום זה, דין השמיט  והרמב "ם
- בה יוצאים מתוקה, שהיא שאף ֿעלֿפי  בחזרת גם מצוה

תעג). סי ' יוסף ' ('בית מר שסופה שם.56)כיון משנה,
ב .57) לט , הרבה.59)שם.58)שם, בישלם
לעת.60) מעת במים שראן או טעם 61)בחומץ  שבטל

(שם). שלהם המרירות

ה'תשע"ט  מרחשון  י"ז שישי יום 

    
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שאין  ומי  הזה. לזמן קרבן, לנו שהיה הזמן בין שיש ומה
יעשה. כיצד – אלו דברים לעשות שראוי  מה לו

.‡Ck NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa el‡ ˙BˆÓ ˙iNÚ „Ò≈∆¬ƒ«ƒ¿≈¿≈¬ƒ»»»»
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קמב                
         

CÓe ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÒBk ÔÈ‚ÊBÓ ‰lÁza :‡e‰«¿ƒ»¿ƒ¿»∆»¿∆»¿»≈
ÌBi‰ Lec˜ ÂÈÏÚ ÓB‡Â ,"ÔÙb‰ Èt ‡Ba"2ÔÓÊe3 ≈¿ƒ«»∆¿≈»»ƒ«¿«

‰˙BLÂ4"ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" CÓ CkŒÁ‡Â .5ÏËBÂ ¿∆¿««»¿»≈«¿ƒ«»»¿≈
ÂÈ„È6Á‡ ˜ÈÂ BÓ ÂÈÏÚÂ ,CeÚ ÔÁÏL ÔÈ‡ÈÓe .7, »»¿ƒƒÀ¿»»¿»»»¿»»«≈

‰‚È‚Á Ne ,ÁÒt‰ Nk ÏL BÙe‚Â ,˙ÒÁÂ ‰vÓe8 «»«¬…∆¿∆∆∆«∆«¿«¬ƒ»
ÏÚ ÔÈ‡ÈÓ ‰f‰ ÔÓfe .NÚŒ‰Úa‡ ÌBÈ ÏL∆«¿»»»»«¿««∆¿ƒƒ«

N ÈÈÓ ÈL ÔÁÏM‰9ÎÊ „Á‡Â ,ÁÒtÏ ÎÊ „Á‡ : «À¿»¿≈ƒ≈»»∆»≈∆«∆«¿∆»≈∆
.‰‚È‚ÁÏ«¬ƒ»

והזמנים".2) ישראל מקדש כו' במצותיו קדשנו "אשר
שטיבולו 5)בהסיבה.4)"שהחיינו".3) דבר שכל

והרי א'). עמוד קט "ו דף  (פסחים ידים נטילת צריך במשקה
להלן  רבינו שכתב  (כמו בחרוסת הירק  את מטביל הוא

ב '). שכל 6)הלכה ידיו נוטל כך ואחר תחילה מברך
פסחים  (מסכת לעשייתן (לפני ) עובר עליהן מברך המצוות

על). ד"ה בתוס ' שם ועיין ב ' עמוד ז' (מסכת 7)דף 
ב '). עמוד קי "ד דף  לפני8)פסחים אותה אוכלים היו

השובע . על הפסח  קרבן אכילת שתהיה כדי  הפסח  קרבן
ב ').9) עמוד קי "ד דף  פסחים (מסכת יוסף  כרב 

.˜È Á˜BÏÂ ,"‰Ó„‡‰ Èt ‡Ba" CÓe ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ¿»≈≈¿ƒ»¬»»¿≈«»»
ÏaËÓe10B˙B‡˙ÒÁa11˙Èfk ÏÎB‡Â12ÏÎÂ ‡e‰ , ¿«≈«¬…∆¿≈««ƒ¿»

˙BÁt ÏÎB‡ ÔÈ‡ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,BnÚ ÔÈaÒÓ‰«¿Àƒƒ»∆»¿∆»≈≈»
ÔÁÏM‰ ÔÈ˜BÚ CkŒÁ‡Â .˙ÈfkÓ13‡B˜ ÈÙlÓ ƒ««ƒ¿««»¿ƒ«À¿»ƒƒ¿≈≈

‰„b‰‰14BcÏ15Ôa‰ Ô‡ÎÂ ,ÈM‰ ÒBk‰ ÔÈ‚ÊBÓe , ««»»¿«¿ƒ««≈ƒ¿»«≈
‡Bw‰ ÓB‡Â .Ï‡BL16‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" : ≈¿≈«≈«ƒ¿«»««¿»«∆

ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL  ˙BÏÈl‰ ÏkÓ17 ƒ»«≈∆¿»«≈≈»«¿ƒƒ
ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡18ÏÎaL . ¬ƒ««∆»¿««¿»«∆¿≈¿»ƒ∆¿»

Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe ıÓÁ ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ»≈«»¿««¿»«∆À
˜eÏL ,ÈÏˆ Na ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .‰vÓ«»∆¿»«≈»¿ƒ¿«»ƒ»

ÈÏˆ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,ÏMÓe19e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL . ¿À»¿««¿»«∆À»ƒ∆¿»«≈»
ÏÎaL .ÌÈBÓ ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜È ‡L ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆¿ƒ∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈLBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

"ÔÈaÒÓ elk ‰f‰20. «∆À»¿Àƒ

"מה 10) לשאול שיתעוררו כדי  לתינוקות שינוי  לעשות
א'). עמוד קט "ז דף  פסחים (מסכת כדעת 11)נשתנה"

שכ"ז  סימן ח "א הגאונים (אוצר בתשובותיהם הגאונים
לבטל  כדי  בחרוסת היא ירק  טבילת שגם פ "ז) סימן וח "ב 
רבינו  שלדעת ח ' בהלכה להלן וראה שבירקות. הארס  את
לטיט , זכר לעשות ודאי  וזהו בחרוסת מצה גם לטבול צריך

י "א). הלכה ז' (פרק  למעלה שכתב  גם 12)כמו כתבו כן
שכל  כיון תמוה, הדבר אבל פ "ז) סימן ח "ב  (שם הגאונים
צריך  למה לתינוקות שינוי  לעשות אלא אינה זו אכילה
משנה). במגיד ועיין מיימוניות (הגהות כזית דוקא

לשאול 13) ויעוררם התינוקות את ויתמיה שינוי  שיהיה כדי 
ב '). עמוד קט "ו דף  פסחים המסובים 14)(מסכת כל שלא

וכן  שמעו. וכולם בלבד מהם אחד אלא ההגדה את קראו
(תרביץ  ההגדה על בפירושו מלונדריש אליהו רבינו כתב 

א'). ספר כ"ב  מהמסובים 15)שנה אחד לכל היה בימיהם
לפניו. ושלחנו בראש מסיב  והקורא לבדו קטן שלחן

הגאונים 16) (אוצר גאון כתב  וכן ההגדה. קורא אותו
נשתנה". מה שמקדש אותו "ואומר :(154 עמוד פסחים

לפני17) היא והטבילה הדברים סדר לפי  הן השאלות
שבירושלמי . במשנה הנוסחא וכן מצה הירק 18)אכילת

בחרוסת. צלי .19)והמרור אלא נאכל אינו פסח  שקרבן
אבל 20) (212 עמוד (השלם גאון עמרם רב  בסדר הוא כן

הוזכרה  לא א') עמוד קט "ז דף  פסחים (מסכת במשנה
כל  בזה רגילין היו המשנה שבזמן מפני  ההסיבה שאלת

שינוי . משום בזה היה ולא השנה

.‚,"ÈÏˆ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â" :ÓB‡ BÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈≈¿««¿»«∆À»ƒ
˙e‚a ÏÈÁ˙Óe .Ôa˜ eÏ ÔÈ‡L21ÓBbL „Ú ,‡B˜Â ∆≈»»¿»«¿ƒƒ¿¿≈«∆≈

.dlk "È‡ „‡ Èn‡" ˙Lt Lc¿«»»«¬«ƒ…≈»ƒÀ»

כ').21) הלכה ז' פרק  (למעלה

.„‰Ê ÁÒt" :ÓB‡Â ÂÈÙÏ ÔÁÏM‰ ÈÊÁÓe22e‡L «¬ƒ«À¿»¿»»¿≈∆«∆∆»
eÈ˙B‡ Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆»««»«»≈¬≈
."'‰Ï ‡e‰ ÁÒt ÁÊ ÌzÓ‡Â :Ó‡pL ,ÌÈˆÓa¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆««

Bn‰ dÈa‚Óe23e‡L ‰Ê BÓ" :ÓB‡Â B„Èa «¿ƒ««»¿»¿≈»∆∆»
eÈ˙B‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈiˆn‰ enL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈

˙‡ eÓÈÂ :Ó‡pL ,ÌÈˆÓadÈa‚Óe ."Ì‰ÈiÁ ¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¿ƒ«
ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ" :ÓB‡Â B„Èa ‰vn‰««»¿»¿≈«»∆»¿ƒ«≈
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
:Ó‡pL ,„iÓ ÌÏ‡‚e ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«»»¿»»ƒ»∆∆¡«
ÔÓfe ."'eÎÂ ÌÈˆnÓ e‡ÈˆB‰ L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ«…∆«»≈¬∆ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿«
˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B‡ eÈ‰L ÁÒt" :ÓB‡ ‰f‰«∆≈∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈
ÏÚ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,Ìi˜ Lc˜n‰«ƒ¿»«»«≈∆»««»»«

."'eÎÂ eÈ˙B‡ Èza»≈¬≈¿

ופסח 22) בסמוך שכתב  כמו להגביה צריך ומרור [במצה
קט "ז  (דף  פסחים במסכת אמרו שכן להגביה צריך אינו
שנראה  אלא עוד ולא להגביה צריך אין "בשר ב '): עמוד
צריך  אין שבשר רבינו ומפרש בחוץ " קדשים כאוכל
והוסיפו  קיים היה המקדש שבית בזמן אפילו להגביה
שנראה  נוסף  טעם יש הזה שבזמן כלומר עוד" "ולא ואמרו:
הוא  בשר להגביה צריך שאינו והטעם בחוץ . קדשים כאוכל
כן  ואם מקודם שעקרו השלחן את החזירו עתה שזה מפני 
העמיד  כשכבר כך אחר אבל הגבהה, בלי  אף  הדבר ניכר
המצה  ועל המרור על אומר ושוב  בדברים והפסיק  השלחן

למסובים]. ולהראותם להגביהם מרור 23)צריך [הקדים
המשנה  כנוסחת ה') הלכה ז' (פרק  למעלה כתב  וכן למצה
אופסלה  כ"י  ההגדה בפירוש וכ"ה מנוח , רבינו כתב  (כן
שלפנינו  במשנה אבל ,95 עמ ' ב ' ספר כ "ג שנה תרביץ 
והקדים  שינה ההגדה בנוסח  ואילו למרור) מצה הקדימו
האמירה  עיקר שכל משום הוא בזה והטעם למרור. מצה
לומדים  שאנו אלא פסח " זבח  "ואמרתם בפסח : נכתבה
דף  פסחים (תוס ' אמירה צריך בהם שגם מפסח  ומרור מצה
יותר  קשור שמרור ומכיון ואמרתם) ד"ה א' עמוד קט "ז
פסח  שיש בזמן אלא התורה מן נוהג אינו שהרי  בפסח ,
למצה, מרור כאן הקדים לכן י "ב ), הלכה ז' פרק  (למעלה
שאין  הגלות", בזמן ישראל בה "שנהגו ההגדה בנוסח  אבל
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קמג                 
         

אלא  שאינו למרור, התורה, מן שהיא מצה, הקדים פסח , שם
ההגדה  בפירוש נראה וכן ל"ח . עמוד "זמנים" – מדרבנן

המשנה]. במרכבת ועיין שם, אופסלה כ"י 

.‰ÓB‡Â24Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÔÈiÁ e‡ CÎÈÙÏ" : ¿≈¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈
‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe Ïc‚Ï ÌÓBÏ c‰Ï ‡ÙÏ ÁaLÏ¿«≈«¿»≈¿«≈¿≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»
e‡ÈˆB‰Â ,el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÏÂ eÈ˙B‡Ï«¬≈¿»∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»
B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓ ,˙eÁÏ ˙e„ÚÓ≈«¿¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈¬≈»¿
È„Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰" ."dÈeÏÏ‰ ÂÈÙÏ Ó‡Â ,ÏB„b»¿…«¿»»«¿»«¿»«¿«¿≈

'‰25:Ì˙BÁÂ ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú "'B‚Â¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ¿≈
eÏ‡b L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea"»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈlÏ eÚÈb‰Â ,ÌÈˆnÓ eÈ˙B‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
Ôk" :ÛÈÒBÓ ‰f‰ ÔÓfe ."ÌÈBÓe ‰vÓ BaŒÏÎ‡Ï∆¡…«»¿ƒ«¿««∆ƒ≈
ÌÈÏ‚ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ eÚÈbÈ eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈≈…≈¬≈«ƒ≈¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÔÈa ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ e˙‡˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈÁ‡¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«

E˙„BÚa ÌÈNNÂ EÈÚ26ÌÈÁf‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â , ƒ∆¿»ƒ«¬»∆¿…«»ƒ«¿»ƒ
ÌÈÁÒt‰ ÔÓe27,ÔBˆÏ EÁaÊÓ È˜ ÏÚ ÌÓc ÚÈbiL ƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»«ƒƒ¿«¬¿»

.eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b ÏÚ L„Á ÈL EÏ ‰„BÂ¿∆¿ƒ»»«¿À»≈¿«¿«¿≈
CÓe ."Ï‡NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Cea28Èt ‡Ba" »«»»«ƒ¿»≈¿»≈≈¿ƒ

.ÈM‰ ÒBk‰ ‰˙BLÂ "ÔÙb‰«»∆¿∆««≈ƒ

ב ').24) עמוד קט "ז דף  פסחים במסכת (משנה
פרעה".25) עבדי  ולא ה' "עבדי  – חורין בני  שאנו להדגיש
הגמר,26) על היא וששון ההתחלה על נופל שמחה לשון

(הגר"א). בעבודה וששים בבנין ואחר 27)שמחים זבחים
הפסח  מן כך ואחר החגיגה מן אוכל שתחלה פסחים כך
ח ' (פרק  השובע  על הפסח  שיאכל כדי  ז') הלכה (להלן

ג'). הלכה פסחים ז'28)מהלכות פרק  למעלה  (ראה
י '). הלכה

.ÂÂÈ„È ÏËBÂ "ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" CÓ CkŒÁ‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«»»ƒ¿≈»»
BzÚc ÁÈq‰ È‰L ,˙ÈL29.‰„b‰‰ ˙‡È˜ ˙ÚLa ≈ƒ∆¬≈ƒƒ««¿ƒ¿«¿ƒ«««»»

Òet ÁÈpÓe ,Ô‰Ó „Á‡ ˜ÏBÁÂ ,ÔÈ˜È˜ ÈL Á˜BÏÂ30 ¿≈«¿≈¿ƒƒ¿≈∆»≈∆«ƒ«»
CÓe ,ÌÏL CB˙Ï31."ı‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰" ¿»≈¿»≈«ƒ∆∆ƒ»»∆

ÌÈÓÈ ‡Lk ˙BkÎ ÈzL ÏÚ CÓ BÈ‡ ‰ÓŒÈtÓeƒ¿≈»≈¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»»ƒ
ÏL Bkc ‰Ó  "ÈÚ ÌÁÏ" :Ó‡pL ÌeMÓ ?ÌÈBËƒƒ∆∆¡«∆∆…ƒ««¿∆
CBk CkŒÁ‡Â .‰ÒeÙa Ô‡k Û‡ ,‰ÒeÙa ÈÚ32 »ƒƒ¿»«»ƒ¿»¿««»≈

˙ÒÁa ÏaËÓe ,˙Á‡k BÓe ‰vÓ33Cea" :CÓe «»»¿∆»¿«≈«¬…∆¿»≈»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏÎ‡ Ì‡Â .ÔÏÎB‡Â ,"ÌÈBÓe ˙BvÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»«¬ƒ««¿ƒ¿¿»¿ƒ»«

BÓˆÚ ÈÙa BÓe dÓˆÚ ÈÙa ‰vÓ34‰Ê ÏÚ CÓ , «»ƒ¿≈«¿»»ƒ¿≈«¿¿»≈«∆
.BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

א').29) עמוד קט "ו דף  פסחים (מסכת המטונף  במקום ונגע 
ב ').30) עמוד ל"ט  דף  ברכות המצה 31)(מסכת על

עמוד 32)הפרוסה. קט "ו דף  פסחים (מסכת הלל כשיטת
יאכלוהו". ומרורים מצות "על שנאמר: משם זכר 33)א')

ב '). הלכה למעלה (ראה על 34)לטיט  החולקים כחכמים
קט "ו  דף  פסחים (מסכת כמי  ההלכה הוכרעה לא שהרי  הלל

א'). עמוד

.ÊCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea" :CÓ CkŒÁ‡Â¿««»¿»≈»«»¡…≈∆∆

˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ«
.‰lÁz NÚŒ‰Úa‡ ˙‚È‚Á NaÓ ÏÎB‡Â ,"Áf‰«»«¿≈ƒ¿«¬ƒ««¿»»»»¿ƒ»
L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea" :CÓe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÏÎB‡Â ,"ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ««»«¿≈
,ÁÊ ÏL ˙ËBt ÁÒt‰ ˙ka ‡ÏÂ .ÁÒt ÏL BÙebÓƒ∆»«¿…ƒ¿««∆«∆∆∆∆«

ÁÒt ÏL ˙ËBt ÁÊ ÏL ‡ÏÂ35. ¿…∆∆«∆∆∆»«

מסכת 35) (משנה עקיבא כרבי  הן, מצוות שתי  ופסח  שזבח 
א'). עמוד קכ"א דף  פסחים

.ÁCnL Á‡  Ôa˜ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»»¿»««∆¿»≈
,"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ" CÓe ÊBÁ "ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰"«ƒ∆∆≈¿»≈«¬ƒ««»

˙ÒÁa ‰vÓ ÏaËÓe36ÏÎB‡Â37ÏÚ" CÓe ÊBÁÂ , ¿«≈«»«¬…∆¿≈¿≈¿»≈«
ÏaËÓe ,"BÓ ˙ÏÈÎ‡‡ÏÂ .ÏÎB‡Â ˙ÒÁa BÓ ¬ƒ«»¿«≈»«¬…∆¿≈¿…

‰‰LÈ38‰ÂˆÓ BÊÂ .BÓÚË ÏËaÈ ‡nL ,˙ÒÁa B˙B‡ «¿∆«¬…∆∆»ƒ»≈«¿¿ƒ¿»
ÏaËÓe ,BÓe ‰vÓ CBÎÂ ÊBÁÂ .ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈«»»¿«≈

.Lc˜nÏ ÎÊ ‰Î ‡Ïa ÔÏÎB‡Â ,˙ÒÁa«¬…∆¿¿»¿…¿»»≈∆«ƒ¿»

ו').36) (הלכה למעלה שנכתב  כמו לטיט  ומרור 37)זכר
מדרבנן  אלא אינו המרור הזה שבזמן לפי  כך. אחר אוכל
התורה  מן שהיא המצה וכלפי  י "ב ) הלכה ז' פרק  (למעלה
של  כדבר הוא א') הלכה ו' פרק  (למעלה הזה בזמן גם
המצוה  טעם מבטל רשות של דבר כי  בידינו וכלל רשות
ו') (הלכה למעלה וראה א') עמוד קט "ו דף  פסחים (מסכת
לכרוך  אפשר התורה, מן המרור שגם המקדש, שבזמן

ביחד. ולא 38)שניהם ב ') עמוד קט "ו דף  פסחים (מסכת
המצה  עם ביחד שאוכלו שכיון ו') (הלכה למעלה כן כתב 

להשהותו. רגיל ואינו מרירותו מרגיש אינו

.Ë‡e‰M ‰Ó Ïk ÏÎB‡Â ,‰„eÚqa CLÓ CkŒÁ‡Â¿««»ƒ¿»«¿»¿≈»«∆
,˙BzLÏ ‰ˆB ‡e‰M ‰Ó Ïk ‰˙BLÂ ,ÏÎ‡Ï ‰ˆB∆∆¡…¿∆»«∆∆ƒ¿
BÈ‡Â ,˙Èfk elÙ‡ ÁÒt‰ NaÓ ÏÎB‡ ‰BÁ‡e»«¬»≈ƒ¿««∆«¬ƒ««ƒ¿≈

ÏÏk ÂÈÁ‡ ÌÚBË39,‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡ ‰f‰ ÔÓfe . ≈«¬»¿»«¿««∆≈««ƒ«»
ÌeÏk ‰ÈÁ‡ ÌÚBË BÈ‡Â40˜ÒÙ‰ ‰È‰iL È„k , ¿≈≈«¬∆»¿¿≈∆ƒ¿∆∆¿≈

,ÂÈÙa ‰vn‰ B‡ ÁÒt‰ Na ÌÚËÂ B˙„eÚÒ¿»¿««¿««∆«««»¿ƒ
.‰Âˆn‰ ‡È‰ Ô˙ÏÈÎ‡L∆¬ƒ»»ƒ«ƒ¿»

דף 39) פסחים (מסכת אפיקומן הפסח  אחר מפטירין שאין
מיני הפסח  אחר יאכלו שלא כלומר במשנה), ב ' עמוד קי "ט 
שמה  לאכול, תמיד רגילים שהיו כמו סעודה בקינוח  מתיקה
"אפיקומן" היוונית בשפה קורין הסעודה אחרי  שאוכלים

תשבי ). בשם רע "א שמואל 40)(תוס ' אמר יהודה כרב 
אפיקומן". מצה אחר מפטירין ש"אין

.ÈÂÈ„È ÏËB CkŒÁ‡Â41ÒBk ÏÚ ÔBÊn‰ ˙ka CÓe ¿««»≈»»¿»≈ƒ¿««»«
ÓB‚Â ÈÚÈ ÒBk ‚ÊBÓ CkŒÁ‡Â .e‰˙BLÂ ÈLÈÏL¿ƒƒ¿≈¿««»≈¿ƒƒ¿≈

Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ42‡È‰Â ,ÈM‰ ˙ka ÂÈÏÚ ÓB‡Â , »»∆««≈¿≈»»ƒ¿««ƒ¿ƒ
"'eÎÂ EÈNÚÓ Ïk '‰ EeÏÏ‰È"43Èt ‡Ba" CÓe , ¿«¿»«¬∆¿¿»≈≈¿ƒ

ıeÁ ,‰ÏÈl‰ Ïk ÌeÏk CkŒÁ‡ ÌÚBË BÈ‡Â ."ÔÙb‰«»∆¿≈≈««»¿»««¿»
ÈLÈÓÁ ÒBk ‚ÊÓÏ BÏ LÈÂ .ÌÈn‰ ÔÓ44ÂÈÏÚ ÓBÏÂ ƒ«»ƒ¿∆ƒ¿…¬ƒƒ¿«»»

˙B‰ ÏÚ" „Ú "BË Èk '‰Ï e„B‰"Ó ,ÏB„b‰ Ïl‰«≈«»≈«ƒ«««¬
LÈÂ .˙BÒBÎ ‰Úa‡ BÓk ‰BÁ BÈ‡ ‰Ê ÒBÎÂ ."Ïa»∆¿∆≈»¿«¿»»¿∆
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קמד               
         

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ˆiL ÌB˜Ó ÏÎa Ïl‰‰ ˙‡ Ó‚Ï BÏƒ¿…∆««≈¿»»∆ƒ¿∆««ƒ
.‰„eÚÒ ÌB˜Ó BÈ‡L∆≈¿¿»

אחרונים.41) "למעינו 42)למים עד רק  קרא עכשיו שעד
ה'). הלכה (למעלה פסחים 43)מים" (מסכת יהודה כרב 

א'). עמוד קי "ח  דף 44)דף  פסחים (מסכת ר"ח  גרס  כן
ר' דברי  הגדול הלל עליו אומר "חמישי  א '): עמוד קי "ח 
הרמב "ם: בן הר"א בשם מביא רוקח  מעשה ובספר טרפון"
היה  ולא כוסות ד' רק  לשתות נוהג הרמב "ם "שאביו

מוסיף ".

.‡ÈÌB˜Ó45,ÌÈÁÒÙ ÈÏÈÏa ÈÏˆ ÏÎ‡Ï e‚‰pL »∆»¬∆¡…»ƒ¿≈≈¿»ƒ
,ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ,ÏÎ‡Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó .ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆»¬∆…∆¡…≈¿ƒ

‡e‰ ÁÒt Na eÓ‡È ‡nL ‰Êb46ÌB˜Ó ÏÎe .47 ¿≈»∆»…¿¿«∆«¿»»
„Á‡k Blk ÈeÏˆ ‰N ÏÎ‡Ï eÒ‡48ÈtÓ ,‰Ê ÏÈÏa »∆¡…∆»À¿∆»¿≈∆ƒ¿≈
Ì‡Â .ıeÁa ÌÈL„˜ ÏÎB‡k ‰‡pL49B‡ ,CzÁÓ ‰È‰ ∆ƒ¿∆¿≈»»ƒ«¿ƒ»»¿À»

‡ epnÓ qÁL50aÁÓ ‡e‰Â ‡ Ba ˜ÏL B‡51 ∆ƒ≈ƒ∆≈∆»«≈∆¿¿À»
e‚‰pL ÌB˜Óa zÓ ‰Ê È‰ 52. ¬≈∆À»¿»∆»»

א').45) עמוד נ"ג דף  פסחים במסכת והרי46)(משנה
בחוץ . קדשים אוכל לאכול 47)הוא שנהגו במקום אפילו

כחכמים.48)צלי . ב ') עמוד כ"ב  דף  ביצה במסכת (משנה
א').49) עמוד ע "ד דף  פסחים שהוא 50)(מסכת שכיון

לפסח . דומה אינו שזה 51)חסר יטעו שלא מחובר. אפילו
בשליקה. דרכו שאין פסח , אחד.52)קרבן כוס  אפילו

.ÈÈÓ53ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡L54ÏÚ Lc˜Ó  ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ƒ∆≈«ƒ¿≈≈«∆«¿«≈«
ÏÚ ÌÈc‰ Ïk ‰NBÚÂ ,˙aLa ‰NBÚL C„k ,˙t‰««¿∆∆∆∆¿«»¿∆»«¿»ƒ«

˜È BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .‰f‰ „q‰55 „Ïa BÓ ‡l‡ «≈∆«∆ƒ∆≈»»∆»»ƒ¿«
Èt ‡Ba" :˙BÎ ÈzL Bn‰ ÏÚ CÓ ‰lÁza«¿ƒ»¿»≈««»¿≈¿»≈¿ƒ
Ó‚iLÎe ,ÏÎB‡Â "BÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ"Â "‰Ó„‡‰»¬»»¿«¬ƒ«»¿≈¿∆ƒ¿…
ÔÓ ÏÎB‡Â ÊBÁÂ ,ÏÎB‡Â ‰vn‰ ÏÚ CÓ ‰„b‰‰««»»¿»≈«««»¿≈¿≈¿≈ƒ

.‰Î ‡Ïa Bn‰«»¿…¿»»

אחד.54)(רי "ף ).53) כוס  דף 55)אפילו פסחים (מסכת
א'). עמוד קט "ו דף  (שם חסדא כרב  ב '). עמוד קי "ד

.‚ÈÈÓ56˙nLÓ ‰vÓ BÏ ÔÈ‡L57 ˙Èfk ‡l‡ ƒ∆≈«»¿À∆∆∆»««ƒ
ÏÚ" CÓ ,˙nLÓ dÈ‡L ‰vnÓ B˙„eÚÒ ÓBbLk¿∆≈¿»ƒ«»∆≈»¿À∆∆¿»≈«

"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡58ÌÚBË BÈ‡Â ,˙Èfk B˙B‡ ÏÎB‡Â ¬ƒ««»¿≈««ƒ¿≈≈
ÌeÏk ÂÈÁ‡59. «¬»¿

הלכה 57)(רי "ף ).56) ו' פרק  למעלה (ראה מצה לשם
השובע .58)ט '). על אכלו שהרי  אפיקומן מצות גם ויוצא
הלכה 59) ו' פרק  (למעלה כלום המצה אחר מפטירין שאין

י "א).

.„ÈÊBÁ BÈ‡  ıÈ˜‰Â ‰„eÚq‰ CB˙a ÔLiL ÈÓƒ∆»≈¿«¿»¿≈ƒ≈≈
ÏÎB‡Â60‰„eÚq‰ CB˙a Ô˙ˆ˜Ó eLiL ‰eÁ Èa . ¿≈¿≈¬»∆»¿ƒ¿»»¿«¿»

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÊBÁ 61.eÏÎ‡È ‡Ï  eBÚÂ Ôlk eÓc . ¿ƒ¿¿ƒƒ¿¿À»¿≈……≈
eÏÎ‡È  Ôlk eÓÓ˙62. ƒ¿«¿¿À»…≈

פסח 60) לענין א') עמוד ק "כ דף  פסחים במסכת (משנה
חשובה  ששינה מפני  הוא והטעם מצה לענין הדין והוא

את  לאכול ואסור מקומות בשני  כאוכל הוא והרי  כהפסק 
יאכל" אחד "בבית שנאמר: משום מקומות בשני  הפסח 
למצה. הדין והוא א') עמוד פ "ו דף  פסחים (מסכת

הפסק 61) זה אין נעורים היו החבורה בני  שיתר מכיון
הישנים. לגבי  דף 62)אפילו פסחים (מסכת יוסי  כרבי  ֵ

למה  מוסבים יוסי  ר' שדברי  רבינו וסובר ב ') עמוד ק "כ
ר' אמר זה ועל יאכלו" לא – כולן "ישנו קמא: תנא שאמר
לישן  שיתחילו והוא נתנמנמו, אבל בנרדמו דוקא שזהו יוסי 
קראם  ואם אליהם כשידברו ושומעין בשינה נשתקעו ולא
(ורשב "ם  יאכלו לרבינו) המשנה (פירוש מיד עונים אדם
"ישנו  קמא תנא שאמר הרישא על חולק  יוסי  שר' מפרש

יאכלו"). מקצתן

‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿»≈«»

 
˙eÏb‰ ÔÓÊa Ï‡NÈ da e‚‰pL ‰„b‰‰ ÁÒ1Ck …«««»»∆»¬»ƒ¿»≈ƒ¿««»»

eÏÈ‰a :ÓB‡Â ÈL ÒBk ÏÚ ÏÈÁ˙Ó :‡È‰2e‡ˆÈ ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»
ÌÈˆnÓ

. ƒƒ¿»ƒ
 ד').1) הלכה ח ' פרק  למעלה וכן 2)(ראה וחפזון בבהלה

ג'): פסוק  ט "ז פרק  (דברים הפסוק  על אונקלוס  בתרגום
מארעא  נפקת "בבהילו – מצרים" מארץ  יצאת "בחפזון
וחציו  ("בבהילו") ארמית חציו שאמר ומה דמצרים".
בשפה  אז שולטים היו שלא מפני  ממצרים") ("יצאנו עברית

קל"ג). עמוד שלמה" ב "הגדה ההגדה (פירוש העברית

.ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a ‡˙‰‡ eÏÎ‡ Èc ‡ÈÚ ‡ÓÁÏ ‡‰»«¿»«¿»ƒ¬««¿»«»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ
È˙ÈÈ ÁÒÙÏ CÈˆc Ïk ,ÏeÎÈÈÂ È˙ÈÈ ÔÈÙÎc Ïk»ƒ¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿ƒ¿∆«≈≈

L‰ .ÁÒÙÈÂ‡Ú‡a ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,‡Î‰ ‡z ¿ƒ¿«»«»»»¿«»¿«¿»¿«¿»
Èa ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,È„Ú ‡Î‰ ‡zL‰ .Ï‡NÈ„¿ƒ¿»≈»«»»»«¿≈¿«»¿«¿»¿≈

:ÈÁ»≈
ÏÎaL ?˙BÏÈl‰ ÏkÓ ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó«ƒ¿«»««¿»«∆ƒ»«≈∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡ ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰«≈≈»«¿ƒƒ¬ƒ««∆»¿««¿»
ıÓÁ ÌÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰«∆¿≈¿»ƒ∆¿»«≈»¿ƒ»≈

ÏÎaL .‰vÓ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe3e‡ ˙BÏÈl‰ «»¿««¿»«∆À«»∆¿»«≈»
ÏÎaL .BÓ ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜È ‡L ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆»∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈLBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

:ÔÈaÒÓ elk ‰f‰«∆À»¿Àƒ
אוכלים 3) אנו הלילות "שבכל עכשיו: אמר הבית ובזמן

ב '). הלכה ח ' (פרק  כו'" צלי  בשר

eÈ‰Ï‡ ÈÈ e‡ÈˆBiÂ ,ÌÈˆÓa ‰ÚÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„Ú¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿»¡…≈
‡ÈˆB‰ ‡Ï el‡Â .‰ÈeË ÚBÊe ‰˜ÊÁ „Èa ÌMÓƒ»¿»¬»»ƒ¿«¿»¿ƒ…ƒ
ÔÈ„Ú  ÌÈˆnÓ eÈ˙B‡ ˙‡ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¬«ƒ
‰ÚÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„aÚLÓ eÈ Èe eÈa ,e‡»»≈¿≈»≈¿À¿»ƒ»ƒ¿«¿…
elk ,ÌÈB elk ,ÌÈÓÎÁ elk elÙ‡Â .ÌÈˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬ƒÀ»¬»ƒÀ»¿ƒÀ»
tÒÏ eÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,‰Bz‰ ˙‡ ÌÈÚ„BÈ elk ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒÀ»¿ƒ∆«»ƒ¿»»≈¿«≈
˙‡ÈˆÈa tÒÏ CÈ‡n‰ ÏkL .ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿»ƒ∆»««¬ƒ¿«≈ƒƒ«

.ÁaLÓ ‰Ê È‰ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆¿À»
Ôa ÊÚÏ‡ ÈaÂ ÚLB‰È ÈaÂ ÊÚÈÏ‡ Èaa ‰NÚÓ«¬∆¿«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À«¿«ƒ∆¿»»∆
ÔÈaÒÓ eÈ‰L ÔBÙË ÈaÂ ‡È˜Ú ÈaÂ ‰ÈÊÚ¬«¿»¿«ƒ¬ƒ»¿«ƒ«¿∆»¿Àƒ
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B˙B‡ Ïk ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÔÈtÒÓ eÈ‰Â ,˜ŒÈaƒ¿≈¿«¿»¿«¿ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ»
eÈ˙Ba :Ì‰Ï eÓ‡Â Ì‰È„ÈÓÏ˙ e‡aL „Ú .‰ÏÈl‰«»¿»«∆»«¿ƒ≈∆¿»¿»∆«≈

.˙ÈÁL ÏL ÚÓL ˙‡È˜ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿ƒ«¿«∆«¬ƒ
Ôk È‡ È‰ :‰ÈÊÚ Ôa ÊÚÏ‡ Èa Ì‰Ï Ó‡»«»∆«ƒ∆¿»»∆¬«¿»¬≈¬ƒ¿∆
ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ Ó‡zL È˙ÈÎÊ ‡ÏÂ ,‰L ÌÈÚLƒ¿ƒ»»¿…»ƒƒ∆≈»≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÔÚÓÏ" :Ó‡pL ,‡ÓBÊ Ôa dLcL „Ú ,˙BÏÈla«≈«∆¿»»∆»∆∆∆«¿««
."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÌÈˆÓ ı‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ ˙‡ kÊzƒ¿…∆≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ…¿≈«∆

ÈÓÈ Ïk" .ÌÈÓi‰  "EÈiÁ ÈÓÈ".˙BÏÈl‰  "EÈiÁ ¿≈«∆«»ƒ…¿≈«∆«≈
Ïk" .‰f‰ ÌÏBÚ‰  "EÈiÁ ÈÓÈ" :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿≈«∆»»«∆…

.ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‡È‰Ï  "EÈiÁ ÈÓÈ¿≈«∆¿»ƒƒ«»ƒ«
.‡e‰ Cea ,Ï‡NÈÏ ‰Bz Ô˙pL ÌB˜n‰ Cea»«»∆»«»¿ƒ¿»≈»
„Á‡Â .ÌÎÁ „Á‡ .‰B˙ ‰ac ÌÈ ‰Úa‡ „‚k¿∆∆«¿»»»ƒƒ¿»»∆»»»¿∆»

:Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡L „Á‡Â .Ìz „Á‡Â .ÚL»»¿∆»»¿∆»∆≈≈«ƒ¿…
ÌÎÁÌÈwÁ‰Â ˙B„Ú‰ ‰Ó" ?ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó »»«≈»»≈¿«Àƒ

ÌÎ˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰eˆ L‡ ÌÈËtLn‰Â4‰z‡ Û‡ ." ¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»¿»¡…≈∆¿∆««»
ÁÒt‰ Á‡ ÔÈÈËÙÓ ÔÈ‡" :ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰k BÏ BÓ‡¡¿ƒ¿«∆«≈«¿ƒƒ«««∆«

."ÔÓB˜ÈÙ‡¬ƒ»
הנוסחא:4) וויניציאה שונצינו רומא בדפוסי  התימנים, בכ"י 

ד') הלכה י ' פרק  (פסחים בירושלמי  וכ"ה "אותנו"
שואל  החכם שבאמת מפני  בא. פרשת סוף  ובמכילתא
ולא  בציווי , עצמו את כולל הוא שגם "אותנו" בלשון
אלא  (להלן), הכלל מן עצמו ומוציא "לכם" שאומר כהרשע 
אלא  החכם של השאלה לשון את העתיקה לא שהתורה
להגר"מ  שלמה) הגדה (וראה אתכם ישאל החכם כי  סיפרה

כ"ב ). פרק  מבוא כשר

."ÌÎÏ ˙‡f‰ ‰„BÚ‰ ‰Ó" ?ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó ÚL»»«≈»»¬»«…»∆
ÏÏk‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰L ÈÙÏe .BÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ»∆¿…¿ƒ∆ƒ∆«¿ƒ«¿»
:BÏ BÓ‡Â ÂÈpL ˙‡ ‰‰˜‰ ‰z‡ Û‡ .wÚa Ùk»«»ƒ»««»«¿≈∆ƒ»∆¡
‡ÏÂ ÈÏ ."ÌÈˆnÓ È˙‡ˆa ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê eÚa"«¬∆»»¿»ƒ¿≈ƒƒƒ¿»ƒƒ¿…

.Ï‡‚ ‰È‰ ‡Ï ÌL ‰È‰ el‡Â .BÏ¿ƒ»»»…»»ƒ¿»
:ÂÈÏ‡ zÓ‡Â" ."˙‡f ‰Ó" ?ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó Ìz»«≈«…¿»«¿»≈»

."ÌÈ„Ú ˙ÈaÓ ÌÈˆnÓ ÈÈ e‡ÈˆB‰ „È ˜ÊÁa¿…∆»ƒ»¿»ƒƒ¿«ƒƒ≈¬»ƒ
z„b‰Â" :Ó‡pL ,BÏ Á˙t z‡ Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡LÂ¿∆≈≈«ƒ¿…«¿¿«∆∆¡«¿ƒ«¿»
ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê eÚa :Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia EÏ¿ƒ¿««≈…«¬∆»»¿»ƒ
L‡Ó ÏBÎÈ  "EÏ z„b‰Â" ."ÌÈˆnÓ È˙‡ˆa¿≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈…
ÌBia" È‡ ."‡e‰‰ ÌBia" :ÓBÏ „eÓÏz ?L„Á…∆«¿«««ƒ«
eÚa" :ÓBÏ „eÓÏz ?ÌBÈ „BÚaÓ ÏBÎÈ ,"‡e‰‰«»ƒ¿«¿««¬
ÌÈÁpÓ BÓe ‰vnL ‰ÚL ‡l‡ ÈzÓ‡ ‡Ï ."‰Ê∆…»«¿ƒ∆»¿»»∆«»»À»ƒ

.EÈÙÏ¿»∆
ÂLÎÚÂ ,eÈ˙B‡ eÈ‰ ÌÈÁ‡ ÌÈ‰Ï‡ È„BÚ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿≈¡…ƒ¬≈ƒ»¬≈¿«¿»
ÚLB‰È Ó‡iÂ" :Ó‡pL .B˙„BÚÏ ÌB˜n‰ e≈̃¿»«»«¬»∆∆¡««…∆¿À«
‰p‰ Úa ,Ï‡NÈ È‰Ï‡ ÈÈ Ó‡ ‰k :ÌÚ‰ Ïk Ï‡∆»»»…»«¿»¡…≈ƒ¿»≈¿≈∆«»»
È‡Â Ì‰‡ È‡ Áz ,ÌÏBÚÓ ÌÎÈ˙B‡ eLÈ»¿¬≈∆≈»∆«¬ƒ«¿»»«¬ƒ
˙‡ ÌÎÈ‡ ˙‡ Áw‡Â .ÌÈÁ‡ ÌÈ‰Ï‡ e„ÚiÂ ,BÁ»«««¿¡…ƒ¬≈ƒ»∆«∆¬ƒ∆∆
,ÔÚk ı‡ ÏÎa B˙B‡ CÏB‡Â ,‰p‰ ÚÓ Ì‰‡«¿»»≈≈∆«»»»≈¿»∆∆¿»«

˜ÁˆÈÏ Ôz‡Â .˜ÁˆÈ ˙‡ BÏ Ôz‡Â ,BÚÊ ˙‡ ‰a‡Â»«¿∆∆«¿»∆∆∆ƒ¿»»∆≈¿ƒ¿»
ÈÚN ‰ ˙‡ ÂNÚÏ Ôz‡Â ,ÂNÚ ˙‡Â ˜ÚÈ ˙‡∆«¬…¿∆≈»»∆≈¿≈»∆«≈ƒ

."ÌÈˆÓ e„È ÂÈe ˜ÚÈÂ ,B˙B‡ ˙LÏ»∆∆¿«¬…»»»¿ƒ¿»ƒ
.‡e‰ Cea ,BnÚ Ï‡NÈÏ B˙ÁË‰ ÓBL Cea»≈«¿»»¿ƒ¿»≈«»
BÓk ˙BNÚÏ ,ıw‰ ˙‡ MÁ ‡e‰ Cea LB„w‰L∆«»»ƒ«∆«≈«¬¿
:Ó‡pL .ÌÈ˙a‰ ÔÈa eÈ‡ Ì‰‡Ï Ó‡L∆»«¿«¿»»»ƒ≈«¿»ƒ∆∆¡«
ı‡a EÚÊ ‰È‰È ‚ Èk Ú„z ÚB„È Ì‡Ï Ó‡iÂ"«…∆¿«¿»»«≈«ƒ≈ƒ¿∆«¿¬¿∆∆
,‰L ˙B‡Ó Úa‡ Ì˙B‡ epÚÂ Ìe„ÚÂ ,Ì‰Ï ‡Ï…»∆«¬»¿ƒ»«¿«≈»»
e‡ˆÈ ÔÎ ÈÁ‡Â ,ÈÎ‡ Ôc e„ÚÈ L‡ ÈBb‰ ˙‡ Ì‚Â¿«∆«¬∆«¬…»»…ƒ¿«¬≈≈≈¿

."ÏB„b LÎaƒ¿À»
„Ïa „Á‡ ‡lL .eÏÂ eÈ˙B‡Ï ‰„ÓÚL ‡È‰Â¿ƒ∆»¿»«¬≈¿»∆…∆»ƒ¿«
eÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ B„Â Bc ÏÎa ‡l‡ ,eÈÏÚ „ÓÚ»«»≈∆»¿»»¿ƒ»≈

.Ì„iÓ eÏÈvÓ ‡e‰ Cea LB„w‰Â ,e˙BlÎÏ¿«≈¿«»»«ƒ≈ƒ»»
˜ÚÈÏ ˙BNÚÏ Èn‡‰ ÔÏ Lwa ‰Ó „ÓÏe ‡≈̂¿««ƒ≈»»»¬«ƒ«¬¿«¬…
Lwa ÔÏÂ ,ÌÈÎf‰ ÏÚ ‡l‡ Ê‚ ‡Ï ‰ÚtL .eÈ‡»ƒ∆«¿……»«∆»««¿»ƒ¿»»ƒ≈
„iÂ ,È‡ „‡ Èn‡" :Ó‡pL ,Ïk‰ ˙‡ ˜ÚÏ«¬…∆«…∆∆¡«¬«ƒ…≈»ƒ«≈∆

"ÌL ‚iÂ ,‰ÓÈˆÓ5ÚwzL‰Ï „È ‡lL „nÏÓ  ƒ¿«¿»«»»»¿«≈∆…»«¿ƒ¿«≈«
e‚Ï :‰Út Ï‡ eÓ‡iÂ" :Ó‡pL ,ÌL e‚Ï ‡l‡∆»»»∆∆¡««…¿∆«¿…»
Èk ,EÈ„ÚÏ L‡ Ô‡vÏ ‰ÚÓ ÔÈ‡ Èk ,e‡a ı‡a»»∆»ƒ≈ƒ¿∆«…¬∆«¬»∆ƒ
ı‡a EÈ„Ú ‡ eLÈ ‰zÚÂ .ÔÚk ı‡a Ú‰ „Î»≈»»»¿∆∆¿»«¿«»≈¿»¬»∆¿∆∆

."ÔL‚∆
הדבור"5) פי  על אנוס  מצרימה "וירד נוסף : שלנו בהגדות

עובדיה. רב  בנוסחת וכ"ה

e„È LÙ ÌÈÚLa" :Ó‡pL BÓk  "ËÚÓ È˙Óa"ƒ¿≈¿»¿∆∆¡«¿ƒ¿ƒ∆∆»¿
ÈÎBÎk EÈ‰Ï‡ ÈÈ EÓN ‰zÚÂ ,‰ÓÈˆÓ EÈ˙B‡¬∆ƒ¿»¿»¿«»»¿¿»¡…∆¿¿≈

."Ï ÌÈÓM‰«»«ƒ»…
ÌL ÌÈiˆÓ Ï‡NÈ eÈ‰L „nÏÓ  "ÈB‚Ï ÌL È‰ÈÂ"«¿ƒ»¿¿«≈∆»ƒ¿»≈¿À»ƒ»

.ÈB‚Ï¿
et Ï‡NÈ Èe" :Ó‡pL BÓk  "ÌeˆÚÂ ÏB„b"»¿»¿∆∆¡«¿≈ƒ¿»≈»
ı‡‰ ‡ÏnzÂ ,„‡Ó „‡Óa eÓˆÚiÂ eaiÂ eˆLiÂ«ƒ¿¿«ƒ¿«««¿ƒ¿…¿…«ƒ»≈»»∆

."Ì˙B‡»
‰„N‰ ÁÓˆk ‰" :Ó‡pL BÓk  "Â"»»¿∆∆¡«¿»»¿∆««»∆
ÌÈ„L ,ÌÈÈ„Ú È„Úa È‡zÂ ÈÏc‚zÂ ÈazÂ ,CÈz˙¿«ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ«»…ƒ«¬ƒ¬»ƒ»«ƒ

"‰ÈÚÂ ÌÚ z‡Â ,Ánˆ CÚNe ,eÎ6. »…¿»≈ƒ≈«¿«¿≈…¿∆¿»
כו'6) ואראך עליך "ואעבור כאן: נוסף  שלנו בהגדות

חיי ". בדמייך

‰‰" :Ó‡pL BÓk  "ÌÈˆn‰ e˙‡ eÚiÂ"«»≈…»«ƒ¿ƒ¿∆∆¡«»»
‰ÓÁÏÓ ‰‡˜˙ Èk ‰È‰Â ,‰aÈ Ôt ,BÏ ‰ÓkÁ˙pƒ¿«¿»∆ƒ¿∆¿»»ƒƒ¿∆»ƒ¿»»
ÔÓ ‰ÏÚÂ ea ÌÁÏÂ ,eÈ‡N ÏÚ ‡e‰ Ìb ÛÒBÂ¿«««¿≈¿ƒ¿«»¿»»ƒ

."ı‡‰»»∆
ÌÈqÓ ÈN ÂÈÏÚ eÓÈNiÂ" :Ó‡pL BÓk  "eepÚÈÂ"«¿«¿∆∆¡««»ƒ»»»≈ƒƒ
˙‡ ,‰ÚÙÏ ˙BkÒÓ ÈÚ ÔiÂ ,Ì˙ÏÒa B˙pÚ ÔÚÓÏ¿«««…¿ƒ¿…»«ƒ∆»≈ƒ¿¿¿«¿…∆

."ÒÒÓÚ ˙‡Â Ì˙tƒ…¿∆««¿≈
:Ó‡pL BÓk  "‰L˜ ‰„BÚ eÈÏÚ eziÂ"«ƒ¿»≈¬»»»¿∆∆¡«

."CÙa Ï‡NÈ Èa ˙‡ ÌÈˆÓ e„ÚiÂ"««¬ƒƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ¿»≈¿»∆
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קמו               
         

È‰ÈÂ" :Ó‡pL BÓk  "eÈ˙‡ È‰Ï‡ ÈÈ Ï‡ ˜ÚˆpÂ"«ƒ¿«∆¿»¡…≈¬…≈¿∆∆¡««¿ƒ
È eÁ‡iÂ ,ÌÈˆÓ CÏÓ ˙ÓiÂ ,Ì‰‰ ÌÈa‰ ÌÈÓi«»ƒ»«ƒ»≈«»»∆∆ƒ¿«ƒ«≈»¿¿≈
Ï‡ Ì˙ÚÂL ÏÚzÂ ,e˜ÚÊiÂ ‰„Ú‰ ÔÓ Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ»¬…»«ƒ¿»««««¿»»∆

."‰„Ú‰ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒƒ»¬…»
ÚÓLiÂ" :Ó‡pL BÓk  "eÏ˜ ˙‡ ÈÈ ÚÓLiÂ"«ƒ¿«¿»∆…≈¿∆∆¡««ƒ¿«
˙‡ B˙Èa ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ ,Ì˙˜‡ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆«¬»»«ƒ¿…¡…ƒ∆¿ƒ∆

."˜ÚÈ ˙‡Â ˜ÁˆÈ ˙‡ Ì‰‡«¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…
BÓk ,ı‡ Cc ˙eLÈt BÊ  "eÈÚ ˙‡ ‡iÂ"««¿∆»¿≈¿ƒ∆∆∆∆¿
Ú„iÂ Ï‡NÈ Èa ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ" :Ó‡pL∆∆¡«««¿¡…ƒ∆¿≈ƒ¿»≈«≈«

."ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ
Ïk" :Ó‡pL BÓk ,ÌÈa‰ el‡  "eÏÓÚ ˙‡Â"¿∆¬»≈≈«»ƒ¿∆∆¡«»
."ÔeiÁz ˙a‰ ÏÎÂ e‰ÎÈÏLz ‰B‡È‰ „Bli‰ Ôa‰«≈«ƒ«¿»«¿ƒÀ¿»««¿«
Ì‚Â" :Ó‡pL BÓk ,˜Ác‰ ‰Ê  "eˆÁÏ ˙‡Â"¿∆«¬≈∆«…«¿∆∆¡«¿«

."Ì˙‡ ÌÈˆÁÏ ÌÈˆÓ L‡ ıÁl‰ ˙‡ È˙È‡»ƒƒ∆«««¬∆ƒ¿«ƒ…¬ƒ…»
ÏÚ ‡ÏÂ ,C‡ÏÓ È„È ÏÚ ‡Ï  "ÌÈˆnÓ ÈÈ e‡ˆBiÂ"«ƒ≈¿»ƒƒ¿«ƒ…«¿≈«¿»¿…«
‡e‰ Cea LB„w‰ ‡l‡ ,ÁÈÏL È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,ÛN È„È¿≈»»¿…«¿≈»ƒ«∆»«»»
‰ÏÈla ÌÈˆÓ ı‡a ÈzÚÂ" :Ó‡pL .B„BÎaƒ¿∆∆¡«¿»«¿ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ««¿»
„ÚÂ Ì„‡Ó ÌÈˆÓ ı‡a BÎa ÏÎ È˙Èk‰Â ,‰f‰«∆¿ƒ≈ƒ»¿¿∆∆ƒ¿«ƒ≈»»¿«
"ÈÈ È‡ ,ÌÈËÙL ‰NÚ‡ ÌÈˆÓ È‰Ï‡ ÏÎe ,‰Ó‰a7. ¿≈»¿»¡…≈ƒ¿«ƒ∆¡∆¿»ƒ¬ƒ¿»

ולא 7) כו' מצרים בארץ  "ועברתי  נוסף : שלנו בהגדות
אחר". ולא כו' שרף  ולא כו' מלאך

„È ‰p‰" :Ó‡pL BÓk ,c‰ ‰Ê  "‰˜ÊÁ „Èa"¿»¬»»∆«∆∆¿∆∆¡«ƒ≈«
ÌÈBÓÁa ÌÈÒeqa ,‰„Na L‡ E˜Óa ‰ÈB‰ ÈÈ¿»»¿ƒ¿¿¬∆«»∆«ƒ«¬ƒ

."„‡Ó „k c ,Ô‡ve ˜aa ÌÈlÓba«¿«ƒ«»»«…∆∆»≈¿…
BaÁÂ" :Ó‡pL BÓk ,Á‰ BÊ  "‰ÈeË ÚÊe"ƒ¿…«¿»«∆∆¿∆∆¡«¿«¿

."ÌÈÏLeÈ ÏÚ ‰ÈeË B„Èa ‰ÙeÏL¿»¿»¿»«¿»»ƒ
B‡" :Ó‡pL ,‰ÈÎL Èelb BÊ  "Ï„‚ ‡Óe"¿…»»…ƒ¿ƒ»∆∆¡«
˙BqÓa ,ÈBb wÓ ÈB‚ BÏ ˙Á˜Ï ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰q‰¬ƒ»¡…ƒ»…»««ƒ∆∆¿«
ÚBÊe ‰˜ÊÁ „Èe ‰ÓÁÏÓe ÌÈ˙ÙBÓe ˙˙‡a¿……¿¿ƒ¿ƒ¿»»¿»¬»»ƒ¿«
ÈÈ ÌÎÏ ‰NÚ L‡ ÏÎk ,ÌÈÏ„b ÌÈ‡BÓe ‰ÈeË¿»¿»ƒ¿…ƒ¿…¬∆»»»∆¿»

."EÈÈÚÏ ÌÈˆÓa ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆¿ƒ¿«ƒ¿≈∆
‰f‰ ‰hn‰ ˙‡Â" :Ó‡pL ,‰hn‰ ‰Ê  "˙B˙‡e"¿…∆««∆∆∆¡«¿∆««∆«∆

."˙B˙‡‰ ˙‡ Ba ‰NÚz L‡ E„Èa Áwzƒ«¿»∆¬∆«¬∆∆»…
Èz˙Â" :Ó‡pL BÓk ,Ìc‰ ‰Ê  "ÌÈ˙ÙÓe"¿…¿ƒ∆«»¿∆∆¡«¿»«ƒ
."ÔLÚ ˙BÓ˙Â L‡Â Ìc ,ı‡e ÌÈÓMa ÌÈ˙ÙBÓ¿ƒ«»«ƒ»»∆»»≈¿ƒ¿»»
"‰ÈeË ÚÊe" .ÌÈzL  "‰˜ÊÁ „Èa" :Á‡ c»»«≈¿»¬»»¿«ƒƒ¿…«¿»
 "˙B˙B‡e" .ÌÈzL  "ÏB„‚ ‡BÓe" .ÌÈzL ¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿
˙BkÓ NÚ el‡ .ÌÈzL  "ÌÈ˙ÙBÓe" .ÌÈzL¿«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈∆∆«
,ÌÈˆÓa ÌÈiˆn‰ ÏÚ ‡e‰ Cea LB„w‰ ‡È‰L∆≈ƒ«»»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

:Ô‰ el‡Â¿≈≈
.‰a‡ .„a .ÔÈÁL .c .BÚ .ÌÈpk .ÚcÙˆ .Ìc»¿«¿≈«ƒƒ»∆∆¿ƒ»»«¿∆
Ì‰a Ô˙B ‰È‰ ‰„e‰È Èa .˙BBÎa ˙kÓ .CLÁ∆««¿«ƒ¿»»»≈»∆

"Á‡a L"„Ú C"ˆc :ÔÓÈÒ8. ƒ»¿«¬«¿««
הגלילי8) יוסי  "רבי  דברים: כמה כאן נוספו שלנו בהגדות

כו' טובות מעלות כמה כו' עקיבא רבי  כו' אליעזר רבי  כו'
עוונותינו". כל על לכפר

ÌÈ„ ‰LÏL Ó‡ ‡lL Ïk :ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa«»«¿ƒ≈≈…∆…»«¿»¿»ƒ
.‰vÓ .ÁÒt :B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ÁÒta el‡≈«∆«…»»¿≈»∆««»

.ÌÈBÓe¿ƒ
Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B‡ eÈ‰L ÁÒt∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈«ƒ¿»
Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,Ìi«̃»«»«∆»««»«»≈
ÁÒt ÁÊ ÌzÓ‡Â" :Ó‡pL .ÌÈˆÓa eÈ˙B‡¬≈¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«
ÌÈˆÓa Ï‡NÈ È Èza ÏÚ ÁÒt L‡ ÈÈÏ ‡e‰«»¬∆»««»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ
ÌÚ‰ „wiÂ ,ÏÈv‰ eÈza ˙‡Â ÌÈˆÓ ˙‡ Bt‚a¿»¿∆ƒ¿«ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ…»»

."eÂÁzLiÂ«ƒ¿«¬
‡lL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ«»∆»¿ƒ«»«∆…
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
ÌÏ‡‚e ‡e‰ Cea LB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»¿»»
e‡ÈˆB‰ L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ" :Ó‡pL .„iÓƒ»∆∆¡««…∆«»≈¬∆ƒ
ÌÈˆnÓ eL‚ Èk ,ıÓÁ ‡Ï Èk ˙BvÓ ˙‚Ú ÌÈˆnÓƒƒ¿«ƒÀ…«ƒ…»≈ƒ…¿ƒƒ¿«ƒ

."Ì‰Ï eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â dÓ‰Ó˙‰Ï eÏÎÈ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒ¿«¿≈«¿«≈»…»»∆
ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÌÈÏÎB‡ e‡L el‡ ÌÈBÓ¿ƒ≈∆»¿ƒ«»«
.ÌÈˆÓa eÈ˙B‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈiˆn‰ enL∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈¿ƒ¿»ƒ
ÓÁa ,‰L˜ ‰„Úa Ì‰ÈiÁ ˙‡ eÓÈÂ" :Ó‡pL∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¬…»»»¿…∆
L‡ Ì˙„Ú Ïk ˙‡ ,‰„Na ‰„Ú ÏÎe ,ÌÈÏeƒ¿≈ƒ¿»¬…»«»∆≈»¬…»»¬∆

."CÙa Ì‰ e„Ú»¿»∆¿»∆
‡e‰ el‡k BÓˆÚ ˙B‡Ï Ì„‡ iÁ B„Â Bc ÏÎe¿»»«»»»ƒ¿«¿¿ƒ

ÌÈˆnÓ ‡ˆÈ9‡l‡ ,Ï‡b „Ïa eÈ˙B‡ ˙‡ ‡lL . »»ƒƒ¿»ƒ∆…∆¬≈ƒ¿«»«∆»
,ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :Ó‡pL .Ï‡b e˙B‡ Û‡«»»«∆∆¡«¿»ƒƒ»
ÚaL L‡ ı‡‰ ˙‡ eÏ ˙˙Ï e˙‡ ‡È‰ ÔÚÓÏ¿««»ƒ…»»∆»∆»»∆¬∆ƒ¿«

."eÈ˙‡Ï«¬…≈
"שנאמ 9) כאן: נוסף  שלפנינו ביום בהגדות לבנך והגדת ר

וכ"ה  ממצרים" בצאתי  לי  ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא
ב '). עמוד קט "ז דף  פסחים (מסכת במשנה

‡ÙÏ ÁaLÏ Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÌÈiÁ e‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈¿«≈«¿»≈
eÏ ‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe c‰Ïe Ïc‚Ï ÌÓBÏ¿≈¿«≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»»
˙e„ÚÓ e‡ÈˆB‰Â .el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÈ˙B‡ÏÂ¿«¬≈∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»≈«¿
Ï‡Óe ,‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓe ,‰l‡‚Ï „eaÚMÓe ,˙eÁÏ¿≈ƒƒ¿ƒ¿À»ƒ»¿ƒ¿»≈≈∆
ÂÈÙÏ Ó‡Â ,ÏB„b B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ,BË ÌBÈÏ¿≈¬≈»¿»¿…«¿»»

.dÈeÏÏ‰«¿»
ÈÈ ÌL È‰È .ÈÈ ÌL ˙‡ eÏÏ‰ ÈÈ È„Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰«¿»«¿«¿≈¿»«¿∆≈¿»¿ƒ≈¿»

."ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú ,'eÎÂ CÓ¿…»¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ
eÏ‡b L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈl‰ eÚÈb‰Â ,ÌÈˆnÓ eÈ˙B‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
eÚÈbÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ôk .ÌÈBÓe ‰vÓ Ba ÏÎ‡Ï∆¡»«»¿ƒ≈¿»¡…≈«ƒ≈
e˙‡˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈÁ‡ ÌÈÏ‚ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈
.E˙„BÚa ÌÈNNÂ EÈÚ ÔÈa ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¿»ƒ«¬»∆
ÌÓc ÚÈbiL ÌÈÁÒt‰ ÔÓe ÌÈÁf‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â¿…«»ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»
ÏÚ L„Á ÈL El ‰„BÂ ,ÔBˆÏ EÁaÊÓ È˜ ÏÚ«ƒƒ¿«¬¿»¿∆¿ƒ»»«
Ï‡b ÈÈ ‰z‡ Cea .eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b¿À»≈¿«¿«¿≈»«»¿»»«

:Ï‡NÈƒ¿»≈
BË ÌBÈ ÏÈÏa ‰„b‰‰ ÌÈ‡B˜Â ÔÈÎnL „Òk¿≈∆∆¿»¿ƒ¿¿ƒ««»»¿≈
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ÈM‰ ÏÈÏa ÌÈ‡B˜Â ÌÈÎÓ Ck ,ÁÒt ÏL ÔBL‡ƒ∆∆«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿≈«≈ƒ
˙BÒBÎ ‰Úa‡a ÈM‰ ÏÈÏa ÔÈiÁ ÔÎÂ .˙BiÏb ÏL∆»À¿≈«»ƒ¿≈«≈ƒ¿«¿»»

.ÔBL‡‰ ‰ÏÈla eNÚpL ÌÈc‰ ‡Leƒ¿»«¿»ƒ∆«¬««¿»»ƒ
.‰„b‰‰ ÁÒ ˜ÈÏÒ¿ƒ…«««»»

‰vÓe ıÓÁ ÔÈ„Â ÁÒt‰ „Ò ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆«∆«¿ƒ»≈«»
.‡iÓL„ ‡zÚiÒa¿ƒ«¿»ƒ¿«»


   

ÚÓLÏ (‡ :ÔËt e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«
Ïk ‰kÒa LÈÏ ( .ÈL˙a „Á‡a ÙBL ÏB˜»¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»»
˙ÚL Ïk Lc˜na ÏeÏ ÏhÏ (‚ .‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÚLƒ¿«¿≈∆»ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«

.‚Á‰ ÈÓÈ


¿≈∆»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

  
ואי1) הוא, מין זה מאי  והשופר, התקיעה מצות רבינו ביאר

י "ט , עליו מחללין ואם פסול. שופר זה ואי  כשר, שופר זה
התקיעה. ומקום ושיעורו השופר הכשר דיני  וכל

.‡ÚÓLÏ ‰Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓÙBM‰ ˙Úez ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿…«¿««»
."ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úez ÌBÈ" :Ó‡pL ,‰M‰ŒL‡a¿…«»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆»∆
ÏBia ÔÈa ,‰M‰ŒL‡a ÔÈa  Ba ÔÈÚ˜BzL ÙBLÂ ¿»∆¿ƒ≈¿…«»»≈«≈

ÛeÙk‰ ÌÈNk‰ Ô˜ ‡e‰ ˙BÙBM‰ ÏÎÂ . ∆∆«¿»ƒ«»¿»«»
ÔÈÏeÒtNk‰ ÔwÓ ıeÁ ,‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒƒ∆∆«∆∆¿««ƒ∆…

‰M‰ŒL‡a ÙBLa ‰Úez ‰Bza Lt˙È‰  ƒ¿»≈«»¿»¿»¿…«»»¬≈
eÈÚz" ,"'eÎÂ ÙBL zÚ‰Â" :ÏBia ÓB‡ ‡e‰≈«≈¿«¬«¿»«¿«¬ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."ÙBLÏBÈ ˙Úez ‰Ó :e„ÓÏ »ƒƒ«¿»»¿«¿«≈
ÙBMa ‰M‰ŒL‡ ˙Úez Û‡ ,ÙBMa. «»«¿«…«»»«»

מברכין 2) ולכן התקיעה, ולא השמיעה היא המצוה עיקר
שמע  ולא תקע  ואם בשופר, לתקוע  ולא שופר קול לשמוע 
ב 'תשובות  וראה ח ). הלכה (להלן יצא לא - השופר קול

הספר. בסוף  א):3)רבינו' כט , (במדבר הכתוב  כלשון
ה"י ) (פ "י  ויובל שמיטה ובהל' לכם". יהיה תרועה "יום

שמצוה רבינו כתב  היובל, ֿ ÚÂ˜˙Ïבתקיעת כסף  (ועיין
החמישים.4)משנה). שנת היא יובל, של הכיפורים ביום

מארצנו, שגלינו שאחר ה"ח ) (פ "י  ויובל שמיטה בהל' וראה
הגליות. שיתקבצו עד היובל דין כו,5)בטל השנה ראש

רבי ואמר יוסף '), ('בית כפוף  הוא כבשים של  קרן סתם א.
אמר  איל? של בשופר תוקעין "למה טז.): (ר"ה אבהו
עקידתו  לכם שאזכור כדי  איל של בשופר לפני  תקעו הקב "ה
לפני ". עצמכם עקדתם כאילו עליכם אני  ומעלה יצחק , של

של 6) מצוה כו:) (שם לוי  רבי  שאמר שמה רבינו, סובר
כפופים, כבשים או אילים של כלומר בכפופין, השנה ראש
ושאר  הראב "ד ודעת פסולים. אחרים ששופרות הכוונה

ב  אבל המובחר, מן למצוה אלא זה שאין דיעבד הראשונים,
אחרים. ממינים אפילו למעלה 7)כשר שכתב  כמו הכפוף .

יוסף '). אבל 8)('בית שם), (במדבר תרועה" "יום שכתוב 
דברים. בשאר או בשופר אם יתקע  במה שמענו לא עדיין

מסיני .9) למשה ב .10)הלכה לג, השנה ראש

.,„Á‡ ÙBLa ‰M‰ŒL‡a ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ Lc˜na«ƒ¿»»¿ƒ¿…«»»¿»∆»
ÔÈ„„v‰ ÔÓ ˙BˆBˆÁ ÈzLeCÈ‡Ó ÙBM‰ ., ¿≈¬¿ƒ«¿»ƒ«»«¬ƒ

ÙBMa ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙Bv˜Ó ˙BˆBˆÁ‰Â‰nÏÂ . ¿«¬¿¿«¿∆ƒ¿«««»¿»»
˙BˆˆÁa" :Ó‡pL ÌeMÓ ?˙BˆBˆÁa BnÚ ÔÈÚ˜B˙¿ƒƒ«¬¿ƒ∆∆¡««¬…¿
‡La Ï‡ ."'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ‰ ÙBL ÏB˜Â¿»»ƒƒ¿≈«∆∆¬»ƒ¿»
ÙBMa ‡l‡ ,‰M‰ŒL‡a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿…«»»∆»«»

„Ïa. ƒ¿»

בחצוצרות 11) תוקעין היו אנשים שני  ב . כו, שם משנה,
בשופר. התקיעה לתקוע 12)בשעת שגמרו אחרי 

לתקוע . השופר עוד ממשיך מסיימין 13)בחצוצרות, ולכך
היום. "בחצוצרות 14)במצות כתוב : א. כז, השנה ראש

אימתי - ו) צח , (תהלים ה' המלך לפני  הריעו שופר וקול
משמע  ו"לפני " ה', לפני  - ביחד וחצוצרות בשופר יריעו
"ודוד  כמו כביכול, לפניה ומריעים שם שרויה שהשכינה
אתם. מהלך הארון שהיה יד) ו, (שמואלֿב  ה'" לפני  מכרכר

.‚Ì"ekÚ ÏL ÙBL‰lÁzÎÏ Ba ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,. »∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ»
‡ˆÈ  Ú˜z Ì‡Â˙Ácp‰ ÈÚ ÏLÂ .,Ba Ú˜z Ì‡  ¿ƒ»«»»¿∆ƒ«ƒ««ƒ»«

‡ˆÈ ‡Ï,‡ˆÈ  Ba Ú˜zL ÏeÊb‰ ÙBL .ÔÈ‡L …»»»«»∆»«»»∆≈
ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‡l‡ ‰Âˆn‰Ú‚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ∆…»«

BaÚÓBM‰ B‰Èa‚‰ ‡ÏÂÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ  ¿…ƒ¿ƒ«≈«»»¿≈¿ƒ
ÏÊb‰ÏBÚ ÏL ÙBL ÔÎÂ .Ba Ú˜˙È ‡Ï ,Ì‡Â ; »≈¿≈»∆»…ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚÓ ÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡L ,‡ˆÈ  Ú˜z:Ó‡z Ì‡Â . »«»»∆≈¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…«
?ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‰‰ ‡BÏ‰Â˙B‰Ï Â‡Ï ˙BˆÓ «¬∆¡∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»≈»

ezÙBMÓ ‰È‰ cn‰ CÎÈÙÏ .Ú˜˙Ï zÓ , ƒ»¿ƒ»«À»¬»»ƒ»À»ƒ¿…«
Ba.‰ÂˆÓ ÏL ‰ÚÈ˜z¿ƒ»∆ƒ¿»

אליל 15) ועשהו לשופר הגוי  שהשתחוה א. כח , השנה ראש
(ראה  לבטלם אפשר אלו שכל לעבודהֿזרה, בו שתקע  או
שהקריבוה  בהמה של מקרן שופר אבל טז). הערה להלן

(מגידֿמשנה). ביטול לו אין שהתוקע 16)לעבודהֿזרה,
הערה  להלן וראה התקיעות, מן הגוף  הנאת לו יש בשופר

שההנאה 17)כט . ניתנו", ליהנות לאו ש"מצוות מפני 
להלן  וראה כח .). (ר"ה הנאה זו אין - המצוה שקיים ממה
שאפשר  גוי  של בעבודהֿזרה דוקא זה וכל כז. הערה
ישראל  של עבודהֿזרה אבל ה"ח ), פ "ח  ע "ז (הלכות לבטלה
היא  הרי  להשרף , ועומדת ה"ט ) (שם לבטלה אפשרות שאין
שיעורו  שאין אחתֿכמהֿוכמה ועל נשרפה. כבר כאילו
ולפיכך  בעולם, אינו כאילו הוא שהרי  שלם, ה) הלכה (להלן

מגידֿמשנה). (עי ' יצא לא בו תקע  דינה 18)אם שנתבאר
זה  והרי  עומד, לשריפה שממונה ה"ו) (פ "ה ע "ז בהלכות

ואיננו. בשם 19)כשרוף  ס "ט ) דר"ה (פ "ג הרא"ש
ה"א). פ "ג (סוכה א.20)ה'ירושלמי ' הלכה למעלה ראה

יצא,21) - בו ותקע  מפיו השופר את הרחיק  אם זה, [ולפי 
ו]. הלכה להלן המגידֿמשנה שהביא הרמב "ן כדעת ושלא

(22- יוצא שהשומע  מכיון הגביהו, שהתוקע  ואף ֿעלֿפי 
(מגידֿמשנה). התוקע  גם ממש 23)יצא בו אין שהקול

ב 'ירושלמי ' הדברים ומקור מנוח '). 'רבינו בשם (כסף ֿמשנה
בראב "ד. וראה עולה 24)שם. קרבן א. כח , השנה ראש

שלמים. של לשופר והואֿהדין המזבח . על כליל שכולו
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ליהנות 25) לאו שמצוות ואע "פ  נהנה. הוא שהרי  לכתחילה,
הערה  להלן וראה מהתקיעות, שנהנים אנשים יש - ניתנו

מקדשי26)כט . הנהנה כל להביא שחייב  מעילות אשם
מעילה. קרבן בו אין ממש בו שאין וקול טו), ה, (ויקרא ה'
וריח  ומראה "קול הט "ז: מעילה מהל' בפ "ה רבינו כתב  וכן

מועלין". ולא נהנין לא הקדש, שאין 27)של שאף ֿעלֿפי 
רבינו  שכתב  כמו יש, הנאה איסור הרי  - מעילה קרבן בזה

בלחםֿמשנה). (וראה הט "ז מעילה מהל' לא 28)בפ "ה
על  לעול אלא הנאה להם קיומם להיות לישראל ניתנו
גמורה. הנאה זו ואין שם), בר"ה (רש"י  ניתנו צואריהם

עלי .29) אסורה השופר הנאת שאמר: בנוסח 30)כגון
כח . ר"ה בגמרא וכ"ה רוקח '). ('מעשה לו" "לתקוע  אחר:
תוקע  אחר דוקא זה, ולפי  ברי "ף . וכ"ה בדק "ס  ב  כת"י  לפי 
להם  יש אדם בני  שהרבה יתקע , לא עצמו הוא אבל לו
תקפו  סי ' או"ח  שו"ע  (עיין שתוקעים בשעה הגוף  הנאת
עבודהֿזרה  של בשופר לתקוע  רבינו אסר ולפיכך ס "ה),
כתוב : (רמ ) רומי  דפוס  [וברמב "ם עולה. של ובשופר
מצוה". של תקיעה לו לתקוע  מותר מחבירו, הנייה "המודר
"המודר  צ "ל: רוקח ', 'מעשה שהביא שבנוסחא יתכן ולפי "ז
וכן  מצוה. של תקיעה [בו לתקוע  מותר משופר, הנייה
מצוה", של תקיעה לו לתקוע ] מותר מחבירו הנייה המודר
על  שהעיר כסף ֿמשנה (ועיין כח . בר"ה שמפורש וכמו
ונשמט  שפיר). אתי  הנ"ל ולפי  אחת. בבא הרמב "ם השמטת
זה, ולפי  לתקוע ". "מותר - לתקוע " "מותר הדומות בטעות
להנאת  חוששים ואין בשופר, לתקוע  עצמו למודר גם מותר
בחיבור  'המאירי ' שכתב  כמו לומר וצריך התקיעות. מן הגוף 
"שאין  והקדש: לע "ז נדר בין לחלק  332 עמוד התשובה
שאע "פ  והקדש, בע "ז מחמירין שאנו כמו בנדר מחמירין
אין  ניתנו, ליהנות לאו מצוות מטעם התרה דנין שאנו
היא  וע "ז הקדש שחומרת לכתחילה, אותו מתירין
אף  מותר - הנאה הדרת בענין אבל לכך, שהביאתנו

הגוף "]. הנאת בתקיעתנו שאין - לכתחילה

.„˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ ,‰M‰ŒL‡ ÏL ÙBL»∆…«»»≈¿«¿ƒ»»∆
,BËŒÌBÈ˙eL ÌeMÓ ‡e‰L „a elÙ‡Â?„ˆÈk . «¬ƒ¿»»∆ƒ¿≈«

BÏ ÔÈ‡Â ,‰p‰ ÚÓ B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡a ÙBM‰ ‰È‰»»«»¿…»ƒ»≈≈∆«»»¿≈
ÔÏÈ‡a ‰ÏBÚ BÈ‡  ‡e‰ ‡l‡ ÙBLËL BÈ‡Â »∆»≈∆»ƒ»¿≈»

ÌÈn‰ ÈtŒÏÚÔÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,B‡È‰Ï È„k «¿≈««ƒ¿≈«¬ƒ¿≈»ƒ«∆≈
˙ÚÈ˜zL ÈtÓ ,‰Î‡ÏÓ Ba ÔÈNBÚ B‡ B˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ«

‰NÚ˙Œ‡ÏÂ ‰NÚ  BËŒÌBÈÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ ÙBL, »ƒ¿«¬≈¿¬≈¿…«¬∆
BÎB˙a ÔzÏ zÓ .‰NÚÂ ‰NÚ˙Œ‡Ï ‰ÁBc ‰NÚ ÔÈ‡Â¿≈¬≈∆…«¬∆«¬≈À»ƒ≈¿

BÁˆÁˆÏ È„k ,BËŒÌBÈa ıÓÁ B‡ ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ‡ÏÂ . «ƒ«ƒ…∆¿¿≈¿«¿¿¿…
ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‚ŒÈÓ BÎB˙Ï ÔzÈ‡lL ,„Bk‰ ÈtÓ , ƒ≈¿≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈«»∆…

.ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓ eÈ‰Èƒ¿ƒ¿¿»»

מהל'31) פכ"א ראה ונופש. שבת לשון ב . לב , השנה ראש
ה"א. ה"ו).32)שבת שם, שבת (הל' ענף  יקצוץ  שמא

ה"ה).33) פכ"ג (שם שיט  כלי  יתקן "שבתון"34)שמא
תעשו" לא מלאכה ו"כל מצותֿעשה, הוא ביוםֿטוב  שנאמר

ה"ב ). יו"ט  מהלכות פ "א (למעלה לאֿתעשה ואין 35)זהו
יו"ט  מהלש פ "ד (למעלה שאסור ביוםֿטוב  כלי  כמתקן זה

המצוה,36)ה"ה). זמן לאחר מצוה, שתשמישי  אף ֿעלֿפי 
(אדר"ת). אסור מגונה תשמיש - כו:) (מגילה נזרקין

.‰epÊÁ‡iL È„k  ÙBM‰ eÚL‰‡ÈÂ ,B„Èa ƒ«»¿≈∆…¬∆¿»¿≈»∆
Bk‡Ï ˜cÒ .Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏÌ‡  BaÁÏ ;ÏeÒt  ¿»¿»ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ

eÚMk Ba izL.˜„q‰ ÌB˜Ó ˙Î el‡Îe ,Lk , ƒ¿«≈«ƒ»≈¿ƒƒ¿«¿«∆∆
BÓ˙Ò Ì‡  wBÈÓ ‡lLÏeÒt ,BÓ˙Ò . ƒ«ƒ¿»∆…¿ƒ»¿»

ÌÏL Ba izL Ì‡  BÈÓaÌÈ˜p‰ ekÚ ‡ÏÂ , ¿ƒƒƒ¿«≈À»≈¿…ƒ¿«¿»ƒ
eÓzÒpLBÁ„˜ .Lk ‰Ê È‰ ,‰ÚÈ˜z‰ ˙‡ ∆ƒ¿¿∆«¿ƒ»¬≈∆»≈¿»
B˙eÎÊaıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa ÔÈnL ,Lk ˜ac . ¿«¿»≈∆ƒ¿ƒ≈≈ƒ≈

„Á‡Ï BÓÈÏL‰L „Ú ˙BÙBL ÈL.ÏeÒt  ƒ¿≈»«∆ƒ¿ƒ¿∆»»

כו.).37) (נדה טפח  ושיעורו בינוני , השנה 38)אדם ראש
מעבר  נסדק  אם ודוקא (מגידֿמשנה). רובו או כולו ב . כז,

ברורה'). ('משנה הפה 39)לעבר לצד תקיעה כשיעור
הוספה  כמו לחשבו אין העודף  ואותו (כסף ֿמשנה).
('כל  מעולם ממנו נפרד שלא מכיון - ה"ו) (להלן שפוסלת

וריטב "א). לדעת 40)בו' כשר כלל, סתמו לא ואם
בעלי41)ה'ירושלמי '. של מקרן עשוי  שאינו דבק  במין

אחר.42)חיים. ודבר שופר קול אלא שופר קול שאינו
שהשופר 43) בין ניקב , שלא השופר אורך רוב  שנשתייר

א  דבק גדול כאילו הוא הרי  רובו, נשתייר שלא שכל קטן, ו
ואפילו  שבור, כאילו השופר מחשב  שהנקב  שופרות, שברי 
רובו  רובו, נשתייר אם אבל פסול. הנקב , מן שופר שיעור יש
שופר  שיעור נשתייר לא אפילו ואז נקב , לא וכאילו - ככולו

(ב "ח ). כשר - הפה הנחת שלאחרי44)עד כלומר,
נשתנה  הסתימה שלפני  אף ֿעלֿפי  קולו, נשתנה לא הסתימה
קולו  שנשתנה באופן שגם מפרשים, ויש (כסף ֿמשנה). קולו
ו'רבינו  מיימוניות' ('הגהות פסול הוא - הסתימה לפני 
שאין  רבינו, מדברי  היוצא מגידֿמשנה). ועיין מנוח ',
שתהי ' א' תנאים: שלשה בהצטרף  אלא כשר השופר
ג' ניקב . שלא השופר רוב  שישתייר ב ' הקרן. ממין הסתימה
לפני גם אחרים (ולדעת הסתימה אחר הקול ישתנה שלא

קודם. שהיה מכפי  חור.45)הסתימה) עשה
ונכנס 46) הראש מן עצם בולט  בבהמה מחובר כשהקרן

את  ניקב  אלא הוציאו לא וזה מתוכו, אותו ומוציאין לתוכו,
כז:). בר"ה (רש"י  כנתן 47)הזכרות זה ואין בגמרא. שם,

בתוכו  שהוא כיון ז) הלכה (להלן שופר בתוך שופר
ברורה'). ('משנה ברייתו שאין 48)מתחילת אף ֿעלֿפי 

ולומר  לטעות מקום והיה שופר, שיעור מהשברים אחד בכל
שנים  ולא רחמנא, אמר אחד "שופר משום כאן שאין
(ריטב "א, פסול זה שגם קאֿמשמע ֿלן – שופרות" ושלשה

כסף ֿמשנה). ועיין

.ÂBÈÓ ‡lL ÔÈa BÈÓa ÔÈa ,‡e‰LŒÏk ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ƒ»»»∆≈¿ƒ≈∆…¿ƒ
ÏeÒt ÌÈÙaÓ ‰Ê e‰tˆ .˙Áp‰ ÌB˜Óa B‡ »ƒ»»»ƒƒ¿ƒƒ¿«»«

‰tBÏB˜ ‰pzL Ì‡ :ıeÁaÓ e‰tˆ .ÏeÒt  ∆»ƒ»ƒ«ƒƒ¿«»
ÏeÒt  ‰È‰L ˙BÓkÓ.Lk  ‰pzL ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿∆»»»¿ƒ…ƒ¿«»»≈

ÚÓL ÈÓÈt ÏB˜ Ì‡ :ÙBL CB˙a ÙBL Ô˙ »«»¿»ƒ¿ƒƒ»«
ÚÓL ÔBˆÈÁ ÏB˜ Ì‡Â ;‡ˆÈ˙‡ ÈÁ‰ .‡ˆÈ ‡Ï  »»¿ƒƒ»«…»»ƒ¿ƒ∆

v˜Â ˆw‰ÏeÒt  Á‰ ˙‡ . «»»¿ƒ≈∆»»»»
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קמט                
         

ס "ד).49) שם ורא"ש כז: (ר"ה שופרות כשני  שהם
מהשופר.50) ולא מהזהב  יוצא השופר שיש 51)שקול

ותקע  מפיו השופר הרחיק  אם [אולם לשופר פה בין הפסק 
כאן]. מגידֿמשנה ועיין כ, הערה למעלה ראה כשר. - בו

וכתב 52) שופר. קול זה ואין בקול, גורם הוא הציפוי  שגם
הם  יפה לא לנאותו, צורות שמציירים אלו לפיכך הרמב "ם:
ואע "פ  ציורים, אותם מחמת קולו נשתנה שהרי  עושים,
משתנה  קולו לפעמים הציורים, במיני  מצופה כולו שאין
- צורות חקיקת סתם אבל צבע , עם בציורים ודוקא בהם.

(ב "י ). משני53)מותר החיצון על עודף  שהפנימי  כגון
לא  אם ודוקא כשר. - בו ותקע  בפיו הפנימי  ונתן צדדיו,
- נשתנה שאם החיצון, בתיק  נתון שהוא במה קולו נשתנה

(ב "י ). שופרות שני  מכח  בא שהקול כגון 54)נמצא
בפיו, נוגע  הפנימי  ואין לפנימי , מחוץ  משוך החיצון שראש
והחיצון, הפנימי  בין כן גם ונכנס  בפנימי  נכנס  שהקול לפי 
ולא  רחמנא, אמר אחד ו"שופר שופרות. בשני  תוקע  ונמצא

(כסף ֿמשנה). שופרות" במים 55)שני  השופר את שׂשם
הצר  המקום את הרחיב  רכותו ומתוך רך, ונעשה רותחין
ששינהו  ומכיון צר, עשהו הרחב  המקום ואת רחב , ועשהו
- תרועה" שופר "והעברת ט ): כה, (ויקרא שנאמר פסול,
כדרך  שיהיה וצריך מחיים, בראשו מעבירו שהאיל כדרך

כז:). (ר"ה האדם פני  מול הצר שהצד גדילתו,

.ÊLk  Bv˜Â C‡ ‰È‰B„b .ÌÈÙaÓ ÔÈa , »»»…¿ƒ¿»≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ
BcÏb ÏÚ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ ,ıeÁaÓ ÔÈa‰È‰ .Lk  ≈ƒ«¬ƒ∆¡ƒ«ƒ¿»≈»»

„eˆ B‡ ˜„ B‡ Ú BÏB˜˙BÏBw‰ ÏkL ,Lk  »«»»≈∆»«
.ÙBMa ÔÈLk¿≈ƒ«»

שמכיון 56) נאמר שלא בזה השמיענו ב . כז, השנה ראש
שהמדובר  או שם). ('תוספות' העברתו דרך אינו שקצרו
הוא  שעלֿידי ֿזה וקצרו, שנסדק  כגון פסול בו שהיה באופן

וכסף ֿמשנה). מנוח ' ('רבינו לכשרותו שעשהו 57)חוזר
הגרידה. ע "י  דקות,58)דק  משכבות מורכב  השופר

ואפילו  כשר זאת ובכל אחת, דקה שכבה רק  בו והשאירו
דבר  מחמת בו השינוי  שאין כיון שהיה, מכמות קולו נשתנה
כשרים  הקולות שכל - שופר של עצמו מצד אלא אחר

(ריטב "א). השופרות 59)בשופר דרך כי  יבש.
צלול  קולו ואין התקיעה מחמת ומתייבשים שמתחממים

(כסף ֿמשנה). במים ללחלחו וצריך

.ÁBa‰ CB˙a Ú˜Bz‰Ô˙B‡  ‰Ún‰ CB˙a B‡ «≈«¿«¿«¿»»»
e‡ˆÈ ,‰Ún‰Â Ba‰ CB˙a ÌÈ„ÓBÚ‰ÌÈ„ÓBÚ‰Â ; »¿ƒ¿«¿«¿»»»»¿»¿ƒ

ÏB˜ Ì‡Â ;e‡ˆÈ  eÚÓL ÙBL ÏB˜ Ì‡ :ıeÁa«ƒ»»¿»»¿ƒ
‰‰˙ÈÁ CB˙Ï Ú˜Bz‰ ÔÎÂ .e‡ˆÈ ‡Ï  eÚÓL ¬»»»¿…»»¿≈«≈«¿»ƒ

Ì‡Â ;‡ˆÈ ,ÚÓL ÙBL ÏB˜ Ì‡  d ‡ˆBiÎÂ ‰ÏB„b¿»¿«≈»ƒ»»«»»¿ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï ,ÚÓL ‰‰ ÏB˜¬»»»«…»»

ז"ל,60) גאון האי  רבינו וכתב  ב . כז, השנה ראש משנה,
שהיו  השמד, בימי  להם צריכים היו הללו שהדברים

בגלוי . לתקוע  מהגוים לא 61)מתייראים הבור שבתוך
גרידא. שופר קול אלא בתֿקול קול 62)נשמע  שעם

פסול  קול שהרי  יצאו, לא - הברה קול בסוף  שמעו השופר
(רש"י ). השופר קול עם "בתוך 63)מעורב  כתב  למעלה

שאין  בחבית כאן אבל הבור. בתוך שעומד כלומר, הבור",
שעומד  כלומר חבית", "לתוך כתב  בתוכה, להכנס  דרך

(כסף ֿמשנה). תוכה אל ותוקע  לה מחוצה

    
ומי1) שופר, קול לשמוע  המחוייבים הם מי  רבינו בו ביאר

בשבת  תוקעים ואם התוקע . כוונת צריך ואם הפטורים. הם
בארוכה. אלו דברים ופרטי  כן. גם

.‡ÔÈiÁ Ïk‰ÌÈiÂÏ ,ÌÈ‰k :ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ, «…«»ƒƒ¿…«»…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈ„ÚÂ ,ÌÈ‚Â ,ÌÈÏ‡NÈÂÌÈL Ï‡ .ÌÈÁLÓ ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿À¿»ƒ¬»»ƒ

ÌÈ„ÚÂBÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁL ÈÓ .ÔÈeËt  ÌÈpË˜e «¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿
ÌeËÓËÂ ,ÔÈBÁŒÔaÒBÈ‚Bc‡ÂÔÈiÁ . ∆ƒ¿À¿¿«¿¿ƒ«»ƒ

א.2) כט , השנה לפי3)ראש ולויים, בכהנים הוא חידוש
מיובל, למידים אנו השנה בראש תקיעות של עצמן שכל
שנינו  שהרי  שבקרקעות, יובל בדיני  אינם ולויים וכהנים
לאחר  בין היובל לפני  בין וגואלים מוכרים ולויים "כהנים
תקיעות  במצות גם שאינם לטעות מקום והיה היובל",

שם). (גמרא, שהזמן 4)דראשֿהשנה ש"מצוותֿעשה
מהן, פטורות נשים ידוע ) בזמן התלויות (=מצוות גרמן"

כנשים. אלא במצוות חייבים אינם כנעני5)ועבדים עבד
שחרר, לא והשני  חלקו, את אחד ששחרר שותפין שני  של
וחייב  כישראל חורין בן הוא המשוחרר שחלקו ונמצא

פטור. השני  והחלק  שופר, מכסה 6)במצות שעור אדם
נקבה. או זכר הוא אם ידוע  ואין שלו, המין אבר זה 7)את

נקבה. של וגם זכר של גם המין, אברי  שני  לו שיש
עבד 8) וחצי  איש, ספק  מחמת והאנדרוגינוס  הטומטום

שבו. חירות צד מחמת

.iÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ ,ca iÁ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈«»«»»≈ƒ∆««»
B˙BÁ È„È ÙBM eÚ˜zL ÔË˜ B‡ ‰M‡ CÎÈÙÏ . ¿≈»¿ƒ»ƒ»»»∆»¿«»

ÒBÈ‚Bc‡ .‡ˆÈ ‡Ï Ô‰Ó ÚÓBM‰,BÈÓ ˙‡ ‡ÈˆBÓ «≈«≈∆…»»«¿¿ƒƒ∆ƒ
BÈÓ BÈ‡L ˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â,‡ÈˆBÓ BÈ‡ ÌeËÓË . ¿≈ƒ∆∆≈ƒÀ¿≈ƒ

BÈÓ ˙‡ ‡ÏBÈÓ BÈ‡L ‡ÏÂÌeËÓh‰L ; …∆ƒ¿…∆≈ƒ∆«À¿
.‰˜ ‡ˆniL LÙ‡Â ÎÊ ‡ˆniL LÙ‡ ,Ú˜pL∆ƒ¿»∆¿»∆ƒ»≈»»¿∆¿»∆ƒ»≈¿≈»

אלא 9) מחוייב  הוא אם אבל א. כט , השנה ראש משנה,
לברך  ואפילו חבירו, להוציא יכול המצוה, חובת ידי  שיצא
שלא  זמן וכל לזה, זה ערבים ישראל שכל מפני  בשבילו,

מנוח '). ('רבינו הוא יצא לא כאילו - חבירו שכל 10)יצא
זו  ואם זכר, זה גם זכר זה אם הוא, אחד האנדרוגינוס  מין

כמוהו. זו גם נקבה 11)נקבה בכלל הוא שמא זכר.
פטרה. נקבה 12)שהתורה הוא שמא כמוהו, טומטום

זכר. זכר.13)והשני 

.‚‡ÈˆBÓ BÈ‡  ÔÈBÁŒÔ BÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈ƒ
˙eÁ „ˆ ‡ÈˆBÓ BaL ˙e„Ú „ˆ ÔÈ‡L ,BÓˆÚ elÙ‡¬ƒ«¿∆≈««¿∆ƒ«≈

BaLŒÔaÓ ÚÓLiL ?B˙BÁ È„È ‡ˆÈ „ˆÈk ‡l‡ . ∆∆»≈«≈≈¿≈»∆ƒ¿«ƒ∆
.BÏ Ú˜˙iL ÔÈBÁƒ∆ƒ¿«

בה 14) מחוייב  שאינו חלק  תקיעת ע "י  גם יוצאת שהתקיעה
כט .). (ר"ה

.„È„È ‡ˆÈ ‡Ï  „nÏ˙‰Ï ÙBL ˙ÚÈ˜˙a ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿«≈…»»¿≈
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B˙BÁÔek˙ .‡ˆÈ ‡Ï ,˜qÚ˙n‰ ÔÓ ÚÓBM‰ ÔÎÂ . »¿≈«≈«ƒ«ƒ¿«≈…»»ƒ¿«≈
Ú˜Bz‰ Ôek˙ ‡ÏÂ ,B˙BÁ È„È ˙‡ˆÏ ÚÓBL≈«»≈¿≈»¿…ƒ¿«≈«≈«
Ôek˙ ‡ÏÂ ,B‡ÈˆB‰Ï Ú˜Bz‰ Ôek˙pL B‡ ;B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆ƒ¿«≈«≈«¿ƒ¿…ƒ¿«≈
Ôek˙iL „Ú ,B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï  ˙‡ˆÏ ÚÓBM‰«≈«»≈…»»¿≈»«∆ƒ¿«≈

ÚÈÓLÓe ÚÓBL. ≈««¿ƒ«

חובת 15) ידי  לצאת כוונה, צריכות שמצוות ב . לב , שם
מצה  אכל שאם פסק , ה"ג) (פ "ו ומצה חמץ  ובהל' המצוה.

ועיי "ש. חובתו. ידי  יצא - כוונה כח ,16)בלא השנה ראש
ב .

.‰Ú˜zL ÈÓ,B˙ÚÈ˜z ÚÓBM‰ Ïk ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Â , ƒ∆»«¿ƒ¿«≈¿ƒ»«≈«¿ƒ»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B˙BÁ È„È ˙‡ˆÏ Ôek˙Â ÚÓBM‰ ÚÓLÂ¿»««≈«¿ƒ¿«≈»≈¿≈»««ƒ
,B˙ÚÈ˜z ÚÓML ÈBÏÙ ‰ÊÏ Ôek˙Ó Ú˜Bz‰ ÔÈ‡L∆≈«≈«ƒ¿«≈¿∆¿ƒ∆»«¿ƒ»
.epÚÓLiL ÈÓ ÏÎÏ Ôek˙ È‰L ,‡ˆÈ  BÚ„BÈ BÈ‡Â¿≈¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿»ƒ∆ƒ¿»∆
,B˙Èa CB˙a LBÈ B‡ Cca Cl‰Ó ‰È‰L ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»»¿«≈«∆∆≈¿≈
Ôek˙ Ì‡ ,‡ˆÈ  eaˆŒÁÈÏMÓ ˙BÚÈ˜z‰ ÚÓLÂ¿»««¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»»ƒƒ¿«≈
ÌÈa‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Ó eaˆŒÁÈÏL È‰L ;˙‡ˆÏ»≈∆¬≈¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿ƒ∆»«ƒ

.Ô˙BÁ È„È¿≈»»

משום 17) פירשו (כט .) בגמרא ושם ב . כז, שם, משנה,
שהם. מקום בכל שומעיו כל להוציא מכוין ציבור ששליח 

.ÂBËŒÌBÈ ˙aMa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‰M‰ŒL‡ ÏL∆…«»»∆»ƒ¿¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;ÌB˜Ó ÏÎa ÙBMa ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ«»¿»»««ƒ

˙eL ÌeMÓ ‰ÚÈ˜z‰LÔÈÚ˜BzL ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe , ∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»»∆¿ƒ
.Ì‰Èc ÏL ˙eL ‰Á„ÈÂ ‰Bz ÏL ‰NÚ ‡BÈ »¬≈∆»¿ƒ¿∆¿∆ƒ¿≈∆
epÎÈÏBÈÂ B„È epÏhÈ ‡nL ‰Êb ?ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ‰nÏÂ¿»»≈¿ƒ¿≈»∆»ƒ¿∆¿»¿ƒ∆
˙eLa ˙Bn‡ Úa‡ epÈÚÈÂ ,BÏ Ú˜˙iL ÈÓÏ¿ƒ∆ƒ¿«¿«¬ƒ∆«¿««ƒ¿

ÌÈa‰˙eLÏ ˙eLÓ B‡ÈˆBÈ B‡ ,È„ÈÏ ‡BÈÂ , »«ƒƒ≈¿ƒ¿¿»ƒ≈
Ïk‰ ÔÈ‡Â ,‰ÚÈ˜˙a ÌÈiÁ Ïk‰L ;‰ÏÈ˜Ò eq‡ƒ¿ƒ»∆«…«»ƒƒ¿ƒ»¿≈«…

.Ú˜˙Ï ÔÈ‡È˜a¿ƒƒƒ¿…«

ב .18) כט , שם (פכ"ג 19)משנה, שיר כלי  יתקן שמא
ה"ד). שבת מותר 20)מהל' היה זה, חשש ואלמלא

חייב  בזה שאף  שיר, כלי  יתקן שמא גזרו ולא לתקוע ,
הלכות  (רמב "ם בפטיש" "מכה בכלל הוא שהרי  סקילה
גם  שהרי  ביוםֿטוב , גם נוהג זה ששבות מפני  - שם) שבת
בראש  תקיעה מצות שבטלה ונמצא כלי , לתקן אסור בו

(לחםֿמשנה). הרבים,21)השנה לרשות היחיד מרשות
אמות  ארבע  יעבירנו שמא אלא נזכר לא (שם) בגמרא
גם  הזכירו לא למה העירו, שם וב 'תוספות' הרבים, ברשות
וביום  עיי "ש. הרבים, לרשות היחיד מרשות יוציאנו שמא
ביום  שגם אף ֿעלֿפי  בזה, חכמים גזרו לא יובל של כיפור
משביתת  בפ "א (ראה בשבת כמו הוצאה איסור ישנו כיפור
השנה  בראש אבל זו, מצוה תבטל כן שאם - ה"ב ) עשור

אבן'). ('טורי  חול ביום שחל ביוםֿטוב  המצוה תתקיים

.Ê˙B˜BÈz‰CepÁÏ eÚÈb‰ ‡lLÔÈkÚÓ ÔÈ‡ , «ƒ∆…ƒƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
ŒL‡ ÏL BËŒÌBÈ dÈ‡L ˙aLa Ú˜˙lÓ Ô˙B‡»ƒƒ¿…«¿«»∆≈»∆…

‰M‰˜qÚ˙iL ÏB„‚Ï zÓe .e„ÓÏiL È„k , «»»¿≈∆ƒ¿¿À»¿»∆ƒ¿«≈
Ô‰nÚBËŒÌBÈa Ô„nÏÏ È„kÚÈb‰L ÔË˜ ÔÈa  ƒ»∆¿≈¿«¿»¿≈»»∆ƒƒ«

dÈ‡ ‰ÚÈ˜z‰L ;CepÁÏ ÚÈb‰ ‡lL ÔË˜ ÔÈa ,CepÁÏ¿ƒ≈»»∆…ƒƒ«¿ƒ∆«¿ƒ»≈»
.˙eL ÌeMÓ ‡l‡ ‰eÒ‡¬»∆»ƒ¿

ב .22) לב , שם שיודע 23)משנה, ושבע , שש בן תינוק 
ולפני לחינוך". שהגיע  "קטן הוא - שופר תקיעת היא מה
הגיע  שלא "קטן בכלל הוא יודע , אינו שוודאי  הזה, הגיל
רבינו  ודעת מנוח '. 'רבינו בפירוש ועיין לחינוך",
בשבת, מלתקוע  אותם מעכבים לחינוך שהגיעו שהתינוקות
בלחםֿמשנה  וראה לג. שם בגמרא והגאונים הרי "ף  וכגירסת

שם. הגר"א ובהגהות כתב ֿיד, גמרא בשם לפי24)כאן
אותן, מעכבין ודאי  בשבת להיות שחל ר"ה של שביו"ט 
 ֿ (מגיד בשבת להיות שחל בר"ה שתוקעין יאמרו שלא

ֿ 25)משנה). (מגיד אותם ומלמדים תקעו להם שאומרים

לחינוך 26)משנה). הגיע  אם שבשבת אע "פ  כלומר,
- עמהם מתעסקין שאין וכלֿשכן מלתקוע , אותם מעכבין
עד  ולפי "ז עמהם. מתעסקין לחינוך, הגיע  אפילו ביו"ט 
למטה  נמשך "ביו"ט " והמילה הענין, הפסיק  "ללמדם"

"וביוםֿטוב ". צ "ל ואולי  (מגידֿמשנה).

.ÁÌB˜Óa ‡l‡ eÊ‚ ‡Ï ,˙aLa Ú˜˙Ï ‡lL eÊbLk¿∆»¿∆…ƒ¿…«¿«»…»¿∆»¿»
Lc˜n‰Œ˙Èa ‰È‰L ÔÓÊa Ï‡ ;ÔÈcŒ˙È Ba ÔÈ‡L∆≈≈ƒ¬»ƒ¿«∆»»≈«ƒ¿»
Ïk‰ eÈ‰  ÌÈÏLeÈa ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È ‰È‰Â ,Ìi«̃»¿»»≈ƒ«»ƒ»«ƒ»«…

ÌÈÏLeÈa ÔÈÚ˜BzÔÈcŒ˙ÈaL ÔÓÊŒÏk ,˙aLa ¿ƒƒ»«ƒ¿«»»¿«∆≈ƒ
ÔÈLBÈÈÚ Ïk ‡l‡ ,„Ïa ÌÈÏLeÈ ÈL‡ ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…«¿≈¿»«ƒƒ¿»∆»»ƒ

ÌÈÏLeÈ ‰‡B ‰˙È‰Â ,ÌÈÏLeÈ ÌeÁz CB˙a ‰˙È‰L∆»¿»¿¿¿»«ƒ¿»¿»»¿»«ƒ
ÏÁp‰ CB˙a ‰È‰zL ‡Ï ÏB˜ ˙ÚÓBL ‰˙È‰Â , …∆ƒ¿∆¿«««¿»¿»««

‰‰ L‡a ‰È‰zL ‡Ï  ÌÈÏLeÈ ˙ÚÈ˜z‰˙È‰Â , ¿ƒ«¿»«ƒ…∆ƒ¿∆¿…»»¿»¿»
˜ÈÒÙÓ ‰ ‰È‰iL ‡Ï  ÌÈÏLeÈa ‡BÏ ‰ÏBÎÈ¿»»ƒ»«ƒ…∆ƒ¿∆»»«¿ƒ
˙aLa ÌÈÚ˜B˙ eÈ‰ ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ;Ì‰ÈÈa≈≈∆«¿≈»»ƒ»¿ƒ¿«»
.ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ ‡Ï Ï‡NÈ ÈÚ ‡La Ï‡ .ÌÈÏLeÈkƒ»»ƒ¬»ƒ¿»»≈ƒ¿»≈…»¿ƒ

תוקעין",27) היו "במקדש כט : שם במשנה מפרש רבינו
היו  "בירושלים התנא אמר ולא מקדש. בכלל ירושלים שגם
אמות  ד' יעבירנו "שמא שהגזירה להשמיענו - תוקעין"
בנוב  המשכן היות מימי  עוד שהיתה, ישנה גזירה ברה"ר",

ישראל'). ('תפארת סנהדרין 28)וגבעון מהל' בפ "ג ראה
ובימיםֿטובים  בשבתות יושבים היו הגדול שביתֿדין ה"א,
התקיעה  את אז שהתירו והטעם הבית, שבהר המדרש בבית
שם, יושבין סנהדרין וגם בעיר מקדש שיש שכיון - בשבת
להוציא  יבואו ולא עליהן, ב "ד ואימת עליהן מקדש אימת

ישראל'). ('תפארת הרבים ששומעת 29)לרשות שאע "פ 
ירושלים. את רואה אינה - התקיעות שאע "פ 30)קול

התקיעות. שומעת אינה - לראות שיכולה

.ËÌB˜Ó Ïk  Lc˜n‰Œ˙Èa ÁL ,‰f‰ ÔÓfe«¿««∆∆»«≈«ƒ¿»»»
Úe˜ ÔÈcŒ˙È Ba LiLCeÓÒ ‰È‰iL ‡e‰Â , ∆≈≈ƒ»«¿∆ƒ¿∆»

ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙aLa Ba ÔÈÚ˜Bz  Ï‡NÈŒı‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ
Ï‡ ;L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈcŒ˙Èa ‡l‡ ,˙aLa¿«»∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¬»
Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,ÔÈÈ„ŒÈza ‡L¿»»≈ƒƒ≈¿ƒ»∆««ƒ∆≈
ÏB„b ÔÈcŒ˙È ÈÙa ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .ÔÈÎeÓÒ ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ»
„ÓÚÏ eÚ elÙ‡Â ;ÔÈLBÈ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,„Ïa ƒ¿»»¿«∆≈¿ƒ«¬ƒƒ¿¬«¬…

ÔÈcŒ˙ÈÏ ıeÁ Ï‡ .Ì‰ÈÙa ÔÈÚ˜Bz  e„ÓÚ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒƒ¿≈∆¬»¿≈ƒ
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ÈtÓ ?ÔÈcŒ˙È ÈÙa ÔÈÚ˜B˙ ‰nÏÂ .ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
ÈÚ‰Ï ÔÈÚ˜Bz‰ e‡BÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ ÔÈÊÈÊ ÔÈcŒ˙ÈaL∆≈ƒ¿ƒƒ≈¿…»«¿ƒ¿«¬ƒ
ÔÈÈ‰ÊÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,ÌÈa‰ ˙eLa Ì‰ÈÙa ÙBM‰«»ƒ¿≈∆ƒ¿»«ƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÌÚ‰ ˙‡∆»»ƒƒ»

כט :).31) (ר"ה במקרה שם שנזדמנו ולא קבועים, דיינים
נמשך 32) וזה לדון, וכוח  רשות נתינת היא סמיכה ענין

סמכו  והם והזקנים, יהושע  את סמך שהוא רבינו ממשה
אולם  ה"א). סנהדרין מהל' בפ "ד (ראה אחריהם הבאים
אלא  סמוך, ביתֿדין צריכים אנו שאין סובר, אלפסי רבינו
תוקעין  שהיו למעשה הלכה נהג וכן ומובהק , קבוע  ביתֿדין

בשבת. שחל בר"ה וקבוע 33)לפניו סמוך ביתֿדין
נפשטה 34)(כסף ֿמשנה). שלא בעיא לעמוד. התכוננו

אינו  זה ענין שכל לפי  לקולא, רבינו ופסק  ל.) ר"ה (בגמרא
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא

.È˙eÏba ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ«»
ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â .ÈMa ÔÈÚ˜Bz ,ÔBL‡a ÔÈÚ˜BzL C„k¿∆∆∆¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÔBL‡ÔÈcŒ˙Èa ÌB˜na ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒƒ¿¿«»¿…»»«»≈ƒ
.„Ï ÈMa ÔÈÚ˜Bz  Ú˜˙Ï ÔÈÈe‡‰»¿ƒƒ¿…«¿ƒ«≈ƒƒ¿»

אלא 35) הספק  מן להסתלק  שני  יוםֿטוב  "ואין החשבון לפי 
שהיום  וברור וידוע  הי "ד) יו"ט  מהל' (פ "ו בלבד" מנהג
בלבד, מנהג אלא אינו והשני  יוםֿטוב , הוא הראשון
(כסף ֿמשנה). כבראשון בשני  בתקיעות חייבים ואעפ "כ

שאי ֿאפשר 36) לפי  בשבת, להיות שני  יום חל אם כתב  ולא
שכתב  כמו שבת, בערב  להיות השנה ראש של ראשון ליום

ה"א. החודש קידוש מהל' בפ "ז להלן רבינו

ה'תשע"ט  מרחשון  י"ח ש "ק יום 

    
סדרה,1) הוא וכיצד וכמותה, התקיעה שיעור בו נתבאר

מזה  שיש ומה ושופרות. זכרונות מלכיות, הברכות: וענין
סופרים. מדברי  שהוא ומה התורה, מן

.‡?‰M‰ŒL‡a ÚÓLÏ Ì„‡ iÁ ˙BÚÈ˜z ‰nk«»¿ƒ«»»»ƒ¿…«¿…«»»
ŒL‡e ÏBÈa '‰Úez' Ó‡pL ÈÙÏ .˙BÚÈ˜z ÚLz≈«¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»¿≈¿…

ÌÈÓÚt LÏL ‰M‰2‰ÈÙÏ ‰ËeLt  ‰Úez ÏÎÂ ;3 «»»»¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»
‰ÈÁ‡Ï ‰ËeLÙe4ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿»¿«¬∆»ƒƒ«¿»»¿∆»

ÔÈa  Ô‰ „Á‡ ÈÚÈM‰ L„Á ÏL ˙BÚez¿∆…∆«¿ƒƒ∆»≈≈
ÚLz  ÏBÈ ÏL ÌÈetk‰ŒÌBÈa ÔÈa ,‰M‰ŒL‡a¿…«»»≈¿«ƒƒ∆≈≈«
‰Úe˙e ‰ÚÈ˜z :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ˙BÚÈ˜z¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ»¿»
‰Úe˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e ‰Úe˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»

.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

בראש 2) פעמים. שלש התרועה נזכרת יחד העניינים בשני 
תרועה" "יום כד), כג, (ויקרא תרועה" "זכרון השנה:
(ויקרא  תרועה" "שופר כיפור: ביום וביובל א) כט , (במדבר

ט ). התרועה.3)כה, לפני  בהעברה פשוטה תקיעה
התרועה.4) לאחר פשוטה תקיעה

.d eÏ ˜tzÒ ,‰Bz ‰eÓ‡‰ BÊ ‰Úez¿»»¬»«»ƒ¿«≈»»

ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ,˙eÏb‰ Â ÌÈM‰ C‡ ÈÙÏ ,˜ÙÒ»≈¿ƒ…∆«»ƒ¿…«»¿≈»¿ƒ
ÌÈLp‰ ÔÈÏÏÈnL ‰ÏÏÈ‰ ‡È‰ Ì‡ :‡È‰ C‡È‰≈«ƒƒƒ«¿»»∆¿«¿ƒ«»ƒ

ÔÈaÈnL ˙Úa Ô‰ÈÈa5Á‡iL C„k ,‰Á‡‰ B‡ , ≈≈∆¿≈∆¿«¿ƒ»¬»»¿∆∆∆≈»«
ÏB„b cÓ BaÏ ‚‡„iLk ,ÌÚt Á‡ ÌÚt Ì„‡‰6, »»»««««««¿∆ƒ¿«ƒƒ»»»

‡BÏ dkcL ‰ÏÏÈ‰Â ,‰Á‡‰ :„Á‡k Ì‰ÈL B‡¿≈∆¿∆»»¬»»¿«¿»»∆«¿»»
 ‚‡Bc‰ Cc CkL ;‰Úez ÔÈ‡˜p‰ Ô‰ ,‰ÈÁ‡«¬∆»≈«ƒ¿»ƒ¿»∆»∆∆«≈
ÔÈOBÚ e‡ CÎÏ .ÏlÈÓ CkŒÁ‡Â ,‰lÁz Áp‡˙Óƒ¿«≈«¿ƒ»¿««»¿«≈¿»»ƒ

Ïk‰7. «…

מה 5) והוא לזה זה ותכופים קצרים קולות שמשמיעות
תרועה. קוראים ומאריך 6)שאנו קול אחר קול שמשמיע 

שאנו  מה וזה בכייתו בתחילת הבוכה כדרך קצת בהם
שברים. ספק .7)קוראים ידי  לצאת

.‚BÊ ‰Á‡‰Â ;‰Úez ÔÈ‡B˜ e‡L ‡È‰ ‰ÏÏÈ‰«¿»»ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¬»»
.ÌÈL ‰LÏL d˙B‡ ÔÈ‡B˜ e‡L ‡È‰ ,BÊ Á‡««ƒ∆»¿ƒ»¿»¿»ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â CÓ :‡e‰ Ck ˙BÚÈ˜z‰ „Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¿ƒ»¿»≈¿≈«¿ƒ»
‰ÈÁ‡Â ,‰Úez ‰ÈÁ‡Â ,ÌÈL ‰LÏL ‰ÈÁ‡Â¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿»¿«¬∆»

ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê „Òk ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z8Ú˜B˙Â . ¿ƒ»¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«
ÌÈL ‰LÏL ‰ÈÁ‡Â ,‰ÚÈ˜z9;‰ÚÈ˜z ‰ÈÁ‡Â , ¿ƒ»¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿ƒ»

,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê „Òk ÊBÁÂ¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«¿ƒ»
‰f‰ „qk ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z ‰ÈÁ‡Â ,‰Úez ‰ÈÁ‡Â¿«¬∆»¿»¿«¬∆»¿ƒ»¿≈«≈∆«∆
È„k ,ÌÈLÏL ˙BÚÈ˜z‰ ÔÈÓ ‡ˆÓ .ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒƒ¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿≈

.˜Ùq‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»≈

קולות.8) תשע  לשמוע  הם 9)שצריך שברים שמא מספק 
התרועה.

.„‰LÏL eÚL .˙BÚÈ˜˙ ÈzLk  ‰Úez eÚLƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»
‰ÚÈ˜z Ú˜˙Â ,ÚÈ‰Â Ú˜zL È‰ .‰Úe˙k  ÌÈL¿»ƒƒ¿»¬≈∆»«¿≈ƒ«¿»«¿ƒ»
,ÌÈÓB‡ ÔÈ‡  ‰BL‡a ÌÈzLk da CLÓe ‰k‡¬À»»«»ƒ¿«ƒ»ƒ»≈¿ƒ
;Ú˜˙ÈÂ ÊÁÈÂ ‰ÈÁ‡ ÚÈÈÂ ,˙BÚÈ˜˙ ÈzLk LÁz≈»≈ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ««¬∆»¿«¬…¿ƒ¿«
‰ÚÈ˜z ‡l‡ dÈ‡ ,ÌBi‰ Ïk da CLÓ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»«»»«≈»∆»¿ƒ»
.ÌÈÓÚt LÏL Ú˜B˙Â ÚÈÓe Ú˜B˙Â ÊBÁÂ ;˙Á‡∆»¿≈¿≈«≈ƒ«¿≈«»¿»ƒ

.‰‰ÚLa ‰iLe ,˙Á‡ ‰ÚLa ˙Á‡ ‰ÚÈ˜z ÚÓL»«¿ƒ»««¿»»««¿ƒ»¿»»
el‡ È‰  Blk ÌBi‰ Ïk ‰‰L elÙ‡ ;‰iL¿ƒ»¬ƒ»»»«À¬≈≈
‡a Ïk ÚÓLiL ,‡e‰Â .B˙BÁ È„È ‡ˆÈÂ ,ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿«»»»
ÈzL ‰ÈÁ‡Â ‰Úez ÚÓLiL ‡Ï ;d„Ò ÏÚ Ô‰Ó≈∆«ƒ¿»…∆ƒ¿«¿»¿«¬∆»¿≈

‰Úez Ô‰ÈÁ‡Â ˙BÚÈ˜˙ ÈzL B‡ ,˙BÚÈ˜˙10‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬≈∆¿»¿«≈
.‰Ê»∆

ופשוטה 10) התרועה לפני  (=תקיעה) פשוטה שתהא שצריך
לאחריה.

.Â‡Ï  „Á‡k Ì„‡ŒÈ ‰ÚLzÓ ˙BÚÈ˜z ÚLz ÚÓL»«≈«¿ƒƒƒ¿»¿≈»»¿∆»…
‡ˆÈ11˙Á‡ È„È elÙ‡12,‰fÓ ‰Úe˙e ,‰fÓ ‰ÚÈ˜z . »»¬ƒ¿≈∆»¿ƒ»ƒ∆¿»ƒ∆

elÙ‡Â ,‡ˆÈ  ‰Ê Á‡ ‰Êa ,ÈLÈÏMÓ ‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»ƒ¿ƒƒ»∆««∆»»«¬ƒ
B˙BÁ È„È ‡ˆBÈ BÈ‡Â .Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡Â ,ÔÈ‚eÒa¿≈ƒ«¬ƒ»«À¿≈≈¿≈»
˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔlkL ,˙BÚÈ˜z ÚLz‰ Ïk ÚÓLiL „Ú«∆ƒ¿«»«≈«¿ƒ∆À»ƒ¿»««

.BÊ ˙‡ BÊ ˙BkÚÓ CÎÈÙÏ ,Ô‰≈¿ƒ»¿«¿∆
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והשלישי11) תרועה והשני  תקיעה עשה שאחד והיינו
בבת  שכולם שכיון יצא לא כולם, וכן אחת) (=בבת תקיעה

ולאחריה. לפניה פשוטה כאן אין שצריך 12)אחת מפני 
התקיעות  שומע  וכאן התרועה, לפני  התקיעה שתהא

אחת. בבת והתרועות

.Ê.˙BÎa‰ „Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z‰ ÚÓLÏ ÔÈiÁ eav‰«ƒ«»ƒƒ¿…««¿ƒ«≈∆«¿»
'˙B‡' eaˆŒÁÈÏL ÓB‡ ?„ˆÈk13'˙Be‚'e14 ≈«≈¿ƒ«ƒ»¿

ÌM‰ ˙M„˜e15'˙BiÎÏÓ'e16ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â , ¿À««≈«¿À¿≈«»¿≈
'˙BBÎÊ'17'˙BÙBL' ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â ,18, ƒ¿¿≈«»¿≈»

'‰„BÚ' ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â19'‰È„B‰'Â20˙ke ¿≈«»¿≈¬»¿»»ƒ¿«
ÌÈ‰k21. …¬ƒ

"מגן 13) ומסיים אברהם" "אלקי  בה שמוזכר ראשונה ברכה
המתים".14)אברהם". "מחיה עד גבור" "אתה ברכת

קדוש".15) "אתה בה 16)ברכת שאומר רביעית ברכה
כל  על "מלך ומסיים שמים. מלכות בהם שמוזכר פסוקים

ואומ  היום קדושת בה וכולל ויום הארץ " ישראל "מקדש ר
ב "זוכר 17)הזכרון". ומסיימת זוכר" ב "אתה מתחלת
ב "שומע 18)הברית". ומסיימת נגלית" ב "אתה מתחלת

שופרות. בהם שנזכרו פסוקים ובה ברכת 19)תרועה".
"מודים".20)"רצה". שלום".21)ברכת "שים ברכת

.Á‰M‰ŒL‡ ÏL el‡ ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎa LÏL»¿»∆¿»ƒ≈∆…«»»
ÏBÈ ÏL ÌÈetk‰ŒÌBÈÂ22˙BBÎÊÂ ˙BiÎÏÓ Ô‰L , ¿«ƒƒ∆≈∆≈«¿À¿ƒ¿

BÊ ˙‡ BÊ ˙BkÚÓ ,˙BÙBLÂ23ÏÎa ÓBÏ CÈˆÂ . ¿»¿«¿∆¿»ƒ«¿»
‰Îa‰ ÔÈÚÓ ÌÈ˜eÒÙ ‰OÚ Ô‰Ó ‰Îa24‰LÏL : ¿»»≈∆¬»»¿ƒ≈≈«¿»»¿»

‰LÏLe ,ÌÈl‰z ÙqÓ ‰LÏLe ,‰Bz‰ ÔÓ ÌÈ˜eÒÙ¿ƒƒ«»¿»ƒ≈∆¿ƒƒ¿»
Ba ÌÈÏLÓ  ‰Bz‰ ÔÓ „Á‡Â ,ÌÈ‡Èp‰ ÔÓ25Ì‡Â ; ƒ«¿ƒƒ¿∆»ƒ«»«¿ƒ¿ƒ

ÔÓ „Á‡ ˜eÒt Ó‡ Ì‡Â .‡ˆÈ  ‡Èpa ÌÈÏL‰ƒ¿ƒ«»ƒ»»¿ƒ»«»∆»ƒ
.‡ˆÈ  ÌÈ‡Èp‰ ÔÓ „Á‡Â ÌÈe˙k‰ ÔÓ „Á‡Â ‰Bz‰«»¿∆»ƒ«¿ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»»
,'Ó‡Ï e˙k eÈ‰Ï‡ '‰ E˙B˙e' :Ó‡ elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»¿¡…≈»≈…
CÈˆ BÈ‡ eL  ˜ÈÒÙ‰Â ‰Bz ÏL ˜eÒt Ó‡Â¿»«»∆»¿ƒ¿ƒ≈»ƒ

.ÌeÏk¿

ושופרות,22) זכרונות מלכיות - ביובל - בו אומרים שהיו
השנה. בראש אומר 23)כמו לא כולם את יודע  אינו שאם

כלום. אומר ולא שיודע  מה את עשרה 24)גם כנגד והוא
שופר", "בתקע  בהם שנאמר בקדשו אֿל הללו של פסוקים
 ֿ בראש שהרי  העולם, נברא שבהם מאמרות עשרה וכנגד
בהם  שהוזכר הדברות עשרת וכנגד העולם נברא השנה

לעשרה.25)שופר.

.ËÎÊ ÔÈÈkÊÓ ÔÈ‡ÏL ˙BÙBLÂ ˙BiÎÏÓ ,˙BB ≈«¿ƒƒƒ¿«¿À¿»∆
‰n‰ O Èk kÊiÂ" ÔB‚k  ˙BBÎÊ .˙eÚtÀ¿»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ»»≈»
CBÏÓ‡ ‰ÎeÙL ‰ÓÁa" ÔB‚k  ˙BiÎÏÓ ;"'eÎÂ¿«¿À¿¿≈»¿»∆¿
‰Úba ÙBL eÚ˜z" ÔB‚k  ˙BÙBL ;"ÌÎÈÏÚ¬≈∆»¿ƒ¿»«ƒ¿»
ÈÎÊ" ÔB‚k ,‰BËÏ elÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔBÎÊ ‡ÏÂ ."'eÎÂ¿¿…ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»¿»¿≈ƒ
."‰BËÏ È‰Ï‡ ÈÏ ‰ÎÊ" ;"EnÚ ÔBˆa '‰ƒ¿«∆»¿»ƒ¡…«¿»
Èz„˜t „˜t" ÔB‚k ,˙BBÎÊk ÔÈ‡ ˙BB„˜Ùeƒ¿≈»¿ƒ¿¿»…»«¿ƒ
,Ì"ekÚ ˙Bn‡ ÏL ˙eÚt ÈkÊ‰Ï BÏ LÈÂ ."ÌÎ˙‡∆¿∆¿∆¿«¿ƒÀ¿»∆À«

ÌB„‡ ÈÏ '‰ ÎÊ" ;"ÌÈnÚ eÊbÈ CÏÓ '‰" ÔB‚k¿»»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ¿≈¡
CÏ‰Â Ú˜˙È ÙBMa ÌÈ‰Ï‡ '‰Â" ;"ÌÈÏLeÈ ÌBÈ ˙‡≈¿»»ƒ«¡…ƒ«»ƒ¿»¿»«
'‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡OÈ ÚÓL" ."ÔÓÈz ˙BÚÒa¿«¬≈»¿«ƒ¿»≈¡…≈
ÌBi‰ zÚ„ÈÂ" ;"'eÎÂ ˙Ú„Ï ˙‡‰ ‰z‡" ;"„Á‡∆»«»»¿≈»»««¿¿»«¿»«
˙eÎÏÓ ,el‡Ó ˜eÒt Ïk  "'eÎÂ EÏ Ï‡ ˙L‰Â«¬≈…»∆¿»∆¿»»≈≈«¿
È‰Â ;˙eÎÏÓ ÎÊ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÈÚ ‡e‰ƒ¿»««ƒ∆≈≈∆«¿«¬≈
ÔeLÈ È‰ÈÂ" ;"„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ '‰" BÓk ‡e‰¿ƒ¿…¿»»∆«¿ƒƒÀ

."'eÎÂ CÏÓ∆∆¿

.È‰M‰ŒL‡ ÏL ˙BÚÈ˜z‰ „Òa ËeLt‰ ‚‰n‰«ƒ¿»«»¿≈∆«¿ƒ∆…«»»
ÔÈÈÊÁÓe ‰Bza ÔÈ‡BwL Á‡ :‡e‰ Ck eaˆa¿ƒ»««∆¿ƒ«»«¬ƒƒ

BÓB˜ÓÏ Ùq‰26ÌÚ‰ Ïk ÔÈLBÈ ,27„ÓBÚ „Á‡Â .28 «≈∆ƒ¿¿ƒ»»»¿∆»≈
L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea' :CÓe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿…«»¿»»»
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'eÈÁ‰L' CÓe ÊBÁÂ .'ÔÓ‡' ÔÈBÚƒ»≈¿≈¿»≈∆∆¡»¿»»»
eÓ‡L ˙BÚÈ˜z ÌÈLÏL Ú˜B˙Â .'ÔÓ‡' ÂÈÁ‡ ÔÈBÚƒ«¬»»≈¿≈«¿ƒ¿ƒ∆»«¿
ÔÈ„ÓBÚÂ ,LÈc˜ ÌÈÓB‡Â ,„q‰ ÏÚ ˜Ùq‰ ÈtÓƒ¿≈«»≈««≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿ƒ
eaˆŒÁÈÏL ÓBbL Á‡Â .ÛÒeÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»¿««∆≈¿ƒ«ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz ,'˙BiÎÏÓ' ‡È‰L ,˙ÈÚÈ ‰Îa¿»»¿ƒƒ∆ƒ«¿À≈«¿ƒ»
CÓe .˙Á‡ ÌÚt ,‰ÚÈ˜z ,‰Úez ,ÌÈL ‰LÏL¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»««∆»¿»≈
dÓBbL Á‡Â ,'˙BBÎÊ' ‡e‰L ,˙ÈLÈÓÁ ‰Îa¿»»¬ƒƒ∆ƒ¿¿««∆¿»
‰Îa CÓe .‰ÚÈ˜˙e ÌÈL ‰LÏL ,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz≈«¿ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ»¿»≈¿»»
Ú˜Bz dÓBbL Á‡Â ,'˙BÙBL' ‡È‰L ,˙ÈMLƒƒ∆ƒ»¿««∆¿»≈«

z‰ ÓB‚Â ,˙Á‡ ÌÚt ‰ÚÈ˜˙e ‰Úez ,‰ÚÈ˜z.‰lÙ ¿ƒ»¿»¿ƒ»««««¿≈«¿ƒ»

לשונו:26) וזו זה, בעניין כתב  רבינו של בנו אברהם רבנו
מנהגם  ז"ל המערב  מחכמי  לו שקדמו ומי  ז"ל מורי  "ואבא

התקיעות". קודם למקומו ספרֿתורה על 27)להחזיר אף 
בזה. הציבור את הטריחו לא - לעמוד צריך שהתוקע  פי 

עומר 28) מה "לכם", כתוב  ובעומר "לכם", כתוב  בשופר
אלא  בקמה תקרי  אל "בקמה" שם נאמר שהרי  מעומד

מעומד. שופר אף  מעומד, כלומר "בקומה"

.‡È„Ò ÏÚ Ú˜BzL ‡e‰ ,ÔÈLBÈ Ô‰Lk Ú˜BzL ‰Ê∆∆≈«¿∆≈¿ƒ∆≈««≈∆
ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ˙BÎa‰29a„Ó BÈ‡Â .30˙BÚÈ˜z ÔÈa «¿»¿∆≈¿ƒ¿≈¿«≈≈¿ƒ

„ÓÚnL ˙BÚÈ˜˙Ï LinL31 Ô‰ÈÈa ÁÒ Ì‡Â . ∆ƒ…∆ƒ¿ƒ∆≈…∆¿ƒ»≈≈∆
.CÓe ÊBÁ BÈ‡ ,ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»«≈≈¿»≈

גמור.29) לו אומרים במצוה שהתחיל התוקע .30)שכיוון
השומעים  שגם סוברים ויש לדבר. מותרים השומעים אבל

לדבר. הן 31)אסורים התקיעות לפני  שבירך שהברכות
שמעומד. תקיעות על גם

.ÈÔ‰Ó ‡a Ïk ,‰Îa Ïk ÏÚ eÚ˜˙iL ,‰È‰ ÔÈ„a32 ¿ƒ»»∆ƒ¿¿«»¿»»»»»≈∆
‡l‡ .ÔÈLBÈ Ô‰Lk eÚ˜zL C„k ,ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ¿∆∆∆»¿¿∆≈¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ,LinL ˙BÚÈ˜za ˜ÙÒ È„ÈÓ e‡ˆiL ÔÂÈk≈»∆»¿ƒ≈»≈«¿ƒ∆ƒ…∆≈
;˙BÎa „Ò ÏÚ Ôlk Ô‰a ÊÁÏ eav‰ ÏÚ ÔÈÁÈËÓ«¿ƒƒ««ƒ«¬…»∆À»«≈∆¿»
eÚÓLiL È„k ,‰Îa Ïk ÏÚ ˙Á‡ ‡a Ô‰Ï Èc ‡l‡∆»«»∆»»«««»¿»»¿≈∆ƒ¿¿
 el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ .˙BÎa „Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z¿ƒ«≈∆¿»¿»«¿»ƒ»≈

˙BÎa „Ò ÏÚ ÚÓML ÔÈa  „ÈÁi‰ Ï‡ ;eaˆa33, ¿ƒ¬»«»ƒ≈∆»««≈∆¿»
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 LiÓ ÔÈa „ÓÚÓ ÔÈa ;„q‰ ÏÚ ÚÓL ‡lL ÔÈa≈∆…»«««≈∆≈≈…∆≈ƒ…∆
.‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ»»¿≈»∆ƒ¿»

הנזכרות 32) הבבות כל למלכיות שיתקעו לומר רוצה
לשופרות. וכן לזכרונות וכן ותר"ת. תש"ת תשר"ת, למעלה:

להפסיק 33) מותר ביחיד שאפילו רבנו משמיע  גדול חידוש
לו  שאסור סוברים ויש התקיעות, לשמוע  התפילה באמצע 

להפסיק .

.‚È˙BÎa‰ ˙‡ ˙BkÚÓ ÔÈ‡ ˙BÚÈ˜z‰34˙BÎa‰Â , «¿ƒ≈»¿«¿∆«¿»¿«¿»
˙BÚÈ˜z‰ ˙‡ ˙BkÚÓ ÔÈ‡35˙Á‡a :˙BÈÚ ÈzL . ≈»¿«¿∆«¿ƒ¿≈¬»¿««

,˙BÎa ÚLz Ô‰Ï CiL ÈÓ ÌL LiL È‡cÂa Ú„BÈ≈«¿««∆≈»ƒ∆¿»≈»∆≈«¿»
˜ÙÒ ,Ú˜Bz ÌL LÈ ˜ÙÒ ,‰iMe ;Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡Â¿≈»≈««¿ƒ»»≈≈»≈«»≈

‰iMÏ CÏB‰  Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡36ÈcÓ ‰ÚÈ˜z‰L ; ≈»≈«≈«¿ƒ»∆«¿ƒ»ƒƒ¿≈
.ÌÈÙBÒ ÈcÓ ˙BÎa‰Â ,‰B˙»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

הברכות 34) יברך כן פי  על אף  לתקוע  יכול אין שאם
מוסף . מלכיות 35)שבתפילת לברך יודע  אינו שאם

לתקוע . יכול כן פי  על אף  ושופרות שספק 36)זכרונות
דרבנן. מוודאי  עדיף  דאורייתא







    
ושיעור 1) וגבהה, רחבה הסוכה: שיעורי  בו נתבארו

דפנותיה, והכשר הסוכה, ותכונת וענינן. ואיכותן דפנותיה,
לזה. הנמשך וכל כשרין הן וממה שיהיו צריכין וכמה

.‡ÌÈÁÙË ‰OÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ d‰b  ‰kq‰ eÚL, ƒ«À»»¿»≈»≈¬»»¿»ƒ
‰n‡ ÌÈOÚ ÏÚ ˙È ‡ÏÂ˙BÁt ÔÈ‡  daÁÂ . ¿…»≈«∆¿ƒ«»¿»¿»≈»

ÌÈÁÙË ‰ÚL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰ÚMÓÛÈÒB‰Ï BÏ LÈÂ . ƒƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰nk elÙ‡ daÁaB‡ ‰OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬ƒ«»ƒƒ»¿»¿»≈¬»»

‰n‡ ÌÈOÚÓ ‰‰B‚ B‡ ,‰ÚL ÏÚ ‰ÚMÓƒƒ¿»«ƒ¿»¿»≈∆¿ƒ«»
.‰ÏeÒÙ BÊ È‰  ‡e‰LŒÏk»∆¬≈¿»

הקרקע 2) מן שלה החלל לומר, ורוצה א. ב , סוכה משנה,
ג:). (עירובין הסכך מב ):3)עד כג, (ויקרא שכתוב  מפני 

פסוק  בפירוש חכמים ואמרו ימים", שבעת תשבו "בסוכות
ושב  קבע  מדירת צא הימים שבעת כל תורה "אמרה זה:
דירת  דירתו עושה אדם אמה, עשרים "עד - עראי " בדירת
דירת  דירתו עושה אדם אין אמה מעשרים למעלה עראי ,
והלכה  רבא, דברי  לפי  ב . (סוכה קבע " דירת אלא עראי 

מגידֿמשנה). ועיין לגופו,4)כמותו, צריך טפחים ששה
כולו  כאילו שנחשב  ורובו, ראשו לסוכה להכניס  שיוכל
(מגידֿמשנה). לשולחנו אחד טפח  ועוד בסוכה. יושב 

האזרח 5) "כל שם): (ויקרא שכתוב  מה  על אמרו שהרי 
לישב  ראויין ישראל שכל "מלמד - בסוכות" ישבו בישראל

כז:). (סוכה אחת" בסוכה

.‰ÏeÒt  ˙BÙc LÏL dÏ ÔÈ‡L ‰kÒdÏ eÈ‰ . À»∆≈»»¿»¿»»»
˙BeÓb ˙BÙ„ ÈzLÌ"b ÔÈÓk ,BÊ „ˆa BÊ‰OBÚ  ¿≈¿»¿¿«¿ƒ«∆

˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe ,ÁÙË ÏÚ ˙È BaÁa LiL ÔÙc…∆∆≈¿»¿»≈«∆««¬ƒ¿»
‰LÏMÓBi„Â ,˙BÙc‰ ÈzLÓ „Á‡Ï CeÓÒCÈˆÂ . ƒ¿»»¿««ƒ¿≈«¿»¿«¿»ƒ

Á˙t ˙eˆ dÏ ˙BOÚÏLÏL dÏ ÔÈ‡L ÈtÓ , «¬»«∆«ƒ¿≈∆≈»»
˙BeÓb ˙BÙc˙aL ˙BÎÏ‰a e‡a Îe ., ¿»¿¿»≈«¿¿ƒ¿«»

Ô‡kÓ ‰˜ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa eÓ‡‰ Á˙t ˙evL∆«∆«»»¿»»¬ƒ»∆ƒ»
ÚÈbÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰Èab ÏÚ ‰˜Â Ô‡kÓ ‰˜Â¿»∆ƒ»¿»∆««≈∆««ƒ∆≈«ƒ«

Ô‰Ï. »∆

המקראות,6) מן ו:) (שם חכמים ולמדו א. ב , סוכה משנה,
וראה  בשלוש. ודי  בסוכה, דפנות ארבע  לעשות צריך שאין

ההלכה. שחידשה במה עוד  ג"ם 8)שלמות.7)להלן
כזה. שכל 9)יוונית, לדופן, (=מחובר) לבוד שיהיה

בן  דופן לנו יש כאילו והרי  הוא. כלבוד משלשה פחות
לסוכה  הראוי  הדופן של רובו שהוא טפחים ארבעה

טפחים). סמוכות 10)(=שבעה (כשהן דפנות בשתי  די 
כנ"ל. ומשהו טפח  אפילו והשלישית יוונית), גאם כמין

הדופן 11) מול הזה הקטוע  הדופן בסוף  קנה שמעמיד
שיש  הדופן חלק  גבי  ועל גביו על קנה ומעמיד שכנגד,

כזה: טפח  על יותר שם.12)ברחבו פט "ז 13)סוכה ,
כזה:14)הי "ט .

.‚LlÙÓ Ô‰ÈÈe BÊ „‚k BÊ ˙BÙ„ ÈzL dÏ eÈ‰ »»¿≈¿»¿∆∆≈≈∆¿À»
e‰MÓe ÌÈÁÙË ‰Úa‡ BaÁa LiL ÔÙc ‰OBÚ , ∆…∆∆≈¿»¿«¿»»¿»ƒ«∆

ÈzLÓ ˙Á‡Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe«¬ƒ¿»ƒ¿»»¿««ƒ¿≈
˙BÙc‰Á˙t ˙eˆ dÏ ˙BOÚÏ CÈˆÂ ;‰LÎe. «¿»¿≈»¿»ƒ«¬»«∆«

˙Á‡ ÔÙ„Â ,‰kq‰ ÈÙÏ ‰kq‰ CÎqÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈ»̃ƒ«¿ƒƒ¿««À»ƒ¿≈«À»¿…∆««
Ô‰nÚ ˙ÎLÓ‰kqk Ô‰ È‰ . ƒ¿∆∆ƒ»∆¬≈≈«À»

אינן 16)כזה:15) הדפנות ששתי  כיון א. ז, סוכה
ב . כבהלכה ומשהו בטפח  מספיק  לא - לזו זו מחוברות

טפחים.17) שבעה לרוחב  יצטרף  החלל עם שביחד
ומשהו 18) טפחים ארבעה בו שיש הדופן חלק  גבי  על קנה

כזה: שכנגד. הדופן שסוככים 19)ועל מקלות
לצד  לחוץ  ויצא הסוכה, קירות מאורך יותר ונמשכים בהם
מחבירו, יותר ארוך היה אחד וכותל הפרוץ , הרביעי  קיר

דופן 20)כזה: אלא לו אין הזה שההמשך ואף ֿעלֿפי 
יט .). (סוכה השלימה מהסוכה כחלק  כולו את רואים - אחד

.„˙BÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ‰kq‰ ‚‚a ˙B˜e„ eÈ‰L ˙BÙc¿»∆»¿¿««À»¿…»«ƒ
ı‡ÏÌÈÁÙË ‰LÏL ı‡‰ ÔÓ ˙B‰B‚ eÈ‰ Ì‡ : »»∆ƒ»¿ƒ»»∆¿»¿»ƒ

‰Lk  ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt ˙BÙc‰ eÈ‰ . ¿»»ƒ≈¿≈»»«¿»
˙B‰Bb Ì‡  CÎqÏ ˙BÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,ı‡Ï ˙B˜ec¿»»∆¿…»«ƒ«¿»ƒ¿

Û‡ ,ÌÈÁÙË ‰OÚ‰nk ‚b‰ ÔÓ ÔÈ˜BÁ Ô‰L ÈtŒÏÚŒ ¬»»¿»ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ«»«»
‰Lk ,˙Bn‡˙Áz ˙BeÎÓ ˙BÙc‰ eÈ‰iL „Ïe ; «¿≈»ƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿À»««

‚b‰ ˙ÙO‚b‰ ˙‡ ˜ÈÁ‰ .‰LÏL ÔÙc‰ ÔÓ ¿««»ƒ¿ƒ∆«»ƒ«…∆¿»
‰vÁÓ ‰Ïz .‰Lk  ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt  ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»»»¿ƒ»
‰LÏMÓ ˙BÁÙa ,ÚˆÓ‡a e‰MÓe ‰Úa‡ ‰‰BbL∆¿»«¿»»«∆¿∆¿«¿»ƒ¿»
BÊ È‰  ‚bÏ CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙe ,ı‡Ï CeÓÒ»»»∆¿»ƒ¿»»«»¬≈

‰LÎ. ¿≈»

א.21) טז, סוכה כמחובר 22)משנה, משלשה , פחות  שכל
"לבוד". דין וזהו הוא, הארץ  מסיני23)עם למשה הלכה

אסיק  "גוד - לסכך מגיעות הדפנות כאילו רואין שאנו היא,
המחיצה). את והעלה (=משוך אינן 24)מחיצתא" שאם
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קנד               
         

רבינו  וסובר ו"לבוד". אסיק " ל"גוד אנו צריכים מכוונות,
(ועיין  נאמרו לא - אחד במקום מסיני  למשה הלכות ששתי 

סק "א). תרלב  סי ' או"ח  א.25)ט "ז יז, סוכה משנה,
זקוקין 26) שאנו שאף  בזה, ומשמיענו ב . טז, סוכה

המחיצה  מן פעם "לבוד", של זו בהלכה פעמיים להשתמש
כשרה. זאת בכל - לגג המחיצה מן ופעם לקרקע ,

.‰˙BÙc ˙BÏÈ‡‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ÔÈa B˙kÒ ‰OBÚ‰»∆À»≈»ƒ»¿»ƒ»¿»
dÏ,Ì˙B‡ ˜fÁÂ Ì˙B‡ LwL B‡ ,ÌÈ˜ÊÁ eÈ‰ Ì‡  »ƒ»¬»ƒ∆»«»¿ƒ≈»

Ì˙B‡ ‰„ÈÓ ‰Èeˆn‰ Áe‰ ‰È‰˙ ‡lL „Ú,„ÈÓz «∆…ƒ¿∆»««¿»¿ƒ»»»ƒ
ÌÈÈÓ‡‰ ÔÈa ‡lÓe„È˙ ‡lL È„k L˜e Ô˙a ƒ≈≈»¬ƒƒ¿∆∆¿«¿≈∆…»ƒ

ÏkL ;‰Lk BÊ È‰  Ì˙B‡ L˜Â ,Áe‰ Ì˙B‡»»«¿»«»¬≈¿≈»∆»
ÏL ‰ÈeˆÓ Áea „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰vÁÓ¿ƒ»∆≈»¿»«¬…¿«¿»∆

‰LaÈ.‰vÁÓ dÈ‡ , «»»≈»¿ƒ»

ב .27) כד, סוכה בכוחה 28)משנה, שאין אף ֿעלֿפי
שם, (סוכה מחיצה אינם אותם, שמנידה כיון - להפילם

"האוירין".29)בגמרא). אחרת: נוסחא הענפים,
ים 30) של מצויה ברוח  לעמוד יכולה שאינה אף ֿעלֿפי 

(סוכה  היא עראית דירה שסוכה כיון - יותר חזקה שהיא
ה"ו. להלן וראה עקיבא). כרבי  כג.

.Â‰Ï‚Ú‰ L‡a B˙kÒ ‰OBÚ‰L‡a B‡ »∆À»¿…»¬»»¿…
‰ÈÙq‰‰Lk L‡a .BËŒÌBÈa dÏ ÔÈÏBÚÂ , «¿ƒ»¿≈»¿ƒ»¿¿…
ÔÏÈ‡‰‰Lk  ÏÓb‰ Èab ÏÚ B‡dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â , »ƒ»««≈«»»¿≈»¿≈ƒ»

B‡ ÔÏÈ‡a BËŒÌBÈa ˙BÏÚÏ eÒ‡L ÈÙÏ ;BËŒÌBÈa¿¿ƒ∆»«¬¿¿ƒ»
‰Ó‰ Èab ÏÚÈ„Èa ˙BÈeOÚ ˙BÙc‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ««≈¿≈»»ƒ¿»«¿»¬ƒ≈

eÏh el‡L Ïk ,ÔÈ‡B  ˙BÏÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe Ì„‡»»ƒ¿»»ƒ»ƒ…∆ƒƒ¿
,Ì„‡ È„ÈaL ˙BÙca „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ ‡È‰ ,˙BÏÈ‡‰»ƒ»ƒ¿»«¬…«¿»∆ƒ≈»»

BËŒÌBÈa dÏ ÔÈÏBÚ. ƒ»¿

או 31) שהעגלה אף  העגלה, מושב  בתוך סוכה לו שהתקין
אחד. במקום קבועה אינה הגבוה 32)הספינה במקום

בחזקה. שם שולטות שהרוחות בספינה, ביותר
כמו 33) יבשה, של מצויה ברוח  לעמוד יכולה כשהיא

למעלה. רבינו עצמו,34)שכתב  האילן הוא הסוכה בסיס 
וסכך. קירות לו איסור 35)ועשה שאין לחולֿהמועד,

אליה. ה"ו 36)לעלות שבת מהל' ופכ"א ב . לו, ביצה
א.37)וה"ט ). וכג, ב . כב , סוכה

.Ê‰ÏeÒt  ‚b dÏ ÔÈ‡L ‰kÒeÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk . À»∆≈»»¿»≈«¿∆»
ÛÈˆ ÔÈÓk BÊ BÊ ˙B˜ec ˙BÙc‰ ÈL‡B‡ ; »≈«¿»¿¿¿ƒ¿ƒ

Ï˙kÏ ‰kÒ ÏL ÔÙc‰ L‡ CÓqLdÏ ‰È‰ Ì‡  ∆»«…«…∆∆À»«…∆ƒ»»»
ÁÙË elÙ‡ ‚bÔÓ Ï˙kÏ CeÓq‰ ÔÙc‰ dÈa‚‰L B‡ , »¬ƒ∆«∆ƒ¿ƒ««…∆«»«…∆ƒ

‰Lk BÊ È‰ ,ÁÙË Ú˜w‰LÈ Ì‡  ‰l‚Ú ‰kÒ . ««¿«∆«¬≈¿≈»À»¬À»ƒ≈
‰Ùw‰a‰ÚL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰ÚL da ÚaÏ È„k ¿∆≈»¿≈¿«≈«»ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
ÌÈÁÙË.‰Lk BÊ È‰ ,˙BiÂÊ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈»»ƒ¬≈¿≈»

כותל.38) ומהו גג מהו ניכר שלא כיון אוהל, זה שאין
כזה:39) ב . יט , ממש 41)כזה:40)שם סמך שלא

ואנו  טפח , שיעור לסוכה הכותל בין רווח  והשאיר הקיר אל
שם). (סוכה, גג וחשוב  כסתום הטפח  את רואים

אוהל.42) הוא הרי  - ישר טפח  שיש כלומר,43)שכיון
של  שטח  שיחזיק  העיגול בתוך ריבוע  לעשות אפשר אם

ז:). (סוכה טפחים שבעה על טפחים שבעה

.Á‰„ÒÎ‡ ÈabŒÏÚ CkÒÔÈÓÈˆt dÏ LiLÔÈa  ƒ≈««≈«¿«¿»∆∆»¿ƒƒ≈
ÌÈÙaÓ ÔÈ‡ eÈ‰LıeÁaÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡ÂÔÈa , ∆»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ«≈

‰Lk  ÌÈÙaÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡Â ıeÁaÓ ÔÈ‡ eÈ‰L. ∆»ƒ¿ƒƒ«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈»

(מגידֿמשנה,44) כזה: זה, כנגד זה כתלים שני  לה שיש
ה"ט ). להלן בולטים 46)עמודים.45)וראה שהעמודים
כזה: פנים, חלק .מצד נראה בחוץ , ולמסתכל

חלק .47) נראה ומבפנים עמודים 48)כזה: שיש כיון
תקרה  שהיא האכסדרה, של התקרה את רואים אנו בולטים,
ליד  השלישי  הצד את וסותמת יורדת כאילו קבועה,
לה), הלכה שבת מהל' בפי "ז רבינו שכתב  (וכמו העמודים
תקרה  שאין ובמקום יח .). (סוכה דפנות שלש כאן יש והרי 
ברחבו  שיש דופן עשה אלאֿאםֿכן כשרה הסוכה אין

ג). הלכה (למעלה שלישית ברוח  ומשהו טפחים ארבעה

.Ë‰kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt  ÔÈÓÈˆt dÏ eÈ‰ ‡Ï…»»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆ƒÀ»
Ècˆ ÈL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ È‰L ,ÈBÓk ‰ÈeOÚ‰»¬»¿»∆¬≈≈»∆»¿≈ƒ≈
Bc‚kLÂ ,Ï˙k Ba ÔÈ‡ ‰„ÒÎ‡‰ ÚˆÓ‡Â ,‰„ÒÎ‡‰»«¿«¿»¿∆¿«»«¿«¿»≈…∆¿∆¿∆¿

.ÔÈÓÈˆt Ba ÔÈ‡≈¿ƒƒ

.ÈÈÁÏ BÏ LiL ÈBÓ ÈabŒÏÚ CkÒ‡ ÈabŒÏÚ B‡ ƒ≈««≈»∆∆∆ƒ««≈¿≈
ÔÈqt dÏ LiL˙aL d˙B‡Ï ‰LÎ ‰kÒ BÊ È‰  ∆∆»«ƒ¬≈À»¿≈»¿»«»

„Ïa ‚Á‰ CB˙aLel‡ ÔÈqÙe ‰Ê ÈÁlL CBzÓ ; ∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆∆ƒ∆«ƒ≈
ÔÈÚÏ ˙BvÁÓk Ô˙B‡ LÁ  ˙aL ÔÈÚÏ ˙BvÁÓ¿ƒ¿ƒ¿««»«¿…»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«

‰kÒ. À»

שתי49) כלומר, - דפנות שתי  אלא לו שאין מפולש מבוי 
צורת  לו ועשה לדרום, ואחת לצפון אחת בתים, של שורות
סוכה  שלענין שאע "פ  מערב , מצד ולחי  מזרח  מצד הפתח 
כדופן  להחשב  מזרח  שמצד הפתח  צורת מועילה לא
(פי "ז  היחיד רשות זו הרי  שבת שלענין כיון - שלישית
סוכות. של בשבת כשרה סוכה היא ה"ג) שבת מהל'

כאן 50) כזו בצורה הבאר, סביב  עושין שהם קרשים הם
מים  לשאוב  שיוכלו רגלים לעולי  להתיר בכדי  ציור מופיע 
ברשות  עומדים והם היחיד רשות שתוכו הבור מן לבהמתם
אחת  ואמה לכאן אחת אמה בני  הם אלו וקרשים הרבים,
רשות  הבאר סביבות נעשו הפסים ידי  ועל שכנגד, לצד
והוא  הכ"ז) שבת מהל' בפי "ז רבינו שכתב  (כמו היחיד

האלו. הפסים על האחרים.51)סיכך לימים ולא
ב .52) ועמוד א ז, סוכה

.‡ÈÔÈÒc˜ ‰Úa‡ ıÚ‚b‰ ˙BiÂÊ Úa‡ ÏÚ »««¿»»À¿»ƒ««¿«»ƒ«»
,‚b‰ ˙ÙO ÏÚ Cekq‰Â ÏÈ‡B‰  Ôab ÏÚ CkÒÂ¿ƒ≈««»ƒ¿«ƒ«¿««»

LkÔ‰ el‡k ˙BBzÁz‰ ˙BvÁn‰ ˙‡ ÔÈ‡BÂ ; »≈¿ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ≈
.Cekq‰ ˙ÙO ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏBÚ¿«¿»«¿««ƒ

הגג.54)עמודים.53) ד:55)בשפת בסוכה נחמן כרב 
נעץ  אם אלא אינה וחכמים יעקב  רבי  שפלוגתת שאמר
בשפת  אבל חכמים, פוסלים ובזה הגג, באמצע  הקונדיסים
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מחיצתא" אסיק  "גוד אומרים שאנו כשר, הכל לדברי  הגג
גאון  שרירא רב  גירסת לפי  זה וכל כב ). הערה למעלה (ראה
ועיין  ב "תיקו", הדבר נשאר - נוסחתנו לפי  אבל שם, בסוכה

ראב "ד.

.È‰ÈÏ˙Îa LÈÂ ,ÌÈa ÌÈÁ˙t dÏ LiL ‰kÒÀ»∆∆»¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»∆»
‰Lk BÊ È‰  ‰a‰ ˙BBlÁıetL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ««¿≈¬≈¿≈»¿««ƒ∆»

˙È Á˙t ÌL ‰È‰È ‡lL „Ïe .„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰aÓ¿À∆«»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆»∆«»≈
OÚ ÏÚ OÚ ÏÚ ˙È Á˙t ÌL ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . «∆∆¬»ƒ»»»∆«»≈«∆∆

Á˙t ˙eˆ dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡‰È‰È ‡lL CÈˆ , ««ƒ∆∆»«∆«»ƒ∆…ƒ¿∆
.„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰aÓ ıet‰«»¿À∆«»≈

השלישי56) ובדופן גמורות, דפנות שתי  כשהיו לומר, רוצה
במשך  טפחים משלשה יותר מזה זה שמרוחקים קנים עשה
כמו  השלישית בדופן היא קולא ז.). (סוכה המחיצה כל
(מגידֿמשנה). ה"ב  למעלה טפח  במחיצת שהקילו

של 57) אחד כלומר, במקום לחבירו קנה בין פרוץ  יהיה א
אמות. מעשר אמות 58)יותר מעשר יותר שהוא שפתח 

מה  וראה כזה. רחב  פתח  לעשות רגילים שלא פתח , אינו
הט "ז. שבת מהל' בפט "ז רבינו שכתב 

.‚ÈdÈÂ‡L ‰kÒdËÚÓe ,‰n‡ ÌÈOÚÓ dBb À»∆¬ƒ»»«≈∆¿ƒ«»ƒ¬»
˙B˙ÒÎe ÌÈÎaËeÚÓ BÈ‡ ÌÏha elÙ‡Â ,. ¿»ƒ¿»≈ƒ«¬ƒƒ¿»

Ô˙a dËÚÓCÈˆ ÔÈ‡Â ;ËeÚÓ ‰Ê È‰  BÏhe ƒ¬»¿∆∆ƒ¿¬≈∆ƒ¿≈»ƒ
ËeÚÓ BÈ‡ ,Ì˙Ò ÙÚa Ï‡ .BÏhe ÙÚ ÓBÏ. «»»ƒ¿¬»¿»»¿»≈ƒ

ÔÈˆe‰Â ,‰n‡ ÌÈOÚÓ ‰‰B‚ ‰˙È‰CB˙Ï ÔÈ„BÈ »¿»¿»≈∆¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿
Ô˙nÁÓ ‰aÓ Ô˙lˆ ‰˙È‰ Ì‡  ÌÈOÚeLÁÈ , ∆¿ƒƒ»¿»ƒ»»¿À»≈«»»≈»¿

‰Ú ‚‚k.‰LÎe ¿»»∆¿≈»

הסכך.59) עד הסוכה חללה=מקרקעית שנתן 60)כלומר,
חללה. נתמעט  כך ומתוך וכסתות, כרים הסוכה קרקעית על

משיעורה.61) נמעטת להניחם 62)אינה בדעתו שחשב 
נוהגים  לא הרוב  שעלֿפי  כיון - (מגידֿמשנה) לעולם שם
כל  אצל דעתו בטלה - ביטל שהוא ואף  אלה. דברים לבטל

ד.). (סוכה החג 63)אדם ימי  כל משם ינטלו שלא אע "פ 
(מגידֿמשנה). החג לאחר לפנותו עתיד שהוא כיון -

שלהם.64) העלים עם קטנים אם 65)ענפים כלומר,
מחמת  מהשמש, מרובה הצל יהיה - העליון הסכך את תסלק 

אמה 66)ההוצים. מעשרים פחות הוא הסוכה של וחללה
ד.). (סוכה

.„È‰aËˆÈ‡ ‰a˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k da »»ƒ¿«»»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ
dlÎ ÈtŒÏÚÁ eÚL ‰aËˆÈ‡a LÈ Ì‡  «¿≈À»ƒ≈»ƒ¿«»ƒ…«
‰Lk ,‰kq‰˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k ‰aËˆÈ‡ ‰a . «À»¿≈»»»ƒ¿«»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ

„v‰ ÔÓÚa‡ Ï˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡  ƒ««ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆«¿«
‰Lk ,˙Bn‡ Úa‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,˙Bn‡‰a . «¿»»¿«¿««¿≈»»»

˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡  dÚˆÓ‡a ‰aËˆÈ‡Ï ƒ¿«»¿∆¿»»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆
,˙Bn‡ Úa‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,Áe ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa‡«¿««¿»«¿»»≈«¿««

‰LkÈ‰Â ,‰aËˆÈ‡a ˙BÚ‚B ˙BvÁn‰ el‡Îe ; ¿≈»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿«»«¬≈
‰a .‰n‡ ÌÈOÚÓ ˙BÁt Cekq‰ „ÚÂ ‰aËˆÈ‡‰ ÔÓƒ»ƒ¿«»¿««ƒ»≈∆¿ƒ«»»»

„enÚ d‰kÒ LÎ‰ Ba LÈÂ ,ÔÈ‡L ;‰ÏeÒt  »«¿∆∆¿≈À»¿»∆≈

˙Bkp‰ ˙BvÁÓ el‡CÎÒ „enÚ‰ bŒÏÚ ‡ˆÓÂ , ≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿»««»«¿»
.˙BÙ„ ‡Ïa Lk»≈¿…¿»

מהארץ .67) מוגבה מאבנים, או מעצים ספסל כעין
אמצעית,68) ונקראת לפתח , שמנגד ממש לדופן סמוך

פתח  כולה היא והרביעית דפנות, שלש בת היא סוכה שסתם
שם). סוכה ומזה,69)(רש"י  מזה הדפנות בשתי  שנוגעת

גובה 70)כזה: אין הסכך ועד האיצטבה מקרקעית שהרי 
כשרה  זה, במקום כשרה שהיא שמכיון וי "א אמה . עשרים
הסוכה  מן היוצא פסל כדין והלאה, מהאיצטבה אפילו היא

שם). סוכה (רש"י  ה"ג והגיעה 71)למעלה אחד קיר בצד
כזה: האמצעי , הדופן שעד 72)עד ההלכה, היא שכן

מהקיר  חלק  הוא כאילו הסכך את אנו רואים אמות ארבע 
ראה  עקומה", "דופן היא: וזו מקרקעיתה. ונשתפע  שנתעקם

ד. בסוכה הדברים ומקור הי "ד. פ "ה שם.73)להלן סוכה,
הרוחות. בכל עקומה" "דופן שאומרים בזה, והשמיענו

ד:).74) (סוכה טפחים עשרה על 75)גבוה טפחים שבעה
לאו  הא מהדופן, אמות ארבע  רחוק  והיה טפחים . שבעה

(מגידֿמשנה). באיצטבה כמו כשר - ישאף ֿעלֿפ 76)הכי 
(ראה  מחיצתא" אסיק  "גוד אמרו עשרה, גבוה שבעמוד
על  שהרי  כשרה, סוכה כאן יש הרי  כן ואם הי "א), למעלה
 ֿ אף ֿעלֿפי  – אמה מעשרים גבוהה הסוכה אין העמוד גבי 
ממש, מחיצות כאן אין שסוף ֿכלֿסוף  כשרה, הסוכה אין כן

רבא). לדעת שם, (סוכה לעין הניכרות

.ÂË‰OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰da ˜˜ÁÂ ,dÓÈÏL‰Ï »¿»¿»≈¬»»¿»«»¿«¿ƒ»
‰LÏL Ï˙kÏÂ ˜˜Á ˙ÙOÓ LÈ Ì‡  ‰OÚÏ«¬»»ƒ≈ƒ¿«¬»¿«…∆¿»
˙BÁt ÏkL ;‰Lk ,ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»∆»»

˜e„k ‡e‰ È‰ ,‰LÏMÓ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , ƒ¿»¬≈¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
˙aL. «»

בגובה.77) טפחים שיעור 78)מעשרה האדמה בתוך חפר
בעומק . סוכה מגיעים 79)של הכתלים כאילו רואים ואנו

ארבע  עד להכשיר עקומה", "דופן של וההלכה החקק . אל
ולא  וכהלכה, כדין דפנות שישנם במקום אלא אינה אמות,
וכלל  כלל דפנות ואינם מעשרה למטה הם כשהדפנות

ד:). ה"ז.80)(סוכה פי "ד

.ÊËÏk‰ ÔÓ ÔÈLk ‰kÒ ÈÙcÔÈÎÈˆ e‡ ÔÈ‡L , »¿≈À»¿≈ƒƒ«…∆≈»¿ƒƒ
ÌÈiÁŒÈÏÚaÓ elÙ‡Â ,ÌB˜Ó ÏkÓ ‰vÁÓ ‡l‡. ∆»¿ƒ»ƒ»»«¬ƒƒ«¬≈«ƒ

ÏÎ‡iL È„k ,BËŒÌBÈa ÔÙc BÁ ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚÂ¿∆»»∆¬≈…∆¿¿≈∆…«
,‡e‰Â .dÏ ÔÙc BÁL ,‰LÎ ‰kÒa ÔLÈÈÂ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ«¿À»¿≈»∆¬≈…∆»¿

ÔÙc ‰OÚpL ‰Ê ˙Ú„Ï ‡lL B˙B‡ ‰OÚiLÏ‡ ; ∆«¬∆∆…¿««∆∆«¬∆…∆¬»
ÈÓÈ ‡La zÓe ,BËŒÌBÈa eÒ‡  ˙Ú„Ï e‰OÚ Ì‡ƒ»»¿««»¿À»ƒ¿»¿≈

a ˙ÈÚÈ ÔÙc ÌÈÏÎa ‰OBÚ ÔÎÂ .‚Á‰Ï‡ ;BËŒÌBÈ ∆»¿≈∆¿≈ƒ…∆¿ƒƒ¿¬»
,BËŒÌBÈa ÌÈÏÎa d˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï ,˙ÈLÈÏL ÔÙc…∆¿ƒƒ…«¬∆»¿≈ƒ¿
È‡Ú Ï‰‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,‰kq‰ ÈLÎÓ ‡e‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿ƒ«À»¿≈ƒ…∆¬«

BËŒÌBÈa. ¿

לסכך)81) הפסולים (=כל "וכולן א: יב , סוכה משנה,
בכלל  ואינם סוכה, נקראים לא שהדפנות לדפנות". כשרים
באספך  לך תעשה הסוכות חג יב .): (סוכה שאמרו מה
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יותר  ולא ויקב  גורן פסולת אלא לך אין - ומיקבך מגרנך
ה"א). פ "ה להלן כג.).82)(ראה (סוכה יהודה כרבי 

שבשביל 83) שם שהועמד אותו ידע  שלא לומר, רוצה
ומחיצה  קביעות, דרך זו הרי  ידע , שאם שם. הועמד מחיצה
רבינו  בדברי  וראה (לבוש). ביו"ט  לעשותה אסור קבועה
אלא  אינו זה שכל אומרים ויש הכ"ג. שבת מהל' בפט "ז
רביעי , בדופן אבל הסוכה, מעיקר שהוא השלישי  בדופן
(הראב "ד). לדעתו אפילו מותר בלעדו, כשרה שהסוכה

א.84) מד, עירובין

    
דבר 1) זה ומאי  שיהיה, שראוי  ממה הסכך דיני  בו נתבארו

דינו. מה פסול ומקצתו כשר הסכך מקצת ואם פסולים, הם
וכיוצא  סוכה, בתוך וסוכה כן, גם לשמה עשיה  צריך ואם

אלו. בדברים

.‡CÎq‰ÔÈ‡ .c ÏkÓ LÎ BÈ‡ ‰kÒ ÏL «¿»∆À»≈»≈ƒ»»»≈
ı‡‰ ÔÓ BÏecbL „a ‡l‡ ÔÈÎkÒÓÔÓ ˜ÚpL , ¿«¿ƒ∆»¿»»∆ƒƒ»»∆∆∆¡«ƒ

ı‡‰‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,Ú BÁÈ ÔÈ‡Â ,BÈ‡Â , »»∆¿≈¿«≈À¿»¿≈≈«¿≈
„ÈÓz ÏB BÈ‡Â LB. ≈¿≈≈»ƒ

  

         
    

אלא   מסככי אי" לכתוב  הסתפק  לא  מדוע  בלשונו  וקשה 
של  הסכ" ההקדמה   טע ומה  " האר מ שגידולו  בדבר
י "ב בהלכה  קשה  כ כמו  דבר". מכל כשר אינו  סוכה 
הבית" בתו עשאה  כאילו  האיל תחת סוכתו  "העושה 
 לשו שהוא   וא פסול. שהוא  בקיצור כתב  לא  ומדוע 
 באיל אלא  שנו  "לא   נוס די ממנו  למדו  ובגמרא  המשנה ,
כשר" מצלתו  מרובה  חמתו  אבל מחמתו , מרובה  שצילתו 
השתמש  הנ"ל החילוק  הזכיר שלא   " הרמב מדוע  אבל
 בקיצור כתב  ולא  הבית", בתו עשאה  "כאילו  בלשו

פסולה .
שלא  מיוחד  ודיוק  לימוד  ישנו  כאשר  ג בזה : והביאור
המשנה  בלשו לכתוב  מקפיד  זאת בכל , " הרמב הביאו 

שבמשנה .  הדיוקי לתוכ כוונתו  שאי  א
שכשמוצא   " הרמב בכללי  שמצינו  מה  פי  על  להוסי ויש 
כטע מביאה  הגמרא , מסברת יותר לו  הנראית סברא 
מהפסול  יותר מודגש  בית של הפסול ובענייננו , להלכה .
דורותיכ ידעו  למע" הוא  סוכה  מצות תוכ כי  סוכה  של
מאר  אות בהוציאי  ישראל בני  את הושבתי  בסוכות  כי 
משא "כ לסוכה  מנוגד   קבע  דירת  שבית ומוב " מצרי

.איל
כשר  אינו  סוכה  של הסכ"  " הרמב לשו  ג יוב ומעתה 
אינו  שהסגנו  א כי  כו '". אלא  בו   מסככי אי דבר, מכל
 סגנו ביופי   מוסי והוא  יש  בהלכה , חידוש   שו מכריח 

הסוכה  "דפני   הקוד הפרק   בסיו כי  הלשו 

 לסגנו ובהמש כו '" מחיצה  אלא   צריכי אנו  שאי
דבר". מכל כשר אינו  סוכה  של הסכ" כתב  זה 

       

הסוכה.2) שעל שנאמר 3)הכיסוי  הארץ , מן שצומח 
מגרנך  באספך וכו' לך תעשה הסוכות "חג יג): טז, (דברים
לסכך  שצריך יב .), (סוכה חכמים למדו ומכאן ומיקבך",

ויקב . גורן כמו הארץ , מן שגידולו ויקב 4)בדבר כגורן
הארץ . מן תלושים מגרנך 5)שהם "באספך שנאמר ממה

ויקב  גורן בפסולת שהמדובר (שם), חכמים למדו ומיקבך"
היקב . ומן הגורן מן אותה ומוציאים אותה שאוספים
(ראה  טומאה מקבלת אינה אדם, אוכל שאינה זו, ופסולת

ה"א). אוכלין טומאת מהל' אסור 6)בפ "א רע  ריחו אבל
כדלהלן. הסוכה, מן יצא שמא א.7)מדרבנן, יג, סוכה

.ÂÈÏecb ÔÈ‡L „a CkÒaÁÓ B‡ ,ı‡‰ ÔÓ ƒ≈¿»»∆≈ƒ»ƒ»»∆ƒ¿À»
Ì‡ Ï‡ .‰ÏeÒt  ‰‡ÓË Ïa˜nL „ B‡ ,ı‡Ï»»∆¿»»∆¿«≈À¿»¿»¬»ƒ
Ú BÁÈL „ B‡ ,LBÂ ÏBp‰ „a CkÒÂ Ú»«¿ƒ≈¿»»«≈¿≈¿»»∆≈«
È„k ‡l‡ ,el‡a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,eÓ‡ ‡lL ;‰Lk ¿≈»∆…»¿≈¿«¿ƒ»≈∆»¿≈

‡ˆÈÂ ‰kq‰ ÁÈpÈ ‡lLeÈ‰È ‡lL ‰f‰Ï CÈˆÂ . ∆…«ƒ««À»¿≈≈¿»ƒ¿ƒ»≈∆…ƒ¿
ÌÈÁÙË ‰OÚ CB˙Ï ÔÈ„BÈ CÎÒ ÏL ÔÈÏÚÂ ÔÈˆe‰, ƒ¿»ƒ∆¿»¿ƒ¿¬»»¿»ƒ
˙BÎzÓ ÈÈÓa dÎkÒ .B˙ÈLÈa BÏ ˆÈ ‡lL È„k, ¿≈∆…≈«ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ≈«»

˙BBÚÂ ˙BÓˆÚ B‡ÈÏecb ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰ÏeÒt  «¬»¿¿»ƒ¿≈∆≈»ƒ≈
‰Ï„‰ .Ú˜˜ÌÈÙb ‰ÈÏÚ„Ú ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ «¿«ƒ¿»»∆»¿»ƒ¿«≈»∆«

e˜Ú ‡Ï È‰L ,‰ÏeÒt  ‰kÒ eOÚpLdÎkÒ . ∆«¬À»¿»∆¬≈…∆¡»ƒ¿»
ÈÏÎa˙BÏˆÁÓe ıÚ‡ˆBiÎÂ ‰ÈÎLÏ ˙BÈeOÚ‰ ƒ¿≈≈¿«¿»»¬ƒ¿ƒ»¿«≈

Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt  Ô‰»∆¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈ƒ
Ô‰È˙BÈÏe ÌÈÏÎŒÈLa dÎkÒÏÈ‡B‰ ;‰ÏeÒt , ƒ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ

ÔÈ„ÚL ÌÈLa CkÒÈ ‡nL  ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó eÈ‰Â¿»¿«¿ƒÀ¿»∆»¿«≈ƒ¿»ƒ∆¬«ƒ
e‰Ë ‡Ï. …»¬

כה.8) הערה להלן וראה שם. דר 9)סוכה, אדם שאין
(סוכה  ראשו על נסרחים והעלים שההוצים סרוחה, בדירה
אלא  כאן שאין רבינו מדברי  ונראה דרבא). אליבא ד.
רוקח ' ('מעשה בדיעבד פסולה אינה אבל לכתחילה, זהירות

הרמב "ם). על גליון בשם מתכות 10)בהקדמה במטילי 
ואף  טומאה. מקבלים ואינם כלי , שום מהם נעשו שטרם
מהארץ . צומח  שיהיה שצריך פסולה, - מהארץ  שיסודם

טומאה.11) מקבלים ואינם נעבדו הגביהה 12)שלא
יא.). סוכה (משנה, הסוכה על לסכך שכן 13)ועשאה

מתפשטים. שענפיהן גפנים של פסול 14)דרכן ומחובר
א.15)לסכך. טו, (משנה,16)סוכה וגמי וקש קנים של

יט :). טו:).17)סוכה (שם ונקרעו שלא 18)שבלו
מהם. הטומאה תבטל שהשבירה עד כך, כל נשברו

.‚ÔÈÏÎ‡a dÎkÒÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt  ƒ¿»»√»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ
ÌÈ‡˙ ÈÎBÒ .‰‡ÓËÌÈÚ ÈÏÈkt ;ÌÈ‡z Ô‰e À¿»≈¿≈ƒ»∆¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

˙B„aÎÓ ;ÌÈÚ Ô‰e‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈÓz Ô‰e »∆¬»ƒ«¿»»∆¿»ƒ¿≈…«≈
˙ÏÒt Ì‡ ÔÈ‡B :Ô‰ÔÈÎkÒÓ  ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‰aÓ »∆ƒƒ¿…∆¿À»«»√»ƒ¿«¿ƒ

Ô‰a˙B˜Èa CkÒ .Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ;, »∆¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆ƒ≈ƒ»
Ó Ô‰a ‡MÈ ‡ÏÂ eÏBaÈ eLÈÈ Ì‡LÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ln ∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ»≈»∆«»««ƒ
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קנז                
         

‡e‰ el‡k LÁ ÔÓB˜Ó È‰  ÌÈÁÏ ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«ƒ¬≈¿»∆¿»¿ƒ
ÈÂ‡ÌÈ‡ el‡Îe. ¬ƒ¿ƒ≈»

טומאה 19) מקבל אינו בהמה מאכל שאילו אדם. מאכל
שם). אוכלין טומאת תאנים.20)(הל' זמורות 21)ענפי 

הדקל.22)הגפנים. ואינה 23)ענפי  אוכל שאינה
לסכך. וכשרה טומאה את 24)מקבלת מבטלת שהפסולת

יג:). (סוכה כשר הסכך כל וכאילו שאינם 25)האוכל,
אדם. למאכל מיוחדים שאינם כגון טומאה, מקבלים

ה"כ)26) (להלן כאויר טפחים שלשה ברוחב  פוסלים והם
שם. סוכה, ותהיה 27)– שיפלו כזה באופן המדובר

צילתה  תשאר אם אבל מצילתה, מרובה חמתה הסוכה
לכתחילה  אסורה אלא בדיעבד פסולה אינה מחמתה, מרובה
 ֿ (כסף  ה"ב  לעיל רבינו שכתב  כמו ויצא, יניחנה שמא

משנה).

.„ıÚ‰ ÈzLÙa dÎkÒB‡ ˜„ ‡lL ,Ô˙‡ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿≈»≈∆…»»¿…
ÔˆtÔ˙B‡ ıtÂ ˜c Ì‡Â .‡e‰ ıÚ ÔÈ„ÚL ,‰Lk  ƒ¿»¿≈»∆¬«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ≈»

Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ el‡Îe ,B˙eˆ ˙ÈpzLpL ÈtÓ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈»¿ƒ
ÈÒ ÏL ÌÈÏÁa ÔÈÎkÒÓ .Ú˜˜ ÈÏecbÓ ÔÈ‡ÏLÂ ≈»ƒƒ≈«¿«¿«¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿∆

ÛÏÁÔÈ‡Â „ÓBÚ Ô˙eˆ È‰L ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ≈∆¿«≈»∆∆¬≈»»≈¿≈
ÌÈÏk ÌÈÏÁ‰. «¬»ƒ≈ƒ

בפשתי28) "ותטמנם ו: ב , ביהושע  שנאמר מה עלֿפי 
במכתשת.29)העץ ". כתתם סרקם 30)שלא  שלא

טומאה 31)במסרק . מקבל שאינו אף ֿעלֿפי  ב . יב , סוכה
באניצי ). ד"ה ב 'תוספות' (עיי "ש טוייתו הצומח 32)לפני 

לעץ . עשב .33)מסביב  טומאה 34)מין מקבלים ואינם
במגידֿמשנה). הובא ('ירושלמי ',

.‰ÌÈÎÊa :ÌÈvÁa dÎkÒ˙B˜a ;‰Lk  ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿≈
,ÏÊa ˙‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÏeÒt¿»««ƒ∆»¿ƒ¿«…¿«¿∆

Ïea˜ŒÈÏk ÏÎk ‰‡ÓË Ïa˜Óe ,‡e‰ Ïea˜ ˙Èa. ≈ƒ¿«≈À¿»¿»¿ƒƒ

בתוך 35) אותם ונותנים שמחודדים שם על זכרים נקראים
יב :). שם (רש"י  עץ  כלי  פשוטי  והם חקוקים 36)הברזל

שם). (רש"י  הברזל נותנים חקק  ובאותו בראשם,
שמחזיקים 37) אלא לעולם, שם להשאר עשוי  שאינו [כיון

זה  והרי  האויבים, כלפי  הברזל את בכח  וזורקים בעץ 
שמקבלת  צורפים של סדן בה ששמים עץ  של כבקעה
ועיין  ה"ג, כלים מהל' בפ "ב  רבינו שכתב  כמו טומאה,

תרכט ]. סי ' או"ח  תשובה' 'שערי 

.Â ‰pË˜ :ÛÏÁ B‡ ÈÓb ˙ÏˆÁÓ B‡ ÌÈ˜ ˙ÏˆÁÓ«¿∆∆»ƒ«¿∆∆∆ƒ≈∆¿«»
‰ÈÎLÏ dÓ˙ÒŒ‡l‡ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; ¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»

CekÒÏ d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡,CekÒÏ dÓ˙Ò  ‰ÏB„b ; ƒ≈»»»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;da ÔÈÎkÒÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«¿ƒ»∆»ƒ≈»»»

‰ÈÎLÏÈ˜ dÏ LÈ Ì‡Â .ÔÈ‡ ,‰ÏB„‚ elÙ‡  ƒ¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¬ƒ¿»≈
da ÔÈÎkÒÓÏh elÙ‡Â ;Ïea˜ŒÈÏÎk ‡È‰ È‰L , ¿«¿ƒ»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ«

ŒÈLk ‡È‰L ÈtÓ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,dlL Èw‰«ƒ∆»≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÏÎ. ≈ƒ

היא 38) עליה שוכב  הזב  שאם וכתנאֿקמא, ב . יט , סוכה

טומאה. לשכיבה 39)מקבלת מיוחדת שאינה שכיון
מקבלת  אינה - מלאכתנו ונעשה עמוד לזב : לו ואומרים

נט .). (שבת שם 40)טומאה (סוכה, מועלת ומחשבתו
מסביב .41)במשנה). גבוהה ב .42)שפה כ, שם

שם).43) בסוכה (רי "ף  ה"ב  למעלה

.ÊÌÈÒÔÈÎkÒÓ ,ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ÔaÁa ÔÈ‡L ¿»ƒ∆≈¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈtLÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰aÔaÁa LÈ Ì‡Â . »∆««ƒ∆≈¿Àƒ¿ƒ≈¿»¿»
Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡  ‰Úa‡ÌÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¿»»≈¿«¿ƒ»∆¿««ƒ∆≈»

‡È‰L ‰n„ÈÂ ‰˜z‰ ˙Áz LÈ ‡nL ‰Êb ;ÔÈtLÓ¿Àƒ¿≈»∆»≈≈«««ƒ¿»ƒ«∆∆ƒ
‰kÒÎ‰Úa‡ BaÁa LiL „Á‡ Ò ‰ÈÏÚ Ô˙ . ¿À»»«»∆»∆∆∆»∆≈¿»¿«¿»»

‰Lk  ÌÈÁÙËÂÈzÁz ÔÈLÈ ÔÈ‡Â ,ÔLi‰Â . ¿»ƒ¿≈»¿≈¿≈ƒ«¿»¿«»≈
ÔaÁa LiL ÔÈÒ eÈ‰ .B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï  ÂÈzÁz«¿»…»»¿≈»»¿»ƒ∆≈¿»¿»
ÔÈ‡L Ô‰Ècˆa ÔÎÙ‰Â ,‰Úa‡ ÔÈÚa ÔÈ‡Â ‰Úa‡«¿»»¿≈¿»¿»«¿»»«¬»»¿ƒ≈∆∆≈
Òp‰ È‰L ;‰ÏeÒt BÊ È‰  Ô‰a CkÒÂ ‰Úa‡ Ô‰a»∆«¿»»¿ƒ≈»∆¬≈¿»∆¬≈«∆∆

BÈÚa CkqL ÔÈa BaÁa CkqL ÔÈa ,ÏeÒt. »≈∆ƒ≈¿»¿≈∆ƒ≈¿»¿

לכלים.45)קרשים.44) דומים סוכה 46)שהם משנה,
א. במצות 47)יד, חובתו ידי  שיצא ויחשוב  בביתו שישב 

פסול  ודאי  וביתו בנסרים, מקורה ביתו גם שהרי  סוכה,
השנה  ימות כל של ביתו ולא תורה אמרה "סוכה" - לסוכה

ה"ח . להלן וראה שם). סוכה וכשנתן 48)(רש"י  הסוכה.
דפנות, שלש הכשר לסכך שנשארו באופן הצד, מן הנסר את

(מגידֿמשנה). פסול באמצע  פסול 49)אבל סכך שהוא
שם). יד:).50)(סוכה, (שם מתכת של כשפוד ודינו

.Á‰ÈÊÚÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰˜zËÈh‰ ‡È‰L , ƒ¿»∆≈»∆»«¬ƒ»∆ƒ«ƒ
BÊ È‰  „Ïa ÔÈÚe˜z ÔÈÒ ‡l‡ ,ÌÈ‡‰Â¿»¬»ƒ∆»¿»ƒ¿ƒƒ¿»¬≈
.˙Èa ÌLÏ ‡l‡ ,‰kÒ ÌLÏ eOÚ ‡Ï È‰L ;‰ÏeÒt¿»∆¬≈…«¬¿≈À»∆»¿≈»ƒ

ÌÈÓÒn‰ „È‰Â ÌÈÒp‰ ˜t˜t Ì‡ CÎÈÙÏÌLÏ ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ««¿¿ƒ¿≈
Ò ÏÎa ‰È‰È ‡lL „Ïe ,‰Lk BÊ È‰  ‰kÒÀ»¬≈¿≈»ƒ¿«∆…ƒ¿∆¿»∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ÒÂÌÈ˙ÈaÓ „Á‡ ÏË Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆«¿»»¿»ƒ¿≈ƒ»«∆»ƒ≈¿«ƒ
BÊ È‰  ‰kÒ ÌLÏ Lk CÎÒ BÓB˜Óa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ¿¿»»≈¿≈À»¬≈

‰Lk. ¿≈»

ג,51) (נחמיה החומה" עד ירושלים "ויעזבו הפסוק  מלשון
טו.)52)ח ). (לסוכה המשנה בפירוש רבינו כתב  כן

המסמרים  ומן ממקומם אותם שיעקור פירוש "ומפקפק ,
הזזת  גם דברים: שני  כאן צריכים ולפי "ז בהם". התקועים
מפירש"י נראה וכן המסמרים. להוציא וגם ממקומם הנסרים
כט ) (סי ' הרא"ש אבל ומנענע ". סותר "מפקפק , שכתב : שם
המסמרים". את "שמסיר כתבו: תרלא) סי ' (או"ח  וה'טור'

א). (או"ק  שם נתנאל' ו'קרבן שם, ב "ח  כמו 53)ועיין
זה. על תמה כט  בסי ' והרא"ש בה"ז. למעלה שנכתב 

רבינו 54) לשון [ומסתימת הלל. לבית א טו, סוכה משנה,
- ואעפ "כ הפסול, הסכך כמידת הכשר הסכך שמידת נראה

צה]. והערה הט "ז להלן וראה כשרה,

.ËÌB˜Ó ÏkÓ d˙ÎÏ‰k ˙ÈOÚpL ‰kÒ‰Lk , À»∆«¬≈¿ƒ¿»»ƒ»»¿≈»
‰È‰zL ,‡e‰Â .‰ÂˆÓ ÌLÏ ˙ÈOÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…«¬≈¿≈ƒ¿»¿∆ƒ¿∆

ÏˆÏ ‰ÈeOÚÌ"ekÚ ˙kÒ ÔB‚k ;‰Ó‰a ˙kÒÂ ¬»¿≈¿À««¿À«¿≈»
Ô‰ ‡ˆBik ÏÎÂ‰ÈÏ‡Ó ˙ÈOÚpL ‰kÒ Ï‡ . ¿…«≈»∆¬»À»∆«¬≈≈≈∆»
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LÈ„‚a ËËBÁ‰ ÔÎÂ .ÏˆÏ ˙ÈOÚ ‡lL ÈÙÏ ,‰ÏeÒt ¿»¿ƒ∆…«¬≈¿≈¿≈«≈¿»ƒ
‰kÒ e‰OÚÂ‰Ê LÈ„b nÚ ‡Ï È‰L ,‰kÒ dÈ‡  ¿»»À»≈»À»∆¬≈…ƒ≈»ƒ∆

ÁÙË ÏÏÁ ‰lÁ˙a ‰OÚ Ì‡ CÎÈÙÏ .ÏˆÏCLÓa ¿≈¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ»¬«∆«¿∆∆
dÓÈÏL‰Â ÔÎ ÈÁ‡ da ËËÁÂ ,‰kÒ ÌLÏ ‰ÚLƒ¿»¿≈À»¿»«»«¬≈≈¿ƒ¿ƒ»
.ÏˆÏ dlL CÎÒ ‰OÚ È‰L ,‰Lk  ‰OÚÏ«¬»»¿≈»∆¬≈«¬»¿»∆»¿≈

שהוא.55) צורך ב .56)לאיזה ח , להתגונן 57)סוכה
ורש"י ). שם (סוכה סוכה נקראת כך שם ועל בצילה,

הקיץ .58) לימי  גוים בשביל 59)שעשאוה שעשאוה 
סוכה),60)בהמות. ממצות (שפטורות נשים סוכת כמו

(שם). לצל כשנעשו שם) (סוכה שומרים וסוכת רועים סוכת
ונשארו 61) הגדיש, מן התחתונים העמודים שנפלו

מאליה. הסוכה ונעשתה העמרים 62)העליונים, הוציא
מאליה. הסוכה ונעשתה העליונים, ונשארו התחתונים
- החלל וביצירת העמרים בהוצאת מעשה שעשה ואע "פ 

לצל. סככה עשה שלא לפי  סוכה, סוכה 63)אינה משנה,
א. מקום,64)טו, בכל "אהל" נקרא טפח  שחלל

בשם  הסכך נקרא - צל לשם זה על העמרים וכשהגדיש
טז.). (סוכה טפח  חלל תחתיו שיש כיון סכך,

.ÈÔÈ„Ê ÈÏÈÁÂ ÌÈˆÚ ÈÏÈÁÂ L˜ ÈÏÈÁÔÈ‡ , ¬ƒ≈««¬ƒ≈≈ƒ«¬ƒ≈¿»ƒ≈
ÏÚ ˙BÏÈÁ Ô˙B‡ ‰OÚÈ ‡nL ‰Êb  Ô‰a ÔÈÎkÒÓ¿«¿ƒ»∆¿≈»∆»«¬∆»¬ƒ«

ÔLaÈÏ È„k Bbb,‰kÒ ÌLÏ Ô‰ÈzÁz LÈÂ CÏnÈÂ , «¿≈¿«¿»¿ƒ»≈¿≈≈«¿≈∆¿≈À»
‰kÒk ˙‡ˆÓÂ ,ÏˆÏ ‰Ê CÎÒ ‰OÚ ‡Ï ‰lÁzÓ ‡e‰Â¿ƒ¿ƒ»…»»¿»∆¿≈¿ƒ¿≈¿À»

ÌÈz‰ Ì‡Â .‰ÈÏ‡Ó ˙ÈOÚpL˙BLk ÔÈ‡Â . ∆«¬≈≈≈∆»¿ƒƒƒ»¿≈¿≈
ÌÈc ‰MÓÁÂŒÌÈOÚÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÁ. ¬ƒ»¿»≈∆¿ƒ«¬ƒ»«ƒ

סכך.66)קנים.65) לשם הקשר.67)ולא את התיר
א.68) יב , סוכה במשנה זה הי '69)כל וכן 'ירושלמי '.

ראב "ד. ועיין לאגוד. דרכם

.‡ÈÁÔÈÓÏ Ô˙B‡ e„‚‡L ˙BpË˜ ˙BÏÈÔÈÎkÒÓ , ¬ƒ¿«∆»¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒ
Ô‰a˙BiÁ‰Â Ï˜c‰ L‡ C˙BÁ‰ ÔÎÂ .Ba ˙B„e‚‡ »∆¿≈«≈…«∆∆¿«¬À¬

ÌÈÓL È„Èa „‚‡L ,Ba ÔÈÎkÒÓ ‰ÏÈÁk BÈ‡. ¿«¿ƒ∆∆∆ƒ≈»«ƒ≈«¬ƒ»
,„Á‡‰ „vÓ Ôlk ˙BiÁ‰ ÈL‡ L˜ elÙ‡Â«¬ƒ»«»≈«¬ÀÀ»ƒ«»∆»
È„Èa ÌÈL‡ ÈMÓ „Á‡ ,˙Á‡ ‰ÏÈÁa e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿«¬ƒ»««∆»ƒ¿≈»ƒƒ≈
ıÚ „‚B‡‰L ;da ÔÈÎkÒÓ  Ì„‡ È„Èa „Á‡Â ÌÈÓL»«ƒ¿∆»ƒ≈»»¿«¿ƒ»∆»≈≈
‰„e‚‡ È‰L ,‡È‰ „Á‡ ıÚk BÊÂ ;‰ÏÈÁ BÈ‡ ,„Á‡∆»≈¬ƒ»¿¿≈∆»ƒ∆¬≈¬»

ÌÈÓL È„ÈaBÏËÏËÏ ÈeOÚ BÈ‡L „‚‡ Ïk ÔÎÂ ., ƒ≈»»ƒ¿≈»∆∆∆≈»¿«¿¿
„‚‡ BÈ‡. ≈∆∆

אותם.70) יתיר הקונה, כשיקנם ומיד במנין. למוכרם
חבילות 71) אותן יעשה "שמא גזירה בהן שאין ב . יג, סוכה

באגדן  להצניען דרך אין שהרי  י ) הלכה (כנ"ל גגו" על
שם). בגזע 73)הענפים.72)(רש"י  אגודים שכולם

יג.). (שם בריאתם מתחילת להתיר 74)הדקל צריך ואינו
שם.75)אותה. ממקום 76)סוכה, מטלטלו שאם

מתפרדת. והחבילה הקשר ניתק  ב .77)למקום, יג, שם

.ÈÔÏÈ‡‰ ˙Áz B˙kÒ ‰OBÚ‰CB˙a d‡OÚ el‡k  »∆À»««»ƒ»¿ƒ¬»»¿
˙Èa‰.Ô‰Èce ˙BÏÈ‡‰ ÈÏÚ ‰ÈÏÚ ‰Ï„‰CkÒÂ , «»ƒƒ¿»»∆»¬≈»ƒ»«≈∆¿ƒ≈

Ôab ÏÚCekq‰ ‰È‰ Ì‡ :Ôˆv˜ CkŒÁ‡Â‰a‰ ««»¿««»ƒ¿»ƒ»»«ƒ«¿≈

Ô‰ÓB˙lÁzÓ ‰È‰L Cekq‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰Lk  ≈∆¿≈»¿ƒ…»»«ƒ∆»»ƒ¿ƒ»
ÚÚÏ CÈˆ  Ô‰Ó ‰a‰ Lk,Ô˙ˆÈˆ˜ Á‡ Ô˙B‡ »≈«¿≈≈∆»ƒ¿«¬≈«»««¿ƒ»»

‰kÒ ÌLÏ ‰ÈeOÚ ‰È‰zL È„k. ¿≈∆ƒ¿∆¬»¿≈À»

עליה.78) סוככים האילן ב .79)שענפי  ט , סוכה משנה,
תשבו", וא"ו) (בלי  "בסכת מב ): כג, (ויקרא שנאמר משום
ולא  - תשבו "בסוכות בגמרא): (שם חכמים דרשו  ומכאן
סוכות) שתי  ולא אמרתי , אחת (=סוכה האילן שתחת בסוכה

הבית". שתחת בסוכה האילנות 80)ולא עלי  עליה הגביה
(למעלה  לסיכוך ופסולים לקרקע  מחוברים שהם וענפיהם,

המחוברים.81)ה"ב ). הענפים על כשר סכך שנתן
הקשר.82) סיכוך 83)הסכך די  היה לא האילן ובענפי 

שם). (סוכה, מחמתה" מרובה "צילתה - הסוכה לעשות
א.84) יא, מן 85)שם ולא "תעשה בכלל תהא שלא

ט . הלכה למעלה ראה העשוי ",

.‚ÈBa ÔÈÎkÒnL c ÚÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L „a ≈«»»∆¿«¿ƒ¿»»∆≈¿«¿ƒ
BaÏÚ ˙È Lk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡  Ì‰ÈLa CkÒÂ¿ƒ≈ƒ¿≈∆««ƒ∆«»≈»≈«

‰ÏeÒt ,ÏeÒt‰‰Ê ,BÓˆÚÏ ‰Êe BÓˆÚÏ ‰Êa CkÒ . «»¿»ƒ≈»∆¿«¿»∆¿«¿∆
‰Ê „ˆaÌÈÁÙË ‰LÏL ÏeÒt CÎÒa LÈ Ì‡ : ¿«∆ƒ≈ƒ¿»»¿»¿»ƒ

BÊ È‰  „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,„Á‡ ÌB˜Óa¿»∆»≈¿∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt. ¿»

בו.86) לסכך בו.87)שכשר לסכך שאין 88)שפסול
הם, נפרדים אלאֿאםֿכן הכשר ברוב  בטל הפסול הסכך
בסוגיית  רבינו מפרש וכן בטל. אינו - הם מעורבים אם אבל

(כסף ֿמשנה). ט : בסוכה מעורבים.89)הגמרא שאינם
א.90) יח , סוכה

.„È‰kÒa Ï‡ ;‰pË˜ ‰kÒa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿À»¿«»¬»¿À»
‰Úa‡a ‰ÏÒBt ,ÚˆÓ‡a ÏeÒt CÎÒ  ‰ÏB„‚¿»¿»»¿∆¿«¿»¿«¿»»

ÌÈÁÙË„v‰ ÔÓe .‰Lk  ÔkÓ ˙BÁt ;ÏÒBt  ¿»ƒ»ƒ≈¿≈»ƒ««≈
˙Èa ?„ˆÈk .‰Lk  ÔkÓ ˙BÁÙe ;˙Bn‡ Úa‡a¿«¿««»ƒ≈¿≈»≈««ƒ

BÚˆÓ‡a ˙ÁÙpLˆÁ ÔÎÂ ;˙Át‰ ÌB˜Ó ÏÚ CkÒÂ , ∆ƒ¿«¿∆¿»¿ƒ≈«¿«¿»¿≈»≈
;‰ÈÏÚ CkqL ,‰„ÒÎ‡ ˙Ùwn‰‰ÏB„‚ ‰kÒ ÔÎÂ «À∆∆«¿«¿»∆ƒ≈»∆»¿≈À»¿»

˙BÙc‰ „ˆa Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L „a ‰eÙÈw‰L∆ƒƒ»¿»»∆≈¿«¿ƒ¿««¿»
Úa‡ Ï˙kÏÂ Lk‰ CÎq‰ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ :‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿««¿»«»≈¿«…∆«¿«
Ï˙k‰ el‡k ÔÈ‡B  ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt  ˙Bn‡«¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«…∆
.‰LÎe Ï˙k‰ ÛebÓ ÏeÒt‰ CÎq‰ ‰Ê LÁÈÂ ,Ì˜Ú∆¡«¿≈»≈∆«¿»«»ƒ«…∆¿≈»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ»

הסוכה.91) אורך  לכל הדפנות.92)כשהוא ליד 
הבית.93) מאמצע  התקרה את סוכה 94)שהוריד משנה,

ד.). (סוכה עקומה" "דופן חכמים בלשון ונקרא א. יז,

.ÂË‡l‡ da ÔÈ‡L Ïk ?‰pË˜ ‰kÒ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â¿≈ƒÀ»¿«»…∆≈»∆»
Ïk  ‰ÏB„‚e ;ÌÈÁÙË ‰ÚL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰ÚLƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»…
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰ÚL ÏeÒt‰ CÎÒ ÏÚ ˙È da ‡MiL∆ƒ»≈»»≈«¿»«»ƒ¿»¿»ƒ«

.Lk CÎÒ ÌÈÁÙË ‰ÚLƒ¿»¿»ƒ¿»»≈

.ÊËÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ,Lk „Â ÏeÒt „a CkÒƒ≈¿»»»¿»»»≈∆¿«∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL Á ÏeÒt‰ CÎqÓ „Á‡ ÌB˜Óa, ¿»∆»ƒ¿»«»…«¿»¿»ƒ
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קנט                
         

Ïk ÏÚ ˙BÈ Lk‰ CÎq‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙BÁt ‡l‡∆»»ƒ»»»«¿»«»≈≈«»
,ÌeˆÓˆa ‰Ê BÓk ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â ;Lk  ÏeÒt‰ CÎq‰«¿»«»»≈¿ƒ»»∆¿∆¿ƒ¿
BÊ È‰  ‰LÏL „Á‡ ÌB˜Óa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»∆»¿»¬≈

LÁ ‡e‰ ıeÙk ÏeÒt CÎqL ÈtÓ ;‰ÏeÒt. ¿»ƒ¿≈∆¿»»¿»∆¿»

סכך 95) טפחים בשלשה הנפסלת קטנה בסוכה [המדובר
סככה  ד"ה תרלא סי ' ובב "ח  הי "גֿיד, למעלה ראה פסול,

טפחים 96)בשפודין]. בשלשה פסול שסכך קטנה [בסוכה
הוא  אם ובאויר אויר. הוא כאילו אותו רואים אויר, כמו
תהיה  שחמתה מפני  פסולה זו הרי  הסכך, של המידה באותה
בסוכה  אבל מגידֿמשנה. – הי "ט ) (להלן מצילתה מרובה
אין  טפחים, בארבעה אלא פוסל אינו פסול שסכך גדולה,
סוכה  זו הרי  הכשר, הסכך כמדת מדתו ואם כאויר, דינו

נג]. והערה ה"ח  למעלה ראה כשרה.

.ÊÈ‰ÏÚÓÏÓ „‚a ‰ÈÏÚ Ot‰ÈzÁz OtL B‡ , ≈«»∆»∆∆ƒ¿«¿»∆≈««¿∆»
Lp‰ ÈtÓ‰ÏeÒt d˙B‡Ï È„k BOt . ƒ¿≈«¿»¿»≈¿¿≈¿»»

‰LkÈÈÓa dhÚÂ ,d˙ÎÏ‰k dÎkÒ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÈÏ˙Îa ÔÈa ,ÔÈÈeÏzL ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚Ó ÈÈÓe ˙BÙ≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿»∆»

.‰Lk  d˙B‡Ï È„k ,CÎqa ÔÈa≈«¿»¿≈¿»»¿≈»

השמש.97) הנופלים.98)מפני  משנה,99)העלים
טומאה, מקבל שהוא בבגד, מסוככת שהרי  א. י , סוכה

ה"ב ). (למעלה לסכך שם,101)לייפותה.100)ופסול
שם). (רש"י  עליו סכך שם שאין בגמרא.

.ÁÈd‰‚a ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,‰kÒ ÈÈBÔÈËÚÓÓ Ï‡ , ≈À»≈¿«¬ƒ¿»¿»¬»¿«¬ƒ
‰aÁaÔÈ‚ÏÙÓ ‰kÒ‰ ÈÈB eÈ‰ .‰Úa‡ dbbÓ ¿»¿»»≈«À»À¿»ƒƒ«»«¿»»

‰ÏeÒt  ˙È B‡ ÌÈÁÙË,ÌL LBi‰L ‡ˆÓpL ; ¿»ƒ»≈¿»∆ƒ¿»∆«≈»
Ô‰L ,ÌÈÈBp‰ ˙Áz ‡l‡ ,CÎq‰ ˙Áz BÈ‡ el‡k¿ƒ≈«««¿»∆»«««ƒ∆≈

.Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆

ה"א)102) פ "ד (למעלה ופסולה מעשרים גבוהה כשהיתה
שנמצא  סוכה, נוי  בה שתלה ידי  על להנמיכה ורצה
ממועטת  אינה - מעשרים פחות הנוי , עד הסוכה מקרקעית
י : (סוכה טומאה מקבל והוא סכך, אינו שהנוי  לפי  בזה,
טפחים, עשרה גבוהה הסוכה היתה אם וכן שם). רש"י  ועיין
שם). (סוכה, כשרה והיא מעשרה אותה ממעט  הנוי  אין

טפחים 103) שבעה על טפחים שבעה סוכה ששיעור
ורובו  ראשו לה להכנס  שיוכל כדי  ה"א), פ "ד (למעלה
מרחבה  ממעטים הקירות, ליד שתלה סוכה ונויי  ושולחנו.
אליה. להכנס  מקום לו אין שהרי  מארכה, או

מהסכך 105)מרוחקים.104) רחוק  שהנוי  שכל ב . י , סוכה
עצמו, בפני  כסכך והוא הסכך אל בטל אינו טפחים, ארבעה

פסול. סכך הוא והרי 

.ËÈ˙BBlÁ ˙BBlÁ B eÈ‰L CÎÒÈÂ‡‰L‰‡ ¿»∆»««∆»¬ƒƒ¿∆
CkÒÓ‰ ÌB˜Ó ÏÎk ÈÂ‡‰ ÏÎa LÈ Ì‡ :Ô‰Ó ≈∆ƒ≈¿»»¬ƒ¿»»«¿À»

‰aÓ ‰È‰z d˙nÁL ÈtÓ ,‰ÏeÒt BÊ È‰¬≈¿»ƒ¿≈∆«»»ƒ¿∆¿À»
d˙lvÓ;CÎÒ BÈ‡ ,Ïv‰ ÏÚ ‰aÓ ‰nÁ‰L ÏÎÂ ; ƒƒ»»¿…∆««»¿À»««≈≈¿»

.‰Lk  ÈÂ‡‰ ÏÚ  CÎq‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«¿»««»¬ƒ¿≈»

בסכך.106) נקבים אויר 107)נקבים מקום שיעור שיש

המסוכך. מקום פפא,108)כשיעור רב  "אמר ב : כב , סוכה
מלתחת" כאיסתרא מלעיל כזוזא אינשי , דאמרי  היינו
רחבה  חמתה - קטן) (=מטבע  זוז כשיעור רחב  כשהנקב 
יצחק  רבינו פירשו וכן גדול). (=מטבע  סלע  כשיעור למטה

שם. ורש"י  אלפסי 

.Î?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na„Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»¿»∆»
ÌÈÁÙË ‰LÏL ÈÂ‡‰LÏL ÈÂ‡ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . ¬ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»»¬ƒ¿»

BÊ È‰  „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,ÌÈÁÙË¿»ƒ≈»∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt‰LÏMÓ epËÚÓiL „Ú ,„a BËÚÓ . ¿»«∆¿«¬∆ƒ¿»ƒ¬¿»»

 ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰kÒ Ì‡ :˙B˙ÒÎe ÌÈk ÔB‚k ,ÏeÒt‰«»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿»ƒ
‰Lk‰ÏeÒt  ‰pË˜ ‰kÒa Ì‡Â ;„Ú , ¿≈»¿ƒ¿À»¿«»¿»«

B˙lˆ Cekq‰  ‰È‰ .Ba ÔÈÎkÒnL „a epËÚÓiL∆¿«¬∆¿»»∆¿«¿ƒ»»…«ƒƒ»
ÏÈ‡B‰  B˙lvÓ ‰aÓ B˙nÁ BËeÚÓe ,B˙nÁÓ ‰aÓ¿À»≈«»ƒ«»¿À»ƒƒ»ƒ

‰Lk ,Ïk‰ ˙nÁÓ ‰aÓ Ïk‰ ˙lˆÂ. ¿ƒ««…¿À»≈«««…¿≈»

מהצל.109) השמש ריבוי  חשבון לפי  מחשבים שאנו
שיעור 110) נשאר ולא כולה, פני  על ומהלך אחד במקום

אחד. במקום דפנות עם סוכה כאן 111)הכשר שייך שלא
כאן  אין שהרי  הי "ד), (למעלה עקומה" "דופן של ההלכה
המפסיק  אויר אלא הסכך, אל נתעקם כאילו שנאמר דופן

יז.). בסוכה שלשה.112)(רש"י  אויר יהיה שלא יכסה
וגם 113) משלשה. פחות הוא שהרי  כאן, אין אויר שפסול

מארבעה  פחות הוא שהרי  לפסול, יכול אינו הפסול הסכך
יח .). (סוכה מצטרפים האלו הפסולים שני  ואין טפחים.

ראוי114) שאינו טפחים שלשה שיעור כאן שיש שכיון
הנשארים, הטפחים לארבעת להצטרף  יכול זה אין לסוכה,

שם). (סוכה, הסוכה את מכיון 115)להכשיר כלומר,
איכפת  לא - השמש על רב  הצל בכללותה הסוכה שבכל

יט .). (שם הצל על השמש רבה אחד במקום אם לנו

.‡ÎepnÓ e‡iL È„k ,Ï˜ ˙BÈ‰Ï Cekq‰ Cc∆∆«ƒƒ¿«¿≈∆≈»ƒ∆
ÌÈÏB„b‰ ÌÈÎBk‰‰aÚÓ ‰˙È‰ . ˙Èa ÔÈÓk «»ƒ«¿ƒ»¿»¿À»¿ƒ«ƒ

‰Lk ,dÎBzÓ ÔÈ‡ ÌÈÎBk‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡. ««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒƒ»¿≈»
B˙ˆ˜Ó ‰È‰iL Cekq‰ ‡e‰Â ,ÏÏ„Ó Cekq‰ ‰È‰»»«ƒ¿À¿»¿«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»

Lk  ‰hÓÏ B˙ˆ˜Óe ‰ÏÚÓÏ‰È‰È ‡lL „Ïe ; ¿«¿»ƒ¿»¿«»»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆
ÌÈÁÙË ‰LÏL „Bi‰Â ‰ÏBÚ‰ ÔÈa‰È‰ Ì‡Â . ≈»∆¿«≈¿»¿»ƒ¿ƒ»»

‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙È B‡ ÁÙË ‰ÏBÚ‰ ‰Ê Áa¿…«∆»∆∆«»≈««ƒ∆
„È el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B  ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙È dB‚»«»≈ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«

„Bi‰ ‰Ê ˙ÙOa Ú‚Â ‰hÓÏÔeÎÓ ‰È‰iL ,‡e‰Â . ¿«»¿»«ƒ¿«∆«≈¿∆ƒ¿∆¿À»
„Bi‰ ˙ÙO „‚k. ¿∆∆¿««≈

'ירושלמי ').116) בשם (כסף ֿמשנה ביום הנראים
עב .117) א.118)סככה כב , סוכה משנה,119)משנה,
"שכל 120)שם. השני  ליד אחד מונחים כאילו הם שהרי 

הוא". כלבוד משלשה, הרי121)פחות טפח  רוחב  שכל
אותה  זרוק  כלומר: רמי ", "חבוט  בזה: ואמרו אוהל, הוא
וזוהי הקנים, כל עם ביחד מונחת כאילו שנראה למטה,

מסיני . למשה נשכב 122)הלכה הוא למטה, שכשתפילו
האחרים. ליד

.Î,‰ÏeÒt ‰BzÁz‰  ‰kÒ ÈabŒÏÚ ‰kÒ ‰OBÚ‰»∆À»««≈À»««¿»¿»
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˙Èa‰ CB˙a ‰kÒ ‰OÚL ÈÓk ‰BÈÏÚ‰Â ; ¿ƒ∆»»À»¿««ƒ¿»∆¿»
?‰ÏeÒÙ ‰BzÁz‰L ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰Lk¿≈»«∆¿»ƒ¬ƒ∆««¿»¿»

ÌÈÁÙË ‰OÚ ‰BÈÏÚ‰ ÏÏÁ db ‰È‰LaB‡ ¿∆»»…«¬«»∆¿»¬»»¿»ƒ
˙B˙ÒÎe ÌÈk Ïa˜Ï ÏBÎÈ ‰BzÁz‰ ‚b ‰È‰Â ,˙È»≈¿»»«««¿»»¿«≈»ƒ¿»

˜Ác‰ È„ÈŒÏÚ elÙ‡ ,‰BÈÏÚ ÏLÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ . ∆∆¿»¬ƒ«¿≈«¿»¬»ƒ≈
˙È‰ ‡lL B‡ ,‰OÚ ‰BÈÏÚ ÏL d‰b‰BzÁz‰ ‰ »¿»∆∆¿»¬»»∆…»¿»««¿»

elÙ‡ ‰BÈÏÚ ÏL ˙B˙ÒÎe ÌÈk Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈»ƒ¿»∆∆¿»¬ƒ
(Û‡)  ˜Ác‰ È„ÈŒÏÚ,‡e‰Â .‰Lk ‰BzÁz‰ «¿≈«¿»«««¿»¿≈»¿

;‰n‡ ÌÈOÚ ÏÚ ˙È Ô‰ÈzL db ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆…«¿≈∆»≈«∆¿ƒ«»
˙z ‡È‰ ‰BÈÏÚ‰ CÎÒa ,‰BzÁz‰L. ∆««¿»ƒ¿«»∆¿»ƒƒ∆∆

וא"ו)123) (בלי  "בסכת מב ): כג, (ויקרא אמרה שהתורה
בסוכה  ולא סוכה, שתחת בסוכה ולא אחת בסוכה - תשבו"

ט :). (סוכה הבית כשיעור 124)שתחת גובה בה שיש
כרים 125)סוכה. שם להניח  יכול שאדם חזקה, שהיא

דין  לה יש אז - סעודתו ואוכל שם ויושב  עליהם, לישן כדי 
י : (סוכה סוכה תחת סוכה שהיא התחתונה ונפסלה סוכה,

יהודה). דרבי  כרבנן מוחק 126)במשנה, משנה' ה'כסף 
וזה  כשרה, העליונה שאף  יוצא זה לפי  שהרי  זו, תיבה
ידי על אפילו בה להשתמש יכול אינו שהרי  אי ֿאפשר
קל  שאדם שאפשר זו נוסחה יישב  משנה' וה'לחם הדחק .
הנוסחא  שם, בסוכה פיזרו דפוס  במשניות [וגם שם. יעלה

שם]. ברא"ש וכ"ה כשרה", התחתונה כלומר,127)"אף 
בהצטרף  ורק  מצילתה, מרובה חמתה התחתונה שהסוכה
אם  אבל מחמתה. מרובה צילתה נעשה העליונה סכך אליה
נזקקת  ואינה מחמתה, מרובה צילתה התחתונה הסוכה
יותר  גבוהה העליונה אפילו כשרה, - העליונה לסכך

(כסף ֿמשנה). מצילתה מרובה חמתה אם מעשרים,

.‚Î‰OÚ ‰‰Bb Ì‡  ‰kq‰ CB˙aL ‰hÓƒ»∆¿«À»ƒ¿»¬»»
ÌÈÁÙËz LBi‰ ,ÈtÓ ,B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ‰ÈzÁ ¿»ƒ«≈«¿∆»…»»¿≈»ƒ¿≈

‰kÒ CB˙a ‰kÒk ‡È‰L‰ÏÈk ÔÎÂ .‚b dÏ LiL ∆ƒ¿À»¿À»¿≈ƒ»∆∆»»
ÁÙË elÙ‡ÔÈLÈ ÔÈ‡ ,ÌÈÁÙË ‰OÚ ‰‰Bb Ì‡  ¬ƒ∆«ƒ¿»¬»»¿»ƒ≈¿≈ƒ

ÔÈ„Ò OÙe ÌÈ„enÚ ‰Úa‡ „ÈÓÚn‰ ÔÎÂ .‰kqa da»«À»¿≈««¬ƒ«¿»»«ƒ≈«»ƒ
CB˙a ‰kÒk ‰Ê È‰ ,‰OÚ ÔÈ‰Bb Ì‡  Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ¿ƒ¬»»¬≈∆¿À»¿

‰kÒ. À»

מימרא 128) כ: (סוכה עצמה בפני  כאוהל היא והרי 
שם.129)דשמואל). סוכה הפרוש 130)משנה, וילון

למיטה. מסביב  עמודים עד 131)על נמשך אינו ששיפועו
יא.). (סוכה טפח  רוחב  יש למעלה אלא הגובה,

א.132) י , סוכה משנה,

.„ÎÔÎÂ ;ÔÈ„Ò Ô‰ÈÏÚ OtL ÌÈ„enÚ ÈL Ï‡¬»¿≈«ƒ∆≈«¬≈∆»ƒ¿≈
Ô‰LŒÏk ÔÈ‰Bb elÙ‡  ÁÙË db‚a ÔÈ‡L ‰ÏÈk, ƒ»∆≈¿«»∆«¬ƒ¿ƒ»∆≈

,‰kÒ CB˙a ‰kÒk ÔÈ‡L ;‰kqa Ì‰ÈzÁz ÔLÈÏ zÓÀ»ƒ…«¿≈∆«À»∆≈»¿À»¿À»
.‚b dÏ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»»

טפחים.133) מעשרה יותר אפילו כלומר,

.‰Î‰Lk  ‰Ïe‡L ‰kÒLk  ‰ÏeÊb‰ ÔÎÂ ;.‰ À»¿»¿≈»¿≈«¿»¿≈»
dÏÊ‚e ,B˙kqÓ B‡ÈˆB‰Â BÁ ÏÚ Û˜z Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»««¬≈¿ƒƒÀ»¿»»

˙ÏÊ‚ Ú˜w‰ ÔÈ‡L ,‡ˆÈ  da LÈÂÏÊb Ì‡Â . ¿»«»»»∆≈««¿«ƒ¿∆∆¿ƒ»«
‰kÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈˆÚ‡ˆÈ ÌÈÓÎÁ ˙wzL ; ≈ƒ¿»»≈∆À»»»∆«»«¬»ƒ

„Ïa ÌÈˆÚ ÈÓc ‡l‡ ÌÈˆÚ‰ ÏÚÏ ÔÈ‡L ,‡È‰. ƒ∆≈¿««»≈ƒ∆»¿≈≈ƒƒ¿»
Ô‰ ‰pL ‡ÏÂ ÔaÁ ‡ÏÂ ÔÁÈp‰Â ,ÌÈÒ ÏÊb elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»ƒ¿ƒƒ»¿…ƒ¿»¿…ƒ»»∆
BÊ È‰  ÌÈa‰ ˙eLa B˙kÒ ‰OBÚ‰ .‡ˆÈ  ÌeÏk¿»»»∆À»ƒ¿»«ƒ¬≈

‰Lk. ¿≈»

ממה 134) כן ולמדו כז:). (סוכה אליעזר דרבי  כרבנן
ישבו  בישראל האזרח  "כל מב ): כג, (ויקרא שכתוב 
אחת. בסוכה לישב  ראויין ישראל שכל מלמד - בסוכות"
פרוטה, שוה שהוא חלק  בה אחד לכל שיהא ואי ֿאפשר
אלא  שותפות, זו אין פרוטה שוה אחד לכל שאין ומכיון

שם). (רש"י  שאולה בסוכה שיוצאים כרחנו והיא 135)על
הסוכה  וכן הי "ד). גזילה מהל' (פ "ח  בעליה ברשות עומדת
כשאולה  היא והרי  נגזלת אינה - לקרקע  מחוברת שהיא כיון

כרבנן). לא. גזל 136)(סוכה שהרי  גזילה, דין כאן ויש
(כסף ֿמשנה). חובתו ידי  יצא לא התורה ומן מטלטלין,

א.137) לא, דף  בסוכה ומקורו שמבאר. כמו מדרבנן,
שלא 138) בתשובה לשוב  הרוצים על להקל כדי  כן תיקנו

ואמנם  ה"ה). גזילה מהל' בפ "א (ראה ביתם לקעקע  יצטרכו
חייב  העגלה, בראש או בספינה העשויה סוכה גזל אם

ואינ  עצמה הסוכה גזולה להחזיר היא שהרי  בה יוצא ו
נגזלת,139)(כסף ֿמשנה). אינה שקרקע  שביאר, כמו

וכשרה. שאולה כסוכה היא והרי 



      

ה'תשע"ט  מרחשון  י"ב ראשון  יום 


 

     1 
שנתבלה 1) ביצה שהוא, בכל מדמעת סתומה שחבית יבאר

העיסה. לתוך שנפל תרומה של שאור או תרומה של בתבלין
ירק  הכובש טעם. בנותן הוא אם בתרומה מינו בשאינו מין
פת  הרודה אחר. דבר איזה או תרומה של ירק  עם חולין של

יין  של כוסות ב ' תרומה. של יין חבית פי  על ונתנה חמה
של  שמן שנתערבו. במים, מזוגים חולין ואחד תרומה אחד
הדברים  אחר. דבר גבי  על או פירות גבי  על שנפל תרומה

מברך. הוא מה תרומה והאוכל תרומה. שנקראו

.‡‰Óe˙Ò ˙ÈÁ2‡e‰L ÏÎa ˙Ún„Ó 3?„ˆÈk . »ƒ¿»¿«««¿»∆≈«
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ‰Ú˙pL ‰Óez ÏL ‰Óe˙Ò ˙ÈÁ»ƒ¿»∆¿»∆ƒ¿»¿»¿«»¬»ƒ

˙BiÁ‰ eÁzÙ .Ïk‰ Únc  ˙BÓe˙Ò ˙BiÁ4 »ƒ¿ƒ«««…ƒ¿¿∆»ƒ
.‰‡Óe „Á‡a ‰ÏÚz«¬∆¿∆»≈»
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מאכלות 2) מהל' (פט "ז בטל ואינו חשוב  דבר שהוא
ה"אֿג). מ "ז.3)אסורות פ "ג שבטלה 4)ערלה

אסור  אבל מאליהם, שנפתחו והיינו מ "ח . שם חשיבותן.
ועי ' הי "ב , (שם לכתחלה איסור מבטלין שאין לפתחם,

כאן). רדב "ז

.‰Óe˙Ò ˙ÈÁ5‰Ú˙pL6‰ÏÙÂ ,˙BiÁ ‰‡Óa »ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»»ƒ¿»¿»
ÏB„b‰ ÌiÏ Ì‰Ó ˙Á‡7ÏL :ÔÈÓB‡Â ,Ôlk ez‰  ««≈∆«»«»À¿À»¿¿ƒ∆

‰ÏÙpL ‰‡˙a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .‰ÏÙpL ‡È‰ ‰Óez¿»ƒ∆»¿»«∆≈≈ƒ¿≈»∆»¿»
‰‡ÓÏ8CÈˆ ‡l‡ ;ÏB„b‰ ÌiÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÙÂ , ¿≈»¿»¿»««≈∆«»«»∆»»ƒ

˙k d˙ÏÈÙ  ˙ÈÁ‰L ÈÙÏ .˙Á‡ LÈÙ‰Ï9, ¿«¿ƒ««¿ƒ∆∆»ƒ¿ƒ»»ƒ∆∆
.˙k d˙ÏÈÙ ÔÈ‡  da ‡ˆBiÎÂ ‰‡˙e¿≈»¿«≈»≈¿ƒ»»ƒ∆∆

(בהלכה 5) חשיבותה מחמת לעולם, בטלה שאינה
שהוא 6)הקודמת). וכרבא לקיש כריש ב . עד, זבחים

דבריו. שפירש משנה' 'כסף  ראה בהגהות 7)בתרא. ראה
שם. מקובצת' להפריש 8)'שיטה שצריך אלא שבטלה

ה"א). פי "ג (למעלה לכהן דריש 9)אחת אליבא כרבא,
שם. לקיש,

.‚‰Óe˙Ò ˙ÈÁ10‰ÁzÙÂ ˙BiÁ ‰‡Óa ‰Ú˙pL »ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿¿»
Ô‰Ó ˙Á‡11‰pnÓ ÏËB 12‰‡nÓ „Á‡13‰˙BLÂ ««≈∆≈ƒ∆»∆»ƒ≈»¿∆

˙ÈÁ‰ d˙B‡14„Ú ˙BeÒ‡  ˙BiÁ‰ ‡L Ï‡ ; »∆»ƒ¬»¿»∆»ƒ¬«
ÏËB  Ô‰Ó Á˙tzL ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ .eÁ˙tiL∆ƒ»¿¿»««¿««∆ƒ»«≈∆≈

dÚen„ È„k ‰pnÓ15‰Ú˙ .‡M‰ ‰˙BLÂ16˙ÈÁ ƒ∆»¿≈ƒ»¿∆«¿»ƒ¿»¿»»ƒ
ÏËB  ‰‡Ó Ì‰Ó eÁzÙÂ ,˙BiÁ ÌÈMÓÁÂ ‰‡Óa¿≈»«¬ƒƒ»ƒ¿ƒ¿¿≈∆≈»≈

˙Á‡ ˙ÈÁ Úen„ È„k Ì‰Ó17‡Le ;‰‡n‰ ‰˙BLÂ ≈∆¿≈ƒ«»ƒ««¿∆«≈»¿»
ÏL ˙ÈÁ d˙B‡Ï ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,˙BeÒ‡ ÌÈMÓÁ‰«¬ƒƒ¬¿≈«¬ƒƒ¿»»ƒ∆

a ‡È‰L ‰Óez18˙BiÁ ÌÈÙÏ‡ ‰nk eÈ‰ elÙ‡ . ¿»∆ƒ¿…¬ƒ»«»¬»ƒ»ƒ
epÓÈ‰ ÏËB  Á˙tiM ‰Ó ÏÎÂ ,Ún„Ó Ôlk „Á‡ À»¿À»¿»«∆ƒ»«≈≈∆∆»

‰‡nÓ19.Ún„Ó ‡M‰Â ,‰˙BL ÌÈÈM‰Â , ƒ≈»¿«¿»ƒ∆¿«¿»¿À»

אלעזר.10) רבי  של מימרא שם, כלומר,11)זבחים
ה"א. למעלה וראה (שם), מאליה לכהן.12)נפתחה ונותן

ואחד.13) ממאה אחד טעם 14)כלומר: שאין אף ֿעלֿפי 
כולה  הרי  תרומה, זו חבית אם ממהֿנפשך: שהרי  לזה,
היא: חכמים תקנת מותרת, כולה - חולין היא ואם אסורה,
באופן  גם לטעות יבואו לכהן, הרמה בלי  כאן נתיר אם

רוקח '). ('מעשה כולן ואחד.15)שיתפתחו ממאה אחד
הוא 16) וכן אושעיא, רבי  של מימרא שם, זבחים

ה"ז. פ "ד תרומות "נוטל 17)ב 'ירושלמי ' להלן כתב  [וכן
לתוך  אחת חבית נפלה הרי  עיון: וצריך ממאה". אחד הימנו
אחד  אלא ליטול צריך אינו כן ואם חביות, וחמשים מאה
אינו  שנפתחו המאה להתיר וכשרוצה ואחת, וחמשים ממאה
כתב  וכן ואחת. וחמשים מאה חלקי  מאה אלא להרים צריך
צריך  (כן מק "נ אחד דמועה כדי  ד"ה שם בזבחים רש"י 
ממאה, אחת יטול אם שאפילו שם שהוסיף  אלא להיות),

עיי "ש]. איתא, ברובא איסורא נאמר כלומר,18)לא
(שם). וצ "ע ].19)במאה למעלה, [ראה

.„˙BÏÎ‡Ó Èeq‡ ˙BÎÏ‰a e‡a k20ınÁÓ‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»∆«¿«≈
Áetz ˜q Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰L ÏÎa ÒB‡ Ïa˙Ó‰Â21 ¿«¿«≈≈¿»∆¿ƒ»ƒƒ≈««

‰qÚ‰ Ïk  ‰ˆÈÓÁ‰Â ‰qÚ‰ CB˙Ï B˙e ‰Óez ÏL∆¿»¿»¿»ƒ»¿∆¿ƒ»»»ƒ»
.ÌÈÊÏ ‰eÒ‡Â ˙Ún„Ó¿À«««¬»¿»ƒ

מ "ד.20) פ "ב  בערלה מהמשנה ה"א, תרומות 21)פט "ז
מ "ב . פ "י 

.‰‰ÏazpL ‰ˆÈa22elÙ‡  ‰Óez ÏL ÔÈÏ˙a ≈»∆ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆¿»¬ƒ
dlL ÔBÓÏÁ23.ÚÏB ‡e‰L ÈtÓ ,eÒ‡ ∆¿∆»»ƒ¿≈∆≈«

מי "ב .22) שהוא 23)שם החלבון וכלֿשכן בפנים, שהוא
בחוץ .

.ÂB‡O24B‰Èa‚‰Â ,‰qÚ‰ CB˙Ï ÏÙpL ‰Óez ÏL25 ¿∆¿»∆»«¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ
˙zÓ BÊ È‰  ‰ˆnÁ˙ Ck Á‡Â26. ¿««»ƒ¿«¿»¬≈À∆∆

פ "ח .24) תרומות בעיסה 25)תוספתא מאה שהיה היינו
למעלה  למאה, שנפלה תרומה כדין והגביהו השאור, נגד

שמח '). ו'אור קורקוס  (ר"י  ה"א שהגביהו 26)פי "ג שכיון
אומרים  אנו אין אחרֿכך, שנתחמצה אף ֿעלֿפי  השאור
וראה  נתחמצה. מעצמה אלא השאור, עלֿידי  שנתחמצה

שם. כפשוטה תוספתא

.Êe‡a k27BÈ‡La ÔÈÓ (‰Óez) Ú˙ Ì‡L , ¿»≈«¿∆ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿∆≈
ÌÚ ÏMa˙pL CzÁÓ Ïˆa ,CÎÈÙÏ .ÌÚË Ô˙Ba  BÈÓƒ¿≈««¿ƒ»»»¿À»∆ƒ¿«≈ƒ

ÏÈLz‰28LÈÂ ,ÔÈlÁ ÏÈLz‰Â ‰Óez Ïˆa‰ Ì‡ , ««¿ƒƒ«»»¿»¿««¿ƒÀƒ¿≈
Ì‡Â ;ÌÈÊÏ eÒ‡ ÏÈLz‰ È‰  Ïˆa‰ ÌÚË Ba«««»»¬≈««¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ
ÏÈLz‰ ÌÚË ‡ˆÓÂ ,‰Óez ÏÈLz‰Â ÔÈlÁ Ïˆa‰«»»Àƒ¿««¿ƒ¿»¿ƒ¿»««««¿ƒ

.eÒ‡ Ïˆa‰ È‰  Ïˆaa«»»¬≈«»»»

פי "ג 27) ולמעלה ה"אֿו, אסורות מאכלות מהל' בפט "ו
מבושל,28)ה"ב . מחותך, דברים: שלשה כאן מנה [רבינו

בהלכה  המבואר ולפי  עדשים). (שאינו סתם תבשיל עם
מחותך  כלומר: הנ"ל, מהדברים אחד כל - הסמוכה
אלא  אחר בתבשיל שלא ואף  נתבשל, שלא (אף ֿעלֿפי 
ואף  שלם, שהבצל (אף ֿעלֿפי  מבושל שנתבשלו), בעדשים
אחר  בתבשיל שנתבשלו), בעדשים אלא אחר בתבשיל שלא
בכל  - נתבשל) שלא ואף ֿעלֿפי  שלם שהוא (אף ֿעלֿפי 
ובין  תרומה, והתבשיל חולין שהבצל בין הנ"ל, האופנים
התירו  ולא אסור. הכל - חולין והתבשיל תרומה שהבצל
כגון: הנ"ל. הדברים משלשת אחד אף  שאין באופן אלא
וכשלא  שנתבשלו, אחר) בתבשיל (ולא עדשים שלם, בצל
אינה  כאן רבינו שכוונת וכנראה עמהם. הבצל נתבשל
לחוד, מהם ואחד אחד לכל אלא ביחד, הדברים לשלושת

ראשונה']. ב 'משנה וראה

.ÁeÏMa˙pL ÌÈL„Ú29Ïˆa ÔÎB˙Ï CÈÏL‰ Ck Á‡Â ¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿««»ƒ¿ƒ¿»»»
LÈ30zÓ ‰Ê È‰  ÌÏL ‰È‰ Ì‡ :31‰È‰ Ì‡Â , »≈ƒ»»»≈¬≈∆À»¿ƒ»»

ÌÚË Ô˙Ba  CzÁÓ32ÏMa Ì‡Â .33ÌÚ Ïˆa‰ ¿À»¿≈««¿ƒƒ≈«»»ƒ
Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈÚLÓ  CzÁÓ ÔÈa ÌÏL ÔÈa ,ÌÈL„Ú‰»¬»ƒ≈»≈≈¿À»¿«¬ƒ¿≈

ÌÚË34ÏÈLz‰ Ïk ‡Le .35Ïˆa‰ CÈÏL‰L ÔÈa  ««¿»»««¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ«»»
ÌÏL ÔÈa ,ÏÈLz‰ ÌÚ BÏMaL ÔÈa ÏMa˙pL Á‡««∆ƒ¿«≈≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒ≈»≈

ÌÚË Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈÚLÓ  CzÁÓ ÔÈa36‰Ó ÈtÓe . ≈¿À»¿«¬ƒ¿≈««ƒ¿≈»
ÔÈÚLÓ ÔÈ‡ eÏMa˙pL ÌÈL„Ú CB˙Ï ÌÏL Ïˆa»»»≈¿¬»ƒ∆ƒ¿«¿≈¿«¬ƒ
;ÌÏL ‡e‰ È‰L ,Ô‰Ó ‡BL BÈ‡L ÈtÓ ?B˙B‡ƒ¿≈∆≈≈≈∆∆¬≈»≈
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ÌÈÏˆa eÈ‰ Ì‡Â .eÏMa˙ kL ,ÔÎB˙Ï ËÏBt ‡ÏÂ¿…≈¿»∆¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿»ƒ
ÌÈk37B˙ÓËt ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .CzÁÓk Ô‰ È‰ 38 «ƒ¬≈≈ƒ¿À»¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»

‰BˆÈÁ‰ B˙tÏ˜e39ÁÏ ‰È‰L B‡ ,40‡e‰ È‰  ¿ƒ»«ƒ»∆»»«¬≈
ÁÓkËBÏÙw‰Â .Cz41ÌÏL ÔÈa ,LÈ ÔÈa ÁÏ ÔÈa  ƒ¿À»¿««¿≈«≈»≈≈»≈

ÌÚË Ô˙Ba  CzÁÓ ÔÈa42. ≈¿À»¿≈««

בפירושו 29) רבינו וכתב  שם. ו'ירושלמי ' מ "א פ "י  תרומות
של  ובצל תרומה של עדשים שהיו בין שוה "הדין שם:
ב 'כסף  וראה חולין", של ועדשים תרומה של בצל או חולין

יבשה 30)משנה'. קליפה לו שיש כלומר, שם. 'ירושלמי '
שלמה'). ('מלאכת לחות בה ביאר 31)שאין בסמוך

נתבשלו, שכבר והעדשים בולע , אינו השלם שהבצל רבינו,
והעדשים  תרומה כשהבצל בין ולפיכך בולעות. אינן הן אף 
שהבצל  כיון - תרומה והעדשים חולין כשהבצל ובין חולין,
העדשים  אם אבל מותר. הכל נתבשלו, כבר והעדשים שלם
הבצל  אם בין שלם, שהבצל אף ֿעלֿפי  נתבשלו, לא עוד
שכיון  אסור, הכל - תרומה העדשים אם ובין תרומה
הבצל  ואז הרבה פולטות הן נתבשלו, לא עוד שהעדשים

להלן. וראה שלם. שהוא אף ֿעלֿפי  משנה,32)בולע ,
פולטות  הן - עוד נתבשלו לא שהעדשים ואף ֿעלֿפי  שם.
הזה. הטעם את בולע  הוא מחותך שהבצל ומכיון קצת,

העדשים 33) נתבשלו אם אלא התירו שלא שם, 'ירושלמי '
שנתבשלו 34)מקודם. כיון - שלם שהבצל שאף ֿעלֿפי 

בולע . הוא מעדשים.35)ביחד חוץ  היינו שם. משנה,
לאחר 36) הרבה לפלוט  ולא לבלוע  לא טבעם העדשים שרק 

ולפיכך  ולפלוט , לבלוע  דרכו אחר תבשיל אבל שנתבשלו,
ומפליט  חולין, הוא אם בולע  הוא שלם, שהבצל אף ֿעלֿפי 

תרומה. הוא שלשה 37)אם שנים "היו : שם 'ירושלמי '
הן". כמחותכין "העביר 38)קטנים, שם: 'ירושלמי '

הוא". כמחותך משנה').39)פטמתו, ('כסף  שם
אסור".40) בלח  אבל "ביבש, שם: שם.41)'ירושלמי '

מ "א). פ "ב  שני  מעשר ישראל' ('תפארת בצל מי  והוא
שבארץ  החציר שהוא כתב , שם לרבינו המשניות ובפירוש

הסמוכה. בהלכה וראה שלם,42)הצבי , לבצל שבניגוד
מעדשים  שנפלט  המעט  אותו וגם הרבה, בולע  הוא

תוכו. אל נפלט  שנתבשלו

.Ë˜È LBk‰43 ‰Óez ÏL ˜È ÌÚ ÔÈlÁ ÏL «≈»»∆Àƒƒ»»∆¿»
ÈˆÁÂ ÌÈÏˆa ÈÈnÓ ıeÁ .ÌÈÊÏ zÓ ‰Ê È‰¬≈∆À»¿»ƒƒƒ≈¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÓeLÂ44ÏL ÌÈÏˆa ÌÚ ÔÈlÁ ÏL ˜È Lk Ì‡L , ¿ƒ∆ƒ»«»»∆Àƒƒ¿»ƒ∆
‰Óez ÏL ÌÈÏˆa ÌÚ ÔÈlÁ ÏL ÌÈÏˆa B‡ ,‰Óez¿»¿»ƒ∆Àƒƒ¿»ƒ∆¿»

ÔÈeÒ‡ el‡ È‰ 45Ïˆa ÌÚ ‰Óez ÏL ˜È Lk . ¬≈≈¬ƒ»«»»∆¿»ƒ»»
ÌÈÊÏ zÓ Ïˆa‰ È‰  ÔÈlÁ ÏL46. ∆Àƒ¬≈«»»À»¿»ƒ

מותרים".43) זה, עם זה הנכבשים "כל מ "י : שם [בתרומות
ו'משנה  יוםֿטוב ' 'תוספות (עי ' רבים בזה הקשו וכבר
כמבושל" הוא הרי  "כבוש קיימאֿלן הלא שם): ראשונה'
יפה  אבל זה? עם זה הנכבשים מותרים ולמה צז:), (חולין
(שם  יוחנן כרבי  לפסוק  רבינו שדעת חדשים' ב 'תוספות כתב 
דבריו  מפרש שהוא אלא כמבושל", אינו ש"כבוש קיא:)
קליפה  אלא צריך ואינו כמליח  הוא אבל כמבושל, שאינו
מבוארים  רבינו דברי  זה ולפי  בדבריו). (עיי "ש מליח  כדין

אסורות  מאכלות מהל' (בפ "ט  רבינו דעת שהרי  נכון, על
(ראה  בדיעבד מותר - נקלף  ולא קליפה הטעון שדבר הי "ז),
ירק " "הכובש רבינו כתב  ולכן ס "ד), צא סי ' יו"ד בשו"ע 
מותר  הוא ולכן קליפה, בר אינו עלים שהוא שירק  לפי 

להלן]. וראה ופירש 44)לזרים. "החסית", שם: במשנה
וחידודם". לחריפותם ומיניהם והבצלים "השומים רבינו:
בכולו. ומבליע  כמבושל" הוא הרי  "כבוש אמרו ובהם

כנ"ל.45) הבצלים, בכל או הירק  בכל נבלעה שהתרומה
ואינו 46) חריף  אינו תרומה של שהירק  לפי  שם. משנה,

ירוקים  בבצלים שהמדובר [ונראה הבצל. בכל מבליע 
יבשים  בצלים אבל ירק . ככל קליפה, בני  שאינם ארוכים
למעלה]. ראה קליפה, צריכים - לקלפם שאפשר ועגולים,

.ÈÔÈlÁ È˙ÈÊ47eÈ‰ Ì‡ :‰Óez È˙ÈÊ ÌÚ ÔLkL ≈≈Àƒ∆¿»»ƒ≈≈¿»ƒ»
ÏLÂ ÔÈÚeˆt ÔÈlÁ eÈ‰L B‡ ,el‡Â el‡ ÔÈÚeˆt¿ƒ≈»≈∆»Àƒ¿ƒ¿∆
el‡ È‰  ‰Óez ÈÓa ÔLkL B‡ ,ÔÈÓÏL ‰Óez¿»¿≈ƒ∆¿»»¿≈¿»¬≈≈
È˙ÈÊ eÈ‰L B‡ ,ÔÈÓÏL Ô‰ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;ÔÈeÒ‡¬ƒ¬»ƒ»¿≈∆¿≈ƒ∆»≈≈
el‡ È‰  ÔÈÓÏL ÔÈlÁ‰ È˙ÈÊÂ ÔÈÚeˆt ‰Óez¿»¿ƒ¿≈≈«Àƒ¿≈ƒ¬≈≈

ÔÈÓÏM‰ ÔÓ ˙B‡BL ÔÈÚeˆt‰L ÈÙÏ .ÔÈzÓ48. À»ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒ

מ "ז.47) שם מן 48)תרומות שואבים השלמים ואין
הפצועים.

.‡ÈÌÈLk ÈÓ49Ô‰ È‰  ‰Óez ÏL ˙B˜ÏL ÈÓe ≈¿»ƒ≈¿»∆¿»¬≈≈
.ÌÈÊÏ ÔÈeÒ‡¬ƒ¿»ƒ

שם).49) (משנה, מלח  במי  שכבשם

.È˙M‰50da LÈ  ‰„wa ÌÚË ‰˙ ‡lL „Ú : «∆∆«∆…»¿»«««¿≈»≈»
da ÔÈ‡  ‰„wa ÌÚË ‰˙pMÓ ;‰Óez ÌeMÓƒ¿»ƒ∆»¿»«««¿≈»≈»

‰Óez ÌeMÓ51. ƒ¿»

(פירוש 50) שבת ערבי : בלשון הוא וכן מ "ד. פ "ג עוקצין
שם). ישראל' ו'תפארת (רע "ב  אניס  והוא שם) המשניות

בבשול 51) וימצא בתבשיל) =) בבשול כחו שהשליך "כיון
ממנו  והנשאר תועלתו תמה כבר השבת, טעם בתבשיל) =)
לאכילה  ראויים אינן אשר השמרים, במדריגת הוא אחרֿכך
בתרומה" חייב  אינו כן ועל הי "ג) פי "א למעלה (ראה

שם). המשניות, (פירוש

.‚È‰„B‰52ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ Èt ÏÚ d˙e ‰nÁ ˙t »∆««»¿»»«ƒ»ƒ∆≈
˙zÓ BÊ È‰  ÌÈhÁ ˙t ‰˙È‰ Ì‡ :‰Óez53ÏLÂ ; ¿»ƒ»¿»«ƒƒ¬≈À∆∆¿∆
˙B‡BML ÈtÓ ,‰eÒ‡  ÌÈBÚO54. ¿ƒ¬»ƒ¿≈∆¬

מ "ג.52) שם, וכרבא 53)תרומות שם, יוסי  רבי  כדעת
וראה  היא", מילתא לאו "ריחא סו:) זרה (עבודה שאמר
(כסף ֿמשנה). הל"ג אסורות מאכלות מהל' בפט "ו

שם.54) יוסי , רבי  כדברי 

.„Èepz55ÔBnÎa B˜Èq‰L56Ba ‰Ù‡Â ‰Óez ÏL «∆ƒƒ¿«∆¿»¿»»
˙zÓ ˙t‰  ˙t‰ ˙‡57‡l‡ ,ÔBnk ÌÚË da ÔÈ‡L ; ∆««««À∆∆∆≈»«««∆»

.eÒ‡ BÈ‡ ÁÈ‰Â ,BÁÈ≈¿»≈«≈»

מ "ד.55) שם, כז.56)תרומות כח , בישעיה הנזכר הוא
שם). ישראל' ('תפארת "קיממעל" ואף ֿעלֿפי57)והוא
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אסורה  הפת - הכרם ובכלאי  ערלה בקליפי  שהסיקו שתנור
תרומה  לדמות אין - הכ"ב ) אסורות מאכלות מהל' (פט "ז
בהנאה, שאסורים הכרם וכלאי  לערלה בהנאה, שמותרת

שם. במשנה, וברע "ב  שם, זרה בעבודה ברש"י  ראה

.ÂËÔÈBÚO58Û‡ ,ÌÈÓ ÏL BÏ eÏÙpL ‰Óez ÏL ¿ƒ∆¿»∆»¿¿∆«ƒ«
Ô˙B ÔÈ‡L ;ÔÈzÓ Ô‰ È‰  ÂÈÓÈÓ eLÈ‡‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒ≈»¬≈≈À»ƒ∆≈≈

.ÒB‡ Ì‚ÙÏ ÌÚË««ƒ¿»≈

שם.58) הר"ש פירשה וכן מ "ב . שם, תרומות

.ÊËÔzÏz59Ba CB˙Ï ÏÙpL ,BˆÚÂ ‡e‰ ,‰Óez ÏL ƒ¿»∆¿»¿≈∆»«¿
BcÏ ÔzÏ È„k ÔzÏz‰ ÚÊa LÈ Ì‡ ,ÔÈÈ ÏL60ÌÚË ∆«ƒƒ≈¿∆««ƒ¿»¿≈ƒ≈¿«««

eÒ‡ ÔÈi‰ È‰  ÔÈia61.ÌÈÊÏ ««ƒ¬≈««ƒ»¿»ƒ

(פירוש 59) "חולבה" בערבי  נקרא והוא מ "ה. שם,
שם). קדושת 60)המשניות, בו שאין מהעץ  סיוע  בלי 

ביין,61)תרומה. טעם ליתן אין לבדו בתלתן אם אבל
שם). (משנה, אסור אינו - העץ  עם ביחד רק  אלא

.ÊÈ˙BÒBk ÈL62,ÔÈlÁ „Á‡Â ‰Óez „Á‡ ,ÔÈÈ ÏL ¿≈∆«ƒ∆»¿»¿∆»Àƒ
ÔÚ Ck Á‡Â ÌÈÓa „Á‡ Ïk ‚ÊÓ63ÔÈÈ ˙‡ ÔÈ‡B  »«»∆»¿«ƒ¿««»≈¿»ƒ∆≈

,ÌÈna Ú˙ ‰Óez‰ ÔÈÈ el‡Îe ,BÈ‡ el‡k ÔÈlÁ‰«Àƒ¿ƒ≈¿ƒ≈«¿»ƒ¿»≈««ƒ
ÌÚË ÏhÏ ÌÈn‰ B˙B‡ Èe‡ Ì‡ :BÈÓ BÈ‡ È‰L∆¬≈≈ƒƒ»««ƒ¿«≈««
 Â‡Ï Ì‡Â ,ÌÈÊÏ zÓ Ïk‰ È‰  ‰Óez‰ ÔÈÈ≈«¿»¬≈«…À»¿»ƒ¿ƒ«

e‡a kL ;eÒ‡64.ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡L , »∆¿»≈«¿∆≈««ƒ«¬ƒ∆««ƒ

ב .62) עג, זרה כנגד 63)עבודה מאה חולין של ביין ואין
שני ). ד"ה שם ('תוספות' תרומה של פי "ג 64)יין למעלה

עיי "ש. ה"ט ,

.ÁÈ‰Óez ÏL ÔÈÈ65ÌÁÈ„È  ˙Bt Èab ÏÚ ÏÙpL «ƒ∆¿»∆»«««≈≈¿ƒ≈
˙BzÓ Ì‰Â66ÔÓL ÔÎÂ .67Èab ÏÚ ÏÙpL ‰Óez ÏL ¿≈À»¿≈∆∆∆¿»∆»«««≈

ÔÓM‰ ÏÙ .˙BzÓ Ì‰Â ÌÁÈ„È  ˙Bt68ÔÈÈ Èab ÏÚ ≈¿ƒ≈¿≈À»»««∆∆««≈«ƒ
Èv‰ Èab ÏÚ ÏÙ .ÌÈÊÏ zÓ ÔÈi‰Â ,B˙B‡ ‰t˜È 69 «¿∆¿««ƒÀ»¿»ƒ»«««≈«ƒ

‰tÏ˜ ÏhÈÂ B˙B‡ ‰t˜È 70ÈÒiL È„k ,Èv‰ ÏÚÓ «¿∆¿ƒ…¿ƒ»≈««ƒ¿≈∆»ƒ
.ÔÓM‰ ÌÚË BaL Èv‰ Ïk»«ƒ∆«««∆∆

פ "ח .65) תרומות סה,66)תוספתא זרה עבודה במשנה,
ואם  מותרות, והן ידיחן ענבים גבי  על שנפל נסך "יין ב :
מאכלות  בהל' רבינו והביאה אסורות". מבוקעות היו

רדב "ז. ועי ' הל"ב , שם שם.67)אסורות תוספתא,
ליתא.70)שם.69)שם.68) שם

.ËÈ‰„˜71da ÏMÈ ‡Ï  ‰Óez da ÏMaL ¿≈»∆ƒ≈»¿»…¿«≈»
‰„w‰ ÛËL Ì‡Â .ÌÚË Ô˙Ba  ÏMa Ì‡Â ;ÔÈlÁÀƒ¿ƒƒ≈¿≈««¿ƒ»««¿≈»

da ÏMÏ zÓ ‰Ê È‰  ÔÈÈa B‡ ÌÈÓa72ÏMa . ¿«ƒ¿«ƒ¬≈∆À»¿«≈»ƒ≈
‡l‡ ,Blk ˙‡ ÛËLÏ CÈˆ ÔÈ‡  ÈÏk‰ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»«¿ƒ≈»ƒƒ¿…∆À∆»

„Ïa ÏeMa‰ ÌB˜Ó ÛËBL73. ≈¿«ƒƒ¿«

ב .71) צו, וכתב 72)זבחים רבינו, על בזה השיג הראב "ד
מפורש  וכן בצונן. שטיפה ואחרֿכך בחמין הגעלה שצריך
זה  ענין על רבינו פי  את שאלו לוניל וחכמי  שם. בזבחים
זה, על השיב  ורבינו קנ) סי ' פריימן הוצאת הרמב "ם (שו"ת
נמצא  עבודה בסדר "שאלה והתשובה: השאלה לשון וזו

אלא  הגעלה צריך אינו תרומה בו שנתבשל שכלי  בו, כתוב 
כי מייחלות, גאוננו לתשובת ועינינו ושטיפה, (?) מריקה
כי ֿאם  קדשים משאר תרומה נתמעטה לא לעניותֿדעתינו
כלים  של הגעלה אחר שהוא יתירה ושטיפה למריקה
צריך, לא ולתרומה (הגעלה), צריך קדשים בהם שנתבשל
שאמרתי זה תשובה, - דמיקל מאן ליכא הגעלה בלא אבל
זרעים, בספר הגעלה צריך תרומה בו שנתבשלה כלי  אין
מתניתא  דההיא מדיוקא ולא תרומה, בהלכות אמור הוא
אלא  סמכתי , - [צו:] חטאת דם בפרק  בזבחים שם האמורה
תנן  דהא מ "ח ], [פי "א תרומות בסוף  השנויה המשנה על
חולין, לתוכה נותן טיפין ג' והטיף  לכד מכד המערה
ממשנה  וכו'. פירושה וזהו תרומה. זו הרי  ומיצתה הרכינה
צריכה  תרומה בה שנתבשלה זו קדירה שאין דקדקתי  זו
אם  הדברים, וקלֿוחומר בלבד. שטיפה אלא לחולין הגעלה
אף ֿעלֿפי מדמע  אינו הכד בדופני  הנשאר השמן או היין
המדמעת  תרומה ממנה מתמצה היה צדה על הרכין שאילו
הדעת  על שיעלה בחרסית שנבלעה לתרומה קלֿוחומר כו'
ממש  בו אין בחרסית הנבלע  שזה וידמע , הנבלע  אותו שיצא
ובכסף ֿמשנה. קורקוס  בר"י  הועתקה התשובה (מקצת וכו'"
על  שתמה קכב , סי ' יו"ד חדש' ב 'פרי  ועי ' רדב "ז). ועי '
אפשר  היה הנ"ל, בתשובה רבינו דברי  [ולולא רבינו. דברי 
הגעלה, שלאחר לשטיפה שהכוונה כאן, רבינו בדברי  לפרש
הגעלה  שכל הכ"ג, ומצה חמץ  מהל' בפ "ה שכתב  וכמו
הוא  החידוש שעיקר אלא אחריה, בצונן שטיפה צריכה
שם, בזבחים רבא שאמר וכמו מים, צריכה השטיפה שאין
היינו  ושטיפה, מריקה מדין תרומה שמיעטו שמה
במזוג, ולא במים ולא דוקא, במים שטיפה צריך שבקדשים
להלן]. עוד וראה ובמזוג, ביין גם טוב  - בתרומה ואילו

אמר 73) מדין כן תרומה שמיעטו שמה שם, בזבחים אביי 
הכלי במקצת בישל אפילו שבקדשים הוא ושטיפה, מריקה
צריך  לא בתרומה ואילו הכלי , בכל ושטיפה מריקה טעון

בלבד. הבישול מקום אלא

.Î‰ÏB„‚ ‰Óez74‰lÁ‰Â OÚÓ ˙Óe˙e ¿»¿»¿««¬≈¿««»
‰Óez e‡˜ Ôlk  ÌÈeka‰Â75OÚÓ ˙Óe˙a . ¿«ƒƒÀ»ƒ¿¿¿»ƒ¿««¬≈

˙Óe˙k :ÓB‡Â .ÈÈ ˙Óez epnÓ Ì˙Ó‰Â :Ó‡∆¡««¬≈…∆ƒ∆¿«¿»¿≈ƒ¿«
Ôb76:Ó‡Â .‰Óe˙ eÓÈz ‰lÁ :Ó‡ ‰lÁe . …∆¿«»∆¡««»»ƒ¿»¿∆¡«

E‰ˆÈÂ ELÈ˙ E‚c OÚÓ EÈÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
ÌB˜Ó ˙‡‰ ÔeÚhL „ EÏ ÔÈ‡Â ;E„È ˙Óe˙e 'B‚Â¿¿«»∆¿≈¿»»∆»¬»«»
Ô‰e ,ÌÈeka‰ ÔÓ ıeÁ ‰Ê ˜eÒÙa BËÙ ‡lL∆…≈¿¿»∆ƒ«ƒƒ»∆
ÔÈ‡e˜ Ô‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .E„È ˙Óe˙e :Ó‡∆¡«¿«»∆»»«¿»∆≈¿ƒ

‰Óez77. ¿»

מ "א.74) פ "ב  פ "י75)ערלה למעלה וראה ב . טו, מעילה
מכאן,76)ה"ד. למחקו יש ואולי  חלה. לענין נאמר [זה

תרימו  חלה נאמר "ובחלה המילים אחרי  להלן ולהעתיקו
רדב "ז]. ועי ' גורן]. כתרומת [ואומר מעילה,77)תרומה"

שם.

.‡Î‰ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ ÔzÚa‡ ÔÈc ,CÎÈÙÏ78 Úen„Â ¿ƒ»ƒ«¿«¿»¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ«
‰‡Óe „Á‡a ÔÈÏBÚ Ôlk :‡e‰ „Á‡79‰Ê ÔÈÙËˆÓe , ∆»À»ƒ¿∆»≈»ƒ¿»¿ƒ∆

‰Ê ÌÚ80eÙOÈ  e‡ÓË Ì‡Â ,81OÚÓ ˙Óez ÔÈ„Â . ƒ∆¿ƒƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿««¬≈
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È‡Óc ÏL82ÏL OÚÓ ˙Óe˙k  ÌÈÎc‰ el‡ ÏÎa ∆¿«¿»≈«¿»ƒƒ¿««¬≈∆
d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ‡l‡ ,È‡cÂ83. ««∆»∆≈ƒ«¬ƒ»»

ה"ד.78) פ "י  למעלה ראה אכילה, איסור לענין כלומר,
שם.79) איסור 80)ערלה, לענין ובין דימוע  לענין בין

בכזית. הי "דֿט "ו.81)אכילה פ "ב  למעלה ראה
שם.82) ומעילה, ֿ 83)ערלה (כסף  הספק  על לוקין שאין

משנה).

.Î,ÏÎ‡Ó B˙B‡ ˙ka CÓ  ‰Óez ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿»¿»≈ƒ¿««¬»
CÓ Ck Á‡Â84Ô‰‡ ÏL B˙M„˜a eLc˜ L‡ :85 ¿««»¿»≈¬∆ƒ¿»ƒ¿À»∆«¬…

‰Óez ÏÎ‡Ï eeˆÂ86Ì˙B‡ eÈ‡Â eÏa˜ CÎÂ . ¿ƒ»∆¡…¿»¿»ƒ«¿¿»ƒ»
ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙lÁa elÙ‡ ÔÈÎÓ87˙ÏÈÎ‡ ÌbL . ¿»¿ƒ¬ƒ¿««»»»∆∆«¬ƒ«

‰„BÚk Ïeb‰ ÈL„˜88Ôz‡ ‰zÓ ˙„Ú :Ó‡pL , »¿≈«¿«¬»∆∆¡«¬…««»»∆≈
.ÌÎ˙p‰k ˙‡∆¿À«¿∆

שצריך 84) פשוט  להלן), (ראה לאכול שמצוה שמאחר
המשנה  כוונת זוהי  כי  ויתכן (כסף ֿמשנה). עליה לברך
על  דהיינו מלברכך", שכחתי  "לא מי "א) פ "ה שני  (במעשר
קורקוס ). (ר"י  באכילה מדברת הפרשה כל שכן אכילתה.
מהל' פי "א ולהלן ב . מ , לברכות מקובצת' ב 'שיטה [וראה

פרדס ]. חיים הרב  הערת - הט "ו שני  ש"כל 85)מעשר
בקדושתו  קדשנו אשר מברך קדושה, בה שיש מתנה האוכל
 ֿ במשנה וראה ה"ב , ביכורים מהל' (פ "א וכו'" אהרן של

ה"א). הקרבנות מעשה מהל' פ "י  העושה 86)למלך כדין
(פי "א  ב "על" ולא (בלמ "ד) "לעשות" שמברך לעצמו, מצוה

הי "א). ברכות מברכים 87)מהל' דרבנן מצוה על שגם
"שאל  הדברים", מכל תסור "לא - ציונו? והיכן "וציונו".

כג.). (שבת לך" ויאמרו זקניך ויגדך עג,88)אביך פסחים
- למקום אדם שבין מצותֿעשה "וכל מצוה. שהיא הרי  א.

ה"ב ). שם, ברכות (הל' לעשייתה" קודם עליה מברך

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙BÓez ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ט  מרחשון  י"ג שני יום 


 

‰L ÏÎa ÔBL‡ OÚÓ LÈÙ‰Ï ‡e‰Â ˙Á‡ ‰ÂˆÓƒ¿»««¿¿«¿ƒ«¬≈ƒ¿»»»
‰ÚÈf‰ ˙MÓ ‰LÂ1.ÌiÂÏÏ BzÏÂBÊ ‰ÂˆÓ e‡e ¿»»ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿»

:el‡ ÌÈ˜Ùaƒ¿»ƒ≈
זריעה.1) שנת שאינה השמיטה שנת למעט 

 1 
לאוכלו,1) מותר ישראל ואם ראשון, מעשר נקרא מה יבאר

פירותיהם  יאכלו הכהנים אם ודין קדושה. בו יש  ואם
פירותיו  האוכל לכהן. מכהן המעשר מוציאין ואם בטבלם.
להיות  מותר אם בטבלו. מעשרו האוכל לוי  בן או טבלין
על  זה ממקום מעשרין ואם יפריש. ואח "כ והולך אוכל
בהם. שוין והמעשר שהתרומה הדברים ודין אחר. מקום
שפטורים  והדברים ידך. על מעשר הריני  לחבירו האומר
מעשרים  ואם המובחר. מן אלא מעשרין אין ודין מהמעשר.

מעשר. הוא אם מעשר מקצת המפריש ודין באומד.

.‡Á‡2ÔÈLÈÙnL3‰ÏB„‚ ‰Óez4„Á‡ LÈÙÓ ««∆«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ∆»
Be .ÔBL‡ OÚÓ ‡˜p‰ e‰ÊÂ .‡Lp‰ ÔÓ ‰OÚÓ≈¬»»ƒ«ƒ¿»¿∆«ƒ¿»«¬≈ƒ
ÈÈÏ eÓÈÈ L‡ Ï‡OÈ Èa OÚÓ ˙‡ Èk :Ó‡∆¡«ƒ∆«¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆»ƒ«»

‰f‰ OÚn‰Â .ÓB‚Â5ÌÈiÂÏÏ6˙B˜e ÌÈÎÊ ,7; ¿≈¿««¬≈«∆«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÈÂÏ ÈÏÂ :Ó‡pL8Ï‡OÈa OÚÓ Ïk Èz˙ ‰p‰ ∆∆¡«¿ƒ¿≈≈ƒƒ≈»«ƒ»«¬≈¿ƒ¿»≈

.‰ÏÁÏ¿«¬»

  

       
    

התרומה  והלא  תרומה , הפרשת קדמה  מדוע  להבי וצרי
בו  ו "אי חולי הוא  מעשר ואילו  לזר, שאסורה  קודש  היא 
ומעשר  לה ', מתנה  היא  תרומה  כלומר: כלל", קדושה 
הלוי של  מחיית לצור  ה עני  ומעשר (ללוי ) ראשו
ובפרט  תרומה , הפרשת לאחר עד   לאחר ומדוע  והעני ,
כמה  עד  גמזו  איש   נחו רבי  ממעשה  הידוע  על־פי  לעני 

גדולה . הכי  במהירות העני  מזונות בנתינת להיזהר יש 
הרי טבל, היא  הרי  התרומה   שקוד זאת שמלבד  אלא ,
הטוב מ יאכיל רעב  "האכיל המובחר מ לעשר מצוה  ישנה 
שבכסותו  היפה  מ יכסה   ערו כסה  שבשולחנו ... והמתוק 
שכבר  מעשר ולעני  ללוי  לתת מוטב  שעל־פי ־זה  ומוב כו '".
בכל  "הרמה " נעשית התרומה  על־ידי  כי  תרומתו , הורמה 
המשובח  מ היא  אחר־כ המעשר נתינת וממילא  הכרי ,
הנה  מעשרו , נתינת למהר שיש  לעני  ובנוגע  החלב ". ו "מ
אפילו  התורה .... מ שיעור לה  אי גדולה  ש "תרומה  מכיו
ב "רגע תרומה  להפריש  יכול הכרי " את פוטרת אחת חיטה 
הרי תרומה , הפרשת על לבר  ג שצרי  וא כמימרא ",
 כולל ,ביניה סח  ולא  מיד  זה  אחר זה  הכל הפריש   א"

ומעשרות". תרומות להפריש  ומבר אחת בברכה 
וזוכה  פרנסה  בענייני  עוסק  כשיהודי  ה ': לעבודת ההוראה 
מפרנסתו  "מעשר" להפריש  צרי לכל־לראש  ה ', לברכת
ועל־ידי ־זה  וסיוע , לעזר  שזקוקי  אחרי  יהודי עבור
חלק  שיגדל וככל ככה ,  פעמי תשע  ה ' לברכת זוכה 

. החלקי תשעה  שאר  בהתא יגדלו  הצדקה 
      

ההפרשה.2) סדר הוא נתן 3)שכן לא שעדיין ואף 
שנאמר: שמה ראשון, מעשר מפריש - לכהן התרומה
סדר  על אלא נאמר לא תאחר" לא ודמעך "מלאתך

הנתינות. סדר על ולא "תרומה 4)ההפרשות, נקראת
ואילו  ממאה, אחד שהיא מעשר לתרומת ביחס  גדולה"

מחמישים. אחד היא גדולה שני5)תרומה למעשר בניגוד
לבעלים. בן 6)שהוא אלעזר כר' ולא עקיבא, רבי  כדעת

לכהן. אף  ראשון מעשר שאמר: לוייה 7)עזריה גם שהרי 
ואוכלת, מעשר לה נותנים זנות, בעילת נבעלה או שנשבית
ייחוד. משום הגרנות בבית לה חולקין שאין אלא

שהוא 8) אבל ללויים, שהמעשר אלא למד לא זה מפסוק 
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לוי " "ולבני  אדרבא שהרי  ממנו, ללמוד אין לנקבות גם ניתן
לוי ". לבנות "ולא לדרוש: יש

.Ï‡OÈÏ ‰ÏÈÎ‡a zÓ ÔBL‡ OÚÓ9zÓe , «¬≈ƒÀ»«¬ƒ»¿ƒ¿»≈À»
‰‡ÓËa BÏÎ‡Ï10ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÏÏk ‰M„˜ Ba ÔÈ‡L ; ¿»¿¿À¿»∆≈¿À»¿»¿»»

OÚÓ ‡l‡ BÈ‡  ‰i„t B‡ L„˜ ˙BOÚÓa Ó‡pL∆∆¡«¿««¿…∆¿ƒ»≈∆»«¬≈
LÁÂ :Ó‡pL ?ÔÈlÁ ÔBL‡ OÚnL ÔÈpÓe .ÈL≈ƒƒ«ƒ∆«¬≈ƒÀƒ∆∆¡«¿∆¿«
;˜i‰ ÔÓ ‰‡ÏÓÎÂ Ôb‰ ÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óez ÌÎÏ»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆

˜ÈÂ Ôb ‰Ó11ÔBL‡ OÚÓ Û‡ ,c ÏÎÏ ÔÈlÁ  «…∆¿∆∆Àƒ¿»»»««¬≈ƒ
B˙Óez ‰ÏhpL12CÎÈÙÏ .c ÏÎÏ ÔÈlÁ 13˙a , ∆ƒ¿»¿»Àƒ¿»»»¿ƒ»«

˙ÈaLpL ÈÂÏ14˙eÊ ˙ÏÈÚa ‰ÏÚpL B‡15ÔÈ˙B  ≈ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿¬»¿ƒ«¿¿ƒ
˙ÏÎB‡Â OÚn‰ dÏ16‰ÚÓML ÈÓ Ï‡ .17˙nL »««¬≈¿∆∆¬»ƒ∆»¿»∆≈

„Á‡ „Ú dÏ „ÈÚ‰ B‡ dÏÚa18˙qÂ ,19‡a Ck Á‡Â , «¿»≈ƒ»≈∆»¿ƒ»¿««»»
‰eÒ‡ ‰È‰zL ÌÈÓÎÁ d˙B‡ eÒ˜  dÏÚa20 «¿»»¿»¬»ƒ∆ƒ¿∆¬»

.OÚÓa¿«¬≈

לזרים".9) אסור ראשון "מעשר שאמר מאיר כרבי  דלא
בכל 10) אותו "ואכלתם הפסוק  (מן בספרי  זאת למדו

בקבר". "אפילו תרומות 11)מקום", מהם שהופרשו
באכילה 12)ומעשרות. אסור תרומתו שניטלה קודם אבל

בו. המעורבת מעשר תרומת חולין.13)משום שהוא לפי 
לגוי .14) נבעלה שמא כנעני .15)וחוששים לעבד או לגוי 

מתרומה. נפסלת הייתה כהן בת הייתה ולא 16)שאם
שזנות  משום בעלה, שמת בשמעה כדלהלן אותה, קנסו

שכיחה. עד 17)אינה מפי  או תומו לפי  המסיח  גוי  מפי 
אינם  אלה שכל ושפחה, עבד מפי  או אחר עד מפי  ששמע 

אחרת. לעדות עדים 18)כשרים שני  לה העידו שאם נראה
שלעניין  פי  על [ואף  קנסוה. לא - בעלה בא כך ואחר וניסת
ניסת  שאפילו ה, הלכה י  פרק  שם רבינו פסק  לבעלה חזרה
שהרי קנסוה, לא מעשר לעניין - ומזה מזה תצא עדים בשני 
שכיחה, לא שזנות משום קנסוה, לא זנות בעילת נבעלה
ששני ויתברר בעלה יבוא כך ואחר בעדים נישואין כן כמו

שכיח ]. לא זה גם שקר, העידו לא 19)העדים אם אבל
עשתה  לא שהרי  קנסוה, לא בלבד, נתקדשה אלא ניסת

מעשר.20)איסור. באכילת אף  שאסורה משמע 

.‚ÌÈiÂÏ21ÔBL‡ OÚÓ ÔÈLÈÙÓ ÌÈ‰ÎÂ22È„k , ¿ƒƒ¿…¬ƒ«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿≈
OÚÓ ˙Óez epnÓ LÈÙ‰Ï23ÌÈ‰k‰ ÔÎÂ . ¿«¿ƒƒ∆¿««¬≈¿≈«…¬ƒ

˙BÓez ‡L ÔÈLÈÙÓ24˙BOÚÓe25ÈÙÏe .ÔÓˆÚÏ «¿ƒƒ¿»¿««¿¿«¿»¿ƒ
Ïk‰ ÔÓ ÔÈÏËB ÌÈ‰k‰L26Ô‰È˙Bt eÏÎ‡È ÏBÎÈ , ∆«…¬ƒ¿ƒƒ«…»…¿≈≈∆

ÈtÓ .Ìz‡ Ì‚ eÓÈz Ôk :ÓBÏ „eÓÏz ?ÔÏËa¿ƒ¿»«¿«≈»ƒ««∆ƒƒ
 'Ìz‡ Ìb' ;ÌiÂÏ‰ el‡  'Ìz‡' :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿«∆≈«¿ƒƒ««∆

.ÌÈ‰k‰ ˙‡ ˙BaÏ¿«∆«…¬ƒ

מפרישים 21) לויים רק  שלא לך לומר לכהנים, לויים הקדים
כדי ולא מעשר תרומת ממנו להפריש כדי  רק  ראשון מעשר
מנת  על שלא מפרישים הכהנים גם אלא אחר, ללוי  ליתנו

ללוי . שבישראל 22)ליתן פי  על ואף  לעצמן. ומשאירים
על  הפריש ואם לכהן או ללוי  ליתנה ההפרשה מצוות עיקר
אין  וכהנים בלויים - מצוה, שום כאן אין לתת שלא דעת

כן. כדי23)הדבר המעשר הפרשת אין בשניהם כלומר,
הלויים  ביניהם: הבדל יש זאת ובכל לאחרים ליתנו

לכהן, וליתנה מעשר תרומת להפריש כדי  מעשר מפרישים
תרומת  להפריש כדי  ראשון מעשר מפרישים הכהנים ואילו

לעצמם. שכולן 24)מעשר וביכורים, וחלה תרומה כגון
תרומה. במעשר 25)נקראות שהרי  מובנים, הדברים אין

כתב  [וה"פרישה" חלק  לכהן אין עני  ובמעשר שני 
גם  אבל ראשון. למעשר הכוונה אלא דווקא לאו שמעשרות
למעלה. הוזכר כבר ראשון מעשר שהרי  מיושב  לא זה
תרומות. שאר כלומר: תרומ '", "שאר כתוב  שהיה ונראה
תרומות  "שאר פענחו ושוב  תרו"מ , "שאר וכתבו וטעו

ומעשר"]. תרומות "שאר או כלומר,26)ומעשרות"
אותן. ואוכלים הלויים ומן הישראלים מן תרומות נוטלים
טבל, לאכול מותרים שיהיו לטעות מקום היה שכן, וכיוון

התרומות. תערובת מחמת הוא טבל איסור כל שהרי 

.„OÚn‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡27ÌÈ‰k‰ „iÓ28:Ó‡pL ; ≈ƒƒ««¬≈ƒ««…¬ƒ∆∆¡«
Ï‡OÈ Èa ˙‡Ó eÁ˜˙ Èk29‰p‰k ˙BzÓ Ïk ÔÎÂ .30 ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈¿≈»«¿¿À»

Ô‰ÎÏ Ô‰kÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ 31˙‡ Ò˜ ‡ÊÚÂ . ≈ƒƒ»ƒ…≈¿…≈¿∆¿»»«∆
BpÓÊa ÌiÂÏ‰32Ô‰Ï ezÈ ‡lL33Ó‡l‡ ,ÔBL‡ OÚ «¿ƒƒƒ¿«∆…ƒ¿»∆«¬≈ƒ∆»

ÌÈÏLeÈÏ BnÚ eÏÚ ‡lL ÈÙÏ ,ÌÈ‰kÏ Ô˙pÈ34. ƒ»≈«…¬ƒ¿ƒ∆…»ƒƒ»«ƒ

ראשון.27) מיד 28)מעשר אותו מוציאים שאין שכן וכל
מעשר 29)הלויים. נותנים "ישראל בספרי . הוא כן

הוא  וכן ללויים". מעשר נותנים כהנים אין אבל ללויים,
את  לוקחים אתם ישראל בני  "מאת שם: זוטא בספרי 
מכאן  הכהנים, מיד המעשר את לוקחים אתם אין המעשר,

הכהנים". מיד המעשר מוציאים אין תרומות,30)אמרו
וקיבה. ולחיים שתרומה 31)זרוע  שם: שאמרו [ומה

הלויים, מיד היינו - מידם מוציאים וחלה מעשר  ותרומת
הכהנים]. מיד שדעת 32)ולא א) (הלכה למעלה ראה

לכהנים. ולא ללויים רק  ראשון שמעשר עקיבא, כרבי  רבינו
כלל  [=ללויים] להם יתנו שלא עזרא קנסם כן פי  על ואף 
בזמנו  אלא היה לא זה חמור קנס  אולם לכהנים. רק  אלא
יתן: שירצה שלמי  אלא קנס , לא מכן לאחר אבל עזרא של
איך  שהעיר שצה) (מצוה חינוך במנחת ועיין ללוי . או לכהן
שתרומות  רבינו שלדעת וכתב  התורה, מן מצוה עזרא  עקר

שפיר. אתי  התורה מן אינם עזרא בזמן אבל 33)ומעשרות
אם  בדיעבד וכן שלו, ראשון מעשר הלוי  מן מוציאין אין
אמרו  שכן שלו, הוא הרי  ראשון, מעשר ללוי  ישראל נתן
משקל  להו, יהבינן דלא עזרא דקנסינהו "אימר שם: בחולין

אמר". מי  עימו 34)מינייהו עלו שלא לזה, והמקור
ומבני ובכהנים בעם "ואבינה טו: ח , בעזרא הוא לירושלים,

שם". מצאתי  לא לוי 

.‰ÂÈ˙Bt ÏÎB‡‰35ÔÈÏË36OÚn‰ ÏÎ‡L ÈÂÏ ÔÎÂ , »≈≈»¿»ƒ¿≈≈ƒ∆»«««¬≈
BÏËa37Èt ÏÚ Û‡ ,38ÌÈÓMÏ ‰˙ÈÓ ÔÈiÁ Ô‰L39 ¿ƒ¿««ƒ∆≈«»ƒƒ»«»«ƒ

˙Bzn‰ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡40Ô‰ÈÏÚÏ41L‡ :Ó‡pL ; ≈¿«¿ƒ««»¿«¿≈∆∆∆¡«¬∆
.Ô˙B‡ eÓÈiL „Ú ÌeÏk Ô‰a EÏ ÔÈ‡  '‰Ï eÓÈÈ»ƒ«≈¿»∆¿«∆»ƒ»

ı‡Ï ‰ˆeÁe42CÏB‰Â ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï zÓ ¿»»»∆À»¿»»ƒ¿≈¿≈
.˙BOÚÓe ‰Óez LÈÙÓ Ck Á‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿««»«¿ƒ¿»««¿

חייב 35) אינו אחר של טבל פירות על אבל פירותיו, דווקא
מעשר 36)מיתה. או תרומה, ממנה הפריש שלא תבואה

הפריש  ולא ראשון ומעשר תרומה הפריש אם אבל ראשון,
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קסו               
         

מיתה. חייב  אינו עני , הפריש 37)מעשר שלא כלומר,
מעשר. תרומת שחיוב 38)ממנו פי  על אף  לומר: ורוצה

הרי כן ואם שבו התרומות תערובת מחמת הוא בטבל מיתה
שלא  לפי  משלמים, אינם כן פי  על אף  - תרומה כאוכל הוא

ההפרשה. לאחר אלא הכהן בהם הוא 39)זכה כן
"מנין  ו פרק  סוף  אמור פרשת כהנים ובתורת פג. בסנהדרין
קדשי את יחללו ולא דכתיב  במיתה שהוא הטבל את לאוכל
הכתוב  לתרום בעתידים לה' ירימו אשר את ישראל בני 
כאן  אף  במיתה תרומה מה מתרומה חלול חלול ויליף  מדבר
(בתרומה) קרא "אמר פו. ביבמות אמרו ובתרומה במיתה".

יחללוהו". כי  בו אם 40)ומתו אבל בשוגג, כשאכל והיינו
שאינו  מפני  בתרומה, אפילו מלשלם הוא פטור במזיד אכל

ומשלם. המתנות,41)לוקה בעלי  הינם והלויים הכהנים
למי אותן לתת בהן הנאה טובת המתנות לנותני  שיש אלא

רוצים. ומואב .42)שהם ועמון שנער מצרים, היינו

.Â‰Ê ÌB˜nÓ ÔÈOÚÓ43CÈˆ BÈ‡Â ,Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ¿«¿ƒƒ»∆«»«≈¿≈»ƒ
Ûwn‰ ÔÓ OÚÏ44ÏÚ ÔÈnÓ ÔÈOÚÓ ÔÈ‡ Ï‡ . ¿«≈ƒ«À»¬»≈¿«¿ƒƒƒ«

BÈÓ BÈ‡L45ÔÓ ‡ÏÂ ,eËt‰ ÏÚ iÁ‰ ÔÓ ‡ÏÂ , ∆≈ƒ¿…ƒ««»««»¿…ƒ
.OÚÓ BÈ‡  OÚ Ì‡Â ;iÁ‰ ÏÚ eËt‰«»«««»¿ƒƒ≈≈¿À»

תבואה 43) על זה במקום הנמצאת מתבואה כלומר,
אחר. במקום מקיפין 44)הנמצאת "אין כמו סמוך כלומר,

ב  בפרק  ששנינו ממה זה דין רבינו ולמד חביות". שתי 
המוקף ". מן שלא ניטלת מעשר "תרומת ה משנה מביכורים,
המוקף , מן שלא ניטל שהמעשר שכן שכל רבינו וסובר
המוקף , מן אלא תורמין אין חכמים שתלמידי  למעלה שכתב 
בתרומה  להם יתחלף  שלא כדי  מעשר, בתרומת אלא אינו זה
חשש. כל אין במעשר אבל המוקף , מן רק  הנתרמת גדולה

אני45) "ואף  ד: הלכה ב  פרק  תרומות בירושלמי  הוא כן
תורמין  שאין שבתבואה מינין שני  שבדגן מינין שני  מרבה
לעניין  ומעשר תרומה שהשוו הרי  זה". על מזה מעשרין ולא

זה.

.Ê‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓBz ÔÈ‡ :‰Óe˙a eÓ‡L Ïk46, …∆»«¿ƒ¿»≈¿ƒƒ∆«∆
eÓ‡L ÏÎÂ .‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈOÚÓ ÔÈ‡ :OÚÓa Ck»¿«¬≈≈¿«¿ƒƒ∆«∆¿…∆»«¿

‰Óez B˙Óez  Ìz Ì‡ :‰Óe˙a47:OÚÓa Ck , ƒ¿»ƒ»«¿»¿»»¿«¬≈
eËt ‡e‰L ÏÎÂ .˙BOÚÓ ÂÈ˙BOÚÓ  LÈÙ‰ Ì‡ƒƒ¿ƒ«¿¿»««¿¿…∆»

‰Óez‰ ÔÓ48ÌBz‰ ÏÎÂ ;OÚn‰ ÔÓ eËt 49 ƒ«¿»»ƒ««¬≈¿»«≈
 eÓz Ì‡Â ,eÓ˙È ‡Ï :Ô‰a eÓ‡L Ïk .OÚÓ¿«≈…∆»«¿»∆…ƒ¿…¿ƒ»¿
Ô‰È˙BOÚÓ  eOÚ Ì‡ Ck ,‰Óez Ô˙Óez¿»»¿»»ƒƒ¿«¿¿≈∆

‰Óez B˙Óez ÔÈ‡L ÏÎÂ .˙BOÚÓ50ÔÈ‡ Ck , ««¿¿…∆≈¿»¿»»≈
˙BOÚÓ Ô‰È˙BOÚÓ51. «¿¿≈∆««¿

פירות 46) על זו שנה פירות התלוש, על המחובר מן כגון
הארץ . פירות על לארץ  חוץ  ופירות אחרת כגון 47)שנה

הטמא  מן מלאכתו, נגמרה שלא מדבר היפה, על הרע  מן
בשוגג. הטהור או 48)על אדם, מאכל שאינו דבר כגון

והעוללות. והפרט  והפאה והשכחה שאינו 49)הלקט  זה
תרומתם  אין תרמו ואם יתרומו, שלא החמישה בכלל

ששומע 50)תרומה. והאלם שומע , ואינו המדבר כגון
והסומא. והשיכור והערום מדבר, אחד 51)ואינו כגון

שם. המנויים מהחמישה

.ÁEÈ„È ÏÚ OÚÓ ÈÈ‰ :BÁÏ ÓB‡‰52BÈ‡  »≈«¬≈¬≈ƒ¿«≈«»∆≈
‡Ï B‡ OÚÈ Ì‡ ‰‡iL „Ú BnÚ „ÓÚÏ CÈ»̂ƒ«¬…ƒ«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈…

OÚÈ53CÈˆ  È„È ÏÚ OÚ :BÁÏ ‡e‰ Ó‡ Ì‡Â . ¿«≈¿ƒ»««¬≈«≈«»«»ƒ
BnÚ „ÓÚÏ54. «¬…ƒ

בשבילך.52) המעשרות מתקן הריני  על 53)כלומר, שאף 
אלא  להקל שליחותו" עושה "שליח  אומרים שאין פי 
אם  אבל השליח , את המשלח  כשביקש היינו להחמיר,
שליחותו  עושה שליח  חזקה אומרים עצמו, הציע  השליח 

להקל. אומרים 54)אף  אין מהשליח  ביקש שהוא שכיוון
שליחותו. עושה שליח  חזקה

.ËÔÈeÁ‰55‡l‡ ˙BOÚÓa ÔÈiÁ ÔÈ‡  ∆»ƒ≈»«»ƒ¿««¿∆»
Ì‰ÈcÓ56] ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,57.Ì„‡ [ ƒƒ¿≈∆¿ƒ∆≈»«¬«…»»

ÔÈeËt  ÔË˜a ÔÈa ÔÏ„‚a ÔÈa ,ÌÈn‰ ÌÈ„˜M‰Â58, ¿«¿≈ƒ«»ƒ≈¿»¿»≈¿»¿»¿ƒ
ÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ59. ¿ƒ∆≈»…∆

מדרבנן,55) אלא חייבין שאינן צלמונה לחרובי  הכוונה
מן  וחייבין הם אדם בני  רוב  מאכל חרובין שאר אבל

מדרבנן.56)התורה. כלומר סופרים, כן 57)מדברי 
הגירסא: רומי  ובדפוס  הראב "ד, העתיק  וכן להיות. צריך
שאם  הנכונה, היא גירסתנו אבל אדם", מאכל שאינן "לפי 
דברי ומקור מדרבנן. אפילו חייבים אינם אדם, מאכל אינם
פירות  לרבות העץ  "מפרי  הירושלמי : ומן הספרי  מן רבינו
וכו' צלמונה וחרובי  שיטה חרובי  מרבה שאני  יכול האילן,
רבינו  וסובר העץ ", פרי  כל ולא העץ  מפרי  לומר תלמוד
חרובי נתמעטו זה ולפי  התורה, מן האילנות שמעשר
שמעשר  הראב "ד דעת אבל דאורייתא. מחיוב  רק  צלמונה
כן  ואם מדרבנן, אלא אינו ויצהר) מתירוש (חוץ  האילנות

לגמרי . פטורים צלמונה יוסי58)חרובי  בר' ישמעאל כר'
וזה" "זה רבינו ופירש לפטור". וזה "זה אביו בשם שאמר

קטנים. בין גדולים בין מרים בגדלן 59)שקדים כלומר,
הרי מתוקים, שהם אף  ובקטנן, מרירותם, מחמת אוכל אינם
ל"בקטנן", "בגדלן" רבינו הקדים ולפיכך נגמרו. לא עדיין

ממעשר. לפטרם יותר פשוט  שבגדלם משום

.È;˙BOÚnÓ eËt  ˙Èa‰ CB˙a BÚËpL ÔÏÈ‡ƒ»∆¿»¿««ƒ»ƒ««¿
‡ˆi‰ EÚÊ ˙‡ez Ïk ˙‡ OÚz OÚ :Ó‡pL∆∆¡««≈¿«≈≈»¿««¿∆«…≈

‰„O‰60˙BOÚÓa iÁ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . «»∆¿≈»∆ƒ∆«»¿««¿
Ì‰ÈcÓ61 ˆÁa ˙„ÓBÚ‰ ‰‡z È‰L .iÁ ƒƒ¿≈∆∆¬≈¿≈»»∆∆¿»≈«»

˙Á‡k ÔÙÒ‡ Ì‡ ‰È˙Bt OÚÏ62. ¿«≈≈∆»ƒ¬»»¿∆»

חייבים.60) בשדה מעשרות 62)מדרבנן.61)דווקא
אחת  אוכל בחצר עומדת שהיא "תאנה ח : משנה ג פרק 
כהנטוע  בחצר שהנטוע  הרי  חייב ", צירף  ואם ופטור. אחת
לדברי שם המשנה דברי  יסתרו שלא ובכדי  בשדה,
מן  לפטור הירושלמי  שכוונת כורחנו על הנ"ל, הירושלמי 
אינו  זה [וכל מדרבנן. לחייב  שם המשנה וכוונת התורה,
לדעת  אבל התורה, מן אילנות שמעשר רבינו, לדעת אלא
דברי סותרים כורחנו על מדרבנן, אילנות שמעשר הראב "ד
בהשגת  ועיין הנ"ל הירושלמי  לדברי  הנ"ל המשנה

הראב "ד].

.‡ÈÌÈÏˆa63eLÈL‰ elÙ‡ ,‰Ê „ˆa ‰Ê eLÈL‰L ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿«∆¬ƒƒ¿ƒ
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Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÙ .˙BOÚn‰ ÔÓ ÔÈeËt  ‰iÏÚ Ú˜˜a¿«¿«¬ƒ»¿ƒƒ«««¿»¿»¬≈∆
˙ÏtÓ64‰„Oa ÔÈÚeËk el‡ È‰  ÔÈl‚Ó Ô‰ È‰Â «…∆«¬≈≈¿Àƒ¬≈≈ƒ¿ƒ«»∆

.˙BOÚÓa ÔÈiÁÂ¿«»ƒ¿««¿

שהפטור 63) נראה כאן, זו הלכה רבינו שכתב  זה ומתוך
ומכיוון  מדרבנן, אלא חיובו שאין כבית, דינו שגג מפני  הוא
חכמים. חייבוהו לא הבצלים של בהשרשתם רוצה שאינו

שדה.64) אלא בית אינו ומעתה העלייה גג שמתמוטט  היינו

.Èe‰„O nLÓ‰65ÛÒ‡Â Á‡ ‡e ,ÂÈÚ ÈtÓ «¿«≈»≈ƒ¿≈¬»»»«≈¿»«
‰È‰L B‡ ,‰„O d˙B‡a ˙B‡Lp‰ ÌÈ‡z‰ ˙‡∆«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»»∆∆»»

˙BÚÏ„n‰Â ˙B‡L˜n‰ ÈtÓ e‰„O nLÓ66‡e , ¿«≈»≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿«ƒ¿»»
ÌÈfÙÓ‰ ÌL ÌÈ‡Lp‰ ÌÈÚ‰ ˙‡ ÛÒ‡Â Á‡«≈¿»«∆»¬»ƒ«ƒ¿»ƒ»«¿À»ƒ

Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‰„O‰ ÏÚaL ÔÓÊa :‰„Oa67 «»∆ƒ¿«∆«««»∆«¿ƒ¬≈∆
OÚÓa ÔÈiÁ CÎÈÙÏe ,ÏÊb ÌeMÓ ÔÈeÒ‡¬ƒƒ»≈¿ƒ»«»ƒ¿«¬≈

‰Óe˙e68ÔÈzÓ  Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ ; ƒ¿»≈««««ƒ«¿ƒ¬≈∆À»ƒ
OÚn‰ ÔÓ ÔÈeËÙe ,ÏÊb ÌeMÓ69. ƒ»≈¿ƒƒ««¬≈

ענבים.65) וגם תאנים גם בו צמיחת 66)ויש מקום
והדלועין. מקפיד 67)הקישואין שהוא בו שיודעין היינו,

מהם. יטלו אם 68)שלא או הפירות מן גזל אם כלומר,
השדה. בעל לו פטור 69)נתן והפקר הפקר שהן משום

המעשר. מן

.‚È:Ó‡pL .Án‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈOÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆»ƒ«À¿»∆∆¡«
˙‡e˙k ÌiÂÏÏ LÁÂ ,epnÓ BaÏÁ ˙‡ ÌÎÓÈ‰a«¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆¿∆¿««¿ƒƒƒ¿«

OÚnL ÌLk ;˜È ˙‡e˙ÎÂ Ôb70ÌÈLÈÙnL …∆¿ƒ¿«»∆¿≈∆«¬≈∆«¿ƒƒ
BaL ÏÁ‰ ÔÓ  ÌiÂÏ‰71ÌÈLÈÙnL OÚÓ Ck , «¿ƒƒƒ«≈∆∆»«¬≈∆«¿ƒƒ

BaL ÏÁ‰ ÔÓ  ˜i‰ ÔÓe Ôb‰ ÔÓ Ï‡OÈ72. ƒ¿»≈ƒ«…∆ƒ«∆∆ƒ«≈∆∆

המעשר.70) מן מעשר שהיא מעשר, תרומת כלומר,
את 71) "בהרימכם שנאמר שבמעשר, החלב  מן כלומר,

ממנו". היפה.72)חלבו מן שתורמים

.„È„Ó‡a ÔÈOÚÓ ÔÈ‡73Ï˜LÓa B‡ ‰cÓa ‡l‡ , ≈¿«¿ƒ¿…∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈÓa B‡74ÁaLÓ  eÚLa ˜c˜„Ó‰ ÏÎÂ .75. ¿ƒ¿»¿»«¿«¿≈¿ƒ¿À»

È‰L ,ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÂÈ˙BOÚÓ  ˙BOÚÓa ‰an‰Â¿««¿∆¿««¿«¿¿»¿À¿»ƒ∆¬≈
Ô‰a ÚÓ Ïh‰76.ÔÈw˙Ó ÂÈ˙BÙe , «∆∆¿…»»∆≈»¿À»ƒ

ותרומת 73) באומד דווקא ניטלת תרומה אבל מעשר, דווקא
כמעשר. אבל 74)מעשר בתלמוד, הרגיל הסדר תפס 

והשוקל  המונה מן משובח  והמודד משובח  המונה להלכה
משניהם. המונה,75)משובח  מן משובח  המודד כלומר

משניהם. משובח  יותר, מדוקדק  שהוא והשוקל
והרי76) עליו, מעשר שם אין העשירית על העודף  כלומר,

טבל. הוא

.ÂËOÚÓ ˙ˆ˜Ó LÈÙn‰77OÚÓ BÈ‡ 78‡l‡ , ««¿ƒƒ¿»«¬≈≈«¬≈∆»
‰ÓÚ‰ ˙‡ ˜ÏÁL ÈÓk79[LÈÙ‰Ï] CÈˆ Ï‡ ; ¿ƒ∆»«∆»¬≈»¬»»ƒ¿«¿ƒ

‡ÈˆBiL ˜ÏÁ‰ ‰fÓ80BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .BlL OÚÓ ƒ∆«≈∆∆ƒ«¬≈∆≈«»
BÈ‡  OÚÓ ÌLÏ ‰MÓÁ Ì‰Ó LÈÙ‰ ,‰‡Ò ‰‡Ó≈»¿»ƒ¿ƒ≈∆¬ƒ»¿≈«¬≈≈
OÚÓ ÔÈ‡Ò LÓÁ‰ ÏÚ LÈÙ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,OÚÓ«¬≈¿≈»¿«¿ƒ«∆»≈¿ƒ«¬≈

Á‡ ÌB˜Óa81Ô‰Ó LÈÙÓ ‡l‡ ,82‡È‰L ,‰‡Ò ÈˆÁ ¿»«≈∆»«¿ƒ≈∆¬ƒ¿»∆ƒ
.Ô‰lL OÚn‰««¬≈∆»∆

שלפניו.77) התבואה מעשירית פחות הפריש כלומר,
שאמרו  ומה ולהשלים. להוסיף  בדעתו כשהיה והמדובר
מתוקנים  מעשרותיו במעשרות "הממעט  בתוספתא:
להשלים. בדעתו כשאין היינו מקולקלין" ופירותיו

השלים.78) שלא הטבל 79)כיוון את שחלק  כמי  כלומר,
לפניו. טבל ערוגות שתי  והרי  חלקים, לשני  סתם

ולא 80) ממנו, ודווקא חל. ולא מעשר בתורת שהפריש
הפטור. על החיוב  מן כמפריש שנראה אחר ממקום

אחר.81) ממקום הסאין.82)כלומר, מחמשת

.ÊË‰Ê OÚÓ LÈÙn‰83‰lÁz CÓ84C„k , ««¿ƒ«¬≈∆¿»≈¿ƒ»¿∆∆
˙Bˆn‰ ÏÚ ÔÈÎnL85ÈL OÚÓ ÏÚ CÓ ÔÎÂ . ∆¿»¿ƒ««ƒ¿¿≈¿»≈««¬≈≈ƒ

ÏÚ CÓ .OÚn‰ ÔÓ OÚÓ ÏÚÂ ÈÚ OÚÓ ÏÚÂ¿««¿«»ƒ¿««¬≈ƒ««¬≈¿»≈«
BÓˆÚ ÈÙa „Á‡ Ïk86Á‡ ‰Ê Ïk‰ LÈÙ‰ Ì‡Â ; »∆»ƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿ƒ«…∆««

˙Á‡ ‰Îa ÔÏÏBk  Ô‰ÈÈa ÁÒ ‡ÏÂ „iÓ ‰Ê∆ƒ»¿…»≈≈∆¿»ƒ¿»»««
˙BOÚÓe ˙BÓez LÈÙ‰Ï :CÓe87. ¿»≈¿«¿ƒ¿««¿

ראשון.83) ההפרשה.84)מעשר המצוות 85)לפני  "כל
לעשייתן". עובר עליהן חמש 86)מברך לברך "צריך

המעשרות. ארבע  ועל גדולה תרומה על כלומר, ברכות".

ביניהן. בהפסקה, לחוד, אחד כל במפריש זה וכל
לאחרים 87) שהמפריש ברכות, מהלכות י "א בפרק  וראה

תרומה". הפרשת "על מברך

ה'תשע"ט  מרחשון  י"ד שלישי יום 

   1 
פירותיו 1) הגומר אלא התורה מן להפריש חייב  שאינו יבאר

בקוטנן  לאכילה ראויות שאינן פירות ודין לעצמו. לאוכלן
אדם  ימכור אם המעשרות. עונת היא איזו ודין הראויות. או

עליהם. נאמן שאינו למי  המעשרות בעונת פירותיו

.‡ÓBb‰ ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓ LÈÙ‰Ï iÁ BÈ‡≈«»¿«¿ƒƒ«»∆»«≈
ÂÈ˙Bt2BÓˆÚÏ ÔÏÎ‡Ï3 ÔÎÓÏ ÔÓBb‰ Ï‡ . ≈»¿»¿»¿«¿¬»«¿»¿»¿»

‰Bz‰ ÔÓ eËt4Ì‰ÈcÓ iÁÂ5OÚ :Ó‡pL ; »ƒ«»¿«»ƒƒ¿≈∆∆∆¡««≈
B˙‡ez ÓBb‰ ‡l‡ iÁ BÈ‡  zÏÎ‡Â 'B‚Â OÚz¿«≈¿¿»«¿»≈«»∆»«≈¿»

.dÏÎ‡Ï¿»¿»

להלן 2) וראה ההפרשה. חיוב  עליו חל שאז מלאכתם, גומר
מלאכתם. גמר הוא מה ח , הלכה לעשר,3)פ "ג חייב  ואז

ומנחתֿחינוך  בגיליונו, (הגרע "א למכרם נמלך אם אפילו
שצה). שבשעת 4)מצוה כיון בעצמו, לאכלם נמלך אפילו

שם). (מנחתֿחינוך למכרם חשב  למלאכה, ברייתא 5)גמר
הינו, בית של חנויות חרבו מה "מפני  פח . מציעא בבבא
דברי על דבריהם שהעמידו מפני  ירושלים, קודם שנים שלש
מן  היתר לו מצאו חכמים, מדברי  שאסור מה (כלומר, תורה
ולא  - ואכלת תעשר עשר אומרין שהיו רש"י ). - התורה
פטורים  התורה שמן הרי  לוקח ". ולא - זרעך תבואת מוכר,

שניהם. חייבים ומדבריהם הלוקח , וגם  המוכר גם

.˙‡ez :Ó‡pL ,‰Bz‰ ÔÓ eËt  Á˜Bl‰ ÔÎÂ¿≈«≈«»ƒ«»∆∆¡«¿«
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .Ì‰ÈcÓ iÁÂ ,EÚÊ«¿∆¿«»ƒƒ¿≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ
Ì‡ Ï‡ ;ÎBÓ „Èa ÔzÎ‡ÏÓ eÓ‚pL Á‡ ÔÁ˜lLa¿∆¿»»««∆ƒ¿¿¿«¿»¿«≈¬»ƒ

‰Bz‰ ÔÓ OÚÏ iÁ  Á˜BÏ „Èa eÓ‚6. ƒ¿¿¿«≈««»¿«≈ƒ«»
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ממה 6) ומקורו תבואת. ד"ה בתוספות ר"ת דעת גם כן
מן  ממורחים בלתי  טבלים שהלוקח  יא: בבכורות שאמרו
כיון  וטעמו: התורה. מן במעשרות חייב  - הוא ומרחן הגוי 
(תוספות  זרעך" כ"תבואת אצלו הם הרי  הלוקח , שמרחם
התורה, מן פטור לעולם שלוקח  סובר, (והראב "ד שם).
ופאה  שכחה "לקט  מג:) (סוטה שאמרו ממה ומקורו
קלא  בעיר אבל בשדה, - למעשר הוקבעו בגורן, שעשאן
להם  שיש משום פטורים, שבעיר ומכיון למילתא", ליה אית
שבשדה  עלֿכרחינו ופאה, שכחה לקט  שהם ויודעים קול
אף ֿעלֿפי - העין מראית משום מדרבנן, אלא חייבים אינם
מבוררים). אינם שם הכסף ֿמשנה (ודברי  העני  שמירחם
השדה, בעל כשמירחם שהמדובר נראה, רבינו ודעת
מחייבו, אינו לעניים, לחלקם דעת על שהוא זה, שמירוח 
בבבא  רש"י  כתב  וכן מחייב . אינו למכרם שמירוח  כשם
וראה  השדה. בעל שמירחם שהמדובר מרחו, ד"ה צד. קמא

ט ). הלכה תרומות מהלכות בפ "ב  רבינו בדברי 

.‚˙Bt7ÔB‚k ,ÔË˜a ‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡ ÔÈ‡L ≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»¿»¿»¿
Òa‰8OÚÓa ÔÈiÁ ÔÈ‡  B ‡ˆBiÎÂ9eÏc‚iL „Ú «…∆¿«≈≈»«»ƒ¿«¬≈«∆ƒ¿¿

„Ú  ıÚ‰ ÈtÓ ı‡‰ ÚfÓ :Ó‡pL ;ÏÎ‡ eOÚÈÂ¿≈»…∆∆∆¡«ƒ∆«»»∆ƒ¿ƒ»≈«
Èt ‰È‰iL10˙‡ :Ó‡pL ;˙BiËw‰Â ‰‡ez‰ ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆¿ƒ¿≈«¿»¿«ƒ¿ƒ∆∆¡«≈

‰‡ez ‰OÚzL „Ú  EÚÊ ˙‡ez Ïk11‡È‰ BÊÂ . »¿««¿∆«∆≈»∆¿»¿ƒ
˙BOÚn‰ ˙BÚ12˙Bt‰Â ‰‡ez‰ ÚÈbzL Ì„˜Â . ««««¿¿…∆∆«ƒ««¿»¿«≈

‰ˆÈM ‰Ó Ïk Ô‰Ó ÏÎ‡Ï zÓ  BÊ ‰BÚÏ13ÏÎe ¿»À»∆¡…≈∆»«∆ƒ¿∆¿»
‰ˆiL Cc14. ∆∆∆ƒ¿∆

א.7) משנה פ "א נתבשלו 8)מעשרות שלא ענבים היינו
לפני והיינו ח ). משנה פ "ד לשביעית המשנה (פירוש

הלכה כדלהלן מבחוץ , שלהם חרצן וראה שייראה ה.
בפ "ט  ולהלן יד, הלכה כלאים מהלכות בפ "ה למעלה

ב . הלכה שני  מעשר ראה 9)מהלכות מדבריהם, אף 
ט . הלכה פ "א בפירוש 10)למעלה גם רבינו כתב  כן

ג. הלכה פ "א מעשרות בירושלמי  ועיין שם. המשנה
שני11) הביא רבינו [והנה ב . הלכה סוף  שם ירושלמי 

שיהיה  עד העץ , "מפרי  לפירות: אחד זה, בענין פסוקים
בהלכה  כתב  (ולכן לאכילה ראוי  שיהא שצריך ומכאן פרי ",
אוכל". "ויעשו - לאכילה" ראויים שאינם "פירות זו:
הם  "ראויין לאכילה", ראויין שהם "פירות ד: ובהלכה
ראויים  שיהו - "התאנים ה: ובהלכה לאכילה". מתחילה
שני ופסוק  לאכילה"), ראוי  שיהא עד - "הירק  לאכילה".
תבואה". שתעשה עד זרעך, "תבואת וקטניות: לתבואה
נזרע  שהוא דבר זרעך, "תבואת מפורש (שם) ובירושלמי 
ומכאן  ומצמיח ". נזרע  שאינו משליש, פחות יצא ומצמיח .
ה). הלכה (להלן להצמיח  ראוי  זרעה שיהיה שצריך לתלתן,
מצמחת  אינה כן שלפני  שליש, משתביא תבואה וכן
נזכר  לא שם מעשרות שבמשנה נראה וכן שם). (ירושלמי 
ענין  ואילו וכו'". אוכל "תחילתו אוכל", שהוא "כל אלא
ובתבואה, ג) משנה (שם בתלתן אלא נזכר לא ההצמחה
שהחכמים  לו. בסוכה רש"י  כתב  וכן שם. בירושלמי 
אתרוגים  ומחייבים ד) משנה (שם שמעון ר' על החולקים
מצמיחים, שאינן שאף ֿעלֿפי  סוברים, במעשר, קטנים
להלן  רבינו כתב  וכן לאכילה. שראויים משום הם חייבים

ראויין  שהם מפני  משיתעגלו, "והאתרוגים ה: הלכה
אבל  בפירות, אלא אינו זה וכל קטנים". כשהם לאכילה
ראויה  שהיא אף ֿעלֿפי  שליש, הביאה שלא תבואה
ופ "ו  ג, משנה פ "א (חלה בחלה חייבת שהרי  לאכילה,
במעשרות, חייבת אינה - ג) הלכה ביכורים מהלכות

מצמחת). משנה 12)אלאֿאםֿכן פ "ד בשביעית שנזכרה
"מאימתי ב : משנה שם במעשרות שאמרו מה והיא ט ,

וכו'". במעשרות חייבות ובין 13)הפירות רב  בין כלומר,
דוקא  היא עראי  שאכילת יט , הלכה פ "ג להלן ראה מעט ,
ידו, לתוך וכונס  מקלף  אם אבל ואוכל, אחת אחת מקלף  אם
כתב  שם שגם כ, בהלכה עוד שם (ועיין קבע  אכילת זו הרי 
קבע ). אכילת על שירצה" מה "כל זו כלשון רבינו

(להלן 14) ומלח  אש כגון למעשר, הקובעות דרכים לרבות
ג). הלכה פ "ג

.„ÔB‚k ,ÔË˜a ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡ Ô‰L ˙Bt≈∆≈¿ƒ«¬ƒ»¿»¿»¿
˙BBÙÙÏn‰Â ÌÈ‡eMw‰15Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ,16‡l‡ «ƒƒ¿«¿»¿∆≈«ƒƒ»∆»

‰lÁzÓ Ô‰ ÔÈÈe‡ Ï‡ ,„Ïa ÔÙe‚a ÛÈÒB‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿ƒ≈ƒ¿ƒ»
ÔË˜a OÚÓa ÔÈiÁ el‡ È‰  ‰ÏÈÎ‡Ï17; «¬ƒ»¬≈≈«»ƒ¿«¬≈¿»¿»

.˙BOÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ô˙‡ÈˆÈ ˙lÁznL∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»»¿««««¿

והדלועים 15) הקשואים "ובירק , ושם: ד. משנה שם
וכאן  ה הלכה להלן כלשונה רבינו והביאה והמלפפונות"
שם, להלן רבינו הביא שם, שנשנו ואתרוגים ותפוחים קיצר.
שהוא  כל שיעור להם שיש משום כאן, הזכירם ולא

לקרקע .16)"משיתעגלו". א:17)במחובר משנה שם
שומרו  שהוא אף ֿעלֿפי  אוכל, וסופו אוכל שתחלתו "כל

וגדול". קטן חייב  אוכל, להוסיף 

.‰‡È‰ BÊ È‡18?˙BOÚn‰ ˙BÚ19˙Bt‰ eÚÈbiMÓ ≈ƒ««««¿ƒ∆«ƒ«≈
Èt‰ ‡e‰M ‰Ó ÈÙÏ Ïk‰ ,ÁÓˆÏÂ ÚÈÊ‰20?„ˆÈk . «¿ƒ«¿ƒ¿…««…¿ƒ«∆«¿ƒ≈«

Î‡Ï ÌÈÈe‡ e‰iL „Ú ÌÈk eOÚiMÓ  ÌÈ‡z‰‰ÏÈ «¿≈ƒƒ∆≈»«ƒ«∆¿¿ƒ«¬ƒ»
Ô˙ÙÈÒ‡ ˙ÚMÓ ˙BÚL Úa‡Â ÌÈOÚ Á‡21. ««∆¿ƒ¿«¿«»ƒ¿«¬ƒ»»

ÌÈLe‡a‰Â ÌÈÚ‰22ÌÈwc‰ ÌÈÚ‰ Ì‰Â , »¬»ƒ¿«¿ƒ¿≈»¬»ƒ««ƒ
˙Bia„n‰23ıeÁaÓ Ì‰lL ÔˆÁ‰ ‰‡iMÓ 24. «ƒ¿»ƒƒ∆≈»∆««¿»∆»∆ƒ«

ÒniMÓ  ÌÈBn‰Át‰25˙BÚaˆ‡‰ ÔÈa Ô‰lL »ƒƒƒ∆ƒ««∆«∆»∆≈»∆¿»
ÌÈÓ epnÓ ‡ˆÈÂ26eÁ˙tiMÓ  ÌÈÓz‰ .27.B‡Ok ¿≈≈ƒ∆«ƒ«¿»ƒƒ∆ƒ»¿ƒ¿

ÌÈn„‡ ÌÈ„È‚ eÏÈËiMÓ  ÔÈ˜ÒÙ‡‰28 ÌÈÊB‚‡‰ . »¬«¿¿ƒƒ∆»ƒƒƒ¬Àƒ»¡ƒ
‰BˆÈÁ‰ ‰tÏw‰Ó ÏÎ‡‰ Lt˙iMÓ29ÌÈ„˜M‰ . ƒ∆ƒ¿»≈»…∆≈«¿ƒ»«ƒ»«¿≈ƒ

‰BˆÈÁ‰ Ô˙tÏ˜ Lt˙zMÓ  ÌÈ˜e˙n‰30ÌÈn‰ ; «¿ƒƒ∆ƒ¿»≈¿ƒ»»«ƒ»«»ƒ
ÌÏBÚÏ ÔÈeËt 31˜ ÈÏÚa Ïk ‡Le .ÔB‚k ,˙BtÏ ¿ƒ¿»¿»»«¬≈¿ƒ¿

ÔÈÏBaËˆ‡‰32ËBl‰Â33ÌÈËa‰Â34eOÚiMÓ  »ƒ¿¿Àƒ¿«¿«»¿ƒƒ∆«¬
ÏÎ‡Ï ‰ÎeÓq‰ ‰BzÁz‰ ‰tÏ˜35 ÌÈ˙Èf‰ . ¿ƒ»««¿»«¿»»…∆«≈ƒ

ÔÈÈe‡ Ô‰M ‰nÓ ‰ÚLzÓ „Á‡ ÔÓL eOÚiMÓƒ∆«¬∆∆∆»ƒƒ¿»ƒ«∆≈¿ƒ
Ô‰lL LÈÏL ‰ÊÂ ,eÓbiLk ˙BOÚÏ36ÌÈÁetz‰ .37 «¬¿∆ƒ»¿¿∆¿ƒ∆»∆««ƒ

eÏbÚ˙iMÓ  ÌÈ‚B˙‡‰Â38ÔÈÈe‡ Ô‰L ÈtÓ , ¿»∆¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ
 ‚B‡‰Â ÌÈ˙ez‰ .ÌÈpË˜ Ì‰Lk ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¿∆≈¿«ƒ«ƒ¿»

eÓÈc‡iMÓ  ÌÈc‡‰Ï ÔkcL Ïk ÔÎÂ .eÓÈc‡iMÓ39. ƒ∆«¿ƒ¿≈»∆«¿»¿«¿ƒƒ∆«¿ƒ
˙BBÁL ˙Bc˜ ˙Bc˜ eOÚiMÓ  ÔÈeÁ‰40ÔÎÂ . ∆»ƒƒ∆«¬¿À¿À¿¿≈

ÈÁL‰Ï ÔkcL Ïk41ÌÈÒb‡‰ .e„˜piMÓ  »∆«¿»¿«¿ƒƒ∆ƒ»¿»«»ƒ
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eOÚiMÓ  ÔÈ„ÊÚ‰Â ÌÈLÈt‰Â ÔÈÏÓËÒew‰Â¿«¿¿¿≈ƒ¿«»ƒƒ¿»À¿»ƒƒ∆«¬
Ï‰Ï ÔkcL Ïk ÔÎÂ .˙BÏ ˙BÁ˜ ˙BÁ˜ ÔÈa »¿»¿¿»¿≈»∆«¿»¿«¿ƒ

˙BÁ˜ eÁ˜iMÓ42LÈÏL ‡ÈzMÓ  ‰‡ez‰ .43. ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ
‰È‰iMÓ  ÔzÏz‰44ÚÊ Ì‡ ‰ÁÈÓˆÏ Èe‡ dÚÊ45. «ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆«¿»»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«

ÔÈÁÈh‡‰Â ÔÈÚeÏc‰Â ÔÈ‡eLw‰ :˜ie«»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿»¬«ƒƒ
BÓk ,ÔË˜a ÔÈiÁ  Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ˙BBÙÙÏÓ‰Â¿«¿»¿¿…«≈»∆«»ƒ¿»¿»¿

e‡aL46„Ú ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡ BÈ‡L ˜i‰ ‡Le ; ∆≈«¿¿»«»»∆≈»«¬ƒ»«
‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡ ‡‰iL „Ú iÁ BÈ‡  ÏÈc‚iL47. ∆«¿ƒ≈«»«∆¿≈»«¬ƒ»

Ba ÚÈb‰L ÏBkL‡48Blk  È„ÈÁÈ Èb‚ elÙ‡49 ∆¿∆ƒƒ«¬ƒ«¿ƒ¿ƒƒÀ
˙BOÚÓÏ eaÁ50Blk ÚÈb‰ el‡Îe ,51B˙B‡ ‡ÏÂ . ƒ¿««¿¿ƒƒƒ«À¿…

ÔÙb‰ d˙B‡ da LiL Áe‰ Ïk ‡l‡ ,„Ïa ÏBkL‡∆¿ƒ¿«∆»»»«∆≈»»«∆∆
elÙ‡ da ÚÈb‰L ÔBn ÔÎÂ .ÏBkL‡‰ da LiL∆≈»»∆¿¿≈ƒ∆ƒƒ«»¬ƒ

‰„Èt52eaÁ dlk  ˙Á‡53. ¿ƒ»««À»ƒ

ב .18) משנה זו,19)שם לעונה הפירות שיגיעו שמשעה
במעשרות. שאם 20)חייבים כזה, לשיעור שיגיעו כלומר,

השיעורים  וכל שיעורו. לפי  פרי  כל להצמיח , יוכלו יזרעו
ולא  שהוא, מה לפי  פרי  בכל שליש הבאת הם כאן, שנאמרו
שבשאר  משום וזיתים בתבואה אלא שליש הבאת נזכרה
(הרא"ש). סימן אין וזיתים ובתבואה סימן, ליתן יכול פירות
לומר, צריך י ) הערה ג (הלכה למעלה שכתבנו מה [ולפי 
ולהצמיח ", להזריע  הפירות "משיגיעו רבינו שכתב  שמה
ושל  לאכילה" "ראוי  של השיעורים שני  כלל שבדרך  היינו
כותב  זה אחרי  שהרי  ראיה, והא אחד. בזמן הם "מצמיח "

לאכילה"]. ראויים כו' התאנים "כיצד ירושלמי21)רבינו
אחר  אלא במעשרות חייבים אינם כי  ונראה ב . הלכה שם
לאכילה. ראויים אינם לכן קודם שהרי  שעות, כ"ד

רוקח ).22) (מעשה ליתא אחרים שנאמר 23)בספרים כמו
(פירוש  באושים" ויעש ענבים לעשות "ויקו ב ) ה, (ישעיה

שם). ויזכככו 24)המשניות שיתרככו והיינו שם. ירושלמי 
המים  לרוב  מבחוץ  הגרעינים שיראו עד הענבים קליפות
צריך  האשכול מן כמה זו, הלכה בסוף  וראה (שם). שבתוכן

במעשר. חייב  ויהא זה לשיעור רומי :25)שיגיע  בדפוס 
ההלכה  בסוף  להלן וכן קורקוס . מהר"י  הגיה וכן "הפרד",

שם.26)"פרידה". בירושלמי  הוא רומי27)כן בדפוס 
הגר"י הגיה וכן קורקוס . מהר"י  בפירוש וכן "משיתפתחו".
חזוןֿאיש. ועיין שם, המשניות בפירוש לנדא

להתבשל 28) כשיתחילו האפרסקין "כי  שם. ירושלמי 
המשנה  (פירוש אדומים" גידין או חוטין כמו בהם נמשכין

ולשון 29)שם). יהודה. כר' ולא שם, במשנה כחכמים
בפירושו  רבינו וכתב  מגורה", משיעשו "האגוזים המשנה:
כאילו  האוכל ויהיה הקליפה, מן האוכל "משיבדל למשנה:

האוצר". והוא במגורה בתוספתא 30)הוא הוא כן
שם, בירושלמי  הפיסקא ולפי  ב . הלכה פ "א מעשרות
פירוש  עם שבירושלמי  במשנה הוא וכן במשנה. כן מפורש

קורקוס . ומהר"י  ובריבמ "ץ  שירליאו, בקטנן 31)ר"ש בין
שם. שביארנו ומה ט , הלכה פ "א למעלה וראה בגדלן, ובין

יד.).32) זרה (עבודה הארז פרי  והם שם. ירושלמי 
שאמרו 33) "אלצרין" והוא יא. מג, בבראשית הנזכר

בירושלמי ,34)בירושלמי . שאמרו ה"איפסטקין" אלו

קורקוס ). (מהר"י  בערבי " פסתק  הנקראים כן 35)ו"הם
לר' חכמים מודים אלה שבשלשה שם, בירושלמי  הוא
משיעשו  והשקדים "האגוזים ב ) משנה (שם האומר יהודה,

(התחתונה)". "והזיתים 36)קליפה שם: ג במשנה
"מהו  ז) הלכה (פ "ד שביעית ובירושלמי  שליש". משיכניסו
מתניתא  לוג, ראב "ד) ועיין רבינו, גירסת כן - [שליש שליש
ממה  מתשעה אחד הרי  לסאה". לוגין שלשה עושין שהן

לעשות. ראויין ד.37)שהן משנה שם 38)שם במשנה
עיון, צריך אבל ניכר. הפרי  אין כן לפני  כי  ויתכן ליתא.

(כסף ֿמשנה). זה לרבינו לו והיינו 39)מניין ב . משנה שם
שם). המשניות (פירוש להאדים משנה 40)שיתחילו שם

משינקדו". "החרובין סנה 41)ג: וענבי  הדס  ענבי  כגון
שם). מכוסין 42)(ירושלמי  בוסר, כשהן הללו הפירות

מעט , מעט  מתקרחין להתבשל וכשמתחילין דקות, בשערות
שם). (ר"ש לבנים והן הכל נופל בישולן כן 43)ובגמר

ג  הלכה למעלה ראה מצמחת, היא ואז שם. במשנה הוא
י . משיהיה.44)והערה ואמרו 45)צ "ל: שם. משנה

קומצו  מלא נוטל בודק ? "כיצד ב ) (הלכה שם בירושלמי 
לאו  ואם חייבת, רובה שקע  אם מים, של הספל לתוך  ונותן
משתצמח  ד"ה יב : ר"ה ותוס ' ברש"י  וראה פטורה".

ד.46)לזרעים. הלכה בירושלמי47)למעלה הוא כן
ג. הלכה שנראה 48)שם מעשרות, לעונת הגיע  כלומר,

למעלה. ראה בחוץ , שלו האשכול.49)החרצן כל
עליו.50) שחל מעשרות לחיוב  מחובר כלומר,
ב .51) הלכה שם שבתוך 52)ירושלמי  קטן אחד גרגיר

שיש 53)הרימון. הרימון, אותו בה שיש הרוח  כל כלומר,
- רימון" "וכן שכתב  ממה נראה כן הפרידה, אותה בו
(כסף ֿמשנה). לו שקדם האשכול כדין הרימון שדין משמע 
כוונתו  שאם הרוח , כל חיבור, "כולה" שכתב  ממה נראה וכן
באשכול. שאמר כמו "כולו" לומר לו היה הרימון, על רק 

.ÂkÓÈ ‡Ï54t Ì„‡˙BÚÏ e‡aMÓ ÂÈ˙B …ƒ¿…»»≈»ƒ∆»¿«
˙BOÚn‰55˙BOÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ56Ì‡Â . «««¿¿ƒ∆≈∆¡»««««¿¿ƒ

eka57‡M‰ kÓÏ zÓe ,˙Beka‰ ˙‡ ÏËB  ƒ¿≈∆««À»ƒ¿…«¿»
˙BOÚn‰ ˙BÚÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL58kÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . ∆¬«ƒ…ƒƒ«¿««««¿¿≈…ƒ¿…

BzÙb ˙‡ Ì„‡59ÂÈbÊ ˙‡Â60ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ »»∆ƒ¿¿∆«»¿ƒ∆≈∆¡»«
ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ˙BOÚn‰61ÔÈ˜Ln‰L ; «««¿¿ƒ≈∆«¿ƒ∆««¿ƒ

˙BOÚÓa ÔÈiÁ Ì‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰62Bz ˙‡ ‡ÏÂ . «¿ƒ≈∆«»ƒ¿««¿¿…∆ƒ¿
‰‡ez epnÓ Ë˜ÏÏ63‰‡ez‰L ;ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ ƒ¿…ƒ∆¿»¿ƒ∆≈∆¡»∆«¿»

.OÚÓa ˙iÁ Ôz‰ ÔÓ Ë˜lzL∆ƒ»≈ƒ«∆∆«∆∆¿«¬≈

ג.54) משנה פ "ה ואילך 55)מעשרות מכאן חייבים שהם
על 56)במעשרות. עובר לו והמוכרם יעשרם, לא שמא

(ירושלמי ). מכשול" תתן לא עור חלק 57)"ולפני  שבאו
מעשרות. לעונת הפירות שאשכול 58)מן ואף ֿעלֿפי 

אותה  כל המעשרות, לעונת יחידי  גרגר אפילו בו שהגיע 
כיון  מכירה, לענין החמירו לא - למעשרות חיבור הרוח 
וראה  מעשר, בלי  הפירות באכילת איסור עוד אין שעתה

ראשונה". שלהם.59)"משנה ופסולת זיתים גרעיני 
(פירוש 60) וסחיטתן דריסתן אחר הנשארות ענבים קליפות

בר"ש). וראה שם, הלוקח 61)המשניות שפירש כלומר,
- פירש לא אם אבל משקין, מהם להוציא כדי  שלוקחם
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(מלאכת  לשריפה אלא עומדים אינם הסתם שמן לו, מוכרן
למי62)שלמה). וכו' ימכור "לא שנינו: שם במשנה

מהן  הוציא ואם משקין, מהן להוציא וכו' נאמן שאינו
"שאם  נאמר כאילו רבינו, ופירשה במעשרות". חייבין
(תוספות  המכירה לאיסור טעם נתינת שזוהי  וכו'", הוציא

שם). ממנו 63)אנשי  "ללקוט  מפורש לא שם במשנה
בפירוש  וראה וזגים. מגפת רבינו למדה אבל תבואה",

שם. המשנה

.ÊÔÈÈ ÈÓL64Â ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pLÔ˙ Ì‡ :ÔpÒ ƒ¿≈«ƒ∆»«¬≈∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ»«
‰LÏL65˙i‰ ‰fÓ OÚÓ ‡ÈˆBÓ  ‰Úa‡ ‡ˆÓe66 ¿»»»«¿»»ƒ«¬≈ƒ∆«»≈

Á‡ ÌB˜nÓ67ÌBz‰L ;‰Óez ÂÈÏÚ LÈÙÓ BÈ‡Â . ƒ»«≈¿≈«¿ƒ»»¿»∆«≈
Ïk‰ ÏÚ BaÏa  ‰lÁza68‰Óez e‡aL BÓk ,69. «¿ƒ»¿ƒ««…¿∆≈«¿«¿»

ÏÚ ˙È ‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Úa‡Ó ˙BÁt ‡ˆÓ»»»≈«¿»»««ƒ∆»»»≈«
B˙cÓ70eËt  ÔÈÈ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡Â71. ƒ»¿««ƒ∆≈»∆«««ƒ»

לתירוץ 64) מב : בפסחים ופירושה ו. משנה שם מעשרות
אינו  חרצנים על בנותן אבל שמרים, על מים בנותן אחד,
הפרי . של טפילה פליטה רק  יין, שאינו במעשר , חייב 

רמא).65) ד"ה צו: בתרא בבא (רש"י  מים מן 66)כוסות
הרביעית. מיניה 67)הכוס  וכלֿשכן אחר, ממקום אף 

הפטור, על החייב  מן מעשר שהוא אומרים ואין וביה,
שם). (רע "ב  הוא גמור ג.68)שחיוב  הלכה שם ירושלמי 

כא.69) הלכה תרומות מהלכות ד יותר 70)בפרק  כלומר,
שנתן. כוסות אלא 71)משלש יין של חשוב  טעם זה שאין

וראה  פטור, ד"ה שם, פסחים (רש"י  בעלמא" דפירי  "קיוהא
צו: בתרא בבבא זו משנה פירושו וכן ברשב "ם).

.ÁLÈc˜n‰72ÔÈaÁÓ Ô‰Lk ÂÈ˙Bt73e‡a ‡lL „Ú ««¿ƒ≈»¿∆≈¿À»ƒ«∆…»
OÚn‰ ˙BÚÏ74eÚÈb‰ Ô‡„tL Á‡Â ,Ô‡„Ùe75 ¿«««¬≈¿»»¿««∆¿»»ƒƒ
OÚÓa ÔÈiÁ76Ì‰Â ˙BOÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ì‡Â . «»ƒ¿«¬≈¿ƒ»¿««««¿¿≈

ÔÈeËt  Ô‡„t Ck Á‡Â aÊb‰ „Èa77. ¿««ƒ¿»¿««»¿»»¿ƒ

ח .72) משנה פ "ד לע 73)פאה הגיעו לא שעוד ונת אף 
ואםֿכן  כקרקע , וחשובים לקרקע  צריכים והם המעשרות,
מן  ופטורים הקדש, הם מכלֿמקום מעלה. בהם אין

רבינו 74)המעשרות. כתב  וכן ה. הלכה למעלה המבוארת
שם. ורע "ב  ר"ש ועיין שם. המשנה לעונת 75)בפירוש

חובתם.76)המעשר. בשעת הקדש ביד היו ולא הואיל
לעונת 77) באו שלא עד פירותיו "המקדיש שם: במשנה

ופדאן המע  המעשרות לעונת משבאו חייבין, ופדאן שרות
באו  שלא עד הקדישם שאם רבינו, למד ומזה חייבין"
הגזבר  ביד המעשרות לעונת והגיעו המעשרות, לעונת
בידי היו חובתם שבשעת כיון פטורים, - פדאם ואחרֿכך
שלא  עד "הקדישן עוד: נאמר שם המשנה ובסוף  הגזבר.

כה. הלכה פ "ג להלן הובא וזה וכו'", נגמרו

ה'תשע"ט  מרחשון  ט "ו  רביעי יום 

   1 
שהגיעו 1) פירות מחוברין. כשהן פירותיו המקדיש יבאר

שאחד  ודין מלאכתן. נגמרה לא ועדיין ונתלשו מעשר לעונת
מלאכתן  גמר ואיזהו למעשרות, הפירות קובע  דברים מששה

אוכל  אם בשבולין שהקדימו ראשון מעשר ודין פירות. של
או  בדרך קציצות המוצא עראי . אכילת היא וכיצד עראי ,
פירות  המקדיש לעשר. חייב  אם בזה וכיוצא גרוגרות

מלאכתן. שתגמר קודם ופדאם תלושים

.‡˙Bt2˙BOÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰L3eLÏ˙Â4ÔÈ„ÚÂ ≈∆ƒƒ¿««««¿¿ƒ¿¿«¬«ƒ
dL„Â dˆwL ‰‡ez ÔB‚k ,ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡Ï…ƒ¿¿»¿«¿»¿¿»∆¿»»¿»»

d˙B‡ ‰Ê ‡Ï ÔÈ„ÚÂ5dÁÓ ‡ÏÂ6Ô‰Ó ÏÎ‡Ï zÓ  «¬«ƒ…»»»¿…≈¿»À»∆¡…≈∆
È‡Ú ˙ÏÈÎ‡7ÔzÎ‡ÏÓ ÓbzL „Ú8ÓbzMÓe . ¬ƒ«¬««∆ƒ»≈¿«¿»ƒ∆ƒ»≈

ÔzÎ‡ÏÓ9È‡Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï eÒ‡ 10. ¿«¿»»∆¡…≈∆¬«

מ "ב .2) פ "א ה"גֿה.3)מעשרות פ "ב  למעלה ראה
סב ,4) (קידושין במעשרות חייבים אינם מחוברין שפירות

ה"א). שם ו'ירושלמי ' מן 5)א. המוץ  להפריד כדי  לרוח ,
ערימה  מעמיד אלא ממרח  שאינו במי  היינו הגרעינים.
כאן  ואין ערימה העמיד לא - זרה שלא ומכיון הי "ג), (להלן

מלאכה. שאין 6)גמר מירוח  לעשות שדרכו מי  היינו
עד  ערימה, והעמיד שזרה אף ֿעלֿפי  מלאכה, גמר אצלו

שם). (להלן מירוח  וכל 7)שיעשה קבע , אכילת לא אבל
(רש"י לקבע  עראי  בין הבדל אין התורה שמן מדבריהם, זה

במוץ ). ד"ה לא. כנ"ל.8)בברכות במירוח , או בערימה
מ "ה.9) למכרם 10)שם, עלֿמנת בגומר שהמדובר מכיון

מדבריהם, אלא אינו החיוב  שכל כרחנו על כדלהלן, בשוק ,
ה"א. פ "ב  למעלה כמפורש

.?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na11ÔÎÓÏ ÂÈ˙Bt ÓB‚a «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈≈»¿»¿»
˜eMa12È‰  ˙Èaa ÔÎÈÏB‰Ï B˙ek ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ; «¬»ƒ»¿»«»»¿ƒ»««ƒ¬≈

Î‡Ï zÓ ‰Ê„Ú ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL Á‡ È‡Ú Ô‰Ó Ï ∆À»∆¡…≈∆¬«««∆ƒ¿¿»¿«¿»«
OÚÓÏ eÚwiL13. ∆ƒ»¿¿«¬≈

שם.11) ואפשר 12)משנה, תלוי , הדבר בדעתו שלא
שמקח  למעשר, ויקבע  וימכר גורנו בפתח  לוקח  שימצא

שם). ('ירושלמי ', כדלהלן למעשר, במשנה,13)קובע 
מגיע  שהוא עד עראי  מהם אוכל לביתו "במוליך שם:
לרבות  למעשר, הקובעים הדברים כל כלל ורבינו לביתו".
ודעת  ה"ב . ופ "ד ה"ג, כדלהלן מדרבנן, הקובעים אלה גם
תירוש  שבדגן ה"א, בפ "ד ולהלן כאן, בהשגה הראב "ד
והם  הקובעים, הדברים ששת לכל צריך אין ויצהר

בלבד. ויקב  בגורן מתחייבים

.‚˙BOÚÓÏ ˙Bt‰ ÚB˜ ÌÈ„ ‰MMÓ „Á‡14: ∆»ƒƒ»¿»ƒ≈««≈¿««¿
ˆÁ‰15Áwn‰Â ,16L‡‰Â ,17ÁÏn‰Â ,18‰Óez‰Â ,19, ∆»≈¿«ƒ»¿»≈¿«∆«¿«¿»

˙aM‰Â20‰Ó‚pL „a ‡l‡ ÔÈÚB˜ ÔÈ‡ ÔlÎÂ . ¿««»¿À»≈¿ƒ∆»¿»»∆ƒ¿¿»
BzÎ‡ÏÓ21. ¿«¿

ה"ב .14) פ "ד להלן ראה רומי ,15)מדבריהם, [בדפוס 
הסמוכה: בהלכה נראה וכן "הבית". אברבנאל: ובכ"י 
שכתב  שם, בפ "ד להלן אבל לבית". שיכנסו עד וכו' "כיצד
וכו' אבל וכו', לביתו בכניסתו שיקבע  עד כו' לוקין "שאין
"חצר" שהנוסחא נראה וכו'", שמנינו דברים הששה בשאר
אין  זאת ובכל החצר", "הבית, צ "ל כי  ויתכן הנכונה. היא
ה"ז]. שם להלן ראה בית, בכלל שחצר ששה, אלא כאן

ואילך.16) מה"א פ "ה , ואילך.17)להלן מהי "ד שם ,
הי "ח .18) הי "ט .19)שם, מנה 20)שם, ולא ה"כ. שם,
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קעי                
         

הי "ד  פ "ה ולהלן מ "א, פ "ד במעשרות הנזכר "כובש" גם
במלח  הוא כובש רבינו שלדעת משום בראב "ד), (ראה
 ֿ (כסף  "מלח " בכלל הוא והרי  המשנה) בפירוש (עיי "ש

ורדב "ז). א 21)משנה לה, בביצה יוחנן רבי  של מימרא
לענין  גם רבינו מזה ולמד ותרומה. שבת מקח , חצר, לענין -

איש'. ב 'חזון וראה ומלח . אש

.„Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈaÏ ÔÎÈÏB‰Ï BzÚcL ˙Bt ?„ˆÈk≈«≈∆«¿¿ƒ»««ƒ««ƒ
„Ú È‡Ú ˙ÏÈÎ‡ Ô‰Ó ÏÎB‡  ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL∆ƒ¿¿»¿«¿»≈≈∆¬ƒ«¬««

˙ÈaÏ eÒÎpL22,˙BOÚÓÏ eÚa˜  ˙ÈaÏ eÒÎ ; ∆ƒ¿¿««ƒƒ¿¿««ƒƒ¿¿¿««¿
OÚiL „Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï eÒ‡Â23B‡ ,ÔÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»∆¡…≈∆«∆¿«≈¿≈ƒ¿»»

Ô‰Ó LÈÙ‰ B‡ ,ÁÏÓa ÔLk B‡ ,e‡a ÔÏMaƒ¿»»¿»»¿∆«ƒ¿ƒ≈∆
„Ú ÏÎ‡È ‡Ï  Ì‰ÈÏÚ ˙aL ‰ÒÎ B‡ ,‰Óez¿»ƒ¿¿»«»¬≈∆……««

˙ÈaÏ eÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,OÚiL24ÔÒÈÎ‰ . ∆¿«≈««ƒ∆…ƒƒ««ƒƒ¿ƒ»
Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È‰  ÔzÎ‡ÏÓ ÓbzL Ì„˜ ˙ÈaÏ««ƒ…∆∆ƒ»≈¿«¿»¬≈∆≈≈∆

È‡Ú25˙ÈaÏ eÒÎpL Á‡Ó ÔzÎ‡ÏÓ Ó‚Ï ÏÈÁ˙‰ . ¬«ƒ¿ƒƒ¿…¿«¿»≈««∆ƒ¿¿««ƒ
Ïk‰ OÚÏ iÁ 26ÔÈÚeÏ„e ÔÈ‡eM˜ ÒÈÎ‰ ?„ˆÈk . «»¿«≈«…≈«ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ

ÛLÙLiL Ì„˜ ˙ÈaÏ27˙Á‡ ÛLÙLÏ ÏÈÁ˙iMÓ 28 ««ƒ…∆∆¿«¿≈ƒ∆«¿ƒ¿«¿≈««
ÌBz‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .OÚÓÏ Ïk‰ eÚa˜ƒ¿¿«…¿«¬≈¿≈…«≈»∆¿≈«≈
Ô‰Ó ÏÎ‡Ï zÓ  ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡lL ˙Bt≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»À»∆¡…≈∆

È‡Ú29Ì„˜ dÓz Ì‡L ,ÌÈ‡z ˙lkÏkÓ ıeÁ . ¬«ƒ«¿««¿≈ƒ∆ƒ¿»»…∆
OÚÓÏ ‰Úa˜  ÔzÎ‡ÏÓ ÓbzL30. ∆ƒ»≈¿«¿»ƒ¿¿»¿«¬≈

הקודמת.22) בהלכה ראה בית, בכלל אפילו 23)וחצר
א.24)עראי . פח , ה"ו.25)בבא ֿמציעא להלן ראה

שם.26) להלן וראה ב . שם, להלן 27)בבאֿמציעא ראה 
מלאכתם. גמר שזהו כולם,28)ה"ח , לשפשף  דעת על

שם. להלן כנ"ל,29)ראה מלאכתם לגמור שיתחיל עד
למעשר. הקובעים הדברים בכל פ "ב 30)וכן מעשרות

לעזר, רבי  "אמר ה"ג: שם וב 'ירושלמי ' כחכמים. מ "ד,
שם  בתוספתא הוא וכן מתניתין", היא דבר כל של בכלכלה
ליעזר  לרבי  חכמים "ומודים :(231 10 עמ ' ליברמן (הוצאת
שלא  מלאכתה, נגמרה שלא עד שתרמה פירות של בכלכלה
כו', משיחפה ש"כלכלה משום והיינו עראי ". ממנה יאכל
כל  שילקט  עד ממלא אינו אם וכו' משימלא מחפה אינו אם
"וכשתורם, מ "ה), פ "א מעשרות ממס ' ה"י , (להלן צרכו"
מתוקן  שאינו יתן שהיאך זו, בכלכלה עוד ילקוט  לא בוודאי 

שם). אליהו' ('שנות מתוקן" על

.‰‡Èn‰31‰‡z ÈÎBÒ ˙ÈaÏ32È„aÎÓ ,ÌÈ‡z Ì‰e «≈ƒ««ƒ≈¿≈»»∆¿≈ƒ«¿¿≈
‰Óz33ÌÈÓz Ì‰e34B‡ ˙B˜BÈz ÌeÒÈÎ‰ Ì‡ : ¿»»»∆¿»ƒƒƒ¿ƒƒ

ÏÚa ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â ;OÚÓÏ eÚa˜ ‡Ï  ÌÈÏÚBt¬ƒ…ƒ¿¿¿«¬≈¿ƒƒ¿ƒ»««
OÚÓa iÁ  ˙Èa‰35ÒÈÎ‰ .36ÌÈÏaL37˙BOÚÏ ««ƒ«»¿«¬≈ƒ¿ƒƒ√ƒ«¬
eÚa˜ ‡Ï  ‰qÚ Ô‰Ó38˙BÏÈÏÓ ÔÏÎ‡Ï ;39eÚa˜  ≈∆ƒ»…ƒ¿¿¿»¿»¿ƒƒ¿¿

OÚÓÏ40‰‡e˙a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .41Ï‡ ; ¿«¬≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»
˜ ‡Ï  ˙BiË˜aOÚÓÏ eÚa42. ¿ƒ¿ƒ…ƒ¿¿¿«¬≈

(31.(238 8 עמוד ליברמן (הוצאת פ "ג מעשרות תוספתא
תאנה.32) תמרים.33)ענפי  לא 34)כפות אלה שני 

זו  הלכה סמיכות מתוך נראה וכן למעשר, מלאכתם נגמרה
להלן. וראה כאן. האחרות בעל 35)להלכות כשהביאם

בבת  מלאכה, גמר עם הבית, פני  ראיית באה לבית, הבית
עוד, ללקט  דעתו אין בוודאי  לבית שמביאם שכיון  אחת,
אינה  תינוקות של מחשבה אבל הקודמת. בהלכה ראה
אינה  פועלים, והבאת מחשבה. מחשבתן שאין קובעת,
 ֿ ואף ֿעל שלהם. הפירות אין שהרי  הבית, בעל את מחייבת
(להלן  למעשר נקבעו מדעתו, שלא חבירו פירות שהגומר פי 
נגמרו, והרי  קובעת, המלאכה גמר של המעשה שם - ה"ז)
מחייבת  אחר של מחשבתו ואין קובעת, המחשבה כאן אבל
אדם. אין ד"ה ב  פג, יבמות ב 'תוספות' ראה הבית, בעל את
שאחד  שם, להלן שכתב  ממה צריךֿעיון שעדיין אלא
שלא  למעשר קובעים למעשר, הקובעים דברים מהששה
דברים  הששה בכלל ובית חצר גם והרי  הבית, בעל מדעת

איש'. 'חזון ועי ' א.36)הנ"ל. יג, בביצה ברייתא
פ "ג. מעשרות במוץ 37)ותוספתא תבואה הכניס  כלומר,

לא 38)שלה. שהרי  ופטור, עראי , אכילת מהן ואוכל
מלאכתן. השבלים 39)נגמרה את שמשפשף  כלומר,

הזרעונים. את ברבי40)ואוכל יוסי  כרבי  ולא כרבי ,
שאין  מלאכתן, גמר היא בשבלין שהכנסתן לפי  שם. יהודה,
והריהו  שם), (רש"י  גרנן וזה אחר, גורן לידי  לבוא סופן

בקליפתם. אגוזים אותה 41)כמכניס  כונסין שהרבה
גרנה. וזהו שם.42)למלילות, בגמרא השניה כלשון

גרנן. זה ואין למירוח , הכנסתם קטניות שסתם

.ÂzÓ43dÒÈÎ‰Ï ‰‡ez‰ ÏÚ ÌÈÚ‰Ï44ıBna45, À»¿«¬ƒ««¿»¿«¿ƒ»«
OÚn‰ ÔÓ ‰eËÙe ˙ÏÎB‡ BzÓ‰a ‰È‰zL È„k46. ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿∆∆¿»ƒ««¬≈

ËÚÓ ËÚÓ ‰BÊÂ47eËÙe B˙ÈÏ ÒÈÎ‰L Á‡ ¿∆¿«¿«««∆ƒ¿ƒ¿≈»
ÌÏBÚÏ48BÈ‡ È‰L ,˙BOÚn‰ ÔÓe ‰Óez‰ ÔÓ ¿»ƒ«¿»ƒ«««¿∆¬≈≈

.Ïk‰ Ó‚Ï ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿…«…

מקומות.43) ובעוד א. ט , בפסחים אושעיא רבי  של מימרא
ראה 45)לביתו.44) מלאכתה, נגמרה שלא זמן כל

מתחייב  בבית, מלאכתה שנגמרה שאחר ה"ד, למעלה
להאכיל 46)במעשרות. "ומותר רבינו כתב  ה"כ להלן

ועיי "ש  הבית", בתוך ואפילו הטבל מן עראי  לבהמה
מלאכתו. שנגמרה לפני  לבית, כשנכנס  שהמדובר שפירשנו,
אוכלת  בהמתו "שתהיה כאן אמר למה להבין יש כן ואם
שלא  זמן כל לאדם, גם מותרת עראי  אכילת הרי  ופטורה",
- ב  סז, מנחות ב 'תוספות' ועי ' מלאכה. גמר לאחר נקבע 
10 שורה פ "ג מעשרות כפשוטה' וב 'תוספתא כדי , ד"ה

.12 שאם 47)הערה הכל, את לגמור עלֿמנת שלא היינו,
כדלהלן. למעשרות הכל הוקבע  - לכך היינו,48)נתכוין

שזרו  החלק  אבל ומירוח . זריה בלי  בבית הנשאר החלק 
ה"ד: למעלה כמבואר במעשר, מתחייב  - וגמרוהו אותו
משיתחיל  שישפשף , קודם לבית ודילועין קישואין "הכניס 
ה'תוספות' כדעת ולא למעשר". הכל נקבעו - אחת לשפשף 

עיי "ש. משיפקסו, לא ד"ה - ב  פח , בבבאֿמציעא

.ÊÓBb‰49BzÚcÓ ‡lL BÁ ÏL ÂÈ˙Bt50ÔÎÂ , «≈≈»∆¬≈∆…ƒ«¿¿≈
ÌÈÚBwL ÌÈ„ ‰MM‰ ÔÓ „Á‡a ÂÈ˙Bt ÚBw‰«≈«≈»¿∆»ƒ«ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ

OÚÓÏ51OÚÓÏ eÏË el‡ È‰  BzÚcÓ ‡lL52. ¿«¬≈∆…ƒ«¿¬≈≈»¿¿«¬≈

כריש 49) ולא ה"א, פ "ב  מעשרות ב 'ירושלמי ' יוחנן כרבי 
שעומדים 50)לקיש. כגון למעשר, קובע  שהגמר באופן
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ה"ב ). (למעלה לבית להוליכם ולא בשוק  כגון 51)להמכר
מלאכתם  שנגמרה ולאחר (שם), לבית להוליכם שעומדים

שהממרח 52)(שם). שכשם מפורש, שם ב 'ירושלמי '
כמוֿכן  יוחנן, רבי  לדעת נטבלו מדעתו, שלא חבירו פירות
אבל  למעשר, נקבעו - מדעתו שלא שלקם או כבשם אם
יכול  כיצד הדבר, קשה ואמנם שם. נזכרו לא הדברים יתר
להיות  יכולה וכיצד הבעלים, מדעת שלא מקח  להיות
באה  השבת הרי  לכאן, שבת ענין ומה מדעתו, שלא תרומה

ה"ה. למעלה עוד וראה רדב "ז, ועי ' מאליה?

.Áe‰Ê È‡53?˙Bt ÏL ÔzÎ‡ÏÓ Ó‚54ÔÈ‡eMw‰ ≈∆¿«¿«¿»∆≈«ƒƒ
ÛLÙLiMÓ  ÔÈÁÈh‡‰Â ÔÈÚeÏc‰Â55ÈÒÈÂ B„Èa ¿«¿ƒ¿»¬«ƒƒƒ∆¿«¿≈¿»¿»ƒ

ÛLÙLÓ BÈ‡ Ì‡Â .˜c ÚO BÓk ,Ô‰ÈÏÚL e‰v‰56 «ƒ∆¬≈∆¿≈»«¿ƒ≈¿«¿≈
B˙B‡ ÈcÒiMÓ  ÁÈh‡e ;‰ÓÚ „ÈÓÚiMÓ ƒ∆«¬ƒ¬≈»»¬«ƒ«ƒ∆«¿ƒ

‰ˆ˜Óa57ÁÈh‡ „ˆa ÁÈh‡58‰È‰ .59ÛLÙLÓ ¿À¿»¬«ƒ«¿«¬«ƒ«»»¿«¿≈
˙Á‡ ˙Á‡60‰Ó‚ Bkˆ Ïk ÓbL ÔÂÈk  ««««≈»∆»«»»¿ƒ¿¿»

ÔzÎ‡ÏÓ61ÔÈÓB˙Â .62ÔÈÚeÏ„e ÔÈ‡eM˜63Èt ÏÚ Û‡ ¿«¿»¿¿ƒƒƒ¿ƒ««ƒ
.Ô‰ÈÏÚÓ e‰v‰ ÈÒ‰ ‡lL∆…≈ƒ«ƒ≈¬≈∆

מ "ה.53) פ "א אֿג.54)מעשרות הלכות למעלה  ראה
אבטיח 55) - משיפקסו והדלועים "הקישואים שם: במשנה,

שיפול  - "משישלק " היינו "משיפקסו" והיינו משישלק ",
שם). המשנה, (פירוש השער אותם 56)מהם מוכרין שיש

שהם. אבטיחים.57)כמו לשטוח  מקום שמקצים דרכם
על 58) זה כשהם נשברים שהם ערימה מהם עושין שאין

שם). אליהו' ('שנות פ "א.59)זה מעשרות תוספתא
בלבד,60) מהם חלק  אלא כולם, לשפשף  דעת על שלא

להלן. אם 61)ראה שרק  (רדב "ז). שנגמרו אלא כלומר,
כולה  את לחייב  התחלה היא הרי  כולם, לשפשף  נתכוין
אלא  קובע  אינו לכך, נתכוין שלא כאן אבל ה"ד), (למעלה
עיי "ש). ורדב "ז (כסף ֿמשנה צרכו כל שיגמור עד

מדבר 62) תורמין שאין אף ֿעלֿפי  [כלומר, שם. תוספתא,
מהל' (פ "ה מלאכתו נגמרה שלא דבר על מלאכתו שנגמרה
לתרום  מותר נקבעו, מהם שמקצת כיון - ה"ד) תרומות
(שם  למעלה כמפורש נקבעו, שלא אלה על שנקבעו מאלה
מקצת, ברר משיברור. - הגורן את תורמין "מאימתי  ה"ה)
כסף ֿמשנה  ועי ' ברור", שאינו על הברור מן תורמין

למעלה].63)ורדב "ז]. ראה ודילועין, קישואין על [כלומר,

.Ë˜i‰64„‚‡p‰65„‚‡iMÓ 66 „‚B‡ BÈ‡ Ì‡ . «»»«∆¡»ƒ∆∆¡…ƒ≈≈
‡lÓÓ BÈ‡ [Ì‡] .ÈÏk‰ ˙‡ ‡lÓiMÓ67‰Ê È‰  ƒ∆¿«≈∆«¿ƒƒ≈¿«≈¬≈∆

.Bkˆ Ïk ËwÏiL „Ú È‡Ú ÏÎB‡≈¬««∆¿«≈»»¿

שם.64) אגודות.65)במשנה, אגודות להמכר שדרכו
הי "ב .66) להלן מלא 67)ראה כלי  שאין קטן בכפר כלומר,

הכלי . את ממלאים אינם נמכר,

.È‰ÏkÏk68‰tÁiMÓ 69ÌÈÏÚa daL ˙Bt‰ «¿»»ƒ∆¿«∆«≈∆»¿»ƒ
‡lÓiMÓ  ‰tÁÓ BÈ‡ Ì‡ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈˆe‰e¿ƒ¿«≈»∆ƒ≈¿«∆ƒ∆¿«≈

‡lÓÓ BÈ‡ Ì‡ .ÈÏk‰ ˙‡70.Bkˆ Ïk ËwÏiL „Ú  ∆«¿ƒƒ≈¿«≈«∆¿«≈»»¿

ה"ד.68) למעלה ראה פירות, כנ"ל.70)משיכסה.69)של

.‡ÈÏB„‚ ÈÏk71ÔÂÈk  BÈˆÁ ˙‡ ˙‡lÓÏ BzÚcL ¿ƒ»∆«¿¿«…∆∆¿≈»

 Blk ˙‡ ˙‡lÓÏ BzÚ„a ‰È‰ .ÏaË BÈˆÁ ‡lnL∆ƒ≈∆¿ƒ¿»»»¿«¿¿«…∆À
L „Ú ÏaË BÈ‡BzÚ„e ÌÈL eÈ‰ .Blk ˙‡ ‡lÓi ≈ƒ¿»«∆¿«≈∆À»¿«ƒ¿«¿

.Ì‰ÈL ‡lÓiL „Ú eÏaË ‡Ï  Ì‰ÈL ˙‡ ˙‡lÓÏ¿«…∆¿≈∆…ƒ¿¿«∆¿«≈¿≈∆

ה"ד.71) פ "א מעשרות 'ירושלמי '

.È„‚‡72Èt ÏÚ Û‡ ,‰„Oa ÏB„b „‚‡ ˜i‰ »««»»∆∆»«»∆««ƒ
˜eMÏ ˙BpË˜ ˙Bc‚‡ B„‚‡Ï BzÚ„aL73‰Ê È‰  ∆¿«¿¿»¿¬À¿««¬≈∆

ÏaË74„t‰ .75ÔÈ˜env‰Â76„ÈÓÚiMÓ  ÔÈeÁ‰Â ƒ¿»«∆∆¿«ƒƒ¿∆»ƒƒ∆«¬ƒ
Bbb L‡a ‰ÓÚ77ÌÈÏÚ‰ ÈÒiMÓ  ÌÈÏˆa‰Â . ¬≈»¿…«¿«¿»ƒƒ∆»ƒ∆»ƒ

˙BtÏw‰Â78BÈ‡ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚÓ ÌÎÈÏL‰Ï BkcL ¿«¿ƒ∆«¿¿«¿ƒ»≈¬≈∆¿ƒ≈
.‰ÓÚ „ÈÓÚiL „Ú  ÈÒÓ≈ƒ«∆«¬ƒ¬≈»

פ "א.72) שם ותוספתא שם, להתיר 73)'ירושלמי ' כלומר,
(ריבמ "ץ  קטנות אגודות ולאגדה ולחזור הגדולה האגודה

שם). אם 74)במשנה, אבל בשדה, מלאכתו נגמרה שהרי 
'ירושלמי ' נטבל, אינו בשדה, ולאגוד ולחזור להתיר בדעתו

ה"ט . עניים מתנות מהל' בפ "ב  וראה שם.75)שם. משנה,
אותם. שמייבשים רימון גרגירי  מיובשים.76)והוא ענבים

(מעשרות 77) כדתנן לייבשם, הגג בראש להעמידם "שדרך
לראש  כנס  שלא עד החרובין הי "ח ) להלן וראה מ "ד, פ "ג
ראה  מלונדריש. אליהו רבינו בשם יוםֿטוב ' ('תוספות הגג"
אבל  קמב ), עמוד ופסקיו, מלונדריש אליהו רבינו בפירושי 
רבי אמר לא? בשדה הא בעי : יונה "רבי  שם: ב 'ירושלמי '
בראש  ערימה משיעמיד אפילו לך, מימר אתא דרובה חיננא
כמו  לכאן, השייכת ה"כ דלהלן הראב "ד בהשגת וראה גגו".

שמח '. ב 'אור "הבצלים 78)שכתב  ע "א: שם במשנה,
'שמלה' כמו בחילוף . "משיקלף ", כמו והוא משיפקל",

שם). מלונדריש, אליהו (רבינו 'שלמה'

.‚È‰‡ez‰79‰Ê ?ÁÓÓ e‰Ê È‡Â .ÁÓiMÓ  «¿»ƒ∆¿»«¿≈∆¿»≈«∆
Èk‰ Èt ‰tÈÓ‰80Ïk ÛBÒa ˙Áa ‰‡ez ÏL «¿«∆¿≈«¿ƒ∆¿»¿««¿»

c81Ì‡ .‰ÈOÚÓ Ïk ÔÈÓBbLk ÔÈOBÚL C„k , »»¿∆∆∆ƒ¿∆¿ƒ»«¬∆»ƒ
ÁÓÓ BÈ‡82‰ÓÚ „ÈÓÚiL „Ú 83 ˙BiËw‰ . ≈¿»≈««∆«¬ƒ¬≈»«ƒ¿ƒ

aÎiMÓ84ÏÎB‡Â ‰k‰ ˙ÁzÓ ÏËBÂ .85BÈ‡ [Ì‡] . ƒ∆ƒ¿…¿≈ƒ«««¿»»¿≈ƒ≈
ÁÓiL „Ú  Bk86ÏhÏ zÓ  ÁnL Èt ÏÚ Û‡Â . ≈«∆¿»«¿««ƒ∆≈«À»ƒ…

ÌÈÚËBw‰ ÔÓ87ÔÈ„„v‰ ÔÓe88Ôz‰ CB˙aM ‰nÓe89 ƒ«¿ƒƒ«¿»ƒƒ«∆¿«∆∆
ÏÎB‡Â90. ¿≈

שם.79) משיתמרח ,80)משנה, "תבואה שם: 'ירושלמי '
אפוי משייפה) =) ישפר דו מן יוחנן רבי  בשם חנניא רבי 

כריו)". פני  =) הוא 81)דכריה זה שייפוי  באופן כלומר:
קטנים, עמרים מכמה לעשות דעתו שאין המלאכה, סוף 

להלן. ראה גדולה, ערימה - פניהם ייפה ודעתו 82)שכבר
אנשי ('תוספות גדולה ערימה - הקטנים מהעמרים לעשות

(שם).83)שם'). נתכוין שלא גדולה ערימה אותה
עפר.84) עמהם נתערב  עקירתן שבשעת בכברה, ינפח 
נאמרו 85) טעמים ושני  שם. ותוספתא 'ירושלמי '

משום  או הקרקע , על נחו לא שעדיין משום או ב 'ירושלמי '.
עדיין  נקבעו לא ולכן צרכה. כל בהם עשתה לא שהרוח 
הגירסא  וב 'ירושלמי ' האויר, מן נוטל וכוונתו למעשר,
כפשוטה' ב 'תוספתא וראה הסמוכה. בהלכה ועי ' "וקולט ".
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שם.86)שם. נידושו.87)משנה, מצד 88)שלא
שבתבן.89)הכרי . מחוסרים 90)החיטים שהקוטעים

לרוח  זריה - ושבתבן לכרי , עליה - שבצדדים ואילו דישה,
ה"ד, למעלה [וראה שם). במשנה, (ריבמ "ץ  נקבעו ולא
נקבעו  - אחת לשפשף  התחיל אם ודילועין, שבקישואין

וצריךֿעיון]. שופשפו, שלא אלה אף  למעשר, כולם

.„ÈÔÈi‰91ÔÈbf‰ ‰ÏLÈÂ ˙BiÁa epÁÈpiMÓ  ««ƒƒ∆«ƒ∆∆»ƒ¿ƒ¿∆««ƒ
˙ÈÁ‰ Èt ÏÚÓ ÔÈpˆÁ‰Â92CB˙a ‡e‰Lk Ï‡ . ¿««¿«ƒ≈«ƒ∆»ƒ¬»¿∆¿

È‡Ú ‰˙BL  ˙ÈÁa B„ÈÓÚ‰Ï ep‰Èa‚iLk ,Ba‰93. «¿∆«¿ƒ∆¿«¬ƒ∆»ƒ∆¬«
‰BÈÏÚ‰ ˙b‰ ÔÓ ËÏB˜Â94Bpv‰ ÔÓe95ÌB˜Ó ÏkÓe ¿≈ƒ««»∆¿»ƒ«ƒƒ»»

.‰˙BLÂ¿∆

מ "ז.91) ב .92)שם צב , בבבאֿמציעא עקיבא כרבי 
ועי ' ורדב "ז. (כסף ֿמשנה בחביות" משישלה - "יין שאמר:

איש'). שלא 93)'חזון כיון הבור, בתוך ששלה אף ֿעלֿפי 
(כסף ֿמשנה). בחבית שם 94)שלה שדורכין מקום

לבור.95)הענבים. היין נשפך שדרכו

.ÂËÔÓM‰96‰˜eÚÏ „iMÓ 97 „iL Èt ÏÚ Û‡ . «∆∆ƒ∆≈≈»»««ƒ∆»«
Ï˜Ú‰ ÔÓ ÏËB98ÏÓn‰ ÔÓe99ÔÈqt‰ ÔÈaÓe100 ≈ƒ»≈∆ƒ«∆∆ƒ≈««ƒ

Ô˙BÂ101‰pË˜ ‰Ú˜Ï102,ÏÈLz‰ CB˙Ï ÈeÁÓ˙Ïe ¿≈ƒ¿»»¿«»¿«¿¿««¿ƒ
ÈÏÎa ÏMa˙Ó BÈ‡L ÈtÓ ,ÌÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«ƒ¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

‰È‰ Ì‡Â .ÈL˙BÈa ÌÁ103 „i‰ ˙‡ ‰ÂÎiL È„k ≈ƒ¿ƒ»»«¿≈¿≈∆ƒ¿∆∆«»
.ÏMa˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,BÎB˙Ï ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈

שם.96) השמן 97)משנה, לתוכה שמתקבץ  החפירה
שם). המשנה, בו 98)(פירוש ונותנים מחבלים עשוי  כלי 

להלן). (ראה הממל עלֿידי  להסחט  אבן 99)הזיתים
הזיתים. את לא 100)הטוחנת אלה שבכל הנסרים. מבין

מלאכה. לגמר היין עוד מה 101)הגיע  על מוסב  זה
- לעוקה שירד אף ֿעלֿפי  כלומר: שירד", "אע "פ  שלמעלה
נגמרה  שלא ובממל שבעקל אלה אבל וכו'. לקערה נותן
רבינו  שכתב  כמו בישול, עלֿידי  נקבעים אינם מלאכתם,

ראשונה'). ('משנה ה"ג "חמיטה"102)למעלה פירש כך
כלי103)שבמשנה. שהם באלפס  או בקדירה היה כלומר,

הט "ז, פ "ה להלן רבינו כתב  וכן שם, במשנה הוא כן ראשון,
רדב "ז. ועי '

.ÊËÏebÚ‰104‰Ïc ÏL105ep˜ÈÏÁiMÓ 106. »ƒ∆¿≈»ƒ∆«¬ƒ∆
˙B‚Bb‰107Le„iMÓ 108 ‰e‚ÓÏ ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â . «¿»ƒ∆»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»

‰e‚n‰ Èt ÏÚ B„Èa ÏÈbÚiMÓ109˙B‚Bb‰ L„ ‰È‰ . ƒ∆«¿ƒ¿»«ƒ«¿»»»»«¿»
˙ÈÁ‰ ‰aL] ,‰e‚n‰ Èt ÏÚ ÏebÚ‰ B‡ ˙ÈÁa∆»ƒ»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿¿»∆»ƒ

‰e‚n‰ ‰ÁzÙL B‡110„Ú ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê È‰  [ ∆ƒ¿¿»«¿»¬≈∆……««
OÚiL111. ∆¿«≈

מ "ח .104) בזו.105)שם, זו הדבוקות תאנים גוש
במשקין.106) העיגול פני  תאנים 107)שמחליק 

בכלי108)מיובשות. קצתם על קצתם אותם משיכתוש
שם). המשנה, (פירוש שם להצניעם רוצה כלי109)שהוא

דבילה. עיגולי  בו שעושים הדישה 110)עגול בשעת
הדישה. מלאכת נגמרה לא שעדיין דלא 111)והעיגול,

זמן  וכל לעליונות, זקוקות שהתחתונות שאמר יוסי  כרבי 

אלא  נגמרו, לא התחתונות אף  העליונות נגמרו שלא
לעליונות. זקוקות התחתונות שאין שאמר (שם), כתנאֿקמא
העליונות, מן אף  לאכול אסור נגמרו, שהתחתונות ומכיון
למעלה  [וראה כפשוטה') 'תוספתא (ה"ד, למעלה כמבואר

פט ]. הערה הי "ג

.ÊÈÌÈ‡z112‰ˆ˜naL ÌÈÚÂ113Ô‰Ó ÏÎ‡Ï zÓ  ¿≈ƒ«¬»ƒ∆«À¿∆À»∆¡…≈∆
ÔÓB˜Óa È‡Ú114CÈÏB‰Â ‰ˆ˜n‰ ÔÓ ÏË Ì‡ Ï‡ . ¬«ƒ¿»¬»ƒ»«ƒ«À¿∆¿ƒ

‰Ó‚ È‰L ,È‡Ú Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡Ï  Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈……«≈∆¬«∆¬≈ƒ¿¿»
Ôkˆ Ïk eLÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ115. ¿«¿»««ƒ∆…»¿»»¿»

(112.(234 44 עמ ' ליברמן (הוצאת פ "ב  מעשרות תוספתא
והענבים.113) התאנים ליבוש שהוקצב  מקום
את 114) מחזיר שהוא ועוד מלאכתן. נגמרה לא שעדיין

לייבשן. אחר,115)המותר למקום הולכתו כלומר:
צרכם. כל יבשו שלא אף ֿעלֿפי  מלאכה, כגמר מחשיבתו

.ÁÈÔÈeÁ‰116‚b‰ L‡Ï ÔÒk ‡lL „Ú117 ∆»ƒ«∆…¿»»¿…««
Ô‰Ó „ÈBÓ118‰Ó‰Ï119ÈÊÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ;eËÙe ƒ≈∆ƒ¿≈»»ƒ¿≈∆«¬ƒ

È‡Ú ÏÈÎ‡Ó ‡ˆÓÂ ,BLaÈÏ ˙Bn‰ ˙‡120. ∆«»¿«¿¿ƒ¿»«¬ƒ¬«

מ "ד.116) פ "ג שכבר 117)שם בחרובין אפילו מדובר
הגג, על ליבשם שדעתו אלא בשדה, ערימה מהם  העמיד
ראש  על כולם שיכנס  עד מלאכתן נגמרה לא עדיין ולכן

שדבר 118)הגג. לפי  למעשר, שם נקבעים ואינם לחצר.
ה"ג). (למעלה בחצר נקבע  אינו מלאכתו נגמרה שלא

לא 119) עוד כי  הדברים ניכרים לבהמה, שנותנם שכיון
אינו  מלאכתם גמר לאחר כי  מלאכתם, נגמרה ולא יבשו
כמו  בחצר, באכילה אסורים לאדם אבל לבהמה. נותנם
במקום  אלא לאכול שאין הקודמת), (בהלכה למעלה שאמר

שם.120)המוקצה. המשנה, בפירוש גם כתב  כן

.ËÈÔBL‡ OÚÓ121eÒ‡  ÌÈÏaMa BÓÈc˜‰L «¬≈ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ√ƒ»
B˙Óez LÈÙiL Ì„˜ È‡Ú epnÓ ÏÎ‡Ï122Ì‡Â ; ∆¡…ƒ∆¬«…∆∆«¿ƒ¿»¿ƒ

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ÏÎ‡123˙ÏÈÎ‡ ‡È‰ „ˆÈk . »««ƒ«««¿≈«ƒ¬ƒ«
?È‡Ú124ÏÎB‡Â ÌÈBÚO Ûl˜Ó ‰È‰L ÔB‚k125 ¬«¿∆»»¿«≈¿ƒ¿≈

˙Á‡ ˙Á‡ Ûl˜Ó126iÁ  B„È CB˙Ï ÒÎÂ ÛÏ˜ Ì‡Â . ¿«≈««««¿ƒ»«¿»«¿»«»
OÚÏ127ÌÈhÁ ÏL ˙BÏÈÏÓ ÏÏBÓ ‰È‰ .128‰tÓ  ¿«≈»»≈¿ƒ∆ƒƒ¿«∆

ÏÎB‡Â „ÈÏ „iÓ129iÁ  B˜ÈÁ CB˙Ï ‰t Ì‡Â . ƒ»¿»¿≈¿ƒƒ»¿≈«»
OÚÏ130‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏÎa ‰t Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿«≈¿≈»ƒ«ƒƒ»ƒ¿ƒ∆≈∆
È‡Ú131ÔÎÂ .132CB˙Ï ‰ÚwÏ Ô˙BÂ ÔÈi‰ ÔÓ ÏËB ¬«¿≈≈ƒ««ƒ¿≈«¿»»¿

ÏÎB‡Â ÔBˆ ÏÈLz133ÏÚ Û‡ ‰„w‰ CB˙Ï ‡Ï Ï‡ , «¿ƒ≈¿≈¬»…¿«¿≈»««
ÔË˜ Bk ‡È‰L ÈtÓ ,˙Bˆ ‡È‰L Èt134ÔÎÂ .135 ƒ∆ƒ∆∆ƒ¿≈∆ƒ¿»»¿≈

BOa ÏÚ ÌÈ˙ÈÊ ËÁBÒ136B„È CB˙Ï ‡Ï Ï‡ ,137ÔÎÂ . ≈≈ƒ«¿»¬»…¿»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

א.121) יג, ביצה לקיש, ריש של כלומר,122)מימרא
ללוי , ונתנו תבואתו, שדש לפני  ראשון מעשר הפריש ישראל

ממנ  שיפריש עד מעשרו, לאכול הלוי  מעשר אסור תרומת ו
שם  כלומר: טובלו, ששמו שם:), פטור. גדולה מתרומה (אבל
עראי . באכילת ואוסרו טובלו עליו, שנקרא מעשר

שם.123) ביצה, ברש"י  וראה פ "א. סוף  תרומות 'ירושלמי '
מ "ה.124) פ "ד מירוח .125)מעשרות קודם בשבילם כשהן
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ואף 126) הלאה, וכן ואוכל, אחת אחת מקלף  כלומר:
אוכל  שבשעורים אמרו, פ "ג ובתוספתא שם שב 'ירושלמי '
שמשנתנו  רבינו סובר שלש, שלש ובחיטים שתים, שתים

גמר 127)חולקת. זהו כי  אומרים ויש קבע . אכילת שזוהי 
הט "ו. פ "ד להלן ראה בין 128)מלאכתם, ממעכן

באש  שהבהבן שבלים הן ומלילות ידיו, וכפות אצבעותיו
שם). המשנה, כדי129)(פירוש ליד מיד החיטים מנער

הפסולת. ב .131)כנ"ל.130)שתסור יב , ביצה
קודם 132) הבור ומן הגת מן נוטל כלומר, מ "א. שם מעשרות

כנ"ל. בחביות שאין 133)שישלה כלומר, שם. 'ירושלמי '
ונקבע  מבשל זה הרי  בו סולדת היד שאם בו, סולדת היד

שם).134)למעשר. ראשונה' ('משנה קבע  אכילת היא והרי 
שם.135) קבע ,137)לסוך.136)משנה, כאכילת שזוהי 

הט "ז). פי "ג (להלן כשתייה היא סיכה שהרי 

.Î˙BtÓ È‡Ú ÏÎ‡Ï znL ÌLÎe‰Ó‚ ‡lL ¿≈∆À»∆¡…¬«ƒ≈∆…ƒ¿¿»
ÔzÎ‡ÏÓ138Ck ,139‰Ó‰ÏÂ ‰iÁÏ Ô‰Ó ÏÈÎ‡‰Ï zÓ ¿«¿»»À»¿«¬ƒ≈∆¿«»¿ƒ¿≈»

‰Ó Ïk Ô‰Ó È˜ÙÓe ‰ˆiM ‰Ó Ïk ˙BÙBÚÏe¿»«∆ƒ¿∆«¿ƒ≈∆»«
‰ˆiM140eÓb Ì‡Â .OÚiL Ì„˜141Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿∆…∆∆¿«≈¿ƒ»¿««ƒ

OÚÓÏ eÚa˜ ‡lL142ÏÈÎ‡È ‡ÏÂ È˜ÙÈ ‡Ï  ∆…ƒ¿¿¿«¬≈…«¿ƒ¿…«¬ƒ
OÚiL „Ú Ú˜ ˙ÏÈÎ‡ ˙BÙBÚÏe ‰iÁÏe ‰Ó‰Ï143. ƒ¿≈»¿«»¿¬ƒ«∆««∆¿«≈

È‡Ú ‰Ó‰Ï ÏÈÎ‡‰Ï zÓe144Ïh‰ ÔÓ145elÙ‡Â À»¿«¬ƒƒ¿≈»¬«ƒ«∆∆«¬ƒ
ÏÈÎ‡Óe .˙Èa‰ CB˙a146ÈÓÚ ÈÚÈ˜t147ÌOÚiL „Ú ¿««ƒ«¬ƒ¿ƒ≈»ƒ«∆«¬≈

˙BÏÈÁ148. ¬ƒ

מירח 138) ולא זרה לא ועדיין ודשה, שקצרה תבואה כגון
ה"א). מ "ו.139)(למעלה פ "א אכילת 140)פאה אפילו

ה"ג. פ "ב  למעלה וראה מלאכתן.141)קבע .
ה"ב ).142) (שם לבית להוליכן היתה שלא 143)כשדעתו

קביעות, הזכירו ולא מירוח  קודם אלא שם במשנה התירו
שם. שם', אנשי  ב 'תוספות קבע 144)וראה אכילת אבל

שלא  ואף ֿעלֿפי  הבית, לתוך נכנס  שכבר כיון אסורה,
להלן. ראה מלאכתו, מלאכתו 145)נגמרה נגמרה שלא

הגר"י בשם 65 שורה פ "ב , מעשרות כפשוטה' ('תוספתא
ה"כ.146)מקוטנא). שם תלתן 147)תוספתא של זירים

קבע . אפילו ומאכילם בזה, זה גמר 148)המחוברים שזהו
ובהמה  אדם שמאכל במעשר, וחייבים יג.) (ביצה מלאכתן
בהמה  מאכל אבל מ "ב , פ "ב  שני , במעשר מפורש וכן הם,

כפשוטה'). ('תוספתא ממעשר פטור

.‡Î‡ˆBn‰149˙BˆÈˆ˜150‰„O „ˆa elÙ‡ ,Cca «≈¿ƒ«∆∆¬ƒ¿«¿≈
˙BˆÈˆ˜151OÚn‰ ÔÓ ÔÈeËt el‡ È‰ 152‡ˆÓ . ¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ««¬≈»»
˙B‚B‚153Ì„‡‰  ˙B‚Bb‰  eÒc Ì‡ ,154 ¿»ƒ»¿…«¿»…»»»

OÚÏ iÁ155.ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL cÓ Ô˙˜ÊÁL ; «»¿«≈∆∆¿»»ƒ»»∆ƒ¿¿»¿«¿»
‰Ï„ ÈÁÏt ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ156cÓ Ì‰L Úe„iL ; ¿≈ƒ»»ƒ¿≈¿≈»∆»«∆≈ƒ»»
eÓb‰157. «»

מ "ד.149) פ "ג מאיזה 150)מעשרות תלושים גרגירים
למעשר. מלאכתם נגמרה ולא שהוא, שיש 151)אילן

הן. השדה שמן והפקר 152)להניח  הבעלים. שנתייאשו
הקודמת. בהלכה ראה המעשר, מן פטור מלאכה גמר קודם

מלאכתן 153) נגמרה כבר אם בה ניכר ולא מיובשות. תאנים

לא. רוב 154)או דרסו האדם בני  שרוב  כלומר,
בשדות. מלאכתן,155)גרוגרותיהם גמר דריסתן שעם

מיעוט  אלא דרסו לא אם אבל בהט "ז. למעלה כמבואר
גרוגרותיהם, רוב  דרסו אדם בני  מיעוט  שרק  או גרוגרותיהם,
אלו  באו הגרוגרות שמרוב  להניח  שיש לעשר, חייב  אינו
הם  והרי  מהם נתייאשו שהבעלים ואף ֿעלֿפי  (רדב "ז).
גמר  לאחר שהופקרו מאחר ממעשרות, פטורים אינם הפקר,

למעלה. ראה בעיגול,156)מלאכה. שנדרסו לאחר
תאנים  הרבה פלח  ובכל פלחים, לכמה העיגול מחלקים

שם). (רש"י  ברוב 157)דבוקות צורך לנו אין כן ואם
דורסים.

.Î‡ˆÓ158˙BÎÈk159„ÈÁi‰ ˙eLa :160iÁ  »»¿ƒƒ¿«»ƒ«»
OÚÏ161˙BeËt  ÌÈa‰ ˙eLa ,162˙BnÏ‡‰Â .163 ¿«≈ƒ¿»«ƒ¿¿»¬À

OÚÓa ˙BiÁ ÌB˜Ó ÏÎa 164‡ˆÓ .165‰‡ez ¿»»«»¿«¬≈»»¿»
‰ÁeÓ166d˙B‡ ‰OBÚ 167˙BÓez168ÏÚ ˙BOÚÓe ¿»∆»¿««¿«

˙BÁ‡ ˙Bt169LLBÁ BÈ‡Â170‡ˆÓ .171‰lkÏk ≈¬≈¿≈≈»»«¿«»
‰tÁÓ172˙BOÚÓa ˙iÁ 173‡ˆÓ .174‰lkÏk175: ¿À»«∆∆¿««¿»»«¿«»

‰pnÓ ÏÎ‡Ï eÒ‡  ˜eMÏ ÔÈÒÈÎÓ ‰L ÌB˜Óa¿»∆»…«¿ƒƒ«»∆¡…ƒ∆»
È‡Ú176È‡Óc dw˙Óe ,177ÔÈÒÈÎÓ ‰L ÌB˜Óe ; ¬«¿«¿»¿«¿»∆»…«¿ƒƒ

È‡Ú ‰pnÓ ÏÎB‡  ÌÈzaÏ178È‡cÂ dw˙Óe ,179; «»ƒ≈ƒ∆»¬«¿«¿»««
È‡Óc  ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ180 ˙ÈaÏ dÒÈÎ‰ Ì‡Â ; ∆¡»¿∆¡»¿«¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ

BÏ ÔÈ‡L „a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .È‡cÂ dw˙Ó¿«¿»«««∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
Û‡ ,‰Î‡ÏÓ Ó‚ BÏ LiL „a Ï‡ ;‰Î‡ÏÓ Ó‚¿«¿»»¬»¿»»∆≈¿«¿»»«
LÈÙ‰Ï CÈˆ BÈ‡  È‡cÂ OÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆¿«≈««≈»ƒ¿«¿ƒ
‰ÚLa ‰Óez Ô‰Ó LÈÙ‰L Ô˙˜ÊÁL ,‰Óez¿»∆∆¿»»∆ƒ¿ƒ≈∆¿»¿»»

ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL181. ∆ƒ¿¿»¿«¿»

פ "ב .158) מעשרות קטנות.159)תוספתא אלומות
שם).160) (תוספתא גזל משום שאין 161)שאסורות

מתגלגלים  שאינם סימן, שמקומם מתייאשים, הבעלים
מהל' בפט "ו ראה שם. מצויין רבים שאין לפי  ממקומן,

ה"י . ואבידה ובהמה,162)גזילה אדם ברגלי  שמתגלגלים
סימן, מקומן ואין שם, שהניחם במקום נמצאים ואינם
ממעשרות. פטור - מירוח  לפני  והפקר הבעלים. ונתייאשו

וכבדות.163) ברשות 164)גדולות אפילו סימן שמקומן
ולא  ממקומן, מתגלגלות אינן כבדן שמחמת הרבים,

הבעלים. שם.165)נתייאשו שהיא 166)תוספתא, בין
מפוזרת, שהיא ובין הבעלים, נתייאשו שלא מכונסת
אחר  ממעשר פוטר הפקר שאין ממנה. הבעלים שנתייאשו
מעשרות  ממס ' פ "ג ב 'ירושלמי ' הוא וכן (שם. מלאכה גמר

ה"א). "עושה 167)סוף  בטעות: חדשים, בדפוסים
מתרומה 168)עושה". "פטורין : אמרו שם ב 'ירושלמי '

נתרמה  אלאֿאםֿכן שתעקר לגורן שאי ֿאפשר גדולה,
כוונת  אין כן ואם זו. הלכה בסוף  וראה גדולה", תרומה
אלא  מעשר, ותרומת גדולה לתרומה ב "תרומות" רבינו
כמה  ממנה להוציא שאפשר והכוונה בלבד, מעשר לתרומת
"תרומה  הנוסחא: שם, ובתוספתא מעשר. תרומת פעמים

נפטרה 169)ומעשרות". לא מרוחה, היתה שכבר שכיון
למעלה. כמבואר ההפקר, עלֿידי  ומעשרות מתרומה
שאסורה  כרי , היתה אם שאפילו מפורש שם ובתוספתא
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להבין: ויש ומעשרות. תרומה אותה עושה כן גם גזל, משום
וצריך  אחרים? משל ומעשרות תרומות להפריש יכול האיך
להתקלקל  עומדת שהיא כשרואה שהמדובר לומר,

כפשוטה'). שמא 170)('תוספתא חושש אינו כלומר,
בבית  אלא מעשרין שאין מירוח , לאחר הבעלים עישרו

שם). שם.171)('ירושלמי ' למעלה 172)תוספתא, ראה
מלאכתה. גמר זה הרי  הפירות, משיחפה שכלכלה ה"י ,

ההפקר 173) אין מלאכתה, ונגמר מחופה שהיתה שכיון
משום  שאסורה אמרו שם שבתוספתא אלא מעשרות, פוטרה

הפקר. שאינה שם.174)גזל, שנגמרה 175)'ירושלמי '
שם. למעלה ראה אֿב .176)מלאכתה, בהלכות כנ"ל

ומתרומה 177) הבית. בעל עישרה שמא ספק , שהוא מפני 
ה"א. פ "ט  להלן ראה דמאי , כדין פטור, כנ"ל 178)גדולה

ב . שלא 179)בהלכה כיון תרם, ולא עישר לא שוודאי 

עוד. דמאי ,180)נקבע  דין לזה אין אבל מספק . [כלומר:
במכשירין  זה וכעין מספק . גדולה תרומה גם מפריש אלא
יוםֿטוב ' וב 'תוספות שם. ורא"ש בר"ש ראה מ "י , פ "ב 

ובזיתים]. ד"ה מ "ד פ "ג שם,181)מעשרות 'ירושלמי '
למעלה. וראה

.‚ÎÈ„Á182elL ÌÈÏÓp‰183˙iÁ‰ ‰ÓÚ‰ „ˆa184 «¿≈«¿»ƒ∆»¿«»¬≈»««∆∆
ˆÓp‰ È‰ ˙BOÚÓa iÁ Ô‰a ‡185Úe„iL ; ¬≈«ƒ¿»»∆«»¿««¿∆»«

.‰ÏÈl‰ Ïk ÔÈB‚ eÈ‰ eÓb cnL∆ƒ»»»»¿ƒ»««¿»

הך.182) והיינו "חורי ", הגירסא: ושם מ "ז. פ "ה שם
לילה.183) מלאכת 184)לינת שנגמרה  כגון במעשרות.

הפטורה, הערימה בצד לנו ואם בהי "ג. כנ"ל החיטין,
ממעשר. פטור בהן גם 185)הנמצא חייבת הערימה ואם

שמצא. מה על לתרום גם חייב  בתרומה,

.„Î‡ˆBn‰186˙Áz ÔÈeÁÂ ˙Èf‰ ˙Áz ÌÈ˙ÈÊ «≈≈ƒ««««ƒ¿»ƒ««
eÁ‰187‰Ê ÔÏÈ‡nL Ô˙˜ÊÁL ;OÚÓa ÔÈiÁ  ∆»«»ƒ¿«¬≈∆∆¿»»∆≈ƒ»∆
eÏÙ188Ì‰ È‰  ‰‡z‰ ˙Áz ÌÈ‡z ‡ˆÓ . »¿»»¿≈ƒ«««¿≈»¬≈≈
˜ÙÒ189ÙÚa ˙BÎÏÎÏ˙Óe ˙BpzLÓ È‰L ;190‡nL , »≈∆¬≈ƒ¿«ƒ¿«¿¿∆»»∆»

eÏÙ BÊ ‰‡zÓ191eOÚ˙pL ÌÈ‡zÓ B‡192. ƒ¿≈»»¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿«¿

מ "ד.186) פ "ג "והוא 187)שם שם: ב 'ירושלמי ' הוא כן
אם  אבל חרובים, תחת וחרובים זיתים תחת זיתים שמצא
בדא". לא - זיתים תחת וחרובין חרובין תחת זיתים מצא

הואיל 188) זית, "שאני  ב : כא, בבבאֿמציעא הוא כן
ב  וחייבים עליו". מוכיח  להלן.וחזותו ראה מוודאי , מעשר

"תאנה 189) : שם במשנה והנה מספק . לעשר חייב  כלומר,
משום  מותרות תאנים, תחתיה ומצא דרך על נוטה שהיא
מהל' בפט "ו רבינו כתב  וכן המעשרות". מן ופטורות גזל,
מספק  אפילו לגמרי  שפטורות ומשמע  הט "ו. ואבידה גזילה
ב 'ירושלמי ' אבל שם). מעשרות, המשניות' ב 'פירוש (וראה
לבין  בינו הא לדרך, [הנוטה] אלא אמרו "לא : אמרו שם
הם  כאן רבינו ודברי  מתייאש. אינו אז כלומר, לא", חבירו
התאנה, תחת תאנים מצא אלא כתב  שלא ה'ירושלמי ', דברי 
ולכן  שם) גזילה בהל' שכתב  (כמו לדרך" "הנוטה כתב  ולא

ספק . שהיא נפילתה 190)כתב  עם "תאינה שם: אמרו כן
שלא  ואף ֿעלֿפי  עליה. מוכיחה חזותה ואין נמאסת",
- כמותו הלכה שאין דרבא אליבא אלא זו לסברא הוצרכו

עליה. חולק  ואין היא שלא 191)עובדא במעשר, וחייבים
כנ"ל. הבעלים, מספק .192)נתייאשו מעשר ולכן

.‰ÎLÈc˜n‰193ÔÈLeÏz ˙Bt194Ì„˜ Ô‡„Ùe ««¿ƒ≈¿ƒ¿»»…∆
OÚÏ iÁ  ÔzÎ‡ÏÓ ÓbzL195‰Ó‚ Ì‡Â . ∆ƒ»≈¿«¿»«»¿«≈¿ƒƒ¿¿»

ÔÓ ÔÈeËt  Ô‡„t Ck Á‡Â Lc˜‰‰ „Èa ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»¿««∆¿≈¿««»¿»»¿ƒƒ
ÔÓ ÔÈeËt eÈ‰ Ô˙BÁ ˙ÚLaL ;˙BOÚn‰«««¿∆ƒ¿«»»»¿ƒƒ

˙BOÚn‰196ÔÓ ‰eËt  ˙BÁÓÏ ‰Ó˜ LÈc˜n‰ . «««¿««¿ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ
˙BOÚn‰197. «««¿

מ "ד.193) פ "ג וחלה מ "ח , פ "ד לעונת 194)פאה שבאו
לעונת  משבאו הגזבר ביד היו אלא כן לא שאם מעשרות,

פ "ב . סוף  כנ"ל ממעשר, נפטרו שבשעת 195)מעשרות,
במעשרות. חייבין היו פטור 196)חובתן שהקדש

ממס ' פ "א 'ירושלמי ' הקדש, דיגון ולא מ "דגנך" ממעשר,
ה"א. כמו 197)מעשרות [והיינו פ "י . מנחות תוספתא

לכל  ונאכל נפדה העומר שמותר - א סו, במנחות שאמרו
שמחייב  שם עקיבא כרבי  (ולא המעשר מן ופטור אדם
להן" לצורך אלא הקדש] [של מעות נתנו "שלא משום
נפטרו  לא ולפיכך למותר. ולא להן לצורך כלומר: (שם:).
ונותר  למנחות, קמה במקדיש כן וכמו הקדש). במירוח 
ב 'תוספות  וראה ממעשרות, הנותר פטור ופדאוה, ממנה

שם]. ראשונים'

ה'תשע"ט  מרחשון  ט "ז חמישי יום 

   1 
שיכנס 1) עד התורה מן למעשרות נקבע  הטבל שאין יבאר

אמות  ארבע  בו יש אם אלא קובע  שאינו בית ודין לבית.
תאנים  המביא הקובעת. חצר היא ואיזו אמות. ארבע  על
קובע  חצר אויר אם לביתו. והכניסן הפטורה בחצר לאוכלן

בחצר. הטעונה וגפן למעשר

.‡ÔÈ‡2„Ú ‰Bz‰ ÔÓ ˙BOÚÓÏ Úa˜ Ïh‰ ≈«∆∆ƒ¿»¿««¿ƒ«»«
epÒÈÎiL3B˙ÈÏ4ÔÓ L„w‰ ÈzÚa :Ó‡pL ; ∆«¿ƒ∆¿≈∆∆¡«ƒ«¿ƒ«…∆ƒ

˙Èa‰5eÏÎ‡Â :Ó‡pL ;ÚM‰ Cc epÒÈÎiL ‡e‰Â . ««ƒ¿∆«¿ƒ∆∆∆«««∆∆¡«¿»¿
EÈÚL6˙Bbb Cc B˙‡ez ÒÈÎ‰ Ì‡ Ï‡ .7 ƒ¿»∆¬»ƒƒ¿ƒ¿»∆∆«

˙BÙÈt˜Â8‰Óez‰ ÔÓ eËt 9˙BOÚn‰ ÔÓe10. ¿«¿ƒ»ƒ«¿»ƒ«««¿

חצר 2) שגם שם יוחנן כר' ולא פח . מציעא בבבא ינאי  כר'
התורה. מן אחר.3)קובעת ובין התבואה בעל בין

אחר.4) של לבית לא כשנכנסו 5)אבל מקרא של ופשוטו
שישה  ידי  על נקבע  מדבריהם אבל הפתח . דרך כדרכן לבית

לבית. נכנס  שלא פי  על ואף  בתבואה 6)דברים ומדובר
למעשר. קובע  הבית אין כן, לא שאם מלאכתה, שנגמרה

שבגג.7) ארובה דרך אלא הרגילה, בדרך לבית נכנסו שלא
קובע . אינו עצמו אחורית.8)והגג בדרך לבית שנכנסו

לה: ובברכות לדירה. שאינו קובע , אינו עצמו והקרפף 
דרך  גגות, דרך פירותיהן מכניסין האחרונים "דורות אמרו:
שם  [ואף  המעשרות". מן לפוטרן כדי  קרפיפות, דרך חצרות,
בחצר  והמדובר הבית. שאחורי  חצר דרך שהכניס  הכוונה
של  היא זו מימרא שהרי  קובעת שאינה משתמרת, שאינה
התורה]. מן קובעת שחצר שם אמר עצמו והוא יוחנן, רבי 
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קעו               
         

"תרומה".9) רבינו הזכיר לא ההלכה שבתחילת להעיר יש
קבע .10) באכילת אסור מדבריהם אבל

.‡ ÏÚ ‰Bz‰ ÔÓ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡È˙ÏÈÎ ≈»∆ƒ∆≈ƒƒ«»«¬ƒ«
ÈtÓ e‡aL BÓk ,B˙ÈÏ B˙ÒÈÎa ÚwiL „Ú Ïh‰«∆∆«∆ƒ»«ƒ¿ƒ»¿≈¿∆≈«¿ƒƒ
ÌÈ„ ‰MM‰ ‡La Úa˜ Ì‡ Ï‡ ;‰ÚeÓM‰«¿»¬»ƒƒ¿«ƒ¿»«ƒ»¿»ƒ

eÈnL11˙ecÓ ˙kÓ ‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡  ∆»ƒ≈ƒ»»∆»«««¿
˜eMÏ ÔÎÈÏB‰Ï BzÚcL ˙BtÓ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈcÓƒƒ¿≈∆¿≈»≈ƒ≈∆«¿¿ƒ»«

ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL Á‡12˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡  ««∆ƒ¿¿»¿«¿»≈∆∆»««
iÁ kÓÏ ÓBb‰ ÔÈ‡L ;e‡aL BÓk ,˙ecÓ«¿¿∆≈«¿∆≈«≈ƒ¿…«»

.Ì‰ÈcÓ ‡l‡ OÚÓa¿«¬≈∆»ƒƒ¿≈∆

מדבריהם.11) אלא למעשר קובעים הדברים ששת שאין
הדברים 12) מששת באחד נקבע  כאילו עראי  לאכלם שאסור

הקובעים.

.‚BÈ‡  ˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««≈
ÚB˜13˙Èa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚB˜ ÔÈ‡ ÌÈbb‰ ÔÎÂ . ≈«¿≈««ƒ≈»¿ƒ««ƒ∆««ƒ

ÚB˜ ‰hÓlL14ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ ‚ba ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆¿«»≈«¿ƒ…»»«««¿«««
BÈ‡  ‰ÏBÚÂ ÚtLÓ ˙Èa‰ ‰È‰L ÔB‚k ,˙Bn‡ Úa‡«¿««¿∆»»««ƒ¿À»¿∆≈
ÈÂ‡ ˙ˆ˜Ók ‰Ê ‚‚ È‰ ‡l‡ ,OÚn‰ ÔÓ ËBt≈ƒ««¬≈∆»¬≈«∆¿ƒ¿»¬ƒ

˙Èa‰15. ««ƒ

בית.13) קרוי  ואינו לדירה ראוי  שם:14)שאינו [במשנה
ורבינו  החייבת". חצר של שהם פי  על אף  פטורין "הגגות
והכוונה  קובע ", שלמטה שהבית פי  על "אף  וכתב  שינה
לפי - משתמרת שאינה וכגון המחייבת, חצר מסביב  שאין
בחצר? נטבלו לא למה שם, המשנה על הקשו שבירושלמי 
תאנים  "הביא שאמר יהודא רבי  בן יוסי  כר' תפתר ותירצו:
אבל  פטור". - גגו בראש לאוכלן לחצרו והעבירן השדה מן

שחייב ]. כרבי  פסק  סוף 15)רבינו סוף  הרי  עיון: [צריך
הגג]. דרך אלא השער, דרך לבית נכנס  לא

.„ÔÈÙÈv‰16ÔÈba‰Â17‰Úa‡ ‡e‰Â ,ıÈw‰ Èze «¿ƒƒ¿«À¿»ƒ»≈««ƒ¿«¿»»
ÔÎÂ ,ÌÈÏ˙k ‡Ïa ‡ˆÓpL ,Ô‰Èab ÏÚ ‰˜˙Â ÌÈ„enÚ«ƒ¿ƒ¿»««≈∆∆ƒ¿»¿…¿»ƒ¿≈
,ıÈw‰ ÈÓÈa ˙Bpb‰ Èe ÌÈÓk‰ Èa ÔÈOBÚL ˙BkÒÀ∆ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈««ƒ≈««ƒ
ÌÈÁ Ì‰a LÈÂ ıÈw‰ ÈÓÈ Ïk Ô‰a ÔÈcL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»ƒ»∆»¿≈««ƒ¿≈»∆≈«ƒ
˙kÒ ÔÎÂ .OÚÓÏ ÔÈÚB˜ ÔÈ‡  ÔÈÏB‚˙Â¿«¿¿ƒ≈»¿ƒ¿«¬≈¿≈À«

ÌÈˆBi‰18‰BˆÈÁ‰19‚Áa ‚Á‰ ˙kÒÂ20ÔÈ‡  «¿ƒ«ƒ»¿À«∆»∆»≈»
c ÔÈ‡ el‡ ÏkL .ÔÈÚB˜Ú˜ Ô˙È21. ¿ƒ∆»≈≈ƒ»»∆«

והולך 16) מלמעלה צר גג, בלי  אוהל, כמו הוא וצריף 
למטה. בדרכים.17)ומרחיב  לשמור העשויים מגדלים

לפנים 18) זו סוכות שתי  שעושים חרס  כלי  יוצרי  של דרכם
עושה  הוא ובחיצונה קדרותיו ומצניע  דר הוא בפנימית מזו,

למכור. קדרותיו ומוציא הפנימית 19)מלאכתו אבל
לדור 20)קובעת. המשיך אם אבל הסוכות, בחג כלומר,

למעשר. וקובעת קבע , דירת היא הרי  - החג לאחר בסוכה
אינם 21) חייהן נה: בערובין אמרו בצריפין, הדרים שעל

בהם  לדור ולא בקיץ , להתקרר אלא אינן השאר ואף  חיים,
למילתייהו  חזו "בורגנין אמרו בורגנין, ועל בקביעות.
היוצרים  סוכת ממש. לדירה ולא לתפקידם)", (=ראויים

אינה  החג וסוכת הפנימית. אלא היוצר, דירת אינה החיצונה
בלבד. עראי  דירת אלא

.‰ÔÈÙÈv‰22ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚÏ ÔÈÏBË  ÔÈba‰Â «¿ƒƒ¿«À¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈∆««
Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÏBË ÔÈ‡L Èt23ÔÎÂ .24Ùq‰ ˙Èa25 ƒ∆≈»¿ƒ¿»»»¿≈≈«≈∆

L„n‰ ˙Èe26ÈtÓ ,„nÏÓe LBiL ‰ÊÏ ÔÈÏBË  ≈«ƒ¿»¿ƒ»∆∆≈¿«≈ƒ¿≈
B˙Èk Ì‰L27.ÌÈÁ‡Ï ÔÈÏBË ÔÈ‡Â , ∆≈¿≈¿≈¿ƒ«¬≈ƒ

גם 22) רבינו למד ומזה הבורגנין". לבעל טובלין "שהן
היוצרים. וסוכת הקיץ  בתי  של דינם מה פירש ולא לצריפין,

למי23) טובל אינו קבע , דירת שהיא בית, גם הרי  לעיין יש
פירותיו  במכניס  אלא אינו זה כי  אומרים ויש שלו. שאינו
נקבע  שבביתו (ומכאן בעלמא העברה דרך חבירו לבית
קבע  דרך הכניסם אם אבל העברה), דרך הכניס  אם אפילו
קבע , דירת שאינן ובורגנין, צריפין ואילו למעשר. קובע  -
קבע . דרך הפירות הכניסו אם אפילו אדם, לכל טובלים  אינן

ובית 24) ספר "בית רומי : כתב ֿיד כגירסת שם ירושלמי 
למשנה". לסופר טובלין מקרא.25)תלמוד בו שמלמדים

וגמרא.26) משנה בו ממש,27)שמלמדים "ביתו" ולא
לאחרים. קובעים אינם ולפיכך שם דרים אינם שהרי 

.Â˙Èa Ô‰a LÈ Ì‡ :L„n‰ ˙Èe ˙Òk‰ ˙Èa≈«¿∆∆≈«ƒ¿»ƒ≈»∆≈
‰Èc28ÔÈÚB˜ 29.ÔÈÚB˜ ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â , ƒ»¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ

˙B‡Èe‡‰30ÒpÎÓÏ ˙BÈeOÚ‰ ˙B„OaL ˙BˆB‡‰Â31 »¿»¿»»∆«»»¬«¿À»
ÔÈÚB˜ ÔÈ‡ 32‰È„Ï eÈ‰ Ì‡Â ;33.ÔÈÚB˜  ≈»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ

לשמש.28) או אותם 29)לחזן בין רבינו חילק  לא כאן
לשמש  קבע  דירת ישנה שכאן לפי  אדם, כל לבין שם הדרים
הכניסו  אם לאחרים, גם הקובע  כבית הוא והרי  הכנסת, בית
בית  בתוך אינה שהדירה פי  על ואף  בקביעות, פירות בו
הכנסת, בית גם קובע  - ידו שעל בחדר אלא גופו, הכנסת

הקבע . לדירת ומרפסת שער כבית מחסנים.30)שהוא
מלאכתה.31) גמר לאחר התבואה בהם שאינן 32)לכנס 

כן 33)דירה. לא שאם למכונס , וגם לדירה גם כלומר,
שקובעים. הוא פשוט 

.Ê˙Èa‰L ÌLk34˙ÚB˜ ˆÁ‰ Ck ,OÚÓÏ ÚB˜ ¿≈∆««ƒ≈«¿«¬≈»∆»≈««
OÚÓÏ35eÒkiMÓe ;36ÚM‰ Cc ˆÁÏ37,eÚa˜ ¿«¬≈ƒ∆ƒ»¿∆»≈∆∆«««ƒ¿¿

.˙Èa‰ CB˙Ï ÔÒÈÎ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿ƒ»¿««ƒ

בר 34) שמואל "ר' ג: הלכה ג פרק  מעשרות בירושלמי 
למעשר  הקובעת חצר דיני  (כל כולהון יונתן ר' בשם נחמן

למדו". הבית מן במשנה) בתוס '35)האמורים מדבריהם.
קובע  בית שרק  הסובר ינאי  לר' שאף  עד, המתחיל דיבור

מדבריהם. חצר קובעת - התורה הפירות.36)מן
לעניין 37) רבינו למד ומשם בית, לעניין שם מציעא בבא

חצר.

.ÁÔÈÓL ÌÈÏk‰L Ïk ?˙ÚBw‰ ˆÁ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ»≈«««…∆«≈ƒƒ¿»ƒ
B˙adÎ38dÎB˙a ÏÎ‡lÓ LBa Ì„‡ ÔÈ‡L B‡ ,39B‡ . ¿»∆≈»»ƒ∆¡…¿»

‰z‡ ‰Ó :BÏ ÔÈÓB‡  dÏ Ì„‡ ÒkÈ Ì‡L ,ˆÁ»≈∆ƒƒ»≈»»»¿ƒ»«»
LwÓ40ÔÈBÈ„ ÈL da LiL ˆÁ ÔÎÂ ?41‡È‰L B‡ ¿«≈¿≈»≈∆≈»¿≈»ƒ∆ƒ

ÒÎÂ ‡a „Á‡Â ÒÎÂ dÁ˙Bt „Á‡L ,ÔÈÙzL ÈLÏƒ¿≈À»ƒ∆∆»¿»¿ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»
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קעז                
         

È‰  ÔÈÏÚBÂ ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÚBÂ ‡ˆBÈ B‡≈¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿¬ƒ¬≈
.˙ÚB˜ BÊ««

בחצר 38) שאין פי  על ואף  הפתח , בצד שומר שישנו והיינו
(כל  כולן כדברי  שהלכה להלן, הנזכרים הדברים יתר זו

להחמיר. שם) במשנה שאין 39)התנאים פי  על ואף 
בתוכה. נשמרים נשמרת 40)הכלים שאינה פי  על ואף 

בתוכה. לאכול בוש שכנים.41)ואדם

.ËÚL ˙Èa42‰„ÒÎ‡‰Â ˆÁ ÏL43 ˙Òtn‰Â ≈««∆»≈¿»«¿«¿»¿«ƒ¿∆∆
˙ÚB˜ ‰˙È‰ Ì‡ :ˆÁk Ô‰ È‰44ÔÈÚB˜ 45Ì‡Â , ¬≈≈¿»≈ƒ»¿»««¿ƒ¿ƒ

ÔÈÚB˜ ÔÈ‡  Â‡Ï46. «≈»¿ƒ

הוא 42) שבינתיים ומה שערים, שני  גדולות לחצירות כי 
שער. רוחותיו.43)בית משלוש המוקף  מקורה מקום

לחצר.45)למעשר.44) טפלים אינם 46)שהם שהם
כבורגנין. אלא אינו - שומר עומד השער שבבית ואף  דירה.

.È˙BÚB˜ Ô‰ÈzL  BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙BˆÁ ÈzL47. ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿
˙ÚB˜ ˙ÈÓÈt‰  BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ÌÈˆBi‰ ˙kÒ48, À««¿ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ««

˙ÚB˜ dÈ‡ ‰BˆÈÁ‰Â49˙Èk ˙ÚB˜  ˙eÁ‰Â .50. ¿«ƒ»≈»««¿«¬««¿«ƒ

הרגל 47) דריסת לפנימית שיש פי  על ואף  החיצונה, גם
משתמרת. שאינה כחצר אינה - קבע 48)עליה שדירת

החמה. לימות אלא שאינה אף  קבע 49)היא, דירת שאינה
החיצונה  אומרים אין - לחצר טפל שער שבית ואף  כנ"ל.
כל  חשובה הפנימית שאין למעשר, ותקבע  לפנימית טפלה

שער. בית החיצונה לה להיות דר 50)כך שאינו ואף 
למעשר  היא קובעת בחנות, תשמישו שכל כיוון בבית,

כחצר.

.‡ÈÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÂÈ˙Bt CÈÏBn‰51Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ≈»ƒ»¿»««ƒ
Ô‰a ÒÎ ‡e‰L52‡Ï  Cca ˙BˆÁÏÂ ÌÈzÏ ∆ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«¬≈«∆∆…

eÚa˜53È‡Ú ÏÎB‡ ‡l‡ ,54‡e‰L ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú ƒ¿¿∆»≈¬««∆«ƒ««»∆
‰ÊÁa ÔÎÂ .B˙n‚Ó ÛBÒ55. ¿«»¿≈«¬»»

פי51) על ואף  למכרם, כשמוליכם המדובר כי  אומרים יש
שאינו  כיוון - מיד נקבעו בשוק  למכרם פירותיו שהגומר
מיד. נקבעו לא מיוחד, במקום אלא למכרם רוצה

אם 53)עמהם.52) אלא  קובעים  וחצרו  חברו בית שאין
לפירותיו. סופית מגמה לו אין קבע 54)כן אכילת אבל

בו 55)אסורה. חזר מגמתו לסוף  שהגיע  שלפני  היינו,
למקום  שיחזירם עד נקבעים אינם - והחזירם ונמלך

המיועד.

.È˙BÈÚa ÔÈÈÊÁn‰ ÔÈÏÎB‰56ˆÁÓ ÔÈÒÎ Ô‰L , »¿ƒ««¬ƒƒ»¬»∆≈ƒ¿»ƒ≈»≈
È‡Ú ÔÈÏÎB‡  ˆÁÏ57ÔÈlL ˙ÈaÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ¿»≈¿ƒ¬««∆«ƒƒ««ƒ∆»ƒ

Ba58.

לנשים.56) בשמים לאכלם 57)למכור שנטלום מפירות
למעשר. מיד נקבעו - נטלום למכרן שאם בעצמם,

קובע 58) אחר בית אף  - אחרת מגמה לפירות שאין שכיוון
למעשר.

.‚ÈÔÓ ‰eËt‰ ˆÁa ÔÏÎ‡Ï ‰„O‰ ÔÓ ÌÈ‡z ‡Èn‰«≈ƒ¿≈ƒƒ«»∆¿»¿»¿»≈«¿»ƒ

˙BOÚn‰59zÓ ‰Ê È‰  B˙Èa CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â ÁÎL , «««¿»«¿ƒ¿ƒ»¿≈¬≈∆À»
È‡Ú Ô‰Ó ÏÎ‡ÏÂ Ô‡ÈˆB‰Ï60ÔÎÂ .61ÔÏÚ‰Â ÁÎL Ì‡ ¿ƒ»¿∆¡…≈∆¬«¿≈ƒ»«¿∆¡»

,Bbb L‡a ÔÏÎ‡Ï Ô‡È‰ .È‡Ú ‚ba Ô‰Ó ÏÎB‡  ‚bÏ««≈≈∆««¬«¡ƒ»¿»¿»¿…«
BÁ ˆÁ CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â ÁÎLÂ62ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,eÚa˜  ¿»«¿ƒ¿ƒ»¿¬«¬≈ƒ¿¿¿……«
.OÚiL „Ú«∆¿«≈

משתמרת.59) אם 60)שאינה אלא קובע  הבית שאין
עראי . אפילו לאכול, אסור הבית בתוך אבל מדעת, הכניסו

הגג 61) לראש והעלן "שכח  נאמר: ושם שם. תוספתא
להיות  צריך כי  ויתכן עראי ". מהן אוכל ביתו בתוך אפילו
פי על ואף  ביתו דרך לגג העביר כלומר ביתו", "מתוך
בדעת, היה שלא כיוון - העברה בדרך אפילו קובע  שביתו

קובע . אינו בשכחה, "הבית"62)אלא להיות: צריך
חצרו  דרך פירותיו העביר כלומר, כפשוטה), (תוספתא
נקבעו  בעלמא, בהעברה לגג שהעלם אף  המשתמרת
הוא  וכן בדעת. הייתה אם בהעברה קובעת שחצירו למעשר,
לאוכלן  לחצירו והעבירן השדה מן תאנים "הביא בירושלמי 

מחייב . רבי  גגו בראש

.„ÈˆÁ63˙cÚ ‡È‰L64ÔÈÏÎB‡Â ,‰p‚k ‡È‰ È‰  »≈∆ƒ∆¿∆∆¬≈ƒ¿ƒ»¿¿ƒ
È‡Ú dÎB˙a65da „ÚiL ‡e‰Â .66da ÚÊ Ì‡Â . ¿»¬«¿∆≈»≈À»¿ƒ»«À»

da ÚË Ì‡ ÔÎÂ .È‡Ú ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ 67ÚË Ì‡Â . ≈¿ƒ¬«¿≈ƒ»«À»¿ƒ»«
ˆÁ ÈBÏ68˙cÚ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,69È‰ ÏÎB‡ ‰Ê ¿»≈ƒ¿ƒ∆¿∆∆¬≈∆≈

˙BÏÈ‡ Ô˙B‡Ó È‡Ú70. ¬«≈»ƒ»

כגינה 63) היא הרי  נעדרת, שהיא חצר נחמיה ר' בשם "תני 
עראי . בתוכה שהחרישה 65)נחרשת.64)אוכלין

ממנה. חצר שם מבטלת חצר, של תשמיש שאינה
כולה,66) לעדור ימשיכו בוודאי  רובה, שנעדרה [שכיוון

נעדר]. לא שעדיין המיעוט  מן גם חצר דין בטל ולכן
רובה 67) נטע  חייבת, רובה זרע  "תני  שם: בירושלמי 

הדא  חצר, של לנוייה שנטעה והיא חסדא רב  אמר פטורה,
נחמיה) רבי  של מברייתא =) ההיא מן לומדת) =) ילפא
רובה  (זרע  ההיא מן ילפא הדא הדא. מן ילפא וההיא
קורקוס ] הר"י  להיות, צריך כן - פטורה רובה [נטע  חייבת)
הייתה  שאם הדא מן ילפא וההיא נעדרת, שתהא והוא
של  [ופירושם רובה" שעידר והוא פטורה, שהיא נעדרת
חצר, מתורת בטלה רובה, נעדרה שאם פי  על אף  דברים:
כולה, לעדור ימשיכו שבוודאי  הדברים שנראים מפני  היינו
שנשאר  שהמיעוט  הוא סימן ונטעוה, שזרעוה לאחר אבל
בחצר, ונטיעה זריעה כי  ומסתבר כך. יישאר - מעודר בלתי 
אין  לפיכך לכך, המועד בבוא יעקרון ובוודאי  קבע , אינן
אליו  לבטל בקביעות, שלא ניטע  או שנזרע  הרוב , של בכוחו
חצר, בתורת נשאר והמיעוט  כלל, נעדר שלא המיעוט  את
קובע  הוא שגם לחצר, שער כבית הוא הרי  הרוב  כן ואם

עצמו. החצר כמו היא 68)למעשרות זו שנטיעה
אל  נעדר, ולא ניטע  שלא המיעוט , בטל ולפיכך לקביעות,

ונעדר. שניטע  שהגיה 69)הרוב  מה לפי  שם, ירושלמי 
והוא  לנוי ) בנטעה =) פטורה רובה "נטע  קורקוס : הר"י 
ולהשתמש  להלך אפשר נעדרה, לא שאם נעדרת". שתהא

האילנות. שסביב  השטח  הכניס 70)בכל אם הדין הוא
החוץ . מן פירות לתוכה
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קעח               
         

.ÂËˆÁa ˙„ÓBÚ‰ ‰‡z71˙Á‡ ‰pnÓ ÏÎB‡  ¿≈»»∆∆¿»≈≈ƒ∆»««
˙Á‡72Ûˆ Ì‡Â ;eËÙe73OÚÓa iÁ 74‰na . ««»¿ƒ≈≈«»¿«¬≈«∆

Ì‡ Ï‡ ;Ú˜wa „ÓBÚ ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈««¿«¬»ƒ
‰‡z‰ L‡Ï ‰ÏÚ75B˜ÈÁ ‡lÓÓ 76ÏÎB‡Â77ÌL78; »»¿…«¿≈»¿«≈≈¿≈»

OÚÓÏ ÚB˜ ˆÁ ÈÂ‡ ÔÈ‡L79. ∆≈¬ƒ»≈≈«¿«¬≈

שלא 71) או רובה, ניטע  שלא וכגון קורקוס ). (הר"י  החייבת
בבית, העומדת תאנה שגם רבינו, שכתב  מה ועיין נעדרה.

מכאן. זה דין ולמד מדבריהם, במעשר כלומר,72)חייבת
חצר  שאין הלאה. וכן ואוכל אחת קוצץ  ואוכל, אחת קוצץ 

מלאכתו. שנגמרה בדבר אלא שניים.73)קובעת שקצץ 
כגורן.74) עשאן שבידו מלאכתן, כנגמרה זה שהרי 

ואין  גורנה", כעמיר קבצם "כי  הפסוק  על זה דבר והסמיכו
משתיים. פחות אלא 75)קיבוץ  דווקא, לאו התאנה וראש

החצר. כאוויר הוא הרי  הקרקע , על עומד שאינו כיוון
מלאכתם.76) גמר שזהו פי  על עראי .77)אף  אכילת
לחצר".78) יוריד שלא הבית 79)"ובלבד שאוויר מכלל

קובע . כן

.ÊË‰˙È‰80‰p‚Ï ‰ËBÂ ˆÁa ˙„ÓBÚ81‰Ê È‰  »¿»∆∆¿»≈¿»¿ƒ»¬≈∆
Bk„k ‰pba ‰pnÓ ÏÎB‡82‰ÚeË ‰˙È‰ el‡k ≈ƒ∆»«ƒ»¿«¿¿ƒ»¿»¿»

‰pba83BÊ È‰  ˆÁÏ ‰ËBÂ ‰p‚a ‰ÚeË ‰˙È‰ . «ƒ»»¿»¿»¿ƒ»¿»¿»≈¬≈
˙Á‡ ‡l‡ ÌL ÏÎB‡ BÈ‡L ,ˆÁa ‰ÚeËkƒ¿»∆»≈∆≈≈»∆»««

[˙Á‡]84. ««

לגינה,80) ונוטה בחצר עומדת שהיא "תאנה י : משנה שם
ופטור". כדרכו לגינה.81)אוכל נוטים ופירותיה שענפיה

עראי .ו 82) באכילת ומותר חייב . אינו בידו, שצירף  אף 
בטל 83) (שהענף  עיקרו בתר נופו "שדי  שאמרו פי  על ואף 

וכשנוטה  החצר פני  בראיית תלוי  הדבר כאן - העיקר) לגבי 
קורקוס ). (ר"י  החצר פני  רואה אינה הרי  בגינה, ואוכל לגינה

שהנוף 84) פי  על אף  כאן, ואף  חייב . שניים, צירף  אם אבל
לעשר. חייב  - הבית פני  שראה כיוון לעיקר, בטל

.ÊÈˆÁa ‰ÚeËpL ÔÙb85ÏBkL‡‰ Ïk ˙‡ ÏhÈ ‡Ï  ∆∆∆¿»¿»≈…ƒ…∆»»∆¿
„Á‡ „Á‡ b‚Ó ‡l‡ ,ÏÎ‡ÈÂ86‡Ï  ÔBna ÔÎÂ . ¿…«∆»¿«¿≈∆»∆»¿≈¿ƒ…

ÔBn‰ Ïk ˙‡ ÏhÈËBt ‡l‡ ,87ÔÏÈ‡a ÔBn‰ ˙‡88, ƒ…∆»»ƒ∆»≈∆»ƒ»ƒ»
„t‰ ÏÎB‡Â89B˙ÙBk  ÁÈh‡a ÔÎÂ .ÌMÓ90 ¿≈«∆∆ƒ»¿≈«¬«ƒ«¿

Ú˜wa91ÌL BÏÎB‡Â92ÏBkL‡a ÏÎB‡ ‰È‰ .93 ««¿«¿¿»»»≈¿∆¿
‰pba94ˆÁÏ ‰pb‰ ÔÓ ÒÎÂ ,95‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ»¿ƒ¿«ƒ«ƒ»∆»≈««ƒ∆»»

ˆÁ‰ ÔÓ96OÚiL „Ú Ó‚È ‡Ï 97. ƒ∆»≈…ƒ¿…«∆¿«≈

לגפן,86)החייבת.85) מחובר בעודו האשכול מן כלומר,
מלאכתו. כנגמר זה והרי  גרנו, שהוא יאכל, לא שניים אבל

"פורד".87) כמו מפרשים ויש כרמך". "ופרט  מלשון
מחובר.88) הרימון.89)בעודו (פרק 90)גרגיר ובר"ש

אותו  כופף  מחובר שהאבטיח  עץ  ואוכל, "כופף  שם): ב 
ושם: שם במשנה אבל ואוכל". ונושך לפיו האבטיח  שיגיע 
חתיכה. מלשון והוא ואוכל". "וסופת באבטיח ", "וסופת

עראי .92)במחובר.91) מאשכול.93)אכילת כלומר,
בהיתר.94) לאכלו והתחיל שם בכוונה.95)שתלשו

קובעת. החצר אין - ונכנס  שכח  מתיר 96)שאילו אז שרק 

לגמור. אליעזר לאכלו,97)ר' זה אשכול שתלש שכיוון
למעשר. קובעתו וחצר מלאכתו, נגמרה

.ÁÈaÒk98ˆÁa ‰Úef‰99ÌÒ˜Ó 100‰ÏÚ ‰ÏÚ À¿»«¿»¿»≈¿«¿≈»∆»∆
BÏÎB‡Â101Ûˆ Ì‡Â ;102OÚÏ iÁ 103Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿ƒ≈≈«»¿«≈¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בתורה.98) האמור גד זרע  מבטלת 99)והוא אינה וזריעה
החצר. מחוברת 101)תולש.100)שם כשהכסבר

והחצר 103)שניים.102)לקרקע . מלאכתן, שנגמרה
קובעתן.

ה'תשע"ט  מרחשון  י"ז שישי יום 

   1 
למעשר.1) נקבעו מאימתי  תלושין פירות הלוקח  יבאר

קובעת  המתנה אם לאכול. וזה לאכול זה חבירו עם המחליף 
ודין  בפירות. עמו לעשות הפועלים את השוכר למעשר.
עליו  להם ואין בשדה מלאכה לו לעשות פועלים המוציא
יין  המוזג או באדמה פירות הטומן או המבשל מזונות.
שנייה. אחריה לתרום שצריך תרומה התורם קבע . אם במים

לאכול. לו מיוחדת שהייתה ותאנה

.‡ÔÈLeÏz ˙Bt Á˜Bl‰2ÔÏÎ‡Ï3OÚÓÏ eÚa˜  «≈«≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿¿¿«¬≈
e‡aL BÓk ,Ì‰ÈcÓ4ÔziMÓ ?eÚwÈ È˙ÓÈ‡Óe . ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿≈≈»«ƒ»¿ƒ∆ƒ≈

CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc‰ ˙‡5È‰ .6Ô˙ ‡lL ∆«»ƒ««ƒ∆…»«¬≈∆…»«
Ïk elÙ‡ ,ÁÈpÓe Ba ÁÈpÓe Ba ‰È‰Â ,ÌÈÓc»ƒ¿»»≈«ƒ«≈«ƒ«¬ƒ»
iÁ˙ ‡Ï  ÁwÏ BaÏa ÓbL Èt ÏÚ Û‡Â ,Blk ÌBi‰«À¿««ƒ∆»«¿ƒƒ«…ƒ¿«≈

OÚÏ7Ì‡Â .8BaÏa ÓbMÓ  ÌÈÓL ‡È ‰È‰ ¿«≈¿ƒ»»¿≈»«ƒƒ∆»«¿ƒ
OÚÓ9ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ Ì‡ ,ÎBnÏ ÈÊÁÈ Ck Á‡Â ,10. ¿«≈¿««»«¬ƒ«≈ƒ»»¿«¬ƒ

ב .2) הלכה פ "ב  למעלה ראה מוכר, ביד מלאכתם שנגמרה
כבהלכה 3) למעשר, נקבעים אינם - למכרם לקחם אם אבל

ב .4)הסמוכה. הלכה ופ "ד ג, הלכה ג פרק  למעלה
שיטבלו 5) מהו "דמים א: הלכה ג פרק  מעשרות ירושלמי 

שחכמים  ואף ֿעלֿפי  הן". כמקח  דמים אמרה הדא - כמקח 
נשרפו  ללוקח  המוכר יאמר שלא כדי  דמים, קנין הפקיעו
הלכות  מכירה מהלכות (פ "ג משיכה ותקנו בעליה, חטיך
אף  קנין, פעולת שנעשתה כיון חל מעשר חיוב  - אֿה)

תוקף . לה אין פח .6)שמדרבנן בתרא בבבא ברייתא
(שם).7) כלל קנין פעולת  אינו  בלב  שם.8)שגמר
להלן 9) ראה ללוי , ונתן שלקח  המעשר תמורת דמים ויתן

ח . הלכה כן,10)פי "א לא שאם מסכים, שהמוכר והוא
בירא  ד"ה שם בתוספות ועיין זו. היא שמים יראת מה

בגליון. בהגהה ועיין הכסף ֿמשנה, נתכוין ולזה שמים.

.Á˜Bl‰11Ú˜wÏ aÁÓa12LeÏz Á˜lL B‡13 «≈«ƒ¿À»««¿«∆»«»
eÚa˜ ‡Ï  BÁÏ ÁÏLÏ14Ô‰Ó ÏÎ‡Ï BÏ LÈÂ , ƒ¿…««¬≈…ƒ¿¿¿≈∆¡…≈∆
È‡Ú15. ¬«

פטור,11) לקרקע  במחובר "לקח  ט : משנה ה פרק  מעשרות
"לקח  כנראה: גרס  ורבינו פטור". לחבירו לשלוח  לקט 
שם. המשנה בפירוש נראה וכן פטור". לחבירו לשלוח 
בתלוש  הא פטור, לקרקע  במחובר "לקח  שם: (ובירושלמי 
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קעט                
         

נגמרה  שלא בפירות טובל מקח  ליה אית מאן - חייב 
קובע  המקח  שאין רבינו, ולדעת מאיר?" רבי  לא מלאכתן,
צריך  ג), הלכה פ "ג (למעלה מלאכתן שנגמרה לאחר אלא
למעשר, מלאכתו שנגמרה טבל בזורע  מדובר שכאן לומר
וקרא  ושתלה בכרי  שמרחה בשיבולת נסתפקו לא כאן שעד
תרומות  מהלכות פי "א ולמעלה ע . (מנחות תרומה שם עליה
היא  והרי  לגמרי  הטבל איסור ממנו פרח  אם אלא כו), הלכה
בהערה). שם (ראה המעשרות לעונת הגיעו שלא כפירות
למעשר, מלאכתם גמר כלומר, ומעשרות, תרומות חיוב  אבל
בזה, הוא שהחידוש כתב  קורקוס  והר"י  בהם, בטל בוודאי 
עראי , מהם אוכל מלאכתם, ונגמרה שנתלשו לאחר שאף 
אורֿשמח ). ועיין במחובר, היתה המקח  שפעולת כיון

לקרקע .12) המחוברים מלאכתו.13)פירות שנגמרה
(פירוש 14) לאכלן לקחן אלאֿאםֿכן קובע  המקח  שאין

אינו  התורה ומן דאורייתא, כעין שתיקנו שם), המשניות
ולא  לעצמו, לאכלם דעת על מלאכתם כשגמר אלא חייב 

א. הלכה ב  פרק  למעלה ראה קבע ,15)למכרם, לא אבל
א. הלכה ג פרק  למעלה ראה מעשרות, לעונת שהגיע  כיון

.‚ÓB‡‰16LÓÁ Ba ÈÏ Ô˙Â ‰Ê q‡ EÏ ‡‰ :BÁÏ »≈«¬≈≈¿ƒ»∆¿≈ƒ»≈
ÌÈ‡z17eËÙe ˙Á‡ ˙Á‡ ÏÎB‡ ‰Ê È‰ 18Ì‡Â ; ¿≈ƒ¬≈∆≈««««»¿ƒ

OÚÏ iÁ  Ûˆ19EÏ ‡‰ .20ÌÈOÚa ‰Ê q‡21 ≈≈«»¿«≈≈¿ƒ»∆¿∆¿ƒ
ÈÏ ‡L ÌÈ‡z22ÏÎB‡Â ˙Á‡ ˙Á‡ Ba 23. ¿≈ƒ∆»…ƒ≈««««¿≈

ÏÎB‡Â ÔÏÈ‡a epnÓ b‚Ó  ÈÏ ‡L ÏBkL‡a24. »∆¿∆»…ƒ¿«¿≈ƒ∆»ƒ»¿≈
BËBt  ÈÏ ‡L ÔBna25ÁÈh‡a .ÏÎB‡Â ÔÏÈ‡a »ƒ∆»…ƒ¿»ƒ»¿≈»¬«ƒ«
Ú˜wa ˙ÙBk  ÈÏ ‡L26ÏÎB‡Â27˙‡ ıv˜ Ì‡Â . ∆»…ƒ≈««¿«¿≈¿ƒƒ≈∆

ÌÙˆÂ ÌÈ‡z‰28ÁÈh‡‰ B‡ ÏBkL‡‰ ıvwL B‡ , «¿≈ƒ¿≈¿»∆ƒ≈»∆¿»¬«ƒ«
OÚÏ iÁ 29LÏ˙p‰ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï È‰L ,30Ï‡ . «»¿«≈∆¬≈…»»∆»«ƒ¿»¬»

ÈzLa q‡ EÏ ‡‰ :BÏ Ó‡ Ì‡31ÈLa ,el‡ ÌÈ‡z ƒ»«≈¿ƒ»ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ¿≈
ÌÈÁÈh‡ ÈLa ,el‡ ÌÈBn ÈLa ,el‡ ˙BÏBkL‡∆¿≈ƒ¿≈ƒƒ≈ƒ¿≈¬«ƒƒ

el‡32Bk„k ıˆB˜ 33È‡Ú ÏÎB‡Â34‡lL ;eËÙe ≈≈¿«¿¿≈¬«»∆…
aÁÓa ÔÁ˜Ï È‰L ,ÁwÓa eÚa˜35. ƒ¿¿¿ƒ»∆¬≈¿»»ƒ¿À»

מאיר.16) כר' ולא יהודה כר' ה, משנה ב  פרק  שם
למעשר.17) מלאכתם נגמרה אחת 18)שלא נוטל כלומר,

הלאה. וכן ואוכל, והמקח 19)מחבירו מלאכתו גמר שזהו
חצר. לענין טו הלכה פ "ד למעלה וראה שם 20)קובען,

ו. שם.21)משנה שבירושלמי  במשנה הוא וכן
ולא 22) התאנים, את לו כשיבור המקח  שיחול כלומר,

להלן. וראה במחובר, כשהם מן 23)עכשיו תולש כלומר,
שם: ובירושלמי  ואוכל". "בורר שם: ובמשנה וכו' המחובר
ואוכל". והולך אחת אחת מגרגר יוחנן ר' בשם יוסי  "ר'

כנ"ל.24) אחת, אחת למעלה 25)כלומר, ראה מבקעו,
יז. הלכה שם.26)שם קמעא.27)ראה קמעא

כאחת.28) שתים מלאכתם.29)אפילו גמר שזהו
למעלה.30) "בב '".31)כמבואר בטעות חדשים בדפוסים
ולאילן.32) לקרקע  כאחת.33)המחוברים אחדים אפילו
מעשרות.34) לעונת הגיעו שכבר מאחר קבע , לא אבל
הקודמת).35) (בהלכה במחובר קבע  לא ומקח 

.„ÛÈÏÁn‰36BÁ ÌÚ37ÏÎ‡Ï ‰ÊÂ ÏÎ‡Ï ‰Ê :38 ««¬ƒƒ¬≈∆∆¡…¿∆∆¡…
˙BOÚÓÏ eÚa˜ Ô‰ÈL39‰Ê .LeÏ˙a eÁ˜Ï È‰L , ¿≈∆ƒ¿¿¿««¿∆¬≈»¿¿»∆

˙Bˆ˜Ï ‰ÊÂ ˙Bˆ˜Ï40ÔÈ‡L ;eÚa˜ ‡Ï Ô‰ÈL  ƒ¿¿∆ƒ¿¿≈∆…ƒ¿¿∆≈
BÓk ,BzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡lL c ÚB˜ În‰«∆∆≈«»»∆…ƒ¿¿»¿«¿¿

e‡aL41,‰ÏÈÎ‡Ï ÛÈÏÁ‰L ˙Bt „Á‡‰ Á˜Ï . ∆≈«¿»«»∆»≈∆∆¡ƒ«¬ƒ»
‰ÏÈÎ‡Ï Á˜lL ‰Ê  Ô˙Bˆ˜‰Ï Ô‰ÈÙÈÏÁ Á‡‰ Á˜ÏÂ¿»«»«≈¬ƒ≈∆¿«¿»∆∆»««¬ƒ»
Úa˜ ‡Ï Ô˙Bˆ˜‰Ï Á˜lL ‰ÊÂ ,OÚÏ iÁ«»¿«≈¿∆∆»«¿«¿»…ƒ¿«

OÚÓÏ42. ¿«¬≈

מהלכות 36) בפ "ה נתבאר החליפין ודין ח . משנה שם
חבירו  קנה - חבירו של האחד משך שאם א, הלכה מכירה

משך. שלא ואף ֿעלֿפי  מלאכתן 37)שלו, שנגמרה פירות
מלאכתן. נגמרו הם שאף  חבירו, פירות ולא 38)תחת

מלאכתן. נגמרה כן ואם והוא 39)לקצות, מקח , שזהו
אסור. אחד אחד ואפילו כדי40)קובעם, בשדה לשטוח 

מלאכתם. נגמרה לא שעדיין למעלה 41)שיתייבשו,
ג. פרק  ג לה:42)הלכה ביצה רש"י  ועיין שם, יהודה כר'

.‰ÓB‡‰43ÌÈ‡z ÌÈOÚ EÏ ËwÏÂ ‡ˆ :BÁÏ »≈«¬≈≈¿«≈¿∆¿ƒ¿≈ƒ
ÈlMÓ44ElMÓ ÈÒk ˙‡ ‡lÓ‡ È‡Â ,45L Ì‰È ƒ∆ƒ«¬ƒ¬«≈∆¿≈ƒƒ∆¿¿≈∆

ÌÈeËt46ÔÈÙÈÏÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,47Ì‡Â .ÎÓ ‰È‰iL È„k ¿ƒ∆≈∆¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ
iÁ  ÏÎ‡Â Ûˆ48ÎÓk ˙ÚB˜ dÈ‡ ‰zn‰Â .49. ≈≈¿»««»¿««»»≈»««¿∆∆

א.43) הלכה פ "ב  שם אינו 44)ירושלמי  אבל מאילני .
לכשילקטם. אלא אותם הם 45)קונה שאם התלושים,

כנ"ל  במחובר, נקבעים אינם חליפין, היה אם אף  מחוברים,
הראשון  שמשך לאחר מיד אותם קונה הוא שהרי  ב , בהלכה

שלו. העשרים "המלקט 46)את אמרו: פ "ב  בתוספתא
בירושלמי הובאה וכן פטור", כריסו הממלא חייב , במניין
שניהם  שם, הירושלמי  מסקנת לפי  אבל ראב "ד). (ועיין שם
קורקוס . בר"י  וראה חליפין. זה שאין פטורים,

[כלומר,47) חליפין לו אין שימי  ר' "אמר שם: ירושלמי 
(שהסכים  בזה האיש נתכוון שלא כלל] חליפין קנין זה אין
בלב  [לתת שיאכל לבו את להגיס  אלא תאנים) עשרים ללקט 
אלא  מכר בתורת לא אבל מפירותיו, כרסו שימלא חבירו
גם  זה, שלפי  רבינו, וסובר כדלהלן]". קובעת ואינה כמתנה,
מתנה. שניהם אלא חליפין זה שאין - פטור המלקט 

חייב 48) צירף  שאם אומרים אנו שבו כמכר, זה אין כלומר,
פטור  - צירף  אם שאף  כמתנה אלא ג), הלכה (למעלה
להלן  רבינו בלשון וראה כסף ֿמשנה). ועיין (חזוןֿאיש,

יא. שסובר 49)הלכה למי  שאף  אמרו, שם בירושלמי 
יז, הלכה שני  מעשר מהלכות פ "ג להלן (ראה כמכר "מתנה
שהוא  במעשר - יט ) הלכה ויובל שמיטה מהלכות ופי "א
מהלכות  פ "א למעלה (ראה עזרא בימי  אפילו מדבריהם,
חילק  לא שרבינו [ומכיון במתנה. הקלו כו), הלכה תרומות
בארץ  ישראל שכל בזמן למעשר הזה בזמן מעשר בין
שמקח  ג) הלכה (שם יוחנן ר' שלדברי  שסובר נראה ישראל,
- ב ) הלכה (פ "ב  למעלה פסק  וכן התורה, מן קובע  אינו

במתנה]. הקלו לעולם

.Âı‡‰ ÌÚ50ÌÎÏ eÏË :Ó‡Â ˜eMa BÚ ‰È‰L «»»∆∆»»≈«¿»«¿»∆
ÌÈ‡z51ÌÈÏÎB‡ 52ÔÈeËÙe53‰zn‰ ÔÈ‡L , ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈««»»
˙ÚB˜54eÒÈÎ‰ Ì‡Â .55Ì‡ :Ô‰ÈzÏ56ÌÚ‰  ««¿ƒƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ…»»

ÌÈzaÏ ÌÈÒÈÎÓ57È‡cÂ ÌÈOÚÓ 58ÌÚ‰  Ì‡Â ; «¿ƒƒ«»ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ…»»
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קפ               
         

˜eMÏ ÌÈÒÈÎÓ59‡nL ,È‡Ó„ ‡l‡ ÌÈw˙Ó ÔÈ‡  «¿ƒƒ«≈¿«¿ƒ∆»¿«∆»
Ì‡Â .˜eMÏ ‡È‰ Ck Á‡Â OÚ60ÌÎÏ eÏË :Ó‡ ƒ≈¿««»≈ƒ«¿ƒ»«¿»∆

È‡Óc OÚÓ ˙ÈaÏ ÒÈÎnLk  ÌÈzaÏ eÒÈÎ‰Â61. ¿«¿ƒ«»ƒ¿∆«¿ƒ««ƒ¿«≈¿«
Ô˙62‰aÓ „ BÏ63 ÏÎ‡Â ÏË :BÏ Ó‡ elÙ‡ , »«»»¿À∆¬ƒ»«…∆¡…

ÒÎ‰Â ÏË :BÏ Ó‡L ÈÓk ‰Ê È‰64ÏÎB‡ BÈ‡L , ¬≈∆¿ƒ∆»«…¿«¿≈∆≈≈
È‡Óc Ôw˙iL „Ú65Bkc ÔÈ‡L „ BÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . «∆¿«≈¿«¿≈ƒ»«»»∆≈«¿

ÈÁ ÏÎ‡‰Ï66ÏÎ‡Ï Bkc ÔÈ‡L ÏB„b Ì„‡ ‰È‰L B‡ , ¿≈»≈«∆»»»»»∆≈«¿∆¡…
˜eMa67È‡Óc Ôw˙Ó ‰Ê È‰ 68. «¬≈∆¿«≈¿«

א.50) משנה ב  פרק  עראי .52)במתנה.51)שם
התאנים.55)כנ"ל.54)ממעשר.53) שקיבלו אלו
שם.56) עד 57)ירושלמי  עראי  מהם לאכול שמותר

הלכות  פ "ג (למעלה הדברים מששת באחד למעשר שיקבעו
עומד 58)אֿג). ולא בשוק  עובר היה שעםֿהארץ  שכיון

המיעוט  מן ולא לבתיהם, שמכניסים הרוב  מן הוא ודאי  שם,
מהם  הפריש לא ואף  עישרם, לא ובוודאי  לשוק , שמכניסים
מתעשרים  ולכן הבית, פני  ראו לא עוד שהרי  גדולה, תרומה

שם). אנשי  (תוס ' אסור 59)ודאי  מלאכתם, שמשנגמרה
א). הלכה (שם עראי  מהן שם.60)לאכול משנה

שהרי61) לבתים. מכניסים שהרוב  ואף ֿעלֿפי  ודאי , ולא
וראה  מיד, אתקנם ואני  לבתיכם הכניסו להם: כאומר הוא
מהם  יאכלו "לא אמרו: שם ובמשנה הסמוכה. בהלכה
משום  והיינו לבתיהם, שהכניסו לפני  אף  היינו עראי ",
הלכה  פ "ט  (להלן נאמן עםֿהארץ  גדולה תרומה שלעניין
גדולה  תרומה תרם בוודאי  מיד, שיתקן שאמר ומכיון א).
(תוספות  ג הלכה שם למעלה כמפורש למעשר, קובעת והיא
[אבל  כסף ֿמשנה). (ועיין זו בבא השמיט  ורבינו שם). אנשי 
וחייב ", אוכל וזה ופטור, אוכל "זה הסמוכה: בהלכה רמזה
וחייב , בשוק  אוכל - והכניס  טול לו שאמר זה כלומר:

שם.62)וכנ"ל]. תאנים.63)ירושלמי  של גדולה כמות
ריבויין.64) מחמת בחוץ  לאכלן שאי ֿאפשר לבית,
לשם 66)כנ"ל.65) לבית להכניסו וצריך בישול, הטעון
שלא 67)כך. [והיינו ב .' הלכה סוף  פ "ג שם ירושלמי 

(פ "ה  בלבד חכם בתלמיד אלא זה אין שאז העם, בפני 
ב , הלכה דעות צריכה מהלכות והיא ו, הערה שם וראה

בשוק  והאוכל אדם, לכל דין זה הרי  העם בפני  אבל תיקון),
מהלכות  בפי "א ראה לעדות, ופסול בזוי  הוא הרי  העם בפני 

ה). הלכה לבית,68)עדות והכניסו טלו כאומר הוא שהרי 
וכנ"ל.

.ÊeÈ‰69Ó‡ ,ÌÈL70ÏÎ‡Â ÏË :„Á‡Ï71Ó‡Â , »¿«ƒ»«¿∆»…∆¡…¿»«
ÒÎ‰Â ÏË :ÈMÏ72‰Ê 73ÏÎB‡74eËÙe75‰ÊÂ ,76 «≈ƒ…¿«¿≈∆≈»¿∆

iÁÂ ÏÎB‡77. ≈¿«»

שם.69) הארץ .70)ירושלמי  בשוק .71)עם
ואכול".73)לבית.72) "טול לו: עראי ,74)שאמרו

לבית. "טול 76)ממעשר.75)מחוץ  לו: שאמרו
שאמרו 77)והכניס ". כמו וחייב , בשוק  אוכל כלומר,

עראי ", מהם יאכלו לא לבתיכם, והכניסו "טלו שם: במשנה
הרי והכניס ", "טול לו שאמר שכיון הקודמת. בהלכה וראה
גדולה  תרומה שעל ומכיון מיד, אתקן אני  לו: כאומר הוא
התרומה  הפרשת ידי  על הפירות נקבעו הרי  נאמנים,

שם) אנשי  (תוספות ג הלכה פ "ג למעלה כמפורש הגדולה,
ו.ורא  הלכה למעלה ה

.ÁÔÎÂ78˙eÁa B‡ ÚLa ÌÈLBÈ eÈ‰L ÌÈL‡79, ¿≈¬»ƒ∆»¿ƒ¿«««¬
Ì‰Ï Ó‡Â80eÏÎ‡Â eÏË :81ÔÈÏÎB‡ el‡ È‰ 82 ¿»«»∆¿¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ

ÔÈeËÙe83eÏÎ‡È ‡Ï ˙eÁ‰ ÏÚa B‡ ÚM‰ ÏÚe , ¿ƒ««««««««¬……¿
eÏË :el‡Ï ÓB‡k ‡ˆÓpL .È‡Ó„ eOÚiL „Ú«∆¿«¿¿«∆ƒ¿»¿≈¿≈¿

ÌÎÈzÏ eÒÈÎ‰Â84Ì‰Èzk Ì‰ È‰L ,85Îe . ¿«¿ƒ¿»≈∆∆¬≈≈¿»≈∆¿»
e‡a86eÚiLk BÏ ÚB˜ BlL BÈ‡L ˙Èa‰ ÔÈ‡L , ≈«¿∆≈««ƒ∆≈∆≈«¿∆««¿

BÎB˙a ˙Bt‰87. «≈¿

יהודה.78) כר' ולא כחכמים ב , משנה פ "ב  שם
כדלהלן.79) שלהם, אינם והחנות עםֿהארץ 80)והשער

בשוק . ואכלו.81)העובר לחנות או לשער הכניסו היינו:
בשער.82) או בחנות אפילו שלא 83)עראי , שכיון

בקביעות, ולא העברה בדרך אלא לחנות או לשער הכניסו
כדלהלן. שלהם, שאינם כיון בשבילם, קובעים אינם
לבתיכם". והכניסו "טלו להם: כאומר זה אין ולדידם,

עבורכם.84) אעשר הלכות 85)ואני  פ "ד למעלה ראה
יא.86)ט ֿי . הלכה שם 87)שם וראה בראב "ד, עיין

יג. הלכה

.ËÎBO‰88BnÚ ˙BOÚÏ ÌÈÏÚBt‰ ˙‡89ÔÈa ,˙BÙa «≈∆«¬ƒ«¬ƒ¿≈≈
ÔÈLeÏ˙a90ÔÈaÁÓa ÔÈa91ÏÎ‡Ï Ì‰Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ƒ¿ƒ≈ƒ¿À»ƒƒ¿≈»∆∆¡…

‰Bz‰ ÔÓ92ÔÈOBÚ Ô‰L ‰Óa93ÔÈÏÎB‡ el‡ È‰ 94 ƒ«»¿«∆≈ƒ¬≈≈¿ƒ
OÚn‰ ÔÓ ÌÈeËÙe95Ì‡Â .96eÏÎ‡iL Ô‰nÚ ‰˙‰ ¿ƒƒ««¬≈¿ƒƒ¿»ƒ»∆∆…¿

‰Bz Ô‰Ï ‰˙kÊ ‡lM ‰Ó97Ô‰nÚ ‰˙‰L ÔB‚k , «∆…ƒ¿»»∆»¿∆ƒ¿»ƒ»∆
BnÚ ÂÈa eÏÎ‡iL ÏÚBt‰98Ba ÏÎ‡iL B‡ , «≈∆…¿»»ƒ∆…«¿

BÎOa99B‡ ,LeÏ˙a BzÎ‡ÏÓ Ób Á‡ ÏÎ‡iL100 ƒ¿»∆…«««¿«¿«¿¿»
ÏÎ‡Ï eÒ‡ ‰Ê È‰101ÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ;OÚiL „Ú ¬≈∆»∆¡…«∆¿«≈ƒ¿≈

Á˜BÏk ‰Ê È‰ ,È‡z‰ ÈtÓ102. ƒ¿≈«¿«¬≈∆¿≈«

ז.88) משנה מלאכתן 90)מלאכה.89)שם נגמרה שלא
מהלכות  (פי "ב  לאכול אסור מיכן לאחר אבל למעשר,

א). הלכה ממקום 91)שכירות תלישתן היא כשמלאכתו
(שם). (בבא 92)חיבורן בברייתא למדו בתלוש, אכילה

דייש  "מה - בדישו] שור תחסום [לא מ "דייש" פט .) מציעא
בו, אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד
בו". אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף 
כליך  "ואל שנאמר ממה פז:) (שם למדו במחובר, ואכילה
הבית  בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה - תתן" לא
נותן  שאי ֿאתה ובשעה אוכל, אתה תלישה) בשעת (כלומר,
ד) הלכה שם בבצלים, המנכש (כגון הבית בעל של לכליו

אוכל". אתה יב ,93)אי  הלכה ולהלן י , הלכה שם ראה
עושים. שהם ממה אלא אחר, מדבר אוכלים שאינם

"ואכלת 94) הפסוק  מן שם זאת ולמדו עראי . אכילת
(מן  ופטור אוכל הבית) בעל =) נפשך "מה  - כנפשך"

ופטור". אוכל פועל של נפשו אף  ֿ 95)המעשר), אף ֿעל
שהוא ונקבע פי  מלאכה גמר זהו שבמקח  בידו, שנים מצרף 

סד"ה  פח . שם בתוספות וראה ג). הלכה (למעלה למעשר
נגמרה  נקרא זה אין פועל, אכילת היתר שלענין הבית, בעל

שם.96)מלאכתו. בדבר 97)משנה שיאכל התנה אבל
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משנה  פ "ב  (מעשרות ופטור אוכל - התורה מן אוכל שהוא
קצץ . בדין יא הלכה וראה לעצמו 98)ז). שנוטל ממה

עמו. נשכרו שלא אף ֿעלֿפי  חלק , להם לתת רוצה
ראה 100)תחתיו.99) התורה, מן אוכל הפועל אין שאז

עראי .101)למעלה. בבבא 102)אפילו שאמרו ומה
מקח  זה ואין כמקח ", שנראה) =) "דמיחזי  צב : מציעא
אבל  משלו, אוכל שפועל הסברא לפי  אלא זה אין ממש,
יגֿיד) הלכות שם שכירות (הלכות רבינו שפסק  מה לפי 
זה  הרי  - התורה זכתה לו ורק  שמים, משל אוכל שפועל

ממש. מקח 

.ÈBÎO103ÌÈ˙ÈÊa BnÚ LkÏ104ÏÚBt‰ ‰˙‰Â , ¿»¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»«≈
˙Á‡ ˙Á‡ ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰Ê È‰  ÌÈ˙Èfa ÏÎ‡iL∆…««≈ƒ¬≈∆≈ƒ»ƒ»««««

eËÙe105iÁ  Ûˆ Ì‡Â ;106. »¿ƒ≈≈«»

ג.103) משנה ג פרק  הקטנים 104)שם לתלוש כלומר,
גמר  זה שאין מפני  התורה, מן אוכל שאינו הגדולים, מבין
שם: המשנה על בירושלמי  הוא וכן ד). הלכה (שם מלאכה
לאכול  מנת על לו אמר בזיתים, לעשות הפועל את "השוכר
אנן  "כי  - חייב " צירף  ואם ופטור, אחד אחד אוכל זיתים,
נלמד  =) דבתרה מן בזיתים, עמו לנכש בששכרו קיימין

בבצלים". עמו לנכש השניה) ממעשר.105)מהבבא
לאחר 106) למעשר קובע  ומקח  מלאכה, בגמר זה שהרי 

מלאכה. גמר

.‡ÈBÎO107LkÏ108ÌÈÏˆa109ÏÎ‡Ï ‰˙‰Â , ¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»∆¡…
˜È110ÌÒ˜Ó 111 Ûˆ Ì‡Â ;ÏÎB‡Â ‰ÏÚ ‰ÏÚ »»¿«¿≈»∆»∆¿≈¿ƒ≈≈
iÁ112ıv˜ .113ÏÚBt‰114ÏL ‡ËÈÏ ÏÎ‡iL «»ƒ≈«≈∆…«ƒ¿»∆

ÌÈ˙ÈÊ115.OÚÏ iÁ  Ûˆ Ì‡Â ;˙Á‡ ˙Á‡ ÏÎB‡  ≈ƒ≈««««¿ƒ≈≈«»¿«≈
Ì‡L ,Á˜BÏk ‰Ê È‰  eˆ˜ c ÏÎB‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»»»¬≈∆¿≈«∆ƒ

‰Bz ÔÈ„k ÏÎB‡ ‰È‰ ‡l‡ ,ıv˜ ‡Ï .Úa˜  Ûˆ116 ≈≈ƒ¿»…ƒ≈∆»»»≈¿ƒ»
˙tÒÈ ‡lL ‡e‰Â .‰ˆiM ‰Ó Ïk ÏÎB‡Â ÛˆÓ 117 ¿»≈¿≈»«∆ƒ¿∆¿∆…ƒ¿…

ÁÏÓa ˙ÙÒ Ì‡ Ï‡ .ÁÏÓa118;zÓ  ˙Á‡ ˙Á‡ : ¿∆«¬»ƒ»«¿∆«««««À»
[ÁÏna] eÚa˜ È‰L ,eÒ‡  ÌÈzL ÌÈzL119. ¿«ƒ¿«ƒ»∆¬≈ƒ¿¿«∆«

שם.107) הגדולים 108)משנה מבין הקטנים לתלוש
גידולן. שאין 109)שמונעין לפי  התורה, מן אוכל שאינו

שם). שכירות (הלכות מלאכה גמר הבצלים.110)זה עלי 
הקודמת.112)חותך.111) בהלכה ברייתא 113)כנ"ל

פט : מציעא ששכרו 114)בבבא כגון התורה, מן האוכל
למסוק . או שם 115)לבצור בתוס ' הובא ר"ח , פירש כן

בלי גם שאוכל כיון - קציצה בלי  התנה אבל קוצץ . ד"ה
הלכה  למעלה וראה ז, משנה פ "ב  (שם כמקח  זה אין התנאי ,

לפי116)ט ). כאוכל אינו בקיצוב , קצץ  שלא כיון כלומר,
התורה. מן אלא בעל 118)יטבול.117)תנאו לו כשנתן

(בבא  במלח  לספות לו אסור כן, לא שאם לכך. רשות הבית
שם). שנגמרה 119)מציעא בדבר למעשר קובע  שהמלח 

ג). הלכה פ "ג (למעלה מלאכתו

.ÈÏÚBt120ÔÈÒÏa ‰OBÚ ‰È‰L121ÏÎ‡È ‡Ï  ≈∆»»∆ƒ¿»ƒ……«
ÚL ˙Ba122„Ú ,ÔÈÒÏa ÏÎ‡È ‡Ï  ÚL ˙Ba , ƒ¿∆«ƒ¿∆«……«ƒ¿»ƒ«

OÚiL123BÓˆÚ ÚÓÏ BÏ LÈ Ï‡ .124ÚÈbiL „Ú ∆¿«≈¬»≈ƒ¿…««¿«∆«ƒ«
˙BÙi‰ ÌB˜ÓÏ125. ƒ¿«»

ח .120) משנה כ פרק  גרועות 121)מעשרות תאנים
מן  מהן שאוכל מלאכתן, גמר בשעת שם). המשנה (פירוש

ענפי122)התורה. אם אף  (שם), טובות לבנות תאנים
במין  כזה שבאופן הלבסין, בענפי  מעורבים השבע  בנות
נחשבים  כאן צא:), מציעא (בבא האילנות משני  אוכל אחד
מפורש  זה שדין אף  זו, משנה נשנתה ולכן מינים. כשני 

במשנה. שם שיאכל 123)בב "מ  הבית בעל עם התנה אם
עושה  שהוא במה אלא אוכל אינו התורה שמן שכיון מהן.
(שם). למעשרות וקובע  כמקח  זה הרי  ט ), הלכה (למעלה

הגרועות.124) בלבסין כשעושה בנות 125)מלאכול
לו  יש שהרי  המעשרות, מן ופטור אוכל כלומר, שבע .
ופי "ב  שם, מציעא (בבא התורה מן כן לעשות רשות לפועל

מקח . זה ואין יא), הלכה שכירות מהלכות

.‚È‡ÈˆBn‰126‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BOÚÏ ÌÈÏÚBt «ƒ¬ƒ«¬¿»»
‰„Oa127˙BBÊÓ ÂÈÏÚ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÓÊa :128ÔÈÏÎB‡  «»∆ƒ¿«∆≈»∆»»¿¿ƒ

‰„OaL ˙BtÓ129OÚn‰ ÔÓ ÔÈeËÙe130‡e‰Â ; ƒ≈∆«»∆¿ƒƒ««¬≈¿
ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡lL131ÂÈÏÚ Ô‰Ï LÈ Ì‡ Ï‡ . ∆…ƒ¿¿»¿«¿»¬»ƒ≈»∆»»

˙BBÊÓ132‰Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â eÏÎ‡È ‡Ï  ¿……¿¿««ƒ∆…ƒ¿¿»
Ïh‰ ÔÓ BÁ ÔÈÚBt ÔÈ‡L ;ÔzÎ‡ÏÓ133Ï‡ . ¿«¿»∆≈¿ƒƒ«∆∆¬»

ÏÎB‡‰‡z‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙Á‡ ÔÈ134Ïq‰ ÔÓ ‡Ï Ï‡ , ¿ƒ««««ƒ«¿≈»¬»…ƒ««
‰ˆ˜n‰ ÔÓ ‡ÏÂ ‰tw‰ ÔÓ ‡ÏÂ135. ¿…ƒ«À»¿…ƒ«À¿∆

ב .126) משנה פ "ג מלאכה 127)שם כל [כלומר,
התורה, מן בהן אוכל הפועל שאין כאלה ואף  שבשדה,
כן]. עשה שלא אלא מזונות, על להתנות מקום היה ולפיכך

פ "ט 128) ושם פג. מציעא (בבא לזון נהגו שלא ובמקום
א). בפירות 129)הלכה עבודה לו נקלעה היום כשבמשך

רע "ב ]. [ועיין התורה, מן מהם פועל 130)שאוכל כדין
ט ). הלכה לו 131)(למעלה אין מלאכתם, נגמרה [שאם

שם), ולמעלה ב , הלכה שם שכירות (הלכות לאכול לפועל
שיעשר, עד לאכול ואסור כלוקח , זה הרי  כך על התנה ואם
תאנים  "המעביר שם: א במשנה הוא וכן שם. כמבואר
מלאכה) גמר לפני  דהיינו קציעות, לעשות =) לקצות בחצרו
אוכלין  מזונות, עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים -

וכו'"). השדה.132)ופטורין בעל עם כך על שהתנה
פ "ו 133) להלן הדברים ומקור שם, המשנה בפירוש כתב  כן

נותן  זה ובמקום מזונות, לו לתת שחייב  (שכיון ט . הלכה
כמוכרו  זה והרי  בטבל, חובו כפורע  הוא הרי  פירות, לו
הלכה  (למעלה שנים מצרף  אם למעשרות קובע  ומקח  (שם),
שם. אנשי  בתוספות ועיין הירושלמי . בדברי  להלן וראה ,( ג
המעשר, מן ופטור אוכל שפועל שמה רבינו, השמיענו וכאן
מה  לפרש צריך וכן מזונות. עליו לו שאין בזמן אלא זה אין
- לקצות בחצרו תאנים "המעביר שם: במשנה שאמרו
אוכלין  מזונות עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים
לא  אלו הרי  - מזונות עליו להם יש אם אבל ופטורין,

אחת 134)יאכלו"). שאוכל מקח  כדין (והוא שם. משנה
שם). למעלה ופטור, ואמרו 135)אחת שם. משנה

מן  ולא הקופה מן ולא הסל מן "לא שם: בירושלמי 
ואם  ואוכל, אחת אחת מלקט  תמן דתימר כמה  המוקצה,
שהכוונה  [ונראה כמצרף ". אותה עשו מוקצה - חייב  צירף 
אחת  אחת ש"אוכל מקח  לגבי  ה, משנה דמעשרות ב  לפרק 
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על  למעשר לקביעות שהכוונה הרי  חייב ". צירף  ואם ופטור,
למעלה]. וכמבואר מקח , ידי 

.„È„Á‡136ÏMÓ‰137˜ÏBM‰ „Á‡Â138„Á‡Â ∆»«¿«≈¿∆»«≈¿∆»
LBk‰139OÚÓÏ ÚB˜ 140˙‡ ÔÈLÚn‰ Ï‡ . «≈≈«¿«¬≈¬»««¬ƒ∆

ÔÈLÎ‰L „Ú ˙Bt‰141˜ÙÒ ‰Ê È‰ 142. «≈«∆ƒ¿ƒ»¬≈∆»≈

א.136) משנה פ "ד שם.137)שם אם 138)ירושלמי 
רבינו  סידרם מט .) נדרים (ר"ן בשיל ולא בשיל פירושו:
אפילו  אלא קובע , בישול רק  לא - זו" אף  זו "לא בדרך

כבוש. ואפילו (פירוש 139)שילוק  מלח  במי  הפירות נותן
גֿד). הלכות פ "ג למעלה וראה מדבריהם 140)המשנה,

ב ). הלכה פ "ד היא 142)לאכילה.141)(למעלה בעיא
(חזוןֿאיש). נפשטה ולא א, הלכה פ "ו נדרים בירושלמי 

.ÂËÔÓBh‰143‰Ó„‡a ˙Bt144ÏÊa B‡ Ô˙a B‡145 «≈≈»¬»»¿∆∆¿∆∆
OÚÓÏ eÚa˜ ‡Ï  ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈLÎ‰L „Ú146. «∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»…ƒ¿¿¿«¬≈

שם.143) שאינם 144)משנה בפירות לעשות המנהג כן
ויתבשלו  שיתרטבו כדי  בעפר, אותם להטמין מבושלים,

שם). המשנה במשנה.145)(פירוש אינו שאין 146)זה
בישול. זה

.ÊËÌÁ ÏÈL˙Ï ÔÈÈ Ô˙Bp‰147B‡ ,148ÔÓL Ô˙pL «≈«ƒ¿«¿ƒ«∆»«∆∆
ÒtÏ‡ ‰„˜Ï149ÔÈÁzÓ Ô‰Lk150eÚa˜  ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿∆≈¿À»ƒƒ¿¿

Úa˜  ÌÈnÁ ÌÈÓa ÔÈÈ ‚ÊÓ .OÚÓÏ151CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿«¬≈»««ƒ¿«ƒ«ƒƒ¿«¿≈»ƒ
ÔÈi‰ ÏMa Ì‡ ,ÓBÏ152˙ba elÙ‡Â153eÒ‡L  «ƒƒ≈««ƒ«¬ƒ««∆»

OÚiL „Ú epnÓ ˙BzLÏ154. ƒ¿ƒ∆«∆¿«≈

פ "ג 147) (למעלה ביותר חם היה אם שני , לכלי  אפילו
טו). שם.148)הלכה למעלה וראה ז, משנה פ "א שם

וללפס "149) "לקדרה שם: במשנה זה וכעין ואלפס ". צ "ל:
ראשון. כלי  והם אבוהב ). ר"י  בשם הרמב "ם בגליון (וראה

להלן.150) וראה האש, מעל פ "ד 151)והעבירם שם
שם. ראשונה משנה ועיין כחכמים. ד, על 152)משנה

שם 153)האש. (למעלה היין מלאכת עוד נגמרה שלא
יד). ג)154)הלכה הלכה (שם רבינו שכתב  [שאף ֿעלֿפי 

אלא  קובעים אינם אש, גם בהם וכולל דברים, הששה שכל
כצירוף  הוא הרי  בכלי , שמזגו יין - מלאכתו שנגמרה בדבר
כמצרף  שהיא וכמוקצה יג) הלכה (שם במקח  בידו שנים

שם]. ראשונה משנה ועיין (שם).

.ÊÈÌeM‰155ÌÈÏÁM‰Â156‰„Oa Ô˜ÁML ÏcÁ‰Â157 «¿««¬«ƒ¿««¿»∆¿»»«»∆
ÔÓLa158OÚÓÏ eÏaË 159ÔÎÂ .160ÏBkL‡ ËÁBq‰ ¿∆∆ƒ¿¿¿«¬≈¿≈«≈∆¿

ÒBk‰ CB˙Ï161Úa˜ 162ÈeÁÓz‰ CB˙Ï ;163BÈ‡  ¿«ƒ¿»¿««¿≈
Úa˜164. ƒ¿»

א.155) הלכה פ "ד שם חריף 156)ירושלמי  ירק  מין
יח : ביומא נראה וכן א). שחלים ערך הערוך, (מוסף 

בית.157) מדין נקבעו לבית, הכניסן מסתימת 158)שאם
מעושר, בשמן טבל של בשום בין שהמדובר נראה, לשונו

(רדב "ז). מעושר בשום טבל של בשמן [כיון 159)ובין
גרועה  שאינה בישולם, היא שחיקתם - חריפים שהם

דלהלן]. שם.160)ממולח  וירושלמי  א, פרק  סוף  תוספתא
משקה,161) שהוא יין עושה הוא זו, סחיטה [שעלֿידי 

צז:). בתרא ובבבא קמד: בשבת ראה אוכל, שהם מענבים
גרועה 162) אינה מאוכל, משקה של חדשה [שיצירה

(ראה  כמצרף  זה הרי  הכוס , לתוך שנתן וכיון מבישול.
נקבע ", הכוס  "לתוך לכתוב  רבינו ודקדק  הקודמת). בהלכה
שאף ֿעלֿפי פטור, - ידו לתוך ענבים סחט  שאם להורות,
חשוב  זה שאין כאן, אין מלאכה גמר - כאן יש שבישול

הסמוכה]. בהלכה וראה אוכל,163)כצירוף , בו [שיש
שמשקה  משקה, נעשה אינו תוכו, אל הענבים מן והנסחט 
ובאוכל  שם]. בשבת כמפורש כאוכל, הוא הרי  לאוכל הבא
בישול  משום בו יש - חם הוא שאם אמורים, הדברים צונן

כלומר,164)(רדב "ז). דאיפרת", "אוכלא אלא זה [שאין
משקה  של חדשה יצירה כאן ואין מאוכל, שנפרד  אוכל

מאוכל].

.ÁÈÁÏBn‰165‰„Oa ˙Bt166eÚa˜ 167ÏË . «≈«≈«»∆ƒ¿¿»«
eËt  ÏÎ‡Â ÁÏÓa „Á‡ „Á‡ ÌÈ˙Èf‰168ÚˆBt‰ .169 «≈ƒ∆»∆»¿∆«¿»«»«≈«

ÛO‰ ‡ˆiL È„k ÌÈ˙ÈÊ170eËt  Ì‰Ó171ÏËBp‰ .172 ≈ƒ¿≈∆≈≈«¿»≈∆»«≈
ÔËÚn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ173ÁÏÓa „Á‡ „Á‡ ÏBË  ≈ƒƒ««¬»≈∆»∆»¿∆«

ÏÎB‡Â174Ïk ÔÎÂ .iÁ  ÂÈÙÏ Ô˙Â ÁÏÓ Ì‡Â ; ¿≈¿ƒ»«¿»«¿»»«»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

א.165) משנה פ "ד במשנה 166)מעשרות הוא כן
(רדב "ז). בשדה אפילו והיינו: שם. שבירושלמי 

ג.167) הלכה פ "ג למעלה ראה למעשר, קובעת שמליחה
כפלו 168) למה וצ "ע  יא. הלכה למעלה וראה ג. משנה שם

כאן. מלשון 169)רבינו והוא פותח , והיינו א. משנה שם
שם).170)"פצע ". המשנה (פירוש לחלב  הדומה הליחה

בתוספות 171) (ראה משקה חשוב  אינו זה ששרף  [שכיון
משקה  של יצירה כאן ואין פירות), מי  ד"ה יט : בתרא בבא
סחט  "אם שם: ובמשנה כבישול. חשוב  זה אין - מאוכל
משקה  ויצר שמן שסחט  כיון כלומר, חייב ". ידו, לתוך ונתן
מפני השמיטה ורבינו וקובע . כבישול זה הרי  מאוכל,
(וראה  פטור" ידו בתוך ענבים "הסוחט  שם: התוספתא
- כאן יש שבישול שאף ֿעלֿפי  שם), כפשוטה בתוספתא
בהלכה  כתב  ולפיכך כצירוף . זה שאין כאן, אין מלאכה גמר
כן, ואם שם). (עיין הכוס " לתוך אשכול "הסוחט  הקודמת
הקובעים  שכל שסובר למי  היא בוודאי  שם, המשנה
כן, הלכה ואין מלאכה, גמר לפני  אפילו קובעים למעשר,

ג]. הלכה פ "ג למעלה ולא 172)ראה כת"ק  ג, משנה שם
אליעזר. עד 173)כר' הזיתים שם שמקבצין מקום

שם). המשנה (פירוש שמנם להוציא ראויים ויהיו שיתרככו
למעלה.174) כמבואר בשתים, אלא קובע  המלח  שאין

.ËÈÂÈ˙Bt ÌBz‰175‰ÈÁ‡ Ì˙Ï CÈvL ‰Óez «≈≈»¿»∆»ƒƒ¿…«¬∆»
‰iL176OÚÓÏ eÚa˜ 177È‡Ú Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡ÏÂ , ¿ƒ»ƒ¿¿¿«¬≈¿……«≈∆¬«

.OÚÈÂ ‰iM‰ ‰Óez‰ ‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒ«¿»«¿ƒ»ƒ«≈

אין 175) מלאכתן, נגמרה לא שאם מלאכתן, שנגמרה
ד). הלכה שם (למעלה קובעת התורם 176)תרומה כגון

מהלכות  (פ "ה התורה מן המחוייב  על מדרבנן המחוייב  מן
מחמת  ולתרום לחזור שצריך זה [אבל יד). הלכה תרומות
שהרי זה, בכלל שאינו מסתבר - כב ) הלכה (שם ספק 
הרי תרם, אם עראי : אכילת לאכול לו מותר ממהֿנפשך
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קפג                
         

נקבע ]. לא הרי  תרם, לא ואם שהתרומה 177)תרם. כיון
מה  לזה מסמיך והאורֿשמח  מדבריהם. תרומה הראשונה
זיתים  על שמן תורמין "אין פ "ג תרומות בתוספתא שאמרו
וצריך  וכו' ויתרום ויחזור תרומה תרם, אם כו' הנכתשים
שהתרומה  היינו ומעשרות", תרומות עליהן להוציא
לירושלמי במראהֿהפנים וראה שם. עיין קבעה, הראשונה

ראשון. ד"ה סוף  ג הלכה פ "ב  מעשרות

.ÎÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL ˙Bt178ÈÏÈÏ Ô‰ÈÏÚ ‰ÎLÁÂ179 ≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿»¬≈∆≈≈
˙aL180˙aM‰ Á‡Ï elÙ‡ Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,eÚa˜  «»ƒ¿¿¿……«≈∆¬ƒ¿««««»

OÚiL „Ú181. «∆¿«≈

(ביצה 178) קובעת השבת אין מלאכתן, נגמרה לא שאם
משנה 179)לה.). פ "ח  בתרומות יוםֿטוב ' 'תוספות עיין

יוחנן 180)ג. וכר' לשבת. ייחדן לא והוא כלומר:
(כסף ֿמשנה). ב  הלכה תחילת פ "ב  מעשרות בירושלמי 
אם  אלא קובעת אינה שחצר יג, הלכה פ "ד למעלה וראה

בכוונה. לתוכה קביעות,181)הכניסו היא שבת שאכילת
(ביצה  עונג" לשבת "וקראת יג) נח , (ישעיה שנאמר משום
נד, והערה ט  הלכה יוםֿטוב  מהלכות בפ "ב  [וראה לד:)

א]. הלכה פי "ב  להלן עוד וראה קובע . יוםֿטוב  שגם

.‡Î˙B˜BÈz182ÌÈ‡z eÓhL183˙aLÏ184eÁÎLÂ ƒ∆»¿¿≈ƒ¿«»¿»¿
˙aL È‡ˆBÓÏ eÏÎ‡È ‡Ï  ÔOÚÏ185eOÚiL „Ú186. ¿«¿»……¿¿»≈«»«∆¿«¿

ב .182) משנה פ "ד מלאכתם 183)מעשרות שנגמרה
בחצר. או בבית נקבעו שלא בגינה, או בשדה

קובעת,185)לאכילה.184) ייחד לא אם אף  שהרי 
הקודמת. בהלכה מותרים 186)כמבואר שבת בערב  אבל

בערב  גם אסורה - לשבת תאנה שייחד גדול ואילו באכילה,
(ירושלמי ). כדלהלן שבת,

.Î‰‡z187BÏ ˙„ÁÈÓ ‰˙È‰L188‰È˙Bt ÏÎ‡Ï ¿≈»∆»¿»¿À∆∆∆¡…≈∆»
˙aLa189‰lkÏk ‰pnÓ ËwÏÂ ,190ÏÎ‡È ‡Ï 191„Ú ¿«»¿ƒ≈ƒ∆»«¿«»……««

˙BÙe ÏÈ‡B‰ ;OÚiL˙aM‰Â ,˙aLÏ ÔÈ„ÁÈÓ el‡ ∆¿«≈ƒ≈≈¿À»ƒ¿«»¿««»
˙ÚB˜192. ««

ג).187) הלכה פ "ד (ירושלמי  תאנה משנה 188)אילן שם
כב "ש. ולא כב "ה הטוב .189)ב , וטעמן יופיין מחמת

ונקבע 190) מלאכה גמר זה הרי  צרכו, כל שליקט  שכיון סל.
י . הלכה פ "ג למעלה ראה קודם 191)למעשר, אפילו

עראי . אכילת ואפילו שאין 192)השבת, באילן אבל
עליהן  משחשך אלא נקבעים אינם לשבת, מיוחדין פירותיו

הקודמת. בהלכה כמבואר שבת, ליל

.‚Î‰È‰193ÏÎB‡194ÏBkL‡a195ÈÏÈÏ ÂÈÏÚ ‰ÎLÁÂ »»≈¿∆¿¿»¿»»»≈≈
˙aL196OÚiL „Ú ˙aLa B˙ÏÈÎ‡ Ó‚È ‡Ï 197. «»…ƒ¿…¬ƒ»¿«»«∆¿«≈

BÓB‚ ‰Ê È‰  ˙aL Á‡Ï BÁÈp‰ Ì‡Â198. ¿ƒƒƒ¿«««»¬≈∆¿

ג.193) משנה פ "ח  עראי .194)תרומות אכילת 
הלכה 195) למעלה ראה מלאכתו, כנגמרה הוא הרי  ואשכול

כ.196)ג. הלכה למעלה עישר 197)ראה אם כלומר,
איש). (חזון לעשר אסור בשבת שהרי  השבת, קודם

ר'198) אמר חצר, ולענין שלפנינו. וכנוסחא יהושע , כרבי 
הלכה  פ "ד למעלה רבינו פסק  (וכן יגמור" "לא שם יהושע 

בפירוש  רבינו כתב  וכן יגמור). לא לחצר חוץ  שאפילו יז,
אף  קובעת שהשבת שאף ֿעלֿפי  לומר, [וצריך שם. המשנה
שהתחיל  כיון - כ) הלכה (למעלה לה לייחד כיוונו לא אם
שבת, בוא לפני  לגמרו ורצה יום, מבעוד האשכול לאכול

כוונה  כאן יש (ראה הרי  לשבת להניחו רוצה שאינו הפכית,
ורבינו  ד"ה יב , לדף  א פרק  לברכות יונה רבינו בתלמידי 
מצוות  לענין כזו סברא לא, ד"ה שם ותוספות שמואל,
לעצמה, אלא קובעת השבת אין זה ובאופן כוונה), צריכות
מדוייק  שבספר הביא ובמלאכתֿשלמה שבת). למוצאי  ולא
זה  הרי  שבת, לאחר הניחן "ואפילו כאן: רבינו בדברי  הוגה
על  שלא, סימן יו"ד -יוסף  הברכי  הביא וכן יגמור", לא

שם. במשנה אחרים ספרים וכנוסחת קיד. סעיף 

ה'תשע"ט  מרחשון  י"ח ש "ק יום 

   1 
בטבל.1) אסור בתרומה לאוכלו לזרים שאסור שכל יבאר

וזכר  לחבירו פירות והמוכר מהטבל. ליהנות מותר אם ודין
שדה  והמקבל מקומות. בשני  טבל הלוקח  ודין טבל. שהם
או  באריסות, שדה שקבלו שנים ודין הגוי . מן או מישראל
פירות  מכרו או שלקחו ולוי  כהן ודין נשתתפו. או ירשו
זיתים  המקבל ודין מישראל. שדה קבלו אם או תלושין,
מנת  על לישראל שדה שמכר כהן או שמן. מהן להוציא
שדהו  והנותן ממורח , טבל שירש ישראל שלו. שהמעשר

לגוי . בקבלה

.‡ÔÈ˜ÈÏÁÓ2‰Êa ÔÈ‡Â ,ÏË ÏL ÌÈÚÂ ÌÈ‡˙a «¬ƒƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ∆∆∆¿≈»∆
„ÒÙ‰ ÌeMÓ3,‰Óe˙a BÏÎ‡Ï ÌÈÊÏ eÒ‡L ÏÎÂ . ƒ∆¿≈¿…∆»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»

ÔÈÈÚb‰ ÔB‚k4ÔÓ BÏÎ‡Ï eÒ‡ Ck  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿««¿ƒƒ¿«≈»∆»»¿»¿ƒ
B˙Óez ‰Ïh ‡lL OÚn‰ ÔÓe Ïh‰5OÚnÓe «∆∆ƒ««¬≈∆…ƒ¿»¿»ƒ«¬≈

BÏÎ‡Ï ÌÈÊÏ znL ÏÎÂ .ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿¿…∆À»¿»ƒ¿»¿
el‡ ÌÈcÓ ‰Óe˙a6OÚÓe ÏËa zÓ Ck  ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈»À»¿∆∆¿«¬≈

.ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL OÚÓe B˙Óez ‰Ïh ‡lL∆…ƒ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿

ולהחליק 2) לשפשף  מחליקין: ופירוש מ "ח . פ "א מעשרות
(כסף ֿמשנה). ימהר 3)פניו שעלֿידי ֿזה אף ֿעלֿפי 

(פירוש  שלהם ולא העיפוש שם, וכתנאֿקמא שם). המשנה,
את  להפסיד שאסור [שאף ֿעלֿפי  האוסר. יהודה כרבי 
הפסד. זה אין כן, לעשות שהדרך כיון - כדלהלן הטבל,
שאמרו  וכמו כן, לעשות מותר בתרומה שגם ונראה
ה"ה): תרומות מהל' פי "א ולמלעה מ "ה, פי "א (תרומות

בחולין"]. נוהג שהוא כדרך בתרומה בכת"י4)"ונוהג
בדבר  רוקח '). ('מעשה והחרצנין" והעלין "והקליפות נוסף :
שאסורים  גרעינין שיש הי "א, שם למעלה ראה הגרעינין,
של  עלים היינו עלין, ה"י . עיי "ש הקליפות, ובדבר לזרים.
הגרעינין  שאר בכלל הם והחרצנין ה"ה. פ "ב  עיי "ש ירק ,
לזר  שאסורין אותן, למצוץ  לחלוחית בהן ויש שכנסן בזמן

הי "א). פי"א מעשר.5)(שם חשובים 6)תרומת שאינם
אוכל.

.ÔÈ‡7ÔÈ˜ÈÏ„Ó8‡ÓË ÏËa9ÏÁa elÙ‡10ÔÈ‡Â , ≈«¿ƒƒ¿∆∆»≈¬ƒ¿…¿≈
˙aLa ÓBÏ CÈˆ11˙ÓLÓ ˙‡ :Ó‡pL . »ƒ«¿«»∆∆¡«∆ƒ¿∆∆

È˙Óez12da EÏ ÔÈ‡  ‰B‰Ë ‰Óez ‰Ó ;13‡l‡ ¿…»«¿»¿»≈¿»∆»
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d˙Ó‰ ˙ÚMÓ14ÔÈ‡  ‰‡ÓË ‰Óez Û‡ ,˙B‰Ï EÏ ƒ¿«¬»»»«¿»¿≈»≈¿≈»
da15.CÏÈ‡Â d˙Ó‰ ˙ÚMÓ ‡l‡ »∆»ƒ¿«¬»»»¿≈≈

א.7) כו, שבת להלן.8)ברייתא, ראה כהנים , אפילו
ד"ה 9) וב 'תוספות' ברש"י  (עיי "ש טהור לטבל והואֿהדין

כילוי . של בהנאה אסור הוא שגם מדליקין), אין
מקום 10) והיה ומעשרות, תרומות ממנו להרים [שבידו

ש"מתנות  זכות בו לו יש הרים, לא שעוד שאף ֿעלֿפי  לומר
הכ"א), ולהלן קלא. (חולין שהורמו" כמי  הורמו שלא
הרים  שלא כיון טמא, בטבל מדליקין אין ואף ֿעלֿפי ֿכן

ממש]. שבת 11)בפועל לצורך שבת בערב  נר הדלקת
ומעשרות  תרומות מגביהין "אין שהרי  להרים, בידו [שאין
בליל  ממנו שנהנה ונמצא ה"ט ), שבת מהל' (פכ"ג בשבת"
שבוודאי להרמה, עומד שאינו בזמן כילוי , של הנאה שבת
רצה  שם, לשבת בחידושיו והרשב "א לכך. זכות לו אין
שורפין  שאין משום הוא מבחול יותר בשבת שהחומר לומר,
זו: סברא דוחה לבסוף  אבל ובשבת. ביוםֿטוב  קדשים
אלא  כתרומה, לתרומה הטבולים חולין למאןֿדאמר "תינח 
בפ "ז  ועי ' למימר". איכא מאי  - כתרומה לאו למאןֿדאמר
לחלה  הטבולה ש"עיסה פסק  שרבינו הי "ב , ביכורים מהל'
רבינו, דברי  בביאור כתב  קורקוס  הר"י  אולם כחלה". אינה
בהל' הרדב "ז כתב  (כן הנ"ל מהטעם חמורה, ששבת
שבת  בערב  חנוכה נר מדליקין שאין הי "ח , שם תרומות
בשבת). קדשים שורפין שאין לפי  טמאה, תרומה של בשמן
עוד  צריךֿעיון זו, סברא הרשב "א שדחה ממה חוץ  אבל
שאסור  ה"א) פ "ב  (שבת ה'ירושלמי ' לשיטת אלא אינו שזה
בגליון  וראה יוםֿטוב , וערב  שבת מערב  אף  קדשים לשרוף 
עד  ממנו "והנותר שנאמר ממה כן שלמדו שם, הש"ס 
(שם  הבבלי  לשיטת אבל לשריפתו. שני  בוקר ליתן בוקר",
וכן  עצמו. ביוםֿטוב  אלא קדשים לשרוף  איסור אין כג:)
בשמן  מדליקין דאין הא כלל הביא שלא רבינו, מדברי  נראה
כן, ואם עצמו, ביוםֿטוב  אלא שאינו לפי  ביוםֿטוב , שריפה
שאין  ה"ח , יוםֿטוב  מהל' בפ "ג שכתב  מה בכלל הוא
הדבר, טעם מפורש ששם ועוד ביוםֿטוב , קדשים שורפין

שיוםֿטוב  שריפת מפני  של 'עשה' ואין תעשה', ו'לא 'עשה'
אלא  שייך לא וזה תעשה', ו'לא 'עשה' דוחה קדשים
שבת]. וערב  יוםֿטוב  בערב  ולא עצמו, ביוםֿטוב 

ואחת 12) טהורה אחת מדבר, הכתוב  תרומות "בשתי 
שם). (שבת, לאכול.13)טמאה" לכן 14)רשות שקודם

ה"ה. פ "א למעלה ראה מיתה, האוכלה הנאה 15)חייב 
שהרי הנאה, בשעת אותה שמכלה הדלקה דהיינו כילוי , של
ב 'תוספות' וראה מותרת, אחרת הנאה אבל כאכילה, היא

אין. ד"ה שם

.‚ÔÈtÁÓ ÔÈ‡16ÏËa17Ïh‰ ˙‡ ÔÈÚBÊ ÔÈ‡Â ,18. ≈¿«ƒ¿∆∆¿≈¿ƒ∆«∆∆
ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡lL ˙Bt elÙ‡Â19ÚÊÏ eÒ‡  «¬ƒ≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»»ƒ¿…«

OÚiL „Ú Ô‰Ó20?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .21‰‡e˙a ≈∆«∆¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»
˙BiË˜Â22Ï‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23LiL ÌÈÏÈ˙L ˜BÚ‰ ¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆¬»»≈¿ƒƒ∆≈

e‰„O CB˙a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙Bt Ô‰a24‰Ê È‰  »∆≈ƒ»¿»¿»≈¬≈∆
˙Bt‰ ÛÒ‡ ‡Ï È‰L ,ÏË ÚBÊk BÈ‡Â ,zÓ25. À»¿≈¿≈«∆∆∆¬≈…»««≈

ÔÎÂ26Á‡ ÌB˜Óa ÌÏ˙Le ˙BBˆe ˙ÙÏ ˜BÚ‰27, ¿≈»≈∆∆¿¿»»¿»«≈
ÔÙe‚a ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡28È„k ÔÏ˙L Ì‡Â .zÓ  ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»À»¿ƒ¿»»¿≈

‡e‰L ÈtÓ ,eÒ‡  Ô‰lL Úf‰ ÁwÈÂ eL˜iL∆ƒ¿¿ƒ««∆«∆»∆»ƒ¿≈∆
.ÏË ÏL ÌÈBÚO B‡ ÌÈhÁ ÚBÊk¿≈«ƒƒ¿ƒ∆∆∆

שם 16) ב 'ירושלמי ' להיות צריך וכן פ "א. דמאי  תוספתא
(רדב "ז). בעפר,17)ה"ג הזרעים את מכסין אין כלומר,

ב :). קטן (מועד כזורע  הוא אינו 18)שהרי  התורה מן
מוכרם  אם אבל אוכלם, אם אלא ומעשרות בתרומות חייב 
תעשר  "עשר כב ֿכג): יד, (דברים שנאמר פטור, זורעם או
(בבאֿמציעא  חכמים ודרשו ואכלת". - זרעך תבואת כל את
פאה  (ר"ש לאכילה שאינו כיון מוכר", ולא "ואכלת  פא:)
המוכר  את גם לעשר חייבו חכמים אבל מ "ו), פ "א

הזורע . את וגם שם) נתמרחו 19)(בבאֿמציעא לא כלומר,
ח ֿיג). הלכות פ "ג למעלה (פאה,20)(ראה שאמרו ומה

עד  המעשרות מן ופטור וזורע  הגורן מן "ונוטל שם):
עקיבא, רבי  דברי  אלא זה אין - עקיבא" רבי  דברי  שימרח ,
מעשרות  ב 'ירושלמי ' כמפורש חביריו, עליו חלוקים אבל
טוב ' יום וב 'תוספות המשנה בפירוש ועי ' ה"א, תחילת (פ "ה
(רדב "ז). רבים נגד עקיבא כרבי  הלכה ואין שם),

שם.21) (שם).22)'ירושלמי ', מלאכתן כנגמרה זה שהרי 
גֿיג]. הלכות פ "ה למעלה ראה בידו, שצירפן כיון [כלומר,

מ "א.23) פ "ה [ודוקא 24)מעשרות שם. במשנה, הוא כן
שהחמירו  כשם לאחר, השתילים מכר אם אבל שדהו, בתוך
(ראה  מלאכתם כנגמרה הם צירפם שאם זורע , לענין
השתילים  עקר שאם זה, לענין במקח  החמירו כן למעלה),
למעשר. קובע  והמקח  בידו, כמצרפם הוא הרי  הפירות, עם
במחובר  "לקח  הנ"ל: לדין שם במשנה הסמיכו ולפיכך
לא  אבל כנ"ל, קובע  הוא בתלוש שרק  פטור", - לקרקע 

ראשונה']. ו'משנה ברדב "ז וראה [כלומר,25)במחובר.
החמירו  במקח  ורק  צירוף , כאן ואין בידו הפירות אסף  לא

כמצרף ]. מ "ב .26)לחשבו שדהו 27)שם, בתוך
שם). מלאכתן.28)(משנה, נגמרה שלא

.„‡ËÈÏ29ÏeË OÚÓ30È‰Â dÁÈaL‰Â dÚfL ƒ¿»«¬≈»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«¬≈
ÔÈËÈÏ OÚ ‡È‰31OÚÓa ˙iÁ 32d˙B‡Â , ƒ∆∆ƒ¿ƒ«∆∆¿«¬≈¿»

‡ËÈÏ33‰ÈÏÚ OÚÓ34Á‡ ÌB˜nÓ35ÔBaLÁ ÈÙÏ36. ƒ¿»¿«≈»∆»ƒ»«≈¿ƒ∆¿
‡ËÈÏ37ÌwzL ÌÈÏˆa38ÈÙÏ OÚÓ BÈ‡  ÌÚÊe ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿»¿»»≈¿«≈¿ƒ

˙ÙÒBz‰ ÔBaLÁ39Blk ÈÙÏ OÚÓ ‡l‡ ,40. ∆¿«∆∆∆»¿«≈¿ƒÀ

ב .29) נח , נדרים ניטלה 30)ברייתא, שלא ראשון מעשר
מעשר. תרומת ולדעת 31)ממנו ביחד. והגידולין העיקר

כלה. זרעו שאין בדבר כאן מדובר כלומר,32)הראב "ד
שהליטרא  ואף ֿעלֿפי  הראשונה. הליטרא ואף  התערובת, כל
- מעשר עצמה היא שהרי  מעשר, חיוב  עליה אין הראשונה
(רא"ש). בגידולין שבטלה לפי  במעשר, חכמים חייבוהו

בטבלה.33) כשהיא עליה 34)שזרעה מפריש כלומר,
אי התורה שמן מעשר, תרומת היינו המעשר מן ן מעשר

נפקע  לא כן ואם נתקן, שלא העיקר את מבטלים הגידולין
בבצלים  להלן וראה (שם). שזרעה לפני  עליה שהיה החיוב 

מפירות 35)שתוקנו. הליטרא שאף  הקודמת, שנה מפירות
פירות  על זו שנה מפירות תורמין ואין היא, הקודמת שנה
(רש"י הי "א תרומות מהל' פ "ה למעלה ראה אחרת, שנה

עשירית 36)שם). תהא המעשר שתרומת מחשב  כלומר,
יוחנן.37)מהליטרא. רבי  בשם מימרא ב . נז, שם
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הימנה.38) ומעשרות תרומות כלומר,39)שהופרשו
פטורה. תהא עצמה נט :)40)והליטרא (שם זאת למדו

תבואת  כל את תעשר "עשר כב ) י , (דברים שנאמר ממה
ותעשר, תחזור כבר, מתוקן שהוא זרעך אף  כלומר, זרעך",
פירות  בשזרע  אמורים, דברים במה לגידולים. שבטל לפי 
שאין  טבל של פירות זרע  אבל לזרעם, שהדרך מתקונים
למעלה  אמרנו ולפיכך זה, בכלל אינו - לזרעם הדרך
התורה  מן בטלה אינה - שזרעה טבול מעשר שליטרא

בגידולין.

.‰ÌÈBÚÊ41LÈÏL e‡È‰L42ÔÁÓe43ÔOÚÂ ≈¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ≈¿»¿ƒ¿»
ÔÚÊ Ck Á‡Â44eÙÈÒB‰Â45È‰  ‰Ïk ÌÚÊ ÔÈ‡Â , ¿««»¿»»¿ƒ¿≈«¿»»∆¬≈

ÔÈiÁ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê46Ì‰ÈcÓ OÚÓa47ÏÈ‡B‰ , ∆»≈ƒ«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈∆ƒ
B‰ÂÌi˜ ‡e‰ ÔÈ„ÚL Úf‰ È‰L ,ÔÈiÁ ÔÈ‡ B‡ ,eÙÈÒ ¿ƒ≈«»ƒ∆¬≈«∆«∆¬«ƒ«»

ÌÈÏˆÏ ÌÈÓB„ el‡ ÔÈ‡Â .‡e‰ OÚÓ „‡ ‡ÏÂ48, ¿…»«¿À»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ
Úf‰Ï Ôkc ÔÈ‡ ÌÈÏˆa‰L49. ∆«¿»ƒ≈«¿»¿ƒ»≈«

בזרעונים 41) והמדובר ב . סט , במנחות נפשטה, שלא בעיא
ממעשרות  פטורים הם נאכלים אינם שאם הנאכלים,

ה"ג). פ "ב  שם שליש,42)(למעלה שהביאו לפני  אבל
גֿה). הלכות פ "ב  (למעלה במעשר חייבים אינם

ראה 43) ועשרינהו", דאמרחינהו "כגון שם: גורס  רבינו
שם. גרשום' וב 'רבינו כאן, משנה' זרען 44)ב 'כסף  אבל

לקרקע . במחובר מעשר שאין מעשר, אינו עישרן, ואח "כ
מן 46)השביחו.45) הכל לעשר חייב  כלה, זרעם אבל

שם). (מנחות, התוספת 47)התורה אבל שזרע , הזרעונים
(שם). חייבת להזרע 48)ודאי  דרכם שאין ואף ֿעלֿפי 

אפשר  בתוספת, מתבטל העיקר אין התורה ומן כדלהלן,
להזרע . שדרכו דבר זורע  משום גזרו בסוף 49)שחכמים

לגבי בטל שעיקר שתיקנם" בצלים "ליטרא הקודמת ההלכה
במעשרות. שוב  ומתחייב  התוספת,

.ÂÚBf‰50‰Ïk BÚfL c ÔÈa ,Ïh‰ ˙‡51ÔÈa «≈«∆«∆∆≈»»∆«¿»∆≈
‰Ïk BÚÊ ÔÈ‡L c52BËwÏÏ LÙ‡ Ì‡ :53ÔÈÒB˜  »»∆≈«¿»∆ƒ∆¿»¿«¿¿ƒ

B˙B‡54B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ÁÓˆ Ì‡Â ;BËwÏÓe¿«¿¿ƒ»«≈¿«¿ƒ
ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰Â .˜ÚÏ55BÚÊ ÔÈ‡L „ ‰È‰ Ì‡Â . «¬…¿«ƒƒÀƒ¿ƒ»»»»∆≈«¿

LÏL „Ú ,ÔÈeÒ‡ ÔÈÏec‚ ÈÏec‚ elÙ‡  ‰Ïk»∆¬ƒƒ≈ƒƒ¬ƒ«»
˙Bb56zÓ  ÈÚÈ‰Â ;57ÔÈÏecb‰ ‰Ó ÈtÓe . ¿»¿»¿ƒƒÀ»ƒ¿≈»«ƒƒ

?ÔÈeÒ‡58‰ÏB„‚ ‰Óe˙e OÚÓ ˙Óez ÈtÓ ¬ƒƒ¿≈¿««¬≈¿»¿»
daL59h ‡lL OÚÓ ÚBÊa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰Ï ∆»¿≈«ƒ¿≈««¬≈∆…ƒ¿»

B˙Óez60ÔÈ‡ .61CˆÏ ‡l‡ Ïh‰ ˙‡ ÔÈÎBÓ ¿»≈¿ƒ∆«∆∆∆»¿…∆
ÁÏe62Á elÙ‡Â Ïh‰ ˙‡ ÁÏLÏ eÒ‡Â . ¿»≈¿»ƒ¿…«∆«∆∆«¬ƒ»≈

Ïh‰ ÏÎ‡ÈÂ ‰Ê ÏÚ ‰Ê eÎÓÒÈ ‡nL ,ÁÏ63. ¿»≈∆»ƒ¿¿∆«∆¿≈»≈«∆∆

כו'50) מהא הנ"ל) לבעיא =) ליה "תיפשוט  אמרו: שם
היינו  לאו הכא זריעתו, היינו התם כו' שתיקנו בצל ליטרא
דרכם  "שהבצלים רבינו בדברי  להיות צריך וכן זריעתו".
אלא  הביאו שלא שזרעונים היינו איש'). ('חזון להזרע "
(למעלה  מצמיחים הם זרעם שאם אף ֿעלֿפי  גידולם, שליש
"עשר  בכלל ואינם להזרע , דרכם אין זאת בכל - ה"ג) שם
צ "ע  [אבל שם). נדרים, (ראה זרעך" תבואת כל את תעשר
תבואת  כל "את הנ"ל מהפסוק  נלמד במעשרות חיובם שהרי 

שם]. למעלה ראה ומצמיח ", נזרע  שהוא "דבר - זרעך"
ה"ג.51) פ "א דמאי  ושעורים.52)'ירושלמי ' חיטים כגון
מ "ו.53) פ "ט  תרומות וראה בצלים, לא 54)כגון שעדיין

בקרקע . כנ"ל 55)נשרשו טבל, זריעת איסור על שעבר
שם),56)ה"ג. (תרומות כדלהלן כלה, שזרעו בדבר

מלאכה. גמר לפני  עראי  באכילת מותרים היינו 57)כלומר
טבל. גידולי  גידולי  למעלה 58)גידולי  וראה מ "ו. שם,

איש'. ב 'חזון כאֿכב  הלכות תרומות מהל' פי "א
כלה.59) זרעו אי60)כשאין גידוליה שגזרו על סור

בא  ונמצא שיזרענה, כדי  אצלו ישהנה שלא שם ), (למעלה
(שם). תקלה מעשר,61)לידי  לתרומת טבול שהוא

ואם  למעשר. מלאכתם שנגמרה לפני  אף  אסורים שגידוליו
ה"ד. למעלה ראה העיקר, על גידולים פ "ה 62)רבו דמאי 

להפריש 63)מ "ח . וצריך בחולין, טבל שנתערב  כגון
שם). ('ירושלמי ' ומעשרו טבל קונה - אחר ממקום

.ÊÎBn‰64BÁÏ ˙Bt65ıÂ ,ÏË Ì‰L kÊÂ «≈≈«¬≈¿ƒ¿«∆≈∆∆¿»
B‡ˆÓ ‡ÏÂ Bw˙Ï ÂÈÁ‡66ÔÈÓi˜ ÔÈ‡L Úe„È Ì‡ : «¬»¿«¿¿…¿»ƒ»«∆≈«»ƒ

;Ì‰ÈÏÚ OÚÏ CÈˆ BÈ‡  eÏÎ‡ B‡ e„‡ kLÂ¿∆¿»»¿∆∆¿≈»ƒ¿«≈¬≈∆
ÔÈÓi˜ Ì‰L ˜ÙÒ Ì‡Â67CÈˆ  ÔÈÓi˜ ÔÈ‡ B‡ ¿ƒ»≈∆≈«»ƒ≈«»ƒ»ƒ

‡ÈˆB‰Ï68˙BÁ‡ ˙BtÓ ˙BOÚÓ Ô‰ÈÏÚ69. ¿ƒ¬≈∆««¿ƒ≈¬≈

ה"ג.64) פ "ג שם ו'ירושלמי ' מעשר 65)משנה תוספתא
ה"א. פ "ז דמאי  ו'ירושלמי ' פ "ג, שהם 66)שני  בחזקת

אחריו 67)מתוקנים. רץ  זה "הרי  שם: ב 'ירושלמי '
שם. בתוספתא וראה וכו'". מצאו לא כלומר,68)ומתקנו.

קיימין. הם אם בתורת 69)ספק  ולא הדין, מן כלומר,
כנ"ל. מתוקנים, בחזקת הפירות לו מכר שהרי  כדלהלן, קנס ,

.ÁÎBn‰70BÁÏ ˙Bt71˙Ó ÏÚ :ÓB‡ ÎBÓ , «≈≈«¬≈≈≈«¿»
EnÓ ÈzÁ˜Ï ‡Ï :ÓB‡ Á˜BÏÂ ,ÈzÎÓ ÏË Ô‰L∆≈∆∆»«¿ƒ¿≈«≈…»«¿ƒƒ¿

ÔÈOÚÓ ‡l‡72‡e‰ Ò˜ .Ôw˙Ï ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk  ∆»¿À»ƒƒ∆«≈¿«≈¿»
BÏ73ÏË ÎnL ÈtÓ74. ƒ¿≈∆»«∆∆

ולתקנן.70) ומעשרות תרומות עליהם להפריש כלומר,
הפרשתו  כן ואם קיימים, שאינם ואפשר הוא שספק  ומכיון
צריך  - בטבלם האלו והמעשרות והתרומות הפרשה, אינה
תרומות  מהל' פ "ה למעלה (ראה אחר ממקום לתקנם הוא

שם.71)הט "ז). שטבל 72)תוספתא מכן לאחר והודיעו
לומר  נאמן אינו בלאוֿהכי  שהרי  כך, על עדים ויש הן,
אף ֿעלֿפי עצמו על ומחמיר זריז שהלוקח  או טבלים, שמכר
הי "ח , פי "ב  להלן ראה נאמן, המוכר שאין הדין ששורת

שם. כפשוטה' שהן 73)וב 'תוספתא עלֿמנת כלומר,
שהמוציא 74)מעושרין. הוא, פטור הדין מעיקר אבל

(רדב "ז). הראיה עליו מחבירו

.ËÔÈ‡75‡e‰L ÈtÓ ,Ïh‰ ÔÓ BÁ ÔÈÚBt ≈¿ƒƒ«∆∆ƒ¿≈∆
BÎBÓk76. ¿¿

חבר,75) הלוקח  אם אבל ה"ו. כנ"ל איסור, על ועבר
איסור, על עבר שלא לצורך, טבל לו שמכר טוען והמוכר
(משנהֿלמלך). לתקן חייב  אינו - למעלה כמבואר

הבאה.76) מההלכה נלמד

.ÈÈÓ77:ÌÈÏË Ì‰Â ÂÈ˙Bt ˙‡ CÏn‰ ˙Èa eÁ˜lL ƒ∆»¿≈«∆∆∆≈»¿≈¿»ƒ
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Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï CÈˆ  Ô‰Ï iÁ ‡e‰L ˙ÓÁÓ Ì‡ƒ≈¬«∆«»»∆»ƒ¿ƒ¬≈∆
˙BOÚÓ78Ò‡a eÁ˜Ï Ì‡Â ;79OÚÏ CÈˆ BÈ‡  ««¿¿ƒ»¿¿…∆≈»ƒ¿«≈

.Ì‰ÈÏÚ¬≈∆

זו 77) והרי  הטבל, מחזיר הוא לו, שהלוה מה שתמורת
כנ"ל. אסורה, שהיא שם,78)כמכירה תוספתא

בטבל.79)ובמקבילות. חוב  כפורע  זה שהרי 

.‡ÈÁ˜Bl‰80ÏË81ÏÚ ‰fÓ OÚÓ  ˙BÓB˜Ó ÈMÓ «≈«∆∆ƒ¿≈¿¿«≈ƒ∆«
‰Ê82Ïa˜Ó‰ .83ÈÎp‰ ÔÓ B‡ Ï‡OiÓ ‰„O84 ∆«¿«≈»∆ƒƒ¿»≈ƒ«»¿ƒ

ÏhL Ú„iL È„k ,ÂÈÙa ‰„O‰ ÏÚÏ Ô˙BÂ ˜ÏBÁ≈¿≈¿«««»∆¿»»¿≈∆≈«∆∆∆
ÏË85ÎBÁ‰ Ï‡ .86BÏ Ô˙ Ì‡ :Ï‡OiÓ ‰„O87 »«¬»«≈»∆ƒƒ¿»≈ƒ»«

‰„O d˙B‡ ÚfÓ88ÌBz 89Ck Á‡ÂBfÓ BÏ Ô˙B ƒ∆«»»∆≈¿««»≈ƒ
BÏ ÔzÏ ıˆwL90Ì‡Â ;BÓˆÚÏ OÚÓ ‰„O‰ ÏÚe , ∆»«ƒ≈«««»∆¿«≈¿«¿¿ƒ

‡ÈˆBÓ  Á‡ ÔÈnÓ B‡ ˙Á‡ ‰„O ÚfÓ BÏ Ô˙»«ƒ∆«»∆«∆∆ƒƒ«≈ƒ
BÏ Ô˙B Ck Á‡Â OÚn‰91. ««¬≈¿««»≈

להם.80) חייב  שהוא  מחמת מ "ח .81)ולא  פ "ה דמאי 
הוא.82) שטבל שמא 83)שהודיעוהו חוששים ואין

ואין  אחרת, משנה אלו ופירות זו, שנה של אלו פירות
מהל' בפ "ה למעלה כמפורש אלו, על מאלו מעשרים

(רדב "ז). הי "א המקבל 84)תרומות והוא מ "א. פ "ו שם
ראה  הפירות, מן מסוים חלק  לקחת עלֿמנת באריסות שדה

הי "ג. בעל 85)להלן של חלקו שהרי  לעשר, צריך ואינו
אומרים  ויש טבל. כמוכר זה ואין שלו, היה לא השדה
חייב  גדולה תרומה אבל ממעשרות, אלא פטור שאינו
שם). במשנה, מהרי "ח  (חדושי  דלהלן חוכר כמו להפריש,

שידעו 86) כדי  - הוא גוי  ואם יעשר. - הוא ישראל אם
(רדב "ז). ממנו לשלם 87)הקונים עלֿמנת השדה מקבל

הי "ג). (להלן פירות של ידועה מדה החוכר 88)לבעליה
השדה. שם).89)לבעל  (משנה, המין ֿ 90)ומאותו שאי 

('ירושלמי '). גדולה תרומה בלי  שתיעקר לגורן אפשר
ושלו 91) זכה, לא השדה בעל של שבחלקו ממעשר, ופטור

לו. נותן הוא

.ÈÎBÁ‰92Á‡Â OÚÓ  ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ‰„O «≈»∆ƒ»≈»ƒ¿«≈¿««
Ò˜ .BÏ Ô˙B Ck93ÔÓ kÁÈ ‡lL È„k ,‰Êa e‰eÒ˜ »≈¿»¿»»∆¿≈∆…«¿…ƒ
ÌÈÎBk „BÚ‰94ÂÈÙÏ ‰ea ‰„O‰ ˙‡ˆÓÂ ,95„Ú , »≈»ƒ¿ƒ¿≈«»∆»¿»»«

ÔÎÂ .Ï‡OÈÏ ‰pkÓÈÂ CËˆiL96‰„O Ïa˜Ó‰ ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈¿≈«¿«≈¿≈
ÂÈ˙B‡97Á‡Â OÚiL e‰eÒ˜  ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ¬»ƒ»≈»ƒ¿»∆¿«≈¿««

B˜ÏÁ ÔzÈ Ck98‡lL È„k ,OÚÓ ÌÈÎBk „BÚÏ »ƒ≈∆¿»≈»ƒ¿À»¿≈∆…
ÂÈ˙B‡ ‰„O ‡È‰L ÈtÓ epnÓ dÏa˜ÈÂ ıt˜È99„Ú , ƒ¿…ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿≈¬»«

‰ea ÂÈÙÏ ‡MzL100Ï‡OÈÏ ‰pkÓiL È„k ,101. ∆ƒ»≈¿»»»¿≈∆ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈

נותן 92) אם המין, ומאותו שדה אותה מזרע  שקצץ  שכיון
שם'), אנשי  ('תוספות טבל כמוכר הוא הרי  תחתיהם אחרים
תנאֿקמא. דברי  המפרש שם, במשנה יהודה כרבי  וזהו

מ "ב .93) שם.94)שם, ובמקבל 95)'ירושלמי ',
יותר  רוצה שהגוי  משום קנסו, לא הגוי  מן באריסות

מבאריסות. הגוי .96)בחכירות שם,97)לפני  משנה
ובגמרא  עליו, חולק  שאין כמותו ופסק  יהודה. רבי  בשם
המשנה, (פירוש קא. בבבאֿמציעא בדבריו שקלאֿוטריא

הגוי .98)שם). הגוי .99)של חלק  לעשר נזקיקו לא אם
ר"ח .100) בשם שם ב 'תוספות' וכן שם, רבינו גורס  כן
שאם 101) קנסו, לא אבותיו, שדה שאינה שדה ובמקבל

תהא  אלא ימכרנה, לא הגוי  ואף  מלקבל, ימנע  יקנסוהו
בחוכר, אלא קנסו ולא בעצמו. יזרענה או בור א"י  אדמת
שמא  הספק  מחמת בעצמו לזרעה רוצה אינו שדה שהמחכיר
בטוח  שיהא מחכיר, הוא ולכן יפה, יבולו יעלה שלא יפסיד
הרבה  הקרקע  תעשה בין החוכר, עם שקצץ  הקצוב  בדבר
שתהא  כדי  החוכר, הישראל את קנסו ולכן מעט , בין
בעצמו, יזרע  לא שהרי  וימכרנה, העכו"ם בידי  בורה האדמה
שימנע  שבידוע  אבותיו, שדה במקבל קנסו וכן כנ"ל,
שהיא  מחמת בדמיה ויוסיף  לעשר, חייב  יהא אם  מלקבלה

(רדב "ז). ויקנה עליו חביבה

.‚ÈÎBÁL  ÎBÁ ?Ïa˜Ó e‰Ê È‡Â ÎBÁ e‰Ê È‡≈∆≈¿≈∆¿«≈≈∆≈
ÔÈa ,‰‡Ò CÎÂ CÎa ,Úf‰ ÔÓ eˆ˜ „a Ú˜w‰««¿«¿»»»ƒ«∆«¿»¿»¿»≈
Ïa˜iL ‡e‰  Ïa˜Ó .ËÚÓ ‰˙OÚ ÔÈa ‰a‰ ‰˙OÚ»¿»«¿≈≈»¿»¿«¿«≈∆¿«≈
‰Ó B‡ BLÈÏL B‡ BÈˆÁ ,‰OÚzL ‰nÓ ˜ÏÁa d˙B‡»¿≈∆ƒ«∆«¬∆∆¿¿ƒ«
Ú˜w‰ ÎBOL ‡e‰  ÎBO .Ô‰ÈÈa e˙iM∆«¿≈≈∆≈∆≈««¿«

˙BÚÓa102. ¿»

לו 102) ונותן ומעשר חובתו, פורע  הוא הרי  ודאי  ושוכר
מ "ו, פ "ט  בבבאֿמציעא וראה מישראל, בשוכר אפילו

פ "ו. שם כפשוטה' וב 'תוספתא

.„ÈÌÈL103˙eÒÈ‡a ‰„O eÏawL104eLÈ B‡105B‡ ¿«ƒ∆ƒ¿»∆«¬ƒ»¿
ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :BÁÏ ÓBÏ „Á‡‰ ÏBÎÈ  eÙzzLƒ¿«¿»»∆»««¬≈…«»ƒƒ

ÈBÏt ÌB˜ÓaL106ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ È‡Â107, ∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ
ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ È‡Â ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ ‰z‡108; «»«ƒ∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ«ƒ∆ƒ¿¿ƒ

‰z‡ ,ÌÈBÚO È‡Â ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :Ó‡È ‡Ï Ï‡¬»……«…«»ƒƒ«¬ƒ¿ƒ«»
Ïh‰ ˙‡ ÔÈÎBnL ÈtÓ ,ÔÓL È‡Â ÔÈÈ109. «ƒ«¬ƒ∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆«∆∆

מ "ח .103) פ "ו כפי104)דמאי  ולרביע , לשליש למחצה
שביניהם. את 105)התנאים שירשו אחים שני  כלומר,

בו.106)אביהם. דר שאתה למקום הקרוב 107)הקרוב 
רחוק . ממקום פירות לשאת אצטרך ולא בו, דר שאני  למקום

עיקר 108) לו ואין מדרבנן, אלא אינו טבל מכירת שאיסור
זה  כמוכרים ואינם ברירה" "יש בו אומרים ולכן בתורה,
שם. וברדב "ז ה"כ, תרומות מהל' בפ "א וראה טבל , לזה

שהרי109) למפרע , הדבר הוברר אמרו לא מינין שבשני 
ומין. מין בכל חלק  אחד לכל

.ÂËÔ‰k110˙Bt eÁ˜lL ÈÂÏ B‡111Á‡ Ï‡OiÓ …≈≈ƒ∆»¿≈ƒƒ¿»≈««
ÔÈ‡ÈˆBÓ  ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL112‰Óez‰ ˙‡ ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒƒ∆«¿»

Ô‰È„ÈÓ ˙BOÚn‰Â113ÌiÂÏÏÂ ÌÈ‰ÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˙BÂ ¿««¿¿ƒ≈∆¿¿ƒ»¿…¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÌÈÁ‡114Ò˜ .115eˆt˜È ‡lL È„k ,Ì‰Ï ‡e‰ ¬≈ƒ¿»»∆¿≈∆…ƒ¿¿

˙BzbÏÂ ˙BbÏ116˙BzÓ ÚÈ˜Ù‰Ï È„k ,ÌÈÏË e˜ÈÂ «¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ««¿
ÌÈ‰k‰ Ì‰ÈÁ‡117Ì‡Â .118ÓbzL Ì„˜ e˜ ¬≈∆«…¬ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ»≈

ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÔzÎ‡ÏÓÌ„iÓ ÌÈ‡119. ¿«¿»≈ƒƒƒ»»

מ "ו.110) פ "א מעושרים.111)פאה ֿ 112)שאינם בית
מרצונם. נותנים אינם אם חייבים 113)דין, הם גם שהרי 

ה"ג). פ "א (למעלה ומעשרות תרומות להפריש
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מי114) לכל נותנם והוא לישראל, אותם נותנים כלומר,
שם. בתוספתא מפורש וכן רבי115)שירצה, של מימרא
ה"ה. שם פאה ב 'ירושלמי ' שדורכים 116)יוחנן מקום

הענבים. הלויים.117)שם וכאן 119)שם.118)וכן
לגמור  להם שטורח  כיון לגרנות, יקפצו שמא חששו לא

הפירות. מלאכת

.ÊËÔ‰k120Ï‡OÈÏ ÔÈLeÏz ˙Bt eÎnL ÈÂÏ B‡ …≈≈ƒ∆»¿≈¿ƒ¿ƒ¿»≈
eÎÓ Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,ÔzÎ‡ÏÓ ÓbzL Ì„…̃∆∆ƒ»≈¿«¿»¿≈»ƒ«ƒ»¿

‰Óez‰ È‰  aÁÓa121OÚn‰ B‡122Ì‰lL123. ƒ¿À»¬≈«¿»««¬≈∆»∆
‰Óez‰ È‰  ‰Î‡ÏÓ Ób Á‡ eÎÓ Ì‡Â¿ƒ»¿««¿«¿»»¬≈«¿»

Á˜BÏ ÏL OÚn‰Â124Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ LÈÙÓe ,125B‡ ¿««¬≈∆≈««¿ƒ¿≈¿»…≈
ÈÂÏ126‰ˆiL127. ≈ƒ∆ƒ¿∆

שם.120) לכהן.121)תוספתא השייכת 122)השייכת
השדה 123)ללוי . שגוף  שכיון הלוי . של או הכהן של

התרומה  את לעצמם משיירים הם הרי  ללוי , או לכהן שייך
וראה  דמי , שהתנו כמו התנו, שלא ואף ֿעלֿפי  והמעשרות,
כשמכרו  ודוקא שם. ראשונה' וב 'משנה מ "ד, פ "ו בדמאי 
להם  היה לעצמו, ונוטל שמפריש לכהן מכרו אבל לישראל,
ואף ֿעלֿפי שלו. הם הרי  - התנו ומשלא במפורש, להתנות
כשלא  אלא קנסום לא לקנסם, לחכמים והיה טבל, שמכרו
ולא  כשידע  אבל ה"ח , למעלה כמו הם, שטבל הלוקח  ידע 

המוכר. קנסו לא מלקנות, שנגמרה 124)נמנע  שכיון
למוכרים  להם היה -מלאכתם התנו שלא ומכיון להתנות,

שלהם. המעשרות המעשר.126)התרומה.125)אין
על 127) אותם קנסו שלא לו, שמכרו ללוי  או לכהן אף 

קכב . בהערה כנ"ל טבל, מכירת איסור על שעברו

.ÊÈÔ‰k128Ï‡OiÓ ‰„O eÏawL ÈÂÏÂ129ÌLk  …≈¿≈ƒ∆ƒ¿»∆ƒƒ¿»≈¿≈
;˙BOÚne ‰Óeza ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈlÁa ÔÈ˜ÏBÁL∆¿ƒ«Àƒ»¿ƒ«¿»««¿¿
ÈÂÏ B‡ Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ B˜ÏÁ ÏËB Ï‡Oi‰Â¿«ƒ¿»≈≈∆¿¿≈¿»…≈≈ƒ

‰ˆiL130Ï‡ .131B‡ Ô‰kÓ ‰„O ÏawL Ï‡OÈ ∆ƒ¿∆¬»ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆ƒ…≈
‰Óez‰  ÈÂlÓ132OÚn‰ B‡133‰„O‰ ÏÚÏ134, ƒ≈ƒ«¿»««¬≈¿«««»∆

ÔÈ˜ÏBÁ  ˙Bzn‰ ‡Le135. ¿»««»¿ƒ

מ "ג.128) פ "ו כנ"ל 129)דמאי  ולרביע , לשליש למחצה
ומעשרות 130)הי "ג. התרומה את לישראל נותנין כלומר,

שאמר: (שם) אליעזר כרבי  ודלא כחכמים לחלקו, השייכים
הלוי ). ושל הכהן של =) שלהן" שם,131)"המעשרות

מכהן.132)מ "ד. קיבל מלוי .133)אם קיבל אם
שהתרומה 134) התנה כאילו זה הרי  שלו, שהשדה שכיון

('ירושלמי '). שלו יהיו המעשר מעשר 135)או כלומר,
לשון  ומפשטות פ "ז. שם בתוספתא הוא וכן עני , או שני 
שאף  משמע  ה"ה, פ "ה שני  במעשר וה'ירושלמי ' משנתנו
כפשוטה' ב 'תוספתא וראה ללוי , או לכהן, המתנות שאר
למחצה  באריסות: השדה כשקיבל אלא אינו זה וכל שם.
אם  אבל הזה, השדה מפרי  לו לתת שחייב  ולרביע , ולשליש
פירות  או מעות לו לתת שיכול בחכירות, או בשכר קיבל
שהתרומה  התנה כאילו שהוא אומרים אנו אין אחר, משדה

שלו. יהיו והמעשרות

.ÁÈÏa˜Ó‰136ÔÓL Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÌÈ˙ÈÊ137ÔÈa , «¿«≈≈ƒ¿ƒ≈∆∆∆≈

ÈÂÏ B‡ Ô‰kÓ Ï‡OÈ138 Ï‡OiÓ ÈÂÏ B‡ Ô‰k ÔÈa ƒ¿»≈ƒ…≈≈ƒ≈…≈≈ƒƒƒ¿»≈
ÁL ÌLk‰Óe˙a ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈlÁa ÔÈ˜ÏB ¿≈∆¿ƒ¿Àƒ»¿ƒƒ¿»

‡e‰ eLÁ ÔÓM‰L ÈtÓ ,˙BOÚÓe139. ««¿ƒ¿≈∆«∆∆»

יהודה.136) כרבי  ולא כחכמים מ "ה, כלומר,137)שם
לקרקע  במחוברין אבל לכתשן. עלֿמנת תלושים זיתים
שמנם, להוציא ולא לאכילה מלאכתן לגמור עליו שקיבל

הקודמת. כבהלכה הוא שם,138)הדין במשנה נראה כן
ומלוי מכהן שקבל "ישראל שאמר: יהודה, רבי  מדברי 
שם  וראה זה, באופן גם מדובר שלתנאֿקמא הרי  וכו'",

המשנה. שכיון 139)בפירוש מדעתו. רבינו כתב  זה טעם
ואין  במפורש, להתנות ללוי  או לכהן היה הוא שחשוב 
לענבים  הואֿהדין כי  הוא ופשוט  דמי . שהתנו כמי  אומרים

חשוב . ממנו שהיוצא דבר וכל יין, מהם לעשות

.ËÈÔ‰k140Ï‡OÈÏ ‰„O ÎnL141ÏÚ :BÏ Ó‡Â …≈∆»«»∆¿ƒ¿»≈¿»««
OÚn‰L ˙Ó142ÌÏBÚÏ ÈlL dlL143Ô‰ È‰  ¿»∆««¬≈∆»∆ƒ¿»¬≈≈

BlL144iML ÈÓk ‰OÚ  ˙Ó ÏÚ Ó‡L ÔÂÈk . ∆≈»∆»««¿»«¬»¿ƒ∆ƒ≈
OÚn‰ ÌB˜Ó145‡Lk B È‰  Ô‰k‰ ˙Ó Ì‡Â . ¿««¬≈¿ƒ≈«…≈¬≈¿ƒ¿»

ÈÏ ˙BOÚn‰L ˙Ó ÏÚ :BÏ Ó‡ Ì‡Â .ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿ƒ»««¿»∆«««¿ƒ
Ba ÌÏhÈ  ‡e‰ ˙Ó ,ÈÏÂ146˙BOÚn‰L ˙Ó ÏÚ . ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈¿«¿»∆«««¿

Èt ÏÚ Û‡ ,Á‡Ï dÎÓ ,EÈÙÏ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ÈlL∆ƒ»¿«∆ƒ¿»∆¿»»¿«≈««ƒ
˙BOÚn‰ Ì˙B‡ Ô‰kÏ ÔÈ‡  dÁ˜Ïe ÊÁL147. ∆»«¿»»≈«…≈»«««¿

ה"ב .140) פ "ו דמאי  ו'ירושלמי ' א. סג, בבאֿבתרא ברייתא
בכהן,141) הדבר שמצוי  אלא לישראל, ישראל הואֿהדין

שם). (רשב "ם שלו שהמעשר פ "א 142)כיון למעלה ראה
ללוי . בין לכהן בין שמעשר שם, משנה' וב 'כסף  ה"ד

והרי143) רבינו, זאת הוסיף  למה וצ "ע  ליתא, שם בברייתא
מן  וא"כ כדלהלן, לעולם, הכוונה שאין לפרש המוכר צריך

לעולם. הכוונה לאחר 144)הסתם השדה מכר אם ואפילו
זו, זכות יורשים בניו אין - מת אם אבל זכותו, פקעה לא -
נאמר  אם ודי  בלבד, ההכרח  אלא מדבריו לחדש  לנו שאין

לא. ותו זו, זכות לעצמו לשמור כלומר,145)שהתכוון
בשדה  לעצמו המוכר שייר - ללוקח  השדה שגוף  אף ֿעלֿפי 
כמשייר  זה הרי  השדה, בגוף  שייר שאלמלא המעשר. מקום
יכול  ואף ֿעלֿפי ֿכן שם). (גמרא, לעולם בא שלא דבר
לו  כמשאיל הוא שהרי  זה, במעשר פירותיו לתקן הלוקח 

לו. שיחזירם עלֿמנת תבואותיו, לתקן ואם 146)פירותיו
כנ"ל. הבן, זכות פקעה לא - השדה שהרי147)מכר

הכהן, של זכותו פקעה השני , ללוקח  השדה כשהגיעה
לידו. שבאה זכות כל לו מכר למוכר, שוב  וכשמכרה

.ÎÏ‡OÈ148ÈÂÏÂ Ô‰kÓ ‰„O ÏawL149BÏ Ó‡Â150: ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆ƒ…≈¿≈ƒ¿»«
˙BOÚn‰L ˙Ó ÏÚ151 ÌÈL LÓÁ B‡ Úa‡ ÈlL «¿»∆«««¿∆ƒ«¿«»≈»ƒ

zÓ152ÔÈ‡L ,eÒ‡  ÌÏBÚÏ ÈlL Ô‰L ˙Ó ÏÚ ; À»«¿»∆≈∆ƒ¿»»∆≈
Ô‰k153Ô‰k ‰OBÚ154ÔÎÂ .155ÈÂÏ Ôa156ÂÈÏÚ ‰È‰L …≈∆…≈¿≈∆≈ƒ∆»»»»

Ï‡OÈÏ BÁ157‰B‚ ‰Ê Ï‡OÈ ‰È‰È ‡Ï  ¿ƒ¿»≈…ƒ¿∆ƒ¿»≈∆∆
ÌÈÁ‡Ó158LÈÙÓe159ÔÈ‡L ;BBÁ „‚k ÚtiL „Ú ≈¬≈ƒ«¿ƒ«∆ƒ»«¿∆∆∆≈

BÚ ‰Ê ÈÂÏ‰a‚iL Á‡ ÈÂÏk BlL BÁ ÏÚa ‰O ≈ƒ∆∆««∆¿≈ƒ«≈∆ƒ¿∆
ÌÈÁ‡Ó OÚÓ160. «¬≈≈¬≈ƒ

אחת.148) נוסחא לפי  שם, או 149)תוספתא כלומר,
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קפח               
         

כנ"ל  השדה, לבעל המעשר או התרומה הדין שעלֿפי  מלוי ,
משום  רבינו, והוסיף  "לוי ", כתוב  לא שם ובתוספתא הי "ז.

כהן. על שייך לא "מעשרות " לכהן 150)שלשון הישראל
ללוי . מכהן.151)או קיבל אם התרומה וכן

לכהן 152) ונותנן ומעשר, תרומה הישראל מפריש כלומר,
שירצה. ללוי  לוי .153)או ישראל עושה לוי  אין וכן

עושה 154) כהן "שאין כתוב : היה המהרי "ק , שלפני  בכת"י 
שממנה  שע "י  והפירוש: הראב "ד. העתיק  וכן כהן", ישראל
עשאו  כאילו נדמה המעשר, או התרומה לקבל במקומו אותו
שכיון  ולוי , מכהן שדה שקיבל בישראל ודוקא לוי . או כהן
שהתנה  זה תנאי  ע "י  השדה, לבעל והמעשר שהתרומה
שדה  שמכר בישראל אבל כהן, כעושהו נראה הישראל
בדבר, איסור אין לעולם, שלו המעשרות שיהיו והתנה לכהן
הקודמת, כבהלכה המעשר, מקום ששייר כמו הוא שהרי 
 ֿ (כסף  כהן הישראל, את הכהן עשה כאילו נראה ואין
שמכר  ישראל בתוספתא: וגורס  חולק , והראב "ד משנה).

ב  וראה ב 'ירושלמי ', הוא וכן לכהן, איש'שדה 'חזון
שם. כפשוטה' שם.155)וב 'תוספתא תוספתא,

באכילה 156) אסורה שתרומה זה, דין שייך לא בכהן אבל
לישראל.157)לזרים. מעות חייב  שהיה כלומר,

לו.158) לתתו עלֿמנת הלוי , ברשות ראשון מעשר
כנ"ל 159) הוא, חולין ראשון שמעשר לעצמו, המעשר את

ה"ב . שבשעה 160)פ "א שאף ֿעלֿפי  זו, בהלכה והחידוש
זה  ללוי  לתתו עלֿמנת מאחרים, מעשרות נוטל שהישראל

לוי . הישראל את כעושה נראה נוטל, הוא

.‡ÎÏ‡OÈ161LiL162ÁÓÓ ÏË163Bn‡ È‡Ó ƒ¿»≈∆»«∆∆¿…»≈¬ƒƒ
Ô‰k164Ï‡OÈ Bn‡ È‡Ó BLÈ Bn‡ È‡ B˙B‡Â ,165 …≈¿¬ƒƒ¿»≈¬ƒƒƒ¿»≈

epnÓ LÈÙÓ ‰Ê È‰ 166ÂÈ˙BOÚÓ167BlL Ô‰Â168; ¬≈∆«¿ƒƒ∆«¿¿»¿≈∆
Û‡ ,Ô‰ eÓe‰L BÓk  ÌzÏ ˙BÈe‡‰ ˙Bzn‰L∆««»»¿ƒ»≈¿∆¿≈«

eÓe‰ ‡lL Èt ÏÚ169. «ƒ∆…¿

א.161) יא, בבכורות אבוה, בר רבה של מימרא
שאסור 162) כיון אלא במתנה, טבל קיבל אם הואֿהדין

"ירושה". לשון נקט  ה"ו), (למעלה טבל לשלוח 
טבלים 163) לו "שהיו שם: בגמרא מלאכתו. שנגמרה

שאף  נראה, רבינו לשון ומפשטות ביתו". בתוך ממורחים
אומרים  זאת בכל הבית, פני  ראו לא כשעוד גם שמדובר

שהורמו". כמי  הורמו, שלא שהיה 164)"מתנות כלומר,
כן, לא שאם ואמו, אביו ומתו כהן, בת ואמו ישראל, אביו
הוא  ונמצא אמו, אבי  מת ואחרֿכך אמו, את יורש אביו הרי 

אמו 165)יורשו. מאבי  הנ"ל הכהן ירש אפילו כלומר,
 ֿ אף ֿעל – ללוי  ולתת מעשר להפריש חייב  שהיה ישראל,
מאבי שירשו כיון ללוי , לתת חייב  הזה הישראל אין פי ֿכן

שם. ברש"ש וראה כהן, הטבל.166)אמו וכן 167)מן
גדולה. לכהנים 168)תרומה למכור יכול התרומה כלומר,

בעצמו. לאכול יכול ראשון ומעשר שלו, והדמים -
כאילו 169) נעשה כהן, אמו אבי  לידי  הטבל שנפל וכיון

שהרי שלו, הם והרי  ומעשרות תרומה ממנו הכהן הפריש

וכיון  ה"ג), פ "א (למעלה כלום ללוי  לתת חייב  אינו כהן
בקידושין  וראה שם). (רש"י  שלו הם הרי  זה, ישראל שירשו

ה"ו. אישות מהל' ובפ "ה ב . נח ,

.ÎÔ˙Bp‰170e‰„O171‰Ïa˜a172B‡ ÌÈÎBk „BÚÏ «≈»≈¿«»»¿≈»ƒ
˙BOÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ173‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆≈∆¡»««««¿««ƒ∆…

˙BOÚÓ ˙BÚÏ e‡a174Ì„È ÏÚ OÚÏ CÈˆ 175. »¿«««¿»ƒ¿«≈«»»
ı‡‰ ÌÚÏ d˙176˙BÚÏ e‡a ‡lL „Ú : ¿»»¿«»»∆«∆…»¿«

˙BOÚn‰177Ì„È ÏÚ OÚÏ CÈˆ BÈ‡ 178; «««¿≈»ƒ¿«≈«»»
Ì„È ÏÚ OÚÏ CÈˆ  ˙BOÚn‰ ˙BÚÏ e‡aMÓe179. ƒ∆»¿««««¿»ƒ¿«≈«»»

Ôb‰ ÏÚ „ÓBÚ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk180ÏËBÂ181BÈ‡Â , ≈«∆≈««…∆¿≈¿≈
eÏÎ‡M ‰ÓÏ LLBÁ182Ô‰Ï ÔÈ‡Á‡ e‡ ÔÈ‡L ,183. ≈¿«∆»¿∆≈»«¬»ƒ»∆

לפי170) ה"א, פ "ו שם ו'ירושלמי ' פ "ז, דמאי  תוספתא
שם. הגר"א זרועה.171)גירסת כלומר,172)כשהיא

שליש  או מחצה לו: שאמר [וכגון ולרביע . לשליש למחצה,
לגוי אין זה שבאופן שלך, יהא קוצר שאתה ממה רביע  או
מחצה  לו: אמר אם אבל קצירה, לאחר אלא בפירות קנין
- בפירות קנין מיד לו שיש יהא, שלך רביע  או שליש או
אחר  מירחם והוא הגוי , ביד המעשרות לעונת שבאו כיון
תרומות  מהל' פ "א (למעלה המעשרות מן הם פטורים כך,
הט "ו]. עניים מתנות מהל' בפ "ו וראה הי "ג).

וראה 173) (ראב "ד. תבואתו לעשר שלא לחשוד כלומר,
שרובם  אמרו שעליהם הארץ , עמי  בכלל ואינו במהרי "ק ).

הם. ה"ה.174)מעשרים פ "ב  למעלה ראה
פירותיו 175) המתקן לישראל שדהו שיתן כדי  קנסוהו,

אם  וכן ובמחכירה, שדהו במשכיר הואֿהדין זה ולפי  כראוי ,
איש', ('חזון האריס  הגוי  וזרעה כלל זרועה שאינה שדה נתן
לשון  ומסתימת דסיפא. ריבותא משום זרועה שדה ונקט 
ובין  מצויים שישראל במקום בין שקנסוהו נראה, רבינו
יהושע  כרבי  ולא יוחנן כרבי  מצויין, ישראל שאין במקום

שם. ב 'ירושלמי ' לוי , המעשרים.176)בן רוב  בכלל שהוא
וכו'.177) באו שלא עד לעםֿהארץ  נתן אם כלומר,

למעלה. וראה כלל, זרועה שאינה שדה לו כשנתן וכלֿשכן
לא 178) כג.), (שבת הם מעשרין הארץ  עמי  שרוב  כיון

המעשרות. לעונת שבאו אחר לו מסר אם אלא קנסוהו
שאם 179) כיון לקרקע , מחוברין שהפירות אף ֿעלֿפי 

מן  הוא זה שעםֿהארץ  ואפשר במעשר, יתחייבו יתלשו
שדהו. לו לתת לו היה לא מעשרין, שאינן המיעוט 

חלקו.180) אחד כל שלקחו קודם מלאכה, גמר לאחר
על 181) שחזקה נוטל, אינו גדולה תרומה אבל מעשר,

ה"א). פ "ט  (להלן גדולה תרומה שמפרישים עמי ֿהארצות
שלא 182) מלאכה, גמר קודם לעשר חושש אינו כלומר,

באיסור. קבע  אכילת "שאין 183)יאכלו שם: בתוספתא
לפני לאכול להם אסור שהרי  כלומר, לרמאין", אחריות
במס ' [וראה כפשוטה'). ('תוספתא גזל איסור מחמת חלוקה
ה"ז, שני  מעשר מהל' פ "ט  ולהלן מ "א, פ "ה שני  מעשר

מ "ה]. פ "ג ובדמאי 
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ה'תשע"ט  מרחשון  י"ב ראשון  יום 

שכג. תעשה לא מצות קנט. עשה מצות
שכד. תעשה לא מצות קס. עשה מצות

― הקנ"ט מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"[ּו]בּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ּפסח, ׁשל ראׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַַָּביֹום

קדׁש" מקרא הראׁשֹון  ,זֹו הקּדמה ודע . ְְְִִֶַַָָָָֹ
ּבפרּוׁשֹו: ּבא קדׁש" "מקרא ה' ּבֹו ֿ ּׁשאמר ֿ מה ׁשּכל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהיא:
מלאכה ּבֹו ּתעׂשה ׁשּלא ― "קּדׁשהּו" וענין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ"קּדׁשהּו".
ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו לאכילה, ּׁשּמיחד מה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻאּלא

מּקדם הזּכרנּו  ּדבריהם ֿ את  ְְְִִִֵֶֶֶַֹ
 יֹום ֿ ּכל ּכלֹומר: הּוא", עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ְֲֵַַַָָ

"ׁשּבתֹון" ה' ּבֹו ׁשאֹומר  אמר ּכאּלּו הּוא ְִֵֶַַָָ
ּבׁשביתה. צּוּוים ֿ אּלּו ּכל ― "ּתׁשּבֹות" אֹו ְְְִִִִִֵָָ"ׁשבֹות"

ה'" ו"ׁשּבתת  ,ּכּלם הּמֹועדים לימי קרא ְְֲִִֵַַָָָֹֻ
ּבּתלמּוד הרּבה ּובמקֹומֹות טֹובים. לימים ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵַַַַָ

  :ּכלֹומר ֿ תעׂשה", ולא עׂשה טֹוב "יֹום ְְְֲֲֵֶַַָֹאמרּו:
ועׂשּית היא; עׂשה מצות ― ֿ טֹוב ֿ יֹום ּבכל ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָהּׁשביתה
לפיכ ֿ תעׂשה. לא מצות היא ― ּבֹו האסּורה ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹהּמלאכה
 ֿ ולא עׂשה על עבר אסּורה, מלאכה ֿ בֹו ֿ העֹוׂשה ְְֲֲֵֶַַָָָָָָֹּכל
הּׁשביתה, ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָתעׂשה.

טֹוב יֹום .ּבמּסכת ְֶֶַ

― השכ"ג מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
 ֿ "ּכל אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִֶֶַַַָָָָמלאכה

בהם" ֿ יעׂשה לא מלאכה  . ְֵֶֶָָָָֹ

― הק"ס ּבּיֹוםהּמצוה ּבׁשביתה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָהּׁשביעי

קדׁש"  ֿ .מקרא ְִֶָֹ

― השכ"ד מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ֿ מלאכה "ּכל אמרֹו: והּוא הּפסח, ׁשל ּבּׁשביעי ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָמלאכה

בהם" ֿ יעׂשה ּובּׁשביעי.לא ּבראׁשֹון ּכלֹומר: , ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ה'תשע"ט  מרחשון  י"ג שני יום 

שכה. תעשה לא מצות קסב. עשה מצות
שכו. תעשה לא מצות קסג. עשה מצות

― הקס"ב לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָמּמלאכה

קדׁש"  ֿ מקרא הּזה  . ְִֶֶַָֹ

― השכ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא עבֹודה ֿ מלאכת "ּכל אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְֲֲֶֶֶֶָָָָָֹמלאכה

.תעׂשּו" ֲַ

― הקס"ג מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש אמרֹו: והּוא ּבתׁשרי, אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹּביֹום

[וגֹו']" ׁשּבתֹון לכם יהיה לחדׁש ל קדם ּוכבר . ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ
לׁשֹונם          ְָ

."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי ְְֲֵַַָָָּבאמרם:

― השכ"ו מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ֿ מלאכת "ּכל ּבֹו: אמרֹו והּוא הּׁשנה, ראׁש ּביֹום ְְְְְֶֶַָָָָָָֹמלאכה

תעׂשּו" לא עבדה . ֲֲַָֹֹ

ה'תשע"ט  מרחשון  י"ד שלישי יום 

שכז. תעשה לא מצות קסו. עשה מצות
שכח. תעשה לא מצות קסז. עשה מצות

קצט.
יום ראשון ֿ שלישי י "ב ֿ י "ד מרחשון 

― הקס"ו מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום אמרֹו: והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ְְִֶַַַַָָֻּבּיֹום

ֿ קדׁש" מקרא הראׁשֹון  . ְִִֶָָֹ

― השכ"ז מּלעׂשֹותהאזהרההּמצוה ׁשהזהרנּו ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ּביֹום אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְִֶַַָָָֻמלאכה

תעׂשּו" לא עבֹודה ֿ מלאכת "ּכל .זה: ְֲֲֶֶֶַָָֹ

― הקס"ז מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻּבּיֹום

לכם" יהיה ֿ קדׁש מקרא הּׁשמיני ׁשּׁשביתה ודע . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום ֿ יֹום ּבכל ּבּה ׁשּנצטּוינּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזֹו
        

 ׁשּום ואין אחד, ּכדין מהם ֿ טֹוב ֿ יֹום ּבכל ְְְִִֵֵֶֶָָָּדינּה
ּבׁשביתה מיחד מהם יֹום   ׁשאינּה ְְִִֵֵֶֶָָָֻ

ֿ טֹוב ֿ יֹום ּבכל נפׁש ּבאכל להתעּסק לנּו מּתר וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּׁשני,
הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ׁשביתה הלכת לפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמהם.
ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר טֹוב. ֿ יֹום ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּכל
הּכּפּורים וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה הּׁשביתה אבל ֿ טֹוב. ְְְֲִִִַַַַַָָָָֻיֹום
ׁשּלא לפי רּבֹות, ּבתֹוספֹות עצמּה הּׁשביתה אֹותּה ְְְְִִִֶַַַָָָָֹהיא
הּמּתרים ּדברים עֹוד ויׁש נפׁש. אכל אּלּו ימים ּבׁשני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻהּתיר
נפׁש, אכל ׁשאינם ֿ ּפי ֿ על אף ּבּׁשּבת, ואסּורים ֿ טֹוב ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּביֹום

ֿ טֹוב יֹום ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו . ְְְִֵֶֶֶַָ

― השכ"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ֿ מלאכת "ּכל ּבֹו: אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָמלאכה

תעׂשּו" לא אּלּועבדה טֹובים ימים ׁשּׁשּׁשה ודע . ְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ
ׁשּיהיה מהם יֹום ּבאיזה ׁשּתהיה מלאכה איזֹו ֿ העֹוׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָּכל
לֹו ּׁשּצרי ֿ מּמה הּמלאכה היתה ֿ אם אּלא לֹוקה, ―ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

מהם ּבאחד הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו נפׁש, "אּבאכל : ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
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קצ        
  

לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא ֿ נפׁש לכל יאכל אׁשר  ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר טֹובים. ימים לׁשאר הּדין והּוא .ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָ

ּביצה. ּבמּסכת זֹו ְְִֵֶֶַָָמצוה

― הקצ"ט חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
עׂשר ארּבעה יֹום חצֹות אמרֹו:אחר והּוא , ְְְֲַַַָָָָָ

חמץ" עליו ֿ תאכל "לא  זה ּכּנּוי . ִֵֶַָָָֹֹ
ּבין לׁשחטֹו ׁשחֹובה הּפסח, ּכבׂש על ְְֵֶֶֶֶַַַָָָמּוסב

אמר י"ד, ּביֹום הערּבים זמן מּׁשּיחּול ּכי : ְְְִִִֶַַַַָָָ
ּפסחים ּובגמרא חמץ. ֿ תאכל לא "מּניןׁשחיטתֹו : ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹ

ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשהּוא ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹלאֹוכל
וׁשם חמץ". עליו ֿ תאכל לא "ּדכּליׁשּנאמר: אמרּו: ְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

מיהא עלמא  ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְִִֵֵָָָָָ
ּולמעלה  לׁשֹון מצאנּו ּכ ּדאֹוריתא". ְְְְְַַָָָָָ

הּתלמּוד. חכמי לפני ׁשּנקראּו הּמדּיקֹות ֿ הּנסחאֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻּכל
ׁשּׁשיתוׁשם ּבׁשעה החמץ אכילת אּסּור ּבטעם אמרּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

היכי ּכי יתרה הרחקה רּבנן "עבדּו אמרּו: ,ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ
ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע ּדלא    ְְְְִִַַָָָ

      ואכל ׁשעבר ּומי .ְִֶַַָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― חצֹות אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָחמץ

ּפסחים. ְְִִִַָּבתחּלת

ה'תשע"ט  מרחשון  ט "ו  רביעי יום 

קצז. תעשה לא מצות קנו. עשה מצות
קצח.

― הקנ"ו ֿ החמץהּמצוה את לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׂשאר, הׁשּבתת מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹמרׁשּותנּו
ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָֹוהּוא

מּבּתיכם"  :ּכן ּגם לּה קֹוראים וחכמים , ְֲִִִֵֵֶַַָָָ
סנהדרין ּובגמרא חמץ. ּבעּור ּכלֹומר: ּבעּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמצות

מערבא ּדבני מּגמרא       ְְְִִֵַַָָָ
 :תעׂשה ֿ ולא עׂשה עליו חּיבין "חמץ ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:

מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ּדכתיב ּבעּורֹו, על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹעׂשה
ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאר ּדכתיב ֿ תעׂשה, לא . ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּפסחים. ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הקצ"ז חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
חמץ" יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּפסח,  , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ונכרתה" חמץ ֿ אכל ּכל "ּכי ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּובאר
  חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ,ְִִִֵֵַָ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָחּטאת
ְִָּפסחים.

― הקצ"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לחם, ׁשאינם ֿ ּפי ֿ על אף חמץ, ּתערבת ּבהם ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדברים

והּׁשכר והּמּוריס הּכּותח ּכגֹון    ְְְְֵַַַָָָ
תאכלּו" לא ֿ מחמצת "ּכל אמרֹו: והּוא ודֹומיהם, . ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לרּבֹות ― תאכלּו לא ֿ מחמצת "ּכל הּמכלּתא: ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּולׁשֹון
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי וׁשכר הּבבלי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכּוּתח

עליהן       ֲֵֶ
  מה ― "חמץ" לֹומר: ּתלמּוד ―ְֵַַָָ

מין ׁשהּוא מיחד מיןחמץ ׁשאינן אּלּו יצאּו ּגמּור, ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ
ּוכבר ֿ תעׂשה". ּבלא עליהן לעבֹור ּבאּו? לּמה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָֹּגמּור.

ּבפסחים אסּוריםנתּבאר ׁשהם ֿ ּפי ֿ על ׁשאף , ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
אּלא מלקּות חּיב האֹוכלם אין ― אכילתם על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻּומזהרים

יׁש ּפרסאם אכילת ּבכדי חמץ ּכזית ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
        אבל ;ֲָ

מּׁשעּור ּפחֹות חמץ ערּוב ּבהם יׁש חּיביםאם אין ― זה ִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
מלקּות. אכילתם על
יום רביעי ֿ חמישי ט "ו ֿ ט "ז מרחשון 

ְֲִַַָָ

ה'תשע"ט  מרחשון  ט "ז חמישי יום 

קנח. עשה מצות רא. ר. תעשה לא מצות
― מאתים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ

הּימים, ֿ ׁשבעת ּכל ֿ מֹוׁשבֹותינּו ּבכל חמץ יראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ׂשאר ל ֿ יראה ולא חמץ ל ֿ יראה "ולא אמרֹו: ְְְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹוהּוא

"ּגבל ֿ ּבכל  ּבׁשני לאוין ׁשני אּלּו ואין . ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָֻ
אמרּו ּובפרּוׁש אחד. ּבענין הם אּלא ענינים, : ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ

הינּו :ל לֹומר ― ּבׂשאֹור וסּים ּבחמץ הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָ"ּפתח
הּׂשאר ּבין חּלּוק ׁשאין ּכלֹומר: ׂשאר", הינּו ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹֹחמץ

והּניח ׁשעבר ּומי ׁשּנתחמץ. הּדבר אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָעצמֹו
חמץ לקח אם אּלא מלקּות, חּיב אינֹו ― ּברׁשּותֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָחמץ

ׁשּיהא וקנהּו ּולׁשֹוןּבּפסח מעׂשה. עֹוׂשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבּכרם ּכלאים והמקּים ּבּפסח חמץ "המׁשּיר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּתֹוספּתא.

לֹוקה". אינֹו ―ֵֶ

― הר"א יּמצאהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מפקד, הּוא אם אֹו נראה אינֹו אם ּגם ּברׁשּותנּו, ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻחמץ

ּבבּתיכם" יּמצא לא ׂשאר ימים "ׁשבעת אמרֹו: והּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹ
 ּכמֹו מעׂשה, ׁשם ׁשּיהא ּבתנאי עליו לֹוקין זה וגם .ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשבּועֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבארּו הּכללים לפי ׁשהזּכרנּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּובל יראה ּבבל עֹובר ׁשֹונים: ּבמקֹומֹות אמרּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָּובפרּוׁש

ּפסחים מּסכת ּובתחּלת ׁשּתייּמצא. ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עליהם ׁשהזהיר הענינים נתּבארּו וׁשם האּלה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּמצות

"ּגבּל ֿ ּבכל וגֹו' ֿ יראה "לא ּבאמרֹו:  והענינים ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֻ
וׁשם ּבבּתיכם". ֿ יּמצא "לא ּבאמרֹו: עליהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהזהיר

ֿ לאו ׁשּכל נתּבאר    לֹומד ְִֵֵֶָָָ
עֹובר ּבּפסח חמץ וׁשהמקּים ּבֹו, היה ׁשּלא ענין ֿ האחר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמן

ֿ יּמצא. ּבל ועל ֿ יראה ּבל על לאוין: ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשני

― הקנ"ח ּבלילהּמצוה מּצה לאכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ׁשאין, ּובין הּפסח ּכבׂש ׁשּיׁש ּבין ּבניסן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָט"ו

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב יתעּלה:  :אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּוכבר חֹובה". קבעֹו הּכתּוב ― מּצֹות ּתאכלּו ְְְֶֶַַָָָָָֹ"ּבערב
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קצי         
  

― הראׁשֹון ּבּלילה מּצה ׁשאכילת ּבפסחים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתּבאר
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ― ואיל מּכאן ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָחֹובה;

ּפסחים. ּבמּסכת ְְִֶֶַָזֹו

ה'תשע"ט  מרחשון  י"ז שישי יום 

קנז. עשה מצות
ההגדה נוסח  

קע. עשה מצות
― הקנ"ז ּביציאתהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ

לשֹון צחּות ּכפי הּלילה ּבתחּלת ּבניסן ט"ו ּבליל ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמצרים
המסּפר   לסּפר ֿ ּׁשּיֹוסיף ֿ מה וכל . ְְְִֵֵֶַַַַָ

והעול הּׁשם, לנּו ּׁשעׂשה מה ּבהגּדלת ּבדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּולהארי
ה' לנּו נפרע ואי הּמצרים אֹותנּו ּׁשעּנּו ּומה ּבנּו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשעׂשּו
― ּגמלנּו אׁשר ֿ החסד ּכל על יתעּלה לֹו ּולהֹודֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם,
ּביציאת לסּפר הּמארי ֿ "ּכל ׁשאמרּו: ּכמֹו מׁשּבח, זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהרי
הּוא זה ּבצּוּוי לנּו ׁשּבא והּכתּוב מׁשּבח". זה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמצרים,

ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת יתעּלה: אמרֹו  . ְְְְְְִִִֶַַַַָָ
הּפרּוׁש מראׁשּובא יכֹול ― לבנ "והּגדּת : ְְְְִִֵֵַַָָָֹ

― ההּוא ּבּיֹום אי ההּוא. "ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד ְִֶַַַַַַַֹהחדׁש?
זה ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד יֹום? מּבעֹוד לאיכֹול ; ְְֲִֶַַַָֹ

,"לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאמרּתי
הּמכלּתא: ּולׁשֹון לסּפר. חּיב הּלילה מּתחּלת ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָּכלֹומר:

בנ יׁשאל ֿ ּכי והיה ׁשּנאמר "מּכלל אם יכֹול ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָ

מּגיד אּתה אין ― לאו ואם לֹו; מּגיד אּתה ― ְְְִִִִֵַַַַָָָָיׁשאל
ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף ― לבנ והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִִִֶַַַַַָֹלֹו?
עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ּבזמן אּלא לי אין .ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאל
מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אחרים לבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹּבינֹו

הּזה" ֿ הּיֹום את זכֹור ֿ העם אל לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְִֶֶֶַַַָָָָָ
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת ֿ יֹום את "זכֹור ׁשאמר ּכמֹו  . ְְְֶֶַַַַָָָ

לׁשֹונם ידעּת ּוכבר ,חכמים ּכּלנּו "אפּלּו : ְְְֲֲִִַָָָָָָֻ
עלינּו מצוה ― ֿ הּתֹורה את יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ְְְִִִֵֶַָָָָָֻֻּכּלנּו
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מצרים". ּביציאת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָלסּפר

ְִָּפסחים.

ֿ קמז קמד עמ' לעיל נדפס ההּגדה ַַַָָֹנסח
― הק"ע ׁשֹופרהּמצוה קֹול לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

יהיה ּתרּועה "יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָּביֹום
לכם"  ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין הּׁשנה. ְִֵַַַָָָָָֹראׁש

ה'תשע"ט  מרחשון  י"ח ש "ק יום 

קסח. עשה מצות
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש י "ז ֿ י "ח מרחשון 
― הקס"ח ּבּסּכההּמצוה ליׁשב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ

"ּבּסּכת יתעּלה: אמרֹו והּוא החג, ֿ ימי ּבכל ימים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשבעת
ימים" ׁשבעת ּתׁשבּו  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵַָָָ

סּכה. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבמּסכּתא זֹו ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻמצוה
זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִֵַַָָָואין
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' מ"ח, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת ישיבה ותלמוד תורה בכפר חב"ד,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על שאלתם שעד עתה היו אצלם כתות ששפת הלימוד עמהם הי' באידיש ומסתפקים 

בזה בנוגע לזמן הבע"ל מפני כמה טעמים שמזכירים במכתבם ושואלים חוו"ד בזה.

הנה למרות הטעמים שמזכירים מוכרח הדבר שימשיכו בכתות הנ"ל דוקא בשפת אידיש וכמו 

שהי' עד עתה... ובה בשעה שרואים אשר הלעו"ז לוחם בעד כל קוץ ותג ואין דבר נחשב למאומה ובלבד 

לנצח, הרי לא תהי' תורה שלימה שלנו כענינים שלהם שצריכים לשמור אפילו על ערקתא דמסאנא 

ועאכו"כ בענין הנוגע בחינוך שקשה במאד לשער מראש את התוצאות משינוי קל במשך שנות הילדות 

על משך חיי האדם בימי חלדו, והאריכות לדכוותייהו בטח אך למותר.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש המחכה לבשו"ט.



קצב    
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(Á)  ואע"פ וגו ' שב לא כי זאת הוא מה
לדבר  חזר  כאן  החורבן  על  בנבוכדנאצר  למעלה שדיבר 

יאשיהו : במיתת      ששב ואע"פ
בו  נאמר  לב, בכל  כב )יאשיהו  ב ה'(מלכים  שב לא

מנשה: הכעיסו  אשר  הכעסים כל  על  אפו  מחרון 
(Ë)   למה יתמהו  יאשיהו  של  ביומו 

יפה  חוזר  דורו  שאין  יודעין  אין  והם כך  כל  בו  עלתה
עושין  הדור  ליצני היו  מה עכו "ם את לבער  כשבא
זה  בדלת חציה דלתותיהן  על  עכו "ם צורת חוקקין 
ניכרת  היתה לא פותחו  כשהיה זה בדלת וחציה

מתחברת: והיא סוגרה משם (È)וכשהלך  
השיאני הנחש לשון  בלעז  ג)אטינטא"ר  (בראשית

לכם: יהיה שלום לכם מנבאים השקר  שנביאי
(‡È) :כולם כשיגלו  הזה העם על  

לשיתם  המים יבלי שדות את אף ומטאטא מכבד 
צחותא: דמתרגמינן  צמא ל ' צח  ל "א מדבר , 

 אהבוניי"ר מגורן  מוץ לזרות לא וגם בא רוח  אותו 
במזרה ויזרם כמו  כא)בלעז  :(לקמן  ולנקות

להגלות  לרעה כיֿאם לטובה לא כלומר  בא הוא תבואה
אנשים ובהמה:(ונשים)את (È)טף  מאלה

בו  אחזור  שלא שלם רוח  מלא, רוח  לי. יבא הפורענות
בלעז : טלנ "ט  רוח  אנחם. ויכוח :ולא לשון 

(‚È): בלעז (È„)איקומאטרובילו 
(ÂË)חמסך :    מתנבן נבייא קל  ארי

בשורן  ומבשרן  דבדן  לעגלה דפלחו  על  דיגלון  עליהון 
מיכה  דאקים לצלמא דאשתעבדו  על  עליהון  ייתון  בישן 
מימות  העגלים גלו  שכבר  ואע"פ אפרים דבית בטורא
ששוברת  עבירה היא גדולה קיים. עוונם עדיין  סנחרב
וירדוף  שנאמר  אברהם מימות לפניה ולאחריה, לפניה

דן  יד)עד  שעתידין (בראשית  כחו  תשש לדן  שהגיע כיון 
שנאמר  הבית בחורבן  ולאחריה עכו "ם, שם לעבוד  בניו 

מדן : מגיד  קול  כי : שבר און 

 
(Á).˙‡Ê ÏÚ:הזאת השמועה  ‡È„(Ë)ישראל:ÂÓÓ.על

.ÍÏÓ‰ Ï: לב מורך בו  יבוא  מה ÂÓ˘Â.ר "ל  ידעו  לא ר"ל
באמת ÓÂ‡Â.(È)לעשות : ה' אתה  שאמר  הנביא מאמר זהו

ה  את הסתה אתה  לכם כאילו  יהיה שלום להם  לאמר הזה עם 
בהם  עשית  לא כי ועל  השקר  נביאי  להם נבאו  כן כי  תיראו  אל
אותם: פיתית אתה וכאילו  אתם  שהאמת העם חשבו  משפט 

.‰Ú‚Âהנפש עד החרב נגעה והנה לה' שבו לא  זה  בעבור  ר "ל
לבוא: קרובה הפורענות ‰‰È‡.(È‡)כי  ˙Ú בא בעת

במקומות  סוער  יבש  רוח  הנה  וכו ' לעם יאמר  הפורענות
שם  ואין הואיל הכל ומכבד שמטאטא במדבר אשר  גבוהות 
עמי בת דרך יבוא הוא והרוח  ולעכבו הרוח  בפני לעמוד דבר 

גולה : ללכת  כולם את ÂÊÏ˙.לטאטא  ‡Ï לזרות הרוח  יבוא לא
יבוא  לא ר "ל  העפר מן  התבואה את לנקות ולא הגורן מן המוץ

לרעה: כ"א  ÏÓ‡.(È)לטובה  ÁÂ הרוחות מאלה שלם רוח 
מהם: להפרע  לצרכי  יבוא הנה שבמדבר  הגבוהות  במקומות הנה Ú˙‰.הנושבות עד כי אני  גם עמהם אתווכח  קרוב בזמן  ר "ל

פשעם  בזה  להם אגיד כאילו  הפורעניות עליהם  בהביאי כי  אני  גם  אתווכח  ומעתה  פשעם להם להגיד עמהם מתווכח  הנביא  היה
למעלה : גברו  ÏÚÈ‰.(È‚)אשר ÌÈÚÎ.השמים ברוב העולים  כעננים מהר חיש עליהם יעלה כן ÙÂÒÎÂ‰האויב  סופה כרוח  .

מרכבותיו : ˘„„Â.ימהרו  ÈÎ: האויב ביד נעשקים  להיות  אנו  למען ÈÒÎ.(È„)קרובים הרעה מן  לבך וכבסי תשובה עשי  לכן
תשועה: לך Í˜.יבוא ÔÈÏ˙:בהם רגילה  שאת  ואון עמל  מחשבות בקרבך  להיות Ô„Ó.(ÂË)תתמיד „È‚Ó ÏÂ˜ שמועה קול

והצער : העמל שבא הקול משמיע אפרים ומהר האויב  בא  כי השמועה יבוא  ומשם ישראל ארץ בקצה שהוא מדן  מגיד 

 
(Á).Â‚Á:ואזור חגורה הספד:Â„ÙÒ.מלשון מלשון 

.ÂÏÈÏÈ‰Â: יללה יומו ÂÓ˘Â.(Ë)מלשון  על כמו תמהון  ענין 
יח)נשמו  יללה:‡‰‰.(È):(איוב ל ' ענין  ‰˘‡˙.הוא ‡˘‰

השיאני הנחש  כמו  ופיתוי הסתה ג)ענין ˆÁ.(È‡):(בראשית
צמא צחה כמו  יובש  ה)ענין  גבוהים:˘ÌÈÈÙ.:(ישעיה מקומות

.ÈÓÚ ˙בבל בת וכן  עמי  קלז )עדת פיזורÂÊÏ˙.:(תהלים ענין 
במזרה ואזרם  וכן  טו )וזריקה ונקי:‰Ï.:(לקמן  ברור  מלשון

(È).‡ÏÓ ÁÂהחבל ומלוא וכן  שלם  ח)רוח  ב :(שמואל 
.ÌÈËÙ˘Ó: ויכוח רוח ÙÂÒÎÂ‰.כעבים:ÌÈÚÎ.(È‚)ענין

קלות:˜ÂÏ.חזק : וגזל:˘„„Â.מלשון עושק  ˙ÔÈÏ.(È„)ענין
בה ילין צדק כמו התמדה א)ענין און ,‡ÍÂ.:(ישעיה מלשון

פיה  קפצה  ועולתה וכן  נחה שהוי"ו  ה)ועם נחה (איוב שהוי"ו 
בכ "מ : נעה היא כי  עמל:‡ÔÂ.(ÂË)עם
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(‡)   שובי שובי אלי אומרים

המקום: שובי מאחר  עמו  באמונתך  השלימ '
כמו  ושלטונים נציבים ממך  נציב בך  ונחז ' אלינו  שובי
ונחזה  ד "א תנחומא, רבי דרש כך  העם מכל  תחזה ואתה
מה  אומרת והיא לך  ניתן  גדולה מה אליך  נתבונן  בך 
לי  לפסוק יכולים אתם גדולה מה בשולמית תחזו 
מחולות  דגלי לגדולת אפילו  לגדולתי שוה שתהא

המדבר : ()מחנות    אומרים הם
וחשיבות  נוי בשביל  בנו  שתדבקו  אנו  חפצים לה

ביפייך : בעודך  בך  שראינו    בעליית
נדיבים: בת הרגלים    קבוצת

ורבותינו  ערבי בלשון  חלי אל  כתם חלי קרויה זהב עדיי
ימי  מששת שנעשו  נסכים של  השיתין  נקבי על  דרשו 
כמו  חפירה לשון  חלאים כמו  ירך  כמו  עגולים בראשית

הבור : חוליות   במסכת הקב"ה, ידי
אותו  מקלסין  ישראל  הקב"ה של  אומן  כמו  אמן  סוכה
ובאין  ויורדין  פז  כתם מראשו  מתחילין  למטה מלמעלה
להוריד  לרצותו  באין  שהן  לפי שש עמוד  שוקיו  עד 
קילוסם  מונה והוא לתחתונים העליונים מן  שכינתו 

ומונה  הרגלים הם פעמיך  יפו  מה למעלה מלמטה
למושכה  בא שהוא עד  ככרמל  עליך  ראשך  עד  והולך 

(‚)אליו :   מים של  אגן  טיבורך 
ובלשון  שיש מאבני עשוי והוא בהן  שרוחצין  צלולים
מושלו  עגול  נקב כמו  שהטבור  שם על  סהר  קרוי ערבי
כקילוס  אשה נוי מענין  אינו  הזה והקילוס עגול  כאגן 
מקלסות  ריעותי' וזה מקלס' דוד ' שהעליון  לפי העליון 
עמנו  להתחבר  את הגונה לומר  מעשיה שם על  אותה
הארץ: בטבור  היושבת הגזית לשכת שם על  והדוגמא

   לא לומר  רוצה משקה, משם יכלה לא
הוראה: דברי שום משם יפסוק ולא יכלה 

:לה צריכין  שהכל   גדורה
מכם  אחד  ואין  קל  בגדר  לה די שושני' בגדר  ומסוייגת
מגעגעת  לבו  לחופה נכנס חתן  הרי ליכנ ' בו  פורץ
דם  טיפת לו  אמר ' לה ליזקק בא חתוניו  ולחיבת לחופ'
נחש  נשכו  ולא אחר  לצד  פניו  הופך  הרי ראיתי כחרדל 
בכורות  ראה בדרך  עובר  שהוא הרי עוקצו  עקרב ולא
ישראל  של  לו  אומרים ליטול  ידו  פשט  התאני' בראשי

בשושנים: סוגה הרי הגזל  מפני ידו  מושך  הוא הם

 
(‡).˙ÈÓÏÂ˘‰ ÈÂ˘ ÈÂ˘אשר החשוק אל נשמע  כאשר

לאמר אמריו  שלח  בכבודו, נזהרה שלא על מתאוננת חשוקתו
עמי להיות אלי שובי  הגונות ומדות  במעלות  השלימה את לה

והזירוז: החיזוק  על  יורה המלות וכפל Í.כמאז . ‰ÊÁÂאני
אשר בכל חפצך להשלים  בך ונביט  נסתכל  ביתי  ואנשי 

˙ÂÊÁ.תשאלי: ‰Óלומר ביתו , לאנשי הדבור מיסב כאילו 
להרחיב תשוקתה למלאות בה תחזו  אשר  הדבר מהו  דעו להם
רבות. מחנות של מחולות ריקוד  כשמחת מרובה בשמחה לבה
מהגולה  שובי לה אומר  הוא ברוך המקום כאילו הוא  והנמשל
בהחזרת  חפצך נשלים מעלה מלאכי  באמצעות ואני ארצך , אל
כאשר וישראל ולויה שכינה של  המחנות  וחילוק  המקדש , בית

מאז : ÌÈÏÚ.()היה ÍÈÓÚÙ ÂÙÈ ‰Óהחשוק מדברי  זה עוד
כשהם  רגליך יתייפו  מאד מה נדיב  בת את לומר  מבטיחה
ולא  יעדפו  לא מדתם לפי בהם  המהודקים הנעלים  בתוך 

ג' ברגלים המקדש  לבית ותבואי לארצך, בשובך תתיפי מאוד מה אברהם, מזרע  ישראל כנסת את  לומר הוא והנמשל יחסרו.
בשנה: ÍÈÎÈ.פעמים  È˜ÂÓÁכאשר לומר  הוא  והנמשל אמן . ידי מעשה שהמה התכשיטים כעיגול בעיגולה  ישוו  ירכיך  הקפת

נאים: כחלאים  בעיני חמודה  תהיה לפני , נראה  להיות ברגל  בעזרה כדמות ˘Í.(‚)תקיפו  העגול כאגן עגול  יהיה טבורך 
‰ÊÓ‚.הירח : ÒÁÈ Ï‡והרי הלחות , בו תחסר  שלא אמר  לכן  הגוף , את המזין השרשי הלחות רב מקום הוא  שהטבור  לפי

בשרר , הרמז  ובא  זמן . בשום תופסק שלא ובאה  המסבבת ההשפעה על  הוא והנמשל מזוג. יין בו יחסר שלא הזה כאגן  הוא
עמו : במעי  הולד  הזנת בא בו דרך ÌÈËÁ.כי ˙ÓÚ ÍË בשושנים הנגדרת החטים שבלי כאגודת ומריח  יפה  יהיה בטנך

לבל  והגונים נחמדים בגדרים גדורים יהיו  וכולם חטים, ערמת כגרעיני  יתרבו בטנך  פרי לומר  הוא והנמשל טוב . ריח  המעלים
איסור : בדבר  יכשלו 

 
(‡).˙ÈÓÏÂ˘‰:שלם והבטה:ÊÁÂ‰.מלשון  ראיה ענין 

.˙ÏÂÁÓÎ במחולות לחול כמו שמחה. של ריקוד ענין 
כא): כא מחנה :‰ÌÈÁÓ.(שופטים כן ÍÈÓÚÙ.()מלשון 

ו ): כו (ישעיה דלים פעמי וכן  הרגלים . מלשון ÌÈÏÚ.יקראו 
ו):È˜ÂÓÁ.מנעול: ה (לעיל עבר  חמק  כמו  והיקף . סבוב ענין
.ÍÈÎÈ:הרגל מפרקי והוא ירך תכשיט .ÌÈ‡ÏÁ.מלשון  ענין 

יב ): כה (משלי כתם וחלי המופלג‡ÔÓ.כמו יקרא כן 
בטנו ˘Í.(‚)במלאכה: בשרירי  ואונו  כמו  הטבור . הוא

טז ): מ  ו):‡‚Ô.(איוב  כד (שמות  באגנות וישם וכן  מזרק .
.‰Ò‰:סיהרא הוא ירח  של המעורב‰ÊÓ‚.תרגום יין עניינו

רז "ל: בדברי  ידוע  הלשון  וזה שבלים.ÓÚ˙.במים , אגודת
נ ): (ירמיה  ערמים  כמו סלוה  וגדר .ÂÒ‚‰.וכן  סייג מלשון 

פ"ג ): פ "א (אבות  לתורה סייג  מסורת ובמשנה



קצג     
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(Á)  ואע"פ וגו ' שב לא כי זאת הוא מה
לדבר  חזר  כאן  החורבן  על  בנבוכדנאצר  למעלה שדיבר 

יאשיהו : במיתת      ששב ואע"פ
בו  נאמר  לב, בכל  כב )יאשיהו  ב ה'(מלכים  שב לא

מנשה: הכעיסו  אשר  הכעסים כל  על  אפו  מחרון 
(Ë)   למה יתמהו  יאשיהו  של  ביומו 

יפה  חוזר  דורו  שאין  יודעין  אין  והם כך  כל  בו  עלתה
עושין  הדור  ליצני היו  מה עכו "ם את לבער  כשבא
זה  בדלת חציה דלתותיהן  על  עכו "ם צורת חוקקין 
ניכרת  היתה לא פותחו  כשהיה זה בדלת וחציה

מתחברת: והיא סוגרה משם (È)וכשהלך  
השיאני הנחש לשון  בלעז  ג)אטינטא"ר  (בראשית

לכם: יהיה שלום לכם מנבאים השקר  שנביאי
(‡È) :כולם כשיגלו  הזה העם על  

לשיתם  המים יבלי שדות את אף ומטאטא מכבד 
צחותא: דמתרגמינן  צמא ל ' צח  ל "א מדבר , 

 אהבוניי"ר מגורן  מוץ לזרות לא וגם בא רוח  אותו 
במזרה ויזרם כמו  כא)בלעז  :(לקמן  ולנקות

להגלות  לרעה כיֿאם לטובה לא כלומר  בא הוא תבואה
אנשים ובהמה:(ונשים)את (È)טף  מאלה

בו  אחזור  שלא שלם רוח  מלא, רוח  לי. יבא הפורענות
בלעז : טלנ "ט  רוח  אנחם. ויכוח :ולא לשון 

(‚È): בלעז (È„)איקומאטרובילו 
(ÂË)חמסך :    מתנבן נבייא קל  ארי

בשורן  ומבשרן  דבדן  לעגלה דפלחו  על  דיגלון  עליהון 
מיכה  דאקים לצלמא דאשתעבדו  על  עליהון  ייתון  בישן 
מימות  העגלים גלו  שכבר  ואע"פ אפרים דבית בטורא
ששוברת  עבירה היא גדולה קיים. עוונם עדיין  סנחרב
וירדוף  שנאמר  אברהם מימות לפניה ולאחריה, לפניה

דן  יד)עד  שעתידין (בראשית  כחו  תשש לדן  שהגיע כיון 
שנאמר  הבית בחורבן  ולאחריה עכו "ם, שם לעבוד  בניו 

מדן : מגיד  קול  כי : שבר און 

 
(Á).˙‡Ê ÏÚ:הזאת השמועה  ‡È„(Ë)ישראל:ÂÓÓ.על

.ÍÏÓ‰ Ï: לב מורך בו  יבוא  מה ÂÓ˘Â.ר "ל  ידעו  לא ר"ל
באמת ÓÂ‡Â.(È)לעשות : ה' אתה  שאמר  הנביא מאמר זהו

ה  את הסתה אתה  לכם כאילו  יהיה שלום להם  לאמר הזה עם 
בהם  עשית  לא כי ועל  השקר  נביאי  להם נבאו  כן כי  תיראו  אל
אותם: פיתית אתה וכאילו  אתם  שהאמת העם חשבו  משפט 

.‰Ú‚Âהנפש עד החרב נגעה והנה לה' שבו לא  זה  בעבור  ר "ל
לבוא: קרובה הפורענות ‰‰È‡.(È‡)כי  ˙Ú בא בעת

במקומות  סוער  יבש  רוח  הנה  וכו ' לעם יאמר  הפורענות
שם  ואין הואיל הכל ומכבד שמטאטא במדבר אשר  גבוהות 
עמי בת דרך יבוא הוא והרוח  ולעכבו הרוח  בפני לעמוד דבר 

גולה : ללכת  כולם את ÂÊÏ˙.לטאטא  ‡Ï לזרות הרוח  יבוא לא
יבוא  לא ר "ל  העפר מן  התבואה את לנקות ולא הגורן מן המוץ

לרעה: כ"א  ÏÓ‡.(È)לטובה  ÁÂ הרוחות מאלה שלם רוח 
מהם: להפרע  לצרכי  יבוא הנה שבמדבר  הגבוהות  במקומות הנה Ú˙‰.הנושבות עד כי אני  גם עמהם אתווכח  קרוב בזמן  ר "ל

פשעם  בזה  להם אגיד כאילו  הפורעניות עליהם  בהביאי כי  אני  גם  אתווכח  ומעתה  פשעם להם להגיד עמהם מתווכח  הנביא  היה
למעלה : גברו  ÏÚÈ‰.(È‚)אשר ÌÈÚÎ.השמים ברוב העולים  כעננים מהר חיש עליהם יעלה כן ÙÂÒÎÂ‰האויב  סופה כרוח  .

מרכבותיו : ˘„„Â.ימהרו  ÈÎ: האויב ביד נעשקים  להיות  אנו  למען ÈÒÎ.(È„)קרובים הרעה מן  לבך וכבסי תשובה עשי  לכן
תשועה: לך Í˜.יבוא ÔÈÏ˙:בהם רגילה  שאת  ואון עמל  מחשבות בקרבך  להיות Ô„Ó.(ÂË)תתמיד „È‚Ó ÏÂ˜ שמועה קול

והצער : העמל שבא הקול משמיע אפרים ומהר האויב  בא  כי השמועה יבוא  ומשם ישראל ארץ בקצה שהוא מדן  מגיד 

 
(Á).Â‚Á:ואזור חגורה הספד:Â„ÙÒ.מלשון מלשון 

.ÂÏÈÏÈ‰Â: יללה יומו ÂÓ˘Â.(Ë)מלשון  על כמו תמהון  ענין 
יח)נשמו  יללה:‡‰‰.(È):(איוב ל ' ענין  ‰˘‡˙.הוא ‡˘‰

השיאני הנחש  כמו  ופיתוי הסתה ג)ענין ˆÁ.(È‡):(בראשית
צמא צחה כמו  יובש  ה)ענין  גבוהים:˘ÌÈÈÙ.:(ישעיה מקומות

.ÈÓÚ ˙בבל בת וכן  עמי  קלז )עדת פיזורÂÊÏ˙.:(תהלים ענין 
במזרה ואזרם  וכן  טו )וזריקה ונקי:‰Ï.:(לקמן  ברור  מלשון

(È).‡ÏÓ ÁÂהחבל ומלוא וכן  שלם  ח)רוח  ב :(שמואל 
.ÌÈËÙ˘Ó: ויכוח רוח ÙÂÒÎÂ‰.כעבים:ÌÈÚÎ.(È‚)ענין

קלות:˜ÂÏ.חזק : וגזל:˘„„Â.מלשון עושק  ˙ÔÈÏ.(È„)ענין
בה ילין צדק כמו התמדה א)ענין און ,‡ÍÂ.:(ישעיה מלשון

פיה  קפצה  ועולתה וכן  נחה שהוי"ו  ה)ועם נחה (איוב שהוי"ו 
בכ "מ : נעה היא כי  עמל:‡ÔÂ.(ÂË)עם
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(‡)   שובי שובי אלי אומרים

המקום: שובי מאחר  עמו  באמונתך  השלימ '
כמו  ושלטונים נציבים ממך  נציב בך  ונחז ' אלינו  שובי
ונחזה  ד "א תנחומא, רבי דרש כך  העם מכל  תחזה ואתה
מה  אומרת והיא לך  ניתן  גדולה מה אליך  נתבונן  בך 
לי  לפסוק יכולים אתם גדולה מה בשולמית תחזו 
מחולות  דגלי לגדולת אפילו  לגדולתי שוה שתהא

המדבר : ()מחנות    אומרים הם
וחשיבות  נוי בשביל  בנו  שתדבקו  אנו  חפצים לה

ביפייך : בעודך  בך  שראינו    בעליית
נדיבים: בת הרגלים    קבוצת

ורבותינו  ערבי בלשון  חלי אל  כתם חלי קרויה זהב עדיי
ימי  מששת שנעשו  נסכים של  השיתין  נקבי על  דרשו 
כמו  חפירה לשון  חלאים כמו  ירך  כמו  עגולים בראשית

הבור : חוליות   במסכת הקב"ה, ידי
אותו  מקלסין  ישראל  הקב"ה של  אומן  כמו  אמן  סוכה
ובאין  ויורדין  פז  כתם מראשו  מתחילין  למטה מלמעלה
להוריד  לרצותו  באין  שהן  לפי שש עמוד  שוקיו  עד 
קילוסם  מונה והוא לתחתונים העליונים מן  שכינתו 

ומונה  הרגלים הם פעמיך  יפו  מה למעלה מלמטה
למושכה  בא שהוא עד  ככרמל  עליך  ראשך  עד  והולך 

(‚)אליו :   מים של  אגן  טיבורך 
ובלשון  שיש מאבני עשוי והוא בהן  שרוחצין  צלולים
מושלו  עגול  נקב כמו  שהטבור  שם על  סהר  קרוי ערבי
כקילוס  אשה נוי מענין  אינו  הזה והקילוס עגול  כאגן 
מקלסות  ריעותי' וזה מקלס' דוד ' שהעליון  לפי העליון 
עמנו  להתחבר  את הגונה לומר  מעשיה שם על  אותה
הארץ: בטבור  היושבת הגזית לשכת שם על  והדוגמא

   לא לומר  רוצה משקה, משם יכלה לא
הוראה: דברי שום משם יפסוק ולא יכלה 

:לה צריכין  שהכל   גדורה
מכם  אחד  ואין  קל  בגדר  לה די שושני' בגדר  ומסוייגת
מגעגעת  לבו  לחופה נכנס חתן  הרי ליכנ ' בו  פורץ
דם  טיפת לו  אמר ' לה ליזקק בא חתוניו  ולחיבת לחופ'
נחש  נשכו  ולא אחר  לצד  פניו  הופך  הרי ראיתי כחרדל 
בכורות  ראה בדרך  עובר  שהוא הרי עוקצו  עקרב ולא
ישראל  של  לו  אומרים ליטול  ידו  פשט  התאני' בראשי

בשושנים: סוגה הרי הגזל  מפני ידו  מושך  הוא הם

 
(‡).˙ÈÓÏÂ˘‰ ÈÂ˘ ÈÂ˘אשר החשוק אל נשמע  כאשר

לאמר אמריו  שלח  בכבודו, נזהרה שלא על מתאוננת חשוקתו
עמי להיות אלי שובי  הגונות ומדות  במעלות  השלימה את לה

והזירוז: החיזוק  על  יורה המלות וכפל Í.כמאז . ‰ÊÁÂאני
אשר בכל חפצך להשלים  בך ונביט  נסתכל  ביתי  ואנשי 

˙ÂÊÁ.תשאלי: ‰Óלומר ביתו , לאנשי הדבור מיסב כאילו 
להרחיב תשוקתה למלאות בה תחזו  אשר  הדבר מהו  דעו להם
רבות. מחנות של מחולות ריקוד  כשמחת מרובה בשמחה לבה
מהגולה  שובי לה אומר  הוא ברוך המקום כאילו הוא  והנמשל
בהחזרת  חפצך נשלים מעלה מלאכי  באמצעות ואני ארצך , אל
כאשר וישראל ולויה שכינה של  המחנות  וחילוק  המקדש , בית

מאז : ÌÈÏÚ.()היה ÍÈÓÚÙ ÂÙÈ ‰Óהחשוק מדברי  זה עוד
כשהם  רגליך יתייפו  מאד מה נדיב  בת את לומר  מבטיחה
ולא  יעדפו  לא מדתם לפי בהם  המהודקים הנעלים  בתוך 

ג' ברגלים המקדש  לבית ותבואי לארצך, בשובך תתיפי מאוד מה אברהם, מזרע  ישראל כנסת את  לומר הוא והנמשל יחסרו.
בשנה: ÍÈÎÈ.פעמים  È˜ÂÓÁכאשר לומר  הוא  והנמשל אמן . ידי מעשה שהמה התכשיטים כעיגול בעיגולה  ישוו  ירכיך  הקפת

נאים: כחלאים  בעיני חמודה  תהיה לפני , נראה  להיות ברגל  בעזרה כדמות ˘Í.(‚)תקיפו  העגול כאגן עגול  יהיה טבורך 
‰ÊÓ‚.הירח : ÒÁÈ Ï‡והרי הלחות , בו תחסר  שלא אמר  לכן  הגוף , את המזין השרשי הלחות רב מקום הוא  שהטבור  לפי

בשרר , הרמז  ובא  זמן . בשום תופסק שלא ובאה  המסבבת ההשפעה על  הוא והנמשל מזוג. יין בו יחסר שלא הזה כאגן  הוא
עמו : במעי  הולד  הזנת בא בו דרך ÌÈËÁ.כי ˙ÓÚ ÍË בשושנים הנגדרת החטים שבלי כאגודת ומריח  יפה  יהיה בטנך

לבל  והגונים נחמדים בגדרים גדורים יהיו  וכולם חטים, ערמת כגרעיני  יתרבו בטנך  פרי לומר  הוא והנמשל טוב . ריח  המעלים
איסור : בדבר  יכשלו 

 
(‡).˙ÈÓÏÂ˘‰:שלם והבטה:ÊÁÂ‰.מלשון  ראיה ענין 

.˙ÏÂÁÓÎ במחולות לחול כמו שמחה. של ריקוד ענין 
כא): כא מחנה :‰ÌÈÁÓ.(שופטים כן ÍÈÓÚÙ.()מלשון 

ו ): כו (ישעיה דלים פעמי וכן  הרגלים . מלשון ÌÈÏÚ.יקראו 
ו):È˜ÂÓÁ.מנעול: ה (לעיל עבר  חמק  כמו  והיקף . סבוב ענין
.ÍÈÎÈ:הרגל מפרקי והוא ירך תכשיט .ÌÈ‡ÏÁ.מלשון  ענין 

יב ): כה (משלי כתם וחלי המופלג‡ÔÓ.כמו יקרא כן 
בטנו ˘Í.(‚)במלאכה: בשרירי  ואונו  כמו  הטבור . הוא

טז ): מ  ו):‡‚Ô.(איוב  כד (שמות  באגנות וישם וכן  מזרק .
.‰Ò‰:סיהרא הוא ירח  של המעורב‰ÊÓ‚.תרגום יין עניינו

רז "ל: בדברי  ידוע  הלשון  וזה שבלים.ÓÚ˙.במים , אגודת
נ ): (ירמיה  ערמים  כמו סלוה  וגדר .ÂÒ‚‰.וכן  סייג מלשון 

פ"ג ): פ "א (אבות  לתורה סייג  מסורת ובמשנה
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ïäéìò òáMì úeéøçà íäì LiL íéñëpä úà. ¤©§¨¦¤¥¨¤©£¨¦¨©£¥¤

cccc.dxiqna:äøòùá åà øñôàá ç÷åìì äúåà ïéøñåî íéìòá.ddabda:äëéùîá àìå.dkiyna zipwp,äëéùîá úéð÷ð î"î ,ääáâäá øùôàã â"òàå
äëéùîå .ääáâäá ù"ëå äëéùîá úéð÷ð äñâ äîäá ïéá ä÷ã äîäá ïéá ,äëìää ÷ñôå .ò÷ø÷ â"ò æçàéì ãéîú äéðøôöá ú÷æçúî àéäù ,àëøñîã íåùî
åëøãù äî ìëå .íå÷î ìëá äðå÷ ääáâäå .íäéðù ìù äðéàù øöçáå ,ø"äøá äðå÷ äøéñîå .íäéðù ìù øöçáå ,íéáøä úåùø ìù úéåæ àéäù àèîéñá äðå÷

:äøéñîá äð÷ð åðéà äëéùîá äð÷ðä øáã ïëå .äëéùîá äð÷ð åðéà äøéñîá äð÷ðä øáãå .ääáâäá àìà äð÷ð åðéà ääáâäá
dddd.zeixg` mdl yiy miqkpóøåèå íäéìò äåìîä øæåçù ,äøæç ,úåéøçà ùåøéôå .íéãîåòå íéîéé÷ù éôì íäéìò êîåñ åøéáç úà äåìîäù ,úåò÷ø÷ åðééä

:äåìì íåìë àöîé àìùë úåçå÷ìä ïî íúåà.sqka oipwpáéúëã(á"ì äéîøé)íå÷îá ìáà ,øèù áåúëì ïéìéâø ïéàù íå÷îá éìéî éðäå .åð÷é óñëá úåãù
:øèù áåúëéù ãò äð÷ àì øèù áåúëì ïéìéâøù.xhyaäð÷ð äðúîá à÷åãå .äðå÷ì åøñåîå êì äéåð÷ éãù êì äðåúð éãù ñøçä ìò åà øééðä ìò áúåëù

áéúëã ,øèùá ïéð÷ð éò÷ø÷îã ïìðîå .äéãåçì øèùá äð÷ àäáã ,äúòø éðôî åäãù øëåî ë"à àìà .óñëä úà ïúéù ãò ,äøéëîá ìáà .øèùá ò÷ø÷ääéîøé)
(á"ì:íåúçå øôñá áåúëå.dwfgae÷æç êì åì øîàéù êéøö ,åéðôá àìù äéä íàå .øëåîä éðôá àåäù ìë õøôå ,øãâå ,ìòð åà ,èòî ò÷ø÷á øôçù ïåâë

áéúëã ,ä÷æçá äð÷ð ò÷ø÷ù ïì àðîå .éð÷å(à"é íéøáã):äáéùéá íúùøé äîá ,äá íúáùéå äúåà íúùøéå.dkiyna `l` oipwp oi` zeixg` mdl oi`ye
áéúëã(ä"ë àø÷éå):ãéì ãéî äðéúðá àìà äð÷ð åðéà ãéì ãéî åúúì øùôàù øáã ,êúéîò ãéî äð÷ åà.'ek miqkp mr oipwp,ò÷ø÷ä íò ïéìèìèî øëî íà

åéëíéîéä éøáãá áéúëã àø÷î ïì à÷ôðå .ò÷ø÷ áâà [éðä] äð÷ åì øîàéù àåäå .äîò ïéìèìèî åð÷ð ,åììä íéðéð÷ 'âî úçàá ò÷ø÷ä ç÷åì äð÷ù ïà"ë 'á)
('â:úåøåöî éøò íò úåðãâîìå áäæìå óñëì úåáø úåðúî íäéáà íäì ïúéå.oiwwefe.'åë úåéøçà íäì ùéù íéñëðä úà úåéøçà íäì ïéàù åììä íéñëð

ìåâìâ é"ò íäéìò òáùéì úåò÷ø÷ä úà ïéìèìèîä ïé÷÷åæ ,ïéìèìèîä ìò òáùéì áééçúðå úåò÷ø÷å ïéìèìèî åðòèã àëéä ,úåò÷ø÷ä ìò ïéòáùð ïéàã â"òà
áéúëã ,äèåñî äòåáù ìåâìâ åðãîìå .äòåáù('ä øáãîá)àìù ïîà ,äñåøà éúéèù àìù ïîà .øçà ùéàî ïîà ,äæ ùéàî ïîà ,ïîà ïîà äùàä äøîàå

:äñåðëå ,íáé úøîåù ,äàåùð éúéèù

`xephxa yexit
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מיטלטלים: נקנים שבהן  בה, נזכרות דרכים ושלוש  בהמה, קניין  בדרכי דנה משנתנו
ממקומוddabdמסירה.b.משיכה;a.הגבהה;`. הדבר את נוטל  שהלוקח –

אחד  בטפח שדי סוברים, ויש קניין ; לשם טפחים שלושה dkiynומגביהו  .(zetqez)
והיא  לה "קורא שהוא כל ובבהמה, למקום; ממקום הדבר  את מושך שהלוקח –

קנאה" – ורגל  יד  שעקרה כיון  לפניו , ורצתה במקל  שהכישה או  (xnb`באה,
dxiqn .(a ,ak oiyeciwאו באפסר ללוקח אותה מוסר שהמוכר  בבהמה כגון –

כל אלא ליד , מיד שימסרנה צורך  שאין אומרים, ויש שעליה; באוכף או בשערה
שונות  אלו  דרכים שלוש  במסירה. קניין זה הרי המוכר , במצוות הלוקח שאחזה
ולא  בלבד, בהגבהה אלא נקנה אינו  בהגבהה שדרכו  דבר  כל  שכן  מזו, זו הן 
במשיכה. גם הם נקנים בהם, נוחה ההגבהה שאין דברים ברם, ובמסירה. במשיכה
ואלו גדולה, תיבה או ספינה כגון בהם, נוחה אינה המשיכה שאף דברים ויש 

שכן הקניין , מקום לגבי  הללו הקניין דרכי שלוש  נבדלות כן במסירה. ddabddנקנים
המוכר; ברשות ואפילו  מקום, בכל  היינוdkiyndקונה בסימטה, אלא קונה אינה

ואילו  שניהם; של בחצר  או  הרבים לרשות הסמוכה זווית קונה dxiqndבקרן  אינה
שניהם. של  שאינה בחצר  או  הרבים ברשות אלא

äqâ äîäa,פרה כגון –äøéñîa úéð÷ð אותה מוסרים שבעליה – ÀÅÈÇÈÄÀÅÄÀÄÈ
ומשיכה  שהגבהה משום לעיל , שבארנו  כמו  בשערה, או באפסר ללוקח

לאינן  שקשה גסה, בבהמה טורח נוחות יש  במשיכתה ואף הגביהה,
עז,äwcäåגדול , או כבש  כגון  דקה, ובהמה –zipwpääaâäa– ÀÇÇÈÀÇÀÈÈ

במסירה, ולא במשיכה לא נקנית ואינה להגביהה, רגיל  ואדם הואיל 
בהגבהה. אלא נקנה אינו  בהגבהה שדרכו  דבר  שכל  לעיל, שבארנו כמו 

äwã äîäa :íéøîBà íéîëçå .øæòìà éaøå øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÀÇÄÆÀÈÈÇÂÈÄÀÄÀÅÈÇÈ
äëéLîa úéð÷ð וקשה בקרקע בצפרניה נאחזת שהיא לפי  – ÄÀÅÄÀÄÈ

שבין  היא, והלכה במשיכה. אף לקנותה בה הקלו  הלכך להגביהה,
בהגבהה. שכן וכל במשיכה, נקנית דקה בהמה ובין גסה בהמה
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המשנה  בלשון הקרקעות ונקראים ומיטלטלים. קרקעות קניין  בדיני  עוסקת זו משנה
,"zeixg` mdl yiy miqkp",בעליהם חובות לתשלום אחריות עליהם שחלה לפי 

מן חובו  את המלוה גובה לשלם, ממה לו ואין קרקעותיו  את הלווה מכר ואם
לגבות  יכול  המלוה אין הלווה, מכרם שאם במיטלטלים, כן  שאין מה הלקוחות,

אחריות". להם שאין  "נכסים הם נקראים הלכך מהם,

úeéøçà íäì LiL íéñëð,לעיל שבארנו כמו  קרקעות, היינו  – ÀÈÄÆÅÈÆÇÂÈ

óñëa ïéð÷ð לו נתן  ואפילו  קניין , לשם למוכר  נותן שהלוקח – ÄÀÄÀÆÆ
דברים  במה קנה. זה הרי קניין , גמר דעת על לו ונתנה הואיל פרוטה,
במקום  אבל  מכירה, שטר לכתוב רגילים שאין  במקום אמורים?

שטר  שיכתוב עד קנה לא שטר , לכתוב –øèLáe((((גמראגמראגמראגמרא).).).).שרגילים ÄÀÈ
מבואר, בגמרא לך. מכורה שדי  ללוקח: המוכר  שכותב בשטר  או
קונה  הלוקח אין במכירה אבל בשטר, הקרקע נקנית במתנה שדווקא

אף  הלוקח קונה רעתה, מפני שדהו  במוכר  ברם, הכסף. את שיתן עד 
ב  מעוניין שהמוכר  לפי בלבד, דרכיבשטר  לו . להקנות בלבו וגומר כך

– אלו  xhyeקניין sqkמהכתוב בגמרא למדים מדמדמדמד):):):):– לב לב לב לב ,,,, ((((ירמיהירמיהירמיהירמיה

וחתום"; בספר  וכתוב יקנו  בכסף בחזקה,ä÷æçáe"שדות או  – ÇÂÈÈ
ולמדים  וכדומה. חופר  או  גודר או  שנועל כגון בקרקע, מחזיק שהלוקח

שנאמר ממה לא לא לא לא ):):):):זה יא יא יא יא ,,,, במה ((((דברים דברים דברים דברים  – בה" וישבתם אותה "וירשתם

בה. בישיבה úeéøçàירשתם? íäì ïéàLå,מיטלטלים היינו  – ÀÆÅÈÆÇÂÈ
äëéLîa àlà ïéð÷ð ïðéà ולא בשטר  ולא בכסף לא אבל  – ÅÈÄÀÄÆÈÄÀÄÈ

במשנה  שבארנו כמו ובמסירה, בהגבהה גם הם נקנים ברם בחזקה;
מיטלטלים  קונים שלרוב משום "משיכה", המשנה ונקטה הקודמת.

טוב טוב טוב טוב ").").").").במשיכה יום יום יום יום  מהכתוב("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  למדים ידידידיד):):):):ומשיכה כה כה כה כה ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

יוחנן  רבי לדעת ברם ליד. מיד  הנקנה דבר – עמיתך" מיד קנה "או 

אלא  המשנה באה ולא במיטלטלים, אף קונות" מעות תורה "דבר 
במשיכה  אלא במעות מיטלטלים יקנו שלא חכמים, תקנת להשמיענו

ב). מז , מציעא בבא בגמרא הטעם úeéøçà(עיין íäì ïéàL íéñëðÀÈÄÆÅÈÆÇÂÈ
ä÷æçáe ,øèLáe ,óñëa úeéøçà íäì LiL íéñëð íò ïéð÷ðÄÀÄÄÀÈÄÆÅÈÆÇÂÈÀÆÆÄÀÈÇÂÈÈ
המיטלטלים  את קנה לו : ואמר ומיטלטלים, קרקע לחברו  המוכר  –
קנייניה  משלושת באחד הקרקע את הלוקח שקנה כיון הקרקע, אגב
זה  דבר  המיטלטלים. את גם עמה קנה בחזקה, או בשטר  או  בכסף

הכתוב מן  גגגג):):):):למדים כאכאכאכא,,,, בבבב הימים הימים הימים הימים  מתנות ((((דברידברידברידברי אביהם להם "ויתן
מצורות". ערי עם ולמגדנות ולזהב לכסף íéñëðרבות ïé÷÷BæåÀÀÄÀÈÄ

òáMì úeéøçà íäì LiL íéñëpä úà úeéøçà íäì ïéàLÆÅÈÆÇÂÈÆÇÀÈÄÆÅÈÆÇÂÈÄÈÇ
ïäéìò עליהם לחייב הקרקעות את עצמם אל  אוגדים המיטלטלים – ÂÅÆ

שבועות (משנה הקרקעות על  נשבעים שאין  פי על  שאף ו ,שבועה,
הנתבע  ונתחייב וקרקעות, מיטלטלים שתובעו  בזמן מקום מכל  ה),

הקרקעות  על  אף שבועה עליו מגלגלים המיטלטלים, על  להישבע
.(d ,a dheq oiir ,dreay leblb oipra)

izdw - zex`ean zeipyn
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Âøçàa íéîc äNòpä ìk,äæ äëfL ïåék–åéôéìça äæ áiçúð.ãöék?éìçäøBL óäøôa,øBLa øBîç Bà, ¨©©£¤¨¦§©¥¥¨¤¨¨¤¦§©©¤©£¦¨¥©¤¡¦§¨¨£§
äæ äëfL ïåék–åéôéìça äæ áiçúð.óñëa dBábä úeLø,ä÷æça èBéãää úeLøe.èBéãäì Búøéñîk dBábì Búøéîà. ¥¨¤¨¨¤¦§©©¤©£¦¨§©¨©§¤¤§©¤§©£¨¨£¦¨©¨©¦§¦¨©¤§

Êáàä ìò ïaä úåöî ìk–ïéáiç íéLðà,úBøeèt íéLðå.ïaä ìò áàä úåöî ìëå–íéLðà ãçàíéLð ãçàå ¨¦§©©¥©¨¨£¨¦©¨¦§¨¦§§¨¦§©¨¨©©¥¤¨£¨¦§¤¨¨¦
ïéáiç.dîøb ïîfäL äNò úåöî ìëå–úBøeèt íéLðå ïéáiç íéLðà.ïîfä àHL äNò úåöî ìëådîøb–ãçà ©¨¦§¨¦§©£¥¤©§©§¨¨£¨¦©¨¦§¨¦§§¨¦§©£¥¤©§©§¨¨¤¨

ïéáiç íéLð ãçàå íéLðà.äNòú àG úåöî ìëå,dîøb ïîfäL ïéa,dîøb ïîfä àHL ïéa–ãçàå íéLðà ãçà £¨¦§¤¨¨¦©¨¦§¨¦§©©£¤¥¤©§©§¨¨¥¤©§©§¨¨¤¨£¨¦§¤¨
ïéáiç íéLð,úéçLz ìaî õeç,éwz ìaeó,íéúîì ànhz ìae. ¨¦©¨¦¦©©§¦©©¦©¦©¥§¥¦

eeee.xg`a minc dyrpd lk:òáèîî øá ïéìèìèî ìë åðééäã ,åîåùì êéøö øçàá íéîã åúúì àá íàù øáã ìë ,øçàá íéîã íåùéðä ìë àøîâá ùøôî
.df dkfy oeikåà øãåñä úà øëåîä úëéùîáù éôì ,êùî àìù ô"òàå åãáà åà åúî íà ,íäù î"ëá ïéôéìçá øçàä áééçúð ãçàä êùîù ïåéë øîåìë

ìëå .íäá ïéðå÷ ïéà åìàù ,úåøéô åà òáèî äéäé àìù ãáìáå .äèåøô äåù åá íéðå÷ù õôçá ïéàù ô"òàå .àåäù î"ëá ç÷åìì ç÷îä äð÷ð ,õôçä úà
àãéáò àúøåöå ,äéôåâ ìò àì òáèîã àúøåöà ùðéàã äéúòãã íåùî ,ïéôéìçá äð÷ð åðéàù òáèîäî õåç .úåò÷ø÷å íéãáò ïéìèìèî ,ïéôéìçá íéð÷ð íéøáãä
øçàä áééçúð ,äæ êùîù ïåéë ,éðåìô õôç åà ,éðåìô ãáò åà ,úéðåìô äãù éôåìç åìà øîàå ,ïéðî àìáå ì÷ùî àìá òáèî íãà ç÷ì íà êëéôì .äìèáã
áâà åúåð÷äì àìà ,äéðéòá äéúéìã àëéä òáèîä úééð÷á ìéòåéù êøã íåù ïéàå .äðî àìå ì÷ù àìå ìéàåä ãéô÷ àúøåöà åàìã äéúòã éìâ àäã ,åéôéìçá

:ò÷ø÷.sqka deabd zeyxïúðù øáæâ.êåùîéù ãò øîåìë ,ä÷æçá àìà äð÷ àì èåéãäáå .äð÷ ,íìåòä óåñá àéä åìéôà ,ùã÷ä êøåöì äîäáá úåòî
.òøôù éî åéìò ìá÷ì êéøöå ,õôçä úøéëîî åá øæåç íà íéîãä úà øëåîä øéæçîå ,äð÷ àì õôçä êùî àìù ïîæ ìë ,õôçä ìò íéîã èåéãää ïúð íàå
åøùôúðù àìà ,õôçä êùî àìå íéîã ïúð àì íàå .åá øåæçì ìåëé íäî ãçà íåù ïéà ,äðúäù íéîãä ïúð àì ïééãòù ô"òà ,õôçä ç÷åìä êùî íà ìáà
ïéà òøôù éî åìéôàå ,íåìë íéøáãä äìàá ïéà éãò íúà øîà åìéôà ,êëáå êëá øåëîì åøéáç äöøúðå ,êëå êëá äð÷éù äæ äöøúðå íéãò éðôá ç÷îä ìò

:ïàë.heicdl ezxiqnk deabl ezxin`÷éæçéå ,äîäáá êåùîéù ãò äð÷ àì èåéãäáå .äð÷ ,íìåòä óåñá åìéôà ,ùã÷ä äæ úéá ,äìåò äæ øåù øîåàä
:úéáá
ffff.a`d lr oad zevn lk,úåðîåà åãîìì ,äøåú åãîìì ,øåëá àåä íà åúåãôì ,åìåîì ,íéøáã äùù ïäå .åðáì úåùòì áàä ìò úåìèåîä ïáä úåöî ìë

:øäðá åèéùäì ,äùà åàéùäì.miaiig miyp`:äøåèô íàäå ,åðáì åììä úåöîá áééç áàä.a`d zevn lkeàøåî íäù ,åéáàì úåùòì ïáä ìò úåìèåîä
:àéöåîå ñéðëî .äñëîå ùéáìî .ä÷ùîå ìéëàî ,ãåáë .åéøáã úà òéøëé àìå ,åéøáã úà øåúñé àìå ,åîå÷îá áùé àì ,àøåî .ãåáëåmiyp cg`e miyp` cg`

.miaiig:íéáééç úåðáäå íéðáä.dnxb onfdy dyr zevn lke:úéöéöå ,áìåì ,äëåñ ,øôåù ïåâë ,àáúù äåöîì íøâ ïîæäù.dnxb onfd `ly,äæåæî ïåâë
äçîùå ,çñôä ìéìá äöî éøäù ,õåç íäá øîàðù íå÷îá åìéôà úåììëä ïî ïéãîì ïéà ì"éé÷ãë ,à÷åã åàì éììë éøú éðäå .ï÷ä çåìùå ,äãáà ,ä÷òî
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ממטבע  חוץ בקרקעות, בין במיטלטלים בין נוהג זה קניין חליפין. בקניין  דנה משנתנו

חשיבותו כל שכן המטבע, של הצורה על  אדם של  שדעתו לפי  בחליפין, נקנה שאינו

להיבטל  עלולה והצורה היא, צורתו  הקניין(xnb`).מצד דין  ללמד המשנה באה כן

בהקדש.

øçàa íéîc äNòpä ìk ונותנים בדמים אותו  ששמים דבר  כל  – ÈÇÇÂÆÈÄÀÇÅ
שהוא  החפץ בעד דמים הלוקח נותן  כרגיל שכן  אחר , דבר  תמורת אותו 

תמורת  דמים במקום אדם שנותן דבר  שכל  ללמד , המשנה ובאה לוקח,
לוקח, שהוא אחר  äæחפץ äëfL ïåék וזכה האחד  שמשך כיון – ÅÈÆÈÈÆ

åéôéìçaבדבר, äæ áiçúð שהוא הדבר  בחליפי  האחר נתחייב – ÄÀÇÇÆÇÂÄÈ
לפי באחריותו, חייב הוא אבד, או  נגנב שאם כלומר  ממנו, קונה

שהוא, מקום בכל ללוקח המקח נקנה המוכר ידי  על  החפץ שבמשיכת
דמים  במקום שניתן  שמה אומרים, ואין  משכו ; לא שעדיין  פי על אף
ויש שהואיל בו, שימשוך  עד מקחו  קונה הלוקח ואין  כדמים הריהו

נקנים  חליפיו  שיהיו כדי האחד , של  משיכתו דיה חליפין , קניין כאן 
החליפין ?ãöékלאחר . קניין –øBîç Bà ,äøôa øBL óéìçä ÅÇÆÁÄÀÈÈÂ

åéôéìça äæ áiçúð äæ äëfL ïåék ,øBLaהשור בעל כשמשך – ÀÅÈÆÈÈÆÄÀÇÇÆÇÂÄÈ
או  השור את הפרה בעל  קנה השור, את החמור  בעל או  הפרה את

באחריותו. ונתחייב החמור, את השור óñëaבעל dBábä úeLø– ÀÇÈÇÀÆÆ
דבר לקנות מעות נתן  ההקדש גזבר  שאם בכסף, קונה ההקדש  רשות

הדבר נקנה הקדש , שהוא;לצורך  מקום בכל  מיד  ההקדש לרשות
ä÷æça èBéãää úeLøe בכסף קונה אינו  ההדיוט רשות אבל  – ÀÇÆÀÇÂÈÈ

(משנה  לעיל שנישנו  אחרים בקניינים או במשיכה כלומר  בחזקה, אלא
החפץ  את משך  שלא זמן  כל חפץ, תמורת כסף ההדיוט נתן ואם ד ),

קנאו . èBéãäìלא Búøéñîk dBábì Búøéîà זה שור האומר: – ÂÄÈÇÈÇÄÀÄÈÇÆÀ
ושוב  שהוא, מקום בכל מיד הקדש קנאו  הקדש , זה בית או : עולה,

אבל להדיוט. דבר  שמוסר  כמי דינו  שכן  בו , לחזור  יכול  המקדיש  אין 
בבית. יחזיק או  בבהמה שימשוך  עד  בלבד  באמירה קונה אינו  הדיוט
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פטורות. הן  ובאילו חייבות נשים מצוות באילו  כללים ללמד באה משנתנו 

áàä ìò ïaä úåöî ìk לעשות האב על  המוטלות המצוות כל – ÈÄÀÇÇÅÇÈÈ
וללמדו  תורה, וללמדו בכור , כשהוא ולפדותו למולו, כגון לבנו,

אשה, ולהשיאו ïéáiçאומנות, íéLðà, הללו במצוות חייב האב – ÂÈÄÇÈÄ
úBøeèt íéLðå חייבות הנשים ואין  שהואיל מהן , פטורה והאם – ÀÈÄÀ

לבניהן בהן חייבות אינן  לעצמן  ìò((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בהן  áàä úåöî ìëåÀÈÄÀÇÈÈÇ
ïaä; וכיבוד כמורא לאביו , לעשות הבן  על  המוטלות המצוות כל  – ÇÅ

`xen;בזה וכיוצא דבריו  את יסתור ולא במקומו  ישב שלא –ceaik
בזה, וכיוצא ויאכילו  שילבישו –ïéáiç íéLð ãçàå íéLðà ãçàÆÈÂÈÄÀÆÈÈÄÇÈÄ

אלו. במצוות חייבים הבנות ובין  הבנים בין  –äNò úåöî ìëåÀÈÄÀÇÂÅ
dîøb ïîfäL,סוכה שופר , כגון  שתבוא, למצוה גרם שהזמן – ÆÇÀÇÀÈÈ

וכדומה, ïéáiçלולב íéLðà,בהן –úBøeèt íéLðå בגמרא – ÂÈÄÇÈÄÀÈÄÀ
הכתוב  מקיש  שכן פטורות, נשים תפילין מה מתפילין, זה למדים

שנאמר  תורה, לתלמוד ז ז ז ז ----ח ח ח ח ):):):):תפילין וווו,,,, לבניך...((((דבריםדבריםדבריםדברים "ושננתם
נשים  גרמה שהזמן עשה מצוות כל אף ידך", על  לאות וקשרתם

dîøbפטורות. ïîfä àHL äNò úåöî ìëå,מעקה מזוזה, כגון – ÀÈÄÀÇÂÅÆÇÀÇÀÈÈ
בזה, וכיוצא צדקה ïéáiçאבידה, íéLð ãçàå íéLðà ãçà– ÆÈÂÈÄÀÆÈÈÄÇÈÄ

גרמן  שהזמן עשה מצוות ישנן  ברם, בה. חייבים נשים ובין  אנשים בין 
ובמועד, בשבת היום קידוש פסח, בליל מצה כגון בהן, חייבות שנשים

הזמן  שלא עשה מצוות ישנן  וכן  הסוכות, בחג והקהל בחגים, ֵַשמחה
ומכאן  ועוד, הבן ופדיון תורה תלמוד  כגון  מהן, פטורות שנשים גרמן 

לכולן . ולא המצוות לרוב וכוונתם דווקא, אינם הללו הכללים ששני
dîøb ïîfäL ïéa ,äNòú àG úåöî ìëå בפסח חמץ כגון  – ÀÈÄÀÇÇÂÆÅÆÇÀÇÀÈÈ

שבת, dîøbומלאכת ïîfä àHL ïéa נבלה ואיסור חלב כאיסור – ÅÆÇÀÇÀÈÈ
ïéáiçוכדומה, íéLð ãçàå íéLðà ãçà נשים ובין  אנשים בין  – ÆÈÂÈÄÀÆÈÈÄÇÈÄ

שנאמר  בהן, וווו):):):):חייבים ה ה ה ה ,,,, z`hg((((במדבר במדבר במדבר במדבר  lkn eyri ik dy` e` yi`"
"mc`d,שבתורה עונשין לכל  לאיש  אשה הכתוב השווה –õeç

"úéçLz ìa"îשכתוב כז כז כז כז ):):):):– יט יט יט יט ,,,, z`t((((ויקראויקראויקראויקרא z` zigyz `le" ÄÇÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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„äøéñîa úéð÷ð äqâ äîäa,ääaâäa äwcäå;éøácøæòìà éaøå øéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:úéð÷ð äwã äîäa §¥¨©¨¦§¥¦§¦¨§©©¨§©§¨¨¦§¥©¦¥¦§©¦¤§¨¨©£¨¦§¦§¥¨©¨¦§¥
äëéLîa. ¦§¦¨

‰óñëa ïéð÷ð úeéøçà íäì LiL íéñëð,øèLáe,ä÷æçáe;äëéLîa àlà ïéð÷ð ïðéà úeéøçà íäì ïéàLå.íéñëð §¨¦¤¥¨¤©£¨¦§¦§¤¤¦§¨©£¨¨§¤¥¨¤©£¨¥¨¦§¦¤¨¦§¦¨§¨¦
óñëa úeéøçà íäì LiL íéñëð íò ïéð÷ð úeéøçà íäì ïéàL,øèLáe,ä÷æçáe.úeéøçà íäì ïéàL íéñëð ïé÷÷Bæå ¤¥¨¤©£¨¦§¦¦§¨¦¤¥¨¤©£¨§¤¤¦§¨©£¨¨§§¦§¨¦¤¥¨¤©£¨

ïäéìò òáMì úeéøçà íäì LiL íéñëpä úà. ¤©§¨¦¤¥¨¤©£¨¦¨©£¥¤

cccc.dxiqna:äøòùá åà øñôàá ç÷åìì äúåà ïéøñåî íéìòá.ddabda:äëéùîá àìå.dkiyna zipwp,äëéùîá úéð÷ð î"î ,ääáâäá øùôàã â"òàå
äëéùîå .ääáâäá ù"ëå äëéùîá úéð÷ð äñâ äîäá ïéá ä÷ã äîäá ïéá ,äëìää ÷ñôå .ò÷ø÷ â"ò æçàéì ãéîú äéðøôöá ú÷æçúî àéäù ,àëøñîã íåùî
åëøãù äî ìëå .íå÷î ìëá äðå÷ ääáâäå .íäéðù ìù äðéàù øöçáå ,ø"äøá äðå÷ äøéñîå .íäéðù ìù øöçáå ,íéáøä úåùø ìù úéåæ àéäù àèîéñá äðå÷

:äøéñîá äð÷ð åðéà äëéùîá äð÷ðä øáã ïëå .äëéùîá äð÷ð åðéà äøéñîá äð÷ðä øáãå .ääáâäá àìà äð÷ð åðéà ääáâäá
dddd.zeixg` mdl yiy miqkpóøåèå íäéìò äåìîä øæåçù ,äøæç ,úåéøçà ùåøéôå .íéãîåòå íéîéé÷ù éôì íäéìò êîåñ åøéáç úà äåìîäù ,úåò÷ø÷ åðééä

:äåìì íåìë àöîé àìùë úåçå÷ìä ïî íúåà.sqka oipwpáéúëã(á"ì äéîøé)íå÷îá ìáà ,øèù áåúëì ïéìéâø ïéàù íå÷îá éìéî éðäå .åð÷é óñëá úåãù
:øèù áåúëéù ãò äð÷ àì øèù áåúëì ïéìéâøù.xhyaäð÷ð äðúîá à÷åãå .äðå÷ì åøñåîå êì äéåð÷ éãù êì äðåúð éãù ñøçä ìò åà øééðä ìò áúåëù

áéúëã ,øèùá ïéð÷ð éò÷ø÷îã ïìðîå .äéãåçì øèùá äð÷ àäáã ,äúòø éðôî åäãù øëåî ë"à àìà .óñëä úà ïúéù ãò ,äøéëîá ìáà .øèùá ò÷ø÷ääéîøé)
(á"ì:íåúçå øôñá áåúëå.dwfgae÷æç êì åì øîàéù êéøö ,åéðôá àìù äéä íàå .øëåîä éðôá àåäù ìë õøôå ,øãâå ,ìòð åà ,èòî ò÷ø÷á øôçù ïåâë

áéúëã ,ä÷æçá äð÷ð ò÷ø÷ù ïì àðîå .éð÷å(à"é íéøáã):äáéùéá íúùøé äîá ,äá íúáùéå äúåà íúùøéå.dkiyna `l` oipwp oi` zeixg` mdl oi`ye
áéúëã(ä"ë àø÷éå):ãéì ãéî äðéúðá àìà äð÷ð åðéà ãéì ãéî åúúì øùôàù øáã ,êúéîò ãéî äð÷ åà.'ek miqkp mr oipwp,ò÷ø÷ä íò ïéìèìèî øëî íà

åéëíéîéä éøáãá áéúëã àø÷î ïì à÷ôðå .ò÷ø÷ áâà [éðä] äð÷ åì øîàéù àåäå .äîò ïéìèìèî åð÷ð ,åììä íéðéð÷ 'âî úçàá ò÷ø÷ä ç÷åì äð÷ù ïà"ë 'á)
('â:úåøåöî éøò íò úåðãâîìå áäæìå óñëì úåáø úåðúî íäéáà íäì ïúéå.oiwwefe.'åë úåéøçà íäì ùéù íéñëðä úà úåéøçà íäì ïéàù åììä íéñëð

ìåâìâ é"ò íäéìò òáùéì úåò÷ø÷ä úà ïéìèìèîä ïé÷÷åæ ,ïéìèìèîä ìò òáùéì áééçúðå úåò÷ø÷å ïéìèìèî åðòèã àëéä ,úåò÷ø÷ä ìò ïéòáùð ïéàã â"òà
áéúëã ,äèåñî äòåáù ìåâìâ åðãîìå .äòåáù('ä øáãîá)àìù ïîà ,äñåøà éúéèù àìù ïîà .øçà ùéàî ïîà ,äæ ùéàî ïîà ,ïîà ïîà äùàä äøîàå

:äñåðëå ,íáé úøîåù ,äàåùð éúéèù
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מיטלטלים: נקנים שבהן  בה, נזכרות דרכים ושלוש  בהמה, קניין  בדרכי דנה משנתנו
ממקומוddabdמסירה.b.משיכה;a.הגבהה;`. הדבר את נוטל  שהלוקח –

אחד  בטפח שדי סוברים, ויש קניין ; לשם טפחים שלושה dkiynומגביהו  .(zetqez)
והיא  לה "קורא שהוא כל ובבהמה, למקום; ממקום הדבר  את מושך שהלוקח –

קנאה" – ורגל  יד  שעקרה כיון  לפניו , ורצתה במקל  שהכישה או  (xnb`באה,
dxiqn .(a ,ak oiyeciwאו באפסר ללוקח אותה מוסר שהמוכר  בבהמה כגון –

כל אלא ליד , מיד שימסרנה צורך  שאין אומרים, ויש שעליה; באוכף או בשערה
שונות  אלו  דרכים שלוש  במסירה. קניין זה הרי המוכר , במצוות הלוקח שאחזה
ולא  בלבד, בהגבהה אלא נקנה אינו  בהגבהה שדרכו  דבר  כל  שכן  מזו, זו הן 
במשיכה. גם הם נקנים בהם, נוחה ההגבהה שאין דברים ברם, ובמסירה. במשיכה
ואלו גדולה, תיבה או ספינה כגון בהם, נוחה אינה המשיכה שאף דברים ויש 

שכן הקניין , מקום לגבי  הללו הקניין דרכי שלוש  נבדלות כן במסירה. ddabddנקנים
המוכר; ברשות ואפילו  מקום, בכל  היינוdkiyndקונה בסימטה, אלא קונה אינה

ואילו  שניהם; של בחצר  או  הרבים לרשות הסמוכה זווית קונה dxiqndבקרן  אינה
שניהם. של  שאינה בחצר  או  הרבים ברשות אלא

äqâ äîäa,פרה כגון –äøéñîa úéð÷ð אותה מוסרים שבעליה – ÀÅÈÇÈÄÀÅÄÀÄÈ
ומשיכה  שהגבהה משום לעיל , שבארנו  כמו  בשערה, או באפסר ללוקח

לאינן  שקשה גסה, בבהמה טורח נוחות יש  במשיכתה ואף הגביהה,
עז,äwcäåגדול , או כבש  כגון  דקה, ובהמה –zipwpääaâäa– ÀÇÇÈÀÇÀÈÈ

במסירה, ולא במשיכה לא נקנית ואינה להגביהה, רגיל  ואדם הואיל 
בהגבהה. אלא נקנה אינו  בהגבהה שדרכו  דבר  שכל  לעיל, שבארנו כמו 

äwã äîäa :íéøîBà íéîëçå .øæòìà éaøå øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÀÇÄÆÀÈÈÇÂÈÄÀÄÀÅÈÇÈ
äëéLîa úéð÷ð וקשה בקרקע בצפרניה נאחזת שהיא לפי  – ÄÀÅÄÀÄÈ

שבין  היא, והלכה במשיכה. אף לקנותה בה הקלו  הלכך להגביהה,
בהגבהה. שכן וכל במשיכה, נקנית דקה בהמה ובין גסה בהמה
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המשנה  בלשון הקרקעות ונקראים ומיטלטלים. קרקעות קניין  בדיני  עוסקת זו משנה
,"zeixg` mdl yiy miqkp",בעליהם חובות לתשלום אחריות עליהם שחלה לפי 

מן חובו  את המלוה גובה לשלם, ממה לו ואין קרקעותיו  את הלווה מכר ואם
לגבות  יכול  המלוה אין הלווה, מכרם שאם במיטלטלים, כן  שאין מה הלקוחות,

אחריות". להם שאין  "נכסים הם נקראים הלכך מהם,

úeéøçà íäì LiL íéñëð,לעיל שבארנו כמו  קרקעות, היינו  – ÀÈÄÆÅÈÆÇÂÈ

óñëa ïéð÷ð לו נתן  ואפילו  קניין , לשם למוכר  נותן שהלוקח – ÄÀÄÀÆÆ
דברים  במה קנה. זה הרי קניין , גמר דעת על לו ונתנה הואיל פרוטה,
במקום  אבל  מכירה, שטר לכתוב רגילים שאין  במקום אמורים?

שטר  שיכתוב עד קנה לא שטר , לכתוב –øèLáe((((גמראגמראגמראגמרא).).).).שרגילים ÄÀÈ
מבואר, בגמרא לך. מכורה שדי  ללוקח: המוכר  שכותב בשטר  או
קונה  הלוקח אין במכירה אבל בשטר, הקרקע נקנית במתנה שדווקא

אף  הלוקח קונה רעתה, מפני שדהו  במוכר  ברם, הכסף. את שיתן עד 
ב  מעוניין שהמוכר  לפי בלבד, דרכיבשטר  לו . להקנות בלבו וגומר כך

– אלו  xhyeקניין sqkמהכתוב בגמרא למדים מדמדמדמד):):):):– לב לב לב לב ,,,, ((((ירמיהירמיהירמיהירמיה

וחתום"; בספר  וכתוב יקנו  בכסף בחזקה,ä÷æçáe"שדות או  – ÇÂÈÈ
ולמדים  וכדומה. חופר  או  גודר או  שנועל כגון בקרקע, מחזיק שהלוקח

שנאמר ממה לא לא לא לא ):):):):זה יא יא יא יא ,,,, במה ((((דברים דברים דברים דברים  – בה" וישבתם אותה "וירשתם

בה. בישיבה úeéøçàירשתם? íäì ïéàLå,מיטלטלים היינו  – ÀÆÅÈÆÇÂÈ
äëéLîa àlà ïéð÷ð ïðéà ולא בשטר  ולא בכסף לא אבל  – ÅÈÄÀÄÆÈÄÀÄÈ

במשנה  שבארנו כמו ובמסירה, בהגבהה גם הם נקנים ברם בחזקה;
מיטלטלים  קונים שלרוב משום "משיכה", המשנה ונקטה הקודמת.

טוב טוב טוב טוב ").").").").במשיכה יום יום יום יום  מהכתוב("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  למדים ידידידיד):):):):ומשיכה כה כה כה כה ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

יוחנן  רבי לדעת ברם ליד. מיד  הנקנה דבר – עמיתך" מיד קנה "או 

אלא  המשנה באה ולא במיטלטלים, אף קונות" מעות תורה "דבר 
במשיכה  אלא במעות מיטלטלים יקנו שלא חכמים, תקנת להשמיענו

ב). מז , מציעא בבא בגמרא הטעם úeéøçà(עיין íäì ïéàL íéñëðÀÈÄÆÅÈÆÇÂÈ
ä÷æçáe ,øèLáe ,óñëa úeéøçà íäì LiL íéñëð íò ïéð÷ðÄÀÄÄÀÈÄÆÅÈÆÇÂÈÀÆÆÄÀÈÇÂÈÈ
המיטלטלים  את קנה לו : ואמר ומיטלטלים, קרקע לחברו  המוכר  –
קנייניה  משלושת באחד הקרקע את הלוקח שקנה כיון הקרקע, אגב
זה  דבר  המיטלטלים. את גם עמה קנה בחזקה, או בשטר  או  בכסף

הכתוב מן  גגגג):):):):למדים כאכאכאכא,,,, בבבב הימים הימים הימים הימים  מתנות ((((דברידברידברידברי אביהם להם "ויתן
מצורות". ערי עם ולמגדנות ולזהב לכסף íéñëðרבות ïé÷÷BæåÀÀÄÀÈÄ

òáMì úeéøçà íäì LiL íéñëpä úà úeéøçà íäì ïéàLÆÅÈÆÇÂÈÆÇÀÈÄÆÅÈÆÇÂÈÄÈÇ
ïäéìò עליהם לחייב הקרקעות את עצמם אל  אוגדים המיטלטלים – ÂÅÆ

שבועות (משנה הקרקעות על  נשבעים שאין  פי על  שאף ו ,שבועה,
הנתבע  ונתחייב וקרקעות, מיטלטלים שתובעו  בזמן מקום מכל  ה),

הקרקעות  על  אף שבועה עליו מגלגלים המיטלטלים, על  להישבע
.(d ,a dheq oiir ,dreay leblb oipra)
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Âøçàa íéîc äNòpä ìk,äæ äëfL ïåék–åéôéìça äæ áiçúð.ãöék?éìçäøBL óäøôa,øBLa øBîç Bà, ¨©©£¤¨¦§©¥¥¨¤¨¨¤¦§©©¤©£¦¨¥©¤¡¦§¨¨£§
äæ äëfL ïåék–åéôéìça äæ áiçúð.óñëa dBábä úeLø,ä÷æça èBéãää úeLøe.èBéãäì Búøéñîk dBábì Búøéîà. ¥¨¤¨¨¤¦§©©¤©£¦¨§©¨©§¤¤§©¤§©£¨¨£¦¨©¨©¦§¦¨©¤§

Êáàä ìò ïaä úåöî ìk–ïéáiç íéLðà,úBøeèt íéLðå.ïaä ìò áàä úåöî ìëå–íéLðà ãçàíéLð ãçàå ¨¦§©©¥©¨¨£¨¦©¨¦§¨¦§§¨¦§©¨¨©©¥¤¨£¨¦§¤¨¨¦
ïéáiç.dîøb ïîfäL äNò úåöî ìëå–úBøeèt íéLðå ïéáiç íéLðà.ïîfä àHL äNò úåöî ìëådîøb–ãçà ©¨¦§¨¦§©£¥¤©§©§¨¨£¨¦©¨¦§¨¦§§¨¦§©£¥¤©§©§¨¨¤¨

ïéáiç íéLð ãçàå íéLðà.äNòú àG úåöî ìëå,dîøb ïîfäL ïéa,dîøb ïîfä àHL ïéa–ãçàå íéLðà ãçà £¨¦§¤¨¨¦©¨¦§¨¦§©©£¤¥¤©§©§¨¨¥¤©§©§¨¨¤¨£¨¦§¤¨
ïéáiç íéLð,úéçLz ìaî õeç,éwz ìaeó,íéúîì ànhz ìae. ¨¦©¨¦¦©©§¦©©¦©¦©¥§¥¦

eeee.xg`a minc dyrpd lk:òáèîî øá ïéìèìèî ìë åðééäã ,åîåùì êéøö øçàá íéîã åúúì àá íàù øáã ìë ,øçàá íéîã íåùéðä ìë àøîâá ùøôî
.df dkfy oeikåà øãåñä úà øëåîä úëéùîáù éôì ,êùî àìù ô"òàå åãáà åà åúî íà ,íäù î"ëá ïéôéìçá øçàä áééçúð ãçàä êùîù ïåéë øîåìë

ìëå .íäá ïéðå÷ ïéà åìàù ,úåøéô åà òáèî äéäé àìù ãáìáå .äèåøô äåù åá íéðå÷ù õôçá ïéàù ô"òàå .àåäù î"ëá ç÷åìì ç÷îä äð÷ð ,õôçä úà
àãéáò àúøåöå ,äéôåâ ìò àì òáèîã àúøåöà ùðéàã äéúòãã íåùî ,ïéôéìçá äð÷ð åðéàù òáèîäî õåç .úåò÷ø÷å íéãáò ïéìèìèî ,ïéôéìçá íéð÷ð íéøáãä
øçàä áééçúð ,äæ êùîù ïåéë ,éðåìô õôç åà ,éðåìô ãáò åà ,úéðåìô äãù éôåìç åìà øîàå ,ïéðî àìáå ì÷ùî àìá òáèî íãà ç÷ì íà êëéôì .äìèáã
áâà åúåð÷äì àìà ,äéðéòá äéúéìã àëéä òáèîä úééð÷á ìéòåéù êøã íåù ïéàå .äðî àìå ì÷ù àìå ìéàåä ãéô÷ àúøåöà åàìã äéúòã éìâ àäã ,åéôéìçá

:ò÷ø÷.sqka deabd zeyxïúðù øáæâ.êåùîéù ãò øîåìë ,ä÷æçá àìà äð÷ àì èåéãäáå .äð÷ ,íìåòä óåñá àéä åìéôà ,ùã÷ä êøåöì äîäáá úåòî
.òøôù éî åéìò ìá÷ì êéøöå ,õôçä úøéëîî åá øæåç íà íéîãä úà øëåîä øéæçîå ,äð÷ àì õôçä êùî àìù ïîæ ìë ,õôçä ìò íéîã èåéãää ïúð íàå
åøùôúðù àìà ,õôçä êùî àìå íéîã ïúð àì íàå .åá øåæçì ìåëé íäî ãçà íåù ïéà ,äðúäù íéîãä ïúð àì ïééãòù ô"òà ,õôçä ç÷åìä êùî íà ìáà
ïéà òøôù éî åìéôàå ,íåìë íéøáãä äìàá ïéà éãò íúà øîà åìéôà ,êëáå êëá øåëîì åøéáç äöøúðå ,êëå êëá äð÷éù äæ äöøúðå íéãò éðôá ç÷îä ìò

:ïàë.heicdl ezxiqnk deabl ezxin`÷éæçéå ,äîäáá êåùîéù ãò äð÷ àì èåéãäáå .äð÷ ,íìåòä óåñá åìéôà ,ùã÷ä äæ úéá ,äìåò äæ øåù øîåàä
:úéáá
ffff.a`d lr oad zevn lk,úåðîåà åãîìì ,äøåú åãîìì ,øåëá àåä íà åúåãôì ,åìåîì ,íéøáã äùù ïäå .åðáì úåùòì áàä ìò úåìèåîä ïáä úåöî ìë

:øäðá åèéùäì ,äùà åàéùäì.miaiig miyp`:äøåèô íàäå ,åðáì åììä úåöîá áééç áàä.a`d zevn lkeàøåî íäù ,åéáàì úåùòì ïáä ìò úåìèåîä
:àéöåîå ñéðëî .äñëîå ùéáìî .ä÷ùîå ìéëàî ,ãåáë .åéøáã úà òéøëé àìå ,åéøáã úà øåúñé àìå ,åîå÷îá áùé àì ,àøåî .ãåáëåmiyp cg`e miyp` cg`

.miaiig:íéáééç úåðáäå íéðáä.dnxb onfdy dyr zevn lke:úéöéöå ,áìåì ,äëåñ ,øôåù ïåâë ,àáúù äåöîì íøâ ïîæäù.dnxb onfd `ly,äæåæî ïåâë
äçîùå ,çñôä ìéìá äöî éøäù ,õåç íäá øîàðù íå÷îá åìéôà úåììëä ïî ïéãîì ïéà ì"éé÷ãë ,à÷åã åàì éììë éøú éðäå .ï÷ä çåìùå ,äãáà ,ä÷òî

`xephxa yexit
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ממטבע  חוץ בקרקעות, בין במיטלטלים בין נוהג זה קניין חליפין. בקניין  דנה משנתנו

חשיבותו כל שכן המטבע, של הצורה על  אדם של  שדעתו לפי  בחליפין, נקנה שאינו

להיבטל  עלולה והצורה היא, צורתו  הקניין(xnb`).מצד דין  ללמד המשנה באה כן

בהקדש.

øçàa íéîc äNòpä ìk ונותנים בדמים אותו  ששמים דבר  כל  – ÈÇÇÂÆÈÄÀÇÅ
שהוא  החפץ בעד דמים הלוקח נותן  כרגיל שכן  אחר , דבר  תמורת אותו 

תמורת  דמים במקום אדם שנותן דבר  שכל  ללמד , המשנה ובאה לוקח,
לוקח, שהוא אחר  äæחפץ äëfL ïåék וזכה האחד  שמשך כיון – ÅÈÆÈÈÆ

åéôéìçaבדבר, äæ áiçúð שהוא הדבר  בחליפי  האחר נתחייב – ÄÀÇÇÆÇÂÄÈ
לפי באחריותו, חייב הוא אבד, או  נגנב שאם כלומר  ממנו, קונה

שהוא, מקום בכל ללוקח המקח נקנה המוכר ידי  על  החפץ שבמשיכת
דמים  במקום שניתן  שמה אומרים, ואין  משכו ; לא שעדיין  פי על אף
ויש שהואיל בו, שימשוך  עד מקחו  קונה הלוקח ואין  כדמים הריהו

נקנים  חליפיו  שיהיו כדי האחד , של  משיכתו דיה חליפין , קניין כאן 
החליפין ?ãöékלאחר . קניין –øBîç Bà ,äøôa øBL óéìçä ÅÇÆÁÄÀÈÈÂ

åéôéìça äæ áiçúð äæ äëfL ïåék ,øBLaהשור בעל כשמשך – ÀÅÈÆÈÈÆÄÀÇÇÆÇÂÄÈ
או  השור את הפרה בעל  קנה השור, את החמור  בעל או  הפרה את

באחריותו. ונתחייב החמור, את השור óñëaבעל dBábä úeLø– ÀÇÈÇÀÆÆ
דבר לקנות מעות נתן  ההקדש גזבר  שאם בכסף, קונה ההקדש  רשות

הדבר נקנה הקדש , שהוא;לצורך  מקום בכל  מיד  ההקדש לרשות
ä÷æça èBéãää úeLøe בכסף קונה אינו  ההדיוט רשות אבל  – ÀÇÆÀÇÂÈÈ

(משנה  לעיל שנישנו  אחרים בקניינים או במשיכה כלומר  בחזקה, אלא
החפץ  את משך  שלא זמן  כל חפץ, תמורת כסף ההדיוט נתן ואם ד ),

קנאו . èBéãäìלא Búøéñîk dBábì Búøéîà זה שור האומר: – ÂÄÈÇÈÇÄÀÄÈÇÆÀ
ושוב  שהוא, מקום בכל מיד הקדש קנאו  הקדש , זה בית או : עולה,

אבל להדיוט. דבר  שמוסר  כמי דינו  שכן  בו , לחזור  יכול  המקדיש  אין 
בבית. יחזיק או  בבהמה שימשוך  עד  בלבד  באמירה קונה אינו  הדיוט

ז ה נ ש מ ר ו א ב

פטורות. הן  ובאילו חייבות נשים מצוות באילו  כללים ללמד באה משנתנו 

áàä ìò ïaä úåöî ìk לעשות האב על  המוטלות המצוות כל – ÈÄÀÇÇÅÇÈÈ
וללמדו  תורה, וללמדו בכור , כשהוא ולפדותו למולו, כגון לבנו,

אשה, ולהשיאו ïéáiçאומנות, íéLðà, הללו במצוות חייב האב – ÂÈÄÇÈÄ
úBøeèt íéLðå חייבות הנשים ואין  שהואיל מהן , פטורה והאם – ÀÈÄÀ

לבניהן בהן חייבות אינן  לעצמן  ìò((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בהן  áàä úåöî ìëåÀÈÄÀÇÈÈÇ
ïaä; וכיבוד כמורא לאביו , לעשות הבן  על  המוטלות המצוות כל  – ÇÅ

`xen;בזה וכיוצא דבריו  את יסתור ולא במקומו  ישב שלא –ceaik
בזה, וכיוצא ויאכילו  שילבישו –ïéáiç íéLð ãçàå íéLðà ãçàÆÈÂÈÄÀÆÈÈÄÇÈÄ

אלו. במצוות חייבים הבנות ובין  הבנים בין  –äNò úåöî ìëåÀÈÄÀÇÂÅ
dîøb ïîfäL,סוכה שופר , כגון  שתבוא, למצוה גרם שהזמן – ÆÇÀÇÀÈÈ

וכדומה, ïéáiçלולב íéLðà,בהן –úBøeèt íéLðå בגמרא – ÂÈÄÇÈÄÀÈÄÀ
הכתוב  מקיש  שכן פטורות, נשים תפילין מה מתפילין, זה למדים

שנאמר  תורה, לתלמוד ז ז ז ז ----ח ח ח ח ):):):):תפילין וווו,,,, לבניך...((((דבריםדבריםדבריםדברים "ושננתם
נשים  גרמה שהזמן עשה מצוות כל אף ידך", על  לאות וקשרתם

dîøbפטורות. ïîfä àHL äNò úåöî ìëå,מעקה מזוזה, כגון – ÀÈÄÀÇÂÅÆÇÀÇÀÈÈ
בזה, וכיוצא צדקה ïéáiçאבידה, íéLð ãçàå íéLðà ãçà– ÆÈÂÈÄÀÆÈÈÄÇÈÄ

גרמן  שהזמן עשה מצוות ישנן  ברם, בה. חייבים נשים ובין  אנשים בין 
ובמועד, בשבת היום קידוש פסח, בליל מצה כגון בהן, חייבות שנשים

הזמן  שלא עשה מצוות ישנן  וכן  הסוכות, בחג והקהל בחגים, ֵַשמחה
ומכאן  ועוד, הבן ופדיון תורה תלמוד  כגון  מהן, פטורות שנשים גרמן 

לכולן . ולא המצוות לרוב וכוונתם דווקא, אינם הללו הכללים ששני
dîøb ïîfäL ïéa ,äNòú àG úåöî ìëå בפסח חמץ כגון  – ÀÈÄÀÇÇÂÆÅÆÇÀÇÀÈÈ

שבת, dîøbומלאכת ïîfä àHL ïéa נבלה ואיסור חלב כאיסור – ÅÆÇÀÇÀÈÈ
ïéáiçוכדומה, íéLð ãçàå íéLðà ãçà נשים ובין  אנשים בין  – ÆÈÂÈÄÀÆÈÈÄÇÈÄ

שנאמר  בהן, וווו):):):):חייבים ה ה ה ה ,,,, z`hg((((במדבר במדבר במדבר במדבר  lkn eyri ik dy` e` yi`"
"mc`d,שבתורה עונשין לכל  לאיש  אשה הכתוב השווה –õeç

"úéçLz ìa"îשכתוב כז כז כז כז ):):):):– יט יט יט יט ,,,, z`t((((ויקראויקראויקראויקרא z` zigyz `le" ÄÇÇÀÄ
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ÁúBëéîqä,úBôeðzäå,úBLbääå,úBöéîwäå,úBøè÷ääå,úB÷éìnäå,úBàfääå,úBìawäå–íéLðàa úBâäBð ©§¦§©§§©©¨§©§¦§©©§¨§©§¦§©©¨§©©¨£¨£¨¦
íéLpa àGå,äøéæðe äèBñ úçðnî õeç,úBôéðî ïäL. §©¨¦¦¦§©¨§¦¨¤¥§¦

Ëõøàa äéeìz àéäL äåöî ìk–dðéàõøàa àlà úâäBð;õøàa äéeìz dðéàLå–ïéa õøàa ïéa úâäBð ¨¦§¨¤¦§¨¨¨¤¥¨¤¤¤¨¨¨¤§¤¥¨§¨¨¨¤¤¤¥¨¨¤¥
õøàì äöeça,íéàìkäå äìøòä ïî õeç.øæòéìà éaøøîBà:Lãçä ïî óà. §¨¨¨¤¦¨¨§¨§©¦§©¦©¦¡¦¤¤¥©¦¤¨¨

ìáà .úåøåèô íéùðå ïä äîøâ ïîæä àìù ò"îî ,ïáä ïåéãôå ,äéáøå äéøôå ,ú"úå .úåáééç íéùðå ïä äîøâ ïîæäù ò"î ïìåë ,úåëåñä âçá ìä÷äå ,íéãòåîá
é÷ú ìáî õåç ,íéáééç íéùð ãçàå íéùðà ãçà äùòú àì úåöî ìëã àøúá àììëìáå úéçùú ìáå óáéúëãî äéì ïðéôìéå ,àåä à÷åã àììë ,íéúîì àîèú

('ä øáãîá):äøåúáù ïéùðåò ìëì ùéàì äùà áåúëä äåùä ,íãàä úàèç ìëî åùòé éë äùà åà ùéà.zigyz lae siwz lan uegáéúëã(è"é àø÷éå)àì
äúçùäá åäðúéìå ìéàåä éùð éðäå .äô÷äá åðéà äúçùäá åðéàù ìëå ,äô÷äá åðùé äúçùäá åðùéù ìë .êð÷æ úàô úà úéçùú àìå ,íëùàø úàô åôé÷ú

:êúùà ï÷æ àìå êð÷æ ,êð÷æ éàî ,íëð÷æ úàô áéúë àìå ,êð÷æ úàô áéúëã ,äúçùäá åäðúéìã ïìðîå .äô÷äá åäðúéì.miznl `nhz laeáéúëã(à"ë íù)
:ïøäà úåðá àìå ïøäà éðá ,ïøäà éðá íéðäëä ìà øåîà

gggg.zetepzde zekinqdäðéàå ,úøè÷î àìå úöîå÷ äðéàå ,úðäë àéä íà ,äèôùîë úéîåøã úéáøòî ïø÷á äçðî úùâî äðéàå ,äôéðî äðéàå ,úëîåñ äðéà
:íã äæî äðéàå ,÷øæîá íã úìá÷î äðéàå ,óåò ú÷ìåî.zetipn ody dxifpe dheqn ueg:íéìòáá äôåðú äðåòè ïúçðîù ,ïîöòá ïúçðî

hhhh.ux`a dielz dpi`y devn lk:õøàá äéåìú éø÷éî ,ò÷ø÷ úáåç àéäùå .õøàá äéåìú äðéà éø÷éî ,óåâä úáåç àéäù äåöî ìë.dlxrd on ueg
:õøàì õåçá íòøæì ïéøúåî íéòøæ éàìëå .ïðáøãî õøàì äöåçá íøëä éàìëå .éðéñî äùîì äëìä õøàì äöåçá úâäåðù.ycg s` xne` xfril` 'xøåñà

`xephxa yexit

,"jpwfחי האשה "זקנך"ואין  שדורשים: זקן , לה יש  ואפילו  בזה, יבת

אשתך, זקן óéwzולא ìaeשכתוב mky`x",((((שם שם שם שם ):):):):– z`t etiwz `l" ÇÇÄ
הראש, פאת בהקפת אינה הזקן  בהשחתת ואינה שהואיל  פטורה, ואשה

íéúîì ànhz ìae שנאמר א א א א ):):):):– כא כא כא כא ,,,, ipa((((ויקראויקראויקראויקרא mipdkd l` xen`" ÇÄÇÅÀÅÄ
,"einra `nhi `l ytpl ...oxd` בנות ולא – אהרן" "בני  ודורשים:

אהרן .

i y i l y m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

באנשים  שנוהגים הקרבנות במעשה פרטים משנתנו  מונה הקודמת למשנה כהמשך 
בנשים. ולא

úBëéîqä שכתוב כמו שחיטתו, קודם הקרבן ראש על ידים סמיכת – ÇÀÄ
דדדד):):):): א א א א ,,,, וכן ((((ויקראויקראויקראויקרא העולה", ראש  על ידו  בבבב):):):):"וסמך גגגג,,,, ידו ((((שם שם שם שם  "וסמך 

נדבה, של  ובין  חובה של  בין  בהמה, קרבנות שכל קרבנו", ראש  על 
בבעלים, אלא סמיכה ואין  ופסח, ומעשר  מבכור  חוץ סמיכה, טעונות

כוחו . בכל חיה בעודה הבהמה ראש  על סומך הקרבן שבעל  היינו 
שנאמר סומכת, אינה בהמה, קרבן מביאה אשה בבבב----דדדד):):):):ואם א א א א ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

ישראל בנות ואין סומכים ישראל בני – וסמך " ישראל ... בני  אל  "דבר 
בשלמיםúBôeðzäåסומכות; שנאמר כמו  הקרבן , הנפת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÀÇÀ

לללל):):):): לפניז ז ז ז ,,,, תנופה אותו להניף החזה את יביאנו , החזה על  החלב "את
בידיהם  והשוק החזה עם האימורים את הבעלים שמביאים היינו ה'",

ומעלה  ומביא מוליך  כלומר ומניף, הבעלים יד  תחת ידו מניח וכהן
האשה  אבל מניף, לבדו  הכהן  הקרבן , בעלת היתה אשה ואם ומוריד .

נאמר  כאן שגם מניפה, כט כט כט כט ):):):):אינה שם שם שם שם ,,,, ישראל ",((((שם שם שם שם  בני  אל  "דבר 
ישראל ; בנות ולא ישראל בני המביא úBLbääåודורשים: שכן  – ÀÇÇÈ

שנ  לאחר מנחה, מוליכה קרבן ולבונה, שמן עליה ונתן  שרת בכלי תנה
דרומית. מערבית בקרן  ומגישה המזבח אצל מוליכה והכהן  הכהן , אצל 

שנאמר  בכהנת, ולא בכהן , אלא אינה זו  ז ז ז ז ):):):):הגשה וווו,,,, "הקרב ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
אהרן; בנות ולא – אהרן " בני המנחות,úBöéîwäåאותה של – ÀÇÀÄ

בבבב):):):):שנאמר בבבב,,,, אל((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  o"והביאה x d ` i p aהכהנים`ln myn unwe
evnew;אהרן בנות ולא אהרן  בני  – "úBøè÷ääå האימורים הקטרת – ÀÇÇÀÈ

שנאמר  המזבח, על  הקמיצה ה ה ה ה ):):):):או  גגגג,,,, `eze((((ויקראויקראויקראויקרא exihwde"i p a
o x d `;"úB÷éìnäåהעוף בעולת שנאמר  עופות, קרבן  של  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÀÇÀÄ

טוטוטוטו):):):): המזבחא א א א ,,,, אל  הכהן  w"והקריבו l n eey`x z`x i h w d edgafnd"

בבנות  ולא אהרן  בבני הקטרה מה להקטרה, מליקה הכתוב מקיש –
אהרן ; בבנות ולא אהרן בבני מליקה אף שלúBàfääåאהרן , – ÀÇÇÈ

חטאת  לדם המשנה שכוונת מבואר , בגמרא המזבח; גבי על הדם
העוף בחטאת שנאמר ט ט ט ט ):):):):העוף, ה ה ה ה ,,,, על((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  החטאת מדם "והזה

בהמה  קרבן ומה בהמה: מקרבן  וחומר בקל  ולמדים המזבח", קיר

קבע  בזר , כשרה השחיטה שהרי  לשחיטתו, כהן  הכתוב קבע שלא
לו  שיקבע דין אינו  למליקתה כהן שקבע עוף קרבן להזאתו, כהן 

בכהן  אלא אינה העוף חטאת של  הדם הזאת שגם ומכאן להזאתו?
בכהנת; שנאמרúBìawäåולא הבהמה, מצואר הקרבן  דם של – ÀÇÇÈ
ה ה ה ה ):):):): א א א א ,,,, `oxd"והקריבו ((((ויקראויקראויקראויקרא ipa:חכמים ופירשו  הדם", את הכהנים

"eaixwde":וכתוב הדם, קבלת זו –;"oxd` ipa" העבודות שכל הרי

íéLpaהללו àGå íéLðàa úBâäBð, שבארנו כמו  –úçðnî õeç ÂÈÂÈÄÀÇÈÄÄÄÀÇ
úBôéðî ïäL ,äøéæðe äèBñ כמו מנחתה, את מניפה הסוטה – ÈÀÄÈÆÅÀÄ

מניפה  והנזירה ומניף", תחתיה ידו מניח "וכהן  א): ג, (סוטה ששנינו 
שכן  ט), ו , נזיר (משנה נזירותה קרבן  של  ורקיק וחלה הזרוע את

נאמר יח יח יח יח ):):):):בסוטה הההה,,,, הזכרון",((((במדבר במדבר במדבר במדבר  מנחת את כפיה על "ונתן
נאמר  יט יט יט יט ):):):):ובנזיר וווו,,,, והנזיר((((במדבר במדבר במדבר במדבר  הנזירה ודין הנזיר", כפי  על "ונתן 

"בענין  הפרשה: בראש שנאמר  שווה, `dyהקרבן  e` yi` יפליא כי 
נזיר" נדר ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).לנדור 

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ועל בנשים, ולא באנשים הנוהגות מצוות על שנינו  בהן הקודמות, המשניות אגב
שאינן מצוות על ללמד זו  משנה באה בנשים, ובין  באנשים בין הנוהגות מצוות

לארץ. בחוצה ובין  בארץ בין  הנוהגות מצוות ועל  בארץ אלא נוהגות

õøàa äéeìz àéäL äåöî ìk,תרומות כגון קרקע, חובת שהיא – ÈÄÀÈÆÄÀÈÈÈÆ
וכדומה, ושביעית ופיאה, שכחה, לקט, àlàומעשרות, úâäBð dðéàÅÈÆÆÆÈ

õøàa;לארץ בחוץ ולא ישראל , בארץ –õøàa äéeìz dðéàLå ÈÈÆÀÆÅÈÀÈÈÈÆ
גופו  על  אלא גידוליו , על ולא הקרקע על מוטלת היא שאין  כלומר  –

וכדומה, מילה זרה, עבודה תפילין , שבת, כגון אדם, ïéaשל úâäBðÆÆÅ
õøàì äöeça ïéa õøàa בהן שכתוב מצוות ואפילו  –,"j`iai ik" ÈÈÆÅÀÈÈÈÆ

ו  הואיל חמור, ופטר  תפילין בארץ כגון  בין  הן  נוהגות הגוף, חובות הן 

לארץ בחוץ ובין íéàìkäå((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),ישראל äìøòä ïî õeç– ÄÈÈÀÈÀÇÄÀÇÄ
קרקע, חובת שהם פי על  אף הכרם, כלאי  ואיסור ערלה פירות איסור 

לארץ: בחוץ אף בחוץ dlxrנוהגים שנוהגת מסיני למשה הלכה –
mxkdלארץ, i`lke.סופרים מדברי  –dlxr xeqi` ליהנות שאסור היינו 

לנטיעתו  הראשונות השנים שלוש  תוך האילן  כג כג כג כג ););););מפירות יט יט יט יט ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

mxkd i`lk xeqi` עם דגן של  זרעים מיני שני לזרוע שאסור  היינו 
הענבים ט ט ט ט ),),),),גרעיני  כבכבכבכב,,,, וחרצן ((((דברים דברים דברים דברים  ושעורה חיטה וזורע שעובר  ומי 

מרדות  מכות לוקה לארץ ובחוץ מלקות, חייב הריהו  יד, במפולת
חכמים  בהם החמירו ולפיכך בהנאה, אסורים הכרם כלאי  מדרבנן .

לארץ  בחוץ לזרעם מותר  זרעים כלאי  ברם, לארץ. בחוץ אף לאוסרם
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). Lãçä((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; ïî óà :øîBà øæòéìà éaøכלומר – ÇÄÁÄÆÆÅÇÄÆÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipy wxt oiyeciw zkqn

Èúçà äåöî äNBòä ìk–Bì ïéáéèî,õøàä úà ìçBðå åéîé Bì ïéëéøàîe.úçà äåöî äNBò BðéàL ìëå–ïéà ¨¨¤¦§¨©©§¦¦©£¦¦¨¨§¥¤¨¨¤§¨¤¥¤¦§¨©©¥
Bì ïéáéèî,åéîé Bì ïéëéøàî ïéàå,úà ìçBð Bðéàåõøàä.Cøãáe äðLnáe àø÷na BðLiL ìkõøà–äøäîa àG §¦¦§¥©£¦¦¨¨§¥¥¤¨¨¤¨¤¤§©¦§¨©¦§¨§¤¤¤¤¦§¥¨

àèBç àeä,øîàpL(áé ,ã úìä÷):lLîä èeçäå""÷úpé äøäîá àG L.äðLna àGå àø÷na àG BðéàL ìëå ¥¤¤¡©§©©§ª¨¦§¥¨¦¨¥§¨¤¥©¦§¨§©¦§¨
õøà Cøãa àGå–áeMiä ïî Bðéà. §§¤¤¤¤¥¦©¦

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡BçeìLáe Ba Lc÷î Léàä.dçeìLáe da úLc÷úî äMàä.Bza úà Lc÷î Léàä,äøòð àéäLk,BçeìLáe Ba. ¨¦§©¥¦§¨¦¨¦§©¤¤¨¦§¨¨¦§©¥¤¦§¤¦©£¨¦§

øîàðù .ò÷ø÷ úáåç àåäù ô"òà ,äøåúä ïî õøàì õåçá(â"ë àø÷éå),íëéúåáùåî ìëá:à"øë äëìäå .íéáùåé íúàù î"ëá
iiii.zg` devn dyerd lk:åéúåðåòî ïéáåøî åéúåéëæ åéäéù éãë ,åéúåéëæ ìò äøéúé.eini z` oikix`ne el oiaihn:àáä íìåòì.ux`d z` lgepeõøà

:íééçä.zg` devn dyer epi`y lke:ïéáåøî åéúåðåò åøàùð àìà ,áééç äöçîå éàëæ äöçî äéäéù úçà äåöî äùåò åðéàå ,åéúåéëæî ïéáåøî åéúåðåò åéäù
.ux` jxca `le:úåéøáä íò úçðá åðúîå åàùî ïéàù.aeyid on epi`:úåãòì ìåñôå ,íéöì áùåî åáùåî éåäå .íìåò ìù åáåùéì ìéòåî åðéà

a`̀̀̀.egelyae ea ycwn yi`díãà ìù åçåìù ïðéôìéå .éôè øëù ìá÷î äåöîá åôåâ ÷éñò éëã åçåìùáî øúåé åá äåöîù ,åçåìùá ë"çàå äìçú åá
áéúëã ,àø÷î åúåîë(á"é úåîù):åúåîë íãà ìù åçåìùù ïàëî àìà ,ïéèçåù ìàøùé ìë éëå ,ìàøùé úãò ìä÷ ìë åúåà åèçùåeza z` ycwn yi`d

.dxrp `idykéðà éðåìôá øîàúå ìéãâúù ãò äðè÷ àéäùë åúá úà ùã÷ì íãàì øåñàù ïðéòåîùà àòøà çøåà ,äøòð è÷ðã éàäå .äðè÷ àéäùë ù"ëå

`xephxa yexit

להוסיף: יש ycgd;אף on ueg:גורסים ycgd,ויש s`האיסור שאף
העומר מנחת הקרבת לפני החדשה התבואה מן כגכגכגכג,,,,לאכול ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

התורה ידידידיד),),),), מן הוא נוהג מקום מכל  קרקע, חובת שהוא פי על  אף
שנאמר  לארץ, בחוץ בכל((((שם שם שם שם ):):):):גם תאכלו ... לא וכרמל וקלי  "ולחם

יושבים. שאתם מקום בכל – `xfrilמושבותיכם" iaxk dklde.(.(.(.( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

יום  שעבר קודם החדשה התבואה מן לאכול אסור הזה בזמן ואף
שנאמר  העומר, מנחת הקרבת יום שהיה בניסן , עשר ((((שם שם שם שם ):):):):הששה

הזה" היום עצם עד  תאכלו לא וכרמל  וקלי יב יב יב יב ;;;;"ולחם גגגג,,,, סוכהסוכהסוכהסוכה ((((עייןעייןעייןעיין

ב ב ב ב )))) יייי,,,, אסורותאסורותאסורותאסורות מאכלותמאכלותמאכלותמאכלות הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ה ה ה ה ;;;; יייי,,,, .מנחותמנחותמנחותמנחות
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ולא  באנשים אלא נוהגות שאינן מצוות שיש  מצוות, סוגי על למדנו ז-ט במשניות
אלא  נוהגות שאינן מצוות יש כן  בנשים. ובין באנשים בין שנוהגות ויש בנשים,
באה  משנתנו  לארץ. בחוץ ובין בארץ בין  שנוהגות ויש לארץ, בחוץ ולא בארץ
לאריכות  אדם זוכה אחת מצוה עשיית ידי ועל  שיש מצוה, של  שכרה על  ללמד 

הבא. העולם ולחיי ימים

úçà äåöî äNBòä ìkשיש במי  כאן  שמדובר מבואר, בגמרא – ÈÈÆÄÀÈÇÇ
מוסיף  הוא שאם ללמד, המשנה ובאה עוונות, ומחצה זכויות מחצה לו 

עוונותיו, על  מרובות שזכויותיו  ונמצא אחת, מצוה עוד  ïéáéèîÀÄÄלעשות
åéîé Bì ïéëéøàîe ,Bìהזה בעולם המקרא ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם),),),),– כלשון  ÇÂÄÄÈÈ

מ מ מ מ ):):):): ד ד ד ד ,,,, אשר ((((דבריםדבריםדבריםדברים מצוותיו ... ואת חוקיו  את jl"ושמרת ahiiולבניך

לך ", נותן אֿלהיך ה' אשר האדמה על ימים תאריך  ולמען  אחריך ,
õøàä úà ìçBðåהבא העולם כלומר  החיים, ארץ היינו  ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;– ÀÅÆÈÈÆ

לו "רמברמברמברמב""""םםםם).).).). "מטיבין  הפיסקה שכל הגמרא), פי (על מפרשים ויש 
הבא לעולם מתכוונת טובטובטובטוב").").").").וכו ' יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין בגמרא ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

פירותיהם  אוכל  שאדם דברים "אלו א): א, (פאה ששנינו שמה מבואר,

וגמילות  ואם אב כיבוד  הבא: לעולם לו  קיימת והקרן הזה בעולם
מכרעת", שקּולה, היתה "שאם שם, המשנה כוונת וכו', חסדים"

ומחצה  זכויות מחצה שקולה, היתה המאזניים כף אם הדברים: ופירוש 
את  מכרעת היא הרי  המצוות, מאותן אחת הזכויות בין ויש  עוונות,

עוונותיו. על  מרובות זכויותיו כאילו äåöîהכף, äNBò BðéàL ìëåÀÈÆÅÆÄÀÈ
úçà מצוה עושה ואינו  מזכויותיו , מרובות שעוונותיו מי  כלומר – ÇÇ

ונ  חייב, ומחצה זכאי מחצה שיהא כדי עוונותיו אחת שנשארו מצא
מזכויותיו , åéîé,מרובות Bì ïéëéøàî ïéàå ,Bì ïéáéèî ïéàÅÀÄÄÀÅÇÂÄÄÈÈ

õøàä úà ìçBð Bðéàå מחצה שהוא ומי  לעיל. שבארנו  כמו  – ÀÅÅÆÈÈÆ
הלל בית אמרו עליו חייב, ומחצה בבבב):):):):זכאי  יז יז יז יז ,,,, השנה השנה השנה השנה  ראשראשראשראש "ורב ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

ברישא  ברם, החסד. מצד  לו שמטיבים כלומר  חסד ", כלפי  מטה חסד 
שזכויותיו  כדי  זכויותיו, על  יתירה אחת מצוה העושה שכל שנינו,

מרובה  צדיק דומה שאינו וכו ', לו  מטיבין מעוונותיו , מרובות תהיינה
כמרובה  נעשה ה' חסד ידי  שעל אלא בינוני, שהוא לאדם בזכויותיו

טובטובטובטוב").").").").בזכויות יום יום יום יום  יראה ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  "לעולם ברייתא: מובאת בגמרא
אשריו  אחת, מצוה עשה זכאי; וחציו  חייב חציו  כאילו  עצמו אדם

עצמו  את שהכריע לו  אוי אחת, עבירה עבר זכות; לכף עצמו  שהכריע
שנאמר חובה, יח יח יח יח ):):):):לכף ט ט ט ט ,,,, הרבה"((((קוהלת קוהלת קוהלת קוהלת  טובה יאבד אחד  "וחוטא

אלעזר רבי  הרבה. טובות ממנו אובד  שחטא, יחידי  חטא בשביל –

אחר נידון  והיחיד רובו  אחר נידון  שהעולם לפי  אומר : שמעון  ברבי
לכף  העולם כל  ואת עצמו את שהכריע אשריו אחת, מצוה עשה רובו,

העולם  כל  ואת עצמו  את שהכריע לו אוי אחת, עבירה עבר  זכות;
חטא  בשביל  – הרבה" טובה יאבד אחד  "וחוטא שנאמר: חובה, לכף

הרבה". טובה העולם ומכל  ממנו אבד  זה, שעשה BðLiLיחידי ìkÈÆÆÀ
õøà Cøãáe äðLnáe àø÷naהעוסק כל –,`xwna בתורה היינו  ÇÄÀÈÇÄÀÈÀÆÆÆÆ

בנחת dpynae,שבכתב, הבריות עם ומתהלך  פה, שבעל בתורה היינו 
LlLîäובמוסר, èeçäå" :øîàpL ,àèBç àeä äøäîa àGÄÀÅÈÅÆÆÁÇÀÇÇÀËÈ

"÷úpé äøäîá àG במהרה לא המשולש שהחוט כשם כלומר : – ÄÀÅÈÄÈÅ
ייכשל במהרה לא הללו, הדברים בשלושת שישנו מי  כל כך  ייקרע,

õøàבחטא. Cøãa àGå äðLna àGå àø÷na àG BðéàL ìëåÀÈÆÅÇÄÀÈÀÇÄÀÈÀÀÆÆÆÆ
מאלו  באחד אפילו  שאינו áeMiä((((רש רש רש רש """"יייי),),),),– ïî Bðéà בו שאין – ÅÄÇÄ

אמרו: בגמרא במדבר . לדור  לו  וראוי עולם, של  בישובו תועלת כל
"zecrl `ed leqte" עצמו על  מקפיד  אינו  הישוב מן ואינו שהואיל –

פנים בושת לו והרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""םםםםואין  עד((((רשרשרשרש""""יייי).).).). שירד מי  שכל  הטעם: נותן 
לידו שיבואו  העבירות רוב על עובר שהוא חזקה כך , עדות עדות עדות עדות כדי ((((הלהלהלהל''''

א א א א ).).).). יאיאיאיא,,,,
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בקידושין. שליחות דיני ללמדנו זו  משנה ובאה אשה, קידושי לענין  חוזר  פרקנו 

פרוטה. לשווה ביחד שמצטרפים אחדים בדברים האשה את במקדש המשנה דנה כן

Lc÷î Léàä,אשה –BçeìLáe Baידי על  או עצמו  ידי על – ÈÄÀÇÅÄÀ
כמותו אדם של  שלוחו שכן a).שלוחו, ,`n oiyeciw `xnb) בגמרא

נקטה שמשנתנו egelyae"מבואר , ea"יותר בו שמצוה להשמיענו, כדי 
שיראנה, עד האשה את שיקדש  לאדם שאסור דעה, גם ויש מבשלוחו ;

אמרה והתורה עליו, ותתגנה מגונה דבר  בה יראה יט יט יט יט ,,,,שמא ((((ויקראויקראויקראויקרא

והלה יח יח יח יח ):):):): השליח על  שסמך מי מקום ומכל  כמוך". לרעך  "ואהבת

היינו  זה, בדבר  לפלוני מקודשת את הרי לה: שאמר  אשה, לו קידש 
קידושין. קידושיו בשטר, או dçeìLáeבכסף da úLc÷úî äMàäÈÄÈÄÀÇÆÆÈÄÀÈ

אמרו: באשה ואף קידושיה, לקבל  שליח לעשות יכולה האשה וכן –
מבשלוחה. יותר  בה äøòðמצוה àéäLk ,Bza úà Lc÷î LéàäÈÄÀÇÅÆÄÀÆÄÇÂÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÁúBëéîqä,úBôeðzäå,úBLbääå,úBöéîwäå,úBøè÷ääå,úB÷éìnäå,úBàfääå,úBìawäå–íéLðàa úBâäBð ©§¦§©§§©©¨§©§¦§©©§¨§©§¦§©©¨§©©¨£¨£¨¦
íéLpa àGå,äøéæðe äèBñ úçðnî õeç,úBôéðî ïäL. §©¨¦¦¦§©¨§¦¨¤¥§¦

Ëõøàa äéeìz àéäL äåöî ìk–dðéàõøàa àlà úâäBð;õøàa äéeìz dðéàLå–ïéa õøàa ïéa úâäBð ¨¦§¨¤¦§¨¨¨¤¥¨¤¤¤¨¨¨¤§¤¥¨§¨¨¨¤¤¤¥¨¨¤¥
õøàì äöeça,íéàìkäå äìøòä ïî õeç.øæòéìà éaøøîBà:Lãçä ïî óà. §¨¨¨¤¦¨¨§¨§©¦§©¦©¦¡¦¤¤¥©¦¤¨¨

ìáà .úåøåèô íéùðå ïä äîøâ ïîæä àìù ò"îî ,ïáä ïåéãôå ,äéáøå äéøôå ,ú"úå .úåáééç íéùðå ïä äîøâ ïîæäù ò"î ïìåë ,úåëåñä âçá ìä÷äå ,íéãòåîá
é÷ú ìáî õåç ,íéáééç íéùð ãçàå íéùðà ãçà äùòú àì úåöî ìëã àøúá àììëìáå úéçùú ìáå óáéúëãî äéì ïðéôìéå ,àåä à÷åã àììë ,íéúîì àîèú

('ä øáãîá):äøåúáù ïéùðåò ìëì ùéàì äùà áåúëä äåùä ,íãàä úàèç ìëî åùòé éë äùà åà ùéà.zigyz lae siwz lan uegáéúëã(è"é àø÷éå)àì
äúçùäá åäðúéìå ìéàåä éùð éðäå .äô÷äá åðéà äúçùäá åðéàù ìëå ,äô÷äá åðùé äúçùäá åðùéù ìë .êð÷æ úàô úà úéçùú àìå ,íëùàø úàô åôé÷ú

:êúùà ï÷æ àìå êð÷æ ,êð÷æ éàî ,íëð÷æ úàô áéúë àìå ,êð÷æ úàô áéúëã ,äúçùäá åäðúéìã ïìðîå .äô÷äá åäðúéì.miznl `nhz laeáéúëã(à"ë íù)
:ïøäà úåðá àìå ïøäà éðá ,ïøäà éðá íéðäëä ìà øåîà

gggg.zetepzde zekinqdäðéàå ,úøè÷î àìå úöîå÷ äðéàå ,úðäë àéä íà ,äèôùîë úéîåøã úéáøòî ïø÷á äçðî úùâî äðéàå ,äôéðî äðéàå ,úëîåñ äðéà
:íã äæî äðéàå ,÷øæîá íã úìá÷î äðéàå ,óåò ú÷ìåî.zetipn ody dxifpe dheqn ueg:íéìòáá äôåðú äðåòè ïúçðîù ,ïîöòá ïúçðî

hhhh.ux`a dielz dpi`y devn lk:õøàá äéåìú éø÷éî ,ò÷ø÷ úáåç àéäùå .õøàá äéåìú äðéà éø÷éî ,óåâä úáåç àéäù äåöî ìë.dlxrd on ueg
:õøàì õåçá íòøæì ïéøúåî íéòøæ éàìëå .ïðáøãî õøàì äöåçá íøëä éàìëå .éðéñî äùîì äëìä õøàì äöåçá úâäåðù.ycg s` xne` xfril` 'xøåñà

`xephxa yexit

,"jpwfחי האשה "זקנך"ואין  שדורשים: זקן , לה יש  ואפילו  בזה, יבת

אשתך, זקן óéwzולא ìaeשכתוב mky`x",((((שם שם שם שם ):):):):– z`t etiwz `l" ÇÇÄ
הראש, פאת בהקפת אינה הזקן  בהשחתת ואינה שהואיל  פטורה, ואשה

íéúîì ànhz ìae שנאמר א א א א ):):):):– כא כא כא כא ,,,, ipa((((ויקראויקראויקראויקרא mipdkd l` xen`" ÇÄÇÅÀÅÄ
,"einra `nhi `l ytpl ...oxd` בנות ולא – אהרן" "בני  ודורשים:

אהרן .

i y i l y m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

באנשים  שנוהגים הקרבנות במעשה פרטים משנתנו  מונה הקודמת למשנה כהמשך 
בנשים. ולא

úBëéîqä שכתוב כמו שחיטתו, קודם הקרבן ראש על ידים סמיכת – ÇÀÄ
דדדד):):):): א א א א ,,,, וכן ((((ויקראויקראויקראויקרא העולה", ראש  על ידו  בבבב):):):):"וסמך גגגג,,,, ידו ((((שם שם שם שם  "וסמך 

נדבה, של  ובין  חובה של  בין  בהמה, קרבנות שכל קרבנו", ראש  על 
בבעלים, אלא סמיכה ואין  ופסח, ומעשר  מבכור  חוץ סמיכה, טעונות

כוחו . בכל חיה בעודה הבהמה ראש  על סומך הקרבן שבעל  היינו 
שנאמר סומכת, אינה בהמה, קרבן מביאה אשה בבבב----דדדד):):):):ואם א א א א ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

ישראל בנות ואין סומכים ישראל בני – וסמך " ישראל ... בני  אל  "דבר 
בשלמיםúBôeðzäåסומכות; שנאמר כמו  הקרבן , הנפת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÀÇÀ

לללל):):):): לפניז ז ז ז ,,,, תנופה אותו להניף החזה את יביאנו , החזה על  החלב "את
בידיהם  והשוק החזה עם האימורים את הבעלים שמביאים היינו ה'",

ומעלה  ומביא מוליך  כלומר ומניף, הבעלים יד  תחת ידו מניח וכהן
האשה  אבל מניף, לבדו  הכהן  הקרבן , בעלת היתה אשה ואם ומוריד .

נאמר  כאן שגם מניפה, כט כט כט כט ):):):):אינה שם שם שם שם ,,,, ישראל ",((((שם שם שם שם  בני  אל  "דבר 
ישראל ; בנות ולא ישראל בני המביא úBLbääåודורשים: שכן  – ÀÇÇÈ

שנ  לאחר מנחה, מוליכה קרבן ולבונה, שמן עליה ונתן  שרת בכלי תנה
דרומית. מערבית בקרן  ומגישה המזבח אצל מוליכה והכהן  הכהן , אצל 

שנאמר  בכהנת, ולא בכהן , אלא אינה זו  ז ז ז ז ):):):):הגשה וווו,,,, "הקרב ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
אהרן; בנות ולא – אהרן " בני המנחות,úBöéîwäåאותה של – ÀÇÀÄ

בבבב):):):):שנאמר בבבב,,,, אל((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  o"והביאה x d ` i p aהכהנים`ln myn unwe
evnew;אהרן בנות ולא אהרן  בני  – "úBøè÷ääå האימורים הקטרת – ÀÇÇÀÈ

שנאמר  המזבח, על  הקמיצה ה ה ה ה ):):):):או  גגגג,,,, `eze((((ויקראויקראויקראויקרא exihwde"i p a
o x d `;"úB÷éìnäåהעוף בעולת שנאמר  עופות, קרבן  של  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÀÇÀÄ

טוטוטוטו):):):): המזבחא א א א ,,,, אל  הכהן  w"והקריבו l n eey`x z`x i h w d edgafnd"

בבנות  ולא אהרן  בבני הקטרה מה להקטרה, מליקה הכתוב מקיש –
אהרן ; בבנות ולא אהרן בבני מליקה אף שלúBàfääåאהרן , – ÀÇÇÈ

חטאת  לדם המשנה שכוונת מבואר , בגמרא המזבח; גבי על הדם
העוף בחטאת שנאמר ט ט ט ט ):):):):העוף, ה ה ה ה ,,,, על((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  החטאת מדם "והזה

בהמה  קרבן ומה בהמה: מקרבן  וחומר בקל  ולמדים המזבח", קיר

קבע  בזר , כשרה השחיטה שהרי  לשחיטתו, כהן  הכתוב קבע שלא
לו  שיקבע דין אינו  למליקתה כהן שקבע עוף קרבן להזאתו, כהן 

בכהן  אלא אינה העוף חטאת של  הדם הזאת שגם ומכאן להזאתו?
בכהנת; שנאמרúBìawäåולא הבהמה, מצואר הקרבן  דם של – ÀÇÇÈ
ה ה ה ה ):):):): א א א א ,,,, `oxd"והקריבו ((((ויקראויקראויקראויקרא ipa:חכמים ופירשו  הדם", את הכהנים

"eaixwde":וכתוב הדם, קבלת זו –;"oxd` ipa" העבודות שכל הרי

íéLpaהללו àGå íéLðàa úBâäBð, שבארנו כמו  –úçðnî õeç ÂÈÂÈÄÀÇÈÄÄÄÀÇ
úBôéðî ïäL ,äøéæðe äèBñ כמו מנחתה, את מניפה הסוטה – ÈÀÄÈÆÅÀÄ

מניפה  והנזירה ומניף", תחתיה ידו מניח "וכהן  א): ג, (סוטה ששנינו 
שכן  ט), ו , נזיר (משנה נזירותה קרבן  של  ורקיק וחלה הזרוע את

נאמר יח יח יח יח ):):):):בסוטה הההה,,,, הזכרון",((((במדבר במדבר במדבר במדבר  מנחת את כפיה על "ונתן
נאמר  יט יט יט יט ):):):):ובנזיר וווו,,,, והנזיר((((במדבר במדבר במדבר במדבר  הנזירה ודין הנזיר", כפי  על "ונתן 

"בענין  הפרשה: בראש שנאמר  שווה, `dyהקרבן  e` yi` יפליא כי 
נזיר" נדר ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).לנדור 
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ועל בנשים, ולא באנשים הנוהגות מצוות על שנינו  בהן הקודמות, המשניות אגב
שאינן מצוות על ללמד זו  משנה באה בנשים, ובין  באנשים בין הנוהגות מצוות

לארץ. בחוצה ובין  בארץ בין  הנוהגות מצוות ועל  בארץ אלא נוהגות

õøàa äéeìz àéäL äåöî ìk,תרומות כגון קרקע, חובת שהיא – ÈÄÀÈÆÄÀÈÈÈÆ
וכדומה, ושביעית ופיאה, שכחה, לקט, àlàומעשרות, úâäBð dðéàÅÈÆÆÆÈ

õøàa;לארץ בחוץ ולא ישראל , בארץ –õøàa äéeìz dðéàLå ÈÈÆÀÆÅÈÀÈÈÈÆ
גופו  על  אלא גידוליו , על ולא הקרקע על מוטלת היא שאין  כלומר  –

וכדומה, מילה זרה, עבודה תפילין , שבת, כגון אדם, ïéaשל úâäBðÆÆÅ
õøàì äöeça ïéa õøàa בהן שכתוב מצוות ואפילו  –,"j`iai ik" ÈÈÆÅÀÈÈÈÆ

ו  הואיל חמור, ופטר  תפילין בארץ כגון  בין  הן  נוהגות הגוף, חובות הן 

לארץ בחוץ ובין íéàìkäå((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),ישראל äìøòä ïî õeç– ÄÈÈÀÈÀÇÄÀÇÄ
קרקע, חובת שהם פי על  אף הכרם, כלאי  ואיסור ערלה פירות איסור 

לארץ: בחוץ אף בחוץ dlxrנוהגים שנוהגת מסיני למשה הלכה –
mxkdלארץ, i`lke.סופרים מדברי  –dlxr xeqi` ליהנות שאסור היינו 

לנטיעתו  הראשונות השנים שלוש  תוך האילן  כג כג כג כג ););););מפירות יט יט יט יט ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

mxkd i`lk xeqi` עם דגן של  זרעים מיני שני לזרוע שאסור  היינו 
הענבים ט ט ט ט ),),),),גרעיני  כבכבכבכב,,,, וחרצן ((((דברים דברים דברים דברים  ושעורה חיטה וזורע שעובר  ומי 

מרדות  מכות לוקה לארץ ובחוץ מלקות, חייב הריהו  יד, במפולת
חכמים  בהם החמירו ולפיכך בהנאה, אסורים הכרם כלאי  מדרבנן .

לארץ  בחוץ לזרעם מותר  זרעים כלאי  ברם, לארץ. בחוץ אף לאוסרם
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). Lãçä((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; ïî óà :øîBà øæòéìà éaøכלומר – ÇÄÁÄÆÆÅÇÄÆÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Èúçà äåöî äNBòä ìk–Bì ïéáéèî,õøàä úà ìçBðå åéîé Bì ïéëéøàîe.úçà äåöî äNBò BðéàL ìëå–ïéà ¨¨¤¦§¨©©§¦¦©£¦¦¨¨§¥¤¨¨¤§¨¤¥¤¦§¨©©¥
Bì ïéáéèî,åéîé Bì ïéëéøàî ïéàå,úà ìçBð Bðéàåõøàä.Cøãáe äðLnáe àø÷na BðLiL ìkõøà–äøäîa àG §¦¦§¥©£¦¦¨¨§¥¥¤¨¨¤¨¤¤§©¦§¨©¦§¨§¤¤¤¤¦§¥¨

àèBç àeä,øîàpL(áé ,ã úìä÷):lLîä èeçäå""÷úpé äøäîá àG L.äðLna àGå àø÷na àG BðéàL ìëå ¥¤¤¡©§©©§ª¨¦§¥¨¦¨¥§¨¤¥©¦§¨§©¦§¨
õøà Cøãa àGå–áeMiä ïî Bðéà. §§¤¤¤¤¥¦©¦

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡BçeìLáe Ba Lc÷î Léàä.dçeìLáe da úLc÷úî äMàä.Bza úà Lc÷î Léàä,äøòð àéäLk,BçeìLáe Ba. ¨¦§©¥¦§¨¦¨¦§©¤¤¨¦§¨¨¦§©¥¤¦§¤¦©£¨¦§

øîàðù .ò÷ø÷ úáåç àåäù ô"òà ,äøåúä ïî õøàì õåçá(â"ë àø÷éå),íëéúåáùåî ìëá:à"øë äëìäå .íéáùåé íúàù î"ëá
iiii.zg` devn dyerd lk:åéúåðåòî ïéáåøî åéúåéëæ åéäéù éãë ,åéúåéëæ ìò äøéúé.eini z` oikix`ne el oiaihn:àáä íìåòì.ux`d z` lgepeõøà

:íééçä.zg` devn dyer epi`y lke:ïéáåøî åéúåðåò åøàùð àìà ,áééç äöçîå éàëæ äöçî äéäéù úçà äåöî äùåò åðéàå ,åéúåéëæî ïéáåøî åéúåðåò åéäù
.ux` jxca `le:úåéøáä íò úçðá åðúîå åàùî ïéàù.aeyid on epi`:úåãòì ìåñôå ,íéöì áùåî åáùåî éåäå .íìåò ìù åáåùéì ìéòåî åðéà

a`̀̀̀.egelyae ea ycwn yi`díãà ìù åçåìù ïðéôìéå .éôè øëù ìá÷î äåöîá åôåâ ÷éñò éëã åçåìùáî øúåé åá äåöîù ,åçåìùá ë"çàå äìçú åá
áéúëã ,àø÷î åúåîë(á"é úåîù):åúåîë íãà ìù åçåìùù ïàëî àìà ,ïéèçåù ìàøùé ìë éëå ,ìàøùé úãò ìä÷ ìë åúåà åèçùåeza z` ycwn yi`d

.dxrp `idykéðà éðåìôá øîàúå ìéãâúù ãò äðè÷ àéäùë åúá úà ùã÷ì íãàì øåñàù ïðéòåîùà àòøà çøåà ,äøòð è÷ðã éàäå .äðè÷ àéäùë ù"ëå

`xephxa yexit

להוסיף: יש ycgd;אף on ueg:גורסים ycgd,ויש s`האיסור שאף
העומר מנחת הקרבת לפני החדשה התבואה מן כגכגכגכג,,,,לאכול ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

התורה ידידידיד),),),), מן הוא נוהג מקום מכל  קרקע, חובת שהוא פי על  אף
שנאמר  לארץ, בחוץ בכל((((שם שם שם שם ):):):):גם תאכלו ... לא וכרמל וקלי  "ולחם

יושבים. שאתם מקום בכל – `xfrilמושבותיכם" iaxk dklde.(.(.(.( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

יום  שעבר קודם החדשה התבואה מן לאכול אסור הזה בזמן ואף
שנאמר  העומר, מנחת הקרבת יום שהיה בניסן , עשר ((((שם שם שם שם ):):):):הששה

הזה" היום עצם עד  תאכלו לא וכרמל  וקלי יב יב יב יב ;;;;"ולחם גגגג,,,, סוכהסוכהסוכהסוכה ((((עייןעייןעייןעיין

ב ב ב ב )))) יייי,,,, אסורותאסורותאסורותאסורות מאכלותמאכלותמאכלותמאכלות הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ה ה ה ה ;;;; יייי,,,, .מנחותמנחותמנחותמנחות

i r i a x m e i
י ה נ ש מ ר ו א ב

ולא  באנשים אלא נוהגות שאינן מצוות שיש  מצוות, סוגי על למדנו ז-ט במשניות
אלא  נוהגות שאינן מצוות יש כן  בנשים. ובין באנשים בין שנוהגות ויש בנשים,
באה  משנתנו  לארץ. בחוץ ובין בארץ בין  שנוהגות ויש לארץ, בחוץ ולא בארץ
לאריכות  אדם זוכה אחת מצוה עשיית ידי ועל  שיש מצוה, של  שכרה על  ללמד 

הבא. העולם ולחיי ימים

úçà äåöî äNBòä ìkשיש במי  כאן  שמדובר מבואר, בגמרא – ÈÈÆÄÀÈÇÇ
מוסיף  הוא שאם ללמד, המשנה ובאה עוונות, ומחצה זכויות מחצה לו 

עוונותיו, על  מרובות שזכויותיו  ונמצא אחת, מצוה עוד  ïéáéèîÀÄÄלעשות
åéîé Bì ïéëéøàîe ,Bìהזה בעולם המקרא ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם),),),),– כלשון  ÇÂÄÄÈÈ

מ מ מ מ ):):):): ד ד ד ד ,,,, אשר ((((דבריםדבריםדבריםדברים מצוותיו ... ואת חוקיו  את jl"ושמרת ahiiולבניך

לך ", נותן אֿלהיך ה' אשר האדמה על ימים תאריך  ולמען  אחריך ,
õøàä úà ìçBðåהבא העולם כלומר  החיים, ארץ היינו  ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;– ÀÅÆÈÈÆ

לו "רמברמברמברמב""""םםםם).).).). "מטיבין  הפיסקה שכל הגמרא), פי (על מפרשים ויש 
הבא לעולם מתכוונת טובטובטובטוב").").").").וכו ' יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין בגמרא ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

פירותיהם  אוכל  שאדם דברים "אלו א): א, (פאה ששנינו שמה מבואר,

וגמילות  ואם אב כיבוד  הבא: לעולם לו  קיימת והקרן הזה בעולם
מכרעת", שקּולה, היתה "שאם שם, המשנה כוונת וכו', חסדים"

ומחצה  זכויות מחצה שקולה, היתה המאזניים כף אם הדברים: ופירוש 
את  מכרעת היא הרי  המצוות, מאותן אחת הזכויות בין ויש  עוונות,

עוונותיו. על  מרובות זכויותיו כאילו äåöîהכף, äNBò BðéàL ìëåÀÈÆÅÆÄÀÈ
úçà מצוה עושה ואינו  מזכויותיו , מרובות שעוונותיו מי  כלומר – ÇÇ

ונ  חייב, ומחצה זכאי מחצה שיהא כדי עוונותיו אחת שנשארו מצא
מזכויותיו , åéîé,מרובות Bì ïéëéøàî ïéàå ,Bì ïéáéèî ïéàÅÀÄÄÀÅÇÂÄÄÈÈ

õøàä úà ìçBð Bðéàå מחצה שהוא ומי  לעיל. שבארנו  כמו  – ÀÅÅÆÈÈÆ
הלל בית אמרו עליו חייב, ומחצה בבבב):):):):זכאי  יז יז יז יז ,,,, השנה השנה השנה השנה  ראשראשראשראש "ורב ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

ברישא  ברם, החסד. מצד  לו שמטיבים כלומר  חסד ", כלפי  מטה חסד 
שזכויותיו  כדי  זכויותיו, על  יתירה אחת מצוה העושה שכל שנינו,

מרובה  צדיק דומה שאינו וכו ', לו  מטיבין מעוונותיו , מרובות תהיינה
כמרובה  נעשה ה' חסד ידי  שעל אלא בינוני, שהוא לאדם בזכויותיו

טובטובטובטוב").").").").בזכויות יום יום יום יום  יראה ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  "לעולם ברייתא: מובאת בגמרא
אשריו  אחת, מצוה עשה זכאי; וחציו  חייב חציו  כאילו  עצמו אדם

עצמו  את שהכריע לו  אוי אחת, עבירה עבר זכות; לכף עצמו  שהכריע
שנאמר חובה, יח יח יח יח ):):):):לכף ט ט ט ט ,,,, הרבה"((((קוהלת קוהלת קוהלת קוהלת  טובה יאבד אחד  "וחוטא

אלעזר רבי  הרבה. טובות ממנו אובד  שחטא, יחידי  חטא בשביל –

אחר נידון  והיחיד רובו  אחר נידון  שהעולם לפי  אומר : שמעון  ברבי
לכף  העולם כל  ואת עצמו את שהכריע אשריו אחת, מצוה עשה רובו,

העולם  כל  ואת עצמו  את שהכריע לו אוי אחת, עבירה עבר  זכות;
חטא  בשביל  – הרבה" טובה יאבד אחד  "וחוטא שנאמר: חובה, לכף

הרבה". טובה העולם ומכל  ממנו אבד  זה, שעשה BðLiLיחידי ìkÈÆÆÀ
õøà Cøãáe äðLnáe àø÷naהעוסק כל –,`xwna בתורה היינו  ÇÄÀÈÇÄÀÈÀÆÆÆÆ

בנחת dpynae,שבכתב, הבריות עם ומתהלך  פה, שבעל בתורה היינו 
LlLîäובמוסר, èeçäå" :øîàpL ,àèBç àeä äøäîa àGÄÀÅÈÅÆÆÁÇÀÇÇÀËÈ

"÷úpé äøäîá àG במהרה לא המשולש שהחוט כשם כלומר : – ÄÀÅÈÄÈÅ
ייכשל במהרה לא הללו, הדברים בשלושת שישנו מי  כל כך  ייקרע,

õøàבחטא. Cøãa àGå äðLna àGå àø÷na àG BðéàL ìëåÀÈÆÅÇÄÀÈÀÇÄÀÈÀÀÆÆÆÆ
מאלו  באחד אפילו  שאינו áeMiä((((רש רש רש רש """"יייי),),),),– ïî Bðéà בו שאין – ÅÄÇÄ

אמרו: בגמרא במדבר . לדור  לו  וראוי עולם, של  בישובו תועלת כל
"zecrl `ed leqte" עצמו על  מקפיד  אינו  הישוב מן ואינו שהואיל –

פנים בושת לו והרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""םםםםואין  עד((((רשרשרשרש""""יייי).).).). שירד מי  שכל  הטעם: נותן 
לידו שיבואו  העבירות רוב על עובר שהוא חזקה כך , עדות עדות עדות עדות כדי ((((הלהלהלהל''''

א א א א ).).).). יאיאיאיא,,,,

א ה נ ש מ ר ו א ב

בקידושין. שליחות דיני ללמדנו זו  משנה ובאה אשה, קידושי לענין  חוזר  פרקנו 

פרוטה. לשווה ביחד שמצטרפים אחדים בדברים האשה את במקדש המשנה דנה כן

Lc÷î Léàä,אשה –BçeìLáe Baידי על  או עצמו  ידי על – ÈÄÀÇÅÄÀ
כמותו אדם של  שלוחו שכן a).שלוחו, ,`n oiyeciw `xnb) בגמרא

נקטה שמשנתנו egelyae"מבואר , ea"יותר בו שמצוה להשמיענו, כדי 
שיראנה, עד האשה את שיקדש  לאדם שאסור דעה, גם ויש מבשלוחו ;

אמרה והתורה עליו, ותתגנה מגונה דבר  בה יראה יט יט יט יט ,,,,שמא ((((ויקראויקראויקראויקרא

והלה יח יח יח יח ):):):): השליח על  שסמך מי מקום ומכל  כמוך". לרעך  "ואהבת

היינו  זה, בדבר  לפלוני מקודשת את הרי לה: שאמר  אשה, לו קידש 
קידושין. קידושיו בשטר, או dçeìLáeבכסף da úLc÷úî äMàäÈÄÈÄÀÇÆÆÈÄÀÈ

אמרו: באשה ואף קידושיה, לקבל  שליח לעשות יכולה האשה וכן –
מבשלוחה. יותר  בה äøòðמצוה àéäLk ,Bza úà Lc÷î LéàäÈÄÀÇÅÆÄÀÆÄÇÂÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äMàì øîBàä:Bæ äøîúa éì éLc÷úä,Bæa éì éLc÷úä;äèeøt äåL ïäî úçàa Lé íà–úLc÷î,åàì íàå ¨¥¨¦¨¦§©§¦¦¦§¨¨¦§©§¦¦¨¦¥§©©¥¤¨¤§¨§ª¤¤§¦¨
–úLc÷î dðéà.Bæa,Bæáe,Bæáe;ïlëa äèeøt äåL Lé íà–úLc÷î,åàì íàå–úLc÷î dðéà.úìëBà äúéä ¥¨§ª¤¤¨¨¨¦¥¨¤§¨§ª¨§ª¤¤§¦¨¥¨§ª¤¤¨§¨¤¤

äðBLàø äðBLàø–úLc÷î dðéà,äèeøt äåL ïäî úçàa àäiL ãò. ¦¨¦¨¥¨§ª¤¤©¤§¥§©©¥¤¨¤§¨
·ïéé ìL äæ ñBëa éì éLc÷úä,Lác ìL àöîðå;Lác ìL,ïéé ìL àöîðå;óñk ìL äæ øðéãa,áäæ ìL àöîðå; ¦§©§¦¦§¤¤©¦§¦§¨¤§©¤§©§¦§¨¤©¦§¦¨¤¤¤¤§¦§¨¤¨¨

áäæ ìL,óñk ìL àöîðå;øéLò éðàL úðî ìò,éðò àöîðå;éðò,øéLò àöîðå–úLc÷î dðéà.ïBòîL éaø ¤¨¨§¦§¨¤¤¤©§¨¤£¦¨¦§¦§¨¨¦¨¦§¦§¨¨¦¥¨§ª¤¤©¦¦§
øîBà:ì dòèä íàçáL–úLc÷î. ¥¦¦§¨¦§¨§ª¤¤

:äöåø.zycewn dpi` e`l m`e:åäééùôð éôàá ïéùåã÷ éåä ãç ìë ,éùã÷úä éùã÷úä øîàã ïåéëã.dhext dey odn zg`a `diy cràì ïäî úçà éàä
äáù äðåøçà àéèî éëå ,äáâ äåìî ååä äìëàù ïúåà ìë ,úçà úçà úìëåà äúéäå åæáå åæáå åæá éì éùã÷úä äì øîà éëã ,ïäáù äðåøçàá àìà àî÷åúéî

úùãå÷îå äèåøôà äúòã äèåøôå äåìîá ùã÷îä ì"éé÷å ,äèåøôå äåìîá ùã÷î äéì äåä äèåøô äåù äá úéà éà ,ïéùåã÷ä ïéøîâðäðåøçàá úéì éà ìáà .
:úùãå÷î äðéà äåìîá ùã÷îäå ,äåìîá ùã÷î äéì äåä ïéùåã÷ øîâ éèî éë ,äèåøô äåù éàî÷á àëéàã â"òà ,äèåøô äåù

aaaa.'ek sqk ly `vnpe adf ly:àäá äì àçéðã àëéàå àäá äì àçéðã àëéàã.zycewn ef ixd gayl drhd m` xne` oerny iaxéáø âéìô àì
àåä äòèä åà åúòèä åìéôàã ïåòîù éáø äãåî ,ïäë àöîðå éåì ïåâë ,ïéñçåéã çáù ìò ìáà .çáù åúåàá äì àçéð àîúñîã ,ïåîîã çáù ìò àìà ïåòîù

:ù"øë äëìä ïéàå .äéìò äàâúîù éðôî åçáùá äì àçéð àìã ,úùãå÷î äðéà çáùì äúåà

`xephxa yexit

כמו  שבגרה, קודם נערה, עדיין כשהיא בתו קידושי  מקבל  האב –

בקידושיה",שכב  בבתו זכאי  "האב ד ): ד, (כתובות שנינו Baר 
BçeìLáe מצוה זה בכגון ואף שליח, ידי  על והן עצמו ידי על הן – ÄÀ

מבשלוחו יותר  בתו ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בו  את מקדש "האיש נקטה משנתנו 
,"dxrp `idykלומר צורך dphw,ואין  `idykללמד באה שהמשנה אלא

שתגדיל עד  קטנה כשהיא בתו את לקדש  לאדם שאסור  ארץ, דרך  בזה

רוצה אני  בפלוני  אחדים,((((גמראגמראגמראגמרא).).).).ותאמר : במקומות בארנו  dxrpyוכבר 
שערות, שתי  והביאה אחד  ויום שנה עשרה שתים בת משנעשתה היינו 

בוגרת. נעשית מכן ולאחר  חדשים, ששה אלא בנערותה עומדת ואינה
Bæa éì éLc÷úä ,Bæ äøîúa éì éLc÷úä :äMàì øîBàä– ÈÅÈÄÈÄÀÇÀÄÄÄÀÈÈÄÀÇÀÄÄÈ

כך ואחר  זו , בתמרה לי  התקדשי  לה: ואמר  אחת, תמרה לה שנתן
בזו, לי  התקדשי לה: ואמר  תמרה עוד  לה ïäîנתן úçàa Lé íàÄÅÀÇÇÅÆ

äèeøt äåL,פרוטה שווה מהתמרות אחת אם –úLc÷î האשה – ÈÆÀÈÀËÆÆ
תמרה, åàìבאותה íàåעל אף פרוטה, שווה מהן באחת שאין – ÀÄÈ

פרוטה, שווה יחד בשתיהן  שיש  úLc÷îפי dðéàואמר שהואיל – ÅÈÀËÆÆ
שם  ואין  לזו , זו מצטרפות אינן  ותמרה, תמרה כל על "התקדשי" לה

הלכך פיקדון, או  מתנה כעין  והשאר מהן, אחת על אלא קידושין 
קידושין  אין  שהרי  מקודשת, אינה פרוטה שווה מהן  באחת כשאין 

פרוטה משווה `).בפחות ,` lirl) מקודשת "אינה כותב: והרמב"ם
אחר" במקום פרוטה אחת תמרה תשווה שמא מספק, אישות אישות אישות אישות אלא ((((הלהלהלהל''''

כוכוכוכו)))) Bæáe.הההה,,,, ,Bæáe ,Bæa, ובזו ובזו  בזו  לי  התקדשי לה: אמר ואם – ÈÈÈ
לה, שנתן  תמרה כל על "התקדשי" אמר äèeøtולא äåL Lé íàÄÅÈÆÀÈ

ïlëa, יחד –úLc÷î מעשה לשם היו  לה שנתן התמרות שכל – ÀËÈÀËÆÆ
אחד , åàìקידושין  íàå,פרוטה שווה בהן  אין אם –úLc÷î dðéà ÀÄÈÅÈÀËÆÆ

כותב בזה ואף wtqn"הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם::::– `l` zycewn dpi`",,,, ה ה ה ה אישות אישות אישות אישות  ((((הל הל הל הל ''''

כן כז כז כז כז ).).).). אם אלא מקודשת אינה פרוטה שווה בכולן  כשיש ואפילו 
בעין, היו  כולן  האחרונה התמרה את וכשקיבלה אותן , ונמצא הניחה

יחד, בכולן מתקדשת `mשהיא la`äðBLàø úìëBà äúéäÈÀÈÆÆÄÈ
äðBLàø,מיד אכלתה לה שנתן  תמרה שכל  –ãò ,úLc÷î dðéà ÄÈÅÈÀËÆÆÇ

äèeøt äåL ïäî úçàa àäiL שיהא עד  מבואר : בגמרא – ÆÀÅÀÇÇÅÆÈÆÀÈ
עליה  נעשו שאכלה התמרות שאותן לפי  פרוטה, שווה באחרונה

פרוטה, שווה בידה אין הקידושין  בגמר ואם הקידושין, גמר  עד  מילווה
מקודשת, אינה פרוטה, שווה היה הראשונות מן  שבאחת פי על  אף

במילווה, מקדש נמצא באחרונה, אלא חלים הקידושין  ואין  שהואיל
בתמרה  כשיש  אבל מקודשת. אינה במילווה שהמקדש  היא וההלכה

הואיל בכולן, אלא קידושיה שאין  פי על  אף פרוטה שווה האחרונה
במילווה  מקדשה הוא הרי בעין, פרוטה שווה לה יש  הקידושין ובגמר

היא  הרי ובפרוטה, במילווה שהמקדש היא וההלכה ובפרוטה,

הפרוטה על שדעתה לפי  א א א א ).).).).מקודשת, מומומומו,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 
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היינו אותה, שהטעה אלא כסף, בשווה או בכסף אשה שקידש במי  דנה משנתנו
שנתן נמצא כך ואחר זה, בדבר  לי  מקודשת את הרי הקידושין : בשעת לה שאמר 
שנתן מה ראתה ולא מכוסה היה שהדבר  או בחושך  שקידשה וכגון אחר, דבר לה
היתה  ודעתה ראתה, ולא הואיל אלא וקיבלה, שסברה לומר  יש  ראתה שאילו לה,
יותר  דבר  לה שנתן  לשבח, אותה הטעה אפילו  הקידושין, בשעת לה שאמר מה על 
ונמצא  עני או  עשיר שהוא מנת על  קידשה אם הדין  והוא מקודשת. אינה יקר ,

להלן. שיבואר כמו  מדבריו, ההיפך

:dy`l xne`dLác ìL àöîðå ,ïéé ìL äæ ñBëa éì éLc÷úäÄÀÇÀÄÄÀÆÆÇÄÀÄÀÈÆÀÇ
מדבש ; עשוי  משקה אלא יין  לה נתן שלא –iycwzd :dl xn`y e`

df qeka ilïéé ìL àöîðå ,Lác ìLדבש של  משקה שבמקום – ÆÀÇÀÄÀÈÆÇÄ
יין ; לה ilנתן  iycwzd :dy`l xne`d oke,óñk ìL äæ øðéãaÀÄÈÆÆÆÆ

áäæ ìL àöîðå אלא לה, שאמר  כמו  כסף של  דינר לה נתן שלא – ÀÄÀÈÆÈÈ
שאמר או  לשבח; אותה שהטעה פי על  אף זהב, של  דינר  לה נתן 

dfלה: xpica il iycwzdóñk ìL àöîðå ,áäæ ìL נתן שלא – ÆÈÈÀÄÀÈÆÆÆ
כסף; של דינר  אלא ilלה iycwzd :dy`l xne`d okeéðàL úðî ìòÇÀÈÆÂÄ
;éðò àöîðå ,øéLò אוip`y zpn lr il iycwzd :dl xn` elit` ÈÄÀÄÀÈÈÄ
øéLò àöîðå ,éðò,לשבח אותה שהטעה –úLc÷î dðéà– ÈÄÀÄÀÈÈÄÅÈÀËÆÆ

בשעת  לה שאמר  מה דעת על  אלא האשה נתקדשה לא אומרים: שאנו

שכן  לה, שנתן ממה פחות שערכו  דבר  לה אמר  ואפילו  הקידושין ,
לפי היקר , בדבר  מאשר  פחות השווה בדבר ורצונה שדעתה אפשר

ש אפשר  וכן משלו. יתרונות לו יש  דבר מאשרשכל עני שיהא לה נוח

מקודשת. אינה אותה, שהטעה כל הלכך øîBà:עשיר . ïBòîL éaøÇÄÄÀÅ
çáLì dòèä íà שהוא ונמצא כסף" של  זה "בדינר שאמר  כגון  – ÄÄÀÈÄÀÈ

זהב, עלúLc÷îשל חולק אינו שמעון שרבי  מבואר, בגמרא – ÀËÆÆ
קידושין  לי  וקבל  צא לשליחה: אשה שאמרה בכגון  אלא קמא תנא

ונתן  השליח והלך כסף", של  בדינר לי "התקדשי  לי  שאמר מפלוני,
מקודשת, שאינה קמא תנא סובר  זה בכגון  שאף זהב, של  דינר פלוני לו 

כסף. של בדינר אלא להתקדש  רוצה ואינה בדבריה שהקפידה לפי
לא  שאפילו לשליח, מקום" "מראה אלא שאינה סובר, שמעון  ורבי 

אם  הלכך קידושיה, לשם ממנו  שיקבל כסף, של דינר אלא לו  יתן 
מקודשת. זו  הרי משובח, יותר  שהוא זהב, של  דינר  לה שנתן  נמצא

מודה, שמעון רבי אף קידושיה, קיבלה בעצמה האשה אם אבל 
מקודשת. אינה לשבח, אותה הטעה nw`.שאפילו  `pzk dklde

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn ipy wxt oiyeciw zkqn

‚ïäk éðàL úðî ìò,éåì àöîðå;éåì,ïäk àöîðå;ïéúð,øæîî àöîðå;øæîî,ïéúð àöîðå;øéò ïa,ïa àöîðå ©§¨¤£¦Ÿ¥§¦§¨¥¦¥¦§¦§¨Ÿ¥¨¦§¦§¨©§¥©§¥§¦§¨¨¦¤¦§¦§¨¤
Cøk;Cøk ïa,øéò ïa àöîðå;õçønì áBø÷ éúéaL úðî ìò,÷Bçø àöîðå;÷Bçø,àöîðåáBø÷;éì LiL úðî ìò §©¤§©§¦§¨¤¦©§¨¤¥¦¨©¤§¨§¦§¨¨¨§¦§¨¨©§¨¤¤¦

úìcb äçôL Bà úa,Bì ïéàå;Bà:éì ïéàL úðî ìò,Bì Léå;íéða éì ïéàL úðî ìò,Bì Léå;Bà:LiL úðî ìò ©¦§¨©¤¤§¥©§¨¤¥¦§¤©§¨¤¥¦¨¦§¤©§¨¤¤
éì,Bì ïéàå–äøîàL ét ìò óà ílëáe:ïë ét ìò óà Bì Lc÷úäì äéä éaìa–úLc÷î dðéà.ezòèäL àéä ïëå. ¦§¥§ª¨©©¦¤¨§¨§¦¦¨¨§¦§©¥©©¦¥¥¨§ª¤¤§¥¦¤¦§©
„ì øîBàäBçeìL:éðBìt íB÷îa úéðBìt äMà éì Lc÷å àö,øçà íB÷îa dLc÷å Cìäå–úLc÷î dðéà;éøä ¨¥¦§¥§©¥¦¦¨§¦§¨§¦§¨©§¦§¨§¨©¥¥¨§ª¤¤£¥

éðBìt íB÷îa àéä,øçà íB÷îa dLc÷å–úLc÷î Bæ éøä. ¦§¨§¦§¦§¨§¨©¥£¥§ª¤¤
‰íéøãð äéìò ïéàL úðî ìò äMàä úà Lc÷îä,íéøãð äéìò eàöîðå–úLc÷î dðéà;íúñ dñðk,eàöîðå ©§©¥¤¨¦¨©§¨¤¥¨¤¨§¨¦§¦§§¨¤¨§¨¦¥¨§ª¤¤§¨¨§¨§¦§§

íéøãð äéìò–äaúëa àHL àöz.ïéîeî da ïéàL úðî ìò,ïéîeî da eàöîðå–úLc÷î dðéà;íúñ dñðk ¨¤¨§¨¦¥¥¤¦§ª¨©§¨¤¥¨¦§¦§§¨¦¥¨§ª¤¤§¨¨§¨
ïéîeî da eàöîðå–äaúëa àHL àöz.íéðäka íéìñBtä ïéîenä ìk–íéLpa íéìñBt. §¦§§¨¦¥¥¤¦§ª¨¨©¦©§¦©Ÿ£¦§¦©¨¦

bbbb.zlceb dgtyøîàðù åîë ,ïåùì úìòáå úéðøáã ,øçà ùåøéô .íéùðä øòù úòìå÷(ä"ì ìà÷æçé):íëéôá éìò åìéãâúåycwzdl did iala dxn`y t"r`
.'ek:íéøáã íðéà áìáù íéøáãã
cccc.'ek xg` mewna dycwe jlde:éàðú äæ ïéàå .åì àåä íå÷î äàøîã
dddd.daezka `ly `vz:úéðøãðà éîð äéúòã àîìã ,ùøéô àìã ïåéë ÷ôñî àéòá àèéâ ìáà .úéðøãð äùàá éùôà éà øîàã.mipdka milqetdùøåôî

úåáåúëá[äò óã]:

`xephxa yexit
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בטעות. קידושין  דיני ללמדנו  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה

il iycwzd :dy`l xne`d;éåì àöîðå ,ïäk éðàL úðî ìòe` ÇÀÈÆÂÄÙÅÀÄÀÈÅÄ
ip`y zpn lr il iycwzd :dl xn`y;ïäk àöîðå ,éåì אוzpn lr ÅÄÀÄÀÈÙÅ

ip`y;øæîî àöîðå ,ïéúð:אוip`y zpn lrïéúð àöîðå ,øæîî ÈÄÀÄÀÈÇÀÅÇÀÅÀÄÀÈÈÄ
לאשה: האומר וכן  היוחסין. בענין אותה שהטעה –iycwzdlr il

ip`y zpn;Cøk ïa àöîðå ,øéò ïa: אוip`y zpn lr,Cøk ïa ÆÄÀÄÀÈÆÀÇÆÀÇ
øéò ïa àöîðå מעלות ויש מעיר, וגדול שווקים, מקום הוא כרך  – ÀÄÀÈÆÄ

לכרך  וחסרונות ומעלות לעיר  כתובות כתובות כתובות כתובות וחסרונות למשנה למשנה למשנה למשנה  באורנובאורנובאורנובאורנו ((((עייןעייןעייןעיין

יייי);););); האומר:יגיגיגיג,,,, Bçø÷;וכן  àöîðå ,õçønì áBø÷ éúéaL úðî ìòÇÀÈÆÅÄÈÇÆÀÈÀÄÀÈÈ
שאמר: iziayאו zpn lr÷Bçø,ugxndn;áBø÷ àöîðå: האומר וכן  ÈÀÄÀÈÈ

úìcb äçôL Bà úa éì LiL úðî ìò.נשים שערות הקולעת – ÇÀÈÆÆÄÇÄÀÈÇÆÆ
גורסים: הבית,zlcebn,ויש בצרכי  הטורחת גדולה ïéàåÀÅומפרשים:

Bì;לו שאין  ונמצא –éì ïéàL úðî ìò :Bà:לה שאמר – ÇÀÈÆÅÄ
גדלת, שפחה או בת לי שאין מנת על לי Bìהתקדשי  Léå ונמצא – ÀÆ

שאמר: או  לו ; Bìשיש Léå ,íéða éì ïéàL úðî ìò ונמצא – ÇÀÈÆÅÄÈÄÀÆ
לו; éìשאמר :Bàשיש LiL úðî ìò,בנים –Bì ïéàå ונמצא – ÇÀÈÆÆÄÀÅ

בנים; לו במשנה,ílëáeשאין שנישנו  אלו  בכל –ét ìò óà ÀËÈÇÇÄ
à Bì Lc÷úäì äéä éaìa :äøîàLïë ét ìò óפי על  אף – ÆÈÀÈÀÄÄÈÈÀÄÀÇÅÇÇÄÅ

אמת תנאו  שאין עכשיו שהוא כמו  כן הוא מקום ((((רש רש רש רש """"יייי),),),),שהדבר מכל
לו, להתקדש  היה úLc÷îברצוני dðéà אינם שבלב שדברים לפי  – ÅÈÀËÆÆ

הקידושין .דברים, בשעת בפירוש שנאמר מה לסתור בכוחם ואין

àéä ïëåezòèäL כן מנת ועל  לוויה, שהיא לו  שאמרה כגון – ÀÅÄÆÄÀÇ
היה  בלבי  שאומר : פי  על אף בזה, וכיוצא כהנת, ונמצאת קידשה,

מקודשת. אינה פנים, כל  על  לקדשה
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לה  ונתנו  פלוני , במקום לאשתי זה גט תן  "האומר: ג): (ו, שנינו  גיטין  במסכת
כשר". – אחר  במקום לה ונתנו פלוני , במקום היא הרי פסול ; – אחר במקום

בקידושין. הדין שהוא ללמד, באה משנתנו 

,éðBìt íB÷îa úéðBìt äMà éì Lc÷å àö :BçeìLì øîBàäÈÅÄÀÅÀÇÅÄÄÈÀÄÀÈÀÄ
øçà íB÷îa dLc÷å Cìäå, משלחו כדברי שלא השליח שעשה – ÀÈÇÀÄÀÈÀÈÇÅ

úLc÷î dðéà הקידושין את ותלה בדבריו המשלח שהקפיד לפי  – ÅÈÀËÆÆ
וידידים  אוהבים מקום באותו לו שיש  מפני אם פלוני במקום דווקא

במקום  שיקדשנה רצה ולא אחרת, סיבה מפני או טובות עליו שידברו
במקום וקידשה השליח כשהלך  הלכך מקודשת.אחר . אינה אחר ,

:egelyl xn` m` la`éðBìt íB÷îa àéä éøä לו אמר שלא – ÂÅÄÀÈÀÄ
אשה  לי  "קדש  לו: אמר  אלא פלוני", במקום פלונית אשה לי  "קדש 

השליח והלך  פלוני ", במקום היא והרי  íB÷îaפלונית, dLc÷åÀÄÀÈÀÈ
øçà,שם וקידשה אחר במקום שמצאה –úLc÷î Bæ éøä– ÇÅÂÅÀËÆÆ

במקום הקידושין  את תלה לו ,שלא הוא מקום" "מראה אלא פלוני ,
כדי מקומה את לשליח להראות אלא בדבריו נתכוון שלא היינו 

למשלחו , וקידשה השליח שמצאה מקום בכל  הלכך שם, שימצאנה
מקודשת. היא הרי 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

בדיני ללמד כאן  מובאת והיא ז ), (ז , כתובות במסכת גם כולה שנויה משנתנו

עליה  ונמצאו נדרים, עליה שאין  מנת על אשה קידש אדם שאם בטעות, קידושין

מקודשת. אינה מומים, בה ונמצאו מומים, בה שאין  מנת על  או נדרים,

eàöîðå íéøãð äéìò ïéàL úðî ìò äMàä úà Lc÷îäÇÀÇÅÆÈÄÈÇÀÈÆÅÈÆÈÀÈÄÀÄÀÀ
íéøãð äéìòבגמרא בבבב))))– עבעבעבעב,,,, בנדרים ((((כתובותכתובותכתובותכתובות כאן  שמדובר מבואר, ÈÆÈÀÈÄ

או  בשר תאכל  שלא שנדרה כגון  עליהם, להקפיד  בעל  של שדרכו
צבעונים, בבגדי  תתקשט שלא או  יין , תשתה úLc÷îשלא dðéàÅÈÀËÆÆ

שנדרה  נדריה להפר יכול הבעל שאין הם, טעות שקידושי  לפי  –
רוצה  אינו  שמא להתירם, יכול  שחכם פי על ואף שקידשה. קודם

דין בבית תתבזה íúñ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שאשתו  dñðk ולא סתם נשאה – ÀÈÈÀÈ
כלום, íéøãðהתנה äéìò eàöîðå,לעיל שהזכרנו  נדרים מאותם – ÀÄÀÀÈÆÈÀÈÄ

עליהם, להקפיד בעל  של  äaúëaשדרכו àHL àöz ואפילו – ÅÅÆÄÀËÈ
הזכיר ולא סתם נשאה כך  ואחר  נדרים, עליה שאין  בתנאי  קידשה

עושה  אדם "אין אומרים: אנו  ונשאה שהואיל גט, הימנו  צריכה תנאו ,
קידושין  לשם ובעלה תנאו  על לה מחל  ובודאי זנות", בעילת בעילתו

אבל גט; בלא לאחר להתירה אין הלכך  נדרים, עליה ימצא אם אף
מחל שלא לומר  הבעל  יכול  ממון  שלגבי  כתובתה, את היא מפסידה

סתם  קידשה אם הדין והוא הראיה. עליו  מחברו והמוציא תנאו , על 
הבעל שיכול כתובה, בלא שתצא נדרים, עליה ונמצאו סתם וכנסה

צריכה  מקום ומכל טעות, מקח ומקחי  נדרנית באשה רצוני  אין לומר :
מספק. גט dy`dהיא z` ycwnd oke,ïéîeî da ïéàL úðî ìòÇÀÈÆÅÈÄ

eàöîðåïéîeî da, להלן כמבואר  בנשים, הפוסלים –dðéà ÀÄÀÀÈÄÅÈ
úLc÷îל הם.– טעות וקידושי  תנאו , נתקיים שלא íúñפי dñðk ÀËÆÆÀÈÈÀÈ

נדרים, בענין  לעיל  שבארנו  כמו  כלום, התנה ולא –da eàöîðåÀÄÀÀÈ
ïéîeî,טעות מקח שמקחו  הבעל  äaúëaוטוען  àHL àöz בין – ÄÅÅÆÄÀËÈ

מומים  בה שאין  בתנאי  שקידשה בין  סתם, ונשאה סתם שקידשה

כסף  לה ליתן חייב ואינו  גט, צריכה היא הרי  סתם, נשאה כך  ואחר

izdw - zex`ean zeipyn
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äMàì øîBàä:Bæ äøîúa éì éLc÷úä,Bæa éì éLc÷úä;äèeøt äåL ïäî úçàa Lé íà–úLc÷î,åàì íàå ¨¥¨¦¨¦§©§¦¦¦§¨¨¦§©§¦¦¨¦¥§©©¥¤¨¤§¨§ª¤¤§¦¨
–úLc÷î dðéà.Bæa,Bæáe,Bæáe;ïlëa äèeøt äåL Lé íà–úLc÷î,åàì íàå–úLc÷î dðéà.úìëBà äúéä ¥¨§ª¤¤¨¨¨¦¥¨¤§¨§ª¨§ª¤¤§¦¨¥¨§ª¤¤¨§¨¤¤

äðBLàø äðBLàø–úLc÷î dðéà,äèeøt äåL ïäî úçàa àäiL ãò. ¦¨¦¨¥¨§ª¤¤©¤§¥§©©¥¤¨¤§¨
·ïéé ìL äæ ñBëa éì éLc÷úä,Lác ìL àöîðå;Lác ìL,ïéé ìL àöîðå;óñk ìL äæ øðéãa,áäæ ìL àöîðå; ¦§©§¦¦§¤¤©¦§¦§¨¤§©¤§©§¦§¨¤©¦§¦¨¤¤¤¤§¦§¨¤¨¨

áäæ ìL,óñk ìL àöîðå;øéLò éðàL úðî ìò,éðò àöîðå;éðò,øéLò àöîðå–úLc÷î dðéà.ïBòîL éaø ¤¨¨§¦§¨¤¤¤©§¨¤£¦¨¦§¦§¨¨¦¨¦§¦§¨¨¦¥¨§ª¤¤©¦¦§
øîBà:ì dòèä íàçáL–úLc÷î. ¥¦¦§¨¦§¨§ª¤¤

:äöåø.zycewn dpi` e`l m`e:åäééùôð éôàá ïéùåã÷ éåä ãç ìë ,éùã÷úä éùã÷úä øîàã ïåéëã.dhext dey odn zg`a `diy cràì ïäî úçà éàä
äáù äðåøçà àéèî éëå ,äáâ äåìî ååä äìëàù ïúåà ìë ,úçà úçà úìëåà äúéäå åæáå åæáå åæá éì éùã÷úä äì øîà éëã ,ïäáù äðåøçàá àìà àî÷åúéî

úùãå÷îå äèåøôà äúòã äèåøôå äåìîá ùã÷îä ì"éé÷å ,äèåøôå äåìîá ùã÷î äéì äåä äèåøô äåù äá úéà éà ,ïéùåã÷ä ïéøîâðäðåøçàá úéì éà ìáà .
:úùãå÷î äðéà äåìîá ùã÷îäå ,äåìîá ùã÷î äéì äåä ïéùåã÷ øîâ éèî éë ,äèåøô äåù éàî÷á àëéàã â"òà ,äèåøô äåù

aaaa.'ek sqk ly `vnpe adf ly:àäá äì àçéðã àëéàå àäá äì àçéðã àëéàã.zycewn ef ixd gayl drhd m` xne` oerny iaxéáø âéìô àì
àåä äòèä åà åúòèä åìéôàã ïåòîù éáø äãåî ,ïäë àöîðå éåì ïåâë ,ïéñçåéã çáù ìò ìáà .çáù åúåàá äì àçéð àîúñîã ,ïåîîã çáù ìò àìà ïåòîù

:ù"øë äëìä ïéàå .äéìò äàâúîù éðôî åçáùá äì àçéð àìã ,úùãå÷î äðéà çáùì äúåà

`xephxa yexit

כמו  שבגרה, קודם נערה, עדיין כשהיא בתו קידושי  מקבל  האב –

בקידושיה",שכב  בבתו זכאי  "האב ד ): ד, (כתובות שנינו Baר 
BçeìLáe מצוה זה בכגון ואף שליח, ידי  על והן עצמו ידי על הן – ÄÀ

מבשלוחו יותר  בתו ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בו  את מקדש "האיש נקטה משנתנו 
,"dxrp `idykלומר צורך dphw,ואין  `idykללמד באה שהמשנה אלא

שתגדיל עד  קטנה כשהיא בתו את לקדש  לאדם שאסור  ארץ, דרך  בזה

רוצה אני  בפלוני  אחדים,((((גמראגמראגמראגמרא).).).).ותאמר : במקומות בארנו  dxrpyוכבר 
שערות, שתי  והביאה אחד  ויום שנה עשרה שתים בת משנעשתה היינו 

בוגרת. נעשית מכן ולאחר  חדשים, ששה אלא בנערותה עומדת ואינה
Bæa éì éLc÷úä ,Bæ äøîúa éì éLc÷úä :äMàì øîBàä– ÈÅÈÄÈÄÀÇÀÄÄÄÀÈÈÄÀÇÀÄÄÈ

כך ואחר  זו , בתמרה לי  התקדשי  לה: ואמר  אחת, תמרה לה שנתן
בזו, לי  התקדשי לה: ואמר  תמרה עוד  לה ïäîנתן úçàa Lé íàÄÅÀÇÇÅÆ

äèeøt äåL,פרוטה שווה מהתמרות אחת אם –úLc÷î האשה – ÈÆÀÈÀËÆÆ
תמרה, åàìבאותה íàåעל אף פרוטה, שווה מהן באחת שאין – ÀÄÈ

פרוטה, שווה יחד בשתיהן  שיש  úLc÷îפי dðéàואמר שהואיל – ÅÈÀËÆÆ
שם  ואין  לזו , זו מצטרפות אינן  ותמרה, תמרה כל על "התקדשי" לה

הלכך פיקדון, או  מתנה כעין  והשאר מהן, אחת על אלא קידושין 
קידושין  אין  שהרי  מקודשת, אינה פרוטה שווה מהן  באחת כשאין 

פרוטה משווה `).בפחות ,` lirl) מקודשת "אינה כותב: והרמב"ם
אחר" במקום פרוטה אחת תמרה תשווה שמא מספק, אישות אישות אישות אישות אלא ((((הלהלהלהל''''

כוכוכוכו)))) Bæáe.הההה,,,, ,Bæáe ,Bæa, ובזו ובזו  בזו  לי  התקדשי לה: אמר ואם – ÈÈÈ
לה, שנתן  תמרה כל על "התקדשי" אמר äèeøtולא äåL Lé íàÄÅÈÆÀÈ

ïlëa, יחד –úLc÷î מעשה לשם היו  לה שנתן התמרות שכל – ÀËÈÀËÆÆ
אחד , åàìקידושין  íàå,פרוטה שווה בהן  אין אם –úLc÷î dðéà ÀÄÈÅÈÀËÆÆ

כותב בזה ואף wtqn"הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם::::– `l` zycewn dpi`",,,, ה ה ה ה אישות אישות אישות אישות  ((((הל הל הל הל ''''

כן כז כז כז כז ).).).). אם אלא מקודשת אינה פרוטה שווה בכולן  כשיש ואפילו 
בעין, היו  כולן  האחרונה התמרה את וכשקיבלה אותן , ונמצא הניחה

יחד, בכולן מתקדשת `mשהיא la`äðBLàø úìëBà äúéäÈÀÈÆÆÄÈ
äðBLàø,מיד אכלתה לה שנתן  תמרה שכל  –ãò ,úLc÷î dðéà ÄÈÅÈÀËÆÆÇ

äèeøt äåL ïäî úçàa àäiL שיהא עד  מבואר : בגמרא – ÆÀÅÀÇÇÅÆÈÆÀÈ
עליה  נעשו שאכלה התמרות שאותן לפי  פרוטה, שווה באחרונה

פרוטה, שווה בידה אין הקידושין  בגמר ואם הקידושין, גמר  עד  מילווה
מקודשת, אינה פרוטה, שווה היה הראשונות מן  שבאחת פי על  אף

במילווה, מקדש נמצא באחרונה, אלא חלים הקידושין  ואין  שהואיל
בתמרה  כשיש  אבל מקודשת. אינה במילווה שהמקדש  היא וההלכה

הואיל בכולן, אלא קידושיה שאין  פי על  אף פרוטה שווה האחרונה
במילווה  מקדשה הוא הרי בעין, פרוטה שווה לה יש  הקידושין ובגמר

היא  הרי ובפרוטה, במילווה שהמקדש היא וההלכה ובפרוטה,

הפרוטה על שדעתה לפי  א א א א ).).).).מקודשת, מומומומו,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

i y i n g m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

היינו אותה, שהטעה אלא כסף, בשווה או בכסף אשה שקידש במי  דנה משנתנו
שנתן נמצא כך ואחר זה, בדבר  לי  מקודשת את הרי הקידושין : בשעת לה שאמר 
שנתן מה ראתה ולא מכוסה היה שהדבר  או בחושך  שקידשה וכגון אחר, דבר לה
היתה  ודעתה ראתה, ולא הואיל אלא וקיבלה, שסברה לומר  יש  ראתה שאילו לה,
יותר  דבר  לה שנתן  לשבח, אותה הטעה אפילו  הקידושין, בשעת לה שאמר מה על 
ונמצא  עני או  עשיר שהוא מנת על  קידשה אם הדין  והוא מקודשת. אינה יקר ,

להלן. שיבואר כמו  מדבריו, ההיפך

:dy`l xne`dLác ìL àöîðå ,ïéé ìL äæ ñBëa éì éLc÷úäÄÀÇÀÄÄÀÆÆÇÄÀÄÀÈÆÀÇ
מדבש ; עשוי  משקה אלא יין  לה נתן שלא –iycwzd :dl xn`y e`

df qeka ilïéé ìL àöîðå ,Lác ìLדבש של  משקה שבמקום – ÆÀÇÀÄÀÈÆÇÄ
יין ; לה ilנתן  iycwzd :dy`l xne`d oke,óñk ìL äæ øðéãaÀÄÈÆÆÆÆ

áäæ ìL àöîðå אלא לה, שאמר  כמו  כסף של  דינר לה נתן שלא – ÀÄÀÈÆÈÈ
שאמר או  לשבח; אותה שהטעה פי על  אף זהב, של  דינר  לה נתן 

dfלה: xpica il iycwzdóñk ìL àöîðå ,áäæ ìL נתן שלא – ÆÈÈÀÄÀÈÆÆÆ
כסף; של דינר  אלא ilלה iycwzd :dy`l xne`d okeéðàL úðî ìòÇÀÈÆÂÄ
;éðò àöîðå ,øéLò אוip`y zpn lr il iycwzd :dl xn` elit` ÈÄÀÄÀÈÈÄ
øéLò àöîðå ,éðò,לשבח אותה שהטעה –úLc÷î dðéà– ÈÄÀÄÀÈÈÄÅÈÀËÆÆ

בשעת  לה שאמר  מה דעת על  אלא האשה נתקדשה לא אומרים: שאנו

שכן  לה, שנתן ממה פחות שערכו  דבר  לה אמר  ואפילו  הקידושין ,
לפי היקר , בדבר  מאשר  פחות השווה בדבר ורצונה שדעתה אפשר

ש אפשר  וכן משלו. יתרונות לו יש  דבר מאשרשכל עני שיהא לה נוח

מקודשת. אינה אותה, שהטעה כל הלכך øîBà:עשיר . ïBòîL éaøÇÄÄÀÅ
çáLì dòèä íà שהוא ונמצא כסף" של  זה "בדינר שאמר  כגון  – ÄÄÀÈÄÀÈ

זהב, עלúLc÷îשל חולק אינו שמעון שרבי  מבואר, בגמרא – ÀËÆÆ
קידושין  לי  וקבל  צא לשליחה: אשה שאמרה בכגון  אלא קמא תנא

ונתן  השליח והלך כסף", של  בדינר לי "התקדשי  לי  שאמר מפלוני,
מקודשת, שאינה קמא תנא סובר  זה בכגון  שאף זהב, של  דינר פלוני לו 

כסף. של בדינר אלא להתקדש  רוצה ואינה בדבריה שהקפידה לפי
לא  שאפילו לשליח, מקום" "מראה אלא שאינה סובר, שמעון  ורבי 

אם  הלכך קידושיה, לשם ממנו  שיקבל כסף, של דינר אלא לו  יתן 
מקודשת. זו  הרי משובח, יותר  שהוא זהב, של  דינר  לה שנתן  נמצא

מודה, שמעון רבי אף קידושיה, קיבלה בעצמה האשה אם אבל 
מקודשת. אינה לשבח, אותה הטעה nw`.שאפילו  `pzk dklde
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‚ïäk éðàL úðî ìò,éåì àöîðå;éåì,ïäk àöîðå;ïéúð,øæîî àöîðå;øæîî,ïéúð àöîðå;øéò ïa,ïa àöîðå ©§¨¤£¦Ÿ¥§¦§¨¥¦¥¦§¦§¨Ÿ¥¨¦§¦§¨©§¥©§¥§¦§¨¨¦¤¦§¦§¨¤
Cøk;Cøk ïa,øéò ïa àöîðå;õçønì áBø÷ éúéaL úðî ìò,÷Bçø àöîðå;÷Bçø,àöîðåáBø÷;éì LiL úðî ìò §©¤§©§¦§¨¤¦©§¨¤¥¦¨©¤§¨§¦§¨¨¨§¦§¨¨©§¨¤¤¦

úìcb äçôL Bà úa,Bì ïéàå;Bà:éì ïéàL úðî ìò,Bì Léå;íéða éì ïéàL úðî ìò,Bì Léå;Bà:LiL úðî ìò ©¦§¨©¤¤§¥©§¨¤¥¦§¤©§¨¤¥¦¨¦§¤©§¨¤¤
éì,Bì ïéàå–äøîàL ét ìò óà ílëáe:ïë ét ìò óà Bì Lc÷úäì äéä éaìa–úLc÷î dðéà.ezòèäL àéä ïëå. ¦§¥§ª¨©©¦¤¨§¨§¦¦¨¨§¦§©¥©©¦¥¥¨§ª¤¤§¥¦¤¦§©
„ì øîBàäBçeìL:éðBìt íB÷îa úéðBìt äMà éì Lc÷å àö,øçà íB÷îa dLc÷å Cìäå–úLc÷î dðéà;éøä ¨¥¦§¥§©¥¦¦¨§¦§¨§¦§¨©§¦§¨§¨©¥¥¨§ª¤¤£¥

éðBìt íB÷îa àéä,øçà íB÷îa dLc÷å–úLc÷î Bæ éøä. ¦§¨§¦§¦§¨§¨©¥£¥§ª¤¤
‰íéøãð äéìò ïéàL úðî ìò äMàä úà Lc÷îä,íéøãð äéìò eàöîðå–úLc÷î dðéà;íúñ dñðk,eàöîðå ©§©¥¤¨¦¨©§¨¤¥¨¤¨§¨¦§¦§§¨¤¨§¨¦¥¨§ª¤¤§¨¨§¨§¦§§

íéøãð äéìò–äaúëa àHL àöz.ïéîeî da ïéàL úðî ìò,ïéîeî da eàöîðå–úLc÷î dðéà;íúñ dñðk ¨¤¨§¨¦¥¥¤¦§ª¨©§¨¤¥¨¦§¦§§¨¦¥¨§ª¤¤§¨¨§¨
ïéîeî da eàöîðå–äaúëa àHL àöz.íéðäka íéìñBtä ïéîenä ìk–íéLpa íéìñBt. §¦§§¨¦¥¥¤¦§ª¨¨©¦©§¦©Ÿ£¦§¦©¨¦

bbbb.zlceb dgtyøîàðù åîë ,ïåùì úìòáå úéðøáã ,øçà ùåøéô .íéùðä øòù úòìå÷(ä"ì ìà÷æçé):íëéôá éìò åìéãâúåycwzdl did iala dxn`y t"r`
.'ek:íéøáã íðéà áìáù íéøáãã
cccc.'ek xg` mewna dycwe jlde:éàðú äæ ïéàå .åì àåä íå÷î äàøîã
dddd.daezka `ly `vz:úéðøãðà éîð äéúòã àîìã ,ùøéô àìã ïåéë ÷ôñî àéòá àèéâ ìáà .úéðøãð äùàá éùôà éà øîàã.mipdka milqetdùøåôî

úåáåúëá[äò óã]:
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בטעות. קידושין  דיני ללמדנו  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה

il iycwzd :dy`l xne`d;éåì àöîðå ,ïäk éðàL úðî ìòe` ÇÀÈÆÂÄÙÅÀÄÀÈÅÄ
ip`y zpn lr il iycwzd :dl xn`y;ïäk àöîðå ,éåì אוzpn lr ÅÄÀÄÀÈÙÅ

ip`y;øæîî àöîðå ,ïéúð:אוip`y zpn lrïéúð àöîðå ,øæîî ÈÄÀÄÀÈÇÀÅÇÀÅÀÄÀÈÈÄ
לאשה: האומר וכן  היוחסין. בענין אותה שהטעה –iycwzdlr il

ip`y zpn;Cøk ïa àöîðå ,øéò ïa: אוip`y zpn lr,Cøk ïa ÆÄÀÄÀÈÆÀÇÆÀÇ
øéò ïa àöîðå מעלות ויש מעיר, וגדול שווקים, מקום הוא כרך  – ÀÄÀÈÆÄ

לכרך  וחסרונות ומעלות לעיר  כתובות כתובות כתובות כתובות וחסרונות למשנה למשנה למשנה למשנה  באורנובאורנובאורנובאורנו ((((עייןעייןעייןעיין

יייי);););); האומר:יגיגיגיג,,,, Bçø÷;וכן  àöîðå ,õçønì áBø÷ éúéaL úðî ìòÇÀÈÆÅÄÈÇÆÀÈÀÄÀÈÈ
שאמר: iziayאו zpn lr÷Bçø,ugxndn;áBø÷ àöîðå: האומר וכן  ÈÀÄÀÈÈ

úìcb äçôL Bà úa éì LiL úðî ìò.נשים שערות הקולעת – ÇÀÈÆÆÄÇÄÀÈÇÆÆ
גורסים: הבית,zlcebn,ויש בצרכי  הטורחת גדולה ïéàåÀÅומפרשים:

Bì;לו שאין  ונמצא –éì ïéàL úðî ìò :Bà:לה שאמר – ÇÀÈÆÅÄ
גדלת, שפחה או בת לי שאין מנת על לי Bìהתקדשי  Léå ונמצא – ÀÆ

שאמר: או  לו ; Bìשיש Léå ,íéða éì ïéàL úðî ìò ונמצא – ÇÀÈÆÅÄÈÄÀÆ
לו; éìשאמר :Bàשיש LiL úðî ìò,בנים –Bì ïéàå ונמצא – ÇÀÈÆÆÄÀÅ

בנים; לו במשנה,ílëáeשאין שנישנו  אלו  בכל –ét ìò óà ÀËÈÇÇÄ
à Bì Lc÷úäì äéä éaìa :äøîàLïë ét ìò óפי על  אף – ÆÈÀÈÀÄÄÈÈÀÄÀÇÅÇÇÄÅ

אמת תנאו  שאין עכשיו שהוא כמו  כן הוא מקום ((((רש רש רש רש """"יייי),),),),שהדבר מכל
לו, להתקדש  היה úLc÷îברצוני dðéà אינם שבלב שדברים לפי  – ÅÈÀËÆÆ

הקידושין .דברים, בשעת בפירוש שנאמר מה לסתור בכוחם ואין

àéä ïëåezòèäL כן מנת ועל  לוויה, שהיא לו  שאמרה כגון – ÀÅÄÆÄÀÇ
היה  בלבי  שאומר : פי  על אף בזה, וכיוצא כהנת, ונמצאת קידשה,

מקודשת. אינה פנים, כל  על  לקדשה

i y y m e i
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לה  ונתנו  פלוני , במקום לאשתי זה גט תן  "האומר: ג): (ו, שנינו  גיטין  במסכת
כשר". – אחר  במקום לה ונתנו פלוני , במקום היא הרי פסול ; – אחר במקום

בקידושין. הדין שהוא ללמד, באה משנתנו 

,éðBìt íB÷îa úéðBìt äMà éì Lc÷å àö :BçeìLì øîBàäÈÅÄÀÅÀÇÅÄÄÈÀÄÀÈÀÄ
øçà íB÷îa dLc÷å Cìäå, משלחו כדברי שלא השליח שעשה – ÀÈÇÀÄÀÈÀÈÇÅ

úLc÷î dðéà הקידושין את ותלה בדבריו המשלח שהקפיד לפי  – ÅÈÀËÆÆ
וידידים  אוהבים מקום באותו לו שיש  מפני אם פלוני במקום דווקא

במקום  שיקדשנה רצה ולא אחרת, סיבה מפני או טובות עליו שידברו
במקום וקידשה השליח כשהלך  הלכך מקודשת.אחר . אינה אחר ,

:egelyl xn` m` la`éðBìt íB÷îa àéä éøä לו אמר שלא – ÂÅÄÀÈÀÄ
אשה  לי  "קדש  לו: אמר  אלא פלוני", במקום פלונית אשה לי  "קדש 

השליח והלך  פלוני ", במקום היא והרי  íB÷îaפלונית, dLc÷åÀÄÀÈÀÈ
øçà,שם וקידשה אחר במקום שמצאה –úLc÷î Bæ éøä– ÇÅÂÅÀËÆÆ

במקום הקידושין  את תלה לו ,שלא הוא מקום" "מראה אלא פלוני ,
כדי מקומה את לשליח להראות אלא בדבריו נתכוון שלא היינו 

למשלחו , וקידשה השליח שמצאה מקום בכל  הלכך שם, שימצאנה
מקודשת. היא הרי 
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בדיני ללמד כאן  מובאת והיא ז ), (ז , כתובות במסכת גם כולה שנויה משנתנו

עליה  ונמצאו נדרים, עליה שאין  מנת על אשה קידש אדם שאם בטעות, קידושין

מקודשת. אינה מומים, בה ונמצאו מומים, בה שאין  מנת על  או נדרים,

eàöîðå íéøãð äéìò ïéàL úðî ìò äMàä úà Lc÷îäÇÀÇÅÆÈÄÈÇÀÈÆÅÈÆÈÀÈÄÀÄÀÀ
íéøãð äéìòבגמרא בבבב))))– עבעבעבעב,,,, בנדרים ((((כתובותכתובותכתובותכתובות כאן  שמדובר מבואר, ÈÆÈÀÈÄ

או  בשר תאכל  שלא שנדרה כגון  עליהם, להקפיד  בעל  של שדרכו
צבעונים, בבגדי  תתקשט שלא או  יין , תשתה úLc÷îשלא dðéàÅÈÀËÆÆ

שנדרה  נדריה להפר יכול הבעל שאין הם, טעות שקידושי  לפי  –
רוצה  אינו  שמא להתירם, יכול  שחכם פי על ואף שקידשה. קודם

דין בבית תתבזה íúñ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שאשתו  dñðk ולא סתם נשאה – ÀÈÈÀÈ
כלום, íéøãðהתנה äéìò eàöîðå,לעיל שהזכרנו  נדרים מאותם – ÀÄÀÀÈÆÈÀÈÄ

עליהם, להקפיד בעל  של  äaúëaשדרכו àHL àöz ואפילו – ÅÅÆÄÀËÈ
הזכיר ולא סתם נשאה כך  ואחר  נדרים, עליה שאין  בתנאי  קידשה

עושה  אדם "אין אומרים: אנו  ונשאה שהואיל גט, הימנו  צריכה תנאו ,
קידושין  לשם ובעלה תנאו  על לה מחל  ובודאי זנות", בעילת בעילתו

אבל גט; בלא לאחר להתירה אין הלכך  נדרים, עליה ימצא אם אף
מחל שלא לומר  הבעל  יכול  ממון  שלגבי  כתובתה, את היא מפסידה

סתם  קידשה אם הדין והוא הראיה. עליו  מחברו והמוציא תנאו , על 
הבעל שיכול כתובה, בלא שתצא נדרים, עליה ונמצאו סתם וכנסה

צריכה  מקום ומכל טעות, מקח ומקחי  נדרנית באשה רצוני  אין לומר :
מספק. גט dy`dהיא z` ycwnd oke,ïéîeî da ïéàL úðî ìòÇÀÈÆÅÈÄ

eàöîðåïéîeî da, להלן כמבואר  בנשים, הפוסלים –dðéà ÀÄÀÀÈÄÅÈ
úLc÷îל הם.– טעות וקידושי  תנאו , נתקיים שלא íúñפי dñðk ÀËÆÆÀÈÈÀÈ

נדרים, בענין  לעיל  שבארנו  כמו  כלום, התנה ולא –da eàöîðåÀÄÀÀÈ
ïéîeî,טעות מקח שמקחו  הבעל  äaúëaוטוען  àHL àöz בין – ÄÅÅÆÄÀËÈ

מומים  בה שאין  בתנאי  שקידשה בין  סתם, ונשאה סתם שקידשה

כסף  לה ליתן חייב ואינו  גט, צריכה היא הרי  סתם, נשאה כך  ואחר

izdw - zex`ean zeipyn
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Âäèeøt äåLa íéLð ézL Lc÷îä,äèeøt äåMî úBçôa úçà äMà Bà,øçàì úBðBìáñ çìML ét ìò óà ©§©¥§¥¨¦§¨¤§¨¦¨©©§¨¦¨¤§¨©©¦¤¨©¦§§©©
ïàkî–úLc÷î dðéà,çìL íéðBLàøä ïéLec÷ úîçnL.LcwL ïè÷ ïëå. ¦¨¥¨§ª¤¤¤¥£©¦¦¨¦¦¨©§¥¨¨¤¦¥
Êdzáe äMà Lc÷îä,úçàk dúBçàå äMà Bà–úBLc÷î ïðéà.íéLð Lîça äNòîe,úBéçà ézL ïäáe,èwìå ©§©¥¦¨¦¨¦¨©£¨§©©¥¨§ª¨©£¤§¨¥¨¦¨¤§¥£¨§¦¥

íéðàz ìL äìkìk ãçà,äúéä ïälLå,äúéä úéòéáL ìLå,øîàå:Bæ äìkìëa éì úBLc÷î íëlk éøä,äìa÷å ¤¨©§¨¨¤§¥¦§¤¨¤¨§¨§¤§¦¦¨§¨§¨©£¥ª§¤§ª¨¦§©§¨¨§¦§¨
ïlk éãé ìò ïäî úçà–eøîàåíéîëç:úBLc÷î úBéçàä ïéà. ©©¥¤©§¥ª¨§¨§£¨¦¥¨£¨§ª¨

eeee.zepelaq:åúñåøàì çåìùì ïúç êøãù úåðøåã.zycewn dpi`àìà ,ïéùåã÷ íùì úåðåìáñ çìùå øîâå ïéùåã÷ åéùåã÷ ïéàù äéä òãåé ïðéøîà àìå
:çìù íéðåùàøä ïéùåã÷ úîçî ïðéøîà.yciwy ohw oke:ìéãâäùî úåðåìáñ çìùå

ffff.zeycewn opi`àø÷ øîàã(ç"é àø÷éå)ìëì ïéãä àåäå .ïäî úçàá åìéôà ïéçå÷ì êì ïéà åæì åæ úåøö åùòðù äòùá ,øåøöì ç÷ú àì äúåçà ìà äùàå
:íäá ïéñôåú ïéùåã÷ ïéàù ,úøë ïäá ùéù úåéøò øàù.dzid odlyeïðéøîà àìå ,úùãå÷î äðéà äãéã ìæâá åìéôàå ìæâá ùã÷îäã ïéúéðúî àäî ïðéòîù

úåéçà ïéàù àìà ,úåùãå÷î íéùðä ä"ùî ø÷ôä úåøéôäù äúéä úéòéáù ìùã íåùî ,äúéä úéòéáù ìùå äúéä ïäìùå éðú÷ãî .äéúìéçà äéúìéá÷ãî
,ïéùåã÷ äåä àìã ïðéøîà íéìòá ùåàé éðôìù ìæâá à÷åãå .ïäî úçàá íéñôåú ïéùåã÷ åéä àì äúéä ïäìùå ìéàåä úéòéáù äúéä àì íà ìáà ,úåùãå÷î
ïäá äëæù ïåéë àìà ,ïäá úåëæì åðåîî ïðéà ïðéøîà àìå ,úùãå÷î úéòéáù úåøéôá ùã÷îäù éîð ïðéòîùå .ïéùåã÷ åéùåã÷ ùåàé øçàìù ìæâá ùã÷îä ìáà
äøùë äøöä ïéà äì äøùë äùàäù úåãò ìëáã â"òàå .äøö äì úéùòðù íå÷îá åìéôàå ,äúøáçì çéìù úéùòð äùàù éîð ïðéòîùå .øáã ìëì íä åðåîî
.úåùãå÷î úåéøëð àä ,úåùãå÷î úåéçàä ïéà éðú÷å ,äúìá÷ù åæ é"ò úåøö úåùòð ïä åììä ïéùåã÷á àëä àäã .àãáò àãáòã ïåéë àäéî äúåçéìù ,äì
äùàî úçà ,äúáå äùàî úçà àä .úåùãå÷î ïðéà úçàë ïäéúù ,äúåçàå äùà åà äúáå äùà ùã÷îä ,éëä àúëìäã àáéìà àøîâá äöøúî ïéúéðúîå
,úçàë ïéùåã÷ åìá÷ ïäéúù åà ,äúøáç éãé ìò ïéùåã÷ä ïäî úçà äìá÷å ,ùã÷î ïäî åæéàì ùøéô àìå éì úùãå÷î íëî úçà ïäéúùì øîàù ïåâë ,äúåçàå
ïäî úçà íåù ïéàå åúùà úåçàá ä÷åôñì àëéà ïäî úçà ìëã ,úåùãå÷î ïðéà ,éì úùãå÷î äàéáì íëî äéåàøä øîà íàå .èâ úåëéøö ïäéúùå ,úåùãå÷î
úåéçà ïéà íéîëç åøîàå ,éì ùã÷úú äàéáì íëî äéåàøä øîàå íéðàú ìù äìëìë ãçà è÷ìå úåéçà éúù ïäáå íéùð ùîçá éîð äùòîå .äàéáì äéåàø
úåéçà ïéàã éëéä éëã ,úùãå÷î ïäî úçà íåù äúéä àì ,éì úåùã÷úî íëìåë øîà íà ìáà .úåùã÷úî ,äàéáì úåéåàø åéäù úåéøëð àä .úåùã÷úî

åë øîàã éëéä ,úåùãå÷î úåøçàä ïéà êë úåùãå÷î:íëì

`xephxa yexit

íéðäkaכתובתה. íéìñBtä ïéîenä ìk במסכת כמפורט – ÈÇÄÇÀÄÇÙÂÄ
פסולים  אלו מומים בהם שיש  שכהנים מבואר , ושם ז , פרק בכורות

שנאמר  כמו  במקדש, יז יז יז יז ):):):):לעבודה כא כא כא כא ,,,, לדורותם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מזרעך "איש 
יקרב", לא מום בו  יהיה íéLpaאשר íéìñBt באשה נמצאו שאם – ÀÄÇÈÄ

על קידשה ואם בכתובה. שלא תצא סתם, כנסה ובעלה אלו  מומים

שנית  תנאו  והזכיר  שנשאה או  נשאה, לא ועדיין  מומים בה שאין מנת
טעות  קידושי  שקידושיה צריכה, אינה גט אפילו הנישואין , בשעת

הם.
y c e w z a y
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äèeøt äåLa íéLð ézL Lc÷îä אחת כל  קידש  שלא ונמצא – ÇÀÇÅÀÅÈÄÀÈÆÀÈ
פרוטה, משווה בפחות אלא úBçôaהמקדשBàמהן  úçà äMàÄÈÇÇÀÈ

äèeøt äåMî,פרוטה משווה בפחות תופסים קידושין  אין והרי – ÄÈÆÀÈ
בתח  ששנינו מסכתנו ,כמו øçàìילת úBðBìáñ çìML ét ìò óàÇÇÄÆÈÇÄÀÀÇÇ

ïàkîzepelaq לארוסתו ,± לשלוח החתן  שדרך מתנות dðéàהיינו ÄÈÅÈ
úLc÷îשקידש מאחר קידושין , קידושיו שאין שידע אומרים, ואין  – ÀËÆÆ

אומרים  אלא קידושין , לשם סבלונות שלח ולכן  פרוטה, משווה בפחות
çìL íéðBLàøä ïéLec÷ úîçnL, בטעותו הרגיש שלא כלומר  – ÆÅÂÇÄÄÈÄÄÈÇ

הוא  הרי  אלו  קידושין ומחמת קידושין , היו שקידושיו  היה וסבור 
הלכך מתנה, בתורת סבלונות לה שלח ולכן לארוסתו , אותה חושב

מקודשת. ואינה קידושיה, לענין כלל  מועילים הסבלונות ïëåÀÅאין
LcwL ïè÷ אף סופרים, מדברי  אפילו  קידושין קידושיו שאין – ÈÈÆÄÅ

אומרים  ואין  מקודשת; אינה שהגדיל, לאחר  סבלונות ששלח פי  על 

ששלח  בסבלונות התכוון ולכן כלום, אינם שקידושיו הוא שיודע
שקידושיו  הוא וסבור שטעה, אומרים אלא קידושין , לשם שיהיו 

שלח  בקטנותו שקידש  הראשונים קידושין  אותם ומחמת קידושין ,
ואינה  קידושין, ספק אפילו עושים הסבלונות אין הלכך סבלונות,

מקודשת.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

כגון כרת, חייב עליה בא שאם עריות, גילוי  משום עליו  האסורה אשה המקדש
אל "ואשה יח): יח, (ויקרא שנאמר  קידושין , קידושיו  אין בתה, או אשתו אחות

חכמים: ודרשו תקח", לא gwz"אחותה `l"שאין ליקוחין, בה לך  יהא לא –
כריתות בחייבי תופסים a).קידושין  ,fq ;a ,p oiyeciw `xnb),ללמד באה משנתנו

בחפץ  לי מקודשות כולכן  הרי להן : שאמר כגון כאחת, אחדות נשים שהמקדש 

המקדש אבל מקודשות. כולן  ואחת, אחת לכל פרוטה שווה לפחות בו ויש  זה,

עליהן שחייבים העריות כל  לשאר הדין והוא כאחת, ובתה אשה או אחיות שתי

אינו ", אחת בבת אפילו זה, אחר  בזה שאינו ש"כל  קידושין, קידושיו אין כרת,

ל תופסים  קידושיו היו  לא מהן , אחת תחילה קידש  ואילו  הואיל כךכלומר  אחר  ו

אף  לפיכך  לעיל, שהזכרנו  כמו כריתות, בחייבי  תופסים קידושין  שאין  בשנייה,

קידושין  קידושיו  אין  כאחת, שתיהן  קידש  (xnb`).אם

úçàk dúBçàå äMà Bà ,dzáe äMà Lc÷îäשאמר כגון – ÇÀÇÅÄÈÄÈÄÈÇÂÈÀÇÇ
אלו , פרוטות בשתי לי מקודשות שתיכן הרי úBLc÷îלהן : ïðéàÅÈÀËÈ

פנויות  הן והרי  לעיל , שבארנו כמו בהן, תופסים הקידושין שאין –

לאחרים ובין  לו בין  אמר((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).גמורות שאם מדייקים בגמרא
אחיות dzale):לשתי dy`l e`) איזו פירש  ולא לי, מקודשת מכן אחת

מסורים  אינם אלו  קידושין  והרי ערווה, בספק אחת כל  שנמצאת מהן,
שהואיל גט, וצריכות מספק, מקודשות שתיהן כן  פי על  אף לביאה,

מקודשת, היתה מהן, איזו  אמר ואילו מהן, אחת אלא קידש  ולא
שההלכה  מספק, מקודשת אחת כל מקום מכל  פירש , כשלא אף לפיכך
ברם, גט. להצריכה הם קידושין  לביאה נמסרו שלא שקידושין  היא,

קידושין , קידושיו אין לי , מקודשת לביאה מכן לי  הראויה אמר : אם
אשתו . אחות ספק משום לביאה, ראויה מהן אחת אף אין  שהרי 

äìkìk ãçà èwìå ,úBéçà ézL ïäáe ,íéLð Lîça äNòîeÇÂÆÀÈÅÈÄÈÆÀÅÂÈÀÄÅÆÈÇÀÈÈ
äúéä ïälLå ,íéðàz ìL,שלהן היתה התאנים כלכלת –ìLå ÆÀÅÄÀÆÈÆÈÀÈÀÆ

äúéä úéòéáL,הפקר שפירותיה השמיטה, שנת שהיתה אלא – ÀÄÄÈÀÈ
המלקט, בהם להן:øîàåוזכה –äìkìëa éì úBLc÷î íëlk éøä ÀÈÇÂÅËÀÆÀËÈÄÀÇÀÈÈ

Bæ,ואחת אחת לכל פרוטה שווה בה והיה –ïäî úçà äìa÷åÀÄÀÈÇÇÅÆ
ïlk éãé ìòקיבלה מהן אחת בשביל– המקדש  מידי הכלכלה את ÇÀÅËÈ

הנשים, חמש úBLc÷îכל  úBéçàä ïéà :íéîëç eøîàåאבל – ÀÈÀÂÈÄÅÈÂÈÀËÈ
שמדובר מבואר , בגמרא הן. מקודשות קרובות, שאינן הנכריות, שלוש

הלכך לי, מקודשת לביאה מכן לי  הראויה להן : שאמר בכגון כאן 
אמר אם אבל  מקודשות. הנכריות אבל  מקודשות, אינן בלבד האחיות

מאחר מקודשות, אינן הנכריות אף לי, מקודשות כולכן  הרי להן :
האחיות עם יחד אישות אישות אישות אישות שכללן הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ועייןועייןועייןועיין ב ב ב ב ;;;; נאנאנאנא,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ((((גמראגמראגמראגמרא

ב ב ב ב ).).).). אמורא ט ט ט ט ,,,, כדעת משנתנו  ליישב אלא באה לא שהגמרא סוברים ויש
אם  שאף כפשוטה, לפרשה יש ההלכה לפי אבל  כמותו, הלכה שאין

מקודשות, אינן  האחיות אמנם לי ", מקודשות כולכן  "הרי  להן  אמר 
מקודשות הנכריות משנה משנה משנה משנה ))))אבל  ומגידומגידומגידומגיד והר והר והר והר """"ןןןן הרא הרא הרא הרא """"שששש ועייןועייןועייןועיין ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ;;;;

izdw - zex`ean zeipyn
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:çìù íéðåùàøä ïéùåã÷ úîçî ïðéøîà.yciwy ohw oke:ìéãâäùî úåðåìáñ çìùå

ffff.zeycewn opi`àø÷ øîàã(ç"é àø÷éå)ìëì ïéãä àåäå .ïäî úçàá åìéôà ïéçå÷ì êì ïéà åæì åæ úåøö åùòðù äòùá ,øåøöì ç÷ú àì äúåçà ìà äùàå
:íäá ïéñôåú ïéùåã÷ ïéàù ,úøë ïäá ùéù úåéøò øàù.dzid odlyeïðéøîà àìå ,úùãå÷î äðéà äãéã ìæâá åìéôàå ìæâá ùã÷îäã ïéúéðúî àäî ïðéòîù

úåéçà ïéàù àìà ,úåùãå÷î íéùðä ä"ùî ø÷ôä úåøéôäù äúéä úéòéáù ìùã íåùî ,äúéä úéòéáù ìùå äúéä ïäìùå éðú÷ãî .äéúìéçà äéúìéá÷ãî
,ïéùåã÷ äåä àìã ïðéøîà íéìòá ùåàé éðôìù ìæâá à÷åãå .ïäî úçàá íéñôåú ïéùåã÷ åéä àì äúéä ïäìùå ìéàåä úéòéáù äúéä àì íà ìáà ,úåùãå÷î
ïäá äëæù ïåéë àìà ,ïäá úåëæì åðåîî ïðéà ïðéøîà àìå ,úùãå÷î úéòéáù úåøéôá ùã÷îäù éîð ïðéòîùå .ïéùåã÷ åéùåã÷ ùåàé øçàìù ìæâá ùã÷îä ìáà
äøùë äøöä ïéà äì äøùë äùàäù úåãò ìëáã â"òàå .äøö äì úéùòðù íå÷îá åìéôàå ,äúøáçì çéìù úéùòð äùàù éîð ïðéòîùå .øáã ìëì íä åðåîî
.úåùãå÷î úåéøëð àä ,úåùãå÷î úåéçàä ïéà éðú÷å ,äúìá÷ù åæ é"ò úåøö úåùòð ïä åììä ïéùåã÷á àëä àäã .àãáò àãáòã ïåéë àäéî äúåçéìù ,äì
äùàî úçà ,äúáå äùàî úçà àä .úåùãå÷î ïðéà úçàë ïäéúù ,äúåçàå äùà åà äúáå äùà ùã÷îä ,éëä àúëìäã àáéìà àøîâá äöøúî ïéúéðúîå
,úçàë ïéùåã÷ åìá÷ ïäéúù åà ,äúøáç éãé ìò ïéùåã÷ä ïäî úçà äìá÷å ,ùã÷î ïäî åæéàì ùøéô àìå éì úùãå÷î íëî úçà ïäéúùì øîàù ïåâë ,äúåçàå
ïäî úçà íåù ïéàå åúùà úåçàá ä÷åôñì àëéà ïäî úçà ìëã ,úåùãå÷î ïðéà ,éì úùãå÷î äàéáì íëî äéåàøä øîà íàå .èâ úåëéøö ïäéúùå ,úåùãå÷î
úåéçà ïéà íéîëç åøîàå ,éì ùã÷úú äàéáì íëî äéåàøä øîàå íéðàú ìù äìëìë ãçà è÷ìå úåéçà éúù ïäáå íéùð ùîçá éîð äùòîå .äàéáì äéåàø
úåéçà ïéàã éëéä éëã ,úùãå÷î ïäî úçà íåù äúéä àì ,éì úåùã÷úî íëìåë øîà íà ìáà .úåùã÷úî ,äàéáì úåéåàø åéäù úåéøëð àä .úåùã÷úî

åë øîàã éëéä ,úåùãå÷î úåøçàä ïéà êë úåùãå÷î:íëì

`xephxa yexit

íéðäkaכתובתה. íéìñBtä ïéîenä ìk במסכת כמפורט – ÈÇÄÇÀÄÇÙÂÄ
פסולים  אלו מומים בהם שיש  שכהנים מבואר , ושם ז , פרק בכורות

שנאמר  כמו  במקדש, יז יז יז יז ):):):):לעבודה כא כא כא כא ,,,, לדורותם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מזרעך "איש 
יקרב", לא מום בו  יהיה íéLpaאשר íéìñBt באשה נמצאו שאם – ÀÄÇÈÄ

על קידשה ואם בכתובה. שלא תצא סתם, כנסה ובעלה אלו  מומים

שנית  תנאו  והזכיר  שנשאה או  נשאה, לא ועדיין  מומים בה שאין מנת
טעות  קידושי  שקידושיה צריכה, אינה גט אפילו הנישואין , בשעת

הם.
y c e w z a y
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äèeøt äåLa íéLð ézL Lc÷îä אחת כל  קידש  שלא ונמצא – ÇÀÇÅÀÅÈÄÀÈÆÀÈ
פרוטה, משווה בפחות אלא úBçôaהמקדשBàמהן  úçà äMàÄÈÇÇÀÈ

äèeøt äåMî,פרוטה משווה בפחות תופסים קידושין  אין והרי – ÄÈÆÀÈ
בתח  ששנינו מסכתנו ,כמו øçàìילת úBðBìáñ çìML ét ìò óàÇÇÄÆÈÇÄÀÀÇÇ

ïàkîzepelaq לארוסתו ,± לשלוח החתן  שדרך מתנות dðéàהיינו ÄÈÅÈ
úLc÷îשקידש מאחר קידושין , קידושיו שאין שידע אומרים, ואין  – ÀËÆÆ

אומרים  אלא קידושין , לשם סבלונות שלח ולכן  פרוטה, משווה בפחות
çìL íéðBLàøä ïéLec÷ úîçnL, בטעותו הרגיש שלא כלומר  – ÆÅÂÇÄÄÈÄÄÈÇ

הוא  הרי  אלו  קידושין ומחמת קידושין , היו שקידושיו  היה וסבור 
הלכך מתנה, בתורת סבלונות לה שלח ולכן לארוסתו , אותה חושב

מקודשת. ואינה קידושיה, לענין כלל  מועילים הסבלונות ïëåÀÅאין
LcwL ïè÷ אף סופרים, מדברי  אפילו  קידושין קידושיו שאין – ÈÈÆÄÅ

אומרים  ואין  מקודשת; אינה שהגדיל, לאחר  סבלונות ששלח פי  על 

ששלח  בסבלונות התכוון ולכן כלום, אינם שקידושיו הוא שיודע
שקידושיו  הוא וסבור שטעה, אומרים אלא קידושין , לשם שיהיו 

שלח  בקטנותו שקידש  הראשונים קידושין  אותם ומחמת קידושין ,
ואינה  קידושין, ספק אפילו עושים הסבלונות אין הלכך סבלונות,

מקודשת.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

כגון כרת, חייב עליה בא שאם עריות, גילוי  משום עליו  האסורה אשה המקדש
אל "ואשה יח): יח, (ויקרא שנאמר  קידושין , קידושיו  אין בתה, או אשתו אחות

חכמים: ודרשו תקח", לא gwz"אחותה `l"שאין ליקוחין, בה לך  יהא לא –
כריתות בחייבי תופסים a).קידושין  ,fq ;a ,p oiyeciw `xnb),ללמד באה משנתנו

בחפץ  לי מקודשות כולכן  הרי להן : שאמר כגון כאחת, אחדות נשים שהמקדש 

המקדש אבל מקודשות. כולן  ואחת, אחת לכל פרוטה שווה לפחות בו ויש  זה,

עליהן שחייבים העריות כל  לשאר הדין והוא כאחת, ובתה אשה או אחיות שתי

אינו ", אחת בבת אפילו זה, אחר  בזה שאינו ש"כל  קידושין, קידושיו אין כרת,

ל תופסים  קידושיו היו  לא מהן , אחת תחילה קידש  ואילו  הואיל כךכלומר  אחר  ו

אף  לפיכך  לעיל, שהזכרנו  כמו כריתות, בחייבי  תופסים קידושין  שאין  בשנייה,

קידושין  קידושיו  אין  כאחת, שתיהן  קידש  (xnb`).אם

úçàk dúBçàå äMà Bà ,dzáe äMà Lc÷îäשאמר כגון – ÇÀÇÅÄÈÄÈÄÈÇÂÈÀÇÇ
אלו , פרוטות בשתי לי מקודשות שתיכן הרי úBLc÷îלהן : ïðéàÅÈÀËÈ

פנויות  הן והרי  לעיל , שבארנו כמו בהן, תופסים הקידושין שאין –

לאחרים ובין  לו בין  אמר((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).גמורות שאם מדייקים בגמרא
אחיות dzale):לשתי dy`l e`) איזו פירש  ולא לי, מקודשת מכן אחת

מסורים  אינם אלו  קידושין  והרי ערווה, בספק אחת כל  שנמצאת מהן,
שהואיל גט, וצריכות מספק, מקודשות שתיהן כן  פי על  אף לביאה,

מקודשת, היתה מהן, איזו  אמר ואילו מהן, אחת אלא קידש  ולא
שההלכה  מספק, מקודשת אחת כל מקום מכל  פירש , כשלא אף לפיכך
ברם, גט. להצריכה הם קידושין  לביאה נמסרו שלא שקידושין  היא,

קידושין , קידושיו אין לי , מקודשת לביאה מכן לי  הראויה אמר : אם
אשתו . אחות ספק משום לביאה, ראויה מהן אחת אף אין  שהרי 

äìkìk ãçà èwìå ,úBéçà ézL ïäáe ,íéLð Lîça äNòîeÇÂÆÀÈÅÈÄÈÆÀÅÂÈÀÄÅÆÈÇÀÈÈ
äúéä ïälLå ,íéðàz ìL,שלהן היתה התאנים כלכלת –ìLå ÆÀÅÄÀÆÈÆÈÀÈÀÆ

äúéä úéòéáL,הפקר שפירותיה השמיטה, שנת שהיתה אלא – ÀÄÄÈÀÈ
המלקט, בהם להן:øîàåוזכה –äìkìëa éì úBLc÷î íëlk éøä ÀÈÇÂÅËÀÆÀËÈÄÀÇÀÈÈ

Bæ,ואחת אחת לכל פרוטה שווה בה והיה –ïäî úçà äìa÷åÀÄÀÈÇÇÅÆ
ïlk éãé ìòקיבלה מהן אחת בשביל– המקדש  מידי הכלכלה את ÇÀÅËÈ

הנשים, חמש úBLc÷îכל  úBéçàä ïéà :íéîëç eøîàåאבל – ÀÈÀÂÈÄÅÈÂÈÀËÈ
שמדובר מבואר , בגמרא הן. מקודשות קרובות, שאינן הנכריות, שלוש

הלכך לי, מקודשת לביאה מכן לי  הראויה להן : שאמר בכגון כאן 
אמר אם אבל  מקודשות. הנכריות אבל  מקודשות, אינן בלבד האחיות

מאחר מקודשות, אינן הנכריות אף לי, מקודשות כולכן  הרי להן :
האחיות עם יחד אישות אישות אישות אישות שכללן הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ועייןועייןועייןועיין ב ב ב ב ;;;; נאנאנאנא,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ((((גמראגמראגמראגמרא

ב ב ב ב ).).).). אמורא ט ט ט ט ,,,, כדעת משנתנו  ליישב אלא באה לא שהגמרא סוברים ויש
אם  שאף כפשוטה, לפרשה יש ההלכה לפי אבל  כמותו, הלכה שאין

מקודשות, אינן  האחיות אמנם לי ", מקודשות כולכן  "הרי  להן  אמר 
מקודשות הנכריות משנה משנה משנה משנה ))))אבל  ומגידומגידומגידומגיד והר והר והר והר """"ןןןן הרא הרא הרא הרא """"שששש ועייןועייןועייןועיין ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ;;;;

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"ב: ח  ד חילוק [ וכתובי  נביאי ]תורה   

לעני    בה יש  לשו ובכל  האומות, מלשונות 
אילו קדושה ,    בלשו. הקודש לשו  

         חכמיבכל 
לשובלשו 

           
     התירו לא  ספרי שאר אבל  ,בסמו המבואר 

ביוונית. לכתוב

   , מצרי מל    
מישראל ,   ,בנפרד זק כל   קוד 
 שהכניס  , מזה זה  עצה  יטלו  שלא     

      .יוונית בלשו    
    , שוהכ   לתרג כיונו   

:כדלהל ,כהוג שלא  יפרש שלא לשנות, כיצד בשוה  כיונו   פסוקי ובכמה  בשוה ,

א. ,יוונית בלשו  ' אלהי רא 'ראית ולא ְֱִִֵָָֹ

א) א 'אלהי '(בראשית את ברא ש 'בראשית' יפרש  שלא כדי ,.ה רשויות ושתי ,

כתבו  ב.   'תנדמ צלמנ  אד 'נעה  א ולא ש) ְְְֲִֵֵֶַַָָ

רשויות כו ) שתי שיש  'נעשה ' מלשו יטעה  שלא ,.

כתבו  אלהי ג.      אלהי 'ויכל  ולא ְֱֱִִַַַֹֹ

ה ביעי'   ו ת וגו ' ב )ה ביעי ב  בשבת (ש מלאכה  עשה  שה ' יאמר שלא ,. ְְְִִִִִַַַַֹ

כתבו  ד.     ( ב ה  ש) שנבראו יאמר שלא 
ונקבה זכר  פרצופי שני היה  גו וכל  , נפרדי  גופי שני שני ע אחד   גו נברא אלא ,

.פרצופי

כתבו  הפלגה  בדור ה .     ונבלה  'נרדה  ולא ְְְֵָָָָ

' פת(ז יא רשויות (ש שתי שיש  'נרדה ' מלשו יטעה  שלא ,. ְָָ

כתבו  יצחק , לידת בבשורת ו .  'קר' יב )ולא יח שלא (ש , ְְִָ

נאמר  באברה  שג בדבר,  פני משוא שיש  יז)יאמר יז ניו (ש על   אברה ְִַַַָָָָֹ'ו ל 

ויאמר  לקרוביה , זאת שאמרה  משמע 'בקרוביה ' אבל  שרה , על  אלא הקפיד ולא ְִַָו צחק ',

בליבו  רק  אמר  אברה אבל  עליה , הקפיד שלכ.

כתבו  מיתתו , לפני ולוי לשמעו יעקב בדברי ז .     
'ר רע  ברצנ אי הרג  בא 'י ו )ולא מט ש)רוצחי יאמר שלא , ְְְְִִִִַָָָֹ

בעיניו   שחשובי משמע 'שור' אבל  'איש ', שהרגו   הוכיח  אביה שא , אבותיכ היו 

הקפיד  ולא בהמה .כבהמה , אבוס ועקרו  בהמה  הרגו  כאילו  אלא

כתבו  , למצרי ממדי משה  כששב ח .      
   'החמר על   בר ו' כ)ולא ד  רבכ(שמות 'משה  ילגלג שלא , ְֲִֵַַַַֹ

גמל  ג משמע " אד בני "נושא אבל  גמל ', או  סוס  לו  היה  .לא

וכתבו  ט .       נה  לשי ְִָָֹ

ו   ,' מצרי' רק  כתבו  מ )ולא יב  שקר ,(ש שכתוב  יאמר  שלא כדי , ְְְִִָ

שנה . ושלשי מאות ארבע במצרי שישבו  יתכ לא השני שבחשבו
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המשך בעמוד לח
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מנחות. פרק שישי - רבי ישמעאל דף עב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

עניין התענית הוא – "יום רצון לה'", וכתוצאה מכך – "עת רצון" גם בנוגע לעבודת האדם בעולם הזה התחתון שאין למטה ממנו.
משיחת אור לכ"ף מרחשוון ה'תשמ"א
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מנחות. פרק שישי - רבי ישמעאל דף עב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד רל
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המשך בעמוד טפ
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מנחות. פרק שביעי - אלו מנחות נקמצות דף עג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

בשנת העיבור צריכה להיות הדגשה והתגברות מיוחדת בנוגע לקו דגמילות־חסדים )צדקה(.
משיחת אור לכ"ף מרחשוון ה'תשמ"א
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מנחות. פרק שביעי - אלו מנחות נקמצות דף עג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד דד
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עוד ברגעים האחרונים ובימים האחרונים של הגלות יקויים מה שכתוב והיו מלכים אומניך ושרותיהם מיניקותיך.
משיחת אור לכ"ף מרחשוון ה'תשמ"א
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מנחות. פרק שביעי - אלו מנחות נקמצות דף עד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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מנחות. פרק שביעי - אלו מנחות נקמצות דף עד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

כבר בשעת מתן־תורה נעשה עם־ישראל ל"עם סגולה".
משיחת אור לכ"ף מרחשוון ה'תשמ"א
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המשך בעמוד לל
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על־ידי שמתקשרים לספריו ולכתביו של הרבי – כלומר, לומדים את תורתו – מתקשרים איתו־עצמו.
משיחת אור לכ"ף מרחשוון ה'תשמ"א
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העלם שישנו במציאות . . דוגמא לזה משלהבת שבתוך הגחלת, שאף־על־פי שבהיותה בתוך הגחלת הרי היא בהעלם, מכל־מקום, הרי 
זה העלם שישנו במציאות.

ממאמר כ"ף מרחשון, ה'תשל"ה
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המשך בעמוד י
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המשכת האור שבמלאכים הוא אור שלפי ערכם דווקא, ואם יומשך להם אור שלא לפי ערכם יתבטלו ממציאותם.
הנשמות, גם כשהם במציאותם יכולות להמשיך אור שלמעלה מהעולמות.

ממאמר פרשת וירא, ה'תשי"ג
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המשך בעמוד טפ
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מה שהנברא אינו רואה קוראו בשם אין, ולכן הביטול שמצד 'דעת תחתון' הוא ביטול היש בלבד.
ממאמר פרשת וירא, ה'תשי"ג
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המשך בעמוד דד
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המשך בעמוד לח



רל             

    
        
         
          

          
 

         
        

         
       
         

          
 

   

     
          

       


        

       
      

      
        

 
       
        
          

         
       

   


            

          
          

        
        

       
        

           
        

         
         

        
        
          
         

    
      

          
    

         
       

         
        

         
         

         
    

         
         

         
         
      

         
        

          
        

   
       

          
        

         
        

        
          

        
         

         
        

       
        
         
        

     
        
         
        
         

        
          

         
        
        
         
         

          
       
        

       
         

        
         

        
        

         
     

           
          

     
        

       
        

         
         

       







































































































































































































































המשך ביאור למס' מנחות ליום ראשון עמ' ב
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2

3

4

 
   מצוה של  טלית היינו  - בין ,

טליתֿגדול  בין  .טליתֿקטן 
   כשהיא שאולה בטלית לצאת מותר  -

מציצית  פטור  שהלובש על ֿאף - כהלכתה .מצוייצת
מחמת  בציצית חייבת אם שספק בטלית הדין  והוא

.שיעורה 
   בטלות אינן  כשרות ציציות -

לבישת לטלית  והכשרת המצוה חשיבות בזכות -
ידם  על  שנעשית בהם הבגד  יוצאים ואעפ"כ  -

הבגד . ותכשיט  כנוי שנחשבים
   גס בד  רצועת או  חתיכת היא אימרה -

יתרחב, או  יקרע שלא כדי הבגד  בקצה שתופרים
ציצית  וכן  לבגד , תיקון ) =) כתכשיט  ונחשבת
לבגד . ותיקון  תכשיט  היא הרי הבגד  לבישת המכשירה

   עבור משוי מצוה של  שטלית היינו  -

הציצית האשה  חוטי הוצאת על  חייבת אינה אבל  ,
המוציאים. כדרך  הוציאתן  שלא -

   השלימו לא שעדיין  כגון  -
הציציות  כל  שהיתה קשירת טלית הדין  והוא ,

או  אחד  גדיל  שנקרע כגון  ונפסלה, כהלכתה מצוייצת
הפוסל  באופן  אחד  בגדיל  הציצית מחוטי .חלק

   והטלית האיש, עבור  משוי החוטין  -
האשה. עבור  משוי והחוטין 

    טלית ללבוש אסור  בחול  ואף -
כן  גם חייב שבשבת אלא כהלכתה, מצוייצת שאינה
דפטורה  שאולה טלית שהיתה או  שבת, חילול  מפני

בה  לצאת אסור  ובשבת .מציצית,
   הטלית על  הוא האשה שחיוב אף -

על  הוא החיוב האיש אצל  (כדלעיל ), החוטין  על  ולא
הטלית. על  ולא המוציאין , כדרך  שהוציאן  החוטין 

 
כאן 378) משוע "ר מוכח  וכן ועוד, סל"ח  שרד לבושי  ראה

יג. ובסי '
דלא 379) ומשמע  להלן), (הובא ס "ב  יג בסימן מפורש

בטלית  להתיר שאין סל"ח  תורה ודעת סק "ח  השולחן כערוך
בלילה. אז ללובשה שדרכו הכיפורים יום בליל אם כי  גדול

לעיל380) "Òעד"ז ‚È 'ÈÒ מצוייצת שהיא טלית :
קטן  הטלית בין הרבים... לרשות בה לצאת מותר כהלכתה
שהציצית  מפני  הוא בלילה... בין ביום בין גדול הטלית בין
בה  וכיוצא האימרא כמו ותכשיטיו הבגד מנוי  הם הכשרים
אופן  באיזה להֿלז סעי ' לעיל וראה כמשאוי . זה אין לפיכך

בשבת. בטלית לצאת מותר
(381‡"Ò ÁÈ 'ÈÒ שנאמר הוא ציצית זמן לאו לילה :

לילה. לכסות פרט  וגו' אותו וראיתם
להלן.382) הובא ס "א יג בסי ' כדמשמע 
הציציות 383) נחשבות מציצית הפטורה בטלית גם

אם  וגם ללבוש, אותה מכשירות הם שבעיניו כיון כתכשיט 
שהרי - הטלית אל בטלות הן הרי  כתכשיט  נחשבות אינן

להשלימן. או להתירן, בדעתו אין
ושאר 384) כג סעיף  דלעיל לבגד הקשורה כמטפחת ואינן

להלן. המצויינים דברים
לומר 385) האריך כו ס "ק  בדה"ש קטו סי ' השולחן בקצות

דעת  והביא החוטים), (ערך עצמן מצד היא שהחשיבות
מחמת  היא שהחשיבות החיי "א) דעת (שהעתיק  המשנ"ב 
לב  ס "ק  לדוד ובתהלה בבגד, החוטים שיישארו שרוצה
שאינה  ובטלית המצוה, מצד חשובות שהציציות ביאר

עדיין  - שישלים עד עליהם שדעתו כיון כהלכתה מצוייצת
עליהם. המצוה חשיבות

עבור 386) אפילו כ'מלבוש' נחשבת אינה מצוה של טלית
מותר  - איש של גמור מלבוש אבל כ'בגד', אלא האיש

בו. לצאת לאשה
ה  ולא האשה עבור המשוי  הן שהציציות שפירשו טלית,יש

הסעיף  בסיום משמע  וכן כן, מורה לא הלשון פשט  אמנם
להשלימן, דעתו כשאין לטלית אופן בכל בטלות שהציציות
בטלות  הציציות היו האשה עבור משוי  אינה הטלית ואם
ואין  פסולות כשהן עכ"פ  או כשרות (כשהן הטלית אל

להשלימן). דעתה
להמשך 387) ומתאים זו, הלכה פירוש הוא כך לכאורה

יג  בסי ' משמע  (וכן ציצית' ויעשם שישלימם 'דעתו ההלכה
ס "א).
משוי388) הן הרי  ונפסלו כהלכתן שהיו ציציות גם

ס "ד). יג סי ' (כדלעיל
כשר  אחד חוט  אפילו נשאר שלא עד החוטים כל נקרעו ואם
שהרי הבגד לגבי  החוטים שאריות בטלות - עניבה) (כדי 

להלן). הובא ס "א יג (סימן שוב  בהם להשתמש ניתן לא
שוע "ר 389) ע "פ  כה ס "ק  בדה"ש קטו סי ' השולחן קצות

הטלית  לבדוק  צריך אם גֿד סעיפים שם וראה ס "א, יג סי '
הרבים  ברשות לו נודע  אם הדין ומה בשבת, לבישתה קודם

פסולה. שטליתו
(390‡"Ò ‚È 'ÈÒ אינה ציצית הד' כל בטלית שאין זמן כל :

חייב  הרבים לרשות בשבת בה והיוצא כהלכתה מצוייצת



רלב   

             
       

ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

מה  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

 
   על ֿידי שנפסלה זמננו  של  ציצית -

שוב  להשתמש דרך  ואין  חוטים, כמה בה שנקרעו 
הגדיל  אותו  של  החוטים בטלים בשאר  אלה הרי -

מרשות  הוצאה איסור  משום עוד  בהם ואין  הבגד , לגבי

הרבים  ברשות העברה או  .לרשות
   דלהלן משי של  רצועות כדין  ודינם -

ה  אל  בטלות ללבישה.שאינן  משמשות כן  אם אלא בגד 

 
הם  והרי  מצוה בהם אין בה התלוים שהציצית לפי  חטאת
נפסקו  שלא שלמים שנשתיירו החוטין שאותן כמשאוי ...
חוטין  עוד עליהם להוסיף  ודעתו בעיניו חשובים הם עדיין
לגבי בטלים אינן לטלית שמחוברים פי  על אף  ולכן אחרים
לא  אינן פסולים הם שעכשיו כיון כמשאוי  הם והרי  הטלית
צורך  לטלית אין שהרי  הטלית מתשמישי  ולא הטלית מנוי 

כלל. בהם
מותר  ארוך, אחד חוט  אפילו נשאר לא אם שרק  שם וראה

הרבים. לרשות בהן לצאת
שלם 391) גדיל נשאר אם שאפילו הוסיף  השולחן בקצות

מפני ולא הטורח  (מפני  בימינו גם להשאירו שהדרך
(כבזמנם)), החשיבות

לא  אך שנפסלה, בטלית שהיינו לומר יש שעדיין אלא
שנזכר  השלימן לא ועדיין מציציותיה חלק  שהטיל בטלית

לאסור, בפירוש
שלם) (בגדיל להחמיר משמע  שם בדה"ש דברי  בסיום וגם
ע "פ  בזה להקל אין וכן בזה, החמיר שבמשנ"ב  מחמת

יותר  מתאימה (ולענ"ד לעיל שהובאה לדוד התהלה שיטת
לשוע "ר).

בזמנינו 392) כו: ס "ק  בדה"ש קטו סי ' קצותֿהשולחן
להתיר  נצרך שאם חשובים אינם יחידים דחוטין שידוע 
מטילן  אינו שלמים אחדים חוטין ונשתיירו שנפסלו הציצית
חוטים  נמכרים הציצית שאין לפי  גונזן, אלא בטלית שוב 
בטלים  החוטין ע "כ ציציות, ד' של שלם כרך אלא יחידים
בדעתו  שאין שלימה אחת בציצית ואפי ' הבגד, לגבי 
החשיבות, מפני  ולא הטורח  מפני  היינו מהטלית להתירה
הג' אולי  נפסלה, א' וציצית כשרים ציציות ג' אם אבל
אנשים  טוויית ציצית לעשות למהדרין ובפרט  הם, חשובים
הם  חשובים ציצית ג' בודאי  יקרים שדמיהם ומהודרים ת"ח 

להבגד. בטלים ואינם
וסכ"ג 393) בבגד) המחובר (מפתח  ס "ח  לעיל עד"ז

(לולאות  סמ "ז לקמן לכובע ). או לחגורה המחוברים (דברים
שהובא  ס "א יג בסי ' הוא וכן לבגד). המחוברות חשובות

לעיל.

•
          

ÊËשאי עריות משל יותר ומשקל מדות של עונשן קשה
הגונה  בתשובה לשוב  שקר לשוקל או למודד אפשר
שאמרו  שאף  יחזיר. למי  יודע  ואינו הרבים את שגזל מפני 

הגונה. תשובה זו אין רבים צרכי  בהם יעשה

על  מחזרים שיהיו ממונים להעמיד הקהל ראשי  וחייבים
או  חסר משקל או חסרה מדה אתו שנמצא מי  וכל החנויות

בעיניהם: כנראה ולקנסו להכותו מקולקלים מאזנים

ÊÈ כל ירויח  שלא השערים על ממונים להעמיד חייבים וכן
שיש  בדברים להרויח  לאדם שאסור שירצה מה אחד
(מלבר  השתות אלא וסלתות שמנים יינות כגון נפש חיי  בהם
הרי ביוקר ומוכר השער המפקיע  וכל מלגיו). חומש שהוא
להכותו  ורשאים עמך אחיך וחי  על שעובר ברבית כמלוה זה

לו. הראוי  כפי  ולענשו

אבל  טורח  בלא מיד סחורתו במוכר אמורים דברים במה
ומותר  יציאותיו וכל טרחו לו שמין מעט  מעט  המוכר חנווני 

שתות. ירויח  עליהן

אם  אבל שקנה מעת השער הוקר שלא אמורים דברים במה

שנתייקר  פי  על אף  היוקר כפי  למכור יכול השער הוקר
הוא. שקנה מהשער כפליים

נפש  אוכל במכשירי  אבל עצמן ומשקין באוכלין זה וכל
בביצים  וכן התבלין משאר בהם וכיוצא ופלפלין כמון כגון

בכלל. עד ולא הכפל עד להרויח  מותר

מותר  והלבונה הקושט  כגון כלל נפש אוכל שאינן ודברים
כפלים. כפלי  אפילו שירצה כמה בהן להרויח 

שיש  שלפי  אלא ממש נפש אוכל הם שביצים אומרים ויש
בהם  להשתכר מותר מהכפרים מעט  מעט  בקנייתם טורח 
ישתכר  לא בקנייתם שטרח  מזה הקונה אבל משתות יותר
מצויים  אין שהביצים לפי  בלבד בקרן מוכרן אלא כלל בהן
וקונה  הכפרים על מחזר אחד איש אלא כך כל למכור
יהיה  ממנו הקונה ואם ומוכרן אחד אחד בתים בעלי  מהרבה

לדבריהם. לחוש ויש מאד יתייקרו בהן להשתכר רשאי 

כל  להפריש השערים על משגיחין הקהל כשראשי  זה וכל
אבל  לו הראוי  משיעורו יותר דבר בכל מלהשתכר המוכרים
שירצה  כמו ומשתכר מוכר אחד וכל זה על משגיחין אין אם
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רלג    

מכל  יותר בזול לבדו למכור צריך אין ה' דבר הירא אף 
לא  מקום (ומכל נכרים שהם בין ישראל שהם בין המוכרים

שנתבאר): דרך על אלא מהם יותר ביוקר ימכור

*
ÁÈ אסור ישראל שרובו מקום בכל וכן ישראל בארץ 

ולהכניס  השוק  מן נפש חיי  בהן שיש פירות לקנות
זה  מדבר מגיע  שהרי  היוקר בעת ולמכרם לחזור כדי  לאוצר
כמלוה  זה הרי  כן והעושה השער. ושמייקר לישראל צער
לאמר  אומר הכתוב  ועליו עמך. אחיך וחי  על שעובר ברבית
וגו' בר ונפתחה והשבת שבר ונשבירה החדש יעבור מתי 
כל  לנצח  אשכח  אם יעקב  בגאון ה' נשבע  אחריו כתוב  מה

וגו'. מעשיהם

אחת). לשנה אלא ליקח  לו אין ביתו לפרנסת (ואפילו

בשדותיו  הגדל אבל השוק  מן בלוקח  אמורים דברים במה
כך  אחר למכור ואפילו שנים לכמה אפילו לאצור מותר
יותר  יאצור לא בצורת שנת היא אם מקום ומכל ביוקר.

אחת: לשנה ביתו פרנסת מכדי 

ËÈ ישראל מארץ  נפש חיי  בהם שיש פירות מוציאין אין
לרשות  זה מלך מרשות ולא לסוריא או לארץ  לחוץ 

ישראל: בארץ  זה מלך

Î בהם שיש בדברים ישראל בארץ  סחורה לעשות אסור
זה  אלא בשוק  ולמכור הבית מבעל לקנות נפש חיי 
כדי בעצמו ומוכר מגרנו מביא וזה ומוכר מגרנו מביא

בזול. שימכור

מבעל  לקנות בשמן להשתכר מותר מרובה שהשמן ובמקום
לאוצר  יכניסנו שלא ובלבד ביוקר בשוק  ולמכור בזול הבית

היוקר: בעת זמן לאחר למכרו

‡Î כמון כגון בתבלין אבל עצמן ומשקין באוכלין זה וכל
ולאצרן  בהם להסתחר מותר בהם וכיוצא ופלפלין
כשאר  לארץ  לחוץ  ישראל מארץ  להוציאם וכן מרובה לזמן

הסחורות: כל

שערים : והפקעת  ומשקלות  מדות  דיני

*
תעשה ‡ בלא עובר  ממנה ונתעלם ישראל אבידת  הרואה

נדחים  שיו את או אחיך שור את תראה לא שנאמר
תשיבם  השב  שנאמר עשה מצות וביטל מהם והתעלמת

לאחיך.

לאוין  בשני  ועובר עשה מצות ביטל לעצמו האבדה את לקח 
להתעלם. תוכל לא ועל תגזול לא על

את  המשיב  כמו הכל את תיקן לבעליה והשיבה בה חזר
השב  של לעשה ניתק  הוא וגו' תראה לא של לאו כי  הגזלה
של  לעשה ניתק  הוא תגזול לא ש[ל] שלאו כמו תשיבם

הגזלה. את והשיב 

הבעלים  שנתייאשו קודם כשהשיבה אמורים דברים במה
הרי זה שנטלה אחר ממנה הבעלים נתייאשו אם אבל ממנה
לפי הלאוין ולא העשה לא לתקון יוכל לא מעוות זה
כבר  כי  משלו לבעלים שנותן הוא מתנה אותה שהשבתו

לפני אבדה מוצא לשאר דומה ואינו בעלים. ביאוש קנאה
לפי שיתבאר כמו יאוש אחר אפילו להחזירה שחייב  יאוש
ליטלה  ולא לבעליה להחזירה דעת על שהגביה שכיון
עומדת  בעליה וברשות בידו פקדון נעשית זו הרי  לעצמו
אינו  שהיאוש בעלים מרשות מוציאה היאוש אין לפיכך
נעשית  ולא לעצמו שנטלה זה כן שאין מה גמור כהפקר
כמונחת  אלא בעליה ברשות כעומדת אצלו אינה בידו פקדון
מרשות  מוציאה שהיאוש הפקר של עולם קרקע  גבי  על
מוחזק  שהוא זה גם לכן בה זכה בה המחזיק  וכל בעליה

להחזירה. צריך ואינו בה זכה ועומד בה

לידו  שבאה שכיון להחזירה שחייב  ואומרים חולקים ורבים
מטעם  בגזל מועיל שאינו כמו בו מועיל יאוש אין באיסור
ומצות  תשיבם השב  של עשה מצות מקיים ובחזירתה זה
אבל  תגזול לא של הלאו ומתקן הגזלה את והשיב  של עשה
לתקון. יוכל לא מעוות הוא להתעלם תוכל לא של הלאו

תורה: בשל להחמיר ובפרט  כרבים והלכה

*
 מן אסור הכל לדברי  לכתחלה אבל בדיעבד זה וכל

שנתייאשו  קודם לעצמו בה לזכות להתכוין התורה
סי בו שאין דבר הוא אם אפילו שבודאיהבעלים מן

עדיין  שעכשיו רק  להם כשנודע  הבעלים ממנו מתייאשים
דעת  על ליטלו צריך זה הרי  מהם שנפל כלל להם נודע  לא
אם  ואף  עדים. פי  על בעליו שהוא שיתברר למי  להחזירו
זה  הרי  לעצמו בו לזכות לגוזלו נתכוין שלא כל סתם נטלו
ואינו  בעליו ברשות ועומד הכל לדברי  אצלו פקדון נעשה
כשנודע  כך אחר שמתייאשים ביאוש מרשותם שוב  יוצא
פי על שלהם שהוא כשיתברר להם להחזירו צריך לכך להם

זה. מאיש שנפל שראו עדים

האבדה  זו היא מי  של נודע  ולא נתברר שלא זמן כל אבל
עד  ולמוכרה בה להשתמש ורשאי  מוצאה של היא הרי 
ויש  שמצאה. כמות בשלימות לו ויחזיר היא מי  של שיתברר
ברשות  שהרי  למכרה ולא בה להשתמש לו שאסור אומרים
לברר  אפשר אי  אם אליהו שיבוא עד עומדת היא בעליה
לשום  יתן לא עדים ובלא עדים פי  על ביאתו קודם הדבר
ויביאו  בעליה כך אחר יבואו שמא כי  היא שלי  שיאמר אדם
הרבים: המה וגם תורה בשל להחמיר עיקר ודבריהם עדים.

סימן ‚ בו שיש בדבר אבל סימן בו שאין בדבר זה וכל
שיבא  עד למכרו או בו להשתמש אסור הכל לדברי 
שבודאי בענין הוא אם אפילו ויטלנו סימניו ויתן בעליו
שמצאו  כגון להם שנפל להם כשיודע  ממנו בעליו יתייאשו
שנפל  יודע  שהוא רק  נכרים הם העוברים שרוב  במקום
לא  עדיין המוצא ליד האבדה שבאה שבשעה מישראל
זו  הרי  מנפילתה ידעו שלא מפני  ממנה הבעלים נתייאשו
היא  ולעולם בה מועיל יאוש אין ושוב  באיסור לידו באה
הוא  חייב  לפיכך למעלה. שנתבאר כמו בעליה ברשות
אם  אף  ויטלנה סימן ויתן בעליה שיבא כדי  ולהודיע  להכריז

ממנה: נתייאש כבר

*
אזי„ נטלה שהוא לבעליו שכשיודע  לו ברור ואפילו
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רלד   

בלא  בה ליהנות לו אסור אותו אהבתם מפני  ויגילו ישמחו
אסור  חבירו לגינת או לפרדס  הנכנס  לפיכך הבעלים. דעת
שבעל  פי  על אף  הבעלים מדעת שלא פירות ללקוט  לו
ישמח  ובודאי  כנפשו אשר וריעו אוהבו הוא והגינה הפרדס 
כיון  מקום מכל מפירותיו זה שנהנה לו כשיודע  ויגיל
כיוצא  כל וכן באיסור נהנה הוא הרי  מזה יודע  אינו שעכשיו
חסרון  מחמת בזה שנכשלין לרבים להזהיר וצריך בזה

ידיעה:

לעני‰ פרוסה ליתן אדם של ביתו לבן מותר מקום ומכל
הב  בעל של אוהבו של לבנו שכך או לפי  מדעתו שלא ית

כשהכניס  בכך הבית בעל נתרצה ומתחלה בתים בעלי  נהגו
כלל  הבעלים מדעת שלא נקרא זה ואין ביתו לתוך זו פת
זה  ומטעם המנהג. מזה יודעים והבעלים נהגו שכך כיון
בעליהן  מדעת שלא מועט  דבר הנשים מן צדקה לקבל מותר
ויודעים  בכך ודרכן הואיל גזלה בהלכות שיתבאר כמו
לאכול  בו רגיל הוא אם בפרדס  (וכן בכך שדרכן בעליהן

בזה: כיוצא כל וכן מותר) הבעלים מדעת מפירותיו

Â שהוא התאנה אילן תחת בדרך תאנים המוצא לפיכך
אינם  שהבעלים פי  על אף  לאכלן מותר הדרך על נוטה
של  שדרכן שכיון לפי  אלו תאנים מנפילת עדיין יודעים
בדרך  הנופלים מן הבעלים נתייאשו האילן מן ליפול תאנים
ישראל  הם שם העוברים רוב  אם אפילו גידולן גמר בתחלת
בעליה  בעיני  חשובה ואינה בנפילתה נמאסת שהתאנה מפני 
בהם  וכיוצא וחרובים בזיתים אבל אחריה. לחפש לטרוח 
ישראל. שם העוברים רוב  אם אסור בנפילתם נמאסים שאין
אפילו  מהם מתייאשין שהבעלים כתאנים דינם ותמרים
מחמת  אותם אוכלים והחיות שהבהמות מפני  ישראל ברוב 

מתיקותם.

דעתו  הבית בעל גילה אם אבל בסתם אמורים דברים במה
תמרים  בו שיפלו מקום שתיקן כגון מהם מתייאש שאינו
בגדר  הדקלים את הקיף  אם לומר צריך אין ברוחו הנופלים
לגדר  חוץ  הנופלים גם הרי  וחיות בהמות שמה יבאו שלא
התמרים  אלו שנפלו יודע  אינו עדיין ועכשיו הואיל אסורים

מהם: יתייאש לו שכשיודע  פי  על אף  לגדר חוץ 

*
Ê אפילו התמרים אסורים יתומים הם הבעלים אם וכן

פי על אף  כלום ומחילתם יאושם אין שהקטנים בסתם
נתן  אם מקום (ומכל כשיגדלו גם וימחלו יתייאשו שבודאי 
שישאו  כדי  חכמים מתקנת מתנה מתנתו מרצונו מתנה הקטן

הבריות): עמו ויתנו

Á יודעים הבעלים אם ספק  שהוא דבר המוצא ואפילו
מצאו  אפילו סימן בו יש אם להכריז חייב  מנפילתו
אליהו  שיבא עד יניח  סימן בו אין ואם נכרים. רוב  במקום
פי על אף  לו ויחזירנו הוא מי  של בעדים שיתברר עד או
באיסור  לידו בא שמא ספק  והוא הואיל ממנו נתייאש שכבר

להחמיר. תורה של וספק  בו מועיל יאוש אין ושוב 

שלו  הן הרי  כיס  בלא מפוזרות מעות המוצא מקום ומכל
למשמש  רגיל שאדם לפי  ישראל רוב  במקום מצאן אפילו
ממנו  שנפלו לו נודע  כבר ומסתמא שעה בכל במעותיו
לפי במטבע  סימן שאין סימן בהם ואין הואיל מהם ונתייאש

עליה  כתוב  שמו אם ואפילו אחת. במטבע  טבועים שהרבה
אינה  שנמצאה וזו מטבעות כמה על שמו כתב  שמא חוששין
שמו  כן גם עליה שכתב  היא אחרת אלא לו שנאבדה זו
ניתן  מטבע  שכל לו שנתנה מזה ונפלה בהוצאה והוציאה

להוצאה.

סימן  זה הרי  בהוצאה שיוצא פי  על אף  שנסדק  מטבע  אבל
חייב  לפיכך אחרת מטבע  לו נסדקה שמא כלל לחוש שאין
שהכיס  להכריז חייב  בכיס  מעות מצא אם וכן להכריז. הוא
לפני מפוזרות המעות מצא ואפילו סימן. בו שיש דבר הוא
ויחזיר  להכריז חייב  נפלו שמהכיס  הדברים מראים אם הכיס 
הדבר  שניכר מעות צבור מצא אם וכן בכיס . סימן שיתן למי 
סימן  יש הרי  ונשכחו שעה לפי  הינוח  דרך שם שהונחו
שניכר  מפוזרים כשהם כן שאין מה במקומם. או במניינם
אינו  שהאובד במקומם סימן אין נפילה דרך שנפלו הדבר
סימן  על וגם ממנו נפלו ממש מקום באיזה לכוין יודע 
נחסר  שמא כי  מהם מלהתייאש סומכת דעתו אין מניינם

הנה: ואחת הנה אחת שנפלו מניינם

*
Ë למשמש רגיל ואדם כמעות חשוב  דבר שהוא כל וכן

או  כתיפו על שנושאו כבד דבר כל וכן שעה. כל בו
שהיקל  לנפילתו סמוך מרגיש הוא הסתם שמן חיקו בתוך
בדרך  שם הונחו שלא הדבר ניכר אם שלו הם הרי  ממשאו
ולא  במקומם סימן אין שאז נפילה בדרך אלא  הנחה
סימן  ליתן ראוי  אין וגם בגופן סימן שאין וכגון במניינם.
שכל  כדרך שקשורים כגון בהם קשורים שהם בקשריהם
ראוי אין וגם שינוי  שום שם ואין אותם קושרים העולם
כלל  בכך דרכם שאין מפני  במשקלם ולא במדתם סימן ליתן

מהם. מתייאש ולכך יודעו אינו האובד וגם

כגון  לבעליו עין טביעות בו שיש דבר הוא אם מקום ומכל
שאין  פי  על אף  עין בטביעות להכירו יכולין שבעליו כלי 
זה  הרי  בצורתו לו דומין כלים הרבה שיש מפני  סימן בו

מצו  חכמים שתלמידי  במקום מצאו אם להכריז יים חייב 
בדבורו  משנה אינו חכם תלמיד סתם כי  המדרש בבית כגון
קנ"ו  סי ' באו"ח  שנתבאר כמו לשנות שמותר בדברים אם כי 
הוא  שלי  ויאמר עין בטביעות חכם התלמיד וכשיכירנו
אם  הזה בזמן להסתפק  ויש לו. ויתננו כזב  ידבר לא בודאי 
בבית  מפוזרות מעות המוצא אבל זו. חזקה חכם לתלמיד יש
צריך  ואין עין. טביעות במטבע  שאין שלו הם הרי  המדרש
כמ "ש  לצדקה ליתן צריך ואין הכנסת. בבית מצא אם לומר

קנ"ד: סי ' באו"ח 

È שרבים בית הוא אם חבירו בבית מצאן אם ואפילו
לבעל  ליתנן צריך ואינו שלו הן הרי בו ויוצאים נכנסים
הפקר. ונעשו מהם נתייאש כבר נפלו ממנו אם שאף  הבית
לו  להמצא העתיד דבר אלא הפקר דבר לו קונה חצירו ואין
יכול  קטנים דברים שהם מעות אבל אחר יקדמנו לא אם
חצרו  על כלל סומכת דעתו ואין לעולם ימצאו שלא להיות
שלא  לו קונה אינו אדם של וחצירו לו אותם שתשמור
שמוקפת  מפני  שבתוכה מה לו משמרת כשהיא אלא מדעתו

מחיצות:

ופקדון: מציאה  דיני
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בעת Â‰ÊÂ(יב) פי' לאמר . ההוא בעת ה' אל  ואתחנן 
עת  נקרא המל ' שבחי' ידוע בהיות ההוא
וכ "ח  הקודש אל  עת בכל  יבא ואל  ע"פ בזהר  וכמ "ש
המל ' שבחי' לפי כו ' אדנ "י דשם אתוון  כ "ח  הן  עתים
ועתיד  הוה עבר  כו ' ימלוך  מלך  מלך  הזמן  שרש הוא
הוא  המל ' מבחי' ליש מאין  העולמו ' שהתהוו ' להיות

עולם  מדריגו ' בג' ומקום בא זמן  בחי' שהוא נפש שנה
פטורו ' נשים גרמא שהזמן  מ "ע בענין  בע"ח  וכידוע
ע"פ  בזהר  וכן  כו ' נוקב' בבחי' הוא הזמן  ששרש מפני
עיניך  כמ "ש תליא בחושבנא כו ' למועדים ירח  עשה
בחי' שהוא ההוא בעת וזהו  וכידוע כו ' בחשבון  ברכות
שהוא  הה"א תחת בחיר "ק ההיא שקורין  ומה המל '
ומאחר  זכר  ל ' בוי"ו  ההוא נכתב ובכתב נקבה לשון 
נכתב  למה דוקא נוק' בחי' דמל ' זמן  בבחי' הוא שהעת
כידוע  הוא הענין  נוק' ל ' ביו "ד  ההיא הל "ל  ההוא בוי"ו 
ע"ד  ונוקב' דכר  בבחי' שהוא והכתיב הקרי ענין  בשרש
ונק' הוי' שם נכתב נקרא הוא נכתב כשהוא לא שאמרו 
עולם  בחי' הוא נוקב' בחי' המל ' שבחי' לפי כו ' אדנ "י
הוא  הקלף ע"ג באותיו ' והכתב בע"פ בקריאה הדיבור 
ותשבע"פ  ז "א בבחי' הוא שתשב"כ  וכידוע דכר  בבחי'
בחי' ג"כ  שבתשב"כ  וכתיב בקרי וכמ "כ  מל ' בבחי'

בחי' ז "א בבחי' הוא והכתיב המל ' בבחי' הוא הקרי
בכתב  כי דכר  בחי' בוי"ו  נכתב ההוא שתיבת וזהו  דכר 
בחי' שהוא גם הה"א על  וי"ו  נוסף דכר  בחי' שהוא
להמשיך  כדי בוי"ו  ההוא בעת מ "מ  ע"ת הנק ' נוק'
בלי  לנוק' שא"א לפי בנוקב' הדכר  ושפע אור  ולחבר 
דמל ' תתא' ה"א לבחי' א"א כך  מדכורא שפע קבלת
כמו  שיש עצמה הה"א אות מן  וראיה דז "א וי"ו  בלא
קורין  הקרי בבחי' אבל  במ "א כמ "ש בתוכה קטן  וי"ו 
בחי' באמת להיותו  הה"א תחת בחירי"ק דהיינו  ההיא
ובכל  וד "ל . כו ' בקריאה בהעלם הוא והוי"ו  כנ "ל  נוק'
בפ' כמו  בחירי"ק והקרי בוי"ו  ההו "א בעת נכתב התור '
לבדי  אוכל  לא לאמר  ההוא בעת אליכם ואומר  דברים
ונלכוד  כו ' לאמר  ההוא בעת שופטיכם את ואצוה כו '
ההוא  בעת אתכם ואצוה כו ' ההוא בעת עריו  כל  את
וכהנה  כו ' לאמר  ההוא בעת צויתי יהושע ואת כו '
רק  הרוב על  בוי"ו  ההוא בעת בנביאים וגם רבות
והוא  במסורה שנמסר  וכמו  ביו "ד  נכתב מקומות באיזה
חרבות  לך  עשה יהושע אל  ה' אמר  ההיא בעת כמו 
בבחי' לבנה כפני יהושע שפני לפי ביו "ד  כו ' צורים
יו "ד  ד ' כו ' אכלו  די עניא לחמא ה"א בענין  וכידוע נוק'

וד "ל : כו ' ד "ו  נעשי' ואח "כ  תחל ' נקודה בחי'
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Â‰ÊÂ התורה דרך  שע"י ההילוך  שזהו  תלך  בדרכי אם
וכמ "ש  דרך  זהו  כי למטה מלמעלה והמצות
כל  וזהו  בארץ, ומשפט  צדקה לעשות הוי' דרך  ושמרו 
מ "ע  רמ "ח  הוא חסד  כי ואמת, חסד  הוי ' ארחות
בחי' שהיא התורה הוא ואמת כידוע, ה"ח  ששרשם
מוסף  ליצלי לא כמשארז "ל  דין  קצת יש בתורה כי דין ,
שעות  שג' הגם דין , בה שיש קמייתא שעי בתלת
בחי' ג"כ  יש בתורה אך  בתורה, ועוסק יושב ראשונות

הי' החסד  מצד  כי כידוע) איתברירו  בחכ ' (והיינו  דין 
ארך  וכמ "ש לצדיקים כמו  לרשעים בשוה לכל  משפיע
הדין  הוא התורה הוא האמת אך  חסד  וגדל  אפים
ראש  אמ "ת הוא ואמת לרשעים, ולא לצדיקים דווקא
אין  ומבלעדי אחרון  ואני ראשון  אני וזהו  סוף, תוך 
ארחות  שהוא תלך  בדרכי אם וזהו  באמציעותא, אלקים
ממלא, לבחי' סובב מבחי' אלקות גילוי המשכת הוי'
שצריך  ל "ת בחי' זהו  שמירה תשמור ] מצותי [ואת
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רמ   

מ "ע  רמ "ח  לעבדה ולשמרה, לעבדה וזהו  שמירה,
בל "ת. הוא שמירה כי ל "ת מצות ולשמרה

Ì‚Â על יצ"ט  אדם ירגיז  לעולם כי ביתי, את תדין  אתה
ראש  על  הקודש חיות של  מזיעתן  כי יצה"ר ,
מן  דנפיק  דינור  נהר  וכמ "ש דינור  נהר  וזהו  יחול  רשעים
ביותר  החמימות שע"י החולי כמו  הוא והענין  קדמוהי,
המים, ע"י לחוץ הפסולת שיוצא והיינו  מזיע הוא אזי
באהבה  שעובדים המלאכים ע"י למעלה ג"כ  וזהו 
אזי  אש רשפי בבחי' שהם שרפים וכמ "ש אש וברשפי
ראש  על  וזהו  המנגד , על  הדחי' וזהו  לחוץ הפסולת יוצא

הפסול  שלהם העונש שזהו  יחול  אש רשעים רשפי של  ת
טבילה  וזהו  הזיעה שע"י פסולת כמו  המלאכים של 

אש  שע"י אש של  נהר  נק' וזהו  אש של  נהר  דינור  בנהר 
אש  רשפי שע"י למעלה הוא כך  אש ע"י באה שהזיעה
לענוש  אש רשפי רשעים על  לחוץ הפסולת יוצא שלהם
מהו  יצה"ר , על  יצ"ט  אדם ירגיז  לעולם ענין  וזהו  אותם,
על  הרוגזה אזי יצ"ט  של  אש רשפי ע"י זהו  אך  הרוגזה,
את  תדין  ואתה וזהו  דדינא מארי זהו  ובנה"א המנגד ,
גג  לה יש בית כי נה"ב זה חצירי את ותשמור  ביתי,
מקיפים  לו  יש נה"א הוא בית כי וזהו  גג לו  אין  וחצר 
ונק' מקיפים לו  אין  נה"ב אבל  גג וזהו  למקיף ומקיף
וז ' מדרבנן  וסייגים גדרים זהו  חצרי את ותשמור  [חצר ],
ל "ת  מצות זהו  משמרתי את תשמור  כי דרבנן , מצות

דרבנן . מצות זהו  חצרי את תשמור  אבל  מדאורייתא
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‰‰Â יובן טלא שיורא ענין  אבל  טל , בחי' הוא כ "ז 
שיורא  שענין  האזינו  בביאור  בלק"ת עפמש"נ 
שע"י  אתעדל "ע בחי' שהוא דא"א, מזלות הוא טלא
שבמו "ס  דע"י גבו ' דבדולחא טלא משא"כ  אתעדל "ת,
ד "ה  ך "ח  סי' באגה"ק וע' מאתעדל "ת, למעלה שהוא
דפרה  למ "ד  דקרבנות מ "ד  בין  ההפרש נסמכה למה
ממזלות, היא דפרה ומ "ד  מז "א, הוא דקרבנות שמ "ד 
מ "ן , ע"י הנמשך  מ "ד  והיינו  לבד , ממזלות עכ "פ אמנם
עצמו  טל  אך  לבד . שערות בחי' טלא שיורי נק' ולכן 
להיותו  פוסל  טל  ולכן  לגמרי, מאתעדל "ת למעלה הוא
אורות, טל  שנק' וזהו  מאתעדל "ת שלמעלה אתעדל "ע
ולכן  כלי, אל  חיים מים כתי' חטאת במי שא"כ  מה
בלק"ת  כמ "ש כפי"ן  בשני כאורה כחשיכה דשם פוסל 
החיצוני' לדחות משם יומשך  ולא זו , מצה בד "ה
רוח  ואת דכתי' לע"ל  אבל  מת, טומאת להעביר 
הטל  יומשך  כו ' לנצח  המות בלע כו ' אעביר  הטומאה
יותר  למטה נופל  יותר  הגבוה כל  כי המת, יחי' ולכן 
שיורי  חטאת מי משא"כ  הנ "ל , העיגול  וכמשל  כנ "ל 

המת. מחיים ולא הטמא מטהרי' רק טלא
ÔÈ‰ÏÂ לתחה"מ מת טמא טהרת בין  ההפרש קצת

רק  בירור  שזהו  כ ' הנ "ל  באגה"ק שהרי
זה, בירור  ג"כ  דהוי לתחה"מ  זה בין  מה וא"כ  מג"ק,
מים  בזה ומדוע הטומאה, אבות אבי הוא המת כי
תיקון  בין  ההפרש כעין  זה חילוק ויובן  טל . ובזה חיים
מג"ק  החיות הוצאות ג"כ  דהוי לבטלה זרע מוציא
ח "א  בסש"ב כמ "ש אסורות לביאות דמי לא ואעפ"כ 

עצמו  ה"ה מת דטמא כאן  י"ל  וכך  בהג"ה, וע"ש פ"ז 
ואינו  שהיא טהור  מת שהטומאת רק לג"ק, ח "ו  שייך 

גדלה  דלא פשיטא וא"כ  ומלבישתו , עליו  שורה מקיף
מלובש  שג"כ  זרע שכבת ע"י בג"ק חיות מהלבשת
שקיל  הכא וכש"כ  דנוק', ביסוד  נקלט  שלא רק בהן 
ש"ז  כמו  בפנימיות הלבשה גם דאינו  מינה טובא
הוא  הכא ברם ופנימיותו , מגופו  יוצאת שטומאה
שטומאת  שמצינו  יובן  ובזה לבד . מקיף בבחי' השראה
דחלה  בפ"ד  ע' חו "ל  בחלת כמו  בכ "ד  חמורה  קרי
טפי  מתרחק קרי בעל  למקדש ליכנס וכן  בב"ט , מ "ח 
לענין  וכן  א', מחנה רק מת טמא משא"כ  מחנות, מב'
ובכמה  דברכות, בפ"ג כדאיתא קרי בעל  חמיר  ד "ת
ושביעי  ראשון  הזאה שצריך  חמור  מת טומאת דברי'
זרע  שכבת חמור  א' דבצד  והענין  ז '. וטומאת
מת  טמא משא"כ  ומפנימיותו , מגופו  יוצאה שטומאה
לבד . המקיף השראת בבחי' וגם אחר , ממקום בא
הוא  מקומו  שמקור  חמור  מת טמא א' בצד  ואעפ"כ 
מקור  להיותו  הטומאה, אבות אבי שהוא מת מטומאת
כעין  י"ל  וגם הקלי'. כל  מקור  וימת, וימלוך  שבה"כ 
זקני  אומות, ז ' לשאר  השבירה מקור  מדין  בין  ההפרש
ע"י  המוח  טומאת דקליפ' ובינה חכ ' מדין  וזקני מואב
הזאה  צריך  זו  בטומאה הנטמא ולכן  זרים, לימודי'
שמתו  קדמאין  מלכי' ז ' נגד  ז ' וטמא הטומאה לדחות
דמי  לא המקיף לדחות רק שזהו  כיון  ומ "מ  ונפלו ,
שיזון  עליונה לקדושה יתהפך  עצמו  שהמת לתחה"מ 
כזכיות  לו  נעשו  מזדונות טפי דגדול  כנ "ל , מרוחניות
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רמי    

בהם  שנקלט  החיות שמוציאי' רק דשם בסש"ב, הנז '
א"א  ולכן  וכל , מכל  מהפכין  הכא אבל  מהקדושה,
אבל  רבי', ברחמי' מתים מחי' הטל  ע"י כ "א זה להיות
טלא, שיורי שהם חטאת במי די מת הטמא לטהר 
כמו  כ "כ  עצומה תשובה צריך  אין  ז "ל  שתיקון  וכמו 
נוגה  לבירור  דומה אינו  ואעפ"כ  כו ', אסורות ביאות
דהכא  מז "א, רק והמ "ד  ואכילה, היתר  תאות שהוא
ממש  תשובה והו "ל  ממש ג"ק הלבשת בירור  עכ "פ

דא"א. מזלות מבחי' וממשיך 
‰˙ÚÓÂ'וחכמי ר "א מחלוקות ענין  שורש ג"כ  יובן 

ירד  ובענין  מים לתוכו  שנפלו  צלוחי' בענין 
יניחנה  טל  לתוכה כשירד  ר "א שלדברי טל , לתוכה
בחי' הוא הטל  ענין  להיות כי והיינו  עולה, והטל  בחמה
האדם  נפש להתעורר  פועל  ה"ז  עצמה מצד  אתעדל "ע
להדבק  האהבה תוקף לבחי' שבא עד  באתעדל "ת
בתקופת  שאפי' חמרא בחי' היפך  הוי', שמש בבחי'
מ "מ  ה' שמש בבחי' שמתבונן  שגם לי' קרירא תמוז 
בחי' הוא טל  לתוכה ירד  אבל  אהבה, לבחי' בא אינו 
לבחי' בא ה"ז  עכ "פ, אתעדל "ת שמעורר  אתעדל "ע
הוי'. שמש בחי' הוא בה' דבוק להיות לאלקות אהבה
פי' השמש ששזפתני שחרחורת שאני תראוני אל  וזהו 
התבוננות  מבחי' החום תוקף מחמת שחרחורת שאני
שנק' שרפי' ע"ד  שחור  שנעשית עד  הוי' שמש בחי'

וכן  שלהם, אש הרשפי בחי' ע"י שנשרפו  ע"ש כן 
תראוני  אל  ונאוה, ומ "מ  אני שחורה כנס"י אומרת
השמש  ששזפתני מחמת לי בא זה כי שחרחורת שאני
בחי' אלקות מהתבוננות שבא החום תוקף בחי' הוא
השמש, חום תוקף ע"י עולה הטל  ואז  כו ', הוי' שמש
הטל  דאין  ס"ל  חכמי' אמנם פעולתו . פעל  שכבר  מאחר 
בחי' הם מים כי היינו  ממים, ולא מפירות רק עולה
טל  לתוכה כשירד  ולכן  דכתר  אין  מבחי' שמתהוה חכ '
עם  אח "כ  מתאחד  מ "מ  האין  מן  גם למעלה שהוא הגם
יש  בדרך  צ"ל  ההתהוות שבראשית אמת דהן  החכ ',
גם  כשמאיר  אח "כ  מ "מ  הנ "ל , האין  מבחי' גם מאין 
בענין  בע"ח  ממ "ש וכנודע מתבטל , אינו  ג"כ  הטל  בחי'
גם  ואח "כ  פנוי ומקום צמצום הי' שתחלה הצמצום
נרי  אתה כי בביאור  ע' כו ', מתבטל  אינו  הקו  כשנמשך 
מת  והטמא לבד , אתעדל "ע בחי' להיותו  פוסל  ולכן  ה',
דמזלות  מ "ד  לעורר  מ "ן  העלאת תשובה בבחי' צ"ל 
ר "א  סובר  שהן  כל  מים לתוכה נפל  בענין  וכן  כנ "ל .
אמנם  חיים, מים א' בהזי' יש כי ונמצא הזיות, ב' דיזה
מזלות  בחי' חיים מים ונעשה שמתערבין  סוברי' חכמי'
שאינו  טל  לתוכה לירד  דומה ואינו  חכ ' מים סתם כמו 
מזלות  כמו  ג"כ  מקור  אינו  עצמו  טל  כי להיות מתערב,
אחר  מטעם פסול  ששם רק כו ' ממזלא יונק שאבא

כו '. לבד  אתעדל "ע שהוא
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        כפי
המאמר  בתחילת  השניה בקושיה  שדייק  

       120 
עליה נעשית בגשמיות, הקרבן הקרבת ידי שעל  כלומר,
יצירה בריאה העולמות מקור שהיא המלכות בספירת 

ועשיה, סוכות של    
      

  שבספירת באריכות, לעיל  שנתבאר כפי
כאשר  וזה התחלקות, וריבוי כלים ריבוי  יש  המלכות
נשפע שממנה המקיף חיצוניות של  הדרגה  על  מדברים 
עניין  את  יש ושם דוקא, לישראל  ולא הנבראים  לכל 

והפירוד , הריבוי    

      
  וכל הרצון, פנימיות הם ישראל  שהרי

ישראל . בשביל  הם הנבראים
עצרת בשמיני     ועניינו

הוא , ברוחניות    כלל בדרך  שעניינה 
ריבוי הוא     

      
 לאוהבו אמר שהמלך  המדרש, כוונת 

 ,דוקא עצרת  לשמיני  המשל  שהוא 
     121  
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שם ועניין פירוש לבאר  נ "ע הרבי מתחיל  זה במאמר
כמה לזה המביא  הפרד "ס דברי יסוד  על  ספירה 

פירושים:
כשם וגבול . מספר לשון  הוא בספירה הראשון  הפירוש
הספירות כך  שבו, ההגבלה גילוי היא  דבר שספירת

נקראות הגבול דאצילות את מגלות שהם כיון מספר
אינם אך  הצמצום , לפני הגנוזות בספירות  בהעלם  הקיים
בעולמות שזה כפי התחדשות בבחינת ממש גבול 
המלכות ספירת עצמם, דאצילות  ובספירות הנבראים.
ההגבלה את  מגלה שהיא כיון המספר , ענין  עיקר היא 

שמעליה. שבספירות 
שם שהאור - הכלים " "מספר היא המלכות  ובפרטיות ,
ובספירות הגבלה, ועניינם מרובים  והכלים  מועט 
לא (אך  מרובה  שהאור - האורות" "מספר הוא שמעליה 
גוון  את  מתארים בפנימיותם  והכלים התחלקות) בבחינת
הכולל " מ"מספר משל  פי  על  זאת ומבאר האור.
לעצמו  הרי אלו  אופנים  שבב' המרובה ", ו "מספר
(בספירת ולזולת בגדלות, הוא העליונות) (בספירות

בקטנות. הוא המלכות)
לא אשר "מספר של  הדרגה היא האורות ובבחינת 
הוא והתשובה התורה ידי על  הנשמות  ועבודת  יספר",
בבחינת יספר" לא "אשר דרגת את  גם  להמשיך 

"מספר ".
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 לפני ישראל , את  לזכות  נת שהקב"ה  גמ"ח  ה המצוות  עומד , העול דברי ג ' על 
מעלת  מהי  שאלה : התפלה . עבודת  ובפרט  בשמחה , צ"ל  ה ' עבודת  .הדי משורת 

 אויב את  ועבדת  הוא  שהעונש עד  השמחה ,

"e„Ú"ּברננה לפניו  ּבא ּו ּבׂשמחה , הוי' ּדמ ׁשמע 1את , ƒ¿ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹ
ּבאּו אז  הּנה ּבׂשמחה, הּׁשם את עבד ּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹּדכאׁשר 
עבד ּו את מאּמת ּברננה לפניו  ּדבאּו והינ ּו ּברננה, ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹלפניו 
ּדהעבֹודה  ּבׂשמחה", ה' את "עבד ּו ּופר ּוׁש ּבׂשמחה. ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָה'

ּתפּלה  ּבתֹורה הּוא ּבר ּו הּקד ֹוׁש את עֹובד  ְְִֵֶֶַָָָָָָָׁשהאדם
להיֹות  ּדוקא, ּבׂשמחה להיֹות צריכה הּמצות, ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹּומעׂשה
ּדהּנה  ּבעבֹודתֹו, ׁשּמתעּנג הּתענ ּוג על  הֹוראה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׂשמחה
הם  הּמצות, ּומעׂשה ּתפּלה ּדתֹורה אּלּו ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹֹׁשל ׁשה
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מראה  ואילך . 94 עמוד  תרצ"ט  - המאמרים בספר נדפס (*
שם. מהמו"ל  - הגליון בשולי  המקומות

ב.1) ק, תהלים
ב.2) א, אבות



רמג    

ּכמאמר  עֹומד , העֹולם עליהם אׁשר  ּדברים 2הּׁשל ׁשה ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
על  הּתֹורה על  עֹומד , העֹולם ּדברים ׁשל ׁשה ְְִֵַַַַָָָָָֹ"על 
הּכּונה  חסדים ּדגמיל ּות חסדים", ּגמיל ּות ועל  ְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָָהעבֹודה
נקרא  הּמצות ּדמעׂשה הּדבר  וטעם הּמצות, ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֹמעׂשה
לתׁשל ּום  ּדֹומה אינ ֹו חסדים ּדגמיל ּות חסדים, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָּגמיל ּות
הּדין , ׁשּורת ּפי על  ׁשּמּגיע הּוא ּדהּׂשכר  עבֹודה, ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָׂשכר 
חסדים  ּגמיל ּות אבל  ׂשכר ֹו, על  ּבא ּדבר  איזה ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָּדהעֹוׂשה
הּמצות  ענין  ּכלל ּות לכן  הּדין , מ ּׁשּורת לפנים ְְְְִִִִִִֵַַַַָָֹהּוא
ּבר ּו הּקד ֹוׁש לנ ּו ּׁשּנתן  מה ּדזה חסדים, ּגמיל ּות ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָנקראים
מ ּׁשּורת  לפנים אמ ּתי חסד  ּגמיל ּות הּוא הּמצות את ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַֹהּוא
עליֹון  וחסד  עצמית האהבה מ ּצד  אּלא זה ואין  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּדין ,

ּוכמאמר  את 3ּבלבד , לז ּכֹות הּוא ּבר ּו הּקד ֹוׁש "רצה ְְְֲִֶַַַַַָָָָ
הּנה  לכן  הּדין , מ ּׁשּורת ׁשּלפנים זכ ּות ׁשהּוא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָיׂשראל ",
היא  ועבֹודה חסדים, ּגמיל ּות נקראת הּמצות ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹּכלל ּות

קר ּבנ ֹות  ּבמקֹום ּתפּלה ועכ ׁשו  הּקר ּבנ ֹות, והינ ּו4עבֹודת , ְְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָ
אמנם  ּבׂשמחה. להיֹות צריכים ּדברים הּׁשל ׁשה ְְְְְְְְִִִִִַָָָָָָֹּדכל 

ּׁש מה הּנה ּפרט ,  ּבׂשמחה"ּבדר הוי' את "עבד ּו ּכתּוב ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּדכתיב  הּתפּלה, עבֹודת ׁשהּוא העבֹודה עּמּוד  על  5קאי ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ

רז "ל  ואמר ּו לבבכם", ּבכל  עבֹודה 6"ּולעבד ֹו היא "איז ֹו ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָ
עבֹודה  היא ּדתפּלה והינ ּו ּתפּלה", ז ֹו אֹומר  הוי ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבּלב,
ּבל ּמּוד  ח ּיּות נ ֹותן  ׁשּבּלב ועבֹודה הּלב, ּובתֹו הּלב ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָעם
ּבׂשמחה  להיֹות צריכה ועבֹודה הּמצות, וקּיּום ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹהּתֹורה
על  אׁשר  ּבׂשמחה, ׁשּתהיה העבֹודה נ ֹוגע ּכ וכל  ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּדוקא,

ּכתיב  ּבׂשמחה עבֹודה את 7העּדר  עבד ּת לא אׁשר  "ּתחת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
את  ועבד ּת ּכל , מרב לבב ּובט ּוב ּבׂשמחה אלקי ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹה'
ּבׂשמחה, ּבעבֹודה הּיתר ֹון  מהּו להבין  וצרי ."ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹאיבי
ּבאלקּות, וההתּבֹוננ ּות ההּׂשגה היא עבֹודה עּקר  ְְְֱֲֲִִִֶַַַַָָָֹֹהלא
,"אלקי לקראת "הּכֹון  להיֹות צרי הּכל  ּתח ּלת ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָֹֹאׁשר 

הּוא  מי לפני לדעת ּדצרי הּתפּלה, הכנת להיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָּדצרי
ּוכמאמר  מה 8מתּפּלל , ולידע עֹומד ", אּתה מי לפני "ּדע ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָ

ּבׁשבח  הּדּבּור  אֹותּיֹות היא ּדהּתפּלה הּתפּלה, ענין  ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָהיא
והתעֹורר ּות  ּובּקׁשה ּבעבר , עּמֹו  יתּבר חסּדֹו על  ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָוהֹודיה
אדם  עם מד ּבר  האדם אם ּדגם ל ֹו, ּׁשחסר  ּבמה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָרחמים
מ ֹוציא  ּׁשהּוא מה יׁשמע ׁשּלא ּכזה ּבאפן  ויד ּבר  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּכמ ֹותֹו,
זאת  לבד  הרי ּתבֹות, ּכּמה ׁשּמבליע ּובחטיפה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמ ּפיו ,
ׁשהּוא  למה קּׁשבת אזן  יּטה לא הּׁשֹומע האדם ְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאׁשר 
ּכי  ל ּצלן , רחמנא ּדעה לחסר  יח ׁשבּוהּו עֹוד  אּלא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָמד ּבר ,
ּבעצמ ֹו הּוא אׁשר  ּכזה, ּבאפן  יד ּבר  לא ּבדעּתֹו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּׁשלם
ּומ ֹוׁשל , ׂשר  לפני יבֹוא ואם מד ּבר , ּׁשהּוא מה יֹודע ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאינ ֹו
עּמֹו, להיטיב ׁשּמבּקׁש אֹו עּמֹו, חסּדֹו על  ל ֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַלהֹוד ֹות
מד ּבר  ּׁשהּוא מה יׁשמע ׁשּלא ּכזה ּבאפן  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹויד ּבר 
ּדבריו , את יׁשמעּו ׁשּלא ּבלבד  ז ֹו לא הּנה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּובהבלעה,
 מל לפני ּכׁשעֹומד  ּובפרט  ּכלה, יגר ׁשּוהּו עֹוד  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָאּלא

לה  הּוא ּבר ּו הּקד ֹוׁש הּמלכים יתּבר ,מלכי אליו  תּפּלל  ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ
ּבּקׁשה  ּתפּלת הן  והֹודיה, ׁשבח  ּתפּלת ׁשּתהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהן 
לבּטא  מסּדרה ּתפּלתֹו להיֹות צריכה רחמים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻוהתעֹורר ּות
לא  להׁשמיע וצרי ּבר ּורה, ּובׂשפה ּבמתינ ּות ְְְְְְִִִִִַַָָָָָֹ[ה]אֹותּיֹות
הּוא  אׁשר  הּמּלֹות ּפר ּוׁש ול ּבֹו למח ֹו ּגם אּלא לאזניו  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹרק
ּבהּׂשגה  ההתּבֹוננ ּות היא הּתפּלה עבֹודת ועּקר  ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָמתּפּלל ,
ויראה. אהבה ּבהתעֹורר ּות יתעֹורר  אׁשר  עד  ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶַַָָֹאלקית,
ּבׂשמחה  היא העבֹודה אם נ ֹוגע ּזה מה הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָולכאֹורה
נ ֹוגע  ּכ וכל  ּבׂשמחה, ּדעבֹודה הּיתר ֹון  ּומהּו לא, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹאֹו
ּובקּיּום  הּתֹורה ּבל ּמּוד  הוי', ּבעבֹודת הּׂשמחה ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָענין 
על  אׁשר  עד  ּבפרט , הּתפּלה ּובעבֹודת ּבכלל  ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָֹהּמצות
את  "ועבד ּת הּוא הענ ׁש הּנה ּבׂשמחה העבֹודה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהעּדר 

האֹויבים. הּמה ּומי ,"ְְִִֵֶָָֹאיבי

 וג ביראה , צ"ל  התפלה  הקירוב. מצד  – השמחה  סיבת  הריחוק , מצד  – היראה  סיבת 
הרוחני מהמזל  גידול – למטה  הצמחי ה '. עובד  שהוא  מזה  בשמחה 

‰p‰Â אֹומר אחד  "ּכתּוב איתא: ט ֹוב ׁשֹוחר  ּבמדר ׁש ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶָָָָ
אֹומר  אחד  וכתּוב ּבׂשמחה, ה' את עבד ּו9עבד ּו ְְְְְִִִֵֶֶָָָ

ּבׂשמחה  ואם ּבׂשמחה, ל ּמה ּביראה אם ּביראה, ה' ְְְְְְְְְִִִִִִֶָָָָָָאת
יהא  להתּפּלל  עֹומד  ּכׁשאּתה איּבא ר ' אמר  ּביראה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָל ּמה
ּכּיֹוצא  ׁשאין  לאלקים עֹובד  ׁשאּתה ׂשמח , עלי ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹל ּב
הּבאים  ּכח ֹות ׁשני הם ו ׂשמחה יראה ּדהּנה ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֹּבֹו".
הּוא  הּיראה וסּבת ּדמקֹור  הפכ ּיֹות, וסּבֹות ְְְְְְִִִִִִַַָָמ ּמקֹור ֹות

הּנסיגה  היא הּיראה ּפעּלת הּנה ולכן  הרח ּוק, ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֻמ ּצד 
מה  וכל  ופחד , הּמֹורא מ ּגדל  ונפחד  נרעׁש ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹלאח ֹור 
ּומקֹור  ּביֹותר , היא לאח ֹור  הּנסיגה ּביֹותר , היא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּׁשהּיראה
ּביֹותר  מתקרב ׁשהּוא ּדוקא, הּקר ּוב הּוא הּׂשמחה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָוסּבת
ּדהאדם  ּבמ ּוח ׁש, ר ֹואין  ׁשאנ ּו ּוכמ ֹו הּׂשמחה, ּגדל  ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹמ ּצד 

הּוא הּׂשמחה ל ּכל ּבעת ּומתקרב ּכבֹודו , על  מו ּתר  ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹ
הּנה  יֹותר  ׂשמח  ּׁשהּוא מה וכל  אליו , ּכּלם את ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּומקרב
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רמד   

מ ּצד  ּבא הּׂשמחה ענין  ּכלל ּות להיֹות קר ּובֹו, ּתהיה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָיֹותר 
ּדפרי וזהּו להיֹות אהּקר ּוב, צריכה הּתפּלה עבֹודת אם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשּיהיה  אפׁשר  אי הרח ּוק, מ ּסּבת ּדבאה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּביראה,
וסּבה  מ ּמקֹור  הּבאה הפכית מ ּדת ׁשהיא ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָּבׂשמחה,
להיֹות  צריכה הּתפּלה ּדעבֹודת איּבא ר ' ואמר  ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָהפכית,
להיֹות  צרי הּלב אבל  ל ּלב, יראה ה' ּכי מ ּפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּביראה,
מ ּזה  היא ּדהּׂשמחה והינ ּו אלקים, עֹובד  ׁשהּוא ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׂשמח 
ּבאֹותּיֹות  הּדּבּור  ידי ועל  אלקים, עֹובד  ׁשהּוא ְְְְֱִִִֵֵֶַַַֹעצמ ֹו
ּבעצמ ֹו הּתענ ּוג נעׂשה עצמ ֹו מ ּזה הּנה ּבׂשמחה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּתפּלה
ר ּבֹותינ ּו אמר ּו ּדהּנה ׁשּלמעלה, הּתענ ּוג את ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּומעֹורר 

מ ּלמעלה 10ז "ל  מ ּזל  ל ֹו ׁשאין  מ ּלמ ּטה עׂשב  ל אין  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הרי  ׁשּלמ ּטה, הּצמחים ּדבכל  ּגדל , ואֹומר  ּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּמּכה

ּוכמ ֹו הר ּוחני, מ ּזלם מן  הּוא ּפר ֹותיהם וטעם ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּגּדּולם
ּומראהּו, ריח ֹו הּגׁשמי הּתּפּוח  ׁשל  וחמיצּות ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַמתיקּות
ער ּכֹו ׁשרח ֹוק והגם הר ּוחני, הּמּזל  מן  הּוא הּכל  ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּנה
הּמּזל  לגּבי , לח הּנר ּגׁש ּגׁשמי ׁשהּוא הּתּפּוח  טעם ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָֹמאד 
לא  ואם הר ּוחני, מהּמּזל  ּבא זה הּנה מקֹום מ ּכל  ְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹהר ּוחני,
רק  ּבהּתּפּוח , מתיקּות היה לא ּבהּמּזל  מתיקּות ְְְְִִַַַַַַָָָָָֹהיה
ּדפנימית  והינ ּו ׁשּבהּמּזל , ּתח ּתֹונה מהּמדרגה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּזהּו
הר ּוחני  מהגׁשמת הּוא ׁשּבהּתּפּוח  הר ּוחני ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָהח ּיּות
ׁשּבר ּוחני  הּגׁשמי הרי ונפׁש, ּבגּוף ּוכמ ֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבהּמּזל ,
ּכן  הּנה ׁשּבּדם, הר ּוחני ּבחם ׁשּמתל ּבׁש הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּדנפׁש,
מהּגׁשמי  הּוא ׁשּבּתּפּוח , והר ּוחנ ּיּות ּפנימי ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָהח ּיּות

הּמּזל . ְִֶַַָָׁשּבר ּוחנית

ראיה , :בחושי .העליו באד מקורו  למטה , האד למעלה . מקור  לו  יש שנתהווה  מה  כל 
 מה למעלה  החיות , הארת  מהות  נמש באברי מאד , מצומצמת  החיות  ודיבור , שמיעה 

השכל  ואור  שבלב מדות  –

‰p‰Â ּגבּול ּבעלי ּבהתהּוּות יּובן  ּכזאת ּבדגמא ¿ƒ≈ְְְְְֲִֵַַָָָֹֻ
ל ֹו יׁש הּכל  הּנה ּׁשּנתהּוה, מה ּדכל  ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָֹֹמאלקּות,
ּכל  ׁשל  הר ּוחני ּדׁשר ׁשֹו וכ ּיד ּוע למעלה, ּומקֹור  ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשר ׁש
ּדבר  ּדכל  עד  יֹותר , ועליֹונה ּגבֹוּה ּבמדרגה הּוא ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָּדבר 
ׁשהּוא  ּוכמ ֹו ׁשר ׁשֹו, לגּבי ער ֹו ּבאין  הּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָׁשּנתהּוה
ּדבר  ּבכל  הּוא ּכן  הּנה הּמּזל , לגּבי ׁשּלמ ּטה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהעׂשב
האחר ֹונה  הּמדרגה לגּבי לבד  ּדגמא ׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשּנתהּוה,
ּבאדם  הּוא ּכן  אׁשר  ּומקֹור ֹו, ׁשר ׁשֹו ׁשהּוא ְְְֲֵֶֶֶֶָָָָָׁשּבעליֹון 
הּנה  מקֹום מ ּכל  העליֹון , ּבאדם מקֹור ֹו לגּבי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּלמ ּטה
ּבּדגמא  ׁשהּוא ּכדמ ּותנ ּו", ּבצלמנ ּו אדם "נעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכתיב
ּבׁשל ׁשה  מתח ּלקים הם הרי הּנפׁש וכח ֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלמעלה,
ּוכלל ּות  ּולבּוׁשים, ח ּוׁשים ּכח ֹות, והם ּכֹוללים, ְְְְִִִִֵָֹסּוגים
מתּפּׁשטים, רק ׁשהם ויׁש עצמ ּיים, ׁשהם יׁש הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֻּכּלם
ׁשהן  הּדּבּור , ּולבּוׁש וריח  ׁשמיעה הראּיה ּבח ּוׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּוכמ ֹו
לעצמ ֹו, ח ּוץ ּׁשּיֹוצאין  מה מהּנפׁש הארה התּפּׁשט ּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָרק
ּׁשח ּוץ  מה ול ׁשמע לראֹות הּוא ּוׁשמיעה הראּיה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹּדח ּוׁשי

אֹור  יֹוצא הראּיה ּדבח ּוׁש ּביניהם ההפר ׁש ורק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלעצמ ֹו,
הּנה  הּׁשמיעה ּובח ּוׁש הּנראה, הּדבר  ותֹופס ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמהאדם
וד ּבּור  האדם, ּבאזני ונכנס הּנׁשמע מהּדבר  אֹור  ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָיֹוצא
התּפּׁשט ּות  הּוא זה ּדכל  הרי הּזּולת, אל  לגּלֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָהּוא
ואינ ֹו ּבמאד , מצמצם הּוא ּבהם ּדהח ּיּות לבד , ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻהארה
והגם  הח ּיּות, מהּות ׁשּנמ ׁש ׁשּבאברים להח ּיּות ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּדֹומה
הּנפׁש, הארת רק הּוא הּגּוף את המח ּיה הח ּיּות ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּדכלל ּות
ׁשאין  ּכמ ֹו הּגּוף, את להחיֹות מתעּסק[ת] הּנפׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַּדאין 
להיֹות  ל ֹו, ּבסמ ּו אׁשר  את להחם מתעּסק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָהאׁש
מקֹום  מ ּכל  הּנפׁש, הארת רק הּוא הח ּיּות ענין  ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָּדכלל ּות
ּדיד  חיצֹונים ּבהאברים ּגם נמ ׁשכת ההארה מהּות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרי
ׁשּכן  וכל  ולב, ּדריאה ּפנימים ּבאברים ּובפרט  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָורגל ,

ה  ר ּוחנים ׁשהן  ׁשּבּלב הח ּיּות ּבמ ּדֹות מ ּכל  יֹותר  ר ּבה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ור ּוחני  נעלה ׁשהּוא הּׂשכל  אֹור  ׁשּכן  וכל  ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבאברים,
ּׁשאין  מה הּנפׁש, וח ּיּות אֹור  מהּות הּוא זה ּדכל  ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָּביֹותר 

לבד . הארה התּפּׁשט ּות הם הח ּוׁשים ְְְִִֵֵֶַַַָָּכן 

בב"א  המשיח  בביאת  שבשכל . מהתענוג  יותר  שהוא  ,שבה התענוג  – החושי מעלת 
ממש  העי ראיית  יראו , בעי עי –

‰p‰Â הח ּוׁשים הרי הח ּיּות, ענין  מ ּצד  אׁשר  היֹות עם ¿ƒ≈ְֱֲֲִִִִֵֶַַַַַ
מהח ּיּות  ּגם ּומדרגה ּבמעלה למ ּטה ְְְֲֵֵֵַַַַַַָָָהם
אנ ּו מקֹום ּומ ּכל  הּכח ֹות, ח ּיּות לגּבי ׁשּכן  וכל  ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבאברים,
הּנעלים  הּכח ֹות על  ּגם ּבהח ּוׁשים יתר ֹון  ׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹר ֹואין 

הּנפׁש ּדתענ ּוג הענג, ּבענין  הּוא והּיתר ֹון  ו ׂשכל , ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּדמ ּדֹות
אין  אׁשר  ּבמאד , ועצּום נפלא ענג ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹּבהח ּוׁשים
ּגם  אף אּלא האברים, ּבח ּיּות רק לא ּכלל , ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻּדגמתֹו
ּבח ּוׁש ׁשּיׁש הענג ענין  ּוכמ ֹו נעלים, הּיֹותר  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבהּכח ֹות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

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

י '.10) פרק ב' חלק נבוכים מורה א. רנא, א' חלק זוהר ו. י , פרשה רבה בראשית ראה

שמקשה .א .



רמה    

ּדכאׁשר  ּבמאד , ועצּום נפלא ּתענ ּוג ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹהראּיה,
מתּפעל  הרי למראה, נחמד  ודבר  נאה צּיּור  ר ֹואה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאדם
ּדכל  ּבלבד  ז ֹו לא אׁשר  עד  מאד , ּומתעּנג נפׁשֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּבעצם
אּלא  ההּוא, ענג עצם ּגדל  מ ּפני מתּבּטלים נפׁשֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹּכח ֹות
זי קאן  ער  מ ּׁשם, עצמ ֹו להעּתיק יכ ֹול  ׁשאינ ֹו זאת, ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹעֹוד 

אּפרייסין  ניט  ּדעם עינ ֹוב פּון  טביעת היא חזקה ּכ וכל  , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
ההּוא, מהּמקֹום  הֹול אם ּגם אׁשר  עד  ההּוא, ְֲִִֵֵֶַַַַַַָּבהּצּיּור 
וגם  ּבמח ֹו, חקּוק למראה הּנחמד  הּדבר  אֹו הּצּיּור  ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּנה
הּצּיּור , אצל  וסמ ּו עֹומד  ּכאּלּו הּוא הּנה ׁשהּוא, ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמקֹום
אצל ֹו הּוא רב, זמן  ּבמ ׁש זה על  נז ּכר  ּדכאׁשר  הּוא ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָוכן 
הּתענ ּוג  עצם ּגדל  מ ּפני הּוא זה ּדכל  אֹותֹו, ר ֹואה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹֹּכאּלּו
ׁשּבהׂשּכלה, מהענג יֹותר  הר ּבה ׁשהּוא הראּיה, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבח ּוׁש
הרי  הּׂשגה איזה ּכׁשּמּׂשיג אֹו ענין  איזה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּדכ ׁשּמׂשּכיל 
ּתאיר  אדם "חכמת ׁשּכתּוב ּוכמ ֹו ּבזה, מתעּנג ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא

אין  אבל  מאירים, ּפניו  ׁשּבהׂשּכלה הּתענ ּוג ּדמ ּפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּפניו ",
ׁשּבראּיה  ּבענג הּנה ולכן  ׁשּבראּיה, הּתענ ּוג ּכמ ֹו ּכלל  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹזה

לזה, נמ ׁש עצמ ּותֹו ּכל  רק הרי ּבּׂשכל , ּכן  ּׁשאין  מה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכן  ּגם הּוא הּׂשכל  עין  ראּית ׁשּנקרא ּדחכמה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבראּיה
זה  וגם ׁשּבחכמה, ּבראּיה ּדוקא זה הרי ּבזה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנד ּבק
הּמׁשיח  ּבביאת הּיתר ֹון  ּדזהּו העין , ראּית ּכמ ֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָאינ ֹו

ּדכתיב  אמן  ּבימינ ּו ּדהרי 11ּבמהרה יראּו", ּבעין  "עין  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
ּבּנׁשמ ֹות  ּכן  ּגם עכ ׁשו  יׁש הרי הּׂשכל  עין  ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָראּית
ראּית  ׁשּיהיה הּוא, הּמׁשיח  ּדביאת והּיתר ֹון  ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָהּגבֹוהֹות,

ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו מ ּמׁש, כל 12העין  וראּו ה' ּכבֹוד  "ונגלה ְְְְְִִֶַַָָָָָָ
הּוא  ׁשּבראּיה ּדהענג הרי ּדּבר ", ה' ּפי ּכי [יח ּדו ] ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבׂשר 
הּיֹותר  ּבּכח  ּגם ּדגמתֹו ּכזה ענג ּׁשאין  מה נפלא, ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻענג

ונעלה. ְֲֶַַָּגבֹוּה

הלב  בפנימיות  הרצו , בגו אחיזה  לה יש ,מקיפי שה אע "פ ,והרצו התענוג  כוחות 
 וגור העונג , פנימיות  מאיר  הראייה  בחוש ורק  העונג , חיצוניות  מאיר  בשכל  במוח . והעונג 

המדות  התעוררות 

‰p‰Â ׁשּבּמח עצמית ּבנקּדה היא הענג ּדעצם יד ּוע ¿ƒ≈ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
היֹותם  עם ורצֹון  ּדתענ ּוג ׁשּבּלב, ּפנימית ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָֻוהּנקּדה
ּבּגּוף  ּפרטים ּכלים להם ּדאין  ׁשּבּנפׁש, מ ּקיפים ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמ ּכח ֹות
הּׂשכל  מ ׁשּכן  ּדמקֹום ו ׂשכל , ּדמ ּדֹות ּפנימים להּכח ֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹּכמ ֹו
להם  יׁש הרי מקֹום ּומ ּכל  ּבּלב, הּמּדֹות ּומ ׁשּכן  ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבּמח 
הּנפׁש עצם ּגם ּדהרי ּבּגּוף, מ ּמׁש והתקּׁשר ּות ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאחיזה
אפׁשר  אי אחת ּדנפׁש והראּיה הּגּוף, עם ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻמקּׁשר 
לא  ּדפעם ּבּזהר  וכדאיתא ּכאחת, ּגּופים ּבׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹֹׁשּתתל ּבׁש
הר ׁשּב"י  ׁשאל ֹו ּוכ ׁשּבא ּבהאידרא, להּלּמּוד  אל ּיהּו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּבא

מר  קאתי לא הּוא ג מד ּוע ּבר ּו הּקד ֹוׁש ׁשלח ֹו ּכי הׁשיבֹו , ְִִֵֵַַַַָָָָָֹ
ּבגּוף, להתל ּבׁש צרי והיה סבא, המנ ּונא רב את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָלהּציל 

להׁשּתּתף  ּכדי ּבהאידרא וגם קּדיׁשא החבר ּיא עם ּבל ּמּוד  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
אי  אחת ונפׁש ּבגּוף, מל ּבׁש להיֹות ּכן  ּגם צרי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻהיה
עצם  ּדגם הרי ּכאחת, ּגּופים ּבׁשני להתל ּבׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאפׁשר 
ּכח ֹות  ׁשהם ותענ ּוג ּברצֹון  ׁשּכן  מ ּכל  ּבּגּוף, מקּׁשר  ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻהּנפׁש
והּוא  ּבּגּוף, מ ּמׁש והתקּׁשר ּות אחיזה להם ּדיׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש,
הּוא  העּקר  ּדבּלב ולב, ּדמח  ועצמ ּיּות ּפנימית ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֻּבהּנקּדה
ּגם  הּנה מקֹום ּומ ּכל  ּבּמח , הּוא והּתענ ּוג הרצֹון , ְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָֹאחיזת

הּוא  ּבגּוף הּנפׁש עצם קּׁשּור  ּכי ּבּלב הּוא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַהּתענ ּוג
הח ּיּות  ענין  עצם מ ּצד  הּנה ולכן  ׁשּבּלב, ּפנימית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻּבהּנקּדה
ּבּלב, הרצֹון  אחיזת ּפרט   ּבדר אבל  ׁשוים, [ה]אנ ׁשים ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּכל 
ּבהּנקּדה  הּוא ׁשהּתענ ּוג והגם ּבּמח , הענג ְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֻואחיזת
עצם  מאיר  אינ ֹו ּבּׂשכל  הּנה מקֹום מ ּכל  ׁשּבּמח , ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעצמ ּיּות
ח ּוׁש ּכמ ֹו ּבהח ּוׁשים ורק לבד , החיצֹונית אם ּכי ְְְְֲִִִִִַַַַַַהּתענ ּוג
נמ ׁש עצמ ּותֹו ּדכל  עד  הענג ּפנימ ּיּות נמ ׁש ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹהראּיה,
וכן  ּבעיניו , ר ֹואה אׁשר  נחמד  הּדבר  אֹו נאה הּצּיּור  ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחר 
וירידה  על ּיה ּפֹועל  ׁשּבראּיה ּדהענג ּבר ּוחנ ּיּות ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָֹהּוא

ּוכמאמר  הר ֹואה, צּדיקים 13ּבהאדם ׁשל  עיניהם "מראֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבנפׁשֹו מצּיר  ּדכאׁשר  ּבהעבֹודה, הּוא וכן  אֹותם", ְְְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָָמעלה

ּתּתאה  ּדעלמא ּכגוונא עּלאה ּדעלמא קד ּׁשה ,ד צּיּורי ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָֻ
ועבֹודה  הּתֹורה ל ּמּוד  ּבׁשקידת זה ידי על  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּומתעֹורר 
וכן  זה, ידי על  מתעּלה הרי הּמצות, ּבקּיּום וח ּיּות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹׁשּבּלב,
ּדחטאי  סרסּורא ּתרין  ול ּבא ּדעינא להיפ ו ׁשל ֹום ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָחס

ּדמ ּלתא ה 14אּנּון  ּוכללא ט ֹוב ו. ּדבר  ר ֹואה העין  ּדכאׁשר  , ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָ
ּגּלּוי  ּגֹורם העין  ּדראּית להיֹות ח ֹומד , הּלב הּנה ,להפ ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָאֹו
ׁשּבראּיה. ּפנימי הּתענ ּוג מ ּפני והּוא הּמּדֹות, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָוהתעֹורר ּות
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רמו   

דבק  פועל  בראייה  לנקודת התענוג  מגיע  הוא  כי  הנפש, כלות  פועל  דשמיעה  תענוג  ות ,
ודיבור  ריח  שבהשכלה , התענוג  בי חילוקי הלב. פנימיות 

‰p‰Â למ ּטה הם הח ּוׁשים הרי הח ּיּות ּדבענין  הגם ¿ƒ≈ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָ
מצמצם  הּוא הח ּוׁשים ּדח ּיּות ּבהאברים, ְְְְְִִִֵַַָָָֻמ ּכמ ֹו
ּוכמ ֹו יתר ֹון , ּבהם יׁש הרי הּתענ ּוג, ענין  מ ּצד  אבל  ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמאד ,
הּוא  הרי ערב, קֹול  ׁשֹומע ּדכאׁשר  ּבח ּוׁש, ר ֹואין  ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָׁשאנ ּו
ׁשּיכ ֹול  עד  מאד , נפלא ּבתענ ּוג נפׁשֹו ּבעצם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹמתּפעל 
ּדכליֹון  הּקֹול , נעימ ּות ערבּות מ ּפני הּנפׁש ּכל ֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַלהיֹות
יֹותר  עֹוד  הּׁשמיעה ּבח ּוׁש הּוא הּתענ ּוג מ ּצד  הּבא ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָהּנפׁש
ּבענין  רק הּוא הראּיה ּדבח ּוׁש הראּיה, ּבח ּוׁש ְְְְְְְִִִִִַַָָָָמ ּכמ ֹו
ח ּוׁשי  אׁשר  היֹות ּדעם הּכּליֹון , ּבענין  לא אבל  ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹהּדבקּות
ׁשּמח ּוץ  ּבדברים הם ׁשניהם הּנה והּׁשמיעה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהראּיה
ּדפעּלת  ּבפעּלתם, חל ּוקים הם הּנה מקֹום מ ּכל  ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָֻֻלהאדם,
ּובדבקּות  הּדבקּות, ענין  ּדפֹועל  הראּיה ׁשּבח ּוׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהּתענ ּוג
אחר  ּבמקֹום ּבהיֹותֹו ּדגם ּומקֹום, מ ּזמן  ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּכז ֹו
ּובכל  עיניו , לנגד  נ ּצב ּכמ ֹו הּדבר  הּנה זמן , ר ּבּוי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואחר 
ּופעּלת  הּכח ֹות, ּכליֹון  ענין  ּפֹועל  אינ ֹו הּתענ ּוג הּנה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַֹֻזה
ּכי  הּדבקּות ּבענין  רק לא הּוא הּׁשמיעה ּדח ּוׁש ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָֹהּתענ ּוג
הּׁשיר  ּדקֹול  מ ּפני הּוא הּדבר  וטעם הּכּליֹון , ּבענין  ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָאם

ּדל ּבא  ּבאּודנא ּומ ּגיע האזן  ּבנקבי הּנקּדה ז נכנס ׁשהיא , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
ׁשּמֹוׁש ׁשּבּנפׁש יחידה הׁשראת ּדׁשם ׁשּבּלב, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּפנימית
הּכח ֹות, ּכליֹון  להיֹות ׁשּיכ ֹול  עד  אליו , הּכח ֹות ְְִִֵֶַַַָָָֹֹּכל 
הּתענ ּוג  ענין  ּדכל  ּכזה, ּתענ ּוג יׁש לא הרי ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּדבּׂשכל 

ּבריח  וכן  לבד , הּדבקּות ּבענין  רק הּוא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּבהׂשּכלה
הּמתּפּׁשט  מהח ּיּות ׁשּלמעלה הּנפׁש ח ּיּות ּבעצם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָׁשּמּגיע

על  נפׁשֹו מ ׁשיבים הּמתעּלף ולכן  הריח ,ּבאברים, ידי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ
ּבאברי  הּמתּפּׁשטת הּנפׁש הארת סּלּוק הּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּדהתעּלפּות
ולכן  מהתּפּׁשט ּות, ׁשּלמעלה ּבעצם מ ּגיע והריח  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּגּוף,
ּתענ ּוג  ּבזה יׁש הרי ּבד ּבּור , וכן  הּנפׁש. את מ ׁשיב ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָהּוא
ּדבר  ׁשּמד ּבר  ׁשּבּדּבּור  ּבמ ּוח ׁש ר ֹואין  ׁשאנ ּו ּכמ ֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָנפלא,
מ ּבהּׂשגת  יֹותר  ותענ ּוג ח ּיּות ּבזה יׁש הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָהׂשּכלה,
הגּדלה  ׁשעֹוׂשה ּבד ּבּור  זאת ועֹוד  לעצמ ֹו, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹהּׂשכל 
זה  הרי אהבה ּדבר  ּדכ ׁשּמד ּבר  ּבּמּדֹות, ּוכמ ֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹּבהּכח ֹות,
ׁשהיה  מ ּכמ ֹו ועז  ׂשאת ּביתר  האהבה הגּדלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּפֹועל 
הּלב, אל  נכנסים הּלב מן  הּיֹוצאים ּודברים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּתח ּלה,
הגּדלה  ּפֹועל  והּדּבּור  אליו , אֹוהבֹו אהבת ּגם ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָּדמגּדיל 
הרי  הּדּבּור  ידי ׁשעל  ּבלבד  ז ֹו לא אׁשר  הּׂשכל , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹּבכח 
ּדעל  זאת עֹוד  אּלא ּבר ּור , ההּוא הּמׂשּכל  אצל ֹו ְְְֲֶֶֶַַַַָָָֹֻנעׂשה
חד ׁשים  ענינים אצל ֹו מתח ּדׁשים הרי הּדּבּור  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָידי
ּבט ֹוב  ההּוא הּמׂשּכל  את ּדמבין  הן  ההּוא, ְְְְְִֵֵֶַַַַָָֻֻּבהּמׂשּכל 
מבין  הּוא הרי הּמתח ּדׁשים הענינים ידי ּדעל  והן  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָיֹותר ,
איזה  להם [ׁש]יׁש אֹו הּמסּתעפים, ענינים ע ֹוד  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיֹותר 
ׁשּבּדּבּור . הּתענ ּוג מ ּפני הּוא זה ּדכל  זה, למ ׂשּכל  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּיכ ּות

 מעוררי כי  מהכוחות , למעלה  החושי התענוג , מצד  פנימית . כוונה  מעורר  הדיבור  קול 
ישראל ,  באר הגילוי  כמו  ,העי לראיית  נמשל  מלמעלה  פנימי  גילוי  כל  שבנפש. התענוג 
 קול כי  ותפלה , דתורה  – קול את  השמיעיני  .הצדיקי עבודת  ושע "י  המקדש, בבית 

ערב 

e‰ÊÂ,ּבח ּיּות הּתפּלה ּבאֹותּיֹות הּדּבּור  ידי ּדעל  ¿∆ְְְְְִִִֵַַַַָ
לבּוׁש מעלת מ ּצד  ּדזהּו הּתענ ּוג, את ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַממ ׁשיכים
ולב, ׁשּבמח  ּפנימית הּכּונה מעֹורר  הּדּבּור  ּדקֹול  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּדּבּור ,

ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו ּבד ּבּור , להיֹות צרי הּתֹורה ל ּמּוד  15ולכן  ְְְְִִִִֵֶַָָָָ
ּוכתיב  ּבם", ואמר ּו16"וד ּבר ּת למצאיהם", הם 17"ח ּיים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּדמ ּצד  הגם הּנה ּדהח ּוׁשים הרי ּבּפה", ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַ"למ ֹוציאיהם
הּנה  הענג מ ּצד  אבל  ּבמדרגה, למ ּטה הן  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהח ּיּות

מ ּכמ ֹוהח ּו יֹותר  הר ּבה ונעלית ּגבֹוּה ּבמדרגה הם ׁשים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ
הּתענ ּוג, חיצֹונית רק הּוא ּדבהם ּביֹותר , הּנעלים ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָֹּבּכח ֹות
מעֹוררים  והן  הּתענ ּוג, ּפנימית מתּגּלה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַּובהח ּוׁשים

ּגּלּוי  ּדכל  מ ֹוצאים אנ ּו ולכן  ׁשּבּנפׁש, הּתענ ּוג ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּפנימית
ּבבחינת  ׁשהּוא והינ ּו ּביֹותר , ּפנימי ּגּלּוי ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָלמעלה

ׁשּכתּוב  ּוכמ ֹו העין , לראּית נמ ׁשל  זה הרי ּביֹותר , 18קר ּוב ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אלקי ה' עיני ּתמיד  אתּה, ּדר ׁש אלקי ה' אׁשר  ֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹֹ"ארץ
יׂשראל  ּבארץ ּדההמ ׁשכה להיֹות הּוא הּדבר  וטעם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּה",
לכן  הארצֹות, ּבכל  מ ּכמ ֹו יֹותר  ּפנימית המ ׁשכה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָהיא

ּוכתיב  ּבּה", אלקי ה' עיני "ּתמיד  ּבּה "והיּו19נאמר  ְְֱֱִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּבבית  אלקּות ּדהּגּלּוי הּימים", ּכל  ׁשם ול ּבי ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָֹעיני
נאמר  סֹוף, אין  אֹור  עצמ ּות ּבחינת ּגּלּוי ׁשהיה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָהּמקּדׁש
היה  ׁשּבראּיה הּתענ ּוג ידי ּדעל  ול ּבי", עיני "והיּו זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל 
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רמז    

הּגּלּוי  הּוא זה ידי ּדעל  וגם סֹוף, אין  אֹור  עצמ ּות ְְְְִִֵֵֶַַַַּגּלּוי
הּנה  ולכן  והּגּלּוי, האֹור  ר ּבּוי ּבבחינת ּפנימי ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָּדאֹור 

ּכתיב  הּצּדיקים עבֹודת ידי על  הּנמ ׁש אֹור  20ּבהּגּלּוי ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָ
ּוכתיב  צּדיקים", אל  ה' יראיו ",21"עיני אל  ה' "עין  ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָ

הראּיה, ידי על  הּבא ּפנימי ּבתענ ּוג אֹור  ּגּלּוי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָׁשהּוא
זאת 22ּוכתיב  ּדהסּתּכל ּות יֹונים", עיני" ּכיֹונים", "עיניו  ְְְְְִִִִִֵֵַַָֹ

ועצמי  ּפנימי יח ּוד  ּבחינת להיֹות הּתענ ּוג, ּבחינת ְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַהיא
הּוא  וכן  הראּיה, ּבענין  זה נמ ׁשל  נ ׁשמ ֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָלהֹוליד 
ּבענין  זה נמ ׁשל  למעלה, מ ּלמ ּטה הר ּוחנית ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּבעבֹודה
ּביקרא  לאסּתּכלא ענין  ׁשהּוא "יֹונתי", ּבבחינת ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָָָהראּיה

ה ח ּדמל ּכא  ּתענ ּוג ׁשהּוא ּבבחינה , אלקּות על  ּנפׁש ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָֹ
"אהבה  ּבחינת ׁשהיא ּביֹותר , נעלית ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָּומדרגה
למעלה  מ ּגיע זה הרי ז ֹו ּומדרגה ּבחינה הּנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבּתענ ּוגים",
אלקי  ּבענין  וההתּבֹוננ ּות ההּׂשגה מ ּבחינת יֹותר  ְְְְְְְֱִִִִִֵֵַַַַַַָָֹהר ּבה
ּכביכ ֹול  מעלה ׁשל  והּתׁשּוקה ויראה, אהבה ְְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָוהתעֹורר ּות
ּכמ ֹו ּותפּלה, ּבתֹורה יׂשראל  נ ׁשמ ֹות ּבעבֹודת ְְְְְֲִִִֵַַָָָהּוא

והּוא 23ׁשּכתּוב  ערב",  קֹול ּכי  קֹול את "הׁשמיעני ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ּבעצמ ּות  מ ּגיע זה ּכי להיֹות ּותפּלה, ּדתֹורה ערב ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָהּקֹול 

הּוא. ּבר ּו סֹוף אין  ֵָאֹור 

אבל  מהארה , רק  העולמות  שהתהוות  באלקות , התענוג  מצד  בשמחה , התפלה  עבודת 
הכלי למעלה . התענוג  פנימיות  מעורר  השמחה  ע "י  עצמית . המשכה  – לעמו  קר ויר

הביטול  – לשמחה 

‰p‰Â ּבׂשמחה להיֹות צריכה ּׁשהעבֹודה מה הּטעם זהּו ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
הּתענ ּוג, על  הֹוראה הּׂשמחה להיֹות ְְְֲִִַַַַַָָָָּדוקא,
ׁשל ׁשה  יׁש הּתפּלה ּבעבֹודת ּדהּנה ּבעבֹודתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּמתעּנג
הּׁשני  הּתפּלה, אֹותּיֹות וד ּבּור  אמירת – הראׁשֹון  ְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָענינים,
והּׁשליׁשי  אּלּו, ּבאֹותּיֹות המבארת האלקית ההּׂשגה –ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ההיא, ׁשּבההּׂשגה אלקּות על  ׁשּמתעּנג הּתענ ּוג הּוא –ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ּבאמר ֹו מ ׁשל   ּדר על  ּכי 24ּוכמ ֹו ה' ׁשם את "יהּלל ּו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָ
לעּמֹו קרן  ו ּירם ו ׁשמים, ארץ על  הֹוד ֹו לבּדֹו, ׁשמ ֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָנ ׂשּגב
האלקית  ההּׂשגה הרי כ ּו', קרבֹו" עם יׂשראל  לבני ְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹכ ּו'
מהארה  רק הּוא העֹולמ ֹות ּדהתהּוּות הּוא, זה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבענין 
וזהּו עצמית, המ ׁשכה היא ּבּנׁשמ ֹות והּגּלּוי ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָּפרטית,
ואֹומר  ּבלבד , הארה הּוא ּדׁשם הוי'", ׁשם את ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ"יהּלל ּו
לבּדֹו", "נ ׂשּגב היא ההארה ּדגם לבּדֹו", ׁשמ ֹו נ ׂשּגב ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָ"ּכי
הארה  והינ ּו ו ׁשמים, ארץ על  הּוא וזיו ֹו הֹוד ֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָורק
ּבׁשוה, ּובארץ ּבּׁשמים ּכללית היא זה וגם ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּדהארה,
להאֹור  ׁשּבארץ והּגּלּוי האֹור  ּדֹומה אינ ֹו הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובהתהּוּות

ר ּבֹות  ּוכמאמר  ׁשּבּׁשמים, ז "ל והּגּלּוי "אף 25ינ ּו ּפסּוק על  ְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָ
הּקד ֹוׁש "נטה – ׁשמים" ט ּפחה וימיני ארץ יסדה ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָָָידי
ארץ", ּוברא ׂשמאל ֹו ונטה ׁשמים, ּוברא ימינ ֹו הּוא ְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹּבר ּו
הּוא  והתהּוּותם לזה, זה ּדֹומים אינם ו ׁשמים ּדארץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
לבני  כ ּו' לעּמֹו קרן  "ו ּירם ּדהארה, ּדהארה מהארה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָרק
אֹומר  וכאׁשר  עצמית, המ ׁשכה ׁשהּוא קרבֹו", עם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיׂשראל 
ּבמח ֹו ו ׁשֹומע ּבר ּורה, ּבׂשפה וד ּבּור  ּבקֹול  אּלּו ְְְְְְִִֵֵַָָָֹאֹותּיֹות

מתעּנג  הרי אּלּו, ּבתבֹות המבאר  הּנ"ל  הּמׂשּכל  ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָֹֻול ּבֹו
והּתענ ּוג  ההּׂשגה והּנה ההּוא. הּמׂשּכל  על  ּובל ּבֹו ְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֹֻּבמח ֹו
ּדההּׂשגה  והגם ּבאים, הם אחד  מ ּמקֹור  לא ׁשניהם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנה
אלקית  הּׂשגה מ ּׂשיג ּדכאׁשר  ּכאחד , ּבאים ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹוהּתענ ּוג
על  מתעּנג הּוא הרי הּדעת ּבהעמקת היטב ּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָּומתּבֹונן 

מיחדים  מ ּמקֹור ֹות ּבאים הם הרי מקֹום מ ּכל  ,טאלקּות, ְְֱֲִִִִֵֵָָָָֹֻ
הּנה  ּדההּׂשגה ּבׁשר ׁשם, הּוא ּדכן  לפי הּוא הּדבר  ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָוטעם
הּכלים  מחיצֹונית ׁשר ׁשּה הראׁשֹון  ּבּׁשר ׁש חצבּה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמקֹור 
לכן  יֹותר , למעלה ׁשר ׁשֹו והּתענ ּוג ּדאציל ּות, ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָּדחכמה
על  ׁשּמתעּנג הּתענ ּוג ידי על  ּבעבֹודה למ ּטה ּגם ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּנה
ועצמ ּי[ּו]ת  ּפנימ ּי[ּו]ת מעֹורר  זה הרי ּבהּׂשגתֹו, ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָֹאלקּות
ּבׂשמחה  העבֹודה להיֹות צריכה ולכן  למעלה, ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָהּתענ ּוג
ידי  על  הּקד ׁש לר ּוח  זכה ּדהאריז "ל  וכ ּיד ּוע ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּדוקא,
על  [אם] ּכי הּמצוה ידי על  רק לא מצוה, ׁשל  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹׂשמחה
ּפנימית  מעֹורר  ׁשהּׂשמחה להיֹות מצוה, ׁשל  ׂשמחה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָידי
ּתֹוספת  נמ ׁש ּדוקא זה ידי ּדעל  העליֹון , ּדאדם ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּתענ ּוג
הּבּטּול , הּוא העליֹונה להּׂשמחה והּכלי אֹור , ְְְְְְִִִִֶַַַָָָור ּבּוי
מה  העליֹונה, ׂשמחה ּגּלּוי הּוא ּבּטּול  ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֶֶַָָָָּדבמקֹום
העליֹונה, ׂשמחה ּגּלּוי יׁש לא הּיׁש ּבהר ּגׁשת ּכן  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּׁשאין 

ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו ּדוקא הּבּטּול  ּבמקֹום ענוים 26רק "ויספּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָ
זה  ׁשּיכ ּות להם יׁש ו ׂשמחה ּדענוה הרי ׂשמחה", ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבה'

ּבהּׁשם. ׂשמחה הּמֹוסיפים הם ּדוקא ּדענוים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָלזה,
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רמח   

,האד מכל  ענו  שהיה  רבינו  כמשה  ,בעצ וביטול  עצמו  הרגשת  העדר  מצד  – הענוה 
גאוה  ,אויב את  ועבדת  – בשמחה  עבודה  העדר  עונש מלמעלה . לו  נית שהכל  חש כי 
העבודה  שמחת  על  ראיה  הוא  התורה  לימוד  – דאורייתא  ברננה  לפניו  בואו  הרוח . וגסות 

ÌÓ‡,הּנפׁש ּכח ֹות ּבטבע הּנה ּדלכאֹורה להבין , צרי »¿»ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּדענוה  הפכים, ּבענינים הם ו ׂשמחה ענוה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָהרי
ר ֹוממ ּות  היא ו ׂשמחה עצמ ֹו, ּופחיתת הׁשּפלת ְְְְְְִִִַַַַָָהּוא
ּכלי  היא הענוה אי ּכן  ואם הח ׁשיבּות, ּומ ּצד  ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנפׁש
אינ ּה ּדענוה הּוא, הענין  א הּׂשמחה. אל  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָוסּבה
ּבעצמ ֹו ט ֹוב מ ֹוצא ּדאינ ֹו הּנפׁש, ּפחיתּות מ ּצד  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַהּׁשפל ּות
הּׁשפל ּות  אם ּכי ט ֹוב, לא  ּבדר הּוא ו ׁשל ֹום ׁשחס ְְְִִִֶֶֶַַָֹאֹו
מח ׁש[י]ב  ּדאינ ֹו עצמ ֹו, הרגׁש ההעּדר  מ ּצד  הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּדענוה
ט ֹוב  היֹותֹו ּדעם ׁשּלֹו, הּטֹוב ּבכל  ּגם למציאּות ְְְְֱִִִֶַַַָעצמ ֹו
אינ ֹו נפׁש, ּבמסיר ּות ּובעבֹודה ּומצו ֹות ּבתֹורה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָויׁשר 
זה, מ ּׁשּום מעלה ּבאיזה ּבעיניו  להיֹות ּבעצמ ֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָּבח ׁשיבּות
ׁשהּוא  הּוא יֹודע אם ּכי ׁשּלֹו, מהּטֹוב יֹודע ּדאינ ֹו זה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַואין 
ט ֹובה  מחזיק אינ ֹו מקֹום מ ּכל  ּדבר , ּבכל  ויׁשר  ְְֲִִֵַָָָָָָָָט ֹוב
הּוא  הּדבר  וסּבת ּומדרגה, מעלה ּבאיזה ׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָלעצמ ֹו
ואינ ֹו ּבעצם, ּבטל  הּוא ּדהענו  ּבעצם, הּבּטּול  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמ ּפני
ּבמאד  ח ׁשּוב וענין  ט ֹוב ּגד ֹול  ּדבר  ּגם ּדבר  ׁשּום ְְְֲִִִַַָָָָָָָֹמח ׁשיב
ּדי  פּון  ּכלל  ענין  קיין  ניט  מאכט  ער  ּדבר , ְְְְִִִִִֶַַָָָָלמציאּות

ט ּוט  ער  וואס ט ֹובים ּדאינ ֹויּדברים מ ּפני הּוא זה ּדכל  , ְְְְִִִֵֵֶֶָָָ
ּדכל  מתּבֹונן  ּדכאׁשר  ּובפרט  ּבעצם, עצמ ֹו ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבהר ּגׁשת
לנ ּו ּביר ּוׁשה אם ּכי עצמ ֹו מ ּצד  אינ ֹו ׁשּלֹו ְִִִִֵֶַַַָָהּטֹוב
ט ֹובה  יחזיק לא ּביׂשראל  איׁש ּדׁשּום ּוכ ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָֹמאבֹותינ ּו,
ּבּנסיֹונ ֹות, לעמד  נפׁשֹו ּומ ֹוסר  ּבה' מאמין  ׁשהּוא ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַֹלעצמ ֹו

אב  מאברהם לנ ּו ּביר ּוׁשה ׁשהם הּׁשל ֹום לפי עליו  ינ ּו ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
על  נפׁש ּדמסיר ּות הּצּנֹור  ּופתח  ל ּמאמינים, ראׁש ְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהיה
זה  מח ׁש[י]ב ּדאינ ֹו הענוה, ּבענין  הּוא וכן  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָהּנסיֹונ ֹות,
ּביר ּוׁשה, אם ּכי מעצמ ֹו זה ּדאין  מאחר  עצמ ֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָלמעלת

ּדכתיב  הגם 27וזהּו האדם", מ ּכל  מאד  ענו  מ ׁשה "והאיׁש ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֹ

אדם, מ ּכל  ּבמעלה ּגבֹוּה ו ׁשהּוא ׁשּלֹו הּטֹוב את  ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּידע
מה  ּדזהּו מ ּפני והּוא אדם, מ ּכל  ענו  היה מקֹום ְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָּומ ּכל 

ׁשּכתּוב  ּוכמ ֹו מ ּלמעלה, ל ֹו ט ֹוב 28ּׁשּנּתן  ּכי אתֹו "ו ּתרא ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
הּכח ֹות  היּו ׁשאּלּו וח ׁשב אֹורה, הּבית ׁשּנתמ ּלא ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּוא",
ׁשהיה  ואפׁשר  ז ֹו, ּבמדרגה ּכן  ּגם היה אחר  אצל  ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלּו
מ ּכל  ענו  היה זה ּומ ּׁשּום מ ּמּנּו, יֹותר  הּכח ֹות את ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמגּלה
על  אבל  הּׂשמחה, אל  וסּבה ּכלי היא ז ֹו וענוה ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָאדם.

ּכתיב  ּבׂשמחה העבֹודה איבי",29העּדר  את "ועבד ּת ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
הענוה, ּומנ ּגדי אֹויבי ׁשהם הר ּוח , וגּסּות הּגאוה ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהם
ּבעבֹודתֹו, החסיר  ואּולי ּדפן  מ ּזה נ ׁשּבר  לב הּוא ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּדהענו 
להֹוציאם  רק צרי והּוא ּכח ֹות ל ֹו ׁשּנּתנ ּו ְְְְִִִֵֶַַַָָֹּדמאחר 
עצמ ֹו ּבעיני ׁשפל  ּתמיד  הּוא הּנה הּגּלּוי, אל  ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָמהעלם
ּגאוה  והּבעל  לעׂשֹות, ּביד ֹו ּׁשהיה מה הּכל  עׂשה ְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָֹאם
הר ּוח  ּגס וכן  עׂשה, אׁשר  מ ּכל  רצֹון  ׂשבע ּתמיד  ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָהּוא
הּדּקּות, ּבתכלית אצלם ׁשּזה והגם עצמ ֹו, את ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּמר ּגיׁש
ּדזהּו ל ּצלן , רחמנא ּגמ ּור  ּברע ל ּפל  ו ׁשל ֹום חס  ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹיכ ֹולים

זה 30ּדכתיב  ּדגם מה, ּדרא ּו ראּומה", ּוׁשמ ּה "ּופילגׁשֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָ
ּגמ ּור  רע מתהּוה ּומ ּזה קל ּפה, ּכן  ּגם הּוא נ ּכר  ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּבּטּול 
ענין  ּדכל  ּבׂשמחה", ה' את "עבד ּו וזהּו ל ּצלן , ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָרחמנא
הּׂשמחה  להיֹות ּדוקא, ּבׂשמחה להיֹות צריכה ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָהעבֹודה
זה  ידי ּדעל  ּבעבֹודתֹו, ׁשּמתעּנג הּתענ ּוג על  ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָהֹוראה
ׂשמחת  על  והראיה ׁשּלמעלה, הּתענ ּוג ּפנימ ּי[ּו]ת ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָמעֹורר 
רננא  ׁשהּוא ּברננה", לפניו  "ּבאּו הּוא ְְְֲִֶָָָָָָָָֹהעבֹודה

ּבקּיּום יאּדאֹורייתא  אֹור  ּדתֹורה הּתֹורה, ל ּמּוד  הינ ּו , ְְְְְִִַַַָָָ
ׂשׂש ׁשהּוא ּבׂשמחה", ה' את "עבד ּו וזהּו ּבח ּיּות, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָֹהּמצות

אלקים. עֹובד  ׁשהּוא מ ּזה ְֱִִִֵֵֶֶַֹּומתעּנג
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תרצ "ג ] חורף [שלהי

מצב  עתה לי ירשה בשר, לכל הרופא עליון אל בחסדי

- הרבה אשר אחרי לעבודתי, לאט לאט לשוב בריאותי

הרופאים ומצות העבר, בחורף מבריאותי סבלתי - ל"ע

עתה. עד ציבורית עבודה מכל להנפש  עלי חזקה

בני  אחי לכל מלפנות אוכל לא אתאפק כל, ותחלת

ולעודדם לעוררם  שהם , מקום  בכל השם , יברכם  ישראל,

בשרינו  אחינו מצב על ותחנון, בקשה של לשון בכל

עוד  מצבם  זו בשנה אשר הסובייטים , בארץ הנמצאים 

ברעב, הם  גועים  ור"ל, הקודמות, מבשנים  וגרוע קשה

שלוח  ע"י ממש  נפשות לחיות אחד כל על הוא קדוש  וחוב

בידי  וחזוק סיוע ע"י וגם  יכולתו, כפי איש  איש  עזרה

מדינת  יושבי לאחינו בעזרה העוסקים  הציבוריים  מוסדות

הסובייטים .

צבור, לתענית הנקבע הבע"ל ניסן ער"ח ביום  וביחוד

ואחד  אחד כל אשר תרומה, יום  אותם  יעשו זה יום  הנה

ודבר  ברעב, הגועים  רעבון להשביע רחבה ביד נדבתו ירים 

לרעב  פרס הלוא וגו' אבחרהו צום  זה הלוא נביאו ביד ד'

תתעלם . לא ומבשרך וגו' לחמך

אל  ישמע צבאות השם  אלקים  אל אשר תפלה ואני

שפעת  להשפיע תפלתנו ויקשיב ישראל בית עמו כל תפלת

פזוריהם ארצות בכל שי' אחב"י לכל מרובה וברכה חיים 

בב"א. צדק גואל לביאת ונזכה בשר ועד מנפש  להוושע
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח מ"ח, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  וכשאהי'  זה,  מיום  מכתבו  קבלת  בזה  הנני  מאשר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכיר את ילידיו שי' צו א לייכטע האדעוואניע, ושהוא וזוגתו שיחיו יקבלו 

מכולם רוב נחת חסידותי.

ומהנכון הי' שימעטו עכ"פ ולא ילעיטום בלימודי חול עד גיל ידוע, וואס דאס וועט שוין די גאס 

פארזארגען, ולהוסיף בלימודי קדש, וידוע מרז"ל עה"פ אמלאה החרבה לא נתמלאה צור כו' שבד"מ 

יתוסף ג"כ בבריאותם בגשמיות כי ישראל גוי אחד בארץ ולכן צריכה להיות ג"כ אחדות שלימה בין 

הגוף והנשמה, וכשנתוסף בנשמה בד"מ מתוסף בגוף.

בברכת הצלחה בהשפעתו על הצבור לקרבם לרוח ישראל סבא שבד"מ ישפיע זה תוספת ברכה 

והצלחה גם בעניני' הפרטיים.

נ"ב.

מכתבו בנוגע לבריאות אביו הרה"ח הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ כו' שליט"א קבלתי מכבר. ובכלל 

הנה בגיל זה תועלת גדולה לבריאות הגוף שיהיו עסוקים ונשכרים כדי פרנסתם ע"י עצמם, ושינוי בזה 

עלול שיהי' הפסדו יותר משכרו, אלא שבהמשרה גופא יש להשתדל שתהי' קלה עד כמה שאפשר. ומובן 

שכדי שלא יבוא לידי התרגשות צריך להיות זה בהסכמה המלאה של אביו שליט"א, ואם באפשרי 

לסבב שתבוא ההצעה מצד אביו עצמו, ובכל אופן יברכם השי"ת את אביו ואמו גם יחד באריכות ימים 

ושנים טובות וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, טובות עם כל הפירושים.
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ËtLÓe ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ '‰ Cc eÓLÂ(יט (יח, ¿»¿∆∆«¬¿»»ƒ¿»

"לע ׂשֹות ּבין הּקׁשר את להמ ּתיק  לפרׁשת ˆ„˜‰י ׁש " ְְֲִֵֵֶֶֶַַַ¿»»ְַָָ

ׁשּלא  מ ּׁשּום אּלא סדֹום ׁשל ּדינּה ּגזר נח ּתמה לא ׁשּכן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹסדֹום,

ּכּכתּוב  צדקה, מט)נתנּו טז , ויד (יחזקאל . . סדֹום ע ֹון היה "זה ְְְְֲֶַַָָָָָָ

. . "הּכצעקתּה להּלן ּׁשּכתּוב  ּומה החזיקה". לא ואבי ֹון ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹעני 

ׁשל  החטא לא הּוא ּבזה הע ּקר - אחת" ריבה "צעקת ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹע ׂשּו",

קיצ ֹוני ּבאפן צדקה נתינת הע ּדר אּלא ּדּמים, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשפיכּות

ּדּמים. לׁשפיכּות ׁשהביאה הנהגה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָּומבהיל ,
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ÂÈ˙Ba ÈÁ˜BÏ(יד (יט, ¿≈¿»
Ì‰Ï ˙BÒe‡ ˙ÈaaL Ô˙B‡L( רש "י) ∆»∆««ƒ¬»∆

ׁשהרי אי ׁש, אׁשת ּגדר וחלּות ארּוסה לדין ּכּונתֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאין

ּכתב  וכן ּתֹורה. ּבמ ּתן רק  התח ּדׁש זה ׁשּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמס ּתּברא

אי ׁשּות)הרמ ּב"ם הלכֹות ּפֹוגע (רי ׁש אדם היה ּתֹורה מ ּתן "קדם : ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

לאּׁשה" לֹו ותהיה . . ּביתֹו לתֹו מכניס ּה . . ּבּׁשּוק  ְְְְְִִִִֵֶַַָָָאּׁשה

ּדין  עלּֿפי  התנהגּו סדֹום ׁשאנׁשי  לֹומר ּתמ ּוּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ(ּובלאוֿהכי 

ּוכפי לחתּנה, הכנה ׁשל ּוזמן לׁשּדּוכין ּכּונתֹו אּלא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּתֹורה).



רנג          
לפרנס  חדׁש י "ב  לבתּולה ׁש"נֹותנין אּמנּו, ּברבקה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּמצינּו

ּבתכׁשיטים". עצמ ּה ְְְִִֶַַָאת
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Ì‰‡Ï ÔziÂ . . ˜e Ô‡ˆ CÏÓÈ‡ ÁwiÂ(יד (כ, «ƒ«¬ƒ∆∆…»»«ƒ≈¿«¿»»

ÂÈÏÚ Ïlt˙ÈÂ Òit˙iL È„k( רש "י) ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈»»

מחל  ואברהם מאברהם, מחילה ּבּקׁש ׁשאבימל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמ ׁשמע ,

מ ּתנה  לק ּבל סרב  ׁשאברהם מצינּו ׁשּלא מ ּכ מ ּובן וכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלֹו.

צר י ׁש מ ּכלֿמק ֹום לב , ּבתם ׁשּנהג טען ׁשאבימל ואף  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹזֹו.

ּכלּפי ּבי ֹותר חמ ּור חטא חטא ס ֹוף ֿס ֹוף  ׁשּכן מחילה, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבב ּקׁשת

זֹו. עב ּדה מ ׁשּנה אינּה וכּונתֹו ְְְְֵַַַָָָָָָָֻאברהם,
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ÈÏ ˜ÁˆÈ ÚÓBM‰ Ïk ,ÌÈ˜Ï‡ ÈÏ ‰NÚ ˜BÁˆ( ו (כא, ¿»»ƒ¡…ƒ»«≈«ƒ¬«ƒ
כן, ּפי  על ואף  ּופחד; יראה ּגב ּורה, היא יצחק  ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמ ּדתֹו

ׁשּיראה  לֹומר, י ׁש הּדבר ּבטעם וׂשמחה. צח ֹוק  על מ ֹורה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשמ ֹו

ה'. ּבעב ֹודת הּלב  ּופתיחת לׂשמחה והכׁשרה הכנה הם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּוב ּטּול

זה) ידי  (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפ ׁשי  מב ּקׁשים: ׁשאנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּוכמ ֹו

."ּבתֹורת לּבי  ְְִִֶַָּפתח 
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Èk ‰Óe‡Ó BÏ NÚzŒÏ‡Â Úp‰ŒÏ‡ E„È ÁÏLzŒÏ‡ Ó‡iÂ«…∆«ƒ¿«»Õ¿∆«««¿«««¿»ƒ

‰z‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡ÈŒÈk ÈzÚ„È ‰zÚ |«»»«¿ƒƒÕ¿≈¡…ƒ«»

לכאן, ּבאתי  לח ּנם ּכן אם לֹו אמר לׁשחט . – ּתׁשלח  ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹאל

ּתע ׂש אל לֹו אמר ּדם, מעט  מ ּמּנּו ואֹוציא ח ּבלה ּבֹו ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָאע ׂשה

מ ּום. ּבֹו ּתע ׂש אל מאּומה, ְַַַָלֹו

אפרׁש אברהם, לֹו אמר אּבא, רּבי  אמר – ידע ּתי  ע ּתה ְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָּכי 

זרע , ל י ּקרא ביצחק  ּכי  לי  אמרּת אתמ ֹול ׂשיחתי , את  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָלפני

אל  לי  אֹומר אּתה עכׁשו ,ּבנ את נא קח  ואמרּת ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָוחזרּת

ּבריתי אח ּלל לא הּקּב"ה, לֹו אמר הּנער. אל יד ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּתׁשלח 

לא  ׂשפתי  מ ֹוצא - קח  ל ּכׁשאמרּתי  אׁשּנה, לא ׂשפתי  ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּומ ֹוצא

אח ּתי ּה אסק ּתי ּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו ל אמרּתי  לא ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאׁשּנה,

רש "י ) ובפירוש  יב. (כב,

מ ּדּוע  הּמפרׁשים): ׁשהק ׁשּו (ּכמ ֹו ּתמ ּוּה הּדבר ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָולכאֹורה

הּנער" אל יד ּתׁשלח  "אל נצט ּוה ּכאׁשר רק  אברהם ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּתמ ּה

?"ּבנ את נא "קח  ּכׁשּנצט ּוה ּתכף  לפני ֿזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹולא

 ֿ חס  להרהר אברהם ּבא לא אּלּו ׁשּבדבריו לֹומר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוי ׁש

רׁש"י ּבפרּוׁש ׁשּמצינּו (ּוכמ ֹו הּקּב"ה, ׁשל מ ּדֹותיו אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוׁשלֹום

שמות)להּלן פרשת על (סֹוף "הרהרּת למ ׁשה הּקּב"ה ׁשאמר ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹ

זרע , ל י ּקרא ביצחק  ּכי  לֹו ׁשאמרּתי  ּכאברהם לא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמ ּדֹותי .

מ ּדֹותי "), אחר הרהר ולא לע ֹולה העלהּו לֹו אמרּתי  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֹואחרּֿכ

הּקֹודמים: ּדבריו לפרׁש ּבא ּדבזה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָאּלא

אע ׂשה  לכאן, ּבאתי  לח ּנם ּכן "אם אברהם ׁשאמר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאחרי 

ׁשּמא  אברהם, ח ׁשב  ּבׁשלילה, ּכ על ונענה כּו', ח ּבלה" ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָּבֹו

מצוה  לק ּיּום ראּוי  ואינֹו העקדה, ּבמע ׂשה ע ּמֹו ׁשלם אינֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָלּבֹו

לק ּי אֹותֹו מ ּניחים אין הכי  ּומ ּׁשּום ח ׁשב זֹו, - ולכן זה, צ ּוּוי  ם ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּבזה  ּכי  ח ּבלה", ּבֹו ּד"אע ׂשה ּבּקׁשתֹו נתק ּבלה לא – ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאברהם

רק  הּצּוּוי  לק ּים ּומב ּקׁש זה מע ׂשה עם ׁשלם ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהֹודה

ְְִָּבמקצתֹו;

- לטען אברהם  המ ׁשי זֹו, קסלקאֿדע ּת לׁשלל ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹּוכדי 

ח ּבלה" ּבֹו "אע ׂשה ׁשּבּקׁשתֹו ׂשיחתי ", את  לפני ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ"אפרׁש

נא  ּד"קח  הּצּוּוי  לק ּים – אּלא ה', מ ּצּוּוי  לגרע  לא – ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹהיתה

נא", ּד"קח  הּצּוּוי  ּבין הּסתירה ּתתרץ  עלֿידי ֿזה ּכי  ,"ּבנ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאת

הבין  לא ּדבתח ּלה זרע ". ל י ּקרא ביצחק  "ּכי  ההבטחה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹלבין

הּסֹותרים  - אּלּו ּדּבּורים ׁשני  להתק ּים יכֹולים ּכיצד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָאברהם

הּצּוּוי ק ּים וגֹו', נא" "קח  ּבפרּוׁש ׁשּנצט ּוה (ּומ ּכיון זה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָזה

ׁשּנצט ּוה  עכׁשו אבל הּקּב"ה); ׁשל מ ּדֹותיו אחר להרהר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָמ ּבלי 

ּולק ּים  הּכתּובים ׁשני  ּבין להכריע  אפ ׁשר ּכן אם לׁשחט , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹלא

על  (ּוזריקתֹו ּדם והֹוצאת ח ּבלה ע ׂשּית עלֿידי  – ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשניהם

ְִֵַַהּמזּבח ).

גֹו'", אּתה אלקים ירא ּכי  ידע ּתי  "ע ּתה נענה: זה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹועל

ולא  ח ּסרֹון, ׁשּום ּבּה ואין ּבׁשלמ ּות היה הּמצוה ק ּיּום ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹּכלֹומר,

ל אמרּתי  "לא מ ּלכּתח ּלה ׁשהרי  הּצּוּוי , לק ּים מ ּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנמנע 

ּגם  ּתתרץ  (ּובזה אח ּתי ּה" אסק ּתי ּה העלהּו, אּלא ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשחטהּו

הּצּוּויים). ׁשני  ּבין ְְִִִֵֵַַָהּסתירה
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מ"ח, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתביו מז' ח"י וי"ט מ"ח וכן הקודמים להם י"א וכ"ט תשרי. ות"ח 

על הבשו"ט אשר כבר התחילו הלימודים, הן בנוגע להתלמידים והן בנוגע להתלמידות. ובטח יסודרו 

כל הענינים הקשורים בהתחלת הזמן והתחלת הלימודים - בנוגע לסידור התל' והסידורים על אתר. 

והשי"ת יצליחו ואת עוזריו שיחיו, ויראו פרי טוב בעמלם בהקדם ובמוחש.

ב( כששולח לכאן העתקות הנשלח ע"י להדזוינט וכיו"ב אינו צריך להעתיק ללשון הקדש, כי 

יכול לשלוח העתקם בלשון שהם, כיון שקורא אני צרפתית...

זכותו למלאות את רצון  וגדול  יהי' הכל שלום,  ובודאי  ת"ח על הבשורה מהטבת בריאותו, 

אבינו שבשמים, וידוע מרז"ל שכשעושה רצון עצמו כרצון השי"ת - השי"ת עושה רצון אחרים כרצונו, 

- היינו שגם הנהגתו עם האדם - כרצונו של האדם )ויעוין לקו"ת שה"ש כה, ד(.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ומתוך בריאות הנכונה דוקא - הוא וכב"ב שיחיו,

מ. שניאורסאהן

סוף זמן קידוש לבנה: יום שלישי בערב, י"ד מרחשון



לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם רסב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א
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7:377:479:259:3010:1110:1611:0511:0813:2013:1918:0217:5118:3818:2717:3518:40אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

7:307:409:189:2210:0410:0910:5811:0113:1313:1217:5417:4318:3018:1917:2718:33אוקראינה, קייב )ק(

7:477:559:449:4710:2510:2911:2111:2313:3813:3718:3018:2119:0018:5118:0419:03איטליה, מילאנו )ק(

5:555:548:268:258:558:549:579:5712:2912:2818:0218:0118:2518:2417:4418:33אקוואדור, קיטו )ח(

6:045:578:428:389:199:1610:2710:2413:1113:1119:1419:1919:4119:4719:0019:58ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:476:399:259:1910:0710:0211:1611:1214:0314:0320:1320:2020:4420:5220:0121:04ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:227:299:279:3010:0510:0711:0111:0313:2113:2018:1918:1118:4818:4017:5418:52ארה״ב, בולטימור )ק(

7:137:209:169:199:559:5810:5110:5313:1013:1018:0717:5818:3618:2817:4218:40ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:147:219:179:209:559:5810:5210:5313:1113:1018:0717:5918:3718:2917:4218:40ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:527:599:539:5610:3210:3611:2811:3013:4713:4618:4118:3219:1119:0318:1619:15ארה״ב, דטרויט )ק(

7:277:319:419:4310:1410:1611:1311:1413:3613:3518:4518:4019:1019:0518:2219:15ארה״ב, האוסטון )ק(

7:027:079:129:149:479:4910:4510:4613:0713:0618:1118:0418:3818:3117:4718:42ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:237:269:409:4110:1210:1311:1111:1213:3513:3518:4818:4319:1319:0818:2619:18ארה״ב, מיאמי )ק(

7:107:179:129:159:519:5410:4710:4913:0613:0618:0217:5318:3218:2417:3718:35ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:377:449:419:4310:1910:2211:1511:1713:3513:3418:3118:2319:0118:5318:0619:04ארה״ב, פיטסבורג )ק(

7:107:179:119:149:509:5410:4610:4813:0513:0418:0017:5118:3018:2217:3518:34ארה״ב, שיקגו )ק(

6:015:578:368:349:079:0510:1210:1012:4912:4818:3418:3618:5718:5918:1719:09בוליביה, לה-פס )ח(

8:168:2610:0210:0710:4910:5411:4311:4613:5713:5618:3718:2519:1319:0218:0919:16בלגיה, אנטוורפן )ק(

8:158:2610:0310:0710:4910:5411:4311:4613:5713:5618:3818:2719:1419:0318:1019:17בלגיה, בריסל )ק(

5:295:248:058:028:388:359:449:4212:2312:2318:1918:2218:3918:4218:0318:52ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:175:137:547:518:268:249:329:3012:1112:1118:0218:0518:2618:2917:4618:39ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:347:459:209:2510:0810:1211:0111:0413:1513:1417:5617:4418:3118:2017:3118:34בריטניה, לונדון )ק(

7:477:589:289:3310:1810:2311:1111:1413:2413:2317:5917:4718:3718:2517:3418:40בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:427:539:269:3110:1510:2011:0811:1113:2113:2018:0017:4818:3618:2417:3218:39גרמניה, ברלין )ק(

7:578:079:469:5010:3110:3611:2511:2813:4013:3918:2218:1118:5818:4717:5519:00גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:275:228:048:018:378:349:449:4112:2412:2418:2418:2818:4318:4718:0918:57דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:346:378:568:579:279:2710:2710:2712:5312:5218:1218:0818:3518:3217:5018:41הודו, מומבאי )ח(

6:306:328:528:539:239:2310:2310:2312:4912:4818:0818:0518:3218:2817:4718:38הודו, פונה )ח(

7:117:209:049:089:479:5110:4210:4512:5812:5817:4517:3518:1818:0917:1818:22הונגריה, בודפשט )ק(

6:186:258:218:248:599:029:569:5812:1512:1417:1117:0317:4117:3316:4617:45טורקיה, איסטנבול )ח(

7:397:459:469:4810:2210:2511:1911:2113:4013:3918:4018:3219:0819:0118:1519:12יוון, אתונה )ק(

7:317:409:259:2910:0810:1211:0311:0513:1913:1818:0717:5718:4018:3017:4018:43מולדובה, קישינב )ק(



רסג לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:326:358:548:549:249:2510:2410:2512:5012:5018:0818:0418:3218:2817:4718:38מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:265:168:027:558:488:439:589:5412:4812:4819:0319:1219:3719:4618:5220:00ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:076:118:238:248:568:579:549:5512:1812:1817:2917:2417:5417:4917:0717:59נפאל, קטמנדו )ח(

6:306:378:358:379:139:1510:0910:1112:2912:2817:2717:1917:5617:4817:0018:00סין, בייג'ין )ח(

6:476:469:179:169:469:4510:4810:4813:1913:1918:5218:5119:1419:1318:3319:22סינגפור, סינגפור )ח(

7:117:228:569:009:449:4910:3710:4012:5112:5017:2917:1718:0617:5417:0118:09פולין, ורשא )ק(

5:405:378:158:138:448:439:499:4712:2412:2318:0618:0718:2918:3017:4918:39פרו, לימה )ח(

8:058:1310:0110:0510:4310:4711:3811:4113:5513:5518:4518:3519:1719:0818:1919:20צרפת, ליאון )ק(

8:208:2910:1110:1510:5511:0011:5011:5314:0514:0518:5118:4119:2419:1418:2419:27צרפת, פריז )ק(

5:415:418:108:108:398:399:419:4112:1112:1017:4117:3918:0318:0217:2118:11קולומביה, בוגוטה )ח(

7:397:479:389:4110:1810:2211:1411:1613:3213:3118:2718:1818:5518:4718:0118:59קנדה, טורונטו )ק(

7:197:279:159:189:5710:0010:5210:5413:0913:0818:0017:5018:3018:2117:3318:34קנדה, מונטריאול )ק(

6:567:019:069:089:419:4310:3910:4013:0012:5918:0417:5718:3118:2417:4018:35קפריסין, לרנקה )ק(

7:377:499:159:2010:0710:1210:5911:0313:1113:1017:4417:3018:2318:1117:1518:26רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:127:258:488:549:419:4710:3310:3712:4412:4317:1917:0517:5617:4216:4917:58רוסיה, מוסקבה )ח(

6:486:568:428:459:259:2910:2010:2212:3612:3517:2317:1317:5617:4616:5717:59רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:538:029:469:5010:2910:3311:2411:2713:4013:4018:3218:2219:0118:5118:0519:04שוויץ, ציריך )ק(

6:106:118:358:359:049:0510:0510:0512:3312:3217:5617:5318:1918:1617:3518:25תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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אלו  דא "ח  ומאמרי קודש  שיחות  להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 ת.ד.     
 

(972)(972)(972)(972) 3333 9601001960100196010019601001 ומנויים ומנויים ומנויים ומנויים :::: להרשמהלהרשמהלהרשמהלהרשמה

הקבצים : להורדת 

 
    

      

ל: לשלוח  ניתן ותיקונים  הערות 

- 
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דבר מלכות

מחנות היישומים 
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