
  

 קובץ ג' תמוז
Hebrew Version 



 

 

 

 

A project of: 

   

Young Yeshivah 

Special thanks to: 

 ועד הנחות לה"ק
"ביאורים במאמרי רבינו"מערכת מכון   

Israel Book Shop Publications 

- 2 -



 

   

 מכתבים

- 3 -



.‡"È˘˙'‰ ,Ë·˘ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ,‰"·
.È. ,ÔÈÏ˜Â¯·

ÌÈ·Â¯˜‰ ÏÎÂ ,ÌÈÓÈÓ˙‰ È„ÈÓÏ˙ ,˘"‡ Ï‡
¯˙‡Â ¯˙‡ ÏÎ· È„ ÌÈ„ÈÒÁÂ ˙Â„ÈÒÁÏ

ÂÈÁÈ Ì‰ÈÏÚ '‰
!‰Î¯·Â ÌÂÏ˘

‡ÏÂÏÈ‰ ÌÂÈ ,Ë·˘· È¯È˘Ú ÌÂÈ ‡Â‰ ˘Â„˜‰Â ÏÂ„‚‰ ÌÂÈ ‡· ˙‡¯˜Ï
¯¯ÂÚÏ È‰ Z Ó"Î‰ Ú"ÈÊ Ó"‚· ‰"‰ÏÏ˜ÂˆÊ ¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î Ï˘
Z È‚Ï È˙‡· ‰"„ ‡Â‰ ,˙Â˜Ï˙Ò‰‰ ÌÂÈÏ ÒÈÙ„‰Ï Ô˙˘ Â¯Ó‡Ó ˙Â„Â‡

.È"˘˙ Ë·˘ „"ÂÈ

.‡ÏÂÏÈ‰‰ ÌÂÈÂ ÏÈÏ· Â˙Â‡ Â„ÓÏ˙ ÁË· ¯˘‡

:(ÂÏ 'ËÂ˜ ,‚ Ò¯ËÂ˜) ÂÈ·˙ÎÓ· Â‡È˘ ÔÂ˘Ï·Â

˘"‡Ó ‡"Â‡Î ¯˘‡ ,ÌÈÈÁ‰ ıÚ· ¯˘˜˙‰Ï ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ‡Â‰ Ï‚ÂÒÓ
,Ó"Î‰ ¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ˙ÂÎÊ ÂÈÁÈ˘ ·"· ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ¯È‡È˘ ‰ÎÊÈ
„Â‰ ÌÏÂÚ „ÂÒÈ È˜È„ˆ ÈÏ‚ÚÓ· ÂÎÈ¯„‰Ï ÂÈÏÚ '˜‰ Â˘Ù Ô˙Â ¯ÒÓ ¯˘‡
‡ÈÈÁ È·· Ú˘Â‰Ï Ú"ÈÊ Ó"‚· ‰"‰ÏÏ˜ÂˆÊ '˜‰ ÂÈ˙Â·¯ ÂÈ˙Â·‡ ˜"Î

.‡ÁÈÂ¯ ‡ÂÊÓÂ

È˙·· ,'‰ ˙Â¯ˆÁÏ Â‡·Â ‡ Â¯¯ÂÚ˙‰ ,ÂÈÁÈ ÌÈÓÈÓ˙‰ È„ÈÓÏ˙Â ˘"‡
Â„ÚÂ˙‰Â ,ÌÈ·¯· ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰ È„ÂÓÏ Ï‡Â ‰ÏÙ˙‰ Ï‡ ,˙Â˘¯„Ó È˙·Â ˙ÂÈÒÎ
˙„Â·Ú· ÌÈ˜ÒÂÚÂ ‰¯Â˙ È„ÓÂÏ ˙ÎÈÓ˙· ÌÈ„ÂÓÏ‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ ÌÈÚ¯ ˙·‰‡·

.˙"È˘‰

ÌÈ„ÈÒÁ‰ ÈÎ¯„· ˜ÏÁ ÌÈÏËÂ‰ ÏÎÂ ,ÌÈÓÈÓ˙‰ È„ÈÓÏ˙Â ˘"‡
˙Î¯· Ï·˜Ï ,ÌÎÈ˙Â·Â ÌÎÈ· ÌÎÈ˘ Ì˙‡ ,ÌÎÏÂÎ ÔÎ‰ Â„ÓÚ ˙Â„ÈÒÁ‰Â
ÚÈÙ˘È ¯˘‡ ,ÌÎÈˆÏÁ È‡ˆÂÈÓ ˙ÁÂ ‰·ÂË ‰Ò¯ÙÂ ÌÈÈÁ ˙ÚÙ˘· 'ÈÂ‰
ÌÈÓÁ¯‰ ¯Â˜ÓÓ ÌÈ·¯ ÌÈÓÁ¯ ˙Â¯¯ÂÚ˙‰ È„È ÏÚ ÂÏÂ ÌÎÏ ˙"È˘‰
¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ¯¯ÂÚÈ ¯˘‡ ,ÌÈÓÁ¯ ÈÒÈÎÓ „"Ú ,ÌÈ˙Ó‡‰ ÌÈ„ÒÁ‰Â

.‡ÁÈÂ¯ ‡ÂÊÓÂ ‡ÈÈÁ È·· ÂÈ‰˙ ÌÈÎÂ¯·Â ,‡ÏÂÏÈ‰‰ ÏÚ· Ó"Î‰

ïäàñøåàéðù ìãðòî íçðî

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˘„Â˜-˙Â¯‚‡ .216 'Ú ‡"ÈÁ ˘"Â˜Ï .Â˙ÏÁ˙· È"˘˙ Ó"‰Ò· ‰ÒÙ„

.„Ù˙˙ ˙¯‚‡ „"Á
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.‡"È˘˙'‰ ,Ë·˘ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ,‰"·
.È. ,ÔÈÏ˜Â¯·

ÌÈ¯˘Â˜Ó‰ Ï‡ ,ÌÈÓÈÓ˙‰ È„ÈÓÏ˙ ,˘"‡ Ï‡
‰"‰ÏÏ˜ÂˆÊ ¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î Ï‡ ÌÈÎÈÈ˘‰ Â‡

,Ó"Î‰ Ú"ÈÊ Ó"‚·

ÂÈÁÈ Ì‰ÈÏÚ '‰

!‰Î¯·Â ÌÂÏ˘

Ë·˘· È¯È˘Ú‰ ÌÂÈ· Ë¯ÂÙÓ ¯„Ò ˙Â„Â‡ ÌÈ·¯ ˙Ï‡˘ ÏÚ ‰ÚÓ·
‰Ê· È‰ ,Ó"Î‰ ¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î Ï˘ ËÈÈˆ¯‡È‰ ÌÂÈ ‡Â‰ ,Ï"Ú·‰»

:ÚÈˆ‰Ï

‡È‰ ÈÙÏ˘ ˘„˜ ˙·˘·.‰¯Â˙Ï ˙ÂÏÚÏ ÂÏ„˙˘È ËÈÈˆ¯»

,ÌÈÂ˘ ÌÈ¯„Á· ‰¯Â˙· Â‡¯˜È Z ˜ÈÙÒÓ ˙ÂÈÏÚ‰ ¯ÙÒÓ ÔÈ‡ Ì‡
 Ï·‡ÛÈÒÂ‰Ï ‡Ï.ÌÈ‡Â¯˜‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ 

Z ÔÈÓ‰ ·Â¯ ÈÂˆÈ¯· Z ‰¯Â·Á·˘ ÏÂ„‚‰ 'È‰È ¯ÈËÙÓ˘ ÂÏ„˙˘È
.Ï¯Â‚‰ ÈÙ ÏÚ Â‡

˜ÏÁÏ ÔÂÎÂ ,ËÈÈˆ¯‡È‰ ÌÂÈ· ‰·È˙‰ ÈÙÏ ÏÏÙ˙È˘ ÈÓ ÂÓÈ¯ÈÂ Â¯Á·È»
‰Ê· ˙ÂÎÊÏ È„Î ‰ÁÓ Z È˘ÈÏ˘ ,˙È¯Á˘ Z È˘ ,˙È·¯Ú „Á‡ ÏÏÙ˙È˘

.˘"‡ Ï˘ ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ¯ÙÒÓ

‰ÂÚ˘ Ï˘ ¯ Z Ï˜· ¯˘Ù‡ Ì‡ .˙ÚÏ ˙ÚÓ‰ ÏÎ ˜Ï„È˘ ¯ ˜ÈÏ„‰Ï.

.˙Â¯ ‰˘ÓÁ Â˜Ï„È ˙ÂÏÙ˙‰ ˙Ú˘·

(ÌÈÈÒÈ) „ÂÓÏÈ (ÌÈÏ‰˙ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ Z ¯˜Â··) ‰ÏÙ˙‰ ¯Á‡

‰Ê· È‰:˜"Î ÂÈ·‡ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ËÈÈˆ¯‡È‰ „"Ú Ó"Î‰ ¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î 'ÎÓ Î"‚ ‰‡¯»
ˆ"ÈÈ¯Â‰Ó ¯"ÂÓ„‡ ˘„Â˜-˙Â¯‚‡· Ê"Á‡ÏÂ] ‚Ï 'Ú Ë"˘Ú· Ï‡¯˘È ÈÓÎÁ) Ú" (·"˘¯Â‰Ó) ¯"ÂÓ„‡

.([ÁÏ˜ 'Ú ‡"Á
Â‡¯˜È .. ÛÈÒÂ‰Ï ‡Ï Ï·‡:ˆ"ˆ ˙"Â˘ ÔÈÈÚÂ .ÂÈ·‡ Ì˘· Ó"Î‰ ¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ˙‡¯Â‰

.‰"ÏÒ Á"Â‡Á
‰ÂÚ˘ Ï˘:.¯Ù'Ú ÈÎÂ'˘ Â¯'Â ÂˆÈ˜'‰ ˙"¯

˙Â¯ ‰˘ÓÁ .. (ÌÈÈÒÈ):.Ë"˘˙'‰Â ,Á"˘˙'‰ ÔÒÈ '· Ò¯ËÂ˜ ‰‡¯

.ÍÏÈ‡Â 216 Ú"Ò ‡"ÈÁ ˘"Â˜Ï .95 'Ú ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ .Â˙ÏÁ˙· È"˘˙ Ó"‰Ò· ‰ÒÙ„

.‰Ù˙˙ ˙¯‚‡ „"Á ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˘„Â˜-˙Â¯‚‡
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à"éùú'ä ,èáù ùãåç ùàø áúëî

‰˘Ó‰ ¯Ó‡È Î"Á‡ .˙Â‡Â˜Ó„ Ê"ÙÂ ÌÈÏÎ„ „"ÎÙ ‰·È˙‰ ÈÙÏ ÏÏÙ˙Ó‰
˘È„˜ ,‡È˙· ˙Â¯Â˘ ‰ÊÈ‡ Z ˘ÁÏ· .¯È„‡ÈÂ 'ÂÎ ‡È˘˜Ú Ô· ‡ÈÁ '¯

.Ô·¯„

‰"„) ˙Â˜Ï˙Ò‰‰ ÌÂÈ„ ¯Ó‡Ó‰Ó ˜ÏÁ Â¯ÊÁÈ Z ˙È·¯Ú ˙ÏÙ˙ ¯Á‡
Ù"Ú· ¯ÂÊÁÈ˘ ÈÓ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ù"Ú· („"Ú Ò¯ËÂ˜· ÒÙ„ ,È‚Ï È˙‡·

.‰ÁÓ ˙ÏÙ˙ ¯Á‡ ÂÓÈÈÒÏÂ .¯˜Â·‰ ˙ÏÙ˙ ¯Á‡ ÔÎÂ .ÌÈÙ· Â‰Â„ÓÏÈ

.‰ÁÓ ˙ÏÙ˙ ¯Á‡Ï ÔÎÂ .‡È˙ ˜¯Ù Z ‰ÏÙ˙‰ Ì„Â˜ ¯˜Â··

ÌÈÎÈÈ˘‰ ÌÈÈÚ‰Ï ‰ÓÂ¯˙ „Á‡ ÏÎ ÌÈ¯È ‰ÏÙ˙‰ Ì„Â˜ ¯˜Â··
 ,Ó"Î‰ ¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ‡Â‰ ,Â‡È˘ÏÈ·Ó „Á‡ ÏÎ „Ú·Â ÂÓˆÚ „Ú·

ÂÈÁÈ˘ Â˙È·.‰ÁÓ ˙ÏÙ˙ Ì„Â˜ ÔÎÂ ,

Ô·ÂÓÎ) "Ù „Á‡ ÏÎ ‡¯˜È Z Á"‡„‰ ˙¯ÊÁÂ ¯˜Â·‰ ˙ÏÙ˙ ¯Á‡Ï
˜"Î ÈÙ ˙‡ ˙Â‡¯Ï Ù"ÎÚ Â‡ ,˙Â„ÈÁÈÏ ÒÎ‰Ï ÂÎÊ˘ ÂÏ‡ .(Ë·‡ ˙¯È‚Á·
„ÓÂÚ ÂÏ‡Î ,"Ù‰ ˙‡È¯˜ ˙Ú· ,ÂÓˆÚ ¯ÈÈˆÈ Z Ó"Î‰ ¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ
˜"Î ˙¯Â˙ Ï˘ 'ÂÎÂ Ò¯ËÂ˜ ,¯Ó‡Ó ÈÙ„ ÔÈ· Î"Á‡ "Ù‰ ÁÈ‰Ï .ÂÈÙÏ

 Z È¯˘Ù‡· Ì‡) ÂÁÏ˘ÏÂ .Ó"Î‰ ¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓÌÂÈ· Â·˙Ó ÏÚ (
.ÂÏ˘ ÔÂÈˆ ÏÚ Â˙Â‡¯˜Ï

.Ì˘‰ ˙ÂÈ˙Â‡ Ï˘ ˙ÂÈ˘Ó‰ È˜¯Ù „ÂÓÏÏ Z ˙ÚÏ ˙ÚÓ‰ Í˘Ó·

.˙Â„ÚÂ˙‰ ˙Â˘ÚÏ Z ˙ÚÏ ˙ÚÓ‰ Í˘Ó·

˙Â„Â‡ 'È˘ Â˙È· È·Ï ¯‡·Ï Z ˙ÚÏ ˙ÚÓ‰ Í˘Ó· ‰Ú˘ ÚÂ·˜Ï
.ÂÈÈÁ ÈÓÈ ÏÎ ‰· „·Ú ¯˘‡ Â˙„Â·ÚÂ Ó"Î‰ ¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î

˙ÂÈÒÎ‰ È˙·· (‰ÊÏ ÌÈÂ‡¯‰ ÂÏ‡) ¯˜·Ï Z ˙ÚÏ ˙ÚÓ‰ Í˘Ó·
Á"ÂÓ ˜"Î Ï˘ Â˙¯Â˙Ó Ì‚˙Ù Â‡ ‡¯ÓÈÓ Ì˘ ¯ÂÊÁÏ ¯ÈÚ· ¯˘‡ „"Ó‰··Â

 ˙·‰‡ ˙Â„Â‡ ¯‡·Ï ,Ó"Î‰ ¯"ÂÓ„‡Ï‡¯˘È ÏÎ¯È·Ò‰ÏÂ ÚÈ„Â‰Ï ,ÂÏ˘ 
˙ÂÓÂ˜Ó·Â Z È"˘¯ÈÙ ÌÚ ˘ÓÂÁ „ÂÓÈÏ ,ÌÈÏ‰˙ ˙¯ÈÓ‡ „"Ú Â˙˜˙
Ì‡ Z .‰˘‰ ˙ÂÓÈÏ Â˜ÏÁ˘ ÈÙÎ ‡È˙‰ „ÂÓÈÏ „"Ú Ì‚ Z ÌÈÓÈ‡˙Ó‰

.˙Â„ÚÂ˙‰ ÍÂ˙Ó Ï"‰ ÏÎ ˙Â˘ÚÏ È¯˘Ù‡·

¯ÚÂ‰ ÈÒÂÎ ÌÂ˜Ó· (‰ÊÏ ÌÈ¯˘ÎÂÓ‰) ¯˜·Ï Z ˙ÚÏ ˙ÚÓ‰ Í˘Ó·
ÈÒÂÈÎ ÌÂ˜Ó· Ì‚ ,ÌÂÏ˘ ÈÎ¯„· È¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ,Ï„˙˘‰ÏÂ Z È„¯Á‰
‰¯È˙È ‰·Á˘ ÍÈ‡ Ì‰Ï ¯‡·ÏÂ Z È„¯Á ÂÈ‡ ÔÈÈ„Ú ‰˙Ú ˙ÚÏ˘ ¯ÚÂ‰
¯˘‡ ˙‡ Ì‰Ï ¯‡·Ï ,Ó"Î‰ ¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ˙‡Ó „ÈÓ˙ Ì‰Ï ˙Ú„Â
˙‡ Â‡ÏÓÈ ÛÂÒ ÛÂÒ ¯˘‡ ,Ì‰· ÁË· ¯˘‡ ÔÂÁË·‰Â ‰Â˜˙‰Â Ì‰Ó Ú·˙

˘ÁÏ· .. ‡È˙·:.Ó"Î‰ ¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ‚‰ ÍÎ
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„191 à"éùú'ä ,èáù ùãåç ùàø áúëî

Ì‰˘ ˙ÂÈÁ‰Â ÌÂÁ‰ ı¯Ó‰ ÏÎ· ‰¯Â˙‰ ˙ˆÙ‰Â ˙Â„‰È‰ ˙˜ÊÁ‰· Ì„È˜Ù˙
.¯ÚÂ‰ ˙ÏÂ‚ÒÓ

***

ÌÈÓÈ· Ï"‰ ÏÎ· ÂÎÈ˘ÓÈ ,ÌÂ˜Ó‰ È‡˙Ï ÌÈ‡˙Ó Â‰Ê Ì‡ ,¯˘‡ Ô·ÂÓ
.ÂÈ¯Á‡Ï˘ ˜"˘‰ ÌÂÈ· Ë¯Ù·Â ËÈÈˆ¯‡È‰ È¯Á‡ ¯˘‡»

***

‡Â‰ ,ÂÈ‡È˘Â ,¯ÙÚ ÈÎÂ˘ Â¯Â ÂˆÈ˜‰Â ÂÏ‡Â‚ ˙‡È· ˘ÈÁÈ 'ÈÂ‰Â
˙Â‡ÏÙ ÂÚÈÓ˘È ÌÎÂ˙· ,‡ÏÂÏÈ‰‰ ÏÚ· ,Ó"Î‰ ¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î

.Ï-‡ ˙È· ‰ÏÂÚ‰ Í¯„· ÂÏ‰ÈÂ

ïäàñøåàéðù ìãðòî íçðî

●
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ú"éù'ä ,æåîú 'â Z áúëî

,‰"·

,ÏÏÎ· „"·Á È‡È˘ ˙ÏÂ„‚Â ˙ÂÏÚÓ ÌÈ¯‡·ÓÂ ÌÈ˘ÙÁÓ‰ ÌÈ·¯
˘È‡ :ÌÈÂ˘ ÌÈÈÚ· Ë¯Ù· ,Ó"Î‰ ¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ‡Â‰ ,Â¯Â„ ‡È˘Â
ÌÈÒ· „ÓÂÏÓ ,˘„Â˜‰ ÁÂ¯ ÏÚ· ,˜È„ˆ ,˙Â„Ó ÏÚ· ,ÔÂ‡‚ ,˘Ù-˙Â¯ÈÒÓ‰

.„ÂÚÂ „ÂÚÂ

Â‰Ó ,˙Â„ÈÒÁ‰ ˙¯Â˙· ‰¯„‚‰‰ ÈÙ ÏÚ ,ÂÏ‡ ÌÈÁ·˘ ¯˙ÂÈ· ÂÏ„‚Â
.'ÂÎÂ ÔÂ‡‚ Â‰Ó ,˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ

,ÌˆÚ· ¯˜ÈÚ ‡Â‰˘ ,‰Ê ÏÚ ÛÒÂÂ .Ô‡Î ¯ÒÁ ¯˜ÈÚ‰ Z ‰Ê ÏÎ·Â
ÂÈ„ÈÒÁ Ï‰˜ ,ÂÏ „ÂÁÈ·Â ,¯˙ÂÈ· Ú‚Â˘ ÌÂ˘Ó „ÂÁÈ· ‡Â‰ ·Â˘Á

.„"·Á ‡È˘Â ,‡È˘‰ ‡Â‰ ‡Â‰˘ ‰Ó Z Â‰ÊÂ .ÂÈ¯˘Â˜ÓÂ

˘‡¯ ‡¯˜ ,ÏÏÎ· ‡È˘ Z ÈÎ1˘‡¯ ˙ÈÁ· ‡Â‰ ,Ï‡¯˘È ÈÙÏ‡ 
Â· ‰˜È·„‰ È„È ÏÚÂ .Ì‰Ï˘ ˙ÂÈÁÂ ‰˜ÈÈ ‡È‰ ÂÓÓÂ ,Ì‰È·‚Ï ÁÂÓÂ

.‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ Ì˘¯˘· Ì‰ ÌÈ„ÁÂÈÓÂ ÌÈ¯Â˘˜

ÌÈ‡È˘· ÌÈ‚ÂÒ ‰ÓÎ ‰‰Â2,˙ÂÈÓÈÙ ˙ÈÁ·· Ì˙ÚÙ˘‰ ¯˘‡ ÂÏ‡ :
ÂÚÈÙ˘‰ Ì‡ :ÌÈ˜ÂÏÈÁ ‡ÙÂ‚ ‰Ê·Â .ÛÈ˜Ó ˙ÈÁ·· Ì˙ÚÙ˘‰ ¯˘‡ ÂÏ‡Â
‰„Â·Ú‰ ÈÎ¯„ Â„ÓÈÏ ,ÂÈ„ÁÈ Ì‰È˘· Â‡ ¯˙Ò‰ Â‡ ‰Ï‚‰ ˙¯Â˙·

.'ÂÎÂ 'ÂÎÂ ˙ÂÈÓ˘‚ ˙ÂÚÙ˘‰ ÂÎÈ˘Ó‰ ,˙Â„ÈÒÁ‰Â

ÌÏÂÎ Ì‚ Â‡ ,Ï"‰ ˙ÂÈÁ·Ó ‰ÓÎ Ì‰· 'È‰˘ ,ÂÏ‡Î Ì˘ÈÂ3.

¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÓ ,„"·Á È‡È˘ ˙‚‰‰ ÔÈÚ ‰˙Ú „ÚÂ Ê‡Ó 'È‰ ‰ÊÂ
ÌÈ‚ÂÒ‰ ÏÎ ÂÏÏÎ ¯˘‡ ,ÏÏÎ· „ÚÂ Ó"Î‰ ¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î „ÚÂ Ô˜Ê‰
˙ÂÈÁÂ¯· ,Á"Ó‚Â ‰„Â·Ú ‰¯Â˙· ,ÛÈ˜Ó·Â ˙ÂÈÓÈÙ· ÂÚÈÙ˘‰ :ÌÈ˜ÂÏÈÁ‰Â
‚"È¯˙ ÏÎ· Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÎÈÈ˘‰ ÌÚ Ì˙Â¯˘˜˙‰ ‰˙È‰ ‡ÏÈÓ·Â .˙ÂÈÓ˘‚·Â

.ÌÈ¯˘Â˜Ó‰ ÛÂ‚Â ˘Ù È¯·‡

(1.·"Ù ‡È˙ ‰‡¯
(2‰"„ .‚"Ù Á" ˙ÂˆÓ ˆ"ˆ‰Ï ˆ"Ó‰Ò .Á" ˙ÂˆÓ ¯"˙ ‰"„ ı˜Ó 'Ù ¯Â‡ ‰¯Â˙ :˙ÂÎÈ¯‡·

.[ÍÏÈ‡Â ËÏ 'Ú Ë"Ò¯˙ Ó"‰Ò] Ë"Ò¯˙ ,˙Ú„ ÔÚÓÏ
(3,· ‰ÎÂÒ) Ò"˘·Â Z .ÌÈÎÈÒÂ ÌÈÚÂ¯„ ,'ÈÁ·‰ '· ˘È ÁÈ˘Ó·„ Ê"ÙÒ Ì˘ ‡"Â˙· ‰‡¯

.Â· ¯˜ÈÚ‰ Â‰Ê˘ ÈÙÓ Ï"È ,ÌÈÎÈÒ· ·˘Á (·

 .209 'Ú ‡"ÈÁ ˘"Â˜Ï .254 'Ú È"˘˙ Ó"‰Ò· ‰ÒÙ„‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˘„Â˜-˙Â¯‚‡
.‰Ï¯˙ ˙¯‚‡ ‚"Á

. úåìòî .íéðåù íéðéðòá:.ÊÏ¯˙ ˙¯‚‡ Ì˘ ˘„Â˜-˙Â¯‚‡ ‰‡¯
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ú"éù'ä ,æåîú 'â Z áúëî

Â˙Ú„ ˜ÈÓÚ‰Ï ÂÈÈ‰ ,˙Ú„Ï ÂÏÂÎ Â˙‡Ó ˙Á‡Â „Á‡ ÏÎ ÏÚÂ
Ì‰ Â„È ÏÚÂ ÂÓÓ ,˘‡¯‰Â ‡È˘‰ ‡Â‰ ‡Â‰ ¯˘‡ ,‰Ê· Â˙·˘ÁÓ ÚÂ˜˙ÏÂ
‰¯Â‰ ¯·ÎÂ) ÂÈÏ‡ ˙Â¯˘˜˙‰‰ È„È ÏÚÂ ,˙ÂÈÁÂ¯·Â ˙ÂÈÓ˘‚· ˙ÂÚÙ˘‰‰ ÏÎ
˘¯˘‰ ˘¯˘Â ˘¯˘· ÌÈ„ÁÂÈÓÂ ,ÌÈ¯Â˘˜ (ÌÈ¯˘˜˙Ó ‰Ó·Â ÍÈ‡ ÂÈ·˙ÎÓ·

.'ÂÎ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ „Ú

ïäàñøåàéðù íçðî
ÊÂÓ˙ '‚,˙"È˘'‰ ,
ÔÈÏ˜Â¯·, .È.
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*`"nyz'd oey`xÎxc` c"ei ,devz t"y .c"qa

‰˙‡Âנר להעלות למאור כתית ז זית שמ� אלי ויקחו ישראל בני את תצוה
בזה1תמיד הדיוקי� וידועי� בני2, את צו נאמר שבתורה הציווי� דבכל

מה דהדיוק ולהוסי�, ישראל. בני את תצוה ואתה נאמר וכא� בזה, וכיוצא ישראל
משמע תצוה ואתה דלשו� בהתוכ�, ג� אלא בהלשו� רק לא הוא תצוה ואתה שנאמר
ציווי את לישראל למסור השליח הוא משה הרי להבי�, וצרי המצוה, הוא שמשה
שיביאו ,אלי ויקחו שנאמר מה להבי� צרי ג� תצוה. ואתה נאמר ולמה הקב"ה,

למשה למה3השמ� אהר�, ידי על היתה הנרות שהעלאת כיו� דלכאורה, ,((אלי
למאור, כתית גו' שמ� שנאמר מה להבי� צרי ג� למשה. השמ� את להביא הוצר
זה שלאחרי דבפסוק להבי�, צרי ג� להאיר. גו' שמ� למימר ליה הוה 4דלכאורה

תמיד. נר להעלות נאמר וכא� בוקר עד מערב נאמר

היהודי�ÓÂ·‡¯ב) וקבל המתחיל דיבור הידוע (במאמרו אדמו"ר וחמי מורי 5כ"ק

תרפ"ז קט� בפורי� וחיבור6שנאמר צוותא הוא (תצוה) דציווי וזהו7), .
אי� אור ע� ישראל בני את ומחבר מקשר הוא שמשה ישראל, בני את תצוה ואתה

"8סו� נאמר בעצמוואתהולכ� הוא אלא הציווי, למסור שליח רק לא הוא משה כי תצוה",

הקב"ה ע� ישראל את ומחבר אות�מקשר (שמקשר לישראל משפיע שמשה ידי ועל .
דוגמתע� ה� וישראל [דמשה במשה. והוספה יתרו� נעשה זה ידי על סו�), אי� אור

שנאמר כמו ורגל, ישראל9ראש דכל בקרבו, אנכי אשר הע� רגלי אל� מאות שש
את מוליכי� הרגלי� שבאד� וכמו שלה�. הראש הוא ומשה דמשה, הרגלי� ה�
במשה הוא כ� כמו לש�, להגיע יכול אינו עצמו מצד שהראש למקו� הראש
שנאמר מה דזהו במשה. עילוי מיתוס� דמשה) (הרגלי� ישראל ידי שעל וישראל,
דאנכי הגילוי נמש הע� רגלי ידי שעל בקרבו, אנכי אשר הע� רגלי אל� מאות שש

משה של גו',א10בקרבו זית שמ� אלי ויקחו ישראל בני את תצוה ואתה וזהו .[

ב לאור יצא (***a"pyz - ohwÎmixet *qxhpewלקראת" ,
. . קט� פורי טוב, כי בו שהוכפל ג' yz`,יו ik 't '` mei

"a"pyz'd.

הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק זה קונטרס (*

וט�. נשי מאנשי לכאו"א
ענה המאמר והפצת הדפסת אודות הדו"ח על (**

הרצוי' הפעולה שיפעל "ויה"ר שליט"א: אדמו"ר כ"ק
עה"צ". אזכיר כו'. מזלי' וברי והזמ"ג

(תצוה).)1 פרשתנו ריש
וקבל)2 ד"ה א'תקמא. ע' (תצוה) פרשתנו אוה"ת

ע' ה'תשי"א קיג. ע' תרפ"ז (סה"מ ס"ג תרפ"ז היהודי
.(182

עה"פ.)3 רמב"�
כא.)4 כז, פרשתנו

לוקבל)5 גו' תצוה בואתה דהביאור השייכות
ואיל�. ס"ט לקמ� ראה � גו' היהודי

ואיל�.)6 ג] [שלו, ג לה, ז חוברת "ב"התמי נדפס
ראה � ואיל�. 180 ע' ה'תשי"א ואיל�. קי ע' תרפ"ז סה"מ

ס"ד. ש
תצוה).)7 ואתה (עה"פ א פב, פרשתנו בתו"א ג כ"ה

.55 הערה עב ע' ח"ג מלוקט בסה"מ בהנסמ� וראה ובכ"מ.
ע')8 עטר"ת (סה"מ עטר"ת תצוה ואתה בסד"ה כ"ה

(ועד"ז בתחלתו ס"ד תרפ"ז זה ובד"ה ובכ"מ. רנו).
ישראל" בני את "תקשר "עepi`eרסט"ו) מוסי�

את מקשר שמשה מפרש דבהמאמר לומר, ויש אוא"ס".
סי"א כדלקמ� ,עצמ ישראל בני

כא.)9 יא, בהעלות�
ס"ה.)10 תרפ"ז הנ"ל בד"ה בכ"ז ראה

רבינו במאמרי ביאורים

(à.יא סעיף לקמן תבואר – במשה ישראל בני שמוסיפים התוספת ענין
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רבינו במאמרי ביאורים

בני יביאו זה ידי על סו�, אי� אור ע� ישראל בני את ויקשר יצוה שמשה ידי דעל
במשה. אור תוספות שיוסיפו ,(אלי (ויקחו למשה זית שמ� מתורצתישראל בכ�

השניה השאלה א')ג� סעי� "ויקחו(דלעיל נאמר שהדלקתאלי�מדוע בעוד משה, אל "

מביאי� סו�, אי� אור ע� ישראל בני את מקשר שמשה ידי דעל אהר�: על�ידי היתה הנרות

אור תוספות בו מוסיפי� – למשה שמ� ישראל יא).בני סעי� לקמ	 היטב יבואר זה התשובה(עני	

יא. סעי� לקמ	 תתבאר הרביעית והשאלה ג, סעי� לקמ	 תתבאר השלישית לשאלה

סו�זהÏÂ·‡¯ג) אי� אור ע� ישראל בני וחיבור בקישור משה פעולת מקדי�את ,

שהוא11בהמאמר בזה. פירושי� דשני מהימנא, רעיא נקרא רבינו שמשה
דהאמונה האמונה. בעני� ישראל את ומפרנס ז� ושהוא ישראל של נאמ� רועה

מאמיני� בני מאמיני� ה� שישראל עצמ�, מצד בישראל שתהי'12שישנה אפשר ,

מקי� שהאמונהבבבחינת הוא האמונה בעני� ישראל את ומפרנס רועה שמשה וזה ,
בזהר שכתוב מה וזהו בפנימיות. מני'13תהי' ויתפרנס יתז� דלעילא אמונה ההיא

אותה שממשי הוא האמונה את ומפרנס ז� שמשה דזה משה), ידי (על יד ָעל
ג� היא בזה הכוונה מהימנא, רעיא הוא שמשה דזה בהמאמר, וממשי בפנימיות.

דור שבכל דמשה את14לאתפשטותא מחזקי� ה� דור שבכל ישראל אלפי דראשי ,

מרדכי וכמו בפנימיות. תהי' שלה� שהאמונה (שבדור�), דישראל שהי'15האמונה ,

ז"ל רבותינו כמאמר שבדורו, דמשה בדורו,16האתפשטותא כמשה בדורו שמרדכי
נפש, מסירות ע� קשור הי' אז המצוות וקיו� התורה שלימוד המ�, גזירת בזמ� שג�
בלימוד חזק ולעמוד בהוי' ישראל של אמונת� את לחזק ברבי� קהילות הקהיל

ד.)11 סעי�
א.)12 צז, שבת
ב)13 רכה, ח"ג

א).)14 קיד, א. (קיב, תס"ט תקו"ז
ס")15 תרפ"ז הנ"ל בד"ה וסט"ו.ראה ג
ב.)16 פ"ו, אסת"ר

רבינו במאמרי ביאורים

(áé÷î úðéçáá äéäúù øùôà"äðåîàä ...ó
"úåéîéðôá 'éäú

הבנה או לראיה בניגוד בה', האמונה

מראיית – עצמו מהאדם באה אינה שכלית,

ממקור אלא השכל, הבנת או העינים

ולכן חזי", מ"מזלייהו - ממנו שלמעלה

אלא האדם, בפנימיות חודרת לא האמונה

מקיפה. נשארת

מקיפה: האמונה של להיותה פשוט ביטוי

שהאמונה בדא"ח, מקומות בכמה מובא

האדם, של המעשים על להשפיע שלא יכולה

רחמנא מחתרתא אפום ש"גנבא הידוע כפי

במחתרת, הבא גנב שאפילו היינו קריא",

הנלוזים. במעשיו להצלחה לה' תפילה נושא

יותר רמה על מדבר במאמר כאן אמנם

על משפיעה כן האמונה כאשר עדינה,

לא היא אך בשכלהמעשה, היינוחודרת ,

כל לו ואין בקושי האמונה את מקבל שהשכל

ולא מקיפה שהיא משום וזה בה. 'געשמאק'

פנימית.

במאמר לקמן מובא ו)לכן, שהעבודה(סעי�

האמונה את להמשיך היא משה של

– והשגה.בפנימיות לכךבדעת לגרום כלומר,

בטוב אותה יקבל ח)שהשכל ביאור לקמ� .(ראה
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ה'תשמ"א תצוה ואתה

המצוות. וקיו� ע�התורה ישראל בני את מחבר שמשה בכ� הפירוש כ�, א� וזהו,

בפנימיות שתהיה דישראל האמונה את מחזקי� דור שבכל ישראל ורועי הוא כי אוא"ס,

דמס"נ. ובאופ�

האמונה את מחזקי� דרא שבכל דילי' ואתפשטותא שמשה בארוכה שמבאר ולאחרי
מבאר להאיר)17דישראל, ולא (למאור למאור כתית גו' שמ� הכתוב לשו� (שאלהדיוק

א) בסעי� לעיל שנשאלה עלהשלישית כתית, ונדכא, נשבר הוא שכאו"א הגלות, שבזמ� ,

דהפירוש השייכות להבי� וצרי האור. נמצא שממנו (העצ�) למאור מגיעי� זה ידי
דרא] שבכל דילי' [ואתפשטותא שמשה זה לפני (בהמאמר) להמבואר למאור בכתית

בפנימיות. שתהי' האמונה את ומפרנס ז�

לזה בשייכות ולא אחר לעני� כהמש� בא למאור בכתית הפירוש כי ראשו�, בשלב �יתר

בפנימיות האמונה ממשי� שמשה

בתחלתÂ‰�‰ד) להמבואר בהמש (בהמאמר) בא תצוה ואתה בפסוק הביאור
לעשות החלו אשר את היהודי� וקבל דפירוש מה18המאמר, שקבלו הוא

תורה דמת� בהזמ� ובימי19שהחלו לעשות), (החלו ההתחלה היתה תורה דבמת� .

רבותינו מאמר דר [ועל היהודי�. וקבל הקבלה, היתה המ�) גזירת (בזמ� אחשורוש
הפסוק20ז"ל שהקדימו21על דזה כבר, שקבלו מה קיימו היהודי�, וקבלו קיימו

אחשורוש ובימי הקבלה, רק היתה תורה במת� לנשמע שקבלו22eniiwנעשה ].23מה

פלא דבר הוא שלכאורה בהמאמר, בתכלית24ומדייק ישראל היו תורה דבמת� ,

מת� קוד� שג� לזה [דנוס� נעלית הכי בדרגא אלקות גילוי אצל� אז והי' העילוי,
י� בקריעת ובפרט מצרי� ביציאת שהי' הגילוי ביותר, נעלי� גילויי� היו תורה
אחשורוש ובימי יותר], עוד נעלה גילוי הי' תורה מת� בשעת שהי' הגילוי הנה סו�,
הוא גלות [דכל גלות שבכל וההסתר לההעל� דנוס� הירידה, בתכלית ישראל היו

מצרי� גלות כתיב25בדוגמת מצרי� שבגלות וכמו מקוצר26, משה אל שמעו ולא
התורה בקיו� ניסיונות כמה שישנ� גלות, בכל הוא זה דר על קשה, ומעבודה רוח
פי על וא� יותר, עוד וההסתר ההעל� הי' המ�) גזירת (בזמ� אז הנה והמצוות],
(החלו ההתחלה רק הייתה העילוי, בתכלית ישראל כשהיו תורה, מת� בזמ� כ�,
שהחלו מה קבלו דווקא אז השפלות, בתכלית כשהיו המ�, גזירת ובזמ� לעשות),

סט"ו.)17 תרפ"ז הנ"ל בד"ה
כג.)18 ט, אסתר
צו,)19 מג"א בתו"א היהודי וקבל ברד"ה ג כ"ה

(סה"מ ה'תשי"א היהודי וקבל ברד"ה נסמנו � ובכ"מ ג.
.(4 הערה סז ע' ח"ג מלוקט

א.)20 פח, שבת
כז.)21 ט, אסתר
שבהערה)22 ובתו"א בהמאמר העניני מהמש�

משמע, ובכ"מ) רע"א. צט, ש תו"א ג (וראה הבאה
ובפרש"י הגזירה. בזמ� הוא אחשורוש בימי שקבלוה דזה

"מאהבת אחשורוש בימי ואוליqpdד"ה ."לה שנעשה

ס"ט לקמ� ראה � בזה עניני דשני לומר יש
את)23 היהודי דוקבל א צח, מג"א בתו"א ג כ"ה

א� � שקבלו" מה "קיימו ע"ד הוא לעשות החלו אשר
ש מלוקט סה"מ ראה ,שוני עניני שני ה שלכאורה

.4 הערה
וקבל)24 ד"ה ראה � זה לשו� בדיוק הביאור

ח"א מלוקט (סה"מ ס"א ה'תשל"ח קט� דפורי היהודי
שיז). ע'
25(ש על נקראו המלכיות "כל ה פט"ז, ב"ר ראה

לישראל". מצירות שה ש על מצרי
ט.)26 ו, וארא
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רבינו במאמרי ביאורים

במסירות שלה� ומצוות התורה קיו� הי' הגזירה, דבזמ� בזה, ומבאר תורה. במת�
אור בתורה [כמבואר ח"ו לכפור שלא נפש מסירות לה� שהי' לזה [דנוס� ,27נפש.

על רק היתה הגזירה כי כלו�, לה� עושי� היו לא דת� ממירי� היו היהודי�,שבא�
ג� נפש מסירות לה� הי' ח"ו], �חו מחשבת דעת� על עלתה לא כ� פי על וא�

ומצוות התורה קיו� במסירות28על תורה ללמוד ברבי� קהילות שהקהילו ועד ,

משה29נפש היהודי, מרדכי ידי על היתה שלה� נפש המסירות והתעוררות .[

רק הייתה תורה דבמת� לעשות, החלו אשר את היהודי� וקבל וזהו שבדורו.
נפש מסירות אז לה� שהי' ידי על כי הקבלה, היתה המ� גזירת ובזמ� ההתחלה
בזמ� שהיו מכמו יותר נעלית למדריגה זה) (בעני� נתעלו ומצוות תורה על בפועל

היהודי�. וקבל הקבלה, הייתה דוקא אז ולכ� תורה, מת�

‰¯Â‡ÎÏÂמגיעי� ונדכא) (נשבר כתית ידי שעל למאור, בכתית שהפירוש לומר, יש
נפש למסירות באו דוקא הגזירה שבזמ� זה על ביאור הוא להמאור,

ביותר נעלה בתכלית,30באופ� שהיו בשעה כיצד � ביאור צרי� גופא זה דלכאורה

הוא, הביאור אלא ביותר. נעלה באופ� ועוד נפש, למסירות הגיעו מסירותהשפלות כי
ידי ועל האור), נמצא (שממנו מא�ר מגילוי, שלמעלה הנשמה עצ� מצד היא ָנפש

מא�ר הנשמה, עצ� נתגלה ונדכא), (נשבר דכתית במצב אז .גשהיו ָ

האמונה בהמשכת משה לפעולת בהמש� בא לא – למאור בכתית הפירוש כי נמצא,

הגזירה). בשעת לה� שהיתה (המס"נ אחר לעני� כהסבר אלא – בפנימיות

העני� לאחרי בא למאור בכתית שהפירוש בהמאמר העניני� וסדר מהמש אבל
ג� שיי למאור כתית דעני� משמע, מהימנא, אתדדרעיא ומפרנס ז� שמשה לזה
בפנימיות. שתהי' האמונה

הידועÈÂ˘ה) פי על זה פשוטה31לבאר באמונה באלקות מאמיני� שישראל דזה
מצד הוא זה על ראיות צריכי� חזיואי� שמזלייהו לפי טעמי�. .32שני

במקומות)27 ג וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, מג"א
.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט בסה"מ שנסמנו

28(ג לאמונה, בנוגע כי יותר, גדול חידוש שזהו
ובכ"מ), פי"ח. (תניא נפשו מוסר שבקלי rbepaקל mpn`

`ed dfay yibxn epi`y oeik ,eytp xqen epi` ,zeihxt zexiarl

(dÎc"kt my) jxazi ecgein cxtp.

בפשטות.)29 כמוב� יותר, עוד גדול חידוש שזהו

הקודמות.)30 הערות ראה
וראה)31 קיד). (ע' פס"א ח"א תער"ב המש� ראה

משו כו' "האמונה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל המש� ג
כו', רואה היא למעלה שהיא כמו דהנשמה חזי, דמזלי'

הנשמה". עצ שמצד האמונה עני� וכ�
א.)32 ג, מגילה � הגמרא לשו�

רבינו במאמרי ביאורים

(â,ביותר קשה היתה (כתית) שהגזירה וכיון

ביותר" נעלה "באופן היה העצם גילוי על־כן

ומצוות. תורה קיום על גם -

(ã"äæì íâ êééù øåàîì úéúë ïéðò"
הביאור את דוחה לא רבינו כי להעיר,

כתית שענין מוסיף רק אלא לגמרי, הקודם

שייך אתגםלמאור מפרנס שמשה לזה

גם שייך בוודאי הוא אך בפנימיות, האמונה

שהמס"נ הגלות, בזמן המס"נ לענין

מהגלות ונדכה נשבר שהוא ידי על מתעוררת

ט) ביאור בסו� לקמ� .(וראה
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ה'תשמ"א תצוה ואתה

שלמעלה בהנשמההd`exדהנשמה פועל וזה משכל), שלמעלה (ראי' אלקות
הנשמה מעצ� הוא האמונה דשורש ביאור, ועוד באלקות. האמונה שבגו�
עצמית התקשרות היא באלקות מקושרת הנשמה שעצ� דזה חזי). ממזלי' (שלמעלה

משכל) שלמעלה הראי' בעני� לא ג� בסיבה, תלוי' לומר,ו(שאינה ויש .

המלובשת בהנשמה דהאמונה הוא, (העניני�) הביאורי� שני שבי� דמהחילוקי�
שלמעלה שהנשמה דכיו� מקי�. בבחינת היא שלמעלה הנשמה מראיית הבאה בגו�
מקי�. בבחינת היא בגו� המלובשת בהנשמה פעולתה לכ� מהתלבשות למעלה היא

רבינו במאמרי ביאורים

(ääàåø äìòîìù äîùðä ,éæç åäééìæî"
"úå÷åìà

שלמעלה"? "הנשמה של ענינה מה

עצם דרגות: כמה כוללת הנשמה

הנשמה. הארת שלמעלה; הנשמה הנשמה;

ביותר, הגבוהה הדרגה זו הנשמה, עצם

הנשמה הבא. בביאור בהרחבה ותבואר

לאלוקות וקשורה 'חיה' בחינת היא שלמעלה,

גבוהה דרגה שהיא ומאחר ראייה. של ברמה

רק אלא בגוף, להתלבש יכולה איננה ביותר,

מלמעלה עליו אלוקי�"חופפת "וידבר ד"ה (לקו"ת

א) טז, .במדבר

הנשמה הארת היא מזה, למטה

את כוללת זו הארה בגוף: המתלבשת

'נשמה', - בנשמה יותר הנמוכות הדרגות

וכבד), לב במוח, (המתלבשות ו'נפש' 'רוח'

באלוקות, הבנה הוא עניינה ה'נשמה' כאשר

עשייה. היא - ו'נפש' מידות, היא - 'רוח'

ראיה) (בחינת שלמעלה שהנשמה ואף

יכולה היא אך בגוף, להתלבש יכולה איננה

מקיף) (באופן שרואה ממה משהו להשפיעה

כיון בגוף, המלובשת הנשמה הארת על

שדרגת הסיבה זו אליה. קשורה שהיא

'מזילה' היא כי 'מזל', קרויה שלמעלה הנשמה

בגוף. המלובשת הנשמה להארת ומשפיעה

כאן, שמובא מה היא הזו להשפעה דוגמא

של האלוקות שראיית היינו חזי". ד"מזלייהו

בהארת אמונה משפיעה דלמעלה, הנשמה

בגוף. המלובשת הנשמה

(å,äáéñá äéåìú äðéàù) úéîöò úåøù÷úä"
"(äéàøä ïéðòá àì íâ

פני על עצמית התקשרות של המעלה מה

ביותר עמוק דבר היא ראיה גם והרי ראיה?

שאלה ושום שרואה, זה אצל לגמרי שמתעצם

מה את אצלו לבטל יוכלו לא שכלי ערעור או

בני בפי השגור הלשון (כמו בעיניו שראה

"אני כנגדו: המערער את לדחות כדי אדם

ח"וראיתי"בעצמי ובלקו"ש תשי"ג בשלו� פדה ד"ה (ראה

(121 לגמרי),עמ' באדם מתעצם שהמראה כיון ,

מזה? גבוה יותר להיות יכול כבר מה כן, ואם

דבר הוא הזה המראה סוף־סוף אולם,

דבר היינו אשרשהתווסףה'נקנה', האדם, על

ביניהם שחיברה ראיה של סיבה היתה רק

שרואה האלוקי המראה זה דרך ועל בחוזק.

נוס דבר כמו הוא שלמעלה, עליה,הנשמה ף

שהראיה רק אלוקות, אינה עצמה היא כי

ביניהם. חיברה

היא, עצמית התקשרות מה־שאין־כן

היינו שלו. המהות' 'עצם היא שאלוקות

סיבה לשום צריך ואינו הוא זה שאלוקות

בני אצל לדוגמה כמו לאלוקות. בינו שתחבר

ואינו שלו, בקיום ומכיר מרגיש שהוא אדם,

עצמו את לראות אפילו או הוכחה לכל צריך

קיים. שהוא לדעת כדי

בשם נקראת הנשמה שעצם הסיבה, [זו

ציור או תואר כל ללא "יחוד", מלשון "יחידה",

אינה באלוקות שהתקשרותה כיון מסוים.

כלשהם, 'ציור' או סיבה טעם, על מושתתת

חד]. הם – ואלוקות היא אלא
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רבינו במאמרי ביאורים

גילוי ידי על הוא בפנימיות, תהי' בגו�) המלובשת (בהנשמה שהאמונה ובכדי
העצ� היא הנשמה עצ� כי הנשמה. דעצ� עצמית הנשמהזההתקשרות של

הנשמה עצ� שמצד בהגו� המלובשת דהנשמה האמונה ולכ�, בהגו�, המלובשת
בפנימיותה .חהיא

‰Ê ÈÙ ÏÚÂהנשמה עצ� מצד דוקא היא בפנימיות העניני�שאמונה קשר לבאר יש
דרעיא העני� לביאור בהמש בא למאור ד(כתית) שהעני� שבהמאמר,
שהוא ידי על הוא בפנימיות שתהי' האמונה את ומפרנס ז� שמשה זה כי מהימנא,

מא�ר. שלמעלה מאור חזי), ממזלי' (שלמעלה הנשמה עצ� את מהמגלה מוב� בכ� ְְֶַָ
עני� את מהימנא.המאורשהביא רעיא לעני� שנאמרבהמש� ומבארzizkומה למאור,

הגלות שבזמ� דכתית העני� ידי על הוא להמאור להגיע שבכדי כלומר,בהמאמר

עני� את ג� במאמר שהביא שגילכתיתמה דזמ�למאור, הכתית ידי על הוא המאור וי

עני� רק אלא מהימנא, לרעיא לכאורה שיי� אינו הכתית שעני� למרות � המאורהגלות

כי הואxwirהוא, (שעיקרו נפש המסירות בעני� הוא (מא�ר) הנשמה דעצ� ָהגילוי
כדלקמ�. הגלות), ומצוות,בזמ� תורה קיו� על נפש מסירות פירושו כתית כלומר,

דזמ� מס"נ � הכתית עני� את הביא ולכ� הנשמה, עצ� של הגילוי עיקר היא נפש ומסירות

� מהימנאהגלות רעיא לעני� .טבהמש�

רבינו במאמרי ביאורים

(æäîùðä ìù íöòä àéä äîùðä íöò"
"óåâäá úùáåìîä

בגוף המלובשת שהנשמה למרות כלומר:

בכל הנשמה, לעצם ביחס נמוכה דרגה היא

שלה. המהות היא הנשמה עצם זאת

הגוף: שבאברי החיות היא לזה דוגמא

באין נמוך דבר הם הגוף איברי אחד, מצד

אך בהם, שיש הנפשית לחיות ביחס ערוך

והם שלהם המהות היא החיות שני, מצד

חי. גוף להיות הופכים עצמם

אף הנשמה: עצם בענין זה דרך על

נמוכה, בחינה היא שבגוף הנשמה שהארת

הנשמה. עצם היא שלה המהות אך

(çàéä äîùðä íöò ãöîù ...äðåîàä"
"äúåéîéðôá

דבר נעשית האמונה כאן פשוטות: במילים

'געשמאק' לשכל יהיה ולכן השכל, אל קרוב

שאלות לו יהיה אם וגם האמונה. בעניני ו'קאך'

מדובר דבר של בסופו (שהרי האמונה על

זה זאת בכל בשכל), שהבין בדבר ולא באמונה

ענין היא כי האמונה, את 'לחיות' לו יפריע לא

ממנו. שבא שלו,

(èחדשה הבנה מתחדשת שכאן אומרת זאת

ענינו כתית כי הובן, כאן עד כתית: בענין

במאמר הובא והוא מהגלות" ונדכא "נשבר

את לבאר הנשמההסיבהבכדי עצם לגילוי

מהגלות (שהשבר הגלות אתבזמן מגלה ,

ענינו כתית כי מובן, בתשובה ואילו העצם).

נפש מובאמסירות והוא ומצוות תורה על

לבאר כדי גילויבמאמר עיקר הוא היכן

נפש).העצם במסירות שהוא (ומפרש

(כפי שאלה העלה לא במאמר כי ולהעיר,

עצם לגילוי הסיבה מהי העולם), שמקשים

ובאמת משה. או מהגלות השבר – הנשמה

הדברים שני כי שאלה, בכך אין לכתחילה

עצם גילוי זה: את זה ומשלימים נכונים

שהעצם כדי אך משה, ידי על הוא הנשמה

מנגד של מצב שיהיה צריך גילוי, לידי יבוא

הגלות, שבזמן הקשיים ידי על ומצוות לתורה

ואכמ"ל.
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ה'תשמ"א תצוה ואתה

הנשמה,הוא,ÔÈ�Ú‰Âו) לעצ� נפש מסירות בי� הקשר את שהאמונהלבאר דזה
בהאמונה (בעיקר) הוא זה, על נפשו מוסר שהוא באופ� היא דישראל
בתוק� שהיא הג� חזי), (מזלי' רואה שהוא זה מצד דהאמונה הנשמה. עצ� שמצד

ביותר גדולה התאמתות היא הראי' שמצד דההתאמתות [כידוע מקו�,33גדול מכל ,[

עצ� ע� קשורה ואינה שרואה) זה (מצד סיבה מצד היא שלו שהאמונה כיו�
נפשו שימסור מוכרח אינו באופ�ימציאותו, היא דישראל שהאמונה וזה זה, על

אי ולכ� שלו, העצ� היא באלקות שהאמונה מפני הוא זה על נפשו מוסר שהוא
כלל ח"ו.יאאפשר שיכפור

‰Ê ÈÙ ÏÚÂלבאר ביש נוספת רעיאשאלה הוא שמשה דזה בהמאמר שכתוב מה
ישראל לרועי בנוגע ג� הוא האמונה) את ומפרנס ז� (שהוא מהימנא
דישראל האמונה את מחזקי� שה� דרא) שבכל דמשה (אתפשטותא דור שבכל

ד ומצוות. התורה בקיו� נפש במסירות אתשיעמדו ומפרנס ז� שמשה זה לכאורה,
מקומות בכמה (כמבואר הוא עצמו34האמונה זה במאמר שמשפיע35וג� ידי על (

שבכל ישראל שרועי וזה בפנימיות, האמונה באה זה ידי שעל באלקות דעת לישראל
זה במאמר (המבואר האמונה מחזקי� באופ�36דור תהי' דישראל שהאמונה הוא (

נפש. ומסיי�דמסירות בפנימיות, האמונה המשכת – אחד עני� ע� מתחיל הוא כ�, וא�

בדא"ח מהמבואר שינוי ג� (שהוא אחר עני� 54)ע� רבנו הערת המס"נ(ראה עני� – ועל) ?
לומר, יש הנ"ל אתxwiryפי ומפרנס ז� שהוא זה הוא מהימנא דרעיא העני�

שהנשמה זה (מצד הגילויי� מצד שהיא כמו רק לא תהי' שהאמונה עצמה, האמונה
האמונה את ממשי שמשה וזה הנשמה. עצ� מצד אלא אלקות) רואה שלמעלה

הוא והשגה) (בדעת עצמהd`vezבפנימיות האמונה את ומפרנס ז� שהוא מזה

וראה)33 א). כו, (ר"ה דיי�" נעשה עד "אי� שלכ�
וש"נ. .121 ע' ח"ו לקו"ש

תניא)34 ג וראה ובכ"מ. ב. עה, משפטי תו"א
רפמ"ב.

יא.)35 סעי�
מנשמת)36 ניצוצי� "יורדי� ש בתו"א משא"כ

כו' zrcמרע"ה cnll."הע את

רבינו במאמרי ביאורים

(éçøëåî åðéà ...äàåøù äæ ãöî äðåîàä"
"äæ ìò åùôð øåñîéù

של ב'וודאות' לו שחסר איננה לכך הסיבה

שמתעצם דבר היא ראיה שהרי ה', אחדות

אלא לגמרי, אצלו וודאית והיא האדם עם

שלו, המהות עצם איננה שהאלוקות משום,

אחר דבר על נפשו למסור מוכרח לא והוא

ממנו.

(àéøùôà éà ...åùôð øåñîéù çøëåî åðéà"

"å"ç øåôëéù ììë
לא חזי, מזלייהו שמצד באמונה כלומר:

למסור יחליט אם וגם נפשו, שימסור בטוח

אפשרויות שתי בפניו שיש באופן זה נפשו

(על־פי בוחר והוא לאו, או הנפש למסור האם

ודעת) מטעם למעלה אפילו או ודעת, טעם

הנשמה, עצם שמצד באמונה ואילו באלוקות.

בכלל אצלו אין כי שיכפור", כלל אפשר "אי

נפשו שמוסר וברור אחרת בד"האפשרות (ראה

ד) סעי� תשל"ט בשלו� .פדה
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רבינו במאמרי ביאורים

דהמשכת ה), (סעי� וכנ"ל הנשמה). עצ� מצד שהיא כמו האמונה וגילוי (המשכת
הנשמה דעצ� עצמית ההתקשרות גילוי ידי על הוא (בדעת) בפנימיות .יבהאמונה

נובעי� שניה� אלא שוני�, עניני� שני אינ� ומס"נ בפנימיות האמונה שהמשכת מוב� ובזה

בפנימיות האמונה המשכת ע� במאמר שהתחיל בכ� סתירה אי� ולכ� הנשמה. מעצ�

המס"נ. עני� ע� וסיי�

רועייג חיזקו בפועל נפש למסירות שהוצרכו שבהדורות דבזה לומר, יש זה פי ועל
נתגלה נפש, במסירות שתהי' דישראל האמונה את דמשה) (אתפשטותא ישראל

זה (בעני� מהימנא דרעיא וגילוי37העני� המשכת כי עצמו. מבמשה יותר עוד (

שבכל דילי' ואתפשטותא משה ידי [שעל הנשמה עצ� מצד שהיא כמו האמונה
בפועל נפש מסירות הוא התגלותה עיקר רבנו,דרא], משה אצל שהיה במה ולא ,

בפנימיות האמונה את .ידשהמשי�

37(.56 הערה לקמ� ראה

רבינו במאמרי ביאורים

(áé"äæî äàöåú ...ïéðòä ø÷éò"
הלוא הביאור: את היטב להבין צריך

שהמשכת לומר, לכאורה היא המטרה

ענינים אינם נפש ומסירות בפנימיות האמונה

הנשמה, מעצם נובעים שניהם אלא שונים,

עיקר של הענין את מוסיף למה כן, ואם

חיזוק הוא (שהעיקר משה בעבודת ותוצאה

בפנימיות האמונה והמשכת עצמה האמונה

בזה? הנקודה מה תוצאה)? היא

היא בביאור רבנו שכוונת לומר, יש

האמונה שהמשכת כאמור, לבאר, א. כפולה:

היות ב. שונים. ענינים אינם נפש ומסירות

שלש התפקיד יסוד את לבאר כאן עוסקים

מיסוודו: הענין את להבהיר רוצה רבנו משה,

"רעיא נקרא רבנו משה למה שאלה, יש

בזוהר נאמר וכן האמונה, רועה – מהימנא"

משה", ידי על יתזן דלעילא אמונה ש"ההיא

עצמה, האמונה את זן לא הוא לכאורה והרי

את זן רק הקיימתהאדםאלא שהאמונה –

מקיף? באופן ולא בפנימיות בו תשכון בקרבו

המבואר פני (על כאן רבנו מחדש כך על

עיקר דבר, של לאמיתו כי בדא"ח), כלל בדרך

האמונה את לזון הוא רבנו משה של התפקיד

- יותר עמוקה אמונה ממשיך הוא עצמה.

יכיר (שהאדם האדם מציאות עצם מצד

האישית), במציאותו שמכיר כמו באלוקות

חזי. מזליה של סיבה שמצד אמונה רק ולא

מפרנס הוא כי מהימנא", "רעיא הלשון וזהו

רק העצם. מצד שתהיה עצמה האמונה את

הנשמה, מעצם הזו האמונה שמהמשכת

האמונה המשכת - ענינים שני נובעים

נפש. ומסירות בפנימיות

(âé,העובדה גם תתבאר הבא הקטע פי על

במאמר להביא דייק זאת היהודי�)שבכל (וקבל

פי על שינוי שהוא – המס"נ ענין את גם

הראשון בענין הסתפק ולא בדא"ח, המובא

בפנימיות. האמונה המשכת של

(ãéùôð úåøéñî àåä äúåìâúä ø÷éò"
"ìòåôá

הוא הנשמה עצם גילוי עיקר למה

האמונה בהמשכת ולא נפש במסירות

בפנימיות?

העצם, של ניכר ביטוי היא נפש מסירות

בבירור ניכר נפשו, מוסר אדם שכאשר כיון

כן שאין מה שלו. המהות היא שאלוקות

נעשה שזה אף בפנימיות, האמונה בהמשכת

שם ניכר לא למעשה אך העצם, ידי על

מציאותו, וכל מהותו זה שאלוקות בבירור
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ה" עני� את במאמר הביא מדוע ה', סעי� סו� לעיל שהקשה מה מוב� בהמש�כתיתבזה "

בעני� דוקא הוא מהימנא רעיא ידי על העצ� גילוי שעיקר להדגיש כדי מהימנא? רעיא לעני�

הגלות. דזמ� נפש מסירות � הכתית

דרגות: שתי בזה ויש האמונה, את ולפרנס לזו� היא מהימנא רעיא של העבודה לסיכו�:

האמונה את שחיזקו דור, בכל ישראל רועי ידי על הוא הנשמה עצ� של הגילוי עיקר א.

הוא, הנשמה עצ� של יותר נמו� גילוי ב בפועל. נפש מסירות של באופ� ישראל של

משה. ידי על בפנימיות האמונה המשכת

שלÂ‰�‰ז) ומצוות תורה על בפועל נפש שהמסירות l`xyiידוע lkבפורי� היתה
היתה יו�) גזירת (בזמ� דחנוכה נפש שהמסירות המ�). גזירת (בזמ�

היתה המ� גזירת בזמ� נפש והמסירות ובניו, במתתיהו l`xyi(בעיקר) lkaפי ועל .
בהמאמר שמובא מה לבאר יש כמשה16ממדרש38זה בדורו שקול הי' שמרדכי

שמרדכי במדרש איתא מקו� מכל דור בכל הוא דמשה שאתפשטותא דהג� בדורו,
הוא היהודי דמרדכי שמהמעלות לומר, ויש בדורו. כמשה בדורו שקול הי' (דוקא)

) מהימנא הרעיא הי' שלielibaשהוא (l`xyi lkרעיא משה בדוגמת שבדורו.
(כל משה של שדורו מזה ג� כמוב� שבדורו, ישראל לכל דעת שהמשי מהימנא

דעה דור נק' דורו) (שהו39אנשי זה עני� גילוי הי' שבמשה [אלא מהימנא. רעיא א
על זה עני� גילוי הי' ובמרדכי דורו, אנשי לכל דעת שהמשי ידי על ישראל) דכל
שמביא ידי דעל לומר, ויש דורו]. אנשי שבכל נפש המסירות כח שגילה ידי

ג.)38 וש"נ.)39סעי� ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה

רבינו במאמרי ביאורים

שהעובדה והוכחות, ל'הסברים' צריך אלא

לו ויש בפנימיות בשכל חדרה שהאמונה

– שכל ולא אמונה שהיא אף – בה 'קאך'

שלו מהעצם באה שהיא בהרחבהמוכיחה (ראה

כב) .בביאור

'גילוי' היא נפש מסירות החסידות, בשפת

היא בפנימיות האמונה המשכת ואילו העצם,

של גילוי עצמה בה אין אבל העצם, 'מכח' רק

העצם.

גילוי עיקר כי כתב במאמר נוספת: נקודה

נפש במסירות הוא ונראהבפועל,העצם

נפש מסירות גם למעט (שלאבכוחשרוצה

את אין בה שגם עתה), עד במאמר הוזכרה

נפש במסירות רק אלא העצם, גילוי עיקר

בפועל.

ידוע שאלה: למנוע היא כאן הכוונה ואולי

של ענין היה רבנו משה של בדורו שגם

"הקדמת לגבי שכתוב כמו נפש, מסירות

עצמם על בזה קיבלו שהם לנשמע", נעשה

נפש מסירות של תשכ"זענין ושמחי" "רני ד"ה (ראה

פכ"ה) סו� בלקו"א ג� וראה ב, אפשרסעי� כן, ואם ,

בזמן שדוקא במאמר כתב למה להקשות

והרי למאור, מגיעים הגלות של נפש המסירות

נפש? מסירות של ענין היה משה בזמן גם

בדורו הנפש מסירות כי כאן, מרמז כך על

בהחלטה דהיינו, 'בכח', רק היתה משה של

יעשו – נפשם למסור יצטרכו שאם 'עקרונית'

התומ"צ קיום ישראל, רועי אצל ואילו זאת,

ומובן בפועל, נפש במסירות כרוך היה

נפשו כשמוסר רק הוא העצם גילוי שעיקר

עקרונית בהחלטה ולא תומ"צ על בפועל

למעשה. נוגעת שלא
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פסק זה ידי על בדורו, כמשה שקול הי' בדורו שמרדכי במדרש שכתוב מה בהמאמר
עצמו על הדי� את המאמר (40בעל מהימנא הרעיא שהוא ,ieliba.הדור אנשי כל של (

ואתהÏÚÂח) הפסוק בביאור (בהמאמר) העניני� (וסדר) קשר לבאר יש זה פי
ישראל, בני את תצוה דואתה הפירוש את מבאר שבתחלה גו', תצוה
ומפרנס ז� שהוא ידי על סו�) אי� אור (ע� ישראל בני את ומחבר מקשר הוא שמשה
דמשה) (אתפשטותא דור שבכל ישראל רועי שג� מבאר זה ולאחרי האמונה, את
של אמונת� את שחיזק שבדורו) (משה מרדכי וכמו דישראל האמונה את מחזקי�
בכתית הפירוש מבאר זה ולאחרי המצוות, וקיו� התורה בלימוד חזק לעמוד ישראל

עצמו במשה לכאורה שמדבר תצוה ואתה (שבפסוק שמדברלמאור כיו� דלכאורה,

ישראל נשיאי לאחר רק אלא משה, על שדיבר לאחר מיד מבארו לא למה עצמו, משה על

דור? הואאלא,)שבכל הנשמה), (עצ� דישראל המאור בחינת מגלה שמשה זה כי
כח בישראל שעוררו (כתית) הגלות שבזמ� דילי' אתפשטותא ידי על בעיקר

הוא זה ידי שעל שלה�, נפש מאור.xwirהמסירות הנשמה, עצ� גילוי

כיו� דור, שבכל ישראל נשיאי של התפקיד הסבר לאחר הובא למאור כתית עני� לסיכו�:

לקיי� ישראל את שמעוררי� דור, בכל ישראל נשיאי ידי על הוא הנשמה עצ� גילוי שעיקר

מס"נ. של באופ� התומ"צ

ÍÈ¯ˆÂבני את תצוה לואתה שיי למאור דכתית העני� הנ"ל, ביאור דלפי להבי�,
את ומחברי� מקשרי� דור שבכל דילי' ואתפשטותא שמשה לזה ישראל,
שמ� אלי לויקחו בהמש למאור כתית נאמר ובהכתוב סו�, אי� אור ע� ישראל
מוסיפי� שישראל הוא למשה) שמ� מביאי� (שישראל גו' אלי ויקחו דעני� ,ז זית

או מהמאמר),תוספות ב סעי� לעיל (כמובא במשה למאורר כתית עני� ג� כ�, וא�

הנשמה עצ� גילוי פועלי� עצמ� שישראל י"א)הוא בסעי� ראה זו לשאלה .(התשובה

ידי על בעיקר שנעשה הגלות, בזמ� הנשמה עצ� גילוי בעני� נוספת דרגה יבאר מכא�

עצמ� ישראל

בהזמ�Â‰�‰ט) (בפשטות) מדבר לעשות החלו אשר את היהודי� וקבל הכתוב
ixg`ly,דפורי� סעי�הנס לעיל שהובא כפי הנס, שלפני הגזירה זמ� על ולא

מהמאמר החלוד אשר את היהודי� וקבל דפירוש בהמאמר שכתוב דמה לומר, ויש .
פשטות לפי ג� הוא תורה, במת� שהחלו מה קיבלו אחשורוש שבימי הוא לעשות

הנס, לאחרי הי' גו' שוקבל אשרהכתוב הנס, שאחרי לקבלה ביחס ג� אמור שזה היינו

תורה ממת� נעלה יותר באופ� היתה הזו הקבלה אחשורושג� שבימי בזה זה, פי ועל .
ידי על הגזירה בזמ� שהיתה הקבלה עניני�. שני תורה, במת� שהחלו מה קיבלו

"די�)40 רפ"ג) (אבות המשנה בלשו� הפירוש ע"ד
(ש המשנה דברי ע"פ � חשבו�) ואח"כ (די� וחשבו�"
שלאחרי מדעתו", ושלא מדעתו ממנו ש"נפרעי� מט"ז)

לעצמו די� פוסק חבירו, של דינו מדעתו פוסק שהאד
בנוגע "חשבו�" עושי זה "די�" שע"פ כיו� מדעתו, שלא

וש"נ). .283 ע' ח"ו לקו"ש (ראה הוא למצבו
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דפורי�, הנס לאחרי שהיתה והקבלה בהמאמר), (כמפורש שלה� נפש המסירות
זה דר שעל לומר, ויש (כדלקמ�). הגזירה בזמ� מהקבלה ג� יותר נעלית שהיא
להמאור, מגיעי� הגלות שבזמ� דכתית העני� ידי שעל למאור, כתית בנוגע הוא
על גזירות שישנ� זה מצד כתית של במצב נמצאי� כשישראל בזה. עניני� דשני
להמאור מגיעי� זה ידי ועל המאמר), אמירת בזמ� שהי' (כמו ומצוות התורה קיו�
נמצאי� כשישראל שג� למאור, בכתית עני� ועוד שלה�. נפש המסירות ידי על
נמצאי� שה� אלא ברוחניות, הרחבה וג� בגשמיות הרחבה הרחבה, של במצב

ושמחה41בגלות אורה היתה שליהודי� דפורי�, הנס לאחרי שהי' המצב דר [ועל
ויקר ברוחניות42וששו� וג� בפשטות מזה43, xzq`l[ויתירה ozip ond zia mby44'שהי ,

אנ� אחשורוש עבדי שאכתי אלא דאתהפכא], המעלה ג� שבורי�45אז ה� ,[

בגלות, שנמצאי� מזה דישראל הכתית ידי ועל בגלות. שה� מזה (כתית) ונדכאי�
להמאור. כרו�מגיעי� המצוות שקיו� זה מצד הגזירה, בזמ� לכתית בנוס� כ�, א�

להמאור. מגיעי� ידו שעל בגו"ר, הרחבה של במצב כתית, של עני� עוד יש נפש, במסירות

ÔÈ�Ú‰Âלעצ�הוא קשור הוא וכיצד בגו"ר הרחבה של במצב הכתית את לבאר

הרחבההנשמה לה� כשיש (ג� בגלות שה� מזה שבורי� ה� שישראל דזה ,
גילוי שיהי' הוא מישראל אחד כל של האמיתי רצונו כי הוא, וברוחניות), בגשמיות
אי� הגלות שבזמ� זה ולכ�, מציאותו, לעצ� נוגע אלקות) (גילוי שזה ועד אלקות,
רבותינו שאמרו בזה כשמתבונ� [ובפרט הבית בזמ� שהי' כמו אלקות גילוי מאיר

מזה46ז"ל הנה בימיו], נחרב כאילו זה הרי בימיו המקדש בית נבנה שלא מי כל
שמאיר ביותר נעלית בדרגא כשהוא וג� כתית. צוטרייסלט, אינגאנצ� ער איז ַעצמו

הבית בזמ� שהי' הגילוי בדוגמת אלקות גילוי שבכללות47אצלו מזה מקו�, מכל ,

מוגבל. גילוי הוא אצלו שמאיר הגילוי שג� מוכח, הגילוי, מאיר אי� העול�
אחד מקו� וכשישנו מקו�, בכל הוא הגילוי גבול הבלי סו� אי� אור גילוי דכשמאיר
בהמקו� (ג� שהגילוי מפני הוא אלקות, גילוי ש� מאיר שאי� נדחת) פינה (אפילו

הזק� אדמו"ר במאמר שמובא מה [וזהו מוגבל. גילוי הוא מאיר) דאיתא48שהוא
משיח,49בתיקוני� בא הי' בדורו שלימה בתשובה חוזר אחד צדיק הי' א� שאפילו

בכל הוא זה וגילוי הבל"ג, אוא"ס גילוי ממשיכי� שלימה תשובה ידי על מקו�].כי
[ועל כתית. ונדכא, נשבר הוא סו�, אי� אור עצמות גילוי אצלו מאיר שאי� ומזה
לו שחסר אלא בינה שערי מ"ט כשמשיג שג� מ"ט, בגימטריא שחולה הידוע דר

"זמ�)41 (רק) מובא (סט"ו) המאמר דבפני להעיר,
והגזירה". הגלות "זמ� � ובה"קיצור" הגלות",

טז.)42 ח, אסתר
ב.)43 טז, מגילה ראה
א.)44 ח, אסתר
א.)45 יד, מגילה
מדרש)46 ב). (ד, ה"א פ"א יומא ירושלמי ראה

ז. קלז, עה"פ תהלי
הבית)47 נחרב לא רשב"י . . ש"לפני מהידוע להעיר

אדה"ז). בש ז ע' שמות הרמו� (פלח כלל"
תג.)48 ע' הקצרי אדה"ז מאמרי
זהר)49 וראה .ש הקצרי אדה"ז במאמרי כ"ה

כנישתא רישי בתשובה יחזרו� דאי ד): (כג, נח ס"פ חדש
גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או
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רבינו במאמרי ביאורים

חולה הוא הנו"�, צדק50שער הצמח שכתב מה וידוע ורבינו51]. ממורינו נשמע שהי'
ניט וויל אי עד� ג� דאיי� ניט וויל אי ניסט גאר זע וויל אי הזק�) (אדמו"ר ָנ"ע
זה לשו� נשמע שהי' ידי ועל אליי�. די אז ניט מער וויל אי כו' הבא עול� ַַדאיי�

[דפירוש הזק� שזהid'מאדמו"ר אלא מיוחדי� בזמני� רק לא הי' שזה הוא נשמע
לכל הכח נית� צדק, הצמח ידי על זה שנתפרס� לאחרי ובפרט הרגיל], דבר הי'
מאיר שכשאי� ,כ כדי ועד העצמות, גילוי יהי' רצונו שעיקר מישראל ואחת אחד

(גילוי הגילוי אפילו מאיר שאי� הגלות בזמ� שכ� ומכל זה, בזמ�`xeגילוי שהי' (

עינינו ותחזינה יותר) (או יו� בכל פעמי� ג' ומבקש דכתית, במצב הוא הבית,
כתית וזהו העצמות. לגילוי ועד אלקות גילוי יהי' שאז ברחמי�, לציו� בשוב
שהרצו� זה כי להמאור, מגיעי� בגלות שנמצאי� מזה דכתית העני� ידי שעל למאור,

מציאותו לעצ� נוגע שזה ועד אלקות גילוי הוא מישראל אחד הואטודכל [שלכ�
הנשמה עצ� מצד הוא אלקות] גילוי יש לא הגלות שבזמ� מזה (כתית) ונדכא נשבר

עצמית.טז התקשרות היא באלקות שהתקשרותה שבנשמה, מאור ,

באופ� ועד העצמות, גילוי שאי� מכ� ונדכא נשבר שיהודי הוא, הרחבה של במצב כתית

התקשרות היא באלוקות שהתקשרותה הנשמה מעצ� נובע וזה מציאותו, לעצ� נוגע שזה

עצמית.

ב.)50 צז, ברכה לקו"ת וירא. פ' להאריז"ל טעהמ"צ
צט). (ע' פס"ג תרל"ז וככה המש�

(קלח,)51 פ"מ להצ"צ התפלה מצות בשרש הובא
סע"א).

רבינו במאמרי ביאורים

(åèãöî àåä åúåàéöî íöòì òâåð äæù ãòå"
"äîùðä íöò

עד נוגע שלו שהשבר העובדה כלומר:

מעצם בא הדבר כי מעיד מציאותו, עצם

הכאב אם אולם, שלו. המהות שהיא הנשמה,

באלוקות חזי שמזלייהו מכך נובע היה שלו

נוגע היה לא זה אלוקות, גילוי רוצה הוא ולכן

שראיה היכן עד רק אלא מציאותו, עצם עד

באדם. נוגעת

לעיל שנתבאר החילוק על־דרך (זאת,

הנשמה עצם שמצד האמונה לגבי ו'), (סעיף

עצם שמצד האמונה חזי: מזלייהו ומצד

היא ולכן מציאותו, עצם עם קשורה הנשמה

האמוה ואילו עליה, נפשו מוסר שהוא באופן

עצם עם קשורה אינה חזי, מזלייהו מצד

נפשו). למסור מוכרח אינו ולכן מציאותו

(æèäæù ...øåàîì íéòéâî ...úéúëä éãé ìò"
íöò ãöî àåä ...åúåàéöî íöòì òâåð

"äîùðä

לסיפא: מרישא סתירה כאן יש לכאורה,

(נשבר כתית שהוא ידי שעל כותב בתחילה

הנשמה, עצם לגילוי מגיע מהגלות) ונדכא

נגרם שהכתית - להיפך כותב בגללובסוף

העילה מה כן, ואם בו, שמאירה הנשמה עצם

העלול? ומה

שהעצם כדי נכונים: הדברים שני אולם,

חלון' 'לפתוח כל קודם צריך באדם, יתגלה

הכוחות את ינהיג שהאדם כלומר, עבורו.

ויעסוק לעצם מתאים באופן שלו הגלויים

אם אולם וכו', לעצם הנוגעים בענינים

אחרים בענינים עוסקים הגלויים הכוחות

מהעצם מונע הדבר לעצם, שמנוגדים

להתגלות.

את מתאים כבר האדם כאשר כך, אחר

וחודר מתגלה העצם אזי לעצם, שלו הכוחות

בכל תהיה לאלוקות שלו המשיכה וכעת בהם,

באופן רק ולא מהעצם, כתוצאה מציאותו,

הגילוי. קודם שהיה כמו מוגבל
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ה'תשמ"א תצוה ואתה

מזהÈÂ˘יו"ד) דכתית העני� ידי על המתגלית דהנשמה המאור שבחינת לומר,
שמתגליתשנמ דהנשמה המאור מבחינת יותר נעלית היא בגלות, צאי�

רק היתה תורה שבמת� זה על דמהטעמי� הוא, והעני� נפש. מסירות ידי על
כי הוא, היהודי�) (וקבל הקבלה היתה אחשורוש ובימי לעשות) (החלו ההתחלה

כגיגית הר עליה� שכפה מפני הי' תורה במת� לנשמע נעשה שהקדימו ,יז52זה

מלמעלה עצמ�53גילוי מצד הקבלה היתה אחשורוש ובימי לומר,יח, ויש .

שלמעלה שהנשמה זה מצד דישראל סיבה)d`exשהאמונה שמצד (אמונה אלקות
דלמעלה הגילוי מצד תורה) (במת� לנשמע נעשה שהקדימו דר על וזה54הוא ,

באלקות ההתקשרות נתגלה אז כי הוא, עצמ�, מצד הקבלה היתה אחשורוש שבימי
מציאות� עצ� שמצד עצמית התקשרות הנשמה, עצ� שלשמצד המעלה כ�, וא�

הוא שהעצ� היא, חזי מזליה פני על הנשמה שמצדמהותועצ� הקבלה ולכ� האד� של

היא עצמ�העצ� עליומצד נוס� דבר שהוא חזי למזליה בניגוד .יט,

א.)52 פח, שבת
בד"ה)53 ג וראה ובכ"מ. ואיל�. ד צח, מג"א תו"א

סוס"ב. תרפ"ז הנ"ל
תתקצו.)54 ע' ח"ב תער"ב מהמש� ג להעיר

רבינו במאמרי ביאורים

(æé,úéâéâë øä íäéìò äôë ...åîéã÷äù äæ"
"äìòîìî éåìéâ

השאלה א)ידועה פח, שבת "כפה" מדוע(תוד"ה ,

והרי כגיגית, הר עליהם לכפות צריך היה

ועד התורה את לקבל רצו בני־ישראל

? לנשמע' נעשה ש'הקדימו

אהבה הוא 'הר' בזה: הביאורים (ראהאחד

שכט) עמ' א, חלק חב"ד הערכי� בספר ו'כפהבארוכה ,

אהבתו את גילה שהקב"ה הוא, הר' עליהם

"כמים של הטבע ומצד לעם־ישראל, הגדולה

האדם" אל האדם לב כן לפנים הפנים

ש'הקדימו עד אליו, אהבה בישראל נתעוררה

לנשמע'. נעשה

"כפיה", בשם נקראת זו אהבה שכך, וכיון

אליה להגיב מוכרח היה שהאדם משום

הוא האנושי שהטבע כיון מצידו, באהבה

דישראל האהבה לכן, לפנים". הפנים ש"כמים

דלמעלה הגילוי מצד אלא מצידם, היתה לא

לכך אותם המקי�',שהכריח ה'אור את מסמלת (ו'גיגית'

ב) צח, בתורהֿאור .ראה

(çéãöî äìá÷ä äúéä ùåøååùçà éîéá"
"íîöò

של ההתעוררות כי הוסבר שלעיל ואף

ידי על היתה גילוימרדכי,פורים גם כן, ואם

עצמם? מצד ולא מלמעלה לכאורה בא זה

מרדכי נכון: זה אין כמובן אתגילהרקאמנם,

בהם נסתרת שהיתה העצמית, מציאותם

של הגילוי משא"כ שלו, הפעולה לפני כבר

גילוי הוא ולכן חדש, דבר בהם יצר תורה מתן

ס"ו)מלמעלה תשכ"ו לדודי אני בד"ה ג� .(ראה

(èéהקדמה בתור במאמר הובא הזה הקטע

מסירות כי בדא"ח מוסבר תמיד הבא: לקטע

של ביותר הגבוהה ההתגלות היא נפש

של לאמיתו כי יחדש, הבא בקטע אבל העצם,

העצם, בענין חיסרון נפש במסירות יש דבר,

הוא כאשר דוקא היא העצם התגלות ותכלית

הוא העצם כי מתגלה שאז מהגלות, כתית

של ואפילו – הכוחות חלקי כל של המהות

דהכוחות. הציור

מקדים הזה, החידוש את לבסס כדי

היא העצם מצד שקבלה מדא"ח, להביא

המעלה כי רואים וכאן עצמם", "מצד קבלה

האדם, של המהות שהוא היא, העצם של

לא שהעצם נפש במסירות כי יאמר ועפי"ז
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רבינו במאמרי ביאורים

הנ"ל. עניני� שני (דוגמת) ישנ� הנשמה, עצ� בגילוי שג� לומר, יש יותר ובפרטיות
שבנוגע לומר, יש נפש, המסירות בעני� הנשמה עצ� miielbdדגילוי zegklהואenk

גזירות ש� שהיו במקו� שבהיות� אנשי�, בכמה בפועל שרואי� וכמו נוס�. דבר
וכשבאו שני�, וכמה כמה מש בפועל נפש מסירות לה� הי' ומצוות, תורה על
(כל בה� ניכר אי� הרחבה, מתו ומצוות בתורה לעסוק שאפשר למדינות כ אחר

מקוד�. לה� שהי' נפש המסירות (כמהאלאכ מש נפש במסירות שעמדו זה כי
שהא לפי הוא שני� ולאוכמה הגלויי� מכחות שלמעלה הנשמה עצ� גילוי בה� יר

עצמ� הגלויי� בכחות שינוי זה ידי על ש55נעשה [דזה ש. לעיל הנשמההוסבר עצ�
(ג�) העצ� miielbdהיא zegkcהוא הנשמה שעצ� הוא, ה), סעי� mvrd(כנ"ל

עצמ�, הגלויי� כחות של לענינ� שיי זה ואי� והגילויכxeivdlשלה� שלה�].
כחות שג� הוא בגלות נמצא שהוא מזה ונדכא נשבר שהוא בזה הנשמה דעצ�

קפח).)55 ע' ח"ד מלוקט (סה"מ ש 49 ובהערה ס"ח, ה'תשכ"ה ההוא בלילה ד"ה וראה

רבינו במאמרי ביאורים

אין - דהכוחות הציור של המהות נעשה

רק מתגלה וזה העצם, של שלימה התגלות

מהגלות. כתית כשהוא

(ëäæ ïéàå íäìù íöòä àéä äîùðä íöò"
"íäìù øåéöäì êééù

המהות היא הנשמה שעצם אף כלומר:

שבהם' השווה 'הצד רק היא אך הכוחות, של

מהכוחות. אחד כל של הפרטי הענין ולא

המהות הוא העצם פשוטות, במילים

ולא שכל לא הוא אך הכוחות, של הפנימית

וכו'. רגש

שבאיברים החיות היא לכך דוגמא

כל של המהות היא אחד מצד והכוחות:

חי אבר הוא בגוף אבר כל כי האיברים,

מידות. ולא שכל לא היא שני, מצד אך ופעיל,

למצוא ניתן הזו, לדרגה פשוט ביטוי

הכוחות כל אחד, מצד נפש: מסירות בשעת

זה שמהותם שעה באותה מסכימים האדם של

זה, עם יחד אך ח"ו, להיפרד אפשר ואי אלוקות

ולא שלהם, מהעצם רק באה הזו ההסכמה

שעה באותה גם שהרי שלהם. הפרטי מהציור

יוכל שהשכל דוקא לאו נפש, מסירות של

של המעלה את שכליות באותיות להסביר

וכו'. לה' מורגשת באהבה יימשך והלב אלוקות

בחיים גם לזה ביטוי למצוא אפשר

מאביו: להתנתק רוצה שלא מבן הרגילים,

לחוסר שותפה הבן של יישותו כל אחד, מצד

דוקא לאו שני, מצד אך מהאב, להיפרד הרצון

את הגיונית בצורה להסביר יכול שהבן

שלו המשיכה כאמור, שכן, האב. של המעלות

מהצי ולא הכוחות של מהעצם רק היא ורלאב

שלהם. הפרטי

יתירה מצאנו נפש מסירות לגבי [באמת,

הנפש מסירות של שהתנועה רק לא מזו:

אלא דהכוחות, הציור על משפיעה אינה

המעשה על להשפיע שלא אפילו יכולה

שבקלים' 'קל שאפילו שאומרים כמו בפועל.

בשעת שגם הדבר, ופירוש נפשו, מוסר

שכן, שבקלים', 'קל הוא עדיין נפש מסירת

עבודה של לענין בנוגע רק נפשו מוסר הוא

לא אבל מאלוקות, שנפרד בה שמרגיש זרה,

ניתוק מרגיש לא שבה קלה בעבירה ייזהר

818)מאלוקות עמ' ג �כר בליקוטיֿשיחות, זה(ראה וכל .

שלא עצמי ענין היא הנפש שמסירות משום

עצמם]. הגלויים בכוחות חדר
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(כאהגלויי� העצ�xeivdשלו ע� חד כמו ה� הגלויי�) דוקא.כב56דכחות שכ�, וכיו�

כי מתגלה העצ�, ע� חד כמו הוא הכוחות של והציור מהגלות ונדכא נשבר הוא כאשר

מציאותו. עצ� ממש היא הנשמה עצ�

בפנימיות)56 האמונה להמשכת בנוגע הוא ועד"ז
יתרו� הוא הדעת על פועלת שהאמונה דזה (בדעת),

המס"נ. עני� לגבי ועילוי
שנמש� זה בדעת, האמונה דהמשכת לומר, ויש
אלא דחי'*), (מקי� חזי מזלי' שמצד האמונה היא בגילוי
ע"י הוא הדעת ע מדעת שלמעלה דהאמונה שהחיבור
הוא הנשמה דעצ שהגילוי [היינו הנשמה עצ המשכת
שתתחבר דחי' המקי� שמצד האמונה לבחי' כח נתינת רק

עצמה]. הנשמה עצ שמתגלית ולא הדעת, ע

נו אלקות שגילוי זה מציאותו,משא"כ לעצ גע
גילוי יש לא הגלות שבזמ� מזה ונדכא נשבר הוא שלכ�
דהתקשרות הגילוי הרי � ס"ט) לעיל (ראה אלקות
שגילוי בזה שמתגלית הנשמה עצ שמצד העצמית

נוגע eze`ivnאלקות mvrlדנתינת אופ� על [נוס� הוא
בגילוי מאירה עצמה העצמית שהתקשרות [ג כח,

)znbeca(דעצ זה גילוי וג המס"נ), בעני� שלה הגילוי
הגלויי דכחות הציור ע מתחבר עצמה) .כבהנשמה

ובכ"מ. קנד. ס"ע עת"ר סה"מ ראה (*

רבינו במאמרי ביאורים

(àëíééåìâä úåçåë íâù àåä ...àëãðå øáùð"
"íöòä íò ãç åîë íä åìù

קשור מהגלות השבר כיצד להבין: יש

הגלוייםל מעצםכוחות רק נובע השבר אולי ?

ורוצה למעלה מצד אצלו שמאירה הנשמה

הנפש למסור ההחלטה (כמו באלוקות

הנשמה)? מעצם רק שנובעת

נובע מהגלות השבר כי הוא, הביאור

ב לעילגילוימהרצון שכתוב כמו העצמות,

אלוקות להבין רוצה שהשכל היינו ט. סעיף

רצון הוא כזה ורצון וכו'. להרגיש רוצה והלב

וכו'. והמדות השכל של – גלויים כוחות של

הוא הזה השבר כי העובדה שני, מצד

של אחרת תשוקה כל כמו ולא מציאותו, בכל

מעידה מוגבלת, תשוקה שהיא והמדות השכל

ועורר שחדר מהעצם, נובע הזה השבר כי

באלוקות: לרצות הגלויים הכוחות כל את

וכו' לאהוב – והמדות להבין – השכל

(áë56 åðéáø úøòä
האמונה בהמשכת ההערה: סיכום

אחד בענין יש – והשגה) (בדעת בפנימיות

– אחר ובענין נפש, מסירות לגבי מעלה

נפש. מסירות לגבי חיסרון

העצם של השפעה כאן שיש היא, המעלה

העצם, ידי על כי עצמם, הגלויים הכוחות על

עם מתחברת שלמעלה הנשמה של הראיה

וודא לשכל ויש כמוהשכל, באלוקות וחיות ות

גילוי כשאין (משא"כ בעצמו שראה דבר

הראיה, של הוודאות את לו אין אזי העצם,

ידי על (אמונה) משהו מקבל רק הוא אלא

שלא זה וכל דלמעלה). הנשמה של הראיה

בציור חדר לא העצם שבה נפש, כבמסירות

דהכוחות.

מסירות לגבי חיסרון גם בה יש שני, מצד

כל כיצד ניכר נפש שבמסירות כיון נפש,

האמונה בהמשכת ואילו אלוקות, זה מהותו

אלוקות, זה שמהותו עדיין ניכר לא בפנימיות

של בקיומה גמורה וודאות לו יש רק אלא

זה אין אך בעצמו, שראה דבר כמו אלוקות,

'הוא'. שזה אומר

מהעדר בכתית נמצאת הענינים שלימות

העצם של חיבור יש כאן בגלות: אלוקות גילוי

הכוחות כי הגלויים, דהכוחות הציור עם

ניכר וגם ולהרגיש, להבין רוצה עצמם

זה שאלוקות בגילוי רואים כי העצם, בבירור

עד מזה נשבר שהוא עד ענינו, עצםכל

.מציאותו
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רבינו במאמרי ביאורים

לומר נובעויש לאו, או העצ� ע� חד כמו נעשו א� – הכוחות של במצב הנ"ל שההבדל

הנשמה בעצ� מדרגות שנימשתי (דוגמת) ה� דהכחות והציור הנשמה שעצ� דזה ,

למעלה היא שלה והגדר בגדר, מוגדרת היא הנשמה עצ� שג� לפי הוא עניני�,
בהעצמות, מושרשת שהיא כמו הנשמה עצ� מצד אבל דהכחות. שאיננהמהציור

דכוחות, מציור שלמעלה בגדר לא וג� גדר בשו� והציורמוגדרת דהנשמה הפשיטות
חד כולא ה� שלה שלכגדהכחות לציור העצ� בי� מוחלט חיבור להיות יכול ולכ�

מסירות57הכוחות ידי על שמתגלית דהנשמה המאור דבחינת לומר, יש זה פי ועל .
דהכוחותנפש הציור על נוס� דבר כמו הוא העצ� שהיאשבה כמו הנשמה עצ� היא

שמתגלית דהנשמה המאור ובחינת דכחות, מציור שלמעלה הפשיטות בעני� מוגדרת
בגלות שנמצאי� מזה דכתית העני� ידי הכוחותעל ע� חד כמו הוא העצ� הואשבה ,

בהעצמות מושרשת שהיא כמו הנשמה עצ� בתחילת.כדגילוי שכתב מה מוב� ובכ�

העצ� מגילוי יותר נעלה הוא מהגלות, ונדכא נשבר כשהוא הנשמה עצ� שגילוי הסעי�,

מושרשת שהיא כפי הנשמה עצ� את מגלה מהגלות השבר שכ� נפש, מסירות של במצב

בהעצמות.

בהמאמרÈÂ˘יא) המבואר ע� זה ישראל58לקשר בני את תצוה ואתה הכתוב בפי'
אזי ישראל בני את ויקשר יצוה שמשה דלאחרי גו', זית שמ� אלי ַויקחו
אור גילוי יוסיפו עבודת� ידי על שישראל גו', זית שמ� למשה ישראל יביאו

שעח.)57 ע' ח"ד מלוקט סה"מ ג ס"ב.)58ראה לעיל הובא � ד סעי�

רבינו במאמרי ביאורים

(âëøåéöäî äìòîì àéä äìù øãâä"
àéäù åîë äîùðä íöò ãöî ìáà ,úåçåëäã
äîùðäã úåèéùôä ,úåîöòäá úùøùåî

"ãç àìåë íä äìù úåçåëäã øåéöäå
כפי א) הנשמה: בעצם דרגות שתי ישנן

מצד וכאן, גדר'. 'בלי של בגדר מוגדרת שהיא

של ציור כל לה שאין היינו גדר, בלי היא אחד,

מוגדרת היא סוף סוף שני, מצד אך פרטי, כח

ציור. ואינה גדר בלי דוקא שהיא בכך

מצד שבאדם: החיות היא זו לדרגה משל

של פרטי בציור מוגדרת אינה היא אחד,

הכוחות כל את להחיות יכולה ולכן כוחות,

בענין מוגדרת היא סוף סוף שני, מצד בשווה.

כוחות. שאיננה זה

מושרשת שהיא כפי הנשמה עצם ב)

גם - הגדרה כל בו שאין יתברך, בעצמותו

זה ועל־דרך מהגדרה', 'למעלה שהוא זה לא

בעצמות. שמושרשת הנשמה בעצם הוא

(ãëúùøùåî àéäù åîë äîùðä íöò"
"úåîöòäá

"מושרשת לענין גשמי משל מובא בדא"ח

נוצר שממנה האב' 'טיפת מענין - בעצמות"

שהיא כפי – שלבים שני יש זו, בטיפה הבן:

גם לאב. מחוץ שיצאה וכפי האב מוח בתוך

מהותו עדיין היא לאב, מחוץ יצאה כשהטיפה

ואין אליו, חוץ יצאה כבר היא אך האב, של

שהיא האב, מוח בתוך לכשהיתה דומה זה

שני יש בנשמה וכך לגמרי. עמו קשורה

(על בעצמות מושרשת שהיא כפי שלבים:

האב), מוח בתוך האב טיפת שירדהדרך וכפי

נברא שנעשה אלוקות כבר שהיא (ראהלעולם,

ס"ז) תשכ"ח יהונת� לו ויאמר .בד"ה
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ה'תשמ"א תצוה ואתה

מצוה שמשה דזה האד�, בעבודת בזה מהביאורי� לומר ויש משה. במדריגת
נוס� תהי' שהאמונה האמונה, את ומפרנס ז� שהוא הוא, ישראל, בני את ומקשר
אלקות) רואה שלמעלה שהנשמה זה (מצד דהנשמה הגילויי� מצד שהיא כמו על
ישראל, בני את תצוה ואתה שנאמר מה דזהו לומר, [ויש הנשמה. עצ� מצד ג�
בני את ומחבר) (מקשר מצוה שמשה משמע ישראל בני את תצוה ואתה ַדלשו�

חד ה� ישראל כל הנשמה, עצ� מצד כי עצמ�, דישראל59ישראל העבודה ידי ועל .[
הגלויי� כחות שג� משה), ידי על הנשמה עצ� גילוי בישראל שנמש (לאחרי

) הנשמהxeivdשלה� לעצ� מתאימי� יהיו שאלוקותדהכחות) בשכל להבי� [היינו

הגילוי] מהעדר נשבר יהיה הוא שאז וכו', לאלוקות אהבה ולעורר טוב זהזה ידי על ,

משה ידי על בה� ונתגלתה שנמשכה הנשמה עצ� בבחינת והוספה יתרו� נעשה
מושרשת שהיא כמו האמיתי שרשה בה מתגלה זה ידי על כי ,(אלי (ויקחו

אורבהעצמות תוספות (שיוסיפו למשה זית שמ� יביאו שישראל מה במשה),וזהו

בקרב� המשי� שמשה הנשמה של השורש את שיגלו היא בזה .שהכוונה

¯ÈÚ‰ÏÂ],ידי על דישראל שהאחדות דישראל. בהאחדות ג� ניתוס� זה ידי שעל
היא בה� שמתגלית הנשמה ולכ�,enkעצ� מציאות�. על נוס� דבר

טפל וגופ� עיקר נפש� שעושי� ידי על היא זו הנשמה60אחדות עצ� גילוי ידי ועל .
ע� חד הוא הגלויי� דכחות הציור ג� זה ידי שעל בהעצמות, מושרשת שהיא כמו
להגו�]. השייכי� בעניני� ג� שלה�, העניני�כד בכל היא דישראל האחדות העצ�,

ÏÚÂבהמאמר שכתוב מה יוב� זה ידי61פי (על מוסיפי� שישראל ידי דעל ,

שהנר זה דלכאורה, תמיד, נר יהי' זה ידי על משה, במדריגת עבודת�)
(נר אד�62דהנשמה נשמת גילוי63הוי' ידי על הוא שינוי), בלי (בשוה, תמיד הוא (

שינוי, שיי אי� הנשמה דבעצ� תצוה), (ואתה משה ידי על שנמש הנשמה עצ�
משה, במדריגת מוסיפי� שישראל ידי על הוא תמיד דנר שהעני� אומר ובהמאמר
ואתה ידי על למטה מלמעלה בדר הנשמה דעצ� שבהגילוי לומר, ויש .אלי ויקחו
העלמות כשישנ� הוא שלה הגילוי שעיקר ובוקר. ערב בי� חילוק יש תצוה,
שנתבאר וכמו נפש, המסירות כח ומתגלה מתעורר זה ידי שעל (ערב) והסתרי�
כשבאו נפש, במסירות עמדו (ערב) הגזירה שבזמ� אלה שג� יו"ד), (סעי� לעיל
בה� ניכר אי� (בוקר), הרחבה מתו ומצוות בתורה לעסוק שאפשר למקו�
שינוי) בו שיי (שאי� תמיד דנר העני� ואמיתית מקוד�. לה� שהי' נפש המסירות
הנשמה, עצ� ע� חד יהיו הגלויי� כחות שג� ישראל של עבודת� ידי על הוא

.אלי א.ויקחו באות המובאת הרביעית השאלה מתורצת ובזה

59(ישנ שבראי' פס"א, ח"א תער"ב המש� וראה
הוא בשוה ישראל בכל היא שהאמונה וזה דרגות, חילוקי
הנשמה עצ שמצד העצמית התקשרות הוא ששרשה לפי

חזי). ממזלי' (שלמעלה

לב.)60 פרק תניא ראה
ד.)61 סעי�
כז.)62 כ, משלי
סט"ו.)63 בהמאמר ראה
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רבינו במאמרי ביאורים

ÏÚÂלבאר יש זה ח')פי סעי� בסיו� שהקשה בכתוב(מה נאמר למאור שכתית זה
גו' אלי לויקחו א�בהמש דישראל, לפעולה שמתייחס בפסוק החלק שהוא

משה, של פעולה הוא למאור ה�שכתית שישראל זה ג� נכלל למאור בכתית כי
ישראל של עבודת� ידי על הוא זה דעני� בגלות, שה� מזה (כתית) ונדכאי� שבורי�
דהנשמה המאור ובחי' הנשמה, לעצ� מתאימי� יהיו שלה� הגלויי� כחות שג�
נאמר ולכ� בהעצמות, מושרשת שהיא כמו הנשמה עצ� היא זה ידי על שמתגלית

גו'. אלי לויקחו בהמש למאור כתית

הואÂ‰�‰יב) גו' אלי ויקחו ישראל בני את תצוה בואתה (בפשטות) הפירוש
בפנימיות ג� מוב� ומזה גו'. אלי שיקחו ישראל בני את יצוה שמשה
נתינת לה� שממשי באופ� הוא ישראל בני את ומקשר מצוה שמשה דזה העניני�,

גו' אלי ויקחו על ג� הכוחותכח העלאת – עצמ� עליה� המוטלת העבודה שהיא

דורנו,הגלויי� נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שבדורנו, למשה בנוגע הוא כ� וכמו .
היא הנשמה עצ� שמצד מישראל אחד שבכל האמונה את ולגלות לעורר שעבודתו
בו שיי שאי� תמיד נר שיהיו ועד עצמ�, בכח עבודת� יעבדו כ שאחר באופ�

הגלויי�. כחות מצד ג� שינוי

ÏÚÂאלקות גילוי יהי' שאז והשלימה, האמיתית לגאולה ממש בקרוב זוכי� זה ידי
גו' שמ� אלי (ויקחו הנרות והדלקת השמ� הבאת אז ויהי' המטה. מצד ג�
האמיתית בגאולה השלישי, המקדש בבית בגשמיות, ג� תמיד) נר להעלות

ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י והשלימה

ידי על נפעלות הראשונות הדרגות שתי הנשמה. עצ� בגילוי דרגות שלוש ישנ� לסיכו�:

צריכי� ישראל בני מכול�, הגבוהה השלישית, והדרגה דור, שבכל ישראל ורועי משה

האמונה ממשי� משה א. ממשה: הכח לזה ומקבלי� פועל, לידי בעצמ� אותה להביא

את מחזקי� דור שבכל ישראל רועי ב. באלוקות. והשגה דעת ידי על בישראל בפנימיות

במס לעמוד צריכי�ישראל עצמ� ישראל בני ג. ומצוות. התורה קיו� על נפש ירות

בגלות, אלוקות גילוי מהעדר ונדכאי� נשברי� ולהיות לעצ� הגלויי� הכוחות את להתאי�

ממשה. נית� לזה והכח
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  ברכות פרק א

ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ְׁשַמע ְּבַעְרִבית. ִמָּׁשָעה ֶׁשַהֺּכֲהִנים ִנְכָנִסים ֶלֱאֺכל   א) 
ִּבְתרּוָמָתן, ַעד סֹוף ָהַאְׁשמּוָרה ָהִראׁשֹוָנה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, 

ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּבאּו ָבָניו ִמֵּבית ַעד ֲחצֹות. ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַעד ֶׁשַּיֲעֶלה ַעּמּוד ַהָּׁשַחר. 
ַהִּמְׁשֶּתה, ָאְמרּו לֹו, לֺא ָקִרינּו ֶאת ְׁשַמע. ָאַמר ָלֶהם, ִאם לֺא ָעָלה ַעּמּוד ַהָּׁשַחר, 
ַחָּיִבין ַאֶּתם ִלְקרֹות. ְולֺא זֹו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ָּכל ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות, ִמְצָוָתן 

ְוֵאָבִרים, ִמְצָוָתן ַעד ֶׁשַּיֲעֶלה ַעּמּוד ַהָּׁשַחר.  ַעד ֶׁשַּיֲעֶלה ַעּמּוד ַהָּׁשַחר. ֶהְקֵטר ֲחָלִבים
ְוָכל ַהֶּנֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד, ִמְצָוָתן ַעד ֶׁשַּיֲעֶלה ַעּמּוד ַהָּׁשַחר. ִאם ֵּכן, ָלָּמה ָאְמרּו 

  ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות, ְּכֵדי ְלַהְרִחיק ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהֲעֵביָרה׃
כהנים  -סין לאכול בתרומתן משעה שהכהנים נכנ

שנטמאו וטבלו אין יכולים לאכול בתרומה עד 
שיעריב שמשן דהיינו צאת הכוכבים. והא דלא תני 
משעת צאת הכוכבים מלתא אגב אורחיה קמ"ל 
שאם נטמאו הכהנים בטומאה שטהרתן תלויה 
בקרבן כגון זב ומצורע אין הכפרה מעכבתן מלאכול 

א השמש וטהר בתרומה דכתיב (ויקרא כב) וב 
ואחר יאכל מן הקדשים, ביאת שמשו מעכבתו 
מלאכול בתרומה ואין כפרתו מעכבתו מלאכול 

שליש  -עד סוף האשמורה הראשונה  בתרומה:
הראשון של לילה שהלילה נחלקה לשלשה 
משמרות. ומשם ואילך לא מקרי תו זמן קריאת 
שמע דשכיבה, ולא קרינא ביה בשכבך. ומקמי צאת 

יממא הוא ולאו זמן שכיבה. הכוכבים נמי 
והמקדימים וקורים קריאת שמע של ערבית מבעוד 
יום, סומכים אהא דר' יהודה דאמר לקמן בפרק 
תפלת השחר תפלת המנחה עד פלג המנחה, שהוא 
שעה ורביע קודם הלילה. וקי"ל דעבד כר' יהודה 
עבד ומיד כשכלה זמן המנחה מתחיל זמן קריאת 

דכל  -מוד השחר עד שיעלה ע שמע של ערבית:
הלילה מקרי זמן שכיבה והלכה כרבן גמליאל שגם 
חכמים מודים לו ולא אמרו עד חצות אלא כדי 
להרחיק את האדם מן העבירה. ומיהו לכתחילה 
משהגיע עונת קריאת שמע של ערבית דמתניתין 
דהיינו מצאת הכוכבים אסור לסעוד וכל שכן לישן 

או בניו מעשה שב  עד שיקרא קריאת שמע ויתפלל:
בני רבן גמליאל שמעינהו לרבנן  -מבית המשתה 

דאמרי עד חצות, והכי קאמרי ליה הא דפליגי רבנן 
עלך דוקא קאמרי עד חצות ותו לא ויחיד ורבים 
הלכה כרבים, או דלמא רבנן כוותך סבירא להו והאי 
דקאמרי עד חצות כדי להרחיק את האדם מן 

ו והאי העבירה. ואמר להו רבנן כוותי סבירא לה
דקאמרי עד חצות כדי להרחיק את האדם מן 

כולה  -ולא זו בלבד  העבירה וחייבים אתם לקרות:
הקטר חלבים  מלתא דרבן גמליאל הוא דאמר לבניו:

של עולת תמיד של בין  -ואיברים  של קרבנות: -
הערבים שנזרק דמו ביום, מצוה להעלות הנתחים 

מוקדה  כל הלילה דכתיב (ויקרא ו') היא העולה על
וכל הנאכלין ליום  על המזבח כל הלילה עד הבקר:

כגון תודה וחטאת ואשם וכיוצא בהם שהם  -אחד 
נאכלים ליום ולילה, זמן אכילתן עד שיעלה עמוד 

אם כן למה אמרו  השחר והוא המביא לידי נותר:
בק"ש ובאכילת קדשים, אבל  -חכמים עד חצות 

עד בהקטר חלבים ואיברים לא אמרו בו חכמים 
חצות כלל, ולא נקט ליה הכא אלא להודיע שכל דבר 

כדי להרחיק את  שמצותו בלילה כשר כל הלילה:
שלא יבא לאכלן אחר שיעלה  -האדם מן העבירה 

עמוד השחר ויתחייב כרת, וכן בק"ש שלא יאמר 
 עדיין יש לי שהות ותעבור עונתה:

  

ֶאת ְׁשַמע ְּבַׁשֲחִרית. ִמֶּׁשַּיִּכיר ֵּבין ְּתֵכֶלת ְלָלָבן. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר  ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין  ב) 
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ַעד ָׁשלׁש  אֹוֵמר, ֵּבין ְּתֵכֶלת ְלַכְרִתי. (ְוגֹוְמָרּה)ַעד ָהֵנץ ַהַחָּמה.

- 42 -



ָׁשעֹות, ֶׁשֵּכן ֶּדֶרְך ְּבֵני ְמָלִכים ַלֲעמֹוד ְּבָׁשלׁש ָׁשעֹות. ַהּקֹוֵרא ִמָּכאן ְוֵאיָלְך לֺא 
  ִהְפִסיד, ְּכָאָדם ַהּקֹוֵרא ַבּתֹוָרה׃

בין חוטי תכלת לחוטי לבן  -בין תכלת ללבן 
שבציצית. פירוש אחר גיזת צמר שצבעה תכלת ויש 

בין  בה מקומות שלא נקלט הצבע יפה ונשאר לבן:
צבע התכלת קרוב לגוון של כרתי  -תכלת לכרתי 

ביום  -עד שלש שעות  "ז:כרישין שקורין פורוש בלע
עד סוף שעה שלישית שהוא רביע היום בזמן 
שהימים והלילות שוים. ולעולם זמן קריאת שמע 
הוא עד רביע היום בין שהימים ארוכים בין קצרים. 
וכן הא דתנן לקמן [פ"ד מ"א] תפלת השחר עד 
ארבע שעות ביום היינו עד שליש היום, וארבע 

וא ארבע שעות שעות דנקט לפי ששליש היום ה
בזמן שהימים והלילות שוין. וכל מקום שנזכר 

במשנה כך וכך שעות ביום על דרך זה אתה צריך 
לחשב ולדון. זו הבנתי מפירושי הרמב"ם ונתקבל לי. 
וטעמא דרבי יהושע דאמר עד שלש שעות ביום שכן 
דרך בני מלכים שאין עומדין ממטתן עד סוף שעה 

ד שעה שכל בני שלישית ורחמנא דאמר ובקומך ע 
אדם עומדים ממטתם קאמר והלכה כרבי יהושע, 
ומיהו לכתחלה צריך לכוין לקרות ק"ש עם הנץ 

 -לא הפסיד  החמה כמו שהיו הותיקים עושים:
כלומר לא הפסיד מלברך לפניה ולאחריה, אלא אף 
 על פי שעברה עונתה קורא ומברך לפניה ולאחריה:

א ידי אף על פי שלא יצ -כאדם שקורא בתורה 
 חובת ק"ש בעונתה יש לו קבול שכר כקורא בתורה:

ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ָּבֶעֶרב ָּכל ָאָדם ַיטּו ְוִיְקְראּו, ּוַבֺּבֶקר ַיֲעְמדּו, ֶׁשֶּנֱאַמר   ג) 
ָּכל ָאָדם קֹוֵרא ְּכַדְרּכֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר (דברים ו) ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, 

(שם) ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך. ִאם ֵּכן, ָלָּמה ֶנֱאַמר ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך, ְּבָׁשָעה ֶׁשְּבֵני ָאָדם 
ׁשֹוְכִבים, ּוְבָׁשָעה ֶׁשְּבֵני ָאָדם עֹוְמִדים. ָאַמר ַרִּבי ַטְרפֹון, ֲאִני ָהִייִתי ָבא ַבֶּדֶרְך, 

ת ַׁשַּמאי, ְוִסַּכְנִּתי ְבַעְצִמי ִמְּפֵני ַהִּלְסִטים. ָאְמרּו לֹו, ְּכַדי ְוִהֵטִתי ִלְקרֹות, ְּכִדְבֵרי ֵבי
 ָהִייָת ָלחֹוב ְּבַעְצְמָך, ֶׁשָעַבְרָּת ַעל ִּדְבֵרי ֵבית ִהֵּלל׃

יעמדו  על צדיהם, דכתיב בשכבך דרך שכיבה: -יטו 
בין בקימה בין  -כדרכו  דכתיב ובקומך דרך קימה: -

ראוי  -היית  כדי בישיבה בין בשכיבה בין בהליכה:
 :היית ליהרג, ואם היית מת היית מתחייב בנפשך

ַּבַּׁשַחר ְמָבֵרְך ְׁשַּתִים ְלָפֶניָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה, ּוָבֶעֶרב ְׁשַתִים ְלָפֶניָה ּוְׁשַּתִים   ד) 
ְמקֹום ֶׁשָאְמרּו ְלַהֲאִריְך, ֵאינֹו ַרַּׁשאי ְלַקֵּצר.  ְלַאֲחֶריָה. ַאַחת ֲאֻרָּכה ְוַאַחת ְקָצָרה.

ְלַקֵּצר, ֵאינֹו ַרַּׁשאי ְלַהֲאִריְך. ַלְחֺּתם, ֵאינֹו ַרַּׁשאי ֶׁשּלֺא ַלְחֺּתם. ְוֶׁשּלֺא ַלְחֺּתם, ֵאינֹו 
 ׃ַרַּׁשאי ַלְחֺּתם

 - לאחריה ואחת :ואהבה אור יוצר - לפניה שתים
 מעריב - לפניה שתים: מברך – ובערב :ויציב אמת

 אמת - לאחריה ושתים :עולם ואהבת ערבים
 - קצרה ואחת ארוכה אחת :והשכיבנו ואמונה
 שפותחת ארוכה אור יוצר, קאי שלפניה אשתים

 אהבה ערבים מעריב וכן בברוך וחותמת בברוך
 :בברוך פותחת ואינה בברוך שחותמת קצרה

 הפירות ברכת כגון - לחתום שלא :בברוך - לחתום
המצות: וברכת
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ַמְזִּכיִרין ְיִציַאת ִמְצַרִים ַּבֵּלילֹות. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה, ֲהֵרי ֲאִני ְּכֶבן   ה) 
ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ְולֺא ָזִכיִתי ֶׁשֵּתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ַּבֵּלילֹות, ַעד ֶׁשְּדָרָׁשּה ֶּבן זֹוָמא, 

(דברים טז) ְלַמַען ִּתְזֺּכר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֺּכל ְיֵמי ַחֶּייָך. ְיֵמי ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַחֶּייָך, ַהָּיִמים. ֺּכל ְיֵמי ַחֶּייָך, ַהֵּלילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְיֵמי ַחֶּייָך, ָהעֹוָלם ַהֶּזה. 

 ׃ֺּכל (ְיֵמי ַחֶּייָך), ְלָהִביא ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח 
 ציצית פרשת - בלילות מצרים יציאת מזכירין
 שאין פי על ואף ערבית של ש"בק אותה אומרים

 לכסות פרט אותו וראיתם דכתיב ציצית זמן לילה
 מצרים יציאת מפני בלילה אותה אומרים לילה
 זקן ולא. זקן נראה הייתי - שנה שבעים כבן :שבה

 נשיא אותו שמינו יום שערותיו שהלבינו אלא ממש
 בן דרש היום ואותו, לנשיאות וראוי זקן שיראה כדי

. לחכמים נצחתי לא - זכיתי ולא :זה מקרא זומא
 זכנהו בהא] ב לח[ כותים בנות' בפ ס"בש לו ודומה

נצחם: כלומר לרבנן אלעזר' ר

  

  שבת פרק כא

ְּבנֹו ְוָהֶאֶבן ְּבָידֹו, ְוַכְלָּכָלה ְוָהֶאֶבן ְּבתֹוָכּה. ּוְמַטְלְטִלין ְּתרּוָמה נֹוֵטל ָאָדם ֶאת  א) 
ְטֵמָאה ִעם ַהְטהֹוָרה ְוִעם ַהֻחִּלין. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ַמֲעִלין ֶאת ַהְמֻדָּמע ְּבֶאָחד 

 ׃ּוֵמָאה
 אמרינן ולא בידו והאבן בחצר - בנו את אדם נוטל

 והוא - בתוכה והאבן :סל - כלכלה :לאבן דמטלטל
 בסיס נעשה פירות בו אין שאם, בסל פירות שיהיו
 שיהיו נמי וצריך. לטלטלו ואסור האסור לדבר
 כגון, ימאסו בארץ ישליכם שאם פירות בתוכו
 פירות בו היו אם אבל, בהם וכיוצא וענבים תותים

. נופלים והם הפירות את מנער ושקדים אגוזים כגון
 אפשר אם וענבים תותים כגון נמי הנמאסים ופירות
 ולהשליכה לבדה האבן ולנער הכלכלה לצדי לסלקם

 כגון איירי ומתניתין. האבן עם לטלטלה אסור
 לה דופן והאבן שוליה או הכלכלה מצדי שנפחת

 תרומה :האבן בלא בכלכלה להשתמש אפשר שאי
 הטהורה אגב - החולין ועם הטהורה עם טמאה

 בת לאו נפשה באנפי טמאה אבל. החולין ואגב
 - ומאה באחד המדומע את מעלין אף :היא טלטול

, חולין של סאים במאה שנפלה תרומה של סאה
 ויהיו בשבת מהן תרומה של לסאה להעלותה מותר
, הוא מתקן אמרינן ולא, לזרים ומותרין חולין כולן

 מונחת כאילו לה חשבינן בחולין שנפלה דתרומה
 ומאה באחד וכשעולה, מעורבת ואינה לבדה

. הוא מתקן לאו הילכך עולה שנפלה עצמה התרומה
:יהודה כרבי הלכה ואין

ָהֶאֶבן ֶׁשַעל ִּפי ֶהָחִבית, ַמָטּה ַעל ִצָּדּה ְוִהיא נֹוֶפֶלת. ָהְיָתה ֵבין ֶהָחִבּיֹות,   ב) 
נֹוֶפֶלת. ָמעֹות ֶׁשַעל ַהַּכר, נֹוֵער ֶאת ַהַּכר ְוֵהן ַמְגִּביָהּה ּוַמָטּה ַעל ִצָּדּה ְוִהיא 

נֹוְפלֹות. ָהְיָתה ָעָליו ִלְׁשֶלֶׁשת, ְמַקְּנָחּה ִּבְסַמְרטּוט. ָהְיָתה ֶׁשל עֹור, נֹוְתִנין ָעֶליָה 
 ׃ַמִים ַעד ֶׁשִּתְכֶלה
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 ליטול צריך אם צדה על החבית מטה - צדה על מטה
 היתה :בידים אותה יטול ולא נופלת והאבן היין מן
 החביות על האבן תפול שלא ומתירא - החביות בין

 מבין ומסלקה כולה לחבית מגביהה ותשברם
 והן הכר את נוער :צדה על אותה מטה ושם החביות
, הכר למקום צריך ואינו לכר צריך כשהוא - נופלות

 המעות עם הכר מגביה למקומו צריך אם אבל
 הכר על המעות כששכח אלא אמרן ולא. שעליו
 הכר נעשה במתכוין שם הניחן אבל, שבת מערב

 המעות לנער ולא לטלטלו ואסור האסור לדבר בסיס
 או רעי או רוק כגון טנוף של דבר - לשלשת :שעליו
, מים עליה יתן ולא - בסמרטוט מקנחה :צואה
 זהו במים שרייתו ובגד, הוא בגד של כר דסתם
 כבוס בר דלאו - עור של :כר על - היתה :כבוסו

. הלשלשת ותלך שתכלה עד - מים עליה נותן :הוא
 וכסתות כרים וסתם דהואיל, לא ממש כבוס אבל
 ומיהו, רכים בעורות כבוס בהו שייך נינהו רכים

:כבוסן זהו לא שרייתן

ֲעָצמֹות ּוְקִלִּפין. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ַמְגִּביִהין ִמן ַהֻּׁשְלָחן   ג) 
נֹוֵטל ֶאת ַהַטְבָלה ֻכָּלּה ּוְמַנֲעָרּה. ַמֲעִביִרין ִמִּלְפֵני ַהֻּׁשְלָחן ֵּפרּוִרין ָּפחֹות ִמַּכַּזִית 
ְוֵׂשָער ֶׁשל ֲאפּוִנין ְוֵׂשָער ֶׁשל ֲעָדִׁשים, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַמֲאַכל ְּבֵהָמה. ְספֹוג, ִאם ֶיׁש 

ן ּבֹו, ְוִאם ָלאו, ֵאין ְמַקְּנִחין ּבֹו. (ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים) לֹו עֹור ֵּבית ֲאִחיָזה, ְמַקְּנִחי
 ׃ֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך, ִנָטל ַּבַּׁשָּבת, ְוֵאינֹו ְמַקֵּבל ֻטְמָאה

 וקליפין עצמות השלחן מעל מגביהין אומרים ש"ב
 כמות משנתנו על סומכים אנו שאין קאמר בגמרא -

 הלל שבית, השטה מוחלפת אלא, שנויה שהיא
 ש"וב, וקליפין עצמות השלחן מעל מגביהין אומרין

 כלי תורת עליה שיש הטבלא את מסלק אומרים
 ה"דב, בידים והקליפין העצמות יטלטל לא אבל

 אלא ה"ב שרו לא ומיהו. יהודה' כר ש"וב ש"כר
 דלא גב על אף בהמה למאכל דחזו וקליפין בעצמות

 בהמה למאכל אף חזו לא אי אבל, אדם למאכל חזו
 ש"ר אפילו ג"דבכה, לטלטל דאסורים ה"ב מודו

 - מכזית פחות פרורין השלחן מעל מעבירין :מודה
 שהן בסמוך כדמפרש וטעמא מכזית פחות אפילו
 שרביטים - פולין של ושער :בהמה למאכל ראויין

 אחיזה בית - אחיזה בית עור :בהן גדל שהקטנית
 שכשאוחזו - בו מקנחין אין :בו שיאחזנו עור של

 ימות ולא רישיה פסיק והוי אצבעותיו בין נסחט
 בית לו יש בין - כך ובין כך בין :ש"ר ביה דמודה
 כשהוא בשבת ניטל אחיזה בית לו אין בין אחיזה

 ולא עץ כלי לא דאינו - טומאה מקבל ואינו :נגוב
:מתכת ולא שק ולא בגד

  

  בשבת פרק כ

ָחִבית ֶׁשִּנְׁשְּבָרה, ַמִּציִלין ֵהיֶמָּנה ְמזֹון ָׁשלׁש ְסֻעּדֹות, ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים, ּבֹואּו   א) 
ְוַהִּצילּו ָלֶכם, ּוִבְלַבד ֶׁשּלֺא ִיְסֺּפג. ֵאין סֹוֲחִטין ֶאת ַהֵּפרֹות ְלהֹוִציא ֵמֶהן ַמְׁשִקין, 

ה אֹוֵמר, ִאם ָלאֹוָכִלין, ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן ֻמָּתר, ְוִאם ָיְצאּו ֵמַעְצָמן, ֲאסּוִרין. ַרִּבי ְיהּוָד 
ְוִאם ְלַמְׁשִקין, ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן ָאסּור. ַחּלֹות ְּדַבׁש ֶׁשִרְּסָקן ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ְוָיְצאּו ֵמַעְצָמן, 

 ׃ֲאסּוִרין. ְוַרִּבי ֶאִליֶעֶזר ַמִּתיר
 :מציל דבעי דכמה כתבי כל בפרק אמרו אחד בכלי דאילו, הרבה בכלים ואפילו - סעודות' ג מזון מצילין
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 - יספוג שלא ובלבד :סעודות' ג מזון אחד כל - לכם
 על ואף, ולהטיף ולחזור היין לשאוב ספוג ישים שלא

, סחיטה חשש דליכא אחיזה בית לספוג שיש פי
 ליקח ואפילו. בחול עושה שהוא כדרך יעשה שלא
 בשפת ידו ולקנח ונדבקים עבים שהן ודבש שמן בידו
 סוחטין אין :חול כמעשה יעשה שלא, אסור הכלי

 - אסורין :דדש תולדה מפרק ל"דה - הפירות את
 לאוכלין אם אומר י"ר :לכתחלה יסחוט שמא גזירה

 דלא, מותר מהן היוצא, מכונסים פירות אותן היו -
 :יסחוט שמא בהו למגזר וליכא שזבו במה ליה ניחא
 דנפק במאי ליה דניחא מכונסין היו - למשקין ואם

. יסחוט שמא גזירה, אסור מהן היוצא, מנייהו
 דכנסן ג"דאע לחכמים י"ר מודה וענבים ובזיתים

 לסחיטה דדרכן כיון, אסור מהן היוצא לאוכלים
 ובשאר. בהכי דעתיה יהיב משקה לידי אתו כי קיימי
 דרכן דלאו כיון, י"לר חכמים מודים פירות מיני

 דרבי, ורמונים בתותים אלא נחלקו לא. לסחיטה
 להו מדמו וחכמים פירות לשאר להו מדמה יהודה
 כשהן - דבש חלות :י"כר והלכה. וענבים לזיתים

 דרך ואין השעוה מתוך מעצמו הדבש זב מרוסקים
 אטו גזרו אוסרים וחכמים, מתיר א"ר הילכך, לסחטו

 :א"כר והלכה. מרוסקין שאין

ָּכל ֶׁשָּבא ַבַחִּמין ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ׁשֹוִרין אֹותֹו ַבַחִּמין ַּבַּׁשָּבת, ְוָכל ֶׁשּלֺא ָבא   ב) 
ְבַחִּמין ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ְמִדיִחין אֹותֹו ַבַחִּמין ַּבַּׁשָּבת, חּוץ ִמן ַהָּמִליַח ַהָּיָׁשן (ְוָדִגים 

 ׃ֶׁשֲהָדָחָתן זֹו ִהיא ְגַמר ְמַלאְכָּתןְמלּוִחים ְקַטִּנים) ְוקּוְלַיס ָהִאְסָּפִנין, 
 אינה דהדחתו - מדיחין :שנתבשל - בחמין שבא כל

 דג - הישן המליח מן חוץ :שורין לא אבל בשולו
 האספנין וקוליס :משנמלח שנה עליו שעברה מליח

 :בשולו גמר הוא בחמין והדחתו דקה שקליפתו דג -

ׁשֹוֵבר ָאָדם ֶאת ֶהָחִבית ֶלֱאֺכל ֵהיֶמָּנה ְגרֹוְגרֹות, ּוִבְלַבד ֶׁשּלֺא ִיְתַּכֵּון ַלֲעׂשֹות   ג) 
ֶּכִלי. ְוֵאין נֹוְקִבין ְמגּוָפה ֶׁשל ָחִבית, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין. ְולֺא ִיְּקֶבָּנה 

לֺא ִיֵּתן ָעֶליָה ַׁשֲעָוה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמָמֵרַח. ָאַמר ַרִּבי ִמִּצָּדּה. ְוִאם ָהְיָתה ְנקּוָבה, 
 ׃ְיהּוָדה, ַמֲעֶׂשה ָבא ִלְפֵני ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ַּבֲעָרב, ְוָאַמר, חֹוְׁשַׁשִני לֹו ֵמַחָטאת

 ובלבד :מקלקל שהוא מפני - החבית את אדם שובר
 אין :נאה פה לה לעשות - כלי לעשותה יתכוין שלא

 את נוטל אלא חבית בפי הדבוקה - מגופה נוקבים
 מתיר יוסי' ר :הוא פתחא מתקן לה נקיב דכי כולה

 ולא :יוסי' כר והלכה. בכך חבית פתח דרך דאין -
 נוקב להיות יוסי' ר דשרי הא כלומר - מצדה יקבנה

 המגופה בראש למעלה אלא שרי לא, המגופה את

 כל נוטל אלא התם פתחא למעבד אורחא דלאו
 בצד לנקב ליה דעביד זימנין, מצדה אבל. המגופה
 למעלה לפתחה רוצה ואינו פתחא משום המגופה

 כאן ויש - ממרח :ביין עפר או צרורות יפלו שלא
 לו חוששני :מקום שם - בערב :ממחק משום

 הכלי בדופני לדבקה השעוה מירח אם - מחטאת
 :הנקב סביב

נֹוְתִנין ַּתְבִׁשיל ְלתֹוְך ַהּבֹור ִּבְׁשִביל ֶׁשְּיֵהא ָׁשמּור, ְוֶאת ַהַּמִים ַהָּיִפים ָּבָרִעים   ד) 
ִּבְׁשִביל ֶׁשֵּיַּצּנּו, ְוֶאת ַהּצֹוֵנן ַּבַחָמה ִּבְׁשִביל ֶׁשֵּיַחּמּו. ִמי ֶׁשָּנְׁשרּו ֵכָליו ַּבֶּדֶרְך ַּבַּמִים, 

ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה, ׁשֹוְטָחן ַּבַחָּמה, ֲאָבל לֺא ְכֶנֶגד  ְמַהֵּלְך ָּבֶהן ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש. ִהִּגיעַ 
 ׃ָהָעם

 דלמא חיישינן דלא ל"קמ והא. החום מחמת יסריח שלא - שמור שיהא :מים בו שאין - הבור לתוך
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 שיהא כדי הבור שבקרקעית גומות לאשוויי אתי
 - היפים המים ואת :הקדרה שם להושיב שוה

 רעים מים מקוה בתוך - ברעים :לשתיה הראויים
 ומשום היא דפשיטא ומילתא. לשתיה ראויין שאינן
 בשביל] בחמה[ הצוננים ואת דתנן, לה נקט סיפא

 לאטמוני אתי דלמא נגזור דתימא מהו, שיחמו
 :בשבת במים שנפלו - כליו שנשרו מי :ל"קמ, ברמץ

 אותו יחשדו שמא - חושש ואינו עמהן מהלך
 למבוא הסמוכה - החיצונה לחצר הגיע :שכבסן

 - בחמה שוטחן :המשתמר מקום שהוא העיר
. שכבסן שיחשדוהו - העם כנגד לא אבל :ליבשן

 שאסרו דבר כל בידינו שהלכה, היא דחויה זו ומשנה
 חדרים בחדרי אפילו העין מראית מפני חכמים
 :העם כנגד שלא אפילו לשטחן אסור הילכך, אסור

ָהרֹוֵחץ ְּבֵמי ְמָעָרה ּוְבֵמי ְטֶבְרָיא ְוִנְסַּתַּפג, ֲאִפּלּו ְבֶעֶׂשר ֲאֻלְנִטיאֹות, לֺא ְיִביֵאם   ה) 
ְּבָידֹו, ֲאָבל ֲעָׂשָרה ְבֵני ָאָדם ִמְסַּתְּפִגין ַּבֲאְלְנִטית ַאַחת ְּפֵניֶהם ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם, 

 ׃ּוְמִביִאין אֹוָתּה ְּבָיָדן
 סדינים - אלונטיות בעשר אפילו :וקנח - ונסתפג

 גב על אף זה אחר זה בהן ונסתפג, בהן שמקנחים
 בידו יביאם לא ה"אפ וחד חד בכל מיא נפישי דלא
 איסור כאן שאין, עירוב י"ע אפילו, ביתו לתוך

 אבל :בבואו ויסחטם ישכח שמא גזרה אלא, הוצאה
. אהדדי מדכרי הם ומרובין הואיל - אדם בני עשרה
 דהשתא אדם בני לעשרה אלונטית חדא ואפילו

 ולא בידם אותה מביאין הכי אפילו מיא בה נפישי
 פניהם :הן ומרובים הואיל, יסחטוה שמא גזרינן
 לכל ה"וה נקט דמלתא אורחא - ורגליהם ידיהם

 מביא אחד אפילו אלא זו כמשנה הלכה ואין. גופן
 שמא חיישינן ולא בה שנסתפג אלונטית בידו

 יסחוט: 

  

ָסִכין ּוְמַמְׁשְמִׁשין (ִּבְבֵני ֵמַעִים), ֲאָבל לֺא ִמְתַעְּמִלין ְולֺא ִמְתָּגְרִדין. ֵאין יֹוְרִדין   ו) 
ֲחִזיִרין ֶאת ְלקֹוְרִּדיָמא, ְוֵאין עֹוִׂשין ַאִּפְקְטִויִזין, ְוֵאין ְמַעְּצִבין ֶאת ַהָּקָטן, ְוֵאין ַמ 

ַהֶּׁשֶבר. ִמי ֶׁשִּנְפְרָקה ָידֹו ְוַרְגלֹו, לֺא ִיְטְרֵפם ְּבצֹוֵנן, ֲאָבל רֹוֵחץ הּוא ְכַדְרּכֹו, ְוִאם 
 ׃ִנְתַרָּפא ִנְתַרָּפא

 הגוף כל על ביד - וממשמשין :בשבת שמן - סכין
 ולא :בכח לשפשף - מתעמלין לא אבל :להנאה

 לו ויקח) ב איוב( לו ודומה, במגרדת - מתגרדין
 אין :דחול כעובדא דהוי משום, בו להתגרד חרש

 טיט ותחתיה מים מלאה בקעה - לפולימא יורדין
 באותו שם הרוחץ שיטבע מקומות בה ויש, דבק כמו
 בני שיתקבצו עד לעלות יכול ואינו בו וידבק טיט
 שטיט בקעה א"פ. ובדוחק גדול בקושי ויעלוהו אדם
 במים נשורים ובגדיו נופל שם והרוחץ מחליק שלה
 ופירושו. להקיא - אפיקטויזין :סחיטה לידי ואתי
 בשולו ממקום המזון להוציא כלומר, זיין טוי אפיק
 צלי. מתבשל, טוי. מוציא, אפיק. האצטומכה שהיא

 לשתות ודוקא. מזון, זיין. נור טוי מתרגמינן אש

 אבל בשבת שאסור הוא להקיא שמביאו משקה
 והיכא. מותר להקיא כדי פיו לתוך אצבעו להכניס

 י"ע אפילו מותר יתרפא יקיא ואם צערא ליה דאית
 ולישב לתקנו - הקטן את מעצבין ואין :משקה

 ולא. כבונה דמיחזי משום שדרתו וחוליות עצמותיו
, מעצבין. שרי לידה ביום אבל זמן לאחר אלא אמרן
 את מחזירין ואין '):י שם( ויעשוני עצבוני ידיך לשון

 אלא, זו כמשנה הלכה ואין. שנשבר עצם - השבר
 - ידו שנפרקה :בשבת השבר את מחזירין הלכה
 ביצים לשון - יטרפם לא :שלו הפרק מן העצם שיצא

 מקום על] בצונן[ שמשתטף, בקערה טרופות
 :קעביד דלרפואה דמיחזי, השבר
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  שבת פרק יח

ְמַפִּנין ֲאִפּלּו ַאְרַּבע ְוָחֵמׁש ֻקּפֹות ֶׁשל ֶּתֶבן ְוֶׁשל ְּתבּוָאה ִמְּפֵני ָהאֹוְרִחים ּוִמְּפֵני    א)
ִבטּול ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ֲאָבל לֺא ֶאת ָהאֹוָצר. ְמַפִּנין ְּתרּוָמה ְטהֹוָרה, ּוְדַמאי, ּוַמֲעֵׂשר 

ָּיֵבׁש, ִמְּפֵני ִראׁשֹון ֶׁשִּנְטָלה ְתרּוָמתֹו, ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶהְקֵּדׁש ֶׁשִּנְפּדּו, ְוַהֻּתְרמֹוס הַ 
ֶׁשהּוא ַמֲאָכל ָלֲעִנִּיים. ֲאָבל לֺא ֶאת ַהֶטֶבל, ְולֺא ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁשּלֺא ִנְטָלה 
ְתרּוָמתֹו, ְולֺא ֶאת ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶהְקֵּדׁש ֶׁשּלֺא ִנְפּדּו, ְולֺא ֶאת ַהּלּוף, ְולֺא ֶאת 

 ׃ַכל עֹוְרִביןַהַחְרָּדל. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ַמִּתיר ַּבּלּוף, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַמֲא 
 להסב אורחין שם להושיב למקומן צריך אם - מפנין

 לדבר ודוקא, הדרשה לשמוע תלמידים או בסעודה
 ארבע :דשבת לטירחא חיישינן ולא שרי מצוה
 אבל :נמי טובא אפילו בעי דאי, דוקא לאו - וחמש

 את יגמור שלא ובלבד כלומר - האוצר את לא
 אתי דלמא, לקרקעיתו שיגיע עד כולו האוצר

 ואפילו - טהורה תרומה מפנין :גומות לאשוויי
 כיון, ולפנותה לטלטלה יוכל ליה חזיה דלא ישראל
 מאכילין כדתנן, לעניים דחזי - ודמאי :לכהן דחזיא

 והוי לנכסיה מפקיר הוה בעי ואי, דמאי העניים את
 ראשון ומעשר :ליה חזי נמי השתא, ליה וחזי עני

 ולא מעשר תרומת ממנו שנטלה - תרומתו שנטלה
 ולקח לוי בן שהקדים כגון, גדולה תרומה ממנו נטלה

 תרומה חובת עליה חלה לא דעדיין, בשבלין המעשר
, בכרי שיתמרח עד גדולה בתרומה חייב הדגן שאין

 מפריש אינו בשבלין המעשר ולקח שהקדים וזה
 פי על אף באכילה ומותר, בלבד מעשר תרומת אלא
 שני ומעשר :גדולה תרומה ממנה הפרישו שלא

 הקרן את ונתנו הבעלים אותן שפדו - שנפדו והקדש
 פדויין שהם מהכא ושמעינן, החומש את נתנו ולא

 - הטבל את לא אבל :בעלים גבי מלוה הוי והחומש
 :נקוב שאינו בעציץ הזרוע כגון, דרבנן טבל ואפילו

 אם - תרומתו נטלה שלא ראשון מעשר את ולא
 שנתמרחה אחר המעשר ולקח לוי בן הקדים

, גדולה תרומה ממנו שהפרישו קודם בכרי התבואה
 תרומה הפריש ולא מעשר תרומת ממנו והפריש

 תרומתו נטלה שלא ראשון מעשר, זהו גדולה
 ונתחייבה בכרי שנתמרחה שכיון, כאן האמור

 פי על אף ראשון המעשר כשלוקח, בתרומה
 הפריש שלא זמן כל מעשר תרומת ממנו שמפריש

 :בשבת לטלטלו ואסור הוי טבל גדולה תרומה ממנו
 אבל שנפדו כגון - נפדו שלא והקדש שני מעשר ולא
 גרוטאות על ש"המע שפדה כגון, כהלכה נפדו לא
 שיש במעות אלא נפדה שני מעשר ואין, כסף של

. בידך הכסף וצרת) ד"י דברים( דכתיב צורה עליהם
 ונתן) ז"כ ויקרא( דכתיב בקרקע נפדה אינו והקדש

 - לוף :ליד מיד הניתן דבר ההוא ביום הערכך את
 ם"ורמב. לבהמה אפילו חי ראוי שאינו קטנית מין

 עשירים כגון - לעורבין :הבצלים ממיני מין פירש
 :"כרשב הלכה ואין. לגדולה עורבים שמגדלים

ֲחִביֵלי ַקׁש ַוֲחִביֵלי ֵעִצים ַוֲחִביֵלי ְזָרִדים, ִאם ִהְתִקיָנן ְלַמֲאַכל ְּבֵהָמה,   ב) 
ְמַטְלְטִלין אֹוָתן, ְוִאם ָלאו, ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן. ּכֹוִפין ֶאת ַהַּסל ִלְפֵני ָהֶאְפרֹוִחים, 

ס. ְמַדִּדין ֲעָגִלין ּוְסָיִחין ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעלּו ְוֵיְרדּו. ַּתְרְנֺגֶלת ֶׁשָּבְרָחה, ּדֹוִחין אֹוָתּה ַעד ֶׁשִּתָּכנֵ 
ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים. ִאָּׁשה ְמַדָּדה ֶאת ְּבָנּה. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ֵאיָמַתי. ִּבְזַמן ֶׁשהּוא 

 ׃נֹוֵטל ַאַחת ּוַמִּניַח ֶאָחת, ֲאָבל ִאם ָהָיה גֹוֵרר, ָאסּור
 לפני הסל את כופין :בהמות למאכל אותם שמזרדין לחים האילן ענפי - זרדים :אגודות - חבילי
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 שאין, הוי לא מהיכנו כלי ומבטל - האפרוחים
 אלא ניטל כלי אין והאומר. עליו עומדים האפרוחים

 למקומו בצריך למתניתין מוקי, הניטל דבר לצורך
 :בידים - אותה דוחין :הבית מן - שברחה :כלי של
 לפי, מדדין לא אבל דוחין ודוקא - שתכנס עד

 שהוא ונמצא הארץ מן עצמה מגבהת שהתרנגולת
 מדדין :מדדין עופות ושאר אווזין אבל. מטלטלה

 ומנענע ומסיעו וגוררו ובצדדיו בצוארו אוחז - עגלים
 בזרועיו אוחזתו - בנה את מדדה והאשה :רגליו לו

 ומניח אחת שנוטל :והולך רגליו מניע והוא מאחוריו
 ומגביה אחת מניח רגליו את מניע כשהתינוק - אחת
 מקום וכל. שנושאתו - אסור גורר אבל :אחת

 לפרש אלא לחלוק בא לא במשנה אימתי י"ר שאמר
 :כותיה הלכתא הילכך, חכמים דברי

ֵאין ְמַיְּלִדין ֶאת ַהְּבֵהָמה ְּביֹום טֹוב, ֲאָבל ְמַסֲעִדין. ּוְמַיְּלִדין ֶאת ָהִאָּׁשה ַּבַּׁשָּבת,   ג) 
ְוקֹוִרין ָלּה ֲחָכָמה ִמָּמקֹום ְלָמקֹום, ּוְמַחְּלִלין ָעֶליָה ֶאת ַהַּׁשָּבת, ְוקֹוְׁשִרין ֶאת 

 ׃ַהַטּבּור. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ַאף חֹוְתִכין. ְוָכל ָצְרֵכי ִמיָלה עֹוִׂשין ַּבַּׁשָּבת
, טוב ביום הרחם מן הולד מושכין אין - מילדין אין

 הולד את אוחז - מסעדין אבל :יתירא טרחא דאיכא
 ממקום :בקיאה מילדת - חכמה :לארץ יפול שלא

 ומחללין :תחומים לאיסור חוששין ואין - למקום
 המשבר על יושבת שהיא משעה - השבת את עליה

 אחר ימים' ג כל עד שותת להיות הדם ומתחיל
 צריכה אמרה לא בין אני צריכה אמרה בין, שילדה

, מחללין אני צריכה אמרה', ז ועד' מג. מחללין אני
 אפילו' ל ועד' מז. מחללין אין אני צריכה אמרה לא

 צרכיה עושים אבל, מחללין אין אני צריכה אמרה
 ודבר, סכנה בו שאין כחולה שהיא מפני נכרי ידי על

 וקושרים :נכרי ידי על צרכיו עושין סכנה בו שאין
 יקשרוהו לא ואם, ארוך שהוא ולד של - הטבור

 בשבת אותו כורתין אין אבל. מעיו יצאו ויכרכוהו
 י"כר והלכה - חותכין אף אומר יוסי' ר :ק"ת לדברי

 הדס אבק עליו ונותנין אותו ומנקים אותו שחותכין
 ולקמן - בשבת עושין מילה צרכי וכל :בו וכיוצא
 :ניהו מאי מילה לצרכי מפרש פירקא באידך

  

  שבת פרק כד

ִמי ֶׁשֶהְחִׁשיְך ַּבֶּדֶרְך, נֹוֵתן ִּכיסֹו ַלָּנְכִרי, ְוִאם ֵאין ִעּמֹו ָנְכִרי, ַמִּניחֹו ַעל ַהֲחמֹור.   א) 
ִהִּגיַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה, נֹוֵטל ֶאת ַהֵּכִלים ַהִּנָטִלין ַּבַּׁשָּבת, ְוֶׁשֵאיָנן ִנָטִלין ַּבַּׁשָּבת, 

 ׃ְוַהַּׂשִּקין נֹוְפִלין ֵמֵאֵליֶהםַמִּתיר ֶאת ַהֲחָבִלים, 
 דשלוחו גב על ואף. יום מבעוד - לנכרי כיסו נותן
 להו קים, בשבת כיסו את לישא הוא ישראל של

 לא ואי ממונו על עצמו מעמיד אדם דאין לרבנן
 ואם :הרבים ברשות אמות' ד לאתויי אתי ליה שרית

, ליה יהיב לנכרי, נכרי עמו יש הא -' כו נכרי עמו אין
 אתה אי נכרי, שביתתו על מצווה אתה חמור ט"מ

 החמור על כיסו וכשמניח. שביתתו על מצווה
 כלומר, מהלכת כשהיא עליה מניחו משתחשך

, עקירה עבדה דלא לילך רגליה שעקרה לאחר
 ולאחר, מעליה נוטלו לעמוד הבהמה וכשרוצה

 היכי כי, עליה יניחנה לילך רגליה ותעקור שתחזור
 לה שביק דאי, והנחה עקירה הבהמה תעביד דלא

 ומנהיגה אחריה מחמר והוא והנחה עקירה למעבד
 פי על אף, ואסור בשבת בהמתו אחר מחמר נמצא

 לא) כ שמות( דכתיב דהו כל אלא טעונה שאינה
 היא איזו, ובהמתך אתה מלאכה] כל[ תעשה

 זה אומר הוי, והבהמה האדם בין שנעשית מלאכה
 נפשה באנפי מילתא - החיצונה לחצר הגיע :מחמר

 של - החיצונה לחצר :מיירי קא כיסו בדין ולא היא
 לפרק כשיבא, ראשון המשתמר מקום שהוא, עיר
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 :בשבת הניטלין כלים מעליו בידו נוטל החמור
 שהן אוכף של - החבלים את מתיר ניטלים ושאינם

 :נופלי והשקין קשורים

  

ַמִּתיִרין ְּפִקיֵעי ָעִמיר ִלְפֵני ְבֵהָמה, ּוְמַפְסְּפִסים ֶאת ַהִּכִפין, ֲאָבל לֺא ֶאת   ב) 
ַהִּזיִרין. ֵאין ְמַרְּסִקין לֺא ֶאת ַהַּׁשַחת ְולֺא ֶאת ֶהָחרּוִבין ִלְפֵני ְבֵהָמה, ֵּבין ַּדָּקה ֵּבין 

 ׃ַלַּדָּקהַּגָּסה. ַרִּבי ְיהּוָדה ַמִּתיר ֶּבָחרּוִבין 
, אותן מתירין, שאגדן שבלים של קשין - עמיר פקיעי

 אותן ומתירין נינהו אוכלא לאו קשורין שהן זמן דכל
 שרגילין כדרך לפזרן, פספוס אבל, אוכלא לשווינהו

 יפין ויהיו ריחן שתריח כדי בהמה לפני עשבים לפזר
 דאתעבידו דמאחר, עמיר בפקיעי אסור, לאכלן לה

 לתענוג אלא אינו והפספוס, הפקיעין בהתר אוכלא
 :טרחינן לא אוכל כבר שהוא בדבר ומטרח, בעלמא

, ארז של לחים ענפים - הכיפים את ומפספסים
, ריחן שתריח הבהמה לפני אותן ושוטחים מפזרים
 - הזירין את לא אבל :אוכלא הוו לא פספוס דבלאו

 שני להן יש שהפקיעין אלא, עמיר פקיעי הן הן

 להן יש והזירין, בסופן ואחד בראשן אחד קשרים
 וקאמרה. באמצען יתר אחד קשר קשרים שלשה

 שהן פי על ואף הזירין את מפספסים שאין מתניתין
 אלא, בהן קצה והבהמה ומתחממים בזה זה דחוקים

 משוי אגדיהן דהתרת, בלבד אגדיהן שלשה מתיר
 אין - השחת את מרסקין אין :כפקיעין אוכלא לה

 משום, אספסתא והיא, תבואה של עשב מחתכין
 בחרובין מתיר יהודה רבי :הוא לצורך שלא דטרחא
 הלכה ואין. לה וקשין דקות ששיניה - דקה לבהמה

 :י"כר

  

ַמְמִרים ֶאת ָהֲעָגִלים, ֵאין אֹוְבִסין ֶאת ַהָּגָמל, ְולֺא דֹוְרִסין, ֲאָבל ַמְלִעיִטין. ְוֵאין   ג) 
ֲאָבל ַמְלִעיִטין. ּוְמַהְלְקִטין ַלַּתְרְנגֹוִלין, ְונֹוְתִנין ַמִים ַלֻּמְרָסן, ֲאָבל לֺא גֹוְבִלים. ְוֵאין 
נֹוְתִנין ַמִים ִלְפֵני ְדבֹוִרים ְוִלְפֵני יֹוִנים ֶׁשַּבּׁשֹוָבְך, ֲאָּבל נֹוְתִנין ִלְפֵני ֲאָוִזים ְוַתְרְנגֹוִלים 

 ׃ְּדִסּיֹותְוִלְפֵני יֹוֵני ַהְר 
 ותוחבים כרחו על אותו מאכילין] אין[ - אובסין אין
 בתוך אבוס לה עושין, אובסין ופירוש, בגרונו לו

. גרונה לתוך המאכל שדורס - דורסים ולא :מעיה
 שתוחב - מלעיטים אבל :אובסין כמו הוי לא ומיהו

 - ממראין אין :להחזיר שיכול למקום המאכל לו
 ופירוש'). א ישעיה( מריאים וחלב לשון, מפטמין
 הבליעה מבית לפנים המאכל לו שתוחב, המראה

 - לתרנגולים ומהלקטין :להחזיר יכול שאינו במקום
 :להחזיר שיכול במקום פיו לתוך המאכל שתוחב

 נותנין אין :במים אותו לשין אין - גובלין לא אבל
 שיוצאין, עליו מזונותיהן שאין - דבורים לפני מים

 דורסיאות :באגמים להם מצויין ומים בשדה ואוכלין
 שם על דורסיאות ונקראים. בבתים שגדלים יונים -

 :בארמונו מהן מגדל שהיה המלך הורדוס

ַהְּכָלִבים. ַרִּבי ְיהּוָדה ְמַחְּתִכין ֶאת ַהְּדלּוִעין ִלְפֵני ַהְּבֵהָמה, ְוֶאת ַהְּנֵבָלה ִלְפֵני   ד) 
 ׃אֹוֵמר, ִאם לֺא ָהְיָתה ְנֵבָלה ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ֲאסּוָרה, ְלִפי ֶׁשֵאיָנּה ִמן ַהּמּוָכן

 ואף, הבהמה לפני התלושין - הדלועין את מחתכין
 :לאדם אלא קיימי בהמה למאכל לאו דסתמן גב על

 דבין גב על ואף, היום שנתנבלה - הנבלה ואת
 רבי :לבהמה ולא לאדם עומדת היתה השמשות

 - אסורה ש"מע נבילה היתה לא אם אומר יהודה
. לבהמה ליה מקצה לא לאינש דחזי מידי דכל

 הלכה ואין. שתתרפא סובר, ש"מע חולה ואפילו
 :יהודה כרבי
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ְוִנְׁשָאִלין ִלְדָבִרים ֶׁשֵהן ְלצֶֺרְך ַהַּׁשָּבת. ּפֹוְקִקין ֶאת ְמִפיִרין ְנָדִרים ַּבַּׁשָּבת,   ה) 
ַהָּמאֹור, ּומֹוְדִדין ֶאת ַהַּמְטִלית ְוֶאת ַהִּמְקֶוה. ּוַמֲעֶׂשה ִביֵמי ָאִביו ֶׁשל ַרִּבי ָצדֹוק 
ּוִביֵמי ַאָּבא ָׁשאּול ֶּבן ָּבְטִנית, ֶׁשָּפְקקּו ֶאת ַהָּמאֹור ְּבָטִפיַח ְוָקְׁשרּו ֶאת ַהְּמֵקָּדה 

ם ֵיׁש ַּבִּגיִגית ּפֹוֵתַח ֶטַפח ִאם ָלאו. ּוִמִּדְבֵריֶהן ָלַמְדנּו, ֶׁשּפֹוְקִקין ְבֶגִמי, ֵליַדע ִא 
 ׃ּומֹוְדִדין ְוקֹוְׁשִרין ַּבַּׁשָּבת

 :לחכם - ונשאלין :לבתו ואב לאשתו בעל - מפירין
. היום יאכל שלא שנדר כגון - השבת לצורך שהן

 בין מפר אב או בעל דאילו, קאי דוקא ואנשאלין
 לצורך שאינן נדרים בין השבת לצורך שהן נדרים
 שמעו ביום אלא להפר יכול שאינו כיון, השבת
 פנאי לו היה אפילו השבת לצורך שהן ונדרים. בלבד

 :בשבת עליהם נשאלין השבת קודם עליהם להשאל
, נכנסת האורה שממנו החלון - המאור את ופוקקין
 שרגילים דבר כל בשאר או בלוח אותו סותמין
 היתה אם כגון - המטלית את ומודדין :בו לסתום
' ג בה יש אם אותה מודדין, בטהרות ונגעה טמאה

 הטהרות נטמאו אם לידע אצבעות' ג על אצבעות
 לא אינה' ג על' מג פחותה דמטלית, לאו אם

 יש אם לידע - המקוה ואת :מטמאה ולא מיטמאה
 מדידות שאלו. אמות שלש ברום אמה על אמה בה
 :בשבת אותן למדוד מותר לפיכך הן מצוה של

 שממנו מאור וקרוי החלון את - המאור את שפקקו
 כלי - מקדה :חרס של פך - בטפיח :נכנסת האורה

 בהמה למאכל שראוי גמי נקט להכי - בגמי :חרס
 יש אם לידע :קיימא של קשר להיות ליה מבטל ולא

 שני בין היה קטן שביל כמין - טפח פותח בגיגית
, גבו על מונחת שגיגית אלא מקורה היה שלא בתים

 והיו, השביל אל הבתים מן פתוחות חלונות והיו
 הטומאה ותהא אחד בבית מת ימות שמא חוששין

 האחר הבית אל השביל ומן השביל אל החלון מן בא
 הפתוח החלון את פקקו לפיכך, הפתוח החלון דרך

 לצד וגבו חרס של בטפיח בתוכו שהטומאה לבית
 כי, וחוצץ, מגבו מיטמא אינו חרס וכלי, השביל
 ונמצאת טפח פותח הגיגית בסדק אין שמא חששו
 דרך באה והטומאה השביל על מאהלת הגיגית
 לפתוח הוצרכו כ"אח. זה לבית זה מבית השביל
 לידע ובאו, בחלון הפקוק טפיח אותו וליטול החלון

 שם ואין טפח פותח גיגית של סדק באותו יש אם
 שהטומאה, הטומאה את להביא שביל באותו אהל

 או. מעלה כלפי שבגיגית סדק דרך השביל מן יוצאה
 השביל ונמצאת, טפח פותח גיגית של בסדק אין

 ומדדו. לבית מבית הטומאה את ומביאה כאהל
 כלפי והושיטוה בגמי וקשרוה חרס של מקדה
 אם טפח פותח הגיגית בסדק היה אם לראות, מעלה

 ומודדין וקושרין שפוקקין למדנו ומדבריהם :לאו
, קיימא של קשר יהיה שלא ובלבד - בשבת

 דבר על להתלמד או, מצוה של תהיה והמדידה
 הוראה:

  

  פסחים פרק י

ַעְרֵבי ְפָסִחים ָסמּוְך ַלִּמְנָחה, לֺא יֺאַכל ָאָדם ַעד ֶׁשֶּתְחַׁשְך. ַוֲאִפּלּו ָעִני   א) 
ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל לֺא יֺאַכל ַעד ֶׁשָּיֵסב. ְולֺא ִיְפֲחתּו לֹו ֵמַאְרָּבָעה כֹוסֹות ֶׁשל ַיִין, ַוֲאִפּלּו 

 ׃ִמן ַהַּתְמחּוי
 כמו מעט למנחה קודם - למנחה סמוך פסחים ערבי
 קרב דתמיד. עשירית שעה בתחלת. שעה חצי

 חצי למנחה וקודם, המנחה זמן והוא ומחצה בתשע
 - אדם יאכל לא :עשירית שעה בתחלת הוי שעה
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 ולחם. מצוה הדור משום לתאבון מצה שיאכל כדי
 שעות משש אסור דחמץ, אכיל מצי דלא פשיטא
 האוכל בירושלמי אמרינן הא נמי ומצה. ולמעלה

 ולא. חמיו בבית ארוסתו על כבא פסח בערב מצה
 :מהן כריסו ימלא שלא אוכלין לשאר אלא נצרכה

 ולא :חורין בני כדרך השלחן ועל במטה - שיסב עד

 :העניים את המפרנסים צדקה גבאי - לו יפחתו
 עני דהיינו - התמחוי מן מתפרנס הוא ואפילו

 שתי מזון לו שיש מי פאה במסכת דתנן שבעניים
' ד כנגד - כוסות' מד :התמחוי מן יטול לא סעודות
, והוצאתי. וארא בפרשת שיש גאולה של לשונות
 :ולקחתי, וגאלתי, והצלתי

ָמְזגּו לֹו כֹוס ִראׁשֹון, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ְמָבֵרְך ַעל ַהּיֹום, ְוַאַחר ָּכְך ְמָבֵרְך   ב) 
 ׃ַעל ַהַּיִין. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ְמָבֵרְך ַעל ַהַּיִין, ְוַאַחר ָּכְך ְמָבֵרְך ַעל ַהּיֹום

. ג"בפה כ"ואח היום קדוש בתחלה - היום על מברך
 שקדם וכשם, היין בא כ"ואח היום קידש שתחלה
. תחלה - היין על מברך :לברכה קודם כך לכניסה

 גורמים הפת או שהיין. הפת על למקדש ה"וה
 :יקדש לא פת או יין לו אין שאם, היום לקדוש

  

ֵהִביאּו ְלָפָניו, ְמַטֵּבל ַּבֲחֶזֶרת, ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ְלַפְרֶּפֶרת ַהַּפת. ֵהִביאּו ְלָפָניו ַמָּצה   ג) 
ַוֲחֶזֶרת ַוֲחרֶֺסת ּוְׁשֵני ַתְבִׁשיִלין, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ֲחרֶֺסת ִמְצָוה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבַרִּבי 

 ׃ָּדׁש ָהיּו ְמִביִאים ְלָפָניו ּגּופֹו ֶׁשל ֶּפַסחָצדֹוק אֹוֵמר, ִמְצָוה. ּוַבִּמקְ 
 לפי, וישאל תינוק שיכיר כדי הירקות, – לפניו הביאו
 בחזרת מטבל :סעודה קודם ירקות להביא דרך שאין

 בשאר הוי זה ראשון דטבול, חזרת דוקא לאו -
 בחזרת מטבל ירקות שאר לו אין אם אלא, ירקות

 שכל ולפי. אוכל מטבל ולשון. ירקות שאר במקום
 ומיהו. טיבול לאכילה קרי, היתה טיבול י"ע אכילתן

 הביאו לקמן מדקתני, הוא בחרוסת לאו זה טיבול
 :הובאו לא דעדיין מכלל. וחרוסת וחזרת מצה לפניו

 והא. מצה לאכילת - הפת את לפרפר שמגיע עד
 ירקות אכילת בין מפסקת אחרת אכילה שאין ל"קמ

 מצוה של חזרת לאותו שיגיע דקודם. מצה לאכילת

, תחלה מצה אוכל מרור אכילת על עליו שמברך
 מצות, ומרורים מצות על) ט במדבר( כדכתיב
 מתאנים שעושים - וחרוסת :מרורים והדר ברישא
 בה ומשימין פירות מיני וכמה ושקדים בטנים ולוזים

 ונותנין בחומץ ומערבין במדוכה הכל ודכין תפוחים
 ארוכות דקות פתילות כעין וקנמון קנה תבלין עליה
 שאין :לטיט זכר עבה שתהיה וצריך לקש זכר

, החזרת שרף לבטל לרפואה אלא - מצוה חרוסת
 מצוה אומר צדוק ברבי א"ר :כארס לגוף וקשה שרע

, עצב בלא בניהם שם יולדות שהיו לתפוח זכר -
 :לטיט וזכר

ָמְזגּו לֹו כֹוס ֵׁשִני, ְוָכאן ַהֵּבן ׁשֹוֵאל ָאִביו. ְוִאם ֵאין ַּדַעת ַּבֵּבן, ָאִביו ְמַלְּמדֹו,   ד) 
ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות, ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה, 

ֹות ָאּנּו אֹוְכִלין ְׁשָאר ְיָרקֹות, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ַמָּצה. ֶׁשְּבָכל ַהֵּליל
ָמרֹור. ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָּבָׂשר ָצִלי, ָׁשלּוק, ּוְמֻבָּׁשל, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ָצִלי. 
ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו ַמְטִּביִלין ַּפַעם ַאַחת, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְפָעִמים. ּוְלִפי ַדְעּתֹו 

ְּמדֹו. ַמְתִחיל ִּבְגנּות ּוְמַסֵּים ְּבֶׁשַבח, ְודֹוֵרׁש ֵמֲאַרִּמי אֹוֵבד ָאִבי, ֶׁשל ֵּבן, ָאִביו ְמלַ 
  ׃ַעד ֶׁשִּיְגמֹור ָּכל ַהָּפָרָׁשה ֻכָּלּה
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 אלא, וכאן כתוב אין הספרים בכל - שואל הבן וכאן
). כז במדבר( דוברות צלפחד בנות כן כמו, וכן

 שואל הבן יהיה שני כוס שבמזיגת הוא ודין כלומר
 שבית בזמן - צלי כולו הזה הלילה :נשתנה מה

 - בגנות מתחיל :כך שואל הבן היה קיים המקדש
 ומסיים :היינו ועבדים אבותינו היו ז"ע עובדי מתחלה
 אבותינו את וגאל לעבודתו המקום שקרבנו - בשבח

 ממצרים:

ָהָיה אֹוִמר, ָּכל ֶׁשּלֺא ָאַמר ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ֵאּלּו ַבֶּפַסח, לֺא ָיָצא ַרָּבן ַּגְמִליֵאל   ה) 
ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאּלּו ֵהן, ֶּפַסח, ַמָּצה, ּוָמרֹור. ֶּפַסח, ַעל ׁשּום ֶׁשָּפַסח ַהָּמקֹום ַעל ָּבֵּתי 
ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצָרִים. ַמָּצה, ַעל ׁשּום ֶׁשִּנְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָרִים. ָמרֹור, ַעל ׁשּום 

ִּמְצִרים ֶאת ַחֵּיי ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצָרִים. ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ֶׁשֵּמְררּו הַ 
ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים, ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות יג), ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא 

הֹודֹות, ֵלאמֺר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה' ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים. ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָּיִבין לְ 
ְלַהֵּלל, ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵּלה, ּוְלַקֵּלס, ְלִמי ֶׁשָעָׂשה 
ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָּכל ַהִּנִּסים ָהֵאּלּו, הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה, 

ֺנאַמר ְלָפָניו, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול, ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה. וְ 
 ׃ַהְללּוָיּה

 :הללו דברים שלשה של טעמן פירש שלא - אלו דברים' ג אמר שלא כל

ַעד ֵהיָכן הּוא אֹוֵמר, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ַעד ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה. ּוֵבית ִהֵּלל   ו) 
ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים. ְוחֹוֵתם ִּבְגֻאָּלה. ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר, ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו אֹוְמִרים, ַעד 

ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו מִּמְצַרִים, ְולֺא ָהָיה חֹוֵתם. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֵּכן ה' ֱאלֵֺהינּו 
ְלָׁשלֹום,  ֵואלֵֺהי ֲאבֹוֵתינּו ַיִּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו

ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין ִעיֶרָך ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבֹוָדֶתָך, ְוֺנאַכל. ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים כו', 
 ׃ַעד ָּברּוְך ַאָּתה ה', ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל

 בברכת ההגדה את מסיים כלומר - בגאולה וחותם
 מברכין היאך למלתיה קמא תנא פירש ולא. גאולה
, למלתיה לפרושי עקיבא' ור טרפון' ר ואתו, אותה

, בברוך חותם ואינו בברוך בה פותח אומר טרפון' ר

 דכולה המצות וברכות הפירות אברכת דהוה מידי
 לפי, בברוך בה חותמין ע"ולר. היא הודאה חדא

 והלכה'. וכו יגיענו כן ובקשה רצוי דברי בה שמוסיף
 :ע"כר

ָמְזגּו לֹו כֹוס ְׁשִליִׁשי, ְמָבֵרְך ַעל ְמזֹונֹו. ְרִביִעי, גֹוֵמר ָעָליו ֶאת ַהַהֵּלל, ְואֹוֵמר   ז) 
עָליו ִּבְרַּכת ַהִּׁשיר. ֵּבין ַהּכֹוסֹות ַהָּללּו, ִאם רֹוֶצה ִלְׁשּתֹות, ִיְׁשֶּתה. ֵּבין ְׁשִליִׁשי 

 ׃ִלְרִביִעי, לֺא ִיְׁשֶּתה
 למימרינהו ונהגו. מעשיך כל' ה יהללוך דאמרי ואית. חי כל נשמת דאמרי אית - השיר ברכת
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 שלא - ישתה לא לרביעי שלישי בין :לתרוייהו
 תאמר ואם. ההלל את לגמור יוכל לא ושוב ישתכר

 בתוך רצונו כל שתה שהרי הוא משוכר כבר

 ושלאחר, משכר אינו המזון שבתוך יין, הסעודה
 :משכר המזון

  

ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן. ָיְׁשנּו ִמְקָצָתן, יֺאֵכלּו. ֻּכָּלן, לֺא יֺאֵכלּו.   ח) 
 ׃ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ִנְתַנְמְנמּו, יֺאֵכלּו. ִנְרְּדמּו, לֺא יֺאֵכלּו

 תהלים( בשפה יפטירו לשון שמעתי אני - מפטירין
 לשון פירשו ורבותי, ואומרים פותחין כלומר). כב

 מסיימין אין הסעודה מן כשנפטרין, מחבירו הנפטר
 תוציאו כלומר, מנייכו באפיקו, באפיקומן אותה
 ולא פת לא, אחר במקום ונאכל ונלך מכאן כליכם

 בשני הפסח מן למיכל אתי דלמא גזירה, דבר שום
 במקומו אחרים דברים לאכול אבל. מקומות
 לאכלם זו מחבורה יעקר שלא ובלבד, שרי הראשון

 אין דפירש מאן בגמרא ואית. אחרת חבורה עם
. מתיקה מיני אפיקו, אפיקומן הפסח אחר מפטירין
 הסעודה מן נפטרין אין הפסח את שאכלו דלאחר

 לקנוח לאכול שרגילין ופירות מתיקה מיני באכילת
 הפסח טעם יאבד שלא, במקומן ואפילו סעודה

 הפסח אחר מפטירין שאין וכשם. עיקר וכן. מפיו

, אפיקומן מצה אחר מפטירין אין כך אפיקומן
, פסח שאין בזמן באחרונה מצה כזית שיאכל שצריך
 דבר באכילת ממנה נפטרין אין מצה אותה ואחר
 לאכול התחילו אם - יאכלו לא כולם ישנו :אחר

 כאוכל דנראה, יאכלו לא שוב, כולן וישנו פסחיהן
 דעתם הסיחו שישנו דמאחר, מקומות בשני

. מקומות שתי כאכילת ליה וחשיב, עוד מלאכול
 בזמן למצה נמי הדין והוא. הוא בעלמא וחומרא

, קאי ארישא - יאכלו נתנמנמו אומר יוסי רבי :הזה
 יוסי רבי ואתא, יאכלו מקצתן ישנו קמא תנא דאמר
, בשינה נשקעו שלא נתנמנמו אם מילי הני למימר

 הנרדמים אלו יאכלו לא מקצתן נרדמו אם אבל
 :י"כר והלכה. משנתם לכשיעורו

  

ַהֶפַסח ַאַחר ֲחצֹות, ְמַטֵּמא ֶאת ַהָּיָדִים. ַהִּפּגּול ְוַהּנֹוָתר, ְמַטְּמִאין ֶאת ַהָּיָדִים.   ט) 
ַהֶּפַסח ָּפַטר ֶאת ֶׁשל ֶזַבח. ֵּבַרְך ֶאת ֶׁשל ֶזַבח, לֺא ָפַטר ֶאת ֶׁשל ֶּפַסח, ֵּבַרְך ִּבְרַּכת 

 ׃ִּדְבֵרי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, לֺא זֹו פֹוֶטֶרת זֹו, ְולֺא זֹו פֹוֶטֶרת זֹו
 נותר דהא - הידים את מטמא חצות אחר הפסח

 את שיטמא הנותר על גזרו ורבנן, ואילך מחצות הוא
 דפסח ומנלן. באכילתו יתעצלו שלא כדי הידים
) יב שמות( בפסח דכתיב, נותר הוי חצות לאחר
 ועברתי התם וכתיב, הזה בלילה הבשר את ואכלו

 אף חצות עד להלן מה, הזה בלילה מצרים בארץ
 במצותיו קדשנו אשר - הפסח ברכת :חצות עד כאן

 קדשנו אשר, הזבח ברכת. הפסח לאכול וצונו
 הוא כאן האמור וזבח. הזבח לאכול וצונו במצותיו

 :ע"כר והלכה. עשר ארבעה יום חגיגת
  

  

  סנהדרין פרק ו

ִנְגַמר ַהִּדין, מֹוִציִאין אֹותֹו ְלָסְקלֹו. ֵּבית ַהְּסִקיָלה ָהָיה חּוץ ְלֵבית ִּדין, ֶׁשֶּנֱאַמר   א) 
(ויקרא כד) הֹוֵצא ֶאת ַהְמַקֵּלל. ֶאָחד עֹוֵמד ַעל ֶּפַתח ֵּבית ִּדין ְוַהּסּוָדִרין ְּבָידֹו 

ׁש ִלי (ְוָאָדם ֶאָחד רֹוֵכב), ַהּסּוס ָרחֹוק ִמֶּמּנּו ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא רֹוֵאהּו. אֹוֵמר ֶאָחד יֶ 
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ְלַלֵמד ָעָליו ְזכּות, ַהָּלה ֵמִניף ַּבּסּוָדִרין ְוַהּסּוס ָרץ ּוַמֲעִמידֹו. ַוֲאִפּלּו הּוא אֹוֵמר ֶיׁש 
ִלי ְלַלֵּמד ַעל ַעְצִמי ְזכּות, ַמֲחִזיִרין אֹותֹו ֲאִפּלּו ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה ְפָעִמים, ּוִבְלַבד 

יֹוֵצא ִלָּסֵקל. ְוָכרֹוז יֹוֵצא ֶׁשֵּיׁש ַמָּמׁש ִּבְדָבָריו. ָמְצאּו לֹו ְזכּות, ָּפָטרּוהּו, ְוִאם ָלאו, 
ְלָפָניו, ִאיׁש ְּפלֹוִני ֶּבן ְּפלֹוִני יֹוֵצא ִלָּסֵקל ַעל ֶׁשָעַבר ֲעֵבָרה ְפלֹוִנית ּוְפלֹוִני ּוְפלֹוִני 

  ׃ֵעָדיו, ָּכל ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע לֹו ְזכּות ָיבֹוא ִויַלֵּמד ָעָליו
רחוק מבית דין. שמא בעוד  -חוץ לבית דין 

לו זכות שמוליכין אותו לבית הסקילה, ימצאו 
 להניף. והוא סימן להחזירו: -והסודרין בידו  ויפטר:

ואם אין ממש בדבריו,  -ובלבד שיהא ממש בדבריו 
פעם ראשונה ושניה בלבד מחזירין אותו, דלמא 
מחמת בעתותא נסתתמו טענותיו ואולי תתישב 

דעתו עליו ויזכור טענותיו, יותר על כך אין מחזירין 
י חכמים שיעיינו אם יש אותו. ומוסרין לו שני תלמיד 

ממש בדבריו שאז מחזירין אותו ארבע וחמש 
שעבר עבירה פלונית  -ופלוני ופלוני עדיו  פעמים:

ביום פלוני בשעה פלונית. במקום פלוני. דלמא 
 :איכא דמזים להו

ַהְּסִקיָלה ְּכֶעֶׂשר ַאּמֹות, אֹוְמִרים לֹו ִהְתַוֵּדה, ֶׁשֵּכן ֶּדֶרְך ָהָיה ָרחֹוק ִמֵּבית   ב) 
ַהּמּוָמִתין ִמְתַוִּדין, ֶׁשָּכל ַהִּמְתַוֶּדה ֶיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא. ֶׁשֵּכן ָמִצינּו ְבָעָכן 
ֶׁשָאַמר לֹו ְיהֹוֻׁשַע (יהושע ז) ְּבִני ִׂשים ָנא ָכבֹוד ַלה' ֱאלֵֺהי ִיְׂשָרֵאל ְוֶתן לֹו תֹוָדה 

ָעָכן ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ַוּיֺאַמר ָאְמָנה ָאֺנִכי ָחָטאִתי (ַלה' ֱאלֵֺהי ִיְׂשָרֵאל) ְוָכזֺאת  ְוגֹו', ַוַּיַען
ְוגֹו'. ּוִמַּנִין ֶׁשִּכֶּפר לֹו ִוּדּויֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר (שם) ַוּיֺאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶמה ֲעַכְרָּתנּו ַיְעָּכְרָך ה' 

ִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע ַּבּיֹום ַהֶּזה, ַהּיֹום ַהֶּזה ַאָּתה ָעכּור ְוִאי ַאָּתה ָעכּור ָלעֹוָלם ַהָּבא. וְ 
ְלִהְתַוּדֹות, אֹוְמִרים לֹו ֱאמֹור ְּתֵהא ִמיָתִתי ַּכָּפָרה ַעל ָּכל ֲעֹונֹוָתי. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 
ִאם ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ְמֻזָּמם, אֹוֵמר ְּתֵהא ִמיָתִתי ַּכָּפָרה ַעל ָּכל ֲעֹונֹוַתי חּוץ ֵמָעֹון 

 ׃ֵדי ְלַנּקֹות ֶאת ַעְצָמןֶזה. ָאְמרּו לֹו, ִאם ֵּכן, ְיהּו ָכל ָאָדם אֹוְמִרים ָּכְך ּכְ 
דקרוב לבית הסקילה  -היה רחוק מבית הסקילה 

ותן לו תודה  שמא תטרף דעתו ולא יכול להתודות:
ואף על גב דאין אדם נהרג על פי עצמו, הריגת עכן  -

בגמרא  -וכזאת וכזאת עשיתי  הוראת שעה היתה:

 -שהוא מזומם  מפרש שמעל בחרמים בימי משה:
מן הבריות  -לנקות את עצמן  :שעדיו הן זוממין

 ויוציאו לעז על הדיינים ועל העדים. ואין הלכה כר"י:

  

ָהָיה ָרחֹוק ִמֵּבית ַהְּסִקיָלה ַאְרַּבע ַאּמֹות, ַמְפִׁשיִטין אֹותֹו ֶאת ְּבָגָדיו. ָהִאיׁש,   ג) 
ְוָהִאָּׁשה, ִמְּלָפֶניָה ּוֵמַאֲחֶריָה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ַוֲחָכִמים ְמַכִּסין אֹותֹו ִמְּלָפָניו. 

 ׃אֹוְמִרים, ָהִאיׁש ִנְסָקל ָערֹום ְוֵאין ָהִאָּׁשה ִנְסֶקֶלת ֲעֻרָּמה
דכתיב (ויקרא כ"ד) ורגמו  -מפשיטין את בגדיו 

פרק אחד  -מכסין אותו מלפניו  אותו, ולא כסותו:
 :ה כר"יכלומר מעט ממנו מלפניו. ואין הלכ
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ֵּבית ַהְּסִקיָלה ָהָיה ָגבֹוַּה ְׁשֵּתי קֹומֹות. ֶאָחד ִמן ָהֵעִדים ּדֹוֲחפֹו ַעל ָמְתָניו. ֶנְהַּפְך   ד) 
ַעל ִלּבֹו, הֹוְפכֹו ַעל ָמְתָניו. ִאם ֵמת ָּבּה, ָיָצא. ְוִאם ָלאו, ַהֵּׁשִני נֹוֵטל ֶאת ָהֶאֶבן 
ְונֹוְתָנּה ַעל ִלּבֹו. ִאם ֵמת ָּבּה, ָיָצא. ְוִאם ָלאו, ְרִגיָמתֹו ְבָכל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר 
(דברים יז) ַיד ָהֵעִדים ִּתְהֶיה ּבֹו ָבִראֺׁשָנה ַלֲהִמיתֹו ְוַיד ָּכל ָהָעם ָּבַאֲחרָֺנה. ָּכל 

ְתֶלה ֶאָּלא ַהְמַגֵּדף ַהִּנְסָקִלין ִנְתִלין, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאינֹו נִ 
ְוָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה. ָהִאיׁש ּתֹוִלין אֹותֹו ָּפָניו ְּכַלֵּפי ָהָעם ְוָהִאָּׁשה ָּפֶניָה ְּכַלֵּפי ָהֵעץ, 
ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ָהִאיׁש ִנְתֶלה ְוֵאין ָהִאָּׁשה ִנְתֵלית. ָאַמר ָלֶהן 

ֶׁשָטח ָּתָלה ָנִׁשים ְּבַאְׁשְקלֹון. ָאְמרּו לֹו, ְׁשמֹוִנים  ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ַוֲהלֺא ִׁשְמעֹון ֶּבן
ָנִׁשים ָּתָלה ְוֵאין ָּדִנין ְׁשַנִים ְּביֹום ֶאָחד. ֵּכיַצד ּתֹוִלין אֹותֹו, ְמַׁשְּקִעין ֶאת ַהּקֹוָרה 
ָבָאֶרץ ְוֵהֵעץ יֹוֵצא ִמֶּמָּנה, ּוַמִּקיף ְׁשֵּתי ָיָדיו זֹו ַעל ַּגֵּבי זֹו ְותֹוֶלה אֹותֹו. ַרִּבי יֹוֵסי 

ה ַעל ַהֺּכֶתל ְותֹוֶלה אֹותֹו ְּכֶדֶרְך ֶׁשַהַטָּבִחין עֹוִׂשין. ּוַמִּתיִרין אֹוֵמר, ַהּקֹוָרה ֻמָט 
אֹותֹו ִמָּיד. ְוִאם ָלן, עֹוֵבר ָעָליו ְּבלֺא ַתֲעֶׂשה, ֶׁשֶּנֱאַמר (דברים כא) לֺא ָתִלין ִנְבָלתֹו 
 ַעל ָהֵעץ ִּכי ָקבֹור ִּתְקְּבֶרּנּו (ַּבּיֹום ַההּוא) ִּכי ִקְלַלת ֱאלִֺהים ָּתלּוי ְוגֹו'. ְּכלֹוַמר, ִמְּפֵני

 ׃ָמה ֶזה ָּתלּוי, ִמְּפֵני ֶׁשֵּבַרְך ֶאת ַהֵּׁשם, ְוִנְמָצא ֵׁשם ָׁשַמִים ִמְתַחֵּלל
הופכו  ומפילו משם לארץ: -היה גבוה שתי קומות 

 שכשהוא מושכב פרקדן מגונה יותר: -על מתניו 
נמי מגדף  -ועובד עבודה זרה  מברך את ה': -מגדף 

הוא. דכתיב (במדבר ט"ו) והנפש אשר תעשה ביד 
וגו' את ה' הוא מגדף, ואותה פרשה בעבודה רמה 

בבית דין  -ואין דנין שנים ביום אחד  זרה מדברת:
אחד. משום דלא מצי לאפוכי בזכותייהו דכל חד 
וחד. אלא תלייתן של נשים הללו הוראת שעה היתה 
 ואין למדים ממנה. ואין הלכה כרבי אליעזר:

יה כמין יתד ה -והעץ יוצא ממנה  נועצים: -משקיעין 

סומך זו אצל  -ומקיף  יוצא מן הקורה סמוך לראשה:
ותולין  זו. כמו לתרום שלא מן המוקף [עירובין ל"ב]:

לא היתה  -הקורה מוטה על הכותל  בידיו: -אותו 
נעוצה בארץ אלא ראשה אחד על הארץ וראשה 
אחד מוטה ונסמך על הכותל. וטעמא דרבי יוסי, לפי 

ה תורה כי קבור שהעץ שנתלה עליו נקבר עמו, ואמר
תקברנו, מי שאינו מחוסר אלא קבורה, יצא זה 
שמחוסר חפירה תלישה וקבורה. ורבנן, חפירה לאו 
כלום היא, ולא מיעטה תורה אלא שלא יהיה העץ 

 :במחובר מעיקרו. והלכה כחכמים

ִּבְזַמן ֶׁשָאָדם ִמְצַטֵער, (ְׁשִכיָנה) ָמה ַהָּלׁשֹון אֹוֶמֶרת ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר,   ה) 
(ַּכְבָיכֹול)ַקַּלִני ֵמרֺאִׁשי, ַקַּלִני ִמְּזרֹוִעי. ִאם ֵּכן ַהָּמקֹום ִמְצַטֵער ַעל ָּדָמם ֶׁשל 
ְרָׁשִעים ֶׁשִּנְׁשַּפְך, ַקל ָוֺחֶמר ַעל ָּדָמם ֶׁשל ַצִּדיִקים. ְולֺא זֹו ִבְלַבד (ָאְמרּו), ֶאָּלא 

תֹו, עֹוֵבר ְּבלֺא ַתֲעֶׂשה. ֱהִלינּו ִלְכבֹודֹו ְלָהִביא לֹו ָארֹון ְוַתְכִריִכים, ָּכל ַהֵּמִלין ֶאת ֵמ 
ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו. ְולֺא ָהיּו קֹוְבִרין אֹותֹו ְּבִקְברֹות ֲאבֹוָתיו, ֶאָּלא ְׁשֵני ָבֵּתי ְקָברֹות 

 ׃ְׂשָרִפיןָהיּו ְמֻתָּקִנין ְלֵבית ִּדין, ֶאָחד ַלֶּנֱהָרִגין ְוַלֶּנֱחָנִקין ְוֶאָחד ַלִּנְסָקִלין ְוַלּנִ 
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 שפורענות באה עליו בעונו: -בזמן שאדם מצטער 
באיזה לשון שכינה קובלת  -מה לשון אומרת 

ראשי כבד עלי וזרועי  -קלני מראשי  ומנודדת עליו:
 איני קל מראשי: -קלני  כבד עלי. כאדם שהוא עיף:

לא היו  עובר בלא תעשה אם הלינו: -ולא זה בלבד 

לפי שאין קוברין  -קוברין אותן בקברות אבותיהן 
 -שני קברות היו מתוקנין לבית דין  רשע אצל צדיק:

לפי שאין קוברים מי שנתחייב מיתה חמורה אצל מי 
שנתחייב מיתה קלה. והלכתא גמירא לה שנים ולא 

 :ארבעה

ַעַּכל ַהָּבָׂשר, ְמַלְּקִטין ֶאת ָהֲעָצמֹות ְוקֹוְבִרין אֹוָתן ִּבְמקֹוָמן. ְוַהְּקרֹוִבים ָּבִאים ִנְת   ו) 
ְוׁשֹוֲאִלין ִּבְׁשלֹום ַהַּדָּיִנין ּוִבְׁשלֹום ָהֵעִדים, ְּכלֹוַמר ֶׁשֵאין ְּבִלֵּבנּו ֲעֵליֶכם ְּכלּום, ֶׁשִּדין 

 ׃ֶאָּלא ַבֵּלבֱאֶמת ַּדְנֶּתם. ְולֺא ָהיּו ִמְתַאְּבִלין, ֲאָבל אֹוְנִנין, ֶׁשֵאין ֲאִנינּות 
 כבר נתכפר לו במיתתו ובבזיונו: -נתעכל הבשר 

וקוברים אותן בקברות  -מלקטין את העצמות 
כדי שיהא בזיונן כפרה  -ולא היו מתאבלים  אבותן:

להם. ואית דאמרי, לפי שהאבלות חלה משיסתם 

הגולל, ובאותה שעה אין מתאבלים עליהם שלא 
ואדחי  נגמרה כפרתן עד שיתעכל הבשר, והואיל

 :האבלות אדחי

  

  סנהדרין פרק א

ִּדיֵני ָממֹונֹות, ִּבְׁשלָֺׁשה. ְּגֵזלֹות ַוֲחָבלֹות, ִּבְׁשלָֺׁשה. ֶנֶזק ַוֲחִצי ֶנֶזק, ַּתְׁשלּוֵמי   א) 
ְוַהְמַפֶּתה ְוַהּמֹוִציא ֵׁשם ַרע, ֶכֶפל ְוַתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה, ִּבְׁשלָֺׁשה. ָהאֹוֵנס 

ִּבְׁשלָֺׁשה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, מֹוִציא ֵׁשם ַרע, ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשלָֺׁשה, 
 ׃ִמְּפֵני ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ִדיֵני ְנָפׁשֹות

 -בשלשה  דהיינו הודאות והלואות: -דיני ממונות 
הדיוטות. ולא אצרכוהו רבנן לשלשה מומחין, שלא 

בפני לוין, שמא יכפור הלוה ולא ימצא תנעול דלת 
מומחין לכופו לדין אלא או יחיד מומחה או שלשה 
הדיוטות. אבל גזילות וחבלות בשלשה מומחין, 
דאלהים כתיב בפרשת שומרים בואלה המשפטים 

 -נזק  שלש פעמים. ומינה ילפינן שלשה מומחין:
 אדם או שור המועד שהזיקו דמשלמים נזק שלם:

תם שהזיק. ואף על גב דהיינו חבלות,  שור -חצי נזק 

איידי דבעי למיתני תשלומי כפל ותשלומי ארבעה 
וחמשה שאינו משלם כמו מה שהזיק, שמשלם 
יותר, תנא נמי חצי נזק שאינו משלם כמו שהזיק 
שהרי משלם פחות. ואיידי דתנא חצי נזק תנא נמי 

לא מצאתי לבתך בתולים  -ומוציא שם רע  נזק:
דאם אמת היה  -דיני נפשות  ה כסף:וענשו אותו מא

הדבר וזנתה תחתיו וסקלוה. ודיני נפשות בעשרים 
 :ושלשה כדלקמן. והלכה כחכמים

  

ַמּכֹות, ִּבְׁשלָֺׁשה. ִמּׁשּום ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ָאְמרּו, ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשלָֺׁשה. ִעּבּור   ב) 
ִּבְׁשלָֺׁשה. ִעּבּור ַהָּׁשָנה, ִּבְׁשלָֺׁשה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ַהֺחֶדׁש, 

אֹוֵמר, ִּבְׁשלָֺׁשה ַמְתִחיִלין, ּוַבֲחִמָּׁשה נֹוְׂשִאין ְונֹוְתִנין, ְוגֹוְמִרין ְּבִׁשְבָעה. ְוִאם ָּגְמרּו 
 ׃ִבְׁשלָֺׁשה, ְמֻעֶּבֶרת
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 דברים( דכתיב - בשלשה :ארבעים מלקות - מכות
 ד"ב ואין, שנים, ושפטום המשפט אל ונגשו) ה"כ

 :שלשה כאן הרי, אחד עוד עליהם מוסיפין שקול
 רשע אתיא - ושלשה בעשרים אומר ישמעאל רבי

 וכתיב, הרשע את והרשיעו) שם( הכא כתיב, רשע
 להלן מה. למות רשע הוא אשר) ה"ל במדבר( התם

 עיבור :ושלשה בעשרים כאן אף ושלשה בעשרים
 עיבור למתני דבעי ואיידי. החודש קידוש - החודש

 - מתחילין בשלשה :החודש עיבור נמי תנא שנה
 אחד אם. כך על ד"ב להושיב יש אם לראות

 צריכה אם ולעיין לישב ד"ב צריך אומר מהשלשה
 והאביב התקופה מפני, לעבר] השנה) [שנה(

 ספק כאן שאין, צריך אין אומרים ושנים, והפירות
 שנים. במיעוטו יחיד בטל, עיבור צריכה אינה דודאי

 אחר הולכין, לישב שלא אומר ואחד לישב אומרים
 ויתנו שישאו אחרים שנים עוד ומוסיפין, השנים
 לעבר צריך אומרים שנים. חמשה כאן והרי, בדבר

. במיעוטן שנים בטלו, צריך אין אומרים ושלשה
, צריכה אומרים ושלשה צריכה אינה אומרים שנים

 שבעה שיהיו שנים עוד ומוסיפין, הרוב אחר הולכים
 חמשה שלשה דהני, מפרש ובגמרא. אותה ומעברין
 שלש ראשון בפסוק שיש, כהנים ברכת כנגד ושבעה
 כרבן והלכה. שבעה ובשלישי, חמשה ובשני, תיבות
 :ג"ב שמעון

ְזֵקִנים ַוֲעִריַפת ֶעְגָלה, ִּבְׁשלָֺׁשה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ִׁשְמעֹון. ְוַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְסִמיַכת   ג) 
ַּבֲחִמָּׁשה. ַהֲחִליָצה ְוַהֵּמאּוִנין, ִּבְׁשלָֺׁשה. ֶנַטע ְרָבִעי ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשֵאין ָּדָמיו 

ה. ַרִּבי ְיהּוָדה ְידּוִעין, ִּבְׁשלָֺׁשה. ַהֶהְקֵּדׁשֹות, ִּבְׁשלָֺׁשה. ָהֲעָרִכין ַהִּמַטְלְטִלין, ִּבְׁשלָֺׁש 
 ׃אֹוֵמר, ֶאָחד ֵמֶהן ֺּכֵהן. ְוַהַּקְרָקעֹות, ִּתְׁשָעה ְוֺכֵהן. ְוָאָדם, ַּכּיֹוֵצא ָבֶהן

. צבור של דבר העלם פר ראש על - זקנים סמיכת
 שהגדול, הדיין מינוי גם הדברים במשמעות ויש

 חכם לסמוך כשרוצה שנים עמו שיצרף צריך הסמוך
, סמיכה ולשון. קנסות דיני וידון רבי שיקרא כדי

. עליו ידיו את ויסמוך) ז"כ במדבר( דכתיב משום
 ליה קרו בשמא אלא עליה ידיה מסמך דבעי ולאו
 שהסומך צריך אלא, לארץ בחוצה סמיכה ואין. רבי

 רשות לו יהיה ואז, ישראל בארץ כולן יהיו והנסמך
 שסנהדרין לפי, לארץ בחוץ ואפיילו קנסות דיני לדון

 שנסמכו אחר, לארץ בחוץ בין בארץ בין נוהגת
 שאין הזה שבזמן לו שנראה ם"רמב וכתב. בארץ

 היו אם, רבינו משה עד איש מפי איש סמוך לנו
, רבים או יחיד לסמוך י"שבא החכמים כל מסכימים

 להן ויש קנסות דיני לדון ויכולים סמוכים אלו הרי
 העגלה ועריפת :הכרע צריך והדבר. לאחרים לסמוך

 זקני מיעוט, העדה זקני) ד ויקרא( דכתיב - בשלשה
 הרי אחד עוד עליהם הוסיף, שקול ד"ב ואין, שנים

. שנים, וסמכו - בחמשה אומר יהודה רבי :שלשה
 עוד עליהם הוסיף, שקול דין בית ואין. שנים, זקני
 חליצה מצות :יהודה כרבי והלכה. חמשה הרי, אחד

 אליו יבמתו ונגשה) ה"כ דברים( דכתיב - בשלשה

 הוסיף, שקול ד"ב ואין. שנים, זקנים, הזקנים לעיני
 אחרים ושנים. שלשה הרי, אחד עוד עליהם

 - מיאונין :מילתא לפרסומי אלא אינו שמוסיפין
 ויוצאה לדעתה ואחיה אמה שהשיאוה יתומה קטנה

. בשלשה שיהיה צריך, בבעלה שממאנת במיאון
 רבעי נטע :מספיק שנים בפני דמיאון מוכח וביבמות

 ואין, שני מעשר וכן, המעות על לחללו בא אם -
 שער להם שאין והרקיבו פירות כגון. ידועים דמיהן

 שלשה צריך לפדותן הבא - וההקדשות :ידוע
 פלוני ערך שאמר הרי - המיטלטלין הערכין :לשומן

 הקצובים הדמים כפי ליתן מעות לו ואין, עלי
 לשום שלשה צריך, מטלטלין ליתן ובא בפרשה

 כתיב כהן דבערכין - כהן מהן אחד :מטלטלים אותן
 לו אין ואם - והקרקעות :הכהן כערכך) ז"כ ויקרא(

 עשרה שישומו צריך, קרקע ליתן ובא מיטלטלין
 הערך כפי שיהיה קרקע אותה כהן מהן ואחד אנשים

 דמי אמר ואם - בהן כיוצא ואדם :ליתן עליו שיש
 בשוק לימכר יפה הוא כמה אותו ששמין עלי פלוני
 כהן מהן ואחד עשרה שיהיו כן גם צריך, דמיו ונותן

 :זו בשומא
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ִּדיֵני ְנָפׁשֹות, ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשלָֺׁשה. ָהרֹוֵבַע ְוַהִּנְרָּבע, ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשלָֺׁשה, ֶׁשֶנֱאַמר   ד) 
ְוֶאת ַהְּבֵהָמה, ְואֹוֵמר (שם) ְוֶאת ַהְּבֵהָמה ַּתֲהרֺגּו.  (ויקרא כ) ְוָהַרְגָּת ֶאת ָהִאָּׁשה

ׁשֹור ַהִּנְסָקל, ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשלָֺׁשה, ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות כא) ַהּׁשֹור ִיָּסֵקל ְוַגם ְּבָעָליו 
יּוָמת, ְּכִמיַתת ַהְּבָעִלים ָּכְך ִמיַתת ַהּׁשֹור. ַהְּזֵאב ְוָהֲאִרי, ַהּדֺב ְוַהָּנֵמר ְוַהַּבְרְּדָלס 

ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשלָֺׁשה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ָּכל ַהּקֹוֵדם ְלָהְרָגן, ָזָכה.  ְוַהָּנָחׁש, ִמיָתָתן
 ׃ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ִמיָתָתן ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשלָֺׁשה

. רובע היינו - הבהמה ואת האשה את והרגת
 אף ושלשה בעשרים אשה מה, לאשה ואתקש
 הבהמה ואת ואומר :ושלשה בעשרים בהמה

 כמיתת :ונרבע רובע למדנו. כתיב בנרבע - תהרוגו
 בעשרים נדון הבעל שהיה כמו כלומר - הבעלים
 זכה להורגן הקודם כל :מיתה חייב היה אם, ושלשה

 :ד"לב להביאם צריך ואין. האדם את כשהמיתו -

 בין דאיכא מפרש בגמרא -' וכו אומר עקיבא רבי
 מיתתו נחש ק"דלת. נחש, עקיבא לרבי קמא תנא
 והנמר והדוב הארי הזאב עקיבא ולרבי, ג"בכ

, נחש אבל, ושלשה בעשרים מיתתן והברדלס
 והלכה. העולם מן המזיק שסילק, זכה להרגו הקודם

 :עקיבא' כר

  

ֶאָּלא ַעל  ֵאין ָּדִנין לֺא ֶאת ַהֵּׁשֶבט ְולֺא ֶאת ְנִביא ַהֶּׁשֶקר ְולֺא ֶאת ֺּכֵהן ָּגדֹול,  ה) 
ִּפי ֵבית ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד. ְוֵאין מֹוִציִאין ְלִמְלֶחֶמת ָהְרׁשּות, ֶאָּלא ַעל ִּפי ֵבית 
ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד. ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ָהִעיר ְוַעל ָהֲעָזרֹות, ֶאָּלא ַעל ִּפי ֵבית ִּדין 

, ֶאָּלא ַעל ִּפי ֵבית ִּדין ֶׁשל ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד. ֵאין עֹוִׂשין ַסְנֶהְדָריּות ַלְּׁשָבִטים
ִׁשְבִעים ְוֶאָחד. ֵאין עֹוִׂשין ִעיר ַהִּנַּדַחת, ֶאָּלא ַעל ִּפי ֵבית ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד. 

 ׃ְוֵאין עֹוִׂשין ִעיר ַהִּנַּדַחת ַּבְּסָפר, ְולֺא ָׁשלֺׁש, ֲאָבל עֹוִׂשין ַאַחת אֹו ְׁשָּתִים
 זרה עבודה שעבדו שבט של רובו - השבט את

 דכתיב. ואחד שבעים של ד"בב אלא דנין אין, במזיד
 האשה את או ההוא האיש את והוצאת) ז"י דברים(

 אל מוציא אתה ואשה איש, שעריך אל ההיא
 אלא, שעריך אל השבט את מוציא אתה ואי, שעריך
 דבר גמר - השקר נביא את ולא :הגדול דין בבית
 יזיד אשר) ח"י שם( הכא כתיב, ממרא מזקן דבר

 יפלא כי) ז"י שם( ממרא בזקן וכתיב, דבר לדבר
) שם( דכתיב הגדול ד"בב ממרא זקן מה, דבר ממך

 את ולא :הגדול ד"בב שקר נביא אף, ועלית וקמת
 הגדול הדבר את) ח"י שמות( קרא דאמר - גדול כהן

 ומשה. אליך יביאו גדול של דבריו, אליך יביאו
 למלחמת מוציאין ואין :קאי ואחד שבעים במקום
 עממין שבעה ממלחמת חוץ מלחמה כל - הרשות

 :הרשות מלחמת קרויה, עמלק ומלחמת

 ה"ד( בדוד דכתיב - ואחד שבעים של דין בבית אלא
 אחיתופל. יהוידע בן בניהו אחיתופל ואחרי) ז"כ' א
 מופלא שהיה, סנהדרין זו יהוידע בן בניהו, יועץ זה

. ירושלים - העיר על :אחריו נגררים וכולן שבכולן
 :ישראל ארץ שאר מקדושת גדולה שקדושתה

 ואי. ירושלים מקדושת גדולה קדושתן - והעזרות
 שבעים של דין בבית אלא קדושה לחדש אפשר
 אני אשר ככל) ה"כ שמות( קרא דאמר, ואחד

 קדוש משכן מה. לדורות, תעשו וכן' וגו אותך מראה
 אף, גדולה סנהדרי במקום שהוא משה פי על

 :גדולה סנהדרי פי על ועזרות עיר תוספת לדורות
 כדאשכחן -' כו לשבטים סנהדראות עושין ואין

 שבעים במקום ומשה סנהדראות דאוקי במשה
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 דכתיב -' כו הנדחת עיר עושין אין :קאי ואחד
 האשה את או ההוא האיש את והוצאת) ז"י דברים(

 דין לבית, שעריך אל מוציא אתה ואשה איש, ההיא
, שעריך אל העיר כל את מוציא אתה ואי, שבעירך

 ארץ בין המבדלת עיר - בספר :המיוחד לשער אלא
. הספר מן ולא, מקרבך דכתיב, העמים לארץ ישראל
 ויחריבו ויבואו נכרים ישמעו שמא, דקרא וטעמא

 עולם תל העיר מניחין אין לפיכך, ישראל ארץ

 :בלבד יושביה את הורגין אבל הנדחת עיר כמשפט
 אחד ד"בב הנדחת עיר. עיירות - שלשה ולא

 בשנים אבל. לזו זו קרובים כלומר, אחד ובמקום
על צדיהם, דכתיב  -יטו  עושים: מקומות ושלשה

דכתיב ובקומך דרך  -יעמדו  בשכבך דרך שכיבה:
בין בקימה בין בישיבה בין בשכיבה  -כדרכו  קימה:

ראוי היית ליהרג, ואם היית  -כדי היית  בין בהליכה:
 :בנפשךמת היית מתחייב 

ַסְנֶהְדֵרי ְגדֹוָלה ָהְיָתה ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד, ּוְקַטָּנה ֶׁשל ֶעְׂשִרים ּוְׁשלָֺׁשה. ּוִמַּנִין   ו) 
ַלְּגדֹוָלה ֶׁשִהיא ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד, ֶׁשֶּנֱאַמר (במדבר יא) ֶאְסָפה ִּלי ִׁשְבִעים ִאיׁש 

י ִיְׂשָרֵאל, ּומֶׁשה ַעל ַּגֵּביֶהן, ֲהֵרי ִׁשְבִעים ְוֶאָחד. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִׁשְבִעים. ִמִּזְקנֵ 
ּוִמַּנִין ַלְּקַטָּנה ֶׁשִהיא ֶׁשל ֶעְׂשִרים ּוְׁשלָֺׁשה, ֶׁשֶּנֱאַמר (שם לה) ְוָׁשְפטּו ָהֵעָדה 

ָדה ֶׁשִהיא ְוִהִּצילּו ָהֵעָדה, ֵעָדה ׁשֹוֶפֶטת ְוֵעָדה ַמֶּצֶלת, ֲהֵרי ָכאן ֶעְׂשִרים. ּוִמַּנִין ָלעֵ 
ֲעָׂשָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר (שם יד) ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהֺּזאת, ָיְצאּו ְיהֹוֻׁשַע ְוָכֵלב. ּוִמַּנִין 
ְלָהִביא עֹוד ְׁשלָׁשה, ִמַּמְׁשַמע ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות כג) לֺא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלָרעֹות, 

(שם) ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהטֹות, ׁשֹוֵמַע ֲאִני ֶׁשֶאְהֶיה ִעָּמֶהם ְלטֹוָבה, ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶנֱאַמר 
לֺא ְכַהָטָיְתָך ְלטֹוָבה ַהָטָיְתָך ְלָרָעה. ַהָטָיְתָך ְלטֹוָבה ַעל ִּפי ֶאָחד, ַהָטָיְתָך ְלָרָעה 
ַעל ִּפי ְׁשַנִים, ְוֵאין ֵּבית ִּדין ָׁשקּול, מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהן עֹוד ֶאָחד, ֲהֵרי ָכאן ֶעְׂשִרים 

ְראּוָיה ְלַסְנֶהְדִרין, ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים. ַרִּבי ְנֶחְמָיה ּוְׁשלָֺׁשה. ְוַכָּמה ְיֵהא ָבִעיר ּוְתֵהא 
 ׃אֹוֵמר, ָמאַתִים ּוְׁשלִׁשים, ְּכֶנֶגד ָׂשֵרי ֲעָׂשרֹות

 קרא דאמר - ואחד שבעים הרי גביהם על ומשה
 יהודה רבי :בהדייהו ואת, אתך ונשאו) א"י במדבר(

 שיהיה ולא, לך בדומין, אתך דדריש - שבעים אומר
 עדה :יהודה כרבי הלכה ואין. בדין עמהן יושב הוא

 עשרה - מצלת עדה :מחייבין עשרה - שופטת
 שאם עשרים שיהיו דצריך מינה ושמעינן. מזכין
 הטייתך :מזכין ועשרה מחייבין עשרה יהיו יחלקו
 תהיה לא, קרא קאמר והכי - שנים פי על לרעה
 על יתר שיהיה אחד פי על לחייב, לרעות רבים אחרי

 אפילו, בשנים להטות, רבים אחרי אבל. המזכין
 הלכך. המזכין על יותר מחייבין שנים כשיהיו, לרעות

 מעשרה דבציר, בעינן ושלשה עשרים כרחך על
 ותו, העדה והצילו כתיב דהא, למימר ליכא מזכין

 דין בית ואין :עשר משנים בבציר חובה משכחת לא

 יחלקו שאם, זוגות דין בית עושין אין - שקול
 לה משכחת ולא ופלגא פלגא להו הוי לחצאים
 עליהם מוסיפין הלכך. אחד פי על לטובה הטייתך

 - ועשרים מאה :ושלשה עשרים להו והוו אחד עוד
. קטנה סנהדרי, ושלשה עשרים, בגמרא מפרש
 ושלש עשרים ושלש עשרים של שורות ושלש

 הדיינים על להוסיף הוצרכו שאם, לפניהם יושבים
 אדם בני עשרה, בטלנים ועשרה. מהם מוסיפים

. המדרש בבית תמיד שיושבים מלאכה מכל בטלים
. המחייבין ודברי המזכין דברי לכתוב סופרים ושני
 ולהזמין החייב להלקות דין בית שמשי, חזנים ושני
. זוממין ושני. עדים ושני. דינין בעלי ושני. הדין בעלי
 לחלק ושלישי, גבאים ושני. זוממין זוממי ושני

. בשלשה ומתחלקת בשנים נגבית שצדקה, הצדקה
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 הרי. תינוקות ומלמד. ולבלר. דם להקיז אומן ורופא
 - עשרות שרי כדי ושלשים מאתים :ועשרים מאה

 שר דיין כל שיהא, עשיריות ושלשה עשרים דהיינו

. שררה אשכחן לא עשרה משרי דבציר. עשרה של
 :נחמיה כרבי הלכה ואין

  

  סוכה פרק ד

לּוָלב ַוֲעָרָבה, ִׁשָּׁשה ְוִׁשְבָעה. ַהַהֵּלל ְוַהִּׂשְמָחה, ְׁשמֹוָנה. ֻסָּכה ְוִנּסּוְך ַהַּמִים,   א) 
 ׃ִׁשְבָעה. ְוֶהָחִליל, ֲחִמָׁשה ְוִׁשָּׁשה

 :המזבח להקיף וערבה לנטילה לולב - וערבה לולב
 והוו השבת את דוחים שפעמים לפי - ושבעה ששה

. ששה אלא הוו ולא דוחין שאין ופעמים, שבעה להו
, שמונה כל לגמור - וההלל :ואזיל להו מפרש ולקמן

 חלוקים החג שימות לפי בפסח כן שאין מה
 בזמן שלמים בשר לאכול - והשמחה :בקרבנותיהן

 ואין, בחגך ושמחת) ז"י דברים( דכתיב, המקדש

 דכתיב שלמים בבשר אלא המקדש בזמן שמחה
 סוכה :ושמחת שם ואכלת שלמים וזבחת) ו"כ שם(
 :שחרית החג בתמידי - המים ונסוך :בסוכה לישב -

 בחג שמחים היו השואבה בית בשמחת - החליל
 בחלילים ומנגנים, המים ניסוך שאיבת לכבוד

 ולא השבת את לא דוחה אינו חליל ואותו. וכנורות
 :טוב יום את

לּוָלב ִׁשְבָעה ֵּכיַצד, יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ֶׁשָחל ִלְהיֹות ַּבַּׁשָּבת לּוָלב ִׁשְבָעה,   ב) 
 ׃ּוְׁשָאר ָּכל ַהָּיִמים ִׁשָּׁשה

 דאית משום שבת דוחה ראשון דיום - שבעה לולב
) ג"כ ויקרא( דכתיב בגבולים התורה מן עיקר ליה

 אם - הימים כל ושאר :הראשון ביום לכם ולקחתם
 שבת ונמצאת, החול ימי בשאר ראשון טוב יום חל

 הוא שבעה דכל גב על ואף. דחי לא, המועד בחול
 בשאר גזירתם חכמים העמידו, במקדש התורה מן
. בגבולים התורה מן עיקר להם ואין הואיל החג ימי

 את דוחה לולב יהיה הזה בזמן דאפילו היה ובדין

 דלא משום אלא, חג של ראשון טוב ביום השבת
 טוב יום זה אין ושמא, דירחא בקביעא בקיאינן
 דגזרו וטעמא. מספיקא שבת דחינן לא הלכך ראשון
 שום בנטילתו אין והרי, בשבת לולב ליטול שלא

 בידו יטלנו שמא גזירה, בעלמא טלטול אלא מלאכה
 הנענועים סדר או הברכה ללמוד בקי אצל וילך

 והיינו דשופר טעמא והיינו ר"ברה אמות' ד ויעבירנו
 :דמגילה טעמא

ֲעָרָבה ִׁשְבָעה ֵּכיַצד, יֹום ְׁשִביִעי ֶׁשל ֲעָרָבה ֶׁשָחל ִלְהיֹות ַּבַּׁשָּבת, ֲעָרָבה ִׁשְבָעה,   ג) 
 ׃ּוְׁשָאר ָּכל ַהָּיִמים ִׁשָּׁשה

 לדעת הכירא דעבוד -' כו ערבה של שביעי יום
. מסיני למשה הלכה כלומר, דאורייתא שהיא

 שבת דוחה שלה דשביעי תקון הכירא האי ומשום
 והאידנא. המזבח את מקיפים היו שבערבה, במקדש

 ליטול העם את שהנהיגו נביאים מנהג אלא אינה
 מברכין ואין, שבלולב מערבה חוץ בשביעי ערבה
 עליה:

  

ִמְצַות לּוָלב ֵּכיַצד, (יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ֶׁשָחל ִלְהיֹות ַּבַּׁשָּבת), מֹוִליִכין   ד) 
ֶאת לּוְלֵביֶהן ְלַהר ַהָּבִית, ִוַהַחָּזִנין ְמַקְּבִלין ֵמֶהן ְוסֹוְדִרין אֹוָתן ַעל ַּגב ָהִאְצְטָבא, 
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ים ַמִּניִחין ֶאת ֶׁשָּלֶהן ַּבִּלְׁשָּכה. ּוְמַלְּמִדים אֹוָתם לֹוַמר, ָּכל ִמי ֶׁשַּמִּגיַע לּוָלִבי ְוַהְּזֵקנִ 
ְבָידֹו, ֲהֵרי הּוא לֹו ְבַמָּתָנה. ְלָמָחר ַמְׁשִּכיִמין ּוָבִאין, ְוַהַחָּזִנין זֹוְרִקין אֹוָתם ִלְפֵניֶהם. 

ּו ִליֵדי ַסָּכָנה, ִהְתִקינּו ְוֵהן ְמַחְּטִפין ּוַמִּכין ִאיׁש ֶאת ֲחֵברֹו. ּוְכֶׁשָראּו ֵבית ִּדין ֶׁשָּבא
 ׃ֶׁשְּיֵהא ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד נֹוֵטל ְּבֵביתֹו

 של ראשון טוב יום - הבית להר לולביהן את מוליכין
 :ש"מע לולביהן את מוליכין בשבת להיות שחל חג

 גב על :צבור לצרכי שם שהיו שמשים - החזנים
 מוקפת היתה הבית הר של רחבה - האצטבא

 מפני למעלה ומסוככות שם לישב באצטבאות

 למחר ידחפום שלא הדואגים - והזקנים :הגשמים
 כל את ד"ב - ומלמדין :לולבו איש לקחת כשיבואו

 שלו הוא הרי חבירי יד אל לולבי יבוא אם לומר העם
 :שאול ולא גזול לא אצלו יהא שלא כדי, במתנה

  

ִמְצַות ֲעָרָבה ֵּכיַצד, ָמקֹום ָהָיה ְלַמָּטה ִמירּוָׁשַלִים, ְוִנְקָרא מֹוָצא. יֹוְרִדין ְלָׁשם   ה) 
ּוְמַלְּקִטין ִמָּׁשם ֻמְרִּבּיֹות ֶׁשל ֲעָרָבה, ּוָבִאין ְוזֹוְקִפין אֹוָתן ְּבִצֵּדי ַהִּמְזֵּבַח, ְוָראֵׁשיֶהן 

יֹום ַמִּקיִפין ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ַּפַעם  ְּכפּוִפין ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח. ָּתְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו. ְּבָכל
ַאַחת, ְואֹוְמִרים, ָאָּנא ה' הֹוִׁשיָעה ָנא, ָאָּנא ה' ַהְצִליָחה ָנא. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 
ֲאִני ָוהּו הֹוִׁשיָעה ָּנא. ְואֹותֹו ַהּיֹום ַמִּקיִפין ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשַבע ְּפָעִמים. ִּבְׁשַעת 

ֵּבַח, יִֺפי ָלְך ִמְזֵּבַח. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְלָיּה ְּפִטיָרָתן, ָמה ֵהן אֹוְמִרים, יִֺפי ָלְך ִמזְ 
 ׃ְוָלְך, ִמְזֵּבַח. ְלָיּה ְוָלְך, ִמְזֵּבַח 

 ועוד. א"קלני ששמו אומר בגמרא - מוצא נקרא
 רחוק והמקום, שם מצויה והערבה, שמו כך היום

 ולפיכך. ממס חפשי א"קלני ופירוש. מעט מירושלים
 הערבה בשביל המלך ממס מוצא שהיה מוצא נקרא

 א"י גבוהים גדולים ענפים - מרביות :משם שלוקחים

 וראשיהן המזבח יסוד על אותם ומניחים, אמה
 בגימטריא - והו אני :אמה המזבח על ומוטין זקופים

 פירוש. ב"ע שבשם שמות שני הם ועוד'. ה אנא
, בצרה אנכי עמו דרך על, בצרה והוא שאני מי אחר

 :נא הושיעה

ְּכַמֲעֵׂשהּו ַבֺחל ָּכְך ַמֲעֵׂשהּו ַבַּׁשָּבת, ֶאָּלא ֶׁשָהיּו ְמַלְּקִטין אֹוָתן ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת   ו) 
ּוַמִּניִחים אֹוָתן ְּבִגיִגּיֹות ֶׁשל ָזָהב, ְּכֵדי ֶׁשּלֺא ִיְכמֹוׁשּו. ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקה אֹוֵמר, 

ֶּדֶקל ָהיּו ְמִביִאין ְוחֹוְבִטין אֹוָתן ַּבַּקְרַקע ְּבִצֵּדי ַהִּמְזֵּבַח, ְואֹותֹו ַהּיֹום ֲחִרּיֹות ֶׁשל 
 ׃ִנְקָרא יֹום ִחּבּוט ֲחִרּיֹות

 יכמשו שלא כדי, מים מלאים זהב של כלים - גיגיות
 בחול בין מביאים היו דקל של ענפים - חריות :עליהן

 שתים תמרים כפות דכתיב ערבה ולא, בשבת בין

 יוחנן' כר הלכה ואין. למזבח ואחד ללולב אחד, הן
 :ברוקא בן

  

 ׃ִמַּיד ַהִּתינֹוקֹות ׁשֹוְמִטין ֶאת לּוְלֵביֶהן ְואֹוְכִלין ֶאְתרֹוֵגיֶהן ז) 
 - ואוכלים :תינוקות של מידן התינוקות לולבי שומטים הגדולים - לולביהן את שומטים התינוקות
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 משום בדבר ואין. תינוקות של אתרוגיהן הגדולים
 התינוקות אחר פירוש. שמחה משום נהגו שכך גזל

. בשביעי אתרוגיהן ואוכלים מידם לולביהן משליכים

, היום אותו כל אתרוגיהן אוכלים אין הגדולים אבל
 :לכולו הוקצה היום למקצת למצוה שהוקצה דכיון

  

ַהַהֵּלל ְוַהִּׂשְמָחה ְׁשמֹוָנה ֵּכיַצד, ְמַלֵּמד ֶׁשַחָּיב ָאָדם ַּבַהֵּלל ּוַבִּׂשְמָחִה ּוִבְכבֹוד   ח) 
יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ָחג, ִּכְׁשָאר ָּכל ְימֹות ֶהָחג. ֻסָּכה ִׁשְבָעה ֵּכיַצד, ָּגַמר ִמֶּלֱאכֹול, 

ֻסָּכתֹו, ֲאָבל מֹוִריד ֶאת ַהֵּכִלים ִמן ַהִּמְנָחה ּוְלַמְעָלה, ִמְּפֵני ְכבֹוד יֹום טֹוב לֺא ַיִּתיר 
 ׃ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ָחג

 :חובתה היום כל דהא. לסתרה שלה אגד - יתיר לא
 נאות ומצעות נאים הכלים ממנה הוא - מוריד אבל

 כמכין שיראה - טוב יום כבוד מפני :לתוכה שהעלה
 :הלילה בו שיסעוד] למקום[ לקראתו

ִנּסּוְך ַהַּמִים ֵּכיַצד, ְצלֹוִחית ֶׁשל ָזָהב ַמֲחֶזֶקת ְׁשלֶׁשת ְלִּגים ָהָיה ְמַמֵּלא ִמן   ט) 
ַהִּׁשלֹוַח. ִהִּגיעּו ְלַׁשַער ַהַּמִים, ָּתְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו. ָעָלה ַבֶּכֶבׁש ּוָפָנה ִלְׂשמֺאלֹו, 
ְׁשֵני ְסָפִלים ֶׁשל ֶּכֶסף ָהיּו ָׁשם. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֶׁשל ִסיד ָהיּו, ֶאָּלא ֶׁשָהיּו ֻמְׁשָחִרין 
ְּפֵניֶהם ִמְּפֵני ַהָּיִין. ּוְמֻנָּקִבין ְּכִמין ְׁשֵני ֳחָטִמין ַּדִּקין, ֶאָחד ְמֻעֶּבה ְוֶאָחד ַּדק, ְּכֵדי 

ָרִחי ֶׁשל ָיִין. ֵעָרה ֶׁשל ַמִים ֶׁשְּיהּו ְׁשֵניֶהם ָּכִלין ְּבַבת ֶאָחת. ַמֲעָרִבי ֶׁשל ַמִים, ִמזְ 
ְלתֹוְך ֶׁשל ַיִין, ְוֶׁשל ַיִין ְלתֹוְך ֶׁשל ַמִים, ָיָצא. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַּבּלֺג ָהָיה ְמַנֵּסְך ָּכל 
ְׁשמֹוָנה. ְוַלְמַנֵּסְך אֹוְמִרים לֹו, ַהְגֵּבַּה ָיֶדָך, ֶׁשַּפַעם ַאַחת ִנֵּסְך ֶאָחד ַעל ַּגֵּבי ַרְגָליו, 

 ׃ֶאְתרֹוֵגיֶהןּוְרָגמּוהּו ָכל ָהָעם ּבְ 
 מחזקת :לירושלים הסמוך מעיין הוא - השלוח מן
 ההין רביעית, שבנסכים פחות] זהו[ - לוגין' ג

, כן נקרא עזרה משערי אחד - המים שער :לכבש
 :החג דנסוך מים של צלוחית מכניסין שבו שם על

) ב"י ישעיה( שנאמר משום - והריעו תקעו
 בדרומו שהיה - בכבש עלה :בששון מים ושאבתם

 בקרן נעשים שנסכים - לשמאלו ופנה :מזבח של
 היא לשמאלו פונה וכשהוא, דרומית מערבית

, היין מחמת - פניהן משחירים שהיו :הראשונה
 חוטמין שני כמין :הסיד מן שחור שהוא לכסף ודומין

. בחוטמו אחד ונקב אחד בספל אחד חוטם - דקין
 ויורדים מקלחים והנסכים הספלים בפי מערה והכהן

 שבו נקב היה ובמזבח, המזבח גג על החוטמין דרך
 חלולים שהן מזבח של לשיתין יורדין והמים היין

 אחד - דק ואחד מעובה אחד :מאד ועמוקים

 אותו דק ואחד, יין של אותו והוא. עבה מהנקבים
 שהמים - אחת בבת שניהן כלין שיהיו כדי .מים של

 יותר עב שהיין מפני היין מן יותר לצאת ממהרין
 מעובה יין של הנקב היה לפיכך, לצאת ומאחר
 ג"ה :אחת בבת כלין שיהיו כדי דק מים של והנקב
 נתונים היו הספלים - יין של מזרחי, מים של מערבי

 לצד אחד, זה לפני זה, לזה זה סמוכים הקרן אצל
 יהודה' ר :למזרח דהיינו ממנו לפנים ואחד מערב
 דקאמר' ואז פליג לוגין' אג, פליג בתרתי -' כו אומר
 בשמיני אף למימר יהודה' ר ואתא, קמא תנא

 - ידך את הגבה :יהודה כרבי הלכה ואין. מנסכים
 אין שצדוקים לפי. בספל מים תתן אם שנראה כדי

 אחד צדוקי - נסך אחת שפעם :המים בנסוך מודים
 :רגליו על המים את
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ְּכַמֲעֵׂשהּו ַבֺחל ָּכְך ַמֲעֵׂשהּו ַבַּׁשָּבת, ֶאָּלא ֶׁשָהָיה ְמַמֵּלא ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ָחִבית ֶׁשל   י) 
ָזָהב ֶׁשֵאיָנּה ְמֻקֶּדֶׁשת ִמן ַהִּׁשילֹוַח, ּוַמִּניָחּה ַּבִּלְׁשָּכה. ִנְׁשְּפָכה אֹו ִנְתַּגְּלָתה, ָהָיה 

 ׃ְּמֻגִּלין, ְּפסּוִלים ְלַגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח ְמַמֵּלא ִמן ַהִּכּיֹור, ֶׁשַהַּיִין ְוַהַּמִים הַ 
. מזבח לעבודת נתחנכה שלא - מקודשת שאינה

 שכלי בלינה להו אפסילו במקודשת מייתי הוי דאי
 בהם הנוגע כל') ל שמות( כדכתיב מקדשים שרת
 היה :בלינה נפסל הגוף קדושת הקדוש וכל, יקדש

 לכלי הוקדש שהכיור פי על ואף - הכיור מן ממלא
 לפי, בלינה נפסלים היו לא, מימיו את ומקדש שרת

 ביומא כדאמר בבור מבערב אותו משקיעים שהיו
 מימיו יהו שלא לכיור מוכני עשה הוא אף] ג"פ[

 טעמא היינו - המגולין והיין שהמים :בלינה נפסלים
], מהן[ מנסך היה ולא הכיור מן ממלא דנתגלה
 :המזבח לגבי פסולים המגולין] והיין[ שהמים
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 תניא
קדש פרק כ"זהאגרת   
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