
א.

בית המקדש במעה ההר
ל‡  כולו  (פ"ו ‰לכ‰ ‡-„): "‰מ˜„˘  בי˙ ‰בחיר‰  ב‰לכו˙  כ˙ב ‰רמב"ם 

‰חיל  סוף  ע„  מ‰לך   .  . נכנס  כ˘‡„ם  ‰‰ר  במעל‰  ‡ל‡  במי˘ור  ‰י' 

ומ‰לך   .  . מעלו˙  ע˘ר‰  ב˘˙ים  ‰נ˘ים  לעזר˙  ‰חיל  מן  ועול‰  ב˘ו‰ 

ע˘ר‰  בחמ˘   .  . י˘ר‡ל  לעזר˙  ממנ‰  ועול‰  ב˘ו‰  ‰נ˘ים  עזר˙  כל 

מעלו˙ ומ‰לך . . ב˘ו‰ ועול‰ ממנו לעזר˙ ‰כ‰נים במעל‰ ‚בו‰‰ ‡מ‰ 

. . ומ‰לך כל עזר˙ ‰כ‰נים . . ב˘ו‰ ועול‰ מ˘ם ל‡ולם ב˘˙ים ע˘ר‰ 

מעלו˙ . . ו‰‡ולם ו‰‰יכל כולו ב˘ו‰".

נו‚עים  ˘‡ינם  ענינים  בספרו  ל‰בי‡  ‰רמב"ם  ˘ל  „רכו  ‡ין  ו‰נ‰, 

‰מ˜„˘,  חל˜י  ב‚וב‰  ‰רמב"ם  „מ‡ריך   ‡‰„ מובן,  ועפ"ז  ל‰לכ‰. 

מˆ„  כן  לע˘ו˙  ˘‰וכרחו  בפועל,  ‰בי˙  ˆור˙  ל˙‡ר  ר˜  בז‰  ב‡  ‡ינו 

[ובפרט  ב˘יפועו  עול‰  ˘˙מי„  במעל‰ ‰‰ר,  נבנ‰  ˘‰מ˜„˘  ‰מˆי‡ו˙ 

˘‚ם במˆי‡ו˙ ‡ין ‰כרח לחל˜ ב‚וב‰ חל˜י ‰מ˜„˘ מפני ˘נבנ‰ ב‰ר, 

˘"מ‰לך  מ‰  כמו  ‡ח„,  ב‚וב‰  ˘‰י'  עˆמו  חל˜  בכל  ˘חזינן  ˘כ˘ם 

ל‰יו˙  יכול  ‰י'  וע„"ז  חל˜ים,  ב˘‡ר  וכיו"ב  ב˘וו‰"  ‰חיל  סוף  ע„ 

ל‡ ‰י'  ˘‰מ˜„˘  ז‰  ˘ענין  ל‰˘מיענו  ˘ב‡  בכל ˜ר˜ע ‰מ˜„˘], ‡ל‡ 

במי˘ור ‰ו‡ ‰לכ‰ ב‡ופן בניי˙ ‰מ˜„˘.

‡ל‡  במי˘ור  ‰י'  ל‡  כולו  "‰מ˜„˘  ˘מ˙חיל  בל˘ונו,  ל„יי˜  וי˘ 

במעל‰ ‰‰ר", ולכ‡ור‰ ל‡ ‰י' ˆריך ל‰‡ריך כ"כ, ‡ל‡ ‰י' יכול לכ˙וב 

ב˜יˆור "‰מ˜„˘ כולו ‰י' במעל‰ ‰‰ר", ומפני מ‰ ‰‡ריך ו‰וסיף ‚ם ‡˙ 

‰ˆ„ ‰˘לילי ˘"ל‡ ‰י' במי˘ור"?

ב˙חיל˙  ל˘ונו  (ר‡‰  ‰רמב"ם  ˘ל„ע˙  ˘מˆינו  מ‰  ע"פ  ז‰  לב‡ר  וי˘ 

‰מ˘ך  ‰ו‡  ‰מ˜„˘  בי˙  בבנין  מ˜„˘"  לי  "וע˘ו  מˆו˙  ˜יום  ‡לו)  ‰לכו˙ 

„ומ‰  ‰מ˜„˘  ‰י'  ובעי˜רו,  (במ„בר)",  רבינו  מ˘‰  ˘ע˘‰  ל"מ˘כן 

למ˘כן, כמ"˘ ‰רמב"ם (‰"‰ ˘ם) ˘"‰„ברים ˘‰ן עי˜ר בבנין ‰בי˙" ‰יו 

במ˜„˘ כעין וב„ו‚מ˙ מ‰ ˘‰י' במ˘כן (כ‚ון ‰חלו˜‰ בין ˜„˘ ל˜‰"˜, 

ו‰מחיˆ‰ ˘סביב ‰‰יכל - ‰עזר‰ וכו').

בו  ˘‰י'  מˆינו  ול‡  י˘ר,  ב˘טח  בפ˘טו˙  במ„בר ‰י'  ו‰נ‰, ‰מ˘כן 

ˆורך לע˘ו˙ חל˜ ‡ח„ ‚בו‰ מחברו. ו‡"כ, ˜ס"„ לומר ˘‚ם בעניין ז‰, 

‚ם  ל‰יו˙  ˆריך  כן ‰י'  חל˜יו,  ˘ל  ב‚וב‰  חילו˜ים  מˆינו  ל‡  ˘במ˘כן 

במ˜„˘.

במעל‰  ‡ל‡  במי˘ור  ‰י'  ל‡  ˘"‰מ˜„˘  ‰רמב"ם  ˘כו˙ב  מ‰  וז‰ו 

לˆ„  בנוסף  ‰נ‰  ‰‰ר,  במעל‰  ‰י'  ˘‰מ˜„˘  ז‰  ˘ענין  ללמ„נו  ‰‰ר", 

ב‡ופן  ‰‰ר",  "במעל‰  ל‰יו˙  ‰מ˜„˘  ˘על  חיוב  ˘י˘  ˘בז‰,  ‰חיובי 

י˘  יעו"˘),  כ‡ן  ל‰מבי"ט  ספר  ב˜רי˙  בז‰  מ"˘  (ור‡‰ ‚ם  חל˜יו  ב‚וב‰  ˘ינויים  ˘י‰יו 

ב„ומ‰  לבנו˙ ‡˙ ‰מ˜„˘  ‡ין  ז‰  ˘בענין  לˆ„ ‰˘לילי,  ‚ם ‰לכ‰  כ‡ן 

˘כ˙ב  ‰רמב"ם  ˘מל˘ון  כך,  כ„י  וע„  במי˘ור.  לע˘ו˙ו  ו‡ין  למ˘כן, 

˘‰מ˜„˘  ˘‡סור  ז‰  ˘ענין  ללמ„נו  ˘ב‡  לומר  נר‡‰  . ‡ל‡",   . "˘ל‡ 

ב‡ו"‡,  ע' 453  ח"ב  ˙˘מ"ט  בספר ‰˘יחו˙  ר‡‰  לעיכוב‡ (‡בל  ˙נ‡י  במי˘ור ‰ו‡  י‰י' 

ויעויין במ˜ורי ‰„ברים ב‰ערו˙ 13, 7, 14).

ב.

טעם החיוק בין המקדש משכן
‰מ˜„˘,  בבניי˙  „ין  ‰רמב"ם  ˜ובע  ‡לו  ˘ב‰לכו˙  לעיל,  נ˙ב‡ר 

‰חיובי  בˆ„  ו‰ן  ‰מ˘כן,  כמו  במי˘ור  לבנו˙ו  ˘‡ין  ‰˘לילי,  בˆ„  ‰ן 

˘‰מ˜„˘ חייב ל‰יו˙ במעל‰ ‰‰ר, ב‡ופן ˘י‰י' ˘ינוי ב‚וב‰ חל˜יו.

וˆריך בי‡ור מ‰ו ‰טעם ל˘ני „ינים ‡לו, ‰ן לז‰ ˘‰י' ‰מ˜„˘ ˆריך 

ל‰יו˙ ˘ל‡ במי˘ור ור˜ במעל‰ ‰‰ר, כ˘כל חל˜ ‚בו‰ מחברו, ו‰ן לז‰ 

„נ˘˙נ‰ ‰„ין בעניין ז‰ מ‰מ˘כן למ˜„˘. 

[ו‡ף ˘מˆינו ˘בריבוי פרטים ‰י' ‰מ˜„˘ ˘ונ‰ מ‰מ˘כן, ‰נ‰ ברור 

‰„בר ˘לכל „ברים ‡לו י˘ טעם, ובפרט ˘בכמ‰ מ‰ם – ‰טעם פ˘וט, 

יו˙ר  ו‚בו‰ ‰רב‰  וכן ‰י' ‚„ול  וכיו"ב,  מ‡בנים  ˘‰מ˜„˘ ‰י'  מ‰  כמו 

ובפרט  וכיו"ב.  ‡ח„  במ˜ום  ל„ורו˙  עמ„  ˘‰ו‡  לפי  „ז‰ו  מ‰מ˘כן, 

במי˘ור  ‰י'  "ל‡  כולו  ˘‰מ˜„˘  מיוח„˙   ‰˘‚„‰ י˘נ‰  כ‡ן  ˘כנ"ל, 

(כבמ˘כן) ‡ל‡ במעל‰ ‰‰ר"].

וי˘ לומר בבי‡ור ‰„ברים:

ב"‰

חידושים וביאורים מתורת כ"ק אדמו"ר מיובאוויטש זי"ע בהכות בית הבחירה הרמב"ם 

השראת הקדושה ע קרקע ומקום המקדש

כבר נודע בשערים ספר ״הל׳ בית הבחירה להרמב״ם עם חידושים וביאורים״ בו לוקטו חידושיו וביאוריו של רבינו בהלכות בית הבחירה להרמב״ם. ומרגלא בפומי׳ דרבינו, אשר 
לימוד הלכות הבית בימים אלו של בין המצרים - בהם חרב הבית - הוא סגולה והכנה לגאולה. ויתירה מזו: לימוד הלכות בנין הבית הרי הוא כבנין הבית עצמו (ראה ב״פתיחה״ 

לספר הנ״ל ביאור ענין זה באריכות). וע״ד ״כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה״ ו״נשלמה פרים שפתינו״. אשר לכן מו"ל בזה עיונים קצרים בהל' בית הבחירה להרמב״ם, 
מתוך א' הסימנים שבספר הנ״ל.
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ו‰ו‡  ‰מ˜„˘,  ˘בבי˙  ‰˜„ו˘‰  בחלו˙  ‰י'  ועי˜רי  ‚„ול  חי„ו˘ 

‚ם  עˆמו, ‡ל‡ ‰יי˙‰  חל˜י ‰בניין  על  ר˜  ל‡  חל‰  ˘‰˜„ו˘‰  מ‰ 

מˆ„  עניינים –  ובב'  נ˙˜„˘,  מ˜ום ‰מ˜„˘  מ˜ום", „עˆם  "˜„ו˘˙ 

ור˘"י  ספרי  ור‡‰  י‡,  יב,  („ברים  נ‡מר  ‰מ˜„˘  על  ˘„ו˜‡  ‰˜ב"‰,  בחיר˙ 

ע‰"כ) "‰מ˜ום ‡˘ר יבחר ‰' ‡ל˜יכם בו", וכן ‰י' מע˘‰ ˘ל ˜י„ו˘ 

ב‰לכו˙  כ‡ן  ור‡‰  ˘ם,  ו˙וס'  ובר˘"י  כ„, ‡,  זבחים  (ר‡‰  כו'  (רˆפ˙) ‰מ˜„˘  ˜ר˜ע 

בי‰ב"ח פ"‡ ‰"י ובמפר˘ים).

"ומן  סוט‰)  בפר˘˙  יז   ,‰ (במ„בר  בכ˙וב  נ‡מר  ‰מ˘כן  ל‚בי  ˘‚ם  ו‡ף 

ב‡ופן  ר˜  ז‰  י˜ח ‰כ‰ן", ‰רי ‰י'  ב˜ר˜ע ‰מ˘כן  י‰י'  ‰עפר ‡˘ר 

‰מ˜ום  ˘נ˙˜„˘ו  מחמ˙  ז‰  ‰י'  ל‡   – ˘ע‰  ב‡ו˙‰  ו‡פילו  ‡רעי, 

עˆמו.  מוע„  ‡ו‰ל  ˜„ו˘˙  זו  ˘‰יי˙‰  ‡ל‡  עˆמם,  מˆ„  ו‰˜ר˜ע 

על ‰˜ר˜ע.  ‚ם  זו  ˜„ו˘‰  חל‰  זו,  ˜ר˜ע  על  ˘עמ„ ‰מ˘כן  ˘מˆ„ 

נ˘‡ר‰  ל‡  מ˘ם,  ונסעו  ‰מ˘כן  ˘פר˜ו  „ל‡חר  מ‰‡  וכ„מוכח 

 ,(29 ‰ער‰  ‰„ברים  במ˜ורי  ב˘˜ו"ט  ועיין  ובכ"מ,   ‡  ,‰ˆ מנחו˙  (ר‡‰  במ˜ום  ˜„ו˘‰ 

ו‡ילו בבי˙ ‰מ˜„˘ ‰„ין ‰ו‡ ˘‚ם ל‡חר חורבן ‰בי˙ מ˜ריבים בו 

‰˜רבנו˙ כפס"„ ‰רמב"ם (‰לכו˙ בי‰ב"ח פ"ו  ‰ט"ו), ו‰יינו לפי ˘‰מ˜ום 

עˆמו נ˙˜„˘ ("מפני ‰˘כינ‰" (‰ל˘ון ˘ם ‰ט"ז)), „כיון ˘‰יי˙‰ בחיר˙ 

‰' במ˜ום, לכן ‰˜„ו˘‰ ˜בוע‰ ˘ם לעולם.

כמ"˘  ‡רעי,  בניין  ‰י'  ‰מ˘כן  ˘כן  ‰ו‡,  ז‰  לחילו˜  ו‰טעם 

(‰נ"ל,  ובל˘ון ‰רמב"ם  ובמ˘כן",  ב‡‰ל  מ˙‰לך  "ו‡‰י'  ו)  ז,  (˘מו‡ל-ב 

פ"‡ ‰"‡) "מ˘כן ˘ע˘‰ מ˘‰ . . ‰י' לפי ˘ע‰", מ˘‡"כ בי˙ ‰מ˜„˘ 

‰מ˜„˘  ˘נבנ‰  "כיון   (‚"‰ (˘ם  ‰רמב"ם  ובל˘ון  ˜בע,  ˘ל  בניין  ‰י' 

ל„ורי ‰„ורו˙ ‡ל‡  בי˙  ˘ם  ו‡ין   .  . כל ‰מ˜ומו˙  נ‡סרו  בירו˘לים 

ב˜„ו˘‰,  ‰חילו˜  ‚ם  נובע  ומז‰  ‰מורי'".  וב‰ר  בלב„  בירו˘לים 

חל‰  במ˘כן  ו‡ילו  ‰˜ר˜ע  על  ˜„ו˘‰  חלו˙  ‰יי˙‰  „במ˜„˘ 

‰˜„ו˘‰ (בעי˜ר) ר˜ על ‰מ˘כן עˆמו.

˘ל‡  ל‰יו˙  ‰מ˜„˘  ˘‰וˆרך  ז‰  ב„ין  ‰טעם  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 

על  ‚ם  חל‰  ‰מ˜„˘  ˘˜„ו˘˙  „כיון  ‰‰ר,  במעל‰  ‡ל‡  במי˘ור 

בין  ‰˜„ו˘‰  חילו˜  ‰נ‰  ‚ופ‡,  ‰מ˜„˘  בחל˜י  ‚ם  לכן  ‰מ˜ום, 

‡ו˙ם  נבנו  ˘עליו  ‰מ˜ום  ב˜„ו˘˙  חילו˜  ‚ם  פעלו  ‰מ˜„˘,  חל˜י 

חל˜ים. וז‰ו ‰טעם לז‰ ˘‰יו חילו˜ים ב‚וב‰ חל˜י ‰מ˜„˘, „מכיון 

˘˜„ו˘˙ ‰מ˜ום נ˘˙נ˙‰ מחל˜ לחל˜, כן ‚ם נ˘˙נו ב‚וב‰ם, ˘כל 

‰מ˜ו„˘ מחברו – מ˜ומו ‚בו‰ ‰ימנו. 

וז‰ ‚ופ‡ ‰טעם ˘במ˘כן ל‡ ‰י' „ין ז‰ ‡ל‡ כל חל˜יו במי˘ור 

ו‰מ˜ום  על ‰˜ר˜ע  ˜„ו˘˙ו  חל‰  ל‡   - בנין ‡רעי  ˘‰י'  „כיון  ‰יו, 

‰ב„ל  ‰˘ונים  חל˜יו  ˘בין  ‰˜„ו˘‰  חילו˜  פעל  ל‡  ולכן  מˆ"ע, 

בנין  ˘‰ו‡  במ˜„˘,  מ˘‡"כ  בנויים.  ‰ם  ˘עליו  ‰˜ר˜ע  ב‚וב‰  ‚ם 

במ˜ומ‰  נ˘‡ר‰  „‰מ˜„˘  ‰כללי˙  ˘˜„ו˘‰  כ˘ם  ‰נ‰  ˜בוע, 

„חל˜  ‰פרטי˙  ב˜„ו˘‰  ‚ם  ‰ו‡  כן  ‰נ‰  ‰בי˙,  חורבן  ל‡חר  ‚ם 

מסויים במ˜„˘, ˘‚ם ‰חילו˜ בין ˜„ו˘˙ ‰מ˜ומו˙ ‰ו‡ ענין ˜בוע, 

וכ„מוכח מ‰„ין ˘כ˙ב ‰רמב"ם (˘ם פ"ו ‰ט"ו): "‡וכלים ˜„˘י ˜„˘ים 

נ‡כלים  ˜„˘ים  ˜„˘י  ו‰רי  חרב‰",  ˘‰י‡  פי  על  ‡ף  ‰עזר‰  בכל 

פועלים  ‰מ˜„˘  במ˜ום  ‰˜„ו˘‰  חילו˜י  ‚ם  ולכן  בלב„.  בעזר‰ 

‰ב„ל ב‚וב‰ מ˜ום חל˜ים ‡לו. ו˜"ל. 

ג.

הטעם שמקום קדש הקדשים הי' בהשוואה קדש
נ˙ב‡ר לעיל ‡˘ר ‰‰פר˘ ב‚וב‰ ‰˜ר˜ע בין חל˜י ‰מ˜„˘ ‰ו‡ 

„ין ‰˙לוי בחומר˙ ˜„ו˘˙ ‰מ˜ום, „כל ‰מ˜ו„˘ ‚בו‰ יו˙ר.

˜„ו˘ו˙  "ע˘ר  ‰י"‚-כ"ב):  פ"ז  ‰בחיר‰  בי˙  (‰לכו˙  ‰רמב"ם  כ˙ב  ו‰נ‰, 

‰ן ב‡רı י˘ר‡ל וזו למעל‰ מזו . . בי˙ ˜„˘ ‰˜„˘ים מ˜ו„˘ ממנו 

‰עבו„‰".  ב˘ע˙  ‰כפורים  ביום  ‚„ול  כ‰ן  ‡ל‡  ל˘ם  נכנס  ˘‡ין 

ונמˆ‡, ˘˜ו„˘ ‰˜„˘ים מ˜ו„˘ יו˙ר מ˘‡ר ‰‰יכל ו‰‡ולם. ‡מנם 

ב˜˘ר ל‚וב‰ חל˜י ‰מ˜„˘ כ˙ב ‰רמב"ם לעיל מיני' כ˙ב (פ"ו ‰"„): 

"ו‰‡ולם ו‰‰יכל ˘ני‰ם ב˘וו‰".

ˆ"ל  יו˙ר, ‰י'  ‚בו‰  מחבירו  ˘כל ‰מ˜ו„˘  „לפי ‰נ˙ב‡ר  וˆ"ע 

‚„ול  חילו˜  י‰י'  ‰˜„˘ים  ˜ו„˘  ובין  ‰˜ו„˘  בין  ˘‚ם  לכ‡ור‰ 

ב‚וב‰, ו‰יו ˆריכים לע˘ו˙ מעלו˙ רבו˙ לעלו˙ ל˜„˘ ‰˜„˘ים?

˘‰‰ב„לים  ז‰  ל„ין  ‰פנימי  טעם  בי‡ור  ב‰˜„ים  לומר  וי˘ 

ב˜„ו˘˙ חל˜י ‰מ˜„˘ פעלו חילו˜ ‚ם ב‚וב‰ ‰˜ר˜ע ˘˙ח˙ ‡ו˙ם 

ב˜„ו˘˙  י˘ ‰ב„ל  ˘‡ם  בלב„,  לפועל  בנו‚ע  „ין  ז‰  ˘‡ין  חל˜ים, 

ב‚וב‰ ‰מ˜ום ‰ו‡  מ˜ומו, ‡ל‡ ‰‰ב„ל  ל‰‚בי'  ‚ם  ‰מ˜ום ˆריכים 

עˆמו ביטוי מ‚ו„ל ˜„ו˘˙ו:

‰ברי‡‰  כוונ˙  נ˘למ˙  י„ו  ˘על  מ‰  ‰י‡  ‰מ˜„˘  ˙כלי˙ 

טז),  נ˘‡  (˙נחומ‡  ב˙ח˙ונים"  „יר‰  י˙'  לו  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰  ˘"נ˙‡וו‰ 

‰˙ח˙ון,  ‰ז‰  בעולם  ˜„ו˘‰  ל‰מ˘יך  ‰ו‡  ‰מ˜„˘  ˘עניין  ‰יינו 

‡ו˙‰.  ומרוממ˙  ‰עולם  ‚˘מיו˙  ב˙וך  חו„ר˙  ˘‰˜„ו˘‰  ב‡ופן 

לחי  מ˙חל˜ים  („בכללו˙  בעולם  ˘י˘  ‰‚˘מיים  ‰עניינים  כל  ובין 

ˆומח ו„ומם) ‰נ‰ ‰˜ר˜ע ˘‰י‡ ‰„ומם – ‰י‡ ‰חל˜ ‰נחו˙ ביו˙ר 

("˙ח˙ונים") ˘נפעל‰ בו ˜„ו˘‰, ˘כן ב˜ר˜ע ‡ין ניכר˙ כלל חיו˙ 

רוחני˙. 

ועניין ז‰ ‚ופ‡ ˘‰ו‡ ˙כלי˙ ‰מ˜„˘, ‰˙בט‡ בכך ˘‰מ˜„˘ ‰י' 

‰י'  ˘ז‰  ‰יינו  ב),  נ„,  זבחים  (ר‡‰  ‰עולם  מכל  ב‚˘מיו˙  ‚בו‰  מ˜ומו 

ביטוי ‚˘מי ל‰‡ „‰מ˜„˘ פועל ˜י„ו˘ ורוממו˙ ב˜ר˜ע ‰עולם. 

‰מ˜„˘  ˘˜„ו˘˙  „כיון  ‰נ"ל,  ל„ין  ‰טעם  ‰ו‡  ז‰  ˘עניין  וי"ל 

בחילו˜  ‚ם  ז‰  עניין  ‰י'  לכן  ‰‚˘מי˙,  ‰˜ר˜ע   ˙‡ ורוממ‰  פעל‰ 

˘‰ב„לי  ‰מ˜„˘,  מחל˜י  ‡ח„  בכל  ‰˘ורר˙  ‰˜„ו˘‰  ב„ר‚˙ 

‰˜„ו˘‰ ביני‰ם ‰˙בט‡ו ‚ם ב‚˘מיו˙, ˘כל ‰מ˜ו„˘ יו˙ר מחברו 

– ‚בו‰ ‰ימנו (ויעויין במ˜ורי ‰„ברים ב‰ערו˙ 16, 47).

ועפ"ז, ˘‚וב‰ ‰מ˜ום ‰י' ביטוי ל„ר‚˙ ‰˜„ו˘‰ ˘˘ר˙‰ במ˜ום 

עם  ב‰˘וו‡‰  ‰י'  ‰˜„˘ים   ˘„˜ ˘„ו˜‡  ‰טעם  לב‡ר  י˘  ‰‰ו‡, 

‰מ˜„˘,  חל˜י  ב˘‡ר  „‰ניח‡  יו˙ר,  ‚בו‰  מ˜ומו  ‰י'  ול‡  ‰‰יכל 

חילו˜  ‰ו‡  ‡חר,  מ˜ום  ל˜„ו˘˙  ‡ח„  מ˜ום  ˜„ו˘˙  בין  ˘‰חילו˜ 

‰מ˜ום  ˘‡ו˙ו  ב‚˘מיו˙  ‚ם  ביטוי  לי„י  ‰„בר  ב‡  ל‰ימ„„,  ‰ני˙ן 

‰י' ‚בו‰ יו˙ר מחברו. ‡בל ˜„ו˘˙ ˜„˘ ‰˜„˘ים כיון ˘‰י‡ נעלי˙ 

מ‚בי‰ים  ‚ם ‡ם ‰יו  חל˜י ‰מ˜„˘, ‰נ‰  ˘‡ר  מ˜„ו˘˙  ערוך  ב‡ין 

ל„ר‚˙  כלל  ביטוי  בז‰  ‰י'  ל‡  ‰‰יכל  מ˘‡ר  יו˙ר  ‰רב‰  מ˜ומו 

‰˜„ו˘‰ ˘˘ר˙‰ ˘ם, כי ˜„ו˘˙ו ‰י˙‰ ב‡ין ערוך כלל ל˘‡ר חל˜י 

‰מ˜„˘ ובלי ‚בול ממ˘. ולכן ל‡ ‰י' חילו˜ ז‰ בין ‰˜ו„˘ ל˜ו„˘ 

ב‰פר˘  ל‡  ‚ם  וממיל‡  מו‚בל,  בחילו˜  ל‰˙בט‡  יכול  ‰˜„˘ים 

ב‚וב‰ ‰‚˘מי, ‡ל‡ ‰יו חל˜יו ˘ווים ב‚וב‰ם. 


