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)ח  אל  ...................  פרשת ויקהל  –ילקוט גאולה ומשיח

)ט בל  ...............  פרשת ויקהל  לשבועיומי חומש  ישיעור

)י  נד  .....................  פרשת ויקהל לשבוע שיעורי תהלים
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ם"שיעורי רמב

)יד – סט  ................  פרשת ויקהל לשבוע פרקים ליום ' ג

)טו –  לגק   ..............  פרשת ויקהל לשבוע פרק אחד ליום
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)יז  נביאים וכתובים  
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)יח  אבתרבבא מסכת  –משניות  

נוק  .........................................................ביאור קהתי

)יט  סגק  ...................................................  מגילהמסכת  עקביעין

  

  

)כ  עם ביאורים חוליןמסכת  
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  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

קצד  ........................................................  ר הזקן"אדמו

)כב ציציתת שולחן ערוך הלכו  

קצד  ......................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי
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)כד  התשובשערי   
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)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

יאר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח קונטרסים –ם מאמריספר ה  
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  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)כט
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חיר  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
Ï‰˜iÂ וּיאמר יׂשראל  ּבני עדת  ּכל  את  מ ׁשה  ««¿≈ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ימים  ׁשׁשת  וג ֹו' ה ּדברים  א ּלה  ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָאליהם 

קד ׁש לכם  יהיה  ה ּׁשביעי ּוב ּיֹום  מלאכה  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּתע ׂשה 

לה ' ׁשּבת ֹון ּבדר ּוׁשים 1ׁשּבת  ּומ ּובא  מאמר 2. ְֲִַַַַַַַָָ

ז"ל  ה ּתֹורה 3ר ּבֹותינּו ּבמפר ׁשי ּגם  )4(ׁשה ּובא  ְְִֵֵֶַַַַָָָ

היא  ה ּמׁשּכן למלאכת  ׁשּבת  ּפר ׁשת  ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּסמיכ ּות 

הח ֹול  ּבימ ֹות  היא  ה ּמׁשּכן  ׁשּמלאכת  לל ּמדנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּכדי

ּבזה  ּומה ּבא ּורים  ּבׁשּבת . ולא  ּדה ּנה 5ּדוקא , , ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ֿ יד ּה ׁשעל  ה ּוא  ה ּמׁשּכן ּדמלאכת  הענין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּכלל ּות 

להיֹות  למ ּטה  מ ּלמעלה  אלק ּות  המ ׁשכת  ְְְְְֱֲִִֵַַַַַָָָֹנע ׂשית 

ּבת ֹוכם " הק ּדמת 6"וׁשכנּתי לאחרי ּבא  זה  [וענין ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

מ ּתר ּומת  החל  למעלה , מ ּלמ ּטה  האדם  ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָעב ֹודת 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּתר ּומה 7ה ּמׁשּכן, מא ּתכם  קח ּו ְְְְְִִֵֶֶַָָָ

הרמה  נדיב 8(מ ּלׁשֹון ּכל  לה ', למעלה ) מ ּלמ ּטה  , ְְְְְֲִִִַַַָָָָֹ

עב ֹודת  להיֹות  ׁשּתּוכל  ּוכדי ג ֹו'. יביאה  ְְְֲִִִֵֶֶַַָל ּבֹו

אתער ּותא ֿ ׁשל  ּבא ֹופן למעלה  מ ּלמ ּטה  ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהאדם 

ֿ ּדלעילא  אתער ּותא  ּבהק ּדמת   צ ֹור יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּדלת ּתא ,

עב ֹודת ֹו לעב ֹוד  האדם  את  לע ֹורר  ּכדי ְְֲֲֵֵֵֶַָָָָ(הן

ׁשהאתער ּותא ֿ ּכדי והן ֿ ּדלת ּתא , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָּבאתער ּותא 

האתער ּותא ֿ את  ותמ ׁשי ּתע ֹורר  ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָּדלת ּתא 

מ ׁשה "9ּדלעילא ) ּד"וּיקהל  הענין ׁשּזה ּו והרי 10, .[ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּכֹותב  אדם  ּוכמ ׁשל  כ ּו', ירידה  ׁשל  ענין ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָזה 

לאדם , ירידה  היא  ׁשה ּכתיבה  ענין, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָאיזה 

ה ּכתיבה  ּבמלאכת  לה ׁשפל  עצמ ֹו את  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמצמצם 

ענין  ה ּוא  וכן כ ּו'. ירויח  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  על ּיה ,  צ ֹור היא  ׁשה ּירידה  א ּלא  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָכ ּו',
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בפסוק: פותחת ויקהל , פרשת השבוע, פרשת

‰l‡ Ì‰ÈÏ‡ Ó‡iÂ Ï‡NÈ Èa ˙„Ú Ïk ˙‡ ‰LÓ Ï‰˜iÂ««¿≈…∆∆»¬«¿≈ƒ¿»≈«…∆¬≈∆≈∆
'B‚Â ÌÈc‰ לעשות ה' ציווה NÚz‰אותם אשר  ÌÈÓÈ ˙LL «¿»ƒ¿≈∆»ƒ≈»∆

ÔB˙aL ˙aL L„˜ ÌÎÏ ‰È‰È ÈÚÈM‰ ÌBie ‰Î‡ÏÓ¿»»««¿ƒƒƒ¿∆»∆…∆«««»
'‰Ï1ÌÈLe„a ‡eÓe .2 «»«¿ƒ

נשיאינו  רבותינו  של  חסידות מאמרי 

זה  פסוק eÈ˙Baעל  Ó‡Ó«¬««≈
Ï"Ê3ÈLÙÓa Ìb ‡e‰L) «∆»«ƒ¿»¿≈

‰Bz‰4˙Lt ˙eÎÈÓqL ( «»∆¿ƒ»»«
˙aL ישראל לבני  רבנו  משה דברי  «»

השבת  שמירת ∆∆¿Î‡ÏÓÏƒ˙על 
ÔkLn‰ בהמשך מדובר  בה «ƒ¿»

כאן  e„nÏÏהכתובים È„k ‡È‰ƒ¿≈¿«¿≈
‡È‰ ÔkLn‰ ˙Î‡ÏnL∆¿∆∆«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ,‡˜Âc ÏBÁ‰ ˙BÓÈaƒ««¿»¿…

˙aLa המשכן את לעשות והמצווה ¿«»
שבת. דוחה אינה וכליו 

ÌÈe‡a‰Óe הביאורים אחד  ≈«≈ƒ
‰Êa5 שאין הטעם את המבארים »∆

ֿ פי  על  שבת דוחה המשכן  מעשה

הדברים, eÏÏk˙פנימיות ‰p‰c¿ƒ≈¿»
‡e‰ ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»

d„ÈŒÏÚL ידי ֿ את על  שעושים ∆«»»
‰ÎLÓ˙המשכן  ˙ÈNÚ«¬≈«¿»«

ÏÚÓlÓ‰והתגלות  ˙e˜Ï‡¡…ƒ¿«¿»
ÈzÎLÂ" ˙BÈ‰Ï ‰hÓÏ¿«»ƒ¿¿»«¿ƒ

"ÌÎB˙a6 על בציווי  שנאמר  כפי  ¿»
תרומה, בפרשת המשכן  מלאכת

בתוכם" ושכנתי  מקדש לי  "ועשו 

‰Ê ÔÈÚÂ] והמשכת ירידת של  ¿ƒ¿»∆
למטה מלמעלה לעולם «a‡אלוקות

˙„BÚ ˙Óc˜‰ ÈÁ‡Ï¿«¬≈«¿»«¬«
Ì„‡‰ להתקרב מצידו  שפועל  »»»

ÏÚÓÏ‰,לאלוקות  ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
ÔkLn‰ ˙ÓezÓ ÏÁ‰ שניתנה »≈ƒ¿««ƒ¿»

ישראל , בני  ֿ ידי  e˙kLעל  BÓk7 ¿∆»
ÌÎz‡Ó eÁ˜ למטה ישראל  מבני  ¿≈ƒ¿∆

‰Ó‰ ÔBLlÓ) ‰Óez8, ¿»ƒ¿¬»»
הדברים  את ומעלים שמרוממים

המשכן  למלאכת שתרמו  הגשמיים

Ïk ,'‰Ï (‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»«…

'B‚ ‰‡ÈÈ BaÏ È„ יש למטה מלמעלה אלוקות שלהמשכת הרי  ¿ƒƒ¿ƒ∆»
למעלה. מלמטה האדם עבודת את להקדים

ÔÙB‡a ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ Ì„‡‰ ˙„BÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„Îe¿≈∆«ƒ¿¬«»»»ƒ¿«»¿«¿»¿∆
‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡ ÏL,האדם מצד  מלמטה, ˆCBהתעוררות LÈ ∆ƒ¿¬»ƒ¿«»≈∆

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡ ˙Óc˜‰a¿«¿»«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
האלוקות  מצד  מלמעלה, התעוררות

לפני  דלעילא' ב'אתערותא (והצורך 

הוא  דלתתא' È„kה'אתערותא Ô‰≈¿≈
„BÚÏ Ì„‡‰ ˙‡ BÚÏ¿≈∆»»»«¬
‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡a B˙„BÚ¬»¿ƒ¿¬»ƒ¿«»

'אתערותא  ללא תחילה כי  דלעילא'

יתעורר , לא מצידו  שהאדם ≈¿Ô‰Âייתכן 
‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰L È„k¿≈∆«ƒ¿¬»ƒ¿«»

אכן  האדם CÈLÓ˙Âשמצד  BÚz¿≈¿«¿ƒ
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰ שבאה ‡˙ ∆»ƒ¿¬»ƒ¿≈»

אם  כי  דלתתא', 'אתערותא אחרי 

ללא  תהיה דלתתא' ה'אתערותא

תחילה  דלעילא' 'אתערותא הקדמת

לפעול  בכוחה יהיה שלא ייתכן 

למטה) מלמעלה אלוקות ,9המשכת
Ï‰˜iÂ"c ÔÈÚ‰ e‰fL∆∆»ƒ¿»¿««¿≈

"‰LÓ10 ציווי עלפי  ישראל  בני  את …∆
'אתערותא  ישראל  לבני  לתת מלמעלה,

תחילה  Ê‰דלעילא' È‰Â המשכת ]. «¬≈∆
לעורר  כדי  למטה מלמעלה האלוקות

דלעילא' ל 'אתערותא האדם «¿ÔÈÚƒאת
Ì„‡ ÏLÓÎe ,'eÎ ‰„ÈÈ ÏL∆¿ƒ»¿»»»»

ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ ˙BkL שכלי רעיון  ∆≈≈∆ƒ¿»
ומופשט, ‰È‡עמוק ‰È˙k‰L∆«¿ƒ»ƒ

˙‡ ÌˆÓˆnL ,Ì„‡Ï ‰„ÈÈ¿ƒ»»»»∆¿«¿≈∆
ÏÙL‰Ï BÓˆÚ את ולהשפיל  לרדת «¿¿ƒ»≈

eÎ'עצמו  ‰È˙k‰ ˙Î‡ÏÓaƒ¿∆∆«¿ƒ»
לעומת  פשוט גשמי  מעשה שהיא

הנעלה, העמוק «∆‡l‡השכל 
,‰iÏÚ CBˆ ‡È‰ ‰„Èi‰L∆«¿ƒ»ƒ∆¬ƒ»

ÁÈÂÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL התועלת את ∆«¿≈∆«¿ƒ«
כתוב  בדבר  eÎ'.שישנה

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿«««¿»»
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ו        

ּב'אדם  – למ ּטה  מ ּלמעלה  וה ּירידה  ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָההמ ׁשכה 

המ ׁשכת  ׁשּנמ ׁש ה ּמׁשּכן, ּבמלאכת  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהעליֹון'

ה ּמׁשּכן  ּבמלאכת  [ּוכמ ֹו ֿ ּבינה ּֿדעת  ְְְְִִִֶֶַַַָָָָחכמה 

ר ּוח  א ֹות ֹו ׁש"וימ ּלא  ֿ זה  ֿ ידי  על  ׁשהיתה  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכפ ׁשּוט ּה

ג ֹו' ּובדעת " ּבתב ּונה  ּבחכמה  ּבע ׂשּית 11אלקים  [ ְְְְֱֲִִִַַַַָָָֹ

וירידה , ה ׁשּפלה  ׁשהיא  ּגׁשמ ּיים , קר ׁשים  ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָוּתק ּון

ּכ ֿ ׁשאחר  ּבכדי על ּיה ,  צ ֹור היא  זֹו ירידה   ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָא

ה ׁשראת  ּבהם  ויהיה  לקד ּוׁשה , ה ּקר ׁשים  ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָיתע ּלּו

עב ֹודת  ענין ּכלל ּות  ׁשּזה ּו , ית ּבר ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָֹאלק ּות ֹו

ּבֹו ולפע ֹול  הע ֹולם  את  ּולזּכ לברר  ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָה ּבר ּורים ,

 ית ּבר ל ֹו ּדירה  להיֹות  ה ּקד ּוׁשה , .12המ ׁשכת  ְְְְִִִֵַַַָָָָ

היא  ה ּמׁשּכן ׁשּמלאכת  ה ּטעם  יּובן ֿ זה  ֿ ּפי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָועל 

ה ּׁשּבת  ענין ּכי ּבׁשּבת , ולא  ּדוקא  הח ֹול  ְְְְִִִַַַַַַָָָֹּבימ ֹות 

למ ּטה  ה ּירידה  ענין ולא  למעלה , העל ּיה  ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹה ּוא 

ה ּירידה  לא  (אפיל ּו ה ּבר ּורים  ענין ְְְֲִִִִִִֵַַַָֹּבׁשביל 

ה ּבר ּורים , ענין נע ׂשה  ֿ יד ּה ׁשעל  החכמה  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלבחינת 

ה ּזהר  ׁשהרי 13ּכמאמר  את ּבריר ּו"), "ּבחכמה  ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹ

אס ּור  ּבֹורר  - .14ּבׁשּבת  ְֵַָָ

ּגם p‰Â‰ב ) נת ּבאר  ה ּׁשּבת , ׁשּביֹום  העל ּיה  ענין ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

מ ׁשה " "וּיקהל  ֿ ה ּמתחיל  ְְְִִֵֶַַַַֹּבד ּבּור 

א ֹור ' ז"ל 15ׁשּב'ת ֹורה  ר ּבֹותינּו מאמר  ּבבא ּור  , ְְֲֵֵֶַַַַָ

כ ּו', ה ּמׁשּכן למלאכת  ׁשּבת  ּפר ׁשת  נסמכה  ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָל ּמה 

ה ּמׁשּכן. למלאכת  הק ּדמה  ה ּוא  ה ּׁשּבת  ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשענין

ּבזה  ה ּבא ּור  ּדמלאכת 16ּונק ּודת  הענין ׁשּכלל ּות  , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

למ ּטה  מ ּלמעלה  אלק ּות  המ ׁשכת  ה ּוא  ְְְְְֱִִַַַַַָָָָֹה ּמׁשּכן

ּבג ּוף  למ ּטה  ה ּוא  ׁשהאדם  ּכיון  א ְְֵֶַַַַָָָָָ(ּכּנ"ל ),

אלק ּות  המ ׁשכת  לפע ֹול  ׁשּיּוכל  ּכדי ה ּנה  ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָֹּגׁשמי,

העל ּיה  ענין ּתחלה  אצל ֹו להיֹות  צרי ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָמ ּלמעלה ,

על ּית  היא  ׁשאז ה ּׁשּבת , ענין ׁשּזה ּו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָלמעלה ,

כ ּו'. ה ּמעל ֹות  ר ּום  עד  למעלה  מ ּלמ ּטה  ְְְֲִַַַַַָָָָהע ֹולמ ֹות 
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ז       

לפני  ה ּׁשּבת  על  ה ּצּוּוי ר ּבנּו מ ׁשה  הק ּדים  ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹולכן

ה ּמׁשּכן  מלאכת  על  .17ה ּציּוּוי ְְִִֶֶַַַָ

ה ּנ"ל ÈÚ‰Ïe,ג ) ה ּבא ּורים  ׁשּבׁשני ׁשאף  ¿»ƒְִִֵֵֶֶַַַַ

ׁשּבת  ּפר ׁשת  סמיכת  ְְִַַַַַָָָּבטעם 

ׁשּבׁשּבת , העל ּיה  ענין מ ּודג ׁש ה ּמׁשּכן, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָלמלאכת 

ׁשענין  ּבזה , והענין מ ּזה . זה  חל ּוקים  הם  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהרי

ּדׁשּבת  ה ּצּוּוי ק ֹודם  ׁשּבגלל ּה ּדׁשּבת  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהעל ּיה 

א ֹור '), ּב'ת ֹורה  (ּכמבאר  ה ּמׁשּכן ּדמלאכת  ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹל ּציּוּוי

ׁשּיּוכל  ּכדי ּבהק ּדמה  ׁשּבאה  האדם  על ּית  רק  ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָה ּוא 

ֿ ידי  ׁשעל  למ ּטה  מ ּלמעלה  ההמ ׁשכה  את  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָלפע ֹול 

ׁשּבגלל ּה ּדׁשּבת  העל ּיה  ואיל ּו ה ּמׁשּכן, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָמלאכת 

(ׁשענינּה ה ּמׁשּכן מלאכת  להיֹות  יכ ֹולה  ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹלא 

(ּכמבאר  ּבׁשּבת  למ ּטה ) מ ּלמעלה  ְְְְְְִַַַַַָָָָָָֹהמ ׁשכה 

ההמ ׁשכה  ׁשּלאחרי העל ּיה  היא  ה ּנ"ל ), ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּבּדר ּוׁשים 

למ ּטה . מלמעלה  ְְְְְִִַַַָָָוה ּירידה 

LÈÂ ה ּנ"ל א ֹור ' ּב'ת ֹורה  ׁשּבמאמר  לה ֹוסיף , ¿≈ְְֲִֶַַַַָָ

ההמ ׁשכה  ׁשּלאחרי העל ּיה  ענין ּגם  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָנת ּבאר 

ׁשּבגמר  ׁשם  ּכמבאר  למ ּטה , מ ּלמעלה  ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹוה ּירידה 

ענין  (ׁשּזה ּו העליֹון ה ּׁשפע  ירידת  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָותכלית 

מלאכת  ֿ ידי  ׁשעל  למ ּטה  מ ּלמעלה  ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָההמ ׁשכה 

ה ּמנּוחה  ׁשהיא  ה ּׁשּבת  ּבחינת  ה ּוא  אז ְְְִִִֶַַַַַָָָָה ּמׁשּכן),

ה ּציּוּוי  ענין [וזה ּו כ ּו' עצמ ּות ֹו אל  ְְְְְְִִִֶֶַַַַַוההס ּתּלק ּות 

ֿ ת ּׂשא  ּכי ּבפר ׁשת  למ ׁשה  ׁשּנאמר  ,18ּדׁשּבת  ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבפר ׁשּיֹות  ה ּמׁשּכן מלאכת  על  ה ּציּוּוי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָלאחרי

ר ּבנּו מ ׁשה  ּבציּוּוי  ּכמ ֹו (ולא  ּו"ּתצ ּוה " ְְְְְִֵֶֶַַָֹֹ"ּתר ּומה "

ּדׁשּבת  ה ּציּוּוי ׁשהק ּדים  ּבפר ׁשתנּו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָליׂשראל 

ּבחינת  ׁשּי ׁשּלא  לפי ׁשּזה ּו ה ּמׁשּכן), ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלמלאכת 

נמ ׁש מ ּתחלה  אם  רק  ח ֹוזר ' ו'א ֹור  ְְְְִִִִִֵַָָָׁשביתה 

למ ּטה  מ ּלמעלה  והמ ׁשכה  יׁשר ' 'א ֹור  ְְְְְְִִַַַַָָָָָָּבחינת 

ׁשּפֹועלת  ּדׁשּבת  העל ּיה  על  ׁשּנֹוסף  והינּו, ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָכ ּו'],

לפע ֹול  ׁשּיּוכל  ּכדי הק ּדמה  ּבת ֹור  האדם  ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָעל ּית 

מלאכת  ֿ ידי ׁשעל  למ ּטה  מ ּלמעלה  ההמ ׁשכה  ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאת 

לאחרי  ׁשּבאה  ּדׁשּבת  העל ּיה  ּגם  יׁש ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָה ּמׁשּכן,

למ ּטה . מ ּלמעלה  ההמ ׁשכה  ְְְְְִַַַַַָָָָּגמר 
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זו).17) (מהתוועדות 217 ע ' ח "ו לקו"ש גם ואילך.18)ראה יב  לא,

    
'eÎ ˙BÏÚn‰.למעלה ביותר  העליונות לדרגות LÓ‰עד  ÌÈc˜‰ ÔÎÏÂ ««¬¿»≈ƒ¿ƒ…∆

ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓ ÏÚ ÈeeÈv‰ ÈÙÏ ˙aM‰ ÏÚ Èeev‰ ea17 «≈«ƒ«««»ƒ¿≈«ƒ«¿∆∆«ƒ¿»
אלוקות  להמשיך  לאדם כוח הנותנת היא בשבת העולמות של  ההתעלות כי 

למטה. מלמעלה

ÈLaL Û‡L ,ÈÚ‰Ïe (‚¿»ƒ∆«∆ƒ¿≈
˙ÎÈÓÒ ÌÚËa Ï"p‰ ÌÈe‡a‰«≈ƒ««¿««¿ƒ«
˙Î‡ÏÓÏ ˙aL ˙Lt»»««»ƒ¿∆∆

ÔkLn‰ שמלאכת ללמד  האחד , , «ƒ¿»
בשבת  ולא החול  בימות נעשית המשכן 

בשבת  נעשית לא הבירורים עבודת כי 

שהעלייה  והשני  נעלה, זמן  שהיא

למלאכת  הכוח את נותנת בשבת

‰iÏÚ‰המשכן , ÔÈÚ L‚„eÓ¿»ƒ¿«»¬ƒ»
Ì‰ È‰ ,˙aLaL ההסברים שני  ∆¿«»¬≈≈

fÓ‰,האמורים  ‰Ê ÌÈ˜eÏÁ כפי ¬ƒ∆ƒ∆
ומבאר . שממשיך 

‰iÏÚ‰ ÔÈÚL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆ƒ¿«»¬ƒ»
Èeev‰ Ì„B˜ dÏÏ‚aL ˙aLc¿«»∆ƒ¿»»≈«ƒ
˙Î‡ÏÓc ÈeeÈvÏ ˙aLc¿«»«ƒƒ¿∆∆
‰B˙'a ‡Ók) ÔkLn‰«ƒ¿»«¿…»¿»

('B‡ היא דשבת שהעלייה מאחר 

להמשיך  הכוח את לאדם הנותנת

לעיל , כמבואר  למטה, ‰e‡אלוקות
‰‡aL Ì„‡‰ ˙iÏÚ ˜«¬ƒ«»»»∆»»
ÏBÚÙÏ ÏÎeiL È„k ‰Óc˜‰a¿«¿»»¿≈∆«ƒ¿
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ ˙‡∆««¿»»ƒ¿«¿»
˙Î‡ÏÓ È„ÈŒÏÚL ‰hÓÏ¿«»∆«¿≈¿∆∆

ÔkLn‰ האדם התעלות שזו  וכיוון  «ƒ¿»
המשכה  אין  עדיין  זה בשלב הרי  בלבד ,

בעולם, אלוקות ‰iÏÚ‰של  eÏÈ‡Â¿ƒ»¬ƒ»
˙aLc הראשון בביאור  מדובר  עליה ¿«»

˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡Ï dÏÏ‚aL∆ƒ¿»»…¿»ƒ¿
dÈÚL) ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓ¿∆∆«ƒ¿»∆ƒ¿»»
(‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»
ÌÈLeca ‡Ók) ˙aLa¿«»«¿…»«¿ƒ

,(Ï"p‰ עבודת' את אין  בשבת כי  ««
לעיל , כמבואר  È‰ƒ‡הבירורים',

‰ÎLÓ‰‰ ÈÁ‡lL ‰iÏÚ‰»¬ƒ»∆¿«¬≈««¿»»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ‰„Èi‰Â¿«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
והתגלות  המשכת לאחר  שבאה עלייה

בעולם. אלוקות

Ó‡ÓaL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆««¬»
Ï"p‰ 'B‡ ‰B˙'a שמדבר ¿»««

שנפעלת  האדם עליית אודות בעיקר 

השבת, עניין  הקדמת ÈÁ‡lLלאחר  ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ Ìb ‡a˙ƒ¿»≈«ƒ¿«»¬ƒ»∆¿«¬≈
ÌL ‡Ók ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰„Èi‰Â ‰ÎLÓ‰‰ מאמר באותו  ««¿»»¿«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»«¿…»»

ÈÏÎ˙Â˙עצמו  Ó‚aLוהשלמת סיום ‰ÚÙMלאחר  ˙„ÈÈ האלוקי ∆ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ««∆«
ÔBÈÏÚ‰ לעולמותŒÏÚL ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ e‰fL) »∆¿∆∆ƒ¿«««¿»»ƒ¿«¿»¿«»∆«

‡e‰ Ê‡ ,(ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓ È„È¿≈¿∆∆«ƒ¿»»
‰Áen‰ ‡È‰L ˙aM‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««»∆ƒ«¿»

˙e˜lzÒ‰‰Â והכוחות האורות של  ¿«ƒ¿«¿
eÎ'העליונים B˙eÓˆÚ Ï‡ אדם כמו  ∆«¿

נח, הוא וכאשר  במלאכה, שמתייגע

בנפש  למקורם חוזרים שלו  הכוחות

aLc˙האדם  ÈeeÈv‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ]¿∆ƒ¿««ƒ¿«»
ŒÈk ˙LÙa ‰LÓÏ Ó‡pL∆∆¡«¿…∆¿»»«ƒ

‡O˙18ÏÚ ÈeeÈv‰ ÈÁ‡Ï , ƒ»¿«¬≈«ƒ«
˙BiLÙa ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓ¿∆∆«ƒ¿»¿»»ƒ

"‰eˆz"e "‰Óez" מדובר שם ¿»¿«∆
לאחר על  למטה האלוקות של  ההמשכה

המשכן שנסתיימה  BÓkמלאכת ‡ÏÂ)¿…¿
Ï‡NÈÏ ea ‰LÓ ÈeeÈˆa¿ƒ…∆«≈¿ƒ¿»≈

,e˙LÙa, ויקהל פרשת ¿»»»≈
˙aLc ÈeeÈv‰ ÌÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«»

,ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓÏ מדובר כאן  כי  ƒ¿∆∆«ƒ¿»
לאדם  כוח נתינת שהיא כפי  השבת על 

מלאכת  ֿ ידי  על  לעולם אלוקות להמשיך 

CiLהמשכן  ‡lL ÈÙÏ e‰fL ,(∆∆¿ƒ∆…«»
‰˙ÈL ˙ÈÁa מנוחה ממלאכה, ¿ƒ«¿ƒ»

העליונים  והאורות הכוחות B‡'Âשל  ,¿
'ÊBÁ חוזרים והאורות הכוחות שבו  ≈

מלמטה  בדרך  למקורם, ומתעלים

ÏÁzÓ‰למעלה, Ì‡ ˜ לכן קודם «ƒƒ¿ƒ»
'LÈ B‡' ˙ÈÁa CLÓƒ¿»¿ƒ«»»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

,eÈ‰Â ,['eÎ שלמעשה לעיל  כאמור  ¿«¿
בשני  עוסק אור ' ב'תורה המאמר 

כיוון  האמורים, ÏÚהעניינים ÛÒBpL∆»«
˙iÏÚ ˙ÏÚBtL ˙aLc ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿«»∆∆∆¬ƒ«

‰Óc˜‰ B˙a Ì„‡‰ והכנה »»»¿«¿»»
כוח  ÏÎeiLונתינת È„k ויהיה האדם ¿≈∆«

‰‰ÎLÓ‰בכוחו  ˙‡ ÏBÚÙÏ של ƒ¿∆««¿»»
ŒÏÚLהאלוקות  ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»∆«

Ìb LÈ ,ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓ È„È¿≈¿∆∆«ƒ¿»≈«
ÈÁ‡Ï ‰‡aL ˙aLc ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿«»∆»»¿«¬≈
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ Ób¿«««¿»»ƒ¿«¿»

,‰hÓÏ, המשכן הוקם שכבר  לאחר  ¿«»
לעיל . כמבואר 
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ח        

(ּבׁשני p‰Â‰ד ) ׁשּבׁשּבת  העל ּיה  ענין מ ּלבד  ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ענין  ּגם  ּבׁשּבת  יׁש ה ּנ"ל ), ְְִִֵַַַַַַָָהא ֹופ ּנים 

לעיל  ּׁשּנת ּבאר  ּומה  למ ּטה . מ ּלמעלה  ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָההמ ׁשכה 

למעלה , העל ּיה  ה ּוא  ה ּׁשּבת  ׁשענין ב ) ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָ(סעיף 

לירידה  ּבנֹוגע  רק  זה  הרי למ ּטה , ה ּירידה  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹולא 

ׁשּיכת  אינּה זֹו ׁשּירידה  ה ּבר ּורים , ענין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבׁשביל 

העליֹון  הע ֹונג  המ ׁשכת  ּבׁשּבת  יׁש אבל  ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת ,

הח ֹול , ּדימ ֹות  העב ֹודה  ּכלל ּות  ֿ ידי על  ְְְֲִִֵֶַַָָָָׁשּנפעל 

ּב'ל ּקּוטי  וכ ּמבאר  ה ּׁשּבת . ּביֹום  למ ּטה  ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹּומת ּגּלה 

לכם  נתן ה ' ּכי "רא ּו ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ְְִִִֶַַַָָָּתֹורה '

ּכהלכתן 19ה ּׁשּבת " ׁשּבת ֹות  ׁשּתי ׁשהן 20ּבענין , ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ההליכה  הן ּבׁשּבת , ׁשּיׁש ההליכה  א ֹופ ּני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשני

והן  העל ּיה , ענין ׁשּזה ּו למעלה , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָמ ּלמ ּטה 

ּגיל ּוי  ענין ׁשּזה ּו למ ּטה , מ ּלמעלה  ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָההליכה 

למ ּטה  העליֹון הע ֹונג  .21והמ ׁשכת  ְְְְֶֶַַַָָָָ

ּולק ּׁשר ÈtŒÏÚÂה ) לה ֹוסיף  יׁש לעיל , האמ ּור  ¿«ƒְְְִֵֵֵַָָ

התחלת  עם  א ֹור ' ה 'ּתֹורה  ְִִַַַָָס ּיּום 

ּתֹורה ' ר ּבנּו(22ה 'ל ּקּוטי ׁשל  החסיד ּות  ספרי ְֲִִִֵֵֵֶַַַָ

ׁשּבכתב  ּתֹורה  ה ּתניא , ספר  לאחרי ׁשּבאים  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה ּזקן

החסיד ּות  ּתֹורת  ׁשאף 23ׁשל  ּובהק ּדים , .( ְְֲִִֶֶַַַַ

ל ׁשני  ׁשּנחלק  אחד  ספר  הם  ּדבר , ׁשל  ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלאמ ּתֹו

לכא ֹורה  חיצ ֹונּיים  טעמים  מ ּצד  רק  ,24חלקים  ְְֲִִִִִִִַַָָָ

ּבסגנֹון  נכ ּתב ּו החלקים  ׁשּׁשני ּבפ ֹועל  ר ֹואים  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָהרי

ׁשּמא  והרי ׁשֹונים , ּבׁשמ ֹות  ונקראים  ְְְְֲִִִֵֵֶַָָׁשֹונה ,

היא  ּפלא ,25מיּלתא  ּדבר  ר ֹואים  זה  ּובענין . ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

ּפר ׁשת  ּבדר ּוׁשי מס ּתּים  א ֹור ' 'ּתֹורה  ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשה ּספר 

על  ּדר ּוׁשים  אמנם  יׁשנם  ה ּספר  [ּבס ֹוף  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָוּיקהל 

ּכּמּובן  עצמ ֹו, ּבפני ענין זה ּו אבל  אס ּתר , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמג ּלת 
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תרכט ).19) ע ' בהר אוה"ת גם (וראה ג ב , ב .20)בשלח  קיח , ג 21)שבת תלו, ואילך. סע "ב  שצג, פרשתנו תו"ח  גם ראה

הלקו"ת 22)ואילך. הדפסת סיום ע "ד ואילך) 306 ע ' חמ "ב  התוועדויות - מנחם (תורת המאמר שלאחרי  בשיחה ראה

רסא.23)(המו"ל). ע ' ח "ד מהוריי "צ  אדמו"ר אגרותֿקודש בהוספות 24)ראה נדפס  ואילך. תקס  ע ' שם אגרותֿקודש ראה

קה"ת. הוצאת ב .25)לתו"א פג, יומא ב . ז, ברכות ראה

    
Ï"p‰ ÌÈpÙB‡‰ ÈLa) ˙aLaL ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ „lÓ ‰p‰Â („¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¬ƒ»∆¿«»ƒ¿≈»«ƒ««
ההמשכה  השלמת ולאחר  מלמעלה המשכה לפעול  כוח ונתינת כהכנה

aLa˙מלמעלה  LÈ ‰‰ÎLÓ‰עצמה ), ÔÈÚ Ìb אור של  וההתגלות ≈¿«»«ƒ¿«««¿»»
ÔÈÚLאלוקי  ( ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡a˙pM ‰Óe .‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»«∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿«

,‰ÏÚÓÏ ‰iÏÚ‰ ‡e‰ ˙aM‰««»»¬ƒ»¿«¿»
,‰hÓÏ ‰„Èi‰ ‡ÏÂ ולכן ¿…«¿ƒ»¿«»

המשכת  של  העבודה המשכן , מלאכת

שבת  דוחה לא למטה, ‰Èאלוקות ,¬≈
‰„ÈÈÏ Ú‚Ba ˜ ‰Ê∆«¿≈««¿ƒ»
האלוקית  ההמשכה של  וה'השפלה'

,ÌÈea‰ ÔÈÚ ÏÈLaƒ¿ƒƒ¿««≈ƒ
˙ÎiL dÈ‡ BÊ ‰„ÈiL∆¿ƒ»≈»«∆∆

,˙aLa שבשבת לעיל  כמבואר  ¿«»
של  הרוחני  במובן  גם אסור  'בורר '

aLa˙'בירורים', LÈ Ï‡ בגלל ¬»≈¿«»
השבת יום וקדושת »«¿»‰ÎLÓ˙מעלת

ÔBÈÏÚ‰ ‚BÚ‰ התענוג בחינת »∆»∆¿
השייכת  ביותר  נעלית (בחינה באלוקות

הספירות) מעשר  שלמעלה ל 'כתר '

˙eÏÏk È„ÈŒÏÚ ÏÚÙpL∆ƒ¿»«¿≈¿»
ÏBÁ‰ ˙BÓÈc ‰„BÚ‰ הגורמת »¬»ƒ«

למעלה, ומאיר lb˙Óe‰תענוג  ƒ¿«∆
‡nÎÂ .˙aM‰ ÌBÈa ‰hÓÏ¿«»¿««»¿«¿…»

'‰Bz ÈËewÏ'a הזקן לאדמו "ר  ¿ƒ≈»
ÏÈÁ˙n‰Œeac הפותח במאמר  ƒ««¿ƒ

ÌÎÏבפסוק Ô˙ '‰ Èk e‡"¿ƒ»«»∆
"˙aM‰19˙B˙aL ÈzL ÔÈÚa ««»¿ƒ¿«¿≈«»
Ô˙ÎÏ‰k20: ז "ל חכמינו  (כמאמר  ¿ƒ¿»»

בן  שמעון  רבי  משום יוחנן  רבי  "אמר 

שתי  ישראל  משמרין  אלמלי  יוחאי 

שנאמר  נגאלים מיד  כהלכתן  שבתות

את  ישמרו  אשר  לסריסים ה' אמר  כה

אחריו ] [וכתוב בתריה וכתיב שבתותי 

וגו '"), קדשי  הר  אל  ≈∆Ô‰Lוהביאותים
‰ÎÈÏ‰‰ ÈpÙB‡ ÈL,והעלייה ¿≈«≈«¬ƒ»

והאלוקות, האדם בין  ≈∆LiLהתקרבות
‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰ Ô‰ ,˙aLa¿«»≈«¬ƒ»ƒ¿«»
‰iÏÚ‰ ÔÈÚ e‰fL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆∆ƒ¿«»¬ƒ»

למעלה, ממטה העולמות ≈¿Ô‰Âשל 
‚BÚ‰ ˙ÎLÓ‰Â ÈeÏÈb ÔÈÚ e‰fL ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»∆∆ƒ¿«ƒ¿«¿»«»∆

‰hÓÏ ÔBÈÏÚ‰21. לעיל כמבואר  »∆¿¿«»

,ÏÈÚÏ eÓ‡‰ ÈtŒÏÚÂ ֿ המתחיל ‰) דיבור  במאמר  גם שלמעשה ¿«ƒ»»¿≈
שני  על  מדובר  השבת' לכם נתן  ה' כי  'ראו  במאמר  וגם משה' 'ויקהל 

בפרטיות, לעיל  כמבואר  השבת, של  M˜Ïeהעניינים ÛÈÒB‰Ï LÈ≈¿ƒ¿«≈
'B‡ ‰Bz'‰ ÌeiÒ התורה פרשיות על  חסידות מאמרי  המכיל  ƒ«»

(ומגילת  ושמות בראשית בחומשים

‰'ÈËewÏאסתר ) ˙ÏÁ˙‰ ÌÚƒ«¿»««ƒ≈
'‰Bz22 על חסידות מאמרי  המכיל  »

ויקרא, בחומשים התורה פרשיות

השירים) (ושיר  ודברים במדבר 

על  בודדים מאמרים גם יש ובתחילתו 

הללו  הספרים (ושני  שמות חומש

הם תורה' ו 'לקוטי  אור ' ≈¿ÈÙÒƒ'תורה
Ô˜f‰ ea ÏL ˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ∆«≈«»≈
,‡Èz‰ ÙÒ ÈÁ‡Ï ÌÈ‡aL∆»ƒ¿«¬≈≈∆««¿»
˙Bz ÏL ˙ÎaL ‰Bz»∆ƒ¿»∆«

˙e„ÈÒÁ‰23,ÌÈc˜‰e .( «¬ƒ¿«¿ƒ
Ì‰ ,c ÏL BzÓ‡lL Û‡L∆«∆«¬ƒ∆»»≈

תורה' וה'לקוטי  אור ' ∆≈ÙÒה'תורה
ÌÈ˜ÏÁ ÈLÏ ˜ÏÁpL „Á‡∆»∆∆¿»ƒ¿≈¬»ƒ
ÌÈiBˆÈÁ ÌÈÓÚË „vÓ ˜«ƒ«¿»ƒƒƒƒ

Ï‰B‡Î24, שקשורות מסיבות ƒ¿»
השלטונות  מטעם הדפסה ברישיונות

ההם בימים הצארית ≈¬‰Èברוסיה
ÌÈ˜ÏÁ‰ ÈML ÏÚBÙa ÌÈ‡Bƒ¿«∆¿≈«¬»ƒ
,‰BL ÔB‚Òa ezÎƒ¿¿¿ƒ¿∆
,ÌÈBL ˙BÓLa ÌÈ‡˜Â¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
‡È‰ ‡˙lÈÓ ‡nL È‰Â25 «¬≈¿»ƒ¿»ƒ

חכמינו  (כמאמר  משמעות יש לשם

המלך  דוד  יצא שממנה ש'רות' ז "ל 

ויצא  "שזכתה שם על  זה בשם נקראת

ש  דוד , ֿ Âיו ממנה ֿ ברוך  להקדוש הו 

בשי  וכפי Â˙",ותשבח Â˙הוא

מפעלות  חזו  "לכו  מהפסוק שלמדים

תקרי  אל  בארץ, שמות שם אשר  ה'

ׁשמֹות") אלא Ê‰ׁשּמֹות ÔÈÚe . ֵַ¿ƒ¿»∆
Ùq‰L ,‡Ït c ÌÈ‡Bƒ¿«∆∆∆«≈∆
ÈLe„a ÌizÒÓ 'B‡ ‰Bz'»ƒ¿«≈ƒ¿≈
Ùq‰ ÛBÒa] Ï‰˜iÂ ˙Lt»»«««¿≈¿«≈∆
ÏÚ ÌÈLec ÌÓ‡ ÌLÈ∆¿»»¿»¿ƒ«
‰nÓ Ôenk ,BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚ e‰Ê Ï‡ ,zÒ‡ ˙l‚Ó¿ƒ«∆¿≈¬»∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿«»ƒ«

ÚM‰ Û„a e˙kL' אור 'תורה הספר  ÈLשל  ÏÚ ÌÈLec" : ∆»¿««««¿ƒ«¿≈
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ט       

ׁשני  על  "ּדר ּוׁשים  ה ּׁשער : ּבדף  ׁשּכת ּוב  ְְְִִֵֶַַַַַַָמ ּמה 

ּדר ּוׁשים  וגם  ׁשמ ֹות , ּברא ׁשית  ּתֹורה  ְְְְְִִֵֵַָח ּומ ׁשי

על  ה "ּדר ּוׁשים  אבל  אס ּתר ", ּומג ּלת  .. ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָלחנּוּכה 

מס ּתימים  ׁשמ ֹות " ּברא ׁשית  ּתֹורה  ח ּומ ׁשי ְְְְְְִִִֵֵֵַָׁשני

הם  ּפק ּודי ּפר ׁשת  ּדר ּוׁשי  ואיל ּו וּיקהל ], ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָּבפר ׁשת 

ּתֹורה '. ּב'ל ּקּוטי א ּלא ) א ֹור ', ּב'ת ֹורה  ְְִֵֶָָָֹ(לא 

חלקים , ל ׁשני ספר  מח ּלקים  ּכא ׁשר  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָולכא ֹורה ,

ח ּומ ׁשים  ׁשני ּבין ּתהיה  ׁשהחל ּוקה  יֹותר  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמתאים 

ד ' הפסק  י ׁש ׁשּבספר ּֿתֹורה  ּוכמ ֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָ(ספרים ),

לח ּומ ׁש ח ּומ ׁש ּבין מק ֹום 26ׁשיטין אין אבל  , ְֲִִֵֵָָָָ

ּבא ֹות ֹו ּפר ׁשּיֹות  ׁשּתי ּבין החל ּוקה  ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָׁשּתהיה 

ּופק ּודי, וּיקהל  ּפר ׁשּיֹות  ּבין ּובפרט  ְְְִִֵֵֵַַָָָָח ּומ ׁש,

ּגד ֹול  ּופלא  מח ּוּבר ֹות . הן הרי ה ּׁשנים  ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָׁשּבר ֹוב 

(לא 27יֹותר  היא  ּתֹורה ' ה 'ל ּקּוטי ׁשהתחלת  , ְִִֵֵֶַַַָָֹ

ּפר ׁשת  ּבדר ּוׁשי א ּלא ) ּפק ּודי, ּפר ׁשת  ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּבדר ּוׁשי

וּיקהל  ּפר ׁשת  לפני ּפר ׁשּיֹות  ּכּמה  ׁשהיא  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבׁשּלח ,

ּפר ׁשת  ׁשּדר ּוׁשי ּובפרט  א ֹור '), ה 'ּתֹורה  ְְְִִֵֶֶַַָָָָ(ׁשּבס ּיּום 

אין  ולכא ֹורה  א ֹור ', ּב'ת ֹורה  ּגם  יׁשנם  ְְְְְִֵֶַַַָָָּבׁשּלח 

ּדר ּוׁשים  ׁשּכּמה  ּבא ֹופן אחת  ּפר ׁשה  לח ּלק  ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָמק ֹום 

ּב'ל ּקּוטי יה  יהיּו ּדר ּוׁשים  וכ ּמה  א ֹור ' ּב'ת ֹורה  יּו ְְְְְְִִִִֵַָָ

זה , ענין על  טעם  ׁשמע ּתי  ׁשּלא  אף  וה ּנה , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּתֹורה '.

ּכי  ּתֹורה ', ה 'ל ּקּוטי להתחלת  א ֹור ' ה 'ּתֹורה  ס ּיּום  ּבין המ ׁש ׁשּיׁש ר ֹואים  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי

הן  ה ּׁשּבת , ענין א ֹוד ֹות  מד ּוּבר  א ֹור ' ה 'ּתֹורה  ׁשּבס ּיּום  וּיקהל  ּפר ׁשת  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבדר ּוׁשי

מ ּלמעלה  ההמ ׁשכה  לענין ּבנֹוגע  והן למעלה  מ ּלמ ּטה  העל ּיה  לענין ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָּבנֹוגע 

"רא ּו ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  ּתֹורה ' ה 'ל ּקּוטי התחלת  ּגם  ה ּנה  לזה , ּובהמ ׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלמ ּטה ,

ה ּׁשּבת  ּביֹום  ׁשּיׁשנם  ה ּנ"ל  ענינים  ּבׁשני  היא  ה ּׁשּבת ", לכם  נתן ה ' .28ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ה 'ּתֹורה LÈÂו) ׁשּבס ּיּום  אס ּתר ' 'מג ּלת  ּדר ּוׁשי ּבין המ ׁש ּגם  ׁשּיׁש לה ֹוסיף , ¿≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּבדר ּוׁשי  האחר ֹון ה ּמאמר  ּדה ּנה , ּתֹורה '. ה 'ל ּקּוטי התחלת  עם  ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָא ֹור '

וג ֹו' ּבאה " ה ּנערה  "ּובזה  ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ה ּוא  א ֹור ' ׁשּב'ת ֹורה  אס ּתר ' ,29'מג ּלת  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ה ּזקן  ר ּבנּו ֿ עדן 30ּומבאר  לגן ה ּתח ּתֹון ֿ עדן ּגן ׁשּבין הע ּמּוד  הינּו ׁש"ּובזה , ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
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ס "א.26) סרע "ג יו"ד 27.386)שו"ע  ע ' חכ"ו לקו"ש גם פ '28)ראה בתו"א השני  לדרוש בנוגע  גם ולהעיר להוסיף  ויש

פקודי אלה ד"ה עם לקשרו שיש - ויקהל" בפרשת לפסח  אחד "דרוש השער: בדף  כמ "ש לפסח , דרוש שהוא ויקהל,

עדיים  בעדי  ותבואי  ותגדלי  ותרבי  נתתיך השדה כצמח  רבבה הפסוק  נתבאר ד) (ד, ששם שמות, דספר הלקו"ת שבהמשך

פקודי ). ש"פ  (משיחת הפסח  לחג ששייך ז), טז, יג.29)(יחזקאל ב , סע "ב .30)אסתר ק ,

    
.. ‰keÁÏ ÌÈLec Ì‚Â ,˙BÓL ˙ÈL‡a ‰Bz ÈLÓeÁ¿≈»¿≈ƒ¿¿«¿ƒ«¬»
‰Bz ÈLÓeÁ ÈL ÏÚ ÌÈLec"‰ Ï‡ ,"zÒ‡ ˙l‚Óe¿ƒ«∆¿≈¬»«¿ƒ«¿≈¿≈»
ÈLec eÏÈ‡Â ,[Ï‰˜iÂ ˙LÙa ÌÈÓÈzÒÓ "˙BÓL ˙ÈL‡a¿≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»»«««¿≈¿ƒ¿≈

'B‡ ‰B˙'a ‡Ï) Ì‰ È„e˜t ˙Lt'ה'דרושים שאר  כל  עם יחד  »»«¿≈≈…¿»
שמות, ספר  של  «∆‡l‡)לפרשיות

,‰B‡ÎÏÂ .'‰Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»¿ƒ¿»
ÈLÏ ÙÒ ÌÈ˜lÁÓ L‡k«¬∆¿«¿ƒ≈∆ƒ¿≈
˙BÈ ÌÈ‡˙Ó ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ«¿ƒ≈
ÈL ÔÈa ‰È‰z ‰˜eÏÁ‰L∆«¬»ƒ¿∆≈¿≈
BÓÎe ,(ÌÈÙÒ) ÌÈLÓeÁ»ƒ¿»ƒ¿
'„ ˜ÒÙ‰ LÈ ‰BzŒÙÒaL∆¿≈∆»≈∆¿≈

ÔÈËÈL שורות LÓeÁארבע ÔÈa ƒƒ≈»
LÓeÁÏ26ÌB˜Ó ÔÈ‡ Ï‡ , ¿»¬»≈»

‰˜eÏÁ‰ ‰È‰zL ספרים שני  בין  ∆ƒ¿∆«¬»
B˙B‡a ˙BiLt ÈzL ÔÈa≈¿≈»»ƒ¿

ËÙe ,LÓeÁ מקום אין  במיוחד  »ƒ¿»
החלוקה  BiLt˙שתהיה ÔÈa≈»»ƒ

BaL ,È„e˜Ùe Ï‰˜iÂ««¿≈¿≈∆¿
˙BaeÁÓ Ô‰ È‰ ÌÈM‰«»ƒ¬≈≈¿»
ושייכות  קשר  על  המוכיחה עובדה

אלו  פרשיות שתי  בין  מיוחדת

שמאמרי  כך  על  התמיהה את ומגדילה

עם  ספר  באותו  אינם פקודי  פרשת

ויקהל . פרשת ÏB„bמאמרי  ‡ÏÙe∆∆»
˙BÈ27ÈËewÏ'‰ ˙ÏÁ˙‰L , ≈∆«¿»««ƒ≈

ÈLe„a ‡Ï) ‡È‰ '‰Bz»ƒ…ƒ¿≈
È„e˜t ˙Lt לסיום כהמשך  »»«¿≈

פרשת  במאמרי  אור ' 'תורה הספר 

Lt˙ויקהל , ÈLe„a (‡l‡∆»ƒ¿≈»»«
˙BiLt ‰nk ‡È‰L ,ÁlLa¿««∆ƒ«»«¿ƒ
ÌeiÒaL) Ï‰˜iÂ ˙Lt ÈÙÏƒ¿≈»»«««¿≈∆¿ƒ
ËÙe ,('B‡ ‰Bz'‰«»ƒ¿»
ÌLÈ ÁlLa ˙Lt ÈLecL∆¿≈»»«¿««∆¿»
‰B‡ÎÏÂ ,'B‡ ‰B˙'a Ìb«¿»¿ƒ¿»
˙Á‡ ‰Lt ˜lÁÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡≈»¿«≈»»»««

עצמה בשלח פרשת ∆¿ÔÙB‡aאת
ÌÈLec ‰nkL מהמאמרים חלק ∆«»¿ƒ

בשלח  פרשת B˙'a‰של  eÈ‰Èƒ¿¿»
ÌÈLec ‰nÎÂ ,'B‡ חלק ¿«»¿ƒ

עצמה  פרשה אותה של  מהמאמרים

.'‰Bz ÈËewÏ'a eÈ‰Èƒ¿¿ƒ≈»

LiL ÌÈ‡B È‰ ,‰Ê ÔÈÚ ÏÚ ÌÚË ÈzÚÓL ‡lL Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆…»«¿ƒ«««ƒ¿»∆¬≈ƒ∆≈
CLÓ‰ הדברים בתוכן  ושייכות ‡B'המשכיות ‰Bz'‰ ÌeiÒ ÔÈa ∆¿≈≈ƒ«»

Ï‰˜iÂ ˙Lt ÈLe„a Èk ,'‰Bz ÈËewÏ'‰ ˙ÏÁ˙‰Ï¿«¿»««ƒ≈»ƒƒ¿≈»»«««¿≈
Ú‚Ba Ô‰ ,˙aM‰ ÔÈÚ ˙B„B‡ ae„Ó 'B‡ ‰Bz'‰ ÌeiÒaL∆¿ƒ«»¿»ƒ¿«««»≈¿≈«
‰hÓlÓ ‰iÏÚ‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«»¬ƒ»ƒ¿«»
ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ô‰Â ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈¿≈«¿ƒ¿«
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»¿«»

באריכות, לעיל  ≈¿∆¿CLÓ‰eכמבואר 
˙ÏÁ˙‰ Ìb ‰p‰ ,‰ÊÏ»∆ƒ≈««¿»«
Œea„a '‰Bz ÈËewÏ'‰«ƒ≈»¿ƒ
Ô˙ '‰ Èk e‡" ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿ƒ»«
ÈLa ‡È‰ ,"˙aM‰ ÌÎÏ»∆««»ƒƒ¿≈
ÌBÈa ÌLiL Ï"p‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ««∆∆¿»¿

˙aM‰28. ««»
LiL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (ÂÌb ¿≈¿ƒ∆≈«

CLÓ‰ ושייכות וקשר  המשכיות ∆¿≈
ÈLecהעניינים בתוכן  ÔÈa≈¿≈

ÌeiÒaL 'zÒ‡ ˙l‚Ó'¿ƒ«∆¿≈∆¿ƒ
'B‡ ‰Bz'‰ מסתיים שבהם «»

בפועל  ‰˙ÏÁ˙הספר  ÌÚƒ«¿»«
,‰p‰c .'‰Bz ÈËewÏ'‰«ƒ≈»¿ƒ≈
ÈLe„a ÔBÁ‡‰ Ó‡n‰««¬»»«¬ƒ¿≈
'B‡ ‰B˙'aL 'zÒ‡ ˙l‚Ó'¿ƒ«∆¿≈∆¿»
‰Êe" ÏÈÁ˙n‰Œeac ‡e‰ƒ««¿ƒ»∆

'B‚Â "‰‡a ‰Úp‰29‡Óe , ««¬»»»¿¿»≈
Ô˜f‰ ea30eÈ‰ ,‰Êe"L «≈«»≈∆»∆«¿

„enÚ‰ הרוחניÔ„ÚŒÔb ÔÈaL »«∆≈«≈∆
BaL ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰««¿¿«≈∆»∆¿∆
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י        

ֿ עדן  מ ּגן ה ּנׁשמ ֹות  ע ֹול ֹות  ֿ יד ֹו ועל  ׁשּבֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָהעליֹון

אל  "ּבאה  ּפיר ּוׁש וזה ּו העליֹון, ֿ עדן לגן ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָה ּתח ּתֹון

" ׁשּכל 29ה ּמל ּביט ּול , ּבחינת  ה ּוא  הע ּמּוד  וענין . ְְְִִִֶֶֶַַַַָָ

ּביט ּול  ֿ ידי על  ֿ אם  ּכי להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ְְְֲִִִִִִֵֶַָָעל ּיה 

ׁשּכת ּוב  וזה ּו .. לא 31ּבתח ּלה  ּבאס ּתר  ֿ ּכן ּגם  ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ה ּביט ּול  ּבתכלית  ׁשהיתה  ּכיון כ ּו'", ּדבר  ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָב ּקׁשה 

רק  לא  ה ּוא  הע ּמּוד  ּדבחינת  ׁשה ּביט ּול  ְְִִִִֶַַַַָָֹ[ּולהעיר ,

להיֹות  יכ ֹול  א ּלא  מה ּגּוף , ה ּנׁשמה  סל ּוק  ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלאחרי

ּבאס ּתר  ּׁשּכת ּוב  מ ּמה  וכ ּמּובן ּבּגּוף , ּבּנׁשמה  ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָּגם 

ּבהיֹות ּה היה  זה  ׁשענין ג ֹו', ּדבר " ב ּקׁשה  ְְְִִִֶֶָָָָָָָֹ"לא 

ּב'ל ּקּוטי  הרא ׁשֹון ּבּמאמר  וגם  ּבג ּוף ]. ְְְְֲִִֵַַַָָָָנׁשמה 

לכם  נתן ה ' ּכי "רא ּו ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ְְִִִֶַַַָָָּתֹורה ',

ה ּת ֿ עדן מ ּגן העל ּיה  א ֹוד ֹות  מד ּוּבר  ח ּתֹון ה ּׁשּבת ", ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

ה ּמפסיק  ּדינּור  "נהר  ֿ ידי על  העליֹון ֿ עדן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָלגן

ה ּביט ּול  (ענין ּבֹו לט ּבֹול  ׁשּצרי ּכדי 32ּביניהם  ( ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ

לגןֿ ּבב ֹוא ֹו ה ּתח ּתֹון ֿ עדן ׁשּבגן ה ּתענּוג  ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַל ׁשּכֹוח 

ׁשם " יבל ּבלנּו ׁשּלא  ּכדי העליֹון .33עדן ְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָֹ
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טו.31) שם, טו.32)אסתר ע ' תרס "ו המשך א. לא, מקץ  תו"א ד.33)ראה א,

∑

    
Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔbÓ ˙BÓLp‰ ˙BÏBÚ B„ÈŒÏÚÂ¿«»«¿»ƒ«≈∆««¿¿«≈∆

"CÏn‰ Ï‡ ‰‡a" LeÈt e‰ÊÂ ,ÔBÈÏÚ‰29. הנשמה כלומר , »∆¿¿∆≈»»∆«∆∆
ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש אל  יותר  ומתקרבת ו 'באה' העליון  עדן  לגן  »¿ÔÈÚÂ¿ƒמתעלית

של  הפנימי  עדן ‰enÚ„התוכן  ל 'גן  העליון ' עדן  'גן  בין  'ממוצע' המשמש »«
ÏeËÈa,התחתון ' ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ

‰iÏÚ ÏkL מהותי שינוי  שהיא ∆»¬ƒ»
הקודם המצב לעומת ŒÈ‡ƒעמוק

LÙ‡יכולה Ì‡ŒÈkלא ˙BÈ‰Ï ∆¿»ƒ¿ƒƒ
‰lÁ˙a ÏeËÈa È„ÈŒÏÚ רק כי  «¿≈ƒƒ¿ƒ»

לגמרי  יוצא האדם הביטול  ֿ ידי  על 

ויכול  הקודמת מציאותו  מגדרי 

במיוחד  יותר , נעלית לדרגה להתעלות

ערוך .אם  באין  יותר  נעלית ∆¿e‰ÊÂהיא
e˙kL31‡Ï zÒ‡a ÔkŒÌb ∆»«≈¿∆¿≈…

,"'eÎ c ‰Lw היו לא כלומר , ƒ¿»»»
עצמה, משל  רצונות «≈ÔÂÈkלה

ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰˙È‰L∆»¿»¿«¿ƒ«ƒ
˙ÈÁc ÏeËÈa‰L ,ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆«ƒƒ¿ƒ«
ÈÁ‡Ï ˜ ‡Ï ‡e‰ „enÚ‰»«…«¿«¬≈

Ûeb‰Ó ‰ÓLp‰ ˜eÏÒ ביחס כמו  ƒ«¿»»≈«
עדן  ל 'גן  התחתון ' עדן  מ'גן  לעליות

לעיל , האמורות ÏBÎÈהעליון ' ‡l‡∆»»
‰ÓLpa Ìb ˙BÈ‰Ï,Ûeba ƒ¿««¿»»«

zÒ‡a e˙kM ‰nÓ ÔenÎÂ¿«»ƒ«∆»¿∆¿≈
ÔÈÚL ,'B‚ "c ‰Lw ‡Ï"…ƒ¿»»»∆ƒ¿»

‰Ê ביטול על  מורה Ì‚Âשכאמור  .[Ûe‚a ‰ÓL d˙BÈ‰a ‰È‰ ∆»»ƒ¿»¿»»¿¿«
Èk e‡" ÏÈÁ˙n‰Œeac ,'‰Bz ÈËewÏ'a ÔBL‡‰ Ó‡na««¬»»ƒ¿ƒ≈»ƒ««¿ƒ¿ƒ

˙B„B‡ ae„Ó ,"˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙ של ‰' עצמו  זה ‰iÏÚ‰עניין  »«»∆««»¿»»¬ƒ»
eÈc ‰" È„ÈŒÏÚ ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔbÓ נהר ƒ«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿«¿≈¿«ƒ

רוחנית אש מבדיל ‰ÈÒÙn˜של  ««¿ƒ
Ba ÏBaËÏ CÈvL Ì‰ÈÈa≈≈∆∆»ƒƒ¿

ÏeËÈa‰ ÔÈÚ)32 בכמה כמבואר  ƒ¿««ƒ
של  הרוחני  הפנימי  שהתוכן  מקומות

של  'ביטול ' הוא הטבילה עניין 

האישית  הביטול ,)המציאות והטבילה,

‰eÚz‚הוא ÁBkLÏ È„k¿≈ƒ¿«««¬
B‡Ba ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆««¿¿
‡lL È„k ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï¿«≈∆»∆¿¿≈∆…

ÌL eÏaÏÈ"33 שבעלותו כדי  ¿«¿¿∆»
שום  כבר  לו  תהיה לא העליון ' עדן  ל 'גן 

שענייני  כך  הקודם מצבו  עם שייכות

אותו  יבלבלו  לא התחתון ' עדן  'גן 

האלוקי  האור  את וליהנות מלקלוט

שהספרים  ונמצא העליון . עדן  שבגן 

זה  קשורים תורה' ו 'לקוטי  אור ' 'תורה

של  בתוכן  ושייכות קשר  שיש בכך  בזה

דרושי  בסוף הן  אור ', 'תורה ספר  סיום

מגילת  דרושי  בסוף והן  ויקהל  פרשת

תורה' 'לקוטי  ספר  להתחלת אסתר ,

לעיל . כמבואר  בשלח, בפרשת בדרוש
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המשך בינור למס' חולין ליום שבת קודש עמ' נ



יי

       
מוגה  בלתי

, ההר מן  כשירד  הכיפורים  יום  "למחרת  משה ", "ויקהל  פרשתנו, ריש  רש "י בפירוש  הביאור 
ואכניש ": ותרגומו דיבורו, פי על  נאספים  הן אלא  בידים , אנשים  אוסף  שאינו הפעיל , לשון והוא 

שהיה  לומר  מקום  יש  דזריזין לכאורה  הסברא  מצד  הן עצמו, הכפורים  ביום  ההר , מן ברדתו
רדתו  ֿ ידי שעל  כיון פעל ), לשון ויאסוף , (ולא  הפעיל  לשון "ויקהל ", הכתוב  לשון מצד  והן מקדימין,
אזי  אליו" מגשת  "ויראו שכאשר  - היותר  (ולכל  מעצמם  יתאספו ֿ ישראל  שבני גרם  הלוחות  עם  מההר 

"" משה ).1אליהם 

שמשמעותו - משה " ש "ויקהל  רש "י מחדש  היה ולכן - מעצמם ) שנאספו (ולא  אותם  הקהיל 
" הן אלא  בידים , אנשים  אוסף  שאינו (כיון) הפעיל  לשון "הוא  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  הכיפורים ", יום 

שהכתוב  כיון (דלכאורה , פעל  לשון ולא  הפעיל , לשון שהוא  ראיה  להביא  ומוסיף  דיבורו", פי על  נאספים 
"וכנש "). (ולא  ואכניש " "ותרגומו - פעל ) לשון שהוא  לפרש  מוטב  הרי משה , ֿ ידי על  שנעשה  מדגיש 

מההר  ברדתו כי, - הכפורים  יום  למחרת  עד  המשכן עשיית  ֿ דבר  על  הציווי עם  המתין שמשה  והטעם 
ו  מסירה  של  ומצב  במעמד  ֿ ישראל  בני היו הכפורים  לעניןביום  מוחלטת  נתינת נתינה  היה  ולא  ,

ענין אודות  עמהם  דיבר  הכפורים  יום  למחרת  ורק  נוסף ; לענין .מקום 

התורה 2וההוראה  לימוד  גם  להיות  צריך  המשכן, דעשיית  העבודה  מעלת  גודל  שלמרות  מסירה 3, מתוך 
בלבד  התורה  בלימוד  חובה  ידי לצאת  אפשר  שאי אלא  ענין 4ונתינה , גם  להיות  צריך  זה  ולאחרי ,

יתברך 5המעשה  לו דירה  לעשות  שיחות 6, בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  -
ואילך . 210 עמוד  ו חלק 

***

 בלימוד רק  ֿ ישראל  בני עסקו הכפורים  ביום  סיני מהר  משה  שברדת  לעיל  בהאמור  להוסיף  ויש 
המשכן: עשיית  אודות  משה  עמהם  דיבר  הכפורים  יום  למחרת  ורק  התורה ,

זה  שלפני בהתוועדות  שכתוב 7נתבאר  משה "8מה  פני עור  קרן כי משה  פני את  ישראל  בני "וראו
בפסוק  ולא  עצמו, בפני אל 9בפסוק  דיבר  שמשה  שבשעה  - יצווה " אשר  את  ישראל  בני אל  "ודיבר 

בתכלית , ביטול  מתוך  הדברים , בשמיעת  לגמרי שקועים  ֿ ישראל  בני היו הקב "ה , ציווי ללמדם  ֿ ישראל  בני
חז"ל  לראי 10ובלשון לא  גם  נוסף , לדבר  שייכים  היו לא  מעשה  ובשעת  מר ", נוטפות  "שפתותיו פני : ית 

עצמו). בפני (כענין משה 
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ֿ לא.1) ל  לד , תשא
המשכן 2) ישנו שהרי  - קיים ביהמ "ק שאין לזמן בנוגע גם

"בתוכו  בתוכם", "ושכנתי  ח ) כה, (תרומה שעז"נ האדם, שבנפש
עה"פ. אלשיך  (ראה ואחד " אחד  כל  בתוך  בתוכם, אלא נאמר לא
דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח  כ "ק שמבאר וכפי  ועוד ), א. סט , של "ה
היא  שהעבודה ואילך ), 119 ע' תש"י  (סה"מ  ההילולא במאמר
קרש  להיות העולם שקר את להפוך  היינו, למשכן, קרשים לעשות
תוכן  גם שזהו הקב"ה, עם "קשר" של  ענין נעשה ועי "ז למשכן,
המשכן), קרשי  נעשו (שמהם עומדים" שטים ד "עצי  הענין

אלקות. עם העולם את ומקשר שמחבר "עמוד " בדוגמת
חסיד ".3) הארץ עם "לא מ "ה) פ"ב (אבות וכמארז"ל 
תפלה4) "זמן א) יו"ד , (שבת תורה וכמארז"ל  וזמן  לחוד

בירור  ענינה  תפלה  והרי  המשכן לחוד", ענין כמו העולם, והעלאת
כנגד  התפלה להיות צריכה שלכן משכן), (דאקרי  והמקדש

לח ) ו, ֿ ב הימים (דברי  שנאמר דרך המקדש, אליך  "והתפללו
ולבית  גו' והעיר גו' וש"נ).ארצם רסצ"ד . או"ח  אדה"ז (שו"ע גו'"

ראשונה 5) שבפרשה דק"ש, הפרשיות בב' גם וכמודגש
בעיקר  מודגש השני ' ובפרשה התורה, לימוד  ענין בעיקר מודגש
סה"מ  ואילך . רלח  ע' ואתחנן אוה"ת (ראה המצוות קיום ענין

ועוד ). קעח . ע' תרנ"ח 
עבודה,6) סוגי  ב' אודות שמדובר לכאורה,ואף ששייכים,

(ש"אין אדם בני  סוגי  ֿ לשני  ובעלי  ֿ אוהל  יושבי  שוות "), דיעותיהם 
- כו'.עסק  ביניהם המחבר הוא ישראל , רועה רבינו, משה הנה
חמ "ב 7) התוועדויות - מנחם (תורת ס"כ  תשא ש"פ שיחת

.(296 ע'
לה).8) (לד , תשא ס"פ
לד .9) שם,

וש"נ.10) ב. ל , שבת
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שכתוב  וכמו עמהם , שדיבר  בשעה  משה  פני את  אמנם  ראו ֿ ישראל  בני רואות 11כלומר : עיניך  "והיו
" שזהו רק  ראו זו בראיה  אבל  מוריך ", "וראו את  אזי הדיבור , גמר  לאחרי ורק  התורה ; מקור  - "

את  ישראל  בני  קירון" הנה  הלימוד , בשעת  ֿ כן ֿ שאין מה  משה ", פני עור  קרן "כי הבחינו) (ואז "
בטיהרא " "שרגא  בבחינת  היה  פניו" ד "מוריך ".12עור  הענין לגבי

בענין  לגמרי שקועים  ֿ ישראל  בני היו הכפורים  ביום  סיני מהר  משה  שברדת  ֿ דידן, בנדון ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
מעשה "התורה  לידי שמביא  תלמוד  ד "גדול  לענין אפילו אחר , לענין שייכים  היו ולא  ,13.

יהבית " כתבית  נפשי ד "אנא  העילוי בעיקר  אצלם  מודגש  היה  גופא  התורה  שבענין - מזה  14ויתירה 

לתושיה " ד "כפלים  באופן שהיו שניות  בלוחות  שהיו 15(ובפרט  כו', הדינים  פרטי לימוד  כ "כ  ולא  ,(
בירושלמי  שכתוב  מה  ֿ דרך  ועל  נאמר 16בהעלם , שעליהם  ללוחות  כתובים ",17בנוגע  הם  ומזה  "מזה 

ֿ זה  ֿ דרך  ועל  בהעלם . אלא  בגלוי זה  שאין - כו' קל  לדקדוק  עד  התורה , עניני כל  כלולים  היו שבלוחות 
ברדת  שנאמר  למה  את בנוגע  "ויצום  סיני מהר  סיני"משה  בהר  אתו ה ' דיבר  אף 18אשר  הנה  -

רש "י  שכתב  כמו זה , שלאחרי הזמן משך  כל  על  קאי מקרא  של  הענין 19שפשוטו כל  הוא  הוה  ש "לשון
אז  כבר  היו זה , שלאחרי הזמן כל  במשך  שנאמרו שבתורה  הציוויים  שכל  מרומז שבזה  לומר  יש  הזה ",

בהעלם . היה  זה  שענין אלא  הוה ", "בלשון

ה ' צוה  אשר  הדברים  אלה  אליהם  ויאמר  גו' משה  "ויקהל  - הכפורים  יום  למחרת  אותם ".ורק 

 אסתר במגילת  שכתוב  למה  הפעיל ", "לשון משה ", "ויקהל  בין החילוק  ולבאר  להוסיף  "לך 20ויש 
: הפעל לשון "הכנס ", ולא  פעל , לשון היהודים ", כל  את 

להביא  שהתנדבו ֿ ישראל  בני כל  פעולת  ֿ ידי על  המשכן עשיית  ֿ דבר  על  הציווי אודות  מדובר  בפרשתנו
גו'" יביאה  לבו נדיב  "כל  - מישראל ,21תרומה  ואחד  אחד  כל  ֿ ידי על  להיעשות  צריך  שהיה  ענין שזהו ,

רק  היתה  משה  פעולת  עבורם ; זאת  יעשה  שמשה  באופן להיות  יכול  היה  ולא  שבגופו, מצוה  וכמו
פעולת  נאמרה  ולכן ֿ ישראל , בני ֿ ידי על  להיות  הוצרכה  עצמה  הפעולה  אבל  כו', כח  ונתינת  ההתעוררות 

בלשון משה ".משה  "ויקהל  -

פי  על  נאספים  הן אלא  בידים , אנשים  אוסף  "שאינו רש "י לשון אריכות  ולהמתיק  להוסיף  [ויש 
לימוד  (כמו דיבור  של  ענין אודות  ולא  המשכן, עשיית  מעשה , של  ענין אודות  שמדובר  דאף  - דיבורו"

בפה " למוציאיהם  כו' הם  "חיים  נאמר  זה  שעל  העיקר 22התורה , הנה  פעולתם ), היא  בניֿישראל ,בזה  של 
"שאינו - מעשה  על ֿידי היתה  לא  בניֿישראל  את  לעורר  משה  פעולת  אנשים ואילו  ֿ ידי אוסף  על  אלא  ,"

ֿ פי על  נאספים  "הן - "].דיבור 

עלי  "וצומו הצום : בשביל  ֿ ישראל  בני של  התכנסותם  אודות  מדובר  - אסתר  במגילת  ֿ כן ֿ שאין מה 
ימים " במדרש 20שלשת  ואיתא  בניסן, ט "ו גם  היה  שביניהם  ראשון 23, יום  בהם  והרי לה , "שלח  שמרדכי

פסח  אין הלא  המן, גזירת  תתקיים  אם  (כלומר : כו'" פסח  הוא  למה  שבישראל , זקן לו, אמרה  פסח . של 
במפרשים  ומבואר  המובן 24כלל ), ענין אודות  שמדובר  (אף  שבישראל " "זקן בשם  כאן אותו שכינתה  מה 

"זקן  אתה  הלא  ֿ טוב , ביום  זה  בשביל  להתענות  אסור  אם  שאפילו לומר  שנתכוונה  קטן), לילד  גם 
שעה . הוראת  בתור  הדין מן שאינו דבר  לעשות  ובידך  שבישראל ",

אלא  העושים , אל  מתייחס  אינו ֿ דין, בית  הוראת  על ֿפי שנעשה  ענין לעשות והנה , שהורו
. ֿ דין בית  שגגו "אם  שלכן נודע כן, ֿ כך  ואחר  הוראתן על  סומכין והם  העם  ועשו בהוראתן העם  ושגגו .
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הן  עשו שלא  ֿ פי ֿ על  ואף  בהוראה , שגגתן על  חטאת  קרבן להביא  חייבין ֿ דין בית  הרי שטעו, ֿ דין לבית 
בלבד , הוראתן על  אלא  עשו, לא  בין עשו בין כלל  ֿ דין בית  עשיית  על  משגיחין שאין מעשה , בעצמן

ֿ דין" בבית  שתלו מפני העושין, שהם  ֿ פי ֿ על  ואף  הקרבן, מן פטורין העם  .25ושאר 

הדבר  מתייחס  ֿ מקום  מכל  צמו, ֿ ישראל  בני שכל  שאף  ניסן, בט "ו להצום  בנוגע  גם  מובן ,ומזה 
הוראתו. ֿ פי על  היה  שהצום  כיון

"לך  נאמר  שהוא ולכן משה ", "ויקהל  כמו הפעיל , בלשון (ולא  פעל  בלשון היהודים ", כל  את 
אליו. מתייחסת  שלהם  הפעולה  שגם  כיון שלהם ), פעולה  על  ֿ ישראל  בני את  מעורר  רק 

***

.'גו משה  ויקהל  ֿ המתחיל  דבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 תיגמר שההדפסה  היה  רצוני הנה  - עתה  זה  לאור  שיצא  הוספות  עם  ֿ תורה " "לקוטי לספר  בנוגע 
ֿ קודש  השבת  יום  בערב  ֿ תורה ' ה 'לקוטי הדפסת  נסתיימה  שונות , סיבות  מצד  לפועל , אבל  רב , זמן לפני
- פקודי דפרשת  הדרושים  ואילו אור ', שב 'תורה  הדרושים  מסתיימים  זו שבפרשה  ויקהל , פרשת  הזה ,

במאמר  לעיל  (כנזכר  תורה ' ב 'לקוטי הם  - דרעוין" ד "רעוא  בזמן מנחה , בתפלת  לקרוא  ).26שמתחילים 
בעתו" יפה  עשה  הכל  ש "את  לתורה 27וכיון בנוגע  שנאמר  ענין וישר 28(שזהו נכון דבר  זה  הרי - (

השבוע  לפרשת  השייכים  תורה ' שב 'לקוטי הדרושים  כל  את  שבוע  בכל  ילמד  ואחד  אחד  ,29שכל 

ה 'לקוטי - שבהתחלת  בשלח  דפרשת  הדרושים  את  ילמדו זה  ֿ קודש  השבת  יום  שבמשך  טוב , ומה 
פקודי  פרשת  דרושי לימוד  התחלת  לפני לסיימם  יש  שלכן פקודי), דפרשת  הדרושים  (לפני -תורה '

ד "לווה  באופן ולא  השבוע , ימי שבעת  במשך  השבוע  פרשת  של  הדרושים  כל  את  שיסיימו ובאופן
לסמוך 30ופורע " (ויצטרך  ֿ זה  שלאחרי לשבוע  מהם  חלק  ידחה  דרושים , ריבוי בה  שיש  שפרשה  היינו, ,

שהח  הלימוד  להשלים  לו ויתן תשובה "... "בעל  יהיה  שמסתמא  הרע  היצר  סיר ).על 

השירים  שיר  על  לדרושים  טובים ,31ובנוגע  וימים  בשבתות  ובפרט  השנה , ימי כל  על  אותם  יחלקו -
השירים ". "שיר  דרושי גם  כולל  כולו, תורה ' ה 'לקוטי לימוד  את  יסיימו "ברכה " פרשת  שעד  כך ,

: בזה להוסיף  ויש 
א  מיט  יאר  דעם  נעמען ("מ 'דארף  מיוחד  "שטורעם " בה  להיות  צריך  ולכן העיבור , שנת  היא  זו ַַָשנה 
לימוד  ֿ ידי על  - התורה  בפנימיות  ובפרט  התורה , בלימוד  יהי' שה "שטורעם " טוב  ומה  שטורעם "),

האמור . באופן תורה ' ה 'לקוטי

- ומבורכת  טובה  שנה  תומשך  אזי "ברכה ", לפרשת  עד  ֿ תורה  הלקוטי כל  לימוד  את  יסיימו וכאשר 
זו). (שנה  הקודמת  לשנה  בנוגע  גם  אלא  זה , שלאחרי לשנה  בנוגע  רק  לא 

של  באופן יהיה  התורה  שלימוד  הוא  החסידות  תורת  של  שהחידוש  - :ובהקדמה 

להיות  צריך  התורה  שלימוד  ידעו החסידות  התגלות  מענין,קודם  ידעו לא  שבתורה ,אבל 
אצל  שגם  גילתה  החסידות  תורת  אבל  התשובה . לענין זקוקים  אינם  חכמים  שתלמידי סבורים  היו ובכלל 

וכמאמר תלמידי התשובה , ענין להיות  צריך  צדיקים , ואפילו לאתבא 32חכמים , אתא  צדיקייא משיח 
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רפי "ב.25) שגגות הל ' רמב"ם
ואילך ).26) 301 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם (תורת פ"ה
יא.27) ג , קהלת
[ב]).28) יא (פ"ג , עה"פ קה"ר ראה
וש"נ.29) .238 ס"ע חי "ד  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

שנה 30) תמוז ֿ י "ג  י "ב הגאולה ימי  ניסן; י "א מכתב גם ראה
תכד ). ע' ריש שסו; ס"ע חכ "ג  (אג "ק זו

ובהערה 31) ,175 ע' חי "ג  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
שם. 25
ובכ "מ .32) ב. צב, שמע"צ דרושי  לקו"ת ב. קנג , זח "ג  ראה
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אוכל " איננו ד "הסנה  הענין אצלם  נעשה  דוקא  ֿ זה  ֿ ידי (ועל  התורה ,),33בתיובתא  ללימוד  בנוגע  ֿ כן וכמו
למעלה . מלמטה  העלאה  התשובה , ענין גם  בזה  נוגע  למטה , מלמעלה  המשכה  שענינו ֿ פי ֿ על  שאף 

בגמרא  איתא  בנגלה : גם  זה  ענין למטתי",34ומצינו סמוכה  שתהא  תפלתי "על  בנימין אבא  מאמר 
שאחר  בתורה  העסק  "שמעלת  לפי והיינו התפלה , קודם  רצה  לא  ללמוד  שגם  רש "י, בפירוש  ומבואר 

כו'" התפלה  שקודם  מתורה  יותר  גבוה  הוא  מלמטה 35התפלה  העלאה  ענינה  שתפלה  ֿ פי ֿ על  שאף  והיינו, .
לתשובה . בנוגע  גם  הוא  וכן בתורה . גם  פועל  זה  הרי למעלה ,

שצריך  ופירשה  גילתה  החסידות  ותורת  בהעלם , הדבר  היה  - בנגלה  גם  זאת  שמצינו ֿ פי ֿ על  אף  אבל ,
פנימיות  בלימוד  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  דתורה , נגלה  בלימוד  אפילו בתורה , גם  התשובה  תנועת  להיות 

התורה .

גם  פועל  התשובה  ענין -והרי מזה  יתירה  אלא  נעקר , ֿ רצוי הבלתי שהענין באופן רק  ולא  ,
כזכיות " לו נעשו החטא .36ש "זדונות  קודם  שהיה  ומצב  המעמד  לגבי עילוי ניתוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ,

גם  והצלחה  ברכה  תומשך  אזי "ברכה ", פרשת  עד  תורה ' ה 'לקוטי כל  את  יסיימו שכאשר  מובן, ומזה 
למפרע ), גם  שפועל  - החסידות  תורת  של  החידוש  שזהו - התשובה  ענין (בדוגמת  שעברה  השנה  על 

וברוחניות . בגשמיות  רויחי, ומזוני חיי בבני ואחד , אחד  לכל  המצטרך  בכל 

 שבוע בכל  השבוע  דפרשת  תורה ' ה 'לקוטי לימוד  לקבוע  - לפועל  בנוגע  אלא  קאתינא , לדרשה  ולא 
ואחד . אחד  כל  ֿ ידי על 

תורה ' ב 'לקוטי וכמבואר  ומעלה , שנה  עשרים  מבן שהם  אלו על  הוא  בזה  החיוב  שעיקר  37ולהעיר ,

וכל  שנה , עשרים  גיל  שלפני אלו גם  זאת  שיעשו מהנכון ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  שנה , עשרים  דבן השלימות 
בזה  השתתפו הטף  שגם  המשכן, לנדבת  בנוגע  שמצינו ֿ דרך  ועל  משובח . זה  הרי ֿ פי 38המקדים  על  ובפרט  .

בזהר  שכתוב  התורה .39מה  פנימיות  וידעו ילמדו טף  גם  הנה  דמשיחא  שבדרא 

ישנו אשר  את  לכולם , בנוגע  הוא  האמור  שכל  פה ומובן, איננו אשר  ואת  מי 40פה  שכל  ובודאי ,
הבדלה  ולאחרי למכיריו, הדברים  את  יעביר  זה , ענין אודות  לעשותם 41ששומע  אפשר  שאי באופנים  גם  -

המתחיל " ד "אני ובאופן כך ,42בשבת , אחרים , על  גם  לפעול  יוכל  ואז בעצמו, ללמוד  שיחליט  היינו, ,
בלימוד  וועלט ") די ("פארפלייצן העולם  את  שיציפו ועד  חוצה , מעינותיך  ויפוצו הלומדים , ַשיתרבו

החסידות .

לכל , מצוי הספר  יהיה  מחדש , תורה ' ה 'לקוטי נדפס  שעתה  וכיון

שלי - האוצר " "שר  עם  ואדבר  ֿ שחוק ): בבת  הוסיף  שליט "א  אדמו"ר  הספרים 43(כ "ק  את  שימכרו
לכל  יד  בהישג  שיהיה  כדי ההדפסה , מעלות  נמוך  -במחיר 

מן  לגלותו שצריכים  אלא  מישראל , אחד  כל  אצל  ישנו הרצון וגם  ברצון, אלא  תלוי הדבר  שאין כך ,
הגילוי. אל  ההעלם 

:' תורה שב 'לקוטי הדרושים  מעלת  בגודל  ונסיים 
סיפר  אדמו"ר  וחמי מורי קדושת  מקומם ),44כבוד  את  שמילא  ֿ זה  שלפני נשיאינו רבותינו (בשם 

מאמרים . אלפיים  מתוך  צדק ' ה 'צמח  אותם  בחר  תורה ', ב 'לקוטי שנדפסו שהמאמרים 
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ואילך .33) 46 ע' תש"ב סה"ש וראה ב. ג , שמות
ב.34) ה, ברכות
ב.35) צו, ברכה לקו"ת
ב.36) פו, יומא
רע"א.37) ב, במדבר
רפי "א.38) דר"נ אבות
א.39) קיח , ח "א
יד .40) כט , נצבים - הכתוב לשון ע"פ
(41- למסור שליט "א אדמו"ר כ "ק הורה הבדלה לאחרי 

אפשרות  ויש ערנסט "... עס מ 'מיינט  "אז - ה"חזרה" ַעבור
היכן  ישאל  ב"יחידות", או הבאה, שבהתוועדות רעכט ") ("ס'איז

אוחזים...
ועוד .42) טו. וארא תנחומא - חז"ל  ל '
ה"מרכז 43) מנהל  - חדקוב אייזיק מרדכי  חיים ר' הרה"ח 

) חינוך " ).לעניני 
מנחם 44) תורת גם וראה קטן. פורים א, אדר יד  יום" "היום

.432 ע' חכ "ז התוועדויות -

      

פחות ? ולא  יותר  לא  מאמרים , אלפיים  במספר  הדיוק  מהו ולכאורה :

רז"ל  מאמר  ֿ פי על  בדרושי 45ויובן בזה  המבואר  וידוע  עולם ", של  לברייתו תורה  קדמה  שנה  "אלפיים 
שנה "?46חסידות  "אלפיים  לומר  שייך  איך  ֿ כן, ואם  הזמן, ענין היה  לא  העולם  בריאת  קודם  דלכאורה , ,

אלפים  ב ' היינו שנה " ש "אלפיים  הוא  הענין אך  - לפי שינוי, מלשון "שנה ", בשם  שנקראים  ,
מזולתה . שונה  היא  מדריגה  שכל 

שבמאמרים  - מאמרים  אלפיים  מתוך  ֿ צדק ' ה 'צמח  בחר  ֿ תורה  שבלקוטי שהמאמרים  הענין תוכן וזהו
התורה . פנימיות  שבכללות  שנה ) (אלפיים  מדריגות  אלפים  ב ' ונכללו נקבעו ֿ תורה  שבלקוטי

ֿ צדק , הצמח  על  ולסמוך  להאמין יש  זה , דרוש  של  ענינו תוכן רק  דרוש  בכל  רואים  שבגלוי ֿ פי ֿ על  ואף 
שכתוב  מה  ֿ דרך  (ועל  התורה  שבפנימיות  הדרושים  כל  כללות  ובהעלם  בפנימיות  ישנו ֿ תורה  שבלקוטי

תר "ך 16בירושלמי  רק  ראו שבגלוי ֿ פי ֿ על  אף  סופרים , ודקדוקי תורה  דקדוקי כל  כתובים  היו שבלוחות 
אותיות ).

פנימיות  של  הענינים  כל  כלולים  שבהם  ֿ תורה , שבלקוטי הדרושים  כל  את  יסיימו שכאשר  מובן, ומזה 
מר " "אתי אזי חוצה " מעינותיך  "יפוצו שכאשר  משיחא  מלכא  הבטחת  תקויים  אזי בקרוב 47התורה , ,

ממש .

***

 תיבות דלכאורה  - החצר " קלעי "כמדת  החצר ", קלעי "לעומת  פרשתנו, סוף  רש "י בפירוש  הביאור 
מבאר  שהכתוב  רש "י, מפרש  ולכן מיותרות , (ולא אלו אמות  חמש  היתה  החצר  שער  מסך  שקומת 

" להיות  הוצרך  שהמסך  כיון ה "דלת "יותר ), ענין רש "י שלשיטת  ונמצא , מהם . חלק  החצר ", קלעי
הוא  החצר ") שער  "מסך  היה  שיטתו (שבמקומו היא  לכך  ובהתאם  החצר ), מפתח  חלק  פתיחה , (ולא 

שבעולם  - המלכות  ספירת  ל "דלת ", בנוגע  הענינים , ובפנימיות  במזוזה . חייב  דלת  בלי פתח  שגם  בש "ס ,
" רק  נאמר  ֿ מקום  ומכל  והסתימה . ההעלם  פעולת  בעיקר  נרגשת  הפשט , עולם  החצר "העשיה , קלעי

לפעול  כח  נותנת  התורה  כי תמידי, והעלם  הפסק  שענינם  הקלעים  כמו ממש  זה  שאין "כמדת "), (ולא 
ט "ז  חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - וגילוי פתיחה  של  ענין
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בתחלתה.45) פי "ט  ויק"ר ד . צ, תהלים מדרש
דחה"ש46) ב' דיום שנה אלפיים ד "ה (תורת ראה תשי "א

וש"נ. ואילך ). 133 ע' ח "ג  התוועדויות - מנחם
ובכ "מ ).47) בתחלתו. (כש"ט  דהבעש"ט  אגה"ק



טו       

פחות ? ולא  יותר  לא  מאמרים , אלפיים  במספר  הדיוק  מהו ולכאורה :

רז"ל  מאמר  ֿ פי על  בדרושי 45ויובן בזה  המבואר  וידוע  עולם ", של  לברייתו תורה  קדמה  שנה  "אלפיים 
שנה "?46חסידות  "אלפיים  לומר  שייך  איך  ֿ כן, ואם  הזמן, ענין היה  לא  העולם  בריאת  קודם  דלכאורה , ,

אלפים  ב ' היינו שנה " ש "אלפיים  הוא  הענין אך  - לפי שינוי, מלשון "שנה ", בשם  שנקראים  ,
מזולתה . שונה  היא  מדריגה  שכל 

שבמאמרים  - מאמרים  אלפיים  מתוך  ֿ צדק ' ה 'צמח  בחר  ֿ תורה  שבלקוטי שהמאמרים  הענין תוכן וזהו
התורה . פנימיות  שבכללות  שנה ) (אלפיים  מדריגות  אלפים  ב ' ונכללו נקבעו ֿ תורה  שבלקוטי

ֿ צדק , הצמח  על  ולסמוך  להאמין יש  זה , דרוש  של  ענינו תוכן רק  דרוש  בכל  רואים  שבגלוי ֿ פי ֿ על  ואף 
שכתוב  מה  ֿ דרך  (ועל  התורה  שבפנימיות  הדרושים  כל  כללות  ובהעלם  בפנימיות  ישנו ֿ תורה  שבלקוטי

תר "ך 16בירושלמי  רק  ראו שבגלוי ֿ פי ֿ על  אף  סופרים , ודקדוקי תורה  דקדוקי כל  כתובים  היו שבלוחות 
אותיות ).

פנימיות  של  הענינים  כל  כלולים  שבהם  ֿ תורה , שבלקוטי הדרושים  כל  את  יסיימו שכאשר  מובן, ומזה 
מר " "אתי אזי חוצה " מעינותיך  "יפוצו שכאשר  משיחא  מלכא  הבטחת  תקויים  אזי בקרוב 47התורה , ,

ממש .

***

 תיבות דלכאורה  - החצר " קלעי "כמדת  החצר ", קלעי "לעומת  פרשתנו, סוף  רש "י בפירוש  הביאור 
מבאר  שהכתוב  רש "י, מפרש  ולכן מיותרות , (ולא אלו אמות  חמש  היתה  החצר  שער  מסך  שקומת 

" להיות  הוצרך  שהמסך  כיון ה "דלת "יותר ), ענין רש "י שלשיטת  ונמצא , מהם . חלק  החצר ", קלעי
הוא  החצר ") שער  "מסך  היה  שיטתו (שבמקומו היא  לכך  ובהתאם  החצר ), מפתח  חלק  פתיחה , (ולא 

שבעולם  - המלכות  ספירת  ל "דלת ", בנוגע  הענינים , ובפנימיות  במזוזה . חייב  דלת  בלי פתח  שגם  בש "ס ,
" רק  נאמר  ֿ מקום  ומכל  והסתימה . ההעלם  פעולת  בעיקר  נרגשת  הפשט , עולם  החצר "העשיה , קלעי

לפעול  כח  נותנת  התורה  כי תמידי, והעלם  הפסק  שענינם  הקלעים  כמו ממש  זה  שאין "כמדת "), (ולא 
ט "ז  חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - וגילוי פתיחה  של  ענין
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בתחלתה.45) פי "ט  ויק"ר ד . צ, תהלים מדרש
דחה"ש46) ב' דיום שנה אלפיים ד "ה (תורת ראה תשי "א

וש"נ. ואילך ). 133 ע' ח "ג  התוועדויות - מנחם
ובכ "מ ).47) בתחלתו. (כש"ט  דהבעש"ט  אגה"ק

      

פחות ? ולא  יותר  לא  מאמרים , אלפיים  במספר  הדיוק  מהו ולכאורה :

רז"ל  מאמר  ֿ פי על  בדרושי 45ויובן בזה  המבואר  וידוע  עולם ", של  לברייתו תורה  קדמה  שנה  "אלפיים 
שנה "?46חסידות  "אלפיים  לומר  שייך  איך  ֿ כן, ואם  הזמן, ענין היה  לא  העולם  בריאת  קודם  דלכאורה , ,

אלפים  ב ' היינו שנה " ש "אלפיים  הוא  הענין אך  - לפי שינוי, מלשון "שנה ", בשם  שנקראים  ,
מזולתה . שונה  היא  מדריגה  שכל 

שבמאמרים  - מאמרים  אלפיים  מתוך  ֿ צדק ' ה 'צמח  בחר  ֿ תורה  שבלקוטי שהמאמרים  הענין תוכן וזהו
התורה . פנימיות  שבכללות  שנה ) (אלפיים  מדריגות  אלפים  ב ' ונכללו נקבעו ֿ תורה  שבלקוטי

ֿ צדק , הצמח  על  ולסמוך  להאמין יש  זה , דרוש  של  ענינו תוכן רק  דרוש  בכל  רואים  שבגלוי ֿ פי ֿ על  ואף 
שכתוב  מה  ֿ דרך  (ועל  התורה  שבפנימיות  הדרושים  כל  כללות  ובהעלם  בפנימיות  ישנו ֿ תורה  שבלקוטי

תר "ך 16בירושלמי  רק  ראו שבגלוי ֿ פי ֿ על  אף  סופרים , ודקדוקי תורה  דקדוקי כל  כתובים  היו שבלוחות 
אותיות ).

פנימיות  של  הענינים  כל  כלולים  שבהם  ֿ תורה , שבלקוטי הדרושים  כל  את  יסיימו שכאשר  מובן, ומזה 
מר " "אתי אזי חוצה " מעינותיך  "יפוצו שכאשר  משיחא  מלכא  הבטחת  תקויים  אזי בקרוב 47התורה , ,

ממש .

***

 תיבות דלכאורה  - החצר " קלעי "כמדת  החצר ", קלעי "לעומת  פרשתנו, סוף  רש "י בפירוש  הביאור 
מבאר  שהכתוב  רש "י, מפרש  ולכן מיותרות , (ולא אלו אמות  חמש  היתה  החצר  שער  מסך  שקומת 

" להיות  הוצרך  שהמסך  כיון ה "דלת "יותר ), ענין רש "י שלשיטת  ונמצא , מהם . חלק  החצר ", קלעי
הוא  החצר ") שער  "מסך  היה  שיטתו (שבמקומו היא  לכך  ובהתאם  החצר ), מפתח  חלק  פתיחה , (ולא 

שבעולם  - המלכות  ספירת  ל "דלת ", בנוגע  הענינים , ובפנימיות  במזוזה . חייב  דלת  בלי פתח  שגם  בש "ס ,
" רק  נאמר  ֿ מקום  ומכל  והסתימה . ההעלם  פעולת  בעיקר  נרגשת  הפשט , עולם  החצר "העשיה , קלעי

לפעול  כח  נותנת  התורה  כי תמידי, והעלם  הפסק  שענינם  הקלעים  כמו ממש  זה  שאין "כמדת "), (ולא 
ט "ז  חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - וגילוי פתיחה  של  ענין
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בתחלתה.45) פי "ט  ויק"ר ד . צ, תהלים מדרש
דחה"ש46) ב' דיום שנה אלפיים ד "ה (תורת ראה תשי "א

וש"נ. ואילך ). 133 ע' ח "ג  התוועדויות - מנחם
ובכ "מ ).47) בתחלתו. (כש"ט  דהבעש"ט  אגה"ק

אגרות קודש
 ב"ה,  א' אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ג' הנני ממהר לענות עליו כיון שהוא נוגע לטהרת בנות ישראל, אשר 

אין כדאי להמשיך עוד השקו"ט ודו"ד, ותומ"י להתחיל בהתקונים שעליהם כבר יש הסכמה, ומובן 

אשר גם בשאר התקונים צריך להשתדל באופן המתאים...

כשמדברים  תכופות  לעתים  אשר  עד"ז  הדבור  מתחילים  אופן  באיזה  תלוי  גדולה  במדה 

שאין  והעיקר  הראשונים  על  לעז  הוצאת  כלל  כאן  ואין  גדול  ענין  ואינו  פשוט  דבר  שזהו  בפשיטות 

מטריחים אחרים ונותנים להם כבוד, אפשר להוציא כל הדברים לפועל מבלי קישויים ובפרט כאשר 

כבר יתחילו בהתקונים ויווכחו כל הצדדים שאין מכוונים למעט גדולתם וכיו"ב בקל יותר יסכימו גם 

על שאר התקונים והענינים אף שלא ידברו אודותם עד אז.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.



טז

      
    

מוגה  בלתי

שבפרשת א . השוה  והצד  המשותפת  הנקודה 
שקורין  זו שנה  (כבקביעות  שקלים  ובפרשת  ויקהל 
שבשתיהן  - ויקהל ) פרשת  בשבת  שקלים  פרשת 
ובשייכות  בקשר  ישראל  של  אחדותם  מודגשת 

להמשכן:

בני  עדת  כל  את  משה  "ויקהל  - ויקהל  בפרשת 
גו' ישראל  בני עדת  כל  אל  משה  ויאמר  גו' ישראל 

וגו'" לה ' תרומה  מאתכם  בנ"י 1קחו כל  הקהלת  -
המשכן. ומלאכת  נדבת  לצורך 

בני  ראש  את  תשא  "כי - שקלים  ובפרשת 
תרומה  גו' השקל  מחצית  גו' יתנו זה  גו' ישראל 

תרומה 2לה '" בנתינת  בנ"י כל  של  השתתפותם  -
עבור  עומד 3לה ' שעליו היסוד  שהם  האדנים ,

ועבור  ושנה 3המשכן, שנה  כל  של  ציבור  ,4קרבנות 
(וביהמ "ק ) המשכן של  ענינו עיקר  .5שהם 

שקלים  פרשת  של  בשייכותה  ביאור  להוסיף  ויש 
מחוברין לפרשת  כשהן ֿ פקודי ויקהל  ,6(לא 

פרשת  של  תוכנה  דלכאורה , - בפ "ע  ויקהל ) אלא 
לפרשת  שייך  לפרשת 7שקלים  מאשר  (יותר 

כי: ויקהל ),

אודות  מדובר  שקלים  בפרשת   כי" -
ישראל  בני ראש  את  גו'תשא 

על  העובר  כל  יתנו זה  מבן אותם  גו'
לקבל  "כשתחפוץ  גו'", ומעלה  שנה  עשרים 

. הם  כמה  השקל לדעת  מחצית  אחד  כל  יתן .

השקלים  את  ותמנה  . המונין דרך  .
כו'" זה  אחר  זה  הנמנין את  .8מעבירין

לפרשת  שייך  זה  פקודי וענין "אלה  -
זוהמ  "בפרשה  נדבת שכן", משקלי כל 

"כסף 9המשכן" גם  כולל  , 'גו ככר  מאת 
מבן  הפקודים  על  העובר  לכל  גו' השקל  מחצית 
"כך  וגו'", אלף  מאות  לשש  ומעלה  שנה  עשרים 

ישראל  היו  "'בפ '10כו רש "י כפירוש  ,
(מג '3תשא  הראשונה  שהתרומה  שקלים ) (פ '

שמנאן  אדנים  "תרומת  היא  שבפרשה  התרומות )
מחצית  אחד  כל  ונתנו המשכן, בנדבת  כשהתחילו
פקודי  וכסף  שנאמר  הככר , למאת  ועלה  השקל ,

כו'". האדנים  נעשו ומהם  ככר , מאת  העדה 

מודגשת  שבה  ויקהל  פרשת  משא "כ  
  מציאות ," כלשון של  ,"

"11הכתוב  (ולא  יחיד  לשון גדול ", "קהל 
להבין  צריך  - ואחד ) אחד  דכל  המנין ע "י העדה ",

אודות  מדובר  שבה  שקלים  לפרשת  שייכותה 
בנ"י?

שבין ב . החילוק  תוכן תחילה  לבאר  ויש 
לקונו  האדם  עבודת  בכללות  ל "פקודי" "ויקהל "

לבו" אל  ובהקדמה :12("יתן - (

ו"פקודי" ד "ויקהל " הפירוש  על  נוסף 
 דבנ"י ההקהלה  על  קאי ש "ויקהל " ,

ו"פקודי" ישראל "), בני עדת  כל  את  משה  ("ויקהל 
המשכן"), פקודי ("אלה  המשכן נדבת  מנין על  קאי
מהשמות  וההוראה  הלימוד  הפירוש , גם  ישנו

ו"פקודי" עבודת "ויקהל " לכללות  בנוגע 
על  (נוסף  "ויקהל " קאי זה  שבענין לקונו, האדם 
המשכן, דעניני ההקהלה  על  גם  דבנ"י) ההקהלה 
על  גם  המשכן) נדבת  מנין על  (נוסף  קאי ו"פקודי"

דבנ"י. המנין
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ואילך .1) א לה,
ֿ יג .2) יב ל ,
טו.3) שם, פרש"י 
ובאחד 4) חדשה, מתרומה ניסן בר"ח  להקריבם שמתחילים

מחצית  ואחד  אחד  כל  שיכין כדי  השקלים על  משמיעין באדר
פ"ד  ה"ט . פ"א שקלים הל ' (רמב"ם ליתן עתיד  ויהי ' שלו השקל 

הי "א).
ריש 5) (רמב"ם הקרבנות" בו מקריבים להיות מוכן לה' "בית

ביהב"ח ). הל '
ואז 6) פשוטה, בשנה רק הוא ֿ פקודי  דויקהל  החיבור שהרי 

בפרשת שקלים פרשת (שקורין קורין מעוברת ובשנה ,
ש"פ  לאחרי  שבועות כמה שני , אדר מברכים בשבת שקלים פרשת

ופקודי  ויקהל  לאחרימשפטים) שבטואו"ח  הלוחות (ראה
לניסן). הסמוך  אדר קביעות טו מאמר לבינה עתים סתכ "ח .

פקודי .7) פ' בשבת שקלים פרשת שקורין שנים ויש

ֿ יג .8) יב שם, פרש"י 
ובפרש"י .9) פקודי  ר"פ

ובפרש"י .10) ֿ כו כה לח ,
ז.11) לא, ירמי '
ב.12) ז, קהלת
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המשכן  ו)מלאכת  שב (נדבת  - הענין ונקודת 
פקודי 13בפועל  ויקהל  הפרשיות  נכללים 14(תוכן (

עם  העבודה  הן לקונו, האדם  שבעבודת  הענינים  כל 
(כמ "ש  שבו בהמשכן מקדש 15עצמו, לי "ועשו

בתוכם , אלא  נאמר  לא  "בתוכו בתוכם ", ושכנתי
כאו"א " בעולם ,16בתוך  בחלקו העבודה  והן ,(

(י"ג בעולם  שבחלקו הגשמיים  מהענינים  לעשות 
לה ' משכן דברים ) שעבודתו 17וט "ו ועיקר , ועוד  ,

כלל  עם  שמתאחד  באופן היא  מישראל  כאו"א  של 
כמוך " לרעך  "ואהבת  (כהציווי שהוא 18ישראל  ,

בתורה " גדול  התורה 19"כלל  כל  ש "זהו ועד  ,
מישראל 20כולה " כו"כ  על  שפועל  עי"ז ובפרט  ,(

בנוגע  והן לעצמם  בנוגע  (הן קונם  את  לשמש 
הפעולה  שלימות  תלוי' שבזה  - בעולם ) לחלקם 
לבנ"י  בנוגע  הן בתוכם ", ושכנתי מקדש  לי ד "ועשו

רבים לשון "בתוכם" בנוגע21עצמם, והן ,
בנ"י  כל  של  העבודה  שבצירוף  בעולם , לעבודתם 
כולו  העולם  נעשה  הפרטי) בחלקו (כאו"א  בעולם 

ית '. לו (משכן) דירה 

ד "ויקהל " האופנים  בב ' היא  העבודה  וכללות 
- "ויקהל " עניני 22ו"פקודי": כל  של 

מחשבה  לבושיהם  וג ' נפשו כחות  (עשר  האדם 
(שבהם  העולם  עניני וכל  בנ"י, כל  ומעשה ), דיבור 

בנ"י) של  עבודתם  -נעשית  ו"פקודי" ,
החשבון   כאו"א האדם , עניני מכל 

כיצד  העולם , שבעניני ופרט  פרט  וכל  מבנ"י,
זה  פרט  .מנצלים 

(א) - אופנים ב' ישנם גופא ובזה
אחת  פרשה  שנעשים  כפי ֿ פקודי" עבודה 23"ויקהל  ,

פרשיות  ב ' שהן כפי ו"פקודי" "ויקהל " (ב ) אחת ,
בפ "ע , ועבודה  פרשה  היא  ש "ויקהל " זו), (כבשנה 

בפ "ע  ועבודה  פרשה  היא  :24ו"פקודי"

ש "ויקהל " לומר  נראה  ראשונה  בהשקפה 
הוא  ש "ויקהל " היינו, ופרט , כלל  כמו הם  ו"פקודי"
כמודגש  ד "פקודי", העבודה  פרטי כל  של  הכלל 
אחד , וענין אחת  פרשה  שנעשים  שלהם  בהחיבור 
בפרט  (ואין שבפרט  מה  אלא  בכלל  שאין כשם 

שבכלל ) מה  .25אלא 

ושבוע  בשבת  קורין שנים  שבכמה  כיון 26אבל ,

פ ' קורין שלאח "ז בשבוע  (ורק  בפ "ע  ויקהל  פ ' זה 
עבוד  אופן שישנו עכצ "ל , ד "ויקהל "פקודי), ה 

בפ "ע  וענין עבודה  אלא  פרטים , של  כלל  שאינו
אחרת ) לעבודה  הכנה  בתור  לא  קורין 27(וגם  ואז ,

כדלקמן. שקלים , פ ' גם  ויקהל  בפ '

הענין:ג . וביאור 

אופנים : בב ' להיות  יכולה  ית ' לו משכן עשיית 
הכל  את  להקהיל  שצריכים  כללית  גישה  ע "י (א )

. "ויקהל  - המשכן ובאופן לעשיית  לה '", תרומה  .
והותר " גו' להביא  העם  ע "י 28ש "מרבים  (ב ) ,

חשיבותו  ופרט , פרט  כל  של  במציאותו ההתבוננות 
לנצל  כדי המיוחדות , ותכונותיו מעלותיו המיוחדת ,
באופן  כו', ותכונה  מעלה  כל  ופרט , פרט  כל 
מסויים  חלק  להיות  לקונו, להשימוש  המתאים 
נדבת  משקלי "כל  המשכן", "פקודי - בהמשכן

. ולנחושת  ולזהב  לכסף  עבודתו"המשכן לכל  .9,
ואופן  ודבר  דבר  כל  של  המדוייק  הסכום  פירוט 

המשכן. במלאכת  ניצולו
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על 13) תרומה נוסף בפרשיות - המשכן דמלאכת
תצוה.

ויום 14) שבת דערב הרמב"ם לשיעורי  מהשייכות ולהעיר
המקדש. כלי  הלכות והתחלת הבחירה בית הלכות סיום - הש"ק

ח .15) כה, תרומה
ועוד .16) א. סט , של "ה עה"פ. אלשיך  ראה
לציווי17) שבת אזהרת להם ש"הקדים בכך  גם כמרומז

אותם  לעשות ה' צוה אשר הדברים "אלה כמ "ש המשכן", מלאכת
וגו'" קודש לכם יהי ' השביעי  וביום מלאכה תעשה ימים ששת
"דברים  מלאכות, ל "ט  למדים שמזה ובפרש"י ), פרשתנו (ריש
(בגמטריא  אלה שלשה) הרי  חד  לרבות (ה' הדברים תרי ) (משמע
ע, (שבת מלאכות" ותשע שלושים אלו ל "ט ), (הרי  הדברים ל "ו)
המעשה  ימי  בששת מלאכות בל "ט  שההתעסקות - ובפרש"י ) א

המשכן. עשיית לצורך  אלא אינה
יח .18) יט , קדושים
עה"פ.19) ופרש"י  תו"כ 
זה.20) הש"ק דיום שיעור - פל "ב תניא וראה א. לא, שבת
גם 21) אלא בפ"ע, ואחד  אחד  כל  בתוך  רק לא כלומר:

אבינו ברכנו "כמ "ש יחד , כולם כשמתאחדים ובעיקר 
שם). (תניא פניך " באור

משה 22) ניצוץ גם כולל  - משה" "ויקהל  - משה של  בכחו
רפמ "ב). (תניא מישראל  שבכאו"א

פרשת 23) התחלת עם ויקהל  פרשת דסוף החיבור על  נוסף
וסיום פ  לפקודי , גם שייכת ויקהל  שהתחלת - (ברביעי ) קודי 

לויקהל . גם שייך  פקודי 
בפ'24) שקורין - שקלים פ' אליהן שייכת נפרדות וכשהן

פקודי . בפ' או זו), (כבשנה ויקהל 
א.25) ו, בכורות סע"ב. מה, סנהדרין
הזמן.26) כללות ההיקף, ימי  שבעת כל  שכולל 
מחוברות 27) ֿ פקודי  ויקהל  שפרשיות שבשנים לומר, ויש

שפרשיות  ובשנים פרטים, של  כלל  הוא ש"ויקהל " בעיקר נרגש
בפ"ע. הו"ע ש"ויקהל " בעיקר נרגש נפרדות ופקודי  ויקהל 

ֿ ז.28) ה לו,
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הדברים , בסדר  רק  (לא  הוא  שביניהם  והחילוק 
שמתחילים  או (ויקהל ) מהכלל  מתחילים  אם 
בתוכן  ובעיקר ) גם  אלא  (פקודי), מהפרטים 

עצמה : העבודה 

כל  של  במציאותו מההתבוננות  כשמתחילים 
ובעיקר  לראש  לכל  נרגשת  - (פקודי) ופרט  פרט 

  מעלה חשיבות , בעלת  מציאות  ,
זו  שמציאות  לפעול  היא  והעבודה  מיוחדת , ותכונה 

שבעולם ) (וע "ד (מציאות  המשכן לעשיית 
קוני" את  לשמש  נבראתי תחילה 29"אני שנרגשת  -

לשמש  ש "נבראתי הוא  והחידוש  ד "אני", המציאות 
ואלקות בפשיטות מציאות י"; נ קו את

).30בהתחדשות 

את  להקהיל  הכללית  מהגישה  וכשמתחילים 
לראש  לכל  נרגשת  - (ויקהל ) המשכן לעשיית  הכל 

ובעיקר  ועשו" ,"לשמי" ,31מקדש ",
ומקהילים  (שאוספים  העולם  בעניני גם  ובמילא ,
המציאות  (לא  בעיקר  נרגש  המשכן) עשיית  לצורך 
שכל  אלא  המשכן, לעשיית  שנוצלה  שלהם ,

המשכן אלא ) אינה  מציאותם  אני" (וע "ד 
 "קוני את  תחילה 32לשמש  שנרגשת  -

שכל  הנברא , במציאות  הוא  והחידוש  ית ', מציאותו
מציאותו  אלקות קונו; את  לשמש 

בהתחדשות  ומציאות  ).30בפשיטות 

המשכה  שבין החילוק  - קצת  אחר  בסגנון
:33להעלאה 

של  באופן היא  ד "פקודי" -העבודה 
(בכל  העולם  שבמציאות  האלקות  ולגלות  להמשיך 
דרגת  - ותכונתו) מעלתו ענינו, לפי ופרט  פרט 

האלקות   היא ד "ויקהל " והעבודה  ;
של  כל באופן את  ולהעלות  להקהיל  -

(גדרי  ממציאותם  היציאה  ע "י שבעולם  הענינים 
האלקות 34העולם  לדרגת  וההתעלות  (
.

הדירה  עשיית  יותר  נרגשת  שב "פקודי" ונמצא ,
 ותכונה מעלה  פרט , בכל  העולם , בגדרי ,

יותר  נרגשת  וב "ויקהל " העולם ; שבעניני כו'
הדירה  עשיית   צריך כולם  הענינים  שבכל  ,
הגילוי בנוגע להיות  כלומר : ית '.

,"ד "פקודי בהעבודה  מעלה  יש  (בתחתונים )
המעלה  (החשיבות  העולם  גדרי מצד  להיותה 

בנוגע  אבל , ופרט ), פרט  שבכל  והתכונה 
 בהעבודה היא  המעלה  ית ') לו (דירה 

ית '. דעצמותו ההתגלות  מצד  להיותה  ד "ויקהל ",

- בפ "ע  ד "ויקהל " הענין תוכן לבאר  יש  ועפ "ז
הענינים  כל  שהקהלת   היא 

כל שהיא  של  מציאותם  לגדר  משייכות 
כו', ותכונותיהם מעלותיהם ופרטי הענינים

ית ' אליו ומתקהלים  ממציאותם  .35שיוצאים 

יותר ד . עוד  מודגש  בפ "ע  "ויקהל " של  ענינו
ד "ויקהל " הקריאה  שלאחרי - זו שנה  בקביעות 

פרשת  קורין .36בפ "ע 

גו' יתנו "זה  - שקלים  בפרשת  הביאור  ובהקדם 
השקל  גרה  עשרים  הקודש  בשקל  השקל  מחצית 
ימעיט  לא  והדל  ירבה  לא  העשיר  גו' השקל  מחצית 

השקל " להבין:37ממחצית  צריך  דלכאורה  -

של  באופן שצ "ל  קדושה  בעניני הוא  כלל  א )
 מצות דוקא" הקרבנות : בעבודת  כמודגש  ,

תמימין" הקרבנות  כל  להיות  שרת 38עשה  ו"כלי ,
.. שלימים  אלא  מקדשין אין אלא . מקדשין ואין .

תמים 39מליאין" צ "ל  המקריב  הכהן וכן ואילו 40, -
היסוד  המשכן, אדני נעשו (שמהם  שקלים  בפרשת 
כל  של  ציבור  קרבנות  באו ומהם  המשכן, דכל 
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קידושין.29) סוף וברייתא משנה
תרצ"ו 30) סה"מ  ואילך . תתקלד  ע' ח "ב תער"ב המשך  ראה

ועוד . .77 ע'
עה"פ.31) פרש"י 
הבבלי32) תלמוד  של  ֿ היד  כתבי  (אוסף כת"י  הש"ס גירסת

שם. למשנה שלמה במלאכת וכ "ה תשכ "ד ). ירושלים
ואילך .33) 194 ע' חט "ו ואילך . 71 ע' ח "ה לקו"ש גם ראה

ועוד .
ולכן,עלמא34) האחדות, היפך  של  במובן גם כולל  ,

ענין ע"י  היא וההתעלות ד "ויקהל ".היציאה התוכן ,

המשך 35) (לא היא ד "פקודי " שהעבודה מובן והשלמת ומזה
אלא) מחוברות, ֿ פקודי  שויקהל  כבשנים ד "ויקהל ", העבודה
כיון  אלא, העולם. שבעניני  האלקות את לגלות - בפ"ע עבודה
ֿ כח  הנתינת בה יש בפ"ע, ד "ויקהל " העבודה לאחרי  שבאה
תומשך  ("פקודי ") העולם בעניני  שגם ד "ויקהל ", מהעבודה
כמרומז  ("ויקהל "), מהעולם שלמעלה האלקות דרגת ותתגלה

ויקהל . פ' שבת במנחת פקודי  דפ' הקריאה בהתחלת
(למעלה 36) בפ"ע הו"ע ש"ויקהל " יותר מודגש שבזה

- ל "פקודי ") בפרשת משייכות ל "פקודי " "ויקהל " בין
שקלים.
ֿ טו.37) יג  ל , תשא
מזבח .38) איסורי  הל ' ריש רמב"ם
ה"כ .39) פ"ג  המוקדשין פסולי  הל ' שם
רפ"ו.40) המקדש ביאת הל ' שם
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" דנתינת  הציווי מודגש  השקל "השנה )
דוקא ?

" רק  היא  שהנתינה  כיון למה ב ) השקל ",
סכום  בכתוב  נתפרש  " , גרה

ולכפול  להוסיף  הכתוב  צריך  (ולאח "ז השקל "
(ובקיצור ) בפירוש  נאמר  ולא  השקל "), "מחצית 

"41?" גרה

בהמשך  יותר  מודגשת  זו  ששאלה  ולהוסיף ,
לפרשת  ובסמיכות  (לאחרי תשא  בפרשת  הכתובים 
בשם  קנמן גו' ראש  בשמים  לך  קח  "ואתה  שקלים ),

  "42 סכום שנתפרש  -
השלם  הסכום  ולא  ומאתיים ), (חמשים  המחצית 

מאות  מחציתו.43(חמש  שמביאים  (

ד "מחציתו  הפירוש  וק "ו: במכ "ש  - מזה  ויתירה 
תהא  הבאתו "מחצית  הוא  ומאתיים " חמשים 

. מאות  חמש  כולו נמצא  ומאתיים  א "כ חמשים  .
. חצאין נאמר לחצאין"למה להביאו .44,

בכל  ומאתיים  חמשים  פעמים  בב ' אותו "ששוקלים 
ש "כולו45פעם " אף  כלומר , , , מ "מ ,"

" שצריכים  כיון  רק בכתוב  נתפרש  ,"
הבאתו) (מחצית "מחציתו (סכום)

 בנדו"ד ואילו ;"  אלא אינה 
 עשר) המחצה  סכום  נתפרש  לא  השקל ,

השקל  סכום  אלא  "גרה ), , גרה
השקל "?!

" הדיוק  מהו ירבה ג ) ימעיט לא  לא 
ולא  יותר  "לא  (בקיצור ) ולא  השקל ", ממחצית 

וכיו"ב ? פחות ",

- האדם  בעבודת  בזה  הביאור  נקודת  לומר  ויש 
מכל  (שלמעלה  בפ "ע  הו"ע  השקל  מחצית  שנתינת 
כל  העלאת  על  שמורה  העבודה ) עניני פרטי
בפ "ע , ד "ויקהל " העבודה  ע "ד  ית ', אליו הענינים 

כדלקמן.

מנתינת ה . וההוראה  הלימוד  הרמז ובהקדם 
": ביאורים שני בזה  שישנם  - השקל "

ד "כל  ("ויקהל " ישראל  של  אחדותם  הדגשת  א )
צריך  מישראל  ואחד  אחד  שכל  - ישראל ") בני עדת 

" אלא  אינו לבדו שהוא  ולהרגיש  ",לידע 
("ואהבת  רעהו עם  בההתאחדות  תלוי' ושלימותו

שע "י כמוך "), לרעך   נעשה
השלם ". "שקל  הקודש ", "שקל 

וכלל  מישראל  כאו"א  של  אחדותם  הדגשת  ב )
עם  ישראל "ישראל  בני עדת  ד "כל  ("ויקהל "

הוא  והקב "ה  "מחצית " הם  שישראל  - הקב "ה ) עם 
כולא 46"מחצית " וקוב "ה  ו"ישראל  (כביכול ),

"47 תורת כידוע  שלימה , אחת  מציאות  ,
הפסוק 48המגיד  חצוצרות "49על  שתי לך  ,50"עשה 

חצוצרות " ו"שתי צורות ", "חצאי הם  ש "חצוצרות "
"חצאי שהם וישראל, הקב"ה על רומזים

שלימה "51צורות " צורה  הוי ביחד  ו"שניהם  ,52.

כשנרגש  כי, - זב "ז קשורים  הביאורים  ושני
"חצאי  כמו חד ", כולא  וקוב "ה  ד "ישראל  הענין
נעשית  שלימה ", צורה  הוי ביחד  ש "שניהם  צורות ",
כפי  בשלימות , ישראל  ואחדות  ישראל  אהבת 

ל "ב  פרק  בתניא  הזקן רבינו ש "כולן 53שמבאר 
ישראל  כל  נקראו ולכן לכולנה  א ' ואב  מתאימות 
וכמ "ש  אחד ", בה ' נפשם  שורש  מצד  ממש , אחים 

התניא  ספר  (בהתחלת  כאו"א 54לפנ"ז שנשמת  (
מן  "חלק " ממש ", ממעל  אלקה  "חלק  היא  מישראל 

כולו  בהעצם  "תופסים " ידו שעל  ,55העצם ,
חד ". כולא  וקוב "ה  ד "ישראל  שזהו"ע 
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"עשר 41) נאמר אילו ולכן, השלם, מספר הוא שעשר ובפרט 
בנתינת שגם מודגש הי ' עניןגרה", ישנו .השקל 

כג .42) ל ,
מאות"43) ל "חמש מתייחס אינו ש"מחציתו" - מזה ויתירה

"מחצית בשם", "קנמן של  "מחציתו" אלא דרור", ד "מר
בפנים. כדלקמן ומאתיים", חמשים תהא

עה"פ.44) פרש"י 
ש"ק 45) דערב היומי  שיעור - המקדש כלי  הל ' ריש רמב"ם

זה.

בפ"ע 46) שכ "א ואשה, לאיש נמשלו וכנס"י  שהקב"ה להעיר
"מחצית". ועוד ), ב. ז, (זח "ג  גופא" "פלג  הוא

א.47) עג , זח "ג  ראה
ע'48) תשא באוה"ת ונת' הובא - ואילך  ד  מה, או"ת

ח "ב  תער"ב המשך  ואילך . שנז ע' אור ביהל  - ובארוכה א'תתמח .
ועוד . ואילך . פשפ"ד 

ב.49) יו"ד , בהעלותך 
"אין 50) - הש"ק דיום הרמב"ם בשיעור מהרמז להעיר
פוחתין .( ה"ד פ"ג  המקדש כלי  (הל ' "
(51. "תמתי  ב: פ"ה, שהש"ר אניראה  לא כביכול  תאומתי  .

שם). אוה"ת (וראה ממני " גדולה היא ולא ממנה גדול 
ואל "ף 52) ד "ם, רק שהוא צורה חצי  הוא "האדם ושם:

אמנם  שלימה, צורה אינו ג "כ  כביכול  לבד  עולם) של  (אלופו
שלימה". צורה נעשה יחד  כשיתדבקו

זה.53) ש"ק דערב היומי  בשיעור
ב.54) פרק ריש
וש"נ.55) סקט "ז. הוספות כש"ט  ראה



כ          

בעבודת  השקל " "מחצית  דנתינת  הענין ותוכן
אלקה  "חלק  היא  שמציאותו אצלו שנרגש  - האדם 

כמו  הם  והקב "ה  שהוא  ועד  ממש ", "חצאי ממעל 
שלימה ", צורה  הוי ביחד  ש "שניהם  צורות ",

חד ". כולא  וקוב "ה  "ישראל 

ד "ו. העבודה  שבין החילוק  מובן עפ "ז
של  באופן שצ "ל  העבודה  עניני שאר  לכל  השקל "

: דוקא

(השלימות  העבודה  עניני פרטי שבכל  השלימות 
שרת ) דכלי והשלימות  דהקרבן השלימות  דהכהן,

מדגישה   ('כו ותכונותיו (מעלותיו
הוא  לה ' המשכן עם בעבודת  כלומר , ,

ישנם  (ומלבדו המשכן בעבודת  פרטי ענין היותו
הוא  זה  פרט  הרי, ענינים ), ריבוי ,עוד 

למעלותיו (בהתאם הפרטי תפקידו שממלא
שגם  אלא  עוד  ולא  בשלימות . בהמשכן ותכונותיו)

"להביאו שצריכים  "מחצית דבר  נחשבת  ,"
בתורה , שנתפרש  ושלם  חשוב  לשיעור  הבאתו"

"מחציתו ."

היא  הפרטים  ודכל  פרט  דכל  השלימות  אבל ,
שלימות   הענינים פרטי שכל  -

המשכן. לעבודת  מנוצלים  ודהעולם  דהאדם 

הרגש  - יותר  נעלה  ענין וישנו 
(ודהעולם )שפועל  דהאדם  המציאות  מגדרי

גם  שלכן, ית ', עצמותו עם  ולהתאחד  להעלות 
רק  (לא  הפרטים  בכל  עבודתו שלימות  כשישנה 

ד " הענין אצלו נרגש  אחד ), פרט  שלימות 
הקודש  בשקל  השקל השקל  גרה 

" (ולא  אלא השקל " "שלימות " זו שאין גרה "),
היא האמיתית השלימות כי, צורה", "חצי
כולא  וקוב "ה  ד "ישראל  והתאחדות  בהתקשרות 
השלם , שקל  הקודש ", "שקל  נעשה  שעי"ז חד ",

" שרומז ההתאחדות 56גרה ", כחות על 
עם  דישראל ) (עשר  (עשר הנפש  ספירות 

"עשרים ", נעשה  יחד  שניהם  ובצירוף  דקוב "ה ),
מעשר 57בחינת  שלמעלה  דישראל  העצם  ,

מעשר  שלמעלה  דקוב "ה  והעצם  הנפש , כחות 

כידוע  של 58ספירות , עצמותו עם  קשור  שה "כתר "
("מלך  עיניך ")59המלך  תחזינה  .60ביפיו

וגילוי  המשכת  רק  (לא  בעולם  גם  נעשה  ועי"ז
האלקות  דרגת  ( ובעיקר גם  אלא  ,

לעצמותו היצי  דירה  להיות  וההעלאה  ממציאותו אה 
וקוב "ה  ד "ישראל  העצם  בו שמתגלה  שעי"ז ית ',

" - חד " כולא  שהם ) "(כפי ולא  דייקא , "" חד
על  שרומז וד )קוב "ה (באל "ף ), ד (ישראל 

"אלופו על  שרומז מאל "ף  שלמעלה  ."

" הדיוק  גם  מובן ירבה ועפ "ז לא 
מצד  העבודה  עניני פרטי בכל  כי, - ימעיט " לא 
ההתחלקות  וישנה  להיות  צריכה  שלהם , המציאות 
דילי', שיעורא  לפום  חד  כל  ו"הדל " ד "העשיר "
העשירות  (לנצל  ירבה  והעשיר  ימעיט  הדל 
היא  השקל " "מחצית  משא "כ  המשכן), למלאכת 

של  לא באופן "העשיר  מציאותו, מגדרי
העצם  בחינת  מצד  ימעיט ", לא  והדל  ירבה 

ו"דל " ד "עשיר " מההתחלקות  .61שלמעלה 

"מחצית ז. דנתינת  הענין תוכן לבאר  ויש 
שממחצית  - הקרבנות  לעבודת  ביחס  השקל "
- השנה  כל  של  ציבור  קרבנות  הביאו השקל 

האדם : בעבודת 
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ואילך ).56) א'תתקו (ע' שם אוה"ת ראה
שה"ש 57) (לקו"ת כתר ר"ת וכ "ף כתר, בגימטריא עשרים

א'תתקט ). ע' שם אוה"ת ג . לה,

הפורים 58) שער אורה שערי  ובפרש"י . ֿ יו"ד  ט  ו, אסתר ראה
ֿ ח . פ"ז מלכות לבוש יביאו ד "ה

יז.59) לג , ישעי '
שהם 60) - אתפאר") בך  אשר ("ישראל  בישראל  ודוגמתו

(א, בהקדמה (תקו"ז ל "מלכים" ועד  א ), סז, (שבת מלכים" "בני 
רע"ב)).
על 61) קאי  ימעיט " לא והדל  ירבה לא ש"העשיר לומר, ויש

החילוק  ישנו שבהם לפרטים שייכות לו שיש כפי  העצם בחינת
משייכות  (שלמעלה ממש בהעצם כי , ו"הדל ", ד "העשיר"
ד "העשיר" ההתחלקות לשלול  שייך  ולא צורך  אין לפרטים)

ו"הדל ".
השקל  "מחצית הכתוב לשון בכפל  הדיוק גם לבאר יש ועפ"ז
ב' בזה שיש - השקל " מחצית השקל  גרה עשרים הקודש בשקל 
השקל  ("במשקל  הקודש" בשקל  השקל  "מחצית (א) דרגות:
כמה  לפרט  מבלי  (פרש"י ), הקודש" שקלי  בו לשקול  לך  שקצבתי 

על  שרומז - הוא) ") השקל  גרה "עשרים (ב) ,
העצם  על  שרומז - השקל " מחצית (פרש"י )) הוא" כמה לך  פירש
(בפסוק  נאמר זה ועל  (עשרים), לפרטים שייכות לו שיש כפי 

ימעיט ". לא והדל  ירבה לא "העשיר שלאח "ז)
גם  מודגש  השקל  דמחצית דרגות) (ב' שהכפל  להוסיף, ויש
ציבור  וקרבנות המשכן אדני  השקל : ממחצית שנעשו הענינים בב'

המשכן, דאדני  השקל " ש"מחצית לומר, דיש -,דהמשכן
על  רומז ציבור דקרבנות השקל " ו"מחצית ממש, העצם על  רומז
בפירוש  הלשון דיוק יומתק (ועפ"ז לפרטים ששייך  כפי  העצם

" רש"י :  משהוקם שמנאן מנין .ע"י  כל המשכן ונתנו .
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-62כתיב  לה '" קרבן מכם  יקריב  כי "אדם 
קירוב 63שרומז  מלשון (קרבן הקירוב  כללות  )64על 

("יקריב  להקב "ה  ממש ),דהאדם  מכם  קרבן",
מן  הבהמה  ד "מן הענינים  פרטי באים  ולאח "ז
על  שרומז קרבנכם ", את  תקריבו הצאן ומן הבקר 
בקר  בבחי' שהוא  מי (יש  דנה "ב  הדרגות  חילוקי
לה '. להקריבם  שצריכים  צאן) בבחי' שהוא  מי ויש 

פרטי  אודות  מדובר  הכתוב  בהמשך  כלומר :
תקריבו  הצאן ומן הבקר  מן הבהמה  "מן העבודה 
מציאות  תחילה  מודגשת  שבהם  קרבנכם ", את 
ובהם  וגו'"), הבהמה  ("מן פרטיו בכל  האדם 
לפי  ואחד  אחד  בכל  לה ', הקרבן לפעול  צריכים 
לשון  קרבנכם " את  "תקריבו נאמר  שלכן ענינו,
אבל  יחיד ). בלשון הכתוב  שהתחלת  (אף  רבים 
שמצד  הקירוב  אודות  מדובר  הכתוב  בהתחלת 
אלא  שלו, המציאות  (לא  תחילה  שמודגש  - העצם 
("יקריב " לה ' הקירוב  אלא ) אינה  מציאותו שכל 
בהקרבן, דרגות  חילוקי נזכר  ולא  "מכם "), ואח "כ 

"קרב  אם , העצם כי שמצד  הקירוב  סתם , לה '" ן
כולא  וקוב "ה  "ישראל  בשוה , ישראל  בכל  שהוא 

.65חד "

יחיד  קרבנות  שבין בחילוק  מודגש  זה  וענין
של  מממונו באים  יחיד  שקרבנות  - ציבור  לקרבנות 
דקרבן  דרגות  חילוקי בהם  ויש  ויחיד , יחיד  כל 

שבאים  ציבור  קרבנות  משא "כ  עני, וקרבן עשיר 
  דרגות חילוקי בהם  ואין בנ"י, דכל 

הקירוב  מודגש  שבהם  כיון ועניים , דעשירים 
חד ". כולא  וקוב "ה  ד "ישראל  והאחדות 

זכר  שעושין - קיים  ביהמ "ק  שאין בזמן ועד "ז
מצות  ע "י השקל  :66למחצית 

מעשר , דרגות : חילוקי יש  הצדקה  בנתינת 
המובחר ) מן (מצוה  יד 67חומש  היתה  ש "לא  -

לבו" שנדבו מה  איש  איש  אלא  בה  שוה  .3כולם 

שעז"נ  הצדקה  בנתינת  יותר  נעלית  דרגא  ויש 
איש  "ונתנו " - לה '"   יתן
נפשו" לה '68בעד  ונותן שמוסר  , ,

בה  ("הושוו ו"הדל " "העשיר " שוים  זה  שבענין
לה ' נותן מהם  אחד  שכל  ועשירים "), עניים  

69 אלא אינה  שמציאותו אצלו שנרגש  כיון ,
" שמתאחד עי"ז נעשית  ושלימותו השקל ",

עי"ז  (ובעיקר ) גם  שמתבטא  כפי הקב "ה , עם 
של  בתוכנה  (כמודגש  יהודי עוד  עם  שמתאחד 

הצדקה  חד ".70מצות  כולא  וקוב "ה  "ישראל  ,(

ממחצית  (שבאים  שבקרבנות  שכיון ולהוסיף ,
השקל ) למחצית  זכר  (שעושין ובצדקה  השקל )

העבודה  גם  מודגשת   71[כידוע

אחת  בהמה  ע "י לה ' עולה  החי כל  הי' ש "בקרבנות 
בשמן  בלול  אחד  סולת  עשרון ע "י הצומח  וכל 

ש "שקולה 72כו'" בצדקה  ועד "ז כל 73, כנגד 
הארבע 74הקרבנות " כל  עמו מעלה  ש "החומש  ,
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שנה  כל  של  ציבור קרבנות מהן לקנות והן השקל  מחצית אחד 
ושנה    דקרבנות השקל  שמחצית כיון - "

") היא שגם המשכן, דאדני  השקל  ממחצית למטה היא ציבור
,לפרטים ששייך  כפי  העצם בחינת אבל , העצם, בחינת ("

בהם "הושוו .((76 הערה לקמן (וראה *"
ב.62) א, ויקרא
תש"י63) לגני  באתי  ד "ה ואילך . ב ב, ויקרא לקו"ת ראה

ובכ "מ . פ"ב.
(קט ).64) סמ "ו הבהיר ספר
(כבסיום 65) ציווי  בלשון נאמר לא זה שמטעם לומר, ויש

מצד  כי , - יקריב" כי  "אדם אלא קרבנכם"), את "תקריבו הכתוב
אצלו  שנרגש כיון הקירוב, על  בציווי  צורך  אין דהאדם העצם

מציאותו. כל  שזוהי  מלכתחילה

       
        
         
         
        
         

        
    

באותו 66) הקבוע המטבע מן מחצית פורים קודם ליתן "יש
(רמ "א  באדר" נותנין שהיו השקל  למחצית זכר זמן ובאותו מקום

תרצד ). ר"ס או"ח 
רמט .67) ר"ס יו"ד  שו"ע ה"ה. פ"ז עניים מתנות הל ' רמב"ם
ואילך .68) 217 ע' חכ "ז לקו"ש בארוכה וראה ד . ב, איוב

וש"נ.
(שיש 69) העשיר בין גדול  חילוק יש לו" אשר שב"כל  ואף

מ "מ , מעט ), לו (שיש להדל  הרבה) לו"לו אשר ד "כל 
ואחד  המרבה "אחד  בסופה) (מנחות מארז"ל  (וע"ד  הם שוים

לשמים"). לבו שיכוין ובלבד  הממעיט 
עצם70) על  (נוסף נוגע זה שבענין אשר ופשוט  דכל 

שבנתינת  הכמות ריבוי  (ובעיקר) גם הכמות) מהי  נפק"מ  ללא לו,
) העשיר   של מחסורם כל  למלא שצריכים כיון - (

העניים.
פל "ד .71) תניא
המלח .72) ע"י  הדומם כל  עליית וכן
ב.73) מט , סוכה ראה
תלמוד 74) ובכל  המצוות, כל  כנגד  ש"שקולה לכך  נוסף

כפיו  מיגיע ש"נותן דכיון סתם", מצוה בשם נק' היא ירושלמי 
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לומר , יש  - ית '"] לשבתו מכון להיות  לה ' ידות 
בעבודה  שגם  מרומז השקל " ל "מחצית  שבשייכותם 

מודגשת  העולם  העולם דבירור  מגדרי
לעצמותו  דירה  של  ומצב  למעמד  ולהתקרב  לעלות 

הפעולה ית ', (כ "כ ) לא  בהגדרים היינו,
עשיית  בעיקר  אלא  שלהם ,   בהתאם ,

השקל ", "מחצית  בנתינת  ישראל  של  לעבודתם 
(ההתחלקות  בעולם  מציאותם  גדרי מצד  שאינה 
דישראל  העצם  מצד  אלא  ו"הדל "), ד "העשיר "

חד . שכולא  וקוב "ה 

שקלים ח . פרשת  של  שייכותה  לבאר  יש  עפ "ז
פקודי  לפ ' ולא  זו), (כבשנה  דוקא  ויקהל  :75לפ '

כל  "נימנו המשכן", "פקודי פקודי, בפרשת 
נדבת  ונימנו משקלי ולנחושת  ולזהב  לכסף 

    דכל העבודה  מודגשת  שבזה  - "
,המשכן דמלאכת  הענינים   

ותכונתו  למעלתו בהתאם  מנוצל  ודהעולם ) (דהאדם 
אלא  עוד  ולא  ולנחושת "). ולזהב  ("לכסף  המיוחדת 

"כסף  שגם  . "שמנאן כל גו'", ונתנו .
הוא  השקל ", מחצית  ד "משקלי אחד  בהמנין

וגו'נדבת  ככר  מאת  העדה  פקודי "וכסף  ,"
וגו'". הקודש  אדני את  לצקת 

נתינת  אודות  מדובר  שקלים  בפרשת  משא "כ 
נדבת  משקלי במנין כפרט  (לא  השקל  מחצית 

בשביל  בפ "ע ) כענין אלא  המשכן,  ועוד ,
"מנין  לידע  "למשפחותם ", אינו זה  שמנין ועיקר ,
בתחלת  האמור  (כ "המנין בפ "ע  ושבט " שבט  כל 
דכל  המנין ובארוכה  נתפרט  שבו הפקודים ", חומש 

המנין אלא  בפ "ע ), שבט   שלמעלה
ושבט  שבט  דכל  העבודה  לפרטי מהתחלקות 
ישראל  שבכל  העצם  מצד  יעלה , שבמסילתו

.76בשוה 

המציאות  תוקף  מדגיש  שהמנין ולהוסיף ,
בטיל " לא  באלף  ש "אפילו לומר 77דישראל  דיש  -

עולם ", של  "אלופו על  קאי ש "אלף " הרמז ע "ד 
הוא  ישראל  של  מציאותם  מ "אלופו ותוקף 

  דישראל העצם  מצד  בטיל "), לא  ("באלף  "
מ " (למעלה  חד  של שהוא  אלופו באל "ף , חד "

דקוב "ה . העצם  עם  עולם )

אודות  מדובר  שבה  שקלים  פרשת  ולכן,
שהיא ה  השקל ", ד "מחצית  מכל עבודה 

מצד  להיותה  והעולם , האדם  עניני פרטי
לפרשת  שייכת  - וקוב "ה  שתוכנה דישראל  ,

אלא  עניניהם , פרטי מצד  (לא  הענינים  כל  הקהלת 
לעצמותו  מציאותם ) מגדרי היציאה  ע "י אדרבה ,

ית '.

פרשת  שקורין זו שנה  שבקביעות  לומר , ויש 
העבודה  מודגשת  ויקהל , פרשת  בשבת  שקלים 

דישראל  העצם  פרשת 78שמצד  מצד  הן ,
שקלים  פרשת  מצד  והן גם 79ויקהל  נמשך  (ומזה 

שונה ). באופן שקביעותם  השנים  בשאר 

עם ט . ביחד  כשבאה  (ובפרט  שקלים  ומפרשת 
בכך  (כמודגש  השנה  כל  על  נמשך  ויקהל ) פרשת 
כל  של  ציבור  קרבנות  לוקחים  השקל  שממחצית 
לעצמו, בנוגע  הן ויום , יום  דכל  בעבודה  - השנה )
בנוגע  והן ישראל , כלל  עם  להתאחדות  בנוגע  הן

העולם . בעניני לעבודה 
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אחר  עסק או מלאכתו בעשיית מלובש החיונית נפשו כח  כל  הרי 
החיונית  נפשו כל  הרי  לצדקה וכשנותנן אלו, מעות בו שנשתכר
מכללות  ריבוא מששים אחד  "חלק מעלה ועי "ז לה'", עולה
וע"י בעלייתה", לה' להעלותו החיונית בנפשו התלוי  העולם
פרטיות" נשמות ריבוא ששים שהם ישראל  ד "כללות העבודה

פל "ז). (תניא העולם" כללות של  החיות "כללות לה' עולה
ראה 75) - פקודי  בפ' שקלים פ' שקורין לקביעות ובנוגע

.79 הערה לקמן
כשהתחילו 76) "שמנאן המנין שבין החילוק שזהו לומר, ויש

. השקל  מחצית ואחד  אחד  כל  ונתנו המשכן נעשו בנדבת ומהם .
המשכן, משהוקם "שמנאן להמנין האדנים",  

  . לקנות והן השקל  מחצית אחד  כל  ונתנו .

שממנו  המשכן נדבת בהתחלת שהמנין - ציבור" קרבנות מהן
שהם האדנים עםנעשו קשור המשכן,  שלמעלה

קרבנות  הביאו שממנו המשכן משהוקם והמנין כלל , מהתחלקות
(עבודה העצםציבור עם קשור ,(   שגם ,

(שהגדול  ישראל  כל  שוים שבו מנין") ע"י  היא ("אף מנין הוא
נחשב  אינו שבקטנים והקטן מאחד , יותר נחשב אינו שבגדולים
להיותו  ימעיט "), לא והדל  ירבה לא "העשיר ע"ד  מאחד , פחות
שבט  כל  "מנין "למשפחותם", הוא המנין אבל  העצם, מצד 
הערה  (כנ"ל  לפרטים ששייך  כפי  העצם בחי ' שזוהי  כיון ושבט ",

.(61
ב.77) ג , ביצה ראה
פ'78) דשבת בהקריאה השקל " ד "מחצית הכפל  על  נוסף

ששתי זו שנה בקביעות ובפרט  שקלים. פ' דשבת ובהקריאה תשא
כפל  יותר בולט  שאז זל "ז, הסמוכות שבתות בשתי  הם הקריאות

הענין.
(79- פקודי  פרשת בשבת שקלים פרשת שקורין ובשנים

על  העצם שמצד  השקל  דמחצית העבודה השפעת בעיקר מודגשת
העדה" "פקודי  (השפעת המשכן דמלאכת העבודה עניני  פרטי  כל 

המשכן"). "פקודי  על 



כג           

"ברי' (כשנעשה  ויום  יום  דכל  העבודה  התחלת 
"טוב 80חדשה " - לפניך " אני "מודה  באמירת  היא  (

לפניך " אני מודה  משנתו כשניעור  מיד  :81לומר 

הקדמת  לאחר  אינה  לפניך " אני "מודה  אמירת 
ומחשבה  התבוננות  לא  ואפילו ומחשבה , התבוננות 

"82קלה  אלא  , ההכרה כי, - משנתו" כשניעור 
כבודו" הארץ  כל  ש "מלא  הוא 83וההרגש 

השינה  בעת  עצם 84(גם  מצד  מישראל  כאו"א  אצל  (
והשלימות  התוקף  בכל  שהיא  גם 85נפשו ,

נרגשים  לא  השינה  בעת  (ואדרבה , השינה  בעת 
כשנעשה  ולכן, נפשו), עצם  על  שמעלימים  הענינים 
("אני"), מציאותו הרגש  ומתחדש  חדשה " "ברי'
ה "מודה " שמקדים  לפניך ", אני "מודה  מיד  אומר 
מסירה  - "לפניך " היא  ה "אני" ומציאות  ל "אני",
ובדוגמת  ע "ד  להקב "ה , מציאותו דכל  ונתינה 
ה "חצאי  ולאחד  לחבר  השקל ", ד "מחצית  העבודה 
("אני  וקוב "ה  "ישראל  שלימה , אחת  לצורה  צורות "

חד ". כולא  לפניך ")

לקונו בהשימוש  העבודה  באה  ולאח "ז 
- המשכן") "פקודי (ע "ד  (ודהעולם ) דהאדם 

העולם  סדר  "על  שנתקנו השחר  מברכות  מתחיל 
שיברכו  יום , בכל  נהנין שהבריות  מה  והנהגתו

זו להקב "ה  הנאה  שנהנין ראשונה  בפעם  זה  על 
ויום " יום  לנצל 86בכל  עצמו על  פועל  שעי"ז ,

ועד "ז  קונו, את  לשמש  היום  כל  במשך  אלו הנאות 
העבודה  אופני פרטי בכל  לקונו להשימוש  בנוגע 

בפסוק  התפלה  בהתחלת  כמודגש  - "מה 87דבנ"י
על  שקאי ישראל ", משכנותיך  יעקב  אהליך  טובו

 לשבטים שמחולקים  כפי דבנ"י העבודה 
לעצמו  שוכן ושבט  שבט  "כל  לשבטיו", ("שוכן

מעורבין" לאהלים 88ואינן מחולק  שבט  וכל  ,(
זה " מול  זה  מכוונין אינן ).88(ש "פתחיהם 

בפרטי  העבודה  התחלת  שלפני - ועיקר  ועוד 
חוזרים  ואהלים  לשבטים  ישראל  דבני ההתחלקות 

ומדגישים  העצם מצד
הזקן  רבינו כמ "ש  חד "), כולא  וקוב "ה  ("ישראל 
עלי  מקבל  הריני התפלה  קודם  לומר  "נכון בסידורו

כמוך " לרעך  ואהבת  של  עשה  תוכן 89מצות  שזהו ,
מרגיש  אחד  שכל  השקל ", שב "מחצית  האחדות 

צורה ",90שבפ "ע  "חצי "מחצית ", אלא  אינו
שלימה ", אחת  "צורה  נעשה  יהודי עוד  עם  ובצירוף 

הקודש " .91"שקל 

וחותם  בסיום  גם  מודגש  זה  שענין להוסיף , ויש 
דעבודת  הענינים  פרטי כל  שלאחרי - התפלה 
וי"ח  וק "ש , ק "ש  ברכות  דזמרה , פסוקי התפלה ,
וחותמים מסיימים העמידה, דתפלת ברכות
ד "אך  אני") ד "מודה  (התוכן הכללית  בהודאה 

עבודת 92לשמך "צדיקים  וחותם  בסיום  ועד "ז ;
כולו  היום  התורה ,93כל  ולימוד  התפלה  (לאחרי
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ס"ו.80) סמ "ו שם וראה ורס"ו. רס"ד , או"ח  אדה"ז שו"ע
ס"ו.81) (מהדו"ב) ס"ה. ס"א שם
ש"82) שממשיך  לפניך )כפי  אני  מודה אמירת (ע"י 

. משינתו שניעור ש"מיד  כותב שלפנ"ז ולהעיר, ה'". .את
שוכב הוא מי  לפני  יקום בלבו ועי "ז עליו" חופף שממ "ה

. "טוב ממשיך  ולאח "ז ס"ד ), שם (מהדו"ב מיד בזריזות לומר .
. לפניך  אני  מודה משנתו העומד כשניעור ה' את יזכור ועי "ז .

אני מודה שאמירת יותר מודגש שבזה - בזריזות" ויקום עליו
"מיד ". ומחשבה, התבוננות לפני  היא לפניך 

ג .83) ו, ישעי '
(הל '84) הרמב"ם כלשון ברוחניות, לשינה בנוגע ועד "ז

אלו  בוראכם, וזכרו כו' משנתכם ישינים "עורו ה"ד ) פ"ג  תשובה
כו'". הזמן בהבלי * האמת את השוכחים

שרצונו 85) ספ"ב) גירושין (הל ' הרמב"ם פס"ד  וע"ד 
. מישראל  "להיות מישראל  דכאו"א (ו)לעשות (הפנימי ) .

על  הגלוי  הרצון מעלים שלפעמים (אלא כו'" המצוות כל  את
האמיתי ). הרצון

רסמ "ו.86) או"ח  אדה"ז שו"ע

         
       

ה.87) כד , בלק
ובפרש"י .88) ב שם,
וש"נ.89) .374 ע' חכ "ה לקו"ש בארוכה ראה
היא 90) כו'" מקבל  "הריני  אמירת כלל  שבדרך  יותר ויומתק

שזקוק  יהודי  עוד  שפוגש לפני  פנימה, בחדרו עדיין בהיותו
מצד  ישראל  דאהבת הענין אצלו נרגש ואעפ"כ , ממנו, לטובה

העצם.
ל "הריני91) לפניך " אני  "מודה בין שהחילוק לומר, ויש

קשורים  ששניהם (אף כמוך " לרעך  ואהבת של  מ "ע עלי  מקבל 
החילוק  ובדוגמת ע"ד  הוא, חד ), כולא וקב"ה דישראל  העצם עם
ציבור) וקרבנות המשכן (אדני  השקל  שבמחצית הענינים ב' שבין
עלי מקבל  ו"הריני  ממש, העצם מצד  הוא לפניך " אני  ש"מודה -
ששייך  כפי  העצם מצד  הוא כמוך " לרעך  ואהבת של  מ "ע

.(61 הערה (כנ"ל  לפרטים*
וש"נ.92) שם. לקו"ש וראה יד . קמ , תהלים
(93. לפניך  אני  "מודה באמירת - בתחלתן סופן רבה ונעוץ .

ריבוי של  באופן מתפשטת אני " ד "מודה שה"נקודה" - אמונתך "
נעשו שממנו - השקל " ב"מחצית (ודוגמתו כולו היום כל  על 

כולו). המשכן עומד  שעליו היסוד  המשכן,

      



כד          

המדרש " לבית  הכנסת  "הנהג94"מבית  ואח "כ  ,
ארץ " דרך  מנהג  ֿ צדק 95בהם  בהחשבון כמודגש  - (

וחותמו  שסיומו בקשעהמ "ט  היום  כל  דעבודת 
" דא בתיבת  רישי' "אל "ף  מ "ם ", ביתא  לפא 

אני  לומר  בסופה , תי"ו .96באמצעיתה  .ראשון
. אלקים  אין הוא "ומבלעדי אני אחרונים  ואת  .97,

מאל "ף  אותיות  בכ "ב  (שנבראו העולם  עניני שבכל 
ה " מתגלה  תי"ו) ועד  " רק 98לעולם (לא 

העולם  לגדרי ובשייכות  שבערך  האלקות  דרגת 
ה "אמת  ובעיקר  גם  אלא  ענינו, לפי ופרט  פרט  ובכל 
שב "כל  ספרו בהתחלת  הרמב "ם  ובלשון הוי'"),
(לא  מתגלה  שביניהם " ומה  וארץ  משמים  הנמצאים 
ומעלותיהם , תכונותיהם  בפרטי שבהם , האלקות  רק 

" ובעיקר ) גם  אלא  " ש ובאופן ,"
 אני" (ע "ד  המצאו" מאמתת  

 שהנביא "הוא  ס "ג )), (כנ"ל  קוני" את  לשמש 
וה ' .99אומר  אמת  אומרת אלקים  שהתורה  והוא  .

מלבדו".100אין  עוד 

ויקהל י. פרשת  בשבת  בכהנ"ל  יתירה  והדגשה 
שנת  תהא  "הי' - זו בשנה  ושקלים  :"

הענינים  שבכל  בכל ", רואים 101ב "נפלאות 
היציאה  (ע "י הענינים  דכל  העלי' מודגשת  נפלאות ,
ד "נפלאות ", ומצב  למעמד  מציאותם ) מגדרי
מעלתם  הפרטי, ענינם  (כ "כ ) נרגש  שלא  ובאופן
ולכל  ד "נפלאות ", הכללי הענין אלא  כו', ותכונתם 
והשלימה , האמיתית  דהגאולה  ה "נפלאות " לראש 

נפלאות " אראנו מצרים  מארץ  צאתך  .102"כימי

נפלאות  דשנת  ושקלים  ויקהל  פרשת  ובשבת 
כל  האדם , עניני דכל  ההקהלה  מודגשת  - בכל 
של  עבודתם  ע "י ית ', אליו העולם  עניני וכל  בנ"י,
ית ', עצמותו עם  חד  שהם  העצם  מצד  ישראל 
והשלימה  האמיתית  בהגאולה  ושלימותה  שעיקרה 
בכל  חד " כולא  וקוב "ה  ד "ישראל  הגילוי יהי' שאז

ית '. לו דירה  שנעשה  כולו, העולם 

ועיקר : ועוד 

שכבר  במוחש  לפנ"ז)רואים  זמן (משך 
ֿ י  אדנ ד "יוסיף  ההבטחה  קיום  ובפשטות  בפועל 
יהודה  ונפוצות  ישראל  נדחי ואסף  גו' ידו שנית 

הארץ " כנפות  מארבע  -103יקבץ  
לארצנו  בעולם  שונות  ממדינות  מבנ"י דרבים 

הקדושה   ס של  באופן כמו [ולא  כנה ,
אלא  בהחבא , משם  לברוח  צריכים  שהיו פעם 

העולם  מדינות  ברוב  עתה  והתקוה 104כהמצב  ,[
ויקהל דפרשת השבוע של שבסיומו חזקה

כבר  שעומדים  ועד  מתקרבים  
גואל הוא ראשון ("גואל משה ד"ויקהל

גמר 105אחרון" ישראל ", בני עדת  כל  את  (
בנ"י  דכל  גלויות  קיבוץ  ארבע 106ושלימות  מכל 

ע "י  והשלימה  האמיתית  בגאולה  הארץ , כנפות 
צדקנו. משיח 

היא  ויקהל  כשפרשת  בזה  ֿ כח  נתינת  ותוספת 
 להמתין צריכים ) (ולא  פנאי שאין -

ומיד  תיכף  אלא  ("פקודי"), דהפרטים  להשלימות 
בהגאולה ד"ויקהל" השלימות נעשית ממש

והשלימה . האמיתית 

תיכף יא . בפועל  ולהביא  ולזרז למהר  וכדי
עוז  וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  יש  - ממש  ומיד 
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וש"נ.94) בסופה. ברכות
ב.95) לה, שם
ו.96) מד , ישעי '
ועוד .97) ה"א. פ"א סנהדרין ירושלמי 
ב.98) קיח , תהלים
יו"ד .99) יו"ד , ירמי '

לה.100) ד , ואתחנן
דהשימוש.101) בי "ת באות שהתחלתם ובפרט 
טו.102) ז, מיכה

ֿ יב.103) יא יא, ישעי '
שעדיין 104) מדינות שתי  או אחת מדינה שנשארה אף

המצב ישפיע ובודאי  בהחבא, משם לברוח  מדינות צריכים
על  לארצנו העולם ויבואו יצאו ממש שמכולם העולם, מדינות

הגוף. ומנוחת הנפש מנוחת מתוך  הקדושה
וש"נ.105) ואילך . 8 ע' חי "א לקו"ש ד . פ"ב, שמו"ר ראה
לא 106) הגלות זמן שבמשך  - נשיאינו מרבותינו ומתחיל 

גדולי כמה שמצינו דאף בלבד ), לביקור לא (גם ישראל  לארץ עלו
לארץ  שעלו מהאראדאק) רמ "מ  הרה"ק (כמו ואדמורי "ם ישראל 
האמצעי , אדמו"ר הזקן, אדמו"ר המגיד , הבעש"ט *, הרי , ישראל ,

מהר "ש, אדמו "ר הצ"צ, וכ "ק אדמו"ר נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר
לביקור  לא (גם ישראל  לארץ עלו לא דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח 
מו"ח  כ "ק של  (בזמנו ועד  לארץ, בחוץ נשארו אלא בלבד **),

התחתון  כדור לחצי  דורנו) נשיא נעשית אדמו"ר וממנו שבו ,
עד  כולו העולם בכל  חוצה והמעיינות התורה דהפצת העבודה

ממש. ומיד  תיכף - צדק גואל  ביאת

       .
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סיבת  (ביטול  ישראל  ואחדות  ישראל  באהבת 
מישראל 107הגלות  כאו"א  של  מעלתו הדגשת  ע "י ,(

ממש ". ממעל  אלקה  "חלק  שהוא 

ע "י  לא  ואפילו הפכו, שלילת  - [ופשיטא 
שכדי  במוחש  שרואים  כפי - ֿ מוסר  דברי אמירת 
לדבר  צריכים  יהדות  בעניני יהודים  על  להשפיע 
שלום , ובדרכי נועם  בדרכי (ועליהם ) אליהם 

וחיבה . אהבה  ובדברי

ע "ד  הפכית , הנהגה  צ "ל  שלפעמים  שמצינו וזה 
דוקא 108מ "ש  ה "ז - בנו" שונא  שבטו "חושך 
 של באופן הוא  שביניהם  היחס  כלל  שבדרך  ,

  גם ואז כו', עצמית  לאהבה  ועד  ,
מתוך  היא  בדבר ) הכרח  כשיש  מיוחד  ומצב  (בזמן

109.

של  יחס  רק  לא  הוא  לבנ"י היחס  ועיקר : ועוד 
 " אלקיכם לה ' אתם  אלא 110("בנים  ,(

" - ֿ ערוך  ובאין מזה  יתירה    .["

במצות  עוז וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  יש  וכן
הגאולה " את  שמקרבת  צדקה  "גדולה  - .111הצדקה 

תביא  בזה  שההחלטה  - העיקר  והוא  - ויה "ר 
השכר  את  ממש  ומיד  ותיכף  ממש  ,112בפועל 

בישראל הקב"ה (ש)עשה ה"צדקה שתמורת
האומות " לבין האמיתית 113שפיזרן הצדקה  תהי' ,

. לחרותנו גדול  בשופר  "תקע  גלויות , .דקיבוץ 
לארצנו" הארץ  כנפות  מארבע  יחד  ,114וקבצנו

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "קהל 115"בנערינו ,
ישראל ") בני עדת  כל  את  משה  ("ויקהל  גדול 

הנה " עיר 11ישובו לירושלים  הקדושה , לארצנו ,
השלישי  המקדש  לבית  הקודש , להר  הקודש ,

שני  ובית  ראשון בית  גם  שכולל  )116(והמשולש ,
הקדשים  נמצאים 117ולקדש  שבו הארון, (מקום 
ראשונות  שניות 118לוחות  ).119ולוחות 

שקורין  פקודי פ ' בהתחלת  הכתוב  ובלשון
המשכן  פקודי "אלה  ויקהל : פ ' שבת  במנחת 

שנתמשכן  למקדש  רמז פעמים , "שני 120משכן",

חורבנין" לבעליו 9בשני שחוזר  משכון כמו ,
בביהמ "ק  - בית בשלימות  גם  (שכולל 

במהרה  שיבנה  (והמשכן)), שני ובית  ראשון
ממש . ומיד  ותיכף  בימינו,
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ב.107) ט , יומא ראה
כד .108) יג , משלי 
המכה 109) וצדיק חכם רחמן "אב סכ "ב: אגה"ק תניא ראה
כו'". בנו
א.110) יד , ראה פ'
פל "ז.111) תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
תקעא.112) סו"ס או"ח  שו"ע ב. ח , תענית ראה
ב.113) פז, פסחים

העמידה.114) תפלת נוסח 
ט .115) יו"ד , בא
א.116) רכא, זח "ג  ראה
וקדש 117) דרגות, ב' רבים, לשון קדשים - דרגות ג ' שכולל 

ובכ "מ ). א. ה, פקודי  לקו"ת (ראה שלישית דרגא (הקדשים),
ענינים.118) ג ' - לוחות שברי  וגם
"מקום 119) שלכן הכתר, בחי ' עשרים, - הדברות עשרת ב"פ

הקדשים  קדש דמקום אמה עשרים (משא"כ  המדה" מן אינו ארון
שבביהמ "ק*).

יעקב120) אהליך  טובו "מה "מה וכמ "ש ישראל ",
. בישובן עולמים ובית שילה אהל  כשהן טובו אף משכנותיך , .

שהן לפי  ובפרש"י ).חרבין, שם (בלק כו'" עליהם

         
          

  .

אגרות קודש
 ב"ה,  אדר"ח אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ המענה שלי להאברך... וכיון שכפי שקבלתי ידיעה יש במדינת אביסיניע לשם נוסעים 

המקום  תושבי  בין  בכלל  המצות  וקיום  התורה  וידיעת  בפרט  החסידות  להפצת  ותקוה  מקום  הם 

וכפי שכותב הנ"ל הנה הוצאות הנסיעה והאש"ל שם הוא ע"ח הרבנות הראשית, כדאי שימצא בין 

התלמידים עוד שני להנ"ל )ומובן שצ"ל מתאים ללימוד אומנות השו"ב גם כן( אשר בהיותם שניהם 

יחד שם בודאי יוכלו לפעול באופן המתאים בהנוגע ליראת שמים וחסידות ולבשו"ט אחכה.

בברכה.



כו

   

הקודש ללשון מתורגם 

.‡

‰Â˙‰ ÌÂ˜Ó Y ÔÂ‡‰

הפסוק  נאמר 1על  הארון " את בצלאל  "ויעש
למשה 2במדרש  הקדושֿברוך ֿהוא שאמר  "בשעה :

המשכן  מהו  לו : אמר  לבצלאל . ואמר  בא המשכן , עשה
שכינתו  הקדושֿברוך ֿהוא שישרה לו : אמר  הזה?

והיכן 3בתוכו  בצלאל : לו  אמר  תורה, לישראל  ומלמד 
אנו  המשכן  את עושים משאנו  לו : אמר  נתונה? התורה
של  כבודה אין  משה, רבינו  לו : אמר  הארון , עושין 

המשכן  ואחר ֿכך  הארון  עושין  אנו  אלא בכך , ,4תורה
את  בצלאל  ויעש שנאמר : שמו , על  שיקרא זכה לפיכך 

הארון ".

ענין  היא הארון  ענין  שמשמעות נראה, זה ממדרש
וכך  במשכן , השכינה מהשראת הנפרד  עצמו , בפני

אחר  ממדרש גם המשכן 5מובן  בניית שלאחר  האומר  ,
לעצמי, אכסניא "תקנתם הקדושֿברוך ֿהוא: אמר 

אצלי". שרויה שתהא לתורה אכסניא תקנו  ועכשיו 

מקום הוא הארון  אמנם להבין : אבל 6וצריך  ,
הארון  בתוך  היה השכינה השראת עיקר  גם

הרמב"ן 7ובאמצעותו  של  כהסברו  החפץ 8, ש"עיקר 
הארון ". שהוא השכינה מנוחת "מקום הוא במשכן "
המשכן  שכלל  ולומר , להפריד  אפוא, ניתן , כיצד 
הוא  והארון  השכינה", "השראת למען  הוא והמקדש

התורה"? "מקום

.

‡Ó‚ ˘È˜Ï ˘ÈÂ ÊÚÏ‡ È È„

לה  יש זאת להבין  ולהסביר :כדי קדים

מקדש" "דאקרי במשכן  השכינה השראת כבר 9על  ,

בפסוק  ומן 10נאמר  בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו 
לומדים  בתוכם" אלא נאמר  לא ש"בתוכו  הלשון 
אחד  כל  בתוך  ושכנתי – נוסף ענין  עם קשור  שהדבר 

.11ואחד 

המקדש  "בתוך " השכינה השראת לענין  ההסבר 
הוא: יהודי כל  של  הפרטי

אבהו  רבי "אמר  בגמרא: נאמר  חגיגה מסכת בסוף
גיהנם  של  אור  אין  חכמים תלמידי אלעזר : רבי 12אמר 

בהן  סלמנדרא 13שולטת ומה מסלמנדרא. קל ֿוחומר 
בו , שולטת אור  אין  – מדמה הסך  היא, אש שתולדת

דכתיב  אש, גופן  שכל  חכמים, דברי 14תלמידי כה הלא
לקיש: ריש אמר  על ֿאחתֿכמהֿוכמה. – ה' נאום כאש
קל ֿוחומר  ישראל , בפושעי שולטת גיהנם של  אור  אין 
כעובי  אלא עליו  שאין  הזהב מזבח  מה הזהב . ממזבח 
פושעי  בו , שולטת האור  אין  שנים כמה זהב דינר 

דכתיב  כרימון , מצוות שמלאין  הרימון 15ישראל  כפלח 
 ֿ על ֿאחת – שבך  ריקנין  אלא רקתך  תקרי אל  רקתך ,

כמהֿוכמה".

הוא: האימרות שתי בין  הקשר  פשוט , באופן 
– המזבחות בציפוי הדנה הקודמת לסוגיא בהמשך 
לקיש  ריש של  אמרתו  מובאת והנחושת, הזהב מזבח 
 ֿ קל  ישראל , בפושעי שולטת גיהנם של  אור  ש"אין 
היה  שהמזבח  מודגש שבה הזהב", ממזבח  וחומר 

 של אמרתו  גם כן  לפני מובאת זה ובענין  זהב,
גם  שולטת" גיהנם של  אור  ש"אין  אלעזר  רבי

חכמים". ב"תלמידי

להבין : צריך  זה, לפי אבל 

של  אימרתו  להיות צריכה היתה קודם כך , אם א)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

ואילך. 329 ע' טז  כרך לקו "ש  וראה חגיגה. מס' וסיום (*
א.1) לז , פרשתנו 
ח).2) בובער (תנחומא ו . כאן  תנחומא וראה ב. פ"נ , פרשתנו  שמו "ר
וסו "ס 3) סכ"ג . מאגה"ק צע"ק – "שישרה" הל' בתוכו : שישרה..

א). (קמא, כה
פליגא 4) זו  שדרשא שם המדרש  במפרשי  וראה א. פ"נ , שם ס"ל וכן 

פ"ז  קה"ר ועד"ז  תחלה. המשכן  עשה דבצלאל א) (נה, דברכות הא על
פרשתנו  אוה"ת וראה ד). שם, בשמו "ר ס"ל כן  היפ"ת (ולדעת יא בפסוק

ואכ"מ. ב'רג . ע'
שסח.5) רמז  תרומה ביל"ש  הובא – אבכיר מדרש 
מכאן 6) ב: עב, יומא וראה ב. לד, פרשה שמו "ר גם וכו '.ראה

ובכ"מ.
גם 7) וראה גו '. שם לך ונועדתי  כב) כה, (תרומה הכתוב כפשטות

של  צלו  ששם בשביל וכו ' מלאכתו  בארון  פי ' ולמה ז : פרשתנו  תנחומא
נעשה  לא כולו  שהמשכן  שם: ולהלן  שכינתו . שם מצמצם שהוא הקב"ה

בתוכו . שהשכינה הארון  בשביל .אלא
תרומה.8) ר"פ
וש "נ .9) א. ב, עירובין 

ח.10) כה, תרומה
ובכ"מ.11) פסוקים). ושני  ד"ה פ"ו  האהבה (שער ר"ח
שם 12) וראה א. רע"ג , ח"ג  ועד"ז  סע"ב. (רג , פרשתנו  מזהר להעיר

נצטוו  בשבת נייחא לון  אית גהינם וחייבין  דאשא דלפי  סע"ב) פט, ח"ב
השבת". ביום מושבותיכם בכל אש  תבערו  "לא ג ) (לה, בפרשתנו 

רע"א.13) קלב, זח"א רע"א. ר, פרשתנו  זהר גם ראה
כט.14) כג , ירמי '
ג .15) ד, שה"ש 



כז    

מכן , לאחר  ורק הזהב", ממזבח  "קל ֿוחומר  לקיש ריש
אשר  חכמים, תלמידי לגבי אלעזר  רבי של  אימרתו 

לעניננו . קשר  שום אין  לתוכנה

ישראל  פושעי שבין  הקשר  על  הסוגיא עיקר  ב)
במסכת  מופיעה בכלל , גיהנם ועל  גיהנם, שליטת לבין 

לקי 16עירובין  ריש של  אימרתו  מובאת שם שגם ש,,
ואם  בהן ..., שולטת גיהנם של  אור  אין  ישראל  שפושעי

להביא צריכה הגמרא היתה רבי כך , דברי את גם
שולטת  גיהנם של  אור  אין  חכמים "תלמידי אלעזר 
זה, בענין  הסוגיא עיקר  מובא שם (א) שהרי בהן ...",
אגב. בדרך  רק הענין  מוזכר  ששם חגיגה מסכת לעומת

חגיגה. מסכת לפני היא עירובין  מסכת (ב)

הזהב.. ממזבח  "קל ֿוחומר  לקיש ריש דברי ג)
שולטת  האור  אין  זהב.. דינר  כעובי אלא עליו  שאין 
הגמרא  ממסקנת ההיפך  את לכאורה, מדגישים, בו "
גבייהו ", ציפוין  בטל  "מיבטל  רבנן  שלפי כן , לפני

והזהב הנחושת מזבח  של  כלפי שהציפוי
ואילו  טומאה). מקבל  המזבח  אין  (ולכן  המזבחות
הביטול ) (חוסר  העוצמה מודגשים לקיש ריש במאמר 
על  הכלי, על  ושומר  נשמר  שהציפוי הזהב, ציפוי של 

בו " שולטת האור  "אין  אשר  עד  .17המזבח ,

.‚

‡Ó‚ ˙ÂÓÈ‡‰ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘

באימרות  דיוקים מספר  להבין  יש לכך  בנוסף
ומהם: בגמרא. המובאות

לגבי  הזהב ממזבח  הנלמד  וחומר " ה"קל  א)
לגבי  כל ֿשכן  יותר  וברור  פשוט  ישראל " "פושעי
לאש  מאפשר  אינו  שהזהב שכשם חכמים, תלמידי

במזבח  אינה 18לשלוט  החכמים תלמידי של  תורתם כך  ,
עשו  אם גם בהם, לשלוט  גיהנם של  לאור  מאפשרת
של  אור  להם מגיע שעליהם רצויים, בלתי ענינים

התורה. זכות אילולא גיהנם,

חכמים  תלמידי לגבי האימרה כל  (א) מובן : ואינו 
מן  בפשטות נלמד  הדבר  כי לכאורה, מיותרת, היא

ישראל  פושעי לגבי זאת 19האימרה בכל  ואם (ב) ?
– חכמים תלמידי לגבי מיוחדת אימרה הגמרא מביאה
הסלמנדרא) (מן  אחר  ב"קל ֿוחומר " צורך  יש מדוע
בענין  וחומר ", "קל  באותו  להשתמש אפשר  אשר  בעוד 

המזבח ?

שרץ  היא סלמנדרא יותר : עוד  מתחזק זה קושי
חיה 20טמא  או  לגבי21, ללמוד  יש ומדוע –

זאת ללמוד  שניתן  בשעה משרץ, 
המקדש? שבבית

והן  הראשונה שבאימרה חכמים" "תלמידי הן  ב)
על  בגיהנם נמצאים השניה שבאימרה ישראל " "פושעי

בהם 22עבירותיהם  שולט  אינו  גיהנם של  שאור  אלא ,
ובאחרים  חכמים", "תלמידי היותם מפני – (בראשונים
מכנים  אפוא, מדוע, מצוות"). "מלאים שהם מפני –
"פושעי  האחרים ואת חכמים", "תלמידי הראשונים את

ישראל "?

.„

˙ÂÂˆÓ Y Ï‡˘È ÈÚ˘ÂÙ ,‰Â˙ Y ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙

הוא: זה לכל  ההסבר 

היא 23ההתקשרות  לקדושֿברוך ֿהוא ישראל  בין 
המצוות. וקיום התורה לימוד  ענינים: שני באמצעות

ביניהם: הבדל  יש אך 

חכמת  את בשכלו  ומבין  תורה לומד  יהודי כאשר 
שאין  נפלא ב"יחוד  התורה עם מתאחד  הוא יתברך , ה'
צד  מכל  ממש ומיוחדים לאחדים להיות כמוהו .. יחוד 

תורה.24ופינה" היא האדם של  מציאותו  כל  ,

קיום  באמצעות אמנם, כך . הדבר  אין  במצוות ואילו 
העליון , לרצון  "מרכבה" המצוה מקיים נעשה המצוות

הוא אין  התורה אבל  עם כמו  המצוה, .25עם

ריש  לדברי אלעזר  רבי דברי בין  ההבדל  וזהו 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

א.16) יט,
(17– שם) חדא"ג  (ראה שאין  ד"ה כאן  התוס' פי ' לפי  ובפרט

ישרף. שלא העץ על מגין  זהב של שהציפוי 
שלפנ "ז ).18) בהערה (כנ "ל בתוס' החדא"ג  פי ' כפי 
משחירים*19) פניהם ישראל דפושעי  רע"א): (יט, עירובין  בתוס'

כאן  אבל .(61 הערה לקמן  (וראה לא וכלל כלל חכמים תלמידי  ואילו 
ותוס' בפרש "י  לא (גם זה לחילוק רמז  אין  יעקב בהסוגיא עיון  וראה .(

פי ' וראה וצ"ע. הנ "ל. קושיא לתרץ בא כאן  התוס' שגם כאן  יעקב לעין 
לע"י . וחידושים הרי "ף

סלמנדרא.20) ד"ה א קכז , חולין  פרש "י  כאן . תוס' ראה

בערכו .21) השלם ערוך כאן . לע"י  יוסף, ענף כאן . פרש "י  ראה
דליאון ).22) הר"מ (בשם לע"י  יוסף ענף ראה
ג ).23) מה, בחוקותי  (לקו "ת וחיבור צוותא מל' מצות
פ"ה.24) תניא

ע"י  רק הוא ועפ"ז  – משא"כ דלקמן ), חד" "כולא (וכן  התורה
לקו "ת  (ראה התורה ברכת מברך ש (בתושב"כ) אף כו ', ידע לא באם
הנערים  ויגדלו  ד"ה תער"ג . (שלהי  תער"ב בהמשך ויל"ע ב). ה, ויקרא

תרע"ה).
ובפכ"ג .25) שם תניא

            



כח   

ישראל  אצל  התורה מעלת על  מדבר  אלעזר  רבי לקיש:
" נעשה התורה שבאמצעות – חכמים" "תלמידי –

 לגמרי מתאחדים הם תורה. כאש) (דברי כלומר , ,"
מציאותם, כל  היא שהתורה עד  ואלקות, תורה עם
– המצוות מעלת על  מדבר  לקיש ריש כדלעיל .
המצוות  באמצעות שאמנם – כרימון " מצוות "מלאים

המצו אין  בין  בכל מוחלט  אך  היהודי, לבין  ה
" הם גיהנם 26מצוות"זאת של  אור  "אין  ולכן  ,

בהם" .27שולטת

מצוות "מלאים הדיוק משמעות גם ":וזוהי
שהרימון  כשם הגרעינים 28בדיוק אבל  בגרעינים, מלא

שהם  למרות ישראל , פושעי גם כך  נפרדת, מציאות הם
" רק אלא מצוות", "גופן  אין  מצוות, מקיימים

".מצוות

יתרון  יש חכמים שלתלמידי למרות אףֿעל ֿפיֿכן ,
ש"אין  ישראל " מ "פושעי ללמוד  אפשר  אי אש", ש"גופן 

ב" שולטת" גיהנם של  אור   כאשר כי ,"
מאשר  יותר  הדבר  חמור  בעבירה, נכשל  תלמיד ֿחכם
שגגות  חכמים ל "תלמידי (בדומה ישראל  פושעי אצל 

כזדונות" להם ),29נעשו 

ישראל  מפושעי להסיק אפשר  אי גם שני, ומצד 
" חכמים תלמידי כי חכמים, תלמידי ",לגבי

ישראל  פושעי אצל  שאיננה מיוחדת מעלה .30וזוהי

.‰

Y Ï‡˘È ÈÚ˘ÂÙ ,‡„ÓÏÒ Y ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙

‰Ê‰ ÁÊÓ

"תלמידי  לגבי לומדים מדוע גם מובן  זה, לפי
ישראל " "פושעי ולגבי מ "סלמנדרא", חכמים"

הזהב": מ "מזבח 

חכמים  כתלמידי האש" "תולדת היא "סלמנדרא"
וחומר " ב"קל  תורה. היא מהותם אש", גופן  "כל  אשר 

על  כאן  מדובר  נוסף: פרט  אלעזר  רבי מסביר  זה
שיחטאו ? יתכן  וכיצד  אש", ש"גופן  חכמים תלמידי

אם  שני, הם ומצד  שבגינם חטאים, להם יש כבר 
שולטת  גיהנם של  אור  אין  מדוע בגיהנם, נמצאים
עונה  כך  על  אש"? "גופן  של  במצב נשארים והם בהם,
היא". האש ש"תולדת ה"סלמנדרא" מן  וחומר " ה"קל 

בגמרא  הדרך 31נאמר  – בנורא" טבילותא "עיקר 
ולכאורה, אש. היא הטומאה מן  להיטהרות העיקרית
לא  האש שמן  ברור  הרי מטומאה, מטהרת אש אם
נוצרת  האש שמן  רואים ואילו  טומאה, להיווצר  יכולה
מדמה  "הסך  הרי זאת, עם ויחד  טמא, שרץ – סלמנדרא

בו ". שולטת אור  אין  הסלמנדרא) (של 

חכמים  תלמידי שעל ֿאחתֿכמהֿוכמה מובן  ומזה
חטאים, אצלם שייתכנו  למרות אש", גופן  "כל  אשר 
הזה  בעולם בשר ֿודם בגוף נמצאת שהנשמה מפני

בו " גוברים גופן 32ש"הרשעים "כל  עדיין  זאת בכל  ,
בהן ". שולטת גיהנם של  אור  ו "אין  אש",

"מלאים  שהם ישראל ", "פושעי לגבי זאת לעומת
שהוא הזהב ממזבח  קל ֿוחומר  מביאים מצוות",
" רק היהודי נעשה המצוות באמצעות כי ",זהב,

עליו  מגינה והמצוה במצוה ועטוף מוקף נעשה ,33הוא
הוא אין  כבלימוד אבל  המצוה, עם ממש

התורה.

.Â

ÈÚ˘ÂÙ"Â "ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙" ÌÈÈÂÈÎÏ Ò‰‰

"Ï‡˘È

מכונים  שהראשונים לכך  הסיבה מובנת זה לפי
ישראל ": "פושעי – והאחרים חכמים" "תלמידי

" חכמים שתלמידי כיון   איֿאפשר הרי ,"
אסור  יתר ֿעל ֿכן , וכדומה. ישראל  פושעי לכנותם
את  מבזים חכמים, תלמידי ביזוי על ֿידי לבזותם.
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מכמו 26) עבירה בעלי  יותר הם השני  שבסוג  שאלו  הפי ' אין  אבל
שאפילו  כו ' ע"פ מארז "ל ע"ד סע"ג ): (פ, תו "א וראה דבת"ח. הא' הסוג 
ח"ו  ומורדים פושעים פי ' אין  ריקנים כי  כרימון  מצות מלאים שבך ריקנין 
ישראל  פושעי  שנק' ומה וד"א. מצות מלאים אבל תורה, בהם שאין  רק
לשם  (ובאוה"ת ג  מו , תו "א ראה אבל .35 ובהערה ס"ו . בפנים לקמן  ראה

ג . קי , ד"ח ב). תתשל, ויחי 
הן 27) דהמצות להמבואר בהמשך ב) (סח, תו "א ראה

היא והתורה שולט ומקיפין  גיהנם של אור אין  ת"ח "אבל :
הממרקות הן  והמצות התורה כי  שם בו  שבתו "א אלא ."

כו ' תורה אלא לי  אין  האומר כל דהרי  גופא, בת"ח הענינים ב' מבאר
ס"ה. אגה"ק (ראה בבנ "י  סוגים ב' הר"ז  בכללות אבל ב), קט, (יבמות

וזהו  שבגמ'.ובכ"מ), המימרות
ב.28) נג , שה"ש  הרמון  פלח קכב. ע' במדבר מאוה"ת להעיר
ס"ג .29) פ"ד לאדמוה"ז  ת"ת הל' וראה וש "נ . ב. לג , ב"מ

הביטול 30) – פשוטים) (שבאנשים המצות בקיום מעלה יש  ולאידך:
שעיקר  מכיון  התורה ו )בלימוד (בת"ח משא"כ בקיומן , הנעשה והקב"ע

אינו  (ב)השגה הוא וראה (עבודתם) רצה"ע. לגבי  רצונו  ביטול בזה
שבזה"ג הביטול מעלות לענין  וש "נ ) .74 ע' ח"ט ([המתורגם] לקו "ש 

הבית. שבזמן  העבודה לגבי 
סע"א.31) לט, סנהדרין 
פ"ו .32) בתניא הובא ע"ח
המשניות 33) בפי ' המובן  וע"פ ובחדא"ג . שאין , ד"ה תוס' ראה

ע' לעיל (הובא בדעתו  קורקס מהר"י  וכפי ' מ"ד, פי "א כלים להרמב"ם
מקבלים  אינן  שהמזבחות לפנ "ז  (בגמ' רבנן  שטעם ,(20 הערה 322
יקבל  שלא להכלי  מבטל שהציפוי  (גם) היינו  מצופין  שהן  מפני  טומאה)
בפושעי  סי "א) בפנים לקמן  (ראה כאן  השייכות ביותר תומתק טומאה,
דמהותם  הביטול פועלים ציפוי ) – לבושים (שהם שהמצות ישראל

נקראו ) זה שולטת.(שע"ש  גהינום של אש  שאין  ישראל,



כט

בראשית לז, ז – והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך 
השדה והנה קמה אלמתי וגם נצבה והנה תסבינה 

אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי

טז

טעם דרק האלומה דיוסף קמה וגם נצבה, משא"כ 
דהשבטים, ולמה לא נזכר יעקב בהחלום דהאלומות וכו'

אך  אלומים,  מאלמים  שניהם  ויוסף  השבטים1 

האלומות דהשבטים לא קמו, משא"כ האלומה דיוסף 

קמה וגם נצבה.

ויעקב לא הי' מאלם אלומים.

יש לומר:

יסוד  בחי'3  יוסף  וכן  מלכות,  בחי'2  הם  דהשבטים 

לברר  הבירורים,  דהו"ע  אלומים  ז"א שניהם מאלמים 

1( מבאר כמה שאלות בהחלומות:

א( מהו הענין, דהשבטים וכן יוסף היו ביחד מאלמים אלומים?

ב( מה הטעם והענין דרק האלומה דיוסף קמה וגם נצבה?

בהחלום  רק  ונזכר  דהאלומות,  בהחלום  נזכר  לא  יעקב  למה  ג( 

דהשמש?

וע"ז מבאר:

ביאור  ואילך.  א  כח,  אור  תורה  )ראה  בחסידות  מבואר  פירוש:   )2

עמוד  י'  חלק  שיחות  לקוטי  ואילך.  קסו  עמוד  צדק  להצמח  הזהר 

והכח  דבי"ע,  הניצוצות  לברר  עבודתם  הי'  ואילך(, דהשבטים   119

וע"י  דאצילות.  יסוד  בחי'  שהי'  הצדיק  מיוסף  בא  הבירורים  לברר 

השדה"  בתוך  אלומים  "מאלמים  שהו"ע  והשבטים,  דיוסף  היחוד 

שמשתחווים ליוסף, עי"ז מקבלים השבטים הכח שיוכללו הניצוצות 

באלקות, ע"ש.

העולם.  בירור  הו"ע  שבכללות  מצות,  ע"י  הבירור  הו"ע  ובכללות 

ובחלום הראשון לא נזכר יעקב כי הוא באצילות למעלה מבירורים. 

וראה ביאור הזהר שם עמוד קסז וז"ל: בחלום זה הראשון דמאלמים 

אלומים שהוא רק בבחי' הבירורים דשבטים לא נזכר יעקב כלל כי 

כידוע, אבל בחלום השני  יעקב הוא בבחי' תפארת דאצילות עצמו 

שהשמש והירח וי"א כוכבים משתחוים לי הרי הוא מדבר בתשלום 

כל הבירורים דא"ח שהן הנקראין כוכבים כמו כוכבי אור המתנוצצים 

כו'... וזהו ואביו שמש את הדבר לעתיד כי מלכות יוסף במצרים הי' 

בדוגמא דלעתיד שיהופך אל עמים שפה ברורה שהרי אמר הא לכם 

זרע כו' ומל אותם כו' וד"ל, ע"ש.

3( יוסף בחי' יסוד: ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' 

לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 

בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד 

"שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15, ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ב עמוד רז. רטו. חלק ד עמוד קז ואילך. 

ע"ש".

הניצוצין דתהו שבבי"ע שנפלו בשבירה.

תורה, כמאמר5   – הוא בחי'4 תפארת  יעקב  משא"כ 

והתפארת זו מתן תורה, והוא למעלה מבירורים, ולכן 

יעקב לא הי' מאלם אלומים.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רח

יז

ביאור החילוק, בין יוסף – בחי' תורה, ובין השבטים – 
מצוות

ויוסף היו מאלמים אלומים בתוך השדה,  השבטים 

הניצוצין  ואיסוף  בירור  הוא  אלומים  שהמאלמים 

ומלכות  יוסף,  יסוד  הם6  אותם  והמבררים  שבבי"ע, 

השבטים, ועיין בתורה אור בד"ה 7והנה אנחנו מאלמים 

4( ראה זהר חלק א דף קנז, ב. חלק ג שב א. לקוטי תורה ואתחנן ה, ב.

עמוד  קדושים  פרשת  תורה  בלקוטי  הביאור  ראה  א.  נח,  ברכות   )5

כט, ד.

6( יסוד יוסף: ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' לברית 

זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס עמוד 

רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' בזנות 

רפד  עמוד  בראשית  ספר  על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא 

כי הוא המדה השישית".  הוי'  ו' פעמים  יסוד מספרו  "שיוסף בחי' 

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15, ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. ועוד ע"ש".

7( פרשת וישב כא, א: "והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, 

שזה הי' עבודת השבטים ראובן ושמעון כו' שהיו מבררים הנצוצין 

מ"ן  בבחי'  אותן  מעלים  והיו  הכלים  בשבירת  פירוד  בבחי'  שנפלו 

להתכלל במלכות דאצילות ועל ידי זה היו מתחברים שם יחד והיו 

וזהו  יתברך.  נכללו באחדות ה' בבחי' מדת מלכותו  לאחדים שהרי 

העמרים  שקושרין  כמו  משל  דרך  על  אלומים,  מאלמים  פירוש 

אותן  וקושרין  אותן  ומחברין  מאד  רבים  שבולים  כמה  שמקבצין 

באגודה אחת וזהו הנקרא אלומה כידוע והרי מתחלה היו השבולים 

מפורדים זה מזה ועל ידי קשירה זו היו לאחדים. כמו כן ממש הוא 

ענין הבירורים והעלאת הנצוצות הנ"ל כשמעלין אותן מטורי דפרודי 

אחד  בבחי'  ונכללו  נעשו  שנמצא  ה'  באחדות  מ"ן  בבחי'  להתכלל 

מאלמים  וזהו  כנ"ל.  ורבוי  פירוד  בבחי'  בתחלה  שהיו  ממה  ממש 

בחי'  הוא  השדה  בתוך  מ"ן  בבחי'  הנצוצות  העלאת  היינו  אלומים 

חקל תפוחין שהיא מלכות דאצילות שלשם נכלל המ"ן כנודע....

ועל דרך זה יובן ענין ותשתחוין לאלומתי. כי הנה השבטים כשהעלו 

זה  ידי  שעל  דאצילות  מ"ד  המשכת  לעורר  וצריכים  במלכות  מ"ן 

עיקר הבירור. ובאמת אין המ"ד נמשך אלא לאחר שיש העלאת מ"ן 

האור  שורה  אז  כלי  כשיש  רק  ריקניא  באתר  שריא  ברכתא  לית  כי 

היה  דיוסף  מ"ד  המשכת  לעורר  כדי  לכן  להמ"ד.  כלי  הוא  והמ"ן 

צ"ל תחלה העלאת מ"ן דהשבטים בבחינת בטול לעורר המשכה זו. 

גם יובן זה ממשל הגשמי בזיוג זכר ונקבה שאין קישוי אלא לדעת, 

והנה  וזהו  כו'.  הזכר  תאות  נתעורר  אז  שולחנה  עורכת  וכשהנקבה 

ילקוט לוי יצחק על התורה



ל

אלומים ע"ש.

יש  דיוסף  לבירור  דהשבטים  בירור  בין  וההפרש 

לומר.

הם8  שמצות  המצות  מעשה  הוא  דהשבטים  בירור 

עול,  קבלת  ע"י  הוא  דהשבטים  בירור  גם  במלכות, 

שקבלת עול הוא בחי' מלכות, כמ"ש בדוד שהוא בחי'9 

מלכות ונאם10 הגבר הוקם על כו'.

תסובינה אלומותיכם שעשו הכלי והעלאת מ"ן ותשתחוין לאלומתי, 

ובהשתחואה זו עשו ב' בחי' א' הבטול שלהם לאור א"ס הב' שעי"ז 

הא"ס  הארת  שיומשך  דהיינו  המ"ד  שיומשך  ההמשכה  ג"כ  עשו 

בבחי' יוסף והמשכה זו שעשו הם היינו שיומשך בחי' האו"פ ביוסף. 

ע"ש.

בדברים  המצוות  מעשה  ע"י  הוא  הניצוצים  בירור  עיקר  דהרי   )8

גשמיים, וזהו בחי' "מלכות", בירור העולם דאין מלך בלא עם )תניא 

הוא  "יסוד"  בחי'  משא"כ  ב((.  )פא,  פ"ז,  והאמונה  היחוד  שער   –

המשפיע למלכות, ע"ד תורה המלמד והמשפיע לעשות. )ראה תורת 

מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק שני עמוד ריז. ועוד(.

9( בחי' מלכות מקבל מהספירות העליונות, וכן דוד המלך הוא בחי' 

מלכות שמקבל מהאבות. ראה לקוטי תורה פרשת במדבר ה, ב. חוקת 

סא, ד. ראה כט, ד. שיר השירים לט, ד. אור התורה שמות עמוד מו. 

עיין לקמן סימן נב. קכג. קכד. ועוד.

10( שמואל-ב כג, א. וראה מועד קטן טז, ב. אור התורה נ"ך עמוד 

והבירור דיוסף הוא ע"י11 תורה, כי תורה הוא ביסוד, 

בחי'12  הוא  יסוד  וכן  וחכמה,  מדע  בחי'  הוא  ותורה 

הוא למעלה ממצות  ותורה  ידע.  והאדם  דעת כמ"ש13 

כמאמר14 ותלמוד תורה כנגד כולם, וכתיב15 וכל חפצים 

לא ישוו בה אפילו16 חפצי שמים.

למעלה  תורה  ע"י  הבירור  דיוסף,  שהאלומה  זהו 

מהאלומות דהשבטים, הבירור ע"י מצות, וכמ"ש והנה 

קמה אלומתי וגם נצבה כו', ותשתחוינה לאלומתי.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קכב

מט.

11( ראה לעיל סימן טו.

12( וכמארז"ל )יבמות נג, ב( "אין קישוי אלא לדעת".

13( בראשית ד, א.

14( פאה פרק ח משנה א.

ועוסק  וז"ל: דמבטל מצות  ב(  ט,  )מו"ק  ופרש"י  יא.  ח,  15( משלי 

בתלמוד תורה.

16( ראה מועד קטן ט, ב.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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וביום  ימים תעשה מלאכה  ב – ששת  לה, 
יהיה לכם קודש שבת שבתון לה' כל  השביעי 

העושה בו מלאכה יומת

בכפל  שבת  מזכיר  מקומות  שברוב  מה  ביאור 
– כנגד עוה"ז ועוה"ב, וזהו "שבת שבתון", ומבאר 

כמה וכמה פסוקים בנוגע שבת וכו'

מזכיר  מקומות  שברוב  שמצינן  מה  בס"ד  יתיישב 
ישראל  בני  ושמרו  וכן  כגון כאן שבת שבתון,  שבת בכפל 
כפל  הוא  וינפש  שבת  וכן  השבת  את  לעשות  השבת  את 
ויכולו  בפרשת  בראשית  בסדר  לדקדק  יש  וכן  שביתה. 
שאמר ויכולו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלקים ביום 
מכל  השביעי  ביום  וישבות  עשה,  אשר  מלאכתו  השביעי 
מלאכתו אשר עשה, ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש 
הבריאה  גמר  סיפור  בתואר  בין  לכאורה  הרי  וגומר,  אותו 
גמר  דלענין  דבריו  כפל  והשביתה  המנוחה  בתואר  ובין 
הבריאה אמר ויכולו השמים וגומר ויכל אלקים וגומר, וכן 
ויברך  וגומר  השביעי  ביום  וישבות  אמר  השביתה  לענין 
אלקים את יום השביעי ויקדש אותו הרי שכפל בכל חלוקה 

מהם.
נתן  שלא  אותו  ויקדש  משרז"ל  בס"ד  יובן  גררא  ואגב 
ועוד  זוג מלבד מה שפירשנו בו בס"ד תחלת הסדר  לו בן 
י"ל אשר בר"א אלקים לעשו"ת למה הוציאו בשני לשונות 

בריאה ועשי'.
בריאות  שני  שם  שהיו  היות  דעם  לומר  אפשר  לכך 
היתה  עוד  אבל  הפשוטים  וארץ  שמים  עה"ז  לצורך  אחת 
שם לצורך עה"ב וכדאיתא במדרז"ל דאפי' השמים והארץ 
הארץ  ואת  החדשים  השמים  את  כי  כדכתיב  החדשה 
החדשה אשר אני עושה כבר נבראו בששת ימי בראשית, 
ולכך אפשר הכתיב הקב"ה לעצמו שני מנוחות אחת לשל 
הנפשות,  לשם  לעה"ב  הצורך  בריאה  לשל  ואחת  עה"ז 
ולפי שהי' מן הראוי ליחד יום אחד לכל פעולה בפני עצמה 
ימים שבת אחת לשם גמר שמים וארץ של  ולעשות שני 
עה"ז לצורך הנהגת הגוף, ויום א' בפני עצמו לצורך שביתה 
ונמצא לפי זה  שהי' גמר מלאכת השמים והארץ החדשה 
השבת  יום  את  אלקים  בירך  אבל  זוג,  בת  לשבת  גם  יהי' 
שבת  א'  ביום  רק  זוג  בן  לו  נתן  שלא  במה  אותו  ויקדש 
וכל  עה"ב,  ומשל  העולם  לזה  וארץ  שמים  לשם  משניהם 
זאת כדי שלא יאמרו שתי רשויות הם וכל אחד מהם קבע 

לו מנוחה בפני עצמה.
זה הדרך מיושב מ"ש רז"ל אלמלא שמרו בני  וגם לפי 
והוינן בה למה דוקא  ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלין 
בשתי  לכווין  ישראל  צריכין  זה  ולדרכינו  שבתות,  שתי 

שבתות הללו אחת לשם שביתת הקב"ה על מלאכת שמים 
שמים  למלאכה  שביתתו  לשם  שני'  ושבת  לעה"ז,  וארץ 
וארץ של עה"ב מה שיהי' אחר הגאולה ואז כשיכוונו בשתי 

הללו מיד הם נגאלים.
השמים  ויכולו  אמר  דתחלה  הנ"ל  פסוק  מבואר  ובזה 
והארץ וכל צבאם היינו לומר שנגמרו מלאכת שמים וארץ 
של עה"ז, ואח"כ אמר ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו 
אשר עשה היינו של עה"ב דמלאכה זו יש לייחסה אל עצמו 
משא"כ  דבר  שום  ידי  על  נבראה  שלא  קדושתו  מצד  ית' 
תולדות של עה"ז שנברא הכל ע"י השמים וארץ ומים כמו 

שנתבאר במקומו.
אמר  אחת  בבת  משניהם  שבת  השביעי  שביום  ולפי 
וישבות אלקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה מכל 
דייקא ר"ל בין משל עה"ז ובין משל עה"ב מכולן שבת ביום 
השביעי ולא קבע לזה יום בפני עצמו ולזה בפני עצמו, ולזה 
כנגד מה שהוא מנוחה לשל עה"ז, אמר ויברך אלקים את 
יום מנוחה לשל עה"ב אמר  וכנגד מה שהוא  יום השביעי, 
ובזה  יתירה  קדושה  בו  יש  זו  בבחינה  דודאי  אותו  ויקדש 
יום אחד לכל אחת  לייחד  זוג דהיינו  בן  לו  נתן  ברכו שלא 

מהם וכנ"ל.
אלקים  ברא  אשר  מלאכתו  מכל  שבת  ב"ו  כי  וז"ש 
ממלאכת  ר"ל  מלאכתו  מכל  שבת  לבדו  דבו  ר"ל  לעשות 
בריאה  דלשון  לעשות  אלקים  בר"א  אשר  וזהו  שניהם 
שהוא דבר דק נופל על של עה"ב ולשון עשי' על של עה"ז 
בין ממלאכת ש"ו  בו  יום השביעי לשבות  דזיכה את  ור"ל 

הפשוטים ובין ממלאכת השמים והארץ החדשה וכאמור.
ובזה מבואר מ"ש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות 
את השבת דר"ל שצריכים לכוון אל שני שבתות הנ"ל אחת 
בתחלת  מ"ש  עצמו  והוא  עה"ב  לשם  ואחת  עה"ז  לשם 
ללמדך  רבים  בלשון  תשמרו  שבתותי  את  אך  הפסוק 
וביום  וזהו  שצריכים לכוון אל שני שביתות הקב"ה, ואמר 
מיני  בו  ב'  שהי'  לומר  הדבר  כפל  וינפש  שבת  השביעי 
מנוחה אחת ממלאכת שמים ארץ שברא לתכלית הנהגת 
וארץ  שמים  ממלאכת  ששב  מה  היינו  וינפש  שני'  הגוף, 
החדשים שהוא לצורך תענוגי הנפש וינפש דייקא וז"ש כאן 
שב"ת שב"תון לי"י ר"ל שהקב"ה שבת בו שני מיני מנוחות 

וכדאמרן.
וגם בזה הדרך מיושב מ"ש זכור את יום השבת, שמור 
יום השבת היינו מה ששבת בו  יום השבת, דזכור את  את 
ממלאכת עה"ז, ושמור בבחינת שהוא לצורך העתיד לבוא 

שכבר נתעסק ובראו בששת ימי המעשה וכמדובר.
זרע ברך

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויקהל
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‰LÓ Ï‰˜iÂ∑, ה ּכּפּורים יֹום  ּכׁשּירד למחרת  ««¿≈…∆ְְֳִִֶַַַָָ

הפעיל , ל ׁשֹון וה ּוא  ההר . אנׁשים מן א ֹוסף  ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָ
ותר ּגּומ ֹו: ּדּבּור ֹו, ֿ ּפי על  נאספים  הן א ּלא  ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּידים ,

.ואכנׁש ְְֵַ

                

איתא  ני ־י ראל" עדת ל את מ ה  "ו קהל ה ס ק  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעל
והינ ." דייה לח ל  ואפרי ל  כני ,בריג אלי" ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹהר:

"עדת  מ נת נינינינימד ק  ולא  י ראל ני  י ראל", ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
ְִֵָי ראל.

 יכחי לא   ת ה מ" : ד ה ' י הח ה 'א ר זה  ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמבאר
נדבת  להביא  בפרט ה ', בר למע   י ה ננז ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹא 
  יכ א א  , י ה על  יהאנ  בא ו א מר ה א  וכ , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹה
."פני ־עצמ  י וה  פני ־עצמ  יהאנ הקהיל י  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָלמר
פני ־   י וה  פני ־עצמ  יהאנ להי ת  הצרכ  ע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻוה
מדרגה , ח ת ה א   מה אחד   עי ה לא   ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעצמ

.' כ נסי נת למנע  די  ְְְִִֵֶַָֹא א 
זה : מעני ְִֵֶַָָָהה ראה 

עצמ את  מכניסי ,"נצ ק" להרא ת  נרצ  א  נ ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָי
" נ ק" ל אי נסי נת  לה אי א ר טענה  ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָסי נת,
צר  י   ה  עניט  ולכ דבעי ... היא   הנהגת  כְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
אינ  מעניני לה נע  י ־כ־על־ וא ,' כ למק מ ת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָללכת

...!" נ ק" זה  יהיה  ואזי  ְְְֲִִֵֶֶַַָדבעי ,
וכי :ע מי  א ד ת  ע ר אדמ "ר מו "ח  כ "ק  ְְִִִֵֶֶַַַ
רח ב , ללכת  צריכי ?דר בית־ה לבת ה א  " נ ק"ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
רח ב ללכת ה א   נ ק וכי    י ממ דבעי ! להתנהג   ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָו
מ נה ג  להתא ק    ו ,' כ לתיאטרא ת ללכת  י ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלבד ?

א  יראה   בכ רא י , ה ב א  ר  איזה"  "רת ב" ת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
למק מ ת  ל ה א א  מס ק , אינ  כ  וג !"יצר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָאת

נרצ א א  ,ל י  לא   כ  וג ;' כ צניע ת   מ  רי ְְְְֲִִִֶַַָָָֹהאס
להי ת   רי ה בה , לעני נגע  ה מרא  דברי  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלנהג

..."' כ רק  ת א א ה  ת א"ְְִֶֶָָ
! ה "נצ ל"ק  קי זק אי  לזה  ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָוה ענה 

לידי ביאנ "ואל מה "ה   מב מ ראל ואחד  אחד  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָל
 לאד אס ר ועל־אחת־ה ־וכ ה  ," ינ עצמ עצמ עצמ עצמ להביא להביא להביא להביא  ְְְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

 עצמ "הביא  ל ה דוד  אפיל צינ כפי  ! ינ ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלידי 
ד ל  היה   מ  בעי אי בו אי  ונכ ל",  ינ ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלידי 

אחת מדרגה  יהיה   א ל י  ...ל ה מ ודלמ למ למ למ ה ה ה ה מ וד  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
...!ל ֶֶַה

:תנר מ הה ראה  ְִִֵַָָָָָוזהי 
, ה ני למ רת י ראל את להקהיל צר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהיה 
כלית  נעלית, ה תר מ רה  הי  ," כת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ"ו כני 
ההקהלה  היתה  לזה   סונ הה ללת, ל ל ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָה נה 
, רי ה   י למחרת היה  ההקהלה  זמ ,נר מ ה  ְְְְֳִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹעל־ידי 
זה , ל לאחרי  ה ה   ' כ  למלאכי י ראל ני  מי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

יחד .  יונ  יאנ להקהיל א  להבטיח   ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹֻהצרכ
לאיז יחד ,  פי מתא א ר : י מ ה לכל ה ראה  א מְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
עצמ להביא  אס ר  י תר ה ד ה  ול היה , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָמ רה 
לגת  אפר  ז הנהגה  על־ידי  ודוקא  נסינת, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלידי 

." כת "ו כני  ל העני   ְְְְְִִִֶַָָָָלק
(" יפקליינצ")  ולאס להקהיל  האד על   ְְְְְְְְֱִֶַַַָָָֹֹֹלכל־לרא

ה פה . לעני ח תיו  ל ְְְִִֶַַָָָֹאת

Ï‡NÈא  Èc ‡zLk Ïk ˙È ‰LÓ LÎ‡Â¿«¿≈…∆»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
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לג                
ואיל לבד , ד ר רק  לא  להי ת צריכה  ה פה  ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָֹעב דת
כח   א מה פה ,  זרי  עניני עס קה  היה  ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹה ח בה 
 יסק ־ היפ   אחרי  עניני יע ה   ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָה ע ה 
לעסק  אס ר ז ה ברת ה פה  עת '־ערלח' ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻה
ה ח בה  לב י  ל א א  , אחרי  עניני ה ע ה  ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹכח 

פה .  ימל להי ת  צריכי  מע ה  ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֻר
 יהי מע ה  ר מח בה   י ב ה  כ י  ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹולא 
ל  את להקהיל עליו  לזה   סנ א א  פה ,  קי ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָעס
י נימ ה ה ח ת    י ראל" ני  עדת "ל  נפ ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹֹח ת
,והיינ פה ,  עי ק  יהי  ה   וה גה , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָהבנה 

.' כ ההתננת ְְְִֵַַעל־ידי 
עני ה א  זה  ל , תיו אמנ כח על  האד ההקהלה   ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

א א  ,עדי מס יק  זה  אי לעיל, האמ ר ועל־י  , עצמ ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמ ד 
מ ה ". "ו קהל העני   להי ת  ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹצרי

את   ס וא מקהיל  האד  כ י  א   רחנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוענינ
להי ת   צרי א א  ,גת ה פי   מק  מה וע ה  ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹח תיו 
 כ  וכמד ,גת מה מעלה  למדרגה  ה ל עני  ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
," לפני אני  "מ דה  אמירת היא    ה עב דת ְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָהתחלת
ירה  מ ראל ואחד  אחד  כל  האמ נה  עני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָה א 
 לעני ההתמ רת להי ת צריכה   לכ  בהתא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמהאב ת,
כל  תינמר מהאב ת  לי ק מה גה , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמעלה 

וד ר. ָר
לבנת  ה א  יכ ל אזי   "'ג מ ה  "ו קהל ההק מה  ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹועל־ידי 

ה פה . עני ה א  קרנת,  להקריב   ה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָאת

             

ה א  י ראל" ני  עדת ל את 'ג "ו קהל העני כְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
פ ה ח ת ל (" יפקליינצ") והקהלת ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָֹאסיפת

  בראי ה והעלאת ל  זה  ועני למעלה ,  ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָוהעלאת
." כת "ו כני  להעני לי  ְְְְְְְִִִַָָָָה א 

             

ל מ מ מ מ ה ה ה ה "ו קהל  הקהלת  עצ י ראל": ני  עדת ל את ְֵַַֹֹ ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
לע ת   מתקהלי  ד ־עצמ מ י ראל ני  י ראל, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָני 
להי ת  צריכה   הקהלת א א  מס קת, אינ   ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָה

וקא . מ ה  ְְֵֶַַָֹעל־ידי 
ההעלאה  עני מ ה  ל לת ע על  סה ה ה ה ונ מ מ מ מ מ מ מ מ ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

המ כת למעלה למעלה למעלה למעלה    ה ה   אמי י  ל י ראל לפעל , ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹ
למ למ למ למ ה ה ה ה ה כינה  יו מ מ מ מ מעלהמעלהמעלהמעלה וקא , מ ה  ל  כח היתה  ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

המ כת   י מ ה ה א  מלא ", "בינא  ה א  ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹה 
למ ה ... ת ְְַַָעצמ

        

רב , מ ה ה א  אחד ת להע ר  יר העי  רמי ה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאחד 
עלה  נמצא , . עטי  אי לחבר  אד י  כי כס ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה
נ ממ נדבת על־ידי  י ראל ני  התאחד ת היתה  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָיתרה 

. ה ְְִִֶֶַָלמלאכת
אסיפת  הע בדה  את  י מד ר"י  (ה נימית) ה ה  ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָז
היתה   ה מלאכת על ה י  את למע  י ראל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹל

:" רי ־ה  י ְֳִִַַָ"למחרת
 י" ה א  ה פי ה ) (נסח  נאמר ה ה   ד ה   ה ְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָעל

 בסגנ) ותחרת" קנאה  עזיבת   י ורע ת, אהבה  ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָימת
היא  ,פ ה 'יחידה ' י    י זה   החסיד ת ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָרת
ה א ,  החיד .( וי י ראל ל  ה הד ת ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָנק דת

  נמ כת ז למחרת למחרת למחרת למחרת אחד ת למר, . רי ־ה  י ְְְְְְְֳֳֳֳִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
לאחר מהר־סיני  מ ה  ירידת חזרה לאחר י ראל 'ירידת' ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

די ־עד ־  יניה לרר האחד ת מ סיפה  , ל הע ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלעניני 
. נ ממ  א ני ר ְִֶַַָָָָָה בר

             

ה א   ה י  י ראל, ני  עדת ל הקהלת לזה  צר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה
ה א   ה עני הרי  י ראל, לכללת  ללי  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעני

ל ע א ר ה ריאה , תח ת היה   מ , כת ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָו כני 
היתה .  ני תח כינה  עיקר נברא ,  אמיל ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָעל

             

להי ת  צר ה ,'ג י ראל ני  עדת ל את מ ה  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹו קהל
וג מע ה , ר מח בה   י ב ה ה ח ת, ל   ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹק
מ ה  על־ידי  להי ת ה צרכה  וההקהלה  , י נימ ה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹה ח ת

להי ת  אפר על־ידי ־זה  מ "ה , מ "ה  מ "ה , חינת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָוקא ,
למעלה  ה ריאה , תח ת  מ  אלק ת ְְְְְְְֱִִִִַַַַַַָָָָֹהמ כת

. כת ו כני   מק לי   וע עני  ה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָי תר,

         

ההרההרההרההר  מ מ מ מ רד רד רד רד  ,,,, רי רי רי ריהההה      י י י י א)ל ל ל ל חרתחרתחרתחרת לה , י (רש"י ְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
  ה הקמת צי  את י ראל לבני  מסר לא  מ ע  ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלאל,
 וי ר.   י לחרת י המ א א  ההר, מ  רד  ע ְְְְֳִִִִִִִֵֶַָָָָָמ ד 
ה ח ת  ידיו  ההר, מ ירידת לאחר ד  ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָלמר,

 מ וה   ק ה זה  היה  לא  – 'סלח י ' רת בפיו  ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹה נת
ל   עי ק  הי  ה  , י חד  ייצ ליראל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹלמסר

ה ליחה . בב רת  מחד ה רה  ק לת  ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֻ



לד               
              

    

ד ד ד ד להלהלהלה:::: מיההמיההמיההמיהה  נ נ נ נ י י י י ויקהל ויקהל ויקהל ויקהל ־ ־ ־ ־ די די די די  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָפרפרפרפרתתתת
נת  א ד ת למ ה  ה ' צי י  על  בית פרט ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹאחרי 
תב להי ת  צרי היה  תצה , רמה  פרת  ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָה
זה , וכי צא  מ ה ' את ה ' צה  א ר כל י ראל ני   ע ו'ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
? ה בנת  רטי ה ל  בית ב   מפרטי ְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָֹמ ע 

פטת: זה  ה א ר למר  ְְְֵֵֶַַַָוי
המארע ת  את ה רה  פלה   אברה עבד  אליעזר ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹמצינ
ל  יחת "יפה  מ ד   ה ר"י  פיר ,ע  ארעְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
לפני החביב  בר והינ ," ני ל רת מ אב ת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעבדי 

.ר ס את ה רה  פלת ת חביב מ ד  הרי  ֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָה "ה ,
אינ "יחה " אפיל  לפעמי ה א , זה  ר ה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָע מק 
המתאר  ס ר רק  א א  "רה ",   ודיני ה רא ת ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָללת
היא  הרי  ה "ה  אצל היא  חביבה   א ה ה  ע ה ,  א ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמ ב 

רה . ְִֶֶַָנכ לת
את  פלת ה רה  זה  ,א על־דר־זה  למר  ְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָוי
 יו מ ה "ה . לפני  ת חביב מ ד   זה , ה נת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָרטי 
ני אצל ה כינה  ה ראת נהיתה   ה נת ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל־ידי 
," כת ו כני   מק לי   וע" תב   כמ ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָי ראל,
על  ה "ה   לה ר לי ראל "עד ת זה  היה  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָבפרט

העגל" כא)מע ה  לח, פקודי חביבה (פירש"י ז רה  ה ה  , ֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
ה "ה . אצל י תר ְִֵֵֶַָָהיא 

לבנת   אי  יני ה אפיל ללת ה רה  אי  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוא
, ה את י ראל ני  וע ת נת א ר אלא  , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה
,"רת" מ אפיל ,"יחת "יפה  ת חביב מ ד  ֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָה ה 

רה . ְְִֶֶַָונכ לת
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ÌÈÓÈ ˙LL∑,ה ּמׁשּכן מלאכת  לצ ּוּוי ׁשּבת  אזהרת  להם  ה ּׁשּבת הק ּדים  את  ּדֹוחה  ׁשאינֹו .ל ֹומר  ≈∆»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

         

מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה ע ע ע ע הההה  ימי ימי ימי ימי ב )תתתת לחרת (לה , נאמר זה  צי י  ְְְְְֱֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
 רי ה   פרשתנו )י ריש מחרת (רש"י י ה ר מה  ֳִִֵֶֶַַַַָ

מלאכה "? ע ה   ימי ל"ת  רי ־ה  ְְִִִֵֵֶֶַָָָָי
," דברי "סלח י  למ ה  ה "ה  אמר  רי ה   י ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹא א ,
ע ה   ימי ו "ת העגל; חטא  לי ראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָתר

: כדלה העגל, לחטא   ה סדר ה א  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמלאכה "
עב דה ־  הלכ ת  רי)  " הרמ א מר עב דה ־זרה  חטא  ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָעל
את   יב והח  טע  ני ־האד  מ נבע  ה א  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָזרה ),
העלי נה  הה עה  ע ברת  ר א ר  וה לת  כבי ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָה
ל'ממ ע ',  סגד  ה . לה  חו וה עצמאית למציא ת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻ

. הח צב  יד  גרז  פקיד  ממ א  א א  אינ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעה 
עצ  י תר 'ה ' צרה  מס ירה , החסיד ת ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָרת
   עסקי וה ח לת הה לי ת ורי י  ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַַַָההתמ רת
י היא  האמת   מ , ל חס ־ו עב דה ־זרה  מעי  ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָה
וה ח לת, ה כל ה קעת וכל ע יר", היא  ה ' ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָ"רת
ה חויה  מ ה   י תר יתע ר  מח בה   ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמ

ל'ממ ע '. ( הרא ְְַַַָָָֹֻ(הרנת
ללא  הינ מלאכה ", ע ה   ימי "ת ל התנהגת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרק 
הע קרת  היא   יתר התע ק ת ללא  ,ור  רא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻה קעת

עב דה ־זרה . ל החטא  ר את ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמב לת

        

רק  ה א  א ת מלאכה  א ר ואזהרת צי  הי ת  ְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָע
את  חה  אינ ("למר  ה מלאכת צי  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָרט

ע זאת  כל פני ־עצמ ה ת"), ע רי  עני מ ה   א ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
על  חזר  זה    מ ; פני ־עצמ מיחדת אמירה   ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻוהזהיר
על  ה "ה  מ י  נצט  ה רת, ע רת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאזהרה 
 א , פרת ה י י  (ולא  ת מירת  עני  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹעצ

.( ה למלאכת ק ר רק  ה י  ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָנאמר

ימי ת 'וג מ ה  "ו קהל ה תב  מ מע ת : מ ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹויתרה 
מ מע "'ג  כ מא  קח 'ג מ ה  "ו אמר אחר־ ורק  "'ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹג
אזהרת  ביל עי ר היתה  י ראל ני  עדת ל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהקהלת
, ה מלאכת צי  ־   לה אמר אחר־ ורק  ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָת,
כינה  רה  " כת "ו כני  יהיה  ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעל־ידי ־זה 

. יניהֵֵֶ
מא רא ": "לאפרי  העני וגדל אפ ה ראה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹמ ה 

ÓBÈe‡ב  ‡z„Ú „Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ¿»¿»
‡˙aL ‡aL ‡L„e˜ ÔBÎÏ È‰È ‰‡ÚÈL¿ƒ»»¿≈¿¿»«»«¿»
:ÏË˜˙È ‡z„Ú da „aÚÈc Ïk ÈÈ Ì„√̃»¿»»¿«¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿¿≈

 

    



לה                
הכי עני  ועד  , נעלי הכי   עניני עס ק  ה א  א ר  ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָ
ה ה  ,( ה ני עני  ה) ה כינה  ה ראת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעי רי 
עד וליזהר לדעת  צרי לזה ,  קד וע ד   מע ה  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעת

זה  מע ה  על־ידי   א האס ר, מ ע ה  האחר ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָקצה 
ה כינה  ה ראת   ק אפר זה ) הא ר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ(ללא 

.ְֶאצל

              

     

לכלכלכלכ יהיהיהיהיהיהיהיה ההההביעי ביעי ביעי ביעי       ב ב ב ב מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה ע ע ע ע הההה  ימי ימי ימי ימי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽתתתת
ליהוהליהוהליהוהליהוה     תתתת תתתת  ב )קד קד קד קד (לה , ֹֹ ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ָָָָֹֹ

תיב  החסיד ת: ר על־י  זה  לבאר  ב )י קכח, תהלי) ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָ
לפרנס   מלאכ ע סק   האד כ תאכל". י   י כ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ"יגיע 
כח  – " י כ" רק  להי ת  צרי זה  הרי  ,ית בני   ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעצמ

." רא "יגיע  זה ,  רא לה קיע  ולא  ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹֹה ע ה ,
ל  יעי מ  האד מזנת אי אמת י  ה א , ה בר  ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָוטע
ל הע את מפרנס   ה ה א  ה "ה  אלא  , עסק ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעל־ידי 
מ יע  על־יד ו "אמצעי " "לי " א א  אינ והעסק  ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

.רנסת ְַַָָָָה "ה 
 יבי אזי  מה "ה , מ יעה  ה רנסה  אמת  האד ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָכ יר
מ ה  י תר ירויח  לא  יתרה  ויגיעה  התע ק ת על־ידי  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
 רא י קיע  לא  מ ילא  ,ל לה יע  רצה  ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹה "ה 
לבד , ה ע ה  ח   ע  מלאכ יעסק  א א  , מלאכְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָֹֹ

ה רנסה . לה עת ה בע  דר לי  לע ת ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָדי 
(ולא  "ע ה " – מלאכה " ע ה   ימי "ת  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹוזה
 אי מ ילא , דר נע ית ה לאכה  ר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ"ע ה ")
 א נע ית וה לאכה  עסק ,  עצמ את מ קיע   ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאד

האד ה לת לי  מ ילא ,  .מאליה  ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
ה "ה  וי דע  אמי זה , אפ נע ית ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹכ המלאכה 
ה א  הרי  זה ,  רא מ קיע  ואינ לל, מפרנס   ה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹה א 
וכדאיתא  איד ", ת'יקער "א   ת בחינת ה ב ע  ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָל

 הח לב )ספר "לק ע(מצוה  ה א  ה ת   י ל ענינ ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
"אמ נת  הרי  ואצל ," ל הע  ח אמ נת תיננפְְְְֱֱֲִֵֵֶַַַָָ

ה ב ע . ימי  ל נפ קב ע  " ל הע  ְְְִֵַַַַָָָָָח
יהיה  ה ביעי   " אזי  ת, בחינת ה א  ה ב ע  ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָכ ל

. סת ת ולא  "ת ת , קד  ְְֶֶַַַַָָָָֹֹלכ

      «Ÿ§©«£´¥½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«
L‡ eÚ˙Œ‡Ï∑(ו יבמות לה, יצאת ,(סנהדרין ללאו הבערה  א ֹומרים : מר ּבֹותינּו יׁש לח ּלק : א ֹומרים : ויׁש …¿«¬≈ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ

.יצאת  ָָ

    ©´Ÿ¤¤½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ
    ¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

'‰ ‰eˆŒL‡ c‰ ‰Ê∑,לכם לי .לאמר  ∆«»»¬∆ƒ»ִֵֶָֹ

      §¸¥«¦§¤³§¨Æ©«Ÿ̈½Ÿ§¦´¦½
      §¦¤¾¨¥−§©´§Ÿ̈®¨¨¬¨¤−¤§«¤

BaÏ È„∑ ה ּמׁשּכן נדבת  ּפר ׁשּתי ּכבר  לב . נדיב  קר ּוי נדב ֹו, ׁשּלּבֹו ֿ ׁשם  צ ּואתם על  ּבמק ֹום  .ּומלאכ ּתֹו ¿ƒƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

      §¥¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«

ÓBÈa‡ג  ÔBÎÈ˙BÓ ÏÎa ‡˙M‡ ÔeÚ˙ ‡Ï»¿«¬∆»»¿…¿»≈¿»
:‡˙aLc¿«¿»

Ï‡NÈד  È„ ‡zLk ÏÎÏ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:ÓÈÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÓÈÓÏ¿≈»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»¿≈»

ÈÚ˙Ècה  Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡˙eLÙ‡ ÔBÎpÓ eÒ»ƒ¿«¿»»√»¿»…¿ƒ¿¿≈
‡‰c ÈÈ Ì„˜ ‡˙eLÙ‡ ˙È È˙ÈÈ daÏƒ≈«¿≈»«¿»»√»¿»«¬»

:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

ÈfÚÓe:ו ıee ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈

 

     
     
     


   

    
     

     
    
   

     
     

 
   

  



לו               

     §Ÿ¸Ÿ¥¦§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬
 ¦¦«

      §¤−¤©¨®§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
 ©©¦«

     §©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−§©«¤

     §¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½¥²¨£¤¬
  ¦−̈§Ÿ̈«

   ¤̧©¦§½̈¤¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ
   §¤§¨½̈¤§¦¾̈¤©ª−̈§¤£¨¨«

ÔkLn‰ ה ּתח ּתֹונֹות יר ∑‡˙ ּבת ֹוכ ֹויע ֹות  ה ּנרא ֹות  ∆«ƒ¿»ְְְְִִַַַ
מ ׁשּכן  ‡‰BÏ.קר ּויים  ע ּזים ∑‡˙ יריע ֹות  אהל  ה ּוא  ְְִִָ∆»√ְִִִֶֹ

ל ּגג e‰ÒÎÓ.הע ׂשּוי ˙‡Â∑ אילים ע ֹור ֹות  מכסה  ְֶָָ¿∆ƒ¿≈ְִִֵֵ
.וה ּתח ׁשים  ְְִַָ

    ¤¨«¨¬Ÿ§¤©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤
©¨¨«

CÒn‰ ˙Ît ˙‡Â∑ מלמעלה ּבין ה ּמגן, ּדבר  ּכל  ה ּמח ּצה , וכןּפרכת  , ּוסכ  מס קר ּוי מ ּכנגד , (איוב ּבין ¿≈»…∆«»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבעד ֹו",א) "ׂשכת  ב ): ֿ ּדר ּכ(הושע  את  ׂש "הנני :". ְְְֲִִֵֶַַַָָ

    ¤©ª§¨¬§¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤
©¨¦«

ÌÈt‰ ÌÁÏ∑,ּולכאן לכאן ּפנים  ל ֹו ׁשהיּו ֿ ׁשם  על  ּפר ׁשּתי, ּפר ּוצה ּכבר  ּתבה  ּכמין ע ׂשּוי .ׁשהיה  ∆∆«»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

    §¤§Ÿ©©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−
 ¤¬¤©¨«

‰ÈÏk ˙‡Â∑ ּומח ּתֹות ∑È˙‰.מלקחים  ¿∆≈∆»ְְִֶַַָ≈…∆»
נת ּונין  וה ּפתיל ֹות  ׁשה ּׁשמן ּבזיכים  ּבלע "ז, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָלוציני"ׁש

‰B‡n.ּבהן  ÔÓL ˙‡Â∑, לב ֿ חכמי צרי ה ּוא  אף  ֶָ¿≈∆∆«»ְִֵֵַַָ

ּב'מנח ֹות ': ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו ׁשמנים , מ ּׁשאר  מ ׁשּנה  ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָֹֻׁשה ּוא 
וז ּכתית  וה ּוא  ה ּזית ', ּברא ׁש .'מגר ּגר ֹו ְְְְְִִַַַַָָֹ

    §¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ¤´¤
     ©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬©¤−©

 §¤¬©©¦§¨«
Á˙t‰ CÒÓ∑ יריע ֹות ולא  קר ׁשים  ׁשם  היּו ׁשּלא  ה ּמזרח , ׁשּלפני .ויל ֹון »««∆«ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

„B‚ÒÒ‡ז ÈÎLÓe È˜nÒÓ ÈÎ„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈¿«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

ÁLÓÏח  ‡iÓÒee ‡˙e‰‡Ï ‡ÁLÓeƒ¿»¿«¿»»¿«»ƒ¿«
:‡iÓÒea ˙Ë˜ÏÂ ‡˙e¿»¿ƒ¿…∆¿«»

ÚwLÏ‡ט  ‡˙eÓÏL‡ È‡Â ‡Ïe È‡Â¿«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡LeÁe ‡„BÙ‡¿≈»¿¿»

Ïkי  ˙È Ôe„ÚÈÂ Ôe˙ÈÈ ÔBÎa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎÂ¿»«ƒ≈ƒ»¿≈¿««¿»»
:ÈÈ „wÙ Ècƒ«≈¿»

È˙יא  d‡ÙBÁ ˙ÈÂ dÒt ˙È ‡kLÓ ˙È»«¿¿»»¿»≈¿»»≈»
È‰B„enÚ ˙È È‰BÚ ˙È È‰Btc ˙ÈÂ È‰BÙet¿ƒ¿»«ƒ»«¿ƒ»«ƒ

:È‰BÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ

ÈÂ˙יב  ‡ztk ˙È È‰BÁÈ‡ ˙ÈÂ ‡B‡ ˙È»¬»¿»¬ƒƒ»«À¿»¿»
:‡ÒÙ„ ‡zÎt»À¿»ƒ¿»»

ÈÂ˙יג  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ‡ ˙ÈÂ ‡B˙t ˙È»»»¿»¬ƒƒ¿»»»ƒ¿»
:‡it‡ ÌÁÏ¿≈««»

ÈÂ˙יד  ‡‰Ó ˙ÈÂ ÈB‰‡„ ‡zÓ ˙ÈÂ¿»¿«¿»¿«¿≈¿»»»»¿»
:‡˙e‰‡„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»¿»ƒ¿»¿«¿»»

ÈÂ˙טו ‡iÓÒea ˙Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»
˙Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ È‰BÁÈ‡¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆
:‡kLÓ Ú˙Ï ‡Ú˙„ ‡Òt ˙ÈÂ ‡iÓÒea¿«»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿««¿¿»



לז                

     ¥´¦§©´¨«ŸÀ̈§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤
     ½¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

     ¥©§¥´¤«¨¥½¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾
  ̈©−©¬©¤«¨¥«

‰È„‡Œ˙‡Â ÂÈ„nÚŒ˙‡∑ ּכאן קר ּוי חצר  הרי ∆«À»¿∆¬»∆»ֲֵֵָָָ
הר ּבה  ּדברים  וכן נקבה , ּול ׁשֹון זכר  Â‡˙.ל ׁשֹון ְְְְְְִֵֵֵַָָָָ¿≈

ˆÁ‰ ÚL CÒÓ∑ ה ּמזרח לצד  ּפר ּוׂש ויל ֹון »«««∆»≈ְְִִַַָָ
ׁשהיה  החצר , רחב  ׁשל  אמצע ּיֹות  א ּמה  ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹע ׂשרים 

א ּמה  ט "ו צפ ֹון לצד  הימ ּנּו ּוסת ּומין רחב , ְְֲִִִֵֶַַַָָֹחמ ּׁשים 
ׁשּנאמר  ל ּדר ֹום , כז)וכן א ּמה (לעיל  ע ׂשרה  "וחמ ׁש : ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ל ּכתף  ."קלעים  ְִֵַָָ

    ¤¦§Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤
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˙„˙È∑ ּבר ּוח ינּוע ּו ׁשּלא  ּבארץ  היריע ֹות  ס ֹופי ּבהם  ולק ׁשר  לק ׁשר ∑Ì‰È˙ÈÓ.לתקע  .חבלים  ƒ¿…ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ≈¿≈∆ְֲִִָֹ

              

  

:::: מיתריה מיתריה מיתריה ואתואתואתואת־ ־ ־ ־ מיתריה החצרהחצרהחצרהחצר ואתואתואתואת־ ־ ־ ־ יתדתיתדתיתדתיתדת     הההה ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹאתאתאתאת־ ־ ־ ־ יתדתיתדתיתדתיתדת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
א   אר ה ריע ת ס פי   ה ולק ר לתקע  – ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹיתד ת

רח   ערש"י)ינ ובפירוש יח. (לה , ַָָ
 למיד את  מח  אד א ר :ר ה דר זה  לפר  ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָי
הרח ת  נגד  אית ו עמד  והאמת, ה ר ר על ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלעמד 
העי ר   המח ח ב  אפר ,  ח המנב ת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהרע ת
 א , ברי ה ועי רי  ה ס ד ת את ה למיד  אצל לח ק  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה א 
ע להתע ק   צרי ה א  אי  טפלי  ראי ה  דבריְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַָָ

.נת אמ חזק  י אר זה  לא    י  ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹה למיד ,

ינע "לא  ה למיד   המח רצה   א , אינ האמת  ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹא
"לתקע עליו  , ל ע המנב ת מה "רח ת" י ל ולא  ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹרח "

ה ריע ת". "ס פי    ה למיד  אצל לח ק  ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַלק ר"
רט  ל אפ ה למיד  את להעמיד  ה א   רי ,ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹוהינ
כל   וחזקי  למי  יהי רגליו , עד   מרא , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹפרט
צד מאיזה  לדעת אי ־אפר , יע ה  לא   א י  . רטי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹה
לגמרי  ל ה למיד  ורק  ה "רח ". ת א י יל מהיכְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
 סמ להי ת י כל אז מצת, תרה  ה ריע ת" ס פי  ְְְְִִִֵַַַָָָ"עד 

ה '. אמ נת וחזק  אית וי אר רח ", ינע  "לא  ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹבטח 
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ÌÈLp‰ ÏÚ∑, ה ּנׁשים אליהם .עם  ּוסמ ּוכין ««»ƒְֲִִִֵֶַָ

דלא  מ ּׁשּום  ּכפ ׁשּוט ֹו, 'על ' ה ּניח  ּׁשה ּתר ּגּום  ְְְִִִִֶַַַַַֹ(מה 
ּכמ ֹו ּגבריא , ואת ּו האנׁשים ' 'וּיבא ּו ְְְְְֲִֵַַַָָָָָֹֻמתר ּגם :
ורצה  'ּומיתן', מתר ּגם : רק  מיּנּה, לעיל  ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשּמתר ּגם 
ּכמ ֹו ה ּנׁשים , על  ּבע ֹודן ונזם  חח  ׁשהביא ּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָל ֹומר ,

הע ּזים ") את  "טוּו על  ר ׁש"י ה ּוא ∑ÁÁ.ׁשּכתב  ִִִֶֶַַַָָָ»
ה ּזר ֹוע , על  נת ּון עגל , זהב  ׁשל  ה ּצמיד ּתכ ׁשיט  .וה ּוא  ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹ

ÊÓeÎÂ∑ נת ה ּוא , זהב  מק ֹום ּכלי א ֹות ֹו ּכנגד  ּון ¿»ְְִֶֶָָָָ
ׁשם  ּפר ׁשּו ור ּבֹותינּו זּמה לא ּׁשה . מק ֹום  ּכאן .ּכּומז, ְְְִִֵֵֵַָָָָָ

    §¨¦º£¤¦§¨´¦À§¥¤§©§¨¨²
      §©¬©¨¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ¥¦§¨¨¦²

  §Ÿ¬Ÿ§¨¦−¥¦«
Bz‡ ‡ˆÓŒL‡ LÈ‡ŒÏÎÂ∑ ּכּלם ּתח ׁשים , א ֹו אילים  ע ֹור ֹות  א ֹו ׁשני ּתֹולעת  א ֹו אר ּגמן א ֹו ּתכלת  ¿»ƒ¬∆ƒ¿»ƒְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

.הביא ּו ִֵ
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: כ והי בר היה  , ה למלאכת י ראל ני  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָנדבת
מה  כפי   ל נדבת פי   הביא וא ה   אי ל  אחד  ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָמ ד 
י צא ־מה לל  ללא  י ראל ני  ל  ני  מ ד  , יד ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיה 

.ז נדבה  פ ְְְִִַָָה
: ת פנימ  ברי ה ְְְִִִִַַָָָמ מע ת

ה צת  דגמת , וי י ראל ל  ה  רטי  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻי
ויראת  ה ' אהבת גמת , עניני  י זה , לע מת ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָֻה ע ת.

רגת. חילקי   י  ה ְִֵֵֶֶָָה ',
ת א   יטי  לידי  ב א  האחד ת היא  ה נה  ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָכלית
היה  ,הינ . לרעה  אי י  לי הב  י  ה  בריְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

לפני  וי ו  מאחדי  ל , לי ההב למרת י  ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻני ר
ַָָה "ה .

 וה אמ ר, , ה נדבת ה י  לידי  א  זה   ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָרעי
רה , ה תב  על ר"י  פר פעל,  ה ְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָע ת
:" למ ה   אחיסמ  ואהליאב  ה א  ,ל נת ְְְְֲֳִִִֵֶַַָָָָָָ"לה רת
מ ני  בטי דיהיר מ , מ בט ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ"ואהליאב 
וה א   ה למלאכת לבצלאל   ק ה  וה וה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָה פח ת,
לפני ע  ני ר ולא  אמר מה    לק , בטי ה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמ ד לי 

ָל".
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מטוהמטוהמטוהמטוה  ביא ביא ביא ביא ו ו ו ו  טו טו טו טו ידיהידיהידיהידיה חכמתחכמתחכמתחכמת־ ־ ־ ־ לב לב לב לב  כה )וכל וכל וכל וכל ־ ־ ־ ־ א א א א הההה (לה , ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
למלאכת  ' וכ מוהאר ה כלת את  טו  י ה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמצינ
"ה כלת  את  הביא רק   יהאנ ־אימה ־ , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה
. ה למלאכת  עצמ ת א הכינ לא   א "'ג מְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהאר

הח ק .  טע  לע  ְְְִֵֵַַַַוי
להי ת  צריכה  היתה   ה מלאכת ה ה  זה : למר  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוי
ית  למי   וע   מק לי   וע" ר"י  דפיר " מל"ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָ

ְָֻקד ה ".

חטא   חטא  יהאנ רב  יו מ למר,  י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹועל־י ־זה 
, מל   מלאכ  ע נאמנת  לה היתה  לא  ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהעגל,
חר   ה  א (ורק  ו ה  להתע ק   לה יר ה לא  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹולכ
 ע ה בר ו אי  , ה מלאכת  ק תע ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָה "ה 

.( מל   ְְְִַָָמלאכ
טע אי העגל, חטא   חטא א   י ה ־איְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמה ־
 לה יר ה ולכ , מל  מלאכ  יע א  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹלמר

ו ה . ְְְִִֵַַָלהתע ק 
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א א  , י הע על־י  ה ו ה  את לע ת נצט לא   י ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹה
 ר לכ  זכ  א הבינ  י ה .עצמ מ ד   לכ רר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָנתע

. ה  היא  ה בר מ רת  ה ', מאת זה  ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻמיחד 

י ח  לאד מעניק  ה "ה  א ר ה ראה , א ֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָמ
לע ת   ה ' לעב דת  ללנ עליו  , מיחדי ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֻוכ רנת

.רית לה ' ודירה   מ  ל ְְְִִִֵֵַָָָָָמהע

      §©§¦¦´¥¦½¥©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´
  ©¦ª¦®¨«¥−§©«¤

e‡È‰ Ì‡Np‰Â∑רא ּו מה  נתן: ר ּבי אמר  ¿«¿ƒƒ≈ƒִַַָָָָָ
ּובמלאכת  ּבתח ּלה , ה ּמזּבח  ּבחנּכת  להתנּדב  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻנׂשיאים 
אמר ּו ּכ א ּלא  ּבתח ּלה ? התנּדב ּו לא  ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹה ּמׁשּכן
ּומה  ּׁשּמתנּדבין, מה  צ ּבּור  'יתנּדב ּו ְְְְְִִִִִִֶַַַַנׂשיאים :
ׁשה ׁשלימ ּו ּכיון א ֹות ֹו'. מ ׁשלימין אנּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּׁשּמח ּסרין,

ׁשּנאמר  ה ּכל , את  לו)צ ּבּור  היתה (לקמן "וה ּמלאכה  : ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹ
את  הביא ּו לע ׂשֹות ? עלינּו מה  נׂשיאים , אמר ּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּדּים ",

ה ּמזּבח א  ּבחנּכת  התנּדב ּו  לכ וג ֹו'. ה ּׁשהם  בני ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָֹֻ
מ ּׁשמם , א ֹות  נחסרה  מ ּתח ּלה , ׁשּנתע ּצל ּו ּולפי ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּתח ּלה .

ּכתיב  ."וה ּנׂשאם " ְְְִִִַ

    §¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ
  ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«

ÓÎÁa‡כו Ô‰nÚ Ô‰aÏ ÈÚ˙‡c ‡iL ÏÎÂ¿»¿«»¿ƒ¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆¿»¿»
‡ÈÊÚÓ ˙È ÔÏfÚ‡ÈÊÚÓ :Â''Ù ‚''Ó):( «¿«»«¬«»««¿»

ÈÂ˙כז ‡Ïe È‡ ˙È e‡È˙È‡ ‡iÂ¿«¿¿«»«¿ƒ»«¿≈¿»¿»
‡„BÙ‡a ‡ÚwLÏ ‡˙eÓÏL‡ È‡«¿≈«¿»»¿«»»¿≈»

:‡LeÁe¿¿»

e‰‡Ï˙‡כח  ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡ÓÒea ˙ÈÂ¿»¿»¿»ƒ¿»¿«¿»»
:‡iÓÒea ˙Ë˜ÏÂ ‡˙e„ ‡ÁLÓÏe¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

 

  
  

    
      

      

    
    
     
   

    
     

     

   
    
    
   
   

  

    
     

   
     
    

     
   

   
    



מ               

      ̈¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»Ÿ¨¼§¨¦Æ
     §¨©§¨½̈£¤̧¦¨§Ÿ̈²©«£−§©¤®

    ¥¦§¥«¦§¨¥²§¨−̈©«Ÿ̈«

      

      ©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬§Ÿ̈−
     §¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬§¨«

eÁ∑היה ּבנּה מרים  .ׁשל  ְְִֶָָָָ

         

היההיההיההיה  מרי מרי מרי מרי ל ל ל ל  ננננ(ל לה , בר (רש"י ר"י  הרי  לאל,  י ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
י ־תא  פרת  תב  לא  מ ע  וע ד , לעיל.  ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹתב 

ב ) מיח (לא,     ר"י, למר,  וי לח ר. צלאל ס  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻ
ה א  ר"י  התחלת א א  , עצמ פני  ר אינ (פסוק זה  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מ דלד )   צלאל ל  ס יח דל מ דיע  ה תב  למר: .ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
 הא הא הא אבל הא ל'דל'. ה 'ע ' ה ואת טפי    מתק זה  , ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ה א  לח ר ה ח ס  פטת, למר  י י ־תא  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָפרת
ל מעלתיו  תב ח ח ח ח ררררמ ד  .(וברש"י)ה פרת ְֲִֶַַַַָָָֹ

     ©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
 §©−©§¨§¨¨«

     §©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤

     ©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−
 §¨§¤¬¤©«£¨«¤

     §−Ÿ¨©´§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈
§©¥¨«

‡ÈÏ‰‡Â∑ היר ּודים מן ּדן, מ ּׁשבט  ¿»√ƒ»ְִִִֵֶַָ
ה ּמק ֹום  וה ׁשוה ּו ה ּׁשפח ֹות . מ ּבני ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשּבּׁשבטים ,

ה ּׁשבטים , מ ּגד ֹולי וה ּוא  ה ּמׁשּכן, למלאכת  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָלבצלאל 
ּׁשּנאמר  מה  לד )לק ּים  ֿ דל (איוב  לפני ֿ ׁשֹוע  נּכר  "ולא  :". ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

    ¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤
     ¨¨´§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©©©¨¦²

     ©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ

ÔB‰nÚכט  ÔB‰aÏ ÈÚ˙‡c ‡˙z‡Â b Ïk»¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡z„Ú ÏÎÏ ‰‡˙È‡Ï¿«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿»¿∆¿«
‡z„ Ï‡NÈ È e‡È˙È‡ ‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿…∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÈÈל  Èac BÊÁ Ï‡NÈ ÈÏ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¬¿«ƒ¿»
‡ËLÏ eÁ  Èe‡ a Ï‡Ïˆa ÌeLa¿¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»

:‰„e‰È„ƒ»

ÈÈלא  Ì„˜ ÔÓ ‰‡e Áe dnÚ ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ≈«¿»ƒ√»¿»
:‡„ÈÚ ÏÎe ÚcÓe e˙ÏÎeÒa ‡˙ÓÎÁa¿»¿¿»¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎe‡לב  ‡‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ïe¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁeƒ¿»»

ebe˙לג  ‡ÓÏL‡Ï ‡Ë Ô‡ ˙eÓe‡e¿»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:ÔÂÓe‡ ˙„ÈÚ ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ««¿»

aלד  ‡ÈÏ‰‡Â ‡e‰ daÏa ‰È ‡Ùl‡Ïe¿«»»¿«¿ƒ≈¿»√ƒ»«
:Ô„„ ‡ËLÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»

Ïkלה  „aÚÓÏ ‡aÏ ˙eÓÈkÁ ÔB‰nÚ ÌÏL‡«¿≈ƒ¿«ƒƒ»¿∆¿«»
‡Âb‡e ‡ÏÎ˙a iˆÂ Ôn‡Â b ˙„ÈÚƒƒ««»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»
‡„ÈÚ Ïk È„Ú ÈÁÓe ‡ˆee ÈB‰Ê Úˆaƒ¿«¿ƒ¿»«≈»¿≈»ƒƒ»

:ÔÂÓe‡ ÈÙÏÓe«¿≈«¿»

 

     
     

   
     

      
     



מי                

     §¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´£©¥À
      £¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ¨¥½¨¨©´©
     ©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤

 ¦−̈§Ÿ̈«

     ©¦§¨´¤À¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨
        ¦´£©¥½£¤̧¨©§Ÿ̈²¨§−̈§¦®Ÿ£¤´

     §¨´¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«

     ©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧
      ¥¦¹§¥´¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´
       Ÿ¨®§Â¥Â¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤

    ©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤
     ©®Ÿ¤¦«¦¬¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«

     ©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®
     ¦¥³¨«£Ÿ̈Æ©§¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬

Ÿ¨«
‰„Ú‰ ÈcÓ∑ העב ֹודה יֹותר  צר .מ ּכדי ƒ≈»¬…»ְֲִֵֵֶָָֹ

      ©§©´¤À©©«£¦̧¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´
    §¦À̈©©«£²§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤

  ©¦¨¥¬¨−̈¥«¨¦«
‡ÏkiÂ∑ מניעה .ל ׁשֹון «ƒ»≈ְְִָ

    §©§¨À̈¨«§¨¬©¨²§¨©§¨−̈©«£´
  Ÿ¨®§¥«

ÌÈkÁא  b ÏÎÂ ‡ÈÏ‰‡Â Ï‡Ïˆa „ÚÂ«¬«¿«¿≈¿»√ƒ»¿»¿««ƒ
ÔB‰a ‡˙e˙ÏÎeÒÂ ‡ÓÎÁ ÈÈ ‰Èc ‡aÏƒ»ƒ«¿»»¿»¿¿¿»»¿
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„ÈÚ Ïk ˙È „aÚÓÏ ÚcÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ«»¿«¿»

:ÈÈ „wt Èc ÏÎÏ¿…ƒ«≈¿»

ÏÎÏeב  ‡ÈÏ‰‡Ïe Ï‡ÏˆÏ ‰LÓ ‡˜e¿»…∆ƒ¿«¿≈¿»√ƒ»¿»
Ïk daÏa ‡˙ÓÎÁ ÈÈ ‰Èc ‡aÏ ÌÈkÁ b¿««ƒƒ»ƒ«¿»»¿¿»¿ƒ≈»
„aÚÓÏ ‡z„ÚÏ ˜ÓÏ daÏ ÈÚ˙‡c¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿∆¿«

:d˙È»«

Ècג  ‡˙eLÙ‡ Ïk ˙È ‰LÓ Ì„˜ ÔÓ eÈÒe¿ƒƒ√»…∆»»«¿»»ƒ
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„ÈÚÏ Ï‡NÈ Èa e‡È˙È‡«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ«»¿«¿»
‡z„ „BÚ dÏ Ô˙ÈÓ Ôep‡Â d˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»«¿ƒ«¿«≈¿«¿»

:Ùˆa Ùˆaƒ¿«ƒ¿»

ÈÚ„˙ד  Ïk ˙È ÔÈ„Úc ‡iÓÈkÁ Ïk B˙‡Â«¬»«ƒ«»¿»¿ƒ»»ƒƒ«
:ÔÈ„Ú Ôep‡c dz„ÚÓ b b ‡L„e˜¿»¿«¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

È‡Ï˙‡‰ה  ‡nÚ ÔbÒÓ ÓÈÓÏ ‰LÓÏ eÓ‡Â«¬»¿…∆¿≈««¿««»¿«¿»»
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙc ‡z„ÚÏ ‡ÁÏt ˙qÓƒ«»¿»»¿ƒƒ¿»¿«≈¿»¿∆¿«

:d˙È»«

ÈLÓ˙‡ו ‡ÊBÎ eÚ‡Â ‰LÓ „wÙe«≈…∆¿«¬«»»¿«¿ƒ»
‡z„Ú „BÚ Ôe„ÚÈ ‡Ï ‡˙z‡Â b ÓÈÓÏ¿≈«¿«¿ƒ¿»»««¿ƒƒ¿»
:‰‡˙È‡lÓ ‡nÚ ˜ÒÙe ‡L„e˜ ˙eLÙ‡Ï¿«¿»¿»¿««»ƒ¿«¿»»

aÚÓÏ„ז ‡z„Ú ÏÎÏ ˙qÓ ˙Â‰ ‡z„ÚÂ¿ƒƒ¿»¬«ƒ«¿»ƒƒ¿»¿∆¿«
:˙˙ÈÂ d˙È»«ƒ»»

 

   
      

      
     
      
       

 

     
  

    

    

      
      

    
    
   
    

  
   

     



מב               
‰Î‡Ïn‰ŒÏÎÏ Ìic ‰˙È‰ ‰Î‡Ïn‰Â∑ ¿«¿»»»¿»«»¿»«¿»»

לכל  ה ּמׁשּכן, ע ֹוׂשי ׁשל  ּדּים  היתה  ההבאה  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּומלאכת 
ּולה ֹותר  א ֹות ּה לע ׂשֹות  מ ׁשּכן ׁשל  .ה ּמלאכה  ְְְֲִֵֶַַָָָָ

˙B‰Â∑ח)ּכמ ֹו "והכ ּבד (לעיל  ל : ג )ּבֹו",את  ב  :(מלכים ¿≈ְְְִֵֶַ
מ ֹואב  את  .""וה ּכֹות  ְֶַָ

      

    ©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥©§¨¨²¤
      ©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ
      §©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«

     ¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
      §¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

§¨©§¦«Ÿ

     ©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−¤¤¨®§¨¥³
   §¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

      ©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
     ¦¨−̈©©§¨®¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈

  ©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«

     £¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
     ª«¨ÀŸ¨¨Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́

    ©¥¦®©§¦ŸÆ©ª´¨½Ÿ©©−¤¤¨«

     ©©¾©£¦¦−©§¥´¨¨®©§©¥̧¤©§¦¹Ÿ
      ©©³¤©©Æ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈¤¨«

È˙ח  ‡z„Ú È„Úa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎ e„ÚÂ«¬»»«ƒ≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿»»
‡ÏÎ˙Â ÈÊL ıec ÔÚÈÈ NÚ ‡kLÓ«¿¿»¬«¿ƒ»¿¿ƒ¿ƒ¿»
„BÚ ÔÈek ˙eˆ ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ«

:ÔB‰˙È „Ú Ôn‡»»¬«»¿

‡ÔÈnט  ‡ÈÓ˙e ÔÈÒÚ ‡„Á ‡˙ÚÈÈc ‡k‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿»«ƒ
‡˙ÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈÈc ÔÈn‡ Úa‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»ƒ¿¬»

:‡˙ÚÈÈ ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ»»

LÓÁÂי  ‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÚÈÈ LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»»≈¿ƒ»¬»ƒ¬»¿»≈
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÛÙÏ ÔÚÈÈ¿ƒ»»≈¬»ƒ¬»

„ÚÈÈ˙‡יא  ‡˙ÙÒ ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈeÚ „ÚÂ«¬«¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙÒa „Ú Ôk ÈÙBÏ ˙Èa ‡ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈≈¬«¿ƒ¿»

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙Èa ‡ËÒa ‡˙ÚÈÈcƒƒ¬»¿ƒ¿»≈≈ƒ¿≈»

Á„‡יב  ‡˙ÚÈÈa „Ú ÔÈeÚ ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ¬«ƒƒ¬»¬»
˙È„ ‡˙ÚÈÈ„ ‡ËÒa „Ú ÔÈeÚ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ¬«¿ƒ¿»ƒƒ¬»¿≈
Ï˜Ï ‡„Á ‡ieÚ ÔeÎÓ ‡˙Èz ÈÙBÏ≈ƒ¿≈»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»

È˙יג  ÛÙÏÂ ‰„c ÔÈÙet ÔÈLÓÁ „ÚÂ«¬««¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
‰Â‰Â ‡iÙeÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈÈ¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»«¬»

:„Á ‡kLÓ«¿¿»»

 

     
      

     
       
    

 
     

      
     

    
      

   
     

       

     
      

     
     

      
    

  
      

     
       

       
    



מג                

     ©©̧©Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«
   ¤§¥¬§¦−Ÿ¨¨¬Ÿ¨«

      ¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§©§©´
      ©½−Ÿ©©§¦¨´¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬

 ¤§¥−§¦«Ÿ

    ©§©¥²¤£¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¤¥¬
 ©§¦−Ÿ§¨«

      ©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©§©´©§¦½̈©¦«Ÿ−̈
     ©©§¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©§©´©§¦½̈

 ©«Ÿ¤−¤©¥¦«
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מט                
ה ּכל , מן עלי חביבין א ּלּו ּכי 'ק ּבל , ֿ ה ּוא : ֲִִִִֵֵַַַָָֹּבר ּו

צבא ֹות  ה ּנׁשים  העמיד ּו ֿ ידיהם  ּבמצרים ,ׁשעל  ר ּבֹות  ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ה ֹולכ ֹות  היּו , ּפר ּבעב ֹודת  יגעים  ּבעליהן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשהיּו
א ֹותם , ּומאכיל ֹות  ּומ ׁשּתה  מאכל  להם  ְֲֲִִִֶֶַַָָָּומ ֹוליכ ֹות 
ּבעל ּה עם  עצמ ּה ר ֹואה  אחת  וכל  ה ּמרא ֹות  ְְְְְְִַַַַַַָָָָונֹוטל ֹות 

ּומ ׁשּדל ּתֹו מ ּמ,ּבּמראה  נאה  אני ל ֹומר : ּבדברים , ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָ
ונזקק ֹות  ּתאוה , לידי לבעליהן מביא ֹות  ּכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָּומ ּתֹו

ׁשּנאמר  ׁשם , ויֹולד ֹות  ּומתע ּבר ֹות  ח)להם  :(שה"ש ְְְְֱִֶֶֶַַָָ
"ּבמרא ֹות  ׁשּנאמר : וזה ּו ,"ע ֹורר ּתי ה ּתּפּוח  ְְְְֱִֶֶֶַַַַַַַַ"ּתחת 
ׁשל ֹום  ל ׂשּום  ׁשה ּוא  מהם , ה ּכּיֹור  ונע ׂשה  ְְֲִֵֶֶַַַָָָה ּצֹובא ֹות ".

למי  ׁשּבת ֹוכ ֹו מ ּמים  לה ׁשק ֹות  לא ׁשּתֹו, איׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַּבין
ּבעל ּה ל ּה מרא ֹות ׁשּקּנא  ׁשהן  ל ותדע  ונס ּתרה . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּכּכר  ׁשבעים  ה ּתנּופה  "ּונח ׁשת  נאמר : ׁשהרי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמ ּמׁש,
לא  וכ ּנֹו וכ ּיֹור  וג ֹו" ּבּה וּיע ׂש למד ּת,וג ֹו' ׁשם . הזּכר ּו ְְְְְְְִַַַַַָָָָֹֻ

ּדר ׁש ּכ ה ּתנּופה , מ ּנח ׁשת  ּכּיֹור  ׁשל  נח ׁשת  היה  ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא 
נׁשּיא ', 'ּבמחזין א ּונקל ֹוס : ּתר ּגם  וכן ּתנח ּומא , ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָר ּבי

ּתר ּגּום  ּבלע "ז,וה ּוא  מירוא "ׁש מרא ֹות , ׁשל  ְְְְֶַַַַ
ּביׁשעיה  מצינּו וכן ג )(ׁשפיעגעל ), :(ישעיה ְְִִֵַָָ

'ּומחזיתא ' מתר ּגמינן: ˆe‡."וה ּגליֹונים " L‡∑ ְְְְְְְִִִַַַָָָ¬∆»¿
.נדבתן להביא  ְְִִָָָ

          

צריכה  למ ה  לפע ל די  י  מ ח ת,  הי ה בא ת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹרא ת
מר  עז הוי  מאמר נח ה ,  מצח פ א העב דה  ְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָלהי ת
על־ידי ה א  לזה  וה ח  .' כ  לעיגי ה מ ני   יב א  ,' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹכ

רא י ־יב ת  נח ת, תיבת    מרמז וזה  ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹה רה ,
רה . מעלה  חכמה  ְְְְֶַָָָָנבלת
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ÈÂÂ ‡ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈«¿»¿«¿≈«¿»»≈
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ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ˙nÚÏ∑ החצר ּכמ ּדת .קלעי ¿À««¿≈∆»≈ְְִֵֵֶַַָ

         

החצרהחצרהחצרהחצר קלעי קלעי קלעי קלעי  יח)מ מ מ מ תתתת לח, ל (רש"י ה תב  א  היינ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
 טע טע טע ער טע  מס (ולא  א ת  חמ  גב  ס ה היה  מ ע  ְְְֲֵַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

 זה לו ). כו , תרומה  רש "י  ראה  – א ת ע ר היה  ֶֶֶֶֶַָָָֹהאהל,

החצרהחצרהחצרהחצר קלעי קלעי קלעי קלעי  חלק לע לע לע לע ת ת ת ת  ה א   ס ה  לעי לעי לעי לעי מה מה מה מה ולכ , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
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           ¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦¦§¨«§´¤´¤§¨®
         §«¨«§¬¡¤«©¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«

         ¨¨´¦§¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬«¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦
        −©¤¤¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®

           §¹Ÿ̈À§«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦¨®¦¨«§¬¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
           ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´§©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¦¨´

            −¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦¨´¥«§¨¦´§¨®¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®

תהלים



נג

           §«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦«Ÿ§©´§¨¨®¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À
         ´Ÿ¨¨«−§¥¦¦¤´¨¨®§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦Ÿ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬
          ¦§¤«−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«¨´−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«

           ¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«¨´−¨
          §«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®

            ¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬
          £¦¥«¦¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦©©´§¨§¨©´§¦¨®¦−§©§¥´¦ª¤«©´©

          −§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤§¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦¨©´§¦¦«¨«§´
          §Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®

    ¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ¨¨«§¦

תהלים


            −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§©«£ª¨®
            ¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
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         §¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨
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            ©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³¨¦´¥´Ÿ¦¨®§¦
            ¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦§¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«

          ¦−¨©§¦¨«¤§¨®¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦§¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´
         §¦§¨¤®§«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®§¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®

           §¹©§¥À¦¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥¨®©¹ÀŸ¨«§¬«¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈
         ¦§¨¤«−¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ¦§©¬§¦¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«§−̈

           ¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦¦§¨«§´¤´¤§¨®
         §«¨«§¬¡¤«©¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«

         ¨¨´¦§¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬«¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦
        −©¤¤¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®

           §¹Ÿ̈À§«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦¨®¦¨«§¬¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
           ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´§©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¦¨´

            −¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦¨´¥«§¨¦´§¨®¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו.

מתאים  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  בעת 

לתוכן כתבו,

הם  חיים  ז"ל,  חכמנו  להוראת  מתאים  בזה  העצה  ידועה  השכחה,  ענין  אודות  ולכתבו 

למוצאיהם בפה, ללמוד בדבור, ומה טוב בחברותא באופן של שקו"ט עם החבר, שכל זה מועיל לזכרון.

ועוד שיהי' בקי בעל פה המאמר ד"ה והדרת פני זקן, דסוף פרשת קדושים בלקוטי תורה.

וכן אשר יבדקו את התפילין שלו, ובכל יום חול קודם התפלה יפריש פרוטות אחדות לצדקה.

בעת רצון יזכירו כל שכתוב אודותם על הציון הק',

ומובן אשר הנהגתו הוא בלימוד התמדה ושקידה תוסיף בברכת השי"ת במילוי משאלות לבבו 

לטובה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב. בטח שומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.



נד

יום ראשון - י"ט אדר א'
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום רביעי - כ"ב אדר א'
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שני - כ' אדר א'
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום חמישי - כ"ג אדר א'
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שלישי - כ"א אדר א'
פרק קד

עד סוף פרק קה

יום שישי - כ"ד אדר א'
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

שבת קודש - כ"ה אדר א'
פרק כ

פרק קיט מתחילת הפרק עד סוף פסוק צו

לשבוע פרשת ויקהל תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 
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א' אדר י"ט  ראשון  יום 
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כל "11. מכל  "בכל  הלשון על     י "ל" צ"ל כי  :' ל)(האבות) הקווין הג ' בכל  העבודה (
וארא) ר"פ (תו"א בכאו"א צ"ל  שבחי' מפני  כן ושנק' א) יז, (ב"ב באבות וכמרז"ל  אמת] גנות , נאה, תומ "י : בזה שמביא [וכהדוגמא 



נו              

א' אדר כ"א שלישי יום 
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עבודתם נדע כו' בכל  שמשכרם -." מהנ"ל בא' עכ "פ זה חסר ואצלו - ועוד ) בחדא"ג  (עיי "ש שלמות קסד ,12.כו' בתרא בבא
כז.13.ב. פרק סוף לעיל  ב.14.ראה יט , ז.15.ויקרא כ , מ "ג .16.ויקרא פי "א א.17.סנהדרין יח , זרה ב.18.עבודה פו, 19.יומא

כח . יז, במדבר הפסוק שם.20.לשון הב"ח  הגהות ראה א. טו, ב.21.חגיגה לג , מציעא בבא



נז               

א' אדר כ"ב רביעי יום 
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יג .22. משנה ד  פרק כז.1.אבות טז, א הימים ב.2.דברי  ל , ב.3.שבת לט , ב.4.סנהדרין קכא, כג .5.שבת יד , משלי 

              

א' אדר כ"א שלישי יום 
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עבודתם נדע כו' בכל  שמשכרם -." מהנ"ל בא' עכ "פ זה חסר ואצלו - ועוד ) בחדא"ג  (עיי "ש שלמות קסד ,12.כו' בתרא בבא
כז.13.ב. פרק סוף לעיל  ב.14.ראה יט , ז.15.ויקרא כ , מ "ג .16.ויקרא פי "א א.17.סנהדרין יח , זרה ב.18.עבודה פו, 19.יומא

כח . יז, במדבר הפסוק שם.20.לשון הב"ח  הגהות ראה א. טו, ב.21.חגיגה לג , מציעא בבא
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.6   כיון מובן, אינו מסביר "לכאורה האם וכו', המדה היא כך  כתבו: מהו א"כ  כו', עצבות אי "ז
בדא"פ: וי "ל  - האמת? דהיפך  בתכלית,דיעה עצמו בעיני  ונבזה ובטול  שפלות - וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל  מהתבוננות התוצאות

) והחיות המציאות אותה העדר ועל  - וכו' כ "כ  נפל  זה איך  מתמרמר תומ "י  כי  כדבעי ), התבוננותו (באם נמשך  זה שאין אלא ,(
) כתבו ג "כ  יומתק עפ"ז - יחוש". "לא הרגע על  דאפילו כו' המדה היא דכך  מסביר, החיות זה דהעדר שאין שביאר,

מהפך עצבות דעי "ז ממשיך ) בכ "ז , העצב כו' מעלה בו אין מצ"ע העצב רפכ "ו: לעיל  ועייג "כ  וק"ל . דעלמא דמילי 
כו'". נפשו במר כו' א.7.האמתי  ה, הכושר 8.ברכות שעת הוא - הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה

שעת  היא לכן בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט , לא בעצבות , כה בין שבהיותו בפשטות, הכוונה - הרוחני  ממצבו למרירות
נתון  שהוא מה מעלה משום בכך  יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת שזו אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה הכושר
בתוכה  לעורר ביותר קשה שמחה של  בתנועה נמצאת כשהנפש שכן, כך : אכן היא האמת אלא , הגשמיים?! עניניו בגלל  בעצבות
כמו  למרירות . להגיע האלקית לנפש יותר קל  עצבות, של  במצב כה בין נתונה הבהמית כשהנפש ואילו, מרירות; של  הפכית תנועה
המקדש  בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים המקדש שבית בזמן א): קט , (פסחים חז"ל  מאמר הפוך ) (במקרה שמוסבר
שמחה-קדושה  באה איפוא, כיצד , ישראל ", בך  "וישמחו מצוה, של  שמחה להיות החג  שמחת על  שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים
להיות  הבהמית הנפש גם צריכה - שמחה של  בתנועה תהיה האלקית שהנפש כדי  הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו
הבהמית); בנפש לבושה שהיא (יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה - עצבות של  בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי  בשמחה,
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נתון  שהוא בשעה זה: בענין גם כך  האלקית. בנפש גם שמחה להמשיך  יותר קל  ויין, בשר על -ידי  בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן,
הרוחניים. מעניניו למרירות להגיע יותר קל  הגשמיים, מעניניו עצבות של  במצב כה ד .9.בין יז.10.פרק ד , שבת 11.אבות ראה

א. 12.קנג ,   ."ה יא, שמות ורשב"ם כא. טז, שופטים "ראה
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.6   כיון מובן, אינו מסביר "לכאורה האם וכו', המדה היא כך  כתבו: מהו א"כ  כו', עצבות אי "ז
בדא"פ: וי "ל  - האמת? דהיפך  בתכלית,דיעה עצמו בעיני  ונבזה ובטול  שפלות - וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל  מהתבוננות התוצאות

) והחיות המציאות אותה העדר ועל  - וכו' כ "כ  נפל  זה איך  מתמרמר תומ "י  כי  כדבעי ), התבוננותו (באם נמשך  זה שאין אלא ,(
) כתבו ג "כ  יומתק עפ"ז - יחוש". "לא הרגע על  דאפילו כו' המדה היא דכך  מסביר, החיות זה דהעדר שאין שביאר,

מהפך עצבות דעי "ז ממשיך ) בכ "ז , העצב כו' מעלה בו אין מצ"ע העצב רפכ "ו: לעיל  ועייג "כ  וק"ל . דעלמא דמילי 
כו'". נפשו במר כו' א.7.האמתי  ה, הכושר 8.ברכות שעת הוא - הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה

שעת  היא לכן בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט , לא בעצבות , כה בין שבהיותו בפשטות, הכוונה - הרוחני  ממצבו למרירות
נתון  שהוא מה מעלה משום בכך  יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת שזו אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה הכושר
בתוכה  לעורר ביותר קשה שמחה של  בתנועה נמצאת כשהנפש שכן, כך : אכן היא האמת אלא , הגשמיים?! עניניו בגלל  בעצבות
כמו  למרירות . להגיע האלקית לנפש יותר קל  עצבות, של  במצב כה בין נתונה הבהמית כשהנפש ואילו, מרירות; של  הפכית תנועה
המקדש  בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים המקדש שבית בזמן א): קט , (פסחים חז"ל  מאמר הפוך ) (במקרה שמוסבר
שמחה-קדושה  באה איפוא, כיצד , ישראל ", בך  "וישמחו מצוה, של  שמחה להיות החג  שמחת על  שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים
להיות  הבהמית הנפש גם צריכה - שמחה של  בתנועה תהיה האלקית שהנפש כדי  הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו
הבהמית); בנפש לבושה שהיא (יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה - עצבות של  בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי  בשמחה,
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.13   ."136 ע' החקירה ס' - להצ"צ - ותפקחנה בד "ה בארוכה הענין ה.14."וכמבואר יד , 15.שמות

   ."'כו עין כהרף אפילו עיכבן שלא זה ג "כ  מתורץ יט .16."בזה טז, יט .17.ירמי ' טז, פיוט 18.ירמי '
עולם. יב.19.אדון נב, ישעי '
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א' אדר כ"ג חמישי יום 
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ולז.20. לו לה, א.21.בפרקים כה, ח .22.תהלים יט , ט .23.שם יט , שם
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.13   ."136 ע' החקירה ס' - להצ"צ - ותפקחנה בד "ה בארוכה הענין ה.14."וכמבואר יד , 15.שמות

   ."'כו עין כהרף אפילו עיכבן שלא זה ג "כ  מתורץ יט .16."בזה טז, יט .17.ירמי ' טז, פיוט 18.ירמי '
עולם. יב.19.אדון נב, ישעי '



סב              

א' אדר כ"ד שישי יום 
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יח .1. יט , ומיד 2.ויקרא הנפשות, מדריגות בין הבדלים שישנם הרי  הנפשות, של  - ומעלתן" גדולתן יודע "מי  אומר הוא כן לפני 
חיים", ב"אלקים הוא: הפירוש אלא מאוחדות? ואפילו שוות הנפשות שכל  לכולנה", אחד  ואב מתאימות "שכולן אומר הוא כך  אחר
אחת  מדריגה בין הבדלים ישנם כאן - המדריגות של  ההשתלשלות בסדר לרדת הנשמות מתחילות בה דאצילות", "בינה של  השם
- אחד " "אב בחינת שהיא ב"חכמה", בשורשן, נמצאות כשהנשמות אך , החילוקים. אופן יודעים אנו שאין מה אלא זה אין לשניה;
הנשמה  לשורש ביחס - שני ) (בפרק במשל  (כמו לשניה אחת נשמה בין והתחלקות הבדל  שום אין שם - "חכמה" בחינת הוא "אב"
וכשטיפת  נפרדים; אברים של  ציור עדיין אין שם האב, מוח  מטיפת הוא ששורשו ה"בן" - בהשתלשלות מכן לאחר יורדת שהיא ואיך 
אחד  "אב הנשמות שבשורש  הרי  והתחלקותם). השונים האברים של  תבניתם להתהוות מתחילה שם האם, בבטן מכן לאחר יורדת האב

מאוחדות. הנשמות שכל  - 3.לכולנה"    ישראל שבני  מה - ח )" יג , לך  (כהפי ' דומין או קרובים "ולא
ל "אחים שהכוונה הזקן, רבנו מציין כאחים, אחים מתוארים שהמלה (כמו "דומים" או "קרובים" של  במובן כ "אחים" ולא ,"

אנשים "כי  המלים על  לך , לך  בפרשת פנים").מתפרשת בקלסתר "דומין - אחים שני : פירוש "קרובים"; - אחים וגו':



סג                

א' אדר כ"ה קודש  שבת יום 
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א.4. לא, מ "א.5.שבת עשרה.6.פרק שמונה בתפילת
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א.4. לא, מ "א.5.שבת עשרה.6.פרק שמונה בתפילת
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יח .1. יט , ומיד 2.ויקרא הנפשות, מדריגות בין הבדלים שישנם הרי  הנפשות, של  - ומעלתן" גדולתן יודע "מי  אומר הוא כן לפני 
חיים", ב"אלקים הוא: הפירוש אלא מאוחדות? ואפילו שוות הנפשות שכל  לכולנה", אחד  ואב מתאימות "שכולן אומר הוא כך  אחר
אחת  מדריגה בין הבדלים ישנם כאן - המדריגות של  ההשתלשלות בסדר לרדת הנשמות מתחילות בה דאצילות", "בינה של  השם
- אחד " "אב בחינת שהיא ב"חכמה", בשורשן, נמצאות כשהנשמות אך , החילוקים. אופן יודעים אנו שאין מה אלא זה אין לשניה;
הנשמה  לשורש ביחס - שני ) (בפרק במשל  (כמו לשניה אחת נשמה בין והתחלקות הבדל  שום אין שם - "חכמה" בחינת הוא "אב"
וכשטיפת  נפרדים; אברים של  ציור עדיין אין שם האב, מוח  מטיפת הוא ששורשו ה"בן" - בהשתלשלות מכן לאחר יורדת שהיא ואיך 
אחד  "אב הנשמות שבשורש  הרי  והתחלקותם). השונים האברים של  תבניתם להתהוות מתחילה שם האם, בבטן מכן לאחר יורדת האב

מאוחדות. הנשמות שכל  - 3.לכולנה"    ישראל שבני  מה - ח )" יג , לך  (כהפי ' דומין או קרובים "ולא
ל "אחים שהכוונה הזקן, רבנו מציין כאחים, אחים מתוארים שהמלה (כמו "דומים" או "קרובים" של  במובן כ "אחים" ולא ,"

אנשים "כי  המלים על  לך , לך  בפרשת פנים").מתפרשת בקלסתר "דומין - אחים שני : פירוש "קרובים"; - אחים וגו':



היום יום . . . סד

ה'תש"גיט אדר איום רביעי

חומש: כי תשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל שלא . . . לט הצדקה וכה"ג.

ָהָיה  ר  ְמֻסּדָ ּוִמְנָהג  ּוְכתּוִבים[.  ְנִביִאים  ]=ּתֹוָרה  "ְך  ּנַ ּתַ ּבַ ִקיִאים  ּבְ ָהיּו  ינֹוִנים,  ַהּבֵ ֲאִפּלּו  ַהֲחִסיִדים, 
ין ָהיּו  ית ּוְתִפּלִ ּלִ ַעת ְקִפיַלת ַהּטַ ׁשְ ֲחִרית, ּבִ ת ׁשַ ִפּלַ ַאֲחֵרי ּתְ ָניֹות ׁשֶ עּור ִמׁשְ ר ַאַחר ִלּמּוד ׁשִ ֶאְצָלם, ֲאׁשֶ

"ְך. ּנַ ים ָהיּו ּגֹוְמִרים ֶאת ַהּתַ ה ֳחָדׁשִ לֹשָׁ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ר ּבְ ֹאֶפן ֲאׁשֶ "ְך, ּבְ ּנַ עּור ּתַ אֹוְמִרים ׁשִ

ה'תש"גכ אדר איום חמישי

חומש: כי תשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: ואפילו בבחי' . . . לט ושנה כו'.

ניט עבודה איז אז עבודה זָאל זיין באמת, נָאר אמת אליין איז אן עבודה, אז די 
נעגעל זיינען אמת. ווָאס ווערסטו נתפעל? מדת האמת ראה )סנהדרין קיא. א( ונפל 

על פניו.

ֲעבֹוָדה,  ִהיא  ַעְצָמּה  ָהֱאֶמת  א  ֶאּלָ ֱאֶמת,  ּבֶ ְהֶיה  ּתִ 'ֲעבֹוָדה'  ׁשֶ 'ֲעבֹוָדה',  ל  ׁשֶ ָמעּוָתּה  ַמׁשְ ֵאין 
ת ָהֱאֶמת ָרָאה )ַסְנֶהְדִרין קיא, א( ְוָנַפל ַעל  ֵעל? ִמּדַ ה ִמְתּפַ ֱאֶמת. ָמה ַאּתָ ן ֲחדּורֹות ּבֶ ְרַנִים ִהּנָ ּפָ ַהּצִ ׁשֶ

ָניו. ּפָ

ה'תש"גכא אדר איום ששי

חומש: כי תשא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אבל באמת . . . בשגגות.

ם ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון )ֵעירּוִבין יח, ב(, ְוהּוא  י ַרַז"ל ּגַ ְדרּוׁשֵ ְמָצא ּבִ ם ָקדּום ַהּנִ ם "ָחִסיד" הּוא ׁשֵ ׁשֵ
"ד ּתַֹאר  תֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ ו. ָאְמָנם ּבְ ֵניֶהם ַיְחּדָ ׁשְ ִמּדֹות אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֵלמּות ְוַהַהְפָלָגה, ִאם ּבְ ְ ּתַֹאר ַהּשׁ
ְצֹות.  ַהּמִ ִקּיּום  ּבְ בֹו  ּוַמּצָ ְוִלּמּוָדּה  ַהּתֹוָרה  יִדיַעת  ּבִ ּוַמֲעָמדֹו  ָהַעְצִמי  ַמהּותֹו  יר  ּכִ ּמַ ׁשֶ ִמי  "ָחִסיד" הּוא 

ַלת ֹעל. ֶדֶרְך ַקּבָ ַמַעת ּבְ ִמׁשְ ה ּבְ ָחֵסר לֹו, ְונֹוֵתן ֵלב ְודֹוֵאג ְלַמּלֹאת ֶאת ֶהָחֵסר, ּוַמְרּבֶ ֶ יֹוֵדַע הּוא ַמה ּשׁ

ה'תש"גכב אדר אשבת
ַלח ַאְחָאב. ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

חומש: כי תשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק לא. והנה . . . משמחי לב.

ית ַהּיֹום לֹא ּגֹו', ַהְינּו  ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ ֲאָמָריו: ָהא ּדִ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י יֹוֵסי ְיֵהא ֶחְלִקי ֵמאֹוְכֵלי ג' ְסעּודֹות. ָבר, ְוָאַמר ַרּבִ ת, ֲאָבל ָצִריְך ִלְטֹעם ֵאיֶזה ּדָ ֵאין ָצִריְך ּפַ ׁשֶ

ִיְתרֹון  ְנָחה".  ַהּמִ ת  ְתִפּלַ ּבִ ָזִהיר  ָאָדם  ְיֵהא  "ְלעֹוָלם  ְלִליָאְזנָא:  ּבֹואֹו  ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ּתֹוַרת 
ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ַהּיֹום,  ֶאְמַצע  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֶזה,  ּבָ הּוא  ְוַעְרִבית  ֲחִרית  ׁשַ ּדְ ִפּלֹות  ַהּתְ ַעל  ְנָחה  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



סה היום יום . . . 
עֹוָלם ִהיא,  ְנָחה. ְוֶזהּו: ְלעֹוָלם, ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּבָ ת ַהּמִ ִעְנְיֵניֶהם, ּוַמְפִסיִקים ִלְתִפּלַ ֲעסּוִקים ּוְטרּוִדים ּבְ
ר  ִנּכָ ְוֶזה  ַהֹחֶמר,  ַעל  ַהּצּוָרה  רּות  ּבְ ִהְתּגַ ַהְינּו  ָיִאיר,  ָזִהיר  ּדֹות,  ּמִ ּבַ ּופֹוֵעל  ִאיר  ַהּמֵ ֶכל  ׂשֵ ָאָדם  ֵהא  ּיְ ׁשֶ

ְנָחה. ת ַהּמִ ִפּלַ ִעְנַין ּתְ ּבְ

ה'תש"גכג אדר איום ראשון

חומש: ויקהל, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: פרק לב. והנה . . . מא ועד קטן.

ם  ּגַ ֲאַזי  ִריא  ּבָ ָהרֹאׁש הּוא  ּוְכׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַאְלֵפי  י  ְוָראׁשֵ ָהֵעָדה  ֵעיֵני  ִנְקָרִאים  ּתֹוָרה  ּוַבֲעֵלי  ִנים  ָהַרּבָ
ִריא. ַהּגּוף ּבָ

ה'תש"גכד אדר איום שני

חומש: ויקהל, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי מאחר . . . מא לבדה.

אדמו"ר האמצעי ענה לר"ה פאריטשער על שאלתו, אם יחזור חסידות גם בעיירות 
שאנשיהם אין להם מושג בחסידות: דברי חסידות הערט די נשמה . וכתיב ונוזלים מן 
לבנון, לבנון ל"ב נו"ן, חכמה ובינה שבנשמה. און אז די נשמה הערט, איז נוזל ונוטף 
אין דער הארת הנשמה וואס איז מחי' דעם גוף, און עס ווערט א חזוק אין דעם ועשה 

טוב פון רמ"ח מ"ע און אין דעם סור מרע פון שס"ה מל"ת.

ֲעָירֹות  ּבַ ם  ּגַ ֲחִסידּות  ַיֲחֹזר  ִאם  ֵאָלתֹו,  ׁשְ ַעל  ִמּפַאִריְטׁש  ל  ִהּלֵ י  ְלַרּבִ ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ָמה. ּוְכִתיב "ְוֹנְזִלים ִמן ְלָבנֹון",  ׁשָ ְבֵרי ֲחִסידּות ׁשֹוַמַעת ַהּנְ ֲחִסידּות: "ּדִ ג ּבַ יֶהם ֵאין ָלֶהם ֻמּשָׂ ַאְנׁשֵ ׁשֶ
ר  ְוַכֲאׁשֶ ָמה.  ׁשָ ּנְ ּבַ ׁשֶ ּוִביָנה  ָחְכָמה  נּו"ן,  נתיבות חכמה וחמישים שערי בינה[,  ]ל"ב  – ל"ב  ְלָבנֹון 
ה  "ַוֲעׂשֵ ּבְ ִחּזּוק  ְונֹוָצר  ַהּגּוף,  ֶאת  ה  ַהְמַחּיָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ּבְ ָבר  ַהּדָ ְונֹוֵטף'  'נֹוֵזל   – ׁשֹוַמַעת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ

ה". ֲעׂשֶ ָס"ה ִמְצֹות לֹא־ַתַ ׁשַ ּבְ ה ּוְב"סּור ֵמָרע" ׁשֶ ַרַמ"ח ִמְצֹות־ֲעׂשֵ ּבְ טֹוב" ׁשֶ

ה'תש"גכה אדר איום שלישי

חומש: ויקהל, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: וז"ש הלל . . . מא באריכות.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשׁ ּבָ ׁשַ חֹול ֵהן ּבְ ל יֹום, אֹוְמִרים ֵהן ּבְ יר ׁשֶ יֵענּו" ַאַחר ׁשִ "הֹוׁשִ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



סו            

ה'תשע''ט  א' אדר י"ט ראשון יום  ?    

       
           

    
הגמרא  ב)משמעות  יא, לדמיה(תמורה בהמה  שהמקדיש  היא

לעולה) ודמיה אותה למכור  או  וצריך(לפדות הגוף  קדושת עליה  חלה

הגוף , בקדושת  אחד אבר המקדיש  וכן לעולה . להקריבה

להקריבה . ויש  הבהמה בכל הקדושה פשטה 

רבא במקדיש (שם)ומסתפק   שאמר כגון ,

על שחלה  כיון האם  לדמיה ', קדושה  זו בהמה של 'רגלה 

ומאחר הבהמה, בכל מתפשטת  היא דמים  קדושת האבר 

וצריך הגוף  קדושת  גם עליה  תחול דמים  קדושת  עליה שחלה

כלומר , אמר ". לא  מיגו תרי  אמר, מיגו ש "חד או להקריבה

אומרים הגוף  בקדושת  אבר הקדושהבמקדיש  שחלה 

כל את  במקדיש  וכן הבהמה , כל  על חלה  היא האבר, על

אומרים היינו לדמיה  קדושתהבהמה עליה  שחלה

שחלה שמתוך אומרים  אין אך הגוף , קדושת  עליה  חלה דמים 

קדושת שחלה ומתוך  הבהמה , כל  על חלה האבר  על  קדושה 

הגוף . קדושת גם חלה  דמים 

אחרונים הי "ד )והקשו פ"ה ערכין  הל ' משנה, ולחם משנה :(כסף

יוסי  רבי שם)לדעת עולה',(תמורה זו של 'רגלה  באומר

רבי ולדעת  עולה, וכולה הבהמה  בכל מתפשטת  הרגל קדושת 

קדושה  הרגל  רק  יהודה  ורבי  מודה מאיר  בו  תלויה שהנשמה (ובאבר 

קדוש ) שכולה יהודה לרבירבי  רק  הוא  רבא של הספק  כן, ואם  .

בכל הקדושה  מתפשטת  אחד  אבר  שהמקדיש  האומר יוסי 

עליה חלה  בכולה , דמים  קדושת  שפשטה מתוך האם הבהמה,

זו  של  'רגלה  האומר  יהודה  רבי  לפי אך  הגוף , קדושת גם

בכולה מתפשטת  הקדושה  אין ד "ה עולה' שם רש "י  כתב (וכן 

.הקדיש )

שהרמב "ם ה"ב)וכיון פט"ו  הקרבנות מעשה "האומר(הל ' פסק 

חוץ  חולין ודמיה  עולות  לחייבי  תמכר  עולה ... זו  של  ידה

על רק  חלה שהקדושה  יהודה רבי  כדעת  אבר", אותו מדמי 

הבהמה בכל מתפשטת  ואינה  הקדש )האבר האבר  דמי  רק ,(ולכן 

בכולה ? קדושה  פשטה  אם  שספק  כאן פסק  איך 

משנה ' ה'כסף  :(שם)ומתרץ 

בו  תלויה הנשמה  שאין  באבר הקדושה  יהודה, רבי  לדעת

ואין  היות  הגוף , בקדושת רק  הבהמה  בכל מתפשטת  אינה

אף  החלה דמים בקדושת  אבל כקרבן, לעלות  האבר ביכולת

מתוך האם  להסתפק  מקום  יש  בו, תלויה  הנשמה  שאין באבר

ומתוך הבהמה , כל על תחול האבר על  דמים קדושת שחלה

הגוף . קדושת גם עליה  תחול דמים קדושת עליה שחלה 

ה'תשע''ט  א' אדר כ' שני יום    

        
     

של החפץ  מגוף  ליהנות שאסור  כשם  כי זו בהלכה מבואר

אין  מכלֿמקום  אך  מראהו, או מקולו ליהנות אסור כך  הקדש ,

מדרבנן. הוא  זה  איסור כי  כך על מעילה  חיוב 

הנאה איסורי  בשאר שגם  מכאן למדו מהפוסקים  ורבים 

חדש ' ה'פרי קולם. או ממראיהם אף  ליהנות  סי 'אסור (או "ח

עליו תסז ) שנכתבו חמץ  חיטה בגרגיר  בפסח להתבונן אסר

מחמץ . הנאה איסור מחמת  מיניאטורי  בכתב  פסוקים

שיק  שדמ)והמהר"ם  סי ' יו "ד  בנפל(שו "ת השימוש  על אסר

היא בו ההסתכלות ידי  על הבאה  התועלת כי  רפואה, ללימוד

ממת . האסורה הנאה בכלל

ה'טור' מדברי  לכך ראיה הביאו קמב)והפוסקים  סי ' (יו "ד 

זרה , עבודה  של  נוי  על  להסתכל  שאסר  ירוחם  רבינו בשם 

וריח. מראה  מקול, ליהנות מדרבנן  האיסור מחמת

מהרש "ג בשו "ת רי )מאידך, סי ' מצאתי(ח"ב "לא כתב :

בהסתכלות אסור בהנאה  האסור דבר שיהיה מקום בשום 

בפסח  חמץ  של  כיכר  או נאה הנסקל  שור משל ובדרך עליו,

בפסח ". עליו להסתכל  אסור שיהיה  מצאתי  לא  נאה,

איסור כי  לדחות, כתב  ירוחם  רבינו מדברי  הראיה  ואת 

שאין  דבר אך  נוי , לשם  מטרתו שעיקר  בדבר רק  הוא הראייה

הפוסקים חילקו וכן ממראהו. ליהנות איסור אין לנוי  עיקרו

לכך המיועדים להם  והדומה בבשמים רק  שנאסר  ריח  לגבי

דברים  בשאר  ריב)ולא  סי ' שם מהרש "ג .(שו "ת

כתב  הזקן אדמו"ר  ס"ג)אך  תמג, סי ' להריח (או "ח שאסור

אסור לריח  עיקרו שאין דבר אפילו שלדעתו הרי  בפסח, חמץ 

מראה . לגבי  הדין הוא  ולכאורה 

שהדברים יתכן זו דעה לפי גם כי כתב  המהרש "ג אך 

בנפל בהתבוננות  אך עצמו, מהריח נהנה  אם רק  אמורים

בלימוד אלא  ההסתכלות בעצם  איננה  ההנאה לימוד, לצורך

מהאיסור . הנאה  בגדר אינו וזה על ֿידי ֿזה, החכמה

ה'תשע''ט  א' אדר כ"א שלישי יום          

        
       

חייב  אינו ישראל  בארץ  קרקע  לו  שאין מי  אמי , רב  לדעת

לרגל ס"א)לעלות תכט סי ' או "ח אדה"ז  שו "ע וראה ב. ח, וכתבו (פסחים .

מאליה)התוספות ד "ה א ג, ישראל(שם בארץ  קרקע  לו שאין שמי 

פסח. מקרבן גם פטור

דוד' ב 'אהל  הקשה זה  קל ,ולפי  לשבת בחידושיו  דייטש  (להגר "ד 

קכד ) סי ' או "ח בשו "ת סופר  החתם הביאו  :א,



סז             

השבת את  דוחים  פסח מכשירי  אליעזר, רבי  (פסחים לדעת

ב) ומכשיריסה, ציצית שמכשירי אליעזר רבי  מודה  אבל  ,

ואם להפקירן", ובידו "הואיל השבת, את דוחים  אינם  מזוזה 

חובתם ואין מרשותו יצאו הבית את  או הבגד  את יפקיר 

עליו שם)מוטלת  ורש "י  ב. קלא, גמורה(שבת חובה  שאינם  וכיון ,

הרי פסח, קרבן לענין גם  כן, ואם השבת. את דוחות  אינן

ומדוע  פסח , מקרבן ולהיפטר הקרקע  את להפקיר בידו

השבת ? את  דוחים פסח  מכשירי 

סופר ' ה 'חתם  (שם):וביאר

את דוחה  שהפסח בפירוש  אמרה שהתורה  מזה  אכן ,

בשבת")השבת  אפילו  - את("במועדו  להפקיר  אפשרות שישנה  אף 

שאין  הרמב "ם למד בשבת , הפסח מהקרבת  ולהיפטר  הנכסים

חייב  ישראל בארץ  קרקע  לו שאין מי  וגם  אמי , כרב  הלכה

הפסח. את להקריב 

חמדה ' ג)וה 'כלי  ג, ביאר:(בהעלותך 

המצוות: מכל  שונה  פסח קרבן

יכולים מהמצוה  שהפטורים מצינו לא המצוות  בכל 

שאינם חובה בקרבנות הדבר  ומודגש לחיוב , עצמם  להכניס 

שנשים הסוברת  לדעה  אף  פסח , בקרבן ואילו בנדבה . באים 

לחיוב  עצמן להכניס  הן יכולות פסח, מקרבן פטורות

הפסח  ממצות  הפטורים שאף  וכיון חבורה . על  ולהימנות

מסתבר לא כהלכתה, המצוה  את ולקיים עצמם  לחייב  יכולים

ש ידי  על  האדם את שהרילפטור  המצוה מחיוב  עצמו יפקיע 

תורה אמרה ולכן ולקיימה . במצוה להתחייב  עדיף  אדרבה ,

השבת . את  דוחה  שהפסח

ה'תשע''ט  א' אדר כ"ב רביעי יום       

        
           
         

       
החינוך' 'ספר שפ)מדברי פטורות(מצוה שנשים  משמע 

הראשון  הפסח  מעשיית נמנעו אם בין – אופן  בכל  שני מפסח

באשמתן. שלא אם  ובין באשמתן

שני  לפסח שנדחו "נשים כותב  הרמב "ם  אך 
      שני פסח  הרי  ,

ראשון פסח  עשו לא שאם  ומשמע  רשות ". חייבותלהן

השני . את  לעשות

כרת , חייב  במזיד ראשון פסח מעשיית  הנמנע  כי והטעם ,

הרמב "ם  ה"ב )ולדעת  ייפטר(לעיל  השני  הפסח את  יעשה  אם 

במזיד , הראשון  הפסח  את עשתה  שלא אשה כן ואם  מהכרת .

מן  עצמה  את  לפטור כדי  שני  פסח  לעשות חייבת בוודאי 

ואין  ראשון בפסח שוגגת  או אנוסה  הייתה אם  ורק  הכרת.

שני . מפסח  פטורה  כרת , חיוב  עליה

הרמב "ם: בדברי  סתירה  מיושבת  זה  ולפי 

ואילו  שני , בפסח חייבות אינן שנשים  פסק  זו בהלכה 

ה"ד )לעיל חבורה(פ"ב על הפסח  את לשחוט שאפשר כתב 

שנשים הסוברים שלפי  משמע  בגמרא והרי  נשים, שכולה 

במיוחד הפסח את לשחוט אפשר אי  שני  בפסח  חייבות  אינן

(ראה אנשים ! של לחבורה להצטרף  רק  יכולות  אלא עליהן

משנה ) ולחם  משנה  כסף 

עשו  שלא במקרה  מדובר שלעיל  ליישב  יש  האמור ולפי 

אפשר ולכן שני  בפסח  חייבות ואז במזיד ראשון פסח  את 

עצמן. בפני  עליהן לשחוט

מותר במזיד ראשון פסח את עשו שלא שנשים גם  ויתכן

שני פסח עליהן לשחוט הרמב "ם שכתב  ומה .

בפסח  בשבת  עצמן בפני  עליהן שוחטין אין "לפיכך כאן 

אם אך  בראשון, נאנסה  או ששגגה מי  לגבי  רק  היינו שני"

השבת . את  דוחה  אף  הוא ולכן שני בפסח  חייבת  הזידה 

          

ה'תשע''ט  א' אדר כ"ג  חמישי יום        

         
          

משום הוא  טבריה  בחמי  שנתבשל פסח  אכילת  איסור 

צלי זה  ו"אין אש ", צלי  אם כי  ממנו... תאכלו "אל שנאמר

א)אש " מא, .(פסחים

אחרונים  מא,והקשו פסחים כהן  מראה כו . אות אופה מלאכת טל  (אגלי 

ועוד ) :א.

הרי טבריה , בחמי  הפסח  בישול של מציאות  תיתכן איך

לחומת חוץ  "יצא ואם  בירושלים, אלא  נאכל  אינו הפסח בשר

לעולם " ונאסר נפסל  ה"ו )?ירושלים  פי "א מעה"ק (הל '

וילקה 'יוצא', איסור  על להוסיף  באה  שהתורה  לומר ואין

איסור אין  שהרי  אש ", צלי  אם  כי תאכלו... "אל משום גם

איסור על ה"ח)חל  פי "ז  איסו "ב ?(הל '

שתירץ : ויש 

לנוב  באו לגלגל... "באו הבמות , שהותרו בזמן מדובר

הבמות " הותרו ב)וגבעון קיב, הפסח (זבחים שהקרבת ואף  .

ערי בכל מותרת היתה  הפסח  אכילת - עצמן בבמות  היתה

שם)ישראל בגמרא לטבריה(כמבואר  גם להוליכם  היה  ואפשר  ,

כהן ) .(מראה

טל ' הט"ז(שם)וה 'אגלי שיטת  פי  על לבאר סי 'כתב  (יו "ד 

סק"ל ) 'כליצב שם  - האש  שעל כלי  לתוך שהכניסוהו שכלי 

מתבשל הכבש  (ובשר שהוציאוהו לאחר גם עליו ראשון'

ממעיינות בכלי המים את ששאבו לומר, יש  זה  ולפי  בו);

כדי בבגדים טמונים כשהם לירושלים  והביאום  טבריה חמי 

חומם . את לשמור 

יצחק ' 'פרי  בספר כד )אך סי ' זו (ח"א שאפשרות  כתב 

            

ה'תשע''ט  א' אדר י"ט ראשון יום  ?    

       
           

    
הגמרא  ב)משמעות  יא, לדמיה(תמורה בהמה  שהמקדיש  היא

לעולה) ודמיה אותה למכור  או  וצריך(לפדות הגוף  קדושת עליה  חלה

הגוף , בקדושת  אחד אבר המקדיש  וכן לעולה . להקריבה

להקריבה . ויש  הבהמה בכל הקדושה פשטה 

רבא במקדיש (שם)ומסתפק   שאמר כגון ,

על שחלה  כיון האם  לדמיה ', קדושה  זו בהמה של 'רגלה 

ומאחר הבהמה, בכל מתפשטת  היא דמים  קדושת האבר 

וצריך הגוף  קדושת  גם עליה  תחול דמים  קדושת  עליה שחלה

כלומר , אמר ". לא  מיגו תרי  אמר, מיגו ש "חד או להקריבה

אומרים הגוף  בקדושת  אבר הקדושהבמקדיש  שחלה 

כל את  במקדיש  וכן הבהמה , כל  על חלה  היא האבר, על

אומרים היינו לדמיה  קדושתהבהמה עליה  שחלה

שחלה שמתוך אומרים  אין אך הגוף , קדושת  עליה  חלה דמים 

קדושת שחלה ומתוך  הבהמה , כל  על חלה האבר  על  קדושה 

הגוף . קדושת גם חלה  דמים 

אחרונים הי "ד )והקשו פ"ה ערכין  הל ' משנה, ולחם משנה :(כסף

יוסי  רבי שם)לדעת עולה',(תמורה זו של 'רגלה  באומר

רבי ולדעת  עולה, וכולה הבהמה  בכל מתפשטת  הרגל קדושת 

קדושה  הרגל  רק  יהודה  ורבי  מודה מאיר  בו  תלויה שהנשמה (ובאבר 

קדוש ) שכולה יהודה לרבירבי  רק  הוא  רבא של הספק  כן, ואם  .

בכל הקדושה  מתפשטת  אחד  אבר  שהמקדיש  האומר יוסי 

עליה חלה  בכולה , דמים  קדושת  שפשטה מתוך האם הבהמה,

זו  של  'רגלה  האומר  יהודה  רבי  לפי אך  הגוף , קדושת גם

בכולה מתפשטת  הקדושה  אין ד "ה עולה' שם רש "י  כתב (וכן 

.הקדיש )

שהרמב "ם ה"ב)וכיון פט"ו  הקרבנות מעשה "האומר(הל ' פסק 

חוץ  חולין ודמיה  עולות  לחייבי  תמכר  עולה ... זו  של  ידה

על רק  חלה שהקדושה  יהודה רבי  כדעת  אבר", אותו מדמי 

הבהמה בכל מתפשטת  ואינה  הקדש )האבר האבר  דמי  רק ,(ולכן 

בכולה ? קדושה  פשטה  אם  שספק  כאן פסק  איך 

משנה ' ה'כסף  :(שם)ומתרץ 

בו  תלויה הנשמה  שאין  באבר הקדושה  יהודה, רבי  לדעת

ואין  היות  הגוף , בקדושת רק  הבהמה  בכל מתפשטת  אינה

אף  החלה דמים בקדושת  אבל כקרבן, לעלות  האבר ביכולת

מתוך האם  להסתפק  מקום  יש  בו, תלויה  הנשמה  שאין באבר

ומתוך הבהמה , כל על תחול האבר על  דמים קדושת שחלה

הגוף . קדושת גם עליה  תחול דמים קדושת עליה שחלה 

ה'תשע''ט  א' אדר כ' שני יום    

        
     

של החפץ  מגוף  ליהנות שאסור  כשם  כי זו בהלכה מבואר

אין  מכלֿמקום  אך  מראהו, או מקולו ליהנות אסור כך  הקדש ,

מדרבנן. הוא  זה  איסור כי  כך על מעילה  חיוב 

הנאה איסורי  בשאר שגם  מכאן למדו מהפוסקים  ורבים 

חדש ' ה'פרי קולם. או ממראיהם אף  ליהנות  סי 'אסור (או "ח

עליו תסז ) שנכתבו חמץ  חיטה בגרגיר  בפסח להתבונן אסר

מחמץ . הנאה איסור מחמת  מיניאטורי  בכתב  פסוקים

שיק  שדמ)והמהר"ם  סי ' יו "ד  בנפל(שו "ת השימוש  על אסר

היא בו ההסתכלות ידי  על הבאה  התועלת כי  רפואה, ללימוד

ממת . האסורה הנאה בכלל

ה'טור' מדברי  לכך ראיה הביאו קמב)והפוסקים  סי ' (יו "ד 

זרה , עבודה  של  נוי  על  להסתכל  שאסר  ירוחם  רבינו בשם 

וריח. מראה  מקול, ליהנות מדרבנן  האיסור מחמת

מהרש "ג בשו "ת רי )מאידך, סי ' מצאתי(ח"ב "לא כתב :

בהסתכלות אסור בהנאה  האסור דבר שיהיה מקום בשום 

בפסח  חמץ  של  כיכר  או נאה הנסקל  שור משל ובדרך עליו,

בפסח ". עליו להסתכל  אסור שיהיה  מצאתי  לא  נאה,

איסור כי  לדחות, כתב  ירוחם  רבינו מדברי  הראיה  ואת 

שאין  דבר אך  נוי , לשם  מטרתו שעיקר  בדבר רק  הוא הראייה

הפוסקים חילקו וכן ממראהו. ליהנות איסור אין לנוי  עיקרו

לכך המיועדים להם  והדומה בבשמים רק  שנאסר  ריח  לגבי

דברים  בשאר  ריב)ולא  סי ' שם מהרש "ג .(שו "ת

כתב  הזקן אדמו"ר  ס"ג)אך  תמג, סי ' להריח (או "ח שאסור

אסור לריח  עיקרו שאין דבר אפילו שלדעתו הרי  בפסח, חמץ 

מראה . לגבי  הדין הוא  ולכאורה 

שהדברים יתכן זו דעה לפי גם כי כתב  המהרש "ג אך 

בנפל בהתבוננות  אך עצמו, מהריח נהנה  אם רק  אמורים

בלימוד אלא  ההסתכלות בעצם  איננה  ההנאה לימוד, לצורך

מהאיסור . הנאה  בגדר אינו וזה על ֿידי ֿזה, החכמה

ה'תשע''ט  א' אדר כ"א שלישי יום          

        
       

חייב  אינו ישראל  בארץ  קרקע  לו  שאין מי  אמי , רב  לדעת

לרגל ס"א)לעלות תכט סי ' או "ח אדה"ז  שו "ע וראה ב. ח, וכתבו (פסחים .

מאליה)התוספות ד "ה א ג, ישראל(שם בארץ  קרקע  לו שאין שמי 

פסח. מקרבן גם פטור

דוד' ב 'אהל  הקשה זה  קל ,ולפי  לשבת בחידושיו  דייטש  (להגר "ד 

קכד ) סי ' או "ח בשו "ת סופר  החתם הביאו  :א,



סח            

ימים שלשה דרך רותחין להביא  אפשר  "איך  כי  תמוהה ,

בשר "? בו  לבשל

לדוגמה נקטוהו זו בהלכה המובא  טבריה' 'חמי ומבאר:

רותחים  מעיינות  בירושלים)למי  ימצאו  שאין (אם "בשביל  וכי  ,

שבישלו  פסח  דין להשמיענו צורך אין בירושלים  טבריה חמי 

רש "י  בלשון גם דייק  וכך  האור". תולדת ידי  על (פסחים שלא

חמי ) ד "ה רותחים".שם מעיינות - טבריה  "חמי שפירש 

ה'תשע''ט  א' אדר כ"ד שישי יום        

      
        

    
שתשמח  בשמחה , אלא  בקרבן "לא הראב "ד: זה על  וכתב 

אותה". ישמח  והוא  עמו שמעלה  בעלה  עם 

משנה ': ה 'לחם וביאר 

אביי  ב)לדעת  לד , ופירש(קידושין  משמחה ". בעלה  "אשה 

בשרויה)רש "י  וד "ה בעלה בעלה(ד "ה על  היא  השמחה  שחובת 

התוספות אבל  פשתן". וכלי  ומשתה במאכל משלו, "לשמחה 

אשה) משמחה(ד "ה פירשו  (קיים שביהמ"ק (בזמן 

השלמים . מבשר  לאכול שתוכל  כדי  לירושלים  אותה שמעלה 

כוונתו  זו" במצוה חייבות  "ונשים שכתב  (כדברי והרמב "ם 

וכדיהתוספות) בנשים גם היא השלמים  מבשר האכילה שמצות 

להעלותה הבעל על חובה זו, מצוה  לקיים תוכל שהאשה

סובר הראב "ד אבל רש "י )לירושלים. השמחה(כדעת שמצות 

שמחה . מיני  בשאר אלא  השלמים בשר  באכילת אינה בנשים

הקרבנות מעשה הי "ד )ובהלכות  משנה '(פי "ד  ה'לחם  ביאר

אחר: באופן הרמב "ם שיטת  את

הנשים מדוע  הקושיא  את לתרץ  כדי  נאמרו אביי  דברי 

כשם כי  אומרים ואין גרמא  שהזמן ממצותֿעשה פטורות

ברגלים שמחה  במצות  חייבות  אתה שנשים  בחגך  ושמחת (כנאמר :

ובתך ) בכלובנך  חייבות כך גרמא, שהזמן מצות ֿעשה  שהיא  אף 

בעלה "אשה תירץ  זה  ועל גרמא? שהזמן  מצוותֿעשה

זו במצוה חייבת  אינה עצמה היא  אך ללמוד משמחה", (ואין 

גרמא) שהזמן  עשה במצות נשים לחייב .מכאן 

ֿ עשה ממצות נשים פטור  שדין היא הגמרא  מסקנת  אך 

מצותֿ תפילין "מה  - לתפילין מהיקש  נלמד גרמא  שהזמן

שהזמן  מצות ֿעשה  כל אף  פטורות, ונשים  גרמא  שהזמן עשה 

שפטורות , המלמד היקש  שיש  וכיון פטורות ". נשים גרמא

צריך ואין שחייבות  טוב  ביום שמחה ממצות ללמוד  אין

בע  ש 'אשה  אביי  של סוברלתירוצו ולכן משמחה'. לה

זירא רבי כדעת  לנקוט שיש  ב)הרמב "ם ו , חייבת(ר "ה שאשה 

בשמחה .

הגמרא שמדברי  קורקוס  מהר"י  כתב  א)וכן לה, (קידושיו 

חייבות שנשים  זירא  כרבי  סובר יהודה  רבי שאף  משמע 

בפני [בשמחה] חייבת  "אשה  הרמב "ם  פסק  ולכן בשמחה ,

עצמה".

הזקן ס"ז )ואדמו"ר תקכט סי ' משמחן...(או "ח "כיצד כתב :

שבית בזמן והאנשים, ותכשיטין... בגדים להם קונה הנשים

ומשמע  לשמחה ". שלמים  בשר אוכלין היו קיים היה  המקדש 

אינה בנשים  השמחה  שמצות  והראב "ד  רש "י  כשיטת  שנקט

שמחה . מיני בשאר  אלא  השלמים  באכילת

ה'תשע''ט  א' אדר כ"ה קודש  שבת   

       
          

  
בגמרא  ההלכה  ב)ובמקור קג, שנמצא(זבחים תם בכור :

עורו הפשטת לאחר להקריבו )טרפה אפשר  ישרף ,(ואי  העור -

בכור כן, ואם  לכהנים. העור יינתן – מום בעל  הוא ואם 

בכור קדושת  עליו חלה טרפה חדש ',בהמה  לה'פרי  חיים (מים

הרמב"ם) .בביאורי 

אחרונים שמח)וכתבו אור  איתן , משם ,(יד  ראיה  להביא שאין 

שנטרפה  בבהמה  שמדובר יתכן וכברכי  שנולדה 

כך , אחר נטרפה אם נפקעת  הקדושה  ואין ברחם , נתקדשה

מהרחם  יציאתה קודם  נטרפה  אם מטרפה),אך  שלא(שנולדה יתכן

"בין שכתב  הרמב "ם ומלשון בכור . קדושת  עליה  תחול
קדושת עליהן חלה  טרפות , נולדו כאשר שגם  משמע  טרפות"

בכור!

בגמרא הוא שהמקור א)וכתבו ו , האם(מנחות המסתפקת 

דופן' 'יוצא  מדין ללמוד שאין ואומרת  לקרבן  פסולה  טרפה 

הרחם) בית דרך  יצא שלא בהמה דופן'(ולד  'יוצא כי  לקרבן, שפסול

בבכורה "שקדושה  טרפה  מה ֿשאיןֿכן בבכורה , קדוש  אינו

טריפתו" עם  נולד  מה)אם ד "ה שם בכור(רש "י  כי  מפורש  כן ואם .

נתקדש . טרפה  שנולד

חיים ': ה 'מים עוד וכתב 

בין  באדם  בין  היא  הבכורה שקדושת  כתב  הרמב "ם

דבר אך טרפות ", שהיו בין שלמים  שהיו "בין והוסיף  בבהמה

הבכורה קדושת  חלה לא  באדם  כי  בהמה , על  רק  מוסב  זה

בכורים  בהלכות הרמב "ם שכתב  כמו הי "ז )בטרפות , "אם(פי "א

סלעים". בחמש  חייב  אינו טריפה , [הבכור ] נעשה 

חיים' ב 'נתיבות  נד )אך  סי ' ביאר:(ח"ג

ולפני הקרבנות , לעבודת הבכורים את  לקדש  היתה  המצוה 

בבכורים  העבודה  היתה  המשכן א)הקמת קיב, בכור(זבחים וגם  .

עם אך  לעבודה, ראוי  היה  הוא  אף  כי  נתקדש , טרפה שהיה 

ממעט  תפדה " פדה  "אך הכתוב  כי  לפדותו, מצוה אין זה  כל

אותו  פודים  שאין שנטרף  ב)בכור  יא, קמא .(בבא



סט                 
         

       

ה'תשע"ט  א' אדר י"ט  א' יום 


 

   1 
או 1) זריקה קודם בהם מועל אם קלים קדשים יבאר

בהם  מועלים מאימתי  הקדשים כל ודין .אחריה,
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˜fiL „Ú Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  ‰˜ÈÊ Ì„˜ ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«…∆¿ƒ»≈¬ƒ»∆«∆ƒ»≈
ÔÈ‡  ‰˜ÈÊ Ì„˜ ıeÁÏ Ô‰ÈeÓ‡ ‡ÈˆB‰ .Ìc‰«»ƒ≈≈∆«…∆¿ƒ»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ìc‰ ˜Ê ;Ìc‰ ˜fiL „Ú Ô‰a ÔÈÏÚBÓ¬ƒ»∆«∆ƒ»≈«»ƒ¿««»««ƒ
Ô‰a ÔÈÏÚBÓ  ÔÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ıeÁa Ô‰ ÔÈ„ÚL4. ∆¬«ƒ≈«¿…∆¡ƒ»¬ƒ»∆

Ï˜‰Ï ÔÈa ‡ˆBiÏ ˙ÏÚBÓ ‰˜Èf‰L5ÈÓÁ‰Ï ÔÈa6. ∆«¿ƒ»∆∆«≈≈¿»≈≈¿«¿ƒ

למלך).2) (משנה התורה  מן אסור עומדים 3)אבל
המזבח . על פירשו 4)להקטרה שם בגמרא עקיבא. כר'

לידי מביאה כתיקונה שלא אפילו שהזריקה עקיבא, ר' דעת
עד 5)מעילה. בו שמועלים קדשים, קדשי  בבשר כגון

ר' ואומר מעילה בו אין זריקה לאחר אבל  הדם, שייזרק 
זריקה  בשעת בחוץ  הבשר אם שאפילו שם) (במשנה עקיבא
רבינו. פוסק  וכן מעילה, מידי  הזריקה אותו מוציאה

משנה).6) (כסף  למעלה כאמור קלים קדשים באימורי 

.„Ú eLc˜‰MÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ïk»»¿≈»»ƒ¬ƒ»∆ƒ∆À¿¿«
BlkL „a Ô‰a ÔÈÏÚBÓ  Ìc‰ ˜Ê .Ìc‰ ˜fiL∆ƒ»≈«»ƒ¿««»¬ƒ»∆¿»»∆À

ÔLc‰ ˙ÈÏ ‡ˆÈÂ ÛOiL „Ú ÌÈM‡Ï7ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡Â , »ƒƒ«∆ƒ»≈¿≈≈¿≈«∆∆¿≈¬ƒ
.e‡aL BÓk ,ÏÎ‡p‰ „a¿»»«∆¡»¿∆≈«¿

יוחנן 7) כר' בו, מועלים המזבח  על שהאפר זמן כל אבל
ט . שם

.‚˙ÏBÚ „Á‡Â ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ „Á‡ ,‰ÏBÚ‰ ?„ˆÈk≈«»»∆»«»¿∆»«
ıÓw‰Â ,‰Ó‰a8‰Bl‰Â9ÌÈ‰k ˙ÁÓe ,10 ¿≈»¿«…∆¿«¿»ƒ¿«…¬ƒ

ÔÈzÁ‰Â11ÌÈÎÒ ˙ÁÓe12˙ÚMÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ  ¿«¬ƒƒƒ¿«¿»ƒ¬ƒ»∆ƒ¿«
˙ÈÏ ÁaÊn‰ ÏÚ Ô˙ÙO Á‡ e‡ˆiL „Ú ÔLc˜‰∆¿≈»«∆≈¿««¿≈»»««ƒ¿≈«¿≈

.ÔLc‰«∆∆

קומצו 8) מלא הכהן ממנה לוקח  למנחה סולת המביא
לכהנים. נאכלים והשיריים המזבח  על מין 9)ומקטיר

במקום  מביא עני  שחוטא למנחה חוץ  מנחה, כל בושם.
למזבח . וכולה לבונה טעונה המביא 10)בהמה, כהן

"וכל  טז) ו, (ויקרא שנאמר המזבח  על כולה מקטירים מנחה
תאכל". לא תהיה כליל כהן מקטיר 11)מנחת גדול כהן

ומחציתה  בבוקר מחציתה למנחה, סולת עשרון יום כל
חביתין. מנחת ונקראת נקטרת וכולה רוב 12)בערב ,

מביאים  ציבור קרבנות ובין יחיד קרבנות בין - הקרבנות

שהביאו  מפני  נסכים מנחת ונקראת למנחה סולת עימהם
המזבח . על לנסך יין עימה

.„ÔÈÙOp‰ ÌÈÈÚOe ÔÈÙOp‰ ÌÈt ÔÎÂ13 ¿≈»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
Ób˙Â eÙOiL „Ú ÔLc˜‰ ˙ÚMÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ¬ƒ»∆ƒ¿«∆¿≈»«∆ƒ»¿¿ƒ»≈

ÔLc‰ ˙Èa Ô˙ÙO14CzÈÂ15CziL Ì„˜ Ï‡ ;Oa‰ ¿≈»»¿≈«∆∆¿ƒ««»»¬»…∆∆ƒ«
.ÔLc‰ ˙Èa ‡e‰Â Ba ÔÈÏÚBÓ ¬ƒ¿¿≈«∆∆

דין 13) בית שמביאים פר הכיפורים, יום של ושעיר פר
על  ישראל ועשו כרת בו שיש איסור והתירו בהוראה שטעו
וכל  ושעיר, פר מביאים זרה עבודה והתירו שגו ואם פיהם,
בבית  שורפים ובשרם המזבח  על אימוריהם מקטירים אלה

קדשים.14)הדשן. קדשי  יתפרק .15)כאימורי  ימס ,

.‰„Ú ‰Lc˜‰MÓ da ÔÈÏÚBÓ  ‰n„‡ ‰t ÔÎÂ¿≈»»¬À»¬ƒ»ƒ∆À¿¿»«
˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .Ù‡ ‰OÚzL16, ∆≈»∆≈∆««ƒ∆ƒ¿»¿≈∆∆««ƒ

,‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡˙e .‡È‰ ˙‡hÁ :da Ó‡ È‰¬≈∆¡«»«»ƒ¿«≈ƒ
‰t‰ Ù‡a Ì„‡ ÏÚÓÈ ‡lL17. ∆…ƒ¿«»»¿≈∆«»»

  

       
         

       

שהיא  "אע "פ הלשו מהו  א . : " הרמב מפרשי  והקשו 
הבית? בדק  בקדשי  מעילה  אי וכי  הבית", בדק  כקדשי 

באפר   אד ימעול שלא  הוא , בית־די "תנאי   מהמילי ב .
שנעשתה  אחר בה   מועלי כ תורה  שמדי משמע  הפרה ",
היא " "חטאת שנאמר ממה   לומדי שהרי  היא , ולא  אפר.

באפרה .  ג מעילה  שיש  מלמד 
הכוונה  הבית", בדק  כקדשי  "שהיא  שכתב  שמה  ותירצו 
היה  לא  ממש   קדשי שאינה  וכיו , כמות ממש  שאינה 
ובנוגע חטאת". רחמנא  דקריי ' "אלא  בה  שימעלו  הדי מ
באפר   אד ימעול שלא  הוא  בית־די "תנאי  שכתב  למה 
בה  דאורייתא  הוו , תקנות ש "שתי  בגמ ' איתא  הפרה ",
שמזלזלי  חכמי שראו  וכיו ,"מועלי אי באפרה  ,מועלי
הזאות  מספק   שנמנעי שראו  וכיו מעילה , בה  גזרו  בה 

דאורייתא . על העמידוה  מעילה  חשש  מפני 
: קשי אלו   תירוצי  ג  אמנ

 ובלשו בפירוש  לכתוב  לו  היה  , " הרמב כוונת זו   שא א :
 בלשו לכתוב  ולא  הבית", בדק  קדשי  שאינה  "אע "פ ברורה 

הבית". בדק  כקדשי  שהיא  "אע "פ להיפ המשתמעת
אד ימעול שלא  הוא  בית־די "תנאי  הלשו פשטות ב :
אבל  באפרה , מועלי אי שמדרבנ הוא  הפרה " באפר

באפרה .  ג מועלי מהתורה 
      

קדשי16) כעין אלא ממש, הבית בדק  קדשי  אינה כלומר,
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ימים שלשה דרך רותחין להביא  אפשר  "איך  כי  תמוהה ,

בשר "? בו  לבשל

לדוגמה נקטוהו זו בהלכה המובא  טבריה' 'חמי ומבאר:

רותחים  מעיינות  בירושלים)למי  ימצאו  שאין (אם "בשביל  וכי  ,

שבישלו  פסח  דין להשמיענו צורך אין בירושלים  טבריה חמי 

רש "י  בלשון גם דייק  וכך  האור". תולדת ידי  על (פסחים שלא

חמי ) ד "ה רותחים".שם מעיינות - טבריה  "חמי שפירש 

ה'תשע''ט  א' אדר כ"ד שישי יום        

      
        

    
שתשמח  בשמחה , אלא  בקרבן "לא הראב "ד: זה על  וכתב 

אותה". ישמח  והוא  עמו שמעלה  בעלה  עם 

משנה ': ה 'לחם וביאר 

אביי  ב)לדעת  לד , ופירש(קידושין  משמחה ". בעלה  "אשה 

בשרויה)רש "י  וד "ה בעלה בעלה(ד "ה על  היא  השמחה  שחובת 

התוספות אבל  פשתן". וכלי  ומשתה במאכל משלו, "לשמחה 

אשה) משמחה(ד "ה פירשו  (קיים שביהמ"ק (בזמן 

השלמים . מבשר  לאכול שתוכל  כדי  לירושלים  אותה שמעלה 

כוונתו  זו" במצוה חייבות  "ונשים שכתב  (כדברי והרמב "ם 

וכדיהתוספות) בנשים גם היא השלמים  מבשר האכילה שמצות 

להעלותה הבעל על חובה זו, מצוה  לקיים תוכל שהאשה

סובר הראב "ד אבל רש "י )לירושלים. השמחה(כדעת שמצות 

שמחה . מיני  בשאר אלא  השלמים בשר  באכילת אינה בנשים

הקרבנות מעשה הי "ד )ובהלכות  משנה '(פי "ד  ה'לחם  ביאר

אחר: באופן הרמב "ם שיטת  את

הנשים מדוע  הקושיא  את לתרץ  כדי  נאמרו אביי  דברי 

כשם כי  אומרים ואין גרמא  שהזמן ממצותֿעשה פטורות

ברגלים שמחה  במצות  חייבות  אתה שנשים  בחגך  ושמחת (כנאמר :

ובתך ) בכלובנך  חייבות כך גרמא, שהזמן מצות ֿעשה  שהיא  אף 

בעלה "אשה תירץ  זה  ועל גרמא? שהזמן  מצוותֿעשה

זו במצוה חייבת  אינה עצמה היא  אך ללמוד משמחה", (ואין 

גרמא) שהזמן  עשה במצות נשים לחייב .מכאן 

ֿ עשה ממצות נשים פטור  שדין היא הגמרא  מסקנת  אך 

מצותֿ תפילין "מה  - לתפילין מהיקש  נלמד גרמא  שהזמן

שהזמן  מצות ֿעשה  כל אף  פטורות, ונשים  גרמא  שהזמן עשה 

שפטורות , המלמד היקש  שיש  וכיון פטורות ". נשים גרמא

צריך ואין שחייבות  טוב  ביום שמחה ממצות ללמוד  אין

בע  ש 'אשה  אביי  של סוברלתירוצו ולכן משמחה'. לה

זירא רבי כדעת  לנקוט שיש  ב)הרמב "ם ו , חייבת(ר "ה שאשה 

בשמחה .

הגמרא שמדברי  קורקוס  מהר"י  כתב  א)וכן לה, (קידושיו 

חייבות שנשים  זירא  כרבי  סובר יהודה  רבי שאף  משמע 

בפני [בשמחה] חייבת  "אשה  הרמב "ם  פסק  ולכן בשמחה ,

עצמה".

הזקן ס"ז )ואדמו"ר תקכט סי ' משמחן...(או "ח "כיצד כתב :

שבית בזמן והאנשים, ותכשיטין... בגדים להם קונה הנשים

ומשמע  לשמחה ". שלמים  בשר אוכלין היו קיים היה  המקדש 

אינה בנשים  השמחה  שמצות  והראב "ד  רש "י  כשיטת  שנקט

שמחה . מיני בשאר  אלא  השלמים  באכילת

ה'תשע''ט  א' אדר כ"ה קודש  שבת   

       
          

  
בגמרא  ההלכה  ב)ובמקור קג, שנמצא(זבחים תם בכור :

עורו הפשטת לאחר להקריבו )טרפה אפשר  ישרף ,(ואי  העור -

בכור כן, ואם  לכהנים. העור יינתן – מום בעל  הוא ואם 

בכור קדושת  עליו חלה טרפה חדש ',בהמה  לה'פרי  חיים (מים

הרמב"ם) .בביאורי 

אחרונים שמח)וכתבו אור  איתן , משם ,(יד  ראיה  להביא שאין 

שנטרפה  בבהמה  שמדובר יתכן וכברכי  שנולדה 

כך , אחר נטרפה אם נפקעת  הקדושה  ואין ברחם , נתקדשה

מהרחם  יציאתה קודם  נטרפה  אם מטרפה),אך  שלא(שנולדה יתכן

"בין שכתב  הרמב "ם ומלשון בכור . קדושת  עליה  תחול
קדושת עליהן חלה  טרפות , נולדו כאשר שגם  משמע  טרפות"

בכור!

בגמרא הוא שהמקור א)וכתבו ו , האם(מנחות המסתפקת 

דופן' 'יוצא  מדין ללמוד שאין ואומרת  לקרבן  פסולה  טרפה 

הרחם) בית דרך  יצא שלא בהמה דופן'(ולד  'יוצא כי  לקרבן, שפסול

בבכורה "שקדושה  טרפה  מה ֿשאיןֿכן בבכורה , קדוש  אינו

טריפתו" עם  נולד  מה)אם ד "ה שם בכור(רש "י  כי  מפורש  כן ואם .

נתקדש . טרפה  שנולד

חיים ': ה 'מים עוד וכתב 

בין  באדם  בין  היא  הבכורה שקדושת  כתב  הרמב "ם

דבר אך טרפות ", שהיו בין שלמים  שהיו "בין והוסיף  בבהמה

הבכורה קדושת  חלה לא  באדם  כי  בהמה , על  רק  מוסב  זה

בכורים  בהלכות הרמב "ם שכתב  כמו הי "ז )בטרפות , "אם(פי "א

סלעים". בחמש  חייב  אינו טריפה , [הבכור ] נעשה 

חיים' ב 'נתיבות  נד )אך  סי ' ביאר:(ח"ג

ולפני הקרבנות , לעבודת הבכורים את  לקדש  היתה  המצוה 

בבכורים  העבודה  היתה  המשכן א)הקמת קיב, בכור(זבחים וגם  .

עם אך  לעבודה, ראוי  היה  הוא  אף  כי  נתקדש , טרפה שהיה 

ממעט  תפדה " פדה  "אך הכתוב  כי  לפדותו, מצוה אין זה  כל

אותו  פודים  שאין שנטרף  ב)בכור  יא, קמא .(בבא



ע                
         

מיוחדת. לדרשה הוצרכו ולפיכך הבית, משנה 17)בדק 
תקנות  ששתי  שם, בגמרא אשי  רב  ופירש ז. ז, פרק  שקלים
ומכיוון  באפרה לא אבל בבשרה מועלים מדאורייתא היו,
התקינו  חול לצרכי  באפרה שמשתמשים חכמים שראו
לקבל  מסרבים טמאים שספק  וכשנוכחו באפר. גם שמועלים
התקנה  ביטלו מעילה, חשש מפני  פרה אפר הזאות

תורה. דין על והעמידוהו

.Âeaˆ ÈÓÏL ÈÁÊÂ ÌL‡Â ‰Ó‰a ˙‡hÁ18 ««¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«¿≈ƒ
Ìc‰ ˜Ê ;Ìc‰ ˜fiL „Ú eLc˜‰MÓ ÔlÎa ÌÈÏÚBÓ¬ƒ¿À»ƒ∆À¿¿«∆ƒ»≈«»ƒ¿««»
ÔÈ‡Â ,ÔLc‰ ˙ÈÏ e‡ˆiL „Ú Ô‰ÈeÓ‡a ÔÈÏÚBÓ ¬ƒ¿≈≈∆«∆≈¿¿≈«∆∆¿≈
da ÔÈÏÚBÓ  ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÔÎÂ .Oaa ÔÈÏÚBÓ¬ƒ«»»¿≈««»¬ƒ»
da ÔÈ‡  dÓ„ ‰f‰ ;dÓ„ ‰fiL „Ú ‰Lc˜‰MÓƒ∆À¿¿»«∆«∆»»À»»»≈»

d˙‡Óa ˙B‰Ï eÒ‡ Ï‡ .‰ÏÈÚÓ19d˙ˆBÂ20, ¿ƒ»¬»»≈»¿À¿»»¿»»
.ÏÚÓ ‡Ï  ‰Èf‰ Á‡ Ô‰a ‰‰p‰Â¿«∆¡∆»∆«««»»…»«

והם 18) לשלמים כבשים שני  הציבור מביא השבועות בחג
דבר. לכל קדשים בתורה 20)הזפק .19)קדשי  כתוב 

בנוצתה  מוראתה את "והסיר טז): א, (ויקרא העוף  עולת גבי 
מעילה  מידי  שיצאה בתוספתא ושנינו וגו'" אותה והשליך
לד. בתמורה אמרו זה ועל הדשן בית על שהשליכוהו אחרי 
אחרי נמשך זה דין בהנאה. אסורה אבל בה אין  שמעילה
אין  העוף  בחטאת אבל העוף , בעולת ג בהלכה שכתב  מה
ממנה  מקטירים אין שהרי  ונוצה, המוראה את כלל מסירים
כדין  המוראה ודין לכהנים ניתנת וכולה המזבח  על כלום

לאכילה. ראויים שאינם הגוף  חלקי  כשאר או בשרה,

.ÊÈt ÏÚ Û‡ ,eLc˜‰MÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ  ˙BÁn‰«¿»¬ƒ»∆ƒ∆À¿¿««ƒ
.ıÓw‰ ÈË˜iL „Ú ,˙L ÈÏÎa eLc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈«∆«¿ƒ«…∆
eÏÒÙ Ì‡Â .‰ÏÈÎ‡a ÌÈÈM‰ ez‰  ıÓw‰ »̃««…∆À¿«¿»ƒ«¬ƒ»¿ƒƒ¿¿
ÏÈ‡B‰ ,ıÓw‰ ÈË˜‰ Ck Á‡Â eÒÁ B‡ ÌÈÈM‰«¿»ƒ»¿¿««»ƒ¿ƒ«…∆ƒ
È‰  ‰ÏÈÎ‡a ÌÈÈM‰ ˙zÓ dÈ‡ BÊ ‰Ë˜‰Â¿«¿»»≈»«∆∆«¿»ƒ«¬ƒ»¬≈

.e‡ˆÈ ‡Ï B‡ ‰ÏÈÚÓ È„È e‡ˆÈ Ì‡ ˜ÙÒ c‰«»»»≈ƒ»¿¿≈¿ƒ»…»¿

.ÁÌÈt‰ ÌÁÏ21Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰MÓ Ba ÔÈÏÚBÓ  ∆∆«»ƒ¬ƒƒ∆À¿«««ƒ
ÈË˜‰ .ÔÈÎÈÊa‰ ÈË˜iL „Ú ,‰Ù‡ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…∆¡»«∆«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ

ÌÁl‰ ÈzL ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡a z‰  ÔÈÎÈÊa‰22ÔÈÏÚBÓ  «¿ƒƒÀ««¬ƒ»¿≈¿≈«∆∆¬ƒ
.ÌÈOk‰ Ìc ˜fiL „Ú ,eÙ‡iL Ì„˜ ,eLc˜‰MÓ Ô‰a»∆ƒ∆À¿¿…∆∆≈»«∆ƒ»≈««¿»ƒ

.‰ÏÈÎ‡a ez‰  ÌÈOk‰ Ìc ˜Êƒ¿«««¿»ƒÀ¿«¬ƒ»

שולחן 21) על שבת בכל שמסדרים חלות עשרה שתים
מיוחד  (כלי  בזיכים שני  מעמידים ידן ועל שבהיכל הזהב 
הלבונה  את מקטירים הבאה ולשבת לבונה, ממולאים לכך)

הלחם. את אוכלים מביאים 22)והכהנים השבועות בחג
אחר  לכהנים נאכלות והן חלות שתי  גם הכבשים שני  עם

הכבשים. דם זריקת

.Ëe„È .eLc˜‰MÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ  ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ¬ƒ»∆ƒ∆À¿¿»¿
ÔÈ˙ÈMÏ23‚Áa ÌÈÎqnL ÌÈÓ .Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  «ƒƒ≈¬ƒ»∆«ƒ∆¿«¿ƒ¿«

„ka Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,˙Bkq‰24ÔÈ‰ ÔÈ‡  ‰Ê ÏL25 «À»¿«∆≈««∆»»≈∆¡ƒ
ÏÚÓ ‡Ï  ‰‰p‰Â ,Ô‰a26 ˙ÈÁBÏva Ô˙B‡ e˙ ; »∆¿«∆¡∆…»«»¿»«¿ƒ

ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ27.ÌÈÎÒp‰ ÏÏkÓ Ô‰ È‰L , ¬ƒ¿À»∆¬≈≈ƒ¿««¿»ƒ

שמנסכים 23) והמים היין נופלים שלתוכו המזבח  תחת חלל
מט .). סוכה (רש"י  המזבח  היו 24)על לניסוך המים

מנסכים, וממנה זהב  של בצלוחית השילוח  נהר מן שואבים
בצלוחית  ישאבו ואם השילוח  מן להביא אסור ובשבת
דבר  ככל בלינה וייפסלו המים יוקדשו שרת כלי  שהיא
או  בכד שבת בערב  שאבו ולפיכך שרת, בכלי  שנתקדש
המים  את מקדשת ואינה שרת כלי  שאינה קטנה בחבית
וממנה  לצלוחית המים את שופכים ובשבת בלינה להיפסל

הקדש.25)מנסכים. לצורך שנלקחו מפני26)מפני 
שרת. בכלי  נתקדשו לוגין 27)שלא שלושה לנסך מצוה

יוחנן  רבי  נחלקו לוגין משלושה יותר בצלוחית היו ואם
לוגין, בשלושה רק  או המים בכל מועלים אם לקיש וריש

בכולם. שמועלים יוחנן כר' ופסק 

.ÈÔÓL ‚Ï28ÈÏÎa Lc˜‰MÓ Ba ÔÈÏÚBÓ  ÚˆÓ ÏL …∆∆∆¿…»¬ƒƒ∆À¿«ƒ¿ƒ
ÌL‡‰ Ìc ˜fiL „Ú29ÔÈ‰ ‡Ï  ÌL‡‰ Ìc ˜Ê . «∆ƒ»≈«»»»ƒ¿««»»»…∆¡ƒ

epnÓ e˙ .ÂÈ˙BzÓ epnÓ eziL „Ú ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ¿…¬ƒ«∆ƒ¿ƒ∆«¿»»¿ƒ∆
ÌÈÈM‰ ez‰  ˙Bzn‰30‰ÏÈÎ‡a31˙‡hÁ Ok ««»À¿«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ¿««»

.ÌL‡Â¿»»

ועולה 28) חטאת מביא שנתרפא מצורע  מד. זבחים ברייתא
האשם  דם זריקת ואחרי  שמן לוג גם ועימהם ואשם
הזאות  שבע  כפו על שיצק  השמן מן הכהן מזה ומתנותיו,
ועל  המצורע  של הימנית אזנו תנוך על שמן נותן כך ואחר
כף  על והנשאר הימנית רגלו בוהן ועל הימנית ידו בוהן

יד). (ויקרא ראשו על נותן דעת 29)הכהן נגד כחכמים
שאמרנו. המתנות אחרי  עד שמועלים האומר, רבי 

בלוג.30) שנשאר לכהנים.31)השמן

.‡ÈÌÈL„w‰ ˙ËÈÁL ÈÓc Ïk32,Ba ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  »¿≈¿ƒ««√»ƒ≈¬ƒ
ÏÁÏ ‡ˆiL „Ú ,‰tk Á‡Ï ÔÈa ‰tk ÈÙÏ ÔÈa≈ƒ¿≈«»»≈¿«««»»«∆≈≈¿««

ÔB„˜33Ba ÔÈÏÚBÓ  ÔB„˜ ÏÁÏ ‡ˆÈ .34ÈtÓ , ƒ¿»»¿««ƒ¿¬ƒƒ¿≈
Ìc ÊÈwn‰ Ï‡ .Lc˜‰ ÂÈÓ„Â ˙Bp‚Ï kÓ ‰È‰L∆»»ƒ¿»¿«¿»»∆¿≈¬»««ƒ»
ÔÈÏÚBÓe ‰È‰a eÒ‡ ‡e‰ È‰  ÌÈL„˜ ˙Ó‰Ï¿∆¡«»»ƒ¬≈»«¬»»¬ƒ

Ba35‡e‰ È‰ ,Ì„ ‡Ïa ˙BÈÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;ƒ¿≈»¿»ƒ¿¿…»¬≈
dÙe‚k36. ¿»

שנשחטה.32) אחר הבהמה מן לא 33)שיצאו קטן נחל
נזרקו  או בעזרה שנשפכו הדמים וכל המקדש מבית רחוק 
חור  דרך זה לנחל ויוצאים לאמה יורדים המזבח  על

מעילה 34)שבכותל. "אותה כותב : בהשגותיו הראב "ד
כך  שהרי  כן, רבינו דעת שגם ברור מדרבנן ". אלא אינה
אין  התורה שמן מודים הכל נט : ביומא בפירוש אמרו

רבינו כתב  שם המשנה על ובפירושו הלכה מועלים. שאין
לנחל  שיצאו אחר בדמים מועלים שאמר שמעון כרבי 

כאן. בו שחזר ונראה משנה)35)קדרון. (כסף  התורה מן
אבל  מועלים אין קלים ובקדשים קדשים, בקדשי  והמדובר

התורה. מן מועלים 36)אסור לזריקה ראוי  שאינו מפני 
מדברים  מעילה דין בדם שאין מהם שלמדו המקראות בו,

לזריקה. הראוי  בדם

.ÈeLtL ÌÈÙÏh‰Â ÌÈw‰Â ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ∆≈¿
Ô‰a ÔÈÏÚBÓ  ÌÈÓc ˙˜ÈÊ ÈÙÏ ÌÈL„˜ ÈL„wÓ37; ƒ»¿≈»»ƒƒ¿≈¿ƒ«»ƒ¬ƒ»∆
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Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  ÌÈÓc ˙˜ÈÊ Á‡Ï eLt38. ≈¿¿««¿ƒ«»ƒ≈¬ƒ»∆
ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  ‰˜ÈÊ ÈÙÏ eLtL ‰ÏBÚ‰ ˙BÓˆÚ«¿»»∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ»≈¬ƒ

‰˜ÈÊ Á‡Ï Ô‰a39Ì˙B‡ ˙zÓ ‰˜Èf‰L ,40Ì‡Â ; »∆¿««¿ƒ»∆«¿ƒ»«∆∆»¿ƒ
ÌÏBÚÏ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ  ‰˜ÈÊ Á‡ eLt41˙BÓˆÚ . ≈¿««¿ƒ»¬ƒ»∆¿»«¿

eÚ˜tL ‰ÏBÚ‰42 ‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ Ì„˜ ÁaÊn‰ ÏÚÓ »»∆»¿≈««ƒ¿≈«…∆¬««¿»
Ô‰a ÔÈÏÚBÓ43Û‡ .Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  ˙BˆÁ Á‡Ï ; ¬ƒ»∆¿««¬≈¬ƒ»∆«

‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ ÚÈb‰L ÔÂÈk ,˙BˆÁ Ì„˜ eÚ˜tL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿…∆¬≈»∆ƒƒ«¬««¿»
.Ù‡ eOÚÂ eÏk‡˙pL ÈÓk ÌÈÈ‡‰ Ïk eOÚ«¬»»≈»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿«¬≈∆

כל 37) הותרו הדם שנזרק  אחר אבל הדם, שייזרק  עד
משנה). (כסף  המזבח  על להקטרה עומדים שאינם החלקים

לאכילה.38) ראויים שאינם פי  על לפני39)אף  אבל 
אחרים. קדשים בקדשי  כמו בהן מועלים הזריקה

ראויות 40) אינן זריקה לפני  שפירשו שהעצמות מפני 
העולה 41)להקטרה. כל את להקטרה מכשירה הזריקה כי 

שיוציא  מה אין שפירשו ואחרי  פירשו, שלא עצמותיה על
זריקה  לפני  בפירשו כן שאין מה מעילה, מידי  אותן

למעלה. שאמרנו כמו הזריקה אותן קפצו 42)שהתירה
הרצפה. על גבי43)ונפלו שם במשנה נאמר זה דין

עצמות  משווה שרבינו משנה הכסף  וכתב  שפקעו, אברים
לאיברים.

.‚ÈÔÈa ˙BˆÁ ÈÙÏ ÔÈa ,ÁaÊn‰ ÏÚÓ ‰Ú˜tL ˙ÏÁb«∆∆∆»¿»≈««ƒ¿≈«≈ƒ¿≈¬≈
˙ÏÁb Ï‡ .ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰ ‡Ï  ˙BˆÁ Á‡Ï¿««¬…∆¡ƒ¿…¬ƒ¬»«∆∆
‡Ï  ˙‰ÏM‰Â .da ÔÈÏÚBÓ  ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ÏL∆»¿≈∆∆««ƒ¬ƒ»¿««¿∆∆…

.ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰∆¡ƒ¿…¬ƒ

.„ÈÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰ ÔLc44ÔLc‰ ˙Ó‰ Ì„˜ ÔÈa , ∆∆«ƒ¿≈««ƒ≈…∆¬»««∆∆
‰Ó‰ Á‡ ÔÈa45.Ba ÔÈÏÚBÓ  ≈««¬»»¬ƒ

המזבח .44) על מועלים 45)כשעודנו שאין פי  על ואף 
תרומת  עם מצוותו נגמרה שלא מפני  מצוותו, שנעשה בדבר
ככתוב  למחנה, מחוץ  הדשן כל הוצאת אחרי  אלא הדשן

למחנה". מחוץ  אל הדשן את "והוציא ד) ו, (ויקרא

.ÂË‡Ï  ‰Bn‰ ÔeM„Â ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeMcƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒ¿ƒ«¿»…
ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰46. ∆¡ƒ¿…¬ƒ

הדשן 46) את שהניח  אחרי  שהמדובר במשנה, מפרש רש"י 
מזבח  של הדשן תרומת שמניחים במקום החיצון מזבח  אצל

בו. מועלים - המזבח  על שהוא זמן כל אבל החיצון,

.ÊËÔÈa ,ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰L ÌÈL„˜ ÈL„˜ ˙Ó‰a Ïk»∆¡«»¿≈»»ƒ∆ƒ«¬«≈
dLc˜‰ Ì„wL ÔÈa dLc˜‰Ï Úe˜ ÌeÓ Ì„wL∆»«»«¿∆¿≈»≈∆»«∆¿≈»

ÔÓÊ qÁÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â ,Úe˜ ÌeÓÏ47ÔÈÏÚBÓ  ¿»««¬ƒ»¿»¿À«¿«¬ƒ
ÚÈb‰ ‡lL ÔÈBz Ï‡ .e„tiL „Ú eLc˜‰MÓ Ì‰a»∆ƒ∆À¿¿«∆ƒ»¬»ƒ∆…ƒƒ«

ÔpÓÊ48Û‡ ,ÁaÊÓ ÈL„˜ Ô‰Â ÔpÓÊ ÚL ‰BÈ Èe ¿«»¿≈»∆»«¿«»¿≈»¿≈ƒ¿≈««
ÏÚÓ ‡Ï ‰‰p‰  Ô‰a ˙B‰Ï eÒ‡L Èt ÏÚ49. «ƒ∆»≈»»∆«∆¡∆…»«

˙B‡hÁk Ì‰ È‰  ÔBÈ„ÙÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿¬≈≈««»
.Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,˙B˙n‰«≈¿ƒ»≈¬ƒ»∆

מסויים 47) זמן לאחר אבל להקרבה ראוייה אינה עכשיו
בתוך  עגל כגון המכשיר, מעשה שום בלי  להקרבה תוכשר

כז): כב , (שם שנאמר למזבח  ראוי  אינו ללידתו ימים שמונה
יירצה  והלאה השמיני  ומיום אמו תחת ימים שבעת "והיה
בין  ביום בו לשוחטה אסור נשחטה שאמה בהמה וכן וגו'".
מותרת. תהיה היום ולמחרת מזבח  לצרכי  בין אדם לצרכי 

רק 48) יונה ובני  קטנים, לא אבל גדולים כשרים תורים
כשרים. ובגמרא 49)קטנים שמעון. רבי  נגד כחכמים פסק 

מפני העוף , מדין הבהמה דין הבדל את מנמקים יב . שם
ראוייה  שאינה פי  על אף  מום בבעלת מעילה יש שבבהמה
אבל  כך, זמן מחוסרת גם להיפדות, עומדת אלא להקרבה
אין  שהרי  להקרבה, ראוי  שאינו בעוף  מעילה מצאנו לא

לעוף . פדיון

   1 
ואם 1) מעילה מידי  יצאו אם שמתו מזבח  קדשי  יבאר

אחת. שעה הותרו

.‡ÈL„˜2ÁaÊÓ3c ‰ÏÈÚÓ È„ÈÓ e‡ˆÈ  e˙nL »¿≈ƒ¿≈«∆≈»¿ƒ≈¿ƒ»¿«
Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ Ï‡ ,‰Bz»¬»¬ƒ»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ
kL ,˙Baw‰ Ô‰a eÏÒtiL ÌÈ„a eÏÒÙƒ¿¿ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿»∆«»¿»∆¿»
ÌÈc ‰na .ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ  Ìe‡a≈«¿¬ƒ»∆ƒƒ¿≈¿ƒ«∆¿»ƒ
˙ÏÈÎ‡Ï z‰ ˙ÚL Ô‰Ï ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆…»»»∆¿«∆≈«¬ƒ«
˙ÚL ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÈL„˜Ï ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÌÈ‰k…¬ƒ¬»ƒ»»¿»¿≈»»ƒ«∆¡»ƒ¿«
ez‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÏÈÎ‡a eÒ‡Â eÏÒÙ Ck Á‡Â z‰∆≈¿««»ƒ¿¿¿∆∆¿«¬ƒ»ƒ¿À¿
Èe‡ ‰È‰L „ B˙B‡a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  ˙Á‡ ‰ÚL»»««≈¬ƒ¿»»∆»»»

‰ÏÈÎ‡Ï4ÌÈL„˜ ÈL„˜ ?„ˆÈk .e‡aL BÓk , «¬ƒ»¿∆≈«¿≈«»¿≈»»ƒ
ÔB‚k ,Ô˙ÎÏ‰k ÁaÊnÏ Ìc‰ ÚÈbiL Ì„˜ eÏÒÙpL∆ƒ¿¿…∆∆«ƒ««»«ƒ¿≈«¿ƒ¿»»¿

ÌBca ÔËÁML5B‡ ,ÔBÙva ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ∆¿»»«»««ƒ∆ƒ≈«»
˜ÊÂ ÌBia ËÁML B‡ ,ÌBca Ïa˜Â ÔBÙva ÔËÁML∆¿»»«»¿ƒ≈«»∆»««¿»«
Ô‡OÚL B‡ ,ÌBia ˜ÊÂ ‰ÏÈla ËÁML B‡ ,‰ÏÈla««¿»∆»«««¿»¿»««∆¬»»
eÏawL B‡ ,ÌB˜n‰ ˙LÁÓa B‡ ÔÓf‰ ˙LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¿«¬∆∆«»∆ƒ¿

ÔÈÏeÒt‰6B‡ ,ÌÈLk e‰e˜fL Èt ÏÚ Û‡ ÔÓc ˙‡ «¿ƒ∆»»««ƒ∆¿»¿≈ƒ
B‡ ,ÌÈLk e‰eÏawL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈÏeÒt e‰e˜fL∆¿»¿ƒ««ƒ∆ƒ¿¿≈ƒ

Blk Oa‰Â Ìc‰ ‡ˆiL7ÔlL B‡ ,Ìc‰ ˙˜ÈÊ Ì„˜ ∆»»«»¿«»»À…∆¿ƒ««»∆»
ÔÈÏÚBÓ el‡ ÏÎa  Ìc‰8ÌÏBÚÏ ÔlÎa9‡Ï È‰L , «»¿»≈¬ƒ¿À»¿»∆¬≈…

ÁaÊnÏ Ìc‰ ÚÈb‰ Ì‡ Ï‡ .z‰ ˙ÚL Ô‰Ï ‰È‰»»»∆¿«∆≈¬»ƒƒƒ««»«ƒ¿≈«
‡ÓËpL B‡ ,ÔÈeÓ‡‰ B‡ Oa‰ ÔÏ Ck Á‡Â B˙ÂˆÓk¿ƒ¿»¿««»»«»»»≈ƒ∆ƒ¿»
ÔÈeÓ‡‰ B‡ Oa‰ ‡ˆiL B‡ ,ÔÈeÓ‡‰ B‡ Oa‰10 «»»»≈ƒ∆»»«»»»≈ƒ

 ÌÈÓc ˙˜ÈÊ Ì„˜ Oa‰ ˙ˆ˜Ó ‡ˆiL B‡ ,ıeÁÏ«∆»»ƒ¿»«»»…∆¿ƒ«»ƒ
ÔOa ‡La ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎa11, ¿»≈¿«≈»∆≈¬ƒƒ¿»¿»»
e‡aL BÓk ,‰ÏÈÎ‡Ï z‰ ˙ÚL BÏ ‰È‰ È‰L12. ∆¬≈»»¿«∆≈«¬ƒ»¿∆≈«¿

יב .2) מעילה יוחנן, ר' של סתם 3)מימרא אמר יוחנן ר'
ראיה  ומכאן "מזבח " הוסיף  ורבינו שמתו", "קדשים
אמרו  וכן מעילה, בהם יש שמתו הבית בדק  קדשי  שלדעתו,
שאם  יוחנן ר' אמר קדשים איזה (על "במאי ? טו.): (שם
בדק  בקדשי  תאמר) (שמא אילימא מעילה), מידי  יצאו מתו
כמו  זה (יהיה אשפה דאקדיש אלא יהא לא וכו' הבית
נאמר  יוחנן ר' של ונימוקו הבית)?" לבדק  אשפה שהקדיש
אי לפדותם לכלום, ראויים שאינם מפני  לב : בתמורה
הכהן  לפני  העמדה בלי  נפדית אינה הקדש בהמת כי  אפשר,
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מיוחדת. לדרשה הוצרכו ולפיכך הבית, משנה 17)בדק 
תקנות  ששתי  שם, בגמרא אשי  רב  ופירש ז. ז, פרק  שקלים
ומכיוון  באפרה לא אבל בבשרה מועלים מדאורייתא היו,
התקינו  חול לצרכי  באפרה שמשתמשים חכמים שראו
לקבל  מסרבים טמאים שספק  וכשנוכחו באפר. גם שמועלים
התקנה  ביטלו מעילה, חשש מפני  פרה אפר הזאות

תורה. דין על והעמידוהו

.Âeaˆ ÈÓÏL ÈÁÊÂ ÌL‡Â ‰Ó‰a ˙‡hÁ18 ««¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«¿≈ƒ
Ìc‰ ˜Ê ;Ìc‰ ˜fiL „Ú eLc˜‰MÓ ÔlÎa ÌÈÏÚBÓ¬ƒ¿À»ƒ∆À¿¿«∆ƒ»≈«»ƒ¿««»
ÔÈ‡Â ,ÔLc‰ ˙ÈÏ e‡ˆiL „Ú Ô‰ÈeÓ‡a ÔÈÏÚBÓ ¬ƒ¿≈≈∆«∆≈¿¿≈«∆∆¿≈
da ÔÈÏÚBÓ  ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÔÎÂ .Oaa ÔÈÏÚBÓ¬ƒ«»»¿≈««»¬ƒ»
da ÔÈ‡  dÓ„ ‰f‰ ;dÓ„ ‰fiL „Ú ‰Lc˜‰MÓƒ∆À¿¿»«∆«∆»»À»»»≈»

d˙‡Óa ˙B‰Ï eÒ‡ Ï‡ .‰ÏÈÚÓ19d˙ˆBÂ20, ¿ƒ»¬»»≈»¿À¿»»¿»»
.ÏÚÓ ‡Ï  ‰Èf‰ Á‡ Ô‰a ‰‰p‰Â¿«∆¡∆»∆«««»»…»«

והם 18) לשלמים כבשים שני  הציבור מביא השבועות בחג
דבר. לכל קדשים בתורה 20)הזפק .19)קדשי  כתוב 

בנוצתה  מוראתה את "והסיר טז): א, (ויקרא העוף  עולת גבי 
מעילה  מידי  שיצאה בתוספתא ושנינו וגו'" אותה והשליך
לד. בתמורה אמרו זה ועל הדשן בית על שהשליכוהו אחרי 
אחרי נמשך זה דין בהנאה. אסורה אבל בה אין  שמעילה
אין  העוף  בחטאת אבל העוף , בעולת ג בהלכה שכתב  מה
ממנה  מקטירים אין שהרי  ונוצה, המוראה את כלל מסירים
כדין  המוראה ודין לכהנים ניתנת וכולה המזבח  על כלום

לאכילה. ראויים שאינם הגוף  חלקי  כשאר או בשרה,

.ÊÈt ÏÚ Û‡ ,eLc˜‰MÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ  ˙BÁn‰«¿»¬ƒ»∆ƒ∆À¿¿««ƒ
.ıÓw‰ ÈË˜iL „Ú ,˙L ÈÏÎa eLc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈«∆«¿ƒ«…∆
eÏÒÙ Ì‡Â .‰ÏÈÎ‡a ÌÈÈM‰ ez‰  ıÓw‰ »̃««…∆À¿«¿»ƒ«¬ƒ»¿ƒƒ¿¿
ÏÈ‡B‰ ,ıÓw‰ ÈË˜‰ Ck Á‡Â eÒÁ B‡ ÌÈÈM‰«¿»ƒ»¿¿««»ƒ¿ƒ«…∆ƒ
È‰  ‰ÏÈÎ‡a ÌÈÈM‰ ˙zÓ dÈ‡ BÊ ‰Ë˜‰Â¿«¿»»≈»«∆∆«¿»ƒ«¬ƒ»¬≈

.e‡ˆÈ ‡Ï B‡ ‰ÏÈÚÓ È„È e‡ˆÈ Ì‡ ˜ÙÒ c‰«»»»≈ƒ»¿¿≈¿ƒ»…»¿

.ÁÌÈt‰ ÌÁÏ21Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰MÓ Ba ÔÈÏÚBÓ  ∆∆«»ƒ¬ƒƒ∆À¿«««ƒ
ÈË˜‰ .ÔÈÎÈÊa‰ ÈË˜iL „Ú ,‰Ù‡ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…∆¡»«∆«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ

ÌÁl‰ ÈzL ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡a z‰  ÔÈÎÈÊa‰22ÔÈÏÚBÓ  «¿ƒƒÀ««¬ƒ»¿≈¿≈«∆∆¬ƒ
.ÌÈOk‰ Ìc ˜fiL „Ú ,eÙ‡iL Ì„˜ ,eLc˜‰MÓ Ô‰a»∆ƒ∆À¿¿…∆∆≈»«∆ƒ»≈««¿»ƒ

.‰ÏÈÎ‡a ez‰  ÌÈOk‰ Ìc ˜Êƒ¿«««¿»ƒÀ¿«¬ƒ»

שולחן 21) על שבת בכל שמסדרים חלות עשרה שתים
מיוחד  (כלי  בזיכים שני  מעמידים ידן ועל שבהיכל הזהב 
הלבונה  את מקטירים הבאה ולשבת לבונה, ממולאים לכך)

הלחם. את אוכלים מביאים 22)והכהנים השבועות בחג
אחר  לכהנים נאכלות והן חלות שתי  גם הכבשים שני  עם

הכבשים. דם זריקת

.Ëe„È .eLc˜‰MÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ  ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ¬ƒ»∆ƒ∆À¿¿»¿
ÔÈ˙ÈMÏ23‚Áa ÌÈÎqnL ÌÈÓ .Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  «ƒƒ≈¬ƒ»∆«ƒ∆¿«¿ƒ¿«

„ka Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,˙Bkq‰24ÔÈ‰ ÔÈ‡  ‰Ê ÏL25 «À»¿«∆≈««∆»»≈∆¡ƒ
ÏÚÓ ‡Ï  ‰‰p‰Â ,Ô‰a26 ˙ÈÁBÏva Ô˙B‡ e˙ ; »∆¿«∆¡∆…»«»¿»«¿ƒ

ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ27.ÌÈÎÒp‰ ÏÏkÓ Ô‰ È‰L , ¬ƒ¿À»∆¬≈≈ƒ¿««¿»ƒ

שמנסכים 23) והמים היין נופלים שלתוכו המזבח  תחת חלל
מט .). סוכה (רש"י  המזבח  היו 24)על לניסוך המים

מנסכים, וממנה זהב  של בצלוחית השילוח  נהר מן שואבים
בצלוחית  ישאבו ואם השילוח  מן להביא אסור ובשבת
דבר  ככל בלינה וייפסלו המים יוקדשו שרת כלי  שהיא
או  בכד שבת בערב  שאבו ולפיכך שרת, בכלי  שנתקדש
המים  את מקדשת ואינה שרת כלי  שאינה קטנה בחבית
וממנה  לצלוחית המים את שופכים ובשבת בלינה להיפסל

הקדש.25)מנסכים. לצורך שנלקחו מפני26)מפני 
שרת. בכלי  נתקדשו לוגין 27)שלא שלושה לנסך מצוה

יוחנן  רבי  נחלקו לוגין משלושה יותר בצלוחית היו ואם
לוגין, בשלושה רק  או המים בכל מועלים אם לקיש וריש

בכולם. שמועלים יוחנן כר' ופסק 

.ÈÔÓL ‚Ï28ÈÏÎa Lc˜‰MÓ Ba ÔÈÏÚBÓ  ÚˆÓ ÏL …∆∆∆¿…»¬ƒƒ∆À¿«ƒ¿ƒ
ÌL‡‰ Ìc ˜fiL „Ú29ÔÈ‰ ‡Ï  ÌL‡‰ Ìc ˜Ê . «∆ƒ»≈«»»»ƒ¿««»»»…∆¡ƒ

epnÓ e˙ .ÂÈ˙BzÓ epnÓ eziL „Ú ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ¿…¬ƒ«∆ƒ¿ƒ∆«¿»»¿ƒ∆
ÌÈÈM‰ ez‰  ˙Bzn‰30‰ÏÈÎ‡a31˙‡hÁ Ok ««»À¿«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ¿««»

.ÌL‡Â¿»»

ועולה 28) חטאת מביא שנתרפא מצורע  מד. זבחים ברייתא
האשם  דם זריקת ואחרי  שמן לוג גם ועימהם ואשם
הזאות  שבע  כפו על שיצק  השמן מן הכהן מזה ומתנותיו,
ועל  המצורע  של הימנית אזנו תנוך על שמן נותן כך ואחר
כף  על והנשאר הימנית רגלו בוהן ועל הימנית ידו בוהן

יד). (ויקרא ראשו על נותן דעת 29)הכהן נגד כחכמים
שאמרנו. המתנות אחרי  עד שמועלים האומר, רבי 

בלוג.30) שנשאר לכהנים.31)השמן

.‡ÈÌÈL„w‰ ˙ËÈÁL ÈÓc Ïk32,Ba ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  »¿≈¿ƒ««√»ƒ≈¬ƒ
ÏÁÏ ‡ˆiL „Ú ,‰tk Á‡Ï ÔÈa ‰tk ÈÙÏ ÔÈa≈ƒ¿≈«»»≈¿«««»»«∆≈≈¿««

ÔB„˜33Ba ÔÈÏÚBÓ  ÔB„˜ ÏÁÏ ‡ˆÈ .34ÈtÓ , ƒ¿»»¿««ƒ¿¬ƒƒ¿≈
Ìc ÊÈwn‰ Ï‡ .Lc˜‰ ÂÈÓ„Â ˙Bp‚Ï kÓ ‰È‰L∆»»ƒ¿»¿«¿»»∆¿≈¬»««ƒ»
ÔÈÏÚBÓe ‰È‰a eÒ‡ ‡e‰ È‰  ÌÈL„˜ ˙Ó‰Ï¿∆¡«»»ƒ¬≈»«¬»»¬ƒ

Ba35‡e‰ È‰ ,Ì„ ‡Ïa ˙BÈÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;ƒ¿≈»¿»ƒ¿¿…»¬≈
dÙe‚k36. ¿»

שנשחטה.32) אחר הבהמה מן לא 33)שיצאו קטן נחל
נזרקו  או בעזרה שנשפכו הדמים וכל המקדש מבית רחוק 
חור  דרך זה לנחל ויוצאים לאמה יורדים המזבח  על

מעילה 34)שבכותל. "אותה כותב : בהשגותיו הראב "ד
כך  שהרי  כן, רבינו דעת שגם ברור מדרבנן ". אלא אינה
אין  התורה שמן מודים הכל נט : ביומא בפירוש אמרו

רבינו כתב  שם המשנה על ובפירושו הלכה מועלים. שאין
לנחל  שיצאו אחר בדמים מועלים שאמר שמעון כרבי 

כאן. בו שחזר ונראה משנה)35)קדרון. (כסף  התורה מן
אבל  מועלים אין קלים ובקדשים קדשים, בקדשי  והמדובר

התורה. מן מועלים 36)אסור לזריקה ראוי  שאינו מפני 
מדברים  מעילה דין בדם שאין מהם שלמדו המקראות בו,

לזריקה. הראוי  בדם

.ÈeLtL ÌÈÙÏh‰Â ÌÈw‰Â ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ∆≈¿
Ô‰a ÔÈÏÚBÓ  ÌÈÓc ˙˜ÈÊ ÈÙÏ ÌÈL„˜ ÈL„wÓ37; ƒ»¿≈»»ƒƒ¿≈¿ƒ«»ƒ¬ƒ»∆
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את  "והעמיד יב ֿיג): כז, (ויקרא שנאמר כמו והערכה,
אפשר  אי  המתה ואת אותה", והעריך הכהן לפני  הבהמה
פודים  שאין מפני  שני , נימוק  אמרו כט . ובפסחים להעמיד.
לאדם  ראויה אינה ונבילה לכלבים, להאכילם הקדשים את
שפסק  כאן רבינו על לתמוה [ויש לכלבים. אלא מישראל
מהלכות  ה ובפרק  בהם, מועלים שמתו הבית בדק  שקדשי 
טעונים  הבית בדק  קדשי  שגם בפירוש כתב  יב  הלכה ערכין
הבהמה  מתה אם ולפיכך שם: ומסיים והערכה, העמדה
ראה  תקבר. אלא אותה פודים אין ותפדה, שתיערך קודם
למעט  כאן התכוון שרבינו ונראה שם. ורדב "ז כסף ֿמשנה
משמע  מזבח " "קדשי  – מום בעלת בהמה כשהקדיש
לג. בתמורה יוחנן כר' וסובר – למזבח  הראויים קדשים
ולא  "אותה", (שם) שנאמר והערכה, העמדה צריכה שאינה
משמע  וכן שנפדית. מודים והכל להקדשה, מומה שקדם
מום. בהם נפל אם שכתב : שם, ערכין בהלכות מלשונו
להאכילם  הקדשים את פודים אין הלא להקשות, יש אמנם
תוספות  וראה עצמה. הגמרא על גם קשה זה אבל לכלבים,
הבית  בדק  שקדשי  שפירשו, פודים, אין ד"ה שם פסחים
שקדשי כתבו, ואפילו, ד"ה שם ובמעילה התורה, מן פודים
לאכילת  חוץ  אחרות להנאות לפדות מותר הבית בדק 

לה 4)כלבים]. שהיה "כל סתם: כתוב  ב . מעילה במשנה
נחלקו  ה. שם ובגמרא בה", מועלים אין לכהנים היתר שעת
זריקה  היתר אומר חזקיה המשנה. בפירוש יוחנן ור' חזקיה
כמצוותן, נעשו הדם וקבלת השחיטה אם כלומר, שנינו,
יוחנן  ור' בבשר. מועלים אין – הדם את לזרוק  היה ומותר
הבשר  והותר הדם כשנזרק  כלומר, שנינו, אכילה היתר אמר
– הדם נזרק  שלא זמן כל אבל בו, מועלים אין באכילה
של  תלמידו שהוא ואע "פ  יוחנן, כר' רבינו ופסק  מועלים.
וגם  לשיטתו, ראיות כמה הביאו שם שבגמרא מפני  חזקיה,
(כסף ֿמשנה). שיטתו לפי  נאמרה הסוגיא כל קב . במנחות

בצפונו 5) דמם וקבלת שחיטה וטעונים מזבח , של בדרומו
של  ארוכה שורה כאן מפרט  רבינו מז.). זבחים (משנה
התורה  מן מעילה בהם שאין אומר הוא כולם ועל פסולים,

מדבר  שם אלא [אמנם ב : במעילה הדין מקור סופרים. י 
אימורי העלה שאם רבה, דעת לפי  רק  המשנה את כך פירשו
שגם  רבינו דעת אבל להורידם, צריך המזבח  על  הפסולים
פסק  ולפיכך זה, לפירוש מודים ירדו, לא עלו אם הסוברים
לדעתו  ניגוד בזה ואין התורה, מן מעילה בהם שאין כאן
ראה  (לחםֿמשנה, ירדו שלא ה"ז) פ "ג המוקדשים (פסולי 

מזרע 6)כסף ֿמשנה). שאינו מי  כגון הקרבנות, לעבודת
מום. בעל או ו:7)אהרן שם במשנה הבשר. או כלומר,

מעילה, מידי  להוציאו ליוצא מועלת שזריקה עקיבא ר' אמר
ביצא  אלא אמר לא עקיבא שר' יוחנן ר' מפרש שם  ובגמרא
ז.) (שם פפא ורב  בו, מועלים כולו ביצא אבל מקצתו,
אין  דם אבל בשר, שיצא אלא עקיבא ר' אמר לא אומר:
אין  שיצא הדם אותו זרק  אם פירוש, ליוצא. מועלת זריקה
שם). (רש"י  בו מועלים ולפיכך הבשר, את מתרת הזריקה

(למעלה 8) כלל מעילה אין עצמו בדם אבל בבשר, פירוש,
יא). הלכה ב  הדם.9)פרק  שנזרק  לאחר לא 10)אפילו

מועלים  באימורים הלא לכאן? אימורים ענין מה נתפרש
פ "ב  (כלמעלה הדשן לבית שיצאו עד שהוקדשו משעה
לאחריה. או הדם זריקת לפני  נפסלו בין ההבדל ומהו ה"ב ),

חזוןֿאיש. הגהות את 11)ראה למחוק  ויש סופר, טעות
(חזוןֿאיש), בבשרם מועלים אין ולגרוס  "שאר", המלה
שם  רש"י  (ראה מעילה בו אין שיצא הבשר מקצת גם שהרי 

איתמר). זו.12)ד"ה בהלכה למעלה

.eÏa˜13Ìc‰ ˙‡ ÔÈÏeÒt‰14eÊÁÂ ,e‰e˜Êe ƒ¿«¿ƒ∆«»¿»¿»¿
LÙp‰ Ìc ‡L eÏa˜Â ‰„BÚÏ ÌÈLk‰15e‰e˜Êe «¿≈ƒ»¬»¿ƒ¿¿»««∆∆¿»

‡L ÔÈOBÚ ÔÈÏeÒt‰ ÔÈ‡L ;ÔOa ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ ≈¬ƒƒ¿»»∆≈«¿ƒƒ¿»
‰ ÌcÌÈÈL LÙp16Èe‡Â ÏÈ‡B‰ ,‡Óh‰ ÔÓ ıeÁ . ««∆∆ƒ«ƒƒ«»≈ƒ¿»

eaˆ ˙„BÚÏ17ÌÈÈL Ìc ‡L ‰OBÚ ,18. «¬«ƒ∆¿»»ƒ«ƒ

ה:13) הדם.14)שם מקצת העור 15)פירוש, דם ולא
הבשר. אחר 16)או הבהמה בצואר או בכלי  הנשאר הדם

לשפכו  ומצוותו שיריים נקרא בכלי , שנתקבל הדם זריקת
זרקו  שאם רבינו ומשמיענו לזריקה. ופסול המזבח  יסוד על
שיריים  הדם שאר נעשה לא הדם, מקצת לעבודה פסולים
ובהערות  כח  הלכה המוקדשים פסולי  מהלכות א פרק  (ראה
מעילה. מידי  ומוציאה כשירה השניה הזריקה ולפיכך שם),

מהלכות 17) ד (פרק  הטומאה את דוחים ציבור שבקרבנות
ט ). הלכה מקדש  שאינם 18)ביאת יחיד, בקרבנות אפילו

הטומאה. את דוחים

.‚ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,˜ÊÂ ‡Óh‰ Ïa˜ ?„ˆÈk≈«ƒ≈«»≈¿»«««ƒ∆»«
Lk‰19‡Ï el‡ È‰  B˜Êe LÙp‰ Ìc ‡L Ïa˜Â «»≈¿ƒ≈¿»««∆∆¿»¬≈≈…
‰˙È‰20Ìc‰ ‰fL ;ÔlÎa ÔÈÏÚBÓe z‰ ˙ÚL Ô‰Ï »¿»»∆¿«∆≈¬ƒ¿À»∆∆«»

k .˙ÏÚBÓ ÌÈÈM‰ ˙˜ÈÊ ÔÈ‡Â ,‡e‰ ÌÈÈLƒ«ƒ¿≈¿ƒ««ƒ«ƒ∆∆¿»
e‡a21ıeÁ ÌÏBÚÏ ‰ÏÈÚÓ ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÔÈ‡L , ≈«¿∆≈¿»»ƒ«ƒ¿ƒ»¿»

‡e‰Â .Ìc‰ ˙˜ÈÊ Á‡ Ô‰ÈeÓ‡Ó22‰˜ÈÊ ‰È‰zL ≈≈≈∆««¿ƒ««»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»
eÏbt˙pL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ï‡ ;˙ÏÚBn‰23Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆¬»»»ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿««ƒ

ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  Ìc‰ ˜ÊpL24‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰ÈeÓ‡a ∆ƒ¿««»≈¬ƒ¿≈≈∆¿≈ƒ»»
B˜Êe BÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìc‰25ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  «»««ƒ∆∆¡ƒ¿»≈¬ƒ

.Ô‰ÈeÓ‡a¿≈≈∆

טהור.19) כהן מפני20)כלומר, באכילה, הותר לא הבשר
פסולות. הזריקות א.21)ששתי  הלכה ב  פרק  למעלה

לזרוק 23)בתנאי .22) העבודות מארבע  באחת שחישב 
והואֿהדין  למחר, האימורים את להקטיר או הדם את
המוקדשים  פסולי  הלכות (ראה במקומם שלא במחשבת

א). הלכה יג רב ,24)פרק  אמר גידל רב  אמר ג: שם
קלים. בקדשים מעילה לידי  מביאה ואינה וכו' פיגול זריקת
כסף ֿמשנה). מביאו קורקוס , (הר"י  שם הופרך לא זה ודין

ז.25) שם ברייתא

.„˙B˙n‰ ˙B‡hÁ Ïk26d˙eÓ˙e ˙‡hÁ „ÏÂ ÔB‚k ,27 »«»«≈¿¿««»¿»»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ28‡Ï  ‰‰ Ì‡Â ,Ô‰a ˙B‰Ï eÒ‡  ¿«≈»∆»≈»»∆¿ƒ∆¡»…

ÏÚÓ29. »«

בהלכות 26) דינן ראה פדיון. להן ואין להקריבן שאסור
א. הלכה ד פרק  המוקדשים בהמת 27)פסולי  לפניו היו

החולין  בהמת על ואמר לחטאת, שהוקדשה ובהמה חולין
לג): כז, (ויקרא שנאמר קדושות, שתיהן זו, תמורת זו הרי 
קודש. יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו המר ואם
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באחרת.28) בעליה ושכיפרו בעליה, שמתו חטאת
י :29) שם משנה

.‰˙‡hÁ ÏÎÂ30‰ÚzL31 ÌeÓ da ÏtiL „Ú ¿»«»∆ƒ¿∆«∆ƒ…»
.‰„tzL „Ú da ÔÈÏÚBÓ¬ƒ»«∆ƒ»∆

יא:30) הבעלים 31)שם שכיפרו לפני  שנתה שעברה כגון
באחרת.

.ÂLÈÙn‰32,‰ÈzÁz ˙Á‡ LÈÙ‰Â ‰„‡Â B˙‡hÁ ««¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»
,˙B„ÓBÚ Ô‰ÈzL È‰Â ‰BL‡‰ ˙‡ˆÓ Ck Á‡Â¿««»ƒ¿»»ƒ»«¬≈¿≈∆¿

˙Á‡k Ô‰ÈzL ËÁLÂ33ÔÈ‡  Ô‰Ó ˙Á‡ Ìc ˜ÊÂ ¿»«¿≈∆¿««¿»««««≈∆≈
Oa ‡ÏÂ dÓc ˜ÊpL BÊ Oa ‡Ï ÔÈÏÚBÓ¬ƒ…ƒ¿«∆ƒ¿«»»¿…ƒ¿«

BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,dzÁ34ÏÈ‡B‰ ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡ ¬∆¿»¿««ƒ∆≈»«¬ƒ»ƒ
Ì‡ Ï‡ .˜BÊ ‰fÓ ‰ˆ Ì‡Â ˜BÊ ‰fÓ ‰ˆ Ì‡Â¿ƒ»»ƒ∆≈¿ƒ»»ƒ∆≈¬»ƒ

dÓc ÔÈ‡  BÊ Á‡ BÊ ËÁL35OÏ ÏÈÚBÓ »«««≈»»ƒƒ¿«
dzÁ36dÏ ‰˙È‰ ‡Ï È‰L ,‰˜ÈÊ Á‡Ï elÙ‡Â , ¬∆¿»«¬ƒ¿««¿ƒ»∆¬≈…»¿»»

dOa Èz‰Ï ‰Èe‡‰ ‰ÚL37. »»»¿»¿«ƒ¿»»

ז:32) ז. שם).33)שם (רש"י  כהנים שני  ששחטון כגון
קודם.35)השני .34) ששחט  אותה להוציאו 36)של

מעילה. החטאת 37)מידי  דם לזרוק  שאסור מפני 
באחרונה. שנשחטה

.ÊÛBÚ ˙‡hÁ Ïk38ÈepLa ‰ÏÒÙpL ÛBÚ ˙ÏBÚ B‡ »«««∆ƒ¿¿»¿ƒ
d˙iOÚ39d˙iOÚ ÌB˜Ó ÈepLa B‡40;da ÔÈÏÚBÓ  ¬ƒ»»¿ƒ¿¬ƒ»»¬ƒ»

˙‡hÁ ˙˜ÈÏÓk ‰hÓÏ ˜ÏÓpL ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÓ ıeÁ≈«»∆ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ««»
Ï ‰˙ÏÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡L ,˙‡hÁ ÌLÏÌLÏ ÌÈÏÚa ¿≈«»∆««ƒ∆…»¿»«¿»ƒ¿≈

‰BÁ41da ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ 42dÓL ‰pLÂ ÏÈ‡B‰ , »≈¬ƒ»ƒ¿ƒ»¿»
Ba ÔÈ‡L c ÌLÏ ‰ÈOÚÓ ‰pLÂ d˙ÈOÚ ÌB˜Óe¿¬ƒ»»¿ƒ»«¬∆»¿≈»»∆≈

‰ÏÈÚÓ43. ¿ƒ»

סו:38) סו. זבחים הגוף 39)משנה מן הראש הבדיל
מעשה  הלכות (ראה בעולה הבדיל לא אם וכן בחטאת,

ו). הלכה ז ופרק  כ, הלכה ו פרק  עולת 40)הקרבנות
חטאת  ושל המזבח , של העליונה במחיצתו דמה מזים העוף 
מלק  אם וכן פסול. – שינה ואם התחתונה, במחיצתו העוף 
מליקתה  העוף  חטאת אבל פסולה, – למטה העוף  עולת

ט ). הלכה שם (רבינו מקום בכל הבעלים 41)כשרה על
המוקדשים  פסולי  מהלכות טו (פרק  אחרת עולה להביא

סו:42)ה"א). שם יהושע  העוף 43)כר' חטאת
גם  ולפיכך מעילה, בה אין חטאת לשם למטה שעשאה

בה. מועלים אין כך שנעשתה העוף  עולת

.Á‰ÁÓ44‰Ïbt˙pL45˙LÁÓa ˙ÈOÚpL B‡ ƒ¿»∆ƒ¿«¿»∆«¬≈¿«¬∆∆
ÌB˜n‰46B‡ eÏbt˙pL ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ÌÁl‰ ÈzL ÔÎÂ , «»¿≈¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ∆ƒ¿«¿

‡Ï È‰L ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ  ÌB˜n‰ ˙LÁÓa eÏÒÙpL∆ƒ¿¿¿«¬∆∆«»¬ƒ»∆∆¬≈…
z‰ ˙ÚL Ô‰Ï ‰˙È‰47. »¿»»∆¿«∆≈

קמח .44) ג.45)קרבן הלכה הדם 46)ראה את לזרוק 
שתי בדין ההבדל במקומם. שלא אימורים להקטיר או
בשר  האוכל הזמן, מחשבת הוא: אלו פסולות מחשבות
באכילתו. כרת אין המקום, ומחשבת כרת. חייב  הקרבן
"פיגול", הזמן במחשבת שנפסל לקרבן קוראים כלל בדרך

הבדל  כשאין ולפעמים "פסול", – המקום במחשבת ולנפסל
"פסול". או "פיגול" במונח  שניהם נכללים בדינם,

א.47) בהלכה כלמעלה

.ËÔÎÂ48 BÈË˜‰Â ÊÁÂ ÔÏ B‡ ıeÁÏ ‡ˆiL ıÓ˜ ¿≈…∆∆»»«»¿»«¿ƒ¿ƒ
Ï‡ .z‰ ˙ÚL ÌL ‰È‰ ‡Ï È‰L ,ÌÈÈMa ÔÈÏÚBÓ¬ƒ«¿»ƒ∆¬≈…»»»¿«∆≈¬»

ıÓw‰ ‡ÓË Ì‡49;ÌÈÈMa ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  BÈË˜‰Â ƒƒ¿»«…∆¿ƒ¿ƒ≈¬ƒ«¿»ƒ
ıÈv‰L50‰vÓ51ÏÚ ‡Ï ‰vÓ BÈ‡Â ,‡Óh‰ ÏÚ ∆«ƒ¿«∆««»≈¿≈¿«∆…«

Ôl‰52ÌÈÈM‰ e‡ˆÈ .‡ˆBi‰ ÏÚ ‡ÏÂ53e‡ÓË B‡ «»¿…««≈»¿«¿»ƒƒ¿¿
ÔÈeÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÓw‰ ÈË˜‰ Ck Á‡Â¿««»ƒ¿ƒ«…∆««ƒ∆≈¬ƒ

Ô‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  ‰ÏÈÎ‡a54ıÓw‰ ˜ È‰L , «¬ƒ»≈¬ƒ»∆∆¬≈»««…∆
.B˙ÂˆÓk¿ƒ¿»

כה.48) מנחות חיים.49)משנה בעלי  בקרבנות כדם דינו
הדם. דין א הלכה למעלה שהכהן 50)ראה הזהב  ציץ 

מצחו. על נושא קרבן 51)הגדול הקריבו אם בדיעבד,
עוון  את אהרן ונשא לח ): כח , (ויקרא שנאמר שנטמא, יחיד

בתוספתא 52)הקדשים. אבל היוצא", "על שנינו במשנה
הלן  על מרצה הציץ  שאין נאמר: ח , הלכה ד פרק  מנחות

היוצא. יצאו 53)ועל אם אבל השיריים, מקצת פירוש,
(למעלה  כולו שיצא בבשר כמו בהם, מועלים – כולם
בשר  כדין במנחה שיריים דין מקום בכל שהרי  א). בהלכה
א  פרק  המוקדשים פסולי  הלכות (ראה חיים בעלי  בקרבנות
קורקוס . הר"י  בשם כסף ֿמשנה כ). הלכה יא ופרק  ל, הלכה

מועלת 54) הקומץ  שהקטרת בתוספתא, שם עקיבא כר'
פסולי בהלכות מעילה. מידי  השיריים את להוציא ליוצא
נפסלו  "ואם רבינו: כתב  ז, הלכה ב  פרק  המוקדשים
יצאו  אם ספק  הדבר הרי  וכו' השיריים חסרו או השיריים
רואה  בכסף ֿמשנה) כאן (מובא קורקוס  והר"י  מעילה". מידי 
שם  התכוון שרבינו ונראה שם. לדבריו גלויה סתירה כאן

המוריה). (הר התליעו כגון אחר, לפסול

.ÈB‡ ÌÈÓc ˙˜ÈÊ ÈÙÏ Ìlk ÌÈL„˜ ÈL„wÓ ‰‰p‰«∆¡∆ƒ»¿≈»»ƒÀ»ƒ¿≈¿ƒ«»ƒ
ÔÓ ‰‰pL B‡ ,‰˜ÈÊ Á‡Ï ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÈeÓ‡Ó≈≈≈»»ƒ«ƒ¿««¿ƒ»∆∆¡»ƒ
ÌÈ‰k ˙ÁÓe ‰Bl‰Â ıÓw‰ ÔÓ B‡ dlk ‰ÏBÚ‰»»À»ƒ«…∆¿«¿»ƒ¿«…¬ƒ

‰‰pM ‰Ó ÏtÈ  ÔÈzÁ‰Â55‰„Ï56ÏÚÓ . ¿«¬ƒƒƒ…«∆∆¡»ƒ¿»»»«
‰kLlÏ ‰‰pM ‰Ó ÏtÈ  eav‰ ˙Ba˜a57. ¿»¿¿«ƒƒ…«∆∆¡»«ƒ¿»

ג.55) הלכה א פרק  ראה והחומש. לקרבנות 56)הקרן
ציבור. הרא"ש).57)נדבת בשם (כסף ֿמשנה הבית לבדק 

ציבור  קרבנות להיפך: שונים אנו מעילה, סוף  בתוספתא
היתה  אחרת גירסא כנראה ללשכה, למעלה והמנויים לנדבה

רבינו. לעיני 

.‡È‰‰58‰˜ÈÊ Ì„˜59ÌÈL„˜ ÈL„˜ OaÓ ∆¡»…∆¿ƒ»ƒ¿«»¿≈»»ƒ
ÏÚ Û‡ ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÈeÓ‡Ó ‰‰pL B‡ ,‡ÓËpL∆ƒ¿»∆∆¡»≈≈≈»»ƒ«ƒ««

ÁaÊn‰ L‡Ï ÔÏÚ‰L Èt60eËt ‰Ê È‰ 61. ƒ∆∆¡»¿…«ƒ¿≈«¬≈∆»

י .58) מעילה רבא של זריקה 59)מימרא אחר וכלֿשכן
שם). שאמרנו 60)(רש"י  ואע "פ  הדם, זריקת לפני 

לחמו  שנעשו יב ) הלכה ג פרק  המוקדשים פסולי  (בהלכות
מבררת  שההעלאה אומרים אנו אין ירדו, ולא מזבח  של
 ֿ אור (ראה מעילה לידי  ומביאה ה'" "אשי  שהוא החלק 
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את  "והעמיד יב ֿיג): כז, (ויקרא שנאמר כמו והערכה,
אפשר  אי  המתה ואת אותה", והעריך הכהן לפני  הבהמה
פודים  שאין מפני  שני , נימוק  אמרו כט . ובפסחים להעמיד.
לאדם  ראויה אינה ונבילה לכלבים, להאכילם הקדשים את
שפסק  כאן רבינו על לתמוה [ויש לכלבים. אלא מישראל
מהלכות  ה ובפרק  בהם, מועלים שמתו הבית בדק  שקדשי 
טעונים  הבית בדק  קדשי  שגם בפירוש כתב  יב  הלכה ערכין
הבהמה  מתה אם ולפיכך שם: ומסיים והערכה, העמדה
ראה  תקבר. אלא אותה פודים אין ותפדה, שתיערך קודם
למעט  כאן התכוון שרבינו ונראה שם. ורדב "ז כסף ֿמשנה
משמע  מזבח " "קדשי  – מום בעלת בהמה כשהקדיש
לג. בתמורה יוחנן כר' וסובר – למזבח  הראויים קדשים
ולא  "אותה", (שם) שנאמר והערכה, העמדה צריכה שאינה
משמע  וכן שנפדית. מודים והכל להקדשה, מומה שקדם
מום. בהם נפל אם שכתב : שם, ערכין בהלכות מלשונו
להאכילם  הקדשים את פודים אין הלא להקשות, יש אמנם
תוספות  וראה עצמה. הגמרא על גם קשה זה אבל לכלבים,
הבית  בדק  שקדשי  שפירשו, פודים, אין ד"ה שם פסחים
שקדשי כתבו, ואפילו, ד"ה שם ובמעילה התורה, מן פודים
לאכילת  חוץ  אחרות להנאות לפדות מותר הבית בדק 

לה 4)כלבים]. שהיה "כל סתם: כתוב  ב . מעילה במשנה
נחלקו  ה. שם ובגמרא בה", מועלים אין לכהנים היתר שעת
זריקה  היתר אומר חזקיה המשנה. בפירוש יוחנן ור' חזקיה
כמצוותן, נעשו הדם וקבלת השחיטה אם כלומר, שנינו,
יוחנן  ור' בבשר. מועלים אין – הדם את לזרוק  היה ומותר
הבשר  והותר הדם כשנזרק  כלומר, שנינו, אכילה היתר אמר
– הדם נזרק  שלא זמן כל אבל בו, מועלים אין באכילה
של  תלמידו שהוא ואע "פ  יוחנן, כר' רבינו ופסק  מועלים.
וגם  לשיטתו, ראיות כמה הביאו שם שבגמרא מפני  חזקיה,
(כסף ֿמשנה). שיטתו לפי  נאמרה הסוגיא כל קב . במנחות

בצפונו 5) דמם וקבלת שחיטה וטעונים מזבח , של בדרומו
של  ארוכה שורה כאן מפרט  רבינו מז.). זבחים (משנה
התורה  מן מעילה בהם שאין אומר הוא כולם ועל פסולים,

מדבר  שם אלא [אמנם ב : במעילה הדין מקור סופרים. י 
אימורי העלה שאם רבה, דעת לפי  רק  המשנה את כך פירשו
שגם  רבינו דעת אבל להורידם, צריך המזבח  על  הפסולים
פסק  ולפיכך זה, לפירוש מודים ירדו, לא עלו אם הסוברים
לדעתו  ניגוד בזה ואין התורה, מן מעילה בהם שאין כאן
ראה  (לחםֿמשנה, ירדו שלא ה"ז) פ "ג המוקדשים (פסולי 

מזרע 6)כסף ֿמשנה). שאינו מי  כגון הקרבנות, לעבודת
מום. בעל או ו:7)אהרן שם במשנה הבשר. או כלומר,

מעילה, מידי  להוציאו ליוצא מועלת שזריקה עקיבא ר' אמר
ביצא  אלא אמר לא עקיבא שר' יוחנן ר' מפרש שם  ובגמרא
ז.) (שם פפא ורב  בו, מועלים כולו ביצא אבל מקצתו,
אין  דם אבל בשר, שיצא אלא עקיבא ר' אמר לא אומר:
אין  שיצא הדם אותו זרק  אם פירוש, ליוצא. מועלת זריקה
שם). (רש"י  בו מועלים ולפיכך הבשר, את מתרת הזריקה

(למעלה 8) כלל מעילה אין עצמו בדם אבל בבשר, פירוש,
יא). הלכה ב  הדם.9)פרק  שנזרק  לאחר לא 10)אפילו

מועלים  באימורים הלא לכאן? אימורים ענין מה נתפרש
פ "ב  (כלמעלה הדשן לבית שיצאו עד שהוקדשו משעה
לאחריה. או הדם זריקת לפני  נפסלו בין ההבדל ומהו ה"ב ),

חזוןֿאיש. הגהות את 11)ראה למחוק  ויש סופר, טעות
(חזוןֿאיש), בבשרם מועלים אין ולגרוס  "שאר", המלה
שם  רש"י  (ראה מעילה בו אין שיצא הבשר מקצת גם שהרי 

איתמר). זו.12)ד"ה בהלכה למעלה

.eÏa˜13Ìc‰ ˙‡ ÔÈÏeÒt‰14eÊÁÂ ,e‰e˜Êe ƒ¿«¿ƒ∆«»¿»¿»¿
LÙp‰ Ìc ‡L eÏa˜Â ‰„BÚÏ ÌÈLk‰15e‰e˜Êe «¿≈ƒ»¬»¿ƒ¿¿»««∆∆¿»

‡L ÔÈOBÚ ÔÈÏeÒt‰ ÔÈ‡L ;ÔOa ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ ≈¬ƒƒ¿»»∆≈«¿ƒƒ¿»
‰ ÌcÌÈÈL LÙp16Èe‡Â ÏÈ‡B‰ ,‡Óh‰ ÔÓ ıeÁ . ««∆∆ƒ«ƒƒ«»≈ƒ¿»

eaˆ ˙„BÚÏ17ÌÈÈL Ìc ‡L ‰OBÚ ,18. «¬«ƒ∆¿»»ƒ«ƒ

ה:13) הדם.14)שם מקצת העור 15)פירוש, דם ולא
הבשר. אחר 16)או הבהמה בצואר או בכלי  הנשאר הדם

לשפכו  ומצוותו שיריים נקרא בכלי , שנתקבל הדם זריקת
זרקו  שאם רבינו ומשמיענו לזריקה. ופסול המזבח  יסוד על
שיריים  הדם שאר נעשה לא הדם, מקצת לעבודה פסולים
ובהערות  כח  הלכה המוקדשים פסולי  מהלכות א פרק  (ראה
מעילה. מידי  ומוציאה כשירה השניה הזריקה ולפיכך שם),

מהלכות 17) ד (פרק  הטומאה את דוחים ציבור שבקרבנות
ט ). הלכה מקדש  שאינם 18)ביאת יחיד, בקרבנות אפילו

הטומאה. את דוחים

.‚ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,˜ÊÂ ‡Óh‰ Ïa˜ ?„ˆÈk≈«ƒ≈«»≈¿»«««ƒ∆»«
Lk‰19‡Ï el‡ È‰  B˜Êe LÙp‰ Ìc ‡L Ïa˜Â «»≈¿ƒ≈¿»««∆∆¿»¬≈≈…
‰˙È‰20Ìc‰ ‰fL ;ÔlÎa ÔÈÏÚBÓe z‰ ˙ÚL Ô‰Ï »¿»»∆¿«∆≈¬ƒ¿À»∆∆«»

k .˙ÏÚBÓ ÌÈÈM‰ ˙˜ÈÊ ÔÈ‡Â ,‡e‰ ÌÈÈLƒ«ƒ¿≈¿ƒ««ƒ«ƒ∆∆¿»
e‡a21ıeÁ ÌÏBÚÏ ‰ÏÈÚÓ ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÔÈ‡L , ≈«¿∆≈¿»»ƒ«ƒ¿ƒ»¿»

‡e‰Â .Ìc‰ ˙˜ÈÊ Á‡ Ô‰ÈeÓ‡Ó22‰˜ÈÊ ‰È‰zL ≈≈≈∆««¿ƒ««»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»
eÏbt˙pL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ï‡ ;˙ÏÚBn‰23Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆¬»»»ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿««ƒ

ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  Ìc‰ ˜ÊpL24‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰ÈeÓ‡a ∆ƒ¿««»≈¬ƒ¿≈≈∆¿≈ƒ»»
B˜Êe BÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìc‰25ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  «»««ƒ∆∆¡ƒ¿»≈¬ƒ

.Ô‰ÈeÓ‡a¿≈≈∆

טהור.19) כהן מפני20)כלומר, באכילה, הותר לא הבשר
פסולות. הזריקות א.21)ששתי  הלכה ב  פרק  למעלה

לזרוק 23)בתנאי .22) העבודות מארבע  באחת שחישב 
והואֿהדין  למחר, האימורים את להקטיר או הדם את
המוקדשים  פסולי  הלכות (ראה במקומם שלא במחשבת

א). הלכה יג רב ,24)פרק  אמר גידל רב  אמר ג: שם
קלים. בקדשים מעילה לידי  מביאה ואינה וכו' פיגול זריקת
כסף ֿמשנה). מביאו קורקוס , (הר"י  שם הופרך לא זה ודין

ז.25) שם ברייתא

.„˙B˙n‰ ˙B‡hÁ Ïk26d˙eÓ˙e ˙‡hÁ „ÏÂ ÔB‚k ,27 »«»«≈¿¿««»¿»»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ28‡Ï  ‰‰ Ì‡Â ,Ô‰a ˙B‰Ï eÒ‡  ¿«≈»∆»≈»»∆¿ƒ∆¡»…

ÏÚÓ29. »«

בהלכות 26) דינן ראה פדיון. להן ואין להקריבן שאסור
א. הלכה ד פרק  המוקדשים בהמת 27)פסולי  לפניו היו

החולין  בהמת על ואמר לחטאת, שהוקדשה ובהמה חולין
לג): כז, (ויקרא שנאמר קדושות, שתיהן זו, תמורת זו הרי 
קודש. יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו המר ואם
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כאן  ואולי  ה"א. בפ "ב  למעלה כבר נאמר זה [דין שמח ).
זריקה?]. ולאחר שנטמאו באימורים הטעם 61)המדובר

שהרי לגבוה, הפסד כל מביא שאינו מפני  שם, בגמרא אמרו
של  [מלשונו מצוותם. כל נעשית וגם לכלום, ראויים אינם
מדברי אפילו מעילה בהם ואין לגמרי , שפטור משמע  רבינו
שאם  א בהלכה למעלה שכתב  למה מנוגד וזה סופרים,
ומכאן  בו, מועלים אין זריקה אחר קדשים קדשי  בשר נטמא
הכל, ד"ה שם תוספות וראה מועלים. זריקה לפני  שנטמא
בו, שמועלים מודים הכל זריקה לפני  שבנפסל שהוכיחו,
מהבשר  זריקה אחרי  כשנהנה שהמדובר פירשו ולפיכך
בגירסא  מוצאים אנו לדבריהם והוכחה זריקה. לפני  שנטמא
שנטמא  קדשים קדשי  מבשר "נהנה שם: בגמרא שלפנינו
המלים  את ממקומם כאן להזיז שיש ונראה זריקה". לפני 
ובהתאם  "שנטמא", המלה אחרי  ולהעמידן זריקה", "קודם
וכשם  זריקה, לאחר כשנהנה והמדובר שבגמרא, לגירסא

לטמא]. מועלת כך ליוצא מועלת שזריקה

.ÈÁaÊn‰ ÈL„˜62Ï eÒ‡ Ô‰ÈˆÈe ÔÏÁ ˙B‰ »¿≈«ƒ¿≈«¬»»≈≈∆»≈»
ÏÚÓ ‡Ï  ‰‰p‰Â ,Ô‰Ó63ÌÈL„w‰ „ÏÂ ,CÎÈÙÏ .64 ≈∆¿«∆¡∆…»«¿ƒ»¿««√»ƒ

˙Á‡ ‰Ó‰aÓ ‡l‡ ,Bn‡Ó ˜ÈÈ ‡Ï OÚn‰ „ÏÂ ÔÎÂ¿≈¿«««¬≈…ƒ«≈ƒ∆»ƒ¿≈»«∆∆
BÊ ‰Ó‰a ÏÁ :ÓBÏÂ c˙‰Ï Ì„‡Ï LÈÂ .ÔÈlÁÀƒ¿≈¿»»¿ƒ¿«≈¿«¬≈¿≈»

Lc˜‰ ‰È‰È ÔÈlÁ‰65È„k e‰e˜ÈiL ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂÏ «Àƒƒ¿∆∆¿≈¿«¿«√»ƒ∆ƒ¿¿≈
.e˙eÓÈ ‡lL∆…»

יב .62) מעילה למזבח 63)משנה ראויים שאינם  מפני 
יג). הלכה פירשו,64)(ראה בתוספות יג. שם משנה

את  הקדישו שהבעלים לפני  שנולד בוולד שהמדובר
שעישרה. לפני  שנולד פירושו המעושרת" "ולד וכן הבהמה,
שנולד  לוולד גם שהכוונה לפרש מקום ויש סתם, ורבינו
כעבודה  שזה מפני  מאמו לינק  לו ואסור ההקדש, לאחר
זה. נימוק  אומר המשנה על בפירושו רבינו בקדשים.

וכסף ֿמשנה).65) ראב "ד (ראה מזומן יהיה פירוש,

.‚ÈLÈc˜‰66ÔB‚k ,ÌÈÓc ˙M„˜ ÁaÊnÏ ÛBÚÂ ‰Ó‰a ƒ¿ƒ¿≈»»«ƒ¿≈«¿À«»ƒ¿
ÌÈÎÒÏ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :Ó‡L67‰Ê ‰BÈ Ôa ÈÓ„e , ∆»«¿≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆»∆

ÌÈÓÏLÏ68ÔÈÏÚBÓe ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜k Ô‰ È‰  ƒ¿»ƒ¬≈≈¿»¿≈∆∆««ƒ¬ƒ
.‡a˙iL BÓk ,Ô‰ÈˆÈe ÔÏÁa«¬»»¿≈≈∆¿∆ƒ¿»≈

יב :66) או 67)שם לעולה זו בהמה דמי  אמר אם אבל
(רבא,לשל  תוקרב  עצמה והיא הגוף  קדושת עליה חלה מים,

טו  פרק  הקרבנות מעשה בהלכות רבינו פסק  וכן ה . כריתות
ה). כקדשי68)הלכה דינה ולפיכך שלמים, קרב  עוף  אין

הקודמת. בהערה ראה הבית. בדק 

   1 
אם 1) לשלמים או לעולה או לחטאת מעות המפריש יבאר

בהן. מועלים

.‡LÈÙn‰2BÓL‡ÏÂ B˙ÏBÚÏ B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ ««¿ƒ»¿«»¿»¿«¬»
.LÈÙ‰L ‰ÚMÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ  ‰BÈ Èe ÔÈB˙Ïe¿ƒ¿≈»¬ƒ»∆ƒ»»∆ƒ¿ƒ

Ì‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  ÌÈÓÏLÏ LÈÙ‰3. ƒ¿ƒƒ¿»ƒ≈¬ƒ»∆

ובדמי2) חטאת בדמי  מועלים ה"ד: פ "א מעילה תוספתא,

שלמים. בדמי  מועלים ואין עדיפים 3)עולה, אינם
עליהם. הגוף  שקדושת עצמם משלמים

.LÈc˜‰4ÂÈÓ„Ï „Á‡ ‡5˜ÙÒ ‰Ê È‰  ÁaÊnÏ ƒ¿ƒ≈∆∆»¿»»«ƒ¿≈«¬≈∆»≈
˜z CÎÈÙÏ ,‰ËLt ‡Ï B‡ ÔlÎa ‰M„˜ ‰ËLt Ì‡ƒ»¿»¿À»¿À»…»¿»¿ƒ»ƒ¿«

‰„tÈ ‡ÏÂ6ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  ‰cÙ Ì‡Â .7.BBÈ„Ùa ¿…ƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¬ƒ¿ƒ¿

יא:).4) (תמורה נפשטה שלא הקדישו 5)בעיא אם
היה  אם בכולה פשטה הגוף  שקדושת ספק  כל אין למזבח ,
(ראה  וכדומה ראש או לב  כגון בו, תלויה שהנשמה אבר זה
האבר  את בהקדיש אבל ה"ב ), פט "ו הקרבנות מעשה הל'
מהו  שם רבא שאל לו, ראויה זו שבהמה קרבן לצורך לדמיו
הבהמה  כל הקדיש שאם ברור, הם: הבעיה וצדדי  הדין,
לרבא  לו היה וברור הגוף , קדושת עליה חלה – לדמיה
הקדושה  פשטה הגוף  קדושת האבר את הקדיש שאם גםֿכן
אומרים  אנו אם לדמיו, אחד באבר היה ומסופק  בכולה.
קדושת  עליו חלה דמים קדושת האבר על שחלה מתוך
אומרים  אין או כולה, קדשה אחד אבר שקדש ומתוך הגוף ,
מיגו  תרי  אמר, - מיגו "חד התלמוד: בלשון "מתוך". שני 
שהנשמה  באבר כאן שמדובר מזה, ויוצא אמר". לא -
רבינו  פסק  בו תלויה הנשמה שאין אבר שאילו בו, תלויה
קדושת  בהקדישו שאפילו הקרבנות, מעשה מהל' פט "ו
מהל' בפ "ה אולם הבהמה. בכל הקדושה פשטה לא הגוף 
פרה  של רגלה "דמי  באומר זה דין רבינו כותב  הי "ב  ערכין
שם. ולחםֿמשנה כסף ֿמשנה ראה למזבח ". הקדש זו

תמימים.6) לקדשים פדיון ראוי7)שאין שאינו משום
הקדושה  אין לפיכך בכולה, קדושה פשטה שמא לפדיון,
הר"י בשם וכסף ֿמשנה ראב "ד (ראה הדמים על עוברת

קורקוס ).

.‚LÈÙn‰8B˙eÈÊÏ ˙BÚÓ9,Ô‰a ˙B‰Ï eÒ‡  ««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈»»∆
Ìlk ‡BÏ ÔÈÈe‡ Ô‰L ÈtÓ ;ÏÚÓ ‡Ï  ‰‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡»…»«ƒ¿≈∆≈¿ƒ»À»

ÌÈÓÏL10Ô‰ÈeÓ‡a ‡l‡ ‰ÏÈÚÓ ÌÈÓÏLa ÔÈ‡Â , ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆»¿≈≈∆
ÌÈÓc ˙˜ÈÊ Á‡11˙Ó .12‰„Ï eÏtÈ 13eÈ‰ . ««¿ƒ«»ƒ≈ƒ¿ƒ¿»»»

ÌÈLÙÓ14ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ  ˙‡hÁ ÈÓc :15‡ÏÂ , ¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»«∆«¿…
,‰ÏBÚ e‡ÈÈ  ‰ÏBÚ ÈÓc ;ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰∆¡ƒ¿…¬ƒ¿≈»»ƒ»

Ô‰a ÔÈÏÚBÓe16‡M‰Â È˙‡hÁÏ el‡ :Ó‡ .17 ¬ƒ»∆»«≈¿«»ƒ¿«¿»
‡M‰ ÏÎa ‰‰ Ì‡ ,È˙eÈÊÏ18ÏÚÓ 19‰‰ ; ƒ¿ƒƒƒ∆¡»¿»«¿»»«∆¡»

ÏÚÓ ‡Ï  B˙ˆ˜Óa20È˙ÏBÚÏ el‡ :Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»…»«¿≈ƒ»«≈¿»ƒ
ÏÚÓ  ÔlÎa ‰‰Â ,È˙eÈÊÏ ‡M‰Â21‰‰ ; ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿∆¡»¿À»»«∆¡»

‰ÏÈÚÓ ÌÈÓÏL ÈÓ„a ÔÈ‡L .ÏÚÓ ‡Ï  Ô˙ˆ˜Óa22. ¿ƒ¿»»…»«∆≈ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»
Ó LÈÙ‰È˙‡hÁÏ el‡Â È˙ÏBÚÏ el‡ :Ó‡Â ˙BÚ ƒ¿ƒ»¿»«≈¿»ƒ¿≈¿«»ƒ

ÔÈÏÚBÓe ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ  eÚ˙Â ,ÌÈÓÏLÏ el‡Â¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿¬ƒ¿À»¬ƒ
Ô˙ˆ˜Óa23?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ .24,˙BÓ‰a LÏL ÁwÈ ¿ƒ¿»»¿≈««¬∆ƒ«»¿≈

,˙‡hÁ‰ ÏÚ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ˙‡hÁ ÈÓc ÏlÁÓe¿«≈¿≈«»¿»»∆«««»
.ÌÈÓÏL ÏÚ ÌÈÓÏL ÈÓ„e ,‰ÏBÚ‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ÈÓ„e¿≈»«»»¿≈¿»ƒ«¿»ƒ

א.8) יא, מעילה מביא 9)משנה, נזרו, ימי  שמלאו אחר
ושלמים. עולה חטאת, קרבנות: שלושה מפני10)הנזיר

שלמים  בכולם לקנות יכול "לנזירותי " סתם שאמר
הפריש). ד"ה שם למעלה 11)('תוספות' שנתבאר כמו

ה"א. וגם 12)פ "ב  אלה, בדמים בהמות שקנה לפני  הנזיר
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ולשלמים. לעולה ואיזה לחטאת הוא כסף  איזה קבע  לא
חטאת 13) דמי  בהם שמעורבים ואע "פ  ציבור, נדבת לעולות

בנזיר  מסיני  למשה היא הלכה המלח , לים השלכה שדינם
כה.). בנזיר יוחנן, דמי14)(רבי  אלו פירש שמת, לפני 

שלמים. דמי  ואלו עולה דמי  אלו דמי15)חטאת, כדין
ה"א), המוקדשין פסולי  מהל' (פ "ה בעליה שמתו חטאת
במעות  היינו בנזיר", היא "הלכה יוחנן: רבי  שאמר ומה

(למעלה 16)סתומות. מועלים אין שלמים שבדמי  ומובן
ב .17)ה"א). כו, שנשארו.18)נזיר הדמים בכל

העולה.19) בדמי  שנהנה בדמי20)מפני  נהנה אולי 
נזירות, "לשאר" והשאר הגירסא: שם (בגמרא בלבד שלמים
הקרבנות  שאר לכל כלומר, פ "א. מעילה בתוספתא גם וכן
אמר  שאם ומכאן ושלמים, עולה היינו להביא, שעליו
כמו  המעות, בכל בנהנה אפילו מעילה אין לנזירות, והשאר
ויש  לנזירות. מעות בהפריש זו הלכה בתחילת שאמרנו
ונראה  "לשאר". המילה את השמיט  למה רבינו, על לתמוה

המעתיקים). עלֿידי  בטעות שנהנה 21)שהושמטה מפני 
לא  אם – חטאת ובדמי  מת, לא בין מת בין עולה, בדמי 

זו. בהלכה למעלה שנתבאר כמו נהנה 22)מת, ושמא
בלבד. שלמים העולים 23)בדמי  בדמים נהנה אם פירוש,

אם  אבל קורקוס ), הר"י  בשם (כסף ֿמשנה השלמים דמי  על
נהנה  שמא מעל, לא השלמים מדמי  פחות בסכום נהנה

בלבד. השלמים ה"ה.24)מדמי  פ "א מעילה תוספתא,

.„ÔÈp˜ ÈiÁnÓ „Á‡25el‡ :Ó‡Â ˙BÚÓ LÈÙ‰L ∆»ƒ¿À¿≈ƒƒ∆ƒ¿ƒ»¿»«≈
Ô˙ˆ˜Óa ÔÈÏÚBÓe ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ  È˙BÁÏ26Ì‡Â . ¿»ƒ¬ƒ¿À»¬ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

‰„Ï eÏtÈ  e˙Ó27˙eÈÊa e‡aL BÓk ,28, ≈ƒ¿ƒ¿»»¿∆≈«¿ƒ¿ƒ
.Ô‰a ÔÈÏÚBÓe¬ƒ»∆

עופות,25) שני  להביא שמחויבים ויולדת, וזבה זב  כגון
לעולה. ואחד לחטאת יש 26)אחד הקרבנות ששני  מפני 

מעילה. למשה 27)בהם שההלכה אמרו - א כו, בנזיר
גם  נאמרה הקודמת, בהלכה למעלה שהובאה מסיני 

קינים. ה"ג.28)במחוייבי  למעלה נזירות, בדין

.‰LÈÙn‰29ÏÚ d‡È‰Â ÏÁ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ˙‡hÁ ««¿ƒ«»«¬ƒ«≈∆∆¡ƒ»«
tk ‡Ï ‰Ê È‰  Ìc ˙ÏÈÎ‡30ÏÚÓ ‡Ï CÎÈÙÏ ,31. ¬ƒ«»¬≈∆…ƒ≈¿ƒ»…»«

˙BÚÓ LÈÙ‰32:Ìc ˙‡hÁ Ô‰a ‰˜Â ÏÁ ˙‡hÁÏ ƒ¿ƒ»¿««≈∆¿»»»∆««»
tk  ‚‚BLa33,tk ‡Ï  „ÈÊÓa ;ÏÚÓ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ≈¿ƒ»»«¿≈ƒ…ƒ≈

ÏÚÓ ‡Ï CÎÈÙÏ34. ¿ƒ»…»«

ב .29) כז, כח ):30)כריתות ד, (ויקרא בתורה כתוב 
צריך  שהקרבן שם, במשנה ודרשו חטאתו", על "קרבנו...
לחטא  זה מחטא יעבירנו ולא החטא, אותו לשם להיות

כלום.31)אחר. נהנה לא שהרי  השינוי , במעשה
היא 32) שבהמה הוא, לבהמה מעות בין ההבדל שם.

אין  ולפיכך לעולם, לחולין יוצאה ואינה הגוף  קדושת
דמים  מהֿשאיןֿכן כלום, בה לשנות יכולים הבעלים
בהמה  בהם כשקונה או בהם מועל אם לחולין שיוצאים

אבל 33)לקרבן. וכיפר". "מעל סתם נאמר שלנו, בגמרא
רבינו. כדברי  שונים אנו ה"ו, פ "ד כריתות בתוספתא

(34– שמעל מפני  במעילה, הכפרה את תולים שם בגמרא
(כסף ֿמשנה). להיפך אומר ורבינו כיפר.

.ÂLÈÙn‰35ÈL Ô‰a Á˜ÏÂ ÌL‡Ï ÌÈÚÏÒ ÈzL ««¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»»¿»«»∆¿≈
.ÏÚÓ  ÌL‡ ÈÓ„a ÔÈlÁ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈlÁÏ ÌÈÏÈ‡≈ƒ¿Àƒƒ¿»»Àƒƒ¿≈»»»«

ÌÈÈ„ ‰OÚ ÌlLÏ iÁÂ36ÌÈÚÏÒ ÈzL Ô‰L , ¿«»¿«≈¬»»ƒ»ƒ∆≈¿≈¿»ƒ
LÓÁÂ37ÏÚ ÌL‡ Ôa˜ ‡ÈÈÂ ,ÌL‡ Ô‰a ‡ÈÈÂ , »…∆¿»ƒ»∆»»¿»ƒ»¿«»»«

‰wL ÌÈÏÈ‡‰ ÈMÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙ÏÈÚÓ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»»∆»ƒ¿≈»≈ƒ∆»»
‡ÈÈ  ÔÈÈ„ ‰OÚ ‰ÙÈ ÈM‰Â ÌÈÚÏÒ ÈzL ‰ÙÈ»∆¿≈¿»ƒ¿«≈ƒ»∆¬»»ƒ»ƒ»ƒ

LÓÁ‰ ÌÚ ‰ÏÈÚn‰ ˙Áz ÌL‡ ‰OÚ ‰ÂM‰38, «»∆¬»»»»«««¿ƒ»ƒ«…∆
Á˜Ï .B˙ÏÈÚÓ ÏÚ ÌL‡ ÌÈÚÏÒ ÈzL ‰ÂM‰ ‡ÈÈÂ¿»ƒ«»∆¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ»»«

ÔÈlÁÏ „Á‡Â ÌL‡Ï „Á‡39‰ÙÈ ÌL‡ ÏL ‰È‰ Ì‡ , ∆»¿»»¿∆»¿Àƒƒ»»∆»»»∆
ÌÈÚÏÒ ÈzL40ÔBL‡‰ BÓL‡Ï B˙B‡ ‡ÈÈ 41ÔÎÂ , ¿≈¿»ƒ»ƒ«¬»»ƒ¿≈

ÌL‡ B˙B‡ ‡ÈÈ  ÌÈzL ‰ÙÈ ÔÈlÁ‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ƒ»»∆«Àƒ»∆¿«ƒ»ƒ¬«
B˙ÏÈÚÓ42ÌL‡‰ ÈÓcÓ ˙Á‡ ÚÏÒa ÏÚÓ È‰L ,; ¿ƒ»∆¬≈»«¿∆«««ƒ¿≈»»»

ÌÈÈ„ ‰MÓÁ ÌlLÈÂ43‰„Ï eÏtÈÂ44. ƒ«≈¬ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

שם.35) בגמרא שנתפרשה כפי  ב . כו, שם משנה,
דינרים.36) ארבעה הוא ה"ג.37)סלע  פ "א למעלה ראה
ואע "פ 38) חומש, ותוספת שגזל מה את להקדש השיב  ובזה

הוא  שהרווח  מפני  והטעם אחד, בסלע  רק  לו עלה שהאיל
חולין. הם האילים שהרי  באחד.39)שלו, רק  ומעל

להביא 40) שאין מזה ולמדו שקלים", "כסף  נאמר באשם
סלע  הוא שבתורה שקל שקלים. משני  בפחות אשם

הכ"ב . פ "ד המוקדשין פסולי  הל' ראה כאן 41)שבמשנה.
זה. אשם בדמי  מעל לא שהרי  להקדש, ואע "פ 42)הרווח 

בהערה  כלמעלה ונתייקר, אחד סלע  אלא עליו הוציא שלא
מביתו.43)לז. יביא זה וכסף  וחומשו. שמעל, הסלע 
פסולי44) הל' ראה לנדבה. שנופלים אשם מותר הם שהרי 

הי "ד. פ "ד המוקדשין

.Ê‰‰p‰45 B˙‡hÁ ‰˜ ‡lL „Ú ˙‡hÁ ÈÓcÓ «∆¡∆ƒ¿≈«»«∆…»¿»«»
ÂÈÓ„a ‡ÈÈÂ ‰‰pM ‰Ó ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÈ46B˙‡hÁ47, ƒ…∆««∆∆¡»¿»ƒ¿»»«»

ÈÓcÓ ‰‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙ÏÈÚÓ ÏÚ ÌL‡ Ôa˜ ‡ÈÈÂ¿»ƒ»¿«»»«¿ƒ»¿≈ƒ∆¡»ƒ¿≈
‡ÈÈÂ LÓÁ ÛÈÒBÈ  BÓL‡ ˜ ‡lL „Ú ÌL‡»»«∆…»«¬»ƒ…∆¿»ƒ
˙BawL .B˙ÏÈÚÓÏ Á‡ ÌL‡ ‡ÈÈÂ ,BÓL‡ ÂÈÓ„a¿»»¬»¿»ƒ»»«≈ƒ¿ƒ»∆»¿¿

ÁaÊn‰48˜„ ÈL„˜Â ,ÁaÊn‰ ˙Ba˜Ï Ô˙ÏÈÚÓ  «ƒ¿≈«¿ƒ»»¿»¿¿«ƒ¿≈«¿»¿≈∆∆
ÏÚnL BÏ Ú„B .˙Èa‰ ˜„Ï Ô˙ÏÈÚÓ  ˙Èa‰49Á‡Â ««ƒ¿ƒ»»¿∆∆««ƒ«∆»«¿««

B˙‡hÁ ‰˜ Ck50B˙ÏÈÚÓ LÈÙ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ51B‡ , »»¿»«»«¬«ƒ…ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙‡hÁ ÈÓ„a dÏÏk ‡ÏÂ dLÈÙ‰L52CÈÏBÈ  ∆ƒ¿ƒ»¿…¿»»ƒ¿≈«»ƒ

ÁÏn‰ ÌÈÏ dLÓÁÂ ‰ÏÈÚn‰53Á‡ ÏÚnL BÏ Ú„B . «¿ƒ»¿À¿»¿»«∆««∆»«««
dLÓÁÂ ‰ÏÈÚn‰ ˙BÚÓ eÏtÈ  B˙‡hÁ ‰wL∆»¿»«»ƒ¿¿«¿ƒ»¿À¿»

„ea‡Ï ‰lÁza ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡L ;‰„Ï54Ck ÔÈe . ƒ¿»»∆≈«¿ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ≈»
BÏ Ú„BpL ÔÈa ,ÌL‡e .B˙ÏÈÚÓ ÌL‡ ‡ÈÈ Ck ÔÈe≈»»ƒ¬«¿ƒ»¿»»≈∆«
Ïtz  wL Á‡ B‡ BÓL‡ wL Ì„˜ ÏÚnL∆»«…∆∆»«¬»««∆»«ƒ…

ÌL‡ ˙BÓk ‡e‰L ÈtÓ ,‰„Ï dLÓÁÂ B˙ÏÈÚÓ55. ¿ƒ»¿À¿»ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿«»»
.B˙ÏÈÚÓ ÌL‡ ‡ÈÈÂ¿»ƒ¬«¿ƒ»

ב .45) ט , מעילה החומש.46)ברייתא, עם הקרן דמי 
יפה.47) יותר למזבח .48)בהמה הם והחומש הקרן

בו. שמעל כזה קרבן בהם לקנות מן 49)כלומר, בחלק 
שנשארו.50)הדמים. בדמים שנהנה 51)שנקנתה מה

בלבד.52)וחומשו. שנשארו בדמים קנה כדין 53)אלא
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כאן  ואולי  ה"א. בפ "ב  למעלה כבר נאמר זה [דין שמח ).
זריקה?]. ולאחר שנטמאו באימורים הטעם 61)המדובר

שהרי לגבוה, הפסד כל מביא שאינו מפני  שם, בגמרא אמרו
של  [מלשונו מצוותם. כל נעשית וגם לכלום, ראויים אינם
מדברי אפילו מעילה בהם ואין לגמרי , שפטור משמע  רבינו
שאם  א בהלכה למעלה שכתב  למה מנוגד וזה סופרים,
ומכאן  בו, מועלים אין זריקה אחר קדשים קדשי  בשר נטמא
הכל, ד"ה שם תוספות וראה מועלים. זריקה לפני  שנטמא
בו, שמועלים מודים הכל זריקה לפני  שבנפסל שהוכיחו,
מהבשר  זריקה אחרי  כשנהנה שהמדובר פירשו ולפיכך
בגירסא  מוצאים אנו לדבריהם והוכחה זריקה. לפני  שנטמא
שנטמא  קדשים קדשי  מבשר "נהנה שם: בגמרא שלפנינו
המלים  את ממקומם כאן להזיז שיש ונראה זריקה". לפני 
ובהתאם  "שנטמא", המלה אחרי  ולהעמידן זריקה", "קודם
וכשם  זריקה, לאחר כשנהנה והמדובר שבגמרא, לגירסא

לטמא]. מועלת כך ליוצא מועלת שזריקה

.ÈÁaÊn‰ ÈL„˜62Ï eÒ‡ Ô‰ÈˆÈe ÔÏÁ ˙B‰ »¿≈«ƒ¿≈«¬»»≈≈∆»≈»
ÏÚÓ ‡Ï  ‰‰p‰Â ,Ô‰Ó63ÌÈL„w‰ „ÏÂ ,CÎÈÙÏ .64 ≈∆¿«∆¡∆…»«¿ƒ»¿««√»ƒ

˙Á‡ ‰Ó‰aÓ ‡l‡ ,Bn‡Ó ˜ÈÈ ‡Ï OÚn‰ „ÏÂ ÔÎÂ¿≈¿«««¬≈…ƒ«≈ƒ∆»ƒ¿≈»«∆∆
BÊ ‰Ó‰a ÏÁ :ÓBÏÂ c˙‰Ï Ì„‡Ï LÈÂ .ÔÈlÁÀƒ¿≈¿»»¿ƒ¿«≈¿«¬≈¿≈»

Lc˜‰ ‰È‰È ÔÈlÁ‰65È„k e‰e˜ÈiL ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂÏ «Àƒƒ¿∆∆¿≈¿«¿«√»ƒ∆ƒ¿¿≈
.e˙eÓÈ ‡lL∆…»

יב .62) מעילה למזבח 63)משנה ראויים שאינם  מפני 
יג). הלכה פירשו,64)(ראה בתוספות יג. שם משנה

את  הקדישו שהבעלים לפני  שנולד בוולד שהמדובר
שעישרה. לפני  שנולד פירושו המעושרת" "ולד וכן הבהמה,
שנולד  לוולד גם שהכוונה לפרש מקום ויש סתם, ורבינו
כעבודה  שזה מפני  מאמו לינק  לו ואסור ההקדש, לאחר
זה. נימוק  אומר המשנה על בפירושו רבינו בקדשים.

וכסף ֿמשנה).65) ראב "ד (ראה מזומן יהיה פירוש,

.‚ÈLÈc˜‰66ÔB‚k ,ÌÈÓc ˙M„˜ ÁaÊnÏ ÛBÚÂ ‰Ó‰a ƒ¿ƒ¿≈»»«ƒ¿≈«¿À«»ƒ¿
ÌÈÎÒÏ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :Ó‡L67‰Ê ‰BÈ Ôa ÈÓ„e , ∆»«¿≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆»∆

ÌÈÓÏLÏ68ÔÈÏÚBÓe ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜k Ô‰ È‰  ƒ¿»ƒ¬≈≈¿»¿≈∆∆««ƒ¬ƒ
.‡a˙iL BÓk ,Ô‰ÈˆÈe ÔÏÁa«¬»»¿≈≈∆¿∆ƒ¿»≈

יב :66) או 67)שם לעולה זו בהמה דמי  אמר אם אבל
(רבא,לשל  תוקרב  עצמה והיא הגוף  קדושת עליה חלה מים,

טו  פרק  הקרבנות מעשה בהלכות רבינו פסק  וכן ה . כריתות
ה). כקדשי68)הלכה דינה ולפיכך שלמים, קרב  עוף  אין

הקודמת. בהערה ראה הבית. בדק 

   1 
אם 1) לשלמים או לעולה או לחטאת מעות המפריש יבאר

בהן. מועלים

.‡LÈÙn‰2BÓL‡ÏÂ B˙ÏBÚÏ B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ ««¿ƒ»¿«»¿»¿«¬»
.LÈÙ‰L ‰ÚMÓ Ô‰a ÔÈÏÚBÓ  ‰BÈ Èe ÔÈB˙Ïe¿ƒ¿≈»¬ƒ»∆ƒ»»∆ƒ¿ƒ

Ì‰a ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  ÌÈÓÏLÏ LÈÙ‰3. ƒ¿ƒƒ¿»ƒ≈¬ƒ»∆

ובדמי2) חטאת בדמי  מועלים ה"ד: פ "א מעילה תוספתא,

שלמים. בדמי  מועלים ואין עדיפים 3)עולה, אינם
עליהם. הגוף  שקדושת עצמם משלמים

.LÈc˜‰4ÂÈÓ„Ï „Á‡ ‡5˜ÙÒ ‰Ê È‰  ÁaÊnÏ ƒ¿ƒ≈∆∆»¿»»«ƒ¿≈«¬≈∆»≈
˜z CÎÈÙÏ ,‰ËLt ‡Ï B‡ ÔlÎa ‰M„˜ ‰ËLt Ì‡ƒ»¿»¿À»¿À»…»¿»¿ƒ»ƒ¿«

‰„tÈ ‡ÏÂ6ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  ‰cÙ Ì‡Â .7.BBÈ„Ùa ¿…ƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¬ƒ¿ƒ¿

יא:).4) (תמורה נפשטה שלא הקדישו 5)בעיא אם
היה  אם בכולה פשטה הגוף  שקדושת ספק  כל אין למזבח ,
(ראה  וכדומה ראש או לב  כגון בו, תלויה שהנשמה אבר זה
האבר  את בהקדיש אבל ה"ב ), פט "ו הקרבנות מעשה הל'
מהו  שם רבא שאל לו, ראויה זו שבהמה קרבן לצורך לדמיו
הבהמה  כל הקדיש שאם ברור, הם: הבעיה וצדדי  הדין,
לרבא  לו היה וברור הגוף , קדושת עליה חלה – לדמיה
הקדושה  פשטה הגוף  קדושת האבר את הקדיש שאם גםֿכן
אומרים  אנו אם לדמיו, אחד באבר היה ומסופק  בכולה.
קדושת  עליו חלה דמים קדושת האבר על שחלה מתוך
אומרים  אין או כולה, קדשה אחד אבר שקדש ומתוך הגוף ,
מיגו  תרי  אמר, - מיגו "חד התלמוד: בלשון "מתוך". שני 
שהנשמה  באבר כאן שמדובר מזה, ויוצא אמר". לא -
רבינו  פסק  בו תלויה הנשמה שאין אבר שאילו בו, תלויה
קדושת  בהקדישו שאפילו הקרבנות, מעשה מהל' פט "ו
מהל' בפ "ה אולם הבהמה. בכל הקדושה פשטה לא הגוף 
פרה  של רגלה "דמי  באומר זה דין רבינו כותב  הי "ב  ערכין
שם. ולחםֿמשנה כסף ֿמשנה ראה למזבח ". הקדש זו

תמימים.6) לקדשים פדיון ראוי7)שאין שאינו משום
הקדושה  אין לפיכך בכולה, קדושה פשטה שמא לפדיון,
הר"י בשם וכסף ֿמשנה ראב "ד (ראה הדמים על עוברת

קורקוס ).

.‚LÈÙn‰8B˙eÈÊÏ ˙BÚÓ9,Ô‰a ˙B‰Ï eÒ‡  ««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈»»∆
Ìlk ‡BÏ ÔÈÈe‡ Ô‰L ÈtÓ ;ÏÚÓ ‡Ï  ‰‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡»…»«ƒ¿≈∆≈¿ƒ»À»

ÌÈÓÏL10Ô‰ÈeÓ‡a ‡l‡ ‰ÏÈÚÓ ÌÈÓÏLa ÔÈ‡Â , ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆»¿≈≈∆
ÌÈÓc ˙˜ÈÊ Á‡11˙Ó .12‰„Ï eÏtÈ 13eÈ‰ . ««¿ƒ«»ƒ≈ƒ¿ƒ¿»»»

ÌÈLÙÓ14ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ  ˙‡hÁ ÈÓc :15‡ÏÂ , ¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»«∆«¿…
,‰ÏBÚ e‡ÈÈ  ‰ÏBÚ ÈÓc ;ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰∆¡ƒ¿…¬ƒ¿≈»»ƒ»

Ô‰a ÔÈÏÚBÓe16‡M‰Â È˙‡hÁÏ el‡ :Ó‡ .17 ¬ƒ»∆»«≈¿«»ƒ¿«¿»
‡M‰ ÏÎa ‰‰ Ì‡ ,È˙eÈÊÏ18ÏÚÓ 19‰‰ ; ƒ¿ƒƒƒ∆¡»¿»«¿»»«∆¡»

ÏÚÓ ‡Ï  B˙ˆ˜Óa20È˙ÏBÚÏ el‡ :Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»…»«¿≈ƒ»«≈¿»ƒ
ÏÚÓ  ÔlÎa ‰‰Â ,È˙eÈÊÏ ‡M‰Â21‰‰ ; ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿∆¡»¿À»»«∆¡»

‰ÏÈÚÓ ÌÈÓÏL ÈÓ„a ÔÈ‡L .ÏÚÓ ‡Ï  Ô˙ˆ˜Óa22. ¿ƒ¿»»…»«∆≈ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»
Ó LÈÙ‰È˙‡hÁÏ el‡Â È˙ÏBÚÏ el‡ :Ó‡Â ˙BÚ ƒ¿ƒ»¿»«≈¿»ƒ¿≈¿«»ƒ

ÔÈÏÚBÓe ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ  eÚ˙Â ,ÌÈÓÏLÏ el‡Â¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿¬ƒ¿À»¬ƒ
Ô˙ˆ˜Óa23?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ .24,˙BÓ‰a LÏL ÁwÈ ¿ƒ¿»»¿≈««¬∆ƒ«»¿≈

,˙‡hÁ‰ ÏÚ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ˙‡hÁ ÈÓc ÏlÁÓe¿«≈¿≈«»¿»»∆«««»
.ÌÈÓÏL ÏÚ ÌÈÓÏL ÈÓ„e ,‰ÏBÚ‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ÈÓ„e¿≈»«»»¿≈¿»ƒ«¿»ƒ

א.8) יא, מעילה מביא 9)משנה, נזרו, ימי  שמלאו אחר
ושלמים. עולה חטאת, קרבנות: שלושה מפני10)הנזיר

שלמים  בכולם לקנות יכול "לנזירותי " סתם שאמר
הפריש). ד"ה שם למעלה 11)('תוספות' שנתבאר כמו

ה"א. וגם 12)פ "ב  אלה, בדמים בהמות שקנה לפני  הנזיר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32



עו                
         

רבי דעת לפי  הוא זה שדין אביי , אמר יא. (שם חטאת מותר
לרבנן  אבל תמות, בעליה שכיפרו חטאת שכל שמעון
באחרת  בעליה וכיפרו אבדה אם אלא מתה שאינה הסוברים
פסק  שרבינו ומכיון לנדבה. יפלו המעות נמצאה, ואח "כ
כאן: כותב  למה כרבנן, ה"א פ "ד המוקדשין פסולי  בהל'
 ֿ בכסף  ה"ז כאן (מובא קורקוס  והר"י  המלח ? לים ילכו
מה  להפריש עליו יהיה שמעל שידע  שמכיון מתרץ  משנה)
אלא  כך עשה ולא החטאת, דמי  על ולהוסיף  וחומשו שנהנה
כמו  בידים כדחייה זה הרי  שנשארו, מהדמים חטאתו הקריב 
הראשונה  ונמצאת אחרת והפריש ואבדה, חטאת שהפריש
שם  שאמרנו מהן, אחת ושחט  בביתֿדין להמלך בא ולא
בידים). אותה שדחה מפני  תמות, שהשניה ה"ג פ "ד

עליו 54) היה חטאתו, שקרבה לפני  שמעל לו כשנודע 
היו  ולא החטאת דמי  על ולהוסיפה מעילתו להפריש
כדמי זה הרי  כך עשה כשלא ולפיכך לאיבוד, הולכים
הרי כפרה, אחרי  לו נודע  אם אבל בעליה, שכיפרו חטאת
לאיבוד. מראש גורלם נקבע  עכשיו שיפריש והחומש הקרן

ובהערות.55) ה"ו למעלה ראה

.ÁÎBn‰56ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  ÂÈÓÏLe B˙ÏBÚ57ÔÈ„Â . «≈»¿»»…»»¿¿ƒ
eÈ‰L BÓk ÔÈlÁ ˙BÚn‰ eÊÁiL ,‰Bz58eÒ˜Â ; »∆«¿¿«»Àƒ¿∆»¿»¿

B˙B‡59‰˙È‰ elÙ‡ .‰„Ï ˙BÚn‰ eÏtiL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆ƒ¿«»ƒ¿»»¬ƒ»¿»
‰MÓÁ‰  ‰MÓÁa dÎÓe ‰Úa‡ ‰ÂL ‰Ó‰a‰«¿≈»»»«¿»»¿»»«¬ƒ»«¬ƒ»

Ôlk60‰„Ï eÏtÈ61ÈcÓ ‡Ï ‰ÏÈÚÓ Ô‡k ÔÈ‡Â . À»ƒ¿ƒ¿»»¿≈»¿ƒ»…ƒƒ¿≈
.ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡ÏÂ ‰Bz»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

וברייתא 56) הגר"א) גירסת (לפי  ה"ז פ "ז פסחים תוספתא,
ב . פט , הראשונים 57)שם בעליו לשם הקרבן ומקריבים

משנהֿלמלך. ראה שם). לקונה.58)(רש"י  יחזירן והמוכר
החרמת 59) כעין אחרים, של קרבן שקנה מפני  הקונה, את

הקרבן  את אבל הוגן, בלתי  ומתן משא בו שנעשה הכסף 
פירש, ורש"י  עליו. הגוף  קדושת שהרי  להחרים, אי ֿאפשר
גנב , עכברא "לא העממי : לפתגם בהתאם הקונה את שקנסו
נמלט  שהוא החור אלא הגנב , העכבר (לא גנב " חורא אלא

היא 60)שם). מתנה החמישי  שהדינר אומרים אנו ואין
שם). (רש"י  ציבור.61)למוכר לנדבת

.ËÌÈ„a ‰ÏÈÚÓ LÈ62BÊ kk :ÓB‡‰ ?„ˆÈk . ≈¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈«»≈ƒ»
Lc˜‰ B‡ Ôa˜ ÈÏÚ63ÏÚÓ  dÏÎ‡Â ,64Èt ÏÚ Û‡ , »«»¿»∆¿≈«¬»»»«««ƒ

CÎÈÙÏ .ÌÈÁ‡Ï ˙zÓ ‡È‰L65È‰L ,ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ ∆ƒÀ∆∆«¬≈ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿∆¬≈
L„˜ BÊ kk :Ó‡ .„Ïa ‰ÊÏ ‡l‡ L„˜ dÈ‡66B‡ ≈»…∆∆»»∆ƒ¿«»«ƒ»…∆

CÎÈÙÏ .ÏÚÓ  Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,dÏÎ‡Â ,Ôa˜67 »¿»«¬»»≈≈«≈»«¿ƒ»
ÔBÈ„t dÏ LÈ68ÂÈÙÏ ‰˙È‰ .69˜Ù‰ ÏL kk70 ≈»ƒ¿»¿»¿»»ƒ»∆∆¿≈

ÏÚÓ  dÏÎ‡Ï ˙Ó ÏÚ dÏË ,Lc˜‰ BÊ kk :Ó‡Â¿»«ƒ»∆¿≈¿»»«¿»¿»¿»»«
lk ÈÙÏ˙BË ÈÙÏ ÏÚÓ  dLÈB‰Ï ˙Ó ÏÚ ;d ¿ƒÀ»«¿»¿ƒ»»«¿ƒ«

‰È‰71.daL ¬»»∆»

כרבי62) ופסק  ורבנן, מאיר רבי  מחלוקת א. לה, נדרים
כב , שבשבועות ועוד, כן. סובר שם נחמן שרב  מפני  מאיר
אומרים  חכמים היינו השיטות, את להפוך שיש אמרו - ב 
שם). נדרים, (ר"ן מעל לא אומר מאיר ורבי  מעל,

הקדש.63) "עלי " שאמר קרן 64)פירוש, להקדש ומשלם

שם). (נדרים, לאחרים,65)וחומש מותרת שהיא מפני 
הקדש. של ממון זו 66)ואינה ככר אמר: אם והואֿהדין

רכושו 67)הקדש. ונעשית אדם לכל אסורה שהיא מפני 
הקדש. הבית.68)של בדק  קדשי  של 69)ככל מימרא

ב . לד, שם ארבע 70)רבא, בתוך מונחת כשהכיכר מדובר
לו  קונות אדם של אמות וארבע  המקדיש, של אמותיו
כדין  להקדש, בה לזכות יכול ולפיכך י :), (בבאֿמציעא
חבירו. קנה - חבירו) (בשביל לחבירו מציאה המגביה

לו 71) שיוריש כדי  לו, לתת מוכן שבנו ההנאה ערך שמין
להקדש. ישלם וחומש, הזה הסכום ואת הכיכר, את

.ÈBÁÏ ÓB‡‰72d˙e ÊÁÂ ,Lc˜‰ EÈÏÚ Èkk : »≈«¬≈ƒ»ƒ»∆∆¿≈¿»«¿»»
ÏÚÓ BÊ ‰zÓ Ïa˜Ó‰  BÏ73‡ÈˆBiLÎÏ74È‰L , «¿«≈«»»»«ƒ¿∆ƒ∆¬≈

ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ dÈ‡ Ô˙Bp‰75‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈≈»¬»»»¿≈…«≈»∆
˙BÓBw‰ ‡MÓ76ÏÎÂ .Ô‰a Ò‡pÏ ‰ÏÈÚÓ Ô‰a LÈ ƒ¿»«»≈»∆¿ƒ»«∆¡»»∆¿»

Ì‡Â ,ÔÈÙËˆÓ ‰Êk „pÓ ÂÈÏÚ ÔÈÒ‡p‰ ÌÈc¿»ƒ«∆¡»ƒ»»ƒ∆∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
ÌlkÓ ‰‰77.ÏÚÓ  ‰Ëet ‰ÂLa ∆¡»ƒÀ»¿»∆¿»»«

שנפשטה.72) בעיא שמכיון 73)שם, אומרים, אנו ואין
שאינה  מפני  איסורה, פקע  הנותן מרשות יצאה שהכיכר

בה.74)כיכרו. עליו,75)כשיהנה גם אסורה היתה לו
בה. מועל הוא או 76)היה "הקדש" אמר לא אם פירוש,

י , שם במשנה שנמנו הכינויים ושאר "קונם" אלא "קרבן"
הדברים 77)א. בכל אבל פרוטה, שוה היה לא אחד בכל

פרוטה. שוה היה יחד

.‡ÈÓB‡‰78ÔÈ‡ Ì‡ Ôa˜ el‡‰ ˙BÚÈËp‰ : »≈«¿ƒ»≈»¿»ƒ≈»
,ÌBi‰ ÛOz ‡Ï Ì‡ Ôa˜ ‰Ê ˙ÈlËÂ ,ÌBi‰ ˙Bˆˆ˜ƒ¿»«¿«ƒ∆»¿»ƒ…ƒ»≈«
È‰  ˙Èlh‰ ‰ÙO ‡ÏÂ eˆˆ˜ ‡ÏÂ ÌBi‰ ÚÂ¿»««¿…ƒ¿¿¿…ƒ¿¿»««ƒ¬≈

BLc˜‰‰ ‡Lk e„tÈÂ ,Lc˜‰ Ì‰‰‰È Ck Á‡Â ˙ ≈∆¿≈¿ƒ»ƒ¿»«∆¿≈¿««»≈»∆
„Ú Ôa˜ el‡‰ ˙BÚÈËp‰ È‰ :Ó‡ Ì‡ Ï‡ .Ô‰a»∆¬»ƒ»«¬≈«¿ƒ»≈»¿»«
e„tiL ˙Ú ÏÎaL ;Ô˙BcÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡  eˆˆwiL∆ƒ»¿≈»ƒ¿»∆¿»≈∆ƒ»

Lc˜‰ eÊÁÈ79ÔÈ‡ eˆˆ˜pL ÔÂÈÎÂ ,eˆˆwiL „Ú «¿¿∆¿≈«∆ƒ»¿¿≈»∆ƒ¿¿≈»
ÔBÈ„t ÔÈÎÈˆ80ÌÈc ‰na .„iÓ Ô‰a ÔÈ‰ ‡l‡ , ¿ƒƒƒ¿∆»∆¡ƒ»∆ƒ»«∆¿»ƒ

 Á‡ Ô‡„t Ì‡ Ï‡ ;LÈc˜n‰ Ô‡„tLa ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆¿»»««¿ƒ¬»ƒ¿»»«≈
ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈ el‡ È‰81‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ¬≈≈¿ƒ¿Àƒ««ƒ∆¬«ƒ…

.LÈc˜nÏ Û‡ ÔÈzÓ eÈ‰ÈÂ ,eˆˆ˜ƒ¿¿¿ƒ¿À»ƒ«««¿ƒ

ב .78) וכח , א. כח , שם וגמרא, שם.79)משנה פדא  כרב 
הבאה). הערה (ראה פדא לבר עולה מודה שבזה סובר רבינו

יצאו 80) ולפיכך שיקצצו, עד אלא אותן הקדיש לא שהרי 
פדא. בר דעת נגד שם כעולא הקציצה, אחרי  לחולין

הקדיש 81) לא והוא הפודה, של רכושו הן הנטיעות שהרי 
א. ל, שם יוחנן, רבי  של מימרא אותן.

ה'תשע"ט  א' אדר כ' ב' יום 

   1 
איפכא,1) או למזבח  הראוי  דבר הבית לבדק  המקדיש יבאר

למעילה. מצטרפים אם מזבח  וקדשי  הבית בדק  קדשי  ודין

.‡˜fÁÏ Èe‡‰ c ˙Èa‰ ˜„Ï LÈc˜n‰ „Á‡∆»««¿ƒ¿∆∆««ƒ»»»»¿«≈
˙Èa‰ ˜„Ï LÈc˜n‰ B‡ ,‰B˜ B‡ Ô‡ ÔB‚k ,˜„a‰«∆∆¿∆∆»««¿ƒ¿∆∆««ƒ
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Â ÌÈOk ÔB‚k ,ÁaÊnÏ Èe‡‰ cB‡ ,ÌÈB˙ »»»»«ƒ¿≈«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô‡ ÔB‚k ,˙Èa‰ ˜„Ï Èe‡‰ c ÁaÊnÏ LÈc˜n‰««¿ƒ«ƒ¿≈«»»»»¿∆∆««ƒ¿∆∆
ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÌÈc ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ LÈc˜n‰ B‡ ,‰B˜Â¿»««¿ƒ»∆¿»∆¿»ƒ∆≈»¿ƒ

‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï2ıÓÁÂ ÔÈÏB‚z LÈc˜n‰ ÔB‚k , …»∆¿…»∆¿««¿ƒ«¿¿ƒ¿…∆
B‡ ÏÊ ‰‡ÏÓ ‰tL‡ LÈc˜‰ elÙ‡ ,Ú˜˜ B‡ ÈˆÂ¿ƒ«¿«¬ƒƒ¿ƒ«¿»¿≈»∆∆
„Ú eLc˜‰L ‰ÚMÓ ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ  Ù‡ B‡ ÙÚ»»≈∆¬ƒ¿À»ƒ»»∆À¿¿«

˙B„t‰Ï ÌÈÈe‡‰ ÌÈ„ e„tiL3. ∆ƒ»¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ»

הראויים.2) דברים בדמיהם ולקנות למוכרם אלא
להם 3) שאין למזבח , הראויים תמימים חיים בעלי  להוציא

פדיון.

.Ô‰a ÔÈÏÚBnL ÌÈc ÌÚ ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ Ïk»»¿≈∆∆««ƒƒ¿»ƒ∆¬ƒ»∆
Ì‡Â ,‰ÏÈÚÓÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓ  ÁaÊÓ ÈL„wÓƒ»¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

.ÏÚÓ  ÌlkÓ ‰Ëet ‰ÂLa ‰‰∆¡»¿»∆¿»ƒÀ»»«

.‚,BÁ ‰p‰Óe ‰‰ B‡ BÁ ˙‡ ÏÈÎ‡‰Â ÏÎ‡»«¿∆¡ƒ∆¬≈∆¡»¿«∆¬≈
Ôlk  B˙È‰Â BÁ ˙ÏÈÎ‡ B‡ BÁ ˙È‰Â B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»«¬»«¬≈¬ƒ«¬≈«¬»»À»
‰È‰ Ïk‰ ÔÓ ‰OÚ Ì‡Â ,‰ÏÈÚÓÏ ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ«¬»ƒ«…¬»»

.ÏÚÓ  ‰ËeÙaƒ¿»»«

.„‰aÓ ÔÓÊÏ ˙ÙËˆÓ ‰ÏÈÚn‰4‰‰ ?„ˆÈk . «¿ƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿«¿À∆≈«∆¡»
ÌÏÚ‰a ÌÈL ‰nk Á‡Ï ‰‰Â Lc˜‰‰ ÔÓ ÌBi‰«ƒ«∆¿≈¿∆¡»¿«««»»ƒ¿∆¿≈

„Á‡5.ÏÚÓe ‰ËeÙÏ ÔÈÙËˆÓ el‡ È‰  ∆»¬≈≈ƒ¿»¿ƒƒ¿»»«

כזית 4) אכל אם אלא מצטרפות אכילות שתי  אין באיסורים
למדו  במעילה אבל ביצים), (שלוש פרס  אכילת בכדי  שלם
מרובה. לזמן אפילו שמצטרפות מהכתוב  (יח :) שם

אבל 5) שנית, שנהנה לפני  ראשונה הנאה לו נודעה שלא
מצטרפות. ההנאות אין בינתיים לו נודע 

.‰LeÏ˙a ‡l‡ ‰ÏÈÚÓ ÔÈ‡6Ï‡ ,Ú˜w‰ ÔÓ ≈¿ƒ»∆»¿»ƒ««¿«¬»
,ÏÚÓ ‡Ï  dÏ aÁÓa B‡ dÓˆÚ Ú˜wa ‰‰p‰«∆¡∆««¿««¿»ƒ¿À»»…»«
ÚBf‰ B‡ Lc˜‰ ‰„O LBÁ‰ ?„ˆÈk .Ì‚Ù elÙ‡¬ƒ««≈««≈¿≈∆¿≈«≈«

d˜‡Ó ÏË .eËt  da7dÓ‚Ùe da ‰‰Â8.ÏÚÓ  »»»«≈¬»»¿∆¡»»¿»»»«
ÏÈÚBÓ dlL ˜‡‰L ;ÏÚÓ  Lc˜‰ ‰„Oa Lc‰«»ƒ¿≈∆¿≈»«∆»»»∆»ƒ
LÁ Ì‡ ÔÎÂ .‰„O‰ Ì‚Ùe ˜‡ ‰‰ È‰Â ,‰„OÏ«»∆«¬≈∆¡»»»»»««»∆¿≈ƒ»«
,da Ô˙pL OÚÏ ˜‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k Lc˜‰ ‰„O¿≈∆¿≈¿≈¿«¬»»»≈∆∆»«»

ÏÚÓ  OÚ‰ ÏËÂ9c‰ .Ïˆa B‡ Lc˜‰ ˙ÚÓa ¿»«»≈∆»««»ƒ¿»«∆¿≈¿≈
‡Ï  ‰‰pL Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰ ÏL CBL B‡ ÔÏÈ‡ƒ»»∆∆¿≈««ƒ∆∆¡»…

ÏÚÓ10ÏÚÓ ‡Ï  Ba c‰ ,Èea ˙Èa LÈc˜n‰ ÔÎÂ .11. »«¿≈««¿ƒ«ƒ»«»…»«
ÌL c‰ ,˙Èa Ô‰a ‰e ÌÈ‡Â ÌÈˆÚ LÈc˜n‰ Ï‡¬»««¿ƒ≈ƒ«¬»ƒ»»»∆«ƒ«»»

.‡a˙iL BÓk ,ÏÚÓ »«¿∆ƒ¿»≈

אף 6) בתלוש תרומה מה מתרומה, שווה בגזירה למדו
בתלוש. השדה.7)מעילה מן נתלש שנטל האבק 

מעל.8) לא - פגם ולא נהנה הוא.9)ואם תלוש שהאבק 
בדישה. כלמעלה בפגם, שהמדובר שנהנה 10)מובן מפני 

המחובר. עכו"ם 11)מן (בהלכות פסק  שרבינו פי  על ואף 
זרה  עבודה לשם בנוי  לבית שהמשתחווה ד) הלכה ח  פרק 

משנה). (כסף  זרה בעבודה היא יתירה חומרא אסרו,

.ÂÔ‰a ÔÈÏÚBÓ  Lc˜‰ ÈÏecb12LÈc˜‰ ?„ˆÈk . ƒ≈∆¿≈¬ƒ»∆≈«ƒ¿ƒ

ÔÈÏÚBÓ  ˙BÙ ‰OÚÂ ÔÏÈ‡ ,ÌÈOÚ ‰‡ÈˆB‰Â ‰„O»∆¿ƒ»¬»ƒƒ»¿»»≈¬ƒ
‡lÓ˙ Ck Á‡Â Ô˜È Ba‰ ˙‡ LÈc˜n‰ Ï‡ .Ô‰a»∆¬»««¿ƒ∆«≈»¿««»ƒ¿«≈
CBL ,ÏÊ ˙‡lÓ˙ Ck Á‡Â ‰tL‡ LÈc˜‰ ,ÌÈÓ«ƒƒ¿ƒ«¿»¿««»ƒ¿«»∆∆»
ÔÈ‡  Lc˜‰ ÈÏecb ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBÈ ‡lÓ˙Â¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈»ƒ≈∆¿≈≈

Ô‰a ÔÈÏÚBÓ13Lc˜‰ ˆÁaL Lt‰Â Ïf‰ ÔÎÂ .14 ¬ƒ»∆¿≈«∆∆¿«∆∆∆«¬«∆¿≈
Ô‰a eOÚi ‰Óe .ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰ ‡Ï15eÎnÈ ? …∆¡ƒ¿…¬ƒ««¬»∆ƒ»¿

‰kLlÏ Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ16CBzÓ ‡ˆBÈ ‡e‰L ÔÈÚÓ . ¿ƒ¿¿≈∆«ƒ¿»«¿»∆≈ƒ
Lc˜‰ ‰„O17epnÓ ÔÈ‡ˆBiL ÌÈna ˙B‰Ï eÒ‡  ¿≈∆¿≈»≈»««ƒ∆¿ƒƒ∆

ıeÁ ÌÈn‰ e‡ˆÈ .ÏÚÓ ‡Ï  ‰‰p‰Â ,‰„O‰ CB˙a¿«»∆¿«∆¡∆…»«»¿««ƒ
‰„Oa ‰Ï„b‰ ‰Ú .Ô‰a ˙B‰Ï zÓ  ‰„OÏ«»∆À»≈»»∆¬»»«¿≈»ƒ¿≈

ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰ ‡Ï  Lc˜‰18ËBÈ„‰ ÏL ÔÏÈ‡ .19 ∆¿≈…∆¡ƒ¿…¬ƒƒ»∆∆¿
CB˙a ÌÈ‡ˆBÈ ÂÈLLÂ Lc˜‰ ‰„OÏ CeÓq‰«»ƒ¿≈∆¿≈¿»»»¿ƒ¿

‰„O‰20LL „Ú Lc˜‰ ÏL ‰„O‰ ÔÈÏ BÈa Ì‡ : «»∆ƒ≈¿≈«»∆∆∆¿≈«≈
M‰ Ô˙B‡ È‰  ‰n‡ ‰OÚ‰„O‰ CB˙aL ÔÈL ∆¿≈«»¬≈»«»»ƒ∆¿«»∆

˜BÁ ÔÏÈ‡‰ ‰È‰ ;ÏÚÓ ‡Ï Ô‰Ó ‰‰p‰Â ,ÔÈeÒ‡¬ƒ¿«∆¡∆≈∆…»«»»»ƒ»»
ÏL ÔÏÈ‡ .ÏÚÓ Ô‰a ‰‰p‰  ‰OÚ LL ÏÚ ˙È»≈«≈∆¿≈«∆¡∆»∆»«ƒ»∆
CB˙a ÔÈ‡ˆBÈ ÂÈLLÂ ËBÈ„‰ ‰„OÏ CeÓq‰ Lc˜‰∆¿≈«»ƒ¿≈∆¿¿»»»¿ƒ¿

‰„O‰21ÔÈÏÚBÓ  ‰n‡ ‰OÚ LL CB˙a ‰È‰ Ì‡ : «»∆ƒ»»¿≈∆¿≈«»¬ƒ
Ô˙B‡  ‰n‡ ‰OÚ LL ÏÚ ˙È ˜BÁ ‰È‰ ;Ô‰a»∆»»»»≈«≈∆¿≈«»»
.ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰ ‡Ï ËBÈ„‰ ‰„O CB˙aL ÔÈLM‰«»»ƒ∆¿¿≈∆¿…∆¡ƒ¿…¬ƒ

קמא 12) תנא של דעתו נגד יג. שם במשנה יוסי  כרבי 
נאמר  ט  הלכה א פרק  מעילה שבתוספתא מפני  והטעם,
יוסי כרבי  שהלכה בידינו וכלל מאיר, רבי  הוא קמא שהתנא

מאיר. רבי  רואה 13)נגד יוסי  רבי  "אמר שם: בתוספתא
ריק  ושובך מים, ונתמלא בור בהקדיש (פירוש, בכולן אני 
מועלים) (שאין מאיר רבי  דברי  את וכדומה) יונים ונתמלא
ובתוספות  להתמלאות. שדרכם והאילן השדה מן חוץ 
ההבדל, את הסבירו אבל, המתחיל דיבור שם מעילה
שאין  הקדש, בהם זכה ולא ההפקר מן באו והיונים שהמים
מגוף  המתמלאים ואילן שדה אבל להקדש, חצר קניין

הקדש. ממון הם מבהמות 14)ההקדש ופרש זבל כלומר,
זה.15)הקדש. ופרש (כסף 16)בזבל לשכה לשיירי 

לגולגולת) השקל (מחצית שנה כל שנגבו השקלים משנה).
קופות  שלוש וממלאים המקדש מלשכות לאחת הוכנסו
ציבור, חובת שהם קרבנות קונים שבקופות ומכסף  גדולות
ומה  ומועדים, בשבת ומוספים יום בכל תמידים שני  כגון
לשכה". "שיירי  נקרא הקופות מילוי  אחר בלשכה שנשאר

הנובע 17) במעיין שהמדובר משמע , רבינו של מלשונו
בשדה  נובע  שהמעיין מפרש רש"י  אבל עצמו, הקדש בשדה

הקדש. של לשדה באו והמים שאינה 18)חולין מפני 
דבר. לשום אילן 19)ראוייה שרשי  שנינו: שם במשנה

בשל  שבאים הקדש ושל הקדש בשל הבאים הדיוט  של
כו: בתרא בבא ובגמרא מועלים ולא נהנים לא הדיוט 
מן  אמה עשרה שש מרוחקים שאינם שהשרשים הסבירו,
השרשים  אותם דרך יונק  שהוא מפני  כאילן דינם האילן,
ולפיכך  האילן ובין שבינם הקשר פסק  יותר המרוחקים אבל
זו. להלכה המקור ומכאן שם. עיין לקרקע . שייכים הם

הקדש.20) הדיוט .21)של של
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רבי דעת לפי  הוא זה שדין אביי , אמר יא. (שם חטאת מותר
לרבנן  אבל תמות, בעליה שכיפרו חטאת שכל שמעון
באחרת  בעליה וכיפרו אבדה אם אלא מתה שאינה הסוברים
פסק  שרבינו ומכיון לנדבה. יפלו המעות נמצאה, ואח "כ
כאן: כותב  למה כרבנן, ה"א פ "ד המוקדשין פסולי  בהל'
 ֿ בכסף  ה"ז כאן (מובא קורקוס  והר"י  המלח ? לים ילכו
מה  להפריש עליו יהיה שמעל שידע  שמכיון מתרץ  משנה)
אלא  כך עשה ולא החטאת, דמי  על ולהוסיף  וחומשו שנהנה
כמו  בידים כדחייה זה הרי  שנשארו, מהדמים חטאתו הקריב 
הראשונה  ונמצאת אחרת והפריש ואבדה, חטאת שהפריש
שם  שאמרנו מהן, אחת ושחט  בביתֿדין להמלך בא ולא
בידים). אותה שדחה מפני  תמות, שהשניה ה"ג פ "ד

עליו 54) היה חטאתו, שקרבה לפני  שמעל לו כשנודע 
היו  ולא החטאת דמי  על ולהוסיפה מעילתו להפריש
כדמי זה הרי  כך עשה כשלא ולפיכך לאיבוד, הולכים
הרי כפרה, אחרי  לו נודע  אם אבל בעליה, שכיפרו חטאת
לאיבוד. מראש גורלם נקבע  עכשיו שיפריש והחומש הקרן

ובהערות.55) ה"ו למעלה ראה

.ÁÎBn‰56ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  ÂÈÓÏLe B˙ÏBÚ57ÔÈ„Â . «≈»¿»»…»»¿¿ƒ
eÈ‰L BÓk ÔÈlÁ ˙BÚn‰ eÊÁiL ,‰Bz58eÒ˜Â ; »∆«¿¿«»Àƒ¿∆»¿»¿

B˙B‡59‰˙È‰ elÙ‡ .‰„Ï ˙BÚn‰ eÏtiL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆ƒ¿«»ƒ¿»»¬ƒ»¿»
‰MÓÁ‰  ‰MÓÁa dÎÓe ‰Úa‡ ‰ÂL ‰Ó‰a‰«¿≈»»»«¿»»¿»»«¬ƒ»«¬ƒ»

Ôlk60‰„Ï eÏtÈ61ÈcÓ ‡Ï ‰ÏÈÚÓ Ô‡k ÔÈ‡Â . À»ƒ¿ƒ¿»»¿≈»¿ƒ»…ƒƒ¿≈
.ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡ÏÂ ‰Bz»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

וברייתא 56) הגר"א) גירסת (לפי  ה"ז פ "ז פסחים תוספתא,
ב . פט , הראשונים 57)שם בעליו לשם הקרבן ומקריבים

משנהֿלמלך. ראה שם). לקונה.58)(רש"י  יחזירן והמוכר
החרמת 59) כעין אחרים, של קרבן שקנה מפני  הקונה, את

הקרבן  את אבל הוגן, בלתי  ומתן משא בו שנעשה הכסף 
פירש, ורש"י  עליו. הגוף  קדושת שהרי  להחרים, אי ֿאפשר
גנב , עכברא "לא העממי : לפתגם בהתאם הקונה את שקנסו
נמלט  שהוא החור אלא הגנב , העכבר (לא גנב " חורא אלא

היא 60)שם). מתנה החמישי  שהדינר אומרים אנו ואין
שם). (רש"י  ציבור.61)למוכר לנדבת

.ËÌÈ„a ‰ÏÈÚÓ LÈ62BÊ kk :ÓB‡‰ ?„ˆÈk . ≈¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈«»≈ƒ»
Lc˜‰ B‡ Ôa˜ ÈÏÚ63ÏÚÓ  dÏÎ‡Â ,64Èt ÏÚ Û‡ , »«»¿»∆¿≈«¬»»»«««ƒ

CÎÈÙÏ .ÌÈÁ‡Ï ˙zÓ ‡È‰L65È‰L ,ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ ∆ƒÀ∆∆«¬≈ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿∆¬≈
L„˜ BÊ kk :Ó‡ .„Ïa ‰ÊÏ ‡l‡ L„˜ dÈ‡66B‡ ≈»…∆∆»»∆ƒ¿«»«ƒ»…∆

CÎÈÙÏ .ÏÚÓ  Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,dÏÎ‡Â ,Ôa˜67 »¿»«¬»»≈≈«≈»«¿ƒ»
ÔBÈ„t dÏ LÈ68ÂÈÙÏ ‰˙È‰ .69˜Ù‰ ÏL kk70 ≈»ƒ¿»¿»¿»»ƒ»∆∆¿≈

ÏÚÓ  dÏÎ‡Ï ˙Ó ÏÚ dÏË ,Lc˜‰ BÊ kk :Ó‡Â¿»«ƒ»∆¿≈¿»»«¿»¿»¿»»«
lk ÈÙÏ˙BË ÈÙÏ ÏÚÓ  dLÈB‰Ï ˙Ó ÏÚ ;d ¿ƒÀ»«¿»¿ƒ»»«¿ƒ«

‰È‰71.daL ¬»»∆»

כרבי62) ופסק  ורבנן, מאיר רבי  מחלוקת א. לה, נדרים
כב , שבשבועות ועוד, כן. סובר שם נחמן שרב  מפני  מאיר
אומרים  חכמים היינו השיטות, את להפוך שיש אמרו - ב 
שם). נדרים, (ר"ן מעל לא אומר מאיר ורבי  מעל,

הקדש.63) "עלי " שאמר קרן 64)פירוש, להקדש ומשלם

שם). (נדרים, לאחרים,65)וחומש מותרת שהיא מפני 
הקדש. של ממון זו 66)ואינה ככר אמר: אם והואֿהדין

רכושו 67)הקדש. ונעשית אדם לכל אסורה שהיא מפני 
הקדש. הבית.68)של בדק  קדשי  של 69)ככל מימרא

ב . לד, שם ארבע 70)רבא, בתוך מונחת כשהכיכר מדובר
לו  קונות אדם של אמות וארבע  המקדיש, של אמותיו
כדין  להקדש, בה לזכות יכול ולפיכך י :), (בבאֿמציעא
חבירו. קנה - חבירו) (בשביל לחבירו מציאה המגביה

לו 71) שיוריש כדי  לו, לתת מוכן שבנו ההנאה ערך שמין
להקדש. ישלם וחומש, הזה הסכום ואת הכיכר, את

.ÈBÁÏ ÓB‡‰72d˙e ÊÁÂ ,Lc˜‰ EÈÏÚ Èkk : »≈«¬≈ƒ»ƒ»∆∆¿≈¿»«¿»»
ÏÚÓ BÊ ‰zÓ Ïa˜Ó‰  BÏ73‡ÈˆBiLÎÏ74È‰L , «¿«≈«»»»«ƒ¿∆ƒ∆¬≈

ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ dÈ‡ Ô˙Bp‰75‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈≈»¬»»»¿≈…«≈»∆
˙BÓBw‰ ‡MÓ76ÏÎÂ .Ô‰a Ò‡pÏ ‰ÏÈÚÓ Ô‰a LÈ ƒ¿»«»≈»∆¿ƒ»«∆¡»»∆¿»

Ì‡Â ,ÔÈÙËˆÓ ‰Êk „pÓ ÂÈÏÚ ÔÈÒ‡p‰ ÌÈc¿»ƒ«∆¡»ƒ»»ƒ∆∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
ÌlkÓ ‰‰77.ÏÚÓ  ‰Ëet ‰ÂLa ∆¡»ƒÀ»¿»∆¿»»«

שנפשטה.72) בעיא שמכיון 73)שם, אומרים, אנו ואין
שאינה  מפני  איסורה, פקע  הנותן מרשות יצאה שהכיכר

בה.74)כיכרו. עליו,75)כשיהנה גם אסורה היתה לו
בה. מועל הוא או 76)היה "הקדש" אמר לא אם פירוש,

י , שם במשנה שנמנו הכינויים ושאר "קונם" אלא "קרבן"
הדברים 77)א. בכל אבל פרוטה, שוה היה לא אחד בכל

פרוטה. שוה היה יחד

.‡ÈÓB‡‰78ÔÈ‡ Ì‡ Ôa˜ el‡‰ ˙BÚÈËp‰ : »≈«¿ƒ»≈»¿»ƒ≈»
,ÌBi‰ ÛOz ‡Ï Ì‡ Ôa˜ ‰Ê ˙ÈlËÂ ,ÌBi‰ ˙Bˆˆ˜ƒ¿»«¿«ƒ∆»¿»ƒ…ƒ»≈«
È‰  ˙Èlh‰ ‰ÙO ‡ÏÂ eˆˆ˜ ‡ÏÂ ÌBi‰ ÚÂ¿»««¿…ƒ¿¿¿…ƒ¿¿»««ƒ¬≈

BLc˜‰‰ ‡Lk e„tÈÂ ,Lc˜‰ Ì‰‰‰È Ck Á‡Â ˙ ≈∆¿≈¿ƒ»ƒ¿»«∆¿≈¿««»≈»∆
„Ú Ôa˜ el‡‰ ˙BÚÈËp‰ È‰ :Ó‡ Ì‡ Ï‡ .Ô‰a»∆¬»ƒ»«¬≈«¿ƒ»≈»¿»«
e„tiL ˙Ú ÏÎaL ;Ô˙BcÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡  eˆˆwiL∆ƒ»¿≈»ƒ¿»∆¿»≈∆ƒ»

Lc˜‰ eÊÁÈ79ÔÈ‡ eˆˆ˜pL ÔÂÈÎÂ ,eˆˆwiL „Ú «¿¿∆¿≈«∆ƒ»¿¿≈»∆ƒ¿¿≈»
ÔBÈ„t ÔÈÎÈˆ80ÌÈc ‰na .„iÓ Ô‰a ÔÈ‰ ‡l‡ , ¿ƒƒƒ¿∆»∆¡ƒ»∆ƒ»«∆¿»ƒ

 Á‡ Ô‡„t Ì‡ Ï‡ ;LÈc˜n‰ Ô‡„tLa ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆¿»»««¿ƒ¬»ƒ¿»»«≈
ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈ el‡ È‰81‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ¬≈≈¿ƒ¿Àƒ««ƒ∆¬«ƒ…

.LÈc˜nÏ Û‡ ÔÈzÓ eÈ‰ÈÂ ,eˆˆ˜ƒ¿¿¿ƒ¿À»ƒ«««¿ƒ

ב .78) וכח , א. כח , שם וגמרא, שם.79)משנה פדא  כרב 
הבאה). הערה (ראה פדא לבר עולה מודה שבזה סובר רבינו

יצאו 80) ולפיכך שיקצצו, עד אלא אותן הקדיש לא שהרי 
פדא. בר דעת נגד שם כעולא הקציצה, אחרי  לחולין

הקדיש 81) לא והוא הפודה, של רכושו הן הנטיעות שהרי 
א. ל, שם יוחנן, רבי  של מימרא אותן.

ה'תשע"ט  א' אדר כ' ב' יום 

   1 
איפכא,1) או למזבח  הראוי  דבר הבית לבדק  המקדיש יבאר

למעילה. מצטרפים אם מזבח  וקדשי  הבית בדק  קדשי  ודין

.‡˜fÁÏ Èe‡‰ c ˙Èa‰ ˜„Ï LÈc˜n‰ „Á‡∆»««¿ƒ¿∆∆««ƒ»»»»¿«≈
˙Èa‰ ˜„Ï LÈc˜n‰ B‡ ,‰B˜ B‡ Ô‡ ÔB‚k ,˜„a‰«∆∆¿∆∆»««¿ƒ¿∆∆««ƒ
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.ÊÛBÚ‰ B˙B‡ ‰aL ,Lc˜‰ ÏL ÔÏÈ‡‰ L‡aL Ô≈̃∆¿…»ƒ»∆∆¿≈∆»»»
ÌÈˆÚÓ22ÌÚ Ôw‰ Ïk  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈOÚÂ ≈≈ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆»«≈ƒ
ÌÈˆÈa‰23ÔÈ‡ Ôn‡Ï ÔÈÎÈv‰ ÌÈÁBÙ‡‰ ÌÚ BaL «≈ƒ∆ƒ»∆¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»≈

ÏÚÓ ‡Ï  ‰‰p‰Â ,Ô‰a ÔÈ‰24. ∆¡ƒ»∆¿«∆¡∆…»«

אחר.22) ממקום צריכים 23)שהביאם שהביצים מפני 
אבל  לאמן. הצריכים אפרוחים גם וכן כאילן דינן  לאילן
ולמצוא  לפרוח  שיודעים לה, צריכים שאינם האפרוחים

מותרים. - אין 24)מזונותיהם עצמו בקן שגם מפני 
שהם  מפני  הוא בהם ליהנות האיסור כל והרי  מעילה,

לקן. זקוקים

.ÁLÈc˜n‰25ÔÈa ,BlÎa ÔÈÏÚBÓ  Úi‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«««¬ƒ¿À≈
.Ô‰ÈÈaL B‡ ˙BÏÈ‡‰ L‡aL Ô˜ ÏÎa ÔÈa ˙BÏÈ‡a»ƒ»≈¿»≈∆¿…»ƒ»∆≈≈∆

בכולו".25) מועלים החורש את "המקדיש שם: משנה
היער  שבעל מפני  והטעם, בכלל הקינים שגם רבינו ומפרש
שבתוכו  מה כל היער את וכשהקדיש חצר בקניין בהם זכה

הקדיש.

.ËetML ÌÈaÊb26Lc˜‰ ÈˆÚ27 Ô˙B‡ eˆv˜Â ƒ¿»ƒ∆ƒ¬≈∆¿≈¿ƒ¿»
˙ÚÓ eÎ˙ÁL ÌÈpËw‰ ÌÈˆÚ‰ Ô˙B‡a ÔÈÏÚBÓ¬ƒ¿»»≈ƒ«¿«ƒ∆»¿≈≈

eˆˆwL28ÈetMa ‡Ï ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ Ï‡ ;29‡ÏÂ ∆»¿¬»≈¬ƒ…«ƒ¿…
˙Òpa30‰Lw‰ Ûeb‰ ‡e‰Â ,ÌÈˆÚ ÏL ‰ipa ‡ÏÂ «¿…∆¿…«¿ƒ»∆≈ƒ¿««»∆

ıÚ‰ CB˙aL Ï‚Ú‰31ÁÏˆÈ ‡lL ,˙ÏaÈÏ ‰ÓBc‰ ∆»…∆¿»≈«∆¿«∆∆∆…ƒ¿«
.‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»

במעצד.26) חולין.27)החליקו של ביער אותם שקנאו
מהם 28) חתכו הקדש לרשות והעבירום שקצצום אחרי 

לבניין. להתאימם כדי  קטנות, חתיכות במגירה
את 29) ומיישרים כשמחליקים הנופלים הדקים השבבים

מפילה.30)העצים. שהמגירה עץ  במקום 31)פירורי 
הנובלים  עלים פירשו: וראב "ד (רש"י  חדש ענף  שיוצא

מאליהם). ונופלים

.ÈBa ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  BcÚ LÈc˜n‰32,BÚOa ‡ÏÂ ««¿ƒ«¿≈¬ƒ¿…ƒ¿»
aÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÊÊb‰Ï „ÓBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿ƒ»≈ƒ¿≈∆¿À»

.ÁÈaLÓe CÏB‰ aÁÓ ‡e‰L ÔÓÊ ÏÎÂ ,BÏ¿»¿«∆¿À»≈«¿ƒ«

כקרקעות.32) דינם עבדים

.‡ÈÔÚÊ ˙ÚLa Ô˙B‡ ‰„Bt  Lc˜‰ ˙Bt ÚBf‰33. «≈«≈∆¿≈∆»ƒ¿««¿»
ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ È‰  ‰„t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â34ÔÈ‡Â , ¿««ƒ∆…»»¬≈«ƒƒÀƒ¿≈

LÓÁÂ Ô˜ Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ35, ¬ƒ»∆¿≈¿«¿ƒ≈∆∆∆»…∆
.‰lÁa ÔÈiÁÂ¿«»ƒ¿«»

לפדות 33) צריך הפירות את זורע  שהוא בשעה פירוש,
מפני לפדותם אפשר אי  וצמחו שזרעום אחרי  אבל אותם,

חולין. של 34)שהם באילן שגדלו לפירות דומה זה ואין
האילן  כי  בהם, שמועלים ו בהלכה למעלה שאמרנו הקדש,
פירות  אבל האילן, על תוספת הם והפירות שהיה כמו קיים
לגמרי . חדש דבר הוא שצמח  ומה נשתנו בקרקע  שנזרעו
אם  כלה, זרעם שאין בפירות רבינו של דעתו נתבררה ולא

כזרעים. או האילן כפירות מעל 35)דינם אם פירוש,

מגידולים  והחומש הקרן את לשלם רשאי  אינו אחר בהקדש
שמותר  שנינו א הלכה ח  פרק  תרומות בתוספתא אלה.
וגדלו  הקדש סאה זרע  אם כלומר, חשבון לפי  לשלם
שתי לתת הוא חייב  מעילתו, את מזה לשלם ורוצה סאתיים
קרן  אלה בתשלומים שיהיו כדי  חומשים, ושני  קרנות
"ואין  ואמר: סתם ורבינו ההקדש. דמי  על נוסף  וחומש

דבריו. את בירר ולא משלמים"

.ÈÌÈÓL36ÔBL‡ :ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL Lc˜‰ ÏL ¿»ƒ∆∆¿≈∆»«¬≈∆«ƒƒ
ÈLÈÏLe ÈLÂ37‡Ï ‰‰p‰Â ,Ba ˙B‰Ï eÒ‡  ¿≈ƒ¿ƒƒ»≈»¿«∆¡∆…

ÏÚÓ38ÈL„˜a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .zÓ  ÈÚÈ ; »«¿ƒƒÀ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿≈
 CÏÈ‡Â ÈÚÈÓ Û‡ ,ÁaÊÓ ÈL„˜ Ï‡ ;˙Èa‰ ˜„a∆∆««ƒ¬»»¿≈ƒ¿≈««≈¿ƒƒ¿≈«

eÒ‡ ÌÏBÚÏ39. ¿»»

המים 36) ימים כמה ואחרי  מים עליהם ונותנים יין שמרי 
"תמד" נקרא זה ומשקה קלוש. יין טעם ומקבלים תוססים

התלמוד. על 37)בלשון נותנים התמד את שהסירו אחרי 
של  טעם בה יש זו שנייה מזיגה וגם שנית מים השמרים

ורביעית. שלישית בפעם כך עושים ויש שאיסורו 38)יין,
מדרבנן. לעולם.39)רק  אסרו החמורה הגוף  בקדושת

.‚Èda ÔÈÏÚBÓ  ÁaÊnÏ ˙Ï‚z LÈc˜n‰««¿ƒ«¿¿…∆«ƒ¿≈«¬ƒ»
da ÔÈÏÚBÓ  ÁaÊnÏ BÓÁ LÈc˜‰ .d˙ˆÈe¿≈»»ƒ¿ƒ¬«ƒ¿≈«¬ƒ»

dÏÁe40˙Èa‰ ˜„Ï ÌÈBz LÈc˜‰ .41ÔÈÏÚBÓ  «¬»»ƒ¿ƒƒ¿∆∆««ƒ¬ƒ
.e‡aL BÓk ,Ô˙ˆÈe Ô‰a»∆¿≈»»¿∆≈«¿

למזבח 40) ראויות אינן וחמורה שתרנגולת מפני  והטעם,
דברים  בדמיהן ולקנות למכרן כלומר, דמים, קדושת וקדשו
לכך. ראויים והחלב  הביצים וגם למזבח  הראויים

ואין 41) לכלום ראוייה ביצתם אין למזבח  הקדישם אם אבל
בה. מועלים

.„ÈeÏaL ‰p‰k ˙B˙k42‡Lk Ô‰a ÔÈÏÚBÓ  »¿¿À»∆»¬ƒ»∆ƒ¿»
Ï ezÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL„Á‰Â .ÌÈL„˜Ô‰a ˙B‰43ÔÈ‡  »»ƒ¿«¬»ƒƒ¿ƒ¿≈»»∆≈
.Ô‰a ÔÈÏÚBÓ¬ƒ»∆

העבודה.42) בשעת ללבשן ראויות אפשר 43)ואינן שאי 
גמר  עם עין כהרף  הכהונה בגדי  את לפשוט  לכהנים להם
בשעה  עליהם, מתנים ולפיכך מהם ונהנים עבודתם

בהם. כשיהנו ימעלו שלא אותם, שמקדישים

.ÂËÌÈÎBk È„BÚ ÈL„˜44˙Èa‰ ˜„Ï Ì‡ : »¿≈¿≈»ƒƒ¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡  Ô‰ ÁaÊÓ ÈL„˜ Ì‡Â ;Ô‰a ÔÈÏÚBÓ  eLÈc˜‰ƒ¿ƒ¬ƒ»∆¿ƒ»¿≈ƒ¿≈«≈≈
Ï‡ ac :˙Bawa Ó‡pL ,‰Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÚÓ Ô‰a»∆¿ƒ»ƒ«»∆∆¡««»¿»«≈∆
.ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰a ˙B‰Ï eÒ‡ Ï‡ ,Ï‡OÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¬»»≈»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ

לגבוה.44) הקדישם שהגוי 

.ÊËÏB˜45‰‡Óe46ÁÈÂ47ÔÈ‰ ‡Ï  Lc˜‰ ÏL «¿∆¿≈«∆∆¿≈…∆¡ƒ
˙Ëwa ÁÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ¿…¬ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ««¿…∆

˙ÓÈz‰ ‰˙ÏÚL Á‡48˙Ëwa ÁÈ‰ Ì‡ Ï‡ ; ««∆»¿»«ƒ…∆¬»ƒ≈ƒ««¿…∆
ÏÚÓ  d˙ÓÈz ‰ÏÚzLk49. ¿∆«¬∆ƒ¿»»»«

שבמקדש.45) הנגינה כלי  מקול נהנה נהנה 46)אם אם
השרת. כלי  או המקדש בניין הקטורת.47)מיופי  ריח 
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כעץ 48) ישר בקו עולה הקטורת שעמוד מפני  הקטורת, עשן
נגמרה  כבר העשן שעלה ולאחר "תימורת", נקרא התמר
ומועלים  מצוותו שנעשית דבר לך אין בידינו: וכלל מצוותו

ומראה 49)בו. ובקול ההקטרה. מצוות נגמרה טרם שהרי 
ממש. בהם שאין מפני  לעולם מועלים אין

   1 
קדשים 1) קדשי  נפגם, שאינו או שנפגם בדבר הנהנה יבאר

נפגם. שלא אע "פ  מצמרו שתלש

.‡ÌÈc LÈ2ÔB‚k ,eÓ‚tÈ ‡ÏÂ Ô‰a ‰‰ Ì„‡‰L ≈¿»ƒ∆»»»∆¡∆»∆¿…ƒ»¿¿
,eÓ‚tiL ÌÈc LÈÂ ,B‰Ë ‰Ê ÈÏÎa LnzLn‰«ƒ¿«≈ƒ¿≈»»»¿≈¿»ƒ∆ƒ»¿
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÊe ˙LÁe ÛÒÎ ÈÏÎe ÌÈ„‚a ÔB‚k¿¿»ƒ¿≈∆∆¿∆«¿∆¿«≈»∆
aÁÓ BÈ‡L Lc˜‰‰ ÔÓ ‰Ëet ‰ÂLa ‰‰p‰Â¿«∆¡∆¿»∆¿»ƒ«∆¿≈∆≈¿À»
ÔB‚k ,Ì‚t Ba ÔÈ‡L „a ‰‰ Ì‡ :Ú˜wa««¿«ƒ∆¡»¿»»∆≈¿»¿
„a ‰‰ ;ÏÚÓ  Lc˜‰ ÏL ‰Ê ÈÏÎa LnzLpL∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»∆∆¿≈»«∆¡»¿»»
 Ìc˜a Ú˜a B‡ Lc˜‰ È„‚a LlL ÔB‚k ,ÌbÙpL∆ƒ¿»¿∆»«ƒ¿≈∆¿≈»«¿À¿…

ÌbÙiL „Ú ÏÚÓ ‡Ï3B˙B‡a ‰Ëet ‰ÂLa Lc˜‰a …»««∆ƒ¿…«∆¿≈¿»∆¿»¿
BÓˆÚ „4‰‰ÈÂ ÌbÙÈÂ ,˙B‰Ï Ôek˙ÈÂ ,Ba ‰‰pL »»«¿∆∆¡»¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ¿…¿≈»∆

˙Á‡k5,‰Ëet ÈˆÁÎa Ì‚Ùe ‰Ëet ÈˆÁÎa ‰‰ . ¿««∆¡»¿«¬ƒ¿»»«¿«¬ƒ¿»
„a ‰Ëet ‰ÂLa Ì‚Ùe ‰Ëet ‰ÂLa ‰‰pL B‡∆∆¡»¿»∆¿»»«¿»∆¿»¿»»

t ‡ÏÂ Ì‚tL ‰na ‰‰ ‡ÏÂ Á‡‰‰pL ‰na Ì‚ «≈¿…∆¡»«∆∆»«¿…»««∆∆∆¡»
ÌbÙÈÂ ‰Ëet ‰ÂLa ‰‰iL „Ú ,ÏÚÓ ‡Ï ‰Ê È‰ ¬≈∆…»««∆≈»∆¿»∆¿»¿ƒ¿…
È‰ ?„ˆÈk .BÓˆÚ ca ‰Ëet ‰ÂLa ‰È‰ d˙B‡a¿»¬»»¿»∆¿»«»»«¿≈«¬≈
dLÏe B„‚a dÙ˙e Lc˜‰ „‚aÓ ˙ÈÏËÓ Èz‰L∆ƒƒ«¿ƒƒ∆∆∆¿≈¿»»¿ƒ¿¿≈»
dÈz‰L „‚aa „ÈÒÙ‰Â ,‰Ëet ‰ÂLa da ‰‰Â¿∆¡»»¿»∆¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆∆ƒƒ»
 ÌeÏk ˙ÈÏËna „ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ ,‰Ëet ‰ÂLa ‰pnÓƒ∆»¿»∆¿»¿…ƒ¿ƒ««¿ƒ¿
Ì‚Ùe „Á‡ „a ‰‰pL ÈtÓ ,ÏÚÓ ‡Ï ‰Ê È‰¬≈∆…»«ƒ¿≈∆∆¡»¿»»∆»»«

e‡a Îe .Á‡ „a6 BÁ ‰p‰Óe ‰‰p‰L , ¿»»«≈¿»≈«¿∆«∆¡∆¿«∆¬≈
.‰aÓ ÔÓÊÏ elÙ‡Â ,ÛËˆÓƒ¿»≈«¬ƒƒ¿«¿À∆

המתכות,2) בתכונות חז"ל היו בקיאים יח . מעילה משנה
קל. בשימוש נפגם ואינו קשה שהזהב  כחכמים 3)וידעו

יח .4)שם. שם כאן 5)גמרא הכתובים התנאים כל
שם. בגמרא ד.6)נאמרו הלכה ה פרק  למעלה

.ÌÈL„˜ ÈL„˜7ÔÂÈk  ÔÓvÓ LÏzL ÌÈÓÈÓz‰ »¿≈»»ƒ«¿ƒƒ∆»«ƒ«¿»≈»
È‰L ;Ì‚t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÚÓ ‰ËeÙa ‰‰pL∆∆¡»ƒ¿»»«««ƒ∆…»«∆¬≈
˙LÈÏz ÔÈ‡L ,ÌbÙ BÈ‡L ‰Ê ÏL ÒBÎÏ ÌÈÓBc Ô‰≈ƒ¿∆»»∆≈ƒ¿»∆≈¿ƒ«
,ÌeÓ Ô‰a ÏÙ Ì‡ Ï‡ .wlÓ Ô˙B‡ ˙ÏÒBt Óv‰«∆∆∆∆»ƒƒ»≈¬»ƒ»«»∆

Ô‰ÈÓc ˙Ó‚Bt ‰fb‰Â ÌÈ„ÓBÚ ‰ÈÎÓÏÂ ÏÈ‡B‰8‡Ï  ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ»∆∆¿≈∆…
ÌbÙÈÂ ‰‰iL „Ú ÏÚÓ9Á‡ Ô‰Ó LÏz .‰ËeÙa »««∆≈»∆¿ƒ¿…ƒ¿»»«≈∆««

‰˙ÓÏ Ì‚t ÔÈ‡L ,ÏÚÓ ‰‰pL ÔÂÈk  e˙nL10. ∆≈≈»∆∆¡»»«∆≈¿»¿≈»
e‡aL BÓk ,Ì‰ÈcÓ BÊ ‰ÏÈÚÓe11. ¿ƒ»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שם.7) מחירם.8)משנה יעלה צמר יותר יש שאם
וכסף ֿמשנה.9) ראב "ד ראה יט . שם פפא משמע 10)כרב 

מה  וראה שם. רש"י  פירש וכן מום. בעלת ובין תמימה בין
א. הלכה ג בפרק  למעלה שם.11)שכתבנו

.‚ ‰‚‚La ÏÚnL ÔÂÈk ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a ÏÚBn‰«≈¿»¿≈∆∆««ƒ≈»∆»«ƒ¿»»
ÏlÁ˙12Lc˜‰13eËt ÂÈÁ‡ ‰‰pL ‰ÊÂ ,14ÏÚÓ . ƒ¿«≈∆¿≈¿∆∆∆¡»«¬»»»«

ÏlÁ˙ ‡Ï  ‰ÏÈÚÓ Ôa˜a iÁ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔB„Êa¿»ƒ¿≈«»¿»¿«¿ƒ»…ƒ¿«≈
B˙ÈÂ‰a ‡e‰ È‰ ‡l‡ ,Lc˜‰15‰‰Â Á‡ ‡a Ì‡Â , ∆¿≈∆»¬≈«¬»»¿ƒ»«≈¿∆¡»

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÏÚÓ  ‰‚‚La Ba16ÏÚnLk ƒ¿»»»««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«
Ì‡ Ï‡ ;Á‡Ï e‰˜‰Â ÔÈlÁ ˙B˙a B‡ÈˆB‰Â L„wa«…∆¿ƒ¿«Àƒ¿ƒ¿»¿«≈¬»ƒ

BÓ‚Ùe Ba ‰‰17ÏÚBÓ Ba LÈ  Á‡Ï e‰˜‰ ‡ÏÂ ∆¡»¿»¿…ƒ¿»¿«≈≈≈
ÏÚBÓ Á‡18. ««≈

קדושתו.12) יהודה 13)פקעה ור' מאיר ר' מחלוקת
כר' שהלכה אמרו נד: שם ובגמרא נב :, קידושין במשנה
מתחלל. אינו במזיד מתחלל, בשוגג האומר: בהקדש, יהודה

בחולין.14) נהנה המעילה.15)שהרי  לפני  שהיה כמו
מועל.16) אחר מועל אין פגמו,17)שבשוגג אפילו

פגם. ולא נהנה אם וה.18)ומכלֿשכן ד פרק  ראה

.„‡l‡ ÌÈLc˜Óa ÏÚBÓ Á‡ ÏÚBÓ ÔÈ‡Â¿≈≈««≈¿À¿»ƒ∆»
‰Ó‰a19Ìc˜a Ú˜a ?„ˆÈk .„Ïa LÈÓLz ÈÏÎe ƒ¿≈»¿≈«¿ƒƒ¿«≈«»«¿À¿…

Ú˜e BÁ ‡e ,Ì‚Ùe ‰ËeÙa ‰‰Â Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈¿∆¡»ƒ¿»»«»¬≈»«
B˙e Ìcw‰ ÏË .eÏÚÓ Ìlk  Ì‚Ùe ‰‰Â Ba¿∆¡»»«À»»¬»««À¿…¿»
‰˙L .ÏÚÓ ‡Ï BÁ Ï‡ ,ÏÚÓ ‡e‰  BÁÏ«¬≈»«¬»¬≈…»«»»
‰˙LÂ BÁ ‡e ,‰ËeÙa ‰‰Â ‰Ê ÏL ÒBÎa¿∆»»¿∆¡»ƒ¿»»¬≈¿»»
ÏË .eÏÚÓ Ìlk  ‰‰Â ‰˙LÂ BÁ ‡e ,‰‰Â¿∆¡»»¬≈¿»»¿∆¡»À»»¬»«
,ÏÚÓ ‡e‰  BÎÓ B‡ ‰zÓ BÁÏ B˙e ÒBk‰«¿»«¬≈«»»¿»»«
‰‰Â BÓÁ‰ Èab ÏÚ Î .ÏÚÓ ‡Ï BÁÂ«¬≈…»«»«««≈«¬¿∆¡»
‰‰Â ÂÈÏÚ ÎÂ BÁ ‡e ,Ì‚Ùe ‰ËeÙaƒ¿»»«»¬≈¿»«»»¿∆¡»

Ì‚Ùe20Ìlk  Ì‚Ùe ‰‰Â ÂÈÏÚ ÎÂ BÁ ‡e , »«»¬≈¿»«»»¿∆¡»»«À»
B‡ BÎÓ B‡ ‰zÓ BÁÏ BÓÁ‰ Ô˙ .eÏÚÓ»¬»««¬«¬≈«»»¿»

BÈkO‰21ÔÎÂ .ÏÚÓ ‡Ï BÁÂ ,ÏÚÓ ‡e‰  ƒ¿ƒ»««¬≈…»«¿≈
ÏÈ‡Ln‰22˙BË ÈÙÏ ÏÚÓ ‡e‰  Lc˜‰ ÏL Ìc˜ ««¿ƒ«¿…∆∆¿≈»«¿ƒ«

‰‡‰23‰lÁzÎÏ Ba ÚwÏ zÓ BÁÂ ,BaL24. ¬»»∆«¬≈À»¿«≈«¿«¿ƒ»
‰Ó‰Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â25. ¿«ƒƒ¿≈»

בבהמה 19) והמדובר הקודמת, להלכה המשך היא זו הלכה
הדינים  כל "החמור". בפירוש רבינו כותב  ולמטה טמאה,
התוספתא  לפי  הם וה, ד ג, בהלכות זה בפרק  האמורים
יט : מעילה המשנה ע "פ  ולא ט , הלכה ב  פרק  מעילה
ולפיכך  שבמשנה, שרת כלי  כמו הגוף  בקדושת העוסקת
אינה  שהתוספתא ודעתו תשמיש", "כלי  וכתב : רבינו שינה
את  ומפרש וכסף ֿמשנה), ראב "ד (ראה למשנה מנוגדת
חבירו  ובא הקדש, של בקורדום "בקע  האומרת: התוספתא
הוא  שהקורדום וחשב  ששגג כגון מעלו" כולם בו, ובקע 
השני גם ולכן לרשות, מרשות להוציא כלל נתכוון ולא שלו
לגזול, והתכוון שלא שאינו כשידע  מדברת, ומשנתינו מעל.
הקדש, של שהוא ידע  (אם הקדש של שהוא ידע  לא אבל
ולפיכך  מתחלל), אינו דמים קדושת ואפילו מזיד הוא הרי 
הלכה  (ראה הגוף  בקדושת אלא מועל אחר מועל אין אמרו:
יודע  שאינו אע "פ  לגזול במתכוון דמים בקדושת אבל ה),
מרשות  להוציאה שהתכוון מכיון הקדש, הוא שהחפץ 
התוספות  פירשו וכן מעל. לא וחבירו מעל הוא לרשות
לפי וגם שם. הב "ח  גירסת (ראה אין ד"ה נה. קידושין

רבינו). דברי  ליישב  אפשר לזמן 21)נחלש.20)גירסתו
כמכר. דינה שכירות אמי ,22)מסוים. רב  של מימרא
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.ÊÛBÚ‰ B˙B‡ ‰aL ,Lc˜‰ ÏL ÔÏÈ‡‰ L‡aL Ô≈̃∆¿…»ƒ»∆∆¿≈∆»»»
ÌÈˆÚÓ22ÌÚ Ôw‰ Ïk  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈOÚÂ ≈≈ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆»«≈ƒ
ÌÈˆÈa‰23ÔÈ‡ Ôn‡Ï ÔÈÎÈv‰ ÌÈÁBÙ‡‰ ÌÚ BaL «≈ƒ∆ƒ»∆¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»≈

ÏÚÓ ‡Ï  ‰‰p‰Â ,Ô‰a ÔÈ‰24. ∆¡ƒ»∆¿«∆¡∆…»«

אחר.22) ממקום צריכים 23)שהביאם שהביצים מפני 
אבל  לאמן. הצריכים אפרוחים גם וכן כאילן דינן  לאילן
ולמצוא  לפרוח  שיודעים לה, צריכים שאינם האפרוחים

מותרים. - אין 24)מזונותיהם עצמו בקן שגם מפני 
שהם  מפני  הוא בהם ליהנות האיסור כל והרי  מעילה,

לקן. זקוקים

.ÁLÈc˜n‰25ÔÈa ,BlÎa ÔÈÏÚBÓ  Úi‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«««¬ƒ¿À≈
.Ô‰ÈÈaL B‡ ˙BÏÈ‡‰ L‡aL Ô˜ ÏÎa ÔÈa ˙BÏÈ‡a»ƒ»≈¿»≈∆¿…»ƒ»∆≈≈∆

בכולו".25) מועלים החורש את "המקדיש שם: משנה
היער  שבעל מפני  והטעם, בכלל הקינים שגם רבינו ומפרש
שבתוכו  מה כל היער את וכשהקדיש חצר בקניין בהם זכה

הקדיש.

.ËetML ÌÈaÊb26Lc˜‰ ÈˆÚ27 Ô˙B‡ eˆv˜Â ƒ¿»ƒ∆ƒ¬≈∆¿≈¿ƒ¿»
˙ÚÓ eÎ˙ÁL ÌÈpËw‰ ÌÈˆÚ‰ Ô˙B‡a ÔÈÏÚBÓ¬ƒ¿»»≈ƒ«¿«ƒ∆»¿≈≈

eˆˆwL28ÈetMa ‡Ï ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ Ï‡ ;29‡ÏÂ ∆»¿¬»≈¬ƒ…«ƒ¿…
˙Òpa30‰Lw‰ Ûeb‰ ‡e‰Â ,ÌÈˆÚ ÏL ‰ipa ‡ÏÂ «¿…∆¿…«¿ƒ»∆≈ƒ¿««»∆

ıÚ‰ CB˙aL Ï‚Ú‰31ÁÏˆÈ ‡lL ,˙ÏaÈÏ ‰ÓBc‰ ∆»…∆¿»≈«∆¿«∆∆∆…ƒ¿«
.‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»

במעצד.26) חולין.27)החליקו של ביער אותם שקנאו
מהם 28) חתכו הקדש לרשות והעבירום שקצצום אחרי 

לבניין. להתאימם כדי  קטנות, חתיכות במגירה
את 29) ומיישרים כשמחליקים הנופלים הדקים השבבים

מפילה.30)העצים. שהמגירה עץ  במקום 31)פירורי 
הנובלים  עלים פירשו: וראב "ד (רש"י  חדש ענף  שיוצא

מאליהם). ונופלים

.ÈBa ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  BcÚ LÈc˜n‰32,BÚOa ‡ÏÂ ««¿ƒ«¿≈¬ƒ¿…ƒ¿»
aÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÊÊb‰Ï „ÓBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿ƒ»≈ƒ¿≈∆¿À»

.ÁÈaLÓe CÏB‰ aÁÓ ‡e‰L ÔÓÊ ÏÎÂ ,BÏ¿»¿«∆¿À»≈«¿ƒ«

כקרקעות.32) דינם עבדים

.‡ÈÔÚÊ ˙ÚLa Ô˙B‡ ‰„Bt  Lc˜‰ ˙Bt ÚBf‰33. «≈«≈∆¿≈∆»ƒ¿««¿»
ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ È‰  ‰„t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â34ÔÈ‡Â , ¿««ƒ∆…»»¬≈«ƒƒÀƒ¿≈

LÓÁÂ Ô˜ Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ35, ¬ƒ»∆¿≈¿«¿ƒ≈∆∆∆»…∆
.‰lÁa ÔÈiÁÂ¿«»ƒ¿«»

לפדות 33) צריך הפירות את זורע  שהוא בשעה פירוש,
מפני לפדותם אפשר אי  וצמחו שזרעום אחרי  אבל אותם,

חולין. של 34)שהם באילן שגדלו לפירות דומה זה ואין
האילן  כי  בהם, שמועלים ו בהלכה למעלה שאמרנו הקדש,
פירות  אבל האילן, על תוספת הם והפירות שהיה כמו קיים
לגמרי . חדש דבר הוא שצמח  ומה נשתנו בקרקע  שנזרעו
אם  כלה, זרעם שאין בפירות רבינו של דעתו נתבררה ולא

כזרעים. או האילן כפירות מעל 35)דינם אם פירוש,

מגידולים  והחומש הקרן את לשלם רשאי  אינו אחר בהקדש
שמותר  שנינו א הלכה ח  פרק  תרומות בתוספתא אלה.
וגדלו  הקדש סאה זרע  אם כלומר, חשבון לפי  לשלם
שתי לתת הוא חייב  מעילתו, את מזה לשלם ורוצה סאתיים
קרן  אלה בתשלומים שיהיו כדי  חומשים, ושני  קרנות
"ואין  ואמר: סתם ורבינו ההקדש. דמי  על נוסף  וחומש

דבריו. את בירר ולא משלמים"

.ÈÌÈÓL36ÔBL‡ :ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL Lc˜‰ ÏL ¿»ƒ∆∆¿≈∆»«¬≈∆«ƒƒ
ÈLÈÏLe ÈLÂ37‡Ï ‰‰p‰Â ,Ba ˙B‰Ï eÒ‡  ¿≈ƒ¿ƒƒ»≈»¿«∆¡∆…

ÏÚÓ38ÈL„˜a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .zÓ  ÈÚÈ ; »«¿ƒƒÀ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿≈
 CÏÈ‡Â ÈÚÈÓ Û‡ ,ÁaÊÓ ÈL„˜ Ï‡ ;˙Èa‰ ˜„a∆∆««ƒ¬»»¿≈ƒ¿≈««≈¿ƒƒ¿≈«

eÒ‡ ÌÏBÚÏ39. ¿»»

המים 36) ימים כמה ואחרי  מים עליהם ונותנים יין שמרי 
"תמד" נקרא זה ומשקה קלוש. יין טעם ומקבלים תוססים

התלמוד. על 37)בלשון נותנים התמד את שהסירו אחרי 
של  טעם בה יש זו שנייה מזיגה וגם שנית מים השמרים

ורביעית. שלישית בפעם כך עושים ויש שאיסורו 38)יין,
מדרבנן. לעולם.39)רק  אסרו החמורה הגוף  בקדושת

.‚Èda ÔÈÏÚBÓ  ÁaÊnÏ ˙Ï‚z LÈc˜n‰««¿ƒ«¿¿…∆«ƒ¿≈«¬ƒ»
da ÔÈÏÚBÓ  ÁaÊnÏ BÓÁ LÈc˜‰ .d˙ˆÈe¿≈»»ƒ¿ƒ¬«ƒ¿≈«¬ƒ»

dÏÁe40˙Èa‰ ˜„Ï ÌÈBz LÈc˜‰ .41ÔÈÏÚBÓ  «¬»»ƒ¿ƒƒ¿∆∆««ƒ¬ƒ
.e‡aL BÓk ,Ô˙ˆÈe Ô‰a»∆¿≈»»¿∆≈«¿

למזבח 40) ראויות אינן וחמורה שתרנגולת מפני  והטעם,
דברים  בדמיהן ולקנות למכרן כלומר, דמים, קדושת וקדשו
לכך. ראויים והחלב  הביצים וגם למזבח  הראויים

ואין 41) לכלום ראוייה ביצתם אין למזבח  הקדישם אם אבל
בה. מועלים

.„ÈeÏaL ‰p‰k ˙B˙k42‡Lk Ô‰a ÔÈÏÚBÓ  »¿¿À»∆»¬ƒ»∆ƒ¿»
Ï ezÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL„Á‰Â .ÌÈL„˜Ô‰a ˙B‰43ÔÈ‡  »»ƒ¿«¬»ƒƒ¿ƒ¿≈»»∆≈
.Ô‰a ÔÈÏÚBÓ¬ƒ»∆

העבודה.42) בשעת ללבשן ראויות אפשר 43)ואינן שאי 
גמר  עם עין כהרף  הכהונה בגדי  את לפשוט  לכהנים להם
בשעה  עליהם, מתנים ולפיכך מהם ונהנים עבודתם

בהם. כשיהנו ימעלו שלא אותם, שמקדישים

.ÂËÌÈÎBk È„BÚ ÈL„˜44˙Èa‰ ˜„Ï Ì‡ : »¿≈¿≈»ƒƒ¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡  Ô‰ ÁaÊÓ ÈL„˜ Ì‡Â ;Ô‰a ÔÈÏÚBÓ  eLÈc˜‰ƒ¿ƒ¬ƒ»∆¿ƒ»¿≈ƒ¿≈«≈≈
Ï‡ ac :˙Bawa Ó‡pL ,‰Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÚÓ Ô‰a»∆¿ƒ»ƒ«»∆∆¡««»¿»«≈∆
.ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰a ˙B‰Ï eÒ‡ Ï‡ ,Ï‡OÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¬»»≈»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ

לגבוה.44) הקדישם שהגוי 

.ÊËÏB˜45‰‡Óe46ÁÈÂ47ÔÈ‰ ‡Ï  Lc˜‰ ÏL «¿∆¿≈«∆∆¿≈…∆¡ƒ
˙Ëwa ÁÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ¿…¬ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ««¿…∆

˙ÓÈz‰ ‰˙ÏÚL Á‡48˙Ëwa ÁÈ‰ Ì‡ Ï‡ ; ««∆»¿»«ƒ…∆¬»ƒ≈ƒ««¿…∆
ÏÚÓ  d˙ÓÈz ‰ÏÚzLk49. ¿∆«¬∆ƒ¿»»»«

שבמקדש.45) הנגינה כלי  מקול נהנה נהנה 46)אם אם
השרת. כלי  או המקדש בניין הקטורת.47)מיופי  ריח 
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צט . מציעא בזה 23)בבבא המשאיל הנאת של שוויה
לשואל. טובה כולו 24)שעשה יצא שהקורדום מפני 

השואל. לרשות מסירתו ע "י  בהמה 25)לחולין המשאיל
עליה. דמים שקדושת

.‰ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙Ó‰a26ÏÚBÓ da LÈ ‡l‡ ,Ôk dÈ‡ ∆¡«»¿≈ƒ¿≈«≈»≈∆»≈»≈
ÔÓ LÏz ?„ˆÈk .ÌÈÓÚt ‰nk „Ú ÏÚBÓ Á‡««≈««»¿»ƒ≈«»«ƒ

˙‡hÁ‰27Ôlk  LÏ˙Â BÁ ‡e ,LÏ˙Â BÁ ‡e , ««»»¬≈¿»«»¬≈¿»«À»
eÏÚÓ28Ôlk  BÁÏ BÁÂ ,BÁÏ d˙ Ì‡ ÔÎÂ . »¬¿≈ƒ¿»»«¬≈«¬≈«¬≈À»

ÈÏ ‰‡ÈÂ .eÏÚÓ29ÌÈÎÒp‰Â ˙BÙBÚ‰Â ˙BÁn‰ ÔÈcL , »¬¿≈»∆ƒ∆ƒ«¿»¿»¿«¿»ƒ
.Ô‰ Ûeb‰ ˙M„˜ ÔlkL ,‰Ó‰a‰ ÔÈ„k ˙L ÈÏÎe¿≈»≈¿ƒ«¿≈»∆À»¿À««≈

בהם 26) אין קלים קדשים שהרי  קדשים, לקדשי  הכוונה
ה"א). פ "ב  (למעלה הדם זריקת לפני  לשון 27)מעילה

הקודמת. בהלכה הערה ראה יט : מעילה המשנה
א.28) הלכה ב  פרק  שם אמרו:29)תוספתא בתוספתא

לומד  ורבינו מעלו, כולם וכו' לחבירו נתנו וכו' ובעולה
"יראה  אמר ולפיכך הגוף , קדושת שהם הדברים לכל מעולה

לי ".

.ÂÏÈ‡B‰ ,ÌeÓ da ÏÙpL ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙Ó‰a∆¡«»¿≈«√»ƒ∆»«»ƒ
ÔBÈ„ÙÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰Â30˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜k ‡È‰ È‰  ¿ƒ∆∆¿ƒ¿¬≈ƒ¿»¿≈∆∆««ƒ

BÁÂ ,BÁÏ d˙ Ì‡Â ;ÌÈÓc ˙M„˜ ‡È‰L∆ƒ¿À«»ƒ¿ƒ¿»»«¬≈«¬≈
.ÏÚÓ „Ïa ÔBL‡‰  BÁÏ«¬≈»ƒƒ¿«»«

הכהן 30) לפני  להעמידה ואפשר חיה, כשהבהמה המדובר
פדיון  לה אין שחטה, אפילו או מתה אם אבל להערכה.
הערה  פ "ג למעלה ראה והערכה. העמדה טעונה שהיא מפני 

א.

.ÊÌÈÓÎÁ eÓ‡31Lc˜‰ ÏL ‰B˜ B‡ Ô‡ ÏËBp‰L , »¿¬»ƒ∆«≈∆∆»∆∆¿≈
aÊb‰ ‰ÊÏ d˙ Ì‡Â .eÏÚÓ Ì‰ÈL  BÁÏ d˙e¿»»«¬≈¿≈∆»¬¿ƒ¿»»»∆«ƒ¿»
.ÏÚÓ ‡Ï aÊb‰Â ,ÏÚÓ ‡e‰  B„È ˙Áz ‰˙È‰L∆»¿»««»»«¿«ƒ¿»…»«
ÏÚBÓa ‡l‡ ÌÈeÓ‡ ÌÈc‰ el‡ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ¿≈»∆ƒ∆≈≈«¿»ƒ¬ƒ∆»¿≈

ÔB„Êa32ËBp‰ .Lc˜‰ ÏlÁ˙ ‡Ï È‰L ,ÏL ‰Ëet Ï ¿»∆¬≈…ƒ¿«≈∆¿≈«≈¿»∆
BlL ‡È‰L ˙Úc ÏÚ Lc˜‰33‡ÈˆBiL „Ú ÏÚÓ ‡Ï  ∆¿≈«««∆ƒ∆…»««∆ƒ

d˙ .‰zÓa d˙B‡ ÔziL „Ú B‡ ÂÈˆÙÁa d˙B‡»«¬»»«∆ƒ≈»¿«»»¿»»
ÏÚBÓ ÔÈ‡L ;ÏÚÓ ‡Ï BÁÂ ,ÏÚÓ ‡e‰  BÁÏ«¬≈»««¬≈…»«∆≈≈

e‡aL BÓk ,˙BLc˜‰ ‡La ÏÚBÓ Á‡34ÏÎÂ . ««≈ƒ¿»∆¿≈¿∆≈«¿¿…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

זה 31) הרי  הקדש, של קורה או אבן "נטל (יט :): שם שנינו
מעל". לא וחבירו מעל, הוא – לחבירו נתנה מעל. לא
ומאי הוא, ההבדל) (מהו שנא "מאי  שאלו: שם ובגמרא
ומפרש  לו. המסורות בגזבר שמואל: ומתרץ  חבירו?" שנא
והקורה, האבן נתחללו ולא בזדון במועל שהמדובר רבינו,
למדנו  בזדון במועל הרי  חבירו, מעל לא למה שאל, ולפיכך
כשהמועל  שהמדובר שמואל ומתרץ  מעלו? שכולם בה"ג
שניהם. מעלו לאחר נתנה אם אבל לגזבר, נתנה הראשון
אחרת  פירשו וראב "ד רש"י  אבל זו, שבהלכה דבריו ומכאן

כסף ֿמשנה). הכוונה 32)(ראה "מעל", שאמרו: ומה
אשם  מביא אינו אבל בקדשים, מעילה איסור על שעבר
ומה  ג). הלכה א פרק  למעלה (ראה חומש מוסיף  ואינו

בדק  שקדשי  מפני  בזדון? במעילה זה דין להעמיד הכריחו
מועל, השני  ואין הראשון של מעילתו אחרי  מתחללים הבית

פעמים. כמה שנתבאר לגוזלה 33)כמו התכוון אם אבל
חבירו. מעל – הקדש של שהוא ידע  ולא ששגג אע "פ  –

זה.34) בפרק  פעמים כמה

.ÁÔ‡ ÏË35È‰L ,ÏÚÓ ‡Ï  Lc˜‰ ÏL ‰B˜ B‡ »«∆∆»∆∆¿≈…»«∆¬≈
ÏÚÓ  B˙Èa CB˙a d˙B‡ ‰a .ÔÈ„Ú ‰‰ ‡Ï36d˙ . …∆¡»¬«ƒ»»»¿≈»«¿»»

„Ú ÏÚÓ ‡Ï  daÁ ‡ÏÂ ‰˜zaL ÔBlÁ Èab ÏÚ««≈«∆«ƒ¿»¿…ƒ¿»…»««
‰È‰ BÊ ÔÈ‡L ,‰Ëet ‰ÂLa ‰ÈzÁz e„iL∆»«¿∆»¿»∆¿»∆≈¬»»

˙kp‰37. «ƒ∆∆

שם.35) והטעם,36)משנה תחתיה. דר שלא ֿ עלֿפי  אף 
ניכרת. הנאה ממנה נהנה וגם הקורה את ששינה מפני 

אפשר 37) שהרי  ניכרת, הנאה אינה חיבור בלי  הקורה הנחת
שם. גמרא הניחה, עצמו לצרכי  שלא לומר

.ËÏË38Èt ÏÚ Û‡ ,ÔlaÏ d˙e Lc˜‰ ÏL ‰Ëet »«¿»∆∆¿≈¿»»««»««ƒ
ÏÎa ıÁB B˙BÈ‰a ‰‰ È‰L ,ÏÚÓ  ıÁ ‡lL∆…»«»«∆¬≈∆¡»ƒ¿≈¿»
 ˙Bin‡ ÈÏÚaÓ „Á‡Ï d˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰ˆiL ˙Ú≈∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿»»¿∆»ƒ«¬≈À»À

.BzÎ‡ÏÓ eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÚÓ»«««ƒ∆¬«ƒ…»¿«¿

שם.38) משנה

.ÈıÙÁ da ‰˜39ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ Ì‡ :CLÓ ‡ÏÂ »»»≈∆¿…»«ƒƒ»≈»ƒ
ÏÚÓ 40ÏÚÓ ‡Ï  Ï‡OÈ ÔÓ Ì‡Â ,41. »«¿ƒƒƒ¿»≈…»«

למוכר.39) מחירה קונות 40)ושילם מעות הגוי , מן בקנה
הכל. משך 41)לדברי  שלא זמן כל החפץ  את קנה שלא

כיון  קונות, מעות התורה שמן שאע "פ  רבינו, וסובר אותו.
הכסף  יצא לא הרי  משיכה, בלי  יקנה שלא חכמים שתיקנו
בזה, האחרונים ופלפלו כסף ֿמשנה. (ראה המוכר מרשות
וצריך  זה. בכעין תורה דין לבטל מועילה חכמים תקנת אם

עיון).

.‡ÈÔ‰L ˙Úc ÏÚ ÂÈÎˆa Lc˜‰ ˙BÚÓ ‡ÈˆBn‰«ƒ¿∆¿≈ƒ¿»»«««∆≈
ÔÈlÁ42.ÏÚÓ  ÏÁ È„a Ô‡ÈˆB‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , Àƒ««ƒ∆…ƒ»¿ƒ¿≈…»«

,Lc˜‰‰ ÔÓ BÁÒÙe BÓL‡Â B˙‡hÁ ‡Èn‰ ?„ˆÈk≈««≈ƒ«»«¬»ƒ¿ƒ«∆¿≈
‰tk qÁÓ ÔÎÂ43 Lc˜‰‰ ÔÓ B˙tk ‡È‰L ¿≈¿À««»»∆≈ƒ«»»ƒ«∆¿≈

Ìc‰ ˜fiL „Ú ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ ÌlÎÂ .ÏÚÓ44,CÎÈÙÏ . »«¿À»≈¬ƒ«∆ƒ»≈«»¿ƒ»
˙BÁÓ ‡Èn‰45,Lc˜‰‰ ÔÓ ‰„Bz ÌÁÏÂ ÌÈÎÒe «≈ƒ¿»¿»ƒ¿∆∆»ƒ«∆¿≈

˙˜ÈÊ Ô‡k ÔÈ‡L ,ÏÚÓ ‡Ï  ‰Ú ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«¬≈»…»«∆≈»¿ƒ«
.ÂÈÏÚ tÎÏ Ìc»¿«≈»»

חולין.42) שהמעות היה ויולדת 43)סבור וזבה זב  כגון
טהרתם. אחר קרבנות להביא נהנה,44)שמחוייבים ואז

במעילה  שמעון ור' יהודה ר' מחלוקת מכפרת, הזריקה כי 
יהודה. כר' ופסק  שהרי45)יט . חוטא, למנחת חוץ 
מכפרת. הקומץ  הקטרת

.ÈÔ˙46BÏ˜L47eÓ˙iLk  Lc˜‰ ˙BÚnÓ48 »«ƒ¿ƒ¿∆¿≈¿∆ƒ¿¿
dÓc ˜fÈÂ ˙Á‡ ‰Ó‰a elÙ‡ ‰pnÓ e˜ÈÂ ‰Óez‰«¿»¿ƒ¿ƒ∆»¬ƒ¿≈»««¿ƒ»≈»»
˜ÊpL ‰Ó‰a‰ d˙B‡a B˜ÏÁ È‰L ,Ï˜BM‰ ÏÚÓÈƒ¿««≈∆¬≈∆¿¿»«¿≈»∆ƒ¿«

dÓc49. »»
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פי                 
         

ב .46) ב , פרק  שקלים שכל 47)משנה השקל, מחצית
לקנות  כדי  בשנה, אחת המקדש לבית לתת מחויב  אדם

ציבור. חובת היו 48)קרבנות בשנה פעמים שלוש
בלשכה, שנצטברו מהשקלים גדולות קופות שלוש ממלאים
קונים  ומהן הלשכה", "תרומת נקרא לקופות שהכניסו ומה
לשכה". "שירי  נקרא בלשכה שנשאר ומה קרבנות,

נהנה,49) לא הזריקה לפני  בהלכה אבל שאמרנו כמו
הקודמת.

.‚ÈLÈÙn‰50ÂÈÎˆ ‡La B‡ÈˆB‰Â BÏ˜L51ÔÈa , ««¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿»¿»»≈
ÏÚÓ  BÁ ÔÈa ‡e‰52BÁÏ B˙ .53ÏÚ BÏ˜LÏ ≈¬≈»«¿»«¬≈¿»¿«

B„È54BÓˆÚ È„È ÏÚ BÏ˜Le CÏ‰ ,55‰Ó˙ k Ì‡ :56 »»«¿»«¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿¿»
Ï˜BM‰ ÏÚÓ  ‰Óez‰57ÏÚ ÌBz ÌBz‰L ; «¿»»««≈∆«≈≈«

˙Bb‰Ï „È˙Ú‰58ÌÈÏ˜La e‡aL BÓk ,59el‡Îe , ∆»ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÓ CÎÈÙÏe ,‰kLlÏ ‰Ê Ï˜L ÚÈb‰60ÔÈ„Ú Ì‡Â . ƒƒ«∆∆∆«ƒ¿»¿ƒ»»«¿ƒ¬«ƒ

ÏÚÓ ‡Ï  ‰Óez ‰Ó˙ ‡Ï61ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe . …ƒ¿¿»¿»…»«¿»≈¬ƒ
‰kLl‰ ÈÈLa62. ƒ¿»≈«ƒ¿»

יג.50) הלכה א פרק  מעילה חולין.51)תוספתא צרכי
נתנו 52) שאם רבינו, כוונת מפרשים וכסף ֿמשנה ראב "ד

מקור  מוסר והכסף ֿמשנה מעלו. שניהם בו נהנה וזה לחבירו
גירסא  שלפנינו בתוספתא שם. מעילה בתוספתא הדין

מעל. זה הרי  לחבירו שקלו המפריש משנה 53)אחרת,
ב . ב , פרק  המשלח .54)שקלים בשביל 55)בשביל

ששקל.56)עצמו. בשביל 57)בשעה ששקל השליח 

שתרמ 58)עצמו. בשעה זה בשקל הקדש זכה ו ולפיכך
ה"ט .59)הראשון. שקל,60)פ "ב  לא שאם היא ההנאה

מתן  מצוות וקיום ממנו. וגובים אותו ממשכנים ביתֿדין
ניתנו" ליהנות לאו ש"מצוות מפני  מעילה, אינה השקל
עליו  שהטילה חוב  מילוי  אלא הנאה, אינה מצוה (קיום
שם). הירושלמי  לפי  המשנה על בפירושו רבינו התורה.

בשעה 61) הקדש, ברשות היה לא עדיין שהשקל מפני 
עצמו. בשביל מאיר 62)ששקלו ור' יהודה ר' מחלוקת

ר' שמשנתנו אמרו שם (בירושלמי  כר"י  ופסק  נד. בקידושין
על  לתמוה ויש בשיריים. מועלים שסובר שנאה, מאיר
בשיריים, מועלים שאין ומסיים כמשנתנו, שפסק  רבינו,

עיון). וצריך

   1 
חולין 1) בתורת לשליח  ונתנו הקדש ולקח  ששגג מי  יבאר

עצמו. מדעת השליח  עשה אם ודין מעל, מי 

.‡‚‚ML ÈÓ2B˙e Lc˜‰ ˙BÚÓ B‡ Lc˜‰ Á˜ÏÂ ƒ∆»«¿»«∆¿≈¿∆¿≈¿»
ÁÈÏM‰ ‰OÚ Ì‡ :ÔÈlÁ ˙B˙a B‡ÈˆB‰Ï ÁÈÏLÏ¿»ƒ«¿ƒ¿«Àƒƒ»»«»ƒ«

 B˙eÁÈÏL‰OÚ ‡Ï Ì‡Â ;ÏÚnL ‡e‰ ÁlLÓ‰ ¿ƒ«¿«≈«∆»«¿ƒ…»»
BÓˆÚ ˙ÚcÓ ÁÈÏM‰ ‰OÚ ‡l‡ ,B˙eÁÈÏL3ÁÈÏM‰  ¿ƒ∆»»»«»ƒ«ƒ«««¿«»ƒ«

ÏÚnL ‡e‰4Ôz :BÁeÏLÏ Ó‡L ˙Èa‰ ÏÚa ?„ˆÈk . ∆»«≈«««««ƒ∆»«ƒ¿≈
B‡ ;kk Ô‰Ï Ô˙Â CÏ‰ ,ÔÈÁB‡Ï Oa B˙B‡Ó (ÈÏ)ƒ≈»»»¿ƒ»«¿»«»∆ƒ»
Ó‡ ;Oa Ô‰Ï Ô˙Â ,kk Ô‰Ï Ôz :BÏ Ó‡L∆»«≈»∆ƒ»¿»«»∆»»»«
B‡ ;Ïc‚n‰ ÔÓ BÏ ‡È‰Â ,ÔBlÁ‰ ÔÓ ÈÏ ‡‰ :BÁeÏLÏƒ¿»≈ƒƒ««¿≈ƒƒ«ƒ¿»

Ïc‚n‰ ÔÓ ‡‰ :BÏ Ó‡L5 ÔBlÁ‰ ÔÓ BÏ ‡È‰Â , ∆»«»≈ƒ«ƒ¿»¿≈ƒƒ««
‡È‰Â ÁÈÏM‰ CÏ‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÚÓ ÁÈÏM‰«»ƒ«»«¿≈…«≈»∆»««»ƒ«¿≈ƒ

:ÁÏBM‰ Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ Ó‡L BÓk ÔBlÁ‰ ÔÓƒ««¿∆»«««ƒ∆»««≈«
˙Èa‰ ÏÚa  Ïc‚n‰ ÔÓ ‡l‡ ‡ÈiL ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï…»»¿ƒƒ∆»ƒ∆»ƒ«ƒ¿»««««ƒ
laL ÌÈ„e ,BÓ‡Ó ˙eÁÈÏL ‰OÚ È‰L ;ÏÚÓ»«∆¬≈»»¿ƒ«¬»¿»ƒ∆«≈
B‡ ‰ËBL B‡ LÁ ÁÈÏM‰ ‰È‰ elÙ‡Â .ÌÈc ÔÈ‡≈»¿»ƒ«¬ƒ»»«»ƒ«≈≈∆

˙eÁÈÏL Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔË˜6ÏÚa  BÓ‡Ók ‰OÚ Ì‡ , »»∆≈»∆¿ƒƒ»»¿«¬»««
ÏÚÓ ˙Èa‰7˙Èa‰ ÏÚa  B˙eÁÈÏL ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â , ««ƒ»«¿ƒ…»»¿ƒ««««ƒ

‰ÎÈ˙Á ‰ÎÈ˙Á ÔÈÁB‡Ï Ôz :BÁeÏLÏ Ó‡ .eËt8ÏL »»«ƒ¿≈»¿ƒ¬ƒ»¬ƒ»∆
eÏË :Ô‰Ï Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰ ,Oa9 ÌÈzL ÌÈzL »»»««»ƒ«¿»«»∆¿¿«ƒ¿«ƒ

ÚÓ ˙Èa‰ ÏÚa,eËt ÁÈÏM‰Â ,B„ ‰OÚ È‰L ,Ï ««««ƒ»«∆¬≈«¬»¿»¿«»ƒ«»
˜Ú ‡ÏÂ ˙Èa‰ ÏÚa ˙eÁÈÏL ÏÚ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«¿ƒ««««ƒ¿…»«

˙eÁÈÏM‰10ÌÈzL eÏË :ÁÈÏM‰ Ì‰Ï Ó‡ Ì‡ Ï‡ . «¿ƒ¬»ƒ»«»∆«»ƒ«¿¿«ƒ
eÏÚÓ Ô‰ÈL  ÈzÚcÓ ÌÈzL11LÏL ÌÈÁB‡‰ eÏË . ¿«ƒƒ«¿ƒ¿≈∆»¬»¿»¿ƒ»

‰OÚ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ÈtÓ ,eÏÚÓ ÔÈÁB‡‰ Û‡  LÏL»«»¿ƒ»¬ƒ¿≈∆»∆»≈∆»»
ÈÙÏ ,iÁ BÁ ‡ˆÓ .BzÚcÓ ÛÈÒB‰Â BÁ ˙eÁÈÏL¿ƒ¬≈¿ƒƒ«¿ƒ¿»¬≈«»¿ƒ
‰Ê ÏÚ iÁ ‡e‰Â ,˙eÁÈÏM‰ ‰˜Ú ‡ÏÂ ÂÈ„ eOÚpL∆«¬¿»»¿…∆∆¿»«¿ƒ¿«»«∆

.BzÚcÓ ÛÈÒB‰L∆ƒƒ«¿

א.2) כ, מעילה המשלח .3)משנה, שאמר ממה ושינה
אבל 4) זה, במעשה המשלח  של שליחו אינו ששינה, מכיון

בהלכה  למטה דינו רבינו מבאר הוסיף , אלא שינה לא אם
ואין  עבירה, לדבר שליח  שאין בידינו, כלל אמנם זו.
הזה. הכלל מן יוצאה מעילה אבל המשלח , את מחייבים
לדבר  שליח  יש מעילה שבאיסור למדו - ב  מב , בקידושין

אלא 5)עבירה. מזה בלבו היה "לא הגירסא: במשנה,
חלונות, כמה שם שהיו כגון ב 'תוספות', ופירשו מזה",
אלא  ממנו שהבאת זה לחלון נתכוונתי  לא הבית בעל ואומר
מתקבל  ופירושם כך, מפרש רש"י  שגם ונראה אחר, לחלון
רבינו. לפני  היתה אחרת גירסא ואולי  הדעת. על

כיד 6) שידו אומרים אנו אין עבירה, בדבר שלא ואפילו
בזה.7)משלחו. ונהנה רצונו שנעשה חתיכה 8)מפני 

אחד. ב .10)קחו.9)לכל כ, שם ששת, רב  של כפירוש
מפני11) מעל, והשליח  רצונו. שנעשה מפי  מעל, הבית בעל

על  לא שזה בפירוש והדגיש ממש, עצמו דעת על שעשה
עצמו, דעת על שעושה פירש לא אם אבל הבית, בעל דעת
ומה  ההוספה, על מקפיד אינו הבית שבעל שחשב  אפשר
בשם  (כסף ֿמשנה יפחות שלא התכוון "חתיכה", שאמר

קורקוס ). הר"י 

.ÈL„wÓ ˙BÎÈ˙Á‰ eÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¬ƒƒ»¿≈
‰ÏBÚ Oa eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;˙Èa‰ ˜„a12Ba ‡ˆBiÎÂ13 ∆∆««ƒ¬»ƒ»¿«»¿«≈

ÏÎB‡‰ ‡l‡ ÏÚÓ ‡Ï 14iÁ ‡e‰ È‰L .„Ïa …»«∆»»≈ƒ¿«∆¬≈«»
‰ÏÈÚn‰ ÏÚ ˙È Á‡ eq‡a15dlk ‰Bz‰ ÏÎe , ¿ƒ«≈»≈««¿ƒ»¿»«»À»

‰Ú „Ï ÁÈÏL ÔÈ‡16‡lL dcÏ ‰ÏÈÚÓa ‡l‡ , ≈»ƒ«ƒ¿«¬≈»∆»ƒ¿ƒ»¿«»∆…
Á‡ eq‡ dnÚ Ú˙È17. ƒ¿»≈ƒ»ƒ«≈

  

         
     

שליח  מצינו   בה מקומות עוד   ישנ הרי  הקושיא  וידועה 
ומכירה , ובטביחה  בפיקדו יד , בשליחות עבירה , לדבר
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צט . מציעא בזה 23)בבבא המשאיל הנאת של שוויה
לשואל. טובה כולו 24)שעשה יצא שהקורדום מפני 

השואל. לרשות מסירתו ע "י  בהמה 25)לחולין המשאיל
עליה. דמים שקדושת

.‰ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙Ó‰a26ÏÚBÓ da LÈ ‡l‡ ,Ôk dÈ‡ ∆¡«»¿≈ƒ¿≈«≈»≈∆»≈»≈
ÔÓ LÏz ?„ˆÈk .ÌÈÓÚt ‰nk „Ú ÏÚBÓ Á‡««≈««»¿»ƒ≈«»«ƒ

˙‡hÁ‰27Ôlk  LÏ˙Â BÁ ‡e ,LÏ˙Â BÁ ‡e , ««»»¬≈¿»«»¬≈¿»«À»
eÏÚÓ28Ôlk  BÁÏ BÁÂ ,BÁÏ d˙ Ì‡ ÔÎÂ . »¬¿≈ƒ¿»»«¬≈«¬≈«¬≈À»

ÈÏ ‰‡ÈÂ .eÏÚÓ29ÌÈÎÒp‰Â ˙BÙBÚ‰Â ˙BÁn‰ ÔÈcL , »¬¿≈»∆ƒ∆ƒ«¿»¿»¿«¿»ƒ
.Ô‰ Ûeb‰ ˙M„˜ ÔlkL ,‰Ó‰a‰ ÔÈ„k ˙L ÈÏÎe¿≈»≈¿ƒ«¿≈»∆À»¿À««≈

בהם 26) אין קלים קדשים שהרי  קדשים, לקדשי  הכוונה
ה"א). פ "ב  (למעלה הדם זריקת לפני  לשון 27)מעילה

הקודמת. בהלכה הערה ראה יט : מעילה המשנה
א.28) הלכה ב  פרק  שם אמרו:29)תוספתא בתוספתא

לומד  ורבינו מעלו, כולם וכו' לחבירו נתנו וכו' ובעולה
"יראה  אמר ולפיכך הגוף , קדושת שהם הדברים לכל מעולה

לי ".

.ÂÏÈ‡B‰ ,ÌeÓ da ÏÙpL ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙Ó‰a∆¡«»¿≈«√»ƒ∆»«»ƒ
ÔBÈ„ÙÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰Â30˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜k ‡È‰ È‰  ¿ƒ∆∆¿ƒ¿¬≈ƒ¿»¿≈∆∆««ƒ

BÁÂ ,BÁÏ d˙ Ì‡Â ;ÌÈÓc ˙M„˜ ‡È‰L∆ƒ¿À«»ƒ¿ƒ¿»»«¬≈«¬≈
.ÏÚÓ „Ïa ÔBL‡‰  BÁÏ«¬≈»ƒƒ¿«»«

הכהן 30) לפני  להעמידה ואפשר חיה, כשהבהמה המדובר
פדיון  לה אין שחטה, אפילו או מתה אם אבל להערכה.
הערה  פ "ג למעלה ראה והערכה. העמדה טעונה שהיא מפני 

א.

.ÊÌÈÓÎÁ eÓ‡31Lc˜‰ ÏL ‰B˜ B‡ Ô‡ ÏËBp‰L , »¿¬»ƒ∆«≈∆∆»∆∆¿≈
aÊb‰ ‰ÊÏ d˙ Ì‡Â .eÏÚÓ Ì‰ÈL  BÁÏ d˙e¿»»«¬≈¿≈∆»¬¿ƒ¿»»»∆«ƒ¿»
.ÏÚÓ ‡Ï aÊb‰Â ,ÏÚÓ ‡e‰  B„È ˙Áz ‰˙È‰L∆»¿»««»»«¿«ƒ¿»…»«
ÏÚBÓa ‡l‡ ÌÈeÓ‡ ÌÈc‰ el‡ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ¿≈»∆ƒ∆≈≈«¿»ƒ¬ƒ∆»¿≈

ÔB„Êa32ËBp‰ .Lc˜‰ ÏlÁ˙ ‡Ï È‰L ,ÏL ‰Ëet Ï ¿»∆¬≈…ƒ¿«≈∆¿≈«≈¿»∆
BlL ‡È‰L ˙Úc ÏÚ Lc˜‰33‡ÈˆBiL „Ú ÏÚÓ ‡Ï  ∆¿≈«««∆ƒ∆…»««∆ƒ

d˙ .‰zÓa d˙B‡ ÔziL „Ú B‡ ÂÈˆÙÁa d˙B‡»«¬»»«∆ƒ≈»¿«»»¿»»
ÏÚBÓ ÔÈ‡L ;ÏÚÓ ‡Ï BÁÂ ,ÏÚÓ ‡e‰  BÁÏ«¬≈»««¬≈…»«∆≈≈

e‡aL BÓk ,˙BLc˜‰ ‡La ÏÚBÓ Á‡34ÏÎÂ . ««≈ƒ¿»∆¿≈¿∆≈«¿¿…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

זה 31) הרי  הקדש, של קורה או אבן "נטל (יט :): שם שנינו
מעל". לא וחבירו מעל, הוא – לחבירו נתנה מעל. לא
ומאי הוא, ההבדל) (מהו שנא "מאי  שאלו: שם ובגמרא
ומפרש  לו. המסורות בגזבר שמואל: ומתרץ  חבירו?" שנא
והקורה, האבן נתחללו ולא בזדון במועל שהמדובר רבינו,
למדנו  בזדון במועל הרי  חבירו, מעל לא למה שאל, ולפיכך
כשהמועל  שהמדובר שמואל ומתרץ  מעלו? שכולם בה"ג
שניהם. מעלו לאחר נתנה אם אבל לגזבר, נתנה הראשון
אחרת  פירשו וראב "ד רש"י  אבל זו, שבהלכה דבריו ומכאן

כסף ֿמשנה). הכוונה 32)(ראה "מעל", שאמרו: ומה
אשם  מביא אינו אבל בקדשים, מעילה איסור על שעבר
ומה  ג). הלכה א פרק  למעלה (ראה חומש מוסיף  ואינו

בדק  שקדשי  מפני  בזדון? במעילה זה דין להעמיד הכריחו
מועל, השני  ואין הראשון של מעילתו אחרי  מתחללים הבית

פעמים. כמה שנתבאר לגוזלה 33)כמו התכוון אם אבל
חבירו. מעל – הקדש של שהוא ידע  ולא ששגג אע "פ  –

זה.34) בפרק  פעמים כמה

.ÁÔ‡ ÏË35È‰L ,ÏÚÓ ‡Ï  Lc˜‰ ÏL ‰B˜ B‡ »«∆∆»∆∆¿≈…»«∆¬≈
ÏÚÓ  B˙Èa CB˙a d˙B‡ ‰a .ÔÈ„Ú ‰‰ ‡Ï36d˙ . …∆¡»¬«ƒ»»»¿≈»«¿»»

„Ú ÏÚÓ ‡Ï  daÁ ‡ÏÂ ‰˜zaL ÔBlÁ Èab ÏÚ««≈«∆«ƒ¿»¿…ƒ¿»…»««
‰È‰ BÊ ÔÈ‡L ,‰Ëet ‰ÂLa ‰ÈzÁz e„iL∆»«¿∆»¿»∆¿»∆≈¬»»

˙kp‰37. «ƒ∆∆

שם.35) והטעם,36)משנה תחתיה. דר שלא ֿ עלֿפי  אף 
ניכרת. הנאה ממנה נהנה וגם הקורה את ששינה מפני 

אפשר 37) שהרי  ניכרת, הנאה אינה חיבור בלי  הקורה הנחת
שם. גמרא הניחה, עצמו לצרכי  שלא לומר

.ËÏË38Èt ÏÚ Û‡ ,ÔlaÏ d˙e Lc˜‰ ÏL ‰Ëet »«¿»∆∆¿≈¿»»««»««ƒ
ÏÎa ıÁB B˙BÈ‰a ‰‰ È‰L ,ÏÚÓ  ıÁ ‡lL∆…»«»«∆¬≈∆¡»ƒ¿≈¿»
 ˙Bin‡ ÈÏÚaÓ „Á‡Ï d˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰ˆiL ˙Ú≈∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿»»¿∆»ƒ«¬≈À»À

.BzÎ‡ÏÓ eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÚÓ»«««ƒ∆¬«ƒ…»¿«¿

שם.38) משנה

.ÈıÙÁ da ‰˜39ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ Ì‡ :CLÓ ‡ÏÂ »»»≈∆¿…»«ƒƒ»≈»ƒ
ÏÚÓ 40ÏÚÓ ‡Ï  Ï‡OÈ ÔÓ Ì‡Â ,41. »«¿ƒƒƒ¿»≈…»«

למוכר.39) מחירה קונות 40)ושילם מעות הגוי , מן בקנה
הכל. משך 41)לדברי  שלא זמן כל החפץ  את קנה שלא

כיון  קונות, מעות התורה שמן שאע "פ  רבינו, וסובר אותו.
הכסף  יצא לא הרי  משיכה, בלי  יקנה שלא חכמים שתיקנו
בזה, האחרונים ופלפלו כסף ֿמשנה. (ראה המוכר מרשות
וצריך  זה. בכעין תורה דין לבטל מועילה חכמים תקנת אם

עיון).

.‡ÈÔ‰L ˙Úc ÏÚ ÂÈÎˆa Lc˜‰ ˙BÚÓ ‡ÈˆBn‰«ƒ¿∆¿≈ƒ¿»»«««∆≈
ÔÈlÁ42.ÏÚÓ  ÏÁ È„a Ô‡ÈˆB‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , Àƒ««ƒ∆…ƒ»¿ƒ¿≈…»«

,Lc˜‰‰ ÔÓ BÁÒÙe BÓL‡Â B˙‡hÁ ‡Èn‰ ?„ˆÈk≈««≈ƒ«»«¬»ƒ¿ƒ«∆¿≈
‰tk qÁÓ ÔÎÂ43 Lc˜‰‰ ÔÓ B˙tk ‡È‰L ¿≈¿À««»»∆≈ƒ«»»ƒ«∆¿≈

Ìc‰ ˜fiL „Ú ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ ÌlÎÂ .ÏÚÓ44,CÎÈÙÏ . »«¿À»≈¬ƒ«∆ƒ»≈«»¿ƒ»
˙BÁÓ ‡Èn‰45,Lc˜‰‰ ÔÓ ‰„Bz ÌÁÏÂ ÌÈÎÒe «≈ƒ¿»¿»ƒ¿∆∆»ƒ«∆¿≈

˙˜ÈÊ Ô‡k ÔÈ‡L ,ÏÚÓ ‡Ï  ‰Ú ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«¬≈»…»«∆≈»¿ƒ«
.ÂÈÏÚ tÎÏ Ìc»¿«≈»»

חולין.42) שהמעות היה ויולדת 43)סבור וזבה זב  כגון
טהרתם. אחר קרבנות להביא נהנה,44)שמחוייבים ואז

במעילה  שמעון ור' יהודה ר' מחלוקת מכפרת, הזריקה כי 
יהודה. כר' ופסק  שהרי45)יט . חוטא, למנחת חוץ 
מכפרת. הקומץ  הקטרת

.ÈÔ˙46BÏ˜L47eÓ˙iLk  Lc˜‰ ˙BÚnÓ48 »«ƒ¿ƒ¿∆¿≈¿∆ƒ¿¿
dÓc ˜fÈÂ ˙Á‡ ‰Ó‰a elÙ‡ ‰pnÓ e˜ÈÂ ‰Óez‰«¿»¿ƒ¿ƒ∆»¬ƒ¿≈»««¿ƒ»≈»»
˜ÊpL ‰Ó‰a‰ d˙B‡a B˜ÏÁ È‰L ,Ï˜BM‰ ÏÚÓÈƒ¿««≈∆¬≈∆¿¿»«¿≈»∆ƒ¿«

dÓc49. »»
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ותירצו  עבירה . לדבר שליח  יש  במעילה  שרק  כתב  ומדוע 
בשליחות  אבל שליחות, מדי הוא  במעילה  המשלח  שחיוב 
מתורת  אלא  שליחות מצד  אינו  החיוב  ומכירה  וטביחה  יד 
לשלוח  שאמר עצמו  בדיבור היא  שהפשיעה  היינו  פושע ,
אד של שלוחו  מצד  החיוב  אי ומכירה  בטביחה  וכ יד ,

. מהדמי או  מהבשר שנהנה  ההנאה  על אלא  כמותו 
 די מצינו  במעילה  שרק  הסיבה  , הענייני ובפנימיות
הקב "ה  של שלוחו  הוא  יהודי  שכל מכיו היא , שליחות
לקב "ה , ודירה  קדושה  של עני  שבעול דבר מכל לעשות
להיות  חייבת ומרצונו , בכוחו  זאת יעשה  שיהודי  כדי  אבל
תקוה  מתו מעילה , של אפשרות  החופשית הבחירה 
אומרי כ  ומשו נידח . ממנו  ידח  לא   ־סו שסו ובטחו
חו עבירה  לדבר שליח  יש  כולה  התורה  בכל אנו 
שלוחו  להיות יהודי  של תפקידו  מתבטא  בזה  כי  מבמעילה ,
, בעול שעשה  הקדושה  ענייני  על ולשמור הקב "ה  של

ח "ו . בזה   יפגו לא  אחד  ושא
      

ה"ב .12) פ "ב  מעילה העומדים 13)תוספתא, דברים
נהנה.14)להקטרה. מעל 15)שהרי  לא למה נימוק 
לדבר 16)המשלח . שליח  יש וטבח  בגנב  גם הלא פלא,

למלך' וב 'משנה ה"ו, ואבידה גניבה מהל' פ "ג ראה עבירה.
הל'17)שם. ראה בו. וכיוצא עולה בשר לאכול שאסור

שם). משנהֿלמלך (ראה פי "א הקרבנות מעשה

.‚Ô˙Bp‰18‡‰ :BÏ Ó‡Â BÁeÏLÏ Lc˜‰ ˙Ëet «≈¿«∆¿≈ƒ¿¿»«»≈
BÏ ‡È‰Â CÏ‰ ,˙BÏÈ˙t dÈˆÁe ˙B dÈˆÁa ÈÏƒ¿∆¿»≈¿∆¿»¿ƒ»«¿≈ƒ
‡‰ :BÏ Ó‡L B‡ ;˙BÏÈ˙t dlÎa B‡ ˙B dlÎa¿À»≈¿À»¿ƒ∆»«»≈
dÈˆÁa ‡È‰Â CÏ‰ ,˙BÏÈ˙t dlÎa B‡ ˙B dlÎa ÈÏƒ¿À»≈¿À»¿ƒ»«¿≈ƒ¿∆¿»
˙Èa‰ ÏÚa .ÌÈeËt Ì‰ÈL  ˙BÏÈ˙t dÈˆÁe ˙B≈¿∆¿»¿ƒ¿≈∆¿ƒ««««ƒ

‰ËeÙa B˙eÁÈÏL ‰OÚ ‡Ï È‰L  ÏÚÓ ‡Ï19; …»«∆¬≈…«¬»¿ƒƒ¿»
B˙eÁÈÏL ˜Ú ‡Ï È‰L  ÏÚÓ ‡Ï ÁÈÏM‰Â¿«»ƒ«…»«∆¬≈…»«¿ƒ
˙B dÈˆÁa ÈÏ ‡‰ :BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ .‰ËeÙaƒ¿»¬»ƒ»«»≈ƒ¿∆¿»≈
CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜nÓ ˙BÏÈ˙t dÈˆÁe ÈBÏt ÌB˜nÓƒ¿¿ƒ¿∆¿»¿ƒƒ¿¿ƒ¿»«
˙B ÌB˜nÓ ˙BÏÈ˙Ùe ˙BÏÈ˙t ÌB˜nÓ ˙B ‡È‰Â¿≈ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈

ÏÚÓ ÁÈÏM‰ 20. «»ƒ«»«

א.18) כא, שם מפרוטה.19)משנה, בפחות מעילה ואין
הפרוטה.20) בכל ששינה מפני 

.„Ô˙21,‚B˙‡ ÈÏ ‡‰ :BÏ Ó‡Â ˙BËet ÈzL BÏ »«¿≈¿¿»«»≈ƒ∆¿
 ÔBn ‰ËeÙe ‚B˙‡ ‰ËeÙa BÏ ‡È‰Â CÏ‰Â¿»«¿≈ƒƒ¿»∆¿ƒ¿»ƒ

ÁÈÏM‰˙B˜Ï BÁÏL È‰L ,eËt ˙Èa‰ ÏÚe ,ÏÚÓ «»ƒ«»«««««ƒ»∆¬≈¿»ƒ¿
‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙BËet ÈzL ‰ÂML ‚B˙‡ BÏ∆¿∆»∆¿≈¿¿ƒ»ƒ»»
˙BËet ÈzL ‰ÂL ˙Á‡ ‰ËeÙa BÏ ‡È‰L ‚B˙‡‰»∆¿∆≈ƒƒ¿»««»∆¿≈¿

eÏÚÓ Ì‰ÈL 22. ¿≈∆»¬

יהודה.21) כרבי  ופסק  תנאים, מחלוקת שם. משנה,
א.22) כא, שם גמרא,

.‰ÁÏBM‰23,ıÙÁ da BÏ ˙B˜Ï BÁeÏL „Èa ‰Ëet «≈«¿»¿«¿ƒ¿»≈∆

„ÈÏ ÚÈbzL Ì„˜ Lc˜‰ ‡È‰L ˙Èa‰ ÏÚa kÊÂ¿ƒ¿«««««ƒ∆ƒ∆¿≈…∆∆«ƒ«¿«
‚‚BL ‡e‰L ,ÏÚÓ ÁÈÏM‰  ÈÂÁ‰24˙Èa‰ ÏÚe , «∆¿»ƒ«»ƒ«»«∆≈««««ƒ

BÓk ,‰ÏÈÚÓ Ôa˜a iÁ „ÈÊn‰ ÔÈ‡Â ,kÊ k¿»ƒ¿«¿≈«≈ƒ«»¿»¿«¿ƒ»¿
e‡aL25Ì„˜ Lc˜‰ ‡È‰L Ú„ÈÂ ÁÈÏM‰ Û‡ kÊ . ∆≈«¿ƒ¿«««»ƒ«¿»«∆ƒ∆¿≈…∆

ÌÈeËt Ì‰ÈL  ÈÂÁÏ ÚÈbzL26,‰ÏÈÚÓ ÔawÓ ∆«ƒ««∆¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ»¿«¿ƒ»
‰Ú˙pL ‰Ëet d˙B‡ ‡ÈˆBiLk iÁ ÈÂÁ‰Â¿«∆¿»ƒ«»¿∆ƒ»¿»∆ƒ¿»¿»
‰ËetL ÈÂÁÏ eÚÈ„B‰ .‚‚BL ‡e‰ È‰L ,ÂÈ˙BÚÓ¿»»∆¬≈≈ƒ«∆¿»ƒ∆¿»
Áwn‰ Òt˙Â ,ÔÈeËt ÔzLÏL  Lc˜‰ BÏ e˙pL∆»¿∆¿≈¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ»

Lc˜‰Ï27. ¿∆¿≈

ה"ג.23) פ "ב  מעילה -24)תוספתא, א כא, שם במשנה,
חנווני , אצל הגיע  שלא עד ונזכר פיקח  ביד שלח  נאמר:
על  ובפירושו מעל", "שליח  כותב  כאן ורבינו מעל. חנווני 
שניהם, לנזכרו מתכוונת שהמשנה מפרש שם, המשנה
אחרת. שפירש שם, רש"י  ראה והשליח . המשלח 

מעילה,25) בקרבן נתחייב  שלא ומפני  ה"ג. פ "א למעלה
הפרוטה. נתחללה מזידים.26)לא כולם שהרי 

פלא 27) זה שדין כתב , ובמשנהֿלמלך שם. תוספתא,
בעיניו.

.Â„ˆÈÎÂ28‰OÚÈ29„Ú ‡ËÁ‰ ÔÓ ÈÂÁ‰ ÏÈv‰Ï È„k ¿≈««¬∆¿≈¿«ƒ«∆¿»ƒƒ«≈¿«
‰Ëet ÏËB ?˙BÚn‰ ÏÎa LnzL‰Ï zÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»¿ƒ¿«≈¿»«»≈¿»
ÏL ‰Ëet :ÓB‡Â ‡e‰L Ïk ÈÏk B‡ ÔÈlÁ ÏL∆Àƒ¿ƒ»∆¿≈¿»∆
‰OÚ˙Â ;‰Ê ÏÚ ˙ÏlÁÓ ‡È‰L ÌB˜Ó ÏÎa Lc˜‰∆¿≈¿»»∆ƒ¿À∆∆«∆¿≈»∆
ÈÂÁ‰ zÈÂ ,Lc˜‰ ÈÏk‰ B‡ ‰Ëet d˙B‡»¿»«¿ƒ∆¿≈¿À««∆¿»ƒ

‰Ëet ÔÎÂ .˙BÚn‰ ÏÎa LnzL‰Ï30Lc˜‰ ÏL ¿ƒ¿«≈¿»«»¿≈¿»∆∆¿≈
‰Ê ÒÈÎa ‰Ëet :Ó‡L B‡ ,ÒÈk‰ ÏÎa ‰Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿»«ƒ∆»«¿»¿ƒ∆

d˙B‡ ÏlÁÓ  Lc˜‰31Ì‡Â .ÒÈka LnzLÈ Ck Á‡Â ∆¿≈¿«≈»¿««»ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ
Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ÏÚÓ ‡Ï  ÏlÁ ‡ÏÂ ‡ÈˆB‰ƒ¿…ƒ≈…»««∆ƒ∆»

ÒÈk‰32. «ƒ

שם.28) כשהחנווני29)משנה, מדובר שנזכר. הבית בעל
ב .30)שוגג. כא, שם ברוב ,31)משנה, בטלה ואינה

באלף  אפילו בטל אינו חשוב  ודבר חשוב , שמטבע  מפני 
משנהֿלמלך). וראה פרוטה. ד"ה שם כל 32)('תוספות'

של  שהפרוטה אפשר שבכיס , הפרוטות כל הוציא שלא זמן
שם. כחכמים, פסק  בו. נשארה הקדש

.ÊÈÒÈkÓ ÒÈk :Ó‡33 Lc˜‰ ÈÂMÓ BLÂ ,Lc˜‰ »«ƒƒƒ«∆¿≈¿ƒ¿»«∆¿≈
ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ34Ô˙ˆ˜Óa ÔÈÏÚBÓe35?‰OBÚ „ˆÈk . ¬ƒ¿À»¬ƒ¿ƒ¿»»≈«∆

 ‡e‰ Lc˜‰ Ì‡ :ÓB‡Â Ì‰aL ÏB„b‰ ˙‡ ‡ÈÓ≈ƒ∆«»∆»∆¿≈ƒ∆¿≈
ÌB˜Ó ÏÎa Lc˜‰‰  Â‡Ï Ì‡Â ,Lc˜‰ ‡e‰ È‰¬≈∆¿≈¿ƒ»«∆¿≈¿»»

.ÔËwa ‰‰ÈÂ ;‰Ê ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰L∆¿À»«∆¿≈»∆«»»

ה"ז.33) פ "א מעילה כולם.34)תוספתא, את הוציא אם
שהרי35) מתפלא, משנה' ה'כסף  מקצתם. רק  הוציא אפילו

ויש  ה"ח . הקרבנות מעשה מהל' בפט "ז עצמו דברי  סותר זה
שלא  הקודמת שבהלכה לדין זה בין מה ולשאול, להוסיף 

וצ "ע . הכיס ? כל את שיוציא עד מעל

.ÁÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,‰Ëet ‰ÂMÓ ˙BÁÙa ÏÚBn‰«≈¿»ƒ»∆¿»≈¿»≈
Ôw‰ ˙‡ ÌlLÓ  ‰‚‚La36‡ÏÂ LÓÁ iÁ BÈ‡Â , ƒ¿»»¿«≈∆«∆∆¿≈«»…∆¿…
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‰˜BÏ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .Ôa˜37‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÚ »¿»¿≈»∆ƒ∆≈∆«»ƒ»∆
.„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰Ëet¿»ƒ»»≈ƒ

מן 36) חטא אשר "ואת ב : נה, בבאֿמציעא ברייתא,
להישבון. פרוטה משווה פחות לרבות ז) ה, (ויקרא הקודש"

(ראה 37) מלקות בו שאין אלא התורה, מן שאסור משמע ,
הט "ז). פ "ב  למעלה כסף ֿמשנה

.Ë„È˜Ùn‰38˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ˙BÚÓ39Ô‰a LnzLÂ ««¿ƒ»≈∆««««ƒ¿ƒ¿«≈»∆
˙eL BÏ ÔÈ‡ È‰L ;ÏÚÓ ˙Èa‰ ÏÚa  ‡ÈˆB‰Â¿ƒ««««ƒ»«∆¬≈≈¿

.e‰L‰ ‡Ï ÔB„wt‰ ÏÚe ,Ô‰a LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈»∆«««ƒ»…ƒ¿»

א.38) כא, מעילה קשורות 39)משנה, המעות אם בין
קשורות. אינן ובין

.ÈÈÂÁ B‡ ÈÁÏL Ïˆ‡ Ô„È˜Ù‰40ÔÈÓe˙Á eÈ‰ ‡ÏÂ ƒ¿ƒ»≈∆À¿»ƒ∆¿»ƒ¿…»¬ƒ
‰pLÓ L˜ ÔÈeL˜ ‡ÏÂ41ÔÓ ˙eL BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ¿…¿ƒ∆∆¿À∆ƒ¿≈¿ƒ

ÔÈeËt Ô‰ÈL  B‡ÈˆB‰ Ì‡ ,Ô‰a LnzL‰Ï ÔÈc‰42; «ƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ
LnzL‰ BÏ Ó‡ ‡Ï È‰L  eËt ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»»∆¬≈…»«ƒ¿«≈
L˜ ÔÈeL˜ ÔÈ‡L ÈtÓ  eËt ÈÂÁ‰Â ,Ô‰a»∆¿«∆¿»ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ∆∆

.˙eLa LnzL‰ el‡Îe ,ÔÈÓe˙Á ‡ÏÂ ‰pLÓ¿À∆¿…¬ƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿

עלֿמנת 40) דעתו שולחני , או חנווני  אצל מעות שמפקיד מי 
בהן. (בלתי41)שישתמשו משונה קשר קשורים היו אם

בהם  שישתמש רוצה שאינו דעתו, המפקיד גילה רגיל)
כאן)42)השולחני . בכסף ֿמשנה (מובא קורקוס  הר"י 

ששנינו: - ב  מג, בבאֿמציעא מברייתא רבינו על מקשה
משנתנו  על מסתמך שרבינו ונראה (המפקיד). הגזבר" "מעל
ומשמע  מעל. המפקיד אמרו: ולא מעל, לא סתם בה שנאמר

כלל. מעילה כאן שאין

.‡È‰M‡‰43Lc˜‰ ÏL ˙BÚÓ ‰ÒÈÎ‰L44,dÏÚÏ »ƒ»∆ƒ¿ƒ»»∆∆¿≈¿«¿»
˙BLc˜‰ dÏ eÏÙÂ ˙ÓÂ dLÈBÓ LÈc˜‰L B‡∆ƒ¿ƒƒ»»≈¿»¿»∆¿≈

‰MÈa45ÂÈˆÙÁa ˙BÚn‰ ÏÚa‰ ‡ÈˆBiLÎÏ  ƒÀ»ƒ¿∆ƒ««««»«¬»»
ÏÚÓÈ46. ƒ¿«

ב .43) צו, בבאֿמציעא רבא, של בידה 44)מימרא שהיו
שנישאת. שנישאת.45)לפני  שהן 46)אחר ידע  לא אם

לרשות  שנכנסו אע "פ  מועל אינו כן לפני  אבל הקדש, נכסי 
לאכול  אשתו בנכסי  זוכה שהבעל חכמים, תקנת ע "פ 
הקדש, בנכסי  לזכות רוצה שאינו מפני  והטעם, פירותיהם.
את  לבעלה מקנה שאינה מפני  מועלת אינה כן גם והאשה

לו. הקנו חכמים אלא מרצונה הנכסים

ה'תשע"ט  א' אדר כ"א ג' יום 

   1 
יאכלו 1) אם מזונות עמהם שפסקו בהקדש הפועלים יבאר

הקדש. של מגרוגרות

.‡e˜ÒtL Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰a ÔÈOBÚ Ô‰L ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆≈ƒ¿∆¿≈««ƒ∆»¿
˙BBÊÓ Ô‰nÚ2,Lc˜‰ ÏL ˙B‚BbÓ eÏÎ‡È ‡Ï  ƒ»∆¿……¿ƒ¿¿∆∆¿≈

ÈÓc Ì‰Ï Ô˙B Lc˜‰‰ ‡l‡ .eÏÚÓ  eÏÎ‡ Ì‡Â¿ƒ»¿»¬∆»«∆¿≈≈»∆¿≈
.˙BBÊÓ¿

גרוגרות 2) מן יאכלו לא הפועלים סתם: אמרו במשנה
כג, (דברים תורה שכתבה פי  על אף  רש"י  ופירש הקדש,
היינו  שבעך" כנפשך ענבים ואכלת רעך בכרם תבא "כי  כה)
"רעך" דרשו פז: מציעא ובבבא הקדש. של לא אבל בחולין
חייב  הקדש אם שאפילו מוסיף  ורבינו הקדש. של ולא
בהם. עסוקים שהם מהפירות לאכול להם אסור במזונותיהם

..‰t‰ ˙‡ ÌÒBÁ ‰Ê È‰  Lc˜‰ ÈÈLk Lc‰«»«¿ƒ≈∆¿≈¬≈∆≈∆«»»
BÏ Èe‡‰ LÈc  BLÈ„a BL ÌÒÁ˙ ‡Ï :Ó‡pL3. ∆∆¡«…«¿…¿ƒ«ƒ»»

הדברים 3) נפרש ואם הקדש", של דיש "ולא בגמרא:
השור  של דיש משמעותה "בדישו" שהתיבה יצא כפשוטם
- "דישו" רבינו פירש ולכן הבית? בעל של הוא והלא

לו. הראוי 

.‚˘c˜‰‰ ˙‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡4ÏÚ ‡l‡ ,‰Î‡Ïn‰ ÏÚ ≈¿«¿ƒ∆«∆¿≈««¿»»∆»«
‰Óa Lc˜‰a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚL Ôn‡ ?„ˆÈk .˙BÚn‰«»≈«À»∆»»¿»»¿∆¿≈¿»∆
Lc˜‰ ˙ÈlË B‡ Lc˜‰ ˙Ó‰a BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ ≈¿ƒ∆¡«∆¿≈«ƒ∆¿≈

˙BÚn‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÏlÁnL „Ú ,BÎOa5Á‡Â , ƒ¿»«∆¿«¿ƒ»««»¿««
,eˆ Ì‡ ,BÎOa Ôn‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈlÁ eOÚiL∆≈»Àƒ¿ƒ»»À»ƒ¿»ƒ»

‰kLl‰ ˙ÓezÓ ‰Ó‰a epnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ÔÈÊBÁÂ6. ¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿≈»ƒ¿««ƒ¿»

להקדש.4) הראויים מפרישים 5)דברים בתחילה פירוש,
כך  ואחר לחולין המעות ויצאו הקדש ממעות שכרם

המעות. אותן על הבהמה את עושים 6)מחללים זה כל
הבהמה  את להקריב  יהיה שאפשר כדי  ההקדש, לטובת
של  חובה קרבנות מקריבים אין שהרי  ומוספים, לתמידים

שנה. באותה שנתרמו משקלים כשנקנו אלא ציבור,

.„ÔÓ ÌÈ‡Â ÌÈˆÚ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡  Lc˜na ÔÈBaLk¿∆ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ≈ƒ«¬»ƒƒ
,L„˜ ‡e‰L ˙Úc ÏÚ ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈBa ‡ÏÂ ,Lc˜‰‰«∆¿≈¿…ƒ∆«ƒ¿»«««∆…∆

ÏÁ‰ ÔÓ Ïk‰ ÔÈBa ‡l‡7ÔÈa‰ Ïˆa ‰‰È ‡nL ‰Êb ; ∆»ƒ«…ƒ«…¿≈»∆»≈»∆¿≈«ƒ¿»
Á‡Â .‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰B˜ B‡ Ô‡ ÏÚ ÔÚMÈ B‡ƒ»≈«∆∆»ƒ¿«¿»»¿««

ÔÈa‰ ÏÚ Lc˜‰‰ ˙BÚÓ ÔÈÏlÁÓ ÔÈa‰ ÌÏLiL8Ì‡Â . ∆ƒ¿««ƒ¿»¿«¿ƒ¿«∆¿≈««ƒ¿»¿ƒ
 „Ïa ÌBi‰ B˙B‡Ï L„wÏ ÌÈˆÚÏ ÔÈaÊb‰ eÎ»̂¿«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«…∆¿«ƒ¿«
ÔÈÁ‡˙Ó ÔÈ‡ È‰L ;Lc˜‰‰ ˙BÚnÓ Ô˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ»ƒ¿«∆¿≈∆¬≈≈»ƒ¿«¬ƒ
.ÏBÚÓÈÂ Ô‰ÈÏÚ Ì„‡ ÔÚMÈ ‡nL Ô‰Ï LeÁpL È„k ÌÈÓÈ»ƒ¿≈∆»»∆∆»ƒ»≈»»¬≈∆¿ƒ¿

בהקפה.7) או חולין במעות במעות 8)קונים ומשלמים
לחולין. שיצאו הללו,

.‰ÔÈ˜ÒBtLk9˙BÊÚe Lc˜na ˙BÏ ÔÈn‡‰ ÌÚ ¿∆¿ƒƒ»À»ƒƒ¿«ƒ¿»»¬»
‰n‡a ÚÏÒ CÎÂ CÎa ‰n‡ CÎÂ Ck Ô‰nÚ ÔÈ˜ÒBt ¿ƒƒ»∆»¿»«»¿»¿»∆«¿«»

Úaˆ‡ ÌÈOÚ ˙a10ÔÈÁLBnLÎe ,11 eaM ‰Ó Ô‰Ï «∆¿ƒ∆¿«¿∆¿ƒ»∆«∆»
ÌÈOÚ ˙a ‰ÏB„‚ ‰n‡a Ô‰Ï ÔÈMÁÓe ÔÈÁLBÓ¿ƒ¿«¿ƒ»∆¿«»¿»«∆¿ƒ

Úa‡Â12aˆ‡,‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡BÈ ‡lL È„k ,˙BÚ ¿«¿«∆¿»¿≈∆…»ƒ≈¿ƒ»
‰ÁÈLna ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈtÓ13. ƒ¿≈∆≈¿«¿¿ƒ«¿ƒ»

שכרם.9) טפחים.10)קובעים חמשה היינו
טפחים.12)כשמודדים.11) ששה בת גדולה באמה
בדיוק .13) ולמדוד לצמצם אפשר אי  כלומר,

.ÂÁÏna ÔÈ˙B‡ ÌÈ‰k‰ eÈ‰iL ÔÈc ˙Èa È‡z¿«≈ƒ∆ƒ¿«…¬ƒ≈ƒ«∆«
‡Ï Ï‡ ;Ô˜ÏÁa ÔÈÏÎB‡L ˙Ba˜ ˙ÏÈÎ‡a ÌÈˆÚe»≈ƒ«¬ƒ«»¿»∆¿ƒ¿∆¿»¬»…

.Ô‰lL ÔÈlÁa Lc˜n‰ ÁÏÓ ezÈƒ¿∆««ƒ¿»«Àƒ∆»∆
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ותירצו  עבירה . לדבר שליח  יש  במעילה  שרק  כתב  ומדוע 
בשליחות  אבל שליחות, מדי הוא  במעילה  המשלח  שחיוב 
מתורת  אלא  שליחות מצד  אינו  החיוב  ומכירה  וטביחה  יד 
לשלוח  שאמר עצמו  בדיבור היא  שהפשיעה  היינו  פושע ,
אד של שלוחו  מצד  החיוב  אי ומכירה  בטביחה  וכ יד ,

. מהדמי או  מהבשר שנהנה  ההנאה  על אלא  כמותו 
 די מצינו  במעילה  שרק  הסיבה  , הענייני ובפנימיות
הקב "ה  של שלוחו  הוא  יהודי  שכל מכיו היא , שליחות
לקב "ה , ודירה  קדושה  של עני  שבעול דבר מכל לעשות
להיות  חייבת ומרצונו , בכוחו  זאת יעשה  שיהודי  כדי  אבל
תקוה  מתו מעילה , של אפשרות  החופשית הבחירה 
אומרי כ  ומשו נידח . ממנו  ידח  לא   ־סו שסו ובטחו
חו עבירה  לדבר שליח  יש  כולה  התורה  בכל אנו 
שלוחו  להיות יהודי  של תפקידו  מתבטא  בזה  כי  מבמעילה ,
, בעול שעשה  הקדושה  ענייני  על ולשמור הקב "ה  של

ח "ו . בזה   יפגו לא  אחד  ושא
      

ה"ב .12) פ "ב  מעילה העומדים 13)תוספתא, דברים
נהנה.14)להקטרה. מעל 15)שהרי  לא למה נימוק 
לדבר 16)המשלח . שליח  יש וטבח  בגנב  גם הלא פלא,

למלך' וב 'משנה ה"ו, ואבידה גניבה מהל' פ "ג ראה עבירה.
הל'17)שם. ראה בו. וכיוצא עולה בשר לאכול שאסור

שם). משנהֿלמלך (ראה פי "א הקרבנות מעשה

.‚Ô˙Bp‰18‡‰ :BÏ Ó‡Â BÁeÏLÏ Lc˜‰ ˙Ëet «≈¿«∆¿≈ƒ¿¿»«»≈
BÏ ‡È‰Â CÏ‰ ,˙BÏÈ˙t dÈˆÁe ˙B dÈˆÁa ÈÏƒ¿∆¿»≈¿∆¿»¿ƒ»«¿≈ƒ
‡‰ :BÏ Ó‡L B‡ ;˙BÏÈ˙t dlÎa B‡ ˙B dlÎa¿À»≈¿À»¿ƒ∆»«»≈
dÈˆÁa ‡È‰Â CÏ‰ ,˙BÏÈ˙t dlÎa B‡ ˙B dlÎa ÈÏƒ¿À»≈¿À»¿ƒ»«¿≈ƒ¿∆¿»
˙Èa‰ ÏÚa .ÌÈeËt Ì‰ÈL  ˙BÏÈ˙t dÈˆÁe ˙B≈¿∆¿»¿ƒ¿≈∆¿ƒ««««ƒ

‰ËeÙa B˙eÁÈÏL ‰OÚ ‡Ï È‰L  ÏÚÓ ‡Ï19; …»«∆¬≈…«¬»¿ƒƒ¿»
B˙eÁÈÏL ˜Ú ‡Ï È‰L  ÏÚÓ ‡Ï ÁÈÏM‰Â¿«»ƒ«…»«∆¬≈…»«¿ƒ
˙B dÈˆÁa ÈÏ ‡‰ :BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ .‰ËeÙaƒ¿»¬»ƒ»«»≈ƒ¿∆¿»≈
CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜nÓ ˙BÏÈ˙t dÈˆÁe ÈBÏt ÌB˜nÓƒ¿¿ƒ¿∆¿»¿ƒƒ¿¿ƒ¿»«
˙B ÌB˜nÓ ˙BÏÈ˙Ùe ˙BÏÈ˙t ÌB˜nÓ ˙B ‡È‰Â¿≈ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈

ÏÚÓ ÁÈÏM‰ 20. «»ƒ«»«

א.18) כא, שם מפרוטה.19)משנה, בפחות מעילה ואין
הפרוטה.20) בכל ששינה מפני 

.„Ô˙21,‚B˙‡ ÈÏ ‡‰ :BÏ Ó‡Â ˙BËet ÈzL BÏ »«¿≈¿¿»«»≈ƒ∆¿
 ÔBn ‰ËeÙe ‚B˙‡ ‰ËeÙa BÏ ‡È‰Â CÏ‰Â¿»«¿≈ƒƒ¿»∆¿ƒ¿»ƒ

ÁÈÏM‰˙B˜Ï BÁÏL È‰L ,eËt ˙Èa‰ ÏÚe ,ÏÚÓ «»ƒ«»«««««ƒ»∆¬≈¿»ƒ¿
‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙BËet ÈzL ‰ÂML ‚B˙‡ BÏ∆¿∆»∆¿≈¿¿ƒ»ƒ»»
˙BËet ÈzL ‰ÂL ˙Á‡ ‰ËeÙa BÏ ‡È‰L ‚B˙‡‰»∆¿∆≈ƒƒ¿»««»∆¿≈¿

eÏÚÓ Ì‰ÈL 22. ¿≈∆»¬

יהודה.21) כרבי  ופסק  תנאים, מחלוקת שם. משנה,
א.22) כא, שם גמרא,

.‰ÁÏBM‰23,ıÙÁ da BÏ ˙B˜Ï BÁeÏL „Èa ‰Ëet «≈«¿»¿«¿ƒ¿»≈∆

„ÈÏ ÚÈbzL Ì„˜ Lc˜‰ ‡È‰L ˙Èa‰ ÏÚa kÊÂ¿ƒ¿«««««ƒ∆ƒ∆¿≈…∆∆«ƒ«¿«
‚‚BL ‡e‰L ,ÏÚÓ ÁÈÏM‰  ÈÂÁ‰24˙Èa‰ ÏÚe , «∆¿»ƒ«»ƒ«»«∆≈««««ƒ

BÓk ,‰ÏÈÚÓ Ôa˜a iÁ „ÈÊn‰ ÔÈ‡Â ,kÊ k¿»ƒ¿«¿≈«≈ƒ«»¿»¿«¿ƒ»¿
e‡aL25Ì„˜ Lc˜‰ ‡È‰L Ú„ÈÂ ÁÈÏM‰ Û‡ kÊ . ∆≈«¿ƒ¿«««»ƒ«¿»«∆ƒ∆¿≈…∆

ÌÈeËt Ì‰ÈL  ÈÂÁÏ ÚÈbzL26,‰ÏÈÚÓ ÔawÓ ∆«ƒ««∆¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ»¿«¿ƒ»
‰Ú˙pL ‰Ëet d˙B‡ ‡ÈˆBiLk iÁ ÈÂÁ‰Â¿«∆¿»ƒ«»¿∆ƒ»¿»∆ƒ¿»¿»
‰ËetL ÈÂÁÏ eÚÈ„B‰ .‚‚BL ‡e‰ È‰L ,ÂÈ˙BÚÓ¿»»∆¬≈≈ƒ«∆¿»ƒ∆¿»
Áwn‰ Òt˙Â ,ÔÈeËt ÔzLÏL  Lc˜‰ BÏ e˙pL∆»¿∆¿≈¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ»

Lc˜‰Ï27. ¿∆¿≈

ה"ג.23) פ "ב  מעילה -24)תוספתא, א כא, שם במשנה,
חנווני , אצל הגיע  שלא עד ונזכר פיקח  ביד שלח  נאמר:
על  ובפירושו מעל", "שליח  כותב  כאן ורבינו מעל. חנווני 
שניהם, לנזכרו מתכוונת שהמשנה מפרש שם, המשנה
אחרת. שפירש שם, רש"י  ראה והשליח . המשלח 

מעילה,25) בקרבן נתחייב  שלא ומפני  ה"ג. פ "א למעלה
הפרוטה. נתחללה מזידים.26)לא כולם שהרי 

פלא 27) זה שדין כתב , ובמשנהֿלמלך שם. תוספתא,
בעיניו.

.Â„ˆÈÎÂ28‰OÚÈ29„Ú ‡ËÁ‰ ÔÓ ÈÂÁ‰ ÏÈv‰Ï È„k ¿≈««¬∆¿≈¿«ƒ«∆¿»ƒƒ«≈¿«
‰Ëet ÏËB ?˙BÚn‰ ÏÎa LnzL‰Ï zÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»¿ƒ¿«≈¿»«»≈¿»
ÏL ‰Ëet :ÓB‡Â ‡e‰L Ïk ÈÏk B‡ ÔÈlÁ ÏL∆Àƒ¿ƒ»∆¿≈¿»∆
‰OÚ˙Â ;‰Ê ÏÚ ˙ÏlÁÓ ‡È‰L ÌB˜Ó ÏÎa Lc˜‰∆¿≈¿»»∆ƒ¿À∆∆«∆¿≈»∆
ÈÂÁ‰ zÈÂ ,Lc˜‰ ÈÏk‰ B‡ ‰Ëet d˙B‡»¿»«¿ƒ∆¿≈¿À««∆¿»ƒ

‰Ëet ÔÎÂ .˙BÚn‰ ÏÎa LnzL‰Ï30Lc˜‰ ÏL ¿ƒ¿«≈¿»«»¿≈¿»∆∆¿≈
‰Ê ÒÈÎa ‰Ëet :Ó‡L B‡ ,ÒÈk‰ ÏÎa ‰Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿»«ƒ∆»«¿»¿ƒ∆

d˙B‡ ÏlÁÓ  Lc˜‰31Ì‡Â .ÒÈka LnzLÈ Ck Á‡Â ∆¿≈¿«≈»¿««»ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ
Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ÏÚÓ ‡Ï  ÏlÁ ‡ÏÂ ‡ÈˆB‰ƒ¿…ƒ≈…»««∆ƒ∆»

ÒÈk‰32. «ƒ

שם.28) כשהחנווני29)משנה, מדובר שנזכר. הבית בעל
ב .30)שוגג. כא, שם ברוב ,31)משנה, בטלה ואינה

באלף  אפילו בטל אינו חשוב  ודבר חשוב , שמטבע  מפני 
משנהֿלמלך). וראה פרוטה. ד"ה שם כל 32)('תוספות'

של  שהפרוטה אפשר שבכיס , הפרוטות כל הוציא שלא זמן
שם. כחכמים, פסק  בו. נשארה הקדש

.ÊÈÒÈkÓ ÒÈk :Ó‡33 Lc˜‰ ÈÂMÓ BLÂ ,Lc˜‰ »«ƒƒƒ«∆¿≈¿ƒ¿»«∆¿≈
ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ34Ô˙ˆ˜Óa ÔÈÏÚBÓe35?‰OBÚ „ˆÈk . ¬ƒ¿À»¬ƒ¿ƒ¿»»≈«∆

 ‡e‰ Lc˜‰ Ì‡ :ÓB‡Â Ì‰aL ÏB„b‰ ˙‡ ‡ÈÓ≈ƒ∆«»∆»∆¿≈ƒ∆¿≈
ÌB˜Ó ÏÎa Lc˜‰‰  Â‡Ï Ì‡Â ,Lc˜‰ ‡e‰ È‰¬≈∆¿≈¿ƒ»«∆¿≈¿»»

.ÔËwa ‰‰ÈÂ ;‰Ê ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰L∆¿À»«∆¿≈»∆«»»

ה"ז.33) פ "א מעילה כולם.34)תוספתא, את הוציא אם
שהרי35) מתפלא, משנה' ה'כסף  מקצתם. רק  הוציא אפילו

ויש  ה"ח . הקרבנות מעשה מהל' בפט "ז עצמו דברי  סותר זה
שלא  הקודמת שבהלכה לדין זה בין מה ולשאול, להוסיף 

וצ "ע . הכיס ? כל את שיוציא עד מעל

.ÁÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,‰Ëet ‰ÂMÓ ˙BÁÙa ÏÚBn‰«≈¿»ƒ»∆¿»≈¿»≈
Ôw‰ ˙‡ ÌlLÓ  ‰‚‚La36‡ÏÂ LÓÁ iÁ BÈ‡Â , ƒ¿»»¿«≈∆«∆∆¿≈«»…∆¿…
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.Ê‡‰ Èab ÏÚL ÁÏÓ14Ba ÔÈÏÚBÓ 15Èab ÏÚL ; ∆«∆««≈»≈∆¬ƒ∆««≈
Lk‰16ÁaÊn‰ L‡ ÏÚLÂ17.Ba ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  «∆∆¿∆«…«ƒ¿≈«≈¬ƒ

טעונים 14) המזבח  על שמקטירים (אימורים) האיברים
מלח . תקריב  קרבנך כל על יג): ב , (ויקרא שנאמר מליחה

מנחות 15) בגמרא המזבח . על להקטרה העומד דבר בכל
"והשליכו  כד) מג, (יחזקאל מהכתוב  זה דין למדו שם
המלח  שגם משמע  לה'" אותם והעלו מלח  הכהנים עליהם

עולה. הקומץ 16)נקרא שאת אמרו, שם בתוספתא
למזבח ). הכהנים עולים שבה (המעלה, הכבש על מולחים

שם).17) במנחות (רש"י  לכלום ראוי  אינו שהמלח  מפני 

.Á‰LB„w‰ ‰Bz‰ ÈËtLÓa ÔBa˙‰Ï Ì„‡Ï Èe‡»¿»»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈«»«¿»
BÏ ‡ˆÓÈ ‡lL „Â .BÁÎ ÈÙk ÌÈÚ ÛBÒ Ú„ÈÏÂ¿≈«ƒ¿»»¿ƒ…¿»»∆…ƒ¿»

‰lÚ BÏ Ú„È ‡ÏÂ ÌÚË18ÂÈÈÚa Ï˜ È‰È Ï‡ 19‡ÏÂ . ««¿…≈«ƒ»«¿ƒ«¿≈»¿…
Ò‰È20‡‰˙ ‡ÏÂ .Ba ıBÙÈ Ôt ,'‰ Ï‡ ˙BÏÚÏ «¬…«¬∆∆ƒ¿¿…¿≈

‰‡e ‡Ba .ÏÁ‰ Èc ‡La BzLÁÓk Ba BzLÁÓ«¬«¿¿«¬«¿ƒ¿»ƒ¿≈«…¿≈
ÌÈˆÚ Ì‡ ‰Óe !‰ÏÈÚÓa ‰B˙ ‰ÈÓÁ‰ ‰nk«»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ»»ƒ≈ƒ
ÌÏBÚ‰ ÔB„‡ ÌL ‡˜pL ÔÂÈk ,Ù‡Â ÙÚÂ ÌÈ‡Â«¬»ƒ¿»»»≈∆≈»∆ƒ¿»≈¬»»

„Ïa ÌÈ„a Ì‰ÈÏÚ21Ô‰a ‚‰Bp‰ ÏÎÂ ,eLc˜˙ ¬≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿¿»«≈»∆
CÈˆ ‚‚BL ‰È‰ elÙ‡Â ,da ÏÚÓ  ÏÁ ‚‰Óƒ¿«…»«»«¬ƒ»»≈»ƒ

‰tk22Cea LB„w‰ eÏ ˜˜ÁL ˙BˆnÏ ÓÁÂ Ï˜ ; «»»«»…∆«ƒ¿∆»«»«»»
a Ì„‡‰ ËÚÈ ‡lL ,‡e‰,ÔÓÚË Ú„È ‡lL ÈtÓ Ô‰ ∆…ƒ¿«»»»»∆ƒ¿≈∆…≈««¿»

LÁÈ ‡ÏÂ ,ÌM‰ ÏÚ ÔÎ ‡Ï L‡ ÌÈ„ ‰tÁÈ ‡ÏÂ¿…¿«∆¿»ƒ¬∆…≈««≈¿…«¿…
:‰Bza Ó‡ È‰ .ÏÁ‰ È„k BzLÁÓ Ô‰a»∆«¬«¿¿ƒ¿≈«…¬≈∆¡««»
Ì˙ÈOÚÂ ÈËtLÓ Ïk ˙‡Â È˙wÁ Ïk ˙‡ ÌzÓLe¿«¿∆∆»À…«¿∆»ƒ¿»««¬ƒ∆
ÌÈwÁÏ ‰iOÚÂ ‰ÈÓL ÔzÏ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .Ì˙‡…»»¿¬»ƒƒ≈¿ƒ»«¬ƒ»¿Àƒ
.ÌÈwÁ‰ ‰OÚiL ‡È‰Â ,‰Úe„È ‰iOÚ‰Â .ÌÈËtLnk«ƒ¿»ƒ¿»¬ƒ»¿»»ƒ∆«¬∆«Àƒ
ÔÓ ÔÈ˙eÁt Ô‰L ‰n„È ‡ÏÂ Ô‰a ‰fiL  ‰ÈÓM‰Â¿«¿ƒ»∆ƒ»≈»∆¿…¿«∆∆≈¿ƒƒ
ÈeÏb ÔÓÚhL ˙Bˆn‰ Ô‰ ÌÈËtLn‰Â .ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿∆«¿»»
,ÏÊb eq‡ ÔB‚k ,‰Úe„È ‰f‰ ÌÏBÚa Ô˙iOÚ ˙BËÂ¿«¬ƒ»»»»«∆¿»¿ƒ»≈
˙Bˆn‰ Ô‰ ÌÈwÁ‰Â .Ì‡Â ‡ „eaÎÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe¿ƒ»ƒ¿ƒ»»≈¿«Àƒ≈«ƒ¿
,EÏ È˙wÁ ÌÈwÁ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .Úe„È ÔÓÚË ÔÈ‡L∆≈«¿»»«»¿¬»ƒÀƒ«…ƒ¿
BÙ˜B Ì„‡ ÏL BˆÈÂ .Ô‰a ‰‰Ï ˙eL EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿¿«¿≈»∆¿ƒ¿∆»»¿
Oa eq‡ ÔB‚k .Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈLÓ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Â ,Ô‰a»∆¿À»»¿ƒƒ¬≈∆¿ƒ¿«
,‰n„‡ ‰Ùe ,‰ÙeÚ ‰Ï‚ÚÂ ,ÏÁa Oe ÈÊÁ¬ƒ»»¿»»¿∆¿»¬»»»¬À»
ÔÓ ÚËˆÓ CÏn‰ „Â„ ‰È‰ ‰nÎÂ .ÁlzLn‰ ÈÚOÂ¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿«»»»»ƒ«∆∆ƒ¿«≈ƒ
ÏÚ ÔÈÈLÓ eÈ‰L ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓe ÌÈÈn‰«ƒƒƒ»¿≈»ƒ∆»¿ƒƒ«
˙BeL˙a B˙B‡ ÔÈÙ„B eÈ‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .ÌÈwÁ‰«Àƒ¿»¿«∆»¿ƒƒ¿
ÛÈÒBÓ ‰È‰ ,Ì„‡‰ ˙Úc ˆ˜ ÈÙÏ ÔÈÎBÚL ˜M‰«∆∆∆¿ƒ¿ƒ…∆««»»»»»ƒ
È‡ ,ÌÈ„Ê ˜L ÈÏÚ eÏÙË :Ó‡pL .‰Bza ˙e˜c¿≈«»∆∆¡«»¿»«∆∆≈ƒ¬ƒ
EÈ˙BˆÓ Ïk :ÔÈÚa ÌL Ó‡Â .EÈ„ewt v‡ Ï ÏÎa¿»≈∆…ƒ∆¿∆¡«»»ƒ¿»»ƒ¿∆
Ôlk ˙Baw‰ ÏÎÂ .ÈÊÚ ,ÈeÙ„ ˜L ,‰eÓ‡¡»∆∆¿»ƒ»¿≈ƒ¿»«»¿»À»

Ô‰ ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓ23ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .24˙„BÚ ÏÈLaL , ƒ¿««Àƒ≈»¿¬»ƒ∆ƒ¿ƒ¬«
ÌÈwÁ‰ ˙iOÚaL .„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ˙Baw‰«»¿»»»≈∆«¬ƒ««Àƒ
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÈLÈ‰ ÔÈÎBÊ ÌÈËtLn‰Â¿«ƒ¿»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈»»«»
ÌzÓLe :Ó‡pL ,ÌÈwÁ‰ ÏÚ Èeeˆ ‰Bz ‰ÓÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ»»ƒ««Àƒ∆∆¡«¿«¿∆

ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰OÚÈ L‡ ÈËtLÓ ˙‡Â È˙wÁ ˙‡∆À…«¿∆ƒ¿»«¬∆«¬∆…»»»»»«
.Ì‰a»∆

נימוק .18) בו.19)סיבה, יזלזל הכתוב 20)אל פי  על
פן  ה' אל לעלות יהרסו "אל כד): יט , (שמות תורה במתן

בם". קודש.21)יפרץ  זה  הרי  מחוייב 22)שאמר
אשם. קרבן טעמם.23)להביא נתגלו אבות 24)שלא

ועל  ... עומד העולם דברים שלושה "על ב : משנה א פרק 
הקרבנות. עבודת שם: רבינו ופירש העבודה"

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
.‰„BÚ ÙÒ ‡e‰Â ,ÈÈÓL ÙÒ Ó‚ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆¬»

:Ô‰ el‡Â ,ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁ ÂÈ˜Ùe ,ÚLz ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«¿»»¬ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÈÏk ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t ‰BÓL  ‰ÈÁa‰ ˙Èa ˙BÎÏ‰ƒ¿≈«¿ƒ»¿»¿»ƒƒ¿¿≈

Ï‰ .ÌÈ˜t ‰OÚ  Lc˜n‰ Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎ «ƒ¿»¬»»¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ¿»
‰ÚL  ÁaÊÓ Èeq‡ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t ‰ÚLzƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿»
OÚ ‰ÚLz  ˙Baw‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t¿»ƒƒ¿«¬≈«»¿»ƒ¿»»»
.ÌÈ˜t ‰OÚ  ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t¿»ƒƒ¿¿ƒƒ»ƒ¬»»¿»ƒ
.ÌÈ˜t OÚ ‰ÚLz  ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈«À¿»ƒƒ¿»»»¿»ƒ
.ÌÈ˜t ‰MÓÁ  ÌÈetk‰ ÌBÈ ˙„BÚ ˙BÎÏ‰ƒ¿¬««ƒƒ¬ƒ»¿»ƒ

.ÌÈ˜t ‰BÓL  ‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»¿»¿»ƒ
‡˜‡ '‰ ÌLe ‰„Bz ÁÊ ÁaÊ‡ EÏ¿∆¿«∆«»¿≈∆¿»

  
 

:ÔecÒ e‰ÊÂ .LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»
˙BÎÏ‰ .‚ .‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ . .ÁÒt Ôa˜ ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿»¿«∆«ƒ¿¬ƒ»ƒ¿
ÈqÁÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ .„ .˙BBÎa¿ƒ¿¿»ƒ¿¿À¿≈

.‰eÓz ˙BÎÏ‰ .Â .‰tÎ«»»ƒ¿¿»


  




,‰OÚ ˙BˆÓ Úa‡ .˙BˆÓ ‰OÚ LL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
(‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
ÏÚ B˙B‡ ÁaÊÏ ‡lL ( .BpÓÊa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁLÏƒ¿…∆«∆«ƒ¿«∆…ƒ¿…««
.ÈL ÁÒt ËÁLÏ („ .ÂÈeÓ‡ ÔÈÏz ‡lL (‚ .ıÓÁ‰∆»≈∆…»ƒ≈»ƒ¿…∆«≈ƒ
‰MÓÁ ÏÈÏa BÓe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰ Oa ÏÎ‡Ï (‰∆¡…¿««∆«««»»¿≈¬ƒ»
ÏÈÏa BÓe ‰vÓ ÏÚ ÈL ÁÒt ÏÎ‡Ï (Â .OÚ»»∆¡…∆«≈ƒ««»»¿≈
‡ ÏÎ‡È ‡lL (Ê .ÈM‰ L„ÁÏ OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»«…∆«≈ƒ∆……«»
ıeÁ ÁÒt‰ OaÓ ‡ÈˆBÈ ‡lL (Á .ÏMÓe¿À»∆…ƒƒ¿««∆«
ÏÎ‡È ‡lL (È .ÓeÓ epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (Ë .‰eÁÏ«¬»∆……«ƒ∆»∆……«
(È .ÏÚ epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (‡È .ÈÎOÂ LBz epnÓƒ∆»¿»ƒ∆……«ƒ∆»≈
ÁÒÙa ÌˆÚ aLÈ ‡lL (‚È .ÌˆÚ Ba aLÈ ‡lL∆…ƒ¿…∆∆∆…ƒ¿…∆∆¿∆«
‡lL (ÂË .˜a „Ú epnÓ È‡LÈ ‡lL („È .ÈL≈ƒ∆…«¿ƒƒ∆«…∆∆…
OaÓ È‡LÈ ‡lL (ÊË .˜aÏ ÈL ÁÒtÓ È‡LÈ«¿ƒƒ∆«≈ƒ«…∆∆…«¿ƒƒ¿«

.ÈLÈÏL ÌBÈ „Ú OÚ ‰Úa‡ ˙‚È‚Á¬ƒ««¿»»»»«¿ƒƒ
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
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   1 
בניסן,1) עשר בארבעה הפסח  לשחוט  שמצותֿעשה יבאר

אותו. שוחטין והיכן יהיה מין ומאיזה

.‡OÚ ‰Úa‡a ÁÒt‰ ˙‡ ËÁLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…∆«∆«¿«¿»»»»
ÔÒÈ L„ÁÏ2˙BˆÁ Á‡3ÔÓ ‡l‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â . ¿…∆ƒ»««¬¿≈¬ƒ∆»ƒ

‰L Ôa ÎÊ „Ïa ÌÈfÚ‰ ÔÓ B‡ ÌÈOk‰4„Á‡Â . «¿»ƒƒ»ƒƒƒ¿«»»∆»»¿∆»
BÊ ‰ÂˆÓa ÔÈiÁ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰5. »ƒ¿∆»»ƒ»«»ƒ¿ƒ¿»

עד 2) למשמרת לכם "והי ' ו) יב , (שמות שנאמר כמו
וגו'". אותו ושחטו הזה לחודש יום עשר כמו 3)ארבעה

בין  ישראל עדת קהל כל אותו "ושחטו (שם ) שנאמר
והוא  נוטה, שהצל משעה נקרא הערבים ובין הערבים".
ר' בא: ובמכילתא שם). שמות (רש"י  ולמעלה שעות משש
הפסח  את תזבח  שם ו) טז, (דברים אומר הוא הרי  אומר
ממצרים, צאתך מועד (שם) ת"ל כמשמעו אני  שומע  בערב ,
הערבים  לבין מנין אומר נתן ר' מא). יב , (שמות יצאו אימתי 
זכר  לדבר, ראי ' שאין אע "פ  ולמעלה, שעות משש שהוא
לנו  אוי  בצהריים, ונעלה קומו מלחמה עלי ' "קדשו לדבר

ד). ו, (ירמי ' ערב " צללי  ינטו כי  היום פנה שנאמר 4)כי 
מן  לכם, יהי ' שנה בן זכר תמים "שה ה) שם, (שמות

תקחו". העזים ומן יוסי5)הכבשים ורבי  יהודא כרבי 
ולא  נפשות", "במכסת ד) שם, (שם שנאמר ממה כן שלמדו
(פסחים  במשמע  נשים שגם הרי  אנשים", "במכסת נאמר
הלכה  בפ "ב  להלן עיין שני , פסח  ולענין שם). ורש"י  צא:

ג. הלכה ופ "ז ח , הלכה פ "ה ד,

.OÚ ‰Úa‡ ÌBÈ ÚÂ ÔB„Êa BÊ ‰ÂˆÓ ÏhaL ÈÓeƒ∆ƒ≈ƒ¿»¿»¿»««¿»»»»
È‰  ‰˜BÁ C„a ‡ÏÂ ‡ÓË ‡Ï ‡e‰Â ,È˜‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ¿…»≈¿…¿∆∆¿»¬≈

˙k iÁ ‰Ê6eËt  ‰‚‚La dÏha Ì‡Â .7. ∆«»»≈¿ƒƒ¿»ƒ¿»»»

ובדרך 6) טהור הוא אשר "והאיש יג ) ט , (במדבר שנאמר
מעמיה". ההיא הנפש ונכרתה הפסח  לעשות וחדל היה, לא
חייב  בראשון שהזיד כיון שני , פסח  הקריב  אם שאף  וכנראה
גם  "וכך וז"ל: נז) (עשה המצוות בספר מפורש וכן כרת.
לפי רבי , לדעת חייב  הוא בשני  והקריב  בראשון הזיד כן
כרבי " זה בכל וההלכה לראשון, תשלומין השני  אצלו שאין
ולא  "הזיד כתב : ה"ב , ה בפרק  להלן אבל צג.). (פסחים
בשני הקריב  לא ואם בשני , מקריב  זה הרי  בראשון הקריב 
במועדו  הקריב  לא שהרי  כרת, חייב  זה הרי  ששגג אע "פ 
על  כרת חייב  אינו בשני , הקריב  שאם הרי  מזיד". והיה

עבירה 7)הראשון. "שכל קרבן מביא ואינו מכרת.
חוץ  חטאת שגגתה על חייבין כרת, זדונה על שחייבין
מצוותֿעשה, שהן מפני  והמילה הפסח  וכו' עבירות משלש
(פ "א  לאֿתעשה" שגגת על אלא מביאים אין וחטאת

ה"ב ). שגגות מהלכות

.‚‰ÊÚ ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡8‡Lk , ≈¬ƒ∆«∆«∆»»¬»»ƒ¿»
ÌÈL„w‰9ÔÈÈ˜Ó eÈ‰ ‡Ï ˙BÓa‰ z‰ ˙ÚLa Û‡ . «√»ƒ«ƒ¿«∆≈«»…»«¿ƒƒ

„ÈÁÈ ˙Óa ÁÒt‰ ˙‡10ÁÒt‰ ˙‡ È˜n‰ ÏÎÂ . ∆«∆«¿»«»ƒ¿»««¿ƒ∆«∆«
˙‡ ÁaÊÏ ÏÎe˙ ‡Ï :Ó‡pL ;‰˜BÏ  „ÈÁÈ ˙Óa¿»«»ƒ∆∆∆¡«…«ƒ¿…«∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈÚL „Á‡a ÁÒt‰11BfL ,e„ÓÏ «»«¿««¿»∆ƒƒ«¿»»¿∆

z‰ ˙ÚLa elÙ‡ „ÈÁÈ ˙Óa ËÁBLÏ ‰‰Ê‡«¿»»¿≈¿»«»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈
.˙BÓa‰«»

והפסח 8) והמעשר "הבכור נו:): (זבחים במשנה הוא כן
שנאמר  משום בעזרה", מקום בכל שחיטתן קלים קדשים
אלקיך  ה' יבחר אשר המקום אל אם "כי  ו) טז, (דברים
ספר). (קרית הפסח " את תזבח  שם שמו, לשכן

מקומן.9) איזהו פרק  בזבחים במגילה 10)כמבואר משנה
קטנה  לבמה ציבורית) (=במה גדולה במה בין "אין ט :
בבמת  אותו מקריבים (שאין פסחים" אלא יחיד) (=במת

קיד:11)יחיד). זבחים

.„˙BˆÁ Á‡  ÁÒt‰ ˙ËÈÁL12Ì„˜ BËÁL Ì‡Â ; ¿ƒ««∆«««¬¿ƒ¿»…∆
ÏeÒt  ˙BˆÁ13„ÈÓz Á‡ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â . ¬»¿≈¬ƒ∆»««»ƒ

ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL14ÔÈa ÏL ˙Ë˜ ÔÈÈË˜nL Á‡ . ∆≈»«¿«ƒ««∆«¿ƒƒ¿…∆∆≈
˙Bp‰ ˙‡ ÔÈÈËnL Á‡Â ÌÈaÚ‰15ËÁLÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó »«¿«ƒ¿««∆¿ƒƒ∆«≈«¿ƒƒƒ¿…

˙BˆÁ Á‡ BËÁL Ì‡Â .ÌBi‰ ÛBÒ „Ú ÌÈÁÒt‰ ˙‡16 ∆«¿»ƒ««¿ƒ¿»««¬
ÒÓÓ „Á‡ ‰È‰ÈÂ .Lk  ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz Ì„…̃∆»ƒ∆≈»«¿«ƒ»≈¿ƒ¿∆∆»¿»≈

ÁÒt‰ Ì„a17˜ÊÈ Ck Á‡Â ,„ÈÓz‰ Ìc ˜fiL „Ú ¿««∆««∆ƒ»≈««»ƒ¿««»ƒ¿…
ÁÒt‰ Ìc18Ìc Ì„˜ ÁÒt‰ Ìc ˜Ê Ì‡Â .ÂÈÁ‡ ««∆««¬»¿ƒƒ¿«««∆«…∆«

Lk  „ÈÓz‰19. «»ƒ»≈

ב .12) והערה א הלכה למעלה פסחים 13)ראה משנה
ו) יב , (שמות שנאמר משום פסול, חצות קודם "שחטו סא:

הערבים". (=פסח )14)בין דבר "יאוחר נח : פסחים
שלא  (=תמיד) לדבר הערבים", ו"בין "בערב " בו שנאמר

הערבים". בין אלא בערב , בו הנ"ל 15)נאמר מהטעם
נאמר  לא הנרות והטבת בקטורת ואף  וכו', דבר שיאוחר

השניה). בברייתא נט . (שם הערבים" "בין משנה 16)אלא
אבל  למצוה, אלא זה אין – לאחרו שצריך שאע "פ  סא. שם

שם). (רש"י  בדיעבד פוסל זה בו 17)אין "ממשמש
שם). פסחים המשניות (פירוש יקרוש" שלא כדי  ומניעו

נח . והערה יג הלכה להלן כשכבר 18)וראה המדובר
ואחרֿכך  הפסח  להקריב  צריך לכתחילה אבל התמיד, שחט 
– ג הלכה ומוספין תמידין מהלכות ט  (פרק  התמיד לשחוט 

בסמוך.19)הגר"א). למעלה וכמבואר שם. פסחים

.‰BpÓÊa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰20ıÓÁ ˙ÈÊk BÏ ‰È‰Â «≈∆«∆«ƒ¿«¿»»¿«ƒ»≈
‰˜BÏ  B˙eLa21Ìc ıÓÁ ÏÚ ÁaÊ˙ ‡Ï :Ó‡pL ; ƒ¿∆∆∆¡«…ƒ¿««»≈«

Ìi˜ ıÓÁ‰Â ÁÒt‰ ÁaÊÈ ‡lL  ÈÁÊ22„Á‡ .23 ƒ¿ƒ∆…ƒ¿««∆«¿∆»≈«»∆»
˙‡ ÈË˜n‰ „Á‡Â Ìc‰ ˙‡ ˜Bf‰ „Á‡Â ËÁBM‰«≈¿∆»«≈∆«»¿∆»««¿ƒ∆

ÔÈeÓ‡‰24˙eL B‡ Ì‰Ó „Á‡ ˙eL ‰È‰ Ì‡ , »≈ƒƒ»»ƒ¿∆»≈∆ƒ¿
ıÓÁ ˙ÈÊk ‰Ê ÁÒt ÔÈÏÎB‡L ‰eÁ ÈaÓ „Á‡∆»ƒ¿≈¬»∆¿ƒ∆«∆¿«ƒ»≈

Lk ÁÒt‰Â ,‰˜BÏ ‰Ê È‰  B˙˜‰ ˙ÚLa25. ƒ¿««¿»»¬≈∆∆¿«∆«»≈

יהיה 20) לא הערבים בין והוא הפסח  שחיטת ש"בעת
קטו). ל"ת המצוות (ספר חמץ " (שם 21)ברשותו במשנה

בלאֿתעשה", עובר החמץ  על הפסח  את "השוחט  סג.):
לוקים  – לעשה ניתק  ואינו מעשה בו שיש לאו שהוא וכיון
לוקה  שאינו ד הלכה פ "ה פסחים מירושלמי  ומשמע  עליו.

בכזית. ה.22)אלא סג:23)שם "אימורין 24)שם
והם  המזבח , גבי  על הקרבן מן הנשרפים הנתחים נקראים
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.Ê‡‰ Èab ÏÚL ÁÏÓ14Ba ÔÈÏÚBÓ 15Èab ÏÚL ; ∆«∆««≈»≈∆¬ƒ∆««≈
Lk‰16ÁaÊn‰ L‡ ÏÚLÂ17.Ba ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡  «∆∆¿∆«…«ƒ¿≈«≈¬ƒ

טעונים 14) המזבח  על שמקטירים (אימורים) האיברים
מלח . תקריב  קרבנך כל על יג): ב , (ויקרא שנאמר מליחה

מנחות 15) בגמרא המזבח . על להקטרה העומד דבר בכל
"והשליכו  כד) מג, (יחזקאל מהכתוב  זה דין למדו שם
המלח  שגם משמע  לה'" אותם והעלו מלח  הכהנים עליהם

עולה. הקומץ 16)נקרא שאת אמרו, שם בתוספתא
למזבח ). הכהנים עולים שבה (המעלה, הכבש על מולחים

שם).17) במנחות (רש"י  לכלום ראוי  אינו שהמלח  מפני 

.Á‰LB„w‰ ‰Bz‰ ÈËtLÓa ÔBa˙‰Ï Ì„‡Ï Èe‡»¿»»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈«»«¿»
BÏ ‡ˆÓÈ ‡lL „Â .BÁÎ ÈÙk ÌÈÚ ÛBÒ Ú„ÈÏÂ¿≈«ƒ¿»»¿ƒ…¿»»∆…ƒ¿»

‰lÚ BÏ Ú„È ‡ÏÂ ÌÚË18ÂÈÈÚa Ï˜ È‰È Ï‡ 19‡ÏÂ . ««¿…≈«ƒ»«¿ƒ«¿≈»¿…
Ò‰È20‡‰˙ ‡ÏÂ .Ba ıBÙÈ Ôt ,'‰ Ï‡ ˙BÏÚÏ «¬…«¬∆∆ƒ¿¿…¿≈

‰‡e ‡Ba .ÏÁ‰ Èc ‡La BzLÁÓk Ba BzLÁÓ«¬«¿¿«¬«¿ƒ¿»ƒ¿≈«…¿≈
ÌÈˆÚ Ì‡ ‰Óe !‰ÏÈÚÓa ‰B˙ ‰ÈÓÁ‰ ‰nk«»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ»»ƒ≈ƒ
ÌÏBÚ‰ ÔB„‡ ÌL ‡˜pL ÔÂÈk ,Ù‡Â ÙÚÂ ÌÈ‡Â«¬»ƒ¿»»»≈∆≈»∆ƒ¿»≈¬»»

„Ïa ÌÈ„a Ì‰ÈÏÚ21Ô‰a ‚‰Bp‰ ÏÎÂ ,eLc˜˙ ¬≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿¿»«≈»∆
CÈˆ ‚‚BL ‰È‰ elÙ‡Â ,da ÏÚÓ  ÏÁ ‚‰Óƒ¿«…»«»«¬ƒ»»≈»ƒ

‰tk22Cea LB„w‰ eÏ ˜˜ÁL ˙BˆnÏ ÓÁÂ Ï˜ ; «»»«»…∆«ƒ¿∆»«»«»»
a Ì„‡‰ ËÚÈ ‡lL ,‡e‰,ÔÓÚË Ú„È ‡lL ÈtÓ Ô‰ ∆…ƒ¿«»»»»∆ƒ¿≈∆…≈««¿»

LÁÈ ‡ÏÂ ,ÌM‰ ÏÚ ÔÎ ‡Ï L‡ ÌÈ„ ‰tÁÈ ‡ÏÂ¿…¿«∆¿»ƒ¬∆…≈««≈¿…«¿…
:‰Bza Ó‡ È‰ .ÏÁ‰ È„k BzLÁÓ Ô‰a»∆«¬«¿¿ƒ¿≈«…¬≈∆¡««»
Ì˙ÈOÚÂ ÈËtLÓ Ïk ˙‡Â È˙wÁ Ïk ˙‡ ÌzÓLe¿«¿∆∆»À…«¿∆»ƒ¿»««¬ƒ∆
ÌÈwÁÏ ‰iOÚÂ ‰ÈÓL ÔzÏ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .Ì˙‡…»»¿¬»ƒƒ≈¿ƒ»«¬ƒ»¿Àƒ
.ÌÈwÁ‰ ‰OÚiL ‡È‰Â ,‰Úe„È ‰iOÚ‰Â .ÌÈËtLnk«ƒ¿»ƒ¿»¬ƒ»¿»»ƒ∆«¬∆«Àƒ
ÔÓ ÔÈ˙eÁt Ô‰L ‰n„È ‡ÏÂ Ô‰a ‰fiL  ‰ÈÓM‰Â¿«¿ƒ»∆ƒ»≈»∆¿…¿«∆∆≈¿ƒƒ
ÈeÏb ÔÓÚhL ˙Bˆn‰ Ô‰ ÌÈËtLn‰Â .ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿∆«¿»»
,ÏÊb eq‡ ÔB‚k ,‰Úe„È ‰f‰ ÌÏBÚa Ô˙iOÚ ˙BËÂ¿«¬ƒ»»»»«∆¿»¿ƒ»≈
˙Bˆn‰ Ô‰ ÌÈwÁ‰Â .Ì‡Â ‡ „eaÎÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe¿ƒ»ƒ¿ƒ»»≈¿«Àƒ≈«ƒ¿
,EÏ È˙wÁ ÌÈwÁ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .Úe„È ÔÓÚË ÔÈ‡L∆≈«¿»»«»¿¬»ƒÀƒ«…ƒ¿
BÙ˜B Ì„‡ ÏL BˆÈÂ .Ô‰a ‰‰Ï ˙eL EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿¿«¿≈»∆¿ƒ¿∆»»¿
Oa eq‡ ÔB‚k .Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈLÓ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Â ,Ô‰a»∆¿À»»¿ƒƒ¬≈∆¿ƒ¿«
,‰n„‡ ‰Ùe ,‰ÙeÚ ‰Ï‚ÚÂ ,ÏÁa Oe ÈÊÁ¬ƒ»»¿»»¿∆¿»¬»»»¬À»
ÔÓ ÚËˆÓ CÏn‰ „Â„ ‰È‰ ‰nÎÂ .ÁlzLn‰ ÈÚOÂ¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿«»»»»ƒ«∆∆ƒ¿«≈ƒ
ÏÚ ÔÈÈLÓ eÈ‰L ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓe ÌÈÈn‰«ƒƒƒ»¿≈»ƒ∆»¿ƒƒ«
˙BeL˙a B˙B‡ ÔÈÙ„B eÈ‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .ÌÈwÁ‰«Àƒ¿»¿«∆»¿ƒƒ¿
ÛÈÒBÓ ‰È‰ ,Ì„‡‰ ˙Úc ˆ˜ ÈÙÏ ÔÈÎBÚL ˜M‰«∆∆∆¿ƒ¿ƒ…∆««»»»»»ƒ
È‡ ,ÌÈ„Ê ˜L ÈÏÚ eÏÙË :Ó‡pL .‰Bza ˙e˜c¿≈«»∆∆¡«»¿»«∆∆≈ƒ¬ƒ
EÈ˙BˆÓ Ïk :ÔÈÚa ÌL Ó‡Â .EÈ„ewt v‡ Ï ÏÎa¿»≈∆…ƒ∆¿∆¡«»»ƒ¿»»ƒ¿∆
Ôlk ˙Baw‰ ÏÎÂ .ÈÊÚ ,ÈeÙ„ ˜L ,‰eÓ‡¡»∆∆¿»ƒ»¿≈ƒ¿»«»¿»À»

Ô‰ ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓ23ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .24˙„BÚ ÏÈLaL , ƒ¿««Àƒ≈»¿¬»ƒ∆ƒ¿ƒ¬«
ÌÈwÁ‰ ˙iOÚaL .„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ˙Baw‰«»¿»»»≈∆«¬ƒ««Àƒ
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÈLÈ‰ ÔÈÎBÊ ÌÈËtLn‰Â¿«ƒ¿»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈»»«»
ÌzÓLe :Ó‡pL ,ÌÈwÁ‰ ÏÚ Èeeˆ ‰Bz ‰ÓÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ»»ƒ««Àƒ∆∆¡«¿«¿∆

ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰OÚÈ L‡ ÈËtLÓ ˙‡Â È˙wÁ ˙‡∆À…«¿∆ƒ¿»«¬∆«¬∆…»»»»»«
.Ì‰a»∆

נימוק .18) בו.19)סיבה, יזלזל הכתוב 20)אל פי  על
פן  ה' אל לעלות יהרסו "אל כד): יט , (שמות תורה במתן

בם". קודש.21)יפרץ  זה  הרי  מחוייב 22)שאמר
אשם. קרבן טעמם.23)להביא נתגלו אבות 24)שלא

ועל  ... עומד העולם דברים שלושה "על ב : משנה א פרק 
הקרבנות. עבודת שם: רבינו ופירש העבודה"

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
.‰„BÚ ÙÒ ‡e‰Â ,ÈÈÓL ÙÒ Ó‚ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆¬»

:Ô‰ el‡Â ,ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁ ÂÈ˜Ùe ,ÚLz ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«¿»»¬ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÈÏk ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t ‰BÓL  ‰ÈÁa‰ ˙Èa ˙BÎÏ‰ƒ¿≈«¿ƒ»¿»¿»ƒƒ¿¿≈

Ï‰ .ÌÈ˜t ‰OÚ  Lc˜n‰ Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎ «ƒ¿»¬»»¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ¿»
‰ÚL  ÁaÊÓ Èeq‡ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t ‰ÚLzƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿»
OÚ ‰ÚLz  ˙Baw‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t¿»ƒƒ¿«¬≈«»¿»ƒ¿»»»
.ÌÈ˜t ‰OÚ  ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜t¿»ƒƒ¿¿ƒƒ»ƒ¬»»¿»ƒ
.ÌÈ˜t OÚ ‰ÚLz  ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈«À¿»ƒƒ¿»»»¿»ƒ
.ÌÈ˜t ‰MÓÁ  ÌÈetk‰ ÌBÈ ˙„BÚ ˙BÎÏ‰ƒ¿¬««ƒƒ¬ƒ»¿»ƒ

.ÌÈ˜t ‰BÓL  ‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»¿»¿»ƒ
‡˜‡ '‰ ÌLe ‰„Bz ÁÊ ÁaÊ‡ EÏ¿∆¿«∆«»¿≈∆¿»

  
 

:ÔecÒ e‰ÊÂ .LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»
˙BÎÏ‰ .‚ .‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ . .ÁÒt Ôa˜ ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿»¿«∆«ƒ¿¬ƒ»ƒ¿
ÈqÁÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ .„ .˙BBÎa¿ƒ¿¿»ƒ¿¿À¿≈

.‰eÓz ˙BÎÏ‰ .Â .‰tÎ«»»ƒ¿¿»


  




,‰OÚ ˙BˆÓ Úa‡ .˙BˆÓ ‰OÚ LL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
(‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
ÏÚ B˙B‡ ÁaÊÏ ‡lL ( .BpÓÊa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁLÏƒ¿…∆«∆«ƒ¿«∆…ƒ¿…««
.ÈL ÁÒt ËÁLÏ („ .ÂÈeÓ‡ ÔÈÏz ‡lL (‚ .ıÓÁ‰∆»≈∆…»ƒ≈»ƒ¿…∆«≈ƒ
‰MÓÁ ÏÈÏa BÓe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰ Oa ÏÎ‡Ï (‰∆¡…¿««∆«««»»¿≈¬ƒ»
ÏÈÏa BÓe ‰vÓ ÏÚ ÈL ÁÒt ÏÎ‡Ï (Â .OÚ»»∆¡…∆«≈ƒ««»»¿≈
‡ ÏÎ‡È ‡lL (Ê .ÈM‰ L„ÁÏ OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»«…∆«≈ƒ∆……«»
ıeÁ ÁÒt‰ OaÓ ‡ÈˆBÈ ‡lL (Á .ÏMÓe¿À»∆…ƒƒ¿««∆«
ÏÎ‡È ‡lL (È .ÓeÓ epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (Ë .‰eÁÏ«¬»∆……«ƒ∆»∆……«
(È .ÏÚ epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (‡È .ÈÎOÂ LBz epnÓƒ∆»¿»ƒ∆……«ƒ∆»≈
ÁÒÙa ÌˆÚ aLÈ ‡lL (‚È .ÌˆÚ Ba aLÈ ‡lL∆…ƒ¿…∆∆∆…ƒ¿…∆∆¿∆«
‡lL (ÂË .˜a „Ú epnÓ È‡LÈ ‡lL („È .ÈL≈ƒ∆…«¿ƒƒ∆«…∆∆…
OaÓ È‡LÈ ‡lL (ÊË .˜aÏ ÈL ÁÒtÓ È‡LÈ«¿ƒƒ∆«≈ƒ«…∆∆…«¿ƒƒ¿«

.ÈLÈÏL ÌBÈ „Ú OÚ ‰Úa‡ ˙‚È‚Á¬ƒ««¿»»»»«¿ƒƒ
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
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פו                 
         

המכסה  והחלב  העצה בעצם הדבוקה האליה פסח  מקרבן
(פיה"מ  עמהן" הכבד ויותרת וחלביהן והכליות הקרב  את
ה' שאמר אמירה, מלשון הוא ו"אימורים" סד:), פסחים
קדשים). לסדר לפיה"מ  הרמב "ם (הקדמת לשורפם

ה"ד.25) דפסחים פ "ה וירושלמי  דפסחים, פ "ד תוספתא

.Â‰ÎÈÙL ÔeÚË ÁÒt‰ Ìc26„BÒÈ‰ „‚k27Á‡Â . ««∆«»¿ƒ»¿∆∆«¿¿««
B˙B‡ ÌÈËÈLÙÓ BÓc ÌÈÎÙBML28BËa ˙‡ ÔÈÚB˜Â ∆¿ƒ»«¿ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ¿

ÂÈeÓ‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe29Ïk ÔÈÏÁ Ô˙B‡ ÔÈÈË˜Óe ƒƒ∆≈»«¿ƒƒ»¬»ƒ»
BcÏ ÁÊÂ ÁÊ30BÚ‰ ÌÚ BÁÒt ÏËB Áf‰ ÏÚe . ∆«»∆«¿««««∆«≈ƒ¿ƒ»

BlL31ÌÈÏLeÈÏ B˙ÈÏ ‡ÈÓe32ÏÎB‡Â e‰ÏBˆÂ ∆≈ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿≈¿≈
ÚÏ33. »∆∆

מן 26) מרחוק  לזרוק  ולא המזבח , לקיר המזרק  מן בנחת
לז.). (זבחים למזבח  סד.).27)המזרק  (פסחים המזבח  של

שלא  דרומית מזרחית מקרן חוץ  המזבח  זוויות בשלש והיינו
א. משנה פ "ג במדות כמבואר יסוד, לה היה

מעליו.28) עורו את סד:29)מפשיטים פסחים משנה
משום 30) שם). (גמ ' בזה" זה של חלביו יערב  "שלא

(שם). יחיד בלשון והקטירו יא) ג, (ויקרא שם 31)שנאמר
בעורו". פסחו נותן ואחד אחד כל "תנא, משנה 32)סה:

וכו' קלים קדשים והפסח  והמעשר "הבכור נו: זבחים
ה"ג: בפ "ד להלן ועיין (=ירושלים)". העיר בכל ונאכלין

מיד". ישרף  מירושלים שיצא שנאמר 33)"הפסח  כמו
אש". צלי  הזה בלילה הבשר את "ואכלו ח ): יב , (שמות

.ÊÌÈeÓ‡ ÁÈpn‰34elL „Ú ÔÈË˜‰ ‡ÏÂ35eÏÒÙÂ ««ƒ«≈ƒ¿…ƒ¿ƒ»«∆»¿ƒ¿¿
‰ÈÏa36‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ ‰Ê È‰  ¿ƒ»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…

BÈ‡  ÚL Èt ÏÚ Û‡Â .˜a „Ú ÈbÁ ÏÁ ÔÈÏÈ»ƒ≈∆«ƒ«…∆¿««ƒ∆»«≈
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰˜BÏ37. ∆¿ƒ∆≈«¬∆

קטז).34) ל"ת המצות (ספר קרבנות לשאר וה"ה פסח , של
ח .35) הלכ להלן ראה השחר, עמוד שעלה היינו
אלאֿאםֿכן 36) בלאֿתעשה, עובר אינו בלבד בלינה כלומר

בראשו  כגון פוסלת, שאינה לינה ישנה כי  זו. לינה פסלתם
(פ "ג  לעולם אותם מקטירים ירדו לא שאם מזבח , של

יא). הלכה המוקדשין פסולי  שאין 37)מהלכות לאו ו"כל
הלכה  סנהדרין מהלכות (פי "ח  עליו" לוקין אין מעשה, בו

ב ).

.Á‰ÏÈl‰ Ïk ÌÈÁÒt ÈÏÁ ÔÈÈË˜Óe38‰ÏÚiL „Ú «¿ƒƒ∆¿≈¿»ƒ»««¿»«∆«¬∆
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÁM‰ „enÚ39‰Úa‡ ÏÁLk «««««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»»

˙aL ÈÏÁ È‰L ,˙aLa ˙BÈ‰Ï OÚ40ÌBÈa ÔÈ˜ »»ƒ¿¿«»∆¬≈∆¿≈«»¿≈ƒ¿
ÔÈ‡  ÏÁa ˙BÈ‰Ï OÚ ‰Úa‡ ÏÁ Ì‡ Ï‡ ;BË¬»ƒ»«¿»»»»ƒ¿¿…≈

ÏÁ ÈÏÁ ÔÈÈË˜Ó41.BË ÌBÈa «¿ƒƒ∆¿≈…¿

שלא 38) גזרו חכמים אבל התורה. מן פירוש, נט : פסחים
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות (פ "ד חצות עד אלא יקטירו

שם.39)ב ). בשבת.40)פסחים שקרבו קרבנות חלבי 
שבת.41) בערב  שקרבו קרבנות חלבי 

.Ë˙Bzk LÏLa ËÁL ÁÒt‰42eËÁLÂ :Ó‡pL . «∆«ƒ¿»¿»ƒ∆∆¡«¿»¬
.Ï‡OÈÂ ,‰„ÚÂ ,Ï‰˜  Ï‡OÈ ˙„Ú Ï‰˜ Ïk B˙‡……¿«¬«ƒ¿»≈»»¿≈»¿ƒ¿»≈

˙ÎÂ ˙k ÏÎa Ì„‡ Èa ÌÈLÏMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â43. ¿≈¬ƒƒ¿ƒ¿≈»»¿»«»«

אם 42) בדיעבד אבל למצוה, זה וכל סד. פסחים משנה
יא. הלכה להלן ראה כשר, הפסח  - אחת בבת שחטו

פחותה 43) עדה שאין אדם. בני  תשעים ביחד שהם
"עד  כז) יד, (במדבר המרגלים אצל כתוב  שהרי  מעשרה,
ונשארו  וכלב , יהושע  יצאו והרי  הזאת", הרעה לעדה מתי 
ו"ישראל", "קהל" שאף  לומר וסמכו עדה. ונקראו עשרה רק 
שהם  עשרה, ואחד אחד כל הם ל"עדה", במקרא הסמוכים
אם  מסופקים שאנו ומפני  שם). פסחים (מאירי  שלשים ביחד
להיות  צריכים אדם) בני  שלשים (שהם וישראל" עדה "קהל
לכל  עשרה של כתות לשלש התורה שכוונת או אחת, בבת
שלשים  כת ובכל כתות שלש עושים לכך זה, אחר בזה כת,
אחת  בבת גם עשו: דממהֿנפשך הספק , מן להוציא אדם בני 

סד:). (שם זה אחר בזה וגם

.ÈÌÈMÓÁ Ïk‰ eÈ‰44ÌÈLÏL ‰lÁza ÌÈÒÎ  »«…¬ƒƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»¿ƒ
ÂÔÈÊBÁÂ ,‰OÚ ÔÈÒÎÂ ‰OÚ ÌÈ‡ˆBÈÂ ,ÔÈËÁBL¿¬ƒ¿¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ¬»»¿¿ƒ

‰OÚ ÔÈÒÎÂ ‰OÚ ÔÈ‡ˆBÈÂ45. ¿¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ¬»»

להשלים 44) כדי  אדם בני  עוד שיגיעו עד להמתין צורך אין
וכו'. נכנסים אלא תשעים, למספר שם.45)עד פסחים

כדי הוא העשרה, שנכנסים בעת העשרה שיוצאים ומה
הדבר  יראה כן לא שאם כתות, שלש כאן שיש ניכר שיהיה
ג' כאן ואין שבפנים אלו על נוספו רק  אלו עשרה כאילו

שם). פסחים (מאירי  כתות

.‡ÈÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡  ÌÈMÓÁÓ ˙BÁt eÈ‰»»≈¬ƒƒ≈¬ƒ∆«∆«
‰lÁzÎÏ46Lk  eËÁL Ì‡Â] .47Ôlk eËÁL Ì‡Â [. ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»≈¿ƒ»¬À»

˙Á‡ ˙a48Lk 49?ËÁL „ˆÈk .50˙k‰ ‰ÒÎ ¿«««»≈≈«ƒ¿»ƒ¿¿»««
˙B˙Ïc ÔÈÏÚBÂ ,‰ÊÚ‰ ‡lÓ˙zL „Ú ‰BL‡‰»ƒ»«∆ƒ¿«≈»¬»»¿¬ƒ«¿
Ô‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .Ô‰ÈÁÒt ˙‡ ËÁLÏ ÔÈÏÈÁ˙Óe ‰ÊÚ‰»¬»»«¿ƒƒƒ¿…∆ƒ¿≈∆¿»¿«∆≈

Ïl‰‰ ˙‡ ÌÈiÂÏ‰ ÌÈ‡B˜ ÔÈÈ˜Óe ÔÈËÁBL51Ì‡ . ¬ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆««≈ƒ
 È˜‰lÓ ˙k‰ ‰ÓÏL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ïl‰‰ eÓb»¿««≈«¬«ƒ…»¿»««ƒ¿«¿ƒ

ÌÈBL52.ÔÈLlLÓ  È˜‰Ï eÓÏL ‡ÏÂ eL Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»¿…»¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ
eLlL ‡Ï ÌÏBÚÓe53. ≈»…ƒ≈

שלוש 46) שיהיו אי ֿאפשר מחמישים שבפחות שם. פסחים
שזה 47)כתות. נכון וכן ליתא. תימן ובכ"י  רומי  בדפוס 

דלהלן. בהא אחת".48)כלול "בכת רומי : בדפוס 
בפסח 49) יוצאין כולן ישראל שכל "מנין מא: קידושין

שמח ). (אור אותו" ושחטו יב ) (שמות שנאמר אחד,
אחת  בבת שחטו אם "יכול, מז): (יב , דרשב "י  ובמכילתא
אותו". יעשו ישראל עדת כל תלמודֿלומר פסול, יהא

סד.50) בפסחים פ "ד.51)משנה פסחים תופסתא
שניה.52) פעם הלויים את 53)קוראים לגמור הספיקו לא

שהיו  "לפי  נד:), סוכה (רש"י  השלישית בפעם ההלל כל
רש"י ). שם, (פסחים במלאכתן" ומהירים מרובין כהנים שם

.È‰‡È˜e ‰‡È˜ Ïk ÏÚ54˙BÚÈ˜z LÏL ÔÈÚ˜Bz «»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ
˙BˆBˆÁa55‰ÚÈ˜˙e ‰Úez ‰ÚÈ˜z :56ÔÈ‡Â Ï‡B‰ . «¬¿¿ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿≈

˙ÚLa ÔÈÚ˜Bz ,Ceq ˙ÚLa Ú˜˙Ï ÌÈÎÒ BÏ¿»ƒƒ¿…«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«
‰ËÈÁL57. ¿ƒ»

כאחד 54) "ויהי  יג) ה, הימיםֿב  (דברי  שכתוב  ההלל. של
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פז                  
         

ולהודות  להלל אחד קול להשמיע  ולמשוררים למחצצרים
ספר). (קרית "ותקעתם 55)לה'" י ) י , (במדבר שכתוב 

זוטא: ובספרי  שלמיכם", זבחי  ועל עולותיכם על בחצוצרות
זביחת  זו זבחיכם, ועל חובה. עולות אלו עולותיכם, "על

ותקעו".56)הפסח ". הריעו "תקעו סד. פסחים משנה
נסכים 57) לו שיש "תמיד ה"ה: פ "ה פסחים ירושלמי 

לשחיטתו". תוקעין נסכים לו שאין פסח  לנסכים, תוקעים

.‚ÈÌÈ‰k‰58È˜ÊÓ Ô‰È„Èe ˙BeL ˙BeL ÌÈ„ÓBÚ «…¬ƒ¿ƒƒ≈∆ƒ¿¿≈
‰eL ,ÛÒk  ÛÒk dlkL ‰eL .‰Ê È˜ÊÓe ÛÒk∆∆ƒ¿¿≈»»»∆À»∆∆∆∆»
‰È‰iL È„k ,ÌÈÚÓ eÈ‰ ‡ÏÂ .‰Ê  ‰Ê dlkL∆À»»»»»¿…»¿…»ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÈB Ì‰Ï59ÌÈÏeL ÔÈ˜ÊnÏ eÈ‰ ‡ÏÂ .60‡lL È„k , »∆¿…»«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈∆…
Ìc‰ LwÈÂ ÌeÁÈpÈ61. «ƒ¿ƒ»≈«»

שם.58) פסחים סד:59)משנה אלא 60)שם סד. שם
עגולה. לזריקה 61)שתחתיתם ראוי  יהיה ולא הדם יקפא

הפנימיות  חטאות בדם כא. במנחות אמרו [שכן שם). (רש"י 
טבילה  בר לאו והאי  רחמנא, אמר והזה "וטבל שקרש:
וראה  לשפיכה]. ראוי  שאינו והואֿהדין הוא". והזאה

טז. והערה ד הלכה למעלה

.„ÈËÁBM‰ ËÁL62Ô‰k‰ Ïa˜Â63BÁÏ B˙B , »««≈¿ƒ≈«…≈¿«¬≈
‰Âˆna ÌÈa e˜qÚ˙iL È„k ,BÁÏ BÁÂ64„Ú , «¬≈«¬≈¿≈∆ƒ¿«¿«ƒ«ƒ¿»«

‰ÎÈÙL BÎÙBL ,ÁaÊnÏ Bw‰ Ô‰k Ïˆ‡ Ìc‰ ÚÈbiL∆«ƒ««»≈∆…≈«»«ƒ¿≈«¿¿ƒ»
„BÒÈ‰ „‚k ˙Á‡65Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ ˜ÊÓ Ïa˜Óe , ««¿∆∆«¿¿«≈ƒ¿»∆»»≈¿««

Ô˜È‰ ˙‡ ÈÊÁÓ Ck66Blk ˙‡ ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏB˙Â .67, »«¬ƒ∆»≈»¿ƒ«¿ƒƒ∆À
BÚB˜Â68‰‡Bv‰ Ô‰Ó ÈÒnL „Ú ÂÈ˜ ˙‡ ‰ÁÓÓe ¿¿¿«∆∆¿»»«∆≈ƒ≈∆«»
Lt‰Â69ÔÈeÓ‡‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ,70ÈÏÎa Ô˙BÂ71 ¿«∆∆ƒ∆»≈ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
ÔÁÏBÓe72Ô‰k‰ ÔÈË˜Óe73„ˆÈÎÂ .ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ¿»«¿ƒ»«…≈««≈«ƒ¿≈«¿≈«
ÔÈÏBz74ÔÈÚe˜ eÈ‰ ÏÊa ÏL ˙BÓÒÓ ?ÔÈËÈLÙÓe ƒ«¿ƒƒ«¿¿∆«¿∆»¿ƒ

ÈÓ ÏÎÂ .ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏBz Ô‰aL ,ÌÈ„enÚe ÌÈÏ˙ka«¿»ƒ»«ƒ∆»∆ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
Ó ‡lLÌÈ˜ÏÁÂ ÌÈwc ˙BÏ˜Ó  ˙BÏ˙Ï ÌB˜Ó ‡ˆ75 ∆…»»»ƒ¿«¿«ƒ¿«»ƒ

‰ÏB˙Â BÁ Û˙k ÏÚÂ BÙ˙k ÏÚ ÁÈpÓ ,ÌL eÈ‰»»«ƒ««¿≈¿«∆∆¬≈¿∆
.ËÈLÙÓe«¿ƒ

ביאת 62) מהלכות (פ "ט  בזר כשרה שהשחיטה ישראל, אפי '
ה"ו). ואסור 63)מקדש הכהן על מצוה ואילך שמקבלה

שם). מקדש (ביאת יד,64)בישראל (משלי  שנאמר כמו
סד:). (פסחים מלך" הדרת עם "ברוב  ראה 65)כח )

ו. הלכה על 66)למעלה מעבירין שאין משום להיפך, ולא
אותה  עשה אלא תחמיצנה, אל לידך שבאה מצוה המצוות,

שם. פסחים עיין שגם 67)מיד, נראה הלשון מסתימת
ר"י של חכמים וכדעת כן, עשו בשבת להיות שחל בי "ד
להוצאת  צורך זה שאין שאף ֿעלֿפי  ברוקא, בן יוחנן ר' בנו
יסריח  שלא הקרבן לכבוד זה הרי  – להקטרה האימורים

בכס "מ ). וראה קטו: ראה 68)(שבת בטנו. את כלומר,
ו. הלכה רב 69)למעלה קרביו, מיחוי  "מאי  סח . בפסחים

רב  הצואה), שתצא (כדי  בסכין (למעיו) שמנקבן אומר הונא
דוחקא  אגב  דנפקא דמעייא שירקא אמר רב  בר חייא
בסכין). שדוחק  עלֿידי  רק  שיוצא למעיים הדבוקה (הליחא
והפרש". הצואה מהן "שמסיר שניהם: דברי  את כלל ורבינו

ו.70) הלכה למעלה סד:71)ראה שם כמו 72)משנה

(מנחות  מלח " תקריב  קרבנך כל "על יג) ב , (ויקרא שכתוב 
יא). הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ופ "ה זר 73)כ. אבל

מקדש  ביאת מהלכות ופ "ט  סה: (פסחים להקטיר פסול
ב ֿד). במשנה.74)הלכות סד. (פיה"מ 75)שם משופין

שם).

.ÂË‰ÊÚ‰ ˙B˙Ïc ÔÈÁ˙Bt ,È˜‰lÓ eÓÏL»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¬»»
,‰iL ˙‡ˆÈ .‰iL ‰ÒÎÂ ‰BL‡‰ ˙k ˙‡ˆBÈÂ¿≈«»ƒ»¿ƒ¿¿»¿ƒ»»»¿ƒ»
‰OÚÓ Ck ‰BL‡ ‰OÚÓk .˙ÈLÈÏL ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»¿ƒƒ¿«¬≈ƒ»»«¬≈
,˙‡ˆÈÂ ˙ÈLÈÏL ˙k ‰ÓÏL .˙ÈLÈÏLe ‰iL¿ƒ»¿ƒƒ»¿»«¿ƒƒ¿»»

‰ÊÚ‰ ˙‡ ÌÈˆÁB76. ¬ƒ∆»¬»»

וכשרוצים 76) בעזרה, עוברת היתה המים אמת סד. פסחים
יציאתה, נקב  את (=סותמין) פוקקין היו העזרה את להדיח 
כן  ואחרי  העזרה, כל את ומדיחין גדותיה על עולים והמים
שם). (רש"י  ויוצאים יורדים והמים הסתימה את פותחין היו

.ÊËÏÁ77e‰OÚÓk  ˙aLa ˙BÈ‰Ï OÚ ‰Úa‡ »«¿»»»»ƒ¿¿«»¿«¬≈
,˙aLa ‰ÊÚ‰ ˙‡ ÔÈˆÁBÂ .˙aLa e‰OÚÓ Ck ÏÁa¿…»«¬≈¿«»¿¬ƒ∆»¬»»¿«»

Lc˜na ˙eL eq‡ ÔÈ‡L78Cˆ BÈ‡L „a elÙ‡ ∆≈ƒ¿«ƒ¿»¬ƒ¿»»∆≈…∆
‰„BÚ79‡e‰ z‰ Lc˜na ˙eL eq‡ .80. ¬»ƒ¿«ƒ¿»∆≈

שם.77) סה.)78)פסחים (שם אליעזר רבי  של כרבנן
יבוא  שמא בלבד, מדרבנן אלא התורה מן אינו זה שאיסור
בפ "א  (ראה מרוצף  בקרקע  גם כן ואסרו גומות. להשוות
מרוצפת) היתה שהעזרה י , הלכה הבחירה בית מהלכות
מה' (פכ"א מרוצף  שאינו בקרקע  גומות להשוות יבוא שמא

ג). הל' עליהם 79)שבת לעבור אצטבאות להניח  שאפשר
בשבת. להדיח  (שם)80)ולא הסובר נתן, ר' כדעת שלא

שרבים  לפי  במקדש, אף  התירו לא צריכה שאינה ששבות
(כסף ֿמשנה). עליו חולקים

.ÊÈB˙ÈÏ BÁÒt ˙‡ CÈÏBÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ‡≈»∆»¿∆»ƒ∆ƒ¿¿≈
˙aLa81Ì‰ÈÁÒÙa ÔÈ‡ˆBÈ ‰BL‡‰ ˙k ‡l‡ . ¿«»∆»«»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆

Ì‰ÈÁÒÙa ÔÈ‡ˆBÈ ‰iM‰Â ,˙Èa‰ ‰a ÔÈLBÈÂ¿¿ƒ¿«««ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆
ÏÈÁa ÔÈLBÈÂ82ÔÈ„ÓBÚ ˙ÈLÈÏM‰Â ,83ÔÓB˜Óa ¿¿ƒ«≈¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»

Ïk CÏB‰Â ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú Ïk‰ ÌÈ‰BLÂ .‰ÊÚa»¬»»¿ƒ«…«»≈«»¿≈»
B˙ÈÏ BÁÒÙa „Á‡84. ∆»¿ƒ¿¿≈

איסור 81) שאין ואף ֿעלֿפי  סד:). (שם במשנה הוא כן
ככרמלית  דינה ירושלים שהרי  זו, בהוצאה דאורייתא
שבות  התירו לא למקדש, חוץ  שזהו כיון – קא.) (עירובין

מהלכות 82)(מאירי ). (פ "ה הבית להר העזרה בין שהיה
ג). הלכה הבחירה שם:83)בית המשנה לשון כן

הכיתות  ששתי  שאע "פ  עומדת", במקומה "והשלישית
בעזרה  שהיא לפי  יושבת, אינה זאת – יושבות הראשונות
מהלכות  בפ "ז כמש"כ העזרה. בכל לישב  אדם לכל ואסור

שמח ). (אור ו הלכה הבחירה (ראה 84)בית שבירושלים
ו). הלכה למעלה

.ÁÈÂÈ˜ ÈeÁÓe BÓc ˙˜ÈÊe ÁÒt‰ ˙ËÈÁL85 ¿ƒ««∆«¿ƒ«»ƒ¿»»
ÂÈÏÁ Ë˜‰Â86˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc 87LÙ‡ È‡L ; ¿∆¿≈¬»»ƒ∆««»∆ƒ∆¿»

:Ó‡pL ,ÔÓÊ BÏ Úe˜ È‰L ,˙aM‰ Ì„˜ Ô˙BOÚÏ«¬»…∆««»∆¬≈»«¿«∆∆¡«
B„ÚBÓa88B˙k‰ Ï‡ .89B˙‡‰Â90ÌeÁzÏ ıeÁÓ91 ¿¬¬»«¿»»«¬»»ƒ«¿
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המכסה  והחלב  העצה בעצם הדבוקה האליה פסח  מקרבן
(פיה"מ  עמהן" הכבד ויותרת וחלביהן והכליות הקרב  את
ה' שאמר אמירה, מלשון הוא ו"אימורים" סד:), פסחים
קדשים). לסדר לפיה"מ  הרמב "ם (הקדמת לשורפם

ה"ד.25) דפסחים פ "ה וירושלמי  דפסחים, פ "ד תוספתא

.Â‰ÎÈÙL ÔeÚË ÁÒt‰ Ìc26„BÒÈ‰ „‚k27Á‡Â . ««∆«»¿ƒ»¿∆∆«¿¿««
B˙B‡ ÌÈËÈLÙÓ BÓc ÌÈÎÙBML28BËa ˙‡ ÔÈÚB˜Â ∆¿ƒ»«¿ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ¿

ÂÈeÓ‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe29Ïk ÔÈÏÁ Ô˙B‡ ÔÈÈË˜Óe ƒƒ∆≈»«¿ƒƒ»¬»ƒ»
BcÏ ÁÊÂ ÁÊ30BÚ‰ ÌÚ BÁÒt ÏËB Áf‰ ÏÚe . ∆«»∆«¿««««∆«≈ƒ¿ƒ»

BlL31ÌÈÏLeÈÏ B˙ÈÏ ‡ÈÓe32ÏÎB‡Â e‰ÏBˆÂ ∆≈ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿≈¿≈
ÚÏ33. »∆∆

מן 26) מרחוק  לזרוק  ולא המזבח , לקיר המזרק  מן בנחת
לז.). (זבחים למזבח  סד.).27)המזרק  (פסחים המזבח  של

שלא  דרומית מזרחית מקרן חוץ  המזבח  זוויות בשלש והיינו
א. משנה פ "ג במדות כמבואר יסוד, לה היה

מעליו.28) עורו את סד:29)מפשיטים פסחים משנה
משום 30) שם). (גמ ' בזה" זה של חלביו יערב  "שלא

(שם). יחיד בלשון והקטירו יא) ג, (ויקרא שם 31)שנאמר
בעורו". פסחו נותן ואחד אחד כל "תנא, משנה 32)סה:

וכו' קלים קדשים והפסח  והמעשר "הבכור נו: זבחים
ה"ג: בפ "ד להלן ועיין (=ירושלים)". העיר בכל ונאכלין

מיד". ישרף  מירושלים שיצא שנאמר 33)"הפסח  כמו
אש". צלי  הזה בלילה הבשר את "ואכלו ח ): יב , (שמות

.ÊÌÈeÓ‡ ÁÈpn‰34elL „Ú ÔÈË˜‰ ‡ÏÂ35eÏÒÙÂ ««ƒ«≈ƒ¿…ƒ¿ƒ»«∆»¿ƒ¿¿
‰ÈÏa36‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ ‰Ê È‰  ¿ƒ»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…

BÈ‡  ÚL Èt ÏÚ Û‡Â .˜a „Ú ÈbÁ ÏÁ ÔÈÏÈ»ƒ≈∆«ƒ«…∆¿««ƒ∆»«≈
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰˜BÏ37. ∆¿ƒ∆≈«¬∆

קטז).34) ל"ת המצות (ספר קרבנות לשאר וה"ה פסח , של
ח .35) הלכ להלן ראה השחר, עמוד שעלה היינו
אלאֿאםֿכן 36) בלאֿתעשה, עובר אינו בלבד בלינה כלומר

בראשו  כגון פוסלת, שאינה לינה ישנה כי  זו. לינה פסלתם
(פ "ג  לעולם אותם מקטירים ירדו לא שאם מזבח , של

יא). הלכה המוקדשין פסולי  שאין 37)מהלכות לאו ו"כל
הלכה  סנהדרין מהלכות (פי "ח  עליו" לוקין אין מעשה, בו

ב ).

.Á‰ÏÈl‰ Ïk ÌÈÁÒt ÈÏÁ ÔÈÈË˜Óe38‰ÏÚiL „Ú «¿ƒƒ∆¿≈¿»ƒ»««¿»«∆«¬∆
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÁM‰ „enÚ39‰Úa‡ ÏÁLk «««««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»»

˙aL ÈÏÁ È‰L ,˙aLa ˙BÈ‰Ï OÚ40ÌBÈa ÔÈ˜ »»ƒ¿¿«»∆¬≈∆¿≈«»¿≈ƒ¿
ÔÈ‡  ÏÁa ˙BÈ‰Ï OÚ ‰Úa‡ ÏÁ Ì‡ Ï‡ ;BË¬»ƒ»«¿»»»»ƒ¿¿…≈

ÏÁ ÈÏÁ ÔÈÈË˜Ó41.BË ÌBÈa «¿ƒƒ∆¿≈…¿

שלא 38) גזרו חכמים אבל התורה. מן פירוש, נט : פסחים
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות (פ "ד חצות עד אלא יקטירו

שם.39)ב ). בשבת.40)פסחים שקרבו קרבנות חלבי 
שבת.41) בערב  שקרבו קרבנות חלבי 

.Ë˙Bzk LÏLa ËÁL ÁÒt‰42eËÁLÂ :Ó‡pL . «∆«ƒ¿»¿»ƒ∆∆¡«¿»¬
.Ï‡OÈÂ ,‰„ÚÂ ,Ï‰˜  Ï‡OÈ ˙„Ú Ï‰˜ Ïk B˙‡……¿«¬«ƒ¿»≈»»¿≈»¿ƒ¿»≈

˙ÎÂ ˙k ÏÎa Ì„‡ Èa ÌÈLÏMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â43. ¿≈¬ƒƒ¿ƒ¿≈»»¿»«»«

אם 42) בדיעבד אבל למצוה, זה וכל סד. פסחים משנה
יא. הלכה להלן ראה כשר, הפסח  - אחת בבת שחטו

פחותה 43) עדה שאין אדם. בני  תשעים ביחד שהם
"עד  כז) יד, (במדבר המרגלים אצל כתוב  שהרי  מעשרה,
ונשארו  וכלב , יהושע  יצאו והרי  הזאת", הרעה לעדה מתי 
ו"ישראל", "קהל" שאף  לומר וסמכו עדה. ונקראו עשרה רק 
שהם  עשרה, ואחד אחד כל הם ל"עדה", במקרא הסמוכים
אם  מסופקים שאנו ומפני  שם). פסחים (מאירי  שלשים ביחד
להיות  צריכים אדם) בני  שלשים (שהם וישראל" עדה "קהל
לכל  עשרה של כתות לשלש התורה שכוונת או אחת, בבת
שלשים  כת ובכל כתות שלש עושים לכך זה, אחר בזה כת,
אחת  בבת גם עשו: דממהֿנפשך הספק , מן להוציא אדם בני 

סד:). (שם זה אחר בזה וגם

.ÈÌÈMÓÁ Ïk‰ eÈ‰44ÌÈLÏL ‰lÁza ÌÈÒÎ  »«…¬ƒƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»¿ƒ
ÂÔÈÊBÁÂ ,‰OÚ ÔÈÒÎÂ ‰OÚ ÌÈ‡ˆBÈÂ ,ÔÈËÁBL¿¬ƒ¿¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ¬»»¿¿ƒ

‰OÚ ÔÈÒÎÂ ‰OÚ ÔÈ‡ˆBÈÂ45. ¿¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ¬»»

להשלים 44) כדי  אדם בני  עוד שיגיעו עד להמתין צורך אין
וכו'. נכנסים אלא תשעים, למספר שם.45)עד פסחים

כדי הוא העשרה, שנכנסים בעת העשרה שיוצאים ומה
הדבר  יראה כן לא שאם כתות, שלש כאן שיש ניכר שיהיה
ג' כאן ואין שבפנים אלו על נוספו רק  אלו עשרה כאילו

שם). פסחים (מאירי  כתות

.‡ÈÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡  ÌÈMÓÁÓ ˙BÁt eÈ‰»»≈¬ƒƒ≈¬ƒ∆«∆«
‰lÁzÎÏ46Lk  eËÁL Ì‡Â] .47Ôlk eËÁL Ì‡Â [. ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»≈¿ƒ»¬À»

˙Á‡ ˙a48Lk 49?ËÁL „ˆÈk .50˙k‰ ‰ÒÎ ¿«««»≈≈«ƒ¿»ƒ¿¿»««
˙B˙Ïc ÔÈÏÚBÂ ,‰ÊÚ‰ ‡lÓ˙zL „Ú ‰BL‡‰»ƒ»«∆ƒ¿«≈»¬»»¿¬ƒ«¿
Ô‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .Ô‰ÈÁÒt ˙‡ ËÁLÏ ÔÈÏÈÁ˙Óe ‰ÊÚ‰»¬»»«¿ƒƒƒ¿…∆ƒ¿≈∆¿»¿«∆≈

Ïl‰‰ ˙‡ ÌÈiÂÏ‰ ÌÈ‡B˜ ÔÈÈ˜Óe ÔÈËÁBL51Ì‡ . ¬ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆««≈ƒ
 È˜‰lÓ ˙k‰ ‰ÓÏL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ïl‰‰ eÓb»¿««≈«¬«ƒ…»¿»««ƒ¿«¿ƒ

ÌÈBL52.ÔÈLlLÓ  È˜‰Ï eÓÏL ‡ÏÂ eL Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»¿…»¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ
eLlL ‡Ï ÌÏBÚÓe53. ≈»…ƒ≈

שלוש 46) שיהיו אי ֿאפשר מחמישים שבפחות שם. פסחים
שזה 47)כתות. נכון וכן ליתא. תימן ובכ"י  רומי  בדפוס 

דלהלן. בהא אחת".48)כלול "בכת רומי : בדפוס 
בפסח 49) יוצאין כולן ישראל שכל "מנין מא: קידושין

שמח ). (אור אותו" ושחטו יב ) (שמות שנאמר אחד,
אחת  בבת שחטו אם "יכול, מז): (יב , דרשב "י  ובמכילתא
אותו". יעשו ישראל עדת כל תלמודֿלומר פסול, יהא

סד.50) בפסחים פ "ד.51)משנה פסחים תופסתא
שניה.52) פעם הלויים את 53)קוראים לגמור הספיקו לא

שהיו  "לפי  נד:), סוכה (רש"י  השלישית בפעם ההלל כל
רש"י ). שם, (פסחים במלאכתן" ומהירים מרובין כהנים שם

.È‰‡È˜e ‰‡È˜ Ïk ÏÚ54˙BÚÈ˜z LÏL ÔÈÚ˜Bz «»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ
˙BˆBˆÁa55‰ÚÈ˜˙e ‰Úez ‰ÚÈ˜z :56ÔÈ‡Â Ï‡B‰ . «¬¿¿ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿≈

˙ÚLa ÔÈÚ˜Bz ,Ceq ˙ÚLa Ú˜˙Ï ÌÈÎÒ BÏ¿»ƒƒ¿…«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«
‰ËÈÁL57. ¿ƒ»

כאחד 54) "ויהי  יג) ה, הימיםֿב  (דברי  שכתוב  ההלל. של
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פח                 
         

BzÏaÈ ˙ÎÈ˙ÁÂ92ÈÏÎa93;˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡  «¬ƒ«««¿ƒ¿ƒ≈»ƒ∆««»
CzÁÏ ÏBÎÈ Ì‡Â .˙aM‰ Ì„˜ Ô˙BOÚÏ LÙ‡ È‰L∆¬≈∆¿»«¬»…∆««»¿ƒ»«¿…

B„Èa BzÏaÈ94C˙BÁ  ˙aLa95 ‰LÈ ‰˙È‰ Ì‡Â . ««¿¿»¿«»≈¿ƒ»¿»¿≈»
ÈÏÎa elÙ‡ dÎ˙BÁ96Ïk Lc˜na ˙eL ÔÈ‡L .Ï97. ¿»¬ƒƒ¿ƒ∆≈¿«ƒ¿»¿»

;˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡  ÂÈ˜ ˙Á„‰Â B˙iÏˆ ÔÎÂ¿≈¿ƒ»«¬»«¿»»≈»ƒ∆««»
˙aM‰ Á‡Ï Ô˙BOÚÏ LÙ‡ È‰L98. ∆¬≈∆¿»«¬»¿««««»

יד.85) הלכה למעלה להקטירם 86)ראה אפשר כי  אף 
משום  שתחשך, עד להם ממתינים אין – שבת במוצאי 

סח :). (פסחים בשעתה מצוה סה:87)שחביבה שם משנה
(סו):88) ובגמ ' במועדו", הפסח  את ישראל בני  "ויעשו

לי (="להקריב  בתמיד מועדו ונאמר בפסח , מועדו "נאמר
(שכתוב  השבת את דוחה תמיד מה ב ) כה, במדבר - במועדו
ונסכה", התמיד עולת על בשבתו שבת "עולת שם) (במדבר
את  דוחה פסח  אף  השבת), את דוחה שתמיד שמשמע 

לעזרה,89)השבת". הרבים רשות דרך לעיר מחוץ 
אלא  עצמו" את נושא "החי  אמרו שלא התורה, מן שאסורה
בפיה"מ  (ראה הבהמה את בנושא ולא האדם את בנושא
וגם  טז). הלכה שבת מהלכות ובפי "ח  , ונג: סה: לפסחים
(ראה  מדרבנן אלא אסורה שאינה גופא בירושלים ההעברה
במקדש  זה שאין כיון הותרה, לא – עח ) הערה למעלה

שם). למעלה בלי90)(ראה (אף  ברגליו להביאו
שאיסורו 91)להרכיבו). לעיר מחוץ  אמה אלפיים שהוא

(ראה  שבות גם אסור למקדש חוץ  שהוא וכיון מדרבנן,
מן  שאיסורו מיל, עשר לשנים מחוץ  וכלֿשכן למעלה).
(מאירי ). א הלכה שבת מהלכות בפ "ז כמפורש התורה,

את 92) מכשירים ובחתיכתה כב ). כב , (ויקרא מום שהיא
להלן. ראה להקרבה, רבינו 93)הקרבן בדברי  להלן נראה

מלאכת  כאן שאין ואע "פ  התורה, מן אסורה בכלי  שחתיכה
"מכה  מלאכת כאן יש – ח ) הלכה שבת מהלכות (פ "ט  גוזז
סד  עמוד שם עיין לקרבן, מכשירו בזה שהרי  בפטיש",

צפנתֿפענח . בשם ס  בכך 94)הערה לחתוך הדרך שאין
אסרו  חכמים אלא דאורייתא איסור כאן ואין בסכין, כי ֿאם

קג). בעירובין (רש"י  שבות משום ולא 95)זאת במקדש
במשנה). שם (עירובין משנה 96)במדינה במקדש.

לא  אבל במקדש יבלת חותכין סח :): ופסחים שם (עירובין
בגמרא  דאמר" וכ"חד אסור", וכאן כאן בכלי  ואם במדינה,
בכלי , גם במקדש חותך יבשה, אבל לחה. כשהיבלת שם

מדרבנן. אלא איסורה לעשות 97)שאין אפשר שהיה אף 
מחוץ  והבאתו הרכבתו ורק  במקדש. שהוא כיון שבת, מערב 
הותרה  שלא יט  הלכה (להלן הקדשתו וכן (למעלה), לתחום
חוץ  שהם משום הותרו, לא זמן) לה שקבוע  מפני  אלא

לחםֿמשנה. ועיין סה:98)למקדש, פסחים

.ËÈ˙aLa ‰p‡ÈÈ ‡Ï  ÔÈkÒ ‡È‰ ‡ÏÂ ÁÎL99; »«¿…≈ƒ«ƒ…¿ƒ∆»¿«»
BÓˆ B‡ Ok‰ È˜ ÔÈa d˙B ‡l‡100„Ú BLÈkÓe ∆»¿»≈«¿≈«∆∆¿«¿«ƒ«

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌL BLÈc˜Óe ‰ÊÚÏ B‡ÈnL∆¿ƒ»¬»»«¿ƒ»¿««ƒ∆
˙aLa nÁÓ101‡e‰ „È Á‡Ïk nÁÓ 102ÈtÓe , ¿«≈¿«»¿«≈ƒ¿««»ƒ¿≈
zÓ ‰Âˆn‰103‡lLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . «ƒ¿»À»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…

ÔÈ„Ú BÁÒt LÈc˜‰104Ì‡ Ï‡ ;'ÁÒt ‰Ê' Ó‡ ‡ÏÂ ƒ¿ƒƒ¿¬«ƒ¿…»«∆∆«¬»ƒ
„BÚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈkÒ ‡ÈÈ ‡Ï  BLÈc˜‰ƒ¿ƒ…»ƒ«ƒ»»ƒ¿≈∆≈

ÌÈL„wa105BÁÒt LÈc˜‰Ï eÈz‰ ‰Ó ÈtÓe . «»»ƒƒ¿≈»ƒƒ¿«¿ƒƒ¿
?˙aLa106ÔÓÊ BÏ Úe˜Â ÏÈ‡B‰107BLÈc˜‰Ï zÓ , ¿«»ƒ¿»«¿«À»¿«¿ƒ

B˙‚È‚Á Ì„‡ LÈc˜Ó ÔÎÂ .˙aLa108BÈ‡Â BË ÌBÈa ¿«»¿≈«¿ƒ»»¬ƒ»¿¿≈
LLBÁ109. ≈

למעלה),99) (ראה כרמלית דרך ולא הרבים רשות דרך לא
סו:) סו. (פסחים שבת מערב  להביאו לו אפשר היה שהרי 

בצמרו.100) תוחבו טלה שפסחו מי  "אמרו, סו.) (שם בגמ '
קרניו". בין תוחבו גדי  שפסחו בהמה 101)מי  מנהיג

"לא  י ) כ, (שמות שנאמר ממה בשבת ואיסורו משא. טעונה
קנג: (שבת אחריה מחמר והוא וגו', אתה מלאכה כל תעשה

אֿב ). הלכות שבת מהלכות ופ "כ שם, שאין 102)ורש"י 
זו. במלאכה והגדי  הכבש ממצות 103)דרך לבטלו שלא

אחר  שבות וכל הוא, למקדש שחוץ  ואע "פ  הפסח . הקרבת
למעלה) (ראה שבת מערב  לעשותו יכול היה אם התירו לא

(מאירי ). בו הקילו בשינוי  שעושהו כיון סו:104)– שם
ולא 105) שורך, בבכור תעבוד "לא יט ) טו, (דברים וכתוב 

אסור  שהבכור "מלמד (שם): ובספרי  צאנך". בכור תגוז
מנין, קדשים שאר בכור, אלא לי  אין ועבודה. ודין בגיזה

בגיזה  אסורין שיהיו דין אינו וכו' קדשים שאר וכו' הוא
הי "ח ).106)ועבודה. למעלה (ראה במקדש שלא אפילו

יד).107) הלכה שבת מהלכות ופכ"ג שם, (פסחים ביום לבו
חג 108) של הראשון ביוםֿטוב  להקריב  שצריך חגיגה קרבן

ה'. לפני  להראות מהלכות 109)בבואו ופכ"ג שם, פסחים
שם. שבת

.Î ‰ÙË B‡ ÌeÓ ÏÚa ‡ˆÓÂ ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«∆«¿ƒ¿»««¿≈»
‰‡Ó elÙ‡ .˙aLa ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,Á‡ ËÁBL ‰Ê È‰¬≈∆≈«≈≈¿…≈¿«»¬ƒ≈»

„Á‡ LÎiL „Ú ,CÏB‰Â ËÁBL ‰Ê Á‡ ‰Ê110„Ú B‡ ∆««∆≈¿≈«∆ƒ¿«∆»«
‡e‰ Òe‡ È‰L ,ÈMÏ ‰ÁcÈÂ .CLÁzL111. ∆∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ∆¬≈»

דברים 110) אלו פרק  סוף  פסחים במשנה קצת מתבאר
מום",111)(כסף ֿמשנה). בעל "נמצא הרי  עיון: [צריך

ע "א: בפסחים כמפורש שוגג, אלא אנוס  אינו התחיל, שבו
יעקב  הרה"ג העיר ועוד י . הלכה שגגות מהלכות ופ "ב 
מקריב  בראשון הקריב  ולא בראשון הזיד הרי  קצנלבויגן:

ב ]. הלכה פ "ה להלן כמפורש בשני ,

   1 
שראוי1) מי  ועל למנוייו אלא הפסח  שוחטים שאין יבאר

ראוי . שאינו ולמי  שראוי  למי  שחטו ודין לאכול,

.‡ÂÈÈeÓÏ ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡2:Ó‡pL . ≈¬ƒ∆«∆«∆»ƒ¿»∆∆¡«
‰O‰ ÏÚ eqÎz3‡e‰Lk ÂÈÏÚ ÌÈpÓ˙nL ,„nÏÓ  »…««∆¿«≈∆ƒ¿«ƒ»»¿∆

ÈÁ4Èa ÌÈ‡˜p‰ Ì‰ ÁÒt‰ ÏÚ ÌÈpÓ˙n‰ el‡Â . «¿≈«ƒ¿«ƒ««∆«≈«ƒ¿»ƒ¿≈
‰eÁ5. ¬»

בני2) לשם ולא חי , כשהוא עליו שנמנו החבורה בני  לשם
עבר  אם ה"ה להלן וראה סא.). (פסחים אחרת חבורה

ותכוסו 3)ושחטו. נפשות", "במכסת (שם) כתוב  וגם
"את  כג) כז, (ויקרא שכתוב  כמו מנין, לשון הם ובמכסת

שם). פסחים, (רש"י  הערכך" במכילתא 4)מכסת למדו כן
דרשב "י : ובמכילתא חי . בשה שמדובר הזה הפסוק  מן שם
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פט                  
         

- להלן האמור שה מה שה. להלן ונאמר שה, כאן "נאמר
ולא  חי  שה - כאן האמור שה אף  שחוט , שה ולא חי  שה
(משור  להלן "ונאמר כת"י : גנים' מעין וב 'ילקוט  שחוט ".
האמור  שה מה יג), כב , (שמות חיים שה עד) חמור עד

קיד). אות שם שלמה' ('תורה וכו'" חי  סא,5)להלן שם
מקומות. כמה ובעוד א.

.‡e‰Â .Lk  BÓˆÚÏ ÁÒt‰ ˙‡ ËÁML „ÈÁÈ»ƒ∆»«∆«∆«¿«¿»≈¿
ÏÎ‡Ï Èe‡ ‰È‰iL6Blk ˙‡7‡lL ÔÈÏczLÓe . ∆ƒ¿∆»∆¡…∆Àƒ¿«¿ƒ∆…

„ÈÁÈ ÏÚ ‰lÁzÎÏ ËÁMÈ8B˙‡ eOÚÈ :Ó‡pL ,9. ƒ»≈¿«¿ƒ»«»ƒ∆∆¡««¬…

כרבי6) ופסק  יוסי , ורבי  יהודה רבי  נחלקו - א צא, בפסחים
לאכלו, ויכול ש"יחיד יהודה) רבי  נגד כמותו (שהלכה יוסי 
לפי "איש ד): יב , (שמות שנאמר לפי  עליו", שוחטין
את  לו לשחוט  מותר לאכלו, ויכול שיחיד הרי  אכלו",

שוחטין 7)הפסח . - לאכלו ויכול "יחיד שם: בברייתא
עליהן", שוחטין אין - לאכלו יכולין ואין עשרה עליו,
פעמים  אומר, יוסי  "רבי  ה) טז, (דברים ראה פ ' וב 'ספרי '
ואין  עשרה שהם ופעמים עליו, אותו ושוחטים אחד שהוא
אין  לאוכלו יכולים ואינן עשרה כו' עליהם אותו שוחטים
הרי פסול". לידי  הפסח  את יביאו שלא עליהן, אותו שוחטין
ויכול  "יחיד פירש: שם ורש"י  כולו. באכילת שמדובר

כזית". אותו 8)לאכול יעשו האי  "ורבנן, א: צה, פסחים
ליה, עבדי  מאי  שני ) פסח  לענין יב  ט , בבמדבר (הנאמר
דכמה  היחיד, על הפסח  את שוחטין שאין ליה מיבעי 
להשתדל  שאפשר מה שכל =) מהדרינן לאהדורי  דאפשר
שסוגיא  רבינו וסובר משתדלים)". – היחיד על לשחוט  שלא
היחיד, על לשחוט  שמתיר יוסי  רבי  דברי  לפי  היא זו
לשחוט  שלא שאפשר, כמה עד להשתדל יש ואף ֿעלֿפי ֿכן
על  שוחטין שאין הסובר יהודה לרבי  שאילו היחיד. על
הפסוק  מן כן למד כבר שהרי  זה, לפסוק  צורך אין היחיד,
"כמה  לומר שייך וגם באחד", הפסח  את לזבוח  תוכל "לא
ולפי "ז  הדין. מצד זהו שהרי  מהדרינן", לאהדורי  דאפשר
אין  שני  שפסח  שכשם שני , מפסח  ראשון פסח  למדו
כתבו  וכן ראשון, בפסח  הדין כן ביחיד, לכתחילה שוחטין
נראה  (וכן בכסף ֿמשנה. וראה מיבעי , ד"ה שם ה'תוספות'
על  שוחטין אין ראשון שפסח  למאןֿדאמר שאף  נא. ביומא
"יעשו  שהפסוק  הרי  היחיד, על שוחטין שני  פסח  – היחיד
שאינה  מצוה שזוהי  לומר וצריך לכתחילה. אלא אינו אותו"

צה.) שם ראה גופו, זו:9)על בלשון נאמרו פסוקם שני 
יעשו  ישראל עדת "כל מז: יב , שמות ראשון, בפסח  א',
הפסח  חוקת "ככל יב : ט , במדבר שני , בפסח  וב ' אותו",
למעלה  שנזכרה א צה, בפסחים הסוגיא ולפי  אותו". יעשו
בשם  שכתב  מה בכסף ֿמשנה ועי ' השני , לפסוק  הכוונה –

רבינו. של בנו אברהם ר' הרב 

.‚Èe‡L ÈÓ ÏÚ ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡≈¬ƒ∆«∆«∆»«ƒ∆»
ÏÎ‡Ï10ÔË˜ ‰eÁ ÈaÓ „Á‡ ‰È‰ .11B‡ Ô˜Ê B‡ ∆¡…»»∆»ƒ¿≈¬»»»»≈

Êk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ Ì‡ :‰ÏBÁÂÈÏÚ ÔÈËÁBL  ˙È12Ì‡Â , ∆ƒ»∆¡…¿«ƒ¬ƒ»»¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡  Â‡Ï13BÏÎ‡ ÈÙÏ LÈ‡ :Ó‡pL ; »≈¬ƒ»»∆∆¡«ƒ¿ƒ»¿

‰‡Ó ÏL ‰eÁ elÙ‡ .ÏÎ‡Ï Èe‡ ‰È‰iL „Ú «∆ƒ¿∆»∆¡…¬ƒ¬»∆≈»
ÔÈËÁBL ÔÈ‡  ˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â¿≈»∆»≈∆»∆¡…¿«ƒ≈¬ƒ

Ô‰ÈÏÚ14. ¬≈∆

דלהלן.10) כזית, והיינו: א. סא, פסחים סוכה 11)משנה,
את  עליו שוחטין צלי  כזית לאכול (קטן) "יכול ב : מב ,
ואף ֿעלֿפי אכלו", לפי  איש ד) יב , (שמות שנאמר הפסח ,
נפשות" "במכסת בכלל הוא – "איש" בכלל אינו שקטן
בא) פ ' (שמות במכילתא גם וראה דרשב "י ). (מכילתא

בסמוך. להלן א.12)המובאת צא, פסחים משנה,
יצאו 13) אכלו, לפי  איש "ת"ל בא: פ ' שמות מכילתא,

שוחטין  שאין כזית, לאכול יכולין שאינן והקטן החולה
יכול  שאינו ולמי  לאכול, שיכול למי  "שחטו ואם עליהן".

ה"ה). (להלן כשר" וכו' שם.14)לאכול פסחים,
בוודאי קטנה, החבורה אם פירושו: הוא כן זה, ו"אפילו"
יכול  מהם אחד כל כשאין הפסח , את עליהם שוחטים שאין
אפילו  אלא פסול, לידי  הפסח  את יביאו שהרי  כזית, לאכול
הפסח  את שיביאו חשש שאין אדם, בני  מאה בחבורה ישנם
שוחטים  אין זאת בכל – אותו יאכלו שבוודאי  פסול, לידי 

כזית. לאכול יכול מהם אחד כל שאין כיון עליהם,

.„ÌÈpË˜ B‡ ÌÈ„ÚÂ ÌÈL ‰eÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ¬»»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ
ÌÈ„ÚÂ15Ô‰ÈÈa L‡ ˙el˜ ‰È‰z ‡lL ÈtÓ ,16. «¬»ƒƒ¿≈∆…ƒ¿∆«…≈≈∆

ÈL ÁÒÙa elÙ‡ ,ÌÈL dlk ‰eÁ ÌÈOBÚ Ï‡17, ¬»ƒ¬»À»»ƒ¬ƒ¿∆«≈ƒ
ÌÈ„Ú dlk B‡18ÏÏkÓ eÈ‰iL ÌÈpËw‰ ÏÚ ÔÈËÁBLÂ . À»¬»ƒ¿¬ƒ««¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿«
‰eÁ‰ Èa19,ÌÈpË˜ dlk ‰eÁ ‰È‰zL ‡Ï , ¿≈«¬»…∆ƒ¿∆¬»À»¿«ƒ

˙Ú„ Èa ÔÈ‡L20ÔÎÂ .21dlk ‰eÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ∆≈»¿≈««¿≈≈ƒ¬»À»
ÌÈB‡ B‡ ÌÈ˜Ê B‡ ÌÈÏBÁ22ÔÈÏBÎÈ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈ƒ¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒ

ÏÎ‡Ï23‰ËeÚÓ Ì˙ÏÈÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ;24eÈ‡LÈ ‡nL , ∆¡…ƒ«¬ƒ»»¿»∆»«¿ƒ
ÏÚ eËÁLÂ eÚ Ì‡Â .Ïeqt È„ÈÏ e‰e‡ÈÈÂ ÁÒt‰«∆«ƒƒƒ≈ƒ¿ƒ»¿¿»¬«

Lk  BÊ ‰eÁ25dlk ‰eÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¬»»≈¿≈≈ƒ¬»À»
ÌÈb26Ba e˜c˜„È ‡nL ,27Ì‡Â .Ïeqt È„ÈÏ e‰e‡ÈÈÂ ≈ƒ∆»¿«¿¿ƒƒƒ≈ƒ¿ƒ

Lk  Ô‰ÈÏÚ eËÁL28. »¬¬≈∆»≈

שם.15) וגמ ' ערוה 16)משנה לידי  מביאה ראש  וקלות
שם: ובגמרא ה"ז). דעות מהל' ופ "ב  מי "ג, פ "ג (אבות
ועבדים  קטנים רש"י ), (עבירה, תפלות משום ועבדים "נשים

רש"י ). זכור, (דמשכב  פריצותא" בחול,17)משום שחל
שפסח  עצמן, בפני  עליהן שוחטין אין - בשבת חל אם  אבל
ה"ח ). פ "ה (להלן השבת את דוחה ואינו רשות להם שני 
יוסי : ורבי  יהודה רבי  נחלקו צא:) (פסחים בברייתא והנה
שוחטין  ראשון) פסח  =) בראשון "אשה יהודה רבי  לפי 
טפילה  אותה עושין שני ) פסח  =) ובשני  עצמה, בפני  עליה
בפני עליה שוחטין בשני  "אשה יוסי  ולרבי  לאחרים".
מדובר  רבינו דעת ולפי  בראשון". לומר צריך ואין עצמה,
יהודה  לרבי  גם בחול, חל אם אבל בשבת. י "ד כשחל שם
יהודה  כרבי  הלכה רבינו ופסק  עצמה, בפני  עליה שוחטין
ולחםֿמשנה  בכסף ֿמשנה וראה פ "ה, להלן ספר' ('קרית
שוחטין  אין בחול שגם סובר יהודה רבי  כי  גם (ויתכן שם).
שאמר  (שם), אלעזר כרבי  פסק  ורבינו עצמה, בפני  עליה
תלוי וזה עליה. שוחטין שבחול הרי  שבת, דוחה שאינו
שמעון  ורבי  יוסי  ורבי  יהודה רבי  בה שנחלקו בפלוגתא
סומכות  אין נשים יהודה רבי  שלדעת - א לג, השנה בראש
סומכין  ישראל בני  – ישראל בני  אל "דבר שנאמר רשות, -
שנאמר  שני , פסח  לענין כן וכמו סומכות", ישראל בנות  ואין
דברי שם, (פסחים אשה ולא איש ההוא, האיש ישא חטאו
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BzÏaÈ ˙ÎÈ˙ÁÂ92ÈÏÎa93;˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡  «¬ƒ«««¿ƒ¿ƒ≈»ƒ∆««»
CzÁÏ ÏBÎÈ Ì‡Â .˙aM‰ Ì„˜ Ô˙BOÚÏ LÙ‡ È‰L∆¬≈∆¿»«¬»…∆««»¿ƒ»«¿…

B„Èa BzÏaÈ94C˙BÁ  ˙aLa95 ‰LÈ ‰˙È‰ Ì‡Â . ««¿¿»¿«»≈¿ƒ»¿»¿≈»
ÈÏÎa elÙ‡ dÎ˙BÁ96Ïk Lc˜na ˙eL ÔÈ‡L .Ï97. ¿»¬ƒƒ¿ƒ∆≈¿«ƒ¿»¿»

;˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡  ÂÈ˜ ˙Á„‰Â B˙iÏˆ ÔÎÂ¿≈¿ƒ»«¬»«¿»»≈»ƒ∆««»
˙aM‰ Á‡Ï Ô˙BOÚÏ LÙ‡ È‰L98. ∆¬≈∆¿»«¬»¿««««»

יד.85) הלכה למעלה להקטירם 86)ראה אפשר כי  אף 
משום  שתחשך, עד להם ממתינים אין – שבת במוצאי 

סח :). (פסחים בשעתה מצוה סה:87)שחביבה שם משנה
(סו):88) ובגמ ' במועדו", הפסח  את ישראל בני  "ויעשו

לי (="להקריב  בתמיד מועדו ונאמר בפסח , מועדו "נאמר
(שכתוב  השבת את דוחה תמיד מה ב ) כה, במדבר - במועדו
ונסכה", התמיד עולת על בשבתו שבת "עולת שם) (במדבר
את  דוחה פסח  אף  השבת), את דוחה שתמיד שמשמע 

לעזרה,89)השבת". הרבים רשות דרך לעיר מחוץ 
אלא  עצמו" את נושא "החי  אמרו שלא התורה, מן שאסורה
בפיה"מ  (ראה הבהמה את בנושא ולא האדם את בנושא
וגם  טז). הלכה שבת מהלכות ובפי "ח  , ונג: סה: לפסחים
(ראה  מדרבנן אלא אסורה שאינה גופא בירושלים ההעברה
במקדש  זה שאין כיון הותרה, לא – עח ) הערה למעלה

שם). למעלה בלי90)(ראה (אף  ברגליו להביאו
שאיסורו 91)להרכיבו). לעיר מחוץ  אמה אלפיים שהוא

(ראה  שבות גם אסור למקדש חוץ  שהוא וכיון מדרבנן,
מן  שאיסורו מיל, עשר לשנים מחוץ  וכלֿשכן למעלה).
(מאירי ). א הלכה שבת מהלכות בפ "ז כמפורש התורה,

את 92) מכשירים ובחתיכתה כב ). כב , (ויקרא מום שהיא
להלן. ראה להקרבה, רבינו 93)הקרבן בדברי  להלן נראה

מלאכת  כאן שאין ואע "פ  התורה, מן אסורה בכלי  שחתיכה
"מכה  מלאכת כאן יש – ח ) הלכה שבת מהלכות (פ "ט  גוזז
סד  עמוד שם עיין לקרבן, מכשירו בזה שהרי  בפטיש",

צפנתֿפענח . בשם ס  בכך 94)הערה לחתוך הדרך שאין
אסרו  חכמים אלא דאורייתא איסור כאן ואין בסכין, כי ֿאם

קג). בעירובין (רש"י  שבות משום ולא 95)זאת במקדש
במשנה). שם (עירובין משנה 96)במדינה במקדש.

לא  אבל במקדש יבלת חותכין סח :): ופסחים שם (עירובין
בגמרא  דאמר" וכ"חד אסור", וכאן כאן בכלי  ואם במדינה,
בכלי , גם במקדש חותך יבשה, אבל לחה. כשהיבלת שם

מדרבנן. אלא איסורה לעשות 97)שאין אפשר שהיה אף 
מחוץ  והבאתו הרכבתו ורק  במקדש. שהוא כיון שבת, מערב 
הותרה  שלא יט  הלכה (להלן הקדשתו וכן (למעלה), לתחום
חוץ  שהם משום הותרו, לא זמן) לה שקבוע  מפני  אלא

לחםֿמשנה. ועיין סה:98)למקדש, פסחים

.ËÈ˙aLa ‰p‡ÈÈ ‡Ï  ÔÈkÒ ‡È‰ ‡ÏÂ ÁÎL99; »«¿…≈ƒ«ƒ…¿ƒ∆»¿«»
BÓˆ B‡ Ok‰ È˜ ÔÈa d˙B ‡l‡100„Ú BLÈkÓe ∆»¿»≈«¿≈«∆∆¿«¿«ƒ«

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌL BLÈc˜Óe ‰ÊÚÏ B‡ÈnL∆¿ƒ»¬»»«¿ƒ»¿««ƒ∆
˙aLa nÁÓ101‡e‰ „È Á‡Ïk nÁÓ 102ÈtÓe , ¿«≈¿«»¿«≈ƒ¿««»ƒ¿≈
zÓ ‰Âˆn‰103‡lLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . «ƒ¿»À»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…

ÔÈ„Ú BÁÒt LÈc˜‰104Ì‡ Ï‡ ;'ÁÒt ‰Ê' Ó‡ ‡ÏÂ ƒ¿ƒƒ¿¬«ƒ¿…»«∆∆«¬»ƒ
„BÚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈkÒ ‡ÈÈ ‡Ï  BLÈc˜‰ƒ¿ƒ…»ƒ«ƒ»»ƒ¿≈∆≈

ÌÈL„wa105BÁÒt LÈc˜‰Ï eÈz‰ ‰Ó ÈtÓe . «»»ƒƒ¿≈»ƒƒ¿«¿ƒƒ¿
?˙aLa106ÔÓÊ BÏ Úe˜Â ÏÈ‡B‰107BLÈc˜‰Ï zÓ , ¿«»ƒ¿»«¿«À»¿«¿ƒ

B˙‚È‚Á Ì„‡ LÈc˜Ó ÔÎÂ .˙aLa108BÈ‡Â BË ÌBÈa ¿«»¿≈«¿ƒ»»¬ƒ»¿¿≈
LLBÁ109. ≈

למעלה),99) (ראה כרמלית דרך ולא הרבים רשות דרך לא
סו:) סו. (פסחים שבת מערב  להביאו לו אפשר היה שהרי 

בצמרו.100) תוחבו טלה שפסחו מי  "אמרו, סו.) (שם בגמ '
קרניו". בין תוחבו גדי  שפסחו בהמה 101)מי  מנהיג

"לא  י ) כ, (שמות שנאמר ממה בשבת ואיסורו משא. טעונה
קנג: (שבת אחריה מחמר והוא וגו', אתה מלאכה כל תעשה

אֿב ). הלכות שבת מהלכות ופ "כ שם, שאין 102)ורש"י 
זו. במלאכה והגדי  הכבש ממצות 103)דרך לבטלו שלא

אחר  שבות וכל הוא, למקדש שחוץ  ואע "פ  הפסח . הקרבת
למעלה) (ראה שבת מערב  לעשותו יכול היה אם התירו לא

(מאירי ). בו הקילו בשינוי  שעושהו כיון סו:104)– שם
ולא 105) שורך, בבכור תעבוד "לא יט ) טו, (דברים וכתוב 

אסור  שהבכור "מלמד (שם): ובספרי  צאנך". בכור תגוז
מנין, קדשים שאר בכור, אלא לי  אין ועבודה. ודין בגיזה

בגיזה  אסורין שיהיו דין אינו וכו' קדשים שאר וכו' הוא
הי "ח ).106)ועבודה. למעלה (ראה במקדש שלא אפילו

יד).107) הלכה שבת מהלכות ופכ"ג שם, (פסחים ביום לבו
חג 108) של הראשון ביוםֿטוב  להקריב  שצריך חגיגה קרבן

ה'. לפני  להראות מהלכות 109)בבואו ופכ"ג שם, פסחים
שם. שבת

.Î ‰ÙË B‡ ÌeÓ ÏÚa ‡ˆÓÂ ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«∆«¿ƒ¿»««¿≈»
‰‡Ó elÙ‡ .˙aLa ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,Á‡ ËÁBL ‰Ê È‰¬≈∆≈«≈≈¿…≈¿«»¬ƒ≈»

„Á‡ LÎiL „Ú ,CÏB‰Â ËÁBL ‰Ê Á‡ ‰Ê110„Ú B‡ ∆««∆≈¿≈«∆ƒ¿«∆»«
‡e‰ Òe‡ È‰L ,ÈMÏ ‰ÁcÈÂ .CLÁzL111. ∆∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ∆¬≈»

דברים 110) אלו פרק  סוף  פסחים במשנה קצת מתבאר
מום",111)(כסף ֿמשנה). בעל "נמצא הרי  עיון: [צריך

ע "א: בפסחים כמפורש שוגג, אלא אנוס  אינו התחיל, שבו
יעקב  הרה"ג העיר ועוד י . הלכה שגגות מהלכות ופ "ב 
מקריב  בראשון הקריב  ולא בראשון הזיד הרי  קצנלבויגן:

ב ]. הלכה פ "ה להלן כמפורש בשני ,

   1 
שראוי1) מי  ועל למנוייו אלא הפסח  שוחטים שאין יבאר

ראוי . שאינו ולמי  שראוי  למי  שחטו ודין לאכול,

.‡ÂÈÈeÓÏ ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡2:Ó‡pL . ≈¬ƒ∆«∆«∆»ƒ¿»∆∆¡«
‰O‰ ÏÚ eqÎz3‡e‰Lk ÂÈÏÚ ÌÈpÓ˙nL ,„nÏÓ  »…««∆¿«≈∆ƒ¿«ƒ»»¿∆

ÈÁ4Èa ÌÈ‡˜p‰ Ì‰ ÁÒt‰ ÏÚ ÌÈpÓ˙n‰ el‡Â . «¿≈«ƒ¿«ƒ««∆«≈«ƒ¿»ƒ¿≈
‰eÁ5. ¬»

בני2) לשם ולא חי , כשהוא עליו שנמנו החבורה בני  לשם
עבר  אם ה"ה להלן וראה סא.). (פסחים אחרת חבורה

ותכוסו 3)ושחטו. נפשות", "במכסת (שם) כתוב  וגם
"את  כג) כז, (ויקרא שכתוב  כמו מנין, לשון הם ובמכסת

שם). פסחים, (רש"י  הערכך" במכילתא 4)מכסת למדו כן
דרשב "י : ובמכילתא חי . בשה שמדובר הזה הפסוק  מן שם
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שנשים  שמעון ורבי  יוסי  רבי  לדעת אבל יהודה), רבי 
בפ "ג  רבינו שכתב  (כמו כוותייהו והלכה רשות, - סומכות
ד) ס "ק  יז סי ' לאו"ח  הגר"א ביאור וראה ה"ט , ציצית מהל'
עליהן  ושוחטין רשות - שני  פסח  מקריבות נשים כן כמו –
"בשני שאמר שם אלעזר רבי  כוונת וזוהי  עצמן. בפני 
"ובראשון  בחול, שני  פסח  להקריב  לה מותר כלומר רשות",
ועי ' כנ"ל. דוחה, אינו השני  אבל השבת", את ודוחה חובה

שמח '). ֿ 18)'אור (כסף  במצוות לאשה שווה שהעבד
ה"ג.19)משנה). למעלה נותר 20)ראה לידי  ויביאוהו

מ "ז). פ "ח  פסחים משניות על גדול' שם 21)('אור משנה,
א. מ 22)צא, אחד לו שמת ביום מי  – הקרובים שבעת

עליו  חלה שכבר חצות, לאחר שמת והוא אונן. הוא המיתה
היום  חצות קודם מת אם אבל האנינות, קודם הפסח  חובת
להלן  וראה א. צח , בפסחים כמבואר שני , לפסח  נדחה הוא

ה"ט . כזית,23)פ "ו לאכול יכול מהם אחד כל כלומר,
ה"ט ). פ "ו (להלן בערב  לאכול לו מותר האונן ואף 

כן 24) וכמו מועטה. והחולה הזקן של אכילתם כלומר,
בפירוש  (רבינו אבילותו לגודל דבר יאכל לא שמא האונן,

שם). הוא 25)המשניות, וכן כזית. לאכול יכולים שהרי 
מלעשות  פטורין פסול, בהן אירע  אם "לפיכך שם: במשנה,
הדם, עליהם ונזרק  פסח  שחטו אם לומר, "רוצה שני ". פסח 
אירע  ואחרֿכך עליהם, לשחוט  ראוי  אין שלכתחילה ואע "פ 
במת, ונטמאו הזקנים או החולים או האוננים באלו פסול
שני , פסח  מלעשות הן פטורין בלילה, לאכול יכולים שאינם
ב 'אור  וראה פסח ". לעשות ראויים והם שחטוהו שהם לפי 
חבורה  על גם מוסב  זה כי  שמפרש שם, משניות על גדול'

יוםֿטוב '. כה'תוספות ודלא קטנים, ב .26)של צא, שם
ויפסלוהו 27) לדקדק  עליו יחמירו תורה בני  שאינן משום

וכן  ידקדקו", לא "שמא תימן: ובכת"י  שם). (רש"י  חנם על
ה"ז: פ "ח  פסחים ה'ירושלמי ' עלֿפי  והוא וויניציאה, בדפוס 
אין  מקולקלין שהן מתוך גרים, של חבורה עושין "אין
ב 'תוספות' ועי ' פסול". לידי  אותו מביאין והם בו מדקדקין

שמא. ד"ה ('הר 28)שם שלמעלה וזקנים מחולים נלמד
המוריה').

.‰BËÁL29ÂÈÈeÓÏ ‡lL30„Á‡ Ïk ÔÈ‡L ÈÓÏ B‡ ¿»∆…ƒ¿»¿ƒ∆≈»∆»
˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ Ô‰Ó31ÌÈÏÚÏ BËÁML B‡32B‡ ≈∆»∆¡…¿«ƒ∆¿»«¬≈ƒ

ÌÈ‡ÓËÏ33ÏeÒt 34ÈÓÏe ÏÎ‡Ï ÏBÎiL ÈÓÏ BËÁL . ƒ¿≈ƒ»¿»¿ƒ∆»∆¡…¿ƒ
,ÂÈÈeÓÏ ‡lLÂ ÂÈÈeÓÏ ,˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»∆¡…¿«ƒƒ¿»¿∆…ƒ¿»

ÌÈÏeÓÏ35Lk  ÌÈ‡ÓËÏÂ ÌÈB‰ËÏ ,ÌÈÏÚÏÂ36; ¿ƒ¿«¬≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈
el‡k ÌÈÁ‡‰Â ,‰ÎÏ‰k ÔÈÏÎB‡ BÏ ÔÈÈe‡‰ el‡L∆≈»¿ƒ¿ƒ«¬»»¿»¬≈ƒ¿ƒ

.Ì‰ÈÏÚ LÁ ‡Ï…»«¬≈∆

א.29) סא, פסחים שחטו 30)משנה, יכול שם: ברייתא,
במכסת  ת"ל וכשר, המצוה על כעובר יהא למנוייו, שלא

לעכב . הכתוב  עליו שנה אינו 31)תכוסו, שהקרבן כגון
למעלה  (ראה כזית ואחד אחד לכל החבורה בני  לכל מספיק 
לאכול  יכולים שאינן זקנים או חולים שהיו כגון או ה"ב ),
שם: ובגמ ' שם. שבמשנה, לאוכליו" "שלא והיינו כזית.
פסול), (שהוא לן מנא לאוכליו שלא למנויו, שלא אשכחן
איתקש  תכוסו" אכלו לפי  "איש ד) יב , (מות קרא אמר

למנויין. שאסורים 32)אוכלין נימולו, שלא ישראלים

יאכל  לא ערל "וכל מח ) (שם, שנאמר כמו הפסח , לאכול
הפסח  מבשר כזית שאכל שערל ה"ח  פ "ט  להלן וראה  בו".

לוקה. כמו 33)– שני , לפסח  ונדחים בפסח  שאסורים
לנפש  טמאים היו אשר אנשים "ויהי  ו) ט , (במדבר שנאמר

ההוא". ביום הפסח  לעשות יכלו ולא משנה,34)אדם,
שנימולו.35)שם. להלן.36)ישראלים וראה שם.

.Â ÌÈÏÚÂ ÌÈÏeÓ ÌLÏ Ìc‰ ˜ÊÂ ÌÈÏeÓÏ BËÁL¿»¿ƒ¿»««»¿≈ƒ«¬≈ƒ
ÏeÒt37Ôa˜‰ wÚ ‡È‰L ,‰eÓÁ ‰˜Èf‰L ;38. »∆«¿ƒ»¬»∆ƒƒ««»¿»

etk˙iL ÌÈÏeÓÏ BËÁL39È‰L ;ÏeÒt  ÌÈÏÚ Ba ¿»¿ƒ∆ƒ¿«¿¬≈ƒ»∆¬≈
‰˜Èfa ÌÈÏÚ ˙LÁÓ LÈ40˜ÊÏ ÂÈÏÎB‡Ï BËÁL . ≈«¬∆∆¬≈ƒ«¿ƒ»¿»¿¿»ƒ¿…

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lL BÓc41Lk ÁÒt‰ 42Ì„‡ ÔÈ‡Â , »∆…¿¿»«∆«»≈¿≈»»
B˙BÁ È„È B ‡ˆBÈ43ÌÈÏÎB‡ ˙LÁÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ≈¿≈»¿ƒ∆≈«¬∆∆¿ƒ

‰˜Èfa44. «¿ƒ»

בברייתא,37) שם שפירש חסדא כרב  - ב  סא, פסחים
בו", יאכל לא ערל "כל שם) (שמות, בתורה נאמר כדלהלן:
אבל  ערלים), שכולם =) ערלה כולה משמע  ערל" "וכל
פסלה, לא – ערלים) וגם מולים גם בהם שיש =) מקצתה
שאין  ללמדנו הפסח ", חוקת "זאת מג) (יב , שם נאמר ושוב 
גם  פוסלת בזריקה אבל בשחיטה, אלא אמורים הדברים
האחרונים) מן =) בתרא אשי  שרב  ואף ֿעלֿפי  ערלה. מקצת
השני והכתוב  ערלה, מקצת אפילו משמע  ערל" ש"וכל סובר
בין  ערלה" "כולה שדוקאו ללמד בא הפסח " חוקת "זאת
שכלל  אע "פ  אשי , כרב  הלכה אין – בזריקה בין בשחיטה
בן  יהודה רבי  נחלקו שכבר משום כבתרא", "הלכה הוא
בן  יהודה שרבי  זה בכעין - א עח , בסנהדרין ורבנן בתירא
וחכמים  שהוא, כל נפש הוא נפש" ש"כל סובר בתירה
ה"ו) רוצח  מהל' (פ "ד רבינו ופסק  הנפש", "כל סוברים
 ֿ (לחם ערלה כולה היינו ערל", "וכל כאן כן וכמו כרבנן.

חומריה 38)משנה). "ומאי  חסדא: לרב  שם, פסחים
לאחר  הקרבן את לאכול (חושב  פיגול מקבע  דלא דזריקה
פיגול  מקיים שלא רש"י  ומפרש בזריקה", אלא אכילתו) זמן
פסול. הרצאת כך כשר, כהרצאת וכו' בזריקה אלא

שיתכפרו.39) לשם 40)עלֿמנת הזריקה בשעת שהחושב 
חסדא). כרב  (שם, הקרבן את פוסל או 41)ערלים, זקנים

ב '42)חולים. כת"י  נוסחת לפי  - ב  עח , שם ברייתא,
לפני גם היה וכן בר"ח . הוא וכן שם, סופרים' ב 'דקדוקי 
הוא  וכן עיי "ש. שחטו, ד"ה - א סא, למעלה ה'תוספות'

ה"ב . דפסחים פ "ה בכת"י43)ב 'ירושלמי ' גם הנוסחא כן
(נד  א סא, בפסחים ה'מאירי ' הביא וכן רומי . ובדפוס  תימן

) רבינו בשם הספר) מדפי  אבן',ע "ד 'טורי  בהגהות וראה
מפורש: שם שבברייתא ואע "פ  איש'). וב 'חזון שמח ' וב 'אור
הנוסחא  היתה רבינו שלפי  נראה חובתו", ידי  בו יוצא "אדם
שם: הברייתא מלשון נראה וכן וכו'", יוצא אדם "ואין שם
כשר  אם מובן: ואינו וכו'". יוצא ואדם כשר עצמו "הפסח 
אלא  להשמיענו? בא ומה בו, שיוצאים בוודאי  - הוא
מצינו  זה וכעין וכו'". יוצא אדם "ואין שהנוסחא: עלֿכרחך
ולא  שכשרה חולין, לשם ששחטה בחטאת - ב  מו, בזבחים
שנזבחו  הזבחים כל כן וכמו חובה, לשם לבעלים  עלתה
(זבחים  חובה לשם לבעלים עלו ולא כשרים - לשמן שלא

וזקנים"44)ב .). "חולים בשביל הזריקה בשעת החושב 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



צי                  
         

ומפרש  הקרבן. את פוסל זה אין כזית, לאכול יכולים שאינם
תכוסו" אכלו לפי  "איש שהפסוק  שם) (פסחים, רש"י 
כמו  בשחיטה. נאמר פסול) לאוכליו שלא ממנו (שלומדים
הוא, סורסי  לשון "תכוסו" אומר, "רבי  סא.) (פסחים שאמרו
וראה  זה". טלה לי ) (שחוט  לי  כוס  לחבירו שאומר כאדם

א. ד, בזבחים עוד

.ÊÈÓ45˙ÚLa ‰ÏBÁÂ ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡Èa ‡e‰L ƒ∆»ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆ƒ¿«
‰ËÈÁL ˙ÚLa ‰ÏBÁ B‡ ,‰˜ÈÊ46˙ÚLa ‡Èe ¿ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»»ƒƒ¿«

ÔÈËÁBL ÔÈ‡  ‰˜ÈÊ47ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÊÂ48‰È‰iL „Ú , ¿ƒ»≈¬ƒ¿¿ƒ»»«∆ƒ¿∆
‰˜ÈÊ ˙ÚL „Ú ‰ËÈÁL ˙ÚMÓ ‡Èa49. »ƒƒ¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ»

ב .45) עח , שם מן 46)ברייתא, כזית לאכול יכול שאינו
פ "ז). פסחים (תוספתא, חולה 47)הפסח  היה אם כלומר,

שחיטה. וחולה 48)בשעת שחיטה בשעת בריא היה אם
זריקה. שחיטה 49)בשעת "בשעת שם: בתוספתא,

דם". זריקת ובשעת

.ÁÌ„‡ ËÁBL50È„È ÏÚ51ÌÈpËw‰ Bze Ba52ÏÚÂ ≈»»«¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿«
ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ BcÚ È„È53‡lL ÔÈa ÔzÚcÓ ÔÈa ¿≈«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ≈ƒ«¿»≈∆…

ÔzÚcÓ54Bze Ba È„È ÏÚ ËÁBL BÈ‡ Ï‡ ; ƒ«¿»¬»≈≈«¿≈¿ƒ
ÌÈÏB„b‰55ÌÈÚ‰ B˙ÁÙLÂ BcÚ È„È ÏÚ ‡ÏÂ56‡ÏÂ «¿ƒ¿…«¿≈«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿…

BzL‡ È„È ÏÚ57eÁÓ ‡ÏÂ e˜˙L Ì‡Â .ÔzÚcÓ ‡l‡ «¿≈ƒ¿∆»ƒ«¿»¿ƒ»¿¿…ƒ
ÔzÚcÓ ‰Ê È‰ 58. ¬≈∆ƒ«¿»

א.50) פח , לחנכן 52)בשביל.51)פסחים עליו שמוטל
שם). ימשכו 53)(רש"י  כרחם ועל עליו, שסומכין מפני 

שם). (רש"י  (שמות 54)אחריו שכתוב  כמו כרחן. בעל
הבית  שבעל משמע  לבית". שה וכו' להם "ויקחו ג) יב ,
יכולין  אינם שהרי  לדעתם, צריך ואין ביתו בני  לכל יקחנו

שם). (פסחים, שולחן 55)למחות על סמוכין אם אפי '
ע "י ). ד"ה שם ('תוספות' למחות בידם שיש משום אביהם,

כי ֿאם 56) להיות יכולה אינה עברית שפחה כי  אף 
– גדלות סימני  בהבאת לחפשי  יוצאת היא שהרי  בקטנותה,
לחנכה, עליו שאין כיון מדעתה, אלא בשבילה שוחטין אין

שם). (רש"י  למחות יכולה 57)יכולה היא שגם משום
יכ  עז:) (גיטין קיימאֿלן שהרי  שתאמר למחות, אשה ולה

שם). (רש"י , לצרכך עושה ואיני  ניזונת איני  לבעלה
שם.58) פסחים,

.ËBcÚ È„È ÏÚÂ ÌÈpËw‰ Bze Ba È„È ÏÚ ËÁL»««¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿«¿≈«¿
 ÔÓˆÚÏ Ô‰ eËÁLÂ eÎÏ‰Â ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ¿ƒ¿»«¿«¬ƒ¿»¿¿»¬≈¿«¿»

Ôa ÏLa ÔÈ‡ˆBÈ59. ¿ƒ¿∆«»

שם).59) (פסחים, עצמן בשל יוצאין ואין

.ÈÈ„È ÏÚÂ ÌÈÏB„b‰ Bze Be BzL‡ È„È ÏÚ ËÁL»««¿≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«¿≈
ÔÓˆÚÏ Ô‰ eËÁLÂ ,ÌÈÚ‰ B˙ÁÙLÂ BcÚ60ÔÈ‡  «¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¬≈¿«¿»≈

ÔÓˆÚ ÏLa ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,‰fÓ ÏB„b ÈeÁÓ EÏ61. ¿ƒ»ƒ∆¿≈»¿ƒ∆»¿∆«¿»

בפירוש.60) מיחו לא כי  שם.61)אף  פסחים,

.‡È‰M‡‰62dÏÚa ˙Èa ‡È‰L63‰È‡ ‰ÈÏÚ ËÁL , »ƒ»∆ƒ¿≈«¿»»«»∆»»ƒ»
dÏÚa ‰ÈÏÚ ËÁLÂ64dÏÚa ÏMÓ ÏÎ‡z 65‰˙È‰ . ¿»«»∆»«¿»…«ƒ∆«¿»»¿»

CeÓq‰ ÔBL‡‰ Ï‚a ‰È‡ ˙ÈÏ ˙ÎÏÏ ˙ÊtÁ∆¿∆∆»∆∆¿≈»ƒ»»∆∆»ƒ«»

ËÁLÂ ‰È‡ ‰ÈÏÚ ËÁLÂ ,˙Ba‰ Ïk C„k ‰È‡eOÏ¿ƒ∆»¿∆∆»«»¿»«»∆»»ƒ»¿»«
‰È‡ ÏMÓ ÏÎ‡z  dÏÚa ‰ÈÏÚ66CÏÈ‡Â Ô‡kÓ .67 »∆»«¿»…«ƒ∆»ƒ»ƒ»¿≈≈

‰ˆB ‡È‰L ÌB˜nÓ ÏÎ‡z68ÌB˜Ó dÏ zL ‡e‰Â . …«ƒ»∆ƒ»¿∆ƒ¿…»»
‰ËÈÁL ˙ÚLa ‰ˆzL69ÂÈÏÚ eËÁML ÌB˙È ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»∆»¬»»

ÔÈÒtBËBt‡70B ‡e‰L ÌB˜nÓ ÏÎ‡È ‰ˆ71‰na . «¿¿ƒ…«ƒ»∆∆«∆
ÏB„b Ï‡ ;ÔË˜ ÌB˙Èa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc72‰OÚ  ¿»ƒ¬ƒ¿»»»¬»»«¬»

ÌÈÁÒt ÈL ÏÚ BÓˆÚ ‰pÓÓk73ÏÚ BÓˆÚ ‰Ón‰Â , ¿«¿∆«¿«¿≈¿»ƒ¿««¿∆«¿«
ÌÈÁÒt ÈL74ËÁLp‰ ÔÓ ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡  ¿≈¿»ƒ≈≈∆»ƒ«ƒ¿»

ÔBL‡75. ƒ

א.62) פז, שם נחפזת 63)משנה, ואינה נשאה שכבר
שם). (גמרא, אביה לבית לעצמה 64)ללכת ביררה ולא

שם, ('תוספות' לאכול רצונה קרבן מאיזה שחיטה בשעת
האשה). לנישואיה,65)ד"ה הסמוך הראשון ברגל אף 

ה'מאירי ' פירש וכן אביה. לבית ללכת נחפזת שאינה מכיון
בעלה  בבית שהיא בזמן "האשה המשנה דברי  את שם
בעלה", משל תאכל בעלה, עליה ושחט  אביה עליה ושחט 
שאינה  ובאופן לנישואיה, הסמוך הראשון ברגל גם שמדובר
ראשון  רגל "הלכה הסיפא ודברי  אביה. לבית ללכת נחפזת
היינו  רוצה", שהיא במקום תאכל וכו' אביה בבית לעשות
הוא  זה ופסח  לנישואיה, הסמוך הראשון הרגל עבר שכבר
ללכת  נחפזת שהיא אלא הראשון, הרגל שלאחר הרגלים מן
מקשים  ובגמ ' שתרצה, מאיזה תאכל ולפיכך אביה, לבית
בעלה, משל אוכלת הראשון שברגל המשנה של הרישא על
אביה, משל אוכלת הראשון שברגל מפורש ובברייתא

הגמ ': (נחפזת)ומתרצת ברדופה (בברייתא) כאן קשיא, לא
כאן  אביה), משל אוכלת כך משום אביה, (לבית לילך
ללכת  נחפזת (אינה רדופה בשאינה המשנה) של (ברישא
בעלה, משל תאכל הראשון ברגל אף  כך משום אביה, לבית
ברגלים  הברייתא של הסיפא כמו מיירי  המשנה של והסיפא
לבית  ללכת נחפזת והיא לנישואיה, סמוכים שאינם אחרים
דינים: שלשה שיש נמצא שתרצה). מאיזה תאכל לכן אביה,
הראשון  ברגל גם בעלה, בבית תאכל – נחפזת אינה א)
נחפזת  ב ) כנ"ל. דמתניתין, רישא והיינו לנישואין. הסמוך
דברייתא. רישא והיינו אביה, משל תאכל – ראשון וברגל
והיינו  שתרצה, מאיזה תאכל – הרגלים ובשאר נחפזת ג)
"שכן  ה'מאירי ' שם והוסיף  דברייתא. וסיפא דמתניתין סיפא
כל  ולפי  הרמב "ם)". =) המחברים גדולי  דעת בה לנו נראה
ומסתלקת  המשנה, מן דין שום רבינו השמיט  לא הנ"ל,

הכסף ֿמשנה. שם.66)קושיית דברייתא, רישא
נחפזת 67) היא אבל לנישואיה, סמוכים שאינם ברגלים

אביה. לבית דברייתא.68)ללכת וסיפא דמתניתין סיפא
שגילתה 69) אע "פ  שחיטה, בשעת דעתה גילתה לא ואם

משל  ולא בעלה משל לא אוכלת אינה אחרֿכך, דעתה
שם), (גמרא, תורה של בענין ברירה" ש"אין לפי  אביה,

סט . בהערה להלן אחד 70)וראה וכל אפוטרופסין, שני 
הוא  אפוטרופוס  היתום. בשביל גם פסחו את שחט  מהם

('ערוך'). ילדים' 'אבי  יוון ובגמרא 71)בלשון שם. משנה,
(כלומר, ברירה?" יש מינה, "שמעת הקשו: - א פח , שם
זירא: רבי  ומתרץ  שלו), הוא זה שפסח  מתברר רצונו ידי  על
קטן, הוא שהיתום מאחר "כלומר, מכלֿמקום". לבית "שה
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שנשים  שמעון ורבי  יוסי  רבי  לדעת אבל יהודה), רבי 
בפ "ג  רבינו שכתב  (כמו כוותייהו והלכה רשות, - סומכות
ד) ס "ק  יז סי ' לאו"ח  הגר"א ביאור וראה ה"ט , ציצית מהל'
עליהן  ושוחטין רשות - שני  פסח  מקריבות נשים כן כמו –
"בשני שאמר שם אלעזר רבי  כוונת וזוהי  עצמן. בפני 
"ובראשון  בחול, שני  פסח  להקריב  לה מותר כלומר רשות",
ועי ' כנ"ל. דוחה, אינו השני  אבל השבת", את ודוחה חובה

שמח '). ֿ 18)'אור (כסף  במצוות לאשה שווה שהעבד
ה"ג.19)משנה). למעלה נותר 20)ראה לידי  ויביאוהו

מ "ז). פ "ח  פסחים משניות על גדול' שם 21)('אור משנה,
א. מ 22)צא, אחד לו שמת ביום מי  – הקרובים שבעת

עליו  חלה שכבר חצות, לאחר שמת והוא אונן. הוא המיתה
היום  חצות קודם מת אם אבל האנינות, קודם הפסח  חובת
להלן  וראה א. צח , בפסחים כמבואר שני , לפסח  נדחה הוא

ה"ט . כזית,23)פ "ו לאכול יכול מהם אחד כל כלומר,
ה"ט ). פ "ו (להלן בערב  לאכול לו מותר האונן ואף 

כן 24) וכמו מועטה. והחולה הזקן של אכילתם כלומר,
בפירוש  (רבינו אבילותו לגודל דבר יאכל לא שמא האונן,

שם). הוא 25)המשניות, וכן כזית. לאכול יכולים שהרי 
מלעשות  פטורין פסול, בהן אירע  אם "לפיכך שם: במשנה,
הדם, עליהם ונזרק  פסח  שחטו אם לומר, "רוצה שני ". פסח 
אירע  ואחרֿכך עליהם, לשחוט  ראוי  אין שלכתחילה ואע "פ 
במת, ונטמאו הזקנים או החולים או האוננים באלו פסול
שני , פסח  מלעשות הן פטורין בלילה, לאכול יכולים שאינם
ב 'אור  וראה פסח ". לעשות ראויים והם שחטוהו שהם לפי 
חבורה  על גם מוסב  זה כי  שמפרש שם, משניות על גדול'

יוםֿטוב '. כה'תוספות ודלא קטנים, ב .26)של צא, שם
ויפסלוהו 27) לדקדק  עליו יחמירו תורה בני  שאינן משום

וכן  ידקדקו", לא "שמא תימן: ובכת"י  שם). (רש"י  חנם על
ה"ז: פ "ח  פסחים ה'ירושלמי ' עלֿפי  והוא וויניציאה, בדפוס 
אין  מקולקלין שהן מתוך גרים, של חבורה עושין "אין
ב 'תוספות' ועי ' פסול". לידי  אותו מביאין והם בו מדקדקין

שמא. ד"ה ('הר 28)שם שלמעלה וזקנים מחולים נלמד
המוריה').

.‰BËÁL29ÂÈÈeÓÏ ‡lL30„Á‡ Ïk ÔÈ‡L ÈÓÏ B‡ ¿»∆…ƒ¿»¿ƒ∆≈»∆»
˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ Ô‰Ó31ÌÈÏÚÏ BËÁML B‡32B‡ ≈∆»∆¡…¿«ƒ∆¿»«¬≈ƒ

ÌÈ‡ÓËÏ33ÏeÒt 34ÈÓÏe ÏÎ‡Ï ÏBÎiL ÈÓÏ BËÁL . ƒ¿≈ƒ»¿»¿ƒ∆»∆¡…¿ƒ
,ÂÈÈeÓÏ ‡lLÂ ÂÈÈeÓÏ ,˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»∆¡…¿«ƒƒ¿»¿∆…ƒ¿»

ÌÈÏeÓÏ35Lk  ÌÈ‡ÓËÏÂ ÌÈB‰ËÏ ,ÌÈÏÚÏÂ36; ¿ƒ¿«¬≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈
el‡k ÌÈÁ‡‰Â ,‰ÎÏ‰k ÔÈÏÎB‡ BÏ ÔÈÈe‡‰ el‡L∆≈»¿ƒ¿ƒ«¬»»¿»¬≈ƒ¿ƒ

.Ì‰ÈÏÚ LÁ ‡Ï…»«¬≈∆

א.29) סא, פסחים שחטו 30)משנה, יכול שם: ברייתא,
במכסת  ת"ל וכשר, המצוה על כעובר יהא למנוייו, שלא

לעכב . הכתוב  עליו שנה אינו 31)תכוסו, שהקרבן כגון
למעלה  (ראה כזית ואחד אחד לכל החבורה בני  לכל מספיק 
לאכול  יכולים שאינן זקנים או חולים שהיו כגון או ה"ב ),
שם: ובגמ ' שם. שבמשנה, לאוכליו" "שלא והיינו כזית.
פסול), (שהוא לן מנא לאוכליו שלא למנויו, שלא אשכחן
איתקש  תכוסו" אכלו לפי  "איש ד) יב , (מות קרא אמר

למנויין. שאסורים 32)אוכלין נימולו, שלא ישראלים

יאכל  לא ערל "וכל מח ) (שם, שנאמר כמו הפסח , לאכול
הפסח  מבשר כזית שאכל שערל ה"ח  פ "ט  להלן וראה  בו".

לוקה. כמו 33)– שני , לפסח  ונדחים בפסח  שאסורים
לנפש  טמאים היו אשר אנשים "ויהי  ו) ט , (במדבר שנאמר

ההוא". ביום הפסח  לעשות יכלו ולא משנה,34)אדם,
שנימולו.35)שם. להלן.36)ישראלים וראה שם.

.Â ÌÈÏÚÂ ÌÈÏeÓ ÌLÏ Ìc‰ ˜ÊÂ ÌÈÏeÓÏ BËÁL¿»¿ƒ¿»««»¿≈ƒ«¬≈ƒ
ÏeÒt37Ôa˜‰ wÚ ‡È‰L ,‰eÓÁ ‰˜Èf‰L ;38. »∆«¿ƒ»¬»∆ƒƒ««»¿»

etk˙iL ÌÈÏeÓÏ BËÁL39È‰L ;ÏeÒt  ÌÈÏÚ Ba ¿»¿ƒ∆ƒ¿«¿¬≈ƒ»∆¬≈
‰˜Èfa ÌÈÏÚ ˙LÁÓ LÈ40˜ÊÏ ÂÈÏÎB‡Ï BËÁL . ≈«¬∆∆¬≈ƒ«¿ƒ»¿»¿¿»ƒ¿…

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lL BÓc41Lk ÁÒt‰ 42Ì„‡ ÔÈ‡Â , »∆…¿¿»«∆«»≈¿≈»»
B˙BÁ È„È B ‡ˆBÈ43ÌÈÏÎB‡ ˙LÁÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ≈¿≈»¿ƒ∆≈«¬∆∆¿ƒ

‰˜Èfa44. «¿ƒ»

בברייתא,37) שם שפירש חסדא כרב  - ב  סא, פסחים
בו", יאכל לא ערל "כל שם) (שמות, בתורה נאמר כדלהלן:
אבל  ערלים), שכולם =) ערלה כולה משמע  ערל" "וכל
פסלה, לא – ערלים) וגם מולים גם בהם שיש =) מקצתה
שאין  ללמדנו הפסח ", חוקת "זאת מג) (יב , שם נאמר ושוב 
גם  פוסלת בזריקה אבל בשחיטה, אלא אמורים הדברים
האחרונים) מן =) בתרא אשי  שרב  ואף ֿעלֿפי  ערלה. מקצת
השני והכתוב  ערלה, מקצת אפילו משמע  ערל" ש"וכל סובר
בין  ערלה" "כולה שדוקאו ללמד בא הפסח " חוקת "זאת
שכלל  אע "פ  אשי , כרב  הלכה אין – בזריקה בין בשחיטה
בן  יהודה רבי  נחלקו שכבר משום כבתרא", "הלכה הוא
בן  יהודה שרבי  זה בכעין - א עח , בסנהדרין ורבנן בתירא
וחכמים  שהוא, כל נפש הוא נפש" ש"כל סובר בתירה
ה"ו) רוצח  מהל' (פ "ד רבינו ופסק  הנפש", "כל סוברים
 ֿ (לחם ערלה כולה היינו ערל", "וכל כאן כן וכמו כרבנן.

חומריה 38)משנה). "ומאי  חסדא: לרב  שם, פסחים
לאחר  הקרבן את לאכול (חושב  פיגול מקבע  דלא דזריקה
פיגול  מקיים שלא רש"י  ומפרש בזריקה", אלא אכילתו) זמן
פסול. הרצאת כך כשר, כהרצאת וכו' בזריקה אלא

שיתכפרו.39) לשם 40)עלֿמנת הזריקה בשעת שהחושב 
חסדא). כרב  (שם, הקרבן את פוסל או 41)ערלים, זקנים

ב '42)חולים. כת"י  נוסחת לפי  - ב  עח , שם ברייתא,
לפני גם היה וכן בר"ח . הוא וכן שם, סופרים' ב 'דקדוקי 
הוא  וכן עיי "ש. שחטו, ד"ה - א סא, למעלה ה'תוספות'

ה"ב . דפסחים פ "ה בכת"י43)ב 'ירושלמי ' גם הנוסחא כן
(נד  א סא, בפסחים ה'מאירי ' הביא וכן רומי . ובדפוס  תימן

) רבינו בשם הספר) מדפי  אבן',ע "ד 'טורי  בהגהות וראה
מפורש: שם שבברייתא ואע "פ  איש'). וב 'חזון שמח ' וב 'אור
הנוסחא  היתה רבינו שלפי  נראה חובתו", ידי  בו יוצא "אדם
שם: הברייתא מלשון נראה וכן וכו'", יוצא אדם "ואין שם
כשר  אם מובן: ואינו וכו'". יוצא ואדם כשר עצמו "הפסח 
אלא  להשמיענו? בא ומה בו, שיוצאים בוודאי  - הוא
מצינו  זה וכעין וכו'". יוצא אדם "ואין שהנוסחא: עלֿכרחך
ולא  שכשרה חולין, לשם ששחטה בחטאת - ב  מו, בזבחים
שנזבחו  הזבחים כל כן וכמו חובה, לשם לבעלים  עלתה
(זבחים  חובה לשם לבעלים עלו ולא כשרים - לשמן שלא

וזקנים"44)ב .). "חולים בשביל הזריקה בשעת החושב 
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פח .) (שם אמרו וכבר הבית, כבני  אפוטרופוס  אצל הוא הרי 
וכן  ('מאירי '). מדעתן" שלא הקטנים בניו על אדם ששוחט 
מדעתו  בין מכלֿמקום, לבית "שה שם ר"ח  בפירוש הוא
אבל  מינכן, בכת"י  גם (וכן הכי  נמי  תניא בעלֿכרחו. בין
ובתו  בנו ידי  על אדם שוחט  רבנן") "תנו שלפנינו: בגמרא
ה'מאירי ' והוסיף  מדעתן". שלא בין מדעתן בין וכו' הקטנים
שמאחר  שחיטה, בשעת רוצה מאי  בזה תירצו "ולא שם:
"יאכל  שאמרו מה ולפי "ז רצון". רצונו אין קטן שהוא
הוברר  שרוצה שעלֿידי  משום זה אין רוצה", שהוא במקום

שהר  שלו, הפסח  שזהו שאין הדבר ועוד ברירה", "אין י 
פסחים  שני  על כנמנה הוא הרי  אלא רצון, הקטן של רצונו
כדלהלן, הראשון מן אלא אוכל אינו הדין שעלֿפי  כאחד,
רוצה  שהוא במקום לאכול לו להתיר בו הקילו ואעפ "כ

קטן. שהוא מדעתו 72)מאחר שלא עליו שוחטים שאין
הוא  הרי  לו הודיעו ששניהם וכיון ה"ח ). למעלה (ראה

כדלהלן. פסחים שני  על פסחים 73)כנמנה 'ירושלמי '
ה"א. משניהם.74)פ "ח  שם,75)לאכול 'ירושלמי '

אוכל  כאחת, פסחים שני  על הנמנה חייא, ר' "תני  וה"ב :
(פסחים  בבבלי  שמפורש ומה ראשון". שנשחט  מהן זה מאי 
עליו  נשחטו ואם כאחד, פסחים שני  על נמנין שאין פח :)
ה"א) פ "ג להלן (ראה השני  מן ולא הראשון מן לא יאכל לא
מדובר  בבבלי  שם כי  ה'ירושלמי ', לדברי  סותר זה אין –
בשעת  שירצה מאיזה מהם, מאחד רק  לאכול שמתכוון
ולא  הראשון מן לא יאכל לא ברירה", ש"אין ולפי  האכילה,
משניהם  לאכול שבדעתו מדובר ב 'ירושלמי ' אבל השני , מן
זבול' ('בית הראשון מן רק  יאכל ולכן מזה, וגם מזה גם

ג). אות כג סי ' ח "א

.È„Ú76ÔÈÙzL ÈL ÏL77‰Ê ÔÈ„Èt˜nL ÔÓÊa : ∆∆∆¿≈À»ƒƒ¿«∆«¿ƒƒ∆
ep‚È ‡lL ‰Ê ÏÚ78Ì‡Â ;Ô‰ÈL ÏMÓ ÏÎ‡È ‡Ï  «∆∆…ƒ¿¿∆……«ƒ∆¿≈∆¿ƒ

ÏÎ‡È ‰ˆiL ÌB˜nÓ  ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡79. ≈»«¿ƒƒƒ»∆ƒ¿∆…«

ה"א,76) פ "א (ראה כאשה במצוות חייב  שהוא כנעני ,
למעלה  ראה מדעתו, שלא עליו שוחט  ורבו ה"ד) ולמעלה

בנפרד.77)ה"ח . ואחד אחד כל עליו ישחטו ושניהם
יאכל 78) לא שותפין, שני  של "עבד תנן: - א פז, בפסחים

"עבד  דתניא: הברייתא, מן הגמרא ומקשה שניהם". משל
ומתרצת  אוכל", מזה רצה אוכל, מזה רצה שותפין, שני  של
ומפרש  זה. על זה הבעלים כשמקפידים הם המשנה שדברי 
אוכל  העבד ואם השני , מן אחד להנות רוצים שאינם רש"י 
לבעל  השייך העבד שמחצית הרי  האלו, הקרבנות מאחד
על  זה שקפדי  מפרש, ורבינו הראשון. הבעל מן נהנה השני 
משל  יאכל העבד שאם חושש אחד שכל יגנבנו", "שלא זה
(כסף ֿמשנה). ויגנבנו העבד לב  את עי "ז אליו ימשוך השני 
חסרות  ווינציאה, ובדפוס  אברבנאל בכת"י  תימן, ובכת"י 

יגנבנו". "שלא בשעת 79)המלים בירר לא כי  אף 
ראה  מדעתו, שלא עליו שוחט  העבד בעל שהרי  שחיטה,

ה"ח . למעלה

.‚ÈÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁL ÈÓ80ÏÎ‡È ‡Ï  ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ……«
BÓˆÚ ÏMÓ ‡ÏÂ Ba ÏMÓ ‡Ï81Ôa Blk ‰OÚiL „Ú , …ƒ∆«¿…ƒ∆«¿«∆≈»∆À∆
.ÔÈBÁƒ

או 80) מהם, אחד ושחררו שותפין שני  של עבד היה "אם
קצתו  ושחרר דמיו קצת ממנו וקיבל אחד אדון לו היה אם
אם  אבל חורין, בן וחצי  עבד לחצי  נחשב  הדמים, באלו
כלום, אינו זה הרי  שטר, עלֿידי  חציו האדון אותו שחרר
בשטר" וזהו קנה, לא עבדו חצי  המשחרר אצלנו שעיקר לפי 
ה"ד). עבדים מהל' בפ "ח  וראה מא. גיטין בפיה"מ  (רבינו

וחציו 81) עבד שחציו "מי  תנן: פז.) (פסחים במשנה
מקשה: (פח .) ובגמרא רבו", משל יאכל לא בןֿחורין,
תניא  והא יאכל, עצמו משל אבל יאכל, דלא הוא רבו "משל
"לא  הגמרא: ומתרצת רבו?" משל ולא משלו לא יאכל לא
דתנן: אחרונה, במשנה וכאן ראשונה, במשנה כאן קשיא,
ואת  אחד יום רבו את עובד חורין, בן וחציו עבד שחציו מי 
רבו  את תקנתם אומרים: ב "ש ב "ה. דברי  אחד, יום עצמו
לא  עצמו ואת רש"י ) – לו מהראוי  כלום מפסיד (שאינו
(שצד  חורין בן חציו שכבר יכול אינו שפחה לישא תקנתם,
יכול  אינו חורין בת לישא בשפחה), אסור שבעבד החירות
והלא  יבטל? לעבד), אסורה חורין (ובת עבד חציו שעדיין
תיקון  מפני  אלא וכו', ורביה לפריה אלא העולם נברא לא
שטר  וכותב  חורין, בן אותו ועושה רבו את כופין העולם
שהוא  בה שנראה שהמשנה רבינו, ומפרש דמיו", חצי  על
אצל  שעובד שתיקנו ראשונה כמשנה היא עצמו משל אוכל
ידי שיצא גם תיקנו אחד, יום רבו ואצל אחד יום עצמו
בה  שמפורש והברייתא עצמו. משל שיאכל ע "י  פסח  חובת
כמשנה  היא עצמו, משל ולא רבו משל לא  אוכל שאינו
שביטלו  ה"ז) עבדים מהל' פ "ח  – כמותה (שהלכה אחרונה
גורם  יהיה לא שזה כדי  עצמו משל שיאכל התקנה את
כדי אותו ושחרר מהר לאדון לו שאומרים שחרורו, לעיכוב 
בנו  אברהם, רבינו בשם (כסף ֿמשנה המצוה מן ימנע  שלא
לא  "ואמרו בפיה"מ : בעצמו רבנו כתב  זה וכעין רבינו). של
עוד  כי  לפי  עצמו, משל יאכל לא כן וכמו רבו, משל יאכל
עבד  וחציו חורין בן חציו עבד יניח  לא הוא כי  לך יתבאר
בשום  ממנו יאכל לא ולפיכך לשחררו), אותו כופין (שהרי 
לא  (במשנה) כאן שאמר ומה חורין, בן שיעשה עד פנים
זהו  עצמו, משל אוכל שהוא ממנו שיראה רבו משל יאכל

בןֿחורין". וחציו עבד חציו אדם מניחין האומר דעת

.„ÈÌÈÓ ‰nk „Ú82˙ÈÊk Ba ‰È‰iL „Ú ?ÁÒt‰ ÏÚ ««»ƒ¿ƒ««∆««∆ƒ¿∆¿«ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ83Ô‰È„È ˙‡ ÔÈÎLBÓe ÂÈÏÚ ÔÈÓÂ . ¿»∆»¿∆»¿ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆¿≈∆

ËÁMiL „Ú epnÓ84CLÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ËÁLpL ÔÂÈk . ƒ∆«∆ƒ»≈≈»∆ƒ¿«≈»ƒ¿…
ÂÈÏÚ ËÁL È‰L ,B„È ˙‡85eÊÁÂ ÂÈÏÚ eÓ . ∆»∆¬≈ƒ¿«»»ƒ¿»»¿»¿

 ˙ÈÊk Ì‰Ï LiL ,ÌÈBL‡ :ÂÈÏÚ eÓÂ ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ∆≈»∆¿«ƒ
,ÌÈBÁ‡Â ;ÈL ÁÒt ˙BOÚÓ ÌÈeËÙe ,ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒ≈¬∆«≈ƒ¿«¬ƒ
ÔÈ‡  „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÊk Ba ‡ˆÓ ‡lL „Ú eaL∆««∆…ƒ¿»¿«ƒ¿»∆»≈»

ÈL ÁÒt ˙BOÚÏ ÌÈiÁÂ ,ÔÈÏÎB‡86. ¿ƒ¿«»ƒ«¬∆«≈ƒ

עליו.82) למנות אפשר אנשים פסחים 83)כמה משנה,
א. ממנו 84)פט , ידיהן את ומושכין "נמנין שם: משנה,

שיזרוק  עד ידיהן) (מושכין אומר שמעון רבי  שישחט . עד
כחכמים. ופסק  הדם", ממה 85)את כן למדו שם בגמרא

– משה מהיות הבית ימעט  "ואם ד) יב , (שמות שכתוב 
מהיות  - ולימשך לימעט  באו אם כלומר: דשה". מחיותיה

שם). (רש"י  החי  השה בעוד יתמעטו ברייתא,86)משה,
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אין  - ואחד אחד לכל ואין כאחת נמנו אם אבל ב . עח , שם
פ "ז). פסחים (תוספתא החבורה) בני  (כל אוכלין

.ÂË‰Ón‰87Ô‰a eÚ„È ‡ÏÂ B˜ÏÁ ÏÚ BnÚ ÌÈÁ‡ ««¿∆¬≈ƒƒ«∆¿¿…»¿»∆
B˜ÏÁ BÏ ÔzÏ ÔÈ‡M ‰eÁ‰ Èa È‰  ‰eÁ‰ Èa¿≈«¬»¬≈¿≈«¬»«»ƒƒ≈∆¿

‰ÏviL Á‡88‰ÏÈÎ‡‰ ˙Úa89ÔÈÏÎB‡ ‰eÁ‰ Èe , ««∆ƒ»∆¿≈»¬ƒ»¿≈«¬»¿ƒ
ÂÈÏÚ ‰nL ÌÈÁ‡‰ ÌÚ B˜ÏÁ ÏÎB‡ ‡e‰Â Ô‰lMÓƒ∆»∆¿≈∆¿ƒ»¬≈ƒ∆»»»»

‰iL ‰eÁa90Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰L ‰eÁ‰ Èa ÔÎÂ . «¬»¿ƒ»¿≈¿≈«¬»∆»»∆»≈∆
Ôbb91Ô‰Ó B‡ÈˆB‰Ï ÌÈ‡M 92B˜ÏÁ BÏ ÔÈ˙BÂ , «¿¿»«»ƒ¿ƒ≈∆¿¿ƒ∆¿

B˙eÁa e‰ÏÎ‡ÈÂ93ÔÈ‡M ÔÈ‡  ÏÏBÊ BÈ‡ Ì‡Â . ¿…¿≈«¬»¿ƒ≈≈≈»«»ƒ
˜ÏÁÏ94. ≈»≈

במשנה.87) - ב  פט , שלם 88)שם כשהוא נצלה שהפסח 
ולהלן  פ "ה, פסחים (תוספתא אבר חסר כשהוא נצלה ולא

הי "א). אין 89)פ "י  אכילה שבשעת אף ֿעלֿפי  (כלומר,
ה"א  פ "ט  להלן ראה לחבורה, מחבורה הפסח  בשר מוציאין
לחוד, ואחד אחד כל ולאכול להחלק  הם מותרים – ג הערה

להלן). אחד,90)וראה בבית אוכלים כשכולם (מדובר
אסור, – כן לא שאם ביניהם, מפסקת מחיצה שום ואין
וראה  ה"ה). פ "ט  (להלן חבורות בשתי  נאכל הפסח  שאין

רוקח '). הרבה.91)ב 'מעשה שאוכל פסחים,92)זולל,
למעלה.93)שם. ראה פ "ט 94)לעצמו, להלן ראה שם.
ה"ו.

ה'תשע"ט  א' אדר כ"ב ד' יום 

   1 
ואם 1) הפסח , את עלי  לך ושחוט  לך לעבדו האומר יבאר

טלה. או גדי  קבע 

.‡Û‡ ,ÁÒt‰ ˙‡ ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ :BcÚÏ ÓB‡‰»≈¿«¿≈¿»«∆«∆««
ËÁLÂ CÏ‰Â ‰L ÏÎa ‰ÏË ËÁLÏ Ba CcL Èt ÏÚ«ƒ∆∆∆«ƒ¿…»∆¿»»»¿»«¿»«
ËÁLÂ CÏ‰Â È„b ËÁLÏ Bk„ ‰È‰L B‡ ,È„b ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆»»«¿ƒ¿…¿ƒ¿»«¿»«
Lt ‡Ï È‰L ;epnÓ ÏÎ‡È ‰Ê È‰  ‰ÏË ÂÈÏÚ»»»∆¬≈∆…«ƒ∆∆¬≈…≈≈
È„b ËÁLÂ CÏ‰ .ÈBÏt ÔÈnÓ ÈÏ ËBÁL BÏ Ó‡Â¿»«¿ƒƒƒ¿ƒ»«¿»«¿ƒ

‰ÏËÂ2˙ÈÏ e‡ˆÈ ‡l‡ ,Ô‰ÈMÓ ÏÎB‡ BÈ‡  ¿»∆≈≈ƒ¿≈∆∆»≈¿¿≈
ÌÈÁÒt ÈL ÏÚ ÔÈÓ ÔÈ‡L ;‰ÙO‰3‰È‰ Ì‡Â . «¿≈»∆≈ƒ¿ƒ«¿≈¿»ƒ¿ƒ»»

È„b ËÁLÂ ÂÈÏÚ ËÁLÏ BcÚÏ Ó‡Â ‰kÏÓ B‡ CÏÓ∆∆«¿»¿»«¿«¿ƒ¿…»»¿»«¿ƒ
˙eÎÏÓ ÌBÏL ÌeMÓ ,ÔBL‡‰ ÔÓ ÏÎ‡È  ‰ÏËÂ4. ¿»∆…«ƒ»ƒƒ¿«¿

שיבחר.2) מהם  מאיזה יאכל מאיזה 3)שרבו לאכול  כדי 
ושמא  ברירה" ש"אין לפי  אכילה, בשעת שירצה מהם
אבל  שם). (רש"י  זה. על דעתו הייתה לא שחיטה בשעת
מן  אוכל - משניהם לאכול כדי  פסחים שני  על נמנה אם

ראשון. מלכות 4)הנשחט  שלום שמשום רבינו ומפרש
משנה.) וכסף  (מאירי  לכעוס  קלה שדעתם מפני  בה הקלו
אין  - ברירה" "אין שאמרו שמה רבינו לדעת לומר וצריך
מלכות  שלום ומשום חכמים, מגזירת אלא התורה, מן זה

גזרו. לא

.,ÁÒt‰ ˙‡ ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ :BÁeÏLÏ ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿»«∆«∆«
È‰  Ba BÏ Ó‡ ‰Ó ÁÎLÂ ,‰ÏË B‡ È„‚ BÏ Ú˜Â¿»«¿ƒ»∆¿»«»»««¬≈

È„b  ÈÏ Ó‡ È„b Ì‡ :ÓB‡Â ‰ÏËÂ È„b ËÁBL ‰Ê∆≈¿ƒ¿»∆¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ
È„‚e BlL ‰ÏË  ÈÏ Ó‡ ‰ÏË Ì‡Â ,ÈlL ‰ÏËÂ BlL∆¿»∆∆ƒ¿ƒ»∆»«ƒ»∆∆¿ƒ

ÁÏBM‰ ÁÎL .ÈlL5˙ÈÏ e‡ˆÈ Ô‰ÈL  BÏ Ó‡ ‰Ó ∆ƒ»««≈«»»«¿≈∆≈¿¿≈
‰ÙO‰6Ìc‰ ˜fiL Ì„˜ ÁÏBM‰ ÁÎL Ì‡Â .7 «¿≈»¿ƒ»««≈«…∆∆ƒ»≈«»

ÈL ÁÒt ˙BOÚÏ ÔÈiÁ8Ìc‰ ˜ÊpL Á‡ ÁÎL ;9 «»ƒ«¬∆«≈ƒ»«««∆ƒ¿««»
ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ eËt10ÓB‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ . »ƒ«¬∆«≈ƒ¿≈«ƒ¿≈

BcÚÏ11„Ú‰ ÁÎLÂ ,BÏ Ú˜Â ,ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ : ¿«¿≈¿»«¿»«¿»«»∆∆
È„b Ba ÏL ‰ÚB BÏ ÔziL ‡e‰Â .Ba BÏ Ó‡ ‰Ó»»««¿∆ƒ≈∆∆«¿ƒ
BÓk ËBÁLzL È„k ,Ô‰ÈL ËBÁL :BÏ Ó‡ÈÂ ‰ÏËÂ¿»∆¿…«¿¿≈∆¿≈∆ƒ¿¿

a EÏ Ó‡L‡lL ˙Ó ÏÚ ElL Ô‰Ó „Á‡ È‰Â ,E ∆»«¿«¿«¬≈∆»≈∆∆¿«¿»∆…
ÌeÏk Ba EaÏ ‰È‰È12Á‡ ,Ck ‰ÚB‰ ‰OÚ Ì‡ . ƒ¿∆¿«¿¿ƒ»»»∆»««

e‡aL BÓk ˙B˙‰Ï „ÚÏ LÙ‡ ‰È‰È Ck13. »ƒ¿∆∆¿»»∆∆¿«¿¿∆≈«¿

שנזרק 5) קודם ששכח  בין (רש"י ). השניים ששחט  אחר
הדם. שנזרק  אחר ששכח  ובין ידוע 6)הדם אינו שהרי 

יכולים  ואינם השליח , של ואיזהו השולח  של הוא איזה
למנוייו. אלא נאכל הפסח  אין כי  שבשעת 7)לאכלם,

לאכילה. ראויין שניהם היו לא בגמרא 8)הזריקה שם
דם  איזריק  דכי  זריקה לפני  (רבו) "שכח  אביי : של מימרא
וכחכמים  שני ". פסח  לעשות חייבין לאכילה חזי  הוה לא
ראוי הקרבן היה לא (אם שאכילה עח :) (פסחים נתן ר' של
הקרבן. כשרות את מעכבת זריקה) בשעת לאכילה

לאכילה.9) ראויים היו הזריקה שם 10)שבשעת  משנה
- שני  פסח  מלעשות "ופטורין בגמרא: אביי  של ומימרא
חזי הוה דם דאיזריק  (בשעה) דבעידנא זריקה אחר ששכח 
זה  אין מעכבת", "אכילה הסוברים לרבנן ואף  לאכילה".
לחם  וראה זריקה. בשעת לאכילה ראוי  שאינו באופן אלא
פסח  מלעשות שפטורים הדין והוא ד. הלכה להלן משנה

בניסן. בי "ד שהות עוד יש אם עבד 11)אחר כלומר,
כנעני12)כנעני . עבד שקנה מה הרי  כן, לו אמר לא שאם

המועיל  בלשון לו שאמר רבינו וכוונת שם). (גמרא רבו קנה
אתה  שתאכל מנת על לו: שאמר כגון רבו, יקנה שלא

-13)הפסח . לי  אמר גדי  אם ואומר: וטלה גדי  ששוחט 
וגדי שלו טלה - לי  אמר טלה ואם שלי , וטלה שלו גדי 

שלי .

.‚˙‡ eÏ ËBÁLe ‡ˆ :„Á‡Ï eÓ‡L ‰eÁ Èa¿≈¬»∆»¿¿∆»≈¿»∆
eËÁLÂ ,ÈÏÚ eËÁL Ìz‡Â :Ô‰Ï ‡e‰ Ó‡Â ,ÁÒt‰«∆«¿»«»∆¿«∆«¬»«¿»¬
,ÔBL‡ ËÁLpL ‰fÓ ÔÈÏÎB‡ Ìlk  ‡e‰ ËÁLÂ Ì‰≈¿»«À»¿ƒƒ∆∆ƒ¿«ƒ

‰ÙO‰ ˙ÈÏ ‡ˆÈ ÔBÁ‡‰Â14. ¿»«¬≈≈¿≈«¿≈»

בהלכות 14) שמתבאר ממה ונלמדים הם, פשוטים דברים
משנה). (כסף  שבסמוך

.„„Á‡Ï eÓ‡Â ,dÁÒt „‡L ‰eÁ15‡ˆ : ¬»∆»«ƒ¿»¿»¿¿∆»≈
Lwe16eÈÏÚ ËBÁLe17„‡L ÁÒt ‡ˆÓe CÏ‰ , «≈¿»≈»«»»∆«∆»«

BlL Ì‡ :e‰eËÁLe Á‡ ÁÒt eÁ˜Ï Ì‰Â ,BËÁLe¿»¿≈»¿∆««≈¿»ƒ∆
,BnÚ ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰  ÔBL‡ ËÁLƒ¿«ƒ≈ƒ∆¿≈¿ƒƒ

ÛOÈ ÈM‰Â18Ô‰  ÔBL‡ ËÁL Ô‰lL Ì‡Â ; ¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ∆»∆ƒ¿«ƒ≈
Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡19BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰Â ,20È‡ Úe„È ÔÈ‡ . ¿ƒƒ∆»∆¿≈ƒ∆≈»«≈

˙Á‡k Ô‰ÈL eËÁML B‡ ÔBL‡ ËÁL Ô‰Ó ‰Ê21 ∆≈∆ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆¿««
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פח .) (שם אמרו וכבר הבית, כבני  אפוטרופוס  אצל הוא הרי 
וכן  ('מאירי '). מדעתן" שלא הקטנים בניו על אדם ששוחט 
מדעתו  בין מכלֿמקום, לבית "שה שם ר"ח  בפירוש הוא
אבל  מינכן, בכת"י  גם (וכן הכי  נמי  תניא בעלֿכרחו. בין
ובתו  בנו ידי  על אדם שוחט  רבנן") "תנו שלפנינו: בגמרא
ה'מאירי ' והוסיף  מדעתן". שלא בין מדעתן בין וכו' הקטנים
שמאחר  שחיטה, בשעת רוצה מאי  בזה תירצו "ולא שם:
"יאכל  שאמרו מה ולפי "ז רצון". רצונו אין קטן שהוא
הוברר  שרוצה שעלֿידי  משום זה אין רוצה", שהוא במקום

שהר  שלו, הפסח  שזהו שאין הדבר ועוד ברירה", "אין י 
פסחים  שני  על כנמנה הוא הרי  אלא רצון, הקטן של רצונו
כדלהלן, הראשון מן אלא אוכל אינו הדין שעלֿפי  כאחד,
רוצה  שהוא במקום לאכול לו להתיר בו הקילו ואעפ "כ

קטן. שהוא מדעתו 72)מאחר שלא עליו שוחטים שאין
הוא  הרי  לו הודיעו ששניהם וכיון ה"ח ). למעלה (ראה

כדלהלן. פסחים שני  על פסחים 73)כנמנה 'ירושלמי '
ה"א. משניהם.74)פ "ח  שם,75)לאכול 'ירושלמי '

אוכל  כאחת, פסחים שני  על הנמנה חייא, ר' "תני  וה"ב :
(פסחים  בבבלי  שמפורש ומה ראשון". שנשחט  מהן זה מאי 
עליו  נשחטו ואם כאחד, פסחים שני  על נמנין שאין פח :)
ה"א) פ "ג להלן (ראה השני  מן ולא הראשון מן לא יאכל לא
מדובר  בבבלי  שם כי  ה'ירושלמי ', לדברי  סותר זה אין –
בשעת  שירצה מאיזה מהם, מאחד רק  לאכול שמתכוון
ולא  הראשון מן לא יאכל לא ברירה", ש"אין ולפי  האכילה,
משניהם  לאכול שבדעתו מדובר ב 'ירושלמי ' אבל השני , מן
זבול' ('בית הראשון מן רק  יאכל ולכן מזה, וגם מזה גם

ג). אות כג סי ' ח "א

.È„Ú76ÔÈÙzL ÈL ÏL77‰Ê ÔÈ„Èt˜nL ÔÓÊa : ∆∆∆¿≈À»ƒƒ¿«∆«¿ƒƒ∆
ep‚È ‡lL ‰Ê ÏÚ78Ì‡Â ;Ô‰ÈL ÏMÓ ÏÎ‡È ‡Ï  «∆∆…ƒ¿¿∆……«ƒ∆¿≈∆¿ƒ

ÏÎ‡È ‰ˆiL ÌB˜nÓ  ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡79. ≈»«¿ƒƒƒ»∆ƒ¿∆…«

ה"א,76) פ "א (ראה כאשה במצוות חייב  שהוא כנעני ,
למעלה  ראה מדעתו, שלא עליו שוחט  ורבו ה"ד) ולמעלה

בנפרד.77)ה"ח . ואחד אחד כל עליו ישחטו ושניהם
יאכל 78) לא שותפין, שני  של "עבד תנן: - א פז, בפסחים

"עבד  דתניא: הברייתא, מן הגמרא ומקשה שניהם". משל
ומתרצת  אוכל", מזה רצה אוכל, מזה רצה שותפין, שני  של
ומפרש  זה. על זה הבעלים כשמקפידים הם המשנה שדברי 
אוכל  העבד ואם השני , מן אחד להנות רוצים שאינם רש"י 
לבעל  השייך העבד שמחצית הרי  האלו, הקרבנות מאחד
על  זה שקפדי  מפרש, ורבינו הראשון. הבעל מן נהנה השני 
משל  יאכל העבד שאם חושש אחד שכל יגנבנו", "שלא זה
(כסף ֿמשנה). ויגנבנו העבד לב  את עי "ז אליו ימשוך השני 
חסרות  ווינציאה, ובדפוס  אברבנאל בכת"י  תימן, ובכת"י 

יגנבנו". "שלא בשעת 79)המלים בירר לא כי  אף 
ראה  מדעתו, שלא עליו שוחט  העבד בעל שהרי  שחיטה,

ה"ח . למעלה

.‚ÈÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ „Ú BÈˆÁL ÈÓ80ÏÎ‡È ‡Ï  ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ……«
BÓˆÚ ÏMÓ ‡ÏÂ Ba ÏMÓ ‡Ï81Ôa Blk ‰OÚiL „Ú , …ƒ∆«¿…ƒ∆«¿«∆≈»∆À∆
.ÔÈBÁƒ

או 80) מהם, אחד ושחררו שותפין שני  של עבד היה "אם
קצתו  ושחרר דמיו קצת ממנו וקיבל אחד אדון לו היה אם
אם  אבל חורין, בן וחצי  עבד לחצי  נחשב  הדמים, באלו
כלום, אינו זה הרי  שטר, עלֿידי  חציו האדון אותו שחרר
בשטר" וזהו קנה, לא עבדו חצי  המשחרר אצלנו שעיקר לפי 
ה"ד). עבדים מהל' בפ "ח  וראה מא. גיטין בפיה"מ  (רבינו

וחציו 81) עבד שחציו "מי  תנן: פז.) (פסחים במשנה
מקשה: (פח .) ובגמרא רבו", משל יאכל לא בןֿחורין,
תניא  והא יאכל, עצמו משל אבל יאכל, דלא הוא רבו "משל
"לא  הגמרא: ומתרצת רבו?" משל ולא משלו לא יאכל לא
דתנן: אחרונה, במשנה וכאן ראשונה, במשנה כאן קשיא,
ואת  אחד יום רבו את עובד חורין, בן וחציו עבד שחציו מי 
רבו  את תקנתם אומרים: ב "ש ב "ה. דברי  אחד, יום עצמו
לא  עצמו ואת רש"י ) – לו מהראוי  כלום מפסיד (שאינו
(שצד  חורין בן חציו שכבר יכול אינו שפחה לישא תקנתם,
יכול  אינו חורין בת לישא בשפחה), אסור שבעבד החירות
והלא  יבטל? לעבד), אסורה חורין (ובת עבד חציו שעדיין
תיקון  מפני  אלא וכו', ורביה לפריה אלא העולם נברא לא
שטר  וכותב  חורין, בן אותו ועושה רבו את כופין העולם
שהוא  בה שנראה שהמשנה רבינו, ומפרש דמיו", חצי  על
אצל  שעובד שתיקנו ראשונה כמשנה היא עצמו משל אוכל
ידי שיצא גם תיקנו אחד, יום רבו ואצל אחד יום עצמו
בה  שמפורש והברייתא עצמו. משל שיאכל ע "י  פסח  חובת
כמשנה  היא עצמו, משל ולא רבו משל לא  אוכל שאינו
שביטלו  ה"ז) עבדים מהל' פ "ח  – כמותה (שהלכה אחרונה
גורם  יהיה לא שזה כדי  עצמו משל שיאכל התקנה את
כדי אותו ושחרר מהר לאדון לו שאומרים שחרורו, לעיכוב 
בנו  אברהם, רבינו בשם (כסף ֿמשנה המצוה מן ימנע  שלא
לא  "ואמרו בפיה"מ : בעצמו רבנו כתב  זה וכעין רבינו). של
עוד  כי  לפי  עצמו, משל יאכל לא כן וכמו רבו, משל יאכל
עבד  וחציו חורין בן חציו עבד יניח  לא הוא כי  לך יתבאר
בשום  ממנו יאכל לא ולפיכך לשחררו), אותו כופין (שהרי 
לא  (במשנה) כאן שאמר ומה חורין, בן שיעשה עד פנים
זהו  עצמו, משל אוכל שהוא ממנו שיראה רבו משל יאכל

בןֿחורין". וחציו עבד חציו אדם מניחין האומר דעת

.„ÈÌÈÓ ‰nk „Ú82˙ÈÊk Ba ‰È‰iL „Ú ?ÁÒt‰ ÏÚ ««»ƒ¿ƒ««∆««∆ƒ¿∆¿«ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ83Ô‰È„È ˙‡ ÔÈÎLBÓe ÂÈÏÚ ÔÈÓÂ . ¿»∆»¿∆»¿ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆¿≈∆

ËÁMiL „Ú epnÓ84CLÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ËÁLpL ÔÂÈk . ƒ∆«∆ƒ»≈≈»∆ƒ¿«≈»ƒ¿…
ÂÈÏÚ ËÁL È‰L ,B„È ˙‡85eÊÁÂ ÂÈÏÚ eÓ . ∆»∆¬≈ƒ¿«»»ƒ¿»»¿»¿

 ˙ÈÊk Ì‰Ï LiL ,ÌÈBL‡ :ÂÈÏÚ eÓÂ ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ∆≈»∆¿«ƒ
,ÌÈBÁ‡Â ;ÈL ÁÒt ˙BOÚÓ ÌÈeËÙe ,ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒ≈¬∆«≈ƒ¿«¬ƒ
ÔÈ‡  „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÊk Ba ‡ˆÓ ‡lL „Ú eaL∆««∆…ƒ¿»¿«ƒ¿»∆»≈»

ÈL ÁÒt ˙BOÚÏ ÌÈiÁÂ ,ÔÈÏÎB‡86. ¿ƒ¿«»ƒ«¬∆«≈ƒ

עליו.82) למנות אפשר אנשים פסחים 83)כמה משנה,
א. ממנו 84)פט , ידיהן את ומושכין "נמנין שם: משנה,

שיזרוק  עד ידיהן) (מושכין אומר שמעון רבי  שישחט . עד
כחכמים. ופסק  הדם", ממה 85)את כן למדו שם בגמרא

– משה מהיות הבית ימעט  "ואם ד) יב , (שמות שכתוב 
מהיות  - ולימשך לימעט  באו אם כלומר: דשה". מחיותיה

שם). (רש"י  החי  השה בעוד יתמעטו ברייתא,86)משה,
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BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰22BnÚ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ Ô‰Â ,23Ô‰lLÂ , ≈ƒ∆¿≈≈»¿ƒƒ¿∆»∆
‰ÙO‰ ˙ÈÏ ‡ˆÈ24ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈeËÙe ,25. ≈≈¿≈«¿≈»¿ƒƒ«¬∆«≈ƒ

מא:).15) בקידושין (רש"י  חבורתם את 16)מבני  חפש
האבוד. תשחטנו 17)הפסח  כשתמצאנו, כלומר:

על 18)בשבילנו. נמנו הרי  עלינו, שחוט  לו שאמרו כיוון
ידיהן  את למשוך יכולין אין כבר שנשחט  וכיוון הזה הקרבן
בעלים, בלא פסח  שהוא יישרף  השני  כך ומשום הקרבן, מן

שם. רש"י  האבוד 19)ראה הקרבן מן ידיהם משכו שהרי 
שנשחט . הקרבן 20)לפני  על איתם נמנה לא הוא שהרי 

תחילה.21)השני . נשחט  מהם ואחד לצמצם אפשר שאי 
אופן.22) בכל משלו אוכל הוא שלהם 23)שהרי  שמא

השליח  ששחט  מזה ידם שמשכו ונמצא ראשון, נשחט 
למנוייו. אלא נאכל אינו הפסח  כי  לאכלו, ואסורים

על 24) ולא שלו על נמנו והם ראשון נשחט  שלו שמא
בשריפה. - בעלים לו שאין פסח  ודין [ובדברי25)שלהן,

שרק  ב , בהלכה למעלה שכתב  מה על שסמך לומר יש רבינו
כן  כמו שני , פסח  מלעשות פטור הזריקה לאחר שכח  אם
או  ראשון נשחט  מהן איזה ידוע  "אין שאמר מה כאן
ידעו, לא זריקה שבעת הכוונה אין כאחת" שניהן ששחטו
שבני באופן ידעו, לא ושוב  נשכח  ולבסוף  שידעו אלא
משלהם. ולא משלו לא לאכול יכולים אינם החבורה
מלעשות  הם פטורים - ידוע  היה הזריקה שבעת ומכיוון

שני .] פסח 

.‰„‡L ÁÒt LwÏ e‰eÁÏML ‰Ê Ì‰Ï Ó‡»«»∆∆∆¿»¿«≈∆«∆»«
BËÁLÏe26CÏ‰ ,ÈÏÚ Ìz‡ eËÁL  ÈzÁ‡ Ì‡ : ¿«¬ƒ≈«¿ƒ«¬«∆»«»«

ËÁL Ô‰lL Ì‡ :eËÁLÂ eÁ˜Ï Ì‰Â ,ËÁLÂ ‡ˆÓe»»¿»«¿≈»¿¿»¬ƒ∆»∆ƒ¿«
,Ì‰nÚ ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ì‰lMÓ ÔÈÏÎB‡ Ì‰  ÔBL‡ƒ≈¿ƒƒ∆»∆¿≈ƒ»∆
ÏÎB‡ ‡e‰  ÔBL‡ ËÁL BlL Ì‡Â ;ÛOÈ ÈM‰Â¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ∆ƒ¿«ƒ≈

Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,BlMÓ27Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡ . ƒ∆¿≈¿ƒƒ∆»∆≈»«≈∆≈∆
„Á‡k Ì‰ÈL eËÁML B‡ ÔBL‡ ËÁL28Ô‰  ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆¿∆»≈

Ô‰nÚ ÏÎB‡ BÈ‡ ‡e‰Â ,Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡29‡ˆÈ BlLÂ , ¿ƒƒ∆»∆¿≈≈ƒ»∆¿∆≈≈
‰ÙO‰ ˙ÈÏ30.ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ eËÙe , ¿≈«¿≈»»ƒ«¬∆«≈ƒ

רק 26) אלא בשבילם שישחוט  לו שאמרו את לא שיחפש
אליהם יביאנו וכשימצאנו (כסף הפסח  ישחטוהו והם

ונמצא 27)משנה). להם. שישחוט  לו אמרו לא שהם
שלו. מהקרבן ידם ואחד 28)שמשכו לצמצם אפשר שאי 

תחילה. נשחט  ולא 29)מהם ראשון נשחט  שלו שמא כי 
שלהן. על כלל והוא 30)נמנה ראשון נשחט  שלהם שמא

לשריפה. שהוא בעלים, לו שאין פסח  הוא ושלו עמהם, נמנה

.Âe‡ˆ :Ô‰Ï Ó‡Â ,BÁÒt BÏ „‡Â ,ÌÁÒt Ô‰Ï „‡»«»∆ƒ¿»¿»«ƒ¿¿»«»∆¿
ÈÏÚ eËÁLÂ eLwe31ËBÁLe Lwe ‡ˆ :BÏ eÓ‡Â , «¿¿«¬»«¿»¿≈«≈¿

Ìlk  eËÁLÂ Ì‰ e‡ˆÓe ,ËÁLÂ ‡ˆÓe CÏ‰Â ,eÈÏÚ»≈¿»«»»¿»«»¿≈¿»¬À»
ÔBL‡‰ ÔÓ ÔÈÏÎB‡32ÛOÈ ÈM‰Â ,33Úe„È ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ»ƒ¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ≈»«

„Á‡k Ô‰ÈL eËÁML B‡ ‰lÁz ËÁL ‰Ê È‡34 ≈∆ƒ¿«¿ƒ»∆»¬¿≈∆¿∆»
eÙOÈ Ô‰ÈL35CÏ‰ .ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈeËÙe , ¿≈∆ƒ»¿¿ƒƒ«¬∆«≈ƒ»«

‰ÊÏ ‰Ê eÓ‡ ‡ÏÂ LwÏ Ì‰ eÎÏ‰Â LwÏ ‡e‰¿«≈¿»¿≈¿«≈¿…»¿∆»∆
„Á‡ Ïk ËBÁLiL ÌaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌeÏk¿««ƒ∆»»¿ƒ»∆ƒ¿»∆»
ÔcÓ‡L ÌÈ„e ˙BÊÈÓ ÌL eÈ‰L B‡ ,BÁ ÏÚ Ô‰Ó≈∆«¬≈∆»»¿ƒ¿»ƒ∆À¿«

BÁ ÏÚ ËBÁLÈ ‡ˆÓiL „Á‡ ÏkL Ô‰a ˙Úc‰36, «««»∆∆»∆»∆ƒ¿»ƒ¿«¬≈
ÔÈ‡  ÌeÏk ‰ÊÏ ‰Ê eÓ‡ ‡ÏÂ eLt ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…≈¿¿…»¿∆»∆¿≈»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ‡Á‡37. «¬»ƒ∆»∆

בשבילי .31) גם אותו ושחטו לכם שאבד הפסח  את חפשו
ידיהם 32) את למשוך אין ומשנשחט  עליו, נמנו כולם שהרי 

בעלים.33)ממנו. לו שאין פסח  אחד 34)כדין שוודאי 
תחילה. נשחט  הוא 35)מהם מהם איזה ידוע  שלא משום

עליו. אמרו 36)שנמנו ולא להן אמר "לא שם: במשנה
הדבר  כן, לא שאם רמיזות, שם שהיו רבינו ומפרש לו",
משנה). (כסף  זאת לנו להשמיע  למשנה ואין פשוט 

אוכל 37) זה אלא ראשון, נשחט  מהן איזה לחשוש להם ואין
משלהם, אוכלים הם וכן ראשון, נשחט  שלהן אם אף  משלו

שם). (רש"י  ראשון נשחט  שלו אם אף 

.ÊeËÁMiL Ì„˜ Ô‰ÈÁÒt eÚ˙pL ˙BeÁ ÈzL38 ¿≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆…∆∆ƒ»¬
˙BBÚz‰ ÔÓ „Á‡ Ok ÔÈÁ˜BÏ BÊ ‰eÁ ¬»¿ƒ∆∆∆»ƒ««¬
‡a BÊ ‰eÁ ÈaÓ „Á‡Â ,ÈM‰ ÔÈÁ˜BÏ ‰iM‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ«≈ƒ¿∆»ƒ¿≈¬»»

el‡ Ïˆ‡39,‰BL‡‰ Ïˆ‡ ‡a ‰iL ÈaÓ „Á‡Â ≈∆≈¿∆»ƒ¿≈¿ƒ»»≈∆»ƒ»
:ÌÏˆ‡ ‡aL „Á‡‰ ‰ÊÏ ˙ÓB‡ Ô‰Ó ‰eÁ ÏÎÂ¿»¬»≈∆∆∆»∆»∆»∆»∆¿»
ElMÓ ˙BÎeLÓ EÈ„È  ‰f‰ ÁÒt‰ ‡e‰ elL Ì‡ƒ∆»«∆««∆»∆¿ƒ∆¿
eÈ„È  ‰f‰ ÁÒt‰ ‡e‰ ElL Ì‡Â ,elL ÏÚ ˙ÈÓÂ¿ƒ¿≈»«∆»¿ƒ∆¿«∆««∆»≈
˙BeÁ LÓÁ ÔÎÂ .ElL ÏÚ eÈÓÂ elMÓ ˙BÎeLÓ¿ƒ∆»¿ƒ¿ƒ«∆¿¿≈»≈¬

‰MÓÁ ‰MÓÁ ÏL40ÏL ˙BeÁ OÚ B‡ ,Ì„‡ Èa ∆¬ƒ»¬ƒ»¿≈»»∆∆¬∆
‰eÁ ÏkÓ „Á‡ Ô‰Ï ÔÈÎLBÓ  ‰OÚ ‰OÚ¬»»¬»»¿ƒ»∆∆»ƒ»¬»

˙Á‡‰ ‰eÁÏ41ÌÈÓB‡Â ÌÈ˙Ó Ì‰ CÎÂ ,42Á‡Â , «¬»»«∆∆¿»≈«¿ƒ¿¿ƒ¿««
.ÔÈËÁBL Ck»¬ƒ

הפסח .38) מן ידיהם למשוך עדיין אפשר שאז מפני  והיינו
על  יודעים אינם ואלו למנוייו, אלא נאכל הפסח  שאין ומכיוון

כדלהלן. עושים לכן נמנו, והוצרך 39)איזה שם. במשנה
משה", הבית ימעט  "ואם ד) יב , (שמות שכתוב  משום לכך
והולכין  "שמתמעטין צט .) (פסחים יהודה ר' למד ומזה
שיהיה  ובלבד הקרבן) מן ידיהן את מושכין חבורה (אנשי 

(נשאר)". קיים החבורה מבני  שם 40)אחד פסחים בגמרא
חמשה  של אבל הוא, דווקא חמשה" ש"חמשה אמרו
חבורות, לארבע  אלו הארבעה יתפזרו אם שהרי  לא, וארבעה
שלו. החבורה מבני  אחד אף  בלי  החמישי  הפסח  יישאר

וחבורה 41) חבורה שבכל האנשים חמשת שכל כלומר,
אחד  פסח  אף  יישאר שלא באופן הפסחים, לחמשת מתפזרים

הראשונים. החבורה מבני  אחד בו יהיה הארבעה 42)שלא
ידי זה פסח  הוא שלך אם לחמישי : החדשה שבחבורה
שהם  מקום בכל שלנו הפסחים מארבעת משוכות ארבעתנו
הארבעה  וכן לשני  ואומרים חוזרין הן וכן עמך, נמנים ואנו

שם). (רש"י  וחבורה חבורה כל וכן שבחבורה אחד לכל

.Á„Á‡ ÁÒt Á˜BÏ ‰Ê  Ô‰ÈÁÒt eÚ˙pL ÌÈL¿«ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆≈«∆«∆»
ÏÚ ‰pÓÓ ‰ÊÂ ,„Á‡ BÏ Á˜BÏ ‰ÊÂ ˙BBÚz‰ ÔÓƒ««¬¿∆≈«∆»¿∆¿«∆«
ÔÓ „Á‡ BnÚ ‰pÓÓ Á‡‰Â ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ BÁÒtƒ¿∆»ƒ«¿»«≈¿«∆ƒ∆»ƒ

˜eM‰43‡BÈ Ck Á‡Â ,˙BeÁ ÈzL eÈ‰iL È„k , «¿≈∆ƒ¿¿≈¬¿««»»
Ïˆ‡ el‡Ó „Á‡ ‡BÈÂ el‡ Ïˆ‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈∆≈¿»∆»≈≈≈∆

Á‡‰44BÏˆ‡ ‡aL BÁ ÌÚ „Á‡ Ïk ‰˙Óe , »«≈«¿∆»∆»ƒ¬≈∆»∆¿
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EÈ„È  ‰Ê ÁÒt ‡e‰ ÈlL Ì‡ :ÓB‡Â ‰iL ‰eÁÓ≈¬»¿ƒ»¿≈ƒ∆ƒ∆«∆»∆
ÈlL ÏÚ ˙ÈÓÂ ElMÓ ˙BÎeLÓ45 ‡e‰ ElL Ì‡Â , ¿ƒ∆¿¿ƒ¿≈»«∆ƒ¿ƒ∆¿

‡ˆÓÂ .ElL ÏÚ È˙ÈÓÂ ÈlL ÁÒtÓ ‰ÎeLÓ È„È»ƒ¿»ƒ∆«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«∆¿¿ƒ¿»
ÌeÏk e„ÈÒÙ‰ ‡lL46. ∆…ƒ¿ƒ¿

לו 43) ולומר השני  עם אחד להתנות יוכל לא כן, לא שאם
כך  ידי  על כי  משלי  ידי  מושך אני  הזה הפסח  הוא שלך אם
חבירו  של על עצמו ולמנות בעלים, בלא פסחו את מניח  הוא
אפשר, אי  משלהן ידיהן את שימשכו לפני  שלו על וחבירו
שם). (רש"י  כאחד פסחים שני  על נמנים שאין לפי 

כל 44) ללכת יכולים הראשונים המנויין שני  שאפילו משמע 
מן  שמינו זה את פסחם על ולהשאיר השני  של לפסח  אחד

וידיך 45)השוק . שלי  על נמנית להיפך: יאמר לא אבל
יכול  אינו משלו, ידו משך שלא זמן שכל משלך, משוכות
כאחד. פסחים שני  על נמנים שאין אחר, פסח  על להימנות

השריפה.46) לבית יוצא אינו הקרבנות מן אחד שאף 

.Ë‰MÓÁ47˙‡ˆÓÂ Ô‰ÈÁÒt ˙BBÚ eÚ˙pL ¬ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿»
˙ÏaÈ48‰ÙO‰ ˙ÈÏ e‡ˆÈ Ìlk  Ô‰Ó „Á‡ BÚa49. «∆∆¿∆»≈∆À»≈¿¿≈«¿≈»

ÔÓc ˙˜ÈÊ Ì„˜ eÚ˙ Ì‡Â50ÁÒÙa ÔÈiÁ  ¿ƒƒ¿»¿…∆¿ƒ«»»«»ƒ¿∆«
ÈL51ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈeËt  ‰˜ÈÊ Á‡ eÚ˙ ; ≈ƒƒ¿»¿««¿ƒ»¿ƒƒ«¬∆«
ÈL52wL ‰Ê ‡ˆÓ  ÈL ÁÒt eÈ˜‰ Ì‡L . ≈ƒ∆ƒƒ¿ƒ∆«≈ƒƒ¿»∆∆»«

‰ÊÚÏ ÔÈlÁ ‡ÈÓ Lk Ôa˜ ÔBL‡a53eÓ Ì‡Â . »ƒ»¿»»≈≈ƒÀƒ»¬»»¿ƒƒ¿
„Á‡ ÁÒt ÏÚ Ôlk54iÁÓÏ ‡lL ËÁL ‡ˆÓ 55, À»«∆«∆»ƒ¿»ƒ¿«∆…ƒ¿À»

ÂÈÈeÓÏ ‡lL ËÁLpL ÈÓk ‰ÊÂ56Ïk ‰˙‰ Ì‡Â . ¿∆¿ƒ∆ƒ¿«∆…ƒ¿»¿ƒƒ¿»»
Ìc  ÌÈÓÏL ‰È‰È ÁÒt BÈ‡ Ì‡ :Ó‡Â Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿»«ƒ≈∆«ƒ¿∆¿»ƒ«
ÔÈzp‰Â ,‰˜ÈÊa ÌÈÓÏM‰ Ì„Â ‰ÎÈÙLa ÁÒt‰«∆«ƒ¿ƒ»¿««¿»ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ»ƒ

‰lÁzÎÏ ‰ÎÈÙLa ÌzÈ Ï‡ ‰˜ÈÊa57CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»
.ÈL ÁÒtÓ ÔÈeËt¿ƒƒ∆«≈ƒ

וליותר.47) לפחות הדין והוא חמישה ונקט  פח : שם ברייתא
בקרבן.48) הפוסלים המומין מן אחד אחד 49)היא שכל

הבעלֿמום. הוא שמא בספק , מהם זה וכל 50)ואחד
את  ששפכו לפני  עורותיהן את והפשיטו הסדר, מן כששינו
ששופכים  ש"אחר הוא הסדר שהרי  המזבח , יסוד על  הדם

אותו". מפשיטין היו 51)דמו לא זריקה בשעת שהרי 
שכולם  ונמצא מום, בעל ספק  מצד לאכילה ראויין הקרבנות

לאכילה 52)פסולים. ראויין היו הקרבנות ארבעת שהרי 
מספק . כולם לחייב  ואין פסול, הוא אחד ורק  הזריקה, בשעת

שנאמר 53) משום נז:), (קדושין לעזרה חולין מביאין ואין
(רש"י בשעריך" וכו' ומצאנך מבקרך "וזבחת כא) יב , (דברים

אחד 54)שם). שהרי  בעזרה חולין כך ידי  על מביא ואין
הפסח . בקרבן מחוייב  בוודאי  הדין 55)מהם מן שהרי 

פטורים. ש"אין 56)כולם א הלכה ב  פרק  למעלה וראה
למנוייו". אלא הפסח  את שבדיעבד 57)שוחטין פי  על אף 

יצא.

   1 
בני1) על והשוחט  השם שינוי  במחשבת הנשחט  פסח  יבאר

היה. לשמו שלא ששחטתי  הפסח  ואמר: חבורה,

.‡ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ‡a˙ k2ÁÒt‰L , ¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ∆«∆«

ËÁL BÈ‡3ÂÈÏÚa ÌLÏe ÁÒt ÌLÏ ‡l‡4Ì‡Â ; ≈ƒ¿»∆»¿≈∆«¿≈¿»»¿ƒ
ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓa BËÁL5ÏeÒt 6ËÁBM‰ .7˙‡ ¿»¿«¬∆∆ƒ«≈»«≈∆

ÔÓÊ Á‡Ï Ì‰Ï Ó‡Â ,‰eÁ Èa ÏÚ ÁÒt‰8B˙B‡ : «∆««¿≈¬»¿»«»∆¿««¿«
Ì‡ ,ÂÈzËÁL BÓLÏ ‡lL  ÌÎÈÏÚ ÈzËÁML ÁÒt‰«∆«∆»«¿ƒ¬≈∆∆…ƒ¿¿«¿ƒƒ

ÂÈc ÏÚ ÔÈÎÓBÒ  Ô‰Ï ÔÓ‡ ‰È‰9 Â‡Ï Ì‡Â , »»∆¡»»∆¿ƒ«¿»»¿ƒ»
ÔÈc‰ ˙eL10ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB‰Â .ÔÓ‡ BÈ‡LÏÚ  ««ƒ∆≈∆¡»¿»∆¿«¬ƒ«

BÓˆÚ11ÈL ÁÒt ‡ÈÈÂ ,ÁaLÓ ‰Ê È‰ 12. «¿¬≈∆¿À»¿»ƒ∆«≈ƒ

יא.2) ג, א, הלכות והולכתו 3)פט "ו הדם קבלת כן וכמו
שם. ראה את 4)וזריקתו, "שמור א) טז, (דברים שנאמר

פסח , לשם עשיותיו כל שיהיו - פסח " ועשית האביב  חודש
נאמר  ועוד אחר). קרבן לשם (=שעשאו קודש שינוי  הרי 
זביחה  שתהא הוא", פסח  זבח  "ואמרתם כז) יב , (שמות
לשינוי ענין תנהו קודש, לשינוי  ענין אינו אם פסח , לשם

ז:). (זבחים לשם 5)בעלים שלא או פסח  לשם שלא
א. הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות פי "ג ראה בעליו,

גֿיא.6) הלכות שם ופט "ו ב . בזבחים תוספתא 7)משנה
ובמאירי קצת. לשון בשינוי  פ "ג, ופסחים פ "ב  תרומות
סוף  עד מכאן רבינו, כלשון הביא (224 (עמוד נד: לגיטין

בפסחים. ברייתא בשם ושם 8)ההלכה, שם בתוספתא
והוא  הברייתא. בלשון שם במאירי  הוא כן אבל ליתא,
בידו, אינו ואם נאמן. שבידו, שכל שם בגיטין אביי  לדעת
המוקדשין  פסולי  מהלכות בפי "ט  רבינו כתב  וכן נאמן. אינו
- נתפלגו לו ואמר בזבחים עמו מקריב  "היה טו: הלכה
היה  אם - נתפלגו היום באותו לך שהקרבתי  זבחים נאמן;
מהלכות  בפי "ג שכתב  [ומה וכו'" דבריו על סומך לו נאמן
בטהרות, עמו עושה "היה ח : הלכה ומושב  משכב  מטמאי 
שעשיתי טהרות בו, שפגע  בשעה לו ואמר מצאו זמן ולאחר
וכמו  לו, נאמן הוא אם היינו - נאמן" זה הרי  נטמאו, עמך
 ֿ בכסף  ועיין שם. המוקדשין פסולי  ובהלכות כאן שכתב 

שם]. עד 9)משנה לו שאמר סמיא בההוא סו. קידושין
לו  ואמר שמואל, מר את לשאול ובא זינתה, אשתו אחד:
רבינו  כתב  וכן יגרשנה. - לו נאמן הוא אם שמואל מר

שם. המוקדשין פסולי  נותן"10)בהלכות הדין "כלומר,
שם). גיטין הדין.11)(רש"י  משורת לפנים ולעשות

"אין 12) כתב : והראב "ד שם. במאירי  הברייתא בלשון כן
על  נדבה פסחו להביא יכול אינו פטור היה שאם שבח , כאן
ג, פרק  בסוף  רבינו שכתב  כמו לומר, רוצה שלמים", תנאי 
 ֿ והלחם לכתחילה. בשפיכה יתנם אל בזריקה שהניתנין
בדין  שאינו למעלה, כן אמרו בחמשה שרק  מתרץ  משנה
שחייב  לאחד לזכות כדי  לכתחילה איסור על יעברו שכולם
יעבור  עצמו והוא בספק  חייב  עצמו הוא כאן אבל בפסח ,

פסח . קרבן להקריב  כדי  לכתחילה איסור על

.Û‡ ,‰˜ÈÊ Ì„˜ BÏ Ú„BÂ ‡ÓËpL ÁÒt‰ Oa¿««∆«∆ƒ¿»¿«…∆¿ƒ»«
Ìc‰ ˙‡ ˜ÊÈ ‡Ï  ÔÈB‰Ë ÔÈeÓ‡‰L Èt ÏÚ13; «ƒ∆»≈ƒ¿ƒ…ƒ¿…∆«»

‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ ‡a ÁÒt‰ ÔÈ‡L14‡Ï  ˜Ê Ì‡Â . ∆≈«∆«»∆»«¬ƒ»¿ƒ»«…
‰ˆ‰15 Ìc‰ ˜ÊpL „Ú BÏ Ú„B ‡Ï Ì‡Â . À¿»¿ƒ…««∆ƒ¿««»
‰ˆ‰16‰vÓ ıÈv‰L ;17,‡ÓËpL Oa‰ ˙‚‚L ÏÚ À¿»∆«ƒ¿«∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿»

ÔB„f‰ ÏÚ ‰vÓ BÈ‡Â18 ÌÈÈ‡‰ ˙ˆ˜Ó e‡ÓË . ¿≈¿«∆««»ƒ¿¿ƒ¿»»≈»ƒ
ÌÈB‰h‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ÌÈ‡Óh‰ ˙‡ ÛBO19e‡ÓË . ≈∆«¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒƒ¿¿
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BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰22BnÚ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ Ô‰Â ,23Ô‰lLÂ , ≈ƒ∆¿≈≈»¿ƒƒ¿∆»∆
‰ÙO‰ ˙ÈÏ ‡ˆÈ24ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈeËÙe ,25. ≈≈¿≈«¿≈»¿ƒƒ«¬∆«≈ƒ

מא:).15) בקידושין (רש"י  חבורתם את 16)מבני  חפש
האבוד. תשחטנו 17)הפסח  כשתמצאנו, כלומר:

על 18)בשבילנו. נמנו הרי  עלינו, שחוט  לו שאמרו כיוון
ידיהן  את למשוך יכולין אין כבר שנשחט  וכיוון הזה הקרבן
בעלים, בלא פסח  שהוא יישרף  השני  כך ומשום הקרבן, מן

שם. רש"י  האבוד 19)ראה הקרבן מן ידיהם משכו שהרי 
שנשחט . הקרבן 20)לפני  על איתם נמנה לא הוא שהרי 

תחילה.21)השני . נשחט  מהם ואחד לצמצם אפשר שאי 
אופן.22) בכל משלו אוכל הוא שלהם 23)שהרי  שמא

השליח  ששחט  מזה ידם שמשכו ונמצא ראשון, נשחט 
למנוייו. אלא נאכל אינו הפסח  כי  לאכלו, ואסורים

על 24) ולא שלו על נמנו והם ראשון נשחט  שלו שמא
בשריפה. - בעלים לו שאין פסח  ודין [ובדברי25)שלהן,

שרק  ב , בהלכה למעלה שכתב  מה על שסמך לומר יש רבינו
כן  כמו שני , פסח  מלעשות פטור הזריקה לאחר שכח  אם
או  ראשון נשחט  מהן איזה ידוע  "אין שאמר מה כאן
ידעו, לא זריקה שבעת הכוונה אין כאחת" שניהן ששחטו
שבני באופן ידעו, לא ושוב  נשכח  ולבסוף  שידעו אלא
משלהם. ולא משלו לא לאכול יכולים אינם החבורה
מלעשות  הם פטורים - ידוע  היה הזריקה שבעת ומכיוון

שני .] פסח 

.‰„‡L ÁÒt LwÏ e‰eÁÏML ‰Ê Ì‰Ï Ó‡»«»∆∆∆¿»¿«≈∆«∆»«
BËÁLÏe26CÏ‰ ,ÈÏÚ Ìz‡ eËÁL  ÈzÁ‡ Ì‡ : ¿«¬ƒ≈«¿ƒ«¬«∆»«»«

ËÁL Ô‰lL Ì‡ :eËÁLÂ eÁ˜Ï Ì‰Â ,ËÁLÂ ‡ˆÓe»»¿»«¿≈»¿¿»¬ƒ∆»∆ƒ¿«
,Ì‰nÚ ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ì‰lMÓ ÔÈÏÎB‡ Ì‰  ÔBL‡ƒ≈¿ƒƒ∆»∆¿≈ƒ»∆
ÏÎB‡ ‡e‰  ÔBL‡ ËÁL BlL Ì‡Â ;ÛOÈ ÈM‰Â¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ∆ƒ¿«ƒ≈

Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,BlMÓ27Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡ . ƒ∆¿≈¿ƒƒ∆»∆≈»«≈∆≈∆
„Á‡k Ì‰ÈL eËÁML B‡ ÔBL‡ ËÁL28Ô‰  ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆¿∆»≈

Ô‰nÚ ÏÎB‡ BÈ‡ ‡e‰Â ,Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡29‡ˆÈ BlLÂ , ¿ƒƒ∆»∆¿≈≈ƒ»∆¿∆≈≈
‰ÙO‰ ˙ÈÏ30.ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ eËÙe , ¿≈«¿≈»»ƒ«¬∆«≈ƒ

רק 26) אלא בשבילם שישחוט  לו שאמרו את לא שיחפש
אליהם יביאנו וכשימצאנו (כסף הפסח  ישחטוהו והם

ונמצא 27)משנה). להם. שישחוט  לו אמרו לא שהם
שלו. מהקרבן ידם ואחד 28)שמשכו לצמצם אפשר שאי 

תחילה. נשחט  ולא 29)מהם ראשון נשחט  שלו שמא כי 
שלהן. על כלל והוא 30)נמנה ראשון נשחט  שלהם שמא

לשריפה. שהוא בעלים, לו שאין פסח  הוא ושלו עמהם, נמנה

.Âe‡ˆ :Ô‰Ï Ó‡Â ,BÁÒt BÏ „‡Â ,ÌÁÒt Ô‰Ï „‡»«»∆ƒ¿»¿»«ƒ¿¿»«»∆¿
ÈÏÚ eËÁLÂ eLwe31ËBÁLe Lwe ‡ˆ :BÏ eÓ‡Â , «¿¿«¬»«¿»¿≈«≈¿

Ìlk  eËÁLÂ Ì‰ e‡ˆÓe ,ËÁLÂ ‡ˆÓe CÏ‰Â ,eÈÏÚ»≈¿»«»»¿»«»¿≈¿»¬À»
ÔBL‡‰ ÔÓ ÔÈÏÎB‡32ÛOÈ ÈM‰Â ,33Úe„È ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ»ƒ¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ≈»«

„Á‡k Ô‰ÈL eËÁML B‡ ‰lÁz ËÁL ‰Ê È‡34 ≈∆ƒ¿«¿ƒ»∆»¬¿≈∆¿∆»
eÙOÈ Ô‰ÈL35CÏ‰ .ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈeËÙe , ¿≈∆ƒ»¿¿ƒƒ«¬∆«≈ƒ»«

‰ÊÏ ‰Ê eÓ‡ ‡ÏÂ LwÏ Ì‰ eÎÏ‰Â LwÏ ‡e‰¿«≈¿»¿≈¿«≈¿…»¿∆»∆
„Á‡ Ïk ËBÁLiL ÌaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌeÏk¿««ƒ∆»»¿ƒ»∆ƒ¿»∆»
ÔcÓ‡L ÌÈ„e ˙BÊÈÓ ÌL eÈ‰L B‡ ,BÁ ÏÚ Ô‰Ó≈∆«¬≈∆»»¿ƒ¿»ƒ∆À¿«

BÁ ÏÚ ËBÁLÈ ‡ˆÓiL „Á‡ ÏkL Ô‰a ˙Úc‰36, «««»∆∆»∆»∆ƒ¿»ƒ¿«¬≈
ÔÈ‡  ÌeÏk ‰ÊÏ ‰Ê eÓ‡ ‡ÏÂ eLt ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…≈¿¿…»¿∆»∆¿≈»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ‡Á‡37. «¬»ƒ∆»∆

בשבילי .31) גם אותו ושחטו לכם שאבד הפסח  את חפשו
ידיהם 32) את למשוך אין ומשנשחט  עליו, נמנו כולם שהרי 

בעלים.33)ממנו. לו שאין פסח  אחד 34)כדין שוודאי 
תחילה. נשחט  הוא 35)מהם מהם איזה ידוע  שלא משום

עליו. אמרו 36)שנמנו ולא להן אמר "לא שם: במשנה
הדבר  כן, לא שאם רמיזות, שם שהיו רבינו ומפרש לו",
משנה). (כסף  זאת לנו להשמיע  למשנה ואין פשוט 

אוכל 37) זה אלא ראשון, נשחט  מהן איזה לחשוש להם ואין
משלהם, אוכלים הם וכן ראשון, נשחט  שלהן אם אף  משלו

שם). (רש"י  ראשון נשחט  שלו אם אף 

.ÊeËÁMiL Ì„˜ Ô‰ÈÁÒt eÚ˙pL ˙BeÁ ÈzL38 ¿≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆…∆∆ƒ»¬
˙BBÚz‰ ÔÓ „Á‡ Ok ÔÈÁ˜BÏ BÊ ‰eÁ ¬»¿ƒ∆∆∆»ƒ««¬
‡a BÊ ‰eÁ ÈaÓ „Á‡Â ,ÈM‰ ÔÈÁ˜BÏ ‰iM‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ«≈ƒ¿∆»ƒ¿≈¬»»

el‡ Ïˆ‡39,‰BL‡‰ Ïˆ‡ ‡a ‰iL ÈaÓ „Á‡Â ≈∆≈¿∆»ƒ¿≈¿ƒ»»≈∆»ƒ»
:ÌÏˆ‡ ‡aL „Á‡‰ ‰ÊÏ ˙ÓB‡ Ô‰Ó ‰eÁ ÏÎÂ¿»¬»≈∆∆∆»∆»∆»∆»∆¿»
ElMÓ ˙BÎeLÓ EÈ„È  ‰f‰ ÁÒt‰ ‡e‰ elL Ì‡ƒ∆»«∆««∆»∆¿ƒ∆¿
eÈ„È  ‰f‰ ÁÒt‰ ‡e‰ ElL Ì‡Â ,elL ÏÚ ˙ÈÓÂ¿ƒ¿≈»«∆»¿ƒ∆¿«∆««∆»≈
˙BeÁ LÓÁ ÔÎÂ .ElL ÏÚ eÈÓÂ elMÓ ˙BÎeLÓ¿ƒ∆»¿ƒ¿ƒ«∆¿¿≈»≈¬

‰MÓÁ ‰MÓÁ ÏL40ÏL ˙BeÁ OÚ B‡ ,Ì„‡ Èa ∆¬ƒ»¬ƒ»¿≈»»∆∆¬∆
‰eÁ ÏkÓ „Á‡ Ô‰Ï ÔÈÎLBÓ  ‰OÚ ‰OÚ¬»»¬»»¿ƒ»∆∆»ƒ»¬»

˙Á‡‰ ‰eÁÏ41ÌÈÓB‡Â ÌÈ˙Ó Ì‰ CÎÂ ,42Á‡Â , «¬»»«∆∆¿»≈«¿ƒ¿¿ƒ¿««
.ÔÈËÁBL Ck»¬ƒ

הפסח .38) מן ידיהם למשוך עדיין אפשר שאז מפני  והיינו
על  יודעים אינם ואלו למנוייו, אלא נאכל הפסח  שאין ומכיוון

כדלהלן. עושים לכן נמנו, והוצרך 39)איזה שם. במשנה
משה", הבית ימעט  "ואם ד) יב , (שמות שכתוב  משום לכך
והולכין  "שמתמעטין צט .) (פסחים יהודה ר' למד ומזה
שיהיה  ובלבד הקרבן) מן ידיהן את מושכין חבורה (אנשי 

(נשאר)". קיים החבורה מבני  שם 40)אחד פסחים בגמרא
חמשה  של אבל הוא, דווקא חמשה" ש"חמשה אמרו
חבורות, לארבע  אלו הארבעה יתפזרו אם שהרי  לא, וארבעה
שלו. החבורה מבני  אחד אף  בלי  החמישי  הפסח  יישאר

וחבורה 41) חבורה שבכל האנשים חמשת שכל כלומר,
אחד  פסח  אף  יישאר שלא באופן הפסחים, לחמשת מתפזרים

הראשונים. החבורה מבני  אחד בו יהיה הארבעה 42)שלא
ידי זה פסח  הוא שלך אם לחמישי : החדשה שבחבורה
שהם  מקום בכל שלנו הפסחים מארבעת משוכות ארבעתנו
הארבעה  וכן לשני  ואומרים חוזרין הן וכן עמך, נמנים ואנו

שם). (רש"י  וחבורה חבורה כל וכן שבחבורה אחד לכל

.Á„Á‡ ÁÒt Á˜BÏ ‰Ê  Ô‰ÈÁÒt eÚ˙pL ÌÈL¿«ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆≈«∆«∆»
ÏÚ ‰pÓÓ ‰ÊÂ ,„Á‡ BÏ Á˜BÏ ‰ÊÂ ˙BBÚz‰ ÔÓƒ««¬¿∆≈«∆»¿∆¿«∆«
ÔÓ „Á‡ BnÚ ‰pÓÓ Á‡‰Â ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ BÁÒtƒ¿∆»ƒ«¿»«≈¿«∆ƒ∆»ƒ

˜eM‰43‡BÈ Ck Á‡Â ,˙BeÁ ÈzL eÈ‰iL È„k , «¿≈∆ƒ¿¿≈¬¿««»»
Ïˆ‡ el‡Ó „Á‡ ‡BÈÂ el‡ Ïˆ‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈∆≈¿»∆»≈≈≈∆

Á‡‰44BÏˆ‡ ‡aL BÁ ÌÚ „Á‡ Ïk ‰˙Óe , »«≈«¿∆»∆»ƒ¬≈∆»∆¿
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ÏÎ‡ Oa‰Â Ìc‰ ˙‡ ˜BÊ  Ìi˜ Oa‰Â ÌÈeÓ‡‰»≈ƒ¿«»»«»≈∆«»¿«»»∆¡»
ÚÏ20ËÁLpL Á‡ ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË .21˜ÊÈ ‡Ï  »∆∆ƒ¿¿«¿»ƒ««∆ƒ¿«…ƒ¿…

‰ˆ‰ ‡Ï  ˜Ê Ì‡Â .Ìc‰ ˙‡22ÔÈiÁ CÎÈÙÏ . ∆«»¿ƒ»«…À¿»¿ƒ»«»ƒ
Ûeb‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰vÓ ıÈv‰ ÔÈ‡L .ÈL ÁÒÙa23 ¿∆«≈ƒ∆≈«ƒ¿«∆«À¿««

ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË Ì‡ ‡l‡24e‡aL BÓk , ∆»ƒƒ¿»¿À¿««¿¿∆≈«¿
Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a25. ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»

שאכילה 13) נתן רבי  של כחכמים עח : בפסחים משנה
ב . הלכה ג פרק  למעלה וראה שנטמא 14)מעכבת. וכיון

הדם. את זורק  אינו - לאכילה ראוי  ואינו וחייב 15)הבשר
שני . פסח  שני .16)לעשות פסח  מלעשות ופטור

במשנה.17) פ : שם.18)פסחים בגמרא רבינו כדברי 
קיים,19) והבשר חלבים נטמאו ו: פרק  פסחים בתוספתא

יזרוק . לא לאו, ואם יזרוק . ואחד, אחד לכל כזית יש אם
אם  מדקתני  עסקינן, הבשר קצת דבנטמא לרבינו לו ומשמע 

(כסף ֿמשנה). ואחד אחד לכל כזית שם 20)יש במשנה
הדם". את זורק  קיים, והבשר החלב  "נטמא עח :

ראה 21) עליו, שוחטים אין - שנשחט  לפני  נטמאו שאם
א. הלכה ופ "ו א, הלכה פ "ה אם 22)להלן אף  כלומר,

הדם. שנזרק  עד נודע  במשנה.23)לא פ : מת 24)שם
מת  שם שיש נודע  שנטמא אחר ורק  עליו, ידעו שלא
טומאת  "נטמא שם: ובמשנה פא:). בפסחים (ברייתא
שאין  כל התהום? טומאת "ואיזוהי  מרצה". הציץ  התהום,
התהום  טומאת אמרו ולא העולם, בסוף  אפילו מכירה אדם
שהרגו" זה בו יודע  שהרי  לא, הרוג אבל בלבד, למת אלא

יח ). הלכה נזירות מהלכות ושם 25)(פ "ו ו. הלכה פ "ד
התהום  טומאת טמא שהוא לו נודע  אם שאף  רבינו כתב 

וזרק  הדם, שיזרוק  שהציץ קודם הורצה, - הדם את אח "כ
מזיד. שהוא אע "פ  התהום טומאת על מרצה

.‚ÌÈÏLeÈÓ ‡ˆiL ÁÒt‰26‰Úa‡a ‡ÓËpL B‡ «∆«∆»»ƒ»«ƒ∆ƒ¿»¿«¿»»
„iÓ ÛOÈ  OÚ27e˙Ó B‡ ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË .28B‡ »»ƒ»≈ƒ»ƒ¿¿«¿»ƒ≈
Ì‰È„È ˙‡ eÎLÓ29˙˜ÈÊ Ì„˜ e˙Ó B‡ e‡ÓË elÙ‡ , »¿∆¿≈∆¬ƒƒ¿¿≈…∆¿ƒ«

Ìc‰30B˙eˆ aÚzL „Ú B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ 31Ck Á‡Â «»«ƒƒ«∆¿À«»¿««»
ÏÏk‰ ‰Ê .ÛOÈ32BÙe‚a BÏeqtL Ïk :33ÛOÈ  ƒ»≈∆«¿»…∆ƒ¿ƒ»≈

„iÓ34ÌÈÏÚaa B‡ Ìca ;35Ck Á‡Â B˙eˆ aÚz  ƒ»«»«¿»ƒ¿À«»¿««»
eÎLnL Ú„BpL Á‡ BËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÛOÈƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»««∆«∆»¿
ÁÒÙÏ eÁ„Â e‡ÓË B‡ e˙Ó B‡ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ∆¿≈∆≈ƒ¿¿¿ƒ¿¿∆«

„iÓ ÛOÈ ‰Ê È‰  ÈL36ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ≈ƒ¬≈∆ƒ»≈ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
Èa Ïk e‡ÓËpLk ?ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË Ì‡ ÛOiL∆ƒ»≈ƒƒ¿¿«¿»ƒ¿∆ƒ¿¿»¿≈
ÌÈB‰Ë eÎÊ  Ô˙ˆ˜Ó e‡ÓË Ì‡ Ï‡ ;‰eÁ‰«¬»¬»ƒƒ¿¿ƒ¿»»»¿ƒ

ÌÈ‡ÓË ÏL Ì˜ÏÁa37Ô˙ˆ˜Ó e‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆¿»∆¿≈ƒ««ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿»»
ÏÎ‡Ï eÏÈÁ˙‰L Á‡38‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈB‰h‰ eÎÊ  ««∆ƒ¿ƒ∆¡…»«¿ƒ∆¬«ƒ…

eÏÈÁ˙‰39‡ . Ô˙ˆ˜Ó e‡ÓËÂ Ôlk eÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿ƒÀ»¿ƒ¿¿ƒ¿»»
ÌÈB‰h‰ ‡l‡ ;ÌÈ‡ÓË ÏL Ô˜ÏÁa ÌÈB‰Ë eÎÊ ‡Ï…»¿ƒ¿∆¿»∆¿≈ƒ∆»«¿ƒ

ÛOÈ ÌÈ‡Óh‰ ˜ÏÁÂ ,Ì˜ÏÁ ÔÈÏÎB‡40ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿ƒ∆¿»¿≈∆«¿≈ƒƒ»≈¿«ƒ
Ô˙ˆ˜Ó e˙Ó Ì‡41ÌÏL ‡ÓË .42Ba B‡43ÌÈÙBO  ƒ≈ƒ¿»»ƒ¿»»≈À¿ƒ

‰Èa‰ ÈÙÏ B˙B‡44„Ú ÔLiÏ È„k ,Ïk‰ ÈÙa ƒ¿≈«ƒ»ƒ¿≈«…¿≈¿«¿»«
Ba e‰fiL45‰ÎÚn‰ ÈˆÚÓ B˙B‡ ÔÈÙBOÂ .46È„k , ∆ƒ»¬¿¿ƒ≈¬≈««¬»»¿≈

e‚ ‰ÎÚn‰ ÈˆÚÓ eÓ‡ÈÂ Ô˙B‡ e„LÁÈ ‡lL47. ∆…«¿¿»¿…¿≈¬≈««¬»»»¿

ÌÈ˜e L˜a e‰eÙOÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ48ÛOÏ eˆÂ ¿ƒ»ƒƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»ƒ¿…
ÔÈÙBO  ÔÓˆÚ ÏMÓ49BËeÚÓ ‡ÓË .50˙Bp‰ ÔÎÂ51 ƒ∆«¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈«»

Ô‰È˙BˆÁa B˙B‡ ÔÈÙBO 52ÔÓˆÚ ÈˆÚÓ53‡Ï Ï‡ , ¿ƒ¿«¿≈∆≈¬≈«¿»¬»…
eÏÚÓÈÂ ÌÏˆ‡ Ô‰Ó e‡MÈ ‡lL ,‰ÎÚn‰ ÈˆÚÓ≈¬≈««¬»»∆…ƒ»¬≈∆∆¿»¿ƒ¿¬

Ô‰a54. »∆

ישרף 26) שנטמא או שיצא "הפסח  פב . בפסחים משנה
בו", שנאכל הבית מן "שיצא בפיה"מ  רבנו ומפרש מיד",
שהרי מירושלים", "שיצא והעתיק  כאן רבינו בו וחזר
רבינו: שכתב  כמו ארבעהֿעשר, ביום כשיצא המדובר
שאמרו  מזה מוכח  וכן עשר", בארבעה שנטמא וכו' "שיצא
שאין  לשרוף , אסור עשר, חמשה בליל ואילו מיד". "ישרף 
המוקדשין  פסולי  מהלכות (פי "ט  ביוםֿטוב  קדשים שורפין
שאילו  מירושלים, שיצא עלֿכרחינו כן, ואם ה). הלכה
כמו  עשר, חמשה בליל אלא אסורה אינה מחבורתו יציאה
ועיין  ג. הערה שם ועיין א. הלכה פ "ט  להלן מדבריו שנראה

ישראל. ותפארת טוב ' יום עיבור 27)'תוספות צריך ואינו
הבשר. בגוף  הוא שהפסול משום להלן), (ראה צורה

והמדובר 28) ברוקא. בן יוחנן ר' של וכחכמים שם, משנה
אלא  זה על נודע  שלא שחיטה, לפני  מתו או כשנטמאו

להלן. ראה שחיטה, לאחר 29)לאחר שהרי  שנשחט , לפני 
פ "ב  למעלה ראה ידיהם, את למשוך יכולים אינם שנשחט 
ידיהם  שמשכו שנשחט , לאחר עד נודע  שלא אלא יד, הלכה
שמתו  שנטמאו, נודע  כשלא אלה וכל השחיטה. לפני 

להלן. וראה זריקה, לאחר על ידם פב :30)ושמשכו שם
יוחנן  ר' של דחכמים ואליבא השניה, הלשון לפי  יוסף  כרב 
אלא  הגוף  פסול זה אין זריקה לפני  שאפילו ברוקא, בן

בעלים. או 31)פסול שיסריח , עד הבשר את מניח 
לשרפו, אין - אחרת בלינה. ונפסל אחד לילה משאירו

קדשים. בזיון עג:32)משום שנטמא 33)פסחים כגון
משום 34)הבשר. צורתו, שתעובר עד להניח  צריך ואין

קדשים. מבזה זה ואין נפסל או 35)שהבשר הדם שנטמא
הבעלים. הקרבן 36)נטמאו בגוף  פסול נחשב  שזה

מפורש, נראה עג: שבפסחים ואף ֿעלֿפי  (כסף ֿמשנה).
סמך  - מיד ישרף  שחיטה, לאחר אלא נודע  לא אם שאף 
משם, שנראה ו, פרק  סוף  פסחים הירושלמי  דברי  על רבינו
(אור  הגוף  פסול זה אין - שחיטה אחר אלא נודע  לא שאם
מהלכות  פ "ב , להלן המוריה" "הר בספר [ועיין שמח ).

י ]. הלכה שם 37)שגגות וירושלמי  פ "ז, פסחים תוספתא
ז. פרק  לאכול 38)סוף  התחילו הטמאים כלומר,

שם). התחילו.39)(ירושלמי  לא עדיין הטהורים [כלומר,
הטהורים  התחילו אם שכלֿשכן מפורש, שם ובירושלמי 
הטמאים. של בחלקם הטהורים שזכו הטמאים, התחילו ולא
התחילו  לא "אם כתב  (130 (עמ ' פא: שם והמאירי 
הטמאים  בחלק  הטהורים זכו לא לאכול, עדיין הטהורים
דבריו: לתקן שיש ונראה המערב ". בתלמוד היא וכן וכו'
בחלק  [זכו לאכול עדיין הטהורים התחילו לא "אם
הטהורים  זכו לא - לאכול] התחילו אם אבל הטמאים,
וכן  הטהורים. באכילת תלוי  שהכל וכו'", הטמאים בחלק 
התחילו  אם "אבל בסמוך: להלן תימן כ"י  ברמב "ם הוא
הכל  זה, ולפי  חסרה. "כולן" ותיבת וכו'", קצתן ונטמאו
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השמיט  שרבינו מזה מוכח  וכן כנ"ל. הטהורים באכילת תלוי 
הלא  אבל הטהורים, התחילו דין למעלה כתב  ולא
להלן]. עוד וראה כנ"ל, להיפך מפורש שלפנינו בירושלמי 

(ראה 40) חבורתם נקבעה - לאכול כולן שהתחילו [שכיון
ובפ "ב  כה, הערה ולמעלה ג, והערה א הלכה פ "ט  להלן
יכולים  שאינם מקצתם שנטמאו וכיון פז) הערה טו הלכה
כשתי מעתה הם והרי  החבילה, נתפרדה להצטרף , עוד
לפי הטמאים, של מחלקם לאכול לטהורים ואסור חבורות,
א), הלכה פ "ט  (להלן אחת" בחבורה אלא אוכל ש"אינו
של  בחלקם הטהורים זכו לאכול, כולם התחילו לא אם אבל
קצת  נראה וכן במקומם. חבורתם קובעים שהם טמאים,
חבורות]. שתי  של ענין הנ"ל לדין שסמכו שם בירושלמי 

נטמאו 41) או מקצתן שמתו חבורה "בני  שם: תוספתא
חוששין". ואין אוכלין השאר כל 42)מקצתן, פירוש,

לפיכך 43)הקרבן. בעלים, פשיעת כאן ויש הקרבן, רוב 
הבירה. לפני  אותו וכל 44)שורפין פא: בפסחים משנה

אנשים. הרבה שם ויש שם), (רש"י  בירה נקרא כולו המקדש
כדי45) חנינא בר יוסי  א"ר טעמא, "מאי  שם: גמרא

טומאה" לידי  יבואו ולא להבא שישמרו "כדי  לביישן",
שם). המשניות הקדש,46)(פירוש עצי  והם שם. משנה

חכמים  והתירו המזבח , על קרבנות לשריפת שהוקדשו
את  כשהקדישו מתחילה ב "ד תנאי  הוא כן כי  כן, לעשות
(תוס ' שנטמא פסח  שריפת לשם גם בהם שישתמשו העצים,

נטמא). ד"ה "שלא 47)שם שאמר יוסף  כרב  ולא כרבא,
דבר: של ופירושו פב .) (שם [עצים]" לו שאין מי  את לבייש
לו  כשישארו - שלו, בעצים במקדש לשרוף  נצריכהו אם
המערכה  שמעצי  הרואים בו יחשדו לביתו, ויקחם עצים

למערכה,48)גנב . ראויים "אינם שהרי  חשד, בהם שאין
תאנה  של במורביות רגילים היו באלו (כט .) בתמיד כדתנן
שכתבו  ויש שם). חננאל (רבינו שמן" עץ  ושל אגוז ושל
הגמרא  מלשון נראה וכן (מאירי , למערכה פסולים שהם
ועיין  למערכה", חזי  דלא וחריותא קני  "דאייתי  שם בפסחים

שם). של 49)רש"י  טעמו (בין בינייהו "מאי  בגמרא: שם
קני דאייתי  בינייהו איכא רבא)? של טעמו לבין יוסף  רב 
למערכה". חזי  דלא דקל) וענפי  קנים (שהביא וחריותא
לבייש  "שלא ולטעם חשד. שאין מותר, - "חשד" של לטעם
בושה  יש ובקנים בקש גם שהרי  אסור, - לו" שאין מי  את
"חשד". משום הוא שהטעם כרבא פסק  ורבינו לו, שאין למי 

עצמן. של וקנים בקש לשרוף  מותר כך של 50)משום
(מאירי ). כלֿכך פשיעה כאן ואין הקרבן.51)הקרבן, מן

קהל 52) בפני  בבירה לשרוף  לביישן אין פשעו, שלא כיון
מעצי53)רב . שגנבו שיאמרו חשד אין שבחצרותיהן

שם. במשנה זה וגם פיישן 54)המערכה. "דילמא פב . שם
ל  בהו ואתי  תקלה".מינייהו, ידי 

.„ÌÈL ÈzL Ôa ÎÊ B‡ BÁÒÙÏ ‰˜ LÈÙn‰55 ««¿ƒ¿≈»¿ƒ¿»»∆¿≈»ƒ
.ÁÒt ÂÈÓ„a ‡ÈÈÂ ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰ÚÈƒ¿∆«∆ƒ…¿ƒ»≈¿»ƒ¿»»∆«
‡ÈÈ  BÁÒt È˜‰L „Ú ÌeÓ Ba ÏÙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»««∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

ÌÈÓÏL ÂÈÓ„a56. ¿»»¿»ƒ

בלבד,55) העזים ומן הכבשים מן אלא שוחטין "אין והרי 
א). הלכה פ "א (למעלה שנה" בן בפסחים 56)זכר משנה

עד  ירעה שנים, שתי  בן זכר או לפסחו נקבה "המפריש צז:
ד"ה  ובתוס ' לשלמים", לנדבה דמיו ויפלו וימכר שיסתאב 
שלמים, בדמיה ויביא דקתני  דהא ר"ת אומר וז"ל: המפריש,
יביא  הפסח  קודם אבל הפסח , אחר בשנשתיירה היינו
בלח "מ  וראה יט . תמורה בברייתא מפורש וכן פסח , בדמיה
פסולי מהלכות בפ "ג שפסק  רבינו על שמקשה כאן
ה"ד  הקרבנות מעשה מהלכות ובפט "ו כג, הלכה המקודשין
שבהמה  אומרים שאין (היינו, נדחים חיים בעלי  שאין
גם  שתידחה לו, ראויה לא שהיא לקרבן בחיים שנדחתה
שהופרשה  נקבה בהמת לדוגמא, לו. ראויה כן שהיא לקרבן
לא  כך שמשום אומרים אין לזה, ראויה לא שהיא לפסח ,
לפסוק  לו הי ' לזה) ראויה שהיא שלמים קרבן אותה יקריבו
תיקרב  עצמה שהיא לפסח  שהפרישה נקבה לענין כאן
שתירץ  מה וראה שלמים. בדמיו שיביא פוסק  ולמה שלמים,
דברי בביאור מ "ז פ "ט  פסחים יו"ט  ובתוספות שם,

הרמב "ם.

.‰LÈÙ‰57˙ÓÂ BÁÒt58ÂÈÁ‡ Ba ep‡ÈÈ ‡Ï  ƒ¿ƒƒ¿»≈…¿ƒ∆¿«¬»
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‡a˙iL BÓk ,ÔB‡ ‡e‰L64ÈMa ‰Ê BÁÒt ‡ÈÈÂ ,65. ∆≈¿∆ƒ¿»≈¿»ƒƒ¿∆«≈ƒ

צא.57) בפסחים אחרים 58)משנה מנויים עליו ואין
הלכה 59)זולתו. פ "ב  למעלה וראה מנויים. לו אין שהרי 

הלכות 60)ה. להלן ראה שלמים, קרב  הפסח  מותר שכל
"עליה  משום הערבים, בין של תמיד אחר להקריבו ואין וֿז.
ומוספין  תמידין מהלכות א פרק  ראה הקרבנות". כל השלם

שם). (מאירי  ג בעלים,61)הלכה עדיין לקרבן יש שהרי 
שם). (ברייתא בעליו שמתו פסח  זה שיביאנו 62)ואין

עליו. ממונה הוא אם פסח , עליו 63)לשם חלה ולא
חשוב , הוא כיוםֿטוב  הפסח  שחיטת שמשעת אנינות,
חננאל  (רבינו אנינות עליו חלה לא לפיכך הלל, בו שאומר
הברייתא. דברי  על בגמרא שם הוא זה וכל שם),

ט .64) הלכה פ "ו בעלי65)להלן למ "ד גם הוא  זה ודין
לקרבן  כלל נקבע  לא חצות קודם שמת שמכיון נדחים, חיים
שני , בפסח  להקריבו ואפשר נדחה, אינו הכל ולדברי  פסח ,

רבה. בתירוץ  בגמרא שם ראה

.ÂÁ‡ ÁÒt LÈÙ‰L Á‡ B‡ˆÓe BÁÒt „‡L ÈÓƒ∆»«ƒ¿¿»««∆ƒ¿ƒ∆««≈
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ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL72. ∆ƒ…»¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ
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‰ˆ‰ ‡Ï  ˜Ê Ì‡Â .Ìc‰ ˙‡22ÔÈiÁ CÎÈÙÏ . ∆«»¿ƒ»«…À¿»¿ƒ»«»ƒ
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ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË Ì‡ ‡l‡24e‡aL BÓk , ∆»ƒƒ¿»¿À¿««¿¿∆≈«¿
Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a25. ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»

שאכילה 13) נתן רבי  של כחכמים עח : בפסחים משנה
ב . הלכה ג פרק  למעלה וראה שנטמא 14)מעכבת. וכיון

הדם. את זורק  אינו - לאכילה ראוי  ואינו וחייב 15)הבשר
שני . פסח  שני .16)לעשות פסח  מלעשות ופטור

במשנה.17) פ : שם.18)פסחים בגמרא רבינו כדברי 
קיים,19) והבשר חלבים נטמאו ו: פרק  פסחים בתוספתא

יזרוק . לא לאו, ואם יזרוק . ואחד, אחד לכל כזית יש אם
אם  מדקתני  עסקינן, הבשר קצת דבנטמא לרבינו לו ומשמע 

(כסף ֿמשנה). ואחד אחד לכל כזית שם 20)יש במשנה
הדם". את זורק  קיים, והבשר החלב  "נטמא עח :

ראה 21) עליו, שוחטים אין - שנשחט  לפני  נטמאו שאם
א. הלכה ופ "ו א, הלכה פ "ה אם 22)להלן אף  כלומר,

הדם. שנזרק  עד נודע  במשנה.23)לא פ : מת 24)שם
מת  שם שיש נודע  שנטמא אחר ורק  עליו, ידעו שלא
טומאת  "נטמא שם: ובמשנה פא:). בפסחים (ברייתא
שאין  כל התהום? טומאת "ואיזוהי  מרצה". הציץ  התהום,
התהום  טומאת אמרו ולא העולם, בסוף  אפילו מכירה אדם
שהרגו" זה בו יודע  שהרי  לא, הרוג אבל בלבד, למת אלא

יח ). הלכה נזירות מהלכות ושם 25)(פ "ו ו. הלכה פ "ד
התהום  טומאת טמא שהוא לו נודע  אם שאף  רבינו כתב 

וזרק  הדם, שיזרוק  שהציץ קודם הורצה, - הדם את אח "כ
מזיד. שהוא אע "פ  התהום טומאת על מרצה

.‚ÌÈÏLeÈÓ ‡ˆiL ÁÒt‰26‰Úa‡a ‡ÓËpL B‡ «∆«∆»»ƒ»«ƒ∆ƒ¿»¿«¿»»
„iÓ ÛOÈ  OÚ27e˙Ó B‡ ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË .28B‡ »»ƒ»≈ƒ»ƒ¿¿«¿»ƒ≈
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Ìc‰30B˙eˆ aÚzL „Ú B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ 31Ck Á‡Â «»«ƒƒ«∆¿À«»¿««»
ÏÏk‰ ‰Ê .ÛOÈ32BÙe‚a BÏeqtL Ïk :33ÛOÈ  ƒ»≈∆«¿»…∆ƒ¿ƒ»≈

„iÓ34ÌÈÏÚaa B‡ Ìca ;35Ck Á‡Â B˙eˆ aÚz  ƒ»«»«¿»ƒ¿À«»¿««»
eÎLnL Ú„BpL Á‡ BËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÛOÈƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»««∆«∆»¿
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„iÓ ÛOÈ ‰Ê È‰  ÈL36ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ≈ƒ¬≈∆ƒ»≈ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
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e‚ ‰ÎÚn‰ ÈˆÚÓ eÓ‡ÈÂ Ô˙B‡ e„LÁÈ ‡lL47. ∆…«¿¿»¿…¿≈¬≈««¬»»»¿

ÌÈ˜e L˜a e‰eÙOÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ48ÛOÏ eˆÂ ¿ƒ»ƒƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»ƒ¿…
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Ô‰a54. »∆

ישרף 26) שנטמא או שיצא "הפסח  פב . בפסחים משנה
בו", שנאכל הבית מן "שיצא בפיה"מ  רבנו ומפרש מיד",
שהרי מירושלים", "שיצא והעתיק  כאן רבינו בו וחזר
רבינו: שכתב  כמו ארבעהֿעשר, ביום כשיצא המדובר
שאמרו  מזה מוכח  וכן עשר", בארבעה שנטמא וכו' "שיצא
שאין  לשרוף , אסור עשר, חמשה בליל ואילו מיד". "ישרף 
המוקדשין  פסולי  מהלכות (פי "ט  ביוםֿטוב  קדשים שורפין
שאילו  מירושלים, שיצא עלֿכרחינו כן, ואם ה). הלכה
כמו  עשר, חמשה בליל אלא אסורה אינה מחבורתו יציאה
ועיין  ג. הערה שם ועיין א. הלכה פ "ט  להלן מדבריו שנראה

ישראל. ותפארת טוב ' יום עיבור 27)'תוספות צריך ואינו
הבשר. בגוף  הוא שהפסול משום להלן), (ראה צורה

והמדובר 28) ברוקא. בן יוחנן ר' של וכחכמים שם, משנה
אלא  זה על נודע  שלא שחיטה, לפני  מתו או כשנטמאו

להלן. ראה שחיטה, לאחר 29)לאחר שהרי  שנשחט , לפני 
פ "ב  למעלה ראה ידיהם, את למשוך יכולים אינם שנשחט 
ידיהם  שמשכו שנשחט , לאחר עד נודע  שלא אלא יד, הלכה
שמתו  שנטמאו, נודע  כשלא אלה וכל השחיטה. לפני 

להלן. וראה זריקה, לאחר על ידם פב :30)ושמשכו שם
יוחנן  ר' של דחכמים ואליבא השניה, הלשון לפי  יוסף  כרב 
אלא  הגוף  פסול זה אין זריקה לפני  שאפילו ברוקא, בן

בעלים. או 31)פסול שיסריח , עד הבשר את מניח 
לשרפו, אין - אחרת בלינה. ונפסל אחד לילה משאירו

קדשים. בזיון עג:32)משום שנטמא 33)פסחים כגון
משום 34)הבשר. צורתו, שתעובר עד להניח  צריך ואין

קדשים. מבזה זה ואין נפסל או 35)שהבשר הדם שנטמא
הבעלים. הקרבן 36)נטמאו בגוף  פסול נחשב  שזה

מפורש, נראה עג: שבפסחים ואף ֿעלֿפי  (כסף ֿמשנה).
סמך  - מיד ישרף  שחיטה, לאחר אלא נודע  לא אם שאף 
משם, שנראה ו, פרק  סוף  פסחים הירושלמי  דברי  על רבינו
(אור  הגוף  פסול זה אין - שחיטה אחר אלא נודע  לא שאם
מהלכות  פ "ב , להלן המוריה" "הר בספר [ועיין שמח ).

י ]. הלכה שם 37)שגגות וירושלמי  פ "ז, פסחים תוספתא
ז. פרק  לאכול 38)סוף  התחילו הטמאים כלומר,

שם). התחילו.39)(ירושלמי  לא עדיין הטהורים [כלומר,
הטהורים  התחילו אם שכלֿשכן מפורש, שם ובירושלמי 
הטמאים. של בחלקם הטהורים שזכו הטמאים, התחילו ולא
התחילו  לא "אם כתב  (130 (עמ ' פא: שם והמאירי 
הטמאים  בחלק  הטהורים זכו לא לאכול, עדיין הטהורים
דבריו: לתקן שיש ונראה המערב ". בתלמוד היא וכן וכו'
בחלק  [זכו לאכול עדיין הטהורים התחילו לא "אם
הטהורים  זכו לא - לאכול] התחילו אם אבל הטמאים,
וכן  הטהורים. באכילת תלוי  שהכל וכו'", הטמאים בחלק 
התחילו  אם "אבל בסמוך: להלן תימן כ"י  ברמב "ם הוא
הכל  זה, ולפי  חסרה. "כולן" ותיבת וכו'", קצתן ונטמאו
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פסק  שאבדו , יוהכ "פ של ושעיר בפר מקרה  באותו  אבל
. הראשוני שיקרבו  הט"ז) פ"ה  יוהכ "פ (עבודת  " הרמב
כמו  הוא   הא שאבד ,  באש הדי יהיה  מה  להסתפק  ויש 
 שבכגו ונראה  יוהכ "פ. של ושעיר פר כמו  או  פסח  קרב
אחר   ממקו סימוכי למצוא  יש  מפורש , נמצא  שלא  דא 
 מתה  שבחטאת "כל הכלל שנאמר וכיו חידוש , ולא 
," שלמי קרב  בפסח   מתה  שבחטאת וכל עולה ,  באש
 כדי ולא  כבפסח ,  באש הדי נמצא  , בשניה שווה  והדי

יוהכ "פ. של ושעיר פר
    

(סד.).66) יומא בברייתא חכמים ר'67)כדברי  כדברי 
במשנה  ששנינו ומה ה"ו, פ "ט  פסחים בירושלמי  ליעזר
עד  ירעה הפסח , שחיטת קודם שנמצא "הפסח  צו: פסחים
 ֿ למאן אלא אינו שלמים", בדמיו ויביא וימכר שיסתאב 
רבינו, שפסק  מה לפי  אבל נדחים", חיים "בעלי  דאמר
המוקדשין  פסולי  מהלכות (פ "ג נדחים" אינם חיים ש"בעלי 
ועיין  (כסף ֿמשנה, שלמים קרב  עצמו השני  - כג), הלכה

נט . והערה ח  הלכה למעלה וראה שם 68)ראב "ד).
קרב  הפסח , שחיטת אחר "נמצא צו: פסחים במשנה
שעת  קבעתו לא - שחיטה לאחר שנמצא שכיון שלמים".

דחוי . ואינו פסח  בשם זו,69)השחיטה תמורת זו שאמר:
קודש. היא אף  שהתמורה הוא במשנה,70)שדין שם

תמורתו". וכן שלמים קרב  הפסח , שחיטת "אחר
זו.71) הלכה "אין 72)בהתחלת רבינו שסובר אף ֿעלֿפי 

בלבד  אחת קדושה לשני  שאין כיון - נדחים" חיים בעלי 
כח  בו אין שלמים, להקריבו וראוי  פסח  להקריבו ראוי  אלא
שיסתאב  עד ירעה אלא בעצמו, להיקרב  לתמורתו להתפיס 

שם). עיין (כסף ֿמשנה,

.ÊB˙L ‰ÚL ÁÒt73˙ÓÁÓ ÌÈ‡a‰ ÌÈÓÏLe ∆«∆»¿»¿»¿»ƒ«»ƒ≈¬«
ÁÒt‰74c ÏÎÏ ÌÈÓÏLk Ì‰ È‰ 75ÔÈeÚË : «∆«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ
‰ÎÈÓÒ76ÌÈÎÒe77˜BLÂ ‰ÊÁ ˙Ùe˙e78Ôk ÔÈ‡M ‰Ó , ¿ƒ»¿»ƒ¿«»∆»«∆≈≈

ÁÒÙa79. ¿∆«

ההקרבה 73) זמן שהגיע  ולפני  שנתו, בתוך הופרש כלומר,
שוחטין  שאין א, הלכה פ "א למעלה וראה שנה, לו מלאה

להלן. וראה שנה. בן פסח 74)אלא או הפסח  תמורת כגון
(רש"י עשר ארבעה חגיגת או באחר, בעליו שנתכפרו שאבד

צו:). פסח 75)פסחים להפריש דומה זה ואין שם. פסחים
ד) הלכה (למעלה מום בו שיפול עד שירעה שנים שתי  בן
ומלאה  שנתו בתוך שהפרישו כאן אבל בידים, דחהו ששם -
שם  ועיין ממילא, נדחה אלא בידים, דחוי  אינו שנה, לו

הקרבן 76)בלחםֿמשנה. ראש על ידיו לסמוך שצריך
חי . הקרבן.77)כשהוא עם יין "מפריש 78)שיביא

ידי על ושוק  החזה עם האימורין ונותן הימין ושוק  החזה
לפני הכל ומניף  הבעלים ידי  תחת ידו מניח  וכהן הבעלים,

ו). הלכה מעה"ק  מהלכות (פ "ו במזרח " בפ "ג 79)ה' ראה

סמיכה, טעון הפסח  שאין ו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
הלכה  שם ובפ "ט  נסכים, טעון שאינו ג הלכה שם ובפ "ב 

ושוק . חזה תנופת טעון שאינו כה,

.ÁÌÈÓÏL Ôlk e˜È  ÌÈÓÏLa Ú˙pL ÁÒt80. ∆«∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¿¿À»¿»ƒ
Ú˙81ÌÈÁ‡ ÌÈÁÊa82Ô‰a ÏtiL „Ú eÚÈ  ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿«∆ƒ…»∆

‰Ê ÔÈnÓ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,ÌeÓ83ÈÓ„e ¿»ƒƒ¿≈«»∆∆»∆ƒƒ∆ƒ¿≈
ÌÈÓÏL Ô‰aL ‰Ùi‰84B˙ÈaÓ ˙Bn‰ „ÈÒÙÈÂ ,85BÓk , «»∆∆»∆¿»ƒ¿«¿ƒ«»ƒ≈¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e‡aL86Ú˙ .87 ˙BBÎa ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒƒ¿»≈ƒ¿
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú Ïk‰ eÚÈ88ÏÚa BÎk eÏÎ‡ÈÂ , ƒ¿«…«∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿««

ÌeÓ89˙BBÚzaL ‰Ùik ‰ÙÈ ‡È‰L ‰Ó‰a ‡ÈÈÂ ;90 ¿»ƒ¿≈»∆ƒ»»«»»∆««¬
ÏÚ ÏeÁz B˙M„˜  ÁÒt‰ ‡e‰L ÌB˜Ó Ïk :Ó‡ÈÂ¿…«»»∆«∆«¿À»»«

BÊ91BÁÒt ˜ Ì‡ ,ÌÈÓÏL ‰pÈ˜ÈÂ .92. ¿«¿ƒ∆»¿»ƒƒ»«ƒ¿

שלמים 80) קרב  פסח  דמותר שנתבאר מה עלֿפי  פשוט  "זה
וזבחים  פ "ט , פסחים בתוספתא שאמרו ומה (כסף ֿמשנה).
הפסח  מחמת הבאים שלמים עם שנתערבו "שלמים פ "ח :
שמותר  האומרים לדעת אלא זה אין שיסתאבו", עד ירעו
ואם  פט .), (פסחים ולילה ליום אלא נאכל אינו הפסח 
ימים  לשני  הנאכלים שלמים, מביא נמצא לשלמים יקריבם
דברי שהשמיט  רבינו מדברי  אבל הפסול. לבית אחד, ולילה
ליום  אלא נאכל אינו הפסח  שמותר הביא ולא הנ"ל, הגמרא
ימים  לשני  ונאכל כשלמים שדינו שסובר נראה - ולילה
שיקרבו  פסק  ולפיכך ע :) לפסחים בצל"ח  (ראה אחד ולילה
פסולי מהלכות פ "ו המלך בשער וראה שלמים. כולם
כאן. שמח " וב "אור המוריה" וב "הר יח  הלכה המוקדשין
לאחר  שלמים כולן "ויקרבו צח .): (פסחים המאירי  וכתב 
סמיכה, טעונין שהשלמים מפני  הפסח , בזמן ולא הפסח  זמן
עבודה  עובד בה, סומך ואם סמיכה. טעון אינו ופסח 

צח .81)בקדשים". בפסחים באשם 82)משנה כגון
ולא  אכילה בענין לא שווים ואינם זכרים. הם שאף  ובעולה,

דמים. מתן שוים,83)בענין הבהמות דמי  כשאין פירוש,
שמא  היפה, הקרבן שוה שהיה כסף  בסכום עולה יביא
בדמי יביא האשם כן וכמו חשובה, היותר היתה העולה

יותר. השוה היה הוא שמא הפסח 84)היפה, בשביל זהו
שמא  שלמים, קרב  הפסח  שמותר שלמים, לשם עתה שקרב 

ביותר. החשוב  דינר 85)הוא שוה מהם אחד שהיה כגון
דינרים, ששה בסךֿהכל שלשה, והשלישי  שנים השני  אחד,

ת  בסךֿהכל בשלשה, מהם אחד כל לקנות צריך שעה,והוא
דינרים. שלשה מפסיד ה.86)ונמצא הלכה ו פרק 

שמעון.87) ר' על החולקים רבנן לדעת צח : פסחים
עד 88) אדם לכל נאכל שהפסח  לפי  יקרבו? לא "ולמה

ואין  לכהנים, אלא נאכל ואינו ימים, לשני  והבכור חצות,
(פ "ו  באכילתם" ממעטים ואין הפסול לבית קדשים מביאים

יב ). הלכה המוקדשין פסולי  פ "א 89)מהלכות ראה
יב . הלכה מזבח  איסורי  היה 90)מהלכות הפסח  שמא

שבהם. פדיון.91)היפה לו יש מום, בו שנפל שהפסח 
הלכה  תמורה מהלכות (פ "ג נפדה אינו מום בעל בכור אבל

פסחו 92)ב ). קרב  לא ואם שלמים, מקריבו הפסח  שמותר
פסח . מקריבו -
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צט                  
         

ÁzL ‡lL95ÈzL ‡È‰ ‡lL „Ú ,ÁzLÂ ∆…ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿≈«∆…≈ƒ¿≈
‡È‰Â ˙BÚO96ÁÒt ÌLÏ BÈ˜Ó ‰Ê È‰ 97; ¿»¿≈ƒ¬≈∆«¿ƒ¿≈∆«

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L98ÈÏeÒÙa e‡aL BÓk , ∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿ƒ¿≈
ÔÈLc˜n‰99. «À¿»ƒ

להלן.93) ראה ב , הלכה פ "ל פסחים ירושלמי  לפי 
ז.94) הלכה פ "ט  להלן ראה לפסח , ראוי  אינו שאז
לא 95) אוכל שאינו חורין, בן וחצי  כנעני  עבד חצי  כלומר,

חורין  בן כולו שיעשה עד עצמו, משל ולא רבו משל
על  ירושלים" "טוב  ובהגהות י "ג), הלכה פ "ב  (למעלה

בזה. נדחק  שם כדי96)הירושלמי  פסח  שהפריש קטן
 ֿ שתים בן כשהיה והמדובר והגדיל. שיגדיל לאחר להקריבו
שנדרו  לאיש" סמוך "מופלא שהוא אחד, ויום שנה עשרה
הלכה  פ "ב  למעלה בכסף ֿמשנה (ראה הקדש והקדשו נדר

מחוייבים,97)ד). היו לא שהפרישו שבשעה אע "פ 
אחר, כאדם הוא נתגייר, או נתגדל או כשהשתחרר ועכשיו
אינם  חיים שבעלי  משום הזה, הפסח  את להקריב  יכול
זה  דבר היה ואילו להקרבה. הפסח  עכשיו וראוי  נדחים,
עליו  הקריבו אם אבל נדחה, הקרבן היה שחיטה לאחר
עליו  שהקריבו בקרבן יצא - גדל ושוב  קטן, כשהיה

ז). הלכה פ "ה (לקמן פס 98)בקטנותו פ "ח בירושלמי  חים
ונתגייר; נתגייר שלא עד פסחו הפריש יוחנן, "א"ר ה"ב :
שערות  ב ' הביא שלא עד ונשתחרר; נשתחרר שלא עד
רבינו  וסובר אחר", פסח  על להמנות צריך שערות, ב ' והביא
יוחנן  ור' נדחים, חיים בעלי  למאןֿדאמר אלא אינו שזה
רבינו  לדעת אבל שמח ). (אור סד ביומא כן שסבר לשיטתו
פסח  לשם מקריבו זה הרי  נידחין, חיים בעלי  שאין

כג.99)(כסף ֿמשנה). הלכה פ "ג

.ÈeÈ˙B‰Â BÁÒÙÏ ˙BÚÓ LÈÙn‰100˙Bn‰ ‡ÈÈ  ««¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ»ƒ«»
ÌÈÓÏL101ÌÈÁ‡ ‰pÓÓ‰ .102ÏÚÂ BÁÒt ÏÚ ¿»ƒ«¿«∆¬≈ƒ«ƒ¿¿«
B˙‚È‚Á103ÔÈlÁ Ì˜ÏÁa Ô‰Ó ÁwiL ˙BÚn‰ È‰ 104. ¬ƒ»¬≈«»∆ƒ«≈∆¿∆¿»Àƒ

LÈÙ‰ ‰ÊÂ BÁÒÙÏ ‰ÏË LÈÙ‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ
ÏÚ e‰pÓe ˙BÚn‰ epnÓ Á˜ÏÂ ,BÁÒÙÏ ˙BÚÓ»¿ƒ¿¿»«ƒ∆«»ƒ»«

BÁÒt105eLÈc˜‰ Ôk ˙Ó ÏÚL ;ÔÈlÁ ˙BÚn‰ È‰  ƒ¿¬≈«»Àƒ∆«¿»≈ƒ¿ƒ
Ô‰ÈÁÒt ˙BÚÓ ˙‡Â Ô˙‚È‚Á ˙‡Â Ô‰ÈÁÒt ˙‡ Ï‡OÈƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆¿∆¬ƒ»»¿∆¿ƒ¿≈∆

Ô˙‚È‚ÁÂ106. «¬ƒ»»

פסח ,100) לקרבן כבש או שה לקנות כדי  כסף  סכום הפריש
שהפריש. הסכום מן בפחות כבש או שה והשיג

הפסח 101) למותר מנין וכו' נחמן רב  "אמר ע : פסחים
לה' פסח  וזבחת ב ) טז, (דברים שנאמר שלמים, שקרב 
פסח  אין והלא בא, הבקר מן פסח  וכי  ובקר, צאן אלקיך
יהא  הפסח  מותר אלא העזים? ומן הכבשים מן אלא בא
שלמים). (שהוא הבקר ומן הצאן מן הבא לדבר

קניית 102) לשם מעות שהפרישו בברייתא. פט : פסחים
נתנו  והם שלו, על אותם ומינה הוא והלך חגיגה, או פסח 

חלקו. לפי  אחד כל המעות את ארבעה 103)לו חגיגת
שם  [והמאירי  (רש"י ). המנויים לכל באה היא שאף  עשר,
אלא  אינו זה אבל למנויים". אלא נאכלת היתה "שלא כתב :
כפסח , דינה אין חכמים לדעת אבל ע .), (פסחים תימא לבן
ומצה  חמץ  מהלכות ובפ "ח  יב , הלכה י  פרק  להלן ראה

ע .]. פסחים ובצל"ח  שם, שקדושת 104)ולחםֿמשנה
הטלה  על נתחללה חגיגה) או פסח  לשם (שהפרישו המעות

לחולין. יוצאות והמעות עמו, אין 105)שנמנו כלומר,
אם  אבל חולין, של דבר על נתפס  כשההקדש אלא חילול
הרי וכאן הקדש, על הקדש מתחלל אין הקדש שניהם

המעות. והוקדשו הפסח  על 106)הוקדש אחד ימנו שאם
לצרכי רק  ולא שימנו. מי  ביד חולין המעות שיהיו פסחו,
לקנות  אפילו אלא ומרור, ומצה לצלייתו עצים כמו הפסח ,
בפלוגתא  דמיקל וכמאן צ . בפסחים וכרבי  לעצמו. בגד
הבית  ימעט  "אם מהפסוק  גם כן ולמדו זירא. ורבי  דרבה
קנה  כלומר: השה", מן עצמך "החיה - משה" מהיות

משנהֿלמלך. וראה צרכיך. כל לעצמך

.‡È‰vÓ ÔÎÂ .ÁÒtk  ÁÒt‰ ˙iÏˆ ÏL ÌÈˆÚ≈ƒ∆¿ƒ««∆««∆«¿≈«»
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È„k BnÚ B˙B‡ ‰nL ÈnÓ ÁÒt‰ ˙BÚnÓ Á˜Ï Ì‡Â¿ƒ»«ƒ¿«∆«ƒƒ∆»»ƒ¿≈
ÌÈˆÚa ˜ÏÁ BÏ ˙BÈ‰Ï B‡ BÓe ‰ˆÓa BnÚ B˙BpÓÏ¿«ƒ¿«»»ƒ¿≈∆»≈ƒ

ÔÈlÁ ˙BÚn‰ È‰  Ô‰a ‰ÏBvL107. ∆∆»∆¬≈«»Àƒ

(107- לפסח  חבירו שהפריש המעות כשקיבל כאן המדובר
והשמיענו  (משנהֿלמלך). ומרור מצה עבור או עצים עבור
חולין, המעות הפסח , עבור המעות מקבל אם רק  שלא בזה,
ומרור  מצה עבור או עצים עבור המעות מקבל אם אף  אלא
הם  לצלייה והעצים ומרור שהמצה מתחללים, המעות -
מה  מתוך ולמדו בגמרא, נזכר לא זה ודבר עצמו. כפסח 
פוסק  (שרבינו דמיקל דמאן אליבא שם בסוגיא שאמרו
אינה  וחכמים רבי  של שהמחלוקת למעלה), ראה כמותו,
אבל  הפסח , צרכי  שאינם וטלית חלוק  במעות לקנות אלא
- לקנות שמותר מודים חכמים אפילו ומרור, ומצה בעצים
זה  שגם לומר וצריך (משנהֿלמלך). עצמו כפסח  שהם הרי 
כנ"ל. פסחיהם, מעות את ישראל הקדישו כן עלֿמנת משום

   1 
שבת,1) דוחה ואם להביאו חייב  ומי  פסח ֿשני  קרבן יבאר

הפסח . מעכבים עבדיו ומילת הקטנים בניו מילת ואם

.‡‰È‰L ÈÓ2‡ÓË3ÔÈ‡L ,ÁÒt‰ ˙ËÈÁL ˙ÚLa ƒ∆»»»≈ƒ¿«¿ƒ««∆«∆≈
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‚‚ML B‡ ,Á‡ Ò‡a6È‰  ÔBL‡a È˜‰ ‡ÏÂ ¿…∆«≈∆»«¿…ƒ¿ƒ»ƒ¬≈
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ÌÈaÚ‰8ÈÙa ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê ÁÒt ˙ËÈÁLe . »«¿«ƒ¿ƒ«∆«∆ƒ¿«¬≈ƒ¿≈
dÓˆÚ9˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ,10ÔÈÓeÏLz ÈM‰ ÔÈ‡L ; «¿»¿»∆««»∆≈«≈ƒ«¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈiÁ CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa Ï‚ ‡l‡ ,ÔBL‡Ï»ƒ∆»∆∆ƒ¿≈«¿¿ƒ»«»ƒ»»
˙k11. »≈

ב .2) צב , פסחים י ֿיא)3)משנה, ט , (במדבר שנאמר
בחודש  לה' פסח  ועשה וגו' לנפש טמא יהיה כי  איש "איש

נדות,4)השני ". ובועלי  ויולדות נדות וזבות זבים כלומר:
בניסן, עשר חמשה בליל הפסח  את לאכול יכולים שאינם
זה  הרי  ושרץ  בנבילה הנוגע  שאילו עליהם, שוחטים שאין
וההבדל  ה"א). פ "ו (להלן שיטבול אחר עליו ושוחטין טובל

ה"ב ֿד. להלן ראה כרת, לענין (במדבר 5)ביניהם שנאמר
פסח  ועשה וגו' רחוקה בדרך וגו' יהיה כי  איש "איש שם)
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פסק  שאבדו , יוהכ "פ של ושעיר בפר מקרה  באותו  אבל
. הראשוני שיקרבו  הט"ז) פ"ה  יוהכ "פ (עבודת  " הרמב
כמו  הוא   הא שאבד ,  באש הדי יהיה  מה  להסתפק  ויש 
 שבכגו ונראה  יוהכ "פ. של ושעיר פר כמו  או  פסח  קרב
אחר   ממקו סימוכי למצוא  יש  מפורש , נמצא  שלא  דא 
 מתה  שבחטאת "כל הכלל שנאמר וכיו חידוש , ולא 
," שלמי קרב  בפסח   מתה  שבחטאת וכל עולה ,  באש
 כדי ולא  כבפסח ,  באש הדי נמצא  , בשניה שווה  והדי

יוהכ "פ. של ושעיר פר
    

(סד.).66) יומא בברייתא חכמים ר'67)כדברי  כדברי 
במשנה  ששנינו ומה ה"ו, פ "ט  פסחים בירושלמי  ליעזר
עד  ירעה הפסח , שחיטת קודם שנמצא "הפסח  צו: פסחים
 ֿ למאן אלא אינו שלמים", בדמיו ויביא וימכר שיסתאב 
רבינו, שפסק  מה לפי  אבל נדחים", חיים "בעלי  דאמר
המוקדשין  פסולי  מהלכות (פ "ג נדחים" אינם חיים ש"בעלי 
ועיין  (כסף ֿמשנה, שלמים קרב  עצמו השני  - כג), הלכה

נט . והערה ח  הלכה למעלה וראה שם 68)ראב "ד).
קרב  הפסח , שחיטת אחר "נמצא צו: פסחים במשנה
שעת  קבעתו לא - שחיטה לאחר שנמצא שכיון שלמים".

דחוי . ואינו פסח  בשם זו,69)השחיטה תמורת זו שאמר:
קודש. היא אף  שהתמורה הוא במשנה,70)שדין שם

תמורתו". וכן שלמים קרב  הפסח , שחיטת "אחר
זו.71) הלכה "אין 72)בהתחלת רבינו שסובר אף ֿעלֿפי 

בלבד  אחת קדושה לשני  שאין כיון - נדחים" חיים בעלי 
כח  בו אין שלמים, להקריבו וראוי  פסח  להקריבו ראוי  אלא
שיסתאב  עד ירעה אלא בעצמו, להיקרב  לתמורתו להתפיס 

שם). עיין (כסף ֿמשנה,

.ÊB˙L ‰ÚL ÁÒt73˙ÓÁÓ ÌÈ‡a‰ ÌÈÓÏLe ∆«∆»¿»¿»¿»ƒ«»ƒ≈¬«
ÁÒt‰74c ÏÎÏ ÌÈÓÏLk Ì‰ È‰ 75ÔÈeÚË : «∆«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ
‰ÎÈÓÒ76ÌÈÎÒe77˜BLÂ ‰ÊÁ ˙Ùe˙e78Ôk ÔÈ‡M ‰Ó , ¿ƒ»¿»ƒ¿«»∆»«∆≈≈

ÁÒÙa79. ¿∆«

ההקרבה 73) זמן שהגיע  ולפני  שנתו, בתוך הופרש כלומר,
שוחטין  שאין א, הלכה פ "א למעלה וראה שנה, לו מלאה

להלן. וראה שנה. בן פסח 74)אלא או הפסח  תמורת כגון
(רש"י עשר ארבעה חגיגת או באחר, בעליו שנתכפרו שאבד

צו:). פסח 75)פסחים להפריש דומה זה ואין שם. פסחים
ד) הלכה (למעלה מום בו שיפול עד שירעה שנים שתי  בן
ומלאה  שנתו בתוך שהפרישו כאן אבל בידים, דחהו ששם -
שם  ועיין ממילא, נדחה אלא בידים, דחוי  אינו שנה, לו

הקרבן 76)בלחםֿמשנה. ראש על ידיו לסמוך שצריך
חי . הקרבן.77)כשהוא עם יין "מפריש 78)שיביא

ידי על ושוק  החזה עם האימורין ונותן הימין ושוק  החזה
לפני הכל ומניף  הבעלים ידי  תחת ידו מניח  וכהן הבעלים,

ו). הלכה מעה"ק  מהלכות (פ "ו במזרח " בפ "ג 79)ה' ראה

סמיכה, טעון הפסח  שאין ו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
הלכה  שם ובפ "ט  נסכים, טעון שאינו ג הלכה שם ובפ "ב 

ושוק . חזה תנופת טעון שאינו כה,

.ÁÌÈÓÏL Ôlk e˜È  ÌÈÓÏLa Ú˙pL ÁÒt80. ∆«∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¿¿À»¿»ƒ
Ú˙81ÌÈÁ‡ ÌÈÁÊa82Ô‰a ÏtiL „Ú eÚÈ  ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿«∆ƒ…»∆

‰Ê ÔÈnÓ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,ÌeÓ83ÈÓ„e ¿»ƒƒ¿≈«»∆∆»∆ƒƒ∆ƒ¿≈
ÌÈÓÏL Ô‰aL ‰Ùi‰84B˙ÈaÓ ˙Bn‰ „ÈÒÙÈÂ ,85BÓk , «»∆∆»∆¿»ƒ¿«¿ƒ«»ƒ≈¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e‡aL86Ú˙ .87 ˙BBÎa ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒƒ¿»≈ƒ¿
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú Ïk‰ eÚÈ88ÏÚa BÎk eÏÎ‡ÈÂ , ƒ¿«…«∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿««

ÌeÓ89˙BBÚzaL ‰Ùik ‰ÙÈ ‡È‰L ‰Ó‰a ‡ÈÈÂ ;90 ¿»ƒ¿≈»∆ƒ»»«»»∆««¬
ÏÚ ÏeÁz B˙M„˜  ÁÒt‰ ‡e‰L ÌB˜Ó Ïk :Ó‡ÈÂ¿…«»»∆«∆«¿À»»«

BÊ91BÁÒt ˜ Ì‡ ,ÌÈÓÏL ‰pÈ˜ÈÂ .92. ¿«¿ƒ∆»¿»ƒƒ»«ƒ¿

שלמים 80) קרב  פסח  דמותר שנתבאר מה עלֿפי  פשוט  "זה
וזבחים  פ "ט , פסחים בתוספתא שאמרו ומה (כסף ֿמשנה).
הפסח  מחמת הבאים שלמים עם שנתערבו "שלמים פ "ח :
שמותר  האומרים לדעת אלא זה אין שיסתאבו", עד ירעו
ואם  פט .), (פסחים ולילה ליום אלא נאכל אינו הפסח 
ימים  לשני  הנאכלים שלמים, מביא נמצא לשלמים יקריבם
דברי שהשמיט  רבינו מדברי  אבל הפסול. לבית אחד, ולילה
ליום  אלא נאכל אינו הפסח  שמותר הביא ולא הנ"ל, הגמרא
ימים  לשני  ונאכל כשלמים שדינו שסובר נראה - ולילה
שיקרבו  פסק  ולפיכך ע :) לפסחים בצל"ח  (ראה אחד ולילה
פסולי מהלכות פ "ו המלך בשער וראה שלמים. כולם
כאן. שמח " וב "אור המוריה" וב "הר יח  הלכה המוקדשין
לאחר  שלמים כולן "ויקרבו צח .): (פסחים המאירי  וכתב 
סמיכה, טעונין שהשלמים מפני  הפסח , בזמן ולא הפסח  זמן
עבודה  עובד בה, סומך ואם סמיכה. טעון אינו ופסח 

צח .81)בקדשים". בפסחים באשם 82)משנה כגון
ולא  אכילה בענין לא שווים ואינם זכרים. הם שאף  ובעולה,

דמים. מתן שוים,83)בענין הבהמות דמי  כשאין פירוש,
שמא  היפה, הקרבן שוה שהיה כסף  בסכום עולה יביא
בדמי יביא האשם כן וכמו חשובה, היותר היתה העולה

יותר. השוה היה הוא שמא הפסח 84)היפה, בשביל זהו
שמא  שלמים, קרב  הפסח  שמותר שלמים, לשם עתה שקרב 

ביותר. החשוב  דינר 85)הוא שוה מהם אחד שהיה כגון
דינרים, ששה בסךֿהכל שלשה, והשלישי  שנים השני  אחד,

ת  בסךֿהכל בשלשה, מהם אחד כל לקנות צריך שעה,והוא
דינרים. שלשה מפסיד ה.86)ונמצא הלכה ו פרק 

שמעון.87) ר' על החולקים רבנן לדעת צח : פסחים
עד 88) אדם לכל נאכל שהפסח  לפי  יקרבו? לא "ולמה

ואין  לכהנים, אלא נאכל ואינו ימים, לשני  והבכור חצות,
(פ "ו  באכילתם" ממעטים ואין הפסול לבית קדשים מביאים

יב ). הלכה המוקדשין פסולי  פ "א 89)מהלכות ראה
יב . הלכה מזבח  איסורי  היה 90)מהלכות הפסח  שמא

שבהם. פדיון.91)היפה לו יש מום, בו שנפל שהפסח 
הלכה  תמורה מהלכות (פ "ג נפדה אינו מום בעל בכור אבל

פסחו 92)ב ). קרב  לא ואם שלמים, מקריבו הפסח  שמותר
פסח . מקריבו -

.ËLÈÙn‰93ib˙ ‡lL „Ú BÁÒt94„Ú ,ib˙Â ««¿ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈«
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השני ". בחודש (שם)6)לה' הכתוב  מן ונלמד שם. משנה,
אנוסים  ריבה איש, "איש טמא", יהיה כי  איש "איש

ה"א). פ "ט  ('ירושלמי ' אייר.7)ושוגגים" כמו 8)חודש
בחודש  לה' פסח  ועשה וגו' איש "איש שם) (במדבר שנאמר
אותו". יעשו הערבים בין יום עשר בארבעה השני 

צג,9) שם וכרבי , עצמה". "בפני  רומי : ובדפוס  תימן בכת"י 
להלן. ראה בו 10)א. שנאמר שכל א. צה, שם משנה,

נאמר  שני  ופסח  סו.) (פסחים השבת את דוחה "במועדו"
במועדו". הקריב  לא ה' קרבן "כי  יג) שם, (במדבר בו
שני לפסח  הכוונה עצמה, בפני  מצוה שהיא רבי , ולדעת

דוחה. ד"ה צה: שם רש"י  וראה צג.). פסח 11)(שם על
הפסח  לעשות ש"וחדל הסובר צג.) (שם כרבי  שני ,
לא  ה' קרבן ו"כי  ראשון, פסח  עשה שלא היינו ונכרתה",
כרת  שחייב  שני  פסח  עשה שלא היינו במועדו", הקריב 
תשלומין  שני  "פסח  שאמר נתן, לרבי  ואילו בשניהם.
במועדו" הקריב  ו"לא השני , על כרת חייבין אין – לראשון"

צג:). (שם ראשון היינו

.?„ˆÈk12,ÔBL‡a È˜‰ ‡ÏÂ Ò‡ B‡ ‚‚ML ÈÓ ≈«ƒ∆»«∆¡«¿…ƒ¿ƒ»ƒ
˙k iÁ  ÈMa È˜‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ Ì‡13‚‚L Ì‡Â ; ƒ≈ƒ¿…ƒ¿ƒ«≈ƒ«»»≈¿ƒ»«

eËt  ÈMa Û‡ Ò‡ B‡14È˜‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ . ∆¡«««≈ƒ»≈ƒ¿…ƒ¿ƒ
ÈMa È˜Ó ‰Ê È‰  ÔBL‡a15È˜‰ ‡Ï Ì‡Â ; »ƒ¬≈∆«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ

˙k iÁ ‰Ê È‰  ‚‚ML Èt ÏÚ Û‡ ,ÈMa16È‰L , «≈ƒ««ƒ∆»«¬≈∆«»»≈∆¬≈
ÈÓ Ï‡ .„ÈÊÓ ‰È‰Â B„ÚBÓa '‰ Ôa˜ È˜‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ»¿«¿¬¿»»≈ƒ¬»ƒ
,ÔBL‡‰ ˙‡ ‰OÚ ‡ÏÂ ‰˜BÁ C„a B‡ ‡ÓË ‰È‰L∆»»»≈¿∆∆¿»¿…»»∆»ƒ
kL ,˙k iÁ BÈ‡  ÈMa „ÈÊ‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ«≈ƒ≈«»»≈∆¿»

˙k‰ ÔÓ ÔBL‡ ÁÒÙa ËÙ17. ƒ¿«¿∆«ƒƒ«»≈

בשני .12) הכרת בראשון 13)חיוב  "שגג ב : צג, שם
חייב ". לרבי  בשני , דברי14)והזיד ובזה, בזה "שגג שם:

פטור". בכלל.15)הכל מזיד שגם בגמרא, שם
שמביא  =) מניין "מזיד אמרו: ה"א) (פ "ט  וב 'ירושלמי '
המזיד". את לרבות "והאיש" זעירה, רבי  אמר שני ), פסח 

נתן 16) ולרבי  לרבי  בשני , ושגג בראשון "הזיד ב : צג, שם
שם. שכתבנו ובמה ה"ב  פ "א למעלה וראה חייב ".

בדרך 17) שהיה או טמא נאמר למה כן, "אם שם: במשנה,
וכתב  בהכרת". חייבין ואלו מהכרת, פטורין שאלו רחוקה,
רחוקה  בדרך ושהיה "שטמא שם: המשניות, בפירוש רבינו
כרת, חייב  אינו במזיד, אף  השני  את עשו ולא ראשון בפסח 
ונדחה  כרת, לשון בו שנאמר ראשון מפסח  נפטר שכבר
נאנס  או שגג ואם כרת, לשון בו נאמר שלא שני  לפסח 
התורה  לשון כי  כרת, חייב  השני  את עשה ולא ראשון בפסח 
כלל  פסח  עשה ולא רחוקה בדרך או טמא היה שלא מי  כל
שבגמרא  ואף ֿעלֿפי  הראב "ד. בהשגת וראה כרת". חייב 
ונאנס , אשוגג אילמיא וכו' בהכרת חייבין "ואלו הקשו: שם
הנ"ל, רבינו כדברי  פירשו ולא נינהו?" כרת בני  ונאנס  שוגג
שאין  נתן, רבי  לדעת גם המשנה ליישב  שרצו משום היינו, -
כרת  חיוב  שיש ההלכה לפי  אבל שני , בפסח  כרת חיוב 
כנ"ל  היטב  מתפרשת המשנה רבי , וכדעת שני , בפסח 

ובהערה. ה"ט  להלן וראה (לחםֿמשנה).

.‚ÂÈÏÚ e˜ÊÂ eËÁLÂ ‰˜BÁ C„a ‰È‰L ÈÓe18˙‡ ƒ∆»»¿∆∆¿»¿»¬¿»¿»»∆

iÁÂ ,‰ˆ‰ ‡Ï  ÚÏ ‡aL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìc‰«»««ƒ∆»»∆∆…À¿»¿«»
ÈL ÁÒÙa19. ¿∆«≈ƒ

שזה 19)שלוחיו.18) ששת, רב  כדעת ב . צב , פסחים
ולפיכך  טמא, כמו הפסח  מן הוא נדחה רחוקה בדרך שהוא
שהיה  מי  כי  (ויתכן, הורצה לא – עליו וזרקו שחטו אם
בדרך  ואינו אנוס  הוא שהרי  ברגליו חולה והיה בירושלים
להלן  וראה הורצה, עליו, שחטו אם – ה"ט ) (להלן רחוקה

לז). והערה ה"ז

.„ÔBL‡ ÁÒÙa ‰hÏ ÏBÎiL ‡ÓË20ÏË ‡lL »≈∆»ƒ«≈¿∆«ƒ∆…»«
ÏÚ ÔÎÂ ,Ôaw‰ ÔÓÊ ÚL „Ú B˙‡ÓËa LÈ ‡l‡21 ∆»»«¿À¿»«∆»«¿««»¿»¿≈»≈

„ÈÊÓ ‰Ê È‰  Ôaw‰ ÔÓÊ ÚL „Ú ÏÓ ‡lL∆…»«∆»«¿««»¿»¬≈∆≈ƒ
ÔBL‡a22elÙ‡ ÈM‰ ˙‡ ‰OÚ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »ƒ¿ƒ»ƒ…»»∆«≈ƒ¬ƒ

˙k iÁ  ‰‚‚La23. ƒ¿»»«»»≈

טובלים 20) שהם בהן, וכיוצא ושרץ  בנבילה הנוגע  כגון
וראה  ה"ב ). פ "ו (להלן טבילתם אחר עליהם ושוחטים

ג. והערה ה"א ומל 21)למעלה שנתגייר גוי  אבל ישראל,
ה"ז. פ "ו להלן ראה עליו, שוחטין אין - הפסח  בערב  וטבל

אלא 22) כרת ענוש יהא לא "יכול ב : סט , פסחים ברייתא,
ושאר  שרץ  וטמא ערל רחוקה, בדרך היה ושלא טהור שהיה

והאיש". תלמודֿלומר מנין? הטמאים הזיד 23)כל כדין
ה"ב . למעלה בראשון,

.‰ÁÒt ˙BOÚlÓ ezkÚÓ BÓˆÚ ˙ÏÈnL ÌLk24Ck , ¿≈∆ƒ««¿¿«¿«ƒ«¬∆«»
ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙ÏÈÓ25ÂÈ„Ú Ïk ˙ÏÈÓe26ÌÈÏB„b ÔÈa , ƒ«»»«¿«ƒƒ«»¬»»≈¿ƒ

ÌÈpË˜ ÔÈa27ÏÎ BÏ ÏBn‰ :Ó‡pL ;B˙B‡ ˙kÚÓ , ≈¿«ƒ¿«∆∆∆∆¡«ƒ»
B˙OÚÏ ˜È Ê‡Â ÎÊ28ÏBniL Ì„˜ ËÁL Ì‡Â . »»¿»ƒ¿««¬¿ƒ»«…∆∆ƒ
ÏeÒt ÁÒt‰  Ì˙B‡29ÌLÏ ÂÈ˙B‰Ó‡ ˙ÏÈË ÔÎÂ . »«∆«»¿≈¿ƒ««¿»¿≈

ezkÚÓ ˙e„Ú30‰ÏÈh‰L ,‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê „Â . «¿¿«¿«¿»»∆ƒƒ««»»∆«¿ƒ»
ÌÈ„ÚÏ ‰ÏÈnk ˙BÁÙLÏ31. ƒ¿»«ƒ»«¬»ƒ

בו".24) יאכל לא ערל "וכל מח ): יב , (שמות שנאמר
לא  נכר בן כל שנאמר לפי  נאמר, "למה (שם): ובמכילתא
לאכול  כשר יהא אני  שומע  - ערל ישראל אבל בו, יאכל
הפסח  את שוחטין ואין בו". יאכל לא ערל וכל ת"ל פסח ,
ה"ג. פ "ב  למעלה ראה לאכול, שראוי  מי  על אלא

הם 25) שהרי  למול, חייב  אינו גדולים אבל למולם. שחייב 
בפירוש  ועי ' ה"ב ). מילה מהל' (פ "א עצמם למול חייבים
ב  מצוה חינוך' ב 'מנחת וראה מ "ו. פי "ט  שבת המשניות,

ב . וגם 27)הכנענים.26)אות הקטנים גם למול שחייב 
מגיד 28)הגדולים. זכר, כל לו "המול שם: במכילתא,

דן: אתה הרי  מנין, עבדים מילת וכו' מעכבתו זכרים שמילת
מקנת  איש עבד ("וכל "אז" להלן ונאמר "אז", כאן נאמר
עבדים, מילת להלן מה בו"), יאכל אז אותו ומלתה כסף 
א. עא, ב . ע , ביבמות וראה עבדים". מילת כאן אף 

למה 29) שאלו, – א עא, ביבמות הגמרא מדברי  כן למד
הפסח , מאכילת שמעכבתו זכריו למילת מיוחד פסוק  הוצרך
פסול  בדיעבד שאף  הרי  ההקרבה, בשעת עכבוהו כבר והלא

שמח '). "מי30)('אור פ "ח : פסחים בתוספתא הוא כן
מעכבין  טבלו, שלא ושפחות מלו שלא עבדים לו שהיו
מד) יב , (שמות דרשב "י  במכילתא וכן מלאכול". אותו
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שלא  עבדים לו היו שאם רבו, זה בו, יאכל אז אותו "ומלתה
וראה  פסח ". לאכול אותו מעכבין טבלו, שלא ושפחות מלו
מלעשות. מעכבין כן מלאכול, שמעכבין שכשם להלן

מנלן,31) באמהות טבילה יהושע , "ורבי  ב : מו, יבמות ראה
ומכיון  השכינה". כנפי  תחת נכנסו במה דא"כ הוא, סברא
בעבדים  שמילה כשם – בעבדים כמילה בשפחות שהטבילה
לעשייתו, וגם ה"ט ) פ "ט  (להלן לאכילתו גם מעכבת

בשפחות. טבילה כן כמו כאן, כמבואר

.ÂÂÈ˙BÁÙL ˙ÏÈËe ÂÈ„Ú ˙ÏÈÓ ÔÈ‡  ÔËw‰«»»≈ƒ«¬»»¿ƒ«ƒ¿»
ÁÒt‰ ÏÚ ˙Bn‰lÓ ezkÚÓ32„Ú ÏÎÂ :Ó‡pL ; ¿«¿«ƒ¿ƒ»««∆«∆∆¡«¿»∆∆

LÈ‡33ÔËw‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï 34. ƒ¿ƒ∆«»»

ה"ד:32) פ "ב  למעלה ראה גדולים. חבורה בני  עם
החבורה". בני  מכלל שיהיו הקטנים על "ושוחטין

בו".33) יאכל אז אותו ומלתה כסף  "מקנת וגו':
יהו 34) קטן עבדי  אף  "יכול (שם): דרשב "י  מכילתא

איש  עבדי  איש, עבד ת"ל פסח , לאכול אותו מעכבין
מעכבין  קטן עבדי  ואין פסח , לאכול אותו אותו מעכבין

שעבדי מפורש ישמעאל, דרבי  (ובמכילתא פסח " לאכול
דמ 'גזירה  רבנו וסובר בכסף ֿמשנה), ראה אותו, מעכבין קטן
אין  הפסח  את להקריב  שגם למדים "אזֿאז" של שוה'

הקטן. של אמהותיו וטבילת עבדיו מילת אותו מעכבין

.ÊÔË˜ ÔÎÂ ,ÈL ÁÒÙÏ ÔBL‡ ÁÒt ÔÈa ib˙pL b≈∆ƒ¿«≈≈∆«ƒ¿∆«≈ƒ¿≈»»
ÌÈÁÒt ÈL ÔÈa ÏÈc‚‰L35ÁÒt ˙BOÚÏ ÔÈiÁ  ∆ƒ¿ƒ≈¿≈¿»ƒ«»ƒ«¬∆«

ÈL36ÂÈÏÚ eËÁL Ì‡Â .37eËt  ÔBL‡a38. ≈ƒ¿ƒ»¬»»»ƒ»

שני .35) לפסח  ראשון פסח  א 36)בין צג, בפסחים כרבי ,
עצמו, בפני  רגל אלא לראשון תשלומין שני  פסח  שאין -

ה"א. למעלה (כסף ֿמשנה).37)ראה הקטן על כלומר,
(38– חיוב  בר היה לא הראשון עליו ששחטו בעת כי  אף 

וממנים  עליו ששוחטין מכיון שני , פסח  לעשות הוא פטור
אבות, לבית שה ג) יב , (שמות שנאמר הפסח , על אותו
וכו' הקטנים ובתו בנו ידי  על ושוחט  מביא שאדם מלמד
 ֿ (כסף  שני  פסח  מלהקריב  בכך הוא נפטר פח .) (פסחים
רב  שאמר מה לכך, (ואסמכתא קורקוס ). הר"י  בשם משנה
מקרבן  שפטור רחוקה בדרך שהיה שמי  צב :) (שם נחמן
משום  שני , מפסח  ופטור הורצה עליו, וזרקו ושחטו פסח 
עליו  תבוא עביד ואי  עליו, רחמנא דחס  הוא ש"מיחס 
ששת, רב  כדעת אלא כדבריו, הלכה שאין (אלא ברכה"
ראה  ונדחה, כטמא הוא הרי  רחוקה בדרך שהיה שמי 
שהתורה  משום רק  פטור שהוא שכל הרי  – ה"ג) למעלה
גם  והרי  שני , מפסח  ופטור הורצה עשה אם – עליו חסה
דחס  הוא "דרחמנא משום אלא מעונש פטור אינו קטן
רחוקה  בדרך שהיה כמו הוא והרי  נה:) (סנהדרין עליה"
שני מפסח  ופטור הורצה עליו שחטו שאם נחמן, רב  לדעת
ידי יצא איך להבין יש אבל יח ). והערה ה"ג למעלה (וראה
ב 'מגן  וראה קטן. כשהיה עליו שהקריבו בפסח  חובתו

וצ "ע ). ד"ה א, ס "ק  רסז סי ' אברהם'

.ÁÔÈa ‰‚‚M‰Â Ò‡‰ ÈtÓ ÔÈa ,ÈMÏ eÁ„pL ÌÈL»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ≈ƒ¿≈»…∆¿«¿»»≈
Ì‰Ï ÈL ÁÒt È‰  ‰˜BÁ C„Â ‰‡Óh‰ ÈtÓƒ¿≈«À¿»¿∆∆¿»¬≈∆«≈ƒ»∆
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÔÈËÁBL ÔÈ‡ eˆ ,ÔÈËÁBL eˆ :˙eL¿»¬ƒ»≈¬ƒ¿ƒ»≈

ÈL ÁÒÙa ˙aLa ÔÓˆÚ ÈÙa Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL39Ï‡ . ¬ƒ¬≈∆ƒ¿≈«¿»¿«»¿∆«≈ƒ¬»
zÓ  ‰eÁ ÈaÓ ˙Á‡ ‰M‡‰ ‰˙È‰ Ì‡40È‡Â . ƒ»¿»»ƒ»««ƒ¿≈¬»À»¿≈

BÊ41ÏÈÓ OÚ ‰MÓÁ ?‰˜BÁ C„ ‡È‰42ıeÁ ƒ∆∆¿»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁÏ43. ¿«¿»«ƒ

שני ,39) בפסח  אפילו עצמן בפני  עליהן שוחטין בחול אבל
שם. ובהערות ה"ד, פ "ב  למעלה יהודה 40)ראה כרבי 

בפני עליה שוחטין בראשון אשה שאמר: צא:) (פסחים
למעלה  וראה לאחרים". טפילה אותה עושין ובשני  עצמה,

וכן 41)שם. חדשה. הלכה כאן מתחילה תימן, בכת"י 
בדפוס  היא 42)רומי .נראה "איזו ב : צג, פסחים משנה,

דברי רוח , לכל וכמדתה ולחוץ  המודיעים מן רחוקה, דרך
עקיבא  כרבי  והלכה וכו'" אומר אליעזר רבי  עקיבא. רבי 
המודיעים  "מן (שם): עולא ואמר שם). המשנה, (פירוש

מילין". עשר חמשה הדבר 43)לירושלים, תלו (ולא
שיהא  שצריך ירושלים, לחומת אלא לעזרה, מקום בקרבת
במקום  להלן) (ראה השחיטה התחלת בשעת להיות ראוי 
"מן  שם: הגמרא לשון מורה וכן הפסח ). לאכילת שראוי 

לירושלים". המודיעים

.ËOÚ ‰Úa‡ ÌBÈ ÌÈÏLeÈ ÔÈe BÈa ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈≈¿»«ƒ«¿»»»»
LÓM‰ ˙iÏÚ ÌÚ44È‰  ˙È B‡ ÏÈÓ OÚ ‰MÓÁ ƒ¬ƒ««∆∆¬ƒ»»»ƒ»≈¬≈

BÈ‡  ‰fÓ ˙BÁt dÈe BÈa ‰È‰ .‰˜BÁ C„ ‰Ê∆∆∆¿»»»≈≈»»ƒ∆≈
ÌÈÏLeÈÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ÈtÓ ,‰˜BÁ C„¿∆∆¿»ƒ¿≈∆»¿«ƒ«ƒ»«ƒ

˙BˆÁ Á‡45˙Áa ÂÈÏ‚a Cl‰iLk46‡ÏÂ CÏ‰ . ««¬¿∆¿«≈¿«¿»¿««»«¿…
Ì˜Á„a ˙BÓ‰a‰ e‰ekÚL ÈtÓ ÚÈb‰47‰È‰L B‡ , ƒƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈¿»¿»∆»»

„Ú ‰ÊÚÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÂÈÏ‚a ‰ÏBÁ ‰È‰Â ÌÈÏLeÈaƒ»«ƒ¿»»∆¿«¿»¿…ƒƒ«»¬»»«
Ôaw‰ ÔÓÊ ÚL48C„a BÈ‡Â Òe‡ ‰Ê È‰  ∆»«¿««»¿»¬≈∆»¿≈¿∆∆

‰˜BÁ49LeÁ ‰È‰L ÈÓ .50ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁÏ ıeÁ51 ¿»ƒ∆»»»¿«¿»«ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL  ÚÏ ˙‡ˆÏ e‰eÁÈË‰Â52‡ˆiLÎe , ¿ƒ¿ƒ»≈»∆∆¬ƒ»»¿∆≈≈

LeÁ ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÏÎ‡È  ÚÏ»∆∆…««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»
Ï‡OÈ „Èa53È„BÚ „Èa LeÁ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; ¿«ƒ¿»≈¬»ƒ»»»¿«¿≈

ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡  ÌÈÎBk54‡ˆiL „Ú55Ì‡Â . »ƒ≈¬ƒ»»«∆≈≈¿ƒ
 ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡Â ;ÏÎB‡ ‰Ê È‰  ‡ˆÈÂ ÂÈÏÚ eËÁL»¬»»¿»»¬≈∆≈¿ƒ…»»

ÂÈÏÚ ËÁL È‰L ,ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ eËt56ÔÎÂ . »ƒ«¬∆«≈ƒ∆¬≈ƒ¿«»»¿≈
ÔB‡‰57ÏÎ‡Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‰L Ô˜f‰Â ‰ÏBÁ‰Â58 »≈¿«∆¿«»≈∆≈¿ƒ∆¡…

Ô‰ÈÏÚ eËÁML59˙Óa e‡ÓË Ìc‰ ˜ÊpL Á‡Â , ∆»¬¬≈∆¿««∆ƒ¿««»ƒ¿¿¿≈
˙BOÚlÓ ÔÈeËt el‡ È‰  ÏÎ‡Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È‰Â«¬≈≈»¿ƒ∆¡…¬≈≈¿ƒƒ«¬

ÈL ÁÒt60. ∆«≈ƒ

מילין,44) עשר חמשה שאמרו שמה שם, בגמרא משמע  כן
השחר. מעלות ולא החמה הנץ  משעת מפרש 45)הוא כן

ליכנס  יכול שאינו "כל צג:) (שם עולא שאמר מה רבינו,
(וכן  השחיטה. זמן התחלת בשעת דהיינו שחיטה", בשעת
יכול  שאין "כל שאמר: יהודה רבי  מדברי  בסוגיא, שם נראה
זמן  התחלת בשעת ודאי  והיינו אכילה", בשעת ליכנס 
עקיבא  כרבי  הלכה שהרי  ה'תוספות', שכתבו כמו אכילה,
ולמה  הט "ו), פ "ח  (להלן התורה מן היום כל נאכל שהפסח 
שמדובר  עלֿכרחך אלא מיל? שלשה של מרחק  לו נתנו לא
שחיטה" ש"בשעת הואֿהדין כן ואם אכילה, זמן בתחילת
עולא  לדברי  שאם ועוד שחיטה. זמן תחילת היינו לעולא,
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השני ". בחודש (שם)6)לה' הכתוב  מן ונלמד שם. משנה,
אנוסים  ריבה איש, "איש טמא", יהיה כי  איש "איש

ה"א). פ "ט  ('ירושלמי ' אייר.7)ושוגגים" כמו 8)חודש
בחודש  לה' פסח  ועשה וגו' איש "איש שם) (במדבר שנאמר
אותו". יעשו הערבים בין יום עשר בארבעה השני 

צג,9) שם וכרבי , עצמה". "בפני  רומי : ובדפוס  תימן בכת"י 
להלן. ראה בו 10)א. שנאמר שכל א. צה, שם משנה,

נאמר  שני  ופסח  סו.) (פסחים השבת את דוחה "במועדו"
במועדו". הקריב  לא ה' קרבן "כי  יג) שם, (במדבר בו
שני לפסח  הכוונה עצמה, בפני  מצוה שהיא רבי , ולדעת

דוחה. ד"ה צה: שם רש"י  וראה צג.). פסח 11)(שם על
הפסח  לעשות ש"וחדל הסובר צג.) (שם כרבי  שני ,
לא  ה' קרבן ו"כי  ראשון, פסח  עשה שלא היינו ונכרתה",
כרת  שחייב  שני  פסח  עשה שלא היינו במועדו", הקריב 
תשלומין  שני  "פסח  שאמר נתן, לרבי  ואילו בשניהם.
במועדו" הקריב  ו"לא השני , על כרת חייבין אין – לראשון"

צג:). (שם ראשון היינו

.?„ˆÈk12,ÔBL‡a È˜‰ ‡ÏÂ Ò‡ B‡ ‚‚ML ÈÓ ≈«ƒ∆»«∆¡«¿…ƒ¿ƒ»ƒ
˙k iÁ  ÈMa È˜‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ Ì‡13‚‚L Ì‡Â ; ƒ≈ƒ¿…ƒ¿ƒ«≈ƒ«»»≈¿ƒ»«

eËt  ÈMa Û‡ Ò‡ B‡14È˜‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ . ∆¡«««≈ƒ»≈ƒ¿…ƒ¿ƒ
ÈMa È˜Ó ‰Ê È‰  ÔBL‡a15È˜‰ ‡Ï Ì‡Â ; »ƒ¬≈∆«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ

˙k iÁ ‰Ê È‰  ‚‚ML Èt ÏÚ Û‡ ,ÈMa16È‰L , «≈ƒ««ƒ∆»«¬≈∆«»»≈∆¬≈
ÈÓ Ï‡ .„ÈÊÓ ‰È‰Â B„ÚBÓa '‰ Ôa˜ È˜‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ»¿«¿¬¿»»≈ƒ¬»ƒ
,ÔBL‡‰ ˙‡ ‰OÚ ‡ÏÂ ‰˜BÁ C„a B‡ ‡ÓË ‰È‰L∆»»»≈¿∆∆¿»¿…»»∆»ƒ
kL ,˙k iÁ BÈ‡  ÈMa „ÈÊ‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ«≈ƒ≈«»»≈∆¿»

˙k‰ ÔÓ ÔBL‡ ÁÒÙa ËÙ17. ƒ¿«¿∆«ƒƒ«»≈

בשני .12) הכרת בראשון 13)חיוב  "שגג ב : צג, שם
חייב ". לרבי  בשני , דברי14)והזיד ובזה, בזה "שגג שם:

פטור". בכלל.15)הכל מזיד שגם בגמרא, שם
שמביא  =) מניין "מזיד אמרו: ה"א) (פ "ט  וב 'ירושלמי '
המזיד". את לרבות "והאיש" זעירה, רבי  אמר שני ), פסח 

נתן 16) ולרבי  לרבי  בשני , ושגג בראשון "הזיד ב : צג, שם
שם. שכתבנו ובמה ה"ב  פ "א למעלה וראה חייב ".

בדרך 17) שהיה או טמא נאמר למה כן, "אם שם: במשנה,
וכתב  בהכרת". חייבין ואלו מהכרת, פטורין שאלו רחוקה,
רחוקה  בדרך ושהיה "שטמא שם: המשניות, בפירוש רבינו
כרת, חייב  אינו במזיד, אף  השני  את עשו ולא ראשון בפסח 
ונדחה  כרת, לשון בו שנאמר ראשון מפסח  נפטר שכבר
נאנס  או שגג ואם כרת, לשון בו נאמר שלא שני  לפסח 
התורה  לשון כי  כרת, חייב  השני  את עשה ולא ראשון בפסח 
כלל  פסח  עשה ולא רחוקה בדרך או טמא היה שלא מי  כל
שבגמרא  ואף ֿעלֿפי  הראב "ד. בהשגת וראה כרת". חייב 
ונאנס , אשוגג אילמיא וכו' בהכרת חייבין "ואלו הקשו: שם
הנ"ל, רבינו כדברי  פירשו ולא נינהו?" כרת בני  ונאנס  שוגג
שאין  נתן, רבי  לדעת גם המשנה ליישב  שרצו משום היינו, -
כרת  חיוב  שיש ההלכה לפי  אבל שני , בפסח  כרת חיוב 
כנ"ל  היטב  מתפרשת המשנה רבי , וכדעת שני , בפסח 

ובהערה. ה"ט  להלן וראה (לחםֿמשנה).

.‚ÂÈÏÚ e˜ÊÂ eËÁLÂ ‰˜BÁ C„a ‰È‰L ÈÓe18˙‡ ƒ∆»»¿∆∆¿»¿»¬¿»¿»»∆

iÁÂ ,‰ˆ‰ ‡Ï  ÚÏ ‡aL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìc‰«»««ƒ∆»»∆∆…À¿»¿«»
ÈL ÁÒÙa19. ¿∆«≈ƒ

שזה 19)שלוחיו.18) ששת, רב  כדעת ב . צב , פסחים
ולפיכך  טמא, כמו הפסח  מן הוא נדחה רחוקה בדרך שהוא
שהיה  מי  כי  (ויתכן, הורצה לא – עליו וזרקו שחטו אם
בדרך  ואינו אנוס  הוא שהרי  ברגליו חולה והיה בירושלים
להלן  וראה הורצה, עליו, שחטו אם – ה"ט ) (להלן רחוקה

לז). והערה ה"ז

.„ÔBL‡ ÁÒÙa ‰hÏ ÏBÎiL ‡ÓË20ÏË ‡lL »≈∆»ƒ«≈¿∆«ƒ∆…»«
ÏÚ ÔÎÂ ,Ôaw‰ ÔÓÊ ÚL „Ú B˙‡ÓËa LÈ ‡l‡21 ∆»»«¿À¿»«∆»«¿««»¿»¿≈»≈

„ÈÊÓ ‰Ê È‰  Ôaw‰ ÔÓÊ ÚL „Ú ÏÓ ‡lL∆…»«∆»«¿««»¿»¬≈∆≈ƒ
ÔBL‡a22elÙ‡ ÈM‰ ˙‡ ‰OÚ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »ƒ¿ƒ»ƒ…»»∆«≈ƒ¬ƒ

˙k iÁ  ‰‚‚La23. ƒ¿»»«»»≈

טובלים 20) שהם בהן, וכיוצא ושרץ  בנבילה הנוגע  כגון
וראה  ה"ב ). פ "ו (להלן טבילתם אחר עליהם ושוחטים

ג. והערה ה"א ומל 21)למעלה שנתגייר גוי  אבל ישראל,
ה"ז. פ "ו להלן ראה עליו, שוחטין אין - הפסח  בערב  וטבל

אלא 22) כרת ענוש יהא לא "יכול ב : סט , פסחים ברייתא,
ושאר  שרץ  וטמא ערל רחוקה, בדרך היה ושלא טהור שהיה

והאיש". תלמודֿלומר מנין? הטמאים הזיד 23)כל כדין
ה"ב . למעלה בראשון,

.‰ÁÒt ˙BOÚlÓ ezkÚÓ BÓˆÚ ˙ÏÈnL ÌLk24Ck , ¿≈∆ƒ««¿¿«¿«ƒ«¬∆«»
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ÌÈpË˜ ÔÈa27ÏÎ BÏ ÏBn‰ :Ó‡pL ;B˙B‡ ˙kÚÓ , ≈¿«ƒ¿«∆∆∆∆¡«ƒ»
B˙OÚÏ ˜È Ê‡Â ÎÊ28ÏBniL Ì„˜ ËÁL Ì‡Â . »»¿»ƒ¿««¬¿ƒ»«…∆∆ƒ
ÏeÒt ÁÒt‰  Ì˙B‡29ÌLÏ ÂÈ˙B‰Ó‡ ˙ÏÈË ÔÎÂ . »«∆«»¿≈¿ƒ««¿»¿≈
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ÌÈ„ÚÏ ‰ÏÈnk ˙BÁÙLÏ31. ƒ¿»«ƒ»«¬»ƒ

בו".24) יאכל לא ערל "וכל מח ): יב , (שמות שנאמר
לא  נכר בן כל שנאמר לפי  נאמר, "למה (שם): ובמכילתא
לאכול  כשר יהא אני  שומע  - ערל ישראל אבל בו, יאכל
הפסח  את שוחטין ואין בו". יאכל לא ערל וכל ת"ל פסח ,
ה"ג. פ "ב  למעלה ראה לאכול, שראוי  מי  על אלא

הם 25) שהרי  למול, חייב  אינו גדולים אבל למולם. שחייב 
בפירוש  ועי ' ה"ב ). מילה מהל' (פ "א עצמם למול חייבים
ב  מצוה חינוך' ב 'מנחת וראה מ "ו. פי "ט  שבת המשניות,

ב . וגם 27)הכנענים.26)אות הקטנים גם למול שחייב 
מגיד 28)הגדולים. זכר, כל לו "המול שם: במכילתא,

דן: אתה הרי  מנין, עבדים מילת וכו' מעכבתו זכרים שמילת
מקנת  איש עבד ("וכל "אז" להלן ונאמר "אז", כאן נאמר
עבדים, מילת להלן מה בו"), יאכל אז אותו ומלתה כסף 
א. עא, ב . ע , ביבמות וראה עבדים". מילת כאן אף 

למה 29) שאלו, – א עא, ביבמות הגמרא מדברי  כן למד
הפסח , מאכילת שמעכבתו זכריו למילת מיוחד פסוק  הוצרך
פסול  בדיעבד שאף  הרי  ההקרבה, בשעת עכבוהו כבר והלא

שמח '). "מי30)('אור פ "ח : פסחים בתוספתא הוא כן
מעכבין  טבלו, שלא ושפחות מלו שלא עבדים לו שהיו
מד) יב , (שמות דרשב "י  במכילתא וכן מלאכול". אותו
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'תוספות' ועי ' יהודה? רב  לבין בינו מה שחיטה, זמן סוף  –
יהודה). רב  ד"ה אלא 46)שם להגיע  יכול אינו אם אבל

צה.) (שם רחוקה דרך זו הרי  ובפרדים, שם 47)בסוסים
ליכנס  יכול ואין המודיעים מן לפנים עומד "היה א: צד,
חייב , יהא לא יכול אותו, המעכבות וקרנות גמלים מפני 
וראה  בדרך". היה לא הרי  היה. לא ובדרך ט ) (במדבר ת"ל

תמן,48)בסמוך. "ותניי  ה"ב : פ "ט  פסחים ב 'ירושלמי '
חייב  יהא יכול רעות, ורגליו ולפנים, המודעית מן נתון היה
בהלכה  שנכתוב  מה וראה חדל". שלא זה יצא וחדל, ת"ל

בסמוך. ו'ירושלמי '49)זו שבבבלי  הנ"ל הברייתות שתי 
זה  את מחייבת בבבלי  הברייתא כסותרות: לכאורה נראות
הגמלים, מפני  ליכנס  יכול ואינו המודיעים, מן לפנים שעמד
מן  שנתון זה את פוטרת ב 'ירושלמי ' הברייתא ואילו

בר  (ועי ' רעות ורגליו ולפנים וכדיהמודעית צד.). שם ש"י 
מדברת  בבבלי  הברייתא כדלהלן: רבינו פירשן ליישבן,
אינו  זה שבאופן לנו משמיעה והיא בשני , שהזיד באופן
ה"ב ), למעלה (ראה בשני  הזיד אם אף  שפטור רחוקה כדרך
הברייתא  ואילו שם). למעלה (ראה אחר כאונס  דינו אלא
שדינו  לנו והשמיעה בשני , ששגג באופן מדברת ב 'ירושלמי '
בראב "ד  וראה בשני , כששגג הכרת מן ופטור אחר כאונס 

שהבטיחוהו 50)וכסף ֿמשנה. "מי  א: צא, פסחים משנה,
עליהן". שוחטין וכו' האסורים מבית שאין 51)להוציאו

הפסח  את להוציא אסור שהרי  לשם, הפסח  את להביא
אין  לכך ה"ב ). פ "ט  (להלן פסול יצא ואם מירושלים,
אם  אבל מהמאסר, לצאת הבטיחוהו אם רק  עליו שוחטין
לצאת  הבטיחוהו לא אפילו ירושלים חומת בתוך חבוש היה
לשם  הפסח  את להכניס  אפשר שהרי  עליו, שוחטין -
אבל  לירושלים, חוץ  "בנתון ה"ו: פ "ח  פסחים ('ירושלמי '
שהבטיחו"), כמי  הבטיחו לא אפילו ירושלים בתוך בנתון
שהרי עצמו, בפני  עליו שוחטין גויים חבשוהו ואפילו

שם). (פסחים, הפסח  את לשם להכניס  בפני52)אפשר
בסמוך. להלן וראה (לחםֿמשנה). לכופו 53)עצמו כדי 

כדתניא  נמי , אי  ממון. לשלם או פסולה אשה להוציא
שחובשין  מלמד וגו' בחוץ  ויתהלך יקום אם לג:) (כתובות
שוחטין  אז – שם) (רש"י  עליו תהא מה שנראה עד אותו
יוחנן). רבי  של מימרא שם, פסחים (בבלי  עצמו בפני  עליו

האסורים 54) בית אלא שנו "לא שם: פסחים, עצמו. בפני 
שוא  דיבר פיהם אשר ח , קמד, בתהלים (שכתוב  דעכו"ם
הבטחתם  יקיימו ולא שם, 'ירושלמי ' שקר, ימין וימינם
של  האסורים בית אבל פסול), לידי  יבוא והפסח  להוציאו
ליה, מפיק  – דאבטחינהו כיון עצמו, בפני  שוחטין ישראל
ולא  עולה יעשו לא ישראל שארית יג) ג, (צפניה דכתיב 

כזב ". (משנה,55)ידברו פסול לידי  הפסח  את יביאו שמא
מותר  אחרים שעם רבינו העתיק  לא למה להבין ויש שם).
(לחםֿמשנה). שם במשנה כמפורש עליו, לשחוט 

שם.56) ושכבר 57)משנה, היום חצות אחר מת לו שמת
אין  – חצות קודם מת לו מת אם אבל פסח , בקרבן נתחייב 
ה"ט . פ "ו להלן ראה השני , לפסח  ידחה אלא עליו, שוחטין

(משנה 58) עצמן בפני  ולא אחרים עם עליהם שוחטין כזית,
שמא  מעוטה, ואכילתם "הואיל ה"גֿד) פ "ב  ולמעלה שם,
ה"ד). שם (למעלה פסול" לידי  ויביאוהו הפסח  ישאירו
יכולין  שאינן והזקן והחולה האונן "וכן תימן: ובכת"י 

לאכול  יכולין שאינן והיינו רומי . בדפוס  וכ"ה לאכול",
עצמן.59)הרבה. אין 60)בפני  כולם "על שם: משנה,

לידי הפסח  את יביאו שמא עצמן, בפני  עליהם שוחטין
פסח  מלעשות פטורין פסול בהן אירע  אם לפיכך פסול,
הודיענו  "וכאשר שם: המשנה, בפירוש רבינו וכתב  שני ".
אם  ר"ל פסול, בהם אירע  אם לפיכך אמר ראויים, שהם
ראוי אין שלכתחילה ואעפ "י  הדם עליהם ונזרק  פסח  שחטו
או  האוננים באלו פסול אירע  ואחרֿכך עליהם לשחוט 
לאוכלו  יכולים שאינם במת ונטמאו הזקנים או החולים
שחטוהו  שהם לפי  שני , פסח  מלעשות הם פטורים בלילה,

פסח ". לעשות ראויין והם

ה'תשע"ט  א' אדר כ"ג ה' יום 

   1 
שביעי1) שחל ומי  שני , לפסח  שנדחה טמא זהו אי  יבאר

בשבת. להיות שלו

.‡BÈ‡L ÈÓ Ïk ?ÈL ÁÒÙÏ ‰Á„pL ‡ÓË e‰Ê È‡≈∆»≈∆ƒ¿∆¿∆«≈ƒ»ƒ∆≈
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ÌÈÊ ÔB‚k ,B˙‡ÓË ÈtÓ2˙BÊÂ3˙B„ÏBÈÂ ˙Bc ,4 ƒ¿≈À¿»¿»ƒ¿»ƒ¿¿
˙Bc ÈÏÚBe5Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıLÂ ‰Ïa Ú‚Bp‰ Ï‡ . ¬≈ƒ¬»«≈«ƒ¿≈»»∆∆¿«≈»∆

OÚ ‰Úa‡ ÌBÈa6ÂÈÏÚ ÔÈËÁBLÂ ,ÏBË ‰Ê È‰  ¿«¿»»»»¬≈∆≈¿¬ƒ»»
ÏaËiL Á‡7Â ,˙‡ ÏÎB‡ BLÓL ÈÚiLk ÚÏ ««∆ƒ¿…¿»∆∆¿∆«¬ƒƒ¿≈∆

.ÁÒt‰«∆«

זרע 2) שכבת הוא בתורה האמור "הזב  צג. בפסחים ברייתא
הזוב  וכשיוצא בהן מתקבצת שהיא החללים מחליי  הבא
ולא  תאווה ביציאתו ואין זרע  כשכבת בקושי  יוצא אינו
כלובן  כהה שעורים של בצק  כמו ויוצא נגרר אלא הנאה

המוזרת". שלושה 3)ביצה דמה שזב  זו זבה? היא זו "אי 
נדתה". עת בלא זה אחר זה יהודה 4)ימים כרבי  והיא

רשות. שני  בפסח  נשים כמו 5)האומר כנידות, שהן
ותהי אותה איש ישכב  שכוב  "ואם כד) טו, (ויקרא שכתוב 
בטומאה  טמאין אלו וכל ימים". שבעת וטמא עליו נידתה
שם). רש"י  - ערב  טומאת אינה טומאתם (=כלומר, ארוכה
יום  אינו י "ד ויום י "ד יום לפני  או י "ד ביום שנטמאו וכגון

לטומאתם. ואינו 6)האחרון ערב , טומאת רק  טמא שהוא
קרבן). להביא צריך (=אינו כיפורים פי7)מחוסר על ואף 

ואינו  מאליו שוקע  הרי  - שמשו שיעריב  עד טהור שאינו
עליו, שוחטין אין הטבילה לפני  אבל טהרה, מעשה מחוסר
אמר  יהודה כרב  והוא הטבילה, מעשה מחוסר הוא שהרי 
יום  טבול על וזורקין "שוחטין צ :): צ . (פסחים  שאמר רב 

שרץ ". טמא על וזורקין שוחטין ואין
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Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L Ô‰Ï LÙe14ÌÈc ‰na . ≈≈»∆∆≈¬ƒ¬≈∆«∆¿»ƒ
Ál‚Ó ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓËa ‡ÓËpLa ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆ƒ¿»¿À¿ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«

Ô‰ÈÏÚ15˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË ‡La ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; ¬≈∆¬»ƒ»»»≈ƒ¿»À¿ƒ«≈
ÈÚÈMa ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL  Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ÈÊp‰ ÔÈ‡L∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆¬ƒ»»«¿ƒƒ
ÏÎB‡ BLÓL ÈÚiLÎe ,ÂÈÏÚ ‰fÈÂ ÏaËiL Á‡ BlL∆««∆ƒ¿…¿À∆»»¿∆«¬ƒƒ¿≈

.BÁÒtƒ¿

אדם 8) נפש לכל במת "הנוגע  יא) יט , (במדבר נאמר שעליו
ימים". שבעת מי9)וטמא עליו והוזה במקווה טבל

ביום  הטמא על הטהור "והזה יט ) (שם, שנאמר כמו חטאת,
בגדיו  וכיבס  השביעי  ביום וחטאו השביעי  וביום השלישי 

בערב ". וטהר במים "וטהר 10)ורחץ  (שם): נאמר שהרי 
יום 11)בערב ". טבול על וזורקין ששוחטין פי  על אף 

יותר. חמור זה יום טבול - פרשת 12)אחר במדבר ספרי 
היו  לא ההוא, ביום הפסח  לעשות יכלו "ולא בהעלותך:
ביום  לעשות יכולים היו אבל ביום בו לעשות יכולין
הפסח ". ערב  להיות שלהם ז' שחל למדים נמצינו שלאחריו.

רבינו.13) והוזה 14)למשה טבלו שכבר פי  על אף 
לאחר  אבל הטבילה, לפני  היה שכאן לומר שאין עליהם.
להם  אמר למה - זה, יום טבול על וזורקין שוחטין טבילה
עליהם? וישחטו ביום בו יטבלו שני , פסח  שיעשו משה
ודעת  שחל). המתחיל דיבור צ : פסחים בתוספות (ראה
ואחר  הטבילה לפני  עליהם ששחטו מדובר שכאן הראב "ד
הזאה  לאחר אבל למשה. ושאלו באו השחיטה זמן שעבר
אחר. יום טבול כל כעל עליהם וזורקין שוחטין וטבילה
"איש  סז.) (פסחים שאמרו ממה רבינו לדעת הוכחה [ויש
ואין  שני  לפסח  נדחה "איש - לנפש" טמא  יהיה כי  איש
טבילה  לפני  מדבר הפסוק  ואם שני ", לפסח  נדחה צבור

נ  "איש אמרו איך הלא והזאה, נדחים", צבור ואין דחה
לעשות  אפשר שאם בצבור", דחוייה "טומאה היא הלכה
ביאת  מהלכות ד (פרק  בטהרה לעשות מחזרים בטהרה
ולהזות, לטבול צריך כאן גם כן ואם ידֿטז), הלכות מקדש
כשהוא  וזורקין שוחטין יחיד על שגם נדחה, איש אין ואז
בטומאה  עושים הציבור אין נדחה היחיד וכשאין יום, טבול
לאחרי שהמדובר כרחנו על אלא כב :), בזבחים (ראה

היחיד]. על שוחטין אין אז וגם והזאה שנאמר 15)טבילה
ראש  וטמא פתאום בפתע  עליו מת ימות "וכי  ט ) ו, (במדבר
אלו  על נזירות מהלכות ז בפרק  וראה וגו'. ראשו" וגלח  נזרו

מגלח . הנזיר הטומאות מן

.‚˙Bi‡ ÈzL ‰‡L Ê16ÌÈÓÈ ‰ÚL ÙÒÂ ,17 »∆»»¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ
ÈÚÈMa ÏËÂ18.ÚÏ ÏÎB‡ ‡e‰Â ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL  ¿»««¿ƒƒ¬ƒ»»¿≈»∆∆
BÊ ‰‡ Ì‡Â19eËt ‰Ê È‰  Ìc‰ ˜ÊpL Á‡ ¿ƒ»»««∆ƒ¿««»¬≈∆»

ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ20ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙ÓBL ÔÎÂ .21 ƒ«¬∆«≈ƒ¿≈∆∆¿∆∆
enM‰ ÌBÈa ˙ÏBË22˙B‡Èa e‡aL BÓk , ∆∆¿«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ
‰ÈÏÚ ÔÈËÁBLÂ ,˙BeÒ‡23Ì‡Â .ÚÏ ˙ÏÎB‡ ‡È‰Â ¬¿¬ƒ»∆»¿ƒ∆∆»∆∆¿ƒ

˙BOÚlÓ ‰eËt  ÁÒt‰ Ìc ˜ÊpL Á‡ Ìc ‰˙‡»¬»»««∆ƒ¿«««∆«¿»ƒ«¬
ÈL ÁÒt24dlL ÈÚÈMa ‰cp‰ ÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â .25, ∆«≈ƒ¿≈¬ƒ««ƒ»«¿ƒƒ∆»

ÈÈÓL ÏÈÏ „Ú ˙ÏBË dÈ‡ È‰L26‰Èe‡ dÈ‡Â , ∆¬≈≈»∆∆«≈¿ƒƒ¿≈»¿»
ÈÚÈLz ÏÈÏ „Ú ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï27. ∆¡…»»ƒ«≈¿ƒƒ

בהם 16) יראה שלא ימים שבעה לספור שצריך זיבה, של
קרבן. להביא צריך ואינו ולטבול, זיבה של ראייה

ניסן.17) בי "ד חל השביעי  שטבל,18)ויום לפני  לא אבל
יום  טבול על וזורקין שוחטין שאמר רב  אמר יהודה וכרב 
כמותו. פוסק  ורבינו שרץ , טמא על וזורקין שוחטין ואין

זוב .19) של שלישית ראייה ראה הראיות שתי  בעל הזב 
טהור 20) היה הדם את שזרקו שבעת פא. בפסחים ברייתא

זה. בפסח  חובתו ידי  שראתה 21)ויצא קטנה זבה היא
אחד  שהם הזיבה, בימי  ימים שני  או בלבד אחד יום דם
יום  שומרת ונקראת הנידה. ימי  שבעת שלאחרי  יום עשר
טמא, כולו דם, בו שראתה היום שאותו מפני  יום, כנגד
משכמת  בלילה דם ראתה לא ואם הלילה, כל ומשמרת
לא  אם היום, כל ומשמרת החמה שתנץ  אחר וטובלת למחר
והרי הטמא, היום כנגד טהור אחד יום זה הרי  כלום ראתה

לערב . לבעלה מותרת לחכות 22)היא צריכה ואינה
לערב . שהיא 23)לטבול גדולה זבה אבל שטבלה. אחר

עליה. שוחטין אין בקרבן צריך 24)חייבת שאינו משום
אם  כי  כולו, טהור השימור, יום שהוא השני , יום שיהיה
הדם  את שזרקו שבעת ומכיוון ככולו, היום שמקצת מקצתו,

זה. בפסח  חובתה ידי  יצאה טהורה אף 25)הייתה צ : שם
בכל  קרבן, להביא עליה שאין כיפורים, מחוסרת אינה כי 

כדלהלן. שוחטין, אין טו,26)זאת (ויקרא שנאמר כמו
פסחים  בברייתא ודרשו בנידתה", תהיה ימים "שבעת יט )
מחוסרת  עתה היא והרי  שבעה", כל בנידתה "תהא שם

עליה. שוחטין ואין הנ"ל 27)טבילה מהטעם חוץ  כלומר,
על  וזורקין שוחטין שסובר למי  שאפילו נוסף , טעם עוד יש
זו  אבל לערב , לאכול ראוי  הוא אם אלא זה אין שרץ , טמא
בגמרא  הוא וכן תשיעי , ליל עד לערב , לאכול ראוייה אינה

שם.

.„ÌÈetk ÈqÁÓ28Ô‰È˙Ba˜ ˙‡‰ ÌBÈ ÏÁL ¿À¿≈ƒƒ∆»¬»«»¿¿≈∆
ÔÈÈ˜Óe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL  OÚ ‰Úa‡a¿«¿»»»»¬ƒ¬≈∆«¿ƒƒ
˙ËÈÁL Ì„˜ ÔÈa ÔÒÈa OÚ ‰Úa‡a Ô‰È˙Ba»̃¿¿≈∆¿«¿»»»»¿ƒ»≈…∆¿ƒ«

B˙ËÈÁL Á‡ ÔÈa ÁÒt‰29Ô‰ÈÁÒt ÔÈÏÎB‡Â , «∆«≈««¿ƒ»¿¿ƒƒ¿≈∆
ÚÏ30eÒÓiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â . »∆∆¿≈¬ƒ¬≈∆«∆ƒ¿¿

ÔÈc ˙Èa „Èa Ì‰È˙Ba˜31eÈ˜È ‡ÏÂ eÚLÙÈ ‡nL , »¿¿≈∆¿«≈ƒ∆»ƒ¿¿¿…«¿ƒ
.Ì˙B‡»

זב )28) של ראיות שלוש (=שראה הזב  והיולדת, הזבה הן
שא  כפרה, מחוסרי  ונקראו שטהרו והמצורע . פי  על ף 

לאכול  טהרתם גמרה לא שמשם, והעריב  וטבלו מטומאתם
(למחר). קרבנם שיביאו עד שחיטת 29)בקדשים אחר

קרבן  שום לשחוט  שאסור פי  על שאף  ומשמיענו הפסח .
ה) ו, (ויקרא שנאמר משום הערביים בין של תמיד אחר
השלמים" חלבי  שחר) של תמיד (=על עליה "והקטיר
שחר) של (על עליה "השלמים, נח :) (פסחים חז"ל ודרשו
פסח  הקרבת של עשה באה - כולם" הקרבנות כל השלם
והלכות  נט . (שם "השלמה" של עשה ודוחה כרת בה שיש
ולא  קרבנותיו יקריב  לא שאם ד) הלכה שם ומוספין תמידין
בעשה  עבר והרי  כשר, הפסח  אין הפסח  לאכול ראוי  יהיה
שחיטת  קודם - ומקריבין "שוחטין [ובדין כרת. בה שיש
עד  הפסח  שוחטין שאין פי  על שאף  משמיענו, הפסח "
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'תוספות' ועי ' יהודה? רב  לבין בינו מה שחיטה, זמן סוף  –
יהודה). רב  ד"ה אלא 46)שם להגיע  יכול אינו אם אבל

צה.) (שם רחוקה דרך זו הרי  ובפרדים, שם 47)בסוסים
ליכנס  יכול ואין המודיעים מן לפנים עומד "היה א: צד,
חייב , יהא לא יכול אותו, המעכבות וקרנות גמלים מפני 
וראה  בדרך". היה לא הרי  היה. לא ובדרך ט ) (במדבר ת"ל

תמן,48)בסמוך. "ותניי  ה"ב : פ "ט  פסחים ב 'ירושלמי '
חייב  יהא יכול רעות, ורגליו ולפנים, המודעית מן נתון היה
בהלכה  שנכתוב  מה וראה חדל". שלא זה יצא וחדל, ת"ל

בסמוך. ו'ירושלמי '49)זו שבבבלי  הנ"ל הברייתות שתי 
זה  את מחייבת בבבלי  הברייתא כסותרות: לכאורה נראות
הגמלים, מפני  ליכנס  יכול ואינו המודיעים, מן לפנים שעמד
מן  שנתון זה את פוטרת ב 'ירושלמי ' הברייתא ואילו

בר  (ועי ' רעות ורגליו ולפנים וכדיהמודעית צד.). שם ש"י 
מדברת  בבבלי  הברייתא כדלהלן: רבינו פירשן ליישבן,
אינו  זה שבאופן לנו משמיעה והיא בשני , שהזיד באופן
ה"ב ), למעלה (ראה בשני  הזיד אם אף  שפטור רחוקה כדרך
הברייתא  ואילו שם). למעלה (ראה אחר כאונס  דינו אלא
שדינו  לנו והשמיעה בשני , ששגג באופן מדברת ב 'ירושלמי '
בראב "ד  וראה בשני , כששגג הכרת מן ופטור אחר כאונס 

שהבטיחוהו 50)וכסף ֿמשנה. "מי  א: צא, פסחים משנה,
עליהן". שוחטין וכו' האסורים מבית שאין 51)להוציאו

הפסח  את להוציא אסור שהרי  לשם, הפסח  את להביא
אין  לכך ה"ב ). פ "ט  (להלן פסול יצא ואם מירושלים,
אם  אבל מהמאסר, לצאת הבטיחוהו אם רק  עליו שוחטין
לצאת  הבטיחוהו לא אפילו ירושלים חומת בתוך חבוש היה
לשם  הפסח  את להכניס  אפשר שהרי  עליו, שוחטין -
אבל  לירושלים, חוץ  "בנתון ה"ו: פ "ח  פסחים ('ירושלמי '
שהבטיחו"), כמי  הבטיחו לא אפילו ירושלים בתוך בנתון
שהרי עצמו, בפני  עליו שוחטין גויים חבשוהו ואפילו

שם). (פסחים, הפסח  את לשם להכניס  בפני52)אפשר
בסמוך. להלן וראה (לחםֿמשנה). לכופו 53)עצמו כדי 

כדתניא  נמי , אי  ממון. לשלם או פסולה אשה להוציא
שחובשין  מלמד וגו' בחוץ  ויתהלך יקום אם לג:) (כתובות
שוחטין  אז – שם) (רש"י  עליו תהא מה שנראה עד אותו
יוחנן). רבי  של מימרא שם, פסחים (בבלי  עצמו בפני  עליו

האסורים 54) בית אלא שנו "לא שם: פסחים, עצמו. בפני 
שוא  דיבר פיהם אשר ח , קמד, בתהלים (שכתוב  דעכו"ם
הבטחתם  יקיימו ולא שם, 'ירושלמי ' שקר, ימין וימינם
של  האסורים בית אבל פסול), לידי  יבוא והפסח  להוציאו
ליה, מפיק  – דאבטחינהו כיון עצמו, בפני  שוחטין ישראל
ולא  עולה יעשו לא ישראל שארית יג) ג, (צפניה דכתיב 

כזב ". (משנה,55)ידברו פסול לידי  הפסח  את יביאו שמא
מותר  אחרים שעם רבינו העתיק  לא למה להבין ויש שם).
(לחםֿמשנה). שם במשנה כמפורש עליו, לשחוט 

שם.56) ושכבר 57)משנה, היום חצות אחר מת לו שמת
אין  – חצות קודם מת לו מת אם אבל פסח , בקרבן נתחייב 
ה"ט . פ "ו להלן ראה השני , לפסח  ידחה אלא עליו, שוחטין

(משנה 58) עצמן בפני  ולא אחרים עם עליהם שוחטין כזית,
שמא  מעוטה, ואכילתם "הואיל ה"גֿד) פ "ב  ולמעלה שם,
ה"ד). שם (למעלה פסול" לידי  ויביאוהו הפסח  ישאירו
יכולין  שאינן והזקן והחולה האונן "וכן תימן: ובכת"י 

לאכול  יכולין שאינן והיינו רומי . בדפוס  וכ"ה לאכול",
עצמן.59)הרבה. אין 60)בפני  כולם "על שם: משנה,

לידי הפסח  את יביאו שמא עצמן, בפני  עליהם שוחטין
פסח  מלעשות פטורין פסול בהן אירע  אם לפיכך פסול,
הודיענו  "וכאשר שם: המשנה, בפירוש רבינו וכתב  שני ".
אם  ר"ל פסול, בהם אירע  אם לפיכך אמר ראויים, שהם
ראוי אין שלכתחילה ואעפ "י  הדם עליהם ונזרק  פסח  שחטו
או  האוננים באלו פסול אירע  ואחרֿכך עליהם לשחוט 
לאוכלו  יכולים שאינם במת ונטמאו הזקנים או החולים
שחטוהו  שהם לפי  שני , פסח  מלעשות הם פטורים בלילה,

פסח ". לעשות ראויין והם

ה'תשע"ט  א' אדר כ"ג ה' יום 

   1 
שביעי1) שחל ומי  שני , לפסח  שנדחה טמא זהו אי  יבאר

בשבת. להיות שלו

.‡BÈ‡L ÈÓ Ïk ?ÈL ÁÒÙÏ ‰Á„pL ‡ÓË e‰Ê È‡≈∆»≈∆ƒ¿∆¿∆«≈ƒ»ƒ∆≈
ÔÒÈa OÚ ‰MÓÁ ÈÏÈÏa ÁÒt‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ»∆¡…∆«∆«¿≈≈¬ƒ»»»¿ƒ»

ÌÈÊ ÔB‚k ,B˙‡ÓË ÈtÓ2˙BÊÂ3˙B„ÏBÈÂ ˙Bc ,4 ƒ¿≈À¿»¿»ƒ¿»ƒ¿¿
˙Bc ÈÏÚBe5Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıLÂ ‰Ïa Ú‚Bp‰ Ï‡ . ¬≈ƒ¬»«≈«ƒ¿≈»»∆∆¿«≈»∆

OÚ ‰Úa‡ ÌBÈa6ÂÈÏÚ ÔÈËÁBLÂ ,ÏBË ‰Ê È‰  ¿«¿»»»»¬≈∆≈¿¬ƒ»»
ÏaËiL Á‡7Â ,˙‡ ÏÎB‡ BLÓL ÈÚiLk ÚÏ ««∆ƒ¿…¿»∆∆¿∆«¬ƒƒ¿≈∆

.ÁÒt‰«∆«

זרע 2) שכבת הוא בתורה האמור "הזב  צג. בפסחים ברייתא
הזוב  וכשיוצא בהן מתקבצת שהיא החללים מחליי  הבא
ולא  תאווה ביציאתו ואין זרע  כשכבת בקושי  יוצא אינו
כלובן  כהה שעורים של בצק  כמו ויוצא נגרר אלא הנאה

המוזרת". שלושה 3)ביצה דמה שזב  זו זבה? היא זו "אי 
נדתה". עת בלא זה אחר זה יהודה 4)ימים כרבי  והיא

רשות. שני  בפסח  נשים כמו 5)האומר כנידות, שהן
ותהי אותה איש ישכב  שכוב  "ואם כד) טו, (ויקרא שכתוב 
בטומאה  טמאין אלו וכל ימים". שבעת וטמא עליו נידתה
שם). רש"י  - ערב  טומאת אינה טומאתם (=כלומר, ארוכה
יום  אינו י "ד ויום י "ד יום לפני  או י "ד ביום שנטמאו וכגון

לטומאתם. ואינו 6)האחרון ערב , טומאת רק  טמא שהוא
קרבן). להביא צריך (=אינו כיפורים פי7)מחוסר על ואף 

ואינו  מאליו שוקע  הרי  - שמשו שיעריב  עד טהור שאינו
עליו, שוחטין אין הטבילה לפני  אבל טהרה, מעשה מחוסר
אמר  יהודה כרב  והוא הטבילה, מעשה מחוסר הוא שהרי 
יום  טבול על וזורקין "שוחטין צ :): צ . (פסחים  שאמר רב 

שרץ ". טמא על וזורקין שוחטין ואין

.˙Ó ‡ÓË8‰Úa‡a ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈL ÏÁL ¿≈≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿»»
ÂÈÏÚ ‰f‰Â ÏhL Èt ÏÚ Û‡ ,OÚ9Èe‡ ‡e‰ È‰Â »»««ƒ∆»«¿À»»»«¬≈»

ÚÏ ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï10ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ 11‡l‡ , ∆¡…»»ƒ»∆∆≈¬ƒ»»∆»
eÈ‰ L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ :Ó‡pL .ÈL ÁÒÙÏ ‰Á„ƒ¿∆¿∆«≈ƒ∆∆¡««¿ƒ¬»ƒ¬∆»
ÌBia ÁÒt‰ ˙BOÚÏ eÏÎÈ ‡ÏÂ Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿∆∆»»¿…»¿«¬«∆««

‰È‰ Ô‰lL ÈÚÈML ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‡e‰‰12, «ƒƒ«¿»»¿∆¿ƒƒ∆»∆»»
eÏ‡L ‰Ê ÏÚÂ13,ÚÏ eÏÎ‡È Ì‰Â Ô‰ÈÏÚ ËÁMÈ Ì‡ ¿«∆»¬ƒƒ»≈¬≈∆¿≈…¿»∆∆
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יקריבו  ולא יפשעו שמא דין בית ביד קרבנותיהן שימסרו
לחשוב  שיטעו קרבנותיו, בהקרבת אלא זה אין אותם,
כרת  עליהם אין שוב  פסח , קרבן עליהם שחטו שכבר שכיוון
שהרי הפסח , יאכלו ולא קרבנותיהם יקריבו שלא פי  על אף 
לאחר  פסול לו (כשאירע  מעכבת אינה פסחים אכילת
שחיטת  לפני  קרבנותיהם להקריב  מותר אבל הזריקה),
ונמצא  הפסח , יקריבו ולא יפשעו שמא חששו ולא הפסח ,
פסח  של עשה שיקיים מבלי  "השלמה" של עשה על עבר
בני בעיני  הוא חמור כרת, בו שיש שפסח  - כרת בה שיש
בגמרא  נזכר שלא לכך, וראיה פשיעה. לידי  יבואו ולא אדם
בפסח ]. ולא בקרבנותיהם אלא יפשע " "שמא של זה חשש

וטובל 30) עליו "שוחטין רבינו: כתב  באונן ט ) (הלכה להלן
אוכל". כך כהנים 31)ואחר של דין בית אין "חזקה

שבשופרות". מעות שיכלו עד משם עומדים

.‰BlL ÈÈÓL ÏÁL ÚˆÓ32OÚ ‰Úa‡a ˙BÈ‰Ï ¿…»∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿»»»»
È˜ ‰‡Â33˙ÊÚÏ ÒÎÂ ÏBË ‰Ê È‰  ÌBia Ba ¿»»∆ƒ«¬≈∆≈¿ƒ¿»¿∆¿«

eÒ‡ ÌBÈ ÏehL Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈ˙Ba˜ ‡ÈÓe ÌÈL»ƒ≈ƒ»¿¿»¿««ƒ∆¿»
ÌL Òk‰Ï Beq‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ˙ÊÚÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈¿∆¿«»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»≈»
ÌBÈÂ ,Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿

B„ÚBÓa ÁÒt‰ ˙˜‰ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê34‰OÚ ‡BÈ 35 ∆«¿»««∆«¿¬»¬≈
Ì‰Èc ÏL eq‡ ‰Á„ÈÂ ˙k Ba LiL36. ∆≈»≈¿ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿≈∆

שנאמר 32) כמו שלו, השביעי  ביום לטבול המצורע  דין
בשרו  את ורחץ  וגו' השביעי  ביום "והיה ט ) יד, (ויקרא
כמו  קרבנותיו, מביא שלו השמיני  וביום וטהר". במים
תמימים  כבשים שני  יקח  השמיני  "וביום י ) יד, (שם שנאמר
לפני ואותם המיטהר האיש את המטהר הכהן והעמיד וגו'

מועד". אהל פתח  לשתי33)ה' חוץ  משתלח  שהוא
לוי מחנה נשים ועזרת לויה ומחנה שכינה מחנה מחנות:

להקריב 34)היא. נשים לעזרת להיכנס  יוכל לא ואם
הפסח . את להקריב  יוכל לא הקרבת 35)קרבנותיו, של

נשים.36)הפסח . לעזרת הטבולֿיום של כניסתו איסור

.Â˙Ó ‡ÓË37˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈL ÏÁL38 ¿≈≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«»
ÂÈÏÚ ÔÈfÓ ÔÈ‡39ÁÓÏ ‡l‡40ÈÚÈL ÏÁ elÙ‡Â . ≈«ƒ»»∆»¿»»«¬ƒ»¿ƒƒ

‰ÁcÈ  ˙aL ‡e‰Â ÔÒÈa OÚ ‰LÏLa ˙BÈ‰Ï BlL∆ƒ¿ƒ¿»»»¿ƒ»¿«»ƒ»∆
OÚ ‰Úa‡ ÌBÈÏ41ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ; ¿«¿»»»»«ƒ»»¿≈¬ƒ

ÂÈÏÚ42e‡aL BÓk ,43.ÈL ÁÒÙÏ ‰ÁcÈ ‡l‡ , »»¿∆≈«¿∆»ƒ»∆¿∆«≈ƒ
ÁÒt‰Â ,˙eL ÌeMÓ ˙aLa ‰Èf‰ eq‡ ‡BÏ‰Â«¬ƒ«»»¿«»ƒ¿¿«∆«

˙k ÌB˜Óa Ì‰È„ e„ÈÓÚÈ C‡È‰Â ,˙Îa44ÈtÓ ? ¿»≈¿≈««¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
˙eL ÌeMÓ ‰Èf‰a eÒ‡ ‡e‰L ÌBiaL45ÔÓÊ BÈ‡ ∆«∆»¿«»»ƒ¿≈¿«

Ôaw‰46Ô‰È„ e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ ,˙k ÂÈÏÚ ÔÈiÁL «»¿»∆«»ƒ»»»≈¿ƒ»∆¡ƒƒ¿≈∆
‡BÏ „È˙ÚÏ ÌBb c‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓB˜Óaƒ¿»««ƒ∆«»»≈∆»ƒ»

.˙k ÌB˜Óa „ÓÚÏ«¬…ƒ¿»≈

יא)37) יט , (במדבר שנאמר כמו ימים, שבעת שטמא
וצריך  ימים" שבעת וטמא אדם נפש לכל במת "הנוגע 

שלו. ובשביעי  בשלישי  חטאת מי  עליו וצריך 38)להזות
ביום. בו עליו וכרבי39)להזות סה: בפסחים משנה

הרבים  ברשות אמות ארבע  ויעבירנה יטלנה שמא עקיבא
השבת. את דוחה אינה שהזאה רבא פסק  וכן סט .). (שם

להזות 40) צריך שאין רבינו וסובר שלו. שמיני  יום שהוא
פרה  מהלכות י "א בפרק  כתב  וכן דווקא. השביעי  ביום
עליו  הוזה ולא בשלישי  עליו שהוזה "מי  ב : הלכה אדומה
אחר  שירצה עת בכל טובל ימים, כמה ושהה בשביעי 
טבילה  קודם בין ביום ומזין בלילה, בין ביום בין השביעי 
עשירי בליל או תשיעי  בליל טבל אפילו טבילה, אחר בין
גם  עליו חולק  והראב "ד החמה". הנץ  אחר למחר עליו מזין

משנה). (כסף  שם וגם סה:41)כאן בפסחים במשנה
מצוה  משום שהיא תוכיח  הזאה ואמר עקיבא רבי  "השיב 
שהיא  תוכיח  "הזאה רש"י  ומפרש שבות", משום והיא
פסח  ערב  בשבת להיות שלו שביעי  שחל מת בטמא מצוה,
שפוסק  רבינו לדעת אבל פסחו". יעשה לא יזה לא שאם
הפסח  בערב  שלו שביעי  שחל מת שטמא ב  הלכה למעלה
המשנה  שדברי  כרחנו על הכתוב , מגזירת עליו שוחטין אין
וכן  ניסן, י "ג בשבת להיות חל שלו כששביעי  מתפרשים
שהרי עיון, צריך [אבל שם. המשניות בפירוש רבינו כתב 
הנזיר  שאין המת מן בטומאה נטמא אם רבינו לדעת גם
ויזה  שיטבול אחר שלו בשביעי  עליו שוחטין - עליה מגלח 
דוחה  אינה שהזאה סתם אמרו וכאן ב ) הלכה (למעלה עליו
זמן  גם הוא ההזאה שביום הנ"ל באופן שגם ומשמע  שבת
רבינו, על בהשגתו הראב "ד כוונת שזוהי  ונראה הכרת. חיוב 

משנה]. כסף  ב ,43)הפסח .42)ועיין הלכה למעלה
עליו. שוחטין אין בי "ד שלו שביעי  שחל מת שטמא

עשה 44) מחמת ביטלום ולא דבריהם קיימו למה כלומר,
ה), הלכה (למעלה במצורע  כן שעשו כשם כרת בו שיש
ט ). הלכה (להלן ובאונן ח ) הלכה (להלן הפרס  בבית

ניסן.45) בי "ג שחל השבת למחר 46)יום זמנו שהרי 
י "ד. ביום

.ÊÏÚ Ï‡OÈ47ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL  ÁÒt‰ Úa ÏnL ƒ¿»≈»≈∆»¿∆∆«∆«¬ƒ»»
ÏnL Á‡48OÚ ‰Úa‡ ÌBÈa ib˙pL b Ï‡ . ««∆»¬»≈∆ƒ¿«≈¿«¿»»»»

,ÚÏ ÏÎB‡ BÈ‡L ;ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡  ÏËÂ ÏÓe»¿»«≈¬ƒ»»∆≈≈»∆∆
‰ ÔÓ LBÙk ‡e‰ È‰Âw49ÌÈÓÈ ‰ÚL CÈvL «¬≈¿≈ƒ«∆∆∆»ƒƒ¿»»ƒ

‰MÏ ˙ÓÏ ‰Ê ‚ ‡ÓËÈ ‡nL ‰Êb .‰ËÈ Ck Á‡Â¿««»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿»≈∆¿≈«»»
‰‡a‰50,ÚÏ ÏÎ‡ÈÂ ÏaËÈÂ OÚ ‰Úa‡ ÌBÈa «»»¿«¿»»»»¿ƒ¿…¿…«»∆∆

ÈzÏnLk ,Ï‡OÈ ÈÏ eOÚ Ck „˜zL‡ :Ó‡ÈÂ¿…«∆¿»«»»ƒƒ¿»≈¿∆«¿ƒ
,Ì‰ÈcÓ BÊ ‰Ê‚ ‡BÏ‰Â .ÚÏ ÈzÏÎ‡Â ÈzÏË»«¿ƒ¿»«¿ƒ»∆∆«¬¿≈»ƒƒ¿≈∆
˙k ÌB˜Óa Ì‰È„ e„ÈÓÚ‰ C‡È‰Â ,˙Îa ÁÒÙe∆«¿»≈¿≈«∆¡ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈

OÚ ‰Úa‡ ÌBÈ ‡e‰L Ôaw‰ ÌBÈa51ÔÈ‡L ÈtÓ ? ¿«»¿»∆«¿»»»»ƒ¿≈∆≈
ÏaËÈÂ ÏBniL „Ú ˙Bˆna iÁ˙Ó b‰52ÏBË BÈ‡Â , «≈ƒ¿«≈«ƒ¿«∆»¿ƒ¿…¿≈≈

,˙eb‰ ÔÈÚa e‡aL BÓk ,‰ÏÈn‰ ÔÓ ‡ÙiL „Ú«∆≈»≈ƒ«ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿««≈
Ïn‰ ‰Ê È‰L ,‰Ê ÌB˜Óa Ì‰È„ e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»∆¡ƒƒ¿≈∆¿»∆∆¬≈∆«»
eiÁ È„ÈÏ ‡BÈ ‡ÏÂ ‡ÈiL „Ú ÏaËÏ ‡lL BÏ LÈ≈∆…ƒ¿…«∆«¿ƒ¿…»ƒ≈ƒ

.ÏÏk¿»

מן 47) לאכול לו ואסור סיבה איזה מחמת מלמול שנמנע 
בו". יאכל לא ערל "וכל מח ) יב , (שמות שנאמר כמו הפסח ,

וכו'48) יוחנן רב  אמר חנא בר בר רבה "אמר צב . בפסחים
ותמהו ד  לערב ". פסחו את ואוכל טובל ישראל הכל ברי 

מקום  בשום מצינו דלא אבל, המתחיל דיבור שם בתוספות
ביבמות  המאירי  אבל מדרבנן, אפילו שמל בישראל טבילה
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שימול  קודם ושביעי  שלישי  והזה במת "שנטמא פירש עא:
שאין  - לטומאתו וטבל הפסח  בערב  מל שביעי  הזאת ואחר
הזאה". אינה ערל כשהוא שנעשית שהזאתו אומרים

שמאי49) בית פסח  בערב  שנתגייר "גר צב . פסחים משנה
אומרים  הלל ובית לערב  פסחו את ואוכל טובל אומרים
הלל. כבית ופוסק  הקבר". מן כפורש הערלה מן הפורש

יוחנן 50) רבי  אמר חנא בר בר רבה אמר בגמרא: שם
יטמא  שמא גזירה סברי  הלל שבית נכרי , בערל מחלוקת

מ  אשתקד ויאמר: הבאה עכשיו לשנה ואכלתי , טבלתי  לא י 
קיבל  ולא גוי  היה שאשתקד ידע  ולא ואוכל, אטבול נמי 

טומאה. ומקבל הוא ישראל ועכשיו אין 51)טומאה, וכאן
אסור  שהוא "שביום ו הלכה למעלה שכתב  למה מקום
יום  לאותו היא הגזירה כאן כי  הקרבן", זמן אינו בהזייה

בניסן. י "ד שהוא הקרבן, את להקריב  הוא 52)שעליו כן
טבל  ולא שמל "גר ו הלכה ביאה איסורי  מהלכות י "ג בפרק 

ויטבול". שימול עד גר אינו מל ולא טבל או

.ÁÒt‰ ˙Èa ‡aL ÈÓ53CÏB‰Â ÁtÓ ‰Ê È‰ 54, ƒ∆»¿≈«¿»¬≈∆¿«≈«¿≈
ÌˆÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â55ÏÎB‡Â ËÁBL  ‡ÓË ‡ÏÂ ¿ƒ…»»∆∆¿…ƒ¿»≈¿≈

BÁÒt56˙Èa ˙‡ÓhL .Òt‰ ˙Èa CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ƒ¿¿««ƒ∆»«¿≈«¿»∆À¿«≈
,˙Ó ‡ÓË ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,Ô‰ÈcÓ Òt‰«¿»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈≈

˙k ÌB˜Óa Ì‰È„ e„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ57e‡aL BÓk ,58. ¿…∆¡ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈¿∆≈«¿
LB„pL Òt‰ ˙Èa ÔÎÂ59ÁÒt ‰OBÚÏ B‰Ë 60. ¿≈≈«¿»∆»»¿≈∆«

שהרי53) קבר בו שנחרש המקום זה הפרס  בית "איזהו
השדה  בכל ונתפרסו העפר בתוך המת עצמות נתדקדקו

הקבר". בה שנחרש השדה כל על טומאה יקח 54)וגזרו
וינפחהו. עליו שהלך העפר שהוא 55)את שעורה, בגודל

ובמשא. במגע  הלכה 56)מטמא י "ח  פרק  אהלות משנה
פסח ". לעושה שבודקין הלל לבית שמאי  בית "ומודים ד
שמואל  אמר יהודה רב  אמר בודקין "מאי  צב : ובפסחים

והולך". הפרס  בית וכו'57)מנפח  רבא "אמר צב . פסחים
כרת". במקום דבריהם העמידו לא הפרס  ובית ומצורע  אונן

מצורע .58) לעניין ה הלכה שדריסת 59)למעלה ברגל,
צב :). פסחים (רש"י  העבירתן שם,60)הרגליים פסחים

הפרס  בית אמר יהודה דרב  משמיה אביי  בר יהודה "ר'
אפשר  אי  - טעמא? "מאי  כח : ובכתובות טהור". שנידש

ברגל". נידש שלא כשעורה לעצם

.ËÔB‡‰61ÚÏ ÁÒt‰ ÏÎ‡Ï Èe‡62.ÈtÓ »≈»∆¡…«∆«»∆∆ƒ¿≈
Ì‰ÈcÓ ‰ÏÈÏ ˙eÈ‡L63Ì‰È„ e„ÈÓÚ‰ ‡Ï , ∆¬ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆…∆¡ƒƒ¿≈∆

‰Ê „a ˙k ÌB˜Óa64ÏBËÂ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ‡l‡ ; ƒ¿»≈¿»»∆∆»¬ƒ»»¿≈
ÏÎB‡ Ck Á‡Â65ÁÈqÈ ‡ÏÂ B˙eÈ‡Ó LÙiL È„k , ¿««»≈¿≈∆ƒ¿≈¬ƒ¿…«ƒ«

BzÚc66Á‡ ˙n‰ BÏ ˙nL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . «¿«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«≈««
ÁÒt Ôa˜a iÁ˙ kL ,˙BˆÁ67BÏ ˙Ó Ì‡ Ï‡ ; ¬∆¿»ƒ¿«≈¿»¿«∆«¬»ƒ≈

˙BˆÁ Ì„˜ ˙n‰68ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ 69‰ÁcÈ ‡l‡ , «≈…∆¬≈¬ƒ»»∆»ƒ»∆
ÈMÏ70ÏÎB‡Â ÏBË  Ìc‰ e˜ÊÂ ÂÈÏÚ eËÁL Ì‡Â . «≈ƒ¿ƒ»¬»»¿»¿«»≈¿≈
ÚÏ71‰Úa‡a B˜e OÚ ‰LÏLa ˙Ó BÏ ˙Ó . »∆∆≈≈ƒ¿»»»¿»¿«¿»»

Ì‰ÈcÓ ÔB‡ ‰e˜ ÌBÈa ‡e‰ È‰  OÚ72BÈ‡Â , »»¬≈¿¿»≈ƒƒ¿≈∆¿≈
Ì‰ÈcÓ BÏÈÏ ÒÙBz73ÏBËÂ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL CÎÈÙÏ . ≈≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»¬ƒ»»¿≈

ÌÈL„w‰ ‡La Û‡ ÚÏ ÏÎB‡Â74‰ÚeÓL ÌBÈÂ .75 ¿≈»∆∆«ƒ¿»«√»ƒ¿¿»

˙BÓˆÚ ËewÏ ÌBÈÂ76‰e˜ ÌBÈk ‡e‰ È‰ 77. ¿ƒ¬»¬≈¿¿»
B˙Ó ˙BÓˆÚ ËwlL ÈÓ ,CÎÈÙÏ78OÚ ‰Úa‡ ÌBÈa79 ¿ƒ»ƒ∆ƒ≈«¿≈¿«¿»»»»

ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL  ˙Ó BÏ ˙nL ÚÓML B‡80ÏBËÂ81 ∆»«∆≈≈¬ƒ»»¿≈
.ÚÏ ÌÈL„wa ÏÎB‡Â¿≈«√»ƒ»∆∆

"אי61) רבינו: כתב  ט  הלכה מקדש ביאת מהלכות ב  בפרק 
להתאבל  חייב  שהוא הקרובים מן מת לו שמת זה אונן? זהו
ולילה  תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום עליהן,
כמו  בקדשים לאכול אסור ואונן סופרים". מדברי  אונן הוא
ממנו". באוני  אכלתי  "לא יד) כו, (דברים שכתוב 

פסחו 62) את ואוכל טובל "אונן צא: בפסחים משנה
וכו'63)לערב ". הקריבו היום "הן יט ) י , (ויקרא שנאמר

ק :). (זבחים מותר ולילה אסור היום - היום" חטאת ואכלתי 
פסח 64) וגבי  דרבנן דלילה אנינות "קסבר בגמרא: צב . שם

כרת". במקום דבריהם העמידו צא:65)לא שם משנה
לערב ". פסחו את ואוכל טובל י "ב 66)"אונן בפרק 

מה  "ומפני  כתב : טו הלכה הטומאה אבות מהלכות
שהרי לקודש, טבילה כיפורים) ומחוסר (=לאונן הצריכום
ושמא  דעתן והסיחו הקודש את לאכול אסורין היו עתה עד

ידעו". ולא הם אותו 67)נטמאו דוחה אינה והאנינות
מכבר. שנתחייב  חיובו עליו 68)מלשלם חל לא שעדיין

פסח . קרבן "וזבחת 69)חיוב  ז) כז, (דברים שנאמר ממה
"שלמים  צט :) (זבחים חכמים ודרשו ואכלת" שלמים

כשהוא  מביא ואינו מביא, שלם לרבות כשהוא ומנין אונן,
בכור  אני  מרבה מביאן) אין (שאונן ופסח  מעשר בכור
שלמים)". (כמו חטא על באין אינן שכן ופסח  מעשר

אייר.70) בי "ד שני  ק :)71)לפסח  (זבחים רבא אמר כן
עליו, וזרקו ששחטו קודם כאן - חצות אחר ואידי  "אידי 
ושחטו  עברו אם כלומר, עליו", וזרקו ששחטו לאחר כאן

משנה). (כסף  כשר - אסי72)וזרקו "רב  צט : בזבחים
לא  קבורה יום בי "ד, וקברו בי "ג מת לו שמת כאן וכו' אמר
מדרבנן  גופו קבורת שיום רש"י  ופירש מדרבנן". לילו תפיס 

מדרבנן. אפילו תפיס  לא ולילו ט "ו 73)וכו' בליל כלומר,
מדרבנן. אף  אונן ואילו 74)אינו שם. אסי  דרב  כאוקימתא

הפסח , מן חוץ  קדשים, שאר לערב  אוכל אינו י "ד ביום מת
לא  בכרת שהוא בפסח  ורק  מדרבנן, אונן הוא שבלילה
בלבד  עשה אלא שם שאין בקדשים אבל דבריהם, העמידו

צב .) (פסחים עשה במקום דבריהם העמידו שבאה 75)-
בתוך  ששמע  הוא והמדובר קרוב , לו שמת שמועה לו

מותו. מיום יום ומוליכן 76)שלושים ואמו אביו של
ח .), מועדֿקטן (רש"י  אבותם בקברות לקוברן אחר למקום

אבילות. נוהג זה (רש"י77)שביום מדרבנן אונן והוא
צא:). את 78)פסחים ללקוט  לאחר שציווה פירוש

הרי בעצמו, לקט  אם אבל נטמא, לא בעצמו והוא העצמות
בגמרא. צב . פסחים - ימים שבעת טמא כן 79)הוא כתב 

פסח . קרבן גם לכלול על 80)בכדי  "השומע  שם: משנה
בקדשים". ואוכל טובל עצמות לו והמלקט  כדין 81)מתו

שטובל. אונן

.ÈÏ‚a ÙBÁL ÈÓ82˙n‰ ÏÚ LwÏ83ÔÈËÁBL ÔÈ‡  ƒ∆≈¿«¿«≈««≈≈¬ƒ
ÂÈÏÚ84Ïba ˙n‰ ÌL ‡ˆnÈ ‡nL ,85‡ÓË ‡e‰ È‰Â »»∆»ƒ»≈»«≈«««¬≈»≈

‰ËÈÁL ˙ÚLa86ÂÈÏÚ eËÁL .87˙Ó ÌL ‡ˆÓ ‡ÏÂ ƒ¿«¿ƒ»»¬»»¿…ƒ¿»»≈
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יקריבו  ולא יפשעו שמא דין בית ביד קרבנותיהן שימסרו
לחשוב  שיטעו קרבנותיו, בהקרבת אלא זה אין אותם,
כרת  עליהם אין שוב  פסח , קרבן עליהם שחטו שכבר שכיוון
שהרי הפסח , יאכלו ולא קרבנותיהם יקריבו שלא פי  על אף 
לאחר  פסול לו (כשאירע  מעכבת אינה פסחים אכילת
שחיטת  לפני  קרבנותיהם להקריב  מותר אבל הזריקה),
ונמצא  הפסח , יקריבו ולא יפשעו שמא חששו ולא הפסח ,
פסח  של עשה שיקיים מבלי  "השלמה" של עשה על עבר
בני בעיני  הוא חמור כרת, בו שיש שפסח  - כרת בה שיש
בגמרא  נזכר שלא לכך, וראיה פשיעה. לידי  יבואו ולא אדם
בפסח ]. ולא בקרבנותיהם אלא יפשע " "שמא של זה חשש

וטובל 30) עליו "שוחטין רבינו: כתב  באונן ט ) (הלכה להלן
אוכל". כך כהנים 31)ואחר של דין בית אין "חזקה

שבשופרות". מעות שיכלו עד משם עומדים

.‰BlL ÈÈÓL ÏÁL ÚˆÓ32OÚ ‰Úa‡a ˙BÈ‰Ï ¿…»∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿»»»»
È˜ ‰‡Â33˙ÊÚÏ ÒÎÂ ÏBË ‰Ê È‰  ÌBia Ba ¿»»∆ƒ«¬≈∆≈¿ƒ¿»¿∆¿«

eÒ‡ ÌBÈ ÏehL Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈ˙Ba˜ ‡ÈÓe ÌÈL»ƒ≈ƒ»¿¿»¿««ƒ∆¿»
ÌL Òk‰Ï Beq‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ˙ÊÚÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈¿∆¿«»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»≈»
ÌBÈÂ ,Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿

B„ÚBÓa ÁÒt‰ ˙˜‰ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê34‰OÚ ‡BÈ 35 ∆«¿»««∆«¿¬»¬≈
Ì‰Èc ÏL eq‡ ‰Á„ÈÂ ˙k Ba LiL36. ∆≈»≈¿ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿≈∆

שנאמר 32) כמו שלו, השביעי  ביום לטבול המצורע  דין
בשרו  את ורחץ  וגו' השביעי  ביום "והיה ט ) יד, (ויקרא
כמו  קרבנותיו, מביא שלו השמיני  וביום וטהר". במים
תמימים  כבשים שני  יקח  השמיני  "וביום י ) יד, (שם שנאמר
לפני ואותם המיטהר האיש את המטהר הכהן והעמיד וגו'

מועד". אהל פתח  לשתי33)ה' חוץ  משתלח  שהוא
לוי מחנה נשים ועזרת לויה ומחנה שכינה מחנה מחנות:

להקריב 34)היא. נשים לעזרת להיכנס  יוכל לא ואם
הפסח . את להקריב  יוכל לא הקרבת 35)קרבנותיו, של

נשים.36)הפסח . לעזרת הטבולֿיום של כניסתו איסור

.Â˙Ó ‡ÓË37˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈL ÏÁL38 ¿≈≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«»
ÂÈÏÚ ÔÈfÓ ÔÈ‡39ÁÓÏ ‡l‡40ÈÚÈL ÏÁ elÙ‡Â . ≈«ƒ»»∆»¿»»«¬ƒ»¿ƒƒ

‰ÁcÈ  ˙aL ‡e‰Â ÔÒÈa OÚ ‰LÏLa ˙BÈ‰Ï BlL∆ƒ¿ƒ¿»»»¿ƒ»¿«»ƒ»∆
OÚ ‰Úa‡ ÌBÈÏ41ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ; ¿«¿»»»»«ƒ»»¿≈¬ƒ

ÂÈÏÚ42e‡aL BÓk ,43.ÈL ÁÒÙÏ ‰ÁcÈ ‡l‡ , »»¿∆≈«¿∆»ƒ»∆¿∆«≈ƒ
ÁÒt‰Â ,˙eL ÌeMÓ ˙aLa ‰Èf‰ eq‡ ‡BÏ‰Â«¬ƒ«»»¿«»ƒ¿¿«∆«

˙k ÌB˜Óa Ì‰È„ e„ÈÓÚÈ C‡È‰Â ,˙Îa44ÈtÓ ? ¿»≈¿≈««¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
˙eL ÌeMÓ ‰Èf‰a eÒ‡ ‡e‰L ÌBiaL45ÔÓÊ BÈ‡ ∆«∆»¿«»»ƒ¿≈¿«

Ôaw‰46Ô‰È„ e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ ,˙k ÂÈÏÚ ÔÈiÁL «»¿»∆«»ƒ»»»≈¿ƒ»∆¡ƒƒ¿≈∆
‡BÏ „È˙ÚÏ ÌBb c‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓB˜Óaƒ¿»««ƒ∆«»»≈∆»ƒ»

.˙k ÌB˜Óa „ÓÚÏ«¬…ƒ¿»≈

יא)37) יט , (במדבר שנאמר כמו ימים, שבעת שטמא
וצריך  ימים" שבעת וטמא אדם נפש לכל במת "הנוגע 

שלו. ובשביעי  בשלישי  חטאת מי  עליו וצריך 38)להזות
ביום. בו עליו וכרבי39)להזות סה: בפסחים משנה

הרבים  ברשות אמות ארבע  ויעבירנה יטלנה שמא עקיבא
השבת. את דוחה אינה שהזאה רבא פסק  וכן סט .). (שם

להזות 40) צריך שאין רבינו וסובר שלו. שמיני  יום שהוא
פרה  מהלכות י "א בפרק  כתב  וכן דווקא. השביעי  ביום
עליו  הוזה ולא בשלישי  עליו שהוזה "מי  ב : הלכה אדומה
אחר  שירצה עת בכל טובל ימים, כמה ושהה בשביעי 
טבילה  קודם בין ביום ומזין בלילה, בין ביום בין השביעי 
עשירי בליל או תשיעי  בליל טבל אפילו טבילה, אחר בין
גם  עליו חולק  והראב "ד החמה". הנץ  אחר למחר עליו מזין

משנה). (כסף  שם וגם סה:41)כאן בפסחים במשנה
מצוה  משום שהיא תוכיח  הזאה ואמר עקיבא רבי  "השיב 
שהיא  תוכיח  "הזאה רש"י  ומפרש שבות", משום והיא
פסח  ערב  בשבת להיות שלו שביעי  שחל מת בטמא מצוה,
שפוסק  רבינו לדעת אבל פסחו". יעשה לא יזה לא שאם
הפסח  בערב  שלו שביעי  שחל מת שטמא ב  הלכה למעלה
המשנה  שדברי  כרחנו על הכתוב , מגזירת עליו שוחטין אין
וכן  ניסן, י "ג בשבת להיות חל שלו כששביעי  מתפרשים
שהרי עיון, צריך [אבל שם. המשניות בפירוש רבינו כתב 
הנזיר  שאין המת מן בטומאה נטמא אם רבינו לדעת גם
ויזה  שיטבול אחר שלו בשביעי  עליו שוחטין - עליה מגלח 
דוחה  אינה שהזאה סתם אמרו וכאן ב ) הלכה (למעלה עליו
זמן  גם הוא ההזאה שביום הנ"ל באופן שגם ומשמע  שבת
רבינו, על בהשגתו הראב "ד כוונת שזוהי  ונראה הכרת. חיוב 

משנה]. כסף  ב ,43)הפסח .42)ועיין הלכה למעלה
עליו. שוחטין אין בי "ד שלו שביעי  שחל מת שטמא

עשה 44) מחמת ביטלום ולא דבריהם קיימו למה כלומר,
ה), הלכה (למעלה במצורע  כן שעשו כשם כרת בו שיש
ט ). הלכה (להלן ובאונן ח ) הלכה (להלן הפרס  בבית

ניסן.45) בי "ג שחל השבת למחר 46)יום זמנו שהרי 
י "ד. ביום

.ÊÏÚ Ï‡OÈ47ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL  ÁÒt‰ Úa ÏnL ƒ¿»≈»≈∆»¿∆∆«∆«¬ƒ»»
ÏnL Á‡48OÚ ‰Úa‡ ÌBÈa ib˙pL b Ï‡ . ««∆»¬»≈∆ƒ¿«≈¿«¿»»»»

,ÚÏ ÏÎB‡ BÈ‡L ;ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡  ÏËÂ ÏÓe»¿»«≈¬ƒ»»∆≈≈»∆∆
‰ ÔÓ LBÙk ‡e‰ È‰Âw49ÌÈÓÈ ‰ÚL CÈvL «¬≈¿≈ƒ«∆∆∆»ƒƒ¿»»ƒ

‰MÏ ˙ÓÏ ‰Ê ‚ ‡ÓËÈ ‡nL ‰Êb .‰ËÈ Ck Á‡Â¿««»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿»≈∆¿≈«»»
‰‡a‰50,ÚÏ ÏÎ‡ÈÂ ÏaËÈÂ OÚ ‰Úa‡ ÌBÈa «»»¿«¿»»»»¿ƒ¿…¿…«»∆∆

ÈzÏnLk ,Ï‡OÈ ÈÏ eOÚ Ck „˜zL‡ :Ó‡ÈÂ¿…«∆¿»«»»ƒƒ¿»≈¿∆«¿ƒ
,Ì‰ÈcÓ BÊ ‰Ê‚ ‡BÏ‰Â .ÚÏ ÈzÏÎ‡Â ÈzÏË»«¿ƒ¿»«¿ƒ»∆∆«¬¿≈»ƒƒ¿≈∆
˙k ÌB˜Óa Ì‰È„ e„ÈÓÚ‰ C‡È‰Â ,˙Îa ÁÒÙe∆«¿»≈¿≈«∆¡ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈

OÚ ‰Úa‡ ÌBÈ ‡e‰L Ôaw‰ ÌBÈa51ÔÈ‡L ÈtÓ ? ¿«»¿»∆«¿»»»»ƒ¿≈∆≈
ÏaËÈÂ ÏBniL „Ú ˙Bˆna iÁ˙Ó b‰52ÏBË BÈ‡Â , «≈ƒ¿«≈«ƒ¿«∆»¿ƒ¿…¿≈≈

,˙eb‰ ÔÈÚa e‡aL BÓk ,‰ÏÈn‰ ÔÓ ‡ÙiL „Ú«∆≈»≈ƒ«ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿««≈
Ïn‰ ‰Ê È‰L ,‰Ê ÌB˜Óa Ì‰È„ e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»∆¡ƒƒ¿≈∆¿»∆∆¬≈∆«»
eiÁ È„ÈÏ ‡BÈ ‡ÏÂ ‡ÈiL „Ú ÏaËÏ ‡lL BÏ LÈ≈∆…ƒ¿…«∆«¿ƒ¿…»ƒ≈ƒ

.ÏÏk¿»

מן 47) לאכול לו ואסור סיבה איזה מחמת מלמול שנמנע 
בו". יאכל לא ערל "וכל מח ) יב , (שמות שנאמר כמו הפסח ,

וכו'48) יוחנן רב  אמר חנא בר בר רבה "אמר צב . בפסחים
ותמהו ד  לערב ". פסחו את ואוכל טובל ישראל הכל ברי 

מקום  בשום מצינו דלא אבל, המתחיל דיבור שם בתוספות
ביבמות  המאירי  אבל מדרבנן, אפילו שמל בישראל טבילה
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קו                 
         

˜ÊpL Á‡ ˙Ó ÌL ‡ˆÓ .ÚÏ ÏÎB‡ ‰Ê È‰ ¬≈∆≈»∆∆ƒ¿»»≈««∆ƒ¿«
˙˜ÈÊ ˙ÚLa ‡ÓË ‰È‰L È‡cÂa BÏ Ú„B Ì‡ :Ìc‰«»ƒ«¿««∆»»»≈ƒ¿«¿ƒ«

Ï‚Ú Ï‚ ‰È‰L ÔB‚k ,Ìc‰88ÁÒÙa iÁ ‰Ê È‰  «»¿∆»»«»…¬≈∆«»¿∆«
c‰ ˜ÙÒ Ì‡Â ;ÈL89ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰ ‡Ï ‡nLÂ ≈ƒ¿ƒ»≈«»»¿∆»…»»≈«

 ‰˜ÈÊ Á‡ ‡l‡ ‡ÓË ‡ÏÂ ‰˜ÈÊ ˙Úa ‰‡Óh‰«À¿»¿≈¿ƒ»¿…ƒ¿»∆»««¿ƒ»
ÈL ÁÒtÓ eËt ‰Ê È‰90. ¬≈∆»ƒ∆«≈ƒ

אדם.82) על שנפלו אבנים מת 83)של שם למצוא מחפש
להוציאו. אין 84)כדי  אחרים עם ביחד אבל עצמו, בפני 

ומותר. - על 85)חשש האהיל שחפר שבעת ונמצא
לפסח 86)הטומאה. נדחה הוא אלא עליו, שוחטין ואין

ושחטו.87)שני . עברו את 88)כלומר, רק  מכסה שהגל
עליו. האהיל שבוודאי  יותר, ולא גל 89)המת שהיה כגון

מזה. יותר וגם המת את שמכסה בגמרא:90)ארוך, שם
ארוך  גל אבל עגול, גל אלא שנו לא חנא בר בר רבה "אמר
שחיטה  בשעת היה טהור אימא שני , פסח  מלעשות פטור

מספק . להקריב  ואין (וזריקה)",

.‡È˙Ó e‡ˆÓe ,Cca ÚL ÈÓ91ÏL daÁÏ kLÓ ƒ∆»««∆∆»¿≈À¿»¿»¿»∆
ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ˙n‰ ‰È‰ Ì‡ ,Cc92Èt ÏÚ Û‡ , ∆∆ƒ»»«≈À¿««¿««ƒ

‡e‰L93ËÁBLÂ ÁÒÙÏ B‰Ë ‰Ê È‰  ‰ÓezÏ ‡ÓË ∆»≈«¿»¬≈∆»¿∆«¿≈
BÁÒt ÏÎB‡Â94ÏÈ‡B‰ ,Ú‚pL LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈ƒ¿¿««ƒ∆∆¿»∆»«ƒ

ÁÒÙÏ B‰Ë  ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰Â95Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒÀ¿««¿»¿∆«¿««ƒ
ÌÏL ˙n‰L96‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ‡e‰Â97‰Ê È‰  ∆«≈»≈¿ƒ«»∆∆«»∆¬≈∆

‰na .Ba ‡ÓËpL È‡cÂa Ú„iL „Ú ,BÁÒt ‰OBÚ∆ƒ¿«∆≈«¿««∆ƒ¿»«∆
ÂÈÏ‚a Cl‰Ó ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc98È‰L , ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«≈¿«¿»∆¬≈

ÔeÚË B‡ ÎB ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÚbÈ ‡lL LÙ‡∆¿»∆…ƒ«¬»ƒ»»≈»
‡OÓ99˙‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‡ÓË ‰Ê È‰  «»¬≈∆»≈««ƒ∆ƒÀ¿«

ËÈÒÈ ‡lLÂ ÚbÈ ‡lL LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÌB‰z‰100 «¿¿ƒ∆ƒ∆¿»∆…ƒ«¿∆…»ƒ
˙BÎÏ‰a ÌB‰z‰ ˙‡ÓË e‡a Îe .ÏÈ‰‡È ‡lLÂ¿∆…«¬ƒ¿»≈«¿À¿««¿¿ƒ¿

.˙eÈÊ¿ƒ

מת.91) שם מצאו שעבר לאחר זהו 92)פירוש, "אי 
בסוף  אחד בה) (=יודע  בה הכיר שלא כל התהום? טומאת
התהום, טומאת זה אין העולם בסוף  אחד בה הכיר העולם.
תהום  טומאת "ונקראת שם). בפסחים (ברייתא וכו'"
בתהום". הייתה כאילו הכל מן נעלמת היא שהטומאה

בדרך.93) שעבר (פסחים 94)זה אשי  רב  של שני  כלשון
הציץ  שם) (שהמת זריקה לפני  לו נודע  אם שאפילו שם),
קרבן  שוחט  לכתחילה שאפילו לרבינו לו ומשמע  מרצה,
בשאר  אבל עוברת, מצוה והיא חובה קרבן שהוא פסח ,
ורק  לכתחילה יזרוק  לא זריקה קודם לו נודע  אם קרבנות,

הורצה. בדיעבד זרק  אמרו 95)אם פא: פסחים בגמרא
הלכ  התהום לה.שטומאת גמירא היה 96)תא שאילו

אבל  החלקים, בין שעבר לתלות מקום היה ומפורק  משובר
ובכל  לתרומה, טמא והוא כן לומר אין שלם שהוא כיוון

פסח . לעניין טהור הוא שם:97)זאת הברייתא לשון
לעבור". מקום לו רבינו 98)"שאין ומפרש שם. ברייתא

של  לרחבו מושכב  שאם שאמרו שם, הרישא על מוסב  שזה
לרוחב  מושכב  שהמת פי  על אף  פסח , לעושה שטהור דרך
שזהו  אמרו זה ועל שלם, והוא הקצה אל הקצה מן הדרך

נגע  ולא הדרך מן קצת שנטה שאפשר ברגליו, במהלך רק 
הסיפא, על מוסב  זה שם ולרש"י  האהיל. ולא הסיט  ולא

לתרומה. טהור שהוא משובר כרחו 99)כשמצאו "ועל
(רש"י צדדיו" על ומאהיל ולכאן לכאן ונד נע  הוא הולך

מהלכות 100)שם). א בפרק  וראה המת, את יניד שלא
הוא. נושא בכלל שמסיט  ז הלכה מת טומאת

.ÈCk Á‡Â B‰Ë ‡e‰L ˙˜ÊÁa ÁÒt ‰OÚL ÈÓƒ∆»»∆«¿∆¿«∆»¿««»
iÁ BÈ‡  ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰L BÏ Ú„B«∆»»»≈¿À¿««¿≈«»

ÈL ÁÒÙa101‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â .102Ï‡ . ¿∆«≈ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»¬»
ÁÒÙa iÁ  ‰Úe„È ‰‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰L BÏ Ú„B Ì‡ƒ«∆»»»≈¿À¿»¿»«»¿∆«

ÈL103. ≈ƒ

וכו'101) פסחו לשחוט  הולך "היה ו: פרק  פסחים תוספתא
וכו' לו ונודע  וכו' בבית עמך היה התהום קבר לו אמרו

שני ". פסח  לעשות צריך אינו פסחו שם 102)משהביא
(כסף  בעלמא אסמכתא וקרא לה גמירא הלכתא התהום פא:

במשנה)103)משנה). (סג. נזיר של בתרא בפרק  דתנן
סותר  ידועה טומאה אם טמא שהוא לו ונודע  שגלח  נזיר
פסח , ועושה נזיר שווים התהום דבטומאת וכיוון הכל את
הם  שווים נמי  הכי  סב .) ונזיר פא: (פסחים בברייתא כדתניא
וחייב  פסח , בעושה כן גם שסותר לעניין ידועה בטומאה גם

שני . בפסח 

.‚È,ÈÚÈLe ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿≈¿À»»»¿ƒƒ¿ƒƒ
‰OÚÂ ,Ú„È ‡ÏÂ ÌB‰z‰ ˜a ‡ÓË BlL ÈÚÈMe«¿ƒƒ∆ƒ¿»¿∆∆«¿¿…»«¿»»

ÁÒt104‡e‰L BÏ Ú„B Ck Á‡Â B‰Ë ‡e‰L ˙˜ÊÁa ∆«¿∆¿«∆»¿««»«∆
ÔÂÈkL ;ÈL ÁÒÙa iÁ BÈ‡  ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË»≈¿À¿««¿≈«»¿∆«≈ƒ∆≈»

‰BL‡‰ ‰‡ÓË ‰˜Òt ÈÚÈMa ÏhL105Ì‡ Ï‡ . ∆»««¿ƒƒ»¿»À¿»»ƒ»¬»ƒ
B˙‡ÓËÏ ÈMMa ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË106Ú„È ‡ÏÂ ƒ¿»¿À¿««¿«ƒƒ¿À¿»¿…»«

˙˜ÊÁL ;ÈL ÁÒÙa iÁ ‰Ê È‰  ÁÒt‰ ‰OÚL „Ú«∆»»«∆«¬≈∆«»¿∆«≈ƒ∆∆¿«
ÌÈÏ‚L ,È‡cÂ B‰Ë ‰È‰iL „Ú ,‡ÓË  ‡Óh‰«»≈»≈«∆ƒ¿∆»««∆«¿«ƒ

cÏ107. «»»

שנטמא 104) כרחנו על הפסח , בערב  כשהזה המדובר אם
בכל  המדובר ואם עליה, מגלח  הנזיר שאין בטומאה
ניסן. בי "ג היה שלו שביעי  כרחנו על הטומאות,

התהום 105) שטומאת סד: בנזיר המנונא רב  של מימרא
וטומאת  עליו, והוזה שטבל אחרי  טהרתו את סותרת אינה
כך  אחר לו נודע  אם שני  בפסח  מחייבתו אינה גופא התהום

טמא. המת 106)שהיה מטומאת נטהר לא שעדיין
לפני בשביעי  התהום בטומאת נטמא אם הדין והוא הידועה.

משנה). (כסף  וטבל כיוון 107)שהוזה נטמא, שוודאי 
בטומאה. שהוחזק 

   1 
שרת,1) כלי  או הכהנים או טמאים הצבור רוב  היו אם יבאר

נדחים. אם

.‡eÈ‰ Ì‡ :ÔBL‡ ÁÒÙa ˙Ó È‡ÓË eÈ‰L ÌÈa«ƒ∆»¿≈≈≈¿∆«ƒƒ»
ÈL ÁÒÙÏ ÔÈÁ„ el‡ È‰  Ï‰w‰ ËeÚÓ2‡Lk ƒ«»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿∆«≈ƒƒ¿»

ÌÈ‡Óh‰3˙Ó È‡ÓË Ï‰w‰  eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;4B‡ , «¿≈ƒ¬»ƒ»…«»»¿≈≈≈
ÌÈ‡ÓË ˙L ÈÏk B‡ ÌÈ‰k‰ eÈ‰L5 ˙Ó ˙‡ÓË ∆»«…¬ƒ¿≈»≈¿≈ƒÀ¿«≈
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קז                  
         

,‰‡ÓËa ÁÒt‰ ÔlÎ eÈ˜È ‡l‡ ,ÔÈÁ„ ÔÈ‡≈»ƒ¿ƒ∆»«¿ƒÀ»«∆«¿À¿»
ÌÈB‰Ë ÌÚ ÌÈ‡Óh‰6L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ :Ó‡pL . «¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆¡««¿ƒ¬»ƒ¬∆

ÔÈ‡Â ,ÌÈÁ„ ÌÈ„ÈÁÈ  Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË eÈ‰»¿≈ƒ¿∆∆»»¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈
‰Á„ eav‰7„Ïa ˙n‰ ˙‡ÓËa ‰Ê „Â .8BÓk , «ƒƒ¿∆¿»»∆¿À¿««≈ƒ¿«¿

Lc˜Ó‰ ˙‡Èa e‡aL9. ∆≈«¿¿ƒ««ƒ¿»

עושין 2) הטהורין הקהל, מיעוט  "נטמא עט . בפסחים משנה
השני ". את עושין והטמאין הראשון, בטומאה 3)את

אין  שלעולם ונבלה, שרץ  וטמאי  וזבות זבים כגון אחרת,
בסוף  (להלן שני  לפסח  נדחים אלא בראשון בטומאה עושין

יב ). הלכה מקדש ביאת מהלכות ובפ "ד דוקא 4)ההלכה,
ואינם  נדחים - אחרת בטומאה הטמאים אבל מת, טמאי 

להלן. ראה בטומאה, בלא 5)עושים אי ֿאפשר שהרי 
יו"ט ). (תוספות שרת כלי  ובלא בפסחים 6)כהנים משנה

טהורין  שהם המיעוט  גם למה מפרש שם ובגמרא שם.
קרבן  שאין משום - בטומאה הטמאים עם ביחד עושין
אותו, עושין הציבור שרוב  מאחר "כלומר, חלוק , ציבור
מהן" ונזהרין מהן פורשין שבהם שהטהורין להם הוא גנאי 

שם). בהעלותך.7)(מאירי  פרשת במדבר וספרי  סז. שם
(8- "לנפש" שם) (במדבר שנאמר ממה למדו שם בפסחים

אבל  בטומאה, הפסח  את הציבור עושין מת בטמא שרק 
בטומאה. עושין הציבור אין טומאות הלכה 9)בשאר פ "ד

יב .

. ˙Ó È‡ÓË ‰ˆÁÓe ÌÈB‰Ë ‰ˆÁÓ Ï‰w‰ eÈ‰»«»»∆¡»¿ƒ∆¡»¿≈≈≈
ÔÓˆÚÏ ÔÈOBÚ ÌÈB‰h‰Â ,ÔBL‡a ÔÈOBÚ ÔlkÀ»ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿»

‰‡ÓËa ÔÓˆÚÏ ÔÈOBÚ ÌÈ‡Óh‰Â ,‰‰Ëa10ÔÈÏÎB‡Â ¿»√»¿«¿≈ƒƒ¿«¿»¿À¿»¿¿ƒ
‰‡ÓËa B˙B‡11ÏÚ ÔÈÙ„BÚ ˙n‰ È‡ÓË eÈ‰ Ì‡Â . ¿À¿»¿ƒ»¿≈≈«≈¿ƒ«

‰‡ÓËa Ôlk eOÚÈ  „Á‡ elÙ‡ ÌÈB‰h‰12. «¿ƒ¬ƒ∆»«¬À»¿À¿»

שלשניהם 10) ומכיון כרוב ". "שמחצה רב  כדעת פט . שם
נדחה  שאינו רוב  כדין בטומאה, הטמאים עושים - רוב  דין
כלפי בטלים ואינם בטהרה עושים והטהורים שני , לפסח 

נאכל 11)הטמאים. בטומאה שבא "הפסח  עו: שם משנה
להלן  וראה לאכילה". אלא מתחילתו בא שלא בטומאה,

ח . ופסק 12)הלכה עט :) (שם בברייתא תנאים מחלוקת
הציבור. את מכריע  היחיד שגם כתנאֿקמא, רבינו

.‚ÌÈL‡‰ eÈ‰13,ÌÈB‰Ë ‰ˆÁÓe ˙Ó È‡ÓË ‰ˆÁÓ »»¬»ƒ∆¡»¿≈≈≈∆¡»¿ƒ
‰ eÈ‰È ÌÈL‡‰ ÏÏÎa ÌÈLp‰ ‰BÓ ‰z‡L ÔÓÊeƒ¿«∆«»∆«»ƒƒ¿»»¬»ƒƒ¿»…
ÔÈ‡Óh‰Â ,ÔBL‡‰ ˙‡ ÌÈOBÚ ÌÈB‰h‰  ÌÈB‰Ë¿ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈ‡ .ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡‰ ˙‡ ‡Ï ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈»ƒ…∆»ƒ¿…∆«≈ƒ≈

ËeÚÓ Ô‰L ÈtÓ  ÔBL‡ ÔÈOBÚ14˙‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; ƒƒƒ¿≈∆≈ƒ¿≈ƒ∆
˙eL ÈMa ÌÈLp‰L ÈtÓ  ÈM‰15e‡ˆÓÂ , «≈ƒƒ¿≈∆«»ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿¿

ÈM‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ‰ˆÁÓ ÔÈ‡Â ,‰ˆÁÓ ÌÈ‡Óh‰16. «¿≈ƒ∆¡»¿≈∆¡»ƒ∆«≈ƒ

פ "א 14)הגברים.13) (למעלה חובה בראשון נשים שהרי 
טהורים  רוב  להיות האנשים עם מצטרפות והן א), הלכה
(למעלה  בטומאה עושים אינם קהל ומיעוט  עט :), (שם

א). מצטרפות 15)הלכה ואינן ח . הלכה פ "ה למעלה
(שם). רוב  הלכה 16)להיות וכל ב . הלכה למעלה ראה

טהורין  מחצה ישראל שהיו "הרי  עט : שם ברייתא היא זו

אין  וטמאין הראשון, את עושין טהורין טמאין, ומחצה
רב  דעת ולפי  השני ". את ולא הראשון את לא עושין
באופן  זו ברייתא שם פירשו למעלה), (ראה כרוב " ש"מחצה
עודפות  והנשים טהורין, ומחצה טמאין מחצה ישראל שהיו

וכנ"ל. הטהורים, על

.„˙Bc ÈÏÚBe ÌÈÚˆÓe ÌÈÊ Ï‰w‰  eÈ‰17, »…«»»»ƒ¿…»ƒ¬≈ƒ
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙Ó È‡ÓË Ô˙B‡  ˙Ó È‡ÓË ÔËeÚÓeƒ»¿≈≈≈»¿≈≈≈≈»ƒ

ËeÚÓ Ô‰L ÈÙÏ ,ÔBL‡a18ÔÈ‡L ,ÈM‰ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; »ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿≈ƒ«≈ƒ∆≈
 eOÚL ÔÓÊa ‡l‡ ÈM‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ÌÈ„ÈÁÈ‰«¿ƒƒƒ∆«≈ƒ∆»ƒ¿«∆»…
 ‰OÚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô‡ÎÂ ,ÔBL‡‰ ˙‡ Ï‰w‰«»»∆»ƒ¿»ƒ¿…»»…
ÌÈ‡Óh‰ ËeÚn‰ el‡ eOÚÈ ‡Ï  ÔBL‡a Ï‰w‰«»»»ƒ…«¬≈«ƒ«¿≈ƒ

ÈM‰ ˙‡ ˙ÓÏ19. ¿≈∆«≈ƒ

מת 17) טומאת שהרי  בראשון, בטומאה עושים שאינם
עושים  אינם בשני  וגם א. הלכה למעלה ראה הותרה. בלבד
אֿג). הלכות למעלה (ראה שני  לפסח  נדחה הציבור שאין

א.18) הלכה למעלה פ .19)ראה בפסחים רב  של מימרא

.‰‡ˆBiÎÂ ÌÈÊ ÔËeÚÓe ˙Ó È‡ÓË Ï‰w‰  eÈ‰»…«»»¿≈≈≈ƒ»»ƒ¿«≈
ÔBL‡‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ˙Ó È‡ÓË  Ô‰a20ÔÈf‰Â , »∆¿≈≈≈ƒ∆»ƒ¿«»ƒ

.ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈»ƒ∆»ƒ¿…∆«≈ƒ
‡l‡ eaˆa ˙ÈÁ„ ÔÈ‡L  ÔBL‡a ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ∆≈ƒ¿≈¿ƒ∆»

„Ïa ˙n‰ ˙‡ÓË21ÔÈ‡L  ÈMa ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; À¿««≈ƒ¿«¿≈»ƒ«≈ƒ∆≈
Ï‡ ,‰‰Ëa ÔBL‡‰ ‡a Ì‡ ‡l‡ ÈL ÁÒt ÔÈOBÚƒ∆«≈ƒ∆»ƒ»»ƒ¿»√»¬»

ÈL ÁÒt ÌL ÔÈ‡  ‰‡ÓËa ÔBL‡ ‰OÚ Ì‡22. ƒ«¬»ƒ¿À¿»≈»∆«≈ƒ

א.20) הלכה למעלה שם.21)כמבואר למעלה כמבואר
שבא 22) לפסח  תשלומין שאין הונא, כרב  (שם) פסחים

בטומאה.

.Â‡ˆBiÎÂ ÌÈÊ LÈÏLe ,ÌÈB‰Ë Ï‰w‰ LÈÏL eÈ‰»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙Ó È‡ÓË Ô˙B‡  ˙Ó È‡ÓË LÈÏLe ,Ì‰a»∆¿ƒ¿≈≈≈»¿≈≈≈≈ƒ
 ÔBL‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ .ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡‰ ˙‡∆»ƒ¿…∆«≈ƒ≈»ƒƒ

ÌÈf‰ ÌÚ ÌÈB‰Ë Èa‚Ï ÌÈËÚeÓ Ô‰ È‰L23ÈMe ; ∆¬≈≈»ƒ¿«≈¿ƒƒ«»ƒ«≈ƒ
BÓk ,ÔBL‡a eOÚ ËeÚÓ È‰L  eOÚÈ ‡Ï…«¬∆¬≈ƒ»»ƒ¿

e‡aL24Ï‰w‰  Ì‡ Ú„ÈÏ ÁÒt‰ ÌÈÚLÓ „ˆÈk . ∆≈«¿≈«¿«¬ƒ«∆«≈«ƒ…«»»
,ÔÈÏÎB‡‰ ÏÎa ÔÈÚLÓ ÔÈ‡ ?ÌÈB‰Ë B‡ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ≈¿«¬ƒ¿»»¿ƒ
„Á‡ ÁÒt ÏÚ ÔÈÓ ÌÈOÚ eÈ‰iL LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ«∆«∆»

Ô‰ÈÏÚ ËÁLÏ „Á‡ „Èa B˙B‡ ÔÈÁlLÓe25‡l‡ , ¿«¿ƒ¿«∆»ƒ¿…¬≈∆∆»
‰ÊÚÏ ÌÈÒÎp‰ ÏÎa ÔÈÚLÓ26ıeÁaÓ Ô‰L „ÚÂ . ¿«¬ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»¬»»¿«∆≈ƒ«

Ô˙B‡ ÔÈÚLÓ ‰BL‡‰ ˙k ÒkzL Ì„˜27. …∆∆ƒ»≈«»ƒ»¿«¬ƒ»

נדחין 23) אלא בטומאה עושין אינם מתים טמאי  ומיעוט 
א. הלכה למעלה ראה שני , ד 24)לפסח  הלכה למעלה

הקהל  רוב  שעשו בזמן אלא השני  את עושין היחידים "שאין
שם בגמרא [והנה הראשון". עבדי ,את לא "בשני  אמרו:

להו  הוו בראשון, עבדי  דלא מתים טמאי  עם זבין נצרפו
"דהואיל  ופירש"י : שני ". לפסח  מדחו לא ורובא רובא,
לפי אולם לו". צריכין ציבור רוב  נמצאו עכשיו, זבין וטהרו
מת  טמאי  אין הזבים, טהרו לא אם אפילו - רבינו של טעמו
מיעוט  אלא היו לא ובראשון הואיל שני , פסח  עושים
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˜ÊpL Á‡ ˙Ó ÌL ‡ˆÓ .ÚÏ ÏÎB‡ ‰Ê È‰ ¬≈∆≈»∆∆ƒ¿»»≈««∆ƒ¿«
˙˜ÈÊ ˙ÚLa ‡ÓË ‰È‰L È‡cÂa BÏ Ú„B Ì‡ :Ìc‰«»ƒ«¿««∆»»»≈ƒ¿«¿ƒ«

Ï‚Ú Ï‚ ‰È‰L ÔB‚k ,Ìc‰88ÁÒÙa iÁ ‰Ê È‰  «»¿∆»»«»…¬≈∆«»¿∆«
c‰ ˜ÙÒ Ì‡Â ;ÈL89ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰ ‡Ï ‡nLÂ ≈ƒ¿ƒ»≈«»»¿∆»…»»≈«

 ‰˜ÈÊ Á‡ ‡l‡ ‡ÓË ‡ÏÂ ‰˜ÈÊ ˙Úa ‰‡Óh‰«À¿»¿≈¿ƒ»¿…ƒ¿»∆»««¿ƒ»
ÈL ÁÒtÓ eËt ‰Ê È‰90. ¬≈∆»ƒ∆«≈ƒ

אדם.82) על שנפלו אבנים מת 83)של שם למצוא מחפש
להוציאו. אין 84)כדי  אחרים עם ביחד אבל עצמו, בפני 

ומותר. - על 85)חשש האהיל שחפר שבעת ונמצא
לפסח 86)הטומאה. נדחה הוא אלא עליו, שוחטין ואין

ושחטו.87)שני . עברו את 88)כלומר, רק  מכסה שהגל
עליו. האהיל שבוודאי  יותר, ולא גל 89)המת שהיה כגון

מזה. יותר וגם המת את שמכסה בגמרא:90)ארוך, שם
ארוך  גל אבל עגול, גל אלא שנו לא חנא בר בר רבה "אמר
שחיטה  בשעת היה טהור אימא שני , פסח  מלעשות פטור

מספק . להקריב  ואין (וזריקה)",

.‡È˙Ó e‡ˆÓe ,Cca ÚL ÈÓ91ÏL daÁÏ kLÓ ƒ∆»««∆∆»¿≈À¿»¿»¿»∆
ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ˙n‰ ‰È‰ Ì‡ ,Cc92Èt ÏÚ Û‡ , ∆∆ƒ»»«≈À¿««¿««ƒ

‡e‰L93ËÁBLÂ ÁÒÙÏ B‰Ë ‰Ê È‰  ‰ÓezÏ ‡ÓË ∆»≈«¿»¬≈∆»¿∆«¿≈
BÁÒt ÏÎB‡Â94ÏÈ‡B‰ ,Ú‚pL LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈ƒ¿¿««ƒ∆∆¿»∆»«ƒ

ÁÒÙÏ B‰Ë  ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰Â95Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒÀ¿««¿»¿∆«¿««ƒ
ÌÏL ˙n‰L96‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ‡e‰Â97‰Ê È‰  ∆«≈»≈¿ƒ«»∆∆«»∆¬≈∆

‰na .Ba ‡ÓËpL È‡cÂa Ú„iL „Ú ,BÁÒt ‰OBÚ∆ƒ¿«∆≈«¿««∆ƒ¿»«∆
ÂÈÏ‚a Cl‰Ó ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc98È‰L , ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«≈¿«¿»∆¬≈

ÔeÚË B‡ ÎB ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÚbÈ ‡lL LÙ‡∆¿»∆…ƒ«¬»ƒ»»≈»
‡OÓ99˙‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‡ÓË ‰Ê È‰  «»¬≈∆»≈««ƒ∆ƒÀ¿«

ËÈÒÈ ‡lLÂ ÚbÈ ‡lL LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÌB‰z‰100 «¿¿ƒ∆ƒ∆¿»∆…ƒ«¿∆…»ƒ
˙BÎÏ‰a ÌB‰z‰ ˙‡ÓË e‡a Îe .ÏÈ‰‡È ‡lLÂ¿∆…«¬ƒ¿»≈«¿À¿««¿¿ƒ¿

.˙eÈÊ¿ƒ

מת.91) שם מצאו שעבר לאחר זהו 92)פירוש, "אי 
בסוף  אחד בה) (=יודע  בה הכיר שלא כל התהום? טומאת
התהום, טומאת זה אין העולם בסוף  אחד בה הכיר העולם.
תהום  טומאת "ונקראת שם). בפסחים (ברייתא וכו'"
בתהום". הייתה כאילו הכל מן נעלמת היא שהטומאה

בדרך.93) שעבר (פסחים 94)זה אשי  רב  של שני  כלשון
הציץ  שם) (שהמת זריקה לפני  לו נודע  אם שאפילו שם),
קרבן  שוחט  לכתחילה שאפילו לרבינו לו ומשמע  מרצה,
בשאר  אבל עוברת, מצוה והיא חובה קרבן שהוא פסח ,
ורק  לכתחילה יזרוק  לא זריקה קודם לו נודע  אם קרבנות,

הורצה. בדיעבד זרק  אמרו 95)אם פא: פסחים בגמרא
הלכ  התהום לה.שטומאת גמירא היה 96)תא שאילו

אבל  החלקים, בין שעבר לתלות מקום היה ומפורק  משובר
ובכל  לתרומה, טמא והוא כן לומר אין שלם שהוא כיוון

פסח . לעניין טהור הוא שם:97)זאת הברייתא לשון
לעבור". מקום לו רבינו 98)"שאין ומפרש שם. ברייתא

של  לרחבו מושכב  שאם שאמרו שם, הרישא על מוסב  שזה
לרוחב  מושכב  שהמת פי  על אף  פסח , לעושה שטהור דרך
שזהו  אמרו זה ועל שלם, והוא הקצה אל הקצה מן הדרך

נגע  ולא הדרך מן קצת שנטה שאפשר ברגליו, במהלך רק 
הסיפא, על מוסב  זה שם ולרש"י  האהיל. ולא הסיט  ולא

לתרומה. טהור שהוא משובר כרחו 99)כשמצאו "ועל
(רש"י צדדיו" על ומאהיל ולכאן לכאן ונד נע  הוא הולך

מהלכות 100)שם). א בפרק  וראה המת, את יניד שלא
הוא. נושא בכלל שמסיט  ז הלכה מת טומאת

.ÈCk Á‡Â B‰Ë ‡e‰L ˙˜ÊÁa ÁÒt ‰OÚL ÈÓƒ∆»»∆«¿∆¿«∆»¿««»
iÁ BÈ‡  ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰L BÏ Ú„B«∆»»»≈¿À¿««¿≈«»

ÈL ÁÒÙa101‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â .102Ï‡ . ¿∆«≈ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»¬»
ÁÒÙa iÁ  ‰Úe„È ‰‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰L BÏ Ú„B Ì‡ƒ«∆»»»≈¿À¿»¿»«»¿∆«

ÈL103. ≈ƒ

וכו'101) פסחו לשחוט  הולך "היה ו: פרק  פסחים תוספתא
וכו' לו ונודע  וכו' בבית עמך היה התהום קבר לו אמרו

שני ". פסח  לעשות צריך אינו פסחו שם 102)משהביא
(כסף  בעלמא אסמכתא וקרא לה גמירא הלכתא התהום פא:

במשנה)103)משנה). (סג. נזיר של בתרא בפרק  דתנן
סותר  ידועה טומאה אם טמא שהוא לו ונודע  שגלח  נזיר
פסח , ועושה נזיר שווים התהום דבטומאת וכיוון הכל את
הם  שווים נמי  הכי  סב .) ונזיר פא: (פסחים בברייתא כדתניא
וחייב  פסח , בעושה כן גם שסותר לעניין ידועה בטומאה גם

שני . בפסח 

.‚È,ÈÚÈLe ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿≈¿À»»»¿ƒƒ¿ƒƒ
‰OÚÂ ,Ú„È ‡ÏÂ ÌB‰z‰ ˜a ‡ÓË BlL ÈÚÈMe«¿ƒƒ∆ƒ¿»¿∆∆«¿¿…»«¿»»

ÁÒt104‡e‰L BÏ Ú„B Ck Á‡Â B‰Ë ‡e‰L ˙˜ÊÁa ∆«¿∆¿«∆»¿««»«∆
ÔÂÈkL ;ÈL ÁÒÙa iÁ BÈ‡  ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË»≈¿À¿««¿≈«»¿∆«≈ƒ∆≈»

‰BL‡‰ ‰‡ÓË ‰˜Òt ÈÚÈMa ÏhL105Ì‡ Ï‡ . ∆»««¿ƒƒ»¿»À¿»»ƒ»¬»ƒ
B˙‡ÓËÏ ÈMMa ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË106Ú„È ‡ÏÂ ƒ¿»¿À¿««¿«ƒƒ¿À¿»¿…»«

˙˜ÊÁL ;ÈL ÁÒÙa iÁ ‰Ê È‰  ÁÒt‰ ‰OÚL „Ú«∆»»«∆«¬≈∆«»¿∆«≈ƒ∆∆¿«
ÌÈÏ‚L ,È‡cÂ B‰Ë ‰È‰iL „Ú ,‡ÓË  ‡Óh‰«»≈»≈«∆ƒ¿∆»««∆«¿«ƒ

cÏ107. «»»

שנטמא 104) כרחנו על הפסח , בערב  כשהזה המדובר אם
בכל  המדובר ואם עליה, מגלח  הנזיר שאין בטומאה
ניסן. בי "ג היה שלו שביעי  כרחנו על הטומאות,

התהום 105) שטומאת סד: בנזיר המנונא רב  של מימרא
וטומאת  עליו, והוזה שטבל אחרי  טהרתו את סותרת אינה
כך  אחר לו נודע  אם שני  בפסח  מחייבתו אינה גופא התהום

טמא. המת 106)שהיה מטומאת נטהר לא שעדיין
לפני בשביעי  התהום בטומאת נטמא אם הדין והוא הידועה.

משנה). (כסף  וטבל כיוון 107)שהוזה נטמא, שוודאי 
בטומאה. שהוחזק 

   1 
שרת,1) כלי  או הכהנים או טמאים הצבור רוב  היו אם יבאר

נדחים. אם

.‡eÈ‰ Ì‡ :ÔBL‡ ÁÒÙa ˙Ó È‡ÓË eÈ‰L ÌÈa«ƒ∆»¿≈≈≈¿∆«ƒƒ»
ÈL ÁÒÙÏ ÔÈÁ„ el‡ È‰  Ï‰w‰ ËeÚÓ2‡Lk ƒ«»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿∆«≈ƒƒ¿»

ÌÈ‡Óh‰3˙Ó È‡ÓË Ï‰w‰  eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;4B‡ , «¿≈ƒ¬»ƒ»…«»»¿≈≈≈
ÌÈ‡ÓË ˙L ÈÏk B‡ ÌÈ‰k‰ eÈ‰L5 ˙Ó ˙‡ÓË ∆»«…¬ƒ¿≈»≈¿≈ƒÀ¿«≈
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קח                 
         

הרמב "ם). על הגרע "א ובהגהות בצל"ח  (וראה הציבור
פ .) (שם כרב  סובר אינו פטיש בר מני  שר' רבינו וסבור
בשני ", יחיד עביד לא בראשון, ציבור עבדי  דלא היכי  ש"כל

דיב  דרב ולפיכך אליבא אבל נטהרו, שהזבים באופן רק  ר
לא  אם אפילו - ד) הלכה (למעלה כמותו פוסק  שרבינו
המאירי וכתב  כנ"ל]. השני , את טמאי ֿמת עושין אין טהרו
מת, טמאי  כטעם השני , את עושין אין הזבים "שאף  שם:
אינו  מה מפני  הטעם לפרש הוצרך מתים שבטמאי  אלא

צריך". אינו בזבים אבל הראשון, את ואינם 25)עושה
לעזרה. "לטומאה 26)נכנסים ה"ו: פ "ז פסחים ירושלמי 

בבבלי שאמרו ומה לעזרה", הנכנסים רוב  אחר הילכו
היינו  בעזרה", העומדין רוב  אחר הלך "בטמאין צד: פסחים
הרי לעזרה בחוץ  שהעומד הסובר יהודה, ב "ר לר"י  דוקא
למעלה  ראה כמותו, הלכה אין אבל רחוקה, כבדרך הוא

המוריה). (הר ט  הלכה בכל 27)פ "ה "מה בירושלמי : שם
בלבד, הראשונה כת אלא משערין אין או משערין וכת כת
עצמן". משערין הן מבחוץ  שהן עד בון ברבי  יוסה רבי  אמר
העומדין  בכל משערין הראשונה כת שנכנסה לפני  פירוש,

לעזרה. להיכנס  כדי  בחוץ 

.Ê‡a˙iL BÓk ,„ÈÁi‰ ˙eL ˜ÙÒa ‡ÓËpL „ÈÁÈ»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈¿«»ƒ¿∆ƒ¿»≈
BÓB˜Óa28ÈL ÁÒÙÏ ‰ÁcÈ ‰Ê È‰ ,29È‡ÓË ‡Lk ƒ¿¬≈∆ƒ»∆¿∆«≈ƒƒ¿»¿≈≈

˙Ó30eOÚÈ  „ÈÁi‰ ˙eL ˜ÙÒa ‡ÓËpL eaˆÂ . ≈¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈¿«»ƒ«¬
‰‡ÓËa Ôlk31. À»¿À¿»

ברה"י ,28) "היתה ח : הלכה הטומאה אבות מהלכות בפט "ו
טמא". ספיקו בה, נגע  לא ספק  בה נגע  כרבי29)ספק 

ח . הלכה פ "ח  פסחים בירושלמי  רבה, הושעיה
בוודאי .30) שנטמאו 31)שנטמאו "ציבור שם: ירושלמי 

רבי בספיקן. יעשו אמר יוחנן רבי  בפסח , היחיד רשות בספק 
הושעיה  כרבי  ופסק  בטומאה", יעשו אמר, רבה הושעיה
שם  שאמרו [ואע "פ  (כסף ֿמשנה). יוחנן ר' של רבו שהוא
רבי אמר לא בספקן, שיעשו מודה הושעיה רבי  "אף 
אינו  הבבלי  שלדעת רבינו סובר - לחומרן" אלא הושעיה
היחיד  ברשות טומאה שספק  ג. בנדה אמרו שהרי  כן,
הכתוב  עשאה שסוטה כשם סוטה: כמו הוא מסוטה שלמדו
כוודאי . הוא הרי  היחיד ברשות טומאה ספק  כן כמו כוודאי ,

באומר]. ד"ה נז. נזיר תוספות ועיין

.ÁÏÎ‡ ‰Ê È‰  ‰‡ÓËa e‰eÈ˜‰L ÁÒt∆«∆ƒ¿ƒ¿À¿»¬≈∆∆¡»
‰‡ÓËa32‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ ‡a ‡Ï B˙lÁznL ,33BÈ‡Â . ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»…»∆»«¬ƒ»¿≈

Ì‰Ï ˙ÈÁ„pL ,˙Ó È‡ÓËÏ ‡l‡ ,‡ÓË ÏÎÏ ÏÎ‡∆¡»¿»»≈∆»ƒ¿≈≈≈∆ƒ¿≈»∆
ÚbÓ È‡ÓhÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÏe ,˙‡f‰ ‰‡Óh‰«À¿»«…¿«≈»∆ƒ¿≈≈««

˙B‡ÓË34ÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L ÌÈ‡Óh‰ Ï‡ .Ô‰È À¿¬»«¿≈ƒ∆«À¿»¿»¬≈∆
˙BÊÂ ÌÈÊ ÔB‚k ,ÔÙebÓ35˙B„ÏBÈÂ ˙Bc , ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿¿

ÌÈÚˆÓe36 eÏÎ‡ Ì‡Â .epnÓ eÏÎ‡È ‡Ï  ¿…»ƒ……¿ƒ∆¿ƒ»¿
ÔÈeËt37e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .38ÏÎ‡p‰L , ¿ƒƒƒ«¿»»¿∆«∆¡»

ÌÈB‰ËÏ39ÏÎ‡p‰Â ,‰‡ÓË ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈiÁ  ƒ¿ƒ«»ƒ»»ƒÀ¿»¿«∆¡»
ÔÈ‡ÓËÏ40elÙ‡ .‰‡ÓË ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ƒ¿≈ƒ≈«»ƒ»»ƒÀ¿»¬ƒ

˙n‰ È‡ÓË eÏÎ‡41ÔÈeËt  BlL ÌÈeÓ‡‰Ó42. »¿¿≈≈«≈≈»≈ƒ∆¿ƒ
?‰‡ÓËa ÏÎ‡È ÁÒt‰L ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«∆«≈»≈¿À¿»

Ìc‰ ˙˜ÈÊ Ì„˜ eav‰ e‡ÓËpLk43Ì‡ Ï‡ ; ¿∆ƒ¿¿«ƒ…∆¿ƒ««»¬»ƒ
.ÏÎ‡È ‡Ï  Ìc‰ ˙˜ÈÊ Á‡Ï e‡ÓËƒ¿¿¿««¿ƒ««»…≈»≈

עו:32) בפסחים ופירש"י33)משנה במשנה. שם
יב , (שמות דכתיב  נצטוה, לאכילה פסח , עיקר "כשנצטוה
וכו' בטומאה למיתי  רחמנא שרייה וכי  אכלו", "לפי  ד)
ציבור  קרבנות לשאר בניגוד שרייה", למיכליה אדעתא
באים  שאינם בטומאה, נאכלים ואינם בטומאה הקרבים
הלכה  מקדש ביאת מהלכות ד (פרק  אכילה לצורך בעיקר

עלֿידי34)יא). המת, מן שאינם טומאות בשאר שנטמא
שבא  "הפסח  צה: פסחים במשנה הדברים ומקור מגע .
ואמרו  ויולדות". נדות וזבות זבין ממנו יאכלו לא בטומאה,
שהטומאה  אלה אלא המשנה מיעטה שלא לג. בבכורות
יוצאה  הטומאה שאין טמאין שאר אבל מגופם, יוצאה
לטמאי הפסח  הקרבת ולענין (כסף ֿמשנה). אוכלים - מגופם
יב , הלכה שם מקדש ביאת בהלכות ראה טומאות, מגע 

שם. המוריה" "הר אלה 35)ובספר שכל לומר, צריך
אין  הרי  השחיטה, לפני  נטמאו שאם השחיטה, אחרי  נטמאו
אסורין  כן ואם ח ), הלכה למעלה (ראה עליהן שוחטין
למנויו", אלא נאכל הפסח  "שאין משום הפסח  לאכול
אכילת  איסור עצם אולם (צל"ח ). נו: בזבחים כמפורש
למעלה  שהרי  רבינו, בדברי  מפורש אינו למנוייו שלא הפסח 
למנוייו", אלא הפסח  את שוחטין "אין כתב : א הלכה פ "ב 
ז  הלכה פ "ט  להלן וראה כלל. אכילה מאיסור כתב  ולא
אות  כג סימן א חלק  זבול בית בשו"ת ועיין בכסף ֿמשנה.

בסוף . הוא 36)יא כן אבל ליתא, שם פסחים במשנה
לומר  וצריך הנ"ל. המשנה דברי  בהבאת לג. בבכורות
לירושלים  ונכנס  מחנות, שילוח  דין על כשעבר שהמדובר
במשניות. ישראל ובתפארת בצל"ח  וראה באיסור.

שאינם 37) הצל"ח  וכתב  מכרת". "פטורין שם: [במשנה
נראה  רבינו ומדבר מלקות. חייבים אבל מכרת, אלא פטורים

ממלקות]. גם ֿ 38)שפטורים יט  ז, (ויקרא שנאמר כ)ממה
מזבח  בשר תאכל אשר והנפש בשר, יאכל טהור "כל
ההיא  הנפש ונכרתה עליו וטומאתו לה' אשר השלמים

שם). (גמרא בטהרה.39)מעמיה" שנקרב  קרבן
אותו 40) שמקריבין נטמאו, הציבור שרוב  פסח  קרבן

מה 41)בטומאה. נתברר ולא להלן), (ראה שם בגמרא כן
בהם  יש אם שלו, מהאימורים וזבות זבין אכלו אם הדין

לא. או טמאי42)כרת דחקו יוסף : רב  "בעי  שם: בגמרא
מדאישתרי - מהו בטומאה, הבא פסח  אימורי  ואכלו מתים
מאי דילמא או אימורין. טומאת נמי  אישתרי  בשר, טומאת
רבא, אמר אישתרי . לא אישתרי  דלא מאי  אישתרי , דאישתרי 
דכתיב  בשר, מטומאת איתרבי  מהיכא אימורין טומאת מכדי 
היכא  כל האימורין, את לרבות לה'" "אשר שם) (ויקרא
היכא  כל אימורין. לטומאת איתיה בשר, לטומאת דאיתיה
אימורין". לטומאת ליתיה בשר, לטומאת דליתיה

אסור 43) מדרבנן אבל התורה, מדין בטומאה נאכל שאז
כאן  שהמדובר למעלה וראה ט .) הלכה (להלן באכילה

זריקה. לפני  שחיטה, אחר כשנטמאו

.Ë‰˜ÈÊ Ì„˜ eav‰  e‡ÓËÂ ‰‰Ëa e‰eËÁL¿»¿»√»¿ƒ¿¿…«ƒ…∆¿ƒ»
‡nL ‰Êb .ÏÎ‡È ‡Ï ÁÒt‰Â Ìc‰ ˙‡ ˜BÊ ≈∆«»¿«∆«…≈»≈¿≈»∆»
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קט                  
         

‰˜ÈÊ Á‡ e‡ÓËÈe‰eÏÎ‡ÈÂ ˙Á‡ ‰La ƒ¿¿««¿ƒ»¿»»«∆∆¿…¿
‰‡ÓËa44ıLa ÌÈ‡ÓË ˙L ÈÏk eÈ‰ .45‡ˆBiÎÂ ¿À¿»»¿≈»≈¿≈ƒ¿∆∆¿«≈

Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ba46BÓk ƒ¿≈»¿«¿ƒ∆»»»¿
BÓB˜Óa ‡a˙iL47˙‡ ÔÈ‡nËnL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»≈ƒ¿««ƒ∆¿«¿ƒ∆

Û‡ ÏÎ‡ÈÂ ,ÌÈB‰h‰ ‡l‡ e‰eOÚÈ ‡Ï  Oa‰«»»…«¬∆»«¿ƒ¿≈»≈«
‡e‰L Èt ÏÚ48Oa ˙‡ÓËa ÏÎ‡iL ËeÓ .‡ÓË «ƒ∆»≈»∆≈»≈¿À¿«»»
Â‡Ïa ‡È‰L49Ì‰L Ûeb‰ È‡ÓË e‰eÏÎ‡È ‡ÏÂ , ∆ƒ¿»¿……¿¿≈≈«∆≈

˙Îa50ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e‡aL BÓk ,51. ¿»≈¿∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

נמי44) השתא ואכלנו, - נטמאנו? לא "אשתקד שיאמרו:
הבעלים  הדם את שזרקו בעת דאשתקד ידעי  ולא ניכול".
שנאכל  בטומאה הבא לפסח  נחשב  וזה טמאים, היו
הדם, זריקת בעת הם טהורין הבעלים השתא אבל בטומאה,
אח "כ  שנטמאו לבעלים ואסור בטומאה, הבא פסח  זה ואין
מותר  היה הדין, מצד אבל עח :). (פסחים הפסח  את לאכול
למעלה  ראה הדם, זריקת לפני  הבעלים נטמאו אם לאכול

ח . שרת 45)הלכה כלי  שאם א, הלכה למעלה ראה
בטומאה. הפסח  את עושין במת, הכלי46)נטמאו שהרי 

אוכלין  רק  שמטמא הטומאה ולד הכלי  הוה בשרץ , נגע  אם
אדם. ה"ז.47)ולא פ "ה מת טומאת בהלכות להלן

יגע 49)הבשר.48) אשר "והבשר ט ) ז, (ויקרא שכתוב 
יאכל". לא טמא אשר 50)בכל "והנפש כ) (שם, שנאמר

ונכרתה  עליו וטומאתו לה' אשר השלמים מזבח  בשר תאכל
חייב  טהור בקודש ובין טמא בקודש ובין ההיא". הנפש
זה  וכל יג). הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות (פי "ח  כרת

(עט .). בפסחים חסדא רב  שם.51)כדברי 

   1 
מצותֿעשה,1) עשר חמשה בליל פסח  בשר שאכילת יבאר

מעכבין. ומרור מצה ואם

.‡˙ÂˆÓ  OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ÁÒt‰ Oa ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«¿««∆«¿≈¬ƒ»»»ƒ¿«
ÈÏˆ ‰f‰ ‰ÏÈla Oa‰ ˙‡ eÏÎ‡Â :Ó‡pL ,‰OÚ¬≈∆∆¡«¿»¿∆«»»««¿»«∆¿ƒ

.e‰ÏÎ‡È ÌÈÓ ÏÚ ˙BvÓe L‡≈««¿…ƒ…¿À

.‰vÓ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .ÔÈkÚÓ BÓe ‰vÓ ÔÈ‡Â¿≈«»»¿«¿ƒƒ…»¿«»
ÁÒt‰ Oa ˙ÏÈÎ‡a Ô˙BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ  BÓe»¿ƒ¿≈»»«¬ƒ«¿««∆«

BcÏ2‰ÂˆÓ BÈ‡ ÁÒt ‡Ïa BÓ Ï‡ .3:Ó‡pL , ¿«¬»»¿…∆«≈ƒ¿»∆∆¡«
.e‰ÏÎ‡È ÌÈÓe ˙BvÓ ÏÚ««¿…ƒ…¿À

מצה 2) להם אין שאם אומר אתה "מנין בא: פ ' במכילתא
יב , (שמות תלמודֿלומר בפסח , חובתן ידי  יוצאין הן ומרור
המצוות' ('ספר לבדו" הבשר "כלומר, "יאכלוהו", ח )

נו). קכ,3)מצותֿעשה בפסחים מדרבנן. אלא התורה, מן
וכו' דרבנן ומרור דאורייתא, הזה בזמן מצה רבא, "אמר א:
בזמן  יאכלוהו, ומרורים מצות על יא) ט , (במדבר דכתיב 
וכן  מרור". ליכא פסח  דליכא ובזמן מרור, יש פסח  דאיכא
בלא  מצה אבל הי "ב . ומצה חמץ  מהל' בפ "ח  רבינו כתב 
מצות  על שכתוב , אע "פ  היא, עצמה בפני  מצוה פסח 
"בערב  יח ): יב , (שמות וכתב  חזר הרי  – יאכלוהו" ומרורים
מהל' ופ "ו שם, (פסחים פסח  שם הזכיר ולא מצות", תאכלו

ה"א). ומצה חמץ 

.‚˙ÏÈÎ‡ ÁÒt‰ Oa ÏÎ‡Ï Án‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…¿««∆«¬ƒ«
ÚO4È˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .5a ‰‚È‚Á ÈÓÏL‰Úa‡ «¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«¿≈¬ƒ»¿«¿»»

Oa ÏÎB‡ Ck Á‡Â ‰lÁz Ô‰Ó ÏÎB‡  OÚ»»≈≈∆¿ƒ»¿««»≈¿«
epnÓ ÚaOÏ È„k ,ÁÒt‰6˙ÈÊk ‡l‡ ÏÎ‡ ‡Ï Ì‡Â . «∆«¿≈ƒ¿…«ƒ∆¿ƒ…»«∆»¿«ƒ

B˙BÁ È„È ‡ˆÈ 7ÈÏÈÏa ÈL ÁÒt Oa ˙ÏÈÎ‡ ÔÎÂ . »»¿≈»¿≈¬ƒ«¿«∆«≈ƒ¿≈≈
OÚ ‰MÓÁ8:Ba Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ  i‡ L„ÁÏ ¬ƒ»»»¿…∆ƒ»ƒ¿«¬≈∆∆¡«

.e‰eÏÎ‡È ÌÈBÓe ˙BvÓ ÏÚ««¿ƒ…¿

  

      
       

 

הוא  שני ' 'פסח  של שעניינו  הריי "צ אדמו "ר  פתג ידוע 
הרגע את רק  ולא  ,לתק אפשר ותמיד  אבוד , מקרה  שאי
פסח  שבי החילוק  עבר. שכבר הזמ את  ג אלא  הנוכחי 
מלמעלה  מלכתחילה  נית שהראשו הוא  לשני  ראשו
ישראל   ע בקשת על־ידי  התחדש  השני  אבל ה ', בציווי 
לעבודת   הצדיקי עבודת שבי החילוק  והוא  נגרע ", "למה 
או  זה   באופ מלכתחילה  נולדו   צדיקי בעלי ־תשובה ,
בעלי ־תשובה  משא "כ  , בנפש טבע  נעשתה   שעבודת

. עצמ בכח  חידוש  בבחינת היא   שעבודת
כי בבית", עמו  ומצה   ש "חמ שני ' ב 'פסח  החידוש   ג וזהו 
שזדונות  הרי  בעלי ־תשובה , עבודת על שמדובר כיו

לקדושה . נהפ גופא   והחמ לזכויות, לו   נהפכי
היא  שאכילתו  , קדשי משאר פסח  קרב שונה  , בנוס
מצוה  שהיא  הקרבנות כבשאר ולא  מיוחדת מצות־עשה 
של  בפנימיותו  חודר זה  עניי כי  , קדשי אכילת של כללית
גדלות  של באופ כבשרו , ובשר  ד שביעה , של ובאופ יהודי 

דוקא . לבב  וטוב  שמחה  מתו ובהרחבה  , המלכי כדר
      

(במדבר 4) יאכלוהו ומרורים מצות "על שם: במכילתא,
מצה  ואין שובע , אכילת נאכל הפסח  אמרו מכאן שם),
מצה  אכילת אחר "כלומר, שובע ". אכילת נאכלים ומרור

(כסף ֿמשנה). יאכלוהו" הי "ג,5)ומרור פ "י  להלן ראה
"אם  כתב  ולכן רשות, אלא אינה עשר ארבעה שחגיגת

עמו 6)הקריב ". הבאה "חגיגה א: ע , בפסחים הוא כן
השובע ". על נאכל פסח  שיהא כדי  תחילה, ֿ 7)נאכלת אף 

אכילה", סתם של דינה "כך כי  השובע , על אכל שלא עלֿפי 
מאה  של חבורה ואפילו צא.) (פסחים האשה פרק  ובמשנה
בפ ' מדאמרינן משמע  והכי  כזית, לאכול יכולים שאינם
פקע  והלילא בביתא, דפסחא כזיתא פה:) (שם צולין כיצד
ה"ב  פי "ב  אחרי , ב 'סיפרא' הוא (וכן (כסף ֿמשנה). באיגרא"

מכזית). פחותה אכילה -8)שאין ב  צה, בפסחים הוא כן
באכילתו, הלל אומרים אין ולפיכך בלילה, נאכל שהוא

לחג. מקודש זה לילה שאין

.„L‡ ÈÏˆ ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ Ô‰ÈLe9Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â . ¿≈∆≈»∆¡»ƒ∆»¿ƒ≈¿»≈≈∆
˙ÈÊk10‡11,‰˜BÏ  ÌÈÁÒt ÈÏÈÏa ÏMÓ B‡ ¿«ƒ»¿À»¿≈≈¿»ƒ∆
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הרמב "ם). על הגרע "א ובהגהות בצל"ח  (וראה הציבור
פ .) (שם כרב  סובר אינו פטיש בר מני  שר' רבינו וסבור
בשני ", יחיד עביד לא בראשון, ציבור עבדי  דלא היכי  ש"כל

דיב  דרב ולפיכך אליבא אבל נטהרו, שהזבים באופן רק  ר
לא  אם אפילו - ד) הלכה (למעלה כמותו פוסק  שרבינו
המאירי וכתב  כנ"ל]. השני , את טמאי ֿמת עושין אין טהרו
מת, טמאי  כטעם השני , את עושין אין הזבים "שאף  שם:
אינו  מה מפני  הטעם לפרש הוצרך מתים שבטמאי  אלא

צריך". אינו בזבים אבל הראשון, את ואינם 25)עושה
לעזרה. "לטומאה 26)נכנסים ה"ו: פ "ז פסחים ירושלמי 

בבבלי שאמרו ומה לעזרה", הנכנסים רוב  אחר הילכו
היינו  בעזרה", העומדין רוב  אחר הלך "בטמאין צד: פסחים
הרי לעזרה בחוץ  שהעומד הסובר יהודה, ב "ר לר"י  דוקא
למעלה  ראה כמותו, הלכה אין אבל רחוקה, כבדרך הוא

המוריה). (הר ט  הלכה בכל 27)פ "ה "מה בירושלמי : שם
בלבד, הראשונה כת אלא משערין אין או משערין וכת כת
עצמן". משערין הן מבחוץ  שהן עד בון ברבי  יוסה רבי  אמר
העומדין  בכל משערין הראשונה כת שנכנסה לפני  פירוש,

לעזרה. להיכנס  כדי  בחוץ 

.Ê‡a˙iL BÓk ,„ÈÁi‰ ˙eL ˜ÙÒa ‡ÓËpL „ÈÁÈ»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈¿«»ƒ¿∆ƒ¿»≈
BÓB˜Óa28ÈL ÁÒÙÏ ‰ÁcÈ ‰Ê È‰ ,29È‡ÓË ‡Lk ƒ¿¬≈∆ƒ»∆¿∆«≈ƒƒ¿»¿≈≈

˙Ó30eOÚÈ  „ÈÁi‰ ˙eL ˜ÙÒa ‡ÓËpL eaˆÂ . ≈¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈¿«»ƒ«¬
‰‡ÓËa Ôlk31. À»¿À¿»

ברה"י ,28) "היתה ח : הלכה הטומאה אבות מהלכות בפט "ו
טמא". ספיקו בה, נגע  לא ספק  בה נגע  כרבי29)ספק 

ח . הלכה פ "ח  פסחים בירושלמי  רבה, הושעיה
בוודאי .30) שנטמאו 31)שנטמאו "ציבור שם: ירושלמי 

רבי בספיקן. יעשו אמר יוחנן רבי  בפסח , היחיד רשות בספק 
הושעיה  כרבי  ופסק  בטומאה", יעשו אמר, רבה הושעיה
שם  שאמרו [ואע "פ  (כסף ֿמשנה). יוחנן ר' של רבו שהוא
רבי אמר לא בספקן, שיעשו מודה הושעיה רבי  "אף 
אינו  הבבלי  שלדעת רבינו סובר - לחומרן" אלא הושעיה
היחיד  ברשות טומאה שספק  ג. בנדה אמרו שהרי  כן,
הכתוב  עשאה שסוטה כשם סוטה: כמו הוא מסוטה שלמדו
כוודאי . הוא הרי  היחיד ברשות טומאה ספק  כן כמו כוודאי ,

באומר]. ד"ה נז. נזיר תוספות ועיין

.ÁÏÎ‡ ‰Ê È‰  ‰‡ÓËa e‰eÈ˜‰L ÁÒt∆«∆ƒ¿ƒ¿À¿»¬≈∆∆¡»
‰‡ÓËa32‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ ‡a ‡Ï B˙lÁznL ,33BÈ‡Â . ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»…»∆»«¬ƒ»¿≈

Ì‰Ï ˙ÈÁ„pL ,˙Ó È‡ÓËÏ ‡l‡ ,‡ÓË ÏÎÏ ÏÎ‡∆¡»¿»»≈∆»ƒ¿≈≈≈∆ƒ¿≈»∆
ÚbÓ È‡ÓhÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÏe ,˙‡f‰ ‰‡Óh‰«À¿»«…¿«≈»∆ƒ¿≈≈««

˙B‡ÓË34ÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L ÌÈ‡Óh‰ Ï‡ .Ô‰È À¿¬»«¿≈ƒ∆«À¿»¿»¬≈∆
˙BÊÂ ÌÈÊ ÔB‚k ,ÔÙebÓ35˙B„ÏBÈÂ ˙Bc , ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿¿

ÌÈÚˆÓe36 eÏÎ‡ Ì‡Â .epnÓ eÏÎ‡È ‡Ï  ¿…»ƒ……¿ƒ∆¿ƒ»¿
ÔÈeËt37e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .38ÏÎ‡p‰L , ¿ƒƒƒ«¿»»¿∆«∆¡»

ÌÈB‰ËÏ39ÏÎ‡p‰Â ,‰‡ÓË ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈiÁ  ƒ¿ƒ«»ƒ»»ƒÀ¿»¿«∆¡»
ÔÈ‡ÓËÏ40elÙ‡ .‰‡ÓË ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ƒ¿≈ƒ≈«»ƒ»»ƒÀ¿»¬ƒ

˙n‰ È‡ÓË eÏÎ‡41ÔÈeËt  BlL ÌÈeÓ‡‰Ó42. »¿¿≈≈«≈≈»≈ƒ∆¿ƒ
?‰‡ÓËa ÏÎ‡È ÁÒt‰L ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«∆«≈»≈¿À¿»

Ìc‰ ˙˜ÈÊ Ì„˜ eav‰ e‡ÓËpLk43Ì‡ Ï‡ ; ¿∆ƒ¿¿«ƒ…∆¿ƒ««»¬»ƒ
.ÏÎ‡È ‡Ï  Ìc‰ ˙˜ÈÊ Á‡Ï e‡ÓËƒ¿¿¿««¿ƒ««»…≈»≈

עו:32) בפסחים ופירש"י33)משנה במשנה. שם
יב , (שמות דכתיב  נצטוה, לאכילה פסח , עיקר "כשנצטוה
וכו' בטומאה למיתי  רחמנא שרייה וכי  אכלו", "לפי  ד)
ציבור  קרבנות לשאר בניגוד שרייה", למיכליה אדעתא
באים  שאינם בטומאה, נאכלים ואינם בטומאה הקרבים
הלכה  מקדש ביאת מהלכות ד (פרק  אכילה לצורך בעיקר

עלֿידי34)יא). המת, מן שאינם טומאות בשאר שנטמא
שבא  "הפסח  צה: פסחים במשנה הדברים ומקור מגע .
ואמרו  ויולדות". נדות וזבות זבין ממנו יאכלו לא בטומאה,
שהטומאה  אלה אלא המשנה מיעטה שלא לג. בבכורות
יוצאה  הטומאה שאין טמאין שאר אבל מגופם, יוצאה
לטמאי הפסח  הקרבת ולענין (כסף ֿמשנה). אוכלים - מגופם
יב , הלכה שם מקדש ביאת בהלכות ראה טומאות, מגע 

שם. המוריה" "הר אלה 35)ובספר שכל לומר, צריך
אין  הרי  השחיטה, לפני  נטמאו שאם השחיטה, אחרי  נטמאו
אסורין  כן ואם ח ), הלכה למעלה (ראה עליהן שוחטין
למנויו", אלא נאכל הפסח  "שאין משום הפסח  לאכול
אכילת  איסור עצם אולם (צל"ח ). נו: בזבחים כמפורש
למעלה  שהרי  רבינו, בדברי  מפורש אינו למנוייו שלא הפסח 
למנוייו", אלא הפסח  את שוחטין "אין כתב : א הלכה פ "ב 
ז  הלכה פ "ט  להלן וראה כלל. אכילה מאיסור כתב  ולא
אות  כג סימן א חלק  זבול בית בשו"ת ועיין בכסף ֿמשנה.

בסוף . הוא 36)יא כן אבל ליתא, שם פסחים במשנה
לומר  וצריך הנ"ל. המשנה דברי  בהבאת לג. בבכורות
לירושלים  ונכנס  מחנות, שילוח  דין על כשעבר שהמדובר
במשניות. ישראל ובתפארת בצל"ח  וראה באיסור.

שאינם 37) הצל"ח  וכתב  מכרת". "פטורין שם: [במשנה
נראה  רבינו ומדבר מלקות. חייבים אבל מכרת, אלא פטורים

ממלקות]. גם ֿ 38)שפטורים יט  ז, (ויקרא שנאמר כ)ממה
מזבח  בשר תאכל אשר והנפש בשר, יאכל טהור "כל
ההיא  הנפש ונכרתה עליו וטומאתו לה' אשר השלמים

שם). (גמרא בטהרה.39)מעמיה" שנקרב  קרבן
אותו 40) שמקריבין נטמאו, הציבור שרוב  פסח  קרבן

מה 41)בטומאה. נתברר ולא להלן), (ראה שם בגמרא כן
בהם  יש אם שלו, מהאימורים וזבות זבין אכלו אם הדין

לא. או טמאי42)כרת דחקו יוסף : רב  "בעי  שם: בגמרא
מדאישתרי - מהו בטומאה, הבא פסח  אימורי  ואכלו מתים
מאי דילמא או אימורין. טומאת נמי  אישתרי  בשר, טומאת
רבא, אמר אישתרי . לא אישתרי  דלא מאי  אישתרי , דאישתרי 
דכתיב  בשר, מטומאת איתרבי  מהיכא אימורין טומאת מכדי 
היכא  כל האימורין, את לרבות לה'" "אשר שם) (ויקרא
היכא  כל אימורין. לטומאת איתיה בשר, לטומאת דאיתיה
אימורין". לטומאת ליתיה בשר, לטומאת דליתיה

אסור 43) מדרבנן אבל התורה, מדין בטומאה נאכל שאז
כאן  שהמדובר למעלה וראה ט .) הלכה (להלן באכילה

זריקה. לפני  שחיטה, אחר כשנטמאו

.Ë‰˜ÈÊ Ì„˜ eav‰  e‡ÓËÂ ‰‰Ëa e‰eËÁL¿»¿»√»¿ƒ¿¿…«ƒ…∆¿ƒ»
‡nL ‰Êb .ÏÎ‡È ‡Ï ÁÒt‰Â Ìc‰ ˙‡ ˜BÊ ≈∆«»¿«∆«…≈»≈¿≈»∆»
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.ÌÈna ÏMÓ ÏLe ‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡ :Ó‡pL∆∆¡««…¿ƒ∆»»≈¿À»«»ƒ
ÈÙÏ ,˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡  ˙Á‡k ÏMÓe ‡ ÏÎ‡»«»¿À»¿««≈∆∆»««¿ƒ

„Á‡ Â‡Ïa ˙BÏÏÎ Ô‰ÈML12B‡ ‡ epnÓ ÏÎ‡ . ∆¿≈∆ƒ¿»¿«∆»»«ƒ∆»
ÈÏˆ Ì‡ Èk :Ó‡pL .‰˜BÏ BÈ‡  ÌBÈ „BÚaÓ ÏMÓ¿À»ƒ¿≈∆∆∆¡«ƒƒ¿ƒ

ÈÏˆ BÏÎ‡Ï ‰ÂˆnL ‰ÚLa ;L‡13˙ÏÈÎ‡ ÏÚ iÁ  ≈¿»»∆ƒ¿»¿»¿»ƒ«»«¬ƒ«
eËt  ÌBÈ „BÚaÓ Ï‡ ,ÏMÓe ‡14. »¿À»¬»ƒ¿»

א.9) צה, שם מכזית 10)משנה, פחותה אכילה שאין
שאמרו: - א מא, בפסחים נראה וכן ו). הערה (למעלה
לך  אמרתי  ובשל, נא וכו' ת"ל וכו' כזית אכל "יכול

חייב )". כזית ראוי11)(שהאוכל אינו ועדיין מעט  שנצלה
שגם  - ב  צה, שם מפורש וכן ה"ו. להלן ראה אדם, לאכילת
נא". ממנו תאכלו "אל של לאו יש שני , בפסח 

כלל 12) המצוות' ב 'ספר רבינו גירסת (לפי  א מא, בפסחים
מבושל  שתים, לוקה נא אכל אביי , "אמר לו) עמ ' תשיעי 
שסבר  מפני  ("וזה שלש לוקה ומבושל נא שתים, לוקה
שני על עבר נא שאכל ובשעה שבכללות, לאו על לוקין
הבא  לאו והשני  נא, ממנו תאכלו אל מהן האחד לאוין,
שלא  אכלו והרי  צלי , אלא תאכלו אל אמר כאילו מכללא,
על  אחת שלש, לדעתו לוקה ומבושל נא אכל ואם צלי .
אכילתו  על ושלישית מבושל, אכילתו על ושנית נא, אכילתו
על  לוקין אין אמר ורבא שם), המצוות' ב 'ספר – צלי " שלא
דאמרי ואיכא לקי . מיהא חדא דאמרי  איכא שבכללות. לאו
דחסימה". כלאו לאויה מייחד דלא משום לקי , לא נמי  חדא

שור "כל  תחסום לא ד) כה, (דברים יתעלה אמרו ומר,
זה  לאו אבל אחד, דבר על המזהיר אחד לאו שהוא בדישו,
וכבר  עליו. לוקין אין ומבושל, נא דברים, שני  על המזהיר
לאו  על לוקין אין (סג.) סנהדרין בגמרא שהתבאר ידעת
אחת  לוקה שהוא והנכון, אביי . דברי  נדחים ולכן שבכללות,
בלבד  אחת – ומבושל נא או מבושל או נא שאכל בין
עליו). משיג הרמב "ן ובהשגות שם, המצוות' ('ספר לוקה"
שם  גם מפרש שרבינו ה"ג, סנהדרין מהל' בפי "ח  גם וראה
לאו  הוא מבושל ובשל נא ממנו תאכלו אל שהפסוק 
רק  כי ֿאם שתים והמבושל הנא על לוקין ואין שבכללות,

שם. בפסחים 'מאירי ' וראה ראה 13)אחת. בלילה, היינו
ה"ה. ב .14)להלן מא, בפסחים זה כל

.‰˙ÂˆÓ ÏÚ Ú  ÌBÈ „BÚaÓ ÈÏˆ ˙ÈÊk epnÓ ÏÎ‡»«ƒ∆¿«ƒ»ƒƒ¿»««ƒ¿«
‰ÏÈla  ‰f‰ ‰ÏÈla Oa‰ ˙‡ eÏÎ‡Â :Ó‡pL ;‰OÚ¬≈∆∆¡«¿»¿∆«»»««¿»«∆««¿»

‡e‰ ‰OÚ  ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ,ÌBia ‡ÏÂ15. ¿…«¿««»ƒ¿»¬≈¬≈

הוא 15) אם מב .) מא: (שם יהודה ורבי  רבנן מחלוקת
'עשה'. שהוא כרבנן ופסק  לאו, או 'עשה'

.Â‡16ÏÈÁ˙‰L Oa‰ ‡e‰ ‰Bz ÂÈÏÚ ‰È‰Ê‰L »∆ƒ¿ƒ»»»»«»»∆ƒ¿ƒ
˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡ BÈ‡Â ËÚÓ ‰ÏˆÂ e‡‰ ‰OÚÓ Ba«¬≈»¿ƒ¿»¿«¿≈»«¬ƒ«

ÔÈ„Ú Ì„‡17BÈ‡  ÈÁ Oa epnÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ . »»¬«ƒ¬»ƒ»«ƒ∆»»«≈
‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïhe ,‰˜BÏ18‡‰ ,L‡ ÈÏˆ :Ó‡pL ; ∆ƒ≈ƒ¿«¬≈∆∆¡«¿ƒ≈»

CÁ˙pL „Ú Bkˆ Ïk e‰Ïˆ .eÒ‡  ÈÏˆ BÈ‡L19 ∆≈»ƒ»»»»»¿«∆ƒ¿»≈
eËt  BÏÎ‡Â20. «¬»»

ה"ד.16) למעלה נא?17)ראה דמי , "היכי  א: מא, שם
('רבינו  מעט  שנצלה כגון אברנים". פרסאי  כדאמרי  רב , אמר

יהא 18)חננאל'). חי  כזית אכל יכול "ת"ר, שם: בפסחים,
ובשל  נא מבושל, ובשל נא ממנו תאכלו אל ת"ל חייב ,
אש". צלי  כי ֿאם ת"ל מותר יהא יכול חי , ולא לך אמרתי 

כל 20)שנשרף .19) צלאו יכול "ת"ר, שם: בפסחים,
מבושל  ובשל נא ממנו תאכלו אל ת"ל חייב , יהא צרכו
צרכו. כל שצלאו ולא לך, אמרתי  מבושל ובשל נא במים,
רש"י ). – (=שרוף  חרוכא" דשויא אשי , רב  אמר דמי , היכי 

.Ê‰Bz ÂÈÏÚ ‰È‰Ê‰L ÏMÓ21ÏMa˙pL ÔÈa  ¿À»∆ƒ¿ƒ»»»»≈∆ƒ¿«≈
ÌÈÓa22Ma˙pL ÔÈa˙Bt ÈÓa B‡ ÔÈ˜LÓ ‡La Ï23; ¿«ƒ≈∆ƒ¿«≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈≈

Ïk‰ ‰a  ÏMÓ ÏLe :Ó‡pL24. ∆∆¡«»≈¿À»ƒ»«…

ה"ד.21) למעלה "אל 22)ראה בתורה: מפורש שאיסורם
שם). (פסחים, במים" מבושל ובשל וגו' "כל 23)תאכלו

כיין  טומאה, לקבל שמכשירה מפירות היוצאת רטיבות
היוצאת  רטיבות וכל משקין, נקרא ה"ח ), להלן (ראה ושמן
מכשירה, שאינה פירות ושאר תפוחים או ורמונים מתותים
מ "ח ). פ "ב  פסחים ישראל' ('תפארת פירות" מי  נקרא

לא 24) הפסח  את מבשלין "אין ב : מ , פסחים משנה,
רבנן, "תנו (מא.) שם ובגמרא פירות", במי  ולא במשקין
אמרת  מנין. משקין שאר במים, אלא לי  אין - במים
טעם  נותנין אין =) טעמן מפיגין שאין מים ומה קלֿוחומר,
כלֿשכן. לא טעמן, שמפיגין משקים שאר אסורין, בתבשיל)
מכלֿמקום". מבושל ובשל תלמודֿלומר, וכו' אומר רבי 
רבי גם סובר שכן מפני  חכמים, נגד כרבי , רבינו ופסק 
כתב  וכן שם. וב 'ירושלמי ' בא, פרשת במכילתא עקיבא,
בפסח  הש"י  "ואמר לשונו: וזה שם, המשנה בפירוש רבינו
בלשון  הבישול איסור ששינה ולפי  במים, מבושל ובשל
במי בישלו ולאסור לרמוז שבא קיבלנו ובשל), =) מקור

קדר. צלי  בדין כה הערה ה"ח  להלן וראה פירות".

.ÁCk Á‡Â BÏMaL B‡ ,BÏMa Ck Á‡Â e‰Ï»̂»¿««»ƒ¿∆ƒ¿¿««»
e‰Ïˆ25‰„˜ ÈÏˆ e‰OÚL B‡ ,26Ï‡ .iÁ  BÏÎ‡Â »»∆»»¿ƒ¿≈»«¬»«»¬»

B˙B‡ CeÒÏ zÓ27L„e ÔÓLÂ ÔÈÈa28‡Le À»»¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿»
ÔÈ˜LÓ29ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁ ˙Bt ÈÓe30ÏaËÏ zÓe . «¿ƒ≈≈ƒ««ƒÀ»¿«≈

‰ÏˆpL Á‡ Oa‰31˙Bt ÈÓe ÌÈ˜LÓa32. «»»««∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿≈≈

משקין 25) שאר (שלומדים "ורבנן שם): (פסחים, בגמרא
מאי מבושל בשל האי  הקודמת) בהערה ראה מקלֿוחומר,
או  צלאו, ואח "כ בשלו לכדתניא: ליה מיבעי  להו, עבדי 
צלאו  ואח "כ בשלו בשלמא חייב , בשלו ואח "כ שצלאו
אש  צלי  הא בשלו, ואח "כ צלאו אלא בשליה. דהא חייב ,
יוצאין  דתניא: יוסי , רבי  מני  הא כהנא, רב  אמר אמאי . הוא
דבר  נימוח , שלא ובמבושל השרוי  ברקיק  מצה) (ידי ֿחובת
לא  אבל השרוי , ברקיק  יוצאין אומר: יוסי  רבי  מאיר. רבי 
אפוי מתורת יצא שבישלו (כיון נימוח  שלא אע "פ  במבושל
שבשלו  כיון שצלאו אע "פ  הבשר זה כך כמבושל, הוא והרי 
בפירושו  ר"ח  – כמבושל הוא והרי  צלי  מתורת יצא אח "כ
דאמר  הכא שאני  מאיר, רבי  תימא אפילו אמר עולא כאן).
שלכאורה  לתמוה ויש מכלֿמקום". מבושל ובשל קרא
בשלו  או בשלו ואח "כ שצלאו זה שדין הגמ ', מדברי  משמע 
הפסוק  מיתור לי ' דדרשי  לרבנן רק  הוא חייב , צלאו ואח "כ
שמרבה  כרבי , פסק  שרבינו ואע "פ  מבושל, בשל של
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קיי                  
         

(למעלה  פירות ומי  משקין מבושל" "ובשל של מהיתור
על  גם זה מפסוק  ללמוד ואין בסמוך) (להלן קדר וצלי  ה"ז)
הסובר  מאיר, דרבי  אליבא זה אין – בשלו ואחרֿכך צלאו
פסק  שרבינו יוסי  לרבי  אבל אפיה, מבטל בישול שאין
אפיה, מבטל שבישול ה"ו), ומצה חמץ  מהל' (פ "ו כמותו
מיוחד  לימוד לזה צריך ואין צלי  מבטל הוא כן כמו

מים 26)(לחםֿמשנה). בלא בקדירה אותו שמבשלין והוא
(רש"י משמנו הנפלטין (ב )מים אלא משקה שום ובלא

משקין פ  כמו הוא, אף  נלמד קדר" "צלי  וחיוב  מא.). סחים
(גמרא  דרבי  אליבא מבושל" "ובשל הפסוק  מן פירות, ומי 
שהוא  ממה חוץ  ה"ז, למעלה כמותו פוסק  שרבינו שם),
אחר" דבר צלי  ולא אש, "צלי  של 'עשה' באיסור גם נאסר

איכא. ד"ה שם ב 'תוספות' וראה ה"ט . משנה 27)כדלהלן
במי ולא במשקין לא הפסח  את מבשלין "אין מ :) (שם
בשעת  "סכין שם: וברש"י  בהן". אותו סכין אבל וכו' פירות
מצינו  שלא (ואף ֿעלֿפי  ל. הערה להלן וראה צלייתו",
שסיכה  היא סברא ובוודאי  זו, להלכה מקור שום בגמרא
הסוברים  לדעת מקור לזה יש – כבישול אינה צלייתו בשעת
וברמב "ם  ס "א, עו סי ' ביו"ד (ראה הדחה צריך אינו שצלי 
 ֿ וכסף  ובמגידֿמשנה הי "ב , אסורות מאכלות מהל' פ "ו
אינו  צלייתו, בעת דם עליו שנמצא שאע "פ  הרי  שם), משנה

ליתא.28)כבישול). רומי , ובדפוס  תימן בכת"י 
הקודמות).29) בהערות למעלה ראה דם, (היינו
במשקין 30) לא הפסח  את מבשלין "אין שנו: שם במשנה,

שלא  הרי  בהן". אותו ומטבילין סכין אבל פירות, במי  ולא
נראה  וכן פירות. ובמי  במשקין אלא ולהטביל לסוך  התירו
אע "פ  ושמן יין שסכו "פסח  פ "ה) (פסחים בתוספתא
מזה  משמע  בישול", משום בו אין למטה, ממעלה שמנטף 
מבאר  שם דוד' וב 'חסדי  מים. ולא ושמן יין שדווקא
לבשל  האיסור את שלמד רבי , דעת לפי  היא שהתוספתא
"ובשל  הפסוק  מיתור משקין, ושאר פירות במי  הפסח  את
יותר  קרובים שמים לסברא מקום יש זה, ולפי  מבושל".
 ֿ מקל שלמדו לרבנן אבל המשקין, יתר מכל בישול לענין
שפסק  ורבינו ממים. גרועים משקין שאר אדרבא וחומר,
במים  לסוך שאסור התוספתא, כדברי  כאן פסק  כרבי , בה"ז

צלייתו. "אבל 31)בשעת רבינו: כתב  המשניות, בפירוש
ש"אחר  ונראה שנצלה". אחר בהן אותו ומטבילין סכין
היינו  "סכין" אבל "מטבילין", על אלא אינו שכתב  שנצלה"
כו. הערה למעלה ראה רש"י , שפירש כמו שנצלה בשעה

('מאירי ').32) המים מן חוץ 

.ËÈÏk B‡ Ô‡ ÈÏk Èab ÏÚ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡≈ƒ∆«∆«««≈¿ƒ∆∆¿ƒ
˙BÎzÓ33Á‡ „ ÈÏˆ ‡Ï  L‡ ÈÏˆ :Ó‡pL ;34. «»∆∆¡«¿ƒ≈…¿ƒ»»«≈

 e‡‰ Ba ËÏLzL È„k wÓ ÈÏk ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»¿ƒ¿À»¿≈∆ƒ¿…»
ÂÈÏÚ ÔÈÏBˆ35˙ÎzÓ ÏL „etLa B˙B‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡Â .36, ƒ»»¿≈ƒ¿«∆«∆∆

BÓB˜Ó ‰ÏBˆÂ ÌÁ Blk „etM‰ È‰L37. ∆¬≈««À«¿∆¿

על 33) לא הפסח  את צולין "אין עד.): (פסחים במשנה
שניה  ובמשנה ברזל)". של טס  =) האסכלא על ולא השפוד

מק  את יקלוף  תנור, של בחרסו "נגע  עה:) (להלן (להלן ומו"
מתכת  של תנור ובין אבן של תנור בין ומשמע  הי "א),

כאן). בגמרא.34)(כסף ֿמשנה - א עד, שם

ולא 35) השפוד על לא הפסח  את צולין "אין שם: במשנה,
שאמר  גמליאל ברבן מעשה צדוק , רבי  אמר האסכלא. על
ובגמרא  האסכלא". על הפסח  את לנו וצלה צא עבדו, לטבי 
והכי מחסרא חסורי  – לסתור? "מעשה אמרו: עה.) (שם
"והוא  הראב "ד: וכתב  מותר". - מנוקבת אסכלא ואם קתני ,
את  יקלוף  תנור של בחרסו נגע  אמרו שהרי  בכלי , יגע  שלא
נקט  ורק  בכלי , יגע  שלא כוונתו רבינו שגם ואפשר מקומו".

אחד). בלשון (כסף ֿמשנה הגמרא שם.36)לשון משנה,
וקמטוי37) כולו, חם מקצתו דחם "איידי  שם: בגמרא,

צלי ולא אש, צלי  יב ) (שמות אמר ורחמנא השפוד, מחמת
שאין  השפוד של הקצוות כשמתחממים פירוש: אחר". דבר
ונצלה  בבשר, תחוב  שהוא החלק  גם מתחמם בשר, עליהן
ה"י להלן וראה האש. מחמת ולא החום מחמת הבשר

עץ . של בשפוד אותו שצולים

.Èe‰Ï˙Â L‡‰ Ïk ˙‡ Û‚Â epz‰ ˙‡ ˜Èq‰ƒƒ∆««¿»«∆»»≈¿»»
epza38e‰ÏˆÂ39ÈÏˆ ‰Ê ÔÈ‡L ,eÒ‡ ‰Ê È‰  ««¿»»¬≈∆»∆≈∆¿ƒ

L‡40BÎ˙Á .41e‰Ï˙Â42ÈÏˆ ‰Ê È‰  ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ≈¬»¿»»««≈∆»ƒ¬≈∆¿ƒ
L‡43˙ÈÒÁ B‡ „ÈÒ Èab ÏÚ e‰Ïˆ .44ÈnÁ B‡ ≈»»««≈ƒ«¿ƒ«≈

‰ÈË45„ˆÈk .L‡ ÈÏˆ ‰Ê ÔÈ‡L ,eÒ‡ ‰Ê È‰  ¿∆¿»¬≈∆»∆≈∆¿ƒ≈≈«
?B˙B‡ ÔÈÏBˆ46B˙e˜ ˙Èa „Ú ÂÈt CBzÓ BÁBz ƒ¬ƒƒ«≈¿»

ıÚ ÏL „etLa47L‡‰Â epz‰ CB˙Ï e‰ÏB˙Â ¿«∆≈¿≈¿««¿»≈
‰hÓÏ48.BÏ ‰ˆeÁ epza ÂÈÚÓ Èe ÂÈÚk ‰ÏB˙Â . ¿«»¿∆¿»»¿≈≈»««»

‡e‰ ÏeMa ÔÈÓk ‰fL ,BÎB˙a ÌzÈ ‡ÏÂ49„etLÂ . ¿…ƒ¿≈¿∆∆¿ƒƒ¿«
B˙iÏˆÏ ÔÈBa eÈ‰ ÔBn ÏL50˙‡ ˜ÊÈ ‡lL È„k , ∆ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿…∆

e‰ÏMÈÂ ÂÈÓÈÓ51. ≈»ƒ«¿≈

הפסח ,38) את בו וצלה וגרפו שהסיקו "תנור שם: בגמרא,
מפרשו  אתה זה ודבר כתב : שם ה'מאירי ' אש". צלי  זה אין
הוצרך  לא התנור, בקרקע  שהניחו תאמר שאם בשתלאו,
של  בחרסו נגע  שאפילו במשנתנו נתבאר שהרי  ללמדה,

מקומו. את קולף  התנור.39)תנור אלא 40)מחום
ולא  דוקא האש על שיצלוהו הקפידה והתורה אש, תולדות
(שמות  אש" "צלי  פעמיים כתבה שהרי  האש, תולדות על
אל  כו' אש צלי  הזה בלילה הבשר את "ואכלו ח ֿט ): יב ,
אש" צלי  אם כי  במים מבושל ובשל נא ממנו תאכלו

שם). על 41)(בגמרא, שטוח  להעמידו לבטנו קורעו
בשנים  חתכו מפרש ורש"י  שם). פסחים ('מאירי ' הגחלים
הי "א  פ "י  להלן וראה צלייתו, למהר מקומות ושלושה
שלם. אותו צולין אלא אותו מחתכין אין שלכתחילה

שם 42) בתוספתא וכן גחלים". גבי  על "ונתנו שם: בגמרא
להשמיענ  שבא ואפשר לוחשות פ "ה. גחלים שרק  ו

הם  תליה, עלֿידי  גם עליהם לצלות שאפשר (=בוערות),
אש". "צלי  אינם (ֿכבויות) עמומות גחלים אבל אש", "צלי 
"וצלהו". תימן: ובכת"י  ב . עה, שם בגמרא נראה וכן

שאין 43) בגמרא, שם ומשמע  רבי . בשם שם, ברייתא
של  בגחלים לא אבל עץ , של בגחלים אלא אמורים הדברים

ה'מאירי '. כתב  וכן סיד 44)מתכת, מין היא חרסית
בגפסית  רותח  "בסיד שם: ובגמרא א). חרס  ערך ('ערוך'
כאש. דינם אין מיוחד, ריבוי  שבלי  מבואר ושם רותח ".

חומם 45) ונשתמר לירושלים שהביאום וכגון א. מא, פסחים
סו). עמ ' מד כרך ב "סיני " (וראה טל'). שם 46)('אגלי 
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.ÌÈna ÏMÓ ÏLe ‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡ :Ó‡pL∆∆¡««…¿ƒ∆»»≈¿À»«»ƒ
ÈÙÏ ,˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡  ˙Á‡k ÏMÓe ‡ ÏÎ‡»«»¿À»¿««≈∆∆»««¿ƒ

„Á‡ Â‡Ïa ˙BÏÏÎ Ô‰ÈML12B‡ ‡ epnÓ ÏÎ‡ . ∆¿≈∆ƒ¿»¿«∆»»«ƒ∆»
ÈÏˆ Ì‡ Èk :Ó‡pL .‰˜BÏ BÈ‡  ÌBÈ „BÚaÓ ÏMÓ¿À»ƒ¿≈∆∆∆¡«ƒƒ¿ƒ

ÈÏˆ BÏÎ‡Ï ‰ÂˆnL ‰ÚLa ;L‡13˙ÏÈÎ‡ ÏÚ iÁ  ≈¿»»∆ƒ¿»¿»¿»ƒ«»«¬ƒ«
eËt  ÌBÈ „BÚaÓ Ï‡ ,ÏMÓe ‡14. »¿À»¬»ƒ¿»

א.9) צה, שם מכזית 10)משנה, פחותה אכילה שאין
שאמרו: - א מא, בפסחים נראה וכן ו). הערה (למעלה
לך  אמרתי  ובשל, נא וכו' ת"ל וכו' כזית אכל "יכול

חייב )". כזית ראוי11)(שהאוכל אינו ועדיין מעט  שנצלה
שגם  - ב  צה, שם מפורש וכן ה"ו. להלן ראה אדם, לאכילת
נא". ממנו תאכלו "אל של לאו יש שני , בפסח 

כלל 12) המצוות' ב 'ספר רבינו גירסת (לפי  א מא, בפסחים
מבושל  שתים, לוקה נא אכל אביי , "אמר לו) עמ ' תשיעי 
שסבר  מפני  ("וזה שלש לוקה ומבושל נא שתים, לוקה
שני על עבר נא שאכל ובשעה שבכללות, לאו על לוקין
הבא  לאו והשני  נא, ממנו תאכלו אל מהן האחד לאוין,
שלא  אכלו והרי  צלי , אלא תאכלו אל אמר כאילו מכללא,
על  אחת שלש, לדעתו לוקה ומבושל נא אכל ואם צלי .
אכילתו  על ושלישית מבושל, אכילתו על ושנית נא, אכילתו
על  לוקין אין אמר ורבא שם), המצוות' ב 'ספר – צלי " שלא
דאמרי ואיכא לקי . מיהא חדא דאמרי  איכא שבכללות. לאו
דחסימה". כלאו לאויה מייחד דלא משום לקי , לא נמי  חדא

שור "כל  תחסום לא ד) כה, (דברים יתעלה אמרו ומר,
זה  לאו אבל אחד, דבר על המזהיר אחד לאו שהוא בדישו,
וכבר  עליו. לוקין אין ומבושל, נא דברים, שני  על המזהיר
לאו  על לוקין אין (סג.) סנהדרין בגמרא שהתבאר ידעת
אחת  לוקה שהוא והנכון, אביי . דברי  נדחים ולכן שבכללות,
בלבד  אחת – ומבושל נא או מבושל או נא שאכל בין
עליו). משיג הרמב "ן ובהשגות שם, המצוות' ('ספר לוקה"
שם  גם מפרש שרבינו ה"ג, סנהדרין מהל' בפי "ח  גם וראה
לאו  הוא מבושל ובשל נא ממנו תאכלו אל שהפסוק 
רק  כי ֿאם שתים והמבושל הנא על לוקין ואין שבכללות,

שם. בפסחים 'מאירי ' וראה ראה 13)אחת. בלילה, היינו
ה"ה. ב .14)להלן מא, בפסחים זה כל

.‰˙ÂˆÓ ÏÚ Ú  ÌBÈ „BÚaÓ ÈÏˆ ˙ÈÊk epnÓ ÏÎ‡»«ƒ∆¿«ƒ»ƒƒ¿»««ƒ¿«
‰ÏÈla  ‰f‰ ‰ÏÈla Oa‰ ˙‡ eÏÎ‡Â :Ó‡pL ;‰OÚ¬≈∆∆¡«¿»¿∆«»»««¿»«∆««¿»

‡e‰ ‰OÚ  ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ,ÌBia ‡ÏÂ15. ¿…«¿««»ƒ¿»¬≈¬≈

הוא 15) אם מב .) מא: (שם יהודה ורבי  רבנן מחלוקת
'עשה'. שהוא כרבנן ופסק  לאו, או 'עשה'

.Â‡16ÏÈÁ˙‰L Oa‰ ‡e‰ ‰Bz ÂÈÏÚ ‰È‰Ê‰L »∆ƒ¿ƒ»»»»«»»∆ƒ¿ƒ
˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡ BÈ‡Â ËÚÓ ‰ÏˆÂ e‡‰ ‰OÚÓ Ba«¬≈»¿ƒ¿»¿«¿≈»«¬ƒ«

ÔÈ„Ú Ì„‡17BÈ‡  ÈÁ Oa epnÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ . »»¬«ƒ¬»ƒ»«ƒ∆»»«≈
‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïhe ,‰˜BÏ18‡‰ ,L‡ ÈÏˆ :Ó‡pL ; ∆ƒ≈ƒ¿«¬≈∆∆¡«¿ƒ≈»

CÁ˙pL „Ú Bkˆ Ïk e‰Ïˆ .eÒ‡  ÈÏˆ BÈ‡L19 ∆≈»ƒ»»»»»¿«∆ƒ¿»≈
eËt  BÏÎ‡Â20. «¬»»

ה"ד.16) למעלה נא?17)ראה דמי , "היכי  א: מא, שם
('רבינו  מעט  שנצלה כגון אברנים". פרסאי  כדאמרי  רב , אמר

יהא 18)חננאל'). חי  כזית אכל יכול "ת"ר, שם: בפסחים,
ובשל  נא מבושל, ובשל נא ממנו תאכלו אל ת"ל חייב ,
אש". צלי  כי ֿאם ת"ל מותר יהא יכול חי , ולא לך אמרתי 

כל 20)שנשרף .19) צלאו יכול "ת"ר, שם: בפסחים,
מבושל  ובשל נא ממנו תאכלו אל ת"ל חייב , יהא צרכו
צרכו. כל שצלאו ולא לך, אמרתי  מבושל ובשל נא במים,
רש"י ). – (=שרוף  חרוכא" דשויא אשי , רב  אמר דמי , היכי 

.Ê‰Bz ÂÈÏÚ ‰È‰Ê‰L ÏMÓ21ÏMa˙pL ÔÈa  ¿À»∆ƒ¿ƒ»»»»≈∆ƒ¿«≈
ÌÈÓa22Ma˙pL ÔÈa˙Bt ÈÓa B‡ ÔÈ˜LÓ ‡La Ï23; ¿«ƒ≈∆ƒ¿«≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈≈

Ïk‰ ‰a  ÏMÓ ÏLe :Ó‡pL24. ∆∆¡«»≈¿À»ƒ»«…

ה"ד.21) למעלה "אל 22)ראה בתורה: מפורש שאיסורם
שם). (פסחים, במים" מבושל ובשל וגו' "כל 23)תאכלו

כיין  טומאה, לקבל שמכשירה מפירות היוצאת רטיבות
היוצאת  רטיבות וכל משקין, נקרא ה"ח ), להלן (ראה ושמן
מכשירה, שאינה פירות ושאר תפוחים או ורמונים מתותים
מ "ח ). פ "ב  פסחים ישראל' ('תפארת פירות" מי  נקרא

לא 24) הפסח  את מבשלין "אין ב : מ , פסחים משנה,
רבנן, "תנו (מא.) שם ובגמרא פירות", במי  ולא במשקין
אמרת  מנין. משקין שאר במים, אלא לי  אין - במים
טעם  נותנין אין =) טעמן מפיגין שאין מים ומה קלֿוחומר,
כלֿשכן. לא טעמן, שמפיגין משקים שאר אסורין, בתבשיל)
מכלֿמקום". מבושל ובשל תלמודֿלומר, וכו' אומר רבי 
רבי גם סובר שכן מפני  חכמים, נגד כרבי , רבינו ופסק 
כתב  וכן שם. וב 'ירושלמי ' בא, פרשת במכילתא עקיבא,
בפסח  הש"י  "ואמר לשונו: וזה שם, המשנה בפירוש רבינו
בלשון  הבישול איסור ששינה ולפי  במים, מבושל ובשל
במי בישלו ולאסור לרמוז שבא קיבלנו ובשל), =) מקור

קדר. צלי  בדין כה הערה ה"ח  להלן וראה פירות".

.ÁCk Á‡Â BÏMaL B‡ ,BÏMa Ck Á‡Â e‰Ï»̂»¿««»ƒ¿∆ƒ¿¿««»
e‰Ïˆ25‰„˜ ÈÏˆ e‰OÚL B‡ ,26Ï‡ .iÁ  BÏÎ‡Â »»∆»»¿ƒ¿≈»«¬»«»¬»

B˙B‡ CeÒÏ zÓ27L„e ÔÓLÂ ÔÈÈa28‡Le À»»¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿»
ÔÈ˜LÓ29ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁ ˙Bt ÈÓe30ÏaËÏ zÓe . «¿ƒ≈≈ƒ««ƒÀ»¿«≈

‰ÏˆpL Á‡ Oa‰31˙Bt ÈÓe ÌÈ˜LÓa32. «»»««∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿≈≈

משקין 25) שאר (שלומדים "ורבנן שם): (פסחים, בגמרא
מאי מבושל בשל האי  הקודמת) בהערה ראה מקלֿוחומר,
או  צלאו, ואח "כ בשלו לכדתניא: ליה מיבעי  להו, עבדי 
צלאו  ואח "כ בשלו בשלמא חייב , בשלו ואח "כ שצלאו
אש  צלי  הא בשלו, ואח "כ צלאו אלא בשליה. דהא חייב ,
יוצאין  דתניא: יוסי , רבי  מני  הא כהנא, רב  אמר אמאי . הוא
דבר  נימוח , שלא ובמבושל השרוי  ברקיק  מצה) (ידי ֿחובת
לא  אבל השרוי , ברקיק  יוצאין אומר: יוסי  רבי  מאיר. רבי 
אפוי מתורת יצא שבישלו (כיון נימוח  שלא אע "פ  במבושל
שבשלו  כיון שצלאו אע "פ  הבשר זה כך כמבושל, הוא והרי 
בפירושו  ר"ח  – כמבושל הוא והרי  צלי  מתורת יצא אח "כ
דאמר  הכא שאני  מאיר, רבי  תימא אפילו אמר עולא כאן).
שלכאורה  לתמוה ויש מכלֿמקום". מבושל ובשל קרא
בשלו  או בשלו ואח "כ שצלאו זה שדין הגמ ', מדברי  משמע 
הפסוק  מיתור לי ' דדרשי  לרבנן רק  הוא חייב , צלאו ואח "כ
שמרבה  כרבי , פסק  שרבינו ואע "פ  מבושל, בשל של
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א. כולו 47)עד, מתחמם אינו השפוד ראש מתחמם שאם
להלן  וראה ה"ט . למעלה ראה מתכת, של כשפוד ואינו

זו. הלכה צלי48)בסוף  זה אין האש כל את גרף  שאם
זו. הלכה בתחילת ראה את 49)אש, "ונותן שם: במשנה,

עקיבא  רבי  הגלילי . יוסי  רבי  דברי  לתוכו, מיעיו ובני  כרעיו
והלכה  לו". חוצה תולין אלא זה, הוא בישול כמין אומר,

מחבירו. עקיבא שפוד 50)כרבי  "מביאין שם: במשנה,
הוא  מדרבנן אלא מדאורייתא, שרי  עץ  "וכל רימון", של
אחר  עץ  הוה אי  כמבושל, דמחזי  רמון של שיהא דאמר
דאפילו  נראה ז"ל רבינו ומדברי  בגמרא, שם כדאיתא
רימון" של בוררין שהיו הוא ולכתחילה עץ , כל שרי  מדרבנן
כתב , כאן המשנה על שלמה' וב 'מלאכת ספר'). ('קרית
רימון" של שפוד "מביאין המשנה דברי  את פירש שרבינו
"אין  המשנה: מדברי  נראה שכן המובחר, מן למצוה שהוא
של  שהם האסכלא" על ולא השפוד על לא הפסח  את צולין

מותר. עץ  כל של שבשפוד משמע  שפוד 51)מתכת, כי 
יוצא  בסכין, וחותכן ענפים מהם שיוצא ידי  על אחר מעץ 
בו  ואין הוא חלק  רימון עץ  ואילו החתך, דרך מים מהם
נחתך, ששם מראשו אלא ממנו יוצאים המים ואין ענפים,

שם). (גמרא, הפסח  לקרבן חוץ  יוצא וראשו

.‡È˙‡ ÛÏ˜È  epz ÏL BÒÁa Oa‰ Ú‚»««»»¿«¿∆«ƒ¿…∆
BÓB˜Ó52ÒÁ‰ ÈÏˆ ‡e‰L ÈtÓ ,53. ¿ƒ¿≈∆¿ƒ«∆∆

עה,52) שם (פסחים 53)ב .משנה, הוא אש צלי  ולאו
עה.).

.ÈBaËÓ ÛË54ÒÁ‰ ÏÚ55ÂÈÏÚ ÊÁÂ56ÏhÈ  »«≈»¿««∆∆¿»«»»ƒ…
BÓB˜Ó ˙‡57‰Ál‰Â ˜n‰ ÏkL ;58epnÓ LÙzL ∆¿∆»«»»¿«≈»∆ƒ¿ƒ∆

.ÈÏˆ Oa dÈ‡ È‰L ,‰eÒ‡ ‰ÏviLk¿∆ƒ»∆¬»∆¬≈≈»»»»ƒ

שם.54) שם).55)משנה, (גמרא, התנור של רותח  חרס 
הפסח .56) בשר כאן 57)על להסתפק  ואין שם, שנבלע 

צריך  אלא הי "א), (למעלה בחרס  הבשר כבנגע  דקה בקליפה
נבלע  הרוטב  של שהשומן אצבע , בעובי  יפה יפה נטילה
רומי : ובדפוס  תימן ובכת"י  שם). (רש"י  הרבה בתוכו
שטעותֿסופר  שכתב  משנה' 'כסף  ועי ' מקומו", את "יקלוף 
כלפנינו. מקומו" את "יטול מצא: מדוייקת בנוסחא וכי  היא,

את 58) למעלה) (ראה "יקלוף  רומי : ובדפוס  תימן (בכת"י 
והחלה  המרק  שכל שנטף , החרש צלי  שהוא מפני  מקומו
וכו' המרק  "שכל הזה הקטע  שכל נראה זה ולפי  וכו'".
הי "ג  להלן אלא לכאן, שייך אינו צלי ", בשר אינה שהרי 
שנטף ". החרש צלי  שהוא "מפני  אסר כאן שהרי  סולת, גבי 
וכמבואר  אמורים, הדברים רותחת, שהיא תנור, של ובחרש
הבאה). בהערה להלן וראה שם. בגמרא וכמפורש למעלה

.‚ÈBÓB˜Ó ˙‡ ÛÏ˜È  ˙Ïq‰ ÏÚ BaËÓ ÛË»«≈»¿««…∆ƒ¿…∆¿
epÎÈÏLÈÂ59. ¿«¿ƒ∆

המרק 59) "כל יב : שבהלכה הקטע  שייך שכאן (כנראה
הקודמת). בהערה (ראה צלי " בשר אינה שהרי  כו' והליחה
שם  בגמרא שאמרו וכמו צוננת, בסולת שמדובר ונראה
צוננת  החרס  שאם עליו וחזר החרס  על מרוטבו נטף  בענין
ברש"י שהובאה הספרים גירסת (לפי  בקליפה אלא צורך אין

מפני קליפה, צריך צונן, שהחרס  ואע "פ  אקורי ) ד"ה שם
הפסח  ואוסר אסור והוא בשר, אינו מהפסח  שיצא שהמרק 
הסולת  על מרוטבו בנטף  כן וכמו שם). ב 'תוספות' (וראה
בפירוש  הוא כן ואמנם כנ"ל. קליפה, צריכה – צוננת שהיא
אסור  "כי  וז"ל: הסולת, על מרוטבו נטף  על שם המשניות
שיזוב  מה אבל בעצמותו, שנשאר מה אלא ממנו לאכול
רבינו  הביא לא למה להבין יש אבל כמרק ". הוא הרי  ממנו
צריך  רותח  שברוטב  המשנה, לפירוש הגמרא כמסקנת
מקומו". את "יקמוץ  תימן: בכת"י  ואמנם מקומו. את לקמוץ 
ועי ' רותחת, בסולת הגמרא וכמסקנת במשנה כמפורש

כסף ֿמשנה).

.„ÈBÎÒ60ÔÓLa61ÌÈ‰k‰ ˙eÁ Ì‡ :‰Óez ÏL »¿∆∆∆¿»ƒ¬««…¬ƒ
eÏÎ‡È 62Ï‡OÈ ÏL Ì‡Â ;63‡e‰ ÈÁ Ì‡ :64 …¿¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ«
epÁÈ„È65bÈÂ66ÈÏˆ Ì‡Â ,67ÔBˆÈÁ‰ ˙‡ ÛÏ˜È 68. ¿ƒ∆ƒ«≈¿ƒ»ƒƒ¿…∆«ƒ

ÈL OÚÓ ÏL ÔÓLa BÎÒ69ÏÚ ÌÈÓ„ epOÚÈ ‡Ï  »¿∆∆∆«¬≈≈ƒ…«¬∆»ƒ«
ÌÈÏLeÈa ÈL OÚÓ ÔÈ„Bt ÔÈ‡L ;‰eÁ Èa70, ¿≈¬»∆≈ƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ

BÓB˜Óa e‡aL BÓk71ÌÈÁÒt ÈL ÔÈÏBˆ ÔÈ‡Â . ¿∆≈«¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿»ƒ
˙Á‡k72˙BBÚz‰ ÈtÓ ,73‰ÏËÂ È„‚ elÙ‡ .74. ¿««ƒ¿≈««¬¬ƒ¿ƒ¿»∆

ב .60) עה, שם משנה, הפסח . ה"ח 61)את למעלה ראה
וכו'. ושמן ביין אותו לסוך מותרים 62)שמותר הם שהרי 

בתרומה.63)בתרומה. וצונן,64)שאסורים  חי  כלומר
תרומה. של בשמן שסכו הצליה לפני  דיו 65)ונזכר בצונן

א. עו, שם ראה שלא 66)בהדחה, הבשר, מעל המים
במים. לסוכו שאסור ה"ח  למעלה וראה עמהם. יצלה

חם 67) הבשר בעוד הצליה אחר או הצליה בעת שסך
כתבו  ואם, ד"ה (שם) וב 'תוספות' עה:) פסחים ('מאירי '
מתוך  בולע , הוא הבשר, נצטנן וכבר הצליה אחר שאפילו

רך. החיצונה.68)שהוא מותר 69)הקליפה שהוא
('מאירי '). בירושלים לפי70)לישראל - ב  עה, שם משנה,

לפי , ד"ה שם שב 'תוספות' ספרים" ו"יש שלפנינו, הנוסחא
השמן  את שפודה שמדובר נראה זה ולפי  שם, ברש"י  וראה

שם. ב 'תוספות' ראה המעות, מעשר 71)על מהל' פ "ב 
ה"ח . רבעי  ונטע  ב .72)שני  עו, פסחים ברייתא,

שלא 73) נאכלים שהפסחים ונמצא הקרבנות, יתחלפו שמא
כלֿכך.74)למנוייהם. בהם מצוי  החילוף  שאין

כלומר  הרגל", "מפני  הטעם נאמר פ "ה פסחים ובתוספתא
חננאל' 'רבינו פירש וכן כאחד. וגדי  גדי  לצלות יתרגלו שלא

שם.

.ÂË˙BÓB˜Ó ‰nÎa e‡a k75ÁÒt‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿¿«»¿∆≈«∆«
‰Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ‰Ï È„k ,˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ÏÎ‡76, ∆¡»∆»«¬¿≈¿«¿ƒƒ»¬≈»

„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk ÏÎ‡iL ‰Bz ÔÈ„Â¿ƒ»∆≈»≈»««¿»«∆«¬∆«
ÁM‰77‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰a e‡a Îe .78‡e‰L , «««¿»≈«¿¿ƒ¿»≈«»∆

B˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa Ïl‰ ÔeÚË79‰eÁ Èa ÔÈ‡LÂ , »«≈ƒ¿«¬ƒ»¿∆≈¿≈¬»
‰La eÓcpL Á‡ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÊBÁ80elÙ‡ , ¿ƒ¿¿ƒ««∆ƒ¿¿¿≈»¬ƒ

.‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»

שם 75) ואף  אחד, במקום אלא רבינו בדברי  כן נמצא לא
מעשה  מהל' פ "י  ראה הקרבנות, בשאר אלא בפסח  אינו

ה"ח . עמוד 76)הקרבנות שיעלה אחר לאכול יבוא שלא
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פ "ו  וראה א. ב , בברכות רש"י  ראה כרת, ויתחייב  השחר
שם. ד ובהערה ה"א ומצה חמץ  עקיבא,77)מהל' כרבי 

משנה  שסתם ועוד). ט . (ברכות עזריה בן אלעזר כרבי ולא
בזבחים  משנה שסתם ואף ֿעלֿפי  כוותיה. - ב  כ, במגילה
לי מה כראב "ע , היא מקומות ועוד ב  קכ, ובפסחים ב  נו,
מחבירו  עקיבא כרבי  וההלכה סתמא, תרי  לי  מה סתמא, חד
ומצה  חמץ  מהל' פ "ו ומגידֿמשנה ב . קכ, פסחים ('מאירי '

נרדמו.78)שם). לענין הי "ד ושם הלל. לענין ה"י , פ "ח 
הלל 79) טעון ראשון שפסח  - א צה, פסחים משנה,

הט "ו. פ "י  להלן וראה כל 80)באכילתו. נשתקעו כלומר,
קוראים  (שאם נתנמנמו רק  אם אבל בשינה, החבורה בני 
שנשתקעו  או החבורה בני  כל קכ:) פסחים עונים, הם להם
אחר  ואוכלין חוזרין – החבורה מבני  מקצת רק  בשינה
זו, הלכה ומקור הי "ד). ומצה חמץ  מהל' (פ "ח  שניעורו
לא  - כולן יאכלו, - מקצתן "ישנו ב : קכ, פסחים במשנה
לא  - נרדמו יאכלו, - נתנמנמו אומר: יוסי  רבי  יאכלו.
ואומר  הסיפא על חולק  יוסי  שרבי  רבינו ומפרש יאכלו".
נתנמנמו  אבל יאכלו, לא - בשינה כולן נשתקעו אם שרק 
אם  שאף  והוא הרישא, על חולק  ואינו יאכלו. – כולן
מפרש  ורשב "ם יאכלו, החבורה מבני  מקצת בשינה נשתקעו
עמוד  ומצה, חמץ  בהל' ועיי "ש הרישא על חולק  יוסי  שרבי 

סא. הערה תמד

ה'תשע"ט  א' אדר כ"ד ו ' יום 

   1 
מוציאין 1) ואם בחבורה, אלא נאכל אינו שהפסח  יבאר

לחבורה. מחבורה

.‡‰eÁa ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ ÁÒt‰ ÔÓ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈ƒ«∆«≈≈∆»«¬»
˙Á‡2‰eÁ‰ ÔÓ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â .3ÏÎ‡iL ««¿≈ƒƒƒ∆ƒ«¬»∆≈»≈
da4˙ÈÊk epnÓ ‡ÈˆBn‰Â .5‰eÁÏ ‰eÁÓ Oa »¿«ƒƒ∆¿«ƒ»»≈¬»«¬»

OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa6‡ÈˆB˙ ‡Ï :Ó‡pL ;‰˜BÏ  ¿≈¬ƒ»»»∆∆∆¡«…ƒ
;ıeÁa epÁÈpiL ‡e‰Â .‰ˆeÁ Oa‰ ÔÓ ˙Èa‰ ÔÓƒ««ƒƒ«»»»¿∆«ƒ∆«
‰È˜Ú CÈˆ CÎÈÙÏ ,˙aLk Ba ‰e˙k ‰‡ˆB‰L∆»»¿»¿«»¿ƒ»»ƒ¬ƒ»
‡ÈˆBÓ Á‡ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â .˙aL ˙‡ˆB‰k ‰Áp‰Â¿«»»¿»««»¿≈ƒ««ƒ

ÁÒta7Û‚‡‰ ÔÓ .ÏÒÙ ÔBL‡‰ B‡ÈˆB‰L ÔÂÈkL ,8 «∆«∆≈»∆ƒ»ƒƒ¿«ƒ»¬«
ÌÈÙÏk  ÌÈÙÏÂ9ıeÁÏk  ıeÁÏÂ Û‚‡‰ ÔÓ ;10; ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»¬«¿«¿«

ıeÁÏk  Á˙t‰ ÈÚ ‡e‰L ,BÓˆÚ Û‚‡‰Â11. ¿»¬««¿∆√ƒ«∆«¿«
˙BBlÁ‰12ÌÈbb‰ .ÌÈÙÏk  ÌÈÏ˙k‰ ÈÚÂ ««»√ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ

˙Èa‰ ÏÏÎa ÔÈ‡  ˙BiÏÚ‰Â13. ¿»¬ƒ≈»ƒ¿«««ƒ

בהם 2) אותו יאכלו אשר הבתים על "תניא פו. בפסחים
בני (שני  חבורות בשתי  נאכל שהפסח  מלמד ז) יב , (שמות
- "יאכלו" שנאמר: בתים, בשני  אחד פסח  אוכלים אדם
שם). רש"י  - שניים - "בתים" אחד. פסח  - "אותו" שניים.
בשני אוכל אחד (אדם מקומות בשתי  אוכל האוכל יהא יכול
את  ההופכות חבורות בשתי  או חדרים בשני  כגון מקומות
שם, (שמות יאכל אחד בבית לומר תלמוד שם) רש"י  פניהם,
- למסורת אם יש סובר: יהודה (ר' יהודה ר' דברי  וכו' מו)
בשני ולא אחד בבית אוכלו אחד אדם משמע  כתיב , "יאכל"
רש"י ). - הרבה בתים כתיב  הרבה אוכלים גבי  אבל בתים,

בלבד, בהם אותו יאכלו אשר הבתים על אומר שמעון ר'
כל  יאכלו סובר: שמעון (ר' מקומות בשתי  אוכל שהאוכל
- שניים - ש"יאכלו" יהודה כר' ולא מהאוכלים ואחד אחד
לומר  תלמוד חבורות בשתי  נאכל יהא יכול רש"י ). פי  על
וקרינן  למקרא אם יש שמעון ר' (סבר יאכל" אחד בבית
הלכה  פסק  "לעניין (שם): המאירי  וכתב  הפסח ). היינו ֵֵָיאכל,
בשתי ליאכל נחלק  הפסח  ואין להחמיר שניהם כדברי 
משהסבו  חבורה אותה וכן לבד, אחת בחבורה אלא חבורות

מקומם". לשנות רשאין לא 3)אין "תניא פה: בפסחים
לבית, מבית אלא לי  אין חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא
לאכילתו". חוץ  חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה מחבורה

"יאכל,4) מו): יב , (שמות שם דרשב "י  במכילתא הוא כן
חייב  אכילה בשעת חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא לא

אכילה". בשעת שלא חייב  שם 5)ואינו בתוספתא הוא כן
דרשב "י ובמכילתא פה. שם ובבבלי  שם בירושלמי  ושם,

ל  "יאכל, הוא שם: אכילה כדי  על חוצה הבית מן תוציא א
מכזית". פחות על חייב  ואינו אכילה.6)חייב  בשעת

ושוב 7) והכניסוהו חזרו שהוציאוהו לאחר כלומר,
במוציא 8)הוציאוהו. רבינו ופירשה שם. בפסחים משנה

כשסוגרין  הדלתות מקום הוא ו"אגף  הבית. מן הפסח  בשר
הפנימי ". מן המזוזה) (של החיצון נבדל הדלתות אותן

מוציא 9) נקרא אינו הפסח  מן כזית שם הניח  ואם הבית של
לחוץ . הפסח  על 10)את עובר הפסח  את שם הניח  ואם

ונפסל. הוצאה 11)לאו, לעניין שם בגמרא אמרו כן
הבית.12)מירושלים. מבשר 13)של כזית והמוציא

בית  מהלכות ו בפרק  וראה ונפסל. לוקה - לשם הפסח 
אוכלים  ואין נתקדשו. לא ועליות שגגים ז הלכה הבחירה

פו). פה: (פסחים פסח  קרבן שם

.ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,B˙eÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÒt‰ Oa¿««∆«∆»»«¬»≈¿»≈
ÈL„˜ Ok ‡e‰ È‰Â ,‰ÏÈÎ‡a Ò‡  ‰‚‚Laƒ¿»»∆¡««¬ƒ»«¬≈ƒ¿«»¿≈
ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oa B‡ ‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„»̃»ƒ∆»»»¬»»¿«»»ƒ«ƒ
‰ÙËk Ïk‰L ,ÌÈÏLeÈ ˙BÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL14 ∆»»¿¿»«ƒ∆«…ƒ¿≈»

B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈ˜BÏÂ15‰OÚÓa e‡aL BÓk , ¿ƒ«¬ƒ»¿∆≈«¿¿«¬≈
˙Baw‰16Oa‰ C˙BÁ  B˙ˆ˜Ó ‡ˆiL ‡ .17 «»¿»≈∆∆»»ƒ¿»≈«»»

Oa‰ ˙‡ ÛÏB˜Â ,ÌˆÚÏ ÚÈbnL „Ú „BÈÂ18Ïk ; ¿≈«∆«ƒ«»∆∆¿≈∆«»»…
ÚÈbÓ ‡e‰Lk .ÛOÈ  ıeÁaL ÏÎÂ ,ÏÎ‡È  ÌÈÙaL∆ƒ¿ƒ≈»≈¿…∆«ƒ»≈¿∆«ƒ«

ıÈÙB˜a C˙BÁ  ÌˆÚÏ19;ÌÈL„˜ ‡L ‰È‰ Ì‡ , »∆∆≈¿ƒƒ»»¿»»»ƒ
ÌˆÚ Ba aLÏ eÒ‡L ,ÁÒt ‰È‰ Ì‡Â20ÛÏB˜ 21 ¿ƒ»»∆«∆»ƒ¿…∆∆≈

˜t‰ „Ú22˜t‰ ÔÓ B˙ˆ˜Ó ‡ˆiL ‡‰ ˜ÙÓe , ««∆∆¿»≈»≈∆∆»»ƒ¿»ƒ«∆∆
ıeÁÏ BÎÈÏLÓe23. «¿ƒ«

וקבלנו 14) כב ) (שמות טריפה בשדה ובשר אמר "והשם
חוץ  שיצא בשר שכל הכתוב  זה עניין כי  סח :) (חולין
שיצא  ובשר אמר וכאילו טרפה והיא בשדה שהיא למחיצתו
קדשי מבשר אדם כשיוציא ולפיכך היא, טרפה לשדה,
חוץ  קלים קדשים מבשר כלום או לעזרה חוץ  הקדשים
אותו  נאסר לבית, חוץ  הפסח  מבשר כלום או לירושלים

באכילה". אסור והוא שיצא יח .15)הבשר במכות
והיינו  תאכלו", לא טרפה בשדה ובשר משום נמי  "ולילקי 

כזית. ממנו אכל שחזר 16)אם פי  על שאף  שם וכתב  שם.
לאוכלו. אסור למקומו שיצא.17)הבשר מקום עד
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א. כולו 47)עד, מתחמם אינו השפוד ראש מתחמם שאם
להלן  וראה ה"ט . למעלה ראה מתכת, של כשפוד ואינו

זו. הלכה צלי48)בסוף  זה אין האש כל את גרף  שאם
זו. הלכה בתחילת ראה את 49)אש, "ונותן שם: במשנה,

עקיבא  רבי  הגלילי . יוסי  רבי  דברי  לתוכו, מיעיו ובני  כרעיו
והלכה  לו". חוצה תולין אלא זה, הוא בישול כמין אומר,

מחבירו. עקיבא שפוד 50)כרבי  "מביאין שם: במשנה,
הוא  מדרבנן אלא מדאורייתא, שרי  עץ  "וכל רימון", של
אחר  עץ  הוה אי  כמבושל, דמחזי  רמון של שיהא דאמר
דאפילו  נראה ז"ל רבינו ומדברי  בגמרא, שם כדאיתא
רימון" של בוררין שהיו הוא ולכתחילה עץ , כל שרי  מדרבנן
כתב , כאן המשנה על שלמה' וב 'מלאכת ספר'). ('קרית
רימון" של שפוד "מביאין המשנה דברי  את פירש שרבינו
"אין  המשנה: מדברי  נראה שכן המובחר, מן למצוה שהוא
של  שהם האסכלא" על ולא השפוד על לא הפסח  את צולין

מותר. עץ  כל של שבשפוד משמע  שפוד 51)מתכת, כי 
יוצא  בסכין, וחותכן ענפים מהם שיוצא ידי  על אחר מעץ 
בו  ואין הוא חלק  רימון עץ  ואילו החתך, דרך מים מהם
נחתך, ששם מראשו אלא ממנו יוצאים המים ואין ענפים,

שם). (גמרא, הפסח  לקרבן חוץ  יוצא וראשו

.‡È˙‡ ÛÏ˜È  epz ÏL BÒÁa Oa‰ Ú‚»««»»¿«¿∆«ƒ¿…∆
BÓB˜Ó52ÒÁ‰ ÈÏˆ ‡e‰L ÈtÓ ,53. ¿ƒ¿≈∆¿ƒ«∆∆

עה,52) שם (פסחים 53)ב .משנה, הוא אש צלי  ולאו
עה.).

.ÈBaËÓ ÛË54ÒÁ‰ ÏÚ55ÂÈÏÚ ÊÁÂ56ÏhÈ  »«≈»¿««∆∆¿»«»»ƒ…
BÓB˜Ó ˙‡57‰Ál‰Â ˜n‰ ÏkL ;58epnÓ LÙzL ∆¿∆»«»»¿«≈»∆ƒ¿ƒ∆

.ÈÏˆ Oa dÈ‡ È‰L ,‰eÒ‡ ‰ÏviLk¿∆ƒ»∆¬»∆¬≈≈»»»»ƒ

שם.54) שם).55)משנה, (גמרא, התנור של רותח  חרס 
הפסח .56) בשר כאן 57)על להסתפק  ואין שם, שנבלע 

צריך  אלא הי "א), (למעלה בחרס  הבשר כבנגע  דקה בקליפה
נבלע  הרוטב  של שהשומן אצבע , בעובי  יפה יפה נטילה
רומי : ובדפוס  תימן ובכת"י  שם). (רש"י  הרבה בתוכו
שטעותֿסופר  שכתב  משנה' 'כסף  ועי ' מקומו", את "יקלוף 
כלפנינו. מקומו" את "יטול מצא: מדוייקת בנוסחא וכי  היא,

את 58) למעלה) (ראה "יקלוף  רומי : ובדפוס  תימן (בכת"י 
והחלה  המרק  שכל שנטף , החרש צלי  שהוא מפני  מקומו
וכו' המרק  "שכל הזה הקטע  שכל נראה זה ולפי  וכו'".
הי "ג  להלן אלא לכאן, שייך אינו צלי ", בשר אינה שהרי 
שנטף ". החרש צלי  שהוא "מפני  אסר כאן שהרי  סולת, גבי 
וכמבואר  אמורים, הדברים רותחת, שהיא תנור, של ובחרש
הבאה). בהערה להלן וראה שם. בגמרא וכמפורש למעלה

.‚ÈBÓB˜Ó ˙‡ ÛÏ˜È  ˙Ïq‰ ÏÚ BaËÓ ÛË»«≈»¿««…∆ƒ¿…∆¿
epÎÈÏLÈÂ59. ¿«¿ƒ∆

המרק 59) "כל יב : שבהלכה הקטע  שייך שכאן (כנראה
הקודמת). בהערה (ראה צלי " בשר אינה שהרי  כו' והליחה
שם  בגמרא שאמרו וכמו צוננת, בסולת שמדובר ונראה
צוננת  החרס  שאם עליו וחזר החרס  על מרוטבו נטף  בענין
ברש"י שהובאה הספרים גירסת (לפי  בקליפה אלא צורך אין

מפני קליפה, צריך צונן, שהחרס  ואע "פ  אקורי ) ד"ה שם
הפסח  ואוסר אסור והוא בשר, אינו מהפסח  שיצא שהמרק 
הסולת  על מרוטבו בנטף  כן וכמו שם). ב 'תוספות' (וראה
בפירוש  הוא כן ואמנם כנ"ל. קליפה, צריכה – צוננת שהיא
אסור  "כי  וז"ל: הסולת, על מרוטבו נטף  על שם המשניות
שיזוב  מה אבל בעצמותו, שנשאר מה אלא ממנו לאכול
רבינו  הביא לא למה להבין יש אבל כמרק ". הוא הרי  ממנו
צריך  רותח  שברוטב  המשנה, לפירוש הגמרא כמסקנת
מקומו". את "יקמוץ  תימן: בכת"י  ואמנם מקומו. את לקמוץ 
ועי ' רותחת, בסולת הגמרא וכמסקנת במשנה כמפורש

כסף ֿמשנה).

.„ÈBÎÒ60ÔÓLa61ÌÈ‰k‰ ˙eÁ Ì‡ :‰Óez ÏL »¿∆∆∆¿»ƒ¬««…¬ƒ
eÏÎ‡È 62Ï‡OÈ ÏL Ì‡Â ;63‡e‰ ÈÁ Ì‡ :64 …¿¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ«
epÁÈ„È65bÈÂ66ÈÏˆ Ì‡Â ,67ÔBˆÈÁ‰ ˙‡ ÛÏ˜È 68. ¿ƒ∆ƒ«≈¿ƒ»ƒƒ¿…∆«ƒ

ÈL OÚÓ ÏL ÔÓLa BÎÒ69ÏÚ ÌÈÓ„ epOÚÈ ‡Ï  »¿∆∆∆«¬≈≈ƒ…«¬∆»ƒ«
ÌÈÏLeÈa ÈL OÚÓ ÔÈ„Bt ÔÈ‡L ;‰eÁ Èa70, ¿≈¬»∆≈ƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ

BÓB˜Óa e‡aL BÓk71ÌÈÁÒt ÈL ÔÈÏBˆ ÔÈ‡Â . ¿∆≈«¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿»ƒ
˙Á‡k72˙BBÚz‰ ÈtÓ ,73‰ÏËÂ È„‚ elÙ‡ .74. ¿««ƒ¿≈««¬¬ƒ¿ƒ¿»∆

ב .60) עה, שם משנה, הפסח . ה"ח 61)את למעלה ראה
וכו'. ושמן ביין אותו לסוך מותרים 62)שמותר הם שהרי 

בתרומה.63)בתרומה. וצונן,64)שאסורים  חי  כלומר
תרומה. של בשמן שסכו הצליה לפני  דיו 65)ונזכר בצונן

א. עו, שם ראה שלא 66)בהדחה, הבשר, מעל המים
במים. לסוכו שאסור ה"ח  למעלה וראה עמהם. יצלה

חם 67) הבשר בעוד הצליה אחר או הצליה בעת שסך
כתבו  ואם, ד"ה (שם) וב 'תוספות' עה:) פסחים ('מאירי '
מתוך  בולע , הוא הבשר, נצטנן וכבר הצליה אחר שאפילו

רך. החיצונה.68)שהוא מותר 69)הקליפה שהוא
('מאירי '). בירושלים לפי70)לישראל - ב  עה, שם משנה,

לפי , ד"ה שם שב 'תוספות' ספרים" ו"יש שלפנינו, הנוסחא
השמן  את שפודה שמדובר נראה זה ולפי  שם, ברש"י  וראה

שם. ב 'תוספות' ראה המעות, מעשר 71)על מהל' פ "ב 
ה"ח . רבעי  ונטע  ב .72)שני  עו, פסחים ברייתא,

שלא 73) נאכלים שהפסחים ונמצא הקרבנות, יתחלפו שמא
כלֿכך.74)למנוייהם. בהם מצוי  החילוף  שאין

כלומר  הרגל", "מפני  הטעם נאמר פ "ה פסחים ובתוספתא
חננאל' 'רבינו פירש וכן כאחד. וגדי  גדי  לצלות יתרגלו שלא

שם.

.ÂË˙BÓB˜Ó ‰nÎa e‡a k75ÁÒt‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿¿«»¿∆≈«∆«
‰Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ‰Ï È„k ,˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ÏÎ‡76, ∆¡»∆»«¬¿≈¿«¿ƒƒ»¬≈»

„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk ÏÎ‡iL ‰Bz ÔÈ„Â¿ƒ»∆≈»≈»««¿»«∆«¬∆«
ÁM‰77‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰a e‡a Îe .78‡e‰L , «««¿»≈«¿¿ƒ¿»≈«»∆

B˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa Ïl‰ ÔeÚË79‰eÁ Èa ÔÈ‡LÂ , »«≈ƒ¿«¬ƒ»¿∆≈¿≈¬»
‰La eÓcpL Á‡ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÊBÁ80elÙ‡ , ¿ƒ¿¿ƒ««∆ƒ¿¿¿≈»¬ƒ

.‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»

שם 75) ואף  אחד, במקום אלא רבינו בדברי  כן נמצא לא
מעשה  מהל' פ "י  ראה הקרבנות, בשאר אלא בפסח  אינו

ה"ח . עמוד 76)הקרבנות שיעלה אחר לאכול יבוא שלא
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בפסח ,18) אלא הבשר" את "קולף  הוזכר לא שם במשנה
לחתוך  שאפשר קדשים בשאר אבל עצם, בו לשבור שאסור
הבשר  בין להבדיל כדי  אלא בקליפה צורך אין בקופיץ ,
שריפה. טעונים שאינם העצמות לבין שריפה הטעון

גדול".19) לא 20)"סכין "ועצם מו) יב , (שמות שנאמר
בו". הבשר.21)תשברו שמתחברים 22)את מקום

אלא 23)העצמות. שריפה, טעונים אינם שעצמות
פג.). (פסחים משליכם

.‚˙BeÁ ÈzL24‰ÎÈˆ  „Á‡ ˙Èa ˙BÏÎB‡ eÈ‰L ¿≈¬∆»¿¿«ƒ∆»¿ƒ»
ÔÓ :Ó‡pL ;Ûw‰ dÏ ˙BOÚÏ Ô‰Ó ‰eÁ Ïk»¬»≈∆«¬»∆≈∆∆¡«ƒ
BÏ ÔzÏ CÈvL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰ˆeÁ Oa‰«»»»ƒƒ«¿»»¿∆»ƒƒ≈

B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ‰ˆeÁ25Ô‰Èt ˙‡ ÔÈÎÙB‰ el‡Â . »ƒ¿¬ƒ»¿≈¿ƒ∆¿≈∆
CÏÈ‡26CÏÈ‡ Ô‰Èt ˙‡ ÔÈÎÙB‰ el‡Â ,ÔÈÏÎB‡Â ≈«¿¿ƒ¿≈¿ƒ∆¿≈∆≈«

ÌÈÚÓ e‡È ‡lL È„k ,ÔÈÏÎB‡Â27. ¿¿ƒ¿≈∆…≈»¿…»ƒ

שאמר:24) יהודה כר' שם בגמרא והעמידוה פו. שם משנה
נאכל  הפסח  שאין ההלכה ולפי  חבורות. בשתי  נאכל הפסח 
בשתי זו משנה לפרש צריך ה), הלכה (להלן חבורות בשתי 

פסחה. את אחת כל האוכלות מן 25)חבורות תוציא "לא
מחבורה  לבית, מבית אלא לי  אין חוצה, הבשר מן הבית
לאכילתו". חוצה תן חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה

לעשות 26) רשאים שהם שם רש"י  ופירש במשנה. פו. שם
לן. איכפת לא - חבורות כשתי  שנראים פי  על ואף  כן.

בזו,27) זו מעורבות שאינן שיפרסמו שצריך אחת. כחבורה
הופכין  אלו אלא חברתה, משל כאוכלת זו נראה יהא שלא

לדרום. ואלו לצפון אלו או למערב  ואלו למזרח  פניהם

.„˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ÌÈÈ Ba ÌÈ‚ÊBnL ÌÈn‰ eÈ‰28ÔÈa »««ƒ∆¿ƒ≈»¿∆¿«««ƒ≈
‚ÊÓÏ „ÓBÚ LnM‰Lk  ˙BeÁ‰ ÈzL29˙‡ ıÙB˜ , ¿≈«¬¿∆««»≈ƒ¿…≈∆

ÂÈt30ÂÈt ˙‡ ÈÊÁÓe31B˙eÁ Ïˆ‡ ÚÈbnL „Ú ƒ«¬ƒ∆»»«∆«ƒ«≈∆¬»
ÏÎ‡Ï ÏÎB‡Ï eÒ‡L ;ÂÈÙaM ‰Ó ÏÎB‡ Ck Á‡Â¿««»≈«∆¿ƒ∆»»≈∆¡…
ÈaÓ ‰Èt ÈÊÁ‰Ï ‰lkÏ zÓe .˙BeÁ ÈzLaƒ¿≈¬À»¿«»¿«¬ƒ»∆»ƒ¿≈

˙ÏÎB‡Â d˙eÁ32ÏÎ‡Ï ‰LBa ‡È‰L ÈtÓ , ¬»»¿∆∆ƒ¿≈∆ƒ»∆¡…
.Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆

וכו'".28) עומד כשהשמש באמצע  "והמיחם פו. שם משנה
"והיו  היין". בו שמוזגין חמין בו "שמחממין רש"י  ומפרש
מצמצמים  להיות אחד בבית חבורות הרבה כשהיו רגילים,

אחד". ובשמש אחת במדורה לכולם לבני29)להספיק 
האחרת. אוכל.30)החבורה ואינו פיו את סוגר

שקופץ 31) כיון כלומר, האחרת, החבורה לכיוון מחבורתו
האחרת. החבורה לצד פניו להחזיר לו מותר פיו

פיה.32) קופצת שאינה פי  על אף  כלומר,

.‰˙BeÁ ÈzL33ÔÈ‡  Ô‰ÈÈaÓ ‰ˆÈÁÓ ‰ˆÙpL ¿≈¬∆ƒ¿¿»¿ƒ»ƒ≈≈∆≈»
ÔÈÏÎB‡34‰ˆÈÁÓ ˙ÈOÚÂ ˙Á‡ ‰eÁ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ»¿»¬»««¿«¬≈¿ƒ»

ÁÒt‰ ÔÈ‡L .˜lzÒzL „Ú ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡  Ô‰ÈÈa≈≈∆≈»¿ƒ«∆ƒ¿«≈∆≈«∆«
˙BeÁ ÈzLa ÏÎ‡35‰eÁÓ ÔÈ˜Ú ÔÈ‡Â , ∆¡»ƒ¿≈¬¿≈»∆¡»ƒ≈¬»

‰eÁÏ36. «¬»

בשתי33) נאכל הפסח  שאין להלן רבינו שפסק  מאחר
אחת  כל אכלו החבורות ששתי  כאן לפרש צריך חבורות,

שלה. פסח  ונסתלקה 34)ואחת יושבין "היו פו: בפסחים
אוכל  האוכל שמעון) (ר' האומר לדברי  מביניהם מחיצה
אין  יהודה) (ר' האומר לדברי  אוכלין, - מקומות בשני 
כר' רבינו ופסק  אוכלין". אין - מקומות בשני  אוכל האוכל

מחיצה 35)יהודה. ונפרסה יושבין "היו שם: בגמרא
חבורות  בשתי  נאכל פסח  יהודה) (ר' האומר לדברי  ביניהם
בשתי נאכל הפסח  אין שמעון) (ר' האומר לדברי  אוכלין, -
על  מוסב  וזה שמעון. כר' רבינו ופסק  אוכלין". אין חבורות,
מחיצה  ונעשית אחת חבורה הייתה אם "וכן של השני  הדין

וכר'36)ביניהן". חבורות, בשתי  אוכל האוכל אין כלומר,
חבורות  "שתי  של הראשון הדין על מוסב  וזה שם. יהודה

מביניהם". מחיצה שנפרצה

.ÂÏÎ‡Ï ˙È B‡ Ô‰Ó ‰LÏL eÒÎpL ‰eÁ Èa¿≈¬»∆ƒ¿¿¿»≈∆»≈∆¡…
‰eÁ Èa ‡L e‡a ‡ÏÂ Ô‰ÈÁÒt37eÒÎ Ì‡ , ƒ¿≈∆¿…»¿»¿≈¬»ƒƒ¿¿

ÌÈÁÒt‰ ÏÎ‡Ï Ì„‡ Èa CcL ‰ÚLa38ÊÁÂ , ¿»»∆∆∆¿≈»»∆¡…«¿»ƒ¿»«
‡M‰ ÏÚ ÔlÎÏ BÚÓ‰39el‡ È‰  e‡a ‡ÏÂ «¿≈¿À»««¿»¿…»¬≈≈

.‡MÏ ÌÈÈzÓÓ ÔÈ‡Â eÚaOiL „Ú ÔÈÏÎB‡ eÒÎpL∆ƒ¿¿¿ƒ«∆ƒ¿¿¿≈«¿ƒƒ«¿»
‰LÏM‰ el‡ e‡ˆÓe Ck Á‡ ÔÈÁ‡˙n‰ e‡a elÙ‡Â«¬ƒ»«ƒ¿«¬ƒ««»»¿≈«¿»

Ì˜ÏÁ È„k Ô‰Ï ÌÈÓlLÓ ÔÈ‡  Ïk‰ eÏÎ‡L40Ï‡ . ∆»¿«…≈¿«¿ƒ»∆¿≈∆¿»¬»
ÌÈÈzÓÓ el‡ È‰  „Ïa ÌÈL eÒÎ Ì‡41‰na . ƒƒ¿¿¿«ƒƒ¿«¬≈≈«¿ƒƒ«∆

˙Úa Ï‡ ;ÏÎ‡Ï Ô˙ÒÈk ˙ÚLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒƒ¿«¿ƒ»»∆¡…¬»¿≈
ÔÈËÙpL42elÙ‡ .BÁÏ ÔÈzÓ‰Ï CÈˆ Ì„‡ ÔÈ‡  ∆ƒ¿»ƒ≈»»»ƒ¿«¿ƒ«¬≈¬ƒ

CÈˆ BÈ‡Â ‡ˆÈ  ÏÎ‡lÓ „Ïa „Á‡ Ó‚»«∆»ƒ¿«ƒ∆¡…≈≈¿≈»ƒ
ÔÈzÓ‰Ï43. ¿«¿ƒ

נכנסין 37) חבורה בני  הונא: רב  "אמר שם: בפסחים
באחד. אפילו ויוצאין דעייל 38)בשלושה "והוא שם:

למיעל". דרגילי  הלך 39)בעידנא החבורה של השמש
שם, חננאל רבינו בדברי  ומשמע  שיבואו, לזרזן השאר אצל
בהו  דשגרו "והוא גרס  דיילא" בהו דרגש "והוא שבמקום
לאכול. לבוא לעוררן השמש ששלחו כלומר דילא",

פנים 40) כל על שצריכים וכו' לי  נראה מקום שמכל "אלא
אחד". לכל כזית להם השלישי .41)להשאיר שיבוא עד

בסוף 43)יוצאין.42) רבינו שכתב  שמה הראב "ד, כתב 
שמהיכא  דחוקים, אלו דברים ואמנם טעם. בו אין דבריו
היה  כי  וייתכן חבירו, על ביציאתו להמתין אחד יצטרך תיתי 
להמתין  הוא צריך ונתחברו, שנשתתפו שכיוון לסברא מקום

יחידי . יישאר שלא בעלמא לצוותא הסוף  עד

.ÊÔÈa ÔBL‡ ÁÒtÓ ÔÈa ,ÁÒt‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÈÎ‡n‰««¬ƒ¿«ƒƒ«∆«≈ƒ∆«ƒ≈
ÈL ÁÒtÓ44‰Ê ‰„BÚÏ ÓeÓÏ ,45LBz ‚Ï B‡46 ƒ∆«≈ƒ¿»«¬»»»¿≈»
ÈÎOÏ B‡47BÈ‡Â .‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ ‰Ê È‰  ¿»ƒ¬≈∆≈¿…«¬∆¿≈

‰˜BÏ48Î Ôe .˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡ , ∆¬»«ƒ«««¿∆≈»
Î Ï‡ „BÚ‰ ‰Ê  ‰Bza eÓ‡‰49ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡Â . »»«»∆»≈≈≈»¿≈«¬ƒƒ

:Ó‡pL ;ÈÎO B‡ LBz ‚ elÙ‡ ,ÈÎÏ epnÓƒ∆¿»¿ƒ¬ƒ≈»»ƒ∆∆¡«
Ba ÏÎ‡È ‡Ï ÈÎOÂ LBz50. »¿»ƒ……«

הפסח 44) חוקת "ככל יב ) ט , (במדבר בו שנאמר משום
ראשון  כבפסח  בו נוהגות שבגופו, המצוות וכל אותו", יעשו

טו). הלכה י  פרק  ולהלן צו. בספר 45)(פסחים כתב  כן
הפסח  את מלהאכיל "שהוזהרנו קכח ) (לאֿתעשה המצוות
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שנשתמד". מצוות,46)לישראל שבע  עליו שקבל גוי 
זרה. עבודה עובד ואינו נח  בני  הגוי ".47)שנצטוו "זה

נאמר 48) וודאי  בו" יאכל לא ושכיר "תושב  הפסוק  שהרי 
יאכל  לא נכר בן "כל הפסוק  וגם לגוי , יאכיל שלא לישראל
- שם) (מכילתא בגוי  ובין מומר בישראל בין המדבר בו"
ציוותה  לא גוי  שעל לישראל, כרחך, על נאמר, הוא גם
אינו  תאכילום" "לא בלשון הזהירה שלא ומכיוון התורה,
לוקה, "שאינו כתב  ע : ביבמות והמאירי  משנה). (כסף  לוקה
יג  מצוה החינוך כתב  וכן מעשה" הוא עשה שלא אחר
בפרק  וראה ב ). אות יג מצוה חינוך במנחת (וראה יד ומצוה
ומהנה  מהנאה אשתו שהמדיר יג, הלכה נדרים מהלכות י 
עקיבא  ר' (הגאון כאן שכתב  למה סותר וזה לוקה, אותה
לא, הלכה כלאיים מהלכות י  בפרק  עוד ועיין איגר),
המלביש  - שוגג הלובש והיה כלאיים, חבירו שהמלביש
הוא  כאן האיסור שכל כתב  עג.) (פסחים והצל"ח  לוקה.
ראה  עליו, לוקין שאין מכשול" תיתן לא עיוור "לפני  משום

רלב . מצוה זרה.49)בחינוך לעבודה משומד כלומר,
דישתמד". ישראל בר "כל שם: אונקלוס  בתרגום והמקור
משומד  ישראל זה נכר בן "כל שם: דרשב "י  במכילתא וכן
מומר  ישראל "אחד דר"י : ובמכילתא זרה". עבודה שעבד

במשמע ". נכרי  "תושב 50)ואחד שם: במכילתא הוא כן
וגבעוני מהול בערבי  והמדובר הגוי ". זה שכיר תושב , גר זה
לא  ערל בכלל הוא הרי  כן לא שאם שם), (מכילתא מהול
בתושב  זה פסוק  פירש והראב "ד משנה. כסף  ראה בו, יאכל
עולם  קניין הקנויים עבריים עבדים כלומר ישראל, ושכיר
שלא  פסחם על הבעלים עם ממונים שאינם שנים, קניין או

מדעתם.

.ÁÏÚ51ÁÒt‰ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L52;‰˜BÏ  »≈∆»«¿«ƒƒ¿««∆«∆
,ÏÎB‡ BÈ‡L ‡e‰ Ba .Ba ÏÎ‡È ‡Ï ÏÚ Ïk :Ó‡pL∆∆¡«»»≈……«∆≈≈

BÓe ‰vÓ ‡e‰ ÏÎB‡ Ï‡53ÏÈÎ‡‰Ï zÓ ÔÎÂ . ¬»≈«»»¿≈À»¿«¬ƒ
ÈÎOÏe LBz ‚Ï BÓe ‰vÓ54. «»»¿≈»¿»ƒ

מילה 51) מחמת אחיו שמתו משום נימול שלא ישראל
כח :). פסחים נחשבת 52)(רש"י  אינה מכזית פחות כי 

בו,53)"אכילה". יאכל לא ערל כל "דתניא קכ. פסחים
המאירי וכתב  ומרור", במצה אוכל אבל אוכל אינו בו
שחייב  מפרשים ויש ובמרור. במצה הוא "מותר ע  (יבמות
שמותר  כתבו ז"ל רבינו) (הוא המחברים וגדולי  - בהן

תושב ". לגר ומרור מצה דרשב "י54)להאכיל מכילתא
אוכל, אינו בו בו, יאכל לא ושכיר "תושב  מה: יב , שמות
דיבור  כח : פסחים ובתוספות ומרור". במצה הוא אוכל

בה? יש קדושה מצה האם העירו: כל, המתחיל

.ËËÁLlÓ ezkÚÓ ÂÈ„ÚÂ ÂÈa ˙ÏÈnL ÌLk¿≈∆ƒ«»»«¬»»¿«¿¿ƒƒ¿…
ÁÒt‰55Ó‡pL ;ÏÎ‡lÓ e˙kÚÓ Ck ,56‰zÏÓe : «∆«»¿«¿«ƒ∆¡…∆∆¡««¿»

Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡57„ˆÈk .58ËÁLpL Á‡ „Ú ‰˜ ? …»…«≈«»»∆∆««∆ƒ¿«
‡l‡ ÏBn‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL Ôa BÏ ‰È‰L B‡ ,ÁÒt‰«∆«∆»»≈∆…ƒƒ«¿«¿ƒ∆»
„Ú ÏÎ‡Ï eÒ‡ ‰Ê È‰  ÁÒt‰ ˙ËÈÁL Á‡««¿ƒ««∆«¬≈∆»∆¡…«
Á‡ ‰ÏÈÓÏ Èe‡ Ôa‰ ‰È‰È „ˆÈÎÂ .Ô˙B‡ ÏeÓiL∆»»¿≈«ƒ¿∆«≈»¿ƒ»««
ÔB‚k ?‰ËÈÁL Ì„˜ Èe‡ ‰È‰È ‡ÏÂ ÁÒt‰ ˙ËÈÁL¿ƒ««∆«¿…ƒ¿∆»…∆¿ƒ»¿

‰nÁ ezˆÏÁL59˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ˙ÚL CÈvL , ∆¬»««»∆»ƒƒ¿«»ƒ≈≈¿≈

B˙‡‰ ÌBiÓ60Á‡ ˙‡tÂ BÈÚ ‰‡kL ÔB‚Îe ; ƒ«¿»»¿∆»¬»≈¿ƒ¿»««
‰ËÈÁL61˙ËÈÁL Á‡ Ú˜Â ÌeËÓË ‰È‰L B‡ ; ¿ƒ»∆»»À¿¿ƒ¿«««¿ƒ«

.ÎÊ ‡ˆÓÂ ÁÒt‰«∆«¿ƒ¿»»»

הקטנים 55) בניו "מילת ה: הלכה ה פרק  למעלה ראה
לט , יב , (שמות שנאמר אותו, מעכבים וכו' עבדיו כל ומילת
ובמכילתא  לעשותו". יקרב  ואז זכר כל לו המול בניו) אצל
מעכבים  מלו שלא עבדיו שגם למדו עא. וביבמות (בא)
אז": "אז שווה מגזירה מלהקריבו, כלומר, מלעשותו, אותו
מד) (שם, בעבדיו וכתב  לעשותו" יקרב  "ואז בבניו כתב 
בו". יאכל אז אותו ומלתה כסף  מקנת איש עבד "וכל

עבדיו.56) מילת 57)אצל אלא לי  "אין בא: במכילתא
אתה  הרי  מנין? זכריו מילת האכילה), את (שמעכבת עבדיו
מה  "אז" זכריו) (אצל להלן ונאמר "אז" כאן נאמר דן:
כאן  אף  הפסח ) את מלהקריב  (מעכבת זכרים מילת להלן

הפסח )". את לאכול (מעכבת זכרים אופן 58)מילת באיזה
שלא  ועבדיו, בניו מעכבים אכילה שבשעת אפשרות ישנה
עכבוהו. לא השחיטה ובשעת הפסח , את מלאכול נימולו,

ממנו.59) ונחלץ  חום לתינוק  ייתכן 60)שהיה זה ולפי 
לעת  מעת ימים שבעה עוד לו מלאו לא השחיטה שבשעת
שבעה  לו מלאו ששחטו אחר ורק  למולו, הזמן הגיע  ולא
הפסח . את לאכול אביו את הוא מעכב  ואז לעת, מעת  ימים

השחיטה.61) בשעת למולו יכלו לא זה שמפני  שם, יבמות
ראה  חום, של במקרה אלא ימים שבעה לחכות צורך ואין

(קלז.). שבת

   1 
חייב ,1) עצם איזה ועל טהור, בפסח  עצם השובר יבאר

הבוקר. עד מהבשר ישאיר ושלא

.‡‰˜BÏ ‰Ê È‰  B‰Ë ÁÒÙa ÌˆÚ BM‰2; «≈∆∆¿∆«»¬≈∆∆
eaL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ :Ó‡pL3ÁÒÙa Ó‡ ÔÎÂ .B ∆∆¡«¿∆∆…ƒ¿¿¿≈∆¡«¿∆«

‰‡ÓËa ‡aL ÁÒt Ï‡ .B eaLÈ ‡Ï ÌˆÚÂ :ÈL4, ≈ƒ¿∆∆…ƒ¿¿¬»∆«∆»¿À¿»
:e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰˜BÏ BÈ‡  ÌˆÚ Ba L Ì‡ƒ»«∆∆≈∆ƒƒ«¿»»¿

‡ÓËa ‡ÏÂ B‰Ëa  B eaL˙ ‡Ï5BM‰ „Á‡ . …ƒ¿¿¿»¿…¿»≈∆»«≈
OÚ ‰MÓÁ ÈÏÈÏa ÌˆÚ‰ ˙‡6ÌˆÚ Ba ML B‡ , ∆»∆∆¿≈≈¬ƒ»»»∆»«∆∆

ÌBÈ „BÚaÓ7ÌÈÓÈ ‰nk Á‡ ML B‡ ,8‰Ê È‰  ƒ¿∆»««««»»ƒ¬≈∆
.‰˜BÏ∆

פד.2) פסחים סופר 3)משנה [וטעות ישברו" "לא צ "ל:
ישנים  ובדפוסים בכתבי ֿיד פה. פסחים בגמרא גם נפלה כזו
ותוקנה  ט ) הערה קכט  עמ ' שם סופרים בדקדוקי  (ראה

חדשים]. מת,4)בדפוסים טמאי  הקהל רוב  שהיו כגון
הלכה  פ "ז למעלה ראה בטומאה, הפסח  כולם שמקריבים
עליו  חייבים - אחרֿכך ונטמא טהור הפסח  היה אבל א,

ו. הלכה להלן ראה עצם, שבירת שם 5)משום בפסחים
בפסול". ולא בכשר בו, תשברו לא ועצם "ת"ר בברייתא:
דטומאה  בפסול, שנעשה הוא פסול "האי  שם: ופירש"י 
הוא  כן רבינו וכלשון הותרה]". [ולא בציבור היא דחויה
לדברי צורך אין זה ולפי  מו), יב , (שמות דרשב "י  במכילתא
בו  בוֿ ישברו "לא צו. שם כן למדו שני  בפסח  ואף  רש"י .

בפסול". ולא ושל 6)בכשר, ראשון, פסח  שהוא ניסן, של
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בפסח ,18) אלא הבשר" את "קולף  הוזכר לא שם במשנה
לחתוך  שאפשר קדשים בשאר אבל עצם, בו לשבור שאסור
הבשר  בין להבדיל כדי  אלא בקליפה צורך אין בקופיץ ,
שריפה. טעונים שאינם העצמות לבין שריפה הטעון

גדול".19) לא 20)"סכין "ועצם מו) יב , (שמות שנאמר
בו". הבשר.21)תשברו שמתחברים 22)את מקום

אלא 23)העצמות. שריפה, טעונים אינם שעצמות
פג.). (פסחים משליכם

.‚˙BeÁ ÈzL24‰ÎÈˆ  „Á‡ ˙Èa ˙BÏÎB‡ eÈ‰L ¿≈¬∆»¿¿«ƒ∆»¿ƒ»
ÔÓ :Ó‡pL ;Ûw‰ dÏ ˙BOÚÏ Ô‰Ó ‰eÁ Ïk»¬»≈∆«¬»∆≈∆∆¡«ƒ
BÏ ÔzÏ CÈvL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰ˆeÁ Oa‰«»»»ƒƒ«¿»»¿∆»ƒƒ≈

B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ‰ˆeÁ25Ô‰Èt ˙‡ ÔÈÎÙB‰ el‡Â . »ƒ¿¬ƒ»¿≈¿ƒ∆¿≈∆
CÏÈ‡26CÏÈ‡ Ô‰Èt ˙‡ ÔÈÎÙB‰ el‡Â ,ÔÈÏÎB‡Â ≈«¿¿ƒ¿≈¿ƒ∆¿≈∆≈«

ÌÈÚÓ e‡È ‡lL È„k ,ÔÈÏÎB‡Â27. ¿¿ƒ¿≈∆…≈»¿…»ƒ

שאמר:24) יהודה כר' שם בגמרא והעמידוה פו. שם משנה
נאכל  הפסח  שאין ההלכה ולפי  חבורות. בשתי  נאכל הפסח 
בשתי זו משנה לפרש צריך ה), הלכה (להלן חבורות בשתי 

פסחה. את אחת כל האוכלות מן 25)חבורות תוציא "לא
מחבורה  לבית, מבית אלא לי  אין חוצה, הבשר מן הבית
לאכילתו". חוצה תן חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה

לעשות 26) רשאים שהם שם רש"י  ופירש במשנה. פו. שם
לן. איכפת לא - חבורות כשתי  שנראים פי  על ואף  כן.

בזו,27) זו מעורבות שאינן שיפרסמו שצריך אחת. כחבורה
הופכין  אלו אלא חברתה, משל כאוכלת זו נראה יהא שלא

לדרום. ואלו לצפון אלו או למערב  ואלו למזרח  פניהם

.„˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ÌÈÈ Ba ÌÈ‚ÊBnL ÌÈn‰ eÈ‰28ÔÈa »««ƒ∆¿ƒ≈»¿∆¿«««ƒ≈
‚ÊÓÏ „ÓBÚ LnM‰Lk  ˙BeÁ‰ ÈzL29˙‡ ıÙB˜ , ¿≈«¬¿∆««»≈ƒ¿…≈∆

ÂÈt30ÂÈt ˙‡ ÈÊÁÓe31B˙eÁ Ïˆ‡ ÚÈbnL „Ú ƒ«¬ƒ∆»»«∆«ƒ«≈∆¬»
ÏÎ‡Ï ÏÎB‡Ï eÒ‡L ;ÂÈÙaM ‰Ó ÏÎB‡ Ck Á‡Â¿««»≈«∆¿ƒ∆»»≈∆¡…
ÈaÓ ‰Èt ÈÊÁ‰Ï ‰lkÏ zÓe .˙BeÁ ÈzLaƒ¿≈¬À»¿«»¿«¬ƒ»∆»ƒ¿≈

˙ÏÎB‡Â d˙eÁ32ÏÎ‡Ï ‰LBa ‡È‰L ÈtÓ , ¬»»¿∆∆ƒ¿≈∆ƒ»∆¡…
.Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆

וכו'".28) עומד כשהשמש באמצע  "והמיחם פו. שם משנה
"והיו  היין". בו שמוזגין חמין בו "שמחממין רש"י  ומפרש
מצמצמים  להיות אחד בבית חבורות הרבה כשהיו רגילים,

אחד". ובשמש אחת במדורה לכולם לבני29)להספיק 
האחרת. אוכל.30)החבורה ואינו פיו את סוגר

שקופץ 31) כיון כלומר, האחרת, החבורה לכיוון מחבורתו
האחרת. החבורה לצד פניו להחזיר לו מותר פיו

פיה.32) קופצת שאינה פי  על אף  כלומר,

.‰˙BeÁ ÈzL33ÔÈ‡  Ô‰ÈÈaÓ ‰ˆÈÁÓ ‰ˆÙpL ¿≈¬∆ƒ¿¿»¿ƒ»ƒ≈≈∆≈»
ÔÈÏÎB‡34‰ˆÈÁÓ ˙ÈOÚÂ ˙Á‡ ‰eÁ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ»¿»¬»««¿«¬≈¿ƒ»

ÁÒt‰ ÔÈ‡L .˜lzÒzL „Ú ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡  Ô‰ÈÈa≈≈∆≈»¿ƒ«∆ƒ¿«≈∆≈«∆«
˙BeÁ ÈzLa ÏÎ‡35‰eÁÓ ÔÈ˜Ú ÔÈ‡Â , ∆¡»ƒ¿≈¬¿≈»∆¡»ƒ≈¬»

‰eÁÏ36. «¬»

בשתי33) נאכל הפסח  שאין להלן רבינו שפסק  מאחר
אחת  כל אכלו החבורות ששתי  כאן לפרש צריך חבורות,

שלה. פסח  ונסתלקה 34)ואחת יושבין "היו פו: בפסחים
אוכל  האוכל שמעון) (ר' האומר לדברי  מביניהם מחיצה
אין  יהודה) (ר' האומר לדברי  אוכלין, - מקומות בשני 
כר' רבינו ופסק  אוכלין". אין - מקומות בשני  אוכל האוכל

מחיצה 35)יהודה. ונפרסה יושבין "היו שם: בגמרא
חבורות  בשתי  נאכל פסח  יהודה) (ר' האומר לדברי  ביניהם
בשתי נאכל הפסח  אין שמעון) (ר' האומר לדברי  אוכלין, -
על  מוסב  וזה שמעון. כר' רבינו ופסק  אוכלין". אין חבורות,
מחיצה  ונעשית אחת חבורה הייתה אם "וכן של השני  הדין

וכר'36)ביניהן". חבורות, בשתי  אוכל האוכל אין כלומר,
חבורות  "שתי  של הראשון הדין על מוסב  וזה שם. יהודה

מביניהם". מחיצה שנפרצה

.ÂÏÎ‡Ï ˙È B‡ Ô‰Ó ‰LÏL eÒÎpL ‰eÁ Èa¿≈¬»∆ƒ¿¿¿»≈∆»≈∆¡…
‰eÁ Èa ‡L e‡a ‡ÏÂ Ô‰ÈÁÒt37eÒÎ Ì‡ , ƒ¿≈∆¿…»¿»¿≈¬»ƒƒ¿¿

ÌÈÁÒt‰ ÏÎ‡Ï Ì„‡ Èa CcL ‰ÚLa38ÊÁÂ , ¿»»∆∆∆¿≈»»∆¡…«¿»ƒ¿»«
‡M‰ ÏÚ ÔlÎÏ BÚÓ‰39el‡ È‰  e‡a ‡ÏÂ «¿≈¿À»««¿»¿…»¬≈≈

.‡MÏ ÌÈÈzÓÓ ÔÈ‡Â eÚaOiL „Ú ÔÈÏÎB‡ eÒÎpL∆ƒ¿¿¿ƒ«∆ƒ¿¿¿≈«¿ƒƒ«¿»
‰LÏM‰ el‡ e‡ˆÓe Ck Á‡ ÔÈÁ‡˙n‰ e‡a elÙ‡Â«¬ƒ»«ƒ¿«¬ƒ««»»¿≈«¿»

Ì˜ÏÁ È„k Ô‰Ï ÌÈÓlLÓ ÔÈ‡  Ïk‰ eÏÎ‡L40Ï‡ . ∆»¿«…≈¿«¿ƒ»∆¿≈∆¿»¬»
ÌÈÈzÓÓ el‡ È‰  „Ïa ÌÈL eÒÎ Ì‡41‰na . ƒƒ¿¿¿«ƒƒ¿«¬≈≈«¿ƒƒ«∆

˙Úa Ï‡ ;ÏÎ‡Ï Ô˙ÒÈk ˙ÚLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒƒ¿«¿ƒ»»∆¡…¬»¿≈
ÔÈËÙpL42elÙ‡ .BÁÏ ÔÈzÓ‰Ï CÈˆ Ì„‡ ÔÈ‡  ∆ƒ¿»ƒ≈»»»ƒ¿«¿ƒ«¬≈¬ƒ

CÈˆ BÈ‡Â ‡ˆÈ  ÏÎ‡lÓ „Ïa „Á‡ Ó‚»«∆»ƒ¿«ƒ∆¡…≈≈¿≈»ƒ
ÔÈzÓ‰Ï43. ¿«¿ƒ

נכנסין 37) חבורה בני  הונא: רב  "אמר שם: בפסחים
באחד. אפילו ויוצאין דעייל 38)בשלושה "והוא שם:

למיעל". דרגילי  הלך 39)בעידנא החבורה של השמש
שם, חננאל רבינו בדברי  ומשמע  שיבואו, לזרזן השאר אצל
בהו  דשגרו "והוא גרס  דיילא" בהו דרגש "והוא שבמקום
לאכול. לבוא לעוררן השמש ששלחו כלומר דילא",

פנים 40) כל על שצריכים וכו' לי  נראה מקום שמכל "אלא
אחד". לכל כזית להם השלישי .41)להשאיר שיבוא עד

בסוף 43)יוצאין.42) רבינו שכתב  שמה הראב "ד, כתב 
שמהיכא  דחוקים, אלו דברים ואמנם טעם. בו אין דבריו
היה  כי  וייתכן חבירו, על ביציאתו להמתין אחד יצטרך תיתי 
להמתין  הוא צריך ונתחברו, שנשתתפו שכיוון לסברא מקום

יחידי . יישאר שלא בעלמא לצוותא הסוף  עד

.ÊÔÈa ÔBL‡ ÁÒtÓ ÔÈa ,ÁÒt‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÈÎ‡n‰««¬ƒ¿«ƒƒ«∆«≈ƒ∆«ƒ≈
ÈL ÁÒtÓ44‰Ê ‰„BÚÏ ÓeÓÏ ,45LBz ‚Ï B‡46 ƒ∆«≈ƒ¿»«¬»»»¿≈»
ÈÎOÏ B‡47BÈ‡Â .‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ ‰Ê È‰  ¿»ƒ¬≈∆≈¿…«¬∆¿≈

‰˜BÏ48Î Ôe .˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡ , ∆¬»«ƒ«««¿∆≈»
Î Ï‡ „BÚ‰ ‰Ê  ‰Bza eÓ‡‰49ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡Â . »»«»∆»≈≈≈»¿≈«¬ƒƒ

:Ó‡pL ;ÈÎO B‡ LBz ‚ elÙ‡ ,ÈÎÏ epnÓƒ∆¿»¿ƒ¬ƒ≈»»ƒ∆∆¡«
Ba ÏÎ‡È ‡Ï ÈÎOÂ LBz50. »¿»ƒ……«

הפסח 44) חוקת "ככל יב ) ט , (במדבר בו שנאמר משום
ראשון  כבפסח  בו נוהגות שבגופו, המצוות וכל אותו", יעשו

טו). הלכה י  פרק  ולהלן צו. בספר 45)(פסחים כתב  כן
הפסח  את מלהאכיל "שהוזהרנו קכח ) (לאֿתעשה המצוות
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קטז                 
         

שני . פסח  שהוא תשברו 7)אייר לא ועצם "ת"ר פד: שם
יאכל  אחד בבית אומר, ר' בפסול. ולא בכשר יב ), (שמות בו
בו  יש לאכילה הראוי  כל בו, תשברו לא ועצם שם) (שמות
משום  בו אין לאכילה ראוי  ושאין עצם, שבירת משום
שבירת  אלא כו' אמר אביי  וכו' בינייהו מאי  עצם, שבירת
הוא. כשר הא כשר, למ "ד בינייהו. איכא יום, מבעוד העצם
פפא  רב  וכו'. לאכילה ראוי  לאו השתא לאכילה, ראוי  למ "ד
העצם, שבירת משום בו יש כ"ע  גוונא, האי  כי  כל אמר,

לאכילה". מיחזי  (=לערב ) לאורתא טעמא, ראה 8)מאי 
יש  - ונפסל הכושר שעת לו שהיתה שפסח  ו, הלכה להלן

עצם. שבירת משום בו

.CÎÈÙÏ9ÔÈÙBO10˙Bp‰ ÏÏÎa ÁÒt‰ ˙BÓˆÚ ¿ƒ»¿ƒ«¿«∆«ƒ¿««»
BOaÓ11‰Ïw˙ È„ÈÏ Ô‰a e‡BÈ ‡lL È„k ,12. ƒ¿»¿≈∆…»»∆ƒ≈«»»

ימים.9) כמה לאחר גם העצם את לשבור שאסור לפי 
טעונין 10) אין הקדשים עצמות "כל בברייתא: פג. פסחים

התקלה". מפני  הפסח , מעצמות חוץ  כנראה 11)שריפה
מפורש  וכן מוח , ולא בשר לא בעצמות כשאין שהמדובר
עצמות  "כל ט : הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות בפי "ט 
מעצמות  חוץ  שריפה, טעונין אינן מוח , בהן שאין הקדשים

להלן. וראה שם) בראב "ד (ועיין שמא 12)הפסח " כלומר,
הברייתא  דברי  רבינו מפרש כן שבירה, איסור לידי  יבואו
שיש  שכשם רבינו, וסבור למעלה). (הובאה פג. בפסחים
הלכה  (להלן הכושר שעת לו שהיה בפסול שבירה איסור
ממנו. וניטל בשר כזית עליו שהיה בעצם איסור יש כן ו),
"הני הנ"ל, הברייתא על שהקשו שם בגמרא נראה וכן
קדשים  עצמות מוח , בהו דלית אילימא דמי , היכי  עצמות
ובסיליאה, וויניציאה בדפוסי  הנוסחא (כן שריפה" להו למה
למה  הפסח  "עצמות ב : ובכ"י  שריפה". להו "למה ולפנינו
אינם  קדשים שעצמות פשיטא כלומר: שריפה"). להו
למה  לו קשה לא הפסח  עצמות על ואילו שריפה, צריכים
צריכים  מוח  בהם שאין עצמות שאף  הרי  שריפה, צריכים
כנ"ל  עצם, שבירת של תקלה לידי  יבוא שמא בפסח , שריפה

שמח ). (אור

.‚˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL ÌˆÚ ˙ÈL ÏÚ ‡l‡ ÔÈiÁ ÔÈ‡≈«»ƒ∆»«¿ƒ«∆∆∆≈»»¿«ƒ
Oa13ÁÓ Ba LiL B‡14ÁÓ Ba ÔÈ‡L ÌˆÚ Ï‡ ; »»∆≈…«¬»∆∆∆≈…«

‰È‰ .B˙ÈL ÏÚ iÁ BÈ‡  Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚb ÔÈ‡LÂ¿∆≈»»¿«ƒ»»≈«»«¿ƒ»»»
 Oa‰ ÌB˜Óa ‡lL ÌˆÚ‰ LÂ Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚ»»¿«ƒ»»¿»«»∆∆∆…ƒ¿«»»

BOaÓ Èet ML ÌB˜n‰L Èt ÏÚ Û‡ ,iÁ15. «»««ƒ∆«»∆»«»ƒ¿»

שאין 13) (באבר גוונא האי  כי  כל אמר, "רבינא פד: פסחים
שיעור  דבעינן עצם, שבירת משום ביה לית בשר) כזית עליו
תשברו  לא ועצם יאכל אחד "בבית שנאמר: משום אכילה",
משום  בו יש אכילה שיעור בו יש - מו) יב , (שמות בו"
שבירת  משום בו אין אכילה שיעור בו אין עצם, שבירת

(שם). "ויש 14)עצם פה. שם כמפורש מוח , כזית היינו
מפורש  וכן מוח . כזית והיינו מבפנים", בשר כזית עליו

פירש"י . וכן שם, יוחנן 15)בר"ח  ר' בין שם מחלוקת
יוחנן. כר' ופסק  לקיש, בן ור"ש

.„BM‰ Á‡ BM‰16.‰˜BÏ  „Á‡ ÌˆÚa «≈«««≈¿∆∆∆»∆

גם 16) ושבר שני  בא עצם, שבר שהראשון אחרי  כלומר,
ושוב  בו, והתרו עצם שבר אחד שאדם או עצם, אותו הוא
בשתי "אבל הי "א: פ "ז פסחים בירושלמי  הוא וכן שבר.
חייב  ושברו וחזר ושברו, אחד עצם אפילו שכן התריות,
שובר  יש דא אמר, "ווידא יג בהלכה שם ולהלן שתים".

ח . והערה א הלכה פ "ט  למעלה וראה שובר". אחר

.‰ÌÈ„Èb CzÁÓ‰Â ˙BÓˆÚ ÛBO‰17iÁ BÈ‡  «≈¬»¿«¿«≈ƒƒ≈«»
ÌˆÚ ˙ÈL ÌeMÓ18. ƒ¿ƒ«∆∆

הפסח .17) עצמות 18)של "השורף  בברייתא: שם פסחים
העצם". שבירת משום בו אין - גידים והמחתך

.Â‡ ‡e‰L ÁÒt19ÏMÓ B‡20ÌˆÚ‰ ˙‡ Ba LÂ ∆«∆»¿À»¿»«∆»∆∆
‰˜BÏ 21‰‡ÓËa ÏÒÙ elÙ‡ .22‰‡ÈˆÈÂ23‡ˆBiÎÂ ∆¬ƒƒ¿«¿À¿»ƒƒ»¿«≈

ÌÈc ‰na .ÌˆÚ‰ ˙ÈL eq‡ Ba LÈ  Ì‰a»∆≈ƒ¿ƒ«»∆∆«∆¿»ƒ
ÏÒÙÂ Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰Lk ?ÌÈeÓ‡24Ï‡ ; ¬ƒ¿∆»¿»¿««∆¿ƒ¿«¬»

Ïbt˙pL ÔB‚k ,Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡25B‡ ƒ…»¿»¿««∆¿∆ƒ¿«≈
ÔÓÊ ˙LÁÓa ‰OÚ26ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓ B‡27 «¬»¿«¬∆∆¿««¬∆∆ƒ«≈

.ÌˆÚ‰ ˙ÈL ÌeMÓ Ba ÔÈ‡≈ƒ¿ƒ«»∆∆

(למעלה 19) עדיין אדם לאכילת ראוי  ואינו מעט  שנצלה
תאכלו  "אל שנאמר משום לאכלו ואסור ו), הלכה פ "ח 
אמר, רנב "י  (שם) בפסחים והוא ד). הלכה (שם נא" ממנו
שבירת  משום בו יש בנא) העצם (שבירת גוונא האי  כי  כל
לי '. ואכל לי ' דמטוי  לאכילה חזי  דהא טעמא מאי  העצם,

ובשל 20) נא ממנו תאכלו "אל משום לאכלו, שאסור
ד). הלכה שם (למעלה במים" חייב ,21)מבושל הוא בנא

רב  מדברי  (שם יפה שיצלה אחר לאכילה ראוי  שהוא מפני 
גם  שהרי  לעולם, ראוי  שאינו ומבושל יצחק ). בר נחמן
כיון  - ח ) הלכה שם (למעלה עליו חייב  צלהו" ואחר "בשלו
חייבים  בהכשר, עבודותיו שנעשו הכושר, שעת לו שהיתה
(שם). רבי  של דתנאֿקמא אליבא יוסף  כרב  עליו,

הדם.22) זריקת למעלה 23)לאחר ראה לחבורתו, חוץ 
ב . הלכה ראה 24)פ "ט  וכתנאֿקמא, יוסף  רב  כדברי  שם

זו. בהלכה שזה 25)למעלה למקומו, חוץ  לאכלו [שחשב 
פסולי מהלכות פי "ג למעלה ועיין כט .) (זבחים פיגול נקרא

להלן]. וראה א, הלכה בשעת 26)המוקדשין שחשב  כגון
הולכת  בשעת או במזרק , הדם קבלת בשעת או השחיטה,
לזמן  חוץ  ממנו שיאכל זריקה, בשעת או למזבח , הדם
בהקרבה  המותר לזמן חוץ  ממנו שיקריב  לאכילה, המותר
"בן  ובהגהות א). הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות (פי "ג
"שנתפגל" ולפי "ז מקום". "מחשבת להגיה מציע  אריה"

לזמנו. חוץ  מחשבת היינו מקודם שמו 27)שכתב  ששינה
יא). הלכה פט "ו (שם בעליו לשם או אחר זבח  לשם

.Ê‰ÈÏ‡‰ ÌˆÚ L28È‰L ,‰˜BÏ BÈ‡ Èe‡ BÈ‡ »«∆∆»«¿»≈∆∆¬≈≈»
‰ÏÈÎ‡Ï29. «¬ƒ»

הכבש.28) כי29)זנב  כל אמר, אשי  "רב  שם: פסחים
משום  בו אין ודאי  האליה) עצם (=שבירת גוונא האי 
אינו  ודאי  דהא לתנאֿקמא) וגם לרבי  (גם העצם שבירת
גבי על להקטרה עומדת היא שהרי  כלל", לאכילה ראוי 

ובכס "מ . הראב "ד בהשגת וראה (שם). המזבח 
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.ÁÌÈk ÌÈÓˆÚ BÓk Ì‰L ,ÌÈÒeÁq‰30el‡ È‰  «¿ƒ∆≈¿¬»ƒ«ƒ¬≈≈
ÔÏÎ‡Ï ÔÈzÓ31. À»ƒ¿»¿»

שם).30) (פיה"מ  הכתף " שבראש "אותן והם פד. שם
ט .31) הלכה להלן וראה עצם. שובר משום בהם ואין

.ËÈ„‚ ‰È‰32ÏÎ‡È ‡Ï  ÌÈk ÂÈ˙BÓˆÚL CÂ ÔË˜ »»¿ƒ»»»«∆«¿»«ƒ……«
ÌˆÚ BL ‰fL ,Ô˙B‡33‰˜BÏ  ÏÎ‡ Ì‡Â .34„Á‡L ; »∆∆≈∆∆¿ƒ»«∆∆∆»

C ÌˆÚ B‡ ‰L˜ ÌˆÚ BM‰35ÏÎ‡pL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . «≈∆∆»∆∆∆«∆«¿»…∆∆¡»
ÏMa˙iL Á‡ ÏB„b‰ BMa36ÏÎ‡Ï znL ‡e‰  ««»««∆ƒ¿«≈∆À»∆¡…

B˙iÏˆ Á‡ C‰ È„b‰ ÔÓ Bc‚k37ÌÈÙk ÈL‡ ÔB‚k ,38 ¿∆¿ƒ«¿ƒ»«««¿ƒ»¿»≈¿»«ƒ
ÌÈÒeÁq‰Â39. ¿«¿ƒ

שם.32) וגמרא הוא 33)משנה הרך העצם שאכילת
בו".34)שבירה. תשברו לא "ועצם הוא 35)משום

בו". תשברו לא "ועצם של האיסור שור 36)בכלל פירוש,
הם  רב , בישול שאחרי  אלא עצמותיו, שנתקשו הגדול

לאכילה. אפשרות 37)ראויים אין הגדול בשור כי  אף 
צלייה. ידי  על וכ"ש בינוני , בישול ע "י  לאוכלם

שיש 38) העצמות ראשי  כלומר, קצוות. בכאן "פירושו
בשיניו  נוטלה ואדם עצם, של דקה קליפה מהן בהרבה

פד.). פסחים (מאירי  ח .39)ולועסה" הלכה למעלה ראה
"כל  פד. פסחים המשנה לדברי  רבינו של פירושו וזהו
כנפיים  וראשי  הרך בגדי  יאכל הגדול, בשור הנאכל
בשור  הנאכל כל תנן, רמי . "רבה ובגמרא, והסחוסים",
ראשי סיפא, אימא לא. נאכל ושאינו הרך, בגדי  יאכל הגדול
וכו'. הגדול בשור מיתאכלי  לא הני  והא והסחוסים, כנפיים
הגדול  בשור הנאכל כל קתני  והכי  קתני , הן מה אמר, רבא
ראשי הן ומה בצלי , הרך בגדי  יאכל רב ) (בישול בשלקא
רש"י ומפרש וכו'". דרבא כוותי ' ותניא והסחוסים, כנפיים
אלא  להתמנות מותר שאין מינוי , לענין הוא שהמדובר
נראה  (וכן שנתבשל אחרי  לאכול יוכלו הגדול שבשור בדבר
מפרשה  בהשגות והראב "ד המשנה) בפירוש רבינו מדברי 
בשור  רב  בישול ע "י  לאכול שאפשר שמה נותר, לענין
לא  על עובר אוכלו, אינו ואם לאכלו. חיוב  יש הגדול,
שבירת  איסור לענין מפרשה ורבינו בוקר. עד ממנו תותירו

עצם.

.ÈÔÈ„Èb40˙BL˜‰Ï ÔÙBqL ÔÈk‰41Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ»«ƒ∆»¿«¿««ƒ∆≈
‰zÚ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡42ÔÈÏÎ‡Â43ÔÈÓ ÔÈ‡  ÁÒta ¿ƒ«¬ƒ»«»¿∆¡»ƒ«∆«≈ƒ¿ƒ

L‡aL ÁÓ ÏÚ ÔÈÓÂ .Ô‰ÈÏÚ44ÏBÎiL ÈtÓ , ¬≈∆¿ƒ¿ƒ«…«∆»…ƒ¿≈∆»
B‡ÈˆB‰Ï45ÁÓ ÏÚ ÔÈÓ ÔÈ‡Â ;ÌˆÚ ˙ÈL ‡Ïa ¿ƒ¿…¿ƒ«∆∆¿≈ƒ¿ƒ«…«
˙ÈÏewaL46È‰L ,ÂÈL‡ ÈMÓ Ìe˙q‰ ÌˆÚ‰ ‡e‰Â , ∆«ƒ¿»∆∆«»ƒ¿≈»»∆¬≈

ÌˆÚ ˙ÈLa ‡l‡ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡47. ≈»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«∆∆

לו.40) הודה יוחנן ר' ואף  לקיש, כריש שם. פסחים
"גידי41) וכגון לאכילה, אז ראויים יהיו ולא קשים להיות

סופם  מזקין היה אם אבל רכים, הם ובטלה ובגדי  הצוואר,
שם). (רש"י  קשים" וקטן.42)להיות רך הגדי  בעוד

באכילה.43) על 44)שמותרין נמנין אומר, "רבי  פד: שם
וכו'". שבראש (רש"י45)מוח  האף " דרך בקיסם "לגוררו

מוח 46)שם). על נמנין ואין וכו' אומר "רבי  שם:

הלכה 47)שבקולית". (למעלה לוקה העצם את והשובר
א).

.‡È,ÏÎB‡Â Oa‰ C˙BÁ  ÁÒt‰ ˙‡ ÏÎB‡ Ì„‡Lk¿∆»»≈∆«∆«≈«»»¿≈
‰ˆ Ì‡ Ô˜ÙÓe ˜t‰ ÔÓ ˙BÓˆÚ‰ C˙BÁÂ48. ¿≈»¬»ƒ«∆∆¿»¿»ƒ»»

‰Lp‰ „È‚Ï ÚÈbiLÎe49‡L ÌÚ BÁÈpÓe B‡ÈˆBÓ  ¿∆«ƒ«¿ƒ«»∆ƒ«ƒƒ¿»
˙BÓew‰Â ˙BÓˆÚ‰Â ÌÈ„Èb‰50˙ÚLa ÔÈ‡ˆBiL «ƒƒ¿»¬»¿«¿∆¿ƒƒ¿«

‰ÏÈÎ‡51Oa‰ ‡Lk B˙B‡ ÔÈwÓ ÔÈ‡L .52ÔÈ‡Â ¬ƒ»∆≈¿«ƒƒ¿»«»»¿≈
B˙B‡ ÔÈÎzÁÓ53ÌÏL B˙B‡ ÔÈÏBˆ ‡l‡ ,54BÎ˙Á Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆»ƒ»≈¿ƒ¬»

Lk  ˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á55.‡ ÒÁÈ ‡lL ‡e‰Â . ¬ƒ¬ƒ»≈¿∆…∆¿«≈∆
„Ú ÁÒt‰ OaÓ È‡LÈ ‡lL ÏczL‰Ï Ì„‡ CÈ»̂ƒ»»¿ƒ¿«≈∆…«¿ƒƒ¿««∆««
,ÈMa ÔÎÂ .˜a „Ú epnÓ eÈ˙B˙ ‡Ï :Ó‡pL ,˜a…∆∆∆¡«…ƒƒ∆«…∆¿≈«≈ƒ

LÈ‡L‰ Ì‡Â .˜a „Ú epnÓ eÈ‡LÈ ‡Ï :Ó‡p∆∆¡«…«¿ƒƒ∆«…∆¿ƒƒ¿ƒ
.‰OÚ˙ ‡Ïa Ú  ÈMa ÔÈa ÔBL‡a ÔÈa ,epnÓƒ∆≈»ƒ≈«≈ƒ»«¿…«¬∆

‰OÚÏ ˜z È‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â56, ¿≈∆«»∆∆¬≈ƒ««¬≈
.eÙOz L‡a epnÓ ˙p‰Â :Ó‡pL∆∆¡«¿«…»ƒ∆»≈ƒ¿…

ב .48) הלכה פ "ט  למעלה ראה עצם, שבירת זו ואין
שהגיד 49) ואף  כדלהלן. בו, הגיד בעוד שלם צולהו שהרי 

בגידין  שאין משום הבשר, עם ביחד צולהו בהנאה, אסור
יז). הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט "ו טעם בנותן
צב :), (חולין מנהג משום אלא אסור שאינו הגיד ולשומן
(כסף  כדלהלן אותו, מחתכין אין שהרי  כאן, חששו לא

הראב "ד. בהשגת וראה אסורים.50)משנה). שאינם
לאוכלם.51) רגילים אין האדם שבני  רק 52)כלומר, אלא

טעם  בנותן בהם ושיש התורה מן האסורים מהדברים
(שמות 54)לחתיכות.53)(כסף ֿמשנה). שכתוב  כמו

והוא  קרבו", ועל כרעיו על ראשו אש צלי  אם "כי  ט ) יב ,
צולין  ואין שלם, אותו צולין "הפסח  פ "ה פסחים בתוספתא

חתיכות". ומטילו 55)אותו מנתחו, "רצה שם: תוספתא
גחלים". גבי  על אבר זה 56)אבר בלאו שהעובר כלומר,

ראה  עליו, לוקין אין לעשה הניתק  ולאו בעשה. מתחייב 
פד. בפסחים הדבר ומקור ב . הלכה סנהדרין מהלכות בפי "ח 
פסולי מהלכות בפי "ח  כתב  וכן יהודה. רבי  בדברי 
אימורים  גבי  ז הלכה פ "א ולמעלה ט . הלכה המוקדשין
חלב  ילין "לא על ועבר בלינה ונפסלו הניחם שאם כתב ,
כדעת  מעשה". בו שאין לפי  לוקה "אינו - בוקר" עד חגי 
ובמשנהֿלמלך  כאן בכסף ֿמשנה וראה שם, יעקב  רבי 

שם. המוקדשין פסולי  בהלכות

.ÈÔBL‡a ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈÈ˜nLk57ÔÈÈ˜Ó  ¿∆«¿ƒƒ∆«∆«»ƒ«¿ƒƒ
BnÚ58ÌÈÓÏL59ÔÓ B‡ ˜a‰ ÔÓ OÚ ‰Úa‡ ÌBÈa ƒ¿»ƒ¿«¿»»»»ƒ«»»ƒ

Ô‡v‰60ÌÈpË˜ B‡ ÌÈÏB„b ,61˙B˜ B‡ ÌÈÎÊ ,62, «…¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÓÏM‰ ÈÁÊ ÏÎk63˙‚È‚Á ˙‡˜p‰ ‡È‰ BÊÂ . ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒ«

OÚ ‰Úa‡64ÁÒt zÁÊÂ :‰Bza Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ , «¿»»»»¿«∆∆¡««»¿»«¿»∆«
˜e Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï65‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡ÈÓ È˙ÓÈ‡ . «¡…∆…»»≈»«¿ƒƒƒ¬ƒ»

?BÊ66‡e‰L ÔÓÊa67ÏÁa ‡a68‰‰Ëe69ËÚeÓe70; ƒ¿«∆»¿…¿»√»¿»
B‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï OÚ ‰Úa‡ ÌBÈ ÏÁ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«¿»»»»ƒ¿¿«»

‰‡ÓËa ÁÒt‰ ‡aL71ÌÈaÓ ÌÈÁÒt‰ eÈ‰L B‡ ,72 ∆»«∆«¿À¿»∆»«¿»ƒ¿Àƒ
‡l‡ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡Â ,‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ ≈¿ƒƒƒ¬ƒ»¿≈«¿ƒƒ∆»

.„Ïa ÌÈÁÒt‰«¿»ƒƒ¿«
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שני . פסח  שהוא תשברו 7)אייר לא ועצם "ת"ר פד: שם
יאכל  אחד בבית אומר, ר' בפסול. ולא בכשר יב ), (שמות בו
בו  יש לאכילה הראוי  כל בו, תשברו לא ועצם שם) (שמות
משום  בו אין לאכילה ראוי  ושאין עצם, שבירת משום
שבירת  אלא כו' אמר אביי  וכו' בינייהו מאי  עצם, שבירת
הוא. כשר הא כשר, למ "ד בינייהו. איכא יום, מבעוד העצם
פפא  רב  וכו'. לאכילה ראוי  לאו השתא לאכילה, ראוי  למ "ד
העצם, שבירת משום בו יש כ"ע  גוונא, האי  כי  כל אמר,

לאכילה". מיחזי  (=לערב ) לאורתא טעמא, ראה 8)מאי 
יש  - ונפסל הכושר שעת לו שהיתה שפסח  ו, הלכה להלן

עצם. שבירת משום בו

.CÎÈÙÏ9ÔÈÙBO10˙Bp‰ ÏÏÎa ÁÒt‰ ˙BÓˆÚ ¿ƒ»¿ƒ«¿«∆«ƒ¿««»
BOaÓ11‰Ïw˙ È„ÈÏ Ô‰a e‡BÈ ‡lL È„k ,12. ƒ¿»¿≈∆…»»∆ƒ≈«»»

ימים.9) כמה לאחר גם העצם את לשבור שאסור לפי 
טעונין 10) אין הקדשים עצמות "כל בברייתא: פג. פסחים

התקלה". מפני  הפסח , מעצמות חוץ  כנראה 11)שריפה
מפורש  וכן מוח , ולא בשר לא בעצמות כשאין שהמדובר
עצמות  "כל ט : הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות בפי "ט 
מעצמות  חוץ  שריפה, טעונין אינן מוח , בהן שאין הקדשים

להלן. וראה שם) בראב "ד (ועיין שמא 12)הפסח " כלומר,
הברייתא  דברי  רבינו מפרש כן שבירה, איסור לידי  יבואו
שיש  שכשם רבינו, וסבור למעלה). (הובאה פג. בפסחים
הלכה  (להלן הכושר שעת לו שהיה בפסול שבירה איסור
ממנו. וניטל בשר כזית עליו שהיה בעצם איסור יש כן ו),
"הני הנ"ל, הברייתא על שהקשו שם בגמרא נראה וכן
קדשים  עצמות מוח , בהו דלית אילימא דמי , היכי  עצמות
ובסיליאה, וויניציאה בדפוסי  הנוסחא (כן שריפה" להו למה
למה  הפסח  "עצמות ב : ובכ"י  שריפה". להו "למה ולפנינו
אינם  קדשים שעצמות פשיטא כלומר: שריפה"). להו
למה  לו קשה לא הפסח  עצמות על ואילו שריפה, צריכים
צריכים  מוח  בהם שאין עצמות שאף  הרי  שריפה, צריכים
כנ"ל  עצם, שבירת של תקלה לידי  יבוא שמא בפסח , שריפה

שמח ). (אור

.‚˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL ÌˆÚ ˙ÈL ÏÚ ‡l‡ ÔÈiÁ ÔÈ‡≈«»ƒ∆»«¿ƒ«∆∆∆≈»»¿«ƒ
Oa13ÁÓ Ba LiL B‡14ÁÓ Ba ÔÈ‡L ÌˆÚ Ï‡ ; »»∆≈…«¬»∆∆∆≈…«

‰È‰ .B˙ÈL ÏÚ iÁ BÈ‡  Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚb ÔÈ‡LÂ¿∆≈»»¿«ƒ»»≈«»«¿ƒ»»»
 Oa‰ ÌB˜Óa ‡lL ÌˆÚ‰ LÂ Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚ»»¿«ƒ»»¿»«»∆∆∆…ƒ¿«»»

BOaÓ Èet ML ÌB˜n‰L Èt ÏÚ Û‡ ,iÁ15. «»««ƒ∆«»∆»«»ƒ¿»

שאין 13) (באבר גוונא האי  כי  כל אמר, "רבינא פד: פסחים
שיעור  דבעינן עצם, שבירת משום ביה לית בשר) כזית עליו
תשברו  לא ועצם יאכל אחד "בבית שנאמר: משום אכילה",
משום  בו יש אכילה שיעור בו יש - מו) יב , (שמות בו"
שבירת  משום בו אין אכילה שיעור בו אין עצם, שבירת

(שם). "ויש 14)עצם פה. שם כמפורש מוח , כזית היינו
מפורש  וכן מוח . כזית והיינו מבפנים", בשר כזית עליו

פירש"י . וכן שם, יוחנן 15)בר"ח  ר' בין שם מחלוקת
יוחנן. כר' ופסק  לקיש, בן ור"ש

.„BM‰ Á‡ BM‰16.‰˜BÏ  „Á‡ ÌˆÚa «≈«««≈¿∆∆∆»∆

גם 16) ושבר שני  בא עצם, שבר שהראשון אחרי  כלומר,
ושוב  בו, והתרו עצם שבר אחד שאדם או עצם, אותו הוא
בשתי "אבל הי "א: פ "ז פסחים בירושלמי  הוא וכן שבר.
חייב  ושברו וחזר ושברו, אחד עצם אפילו שכן התריות,
שובר  יש דא אמר, "ווידא יג בהלכה שם ולהלן שתים".

ח . והערה א הלכה פ "ט  למעלה וראה שובר". אחר

.‰ÌÈ„Èb CzÁÓ‰Â ˙BÓˆÚ ÛBO‰17iÁ BÈ‡  «≈¬»¿«¿«≈ƒƒ≈«»
ÌˆÚ ˙ÈL ÌeMÓ18. ƒ¿ƒ«∆∆

הפסח .17) עצמות 18)של "השורף  בברייתא: שם פסחים
העצם". שבירת משום בו אין - גידים והמחתך

.Â‡ ‡e‰L ÁÒt19ÏMÓ B‡20ÌˆÚ‰ ˙‡ Ba LÂ ∆«∆»¿À»¿»«∆»∆∆
‰˜BÏ 21‰‡ÓËa ÏÒÙ elÙ‡ .22‰‡ÈˆÈÂ23‡ˆBiÎÂ ∆¬ƒƒ¿«¿À¿»ƒƒ»¿«≈

ÌÈc ‰na .ÌˆÚ‰ ˙ÈL eq‡ Ba LÈ  Ì‰a»∆≈ƒ¿ƒ«»∆∆«∆¿»ƒ
ÏÒÙÂ Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰Lk ?ÌÈeÓ‡24Ï‡ ; ¬ƒ¿∆»¿»¿««∆¿ƒ¿«¬»

Ïbt˙pL ÔB‚k ,Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡25B‡ ƒ…»¿»¿««∆¿∆ƒ¿«≈
ÔÓÊ ˙LÁÓa ‰OÚ26ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓ B‡27 «¬»¿«¬∆∆¿««¬∆∆ƒ«≈

.ÌˆÚ‰ ˙ÈL ÌeMÓ Ba ÔÈ‡≈ƒ¿ƒ«»∆∆

(למעלה 19) עדיין אדם לאכילת ראוי  ואינו מעט  שנצלה
תאכלו  "אל שנאמר משום לאכלו ואסור ו), הלכה פ "ח 
אמר, רנב "י  (שם) בפסחים והוא ד). הלכה (שם נא" ממנו
שבירת  משום בו יש בנא) העצם (שבירת גוונא האי  כי  כל
לי '. ואכל לי ' דמטוי  לאכילה חזי  דהא טעמא מאי  העצם,

ובשל 20) נא ממנו תאכלו "אל משום לאכלו, שאסור
ד). הלכה שם (למעלה במים" חייב ,21)מבושל הוא בנא

רב  מדברי  (שם יפה שיצלה אחר לאכילה ראוי  שהוא מפני 
גם  שהרי  לעולם, ראוי  שאינו ומבושל יצחק ). בר נחמן
כיון  - ח ) הלכה שם (למעלה עליו חייב  צלהו" ואחר "בשלו
חייבים  בהכשר, עבודותיו שנעשו הכושר, שעת לו שהיתה
(שם). רבי  של דתנאֿקמא אליבא יוסף  כרב  עליו,

הדם.22) זריקת למעלה 23)לאחר ראה לחבורתו, חוץ 
ב . הלכה ראה 24)פ "ט  וכתנאֿקמא, יוסף  רב  כדברי  שם

זו. בהלכה שזה 25)למעלה למקומו, חוץ  לאכלו [שחשב 
פסולי מהלכות פי "ג למעלה ועיין כט .) (זבחים פיגול נקרא

להלן]. וראה א, הלכה בשעת 26)המוקדשין שחשב  כגון
הולכת  בשעת או במזרק , הדם קבלת בשעת או השחיטה,
לזמן  חוץ  ממנו שיאכל זריקה, בשעת או למזבח , הדם
בהקרבה  המותר לזמן חוץ  ממנו שיקריב  לאכילה, המותר
"בן  ובהגהות א). הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות (פי "ג
"שנתפגל" ולפי "ז מקום". "מחשבת להגיה מציע  אריה"

לזמנו. חוץ  מחשבת היינו מקודם שמו 27)שכתב  ששינה
יא). הלכה פט "ו (שם בעליו לשם או אחר זבח  לשם

.Ê‰ÈÏ‡‰ ÌˆÚ L28È‰L ,‰˜BÏ BÈ‡ Èe‡ BÈ‡ »«∆∆»«¿»≈∆∆¬≈≈»
‰ÏÈÎ‡Ï29. «¬ƒ»

הכבש.28) כי29)זנב  כל אמר, אשי  "רב  שם: פסחים
משום  בו אין ודאי  האליה) עצם (=שבירת גוונא האי 
אינו  ודאי  דהא לתנאֿקמא) וגם לרבי  (גם העצם שבירת
גבי על להקטרה עומדת היא שהרי  כלל", לאכילה ראוי 

ובכס "מ . הראב "ד בהשגת וראה (שם). המזבח 
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להלן 57) ראה שני , בפסח  לא אבל ראשון, בפסח  כלומר
טו. ומקריבים 58)הלכה סט : פסחים במשנה הוא כן

פ "ו  (משנהֿלמלך הערבים בין של תמיד לפני  אותה
ט ). הלכה המקדש כלי  שלמים.59)מהלכות קרבן

שם.60) בן 61)משנה  שבא כפסח  אינה החגיגה פירוש
הוא  וכן ויותר, שתים בת וגם שנה בת באה אלא שנה,
שתים". בת שנתה בת "ובאה פ "ה: פסחים בתוספתא

שם.62) הקרבנות 63)משנה מעשה מהלכות פ "א ראה 
יא. חמשה 64)הלכה חגיגת חובת משום בה יוצא ואינו

י ). הלכה חגיגה מהלכות (פ "א אין 65)עשר "והלא
נאמר  למה כן אם העזים, ומן הכבשים מן אלא בא הפסח 
ופסחים  ראה פ ' (ספרי  לחגיגה" ובקר לפסח  צאן ובקר? צאן
דמאןֿדאמר  אליבא היא זו שברייתא עיון, צריך אבל ע :).
פסוק  לדידן, אבל השבת. את ודוחה חובה היא זו שחגיגה
ע : לפסחים בצל"ח  וראה הפסח , במותר מדבר זה

שם.66) פסחים חל 68)הפסח .67)משנה בניסן שי "ד
חול. בטהרה.69)ביום קרב  נמנו 70)שהפסח  שהרבה

על  ממנו כולם שיאכלו כדי  להם מספיק  ולא הפסח , על
המובחר  מן שמצוה ג, הלכה פ "ח  למעלה (ראה השובע 

שובע ). אכילת הפסח  בשר דוחה 71)לאכול הפסח  שרק 
הלכה  פ "ז (למעלה וטומאה יח ) הלכה פ "א (למעלה שבת

ע .). (פסחים חובה שאינה חגיגה לא אבל ויש 72)א),
לכולם. שובע  אכילת כדי  בהם

.‚È‰BÁ dÈ‡Â ˙eL  OÚ ‰Úa‡ ˙‚È‚Á73. ¬ƒ««¿»»»»¿¿≈»»
„Á‡ ‰ÏÈÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ ˙ÏÎ‡Â74ÈÁÊ ÏÎk , ¿∆¡∆∆ƒ¿≈»ƒ¿«¿»∆»¿»ƒ¿≈

ÌÈÓÏL75ÁÈp‰Ï eÒ‡Â .76‰Úa‡ ˙‚È‚Á OaÓ ¿»ƒ¿»¿«ƒ«ƒ¿«¬ƒ««¿»»
ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ OÚ77Oa‰ ÔÓ ÔÈÏÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL , »»««¿ƒƒ∆∆¡«¿…»ƒƒ«»»

ÈtÓ .˜aÏ ÔBL‡‰ ÌBia Úa ÁaÊz L‡¬∆ƒ¿«»∆∆«»ƒ«…∆ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰78˙‚È‚Á Oa ÁÈpÓÏ ‰‰Ê‡ ‰fL , «¿»»¿∆∆«¿»»¿«ƒ«¿«¬ƒ«

˜aÏ :Ó‡pL ;OÚ ‰ML ÌBÈÏ OÚ ‰Úa‡79 «¿»»»»¿ƒ»»»∆∆¡««…∆
ÈM‰ ÌBÈ ÏL ˜a „Ú80È˙Bn‰Â .81;‰˜BÏ BÈ‡  «…∆∆«≈ƒ¿«ƒ≈∆

ÌÈ˙Bp‰ ‡Lk ,‰pnÓ ˙Bp‰ ÛOÈ ‡l‡82. ∆»ƒ¿…«»ƒ∆»ƒ¿»«»ƒ

עשר 73) ארבעה חגיגת מינה, שמע  אשי , "א"ר סט : שם
ותיתי בשבת תיתי  חובה, סלקאֿדעתך דאי  היא. חובה לאו

בטומאה". ותיתי  נאכל 74)במרובה שאינו כפסח  ואינה
שדינה  שאמר כבןֿתימא ודלא שם, (משנה חצות עד אלא

ו.75)כפסח ). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ "י 
עשר 77)להשאיר.76) ששה יום שהוא הקרבתו, מיום

עא:78)בניסן. עא. כתוב 79)שם היו אילו כלומר:
ומזה  הראשון, בוקר מפרשים היינו "למד" בלא "בוקר"

עא:). (שם שני  לבוקר דרשו "לבוקר" שהוא 80)שנאמר
בניסן. עשר ששה עשר 81)יום ששה ליום י "ד מחגיגת

יא.82)בניסן. הלכה למעלה ראה

.„ÈÏÎÂ ÔÁÏM‰ ÏÚ ÁÒt‰ ÌÚ ‰ÏÚL ‰‚È‚Á Oa¿«¬ƒ»∆»»ƒ«∆«««À¿»¿»
BnÚ ÔÈÚa˙Ó ÔÁÏM‰ ÏÚ BnÚ ÌÈÏBÚ‰ ÔÈÏÈLz‰83, ««¿ƒƒ»ƒƒ««À¿»ƒ¿«¬ƒƒ

˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡Â84BÓˆÚ ÁÒtk85‰Êb . ¿≈»∆¡»ƒ∆»«¬«∆««¿¿≈»
˙Úz‰ ÈtÓ86. ƒ¿≈««¬…∆

ד.83) הלכה פ "ו שם וירושלמי  פ "ה, פסחים תוספתא

אחד 84) ולילה ימים לשני  נאכל החגיגה בשר כל כי  אף 
הפסח , עם אחד שולחן על שעלה זה - יג) הלכה (למעלה

חצות. עד אלא נאכל טו.85)אינו הלכה פ "ח  למעלה
[ואף ֿעלֿפי86) הפסח . מן בהם נתערב  שמא כלומר,

מן  להרחיק  כדי  אלא התורה מן אינו עצמו בפסח  שהאיסור
שלא  לגזירה" "גזירה זו אין שם). בפ "ח  (למעלה העבירה
שגזרו  מצאנו פעמים כמה כי  ועוד), יא: (שבת כן גזרו
כלומר  היא", גזירה "חדא כי  חכמים ואמרו לגזירה, גזירה
הא  אילולא כי  השניה, על גם גזרו ראשונה גזירה כשגזרו

קד:]. וחולין ג. ביצה ראה הא, קיימא לא -

.ÂË?ÈL ÁÒÙÏ ÔBL‡ ÁÒt ÔÈa ‰Ó87ÔBL‡‰ «≈∆«ƒ¿∆«≈ƒ»ƒ
‡ˆnÈ Ïe ‰‡È Ïa ıÓÁa eÒ‡88ËÁL BÈ‡Â , »¿»≈¿«≈»∆«ƒ»≈¿≈ƒ¿»

ıÓÁ ÏÚ89,‰eÁÏ ıeÁ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â90, «»≈¿≈ƒƒƒ∆«¬»
B˙ÏÈÎ‡a Ïl‰ ÔeÚËÂ91‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡ÈÓe ,92, ¿»«≈«¬ƒ»¿ƒƒƒ¬ƒ»

˙‡ÓË Ï‰w‰  ‡ÓË Ì‡ ,‰‡ÓËa ‡iL LÙ‡Â¿∆¿»∆»…¿À¿»ƒƒ¿»…«»»À¿«
e‡aL BÓk ,˙Ó93‰vÓe ıÓÁ  ÈL ÁÒt Ï‡ . ≈¿∆≈«¿¬»∆«≈ƒ»≈«»

˙Èaa BnÚ94B˙ÏÈÎ‡a Ïl‰ ÔeÚË BÈ‡Â ,95ÔÈ‡ÈˆBÓe , ƒ««ƒ¿≈»«≈«¬ƒ»ƒƒ
B˙eÁÏ ıeÁ B˙B‡96‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡Â ,97, «¬»¿≈¿ƒƒƒ¬ƒ»
‰‡ÓËa ‡a BÈ‡Â98˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc Ì‰ÈLe .99, ¿≈»¿À¿»¿≈∆ƒ∆««»

Ô˙iOÚa Ïl‰ ÔÈeÚËe100ÈÏˆ ÔÈÏÎ‡Â ,101˙Èa ¿ƒ«≈«¬ƒ»»¿∆¡»ƒ»ƒ¿«ƒ
„Á‡102BÓe ‰vÓ ÏÚ103Ô‰Ó ÔÈÈ˙BÓ ÔÈ‡Â ,104, ∆»««»»¿≈ƒƒ≈∆

ÌˆÚ‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈBL ÔÈ‡Â105‰ÂLÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ¿≈¿ƒ»∆∆»∆∆¿»»…ƒ¿∆
Ó‡pL Á‡Ó ,ÌÈc‰ ÏÎÏ ÔBL‡Ï ÈM‰106ÏÎk : «≈ƒ»ƒ¿»«¿»ƒ≈««∆∆¡«¿»

˙wÁ ˙ˆ˜Ó Ba LtL ÈÙÏ ?eOÚÈ ÁÒt‰ ˙wÁÀ««∆««¬¿ƒ∆≈≈ƒ¿»À«
ÁÒt‰107ÌÈca ‡l‡ ÔBL‡Ï ‰ÂL BÈ‡L „nÏÏ , «∆«¿«≈∆≈»∆»ƒ∆»«¿»ƒ

Ba eLt˙pL108BÙe‚aL ˙Bˆn‰ Ô‰Â ,109˙wÁ' Ì‰Â , ∆ƒ¿»¿¿≈«ƒ¿∆¿¿≈À«
'ÁÒt‰110‰Ê ÏÏkL111ÌÈˆÓa Ó‡pL112Á˜liL «∆«∆¿»∆∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ∆ƒ»«

BOÚaÓ ÁÒt‰113˙c‚‡a Ìc ˙Úb‰ ÔeÚË ‡e‰LÂ , «∆«ƒ∆»¿∆»«»«»«¬À«
BÊ‡114˙BÊeÊn‰ ÈzLÏÂ ÛB˜LnÏ115ÏÎ‡iLÂ , ≈««¿¿ƒ¿≈«¿¿∆≈»≈

ÔBÊtÁa116˙BB„Ï ÌÈ‚‰B ÌÈc‰ Ô˙B‡ ÔÈ‡ 117, ¿ƒ»≈»«¿»ƒ¬ƒ¿
„Ïa ÌÈˆÓ ÁÒÙa ‡l‡ eOÚ ‡ÏÂ118. ¿…«¬∆»¿∆«ƒ¿«ƒƒ¿«

צה.87) בפסחים חמץ 88)משנה מהלכות בפ "ג [ראה
יראה  "בל על עובר רבינו שלדעת מג, הערה ח  הלכה ומצה
הלשון: משמע  וכן בי "ד. ולמעלה שעות משש ימצא" ובל
חג  על ולא הפסח  קרבן על שמדובר "השני " - "הראשון"

את 89)הפסח ]. שהשוחט  ה, הלכה פ "א למעלה ראה
לא  שנאמר לוקה, ברשותו חמץ  כזית לו והיה בזמנו הפסח 

זבחי . דם חמץ  על א,90)תזבח  הלכה פ "ט  למעלה ראה
חמשה  בליל לחבורה מחבורה הפסח  מבשר כזית שהמוציא
חוצה. הבשר מן הבית מן תוציא לא שנאמר לוקה, עשר

טו.91) הלכה פ "ח  ולמעלה שם, הלכה 92)משנה למעלה
א.93)יב . הלכה פ "ז נשחט 94)למעלה וגם שם. משנה

צה:). (שם החמץ  הלל 95)על אומרים שאין שם, משנה
ל, (ישעיה שנאמר לחג, מקודש הוא אלאֿאםֿכן בלילה,
צה:). (שם חג" התקדש כליל לכם יהיה "השיר כט )

שמפורש 96) ממה רבינו, דברי  על תמה הכסף ֿמשנה
קא  מאי  בוקר, עד ממנו ישאירו דלא "בכלליה צה. בפסחים
להוציא  אסור שני  בפסח  שגם הרי  ממנו". תוציא לא  מרבה
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דברי על כאן פסחים במאירי  ראה אבל לחבורתו. חוץ 
כמו  לחבורה חוץ  מוציאין "והשני  וז"ל: שכתב  המשנה,
גירסא  בגמרא כאן היתה כי  מדבריו נראה בגמרא". שיתבאר

ח .97)אחרת. פרק  פסחים שם.98)תוספתא תוספתא
השבת 99) ביום באייר י "ד או ניסן י "ד יום חל שאם

שם. ובתוספתא שם במשנה והוא הפסחים, את בו שוחטין
א. הלכה פ "ה למעלה פסח 100)וראה הקרבת בשעת

שרק  - שם) (משנה הלל לומר צריך שני , ופסח  ראשון
שאין  שני  בפסח  הלל אומרים אין אכילה) (בשעת בלילה
קדושת  צריך אין ביום אבל למעלה. ראה לחג, מקודש לילו

צה:). שם (גמרא למעלה 101)חג וראה צה. שם משנה
ד. הלכה אחד,102)פ "ח  ובמקום אחת בחבורה כלומר

כשניהם, להחמיר פוסק  שרבינו ה, הלכה פ "ט  למעלה ראה
היתה  שלרבינו וכנראה פו.). (פסחים שמעון וכר' יהודה כר'
הדין  שני  בפסח  שגם באופן צה. פסחים בגמרא הגירסא

צה. הערה למעלה ראה אחד, בבית משנה 103)שנאכל
שם. יא.104)פסחים הלכה למעלה ראה 105)ראה

א. הלכה שני .106)למעלה משום 107)בפסח 
שם  מפרט  הפסח , חוקת ככל שכתב  אחרי  שם, שבבמדבר
לא  "ועצם כמו שני , פסח  של דינים פרטי  כמה המקרא
מצות  "על וכן בוקר", עד ממנו ישאירו "ולא תשברו",

יאכלוהו". אותם 108)ומרורים שפירט  דברים כלומר,
"ועצם 109)הכתוב . בוקר", עד ממנו ישאירו "לא כמו

אבל  צלי . כמו הקרבן, שבגוף  מצוות שאר וכן תשברו ", לא
ומצה  לראשון. השני  שוה לא הקרבן, בגוף  שאינן דברים
מיוחד, באופן המקרא מפרש הקרבן, בגוף  שאינן ומרור
בפסחים  הסוגיא ראה ומרור, מצה על נאכל שני  פסח  שגם

[ובכ"י111)השני .110)צה. זה "וכלל" צ "ל אולי 
הלכה  מתחילה ואחרֿכך שכלל". הפסח  חוקת תימן:

וכו'"]. שנאמר "זה במצרים.112)חדשה: שנעשה בפסח 
ג):113) יב , (שמות שנאמר כמו ניסן, לחודש בעשור

וכו'". שה איש להם ויקחו הזה, לחודש "בעשור
לו 114) שיש ירוק  מין של קלחין ג' והוא: כב ). (שם,

שם). (רש"י  "ולקחתם 115)גבעולים (שם) שנאמר כמו
המשקוף  אל והגעתם בסף , אשר בדם וטבלתם אזוב  אגודת

המזוזות". שתי  "ואכלתם 116)ואל יא) (שם, שכתוב  כמו
בחפזון". הדורות.117)אותו כל של בפסחים

צו.118) בפסחים משנה

e˜ÈÏÒ‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÁÒt Ôa˜ ˙BÎÏ‰ B‰Ï ¿ƒ¿ƒ¿»¿«∆«¿ƒ«¿»ƒ¿«»







LÈÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa‡ .˙BˆÓ LL ÔÏÏÎa ≈ƒ¿»»≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿«
Èt ˙B‡‰Ï (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿≈»¿≈
(„ .ÌÈÏ‚a ÁÓOÏ (‚ .ÌÈÏ‚ LÏLa ‚ÁÏ ( .'‰»…¿»¿»ƒƒ¿…«»¿»ƒ
ÔzÏÂ BÁnOlÓ ÈÂÏ ÊÚÈ ‡lL (‰ .Ì˜È ‰‡È ‡lL∆…≈»∆≈»∆…«¬…≈ƒƒ¿«¿¿ƒ≈
‚Áa ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï (Â .ÌÈÏ‚a ÂÈ˙BzÓ BÏ«¿»»¿»ƒ¿«¿ƒ∆»»¿«

ˆBÓa ˙Bkq‰.‰hÓL È‡ «À¿»≈¿ƒ»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   1 
משלש 1) רגל בכל ישראל נצטוו מצוות ששלש יבאר

בהן. חייבות הנשים ואם הן, ומה רגלים,

.‡Ï‚ ÏÎa Ï‡OÈ eeËˆ ‰OÚ ˙BˆÓ LÏL2 »ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿»≈¿»∆∆
ÌÈÏ‚ LÏMÓ3Ïk ‰‡È :Ó‡pL ,‰i‡‰ :Ô‰ el‡Â , ƒ»¿»ƒ¿≈≈»¿ƒ»∆∆¡«≈»∆»

EeÎÊ4EÈ‰Ï‡ '‰Ï ‚Áz :Ó‡pL ,‰‚È‚Á‰Â ;5; ¿¿¿«¬ƒ»∆∆¡«»…«¡…∆
EbÁa zÁÓOÂ :Ó‡pL ,‰ÁÓO‰Â6‰eÓ‡‰ ‰i‡‰ . ¿«ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»¿«∆»¿ƒ»»¬»

ÔBL‡‰ BË ÌBÈa ‰ÊÚa ÂÈt ‰‡pL :‡È‰ ‰Bza7 «»ƒ∆ƒ¿∆»»»¬»»¿»ƒ
‰ÏBÚ Ôa˜ BnÚ ‡ÈÈÂ ,‚Á ÏL8ÔÈa ÛBÚ‰ ÔÓ ÔÈa , ∆«¿»ƒƒ»¿«»≈ƒ»≈

‰Ó‰a‰ ÔÓ9‡ÏÂ ÔBL‡ ÌBÈa ‰ÊÚÏ ‡aL ÈÓe . ƒ«¿≈»ƒ∆»»¬»»¿ƒ¿…
‡l‡ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰OÚ ‡lL Bi„ ‡Ï  ‰ÏBÚ ‡È‰≈ƒ»…«∆…»»ƒ¿«¬≈∆»

‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ BÚ10ÈÙ e‡È ≈«…«¬∆∆∆¡«…≈»»«
Ì˜È11‰OÚ ‡Ï È‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â . ≈»¿≈∆«»∆∆¬≈…»»

‰OÚÓ12È˜iL :‡È‰ ‰Bza ‰eÓ‡‰ ‰‚È‚Á‰ . «¬∆«¬ƒ»»¬»«»ƒ∆«¿ƒ
ÌÈÓÏL13‚Á ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈa14B‡Ba ¿»ƒ¿»ƒ∆»¿
˙B‡‰Ï15‡l‡ ÌÈ‡a ÌÈÓÏM‰ ÔÈ‡L ,Úe„È c‰Â . ¿≈»¿«»»»«∆≈«¿»ƒ»ƒ∆»

‰Ó‰a‰ ÔÓ16‰i‡‰ Ô‰L ,el‡ ˙BÂˆÓ ÈzLe . ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»
Ô‰a ˙BiÁ ÌÈLp‰ ÔÈ‡ ,‰‚È‚Á‰Â17‰ÁÓO‰Â . ¿«¬ƒ»≈«»ƒ«»»∆¿«ƒ¿»

ÏÚ ˙È ÌÈÓÏL È˜iL :‡È‰ ÌÈÏ‚ ‰eÓ‡‰»¬»»¿»ƒƒ∆«¿ƒ¿»ƒ»≈«
‰‚È‚Á ÈÓÏL18˙ÁÓO ÈÓÏL ÌÈ‡˜p‰ Ì‰ el‡Â , «¿≈¬ƒ»¿≈≈«ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿«

zÁÓOÂ ÌM zÏÎ‡Â ÌÈÓÏL zÁÊÂ :Ó‡pL ;‰‚È‚Á¬ƒ»∆∆¡«¿»«¿»¿»ƒ¿»«¿»»¿»«¿»
EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ19BÊ ‰ÂˆÓa ˙BiÁ ÌÈLÂ .20. ƒ¿≈¡…∆¿»ƒ«»¿ƒ¿»

  

       
        
       
       

 

 בקרב חייבות  הנשי אי שהרי  הראב "ד  עליו  והשיג
עמו  שתעלה  בעלה   ע שתשמח  "בשמחה  אלא  שמחה 
אביי "אמר קידושי במסכת ומקורו  אותה ". ישמח  והוא 

משמחה ". בעלה  אשה 
בה  תלוי ' השמחה  חובת ש "אי רש "י  דעת הביא  והכס "מ 
,"פשת וכלי  ומשתה  במאכל שישמחנה  בעלה  על אלא 
שלו " שמחה  בשלמי  משמחה  בעלה  "אשה  התוס ' ודעת
לבאר  הארי לא  למה   " הרמב על תפיסה  ואי"  ומסיי

זה ".
על  לא  היא   " הרמב על הקושיא  שהרי  עיו צרי ותירוצו 
הגמרא  דברי  היפ שפסק  אלא  זה  עני לבאר הארי שלא 
במצוה  חייבות  ש "נשי ופסק  משמחה " בעלה  ש "אשה 

זו ".
       

מצוות 2) שלש אומר: הגלילי  יוסי  רבי  "דתניא, ב : ו, חגיגה
לרגל". בעלותם ישראל וסוכות.3)נצטוו שבועות פסח ,
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להלן 57) ראה שני , בפסח  לא אבל ראשון, בפסח  כלומר
טו. ומקריבים 58)הלכה סט : פסחים במשנה הוא כן

פ "ו  (משנהֿלמלך הערבים בין של תמיד לפני  אותה
ט ). הלכה המקדש כלי  שלמים.59)מהלכות קרבן

שם.60) בן 61)משנה  שבא כפסח  אינה החגיגה פירוש
הוא  וכן ויותר, שתים בת וגם שנה בת באה אלא שנה,
שתים". בת שנתה בת "ובאה פ "ה: פסחים בתוספתא

שם.62) הקרבנות 63)משנה מעשה מהלכות פ "א ראה 
יא. חמשה 64)הלכה חגיגת חובת משום בה יוצא ואינו

י ). הלכה חגיגה מהלכות (פ "א אין 65)עשר "והלא
נאמר  למה כן אם העזים, ומן הכבשים מן אלא בא הפסח 
ופסחים  ראה פ ' (ספרי  לחגיגה" ובקר לפסח  צאן ובקר? צאן
דמאןֿדאמר  אליבא היא זו שברייתא עיון, צריך אבל ע :).
פסוק  לדידן, אבל השבת. את ודוחה חובה היא זו שחגיגה
ע : לפסחים בצל"ח  וראה הפסח , במותר מדבר זה

שם.66) פסחים חל 68)הפסח .67)משנה בניסן שי "ד
חול. בטהרה.69)ביום קרב  נמנו 70)שהפסח  שהרבה

על  ממנו כולם שיאכלו כדי  להם מספיק  ולא הפסח , על
המובחר  מן שמצוה ג, הלכה פ "ח  למעלה (ראה השובע 

שובע ). אכילת הפסח  בשר דוחה 71)לאכול הפסח  שרק 
הלכה  פ "ז (למעלה וטומאה יח ) הלכה פ "א (למעלה שבת

ע .). (פסחים חובה שאינה חגיגה לא אבל ויש 72)א),
לכולם. שובע  אכילת כדי  בהם

.‚È‰BÁ dÈ‡Â ˙eL  OÚ ‰Úa‡ ˙‚È‚Á73. ¬ƒ««¿»»»»¿¿≈»»
„Á‡ ‰ÏÈÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ ˙ÏÎ‡Â74ÈÁÊ ÏÎk , ¿∆¡∆∆ƒ¿≈»ƒ¿«¿»∆»¿»ƒ¿≈

ÌÈÓÏL75ÁÈp‰Ï eÒ‡Â .76‰Úa‡ ˙‚È‚Á OaÓ ¿»ƒ¿»¿«ƒ«ƒ¿«¬ƒ««¿»»
ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ OÚ77Oa‰ ÔÓ ÔÈÏÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL , »»««¿ƒƒ∆∆¡«¿…»ƒƒ«»»

ÈtÓ .˜aÏ ÔBL‡‰ ÌBia Úa ÁaÊz L‡¬∆ƒ¿«»∆∆«»ƒ«…∆ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰78˙‚È‚Á Oa ÁÈpÓÏ ‰‰Ê‡ ‰fL , «¿»»¿∆∆«¿»»¿«ƒ«¿«¬ƒ«

˜aÏ :Ó‡pL ;OÚ ‰ML ÌBÈÏ OÚ ‰Úa‡79 «¿»»»»¿ƒ»»»∆∆¡««…∆
ÈM‰ ÌBÈ ÏL ˜a „Ú80È˙Bn‰Â .81;‰˜BÏ BÈ‡  «…∆∆«≈ƒ¿«ƒ≈∆

ÌÈ˙Bp‰ ‡Lk ,‰pnÓ ˙Bp‰ ÛOÈ ‡l‡82. ∆»ƒ¿…«»ƒ∆»ƒ¿»«»ƒ

עשר 73) ארבעה חגיגת מינה, שמע  אשי , "א"ר סט : שם
ותיתי בשבת תיתי  חובה, סלקאֿדעתך דאי  היא. חובה לאו

בטומאה". ותיתי  נאכל 74)במרובה שאינו כפסח  ואינה
שדינה  שאמר כבןֿתימא ודלא שם, (משנה חצות עד אלא

ו.75)כפסח ). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ "י 
עשר 77)להשאיר.76) ששה יום שהוא הקרבתו, מיום

עא:78)בניסן. עא. כתוב 79)שם היו אילו כלומר:
ומזה  הראשון, בוקר מפרשים היינו "למד" בלא "בוקר"

עא:). (שם שני  לבוקר דרשו "לבוקר" שהוא 80)שנאמר
בניסן. עשר ששה עשר 81)יום ששה ליום י "ד מחגיגת

יא.82)בניסן. הלכה למעלה ראה

.„ÈÏÎÂ ÔÁÏM‰ ÏÚ ÁÒt‰ ÌÚ ‰ÏÚL ‰‚È‚Á Oa¿«¬ƒ»∆»»ƒ«∆«««À¿»¿»
BnÚ ÔÈÚa˙Ó ÔÁÏM‰ ÏÚ BnÚ ÌÈÏBÚ‰ ÔÈÏÈLz‰83, ««¿ƒƒ»ƒƒ««À¿»ƒ¿«¬ƒƒ

˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡Â84BÓˆÚ ÁÒtk85‰Êb . ¿≈»∆¡»ƒ∆»«¬«∆««¿¿≈»
˙Úz‰ ÈtÓ86. ƒ¿≈««¬…∆

ד.83) הלכה פ "ו שם וירושלמי  פ "ה, פסחים תוספתא

אחד 84) ולילה ימים לשני  נאכל החגיגה בשר כל כי  אף 
הפסח , עם אחד שולחן על שעלה זה - יג) הלכה (למעלה

חצות. עד אלא נאכל טו.85)אינו הלכה פ "ח  למעלה
[ואף ֿעלֿפי86) הפסח . מן בהם נתערב  שמא כלומר,

מן  להרחיק  כדי  אלא התורה מן אינו עצמו בפסח  שהאיסור
שלא  לגזירה" "גזירה זו אין שם). בפ "ח  (למעלה העבירה
שגזרו  מצאנו פעמים כמה כי  ועוד), יא: (שבת כן גזרו
כלומר  היא", גזירה "חדא כי  חכמים ואמרו לגזירה, גזירה
הא  אילולא כי  השניה, על גם גזרו ראשונה גזירה כשגזרו

קד:]. וחולין ג. ביצה ראה הא, קיימא לא -

.ÂË?ÈL ÁÒÙÏ ÔBL‡ ÁÒt ÔÈa ‰Ó87ÔBL‡‰ «≈∆«ƒ¿∆«≈ƒ»ƒ
‡ˆnÈ Ïe ‰‡È Ïa ıÓÁa eÒ‡88ËÁL BÈ‡Â , »¿»≈¿«≈»∆«ƒ»≈¿≈ƒ¿»

ıÓÁ ÏÚ89,‰eÁÏ ıeÁ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â90, «»≈¿≈ƒƒƒ∆«¬»
B˙ÏÈÎ‡a Ïl‰ ÔeÚËÂ91‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡ÈÓe ,92, ¿»«≈«¬ƒ»¿ƒƒƒ¬ƒ»

˙‡ÓË Ï‰w‰  ‡ÓË Ì‡ ,‰‡ÓËa ‡iL LÙ‡Â¿∆¿»∆»…¿À¿»ƒƒ¿»…«»»À¿«
e‡aL BÓk ,˙Ó93‰vÓe ıÓÁ  ÈL ÁÒt Ï‡ . ≈¿∆≈«¿¬»∆«≈ƒ»≈«»

˙Èaa BnÚ94B˙ÏÈÎ‡a Ïl‰ ÔeÚË BÈ‡Â ,95ÔÈ‡ÈˆBÓe , ƒ««ƒ¿≈»«≈«¬ƒ»ƒƒ
B˙eÁÏ ıeÁ B˙B‡96‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡Â ,97, «¬»¿≈¿ƒƒƒ¬ƒ»
‰‡ÓËa ‡a BÈ‡Â98˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc Ì‰ÈLe .99, ¿≈»¿À¿»¿≈∆ƒ∆««»

Ô˙iOÚa Ïl‰ ÔÈeÚËe100ÈÏˆ ÔÈÏÎ‡Â ,101˙Èa ¿ƒ«≈«¬ƒ»»¿∆¡»ƒ»ƒ¿«ƒ
„Á‡102BÓe ‰vÓ ÏÚ103Ô‰Ó ÔÈÈ˙BÓ ÔÈ‡Â ,104, ∆»««»»¿≈ƒƒ≈∆

ÌˆÚ‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈBL ÔÈ‡Â105‰ÂLÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ¿≈¿ƒ»∆∆»∆∆¿»»…ƒ¿∆
Ó‡pL Á‡Ó ,ÌÈc‰ ÏÎÏ ÔBL‡Ï ÈM‰106ÏÎk : «≈ƒ»ƒ¿»«¿»ƒ≈««∆∆¡«¿»

˙wÁ ˙ˆ˜Ó Ba LtL ÈÙÏ ?eOÚÈ ÁÒt‰ ˙wÁÀ««∆««¬¿ƒ∆≈≈ƒ¿»À«
ÁÒt‰107ÌÈca ‡l‡ ÔBL‡Ï ‰ÂL BÈ‡L „nÏÏ , «∆«¿«≈∆≈»∆»ƒ∆»«¿»ƒ

Ba eLt˙pL108BÙe‚aL ˙Bˆn‰ Ô‰Â ,109˙wÁ' Ì‰Â , ∆ƒ¿»¿¿≈«ƒ¿∆¿¿≈À«
'ÁÒt‰110‰Ê ÏÏkL111ÌÈˆÓa Ó‡pL112Á˜liL «∆«∆¿»∆∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ∆ƒ»«

BOÚaÓ ÁÒt‰113˙c‚‡a Ìc ˙Úb‰ ÔeÚË ‡e‰LÂ , «∆«ƒ∆»¿∆»«»«»«¬À«
BÊ‡114˙BÊeÊn‰ ÈzLÏÂ ÛB˜LnÏ115ÏÎ‡iLÂ , ≈««¿¿ƒ¿≈«¿¿∆≈»≈

ÔBÊtÁa116˙BB„Ï ÌÈ‚‰B ÌÈc‰ Ô˙B‡ ÔÈ‡ 117, ¿ƒ»≈»«¿»ƒ¬ƒ¿
„Ïa ÌÈˆÓ ÁÒÙa ‡l‡ eOÚ ‡ÏÂ118. ¿…«¬∆»¿∆«ƒ¿«ƒƒ¿«

צה.87) בפסחים חמץ 88)משנה מהלכות בפ "ג [ראה
יראה  "בל על עובר רבינו שלדעת מג, הערה ח  הלכה ומצה
הלשון: משמע  וכן בי "ד. ולמעלה שעות משש ימצא" ובל
חג  על ולא הפסח  קרבן על שמדובר "השני " - "הראשון"

את 89)הפסח ]. שהשוחט  ה, הלכה פ "א למעלה ראה
לא  שנאמר לוקה, ברשותו חמץ  כזית לו והיה בזמנו הפסח 

זבחי . דם חמץ  על א,90)תזבח  הלכה פ "ט  למעלה ראה
חמשה  בליל לחבורה מחבורה הפסח  מבשר כזית שהמוציא
חוצה. הבשר מן הבית מן תוציא לא שנאמר לוקה, עשר

טו.91) הלכה פ "ח  ולמעלה שם, הלכה 92)משנה למעלה
א.93)יב . הלכה פ "ז נשחט 94)למעלה וגם שם. משנה

צה:). (שם החמץ  הלל 95)על אומרים שאין שם, משנה
ל, (ישעיה שנאמר לחג, מקודש הוא אלאֿאםֿכן בלילה,
צה:). (שם חג" התקדש כליל לכם יהיה "השיר כט )

שמפורש 96) ממה רבינו, דברי  על תמה הכסף ֿמשנה
קא  מאי  בוקר, עד ממנו ישאירו דלא "בכלליה צה. בפסחים
להוציא  אסור שני  בפסח  שגם הרי  ממנו". תוציא לא  מרבה
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פני4) אל זכורך כל יראה בשנה פעמים "שלש נאמר: שם
ה'". כתב :5)האדון נב ) (מצותֿעשה המצוות' ב 'ספר

לי תחוג רגלים שלש יד), כג, (שמות יתעלה אמרו "והוא
השבועות 6)בשנה". ובחג הסוכות. בחג נאמר זה פסוק 

וב 'ספרי ' אלוקיך", ה' לפני  "ושמחת יא): טז, (דברים נאמר
שכל  מלמד וכו' בארץ  היית עבד כי  "וזכרת אמרו: יב ) (שם,

וכו'". בפסח  נוהגים בעצרת, שאר 7)שנוהגים אבל
ה"ד). (להלן ראשון של תשלומין אלא אינם הימים,

חובת 8) כבר שקיים (אחרי  ימים בשאר לעזרה בא אם אבל
קרבן  להביא חייב  אינו – החג) של הראשון ביום הראיה

ז.). (חגיגה יוחנן וכרבי  "ולא 9)עולה, א: ז, שם בברייתא
אלא  אינו או בזבחים אומר אתה בזבחים. ריקם, פני  יראה
לגבוה  האמורה ראיה אף  וכו' הוא ודין ובמנחות, בעופות
ראיה  שעולת מפורש הרי  ומנחות)". עופות (ולא זבחים -
(פ ' במכילתא אבל העוף , מן ולא הבהמה מן אלא אינה
נאמר: ובמנחות" בעופות אלא אינו "או במקום משפטים)
שגם  עופות, ממעט  אינו זה ולפי  בכספים", אלא אינו "או
כאן  ובכסף ֿמשנה ז. חגיגה 'מאירי ' (ראה הזבחים בכלל הם

קורקוס ). מהר"י  "ולא".10)בשם לומר וכל 11)צריך
והשלים  אם אבל הימים, בשאר השלים לא אם אלא אינו זה
הראשון  של תשלומין הם הרי  הימים, בשאר קרבן והביא
ספר'). ('קרית ה'עשה' ועל ה'לאו' על עובר ואינו

מהל'12) (פי "ח  עליו לוקין אין מעשה בו שאין ולאו
ה"ב ). (הוצאת 13)סנהדרין פ "א חגיגה תוספתא

הבאים  שלמים חגיגה, היא "איזו (232 ,22 עמ ' צוקרמנדל
לי , "תחוג יד) כג, (שמות הגדול במדרש וכ"ה לחגיגה".

חגיגה". שלמי  וחגותם 14)שיקריב  "דתניא, א: ט , חגיגה
חוגג  יהא יכול מא) כג, (ויקרא ימים שבעת לה' חג אותו
חוגג  אתה ואי  חוגג אתה אותו אותו, ת"ל שבעה, כל והולך

לתשלומין". – שבעה נאמר למה א"כ שבעה, שם 15)כל
ישראל  נצטוו מצוות שלש אומר: הגלילי  יוסי  "רבי  ב : ו,

ושמחה". וחגיגה ראיה לרגל: העוף ,16)בעלותם מן ולא
מן  באים "השלמים הי "א: הקרבנות מעשה מהל' פ "א ראה
בא  העוף  ואין וכו' הבקר ומן העזים ומן הכבשים

וכו'17)לשלמים". הגלילי  יוסי  רבי  "דתניא, ב : ו, שם
באנשים  נוהגת שהשמחה בשתיהן, שאין מה בשמחה יש

מה שהזמן ובנשים, מצוותֿעשה שהן בשתיהן". שאין
אצל  שריבה כמו במיוחד אותן ריבה לא והכתוב  גרמא,
את  להוציא "זכור, אמרו - א ד, ושם (רש"י ). שמחה

גם 18)הנשים". מקריב  חגיגה, לשלמי  נוסף  כלומר,
שמחה. אלא 19)שלמי  החג בשמחת נאמר לא זה פסוק 

קרבן  בזביחת היא שהשמחה מכאן שנראה הרי  עיבל, בהר
שלמים, זביחת ע "י  היא החג שמחת אצלנו כן כמו שלמים,
שמחה, כאן "נאמר יא) טז, (דברים ב 'ספרי ' למדנו שכך
להלן  האמורה שמחה מה שמחה. עיבל) (בהר להלן ונאמרה

שלמים". – כאן האמורה שמחה אף  שלמים, של 20)–
בשמחה  יש וכו' הגלילי  יוסי  רבי  "דתניא, ו:) (חגיגה שמחה
באנשים  נוהגת שהשמחה וראי ') (בחגיגה בשתיהן שאין מה
וביתך" אתה "ושמחת כו) יד, (דברים שנאמר ובנשים",
ולא  עליה. שהחיוב  ז:) השנה (ראש זירא וכרבי  שם). (רש"י 
החובה  שאין משמחה", בעלה "אשה (שם) שאמר כאביי 

מעשה  מהל' פי "ד (לחםֿמשנה בעלה על אלא עליה
כאן). וכסף ֿמשנה בראב "ד וראה הי "ד. הקרבנות

.‰i‡‰21‰‚È‚Á‰Â22,‰Bz‰ ÔÓ eÚL Ô‰Ï ÔÈ‡ »¿ƒ»¿«¬ƒ»≈»∆ƒƒ«»
B„È ˙zÓk LÈ‡ :Ó‡pL23ÈcÓ Ï‡ .ÓB‚Â ∆∆¡«ƒ¿«¿«»¿≈¬»ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒ24‰ÂMÓ ˙BÁt ‰i‡ ˙ÏBÚ Ôa˜ ‡‰È ‡lL , ¿ƒ∆…¿≈»¿««¿ƒ»»ƒ»∆
ÛÒÎ ‰ÚÓ25ÈzL ‰ÂMÓ ˙BÁt ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡ÏÂ , »»∆∆¿…«¿≈¬ƒ»»ƒ»∆¿≈

ÛÒk26BLÚ ÈÙk ‡È‰Ï ‰ÂˆÓe .27˙zÓk :Ó‡pL , ∆∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»¿∆∆¡«¿«¿«
B„È28. »

כו'21) שיעור להם שאין דברים "ואלו מ "א: פ "א פאה
וכו'". פאה 22)הראיון המשנה, דברי  על - א ז, בחגיגה

לו  אין הראיון לומר אנו כסבורין יוחנן, רבי  "אמר שם:
רבי שבא עד למטה, שיעור לו יש אבל למעלה, שיעור
למטה. ולא למעלה לא שיעור לו אין ולימד ברבי , הושעיא
כסף ", שתי  והחגיגה כסף  מעה הראי ' אומרים, חכמים אבל
להלן. וראה התורה, מן שיעור לה אין החגיגה שגם הרי 

מה 23) כפי  אלא שיעור כאן שאין נראה הפסוק  "מפשטות
מצות  של הקודמים הפסוקים על מוסב  הזה והפסק  שירצה,

ספר'). ('קרית חגיגה" וקרבן ראיה רבי24)קרבן דברי 
למעלה). הובאו שם, (חגיגה עשרה 25)יוחנן שש משקלו

המשניות, בפירוש רבינו שכתב  מה ראה כסף . שעורות
חגיגה. מס ' ושתים 26)בתחילת שלושים כסף , מעות שתי 

(משנה, הלל כבית ופסק  שם). המשניות, (פירוש שעורות
שהחגיגה  מזה: ההיפך הסוברים שמאי  כבית ולא ב .) חגיגה

כסף . שתי  והראיה כסף  מעה מעה 27)היא של שהשיעור
- משגת שידו למי  אבל "לפחות", רק  זהו כסף  ושתי  כסף 

השגתו. כפי  להביא עליו ב .28)מצוה ח , חגיגה משנה,

.‚eÚL ÌÈÓÎÁ Ô‰a e˙ ‡Ï ‰ÁÓO ÈÓÏL29˙Úa . «¿≈ƒ¿»…»¿»∆¬»ƒƒ¿≈
˙Ba˜ B„Èa eÈ‰ Ì‡ ,‚ÁÏ ÌÈÏLeÈÏ Ì„‡ ‰ÏÚiL∆«¬∆»»ƒ»«ƒ»…ƒ»¿»»¿¿

ÛÒk BnÚ ‰ÏÚÈ B‡ ,Ì‡ÈÈ  ‰i‡‰30Ba ˙B˜Ï »¿ƒ»¿ƒ≈«¬∆ƒ∆∆ƒ¿
ÛÒÎ ‰ÂL ‡ÈÈ ‡Ï  ÛÒk B„Èa ÔÈ‡ Ì‡Â .Ôaw‰31. «»¿»¿ƒ≈¿»∆∆…»ƒ»∆»∆

eÒ‡  ÌÈe‰Ê ‰nk ‰ÂL B„Èa ‰È‰ elÙ‡32BÏ ¬ƒ»»¿»»∆«»¿ƒ»
eÒ‡ ‰ÓÏÂ .Ôa˜ ‡ÏÂ ÛÒk ‡Ïa Ì˜È ˙BÏÚÏ«¬≈»¿…∆∆¿…»¿»¿»»»¿
‡ˆÓÈ ‡Ï ‡nL ‰Êb ?ÛÒk ‰ÂL B„Èa ‰ÏÚiL∆«¬∆¿»»∆∆∆¿≈»∆»…ƒ¿»

ÌÈ‚ÈÒ ˙BÚn‰ e‡ˆnÈ ‡nL B‡ ,kÓÏ33. ƒ¿…∆»ƒ»¿«»ƒƒ

לענין 29) אלא שיעור הוזכר לא ב .) (חגיגה במשנה שהרי 
שאין  ודאי  כך ומשום שמחה. לענין לא אבל וראיה, חגיגה
להביא  "ומצוה (לחםֿמשנה). שיעור שום שמחה לשלמי 
המשנה). על חגיגה, ('מאירי ' עשרו" כפי  שמחה שלמי 

כסף .30) של "וכולן 31)מטבע  במשנה: - ב  מט , בכורות
נא.): (שם ובגמרא משקלים", חוץ  כסף  ובשוה בכסף  וכו'
ראיה)". עולת =) והראיון ומעשר השקלים מן חוץ  "תנא,

יוסף 33)מדרבנן.32) רב  תני  "והראיון, שם: בכורות,
ה'תוספות' כפירוש רבינו ומפרשה לעזרה", סיגה יביא שלא
יביא  שלא זה על טעם נתינת שזוהי  והראיון), ד"ה (שם
תשווה  ולא הכסף  בחתיכת סיגים ימצאו שמא כסף , שוה
לא  למכור" ימצא לא "שמא רבינו שכתב  ומה מעות. שתי 
לומר, צריך "המעות" שכתב  (ומה בגמרא. שם נזכר

המעות). לשווה שכוונתו
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.„ÔBL‡‰ BË ÌBÈa È˜‰ ‡lL ÈÓ34B˙i‡ ˙ÏBÚ ƒ∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ»
B˙‚È‚Á ÈÓÏLÂ35˙BÓÈ ‡La ÔÈ˜Ó ‰Ê È‰  ¿«¿≈¬ƒ»¬≈∆«¿ƒ»ƒ¿»¿

 EÈ‰Ï‡ '‰Ï ‚Áz ÌÈÓÈ ˙ÚL :Ó‡pL ;Ï‚‰»∆∆∆∆¡«ƒ¿«»ƒ»…«¡…∆
‰‚È‚ÁÏ ÔÈÈe‡ ÔlkL „nÏÓ36ÔBL‡ ÈÓeÏLz ÔlÎÂ . ¿«≈∆À»¿ƒ«¬ƒ»¿À»«¿≈ƒ
Ì‰37. ≈

וחג 34) הסוכות חג לענין ה"ז להלן וראה הפסח , חג של
החג 35)השבועות. ימי  בכל כי  כתב  לא שמחה ושלמי 

('תוספות  תשלומין מטעם זה ואין בשמחה, חייב  הוא
שם  פ "א התוספתא כוונת (וזוהי  מ "ו). פי "א חגיגה יוםֿטוב '
מהֿשאיןֿכן  שבעה, כל וכו' נוהגת "שמחה (232 ,22 (עמוד
בשמחה). יש ד"ה ז: שם 'תוספות' ועי ' בשתיהם".

שבעת 36) אומר, הגלילי  יוסי  "רבי  בא: פרשת מכילתא,
הפסח  ימי  שבעת להביא טז) (דברים אלוקיך לה' תחוג ימים
אומר  כשהוא (=הסוכות), בחג אלא אינו או חגיגה, שיטענו
אני ומה אמור, חג הרי  כז) (ויקרא לה' חג אותו וחגותם
הפסח  ימי  שבעת להביא לה', תחוג ימים שבעת מקיים

ז  שפסוק  ואע "פ  א. ט , בחגיגה וכן חגיגה". נאמר שיטענו ה
זה  לענין מחגיגה ראיה למדו – בראיה ולא בחגיגה
כאן. ספר' ב 'קרית וראה תשלומין). ד"ה ב . שם ('תוספות'

(ראה 37) החג של ראשון ביום להקריב  המצוה עיקר
חייב  בראשון הקריב  לא אם ורק  ה"ה), ולהלן ה"א, למעלה
חגיגה  במס ' יוחנן רבי  כדעת הרגל, מימות באחד להשלימן

אושעיא. כרבי  ודלא שם,

.‰ÔBL‡a È˜‰Ïe ÌÈc˜‰Ï ‰ÂˆÓe38È˜‰ ‡Ï . ƒ¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ…ƒ¿ƒ
„ÈÊÓ ÔÈa ‚‚BL ÔÈa ,ÔBL‡a39ÈMa È˜È 40ÏÎÂ . »ƒ≈≈≈≈ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿»

‰p‚Ó ‰Ê È‰  Á‡Ó‰41„ÚBnÓ È‚e :Ó‡ ÂÈÏÚÂ , «¿«≈¬≈∆¿À∆¿»»∆¡«≈ƒ≈
ÈzÙÒ‡42. »«¿ƒ

מצוה 38) החג, ימי  שאר במשך להשלים אפשר כי  אף 
למעלה  ראה החיוב , עיקר שהוא בראשון ולהקריב  להקדים

ביו"ט 39)ה"א. חג שלא "מי  שם): (חגיגה (במשנה
חג", שלא "מי  ולשון הרגל". כל את חוגג חג, של הראשון
לענין  וכן במזיד. בין בשוגג בין משמעה סתם, שנאמרה
דרבי אליבא ראשון לפסח  תשלומין הוא שאף  שני , פסח 
צג. בפסחים נראה (כן שני  פסח  מביא מזיד גם נתן,
שם  והגמרא שני , פסח  מביא מזיד שגם אמרה שהברייתא
כו, בברכות שאמרו ומה נתן). לרבי  רבי  בין מחלקת אינה
במנחה, משלים אינו במזיד שחרית תפילת ביטל שאם - א
הרגל  כל כאן אבל שחרית, של זמנה שעבר משום היינו

הוא). וכו'.40)זמנו וכו' בשלישי  יאחר ולא
על 41) איתן' 'יד (הגהות פושע  נקרא - ב  ז, ובחגיגה

ח .). מגילה הרש"ש והגהות א:42)הרמב "ם, כח , ברכות
ישראל  דבית שונאיהון על אתי  תברא יוסף , רב  "כדמתרגם
על  יבוא שבר פירוש: דבירושלים", מועדיא זמני  דאחרו על
את  איחרו אשר על נהור) סגי  (בלשון ישראל של שונאיהם
המועדים  שזמני  רבינו, ומפרש בירושלים. המועדים זמני 
ביום  בזמנן, הקריבו ולא שאיחרו הרגלים קרבנות הם
(הגהות  כדמתרגם ד"ה שם ה'תוספות' כדברי  ולא ראשון,

הרמב "ם). על להרש"ש ומקורים וחידושים איתן', 'יד

.ÂÏ‚‰ Ú43‚Á ‡ÏÂ44B˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡ 45. »«»∆∆¿…«≈«»¿«¬»
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ46.Ô˜˙Ï ÏÎeÈ ‡Ï ˙eÚÓ :Ó‡ ¿«∆¿«≈∆¡«¿À»…«ƒ¿…

א.43) ט , חגיגה החג.44)משנה, קרבנות הביא לא
מביאם 45) אבל להקריבם. מחויב  אינו הרגל שעבר כיון

כדין  באחריותם, חייב  אינו מתו או אבדו ואם נדבה, בתור
שם). חגיגה אבן' 'טורי  (ראה נדבה מה 46)קרבנות הוא

מעוות  "איזהו שם: במשנה, מנסיא בן שמעון רבי  שאמר
ממנה  והוליד הערוה על הבא זה להתקן, יכול שאינו
בן  שמעון שרבי  שכתב , שם חגיגה ב 'מאירי ' וראה ממזר",
שאי ֿאפשר  עבירה העובר שכל להוסיף : אלא בא לא מנסיא

לתקון. יוכל לא מעוות בכלל הוא להשיבה, לו

.Ê˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈa ‚Á ‡lL ÈÓ47 ƒ∆…«¿»ƒ∆««À
‡e‰L ÔBÁ‡‰ BË ÌBÈe Ï‚‰ Ïk ˙‡ ‚‚BÁ ≈∆»»∆∆¿»«¬∆

ÈÈÓL48‡e‰ ÔBL‡ ÈÓeÏLz ÈÈÓM‰ Û‡Â .49ÔÎÂ . ¿ƒƒ¿««¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈
,‰ÚL Ïk ‚‚BÁ  ˙BÚeM‰ ‚Á ÌBÈa ‚Á ‡lL ÈÓƒ∆…«¿««»≈»ƒ¿»
‚Á Á‡lL ÌÈÓÈ ˙LL Ïk ÔÈÓeÏLz BÏ LÈÂ¿≈«¿ƒ»≈∆»ƒ∆¿«««
‚ÁL ,Ó‡ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ê „Â .˙BÚeM‰«»¿»»∆ƒƒ«¿»∆¡«∆«

ÔÈÓeÏL˙Ï ˙Bvn‰ ‚Ák ˙BÚeM‰50. «»¿«««¿«¿ƒ

ה"ד.47) למעלה ראה הפסח , חג ולענין שם. חגיגה משנה,
עצרת.48) הוא 49)שמיני  קש"ב  פז"ר שלענין אף ֿעלֿפי 

הוא  הרי  תשלומין לענין מז.), (סוכה עצמו בפני  כרגל
שם. בגמרא מפורש מפסוק  כן ולמדו ראשון, של תשלומין

לה 50) שיש לעצרת מנין וכו' אלעזר "א"ר א: יז, בחגיגה
ובחג  המצות בחג טז) (דברים שנאמר שבעה, כל תשלומין
חג  מה המצות. לחג השבועות חג מקיש וכו' השבועות
לה  יש השבועות חג אף  שבעה, כל תשלומין לה יש המצות

שבעה". כל תשלומין

.Á˙‡ ‡Ï ÔÈÁBc ÔÈ‡ ‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ‰i‡ ˙ÏBÚ«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ»≈»ƒ…∆
˙aM‰51‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÏÂ52ÔÓÊ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ , ««»¿…∆«À¿»¿ƒ∆≈»∆¿«

 ÌBi‰ ‚‚BÁ BÈ‡ Ì‡L ;eav‰ ˙Ba˜k Úe»̃«¿»¿¿«ƒ∆ƒ≈≈«
ÁÓÏ ‚‚BÁ53e‡aL BÓk ,54ÌBÈ ˙‡ ÔÈÁBc Ï‡ . ≈¿»»¿∆≈«¿¬»ƒ∆

BË55„ BË ÌBÈa ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈ ¿««ƒ∆≈«¿ƒƒ¿¿»ƒ
˙B„e56‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ‰i‡ ˙ÏBÚ ÔÈÈ˜Ó  ¿»«¿ƒƒ«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ»

‡l‡ ,˙B„e ÌÈ„ el‡ ÔÈ‡L ;‰ÁÓO ÈÓÏLÂ¿«¿≈ƒ¿»∆≈≈¿»ƒ¿»∆»
.˙BBÁ

שבחג.51) בשבת אותם מקריבין אין אם 52)שלעולם
מקריבים  אין השרת, כלי  או הכהנים או הבעלים נטמאו

הטומאה 53)אותם. את דוחה זמן לו שקבוע  קרבן שכל
להם  יש שהרי  זמן, להם קבוע  אין ואלו השבת, ואת
שבעה, כל תשלומין להו דאית "וכיון שבעה, כל תשלומין
טומאה" דחו לא שבת, דחו שלא ומכיון השבת. את דחו לא
לה  יש היא שאף  ראיה, לעולת והואֿהדין עו:) (פסחים

(כסף ֿמשנה). וה"ז.54)תשלומין ה"ד למעלה
זמן 55) להם קבוע  אין כי  ואף  יז.) (חגיגה הלל בית כדעת

יפשע  שמא לחוש יש – הרגל ימי  בשאר להשלים ואפשר
שם). ורש"י  כ: (ביצה יביא ולא המועד ימי  בשאר יאנס  או

קבוע 56) שאין כיון לחומרא. ופסק  כ:) יט : (שם מחלוקת
(שם). החג אחר להקריבן ואפשר זמן, להם
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פני4) אל זכורך כל יראה בשנה פעמים "שלש נאמר: שם
ה'". כתב :5)האדון נב ) (מצותֿעשה המצוות' ב 'ספר

לי תחוג רגלים שלש יד), כג, (שמות יתעלה אמרו "והוא
השבועות 6)בשנה". ובחג הסוכות. בחג נאמר זה פסוק 

וב 'ספרי ' אלוקיך", ה' לפני  "ושמחת יא): טז, (דברים נאמר
שכל  מלמד וכו' בארץ  היית עבד כי  "וזכרת אמרו: יב ) (שם,

וכו'". בפסח  נוהגים בעצרת, שאר 7)שנוהגים אבל
ה"ד). (להלן ראשון של תשלומין אלא אינם הימים,

חובת 8) כבר שקיים (אחרי  ימים בשאר לעזרה בא אם אבל
קרבן  להביא חייב  אינו – החג) של הראשון ביום הראיה

ז.). (חגיגה יוחנן וכרבי  "ולא 9)עולה, א: ז, שם בברייתא
אלא  אינו או בזבחים אומר אתה בזבחים. ריקם, פני  יראה
לגבוה  האמורה ראיה אף  וכו' הוא ודין ובמנחות, בעופות
ראיה  שעולת מפורש הרי  ומנחות)". עופות (ולא זבחים -
(פ ' במכילתא אבל העוף , מן ולא הבהמה מן אלא אינה
נאמר: ובמנחות" בעופות אלא אינו "או במקום משפטים)
שגם  עופות, ממעט  אינו זה ולפי  בכספים", אלא אינו "או
כאן  ובכסף ֿמשנה ז. חגיגה 'מאירי ' (ראה הזבחים בכלל הם

קורקוס ). מהר"י  "ולא".10)בשם לומר וכל 11)צריך
והשלים  אם אבל הימים, בשאר השלים לא אם אלא אינו זה
הראשון  של תשלומין הם הרי  הימים, בשאר קרבן והביא
ספר'). ('קרית ה'עשה' ועל ה'לאו' על עובר ואינו

מהל'12) (פי "ח  עליו לוקין אין מעשה בו שאין ולאו
ה"ב ). (הוצאת 13)סנהדרין פ "א חגיגה תוספתא

הבאים  שלמים חגיגה, היא "איזו (232 ,22 עמ ' צוקרמנדל
לי , "תחוג יד) כג, (שמות הגדול במדרש וכ"ה לחגיגה".

חגיגה". שלמי  וחגותם 14)שיקריב  "דתניא, א: ט , חגיגה
חוגג  יהא יכול מא) כג, (ויקרא ימים שבעת לה' חג אותו
חוגג  אתה ואי  חוגג אתה אותו אותו, ת"ל שבעה, כל והולך

לתשלומין". – שבעה נאמר למה א"כ שבעה, שם 15)כל
ישראל  נצטוו מצוות שלש אומר: הגלילי  יוסי  "רבי  ב : ו,

ושמחה". וחגיגה ראיה לרגל: העוף ,16)בעלותם מן ולא
מן  באים "השלמים הי "א: הקרבנות מעשה מהל' פ "א ראה
בא  העוף  ואין וכו' הבקר ומן העזים ומן הכבשים

וכו'17)לשלמים". הגלילי  יוסי  רבי  "דתניא, ב : ו, שם
באנשים  נוהגת שהשמחה בשתיהן, שאין מה בשמחה יש

מה שהזמן ובנשים, מצוותֿעשה שהן בשתיהן". שאין
אצל  שריבה כמו במיוחד אותן ריבה לא והכתוב  גרמא,
את  להוציא "זכור, אמרו - א ד, ושם (רש"י ). שמחה

גם 18)הנשים". מקריב  חגיגה, לשלמי  נוסף  כלומר,
שמחה. אלא 19)שלמי  החג בשמחת נאמר לא זה פסוק 

קרבן  בזביחת היא שהשמחה מכאן שנראה הרי  עיבל, בהר
שלמים, זביחת ע "י  היא החג שמחת אצלנו כן כמו שלמים,
שמחה, כאן "נאמר יא) טז, (דברים ב 'ספרי ' למדנו שכך
להלן  האמורה שמחה מה שמחה. עיבל) (בהר להלן ונאמרה

שלמים". – כאן האמורה שמחה אף  שלמים, של 20)–
בשמחה  יש וכו' הגלילי  יוסי  רבי  "דתניא, ו:) (חגיגה שמחה
באנשים  נוהגת שהשמחה וראי ') (בחגיגה בשתיהן שאין מה
וביתך" אתה "ושמחת כו) יד, (דברים שנאמר ובנשים",
ולא  עליה. שהחיוב  ז:) השנה (ראש זירא וכרבי  שם). (רש"י 
החובה  שאין משמחה", בעלה "אשה (שם) שאמר כאביי 

מעשה  מהל' פי "ד (לחםֿמשנה בעלה על אלא עליה
כאן). וכסף ֿמשנה בראב "ד וראה הי "ד. הקרבנות

.‰i‡‰21‰‚È‚Á‰Â22,‰Bz‰ ÔÓ eÚL Ô‰Ï ÔÈ‡ »¿ƒ»¿«¬ƒ»≈»∆ƒƒ«»
B„È ˙zÓk LÈ‡ :Ó‡pL23ÈcÓ Ï‡ .ÓB‚Â ∆∆¡«ƒ¿«¿«»¿≈¬»ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒ24‰ÂMÓ ˙BÁt ‰i‡ ˙ÏBÚ Ôa˜ ‡‰È ‡lL , ¿ƒ∆…¿≈»¿««¿ƒ»»ƒ»∆
ÛÒÎ ‰ÚÓ25ÈzL ‰ÂMÓ ˙BÁt ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡ÏÂ , »»∆∆¿…«¿≈¬ƒ»»ƒ»∆¿≈

ÛÒk26BLÚ ÈÙk ‡È‰Ï ‰ÂˆÓe .27˙zÓk :Ó‡pL , ∆∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»¿∆∆¡«¿«¿«
B„È28. »

כו'21) שיעור להם שאין דברים "ואלו מ "א: פ "א פאה
וכו'". פאה 22)הראיון המשנה, דברי  על - א ז, בחגיגה

לו  אין הראיון לומר אנו כסבורין יוחנן, רבי  "אמר שם:
רבי שבא עד למטה, שיעור לו יש אבל למעלה, שיעור
למטה. ולא למעלה לא שיעור לו אין ולימד ברבי , הושעיא
כסף ", שתי  והחגיגה כסף  מעה הראי ' אומרים, חכמים אבל
להלן. וראה התורה, מן שיעור לה אין החגיגה שגם הרי 

מה 23) כפי  אלא שיעור כאן שאין נראה הפסוק  "מפשטות
מצות  של הקודמים הפסוקים על מוסב  הזה והפסק  שירצה,

ספר'). ('קרית חגיגה" וקרבן ראיה רבי24)קרבן דברי 
למעלה). הובאו שם, (חגיגה עשרה 25)יוחנן שש משקלו

המשניות, בפירוש רבינו שכתב  מה ראה כסף . שעורות
חגיגה. מס ' ושתים 26)בתחילת שלושים כסף , מעות שתי 

(משנה, הלל כבית ופסק  שם). המשניות, (פירוש שעורות
שהחגיגה  מזה: ההיפך הסוברים שמאי  כבית ולא ב .) חגיגה

כסף . שתי  והראיה כסף  מעה מעה 27)היא של שהשיעור
- משגת שידו למי  אבל "לפחות", רק  זהו כסף  ושתי  כסף 

השגתו. כפי  להביא עליו ב .28)מצוה ח , חגיגה משנה,

.‚eÚL ÌÈÓÎÁ Ô‰a e˙ ‡Ï ‰ÁÓO ÈÓÏL29˙Úa . «¿≈ƒ¿»…»¿»∆¬»ƒƒ¿≈
˙Ba˜ B„Èa eÈ‰ Ì‡ ,‚ÁÏ ÌÈÏLeÈÏ Ì„‡ ‰ÏÚiL∆«¬∆»»ƒ»«ƒ»…ƒ»¿»»¿¿

ÛÒk BnÚ ‰ÏÚÈ B‡ ,Ì‡ÈÈ  ‰i‡‰30Ba ˙B˜Ï »¿ƒ»¿ƒ≈«¬∆ƒ∆∆ƒ¿
ÛÒÎ ‰ÂL ‡ÈÈ ‡Ï  ÛÒk B„Èa ÔÈ‡ Ì‡Â .Ôaw‰31. «»¿»¿ƒ≈¿»∆∆…»ƒ»∆»∆

eÒ‡  ÌÈe‰Ê ‰nk ‰ÂL B„Èa ‰È‰ elÙ‡32BÏ ¬ƒ»»¿»»∆«»¿ƒ»
eÒ‡ ‰ÓÏÂ .Ôa˜ ‡ÏÂ ÛÒk ‡Ïa Ì˜È ˙BÏÚÏ«¬≈»¿…∆∆¿…»¿»¿»»»¿
‡ˆÓÈ ‡Ï ‡nL ‰Êb ?ÛÒk ‰ÂL B„Èa ‰ÏÚiL∆«¬∆¿»»∆∆∆¿≈»∆»…ƒ¿»

ÌÈ‚ÈÒ ˙BÚn‰ e‡ˆnÈ ‡nL B‡ ,kÓÏ33. ƒ¿…∆»ƒ»¿«»ƒƒ

לענין 29) אלא שיעור הוזכר לא ב .) (חגיגה במשנה שהרי 
שאין  ודאי  כך ומשום שמחה. לענין לא אבל וראיה, חגיגה
להביא  "ומצוה (לחםֿמשנה). שיעור שום שמחה לשלמי 
המשנה). על חגיגה, ('מאירי ' עשרו" כפי  שמחה שלמי 

כסף .30) של "וכולן 31)מטבע  במשנה: - ב  מט , בכורות
נא.): (שם ובגמרא משקלים", חוץ  כסף  ובשוה בכסף  וכו'
ראיה)". עולת =) והראיון ומעשר השקלים מן חוץ  "תנא,

יוסף 33)מדרבנן.32) רב  תני  "והראיון, שם: בכורות,
ה'תוספות' כפירוש רבינו ומפרשה לעזרה", סיגה יביא שלא
יביא  שלא זה על טעם נתינת שזוהי  והראיון), ד"ה (שם
תשווה  ולא הכסף  בחתיכת סיגים ימצאו שמא כסף , שוה
לא  למכור" ימצא לא "שמא רבינו שכתב  ומה מעות. שתי 
לומר, צריך "המעות" שכתב  (ומה בגמרא. שם נזכר

המעות). לשווה שכוונתו
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.ËB˙‚È‚Á ÈÓÏLÂ B˙i‡ ˙ÏBÚ È˜n‰ È˜nLk¿∆«¿ƒ««¿ƒ«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ»
Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ  BË ÌBÈa B˙ÁÓOÂ57BÁk ÏÎa58, ¿ƒ¿»¿≈¬≈∆¿»…

‰ÎÈÓqL Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈÓi‰ ‡La ‰OBÚL C„k¿∆∆∆∆ƒ¿»«»ƒ««ƒ∆¿ƒ»
˙kÚÓ dÈ‡59˙Baw‰ ‰OÚÓa e‡aL BÓk ,60, ≈»¿«∆∆¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»

˙eL ÌeMÓ ‰ÈÏÚ eÊ‚ ‡Ï61. …»¿»∆»ƒ¿

ידו",57) את "וסמך ד) א, (ויקרא נאמר נדבה בעולת
העו  את "ויקרב  טז) ט , (שם נאמר חובה ויעשה ובעולת לה

נדבה, עולת "כמשפט  כ.) (ביצה בברייתא ואמרו במשפט ".
נדבה  שלמי  אצל וגם סמיכה", שטעונה חובה עולת על  למד
ידו", וסמך – קרבנו שלמים זבח  "ואם אֿב ) ג, (שם כתוב 
- חובה, ועולת נדבה משלמי  שם) (ביצה הלל בית ולמדו

סמיכה. טעונין הם אף  חובה ב .58)ששלמי  טז, חגיגה
במשנה 59) צג. (מנחות נתכפר גםֿכן סמך, לא שאם

צג:). שם הי "ב .60)ובברייתא חכמים,61)פ "ג שגזרו
וביום  בשבת בהמה גבי  על לרכוב  ולא באילן לעלות שלא
משתמש  הוא הרי  כחו בכל וכשסומך לו:), (ביצה טוב 
וראה  שבות, משום בה גזרו לא ואף ֿעלֿפי ֿכן חיים, בבעלי 

ב . טז, בחגיגה

.ÈÔÈiÁ ÔÈLBi‰  ˙ÓÂ B˙i‡ ˙ÏBÚ LÈÙn‰««¿ƒ«¿ƒ»»≈«¿ƒ«»ƒ
d‡È‰Ï62ÌÈ„ „ÚBÓ ÏL BlÁa È˜‰Ï zÓ . «¬ƒ»À»¿«¿ƒ¿À∆≈¿»ƒ
˙B„e63„Ï ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eOÚz ‰l‡ :Ó‡pL ; ¿»∆∆¡«≈∆«¬«¿¬≈∆¿«

ÌÎÈ˙„Â ÌÎÈ„pÓ64Ï‚a ÔÈwL ÏÏkÓ ,65. ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿…≈∆ƒ¿»∆¿≈ƒ»∆∆
˙„ÏBÈ ˙ÏBÚÂ ÚˆÓ ˙ÏBÚ BÓk  ÌÎÈ˙ÏÚÏ66. ¿……≈∆¿«¿…»¿«∆∆
˙B‡˜ ˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓ ‡È‰Ï  ÌÎÈ˙ÁÓÏe67. ¿ƒ¿…≈∆¿»ƒƒ¿«≈ƒ¿«¿»

ÈÊ ÈÓÏL ˙BaÏ  ÌÎÈÓÏLÏe68ÔÈ˜ Ïk‰ . ¿«¿≈∆¿««¿≈»ƒ«…¿≈ƒ
„ÚBna69.BË ÌBÈa ÔÈ˜ ÔÈ‡Â , «≈¿≈¿≈ƒ¿

ה"א.62) פ "א חגיגה ב 'ירושלמי ' גם וראה ב . נא, בכורות
א.63) ז, חגיגה ב . יט , ביצה ב . יד, וגו'64)תמורה

ולשלמיכם. ולנסיכם ולמנחותיכם תמורה,65)לעולותיכם
קרבן 66)שם. מביאים והיולדת שהמצורע  שם. תמורה,

כ  יד, ושם יולדות, לענין ו יב , (ויקרא טהרתם בעת עולה
מצורע ). המנחה 67)לענין היא חוטא, מנחת שם. תמורה,

יא), ה, (שם ידו הגיעה ולא חטאת כשיתחייב  העני  שמקריב 
מביא  הסוטה את כשמשקין סוטה, מנחת היא קנאות ומנחת

טו). ה, (במדבר מנחה שביום 68)בעלה שם. תמורה,
יד). ו, (במדבר לשלמים איל מביא נזירותו ימי  לו מלאות

מועד.69) של בחולו כלומר,

.‡ÈÌÈaÓ ÌÈÏÎB‡ BÏ ‰È‰L ÈÓe70ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎe ƒ∆»»¿ƒ¿Àƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÈËÚeÓ ‰i‡ ˙BÏBÚÂ ÔÈaÓ ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡ÈÓ 71. ≈ƒ«¿≈¬ƒ»¿Àƒ¿¿ƒ»»ƒ

ÔÈËÚeÓ ÔÈÏÎB‡ BÏ eÈ‰72‡ÈÓ  ÔÈaÓ ÌÈÒÎe »¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿Àƒ≈ƒ
˙BËÚeÓ ‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ˙BaÓ ‰i‡ ˙BÏBÚ73eÈ‰ . ¿ƒ»¿À¿«¿≈¬ƒ»»»

eÓ‡ ‰Ê ÏÚ  ËÚeÓ ‰ÊÂ ‰Ê74‰ÚnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï : ∆»∆»«∆»¿…ƒ¿…ƒ»»
‰Ê ÏÚ  ‰aÓ ‰ÊÂ ‰Ê .ÌÈÓÏLÏ ÛÒk ÈzLe ‰ÏBÚÏ¿»¿≈∆∆ƒ¿»ƒ∆»∆¿À∆«∆

.CÏ Ô˙ L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙kk :Ó‡∆¡«¿ƒ¿«¡…∆¬∆»«»

מרובים.70) ביתו בני  ב .71)כלומר, ח , חגיגה משנה,
במשנה.72) שמא 73)שם מועטין, והאוכלים הואיל

('מאירי '). הפסול לבית ויבוא למעלה 74)ישאירו ראה
ה"ב .

ה'תשע"ט  א' אדר כ"ה ש "ק יום 

   1 
בראיה 1) ושהחייב  בראיה, חייבים האנשים כל אם יבאר

בחגיגה. חייב 
.‡ÌÈL‡‰ ÏÎÂ .‰i‡‰ ÔÓ ÔÈeËt ÌÈ„ÚÂ ÌÈL»ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ»¿ƒ»¿»»¬»ƒ

,ÔË˜Â ‰ËBLÂ ,Ìl‡Â LÁÓ ıeÁ ,‰i‡a ÌÈiÁ«»ƒ»¿ƒ»≈≈≈¿ƒ≈¿∆¿»»
bÁÂ ‡ÓeÒÂ2C‰Â ‰ÏBÁ‰Â Ô˜f‰ ÔÎÂ ,ÏÚÂ ‡ÓËÂ ,3 ¿»¿ƒ≈¿»≈¿»≈¿≈«»≈¿«∆¿»«
„‡Ó ‚Ú‰Â4Ïk .Ô‰ÈÏ‚ ÏÚ ˙BÏÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L ¿∆»…¿…∆≈»¿ƒ«¬««¿≈∆»

ÔÈiÁ ÌÈL‡‰ Ïk ‡Le ,ÔÈeËt OÚ „Á‡‰ el‡≈»««»»¿ƒ¿»»»¬»ƒ«»ƒ
a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,LÁ‰ .‰i‡a5LÁ elÙ‡ , »¿ƒ»«≈≈««ƒ∆¿«≈¬ƒ≈≈

˙Á‡ BÊ‡a6BÈÚa ‡Óeq‰ ÔÎÂ .‰i‡‰ ÔÓ eËt  ¿»¿««»ƒ»¿ƒ»¿≈«»¿≈
Û‡ ,Ìl‡‰ .eËt  ˙Á‡ BÏ‚a bÁ B‡ ˙Á‡ÏÚ ««ƒ≈¿«¿««»»ƒ≈««

ÌeËÓË .eËt  ÚÓBL ‡e‰L Èt7ÒBÈ‚Bc‡Â8 ƒ∆≈«»À¿¿«¿¿ƒ
‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈeËt9„Ú BÈˆÁL ÈÓ . ¿ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ»ƒ∆∆¿∆∆

ÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ10BaL ˙e„Ú „ˆ ÈtÓ eËt 11. ¿∆¿∆ƒ»ƒ¿≈««¿∆
‡e‰ È‰ ?‰i‡‰ ÔÓ ÔÈeËt el‡ ÏkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»≈¿ƒƒ»¿ƒ»¬≈

EeÎÊ ÏÎ ‰‡È :ÓB‡12.ÌÈLp‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï  ≈≈»∆»¿¿¿ƒ∆«»ƒ
ÔÈ‡  da ˙BiÁ ÌÈLp‰ ÔÈ‡L ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈∆≈«»ƒ«»»≈

da ÌÈiÁ ÌÈ„Ú‰13ÏÎ ‡Ba :Ó‡ È‰ ,„BÚÂ . »¬»ƒ«»ƒ»¿¬≈∆¡«¿»
ÏÎ ‡Ba :Ó‡Â .ÌÈ„Ú‰ ‡ÈˆB‰Ï  Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ»¬»ƒ¿∆¡«¿»
ÈÙÏ ˙B‡‰Ï ÔÈ‡a Ô‰L ÌLk  ˙B‡Ï Ï‡OÈƒ¿»≈≈»¿≈∆≈»ƒ¿≈»ƒ¿≈

'‰14˙Èe BL„˜ „‰ ˙B‡Ï ÌÈ‡a Ì‰ Ck ,»≈»ƒƒ¿¬«»¿≈
‰‡B BÈ‡L ,‡ÓeÒ ‡ÈˆB‰Ï .B˙ÈÎL15elÙ‡ . ¿ƒ»¿ƒ»∆≈∆¬ƒ

‰ÓÏL B˙i‡ ÔÈ‡ È‰L ,˙Á‡ BÈÚ ˙ÈÓÒ16ÌLÂ . ƒ¿≈≈««∆¬≈≈¿ƒ»¿≈»¿»
BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ‡ÈˆB‰Ï  eÚÓLÈ ÔÚÓÏ :Ó‡∆¡«¿««ƒ¿¿¿ƒƒ∆≈

‰eÓ‚ ‰ÚÈÓL17ÈÓ ‡ÈˆB‰Ï  e„ÓÏÈ ÔÚÓÏe . ¿ƒ»¿»¿««ƒ¿¿¿ƒƒ
a„Ó BÈ‡L18‰eˆÓ  „ÓÏÏ ‰eˆÓ‰ ÏkL ; ∆≈¿«≈∆»«¿À∆ƒ¿…¿À∆

„nÏÏ19ÈÓ  '‰ Èt ˙‡ ˙B‡Ï E˙ÏÚa :Ó‡Â . ¿«≈¿∆¡««¬…¿≈»∆¿≈ƒ
Ô˜ÊÂ ‰ÏBÁÂ bÁ ‡ÈˆB‰Ï ,ÂÈÏ‚a ˙BÏÚÏ ÏBÎiL∆»«¬¿«¿»¿ƒƒ≈¿∆¿»≈

‚ÚÂ20ÔÈ‡L ,Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e‡a Îe . ¿»…¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»∆≈
‰‡ÈÏ Èe‡ ‡Óh‰21‡Óhk Òe‡Ó ÏÚ‰ ÔÎÂ ,22. «»≈»¿ƒ»¿≈∆»≈»«»≈

    

        
        
         

        
    

רואה  הוא  מה  חגיגה , מסכת על התורה ' ב 'אור מבואר
אד של עיניו  שתי  ועני כו ' אתה   א עיניו , בשתי  אות
"הדר  הלשונות: שני   מבוארי ומעתה  וסוכ "ע . ממכ "ע  הוא 

ממכ "ע . – שכינתו " "ובית סוכ "ע , – קדשו "
      

משובשת 2) דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה "מי  הוא שוטה
ט ) הלכה עדות מהלכות ט  (פרק  הדברים" מן בדבר תמיד
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מן  באחד שוטה שאפילו ג:), (חגיגה יוחנן ר' וכדעת
לאחוז  יכול שאינו זה, הוא וקטן שוטה. הוא הרי  הדברים
הוא  אם אבל הבית, להר מירושלים ולעלות אביו של בידו
לחנכו  כדי  להעלותו אביו חייב  אביו, של בידו לאחוז יכול

ברגליו.3)במצוות. לעלות יכול מפונק ,4)שאינו
שאינו  "ומי  שם: ובמשנה ברכיבה. אלא ברגליו הולך שאינו
שם, בגמרא ופירשו (ד.) בברייתא וכן ברגליו" לעלות יכול

מפונקים. לאנשים גם שומע 5)שהכוונה שאינו מכיוון
ב :). (חגיגה מהראייה תנחום,6)פטור ר' דברי  ג. שם

שחרש  "באזניהם", יא) לא, (דברים שנאמר ממה כן  ולמד
הראייה. מן פטור אחת זכרות 7)באזנו אבר לא לו שאין

אטום. הוא אלא נקבות, אבר זכרות 8)ולא אבר לו "שיש
נקבה". אם זכר הוא אם הוא וספק  נקבות ואשה 9)ואבר

עב . ביבמות (ראה זכר ערל ספק  ומטעם הראיה. מן פטורה
בתרומה  שאסור ט  הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י  ופרק 
אלא  אינו ערל של פטורו כל שהרי  אסור, אינו זה) מטעם
וטומטום  שם), עיין ההלכה, בסוף  (להלן מאוס  שהוא משום
שכתבו  כמו מאוס , אינו למולו, אפשר ואי  אטום  שהוא
במשנה  וראה התם. המתחיל דיבור עב : ביבמות התוספות
הוא  טומטום שפטור פירשו ד.) (חגיגה ובגמרא למלך.
מיעטו  זאת ובכל זכר שהוא וניכר בחוץ  כשביציו אפילו

כן. נראה לא רבינו ומדברי  הראיה, מן "אם 10)הכתוב 
ע  היה היה אם או מהן, אחד ושחררו שותפין שני  של בד

מקצתו  ושחרר דמיו קצת (מהעבד) ממנו וקבל אחד אדון לו
אם  אבל חורין, בן וחצי  עבד לחצי  נחשב  הדמים, באלו
כלום  אינו זה הרי  שטר, ידי  על חציו האדון אותו שחרר
בשטר". וזהו קנה לא עבדו חצי  המשחרר אצלנו שעיקר לפי 

האדון 11) פני  אל זכורך כל "יראה יז) כג, (שמות שנאמר
יצא  אחד, אדון אלא לו שאין "מי  ד.) (בחגיגה ודרשו ה'",
אלא  זו דרשה נצרכה ולא אחר". אדון לו שיש (עבד) זה
היקש  יש שלם עבד אבל חורין, בן וחציו עבד שחציו למי 
שם). (חגיגה פטור שהוא מאשה "לה" "לה" של

ונשים 12) היא גרמא שהזמן עשה מצות כי  ואף  ד. חגיגה
זה  במיעוט  צורך יש - גרמא שהזמן עשה ממצוות פטורות
של  הלימוד את שווה בגזירה נלמד שלא כדי  זכורך כל של

בה. חייבות שנשים הקהל ממצוות ראיה" לפי13)"ראיה
כ) יט , (ויקרא לה" ניתן לא חופשה "או נאמר: שבשפחה
א) כד, (דברים כריתות" ספר לה "וכתב  נאמר: ובאשה
שכל  מאשה, "לה" "לה" שווה בגזירה ושפחה עבד ולמדו
ד.). (חגיגה בה חייב  העבד אין בה חייבת שהאשה מצוה

אותם.14) רואה שהקב "ה כמו שם 15)כלומר, בגמרא
רגלים" "שלוש הפסוק  מן ראיה ממצות סומא ממעטים
וכו'". ולסומא ולחולה לחיגר פרט  "רגלים יד) שם (שמות

שהקב "ה 16) להיראות, בא שהוא כשם לראות בא הוא ואין
(חגיגה  אחת בעין אלא רואה אינו והוא עיניו בשתי  רואהו
שם, (שמות שנאמר ממה כן למדו (שם) בגמרא אבל ב .)
אף  עיניו בשתי  לראות מה יראה יראה ולומדים "יראה", יז)

עיניו. בשתי  זה 17)ליראות מפסוק  למדו ג. בחגיגה
ממה  למדו אחת באזנו חרש ואילו שומע . ואינו למדבר
אחת. באזנו חרש ולא "באזניהם" יא) לא, (דברים שנאמר

משנה. בלחם ללמוד 18)וראה ויכול שומע  הוא אם אף 
לאחרים.19)לעצמו. ללמד יכול איננו מדבר שאינו וזה

"קרי  אמרו: בגמרא ילמדּו".ושם למען בגמרא 20)ביה ְְַ
יד) כג, (שמות שנאמר ממה אלו דברים למדו ד. שם
יכול  שאינו ולזקן ולסומא ולחולה לחיגר פרט  - "רגלים

ברגליו". ושם 21)לעלות למקדש. להיכנס  לטמא שאסור
יב , (דברים שנאמר ממה הראיה מן פטור שטמא למדו ד:
בביאה  שישנו "כל - שמה" והבאתם שמה "ובאת הֿו)
שאינו  וכל קרבן) (הבאת בהבאה ישנו למקדש) (בכניסה

בהבאה". אינו עקיבא 22)בביאה "רבי  שם: בחגיגה
(כטמא)". הערל את לרבות ד) כב , (ויקרא איש איש אומר
לא  כלומר דמאיס , משום יוסף  רב  פירשה עב : ביבמות אבל
שלא  וללמדנו מאוס , שהוא מפני  אלא הכתוב  מריבוי 
כגון  גבוה לעניין דווקא אלא וכל, מכל לטמא השווהו
חטאת, למי  אבל קרבנות. ועבודת מקדש ובביאת בראייה

ולהזות. לקדש ערל כשר

.ÌÈÏk ˙‡Bˆ ıa˜Ï BzÎ‡ÏnL ‡e‰Â ,ın˜Ó‰«¿«≈¿∆¿«¿¿«≈«¿»ƒ
˙BBÚ‰ „aÚÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23ÔÎÂ ,‰‡eÙÏ B‡ ¿«≈»∆¿«≈»ƒ¿»¿≈

BlL ˆÁÓa ˙LÁ ÛˆÓ‰24ÔÈ„aÚ‰Â25Èt ÏÚ Û‡ , «¿»≈¿∆««¿»∆¿»«¿»ƒ««ƒ
ÔÙeb ÔÈ‰ËÓ el‡ È‰  ÔzÎ‡ÏÓ ÈtÓ ÔÈÒe‡Ó Ô‰L∆≈¿ƒƒ¿≈¿«¿»¬≈≈¿«¬ƒ»

˙B‡Ï Ï‡OÈ ÏÏÎa ÔÈÏBÚÂ ÔLeaÏÓe26. «¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈≈»

או 23) יום כיבוסן לפני  הבגדים בהן ששורין "ראיתי 
נברכת  המתחיל דיבור יז. בתרא בבא רש"י  וראה יומיים",

מן 24)הכובסין. מוצאו ממקום נחושת כורה כלומר
שם. בכתובות חנה בר בר וכרבה מעבדי25)הארץ ,

המקמץ 26)עורות. אומרים "אחרים ז: ד. בחגיגה
(שמות  שנאמר הראיה, מן פטורין והבורסי  נחושת והמצרף 
אלו  יצאו זכורך כל עם לעלות שיכול מי  זכורך" "כל כג)
וראה  רע )". (שריחן זכורך כל עם לעלות ראויין שאינן
"כל  ואדרבה כאחרים הלכה שאין שכתב  (שם) במאירי 
ויעלו". ומלבושם גופם ויטהרו למעט , ולא הוא לרבות
אינם  ש"אחרים" קורקוס  הר"י  בשם שם כתב  והכסף ֿמשנה
הם  הרי  כשיטהרו אבל במאיסותם, בעודם אלא ממעטים

אדם. כל כשאר

.‚˙BÏÚÏÂ ÂÈ‡ ÏL B„Èa ÊÁ‡Ï ÏBÎiL ÔË˜ Ïk»»»∆»∆¡…¿»∆»ƒ¿«¬
˙Èa‰ ‰Ï ÌÈÏLeÈÓ27B˙BÏÚ‰Ï iÁ ÂÈ‡  ƒ»«ƒ¿«««ƒ»ƒ«»¿«¬

ÏÎ ‰‡È :Ó‡pL ;˙Bˆna BÎpÁÏ È„k ,Ba ˙B‡‰Ïe¿≈»¿≈¿«¿«ƒ¿∆∆¡«≈»∆»
EeÎÊ28‰ ‰È‰ Ì‡Â .,LÁ B‡ ‡ÓeÒ B‡ bÁ ÔËw ¿¿¿ƒ»»«»»ƒ≈»≈≈

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÎpÁÏ iÁ BÈ‡  ˙Á‡a elÙ‡¬ƒ¿««≈«»¿«¿««ƒ∆
‰‡eÙÏ Èe‡29Ck ‡e‰Â ÏB„‚ ‰È‰ el‡L ;30‰È‰  »ƒ¿»∆ƒ»»»¿»»»

.e‡aL BÓk ,eËt»¿∆≈«¿

שמאי ,27) כבית ולא ב . חגיגה במשנה הלל כבית
שהוא  אביו, של כתיפיו על לרכוב  יכול אם גם שמחייבים

ביותר. הקטן 28)קטן שחינוך אמרו, ובגמרא שם ברייתא
אסמכתא  אלא אינו זכורך" "כל והפסוק  מדרבנן אלא אינו
משנה). (לחם הברייתא לשון אחר נמשך ורבינו בעלמא.

אביו 29) על חיוב  אין זאת בכל חייב , יהיה וכשיתרפא
עכשיו. לחנכו.30)לחנכו אביו את חייבו לא לפיכך

.„ÔÓ eËt‰ ÏÎÂ ,‰‚È‚Áa iÁ  ‰i‡a iÁ‰ Ïk»««»ƒ¿ƒ»«»«¬ƒ»¿»«»ƒ
ıeÁ ,‰ÁÓOa ÔÈiÁ ÔlÎÂ .‰‚È‚Á‰ ÔÓ eËt  ‰i‡‰»¿ƒ»»ƒ«¬ƒ»¿À»«»ƒ¿ƒ¿»
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.ËB˙‚È‚Á ÈÓÏLÂ B˙i‡ ˙ÏBÚ È˜n‰ È˜nLk¿∆«¿ƒ««¿ƒ«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ»
Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ  BË ÌBÈa B˙ÁÓOÂ57BÁk ÏÎa58, ¿ƒ¿»¿≈¬≈∆¿»…

‰ÎÈÓqL Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈÓi‰ ‡La ‰OBÚL C„k¿∆∆∆∆ƒ¿»«»ƒ««ƒ∆¿ƒ»
˙kÚÓ dÈ‡59˙Baw‰ ‰OÚÓa e‡aL BÓk ,60, ≈»¿«∆∆¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»

˙eL ÌeMÓ ‰ÈÏÚ eÊ‚ ‡Ï61. …»¿»∆»ƒ¿

ידו",57) את "וסמך ד) א, (ויקרא נאמר נדבה בעולת
העו  את "ויקרב  טז) ט , (שם נאמר חובה ויעשה ובעולת לה

נדבה, עולת "כמשפט  כ.) (ביצה בברייתא ואמרו במשפט ".
נדבה  שלמי  אצל וגם סמיכה", שטעונה חובה עולת על  למד
ידו", וסמך – קרבנו שלמים זבח  "ואם אֿב ) ג, (שם כתוב 
- חובה, ועולת נדבה משלמי  שם) (ביצה הלל בית ולמדו

סמיכה. טעונין הם אף  חובה ב .58)ששלמי  טז, חגיגה
במשנה 59) צג. (מנחות נתכפר גםֿכן סמך, לא שאם

צג:). שם הי "ב .60)ובברייתא חכמים,61)פ "ג שגזרו
וביום  בשבת בהמה גבי  על לרכוב  ולא באילן לעלות שלא
משתמש  הוא הרי  כחו בכל וכשסומך לו:), (ביצה טוב 
וראה  שבות, משום בה גזרו לא ואף ֿעלֿפי ֿכן חיים, בבעלי 

ב . טז, בחגיגה

.ÈÔÈiÁ ÔÈLBi‰  ˙ÓÂ B˙i‡ ˙ÏBÚ LÈÙn‰««¿ƒ«¿ƒ»»≈«¿ƒ«»ƒ
d‡È‰Ï62ÌÈ„ „ÚBÓ ÏL BlÁa È˜‰Ï zÓ . «¬ƒ»À»¿«¿ƒ¿À∆≈¿»ƒ
˙B„e63„Ï ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eOÚz ‰l‡ :Ó‡pL ; ¿»∆∆¡«≈∆«¬«¿¬≈∆¿«

ÌÎÈ˙„Â ÌÎÈ„pÓ64Ï‚a ÔÈwL ÏÏkÓ ,65. ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿…≈∆ƒ¿»∆¿≈ƒ»∆∆
˙„ÏBÈ ˙ÏBÚÂ ÚˆÓ ˙ÏBÚ BÓk  ÌÎÈ˙ÏÚÏ66. ¿……≈∆¿«¿…»¿«∆∆
˙B‡˜ ˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓ ‡È‰Ï  ÌÎÈ˙ÁÓÏe67. ¿ƒ¿…≈∆¿»ƒƒ¿«≈ƒ¿«¿»

ÈÊ ÈÓÏL ˙BaÏ  ÌÎÈÓÏLÏe68ÔÈ˜ Ïk‰ . ¿«¿≈∆¿««¿≈»ƒ«…¿≈ƒ
„ÚBna69.BË ÌBÈa ÔÈ˜ ÔÈ‡Â , «≈¿≈¿≈ƒ¿

ה"א.62) פ "א חגיגה ב 'ירושלמי ' גם וראה ב . נא, בכורות
א.63) ז, חגיגה ב . יט , ביצה ב . יד, וגו'64)תמורה

ולשלמיכם. ולנסיכם ולמנחותיכם תמורה,65)לעולותיכם
קרבן 66)שם. מביאים והיולדת שהמצורע  שם. תמורה,

כ  יד, ושם יולדות, לענין ו יב , (ויקרא טהרתם בעת עולה
מצורע ). המנחה 67)לענין היא חוטא, מנחת שם. תמורה,

יא), ה, (שם ידו הגיעה ולא חטאת כשיתחייב  העני  שמקריב 
מביא  הסוטה את כשמשקין סוטה, מנחת היא קנאות ומנחת

טו). ה, (במדבר מנחה שביום 68)בעלה שם. תמורה,
יד). ו, (במדבר לשלמים איל מביא נזירותו ימי  לו מלאות

מועד.69) של בחולו כלומר,

.‡ÈÌÈaÓ ÌÈÏÎB‡ BÏ ‰È‰L ÈÓe70ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎe ƒ∆»»¿ƒ¿Àƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÈËÚeÓ ‰i‡ ˙BÏBÚÂ ÔÈaÓ ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡ÈÓ 71. ≈ƒ«¿≈¬ƒ»¿Àƒ¿¿ƒ»»ƒ

ÔÈËÚeÓ ÔÈÏÎB‡ BÏ eÈ‰72‡ÈÓ  ÔÈaÓ ÌÈÒÎe »¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿Àƒ≈ƒ
˙BËÚeÓ ‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ˙BaÓ ‰i‡ ˙BÏBÚ73eÈ‰ . ¿ƒ»¿À¿«¿≈¬ƒ»»»

eÓ‡ ‰Ê ÏÚ  ËÚeÓ ‰ÊÂ ‰Ê74‰ÚnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï : ∆»∆»«∆»¿…ƒ¿…ƒ»»
‰Ê ÏÚ  ‰aÓ ‰ÊÂ ‰Ê .ÌÈÓÏLÏ ÛÒk ÈzLe ‰ÏBÚÏ¿»¿≈∆∆ƒ¿»ƒ∆»∆¿À∆«∆

.CÏ Ô˙ L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙kk :Ó‡∆¡«¿ƒ¿«¡…∆¬∆»«»

מרובים.70) ביתו בני  ב .71)כלומר, ח , חגיגה משנה,
במשנה.72) שמא 73)שם מועטין, והאוכלים הואיל

('מאירי '). הפסול לבית ויבוא למעלה 74)ישאירו ראה
ה"ב .

ה'תשע"ט  א' אדר כ"ה ש "ק יום 

   1 
בראיה 1) ושהחייב  בראיה, חייבים האנשים כל אם יבאר

בחגיגה. חייב 
.‡ÌÈL‡‰ ÏÎÂ .‰i‡‰ ÔÓ ÔÈeËt ÌÈ„ÚÂ ÌÈL»ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ»¿ƒ»¿»»¬»ƒ

,ÔË˜Â ‰ËBLÂ ,Ìl‡Â LÁÓ ıeÁ ,‰i‡a ÌÈiÁ«»ƒ»¿ƒ»≈≈≈¿ƒ≈¿∆¿»»
bÁÂ ‡ÓeÒÂ2C‰Â ‰ÏBÁ‰Â Ô˜f‰ ÔÎÂ ,ÏÚÂ ‡ÓËÂ ,3 ¿»¿ƒ≈¿»≈¿»≈¿≈«»≈¿«∆¿»«
„‡Ó ‚Ú‰Â4Ïk .Ô‰ÈÏ‚ ÏÚ ˙BÏÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L ¿∆»…¿…∆≈»¿ƒ«¬««¿≈∆»

ÔÈiÁ ÌÈL‡‰ Ïk ‡Le ,ÔÈeËt OÚ „Á‡‰ el‡≈»««»»¿ƒ¿»»»¬»ƒ«»ƒ
a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,LÁ‰ .‰i‡a5LÁ elÙ‡ , »¿ƒ»«≈≈««ƒ∆¿«≈¬ƒ≈≈

˙Á‡ BÊ‡a6BÈÚa ‡Óeq‰ ÔÎÂ .‰i‡‰ ÔÓ eËt  ¿»¿««»ƒ»¿ƒ»¿≈«»¿≈
Û‡ ,Ìl‡‰ .eËt  ˙Á‡ BÏ‚a bÁ B‡ ˙Á‡ÏÚ ««ƒ≈¿«¿««»»ƒ≈««

ÌeËÓË .eËt  ÚÓBL ‡e‰L Èt7ÒBÈ‚Bc‡Â8 ƒ∆≈«»À¿¿«¿¿ƒ
‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈeËt9„Ú BÈˆÁL ÈÓ . ¿ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ»ƒ∆∆¿∆∆

ÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ10BaL ˙e„Ú „ˆ ÈtÓ eËt 11. ¿∆¿∆ƒ»ƒ¿≈««¿∆
‡e‰ È‰ ?‰i‡‰ ÔÓ ÔÈeËt el‡ ÏkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»≈¿ƒƒ»¿ƒ»¬≈

EeÎÊ ÏÎ ‰‡È :ÓB‡12.ÌÈLp‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï  ≈≈»∆»¿¿¿ƒ∆«»ƒ
ÔÈ‡  da ˙BiÁ ÌÈLp‰ ÔÈ‡L ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈∆≈«»ƒ«»»≈

da ÌÈiÁ ÌÈ„Ú‰13ÏÎ ‡Ba :Ó‡ È‰ ,„BÚÂ . »¬»ƒ«»ƒ»¿¬≈∆¡«¿»
ÏÎ ‡Ba :Ó‡Â .ÌÈ„Ú‰ ‡ÈˆB‰Ï  Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ»¬»ƒ¿∆¡«¿»
ÈÙÏ ˙B‡‰Ï ÔÈ‡a Ô‰L ÌLk  ˙B‡Ï Ï‡OÈƒ¿»≈≈»¿≈∆≈»ƒ¿≈»ƒ¿≈

'‰14˙Èe BL„˜ „‰ ˙B‡Ï ÌÈ‡a Ì‰ Ck ,»≈»ƒƒ¿¬«»¿≈
‰‡B BÈ‡L ,‡ÓeÒ ‡ÈˆB‰Ï .B˙ÈÎL15elÙ‡ . ¿ƒ»¿ƒ»∆≈∆¬ƒ

‰ÓÏL B˙i‡ ÔÈ‡ È‰L ,˙Á‡ BÈÚ ˙ÈÓÒ16ÌLÂ . ƒ¿≈≈««∆¬≈≈¿ƒ»¿≈»¿»
BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ‡ÈˆB‰Ï  eÚÓLÈ ÔÚÓÏ :Ó‡∆¡«¿««ƒ¿¿¿ƒƒ∆≈

‰eÓ‚ ‰ÚÈÓL17ÈÓ ‡ÈˆB‰Ï  e„ÓÏÈ ÔÚÓÏe . ¿ƒ»¿»¿««ƒ¿¿¿ƒƒ
a„Ó BÈ‡L18‰eˆÓ  „ÓÏÏ ‰eˆÓ‰ ÏkL ; ∆≈¿«≈∆»«¿À∆ƒ¿…¿À∆

„nÏÏ19ÈÓ  '‰ Èt ˙‡ ˙B‡Ï E˙ÏÚa :Ó‡Â . ¿«≈¿∆¡««¬…¿≈»∆¿≈ƒ
Ô˜ÊÂ ‰ÏBÁÂ bÁ ‡ÈˆB‰Ï ,ÂÈÏ‚a ˙BÏÚÏ ÏBÎiL∆»«¬¿«¿»¿ƒƒ≈¿∆¿»≈

‚ÚÂ20ÔÈ‡L ,Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e‡a Îe . ¿»…¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»∆≈
‰‡ÈÏ Èe‡ ‡Óh‰21‡Óhk Òe‡Ó ÏÚ‰ ÔÎÂ ,22. «»≈»¿ƒ»¿≈∆»≈»«»≈

    

        
        
         

        
    

רואה  הוא  מה  חגיגה , מסכת על התורה ' ב 'אור מבואר
אד של עיניו  שתי  ועני כו ' אתה   א עיניו , בשתי  אות
"הדר  הלשונות: שני   מבוארי ומעתה  וסוכ "ע . ממכ "ע  הוא 

ממכ "ע . – שכינתו " "ובית סוכ "ע , – קדשו "
      

משובשת 2) דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה "מי  הוא שוטה
ט ) הלכה עדות מהלכות ט  (פרק  הדברים" מן בדבר תמיד
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קכד                
         

ÔË˜Â ‰ËBL LÁÓ31ÔË˜Â ‰ËBL LÁ .‡ÓËÂ ÏÚÂ ≈≈≈∆¿»»¿»≈¿»≈≈≈∆¿»»
˙BˆÓ ÏkÓ ÔÈeËt Ô‰ È‰ eiÁ Èa ÔÈ‡L ÈtÓ ƒ¿≈∆≈»¿≈ƒ¬≈≈¿ƒƒ»ƒ¿
ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ÈtÓ  ‡ÓËÂ ÏÚÂ ;‰Bza ˙BeÓ‡‰»¬«»¿»≈¿»≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ
˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‰‡ÈÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡Â ÌÈL„wa«√»ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿

Lc˜n‰ ˙‡Èa32.˙Baw‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰e ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿«¬≈«»¿»

אבל 31) מדבר, ואינו שומע  שאינו הוא וחרש ב : בדף  שם
בשמחה  חייב  מדבר ואינו שומע  או שומע  ואינו מדבר

לעניין 32)(שם). יב  הלכה ב  ובפרק  טמא. לעניין ג בפרק 
לעזרה). בא אינו עצמו הוא אבל קרבנותיו, (שמשלח  ערל

.‰‡t˙Â ÔBL‡ ÌBÈa ‡ÓeÒ B‡ bÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»ƒ≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÌBÈaL ,‰‚È‚Á‰ ÔÓe ‰i‡‰ ÔÓ eËt  ÈMa«≈ƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ«¬ƒ»∆¿

‚Á‰ ˙BÓÈ ÏkL ;eËt ‰È‰ B˙BÁ33ÈÓeÏLz »»»»∆»¿∆»«¿≈
Ô‰ ÔBL‡34ÈÏÈÏa ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .e‡aL BÓk , ƒ≈¿∆≈«¿¿≈ƒƒ¿»¿≈≈

ÁÓÏ ‰hL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡‰ BË ÌBÈ35 »ƒ««ƒ∆»«¿»»
eËt36ÔBL‡ ÌBÈa ‡ÓË Ì‡ Ï‡ .37‰Ê È‰  »¬»ƒƒ¿»¿ƒ¬≈∆

Ï‚‰ ÈÓÈ CB˙a B˙i‡e B˙‚È‚Á ‡È‰Ï iÁ«»¿»ƒ¬ƒ»¿ƒ»¿¿≈»∆∆
.‰ËiLk¿∆ƒ¿«

החג.33) ימי  שאר וכיוון 34)כלומר שם. יוחנן כר'
להשלים  חיוב  עליו אין חיוב , בר היה לא הראשון שביום

הימים. חג.35)בשאר של שני  טמא 36)ביום שהרי 
וכיוון  א, הלכה למעלה ראה והחגיגה, הראיה מן פטור
ביום, חיוב  של רגע  אף  לו היה לא הראשון ביום שנפטר
בשאר  להשלים חייב  אינו שוב  - בלילה, נטמא שהרי 
(מאירי יוחנן ר' של רבו שהוא (שם) חזקיה וכדעת הימים.

משנה). ולחם לפני37)שם ביום חיוב  של רגע  לו שהיה
הימים. בשאר תשלומין חיוב  עליו יש שוב  שנטמא,

.Â‚Á‰ ÈÓÈ CB˙a ‰ÊÚÏ ‡aL ÈÓ38iÁ BÈ‡  ƒ∆»»¬»»¿¿≈∆»≈«»
ÒkiL ˙Ú ÏÎa B„Èa ‰ÏBÚ ‡È‰Ï39:Ó‡pL ‰fL . ¿»ƒ»¿»¿»≈∆ƒ»≈∆∆∆∆¡«

,„Ïa Ï‚‰ wÚa ‡l‡ BÈ‡  Ì˜È ÈÙ e‡È ‡ÏÂ¿…≈»»«≈»≈∆»¿ƒ«»∆∆ƒ¿«
ÔBL‡ ÈÓeÏLz B‡ ÔBL‡ ÌBÈ ‡e‰L40‡È‰ Ì‡Â . ∆ƒ«¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ

d˙B‡ ÔÈÈ˜Óe epnÓ ÔÈÏa˜Ó  ‡ÈiL ˙Ú ÏÎa¿»≈∆»ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿ƒƒ»
.eÚL dÏ ÔÈ‡ ‰i‡‰L ,‰i‡ ˙ÏBÚ ÌLÏ¿≈«¿ƒ»∆»¿ƒ»≈»ƒ

לקיש,38) ריש על החולק  יוחנן רבי  כדעת היא זו הלכה כל
למצות  שאין הסובר ז. חגיגה שבגמרא הראשון הלשון ולפי 
קרבן, הבאת לעניין ובין פנים לראיית בין שיעור, ראיה
כי אף  ראשון כלשון פוסקין שאנו הטעם שם במאירי  וראה

אחרון. כלשון פוסקין אנו התלמוד שכבר 39)בכל כיוון
אחת. פעם בי40)הקריב  חג לא שחייב אם הראשון ום

הימים. בשאר בתשלומין

.ÊLÈÙ‰41Ô‰Ó È˜‰Â B˙‚È‚ÁÏ ˙BÓ‰a OÚ ƒ¿ƒ∆∆¿≈«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ≈∆
˜ÒÙe ÔBL‡a Ô˙ˆ˜Ó42È˜Óe ÊBÁ BÈ‡ eL  ƒ¿»»»ƒ»«≈≈«¿ƒ

‡M‰43Ì˙B‡ iL È‰L ,44‡l‡ ,˜Òt ‡Ï Ì‡Â . «¿»∆¬≈ƒ≈»¿ƒ…»«∆»
ÌBi‰ È˜‰Ï ÏBÎÈ ‡ÏÂ ÌBi‰ B˜Á„45È˜Ó  ¿»«¿…»¿«¿ƒ««¿ƒ

ÁÓÏ ‡M‰46. «¿»¿»»

ראשון.41) ליום שמפריש פירש ולא הפסיק 42)סתם
ביום, להקריב  שהות עוד לו והיה השאר, את הקריב  ולא

אוכלין. לו היו כן לקיש 43)וכמו ריש "אמר ח : בחגיגה
ראשון  טוב  ביום חמש והקריב  לחגיגתו בהמות עשר הפריש
שפסק  כיוון אמר יוחנן ר' שני , טוב  ביום חמש ומקריב  חוזר
ור' יוחנן (ר' פליגי  ולא אבא ר' אמר מקריב , אינו שוב 
את  (הפריש בסתם מיירי ) יוחנן, (ר' כאן לקיש) בן שמעון
במפרש  מיירי ) לקיש בן שמעון (רבי  וכאן סתם) הבהמות
חוזר  ראשון, ליום כולן את מפריש שהוא מפורש (שאמר
שם). רש"י  - ראשון תשלומי  אלא שאינו ומקריבן

ראשון.44) ליום שיהיו רצונו שאין כך, ידי  על ומגלה
הכל,45) את להקריב  הספיק  ולא דחוק  היה שהזמן פירוש,

שם). (גמרא מספקת במדה אוכלין לו היו לא אם כן וכמו
ליום 46) שיהיו רצונו שאין גילוי  שום כאן אין שהרי 

אחר  מקריב  שבוודאי  ראשון, ליום כמפרש זה והרי  ראשון,
לראשון. תשלומין אלא זה שאין כך,

.ÁÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰i‡ ˙ÏBÚ47, «¿ƒ»≈»»»∆»ƒ«Àƒ
Ô‰a iÁ Ì„‡L ˙Baw‰ ‡Lk48ÈÓÏL Ï‡ . ƒ¿»«»¿»∆»»«»»∆¬»«¿≈

ÌÚ ˙BÚÓ‰ ÈL OÚÓ ˙BÚnÓ ˙B‡a ‰‚È‚Á¬ƒ»»ƒ¿«¬≈≈ƒ«¿…»ƒ
ÔÈlÁ ˙BÚÓ49dÈ˜Óe ‰Ó‰a ˙Úz‰ ÔÓ Á˜BÏ , »Àƒ≈«ƒ««¬…∆¿≈»«¿ƒ»

‰‚È‚Á ÈÓÏL50‰ÏÈÎ‡ eÚL ‰È‰iL ‡e‰Â . «¿≈¬ƒ»¿∆ƒ¿∆ƒ¬ƒ»
ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰BL‡51,‰BÁ ‰‚È‚Á ÈÓÏML ÈtÓ . ƒ»ƒ«Àƒƒ¿≈∆«¿≈¬ƒ»»

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‡a BÈ‡ ‰BÁ ‡e‰L ÏÎÂ52. ¿…∆»≈»∆»ƒ«Àƒ

במעות 47) ולא חולין במעות אלא אותה קונים אין כלומר,
שם). וגמרא ז: חגיגה (משנה של 48)הקדש דבר שכל

ממה  זאת ולמדו חולין. של ממעות להביאו צריך חובה
מסת  אלוקיך לה' שבועות חג "ועשית י ) טז, (דברים שנאמר
חובתו  מביא שאדם מלמד "מסת, - תיתן" אשר ידך נדבת
א) י , (אסתר שנאמר כמו חולין, הוא "מסת" - החולין", מן
ח .). (חגיגה הארץ " על מס  אחשורוש המלך "וישם

(דברים 49) שנאמר ממה זאת ולמדו ח .) (חגיגה הלל כבית
גם  התורה ריבתה ובזה אלוקיך", ה' יברכך "כאשר שם)

(שם). שם,50)תערובת חזקיה, על החולק  יוחנן כר'
בהמה  טופלין ואין למעות מעות (מחברין) טופלין שסובר
וכל  משנה. כסף  ועיין להיפך, הסובר כחזקיה ולא לבהמה
(ראה  בתורה ריבוי  בה שמצינו בחגיגה אלא אינו זה
בלבד. החולין מן אלא באה אינה ראיה עולת אבל למעלה).

חולין 51) של מעות החגיגה של במעות שיהיה צריך
וברייתא  שם בחגיגה הוא כן הראשונה. אכילה של בשיעור
משנה). (כסף  יוחנן לר' הדין שהוא רבינו וסובר חזקיה של

החולין.52) מן ראשונה אכילה שיעור שיהיה צריך לפיכך

.ËOÚÓa ‰‚È‚Á ÈÓÏL ˙BÁ È„È Ì„‡ ‡ˆBÈÂ¿≈»»¿≈««¿≈¬ƒ»¿«¿«
‰Ó‰a53‡nL ‰Êb ,BË ÌBÈa B˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡Â . ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿¿≈»∆»

BË ÌBÈa OÚÈ54. ¿«≈¿

בהמה 53) טופלין (שסובר דחזקיה כוותיה "תניא ח . חגיגה
טז) (דברים "מסת" למעות) מעות טופלין ואין לבהמה
אומרים  שמאי  בית החולין. מן חובתו מביא שאדם מלמד
הלל  ובית המעשר. מן ואילך מכאן החולין, מן ראשון יום
המעשר  מן ואילך מכאן החולין, מן ראשונה אכילה אומרים
בהמה", במעשר חובתו ידי  יוצא אדם הפסח  ימות כל ושאר
לעניין  הוא הפסח  ימות בשאר שהמדובר רש"י  ומפרש
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קכה                 
         

שלמי לעניין הוא שהמדובר מפרש רבינו אבל שמחה,
בהמה. במעשר חגיגה שלמי  חובת ידי  שיוצאין חגיגה

(חגיגה 54) סקרתא" משום טוב  ביום לעשר אפשר "ואי 
המעשר. את שצובע  האדום הצבע  משום כלומר שם).
שאינם  ונדבות כנדרים זה ואין להקריב , מותר זה ולולא
שמקריבו  לפי  ח ), הלכה א פרק  (למעלה טוב  ביום קרבים
פי על אף  טוב  ביום להקדישו מותר זה ולולא חגיגה, לשם
להקדישו. התורה מן שחייב  לפי  טוב , ביום מקדישים שאין

.ÈÌÈ„a ‰ÁÓO ÈÓÏL ˙BÁ È„È Ï‡OÈ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ¿»≈¿≈««¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ
˙B„e55‰Ó‰a OÚÓe56ÌÈ‰k‰Â ,57˙‡hÁa 58 ¿»¿«¿«¿≈»¿«…¬ƒ¿«»
ÌL‡e59BÎe60˜BLÂ ‰ÊÁe61BÊ ‰ÂˆnL ;62‡È‰ ¿»»ƒ¿¿»∆»∆ƒ¿»ƒ

'‰ ÈÙÏ Oa ˙ÏÈÎ‡a ÁÓOÏ63eÏÎ‡ È‰Â ,64Ï‡ . ƒ¿…««¬ƒ«»»ƒ¿≈«¬≈»¿¬»
,˙BÁÓa ‡ÏÂ ˙BÙBÚa ‡Ï Ô˙BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈»»…¿¿…ƒ¿»

ÁnOÓ‰ Oa ÔÈ‡L65,ÌÈÁÒÙa e‡a k . ∆≈»»»«¿«≈«¿»≈«¿ƒ¿»ƒ
OÚ ‰Úa‡ ˙‚È‚ÁL66CÎÈÙÏ .˙eL67Ì„‡ ÔÈ‡ ∆¬ƒ««¿»»»»¿¿ƒ»≈»»

‰‚È‚Á ˙BÁ È„È da ‡ˆBÈ86˙BÁ da ‡ˆBÈ ‡l‡ , ≈»¿≈«¬ƒ»∆»≈»«
‰ÁÓO69. ƒ¿»

(=שאמר 55) שנדב  או שלמים) עלי  הרי  (=שאמר שנדר
והביאן  לבעלים נאכלים ושלמים השנה, כל שלמים) זה הרי 
לשם  טוב  ביום קריבין ונדבות נדרים ושלמי  לרגל, כשעלה

שמחה. מביאין 56)שלמי  אין שמחה בשלמי  שגם נראה
שלמי לעניין שכתב  כמו יעשר, שמא גזירה טוב , ביום אותו

ט ). הלכה (למעלה חובתן.57)חגיגה ידי  יוצאין
ז 58) בפרק  ראה בעזרה, כהונה לזכרי  נאכל שבשרה

א. הלכה הקרבנות מעשה נאכל 59)מהלכות שבשרו
כחטאת. בעזרה כהונה לכהנים 60)לזכרי  נאכל שבשרו

כה). הלכה והם 61)(שם לרגל, העולים משלמי  שהורמו

לכהנים. שמחה.62)נאכלים  אלא 63)של שמחה ואין
"ושמחת  מהכתוב  ח . בחגיגה ודרשינן ט .) ק  (פסחים בבשר
לשמחה". שמחות מיני  כל "לרבות יד) ז, (דברים בחגך"

שלא 64) שמחה, שלמי  מיוחד באופן להקריב  צורך ואין
והרי הקרבנות, בשר אכילת אלא המצוה, היא ההקרבה

מ "ושמחת"65)אכלו. אמר אשי  "רב  ח : שם בגמרא
שמחה". בהן שאין אלו יצאו ניסן.66)נפקא, בחודש

שמחה,67) חובת ידי  בה יוצא רשות, שהיא משום כלומר,
כיוון  שמחה, משום בה יוצאין היו לא חובה, הייתה שאם
חובת  בחגיגה יוצא שאינו וכמו לפסח , מצוה היא שגם
הייתה  אם כן לחג, נצטוו מצוות שלוש שהרי  שמחה, שלמי 
(אור  שמחה חובת ידי  בה יוצא היה לא חובה י "ד חגיגת

למעלה 68)שמח ). כמבואר עשר. חמשה חגיגת כלומר,
החולין. מן אלא באה שאינה ח ) ע .69)(הלכה פסחים

חולקים  אינם שחכמים רבינו וסובר תימא. בן של  ברייתא
אבל  ולילה, ליום אלא נאכלת שאינה שאמר במה אלא עליו,
ידי בה יוצא ואינו שמחה חובת ידי  בה "יוצא שאמר במה

עליו. חולקים אינם - חגיגה" חובת

.‡È‰„ B‡ „ ÈÓÏL BÏ eÈ‰L ÈÓ70ÚÓ ÔËÁLe ƒ∆»«¿≈∆∆¿»»¿»»≈∆∆
BË ÌBÈ71‡ˆBÈ BÈ‡  BË ÌBÈa ÔÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆¬»»¿≈≈

,ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡L ,‰‚È‚Á ˙BÁ È„È da»¿≈«¬ƒ»∆≈»»»∆»ƒ«Àƒ
.‰ÁÓO ˙BÁ È„È da ‡ˆÈ Ï‡¬»»»»¿≈«ƒ¿»

שלמים 70) אלעזר רבי  אמר רבין אתא "כי  עא. בפסחים
יוצא  ואין שמחה משום בהן יוצא טוב  יום מערב  ששחטן
המתחיל  דיבור ע :) (שם ובתוספות חגיגה". משום בה
חגיגה  לשם מתחילה הקדישן אם שאפילו כתבו שלמים,
אבל  טוב , יום מערב  ששחטן כיוון חגיגה, ידי  בה יוצא אינו
נראה  נדבה", או נדר שלמי  לו שהיו "מי  שכתב  רבינו מדברי 
צריך  ואין חגיגה, ידי  בה יוצא חגיגה, לשם הקדישם שאם

טוב . ביום דווקא ונאמר 71)לשחוט  שם. בגמרא הוא כן
יום  מערב  ששחטם פי  על שאף  להשמיענו הסיפא, משום כן
אינו  חגיגה לעניין אבל שמחה. שלמי  משום בהם יוצא טוב 

טוב . ביום שחטן אם אף  בהם, יוצא

.ÈÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‚‰ Ì„˜ ÔËÁML Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»»…∆»∆∆ƒ¿≈
ËÁLÏ CÈˆ BÈ‡L ;B˙BÁ È„È ‡ˆÈ  Ï‚a Ô‰Ó≈∆»∆∆»»¿≈»∆≈»ƒƒ¿…

.‰ÁÓO ˙ÚLa ‰ÁÓO ÈÓÏL«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»

.‚È‰„Bz Ì„‡ ‡ÈÈ ‡Ï72OÚ ‰Úa‡ ÌBÈa73ÈtÓ , …»ƒ»»»¿«¿»»»»ƒ¿≈
daL ıÓÁ‰74ÏeÒt‰ ˙ÈÏ ÌÈL„˜ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡L ,75. ∆»≈∆»∆≈¿ƒƒ»»ƒ¿≈«¿
‡È‰ Ì‡Â76‰ÁÓO ˙BÁ È„È da ‡ˆBÈ 77BÓk , ¿ƒ≈ƒ≈»¿≈«ƒ¿»¿

e‡aL78. ∆≈«¿

לו.72) שנעשה הנס  על הודאה בניסן.73)קרבן
יג).74) ז, (ויקרא חמץ  לחם מקריב  תודה קרבן שעל
פסח 75) בערב  חמץ  לאכול יכול שאינו משום לשריפה.

נותר  לידי  בא שבה חמץ  כך ומתוך שעות ארבע  עד אלא
שם). וברש"י  יט : כנ"ל.76)(ביצה עשר, בארבעה כלומר

בלינה.77) נפסלת היא למחר, (שאילו הפסח  בליל כלומר,
(פסחים  שאמרו פי  על ואף  משנה) ולחם משנה בכסף  וראה
חג, של אחרון טוב  יום בליל אלא שמחה חובת שאין עא.)
שאין  חג, של ראשון טוב  יום בליל ולא לפניו, שמחה שיש

בליל שמ  אבל טובים, ימים בשאר אלא אינו זה  - לפניו חה
שהרי שמחה, בעצמו בו שיש פסח , של ראשון טוב  יום
כמו  שמחה, חובת ידי  בו ויוצאים הפסח  בו אוכלים
שמחה. חובת גם בו יש בהמה, ובמעשר בבכור שיוצאים

שמחה 78) שלמי  חובת ידי  שיוצאין י , בהלכה למעלה
שלמי לשחוט  צריך שאינו יב  ובהלכה ונדבות, בנדרים

שמחה. בשעת שמחה

.„ÈÌLÏ È˙BÁ È„È da ‡ˆ‡L ‰„Bz ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆≈≈»¿≈»ƒ¿≈
‰‚È‚Á79‰„Bz ‡È‰Ï iÁ 80È„È da ‡ˆBÈ BÈ‡Â , ¬ƒ»«»¿»ƒ»¿≈≈»¿≈

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a ‰‚È‚Á ÔÈ‡L ;‰‚È‚Á81ÁaÊiLk . ¬ƒ»∆≈¬ƒ»»»∆»ƒ«Àƒ¿∆ƒ¿«
‡e‰ ÏÎB‡ ‰È‰È ‡Ï  ‰ÁÓO ÈÓÏLÂ ‰‚È‚Á ÈÓÏL Ì„‡»»«¿≈¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»…ƒ¿∆≈
‡l‡ ,‰eÓ‚ ‰ÂˆÓ ‰OÚiL ‰n„ÈÂ „Ïa BzL‡Â ÂÈe»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ«∆∆«¬∆ƒ¿»¿»∆»

Ó‡pL ,ÌÈÏÏÓ‡‰Â ÌÈiÚ‰ ÁnOÏ iÁ82ÈÂl‰Â : «»¿«≈«»¬ƒƒ¿»À¿»ƒ∆∆¡«¿«≈ƒ
‰ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â b‰Â83ÈÙk Ô˜LÓe Ïk‰ ÏÈÎ‡Ó . ¿«≈¿«»¿»«¿»»«¬ƒ«…«¿»¿ƒ

ÂÈÏÚ  BnÚ el‡ ÁnO ‡ÏÂ ÂÈÁÊ ÏÎ‡L ÈÓe .BLÚ»¿ƒ∆»«¿»»¿…ƒ«≈ƒ»»
‰ÈÁÊ :Ó‡,e‡nhÈ ÂÈÏÎ‡ Ïk ,Ì‰Ï ÌÈB‡ ÌÁÏk Ì ∆¡«ƒ¿≈∆¿∆∆ƒ»∆»…¿»ƒ«»

Ïk‰ ÔÓ ˙BÈ ÈÂl ‰ÂˆÓe .ÌLÙÏ ÌÓÁÏ Èk84ÈÙÏ , ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»«≈ƒ≈ƒ«…¿ƒ
‰ÏÁ ‡ÏÂ ˜ÏÁ ‡Ï BÏ ÔÈ‡L85.Oaa ˙BzÓ BÏ ÔÈ‡Â , ∆≈…≈∆¿…«¬»¿≈«»«»»

ÔzÈ B‡ ,ÌÁnOÏe BÁÏL ÏÚ ÌÈiÂÏ ÔnÊÏ CÈˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒƒ«À¿»¿«¿»ƒ≈
Ì‰lL OÚÓ ÌÚ Oa ˙BzÓ Ì‰Ï86Ba e‡ˆÓiL È„k , »∆«¿»»ƒ«¬≈∆»∆¿≈∆ƒ¿¿
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ÔË˜Â ‰ËBL LÁÓ31ÔË˜Â ‰ËBL LÁ .‡ÓËÂ ÏÚÂ ≈≈≈∆¿»»¿»≈¿»≈≈≈∆¿»»
˙BˆÓ ÏkÓ ÔÈeËt Ô‰ È‰ eiÁ Èa ÔÈ‡L ÈtÓ ƒ¿≈∆≈»¿≈ƒ¬≈≈¿ƒƒ»ƒ¿
ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ÈtÓ  ‡ÓËÂ ÏÚÂ ;‰Bza ˙BeÓ‡‰»¬«»¿»≈¿»≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ
˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‰‡ÈÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡Â ÌÈL„wa«√»ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿

Lc˜n‰ ˙‡Èa32.˙Baw‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰e ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿«¬≈«»¿»

אבל 31) מדבר, ואינו שומע  שאינו הוא וחרש ב : בדף  שם
בשמחה  חייב  מדבר ואינו שומע  או שומע  ואינו מדבר

לעניין 32)(שם). יב  הלכה ב  ובפרק  טמא. לעניין ג בפרק 
לעזרה). בא אינו עצמו הוא אבל קרבנותיו, (שמשלח  ערל

.‰‡t˙Â ÔBL‡ ÌBÈa ‡ÓeÒ B‡ bÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»ƒ≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÌBÈaL ,‰‚È‚Á‰ ÔÓe ‰i‡‰ ÔÓ eËt  ÈMa«≈ƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ«¬ƒ»∆¿

‚Á‰ ˙BÓÈ ÏkL ;eËt ‰È‰ B˙BÁ33ÈÓeÏLz »»»»∆»¿∆»«¿≈
Ô‰ ÔBL‡34ÈÏÈÏa ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .e‡aL BÓk , ƒ≈¿∆≈«¿¿≈ƒƒ¿»¿≈≈

ÁÓÏ ‰hL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡‰ BË ÌBÈ35 »ƒ««ƒ∆»«¿»»
eËt36ÔBL‡ ÌBÈa ‡ÓË Ì‡ Ï‡ .37‰Ê È‰  »¬»ƒƒ¿»¿ƒ¬≈∆

Ï‚‰ ÈÓÈ CB˙a B˙i‡e B˙‚È‚Á ‡È‰Ï iÁ«»¿»ƒ¬ƒ»¿ƒ»¿¿≈»∆∆
.‰ËiLk¿∆ƒ¿«

החג.33) ימי  שאר וכיוון 34)כלומר שם. יוחנן כר'
להשלים  חיוב  עליו אין חיוב , בר היה לא הראשון שביום

הימים. חג.35)בשאר של שני  טמא 36)ביום שהרי 
וכיוון  א, הלכה למעלה ראה והחגיגה, הראיה מן פטור
ביום, חיוב  של רגע  אף  לו היה לא הראשון ביום שנפטר
בשאר  להשלים חייב  אינו שוב  - בלילה, נטמא שהרי 
(מאירי יוחנן ר' של רבו שהוא (שם) חזקיה וכדעת הימים.

משנה). ולחם לפני37)שם ביום חיוב  של רגע  לו שהיה
הימים. בשאר תשלומין חיוב  עליו יש שוב  שנטמא,

.Â‚Á‰ ÈÓÈ CB˙a ‰ÊÚÏ ‡aL ÈÓ38iÁ BÈ‡  ƒ∆»»¬»»¿¿≈∆»≈«»
ÒkiL ˙Ú ÏÎa B„Èa ‰ÏBÚ ‡È‰Ï39:Ó‡pL ‰fL . ¿»ƒ»¿»¿»≈∆ƒ»≈∆∆∆∆¡«

,„Ïa Ï‚‰ wÚa ‡l‡ BÈ‡  Ì˜È ÈÙ e‡È ‡ÏÂ¿…≈»»«≈»≈∆»¿ƒ«»∆∆ƒ¿«
ÔBL‡ ÈÓeÏLz B‡ ÔBL‡ ÌBÈ ‡e‰L40‡È‰ Ì‡Â . ∆ƒ«¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ

d˙B‡ ÔÈÈ˜Óe epnÓ ÔÈÏa˜Ó  ‡ÈiL ˙Ú ÏÎa¿»≈∆»ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿ƒƒ»
.eÚL dÏ ÔÈ‡ ‰i‡‰L ,‰i‡ ˙ÏBÚ ÌLÏ¿≈«¿ƒ»∆»¿ƒ»≈»ƒ

לקיש,38) ריש על החולק  יוחנן רבי  כדעת היא זו הלכה כל
למצות  שאין הסובר ז. חגיגה שבגמרא הראשון הלשון ולפי 
קרבן, הבאת לעניין ובין פנים לראיית בין שיעור, ראיה
כי אף  ראשון כלשון פוסקין שאנו הטעם שם במאירי  וראה

אחרון. כלשון פוסקין אנו התלמוד שכבר 39)בכל כיוון
אחת. פעם בי40)הקריב  חג לא שחייב אם הראשון ום

הימים. בשאר בתשלומין

.ÊLÈÙ‰41Ô‰Ó È˜‰Â B˙‚È‚ÁÏ ˙BÓ‰a OÚ ƒ¿ƒ∆∆¿≈«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ≈∆
˜ÒÙe ÔBL‡a Ô˙ˆ˜Ó42È˜Óe ÊBÁ BÈ‡ eL  ƒ¿»»»ƒ»«≈≈«¿ƒ

‡M‰43Ì˙B‡ iL È‰L ,44‡l‡ ,˜Òt ‡Ï Ì‡Â . «¿»∆¬≈ƒ≈»¿ƒ…»«∆»
ÌBi‰ È˜‰Ï ÏBÎÈ ‡ÏÂ ÌBi‰ B˜Á„45È˜Ó  ¿»«¿…»¿«¿ƒ««¿ƒ

ÁÓÏ ‡M‰46. «¿»¿»»

ראשון.41) ליום שמפריש פירש ולא הפסיק 42)סתם
ביום, להקריב  שהות עוד לו והיה השאר, את הקריב  ולא

אוכלין. לו היו כן לקיש 43)וכמו ריש "אמר ח : בחגיגה
ראשון  טוב  ביום חמש והקריב  לחגיגתו בהמות עשר הפריש
שפסק  כיוון אמר יוחנן ר' שני , טוב  ביום חמש ומקריב  חוזר
ור' יוחנן (ר' פליגי  ולא אבא ר' אמר מקריב , אינו שוב 
את  (הפריש בסתם מיירי ) יוחנן, (ר' כאן לקיש) בן שמעון
במפרש  מיירי ) לקיש בן שמעון (רבי  וכאן סתם) הבהמות
חוזר  ראשון, ליום כולן את מפריש שהוא מפורש (שאמר
שם). רש"י  - ראשון תשלומי  אלא שאינו ומקריבן

ראשון.44) ליום שיהיו רצונו שאין כך, ידי  על ומגלה
הכל,45) את להקריב  הספיק  ולא דחוק  היה שהזמן פירוש,

שם). (גמרא מספקת במדה אוכלין לו היו לא אם כן וכמו
ליום 46) שיהיו רצונו שאין גילוי  שום כאן אין שהרי 

אחר  מקריב  שבוודאי  ראשון, ליום כמפרש זה והרי  ראשון,
לראשון. תשלומין אלא זה שאין כך,

.ÁÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰i‡ ˙ÏBÚ47, «¿ƒ»≈»»»∆»ƒ«Àƒ
Ô‰a iÁ Ì„‡L ˙Baw‰ ‡Lk48ÈÓÏL Ï‡ . ƒ¿»«»¿»∆»»«»»∆¬»«¿≈

ÌÚ ˙BÚÓ‰ ÈL OÚÓ ˙BÚnÓ ˙B‡a ‰‚È‚Á¬ƒ»»ƒ¿«¬≈≈ƒ«¿…»ƒ
ÔÈlÁ ˙BÚÓ49dÈ˜Óe ‰Ó‰a ˙Úz‰ ÔÓ Á˜BÏ , »Àƒ≈«ƒ««¬…∆¿≈»«¿ƒ»

‰‚È‚Á ÈÓÏL50‰ÏÈÎ‡ eÚL ‰È‰iL ‡e‰Â . «¿≈¬ƒ»¿∆ƒ¿∆ƒ¬ƒ»
ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰BL‡51,‰BÁ ‰‚È‚Á ÈÓÏML ÈtÓ . ƒ»ƒ«Àƒƒ¿≈∆«¿≈¬ƒ»»

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‡a BÈ‡ ‰BÁ ‡e‰L ÏÎÂ52. ¿…∆»≈»∆»ƒ«Àƒ

במעות 47) ולא חולין במעות אלא אותה קונים אין כלומר,
שם). וגמרא ז: חגיגה (משנה של 48)הקדש דבר שכל

ממה  זאת ולמדו חולין. של ממעות להביאו צריך חובה
מסת  אלוקיך לה' שבועות חג "ועשית י ) טז, (דברים שנאמר
חובתו  מביא שאדם מלמד "מסת, - תיתן" אשר ידך נדבת
א) י , (אסתר שנאמר כמו חולין, הוא "מסת" - החולין", מן
ח .). (חגיגה הארץ " על מס  אחשורוש המלך "וישם

(דברים 49) שנאמר ממה זאת ולמדו ח .) (חגיגה הלל כבית
גם  התורה ריבתה ובזה אלוקיך", ה' יברכך "כאשר שם)

(שם). שם,50)תערובת חזקיה, על החולק  יוחנן כר'
בהמה  טופלין ואין למעות מעות (מחברין) טופלין שסובר
וכל  משנה. כסף  ועיין להיפך, הסובר כחזקיה ולא לבהמה
(ראה  בתורה ריבוי  בה שמצינו בחגיגה אלא אינו זה
בלבד. החולין מן אלא באה אינה ראיה עולת אבל למעלה).

חולין 51) של מעות החגיגה של במעות שיהיה צריך
וברייתא  שם בחגיגה הוא כן הראשונה. אכילה של בשיעור
משנה). (כסף  יוחנן לר' הדין שהוא רבינו וסובר חזקיה של

החולין.52) מן ראשונה אכילה שיעור שיהיה צריך לפיכך

.ËOÚÓa ‰‚È‚Á ÈÓÏL ˙BÁ È„È Ì„‡ ‡ˆBÈÂ¿≈»»¿≈««¿≈¬ƒ»¿«¿«
‰Ó‰a53‡nL ‰Êb ,BË ÌBÈa B˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡Â . ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿¿≈»∆»

BË ÌBÈa OÚÈ54. ¿«≈¿

בהמה 53) טופלין (שסובר דחזקיה כוותיה "תניא ח . חגיגה
טז) (דברים "מסת" למעות) מעות טופלין ואין לבהמה
אומרים  שמאי  בית החולין. מן חובתו מביא שאדם מלמד
הלל  ובית המעשר. מן ואילך מכאן החולין, מן ראשון יום
המעשר  מן ואילך מכאן החולין, מן ראשונה אכילה אומרים
בהמה", במעשר חובתו ידי  יוצא אדם הפסח  ימות כל ושאר
לעניין  הוא הפסח  ימות בשאר שהמדובר רש"י  ומפרש
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קכו                
         

epnÓ ‰‰BLÂ BÁnOlÓ ÈÂl‰ ˙‡ ÊBÚ‰ ÏÎÂ .Ì‰ÈÎ»̂¿≈∆¿»»≈∆«≈ƒƒ¿«¿¿∆ƒ∆
ÌÈÏ‚a ÂÈ˙BOÚÓ87:Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ  «¿¿»»¿»ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«

ÈÂl‰ ˙‡ ÊÚz Ôt EÏ ÓM‰88. ƒ»∆¿∆«¬…∆«≈ƒ

אותו 79) מפריש שהוא ומתנה תודה קרבן מפריש כלומר,
החגיגה. חובת ידי  בו לצאת שיוכל בתנאי , תודה לשם

תודה.80) בהבאת מיד עלי81)נתחייב  הרי  שאמר שמיד
לצאת  מנת על כך אחר וכשמתנה להביאה, נתחייב  תודה
נתחייב  שכבר כיוון כלום, זה אין החגיגה, חובת ידי  בו

החולין. מן אלא באה החגיגה ואין בעניין 82)בתודה,
החג. בפסיקתא,83)שמחת סימן בר' יהודה רב  "כדדרש

אני אף  ואמתך, עבדך בתך, בנך, בית, בני  ד' לך יש אתה
לשמח  אתה וחייב  והאלמנה, היתום הגר, הלוי , ד', לי  יש

כולם. הוא 84)את וכן לכולם. הכתוב  הקדימו שהרי 
עבדך  ובתך ובנך "אתה יד) טז, לדברים ראה (פרשת בספרי 
- בשעריך", אשר והאלמנה והיתום והגר והלוי  ואמתך

קודם". חביב  אשר 85)"חביב  "והלוי  שנאמר: כמו
עמך". ונחלה חלק  לו אין כי  תעזבנו לא בשעריך

מהלכות 86) א (פרק  ללוי  לתת שצריך ראשון מעשר
א). הלכה מלשמחו 87)מעשרות אותו שעוזב  כלומר,

ברגלים. מעשרותיו שמשהה או וחגיגה, שמחה בשלמי 
תעשה.88) לא אלא אינו ואל, פן השמר, שנאמר מקום ַשכל

   1 
מוצאי1) בכל ישראל כל להקהיל שמצותֿעשה יבאר

לרגל. בעלותם שמיטה

.‡ÏÈ‰˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÌÈLÂ ÌÈL‡ ,Ï‡OÈ Ïk ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»ƒ¿»≈¬»ƒ¿»ƒ
‰hÓL È‡ˆBÓ ÏÎa ,ÛËÂ3˙B˜ÏÂ Ï‚Ï Ì˙BÏÚa »«¿»»≈¿ƒ»«¬»»∆∆¿ƒ¿

˙BiLt ‰Bz‰ ÔÓ Ì‰ÈÊ‡a4Ô˙B‡ ˙BÊÊÓ Ô‰L ¿»¿≈∆ƒ«»»»ƒ∆≈¿»¿»
ıwÓ :Ó‡pL .˙Ó‡‰ ˙„a Ì‰È„È ˙B˜fÁÓe ˙BˆÓa¿ƒ¿¿«¿¿≈∆¿»»¡∆∆∆¡«ƒ≈
‡Ba .˙Bkq‰ ‚Áa ‰hÓM‰ ˙L „ÚÓa ÌÈL ÚL∆«»ƒ¿…≈¿««¿ƒ»¿««À¿
ÌÈL‡‰ ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰ .ÓB‚Â ˙B‡Ï Ï‡OÈ ÏÎ»ƒ¿»≈≈»¿≈«¿≈∆»»»¬»ƒ

ÓB‚Â EÈÚLa L‡ E‚Â Ûh‰Â ÌÈLp‰Â5. ¿«»ƒ¿««¿≈¿¬∆ƒ¿»∆¿≈

  

       
       

     

להקדי מהרגלו   " הרמב כא שינה  מדוע  ,להבי וצרי
המצוה  תוכ את רק  במצוה , הדנות ההלכות בתחילת
ההלכה , פרטי  בביאור להארי  והקדי הקיצור, בתכלית
כתב ולא  ,קריאת ומטרת הפרשיות של תוכ ובפירוט

התורה ". מ פרשיות  באזניה "לקרות בקיצור
זו  מצוה   בטע הארי מדוע  ,להבי צרי בה "ו  להל  ג
עצמו  ויראה  האמת, דת לחזק  אלא  הכתוב  קבעה  "שלא 
 שהמל שומעה , הגבורה  ומפי  בה  נצטווה  עתה  כאילו 
המצוה   טע שהסברת הא ־ל, דברי  להשמיע  הוא  שליח 
הלכות". "הלכות בספרו  רגיל דבר אינה  כזה  ובאור באופ
דת  "לחזק  המצוה  של ענינה   " הרמב שלשיטת לומר ויש 

קיומה , של תוצאה  או  המצוה  של  טע רק  אינה  האמת"
הפרטי כל  " הרמב נקט ולכ המצוה , תוכ שזהו  אלא 
אות מזרזות שה פרשיות התורה  מ  באזניה "לקרות
זה  עניי כי  האמת", בדת  ידיה ומחזקות במצוות

המצוה .  ועצ  מגו הוא  'הקהל' שבמצות
הכתוב קבעה  "שלא  ו ' בהלכה  שכתב  מה   ג יוב על־פי ־זה 

ד לחזק  ההלכה אלא  להתחלת ביאור בתור האמת", ת
אזנ ולהקשיב   לב להכי חייבי מכירי שאינ  וגרי"
בו  שניתנה   כיו ברעדה  וגילה  ויראה  באימה  לשמוע 
בכוונה  לשמוע  חייבי ... גדולי  חכמי אפילו  בסיני ...
הבא  עניי רק  אינו  האמת" דת "חיזוק  כי  כו '". יתירה  גדולה 
 כ  ומשו המצוה ,  עצ שהוא  אלא  זו , ממצוה  כתוצאה 

ואחד . אחד  כל על מוטל ה "כוונה ", שחיוב  פשיטא 
      

  

       
       

   

זכר  הזה  בזמ  עושי אי מדוע  הדבר,  בטע עיו וצרי
ענייני וכמה  כמה  מצינו  והלא  הבית, בזמ שהיה  ל'הקהל'
ניטל  לולב  "שיהא  ריב "ז כתקנת למקדש  זכר  שעושי
לאחר   ש "א לרגל עליה  וכ למקדש ", זכר שבעה  במדינה 
לרגל,  בירושלי הסביבות מכל ג"כ   מתאספי היו  החורב

. ענייני בעוד  ועל־דר־זה  ," היו  ג  שעושי כמו 
'הקהל' של מעמד   שקיו מכיו היא  שהסיבה  שכתבו  יש 
כמרידה   העול אומות בעיני  להתפרש  יכול בגלות
מישראל.  דרבי פקו "נ חשש   משו בזה  ויש  במלכות,
שבה שונות תקופות היו  הגלות בזמ  שג שמצינו  אלא 
 שלטו  לקיי המדינה  ממלכות רשיו ישראל קיבלו 
גלותא  וריש  רבי  של נשיאותו  ולדוגמא  , משלה והנהגה 
מוצאי  ג  וביניה  שני וכמה  כמה  שנמשכה  שבבבל
זכר   הע את שהקהילו  מצינו  לא  ואעפ"כ  שמיטה ,

למקדש .
הוא  "זכר" לעשות המנהג פירוש  בזה : הביאור לומר ויש 
המסוימת  הפעולה  ועל־ידי  , קיי אינו  עצמו  כשהדבר
מצינו  לדבר דוגמא  שאינו . עניי לאותו  "זכר"  עושי
אינו  זה  "כור" והרי  למקדש , זכר הלל שעשה  "ב "כור
עיקרי עניי שהוא  בשר אכילת בו  אי שהרי  כלל, דומה 

הפסח . קרב בחיוב 
שהיה  "הקהל" למעמד  זכר  עושי אי מדוע  מוב עפ"ז
ידיה ולחזק   לזרז  הע הקהלת של הפעולה  כי  במקדש ,
של  העניי  עצ זהו  אלא  בלבד , "זכר" אינה  האמת בדת
של  העיקרי  העניי בהעדר ואילו  כו '",  הע את "הקהל
 ולכ בלבד . "זכר" אפילו  נשאר לא  " הע את "הקהל
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קכז                 
         

במוצאי "הקהל" של מעמד  מצינו  לא  הדורות כל במש
את  רק  אלא  בלבד  "זכר" לעשות אי זה  לעניי כי  שמיטה ,
,ומל ביהמ "ק  ללא  הזה  בזמ לעשותו  שאי העניי  עצ
והנשגב הנעלה  המעמד  בקדושת ח "ו  זלזול יהיה  שלא  כדי 

המקדש . בבית – "הקהל" –
      

כל 2) על מוטלת שהמצוה כתב , חגיגה) (הלכות הסמ "ג
את  כשקורא המלך אל ולשמוע  לבוא מישראל ואחד אחד
גם  יש מזה שחוץ  נראה, רבינו ומדברי  התורה. פרשיות
הגדול  ב "ד על הוא והחיוב  העם, את להקהיל מצוה
"זכר  בקונטרס  אדר"ת (הגאון המלך על או שבירושלים

הלכה 3)למקדש"). להלן וראה השביעית, השנה במוצאי 
פרשיות.4)ג. איזו ג, הלכה להלן "למען 5)ראה

לעשות  ושמרו אלקיכם ה' את ויראו ילמדו ולמען ישמעו
יג). לא, (שם הזאת" התורה דברי  כל את

.Ï‰˜‰ ˙ÂˆnÓ eËt  ‰i‡‰ ÔÓ eËt‰ Ïk6, »«»ƒ»¿ƒ»»ƒƒ¿««¿≈
Ûh‰Â ÌÈLp‰ ÔÓ ıeÁ7ÏÚ‰Â8eËt ‡Óh‰ Ï‡ . ƒ«»ƒ¿««¿∆»≈¬»«»≈»

BÈ‡ ‰ÊÂ ,Ï‡OÈ ÏÎ ‡Ba :Ó‡pL ;Ï‰˜‰ ˙ÂˆnÓƒƒ¿««¿≈∆∆¡«¿»ƒ¿»≈¿∆≈
ÒBÈ‚Bc‡‰Â ÌeËÓh‰L ea c‰Â .‰‡ÈÏ Èe‡»¿ƒ»¿«»»»∆«À¿¿»«¿¿ƒ

˙BiÁ ÌÈLp‰ È‰L ,ÔÈiÁ9. «»ƒ∆¬≈«»ƒ«»

ראיה"6) "ראיה בגזירהֿשוה ראיה מצות למדו ג. בחגיגה
ישראל  כל בבוא וכו' העם את "הקהל בה: שכתוב  מהקהל,
נראה  כך מהקהל, ראיה זו בסוגיא שלמדנו ו"כשם ליראות".
חוץ  מהקהל, פטור מראיה הפטור וכל מראיה, הקהל ללמוד
שם). (מאירי  המחברים" גדולי  כתבוה וכן וכו'

שם 7) ובחגיגה והטף . והנשים וכו' הקהל בפסוק  שמפורשין
למה  טף  לשמוע , באות נשים ללמוד, באים אנשים אמרינן
פטורים, ועבדים למביאיהם. שכר ליתן כדי  באים? הם
א  הלכה פ "ב  למעלה ראה ישראל", "כל בכלל שאינן

כאן. פטור 8)ובלחםֿמשנה לענין כטמא הוא ערל כי  אף 
הקהל. לענין כטמא אינו א), הלכה פ "ב  למעלה (ראה ראיה
מאוס , שהוא מטעם מדרבנן, אלא כטמא אינו בראיה שגם
בהקהל, הוא חייב  ולפיכך לביאה, ראוי  הוא התורה מן אבל
הרב  שכתב  מה (ראה התורה מן ליראות הוא ראוי  שהרי 

"הקהל"). בקובץ  רבינוביץ  של 9)בצ "י  פטורם וכל
שהם  משום אלא אינו ראיה ממצות ואנדרוגינוס  טומטום

א). הלכה פ "ב  למעלה (ראה אשה ספק 

.‚È˙ÓÈ‡10ÔBL‡‰ BË ÌBÈ È‡ˆBÓa ?ÔÈB˜ eÈ‰ ≈»«»ƒ¿»≈»ƒ
„ÚBÓ ÏL BlÁ ÈÓÈ ˙lÁz ‡e‰L ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL11 ∆««À∆¿ƒ«¿≈À∆≈
Ì‰ÈÊ‡a ‡˜iL ‡e‰ CÏn‰Â .˙ÈÈÓL ‰L ÏL12. ∆»»¿ƒƒ¿«∆∆∆ƒ¿»¿»¿≈∆

ÔÈB˜ eÈ‰ ÌÈLp‰ ˙ÊÚe13LBÈ ‡e‰Lk ‡B˜Â .14. ¿∆¿««»ƒ»ƒ¿≈¿∆≈
ÁaLÓ ‰Ê È‰  „ÓÚÓ ‡˜ Ì‡Â15‡e‰ ÔÎÈ‰Ó . ¿ƒ»»≈…∆¬≈∆¿À»≈≈»
ÌÈc‰ ‰l‡ LnÁ ˙lÁzÓ ?‡B˜16˙Lt ÛBÒ „Ú ≈ƒ¿ƒ«À«≈∆«¿»ƒ«»»«

'ÚÓL'17'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â'Ï ‚l„Óe ,18‚l„Óe ,ÓB‚Â ¿«¿«≈ƒ¿»»ƒ»…«¿≈¿«≈
'OÚz OÚ'Ï19„q‰ ÏÚ 'OÚz OÚ'Ó ‡B˜Â , ¿«≈¿«≈¿≈≈«≈¿«≈««≈∆

˙BÏÏ˜e ˙BÎa ÛBÒ „Ú20L‡ ˙Èa‰ „lÓ' „Ú , «¿»¿»«ƒ¿««¿ƒ¬∆
'Áa Ìz‡ ˙k21.˜ÒBÙe , »«ƒ»¿…≈≈

מא.10) בסוטה רחמנא 11)משנה כתב  "ואי  שם בגמרא
רחמנא  כתב  אחרון, יו"ט  אפילו הוהֿאמינא הסוכות, בחג

דמועד". מאתחלתא ישראל כל שם.12)בבוא במשנה
בספרי ראה הגדול. הכהן קורא בישראל, מלך אין [ואם

.[3 והערה ועח  פא עמודים מא:13)"זמנים" שם בגמרא
שם.14) עמד 15)במשנה המלך "אגריפס  במשנה שם

ש"המלך  [ואעפ "י  חכמים". ושבחוהו עומד וקרא וקבל
מחמת  כן שעשה כיון - מחול" כבודו אין כבודו על שמחל
שאמרו  למה דומה זה ואין שם). (גמרא בזיון זה אין המצוה
לחלוץ  מצוה שיש אעפ "י  חולץ , אינו שהמלך יח .) (סנהדרין
- ג) הלכה מלכים מהלכות בפ "ב  וראה יט : שם (עיין
רוצה  שאינו היבם, את לבזות היא המצוה זו שבחליצה
פ "ד  מיימוני , בהגהות שכתב  כמו שם, לאחיו להקים
במצות  ואמנם פב ). עמוד ("זמנים" ח  הלכה יבום מהלכות
שם  מלכים בהלכות רבינו כתב  בזיון, לשם שאינה יבום,

שם]. עיין אחר, במשנה.16)טעם ט .17)שם ו, דברים
סוף 18) עד יג) יא, (דברים שמוע  אם והיה פרשת ומתחיל

כא). (שם, כב .19)הפרשה יד, שם:20)שם במשנה
וברכות  המלך ופרשת לעשר, תכלה כי  תעשר, "עשר
לעשר  מדלג רש"י  ופירש הפרשה", כל שגומר עד וקללות
וברכות  לעשר, תכלה וכי  וקורא מדלג ומשם תעשר,
(שם  מלך עלי  אשימה וקורא למפרע  חוזר ומשם וקללות,
תעשר" "עשר בין מפסקת המלך שפרשת ואעפ "י  יד) יז,
יחד  תכלה) וכי  תעשר (עשר אלה את קורא תכלה", ל"כי 
המלך. פרשת את קורא ואח "כ במעשרות, להפסיק  שלא
עד  הסדר על קורא הוא תעשר" שמ "עשר שכותב  ורבינו
לעשר", תכלה "כי  וקורא שמדלג כתב  ולא הברכות, סוף 
במשנה: גורס  - המלך" "פרשת שקורא כתב  לא כן וכמו
הפרשה" כל שגומר עד וקללות וברכות תעשר "עשר

על 21)(לחםֿמשנה). שופטים ספרי  וראה סט . כח , שם
יח ): יז, (שם הזאת" התורה משנה את לו "וכתב  הפסוק 
(סוטה  וברש"י  תורה". משנה אלא הקהל ביום קורין "אין
משום  הללו, פרשיות קורין למה הטעם מפרש שם)
מלכות  עול קבלת בהן יש "שמע " עד הדברים" שמ "אלה
וברכות  מצוות, עול קבלת בה יש שמוע " אם "והיה שמים,
תעשר" "עשר תורה, של בריתות קבלת בהן יש  וקללות
תרומות  והפרשת עניים ומתנת אסיף  זמן שהוא משום

ומעשרות.

.„ÏÎa ˙BˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ?‡B˜ ‡e‰ „ˆÈk≈«≈¿ƒ«¬¿¿»
ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï È„k ,ÌÈÏLeÈ22‰ÓÈa ÔÈ‡ÈÓe . ¿»«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»»¿ƒƒƒ»

‰˙È‰ ıÚ ÏLÂ ,‰ÏB„‚23ÚˆÓ‡a d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe , ¿»¿∆≈»¿»«¬ƒƒ»¿∆¿«
ÌÈL ˙ÊÚ24‰ÈÏÚ LBÈÂ ‰ÏBÚ CÏn‰Â ,25È„k , ∆¿«»ƒ¿«∆∆∆¿≈»∆»¿≈

‚ÁÏ ÌÈÏBÚ‰ Ï‡OÈ ÏÎÂ ,B˙‡È˜ eÚÓLiL∆ƒ¿¿¿ƒ»¿»ƒ¿»≈»ƒ∆»
˙Òk‰ ÔfÁÂ .ÂÈÈÒ ÔÈˆa˜˙Ó26‰Bz ÙÒ ÏËB ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿«««¿∆∆≈≈∆»

˙Òk‰ L‡Ï B˙BÂ27Ô‚qÏ B˙B ˙Òk‰ L‡Â ,28, ¿¿¿…«¿∆∆¿…«¿∆∆¿«¿»
a Bc‰Ï È„k ,CÏnÏ ÏB„b Ô‰ÎÂ ,ÏB„b Ô‰ÎÏ Ô‚Òe¿»¿…≈»¿…≈»«∆∆¿≈¿«¿¿…

Ì„‡ Èa29„ÓBÚ ‡e‰Lk BÏa˜Ó CÏn‰Â .30Ì‡Â . ¿≈»»¿«∆∆¿«¿¿∆≈¿ƒ
LÈ  ‰ˆ31‰‡BÂ Á˙BÙe .32CnL C„k CÓe »»»«≈«¿∆¿»≈¿∆∆∆¿»≈

˙Òk‰ ˙Èa ‰Bza ‡B˜ Ïk33˙BiLt‰ ‡B˜Â , »≈«»¿≈«¿∆∆¿≈«»»ƒ
eÓ‡L34‰ÈÁ‡Ï CÓe ÏÏB‚Â ,ÓB‚ ‡e‰L „Ú ∆»«¿«∆≈¿≈¿»≈¿«¬∆»
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epnÓ ‰‰BLÂ BÁnOlÓ ÈÂl‰ ˙‡ ÊBÚ‰ ÏÎÂ .Ì‰ÈÎ»̂¿≈∆¿»»≈∆«≈ƒƒ¿«¿¿∆ƒ∆
ÌÈÏ‚a ÂÈ˙BOÚÓ87:Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ  «¿¿»»¿»ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«

ÈÂl‰ ˙‡ ÊÚz Ôt EÏ ÓM‰88. ƒ»∆¿∆«¬…∆«≈ƒ

אותו 79) מפריש שהוא ומתנה תודה קרבן מפריש כלומר,
החגיגה. חובת ידי  בו לצאת שיוכל בתנאי , תודה לשם

תודה.80) בהבאת מיד עלי81)נתחייב  הרי  שאמר שמיד
לצאת  מנת על כך אחר וכשמתנה להביאה, נתחייב  תודה
נתחייב  שכבר כיוון כלום, זה אין החגיגה, חובת ידי  בו

החולין. מן אלא באה החגיגה ואין בעניין 82)בתודה,
החג. בפסיקתא,83)שמחת סימן בר' יהודה רב  "כדדרש

אני אף  ואמתך, עבדך בתך, בנך, בית, בני  ד' לך יש אתה
לשמח  אתה וחייב  והאלמנה, היתום הגר, הלוי , ד', לי  יש

כולם. הוא 84)את וכן לכולם. הכתוב  הקדימו שהרי 
עבדך  ובתך ובנך "אתה יד) טז, לדברים ראה (פרשת בספרי 
- בשעריך", אשר והאלמנה והיתום והגר והלוי  ואמתך

קודם". חביב  אשר 85)"חביב  "והלוי  שנאמר: כמו
עמך". ונחלה חלק  לו אין כי  תעזבנו לא בשעריך

מהלכות 86) א (פרק  ללוי  לתת שצריך ראשון מעשר
א). הלכה מלשמחו 87)מעשרות אותו שעוזב  כלומר,

ברגלים. מעשרותיו שמשהה או וחגיגה, שמחה בשלמי 
תעשה.88) לא אלא אינו ואל, פן השמר, שנאמר מקום ַשכל

   1 
מוצאי1) בכל ישראל כל להקהיל שמצותֿעשה יבאר

לרגל. בעלותם שמיטה

.‡ÏÈ‰˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÌÈLÂ ÌÈL‡ ,Ï‡OÈ Ïk ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»ƒ¿»≈¬»ƒ¿»ƒ
‰hÓL È‡ˆBÓ ÏÎa ,ÛËÂ3˙B˜ÏÂ Ï‚Ï Ì˙BÏÚa »«¿»»≈¿ƒ»«¬»»∆∆¿ƒ¿

˙BiLt ‰Bz‰ ÔÓ Ì‰ÈÊ‡a4Ô˙B‡ ˙BÊÊÓ Ô‰L ¿»¿≈∆ƒ«»»»ƒ∆≈¿»¿»
ıwÓ :Ó‡pL .˙Ó‡‰ ˙„a Ì‰È„È ˙B˜fÁÓe ˙BˆÓa¿ƒ¿¿«¿¿≈∆¿»»¡∆∆∆¡«ƒ≈
‡Ba .˙Bkq‰ ‚Áa ‰hÓM‰ ˙L „ÚÓa ÌÈL ÚL∆«»ƒ¿…≈¿««¿ƒ»¿««À¿
ÌÈL‡‰ ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰ .ÓB‚Â ˙B‡Ï Ï‡OÈ ÏÎ»ƒ¿»≈≈»¿≈«¿≈∆»»»¬»ƒ

ÓB‚Â EÈÚLa L‡ E‚Â Ûh‰Â ÌÈLp‰Â5. ¿«»ƒ¿««¿≈¿¬∆ƒ¿»∆¿≈

  

       
       

     

להקדי מהרגלו   " הרמב כא שינה  מדוע  ,להבי וצרי
המצוה  תוכ את רק  במצוה , הדנות ההלכות בתחילת
ההלכה , פרטי  בביאור להארי  והקדי הקיצור, בתכלית
כתב ולא  ,קריאת ומטרת הפרשיות של תוכ ובפירוט

התורה ". מ פרשיות  באזניה "לקרות בקיצור
זו  מצוה   בטע הארי מדוע  ,להבי צרי בה "ו  להל  ג
עצמו  ויראה  האמת, דת לחזק  אלא  הכתוב  קבעה  "שלא 
 שהמל שומעה , הגבורה  ומפי  בה  נצטווה  עתה  כאילו 
המצוה   טע שהסברת הא ־ל, דברי  להשמיע  הוא  שליח 
הלכות". "הלכות בספרו  רגיל דבר אינה  כזה  ובאור באופ
דת  "לחזק  המצוה  של ענינה   " הרמב שלשיטת לומר ויש 

קיומה , של תוצאה  או  המצוה  של  טע רק  אינה  האמת"
הפרטי כל  " הרמב נקט ולכ המצוה , תוכ שזהו  אלא 
אות מזרזות שה פרשיות התורה  מ  באזניה "לקרות
זה  עניי כי  האמת", בדת  ידיה ומחזקות במצוות

המצוה .  ועצ  מגו הוא  'הקהל' שבמצות
הכתוב קבעה  "שלא  ו ' בהלכה  שכתב  מה   ג יוב על־פי ־זה 

ד לחזק  ההלכה אלא  להתחלת ביאור בתור האמת", ת
אזנ ולהקשיב   לב להכי חייבי מכירי שאינ  וגרי"
בו  שניתנה   כיו ברעדה  וגילה  ויראה  באימה  לשמוע 
בכוונה  לשמוע  חייבי ... גדולי  חכמי אפילו  בסיני ...
הבא  עניי רק  אינו  האמת" דת "חיזוק  כי  כו '". יתירה  גדולה 
 כ  ומשו המצוה ,  עצ שהוא  אלא  זו , ממצוה  כתוצאה 

ואחד . אחד  כל על מוטל ה "כוונה ", שחיוב  פשיטא 
      

  

       
       

   

זכר  הזה  בזמ  עושי אי מדוע  הדבר,  בטע עיו וצרי
ענייני וכמה  כמה  מצינו  והלא  הבית, בזמ שהיה  ל'הקהל'
ניטל  לולב  "שיהא  ריב "ז כתקנת למקדש  זכר  שעושי
לאחר   ש "א לרגל עליה  וכ למקדש ", זכר שבעה  במדינה 
לרגל,  בירושלי הסביבות מכל ג"כ   מתאספי היו  החורב

. ענייני בעוד  ועל־דר־זה  ," היו  ג  שעושי כמו 
'הקהל' של מעמד   שקיו מכיו היא  שהסיבה  שכתבו  יש 
כמרידה   העול אומות בעיני  להתפרש  יכול בגלות
מישראל.  דרבי פקו "נ חשש   משו בזה  ויש  במלכות,
שבה שונות תקופות היו  הגלות בזמ  שג שמצינו  אלא 
 שלטו  לקיי המדינה  ממלכות רשיו ישראל קיבלו 
גלותא  וריש  רבי  של נשיאותו  ולדוגמא  , משלה והנהגה 
מוצאי  ג  וביניה  שני וכמה  כמה  שנמשכה  שבבבל
זכר   הע את שהקהילו  מצינו  לא  ואעפ"כ  שמיטה ,

למקדש .
הוא  "זכר" לעשות המנהג פירוש  בזה : הביאור לומר ויש 
המסוימת  הפעולה  ועל־ידי  , קיי אינו  עצמו  כשהדבר
מצינו  לדבר דוגמא  שאינו . עניי לאותו  "זכר"  עושי
אינו  זה  "כור" והרי  למקדש , זכר הלל שעשה  "ב "כור
עיקרי עניי שהוא  בשר אכילת בו  אי שהרי  כלל, דומה 

הפסח . קרב בחיוב 
שהיה  "הקהל" למעמד  זכר  עושי אי מדוע  מוב עפ"ז
ידיה ולחזק   לזרז  הע הקהלת של הפעולה  כי  במקדש ,
של  העניי  עצ זהו  אלא  בלבד , "זכר" אינה  האמת בדת
של  העיקרי  העניי בהעדר ואילו  כו '",  הע את "הקהל
 ולכ בלבד . "זכר" אפילו  נשאר לא  " הע את "הקהל
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קכח                
         

˙BiÒk Èza ÔÈÎnL C„k35ÚL ÛÈÒBÓe . ¿∆∆∆¿»¿ƒ¿»≈¿≈ƒƒ∆«
˙BÎa36‰ˆ :Ô‰ el‡Â ,37Ï‡OÈ EnÚa eÈ‰Ï‡ '‰ ¿»¿≈≈¿≈¡…≈¿«¿ƒ¿»≈

ÌÈ„BÓ .'eÎÂ38ÏkÓ ezÁ ‰z‡ .'eÎÂ CÏ eÁ‡ ¿ƒ¬«¿»¿«»¿«¿»ƒ»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡OÈ Lc˜Ó „Ú 'eÎÂ ÌÈnÚ‰39C„k , »«ƒ¿«¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿∆∆

‰lÙza ÔÈÎnL40ÔÚaËÓk ˙BÎa LÏL È‰ .41. ∆¿»¿ƒ«¿ƒ»¬≈»¿»¿«¿≈»
„ÓÚiL Lc˜n‰ ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈÚÈ42:da Ì˙BÁÂ , ¿ƒƒƒ¿«≈««ƒ¿»∆«¬…¿≈»

ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈLÈÓÁ .ÔBiˆa ÔÎBM‰ ÈÈ ‰z‡ Cea»«»¿»«≈¿ƒ¬ƒƒƒ¿«≈«
ÁBa‰ :da Ì˙BÁÂ ,Ì˙eÎÏÓ „ÓÚzL Ï‡OÈƒ¿»≈∆«¬…«¿»¿≈»«≈

Ï‡OÈa43Ï‡‰ ‰ˆiL ÌÈ‰k‰ ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈML . ¿ƒ¿»≈ƒƒƒ¿«≈««…¬ƒ∆ƒ¿∆»≈
.ÌÈ‰k‰ Lc˜Ó ÈÈ ‰z‡ Cea :da Ì˙BÁÂ ,Ì˙„BÚ¬»»¿≈»»«»¿»¿«≈«…¬ƒ

ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk da Ïlt˙Óe ÔpÁ˙Ó ˙ÈÚÈL44, ¿ƒƒƒ¿«≈ƒ¿«≈»¿ƒ«∆»
EnÚL ,Ï‡OÈ EnÚ ˙‡ ÈÈ ÚLB‰ :da Ì˙BÁÂ¿≈»«¿»∆«¿ƒ¿»≈∆«¿

.‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Cea .ÚLe‰Ï ÔÈÎÈ¿̂ƒƒ¿ƒ»≈«»«»¿»≈«¿ƒ»

בגדירות 22) הכהנים עמדו היום אותו פ "ז: סוטה בתוספתא
ומריעין" ותוקעין בידם זהב  של וחצוצרות ובפרצות,

בעזרה".23) עץ  של בימה לו "עושין מא. סוטה במשנה
מא:24) עליה".25)שם יושב  "והוא במשנה: שם
הכנסת.26) הכנסת 27)שמש וראש שם. במשנה הוא כן

מי בנביא, יפטיר מי  הכנסת, דברי  נחתכין פיו שעל זה הוא
מ :). שם (רש"י  התיבה לפני  ירד מי  שמע , על יפרוס 

לו 28) כשאירעה במקומו המשמש גדול כהן של סגנו
מב .). (שם שם:29)טומאה המשניות בפירוש כתב  וכן

וכן  ולתפארת". לכבוד ליד מיד הס "ת נותנין היו "ואמנם
שנאמר  כבוד, משום לאיש איש הספר "ונתינת מ : שם כתב 
שהכוונה  מדבריו, נראה ולכאורה מלך". הדרת עם ברוב 
"אמר  מא:) (שם בגמרא אבל התורה, ספר את ולכבד להדר
לכבד  שהמדובר הרי  מלך". של כבודו משום כולה אביי ,
רבינו  כלשון שכתב  שם, סוטה במאירי  וראה המלך, את
לכבוד  הוא שהמדובר מדבריו ונראה המשניות. בפירוש

במשנה.30)המלך. את 31)שם מקבל רצה אם כלומר,
למקדש" "זכר בקונטרס  וראה בישיבה. כשהוא התורה ספר
(סוטה  במשנה שאמרו ממה כן למד שרבינו שכתב  זצ "ל
מה  שמיותר עומד", וקרא וקבל עמד המלך "אגריפס  שם):
ספר  את לקבל שגם הכוונה וע "כ וקבל, שעמד שמזכיר

בישיבה. מותר לב .32)התורה במגילה יהודה, כר'
מן 33) ואחד אחד "כל ה: הלכה תפילה מהלכות בפי "ב 

ואח "כ  קורא, שהוא למקום ומביט  תורה ספר פותח  הקורין
בא"ה  ומברך וחוזר וכו' עונין העם וכל וכו' ברכו אומר

וכו'". בנו בחר ג.34)אשר בהלכה ברכת 35)למעלה
בהלכות  ראה וכו', תורתו את לנו נתן אשר וכו' בא"ה

שם. גדול36)תפילה שכהן "ברכות שם: מברך במשנה
תחת  רגלים של שנותן אלא אותן, מברך המלך אותן,
שמונה  עליה "ומברך במשנה מ : ושם העון". מחילת
העבודה  ועל שלאחריה), התורה (ברכת התורה על ברכות,
ועל  ישראל ועל המקדש ועל העון מחילת ועל ההודייה ועל

תפילה". והשאר ירושלים) (ועל ברכת 37)הכהנים היא
העבודה". את "והשב  בה שכתוב  ברכת 38)העבודה, היא

תחת 39)ההודייה. רגלים של שנותן "אלא במשנה: שם
מהלכות  בפ "ג ראה גדול, כהן (שבברכת העון" מחילת

יא). הלכה יוהכ"פ  רגלים.40)עבודת שלש של
מיוחדות 41) ואינן לכל קבועות הן אלו תפילות כלומר,

שלהלן. התפילות שאר כמו בפני42)לכהן, ברכה מתפלל
המקדש. שיעמוד הוא שענינה ברוך 43)עצמה, כלומר:

שם. יוהכ"פ  עבודת בהלכות ראה בישראל. הבוחר ה' אתה
הלכות 44) ראה ולהתפלל, להתחנן רגיל שהוא מה כפי 

שם. יוהכ"פ  עבודת

.‰L„w‰ ÔBLÏa  ˙BÎa‰Â ‰‡Èw‰45:Ó‡pL ; «¿ƒ»¿«¿»ƒ¿«…∆∆∆¡«
dBLÏa  ˙‡f‰ ‰Bz‰ ˙‡ ‡˜z46LiL Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»∆«»«…ƒ¿»««ƒ∆≈

˙BÊÚBÏ ÌL47. »¬

סוטה 45) במשנה מפורש הקודש, בלשון שהיא הקריאה
ועל  המלך". ופרשת וכו' הקודש בלשון נאמרין "ואלו לב .
דבריו  (הובאו חיים" ב "מים כתב  בלה"ק  שהוא הברכות
"אפשר  רבינוביץ ) בצ "י  הרב  של במאמרו "הקהל" בקובץ 
ואלו  בפ ' כדתנן בלה"ק , שהיו כה"ג מברכות רבינו שלמד
לברכות, ברכות בין לחלק  יש טעם דמה שם) (סוטה נאמרין
פרשת  נקט  ולא כה"ג, ברכות מקודם הזכיר במתניתין אבל
תו  ומעתה בלה"ק , יהיו הברכות שאף  לאשמועינן כה"ג
נקט  ולא התנא חש לא ולפיכך המלך, בפרשת למיטעי  ליכא

המלך". פרשת אלא המלך מן 46)ברכות זה לימוד
ממקור  רבינו לקחו ואולי  בסוטה, גמרא אינו הזה הפסוק 

בלשון 47)אחר. מבינים ואינם זרה, בשפה המדברים הם
כתב : זצ "ל להאדר"ת למקדש" "זכר ובקונטרס  הקודש.

שם שיש "אע "פ  אלו שתיבות הדבר שייכת "פשוט  לועזות"
וגרים  לועזות, שם שיש אע "פ  וצ "ל: שלאחריה, ו' להלכה
[ויותר  קיח ). עמוד "הקהל" (קובץ  וכו' מכירין שאינם
למעלה  שייכות מכירין" שאינן "וגרים המלים כי  מסתבר

ו]. הלכה מתחילה להכין" "חייבים ומהמלים ה, הלכה

.ÂÔÈÈkÓ ÔÈ‡L ÌÈ‚Â48ÔÈiÁ49ÌaÏ ÔÈÎ‰Ï ¿≈ƒ∆≈»«ƒƒ«»ƒ¿»ƒƒ»
‰„Úa ‰ÏÈ‚Â ‰‡ÈÂ ‰ÓÈ‡a ÚÓLÏ ÌÊ‡ ÈL˜‰Ïe¿«¿ƒ»¿»ƒ¿…«¿≈»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»»
,ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ elÙ‡ .ÈÈÒa Ba ‰zpL ÌBik«∆ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¬»ƒ¿ƒ
‰eÎa ÚÓLÏ ÔÈiÁ ,dlk ‰Bz‰ Ïk ÌÈÚ„BiL∆¿ƒ»«»À»«»ƒƒ¿…«¿«»»

‰˙È ‰ÏB„‚50ÚÓLÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÓe .51BaÏ ÔeÎÓ  ¿»¿≈»ƒ∆≈»ƒ¿…«¿«≈ƒ
˙c ˜fÁÏ ‡l‡ e˙k‰ dÚ˜ ‡lL ;BÊ ‰‡È˜Ïƒ¿ƒ»∆…¿»»«»∆»¿«≈»

˙Ó‡‰52ÈtÓe da ‰eËˆ ‰zÚ el‡k BÓˆÚ ‰‡ÈÂ . »¡∆¿ƒ¿∆«¿¿ƒ«»ƒ¿«»»ƒƒ
Èc ÚÈÓL‰Ï ‡e‰ ÁÈÏL CÏn‰L ,dÚÓBL ‰eb‰«¿»¿»∆«∆∆»ƒ«¿«¿ƒ«ƒ¿≈

.Ï‡‰»≈

למעלה 48) כמפורש בהקהל, חייבים והם הקודש. בלשון
א. למעלה].49)בהלכה כמבואר ו, הלכה מתחילה [כאן

זקני50) כל "ואל בענין שנאמר ממה כן שלמד "ונראה
יא) לא, (שם "באזניהם" נאמר ואח "כ ט ) לא, (שם ישראל"
שם). "הקהל" בקובץ  רבינוביץ  בצ "י  (הרב  בכלל" הם שאף 
ואמרו  ילמדו", "ולמען יב ) שם, (שם שנאמר ממה [או
בחכמים  שמדובר הרי  ילמדו", "למען ביה: קרי  ג. ְְַבחגיגה

לאחרים]. הקורא,51)המלמדים מן רב  במרחק  שנמצא
פ "ב  (למעלה הראיה מן שפטור שומע , שאינו חרש  אבל
ב . הלכה למעלה כמבואר מ "הקהל", גם פטור א), הלכה

לחםֿמשנה. א.52)וראה הלכה למעלה ראה
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קכט                 
         

.Ê‰˜‰ ÌBÈB˙B‡ ÔÈÁ‡Ó  ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL Ï «¿≈∆»ƒ¿¿«»¿«¬ƒ
˙aM‰ Á‡Ï53˙BˆBˆÁ‰ ˙ÚÈ˜z ÈtÓ ,54 ¿««««»ƒ¿≈¿ƒ««¬¿
˙BpÁz‰Â55.˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡L ¿«¿ƒ∆≈»ƒ∆««»

באב 53) ותשעה כהנים עצי  זמן "אבל ה. במגילה משנה
מקדימין". ולא מאחרין והקהל, למעלה 54)חגיגה ראה

אמרו  "באלו ו: הלכה פ "א מגילה בירושלמי  ד. הלכה
בא  בר חייה דרבי  בריה בא ר' וכו' מאחרין ולא מקדימין
הבימה. מפני  אמר, חייה ר' בי  יצחק  ר' התקיעה. מפני אמר,
מתניה, א"ר העזרה. את לדחוק  שלא מאתמול, אותה ויעשו
בא, כר' רבינו [ופסק  עץ ". כל אשרה לך תטע  לא שם על
אין  ושם ד) הלכה (למעלה נשים לעזרת הביאוה הרי  כי 
לפ "א  בכסף ֿמשנה ראה אשרה", לך תטע  "לא של איסור

ט ]. הלכה הבחירה בית הלכה 55)מהלכות למעלה ראה
התורה, קריאת אחרי  המלך שבירך השביעית, שהברכה ד
בפ "א  וראה יכול", שהוא מה כפי  בה ומתפלל "מתחנן היה
(בשבתות  בהן תוקעין ש"אין ו הלכה תעניות מהלכות
זועקים  ולא בחצוצרות, ולא בשופר לא ובימיםֿטובים)

בתפילה". בהם ומתחננים

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
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ובכור  מעשר את הכתוב  כלל באמת מדוע  להבי וצרי
מעשר  שהרי  , במהות  הפכי  דברי שני   ה והלא  יחד ,
הוא  בכור ואילו  קבוצה , ספירת של  וחות  סו עניינו 

יחד . הכתוב   כלל ומדוע  אחריו ,  הנולדי לאלה  ראשו
תחילה , עניינו  שבכור ומכיו הנותנת, שהיא  לומר ויש 
הידוע הכלל על־פי  יחד  הכתוב   כלל , סו עניינו  ומעשר
שההתחלה  היינו  ,"בתחילת וסופ בסופ תחילת  ש "נעו
סתירה  בזה  שאי רק  לא  כלומר: בזה . זה   קשורי  והסו
משייכותו  יותר גדולה  לאחרו הראשו של ששייכותו  אלא 

לשלישי . או  לשני 
      

את.1) ב .2)צ "ל: סד, שהכוונה 3)פסחים נאמר שם
(ויתכן  הי "ז). הקרבנות מעשה מהל' פ "ה (וראה לפסח  גם

פסח ). קרבן להל' בכורות הל' רבינו הסמיך שלכך

 4 
באדם 4) הזכרים, רחם פטר כל להפריש שמצותֿעשה יבאר

ובחמור. טהורה ובבהמה

.‡LÈÙ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ5ÌÁ Ët Ïk6ÌÈÎf‰7, ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»∆∆∆∆«¿»ƒ
BÓÁ‰ ÔÈnÓ ÔÈa ‰B‰Ë ‰Ó‰a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa8, ≈»»»≈ƒ¿≈»¿»≈ƒƒ«¬

˙BÙË eÈ‰L ÔÈa ÌÈÓÏL eÈ‰L ÔÈa9Lc˜ :Ó‡pL . ≈∆»¿≈ƒ≈∆»¿≈∆∆¡««∆
Ì„‡a Ï‡OÈ Èa ÌÁ Ïk Ët BÎa ÏÎ ÈÏƒ»¿∆∆»∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈»»»

ÌÈ‰kÏ ÔlÎÂ .‰Ó‰ae10. «¿≈»¿À»«…¬ƒ

המצוות'5) ('ספר בהם" שיעשה שראוי  למה "ולהבדיל
עט ). והוא 6)מצותֿעשה תחילה, בו הרחם נפתח  פירוש,
האם. מן טו)7)בכור – יב  יג, (שמות נאמר שהרי 

וכו' לה' הזכרים לך יהי ' אשר וכו' רחם, פטר כל "והעברת
וכל  הזכרים רחם פטר כל וגו' תפדה בבניך אדם בכור וכל
(סמ "ג  בבכורה קדושים הזכרים רק  כי  הרי  אפדה". בני  בכור

קמד). חמור 8)עשין פטר "וכל יג) (שם, שנאמר כמו
ודרשו  כ). לד, (שם בשה" תפדה חמור "ופטר בשה", תפדה
פעמים, שני  חמור, פטר חמור, "פטר א: ז, ב . ה, בבכורות
וגמלים". סוסים פטרי  ולא לך, אמרתי  חמורים פטרי 

בחולין 9) מפורש (וכן ה"י . פ "ג להלן שכתב  ממה נלמד כך
בבהמה  אלא זה אין אבל טריפה"). אפילו "בכור, ב : קלו,
שטריפה  הי "ז. ביכורים מהל' בפי "א מפורש וכן באדם, ולא
הרמב "ם). על חיים' 'מים (הגהות סלעים בחמש חייב  אינו
הטריפות. מיני  כל פ "ט  סוף  עד מפ "ה שחיטה בהל' וראה

באדם 10) וכו' רחם פטר "כל טו) יח , (במדבר שנאמר כמו
הפסוק  התחיל שבו הכהן, לאהרן =) לך" יהיה ובבהמה

ה). שם,

.ÌÈcÙ BÓÁ BÎe Ì„‡ BÎa11ÌBÈ„Ùe12 ¿»»¿¬ƒ¿ƒƒ¿»
ÌÈ‰kÏ13‡Lk ‰ÊÚa ËÁL ‰B‰Ë ‰Ó‰a BÎe , «…¬ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿»»¬»»ƒ¿»

ÌÈl˜ ÌÈL„˜14BÓk ,ÂÈeÓ‡ ÈË˜Óe BÓc ÔÈ˜BÊ ; »»ƒ«ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈»¿
˙Baw‰ ‰OÚÓa e‡aL15ÏÎ‡ Oa‰ ‡Le , ∆≈«¿¿«¬≈«»¿»¿»«»»∆¡»

ÌÈ‰kÏ16,Ì„‡‰ BÎa ˙‡ ‰cÙ˙ ‰„t C‡ :Ó‡pL . «…¬ƒ∆∆¡««»…ƒ¿∆≈¿»»»
‡Ï BL BÎa C‡ .‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ BÎa ˙‡Â¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆«¿…

.Cl ‰È‰È ÌOe .Ì‰ L„˜ ‰cÙƒ̇¿∆…∆≈¿»»ƒ¿∆»

בשה 11) תפדה חמור פטר "וכל ג) יג, (שמות שנאמר כמו
תפדה". בבניך אדם בכור וכל שהוא 12)וכו' הבן פדיון

השה. שהוא חמור פטר ופדיון סלעים, חלה 13)חמש
ופדיון  הבן ופדיון וכו' כהן לכל ניתנין "ואלו מ "ט : פ "ד
פדה  "אך טו) יח , (במדבר שנאמר ממה ונלמד חמור". פטר
תפדה", הטמאה הבהמה בכור ואת האדם בכור את תפדה
"וידבר  שם: למעלה שנאמר למה נמשכים הנ"ל והדברים
יהיה  וגו' רחם פטר כל וגו' לך נתתי  הנה ואני  אהרן אל ה'
אדם  מבכור פדיון שתקבל כלומר תפדה", פדה אך לך,

כאן). ספר' 'קרית (ראה טמאה בהמה זבחים 14)ומבכור
הי "ז. להלן ראה אותו. פודין אין אבל במשנה, - א נו,

הכ"ה.15) ופ "ט  הי"ז, מעשה 16)פ "ה מהל' פ "ט 
שם. הקרבנות,

.‚„ÏBpL ÔÈa ,ÌeÓ ÏÚa ‡e‰L ‰B‰Ë ‰Ó‰a BÎa¿¿≈»¿»∆««≈∆«
ÌeÓ Ba ÏÙpL ÔÈa BÓeÓa17È‰  ÌÈÓ˙ ‰È‰L Á‡ ¿≈∆»«««∆»»»ƒ¬≈
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˙BiÒk Èza ÔÈÎnL C„k35ÚL ÛÈÒBÓe . ¿∆∆∆¿»¿ƒ¿»≈¿≈ƒƒ∆«
˙BÎa36‰ˆ :Ô‰ el‡Â ,37Ï‡OÈ EnÚa eÈ‰Ï‡ '‰ ¿»¿≈≈¿≈¡…≈¿«¿ƒ¿»≈

ÌÈ„BÓ .'eÎÂ38ÏkÓ ezÁ ‰z‡ .'eÎÂ CÏ eÁ‡ ¿ƒ¬«¿»¿«»¿«¿»ƒ»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡OÈ Lc˜Ó „Ú 'eÎÂ ÌÈnÚ‰39C„k , »«ƒ¿«¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿∆∆

‰lÙza ÔÈÎnL40ÔÚaËÓk ˙BÎa LÏL È‰ .41. ∆¿»¿ƒ«¿ƒ»¬≈»¿»¿«¿≈»
„ÓÚiL Lc˜n‰ ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈÚÈ42:da Ì˙BÁÂ , ¿ƒƒƒ¿«≈««ƒ¿»∆«¬…¿≈»

ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈLÈÓÁ .ÔBiˆa ÔÎBM‰ ÈÈ ‰z‡ Cea»«»¿»«≈¿ƒ¬ƒƒƒ¿«≈«
ÁBa‰ :da Ì˙BÁÂ ,Ì˙eÎÏÓ „ÓÚzL Ï‡OÈƒ¿»≈∆«¬…«¿»¿≈»«≈

Ï‡OÈa43Ï‡‰ ‰ˆiL ÌÈ‰k‰ ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈML . ¿ƒ¿»≈ƒƒƒ¿«≈««…¬ƒ∆ƒ¿∆»≈
.ÌÈ‰k‰ Lc˜Ó ÈÈ ‰z‡ Cea :da Ì˙BÁÂ ,Ì˙„BÚ¬»»¿≈»»«»¿»¿«≈«…¬ƒ

ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk da Ïlt˙Óe ÔpÁ˙Ó ˙ÈÚÈL44, ¿ƒƒƒ¿«≈ƒ¿«≈»¿ƒ«∆»
EnÚL ,Ï‡OÈ EnÚ ˙‡ ÈÈ ÚLB‰ :da Ì˙BÁÂ¿≈»«¿»∆«¿ƒ¿»≈∆«¿

.‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Cea .ÚLe‰Ï ÔÈÎÈ¿̂ƒƒ¿ƒ»≈«»«»¿»≈«¿ƒ»

בגדירות 22) הכהנים עמדו היום אותו פ "ז: סוטה בתוספתא
ומריעין" ותוקעין בידם זהב  של וחצוצרות ובפרצות,

בעזרה".23) עץ  של בימה לו "עושין מא. סוטה במשנה
מא:24) עליה".25)שם יושב  "והוא במשנה: שם
הכנסת.26) הכנסת 27)שמש וראש שם. במשנה הוא כן

מי בנביא, יפטיר מי  הכנסת, דברי  נחתכין פיו שעל זה הוא
מ :). שם (רש"י  התיבה לפני  ירד מי  שמע , על יפרוס 

לו 28) כשאירעה במקומו המשמש גדול כהן של סגנו
מב .). (שם שם:29)טומאה המשניות בפירוש כתב  וכן

וכן  ולתפארת". לכבוד ליד מיד הס "ת נותנין היו "ואמנם
שנאמר  כבוד, משום לאיש איש הספר "ונתינת מ : שם כתב 
שהכוונה  מדבריו, נראה ולכאורה מלך". הדרת עם ברוב 
"אמר  מא:) (שם בגמרא אבל התורה, ספר את ולכבד להדר
לכבד  שהמדובר הרי  מלך". של כבודו משום כולה אביי ,
רבינו  כלשון שכתב  שם, סוטה במאירי  וראה המלך, את
לכבוד  הוא שהמדובר מדבריו ונראה המשניות. בפירוש

במשנה.30)המלך. את 31)שם מקבל רצה אם כלומר,
למקדש" "זכר בקונטרס  וראה בישיבה. כשהוא התורה ספר
(סוטה  במשנה שאמרו ממה כן למד שרבינו שכתב  זצ "ל
מה  שמיותר עומד", וקרא וקבל עמד המלך "אגריפס  שם):
ספר  את לקבל שגם הכוונה וע "כ וקבל, שעמד שמזכיר

בישיבה. מותר לב .32)התורה במגילה יהודה, כר'
מן 33) ואחד אחד "כל ה: הלכה תפילה מהלכות בפי "ב 

ואח "כ  קורא, שהוא למקום ומביט  תורה ספר פותח  הקורין
בא"ה  ומברך וחוזר וכו' עונין העם וכל וכו' ברכו אומר

וכו'". בנו בחר ג.34)אשר בהלכה ברכת 35)למעלה
בהלכות  ראה וכו', תורתו את לנו נתן אשר וכו' בא"ה

שם. גדול36)תפילה שכהן "ברכות שם: מברך במשנה
תחת  רגלים של שנותן אלא אותן, מברך המלך אותן,
שמונה  עליה "ומברך במשנה מ : ושם העון". מחילת
העבודה  ועל שלאחריה), התורה (ברכת התורה על ברכות,
ועל  ישראל ועל המקדש ועל העון מחילת ועל ההודייה ועל

תפילה". והשאר ירושלים) (ועל ברכת 37)הכהנים היא
העבודה". את "והשב  בה שכתוב  ברכת 38)העבודה, היא

תחת 39)ההודייה. רגלים של שנותן "אלא במשנה: שם
מהלכות  בפ "ג ראה גדול, כהן (שבברכת העון" מחילת

יא). הלכה יוהכ"פ  רגלים.40)עבודת שלש של
מיוחדות 41) ואינן לכל קבועות הן אלו תפילות כלומר,

שלהלן. התפילות שאר כמו בפני42)לכהן, ברכה מתפלל
המקדש. שיעמוד הוא שענינה ברוך 43)עצמה, כלומר:

שם. יוהכ"פ  עבודת בהלכות ראה בישראל. הבוחר ה' אתה
הלכות 44) ראה ולהתפלל, להתחנן רגיל שהוא מה כפי 

שם. יוהכ"פ  עבודת

.‰L„w‰ ÔBLÏa  ˙BÎa‰Â ‰‡Èw‰45:Ó‡pL ; «¿ƒ»¿«¿»ƒ¿«…∆∆∆¡«
dBLÏa  ˙‡f‰ ‰Bz‰ ˙‡ ‡˜z46LiL Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»∆«»«…ƒ¿»««ƒ∆≈

˙BÊÚBÏ ÌL47. »¬

סוטה 45) במשנה מפורש הקודש, בלשון שהיא הקריאה
ועל  המלך". ופרשת וכו' הקודש בלשון נאמרין "ואלו לב .
דבריו  (הובאו חיים" ב "מים כתב  בלה"ק  שהוא הברכות
"אפשר  רבינוביץ ) בצ "י  הרב  של במאמרו "הקהל" בקובץ 
ואלו  בפ ' כדתנן בלה"ק , שהיו כה"ג מברכות רבינו שלמד
לברכות, ברכות בין לחלק  יש טעם דמה שם) (סוטה נאמרין
פרשת  נקט  ולא כה"ג, ברכות מקודם הזכיר במתניתין אבל
תו  ומעתה בלה"ק , יהיו הברכות שאף  לאשמועינן כה"ג
נקט  ולא התנא חש לא ולפיכך המלך, בפרשת למיטעי  ליכא

המלך". פרשת אלא המלך מן 46)ברכות זה לימוד
ממקור  רבינו לקחו ואולי  בסוטה, גמרא אינו הזה הפסוק 

בלשון 47)אחר. מבינים ואינם זרה, בשפה המדברים הם
כתב : זצ "ל להאדר"ת למקדש" "זכר ובקונטרס  הקודש.

שם שיש "אע "פ  אלו שתיבות הדבר שייכת "פשוט  לועזות"
וגרים  לועזות, שם שיש אע "פ  וצ "ל: שלאחריה, ו' להלכה
[ויותר  קיח ). עמוד "הקהל" (קובץ  וכו' מכירין שאינם
למעלה  שייכות מכירין" שאינן "וגרים המלים כי  מסתבר

ו]. הלכה מתחילה להכין" "חייבים ומהמלים ה, הלכה

.ÂÔÈÈkÓ ÔÈ‡L ÌÈ‚Â48ÔÈiÁ49ÌaÏ ÔÈÎ‰Ï ¿≈ƒ∆≈»«ƒƒ«»ƒ¿»ƒƒ»
‰„Úa ‰ÏÈ‚Â ‰‡ÈÂ ‰ÓÈ‡a ÚÓLÏ ÌÊ‡ ÈL˜‰Ïe¿«¿ƒ»¿»ƒ¿…«¿≈»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»»
,ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ elÙ‡ .ÈÈÒa Ba ‰zpL ÌBik«∆ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¬»ƒ¿ƒ
‰eÎa ÚÓLÏ ÔÈiÁ ,dlk ‰Bz‰ Ïk ÌÈÚ„BiL∆¿ƒ»«»À»«»ƒƒ¿…«¿«»»

‰˙È ‰ÏB„‚50ÚÓLÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÓe .51BaÏ ÔeÎÓ  ¿»¿≈»ƒ∆≈»ƒ¿…«¿«≈ƒ
˙c ˜fÁÏ ‡l‡ e˙k‰ dÚ˜ ‡lL ;BÊ ‰‡È˜Ïƒ¿ƒ»∆…¿»»«»∆»¿«≈»

˙Ó‡‰52ÈtÓe da ‰eËˆ ‰zÚ el‡k BÓˆÚ ‰‡ÈÂ . »¡∆¿ƒ¿∆«¿¿ƒ«»ƒ¿«»»ƒƒ
Èc ÚÈÓL‰Ï ‡e‰ ÁÈÏL CÏn‰L ,dÚÓBL ‰eb‰«¿»¿»∆«∆∆»ƒ«¿«¿ƒ«ƒ¿≈

.Ï‡‰»≈

למעלה 48) כמפורש בהקהל, חייבים והם הקודש. בלשון
א. למעלה].49)בהלכה כמבואר ו, הלכה מתחילה [כאן

זקני50) כל "ואל בענין שנאמר ממה כן שלמד "ונראה
יא) לא, (שם "באזניהם" נאמר ואח "כ ט ) לא, (שם ישראל"
שם). "הקהל" בקובץ  רבינוביץ  בצ "י  (הרב  בכלל" הם שאף 
ואמרו  ילמדו", "ולמען יב ) שם, (שם שנאמר ממה [או
בחכמים  שמדובר הרי  ילמדו", "למען ביה: קרי  ג. ְְַבחגיגה

לאחרים]. הקורא,51)המלמדים מן רב  במרחק  שנמצא
פ "ב  (למעלה הראיה מן שפטור שומע , שאינו חרש  אבל
ב . הלכה למעלה כמבואר מ "הקהל", גם פטור א), הלכה

לחםֿמשנה. א.52)וראה הלכה למעלה ראה
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קל                
         

ÌB˜Ó ÏÎa BÏÎB‡ ,‰ˆ Ì‡ .Ô‰kÏ ‡e‰18BÎBÓ B‡ «…≈ƒ»»¿¿»»¿
ÈÎÏ elÙ‡ ,‰ˆiL ÈÓÏ BÏÈÎ‡Ó B‡19‡e‰L ÈtÓ , «¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¬ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈlÁ20eÚ B‡ Áqt ÌeÓ B ‰È‰È ÈÎÂ :Ó‡pL . Àƒ∆∆¡«¿ƒƒ¿∆ƒ≈«ƒ≈
epÏÎ‡È ÂcÁÈ B‰h‰Â ‡Óh‰ ,ÓB‚Â21Ïi‡ÎÂ Èvk22. ¿≈«»≈¿«»«¿»…¿∆«¿ƒ¿»«»
Ô‰Î ÈÒÎ ‡e‰ È‰Â23. «¬≈ƒ¿≈…≈

שנולד 17) אלא לי  "אין כא) טז, (לדברים ראה פ ' ב 'ספרי '
מנין, אמו ממעי  מום בעל נולד מום, בעל ונעשה תמים

רע ". מום כל בס "פ 18)תלמודֿלומר למדנו לא כאן שעד
אלא  העיר בכל נאכל שהבכור נו:) (זבחים מקומן איזהו
(כסף ֿמשנה). מקום בכל נאכל מום בעל אבל בתם,

ב .19) לב , בכורות במשנה, אסור 20)כביתֿהלל אבל
ה"ט ). מעילה מהל' (פ "א ועבודה תימן 21)בגיזה בכת"י 

בפסוק . הוא וכן הוא 22)ליתא. שלכהן קאי , "ואכהן
שנה  תאכלנו אלקיך ה' "לפני  כ בפסוק  מזה לעיל אומר
שהגמרא  - א כח , בכורות וראה כאן), ספר' ('קרית בשנה"
יח , (במדבר הפסוק  מן לכהן, ניתן מום בעל שבכור לומדת
שנותנו  מום בעל בכור על "לימד – לך" יהי ' "ובשרם יח )
שלא  רש"י  ומפרש כולה", התורה בכל לו מצינו שלא לכהן
מפרש  רבינו אבל לכהן, שניתנו כולה התורה בכל מצינו
בזה  כיוצא התורה בכל מצינו שלא ה'תוספות' כפירוש
שמקריבין  ואשמות חטאות שהרי  לכהן, יתנו מום שבעל
שהמזבח  כשם מום, בעלי  וכשהם לכהן, הבשר - אותן
בעל  כשהוא אפילו בכור אבל מפסיד, הכהן גם כך מפסיד
"יהי ' בתורה עליו לחזור צורך יש ולכן לכהן, נותנו מום
לכהן  שזהו הוא הפסוק  ממשמעות זה, בלי  אבל לך",

שם). ספר' האשה,23)('קרית את בו מקדשים שהרי 
המוריה'). ('הר מ "ב  פ "א שני  מעשר במס ' כמפורש

.„È‰ :Ó‡ÈÂ ,‰B‰Ë ‰Ó‰a BÎa LÈc˜‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿ƒ¿¿≈»¿»¿…«¬≈
Ó‡pL .L„˜ ‰Ê24EÈ‰Ï‡ '‰Ï LÈc˜z :25‡Ï Ì‡Â . ∆…∆∆∆¡««¿ƒ«¡…∆¿ƒ…

ÌÁÓ B˙M„˜e ,ÂÈÏ‡Ó Lc˜˙Ó ‰Ê È‰  BLÈc˜‰ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈≈≈»¿À»≈∆∆
‡È‰26. ƒ

הזכר,24) ובצאנך בבקרך יולד אשר הבכור "כל נאמר: שם
אלקיך". לד' מנין 25)תקדיש "לכדתניא, א: כט , ערכין

"הזכר  שנאמר להקדישו, שמצוה בעדרו, בכור לנולד
שם.26)תקדיש". ערכין,

.‰‰ˆeÁe ı‡a ˙‚‰B ‰B‰Ë ‰Ó‰a BÎa ˙ÂˆÓƒ¿«¿¿≈»¿»∆∆»»∆¿»
‡Ïı27.ı‡Ï ı‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙BBÎa ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡Â . »»∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»»∆»»∆

ELÈz E‚c OÚÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ zÏÎ‡Â :Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆«¿«¿»¿ƒ¿
‡ÈÓ ‰z‡L ÌB˜nÓ ;E‡ˆÂ E˜a ˙Îe E‰ˆÈÂ¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆ƒ»∆«»≈ƒ

Ô‚c OÚÓ28ÌB˜nÓe ,Ô‡ˆÂ ˜a BÎa ‡ÈÓ ‰z‡  «¿«»»«»≈ƒ¿»»»…ƒ»
BÎa ‡ÈÓ ‰z‡ È‡  Ô‚c OÚÓ ‡ÈÓ ‰z‡ ÔÈ‡L∆≈«»≈ƒ«¿«»»ƒ«»≈ƒ¿

BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ ÔÈlÁk ‡e‰ È‰ ‡l‡ ,Ô‡ˆÂ ˜a29. »»»…∆»¬≈¿Àƒ¿≈»≈¿
epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ‡È‰ Ì‡Â30‡l‡ ˜È ‡ÏÂ , ¿ƒ≈ƒ≈¿«¿ƒƒ∆¿…ƒ¿«∆»

BÊ ‰ÂˆÓe .BÓeÓa ÏÎ‡È31ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ˙‚‰B ≈»≈¿ƒ¿»∆∆≈ƒ¿≈««ƒ≈
˙Èa‰ ÈÙa ‡lL32Ô‚c OÚÓ BÓk ,33˙‚‰B dÈ‡Â . ∆…ƒ¿≈««ƒ¿«¿«»»¿≈»∆∆

Ô˙M„˜a Ô‰Lk ÔÈLc˜Óa34ÈL„˜ ÔÈa ,e„tiL Ì„˜ ¿À¿»ƒ¿∆≈ƒ¿À»»…∆∆ƒ»≈»¿≈
˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ÔÈa ÁaÊÓ35. ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆««ƒ

מקומות 27) בכמה נראה וכן האמיתית. הגירסה היא כן
 ֿ (כסף  לארץ  בחוצה גם נוהגת בכור שקדושת בתלמוד,
"ובספר  וז"ל: רוקח ' 'מעשה בספר כתב  וכן משנה).
נוהגת  טהורה בהמה בכור מצות כתוב , מצאתי  כתיבתֿיד
הנמצאים  כתב ֿיד בספרי  ראיתי  וכן לארץ ", ובחוצה בארץ 
=) רבינו בחתימת מוגה בנוסח  כתוב  שמצא וכו' מצרים פה
בכור  "מצות כתוב  היה רבינו מספרי  ובכמה הרמב "ם)".
הנוסחה  היתה וכן בארץ ". אלא נוהגת אינה טהורה בהמה
עליו  תמהו וכולם והר"ן, הרשב "א הרמב "ן, הראב "ד, לפני 
ובהערה  עט  מצותֿעשה המצוות' ב 'ספר וראה (כסף ֿמשנה).

ה"ב . פ "ג להלן ועי ' אלא 28)שם. מביא אינו דגן ומעשר
בארץ  רק  ונוהגת בארץ  שתלויה מצוה שהיא הארץ , מן

לו:). קידושין מה 29)(ראה (על עליו משיג הראב "ד
אלא  אמר לא עקיבא רבי  אף  שהרי  כחולין). הוא הרי  שכתב 
לארץ , מחוצה שהביאו בכור מקריבין שאין הקרבה לענין
אלא  נאכל ואינו ונעבד נגזז ואינו בו יש בכור קדושת אבל
וכן  במומו", יאכל "אלא הביא: בכסף ֿמשנה אבל במומו.

רומי . ובדפוס  תימן בכת"י  בסוף 30)הוא משנה, כסתם
ב . כא, בתמורה עקיבא וכרבי  חלה. קדושת 31)מסכת של

בזמן 32)בכור. ובין קיים שביתֿהמקדש בזמן בין כלומר,
מ "ח ). פ "ח  (שקלים למעלה 33)הזה לזה, זה שהוקשו

שם. המצוות' ב 'ספר כתב  וכן זו. כלומר,34)בהלכה
מדייקת  כך הקדש, של בבהמות נוהגת אינה בכורה מצות

שם. המשנה, מדברי  - א יד, בכורות אם 35)הגמרא אבל
בהמה  =) מזבח  קדשי  בין הבדל יש הבהמות, נפדו
לבין  המזבח ) על ליקרב  מום בלי  תמימה כשהיא שהוקדשה
מום  בעלת כשהיא שהוקדשה בהמה =) הבית בדק  קדשי 
הבית), לבדק  והמעות נמכרת אלא המזבח  על קריבה שאינה
וקדשי בבכורה, חייבים אינם נפדו אם אף  מזבח  שקדשי 
ה"ח . פ "ה להלן ראה בבכורה, חייבים נפדו אם הבית בדק 

.ÊÌÈiÂÏ ÌÈ‰k :‰B‰Ë ‰Ó‰a BÎa ÔÈiÁ Ïk‰36 «…«»ƒƒ¿¿≈»¿»…¬ƒ¿ƒƒ
BÏ „ÏB Ì‡ ,Ô‰kÏ BÎa‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈÏ‡OÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿««ƒ∆«¿«…≈ƒ«

e‡aL BÓk ÂÈeÓ‡Â BÓc È˜Ó  BÎa37ÏÎB‡Â , ¿«¿ƒ»¿≈»¿∆≈«¿¿≈
L‡ BÎa‰ Ïk :Ó‡pL .BÎa ˙B˙a Oa‰ ‡L¿»«»»¿«¿∆∆¡«»«¿¬∆

ÓB‚Â E‡ˆe E˜a „ÏeÈ38BÎe Ì„‡ BÎa Ï‡ . ƒ»≈ƒ¿»¿¿…¿¿≈¬»¿»»¿
ÔÈeËt ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k  ‰‡ÓË ‰Ó‰a39BÓk , ¿≈»¿≈»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿

‰p‰k ˙BzÓ ˙BÎÏ‰a e‡aL40. ∆≈«¿¿ƒ¿«¿¿À»

א.36) יג, בכורות ה"ב .37)משנה, וזה 38)למעלה
אלהיך  ה' "לפני  כ) (טו, שם וכתוב  לכהן, גם מכוון

מפדיון 39)תאכלנו". פטורים ולויים "כהנים שם: משנה,
חמור". ומפטר מתנות 40)הבן שאר (עם ביכורים הל'

הי "ד. שם ופי "ב  ה"ט , פי "א כהונה)

.ÁB˙L CB˙a ÏÎ‡ BÎa‰41ÌÈÓz ÔÈa42ÏÚa ÔÈa «¿∆¡»¿¿»≈»ƒ≈««
ÌeÓ43‰L epÏÎ‡˙ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ :Ó‡pL .∆∆¡«ƒ¿≈¡…∆…¿∆»»

.epÏÎ‡z EÈÚLa ,ÌeÓ B ‰È‰È ÈÎÂ .‰L¿»»¿ƒƒ¿∆ƒ¿»∆…¿∆
?BÏ ‰BÓ È˙ÓÈ‡Óe44ÌBiÓ BÏ ‰BÓ  ‡e‰ Ìz Ì‡ ≈≈»«∆ƒ»∆ƒ

‰˜‰Ï Èe‡ ‡e‰L ,ÈÈÓL45ÏÚa „ÏB Ì‡Â ; ¿ƒƒ∆»¿«¿»»¿ƒ«««
ÌeÓ46BÏ eÏkL ‡e‰Â .„ÏBpL ÌBiÓ BÏ ‰BÓ ∆ƒ∆»¿∆»

ÂÈL„Á47‰‡ È‰L ,48B˙„Ï ÌBÈa ‰ÏÈÎ‡Ï49Ï‡ ; √»»∆¬≈ƒ¿»«¬ƒ»¿≈»¬»
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קלי                 
         

ÌBiÓ BÏ ‰BÓ  ÂÈL„Á BÏ eÏkL È‡cÂa Ú„È ‡Ï Ì‡ƒ…»«¿««∆»√»»∆ƒ
ÈÈÓL50. ¿ƒƒ

יותר 41) לאחרו ולא שנתו בתוך לאכלו מצוה כלומר,
ב 'לא  עובר שנתו לאחר איחרו ואם כו:). שם (משנה

הי "ג). (להלן בכך נפסל אינו אבל בזמן 42)תעשה',
אוכלו. והכהן שמקריבו קיים, היה המקדש גם 43)שבית

הזה. ו:).44)בזמן (ר"ה שנתו שנאמר 45)התחלת
לקרבן". ירצה והלאה השמיני  "ומיום כז). כב , (ויקרא

מיום 46) לו מונין – מום בעל ונעשה תם נולד אם אבל
הא). ד"ה ז. ר"ה ('תוספות' שילדה 47)השמיני  פירוש,

חדשים, תשעה גסה בבהמה הריונה: חדשי  לה שכלו אחרי 
חדשים. חמשה דקה ז,49)שראוי .48)ובבהמה ר"ה

נפל 50)א. הוא והוולד הריונה, חדשי  מלאו לא שמא
נפל. מספק  ויצא ימים שמונה שיעברו עד באכילה, ואסור

.ËÌÈL Ïk BÓi˜Ï È‡M  B˙L CB˙a ÌeÓ BÏ „ÏB«¿¿»««¿«¿»¿≈
L„Á OÚ51BÓi˜Ï zÓ  B˙L ÛBÒa ÌeÓ BÏ „ÏB . »»…∆«¿¿»À»¿«¿

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ìen‰ Ba ÏÙpL ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒƒ∆»««¿««ƒ∆
B˙L Á‡Ï Á‡˙Ó52ÌeÓ Ba ÏÙpL ÔB‚k ?„ˆÈk . ƒ¿«≈¿««¿»≈«¿∆»«

B˙L Ó‚ ÈÙÏ ÌBÈ OÚ ‰MÓÁa53BÏ ÔÈÓÈÏLÓ  «¬ƒ»»»ƒ¿≈¿«¿»«¿ƒƒ
B˙L Á‡ OÚ ‰MÓÁ54B˙L Á‡ ÌeÓ BÏ „ÏB . ¬ƒ»»»««¿»«««¿»

ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ‡l‡ BÓi˜Ï È‡M BÈ‡ 55.ÏÎ‡ÈÂ ≈««¿«¿∆»«¿ƒ¿≈»≈

שנים 51) אמרו: - א כח , שם ובגמרא שם, בכורות משנה,
יותר. ולא חודש אבידה 52)עשר השבת משום זה וכל

ימצא  לא שאם הבעלים, שהוא לכהן כלומר לבעלים,
יסריח  מיד, לשחטו ויצטרך לו, לתת כדי  כהן הישראל
יום  שלשים לקיימו שרשאי  אמרו ולכן הכהן. ויפסיד הבשר,

שם). וברש"י  כח . שם.53)(בכורות ברייתא,
ה"י )54) להלן (ראה הוא שהדין הזה, בזמן כאן מדובר

מום  בו שיפול עד שנים כמה אפילו הבכור את שמקיים
מ "ב ). פ "ד בכורות במשנה.55)(רע "ב , שם

.È‰f‰ ÔÓfa BÎa‰56ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú BÁÈpÓ  «¿«¿««∆«ƒ«∆ƒ…
ÏÎ‡ÈÂ57. ¿≈»≈

שנתו.56) בתוך ולאוכלו להקריבו שם.57)שאיֿאפשר

.‡ÈÌÎÁÏ B˙B‡‰Ï ‰‡ ‡lL „ÚÂ58BÓi˜Ï È‡M ¿«∆…ƒ¿»¿«¿¿»»««¿«¿
ÌÈL LÏLÂ ÌÈzL59ÌÎÁÏ B˙B‡‰Ï ‰‡pMÓe .60: ¿«ƒ¿»»ƒƒ∆ƒ¿»¿«¿¿»»

Ïk BÓi˜Ï È‡M  B˙L CB˙a ÌeÓ Ba „ÏB Ì‡ƒ«¿¿»««¿«¿»
L„Á OÚ ÌÈL61BÓi˜Ó  B˙L Á‡ „ÏB ; ¿≈»»…∆«««¿»¿«¿

ÌBÈ ÌÈLÏL62. ¿ƒ

לחכם 58) להראותו שיצטרך מום בו נפל לא שעדיין כלומר,
ה"א. פ "ג להלן ראה לשחטו, לו שיתיר מומחה,

שם.59) צורך 60)ברייתא, ויש מום בו נפל כלומר,
לשוחטו. שיתיר לחכם יותר.61)להראותו ולא

מה 62) למעלה וראה (שם). לבעלים אבידה השבת משום
רש"י . מדברי  שהבאנו

.ÈÌÈL ,‰ÓÈÓz ‰Ï ˙L ‡È‰ BÎa ÏL ‰L»»∆¿ƒ¿«¿»»¿ƒ»¿≈
 ˙aÚÓ ‰L ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌBÈÏ ÌBiÓ L„Á OÚ»»…∆ƒ¿¿ƒ»¿»»»¿À∆∆

L„Á OÚ ‰LÏL BÏ ‰BÓe ,BÏ ‰aÚ˙63e„ÏB . ƒ¿«¿»∆¿»»»…∆¿
ÌÈ‡ÏË ÈL BÏ64„‡ ÏL OÚ ‰MÓÁa „Á‡ , ¿≈¿»ƒ∆»«¬ƒ»»»∆¬»

„ÏBpL ‰Ê :ÈL „‡ L„Á L‡a „Á‡Â ÔBL‡‰»ƒ¿∆»¿……∆¬»≈ƒ∆∆«
ÔBL‡ ÌBÈ ÚÈb‰L ÔÂÈk  ÈL „‡ L„Á L‡a¿……∆¬»≈ƒ≈»∆ƒƒ«ƒ

‰‡a‰ ‰L ÏL „‡a65„ÏBpL ‰ÊÂ ,‰L BÏ ‰˙ÏÚ «¬»∆»»«»»»¿»»»¿∆∆«
ÈˆÁ „Ú ‰L BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï  ÔBL‡ „‡ ÈˆÁa«¬ƒ¬»ƒ…»¿»»»«¬ƒ
,eaÚ‰ L„Áa „ÏBÂ ÏÈ‡B‰ .‰‡a‰ ‰L ÏL „‡¬»∆»»«»»ƒ¿«¿…∆»ƒ

BÏ B˙B‡ ÔÈBÓ66. ƒ

הסובר 63) רבי , לדעת בניגוד לא:) ערכין ו: (ר"ה כחכמים
כמנין  ימים, וחמשה וששים מאות שלש היא תמימה שנה כי 
מעוברת. לשנה פשוטה שנה בין הבדל ואין החמה, ימות

קדושת 64) הטלאים על שיש ביכרו, שלא בהמות משתי 
שם). (ערכין, פשוטה 65)בכור שנה היא הבאה והשנה

מעוברת. את 66)ולא ליה "דאמר שם: בערכין הוא כן
באדר  בט "ו העיבור בחודש "שקנית לעיבורא", נחית
כמה, ד"ה ברש"י  יט : השנה ראש (ראה הראשון
העיבור) חודש הוא ראשון שאדר אדר, ד"ה וב 'תוספות'
לא  הילכך לחשוב , רוצה את עיבור דשנת אדעתך גלית
שם). גרשום' ('רבינו באדר" ט "ו עד (שנתך) (שנתה) נגמרה

.‚ÈBÎa‰ Á‡Â Ú67Èt ÏÚ Û‡ ,B˙L Á‡Ï »«¿ƒ≈«¿¿««¿»««ƒ
‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ ‡e‰L68‰Ê È‰  Ìz ‰È‰ Ì‡ , ∆≈¿…«¬∆ƒ»»»¬≈∆

 ÌeÓ ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â ;BÈ˜Ó ‡l‡ ,ÏÒÙ ‡Ï…ƒ¿«∆»«¿ƒ¿ƒ»»««
ELÈz E‚c OÚÓ :Ó‡pL .ÌB˜Ó ÏÎa BËÁBL¬¿»»∆∆¡««¿«¿»¿ƒ¿
:OÚÓÏ BÎa LÈwÓ  E‡ˆÂ E˜a ˙Îe E‰ˆÈÂ¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆«ƒ¿¿«¬≈

dzÁÏ ‰MÓ ÏÒÙ BÈ‡ OÚn ‰Ó69BÎa Û‡ , ««¬≈≈ƒ¿»ƒ»»«¬∆¿»«¿
.dzÁÏ ‰MÓ ÏÒÙ BÈ‡≈ƒ¿»ƒ»»«¬∆¿»

ב .67) ה, כג,68)ר"ה (דברים לשלמו" תאחר "לא של
ו. אות יח  מצוה חינוך' 'מנחת וראה אם 69)כב ), כלומר,

נפסל  שני  המעשר אין לשניה, אחת משנה שני  מעשר השהה
תוציא  שנים שלש "מקצה כח ) יד, (שם נאמר שהרי  בכך,
מעשר). מה ד"ה ה: ר"ה (רש"י  וגו'" תבואתך מעשר כל את

.„È„ÏeiLk Ô‰kÏ BÎa‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡70ÔÈ‡L , ≈¿ƒ∆«¿«…≈¿∆ƒ»≈∆≈
Ô‰kÏ ‰l„‚ BÊ71ÏÈc‚iL „Ú ÂÈÏÚa Ba ÏtËÈ ‡l‡ ; ¿À»«…≈∆»¿«≈¿»»«∆«¿ƒ

Ïth‰Ï ÔÈiÁ Ï‡OÈ ‰nk „ÚÂ .Ô‰kÏ epzÈÂ ËÚÓ¿«¿ƒ¿∆«…≈¿««»ƒ¿»≈«»ƒ¿ƒ«≈
‰w„ ‰Ó‰a ?BÎaa72‰q‚e ,ÌBÈ ÌÈLÏL 73 «¿¿≈»«»¿ƒ¿«»

CB˙a ÈÏ e‰z :Ô‰k‰ BÏ Ó‡ Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈMÓÁ¬ƒƒ¿ƒ»««…≈¿≈ƒ¿
BÏ BzÏ È‡M BÈ‡  ÈÓˆÚÏ ÏtË‡ È‡Â ‰Ê ÔÓÊ74; ¿«∆«¬ƒ¬«≈¿«¿ƒ≈««ƒ¿

ÂÈ˙BzÓ ÏÚ ÚiÒÓ BÓk ‰fL75e‡a Îe , ∆∆¿¿«≈«««¿»¿»≈«¿
˙BÓe˙a76˙Bb‰ ˙Èa ÔÈÚiÒÓ‰ ÌÈ‰k‰L ,77 ƒ¿∆«…¬ƒ«¿«¿ƒ¿≈«¿»

ÌÈÁaËn‰ ˙Èe78ÌÈÚB‰ CB˙e79ÔÈ˙B ÔÈ‡  ¿≈«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ≈¿ƒ
ÔÎOa Ô‰È˙BzÓ Ì‰Ï80. »∆«¿≈∆ƒ¿»»

ב .70) כו, בכורות משנה, היוולדו. אחרי  שהרי71)מיד
"לגדולה". והיינו "למשחה", כט ) כט , (שמות תורה אמרה
בו  בטיפול ועמל טורח  לבעליו יש היוולדו עם מיד והבכור

שם). המשניות, ותיש.72)(פירוש שור.73)איל
שם.74) בכורות הבכור 75)משנה, לבעל מסייע  כלומר,
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ÌB˜Ó ÏÎa BÏÎB‡ ,‰ˆ Ì‡ .Ô‰kÏ ‡e‰18BÎBÓ B‡ «…≈ƒ»»¿¿»»¿
ÈÎÏ elÙ‡ ,‰ˆiL ÈÓÏ BÏÈÎ‡Ó B‡19‡e‰L ÈtÓ , «¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¬ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈlÁ20eÚ B‡ Áqt ÌeÓ B ‰È‰È ÈÎÂ :Ó‡pL . Àƒ∆∆¡«¿ƒƒ¿∆ƒ≈«ƒ≈
epÏÎ‡È ÂcÁÈ B‰h‰Â ‡Óh‰ ,ÓB‚Â21Ïi‡ÎÂ Èvk22. ¿≈«»≈¿«»«¿»…¿∆«¿ƒ¿»«»
Ô‰Î ÈÒÎ ‡e‰ È‰Â23. «¬≈ƒ¿≈…≈

שנולד 17) אלא לי  "אין כא) טז, (לדברים ראה פ ' ב 'ספרי '
מנין, אמו ממעי  מום בעל נולד מום, בעל ונעשה תמים

רע ". מום כל בס "פ 18)תלמודֿלומר למדנו לא כאן שעד
אלא  העיר בכל נאכל שהבכור נו:) (זבחים מקומן איזהו
(כסף ֿמשנה). מקום בכל נאכל מום בעל אבל בתם,

ב .19) לב , בכורות במשנה, אסור 20)כביתֿהלל אבל
ה"ט ). מעילה מהל' (פ "א ועבודה תימן 21)בגיזה בכת"י 

בפסוק . הוא וכן הוא 22)ליתא. שלכהן קאי , "ואכהן
שנה  תאכלנו אלקיך ה' "לפני  כ בפסוק  מזה לעיל אומר
שהגמרא  - א כח , בכורות וראה כאן), ספר' ('קרית בשנה"
יח , (במדבר הפסוק  מן לכהן, ניתן מום בעל שבכור לומדת
שנותנו  מום בעל בכור על "לימד – לך" יהי ' "ובשרם יח )
שלא  רש"י  ומפרש כולה", התורה בכל לו מצינו שלא לכהן
מפרש  רבינו אבל לכהן, שניתנו כולה התורה בכל מצינו
בזה  כיוצא התורה בכל מצינו שלא ה'תוספות' כפירוש
שמקריבין  ואשמות חטאות שהרי  לכהן, יתנו מום שבעל
שהמזבח  כשם מום, בעלי  וכשהם לכהן, הבשר - אותן
בעל  כשהוא אפילו בכור אבל מפסיד, הכהן גם כך מפסיד
"יהי ' בתורה עליו לחזור צורך יש ולכן לכהן, נותנו מום
לכהן  שזהו הוא הפסוק  ממשמעות זה, בלי  אבל לך",

שם). ספר' האשה,23)('קרית את בו מקדשים שהרי 
המוריה'). ('הר מ "ב  פ "א שני  מעשר במס ' כמפורש

.„È‰ :Ó‡ÈÂ ,‰B‰Ë ‰Ó‰a BÎa LÈc˜‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿ƒ¿¿≈»¿»¿…«¬≈
Ó‡pL .L„˜ ‰Ê24EÈ‰Ï‡ '‰Ï LÈc˜z :25‡Ï Ì‡Â . ∆…∆∆∆¡««¿ƒ«¡…∆¿ƒ…

ÌÁÓ B˙M„˜e ,ÂÈÏ‡Ó Lc˜˙Ó ‰Ê È‰  BLÈc˜‰ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈≈≈»¿À»≈∆∆
‡È‰26. ƒ

הזכר,24) ובצאנך בבקרך יולד אשר הבכור "כל נאמר: שם
אלקיך". לד' מנין 25)תקדיש "לכדתניא, א: כט , ערכין

"הזכר  שנאמר להקדישו, שמצוה בעדרו, בכור לנולד
שם.26)תקדיש". ערכין,

.‰‰ˆeÁe ı‡a ˙‚‰B ‰B‰Ë ‰Ó‰a BÎa ˙ÂˆÓƒ¿«¿¿≈»¿»∆∆»»∆¿»
‡Ïı27.ı‡Ï ı‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙BBÎa ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡Â . »»∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»»∆»»∆

ELÈz E‚c OÚÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ zÏÎ‡Â :Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆«¿«¿»¿ƒ¿
‡ÈÓ ‰z‡L ÌB˜nÓ ;E‡ˆÂ E˜a ˙Îe E‰ˆÈÂ¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆ƒ»∆«»≈ƒ

Ô‚c OÚÓ28ÌB˜nÓe ,Ô‡ˆÂ ˜a BÎa ‡ÈÓ ‰z‡  «¿«»»«»≈ƒ¿»»»…ƒ»
BÎa ‡ÈÓ ‰z‡ È‡  Ô‚c OÚÓ ‡ÈÓ ‰z‡ ÔÈ‡L∆≈«»≈ƒ«¿«»»ƒ«»≈ƒ¿

BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ ÔÈlÁk ‡e‰ È‰ ‡l‡ ,Ô‡ˆÂ ˜a29. »»»…∆»¬≈¿Àƒ¿≈»≈¿
epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ‡È‰ Ì‡Â30‡l‡ ˜È ‡ÏÂ , ¿ƒ≈ƒ≈¿«¿ƒƒ∆¿…ƒ¿«∆»

BÊ ‰ÂˆÓe .BÓeÓa ÏÎ‡È31ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ˙‚‰B ≈»≈¿ƒ¿»∆∆≈ƒ¿≈««ƒ≈
˙Èa‰ ÈÙa ‡lL32Ô‚c OÚÓ BÓk ,33˙‚‰B dÈ‡Â . ∆…ƒ¿≈««ƒ¿«¿«»»¿≈»∆∆

Ô˙M„˜a Ô‰Lk ÔÈLc˜Óa34ÈL„˜ ÔÈa ,e„tiL Ì„˜ ¿À¿»ƒ¿∆≈ƒ¿À»»…∆∆ƒ»≈»¿≈
˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ÔÈa ÁaÊÓ35. ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆««ƒ

מקומות 27) בכמה נראה וכן האמיתית. הגירסה היא כן
 ֿ (כסף  לארץ  בחוצה גם נוהגת בכור שקדושת בתלמוד,
"ובספר  וז"ל: רוקח ' 'מעשה בספר כתב  וכן משנה).
נוהגת  טהורה בהמה בכור מצות כתוב , מצאתי  כתיבתֿיד
הנמצאים  כתב ֿיד בספרי  ראיתי  וכן לארץ ", ובחוצה בארץ 
=) רבינו בחתימת מוגה בנוסח  כתוב  שמצא וכו' מצרים פה
בכור  "מצות כתוב  היה רבינו מספרי  ובכמה הרמב "ם)".
הנוסחה  היתה וכן בארץ ". אלא נוהגת אינה טהורה בהמה
עליו  תמהו וכולם והר"ן, הרשב "א הרמב "ן, הראב "ד, לפני 
ובהערה  עט  מצותֿעשה המצוות' ב 'ספר וראה (כסף ֿמשנה).

ה"ב . פ "ג להלן ועי ' אלא 28)שם. מביא אינו דגן ומעשר
בארץ  רק  ונוהגת בארץ  שתלויה מצוה שהיא הארץ , מן

לו:). קידושין מה 29)(ראה (על עליו משיג הראב "ד
אלא  אמר לא עקיבא רבי  אף  שהרי  כחולין). הוא הרי  שכתב 
לארץ , מחוצה שהביאו בכור מקריבין שאין הקרבה לענין
אלא  נאכל ואינו ונעבד נגזז ואינו בו יש בכור קדושת אבל
וכן  במומו", יאכל "אלא הביא: בכסף ֿמשנה אבל במומו.

רומי . ובדפוס  תימן בכת"י  בסוף 30)הוא משנה, כסתם
ב . כא, בתמורה עקיבא וכרבי  חלה. קדושת 31)מסכת של

בזמן 32)בכור. ובין קיים שביתֿהמקדש בזמן בין כלומר,
מ "ח ). פ "ח  (שקלים למעלה 33)הזה לזה, זה שהוקשו

שם. המצוות' ב 'ספר כתב  וכן זו. כלומר,34)בהלכה
מדייקת  כך הקדש, של בבהמות נוהגת אינה בכורה מצות

שם. המשנה, מדברי  - א יד, בכורות אם 35)הגמרא אבל
בהמה  =) מזבח  קדשי  בין הבדל יש הבהמות, נפדו
לבין  המזבח ) על ליקרב  מום בלי  תמימה כשהיא שהוקדשה
מום  בעלת כשהיא שהוקדשה בהמה =) הבית בדק  קדשי 
הבית), לבדק  והמעות נמכרת אלא המזבח  על קריבה שאינה
וקדשי בבכורה, חייבים אינם נפדו אם אף  מזבח  שקדשי 
ה"ח . פ "ה להלן ראה בבכורה, חייבים נפדו אם הבית בדק 

.ÊÌÈiÂÏ ÌÈ‰k :‰B‰Ë ‰Ó‰a BÎa ÔÈiÁ Ïk‰36 «…«»ƒƒ¿¿≈»¿»…¬ƒ¿ƒƒ
BÏ „ÏB Ì‡ ,Ô‰kÏ BÎa‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈÏ‡OÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿««ƒ∆«¿«…≈ƒ«

e‡aL BÓk ÂÈeÓ‡Â BÓc È˜Ó  BÎa37ÏÎB‡Â , ¿«¿ƒ»¿≈»¿∆≈«¿¿≈
L‡ BÎa‰ Ïk :Ó‡pL .BÎa ˙B˙a Oa‰ ‡L¿»«»»¿«¿∆∆¡«»«¿¬∆

ÓB‚Â E‡ˆe E˜a „ÏeÈ38BÎe Ì„‡ BÎa Ï‡ . ƒ»≈ƒ¿»¿¿…¿¿≈¬»¿»»¿
ÔÈeËt ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k  ‰‡ÓË ‰Ó‰a39BÓk , ¿≈»¿≈»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿

‰p‰k ˙BzÓ ˙BÎÏ‰a e‡aL40. ∆≈«¿¿ƒ¿«¿¿À»

א.36) יג, בכורות ה"ב .37)משנה, וזה 38)למעלה
אלהיך  ה' "לפני  כ) (טו, שם וכתוב  לכהן, גם מכוון

מפדיון 39)תאכלנו". פטורים ולויים "כהנים שם: משנה,
חמור". ומפטר מתנות 40)הבן שאר (עם ביכורים הל'

הי "ד. שם ופי "ב  ה"ט , פי "א כהונה)

.ÁB˙L CB˙a ÏÎ‡ BÎa‰41ÌÈÓz ÔÈa42ÏÚa ÔÈa «¿∆¡»¿¿»≈»ƒ≈««
ÌeÓ43‰L epÏÎ‡˙ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ :Ó‡pL .∆∆¡«ƒ¿≈¡…∆…¿∆»»

.epÏÎ‡z EÈÚLa ,ÌeÓ B ‰È‰È ÈÎÂ .‰L¿»»¿ƒƒ¿∆ƒ¿»∆…¿∆
?BÏ ‰BÓ È˙ÓÈ‡Óe44ÌBiÓ BÏ ‰BÓ  ‡e‰ Ìz Ì‡ ≈≈»«∆ƒ»∆ƒ

‰˜‰Ï Èe‡ ‡e‰L ,ÈÈÓL45ÏÚa „ÏB Ì‡Â ; ¿ƒƒ∆»¿«¿»»¿ƒ«««
ÌeÓ46BÏ eÏkL ‡e‰Â .„ÏBpL ÌBiÓ BÏ ‰BÓ ∆ƒ∆»¿∆»

ÂÈL„Á47‰‡ È‰L ,48B˙„Ï ÌBÈa ‰ÏÈÎ‡Ï49Ï‡ ; √»»∆¬≈ƒ¿»«¬ƒ»¿≈»¬»
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קלב                
         

אחר. לכהן ולא לו שיתנהו תרומות 76)כדי  מהל' פי "ב 
סיועם.77)ה"כ. תמורת תרומה שם לקבל כדי78)כדי 

וקיבה. לחיים זרוע , שם את 79)לקבל להאכיל או לשמור
הבכורות. את זה עבור לקבל כדי  נתן 80)הבקר א"כ אלא
שם). (רבינו, תחילה סיועם שכר להם

.ÂËÌeÓ ÏÚa BÎa‰ ‰È‰81:‰Ê ÔÓÊ CB˙a BÏ Ó‡Â »»«¿««¿»«¿¿«∆
ÌÈÓz ‰È‰L B‡ ,‰zÚ epÏÎB‡L ÈÏ e‰z82:BÏ Ó‡Â ¿≈ƒ∆¿∆«»∆»»»ƒ¿»«

‰Ê È‰  ‰zÚ epÈ˜‡L ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ÈÏ e‰z¿≈ƒ¿¿«∆∆«¿ƒ∆«»¬≈∆
BÏ B˙B83Ô‰k ÏÎÏ Ô˙B BÎa‰L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ¿¿≈»∆ƒ∆«¿≈¿»…≈

‰ˆiL84. ∆ƒ¿∆

במשנה.81) שם.82)שם המקדש. אינו 83)בזמן שהרי 
בשכר  הבכור לו כנותן נחשב  זה ואין כלל, בהם מטפל

מ "ט )84)טיפולו. פ "ד (חלה לעםֿהארץ  בין לחבר בין
אלגאזי (מהרי "ט  הקרבנות ככל משמר לאנשי  ניתן ואינו
כתב  וכן יח . אות יח , מצוה חינוך' ו'מנחת מג, אות ד' פרק 

דמם). את ד"ה קב : בזבחים רש"י 

.ÊË˙ÈÊk ÏÎ‡L Ô‰k85ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ÌÈÓz BÎaÓ …≈∆»«¿«ƒƒ¿»ƒƒ»«ƒ
‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ 86ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :Ó‡pL , ∆ƒ«»∆∆¡«…«∆¡…

E˜a ˙Îe E‰ˆÈÂ ELÈ˙Â E‚c OÚÓ EÈÚLaƒ¿»∆«¿«¿»¿¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿……¿»¿
‰˜ÈÊ ÈÙÏ ÔÈa ,BÎaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L Ê ÔÎÂ .E‡ˆÂ87 ¿…∆¿≈»∆»«¿«ƒƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰˜BÏ  ‰˜ÈÊ Á‡Ï ÔÈa88, ≈¿««¿ƒ»∆ƒƒ«¿»»¿

ÔÈa ‰˜ÈÊ ÈÙÏ ÔÈa BÎa ÏÎ‡L ÊÏ Û‡ ‰‰Ê‡ BfL∆«¿»»«¿»∆»«¿≈ƒ¿≈¿ƒ»≈
.‰˜ÈÊ Á‡Ï¿««¿ƒ»

בכזית.85) אכילה וראה 86)סתם א . יז, מכות משנה,
ה"ה. הקרבנות מעשה מהל' הדם.87)בפי "א זריקת

יז).88) יב , (דברים וב 'ספרי ' שם, מכות במס '

.ÊÈBÎa‰89B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡90BÎa C‡ :Ó‡pL , «¿≈ƒ∆∆¡««¿
ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰cÙ˙ ‡Ï ÊÚ BÎ B‡ Ok BÎ B‡ BL¿∆∆¿≈…ƒ¿∆¿≈≈

Ìz ‡e‰Lk B˙B‡ ÔÈÎBÓ91„ÓBÚ ‡e‰L ÔÂÈkL , ¿ƒ¿∆»∆≈»∆≈
BÎÓÏ È„k ˙eÎÊ Ba Ô‰kÏ ÔÈ‡ Ôa˜Ï92,‰f‰ ÔÓfe . ¿»¿»≈«…≈¿¿≈¿»¿«¿««∆

˙Èa ÔÈ‡L93‰ÏÈÎ‡Ï „ÓBÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,94È‰  ∆≈«ƒƒ¿≈«¬ƒ»¬≈
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â BÎÓÏ zÓ ‡e‰ÌÈÓz95ÔÈa , À»¿»¿¿««ƒ∆»ƒ≈

Ï‡OÈÏ ÔÈa Ô‰ÎÏ96. ¿…≈≈¿ƒ¿»≈

(89– חמור ובכור אדם בכור אבל טהורה. בהמה בכור
ה"ב . למעלה ראה חולין.90)נפדים, לעשותו

שחוט ,91) כשהוא וכלֿשכן חי  כשהוא ואפילו ב . ז, תמורה
הי "ח . להלן ראה נמכר, קודש בשר משום 92)שאין

לא  – לכהן אותו זיכתה שהתורה ואף  להקרבה. שעומד
וראה  רוקח ', ('מעשה למוכרו שיוכל כך כדי  עד אותו זיכתה

הבכור 93)לחםֿמשנה). את מקריבין ואין המקדש, בית
ה"י . למעלה ראה מום, בו שיפול עד מניחו אחר 94)אלא

ומיד. בכולו זכות בו לכהן יש מום, בו תמורה,95)שיפול
אסרה  לא אבל לפדותו, אלא תורה אסרה לא שבבכור שם.

בהמה. מעשר בדין ה"ה פ "ו להלן וראה כן 96)למכרו.

לו  מוזיל שמא חשש כאן ואין ב . ח , שם הגמרא מסקנת
ככהן  שהוא ונמצא לו, יתננו בכור לו שיהא פעם שכל בכדי 
לכך  חוששים אין – הי "ד) (למעלה הגרנות בבית המסייע 
שבעתיד  קלוש סיכוי  מחמת עכשיו לו יוזיל לא שבוודאי 

(שם).

.ÁÈBÎÓÏ Ô‰kÏ LÈ  ÌeÓ ÏÚa BÎa97,ÔÓÊ ÏÎa ¿««≈«…≈¿»¿¿»¿«
˙Èa‰ ÈÙÏ ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙÏ ÔÈa98ÔÈa ÈÁ ÔÈa , ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ≈«≈

ËeÁL99 ÌeÓ ÏÚa BÎa Oa ÎBÓ ‡e‰LÎe . »¿∆≈¿«¿««
˙Èaa BÎBÓ100e‡aL BÓk ,˜eMa ‡Ï Ï‡ ¿««ƒ¬»…«¿∆≈«¿

ÁaÊÓ Èeq‡ ˙BÎÏ‰a101BÈ‡ ÌÈÓz BÎa Oa Ï‡ . ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«¬»¿«¿»ƒ≈
kÓ102L„˜ Oa ‡e‰L ÈtÓ ,103eÓpL ÌÈ‰ÎÂ . ƒ¿»ƒ¿≈∆¿«…∆¿…¬ƒ∆ƒ¿

BÎa‰ ÏÚ104‰Ó „‚k ‰Ó ÏB˜LÏ ÔÈzÓ 105. ««¿À»ƒƒ¿»»¿∆∆»»

ה"ג.97) למעלה שבית 98)ראה בזמן בין כלומר,
ז:). (שם הזה בזמן ובין קיים היה שם.99)המקדש

"כל 100) א: לא, בכורות משנה, בקדשים. זלזול משום
הבכור  מן חוץ  וכו' באטליז נמכרין המוקדשין פסולי 
הנייתן  המוקדשין פסולי  לבעלים, שהנייתן והמעשר
קונים  הרבה יש באטליז כשנמכרין כלומר: להקדש".
קונים  הרבה אין בבית נמכר וכשהבשר ביוקר, נמכר והבשר
הבשר  ממכירת שהרווח  המוקדשין בפסולי  לכן בזול, ונמכר
שהרווח  בבכור אבל בקדשים. לזלזל התירו להקדש, הוא

באטליז.לבע  ולמכרו בו לזלזל התירו לא הכהן, שהוא לים,
הי "ב .101) קמא 102)פ "א בפרק  נראה וכן הוא. פשוט 

(כסף ֿמשנה). שם הוא,103)דתמורה קדשים "ובזיון
למזבח " ממנו שקרב  בדבר סחורה לעשות הדרך שאין

שם). בו.104)(רש"י  שותפים שהם כלומר,
מנה 105) כנגד מנה "ושוקלין ב : לא, בכורות משנה,

אותה  "שיחלקו והיינו, תם, בבכור רבינו ומפרשה בבכור",
זה  בכף  חלק  ונותנים חלקים לשבעה או בכף לששה וחלק 

שם). בפיה"מ  (רבינו וכו'" מאזנים כפות ר"ל זה.

.ËÈËÈLÙn‰106ÌeÓ ÏÚa BÎa107zÓ ‰Ê È‰  ««¿ƒ¿««¬≈∆À»
 ÏÈb‰Ï ‰ˆ Ì‡ .‰ˆiL C„ ‰Ê È‡a BËÈLÙ‰Ï¿«¿ƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿∆ƒ»»¿«¿ƒ

ÏÈbÓ108ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ‡L ÔÎÂ .109‰ˆ Ì‡ , «¿ƒ¿≈¿»¿≈«À¿»ƒƒ»»
.ËÈLÙÓ  Ï‚‰ ÔÓ ËÈLÙ‰Ï¿«¿ƒƒ»∆∆«¿ƒ

העור.106) ראה 107)את התירו, לא תם בבכור אבל
הרגלים,108)להלן. דרך להפשיט  רוצה אם כלומר,

הנפחים, בשביל שפושטן כבזיון, נראה שזה ואע "פ  מפשיט ,
איסור, בזה אין הבכור, על בעודו דבש בו לשים כדי  או
שמאי בית לדעת ורק  קדוש. אינו בעלֿמום שבבכור לפי 
כמפורש  כן לעשות אסור שמעון ברבי  אלעזר רבי  ולדעת
על  החולקים וחכמים הלל בית לדעת אבל א. כד, בתמורה
(כסף ֿמשנה). כן לעשות אסרו לא שמעון, ברבי  אלעזר רבי 
קדשים  לבזיון חששו בתם אבל מום, בעל בבכור זה וכל

סובר 109)כנ"ל. בזה ואף  כן, לעשות אסרו שם בברייתא
שמעון, ברבי  אלעזר ורבי  שמאי  בית לדעת זה שכל רבינו

מותר. זה גם לחכמים אבל



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



קלג                  
         

       

ה'תשע"ט  א' אדר י"ט  ראשון  יום 

 
ספרעבודה-הל'פסוליהמוקדשין


    1 

עבודה 1) זו ובאי  הקרבנות, שפוסלות המחשבות יבאר
פוסלת. המחשבה מעבודותיה

.‡el‡Â ,˙Baw‰ ˙‡ ÔÈÏÒBtL Ô‰ ˙BLÁÓ LÏL»«¬»≈∆¿ƒ∆«»¿»¿≈
ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓ :Ô‰2,ÌB˜n‰ ˙LÁÓe , ≈«¬∆∆ƒ«≈«¬∆∆«»

‰Ê ?„ˆÈk ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓ .ÔÓf‰ ˙LÁÓe«¬∆∆«¿««¬∆∆ƒ«≈≈«∆
‰ÏBÚ ‰È‰L ÔB‚k ,BÓLÏ ‡lL Áf‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«∆«∆…ƒ¿¿∆»»»

ÌÈÓÏL ‡e‰L LÁÈÂ3‰ÏBÚ ÌLÏ epËÁLÈ B‡ , ¿«¿…∆¿»ƒƒ¿»∆¿≈»
ËÁML B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏe ÌÈÓÏL ÌLÏ B‡ ,ÌÈÓÏLe¿»ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»∆»«
ÈepL ˙LÁÓ ‡È‰ BÊ  ÂÈÏÚa ÌLÏ ‡lL Áf‰«∆«∆…¿≈¿»»ƒ«¬∆∆ƒ
˙‡ ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk ÌB˜n‰ ˙LÁÓ .ÌM‰«≈«¬∆∆«»≈«¿∆»«∆
epnÓ ÈË˜‰Ï B‡ BÓc ˜ÊÏ ˙Ó ÏÚ BÓLÏ Áf‰«∆«ƒ¿«¿»ƒ¿…»¿«¿ƒƒ∆
epnÓ ÏÎ‡Ï B‡ ,‰ÊÚÏ ıeÁ ‰Ë˜‰Ï Èe‡‰ „»»»»¿«¿»»»¬»»∆¡…ƒ∆
‡È‰ BÊ  B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ıeÁ ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ „»»»»«¬ƒ»ƒ¿¬ƒ»ƒ
 BÊ ‰LÁÓ Ô‰a LÁL ÌÈÁÊe .ÌB˜n‰ ˙LÁÓ«¬∆∆«»¿»ƒ∆»«»∆«¬»»
˙LÁÓ .ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ ÔËÁML ÌÈÁÊ ÌÈ‡˜p‰ Ì‰≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆¿»»ƒ¿»«¬∆∆
˙Ó ÏÚ BÓLÏ Áf‰ ˙‡ ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk ÔÓf‰«¿«≈«¿∆»«∆«∆«ƒ¿«¿»
ÔÓÊ BÈ‡L ,‰nÁ‰ Ú˜LzL Á‡Ó BÓc ˜ÊÏƒ¿…»≈««∆ƒ¿«««»∆≈¿«
ÈË˜‰Ï Èe‡‰ „ epnÓ ÈË˜‰Ï B‡ ,B˙˜ÈÊ¿ƒ»¿«¿ƒƒ∆»»»»¿«¿ƒ
ÔÓÊ BÈ‡L ,ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL Á‡Ó ÁÓÏ¿»»≈««∆«¬∆««««∆≈¿«
Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ „ epnÓ ÏÎ‡Ï B‡ ,B˙Ë˜‰«¿»»∆¡…ƒ∆»»»»«¬ƒ»¿««
.ÔÓf‰ ˙LÁÓ ‡È‰ BÊ  B˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ ÔÓÊ¿«»»«¬ƒ»ƒ«¬∆∆«¿«
ÌÈ‡˜p‰ Ì‰  BÊ ‰LÁÓ Ô‰a LÁL ÌÈÁÊe¿»ƒ∆»«»∆«¬»»≈«ƒ¿»ƒ

eËÁLpL ÌÈÁÊÏebt ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â ,ÔpÓÊÏ ıeÁ ¿»ƒ∆ƒ¿¬ƒ¿«»¿≈«ƒ¿»ƒƒ
‰Bza eÓ‡‰ Ïebt e‰ÊÂ ,ÌB˜Ó ÏÎa4. ¿»»¿∆ƒ»»«»

לשמם 2) שלא שנזבחו הזבחים כל א. ב , זבחים משנה,
הפסח  מן חוץ  חובה, לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים,

ממש). פסולים (שהם שעולה 3)והחטאת ששנינו ואע "פ 
כאן  רבינו אותה כולל כשרה, לשמה שלא שנשחטה
וחייב  חובה לשם עלתה שלא מפני  הפוסלות, במחשבות

אחרת. ה"ב ).4)להביא (ראה יהיה" "פיגול יח : ז, ויקרא

.‰Bza Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ5Ì‡Â : ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»¿ƒ
‡l‡ a„Ó BÈ‡  ÂÈÓÏL ÁÊ OaÓ ÏÎ‡È ÏÎ‡‰≈»…≈»≈ƒ¿«∆«¿»»≈¿«≈∆»

MÁÓa6.ÈLÈÏMa epnÓ ÏÎ‡iL ‰˜‰ ˙ÚLa ƒ¿«≈ƒ¿««¿»»∆…«ƒ∆«¿ƒƒ
ÂÈOÚÓ ˙ÚLa ÂÈÏÚ LÁL Ôa˜ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»»¿»∆»«»»ƒ¿««¬»
.Ôa˜ B˙B‡ ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ ÔÓÊ Á‡Ï epnÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ∆¿««¿«»»«¬ƒ«»¿»
Èe‡‰ c ÁaÊna epnÓ ÈË˜‰Ï LÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿«¿ƒƒ∆«ƒ¿≈«»»»»
e„ÓÏ Ck .[‰Ë˜‰Ï Èe‡‰ ÔÓÊ Á‡Ï] ‰Ë˜‰Ï¿«¿»»¿««¿«»»¿«¿»»»»¿
˙ÏÈÎ‡ „Á‡Â Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ „Á‡ :‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»∆»¬ƒ«»»¿∆»¬ƒ«

ÁaÊÓ7Ôaw‰ È‰  ÔpÓÊ Á‡ Ô‰ÈÏÚ MÁ Ì‡ , ƒ¿≈«ƒƒ≈¬≈∆««¿«»¬≈«»¿»
.Ïebtƒ

כט .6)שם.5) "ואם 7)שם כתבה: התורה כח . שם
משמע . אכילות שתי  יאכל", האכל

.‚BÓc ˜Ê ‡l‡ ,BzLÁÓ ‰„ÒÙ ‡lL Ôa˜ Ï‡¬»»¿»∆…ƒ¿¿»«¬«¿∆»ƒ¿«»
B˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ Á‡Ï epnÓ ‡LÂ B˙ÎÏ‰k ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿««¿«¬ƒ»
Ôaw‰Â ,BÏÎ‡Ï eÒ‡Â ,˙B ‡˜ ‡Lp‰ B˙B‡ «ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿»¿¿«»¿»
ÂÈz˙ È‡Â :Ìca ÓB‡ ‡e‰ È‰ .tÎÂ ‰ˆ k¿»ƒ¿»¿ƒ≈¬≈≈«»«¬ƒ¿«ƒ
ÁaÊnÏ Ìc ÚÈb‰L ÔÂÈk  tÎÏ ÁaÊn‰ ÏÚ ÌÎÏ»∆««ƒ¿≈«¿«≈≈»∆ƒƒ«»«ƒ¿≈«
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .Ôaw‰ ‰ˆÂ ÌÈÏÚa‰ etk˙ B˙ÎÏ‰k¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ¿»«»¿»¿ƒ»≈
ÔÈa Ì„‡Ï ÔÈa ÔÈÈzÓ BÏ LiL „ ‡l‡ Ïbt˙Óƒ¿«≈∆»»»∆≈«ƒƒ≈»»»≈

ÁaÊnÏ8‡a˙iL BÓk ,9˙Á‡ Ba LÁL ÁÊ „Á‡ . «ƒ¿≈«¿∆ƒ¿»≈∆»∆«∆»«««
LÁL B‡ ,‰ËÈÁL ˙ÚLa el‡ ˙BLÁÓ LÏMÓƒ»«¬»≈ƒ¿«¿ƒ»∆»«
B‡ ,ÁaÊnÏ B˙ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ,Ìc‰ ˙Ïa˜ ˙ÚLaƒ¿««»««»ƒ¿«»»«ƒ¿≈«

.ÁaÊn‰ ÏÚ B˙˜ÈÊ ˙Úa¿≈¿ƒ»««ƒ¿≈«

א.8) מג, שם עיי "ש.9)משנה, ה"ז, פי "ח  לקמן
דברים 10) בארבעה נפסל "שהזבח  א. יג, זבחים משנה,

וכו'".

.„˙B„BÚ Úa‡aL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ10ÏÒÙ Áf‰ ƒ¿≈»»≈∆¿«¿«¬«∆«ƒ¿»
,Ìc‰ ˙ÎÏB‰e ,‰Ïa˜e ,‰ËÈÁLa :‰LÁÓa¿«¬»»ƒ¿ƒ»¿«»»¿»««»

.ÁaÊn‰ ÏÚ B˙˜ÈÊeƒ¿ƒ»««ƒ¿≈«

.‰ÌÈ„ ÈLa  ÛBÚ‰Â11ÈevÓe ,‰˜ÈÏÓa : ¿»ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ
Ìc‰12. «»

א.11) וס "ה, ב . סד, שם סובר 12)משנה, רבינו
ובין  העוף  בעולת בין הדם במיצוי  פוסלת שמחשבה
וזה  הזאה, טעונה העוף  שחטאת ואע "פ  העוף , בחטאת
שמיצוי ה"ז, הקרבנות מעשה מהל' בפ "ז לדעתו בהתאם
במשנה  וכן ההזאה, גמר הוא ולפיכך מעכב , העוף  בחטאת
פסול". – לשמה שלא דמה "מיצה העוף  בחטאת שנינו שם

.Â‰Úa‡a  ˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁn‰Â13‰ˆÈÓ˜a :14, ¿«¿»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ»
˙L ÈÏÎa ıÓw‰ ˙È˙e15ıÓw‰ ˙ÎÏB‰e , ƒ¿ƒ««…∆ƒ¿ƒ»≈¿»««…∆

.L‡‰ ÏÚ B˙˜ÈÊe ,ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»«»≈

א.13) יב , מנחות בזבח ,14)משנה, לשחיטה דומה
הקומץ  וגם לבשר, (הדם) מזבח  חלק  בין מפרידה השחיטה

יג:). זבחים (רש"י  הדם.15)כן לקבלת דומה

.Êel‡Ó ıeÁ ÌÈÁ‡ ÌÈ„a LÁ Ì‡ Ï‡16ÔB‚k , ¬»ƒ»«ƒ¿»ƒ¬≈ƒ≈≈¿
˙ÚLa B‡ Áez ˙ÚLa B‡ ËLÙ‰ ˙ÚLa LÁL∆»«ƒ¿«∆¿≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿«
‰Án‰ ˙ÏÈÏa ˙ÚLa B‡ ,ÁaÊnÏ ÔÈeÓ‡ ˙ÎÏB‰17 »«≈ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»

d˙Lb‰ ˙ÚLa B‡18ÔÈ‡  el‡ ÌÈ„ ‡ˆBiÎÂ , ƒ¿««»»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈≈
˙LÁÓ ‰˙È‰L ÔÈa .ÌeÏk ˙ÏÚBÓ ‰LÁn‰ d˙B‡»««¬»»∆∆¿≈∆»¿»«¬∆∆
.ÔÓf‰ ˙LÁÓ ÔÈa ,ÌB˜n‰ ˙LÁÓ ÔÈa ,ÌM‰ ÈepLƒ«≈≈«¬∆∆«»≈«¬∆∆«¿«
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אחר. לכהן ולא לו שיתנהו תרומות 76)כדי  מהל' פי "ב 
סיועם.77)ה"כ. תמורת תרומה שם לקבל כדי78)כדי 

וקיבה. לחיים זרוע , שם את 79)לקבל להאכיל או לשמור
הבכורות. את זה עבור לקבל כדי  נתן 80)הבקר א"כ אלא
שם). (רבינו, תחילה סיועם שכר להם

.ÂËÌeÓ ÏÚa BÎa‰ ‰È‰81:‰Ê ÔÓÊ CB˙a BÏ Ó‡Â »»«¿««¿»«¿¿«∆
ÌÈÓz ‰È‰L B‡ ,‰zÚ epÏÎB‡L ÈÏ e‰z82:BÏ Ó‡Â ¿≈ƒ∆¿∆«»∆»»»ƒ¿»«

‰Ê È‰  ‰zÚ epÈ˜‡L ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ÈÏ e‰z¿≈ƒ¿¿«∆∆«¿ƒ∆«»¬≈∆
BÏ B˙B83Ô‰k ÏÎÏ Ô˙B BÎa‰L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ¿¿≈»∆ƒ∆«¿≈¿»…≈

‰ˆiL84. ∆ƒ¿∆

במשנה.81) שם.82)שם המקדש. אינו 83)בזמן שהרי 
בשכר  הבכור לו כנותן נחשב  זה ואין כלל, בהם מטפל

מ "ט )84)טיפולו. פ "ד (חלה לעםֿהארץ  בין לחבר בין
אלגאזי (מהרי "ט  הקרבנות ככל משמר לאנשי  ניתן ואינו
כתב  וכן יח . אות יח , מצוה חינוך' ו'מנחת מג, אות ד' פרק 

דמם). את ד"ה קב : בזבחים רש"י 

.ÊË˙ÈÊk ÏÎ‡L Ô‰k85ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ÌÈÓz BÎaÓ …≈∆»«¿«ƒƒ¿»ƒƒ»«ƒ
‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ 86ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :Ó‡pL , ∆ƒ«»∆∆¡«…«∆¡…

E˜a ˙Îe E‰ˆÈÂ ELÈ˙Â E‚c OÚÓ EÈÚLaƒ¿»∆«¿«¿»¿¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿……¿»¿
‰˜ÈÊ ÈÙÏ ÔÈa ,BÎaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L Ê ÔÎÂ .E‡ˆÂ87 ¿…∆¿≈»∆»«¿«ƒƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰˜BÏ  ‰˜ÈÊ Á‡Ï ÔÈa88, ≈¿««¿ƒ»∆ƒƒ«¿»»¿

ÔÈa ‰˜ÈÊ ÈÙÏ ÔÈa BÎa ÏÎ‡L ÊÏ Û‡ ‰‰Ê‡ BfL∆«¿»»«¿»∆»«¿≈ƒ¿≈¿ƒ»≈
.‰˜ÈÊ Á‡Ï¿««¿ƒ»

בכזית.85) אכילה וראה 86)סתם א . יז, מכות משנה,
ה"ה. הקרבנות מעשה מהל' הדם.87)בפי "א זריקת

יז).88) יב , (דברים וב 'ספרי ' שם, מכות במס '

.ÊÈBÎa‰89B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡90BÎa C‡ :Ó‡pL , «¿≈ƒ∆∆¡««¿
ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰cÙ˙ ‡Ï ÊÚ BÎ B‡ Ok BÎ B‡ BL¿∆∆¿≈…ƒ¿∆¿≈≈

Ìz ‡e‰Lk B˙B‡ ÔÈÎBÓ91„ÓBÚ ‡e‰L ÔÂÈkL , ¿ƒ¿∆»∆≈»∆≈
BÎÓÏ È„k ˙eÎÊ Ba Ô‰kÏ ÔÈ‡ Ôa˜Ï92,‰f‰ ÔÓfe . ¿»¿»≈«…≈¿¿≈¿»¿«¿««∆

˙Èa ÔÈ‡L93‰ÏÈÎ‡Ï „ÓBÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,94È‰  ∆≈«ƒƒ¿≈«¬ƒ»¬≈
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â BÎÓÏ zÓ ‡e‰ÌÈÓz95ÔÈa , À»¿»¿¿««ƒ∆»ƒ≈

Ï‡OÈÏ ÔÈa Ô‰ÎÏ96. ¿…≈≈¿ƒ¿»≈

(89– חמור ובכור אדם בכור אבל טהורה. בהמה בכור
ה"ב . למעלה ראה חולין.90)נפדים, לעשותו

שחוט ,91) כשהוא וכלֿשכן חי  כשהוא ואפילו ב . ז, תמורה
הי "ח . להלן ראה נמכר, קודש בשר משום 92)שאין

לא  – לכהן אותו זיכתה שהתורה ואף  להקרבה. שעומד
וראה  רוקח ', ('מעשה למוכרו שיוכל כך כדי  עד אותו זיכתה

הבכור 93)לחםֿמשנה). את מקריבין ואין המקדש, בית
ה"י . למעלה ראה מום, בו שיפול עד מניחו אחר 94)אלא

ומיד. בכולו זכות בו לכהן יש מום, בו תמורה,95)שיפול
אסרה  לא אבל לפדותו, אלא תורה אסרה לא שבבכור שם.

בהמה. מעשר בדין ה"ה פ "ו להלן וראה כן 96)למכרו.

לו  מוזיל שמא חשש כאן ואין ב . ח , שם הגמרא מסקנת
ככהן  שהוא ונמצא לו, יתננו בכור לו שיהא פעם שכל בכדי 
לכך  חוששים אין – הי "ד) (למעלה הגרנות בבית המסייע 
שבעתיד  קלוש סיכוי  מחמת עכשיו לו יוזיל לא שבוודאי 

(שם).

.ÁÈBÎÓÏ Ô‰kÏ LÈ  ÌeÓ ÏÚa BÎa97,ÔÓÊ ÏÎa ¿««≈«…≈¿»¿¿»¿«
˙Èa‰ ÈÙÏ ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙÏ ÔÈa98ÔÈa ÈÁ ÔÈa , ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ≈«≈

ËeÁL99 ÌeÓ ÏÚa BÎa Oa ÎBÓ ‡e‰LÎe . »¿∆≈¿«¿««
˙Èaa BÎBÓ100e‡aL BÓk ,˜eMa ‡Ï Ï‡ ¿««ƒ¬»…«¿∆≈«¿

ÁaÊÓ Èeq‡ ˙BÎÏ‰a101BÈ‡ ÌÈÓz BÎa Oa Ï‡ . ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«¬»¿«¿»ƒ≈
kÓ102L„˜ Oa ‡e‰L ÈtÓ ,103eÓpL ÌÈ‰ÎÂ . ƒ¿»ƒ¿≈∆¿«…∆¿…¬ƒ∆ƒ¿

BÎa‰ ÏÚ104‰Ó „‚k ‰Ó ÏB˜LÏ ÔÈzÓ 105. ««¿À»ƒƒ¿»»¿∆∆»»

ה"ג.97) למעלה שבית 98)ראה בזמן בין כלומר,
ז:). (שם הזה בזמן ובין קיים היה שם.99)המקדש

"כל 100) א: לא, בכורות משנה, בקדשים. זלזול משום
הבכור  מן חוץ  וכו' באטליז נמכרין המוקדשין פסולי 
הנייתן  המוקדשין פסולי  לבעלים, שהנייתן והמעשר
קונים  הרבה יש באטליז כשנמכרין כלומר: להקדש".
קונים  הרבה אין בבית נמכר וכשהבשר ביוקר, נמכר והבשר
הבשר  ממכירת שהרווח  המוקדשין בפסולי  לכן בזול, ונמכר
שהרווח  בבכור אבל בקדשים. לזלזל התירו להקדש, הוא

באטליז.לבע  ולמכרו בו לזלזל התירו לא הכהן, שהוא לים,
הי "ב .101) קמא 102)פ "א בפרק  נראה וכן הוא. פשוט 

(כסף ֿמשנה). שם הוא,103)דתמורה קדשים "ובזיון
למזבח " ממנו שקרב  בדבר סחורה לעשות הדרך שאין

שם). בו.104)(רש"י  שותפים שהם כלומר,
מנה 105) כנגד מנה "ושוקלין ב : לא, בכורות משנה,

אותה  "שיחלקו והיינו, תם, בבכור רבינו ומפרשה בבכור",
זה  בכף  חלק  ונותנים חלקים לשבעה או בכף לששה וחלק 

שם). בפיה"מ  (רבינו וכו'" מאזנים כפות ר"ל זה.

.ËÈËÈLÙn‰106ÌeÓ ÏÚa BÎa107zÓ ‰Ê È‰  ««¿ƒ¿««¬≈∆À»
 ÏÈb‰Ï ‰ˆ Ì‡ .‰ˆiL C„ ‰Ê È‡a BËÈLÙ‰Ï¿«¿ƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿∆ƒ»»¿«¿ƒ

ÏÈbÓ108ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ‡L ÔÎÂ .109‰ˆ Ì‡ , «¿ƒ¿≈¿»¿≈«À¿»ƒƒ»»
.ËÈLÙÓ  Ï‚‰ ÔÓ ËÈLÙ‰Ï¿«¿ƒƒ»∆∆«¿ƒ

העור.106) ראה 107)את התירו, לא תם בבכור אבל
הרגלים,108)להלן. דרך להפשיט  רוצה אם כלומר,

הנפחים, בשביל שפושטן כבזיון, נראה שזה ואע "פ  מפשיט ,
איסור, בזה אין הבכור, על בעודו דבש בו לשים כדי  או
שמאי בית לדעת ורק  קדוש. אינו בעלֿמום שבבכור לפי 
כמפורש  כן לעשות אסור שמעון ברבי  אלעזר רבי  ולדעת
על  החולקים וחכמים הלל בית לדעת אבל א. כד, בתמורה
(כסף ֿמשנה). כן לעשות אסרו לא שמעון, ברבי  אלעזר רבי 
קדשים  לבזיון חששו בתם אבל מום, בעל בבכור זה וכל

סובר 109)כנ"ל. בזה ואף  כן, לעשות אסרו שם בברייתא
שמעון, ברבי  אלעזר ורבי  שמאי  בית לדעת זה שכל רבינו

מותר. זה גם לחכמים אבל
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שאין 16) למדו, - ה"ד פי "ב  צו פרשת כהנים' ב 'תורת
וכל  הכפרה, את המעכבים בדברים אלא פוסלת המחשבה

מעכבים. אינם מחשבה 17)אלו ואין הקמיצה, לפני 
(ראה  השחיטה לפני  בזבח  כמו קמיצה לפני  פוסלת

הכלל). זה ד"ה - ב  יג, זבחים ההערה 18)'תוספות' ראה
הקודמת.

.ÁÁÓ‰ ÔÎÂÔlÎa B‡ el‡ ˙B„BÚ Úa‡Ó ˙Á‡a M ¿≈«¿«≈¿««≈«¿«¬≈¿À»
ÔÈ‡  el‡ ˙BLÁÓ LÏMÓ ıeÁ ˙Á‡ ‰LÁÓ«¬»»«∆∆ƒ»«¬»≈≈
MÁÓ‰ ?„ˆÈk .ÌeÏk ˙„ÒÙÓ ‰LÁn‰ d˙B‡»««¬»»«¿∆∆¿≈««¿«≈
Ìc ÁÈp‰Ï ‰˜ÈÊe ‰ÎÏB‰Â ‰Ïa˜Â ‰ËÈÁL ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»¿«»»¿»»¿ƒ»¿«ƒ««

‰ÊÚÏ ıeÁ Ô‡ÈˆB‰Ï B‡ ÁÓÏ ÂÈeÓ‡ B‡ Áf‰19, «∆«≈»¿»»¿ƒ»»¬»»
,„BÒÈ‰ „‚k ‡lL Lk‰ ÏÚ Ìc‰ ˜ÊÏ LÁL B‡∆»«ƒ¿…«»««∆∆∆…¿∆∆«¿
‰hÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡Â ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡ ÔzÏ B‡ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿«¿»¿«»¿∆«ƒ»ƒ¿«»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna ÔÈzp‰ ÌÈÓc ÔzÏ B‡ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ
B‡ ,ÔBˆÈÁÏ ÈÓÈta ÔÈzp‰ ˙‡ B‡ ÈÓÈt‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««¿ƒƒ∆«ƒ»ƒ«¿ƒƒ«ƒ
eÏÎ‡iL LÁL B‡ ,ÌÈÙÏ ˙‡hÁ‰ Ìc ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ«««»ƒ¿ƒ∆»«∆…¿
B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÏeÒt‰ ‡L B‡ ÌÈ‡ÓË Áf‰«∆«¿≈ƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ»
B‡ ,‰„BÚÏ ÔÈÏeÒt‰ ‡L B‡ ÌÈ‡ÓË ÌeÈ˜iL∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»«¿ƒ»¬»
aLÏ LÁL B‡ ,ÔÈÏeÒt‰ Ì„a Áf‰ Ìc ÚÏ¿»≈««∆«¿««¿ƒ∆»«ƒ¿…
ÛOÏ LÁL B‡ ,‡ epnÓ ÏÎ‡ÏÂ ÁÒt‰ ˙BÓˆÚ«¿«∆«¿∆¡…ƒ∆»∆»«ƒ¿…
ÏÎa  ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ B‡ ÔpÓÊÏ ıeÁ ˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿»¿»

Lk Áf‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BLÁn‰ el‡20Ì‡ ÔÎÂ . ≈««¬»¿«≈»∆«∆«»≈¿≈ƒ
ÈÏkÏ B˙È˙ ˙ÚLe ‰Án‰ ˙ˆÈÓ˜ ˙ÚLa LÁ»«ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ
ÁÈp‰Ï L‡‰ ÏÚ B˙˜ÈÊ ˙ÚLe B˙ÎÏB‰ ˙ÚLeƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ»«»≈¿«ƒ«
È‰  ıeÁÏ B‡ÈˆB‰Ï B‡ ÁÓÏ d˙BÏ B‡ dˆÓÀ̃¿»¿»»¿»»¿ƒ«¬≈

.‰Lk BÊ¿≈»

רבי19) לדעת בניגוד - ב  לה, זבחים במשנה, כחכמים
אלה. בשלושה הפוסל כאן 20)יהודה, שנמנו הדינים כל

בלי - א ולו, ב . לה, שם נשנו הנשרפת, חטאת מדיני  חוץ 
א. לה, שם בברייתא שנינו הנשרפת, חטאת דיני  מחלוקת.

.Ëe‡a k21dÈ‡  Ï‚a ‡lL ‰ÎÏB‰L , ¿»≈«¿∆»»∆…»∆∆≈»
Cl‰Ó‰Â .da ˙ÏÒBt ‰LÁn‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ÎÏB‰»»¿ƒ»≈««¬»»∆∆»¿«¿«≈
‰LÁn‰Â ,‰ÎÏB‰ BÊ È‰  CÈˆ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¬≈»»¿««¬»»
BÓB˜Óa „ÓBÚ ‡e‰Â Ìc‰ Ïa˜ ?„ˆÈk .da ˙ÏÒBt∆∆»≈«ƒ≈«»¿≈ƒ¿

ÁaÊn‰ ÏÚ B˜ÊÏ B„È ËLÙe22ËLtL ˙Úa LÁÂ , »«»¿»¿««ƒ¿≈«¿»«¿≈∆»«
Ïa˜ Ì‡ Ï‡ ;da ˙ÏÒBt ‰LÁn‰ ÔÈ‡  Ìca B„È»«»≈««¬»»∆∆»¬»ƒƒ≈
Ba CÏ‰ ‡l‡ ,ÁaÊn‰ Èa‚Ï Ba CÏ‰ ‡ÏÂ ÌÈÙa Ìc‰«»ƒ¿ƒ¿…»«¿«≈«ƒ¿≈«∆»»«

ıeÁÏ B‡ÈˆB‰Â23ıeÁÏ BÎel‰ ˙ÚLa LÁÂ , ¿ƒ«¿»«ƒ¿«ƒ«
˙ÏÒBt BÊ È‰  da ‡ˆBiÎÂ ÔÓf‰ ˙LÁÓa24. ¿«¬∆∆«¿«¿«≈»¬≈∆∆

הכ"ג.21) פ "א ברגל.22)למעלה שלא הולכה זוהי 
המזבח 23) מן ריחוק  אלא לעזרה מחוץ  לא - ב  טו, זבחים

שם). יג,24)(רש"י  שם אלעזר ורבי  תנאֿקמא מחלוקת
שם  בסוגיה גירסתנו לפי  (כסף ֿמשנה. כתנאֿקמא. ופסק  א.
החזרתו  בשעת רק  פוסלת שהמחשבה משמע  - ב  טו,
המזבח  מן המרחיקה בהולכה אבל שהרחיקו, אחרי  למזבח 
לעיני היתה אחרת גירסה ואולי  שם. רש"י  דעת וכן לא,

שם). המשנה, על בפירושו ברטנורא ראה רבינו.

ה'תשע"ט  א' אדר כ' שני יום 

     1 
הבעל,1) אחר או העובד אחר הולכת המחשבה אם יבאר

הראוי ובדבר לעבודה בהראוי  אלא מועלת המחשבה אין
לה.

.‡Ï‡ ,„BÚ‰ Á‡ ‡l‡ ˙ÎÏB‰ ‰LÁn‰ ÔÈ‡≈««¬»»∆∆∆»««»≈¬»
ÌeÏk ˙ÏÚBÓ dÈ‡ Ôaw‰ ÏÚa ˙LÁÓ2elÙ‡ . «¬∆∆«««»¿»≈»∆∆¿¬ƒ

„BÚ‰ ˙LÁÓ ‰˙È‰Â ,eÏbtL ÌÈÏÚa‰ eÚÓL»«¿«¿»ƒ∆ƒ¿¿»¿»«¬∆∆»≈
.Lk ‰Ê È‰  ‰BÎ¿»¬≈∆»≈

פי2) על אף  ישמעאל ר' ז)"תני  כב , (ויקרא רבה ובמדרש
אלא  הולך הכל אין היום כל ומחשבים יושבים שהבעלים

השוחט ". אחר

.Èe‡ ‡e‰L ÈnÓ ‡l‡ ˙ÏÚBÓ ‰LÁn‰ ÔÈ‡Â¿≈««¬»»∆∆∆»ƒƒ∆»
Èe‡ ÌB˜Óe ,‰„BÚÏ Èe‡‰ „e ,‰„BÚÏ»¬»¿»»»»»¬»¿»»
ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ ?„ˆÈk Èe‡ ‡e‰L ÈnÓ .‰„BÚÏ»¬»ƒƒ∆»≈«∆»ƒ«¿ƒ
˙ÚLa LÁÂ ,˜Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ìc‰ ÏawL ‰„BÚÏ»¬»∆ƒ≈«»ƒ»«¿»«ƒ¿«
ÏÒt ‡Ï  ÔÓf‰ ˙LÁÓ B‡ ÌB˜Ó ˙LÁÓ ‰„BÚ‰»¬»«¬∆∆»«¬∆∆«¿«…»«
Ìc‰ B˙B‡Â .‰„BÚÏ Èe‡ BÈ‡L ÈÙÏ ,BzLÁÓa¿«¬«¿¿ƒ∆≈»»¬»¿«»

‰n‡Ï CÙMÈ  B˙ˆ˜Ó ˜fL B‡ ÏawL3‡L Ì‡Â . ∆ƒ≈∆»«ƒ¿»ƒ»≈»«»¿ƒƒ¿«
‰LÁÓa Ïa˜ÈÂ ‰„BÚÏ Èe‡‰ ÊÁÈ  LÙp‰ Ìc««∆∆«¬…»»»¬»ƒ«≈¿«¬»»
ÏÒt  ‰ËÈÁL ˙ÚLa ÏeÒt‰ LÁ Ì‡ Ï‡ .‰BÎ¿»¬»ƒ»««»ƒ¿«¿ƒ»»«
BÓk ,ÔÈÏeÒÙa ‰Lk ‰ËÈÁM‰L ;BzLÁÓa¿«¬«¿∆«¿ƒ»¿≈»ƒ¿ƒ¿
 ÔÓLÏ ‡lL eOÚ Ì‡L ,˙Ba˜ LÈ .e‡aL∆≈«¿≈»¿»∆ƒ«¬∆…ƒ¿»
‰Ê Ô‰k Ìc‰ Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡a˙iL BÓk ,ÔÈLk¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒƒ≈«»…≈∆
ÏÒt  B˜Ê B‡ BÎÈÏB‰ B‡ ‰„BÚÏ Èe‡ BÈ‡L∆≈»»¬»ƒ¿»»«

f‰Èt ÏÚ Û‡Â .ÏeÒt ‡e‰L BÓLÏ e‰‡OÚ el‡k ,Á «∆«¿ƒ¬»»ƒ¿∆»¿««ƒ
ÏÒÙ k  ˜ÊÂ Ïa˜Â Lk‰ ÊÁÂ ,LÙp‰ Ìc LiL∆≈««∆∆¿»««»≈¿ƒ≈¿»«¿»ƒ¿«

Áf‰4,B˙B‡ ÏÒt ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓ ÈtÓ ‡ÏÂ . «∆«¿…ƒ¿≈«¬∆∆ƒ«≈»«
.e‡aL BÓk ,‰„BÚÏ ÏeÒt ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆»»¬»¿∆≈«¿

  

        
       

  

ששחטו  הפסולי "כל (רפ"ג)  זבחי בגמרא  ומקורו 
בבשר  נוגעי  טמאי יהיו  שלא  ובלבד  כשרה ... שחיטת
ודנו  כשר". הזבח  ושחט, עבר  א"  ומכל־מקו כו '",
את  שוחט טמא  שיהיה  בכלל יתכ היא הש "ס  מפרשי 
נאמר   א ואפילו  המזבח , יר על ששחיטתו  הזבח 
נשי עזרת הרי  בחיל, ליכנס  שמותר  בטמא ־שר שמדובר
,כ כל ארוכה  הסכי שתהיה  יתכ ואי אמה , קל"ה  ארוכה 
שהוציאוהו   וקוד בעזרה , שנטמא  לומר  שחייבי אלא 
שאינו   בטמא ־שר שמדובר ומכיו לשחוט, הספיק   מש
טומאה  קבלת  ג אי הרי  , כלי לטמא  הטומאה  אב  נעשה 

.הסכי על־ידי 
שיהיה , מצב  שבאיזה  יהודי , של מעלתו  גודל  רואי מכא
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קלה                  
         

לשחוט  יכול מהעזרה , להוציאו   וצריכי נטמא   א אפילו 
יו של כה־גדול "פר כולל , קדשי קדשי  אפילו 
עבודה  אינה  שהשחיטה  מפני  לא  זה  וכל ," הכיפורי
שלפנ"ז  בהלכות שנתבאר כפי  העיקר היא  אדרבא  חשובה ,
הזבח ", בשחיטת אלא  ליקרב   מתקדשי  הנסכי אי"

השוחט. של מעלתו  בגלל רק  אלא 
ההלכה  את שאמר חנה  ב שמואל של כוונתו   ג זוהי 
שא יהודי , של מעלתו  את להדגיש  בזר" כשרה  "שחיטה 
עבודה  שהיא  השחיטה  בעבודת לעסוק  יכול ,כה שאינו 

עיקרית.
      

לחוץ .3) יוצא והדם העזרה שברצפת יזרוק למרזב  לא ולמה
אינו  פסול שהרי  הפסול, זריקת אחר שנשאר הדם מן כשר
בצוואר  שנשאר הדם שרק  רבינו דעת שיריים? עושה
שיריים  - במזרק  שנשאר הדם אבל שיריים אינו הבהמה
שלא  שבזריקה כז, הלכה א פרק  למעלה וראה הוא.
היא  הזריקה כאן ואולי  כשר. שבמזרק  הדם גם כהלכתה

מועילה. אינה שהמחשבה מפני  הכוונה 4)כהלכתה,
הכשר  יחזור פסולים בשאר אבל שיריים, שעושה לטמא

ויקבל.

.‚ÓÚ‰ ˙ÁÓ ?„ˆÈk ‰„BÚÏ Èe‡‰ „a¿»»»»»¬»≈«ƒ¿«»…∆
dÓLÏ ˙ÈOÚpL ÈÓk BÊ È‰  dÓLÏ ‡lL dˆÓwL∆¿»»∆…ƒ¿»¬≈¿ƒ∆«¬≈ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,ÌÈBÚO‰ ÔÓ ‡È‰L ÈtÓ ;ÔÈÏÎ‡ ‰ÈÈLe¿»∆»∆¡»ƒƒ¿≈∆ƒƒ«¿ƒ¿≈

˙Ba˜ ‡LÏ Èe‡‰ c ÌÈBÚO‰5MÁÓ‰ ÔÎÂ . «¿ƒ»»»»ƒ¿»»¿»¿≈«¿«≈
˙B‡˜ ˙ÁÓa6‰Bl‰ ËwÏiL Ì„˜ ‰ÈÏÚ ‰Bl‰Â ¿ƒ¿«¿»¿«¿»»∆»…∆∆¿«≈«¿»

Èe‡‰ c dÈ‡ È‰L ,˙ÏÚBÓ BzLÁÓ ÔÈ‡ ≈«¬«¿∆∆∆¬≈≈»»»»»
‰„BÚÏ7‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .8. »¬»¿≈…«≈»∆

גורס 5) רבינו החטים. מן באות האחרות המנחות שכל
מן  יוצא דינה זו מנחה פירוש, הוא" "דחידוש שם בגמרא
באה  סוטה שמנחת פי  על ואף  השעורים, מן שבאה הכלל,
גריסים  שבאה העומר למנחת דומה אינה השעורים, מן גם
גורס  והראב "ד (רש"י ), קמח  היא סוטה מנחת אבל גסים
שאר  אבל החדשה, התבואה מן באה פירוש היא" "דחדש
שתי הקרבת עד חדשה מתבואה להביאן אסור המנחות

בשבועות. ואמרה 6)הלחם בעלה, לה שקינא סוטה מנחת
למדו  ד. במנחות לבונה. עליה יתן ולא טו) ה, (במדבר תורה
כחטאת. פסולה לשמה שלא עשאה שאם המקרא מן

לבונה.7) עליה שיש ריבה 8)מפני  שמנה, חיסר כגון
יא. בפרק  למעלה שנמנו אחרים ופסולים שמנה

.„ÌbÙpL ÁaÊÓ ?„ˆÈk ‰„BÚÏ Èe‡‰ ÌB˜Óa9 ¿»»»»¬»≈«ƒ¿≈«∆ƒ¿«
ÏÒt ‡Ï  ÌB˜Ó ˙LÁÓ B‡ ÔÓÊ ˙LÁÓ LÁÂ¿»««¬∆∆¿««¬∆∆»…»«
Èe‡ ‰zÚ ÌB˜n‰ ÔÈ‡ È‰L ,BÊ ‰LÁÓa Áf‰«∆«¿«¬»»∆¬≈≈«»«»»

‰„BÚÏ10ıeÁa ‰Án‰ ˙‡ ıÓ˜ .11˙ÚLa LÁÂ »¬»»«∆«ƒ¿»«¿»«ƒ¿«
ÔÈ‡  ÌB˜Ó ˙LÁÓ B‡ ÔÓÊ ˙LÁÓ ‰ˆÈÓ¿̃ƒ»«¬∆∆¿««¬∆∆»≈

.ÌeÏk BÊ ‰LÁÓ«¬»»¿

עליו"9) "וזבחת כ): (שמות מהכתוב  למדו נט . בזבחים

הלכה  ג פרק  למעלה (וראה חסר כשהוא ולא שלם כשהוא
אחרי10)כ"ב ). לעבודה ראוי  שיהיה פי  על ואף 

לעזרה.11)שיתקנוהו. חוץ 

.‰ÌÈ„ el‡12˙Baw‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ≈¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ«»¿»
Ìc‰ :‰Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡e13,‰ÏBÚ‰ Oe ÔÈeÓ‡‰Â ¿ƒ¿«¿»»«»¿»≈ƒ¿«»»

.˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁn‰ ÔÓ ‰Bl‰Â ıÓw‰Â¿«…∆¿«¿»ƒ«¿»«ƒ¿»

אחריהן.12) הבאות להלכות הקדמה משמשות הֿז הלכות
אותו,13) זורקים אלא הדם את מקטירים שאין פי  על אף 

אכילת  שהוא מפני  להקטרה הראויים בין רבינו אותו כלל
מזבח .

.Â:‰Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡ ÔÈ‡Â ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡ el‡Â¿≈¿ƒ«¬ƒ»¿≈»¿ƒ¿«¿»»
ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡p‰ ÔÈa ,ÌÈÁf‰ ÏkÓ ÏÎ‡p‰ Oa‰14 «»»«∆¡»ƒ»«¿»ƒ≈«∆¡»«…¬ƒ

ÌÁl‰ ÈzLe ,˙BÁn‰ ÈÈLe ,Ì„‡ ÏÎÏ ÏÎ‡p‰ ÔÈa≈«∆¡»¿»»»¿»≈«¿»¿≈«∆∆
.ÌÈt‰ ÌÁÏÂ¿∆∆«»ƒ

קלים.14) קדשים של ושוק  וחזה ואשמות חטאות בשר

.Ê‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ‡Ï ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÌÈ„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆≈»¿ƒ…«¬ƒ»¿…
˙ÙOp‰ ˙‡hÁ Oa :‰Ë˜‰Ï15‰Ó‰a ÏL BÚ‰Â , ¿«¿»»¿««»«ƒ¿∆∆¿»∆¿≈»

‰ÈÏ‡‰ BÚÓ ıeÁ ,Blk16.‰ÏÈÎ‡Ï [Èe‡] ‡e‰L À≈»«¿»∆»«¬ƒ»
ÏÈcÓe BÚa ˜c‰ ˜c‰ Ìew‰ ‡e‰Â ,‰‡n‰ Ï‡¬»«À¿»¿«¿«««»≈»«¿ƒ
˙BÓˆÚ‰ ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡ BÈ‡  Oa‰ ÔÈe BÈa≈≈«»»≈»«¬ƒ»¿≈»¬»
ÛBÚ ÏL ‰ˆBp‰Â ,ÌÈÙÏh‰Â ÌÈw‰Â ÌÈ„Èb‰Â¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ¿«»∆
L‡Â ÌÈt‚‡ ÈL‡Â ,BlL ÌBËÁ‰Â ÌÈtv‰Â¿«ƒ»¿«ƒ¿««¿∆¿»≈¬««ƒ¿…
ÌÈ˜ec‰ el‡ ÏkÓ ÌÈk‰ ˙BÓB˜Ó elÙ‡ .f‰«»»¬ƒ¿»«ƒƒ»≈«¿ƒ
,‡ˆÈÂ Ìc‰ ıaˆÈ ÈÁ‰ ÔÓ eÎzÁÈ el‡L ,Oaa«»»∆ƒ«¿¿ƒ««¿«¿≈«»¿≈≈
Èe‡ BÈ‡L c ÌÈ‡˜  ÔÈeLÁ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»¬ƒƒ¿»ƒ»»∆≈»

w‰ ÔÈÚÏ ‰ÏÈÎ‡Ï,ÔÈÏz‰Â ˜n‰ ÔÎÂ .˙Ba «¬ƒ»¿ƒ¿««»¿»¿≈«»»¿««¿ƒ
ÏÈÏM‰Â17‡ÈÏM‰Â18ezËÏBtL Oa‰Â ,ÛBÚ‰ ˙ˆÈe ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»≈«»¿«»»∆««

‡e‰Â ,BÚa ˜a„Ó ‡MÈÂ ËLÙ‰ ˙ÚLa ÔÈkq‰««ƒƒ¿«∆¿≈¿ƒ»≈À¿»»¿
˙LÁÓ ÔÈÚÏ ÔÈeLÁ ÔÈ‡ el‡ Ïk  ÏÏ‡ ‡˜p‰«ƒ¿»¬»»≈≈»¬ƒ¿ƒ¿««¬∆∆

.‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡ ÔÈ‡L „k Ô‰ È‰Â ,˙Baw‰«»¿»«¬≈≈¿»»∆≈»«¬ƒ»

אימוריה 15) הקטרת אחר בעזרה לכך המיוחד במקום כולה
האלייה".16)למזבח . שתחת "העור קכב . במשנה

האנשים 17) ורוב  השחוטה הבהמה במעי  שנמצא עובר
אותו. אוכלים ויוצא 18)אינם בו מונח  שהעובר העור

הלידה. אחר

.Ác ÏÚ B‡ „ea‡Ï „ÓBÚ‰ c ÏÚ ÔÈMÁÓe¿«¿ƒ«»»»≈¿ƒ«»»
‰ÙOÏ „ÓBÚ‰19Úa‡ Ô˙B‡Ó ˙Á‡a MÁÓ‰ . »≈ƒ¿≈»«¿«≈¿««≈»«¿«

Ú‰‰ÏÈÎ‡Ï Bkc ÔÈ‡L c ÏÎ‡Ï ÔlÎa B‡ ˙B„B »¬¿À»∆¡…»»∆≈«¿«¬ƒ»
˙LÁÓa ÔÈa ,‰Ë˜‰Ï Bkc ÔÈ‡L c ÈË˜‰Ï B‡¿«¿ƒ»»∆≈«¿¿«¿»»≈¿«¬∆∆
?„ˆÈk .Lk Áf‰  ÔÓf‰ ˙LÁÓa ÔÈa ÌB˜n‰«»≈¿«¬∆∆«¿««∆«»≈≈«
ÔÓ B‡ ÂÈeÓ‡Ó ÏÎ‡Ï B‡ Áf‰ ÌcÓ ˙BzLÏ MÁƒ≈ƒ¿ƒ««∆«∆¡…≈≈»ƒ
MÁL B‡ ,ÁÓÏ B‡ ıeÁa ‰Bl‰ ÔÓe ıÓw‰«…∆ƒ«¿»«¿»»∆ƒ≈
B‡ ıeÁa ‰Án‰ ÈÈMÓ B‡ Áf‰ OaÓ ÈË˜‰Ï¿«¿ƒƒ¿««∆«ƒ¿»≈«ƒ¿»«
B‡ ÏÎ‡Ï LÁ Ì‡ ÔÎÂ .Lk Áf‰ È‰  ÁÓÏ¿»»¬≈«∆«»≈¿≈ƒ»«∆¡…
B‡ ˜n‰Â ÔÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe BÚ‰ ÔÓ ÈË˜‰Ï¿«¿ƒƒ»ƒ»¬»¿«ƒƒ¿«»»
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שאין 16) למדו, - ה"ד פי "ב  צו פרשת כהנים' ב 'תורת
וכל  הכפרה, את המעכבים בדברים אלא פוסלת המחשבה

מעכבים. אינם מחשבה 17)אלו ואין הקמיצה, לפני 
(ראה  השחיטה לפני  בזבח  כמו קמיצה לפני  פוסלת

הכלל). זה ד"ה - ב  יג, זבחים ההערה 18)'תוספות' ראה
הקודמת.

.ÁÁÓ‰ ÔÎÂÔlÎa B‡ el‡ ˙B„BÚ Úa‡Ó ˙Á‡a M ¿≈«¿«≈¿««≈«¿«¬≈¿À»
ÔÈ‡  el‡ ˙BLÁÓ LÏMÓ ıeÁ ˙Á‡ ‰LÁÓ«¬»»«∆∆ƒ»«¬»≈≈
MÁÓ‰ ?„ˆÈk .ÌeÏk ˙„ÒÙÓ ‰LÁn‰ d˙B‡»««¬»»«¿∆∆¿≈««¿«≈
Ìc ÁÈp‰Ï ‰˜ÈÊe ‰ÎÏB‰Â ‰Ïa˜Â ‰ËÈÁL ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»¿«»»¿»»¿ƒ»¿«ƒ««

‰ÊÚÏ ıeÁ Ô‡ÈˆB‰Ï B‡ ÁÓÏ ÂÈeÓ‡ B‡ Áf‰19, «∆«≈»¿»»¿ƒ»»¬»»
,„BÒÈ‰ „‚k ‡lL Lk‰ ÏÚ Ìc‰ ˜ÊÏ LÁL B‡∆»«ƒ¿…«»««∆∆∆…¿∆∆«¿
‰hÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡Â ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡ ÔzÏ B‡ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿«¿»¿«»¿∆«ƒ»ƒ¿«»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna ÔÈzp‰ ÌÈÓc ÔzÏ B‡ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ
B‡ ,ÔBˆÈÁÏ ÈÓÈta ÔÈzp‰ ˙‡ B‡ ÈÓÈt‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««¿ƒƒ∆«ƒ»ƒ«¿ƒƒ«ƒ
eÏÎ‡iL LÁL B‡ ,ÌÈÙÏ ˙‡hÁ‰ Ìc ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ«««»ƒ¿ƒ∆»«∆…¿
B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÏeÒt‰ ‡L B‡ ÌÈ‡ÓË Áf‰«∆«¿≈ƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ»
B‡ ,‰„BÚÏ ÔÈÏeÒt‰ ‡L B‡ ÌÈ‡ÓË ÌeÈ˜iL∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»«¿ƒ»¬»
aLÏ LÁL B‡ ,ÔÈÏeÒt‰ Ì„a Áf‰ Ìc ÚÏ¿»≈««∆«¿««¿ƒ∆»«ƒ¿…
ÛOÏ LÁL B‡ ,‡ epnÓ ÏÎ‡ÏÂ ÁÒt‰ ˙BÓˆÚ«¿«∆«¿∆¡…ƒ∆»∆»«ƒ¿…
ÏÎa  ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ B‡ ÔpÓÊÏ ıeÁ ˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿»¿»

Lk Áf‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BLÁn‰ el‡20Ì‡ ÔÎÂ . ≈««¬»¿«≈»∆«∆«»≈¿≈ƒ
ÈÏkÏ B˙È˙ ˙ÚLe ‰Án‰ ˙ˆÈÓ˜ ˙ÚLa LÁ»«ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ
ÁÈp‰Ï L‡‰ ÏÚ B˙˜ÈÊ ˙ÚLe B˙ÎÏB‰ ˙ÚLeƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ»«»≈¿«ƒ«
È‰  ıeÁÏ B‡ÈˆB‰Ï B‡ ÁÓÏ d˙BÏ B‡ dˆÓÀ̃¿»¿»»¿»»¿ƒ«¬≈

.‰Lk BÊ¿≈»

רבי19) לדעת בניגוד - ב  לה, זבחים במשנה, כחכמים
אלה. בשלושה הפוסל כאן 20)יהודה, שנמנו הדינים כל

בלי - א ולו, ב . לה, שם נשנו הנשרפת, חטאת מדיני  חוץ 
א. לה, שם בברייתא שנינו הנשרפת, חטאת דיני  מחלוקת.

.Ëe‡a k21dÈ‡  Ï‚a ‡lL ‰ÎÏB‰L , ¿»≈«¿∆»»∆…»∆∆≈»
Cl‰Ó‰Â .da ˙ÏÒBt ‰LÁn‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ÎÏB‰»»¿ƒ»≈««¬»»∆∆»¿«¿«≈
‰LÁn‰Â ,‰ÎÏB‰ BÊ È‰  CÈˆ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¬≈»»¿««¬»»
BÓB˜Óa „ÓBÚ ‡e‰Â Ìc‰ Ïa˜ ?„ˆÈk .da ˙ÏÒBt∆∆»≈«ƒ≈«»¿≈ƒ¿

ÁaÊn‰ ÏÚ B˜ÊÏ B„È ËLÙe22ËLtL ˙Úa LÁÂ , »«»¿»¿««ƒ¿≈«¿»«¿≈∆»«
Ïa˜ Ì‡ Ï‡ ;da ˙ÏÒBt ‰LÁn‰ ÔÈ‡  Ìca B„È»«»≈««¬»»∆∆»¬»ƒƒ≈
Ba CÏ‰ ‡l‡ ,ÁaÊn‰ Èa‚Ï Ba CÏ‰ ‡ÏÂ ÌÈÙa Ìc‰«»ƒ¿ƒ¿…»«¿«≈«ƒ¿≈«∆»»«

ıeÁÏ B‡ÈˆB‰Â23ıeÁÏ BÎel‰ ˙ÚLa LÁÂ , ¿ƒ«¿»«ƒ¿«ƒ«
˙ÏÒBt BÊ È‰  da ‡ˆBiÎÂ ÔÓf‰ ˙LÁÓa24. ¿«¬∆∆«¿«¿«≈»¬≈∆∆

הכ"ג.21) פ "א ברגל.22)למעלה שלא הולכה זוהי 
המזבח 23) מן ריחוק  אלא לעזרה מחוץ  לא - ב  טו, זבחים

שם). יג,24)(רש"י  שם אלעזר ורבי  תנאֿקמא מחלוקת
שם  בסוגיה גירסתנו לפי  (כסף ֿמשנה. כתנאֿקמא. ופסק  א.
החזרתו  בשעת רק  פוסלת שהמחשבה משמע  - ב  טו,
המזבח  מן המרחיקה בהולכה אבל שהרחיקו, אחרי  למזבח 
לעיני היתה אחרת גירסה ואולי  שם. רש"י  דעת וכן לא,

שם). המשנה, על בפירושו ברטנורא ראה רבינו.

ה'תשע"ט  א' אדר כ' שני יום 

     1 
הבעל,1) אחר או העובד אחר הולכת המחשבה אם יבאר

הראוי ובדבר לעבודה בהראוי  אלא מועלת המחשבה אין
לה.

.‡Ï‡ ,„BÚ‰ Á‡ ‡l‡ ˙ÎÏB‰ ‰LÁn‰ ÔÈ‡≈««¬»»∆∆∆»««»≈¬»
ÌeÏk ˙ÏÚBÓ dÈ‡ Ôaw‰ ÏÚa ˙LÁÓ2elÙ‡ . «¬∆∆«««»¿»≈»∆∆¿¬ƒ

„BÚ‰ ˙LÁÓ ‰˙È‰Â ,eÏbtL ÌÈÏÚa‰ eÚÓL»«¿«¿»ƒ∆ƒ¿¿»¿»«¬∆∆»≈
.Lk ‰Ê È‰  ‰BÎ¿»¬≈∆»≈

פי2) על אף  ישמעאל ר' ז)"תני  כב , (ויקרא רבה ובמדרש
אלא  הולך הכל אין היום כל ומחשבים יושבים שהבעלים

השוחט ". אחר

.Èe‡ ‡e‰L ÈnÓ ‡l‡ ˙ÏÚBÓ ‰LÁn‰ ÔÈ‡Â¿≈««¬»»∆∆∆»ƒƒ∆»
Èe‡ ÌB˜Óe ,‰„BÚÏ Èe‡‰ „e ,‰„BÚÏ»¬»¿»»»»»¬»¿»»
ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ ?„ˆÈk Èe‡ ‡e‰L ÈnÓ .‰„BÚÏ»¬»ƒƒ∆»≈«∆»ƒ«¿ƒ
˙ÚLa LÁÂ ,˜Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ìc‰ ÏawL ‰„BÚÏ»¬»∆ƒ≈«»ƒ»«¿»«ƒ¿«
ÏÒt ‡Ï  ÔÓf‰ ˙LÁÓ B‡ ÌB˜Ó ˙LÁÓ ‰„BÚ‰»¬»«¬∆∆»«¬∆∆«¿«…»«
Ìc‰ B˙B‡Â .‰„BÚÏ Èe‡ BÈ‡L ÈÙÏ ,BzLÁÓa¿«¬«¿¿ƒ∆≈»»¬»¿«»

‰n‡Ï CÙMÈ  B˙ˆ˜Ó ˜fL B‡ ÏawL3‡L Ì‡Â . ∆ƒ≈∆»«ƒ¿»ƒ»≈»«»¿ƒƒ¿«
‰LÁÓa Ïa˜ÈÂ ‰„BÚÏ Èe‡‰ ÊÁÈ  LÙp‰ Ìc««∆∆«¬…»»»¬»ƒ«≈¿«¬»»
ÏÒt  ‰ËÈÁL ˙ÚLa ÏeÒt‰ LÁ Ì‡ Ï‡ .‰BÎ¿»¬»ƒ»««»ƒ¿«¿ƒ»»«
BÓk ,ÔÈÏeÒÙa ‰Lk ‰ËÈÁM‰L ;BzLÁÓa¿«¬«¿∆«¿ƒ»¿≈»ƒ¿ƒ¿
 ÔÓLÏ ‡lL eOÚ Ì‡L ,˙Ba˜ LÈ .e‡aL∆≈«¿≈»¿»∆ƒ«¬∆…ƒ¿»
‰Ê Ô‰k Ìc‰ Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡a˙iL BÓk ,ÔÈLk¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒƒ≈«»…≈∆
ÏÒt  B˜Ê B‡ BÎÈÏB‰ B‡ ‰„BÚÏ Èe‡ BÈ‡L∆≈»»¬»ƒ¿»»«

f‰Èt ÏÚ Û‡Â .ÏeÒt ‡e‰L BÓLÏ e‰‡OÚ el‡k ,Á «∆«¿ƒ¬»»ƒ¿∆»¿««ƒ
ÏÒÙ k  ˜ÊÂ Ïa˜Â Lk‰ ÊÁÂ ,LÙp‰ Ìc LiL∆≈««∆∆¿»««»≈¿ƒ≈¿»«¿»ƒ¿«

Áf‰4,B˙B‡ ÏÒt ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓ ÈtÓ ‡ÏÂ . «∆«¿…ƒ¿≈«¬∆∆ƒ«≈»«
.e‡aL BÓk ,‰„BÚÏ ÏeÒt ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆»»¬»¿∆≈«¿

  

        
       

  

ששחטו  הפסולי "כל (רפ"ג)  זבחי בגמרא  ומקורו 
בבשר  נוגעי  טמאי יהיו  שלא  ובלבד  כשרה ... שחיטת
ודנו  כשר". הזבח  ושחט, עבר  א"  ומכל־מקו כו '",
את  שוחט טמא  שיהיה  בכלל יתכ היא הש "ס  מפרשי 
נאמר   א ואפילו  המזבח , יר על ששחיטתו  הזבח 
נשי עזרת הרי  בחיל, ליכנס  שמותר  בטמא ־שר שמדובר
,כ כל ארוכה  הסכי שתהיה  יתכ ואי אמה , קל"ה  ארוכה 
שהוציאוהו   וקוד בעזרה , שנטמא  לומר  שחייבי אלא 
שאינו   בטמא ־שר שמדובר ומכיו לשחוט, הספיק   מש
טומאה  קבלת  ג אי הרי  , כלי לטמא  הטומאה  אב  נעשה 

.הסכי על־ידי 
שיהיה , מצב  שבאיזה  יהודי , של מעלתו  גודל  רואי מכא
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קלו                 
         

˙LÁÓa ÔÈa ÔÓÊ ˙LÁÓa ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÏ‡‰»¬»¿«≈»∆≈¿«¬∆∆¿«≈¿«¬∆∆
ÌÈtÓ ÏÎ‡Ï LÁ Ì‡ ÔÎÂ .Lk Áf‰  ÌB˜Ó»«∆«»≈¿≈ƒ»«∆¡…ƒ»ƒ
Ô‰ È‰  ÁÓÏ B‡ ıeÁa ÔÈÙOp‰ ÌÈÈÚOe¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ«¿»»¬≈≈

ÌÈLk20.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿≈…«≈»∆

שסופו 19) לדבר אלא לשורפו, שמצוה לדבר הכוונה אין
קיים. עודנו הוא עליו שמחשב  ובשעה ליאבד, או להישרף 

כלום".20) ולא עשה לא ובשריפתם פרים באכילת "חישב 
שאינם  בדברים אכילה מחשבת בדיני  עומדים אנו כאן
חישב  אבל כאן, זה דין של מקומו ולכן לאכילה ראויים
יג. בפרק  אלא כאן מקומו אין מצוותם, היא שזו בשריפתם,

.ËÈe‡‰ cÓ ÔÈÏeÒt‰ B‡ ÌÈ‡Óh‰ eÏÎ‡iL LÁ»«∆…¿«¿≈ƒ«¿ƒƒ»»»»
cÓ ÔÈÏeÒt‰ B‡ ÌÈ‡Óh‰ eÈË˜iL B‡ ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»∆«¿ƒ«¿≈ƒ«¿ƒƒ»»
Áf‰  ‰Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊÏ ıeÁ ‰Ë˜‰Ï Èe‡‰»»¿«¿»»ƒ¿«¬ƒ»¿«¿»»«∆«

Ïebt21e‡aL BÓk ,22‰Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ıeÁ . ƒ¿∆≈«¿ƒ¿¬ƒ»¿«¿»»
ÏeÒt ‰Ê È‰ 23.Ïebt BÈ‡Â ¬≈∆»¿≈ƒ

טמאים 21) שאכילת מפני  והטעם, כרת, חייב  והאוכלו
פוסלת. באכילתם המחשבה ולפיכך אכילה, נקראת ופסולים

פיגול.22) היא לזמנו חוץ  שמחשבת א, ואין 23)בהלכה
אכילתו. על כרת חייבים

.È‰˙eÁt ‰Ë˜‰ ‡ÏÂ ,˙ÈfkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡≈¬ƒ»¿»ƒ««ƒ¿…«¿»»¿»
‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ cÓ ÏÎ‡Ï MÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ .˙ÈfkÓƒ««ƒ¿ƒ»«¿«≈∆¡…ƒ»»»»«¬ƒ»
Èe‡‰ cÓ ÈË˜‰Ï LÁL B‡ ˙ÈÊkÓ ˙BÁt»ƒ¿«ƒ∆»«¿«¿ƒƒ»»»»
ÔÈa ÔÓÊ ˙LÁÓa ÔÈa ,˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰Ë˜‰Ï¿«¿»»»ƒ¿«ƒ≈¿«¬∆∆¿«≈
˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï MÁ .Lk Áf‰  ÌB˜Ó ˙LÁÓa¿«¬∆∆»«∆«»≈ƒ≈∆¡…«¬ƒ«ƒ
ÏÎ‡Ï LÁL B‡ ,ıeÁa ˙ÈÊ ÈˆÁk ÈË˜‰Ïe ıeÁa«¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ«∆»«∆¡…
Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÈË˜‰Ïe ‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊ Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ««¿«¬ƒ»¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ««

Ê‰Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L ;Lk Áf‰  ‰Ë˜‰ ÔÓ¿««¿»»«∆«»≈∆≈¬ƒ»¿«¿»»
:Ó‡Â ‰ÏÈÎ‡ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒƒƒ¿¬ƒ»¿»«
el‡ È‰  ˙ÈÊ ÈˆÁ L‡‰ ÏÎ‡˙Â ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡iL∆…««¬ƒ«ƒ¿…«»≈¬ƒ«ƒ¬≈≈
B‡ ÏÎ‡Ï MÁ .‡e‰ „Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÔBLÏ ;ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ»∆»ƒ≈∆¡…
Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ LÁÂ ÊÁÂ ,˙ÈÊ ÈˆÁk ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿»«¿»««¬ƒ«ƒ«≈
ÏÎ‡Ï LÁ .ÔÈÙËˆÓ el‡ È‰  ‰LÁn‰ d˙B‡a¿»««¬»»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ»«∆¡…
ÔÈa ,˙ÈÊ ÈˆÁk ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡zLÂ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ¿∆…«¿≈»«»«¬ƒ«ƒ≈
el‡ È‰  ÔÓÊ ˙LÁÓa ÔÈa ÌB˜Ó ˙LÁÓa¿«¬∆∆»≈¿«¬∆∆¿«¬≈≈

‡e‰ „Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÌML ;ÔÈÙËˆÓ24˙ÈÊk ÏÚ LÁ . ƒ¿»¿ƒ∆≈¬ƒ»∆»»««¿«ƒ
ÏÎ‡Ï LÁ .ÔÈÙËˆÓ eÏ‡ È‰  ÌÈL e‰eÏÎ‡iL∆…¿¿«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ»«∆¡…

Òt ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ˙BÈa ˙ÈÊk25.ÛËˆÓ ‰Ê È‰  ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»¬≈∆ƒ¿»≈
‰˜ÈÊ ˙ÚLe ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï ‰ÁÈÊ ˙ÚLa LÁ»«ƒ¿«¿ƒ»∆¡…«¬ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»
˙LÁÓa ÔÈa ,ÔÈÙËˆÓ el‡ È‰  ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï∆¡…«¬ƒ«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ≈¿«¬∆∆
˙ÈÊk ÏÚ LÁ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÓf‰ ˙LÁÓa ÔÈa ÌB˜n‰26 «»≈¿«¬∆∆«¿«¿≈ƒ»««¿«ƒ

Úa‡L ;‰ÎÏB‰ ˙ÚLa ˙ÈÊk ÏÚÂ ‰Ïa˜ ˙ÚLaƒ¿««»»¿«¿«ƒƒ¿«»»∆«¿«
LÁ .˙Á‡ ‰„BÚk Ô‰ È‰Â ˙BÙËˆÓ ˙B„BÚ‰»¬ƒ¿»¿«¬≈≈«¬»««»«
‰Bl‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ıÓw‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒƒ«…∆¿«¬ƒ«ƒƒ«¿»
‰ÁnÏ ıÓw‰ ÌÚ ‰Bl‰L ;ÔÈÙËˆÓ el‡ È‰ ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ∆«¿»ƒ«…∆«ƒ¿»
ÔÓ ˙ÈÊk ÈË˜‰Ï LÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁfÏ ÔÈeÓ‡k»≈ƒ«∆«¿ƒ»ƒ»«¿«¿ƒ¿«ƒƒ
.‡a˙pL BÓk ,Ïebt ‰Ê È‰  BpÓÊÏ ıeÁ ‰Bl‰«¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿∆ƒ¿»≈

,ÁÓÏ B‡ ıeÁa Blk Áf‰ Ìc ˜ÊÏ MÁÓ‰ „Á‡∆»«¿«≈ƒ¿…««∆«À«¿»»
ÔÂÈk  ÁÓÏ B‡ ıeÁa BÓc ˙ˆ˜Ó ˜ÊÏ LÁL B‡∆»«ƒ¿…ƒ¿»»«¿»»≈»

ÏÒt Ìc‰ ÔÓ ‰Èf‰ È„k ÏÚ LÁL27. ∆»««¿≈«»»ƒ«»»«

(מלכי24) שנאמר אכילה, נקראת כלבים שאכילת םֿב מפני 
הכלבים. יאכלו איזבל ואת י ): שלוש 25)ט , אכילת זמן

משנה).26)ביצים. (כסף  זית" "כחצי  להיות: צריך
פיגול.27) - כדינו ולמחר פסול, - כדינו בחוץ  כלומר,

ה'תשע"ט  א' אדר כ"א שלישי יום 

     1 
השם.1) שינוי  במחשבת שנשחטו הזבחים יבאר

.‡ÌÈÁf‰ Ïk2ÔÈa ,ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓa eËÁLpL »«¿»ƒ∆ƒ¿¬¿«¬∆∆ƒ«≈≈
eaˆ ˙Ba˜a ÔÈa „ÈÁÈ ˙Ba˜a3‡l‡ ,ÌÈLk  ¿»¿¿»ƒ≈¿»¿¿ƒ¿≈ƒ∆»

‰BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡lL4˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ; ∆…»«¿»ƒ¿≈»ƒ««»
ÈepL ˙LÁÓa eOÚ Ì‡L ,ÁÒt‰ÂÔÈÏeÒt  ÌM‰5. ¿«∆«∆ƒ«¬¿«¬∆∆ƒ«≈¿ƒ

˙ÚLa B‡ ‰ËÈÁL ˙ÚLa Áf‰ ÌL ‰pLÓ‰ „Á‡Â¿∆»«¿«∆≈«∆«ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
‰˜ÈÊa B‡ ‰ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ‰Ïa˜6e‡aL BÓk ,7. «»»ƒ¿«»»ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

ÌLÏ ‰ÏBÚ ËÁML ÔB‚k ?‰BÁ ÌLÏ eÏÚ ‡Ï „ˆÈk≈«…»¿≈»¿∆»«»¿≈
Ì‰L ‰ÏBÚ ÌeMÓ ‡Ï ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï  ÌÈÓÏL¿»ƒ…»¿»«¿»ƒ…ƒ»∆≈
‡È‰Ï ÔÈiÁ ‡l‡ ,ÌÈÓÏL ÌeMÓ ‡ÏÂ da ÔÈiÁ«»ƒ»¿…ƒ¿»ƒ∆»«»ƒ¿»ƒ
ÔBÚÓL ÌLÏ Ôe‡ ˙ÏBÚ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .Á‡ ÁÊ8 ∆««≈¿≈ƒ»««¿≈¿≈ƒ¿
ÌÈc ‰na .ÔBÚÓLÏ ‡ÏÂ Ôe‡Ï ‡Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï …»¿»…ƒ¿≈¿…¿ƒ¿«∆¿»ƒ
‰ÚË Ì‡ Ï‡ ;ÔB„Êa Áf‰ ÌL ˜ÚLk ?ÌÈeÓ‡9 ¬ƒ¿∆»«≈«∆«¿»¬»ƒ»»
‰È˙B„BÚ Ïk ‰OÚÂ ,‡È‰ ÌÈÓÏL ‰ÏBÚ‰ BfL ‰n„Â¿ƒ»∆»»¿»ƒƒ¿»»»¬∆»
ÔÎÂ .‰BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ  ÌÈÓÏL ÌLÏ¿≈¿»ƒ»¿»«¿»ƒ¿≈»¿≈
ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓa Ô‡OÚL ÁÒt‰Â ˙‡hÁ‰««»¿«∆«∆¬»»¿«¬∆∆ƒ«≈
.‰È˜Ú dÈ‡  ˙eÚËa ‰È˜ÚL .ÌÈLk  ˙eÚËa¿»¿≈ƒ∆¬ƒ»¿»≈»¬ƒ»

ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ10˙LÁÓa dÓ„ ‰vnL B‡ d˜ÏnL ¿≈«»∆¿»»∆ƒ»»»¿«¬∆∆
˙‡hÁÂ .ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,‰Lk  ÌM‰ ÈepLƒ«≈¿≈»¿…»¿»«¿»ƒ¿««

‰ÏeÒt  ÛBÚ‰11. »¿»

ב .2) זבחים השם)3)משנה (שינוי  קודש שינוי  ד. שם
ששינוי כתב , שם המשנה על בפירושו (רבינו בציבור ישנו
כאן, בו חזר כנראה חובה, לשם עלו ציבור בקרבנות השם
ר' תוספות ראה בגמרא. מקומות לכמה מנוגד שזה מפני 

וצ "ע ). שם. איגר מפרש.4)עקיבא שם.5)לקמן משנה
ג. הלכה ראה המקרא, מן זה דין דרשו ז: שם ובגמרא

יג.6) שם ד.7)משנה הלכה יג פרק  זה 8)למעלה
והולכה  קבלה בשחיטה, ופוסל בעלים" "שינוי  נקרא
זריקה  בשעת בחישב  או אחר לשם דמו לזרוק  עלֿמנת
אחר  לשם והולכה קבלה שחיטה אבל אחר, לשם שזורק 
ראה  ס :), ופסחים ד. (שם חובה לשם ועלו כשרים

כאן. ֿ 9)משנהֿלמלך (הכסף  כרבא פסק  מט . מנחות
עומדת  עב : פסחים דגמרא סתמא וגם "רבא") גורס  משנה

זו. נעשית 10)בשיטה שהיא אע "פ  סד: זבחים משנה
בהמה. כחטאת שם.11)למעלה

.ÔÎÂ12ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓa eOÚpL ˙BÁn‰ Ïk ¿≈»«¿»∆«¬¿«¬∆∆ƒ«≈
‡ËBÁ ˙ÁnÓ ıeÁ ;ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡ÏÂ ,˙BLk ¿≈¿…»«¿»ƒƒƒ¿«≈
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˙B‡˜ ˙ÁÓe13˙B„BÚ Úa‡Ó ˙Á‡a LÁ Ì‡L ,14 ƒ¿«¿»∆ƒ»«¿««≈«¿«¬
ÌM‰ ÈepL .˙BÏeÒt  ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓ Ô‰lL∆»∆«¬∆∆ƒ«≈¿ƒ«≈
˙ÁÓ ÌLÏ ‰„ ˙ÁÓ ıÓwL ÔB‚k ?„ˆÈk ‰ÁÓa¿ƒ¿»≈«¿∆»«ƒ¿«¿»»¿≈ƒ¿«

˙LÁÓ B‡ ,‡ËBÁ15ÌLÏ ˙ÁÓ B‡ ,˙ÁÓ ÌLÏ ≈«¿∆∆¿≈«¬««¬«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙LÁÓ«¿∆∆¿≈…«≈»∆

ב .12) כחטאת,13)מנחות דינן אלו שתי  סוטה, מנחת
ההלכה. בסוף  רבינו שמסיים בכלי14)כמו נתינה קמיצה,

וראה  יב . שם (משנה המזבח  על הקטרה הולכה, שרת,
ו). הלכה יג פרק  ומחבת,15)למעלה מרחשת דיני  פרטי 

הקרבנות. מעשה מהלכות יג בפרק  נתבארו

.‚,‰BÎ dÈ‡L ‰LÁÓ ÌÈL„˜a MÁÏ eÒ‡»¿«≈¿»»ƒ«¬»»∆≈»¿»
‡a˙iL BÓk16BÓLÏ ‡lL BËÁML ÁÊ ,CÎÈÙÏ . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆«∆¿»∆…ƒ¿

ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,dÓLÏ ‡lL dˆÓwL ‰ÁÓ B‡ƒ¿»∆¿»»∆…ƒ¿»≈¿»≈
elÙ‡ .ÔÓLÏ ˙B„BÚ ‡L ÌÈÏL‰Ï iÁ  ‰‚‚Laƒ¿»»«»¿«¿ƒ¿»¬ƒ¿»¬ƒ
˜ÊÏ iÁ  ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓa CÈÏB‰Â Ïa˜Â ËÁL»«¿ƒ≈¿ƒ¿«¬∆∆ƒ«≈«»ƒ¿…

‰BÎ ‰LÁÓa17˙‡hÁ‰ ÔÈ„ ‰pzL ‰Ó ÈtÓe . ¿«¬»»¿»ƒ¿≈»ƒ¿«»ƒ««»
˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓ ÔÈ„Â ,ÌÈÁf‰ ÏkÓ ÁÒt‰Â¿«∆«ƒ»«¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«

e˙k‰ Ì‰ÈÏÚ ÔiÚL ÈtÓ ?˙BÁn‰ ÏkÓ ˙B‡˜18. ¿»ƒ»«¿»ƒ¿≈∆ƒ≈¬≈∆«»
 ˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ :˙‡hÁa ÓB‡ ‡e‰ È‰¬≈≈¿«»¿»«…»¿«»
‰È˙B„BÚ ‡L ÔÎÂ .˙‡hÁ ÌLÏ ‰ËÈÁL ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»¿≈«»¿≈¿»¬∆»
B˙B‡ ÌLÏ ‰OÚzL  B˙‡hÁ ÏÚ :Ó‡Â .dÓLÏƒ¿»¿∆¡«««»∆≈»∆¿≈
.‰ÈÏÚa ÌLÏ ‰È‰zL  ÂÈÏÚ tÎÂ :Ó‡Â .‡ËÁ‰«≈¿¿∆¡«¿ƒ∆»»∆ƒ¿∆¿≈¿»∆»
Ïk ‰È‰zL  EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ ÁÒt ˙ÈOÚÂ :ÁÒÙa Ó‡Â¿∆¡«¿∆«¿»ƒ»∆««»¡…∆∆ƒ¿∆»
‡e‰ ÁÒt ÁÊ ÌzÓ‡Â :Ó‡Â .ÁÒt ÌLÏ B˙iOÚ¬ƒ»¿≈∆«¿∆¡««¬«¿∆∆«∆«
BÓL ‰pL Ì‡ ‡‰ .ÁÒt ÌLÏ B˙ÁÈÊ ‰È‰zL  ÈÈÏ«»∆ƒ¿∆¿ƒ»¿≈∆«»ƒƒ»¿
:ÓB‡ ‡e‰ ‡ËBÁ ˙ÁÓe .ÏeÒt  ÂÈÏÚa ÌL B‡≈¿»»»¿ƒ¿«≈≈
˙‡˜ ˙ÁÓ Èk :Ó‡ ‰ËBÒ ˙ÁÓe ,‡È‰ ‰ÁÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»∆¡«ƒƒ¿«¿»…

ÔÓLÏ Ô‰ÈOÚÓ Ïk eÈ‰iL  ‡È‰19. ƒ∆ƒ¿»«¬≈∆ƒ¿»

  

       
        

  

"חייב הראשונה  בעבודה  כבר נפסל שהקרב אע "פ כלומר,
שלוש  עשה   א ואפילו  ,"לשמ העבודות שאר  להשלי
במחשבה  לזרוק  "חייב   הש שינוי  במחשבת עבודות
לשמה . שתהיה  ועבודה  עבודה  כל על חיוב  ישנו  כי  נכונה ",
לעולה ) (שקודמת בחטאת הדי יהיה  מה  בזה , לחקור ויש 
כל  קודמי אז  ג  הא ונפסלה , לשמה  שלא  ששחטה 
שאר  לאחר אפשר שנפסלה  שכיו או  לעולה  עבודותיה 
רק  שייכת זו  שחקירה  ולהעיר העולה . לאחרי  עבודותיה 
בקדימה  משא "כ  , נוס די מצד  לעולה  שקדמה  לחטאת
העומר  קדימת כמו  ,הקרב חיוב   עצ מצד  המוכרחת
שא פשוט , הכבשי לשני   הלח שתי  עמו , הבא  לכבש 
 שכ ומסתבר כדינו . ההקרבה  סדר נשאר בשחיטה  נפסל

בדבר. לעיי ויש  לעולה , החטאת בקדימת הדי

זו  מהלכה  וההוראה  , האד בנפש   ג ישנו  הקרבנות עניי
אלא  עוד  ולא  כדבעי , שלא  היה   מסויי פרט  א  שג היא 
שלא  נעשו  העבודות שרוב  עד   ענייני וכמה  בכמה  שנכשל
להיות  חייב   אחר־כ שבא  העניי  מכל־מקו כדבעי ,

נכונה ". "במחשבה 
      

הערות.16) שם ראה א, הלכה יח  פרק  מימרא 17)לקמן
ז: שם רבא ביותר.18)של עליהם ז.19)הזהיר שם

ד. ומנחות

.„dËÁML ÔB‚k ,Á‡ ÁÊ ÌLÏ dËÁML ˙‡hÁ«»∆¿»»¿≈∆««≈¿∆¿»»
 ÌÈÓÏL ÌLÏ B‡ ÌL‡ ÌLÏ B‡ ‰ÏBÚ ÌLÏ¿≈»¿≈»»¿≈¿»ƒ
 ÔÈlÁ ÌLÏ dËÁL Ì‡ Ï‡ .e‡aL BÓk ,‰ÏeÒt¿»¿∆≈«¿¬»ƒ¿»»¿≈Àƒ

‰Lk BÊ È‰20ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,21. ¬≈¿≈»¿…»¿»«¿»ƒ

מו:20) שם.21)זבחים אביי  של כפירושו

.‰ÔÈÏlÁÓ ÌÈL„w‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«√»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈL„˜ ÔÈÏlÁÓ ÔÈlÁ‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„˜22. »»ƒ¿≈«Àƒ¿«¿ƒ»»ƒ

הלכה 22) הוא שהדין סובר ורבינו מהכתוב . זה למדו שם
רבינו  הקדמת ראה הכתוב . על והסמיכוהו מסיני , למה

הדינים. מחלקי  א חלק  המשנה על לפירושו

.Â˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰‡aL ÔB‚k ,Á‡ ‡ËÁ ÌLÏ dËÁL¿»»¿≈≈¿«≈¿∆»»«¬ƒ«
‰ÏeÒt  Ìc ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ dËÁLe ÏÁ23. ≈∆¿»»«¬ƒ«»¿»

ט :23) שם דרבא, בריה אחא כרב 

.ÊelÙ‡ ,˙‡hÁ iÁÓ ‡e‰L Á‡ Ì„‡ ÌLÏ dËÁL¿»»¿≈»»«≈∆¿À»«»¬ƒ
‰Úe˜ dÈ‡L ˙‡hÁ24‰ÏeÒt BÊ È‰ 25. «»∆≈»¿»¬≈¿»

ויורד.24) עולה קרבן שמביא למקדש טמא נכנס  אם כגון
מדוכא  ועני  עופות, שני  - ועני  בהמה. מביא - עשיר היינו,

סולת. נפשטה.25)– שלא שם רבא של בעיא

.Á ‰ÏBÚ iÁÓ ‡e‰L „Á‡ ÌLÏ dËÁL Ì‡ Ï‡¬»ƒ¿»»¿≈∆»∆¿À»»
‰Lk BÊ È‰26ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,27 ÂÈÏÚ tÎÂ . ¬≈¿≈»¿…»¿»«¿»ƒ¿ƒ∆»»

B˙BÓk ˙‡hÁ iÁÓ ‡e‰L BÁ ÏÚ ‡ÏÂ28. ¿…«¬≈∆¿À»«»¿

"רב ".26) גורסים ויש ג: שם רבא של רבינו 27)מימרא
שכל  רבינו, דעת ד. שבהלכה חולין לשם לדין זה מדמה
שנשנו  דברים מהששה שינוי  בהן שיש המחשבות אלו
לא  החטאת, את פוסלות שאינן אלו אפילו שם, במשנה
שם. אביי  מדברי  לדייק  יש וכן חובה. לשם עלתה

ולא 28) עליו" "וכפר מהכתוב  למדנו בעלים שינוי  פירוש,
כמותו, חטאת מחוייב  שהוא חבירו, ומשמעות חבירו. על
נפסלה. לא - חטאת מחוייב  שאינו אדם לשם שחט  אם אבל

.Ë‰Lk  ˙Ó ÌLÏ dËÁL29‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,30 ¿»»¿≈≈¿≈»¿…»¿»
ÈÓ ÌLÏ dËÁL .ÌÈ˙nÏ ‰tk ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ∆≈«»»«≈ƒ¿»»¿≈ƒ
‡ÏÂ ‰ÏBÚ ‡ÏÂ ˙‡hÁ ‡Ï ,ÏÏk Ôa˜ iÁÓ BÈ‡L∆≈¿À»»¿»¿»…«»¿…»¿…
‡e‰ iÁÓ ‡nL ,‰ÏeÒt BÊ È‰  ˙Ba˜ ‡L31 ¿»»¿»¬≈¿»∆»¿À»
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˙LÁÓa ÔÈa ÔÓÊ ˙LÁÓa ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÏ‡‰»¬»¿«≈»∆≈¿«¬∆∆¿«≈¿«¬∆∆
ÌÈtÓ ÏÎ‡Ï LÁ Ì‡ ÔÎÂ .Lk Áf‰  ÌB˜Ó»«∆«»≈¿≈ƒ»«∆¡…ƒ»ƒ
Ô‰ È‰  ÁÓÏ B‡ ıeÁa ÔÈÙOp‰ ÌÈÈÚOe¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ«¿»»¬≈≈

ÌÈLk20.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿≈…«≈»∆

שסופו 19) לדבר אלא לשורפו, שמצוה לדבר הכוונה אין
קיים. עודנו הוא עליו שמחשב  ובשעה ליאבד, או להישרף 

כלום".20) ולא עשה לא ובשריפתם פרים באכילת "חישב 
שאינם  בדברים אכילה מחשבת בדיני  עומדים אנו כאן
חישב  אבל כאן, זה דין של מקומו ולכן לאכילה ראויים
יג. בפרק  אלא כאן מקומו אין מצוותם, היא שזו בשריפתם,

.ËÈe‡‰ cÓ ÔÈÏeÒt‰ B‡ ÌÈ‡Óh‰ eÏÎ‡iL LÁ»«∆…¿«¿≈ƒ«¿ƒƒ»»»»
cÓ ÔÈÏeÒt‰ B‡ ÌÈ‡Óh‰ eÈË˜iL B‡ ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»∆«¿ƒ«¿≈ƒ«¿ƒƒ»»
Áf‰  ‰Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊÏ ıeÁ ‰Ë˜‰Ï Èe‡‰»»¿«¿»»ƒ¿«¬ƒ»¿«¿»»«∆«

Ïebt21e‡aL BÓk ,22‰Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ıeÁ . ƒ¿∆≈«¿ƒ¿¬ƒ»¿«¿»»
ÏeÒt ‰Ê È‰ 23.Ïebt BÈ‡Â ¬≈∆»¿≈ƒ

טמאים 21) שאכילת מפני  והטעם, כרת, חייב  והאוכלו
פוסלת. באכילתם המחשבה ולפיכך אכילה, נקראת ופסולים

פיגול.22) היא לזמנו חוץ  שמחשבת א, ואין 23)בהלכה
אכילתו. על כרת חייבים

.È‰˙eÁt ‰Ë˜‰ ‡ÏÂ ,˙ÈfkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡≈¬ƒ»¿»ƒ««ƒ¿…«¿»»¿»
‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ cÓ ÏÎ‡Ï MÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ .˙ÈfkÓƒ««ƒ¿ƒ»«¿«≈∆¡…ƒ»»»»«¬ƒ»
Èe‡‰ cÓ ÈË˜‰Ï LÁL B‡ ˙ÈÊkÓ ˙BÁt»ƒ¿«ƒ∆»«¿«¿ƒƒ»»»»
ÔÈa ÔÓÊ ˙LÁÓa ÔÈa ,˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰Ë˜‰Ï¿«¿»»»ƒ¿«ƒ≈¿«¬∆∆¿«≈
˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï MÁ .Lk Áf‰  ÌB˜Ó ˙LÁÓa¿«¬∆∆»«∆«»≈ƒ≈∆¡…«¬ƒ«ƒ
ÏÎ‡Ï LÁL B‡ ,ıeÁa ˙ÈÊ ÈˆÁk ÈË˜‰Ïe ıeÁa«¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ«∆»«∆¡…
Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÈË˜‰Ïe ‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊ Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ««¿«¬ƒ»¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ««

Ê‰Ë˜‰Â ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L ;Lk Áf‰  ‰Ë˜‰ ÔÓ¿««¿»»«∆«»≈∆≈¬ƒ»¿«¿»»
:Ó‡Â ‰ÏÈÎ‡ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒƒƒ¿¬ƒ»¿»«
el‡ È‰  ˙ÈÊ ÈˆÁ L‡‰ ÏÎ‡˙Â ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡iL∆…««¬ƒ«ƒ¿…«»≈¬ƒ«ƒ¬≈≈
B‡ ÏÎ‡Ï MÁ .‡e‰ „Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÔBLÏ ;ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ»∆»ƒ≈∆¡…
Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ LÁÂ ÊÁÂ ,˙ÈÊ ÈˆÁk ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿»«¿»««¬ƒ«ƒ«≈
ÏÎ‡Ï LÁ .ÔÈÙËˆÓ el‡ È‰  ‰LÁn‰ d˙B‡a¿»««¬»»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ»«∆¡…
ÔÈa ,˙ÈÊ ÈˆÁk ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡zLÂ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ¿∆…«¿≈»«»«¬ƒ«ƒ≈
el‡ È‰  ÔÓÊ ˙LÁÓa ÔÈa ÌB˜Ó ˙LÁÓa¿«¬∆∆»≈¿«¬∆∆¿«¬≈≈

‡e‰ „Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÌML ;ÔÈÙËˆÓ24˙ÈÊk ÏÚ LÁ . ƒ¿»¿ƒ∆≈¬ƒ»∆»»««¿«ƒ
ÏÎ‡Ï LÁ .ÔÈÙËˆÓ eÏ‡ È‰  ÌÈL e‰eÏÎ‡iL∆…¿¿«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ»«∆¡…

Òt ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ˙BÈa ˙ÈÊk25.ÛËˆÓ ‰Ê È‰  ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»¬≈∆ƒ¿»≈
‰˜ÈÊ ˙ÚLe ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï ‰ÁÈÊ ˙ÚLa LÁ»«ƒ¿«¿ƒ»∆¡…«¬ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»
˙LÁÓa ÔÈa ,ÔÈÙËˆÓ el‡ È‰  ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡Ï∆¡…«¬ƒ«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ≈¿«¬∆∆
˙ÈÊk ÏÚ LÁ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÓf‰ ˙LÁÓa ÔÈa ÌB˜n‰26 «»≈¿«¬∆∆«¿«¿≈ƒ»««¿«ƒ

Úa‡L ;‰ÎÏB‰ ˙ÚLa ˙ÈÊk ÏÚÂ ‰Ïa˜ ˙ÚLaƒ¿««»»¿«¿«ƒƒ¿«»»∆«¿«
LÁ .˙Á‡ ‰„BÚk Ô‰ È‰Â ˙BÙËˆÓ ˙B„BÚ‰»¬ƒ¿»¿«¬≈≈«¬»««»«
‰Bl‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ıÓw‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒƒ«…∆¿«¬ƒ«ƒƒ«¿»
‰ÁnÏ ıÓw‰ ÌÚ ‰Bl‰L ;ÔÈÙËˆÓ el‡ È‰ ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ∆«¿»ƒ«…∆«ƒ¿»
ÔÓ ˙ÈÊk ÈË˜‰Ï LÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁfÏ ÔÈeÓ‡k»≈ƒ«∆«¿ƒ»ƒ»«¿«¿ƒ¿«ƒƒ
.‡a˙pL BÓk ,Ïebt ‰Ê È‰  BpÓÊÏ ıeÁ ‰Bl‰«¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿∆ƒ¿»≈

,ÁÓÏ B‡ ıeÁa Blk Áf‰ Ìc ˜ÊÏ MÁÓ‰ „Á‡∆»«¿«≈ƒ¿…««∆«À«¿»»
ÔÂÈk  ÁÓÏ B‡ ıeÁa BÓc ˙ˆ˜Ó ˜ÊÏ LÁL B‡∆»«ƒ¿…ƒ¿»»«¿»»≈»

ÏÒt Ìc‰ ÔÓ ‰Èf‰ È„k ÏÚ LÁL27. ∆»««¿≈«»»ƒ«»»«

(מלכי24) שנאמר אכילה, נקראת כלבים שאכילת םֿב מפני 
הכלבים. יאכלו איזבל ואת י ): שלוש 25)ט , אכילת זמן

משנה).26)ביצים. (כסף  זית" "כחצי  להיות: צריך
פיגול.27) - כדינו ולמחר פסול, - כדינו בחוץ  כלומר,

ה'תשע"ט  א' אדר כ"א שלישי יום 

     1 
השם.1) שינוי  במחשבת שנשחטו הזבחים יבאר

.‡ÌÈÁf‰ Ïk2ÔÈa ,ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓa eËÁLpL »«¿»ƒ∆ƒ¿¬¿«¬∆∆ƒ«≈≈
eaˆ ˙Ba˜a ÔÈa „ÈÁÈ ˙Ba˜a3‡l‡ ,ÌÈLk  ¿»¿¿»ƒ≈¿»¿¿ƒ¿≈ƒ∆»

‰BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡lL4˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ; ∆…»«¿»ƒ¿≈»ƒ««»
ÈepL ˙LÁÓa eOÚ Ì‡L ,ÁÒt‰ÂÔÈÏeÒt  ÌM‰5. ¿«∆«∆ƒ«¬¿«¬∆∆ƒ«≈¿ƒ

˙ÚLa B‡ ‰ËÈÁL ˙ÚLa Áf‰ ÌL ‰pLÓ‰ „Á‡Â¿∆»«¿«∆≈«∆«ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
‰˜ÈÊa B‡ ‰ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ‰Ïa˜6e‡aL BÓk ,7. «»»ƒ¿«»»ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

ÌLÏ ‰ÏBÚ ËÁML ÔB‚k ?‰BÁ ÌLÏ eÏÚ ‡Ï „ˆÈk≈«…»¿≈»¿∆»«»¿≈
Ì‰L ‰ÏBÚ ÌeMÓ ‡Ï ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï  ÌÈÓÏL¿»ƒ…»¿»«¿»ƒ…ƒ»∆≈
‡È‰Ï ÔÈiÁ ‡l‡ ,ÌÈÓÏL ÌeMÓ ‡ÏÂ da ÔÈiÁ«»ƒ»¿…ƒ¿»ƒ∆»«»ƒ¿»ƒ
ÔBÚÓL ÌLÏ Ôe‡ ˙ÏBÚ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .Á‡ ÁÊ8 ∆««≈¿≈ƒ»««¿≈¿≈ƒ¿
ÌÈc ‰na .ÔBÚÓLÏ ‡ÏÂ Ôe‡Ï ‡Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï …»¿»…ƒ¿≈¿…¿ƒ¿«∆¿»ƒ
‰ÚË Ì‡ Ï‡ ;ÔB„Êa Áf‰ ÌL ˜ÚLk ?ÌÈeÓ‡9 ¬ƒ¿∆»«≈«∆«¿»¬»ƒ»»
‰È˙B„BÚ Ïk ‰OÚÂ ,‡È‰ ÌÈÓÏL ‰ÏBÚ‰ BfL ‰n„Â¿ƒ»∆»»¿»ƒƒ¿»»»¬∆»
ÔÎÂ .‰BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ  ÌÈÓÏL ÌLÏ¿≈¿»ƒ»¿»«¿»ƒ¿≈»¿≈
ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓa Ô‡OÚL ÁÒt‰Â ˙‡hÁ‰««»¿«∆«∆¬»»¿«¬∆∆ƒ«≈
.‰È˜Ú dÈ‡  ˙eÚËa ‰È˜ÚL .ÌÈLk  ˙eÚËa¿»¿≈ƒ∆¬ƒ»¿»≈»¬ƒ»

ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ10˙LÁÓa dÓ„ ‰vnL B‡ d˜ÏnL ¿≈«»∆¿»»∆ƒ»»»¿«¬∆∆
˙‡hÁÂ .ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ,‰Lk  ÌM‰ ÈepLƒ«≈¿≈»¿…»¿»«¿»ƒ¿««

‰ÏeÒt  ÛBÚ‰11. »¿»

ב .2) זבחים השם)3)משנה (שינוי  קודש שינוי  ד. שם
ששינוי כתב , שם המשנה על בפירושו (רבינו בציבור ישנו
כאן, בו חזר כנראה חובה, לשם עלו ציבור בקרבנות השם
ר' תוספות ראה בגמרא. מקומות לכמה מנוגד שזה מפני 

וצ "ע ). שם. איגר מפרש.4)עקיבא שם.5)לקמן משנה
ג. הלכה ראה המקרא, מן זה דין דרשו ז: שם ובגמרא

יג.6) שם ד.7)משנה הלכה יג פרק  זה 8)למעלה
והולכה  קבלה בשחיטה, ופוסל בעלים" "שינוי  נקרא
זריקה  בשעת בחישב  או אחר לשם דמו לזרוק  עלֿמנת
אחר  לשם והולכה קבלה שחיטה אבל אחר, לשם שזורק 
ראה  ס :), ופסחים ד. (שם חובה לשם ועלו כשרים

כאן. ֿ 9)משנהֿלמלך (הכסף  כרבא פסק  מט . מנחות
עומדת  עב : פסחים דגמרא סתמא וגם "רבא") גורס  משנה

זו. נעשית 10)בשיטה שהיא אע "פ  סד: זבחים משנה
בהמה. כחטאת שם.11)למעלה

.ÔÎÂ12ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓa eOÚpL ˙BÁn‰ Ïk ¿≈»«¿»∆«¬¿«¬∆∆ƒ«≈
‡ËBÁ ˙ÁnÓ ıeÁ ;ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡ÏÂ ,˙BLk ¿≈¿…»«¿»ƒƒƒ¿«≈
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ט :29) וח '.30)שם ד' בהלכה של 31)כמו מימרא
עשה", מחוייב  שאינו בישראל אדם לך "שאין שם רבא
עשה. על מקופיא) הגמרא: (בלשון קצת מכפרת וחטאת
מי על כששחטה ואעפ "כ לעשה. מתכוון רבינו שגם ומובן
שהעולה  מפני  הקודמת), הלכה (ראה כשרה עולה, שמחוייב 

שעבר. מצוותֿעשה כל על תכפר שהפריש

.ÈdÓc ˜ÊÏ ‰ËÈÁM‰ ˙ÚLa MÁÂ dÓLÏ dËÁL¿»»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿…»»
ÔÈMÁnL ÈÙÏ .‰ÏeÒt BÊ È‰  dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»¬≈¿»¿ƒ∆¿«¿ƒ
˙ÚLa LÁL ‰LÁn‰ ˙‡ÊÂ ,‰„BÚÏ ‰„BÚÓ≈¬»«¬»¿…««¬»»∆»«ƒ¿«
CÎÈÙÏe ,‰˜ÈÊ ˙ÚLa dLÁ el‡k  ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»¿ƒ¬»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»

‰ÏeÒt32. ¿»

יוחנן.32) כר' והלכה ט : שם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת
לקבל  עלֿמנת אבל בלבד, לזרוק  בעלֿמנת נאמר זה  ודין
או  מפיגול למדנו זה דין שהרי  כשר, – להוליך עלֿמנת או
מחשבת  או זריקה מחשבת רק  ובשניהם בעלים, משינוי 

מל"מ ). (ראה פוסלות הקטרה

.‡È‰pML ÔÈa ,ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓa BËÁML ÁÒt‰«∆«∆¿»¿«¬∆∆ƒ«≈≈∆ƒ»
Á‡ ÁÊ ÌLÏ BÓL33 ÔÈlÁ ÌLÏ e‰pML ÔÈa ¿¿≈∆««≈≈∆ƒ»¿≈Àƒ

ÏeÒt34‰na .'‰Ï ‡e‰ ÁÒt ÁÊ ÌzÓ‡Â :Ó‡pL ; »∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«««∆
‰Úa‡ ÌBÈ ‡e‰L ,BpÓÊa BËÁML ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ∆¿»ƒ¿«∆«¿»»

˙ÈÁLa BËÁL elÙ‡ .ÔÒÈa OÚ35ÈepL ˙LÁÓa »»¿ƒ»¬ƒ¿»¿«¬ƒ¿«¬∆∆ƒ
‰LÁÓa BpÓÊa ‡lL BËÁL Ì‡ Ï‡ .ÏeÒt  ÌM‰«≈»¬»ƒ¿»∆…ƒ¿«¿«¬»»

ÂÈÏÚa ÌLÏ ‡lL ;Lk  BÓLÏ ‡lL36‰OÚ  ∆…ƒ¿»≈∆…¿≈¿»»«¬»
ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L ÈÓk37.ÏeÒÙe BpÓÊa ¿ƒ∆≈¿»ƒƒ¿«»

יג:33) ואדרבה,34)שם זה. לדין מקור מצאתי  לא
שווה. שדינם ומשמע  יחד, ופסח  חטאת כוללת המשנה
חולין  לשם ד) הלכה (למעלה עצמו רבינו פסק  ובחטאת
"לה'", בו שנאמר מפני  זה דין מנמק  (בכסף ֿמשנה כשרה

חולין). לשם ולא ה' לשם לזבוח  שצריך פסק 35)משמע 
יש  שבגמרא מפני  יהושע , ר' דעת נגד יא: שם כבןֿבתירה

בתירה. בן בדברי  בזמנו.36)שקלאֿוטריא שלא
שלא 37) כשחט  והפירוש, סא.). (פסחים הגמרא לשון נקט 

ז). הערה א הלכה למעלה (ראה בעלים לשם

.È˙BˆÁ Ì„˜ OÚ ‰Úa‡a BÓLÏ BËÁML ÁÒt∆«∆¿»ƒ¿¿«¿»»»»…∆¬
BpÓÊ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÏeÒt 38B˙L ‰Ú .39BËÁLe »¿ƒ∆≈¿«»¿»¿»¿»

ÌLÏ ÌÈÁÊ ‡L ËÁBM‰ ÔÎÂ ,ÁÒt ÌLÏ BpÓÊaƒ¿«¿≈∆«¿≈«≈¿»¿»ƒ¿≈
ÌÈLk el‡ È‰  ˙BˆÁ Á‡ ÔËÁL elÙ‡ ,ÁÒt40, ∆«¬ƒ¿»»««¬¬≈≈¿≈ƒ

.‰BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡ÏÂ¿…»«¿»ƒ¿≈»

בןֿבתירה.38) בדעת יב . שם יוחנן לקרבן 39)ר' ופסולה
יא.40)פסח . שם יהושע  כר'

.‚È‰„Bz41;ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ  ÌÈÓÏL ÌLÏ dËÁML »∆¿»»¿≈¿»ƒ»¿»«¿»ƒ
eÏÚ ‡Ï  ‰„Bz ÌLÏ ÔËÁML ÌÈÓÏLe.ÌÈÏÚaÏ ¿»ƒ∆¿»»¿≈»…»«¿»ƒ

ÌÈÓÏL ˙‡˜ ‰„Bz‰L ÈÙÏ42e‡˜ ‡Ï ÌÈÓÏLe , ¿ƒ∆«»ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ…ƒ¿¿
.‰„Bz»

ד.41) תודת 42)זבחים "זבח  טו): ז, (ויקרא שנאמר
שם. שלמים, היא שהתודה משמע  שלמיו",

.„ÈÏÏk Ôa˜ iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ÏÚ dËÁML ‰ÏBÚ»∆¿»»«ƒ∆≈¿À»»¿»¿»
ÌLÏ ‡lL dËÁL È‰L ,ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï …»¿»«¿»ƒ∆¬≈¿»»∆…¿≈
iÁÓ BÈ‡ BÓLÏ dËÁML ‰fL Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÈÏÚa¿»∆»¿««ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿≈¿À»
‰tk iÁ ‰È‰È ‡lL LÙ‡ È‡ ,BÈÚa ÌeÏk¿¿ƒ¿»ƒ∆¿»∆…ƒ¿∆«»«»»
ÌÏBÚÓ Ú ‡lL Ï‡OÈa Ì„‡ EÏ ÔÈ‡L ;ÌÈÓMÏ«»«ƒ∆≈¿»»¿ƒ¿»≈∆…»«≈»

‰OÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ43. «ƒ¿«¬≈

ל.43) הערה ט , הלכה ראה

.ÂË‰˙ÈÓ Á‡Ï ‰‡a‰ ‰ÏBÚ44ÌLÏ ‡lL d‡OÚL »«»»¿««ƒ»∆¬»»∆…¿≈
ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ  ‰ÈÏÚa45‰BÁ ÌLÏ46ÔÈ‡L , ¿»∆»»¿»«¿»ƒ¿≈»∆≈

.‰˙ÈÓ Á‡Ï ÌÈÏÚa¿»ƒ¿««ƒ»

אותה.44) מקריבים והיורשים בעליה ז:45)שמתו שם
כשהמוריש 46) אפילו אחרת, להביא מחוייב  היורש ואין

עולה". עלי  "הרי  אמר

.ÊË˙ˆÚ ÈOk ÈL47‡Ï  ÌÈÏÈ‡ ÌLÏ ÔËÁML ¿≈ƒ¿≈¬∆∆∆¿»»¿≈≈ƒ…
eavÏ eÏÚ48‰BÁ ÌLÏ49ÌÈÏÈ‡ Ô‰L ‰nc Ì‡Â . »«ƒ¿≈»¿ƒƒ»∆≈≈ƒ

‰È˜Ú ‡È‰L ÈtÓ ,Ô‰Ï eÏÚ  ÌÈÏÈ‡ ÌLÏ ÔËÁLe¿»»¿≈≈ƒ»»∆ƒ¿≈∆ƒ¬ƒ»
˙eÚËa50. ¿»

מט .47) והכוונה 48)מנחות "בעלים", שם: בגמרא
הציבור. הקרבנות כל של בעליהם שהם כדין 49)לציבור,

שני להביא וחייבים נכונה. בלתי  במחשבה שנשחט  זבח  כל
אחרים. א.50)כבשים הלכה ראה

.ÊÈÚˆÓ ÌL‡51Ô˙ ‡lL B‡ ,BÓLÏ ‡lL BËÁML ¬«¿…»∆¿»∆…ƒ¿∆…»«
˙BB‰a Èab ÏÚ BÓcÓ52ÌÈÎÒ ÔeÚË 53˜È Ì‡L ; ƒ»««≈¿»¿»ƒ∆ƒƒ¿«

‰„ È˜Ók ‡ˆÓ  ÌÈÎÒ ‡Ïa54ÌL‡‰ ÔÈ‡Â , ¿…¿»ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿»»¿≈»»»
.‰„ ‡a»¿»»

ברייתא.51) ה. אשם,52)שם מביא שנתרפא מצורע 
הימנ  ידו בוהן על מדמו נותן רגלו והכהן בוהן ועל ית

יצא  לא אבל הקרבן, נפסל לא הללו המקרים ובשני  הימנית.
אחר. אשם להביא וצריך אשם 53)ידי ֿחובתו ככל

טעון 54)מצורע . אשם ואין נדבה, אשם כמקריב  כלומר,
בלבד. מצורע  אשם אלא נסכים

.ÁÈÓÚ‰ ÌÚ ‡a‰ Ok55 BÓLÏ ‡lL BËÁML ∆∆«»ƒ»…∆∆¿»∆…ƒ¿
‡l‡ ,ÌÈBOÚ ÈL BlL ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ‡ÈÈ ‡Ï…»ƒƒ¿«¿»ƒ∆¿≈∆¿ƒ∆»

˙B„p‰ ‡Lk „Á‡ ÔBOÚ56ÌLÏ ‰ÏÚ ‡Ï È‰L ; ƒ»∆»ƒ¿»«¿»∆¬≈…»»¿≈
‰ÏÚÈ ‡Ï  BÓLÏ ‡lL BËÁML „ÈÓz ÔÎÂ .B˙BÁ»¿≈»ƒ∆¿»∆…ƒ¿…«¬∆

ÌÈˆÚ ÈÊ‚ ÈL BnÚ57‡Ï È‰L ;ÌÈ„ÈÓz‰ ‡Lk ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒƒ¿»«¿ƒƒ∆¬≈…
.˙B„p‰ ÏÎk ‡e‰ È‰ ‡l‡ ,„ÈÓz‰ ˙BÁÏ ‰ÏÚ»»¿««»ƒ∆»¬≈¿»«¿»

חוץ 55) הוא, אחד עשרון כבש נסכי  כל בניסן, עשר בששה
עשרונים. שני  טעונה שהיא העומר, זה 56)ממנחת ואין

הוא  זה שכבש מפני  הקודמת, בהלכה מצורע  לאשם  דומה
כרבא  פסק  אחד, עשרון ומנחתה נדבה באה ועולה עולה,
נגד  "רבא") שגרסו שאם, ד"ה שם תוספות (ראה פט : שם

על 57)אביי . עצים מערכת בבוקר שהבעירו אע "פ 
עצים, גזרי  שני  התמיד קרבן עם ביחד מביאים המזבח ,
ומוספין  תמידין מהלכות (פ "ב  המערכה על אותם ומוסיפים

ה"ב ).
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.ËÈ˙ˆÚ ÈOk ÈL58B‡ ,ÔÓLÏ ‡lL ÔËÁML ¿≈ƒ¿≈¬∆∆∆¿»»∆…ƒ¿»
˜fÈ Ìc‰  ÔpÓÊ Á‡Ï ÔÈa ÔpÓÊ ÈÙÏ ÔÈa ÔËÁML59 ∆¿»»≈ƒ¿≈¿«»≈¿««¿«»«»ƒ»≈

ÏÎ‡È Oa‰Â60L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌLÏ eavÏ eÏÚ ‡l ¿«»»≈»≈««ƒ∆…»«ƒ¿≈
˜ÊÈ ‡Ï  ˙aL ‰˙È‰ Ì‡Â .‰BÁ61 ˜Ê Ì‡Â , »¿ƒ»¿»«»…ƒ¿…¿ƒ»«

.ÚÏ ÔÈeÓ‡ ÈË˜‰Ï ‰ˆ‰À¿»¿«¿ƒ≈ƒ»∆∆

השבועות.58) בחג שמקריבים ציבור ברייתא 59)שלמי 
מח . את 60)שם לאכול מותר אם דעתו גילה לא רבינו

האימורים, את עדיין הקטירו שלא ואע "פ  ביום, הבשר
(ראה  נדבה קרבנות ככל ביוםֿטוב  להקטירם אסור שהרי 
ד"ה  כ: ביצה ובתוספות ח . הלכה חגיגה מהלכות א פרק 
להקטיר  שאסור מפני  ביום, אכילתם להתיר מצדדים מאי ,
הבשר. את לאכול שמותר נאבדו כאילו זה הרי  האימורים
שם  ביצה וצל"ח  כבשי , ד"ה כח : נזיר תוספות וראה

בזה). זריקה 61)שהאריך שבות על גזרו לא חכמים
זו. שבות על גזרו בשבת אבל ביוםֿטוב ,

.ÎÈÊ ÈÓÏL ÔÎÂ62ÏÚ Û‡ ,ÔÓLÏ ‡lL ÔËÁML ¿≈«¿≈»ƒ∆¿»»∆…ƒ¿»««
ÔÈÏÎ‡ Ô‰ È‰  ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡lL Èt63ÌBÈÏ ƒ∆…»«¿»ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿

‰ÏÈÏÂ64ÌL‡Â ÈÊ ÌL‡ ÔÎÂ .ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â , »«¿»¿≈»¿ƒ∆∆¿≈¬«»ƒ«¬«
eÏÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓLÏ ‡lL ÔËÁML ÚˆÓ¿…»∆¿»»∆…ƒ¿»««ƒ∆…»

.ÌÈÏÎ‡ Ô‰ È‰  ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¬≈≈∆¡»ƒ

שלא 62) ששחטן נזיר שלמי  שאר לוי , "תני  כד: נזיר
ליום  ונאכלין חובה לשם לבעלים עלו ולא כשרין כמצוותן,
"שלא  רבינו ומפרש זרוע ". ולא לחם לא טעונין ואינן אחד,
ובמנחות  אחרת, פירש שם (רש"י  לשמם שלא כמצוותן"

הפירושים). שני  הביא אע "ג 63)מח : לוי . תני  מח . מנחות
מפני  כלוי , פסק  פסולים, ד:) (שם רב  רב שלדעת שדעת

ה). (שם כשלמים 64)הופרכה ולא נזיר שלמי  כדין
שביניהם. ולילה ימים לשני  שנאכלים אחרים,

ה'תשע"ט  א' אדר כ"ב רביעי יום 

    1 
וחישב 1) אחרת, מחשבה זמן מחשבת עם עירב  אם יבאר

איפכא. או למעלה למטה הניתנים הדמים על

.‡e‡a k2˙B„BÚ‰ Úa‡Ó ˙Á‡a MÁÓ‰L , ¿»≈«¿∆«¿«≈¿««≈«¿«»¬
Ì‡Â ;Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt Ôaw‰  ÌB˜n‰ ˙LÁÓ«¬∆∆«»«»¿»»¿≈ƒ¿ƒ
ÌÈc ‰na .Ïebt Ôaw‰  ÔÓf‰ ˙LÁÓ MÁƒ≈«¬∆∆«¿««»¿»ƒ«∆¿»ƒ
‰LÁÓ ÔÓf‰ ˙LÁÓ ÌÚ Ú ‡lLa ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆…≈≈ƒ«¬∆∆«¿««¬»»

Ì‡ Ï‡ ;˙Á‡3˙LÁÓ B‡ ,ÌB˜Ó ˙LÁÓ Ú «∆∆¬»ƒ≈≈«¬∆∆»«¬∆∆
˙‡hÁe ÁÒÙa ÌM‰ ÈepL4 ÔÓf‰ ˙LÁÓ ÌÚ , ƒ«≈¿∆«¿«»ƒ«¬∆∆«¿«

CÈÏB‰Â Ïa˜Â ËÁL ?„ˆÈk .Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt Ôaw‰«»¿»»¿≈ƒ≈«»«¿ƒ≈¿ƒ
el‡ ˙B„BÚ Úa‡a BzLÁÓe ,˜ÊÂ5˙LÁÓ ¿»««¬«¿¿«¿«¬≈«¬∆∆

ÔzÚa‡Ó ˙Á‡a BzLÁÓ ‰˙È‰L B‡ ,ÔÓf‰«¿«∆»¿»«¬«¿¿««≈«¿«¿»
BzLÁÓ ‰˙È‰ ˙B„BÚ‰ ‡Le ÔÓf‰ ˙LÁÓ«¬∆∆«¿«ƒ¿»»¬»¿»«¬«¿
‡La ÏÏk ‰LÁÓ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï B‡ ‰BÎ¿»…»¿»»«¬»»¿»ƒ¿»
˙LÁÓa ËÁL Ì‡ Ï‡ .Ïebt ‰Ê È‰  ˙B„BÚ‰»¬¬≈∆ƒ¬»ƒ»«¿«¬∆∆
B‡ ,ÌB˜n‰ ˙LÁÓa ˜Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ïa˜Â ÔÓf‰«¿«¿ƒ≈ƒ»«¿«¬∆∆«»
˜Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ïa˜Â ÌB˜n‰ ˙LÁÓa ËÁML∆»«¿«¬∆∆«»¿ƒ≈ƒ»«

ÏeÒt ‡l‡ ,Ïebt BÈ‡ ‰Ê È‰  ÔÓf‰ ˙LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¬≈∆≈ƒ∆»»
ÈepL ˙LÁÓa ÔËÁML ˙‡hÁ‰Â ÁÒt‰ ÔÎÂ .„Ïaƒ¿«¿≈«∆«¿««»∆¿»»¿«¬∆∆ƒ

ÌM‰6B‡ ,ÔÓf‰ ˙LÁÓa ˜ÊÂ CÈÏB‰Â Ïa˜Â «≈¿ƒ≈¿ƒ¿»«¿«¬∆∆«¿«
˜Ê B‡ CÈÏB‰ B‡ Ïa˜Â ÔÓf‰ ˙LÁÓa ÔËÁML∆¿»»¿«¬∆∆«¿«¿ƒ≈ƒ»«
.ÏeÒt ‡l‡ ,Ïebt ‰Ê ÔÈ‡  ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓa¿«¬∆∆ƒ«≈≈∆ƒ∆»»

˙BÙBÚa ÔÈc‰ ‡e‰Â7˙BÁne8‡l‡ Ïebt ÌL ÔÈ‡ . ¿«ƒ¿«¿»≈≈ƒ∆»
˙LÁÓ dnÚ Ú ‡ÏÂ ÔÓf‰ ˙LÁÓa ÏÒÙpL Ôa»̃¿»∆ƒ¿«¿«¬∆∆«¿«¿…≈≈ƒ»«¬∆∆
dnÚ Ú ‡ÏÂ ,ÛBqa ‡ÏÂ ‰lÁza ‡Ï ÌB˜n‰«»…«¿ƒ»¿…«¿…≈≈ƒ»
˙LÁÓa ÔÈÏÒÙpL ˙Bawa ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓ«¬∆∆ƒ«≈«»¿»∆ƒ¿»ƒ¿«¬∆∆

ÌM‰ ÈepL9. ƒ«≈

הנזכרים 2) המונחים פירוש שם, ראה ה"א. פי "ג למעלה
ב .3)כאן. כט , זבחים פסול 4)משנה, השם ששינוי 

ב .7)שם.6)בכולן.5)בהם. סד, משנה,8)שם
א. יב , פוסל 9)מנחות אינו השם ששינוי  בקדשים אבל

ואע "פ  פיגול, מידי  מוציאה השם שינוי  מחשבת אין בהם,
ה"א. פט "ו למעלה ראה חובה. לשם עולים שאינם

.ÏÎ‡Ï ÌlÎa B‡ ˙B„BÚ‰ Úa‡Ó ˙Á‡a MÁÓ‰«¿«≈¿««≈«¿«»¬¿À»∆¡…
B‡ ,ÁÓÏ ˙ÈÊÎe ıeÁa ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ cÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ»»»»«¬ƒ»«¿«ƒ¿»»

ıeÁa ˙ÈÊÎe ÁÓÏ ˙ÈÊk10ıeÁa ˙ÈÊ ÈˆÁk B‡ , ¿«ƒ¿»»¿«ƒ««¬ƒ«ƒ«
˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÁÓÏ ˙ÈÊ ÈˆÁk B‡ ,ÁÓÏ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ¿«¬ƒ«ƒ¿»»«¬ƒ«ƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ

Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt Ôaw‰ È‰  ıeÁa11Ú Ì‡ ÔÎÂ . «¬≈«»¿»»¿≈ƒ¿≈ƒ≈≈
‰Ë˜‰a ‰LÁn‰12Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È‰ 13. ««¬»»««¿»»¬≈∆»¿≈ƒ

המקום,10) למחשבת הזמן מחשבת הקדים אם בין כלומר,
להיפך. לדעת 11)ובין בניגוד כחכמים, – ב  כט , זבחים

למחשבת  הזמן מחשבת קדמה שאם האומר יהודה רבי 
פיגול. זה הרי  – כזית 12)המקום להקטיר עלֿמנת שחט 

המקום. מחשבת הקדים או למקומו חוץ  וכזית לזמנו חוץ 
פירש 13) לא (רבינו אדם. אכילת כדין מזבח  אכילת שדין

כזית  ולהקטיר לזמנו חוץ  כזית לאכול חישב  אם הדין מה
ש  שמפני  ולומר לצדד אפשר למקומו. "שאין חוץ  שנינו

אין  ה"י ) פי "ד למעלה (ראה מצטרפים" והקטרה אכילה
ולפיכך  האכילה, במחשבת כלל פוגמת ההקטרה מחשבת
לפי בפירוש נאמר ה"ב  פ "ב  זבחים בתוספתא פיגול. הקרבן

פיגול). שאינו הגר"א גירסת

.‚˙LÁÓa ˙ÈÊ ÈˆÁk ÈË˜‰Ï B‡ ÏÎ‡Ï MÁƒ≈∆¡…¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿«¬∆∆
 ÔÓf‰ ˙LÁÓa ˙ÈÊk ÈË˜‰Ï B‡ ÏÎ‡ÏÂ ÌB˜n‰«»¿∆¡…¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¬∆∆«¿«
Á‡L ÔÈa ˙ÈÊk ˙LÁÓ ÌÈc˜‰L ÔÈa .Ïebt ‰Ê È‰¬≈∆ƒ≈∆ƒ¿ƒ«¬∆∆¿«ƒ≈∆ƒ≈

.˙ÈÊk Ïˆ‡ eLÁ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÔÈ‡L .d˙B‡»∆≈¬ƒ«ƒ»≈∆¿«ƒ

.„MÁ14˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚÂ ÔÓf‰ ˙LÁÓa ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ƒ≈«¬ƒ«ƒ¿«¬∆∆«¿«¿«¬ƒ«ƒ
Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ LÁÂ ÊÁÂ ,ÌB˜n‰ ˙LÁÓa¿«¬∆∆«»¿»«¿»««¬ƒ«ƒ«≈

ÔÓf‰ ˙LÁÓa15ÏÚ LÁ Ì‡ ÔÎÂ .Ïebt ‰Ê È‰  ¿«¬∆∆«¿«¬≈∆ƒ¿≈ƒ»««
˙ÈÊk ÏÚ LÁÂ ÊÁÂ ,ÔÓf‰ ˙LÁÓa ˙ÈÊ ÈˆÁ16 ¬ƒ«ƒ¿«¬∆∆«¿«¿»«¿»««¿«ƒ

È‰  ÌB˜n‰ ˙LÁÓa BÈˆÁÂ ÔÓf‰ ˙LÁÓa BÈˆÁ∆¿¿«¬∆∆«¿«¿∆¿¿«¬∆∆«»¬≈
.Ïebt ‰Ê∆ƒ

הסמוכה.14) ההלכה האומר 15)ראה כרבא א. לא, שם
המקום  שמחשבת אע "פ  כלומר, הפיגול". כישן "ויקץ 
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ט :29) וח '.30)שם ד' בהלכה של 31)כמו מימרא
עשה", מחוייב  שאינו בישראל אדם לך "שאין שם רבא
עשה. על מקופיא) הגמרא: (בלשון קצת מכפרת וחטאת
מי על כששחטה ואעפ "כ לעשה. מתכוון רבינו שגם ומובן
שהעולה  מפני  הקודמת), הלכה (ראה כשרה עולה, שמחוייב 

שעבר. מצוותֿעשה כל על תכפר שהפריש

.ÈdÓc ˜ÊÏ ‰ËÈÁM‰ ˙ÚLa MÁÂ dÓLÏ dËÁL¿»»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿…»»
ÔÈMÁnL ÈÙÏ .‰ÏeÒt BÊ È‰  dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»¬≈¿»¿ƒ∆¿«¿ƒ
˙ÚLa LÁL ‰LÁn‰ ˙‡ÊÂ ,‰„BÚÏ ‰„BÚÓ≈¬»«¬»¿…««¬»»∆»«ƒ¿«
CÎÈÙÏe ,‰˜ÈÊ ˙ÚLa dLÁ el‡k  ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»¿ƒ¬»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»

‰ÏeÒt32. ¿»

יוחנן.32) כר' והלכה ט : שם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת
לקבל  עלֿמנת אבל בלבד, לזרוק  בעלֿמנת נאמר זה  ודין
או  מפיגול למדנו זה דין שהרי  כשר, – להוליך עלֿמנת או
מחשבת  או זריקה מחשבת רק  ובשניהם בעלים, משינוי 

מל"מ ). (ראה פוסלות הקטרה

.‡È‰pML ÔÈa ,ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓa BËÁML ÁÒt‰«∆«∆¿»¿«¬∆∆ƒ«≈≈∆ƒ»
Á‡ ÁÊ ÌLÏ BÓL33 ÔÈlÁ ÌLÏ e‰pML ÔÈa ¿¿≈∆««≈≈∆ƒ»¿≈Àƒ

ÏeÒt34‰na .'‰Ï ‡e‰ ÁÒt ÁÊ ÌzÓ‡Â :Ó‡pL ; »∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«««∆
‰Úa‡ ÌBÈ ‡e‰L ,BpÓÊa BËÁML ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ∆¿»ƒ¿«∆«¿»»

˙ÈÁLa BËÁL elÙ‡ .ÔÒÈa OÚ35ÈepL ˙LÁÓa »»¿ƒ»¬ƒ¿»¿«¬ƒ¿«¬∆∆ƒ
‰LÁÓa BpÓÊa ‡lL BËÁL Ì‡ Ï‡ .ÏeÒt  ÌM‰«≈»¬»ƒ¿»∆…ƒ¿«¿«¬»»

ÂÈÏÚa ÌLÏ ‡lL ;Lk  BÓLÏ ‡lL36‰OÚ  ∆…ƒ¿»≈∆…¿≈¿»»«¬»
ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L ÈÓk37.ÏeÒÙe BpÓÊa ¿ƒ∆≈¿»ƒƒ¿«»

יג:33) ואדרבה,34)שם זה. לדין מקור מצאתי  לא
שווה. שדינם ומשמע  יחד, ופסח  חטאת כוללת המשנה
חולין  לשם ד) הלכה (למעלה עצמו רבינו פסק  ובחטאת
"לה'", בו שנאמר מפני  זה דין מנמק  (בכסף ֿמשנה כשרה

חולין). לשם ולא ה' לשם לזבוח  שצריך פסק 35)משמע 
יש  שבגמרא מפני  יהושע , ר' דעת נגד יא: שם כבןֿבתירה

בתירה. בן בדברי  בזמנו.36)שקלאֿוטריא שלא
שלא 37) כשחט  והפירוש, סא.). (פסחים הגמרא לשון נקט 

ז). הערה א הלכה למעלה (ראה בעלים לשם

.È˙BˆÁ Ì„˜ OÚ ‰Úa‡a BÓLÏ BËÁML ÁÒt∆«∆¿»ƒ¿¿«¿»»»»…∆¬
BpÓÊ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÏeÒt 38B˙L ‰Ú .39BËÁLe »¿ƒ∆≈¿«»¿»¿»¿»

ÌLÏ ÌÈÁÊ ‡L ËÁBM‰ ÔÎÂ ,ÁÒt ÌLÏ BpÓÊaƒ¿«¿≈∆«¿≈«≈¿»¿»ƒ¿≈
ÌÈLk el‡ È‰  ˙BˆÁ Á‡ ÔËÁL elÙ‡ ,ÁÒt40, ∆«¬ƒ¿»»««¬¬≈≈¿≈ƒ

.‰BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ eÏÚ ‡ÏÂ¿…»«¿»ƒ¿≈»

בןֿבתירה.38) בדעת יב . שם יוחנן לקרבן 39)ר' ופסולה
יא.40)פסח . שם יהושע  כר'

.‚È‰„Bz41;ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ  ÌÈÓÏL ÌLÏ dËÁML »∆¿»»¿≈¿»ƒ»¿»«¿»ƒ
eÏÚ ‡Ï  ‰„Bz ÌLÏ ÔËÁML ÌÈÓÏLe.ÌÈÏÚaÏ ¿»ƒ∆¿»»¿≈»…»«¿»ƒ

ÌÈÓÏL ˙‡˜ ‰„Bz‰L ÈÙÏ42e‡˜ ‡Ï ÌÈÓÏLe , ¿ƒ∆«»ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ…ƒ¿¿
.‰„Bz»

ד.41) תודת 42)זבחים "זבח  טו): ז, (ויקרא שנאמר
שם. שלמים, היא שהתודה משמע  שלמיו",

.„ÈÏÏk Ôa˜ iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ÏÚ dËÁML ‰ÏBÚ»∆¿»»«ƒ∆≈¿À»»¿»¿»
ÌLÏ ‡lL dËÁL È‰L ,ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï …»¿»«¿»ƒ∆¬≈¿»»∆…¿≈
iÁÓ BÈ‡ BÓLÏ dËÁML ‰fL Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÈÏÚa¿»∆»¿««ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿≈¿À»
‰tk iÁ ‰È‰È ‡lL LÙ‡ È‡ ,BÈÚa ÌeÏk¿¿ƒ¿»ƒ∆¿»∆…ƒ¿∆«»«»»
ÌÏBÚÓ Ú ‡lL Ï‡OÈa Ì„‡ EÏ ÔÈ‡L ;ÌÈÓMÏ«»«ƒ∆≈¿»»¿ƒ¿»≈∆…»«≈»

‰OÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ43. «ƒ¿«¬≈

ל.43) הערה ט , הלכה ראה

.ÂË‰˙ÈÓ Á‡Ï ‰‡a‰ ‰ÏBÚ44ÌLÏ ‡lL d‡OÚL »«»»¿««ƒ»∆¬»»∆…¿≈
ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ  ‰ÈÏÚa45‰BÁ ÌLÏ46ÔÈ‡L , ¿»∆»»¿»«¿»ƒ¿≈»∆≈

.‰˙ÈÓ Á‡Ï ÌÈÏÚa¿»ƒ¿««ƒ»

אותה.44) מקריבים והיורשים בעליה ז:45)שמתו שם
כשהמוריש 46) אפילו אחרת, להביא מחוייב  היורש ואין

עולה". עלי  "הרי  אמר

.ÊË˙ˆÚ ÈOk ÈL47‡Ï  ÌÈÏÈ‡ ÌLÏ ÔËÁML ¿≈ƒ¿≈¬∆∆∆¿»»¿≈≈ƒ…
eavÏ eÏÚ48‰BÁ ÌLÏ49ÌÈÏÈ‡ Ô‰L ‰nc Ì‡Â . »«ƒ¿≈»¿ƒƒ»∆≈≈ƒ

‰È˜Ú ‡È‰L ÈtÓ ,Ô‰Ï eÏÚ  ÌÈÏÈ‡ ÌLÏ ÔËÁLe¿»»¿≈≈ƒ»»∆ƒ¿≈∆ƒ¬ƒ»
˙eÚËa50. ¿»

מט .47) והכוונה 48)מנחות "בעלים", שם: בגמרא
הציבור. הקרבנות כל של בעליהם שהם כדין 49)לציבור,

שני להביא וחייבים נכונה. בלתי  במחשבה שנשחט  זבח  כל
אחרים. א.50)כבשים הלכה ראה

.ÊÈÚˆÓ ÌL‡51Ô˙ ‡lL B‡ ,BÓLÏ ‡lL BËÁML ¬«¿…»∆¿»∆…ƒ¿∆…»«
˙BB‰a Èab ÏÚ BÓcÓ52ÌÈÎÒ ÔeÚË 53˜È Ì‡L ; ƒ»««≈¿»¿»ƒ∆ƒƒ¿«

‰„ È˜Ók ‡ˆÓ  ÌÈÎÒ ‡Ïa54ÌL‡‰ ÔÈ‡Â , ¿…¿»ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿»»¿≈»»»
.‰„ ‡a»¿»»

ברייתא.51) ה. אשם,52)שם מביא שנתרפא מצורע 
הימנ  ידו בוהן על מדמו נותן רגלו והכהן בוהן ועל ית

יצא  לא אבל הקרבן, נפסל לא הללו המקרים ובשני  הימנית.
אחר. אשם להביא וצריך אשם 53)ידי ֿחובתו ככל

טעון 54)מצורע . אשם ואין נדבה, אשם כמקריב  כלומר,
בלבד. מצורע  אשם אלא נסכים

.ÁÈÓÚ‰ ÌÚ ‡a‰ Ok55 BÓLÏ ‡lL BËÁML ∆∆«»ƒ»…∆∆¿»∆…ƒ¿
‡l‡ ,ÌÈBOÚ ÈL BlL ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ‡ÈÈ ‡Ï…»ƒƒ¿«¿»ƒ∆¿≈∆¿ƒ∆»

˙B„p‰ ‡Lk „Á‡ ÔBOÚ56ÌLÏ ‰ÏÚ ‡Ï È‰L ; ƒ»∆»ƒ¿»«¿»∆¬≈…»»¿≈
‰ÏÚÈ ‡Ï  BÓLÏ ‡lL BËÁML „ÈÓz ÔÎÂ .B˙BÁ»¿≈»ƒ∆¿»∆…ƒ¿…«¬∆

ÌÈˆÚ ÈÊ‚ ÈL BnÚ57‡Ï È‰L ;ÌÈ„ÈÓz‰ ‡Lk ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒƒ¿»«¿ƒƒ∆¬≈…
.˙B„p‰ ÏÎk ‡e‰ È‰ ‡l‡ ,„ÈÓz‰ ˙BÁÏ ‰ÏÚ»»¿««»ƒ∆»¬≈¿»«¿»

חוץ 55) הוא, אחד עשרון כבש נסכי  כל בניסן, עשר בששה
עשרונים. שני  טעונה שהיא העומר, זה 56)ממנחת ואין

הוא  זה שכבש מפני  הקודמת, בהלכה מצורע  לאשם  דומה
כרבא  פסק  אחד, עשרון ומנחתה נדבה באה ועולה עולה,
נגד  "רבא") שגרסו שאם, ד"ה שם תוספות (ראה פט : שם

על 57)אביי . עצים מערכת בבוקר שהבעירו אע "פ 
עצים, גזרי  שני  התמיד קרבן עם ביחד מביאים המזבח ,
ומוספין  תמידין מהלכות (פ "ב  המערכה על אותם ומוסיפים

ה"ב ).
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לפגל. מצטרפות הן – הזמן מחשבות שתי  בין הפסיקה
עצמו.16) בפני  זית חצי  כל על כשיחשב  מדבר הקודם הדין

את  אחד בדיבור כלל אם שאפילו רבותא, משמיענו וכאן
עם  הזמן של הזית כחצי  מצטרף  והמקום, הזמן מחשבת
רב  של מימרא נתפגל, והקרבן הראשון הזמן של זית כחצי 

שם. אשי ,

.‰Ì˙B‡ ÔzÏ ‰hÓÏ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ ÏÚ LÁ»«««»ƒ«ƒ»ƒ¿«»ƒ≈»
,‰hÓÏ Ìz˙Ï ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ÏÚ B‡ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»««ƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ»¿«»
BÓk ÔÈÏÒBt ÔÈ‡L el‡ ˙BLÁÓa ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿«¬»≈∆≈»¿ƒ¿

e‡aL17Ô‰nÚ ÚÂ ,18‰Ê È‰  ÔÓf‰ ˙LÁÓ ∆≈«¿¿≈«ƒ»∆«¬∆∆«¿«¬≈∆
Ïebt19dcÏ ÌB˜n‰ ˙LÁÓ Ô‰nÚ LÁ Ì‡Â .20 ƒ¿ƒ»«ƒ»∆«¬∆∆«»¿«»

.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È‰¬≈∆»¿≈ƒ

ה"ח .17) פי "ג חישב 18)למעלה אחרת בעבודה פירוש,
זמן. ברייתא.19)מחשבת - א כז, בלי20)שם פירוש,

אפשר  בדוחק  להשמיענו. בא מה להבין קשה הזמן. מחשבת
אלו  נכונות בלתי  שמחשבות לחשוב , תטעה שלא לפרש,
מידי מוציאות אבל החמור, פיגול מידי  מוציאות אינן אמנם

"לבדה". המילה את למחוק  ורצוי  הקל. פסול

.ÂLÁ21,‰hÓÏ ÁÓÏ Bz˙Ï ‰ÏÚÓÏ Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ »«««»«ƒ»¿«¿»¿ƒ¿»»¿«»
B‡ ,‰ÏÚÓÏ ÁÓÏ Bz˙Ï ‰hÓÏ Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ B‡««»«ƒ»¿«»¿ƒ¿»»¿«¿»
ÁÓÏ Bz˙Ï ÏÎÈ‰a ÌÈÙa Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ LÁL∆»«««»«ƒ»ƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¿»»
ÁaÊna Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ LÁL B‡ ,ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««ƒ∆»«««»«ƒ»«ƒ¿≈«
Û‡ .Ïebt BÈ‡  ÏÎÈ‰a ÌÈÙa ÁÓÏ Bz˙Ï ÔBˆÈÁ‰«ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«≈»≈ƒ«
ÌB˜Ó ‰pLÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÓf‰ ˙LÁÓ LÁL Èt ÏÚ«ƒ∆»««¬∆∆«¿«ƒ¿ƒ»¿
.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È‰  BzLÁÓa Ìc‰ ˙È˙¿ƒ««»¿«¬«¿¬≈∆»¿≈ƒ

el‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL Á‡Óe22‡lL ÔzpL Ìc‰L , ≈««∆≈«¿«¬»≈∆«»∆ƒ«∆…
‰Ê ‰È‰È ‡Ï ‰nÏ ,BÓB˜Óa Ôz el‡k  BÓB˜Óƒ¿¿ƒƒ«ƒ¿»»…ƒ¿∆∆
BÓB˜Óa ‡lL Ìc‰ ÔzÏ LÁL BÊ ‰LÁÓa Ïebtƒ¿«¬»»∆»«ƒ≈«»∆…ƒ¿
Èt ÏÚ Û‡ ,BÓB˜Óa ‡lL Ôzp‰ Ìc‰L ÈtÓ ?ÁÓÏ¿»»ƒ¿≈∆«»«ƒ»∆…ƒ¿««ƒ
BÓk ,‰ÏÈÎ‡a Oa‰ ÈzÓ BÈ‡ ,Lk Áf‰L∆«∆«»≈≈«ƒ«»»«¬ƒ»¿

e‡aL23‰˜ÈÊ ÏÎÂ ;24Oa‰ ˙zÓ dÈ‡L ∆≈«¿¿»¿ƒ»∆≈»«∆∆«»»
.Ïbt ‡Ï  BpÓÊÏ ıeÁ dzÏ LÁ Ì‡ ,‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿«…ƒ≈

CÎÈÙÏ25 ÔÓf‰ ˙LÁÓ ‰Ê ÁÊa LÁÂ ÊÁ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»«¿»«¿∆«∆«¬∆∆«¿«
.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È‰¬≈∆»¿≈ƒ

שכאן 21) מפני  הקודמת, שבהלכה לדין דומה זה אין שם.
ולכן  אחרת, פסול מחשבת עם מעורבת עצמה הזמן מחשבת

כסף ֿמשנה). (ראה פוסלת אלא מפלגת פ "ב 22)אינה
זוטרא.24)שם.23)ה"י . מר של מימרא - א כז, זבחים
שלמעלה:25) השאלה על רבינו תשובת סיום היא זו פיסקה

פיגול?". זה יהיה לא "למה

.Ê˙ÚLa ‡Ï Ï‡ ‰ˆÈÓ˜ ˙ÚLa ÔÓÊ ˙LÁÓ LÁ»««¬∆∆¿«ƒ¿«¿ƒ»¬»…ƒ¿«
˙ÚLa ÔÓf‰ ˙LÁÓ LÁL B‡ ,‰Bl‰ ËewÏƒ«¿»∆»««¬∆∆«¿«ƒ¿«

‰Bl‰ ËewÏ26BÊ È‰  ‰ˆÈÓ˜ ˙ÚLa ‡Ï Ï‡ ƒ«¿»¬»…ƒ¿«¿ƒ»¬≈
Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt27ÔÓf‰ ˙LÁÓ LÁiL „Ú ; ¿»¿≈»ƒ«∆«¿…«¬∆∆«¿«

Èzn‰ ÏÎa28˙ÚLa ,‰Bl‰ ÌÚ ıÓw‰ ‡e‰L , ¿»««ƒ∆«…∆ƒ«¿»ƒ¿«
˙È˙ ˙ÚLa B‡ ,‰Bl‰ ËewÏÂ ıÓw‰ ˙ˆÈÓ¿̃ƒ««…∆¿ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ«

Ô˙˜ÈÊ ˙ÚLa B‡ ,Ô˙ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ,ÈÏka Ô‰ÈL29. ¿≈∆«¿ƒƒ¿«»»»ƒ¿«¿ƒ»»

בכלי26) הקומץ  את מניח  הסולת, מן הכהן שקמץ  אחרי 
על  ומניחה המנחה, שעל הלבונה כל את ומלקט  שרת
ה"ב ), הקרבנות מעשה מהל' (פי "ג ביחד ומקטירם הקומץ 
אחד. מתיר נקראים – והלבונה הקומץ  – ושניהם

פיגול 27) אין האומרים א. טז, מנחות במשנה, כחכמים
מתיר. –28)בחצי  הראשון המתיר בחצי  שחישב  ואע "פ 

שליקט  אומרים אנו אין שתק , הלבונה ובילקוט  – בקומץ 
ואע "ג  החכמים. לדעת כשמואל הראשונה. מחשבת דעת על
משום  דעתו נגד רבינו פסק  באיסורין, כרב  שהלכה

משנהֿלמלך. ראה שם, וצ "ל 29)שהופרכה סופר, טעות
(כסף ֿמשנה). "הקטרתם"

.Á‰Bl‰ ÈË˜iL ıÓw‰ ˙Ë˜‰ ˙ÚLa LÁ»«ƒ¿««¿»««…∆∆«¿ƒ«¿»
˙ÏbÙÓ ‰Ë˜‰ ÔÈ‡L ,Ïebt dÈ‡  ÁÓÏ¿»»≈»ƒ∆≈«¿»»¿«∆∆

‰Ë˜‰30ıÓw‰ B‡ dcÏ ‰Bl‰ ÈË˜‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»»¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»¿«»«…∆
BÊ È‰  ÁÓÏ ÌÈÈL ÏÎ‡Ï MÁÓ ‡e‰Â BcÏ¿«¿¿«≈∆¡…¿»ƒ¿»»¬≈

Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt31.ÈzÓ ÈˆÁa ÔÈÏbÙÓ ÔÈ‡L , ¿»¿≈»ƒ∆≈¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ
ÈË˜iL LÁÂ BcÏ ıÓw‰ ˙‡ ÈË˜‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿ƒ∆«…∆¿«¿»«∆«¿ƒ

BÏLÁÂ ‰Bl‰ ÈË˜‰ Ck Á‡Â ,ÁÓÏ ‰ ¿»¿»»¿««»ƒ¿ƒ«¿»¿»«
‰ËLt È‰L ,Ïebt ‰Ê È‰  ÁÓÏ ÌÈÈM‰ ÏÎ‡iL∆…««¿»ƒ¿»»¬≈∆ƒ∆¬≈»¿»

‰Án‰ ÏÎa ÔÓÊ ˙LÁÓ32. «¬∆∆¿«¿»«ƒ¿»

כרב 30) לזמנו, חוץ  להקטיר אחרת בעבודה חישב  אם אלא
דפומבדיתא". "חריפי  דעת נגד א. יז, שם רב , בשם חסדא

חנינא.31) רבי  בשם המנונא רב  שכל 32)שם, ואע "פ 
היא  הראשונה שהרי  מפלגת, אינה עצמה בפני  מחשבה
ההלכה), בתחילת (ראה הקטרה מפלגת ואינה הקטרה,
מפלגות. יחד שתיהן – מתיר בחצי  מחשבה היא והשניה
כחצי ולהקטיר זית כחצי  לאכול לחישב  זה דין בין מה  (צ "ע 
שאין  מפני  כשר, שהזבח  ה"י ), (פי "ד למעלה שאמרנו זית,
שיעור  חצי  בין הבדל יש ואולי , מצטרפים. והקטרה אכילה
ובחצי כשר, הזבח  שם שהרי  לדבר, וראיה מתיר. לחצי 

פסול). הזבח  מתיר

.ËÌeLÓL È„k ÈË˜‰33‰Bl‰ ÌÚ ıÓw‰ ÔÓ ƒ¿ƒ¿≈À¿ƒ«…∆ƒ«¿»
ÌÈÈM‰ ÔÓ ÌeLÓL È„k ÏÎ‡iL MÁÓ ‡e‰Â¿¿«≈∆…«¿≈À¿ƒ«¿»ƒ

ÌÈÏL‰L „Ú ,ÁÓÏ34‰Bl‰ ÌÚ ıÓw‰ Ïk ¿»»«∆ƒ¿ƒ»«…∆ƒ«¿»
Û‡L ;Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt BÊ È‰  ÔÓf‰ ˙LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¬≈¿»¿≈»ƒ∆«
Cc ÔÈ‡  ËÚÓ ËÚÓ CÎa ‰ÏÈÎ‡ CcL Èt ÏÚ«ƒ∆∆∆¬ƒ»¿»¿«¿«≈∆∆

CÎa ‰Ë˜‰35Ë˜‰ ‡lL ‰ÁÓk BÊ È‰ ‡l‡ , «¿»»¿»∆»¬≈¿ƒ¿»∆…À¿«
.dˆÓÀ̃¿»

קטן.33) אחרי34)גרעין שומשום כדי  שהקטיר פירוש,
הקומץ  כל את שגמר עד המחשבה באותה שומשום כדי 

אומר 35)והלבונה. אחד ב . טז, שם אמוראים מחלוקת
רבינו  ופסק  פיגול. אומר ואחד פסול, אומר ואחד כשר,
דעת  מפני  נדחתה פיגול האומר שדעת מפני  "פסול",
השניים  דעת מפני  נדחתה "כשר" האומר דעת וכן השניים,

(כסף ֿמשנה). כשירה אינה שהמנחה שסוברים 

.È˙B‡˜ ˙ÁÓ B‡ ‡ËBÁ ˙ÁÓ36‰ÈÏÚ ‰È‰L ƒ¿«≈ƒ¿«¿»∆»»»∆»
‰BÏ37ËwÏiL Ì„˜ ÔÓf‰ ˙LÁÓ da LÁÂ ¿»¿»«»«¬∆∆«¿«…∆∆¿«≈

Á‡ Ì‡Â .Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt BÊ È‰  ‰Bl‰«¿»¬≈¿»¿≈»ƒ¿ƒ««
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‰Bl‰ ËwlL38È‰  ÔÓf‰ ˙LÁÓ ‰ÈÏÚ LÁ ∆ƒ≈«¿»»«»∆»«¬∆∆«¿«¬≈
Ïebt ‰Ê39. ∆ƒ

והערות 36) ה"ג, פי "ד למעלה (ראה לבונה טעונות שאינן
(ראה ופסולות 37)שם). הלבונה את מסלק  שאינו זמן כל

ה"י ). פי "א (שם).38)למעלה להכשירה וחזרה
כמצוותו.39) המתיר קרב  שהרי 

.‡ÈeÒÁL ÌÈÈL40ÈË˜‰Â ,‰Ë˜‰Ï ‰ˆÈÓ˜ ÔÈa ¿»ƒ∆»¿≈¿ƒ»¿«¿»»¿ƒ¿ƒ
eÚa˜ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ÔÓf‰ ˙LÁÓa ıÓw‰«…∆¿«¬∆∆«¿«¬≈∆»≈ƒƒ¿¿
.Ïebt BÈ‡Â eÚa˜ ‡Ï B‡ ,Ïebt Ô‰ È‰Â ÏebÙÏ¿ƒ«¬≈≈ƒ…ƒ¿¿¿≈ƒ

חזר 40) ע "ב  שם (אמנם יב .). (מנחות נפשטה שלא בעיא
לרבי שאפילו לומר, רצה כאילו ונראה מדבריו, רבא בו
רבינו  אבל בפיגול. לקובעו מועילה ההקטרה אין עקיבא
עקיבא  שלרבי  לפני ֿזה שפשט  ממה רק  בו שחזר סובר,
רבי מדברי  לזה ראיה שאין ואמר לפיגול, ההקטרה קובעת

המוריה'). 'הר בתיקו, הבעיה נשארה ובכן עקיבא,

ה'תשע"ט  א' אדר כ"ג חמישי יום 

    1 
מהם 1) שנתן והפנימי  החיצון מזבח  על הניתנים דמים יבאר

בלתי במחשבה והשנית נכונה, במחשבה ראשונה מתנה
נכונה.

.‡Ì‰Ó Ô˙pL ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk»«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ∆»«≈∆
‰iL ‰znÓ Ô˙Â ,‰BÎ ‰LÁÓa ‰BL‡ ‰zÓ«»»ƒ»¿«¬»»¿»¿»«ƒƒ»»¿ƒ»
B‡ ÌB˜n‰ ˙LÁÓa B‡ ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓa CÏÈ‡Â¿≈«¿«¬∆∆ƒ«≈¿«¬∆∆«»

Ôaw‰ ‰ˆ‰Â tk ‰Ê È‰  ÔÓf‰ ˙LÁÓ2Ì‡Â . «¬∆∆«¿«¬≈∆ƒ≈¿À¿»«»¿»¿ƒ
˙Bzn‰ ÌÈÏL‰Â ÔÓf‰ ˙LÁÓa ‰BL‡‰ ˙‡ Ô˙»«∆»ƒ»¿«¬∆∆«¿«¿ƒ¿ƒ««»

Ïebt ‰Ê È‰  ÌB˜n‰ ˙LÁÓa3‰BL‡ ‰znL ; ¿«¬∆∆«»¬≈∆ƒ∆«»»ƒ»
wÚ‰ ‡È‰4ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk Ï‡ . ƒ»ƒ»¬»»«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈«

,e‡aL BÓk ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈÓÈt‰«¿ƒƒƒ¿À»¿«¿ƒ∆∆∆¿∆≈«¿
da „ÈÒÙ‰ ‡l‡ d˜˙k ‡lL Ô‰Ó ˙Á‡ Ô˙ Ì‡ƒ»«««≈∆∆…¿ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ»
Áf‰  Ô˜˙k ‡M‰ Ïk Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÁÓ‰««¬»»««ƒ∆»«»«¿»¿ƒ¿»«∆«

ÏeÒt5. »

  

        
        
        

      

והפנימי החיצו המזבח  זו : מהלכה  ה ' בעבודת ההוראה 
היינו  , והפנימיי  החיצוניי  הענייני  ה  האד בעבודת
ע קשור המצוות  קיו התורה . ולימוד  המצוות  קיו
שע צדקה  מצות למשל כמו  שבעוה "ז,  גשמיי  דברי
על  מדובר  מכל־מקו העני ", נפש  ל"החיית קשורה  היותה 

גשמי . ממו
חיות  היינו  , דמי מת של עניי ישנו  המזבחות בשני 
וג הלב  פנימיות של  ענייני  ג כי  שבלב , והתלהבות

בחיות  להעשות  צריכי הלב  לחיצוניות  הקשורי  ענייני
קיו היינו  , החיצוניי  שבענייני אלא  ובהתלהבות.
הגישה  כלומר העיקר", היא  ראשונה  "מתנה  המצוות
שזהו  ה ', רצו  לקיו נכונה  מחשבה  להיות צריכה  הכללית
ובזה  וצוונו ", במצותיו  קדשנו  "אשר מצוות של תוכנ
בזה , אחר עניי יתערב  שלא  יתירה  זהירות להיות צריכה 
יתערב  א  ג הראשונה  במחשבה  זאת שפעל אחר אבל
כי העבודה , את לפסול ביכולתו  אי רצוי , בלתי  עניי
מדבר   כי ־א יהודי  של מפנימיותו  אינו  רצוי  הלא  העניי
אבל  ."בקרב אשר מ "הגוי  או  בו , קשור שאינו  חיצוני 
 ו "כול יתירה , זהירות להיות צריכה  הלב  פנימיות בענייני 
צריכה  הלב  פנימיות של בעבודה  כי  זה ", את זה  מעכבי
יותר  נעלה  שהעניי וככל ופרט, פרט כל על זהירות להיות
שנמצא   תלמיד ־חכ על־דר יותר, פעוט עניי בו   פוג כ
שאינו   תלמיד ־חכ אינו  מי  אצל משא "כ  בגדו , על רבב 

. כלו
שלא  יתירה  זהירות להיות צריכה  התורה  בלימוד   ג כ

לידי  ח "ו  יבוא  שלא  רצוי , בלתי  עניי בו  מצביתערב 
של   בענייני כי  כהלכה ", שלא  בתורה   פני ש "מגלה 
 נת "אפילו  הקב "ה  של ורצונו  חכמתו  שהיא  אמת" "תורת

פסול". הזבח  כתיקנה , שלא  מה אחת
      

אחר.2) קרבן להביא צריכים הבעלים פי3)ואין על ואף 
מחשבת  עירב  שאם א הלכה טז בפרק  למעלה שאמרנו

פיגול. ואינו פסול הזמן מחשבת עם ולפיכך 4)המקום
הפיגול  את מבטלת אינה האחרות במתנות המקום מחשבת

כמצוותו. המתיר קרב  המדובר 5)שהרי  אין כאן
הסמוכה. בהלכה מבוארים שדיניה הזמן במחשבת

.‡Ma ˜˙LÂ ÔÓf‰ ˙LÁÓ ‰BL‡a LÁ6B‡ , »«»ƒ»«¬∆∆«¿«¿»««¿»
˙LÁÓa Ô˙pL ‰BÁ‡‰ ÔÓ ıeÁ Ô˜˙k Ôlk Ô˙pL∆»«À»¿ƒ¿»ƒ»«¬»∆»«¿«¬∆∆

ÔÓf‰7‰fiL „Ú ,Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È‰ 8 «¿«¬≈∆»¿≈ƒ«∆«∆
Ô‰ ˙Á‡ ‰zÓa Ôlk È‰L ;ÔÓf‰ ˙LÁÓa9. ¿«¬∆∆«¿«∆¬≈À»¿«»»««≈

מחשבה 6) דעת "על אומרים: אנו שאין רבינו, משמיענו
עושה". הוא שהמתנה 7)הראשונה אומרים אנו אין
הקובעת. היא  בחצי9)כולן.8)האחרונה מפגלים ואין

מתיר.

.‚˙BiÓÈt‰ ˙B‡hÁ‰ Ì„a Úaˆ‡ ˙ÏÈË10.˙ÏbÙÓ ¿ƒ«∆¿«¿«««»«¿ƒƒ¿«∆∆
˙LÁÓ Ìca Úaˆ‡ ˙ÏÈË ˙ÚLa LÁ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«¿ƒ«∆¿««»«¬∆∆

.‰Èf‰ ˙ÚLa MÁÓk ‰Ê È‰  ÔÓf‰«¿«¬≈∆ƒ¿«≈ƒ¿««»»

מזבח 10) על באצבעו הכהן מזה הפנימיות חטאות דם
שבמזרק  בדם הזייה כל לפני  אצבעו וטובל שבהיכל הפנימי 

אצבעו. את הכהן וטבל ו): ד, (ויקרא בתורה ככתוב 

.„˙B‡hÁa ÔÓf‰ ˙LÁÓ LÁÂ ‰ÊÚa „ÓBÚ ‰È‰»»≈»¬»»¿»««¬∆∆«¿«««»
.Ïebt BÈ‡  ÌÈÙa ‰OÚp‰ „a ÌÈÙa ˙BOÚp‰««¬ƒ¿ƒ¿»»««¬∆ƒ¿ƒ≈ƒ

.Ïebt ‰Ê È‰  ıeÁa ‰OÚp‰ „a LÁ»«¿»»««¬∆«¬≈∆ƒ
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לפגל. מצטרפות הן – הזמן מחשבות שתי  בין הפסיקה
עצמו.16) בפני  זית חצי  כל על כשיחשב  מדבר הקודם הדין

את  אחד בדיבור כלל אם שאפילו רבותא, משמיענו וכאן
עם  הזמן של הזית כחצי  מצטרף  והמקום, הזמן מחשבת
רב  של מימרא נתפגל, והקרבן הראשון הזמן של זית כחצי 

שם. אשי ,

.‰Ì˙B‡ ÔzÏ ‰hÓÏ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ ÏÚ LÁ»«««»ƒ«ƒ»ƒ¿«»ƒ≈»
,‰hÓÏ Ìz˙Ï ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ÏÚ B‡ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»««ƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ»¿«»
BÓk ÔÈÏÒBt ÔÈ‡L el‡ ˙BLÁÓa ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿«¬»≈∆≈»¿ƒ¿

e‡aL17Ô‰nÚ ÚÂ ,18‰Ê È‰  ÔÓf‰ ˙LÁÓ ∆≈«¿¿≈«ƒ»∆«¬∆∆«¿«¬≈∆
Ïebt19dcÏ ÌB˜n‰ ˙LÁÓ Ô‰nÚ LÁ Ì‡Â .20 ƒ¿ƒ»«ƒ»∆«¬∆∆«»¿«»

.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È‰¬≈∆»¿≈ƒ

ה"ח .17) פי "ג חישב 18)למעלה אחרת בעבודה פירוש,
זמן. ברייתא.19)מחשבת - א כז, בלי20)שם פירוש,

אפשר  בדוחק  להשמיענו. בא מה להבין קשה הזמן. מחשבת
אלו  נכונות בלתי  שמחשבות לחשוב , תטעה שלא לפרש,
מידי מוציאות אבל החמור, פיגול מידי  מוציאות אינן אמנם

"לבדה". המילה את למחוק  ורצוי  הקל. פסול

.ÂLÁ21,‰hÓÏ ÁÓÏ Bz˙Ï ‰ÏÚÓÏ Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ »«««»«ƒ»¿«¿»¿ƒ¿»»¿«»
B‡ ,‰ÏÚÓÏ ÁÓÏ Bz˙Ï ‰hÓÏ Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ B‡««»«ƒ»¿«»¿ƒ¿»»¿«¿»
ÁÓÏ Bz˙Ï ÏÎÈ‰a ÌÈÙa Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ LÁL∆»«««»«ƒ»ƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¿»»
ÁaÊna Ôzp‰ Ìc‰ ÏÚ LÁL B‡ ,ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««ƒ∆»«««»«ƒ»«ƒ¿≈«
Û‡ .Ïebt BÈ‡  ÏÎÈ‰a ÌÈÙa ÁÓÏ Bz˙Ï ÔBˆÈÁ‰«ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«≈»≈ƒ«
ÌB˜Ó ‰pLÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÓf‰ ˙LÁÓ LÁL Èt ÏÚ«ƒ∆»««¬∆∆«¿«ƒ¿ƒ»¿
.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È‰  BzLÁÓa Ìc‰ ˙È˙¿ƒ««»¿«¬«¿¬≈∆»¿≈ƒ

el‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL Á‡Óe22‡lL ÔzpL Ìc‰L , ≈««∆≈«¿«¬»≈∆«»∆ƒ«∆…
‰Ê ‰È‰È ‡Ï ‰nÏ ,BÓB˜Óa Ôz el‡k  BÓB˜Óƒ¿¿ƒƒ«ƒ¿»»…ƒ¿∆∆
BÓB˜Óa ‡lL Ìc‰ ÔzÏ LÁL BÊ ‰LÁÓa Ïebtƒ¿«¬»»∆»«ƒ≈«»∆…ƒ¿
Èt ÏÚ Û‡ ,BÓB˜Óa ‡lL Ôzp‰ Ìc‰L ÈtÓ ?ÁÓÏ¿»»ƒ¿≈∆«»«ƒ»∆…ƒ¿««ƒ
BÓk ,‰ÏÈÎ‡a Oa‰ ÈzÓ BÈ‡ ,Lk Áf‰L∆«∆«»≈≈«ƒ«»»«¬ƒ»¿

e‡aL23‰˜ÈÊ ÏÎÂ ;24Oa‰ ˙zÓ dÈ‡L ∆≈«¿¿»¿ƒ»∆≈»«∆∆«»»
.Ïbt ‡Ï  BpÓÊÏ ıeÁ dzÏ LÁ Ì‡ ,‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿«…ƒ≈

CÎÈÙÏ25 ÔÓf‰ ˙LÁÓ ‰Ê ÁÊa LÁÂ ÊÁ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»«¿»«¿∆«∆«¬∆∆«¿«
.Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ‰Ê È‰¬≈∆»¿≈ƒ

שכאן 21) מפני  הקודמת, שבהלכה לדין דומה זה אין שם.
ולכן  אחרת, פסול מחשבת עם מעורבת עצמה הזמן מחשבת

כסף ֿמשנה). (ראה פוסלת אלא מפלגת פ "ב 22)אינה
זוטרא.24)שם.23)ה"י . מר של מימרא - א כז, זבחים
שלמעלה:25) השאלה על רבינו תשובת סיום היא זו פיסקה

פיגול?". זה יהיה לא "למה

.Ê˙ÚLa ‡Ï Ï‡ ‰ˆÈÓ˜ ˙ÚLa ÔÓÊ ˙LÁÓ LÁ»««¬∆∆¿«ƒ¿«¿ƒ»¬»…ƒ¿«
˙ÚLa ÔÓf‰ ˙LÁÓ LÁL B‡ ,‰Bl‰ ËewÏƒ«¿»∆»««¬∆∆«¿«ƒ¿«

‰Bl‰ ËewÏ26BÊ È‰  ‰ˆÈÓ˜ ˙ÚLa ‡Ï Ï‡ ƒ«¿»¬»…ƒ¿«¿ƒ»¬≈
Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt27ÔÓf‰ ˙LÁÓ LÁiL „Ú ; ¿»¿≈»ƒ«∆«¿…«¬∆∆«¿«

Èzn‰ ÏÎa28˙ÚLa ,‰Bl‰ ÌÚ ıÓw‰ ‡e‰L , ¿»««ƒ∆«…∆ƒ«¿»ƒ¿«
˙È˙ ˙ÚLa B‡ ,‰Bl‰ ËewÏÂ ıÓw‰ ˙ˆÈÓ¿̃ƒ««…∆¿ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ«

Ô˙˜ÈÊ ˙ÚLa B‡ ,Ô˙ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ,ÈÏka Ô‰ÈL29. ¿≈∆«¿ƒƒ¿«»»»ƒ¿«¿ƒ»»

בכלי26) הקומץ  את מניח  הסולת, מן הכהן שקמץ  אחרי 
על  ומניחה המנחה, שעל הלבונה כל את ומלקט  שרת
ה"ב ), הקרבנות מעשה מהל' (פי "ג ביחד ומקטירם הקומץ 
אחד. מתיר נקראים – והלבונה הקומץ  – ושניהם

פיגול 27) אין האומרים א. טז, מנחות במשנה, כחכמים
מתיר. –28)בחצי  הראשון המתיר בחצי  שחישב  ואע "פ 

שליקט  אומרים אנו אין שתק , הלבונה ובילקוט  – בקומץ 
ואע "ג  החכמים. לדעת כשמואל הראשונה. מחשבת דעת על
משום  דעתו נגד רבינו פסק  באיסורין, כרב  שהלכה

משנהֿלמלך. ראה שם, וצ "ל 29)שהופרכה סופר, טעות
(כסף ֿמשנה). "הקטרתם"

.Á‰Bl‰ ÈË˜iL ıÓw‰ ˙Ë˜‰ ˙ÚLa LÁ»«ƒ¿««¿»««…∆∆«¿ƒ«¿»
˙ÏbÙÓ ‰Ë˜‰ ÔÈ‡L ,Ïebt dÈ‡  ÁÓÏ¿»»≈»ƒ∆≈«¿»»¿«∆∆

‰Ë˜‰30ıÓw‰ B‡ dcÏ ‰Bl‰ ÈË˜‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»»¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»¿«»«…∆
BÊ È‰  ÁÓÏ ÌÈÈL ÏÎ‡Ï MÁÓ ‡e‰Â BcÏ¿«¿¿«≈∆¡…¿»ƒ¿»»¬≈

Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt31.ÈzÓ ÈˆÁa ÔÈÏbÙÓ ÔÈ‡L , ¿»¿≈»ƒ∆≈¿«¿ƒ«¬ƒ«ƒ
ÈË˜iL LÁÂ BcÏ ıÓw‰ ˙‡ ÈË˜‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿ƒ∆«…∆¿«¿»«∆«¿ƒ

BÏLÁÂ ‰Bl‰ ÈË˜‰ Ck Á‡Â ,ÁÓÏ ‰ ¿»¿»»¿««»ƒ¿ƒ«¿»¿»«
‰ËLt È‰L ,Ïebt ‰Ê È‰  ÁÓÏ ÌÈÈM‰ ÏÎ‡iL∆…««¿»ƒ¿»»¬≈∆ƒ∆¬≈»¿»

‰Án‰ ÏÎa ÔÓÊ ˙LÁÓ32. «¬∆∆¿«¿»«ƒ¿»

כרב 30) לזמנו, חוץ  להקטיר אחרת בעבודה חישב  אם אלא
דפומבדיתא". "חריפי  דעת נגד א. יז, שם רב , בשם חסדא

חנינא.31) רבי  בשם המנונא רב  שכל 32)שם, ואע "פ 
היא  הראשונה שהרי  מפלגת, אינה עצמה בפני  מחשבה
ההלכה), בתחילת (ראה הקטרה מפלגת ואינה הקטרה,
מפלגות. יחד שתיהן – מתיר בחצי  מחשבה היא והשניה
כחצי ולהקטיר זית כחצי  לאכול לחישב  זה דין בין מה  (צ "ע 
שאין  מפני  כשר, שהזבח  ה"י ), (פי "ד למעלה שאמרנו זית,
שיעור  חצי  בין הבדל יש ואולי , מצטרפים. והקטרה אכילה
ובחצי כשר, הזבח  שם שהרי  לדבר, וראיה מתיר. לחצי 

פסול). הזבח  מתיר

.ËÌeLÓL È„k ÈË˜‰33‰Bl‰ ÌÚ ıÓw‰ ÔÓ ƒ¿ƒ¿≈À¿ƒ«…∆ƒ«¿»
ÌÈÈM‰ ÔÓ ÌeLÓL È„k ÏÎ‡iL MÁÓ ‡e‰Â¿¿«≈∆…«¿≈À¿ƒ«¿»ƒ

ÌÈÏL‰L „Ú ,ÁÓÏ34‰Bl‰ ÌÚ ıÓw‰ Ïk ¿»»«∆ƒ¿ƒ»«…∆ƒ«¿»
Û‡L ;Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt BÊ È‰  ÔÓf‰ ˙LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¬≈¿»¿≈»ƒ∆«
Cc ÔÈ‡  ËÚÓ ËÚÓ CÎa ‰ÏÈÎ‡ CcL Èt ÏÚ«ƒ∆∆∆¬ƒ»¿»¿«¿«≈∆∆

CÎa ‰Ë˜‰35Ë˜‰ ‡lL ‰ÁÓk BÊ È‰ ‡l‡ , «¿»»¿»∆»¬≈¿ƒ¿»∆…À¿«
.dˆÓÀ̃¿»

קטן.33) אחרי34)גרעין שומשום כדי  שהקטיר פירוש,
הקומץ  כל את שגמר עד המחשבה באותה שומשום כדי 

אומר 35)והלבונה. אחד ב . טז, שם אמוראים מחלוקת
רבינו  ופסק  פיגול. אומר ואחד פסול, אומר ואחד כשר,
דעת  מפני  נדחתה פיגול האומר שדעת מפני  "פסול",
השניים  דעת מפני  נדחתה "כשר" האומר דעת וכן השניים,

(כסף ֿמשנה). כשירה אינה שהמנחה שסוברים 

.È˙B‡˜ ˙ÁÓ B‡ ‡ËBÁ ˙ÁÓ36‰ÈÏÚ ‰È‰L ƒ¿«≈ƒ¿«¿»∆»»»∆»
‰BÏ37ËwÏiL Ì„˜ ÔÓf‰ ˙LÁÓ da LÁÂ ¿»¿»«»«¬∆∆«¿«…∆∆¿«≈

Á‡ Ì‡Â .Ïebt dÈ‡Â ‰ÏeÒt BÊ È‰  ‰Bl‰«¿»¬≈¿»¿≈»ƒ¿ƒ««
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קמב                 
         

.‰‰ÊÚa „ÓBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk11ËÁBL ÈÈ‰ :Ó‡Â ≈«»»≈»¬»»¿»«¬≈ƒ≈
ÌÈÙÏ ‰Èf‰‰L ;Ïebt BÈ‡  ÁÓÏ BÓc ˙Bf‰Ï¿«»¿»»≈ƒ∆««»»ƒ¿ƒ

.ÏÎÈ‰a«≈»

היא.11) חוץ  היכל לגבי 

.Â‰fÓ È‡ È‰ :Ó‡Â ÏÎÈ‰a „ÓBÚ ‰È‰»»≈«≈»¿»«¬≈¬ƒ«∆
ÌÈÈL CtLÏ12LÁ È‰L ;Ïebt BÈ‡  ÁÓÏ ƒ¿…¿»ƒ¿»»≈ƒ∆¬≈»«

„ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .ıeÁa ‰OÚp‰ „a ÌÈÙaƒ¿ƒ¿»»««¬∆«¬»ƒ»»≈
ÁÓÏ ÌÈÈL CtLÏ MÁÓ ‡e‰Â ËÁLÂ ‰ÊÚa»¬»»¿»«¿¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»»

ÔÈeÓ‡ ÈË˜‰Ï B‡13;Ïebt ‰Ê È‰  ÁÓÏ ¿«¿ƒ≈ƒ¿»»¬≈∆ƒ
.ıeÁa ‰OÚp‰ „a ıeÁa LÁ È‰L∆¬≈»««¿»»««¬∆«

מזבח 12) יסוד אל נשפכים הפנימיות חטאות דם שיירי 
מפגלים  - מעכבת אינה שיריים ששפיכת פי  על אף  החיצון,

מזבח . אכילת שהיא מפני  גם 13)בה מקטירים אימוריהן
החיצון. מזבח  על כן

.Ê˙‡ ÏbÙÓ BÈ‡ ÌÁl‰Â ,ÌÁl‰ ˙‡ ˙ÏbÙÓ ‰„Bz‰«»¿«∆∆∆«∆∆¿«∆∆≈¿«≈∆
MÁÓ ‡e‰Â ‰„Bz‰ ˙‡ ËÁBM‰ ?„ˆÈk .‰„Bz‰«»≈««≈∆«»¿¿«≈
‰ÈeÓ‡ ÈË˜iL B‡ dÓc ˜ÊÈ B‡ dOaÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ¿»»ƒ¿…»»∆«¿ƒ≈∆»
ÏÎ‡Ï LÁ Ì‡ Ï‡ .Ïebt ÌÁl‰ ÌÚ Áf‰  ÁÓÏ¿»»«∆«ƒ«∆∆ƒ¬»ƒ»«∆¡…
‰„Bz‰ ÁÊÂ ,Ïebt BcÏ ÌÁl‰  ÁÓÏ ÌÁl‰ ÔÓƒ«∆∆¿»»«∆∆¿«ƒ¿∆««»

Ïebt BÈ‡14. ≈ƒ

תודה 14) ואין תודה גלל לחם שם: בגמרא נאמר והטעם
נתפגלה  אם ולכן לתודה טפל הוא הלחם פירוש, לחם. גלל

להיפך. לא אבל הלחם, גם נתפגל התודה

.Á˙B‡a‰ ÌÁÏ ÈzL ÌÚ ˙ˆÚ ÈOk ÈLa ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿≈ƒ¿≈¬∆∆ƒ¿≈∆∆«»
eÏbt˙  ÌÈOka ÔÓÊ ˙LÁÓ LÁ Ì‡L :Ô‰nÚƒ»∆∆ƒ»««¬∆∆¿««¿»ƒƒ¿«¿
 ÁÓÏ ÌÁl‰ È˙MÓ ÏÎ‡iL LÁ ;ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆»«∆…«ƒ¿≈«∆∆¿»»
˙Á‡a LÁ .Ïebt ÔÈ‡ ÌÈOk‰Â ,Ïebt ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆ƒ¿«¿»ƒ≈»ƒ»«¿««
ÌÚ Áf‰ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ˙B„BÚ‰ Úa‡Ó≈«¿«»¬∆¡…¿«ƒƒ¿««∆«ƒ

ÌÁl‰15B‡ ‰„Bz‰Â ,Ïebt BcÏ ÌÁl‰  ÁÓÏ «∆∆¿»»«∆∆¿«ƒ¿«»
.Ïebt ÔÈ‡ ÌÈOk‰«¿»ƒ≈»ƒ

משנה).15) (כסף  לחם זית וכחצי  בשר זית כחצי  פירוש,

.ËÌÈt‰ ÌÁÏ ÌÚL ‰BÏ ÈÎÈÊ ÈL ÈË˜n‰««¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿»∆ƒ∆∆«»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏÎ‡iL Ô˙Ë˜‰ ˙ÚLa LÁÂ¿»«ƒ¿««¿»»»∆…«∆∆«»ƒ

Ïebt ÌÁl‰ È‰  ÁÓÏ16. ¿»»¬≈«∆∆ƒ

הלחם 16) את מתירה הבזיכין הקטרת שהרי  פשוט , זה
לאכילה.

.ÈÈ˙MÓ ˙Á‡ ÏÎ‡Ï LÁÂ ˙ˆÚ ÈOk ÈL ËÁBM‰«≈¿≈ƒ¿≈¬∆∆¿»«∆¡…««ƒ¿≈
.Ïebt Ì‰ÈzL  ÁÓÏ ˙BlÁ‰««¿»»¿≈∆ƒ

.‡È„Á‡ ÏÎ‡Ï MÁÓ ‡e‰Â ÌÈÎÈÊa‰ ÈL ÈË˜‰ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒƒ¿¿«≈∆¡…∆»
ÌÈ„q‰ ÈMÓ17.Ïebt ÌÈ„q‰ ÈL  ÁÓÏ ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»¿≈«¿»ƒƒ

שני17) או מערכות בשתי  השולחן על נערך הפנים לחם
על  חישב  אם שגם מובן סדר. בכל לחמים ששה סדרים,

פיגול. הסדרים שני  אחד, לחם

.È˙BlÁÓ ˙Á‡a ÔÓf‰ ˙LÁÓ MÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ≈«¬∆∆«¿«¿««≈«
epz‰ ‰Ù‡Ó ˙ÁÓ ˙BlÁÓ ˙Á‡a B‡ ‰„Bz‰«»¿««≈«ƒ¿««¬≈««

.Ïebt ˙BlÁ‰ Ïk È‰ ¬≈»««ƒ

.‚È„Á‡ B‡ ˙BlÁ‰ È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿»««ƒ¿≈««∆»
ÈÙÏ ÔÈa ,‰„Bz‰ ˙BlÁÓ ˙Á‡ B‡ ÌÈ„q‰ ÈMÓƒ¿≈«¿»ƒ««≈««»≈ƒ¿≈

Ê Á‡Ï ÔÈa ‰˜ÈÊ„q‰ B˙B‡Â ‰lÁ‰ d˙B‡  ‰˜È ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»»««»¿«≈∆
.ÏÎ‡È B˙‰Ëa B‰h‰Â ,eÒ‡»¿«»¿»√»≈»≈

.„È˙ÈÊk ÏÎ‡iL ÌÈOk‰ ÈMÓ „Á‡ ˙„BÚa LÁ»««¬«∆»ƒ¿≈«¿»ƒ∆…«¿«ƒ
„Á‡ ˙Ë˜‰a LÁ Ì‡ ÔÎÂ ,ÁÓÏ ÌÁl‰ È˙MÓƒ¿≈«∆∆¿»»¿≈ƒ»«¿«¿»«∆»
 ÁÓÏ ÌÈt‰ ÌÁlÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡iL ÔÈÎÈÊa‰ ÈMÓƒ¿≈«¿ƒƒ∆…«¿«ƒƒ∆∆«»ƒ¿»»
ÏÎa LÁiL „Ú ;Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ÌÁl‰ È‰¬≈«∆∆»¿≈ƒ«∆«¿…¿»

ÌÈOk‰ ÈL ˙„BÚ ‡e‰L ,Èzn‰18ÈL ˙Ë˜‰Â ««ƒ∆¬«¿≈«¿»ƒ¿«¿»«¿≈
ÔÈÎÈÊa‰19. «¿ƒƒ

שניהם.18) בהקרבת אלא באכילה ניתר הלחם שאין לפי 
הפנים.19) לחם את לאכול אסור שניהם הקטרת ולפני 

.ÂËBÊ ‰lÁÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Ï LÁÂ „Á‡ ËÁL»«∆»¿»«∆¡…¬ƒ«ƒ≈«»
‰lÁÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Ï LÁÂ ÈM‰ ËÁLÂ ,ÁÓÏ¿»»¿»««≈ƒ¿»«∆¡…¬ƒ«ƒ≈«»

ÏebÙÏ ÔÈÙËˆÓ el‡ È‰  ÁÓÏ ‰iL20‡e‰Â . ¿ƒ»¿»»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿
.ÌÈ„q‰ ÈL ÌÚ ÔÈÎÈÊa‰ ÈLa ÔÈc‰«ƒƒ¿≈«¿ƒƒƒ¿≈«¿»ƒ

להקטיר 20) דומה זה ואין המתיר. בכל חשב  שהרי 
פיגול  שאינו ט , הלכה טז בפרק  למעלה שפסק  שומשום
הקטרה  דרך ואין בהקטרה המדובר ששם מפני  פסול, אלא

שחיטה. בשעת בחישב  עוסקים אנו כאן אבל בכך,

.ÊË,ÔÓf‰ ˙LÁÓ ÌÈOk‰ ÈMÓ „Á‡a LÁ»«¿∆»ƒ¿≈«¿»ƒ«¬∆∆«¿«
e‰‡OÚL ‰Ê  ‰BÎ ‰LÁÓa ÈM‰ ‰OÚÂ¿»»«≈ƒ¿«¬»»¿»∆∆¬»»

Ïebt ÔÓf‰ ˙LÁÓa21Lk ÈM‰Â ,22. ¿«¬∆∆«¿«ƒ¿«≈ƒ»≈

שחיטת 21) ולפיכך הכבשים שני  בשחיטת מתקדש הלחם
עצמו  הכבש אבל הלחם, את מפגלת אינה אחד כבש

שלו. מתיר אינו השני  הכבש שהרי  זה 22)מתפגל, ואין
קרבן  הוא כבש שכל מפני  יאֿיב , שבהלכות לדינים דומה

שלו. מתיר אינו והשני  עצמו בפני 

.ÊÈÏÎ‡iL B˙ËÈÁL ˙ÚLa LÁÂ Ô‰Ó „Á‡ ËÁL»«∆»≈∆¿»«ƒ¿«¿ƒ»∆…«
ÔÈMÁÓ ÔÈ‡L ;ÌÈLk Ô‰ÈL  ÁÓÏ ÈM‰ OaÓƒ¿««≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ

‰Ê ÏÚ ‰fÓ23. ƒ∆«∆

יג:).23) (שם המתיר" את מפגל מתיר "אין

.ÁÈLc˜Ó ÔÈ‡ ˙ˆÚ ÈOk ÈL‡l‡ ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈ ¿≈ƒ¿≈¬∆∆≈¿«¿ƒ∆«∆∆∆»
‰ËÈÁM24ÈepL ˙LÁÓa ÌÓc ˜ÊÂ ÌËÁL ?„ˆÈk . «¿ƒ»≈«¿»»¿»«»»¿«¬∆∆ƒ

ÌÓc ˜ÊÂ ÔÓLÏ ÔËÁL .ÌÁl‰ Lc˜ ‡Ï  ÌM‰«≈…ƒ≈«∆∆¿»»ƒ¿»¿»«»»
LB„˜ BÈ‡Â LB„˜ ÌÁl‰  ÔÓLÏ ‡lL25ÔËÁL . ∆…ƒ¿»«∆∆»¿≈»¿»»

L„˜ ‡Ï  ÔÓLÏ ˜fL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»««ƒ∆»«ƒ¿»…»«
.ÌÁl‰«∆∆

בידינו:24) הוא כלל שמעון, בר' אלעזר ר' דעת נגד כרבי 
מחבירו". כרבי  פירש 25)"הלכה ולא שם הברייתא לשון
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קמג                  
         

בזה  חולקים שם ובגמרא קדוש". ואינו "קדוש זה מה רבינו
ניתר  "אינו שאמר: כרבא פוסק  שרבינו ומובן ורבא אביי 

באכילה. אסור פירוש, לכהנים",

.ËÈ˜ÊÂ ,‰˜ÈÊÏ ‰ËÈÁL ÔÈa e‡ˆiL ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆∆»¿≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»«
ÌÁl‰ ÈzL eÏbt˙  ÔÓf‰ ˙LÁÓa ÌÈOk‰ Ìc««¿»ƒ¿«¬∆∆«¿«ƒ¿«¿¿≈«∆∆

‡ˆBiÏ ˙ÏÚBÓ ‰˜Èf‰L ;ıeÁa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡26Û‡ ««ƒ∆≈«∆«¿ƒ»∆∆«≈«
.ıeÁa ‡e‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ«ƒ∆¬«ƒ«

בפיגול 26) קובעת הדם שזריקת בברייתא, שם עקיבא כר'
לחומרא  ורק  הזבח . מגוף  שאינו פי  על אף  הלחם את גם
ולפיכך  לא, לקולא אבל הזבח . כגוף  שהלחם רבינו פוסק 
שבשר  פי  על אף  באכילה אסור הלחם לשמו שלא כשזרק 

באכילה. מותר הכבש

.ÎÌ‡ :ÌÁl‰ „‡Â ÔÓLÏ ÔËÁML ˙ˆÚ ÈOkƒ¿≈¬∆∆∆¿»»ƒ¿»¿»««∆∆ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È‰  ÔÓLÏ ÔÓc ˜Ê27ÔÓc ˜Ê ; »«»»ƒ¿»¬≈≈¿ƒ»«»»

˜ÙÒ el‡ È‰  ÌÁl‰ „‡L Á‡ ÔÓf‰ ˙LÁÓa¿«¬∆∆«¿«««∆»««∆∆¬≈≈»≈
ez‰ Ì‡28‰ÏÈÎ‡a29ez‰ ‡Ï B‡30. ƒÀ¿«¬ƒ»…À¿

הכבשים.27) את מעכב  הכבשים.28)שהלחם
אינה 29) הלחם ואבידת לשמם שלא דמם שנזרק  כשלמים

לחם. הטעונים עצרת ככבשי  דינם שאין מפני  אותם, אוסרת
אבידת 30) ידי  על נפסלו ללחם זיקתם שהוקבעה מכיוון

מזיקתם. אותם מוציאה לשמם שלא מחשבת ואין הלחם,

ה'תשע"ט  א' אדר כ"ד שישי יום 

     1 
האוכל 1) בקדשים, נכונה שאינה מחשבה המחשב  יבאר

קדשים  או פיגול או פסול שהוא עליו שנאמר מקרבן
מום. בהם שהוטל

.‡ ÌÈL„˜a ‰BÎ dÈ‡L ‰LÁÓ MÁÓ‰ Ïk»«¿«≈«¬»»∆≈»¿»¿»»ƒ
‡Ï :ÓB‡ ‡e‰ È‰L ,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ ‰Ê È‰¬≈∆≈¿…«¬∆∆¬≈≈…

LÁÈ2. ≈»≈

כט :2) זבחים ינאי , כרבי 

.„ÈÒÙÈ ‡lL ‰Ê ÔÈc ÏÏÎaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«ƒ∆∆…«¿ƒ
ÌeÓ ÏÈhÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê È‰L ,‰LÁÓa ÌÈL„w‰«√»ƒ¿«¬»»∆¬≈∆∆¿«ƒ

‰˜BÏ BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈL„˜a3ÔÈ‡L , ¿»»ƒ¿««ƒ≈≈∆∆≈
‰OÚÓ ‰LÁn‰4. ««¬»»«¬∆

מהלכות 3) א (פרק  לוקה – בקדשים מום שהמטיל אע "פ 
ז). הלכה מזבח  אין 4)איסורי  מעשה, בו שאין לאו וכל

ה"ב ). סנהדרין מה' (פי "ח  עליו לוקין

.‚ÏÒÙpL ÔÈa ,ÏeÒt ‡e‰L Ó‡pL Ôa˜ Ïk»»¿»∆∆¡«∆»≈∆ƒ¿«
,BÏÒtL „ Ba Ú‡L ÔÈa ‰OÚÓa ÔÈa ‰LÁÓa¿«¬»»≈¿«¬∆≈∆≈«»»∆¿»
‡Ï :Ó‡pL .‰˜BÏ  „ÈÊÓa ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒ∆∆∆¡«…

‰ÚBz Ïk ÏÎ‡˙5; …«»≈»

ראה 5) צט . פיסקה ראה פרשת בספרי  אחרים כדעת
דֿה. בהלכות בהערות

.„e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ6‡l‡ È‰ÊÓ e˙k‰ ÔÈ‡L ,7 ƒƒ«¿»»¿∆≈«»«¿ƒ∆»
.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÚ«¿≈«À¿»ƒ

כל 6) מגדיר ורבינו מגזירהֿשוה, זאת למדו שם, בספרי 
גזירהֿשוה  דן אדם שאין מפני  השמועה", "מפי  גזירהֿשוה

רבו. מפי  למדה אם אינו 7)אלא זה שכתוב  מדגיש, רבינו
כדי בלבד, המוקדשים פסולי  אלא אחרים איסורים כולל
(הל' שבכללות לאו על לוקין אין הלא לך יוקשה שלא
ולכן  הם, אחד ענין המוקדשים פסולי  וכל שם). סנהדרין
קוק , הרב  מוסד הוצאת החינוך ראה שבכללות. לאו זה אין

תעח . מצוה

.‰ÌeÓ Ì‰a ÏËe‰L ÌÈL„˜ ÔÎÂ8Ì‰Ó ÏÎB‡‰ , ¿≈»»ƒ∆«»∆»≈≈∆
‰˜BÏ  ˙ÈÊk9‰ÚBz Ïk ÏÏÎa Ì‰ È‰ .10„Ú , ¿«ƒ∆¬≈≈ƒ¿«»≈»«

ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ Á‡ ÌeÓ Ì‰Ï „ÏeiL11BÓk , ∆ƒ»≈»∆«≈¿≈»¿¿»¿
e‡aL12.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡  ˜ÙqÓ BÏeqtL ÏÎÂ . ∆≈«¿¿»∆ƒƒ»≈≈ƒ»»

מישראל.8) אדם (ראה 9)בידי  פדיונם  לפני אכל אם
הבאה). בהערה אליעזר 10)לקמן "ר' שנינו: שם בספרי 

 ֿ בלא שעובר ממנו, ואוכל בכור אוזן לצורם מנין אומר,
אחרים  תועבה. כל תאכל לא ג): יד, (דברים ת"ל תעשה?
כאן  נאמר מדבר, הכתוב  המוקדשים בפסולי  אומרים:
בו  יהיה אשר תזבח ... לא א) יז, (שם להלן ונאמר תועבה,
בפסולי להלן האמורה תועבה מה וגו', תועבת כי  מום
בפסולי כאן האמורה תועבה אף  מדבר, הכתוב  המוקדשים
"אחרים" שלדעת רבינו, וסובר מדבר". הכתוב  המוקדשים
כולל  אינו אבל אחרים, בקדשים מום מטיל זה בלאו נכלל
משום  אלא התורה מן באכילה אסור ואינו בכור, אוזן צורם
מפני בכור, בדין "אחרים" דעת רבינו וקיבל מדרבנן. קנס 
פסק  ולפיכך זו, בשיטה עומדת לד: בבכורות הסוגיא שכל
בבכור  מום שהמטיל ז, הלכה בכורות מהלכות ב  בפרק 
מדרבנן, כלומר קנס , משום זה מום על לאוכלו אסור
בכור  בין ומה לוקה. – כאן פסק  המוקדשים ובפסולי 
ופקעה  פדיון צריך אינו מום בעל בכור המוקדשים? לפסולי 
מן  מותר ולפיכך תועבה, המום אין בחולין והרי  קדושתו,
לא  שהוממו אחרים קדשים אבל קנסוהו, וחכמים התורה
אחרי גם ולפיכך פדיון, וצריכים לגמרי  קדושתם פקעה
ויצאו  שייפדו, עד תועבה להיות ממשיכים המום הטלת
מאליו  ומובן התורה, מן מותרים פדיונם ולאחר לחולין.
אוזן  בצורם כמו רבנן, קנסוהו המוקדשים בפסולי  שגם
כמו  שנית, מאליהם שיוממו עד זה במום ייפדו שלא בכור,
נכונות  מוכיחים אלה רבינו (ודברי  כאן רבינו שמסיים
אחרי באכילה מותרים למה כן לא שאם שלנו, ההסבר
תועבה" כל תאכל "לא איסור וכי  אחר, מום בהם שנפל
אליהו  ור' זה, פסוק  התורה על רש"י  ראה הלך?). להיכן
ד"ה  ה"א בכורות מהלכות פ "ד ומשנהֿלמלך שם, מזרחי 
סימן  שמעוני  ילקוט  על רענן זית וראה הכלל. וד"ה ודע ,
ונראה  פדיונם. לפני  שהמדובר אחרים בדעת שכתב  תתצא
וכפי כאן רבינו כדעת בקדשים, מום למטיל שהתכוון

הקדשים 11)שביארנו. ושאר פדיון, בלי  כדינו בכור
על  אפילו לפדותם מותר התורה מן שייפדו. אחר כדינם
על  מדבר שכאן ומפני  אסור. קנס  משום אבל שהטיל, המום
ושאר  בכור כאן וכולל אחר. מום מצריך אכילה, היתר
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.‰‰ÊÚa „ÓBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk11ËÁBL ÈÈ‰ :Ó‡Â ≈«»»≈»¬»»¿»«¬≈ƒ≈
ÌÈÙÏ ‰Èf‰‰L ;Ïebt BÈ‡  ÁÓÏ BÓc ˙Bf‰Ï¿«»¿»»≈ƒ∆««»»ƒ¿ƒ

.ÏÎÈ‰a«≈»

היא.11) חוץ  היכל לגבי 

.Â‰fÓ È‡ È‰ :Ó‡Â ÏÎÈ‰a „ÓBÚ ‰È‰»»≈«≈»¿»«¬≈¬ƒ«∆
ÌÈÈL CtLÏ12LÁ È‰L ;Ïebt BÈ‡  ÁÓÏ ƒ¿…¿»ƒ¿»»≈ƒ∆¬≈»«

„ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .ıeÁa ‰OÚp‰ „a ÌÈÙaƒ¿ƒ¿»»««¬∆«¬»ƒ»»≈
ÁÓÏ ÌÈÈL CtLÏ MÁÓ ‡e‰Â ËÁLÂ ‰ÊÚa»¬»»¿»«¿¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»»

ÔÈeÓ‡ ÈË˜‰Ï B‡13;Ïebt ‰Ê È‰  ÁÓÏ ¿«¿ƒ≈ƒ¿»»¬≈∆ƒ
.ıeÁa ‰OÚp‰ „a ıeÁa LÁ È‰L∆¬≈»««¿»»««¬∆«

מזבח 12) יסוד אל נשפכים הפנימיות חטאות דם שיירי 
מפגלים  - מעכבת אינה שיריים ששפיכת פי  על אף  החיצון,

מזבח . אכילת שהיא מפני  גם 13)בה מקטירים אימוריהן
החיצון. מזבח  על כן

.Ê˙‡ ÏbÙÓ BÈ‡ ÌÁl‰Â ,ÌÁl‰ ˙‡ ˙ÏbÙÓ ‰„Bz‰«»¿«∆∆∆«∆∆¿«∆∆≈¿«≈∆
MÁÓ ‡e‰Â ‰„Bz‰ ˙‡ ËÁBM‰ ?„ˆÈk .‰„Bz‰«»≈««≈∆«»¿¿«≈
‰ÈeÓ‡ ÈË˜iL B‡ dÓc ˜ÊÈ B‡ dOaÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ¿»»ƒ¿…»»∆«¿ƒ≈∆»
ÏÎ‡Ï LÁ Ì‡ Ï‡ .Ïebt ÌÁl‰ ÌÚ Áf‰  ÁÓÏ¿»»«∆«ƒ«∆∆ƒ¬»ƒ»«∆¡…
‰„Bz‰ ÁÊÂ ,Ïebt BcÏ ÌÁl‰  ÁÓÏ ÌÁl‰ ÔÓƒ«∆∆¿»»«∆∆¿«ƒ¿∆««»

Ïebt BÈ‡14. ≈ƒ

תודה 14) ואין תודה גלל לחם שם: בגמרא נאמר והטעם
נתפגלה  אם ולכן לתודה טפל הוא הלחם פירוש, לחם. גלל

להיפך. לא אבל הלחם, גם נתפגל התודה

.Á˙B‡a‰ ÌÁÏ ÈzL ÌÚ ˙ˆÚ ÈOk ÈLa ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿≈ƒ¿≈¬∆∆ƒ¿≈∆∆«»
eÏbt˙  ÌÈOka ÔÓÊ ˙LÁÓ LÁ Ì‡L :Ô‰nÚƒ»∆∆ƒ»««¬∆∆¿««¿»ƒƒ¿«¿
 ÁÓÏ ÌÁl‰ È˙MÓ ÏÎ‡iL LÁ ;ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆»«∆…«ƒ¿≈«∆∆¿»»
˙Á‡a LÁ .Ïebt ÔÈ‡ ÌÈOk‰Â ,Ïebt ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆ƒ¿«¿»ƒ≈»ƒ»«¿««
ÌÚ Áf‰ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡Ï ˙B„BÚ‰ Úa‡Ó≈«¿«»¬∆¡…¿«ƒƒ¿««∆«ƒ

ÌÁl‰15B‡ ‰„Bz‰Â ,Ïebt BcÏ ÌÁl‰  ÁÓÏ «∆∆¿»»«∆∆¿«ƒ¿«»
.Ïebt ÔÈ‡ ÌÈOk‰«¿»ƒ≈»ƒ

משנה).15) (כסף  לחם זית וכחצי  בשר זית כחצי  פירוש,

.ËÌÈt‰ ÌÁÏ ÌÚL ‰BÏ ÈÎÈÊ ÈL ÈË˜n‰««¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿»∆ƒ∆∆«»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏÎ‡iL Ô˙Ë˜‰ ˙ÚLa LÁÂ¿»«ƒ¿««¿»»»∆…«∆∆«»ƒ

Ïebt ÌÁl‰ È‰  ÁÓÏ16. ¿»»¬≈«∆∆ƒ

הלחם 16) את מתירה הבזיכין הקטרת שהרי  פשוט , זה
לאכילה.

.ÈÈ˙MÓ ˙Á‡ ÏÎ‡Ï LÁÂ ˙ˆÚ ÈOk ÈL ËÁBM‰«≈¿≈ƒ¿≈¬∆∆¿»«∆¡…««ƒ¿≈
.Ïebt Ì‰ÈzL  ÁÓÏ ˙BlÁ‰««¿»»¿≈∆ƒ

.‡È„Á‡ ÏÎ‡Ï MÁÓ ‡e‰Â ÌÈÎÈÊa‰ ÈL ÈË˜‰ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒƒ¿¿«≈∆¡…∆»
ÌÈ„q‰ ÈMÓ17.Ïebt ÌÈ„q‰ ÈL  ÁÓÏ ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»¿≈«¿»ƒƒ

שני17) או מערכות בשתי  השולחן על נערך הפנים לחם
על  חישב  אם שגם מובן סדר. בכל לחמים ששה סדרים,

פיגול. הסדרים שני  אחד, לחם

.È˙BlÁÓ ˙Á‡a ÔÓf‰ ˙LÁÓ MÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ≈«¬∆∆«¿«¿««≈«
epz‰ ‰Ù‡Ó ˙ÁÓ ˙BlÁÓ ˙Á‡a B‡ ‰„Bz‰«»¿««≈«ƒ¿««¬≈««

.Ïebt ˙BlÁ‰ Ïk È‰ ¬≈»««ƒ

.‚È„Á‡ B‡ ˙BlÁ‰ È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿»««ƒ¿≈««∆»
ÈÙÏ ÔÈa ,‰„Bz‰ ˙BlÁÓ ˙Á‡ B‡ ÌÈ„q‰ ÈMÓƒ¿≈«¿»ƒ««≈««»≈ƒ¿≈

Ê Á‡Ï ÔÈa ‰˜ÈÊ„q‰ B˙B‡Â ‰lÁ‰ d˙B‡  ‰˜È ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»»««»¿«≈∆
.ÏÎ‡È B˙‰Ëa B‰h‰Â ,eÒ‡»¿«»¿»√»≈»≈

.„È˙ÈÊk ÏÎ‡iL ÌÈOk‰ ÈMÓ „Á‡ ˙„BÚa LÁ»««¬«∆»ƒ¿≈«¿»ƒ∆…«¿«ƒ
„Á‡ ˙Ë˜‰a LÁ Ì‡ ÔÎÂ ,ÁÓÏ ÌÁl‰ È˙MÓƒ¿≈«∆∆¿»»¿≈ƒ»«¿«¿»«∆»
 ÁÓÏ ÌÈt‰ ÌÁlÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡iL ÔÈÎÈÊa‰ ÈMÓƒ¿≈«¿ƒƒ∆…«¿«ƒƒ∆∆«»ƒ¿»»
ÏÎa LÁiL „Ú ;Ïebt BÈ‡Â ÏeÒt ÌÁl‰ È‰¬≈«∆∆»¿≈ƒ«∆«¿…¿»

ÌÈOk‰ ÈL ˙„BÚ ‡e‰L ,Èzn‰18ÈL ˙Ë˜‰Â ««ƒ∆¬«¿≈«¿»ƒ¿«¿»«¿≈
ÔÈÎÈÊa‰19. «¿ƒƒ

שניהם.18) בהקרבת אלא באכילה ניתר הלחם שאין לפי 
הפנים.19) לחם את לאכול אסור שניהם הקטרת ולפני 

.ÂËBÊ ‰lÁÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Ï LÁÂ „Á‡ ËÁL»«∆»¿»«∆¡…¬ƒ«ƒ≈«»
‰lÁÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Ï LÁÂ ÈM‰ ËÁLÂ ,ÁÓÏ¿»»¿»««≈ƒ¿»«∆¡…¬ƒ«ƒ≈«»

ÏebÙÏ ÔÈÙËˆÓ el‡ È‰  ÁÓÏ ‰iL20‡e‰Â . ¿ƒ»¿»»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿
.ÌÈ„q‰ ÈL ÌÚ ÔÈÎÈÊa‰ ÈLa ÔÈc‰«ƒƒ¿≈«¿ƒƒƒ¿≈«¿»ƒ

להקטיר 20) דומה זה ואין המתיר. בכל חשב  שהרי 
פיגול  שאינו ט , הלכה טז בפרק  למעלה שפסק  שומשום
הקטרה  דרך ואין בהקטרה המדובר ששם מפני  פסול, אלא

שחיטה. בשעת בחישב  עוסקים אנו כאן אבל בכך,

.ÊË,ÔÓf‰ ˙LÁÓ ÌÈOk‰ ÈMÓ „Á‡a LÁ»«¿∆»ƒ¿≈«¿»ƒ«¬∆∆«¿«
e‰‡OÚL ‰Ê  ‰BÎ ‰LÁÓa ÈM‰ ‰OÚÂ¿»»«≈ƒ¿«¬»»¿»∆∆¬»»

Ïebt ÔÓf‰ ˙LÁÓa21Lk ÈM‰Â ,22. ¿«¬∆∆«¿«ƒ¿«≈ƒ»≈

שחיטת 21) ולפיכך הכבשים שני  בשחיטת מתקדש הלחם
עצמו  הכבש אבל הלחם, את מפגלת אינה אחד כבש

שלו. מתיר אינו השני  הכבש שהרי  זה 22)מתפגל, ואין
קרבן  הוא כבש שכל מפני  יאֿיב , שבהלכות לדינים דומה

שלו. מתיר אינו והשני  עצמו בפני 

.ÊÈÏÎ‡iL B˙ËÈÁL ˙ÚLa LÁÂ Ô‰Ó „Á‡ ËÁL»«∆»≈∆¿»«ƒ¿«¿ƒ»∆…«
ÔÈMÁÓ ÔÈ‡L ;ÌÈLk Ô‰ÈL  ÁÓÏ ÈM‰ OaÓƒ¿««≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ

‰Ê ÏÚ ‰fÓ23. ƒ∆«∆

יג:).23) (שם המתיר" את מפגל מתיר "אין

.ÁÈLc˜Ó ÔÈ‡ ˙ˆÚ ÈOk ÈL‡l‡ ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈ ¿≈ƒ¿≈¬∆∆≈¿«¿ƒ∆«∆∆∆»
‰ËÈÁM24ÈepL ˙LÁÓa ÌÓc ˜ÊÂ ÌËÁL ?„ˆÈk . «¿ƒ»≈«¿»»¿»«»»¿«¬∆∆ƒ

ÌÓc ˜ÊÂ ÔÓLÏ ÔËÁL .ÌÁl‰ Lc˜ ‡Ï  ÌM‰«≈…ƒ≈«∆∆¿»»ƒ¿»¿»«»»
LB„˜ BÈ‡Â LB„˜ ÌÁl‰  ÔÓLÏ ‡lL25ÔËÁL . ∆…ƒ¿»«∆∆»¿≈»¿»»

L„˜ ‡Ï  ÔÓLÏ ˜fL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»««ƒ∆»«ƒ¿»…»«
.ÌÁl‰«∆∆

בידינו:24) הוא כלל שמעון, בר' אלעזר ר' דעת נגד כרבי 
מחבירו". כרבי  פירש 25)"הלכה ולא שם הברייתא לשון
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קמד                 
         

שווה. דינם שבזה ב 12)קדשים, פרק  בכורות בהלכות
כתבו  אחרי  זו הלכה כתב  שרבינו להניח , (יש ז הלכה

בכורות). הלכות

.Â‡aL BÓk ÔÓf‰ ˙LÁÓa Ïbt˙pL Ôa˜ Ïk,e »»¿»∆ƒ¿«≈¿«¬∆∆«¿«¿∆≈«¿
˙k iÁ  „ÈÊÓa ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰ Ïk13:Ó‡pL ; »»≈ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«

‡Oz dBÚ epnÓ ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â14epnÓ ÏÎ‡ Ì‡Â . ¿«∆∆»…∆∆ƒ∆¬»ƒ»¿ƒ»«ƒ∆
‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ  ‰‚‚La15. ƒ¿»»≈ƒ«»¿»

ב .13) כריתות יג,14)משנה פרק  צו פרשת כהנים בתורת
"ואוכליו  ח ): י , (ויקרא בו שנאמר מנותר, גזירהֿשוה למדו

ההיא". הנפש "ונכרתה בו ונאמר ישא", עני15)עוונו בין
בהמה. קרבן מביא עשיר ובין

.ÊÔÈiÁ ÔÈ‡16ÌÈc ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ˙k ≈«»ƒ»≈∆»«¬ƒ«¿»ƒ
ez‰L17ÔÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ ;ÁaÊnÏ ÔÈa Ì„‡Ï ÔÈa , ∆À¿≈»»»≈«ƒ¿≈«¬»ƒ»«ƒ

BÓˆÚ Èzn‰18ÏÎB‡k ‰˜BÏ ‡l‡ ,˙k iÁ BÈ‡  ««ƒ«¿≈«»»≈∆»∆¿≈
‰ÁÓ ?„ˆÈk .Ïebt Ì‰a ÔÈ‡L ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt¿≈«À¿»ƒ∆≈»∆ƒ≈«ƒ¿»
;˙k iÁ  „ÈÊÓa ‰ÈÈMÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ,‰Ïbt˙pL∆ƒ¿«¿»»≈¿«ƒƒ¿»∆»¿≈ƒ«»»≈
BÈ‡  ‰Bl‰ ÔÓ B‡ dlL ıÓw‰ ÔÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«ƒ«…∆∆»ƒ«¿»≈
.Ì„‡Ï ÌÈÈM‰ ˙‡ ÌÈÈzn‰ Ô‰ Ô‰L ÈÙÏ ,˙k iÁ«»»≈¿ƒ∆≈≈««ƒƒ∆«¿»ƒ»»»
ÂÈeÓ‡Ó B‡ BOaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ,Ïbt˙pL ÁÊ ÔÎÂ¿≈∆«∆ƒ¿«≈»≈¿«ƒƒ¿»≈≈»
˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ ;˙k iÁ  ‰ÏBÚ‰ OaÓ B‡ƒ¿«»»«»»≈¬»ƒ»«¿«ƒ
ÈzÓ Ìc‰L .Ïebt ÌeMÓ ÂÈÏÚ iÁ BÈ‡  Ìc‰ ÔÓƒ«»≈«»»»ƒƒ∆«»«ƒ
˙‡ ÔÈÈzÓ ÔÈeÓ‡‰Â ,ÁaÊnÏ wÏ ÔÈeÓ‡‰ ˙‡∆»≈ƒƒ»≈«ƒ¿≈«¿»≈ƒ«ƒƒ∆
Ì„Â .ÁaÊnÏ dOa ÈzÓ ‰ÏBÚ‰ Ì„Â .Ì„‡Ï Oa‰«»»»»»¿«»»«ƒ¿»»«ƒ¿≈«¿«
ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ Ì„Â .ÌÈ‰kÏ dOa ÈzÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»«ƒ¿»»«…¬ƒ¿««»
ÈzÓ ˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ Ì„Â .ÁaÊnÏ dOa ÈzÓ«ƒ¿»»«ƒ¿≈«¿««»«ƒ¿»«ƒ
ÌeMÓ Ô‰ÈeÓ‡ ÏÚ ÔÈiÁ CÎÈÙÏ ,ÁaÊnÏ Ì‰ÈeÓ‡≈≈∆«ƒ¿≈«¿ƒ»«»ƒ«≈≈∆ƒ
ÈL .ÌÈ‰kÏ ÌÈÈM‰ ÔÈÈzÓ ‰Bl‰Â ıÓw‰ .Ïebtƒ«…∆¿«¿»«ƒƒ«¿»ƒ«…¬ƒ¿≈

ÌÁl‰ ÈzL ÔÈÈzÓ ˙ˆÚ ÈOk19ÈL ÔÎÂ .ÌÈ‰kÏ ƒ¿≈¬∆∆«ƒƒ¿≈«∆∆«…¬ƒ¿≈¿≈
Ï‡ .ÌÈ‰kÏ ÌÈt‰ ÌÁÏ ÔÈÈzÓ ‰BÏ ÈÎÈÊ¿ƒ≈¿»«ƒƒ∆∆«»ƒ«…¬ƒ¬»
˙B‡hÁ Oa ÔB‚k ,ÔÈÈzÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈc¿»ƒ∆≈»∆«ƒƒ¿¿««»

˙BÙOp‰20ÔÈÏbt˙Ó ÔÈ‡  ˙BÙOp‰ ˙BÁÓe «ƒ¿»¿»«ƒ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ
.ÌÏBÚÏ¿»

ומג.16) מב : זבחים אחר.17)משנה בגוף  עבודה על ֿידי 
בהם 18) יש אימורים ולפיכך אחר, מתיר ע "י  הותר שלא

הבשר  את מתירים שהם אע "פ  לה:), שם (ראה פיגול משום
האימורים  את מתיר שהדם מתיר, לדם שיש מפני  לאכילה,
ד"ה  שם תוספות (ראה כאן רבינו שכתב  כמו להקטרה,
מפני כמתיר, חשובים אינם שאימורים שכתבו, והלבונה,
מלשונו  אבל באכילה, מותר הבשר נטמאו או אבדו שאם
ד"ה  מב : שם רש"י  ראה כדבריהם, משמע  לא כאן רבינו של

הכבשים 19)הקומץ ). גם אבל מתפגל, הלחם ולפיכך
דמו  שהרי  טז, הלכה יז בפרק  למעלה שכתב  כמו מתפגלים,
בשרם  מתירים ואימורים להקטרה, אימוריהם מתיר

ח .20)לאכילה. בהלכה מבואר

.ÁÏebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡L ÌÈ„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆≈«»ƒ¬≈∆ƒƒ
ÔÈa ,ÔÈi‰Â Ìc‰Â ˙Ëw‰Â ‰Bl‰Â ıÓw‰ :ÌÏBÚÏ¿»«…∆¿«¿»¿«¿…∆¿«»¿««ƒ≈

ÌÈÎÒp‰ ÌÚ ‡a‰ ÔÈÈ21BÓˆÚ ÈÙa ‡a‰ ÔÈÈ ÔÈa22. «ƒ«»ƒ«¿»ƒ≈«ƒ«»ƒ¿≈«¿

ıÓ˜ Ì‰Ï ÔÈ‡ È‰L ,Ôlk ˙BÙOp‰ ˙BÁÓe¿»«ƒ¿»À»∆¬≈≈»∆…∆
Oe .ÌÈÎÒ ˙ÁÓe ÌÈ‰k ˙ÁÓ ÔB‚k ,ÔÈz‰Ï¿«ƒ»¿ƒ¿«…¬ƒƒ¿«¿»ƒ¿«
Ì‡Â .ÚˆÓ ÏL ÔÓL ‚ÏÂ .˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»¿…∆∆∆¿…»¿ƒ
,Ba ÈeÏz BÈ‡ ?BÈzÓ ÌL‡‰ Ì„ ‡BÏ‰Â :Ó‡z…««¬«»»»«ƒ≈»
‰nk Á‡ ‚ÏÂ ÌBi‰ BÓL‡ ‡ÈÓ Ì„‡ È‰L∆¬≈»»≈ƒ¬»«¿…«««»

˜Óa ‡a˙iL BÓk ,ÌÈÓÈBÓB23. »ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

כחכמים 21) נסכים, מנחת שנקראת ומנחתו הקרבן עם
מפני מתפגל. אינו מתירו שהקרבן ואע "פ  שם. במשנה
בקרבן. תלויים אינם זמן, לאחר הנסכים את להביא שיכול

קד:22) מנחות משנה יין, מהלכות 23)מתנדבים ד פרק 
נסכים. למנחת דומה זה והרי  ב . הלכה כפרה מחוסרי 

.ËÔÓÊ Á‡Ï ÌÈL„w‰ OaÓ È˙B‰Ï eÒ‡»¿ƒƒ¿««√»ƒ¿««¿«
„Ú epnÓ eÈ˙B˙ ‡Ï :‰„Bz Ôa˜a Ó‡pL ,Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»∆∆¡«¿»¿«»…ƒƒ∆«

Ìlk ÌÈL„w‰ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,˜a24È˙Bn‰Â . …∆¿«ƒƒ¿»«√»ƒÀ»¿«ƒ
‰OÚÏ e˙k‰ B˜z È‰L ,‰˜BÏ BÈ‡25:Ó‡pL , ≈∆∆¬≈ƒ¿«»«¬≈∆∆¡«

.eÙOz L‡a ˜a „Ú epnÓ ˙p‰Â¿«…»ƒ∆«…∆»≈ƒ¿…

אמנם 24) הקרבנות, כל מרבה פי "ב  צו פרשת כהנים בתורת
מכאן, למדים להותיר גם אבל פיגול, על מדובר שם בתו"כ

פרשה. באותה נכתב  איסורו טעמו 25)שהרי  פד. פסחים
מעשה. בו שאין לאו על שלוקין הוסבר שם יהודה ר' של
לוקין  אין לדעתו הלא זה, לנימוק  רבינו הוצרך למה ותמוה

(כסף ֿמשנה). מעשה בו שאין לאו על

.ÈiÁ  „ÈÊÓa :˙BpL ÌÈL„˜ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«»»ƒ∆«¿≈ƒ«»
:Ó‡pL ;‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ  ‚‚BLa ,˙k»≈¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡«
.‰˙ÎÂ ÏlÁ '‰ L„˜ ˙‡ Èk ‡OÈ BBÚ ÂÈÏÎ‡Â¿…¿»¬ƒ»ƒ∆…∆ƒ≈¿ƒ¿¿»
ÈL„˜ Ì‡ ?˙Bp‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ˙k iÁ˙È È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿«≈»≈«¬ƒ««»ƒ»¿≈

Ì‰ ÌÈL„˜26„enÚ ‰ÏÚiL Á‡Ó Ô‰ÈÏÚ iÁ  »»ƒ≈«»¬≈∆≈««∆«¬∆«
ÁM‰27Ì‰ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ì‡Â ;28Ô‰ÈÏÚ iÁ  «««¿ƒ»»ƒ«ƒ≈«»¬≈∆

ÈL ÌBÈ ÏL ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜MÓ29‰ÏÈl‰ ˙lÁz ‡e‰L , ƒ¿ƒ«««»∆≈ƒ∆¿ƒ«««¿»
ÏÚÂ Ïebt‰ ÏÚ e˙k‰ È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .ÈLÈÏL ÌBÈ ÏL∆¿ƒƒ¿≈»ƒ¿ƒ«»««ƒ¿«

ÌÈ‡elna ?˙Bp‰30Èk ÏÎ‡È ‡Ï :ÌL Ó‡ È‰L . «»«ƒƒ∆¬≈∆¡«»……«ƒ
Ì‰ L„˜31L„wa BÏeÒtL Ïk ÏÚ È‰Ê‰Ï 32‡e‰L …∆≈¿«¿ƒ«…∆¿«…∆∆

.B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆«¬ƒ»

ולילה.26) ליום עד 27)שנאכלים רק  שנאכלים אע "פ 
השחר, עמוד שיעלה עד נותר נעשים אינם הלילה, חצות

ז. הלכה ו פרק  זבחים ימים 28)תוספתא לשני  הנאכלים
ליום  שנאכלים נזיר ואיל מתודה חוץ  שביניהם, ולילה

קדשים. כקדשי  זה לענין ודינם שם 29)ולילה, תוספתא
נו: זבחים יוחנן אהרן 30)ור' כשנכנסו שקרבו קרבנות

במשכן. לעבודה השני31)ובניו לּכתּוב  הכוונה ַָכנראה
בפסולי ולא בזר, נאמר "הם" הוא". קודש כי  יאכל "לא

כד.32)קודש. פסחים

.‡ÈÔÈÙËˆÓ ˙Bp‰Â Ïebt‰Â33.˙ÈÊÎÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ¿«ƒ¿«»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿«ƒ
ÔÈÙËˆÓ ÔÈ˙Bp‰Â ÌÈÏebt‰ ÏÎÂ34. ¿»«ƒƒ¿«»ƒƒ¿»¿ƒ

מצטרפים 33) אין והנותר הפיגול שנינו יז: מעילה במשנה
שהמשנה  שמואל אמר שם ובגמרא שמות. שני  שהן מפני 
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קמה                  
         

מצטרפים. אכילה לאיסור אבל ידים, בטומאת מדברת
חייב  בשוגג מזה זית וכחצי  מזה זית כחצי  אכל אם פירוש,

מלקות. חייב  בו והתרו ובמזיד טו:34)חטאת, שם משנה
עם  זה מצטרפים הנותרים וכל הפיגולים "כל הגירסא: ושם
בפני ונותרות עצמם בפני  שפיגולים לפרש ואפשר זה",
וכן  ושלמים, מעולה או וממנחה מזבח  פיגול כגון עצמם,
אין  מינים משני  שהם ונותר פיגול אבל מינים. משני  נותרות
האיסור. בשם וגם במין גם חלוקים שהם מפני  מצטרפים,
מצטרפים" והנותרים הפיגולים "וכל וכתב : רבינו דייק  ולכן
(ראה  מצטרפים אלה שגם להשמיע  השני , ה"וכל" והשמיט 

זה). לשון בשינוי  הרגיש לא כנראה המוריה, הר

.È,‰‡ÓË Ì‰Ï aÒÏ B‡ ÌÈL„w‰ ˙‡ ‡nËÏ eÒ‡»¿«≈∆«√»ƒ¿«≈»∆À¿»
‰˜BÏ BÈ‡  ÌÈL„w‰ ˙‡ ‡nËÓ‰Â .ÔÏÒBt È‰L35. ∆¬≈¿»¿«¿«≈∆«√»ƒ≈∆

 e‡ÓËpL ÌÈL„wÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L B‰Ë Ì„‡ Ï‡¬»»»»∆»«¿«ƒƒ»»ƒ∆ƒ¿¿
‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ L‡ Oa‰Â :Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…

‡L ,˙Baw‰ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÏÎ‡È˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì ≈»≈¿«ƒƒ¿»«»¿»∆ƒ»«¿«ƒ
 ÈÏk ‰Lc˜˙pL Á‡ ‰‡ÓËpL ‰Án‰ ˙BlÓƒ¿««ƒ¿»∆ƒ¿¿»««∆ƒ¿«¿»«¿ƒ

‰˜BÏ36‰tk ÈÙÏ e‡ÓËpL ÌÈL„˜ „Á‡ .37B‡ ∆∆»»»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈«»»
‰‡Óh‰ ‡a e‡ÓËpL ÔÈa .‰tk Á‡Ï38„ÏÂa B‡ ¿«««»»≈∆ƒ¿¿¿««À¿»ƒ¿«

˙B‡ÓËa e‡ÓË Ì‡ Ï‡ .‰Bz Èc ÏL ‰‡Óh‰«À¿»∆ƒ¿≈»¬»ƒƒ¿¿¿À¿
ÔÈkÓ Ï‡ ,Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡  Ì‰Èc ÏL∆ƒ¿≈∆≈∆«¬ƒ»»¬»«ƒ

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡39Á‡ ÏÎB‡‰ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â . «««¿¿≈∆∆»»≈««
BÈ‡  ‰˜ÈÊ Ì„˜ ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ ;ÌÈÓc ˙˜ÈÊ¿ƒ«»ƒ¬»ƒ»«…∆¿ƒ»≈

‰˜BÏ40‡ÓË L„˜ ÏÎB‡ ÌeMÓ41B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡ , ∆ƒ≈…∆»≈¬»«ƒ
.˙ecÓ ˙kÓ«««¿

לג:35) זבחים יוחנן לד.36)כר' זריקה,37)שם לפני 
גמרא  הבשר. את הטהור אכל ואחרֿכך הדם את וזרקו
לאחר  ואכלו דמים זריקת לפני  שנטמא בשר כה: במנחות
מרצה. שהציץ  מפני  עליו? חייבים מה מפני  דמים, זריקת

רבינו 38) מונה לטהרות, בהקדמתו במת. שנגע  אדם כגון
ובין  וכלים אדם בין הטומאה, באב  והנוגע  אבות. עשר אחד
ואוכל  לטומאה, ראשון או הטומאה ולד נעשה אוכלין,

שני . נעשה בראשון דרבנן 39)הנוגע  איסורי  על כעובר
מגזירהֿשוה.40)אחרים. זה דין ולמד לד. שם יוחנן כר'

איסור 41) שעל להשמיענו אלו, מלים ארבע  רבינו הוסיף 
לפני קודש אוכל משום לוקה אבל לוקה, אינו טמא קודש
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפי "א שכתב  כמו זריקה,
שנאמר  משום לוקה, זריקה לפני  קדשים בשר שהאוכל ד,

כאן). (משנהֿלמלך בשעריך לאכול תוכל  לא

.‚ÈÏÚ ˙k ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL ‰‡ÓË ‡ÓËpL Ì„‡ Ïk»»»∆ƒ¿»À¿»∆«»ƒ»∆»»≈«
Lc˜n‰ ˙‡Èa42L„˜a ÔÈa ,ÌÈL„w‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡Â ƒ««ƒ¿»¿»«¿«ƒƒ«√»ƒ≈¿…∆

‡ÓË L„˜a ÔÈa B‰Ë43iÁ˙ ‰Ê È‰  „ÈÊÓa : »≈¿…∆»≈¿≈ƒ¬≈∆ƒ¿«≈
ÌÈÓÏM‰ ÁfÓ ÏÎ‡z L‡ LÙp‰Â :Ó‡pL ,˙k»≈∆∆¡«¿«∆∆¬∆…«ƒ∆««¿»ƒ
‰‚‚La ÏÎ‡ Ì‡Â ;‰˙ÎÂ ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ ÈÈÏ L‡¬∆«»¿À¿»»»¿ƒ¿¿»¿ƒ»«ƒ¿»»

„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜ ‡ÈÓ 44‡l‡ a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe . ≈ƒ»¿»∆¿≈ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»
?Ûeb‰ ˙‡ÓËa45‡ÓË ÏÎa Úb˙ Èk LÙÂ :Ó‡pL ¿À¿««∆∆¡«¿∆∆ƒƒ«¿»»≈

‡ÓË ı˜L ÏÎa B‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰a B‡ Ì„‡ ˙‡ÓËa¿À¿«»»ƒ¿≈»¿≈»¿»∆∆»≈
‡e‰Â .‰˙ÎÂ ÈÈÏ L‡ ÌÈÓÏM‰ ÁÊ OaÓ ÏÎ‡Â¿»«ƒ¿«∆««¿»ƒ¬∆«»¿ƒ¿¿»¿

?‰Ê ÔBÚ ÏÚ È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .ÁaÊÓ ÈL„˜ ‡LÏ ÔÈc‰«ƒƒ¿»»¿≈ƒ¿≈«¿≈»ƒ¿ƒ«»∆
Úb˙ ‡Ï L„˜ ÏÎa :da Ó‡ È‰L .˙„ÏBÈa46. ¿∆∆∆¬≈∆¡«»¿»…∆…ƒ»

(42 ֿ בגזירה בטומאה קודש לאוכל אזהרה למדו לג: שם
בדין  שלפנינו הדין רבינו תלה ולפיכך מקדש, מביאת שוה

(כסף ֿמשנה). מקדש ופסק 43)ביאת קו. שם משנה
עשיר 44)כתנאֿקמא. ה), (ויקרא בתורה מפורש דין

מדוכא  ועני  יונה, בני  שני  או תורים שני  – עני  בהמה, מביא
סולת. בשר 45)– בטומאת ולא נטמא האדם שגוף 

אל  נמשכת "עליו" שהמלה לפרש אפשר שהרי  הקודש,
הבאה.46)"מזבח ". ההלכה בתחילת הלימוד המשך ִֶַ

דעתו  נגד לג: שם לקיש ריש של לימודו כאן מקבל רבינו
ששנינו  מפני  והטעם, בגזירהֿשוה. זה שלמד יוחנן ר' של

לקיש. כריש בברייתא

.„È‡lL ‡ÓËÏ ‰‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«¿»»¿»≈∆…
ÏhL Á‡ L„˜ ÏÎB‡‰Â .ÏaËiL Ì„˜ L„˜ ÏÎ‡È…«…∆…∆∆ƒ¿…¿»≈…∆««∆»«

BLÓL ÈÚiL Ì„˜47B˙tk ‡ÈiL Ì„˜48‰˜BÏ  …∆∆«¬ƒƒ¿…∆∆»ƒ«»»∆
˙k iÁ BÈ‡Â49„Ú  ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ :Ó‡pL ; ¿≈«»»≈∆∆¡«¿À¿»»»«

.ÂÈÏÚ B˙‡ÓË Ïk ‰È‰zL∆ƒ¿∆»À¿»»»

הכוכבים.47) צאת אחרי  כלומר, לגמרי , החמה שתשקע 
ואסור  הכוכבים, צאת עד יום" "טבול נקרא שטבל טמא

וקדשים. תרומה ולאכול למקדש וזבה,48)להכנס  זב 
הקרבת  ולפני  קרבנות, להביא חייבים ומצורע  יולדת
הם  שטבלו ואע "פ  כיפורים, מחוסרי  נקראים קרבנותיהם

קודש. ואכילת למקדש כניסה על ולמעלה 49)מוזהרים
על  שגם רבינו פסק  ט , הלכה מקדש ביאת מהלכות ג בפרק 
שגם  ונראה כרת, חייב  כיפורים מחוסר אין מקדש ביאת
מפורשת  מברייתא עליו ותמהו כך. דעתו יום' ב 'טבול
חייב  בשוגג לעזרה, שנכנסו כפרה "מחוסרי  כז: במנחות
לא  עליו" טומאתו "כל והדרשה כרת". ענוש במזיד חטאת,
אלה. רבינו דברי  ביישוב  שם כסף ֿמשנה ראה מקורה, נמצא

.ÂËÌ‰Èc ÏL ˙B‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰50,‰˜BÏ BÈ‡  »»»≈¿À¿∆ƒ¿≈∆≈∆
B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡ ,˙k iÁ BÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈«»»≈¬»«ƒ

˙ecÓ ˙kÓ51. «««¿

יב .50) בהלכה למעלה בשר, בטומאת נמשך 51)כמו זה
בטמא  המדברת הקודמת, הלכה של הראשונה הבבא אל
במסכת  שנינו שטבל, אחרי  אבל טבילה. לפני  קודש שאכל
טבילה) (כלומר, מים ביאת הטעון "כל ה משנה פי "א, פרה
פירוש  ראה בכולם", מותר ביאתו לאחר וכו' סופרים מדברי 
א  הלכה הטומאות אבות מהלכות ט  בפרק  (וראה שם רבינו
טומאות  ובין סופרים, מדברי  שעיקרן טומאות בין שמחלק 

התורה). מן שעיקרן

.ÊËiÁ BÈ‡52„Ú ÔÈÈzÓ BÏ LiL L„˜ ÏÚ ˙k ≈«»»≈«…∆∆≈«ƒƒ«
Ó ÏÎ‡iLÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ ;ÂÈÈzÓ ewL Á‡ epn ∆…«ƒ∆««∆»¿«ƒ»¬»ƒ»«

‰˜BÏ BÈ‡  Ìc‰ ˙˜ÈÊ Ì„˜ Oa‰ ˙‡53ÌeMÓ ∆«»»…∆¿ƒ««»≈∆ƒ
ÏÏk‰ ‰Ê .L„w‰ ˙‡ ÏÎ‡L ‡ÓË54BÏ LiL Ïk : »≈∆»«∆«…∆∆«¿»…∆≈

˙B ÌeMÓ B‡ Ïebt ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ÔÈÈzÓ«ƒƒ≈«»ƒ»»ƒƒƒ»
ÏÎÂ ;Ô˙ÎÏ‰k ÂÈÈzÓ e˜iL „Ú ‡ÓË ÌeMÓ B‡ƒ»≈«∆ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿»»¿…
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שווה. דינם שבזה ב 12)קדשים, פרק  בכורות בהלכות
כתבו  אחרי  זו הלכה כתב  שרבינו להניח , (יש ז הלכה

בכורות). הלכות

.Â‡aL BÓk ÔÓf‰ ˙LÁÓa Ïbt˙pL Ôa˜ Ïk,e »»¿»∆ƒ¿«≈¿«¬∆∆«¿«¿∆≈«¿
˙k iÁ  „ÈÊÓa ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰ Ïk13:Ó‡pL ; »»≈ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«

‡Oz dBÚ epnÓ ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â14epnÓ ÏÎ‡ Ì‡Â . ¿«∆∆»…∆∆ƒ∆¬»ƒ»¿ƒ»«ƒ∆
‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ  ‰‚‚La15. ƒ¿»»≈ƒ«»¿»

ב .13) כריתות יג,14)משנה פרק  צו פרשת כהנים בתורת
"ואוכליו  ח ): י , (ויקרא בו שנאמר מנותר, גזירהֿשוה למדו

ההיא". הנפש "ונכרתה בו ונאמר ישא", עני15)עוונו בין
בהמה. קרבן מביא עשיר ובין

.ÊÔÈiÁ ÔÈ‡16ÌÈc ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ˙k ≈«»ƒ»≈∆»«¬ƒ«¿»ƒ
ez‰L17ÔÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ ;ÁaÊnÏ ÔÈa Ì„‡Ï ÔÈa , ∆À¿≈»»»≈«ƒ¿≈«¬»ƒ»«ƒ

BÓˆÚ Èzn‰18ÏÎB‡k ‰˜BÏ ‡l‡ ,˙k iÁ BÈ‡  ««ƒ«¿≈«»»≈∆»∆¿≈
‰ÁÓ ?„ˆÈk .Ïebt Ì‰a ÔÈ‡L ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt¿≈«À¿»ƒ∆≈»∆ƒ≈«ƒ¿»
;˙k iÁ  „ÈÊÓa ‰ÈÈMÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ,‰Ïbt˙pL∆ƒ¿«¿»»≈¿«ƒƒ¿»∆»¿≈ƒ«»»≈
BÈ‡  ‰Bl‰ ÔÓ B‡ dlL ıÓw‰ ÔÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«ƒ«…∆∆»ƒ«¿»≈
.Ì„‡Ï ÌÈÈM‰ ˙‡ ÌÈÈzn‰ Ô‰ Ô‰L ÈÙÏ ,˙k iÁ«»»≈¿ƒ∆≈≈««ƒƒ∆«¿»ƒ»»»
ÂÈeÓ‡Ó B‡ BOaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ,Ïbt˙pL ÁÊ ÔÎÂ¿≈∆«∆ƒ¿«≈»≈¿«ƒƒ¿»≈≈»
˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ ;˙k iÁ  ‰ÏBÚ‰ OaÓ B‡ƒ¿«»»«»»≈¬»ƒ»«¿«ƒ
ÈzÓ Ìc‰L .Ïebt ÌeMÓ ÂÈÏÚ iÁ BÈ‡  Ìc‰ ÔÓƒ«»≈«»»»ƒƒ∆«»«ƒ
˙‡ ÔÈÈzÓ ÔÈeÓ‡‰Â ,ÁaÊnÏ wÏ ÔÈeÓ‡‰ ˙‡∆»≈ƒƒ»≈«ƒ¿≈«¿»≈ƒ«ƒƒ∆
Ì„Â .ÁaÊnÏ dOa ÈzÓ ‰ÏBÚ‰ Ì„Â .Ì„‡Ï Oa‰«»»»»»¿«»»«ƒ¿»»«ƒ¿≈«¿«
ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ Ì„Â .ÌÈ‰kÏ dOa ÈzÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»«ƒ¿»»«…¬ƒ¿««»
ÈzÓ ˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ Ì„Â .ÁaÊnÏ dOa ÈzÓ«ƒ¿»»«ƒ¿≈«¿««»«ƒ¿»«ƒ
ÌeMÓ Ô‰ÈeÓ‡ ÏÚ ÔÈiÁ CÎÈÙÏ ,ÁaÊnÏ Ì‰ÈeÓ‡≈≈∆«ƒ¿≈«¿ƒ»«»ƒ«≈≈∆ƒ
ÈL .ÌÈ‰kÏ ÌÈÈM‰ ÔÈÈzÓ ‰Bl‰Â ıÓw‰ .Ïebtƒ«…∆¿«¿»«ƒƒ«¿»ƒ«…¬ƒ¿≈

ÌÁl‰ ÈzL ÔÈÈzÓ ˙ˆÚ ÈOk19ÈL ÔÎÂ .ÌÈ‰kÏ ƒ¿≈¬∆∆«ƒƒ¿≈«∆∆«…¬ƒ¿≈¿≈
Ï‡ .ÌÈ‰kÏ ÌÈt‰ ÌÁÏ ÔÈÈzÓ ‰BÏ ÈÎÈÊ¿ƒ≈¿»«ƒƒ∆∆«»ƒ«…¬ƒ¬»
˙B‡hÁ Oa ÔB‚k ,ÔÈÈzÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈc¿»ƒ∆≈»∆«ƒƒ¿¿««»

˙BÙOp‰20ÔÈÏbt˙Ó ÔÈ‡  ˙BÙOp‰ ˙BÁÓe «ƒ¿»¿»«ƒ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ
.ÌÏBÚÏ¿»

ומג.16) מב : זבחים אחר.17)משנה בגוף  עבודה על ֿידי 
בהם 18) יש אימורים ולפיכך אחר, מתיר ע "י  הותר שלא

הבשר  את מתירים שהם אע "פ  לה:), שם (ראה פיגול משום
האימורים  את מתיר שהדם מתיר, לדם שיש מפני  לאכילה,
ד"ה  שם תוספות (ראה כאן רבינו שכתב  כמו להקטרה,
מפני כמתיר, חשובים אינם שאימורים שכתבו, והלבונה,
מלשונו  אבל באכילה, מותר הבשר נטמאו או אבדו שאם
ד"ה  מב : שם רש"י  ראה כדבריהם, משמע  לא כאן רבינו של

הכבשים 19)הקומץ ). גם אבל מתפגל, הלחם ולפיכך
דמו  שהרי  טז, הלכה יז בפרק  למעלה שכתב  כמו מתפגלים,
בשרם  מתירים ואימורים להקטרה, אימוריהם מתיר

ח .20)לאכילה. בהלכה מבואר

.ÁÏebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡L ÌÈ„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆≈«»ƒ¬≈∆ƒƒ
ÔÈa ,ÔÈi‰Â Ìc‰Â ˙Ëw‰Â ‰Bl‰Â ıÓw‰ :ÌÏBÚÏ¿»«…∆¿«¿»¿«¿…∆¿«»¿««ƒ≈

ÌÈÎÒp‰ ÌÚ ‡a‰ ÔÈÈ21BÓˆÚ ÈÙa ‡a‰ ÔÈÈ ÔÈa22. «ƒ«»ƒ«¿»ƒ≈«ƒ«»ƒ¿≈«¿

ıÓ˜ Ì‰Ï ÔÈ‡ È‰L ,Ôlk ˙BÙOp‰ ˙BÁÓe¿»«ƒ¿»À»∆¬≈≈»∆…∆
Oe .ÌÈÎÒ ˙ÁÓe ÌÈ‰k ˙ÁÓ ÔB‚k ,ÔÈz‰Ï¿«ƒ»¿ƒ¿«…¬ƒƒ¿«¿»ƒ¿«
Ì‡Â .ÚˆÓ ÏL ÔÓL ‚ÏÂ .˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»¿…∆∆∆¿…»¿ƒ
,Ba ÈeÏz BÈ‡ ?BÈzÓ ÌL‡‰ Ì„ ‡BÏ‰Â :Ó‡z…««¬«»»»«ƒ≈»
‰nk Á‡ ‚ÏÂ ÌBi‰ BÓL‡ ‡ÈÓ Ì„‡ È‰L∆¬≈»»≈ƒ¬»«¿…«««»

˜Óa ‡a˙iL BÓk ,ÌÈÓÈBÓB23. »ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

כחכמים 21) נסכים, מנחת שנקראת ומנחתו הקרבן עם
מפני מתפגל. אינו מתירו שהקרבן ואע "פ  שם. במשנה
בקרבן. תלויים אינם זמן, לאחר הנסכים את להביא שיכול

קד:22) מנחות משנה יין, מהלכות 23)מתנדבים ד פרק 
נסכים. למנחת דומה זה והרי  ב . הלכה כפרה מחוסרי 

.ËÔÓÊ Á‡Ï ÌÈL„w‰ OaÓ È˙B‰Ï eÒ‡»¿ƒƒ¿««√»ƒ¿««¿«
„Ú epnÓ eÈ˙B˙ ‡Ï :‰„Bz Ôa˜a Ó‡pL ,Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»∆∆¡«¿»¿«»…ƒƒ∆«

Ìlk ÌÈL„w‰ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,˜a24È˙Bn‰Â . …∆¿«ƒƒ¿»«√»ƒÀ»¿«ƒ
‰OÚÏ e˙k‰ B˜z È‰L ,‰˜BÏ BÈ‡25:Ó‡pL , ≈∆∆¬≈ƒ¿«»«¬≈∆∆¡«

.eÙOz L‡a ˜a „Ú epnÓ ˙p‰Â¿«…»ƒ∆«…∆»≈ƒ¿…

אמנם 24) הקרבנות, כל מרבה פי "ב  צו פרשת כהנים בתורת
מכאן, למדים להותיר גם אבל פיגול, על מדובר שם בתו"כ

פרשה. באותה נכתב  איסורו טעמו 25)שהרי  פד. פסחים
מעשה. בו שאין לאו על שלוקין הוסבר שם יהודה ר' של
לוקין  אין לדעתו הלא זה, לנימוק  רבינו הוצרך למה ותמוה

(כסף ֿמשנה). מעשה בו שאין לאו על

.ÈiÁ  „ÈÊÓa :˙BpL ÌÈL„˜ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«»»ƒ∆«¿≈ƒ«»
:Ó‡pL ;‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ  ‚‚BLa ,˙k»≈¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡«
.‰˙ÎÂ ÏlÁ '‰ L„˜ ˙‡ Èk ‡OÈ BBÚ ÂÈÏÎ‡Â¿…¿»¬ƒ»ƒ∆…∆ƒ≈¿ƒ¿¿»
ÈL„˜ Ì‡ ?˙Bp‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ˙k iÁ˙È È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿«≈»≈«¬ƒ««»ƒ»¿≈

Ì‰ ÌÈL„˜26„enÚ ‰ÏÚiL Á‡Ó Ô‰ÈÏÚ iÁ  »»ƒ≈«»¬≈∆≈««∆«¬∆«
ÁM‰27Ì‰ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ì‡Â ;28Ô‰ÈÏÚ iÁ  «««¿ƒ»»ƒ«ƒ≈«»¬≈∆

ÈL ÌBÈ ÏL ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜MÓ29‰ÏÈl‰ ˙lÁz ‡e‰L , ƒ¿ƒ«««»∆≈ƒ∆¿ƒ«««¿»
ÏÚÂ Ïebt‰ ÏÚ e˙k‰ È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .ÈLÈÏL ÌBÈ ÏL∆¿ƒƒ¿≈»ƒ¿ƒ«»««ƒ¿«

ÌÈ‡elna ?˙Bp‰30Èk ÏÎ‡È ‡Ï :ÌL Ó‡ È‰L . «»«ƒƒ∆¬≈∆¡«»……«ƒ
Ì‰ L„˜31L„wa BÏeÒtL Ïk ÏÚ È‰Ê‰Ï 32‡e‰L …∆≈¿«¿ƒ«…∆¿«…∆∆

.B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆«¬ƒ»

ולילה.26) ליום עד 27)שנאכלים רק  שנאכלים אע "פ 
השחר, עמוד שיעלה עד נותר נעשים אינם הלילה, חצות

ז. הלכה ו פרק  זבחים ימים 28)תוספתא לשני  הנאכלים
ליום  שנאכלים נזיר ואיל מתודה חוץ  שביניהם, ולילה

קדשים. כקדשי  זה לענין ודינם שם 29)ולילה, תוספתא
נו: זבחים יוחנן אהרן 30)ור' כשנכנסו שקרבו קרבנות

במשכן. לעבודה השני31)ובניו לּכתּוב  הכוונה ַָכנראה
בפסולי ולא בזר, נאמר "הם" הוא". קודש כי  יאכל "לא

כד.32)קודש. פסחים

.‡ÈÔÈÙËˆÓ ˙Bp‰Â Ïebt‰Â33.˙ÈÊÎÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ¿«ƒ¿«»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿«ƒ
ÔÈÙËˆÓ ÔÈ˙Bp‰Â ÌÈÏebt‰ ÏÎÂ34. ¿»«ƒƒ¿«»ƒƒ¿»¿ƒ

מצטרפים 33) אין והנותר הפיגול שנינו יז: מעילה במשנה
שהמשנה  שמואל אמר שם ובגמרא שמות. שני  שהן מפני 
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קמו                 
         

ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÈÏÎa L„wL ÔÂÈk  ÔÈÈzÓ BÏ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ≈»∆»«ƒ¿ƒ«»ƒ»»
‡ÓhiL Ì„˜ Oa‰ ‡ÓË elÙ‡ .‰‡ÓË ÌeMÓƒÀ¿»¬ƒƒ¿»«»»…∆∆ƒ»≈

ÏÎB‡‰55 ÏÎ‡ Ck Á‡Â ÔÈÈzn‰ e˜Â ÏÈ‡B‰ , »≈ƒ¿»¿««ƒƒ¿««»»«
˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ OaÓ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙k iÁ56 «»»≈¿≈ƒ»«ƒ¿««»«ƒ¿»
.˙k iÁ ‰Ê È‰  ÌÓc ˜ÊpL Á‡ ‡ÓË ‡e‰Â¿»≈««∆ƒ¿«»»¬≈∆«»»≈

י .52) מעילה (ראה 53)משנה לד. זבחים יוחנן כר'
הי "ב ). י .54)למעלה מעילה בהלכה 55)משנה למעלה

וכאן  כרת, חייב  טמא קודש בשר שאכל שטמא למדנו, יג
נטמא  ואחרֿכך תחילה בשר נטמא שאפילו רבינו משמיענו
כאן  איסור, על חל איסור שאין ואע "פ  כרת, חייב  האדם
מפני בשר, טומאת איסור על חל הגוף  טומאת איסור
על  כן לפני  נאמרו שלא דברים כולל הגוף  טומאת שאיסור

קח . זבחים זה, ט .56)אדם מעילה משנה

.ÊÈEÏ ‡a˙ k57ÔÈiÁ ÔÈ‡L ÌÈc Û‡L , ¿»ƒ¿»≈¿∆«¿»ƒ∆≈«»ƒ
˙B ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ  Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ«»ƒ¬≈∆ƒ»
ÔÈiÁ ÔÈ‡  ÔÈÈzÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈc ?„ˆÈk .‡ÓËÂ¿»≈≈«¿»ƒ∆≈»∆«ƒƒ≈«»ƒ
˙B ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈiÁÂ ,Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ¿«»ƒ¬≈∆ƒ»
ÔÈiÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓˆÚ ÔÈÈzn‰ ÔÎÂ .‡ÓËÂ¿»≈¿≈««ƒƒ«¿»««ƒ∆≈«»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ  e‡aL BÓk ,Ïebt ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ¿∆≈«¿«»ƒ¬≈∆

˙B ÌeMÓ58Ìc‰ ÔÓ ıeÁ .‡ÓËÂ59ÔÈiÁ ÔÈ‡L , ƒ»¿»≈ƒ«»∆≈«»ƒ
.„Ïa „Á‡ c ÌeMÓ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ»»¿»∆»ƒ»»∆»ƒ¿«

פיגול 57) על חייבים שאין רבינו, כתב  ז בהלכה למעלה
"וכל  כתב : הקודמת ובהלכה מתירין, לו שיש דבר על אלא
משום  עליו חייבים בכלי  שקדש כיון מתירין, לו שאין
רבינו. כאן שמסיים כמו לנותר, והואֿהדין טומאה".

פסק 58) - נאכלים שאינם אבל הנאכלים, לדברים הכוונה
שפטורים. הפרק  מה:59)בסוף  שם במשנה

.ÁÈ˙k iÁ  ÔÈeÓ‡ ÏÎ‡L ‡ÓË60. »≈∆»«≈ƒ«»»≈

לו:60) שם ברייתא

.ËÈÏÎ‡61‡lL ‰„Bz ÈÓÁÏÂ ,‰Ïˆ ‡lL ÁÒt »«∆«∆…ƒ¿»¿«¿≈»∆…
Ô˙lÁ ‰Óe‰62˙‡ÓË ÌeMÓ ˙k iÁ ‰Ê È‰  ¿»«»»¬≈∆«»»≈ƒÀ¿«

Ô‰M ‰ÓÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ûeb‰63È‡ . «««ƒ∆≈»¿ƒ¿«∆≈ƒ
Ïebt ÌeMÓ ˙Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ Ì„‡ iÁ˙iL LÙ‡∆¿»∆ƒ¿«≈»»«¬ƒ»««ƒƒ

˙B ÌeMÓe64ÏÒÙpL Ôaw‰ ‡e‰ Ïebt‰L ; ƒ»∆«ƒ«»¿»∆ƒ¿«
‰ˆ ‡ÏÂ Ôa˜ ÌLÏ ‰ÏBÚ BÈ‡Â ,ÔÓf‰ ˙LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¿≈∆¿≈»¿»¿…ƒ¿»

ˆÓk wL ÔawÓ ‡Lp‰ ‡e‰ ˙Bp‰Â ,ÏÏkB˙Â ¿»¿«»«ƒ¿»ƒ»¿»∆»«¿ƒ¿»
.B˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ Á‡Ï¿««¿«¬ƒ»

שגרס 61) ללמוד יש כאן הכסף ֿמשנה (מדברי  טמא אדם
וגירסתנו  דחוק . פירוש לפרש טרח  כך ומתוך "אבל",

לחם,62)נכונה). מיני  ארבעה עמה מביא תודה המקריב 
לכהן, ונותנה מין מכל אחת חלה ומרים מין. מכל עשר
אסורים  כולם ההרמה ולפני  לבעלים. נאכלים והשאר

צדדי63)באכילה. מעשה ורק  המתירין, שקרבו מכיון
שם. ורבא חיננא בר דימי  רב  אכילה, היתר על מעכב  אחר

כסף ֿמשנה. לא 64)ראה בהמה בחדא ונותר, "פיגול
בכזית  שרק  אמרו, שם ובמסקנה יד.) (כריתות לה" משכחת

אפשרות, ישנה כזיתים בשני  אבל הדבר, אי ֿאפשר אחד
אחת". אכילה "על כאן: רבינו כותב  ולכן

.Î ÔÏÎ‡Â ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL ‡Óh‰Â ˙Bp‰Â Ïebt‰«ƒ¿«»¿«»≈∆¿»»∆»∆«¬»»
,BÏhÓ BÈ‡  BÁ ÏÚ ÔÈÓ ‰aL Èt ÏÚ Û‡ .iÁ«»««ƒ∆ƒ»ƒ«¬≈≈¿«¿

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏhÓ ÔÈeq‡‰ ÔÈ‡L65. ∆≈»ƒƒ¿«¿ƒ∆∆∆

שר'65) מפני  לקיש, ריש דעת נגד עט .) (זבחים אלעזר כר'
– אלעזר כר' סובר א) הלכה א פרק  חלה (ירושלמי  יוחנן

באיסורין.

.‡ÎÁaÊn‰ L‡Ï ÔÏÚ‰L ‡ÓË B‡ ˙B B‡ ÏebÙeƒ»»≈∆∆¡»¿…«ƒ¿≈«
Ô‰Ó Ôeq‡ Ú˜t Ôaa e‡‰ ‰ÏLnMÓ 66. ƒ∆»¿»»¿À»»«ƒ»≈∆

‰ÏBÚa ÔÈa ,˙ÈÊÎÏ Oa‰ ÌÚ ÔÈÙËˆÓ ÔÈeÓ‡‰Â¿»≈ƒƒ¿»¿ƒƒ«»»ƒ¿«ƒ≈¿»
ÌÈL„˜ ‡La ÔÈa67B‡ Ïebt ÌeMÓ ÂÈÏÚ iÁÏ , ≈ƒ¿»»»ƒ¿«≈»»ƒƒ

.‡ÓË B‡ ˙B»»≈

מג:66) שם יוחנן יא 67)ר' הלכה למעלה ראה קט . שם
בהערות.

.ÎÏbt˙pL ÁÊ68ÏÎ‡Â ,BpÓÊ Á‡Ï ˙BpL B‡ ∆«∆ƒ¿«≈∆«¿««¿«¿»«
ÔÓ B‡ ÔÈÏz‰ ÔÓ B‡ ˜n‰ ÔÓ B‡ BÚ‰ ÔÓ epnÓƒ∆ƒ»ƒ«»»ƒ««¿ƒƒ

ÏÏ‡‰69‰‡n‰ ÔÓ B‡70ÌÈw‰ ÔÓe ÌÈ„Èb‰ ÔÓ , »¬»ƒ«À¿»ƒ«ƒƒƒ««¿«ƒ
‰ˆBp‰ ÔÓe ÌBËÁ‰ ÔÓ ÌÈtv‰ ÔÓ ,ÌÈÙÏh‰ ÔÓeƒ«¿»«ƒƒ«ƒ»¿«ƒƒ««¿ƒ«»
Ûeb‰ ‡ÓË ÔÎÂ .˙k iÁ BÈ‡  ÛBÚ‰ ÈˆÈaÓeƒ≈≈»≈«»»≈¿≈¿≈«
.˙k iÁ BÈ‡  Lk ÔawÓ el‡ ÌÈc ÏÎ‡L∆»«¿»ƒ≈ƒ»¿»»≈≈«»»≈

.˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡¬»«ƒ«««¿

לה.משנ 68) שם ה"ז.69)ה פי "ד למעלה ראה
פסק 70) ושליה בשליל אבל בגמרא, שם אלעזר כר' שלא

הסמוכה. בהלכה כמותו

.‚Î‡ÈÏM‰ ÔÓ B‡ ÏÈÏM‰ ÔÓ ÏÎ‡71iÁ 72ÌeMÓ »«ƒ«¿ƒƒ«ƒ¿»«»ƒ
.Áf‰ Oa ‡MÓ ÏÎB‡k ,‡ÓËÂ ˙BÂ Ïebtƒ¿»¿»≈¿≈ƒ¿»¿««∆«

שם.71) למעלה נתפגל 72)ראה בבשר פיגל אם כלומר,
(למעלה  רבינו פסק  עצמו, בשליל פיגל אם אבל השליל. גם

כאן. ראב "ד ראה נתפגל. שלא שם)

.„ÎÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ÌÈÎBk È„BÚ ÈL„»̃¿≈¿≈»ƒ≈«»ƒ¬≈∆ƒ
‡ÓËÂ ˙BÂ Ïebt73.e‡aL BÓk ,ÌÈL„w‰ Ìc ÔÎÂ . ƒ¿»¿»≈¿≈««√»ƒ¿∆≈«¿

ÔÎÂÔ‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ÌÈˆÚ‰Â ˙Ëw‰Â ‰Bl‰ ¿≈«¿»¿«¿…∆¿»≈ƒ≈«»ƒ¬≈∆
˙B ÌÂMÓ ‡ÏÂ Ïebt ÌeMÓ ‡Ï ˙k74ÌeMÓ ‡ÏÂ »≈…ƒƒ¿…ƒ»¿…ƒ

Ûeb‰ ˙‡ÓË75. À¿««

משום 73) עליהם חייבים אין גויים קדשי  מה.) (שם שנינו
שמעון, ר' דברי  פטור, – בחוץ  והשוחטם וטמא, נותר פיגול
א. בבות: לשתי  המשנה את מחלק  ורבינו מחייב . יוסי  ור'
חייבים  שאין שמעון כר' רבי  סתם וטמא, נותר פיגול
יוסי ר' מחלוקת רבי  מביא כאן בחוץ , השוחטם ב . עליהם.
שבכל  אע "פ  משנה, כסתם כאן רבינו ופסק  שמעון. ור'
פ "ה  זבחים ובתוספתא שמעון, ר' נגד יוסי  כר' הלכה מקום
מפני וטמא, ונותר בפיגול גם שמעון ר' על יוסי  ר' חולק 
פסק  בחוץ  ובשחטם (כסף ֿמשנה), כשיטתו משנה שסתם
(ראה  יוסי  כר' טז) הלכה יט  פרק  הקרבנות מעשה (בהלכות
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קמז                  
         

המשנה  על בפירושו רבינו וראה שם. טוב ' יום 'תוספות
בחוץ  לשחטם התכוון ואולי  יוסי ". כר' "והלכה שכתב 

כאן). בו שחזר או שם,74)בלבד, בתוספתא שמעון כר'
כחכמים. ולא שמעון כר' פסק  למה נתבאר לא ה"ב .

ר"ש 75) בטמא. וחכמים שמעון ר' נחלקו מה: שם במשנה
שלוש  נאמרו שם ובגמרא מחייבים. וחכמים פטור אומר
אבל  עצמם, בטומאת מחלוקת א. המחלוקת: באותה שיטות
בטומאת  מחלוקת ב , לוקה. אינו הכל דברי  הגוף  בטומאת
בשתיהן  ג, לוקה. הכל דברי  עצמם בטומאת אבל הגוף ,
מפני לוקה, אינו הגוף  בטומאת רבינו ופסק  מחלוקת.
ר' דעת וג' ב ' שיטה לפי  וגם הכל, דברי  זה זו שלשיטה
למעלה  (ראה שלוקה פסק  עצמם ובטומאת כן. שמעון
חכמים  דעת היא כן השיטות שלוש שלכל מפני  הי "ב ),

זה). לביאורנו התכוון ואולי  כסף ֿמשנה, (ראה

ה'תשע"ט  א' אדר כ"ה ש "ק יום 

    1 
וכל 1) והנותר שנטמאו קדשים לשרוף  שמצותֿעשה יבאר

מספק . שפיסולו

.‡,e‡ÓËpL ÌÈL„w‰ Ïk ÛOÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…»«√»ƒ∆ƒ¿¿
L‡ Oa‰Â :Ó‡pLL‡a ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ  ∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…≈»≈»≈

:Ó‡pL ,BÙOÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ  ˙Bp‰ ÔÎÂ .ÛOÈƒ»≈¿≈«»ƒ¿«¬≈¿»¿∆∆¡«
.ÛOÈ L‡a ÈLÈÏM‰ ÌBia Áf‰ OaÓ ˙Bp‰Â¿«»ƒ¿««»«««¿ƒƒ»≈ƒ»≈
Ïk‰ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÎÂ Ïebt‰ ˙Bp‰ ÏÏÎeƒ¿««»«ƒ¿»¿≈«À¿»ƒ«…

ÔÈÙO2. ƒ¿»ƒ

א.2) כד, פסחים גמרא ה"ד, פ "ד תמורה תוספתא

.„iÓ Lc˜na ÛOÈ  ÏÒÙ B‡ Ïbt˙pL Ôa˜3. »¿»∆ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ»≈«ƒ¿»ƒ»
˜ÙqÓ BÏeqtL ÏÎÂ4B˙eˆ aÚz 5ÛOÈ Ck Á‡Â ¿…∆ƒƒ»≈¿À«»¿««»ƒ»≈

Lc˜na6. «ƒ¿»

מיד,3) יישרף  בגופו פסול אירע  ה"ו: פ "ו פסחים תוספתא
השריפה, לבית ויצא צורתו תעובר – בבעלים או בדם

ב . לד, אם 4)פסחים אבל הקרבן. שבגוף  בפסול מדובר
צורה. עיבוד טעון ודאי , פסול אפילו בבעלים, הוא הפסול

ודאי .5) פסול שייפסל כדי  אותו, בשלושה 6)ילינו
הדשן  בבית הבית, בהר בעזרה, נשרפים: קדשים מקומות,
ה"גֿד), הקרבנות מעשה מהל' (פ "ז לירושלים שמחוץ 

בעזרה. היינו "במקדש" וכתב  רבינו דייק  לפיכך

.‚ÌÈÙOp‰ ÌÈÈÚOe ÌÈt7Ì‡ ,˜ÙÒ Ì‰a LÈ  »ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»∆»≈ƒ
˙‡ˆÏ ÌpÓÊ ÚÈbiL Ì„˜ ‰‡ÈˆÈ‰Â ‰Èl‰8˙ÏÒBt «ƒ»¿«¿ƒ»…∆∆«ƒ«¿«»»≈∆∆

Ô‰ÈeÓ‡k ÌOa9CÎÈÙÏ .ÔOa ˙ÏÒBt dÈ‡ B‡ , ¿»»¿≈≈∆≈»∆∆¿»»¿ƒ»
ÈÓÁ‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÏÒBt10‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÊÚa eÙOÈÂ ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ»¿»¬»»¿≈ƒ»»

‰Ó‰a‰ ÈˆÁ11‡‰ a12Ô˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ì‡  ¬ƒ«¿≈»¿…»≈∆ƒ«¬ƒƒ»
,ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ ÔÈ„Ú B‡ ;‡‰  ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‡ˆBÈk¿≈ƒ¿»»…»≈∆¬«ƒ≈»¿ƒ
˜ÙqÓ eÏÒÙ CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰  ‡ˆÈ ‡Ï È‰L∆¬≈…»»…«¿≈»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»≈

‰MÓÁ Ìe‡O Ì‡ ÔÎÂ .‰ÊÚa eÙOÈÂ13,Ô‡ÈˆB‰Ï ¿ƒ»¿»¬»»¿≈ƒ¿»¬ƒ»¿ƒ»
ÈˆÁ ‰LÏM‰ e‡ÈˆB‰Â ,ÌÈL e‡LÂ ‰LÏL e‡ˆÈÂ¿»¿¿»¿ƒ¿¬¿«ƒ¿ƒ«¿»¬ƒ
.‰ÊÚa eÙOÈÂ ˜ÙqÓ eÏÒÙ el‡ È‰  ‰Ó‰a‰«¿≈»¬≈≈ƒ¿¿ƒ»≈¿ƒ»¿»¬»»

aÚzL „Ú ÔÈzÓ‰Ï ÔÈÎÈˆ el‡ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ¿≈»∆ƒ∆≈≈¿ƒƒ¿«¿ƒ«∆¿À«
Ô˙eˆ14‰ÙOÏ ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,15elÙ‡ ÌÏBÚÏ »»ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈»¿»¬ƒ

.eÏÒÙ ‡Ï…ƒ¿¿

הדשן 7) בבית בשריפה מצוותו והבשר נקטרים, שאימוריהם
מחוץ  שהוציאוהו לפני  פסול בו נפל ואם לירושלים, מחוץ 

בעזרה. אותו שורפים הדם.8)לעזרה זריקת אין 9)לפני 
כאימורי ובלינה ביוצא נפסלים שהאימורים בדבר ספק  כל
קד:) (זבחים ירמיה רבי  שאל בבשרם אבל אחרים, קרבנות
(שם, בעזרה ונשרף  המוקדשים כפסולי  ודינו נפסל, הוא אם
כמצוות  לירושלים חוץ  הדשן בבית יישרף  או לוי) תני 

נפשטה. לא והאיבעיא משמע 10)הכשרים. שם, (בגמרא
הפוסל  בלבד, פט :) (שם לקיש ריש דעת לפי  היא שהאיבעיא

שי קלים קדשים אבל בשר הדם, זריקת לפני  לעזרה חוץ  צא
(בשר  לצאת הבשר של שסופו מפני  שמכשיר יוחנן לרבי 
ברור  – הדם) זריקת אחר ירושלים בכל נאכל קלים קדשים
לצאת. סופו שהרי  נפסל, אינו הנשרפים קרבנות בשר שגם
שפסק  רבינו, על משנה' וה'כסף  קורקוס  הר"י  תמהו ולפיכך
להחמיר  כאן פסק  ולמה יוחנן, כרבי  הל"ב ) פ "א  (למעלה
מעשה  מהל' פ "ז ולחםֿמשנה כאן, כסף ֿמשנה (ראה מספק ?
קלים  בקדשים שגם קורקוס , הר"י  ותירץ  ה"ג). הקרבנות
הל"ב )). פ "א למעלה הערות (ראה באכילה אסור הבשר

שם.11) נפשטה, שלא שיצא 12)בעיא הבהמה בחצי
שנשאר  מיעוטו את לו תצרף  ואם אחד, מאבר רוב  נמצא

בחוץ . הבהמה של רובה יהיה זו 13)בפנים גם כהנים,
א. קה, שם נפשטה, שלא פסול.14)בעיא ספק  כשאר

בזה 15) אין לפיכך שריפתה, למקום רק  נוגעת הבעיה וכל
קדשים  פסולי  בספק  מהֿשאיןֿכן קדשים, ביזוי  משום

שריפה. טעונים הם אם הוא שהספק  אחרים,

.„‰ÊÚa ‡ˆÓp‰ Oa16ÌÈÈ‡ :17,˙BÏBÚ  »»«ƒ¿»»¬»»≈»ƒ
˙B‡hÁ  ˙BÎÈ˙ÁÂ18.ÌÈÓÏL  ÌÈÏLeÈa ‡ˆÓp‰Â . «¬ƒ«»¿«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ

˙B ‡nL ,‰ÙO‰ ˙ÈÏ e‡ˆÈÂ Ô˙eˆ aÚz Ïk‰Â¿«…¿À«»»¿≈¿¿≈«¿≈»∆»»
B‡ ‰ÏBÚ B˙˜ÊÁ ‰È‰zL ÏÈÚB‰ ‰Ó ,Ôk Ì‡ .‡e‰ƒ≈«ƒ∆ƒ¿∆∆¿»»

ÏÎ‡Â ÚL ÈÓÏ ?ÌÈÓÏL B‡ ˙‡hÁ19ÔÈÙBO ÔÈ‡ . «»¿»ƒ¿ƒ∆»«¿»«≈¿ƒ
L‡a ÈLÈÏM‰ ÌBia :Ó‡pL ,ÌBia ‡l‡ ˙Bp‰ ˙‡∆«»∆»«∆∆¡«««¿ƒƒ»≈

.ÛOÈƒ»≈

פ "ז.16) שקלים צרויה).17)משנה, (ל' אין 18)שלמים
עולת  איברי  לחתוך שמותר ואע "פ  עולות, הן שמא לחשוש
הכהנים  נהגו לא הי "ט ) פ "ו הקרבנות מעשה הל' (ראה יחיד
שם). המשנה, בפירוש (רבינו כליל שכולם מפני  לחתכם,

בשר 19) האוכל אבל מעילה, קרבן חייב  – היא עולה אם
באכילה  מותר שהוא מפני  מעילה קרבן מביא אינו חטאת

ה"ה). פ "א מעילה (הל' לכהנים

.‰˙lÁzÓ ‰ÏÈÎ‡a ÔÈeÒ‡ ÌÈÓÏM‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿»ƒ¬ƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒ«
ÌBia ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÙBO ÔÈ‡  ÈLÈÏL ÏÈÏ20ÔÈa . ≈¿ƒƒ≈¿ƒ»∆»«≈

BpÓÊa21BpÓÊa ‡lL ÔÈa22ÛO BÈ‡ Ïebt‰ ÔÎÂ . ƒ¿«≈∆…ƒ¿«¿≈«ƒ≈ƒ¿»
ÌBia ‡l‡23‰ÁBc ÏebÙe ˙BÂ ‡ÓË ˙ÙO ÔÈ‡Â . ∆»«¿≈¿≈«»≈¿»ƒ∆

BË ÌBÈ ˙‡24zÓe .˙aM‰ ˙‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ∆¿≈»ƒ«∆««»À»
„Á‡k ÏebÙe ˙BÂ ‡ÓË ÛOÏ25. ƒ¿…»≈¿»ƒ¿∆»
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ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÈÏÎa L„wL ÔÂÈk  ÔÈÈzÓ BÏ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ≈»∆»«ƒ¿ƒ«»ƒ»»
‡ÓhiL Ì„˜ Oa‰ ‡ÓË elÙ‡ .‰‡ÓË ÌeMÓƒÀ¿»¬ƒƒ¿»«»»…∆∆ƒ»≈

ÏÎB‡‰55 ÏÎ‡ Ck Á‡Â ÔÈÈzn‰ e˜Â ÏÈ‡B‰ , »≈ƒ¿»¿««ƒƒ¿««»»«
˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ OaÓ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙k iÁ56 «»»≈¿≈ƒ»«ƒ¿««»«ƒ¿»
.˙k iÁ ‰Ê È‰  ÌÓc ˜ÊpL Á‡ ‡ÓË ‡e‰Â¿»≈««∆ƒ¿«»»¬≈∆«»»≈

י .52) מעילה (ראה 53)משנה לד. זבחים יוחנן כר'
הי "ב ). י .54)למעלה מעילה בהלכה 55)משנה למעלה

וכאן  כרת, חייב  טמא קודש בשר שאכל שטמא למדנו, יג
נטמא  ואחרֿכך תחילה בשר נטמא שאפילו רבינו משמיענו
כאן  איסור, על חל איסור שאין ואע "פ  כרת, חייב  האדם
מפני בשר, טומאת איסור על חל הגוף  טומאת איסור
על  כן לפני  נאמרו שלא דברים כולל הגוף  טומאת שאיסור

קח . זבחים זה, ט .56)אדם מעילה משנה

.ÊÈEÏ ‡a˙ k57ÔÈiÁ ÔÈ‡L ÌÈc Û‡L , ¿»ƒ¿»≈¿∆«¿»ƒ∆≈«»ƒ
˙B ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ  Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ«»ƒ¬≈∆ƒ»
ÔÈiÁ ÔÈ‡  ÔÈÈzÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈc ?„ˆÈk .‡ÓËÂ¿»≈≈«¿»ƒ∆≈»∆«ƒƒ≈«»ƒ
˙B ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈiÁÂ ,Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ¿«»ƒ¬≈∆ƒ»
ÔÈiÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓˆÚ ÔÈÈzn‰ ÔÎÂ .‡ÓËÂ¿»≈¿≈««ƒƒ«¿»««ƒ∆≈«»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ  e‡aL BÓk ,Ïebt ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ¿∆≈«¿«»ƒ¬≈∆

˙B ÌeMÓ58Ìc‰ ÔÓ ıeÁ .‡ÓËÂ59ÔÈiÁ ÔÈ‡L , ƒ»¿»≈ƒ«»∆≈«»ƒ
.„Ïa „Á‡ c ÌeMÓ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ»»¿»∆»ƒ»»∆»ƒ¿«

פיגול 57) על חייבים שאין רבינו, כתב  ז בהלכה למעלה
"וכל  כתב : הקודמת ובהלכה מתירין, לו שיש דבר על אלא
משום  עליו חייבים בכלי  שקדש כיון מתירין, לו שאין
רבינו. כאן שמסיים כמו לנותר, והואֿהדין טומאה".

פסק 58) - נאכלים שאינם אבל הנאכלים, לדברים הכוונה
שפטורים. הפרק  מה:59)בסוף  שם במשנה

.ÁÈ˙k iÁ  ÔÈeÓ‡ ÏÎ‡L ‡ÓË60. »≈∆»«≈ƒ«»»≈

לו:60) שם ברייתא

.ËÈÏÎ‡61‡lL ‰„Bz ÈÓÁÏÂ ,‰Ïˆ ‡lL ÁÒt »«∆«∆…ƒ¿»¿«¿≈»∆…
Ô˙lÁ ‰Óe‰62˙‡ÓË ÌeMÓ ˙k iÁ ‰Ê È‰  ¿»«»»¬≈∆«»»≈ƒÀ¿«

Ô‰M ‰ÓÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ûeb‰63È‡ . «««ƒ∆≈»¿ƒ¿«∆≈ƒ
Ïebt ÌeMÓ ˙Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ Ì„‡ iÁ˙iL LÙ‡∆¿»∆ƒ¿«≈»»«¬ƒ»««ƒƒ

˙B ÌeMÓe64ÏÒÙpL Ôaw‰ ‡e‰ Ïebt‰L ; ƒ»∆«ƒ«»¿»∆ƒ¿«
‰ˆ ‡ÏÂ Ôa˜ ÌLÏ ‰ÏBÚ BÈ‡Â ,ÔÓf‰ ˙LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¿≈∆¿≈»¿»¿…ƒ¿»

ˆÓk wL ÔawÓ ‡Lp‰ ‡e‰ ˙Bp‰Â ,ÏÏkB˙Â ¿»¿«»«ƒ¿»ƒ»¿»∆»«¿ƒ¿»
.B˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ Á‡Ï¿««¿«¬ƒ»

שגרס 61) ללמוד יש כאן הכסף ֿמשנה (מדברי  טמא אדם
וגירסתנו  דחוק . פירוש לפרש טרח  כך ומתוך "אבל",

לחם,62)נכונה). מיני  ארבעה עמה מביא תודה המקריב 
לכהן, ונותנה מין מכל אחת חלה ומרים מין. מכל עשר
אסורים  כולם ההרמה ולפני  לבעלים. נאכלים והשאר

צדדי63)באכילה. מעשה ורק  המתירין, שקרבו מכיון
שם. ורבא חיננא בר דימי  רב  אכילה, היתר על מעכב  אחר

כסף ֿמשנה. לא 64)ראה בהמה בחדא ונותר, "פיגול
בכזית  שרק  אמרו, שם ובמסקנה יד.) (כריתות לה" משכחת

אפשרות, ישנה כזיתים בשני  אבל הדבר, אי ֿאפשר אחד
אחת". אכילה "על כאן: רבינו כותב  ולכן

.Î ÔÏÎ‡Â ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL ‡Óh‰Â ˙Bp‰Â Ïebt‰«ƒ¿«»¿«»≈∆¿»»∆»∆«¬»»
,BÏhÓ BÈ‡  BÁ ÏÚ ÔÈÓ ‰aL Èt ÏÚ Û‡ .iÁ«»««ƒ∆ƒ»ƒ«¬≈≈¿«¿

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏhÓ ÔÈeq‡‰ ÔÈ‡L65. ∆≈»ƒƒ¿«¿ƒ∆∆∆

שר'65) מפני  לקיש, ריש דעת נגד עט .) (זבחים אלעזר כר'
– אלעזר כר' סובר א) הלכה א פרק  חלה (ירושלמי  יוחנן

באיסורין.

.‡ÎÁaÊn‰ L‡Ï ÔÏÚ‰L ‡ÓË B‡ ˙B B‡ ÏebÙeƒ»»≈∆∆¡»¿…«ƒ¿≈«
Ô‰Ó Ôeq‡ Ú˜t Ôaa e‡‰ ‰ÏLnMÓ 66. ƒ∆»¿»»¿À»»«ƒ»≈∆

‰ÏBÚa ÔÈa ,˙ÈÊÎÏ Oa‰ ÌÚ ÔÈÙËˆÓ ÔÈeÓ‡‰Â¿»≈ƒƒ¿»¿ƒƒ«»»ƒ¿«ƒ≈¿»
ÌÈL„˜ ‡La ÔÈa67B‡ Ïebt ÌeMÓ ÂÈÏÚ iÁÏ , ≈ƒ¿»»»ƒ¿«≈»»ƒƒ

.‡ÓË B‡ ˙B»»≈

מג:66) שם יוחנן יא 67)ר' הלכה למעלה ראה קט . שם
בהערות.

.ÎÏbt˙pL ÁÊ68ÏÎ‡Â ,BpÓÊ Á‡Ï ˙BpL B‡ ∆«∆ƒ¿«≈∆«¿««¿«¿»«
ÔÓ B‡ ÔÈÏz‰ ÔÓ B‡ ˜n‰ ÔÓ B‡ BÚ‰ ÔÓ epnÓƒ∆ƒ»ƒ«»»ƒ««¿ƒƒ

ÏÏ‡‰69‰‡n‰ ÔÓ B‡70ÌÈw‰ ÔÓe ÌÈ„Èb‰ ÔÓ , »¬»ƒ«À¿»ƒ«ƒƒƒ««¿«ƒ
‰ˆBp‰ ÔÓe ÌBËÁ‰ ÔÓ ÌÈtv‰ ÔÓ ,ÌÈÙÏh‰ ÔÓeƒ«¿»«ƒƒ«ƒ»¿«ƒƒ««¿ƒ«»
Ûeb‰ ‡ÓË ÔÎÂ .˙k iÁ BÈ‡  ÛBÚ‰ ÈˆÈaÓeƒ≈≈»≈«»»≈¿≈¿≈«
.˙k iÁ BÈ‡  Lk ÔawÓ el‡ ÌÈc ÏÎ‡L∆»«¿»ƒ≈ƒ»¿»»≈≈«»»≈

.˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡¬»«ƒ«««¿

לה.משנ 68) שם ה"ז.69)ה פי "ד למעלה ראה
פסק 70) ושליה בשליל אבל בגמרא, שם אלעזר כר' שלא

הסמוכה. בהלכה כמותו

.‚Î‡ÈÏM‰ ÔÓ B‡ ÏÈÏM‰ ÔÓ ÏÎ‡71iÁ 72ÌeMÓ »«ƒ«¿ƒƒ«ƒ¿»«»ƒ
.Áf‰ Oa ‡MÓ ÏÎB‡k ,‡ÓËÂ ˙BÂ Ïebtƒ¿»¿»≈¿≈ƒ¿»¿««∆«

שם.71) למעלה נתפגל 72)ראה בבשר פיגל אם כלומר,
(למעלה  רבינו פסק  עצמו, בשליל פיגל אם אבל השליל. גם

כאן. ראב "ד ראה נתפגל. שלא שם)

.„ÎÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ÌÈÎBk È„BÚ ÈL„»̃¿≈¿≈»ƒ≈«»ƒ¬≈∆ƒ
‡ÓËÂ ˙BÂ Ïebt73.e‡aL BÓk ,ÌÈL„w‰ Ìc ÔÎÂ . ƒ¿»¿»≈¿≈««√»ƒ¿∆≈«¿

ÔÎÂÔ‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ÌÈˆÚ‰Â ˙Ëw‰Â ‰Bl‰ ¿≈«¿»¿«¿…∆¿»≈ƒ≈«»ƒ¬≈∆
˙B ÌÂMÓ ‡ÏÂ Ïebt ÌeMÓ ‡Ï ˙k74ÌeMÓ ‡ÏÂ »≈…ƒƒ¿…ƒ»¿…ƒ

Ûeb‰ ˙‡ÓË75. À¿««

משום 73) עליהם חייבים אין גויים קדשי  מה.) (שם שנינו
שמעון, ר' דברי  פטור, – בחוץ  והשוחטם וטמא, נותר פיגול
א. בבות: לשתי  המשנה את מחלק  ורבינו מחייב . יוסי  ור'
חייבים  שאין שמעון כר' רבי  סתם וטמא, נותר פיגול
יוסי ר' מחלוקת רבי  מביא כאן בחוץ , השוחטם ב . עליהם.
שבכל  אע "פ  משנה, כסתם כאן רבינו ופסק  שמעון. ור'
פ "ה  זבחים ובתוספתא שמעון, ר' נגד יוסי  כר' הלכה מקום
מפני וטמא, ונותר בפיגול גם שמעון ר' על יוסי  ר' חולק 
פסק  בחוץ  ובשחטם (כסף ֿמשנה), כשיטתו משנה שסתם
(ראה  יוסי  כר' טז) הלכה יט  פרק  הקרבנות מעשה (בהלכות
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קמח                 
         

ב .20) נו, בבוקר.21)זבחים השלישי  לא 22)ביום אם
נשרף  שפסח  שונים, אנו פ "ו בא פ ' (במכילתא בזמנו שרפו
חל  ואם – יוםֿטוב  במוצאי  היינו – עשר ששה ליום אור
כד, שבת שלנו בגמרא אבל עשר, לשבעה אור נשרף  בשבת
תשרופו"... באש בוקר עד ממנו "והנותר חזקיה דבי  תני  - ב 
בליל  אותו שורפים אין פירוש, לשריפתו. שני  בוקר לו ליתן

ביומו). אלא עשר לכל 23)ששה אב  בנה ישרף , "באש
פ ' כהנים' 'תורת ביום", אלא נשרפים יהיו שלא הנשרפים

פי "ב . ב .24)צו כג, כבית 25)שבת - ב  טו, פסחים
והטעם, בידיים, קדשים לטמא שאסור ואף ֿעלֿפי  הלל,
את  ומטמאים עצמם טומאת בהם יש ופיגול שנותר מפני 

מדרבנן. הידים

.ÂB˙B‡ ÔÈÙBO  ÌÈÙa ‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa¿«»¿≈»»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈa .ıeÁa B˙B‡ ÔÈÙBO  ıeÁa ‡ÓË Ì‡Â ,ÌÈÙaƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ«≈

‰‡Óh‰ ‡a ‡ÓËpL26‰‡Óh‰ „ÏÂa ‡ÓËpL ÔÈa27. ∆ƒ¿»¿««À¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»
ÌÈ‰k ÏL Ì‰ÈÓÈÓe28Oa‰ ˙‡ ÛOlÓ eÚÓ ‡Ï ƒ≈∆∆…¬ƒ…ƒ¿¿ƒƒ¿…∆«»»

,‰‡ÓËÏ ÔBL‡ ‡e‰ È‰L ,‰‡Óh‰ ‡a ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿««À¿»∆¬≈ƒ¿À¿»
‰‡Óh‰ „ÏÂa ‡ÓËpL Oa‰ ÌÚ29‡e‰ È‰L , ƒ«»»∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»∆¬≈

ÈLÈÏL30ÏÚ ‰‡ÓË BÏ ÔÈÙÈÒBnL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒ««ƒ∆ƒƒÀ¿»«
BÓk ,ÈL ÊÁÈ  ÔBL‡a Ú‚pL ÈLÈÏM‰L ,B˙‡ÓËÀ¿»∆«¿ƒƒ∆»«»ƒ«¬…≈ƒ¿

„BÚ ‡ÏÂ .BÓB˜Óa ‡a˙iL31ÔÓL elÙ‡ ‡l‡ , ∆ƒ¿»≈ƒ¿¿…∆»¬ƒ∆∆
ÌBÈ ÏeËa ÏÒÙpL32B˜ÈÏ„‰Ï zÓ  ÈLÈÏL ‡e‰L , ∆ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒƒÀ»¿«¿ƒ

‡ p‰L ,˙Ó ‡ÓË da Ú‚pL ˙ÎzÓ ÏL a¿≈∆«∆∆∆»«»¿≈≈∆«≈«
‰‡Óh‰33ÔBL‡ ‰OÚ ÔÓM‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ .34 «À¿»««ƒ∆∆«∆∆«¬∆ƒ

ÔÈ‡  ‰‡ÓË ÌeL ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,pa ÚbiLk¿∆ƒ««≈ƒ¿≈»À¿»≈
B‰h‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‰Ê ÔÈ‡Â .dzÙÒBz ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ««¿»¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ«»

.ÏÒtÈ ‡lL∆…ƒ»≈

הי "ב .26) פי "ח  למעלה פ "ח 27)ראה שקלים במס '
עקיבא. כרבי  פוסק  ורבינו בזה, דעות ארבע  נאמרו מ "וֿז,

א.28) יד, פסחים שם 29)משנה, ובגמרא המשנה, לשון
ולד. בולד שמדובר בולד 30)אמרו שנטמא בשר

באב  שנטמא בבשר יגע  ואם שלישי , ולא שני  הוא הטומאה
תיקן  ולפיכך טומאה. לו תתווסף  לא ראשון שהוא הטומאה
נפלה  הוצאות (בכמה ולד" "בולד וגורס  משנה' ה'כסף 

שכתבנו). כמו וצ "ל משנה', ב 'כסף  במשנה 31)טעות
עקיבא. רבי  הוסיף  - ב  החשיך 32)שם, וטרם שטבל טמא

התרומה  את פוסל יום שטבול למדו - א עה, ביבמות היום.
אחרים  ומטמא שנטמא אוכל התורה. מן בנגיעתו והקודש
הנמוך  בשלב  נטמא עצמו שהוא אוכל אולם טמא, נקרא
נקרא  – ומשקין אוכלין אפילו בנגיעתו מטמא ואינו ביותר

יט ,33)פסול. (במדבר מהכתוב  דרשו - ב  יד, בפסחים
מקבלת  פירוש עצמו, בחלל הוא שחרב  חרב " "בחלל טז)
אלא  חרב  דוקא ולאו בו, שנגעה הדבר של טומאה דרגת

כך. דינו מתכת כלי  דרגות,34)כל שתי  תוספת כאן ויש
אחת. דרגה בתוספת המדברת ראשונה בבבא מהֿשאיןֿכן

.ÊÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÏL ˙B35ÂÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÙBO  »∆»»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»
Ô‰Èza36. ¿»≈∆

ירושלים.35) בכל ב .36)שנאכלים פא, שם משנה,

.ÁOa B„Èa LiL kÊÂ ÌÈÏLeÈÓ ‡ˆiL ÈÓƒ∆»»ƒ»«ƒ¿ƒ¿«∆≈¿»¿«
L„˜37ÔÈÙBv‰ Ú Ì‡ :38BÓB˜Óa BÙBO 39Ì‡Â ; …∆ƒ»««ƒ¿ƒ¿¿ƒ

˙ÈÊk Ba LÈ Ì‡  Â‡Ï40BÙBOÂ ÊBÁ ,˙È B‡ »ƒ≈¿«ƒ»≈≈¿¿
˙Èa BÏ ÔÈ‡L ÁB‡ ‡e‰ Ì‡Â .ÌÈÏLeÈa41BÙBO  ƒ»«ƒ¿ƒ≈«∆≈«ƒ¿

‰Èa‰ ÈÙÏ42‰ÎÚn‰ ÈˆÚÓ43. ƒ¿≈«ƒ»≈¬≈««¬»»

א.37) מט , שם אפשר 38)משנה, שממנו מקום, שם
אותו. רואים אין והלאה וממנו המקדש, בית את עוד לראות

לחזור.39) הטריחוהו שם.40)לא כרבנן,
הבית 42)בירושלים.41) הר כולל כולו המקדש בית

"בירה". המזבח ,43)נקרא על להבעירם המוכנים עצים
לא  הבירה, אל משלו עצים להביא לאורח  לו שקשה מפני 
הקדשת  בשעת כך על מתנה וביתֿדין חכמים, חייבוהו
(ראה  שנפסל קודש בשר בהם לשרוף  יהיה שמותר העצים,

נטמא). ד"ה פא: שם 'תוספות'

.ËÌÈL„w‰ ˙BÓˆÚ Ïk44ÁÓ Ô‰a ÔÈ‡L45ÔÈ‡  »«¿«√»ƒ∆≈»∆…«≈»
‰ÙO ÔÈeÚË46ÁÒt‰ ˙BÓˆÚÓ ıeÁ ,47k . ¿ƒ¿≈»≈«¿«∆«¿»

e‡a48BÚ‰  ËLÙ‰L Á‡ ÏÒÙpL Ôaw‰L , ≈«¿∆«»¿»∆ƒ¿«««∆À¿«»
ÌÈ‰kÏ49ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÂÈÏÚÏ B‡ ,50Ì‡ Ï‡ ; «…¬ƒƒ¿»»¿»»ƒ«ƒ¬»ƒ

Ïk‰ ÛOÈÂ Oak BÚ‰ È‰  ËLÙ‰ Ì„˜ ÏÒÙ51. ƒ¿«…∆∆¿≈¬≈»«»»¿ƒ»≈«…
ÏÒÙpL B‡ ,‰ÙË ‡ˆÓÂ ËLÙ‰L ÁÊ ÔÎÂ¿≈∆«∆À¿«¿ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«
‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌB˜n‰ ˙LÁÓa B‡ ÔÓf‰ ˙LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¿«¬∆∆«»ƒ¿…

BÚ‰ ÛOÈ  Áf‰ ‰ˆ52ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜a ÔÈa . ƒ¿»«∆«ƒ»≈»≈¿»¿≈»»ƒ≈
ÈepL ˙LÁÓa ‰OÚ Ì‡ Ï‡ .ÌÈl˜ ÌÈL„˜a¿»»ƒ«ƒ¬»ƒ«¬»¿«¬∆∆ƒ

ÌM‰53‰ˆÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏÚaÏ ‰ÏÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «≈««ƒ∆…»»«¿»ƒƒ¿ƒ¿»
e‡aL BÓk ,ÂÈÏÚÏ B‡ ÌÈ‰kÏ BÚ‰ È‰ 54. ¬≈»«…¬ƒƒ¿»»¿∆≈«¿

‰˜ÈÊ Ì„˜ ËLÙ‰L ÁÊÂ55ÏÒBt BÈ‡ 56. ¿∆«∆À¿«…∆¿ƒ»≈≈

א.44) פג, שם מוח 45)ברייתא, בהן שהיה פירוש,
בהן  היה לא שאם המוח , את וחילצו העצמות את ושברו
(גמרא, שריפה טעונות אינן הפסח  עצמות גם מעולם מוח 

טעונות 46)שם). הנותר את ששימשו שעצמות ואע "פ 
העצמות  את שברו שהבעלים אומרים, אנו כאן שריפה,

נותר. שנעשה לפני  המוח , את בתורה 47)וחילצו שנאמר
שעברו  להניח  אין בו", תשברו לא "ועצם מו) יב , (שמות
נעשה  שהמוח  לפני  העצמות את ושברו תורה איסור על
שם  שמעון כרבי  נשברו, שנפסל אחרי  ודאי  אלא נותר,
(כלומר, בפסול ולא בכשר – בו תשברו לא ועצם שדורש:
שהרי שריפה טעונות העצמות ולפיכך לשבור), מותר בפסול
הברייתא  את יצחק  בר נחמן רב  שם מפרש כך נותר. שימשו
פסק  שהרי  רבינו, על חמורה קושיא למלך' ב 'משנה (ראה
פסול. פסח  עצמות לשבור שאסור ה"ו פסח  קרבן מהל' בפ "י 
ובזה  הדם, זריקת לפני  נפסל שהפסח  מניחים, שאנו ותירץ 
העצמות). את לשבור שמותר יעקב  כרבי  שם רבינו סובר

ה"ה.48) פ "ה הקרבנות מעשה קדשים.49)בהל' בקדשי 
הי "ט ).50) (שם, כשרים קרבנות עורות משנה,51)כמו

בהל' ולחםֿמשנה כסף ֿמשנה (ראה כחכמים - ב  קג, זבחים
ה"י ). פ "ג המזבח 52)בכורות זכה שלא "כל שם: משנה,

מחשבת  טריפה, – אלה וכל בעזרה" כהנים זכו לא בבשרה,
על  אימוריהם מקטירים אין – המקום ומחשבת הזמן
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קמט                  
         

שם.53)המזבח . זו.54)במשנה, בהלכה למעלה
הזבח .55) נפסל הדם 56)ואחרֿכך נזרק  ואם העור, את

ואע "פ  א. קד, שם כרבי  לבעלים, או לכהנים העור הותר
פ "ה  הקרבנות מעשה (הל' הדם זריקת לפני  מפשיטין שאין

והפשיט . כשעבר כאן מדובר הי "ח ),

.È‡ÓËpL L„˜ Oa :ÌÈÙOp‰ Ô‰ el‡57˙B B‡ ≈≈«ƒ¿»ƒ¿«…∆∆ƒ¿»«
˙‡ÓËpL ‰Án‰ ÔÎÂ ,ÏÒÙ B‡58B‡ ‰ÏÒÙ B‡ ƒ¿«¿≈«ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿¿»

ÈeÏz ÌL‡Â .‰˙B59Ì„˜ ‡ËÁ ‡lL BÏ Ú„BpL ¿»¿»»»∆«∆…»»…∆
BÓc ˜ÊpL60ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ .˜Ùq‰61. ∆ƒ¿«»¿««»«»»««»≈
ÈÊ ÚOe62B‰Ë63„Â .Ìk‰ È‡ÏÎÂ ‰ÏÚ‰Â . ¿«»ƒ»¿»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿»»

ÏLÂ ‰ÏÚ ÏL ÔÈ˜LÓ ÔB‚k ,ÛO‰Ï Bkc ÔÈ‡L∆≈«¿¿ƒ»≈¿«¿ƒ∆»¿»¿∆
ewÈ el‡ È‰  Ìk‰ È‡Ïk64. ƒ¿≈«∆∆¬≈≈ƒ»≈

ב .57) לג, תמורה -58)משנה, ב  כב , סוטה משנה,
המנחות. בשאר הדין והוא סוטה, על 59)במנחת הבא

שם. חטא, ואם 60)ספק  הדם, בזריקת היא הכפרה עיקר
כלל, כפרה צריך אינו הרי  חטא, שלא הזריקה לפני  לו נודע 
הרי לו, שנודע  לפני  הדם נזרק  אם אבל האשם, נפסל ולכן

כמצוותו. הספק  על וטעונה 61)כיפר לאכלה אסור שם,
הל'62)שריפה. הפלאה, בספר מפורשים נזיר דיני 
המקדש 63)נזירות. בבית מגלח  נזרו ימי  מלאת אחרי 

איל  מתבשל שבה האש על נותנים השער ואת נשים, בעזרת
יח ). ו, (במדבר שלו שם.64)השלמים

.‡Èe˙nL ÌÈL„˜ :ÌÈa˜p‰ Ì‰ el‡Â65ÈL„˜ ÔÈa , ¿≈≈«ƒ¿»ƒ»»ƒ∆≈≈»¿≈
˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ÔÈa ÁaÊÓ66eÏÈt‰L ÌÈL„˜Â . ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆««ƒ¿»»ƒ∆ƒƒ

ÏÙ67‡ÈÏL eÏÈt‰ .68‰Ï‚ÚÂ .Ï˜Òp‰ BLÂ .wz  ≈∆ƒƒƒ¿»ƒ»≈¿«ƒ¿»¿∆¿»
‡ÓË ÈÊ ÚOe .ÚˆÓ ÈtˆÂ .‰ÙeÚ69ËÙe . ¬»¿ƒ√≈¿…»¿«»ƒ»≈∆∆

BÓÁ70.‰ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁÂ .ÏÁa Oe . ¬»»¿»»¿Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»

א.65) לב , שם לצרכי66)משנה, שהוקדשו חיים בעלי 
המזבח . על להקרבה לא אבל המקדש, לג,67)בית שם

נזירותו,69)שם.68)ב . תקופת בתוך במת שנטמא נזיר
ימי את מחדש למנות ומתחיל ומגלח  קרבנות מביא

השער. את לשרוף  התורה ציוותה ולא בכור 70)הנזירות,
ונערף . בשה נפדה שלא חמור

.È‚B‡‰71ËÈq‰ ‡ÏÓ72BÓÁ ËtÓe ÈÊ ÚOÓ »≈¿…«ƒƒ¿«»ƒƒ∆∆¬
˜ÏcÈ  ˜Oa73. ¿«ƒ»≈

פ "ג.71) ערלה וכן 72)משנה, שם, המשנה על בפירושו
חצי = (זרת הזרת חצי  הוא שהסיט  רבינו, כותב  פי "ג  בשבת
הוא  שהסיט  כתב , ה"ז שבת מהל' בפ "ט  אולם אמה),
פירש  וכן הזרת, שלישי  כשני  לאצבע  אגודל שבין המרחק 
ששיעורו  רש"י  כותב  - ב  קה, ובשבת א. לד, בתמורה רש"י 

וצ "ע . מאמה, אצבע  חמור 73)כמרחק  שפטר ואע "פ 
בשק  ארגו אבל שהוא, כמו השיער היינו הי "א), (ראה ייקבר
אסור  שהוא ידע  ולא אדם אותו ימצא שמא לקברו, אין
'כסף  ראה שם. בגמרא פירשו כך בו. וישתמש בהנאה

הי "ג. בכורות מהל' פ "ג משנה'

.‚ÈÔÈa˜p‰ Ïk74ÔÈÙOp‰ ÏÎÂ .eÒ‡ ÌÙ‡ 75ÏL »«ƒ¿»ƒ∆¿»»¿»«ƒ¿»ƒ∆
ÁaÊn‰ ÔLcÓ ıeÁ ,zÓ ÔÙ‡  Lc˜‰76ÔBˆÈÁ‰ ∆¿≈∆¿»À»ƒ∆∆«ƒ¿≈««ƒ

.‰Bn‰ ÔeM„Â ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ¿ƒ«¿»

א.74) לד, שם.75)שם את 76)בגמרא, דרשו שם
בנחת, - ושמו המזבח ", אצל "ושמו ג): כה, (ויקרא הכתוב 
בהנאה. שאסור משמע  יפזר, שלא - ושמו כולו, – ושמו
מזבח  דישון לומדים וממנו החיצון, במזבח  נאמר זה פסוק 
התכוון  שרבינו ונראה (כסף ֿמשנה). והמנורה הפנימי 
במחתה  בוקר בכל הכהן שמרים מה היינו הדשן, לתרומת
אסור  אינו הדשן שאר אבל העזרה, רצפת על ונותן כסף  של
דעת  וכן הדשן, בתרומת כתוב  "ושמו" שהרי  בהנאה,
דבריו. לפרש אלא רבינו על לחלוק  בא ולא כאן. הראב "ד

.„ÈÔÈÙOp‰ Ïk77ewÈ ‡Ï78‡Ï ÌÈa˜p‰ Ïk ÔÎÂ , »«ƒ¿»ƒ…ƒ»¿¿≈»«ƒ¿»ƒ…
È‰  Ô˙ÙOa ÈÓÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;eÙOÈƒ»¿∆««ƒ∆«¿ƒƒ¿≈»»¬≈

.eÒ‡ ÌÈa˜p‰ Ù‡L ,ÔÙ‡a Ï˜‰≈≈¿∆¿»∆≈∆«ƒ¿»ƒ»

שם.77) בשריפה.78)משנה, שמצוותם

.ÂËÈ˜Ó ‰È‰79eÏbt˙ :BÏ Ó‡Â ÌÈÁÊa BnÚ80, »»«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿«¿
ÔÓ‡  e‡ÓË :BÏ Ó‡Â ˙B‰Ëa BnÚ ‰OBÚ81‡Ï . ∆ƒƒ¿»¿»«ƒ¿¿∆¡»…

Ck ÏÚ Ï‡OÈ e„LÁ82ÌÈÁÊ :BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ . ∆¿¿ƒ¿»≈«»¬»ƒ»«¿»ƒ
ÌBi‰ B˙B‡a EÏ Èz˜‰L83˙B‰h‰ Ô˙B‡Â ,eÏbt˙ ∆ƒ¿«¿ƒ¿¿«ƒ¿«¿¿»«¿»

Ì‡Â ;ÂÈc ÏÚ CÓBÒ  BÏ ÔÓ‡ ‰È‰ Ì‡ ,e‡ÓËƒ¿¿ƒ»»∆¡»≈«¿»»¿ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡L ÔÈc‰ ˙eL  Â‡Ï84ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB‰Â , »««ƒ∆≈∆¡»¿»∆¿«¿ƒ

ÁaLÓ ‰Ê È‰  BÓˆÚ ÏÚ85. ««¿¬≈∆¿À»

  

        
         

      
    

התפגלות  על שמאמינו  בזה  החומרא  מהי  ולכאורה 
זו  אי ולכאורה  , קדשי לשריפת  גור בזה  הרי  , הזבחי

חומרא . אלא  קולא 
להחמיר "הרוצה   " הרמב שמדייק  שזהו  לומר עלעלעלעלויש 

כיעצמועצמועצמועצמו להחמיר", "הרוצה  לכתוב  מספיק  שהיה   א ,"
שנפסלי כיו חומרא  זו  אי  עצמ  לקדשי בנוגע 

דווקא . עצמו " "על היא  והחומרא  שריפה ,  וטעוני
, האד בעבודת וההוראה  הלימוד  ולבאר  להוסי ויש 
עצמו ". "על בעיקר זאת יעשה  להחמיר" ש "הרוצה 
העול כלפי  חסידות" ב "מדת ינהג שלא  יותר, ובפרטיות
תורה  ילמד  היינו  ,הדי לפי  ינהג לעצמו  ובנוגע  שמסביבו ,
רק  צדקה  וית ומצבו , למעמדו  בשו "ע  המתחייב  על־ פי  רק 
מדברי ההוראה  זוהי  זאת. יאפשרו  הכנסותיו  כאשר
תהיה  שההחמרה  עצמו " על להחמיר "הרוצה   " הרמב
שלו  ושתיה  באכילה  למותרות ובנוגע  שלו ,  לצרכי בנוגע 
הנהגה  כי  משובח ", זה  "הרי  נעשה  על־ידי ־זה  ודווקא  וכו ',
. העול אומות בעיני   ג ומכובד  "משובח " אותו  עושה  זו 
      

ב .79) נד, מדובר 80)גיטין "נטמאו" וכן בידו. ועודם
בידו. שם.81)בעודן הברייתא, של שישקר 82)רישא

אחרות. ולתקלות קדשים לשריפת מסוים 83)ויגרום ביום
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ב .20) נו, בבוקר.21)זבחים השלישי  לא 22)ביום אם
נשרף  שפסח  שונים, אנו פ "ו בא פ ' (במכילתא בזמנו שרפו
חל  ואם – יוםֿטוב  במוצאי  היינו – עשר ששה ליום אור
כד, שבת שלנו בגמרא אבל עשר, לשבעה אור נשרף  בשבת
תשרופו"... באש בוקר עד ממנו "והנותר חזקיה דבי  תני  - ב 
בליל  אותו שורפים אין פירוש, לשריפתו. שני  בוקר לו ליתן

ביומו). אלא עשר לכל 23)ששה אב  בנה ישרף , "באש
פ ' כהנים' 'תורת ביום", אלא נשרפים יהיו שלא הנשרפים

פי "ב . ב .24)צו כג, כבית 25)שבת - ב  טו, פסחים
והטעם, בידיים, קדשים לטמא שאסור ואף ֿעלֿפי  הלל,
את  ומטמאים עצמם טומאת בהם יש ופיגול שנותר מפני 

מדרבנן. הידים

.ÂB˙B‡ ÔÈÙBO  ÌÈÙa ‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa¿«»¿≈»»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈa .ıeÁa B˙B‡ ÔÈÙBO  ıeÁa ‡ÓË Ì‡Â ,ÌÈÙaƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ«≈

‰‡Óh‰ ‡a ‡ÓËpL26‰‡Óh‰ „ÏÂa ‡ÓËpL ÔÈa27. ∆ƒ¿»¿««À¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»
ÌÈ‰k ÏL Ì‰ÈÓÈÓe28Oa‰ ˙‡ ÛOlÓ eÚÓ ‡Ï ƒ≈∆∆…¬ƒ…ƒ¿¿ƒƒ¿…∆«»»

,‰‡ÓËÏ ÔBL‡ ‡e‰ È‰L ,‰‡Óh‰ ‡a ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿««À¿»∆¬≈ƒ¿À¿»
‰‡Óh‰ „ÏÂa ‡ÓËpL Oa‰ ÌÚ29‡e‰ È‰L , ƒ«»»∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»∆¬≈

ÈLÈÏL30ÏÚ ‰‡ÓË BÏ ÔÈÙÈÒBnL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒ««ƒ∆ƒƒÀ¿»«
BÓk ,ÈL ÊÁÈ  ÔBL‡a Ú‚pL ÈLÈÏM‰L ,B˙‡ÓËÀ¿»∆«¿ƒƒ∆»«»ƒ«¬…≈ƒ¿

„BÚ ‡ÏÂ .BÓB˜Óa ‡a˙iL31ÔÓL elÙ‡ ‡l‡ , ∆ƒ¿»≈ƒ¿¿…∆»¬ƒ∆∆
ÌBÈ ÏeËa ÏÒÙpL32B˜ÈÏ„‰Ï zÓ  ÈLÈÏL ‡e‰L , ∆ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒƒÀ»¿«¿ƒ

‡ p‰L ,˙Ó ‡ÓË da Ú‚pL ˙ÎzÓ ÏL a¿≈∆«∆∆∆»«»¿≈≈∆«≈«
‰‡Óh‰33ÔBL‡ ‰OÚ ÔÓM‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ .34 «À¿»««ƒ∆∆«∆∆«¬∆ƒ

ÔÈ‡  ‰‡ÓË ÌeL ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,pa ÚbiLk¿∆ƒ««≈ƒ¿≈»À¿»≈
B‰h‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‰Ê ÔÈ‡Â .dzÙÒBz ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ««¿»¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ«»

.ÏÒtÈ ‡lL∆…ƒ»≈

הי "ב .26) פי "ח  למעלה פ "ח 27)ראה שקלים במס '
עקיבא. כרבי  פוסק  ורבינו בזה, דעות ארבע  נאמרו מ "וֿז,

א.28) יד, פסחים שם 29)משנה, ובגמרא המשנה, לשון
ולד. בולד שמדובר בולד 30)אמרו שנטמא בשר

באב  שנטמא בבשר יגע  ואם שלישי , ולא שני  הוא הטומאה
תיקן  ולפיכך טומאה. לו תתווסף  לא ראשון שהוא הטומאה
נפלה  הוצאות (בכמה ולד" "בולד וגורס  משנה' ה'כסף 

שכתבנו). כמו וצ "ל משנה', ב 'כסף  במשנה 31)טעות
עקיבא. רבי  הוסיף  - ב  החשיך 32)שם, וטרם שטבל טמא

התרומה  את פוסל יום שטבול למדו - א עה, ביבמות היום.
אחרים  ומטמא שנטמא אוכל התורה. מן בנגיעתו והקודש
הנמוך  בשלב  נטמא עצמו שהוא אוכל אולם טמא, נקרא
נקרא  – ומשקין אוכלין אפילו בנגיעתו מטמא ואינו ביותר

יט ,33)פסול. (במדבר מהכתוב  דרשו - ב  יד, בפסחים
מקבלת  פירוש עצמו, בחלל הוא שחרב  חרב " "בחלל טז)
אלא  חרב  דוקא ולאו בו, שנגעה הדבר של טומאה דרגת

כך. דינו מתכת כלי  דרגות,34)כל שתי  תוספת כאן ויש
אחת. דרגה בתוספת המדברת ראשונה בבבא מהֿשאיןֿכן

.ÊÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÏL ˙B35ÂÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÙBO  »∆»»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»
Ô‰Èza36. ¿»≈∆

ירושלים.35) בכל ב .36)שנאכלים פא, שם משנה,

.ÁOa B„Èa LiL kÊÂ ÌÈÏLeÈÓ ‡ˆiL ÈÓƒ∆»»ƒ»«ƒ¿ƒ¿«∆≈¿»¿«
L„˜37ÔÈÙBv‰ Ú Ì‡ :38BÓB˜Óa BÙBO 39Ì‡Â ; …∆ƒ»««ƒ¿ƒ¿¿ƒ

˙ÈÊk Ba LÈ Ì‡  Â‡Ï40BÙBOÂ ÊBÁ ,˙È B‡ »ƒ≈¿«ƒ»≈≈¿¿
˙Èa BÏ ÔÈ‡L ÁB‡ ‡e‰ Ì‡Â .ÌÈÏLeÈa41BÙBO  ƒ»«ƒ¿ƒ≈«∆≈«ƒ¿

‰Èa‰ ÈÙÏ42‰ÎÚn‰ ÈˆÚÓ43. ƒ¿≈«ƒ»≈¬≈««¬»»

א.37) מט , שם אפשר 38)משנה, שממנו מקום, שם
אותו. רואים אין והלאה וממנו המקדש, בית את עוד לראות

לחזור.39) הטריחוהו שם.40)לא כרבנן,
הבית 42)בירושלים.41) הר כולל כולו המקדש בית

"בירה". המזבח ,43)נקרא על להבעירם המוכנים עצים
לא  הבירה, אל משלו עצים להביא לאורח  לו שקשה מפני 
הקדשת  בשעת כך על מתנה וביתֿדין חכמים, חייבוהו
(ראה  שנפסל קודש בשר בהם לשרוף  יהיה שמותר העצים,

נטמא). ד"ה פא: שם 'תוספות'

.ËÌÈL„w‰ ˙BÓˆÚ Ïk44ÁÓ Ô‰a ÔÈ‡L45ÔÈ‡  »«¿«√»ƒ∆≈»∆…«≈»
‰ÙO ÔÈeÚË46ÁÒt‰ ˙BÓˆÚÓ ıeÁ ,47k . ¿ƒ¿≈»≈«¿«∆«¿»

e‡a48BÚ‰  ËLÙ‰L Á‡ ÏÒÙpL Ôaw‰L , ≈«¿∆«»¿»∆ƒ¿«««∆À¿«»
ÌÈ‰kÏ49ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÂÈÏÚÏ B‡ ,50Ì‡ Ï‡ ; «…¬ƒƒ¿»»¿»»ƒ«ƒ¬»ƒ

Ïk‰ ÛOÈÂ Oak BÚ‰ È‰  ËLÙ‰ Ì„˜ ÏÒÙ51. ƒ¿«…∆∆¿≈¬≈»«»»¿ƒ»≈«…
ÏÒÙpL B‡ ,‰ÙË ‡ˆÓÂ ËLÙ‰L ÁÊ ÔÎÂ¿≈∆«∆À¿«¿ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«
‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌB˜n‰ ˙LÁÓa B‡ ÔÓf‰ ˙LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¿«¬∆∆«»ƒ¿…

BÚ‰ ÛOÈ  Áf‰ ‰ˆ52ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜a ÔÈa . ƒ¿»«∆«ƒ»≈»≈¿»¿≈»»ƒ≈
ÈepL ˙LÁÓa ‰OÚ Ì‡ Ï‡ .ÌÈl˜ ÌÈL„˜a¿»»ƒ«ƒ¬»ƒ«¬»¿«¬∆∆ƒ

ÌM‰53‰ˆÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏÚaÏ ‰ÏÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «≈««ƒ∆…»»«¿»ƒƒ¿ƒ¿»
e‡aL BÓk ,ÂÈÏÚÏ B‡ ÌÈ‰kÏ BÚ‰ È‰ 54. ¬≈»«…¬ƒƒ¿»»¿∆≈«¿

‰˜ÈÊ Ì„˜ ËLÙ‰L ÁÊÂ55ÏÒBt BÈ‡ 56. ¿∆«∆À¿«…∆¿ƒ»≈≈

א.44) פג, שם מוח 45)ברייתא, בהן שהיה פירוש,
בהן  היה לא שאם המוח , את וחילצו העצמות את ושברו
(גמרא, שריפה טעונות אינן הפסח  עצמות גם מעולם מוח 

טעונות 46)שם). הנותר את ששימשו שעצמות ואע "פ 
העצמות  את שברו שהבעלים אומרים, אנו כאן שריפה,

נותר. שנעשה לפני  המוח , את בתורה 47)וחילצו שנאמר
שעברו  להניח  אין בו", תשברו לא "ועצם מו) יב , (שמות
נעשה  שהמוח  לפני  העצמות את ושברו תורה איסור על
שם  שמעון כרבי  נשברו, שנפסל אחרי  ודאי  אלא נותר,
(כלומר, בפסול ולא בכשר – בו תשברו לא ועצם שדורש:
שהרי שריפה טעונות העצמות ולפיכך לשבור), מותר בפסול
הברייתא  את יצחק  בר נחמן רב  שם מפרש כך נותר. שימשו
פסק  שהרי  רבינו, על חמורה קושיא למלך' ב 'משנה (ראה
פסול. פסח  עצמות לשבור שאסור ה"ו פסח  קרבן מהל' בפ "י 
ובזה  הדם, זריקת לפני  נפסל שהפסח  מניחים, שאנו ותירץ 
העצמות). את לשבור שמותר יעקב  כרבי  שם רבינו סובר

ה"ה.48) פ "ה הקרבנות מעשה קדשים.49)בהל' בקדשי 
הי "ט ).50) (שם, כשרים קרבנות עורות משנה,51)כמו

בהל' ולחםֿמשנה כסף ֿמשנה (ראה כחכמים - ב  קג, זבחים
ה"י ). פ "ג המזבח 52)בכורות זכה שלא "כל שם: משנה,

מחשבת  טריפה, – אלה וכל בעזרה" כהנים זכו לא בבשרה,
על  אימוריהם מקטירים אין – המקום ומחשבת הזמן
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קנ         
  

בידו. עכשיו ואינם עבר דעת 84)שכבר נגד שם כאביי 
מעיר, (בכסף ֿמשנה כאביי  סובר שם אמי  שרבי  מפני  רבא,
כרבא. רבינו פסק  ה"ח  ומושב  משכב  מטמאי  מהל' שבפי "ג

עיי "ש). בדוחק , אמי ,85)ותירץ  רבי  של מלשונו יוצא זה
לעשות  שרצוי  משמע  נאמן", אינו הדין "שורת שאמר:

הדין. משורת לפנים

‡zÚiÒa ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»



      

ה'תשע"ט  א' אדר י"ט  ראשון  יום 

קיג. תעשה לא מצות
― הקי"ג מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ

ּבּקדׁשים   :יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְֳִִֶַַָָ
"ׁשֹור ּבבכר תעבד "לא  ׁשאר ולמדנּו , ְְְְֲִֶַַָָֹֹֹ

ּוכבר ּבעבֹודה. אסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו ֿ הּבכֹור מן ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֻקדׁשים
מּכֹות מּסכת ּבסֹוף ֿ נתּבאר מן ּבאחד ׁשהעֹובד , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

לֹוקה. ― ֳִֶַָהּקדׁשים

ה'תשע"ט  א' אדר כ' שני יום 

קיד. תעשה לא מצות
― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

"צאנ ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא הּקדׁשים צמר ְְְְֳִֶֶֶַָָָֹֹֹ
 ּכּלם ׁשּיהיּו ֿ הּבכֹור מן קדׁשים ׁשאר ולמדנּו ,ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻ

הּמצות ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגּזה. ּבעבֹודה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹאסּורים
הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ועבֹודה, ּגּזה ּכלֹומר: ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהאּלה

ּדבר  .לֹוקה ― ֿ הּקדׁשים מן ֳִִֶַָָָ

ה'תשע"ט  א' אדר כ"א שלישי יום 

נה. עשה מצות קיד. תעשה לא מצות
קטז. קטו. תעשה לא מצות

הקודם. ביום נדפסה הקי"ד ְִַַָהּמצוה
― הנ"ה ּכבׂשהּמצוה לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ

אתֹו "וׁשחטּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹהּפסח
הערּבים" ּבין ֿ יׂשראל עדת קהל ּכל   ֿ וכל . ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

― ּבמזיד ּבזמּנֹו מּלהקריבֹו ונמנע זֹו מצוה על ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָהעֹובר
ׁשּכבר לפי אּׁשה. אֹו איׁש ׁשהּוא ּבין ּכרת, חּיב זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

ּפסחים ּבגמרא לּנׁשיםנתּבאר חֹובה ראׁשֹון ׁשּפסח , ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשחל עׂשר ּבארּבעה הקרבתֹו ּכלֹומר, ֿ הּׁשּבת. את ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָודֹוחה
ּומאמר מּיׂשראל. ואיׁש ֿ איׁש ּכל ּכמֹו ּבּׁשּבת, ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָלהיֹות
ֿ הּוא אׁשר "והאיׁש אמרֹו: והּוא ּכרת, הּוא ּבֹו ְְְֲִֵֶַָָָָהּתֹורה
ונכרתה" הּפסח לעׂשֹות וחדל ֿ היה לא ּובדר ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹטהֹור

  ּכרתֹות מּסכת ּובריׁש .   , ְְֵֵֶֶַ
והן ― ּכרת חּיב עליהן ׁשהעֹובר הּמצות את מנּו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכאׁשר
והּמילה "והּפסח אמרּו: ― ֿ תעׂשה לא מצות ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹֻּכּלן

זֹו הקּדמה הקּדמנּו ּוכבר עׂשה". ּבמצות ְְְְְְֲִִֵַַָָָֹ

 ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
ְִָּפסחים.

― הקט"ו ּכבׂשהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ חמץ על ֿ תזּבח "לא אמרֹו: והּוא החמץ על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפסח

ֿ זבחי" ּדם  זה ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ּוכבר , ְְְְִִִִֶֶַַָָ
עצמֹו    'וכּו ֿ תׁשחט לא :  , ְְְִַַֹ

לא הערּבים, ּבין והּוא הּפסח, ׁשחיטת ׁשּמזמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹוענינֹו:
ּברׁשּות ולא הּׁשֹוחט ּברׁשּות לא חמץ, ּברׁשּותֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָֹֹיהא
מּבני אחד ּברׁשּות ולא הּמקטיר ּברׁשּות ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹהּזֹורק

חבּורה        ֲָ
 ּבאֹותּה חמץ ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מאּלּו ֿ אחד וכל ;ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּובּמכלּתא לֹוקה. ― העת   ֿ "לא : ְְִֵֶַָָֹ
ועדין הּפסח ּתׁשחט לא ― ֿ זבחי" ּדם ֿ חמץ על ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָֹתׁשחט
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קּים. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהחמץ

.מפסחים ְִִָ

― הקט"ז מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
והּוא נֹותר, ויעׂשּו ׁשּיּפסלּו עד הקרבה ּבלי הּפסח ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאמּורי

ֿ ּבקר" עד ֿ חּגי חלב ֿ ילין "ולא אמרֹו:  ּולׁשֹון . ְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ
הּמכלּתא  הּכתּוב ּבא ֿ ילין" "לא : ְְִִַַָָָָֹ

הרצּפה ּגּבי על ּבלינה נפסלים ׁשהם החלבים על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָללּמד
       נכּפל ּוכבר .ְְִַָ

ֿ ילין "ולא אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהּלאו
הּפסח" חג זבח לּבקר  . ֶֶַַַַַָֹ

ה'תשע"ט  א' אדר כ"ב רביעי יום 

נח. נו. נז. עשה מצות
יום ראשון ֿ רביעי י "ט ֿ כ "ב אדר א '

― הנ"ז ׁשחיטתהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
ׁשני ּפסח והּוא ראׁשֹון, ּפסח מּמּנּו ׁשּנמנע למי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ

ּבין יֹום עׂשר ּבארּבעה הּׁשני "ּבחדׁש יתעּלה: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמרֹו
אתֹו" יעׂשּו הערּבים  לּמקׁשה ראּוי ּכאן ּגם . ְְֲִֶַַַַַַָָָֹ

וזה ׁשני ּפסח ּתמנה מּדּוע לי: ויאמר ּבדברי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיקׁשה
ׁשהלכֹות ,ּבאמר הּׁשביעי ּבּכלל ֿ ּׁשהקּדמּת מה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָסֹותר
זֹו, קׁשיא הּמקׁשה ידע עצמן? ּבפני נמנֹות אינן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמצוה
ּדיני המׁש הּוא אם ׁשני, ּבפסח חכמים נחלקּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכבר
ההלכה, ּופסק ּבעצמֹו. מיחד צּוּוי ׁשהּוא אֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָֻהראׁשֹון
ּבפני למנֹותֹו ראּוי ּולפיכ ― ּבעצמֹו מיחד ּצּוּוי ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻׁשהּוא
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קני          
  

ּפסחים ּובגמרא עלעצמֹו. ּכרת "חּיב אמרּו: ְְְְִִֵַַַָָָָָָ
נתן רּבי רּבי; ּדברי ― הּׁשני על ּכרת וחּיב ְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהראׁשֹון
חנניה רּבי הּׁשני; על ּופטּור הראׁשֹון על ּכרת חּיב ְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָאֹומר:
 ֿ אּלא ּכרת חּיב אינֹו הראׁשֹון על אף אֹומר: ֿ עקביא ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבן
ואמר: הּתלמּוד ׁשאל ּכ ֿ אחר ׁשני". עׂשה לא ֿ ּכן ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאם
הּוא, עצמֹו ּבפני רגל ׁשני סבר: רּבי מּפלּגי? קא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ"ּבמאי
נתּבאר הּנה הּוא". לראׁשֹון ּתׁשלּומין ׁשני סבר: נתן ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָורּבי
― ּובזה ּבזה הזיד הלּכ" נאמר: וׁשם עליו. ֿ ּׁשרמזנּו ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמה
― ּבזדֹון ׁשני ּפסח ולא ראׁשֹון ּפסח הקריב לא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹּכלֹומר
ּפטּור; הּכל ּדברי ― ּובזה ּבזה ׁשגג חּיב; הּכל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּדברי
ּולרּבי חּיב, נתן ורּבי לרּבי ― ּבּׁשני וׁשגג ּבראׁשֹון ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד
ּבראׁשֹון הזיד אם ּכן ּגם וכ ּפטּור". ֿ עקביא ּבן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחנניה
אצלֹו ׁשאין לפי רּבי, לדעת חּיב הּוא ― ּבּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָוהקריב
ּומצוה ּכרּבי. ֿ זה ּבכל וההלכה לראׁשֹון; ּתׁשלּומין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

ׁשם ׁשּנתּבאר לפי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו  ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ּבּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאּׁשה

ּפסחים .ּבגמרא ְְִִָָָ

― הנ"ו הּפסחהּמצוה ּכבׂש לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָ
צלי, ׁשּיהא והם: הּנזּכרים, ּתנאיו ּכפי ּבניסן ט"ו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבליל
אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה עם וׁשּיאכל אחד, ּבבית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשּיאכל
ּומּצֹות ֿ אׁש צלי הּזה ּבּלילה ֿ הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתעּלה:

יאכלהּו" ֿ מררים על  עלי יקׁשה ואּולי . ְְְְִֶַַַַָֹֹֻ
ּומּצה ּפסח אכילת מֹונה אּתה מּדּוע ויאמר: ְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹמקׁשה
מאחר ּכׁשלׁש, אֹותן מֹונה ואינ אחת, ּכמצוה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּומרֹור
ּבׂשר ואכילת מצוה מרֹור ואכילת מצוה מּצה ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָׁשאכילת
ּבפני מצוה מּצה ׁשאכילת זה אמר: אז מצוה? ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּפסח

ׁשּנבאר ּכמֹו נכֹון הריהּו ― עצמּה  וכן ; ְְְְֲֵֵֵֶַָָָ
אבל ׁשהזּכרנּו; ּכמֹו מצוה הּפסח ּבׂשר ׁשאכילת ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָנכֹון
מצוה למנֹותֹו ואין הּפסח לאכילת טפל הּוא הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמרֹור
לקּיּום נאכל הּפסח ׁשּבׂשר :לכ הראיה עצמּה. ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבפני
הּמרֹור אבל מרֹור; ׁשאין ּובין מרֹור ׁשּיׁש ּבין ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצוה,

הּפ ּבׂשר עם אּלא נאכל יתעּלה:אינֹו אֹומר הּוא ׁשּכן סח, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
יאכלהּו" ּומררים ֿ מּצֹות "על  אכל ואּלּו . ְְְִִַַַָֹֹֻ

נאמר ולא ּבהחלט, ּכלּום עׂשה לא ― ּבׂשר ּבלי ְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֹמרֹור
הּמכלּתא ּולׁשֹון מרֹור. אכילת היא אחת, מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּקּים

 ― יאכלהּו" ֿ מררים על ּומּצֹות ֿ אׁש "צלי :ְְְִִֵַַֹֹֻ
ּכלֹומר: ּומרֹור. מּצה צלי, ּפסח ׁשּמצות הּכתּוב, ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמּגיד
אֹומר, אּתה "מּנין נאמר: וׁשם ּכללּותם. היא ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמצוה
ּבּפסח? חֹובתם ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּכׁשם "יכֹול לבּדֹו. הּבׂשר ּכלֹומר יאכלהּו", לֹומר ְְְְְֵַַַַַָָָֹֻּתלמּוד
ּבּפסח, חֹובתן ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ידי יֹוצאין ּפסח, להם אין אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכ
ּומרֹור ּומּצה עׂשה מצות והּפסח הֹואיל דן: אּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהרי
הם ּומרֹור מּצה להם אין ׁשאם למדּת אם עׂשה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמצות
יֹוצאין ּפסח להם אין אם ּכ ּבּפסח, חֹובתם ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹוצאין

וׁשם יאכלהּו". לֹומר: ּתלמּוד ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ְְְְְֵַַַָָָָָֹֻידי
אכילת נאכל הּפסח אמרּו: מּכאן ― "יאכלהּו ְְֱֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻנאמר:

ׂשבע         ַֹ
  אכילת נאכלים ּומרֹור מּצה ואין ,ְֱֲִִֵֶַַָָָ

ׂשבע",         ַֹ
:ׁשאמר ּכמֹו הּבׂשר, אכילת הּמצוה ׁשעּקר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָלפי

ּבׂשר מּטפלי והּמרֹור הּזה"; ּבּלילה ֿ הּבׂשר את ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ"ואכלּו
למי אּלּו מאמרֹות ׁשּמתּבאר ּכמֹו וחֹובֹותיו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּפסח
ׁשאמר היסֹוד הּוא ּבזה הּברּורה והראיה ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהבינן

אמרם והּוא הּתלמּוד, הּזה ּבּזמן "מרֹור : ְְְְֶַַַַַָָָ
עצמֹו ּבפני לאכלֹו חֹובה אין ֿ הּתֹורה ׁשּמן לפי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּדרּבנן",
ּומפרׁשת, ּברּורה ראיה וזֹו הּפסח. ּבׂשר עם נאכל ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
עצמּה. ּבפני מצוה ׁשאכילתֹו לא הּמצוה, מּטפלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

ּפסחים. ּבמּסכת מבארים זֹו מצוה ּדיני ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹוגם

― הנ"ח ּפסחהּמצוה ּבׂשר לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָ
יתעּלה אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה על ּבאּיר ט"ו ּבליל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשני

יאכלהּו" ּומררים ֿ מּצֹות "על זה: על ּדיניּגם וגם . ְְְִִֵֶַַַַַֹֹֻ
ּבפסחים נתּבארּו זֹו חֹובהמצוה ׁשאינֹו ּוברּור, . ְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ּכמֹו ― להן חֹובה אינּה ׁשּׁשחיטתֹו ּכׁשם ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלּנׁשים,
ׁשּבארנּו  ּבלי אכילתֹו לא] [ּגם ּכ ― ְְֲִִֵֶַַָָֹ

ֵָספק.

ה'תשע"ט  א' אדר כ"ג חמישי יום 

קכח. קכג. קכה. תעשה לא מצות
קכב. קכא. קכז. קכו.

― הקכ"ה קרּבןהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
נא אֹו מבּׁשל הּפסח ,ּבלבד צלי אּלא , ְְִִֶֶַַַָָָָֻ

מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו ֿ ּתאכלּו "אל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻוהּוא
  ,זה מּמאמר הּתׁשיעי ּבּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

לֹוקה. ― זה לאו על ֵֶֶֶַָָׁשהעֹובר

― הקכ"ג מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
החבּורה ׁשּנתקּבצּו ֿ הּמקֹום מן הּפסח מּבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּכלּום

   :יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְִֶַָָלאכלֹו,
חּוצה" ֿ הּבׂשר מן ֿ הּבית מן ֿ תֹוציא "לא ּולׁשֹון . ְִִִִַַַָָָֹ

והּדבר אכילתֹו. למקֹום חּוץ ― "חּוצה" ְְְְֲִִִַַָָָָָהּמכלּתא:
טרפה ּבמדרגת והּוא לאכלֹו אסּור מּמּנּו הּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

  ּפסחים ּובגמרא .:אמרּו ְְְִִָָָָ
ֿ ּפי ֿ על אף לחבּורה, מחבּורה הּפסח ּבׂשר ְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָ"הּמֹוציא

טהֹור ― ֿ תעׂשה ּבלא ׁשהּוא     ְֲֶֶַָֹ
      הרי והאֹוכלֹו ,ְְֲֵָ

וׁשם ֿ תעׂשה". ּבלא ּפסחזה ּבׂשר "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיּניח עד חּיב אינֹו ― לחבּורה מחבּורה ֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ
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בידו. עכשיו ואינם עבר דעת 84)שכבר נגד שם כאביי 
מעיר, (בכסף ֿמשנה כאביי  סובר שם אמי  שרבי  מפני  רבא,
כרבא. רבינו פסק  ה"ח  ומושב  משכב  מטמאי  מהל' שבפי "ג

עיי "ש). בדוחק , אמי ,85)ותירץ  רבי  של מלשונו יוצא זה
לעשות  שרצוי  משמע  נאמן", אינו הדין "שורת שאמר:

הדין. משורת לפנים
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ה'תשע"ט  א' אדר י"ט  ראשון  יום 

קיג. תעשה לא מצות
― הקי"ג מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ

ּבּקדׁשים   :יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְֳִִֶַַָָ
"ׁשֹור ּבבכר תעבד "לא  ׁשאר ולמדנּו , ְְְְֲִֶַַָָֹֹֹ

ּוכבר ּבעבֹודה. אסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו ֿ הּבכֹור מן ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֻקדׁשים
מּכֹות מּסכת ּבסֹוף ֿ נתּבאר מן ּבאחד ׁשהעֹובד , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

לֹוקה. ― ֳִֶַָהּקדׁשים

ה'תשע"ט  א' אדר כ' שני יום 

קיד. תעשה לא מצות
― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

"צאנ ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא הּקדׁשים צמר ְְְְֳִֶֶֶַָָָֹֹֹ
 ּכּלם ׁשּיהיּו ֿ הּבכֹור מן קדׁשים ׁשאר ולמדנּו ,ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻ

הּמצות ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגּזה. ּבעבֹודה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹאסּורים
הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ועבֹודה, ּגּזה ּכלֹומר: ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהאּלה

ּדבר  .לֹוקה ― ֿ הּקדׁשים מן ֳִִֶַָָָ

ה'תשע"ט  א' אדר כ"א שלישי יום 

נה. עשה מצות קיד. תעשה לא מצות
קטז. קטו. תעשה לא מצות

הקודם. ביום נדפסה הקי"ד ְִַַָהּמצוה
― הנ"ה ּכבׂשהּמצוה לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ

אתֹו "וׁשחטּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹהּפסח
הערּבים" ּבין ֿ יׂשראל עדת קהל ּכל   ֿ וכל . ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

― ּבמזיד ּבזמּנֹו מּלהקריבֹו ונמנע זֹו מצוה על ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָהעֹובר
ׁשּכבר לפי אּׁשה. אֹו איׁש ׁשהּוא ּבין ּכרת, חּיב זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

ּפסחים ּבגמרא לּנׁשיםנתּבאר חֹובה ראׁשֹון ׁשּפסח , ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשחל עׂשר ּבארּבעה הקרבתֹו ּכלֹומר, ֿ הּׁשּבת. את ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָודֹוחה
ּומאמר מּיׂשראל. ואיׁש ֿ איׁש ּכל ּכמֹו ּבּׁשּבת, ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָלהיֹות
ֿ הּוא אׁשר "והאיׁש אמרֹו: והּוא ּכרת, הּוא ּבֹו ְְְֲִֵֶַָָָָהּתֹורה
ונכרתה" הּפסח לעׂשֹות וחדל ֿ היה לא ּובדר ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹטהֹור

  ּכרתֹות מּסכת ּובריׁש .   , ְְֵֵֶֶַ
והן ― ּכרת חּיב עליהן ׁשהעֹובר הּמצות את מנּו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכאׁשר
והּמילה "והּפסח אמרּו: ― ֿ תעׂשה לא מצות ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹֻּכּלן

זֹו הקּדמה הקּדמנּו ּוכבר עׂשה". ּבמצות ְְְְְְֲִִֵַַָָָֹ

 ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
ְִָּפסחים.

― הקט"ו ּכבׂשהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ חמץ על ֿ תזּבח "לא אמרֹו: והּוא החמץ על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפסח

ֿ זבחי" ּדם  זה ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ּוכבר , ְְְְִִִִֶֶַַָָ
עצמֹו    'וכּו ֿ תׁשחט לא :  , ְְְִַַֹ

לא הערּבים, ּבין והּוא הּפסח, ׁשחיטת ׁשּמזמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹוענינֹו:
ּברׁשּות ולא הּׁשֹוחט ּברׁשּות לא חמץ, ּברׁשּותֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָֹֹיהא
מּבני אחד ּברׁשּות ולא הּמקטיר ּברׁשּות ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹהּזֹורק

חבּורה        ֲָ
 ּבאֹותּה חמץ ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מאּלּו ֿ אחד וכל ;ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּובּמכלּתא לֹוקה. ― העת   ֿ "לא : ְְִֵֶַָָֹ
ועדין הּפסח ּתׁשחט לא ― ֿ זבחי" ּדם ֿ חמץ על ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָֹתׁשחט
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קּים. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהחמץ

.מפסחים ְִִָ

― הקט"ז מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
והּוא נֹותר, ויעׂשּו ׁשּיּפסלּו עד הקרבה ּבלי הּפסח ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאמּורי

ֿ ּבקר" עד ֿ חּגי חלב ֿ ילין "ולא אמרֹו:  ּולׁשֹון . ְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ
הּמכלּתא  הּכתּוב ּבא ֿ ילין" "לא : ְְִִַַָָָָֹ

הרצּפה ּגּבי על ּבלינה נפסלים ׁשהם החלבים על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָללּמד
       נכּפל ּוכבר .ְְִַָ

ֿ ילין "ולא אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהּלאו
הּפסח" חג זבח לּבקר  . ֶֶַַַַַָֹ

ה'תשע"ט  א' אדר כ"ב רביעי יום 

נח. נו. נז. עשה מצות
יום ראשון ֿ רביעי י "ט ֿ כ "ב אדר א '

― הנ"ז ׁשחיטתהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
ׁשני ּפסח והּוא ראׁשֹון, ּפסח מּמּנּו ׁשּנמנע למי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ

ּבין יֹום עׂשר ּבארּבעה הּׁשני "ּבחדׁש יתעּלה: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמרֹו
אתֹו" יעׂשּו הערּבים  לּמקׁשה ראּוי ּכאן ּגם . ְְֲִֶַַַַַַָָָֹ

וזה ׁשני ּפסח ּתמנה מּדּוע לי: ויאמר ּבדברי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיקׁשה
ׁשהלכֹות ,ּבאמר הּׁשביעי ּבּכלל ֿ ּׁשהקּדמּת מה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָסֹותר
זֹו, קׁשיא הּמקׁשה ידע עצמן? ּבפני נמנֹות אינן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמצוה
ּדיני המׁש הּוא אם ׁשני, ּבפסח חכמים נחלקּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכבר
ההלכה, ּופסק ּבעצמֹו. מיחד צּוּוי ׁשהּוא אֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָֻהראׁשֹון
ּבפני למנֹותֹו ראּוי ּולפיכ ― ּבעצמֹו מיחד ּצּוּוי ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻׁשהּוא
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קנב         
  

     אז הּניח ואם ְִִִַַַָָּכּׁשּבת";
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָיתחּיב

ְִִָמּפסחים.

― הקכ"ח מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
 ֿ "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ֿ הּפסח ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאת

ּבֹו" ֿ יאכל לא ֿ נכר ּבן המתרּגם אמר . ְְֵֵֶַַַַָָֹֹ
ּולׁשֹון ּדיׁשּתּמד. יׂשראל ֿ ּבר ּכל הּקּבלה: ֿ ּפי ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָעל
ׁשעבד מׁשּמד יׂשראל זה ― ֿ נכר ֿ ּבן "ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּמכלּתא:

זרה". ֲָָָעבֹודה

― הקכ"ו לגרהּמצוה מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּתֹוׁשב     והּוא ֿ הּפסח, מן ְִֶַַָ

ּבֹו" ֿ יאכל לא וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: אמרֹו . ְְְִִֶַַָָָֹֹ

― הקכ"ז מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבֹו" ֿ יאכל לא ֿ ערל "וכל אמרֹו: והּוא הּפסח, ; ְְְֵֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ערל ְְֵֶָָוהאֹוכלֹו

― הקכ"א עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ בֹו" ֿ תׁשּברּו לא "ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹמעצמֹות

 אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ― מעצמיו עצם והּׁשֹובר ;ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ
 זה הרי ― טהֹור ּבפסח ֿ העצם את "הּׁשֹובר :ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ֶלֹוקה".

― הקכ"ב עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
אמ והּוא ּכן, ּגם ׁשני ּפסח "ועצםמעצמֹות ּבֹו: יתעּלה רֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

בֹו" תׁשּברּו לא  הּוא ּגם ― ּבֹו והּׁשֹובר ; ְְְִֵַַֹ
ּפסחים ּובגמרא מלקּות. אֹומרחּיב "ּכׁשהּוא אמרּו: ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

לֹומר ּתלמּוד ׁשאין ׁשני, ּבפסח בֹו" ֿ תׁשּברּו לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹ"ועצם
        ׁשּכבר ;ְֶָ

נאמר   הּפסח ֿ חּקת ּככל , ְֱֶֶַַַַָֻ
האוי ―      אחד ֵֶָָ

מח ּבֹו ׁשּיׁש עצם  ׁשאין עצם ואחד ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹ
ז' ּבפרק העצם ׁשבירת ּדיני נתּבארּו ּוכבר מח". ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבֹו

.מּפסחים ְִִָ

ה'תשע"ט  א' אדר כ"ד שישי יום 

קיח. קיט. קיז. תעשה לא מצות
נב. נג. עשה מצות

― הקי"ז ּדברהּמצוה מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
עׂשר, חמּׁשה ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח ְְְְֲֳִִֶַַַַַַָָָָמּבׂשר

ֿ ּבקר" עד מּמּנּו ֿ תֹותירּו "ולא אמרֹו: והּוא  . ְְְִִֶֶַָֹֹ
ּבארנּו ּוכבר  ׁשּנּתק לאו הּוא זה ׁשּלאו ְְִֵֶֶֶַַָָָ

לעׂשה   והּנתר" ׁשאמר: לפי , ְְֲִֵֶַַַָָֹ

ּתׂשרפּו" ּבאׁש ֿ ּבקר עד אמרּו:מּמּנּו ּובּמכלּתא . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
ֿ תעׂשה, לא על עׂשה לּתן הּכתּוב ּבא ― מּמּנּו" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ"והּנתר

עליו. לֹוקין ׁשאין ִֵֶַָָלֹומר:

― הקי"ט ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשני ּפסח מּבׂשר ּדבר מּלהׁשאיר    ְְְִִִִֵֶַַַָָ

    :עליו אמרֹו והּוא ּבקר, ְְֶַָָָֹעד
ֿ ּבקר" עד מּמּנּו ֿ יׁשאירּו "לא  נּתק זה וגם . ְְִִִֶֶֶַַַַֹֹ

ּכראׁשֹון. ֲִֵַָלעׂשה

― הקי"ח מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּקרבה החגיגה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּבׂשר

מּפסחים ו' הּׁשליׁשיּבפרק לּיֹום ,אּלא , ְְְִִִִֶֶֶַַָָ
 ֿ מן ֿ ילין "ולא אמרֹו: והּוא הּימים. ׁשני ּבמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּתאכל

לּבקר" הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר  ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ילין ֿ "לא :ּכ זה ּבפסּוק המקּבל הּפרּוׁש ּובא .ְְִֵֶַַָָָָָֹֻ

הּכתּוב הּפסח עם הּבאה ּבחגיגה ― וגֹו'" ֿ הּבׂשר ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָמן
ּכׁשהּוא אחד? ליֹום יכֹול ימים. לׁשני ׁשּתאכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמדּבר
יתעּלה: אֹומר ועליה ׁשני. ׁשל לבקרֹו ― "לּבקר" ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹומר:

ּובקר" צאן אלהי לה' ּפסח "וזבחּת והּנֹותר . ְְְֱֶֶַַַַָָָָָֹֹ
יּׂשרף ― הּׁשליׁשי לּיֹום עׂשר ארּבעה ׁשל זֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמחגיגה
עליו. לֹוקין אין ּולפיכ ― נֹותר ּבכלל ׁשהּוא לפי ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּבאׁש
ּבלבד, י"ד חגיגת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָּוכבר

ּפסחים מּמּסכת מקֹומֹות חגיגהּבכּמה .ּומּסכת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

― הנ"ג והּואהּמצוה הראּיה, על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
זכּור ֿ ּכל יראה ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש יתעּלה: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמרֹו

"אלהי ה' ֿ ּפני את  ׁשּיעלה זֹו, מצוה וענין . ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָֹ
לבּדֹו להל לֹו ׁשאפׁשר לֹו, ׁשּיׁש זכר ֿ ּבן ּכל עם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהאדם
והּקרּבן ּכׁשּיעלה. עֹולה קרּבן ויקריב לּמקּדׁש יעלהּו ―ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּוכבר ראּיה. עלת הּנקרא הּוא ― ּבעלֹותֹו ׁשּמקריב ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹהּזה

אמרם והזּכרנּו הקּדמנּו נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְְְְְִִִִַַַָָָֹֹ
ּגם נתּבארּו ּוכבר וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

מצ ּכלֹומר, זֹו. מצוה חגיגהּדיני ּבמּסכת ראּיה, .ות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ְִֵַַַָָָוגם

― הנ"ב לרגלהּמצוה לעלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ
"ׁשלׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹלּמקּדׁש

ּבּׁשנה" לי ּתחג רגלים  ,ּבּכתּוב נתּבאר ּוכבר . ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹ
ּוכבר להקריבֹו. קרּבן עם ׁשּיעלה היא הּזאת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהעלּיה

ספרי ּולׁשֹון ּפעמים. ּכּמה זה צּוּוי נכּפל  : ְְְְִִִִֵֶַַָָ
ּוראּיה חגיגה הן: ואּלּו ּברגל, נֹוהגֹות מצות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֹ"ׁשלׁש

חגיגה ּבגמרא אמרּו ּגם וכן מצותוׂשמחה". "ׁשלׁש : ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹ
חגיגה וענין וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: יׂשראל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָנצטּוּו
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשלמים, קרּבן ׁשּיקריב ― ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָזֹו

חגיגה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78



קנג          
  

ה'תשע"ט  א' אדר כ"ה ש "ק יום 

קנו. תעשה לא מצות נד. עשה מצות
רכט.

עט. טז. עשה מצות
― הנ"ד ּברגלים,הּמצוה ּבׂשמחה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ

"ּבחּג "וׂשמחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא  והיא , ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ
והענין ּברגל. הּנֹוהגֹות מצות מּׁשלׁש הּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהּמצוה
קרּבן ׁשּיקריבּו הּוא: ― זֹו ּבמצוה נרמז ׁשאליו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָהראׁשֹון
ׁשלמי על נֹוספים אּלּו ּוׁשלמים ֿ ּפנים, ֿ ּכל על ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשלמים

ּבּתלמּוד נקראים והם חגיגה, .ׂשמחה ׁשלמי : ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
חּיבֹות "נׁשים אֹומרים: אּלּו, ׁשלמים הקרבת ְְְְִִִֵַַַַָָָָועל
ואכלּת ׁשלמים "וזבחּת הּכתּוב: אמר ּוכבר ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָּבׂשמחה".

ה'" לפני וׂשמחּת ׁשם  ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
ּוב חגיגה. ּב[מּסכת] זֹו ּבחּג"מצוה "וׂשמחּת אמרֹו כלל ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
אמרם והּוא עֹוד, ֿ ּׁשאמרּו מה מיני ֿ ּבכל "ׂשמח : ְְְְְִֵֶַַָָָָ

הּיין, ּוׁשתּית ּבחּגים, הּבׂשר אכילת מּזה: ְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָׂשמחה",
מתיקה ּומיני ּפרֹות וחּלּוק חדׁשים, ּבגדים ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָּולביׁשת
ּבּמקּדׁש ּוברּקּוד זמר ּבכלי והּׂשחֹוק ולּנׁשים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָלּקטּנים

לבד       והיא , ְְִָ
אמרֹו ּבכלל נכנס ֿ זה וכל ― ֿ הּׁשֹואבה ּבית ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׂשמחת
ׁשתּית חּיּוב הּוא ― ׁשּבהם והחמּור ."ּבחּג ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ"וׂשמחּת
ּגמרא ּולׁשֹון לׂשמחה. מיחד ׁשהּוא ּכיון ּדוקא, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻהּיין

ּברגל.ּפסחים ּביתֹו ּובני ּבניו לׂשּמח אדם "חּיב : ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבן יהּודה רּבי "ּתניא אמרּו: וׁשם ּבּיין". מׂשּמחם? ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָּבּמה
אּלא ׂשמחה אין קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבתירא
וׂשמחּת. ׁשם ואכלּת ׁשלמים וזבחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבבׂשר,
 ֿ לבב יׂשּמח ויין ׁשּנאמר: ּבּיין, אּלא ׂשמחה אין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָעכׁשו

אנֹוׁש"  להם ּבראּוי "אנׁשים עֹוד: ואמרּו . ְְֱֲִֶָָָָָ
  ּולׁשֹון להם". ּבראּוי ְְִֶָָָָונׁשים

והחלּוׁשים הענּים זֹו ּבׂשמחה לכלל ׁשּנתחּיב הּוא, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּתֹורה
והאלמנה" והּיתֹום "והּגר יתעּלה: אמר והּגרים, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

 .

― הקנ"ו לרגלהּמצוה מּלעלת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשם, להקריבֹו קרּבן עּמנּו ׁשּיהא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבלי

ריקם" פני ֿ יראּו "ולא  ּפנים ֿ ֿ ּכל על אּלא , ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּוׁשלמים. עֹולה עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָיהיּו

ּבֹו. חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו חגיגה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבמּסכת

― הרכ"ט מּלעזֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשלמּות מּתנֹותיהם מּלתת מהם ּולהתעּלם ֿ הלוּים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת
ֿ ּתעזב ּפן ל "הּׁשמר אמרֹו: והּוא ּברגל, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹּומּלׂשּמחם

"ימי ֿ ּכל ֿ הּלוי את  ספרי ּולׁשֹון . ְְִִֵֵֶֶַָָ
  ֿ ּבלא ― ֿ ּתעזב ּפן ֿ תעׂשה, ּבלא ― "הּׁשמר :ְְֲֲִֶֶֶַַָֹֹֹ

ֲֶַתעׂשה".

― הט"ז העםהּמצוה את להקהיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּכּמה וׁשּיּקראּו ׁשמּטה ֿ מֹוצאי ּכל ׁשל סּכֹות ׁשל ּבּׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכּלֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא לפניהם, ּתֹורה מּמׁשנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּפסּוקים

וגֹו'" והּטף והּנׁשים האנׁשים ֿ העם את "הקהל   ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
קּדּוׁשין ּובתחּלת הקהל. מצות היא וזֹו ―:ּכׁשאמרּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

ּגרמּה ׁשהּזמן עׂשה ֿ מצות "ּכל  נׁשים ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
ּדמצות 'הקהל' "והרי ואמרּו: ּבּתלמּוד הקׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָּפטּורֹות",
הענין: ּבסֹוף והּסק חּיבֹות?!" ונׁשים ּגרמּה, ׁשהּזמן ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻעׂשה

ֿ הּכללֹות" מן למדין "אין        ְְִִֵֵַָ
         ּוכבר .ְָ

יקרא, ּומי יּקרא, אי לֹומר רצֹוני זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָנתּבארּו
סֹוטה מּמּסכת ז' ּבפרק ― ֿ ּיּקרא .ּומה ְִִֵֶֶֶֶַַָָ

― הע"ט ּבכֹורֹות,הּמצוה ּבקּדּוׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּבהם, לעׂשֹות ֿ ּׁשחֹובה למה ּולהבּדילם להפריׁשם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר
ֿ רחם ּכל ּפטר ֿ ּבכֹור כל ֿ לי "קּדׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָוהּוא

ּובּבהמה" ּבאדם יׂשראל ּבבני  הּתֹורה ּולׁשֹון . ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ
צּוּוי ּבלבד. החמֹור ּומין וצאן ּבקר היא זֹו ׁשּבהמה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹהּוא
ׁשאנחנּו הּמצוה והיא טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור נכּפל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָזה
יּולד אׁשר ֿ הּבכֹור "ּכל יתעּלה: אמר עּתה. ּבּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמדּברים

"אלהי לה' ּתקּדיׁש הּזכר ּובצאנ ּבבקר  . ְְְְְֱִִֶַַַָָָֹֹ
ּב לּכהנים,ודין ׁשּיּנתן הּוא: טהֹורה ּבהמה ׁשל זה כֹור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

נתּבארּו ּוכבר ּבׂשרֹו. ׁשאר ואֹוכלים ודמֹו חלּבֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָמקריבים
ּבסֹוף ונתּבאר ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּדיני

חּלה מּסכת   אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ׁשאין , ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון ּבארץ.    יהא "יכֹול : ְְְִֵֵֶָָָ

ּתלמּוד ― לארץ לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מעלה ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ואכלּת ְְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹֹלֹומר:

וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר  מּמקֹום ― ְְְְְְִִֶֶָָָֹֹֹ
ּדגן מעׂשר מביא ׁשאּתה  מביא אּתה , ְִִֵֵַַַַָָָָָ

אי ּדגן, מעׂשר מביא אּתה ׁשאין לארץ מחּוצה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבכֹורֹות;
אינּה זֹו ׁשּמצוה ,ל נתּבאר הּנה ּבכֹורֹות". מביא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאּתה
א קרב, אינֹו לארץ חּוצה ּבכֹור אבל ּבארץ; אּלא ְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָנֹוהגת

הּוא קדוׁש      ָ
    ּבמּומֹו להאכל    ְְֵֵָ

     ּבנּוי הּמקּדׁש ׁשּבית ְִֵֵֶַָָּבין
הלוּים ואין ּדגן. מעׂשר ּכמֹו זה, ּבזמּננּו ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּובין

זֹו. ּבמצוה ְְִִַָָחּיבים
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     אז הּניח ואם ְִִִַַַָָּכּׁשּבת";
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָיתחּיב

ְִִָמּפסחים.

― הקכ"ח מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
 ֿ "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ֿ הּפסח ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאת

ּבֹו" ֿ יאכל לא ֿ נכר ּבן המתרּגם אמר . ְְֵֵֶַַַַָָֹֹ
ּולׁשֹון ּדיׁשּתּמד. יׂשראל ֿ ּבר ּכל הּקּבלה: ֿ ּפי ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָעל
ׁשעבד מׁשּמד יׂשראל זה ― ֿ נכר ֿ ּבן "ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּמכלּתא:

זרה". ֲָָָעבֹודה

― הקכ"ו לגרהּמצוה מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּתֹוׁשב     והּוא ֿ הּפסח, מן ְִֶַַָ

ּבֹו" ֿ יאכל לא וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: אמרֹו . ְְְִִֶַַָָָֹֹ

― הקכ"ז מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבֹו" ֿ יאכל לא ֿ ערל "וכל אמרֹו: והּוא הּפסח, ; ְְְֵֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ערל ְְֵֶָָוהאֹוכלֹו

― הקכ"א עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ בֹו" ֿ תׁשּברּו לא "ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹמעצמֹות

 אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ― מעצמיו עצם והּׁשֹובר ;ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ
 זה הרי ― טהֹור ּבפסח ֿ העצם את "הּׁשֹובר :ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ֶלֹוקה".

― הקכ"ב עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
אמ והּוא ּכן, ּגם ׁשני ּפסח "ועצםמעצמֹות ּבֹו: יתעּלה רֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

בֹו" תׁשּברּו לא  הּוא ּגם ― ּבֹו והּׁשֹובר ; ְְְִֵַַֹ
ּפסחים ּובגמרא מלקּות. אֹומרחּיב "ּכׁשהּוא אמרּו: ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

לֹומר ּתלמּוד ׁשאין ׁשני, ּבפסח בֹו" ֿ תׁשּברּו לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹ"ועצם
        ׁשּכבר ;ְֶָ

נאמר   הּפסח ֿ חּקת ּככל , ְֱֶֶַַַַָֻ
האוי ―      אחד ֵֶָָ

מח ּבֹו ׁשּיׁש עצם  ׁשאין עצם ואחד ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹ
ז' ּבפרק העצם ׁשבירת ּדיני נתּבארּו ּוכבר מח". ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבֹו

.מּפסחים ְִִָ

ה'תשע"ט  א' אדר כ"ד שישי יום 

קיח. קיט. קיז. תעשה לא מצות
נב. נג. עשה מצות

― הקי"ז ּדברהּמצוה מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
עׂשר, חמּׁשה ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח ְְְְֲֳִִֶַַַַַַָָָָמּבׂשר

ֿ ּבקר" עד מּמּנּו ֿ תֹותירּו "ולא אמרֹו: והּוא  . ְְְִִֶֶַָֹֹ
ּבארנּו ּוכבר  ׁשּנּתק לאו הּוא זה ׁשּלאו ְְִֵֶֶֶַַָָָ

לעׂשה   והּנתר" ׁשאמר: לפי , ְְֲִֵֶַַַָָֹ

ּתׂשרפּו" ּבאׁש ֿ ּבקר עד אמרּו:מּמּנּו ּובּמכלּתא . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
ֿ תעׂשה, לא על עׂשה לּתן הּכתּוב ּבא ― מּמּנּו" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ"והּנתר

עליו. לֹוקין ׁשאין ִֵֶַָָלֹומר:

― הקי"ט ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשני ּפסח מּבׂשר ּדבר מּלהׁשאיר    ְְְִִִִֵֶַַַָָ

    :עליו אמרֹו והּוא ּבקר, ְְֶַָָָֹעד
ֿ ּבקר" עד מּמּנּו ֿ יׁשאירּו "לא  נּתק זה וגם . ְְִִִֶֶֶַַַַֹֹ

ּכראׁשֹון. ֲִֵַָלעׂשה

― הקי"ח מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּקרבה החגיגה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּבׂשר

מּפסחים ו' הּׁשליׁשיּבפרק לּיֹום ,אּלא , ְְְִִִִֶֶֶַַָָ
 ֿ מן ֿ ילין "ולא אמרֹו: והּוא הּימים. ׁשני ּבמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּתאכל

לּבקר" הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר  ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ילין ֿ "לא :ּכ זה ּבפסּוק המקּבל הּפרּוׁש ּובא .ְְִֵֶַַָָָָָֹֻ

הּכתּוב הּפסח עם הּבאה ּבחגיגה ― וגֹו'" ֿ הּבׂשר ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָמן
ּכׁשהּוא אחד? ליֹום יכֹול ימים. לׁשני ׁשּתאכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמדּבר
יתעּלה: אֹומר ועליה ׁשני. ׁשל לבקרֹו ― "לּבקר" ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹומר:

ּובקר" צאן אלהי לה' ּפסח "וזבחּת והּנֹותר . ְְְֱֶֶַַַַָָָָָֹֹ
יּׂשרף ― הּׁשליׁשי לּיֹום עׂשר ארּבעה ׁשל זֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמחגיגה
עליו. לֹוקין אין ּולפיכ ― נֹותר ּבכלל ׁשהּוא לפי ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּבאׁש
ּבלבד, י"ד חגיגת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָּוכבר

ּפסחים מּמּסכת מקֹומֹות חגיגהּבכּמה .ּומּסכת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

― הנ"ג והּואהּמצוה הראּיה, על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
זכּור ֿ ּכל יראה ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש יתעּלה: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמרֹו

"אלהי ה' ֿ ּפני את  ׁשּיעלה זֹו, מצוה וענין . ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָֹ
לבּדֹו להל לֹו ׁשאפׁשר לֹו, ׁשּיׁש זכר ֿ ּבן ּכל עם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהאדם
והּקרּבן ּכׁשּיעלה. עֹולה קרּבן ויקריב לּמקּדׁש יעלהּו ―ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּוכבר ראּיה. עלת הּנקרא הּוא ― ּבעלֹותֹו ׁשּמקריב ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹהּזה

אמרם והזּכרנּו הקּדמנּו נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְְְְְִִִִַַַָָָֹֹ
ּגם נתּבארּו ּוכבר וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

מצ ּכלֹומר, זֹו. מצוה חגיגהּדיני ּבמּסכת ראּיה, .ות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ְִֵַַַָָָוגם

― הנ"ב לרגלהּמצוה לעלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ
"ׁשלׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹלּמקּדׁש

ּבּׁשנה" לי ּתחג רגלים  ,ּבּכתּוב נתּבאר ּוכבר . ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹ
ּוכבר להקריבֹו. קרּבן עם ׁשּיעלה היא הּזאת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהעלּיה

ספרי ּולׁשֹון ּפעמים. ּכּמה זה צּוּוי נכּפל  : ְְְְִִִִֵֶַַָָ
ּוראּיה חגיגה הן: ואּלּו ּברגל, נֹוהגֹות מצות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֹ"ׁשלׁש

חגיגה ּבגמרא אמרּו ּגם וכן מצותוׂשמחה". "ׁשלׁש : ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹ
חגיגה וענין וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: יׂשראל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָנצטּוּו
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשלמים, קרּבן ׁשּיקריב ― ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָזֹו

חגיגה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר
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(Ê)   בימים רגיל  היית כך 

קוראי: ביום אלי לקרב (Á)הראשונים  
שעברו : (Ë)בימים   הזאת בצרה

אויבי: בי שעוותו  : כבר עשית כאשר 
(‰Ò)  אומר דאת כמה לב, יא)שבר  (הושע 

ישראל  יד)אמגנך  ד "א (בראשית  בידך . צריך  מגן  אשר 
כנגד  כמגן  היא אשר  ואנחה צרה הלב אוטם לב. מגנת
נו "ן  שאין  טועה ויגון  תוגה בלשון  והמפרשו  לבם,
של  נו "ן  כגון  אלא שורש אינה ביגון  שהנו "ן  בו  נופלת
נקלה  מגזרת קלון  של  נו "ן  וכגון  גוים המו  מגזרת המון 
מגזרת  שברון  של  נו "ן  וכן  ציה מגזרת ציון  של  וכנו "ן 

וק "ל)שבר  שצ "ל  נ"ל שגעון שממון  של נו"ן :(וכגון 
 יט )לשון צוען :(ישעיה שרי נואלו 

(‡)   כמו יאשיהו  על  נאמרה זו  קינה
הימים בדברי יט )שנאמר  ספר (ב על  כתובה היא הלא

ציון : בני שאר  את הקינה בתוך  חיבר  ועמה הקינות
מתרגם דאת כמו  יג)יכהה עמיא:(ויקרא  כהה
:כזהב המצהיב פנים ישתנה מראית

קרוי ממראיתו : לעדי שהם הזהב נוי כלי קבוצת
כתם:  ומ "א טובות. כאבנים המאירים בנים

בו  שנעצו  וחץ חץ בכל  מיאשיהו  שיצא דם רביעית כל 
תשפכנה  קורא הוא ועליה במקומה קוברו  ירמיהו  היה

קדש: ()אבני  והנערכים המהוללים
כמראית  אלו  של  תוארם ראו  אומר  אותם הרואה כפז 

וכן  כה)פז  אופיר (איוב  בכתם תסולה בכתם (שם)לא
תסולה לא סה)טהור  לשון (תהלים בערבות לרוכב סולו 
הן : וערך  הילול   בהם שנותנים חרש כדי

יין  נבלי כגון  כח )יין  ינפצו :(ירמיה (‚)ונבליהם
 בנו את כשרואה שד  חלצו  הוא שאכזרי פי על  אף

כיסוי  לו  שיש נרתיקו  מתוך  שדיו  חולץ רעב מרחוק  בא
מכוסה  בנו  יראהו  שלא כדי מתוכו  ומוציאו  דדיו  על 

גוריהן : והיניקו  לאחוריו  ויחזור    רואים
שחייהם  להם פורש ואין  ללחם צועקים בניהם את

הרעב: מחמת בניהם לחיי להם (‰)קודמים
 : צבעונין בגדי ב )לשון על  (אסתר 

הדסה: את אומן  זבל ויהי של  אשפות
בחוץ: האשפות על  (Â)שוכבים  

סדום: משל  עונם שגדול  עליהם מוכיח  פורענותם
   ברגע צרתם נמשכה לא  סדום שהרי

נהפכה: אחד     ע"י כי האויב ידי
על  מיושב ואינו  אגדה מדרשי ויש נהפכה, המלאכים

המקראות: (Ê)סדר  . וכתר נזר  כמו  שריה,
ביותר  ונאים שער  מגודלי שהיו  ממש נזיריה אומר  ואני

עמי: בת על  ומוסב   שהיו אותם
תארם  חשך  ספיר  כמו  וגזרתם מפנינים אדום מראיהם

פחם:(Á)מפחמים: מראה הוא לשון 
כד)כמו  בלע"ז :(שמות קו "לר  לטוהר  השמים וכעצם

: דמיון לו  ואין  ונתחבר  נקמט 
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(Î)   תשים וחוצות כמו  השוק מן 

בדמשק כ)לך  א (Î):(מלכים   אל
מאסתם  בדברי הנה אנחנו  חכמים לומר  תתהללו 
תתהללו  אז  אותי וידעתם השכלתם אם לכם מה וחכמת

‰˘ÏÎבחכמתכם: (‚Î) הכבד ח )כמו  (שמות

בלע"ז : (Î„)אנטליינ "ט     כל על 

לב: ערלת אפילו  ערלה לו  שיש (Î‰)מול  
 שכתוב כמו  לה בסמוך  אחריה ולקו  היו  א"י שכיני

כט ) עולם:(ביחזקאל  בסדר  ומפרש  קצה ל '
מדבר : בפאת המוקצין 

()     אל השמים מאותות ואז 
לוקין : וממאורות לוקה מחמה תחתו 

 
(ËÈ).'‰ „:לבוא מעותדות שהפורענות ÂÎÂ'.שאמר Á˜˙Â

במ "ש : הדבר  יללה:È‰.כפל ÂÚ˙‰.דברי  ‰˘‡Â ואשה
קינה : רעותה  את ÂÎÂ'.(Î)תלמד  ‰ÏÚ ÈÎשערי סגרנו  כי  אף 

החלונות  דרך עלה הנה הממית האויב  לבוא תת לבלי  הארמון
התחבולות  בכל  הועלנו לא ור"ל  הארמונות  אל בא שם  ודרך

האויב: למנוע להכרית ÈÎ‰Ï˙.וההתחכמות בדעתו והיה
שם  ששוחקים מקום שהוא החוץ  מן  העוללים  קבוצת

בחוצות: ישחק מי  ואין כולם הרג כי  וכן ÌÈÂÁ.התינוקות
תמיד: ללכת מנהגם  ששם  הרחובות מן הבחורים הכרית

(‡Î).‰Î „ נאם ישראל  אל  דבר  כה הנביא  אל ה' מאמר 
וכו ': הזבל ÏÙÂ‰.ה' כמרבית הארץ על יפלו  אדם פגרי הרבה

מאחרי המושלכים  התבואה עומרי וכמרבית  השדה פני על
והולך  השדה  ע "פ  ומניחם עומרים לעשות דרכו  אשר  הקוצר 

עוד: לקצור ÛÒ‡Ó.להלן ÔÈ‡Â:מחבואם ממקום לצאת יתפחדו הנשארים  כי הקבר  אל ההרוגים את יכנס  מי  ‡Ï(Î)אין 
.ÌÎÁ ÏÏ‰˙È אין וא"כ  בעשרו נפשו יפדה לא והעשיר  בגבורתו נפשו להציל יוכל  לא והגבור  בחכמתו נפשו  להציל  יוכל לא כי

מאלה : תועלת אז להם יבוא לא כי באלו  להתהלל ‰ÏÏ‰˙Ó.(Î‚)להם ÏÏ‰˙È ˙‡Ê Ì‡ ÈÎ עצמו את ישבח  עצמו את המשבח 
ואני מצותי ולשומרי לאוהבי חסד  העושה הוא  ואני מלבדי עוד ואין  ה' אני אשר  אותי ויודע  שהשכיל  במה ומפרש  וחוזר  בזאת 
פועל  ח "ו שיש  ולא המשפט  מעליהם ולהסיר השבים  את  לקבל צדקה  העושה הוא ואני  הרשעים  מן להפרע  משפט  העושה הוא
תועלת  לו  יבוא בזה כי  בעצמו  להתהלל ראוי  זאת  את והמשכיל כגמולו אחד  לכל לתת אני  חפצתי אלה בכל  כי רע  ופועל טוב 

ÌÈ‡.(Î„)רב: ÌÈÓÈ ‰‰:נבוכדנצר התגברות בעת גמול :È˙„˜ÙÂ.זהו  ולהביא  לענוש  ÌÈˆÓ.(Î‰)אשגיח  ÏÚמפרש עתה
נבוכנדצר: ביד ליפול והגמול העונש  המקבלים הם Ù‡‰.מי ÈˆÂˆ˜: במדבר היושבים ההיא בהעבר ומפוזרים  הנפרדים

().'ÂÎÂ Í„ Ï‡:השמים למזלות הנעשים  הפסילים אל  לעבוד עכו"ם דרך  אל ללכת  תלמדו  תחשבו Â˙Â‡ÓÂ˙.אל אל  ר"ל
כי מאלה לפחוד  לכם  אין כי המאורות ולקיית הכוכבים מחברות  עליהם יורו אשר מהרעות  נצולים תהיו עבודתם שבעבור 

מהם: יפחדו העכו "ם 

 
(ËÈ).Á˜˙Â:תקבל ÂÈ˙ÂÓ‡.(Î)חברתה:ÂÚ˙‰.ר"ל

ופלטרין : ארמון עוללים ÏÏÂÚ.מלשון כמו רכים יקרא  כן
לחם ד )שאלו פגרÏ˙.(Î‡)משוק :ıÂÁÓ.:(איכה נקרא כן 

התבואה ÈÓÚÎÂ.כזבל:ÔÓÂ„Î.המת: שבלי  אגודת נקרא כן 
עומר  ושכחת  כד )כמו  הכנסה:ÛÒ‡Ó.:(דברים ענין

(Î).ÏÏ‰˙È:והתפארות הילול ענין È˙„˜ÙÂ.(Î„)מלשון
מילה:ÏÂÓ.השגחה: נמול:ÏÚ‰.מלשון  שלא  עד

(‰Î).ÈˆÂˆ˜פתילים וקצץ  כמו  חיתוך לט)ענין ור"ל (שמות
מאלה: אלה קצוצים  הם  וכאילו  וצד Ù‡‰.נפרדים  עבר ענין

הפאות ארבע  על  כה)וכן  Ï.:(שם ÈÏÚ כאילו לב  אטומי
בשומן : מכוסה 

().˙Â˙Â‡ÓÂ:וסימן אות ושבר :˙Â˙Á.מל' פחד ענין
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(Ê)   בימים רגיל  היית כך 

קוראי: ביום אלי לקרב (Á)הראשונים  
שעברו : (Ë)בימים   הזאת בצרה

אויבי: בי שעוותו  : כבר עשית כאשר 
(‰Ò)  אומר דאת כמה לב, יא)שבר  (הושע 

ישראל  יד)אמגנך  ד "א (בראשית  בידך . צריך  מגן  אשר 
כנגד  כמגן  היא אשר  ואנחה צרה הלב אוטם לב. מגנת
נו "ן  שאין  טועה ויגון  תוגה בלשון  והמפרשו  לבם,
של  נו "ן  כגון  אלא שורש אינה ביגון  שהנו "ן  בו  נופלת
נקלה  מגזרת קלון  של  נו "ן  וכגון  גוים המו  מגזרת המון 
מגזרת  שברון  של  נו "ן  וכן  ציה מגזרת ציון  של  וכנו "ן 

וק "ל)שבר  שצ "ל  נ"ל שגעון שממון  של נו"ן :(וכגון 
 יט )לשון צוען :(ישעיה שרי נואלו 

(‡)   כמו יאשיהו  על  נאמרה זו  קינה
הימים בדברי יט )שנאמר  ספר (ב על  כתובה היא הלא

ציון : בני שאר  את הקינה בתוך  חיבר  ועמה הקינות
מתרגם דאת כמו  יג)יכהה עמיא:(ויקרא  כהה
:כזהב המצהיב פנים ישתנה מראית

קרוי ממראיתו : לעדי שהם הזהב נוי כלי קבוצת
כתם:  ומ "א טובות. כאבנים המאירים בנים

בו  שנעצו  וחץ חץ בכל  מיאשיהו  שיצא דם רביעית כל 
תשפכנה  קורא הוא ועליה במקומה קוברו  ירמיהו  היה

קדש: ()אבני  והנערכים המהוללים
כמראית  אלו  של  תוארם ראו  אומר  אותם הרואה כפז 

וכן  כה)פז  אופיר (איוב  בכתם תסולה בכתם (שם)לא
תסולה לא סה)טהור  לשון (תהלים בערבות לרוכב סולו 
הן : וערך  הילול   בהם שנותנים חרש כדי

יין  נבלי כגון  כח )יין  ינפצו :(ירמיה (‚)ונבליהם
 בנו את כשרואה שד  חלצו  הוא שאכזרי פי על  אף

כיסוי  לו  שיש נרתיקו  מתוך  שדיו  חולץ רעב מרחוק  בא
מכוסה  בנו  יראהו  שלא כדי מתוכו  ומוציאו  דדיו  על 

גוריהן : והיניקו  לאחוריו  ויחזור    רואים
שחייהם  להם פורש ואין  ללחם צועקים בניהם את

הרעב: מחמת בניהם לחיי להם (‰)קודמים
 : צבעונין בגדי ב )לשון על  (אסתר 

הדסה: את אומן  זבל ויהי של  אשפות
בחוץ: האשפות על  (Â)שוכבים  

סדום: משל  עונם שגדול  עליהם מוכיח  פורענותם
   ברגע צרתם נמשכה לא  סדום שהרי

נהפכה: אחד     ע"י כי האויב ידי
על  מיושב ואינו  אגדה מדרשי ויש נהפכה, המלאכים

המקראות: (Ê)סדר  . וכתר נזר  כמו  שריה,
ביותר  ונאים שער  מגודלי שהיו  ממש נזיריה אומר  ואני

עמי: בת על  ומוסב   שהיו אותם
תארם  חשך  ספיר  כמו  וגזרתם מפנינים אדום מראיהם

פחם:(Á)מפחמים: מראה הוא לשון 
כד)כמו  בלע"ז :(שמות קו "לר  לטוהר  השמים וכעצם

: דמיון לו  ואין  ונתחבר  נקמט 
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(Î)   תשים וחוצות כמו  השוק מן 

בדמשק כ)לך  א (Î):(מלכים   אל
מאסתם  בדברי הנה אנחנו  חכמים לומר  תתהללו 
תתהללו  אז  אותי וידעתם השכלתם אם לכם מה וחכמת

‰˘ÏÎבחכמתכם: (‚Î) הכבד ח )כמו  (שמות

בלע"ז : (Î„)אנטליינ "ט     כל על 

לב: ערלת אפילו  ערלה לו  שיש (Î‰)מול  
 שכתוב כמו  לה בסמוך  אחריה ולקו  היו  א"י שכיני

כט ) עולם:(ביחזקאל  בסדר  ומפרש  קצה ל '
מדבר : בפאת המוקצין 

()     אל השמים מאותות ואז 
לוקין : וממאורות לוקה מחמה תחתו 

 
(ËÈ).'‰ „:לבוא מעותדות שהפורענות ÂÎÂ'.שאמר Á˜˙Â

במ "ש : הדבר  יללה:È‰.כפל ÂÚ˙‰.דברי  ‰˘‡Â ואשה
קינה : רעותה  את ÂÎÂ'.(Î)תלמד  ‰ÏÚ ÈÎשערי סגרנו  כי  אף 

החלונות  דרך עלה הנה הממית האויב  לבוא תת לבלי  הארמון
התחבולות  בכל  הועלנו לא ור"ל  הארמונות  אל בא שם  ודרך

האויב: למנוע להכרית ÈÎ‰Ï˙.וההתחכמות בדעתו והיה
שם  ששוחקים מקום שהוא החוץ  מן  העוללים  קבוצת

בחוצות: ישחק מי  ואין כולם הרג כי  וכן ÌÈÂÁ.התינוקות
תמיד: ללכת מנהגם  ששם  הרחובות מן הבחורים הכרית

(‡Î).‰Î „ נאם ישראל  אל  דבר  כה הנביא  אל ה' מאמר 
וכו ': הזבל ÏÙÂ‰.ה' כמרבית הארץ על יפלו  אדם פגרי הרבה

מאחרי המושלכים  התבואה עומרי וכמרבית  השדה פני על
והולך  השדה  ע "פ  ומניחם עומרים לעשות דרכו  אשר  הקוצר 

עוד: לקצור ÛÒ‡Ó.להלן ÔÈ‡Â:מחבואם ממקום לצאת יתפחדו הנשארים  כי הקבר  אל ההרוגים את יכנס  מי  ‡Ï(Î)אין 
.ÌÎÁ ÏÏ‰˙È אין וא"כ  בעשרו נפשו יפדה לא והעשיר  בגבורתו נפשו להציל יוכל  לא והגבור  בחכמתו נפשו  להציל  יוכל לא כי

מאלה : תועלת אז להם יבוא לא כי באלו  להתהלל ‰ÏÏ‰˙Ó.(Î‚)להם ÏÏ‰˙È ˙‡Ê Ì‡ ÈÎ עצמו את ישבח  עצמו את המשבח 
ואני מצותי ולשומרי לאוהבי חסד  העושה הוא  ואני מלבדי עוד ואין  ה' אני אשר  אותי ויודע  שהשכיל  במה ומפרש  וחוזר  בזאת 
פועל  ח "ו שיש  ולא המשפט  מעליהם ולהסיר השבים  את  לקבל צדקה  העושה הוא ואני  הרשעים  מן להפרע  משפט  העושה הוא
תועלת  לו  יבוא בזה כי  בעצמו  להתהלל ראוי  זאת  את והמשכיל כגמולו אחד  לכל לתת אני  חפצתי אלה בכל  כי רע  ופועל טוב 

ÌÈ‡.(Î„)רב: ÌÈÓÈ ‰‰:נבוכדנצר התגברות בעת גמול :È˙„˜ÙÂ.זהו  ולהביא  לענוש  ÌÈˆÓ.(Î‰)אשגיח  ÏÚמפרש עתה
נבוכנדצר: ביד ליפול והגמול העונש  המקבלים הם Ù‡‰.מי ÈˆÂˆ˜: במדבר היושבים ההיא בהעבר ומפוזרים  הנפרדים

().'ÂÎÂ Í„ Ï‡:השמים למזלות הנעשים  הפסילים אל  לעבוד עכו"ם דרך  אל ללכת  תלמדו  תחשבו Â˙Â‡ÓÂ˙.אל אל  ר"ל
כי מאלה לפחוד  לכם  אין כי המאורות ולקיית הכוכבים מחברות  עליהם יורו אשר מהרעות  נצולים תהיו עבודתם שבעבור 

מהם: יפחדו העכו "ם 

 
(ËÈ).Á˜˙Â:תקבל ÂÈ˙ÂÓ‡.(Î)חברתה:ÂÚ˙‰.ר"ל

ופלטרין : ארמון עוללים ÏÏÂÚ.מלשון כמו רכים יקרא  כן
לחם ד )שאלו פגרÏ˙.(Î‡)משוק :ıÂÁÓ.:(איכה נקרא כן 

התבואה ÈÓÚÎÂ.כזבל:ÔÓÂ„Î.המת: שבלי  אגודת נקרא כן 
עומר  ושכחת  כד )כמו  הכנסה:ÛÒ‡Ó.:(דברים ענין

(Î).ÏÏ‰˙È:והתפארות הילול ענין È˙„˜ÙÂ.(Î„)מלשון
מילה:ÏÂÓ.השגחה: נמול:ÏÚ‰.מלשון  שלא  עד

(‰Î).ÈˆÂˆ˜פתילים וקצץ  כמו  חיתוך לט)ענין ור"ל (שמות
מאלה: אלה קצוצים  הם  וכאילו  וצד Ù‡‰.נפרדים  עבר ענין

הפאות ארבע  על  כה)וכן  Ï.:(שם ÈÏÚ כאילו לב  אטומי
בשומן : מכוסה 

().˙Â˙Â‡ÓÂ:וסימן אות ושבר :˙Â˙Á.מל' פחד ענין
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úìèìhnä;ìaBøèöàä úà øëî,úìwä úà àG ìáà;íéøékä úà àGå øepzä úà àGå.Bì øîàL ïîæa:àeä ©¦©§¤¤¨©¤¨¦§§¨£¨¤©¤¤§¤©©§¤©¦©¦¦§©¤¨©
BëBúaM äî ìëå–ïéøeëî ïlk éøä. §¨©¤§£¥ª¨§¦

„øöçä úà øëBnä–íéza øëî,úBøBa,úBøòîe ïéçéL,ïéìèìhnä úà àG ìáà.Bì øîàL ïîæa:ìëå àéä ©¥¤¤¨¥¨©¨¦¦¦§¨£¨¤©¦©§§¦¦§©¤¨©¦§¨
dëBúaM äî–ïéøeëî ïlk éøä.Ck ïéáe Ck ïéa–úéa úà àGå õçønä úà àG øëî àGdëBúaL ãaä. ©¤§¨£¥ª¨§¦¥¨¥¨¨©¤©¤§¨§¤¥©©¤§¨
øæòéìà éaøøîBà:øöçä úà øëBnä–øöç ìL døéåà àlà øëî àG. ©¦¡¦¤¤¥©¥¤¤¨¥¨©¤¨£¦¨¤¨¥

‰ãaä úéa úà øëBnä–úBìeúaä úàå ìnnä úàå íiä úà øëî,ìbìbä úàå ïéøéëòä úà øëî àG ìáà ©¥¤¥©©¨©¤©¨§¤©©¨§¤©§£¨¨©¤¨£¦¦§¤©©§©
äøBwä úàå.Bì øîàL ïîæáe:BëBúaM äî ìëå àeä–ïéøeëî ïlk éøä.øæòéìà éaøøîBà:úéa úà øëBnä §¤©¨¦§©¤¨©§¨©¤§£¥ª¨§¦©¦¡¦¤¤¥©¥¤¥

ãaä–äøBwä úà øëî. ©©¨©¤©¨
Âõçønä úà øëBnä–íéøñpä úà øëî àG,íéìñôqä úàå,úBàìéeä úàå.Bì øîàL ïîæa:äî ìëå àéä ©¥¤©¤§¨¨©¤©§¨¦§¤©©§¨¦§¤©¦¨¦§©¤¨©¦§¨©

:ò÷ø÷á äòåá÷ä.laexhvi`d:àåä òåá÷å .íéçøä íéãéîòî åéìòù õò ìù ìåâéò.zlwdìåôé àìù ïçèðä çî÷ä ìá÷ì íéçøì áéáñ íéùåòù úñëøôà
:àåä ìèìèéîå .õøàì.mixikd z` `le xepzd z` `le:ò÷ø÷á íéøáåçîå íéòåá÷á éøééîå .íéøéë øëî øåðú øëî ,éñøâã íéøôñ úéàå .íä íéìèìèéîã

.mixekn mlek ixdíéãçåéîä íéùéîùú àìà äáø àì ,äëåúáù äî ìëå øîà åìéôà .íéøåëî íðéà äéúùéîùú éðàî øàù ìáà .àúéáã éùéîùú éðä ìë
:ïäá àöåéëå úì÷å çúôî ïåâë úéáì

cccc.mizad z` xkn:øöçì íéçåúôä.zexrne migiy zexeaeíéìèá àäéî øöç éáâì ,äøòîå çéù øåá øëî àì úéá øëåîäã â"òàå .íéúáä êåúáù
:ïä.jk oiae jk oia:äëåúáù äî ìë øîà åìéôà'eke ugxnd z` xkn `l:øöç ììëá ïðéàã ..'eke xne` xfril` iax:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå
dddd.mid z` xkn:ïúðéçè úòùá íéúéæä äëåúá íéðúåðù ïáàä.lnnd:íéúéæä íéëøôî äáù äðåéìòä áëøä.zelezadíäá ïéãéîòîù æøà ìù úåñðåìë

:ãáä úéá úåøå÷.oixikr:ïùáëì éãë íéùåúëä íéúéæä íäá íéîùù úåçúîàä ìò íéðúåðù íéãáë íéøñð.lblbdíéúéæä ìò ãéáëîå ïáàä ìâìâîù
:ïðîù àéöåäì íéùåúëä

eeee.mixqpd:íéãâáä íäéìò ïéîéùîù úåçåì.milqtqd:õåçøì íéî íäá íéðúåðù ,íéìôñ íéñøåâ ùéå .íäéìò íéáùåéù.ze`lieùåøéô .çúôä ãâðë êñî

`xephxa yexit

עמו. מכורים אינם המיטלטלים בית תשמישי אבל  עמו, ומכורים הם הבית בכלל 

aä úà øëBnäúé,סתם –úìcä úà øëî,בבית היא שקבועה – ÇÅÆÇÇÄÈÇÆÇÆÆ
çzônä úà àG ìáà;הוא המיטלטל  שדבר  –úLzënä úà øëî ÂÈÆÇÇÀÅÇÈÇÆÇÇÀÆÆ

äòeáwä,לקרקע שמחוברת –úìèìhnä úà àG ìáà את – ÇÀÈÂÈÆÇÄÇÀÆÆ
המיטלטלת; ìaBøèöàäהמכתשת úà øëîשל התחתון החלק – ÈÇÆÈÄÀÀÈ

ממקומו , אותו מזיזים ואין  קבוע, שהוא úàהריחיים, àG ìáàÂÈÆ
úìwäויש לטחנה, כדי התבואה את לתוכה ששופכים האפרכסת – ÇÆÆ

הנטחן  הקמח לתוכה שיורד האפרכסת """"תפארת תפארת תפארת תפארת מפרשים: ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

היא;ישראלישראלישראלישראל");");");"); שמיטלטלת לפי  הבית עם מכרה øepzäולא úà àGåÀÆÇÇ
íéøékä úà àGå:הגורסים ספרים ויש  הם; שמיטלטלים –xkn ÀÆÇÄÇÄ

,mixik xkn xepz הקבועים ובכיריים בתנור  הוא המדובר זו  גירסה ולפי 

בקרקע. Bìומחוברים øîàL ïîæa:ללוקח המוכר –ìëå àeä ÄÀÇÆÈÇÀÈ
BëBúaM äî,שבתוכו מה וכל  הבית את לו  שמוכר  –ïlk éøä ÇÆÀÂÅËÈ

ïéøeëî הקבועים בין במשנתנו , שנימנו  הללו, הבית תשמישי  כל – ÀÄ
לבית. מיוחדים אלו שכל  לפי הבית, עם מכורים המיטלטלים, ובין

ד ה נ ש מ ר ו א ב

עמה. המכורים הדברים הם מה סתם, החצר את במוכר  דנה משנתנו 

øöçä úà øëBnä,סתם –íéza øëî,לחצר הפתוחים –,úBøBa ÇÅÆÆÈÅÈÇÈÄ
úBøòîe ïéçéL,שבתוכה –ïéìèìhnä úà àG ìáàתשמישי – ÄÄÀÈÂÈÆÇÄÇÀÀÄ

הקודמת  במשנה שנימנו  אלו כל  והיינו בקרקע, קבועים שאינם הבית

בכלל שאינם מיטלטלים שאר שכן וכל בית, בכלל מכורים שאינם
הבית Bì((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם).).).).תשמישי øîàL ïîæa:ללוקח המוכר –àéä ÄÀÇÆÈÇÄ

dëBúaM äî ìëå,שבתוכה מה וכל החצר את לו שמוכר –éøä ÀÈÇÆÀÈÂÅ
ïéøeëî ïlk עם מכורים המיטלטלים, אפילו הבית, תשמישי כל  – ËÈÀÄ

מאכל. מדברי  חוץ Ckהחצר , ïéáe Ck ïéa:לו אמר אפילו  –`id ÅÈÅÈ
,dkezay dn lkeøëî àG,החצר עם –úà àGå õçønä úà àG ÈÇÆÇÆÀÈÀÆ

ãaä úéa, לשמן זיתים בו  שסוחטים –dëBúaL,החצר שבתוך  – ÅÇÇÆÀÈ
דרך שאין שבתוכה", מה ב"כל כלולים ואינם חצר  בכלל  שאינם לפי

הבד  ובית מרחץ בהן  שיהיו החצרות המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).רוב יוסף יוסף יוסף יוסף ";";";"; ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי

øöçä úà øëBnä :øîBà øæòéìà éaø,סתם –àlà øëî àG ÇÄÁÄÆÆÅÇÅÆÆÈÅÈÇÆÈ
øöç ìL døéåà הבתים את לא אבל שבחצר, הפנוי השטח את – ÂÄÈÆÈÅ

שבתוכה.והבור `xfril.ות iaxk dkld oi`e
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נכלל מה לשמן , זיתים בו  שסוחטים מקום היינו הבד, בית במוכר דנה משנתנו
נכלל. לא ומה זה, במכר 

íiä úà øëî ,ãaä úéa úà øëBnä שהשמן עגול כלי והוא – ÇÅÆÅÇÇÈÇÆÇÈ
לתוכו  רמה רמה רמה רמה ");");");");יורד  את ("("("("ידידידיד בה שעוצרים גדולה אבן  מפרשים: ויש 

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),הזיתים ìnnä((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; úàå בה שמכניסים נקובה אבן – ÀÆÇÇÈ
הזיתים את בה ומפרכים úBìeúaä((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ););););עץ úàå כלונסאות – ÀÆÇÀ

קבועים  אלו  וכל  הבד; בית של הקורה את בהן  שמעמידים ארז  של
הבד בית במכירת נכללים הלכך שם, øëî((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ).).).).הם àG ìáàÂÈÈÇ

ïéøéëòä úà ומורידים הכתושים, הזיתים על  שנותנים קרשים – ÆÈÂÄÄ
לכבשם, כדי הקורה את ìbìbäעליהם úàå את בו  שמגלגלים – ÀÆÇÇÀÇ

ולהורידה, להעלותה äøBwäהקורה úàå הזיתים על  שטוענים – ÀÆÇÈ
מכורים  ואינם הם, מיטלטלים אלו כל  שמנם; את ולסחוט לכבשם

הבד. בית Bìבכלל øîàL ïîæáe:ללוקח המוכר  –ìëå àeä ÄÀÇÆÈÇÀÈ
BëBúaM äî, שבתוכו מה וכל  הבד בית את לו שמוכר –ïlk éøä ÇÆÀÂÅËÈ

ïéøeëî עמו מכורים הבד  בית תשמישי כל –.:øîBà øæòéìà éaø ÀÄÇÄÁÄÆÆÅ
äøBwä úà øëî ,ãaä úéa úà øëBnäהבד בית עיקר  שהיא – ÇÅÆÅÇÇÈÇÆÇÈ

רשברשברשברשב""""םםםם).).).). `xfril.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; iaxk dkld oi`e
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בו. נכלל  לא ומה בו  נכלל מה המרחץ, בית במוכר  ללמד  באה משנתנו 

íéøñpä úà øëî àG ,õçønä úà øëBnä הנתונים עץ לוחות – ÇÅÆÇÆÀÈÈÇÆÇÀÈÄ
או  הקרקע מחום הרוחצים רגלי ייכוו  שלא המרחץ, קרקע גבי  על 

רגליהם יתלכלכו  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););שלא מדפים ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ;;;; מפרשים: ויש
הבגדים את עליהם ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),שמניחים íéìñôqä((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; úàå– ÀÆÇÇÀÈÄ

גורסים: ויש במרחץ ; עליהם miltqdשיושבים z`e בהם שנותנים –
לרחיצה, úBàìéeäמים úàå המגבות אחר : פירוש  הוילונות; – ÀÆÇÄÈ

מכורים ((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם);););); אינם הלכך  הם, המיטלטלים תשמישים אלו כל
מרחץ. Bìבכלל øîàL ïîæa:ללוקח המוכר  –äî ìëå àéä ÄÀÇÆÈÇÄÀÈÇ
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È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡úéaä úà øëBnä–òéöiä úà øëî àG,BëBúì äçeút àéäL ét ìò óàå;epnî íéðôlL øãçä úà àGå; ©¥¤©©¦¨©¤©¨¦©§©©¦¤¦§¨§§¤©¤¤¤¦§¦¦¤

íéçôè äøNò dBáb ä÷òî Bì LiL ïîæa âbä úà àGå.äãeäé éaøøîBà:çút úøeö Bì Lé íà,ét ìò óà §¤©©¦§©¤¤©£¤¨©£¨¨§¨¦©¦§¨¥¦¤©¤©©©¦
íéçôè äøNò dBáb BðéàL–øeëî Bðéà. ¤¥¨©£¨¨§¨¦¥¨

·úecä úà àGå øBaä úà àG,Bì áúkL ét ìò óà:àîeøå à÷îò.éøöåCøc Bì çwì C;éøácàáé÷ò éaø. ¤©§¤©©©¦¤¨©ª§¨§¨§¨¦¦©¤¤¦§¥©¦£¦¨
íéîëçåíéøîBà:éøö BðéàCøc Bì çwì C.äãBîeàáé÷ò éaø,Bì øîàL ïîæa:elàî õeç,éøö BðéàLC ©£¨¦§¦¥¨¦¦©¤¤¤©¦£¦¨¦§©¤¨©¥¥¤¥¨¦

Cøc Bì çwì.øçàì ïøëî–àáé÷ò éaøøîBà:éøö BðéàCøc Bì çwì C.íéîëçåíéøîBà:éøöBì çwì C ¦©¤¤§¨¨§©¥©¦£¦¨¥¥¨¦¦©¤¤©£¨¦§¦¨¦¦©
Cøc. ¤¤
‚úéaä úà øëBnä–úìcä úà øëî,àG ìáàçzônä úà;äòeáwä úLzënä úà øëî,úà àG ìáà ©¥¤©©¦¨©¤©¤¤£¨¤©©§¥©¨©¤©©§¤¤©§¨£¨¤

c`̀̀̀.rivid .ziad z` xkendáéúëã ùã÷îá äéäù åîë ,õåçáî úéáä éìúåë úåáéáñ ïéùåòù øãç ïéîë(å à íéëìî)ïéùåòù ùéå .äðåúçúä òéöéäå
,áéùç àì ,úåîà òáøà éåä àì éà ìáà .úåîà òáøà éåäã àåäå .øåëî åðéà éëä åìéôà ,åëåúá åùéîùúå úéáì çåúôù éô ìò óàå .ìúåëä éáåòá äúåà

:úéáä íò øëîðå.miptly xcgd z` `le:åéìò åúñéøãå úéáì çåúô àåäù éô ìò óàå .úéáä ïî.dxyr deab dwrn el yiy onfaåîöò éðôá áåùç
:úéá éáâì ìèá àìå.'eke xne` dcedi iax:äãåäé éáøë äëìä ïéàå

aaaa.xea:ò÷ø÷á äøéôç.zec:øåá ïéòë éåùò ò÷ø÷ éáâ ìò íéðáà ìù ïéðá.`nexe `wner el azky it lr s`÷åìç ïùéîùúå ìéàåä ,úåãå øåá äð÷ àì
ïéàù ,úéáä ïî.íéî áåàùì àìà ïééåùò:àòé÷ø íåø ãò àîåäú úéòøàî åì áåúëéù ãò.jixve:øëåîä.jxc el gwil.úåãå øåáì êìéì ,ç÷åìä ïî

:íåìë åîöòì øééù àìå øëåî àåä äôé ïéòá øëåîã.jixv epi` mixne` minkgeêìéù êøã åîöòì øééù úéáä øëîùëå ,øëåî àåä äòø ïéòá øëåî éøáñã
:úåãìå øåáì.el`n ueg xn`y onfa:éúà÷ êøã ééåôèàìå àåä êøåöì àìù éàðúã ,úåãå øåáî õåç.xg`l oxknúéáä øééùå ,øçàì úåãå øåáä øëî

:åîöòì.jxc epnn gwil jixv gweld oi` xne` `aiwr iax:àáé÷ò éáøë äëìäå .åì øëî éîð êøã ,úåãäå øåáä åì øëîùëå ,øëåî äôé ïéòá øëåîã
bbbb.ziad z` xkend:íúñ.zlcd z` xkn:íä úéáä ììëá åá íéòåá÷ä úéáä éùéîùú ìëù.gztnd z` `l la`:àåä ìèìèéîã éãéîã.zyzknd
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הללו לנכסים הטפלים הדברים הם מה מסויימים, נכסים שמוכר  במי  דן זה פרק

עמהם. נכלל לא ומה במכירתם, עמהם ונכללים

ä úà øëBnäúéa,הבית עם נכלל  מה פירש ולא סתם, –øëî àG ÇÅÆÇÇÄÈÇ
òéöiä úàהבית שסביבות äçeút,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))– àéäL ét ìò óàå ÆÇÈÄÇÀÇÇÄÆÄÀÈ

BëBúì. במכירתו נכלל לא מקום מכל לבית, פתוח היציע שפתח – À
?mixen` mixac dna שהוא יותר , או  אמות ארבע היציע רוחב כשהיה

בכלל הוא הרי אמות מארבע פחות אבל  עצמו , בפני  חשוב מקום

אומרים,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););הבית יש  פירושה: מה "יציע", בענין נחלקו  בגמרא
במעזיבת  כארובה לתוכו הפתוחה הבית גבי שעל עלייה כמו שהיא

שם  להניח אלא לדירה עשויה ואינה הבית, בגג כחלון  עשויה הבית,
מבחוץ, הבית כותלי  סביבות שעושים חדר שזהו אומרים, ויש  חפצים;

למעלה שבארנו  וזהו כותל ; של  עוביו בתוך  כן  שעושים (zrclויש
± rivid :(m"anxdשל המחלוקת מפרשים ויש  הבית. שסביבות

אחרות בדרכים מקובצת מקובצת מקובצת מקובצת ).).).).האמוראים ושיטהושיטהושיטהושיטה רשברשברשברשב""""ם ם ם ם  úà((((עייןעייןעייןעיין àGåÀÆ
epnî íéðôlL øãçäהחדר את מכר לא הבית את המוכר – ÇÆÆÆÄÀÄÄÆ

או  למחסן  המשמש  הבית שמאחורי חדר  היינו  הבית, מן  שלפנים

בכלל אינו מקום מכל  הבית, לתוך  פתוח שהוא פי  על ואף למלתחה;
משמש אינו  וזה לדירה, שעשוי מה אלא כולל  אינו בית שכן הבית,

החדר דין  ששונה מפרשים, יש  וחפציו; מיטלטליו  שם להניח אלא
הבית עם נכלל  אינו  אמות, ארבע בו  אין  שאפילו  היציע, ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););מדין

אמות, ארבע בו אין  שאם היציע, כדין  דינו  שהחדר  סוברים, ויש 
הבית עם נכלל  ריד ריד ריד ריד ););););הריהו סיסיסיסי'''' משפט משפט משפט משפט  חושןחושןחושןחושן ïîæa((((טור טור טור טור  âbä úà àGåÀÆÇÇÄÀÇ

íéçôè äøNò dBáb ä÷òî Bì LiL אמות ארבע רחב והגג – ÆÆÇÂÆÈÇÂÈÈÀÈÄ
הבית.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם )))) אגב בטל  ואינו  עצמו  בפני  הוא חשוב זה שבכגון ,

Bì Lé íà :øîBà äãeäé éaø,לגג –çút úøeö,בכניסה – ÇÄÀÈÅÄÆÇÆÇ
íéçôè äøNò dBáb BðéàL ét ìò óà גבוה מעקה לו שאין  – ÇÇÄÆÅÈÇÂÈÈÀÈÄ

טפחים, øeëîעשרה Bðéà.הבית עם מכור הגג אין –dkld oi`e ÅÈ
.dcedi iaxk
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במכר  נכלל לא מה ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו משנה
הבית.

xkn `l ,ziad z` xkendúecä úà àGå øBaä úà àG±x e a היינו ÆÇÀÆÇ
בנין ; היקף בלא באדמה zחפירה e c שקירותיו מרתף, כעין בור היינו

מלט או  אבן  בנויים מפרשים:((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם););););סביב zויש e c± מוקף מקום

הקרקע גבי  על ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),),מחיצות רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; áúkL((((רש רש רש רש """"י י י י ;;;; ét ìò óàÇÇÄÆÈÇ
Bìהמכירה בשטר  –àîeøå à÷îò העומק" את לו  מוכר  שהוא – ËÀÈÀÈ

אינם  שאלו מפני ודות, בור מכר לא מקום מכל הבית, של והרום"
אלא  מים, בהם לכנס עצמם, בפני  לשימוש  הם שעשויים הבית, בכלל 

הרקיע". רום ועד  התהום "מקרקע לו: כתב כן  המוכר,Céøöåאם – ÀÈÄ
Cøc Bì çwìששייר והדות הבור  אל  לילך  כדי  בדמים, הלוקח מן  – ÄÇÆÆ

àáé÷òלעצמו; éaø éøác יפה בעין  מוכר עקיבא: רבי שסובר – ÄÀÅÇÄÂÄÈ
דרך . לעצמו שייר ולא çwìמוכר , Céøö Bðéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÈÄÄÇ

Cøc Bì שסוברים והדות, הבור אל  הלוקח מן דרך  לו לקנות – ÆÆ
לעצמו  שייר הבית את וכשמכר מוכר, הוא רעה בעין  מוכר  חכמים:

שלו. והדות הבור אל Bìדרך øîàL ïîæa ,àáé÷ò éaø äãBîeÆÇÄÂÄÈÄÀÇÆÈÇ
ללוקח: המוכר  –elàî õeç שאינו בפירוש  שהתנה ודות, מבור  – ÅÅ
אלו , את לו  Cøcמוכר Bì çwì Céøö BðéàL זה שתנאי לפי  – ÆÅÈÄÄÇÆÆ

לעיל, ששנינו כמו  בית, בכלל  אינם ודות בור שהרי  הוא, לצורך  שלא

הלכך והדות, הבור  אל  דרך  לעצמו להוסיף בתנאו הוא שבא אלא
הלוקח. מן דרך לקנות צריך  øçàìאינו ïøëîהבור את מכר – ÀÈÈÀÇÅ

הבית, את לעצמו  ושייר  לאחר  Bðéàוהדות :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÅ
Cøc Bì çwì Céøöהבור אל  דרך  לו  לקנות צריך הלוקח אין  – ÈÄÄÇÆÆ

והדות  הבור את לו וכשמכר  מוכר, יפה בעין  המוכר  שכל והדות,

דרך. גם לו  מכר  Cøcבודאי  Bì çwì Céøö :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈÄÄÇÆÆ
לעיל. שבארנו  כמו  מוכר, רעה בעין מוכר  שכן –.`aiwr iaxk dklde
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בו הקבועים הבית תשמישי  שכל סתם, הבית את במוכר ללמד מוסיפה משנתנו

izdw - zex`ean zeipyn



קנז e dpyn iriax wxt `xza `aa zkqn

úìèìhnä;ìaBøèöàä úà øëî,úìwä úà àG ìáà;íéøékä úà àGå øepzä úà àGå.Bì øîàL ïîæa:àeä ©¦©§¤¤¨©¤¨¦§§¨£¨¤©¤¤§¤©©§¤©¦©¦¦§©¤¨©
BëBúaM äî ìëå–ïéøeëî ïlk éøä. §¨©¤§£¥ª¨§¦

„øöçä úà øëBnä–íéza øëî,úBøBa,úBøòîe ïéçéL,ïéìèìhnä úà àG ìáà.Bì øîàL ïîæa:ìëå àéä ©¥¤¤¨¥¨©¨¦¦¦§¨£¨¤©¦©§§¦¦§©¤¨©¦§¨
dëBúaM äî–ïéøeëî ïlk éøä.Ck ïéáe Ck ïéa–úéa úà àGå õçønä úà àG øëî àGdëBúaL ãaä. ©¤§¨£¥ª¨§¦¥¨¥¨¨©¤©¤§¨§¤¥©©¤§¨
øæòéìà éaøøîBà:øöçä úà øëBnä–øöç ìL døéåà àlà øëî àG. ©¦¡¦¤¤¥©¥¤¤¨¥¨©¤¨£¦¨¤¨¥

‰ãaä úéa úà øëBnä–úBìeúaä úàå ìnnä úàå íiä úà øëî,ìbìbä úàå ïéøéëòä úà øëî àG ìáà ©¥¤¥©©¨©¤©¨§¤©©¨§¤©§£¨¨©¤¨£¦¦§¤©©§©
äøBwä úàå.Bì øîàL ïîæáe:BëBúaM äî ìëå àeä–ïéøeëî ïlk éøä.øæòéìà éaøøîBà:úéa úà øëBnä §¤©¨¦§©¤¨©§¨©¤§£¥ª¨§¦©¦¡¦¤¤¥©¥¤¥

ãaä–äøBwä úà øëî. ©©¨©¤©¨
Âõçønä úà øëBnä–íéøñpä úà øëî àG,íéìñôqä úàå,úBàìéeä úàå.Bì øîàL ïîæa:äî ìëå àéä ©¥¤©¤§¨¨©¤©§¨¦§¤©©§¨¦§¤©¦¨¦§©¤¨©¦§¨©

:ò÷ø÷á äòåá÷ä.laexhvi`d:àåä òåá÷å .íéçøä íéãéîòî åéìòù õò ìù ìåâéò.zlwdìåôé àìù ïçèðä çî÷ä ìá÷ì íéçøì áéáñ íéùåòù úñëøôà
:àåä ìèìèéîå .õøàì.mixikd z` `le xepzd z` `le:ò÷ø÷á íéøáåçîå íéòåá÷á éøééîå .íéøéë øëî øåðú øëî ,éñøâã íéøôñ úéàå .íä íéìèìèéîã

.mixekn mlek ixdíéãçåéîä íéùéîùú àìà äáø àì ,äëåúáù äî ìëå øîà åìéôà .íéøåëî íðéà äéúùéîùú éðàî øàù ìáà .àúéáã éùéîùú éðä ìë
:ïäá àöåéëå úì÷å çúôî ïåâë úéáì

cccc.mizad z` xkn:øöçì íéçåúôä.zexrne migiy zexeaeíéìèá àäéî øöç éáâì ,äøòîå çéù øåá øëî àì úéá øëåîäã â"òàå .íéúáä êåúáù
:ïä.jk oiae jk oia:äëåúáù äî ìë øîà åìéôà'eke ugxnd z` xkn `l:øöç ììëá ïðéàã ..'eke xne` xfril` iax:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå
dddd.mid z` xkn:ïúðéçè úòùá íéúéæä äëåúá íéðúåðù ïáàä.lnnd:íéúéæä íéëøôî äáù äðåéìòä áëøä.zelezadíäá ïéãéîòîù æøà ìù úåñðåìë

:ãáä úéá úåøå÷.oixikr:ïùáëì éãë íéùåúëä íéúéæä íäá íéîùù úåçúîàä ìò íéðúåðù íéãáë íéøñð.lblbdíéúéæä ìò ãéáëîå ïáàä ìâìâîù
:ïðîù àéöåäì íéùåúëä

eeee.mixqpd:íéãâáä íäéìò ïéîéùîù úåçåì.milqtqd:õåçøì íéî íäá íéðúåðù ,íéìôñ íéñøåâ ùéå .íäéìò íéáùåéù.ze`lieùåøéô .çúôä ãâðë êñî
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עמו. מכורים אינם המיטלטלים בית תשמישי אבל  עמו, ומכורים הם הבית בכלל 

aä úà øëBnäúé,סתם –úìcä úà øëî,בבית היא שקבועה – ÇÅÆÇÇÄÈÇÆÇÆÆ
çzônä úà àG ìáà;הוא המיטלטל  שדבר  –úLzënä úà øëî ÂÈÆÇÇÀÅÇÈÇÆÇÇÀÆÆ

äòeáwä,לקרקע שמחוברת –úìèìhnä úà àG ìáà את – ÇÀÈÂÈÆÇÄÇÀÆÆ
המיטלטלת; ìaBøèöàäהמכתשת úà øëîשל התחתון החלק – ÈÇÆÈÄÀÀÈ

ממקומו , אותו מזיזים ואין  קבוע, שהוא úàהריחיים, àG ìáàÂÈÆ
úìwäויש לטחנה, כדי התבואה את לתוכה ששופכים האפרכסת – ÇÆÆ

הנטחן  הקמח לתוכה שיורד האפרכסת """"תפארת תפארת תפארת תפארת מפרשים: ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

היא;ישראלישראלישראלישראל");");");"); שמיטלטלת לפי  הבית עם מכרה øepzäולא úà àGåÀÆÇÇ
íéøékä úà àGå:הגורסים ספרים ויש  הם; שמיטלטלים –xkn ÀÆÇÄÇÄ

,mixik xkn xepz הקבועים ובכיריים בתנור  הוא המדובר זו  גירסה ולפי 

בקרקע. Bìומחוברים øîàL ïîæa:ללוקח המוכר –ìëå àeä ÄÀÇÆÈÇÀÈ
BëBúaM äî,שבתוכו מה וכל  הבית את לו  שמוכר  –ïlk éøä ÇÆÀÂÅËÈ

ïéøeëî הקבועים בין במשנתנו , שנימנו  הללו, הבית תשמישי  כל – ÀÄ
לבית. מיוחדים אלו שכל  לפי הבית, עם מכורים המיטלטלים, ובין
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עמה. המכורים הדברים הם מה סתם, החצר את במוכר  דנה משנתנו 

øöçä úà øëBnä,סתם –íéza øëî,לחצר הפתוחים –,úBøBa ÇÅÆÆÈÅÈÇÈÄ
úBøòîe ïéçéL,שבתוכה –ïéìèìhnä úà àG ìáàתשמישי – ÄÄÀÈÂÈÆÇÄÇÀÀÄ

הקודמת  במשנה שנימנו  אלו כל  והיינו בקרקע, קבועים שאינם הבית

בכלל שאינם מיטלטלים שאר שכן וכל בית, בכלל מכורים שאינם
הבית Bì((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם).).).).תשמישי øîàL ïîæa:ללוקח המוכר –àéä ÄÀÇÆÈÇÄ

dëBúaM äî ìëå,שבתוכה מה וכל החצר את לו שמוכר –éøä ÀÈÇÆÀÈÂÅ
ïéøeëî ïlk עם מכורים המיטלטלים, אפילו הבית, תשמישי כל  – ËÈÀÄ

מאכל. מדברי  חוץ Ckהחצר , ïéáe Ck ïéa:לו אמר אפילו  –`id ÅÈÅÈ
,dkezay dn lkeøëî àG,החצר עם –úà àGå õçønä úà àG ÈÇÆÇÆÀÈÀÆ

ãaä úéa, לשמן זיתים בו  שסוחטים –dëBúaL,החצר שבתוך  – ÅÇÇÆÀÈ
דרך שאין שבתוכה", מה ב"כל כלולים ואינם חצר  בכלל  שאינם לפי

הבד  ובית מרחץ בהן  שיהיו החצרות המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).רוב יוסף יוסף יוסף יוסף ";";";"; ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי

øöçä úà øëBnä :øîBà øæòéìà éaø,סתם –àlà øëî àG ÇÄÁÄÆÆÅÇÅÆÆÈÅÈÇÆÈ
øöç ìL døéåà הבתים את לא אבל שבחצר, הפנוי השטח את – ÂÄÈÆÈÅ

שבתוכה.והבור `xfril.ות iaxk dkld oi`e
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נכלל מה לשמן , זיתים בו  שסוחטים מקום היינו הבד, בית במוכר דנה משנתנו
נכלל. לא ומה זה, במכר 

íiä úà øëî ,ãaä úéa úà øëBnä שהשמן עגול כלי והוא – ÇÅÆÅÇÇÈÇÆÇÈ
לתוכו  רמה רמה רמה רמה ");");");");יורד  את ("("("("ידידידיד בה שעוצרים גדולה אבן  מפרשים: ויש 

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),הזיתים ìnnä((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; úàå בה שמכניסים נקובה אבן – ÀÆÇÇÈ
הזיתים את בה ומפרכים úBìeúaä((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ););););עץ úàå כלונסאות – ÀÆÇÀ

קבועים  אלו  וכל  הבד; בית של הקורה את בהן  שמעמידים ארז  של
הבד בית במכירת נכללים הלכך שם, øëî((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ).).).).הם àG ìáàÂÈÈÇ

ïéøéëòä úà ומורידים הכתושים, הזיתים על  שנותנים קרשים – ÆÈÂÄÄ
לכבשם, כדי הקורה את ìbìbäעליהם úàå את בו  שמגלגלים – ÀÆÇÇÀÇ

ולהורידה, להעלותה äøBwäהקורה úàå הזיתים על  שטוענים – ÀÆÇÈ
מכורים  ואינם הם, מיטלטלים אלו כל  שמנם; את ולסחוט לכבשם

הבד. בית Bìבכלל øîàL ïîæáe:ללוקח המוכר  –ìëå àeä ÄÀÇÆÈÇÀÈ
BëBúaM äî, שבתוכו מה וכל  הבד בית את לו שמוכר –ïlk éøä ÇÆÀÂÅËÈ

ïéøeëî עמו מכורים הבד  בית תשמישי כל –.:øîBà øæòéìà éaø ÀÄÇÄÁÄÆÆÅ
äøBwä úà øëî ,ãaä úéa úà øëBnäהבד בית עיקר  שהיא – ÇÅÆÅÇÇÈÇÆÇÈ

רשברשברשברשב""""םםםם).).).). `xfril.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; iaxk dkld oi`e
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בו. נכלל  לא ומה בו  נכלל מה המרחץ, בית במוכר  ללמד  באה משנתנו 

íéøñpä úà øëî àG ,õçønä úà øëBnä הנתונים עץ לוחות – ÇÅÆÇÆÀÈÈÇÆÇÀÈÄ
או  הקרקע מחום הרוחצים רגלי ייכוו  שלא המרחץ, קרקע גבי  על 

רגליהם יתלכלכו  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););שלא מדפים ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ;;;; מפרשים: ויש
הבגדים את עליהם ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),שמניחים íéìñôqä((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; úàå– ÀÆÇÇÀÈÄ

גורסים: ויש במרחץ ; עליהם miltqdשיושבים z`e בהם שנותנים –
לרחיצה, úBàìéeäמים úàå המגבות אחר : פירוש  הוילונות; – ÀÆÇÄÈ

מכורים ((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם);););); אינם הלכך  הם, המיטלטלים תשמישים אלו כל
מרחץ. Bìבכלל øîàL ïîæa:ללוקח המוכר  –äî ìëå àéä ÄÀÇÆÈÇÄÀÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iriax wxt `xza `aa zkqn
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הללו לנכסים הטפלים הדברים הם מה מסויימים, נכסים שמוכר  במי  דן זה פרק

עמהם. נכלל לא ומה במכירתם, עמהם ונכללים

ä úà øëBnäúéa,הבית עם נכלל  מה פירש ולא סתם, –øëî àG ÇÅÆÇÇÄÈÇ
òéöiä úàהבית שסביבות äçeút,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))– àéäL ét ìò óàå ÆÇÈÄÇÀÇÇÄÆÄÀÈ

BëBúì. במכירתו נכלל לא מקום מכל לבית, פתוח היציע שפתח – À
?mixen` mixac dna שהוא יותר , או  אמות ארבע היציע רוחב כשהיה

בכלל הוא הרי אמות מארבע פחות אבל  עצמו , בפני  חשוב מקום

אומרים,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););הבית יש  פירושה: מה "יציע", בענין נחלקו  בגמרא
במעזיבת  כארובה לתוכו הפתוחה הבית גבי שעל עלייה כמו שהיא

שם  להניח אלא לדירה עשויה ואינה הבית, בגג כחלון  עשויה הבית,
מבחוץ, הבית כותלי  סביבות שעושים חדר שזהו אומרים, ויש  חפצים;

למעלה שבארנו  וזהו כותל ; של  עוביו בתוך  כן  שעושים (zrclויש
± rivid :(m"anxdשל המחלוקת מפרשים ויש  הבית. שסביבות

אחרות בדרכים מקובצת מקובצת מקובצת מקובצת ).).).).האמוראים ושיטהושיטהושיטהושיטה רשברשברשברשב""""ם ם ם ם  úà((((עייןעייןעייןעיין àGåÀÆ
epnî íéðôlL øãçäהחדר את מכר לא הבית את המוכר – ÇÆÆÆÄÀÄÄÆ

או  למחסן  המשמש  הבית שמאחורי חדר  היינו  הבית, מן  שלפנים

בכלל אינו מקום מכל  הבית, לתוך  פתוח שהוא פי  על ואף למלתחה;
משמש אינו  וזה לדירה, שעשוי מה אלא כולל  אינו בית שכן הבית,

החדר דין  ששונה מפרשים, יש  וחפציו; מיטלטליו  שם להניח אלא
הבית עם נכלל  אינו  אמות, ארבע בו  אין  שאפילו  היציע, ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););מדין

אמות, ארבע בו אין  שאם היציע, כדין  דינו  שהחדר  סוברים, ויש 
הבית עם נכלל  ריד ריד ריד ריד ););););הריהו סיסיסיסי'''' משפט משפט משפט משפט  חושןחושןחושןחושן ïîæa((((טור טור טור טור  âbä úà àGåÀÆÇÇÄÀÇ

íéçôè äøNò dBáb ä÷òî Bì LiL אמות ארבע רחב והגג – ÆÆÇÂÆÈÇÂÈÈÀÈÄ
הבית.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם )))) אגב בטל  ואינו  עצמו  בפני  הוא חשוב זה שבכגון ,

Bì Lé íà :øîBà äãeäé éaø,לגג –çút úøeö,בכניסה – ÇÄÀÈÅÄÆÇÆÇ
íéçôè äøNò dBáb BðéàL ét ìò óà גבוה מעקה לו שאין  – ÇÇÄÆÅÈÇÂÈÈÀÈÄ

טפחים, øeëîעשרה Bðéà.הבית עם מכור הגג אין –dkld oi`e ÅÈ
.dcedi iaxk
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במכר  נכלל לא מה ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו משנה
הבית.

xkn `l ,ziad z` xkendúecä úà àGå øBaä úà àG±x e a היינו ÆÇÀÆÇ
בנין ; היקף בלא באדמה zחפירה e c שקירותיו מרתף, כעין בור היינו

מלט או  אבן  בנויים מפרשים:((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם););););סביב zויש e c± מוקף מקום

הקרקע גבי  על ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),),מחיצות רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; áúkL((((רש רש רש רש """"י י י י ;;;; ét ìò óàÇÇÄÆÈÇ
Bìהמכירה בשטר  –àîeøå à÷îò העומק" את לו  מוכר  שהוא – ËÀÈÀÈ

אינם  שאלו מפני ודות, בור מכר לא מקום מכל הבית, של והרום"
אלא  מים, בהם לכנס עצמם, בפני  לשימוש  הם שעשויים הבית, בכלל 

הרקיע". רום ועד  התהום "מקרקע לו: כתב כן  המוכר,Céøöåאם – ÀÈÄ
Cøc Bì çwìששייר והדות הבור  אל  לילך  כדי  בדמים, הלוקח מן  – ÄÇÆÆ

àáé÷òלעצמו; éaø éøác יפה בעין  מוכר עקיבא: רבי שסובר – ÄÀÅÇÄÂÄÈ
דרך . לעצמו שייר ולא çwìמוכר , Céøö Bðéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÈÄÄÇ

Cøc Bì שסוברים והדות, הבור אל  הלוקח מן דרך  לו לקנות – ÆÆ
לעצמו  שייר הבית את וכשמכר מוכר, הוא רעה בעין  מוכר  חכמים:

שלו. והדות הבור אל Bìדרך øîàL ïîæa ,àáé÷ò éaø äãBîeÆÇÄÂÄÈÄÀÇÆÈÇ
ללוקח: המוכר  –elàî õeç שאינו בפירוש  שהתנה ודות, מבור  – ÅÅ
אלו , את לו  Cøcמוכר Bì çwì Céøö BðéàL זה שתנאי לפי  – ÆÅÈÄÄÇÆÆ

לעיל, ששנינו כמו  בית, בכלל  אינם ודות בור שהרי  הוא, לצורך  שלא

הלכך והדות, הבור  אל  דרך  לעצמו להוסיף בתנאו הוא שבא אלא
הלוקח. מן דרך לקנות צריך  øçàìאינו ïøëîהבור את מכר – ÀÈÈÀÇÅ

הבית, את לעצמו  ושייר  לאחר  Bðéàוהדות :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÅ
Cøc Bì çwì Céøöהבור אל  דרך  לו  לקנות צריך הלוקח אין  – ÈÄÄÇÆÆ

והדות  הבור את לו וכשמכר  מוכר, יפה בעין  המוכר  שכל והדות,

דרך. גם לו  מכר  Cøcבודאי  Bì çwì Céøö :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈÄÄÇÆÆ
לעיל. שבארנו  כמו  מוכר, רעה בעין מוכר  שכן –.`aiwr iaxk dklde

i p y m e i
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בו הקבועים הבית תשמישי  שכל סתם, הבית את במוכר ללמד מוסיפה משנתנו
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Ëøëî àG ìáà,dkøöì ïðéàL íéðáàä úà àG,Bkøöì ïðéàL íøkaL íéðwä úà àGå,äàeázä úà àGå £¨¨©¤¨£¨¦¤¥¨§¨§¨§¤©¨¦¤©¤¤¤¥¨§¨§§¤©§¨
äLeìz àéäLò÷øwä ïî.Bì øîàL ïîæa:äî ìëå àéädëBúaM–ïéøeëî ïlk éøä.Ck ïéáe Ck ïéa– ¤¦§¨¦©©§©¦§©¤¨©¦§¨©¤§¨£¥ª¨§¦¥¨¥¨

øëî àG,òáø úéa àéäL íéðwä úvçî úà àG,èéha äéeNò àéäL äøîBMä úà àGå,áeøçä úà àGå ¨©¤§¦©©¨¦¤¦¥Ÿ©§¤©¥¨¤¦£¨©¦§¤¤¨
ákønä,äî÷Mä ïcñ úà àGå,øBaä úà àGå,úbä úà àGå,CáBMä úà àGå,ïéáeLé ïéa ïéáøç ïéa.éøöåC ©ª§¨§¤©©©¦§¨§¤©§¤©©§¤©¨¥£¥¦¥§¦§¨¦

Cøc Bì çwì;éøácàáé÷ò éaø.íéîëçåíéøîBà:éøö BðéàC.äãBîeàáé÷ò éaø,Bì øîàL ïîæa:elàî õeç, ¦©¤¤¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦¥¨¦¤©¦£¦¨¦§©¤¨©¥¥
éøö BðéàLCøc Bì çwì C.øçàì ïøëî–àáé÷ò éaøøîBà:éøö BðéàCøc Bì çwì C.íéîëçåíéøîBà:éøöC ¤¥¨¦¦©¤¤§¨¨§©¥©¦£¦¨¥¥¨¦¦©¤¤©£¨¦§¦¨¦

Cøc Bì çwì.íéøác änaíéøeîà?øëBîa;äðzî ïúBða ìáà–ílk úà ïúBð.e÷ìçL ïéçàä,äãOa eëæ ¦©¤¤©¤§¨¦£¦§¥£¨§¥©¨¨¥¤ª¨¨©¦¤¨§¨©¨¤

hhhh.'eke mipwd zvign z` xkn `l:ïîöò éðôá äãùë íéáåùç äìà ìëù.xead z` xkn `l:ïéøåëî åìà ïéà äãùä åì øëîù ô"òàjixvøëåîä
jxc el gwil:ìéòì àðùéøôãë øëåî äôé ïéòá øëåîã .úâìå øåáì àåáì .ç÷åìä ïî.olek z` ozpç÷åìä êéøöå øëåî äòø ïéòá øëåî øîàã ïàîì åìéôàå

åäéà éðúà àìã ïåéëå éùåøôìå ééåðúàì ç÷åìì äéì äåäã íåùî ,éëä ïðéøîà øëåîá à÷åã ,åîöòì äãùä øééùå åìà ìëî ãçà åì øëîã àëéä êøã åì ç÷éì
ïéòá ïðéøîà àìà ,ãéñôàã àåä åäéà ùøéô àìãî ïðéøîà àì ,éì ïúåð äúàù äî éì ùøô ïúåðì øîåì ùééáúî äðúîä ìá÷îù ïúåð éáâ ìáà ,ãéñôàã àåä
äëåúáù äî ìë ììëá ïðéàã éðä åìéôàå ,äãù ììëá ïðéàù éôì øëî àì ìéòì ïðéøîàã éðä ìë éîð ïëå .êøã åì ç÷éì äðúîä ìá÷î êéøö ïéàå ïúð äôé

:ïúåð àåä éàãî øúåé äôé ïéòáã íåùî ,ïìåë úà ïúð ,äðúî äãùä ïúð íà ,úâå øåáå äî÷ùä ïãñå áåøç ïåâë.oleka ekf dcya ekfúâå øåá åìéôà
:ìëå ìëî åøéáçî ÷ìúñîå åìùá äëåæ ãçà ìëù éðôî .äãùáù êáåùå.mleka wifgdúåãù éúùë ååä ,äãù éáâì éìéèá àì äî÷ùå áåøçã áâ ìò óàå

:äúøáç äð÷ ïäî úçàá ÷éæçä íàã ïäéðéá øöéî ïéàå.mlek yicwd:ùéã÷î äôé ïéòá ùéã÷îã.aexgd `l` yicwd `léáâ ïéúéðúîá ïðéøîàã êðä ìëî
.éùã÷ ùã÷äá ,øëî àì øëîáã áâ ìò óàã ,äî÷ùä ïãñå áëøåîä áåøçî ãáì ,øëåî úòãë ùéã÷î úòãã ,ùéã÷ä àì éîð ùã÷ä éáâ ,øëî àì øëî

:é÷ðé à÷ ùã÷ä äãùîå ìéàåä ,àîòèå

`xephxa yexit

הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם )))) שאינה הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;; פי על אף בטיט, טוחים שכתליה היינו  –
בטיט  לקרקע ישראלישראלישראלישראל");");");");מחוברת """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  úàåÀÆ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

áeøçä,שבשדה החרוב את ומכר –BðéàLákøî לא שעדיין  – ÆÈÆÅËÀÈ
השדה; לגבי הוא ובטל אחר באילן äî÷Mäהורכב úìeúa úàå– ÀÆÀÇÇÄÀÈ

לו  אין  שעדיין  ענפים, ממנו נקצצו ולא צעיר בעודו השקמה אילן
קוצצים  מתעבה, וגזעו מזקין כשהוא אבל השדה; לגבי ובטל חשיבות,

עצמו . בפני הוא וחשוב השקמה" "סדן  הגזע: נקרא ואז  ענפיו, את

i y i n g m e i
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השדה. במכר  נכלל  לא מה ללמד  באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

øëî àG ìáà,השדה את המוכר  –ïðéàL íéðáàä úà àG ÂÈÈÇÆÈÂÈÄÆÅÈ
dkøöìשאינן העומרים,– גבי  על  מונחות שאינן או  לגדר , סדורות ÀÈÀÈ

לכך, מוכנות שהן פי  על ïðéàLאף íøkaL íéðwä úà àGåÀÆÇÈÄÆÇÆÆÆÅÈ
Bkøöì משופים שהם פי  על אף הגפנים, תחת עומדים שאינם – ÀÈÀ

לכך, ò÷øwäומוכנים ïî äLeìz àéäL äàeázä úà àGå– ÀÆÇÀÈÆÄÀÈÄÇÇÀÇ
בשדה. להתייבש  עדיין  שצריכה פי על Bìאף øîàL ïîæa– ÄÀÇÆÈÇ

ללוקח: dëBúaMהמוכר  äî ìëå àéä השדה את לו  שמוכר  – ÄÀÈÇÆÀÈ
שבתוכה, מה ïéøeëîוכל ïlk éøä,לצרכה שאינן האבנים אף – ÂÅËÈÀÄ

הקרקע, מן  התלושה והתבואה לצרכו , שאינם שבכרם ïéaÅוהקנים
Ck ïéáe Ck,שבתוכה מה וכל היא לו : אמר אפילו –øëî àG– ÈÅÈÈÇ

השדה, íéðwäעם úvçî úà àG בקלח הגדלים הרבה קנים – ÆÀÄÇÇÈÄ
וקטנים, דקים שהם פי  על אף òáøאחד, úéa àéäL שמקום – ÆÄÅÙÇ

הקב רובע בית של  שטח הוא הקנים lrגדילת ynege zen` xyr)
,(aexiwa ynege zen` xyräøîBMä úà àGå,השומר סוכת – ÀÆÇÅÈ

èéha äéeNò àéäL שמחוברין פי  על  אף בטיט טוחים שכתליה – ÆÄÂÈÇÄ
הקודמת  במשנה שהבאנו  והרמב"ם חננאל  רבנו גירסת ולפי  לקרקע;

כאן: hהגירסה i h a d i e y r d p i ` y d x i n e y d z ` ` l e שא היינו  ין –

בארץ, קבועה שהיא פי על  אף בטיט, טוחים áeøçäכתליה úà àGåÀÆÆÈ
ákønä,הורכב שכבר –äî÷Mä ïcñ úà àGå אילן גזע – ÇËÀÈÀÆÇÇÇÄÀÈ

הקודמת, במשנה שבארנו כמו  ענפיו, ממנו שנקצצו לאחר  השקמה
אינם  אלו  כל דקים; עדיין  השקמה וסדן  המורכב החרוב ואפילו 

עצמם, בפני  כשדה הם שחשובים לפי השדה, עם úàמכורים àGåÀÆ
øBaä מקום מכל  שבתוכה, מה וכל  השדה את לו שמכר  פי  על אף – Ç

שבה, הבור את לו מכר  CáBMäלא úà àGå ,úbä úà àGå– ÀÆÇÇÀÆÇÈ
ïéáøçשבה, ïéa משתמשים שאין חרבים, והשובך והגת הבור  שהיו  – ÅÂÅÄ
ïéáeLéבהם, ïéaוהשובך ענבים, מלאה והגת מים, מלא שהבור  – ÅÀÄ

גורסים: ויש  יונים, minly.מלא oiaCøc Bì çwì Céøöåהמוכר – ÀÈÄÄÇÆÆ
או  לגתו או לבורו בה שילך כדי הלוקח מן  דרך לו לקנות צריך 
יש ששייר , האילנות ובשביל שמכר ; השדה בתוך לו ששייר לשובכו

דרך  צריך  לאילנות שאף סוברים ויש  דרך, צריך שאינו ("("("("מגיד מגיד מגיד מגיד סוברים

דדדד);););); כוכוכוכו,,,, מכירהמכירהמכירהמכירה הלהלהלהל'''' הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  עלעלעלעל àáé÷òמשנהמשנהמשנהמשנה"""" éaø éøác, וטעמו – ÄÀÅÇÄÂÄÈ
הסתם  ומן מוכר , יפה בעין  המוכר שכל ב), (משנה לעיל  שבארנו כמו 

לעצמו . דרך  השאיר  Céøöלא Bðéà :íéøîBà íéîëçå לקנות – ÇÂÈÄÀÄÅÈÄ
מוכר, הוא רעה בעין  המוכר  כל  חכמים: שסוברים הלוקח, מן  דרך לו 

לשובכו . או  לגתו  או לבורו לילך  כדי דרך לו  השאיר  äãBîeÆובודאי 
Bì øîàL ïîæa ,àáé÷ò éaø:ללוקח המוכר –elàî õeç– ÇÄÂÄÈÄÀÇÆÈÇÅÅ

אלו, את לו מוכר  שאינו בפירוש, עמו  çwìשהתנה Céøö BðéàLÆÅÈÄÄÇ
Cøc Bì אנו הוא, מיותר  ותנאו שהואיל  הלוקח, מן  דרך לו  לקנות – ÆÆ

דרך. גם לו  שמשאיר בזה להוסיף שבא øçàìאומרים ïøëî– ÀÈÈÀÇÅ
לעצמו , השאיר והשדה השובך , את או  הגת או הבור  את לאחר  מכר

Cøc Bì çwì Céøö Bðéà :øîBà àáé÷ò éaø הלוקח אין  – ÇÄÂÄÈÅÅÈÄÄÇÆÆ
הוא  יפה בעין  שהמוכר  לשיטתו , עקיבא שרבי דרך, לו  לקנות צריך 

דרך, גם לו מכר  ובודאי  Bìמוכר, çwì Céøö :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈÄÄÇ
Cøc,לעיל טעמם שבארנו כמו  המוכר , מן דרך לקנות צריך  הלוקח – ÆÆ

דרך . לו מכר  לא הסתם ומן  מוכר , הוא רעה בעין  המוכר dkldeשכל
.`aiwr iaxkíéøeîà íéøác äna,למעלה שנימנו  הדברים שכל  – ÇÆÀÈÄÂÄ

וסדן  המורכב והחרוב והשומירה רובע בית שהיא הקנים מחיצת כגון
עמה? מכורים ואינם השדה בכלל  אינם וכו ', והבור øëBîaÀÅהשקמה

כל את המוכר לו שיפרש  כך, על לעמוד לו היה הלוקח שכן  –
הפסיד. הכל , לפרש הזקיקו  שלא וכיון המכירה, בשטר הללו הדברים

äðzî ïúBða ìáà לו שיפרש לו  לומר מתבייש  המתנה שמקבל  – ÂÈÀÅÇÈÈ
פירש ולא שהואיל אומרים, אנו אין  במתנה, הנכללים הדברים כל  את

לחברו, במתנה שדה הנותן  אומרים: אנו  אלא הפסיד, הכל, ïúBðÅלו
ílk úà,במכר נכללים שאינם לעיל  שנימנו  הדברים אותם כל  – ÆËÈ

ובבית  ובחצר  בבית הדין  והוא נותן. הוא יפה בעין  מתנה הנותן שכן

נתנם  שאם ובמרחץ, הדברים הבד אותם כל  לחברו, במתנה אדם
המקבל וזכה הם המתנה בכלל המכירה, בכלל  שאינם בפרקנו  שנימנו
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dëBúaM–ïéøeëî ïlk éøä.Ck ïéáe Ck ïéa–íéöò ìL úBøöBàä úà àGå íéî ìL úBøeânä úà àG øëî àG. ¤§¨£¥ª¨§¦¥¨¥¨¨©¤©§¤©¦§¤¨¨¤¥¦
Êøéòä úà øëBnä–íéza øëî,úBøBa,ïéçéL,úBøòîe,úBàöçøî,úBëáBLå,ïécaä úéa,ïéçìMä úéáe, ©¥¤¨¦¨©¨¦¦¦§¨¤§£¨§¨¥©©¦¥©§¨¦

ïéìèìhnä úà àG ìáà.Bì øîàL ïîæáe:ìëå àéädëBúaM äî,íéãáòå äîäa da eéä elôà–ïlk éøä £¨¤©¦©§§¦¦§©¤¨©¦§¨©¤§¨£¦¨¨§¥¨©£¨¦£¥ª¨
ïéøeëî.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:øéòä úà øëBnä–øèðqä úà øëî. §¦©¨¦§¤©§¦¥¥©¥¤¨¦¨©¤©©§¥
ÁäãOä úà øëBnä–dkøöì ïäL íéðáàä úà øëî,Bkøöì íäL íøkaL íéðwä úàå,àéäL äàeázä úàå ©¥¤©¨¤¨©¤¨£¨¦¤¥§¨§¨§¤©¨¦¤©¤¤¤¥§¨§§¤©§¨¤¦

ò÷øwì úøaçî,òáø úéaî äúeçt àéäL íéðwä úvçî úàå,èéha äéeNò dðéàL äøîBMä úàå,áeøçä úàå §ª¤¤©©§©§¤§¦©©¨¦¤¦§¨¦¥Ÿ©§¤©¥¨¤¥¨£¨©¦§¤¤¨
ákøî BðéàL,äî÷Mä úìeúa úàå. ¤¥ª§¨§¤§©©¦§¨

:õçøîá ïéáùåéùë äåøòä åá ïéñëîù øðéñ à"éå .äá ïéâôúñîù úéèðåìà ,øçà.min ly zexebn:õçøîì íéî úåëôåùä úåëéøá.mivr ly zexve`
:õçøîä åá ïéîîçîù

ffff.miza xkn:øéòä ø÷éò ïäù úåøöç ïëù ìëå.oiglyd zia:øéòì ïéëééùä ïéñãøôå úåðâ.oilhlhnd `l la`àöåéëå úì÷å çúôî ïåâë ,àúùéîùú éðàî
:éøòùå éèç øëî àìù ïëù ìëå .ïäá.mixekn olek ixd:éãééð àìã éìèìèéî ååäã éøòùå éèç ïëù ìëå .åäðéð éãééðã éìèìèîã úåîäáå íéãáò åìéôà

.xhpqd:â"áùøë äëìä ïéàå .øéòä øåîùì äðåîîä ãáòä
gggg.dkxvl mdy mipa`d:øãâ úåùòì.mipwd z`e:íéðôâä íäá íéøùå÷ù.mipwd zvign z`eúéáî äúåçô àéäùë ,ãçà çì÷á íéìãâ äáøä íéð÷

:äãùä éáâì äìèá àéä æà òáåø.dxneyúëåñ:èéèá ò÷ø÷ì úøáåçîä íéøîåù.aexgd z`eïéáéëøîå øáâúî ïé÷æîùëã .áëøåä àì ïééãòù åúåøçáá
:äãù éáâì ìéèá àìå åîöò éðôá íù åì ùéå åúåà.dnwyd zleza z`eïîå÷îá äáøä ïéìãâå íéôðòä íéööå÷ ïé÷æîùëã .äéôðò åëúçù íãå÷ äúåøçáá

:äî÷ù ïãñ éåø÷å

`xephxa yexit

dëBúaM, שבתוכו מה וכל המרחץ בית את לו שמוכר  –ïlk éøä ÆÀÈÂÅËÈ
ïéøeëî.המיטלטלים תשמישיו  כל אף –Ck ïéáe Ck ïéa אפילו – ÀÄÅÈÅÈ

שבתוכו, מה וכל  הוא לו: øëîאמר àG,המרחץ בכלל  –úà àG ÈÇÆ
íéî ìL úBøeânä,למרחץ מים המספקות בריכות –úà àGå ÇÀÆÇÄÀÆ

íéöò ìL úBøöBàä את בהם לחמם עצים בהם שמכונסים – ÈÈÆÅÄ
כמו  למרחץ המיוחדים תשמישים אלו שאין  לפי והטעם: המרחץ;

לעיל  שנימנו לו:((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ).).).).אלו אמר  שאם ברייתא, מובאת בגמרא

בריכות  אפילו  מכורין , כולן לך, מוכר אני תשמישיו  וכל  המרחץ בית
העצים. ואוצרות המים

i r i a x m e i
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ובאה  ליחידים. שייכים שהיו ערים היו בימיהם שכן  עיר, במוכר  דנה משנתנו
העיר . במכירת נכלל  מה ללמד  המשנה

íéza øëî ,øéòä úà øëBnäעיקר שהן החצרות שכן וכל  – ÇÅÆÈÄÈÇÈÄ
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),העיר  úBøòîe((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם;;;; ,ïéçéL ,úBøBa בהם שמכנסים – ÄÄÀÈ
מרחץ,úBàöçøîמים, בתי  –úBëáBLå,יונים של –ïécaä úéa ÆÀÂÈÀÈÅÇÇÄ

מזיתים, שמן  לעצירת –ïéçìMä úéáe שאין מבואר , בגמרא – ÅÇÀÈÄ
כאן mewn)הכוונה lka enk) לענין (שהרי  להשקאה הזקוקות לשדות

הבעל  בית לשדה השלחין בית שדה בין חילוק אין העיר  ––––מכר 

העירתוספות תוספות תוספות תוספות ),),),), שבתוך  ולפרדסים לגנים היא המשנה כוונת אלא

ונקראו  העיר, במכר נכלל  לעיר, הם ושייכים שהואיל  לה, והסמוכים
שנאמר שם על השלחין" יגיגיגיג):):):):"בית דדדד,,,, השירים השירים השירים השירים  פרדס jigly((((שירשירשירשיר

הרשב"ם: ופירש  גנות"jiglyרמונים", –miglynd;שנה בכל  פירות
בדים שעושה האילן שם על מבואר : כמו gleyeובתוספות פארות

וווו):):):):שכתוב יז יז יז יז ,,,, פארות"((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל ותשלח בדים "zx`tz"ותעש oiir)
;(zxg` jxca x`any "l`xyi" השלחין ש "בית (בגמרא), מפרשים ויש

כאן  ונקראו  בכלל, הבעל  בית שדות ואף העיר; שסביב השדות היינו 

שנאמר  כמו  לגשמים, שצריכים לפי  השלחין" יייי):):):):"בית הההה,,,, "ושולח ((((איובאיובאיובאיוב
חוצות". פני  על  ïéìèìhnäמים úà àG ìáà עם מכר  לא – ÂÈÆÇÄÇÀÀÄ

את  במוכר שנימנו  אלו  כגון שבה, המיטלטלים הדברים את העיר
הבית בכלל  שאינם b).הבית, dpyn lirl)Bì øîàL ïîæáeהמוכר – ÄÀÇÆÈÇ

dëBúaMללוקח: äî ìëå àéä מה וכל העיר את לו  שמוכר – ÄÀÈÇÆÀÈ
íéãáòåשבתוכה, äîäa da eéä elôà מיטלטלים שהם – ÂÄÈÈÀÅÈÇÂÈÄ

מיטלטלים שאר  שכן וכל ïéøeëî((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם),),),),המהלכים, ïlk éøä– ÂÅËÈÀÄ
העיר. øéòä,בכלל  úà øëBnä :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇÅÆÈÄ

øèðqä úà øëîהעיר שומר ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),– רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; חננאל חננאל חננאל חננאל ;;;; ואף ((((רבנורבנורבנורבנו ÈÇÆÇÇÀÅ
והוא  הואיל  מכר, זה את מקום מכל העבדים, את מכר שלא פי  על 

העיר . l`ilnb.צורך  oa oerny oaxk dkld oi`e

(בגמרא), מפרשים דווקא xhpq"y"יש קמא תנא שלדעת כלומר  שדות, היינו 
השלחין" "בית בפירוש לעיל  שהבאנו  כמו  העיר , בכלל ופרדסים גינות
שמעון רבן ובא העיר, בכלל אינן  השדות אבל ולפרדסים, לגינות שהכוונה

הש  שאף וסובר, חכמים על לחלוק גמליאל  פירוש בן  ולפי  העיר. בכלל דות
היינו ש"סנטר" המפרשים, ברם, גמליאל . בן  שמעון  כרבן  אמנם ההלכה זה
לדעת  שאף כלומר שדות, פירושו : השלחין" ש"בית הם מבארים העיר, שומר
בן שמעון רבן  ובא ופרדסים, גנים שכן וכל העיר בכלל  השדות קמא תנא

העיר בכלל  העיר שומר  שאף לומר , aeh").גמליאל mei zetqez" oiire ;`xnb)

ח ה נ ש מ ר ו א ב

מכר . לענין בשדה נכלל מה ללמד , באה משנתנו 

äãOä úà øëBnä,סתם –dkøöì ïäL íéðáàä úà øëî– ÇÅÆÇÈÆÈÇÆÈÂÈÄÆÅÀÈÀÈ
העומרים, על המונחות אבנים מפרשים: ויש לה, סביב לגדר  הסדורות

הרוח יפזרם Bkøöì((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),שלא íäL íøkaL íéðwä úàå– ÀÆÇÈÄÆÇÆÆÆÅÀÈÀ
הם, המיטלטלים שתשמישים פי על ואף הגפנים; את בהם לסמוך 

לעולם, זו משדה אותם מזיזים ואין  תשמיש  לאותו הם שקבועים כיון 
מחוברים כתשמישים נחשבים הם מפרשים,(xnb`);הרי ויש

הכרם  את מכר השדה את שהמוכר ממילא, למדים אנו שממשנתנו
יוסףיוסףיוסףיוסף");");");");שבה """"נימוקינימוקינימוקינימוקי מכר((((הרשבהרשבהרשבהרשב""""ם ם ם ם ;;;; השדה את שהמוכר ששנינו, וזהו 

היא, המשנה שכוונת מפרשים, ויש לצרכו. שהם שבכרם הקנים את
המוכר אבל לצרכו . שהם שבכרם הקנים את מכר הכרם את מכר  שאם

שבה הכרם את מכר לא השדה """"תוספות תוספות תוספות תוספות את ועייןועייןועייןועיין הלבושהלבושהלבושהלבוש;;;; ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

זהזהזהזה);););); פירוש פירוש פירוש פירוש  על על על על  שתמה שתמה שתמה שתמה  טובטובטובטוב"""" ò÷øwìיוםיוםיוםיום úøaçî àéäL äàeázä úàåÀÆÇÀÈÆÄÀËÆÆÇÇÀÇ
זמנה  הגיע שכבר פי על  אף לקרקע, המחוברת התבואה את ומכר  –
כאילו  זה הרי  להיקצר העומד  שכל  זה, לענין אומרים ואין להיקצר ,

נקצר רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ););););כבר  àåíéðwä((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; úvçî ú מחיצת את ומכר – ÀÆÀÄÇÇÈÄ
גורסים: שבגמרא ובמשנה mipwd,הקנים; zvig הרבה קנים והיינו

אחד , מקלח òáøהגדלים úéaî äúeçt àéäL מחיצת ששטח – ÆÄÀÈÄÅÙÇ
רבע  בו לזרוע אפשר שאי  היינו  הקב, רובע מבית פחות הוא הקנים

נכללת  הלכך  השדה, לגבי  בטלה זו  קנים מחיצת והרי  תבואה, הקב
השדה, äøîBMäבמכירת úàå סוכת היינו השומירה, את ומכר – ÀÆÇÅÈ

èéhaהשומר, äéeNò dðéàLבטיט טוחים כתליה שאין  ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ),),),),– ÆÅÈÂÈÇÄ
גורסים: ויש  עצמה; בפני  חשובה hihaשאינה dieyrd;;;; חננאל חננאל חננאל חננאל ((((רבנורבנורבנורבנו

izdw - zex`ean zeipyn
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Ëøëî àG ìáà,dkøöì ïðéàL íéðáàä úà àG,Bkøöì ïðéàL íøkaL íéðwä úà àGå,äàeázä úà àGå £¨¨©¤¨£¨¦¤¥¨§¨§¨§¤©¨¦¤©¤¤¤¥¨§¨§§¤©§¨
äLeìz àéäLò÷øwä ïî.Bì øîàL ïîæa:äî ìëå àéädëBúaM–ïéøeëî ïlk éøä.Ck ïéáe Ck ïéa– ¤¦§¨¦©©§©¦§©¤¨©¦§¨©¤§¨£¥ª¨§¦¥¨¥¨

øëî àG,òáø úéa àéäL íéðwä úvçî úà àG,èéha äéeNò àéäL äøîBMä úà àGå,áeøçä úà àGå ¨©¤§¦©©¨¦¤¦¥Ÿ©§¤©¥¨¤¦£¨©¦§¤¤¨
ákønä,äî÷Mä ïcñ úà àGå,øBaä úà àGå,úbä úà àGå,CáBMä úà àGå,ïéáeLé ïéa ïéáøç ïéa.éøöåC ©ª§¨§¤©©©¦§¨§¤©§¤©©§¤©¨¥£¥¦¥§¦§¨¦

Cøc Bì çwì;éøácàáé÷ò éaø.íéîëçåíéøîBà:éøö BðéàC.äãBîeàáé÷ò éaø,Bì øîàL ïîæa:elàî õeç, ¦©¤¤¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦¥¨¦¤©¦£¦¨¦§©¤¨©¥¥
éøö BðéàLCøc Bì çwì C.øçàì ïøëî–àáé÷ò éaøøîBà:éøö BðéàCøc Bì çwì C.íéîëçåíéøîBà:éøöC ¤¥¨¦¦©¤¤§¨¨§©¥©¦£¦¨¥¥¨¦¦©¤¤©£¨¦§¦¨¦

Cøc Bì çwì.íéøác änaíéøeîà?øëBîa;äðzî ïúBða ìáà–ílk úà ïúBð.e÷ìçL ïéçàä,äãOa eëæ ¦©¤¤©¤§¨¦£¦§¥£¨§¥©¨¨¥¤ª¨¨©¦¤¨§¨©¨¤

hhhh.'eke mipwd zvign z` xkn `l:ïîöò éðôá äãùë íéáåùç äìà ìëù.xead z` xkn `l:ïéøåëî åìà ïéà äãùä åì øëîù ô"òàjixvøëåîä
jxc el gwil:ìéòì àðùéøôãë øëåî äôé ïéòá øëåîã .úâìå øåáì àåáì .ç÷åìä ïî.olek z` ozpç÷åìä êéøöå øëåî äòø ïéòá øëåî øîàã ïàîì åìéôàå

åäéà éðúà àìã ïåéëå éùåøôìå ééåðúàì ç÷åìì äéì äåäã íåùî ,éëä ïðéøîà øëåîá à÷åã ,åîöòì äãùä øééùå åìà ìëî ãçà åì øëîã àëéä êøã åì ç÷éì
ïéòá ïðéøîà àìà ,ãéñôàã àåä åäéà ùøéô àìãî ïðéøîà àì ,éì ïúåð äúàù äî éì ùøô ïúåðì øîåì ùééáúî äðúîä ìá÷îù ïúåð éáâ ìáà ,ãéñôàã àåä
äëåúáù äî ìë ììëá ïðéàã éðä åìéôàå ,äãù ììëá ïðéàù éôì øëî àì ìéòì ïðéøîàã éðä ìë éîð ïëå .êøã åì ç÷éì äðúîä ìá÷î êéøö ïéàå ïúð äôé

:ïúåð àåä éàãî øúåé äôé ïéòáã íåùî ,ïìåë úà ïúð ,äðúî äãùä ïúð íà ,úâå øåáå äî÷ùä ïãñå áåøç ïåâë.oleka ekf dcya ekfúâå øåá åìéôà
:ìëå ìëî åøéáçî ÷ìúñîå åìùá äëåæ ãçà ìëù éðôî .äãùáù êáåùå.mleka wifgdúåãù éúùë ååä ,äãù éáâì éìéèá àì äî÷ùå áåøçã áâ ìò óàå

:äúøáç äð÷ ïäî úçàá ÷éæçä íàã ïäéðéá øöéî ïéàå.mlek yicwd:ùéã÷î äôé ïéòá ùéã÷îã.aexgd `l` yicwd `léáâ ïéúéðúîá ïðéøîàã êðä ìëî
.éùã÷ ùã÷äá ,øëî àì øëîáã áâ ìò óàã ,äî÷ùä ïãñå áëøåîä áåøçî ãáì ,øëåî úòãë ùéã÷î úòãã ,ùéã÷ä àì éîð ùã÷ä éáâ ,øëî àì øëî

:é÷ðé à÷ ùã÷ä äãùîå ìéàåä ,àîòèå

`xephxa yexit

הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם )))) שאינה הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;; פי על אף בטיט, טוחים שכתליה היינו  –
בטיט  לקרקע ישראלישראלישראלישראל");");");");מחוברת """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  úàåÀÆ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

áeøçä,שבשדה החרוב את ומכר –BðéàLákøî לא שעדיין  – ÆÈÆÅËÀÈ
השדה; לגבי הוא ובטל אחר באילן äî÷Mäהורכב úìeúa úàå– ÀÆÀÇÇÄÀÈ

לו  אין  שעדיין  ענפים, ממנו נקצצו ולא צעיר בעודו השקמה אילן
קוצצים  מתעבה, וגזעו מזקין כשהוא אבל השדה; לגבי ובטל חשיבות,

עצמו . בפני הוא וחשוב השקמה" "סדן  הגזע: נקרא ואז  ענפיו, את

i y i n g m e i
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השדה. במכר  נכלל  לא מה ללמד  באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

øëî àG ìáà,השדה את המוכר  –ïðéàL íéðáàä úà àG ÂÈÈÇÆÈÂÈÄÆÅÈ
dkøöìשאינן העומרים,– גבי  על  מונחות שאינן או  לגדר , סדורות ÀÈÀÈ

לכך, מוכנות שהן פי  על ïðéàLאף íøkaL íéðwä úà àGåÀÆÇÈÄÆÇÆÆÆÅÈ
Bkøöì משופים שהם פי  על אף הגפנים, תחת עומדים שאינם – ÀÈÀ

לכך, ò÷øwäומוכנים ïî äLeìz àéäL äàeázä úà àGå– ÀÆÇÀÈÆÄÀÈÄÇÇÀÇ
בשדה. להתייבש  עדיין  שצריכה פי על Bìאף øîàL ïîæa– ÄÀÇÆÈÇ

ללוקח: dëBúaMהמוכר  äî ìëå àéä השדה את לו  שמוכר  – ÄÀÈÇÆÀÈ
שבתוכה, מה ïéøeëîוכל ïlk éøä,לצרכה שאינן האבנים אף – ÂÅËÈÀÄ

הקרקע, מן  התלושה והתבואה לצרכו , שאינם שבכרם ïéaÅוהקנים
Ck ïéáe Ck,שבתוכה מה וכל היא לו : אמר אפילו –øëî àG– ÈÅÈÈÇ

השדה, íéðwäעם úvçî úà àG בקלח הגדלים הרבה קנים – ÆÀÄÇÇÈÄ
וקטנים, דקים שהם פי  על אף òáøאחד, úéa àéäL שמקום – ÆÄÅÙÇ

הקב רובע בית של  שטח הוא הקנים lrגדילת ynege zen` xyr)
,(aexiwa ynege zen` xyräøîBMä úà àGå,השומר סוכת – ÀÆÇÅÈ

èéha äéeNò àéäL שמחוברין פי  על  אף בטיט טוחים שכתליה – ÆÄÂÈÇÄ
הקודמת  במשנה שהבאנו  והרמב"ם חננאל  רבנו גירסת ולפי  לקרקע;

כאן: hהגירסה i h a d i e y r d p i ` y d x i n e y d z ` ` l e שא היינו  ין –

בארץ, קבועה שהיא פי על  אף בטיט, טוחים áeøçäכתליה úà àGåÀÆÆÈ
ákønä,הורכב שכבר –äî÷Mä ïcñ úà àGå אילן גזע – ÇËÀÈÀÆÇÇÇÄÀÈ

הקודמת, במשנה שבארנו כמו  ענפיו, ממנו שנקצצו לאחר  השקמה
אינם  אלו  כל דקים; עדיין  השקמה וסדן  המורכב החרוב ואפילו 

עצמם, בפני  כשדה הם שחשובים לפי השדה, עם úàמכורים àGåÀÆ
øBaä מקום מכל  שבתוכה, מה וכל  השדה את לו שמכר  פי  על אף – Ç

שבה, הבור את לו מכר  CáBMäלא úà àGå ,úbä úà àGå– ÀÆÇÇÀÆÇÈ
ïéáøçשבה, ïéa משתמשים שאין חרבים, והשובך והגת הבור  שהיו  – ÅÂÅÄ
ïéáeLéבהם, ïéaוהשובך ענבים, מלאה והגת מים, מלא שהבור  – ÅÀÄ

גורסים: ויש  יונים, minly.מלא oiaCøc Bì çwì Céøöåהמוכר – ÀÈÄÄÇÆÆ
או  לגתו או לבורו בה שילך כדי הלוקח מן  דרך לו לקנות צריך 
יש ששייר , האילנות ובשביל שמכר ; השדה בתוך לו ששייר לשובכו

דרך  צריך  לאילנות שאף סוברים ויש  דרך, צריך שאינו ("("("("מגיד מגיד מגיד מגיד סוברים

דדדד);););); כוכוכוכו,,,, מכירהמכירהמכירהמכירה הלהלהלהל'''' הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  עלעלעלעל àáé÷òמשנהמשנהמשנהמשנה"""" éaø éøác, וטעמו – ÄÀÅÇÄÂÄÈ
הסתם  ומן מוכר , יפה בעין  המוכר שכל ב), (משנה לעיל  שבארנו כמו 

לעצמו . דרך  השאיר  Céøöלא Bðéà :íéøîBà íéîëçå לקנות – ÇÂÈÄÀÄÅÈÄ
מוכר, הוא רעה בעין  המוכר  כל  חכמים: שסוברים הלוקח, מן  דרך לו 

לשובכו . או  לגתו  או לבורו לילך  כדי דרך לו  השאיר  äãBîeÆובודאי 
Bì øîàL ïîæa ,àáé÷ò éaø:ללוקח המוכר –elàî õeç– ÇÄÂÄÈÄÀÇÆÈÇÅÅ

אלו, את לו מוכר  שאינו בפירוש, עמו  çwìשהתנה Céøö BðéàLÆÅÈÄÄÇ
Cøc Bì אנו הוא, מיותר  ותנאו שהואיל  הלוקח, מן  דרך לו  לקנות – ÆÆ

דרך. גם לו  שמשאיר בזה להוסיף שבא øçàìאומרים ïøëî– ÀÈÈÀÇÅ
לעצמו , השאיר והשדה השובך , את או  הגת או הבור  את לאחר  מכר

Cøc Bì çwì Céøö Bðéà :øîBà àáé÷ò éaø הלוקח אין  – ÇÄÂÄÈÅÅÈÄÄÇÆÆ
הוא  יפה בעין  שהמוכר  לשיטתו , עקיבא שרבי דרך, לו  לקנות צריך 

דרך, גם לו מכר  ובודאי  Bìמוכר, çwì Céøö :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈÄÄÇ
Cøc,לעיל טעמם שבארנו כמו  המוכר , מן דרך לקנות צריך  הלוקח – ÆÆ

דרך . לו מכר  לא הסתם ומן  מוכר , הוא רעה בעין  המוכר dkldeשכל
.`aiwr iaxkíéøeîà íéøác äna,למעלה שנימנו  הדברים שכל  – ÇÆÀÈÄÂÄ

וסדן  המורכב והחרוב והשומירה רובע בית שהיא הקנים מחיצת כגון
עמה? מכורים ואינם השדה בכלל  אינם וכו ', והבור øëBîaÀÅהשקמה

כל את המוכר לו שיפרש  כך, על לעמוד לו היה הלוקח שכן  –
הפסיד. הכל , לפרש הזקיקו  שלא וכיון המכירה, בשטר הללו הדברים

äðzî ïúBða ìáà לו שיפרש לו  לומר מתבייש  המתנה שמקבל  – ÂÈÀÅÇÈÈ
פירש ולא שהואיל אומרים, אנו אין  במתנה, הנכללים הדברים כל  את

לחברו, במתנה שדה הנותן  אומרים: אנו  אלא הפסיד, הכל, ïúBðÅלו
ílk úà,במכר נכללים שאינם לעיל  שנימנו  הדברים אותם כל  – ÆËÈ

ובבית  ובחצר  בבית הדין  והוא נותן. הוא יפה בעין  מתנה הנותן שכן

נתנם  שאם ובמרחץ, הדברים הבד אותם כל  לחברו, במתנה אדם
המקבל וזכה הם המתנה בכלל המכירה, בכלל  שאינם בפרקנו  שנימנו

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn iriax wxt `xza `aa zkqn

dëBúaM–ïéøeëî ïlk éøä.Ck ïéáe Ck ïéa–íéöò ìL úBøöBàä úà àGå íéî ìL úBøeânä úà àG øëî àG. ¤§¨£¥ª¨§¦¥¨¥¨¨©¤©§¤©¦§¤¨¨¤¥¦
Êøéòä úà øëBnä–íéza øëî,úBøBa,ïéçéL,úBøòîe,úBàöçøî,úBëáBLå,ïécaä úéa,ïéçìMä úéáe, ©¥¤¨¦¨©¨¦¦¦§¨¤§£¨§¨¥©©¦¥©§¨¦

ïéìèìhnä úà àG ìáà.Bì øîàL ïîæáe:ìëå àéädëBúaM äî,íéãáòå äîäa da eéä elôà–ïlk éøä £¨¤©¦©§§¦¦§©¤¨©¦§¨©¤§¨£¦¨¨§¥¨©£¨¦£¥ª¨
ïéøeëî.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:øéòä úà øëBnä–øèðqä úà øëî. §¦©¨¦§¤©§¦¥¥©¥¤¨¦¨©¤©©§¥
ÁäãOä úà øëBnä–dkøöì ïäL íéðáàä úà øëî,Bkøöì íäL íøkaL íéðwä úàå,àéäL äàeázä úàå ©¥¤©¨¤¨©¤¨£¨¦¤¥§¨§¨§¤©¨¦¤©¤¤¤¥§¨§§¤©§¨¤¦

ò÷øwì úøaçî,òáø úéaî äúeçt àéäL íéðwä úvçî úàå,èéha äéeNò dðéàL äøîBMä úàå,áeøçä úàå §ª¤¤©©§©§¤§¦©©¨¦¤¦§¨¦¥Ÿ©§¤©¥¨¤¥¨£¨©¦§¤¤¨
ákøî BðéàL,äî÷Mä úìeúa úàå. ¤¥ª§¨§¤§©©¦§¨

:õçøîá ïéáùåéùë äåøòä åá ïéñëîù øðéñ à"éå .äá ïéâôúñîù úéèðåìà ,øçà.min ly zexebn:õçøîì íéî úåëôåùä úåëéøá.mivr ly zexve`
:õçøîä åá ïéîîçîù

ffff.miza xkn:øéòä ø÷éò ïäù úåøöç ïëù ìëå.oiglyd zia:øéòì ïéëééùä ïéñãøôå úåðâ.oilhlhnd `l la`àöåéëå úì÷å çúôî ïåâë ,àúùéîùú éðàî
:éøòùå éèç øëî àìù ïëù ìëå .ïäá.mixekn olek ixd:éãééð àìã éìèìèéî ååäã éøòùå éèç ïëù ìëå .åäðéð éãééðã éìèìèîã úåîäáå íéãáò åìéôà

.xhpqd:â"áùøë äëìä ïéàå .øéòä øåîùì äðåîîä ãáòä
gggg.dkxvl mdy mipa`d:øãâ úåùòì.mipwd z`e:íéðôâä íäá íéøùå÷ù.mipwd zvign z`eúéáî äúåçô àéäùë ,ãçà çì÷á íéìãâ äáøä íéð÷

:äãùä éáâì äìèá àéä æà òáåø.dxneyúëåñ:èéèá ò÷ø÷ì úøáåçîä íéøîåù.aexgd z`eïéáéëøîå øáâúî ïé÷æîùëã .áëøåä àì ïééãòù åúåøçáá
:äãù éáâì ìéèá àìå åîöò éðôá íù åì ùéå åúåà.dnwyd zleza z`eïîå÷îá äáøä ïéìãâå íéôðòä íéööå÷ ïé÷æîùëã .äéôðò åëúçù íãå÷ äúåøçáá

:äî÷ù ïãñ éåø÷å

`xephxa yexit

dëBúaM, שבתוכו מה וכל המרחץ בית את לו שמוכר  –ïlk éøä ÆÀÈÂÅËÈ
ïéøeëî.המיטלטלים תשמישיו  כל אף –Ck ïéáe Ck ïéa אפילו – ÀÄÅÈÅÈ

שבתוכו, מה וכל  הוא לו: øëîאמר àG,המרחץ בכלל  –úà àG ÈÇÆ
íéî ìL úBøeânä,למרחץ מים המספקות בריכות –úà àGå ÇÀÆÇÄÀÆ

íéöò ìL úBøöBàä את בהם לחמם עצים בהם שמכונסים – ÈÈÆÅÄ
כמו  למרחץ המיוחדים תשמישים אלו שאין  לפי והטעם: המרחץ;

לעיל  שנימנו לו:((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ).).).).אלו אמר  שאם ברייתא, מובאת בגמרא

בריכות  אפילו  מכורין , כולן לך, מוכר אני תשמישיו  וכל  המרחץ בית
העצים. ואוצרות המים

i r i a x m e i

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ובאה  ליחידים. שייכים שהיו ערים היו בימיהם שכן  עיר, במוכר  דנה משנתנו
העיר . במכירת נכלל  מה ללמד  המשנה

íéza øëî ,øéòä úà øëBnäעיקר שהן החצרות שכן וכל  – ÇÅÆÈÄÈÇÈÄ
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),העיר  úBøòîe((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם;;;; ,ïéçéL ,úBøBa בהם שמכנסים – ÄÄÀÈ
מרחץ,úBàöçøîמים, בתי  –úBëáBLå,יונים של –ïécaä úéa ÆÀÂÈÀÈÅÇÇÄ

מזיתים, שמן  לעצירת –ïéçìMä úéáe שאין מבואר , בגמרא – ÅÇÀÈÄ
כאן mewn)הכוונה lka enk) לענין (שהרי  להשקאה הזקוקות לשדות

הבעל  בית לשדה השלחין בית שדה בין חילוק אין העיר  ––––מכר 

העירתוספות תוספות תוספות תוספות ),),),), שבתוך  ולפרדסים לגנים היא המשנה כוונת אלא

ונקראו  העיר, במכר נכלל  לעיר, הם ושייכים שהואיל  לה, והסמוכים
שנאמר שם על השלחין" יגיגיגיג):):):):"בית דדדד,,,, השירים השירים השירים השירים  פרדס jigly((((שירשירשירשיר

הרשב"ם: ופירש  גנות"jiglyרמונים", –miglynd;שנה בכל  פירות
בדים שעושה האילן שם על מבואר : כמו gleyeובתוספות פארות

וווו):):):):שכתוב יז יז יז יז ,,,, פארות"((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל ותשלח בדים "zx`tz"ותעש oiir)
;(zxg` jxca x`any "l`xyi" השלחין ש "בית (בגמרא), מפרשים ויש

כאן  ונקראו  בכלל, הבעל  בית שדות ואף העיר; שסביב השדות היינו 

שנאמר  כמו  לגשמים, שצריכים לפי  השלחין" יייי):):):):"בית הההה,,,, "ושולח ((((איובאיובאיובאיוב
חוצות". פני  על  ïéìèìhnäמים úà àG ìáà עם מכר  לא – ÂÈÆÇÄÇÀÀÄ

את  במוכר שנימנו  אלו  כגון שבה, המיטלטלים הדברים את העיר
הבית בכלל  שאינם b).הבית, dpyn lirl)Bì øîàL ïîæáeהמוכר – ÄÀÇÆÈÇ

dëBúaMללוקח: äî ìëå àéä מה וכל העיר את לו  שמוכר – ÄÀÈÇÆÀÈ
íéãáòåשבתוכה, äîäa da eéä elôà מיטלטלים שהם – ÂÄÈÈÀÅÈÇÂÈÄ

מיטלטלים שאר  שכן וכל ïéøeëî((((רשב רשב רשב רשב """"םםםם),),),),המהלכים, ïlk éøä– ÂÅËÈÀÄ
העיר. øéòä,בכלל  úà øëBnä :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇÅÆÈÄ

øèðqä úà øëîהעיר שומר ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),– רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; חננאל חננאל חננאל חננאל ;;;; ואף ((((רבנורבנורבנורבנו ÈÇÆÇÇÀÅ
והוא  הואיל  מכר, זה את מקום מכל העבדים, את מכר שלא פי  על 

העיר . l`ilnb.צורך  oa oerny oaxk dkld oi`e

(בגמרא), מפרשים דווקא xhpq"y"יש קמא תנא שלדעת כלומר  שדות, היינו 
השלחין" "בית בפירוש לעיל  שהבאנו  כמו  העיר , בכלל ופרדסים גינות
שמעון רבן ובא העיר, בכלל אינן  השדות אבל ולפרדסים, לגינות שהכוונה

הש  שאף וסובר, חכמים על לחלוק גמליאל  פירוש בן  ולפי  העיר. בכלל דות
היינו ש"סנטר" המפרשים, ברם, גמליאל . בן  שמעון  כרבן  אמנם ההלכה זה
לדעת  שאף כלומר שדות, פירושו : השלחין" ש"בית הם מבארים העיר, שומר
בן שמעון רבן  ובא ופרדסים, גנים שכן וכל העיר בכלל  השדות קמא תנא

העיר בכלל  העיר שומר  שאף לומר , aeh").גמליאל mei zetqez" oiire ;`xnb)

ח ה נ ש מ ר ו א ב

מכר . לענין בשדה נכלל מה ללמד , באה משנתנו 

äãOä úà øëBnä,סתם –dkøöì ïäL íéðáàä úà øëî– ÇÅÆÇÈÆÈÇÆÈÂÈÄÆÅÀÈÀÈ
העומרים, על המונחות אבנים מפרשים: ויש לה, סביב לגדר  הסדורות

הרוח יפזרם Bkøöì((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),שלא íäL íøkaL íéðwä úàå– ÀÆÇÈÄÆÇÆÆÆÅÀÈÀ
הם, המיטלטלים שתשמישים פי על ואף הגפנים; את בהם לסמוך 

לעולם, זו משדה אותם מזיזים ואין  תשמיש  לאותו הם שקבועים כיון 
מחוברים כתשמישים נחשבים הם מפרשים,(xnb`);הרי ויש

הכרם  את מכר השדה את שהמוכר ממילא, למדים אנו שממשנתנו
יוסףיוסףיוסףיוסף");");");");שבה """"נימוקינימוקינימוקינימוקי מכר((((הרשבהרשבהרשבהרשב""""ם ם ם ם ;;;; השדה את שהמוכר ששנינו, וזהו 

היא, המשנה שכוונת מפרשים, ויש לצרכו. שהם שבכרם הקנים את
המוכר אבל לצרכו . שהם שבכרם הקנים את מכר הכרם את מכר  שאם

שבה הכרם את מכר לא השדה """"תוספות תוספות תוספות תוספות את ועייןועייןועייןועיין הלבושהלבושהלבושהלבוש;;;; ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

זהזהזהזה);););); פירוש פירוש פירוש פירוש  על על על על  שתמה שתמה שתמה שתמה  טובטובטובטוב"""" ò÷øwìיוםיוםיוםיום úøaçî àéäL äàeázä úàåÀÆÇÀÈÆÄÀËÆÆÇÇÀÇ
זמנה  הגיע שכבר פי על  אף לקרקע, המחוברת התבואה את ומכר  –
כאילו  זה הרי  להיקצר העומד  שכל  זה, לענין אומרים ואין להיקצר ,

נקצר רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ););););כבר  àåíéðwä((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; úvçî ú מחיצת את ומכר – ÀÆÀÄÇÇÈÄ
גורסים: שבגמרא ובמשנה mipwd,הקנים; zvig הרבה קנים והיינו

אחד , מקלח òáøהגדלים úéaî äúeçt àéäL מחיצת ששטח – ÆÄÀÈÄÅÙÇ
רבע  בו לזרוע אפשר שאי  היינו  הקב, רובע מבית פחות הוא הקנים

נכללת  הלכך  השדה, לגבי  בטלה זו  קנים מחיצת והרי  תבואה, הקב
השדה, äøîBMäבמכירת úàå סוכת היינו השומירה, את ומכר – ÀÆÇÅÈ

èéhaהשומר, äéeNò dðéàLבטיט טוחים כתליה שאין  ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ),),),),– ÆÅÈÂÈÇÄ
גורסים: ויש  עצמה; בפני  חשובה hihaשאינה dieyrd;;;; חננאל חננאל חננאל חננאל ((((רבנורבנורבנורבנו

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéøeëî ïðéà íéîòôe.ãöék?åéìò åéìëå åéðôì øBîç äéä,Bì øîàå:äæ CøBîç éì øBëî–ïéøeëî åéìk éøä; §¨¦¥¨§¦¥©¨¨£§¨¨§¥¨¨¨§¨©§¦£¨¤£¥¥¨§¦
àeä CøBîç–ïéøeëî åéìk ïéà. £¨¥¥¨§¦

‚øBîçä úà øëBnä–çéqä úà øëî.äøtä úà øëî–dða úà øëî àG.ätLà øëî–dìáæ øëî. ©¥¤©£¨©¤©§¨¨©¤©¨¨¨©¤§¨¨©©§¨¨©¦§¨
øBa øëî–åéîéî øëî.úøek øëî–íéøBác øëî.CáBL øëî–íéðBé øëî.Bøáçî CáBL úBøt ç÷Blä– ¨©¨©¥¨¨©©¤¤¨©§¦¨©¨¨©¦©¥©¥¨¥£¥

äðBLàø äëøa çéøôî.úøek úBøt–GL ìèBðñøñîe ïéìéçð äL.Lác úBlç–úBlç ézL çépî.õB÷ì íéúéæ ©§¦©§¥¨¦¨¥©¤¤¥§¨§¦¦§¨¥©§©©¦©§¥©¥¦¨
–úBiôBøâ ézL çépî. ©¦©§¥§¦
„Bøáç äãN CBúa úBðìéà éðL äðBwä–ò÷ø÷ äð÷ àG äæ éøä.øéàî éaøøîBà:ò÷ø÷ äð÷.eìécâä–àG ©¤§¥¦¨§§¥£¥£¥¤¨¨©§©©¦¥¦¥¨¨©§©¦§¦

:äøéëî úòùá åéìò åéä åìéôàå éåàùî.df jxeng:åéìë íò àåäù úåîë òîùî.`ed jxengøåîç øëåîë éåäå .éì åúåà øåëî ,àåä êøåîç åì ìàåùë éåä
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äøéëî úòùá åéìò ïä åìéôàå íéøåëî åéìë ïéàå ,íúñ

bbbb.giiqd z` xkn xengd z` xkendéàãå àìà ,éðäî éàîì ïåúàä áìçã .êì øëåî éðà ä÷éðî øåîç åì øîàù ïåâë äì é÷åî àøîâáå .øåîç ìù åðá
:äéì øîà÷ äáìçå äøôå ,úãîåò äáìçì äøôã ,äðá úà äð÷ àì êì øëåî éðà ä÷éðî äøô øîàã àôéñå .äéì øîà÷ äðáå àéä.dty` xknäåáâ íå÷î

:åéúåîäá ìáæ íù çéðäì ìéâøù ,øúåé åà íéçôè äùìù ÷åîò åà ,øúåé åà íéçôè äùìù.einin xkn xea xknäìò ïðáø éâéìôå .àéä äàãéçé ïéúéðúî
:íéîëçë äëìäå .åéîéî øëî àì øåá øëî éøîàå.jaey zexit gweld:äðùä ìë íéðåéä åãìéù äî.gixtn:ç÷åìä.dpey`x dkixaìëå .øëåîì äðçéðéå

:åçøáé àìù íîàì àúååöì úåéäì éãë íîà íò ïçéðîå .äëéøá ïééåø÷ úåãìå éðù.zxeek zexitç÷åìä ìèåð .äðùä úàæ úøååëä ïî íéãìåðä íéøåáã
.òåøâ ïåøçà ïåøçàå ,íéáåùç íä íéðåùàøäù .åìù úøååëä êåúì ïñéðëîå úøååëä ïî íéàöåéä íéðåùàøä íéøåáãä úåãìååî úåøåáç äùìù ,íéìéçð äùìù

:íìåòì ïëå .úøååëä áùééúúù éãë úåáàä íò åøáçúéå åìãâéù éãë ,øëåîì úçà çéðîå úçà ìèåð øîåìë ,ñøñî êìéàå íùîå.yac zelgíò ùáãä
:úåìç úåìç éåùò íéáøåòî ãçé äåòùä.zelg izy gipn:íéîùâä úåîé ìë íäî íéøåáãä íéñðøôúîù.zeitexb:çîåöå øæåçå .íéôðò

cccc.zepli` ipy dpewd:åéúåáéáñ ììë ò÷ø÷ äð÷ àì ,àîúñ.elicbd:íéôðòä åáéçøä.dtyi `l÷éæî íäìù ìöäù ô"òà ò÷ø÷ä ìòá íúåà úåøëé àì

`xephxa yexit

העשויים  הכלים שכן  כליו, כל  את מכר סתם חמור  המוכר הלכך  עומד,
למשא. אף עשויים והמרדעת, האוכף כגון  nw`.לרכיבה, `pzk dklde

על משא של  הכלים היו  אפילו  קמא תנא שלדעת מבואר  במפרשים
העשויים  הכלים ואילו  החמור , עם מכרם לא המכירה, בשעת החמור

עם  הם מכורים המכירה, בשעת החמור על  אינם אפילו לרכיבה,
טובטובטובטוב").").").").החמור  יום יום יום יום  ו ו ו ו """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  øîBà:((((עייןעייןעייןעיין äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

ïéøeëî ïðéà íéîòôe ïéøeëî íéîòt עם החמור של כליו  – ÀÈÄÀÄÀÈÄÅÈÀÄ
åéìëåהחמור . åéðôì øBîç äéä ?ãöékBì øîàå ,åéìò– ÅÇÈÈÂÀÈÈÀÅÈÈÈÀÈÇ

החמור : לבעל  ïéøeëîהלוקח åéìk éøä ,äæ CøBîç éì øBëî– ÀÄÂÈÆÂÅÅÈÀÄ
ואמר: df,שהואיל  jxeng;שעליו הכלים עם שהוא כמו משמע: הרי

:el xn` m` la`àeä CøBîç אותו מכור  הוא, חמורך אם כלומר: – ÂÈ
ïéøeëîלי , åéìk ïéàשאלה בלשון ואמר שהואיל  –,("?`ed jxeng") ÅÅÈÀÄ

מכורים, כליו אין  הלכך  בלבד, לחמור  אלא התכוון שלא אומרים אנו 
המכירה. בשעת עליו הם dcedi.אפילו  iaxk dkld oi`e

ג ה נ ש מ ר ו א ב

øBîçä úà øëBnä, האתון החמורה, את כלומר –çéqä úà øëî ÇÅÆÇÂÈÇÆÇÀÈ
האתון. של בנה –dða úà øëî àG ,äøtä úà øëî את – ÈÇÆÇÈÈÈÇÆÀÈ

ללוקח: המוכר שאמר בכגון  כאן  שמדובר מבואר, בגמרא העגל .

שאין  בחמורה, הלכך  לך , מוכר  אני  מניקה פרה או  מניקה חמורה
בזה  לומר  נתכוון  שבוודאי  אומרים אנו לחלבה, אותה קונה אדם

ששנינו: וזהו בנה, את לו  שמוכר מניקה", "חמורה `zשאמר  xkend
;giiqd z` xkn xengdהרי "מניקה", שאמר  פי  על אף בפרה, אבל 

שנינו : לפיכך לחלבה, שמכרה לומר xknאפשר `l ,dxtd z` xkn"
,"dpa z`ätLà øëî, הזבל כינוס מקום –dìáæ øëî את – ÈÇÇÀÈÈÇÄÀÈ

שם. המכונס åéîéîהזבל  øëî ,øBa øëî,ברם בו ; המכונסים – ÈÇÈÇÅÈ
חולקים חכמים אבל  היא, יחיד  דעת שמשנתנו אמרו, (ziixaa`)בגמרא

מימיו . מכר  לא בור, מכר ואומרים: זו , דעה minkgkעל dklde רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

י י י י ).).).). כז כז כז כז ,,,, מכירה מכירה מכירה מכירה  כמשנתנו הל הל הל הל '''' הלכה פוסקים טורטורטורטור).).).).ויש  øëîÈÇ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ;;;;
íéðBé øëî ,CáBL øëî .íéøBác øëî ,úøek הכוורת שעיקר – ÇÆÆÈÇÀÄÈÇÈÈÇÄ

היונים. הם השובך ועיקר הדבורים Bøáçîהם CáBL úBøt ç÷BläÇÅÇÅÈÅÂÅ
בשובך . השנה כל שיוולדו הגוזלות את שקנה –äëøa çéøôîÇÀÄÇÀÅÈ

äðBLàø גוזלות של  הראשון  הזוג את למוכר  הלוקח מניח כלומר  – ÄÈ
שהרי יברחו , שלא להורים צוות שיהיו  כדי המכירה, לאחר  שיוולדו

עיכב  זו שנה של  ראשונה בריכה גם הסתם מן  ולכן מכר , לא שובכו 
השובך של  קיומו שזהו  השובך, úøek((((רשברשברשברשב""""םםםם).).).).עם úBøt הלוקח – ÅÇÆÆ

בכוורת, השנה כל להיוולד  העתידות הדבורים GLאת ìèBðäL ÅÀÈ
ïéìéçð היוצאים דבורים של ראשונות מחנות שלוש הלוקח מקבל – ÀÄÄ

כוורתו, לתוך ומכניסן הכוורת, ואילךñøñîeמן שמכאן  כלומר  – ÀÈÅ
אחד ונחיל  נוטל הוא אחד נחיל לסירוגין : היינו בסירוס, הלוקח נוטל 

הכוורת את ליישב כדי למוכר, מניח ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););הוא רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

(בגמרא): מפרשים יוסיפו qxqneויש  שלא הדבורים, את המוכר –

דבש . בעשיית שיעסקו  כדי azek:ללדת, m"anxdשובך פירות המוכר 
קנה, – לחברו  כוורת mlerl,ופירות `a `ly xac xken df oi`eלפי

מוכר הוא אלא לכוורת, שיבוא דבש  או  שיוולדו יונים מוכר  שאינו 
המים  אמת כשוכר הוא שהרי לדבשה, כוורת או לפירותיו  שובך 

זה  שובך הקנה זה כך בה, שיצוד  מה בכל נהנה שהוא מחברו ,
לפירותיו "... אילן  שמוכר  כמו  ט ט ט ט ););););לפירותיו  כגכגכגכג,,,, מכירהמכירהמכירהמכירה ומפרש((((הלהלהלהל''''

טפלים  פירותיהם לגבי והכוורת שהשובך שכיון  משנה", "כסף בעל 
וכוורת  שובך כמוכר  זה הרי  כך, כל  שווים אינם הסתם שמן  הם,
כמוכר אינו השדה, לגבי  טפלים שהם שדה פירות אבל לפירותיהם,

כן . שיפרש עד לפירותיו Lácדקל  úBlç הלו חלות – מחברו קח ÇÀÇ
שבכוורתו , úBlçדבש ézL çépî חלות שתי  הלוקח משאיר  – ÇÄÇÀÅÇ

הגשמים. בימות הדבורים לפרנסת בכוורת, õB÷ìדבש íéúéæ– ÅÄÈ
לקצצם, כדי  זיתים אילני  מחברו úBiôBøâהלוקח ézL çépî– ÇÄÇÀÅÀÄ

מפרשים: ויש  ויגדלו. שיחזרו  כדי אילן , בכל  ענפים שני הלוקח משאיר 
לקרקע סמוך האילנות מן  `mitexb,מניח ipy וקוצץ טפחים, שני כלומר 

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

y c e w z a y

ד ה נ ש מ ר ו א ב

úBðìéà éðL äðBwä– סתם –àG äæ éøä ,Bøáç äãN CBúa ÇÆÀÅÄÈÀÀÅÂÅÂÅÆ
ò÷ø÷ äð÷.ופירותיהם הם אלא לו  מכר שלא להם, וסביב תחתיהם – ÈÈÇÀÇ

ò÷ø÷ äð÷ :øîBà øéàî éaø;שמסביבם –.xi`n iaxk dkld oi`e ÇÄÅÄÅÈÈÇÀÇ
eìécâä,הענפים ופשטו  גדלו  אם –ätLé àG אותם יכרות לא – ÄÀÄÀÇÆ

מכר ולא שהואיל לקרקע, מזיק שלהם שהצל פי  על  אף הקרקע, בעל 

כל האילנות של  צרכם לכל קרקעו  לו  ששיעבד  נמצא הקרקע, את לו 
קיימים. שהם òæbäזמן  ïî äìBòäå למעלה הגזע מן והצומח – ÀÈÆÄÇÆÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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–ílëa eëæ.øbä éñëða ÷éæçnä,÷éæçääãOa–ílëa ÷éæçä.äãOä úà Léc÷nä–ílk úà Léc÷ä. ¨§ª¨©©£¦§¦§¥©¥¤¡¦©¨¤¤¡¦§ª¨©©§¦¤©¨¤¦§¦¤ª¨
ïBòîL éaøøîBà:äãOä úà Léc÷nä–äî÷Mä ïcñ úàå ákønä áeøçä úà àlà Léc÷ä àG. ©¦¦§¥©©§¦¤©¨¤¦§¦¤¨¤¤¨©ª§¨§¤©©©¦§¨

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡äðéôqä úà øëBnä–dúBà ïéâéäðnä ìk úàå ïéâBòä úàå ñpä úàå ïøzä úà øëî;àG øëî àG ìáà ©¥¤©§¦¨¨©¤©Ÿ¤§¤©¥§¤¨¦§¤¨©©§¦¦¨£¨¨©

íéãáòä úà,ïéôeöønä úà àGå,úà àGåé÷ézðàä.Bì øîàL ïîæáe:dëBúaM äî ìëå àéä–ïéøeëî ïlk éøä. ¤¨£¨¦§¤©©§¦§¤¨©§¦¦¦§©¤¨©¦§¨©¤§¨£¥ª¨§¦
ïBøwä úà øëî–úBãøtä úà øëî àG;úBãøtä úà øëî–ïBøwä úà øëî àG.ãîvä úà øëî–àG ¨©¤©¨¨©¤©§¨¨©¤©§¨¨©¤©¨¨©¤©¤¤
ø÷aä úà øëî;ø÷aä úà øëî–ãîvä úà øëî àG.äãeäé éaøøîBà:ïéòéãBî íéîcä.ãöék?Bì øîà: ¨©¤©¨¨¨©¤©¨¨¨©¤©¤¤©¦§¨¥©¨¦¦¦¥©¨©

æeæ íéúàîa Ccîö éì øëî;æeæ íéúàîa ãîvä ïéàL òeãé øácä.íéîëçåíéøîBà:äéàø íéîcä ïéà. §Ÿ¦¦§¨§¨©¦©¨¨¨©¤¥©¤¤§¨©¦©£¨¦§¦¥©¨¦§¨¨
·øBîçä úà øëBnä–åéìk úà øëî àG.éãnä íeçðøîBà:åéìk øëî.äãeäé éaøøîBà:ïéøeëî íéîòt ©¥¤©£¨©¤¥¨©©¨¦¥¨©¥¨©¦§¨¥§¨¦§¦

d`̀̀̀.dpitqd z` xkend:íúñ.oxezd z` xkn:çåøä ãâðì ïøåúá ïéìåúù ïåìéå ïéîë àåä ñðäå .ñðä úà åéìò ïéìåúù äåáâ õò.oiberïéøùå÷ù ìæøá
:äðéôñä ïâòìå áëòì íéîä ÷îåòá åúåà ïé÷øåæå ìáçá åúåà.mibidpn:íéöåøù íå÷îì äðéôñä ïéëéìåî íäáù úåèåùîä åìà.oitevxníéðúåðù úåçúîà

:äøåçñä íäá.iwizp`äðúîä ììëá êðä ååä àì äðéôñä úà ùéã÷äå ïúð íà ,øëî àì øëîáã àëä áéùçã éðä ìëå .äðéôñä êåúáù àéèî÷øôä
:ììë éìèá àì êðä ìáà ,äðúîå ùã÷ä ïéðòì äãù éáâì éìèáå åäðéð éò÷ø÷î åäìåëã ìéòìã ïé÷øôã úâå úåãå øåáì éîã àìå .ùã÷ääå.zecxtúåîäá

åéäé àìù àåäå .íäá äìâòä úà íéëùåîù äìâòä ïî íéãøôðä íéöò .úåãøô ,éùøôîã úéàå .äøéëîä úòùá åá íé÷åãà ïéàù àåäå .ïåø÷ä úà úåëùåîä
:äøéëîä úòùá äá íéøåù÷.cnv:ãçé íéøååùä úà øáçîå ãîåöù ìåòä àåä.di`x mincd oi`àðåà øéæçîå äð÷ úåúùã øîàã àäåúåúùî øúåé ä

,íéúàîá .æåæ äåùù ãîö äð÷ã ïåâë ,äòåè úòãä ïéàù éãëá ìáà ,úåòè ç÷î éåäå ,êë äåùù ç÷åìä øåáñã ,äòåè úòãäù éãëá éìéî éðä ,ç÷î ìèá
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .ç÷î ìåèá ïàë ïéàå åì íðúð äðúîá ïðéøîà

aaaa.eilk z` xkn `l,éåàùî ìù íéìëá ,éâéìô éë .äøéëî úòùá åéìò íðéà åìéôà äð÷ã éâéìô àì àîìò éìåë ,úòãøîå óëåà ïåâë äáéëøì íééåùòä íéìëá
ìù íéìëä äð÷ àìå àî÷ àðúë äëìäå .åéìòù éåàùî ìù íéìëä øëî øáñ éãîä íåçðå ,åéìòù éåàùî ìù íéìëä øëî àì øáñ ÷"ú ,àé÷ñéãå ÷ù ïåâë

`xephxa yexit

e÷ìçLוכן((((טורטורטורטור).).).).בכולם ïéçàä,הירושה eëæבנכסי ,äãOa eëæ ÈÇÄÆÈÀÈÇÈÆÈ
ílëaבבור אפילו שבשדה, הדברים בכל זכה בשדה, שזכה מי  – ÀËÈ

וכן  שבה. ובשובך øbäובגת éñëða ÷éæçnä לו ואין  שמת – ÇÇÂÄÀÄÀÅÇÅ
ההפקר , מן  זכה בנכסיו , להחזיק הקודם וכל  äãOa,יורשים, ÷éæçäÆÁÄÇÈÆ

ílëa ÷éæçäוכן שבשדה. מה בכל זכה –äãOä úà Léc÷nä ÆÁÄÀËÈÇÇÀÄÆÇÈÆ
סתם, –ílk úà Léc÷ä.מקדיש הוא יפה בעין  שהמקדיש –éaø ÄÀÄÆËÈÇÄ

úà àlà Léc÷ä àG ,äãOä úà Léc÷nä :øîBà ïBòîLÄÀÅÇÇÀÄÆÇÈÆÄÀÄÆÈÆ
äî÷Mä ïcñ úàå ákønä áeøçä משדה יונקים שהם לפי – ÆÈÇËÀÈÀÆÇÇÇÄÀÈ

שדה (xnb`),הקדש  בכלל  שאינם לעיל המנויים הדברים שאר  אבל 
כדעת  מקדיש שדעת הקדש , לענין אף שדה בכלל  אינם מכר, לענין 

מקדיש, רעה בעין  המקדיש שמעון  רבי  שלדעת מבואר, בגמרא מוכר .
אמר, חכמים של שלשיטתם אלא הקדיש , לא ושקמה חרוב ואפילו 

השקמה, סדן  ואת המורכב החרוב את אלא הקדיש לא לדידם שאפילו 
הקדיש לא הדברים שאר  אבל  הקדש, משדה ויונקים (oiirהואיל

oiire ;`xnbd zpwqnk `le ,drnynke dheytk epzpyn yxtny `xephxaa
.("aeh mei zetqez"
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ללמד הן  ומוסיפות הקודם, לפרק המשך  הן פרקנו  של הראשונות המשניות חמש 
נכלל. לא ומה בהם נכלל מה מסויימים, מיטלטלים במוכר 

ëBnääðéôqä úà ø,mzq ±ñpä úàå ïøzä úà øëî,המפרש – ÇÅÆÇÀÄÈÈÇÆÇÙÆÀÆÇÅ
ïéâBòä úàå,העוגן –dúBà ïéâéäðnä ìk úàå המשוטים היינו – ÀÆÈÄÀÆÈÇÇÀÄÄÈ

;(`xnb)øëî àG ìáà,הספינה בכלל –íéãáòä úà àG– ÂÈÈÇÆÈÂÈÄ
הספינה, מלאכות את ïéôeöønäהעושים úà àGå הגדולים השקים – ÀÆÇÇÀÄ
הסחורה, את בתוכם é÷ézðàäשנותנים úà àGå.שבתוכה הסחורה – ÀÆÈÇÀÄÄ

Bì øîàL ïîæáe:ללוקח המוכר –dëBúaM äî ìëå àéä– ÄÀÇÆÈÇÄÀÈÇÆÀÈ
שבתוכה, מה וכל הספינה את לו  ïéøeëîשמוכר  ïlk éøä אף – ÂÅËÈÀÄ

והסחורה. והמרצופין  ïBøwäהעבדים úà øëî,העגלה –øëî àG ÈÇÆÇÈÈÇ
úBãøtä úà כשאינן דווקא מבואר: בגמרא בקרון; המושכות – ÆÇÀÈ

הן  הרי  לקרון, קשורות היו  אם אבל המכירה, בשעת לקרון  קשורות
המכירה. ïBøwäבכלל  úà øëî àG ,úBãøtä úà øëî אפילו – ÈÇÆÇÀÈÈÇÆÇÈ

לקרון  קשורות בהן הוא ((((טורטורטורטור),),),),היו  ולהשתמש  עליהן לרכוב ויכול יל 
קרון ãîvä((((סמ סמ סמ סמ """"ע ע ע ע ).).).).בלא úà øëîצואר על  שנותנים העול – ÈÇÆÇÆÆ

יחד , ולחברם לצמדם ø÷aäהשוורים úà øëî àGהבקר שאין – ÈÇÆÇÈÈ
אם וכן  הצמד; ãîväבכלל úà øëî àG ,ø÷aä úà øëî– ÈÇÆÇÈÈÈÇÆÇÆÆ

צמד לבקר קוראים אנשים שמקצת במקום אפילו מבואר: בגמרא
בקר, ולבקר צמד לצמד קוראים אנשים ורוב הואיל  בקר , ולצמד 

סתם, כשמכר ודווקא בקר . בכלל צמד  ולא צמד בכלל  בקר אין  לפיכך
הצמד את מכר הבקר  את מכר לחרישה, בקר שמוכר פירש  אם אבל 

ïéòéãBî((((טור טור טור טור ).).).). íéîcä :øîBà äãeäé éaø המעות מסכום – ÇÄÀÈÅÇÈÄÄÄ
לו . מכר מה לדעת יכולים אנו  למוכר הלוקח øîàששילם ?ãöékÅÇÈÇ

Bì:לשמעון ראובן  –òeãé øácä ;æeæ íéúàîa Ccîö éì øëîÀÙÄÄÀÈÀÈÇÄÇÈÈÈÇ
æeæ íéúàîa ãîvä ïéàL.המכירה בכלל  הבקר  אף ובודאי – ÆÅÇÆÆÀÈÇÄ

äéàø íéîcä ïéà :íéøîBà íéîëçå,הבקר את אף לו  שמכר – ÇÂÈÄÀÄÅÇÈÄÀÈÈ
לו  מכר ולא לו , נתנם במתנה שמא מרובים, דמים לו שנתן מה שכן

למה  ראיה, הדמים אין  ואם שואלים: בגמרא בלבד. הצמד את אלא
שאם  היא ההלכה והרי אונאה, משום המקח שבטל  אומרים, אין 
ג-ד)? ד, מציעא בבא (עיין  מקח בטל  שתות, על  יתיר האונאה

כגון  טועה, שהדעת בכדי  שהיא בטעות אלא אונאה שאין ומשיבים,
הלוקח, היה שסבור  זוזים, בשמונה זוזים ששה ששווה חפץ הלוקח

המקח. בטל הלכך  טעות, מקח כאן  והרי שמונה, שווה החפץ שאמנם
צמד שקנה כגון טועה", הדעת שאין  "בכדי הוא ההפרש  אם אבל 

שהלוקח  אומרים, אנו אלא אונאה, כאן  אין זוז , במאתיים זוז  ששוויו 
במתנה. ההפרש את למוכר נתן  ודאי

i y y m e i
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äåéìk úà øëî àG ,øBîçä úà øëBn היינו מבואר: בגמרא – ÇÅÆÇÂÈÇÆÅÈ
ליתן  כדי  החמור על שמניחים השק כגון למשא, העשויים הכלים

והמרדעת, האוכף כגון לרכיבה, העשויים כליו אבל  המשא; את בתוכו
החמור; עם åéìkמכורים øëî :øîBà éãnä íeçð כליו כל – ÇÇÈÄÅÈÇÅÈ

מחלוקתם  טעם לרכיבה. העשויים בין  למשא העשויים בין החמור , של
ולא  עומד לרכיבה חמור סתם סובר: קמא שתנא בגמרא, מבואר

למשא  העשויים כליו את מכר  לא סתם, חמור המוכר הלכך  למשא,
למשא  חמור סתם סובר: המדי  ונחום לרכיבה, העשויים אותם אלא

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéøeëî ïðéà íéîòôe.ãöék?åéìò åéìëå åéðôì øBîç äéä,Bì øîàå:äæ CøBîç éì øBëî–ïéøeëî åéìk éøä; §¨¦¥¨§¦¥©¨¨£§¨¨§¥¨¨¨§¨©§¦£¨¤£¥¥¨§¦
àeä CøBîç–ïéøeëî åéìk ïéà. £¨¥¥¨§¦

‚øBîçä úà øëBnä–çéqä úà øëî.äøtä úà øëî–dða úà øëî àG.ätLà øëî–dìáæ øëî. ©¥¤©£¨©¤©§¨¨©¤©¨¨¨©¤§¨¨©©§¨¨©¦§¨
øBa øëî–åéîéî øëî.úøek øëî–íéøBác øëî.CáBL øëî–íéðBé øëî.Bøáçî CáBL úBøt ç÷Blä– ¨©¨©¥¨¨©©¤¤¨©§¦¨©¨¨©¦©¥©¥¨¥£¥

äðBLàø äëøa çéøôî.úøek úBøt–GL ìèBðñøñîe ïéìéçð äL.Lác úBlç–úBlç ézL çépî.õB÷ì íéúéæ ©§¦©§¥¨¦¨¥©¤¤¥§¨§¦¦§¨¥©§©©¦©§¥©¥¦¨
–úBiôBøâ ézL çépî. ©¦©§¥§¦
„Bøáç äãN CBúa úBðìéà éðL äðBwä–ò÷ø÷ äð÷ àG äæ éøä.øéàî éaøøîBà:ò÷ø÷ äð÷.eìécâä–àG ©¤§¥¦¨§§¥£¥£¥¤¨¨©§©©¦¥¦¥¨¨©§©¦§¦

:äøéëî úòùá åéìò åéä åìéôàå éåàùî.df jxeng:åéìë íò àåäù úåîë òîùî.`ed jxengøåîç øëåîë éåäå .éì åúåà øåëî ,àåä êøåîç åì ìàåùë éåä
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äøéëî úòùá åéìò ïä åìéôàå íéøåëî åéìë ïéàå ,íúñ

bbbb.giiqd z` xkn xengd z` xkendéàãå àìà ,éðäî éàîì ïåúàä áìçã .êì øëåî éðà ä÷éðî øåîç åì øîàù ïåâë äì é÷åî àøîâáå .øåîç ìù åðá
:äéì øîà÷ äáìçå äøôå ,úãîåò äáìçì äøôã ,äðá úà äð÷ àì êì øëåî éðà ä÷éðî äøô øîàã àôéñå .äéì øîà÷ äðáå àéä.dty` xknäåáâ íå÷î

:åéúåîäá ìáæ íù çéðäì ìéâøù ,øúåé åà íéçôè äùìù ÷åîò åà ,øúåé åà íéçôè äùìù.einin xkn xea xknäìò ïðáø éâéìôå .àéä äàãéçé ïéúéðúî
:íéîëçë äëìäå .åéîéî øëî àì øåá øëî éøîàå.jaey zexit gweld:äðùä ìë íéðåéä åãìéù äî.gixtn:ç÷åìä.dpey`x dkixaìëå .øëåîì äðçéðéå

:åçøáé àìù íîàì àúååöì úåéäì éãë íîà íò ïçéðîå .äëéøá ïééåø÷ úåãìå éðù.zxeek zexitç÷åìä ìèåð .äðùä úàæ úøååëä ïî íéãìåðä íéøåáã
.òåøâ ïåøçà ïåøçàå ,íéáåùç íä íéðåùàøäù .åìù úøååëä êåúì ïñéðëîå úøååëä ïî íéàöåéä íéðåùàøä íéøåáãä úåãìååî úåøåáç äùìù ,íéìéçð äùìù

:íìåòì ïëå .úøååëä áùééúúù éãë úåáàä íò åøáçúéå åìãâéù éãë ,øëåîì úçà çéðîå úçà ìèåð øîåìë ,ñøñî êìéàå íùîå.yac zelgíò ùáãä
:úåìç úåìç éåùò íéáøåòî ãçé äåòùä.zelg izy gipn:íéîùâä úåîé ìë íäî íéøåáãä íéñðøôúîù.zeitexb:çîåöå øæåçå .íéôðò

cccc.zepli` ipy dpewd:åéúåáéáñ ììë ò÷ø÷ äð÷ àì ,àîúñ.elicbd:íéôðòä åáéçøä.dtyi `l÷éæî íäìù ìöäù ô"òà ò÷ø÷ä ìòá íúåà úåøëé àì

`xephxa yexit

העשויים  הכלים שכן  כליו, כל  את מכר סתם חמור  המוכר הלכך  עומד,
למשא. אף עשויים והמרדעת, האוכף כגון  nw`.לרכיבה, `pzk dklde

על משא של  הכלים היו  אפילו  קמא תנא שלדעת מבואר  במפרשים
העשויים  הכלים ואילו  החמור , עם מכרם לא המכירה, בשעת החמור

עם  הם מכורים המכירה, בשעת החמור על  אינם אפילו לרכיבה,
טובטובטובטוב").").").").החמור  יום יום יום יום  ו ו ו ו """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  øîBà:((((עייןעייןעייןעיין äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

ïéøeëî ïðéà íéîòôe ïéøeëî íéîòt עם החמור של כליו  – ÀÈÄÀÄÀÈÄÅÈÀÄ
åéìëåהחמור . åéðôì øBîç äéä ?ãöékBì øîàå ,åéìò– ÅÇÈÈÂÀÈÈÀÅÈÈÈÀÈÇ

החמור : לבעל  ïéøeëîהלוקח åéìk éøä ,äæ CøBîç éì øBëî– ÀÄÂÈÆÂÅÅÈÀÄ
ואמר: df,שהואיל  jxeng;שעליו הכלים עם שהוא כמו משמע: הרי

:el xn` m` la`àeä CøBîç אותו מכור  הוא, חמורך אם כלומר: – ÂÈ
ïéøeëîלי , åéìk ïéàשאלה בלשון ואמר שהואיל  –,("?`ed jxeng") ÅÅÈÀÄ

מכורים, כליו אין  הלכך  בלבד, לחמור  אלא התכוון שלא אומרים אנו 
המכירה. בשעת עליו הם dcedi.אפילו  iaxk dkld oi`e

ג ה נ ש מ ר ו א ב

øBîçä úà øëBnä, האתון החמורה, את כלומר –çéqä úà øëî ÇÅÆÇÂÈÇÆÇÀÈ
האתון. של בנה –dða úà øëî àG ,äøtä úà øëî את – ÈÇÆÇÈÈÈÇÆÀÈ

ללוקח: המוכר שאמר בכגון  כאן  שמדובר מבואר, בגמרא העגל .

שאין  בחמורה, הלכך  לך , מוכר  אני  מניקה פרה או  מניקה חמורה
בזה  לומר  נתכוון  שבוודאי  אומרים אנו לחלבה, אותה קונה אדם

ששנינו: וזהו בנה, את לו  שמוכר מניקה", "חמורה `zשאמר  xkend
;giiqd z` xkn xengdהרי "מניקה", שאמר  פי  על אף בפרה, אבל 

שנינו : לפיכך לחלבה, שמכרה לומר xknאפשר `l ,dxtd z` xkn"
,"dpa z`ätLà øëî, הזבל כינוס מקום –dìáæ øëî את – ÈÇÇÀÈÈÇÄÀÈ

שם. המכונס åéîéîהזבל  øëî ,øBa øëî,ברם בו ; המכונסים – ÈÇÈÇÅÈ
חולקים חכמים אבל  היא, יחיד  דעת שמשנתנו אמרו, (ziixaa`)בגמרא

מימיו . מכר  לא בור, מכר ואומרים: זו , דעה minkgkעל dklde רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

י י י י ).).).). כז כז כז כז ,,,, מכירה מכירה מכירה מכירה  כמשנתנו הל הל הל הל '''' הלכה פוסקים טורטורטורטור).).).).ויש  øëîÈÇ((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם ;;;;
íéðBé øëî ,CáBL øëî .íéøBác øëî ,úøek הכוורת שעיקר – ÇÆÆÈÇÀÄÈÇÈÈÇÄ

היונים. הם השובך ועיקר הדבורים Bøáçîהם CáBL úBøt ç÷BläÇÅÇÅÈÅÂÅ
בשובך . השנה כל שיוולדו הגוזלות את שקנה –äëøa çéøôîÇÀÄÇÀÅÈ

äðBLàø גוזלות של  הראשון  הזוג את למוכר  הלוקח מניח כלומר  – ÄÈ
שהרי יברחו , שלא להורים צוות שיהיו  כדי המכירה, לאחר  שיוולדו

עיכב  זו שנה של  ראשונה בריכה גם הסתם מן  ולכן מכר , לא שובכו 
השובך של  קיומו שזהו  השובך, úøek((((רשברשברשברשב""""םםםם).).).).עם úBøt הלוקח – ÅÇÆÆ

בכוורת, השנה כל להיוולד  העתידות הדבורים GLאת ìèBðäL ÅÀÈ
ïéìéçð היוצאים דבורים של ראשונות מחנות שלוש הלוקח מקבל – ÀÄÄ

כוורתו, לתוך ומכניסן הכוורת, ואילךñøñîeמן שמכאן  כלומר  – ÀÈÅ
אחד ונחיל  נוטל הוא אחד נחיל לסירוגין : היינו בסירוס, הלוקח נוטל 

הכוורת את ליישב כדי למוכר, מניח ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););הוא רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

(בגמרא): מפרשים יוסיפו qxqneויש  שלא הדבורים, את המוכר –

דבש . בעשיית שיעסקו  כדי azek:ללדת, m"anxdשובך פירות המוכר 
קנה, – לחברו  כוורת mlerl,ופירות `a `ly xac xken df oi`eלפי

מוכר הוא אלא לכוורת, שיבוא דבש  או  שיוולדו יונים מוכר  שאינו 
המים  אמת כשוכר הוא שהרי לדבשה, כוורת או לפירותיו  שובך 

זה  שובך הקנה זה כך בה, שיצוד  מה בכל נהנה שהוא מחברו ,
לפירותיו "... אילן  שמוכר  כמו  ט ט ט ט ););););לפירותיו  כגכגכגכג,,,, מכירהמכירהמכירהמכירה ומפרש((((הלהלהלהל''''

טפלים  פירותיהם לגבי והכוורת שהשובך שכיון  משנה", "כסף בעל 
וכוורת  שובך כמוכר  זה הרי  כך, כל  שווים אינם הסתם שמן  הם,
כמוכר אינו השדה, לגבי  טפלים שהם שדה פירות אבל לפירותיהם,

כן . שיפרש עד לפירותיו Lácדקל  úBlç הלו חלות – מחברו קח ÇÀÇ
שבכוורתו , úBlçדבש ézL çépî חלות שתי  הלוקח משאיר  – ÇÄÇÀÅÇ

הגשמים. בימות הדבורים לפרנסת בכוורת, õB÷ìדבש íéúéæ– ÅÄÈ
לקצצם, כדי  זיתים אילני  מחברו úBiôBøâהלוקח ézL çépî– ÇÄÇÀÅÀÄ

מפרשים: ויש  ויגדלו. שיחזרו  כדי אילן , בכל  ענפים שני הלוקח משאיר 
לקרקע סמוך האילנות מן  `mitexb,מניח ipy וקוצץ טפחים, שני כלומר 

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

y c e w z a y
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úBðìéà éðL äðBwä– סתם –àG äæ éøä ,Bøáç äãN CBúa ÇÆÀÅÄÈÀÀÅÂÅÂÅÆ
ò÷ø÷ äð÷.ופירותיהם הם אלא לו  מכר שלא להם, וסביב תחתיהם – ÈÈÇÀÇ

ò÷ø÷ äð÷ :øîBà øéàî éaø;שמסביבם –.xi`n iaxk dkld oi`e ÇÄÅÄÅÈÈÇÀÇ
eìécâä,הענפים ופשטו  גדלו  אם –ätLé àG אותם יכרות לא – ÄÀÄÀÇÆ

מכר ולא שהואיל לקרקע, מזיק שלהם שהצל פי  על  אף הקרקע, בעל 

כל האילנות של  צרכם לכל קרקעו  לו  ששיעבד  נמצא הקרקע, את לו 
קיימים. שהם òæbäזמן  ïî äìBòäå למעלה הגזע מן והצומח – ÀÈÆÄÇÆÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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–ílëa eëæ.øbä éñëða ÷éæçnä,÷éæçääãOa–ílëa ÷éæçä.äãOä úà Léc÷nä–ílk úà Léc÷ä. ¨§ª¨©©£¦§¦§¥©¥¤¡¦©¨¤¤¡¦§ª¨©©§¦¤©¨¤¦§¦¤ª¨
ïBòîL éaøøîBà:äãOä úà Léc÷nä–äî÷Mä ïcñ úàå ákønä áeøçä úà àlà Léc÷ä àG. ©¦¦§¥©©§¦¤©¨¤¦§¦¤¨¤¤¨©ª§¨§¤©©©¦§¨

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡äðéôqä úà øëBnä–dúBà ïéâéäðnä ìk úàå ïéâBòä úàå ñpä úàå ïøzä úà øëî;àG øëî àG ìáà ©¥¤©§¦¨¨©¤©Ÿ¤§¤©¥§¤¨¦§¤¨©©§¦¦¨£¨¨©

íéãáòä úà,ïéôeöønä úà àGå,úà àGåé÷ézðàä.Bì øîàL ïîæáe:dëBúaM äî ìëå àéä–ïéøeëî ïlk éøä. ¤¨£¨¦§¤©©§¦§¤¨©§¦¦¦§©¤¨©¦§¨©¤§¨£¥ª¨§¦
ïBøwä úà øëî–úBãøtä úà øëî àG;úBãøtä úà øëî–ïBøwä úà øëî àG.ãîvä úà øëî–àG ¨©¤©¨¨©¤©§¨¨©¤©§¨¨©¤©¨¨©¤©¤¤
ø÷aä úà øëî;ø÷aä úà øëî–ãîvä úà øëî àG.äãeäé éaøøîBà:ïéòéãBî íéîcä.ãöék?Bì øîà: ¨©¤©¨¨¨©¤©¨¨¨©¤©¤¤©¦§¨¥©¨¦¦¦¥©¨©

æeæ íéúàîa Ccîö éì øëî;æeæ íéúàîa ãîvä ïéàL òeãé øácä.íéîëçåíéøîBà:äéàø íéîcä ïéà. §Ÿ¦¦§¨§¨©¦©¨¨¨©¤¥©¤¤§¨©¦©£¨¦§¦¥©¨¦§¨¨
·øBîçä úà øëBnä–åéìk úà øëî àG.éãnä íeçðøîBà:åéìk øëî.äãeäé éaøøîBà:ïéøeëî íéîòt ©¥¤©£¨©¤¥¨©©¨¦¥¨©¥¨©¦§¨¥§¨¦§¦

d`̀̀̀.dpitqd z` xkend:íúñ.oxezd z` xkn:çåøä ãâðì ïøåúá ïéìåúù ïåìéå ïéîë àåä ñðäå .ñðä úà åéìò ïéìåúù äåáâ õò.oiberïéøùå÷ù ìæøá
:äðéôñä ïâòìå áëòì íéîä ÷îåòá åúåà ïé÷øåæå ìáçá åúåà.mibidpn:íéöåøù íå÷îì äðéôñä ïéëéìåî íäáù úåèåùîä åìà.oitevxníéðúåðù úåçúîà

:äøåçñä íäá.iwizp`äðúîä ììëá êðä ååä àì äðéôñä úà ùéã÷äå ïúð íà ,øëî àì øëîáã àëä áéùçã éðä ìëå .äðéôñä êåúáù àéèî÷øôä
:ììë éìèá àì êðä ìáà ,äðúîå ùã÷ä ïéðòì äãù éáâì éìèáå åäðéð éò÷ø÷î åäìåëã ìéòìã ïé÷øôã úâå úåãå øåáì éîã àìå .ùã÷ääå.zecxtúåîäá

åéäé àìù àåäå .íäá äìâòä úà íéëùåîù äìâòä ïî íéãøôðä íéöò .úåãøô ,éùøôîã úéàå .äøéëîä úòùá åá íé÷åãà ïéàù àåäå .ïåø÷ä úà úåëùåîä
:äøéëîä úòùá äá íéøåù÷.cnv:ãçé íéøååùä úà øáçîå ãîåöù ìåòä àåä.di`x mincd oi`àðåà øéæçîå äð÷ úåúùã øîàã àäåúåúùî øúåé ä

,íéúàîá .æåæ äåùù ãîö äð÷ã ïåâë ,äòåè úòãä ïéàù éãëá ìáà ,úåòè ç÷î éåäå ,êë äåùù ç÷åìä øåáñã ,äòåè úòãäù éãëá éìéî éðä ,ç÷î ìèá
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .ç÷î ìåèá ïàë ïéàå åì íðúð äðúîá ïðéøîà

aaaa.eilk z` xkn `l,éåàùî ìù íéìëá ,éâéìô éë .äøéëî úòùá åéìò íðéà åìéôà äð÷ã éâéìô àì àîìò éìåë ,úòãøîå óëåà ïåâë äáéëøì íééåùòä íéìëá
ìù íéìëä äð÷ àìå àî÷ àðúë äëìäå .åéìòù éåàùî ìù íéìëä øëî øáñ éãîä íåçðå ,åéìòù éåàùî ìù íéìëä øëî àì øáñ ÷"ú ,àé÷ñéãå ÷ù ïåâë

`xephxa yexit

e÷ìçLוכן((((טורטורטורטור).).).).בכולם ïéçàä,הירושה eëæבנכסי ,äãOa eëæ ÈÇÄÆÈÀÈÇÈÆÈ
ílëaבבור אפילו שבשדה, הדברים בכל זכה בשדה, שזכה מי  – ÀËÈ

וכן  שבה. ובשובך øbäובגת éñëða ÷éæçnä לו ואין  שמת – ÇÇÂÄÀÄÀÅÇÅ
ההפקר , מן  זכה בנכסיו , להחזיק הקודם וכל  äãOa,יורשים, ÷éæçäÆÁÄÇÈÆ

ílëa ÷éæçäוכן שבשדה. מה בכל זכה –äãOä úà Léc÷nä ÆÁÄÀËÈÇÇÀÄÆÇÈÆ
סתם, –ílk úà Léc÷ä.מקדיש הוא יפה בעין  שהמקדיש –éaø ÄÀÄÆËÈÇÄ

úà àlà Léc÷ä àG ,äãOä úà Léc÷nä :øîBà ïBòîLÄÀÅÇÇÀÄÆÇÈÆÄÀÄÆÈÆ
äî÷Mä ïcñ úàå ákønä áeøçä משדה יונקים שהם לפי – ÆÈÇËÀÈÀÆÇÇÇÄÀÈ

שדה (xnb`),הקדש  בכלל  שאינם לעיל המנויים הדברים שאר  אבל 
כדעת  מקדיש שדעת הקדש , לענין אף שדה בכלל  אינם מכר, לענין 

מקדיש, רעה בעין  המקדיש שמעון  רבי  שלדעת מבואר, בגמרא מוכר .
אמר, חכמים של שלשיטתם אלא הקדיש , לא ושקמה חרוב ואפילו 

השקמה, סדן  ואת המורכב החרוב את אלא הקדיש לא לדידם שאפילו 
הקדיש לא הדברים שאר  אבל  הקדש, משדה ויונקים (oiirהואיל

oiire ;`xnbd zpwqnk `le ,drnynke dheytk epzpyn yxtny `xephxaa
.("aeh mei zetqez"
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ללמד הן  ומוסיפות הקודם, לפרק המשך  הן פרקנו  של הראשונות המשניות חמש 
נכלל. לא ומה בהם נכלל מה מסויימים, מיטלטלים במוכר 

ëBnääðéôqä úà ø,mzq ±ñpä úàå ïøzä úà øëî,המפרש – ÇÅÆÇÀÄÈÈÇÆÇÙÆÀÆÇÅ
ïéâBòä úàå,העוגן –dúBà ïéâéäðnä ìk úàå המשוטים היינו – ÀÆÈÄÀÆÈÇÇÀÄÄÈ

;(`xnb)øëî àG ìáà,הספינה בכלל –íéãáòä úà àG– ÂÈÈÇÆÈÂÈÄ
הספינה, מלאכות את ïéôeöønäהעושים úà àGå הגדולים השקים – ÀÆÇÇÀÄ
הסחורה, את בתוכם é÷ézðàäשנותנים úà àGå.שבתוכה הסחורה – ÀÆÈÇÀÄÄ

Bì øîàL ïîæáe:ללוקח המוכר –dëBúaM äî ìëå àéä– ÄÀÇÆÈÇÄÀÈÇÆÀÈ
שבתוכה, מה וכל הספינה את לו  ïéøeëîשמוכר  ïlk éøä אף – ÂÅËÈÀÄ

והסחורה. והמרצופין  ïBøwäהעבדים úà øëî,העגלה –øëî àG ÈÇÆÇÈÈÇ
úBãøtä úà כשאינן דווקא מבואר: בגמרא בקרון; המושכות – ÆÇÀÈ

הן  הרי  לקרון, קשורות היו  אם אבל המכירה, בשעת לקרון  קשורות
המכירה. ïBøwäבכלל  úà øëî àG ,úBãøtä úà øëî אפילו – ÈÇÆÇÀÈÈÇÆÇÈ

לקרון  קשורות בהן הוא ((((טורטורטורטור),),),),היו  ולהשתמש  עליהן לרכוב ויכול יל 
קרון ãîvä((((סמ סמ סמ סמ """"ע ע ע ע ).).).).בלא úà øëîצואר על  שנותנים העול – ÈÇÆÇÆÆ

יחד , ולחברם לצמדם ø÷aäהשוורים úà øëî àGהבקר שאין – ÈÇÆÇÈÈ
אם וכן  הצמד; ãîväבכלל úà øëî àG ,ø÷aä úà øëî– ÈÇÆÇÈÈÈÇÆÇÆÆ

צמד לבקר קוראים אנשים שמקצת במקום אפילו מבואר: בגמרא
בקר, ולבקר צמד לצמד קוראים אנשים ורוב הואיל  בקר , ולצמד 

סתם, כשמכר ודווקא בקר . בכלל צמד  ולא צמד בכלל  בקר אין  לפיכך
הצמד את מכר הבקר  את מכר לחרישה, בקר שמוכר פירש  אם אבל 

ïéòéãBî((((טור טור טור טור ).).).). íéîcä :øîBà äãeäé éaø המעות מסכום – ÇÄÀÈÅÇÈÄÄÄ
לו . מכר מה לדעת יכולים אנו  למוכר הלוקח øîàששילם ?ãöékÅÇÈÇ

Bì:לשמעון ראובן  –òeãé øácä ;æeæ íéúàîa Ccîö éì øëîÀÙÄÄÀÈÀÈÇÄÇÈÈÈÇ
æeæ íéúàîa ãîvä ïéàL.המכירה בכלל  הבקר  אף ובודאי – ÆÅÇÆÆÀÈÇÄ

äéàø íéîcä ïéà :íéøîBà íéîëçå,הבקר את אף לו  שמכר – ÇÂÈÄÀÄÅÇÈÄÀÈÈ
לו  מכר ולא לו , נתנם במתנה שמא מרובים, דמים לו שנתן מה שכן

למה  ראיה, הדמים אין  ואם שואלים: בגמרא בלבד. הצמד את אלא
שאם  היא ההלכה והרי אונאה, משום המקח שבטל  אומרים, אין 
ג-ד)? ד, מציעא בבא (עיין  מקח בטל  שתות, על  יתיר האונאה

כגון  טועה, שהדעת בכדי  שהיא בטעות אלא אונאה שאין ומשיבים,
הלוקח, היה שסבור  זוזים, בשמונה זוזים ששה ששווה חפץ הלוקח

המקח. בטל הלכך  טעות, מקח כאן  והרי שמונה, שווה החפץ שאמנם
צמד שקנה כגון טועה", הדעת שאין  "בכדי הוא ההפרש  אם אבל 

שהלוקח  אומרים, אנו אלא אונאה, כאן  אין זוז , במאתיים זוז  ששוויו 
במתנה. ההפרש את למוכר נתן  ודאי
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äåéìk úà øëî àG ,øBîçä úà øëBn היינו מבואר: בגמרא – ÇÅÆÇÂÈÇÆÅÈ
ליתן  כדי  החמור על שמניחים השק כגון למשא, העשויים הכלים

והמרדעת, האוכף כגון לרכיבה, העשויים כליו אבל  המשא; את בתוכו
החמור; עם åéìkמכורים øëî :øîBà éãnä íeçð כליו כל – ÇÇÈÄÅÈÇÅÈ

מחלוקתם  טעם לרכיבה. העשויים בין  למשא העשויים בין החמור , של
ולא  עומד לרכיבה חמור סתם סובר: קמא שתנא בגמרא, מבואר

למשא  העשויים כליו את מכר  לא סתם, חמור המוכר הלכך  למשא,
למשא  חמור סתם סובר: המדי  ונחום לרכיבה, העשויים אותם אלא
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ätLé.òæbä ïî äìBòäå–BlL;íéLøMä ïîe–ò÷øwä ìòa ìL.eúî íàå–ò÷ø÷ Bì ïéà.GL äð÷äL §©¤§¨¤¦©¤©¤¦©¨¨¦¤©©©©§©§¦¥¥©§©¨¨§¨
–ò÷ø÷ äð÷.eìécâä–ätLé.ïéLøMä ïîe òæbä ïî äìBòäå–BlL.eúî íàå–ò÷ø÷ Bì Lé. ¨¨©§©¦§¦§©¤§¨¤¦©¤©¦©¨¨¦¤§¦¥¤©§©
‰äqâ äîäa Làø øëBnä–úà øëî àGíéìâøä;íéìâøä úà øëî–Làøä úà øëî àG.úà øëî ©¥Ÿ§¥¨©¨¨©¤¨©§©¦¨©¤¨©§©¦¨©¤¨Ÿ¨©¤

äðwä–ãákä úà øëî àG;ãákä úà øëî–äðwä úà øëî àG.Làøä úà øëî ,äwca ìáà–øëî ©¨¤¨©¤©¨¥¨©¤©¨¥¨©¤©¨¤£¨©©¨¨©¤¨Ÿ¨©
íéìâøä úà;úà øëîíéìâøä–Làøä úà øëî àG;úà øëîäðwä–ãákä úà øëî;ãákä úà øëî ¤¨©§©¦¨©¤¨©§©¦¨©¤¨Ÿ¨©¤©¨¤¨©¤©¨¥¨©¤©¨¥

–äðwä úà øëî àG. ¨©¤©¨¤

:íéîéé÷ íäù ïîæ ìë ïëøö ìëì åò÷ø÷ åì ãáòù ò÷ø÷ä ìòá éøä úåðìéàä ìòáì ò÷ø÷ åì ïéàã ïåéëã ,åìù ò÷ø÷ì.rfbäàåøù õøàä ïî äìòîì àåäù ìë
:äîç éðô.oiyxy:õøàä ïî äèîì ïäù ìë.elyïî àöåéä ïìéàä äñëúéù ãò ò÷ø÷ä äéáâú àîù ïðéùééçã ,ìãâéå íù åðçéðéù àìå .ïìéàä ìòá ìù

:åðôøùéå åúåà õå÷é àìà ,ò÷ø÷ éì ùéå éì úøëî úåðìéà äùìù ç÷åìä åì øîàéå ,úåðìéà äùìùë åàøééå ò÷ø÷á åúö÷î òæâä.ezn m`e:ïìéàä ùáéù
.rwxw el oi`:åîå÷îá øçà òèéì ìëåéù.rwxw dpwéãë ,åìñå äøåà àìîë ïäì äöåçå ïäéúçúå ,ïìéàì ïìéà ïéá ùéù ò÷ø÷á äð÷å .ïìéàä äãù éáéùçã

ïéáù ò÷ø÷á äð÷ æà ,äîà äøùò ùù ìò øúåé àìå úåîà òáøàî úåçô àì ïìéàì ïìéà ïéá ùéùë ,éìéî éðäå .åìù ìñä íò úåøéôä è÷ìî ãåîòì ìåëéù
:ò÷ø÷ äð÷ àì ,äîà äøùò ùùî øúåé åà úåîà òáøàî úåçô ïìéàì ïìéà ïéá ùé íà ìáà .ïøîàãë ïäì äöåçå ïäéúçúå ïìéàì ïìéà

dddd.milbxd z` xkn `l:äðéãîä âäðîë ìëä åâäðù íå÷îá ìáà ,åâäð àìù íå÷îá íéøåîà íéøáã äîá ,àéðú àúôñåúá.dpwd z` xkn.äàéøä úà
:äìù äð÷ä íù ìò úàø÷ðå
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הקרקע, האילנות;BlLמן  בעל של זה הרי  –íéLøMä ïîe– ÆÄÇÈÈÄ
הקרקע, מן למטה שהם השרשים מן באילן  שעולה ìòaומה ìLÆÇÇ

ò÷øwä הגזע מן העולה שאף מבואר , בגמרא גדל . קרקעו  שמתוך – ÇÇÀÇ
האדמה  תעלה שמא שחוששים שיגדל , להשאירו  רשאי  הלוקח אין 
ויאמר עצמו, בפני כאילן  וייראה הגזע, מן היוצא הבד את ותכסה

להלן), (כמבואר קרקע לו ויש לו  מכר אילנות ששלושה למוכר , הלוקח
אותו . יקוץ eúîאלא íàå,האילנות שני שייבשו  –ò÷ø÷ Bì ïéà ÀÄÅÅÇÀÇ

במקומם. אחרים אילנות שם ליטע שיוכל  האילנות, לבעל –äð÷ÈÈ
GLäL, מחברו סתם אילנות –ò÷ø÷ äð÷,וביניהם שתחתיהם – ÀÈÈÈÇÀÇ

אורה כמלוא להם חוצה אף mip`z)וכן  hwln)שיוכל כדי היינו  וסלו ,

סלו  עם הפירות מלקט נחשבים (xnb`),לעמוד אילנות שלושה שכן 
פחות  לא לאילן  אילן  בין  כשיש אמורים? דברים במה אילן. כשדה

על יותר ולא ביניהם, לחרוש  המחרשה ראויה שתהא אמות, מארבע
יש אם אבל  כמפוזרים; נחשבים אינם זה שבכגון אמה, עשרה שש

לא  אמה, עשרה משש יותר או  אמות מארבע פחות לאילן  אילן  בין 
קרקע xnba`).קנה `ziixa)eìécâä,האילן ענפי –ätLéרשאי – ÄÀÄÀÇÆ

ומכר שהואיל  שדהו , לתוך שהתפשטו הענפים את לקוץ הקרקע בעל 
לגידול שראוי  מה אלא לו נשתעבד לא אילנותיו , לצורך קרקע לו 

של לקרקעם מחוץ הענפים של  להתפשטותם לא אבל האילנות,
ïéLøMäאילנותיו. ïîe òæbä ïî äìBòäå מן שצומח מה וכל  – ÀÈÆÄÇÆÇÄÇÈÈÄ

השרשים, מן  בין הגזע מן  בין  בעלBlLהאילנות, של זה הרי  – Æ

גדל , מקרקעו שהרי  eúîהאילנות, íàå,האילנות שייבשו –Lé ÀÄÅÆ
ò÷ø÷ Bì.במקומם אחרים אילנות ולנטוע לחזור הוא ויכול  – ÇÀÇ

ה ה נ ש מ ר ו א ב

úà øëî ;íéìâøä úà øëî àG ,äqâ äîäa Làø øëBnäÇÅÙÀÅÈÇÈÈÇÆÈÇÀÇÄÈÇÆ
Làøä úà øëî àG ,íéìâøä בבהמה הללו  מהאברים אחד  שכל  – ÈÇÀÇÄÈÇÆÈÙ

עצמו ; בפני  ונמכר חשוב בבקר, היינו äðwäגסה, úà øëî– ÈÇÆÇÈÆ
הריאה, עם ãákäהגרגרת úà øëî àG שהקנה מפרשים, יש  – ÈÇÆÇÈÅ

הלב עם הריאה úà((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).היינו øëî àG ,ãákä úà øëîÈÇÆÇÈÅÈÇÆ
äðwä. עצמו בפני נמכר  מאלו אחד  שכל  לעיל, שבארנו מהטעם – ÇÈÆ

äwca ìáà, בצאן היינו דקה, בבהמה –øëî ,Làøä úà øëî ÂÈÇÇÈÈÇÆÈÙÈÇ
Làøä úà øëî àG ,íéìâøä úà øëî ;íéìâøä úà שכן – ÆÈÇÀÇÄÈÇÆÈÇÀÇÄÈÇÆÈÙ

חשוב, שאינו  אחר  אבר  לו  מוסיפים חשוב אבר הקונה דקה בבהמה
חשובות  שאינן  רגלים לו מוסיפים ראש, הקונה הלכך  להיפך; לא אבל 

אינו  חשוב שאבר ראש, לו  מוסיפים אין  רגלים הקונה אבל  כך , כל
אם וכן חשוב. שאינו לאבר  ãákäטפל  úà øëî ,äðwä úà øëîÈÇÆÇÈÆÈÇÆÇÈÅ

לריאה, טפל  דקה בבהמה שהכבד –øëî àG ,ãákä úà øëîÈÇÆÇÈÅÈÇ
äðwä úàלמי חשוב אבר  מוסיפים שאין לעיל , שבארנו  מהטעם – ÆÇÈÆ

הללו  הדינים שכל  ברייתא, מובאת בגמרא חשוב. שאינו  אבר  שקונה
שיש במקום אבל אלו , בדברים ידוע מנהג שם שאין במקום נאמרו

ידוע, המדינהמנהג כמנהג טובטובטובטוב").").").").הכל  יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין
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המשך בינור למס' חולין ליום רביעי עמ' ב



קסג     

      
ע"ב: יא ד         

   ,כבת שאימצה  קראשנשאה .  
כ שנדרש  אחר פסוק  מצינו  וכ ( ג יב  ב ' החתי],(שמואל ]אוריה  

    [שבע ]בת      
          ., וקשה 

       לקרוא יש  
 ו אוריה . אשת על  לו  שרמז  לקרוא יש  ,כא 

ומנותיה  תמרוקיה  את לאסתר נת  הנשי שומר    תהראי ְָֻ

.' ל ה מית  ל לתת  שפחות שבע לה  שהיו   הטעמשו ,  ִֵֶֶֶַָָ
אתה שבת של  השפחה  וכשבאה  בשבוע,  מסוי  ביו באה  שפחה  שכל  

שבת.  שהיו ידעה 

    שומר לה  היטיב במה  הגמרא מבארת .' י ה ית לט ב ְִֵַָ

: הנשי         
.כ על  נענשה  לא אנסה   ומשו משובח , מאכל  שהוא ,שמ חזיר בשר   
 האכילה קטניות מיני .כשרות חשש בה שאי ,  דניאל אצל  

שנאמר אסור, ממאכל  להנצל   זרעוני שאכלו  טז)וחבריו  א (דניאל  
[לעצמו ]   יהמ ויי אסור] המל ]מאכל   . ְְִֵֵֶ

   :הגמרא מבררת      
  בבשמי מעורב שמ .    מ עשוי  

 . בישולו     ינאנפ הוא,    ְִַַ
. לאכילה ראוי ואינו   לפיהוא    

ומצהיל ][מצהיב 
  [המל [לבית  .'ני  י ה ית אל   ִִֵֵֶַָ

    , כול את שבעל      
 . הנשי לבית בבוקר חזרה  נערה  כל  שהרי 

   .' ראיה ל  עיני      ְֵֵֶָָֹ
,שונות מאומות שהיו   כול בעיני ח נשאה  ולכ. 

          
 :הגמרא שהוא מבארת בעיניו , לחבבה  זה , בחודש  באה  היא ה ' בהשגחת 
[ חודש] ו גדול , הקור   . בו  שמתחמ לפי 

          
   כש אחשורושבאסתר   

 לטעו וכשביקש  הבתולות'], ['מכל    כדי זה  וכל  ,[' הנשי ['מכל  
לישראל . הצלה  ותבוא וישאנה , מאסתר יתירה  הנאה  לו  שיהא

    אתמ  ו עה  ל דינת והנחה  אס ר מה  את וגו ' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

תחילה  עמה . את לגלות  שתסכי לכבודה , עשה  הכל  .' ל ה יד לכבודה ְֶֶַַ
, הנשי לשאר עשה  שלא מה    ו הוסי עמה . את עשה  

עשה '], למדינות ['והנחה  לכבודה  במס  הנחה    ו הוסי  
משאת'], וית'] בשמה   לשרי מתנות שלח    

   .אסתר את נשא כבר הרי בתולות, שוב קיב מדוע לבאר הגמרא:יש  אחשורוש מבארת כשראה  
אסתר,  ע את לדעת מצליח  שאינו    . לו שתגלה  אותה  יפתה  אי,מרדכי לו    

  ,אחרת אשה  שרוצה  אסתר ותחשוש  נערות, שוב שיקב לו  יע לכ תחתיה , אחרת אשה  בעלה  שלוקח   
הועיל , לא אבל  שוב. לקבצ אחשורוש  ציוה  מיד עמה . את לו  ותגלה      כ עמה , שובאת 

   



   
  

    
    
    
   
    

   
   

   
  

  
     

  
    
    

    
   

   
     

 
   

    
   

    
    

   
    

  
    
     
    
     

    
    

  
    
   

 
    

  

d dpyn iying wxt `xza `aa zkqn

ätLé.òæbä ïî äìBòäå–BlL;íéLøMä ïîe–ò÷øwä ìòa ìL.eúî íàå–ò÷ø÷ Bì ïéà.GL äð÷äL §©¤§¨¤¦©¤©¤¦©¨¨¦¤©©©©§©§¦¥¥©§©¨¨§¨
–ò÷ø÷ äð÷.eìécâä–ätLé.ïéLøMä ïîe òæbä ïî äìBòäå–BlL.eúî íàå–ò÷ø÷ Bì Lé. ¨¨©§©¦§¦§©¤§¨¤¦©¤©¦©¨¨¦¤§¦¥¤©§©
‰äqâ äîäa Làø øëBnä–úà øëî àGíéìâøä;íéìâøä úà øëî–Làøä úà øëî àG.úà øëî ©¥Ÿ§¥¨©¨¨©¤¨©§©¦¨©¤¨©§©¦¨©¤¨Ÿ¨©¤

äðwä–ãákä úà øëî àG;ãákä úà øëî–äðwä úà øëî àG.Làøä úà øëî ,äwca ìáà–øëî ©¨¤¨©¤©¨¥¨©¤©¨¥¨©¤©¨¤£¨©©¨¨©¤¨Ÿ¨©
íéìâøä úà;úà øëîíéìâøä–Làøä úà øëî àG;úà øëîäðwä–ãákä úà øëî;ãákä úà øëî ¤¨©§©¦¨©¤¨©§©¦¨©¤¨Ÿ¨©¤©¨¤¨©¤©¨¥¨©¤©¨¥

–äðwä úà øëî àG. ¨©¤©¨¤

:íéîéé÷ íäù ïîæ ìë ïëøö ìëì åò÷ø÷ åì ãáòù ò÷ø÷ä ìòá éøä úåðìéàä ìòáì ò÷ø÷ åì ïéàã ïåéëã ,åìù ò÷ø÷ì.rfbäàåøù õøàä ïî äìòîì àåäù ìë
:äîç éðô.oiyxy:õøàä ïî äèîì ïäù ìë.elyïî àöåéä ïìéàä äñëúéù ãò ò÷ø÷ä äéáâú àîù ïðéùééçã ,ìãâéå íù åðçéðéù àìå .ïìéàä ìòá ìù

:åðôøùéå åúåà õå÷é àìà ,ò÷ø÷ éì ùéå éì úøëî úåðìéà äùìù ç÷åìä åì øîàéå ,úåðìéà äùìùë åàøééå ò÷ø÷á åúö÷î òæâä.ezn m`e:ïìéàä ùáéù
.rwxw el oi`:åîå÷îá øçà òèéì ìëåéù.rwxw dpwéãë ,åìñå äøåà àìîë ïäì äöåçå ïäéúçúå ,ïìéàì ïìéà ïéá ùéù ò÷ø÷á äð÷å .ïìéàä äãù éáéùçã

ïéáù ò÷ø÷á äð÷ æà ,äîà äøùò ùù ìò øúåé àìå úåîà òáøàî úåçô àì ïìéàì ïìéà ïéá ùéùë ,éìéî éðäå .åìù ìñä íò úåøéôä è÷ìî ãåîòì ìåëéù
:ò÷ø÷ äð÷ àì ,äîà äøùò ùùî øúåé åà úåîà òáøàî úåçô ïìéàì ïìéà ïéá ùé íà ìáà .ïøîàãë ïäì äöåçå ïäéúçúå ïìéàì ïìéà

dddd.milbxd z` xkn `l:äðéãîä âäðîë ìëä åâäðù íå÷îá ìáà ,åâäð àìù íå÷îá íéøåîà íéøáã äîá ,àéðú àúôñåúá.dpwd z` xkn.äàéøä úà
:äìù äð÷ä íù ìò úàø÷ðå

`xephxa yexit

הקרקע, האילנות;BlLמן  בעל של זה הרי  –íéLøMä ïîe– ÆÄÇÈÈÄ
הקרקע, מן למטה שהם השרשים מן באילן  שעולה ìòaומה ìLÆÇÇ

ò÷øwä הגזע מן העולה שאף מבואר , בגמרא גדל . קרקעו  שמתוך – ÇÇÀÇ
האדמה  תעלה שמא שחוששים שיגדל , להשאירו  רשאי  הלוקח אין 
ויאמר עצמו, בפני כאילן  וייראה הגזע, מן היוצא הבד את ותכסה

להלן), (כמבואר קרקע לו ויש לו  מכר אילנות ששלושה למוכר , הלוקח
אותו . יקוץ eúîאלא íàå,האילנות שני שייבשו  –ò÷ø÷ Bì ïéà ÀÄÅÅÇÀÇ

במקומם. אחרים אילנות שם ליטע שיוכל  האילנות, לבעל –äð÷ÈÈ
GLäL, מחברו סתם אילנות –ò÷ø÷ äð÷,וביניהם שתחתיהם – ÀÈÈÈÇÀÇ

אורה כמלוא להם חוצה אף mip`z)וכן  hwln)שיוכל כדי היינו  וסלו ,

סלו  עם הפירות מלקט נחשבים (xnb`),לעמוד אילנות שלושה שכן 
פחות  לא לאילן  אילן  בין  כשיש אמורים? דברים במה אילן. כשדה

על יותר ולא ביניהם, לחרוש  המחרשה ראויה שתהא אמות, מארבע
יש אם אבל  כמפוזרים; נחשבים אינם זה שבכגון אמה, עשרה שש

לא  אמה, עשרה משש יותר או  אמות מארבע פחות לאילן  אילן  בין 
קרקע xnba`).קנה `ziixa)eìécâä,האילן ענפי –ätLéרשאי – ÄÀÄÀÇÆ

ומכר שהואיל  שדהו , לתוך שהתפשטו הענפים את לקוץ הקרקע בעל 
לגידול שראוי  מה אלא לו נשתעבד לא אילנותיו , לצורך קרקע לו 

של לקרקעם מחוץ הענפים של  להתפשטותם לא אבל האילנות,
ïéLøMäאילנותיו. ïîe òæbä ïî äìBòäå מן שצומח מה וכל  – ÀÈÆÄÇÆÇÄÇÈÈÄ

השרשים, מן  בין הגזע מן  בין  בעלBlLהאילנות, של זה הרי  – Æ

גדל , מקרקעו שהרי  eúîהאילנות, íàå,האילנות שייבשו –Lé ÀÄÅÆ
ò÷ø÷ Bì.במקומם אחרים אילנות ולנטוע לחזור הוא ויכול  – ÇÀÇ

ה ה נ ש מ ר ו א ב

úà øëî ;íéìâøä úà øëî àG ,äqâ äîäa Làø øëBnäÇÅÙÀÅÈÇÈÈÇÆÈÇÀÇÄÈÇÆ
Làøä úà øëî àG ,íéìâøä בבהמה הללו  מהאברים אחד  שכל  – ÈÇÀÇÄÈÇÆÈÙ

עצמו ; בפני  ונמכר חשוב בבקר, היינו äðwäגסה, úà øëî– ÈÇÆÇÈÆ
הריאה, עם ãákäהגרגרת úà øëî àG שהקנה מפרשים, יש  – ÈÇÆÇÈÅ

הלב עם הריאה úà((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).היינו øëî àG ,ãákä úà øëîÈÇÆÇÈÅÈÇÆ
äðwä. עצמו בפני נמכר  מאלו אחד  שכל  לעיל, שבארנו מהטעם – ÇÈÆ

äwca ìáà, בצאן היינו דקה, בבהמה –øëî ,Làøä úà øëî ÂÈÇÇÈÈÇÆÈÙÈÇ
Làøä úà øëî àG ,íéìâøä úà øëî ;íéìâøä úà שכן – ÆÈÇÀÇÄÈÇÆÈÇÀÇÄÈÇÆÈÙ

חשוב, שאינו  אחר  אבר  לו  מוסיפים חשוב אבר הקונה דקה בבהמה
חשובות  שאינן  רגלים לו מוסיפים ראש, הקונה הלכך  להיפך; לא אבל 

אינו  חשוב שאבר ראש, לו  מוסיפים אין  רגלים הקונה אבל  כך , כל
אם וכן חשוב. שאינו לאבר  ãákäטפל  úà øëî ,äðwä úà øëîÈÇÆÇÈÆÈÇÆÇÈÅ

לריאה, טפל  דקה בבהמה שהכבד –øëî àG ,ãákä úà øëîÈÇÆÇÈÅÈÇ
äðwä úàלמי חשוב אבר  מוסיפים שאין לעיל , שבארנו  מהטעם – ÆÇÈÆ

הללו  הדינים שכל  ברייתא, מובאת בגמרא חשוב. שאינו  אבר  שקונה
שיש במקום אבל אלו , בדברים ידוע מנהג שם שאין במקום נאמרו

ידוע, המדינהמנהג כמנהג טובטובטובטוב").").").").הכל  יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין
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כאשר הולכים בדרך התורה והמצווה, שנקראת "תורת חיים", הרי זו הוראה לחיים, בחיים האמיתיים בעולם הבא, בעולם הנצחי, וגם 
הוראה בחיים, שיהיו חיים אמיתיים בעולם הזה.
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קפח              

            
            

        
         

          
         

        
        

   
        

         
         

        
         

        
        

        
         

     
       

        
       

        
          
         
        
         

     
         

       
         

       
        

        
       

       
         
         

           
         

          
  

       
       

         
         

     
        

        
         
         


          

         
         

         
      

       
      

          
       

         
         

  
         

         
          

          
      

        
         

         
        

         
         
        
         

      
        

        
        

         
        
        

        
         

         
        

       
        

        
          

        
         

         
         
        
        

          
     

        
        

         
          

          
        
        
          
        

   
      

         
       

        


         
        

        













































































































































































































































המשך בעמוד י

       
            
         

            
        

     
     

      
    

     
       

   
     

     
    

     
      

      
      

      
    

      
   

     
      
      

    
     
      
       
      

      
     

     
      

      
     
      

     
      
      

     
      

       
     

           
        

         
             

         
        







































































































            
           
             
               
      

     
     
        
       
       
       
       
     

   

       
       
     
       
     
      

      
      
     
     

  

      
     
       
     
      
       

     
      
      
     
       
       

    
      
       
       
       
     
      
              
             
              

            
             
             
            
                           
                              

                             
                                

                         
                          
                               
                              
                             
                             
                           

                          
































































































































      
        

       
        
        

     
       

      
     

       
      

      
       

      
        

       
       

     
         

       
        

         
      

      
     

     
        
       
       

      
































































קפט        
            
         

            
        

     
     

      
    

     
       

   
     

     
    

     
      

      
      

      
    

      
   

     
      
      

    
     
      
       
      

      
     

     
      

      
     
      

     
      
      

     
      

       
     

           
        

         
             

         
        







































































































            
           
             
               
      

     
     
        
       
       
       
       
     

   

       
       
     
       
     
      

      
      
     
     

  

      
     
       
     
      
       

     
      
      
     
       
       

    
      
       
       
       
     
      
              
             
              

            
             
             
            
                           
                              

                             
                                

                         
                          
                               
                              
                             
                             
                           

                          
































































































































      
        

       
        
        

     
       

      
     

       
      

      
       

      
        

       
       

     
         

       
        

         
      

      
     

     
        
       
       

      






























































       חולין. פרק שביעי - גיד הנשה דף צה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות



קצ
       

          
         

          
          
    
   

     
     

    
     

    
   

     
     

    
     
      

    
      

   
     
    

    
  

     
     

      
       

     
     

    
       

     
     

       
     

   
     

       
      

    
     

    
        
     

    
     
     
      
       
      

     
     

       
      

    
     

                       
                    

                    
                         

                 
                

































































































































               
             
               
            

     
      
     
      
      



       
       

      

    

    
     
       
       
         
       
        
     

    

     
        

   

     
    

      
     
       

        
  





































































      
       

        
      

      
      

      
     

         
        
       

      
        
        

      
        

   
      

       
     

      
        

       
            

             
              

             
                

               
             

                
              

              
            

                
              
                 
             

                
          



















































































       חולין. פרק שביעי - גיד הנשה דף צה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י



קצי               

          
       

          
          

         
         
        
         
         

         
        

     
           

        
       
        

          
       

         
         

  
       

        
           

      
        

        
           
         
         
        
       

 
         

       
          

         
        
          

       
          

          
          

        
         

         
         

        
           

         
         
            
           

 
         

         
            

        
       

          
       

         
         

         
       

          
          

          
       

           
         

          
        
         

   
           


         

          
           

       
          

         
    

          
        

         

          
         

       
       

         
         
            
         

         
           

         
       

         
        

        
          
 

       
        

          
           

        
          

           
          

          
          

          
           

      
          













































































































































































































































המשך בעמוד ריח



קצב
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המשך בינור למס' חולין ליום שישי עמ' נ

אגרות קודש

]ל' שבט תשכ"ב[

לכתבו אודות הנוער שהאם אינה יהודי' - הנה הדין ברור שהולך אחר האם, ובמילא גם אסור 

ללמדם תורה )מלבד ע"ד ז' מצות דבני נח(. ומה שאולי חשוב עוד יותר - קליטתם במסגרת ארגון נוער 

)ואפילו אם לפעמים  דבנ"י עלולה ביותר וביותר להביא לטמיעתם ח"ו בקהל בנ"י - מבלי כל גרות 

יזכירום עד"ז(. ההסברה - ללמדם ולחכות בשאלת הגרות עד י"ח שנה - פשוט שאינה מתירה האיסור 

הנ"ל ולא מבטלת כלל חשש הנ"ל. - נוסף על שבענין גרות קובע רק גיל י"ג שנה.



קצד   


             

              
           

             
ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

סב סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

 
   עם לרשותֿהרבים לצאת מותר  -

ראש  כיסוי לצורך  הנעשית מטפחת או  (שייט "ל ) פאה
וזקן  לפיאות הדין  והוא בראשו , שיער  שיש למי גם -

.מלאכותיים 
   להסתרת רק אינה הפשתן  נתינת -

כתכשיט  דינה ולכך  להתנאות, אלא - .המום

 
שג.505) סי ' להלן שיתבאר כפי 
הלשון 506) דיוק  נתבאר ושם יב , סעיף  על לעיל כמבואר

וכיון  שבשו"ע , חטטין' 'בעלי  במקום הקרחה' 'בעלי 
על  לעיל (ראה המהדו"ב  לפי  גם מותר כתכשיט  שנחשב 
שעל  זמני  בדבר שהחמיר המהדו"ב  ע "פ  הספק  יח  סעיף 

המכה).
די507) מוקצה איסור בהם יהיה שלא מנת על נז, סעיף 

להניחו  שחשבו או אחת, פעם ראשם על זה שער שהניחו
בהוצאה  להתירו כדי  אמנם לכך, שייחדוהו או בשבת,
יום  מבעוד מעשה בהם עשה כן אם אלא אוסרין יש  בשבת
כפשתן  (שלא במשיחה וכרכן לנוי  שצבען כגון לכך להכינם
בהם  לעשות צריך שאין סי "ח ) (דלעיל המכה שעל וצמר
חוששים  שלא משמע  וכאן עליו, מוכחת שמכתו - מעשה

לכך).

•
          

בשעת „ אבל האחרונה כסברא להחמיר העולם מנהג
לסמוך  יש לתקן מצויים ציצית שאין במקום כגון הדחק 

עיקר: כן כי  הראשונה סברא על

אין ‰ עבים שהחוטין ומחמת עניבה כדי  שצריך מקום כל
כשר  עניבה כדי  בהם היה בינונים היו ואלו לענבן יכול
היה  שאז מחמת כשרים היו כך כל עבים היו לא דאלו כיון
עבים  ג"כ כשהם עכשיו לפסלם שאין כ"ש עניבה כדי בהם

יותר: וניכרים

Â שצריך אומרים יש עניבה כדי  להשתייר שצריך מקום כל
עניבה  כדי  ישתייר הענף  ומן שלם הגדיל כל להשתייר
ולא  בגדיל כרוכים שהם במקום נפסקו אם שאפילו וי "א
הכנף  מן שיוצאים מקום עד שנפסקו ממקום בהם נשתייר
ולסברא  כשר עניבה כדי  אלא הגדיל התחלת דהיינו
החוטין  כל נפסקו אפילו ב ' סעיף  שבראש הראשונה
ומכל  כשר עניבה כדי  אלא מהם נשתייר ולא בגדיל הכרוכין
כריכות  קצת ממנו יתיר שנשתייר גדיל מקצת באותו מקום
ג' הגדיל מן נשתייר אם כגון מעט  ענף  ג"כ בו שיהיה כדי 
שיהיה  כדי  אחת חוליא ויניח  חוליות ב ' ממנו יתיר חוליות
להצריך  להחמיר העולם ומנהג ענף  שלישי  ושני  גדיל שליש
הראשונה  כסברא הגדיל מן היוצא הענף  מן עניבה כדי 
שאין  במקום כגון אחר בענין אפשר אי  אם אבל זה שבסעיף 

מקום  ומכל האחרונה סברא על לסמוך יש מצויים ציצית
בהם  יצא לא וגם להקל ברכה דספק  אלו ציצית על יברך לא

הרבים: לרשות בשבת

Ê הטיל שכבר לאחר משזירתו שנתפרק  חוטין מח ' חוט  כל
ב ' ונעשה החוט  אורך כל שנתפרק  בין בבגד הציצית את
עומד  ומקצתו החוט  מקצת אלא נתפרק  שלא בין חוטין
לכן  שזורים אינם אם פסולים שהציצית כיון בשזירתו עדיין
כאלו  משזירתו שנתפרק  מקצתו או החוט  אותו רואים אנו
ודינו  הציצית מן לגמרי  נפסק  מקצתו או החוט  אותו היה
יש  שבכאן אלא לעיל שנתבאר החוטין מקצת נפסקו כדין
ב ' סעיף  דלעיל הראשונה כסברא לנהוג ויש יותר להקל
חוטין  מד' ואחד אחד מכל שזור נשתייר לא אם שאפילו
שחוטי שאומר מי  שיש מפני  כשר עניבה כדי  אלא הארוכים
משאלו  יותר כאן להקל יש לכן כלל שזירה א"צ  הציצית

ממש: פסוקים היו

בציצית : הפוסלים  דברים  יב  סימן

*
זו ‡ מעכבות הן ולפיכך הן אחת מצוה הציצית ארבעת

אינה  ציצית הד' כל בטלית שאין זמן שכל זו את
חייב  הרבים לרשות בשבת בה והיוצא כהלכתה מצוייצת
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קצה    

הם  והרי  מצוה בהם אין בה התלוים שהציצית לפי  חטאת
לגבי בטלים אינן לטלית מחוברין שהן ואע "פ  כמשאוי 
עד  עליהם ודעתו בעיניו חשובים שהם מפני  הטלית
ע "י ציצית הד' כל נפסלו ואפילו ציצית הד' כל שישלים
אותן  אעפ "כ עניבה כדי  בהם נשתייר שלא החוטין פסיקת
חשובים  הם עדיין נפסקו שלא שלמים שנשתיירו החוטין
אע "פ  ולכן אחרים חוטין עוד עליהם להוסיף  ודעתו בעיניו
הם  והרי  הטלית לגבי  בטלים אינן לטלית שמחוברים
ולא  הטלית מנוי  לא אינן פסולים הם שעכשיו כיון כמשאוי 
אם  אבל כלל בהם צורך לטלית אין שהרי  הטלית מתשמישי 
אפילו  בהם נשאר ולא ציצית הד' שבכל החוטין כל נפסקו
נשתיירו  ולא נפסקו מהם וקצת שלם שיהיה ארוך אחד חוט 
להם  ואין פסולים הם הציצית שכל בענין עניבה כדי  בהם
לפיכך  תחתיהם אחרים ציצית לעשות צריך הוא אלא תקנה
בטלין  לכן לכלום בעיניו חשובין הפסוקים חוטין אלו אין
לרשות  אפילו בהם לצאת מותר ולפיכך הטלית לגבי  הן
דאם  בציצית חייבת שאינה [שאולה] טלית היא אם הרבים
בלא  כנפות ד' בו שיש בטלית להתלבש אסור הרי  כן לא

ח : סי ' כמ "ש ציצית

*
 לרשות בה לצאת מותר כהלכתה מצוייצת שהיא טלית

קטן  הטלית בין תכלת לנו שאין הזה בזמן אפילו הרבים
לאו  שלילה ואע "פ  בלילה בין ביום בין גדול הטלית בין
הבגד  מנוי  הם הכשרים שהציצית מפני  הוא ציצית זמן
כמשאוי זה אין לפיכך בה וכיוצא האימרא כמו ותכשיטיו
כדרך  שלא כתפו על לו מונחת הטלית תהא שלא יזהר רק 

שם: עיין ל[ה] סעיף  ש"א סי ' כמ "ש בחול לבישתה

הרבים ‚ לרשות יוצא כשהוא הציצית את לבדוק  צריך אין
אותן  שמעמידין מפני  היום באותו בדקום כבר אם

שם: עיין ח  בסימן שנתבאר כמו בחזקתן

הרבים „ ברשות עומד כשהוא בשבת לו נודע  אם
בין  לפשטו צריך התורה מן פסול הוא שעליו שהטלית
בשוק  ערום עומד ישאר ואפילו גדול טלית בין קטן טלית
שנאמר  שבתורה תעשה לא את דוחה הבריות כבוד שאין
סי ' בי "ד (ועיין ה' לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין
קטן  טלית הוא אם בחול היה אם אבל כאן) הדין והוא ש"ג
במה  תורה של עשה מצות מבטל שהוא ואע "פ  לפשטו א"צ 
שהוא  כיון מקום מכל ציצית בלא כנפות ד' לבוש שהוא
ממילא  נדחית היא העשה אלא בידים מעשה עושה אינו
ואל  בשב  תורה של איסור את ודוחה הבריות כבוד גדול
להפשיטו  לביתו ולילך למהר צריך מקום ומכל תעשה
בבית  שהוא כגון מצוה בדבר עוסק  הוא אפילו מעליו
אבל  תורה של איסור שהוא כיון המדרש בבית או הכנסת
מלבוש  לשם אותו לובשין שאין כיון שלנו גדול בטלית
לפשטו  צריך ולכן בהפשטתו גנאי  אין א"כ מצוה לשם אלא

בשוק : אפילו

אע "פ ‰ טליתו שנפסלה ומצא הכנסת לבית ההולך
להתלבש  לו אסור טלית בלא להתפלל שמתבייש

לישב  גדול גנאי  כאן שאין כיון ברכה בלא אפילו בטליתו
קטן: גנאי  מפני  תורה של עשה דוח [ין] אין טלית בלא

*
Â ציצית להטיל יכול שהוא כיון בחול אמורים דברים במה

אבל  ועשה קום על עובר כשלובשו כן אם בטליתו
שבת  איסור מחמת ציצית להטיל יכול שאי [נו] כיון בשבת
לא  שהרי  ציצית בלא טלית ללבוש התורה מן איסור אין
שילבשנו  לאחר אלא ציצית בלא בגד תלבש לא תורה אמרה
אינו  להטיל יכול שאינו וכיון ציצית בו להטיל עשה מצות
שסופו  כיון ללובשו אסור מדרבנן מקום דמכל אלא עובר
כבוד  במקום דבריהם העמידו לא וחכמים עשה מצות לבטל
מתבייש  הוא אם לכן קטן גנאי  אלא שם אין אפילו הבריות

ברכה: בלא ללובשו יכול טלית בלא [להתפלל]

Ê שנפסלה שבת קודם ידע  כשלא אמורים דברים במה
בשבת  ללבשו אסור שבת קודם בו ידע  אם אבל טליתו

מאתמול: לתקן לו דהיה

Á אלא איסורו שאין בכרמלית כשהוא בשבת לו נודע  אם
א" פסול שעליו שהטלית העמידו מדרבנן דלא לפשטו צ 

שאינם  שלנו בטליתות ואפילו הבריות כבוד במקום דבריהם
שאין  כיון מקום מכל בהפשטתן גנאי  ואינם מצוה לשם אלא
מותר  התורה דמן שביארנו כמו מדרבנן איסור אלא כאן
גזרו  שלא וכיון בשבת ציצית בלא בטלית להתלבש
טלית  בין לחלק  רצו לא בכרמלית הטלית את  להפשיט 

בכרמלית: בגד שום מעליו לפשוט  צריך ואינו לטלית

Ë במקום הוא אם ציציותיו לו שנפסלו בחבירו הרואה
לביתו  שיבא עד לו יאמר לא מעליו לפשטו שיצטרך
מקום  ומכל שוגג מאיסור יפרישנו לא הבריות כבוד דמשום
לו  יאמר ושם במהרה לביתו שיבא לו לקרוא  הוא צריך
לפשטו  צריך שאין במקום הוא אם וה"ה מעליו שיפשיטנו
מעליו  לפשטו לביתו ולילך למהר שצריך בענין רק  מעליו
לביתו  שילך לו לומר הרואה צריך למעלה שנתבאר דרך ועל

מעליו: יפשיטנו ושם במהרה

בשבת : ציצית  דיני יג  סימן

*
בני‡ אל דבר שנאמר פסול בבגד ציצית שהטיל נכרי 

ציצית  יעשו ישראל בני  וגו' ציצית להם ועשו ישראל
נכרי : ולא הכנף  על

בני בכלל שהיא מפני  בבגד ציצית להטיל כשרה האשה
פסולות  שהנשים כמו לתפילין ציצית מדמין ויש ישראל
בסי ' כמ "ש בהנחתן חייב [ות] שאינ[ן] מפני  [תפילין] לכתוב 
שאינן  מפני  בבגד ציצית להטיל פסולות הם כך  ל"ט 
להטיל  פסול קטן אף  דבריהם ולפי  ציצית. במצות חייב [ות]
לו  ואומר גביו על עומד הגדול אם ואפילו בבגד ציצית
כשר  והשזירה הטוויה אבל ציצית מצות לשם שיעשה
כסברא  והלכה הכל לדברי  לכתחלה אפילו וקטנים בנשים
כסברא  לכתחלה ליזהר טוב  מקום ומכל הראשונה

האחרונה:
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קצו   

שלא ‚ פירוש בכוונה שלא בבגד ציצית ישראל הטיל אם
הם  דכשרים שאומר מי  יש ציצית מצות לשם נתכוין

לפס  הכתוב  הוצרך למה כן אומר אתה אי  שאם את מפני  ול
לשם  מתכוין אינו נכרי  שהרי  בבגד ציצית יטיל שלא הנכרי 
ציצית  ישראל הטיל שאם אומרים יש אבל ציצית מצות
את  לפסול הכתוב  הוצרך ולא פסולים כוונה בלא בבגד
לו  ואומר עמו ומסייע  גביו על עומד ישראל אם אלא הנכרי 
מקום  ומכל הלכה. וכן פסולים אפ "ה ציצית לשם שיעשה
מצוייצת  אחרת טלית לו שאין [כגון] הדחק  בשעת
ולחזור  הציצית להתיר לו אפשר אי  וגם (כהלכתה)
על  לסמוך יש שבת שהוא כגון בכוונה בטלית ולהטילם
דברכות  עליה יברך לא אבל זו טלית וילבש הראשונה סברא

מעכבות: אינן

מלהטיל „ פטור מצוייצת שאינה טלית מחבירו השואל
לא  אבל שלך כסותך שנאמר יום שלשים כל ציצית בה
ציצית  בה להטיל חייב  שלשים לאחר אבל אחרים של
להיות  צריכים יום שלשים ואלו כשלו שנראה מפני  מדרבנן
ושאלה  וחזר יום ל' תוך להבעלים החזירה אם אבל רצופים
השניה: משאלה יום הלמ "ד מונה אלא מצטרף  אינו ממנו

*
עליו ‰ ולברך יום שלשים תוך ציצית בה להטיל רוצה אם

פטור  שהוא ואע "פ  לבטלה ברכה ואינה בידו הרשות
מברכין  שהנשים כמו להתעטף  וצונו לומר יכול הדבר מן
י "ז  בסי ' שיתבאר מטעם מהם פטורות שהן המצות כל על

ע "ש:

Â מיד עליו לברך חייב  מצוייצת טלית מחבירו השואל
שאי וכיון עליו שיברך לו השאילו דהכי  דאדעתא משום
סהדי אנן שאולה טלית על המחוייבת ברכה שיברך אפשר
לברך  לו אפשר אי  ואם המועיל בלשון המשאיל דנתכוין
מנת  על במתנה שלו היא הרי  שלו היא א"כ אלא עליו

להחזיר:

Ê כגון ציצית למצות המיוחדת בטלית אמורים דברים במה
לא  ודאי  דבזה כנפות ארבע  שקורין מה או גדול טלית
הוי ולכן עליו ולברך המצוה לעשות כדי  אלא לו מקנה
המשאיל  אבל להחזיר מנת על במתנה לו נתנה  כאלו
מלבוש  דרך אותו לובש שאדם כנפות ד' של מלבוש לחבירו
מפני ציצית בו שמטיל אלא ציצית מצות לשם ולא בעלמא
דאין  משום עליו לברך צריך השואל אין כנפות ד' בו שיש
נתנה  כאלו דהוה שנאמר מצוה לשם שהשאילו בירור לנו
השאילו  בעלמא למלבוש דשמא להחזיר מנת על במתנה לו

לעיל: שנתבאר כמו בידו הרשות לברך ירצה אם אבל

Á או לדוכן לעלות כדי  מצוייצת טלית מחבירו השואל
אם  התיבה לפני  לירד או תורה בספר לקרות לעלות
א"כ  ציצית מצות לשם לובשו שהשואל יודע  המשאיל

לו  נתנה כאלו והוי  עליו שיברך השאילו דהכי  אדעתא
ברכה  השואל עליו מברך ולכן להחזיר מנת על במתנה
המשאיל  בדעת אין אם אבל ממש שלו היתה כאלו מחוייבת
שאינו  סובר שהוא רק  ציצית מצות לשם לובשה שהשואל
דהוי לומר עלינו אין א"כ הציבור כבוד מפני  אלא לובשו
השואל  צריך אין ולכן להחזיר מנת על במתנה לו נתן כאלו
בידו  הרשות לברך ירצה אם רק  מחוייבת ברכה עליה לברך

לעיל: שנתבאר כמו

*
Ë ואינו מדעתו שלא חבירו של בטלית להתעטף  מותר

חשש  הכא דליכא כיון גזלן דנקרא מדעת שלא כשואל
לו  ומחזירה שעה לפי  אלא בה מתעטף  שאינו קרנא כילוי 
במקום  בממונו מצוה שיעשה לאינש ליה וניחא כך אחר
צריך  מקופלת הטלית מצא דאם אלא כיס  חסרון שם שאין
יקפלנה  לא דאם מעליו שיסירנה לאחר לקפלה כן גם הוא
ואין  גזלן דנקרא מדעת שלא שואל והוה הטלית בעל יקפיד
אם  אפילו אלא דוקא הראשון [קיפולו] כסדר לקפלה צריך
ועיין  כלל לקפלו צריך אין ובשבת בכך די  אחר בענין מקפל

ש"ב : סימן

È אלא מדעתו שלא חבירו של בטלית להתעטף  התירו לא
בעל  יקפיד שמא אסור בקביעות אבל בעלמא באקראי 
במקום  אלא להתעטף  התירו לא באקראי  ואפילו הטלית
אחר  למקום מקום מאותו יוציאנה לא אבל בעלים שהניחו
הכנסת  לבית בעלים מבית או לביתו הכנסת מבית כגון
ניחא  דלא אסור משם שנטלה במקום ויניחנה יחזור ואפילו

לו: מיוחדים שאין במקום חפציו שיטלטלו לאינש ליה

‡È צריך אין מדעתו שלא חבירו של בטליתו  כשמתעטף 
נתן  כאלו דהוה לומר שייך לא כאן שהרי  עליו לברך
יודע  הטלית בעל שאין כיון להחזיר מנת על במתנה לו
שנתבאר  כמו בידו הרשות לברך ירצה אם אבל מאומה

שם: עיין ט ' ח ' ו' סעיף  לעיל

È חבירו של בתפילין בעלמא באקראי  להתלבש מותר וכן
חובת  שהתפילין מפני  עליהם לברך וצריך מדעתו שלא
יזהר  רק  דוקא שלו התפילין שיהיו צריך ואין הם הגוף 
שהונחו  ממקום יוציאן ושלא מקופלים מצאן אם לקפלם
הבאה  מצוה והוה התפילין בעל עליו יקפיד שמא שם

בעבירה:

‚È אפילו מדעתו שלא בהן ללמוד אסור חבירו של ספרים
שמא  חושש הספרים דבעל משום בעלמא באקראי 
לא  כך ובשביל משמושם מרוב  שיקרעו עד הרבה בהן יקרא
אצל  ספרים הפקיד (ואם כלום בהם שילמוד ליה ניחא

שם): עיין כ' סעיף  רצ "ב  סי ' בחו"מ  עיין חכם תלמיד

שאולה : וטלית  ונשים  נכרי שעשאן ציצית  דיני יד סימן
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קצז    
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"תמלכ לב  יביא" סק  על  היא ר  מה תאר  כמ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

 .

 רי" מה  יע)  להבי" התחיל  ר   ס ב', חלק  " ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
"'כ  אר א מינייה סק  אנ ד האמר    . ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָ

מלכת" לב  יביא" סק  על  היא ר  מה  יוע   ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
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.  " מל  ב"מק ."'כ ונא    יר"ְְְִִֶֶַָָָ
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נרי" א ה "י      . ִִֵַָ

 קס על  ב' עד ר ''ו,   ,ו הר   יוע   הה "י ְִִִֵֵַַַַַַַַָ
."עדנ  לכיְֲִַָה

 קס על  תאר  מה  יוע   יהיגה אלקינ ה' "מי ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

"'כ ל בת   רי ח , ר ת ר ה  מדר  יוע . ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
סק  על  כ''ג, ר ה  "מאז  סא  נכ" ְֲִֵַָָָָָָ

 קס על  ר ת, ח ת ר ה,  מדר  יוע)   יע "מעה : ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ
אנכי"). אלקי  אלקי , ואעידה יראל  ְְֱֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹואדרה,
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ונאוה" אני "ח רה סק  על  א ', עד קצ"א ,     ְְֲִַַַָָָָ
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 המ  ב'(עיי רק  היא ר  אבה", "ולא  סק  על    ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

 (

.ת פירה כונת " י ח  ע "פרי תב מְְְְִִִִֵֶַַַָָ

          

  

" ער ול י ינה "אני סק  על  היא ר   עיי)   ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָ

  ("לי "תחי  עני ב', רק   ו . ְְְְִִִִֶֶָָ

        

       "ה ח בד ל  על  "י יא ר   יע ִֵֵַַָָָ
ב' רק      . ֶֶ
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 קס על  ב' קנ''ח , לח , ר ת ג', חלק  זהר   יוע  הי" ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
" אי  א  ע  ִִֵַָ

 הה" התחיל  דר  , יריה יר  תרה", "ל טי מה  יְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָוע
" ההרי על  מדג  עני  רי"ב א '. רק   ו ,   , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

לתפ ה". קריאת־מע  י  ההפר  להבי" התחיל  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָדר 

  

    

      

 להבי" התחיל  ר   ס כ''ה,  סימ "דה "א רת מה  יְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹוע
בינה". ְִִֵָאמרי
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 רי" תאר  מ       על , ְְִִֵֶַַָ
." ת ח "ימני ִִֵַָָסק 

  

  

 רי"  העני תאר  מ  מעריאת־ה ער   ס ," ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ
 ."פרי "איתא  התחיל  דר  ,ְְְִִִִֵַַַָ

           

            

     

     

  

               

   

" אברה אל  וארא  ,'כ  אלקי "וידר  סק  על  תאר  מ ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

  

"הצ "וא ה סק  על  תאר  מ  . ְְְְִֵֶֶַַַָָָ

  

 קס  ס איכה, ר ה  מדר    ג מה  יוע  ה א "על  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
בכה". ֲִִָאני
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," פר ד ח קע" התחיל  דר  מה תאר  מה  יְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוע
הני   ר     . ְִֵַ

' א רק  יעקב" עפר  מנה "מי סק  על  היא ר  מה  יוע) ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

   .( 

' א רק  " יריה "יר  התחיל  דר  תרה": "ל טי מה  יְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָוע
     יליה ד ח" התחיל  בדר  . ְְְִִִִֶַַַַ
" מצרי  מאר יראל  ני לצאת    . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָ

  

     

 להבי עד", יראל  "בה התחיל  ר   ס תאר  מה  יְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוע
'עד'   ל מה          . ַַָ

" ראלי "בה התחיל  דר   יע    . ְְְִִִֵֵַַַָָ
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עם ‰Â‰(ל ) שרית כי ישראל  בחי' שנתבאר  אחר 
כנ "ל  כו ' אל  וישר  אל  שר  ונקרא כו ' אלקים
שישראל  דוקא ישראל  שמע באמרו  ק"ש פ' יובן  מעתה
בענין  למעלה מבואר  דהנה כנ "ל  ראש לי אותיות זה
פעל  שלא שראה אחר  לישראל  משה שאמר  ק "ש פ'
מלמעלה  מ "ד  המשכת בחי' שיפעלו  כדי שזהו  בקשתו 
בחי' ע"י הנ "ל  אומנתו  תורתו  כענין  בתמידות למטה
כי  להיות הוא והענין  כנ "ל  בתחלה דק"ש מ "ן  העלאת
זה  לישראל  אומר  ומהו  דוקא ישראל  שמע אומר  בק"ש
יחוד  אלקים הוי"ה יחוד  בחי' שזהו  אחד  ה' אלקינו  ה'
ולפי  הנ "ל  ודמות צלם ונוקבא דכר  ושכינתיה קוב"ה
שר  בחי' להיות הזה היחוד  תלוי זה ישראל  שבבחי'
שע"פ  והגם כו ' דוקא ישראל  שמע אומר  ע"כ  כנ "ל  אל 
בשם  שנקרא נש"י לכללות הוא זה ישראל  הפשוט 
ניצוץ  שכל  להיות אמת זה גם הנה כידוע ישראל 
שר  אל  ישר  הנקרא הוא מישראל  אחד  שבכל  האלקי
ה' על  המשתרר  דלעילא ישראל  בחי' בדוגמת והוא אל 
ניצוץ  ידמה איך  לכאורה פלא דבר  זה ואין  כנ "ל  אלקים
ישראל  לבחי' גשמי הגוף חומר  בכלי שבא האלקי
דאבי"ע  ההשתלשלות מכל  למעלה שהוא הנ "ל  העליון 
בישראל  שרשו  דלתתא זה שישראל  הוא הענין  כנ "ל 
שלפני  א"ס אור  עצמות בבחי' דהיינו  ממש דלעילא
זה  לדבר  וראיה כו ' גליפו  דגליף והחקיקה הצמצום
עלה  ישראל  רז "ל  בדברי מוצאים שאנו  ממה הוא

בבחי' עלה ששרשם ישראל  נשמות פי' במחשבה
אא"ס  עצמות בחי' שהוא הפשוטה העליונה מחשבה
ציור  בחי' משא"כ  דוקא אחת מחשבה שנקרא הפשוט 
מחשבה  נקרא לא עילאה בטהירו  גליפו  דגליף אותיות
רז "ל  שאמרו  ממה זה לדבר  ראיה ועוד  וד "ל . כו ' אחת
כו ' צדיקים של  בנשמותיהן  הקב"ה נמלך  במי במדרש
בתכלית  הפשוט  א"ס אור  עצמות נמלך  במי פי'
רצון  לו  להיות אם הפשוט  העצמי במחשבתו 
הרי  כו ' הצדיקים בנשמות כו ' וחוט  דקו  בהשתלשלות
כלולים  הצדיקים נשמות היה שכבר  בהכרח  זה לפי
שעלה  טרם הפשוטה במחשבתו  א"ס אור  בעצמות

בב  והיינו  כו ' להאציל  הנ "ל ברצונו  אחת מחשבה חי'
בחי' ודמות צלם בחי' על  שמשתרר  אל  שר  שנקרא
גם  ולכך  כו ' עילאה טהירו  שבעצמות ואלקים הוי"ה
העליונה  ממחשבה אלקי הניצוץ אור  בירידת למטה
עד  דאבי"ע ההשתלשלות ריבוי ע"י למדריגה ממדריגה
כוחו  עדיין  בו  יש ג"כ  העשיה עולם בסוף שנתלבש
בחי' דוקא ידו  על  להיות המאציל  שבעצמות ושרשו 
כו ' אלקים ה' יחוד  בחי' שהוא ושכינתיה קוב"ה יחוד 
מילתא  תליא דבדידי' דוקא ישראל  שמע אמר  ולזה
מבחי' הנשמות כל  דשורש (וכידוע הנ "ל  מטעם דוקא
שרשם  ועיקר  כו ' בבי"ע נר "נ  שנעשי' דז "א כלים ל '
כו ' דז "א ו "ק לנגד  אלף ת"ר  מספר  הן  ע"כ  עצמו  בז "א

וד "ל ): וכו ' איהו  דבאצי' אמר  והרי
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‰‰Â אחרים תנאים שדברו  הוא הזה הגילוי מצד 
אמרו  ומהם ב') ל "א (דף שם דנדרים בספ"ג
אמרו  ומהם בריתות י"ג עליה שנכרתו  מילה גדולה
הגילוי  כי כו ' חמורה השבת את שדוחה מילה גדולה
וכמשי"ת  שבשבת הארה מגלוי למעלה הוא הזה
(תלים  השמיני על  למנצח  כתיב כ "ז  ולהבין  בעזר "ה:
שירה  דוד  שאמר  ב') מ "ג (מנחות וארז "ל  א') י"ב
כיון  מצוה מכל  ערום המרחץ בבית עצמו  כשראה
על  למנצח  וזהו  דעתו  נתיישבה במילה שנסתכל 
אי' למנצח  ובפי' בשמיני, שניתנה מילה על  השמינית

דוקא  בשמיני המילה ענין  ועל  מל , תמן  נצח  תמן  בזהר 
כ "ז ) ויקרא (רבות א' שבת עליו  שיעבור  כדי ארז "ל 
להיות  ראוי הי' לעולם דא"כ  לכאורה קשה ולפ"ז 
שבת  כוונתם באמת אמנם בשבת א' ביום מיד  המילה
במדריגה  היא המילה כי ימים ז ' ליום מיום א'
שהיא  השבת ממדריגת למעלה והיא השמינית
הארת  גילוי שהוא השבת ענין  פ"ה נת"ל  כי השביעית,
אתעדל "ע  בחי' והיינו  מהפרסא שלמעלה בבי"ע אצי'
שטרח  מי כי המעשה ימי דששת מאתעדל "ת הבאה
בכח  לומד  או  כשמתפלל  הבירורים במלאכת בע"ש



רי   

ב"ן  דש' קדושה דניצוצי חיות נכלל  הרי דנוגה האכילה
שנעשית  זאת באהבה המלובש ה' באחדות שבמאכל 
וכן  בפיו  שמוציא ה' אתה בברוך  או  המאכל  מכח 
בשבת  יאכל  ועי"ז  וכיוצא בצדקה המצות בשארי
בורר  בשבת כי דתיקון  ממ "ה עי"ז  שנעשית מההמשכה
אחר  באופן  הוא דשבת באכילה והכוונה כידוע אסור 
השבת  ולכן  דעתיקא עליון  תענוג ולהמשיך  להתענג
ירידה  בבחי' הם דחול  יומי' ו ' כי השביעי הוא
וז "ס  ע"ב להיות למעלה העולה המל ' היא והשביעית
עליון  אור  התגלות היא המילה אמנם כו ': כלה בואי
מגעת  והמשכה העלאה דרך  אתעדל "ת שאין  מבחי'
אזי  המנגד  שהיא הערלה העברת שע"י אלא כלל  שם
עצמו , ומצד  מאיליו  זה נפלא אור  ויתגלה יאיר  ממילא

של  מבחי' הוא הזה והוא והגלוי ותיקון  מתהו  מעלה
השמיני  מלך  בחי' וזהו  מתהו  התיקון  העושה המקור 
דמל ' מלכין  מז ' שלמעלה א"ק מיסוד  ששרשו  הדר 
בשמיני  המילה ולכן  אותם המתקן  והוא שנשברו  דא"ק
הנק' הוא קדמון  אדם ענין  פי' הנה זה וביאור  דוקא.
ברצונו  כשעלה הע"ח  ובל ' באד "ר  רעוין  דכל  רעוא
(תלים  כתיב עשה ה' חפץ אשר  כל  הנה כי הפשוט 
הדבר  אותו  נתהוה דבר  איזו  ברצותו  שמיד  ו ') קל "ה
רצונות  יש והנה ה') קמ "ח  (תלים ונבראו  צוה הוא כי
להתהוות  הרצון  ענין  הוא דאצי' כתר  כמו  פרטיים
כתר  בפרטות וכן  עשי' ויצי' דבריאה כתר  ועד "ז  האצי'
רצונות  המשכת להיות אמנם כו ' דז "א כתר  דאו "א

מתואר  ומושלל  בתכלית הפשוט  ב"ה מא"ס פרטי'
ע"י  הי' בפרט  אליו  ההמשכה שיתכן  עד  פרטי' ותמונה
כל  התהוות להיות בכלל  ורצון  חפץ נמשך  שמתחלה
אלא  כנ "ל , כן  נתהוו  ומיד  עולמות שבד ' הנמצאים
יחד  כולם והתכללות העלם בבחי' הוא זו  שהתהוותם
הכל  כולל  היותו  על  מורה אדם שם כי קדמון  אדם וז "ס
הי' שממנו  ית' לעצמותו  כלומר  לעליון  אדמה ל ' וגם
אדם  ונק' ית' אליו  לא"ק ערוך  שאין  והגם  הכל 
שהדומם  כמו  מאין  יש ממש בריאה להיותו  דבריאה
כולא  ית' קמי' כי מאין  יש נברא דעשי' אחרון  היותר 
שהוא  זה לענין  הוא הדמיון  מ "מ  ממש חשיבי' כלא
כמ "ש  א' בהתכללות העולמות לכל  וכולל  כללי אור 
ח ') ו ' (אסתר  מל ' לבוש יביאו  ע"פ במ "א (ונת' בע"ח 
וברא  באורייתא אסתכל  קוב"ה הזהר  מאמר  ועפ"י
ע"י  הגילוי אל  מההעלם ממנו  נמשכו  ואח "כ  עלמא)
החכמה  להתהוות רצון  להיות בפרט  הרצון  המשכת
מובן  והנה פרטות. בפרטי ותוצאותיהם והבינה
זו  הארה גילוי בחי' תהלת עילת מעלת כמה למשכיל 
דאצי' וההשגה החכמה מבחי' נעלה מאד  וגבוה דא"ק
זהו  א"כ  א' בהשוואה ועשי' אצי' כולל  הוא שהרי
הוא  א"ק יסוד  ובחי' מערכם, הפלאתו  עוצם על  הוראה
משם  הנשפעת שההמשכה למטה עד "מ  ממנו  השפעה
ורצונו  ה' חפץ גילוי ענין  והוא שבראש ממוחי' היא
והגלוי  ותכליתם העולמות כל  בריאת שבתחלת הפשוט 

הערלה: כריתת ע"י הוא למטה הזה
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Ê"ÙÚÂ הכהן אם ד "א ב', די"ז  ויקרא בזהר  מ "ש יובן 
כל  מן  יגרע יחטא כדאמרן , קוב"ה דא המשיח 
אמאי  ברכאן , סיפוק להו  יהיב דלא ומעלמא ישראל 
והיינו  הוא, דעמא חובא בגין  ודאי העם לאשמת איהו 
לא  אזי עורף אלי פנו  כי בבחי' הוא שמלמטה מפני
שזהו  אור  וריבוי התוס' בחי' הוא ברכאן  סיפוק יהיב
חיות  כ "א במק"מ , כמ "ש ישראל  כל  מן  יגרע פי'
והעצה  כו '. וחיצוניות אחורי' מבחי' נמשך  העולמות
עם  הקרבן  הקרבת ידי שעל  פר , והביא הוא לזה

מ  זה ידי על  הפנימי התשובה שפע ונמשך  הפגם תמלא
שהוא  הפר  מעלת כי דוקא, פר  וענין  ישראל . לכל 
ענפי' כעין  הוא ועז  כבש משא"כ  שור , פני מעיקר 
החיות  העלאות יותר  גורם הפר  העלאת ולכן  מהאילן ,

אדם  בחי' עם הכסא את נושאות והחיות בבחי' להיות
נמשך  וממילא הוא, אדם לא כי לבחי' הכסא שעל 
שור . בכח  תבואות ורב וכמ "ש יותר , בריבוי אור  התוס'
שנתגדל  פרות, ל ' פורת בן  כענין  ריבוי ל ' פר  וגם
מלמעלה  אורות וריבוי תוס' וה"ע הפרות. מחלום
משמש  פתח  אוה"מ , פתח  אל  והבאתו  מהשתלשלות.
אל  הפר  והבאת והמשכות. העלאות ויציאה, כניסה
שיהי' היינו  הפתח , על  ה' ופסח  כענין  הוא אוה"מ  פתח 
הוא  הפתח , בחי' על  מהשתלשלות מלמעלה דילוג בחי'
חסרון , ל ' יחטא המשיח  הכהן  כי מפני והיינו  מל '. בחי'
חסרי', רש"י פי' חטאי', שלמה ובני אני והייתי מלשון 
שזהו  במ "א, כמ "ש בזהמ "ג אבד  הצדיק וכענין 
צ"ל  לכן  אתעלד "ת, בחי' נמצא שאין  העם מאשמת
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ריי    

הפגם  למלאות השתלשלות מסדר  מלמעלה ההמשכה
הי' דוקא המשחה בשמן  המשוח  שהכה"ג וזהו  כו '.
המשחה  בשמן  שנמשך  שלהיות זה, פר  להביא יכול 
יתיר  בחילא התשובה ע"י יכול  הי' סדכ "ס, מבחי'
להיות  ההשתלשלות מסדר  שלמעלה מבחי' להמשיך 
למלאות  הפתח  על  ה' ופסח  כענין  דילוג בבחי' נמשך 
המרובה  משא"כ  לנש"י. הפנימי שפע ושיומשך  הפגם,
יכול  אינו  מ "מ  אה"ר , בחי' ג"כ  הוא כי אם בגדים,
הדילוג  בחי' הוא אוה"מ , פתח  אל  זה פר  להביא
גדולים  בכהנים כי ונמצא מהשתלשלות. מלמעלה
אה"ר , הם שניהם כי אם מדריגות, חילוקי יש עצמם
מהמרובה  נעלה יותר  הוא המשחה בשמן  המשוח  מ "מ 
כו '. הפר  להביא יכול  אינו  בגדים המרובה שהרי בגדים,

Ê"„ÚÂ,הקדש אל  אהרן  יבא בזאת מ "ש ג"כ  יובן 
צריך  הי' למה עמו , נכנסת היתה המילה זכות
ויבדל  כמ "ש קדשים קדש הי' עצמו  הוא הלא לזה
קדשים  קדש בבחי' כי קדשים, קדש להקדישו  אהרן 
וקדש  חו "ב, בחי' הוא קדשי' כי בחי', כמה ג"כ  יש
קדש  הי' אהרן  כי ואם כח "ב, בכלל  ג"ר  הוא קדשים
וזהו  דא"א, ז "ת בחי' חסד  ורב מבחי' היינו  קדשים,

זכות  ע"י אבל  דא"א. ז "ת הם מדותיו  ע"פ  שיורד 
דא"א, ג"ר  לבחי' ג"כ  היינו  הקדש אל  נכנס הי' המילה
כולל  שהשמימה במ "א נת' השמימה לנו  יעלה מי כי
וגם  ועילאין  תתאין  שמי' דבחי' עליוני' המקיפי' כל 
ולכן  בס"ת, הוי' וש' בר "ת, והוא השמי' שמי בחי'
ראשים  ראשי וג' ע"ס כנגד  בריתות י"ג עלי' נכרתו 
על  בהגהות הזה היום בעצם בד "ה במ "א כמ "ש
זכות  ע"י ולכן  (ך "ו ), מילה גדולה ובד "ה התו "א,
ג"ר  בחי' היינו  לקדהק"ד , אהרן  נכנס הי' המילה

זאת דאריך . ואין  הקדש, אל  אהרן  יבוא בזאת נא' וע"ז 
עצמו  הוא כי והגם כו '. בריתי זאת שנא' מילה אלא
קדש  להקדישו  אהרן  ויבדל  כמ "ש קדשים קדש ג"כ  הי'
שזהו  דאצי' כתר  בכלל  א"א בחי' זהו  מ "מ  קדשים,
שיכנוס  כדי אמנם חסד . רב בחי' דא"א ז "ת בחי' בד "פ
דא"א  ג"ר  בכלל  כתר  שכולל  המקדש דבית לקדה"ק
זאת  בחי' הוא המילה, לזכות צריך  הי' בכללו  ועת"י
כו '. הקדש אל  אהרן  יבא זה זאת בחי' שע"י כו ' בריתי
הוא  תשמרו  אשר  בריתי זאת בחי' הוא בעבודה ועכשיו 
(ועי"ז  בדקות אפי' ברית מפגם הברית נטירת בחי'
כו '). לקדהק"ד  לכנוס ברוחניות כה"ג עכשיו  גם יוכל 
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השני הפירוש את לבאר נ"ע הרבי התחיל  הקודם  בפרק
אצילות של  שהכלים וגילוי , סיפור מלשון - בספירות
בעליה הם  העצמי טבעם  שמצד  האורות את מגלים

והסתלקות.
 למטה והמשכה התגלות עניינם שהכלים -

וכל  והסתלקות, רוממות  הוא עצמו  מצד  עניינו  והאור
הכלים, ידי  על  דווקא הוא האור של  והמשכתו התגלותו 

    ו מרובה אור 
        

את להכיל  מסוגלים היו לא  התוהו  בעולם הכלים -
מסוגלת ואינה כשירה שאינה  פתילה וכמשל  האור,

האש, את לאחוז      היו שלא
פעל  וזה  האור, את להכיל  ראויים כלים 

וטבעו ועלה להיתפס, היכן לו  היה שלא כיון 

למעלה , לעלות הוא עצמו  נשארו מצד  כאשר -
- אור ללא   שסיבת והיינו

הכלים. חסרון מצד  היא  השבירה
נ "ע : הרבי שואל  זה ועל     

       
בכך  הכלי מצד  הוא שהחיסרון  אומרים מדוע כלומר,
שגרם צד  יש באור גם  לכאורה  הרי  לקבל , ראוי  שאינו
שלא עד  כך  כל  בריבוי היה עצמו  שהאור זה לשבירה,

בכלי? להתיישב באפשרותו  היה
נ "ע: הרבי מבאר הוא שהאור עצמו  זה  -

הוא  - בכלי להתלבש יכול ולא בריבוי    
ומדוע? וחסרונותיו,     

       טבעו שהרי
למטה נמשך  שהאור וזה במקורו, ולהיכלל  לעלות הוא 

מעצמו  לא הוא        
   

 הרי מועטין, כלים  היו  שהם אף
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ריב   

 - התוהו  שבעולם הכלים  - 
      
        
בהתאם אור אליו  מושך  גדול  כלי הדברים: ביאור
זאת, לעומת קטן  בכלי ולגלותו , להכילו  הכלי ליכולת 
שממשיך  האור ולכן ההכלה, יכולת  מספיק מפותחת  לא

בו . מהתלבשות שלמעלה  מרובה אור הוא
קטן  כלי  שהיה שבגלל  בכלי, הוא  שהחיסרון  ונמצא,
מרובה, אור היה עצמו  מצד  האור גם אמנם , נשבר. הוא 
עצמו  מצד  שאור כיון  שהרי לשבירה . גרם זה לא אך 
היה יכול  דתוהו  האור והרוממות , העליה בטבע הוא 
לשבירת לגרום ולא  במקורו  ולהיכלל  לעלות עצמו  מצד 
הוא לשבירה גרם המרובה שהאור לכך  הסיבה הכלים .
התוהו  בעולם כלים שהיו  זה  שעצם כיון  הכלים, בגלל 
ללא אך  נמשך  שהאור וכיון למטה, האור להמשכת גרם 

השבירה. נגרמה אותו , לקבל  ראויים כלים
ומיושבים, מפותחים  מוחו  שכלי מבוגר אדם  דרך  ועל 
ולעומת ליכולותיו, בהתאם הם ושאיפותיו  רצונותיו
מספיק, מפותחים אינם  שכלו שכלי קטן  ילד  זאת ,
שאינם לדברים הם  לעיתים ושאיפותיו  רצונותיו
ולכן  אותם , להכיל  באמת מסוגל  אינו  והוא ביכולותיו
בין  איזון  חוסר  שיש כיון  'שבירה', אצלו להיגרם עלולה 

(הכלים). מימושם לבין (האורות) השאיפות
 ש כיון  -העולמות בבריאת 

והתלבשות,דווקא בכלים 16

      שמטרת היינו , -
- 'תהו ' של  מצב  שיהיה בשביל  אינה העולם בריאת 
של  עולם שיהיה יצרה", "לשבת אלא  וריקנות , שממה 

והתיישבות, תיקון   ה עולם 
(האצילות)     

        
התוהו . בעולם שקרה כפי למעלה, יסתלק  ולא

האור  המשכת אופן  את  לפרט  נ "ע הרבי שממשיך  לפני
(הכולל  המוסגר במאמר מבאר הכלים , ריבוי ידי על 
כלים ריבוי שיש שהסיבה נוסף) מוסגר מאמר בתוכו 

הביטול : מצד  היא התיקון בעולם
       
בגלל  היא כלים ריבוי  יש  התיקון  שבעולם לכך  הסיבה  -
הקיימת לישות  בניגוד  התיקון, בעולם  שיש הביטול 
הביטול  מתבטא ובמה  שבירה. שגרמה התוהו  בעולם 

התיקון? שבעולם    בעולם
התיקון        

        
        

  שלה הישות מצד  החסד  מידת -
ישותה מצד  הגבורה  מידת חסד , רק להיות צריכה
הביטול , ידי  על  אך  הלאה, וכן  גבורה רק להיות צריכה
שיש  וככל  להיפך . וכן לגבורה בתוכו  מקום החסד  נותן 
זה הרי נוספות, למידות מקום ונתינת התחלקות יותר 

ביותר. הוא  שהביטול  מורה
         

,וכדומה בלבד  גבורה  בלבד , חסד  -  
    גם כולל  כשהחסד 

שהוא שלו המוגבל  מהציור יצא  שהחסד  פירושו  גבורה,
היא זו  ויכולת  הפכית, מידה  גם לקבל  ומוכן  חסד  רק

הביטול . מצד 
שמנהלים אדם  בני שני יש שכאשר בגשמיות, וכמו
'קו ' הוא  מהם אחד  וכל  וכדומה מפעל איזה יחדיו 
יהיה ולא אופיו על  יתעקש אחד  כל  אם אחרת , ו 'מידה'
'שבירה' תיגרם  כמוהו , שאינו  האחר את לקבל  מוכן
אחד  וכל  ב'ביטול' יהיו  אם רק  וכדומה . ייסגר והמפעל 
ממנו , שונה שהוא למרות  השני את לקבל  מסוגל  יהיה 

יציב. באופן  ולהתקיים להמשיך  המפעל  יוכל 
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להתרחק  – היראה  טבע  לאוהב. הנאהב קירוב ע "י  לנאהב, להתקרב – האהבה  מדת  טבע 
 קיו ע "י  ובפרט  ,העול כל  וע עמו  ה ' בחסדי  מתבונ כשאד הנורא . הדבר  מרוממות 

לאלקות  להתקרב באהבה  מתעורר  לנו , שניתנו  תומ"צ
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ריג    

ÌÓ‡ ׂשכל יׁש הּנה מהּׂשכל , הּמּדֹות הֹולדת ּבאפן  »¿»ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּדהּמּדֹות  ּבפרט , ּומ ּדה מ ּדה לכל  מיחדת ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֻוהּׂשגה
ׂשכל  יׁש הּנה ויראה, אהבה הן  ּדבעבֹודה ּוגבּורה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָחסד 
ׂשכל  ויׁש לאלקּות, האהבה את ּומעֹורר  הּמאיר  ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמיחד 
ּבטבע  והּנה מאלקּות. הּיראה את ּומגּלה הּמאיר  ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻמיחד 
ּפר ּוׁש, מרח ֹוק. ויראה מ ּקר ֹוב ּדאהבה הּוא ְְְֲִִִֵֵַַָָָָהּמּדֹות
הּזּולת  ּדבר  אל  ּולהתּדּבק להתקרב הּוא האהבה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּדטבע
ּוכמ ֹו האֹוהב, אל  הּנאהב קר ּוב ידי על  ּובאה ְְֱֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּנאהב,
ל ֹו, הּצריכים הּדברים ּבכל  ּבנ ֹו עם חסּדֹו ׁשּמטיב ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהאב
ּולבּוׁש ּבמז ֹון  ל ֹו  הּמצטר ּכל  ל ֹו ׁשּנֹותן  זאת ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹּומ ּלבד 
ּולח ּכמ ֹו ּולח ּנכ ֹו לגּדל ֹו עליו  הׁשּגחתֹו קרבת הּנה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָּובית,
ט ֹובֹות  ּומ ּדֹות ּתֹורה ׁשּמל ּמד ֹו ר ּבֹו וכן  הּולד ֹו, ְְְְִִִֵֶַַָָמ ּיֹום
וקר ּוב  אהבה נעׂשה זה ידי על  אׁשר  יׁשר ֹות, ְְְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהנהגֹות
 מל עבד  ּכמ ֹו אֹו ור ּבֹו, אביו  אל  והּתלמיד  מהּבן  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּגד ֹול 
ׁשּמתּפּׁשט  והינ ּו אליו , ּומתקרב עּמֹו מטיב  הּמל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכאׁשר 
ּבלב  האהבה נ ֹולדה ׁשּמּזה  הּמל חסד  מ ּגד ּלת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאליו 
 הּמל ּגד ּלת ּומבין  יֹודע ּכאׁשר  ּובפרט  , הּמל אל  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻהעבד 
הּנה  איׁשים, ׁשפל  אליו  מתקרב הּוא הרי מקֹום ְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָּומ ּכל 
אליו . להּדבק ׂשאת ּביתר  האהבה ּתגּדל  זה ידי  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל 
ׁשעֹוׂשה  הּוא הּיראה ּדטבע והינ ּו מרח ֹוק, היא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהּיראה
לגׁשת, ירא ּכי מרח ֹוק ׁשעֹומד  ּבהּנפׁש, ּובּטּול  ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכּוּוץ
ּוכמ ֹו הּנֹורא. הּדבר  ׁשל  והר ֹוממ ּות מהרח ּוק ּדוקא ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָּובאה
ור ֹוממ ּותֹו, הפלאתֹו מ ּצד   מהּמל הּיראה מ ׁשל   ּדר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעל 
נ ֹופל  הּנה לזאת מהם, ּומבּדל  העם מן  מר ֹומם ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻּדלהיֹותֹו

ּופח ּדֹו מבּדל אימתֹו ּׁשהּוא מה ּכל  הּנה ולכן  העם, על  ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ּתהיה  יֹותר  הּנה , הּמל ּבהיכלי חדרין  ּבחדרי מהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָיֹותר 
ׁשּמל ּמד ֹו ר ּבֹו יראת כן  ּוכמ ֹו עליהם, ּופח ּדֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָאימתֹו
הּוא  וכן  מ ּמּנּו. ׁשּמבּדל  ר ֹוממ ּותֹו מ ּצד  ׁשּזהּו ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֻּתֹורה,
ורב  ה' חסדי ּברב ויתּבֹונן  האדם ּכׁשּיׂשּכיל  ה', ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּבעבֹודת

לכל   יתּבר חסּדֹו רב ׁשהתּפּׁשט ּות ואי עּמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹט ּובֹו
את  מח ּיה "ואּתה ׁשּכתּוב ּוכמ ֹו והּנבראים, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָהעֹולמ ֹות
העֹולמ ֹות, ּבכל  האלקי אֹור  ּגּלּוי ׁשּנמ ׁש ְְֱִִִֶָָָָָָֹֻּכּלם",
ּדבר  ׁשּבכל  מ ּוח ׁשית, ּבהבנה יבין  הּטֹוב ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָּובהתּבֹוננ ּות
ּכל  על  ּומ ׁשּגיח   יתּבר אלקּותֹו מתּפּׁשט  ׁשּבעֹולם ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹודבר 
יׂשראל  נ ׁשמ ֹות ּובפרט  ּפרטית, ּבהׁשּגחה ּופרט  ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָּפרט 
ׁשּזהּו לנ ּו, ׁשּנתן  ּומצו ֹות ּבהּתֹורה קר ֹובֹו" "עם ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנקראים
ּדעּתֹו ויעמיק , יתּבר ּפניו  אֹור  וגּלּוי קר ּוב ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּבחינת
עת  ּבכל  אּתנ ּו ה' ועֹוׂשה ׁשעׂשה וחסד  ּבהּטֹוב ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלהתּבֹונן 
העֹולם, חיצֹונ ּיּות מ ּצד  הן  ּופרט , ּפרט  ּבכל  רגע ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּובכל 

ּבנפׁשיּה אינ ׁש ׁשּידע ּכפי ּבפרט , ואחד  אחד  מרב טז ּבכל  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּומז ֹונא  ח ּיי ּבבני עּמֹו ה' ּפנימי יז חסדי הּקר ּוב והן  , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

עֹולם  וח ּיי אמת ּתֹורת לנ ּו נתן  אׁשר  ּומצו ֹות ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָּבּתֹורה
קּיּום  ענין  ּדעצם ּדוקא. ּבתֹוכנ ּו נטע הּמצות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבקּיּום
איׁש ּגם הּנה ולכן  האדם, ּבמעלת ׁשלמ ּות הּוא ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּמצות
ּבמעלת  ּגבּה הּוא ּכתּקּונן  הּמצות ּומקּים ּביֹותר  ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹהּפׁשּוט 
מקּים  ׁשאינ ֹו מפלג וחכם מ ׂשּכיל  מ ּכמ ֹו יֹותר  ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָֻהאנ ֹוׁשּיּות
מ ּצד  ּגם ׁשלמ ּות הּוא הּמצות ׁשּקּיּום לפי ְְְְִִִִִֵֶַַַֹמצו ֹות,
האנ ֹוׁשית, ּבמעלת ּגם עֹולם", "וח ּיי וזהּו ְְְֱֱֲִִֵֶַַַַָָָהאנ ֹוׁשית.
ּבאהבה  יתעֹורר  ז ֹו התּבֹוננ ּות ידי ועל  ּבתֹוכנ ּו". ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ"נטע
ונפׁשֹו. ל ּבֹו ּבכל  לאלקּות ּולהּדבק להּמׁש ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָֹוקר ּוב
אי הּוא, ּבר ּו סֹוף אין  אֹור  ּבגד ּלת ּכׁשּיתּבֹונן  ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֻּובפרט 
ּכל  וסֹובב עלמין  ּכל  ממ ּלא ואיהּו חקר , אין  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּלגד ּלתֹו

הּקד יח עלמין  והּניח  והּתח ּתֹונים , העליֹונים הּוא ּבר ּו ֹוׁש ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ
הּתֹורה  לנ ּו ונתן  עּמֹו ּביׂשראל  אם ּכי ּבכ ּלם ּבחר  ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹֻולא

ּבר ּוחא  ר ּוחא אתּדּבקּות הּוא זה ידי ּדעל  הּנה יטּומצו ֹות , ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָ
ׂשאת  ּביתר  האהבה מ ּדת ּתגּדל  ז ֹו התּבֹוננ ּות ידי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָעל 
ּומצו ֹות  הּתֹורה ּבקּיּום ח ּיים ּבאלקים להּדבק עז  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹויתר 

ּפנימי. ְְִִַּבח ּיּות

וביטול  ריחוק  פועל  וזה  מהעולמות , הא "ס ברוממות  מהתבוננות  באות  והביטול  היראה 
וחשק , בטע ה ' תורת  ללמוד  עול , בקבלת  ומתגבר  עצמו  מרגיל  כשאד עצמותו . כל 

ה ' טוב כי  שכלי  בעיו ולראות  לטעו אפשר  השכל , חושי  שעבוד  וע "י 

ÌÓ‡ ההפלאה מ ּצד  והינ ּו ּדוקא, מרח ֹוק היא יראה »¿»ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
הּוא   מהּמל הּיראה ּוכמ ֹו ּדוקא. ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוהר ֹוממ ּות
ּבהיכל ֹו סגּור  הּוא ּכאׁשר  ודוקא ור ֹוממ ּותֹו, ּגד ּלתֹו ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻמ ּצד 
ּביֹותר . ּגד ֹולה יראתֹו ּתהיה אז  הּנה מהעם ּומבּדל  ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻֻמפלא
מ ּצד  הּנה ּבחכמה, מפלא ׁשהּוא ּגד ֹול  ּבחכם הּוא ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֻוכן 
ידי  על  הּנה מאנ ׁשים והבּדלתֹו חכמתֹו ר ֹוממ ּות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהפלאת
ּבעבֹודת  הּוא ּכן  אׁשר  והּבּטּול , הּיראה ּתהיה ּדוקא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָזה
ההתּבֹוננ ּות  ידי על  ּבאה הּיראה מ ּדת ּדהתעֹורר ּות ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָה'
מפלא   יתּבר ׁשהּוא אי סֹוף האין  ור ֹוממ ּות ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֻֻּבגד ּלת

העֹולמ ֹות  אפּלּו העֹולמ ֹות וכל  העֹולמ ֹות, מן  ְְֲִִָָָָָָָָּומר ֹומם
אין  אֹור  לגּבי מ ּמׁש ח ׁשיבי ּכלא ּכּלם ּביֹותר  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהעליֹונים
ּדכ ּלם  ּסלה", יר ֹוממ ּו "הּכל  ּוכמאמר  הּוא, ּבר ּו ְְְְֲֶַַַָָָֹֻסֹוף
ּומפארים  ּומ ׁשּבחים הּוא, ּבר ּו סֹוף האין  את ְְְְְֲִִִֵֶַָָָמר ֹוממים
ּבּטּולם  נעׂשה עצמ ֹו זה מ ּזה אׁשר  ּומקּדיׁשים, ְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָּומעריצים
ּׁשּיֹותר  מה הּנה ולכן  ּבעצמם. מקֹום ּתפיסת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבהעּדר 

הּוא כ קּמיּה הרי ּבמדרגה, יֹותר  למעלה ׁשהּוא הינ ּו , ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָ
ור ֹומ  מהפלאת יֹותר  ׁשּיֹודע מ ּפני ח ׁשיב, ּכלא מ ּות יֹותר  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

יֹותר  ׁשּמבין  מי ּכל  הּנה ּגד ֹול  ּבחכם ּוכמ ֹו סֹוף, ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָהאין 
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ריד   

למ ּטה  ּבהאדם וכן  לפניו , יתּבּטל  יֹותר  חכמתֹו ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָֻּגד ּלת
ּכל  מריׁש ּבעֹולמ ֹות הּגּלּויים ׁשּכלל ּות אי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכׁשּמתּבֹונן 

ּדר ּגין  ּכל  סֹוף עד  ּבעלמא כאּדר ּגין  הארה רק מאֹור כב הם ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
לבּדֹו, ׁשמ ֹו נ ׂשּגב ּכי ּכלל , עצמ ּותֹו  ּבער ׁשאינ ֹו סֹוף ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָאין 
ׁשל  וזיו ֹו הֹוד ֹו ורק ּומר ֹומם, נ ׂשּגב  יתּבר ׁשמ ֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשּגם
האימה  עליו  ּתּפֹול  הּנה ו ׁשמים, ארץ על  הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשמ ֹו
ּבהעּדר  עצמ ּותֹו ּכל  ּובּטּול  ּכּוּוץ ונעׂשה , יתּבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמ ּגד ּלתֹו
ונפלאֹות  ּבגד ֹול ֹות ללכת ל ּבֹו יּמלא ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹהתּפּׁשט ּות,
אם  ּכי וקר ּוב, ּבאהבה עֹולם ׁשל  מל ּכֹו  הּמל אל  ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלגׁשת
ׁשמים  מלכ ּות על  עליו  לקּבל  ּובּטּול  ּבכ ּוּוץ יעמד  ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמרח ֹוק
ּבהּדּור  מ ּמׁש ּבפעל  ּבעׂשּיה  הּמל צּוּויי ּכל  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלקּים
– טעמ ּו ה'", ט ֹוב ּכי ּוראּו "טעמ ּו וזהּו עצּום. ְְְֲֲִִֶַַָּובבּטּול 
ׁשעּבּוד  ידי ּדעל  הּׂשכלי, ּבעּיּון  – ּוראּו ּבח ּוׁש, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָהר ּגיׁשּו
ולראֹות  לטעם להּגיע יכ ֹולים הּטֹוב ּבעּיּון  הּׂשכל  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַֹח ּוׁשי
הּנה  לזה להּגיע ּוכדי והּנגלה, הּנראה ּבּטֹוב הוי' ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָט ּוב
עדן . נ ׁשמתֹו ר ּבנ ּו ׁשּכתב ּכמ ֹו מהרגיל ּות, הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָההתחלה

ּבגליא  הן  – ה' ּדבר  אׁשר  ּדּבר ּו", – "טעמ ּו כג וזהּו ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַָ
ּבטעם, להיֹות צרי – הּתֹורה ּבפנימ ּיּות והן  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּבּתֹורה

ּדבד ּבּורי  להבּדיל , עֹולם, ּבעניני מ ׁשל   ּדר על  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּוכמ ֹו
ולכ ּפל  לחזר  ּבהטעמה ּבזה ׁשּמד ּברים ּבטלים ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּדברים
צהּבֹות  ּובפנים ּבהסּברה ּפעמים ּכּמה סּפּור  ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻאיזה
ל ּמּוד  להיֹות צרי ּכן  הּנה ּפעם, ּבכל  מיחדת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבהטעמה
ּפעם  הּדברים לחזר  הּתֹורה ּובפנימ ּיּות ּבגליא ה' ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָֹּדבר 
ּבהטעמה  ּפעם ּובכל  ּפעמים, עׂשרה עד  ו ׁשל ׁש ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָֹׁשּתים
וזהּו ּומסּביר ֹות, מאיר ֹות ּבפנים מיחדת ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻּובהסּברה

אין  געׁשמאק א האּבען  ּדּבר ּו", – ּתֹורה כד "טעמ ּו ְְֲִֶֶַַַַָָ
עצמ ֹוועבֹו ׁשּמר ּגיל  הרגיל ּות ידי על  ּבתח ּלה ּבא וזה דה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

הּגבר  "אׁשרי וזהּו והעצמי. הּפנימי הח ּוׁש ׁשּמתעֹורר  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעד 
מ ּמעלת  ׁשהּוא "אדם" הּתאר  מז ּכיר  ואינ ֹו ּבֹו", ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹיחסה
ׁשהיא  התּגּבר ּות, ל ׁשֹון  ׁשהּוא ּגבר  ּתאר  אם ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹהּׂשכל 
צּו נייט  מען  וועט  הׂשּכלה מיט  על . ּדקּבלת ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹהעבֹודה

ידי כה קּומען  על  ּדוקא אם ּכי ה', ּבט ּוב ולראֹות לטעם ְְְְְְִִִִֵֶַַָֹ
וקּיּום  ּכּנ"ל , ּדּבר ּו" ּד"טעמ ּו על  ּדקּבלת ְְְְֲֲִַַַַַַָָָֹהעבֹודה
זה  ידי על  הּנה מ ּמׁש, ּבפעל  ׁשּבּלב ועבֹודה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּמצות
הּנראה  ּבּטֹוב הוי' ט ּוב ולראֹות לטעם ּבאים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹּדוקא

ְְִֶַוהּנגלה.
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כב 21) מאות התחל החסידות" "אבות במכתב אודותיו  ראה
כח). ע' ד, חוברת ("התמים"

יום"22) "היום בקובץ היחס שלשלת ראה נ "ע. מהר"ש  אדמו "ר כ"ק
.8 ע'

א.23) ח, בתרא בבא
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כא.29) יח, בראשית
ו .30) ח, השירים שיר
יט.31) כ, דברים
א.32) ז , תענית

ב.33) כ, יתרו  ופס"ז  מכילתא
ב.34) ב, שמות
א.35) יב, סוטה
ר"פ 36) תו "א ויחי , פ' שה"פ א. רנג , זח"א ס"ד. פ"ב שמו "ר אה

משפטים.
ח.37) ו , בראשית
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תרצ "ה  אד"ר ח' ב"ה,

פורקערסדארף 

חיים מוה"ר אי"א וו"ח מוח' ידידי

שי' יוסף

וברכה. שלום 

צריכה  צלחה נסיעתו אשר בודאי שאלתו, על במענה

כשורה  יוליכם  והשי"ת קאנסטאנצע, דרך להיות

אתר. על יראו להתיישב מקום  ובאיזה בגו"ר. ולהצלחה

ויגדלו  ובמנוחה, בריוח פרנסתם  לו יזמין והשי"ת

טובים . ומעשים  חופה לתורה שי' ילידיהם 

בגו"ר. לה בהמצטרך לה יעזר השי"ת תחי', לגיסתו

בגו"ר  ומברכם  הדו"ש 

יצחק  יוסף
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המשך בינור למס' חולין ליום שבת קודש עמ' ב
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‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ ˙LL(ב (לה, ≈∆»ƒ≈»∆¿»»
.‰NÚz ‡ÏÂ  ‰NÚzּבלי זֹו מלאכה לע ׂשֹות י ׁש ≈»∆¿…«¬∆ְְֲִֵַָָ

מאליה. נע ׂשית ּכאּלּו אּגב , ּבדר אם ּכי  מיחדת, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻהתע ּסק ּות

L„˜ ÌÎÏ ‰È‰È ÈÚÈM‰ ÌBie.לאדם מאיר הּׁשּבת אֹור אז – ««¿ƒƒƒ¿∆»∆…∆ִֵַַָָָָָ

'‰Ï ÔB˙aL ˙aL ּבבחינת הּוא החל ּבימ ֹות ּגם ׁשהרי  – «««»«ְֲִִִֵֶַַַֹ

קדּׁשה, ּתֹוספת אפ ֹוא, לֹו, ּבאה הּׁשּבת י ֹום ּוכׁשּמּגיע  ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ'ׁשּבת',

ׁשּבתֹון'. ַַַָ'ׁשּבת

     ©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á
     ̈«§¨̧¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹
    ¦§¤̧¤³Ÿ¤¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−

      ©«Ÿ¤©¨¬Ÿ¨«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´
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      §¨¦¾£¤¬¥¦²§©¬¨−̈©«Ÿ̈«
    §¨¦º£¤¦§¨´¦À§¥¤§©§¨¨²

      §©¬©¨¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ¥¦§¨¨¦²
     §Ÿ¬Ÿ§¨¦−¥¦«¨¥¦À§³©¤̧¤Æ

      §½¤¥¦¾¥−§©´§Ÿ̈®§¿Ÿ£¤Á
     ¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²§¨§¤¬¤¨«£Ÿ̈−

    ¥¦«§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®
    ©¨¦´©§¤À¤©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤

    ©¬©©¨¦−§¤©¥«§¨̧©¨¦½£¤̧
     ̈¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−¤¨«¦¦«

      §©§¦¦´¥¦½¥©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´
    ©¦ª¦®¨«¥−§©«¤§¤©−Ÿ¤§¤

     ©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
     ©©¦«¨¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»

     Ÿ¨¼§¨¦Æ§¨©§¨½̈£¤̧¦¨§Ÿ̈²
    ©«£−§©¤®¥¦§¥«¦§¨¥²§¨−̈

 ©«Ÿ̈«
         

ÌÈLp‰ ÏÚ ÌÈL‡‰ e‡iÂ(כב הּׁשקלאֿוטריא (לה, ידּוע  «»…»¬»ƒ««»ƒְְְַַַַָָָ

מצותֿע ׂשה  ׁשהּוא הּמק ּדׁש, ּבבנין ח ּיב ֹות ּדנׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבהא

ׁשאין  לֹומר, וי ׁש ּבּלילה). אֹותֹו ּבֹונין (ּדאין ּגרמא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּזמן

ח ֹובת אּׁשה (ׁשעל b‡על מק ּדׁש" לי  "וע ׂשּו מצות לק ּים ִַַָ«¿»ְְְְִִִֵֶַַַָָ

והיינּו, הּמק ּדׁש. ׁשל החפצא מ ּצד ח ּיּוב  הּוא אּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָהּצּבּור),



רכ          
- הּצּבּור עלֿידי  יהיה ׁשּבנינֹו מח ּיב  הּמק ּדׁש ּבנין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּגדר

י ׂשראל, לכל זה ׁשּי ולכן י ׂשראל, ּכלל ע ׂשּית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ"וע ׂשּו",

ונׁשים. ְֲִִָָאנׁשים
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     §¨«©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²
   ¦§¨¬§©−©§¨§¨¨«§©§−Ÿ
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˙‡ ‰NÚ ‰„e‰È ‰hÓÏ eÁ Ôa Èe‡ Ôa Ï‡Ïˆe¿«¿≈∆ƒ∆¿«≈¿»»»≈
:‰LÓŒ˙‡ ‰Â‰È ‰eˆŒL‡ŒÏk»¬∆ƒ»¿»…∆…∆Õ

לֹו אמר ׁשּלא ּדברים אפילּו מ ׁשה, את ה' צ ּוה אׁשר ְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹּכל

ואחרּֿכ ּכלים ּתח ּלה לע ׂשֹות לבצלאל צ ּוה מ ׁשה ּכי  כּו' ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹרּבֹו

ּבית  ּתח ּלה לע ׂשֹות הע ֹולם מנהג ּבצלאל, לֹו אמר ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָמ ׁשּכן.

ע ׂשה וכן . . ּבתֹוכֹו ּכלים מ ׂשים ובפירוש ואחרּֿכ כב. (לח, ְְְִִֵֵֵַַַָָ

רש "י )

ּכ"מנהג  הּמׁשּכן לבנֹות צריכים הי ּו ּדאם לע ּין, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָי ׁש

את  ואחרּֿכ ּתח ּלה הּיריע ֹות את ע ׂשּו מ ּדּוע  ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָהע ֹולם",

ורק  הּבית, קירֹות את ׁשּבֹונים הע ֹולם ּכמנהג ּדלא ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּקרׁשים,

ּגּגֹו את יד,אחרּֿכ לו , ויקהל התוספות בעלי  רבותינו  גם (וראה ֶַַַַ

?ועוד)

ּבפ ׁשט ּות: לתרץ  ְְְְֵֵַָוי ׁש

הּפס ּוק  כו )על לה, לּבן (ויקהל נׂשא אׁשר הּנׁשים "וכל ְֲִִֶַַַָָָָָָ

היתה  "היא רׁש"י  ּפירׁש הע ּזים" את טוּו ּבחכמה ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָאֹותנה

רׁש"י ּפירׁש וכן אֹותן". טוין הי ּו הע ּזין ׁשּמעל יתרה, ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻאּמנּות

ׁשּבת שטוף)ּבמסכת ֿ המתחיל דבור ב ט ּוּו(עד, קדרי ׁש, "קרא ְְִֶֶַַָָָָָ

הּנׁשים  ׁשהביאּו והינּו מ ׁשמע ". ע ּזים ׁשל ּבגּופן הע ּזים, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאת

מ ּמׁש. ּגּופם על טוּוי  ּכׁשהּצמר הע ּזים ְִִֶֶֶֶַַַָָָָאת

היה  לא ּבעלי ֿחיים, צער ׁשּמּצד מעצמ ֹו, מ ּובן ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹואםּֿכן

ׁשּיס ּימ ּו עד גּביהם על הּטוּיה עם הע ּזים את להׁשהֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאפ ׁשר

הּיריע ֹות  את לע ׂשֹות מכרחים הי ּו ולכן הּקרׁשים, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻלבנֹות

אֹותן. ׁשּטוּו אחרי  ֲִֵֶַַָָמ ּיד
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‰ÏÚÓÏÓ ÌÈLÁz ˙BBÚ ‰ÒÎÓe(יט (לו , ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»¿»
הם ה'ּתח ׁש' ÈÁ‰Ó.צבעי  ˜ÏÁ על קאי  ׁש'חי ' לרמז, וי ׁש ְִֵֵַַַ≈∆≈««ְְִֵֵֶַַָֹ

ּכל  על נברא ּכל ׁשל הּמק ֹור הע ֹולמים", "חי  ׁשהּוא ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה,

ה'ּתח ׁש', ׁשּצבעי  ּבכ נרמז וזה וחיצ ֹוני . טפל ּפרט  ּגם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפרטיו,

ע ֹורֹות  הי ּו לכן הּקּב"ה. החי ', מ 'מין הם חיצ ֹוני , ּדבר ִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהם

הּפנימי ּתכנֹו את מיחד ּבאפן מב ּטאים הם ּכי  מלמעלה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻאּלּו

ׁשּמתּגּלה  ּכזה ּבאפן הּׁשכינה הׁשראת ׁשהּוא הּמׁשּכן, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשל

מהּקּב"ה. ּבא ּפרט  ְֵֶַָָָָָׁשּכל
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Bk‡ ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡ . . ÔB‡‰ ˙‡ Ï‡Ïˆa NÚiÂ(א (לז , «««¿«¿≈∆»»«»«ƒ»≈ƒ»¿
‰cn‰ ÔÓ BÈ‡ ÔB‡ ÌB˜Ó(א כא, (יומא ¿»≈ƒ«ƒ»

וגֹו') וחצי  (אּמתים 'ּגב ּול' יח ּדיו להם ח ּברּו ׁשּבארֹון ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי 

הארֹון  ּׁשּמּדת מה וימ ּתק  הּמּדה). מן (אינֹו ּגב ּול' ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻּו'בלי 

ּבּתֹורה אֹותּיֹותיה ˙ÎaLמ ֹופיעה ּבמס ּפר מגּבלת ׁשהיא , ִַָָ∆ƒ¿»ְְְִִִֶֶֶֶַָֻ

מ ּתֹורה  לנּו ידּועה הּמּדה מן ׁשאינֹו העב ּדה ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻותיב ֹותיה;

‰t ÏÚaL ע ֹוד ּבּה ּולח ּדׁש להֹוסיף  ונּתן ּגב ּול, לּה ׁשאין , ∆¿«∆ְְְְִִֵֵֶַָָָ

ָוע ֹוד.
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‰Bn‰ ˙‡ NÚiÂ( יז מ ׁשמע (לז , ׁשּכאן הּמפרׁשים, הק ׁשּו «««∆«¿»ְְְְִִֶַַָָָ

לעיל  רׁש"י  לׁשֹון מ ּפׁשט ּות ואּלּו הּמנֹורה, את ע ׂשה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבצלאל

לא) כה, ידי (תרומה על ׁשּנע ׂשתה את LÓ‰מ ׁשמע   ׁשהׁשלי , ְְְֵֶֶֶַַָָ…∆ְִִֶֶ

"לפי לעיל רׁש"י  ּדברי  ּפי  ׁשעל לֹומר, ונראה לאּור. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּכּכר

מכרח  אינֹו - ׁשמ ֹו" על נקראת . . הּמלאכה על נפ ׁשֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֻׁשּנתן

הּמנֹורה. את ע ׂשה ְְְֵֶֶַַָָָׁשּבצלאל
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ּונח ׁשת, וכסף  זהב  הי ּו הּמׁשּכן ּבתרּומ ֹות הּזקן: רּבנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאמר

נע ׂשּו ׁשּמהן הּצֹובאֹות, מהּמראֹות ח ּוץ  מבריק  ּדבר היה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹולא

א הּמׁשּכן, ּכלי  ּכל ּבס ֹוף  מפרטים וכּנֹו הּכּיֹור וכּנֹו. ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹהּכּיֹור

ּתחלתן  "נע ּוץ  ּכי  הּמׁשּכן, עב ֹודֹות ּכל ּבראׁש ְְְֲִִִִַָָָָָָֹׁשּמּוׁשם

ּבס ֹופן".
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יתברך  וכלי לקבלת ברכת השם  צינור  גם  זה  ובקיום מצוותיה הרי  חיים  יומיים מתאימה להוראת תורתנו תורת  היום  הנהגה בחיי 
בהמצטרך, ובפרט שכל אחת מבנות ישראל נקראת בת שרה רבקה רחל ולאה.

ממכתב כ"ו אדר ראשון, תשכ"ב

הדרך היחידה לקיומם של בני־ישראל היא הדרך שניתנה על-ידי הקדוש־ברוך־הוא – דרך המלך, מלכו של עולם – דרך התורה 
ומצוות.

משיחת חג הפורים ה'תשי"ז



לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל - שקלים בערים שונות בעולם רל
זמני יום ראשון ויום שבת
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שאשאשאשאשאשאשא
6:146:078:288:249:028:5810:019:5812:2412:2317:3517:3918:0118:0517:1918:16באר שבע )ח(

6:146:078:278:249:028:5810:009:5712:2312:2217:3617:4117:5918:0417:1018:14חיפה )ח(

6:126:068:268:239:018:579:599:5612:2212:2117:3817:4217:5918:0317:0118:14ירושלים )ח(

6:146:088:288:249:028:5910:019:5812:2412:2317:3417:3918:0118:0517:1818:15תל אביב )ח(

6:466:358:418:359:259:1910:2110:1612:3812:3717:3017:4018:0418:1317:2018:26אוסטריה, וינה )ח(

6:597:059:359:3810:1410:1611:2211:2314:0614:0520:0920:0020:3620:2819:4420:39אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:466:368:448:389:279:2110:2310:1812:4012:3917:3517:4418:0818:1617:2418:29אוקראינה, אודסה )ח(

6:206:098:158:098:598:539:559:5112:1212:1117:0517:1417:3817:4716:5418:00אוקראינה, דונייצק )ח(

6:326:208:268:209:119:0410:0610:0212:2312:2217:1517:2417:4917:5817:0518:11אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:006:488:528:459:389:3110:3310:2812:4912:4817:3817:4818:1318:2317:2818:36אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:536:418:448:389:309:2410:2510:2112:4112:4017:3017:4018:0518:1517:2118:29אוקראינה, קייב )ח(

7:117:019:109:059:529:4610:4810:4413:0613:0518:0518:1318:3518:4317:5418:55איטליה, מילאנו )ח(

6:246:238:558:549:239:2210:2610:2512:5812:5618:3118:3018:5318:5218:1219:00אקוואדור, קיטו )ח(

6:366:429:139:159:499:5210:5710:5813:3913:3819:3819:3020:0419:5719:1420:07ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:207:279:5610:0010:3710:4011:4511:4714:3214:3020:3620:2721:0620:5620:1021:08ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:476:388:548:499:319:2610:2910:2512:5012:4917:5318:0018:2218:2817:4118:40ארה״ב, בולטימור )ח(

6:376:288:438:389:219:1610:1910:1512:3912:3817:4117:4818:1118:1717:2918:29ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:386:298:438:399:229:1710:1910:1512:3912:3817:4217:4818:1118:1817:2918:29ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:167:069:199:149:599:5310:5610:5213:1513:1418:1618:2318:4618:5318:0419:05ארה״ב, דטרויט )ח(

6:536:469:089:059:429:3810:4110:3813:0513:0418:1818:2218:4318:4718:0318:57ארה״ב, האוסטון )ח(

6:276:198:398:359:149:1010:1310:0912:3512:3417:4417:4918:1118:1617:3018:26ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:496:439:089:049:409:3610:3910:3713:0413:0318:2018:2318:4418:4818:0518:57ארה״ב, מיאמי )ח(

6:346:258:398:349:189:1310:1510:1112:3512:3417:3617:4318:0618:1317:2418:24ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:016:529:079:029:459:4010:4310:3913:0313:0218:0618:1218:3518:4117:5318:53ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:336:248:388:339:179:1210:1410:1012:3412:3317:3517:4218:0518:1217:2318:23ארה״ב, שיקגו )ח(

6:316:339:069:069:369:3710:4110:4113:1713:1619:0018:5719:2419:2018:3919:29בוליביה, לה-פס )ח(

7:387:269:289:2210:1510:0811:1011:0513:2613:2418:1418:2418:4919:0018:0419:13בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:387:269:299:2210:1510:0811:1011:0513:2613:2518:1418:2518:5019:0018:0519:14בלגיה, בריסל )ח(

5:596:028:358:379:089:0910:1310:1312:5212:5018:4418:3919:0418:5918:2219:09ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:485:518:248:258:568:5710:0110:0112:4012:3818:2718:2218:5218:4718:0518:56ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:576:448:468:399:339:2710:2810:2312:4412:4317:3317:4318:0718:1817:2718:31בריטניה, לונדון )ח(

7:096:558:548:479:449:3610:3810:3312:5212:5117:3617:4818:1418:2517:3118:40בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:056:528:528:459:409:3310:3510:3012:5012:4917:3717:4818:1218:2317:2818:37גרמניה, ברלין )ח(

7:207:089:129:059:579:5110:5310:4813:0913:0817:5818:0818:3318:4317:4918:57גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:586:018:348:369:079:0810:1310:1312:5212:5118:5018:4419:0819:0218:2719:12דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:026:579:249:229:559:5210:5510:5313:2213:2118:4218:4419:0619:0818:2619:17הודו, מומבאי )ח(

6:576:539:209:189:519:4810:5110:4913:1813:1718:3918:4119:0219:0418:2219:13הודו, פונה )ח(

6:346:238:308:249:149:0810:1010:0512:2712:2617:2017:2917:5318:0217:1018:15הונגריה, בודפשט )ח(

6:436:348:488:439:269:2110:2410:2012:4412:4317:4517:5218:1518:2117:3318:33טורקיה, איסטנבול )ח(

7:046:569:139:089:499:4510:4710:4413:0813:0718:1318:1918:4118:4718:0018:58יוון, אתונה )ח(

6:556:448:518:469:349:2810:3010:2612:4812:4717:4217:5118:1518:2317:3118:36מולדובה, קישינב )ח(



רלי לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל - שקלים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
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שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:596:559:219:199:529:4910:5210:5013:1913:1818:3918:4119:0319:0518:2319:14מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:586:068:338:389:189:2210:2710:3013:1613:1519:2719:1620:0019:4919:0020:02ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:346:288:518:479:239:2010:2310:2012:4712:4618:0118:0418:2618:2917:4618:39נפאל, קטמנדו )ח(

6:566:479:028:579:409:3510:3710:3412:5712:5618:0018:0618:2918:3517:4518:47סין, בייג'ין )ח(

7:157:149:469:4510:1510:1411:1711:1613:4813:4719:2019:1919:4319:4219:0219:50סינגפור, סינגפור )ח(

6:346:218:228:159:109:0310:049:5912:1912:1817:0517:1617:4217:5316:5718:07פולין, ורשא )ח(

6:106:118:448:449:149:1410:1810:1712:5212:5118:3318:3018:5618:5318:1219:01פרו, לימה )ח(

7:297:189:289:2210:1010:0411:0611:0213:2413:2318:2018:2818:5219:0018:0919:12צרפת, ליאון )ח(

7:437:319:379:3110:2210:1511:1711:1313:3413:3318:2718:3719:0019:0918:1719:22צרפת, פריז )ח(

6:096:088:398:379:089:0610:1010:0812:4012:3918:1018:0918:3218:3217:5218:40קולומביה, בוגוטה )ח(

7:036:539:048:599:459:3910:4210:3813:0113:0018:0218:1018:3018:3817:5118:50קנדה, טורונטו )ח(

6:426:318:418:359:239:1710:1910:1512:3712:3617:3517:4318:0618:1417:2418:26קנדה, מונטריאול )ח(

6:226:148:338:299:089:0410:0710:0312:2912:2817:3617:4218:0318:0917:2318:19קפריסין, לרנקה )ח(

7:597:459:419:3410:3210:2511:2611:2113:3913:3818:2118:3319:0019:1218:1319:27רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:347:199:149:0610:079:5911:0010:5513:1313:1217:5618:0818:3318:4517:4819:00רוסיה, מוסקבה )ח(

7:117:009:089:029:519:4510:4710:4313:0413:0317:5818:0718:3118:4017:4818:53רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:167:059:139:079:569:5010:5210:4713:0913:0818:0718:1618:3618:4517:5718:57שוויץ, ציריך )ח(

6:386:349:039:019:339:3010:3410:3213:0113:0018:2618:2718:4918:5018:0918:59תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר 

הימים שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
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