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oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
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íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤
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:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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המשך תהלים בזמוד זע

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מהרא"א שי'

שלום וברכה!

וכו'  הרה"ח  אביו  אשר  ממכתבו  לשמוע  ונבהלתי  נתקבל,  טבת  ט"ו  שמות  א'  מיום  מכתבו 

שחל"ח. ויתן השי"ת אשר מכאן ולהבא לא ידע מכל צער ועגמת נפש, ואך טוב וחסד יבשר תמיד כל 

הימים.

מוסג"פ קבלה על הסכום ששלחו בני אחות אמו לעילוי נשמת אביו ז"ל, וכפי מכתבו נמסר 

להמרכז לעניני חנוך...

אקוה אשר בקרוב יבשר בשורות טובות מהטבת מצב בריאות זוג' תחי' שהולך וטוב.

בברכה שיבשר אך בשו"ט,

מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ חוברת לכ"ד טבת עם מכתבי כללי השייך אליו, ובטח יפרסמם באופן המתאים.

בנוגע לשאלתו, אם נוהגין להעמיד ב' כסאות בברית מילה, הנה ז"ל הס' מנהגים "כתר שם 

טוב", ע' תקע"ד סקל"א: המנהג בא"י וסת"מ ואמשטרדם ובכל ערי המערב להכין ב' כסאות, הא' 

עבור אליאו, והב' להסנדק, ומשימים אותם זו מצד זו, בלונדון מכינים כסא אחת לשניהם ע"כ. ובספר 

"דרכי חיים ושלום" )אוסף מנהגי מונקאטש( סתתקי"ט כתב וז"ל: הא דמבואר בדרך פקודיך )במצות 

מילה אות י"ג( שהכסא יהי' חלוק ונראה כשתים אחד לאלי' הנביא ואחד לסנדק )ועיין ג"כ ברוקח 

סי' קי"ג( רבינו לא הקפיד על זה רק שהיתה רחבה. ע"כ. איברא, דבזח"א צג, א משמע קצת דצריך 

לודאי  קרוב  כמדומה  אבל  ברור,  שמעתי  לא  מנהגנו  כיצד  והנה  אחרא.  כרייסא  מדכתב  כסאות  ב' 

שכשהייתי נוכח בברית מילה שהי' כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ סנדק )בורשא( לא הי' אלא כסא אחד.



ד

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

 

 

כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  קכ  ,קיט תהליםמזמורי   )ב

  הבאים ישרש יעקב "ה מאמר ד  ) ג

 ה   .....   ל"תשה' , מבה"ח שבטטבת כ"ה , פרשת שמות שבת

  ,  פרשת שמות יחת שבתש  )ד

 די  ...................  ל"ה'תשבט, מבה"ח ש, טבת ה"כ

 כב  ......  'תש"לשיחת מוצש"ק פ' בא, יו"ד שבט ה  )ה

 כז  ..............יאך כר פרשת שמות –שיחות -לקוטי  )ו

  "ח הרה  ה"גהר "קלכ רה והת ק עלחיצ ויל טילקו  )ז

 בל  ..................  "ל זצ ןה רסאואשני  צחקי יול ר' ובלקמה 

 דל  ............. פרשת שמות –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 ה ל  ..........פרשת שמות לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט

 פ  .................  פרשת שמותלשבוע שיעורי תהלים   )י

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )יא

 פא  ....................................פרשת שמותלשבוע  

 דצ  .............  פרשת שמותלשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יב

 זצ  .........................  "ם מבון ברלעיית מיו כהלה  ) יג

 ם "מבר ירו עיש

 ק  ............  פרשת שמות לשבוע ,םום ליקיג' פר –  )יד

 סהק  .......  פרשת שמות לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )טו

 פאק  ..........  פרשת שמותלשבוע  ,ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

 פוק  .....................................  א יפרק  דניאל , נפרק  ה רמיי

  אהלותמסכת  –משניות   ) יח

 פחק  ................................................  ביאור קהתי 

 צוק  ......................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   )יט

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )כ

 צחק  ............................................  ט מ ף ד עד מג ףמד

  : "דחביאי ו נשמתורת רבותינ

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

 כזר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כב

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

  "ערבים עלי"  –להבין מאמר רז"ל כו'  אור התור  ) כג

 לבר  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  )כד

 לה ר  .............................................  אמצעי אדמו"ר ה 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כה

 לור  ........................................  דק"צח מה"צר "אדמו

   ואל תרל"בשמ רתות  )כו

 לח ר  .............................................  הר"ש ודמו"ר מא

    התפילהקונטרס   )כז

 לטר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  א ש"ת –ם מאמריספר ה  )כח

 מר  ..............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק ה'תש"ה -דש"ספר השיחות ה'ת  )כט

 מדר  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 מהר  ........................................  ה מפרק  כרונותספר הז  ) ל

  ות קודש  אגר  )לא

 נר  .........................................................  צי"הרימו ו"ראדמ

 נבר  .................................  יבורחומש לקריאה בצ  )לב

 סא ר  ................  קודש-בתשת חנהתורה למה אקרי  ) לג

 סבר  .....................  פרשת שמותלשבוע  מנים וח זל  )לד

 סגר  .............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   ) לה



ה

d"k ,zeny zyxt zay .c"qa
,hay ycegd mikxan ,zah

l"yz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÌÈ‡a‰,יׂשראל ּופרח יציץ יעקב, יׁשרׁש «»ƒְְֲִִֵֵַַַָָָֹ

ּתנּובה  תבל ּפני ׁשּכתּוב 1ּומלאּו (ּכמֹו ְְְְֵֵֵֶָָָ

למה  וׁשּי ׁשמֹות, ּפרׁשת הפטרת ְְְְְִִַַַַַַָָָָּבתחּלת

ההפטרה, ּבענין (ּכּידּוע הּפרׁשה ּבתחּלת ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּכתּוב

לּפרׁשה  ׁשּיכּות לּה ּבני 2ׁשּיׁש ׁשמֹות "ואּלה ,( ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מצרימה" הּבאים אדמֹו"ר 3יׂשראל ּבזה ּומדּיק .( ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּב'מעלי  ׁשחל טבת ּבכ"ד ההּלּולא (ּבעל ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּזקן

אֹור' ּב'תֹורה הּׁשּיכּות 4ׁשּבּתא') להבין ׁשּצרי , ְְִִֶַַַַָָָָָ

ּולהעיר, מצרים. לּביאת ההׁשרׁשה ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָּדבחינת

מצרים  ּגלּות ׁשעלֿידי היא ּבפׁשטּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּכּונה

"יציץ  ענין (ׁשּזהּו מאד מאד יׂשראל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹנתרּבּו

ּבמצרים), ההׁשרׁשה עלֿידי יׂשראל", ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּופרח

ׁשּכתּוב  אבתי5ּוכמֹו ירדּו נפׁש "ּבׁשבעים ְְְְֲִִֶֶֶֶָָֹ

הּׁשמים  ּככֹוכבי אלקי ה' ׂשמ ועּתה ְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָֹמצרימה,

ּב'הּגדה' ׁשאֹומרים (ּכפי ׁשּכתּוב 6לרב" ּוכמֹו ,( ְְְִִֶֶַַָָָָֹ

"הּבאים  לאחרי (מּיד הּפרׁשה ּבתחּלת ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָּגם

וּירּבּו וּיׁשרצּו ּפרּו יׂשראל "ּובני ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָמצרימה")

מאד  ּבמאד הרי 7וּיעצמּו אףֿעלּֿפיֿכן, אבל . ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָֹֹ

"יציץ  ׁשענין הּטעם מהּו ּבאּור, ּדֹורׁש ּגּופא ְִִֵֵֶֶַַַַַָָזה

מצרים  ּגלּות עלֿידי ּדוקא נעׂשה יׂשראל" ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּופרח

מה  להבין  צרי ּגם  מצרימה"). ְְְִִִִַַַָָָָָ("הּבאים

"יעקב" ׁשם יעקב", יׁשרׁש "הּבאים ְֲֲִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשּכתּוב

ּבתחּל (ּכמֹו "יׂשראל" הּׁשם [ולא יׂשראל"ּדוקא ּבני ׁשמֹות "ואּלה הּפרׁשה, ת ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

נאמר  הּגאּלה, זמן על ּדקאי ּופרח", "יציץ ּבענין הּפסּוק, ּבסּיּום ורק ְְְְְְְֱִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֻּגֹו'),

ׁשּמביא  ּוכפי ּדוקא. ּב"יעקב" מיחד עּלּוי ׁשּיׁש מּובן, ׁשּמּזה "יׂשראל"], ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשם

אֹור' ׁשּכתּוב 4ּב'תֹורה נאמר 8מה ׁשּב"יעקב" יׂשראל", ויצר יעקב ּברא" ְְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹ
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ו.1) כז, לסופו.2)ישעי' קרוב סתכ"ח או"ח טור ועוד.3)ראה שם. ישעי' פירש"י -4)ראה יעקב ישרש הבאים ד"ה

ואילך. ג נג, כב.5)פרשתנו י, מעט".6)עקב "במתי ז.7)פיסקא א.8)א, מג, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שמות: פרשת של ההפטרה והיא ישעיהו, בנבואת נאמר

Ï·˙ Èt e‡ÏÓe ,Ï‡¯NÈ Á¯Ùe ıÈˆÈ ,·˜ÚÈ L¯LÈ ÌÈ‡a‰«»ƒ«¿≈«¬…»ƒ»«ƒ¿»≈»¿¿≈≈≈
‰·ez1 והתרבו פרחו במצרים, השריש אבינו שיעקב ישראל בני כלומר, ¿»

תנובה" תבל פני ש"מלאו כך כדי עד lÁ˙a˙שם ·e˙kL BÓk)¿∆»ƒ¿ƒ«
CiLÂ ,˙BÓL ˙L¯t ˙¯ËÙ‰«¿»«»»«¿¿«»
˙lÁ˙a ·e˙kL ‰ÓÏ¿«∆»ƒ¿ƒ«

,‰L¯t‰ פרשת השבוע, פרשת «»»»
‰‰ËÙ¯‰,שמות  ÔÈÚa Úe„ik)«»«¿ƒ¿«««¿»»

˙eÎiL dÏ LiL שלה בתוכן ∆≈»«»
‰L¯tÏ2Èa ˙BÓL ‰l‡Â" ,( «»»»¿≈∆¿¿≈

"‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈ3.( ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»¿»
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ‰Êa ˜i„Óe¿«≈»∆«¿«»≈

‡Ïel‰‰ ÏÚa) שנסתלק„"Îa «««ƒ»¿
˙·Ë תקע"ג זו,ÏÁLבשנת בשנה ≈≈∆»
zaL‡'תש"ל  ÈÏÚÓ'a ביום ¿«¬≈««»

כ"ה  ביום שהיא זו שבת ערב שישי,

‡B¯'טבת  ‰¯B˙'a (4CÈ¯vL , ¿»∆»ƒ
˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ï פנימיות לפי ¿»ƒ««»

‰‰L¯L‰הדברים  ˙ÈÁ·c שבה ƒ¿ƒ«««¿»»
את  הפותח זה, בפסוק מדובר

יעקב' ישרש 'הבאים ההפטרה,

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈaÏ פרשת נפתחת שבה ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
הבאים  ישראל בני שמות 'ואלה שמות

מצרימה'.

˙eËLÙa ‰ek‰L ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆««»»¿«¿
‡È‰ עניין בין והשייכות שהקשר ƒ

פשוטו, לפי מצרים לביאת ההשרשה

ÏÚLÌÈ¯ˆÓהוא  ˙eÏb È„ÈŒ ∆«¿≈»ƒ¿«ƒ
„‡Ó „‡Ó Ï‡¯NÈ ea¯˙ƒ¿«ƒ¿»≈¿…¿…

e‰fL) שהתרבו מאוד הגדול הריבוי ∆∆
במצרים  ישראל "ıÈˆÈבני ÔÈÚƒ¿«»ƒ
,"Ï‡¯NÈ Á¯Ùe ופריחה צמיחה »«ƒ¿»≈

ישראל  בני של ≈¿»È„ÈŒÏÚגדולה
BÓÎe ,(ÌÈ¯ˆÓa ‰L¯L‰‰««¿»»¿ƒ¿«ƒ¿

·e˙kL5 בתורהLÙ ÌÈÚ·La" ∆»¿ƒ¿ƒ∆∆
מועט במספר היינו ¿«e„¯Èבלבד,

EÈ˙·‡ כמו בניו, ובני ובניו יעקב ¬…∆
בפרשת  בפרטיות ויגש שמסופר

‰zÚÂ ,‰ÓÈ¯ˆÓ הזה כשהכתוב ƒ¿»¿»¿«»
השנים  ארבעים סיום לקראת נאמר,

במדבר  היו ישראל ‰'שבני EÓN»¿
"·¯Ï ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk EÈ˜Ï‡¡…∆¿¿≈«»«ƒ»…

מאד  גדול ריבוי b‰'a„‰'שהוא ÌÈ¯ÓB‡L ÈÙk)6 ומצטטים פסח, של ¿ƒ∆¿ƒ««»»
זה  e˙kL·פסוק BÓÎe במצרים ), ישראל בני של הגדול הריבוי אודות ¿∆»

‰L¯t‰ ˙lÁ˙a Ìb שמות "‰ÌÈ‡aפרשת È¯Á‡Ï „iÓ) «ƒ¿ƒ««»»»ƒ«¿«¬≈«»ƒ
„‡Óa eÓˆÚiÂ ea¯iÂ eˆ¯LiÂ e¯t Ï‡¯NÈ È·e" ("‰ÓÈ¯ˆÓƒ¿»¿»¿≈ƒ¿»≈»«ƒ¿¿«ƒ¿«««¿ƒ¿…

„‡Ó7 הקשר פשוטו, לפי כן, ואם ¿…
שבאה  והצמיחה ההשרשה עניין בין

מובן  מצרימה, הבאים עם בעקבותיו

ביאור. דורש ‡ŒÏÚŒÛואינו Ï·‡¬»««
,ÔÎŒÈt'אור ב'תורה הזקן אדמו"ר ƒ≈

כי  הסבר דורש הזה שהקשר אומר

‡Ùeb ‰Ê È¯‰ עצמוL¯Bc ¬≈∆»≈
e‰Ó ,¯e‡a אכןÌÚh‰ והסיבה ≈««««

"Ï‡¯NÈ Á¯Ùe ıÈˆÈ" ÔÈÚL∆ƒ¿«»ƒ»«ƒ¿»≈
˙eÏb È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰NÚ«¬»«¿»«¿≈»
("‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰") ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«»ƒƒ¿»¿»

מצ  גלות באמת גורם ואיך היא רים

ישראל. בני של הגדול לריבוי

·e˙kL ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆»
זה  L¯LÈבפסוק ÌÈ‡a‰"«»ƒ«¿≈

,"·˜ÚÈ נקראים ישראל שבני היינו «¬…
[ÏÂ‡על  ‡˜Âc "·˜ÚÈ" ÌL≈«¬…«¿»¿…

˙lÁ˙a BÓk) "Ï‡¯NÈ" ÌM‰«≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ«
Èa ˙BÓL ‰l‡Â" ,‰L¯t‰«»»»¿≈∆¿¿≈
ÌeiÒa ˜¯Â ,('Bb "Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿ƒ
,"Á¯Ùe ıÈˆÈ" ÔÈÚa ,˜eÒt‰«»¿ƒ¿«»ƒ»«

והצמיחה  ÏÚהמכוון È‡˜cהגידול ¿»≈«
ÌL ¯Ó‡ ,‰l‡b‰ ÔÓÊ¿««¿À»∆¡«≈

‰fnL ,["Ï‡¯NÈ" הפסוק מכך ƒ¿»≈∆ƒ∆
'ישראל' ולא 'יעקב' ואומר מדייק

ÈelÚ LiL ,Ô·eÓ ויתרון„ÁÈÓ »∆≈ƒ¿À»
‡˜Âc "·˜ÚÈ"a קיים שלא ¿«¬…«¿»

È·nL‡ב'ישראל'. ÈÙÎe בהקשר ¿ƒ∆≈ƒ
‡B¯'זה  ‰¯B˙'a4·e˙kL ‰Ó8 ¿»«∆»

ישעיה  שהקדושֿברוךֿהוא בנבואת

E¯ˆÈÂהינו  ·˜ÚÈ E‡¯a"…«¬«¬…¿…∆¿
¯Ó‡ "·˜ÚÈ"aL ,"Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«¬…∆¡«
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כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  קכ  ,קיט תהליםמזמורי   )ב

  הבאים ישרש יעקב "ה מאמר ד  ) ג

 ה   .....   ל"תשה' , מבה"ח שבטטבת כ"ה , פרשת שמות שבת

  ,  פרשת שמות יחת שבתש  )ד

 די  ...................  ל"ה'תשבט, מבה"ח ש, טבת ה"כ

 כב  ......  'תש"לשיחת מוצש"ק פ' בא, יו"ד שבט ה  )ה

 כז  ..............יאך כר פרשת שמות –שיחות -לקוטי  )ו

  "ח הרה  ה"גהר "קלכ רה והת ק עלחיצ ויל טילקו  )ז

 בל  ..................  "ל זצ ןה רסאואשני  צחקי יול ר' ובלקמה 

 דל  ............. פרשת שמות –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 ה ל  ..........פרשת שמות לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט

 פ  .................  פרשת שמותלשבוע שיעורי תהלים   )י

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )יא

 פא  ....................................פרשת שמותלשבוע  

 דצ  .............  פרשת שמותלשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יב

 זצ  .........................  "ם מבון ברלעיית מיו כהלה  ) יג

 ם "מבר ירו עיש

 ק  ............  פרשת שמות לשבוע ,םום ליקיג' פר –  )יד

 סהק  .......  פרשת שמות לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )טו

 פאק  ..........  פרשת שמותלשבוע  ,ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

 פוק  .....................................  א יפרק  דניאל , נפרק  ה רמיי

  אהלותמסכת  –משניות   ) יח

 פחק  ................................................  ביאור קהתי 

 צוק  ......................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   )יט

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )כ

 צחק  ............................................  ט מ ף ד עד מג ףמד

  : "דחביאי ו נשמתורת רבותינ

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

 כזר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כב

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

  "ערבים עלי"  –להבין מאמר רז"ל כו'  אור התור  ) כג

 לבר  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  )כד

 לה ר  .............................................  אמצעי אדמו"ר ה 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כה

 לור  ........................................  דק"צח מה"צר "אדמו

   ואל תרל"בשמ רתות  )כו

 לח ר  .............................................  הר"ש ודמו"ר מא

    התפילהקונטרס   )כז

 לטר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  א ש"ת –ם מאמריספר ה  )כח

 מר  ..............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק ה'תש"ה -דש"ספר השיחות ה'ת  )כט

 מדר  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 מהר  ........................................  ה מפרק  כרונותספר הז  ) ל

  ות קודש  אגר  )לא

 נר  .........................................................  צי"הרימו ו"ראדמ

 נבר  .................................  יבורחומש לקריאה בצ  )לב

 סא ר  ................  קודש-בתשת חנהתורה למה אקרי  ) לג

 סבר  .....................  פרשת שמותלשבוע  מנים וח זל  )לד

 סגר  .............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   ) לה



awriו yxyi mi`ad

לׁשֹון  נאמר ּוב"יׂשראל" "ּבריאה", ְְְְְֱִִֵֶַָָלׁשֹון

,להפ להיֹות  צרי היה ׁשּלכאֹורה אף ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ"יצירה",

"יעקב", מּבחינת ּגדֹולה "יׂשראל" ּבחינת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשהרי

עלֿׁשם  נמּוכה, מדרגה היא יעקב מדרגת ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָֹּכי

עׂשו" ּבעקב אחזת מציאּות 9"וידֹו ׁשּיׁש הינּו, , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבעקב  אחזת ׁש"ידֹו אּלא עֹוד ולא עׂשו, ְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשל

זה  "וּיעקבני להיֹות ׁשּיכֹול ועד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָעׂשו",

הּוא 10ּפעמים" "יׂשראל" ׁשם מהֿׁשאיןּֿכן , ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָ

אנׁשים 11עלֿׁשם  ועם אלקים עם ׂשרית "ּכי ְֱֲִִִִִִֵַָָָֹ

ּגם  אּלא) מעׂשו, רק (לא למעלה ׁשהּוא ְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹוּתּוכל",

מ'יצירה', למעלה היא ּו'בריאה' עׂשו. ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָמּׂשרֹו

ּבדבר  צּיּור ׁשעֹוׂשה רק הּוא הּיצירה ענין ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהרי

אחרת, לצּורה אחת מצּורה הּדבר ׁשּמׁשּנה ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו

מהֿׁשאיןּֿכן  הּנבראים, ּבחיק ּגם יׁשנֹו זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוענין

(ּכמֹו מאין יׁש התהּוּות על ׁשּמֹורה הּבריאה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָענין

הּתֹורה  על ּבפרּוׁשֹו הרמּב"ן "ואין 12ׁשּכתב , ְְְֵֵֶַַַַַָָָ

אּלא  מאין הּיׁש ּבהֹוצאת הּקדׁש ּבלׁשֹון ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאצלנּו

הּנבראים, ּבחיק ׁשאינֹו ענין הּוא ּברא"), ְְְְִִִֵֵֶַָָָָלׁשֹון

מעצמּותֹו "ׁשּמציאּותֹו ,יתּבר עצמּותֹו רק ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָאּלא

מאין" יׁש לברא ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו הּוא .13כּו', ְְְְִִִֵֵַַָֹֹ

ׁשעֹולם  העֹולמֹות, ּבסדר ׁשהּוא ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶָָָָּובפרט

הּיצירה, מעֹולם ּבאיןֿער למעלה הּוא ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹהּבריאה

ׁשּכתּוב  ׁשעֹולם 14ּוכמֹו ,"חׁש ּובֹורא אֹור "יֹוצר ְֵֵֶֶֶָָֹ

ּבׁשם  נקרא ּדאתּגליא', 'עלמא ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָהּיצירה

'עלמא  ׁשהּוא הּבריאה ועֹולם ְְְִֶַָָָָ"אֹור",

"חֹוׁש" ּבׁשם נקרא ענין 15ּדאתּכסיא', ׁשהּוא , ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

מּגּלּויים  ׁשּלמעלה ואףֿעלּֿפיֿכן 16ההעלם . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ
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כו.9) כה, לו.10)תולדות כז, כט.11)שם לב, א.12)וישלח א, בראשית ס"כ.13)עה"פ יוצר.14)אגה"ק פרי 15)בברכת
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"‰‡È¯a" ÔBLÏ'יעקב ÔBLÏ'בוראך ¯Ó‡ "Ï‡¯NÈ"·e ¿¿ƒ»¿ƒ¿»≈∆¡«¿

,"‰¯ÈˆÈ"'ישראל למעלה 'יוצרך שהיא 'בריאה' לעניין שדווקא היינו ¿ƒ»
למטה  שהוא 'יעקב' בשם ישראל בני נקראים להלן) שיתבאר (כפי מ'יצירה'

'ישראל' CÙ‰Ïמהשם ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰¯B‡ÎlL Û‡ ראוי והיה «∆ƒ¿»»»»ƒƒ¿¿≈∆
ולעניין  'ישראל' יוזכר בריאה שלעניין

'יעקב', יוזכר ÈÁa˙יצירה È¯‰L∆¬≈¿ƒ«
‰ÏB„b "Ï‡¯NÈ" יותר ונעלית ƒ¿»≈¿»

˙‚¯„Ó Èk ,"·˜ÚÈ" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¬…ƒ«¿≈«
,‰ÎeÓ ‰‚¯„Ó ‡È‰ ·˜ÚÈ שכן «¬…ƒ«¿≈»¿»

ככתוב  אבינו, ליעקב ניתן זה שם

ולידת ÌLŒÏÚבתורה, לידתו שבעת «≈
התאום  אחיו יעקב "B„ÈÂעשיו של ¿»

"ÂNÚ ·˜Úa ˙ÊÁ‡9,eÈ‰ , …∆∆«¬≈≈»«¿
כזה  הוא e‡ÈˆÓ˙שהמצב LiL∆≈¿ƒ

‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ,ÂNÚ ÏL∆≈»¿…∆»
,"ÂNÚ ·˜Úa ˙ÊÁ‡ B„È"L∆»…∆∆«¬≈≈»
אלא  קיים שעשיו בלבד זו לא היינו

אתו  קשר לו ויש בו אוחז »¿ÚÂ„שיעקב
למציאות  יעקב של הקשר הוא כך כדי

BÈ‰Ï˙עשו של  ÏBÎiL כדברי ∆»ƒ¿
יעקב על Ê‰עשיו È·˜ÚiÂ"««¿¿≈ƒ∆

"ÌÈÓÚt10 והן הבכורה לעניין הן «¬«ƒ
את  שמדגישות עובדות הברכות, לעניין

של  למציאות מתייחס שיעקב העובדה

מדרגת  שכאמור שמוכיח מה עשיו,

נמוכה, מדריגה היא »Œ‰Ó'יעקב'
‡e‰ "Ï‡¯NÈ" ÌL ÔkŒÔÈ‡L∆≈≈≈ƒ¿»≈
ונעלית, גבוהה דרגה על שמורה שם

ככתוב  אבינו ליעקב ניתן זה שם שהרי

ÌLŒÏÚ11˙È¯Nבתורה  Èk" «≈ƒ»ƒ»
וממשלה  שררה ‡ÌÈ˜Ïלשון ÌÚƒ¡…ƒ

‡e‰L ,"ÏÎezÂ ÌÈL‡ ÌÚÂ¿ƒ¬»ƒ«»∆
'ישראל' של בדרגה ÏÚÓÏ‰עניינו ¿«¿»
יותר  ונעלית ÂNÚÓגבוהה ˜¯ ‡Ï)…«≈≈»

Ìbעצמו  (‡l‡ B¯OÓאפילו , ∆»«ƒ»
הרוחני  ÂNÚה'שר' ÏL,למעלה ∆≈»

והכוח  השפע את מקבל עשיו שממנו

ע  נלחם יעקב עשיו עם שבמאבקו מקרא של מפשוטו גם וכמובן מלאך שלו, ם

אותו. וניצח עשיו של ÈˆÈ'Ó¯‰',מטעמו ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ '‰‡È¯·'e¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»
‰¯Èˆi‰ ÔÈÚ È¯‰L מסויים דבר ˆei¯של ‰NBÚL ˜¯ ‡e‰ צורה ∆¬≈ƒ¿««¿ƒ»«∆∆ƒ

קיים a„·¯ותבנית  ‡Á˙שכבר ‰¯eˆÓ ¯·c‰ ‰pLnL B‡ «»»∆¿«∆«»»ƒ»««
˙¯Á‡ ‰¯eˆÏ בדבר שמדובר כיוון אבל 'יצירה' זו בחומר שאמנם או ¿»«∆∆

זה  אין קיים כך,שכבר כל גדול Ê‰חידוש ÔÈÚÂ של במובן 'יצירה' של ¿ƒ¿»∆

צורה  שינוי או ‰ÌÈ‡¯·pעשיית ˜ÈÁa Ìb BLÈ מוגבלים נבראים וגם ∆¿«¿≈«ƒ¿»ƒ
זה, מסוג 'יצירה' לעשות ‰È¯a‡‰יכולים ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿««¿ƒ»

LÈ ˙ee‰˙‰ ÏÚ ‰¯BnL מציאותÔÈ‡Ó דבר מציאות, מהעדר ∆∆«ƒ¿«≈≈«ƒ
‰Bz¯‰מלאֿדבר  ÏÚ BLe¯Ùa Ô"aÓ¯‰ ·˙kL BÓk)12ÔÈ‡Â" , ¿∆»«»«¿«¿≈««»¿≈

˙‡ˆB‰a L„w‰ ÔBLÏa eÏˆ‡∆¿≈ƒ¿«…∆¿»«
ÔÈ‡Ó Li‰ אחר ביטוי ‡l‡שום «≈≈«ƒ∆»

ÔÈÚ ‡e‰ ,("‡¯a ÔBLÏ¿»»ƒ¿»
ÌÈ‡¯·p‰ ˜ÈÁa BÈ‡L ואף ∆≈¿≈«ƒ¿»ƒ

מאין, יש לברוא מסוגל לא נברא

‡l‡יכול זה B˙eÓˆÚדבר ˜¯ ∆»««¿
,C¯a˙Èֿהקדוש של ומהותו עצמותו ƒ¿»≈

בעצמו  B˙e‡ÈˆnL"∆¿ƒברוךֿהוא
,'eÎ B˙eÓˆÚÓ קיים עצמו שהוא ≈«¿

חסֿ נזקק ולא עצמו מכוח ונמצא

איזו  או גורם שהוא לאיזה ושלום

להיות  כדי ממנו חוץ סיבה שהיא

BzÏÎÈÂנמצא  BÁÎa Bc·Ï ‡e‰¿«¿…ƒ»¿
"ÔÈ‡Ó LÈ ‡¯·Ï13 נברא ואילו ƒ¿…≈≈«ƒ

בכוח  הם וקיומו כוח שמציאותו אחר,

מאין, יש לברוא מסוגל לא הבורא,

היא  ש'בריאה' נמצא אופן ובכל

מ'יצירה'. למעלה

Ë¯Ù·e'בריאה' מעלת של זה ודבר ƒ¿»
יותר  עוד מודגש 'יצירה' ¿BÓkעל
,˙BÓÏBÚ‰ ¯„Òa ‡e‰L ארבעת ∆¿≈∆»»

הכלליים  אצילותֿבריאהֿהעולמות

‰È¯a‡‰יצירהֿעשייה  ÌÏBÚL∆»«¿ƒ»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ יותר ונעלה גבוה ¿«¿»

C¯ÚŒÔÈ‡a והשוואה יחס כל ללא ¿≈¬…
BÓÎe ,‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚÓ≈»«¿ƒ»¿

·e˙kL14 קריאת ברכות בנוסח ∆»
שחרית  של ‡B¯שמע ¯ˆBÈ"≈
,"CLÁ ‡¯B·e כך על ומוסבר ≈…∆

הסוד  ‰Èˆi¯‰בתורת ÌÏBÚL∆»«¿ƒ»
,'‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ' ‡e‰L∆»¿»¿ƒ¿«¿»

גלוי  "‡B¯",עולם ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈
יש  היצירה שבעולם אור', 'יוצר וזהו

וגילוי  ÈÒk˙‡c‡',אור ‡ÓÏÚ' ‡e‰L ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚÂ עולם ¿»«¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿«¿»
היא  שבו האלוקות כי מכוסה והוא הגלוי מהעולם יותר הנעלה מכוסה,

גילוי  לידי מלבוא "CLBÁ"למעלה ÌLa ‡¯˜15,'חושך 'בורא וזהו ƒ¿»¿≈∆
והסתר  בכיסוי היא האלוקות היצירה ‰‰ÌÏÚשבעולם ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««∆¿≈

ÌÈÈelbÓ ‰ÏÚÓlL16.להתגלות מכדי נעלה שהוא משום נעלם היינו ∆¿«¿»ƒƒƒ
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â היא ו'בריאה' מ'ישראל' למטה הוא ש'יעקב' למרות ¿««ƒ≈
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ז l"yz'd hay g"dan ,zah d"k ,zeny zyxt zay

ּכאן  ׁשּכתּוב ּוכמֹו יעקב", ּבֹורא" ְֱֲֲֶֶַַַָָֹנאמר

ּדוקא. "יעקב" יעקב", יׁשרׁש ְְֲֲִֵַַַַַָָֹֹ"הּבאים

("הּבאים LÈÂב) ההׁשרׁשה ענין ּתחּלה לבאר ¿≈ְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

ׁשעלֿ הּזריעה ּכענין ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַַַַָיׁשרׁש"),

ּבאפן  ּופרח") ("יציץ הּצמיחה נעׂשית ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹידּה

ׁשהרי 17ׁשּבאיןֿער הּוא 18, זריעה מיני רב ְְֲֲִִֵֵֵֶֶָֹֹ

ׁשאין  ּגרעין רק ׁשהּוא נאכלין, ׁשאינן ּגּנה ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָזרעֹוני

הּגרעין  ּוכׁשּנזרע מאכל, (וריח) טעם ׁשּום ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָּבֹו

ׁשעצם  הגם מאכל, ּפרי מּזה נצמח ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּבארץ,

(מהֿׁשאיןּֿכן  ּכלל מאכל ּבחינת היה לא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּגרעין

לא  אֹותֹו, יזרעּו אם טעם, ּבֹו ׁשּיׁש הּפרי ְְְְִִִֵֶַַַַֹּבׂשר

ּתבּואה  זרעֹוני וגם מאּומה). מּזה ְְְְְִִֵֵֶַַָָיצמח

הּזריעה  ׁשעלֿידי לכ נֹוסף הּנה ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנאכלין,

(ׁשעלֿידי  כּו' וכהּנה ּכהּנה הּתבּואה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָנתוּספה

וכּמה  ּכּמה צֹומחים אחד, ּגרעין ְְְְִִִֶַַַַָָָזריעת

ׁשהּית  לאחרי רק היא הּצמיחה הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָּגרעינים),

רּקבֹון  ּבֹו ׁשּנעׂשה ימים, ׁשלׁשה ּבארץ 19הּגרעין ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

אז  ורק לגמרי, הּגרעין מציאּות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָׁשּנתּבּטלה

ענין  זה הרי ואםּֿכן הּצמיחה, להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָיכֹולה

ּבאילן, ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה . ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹׁשּבאיןֿער

צֹומח  ּכלל, טעם ּבֹו ׁשאין ּגרעין זריעת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשעלֿידי

ענין  ּבוּדאי זה הרי ּפרֹות, נֹוׂשא ּגדֹול ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָאילן

ּכלל. ְְֲֵֶָֹׁשּבאיןֿער

‰p‰Â,יׂשראל ּבני אצל ּגם יׁשנֹו הּזריעה ענין ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּתבּואתה" "ראׁשית [ּולהעיר,20ׁשּנקראים ְְְִִִִֵֶָָָֹ

ׁשמֹות  ּבפרׁשת מפטירים קהּלֹות ְְְְְִִִֶַַַָָָׁשּבכּמה

ירמיהּו" הּוא 21ּב"דברי ההפטרה וסּיּום , ְְְְְְִִִֵַַָָָ

ּתבּואתה"],22ּבּפסּוק  ראׁשית לה' יׂשראל "קדׁש ְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

מה  ּכל (ׁשהרי ּומצֹות הּתֹורה ּבקּיּום ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָּבעבֹודתם

ּבּתֹורה, ּגם הּוא ׁשּכן מּפני זה הרי ּבעֹולם, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

ז"ל  רּבֹותינּו ּוברא 23ּוכמאמר ּבאֹוריתא "אסּתּכל ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָ
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בשלח.17) ר"פ תו"א גם ד.18)ראה שם, פרשתנו תו"א מ"ג.19)ראה פ"ב כלאים ג.20)ראה ב, א 21)ירמי' א, ירמי'

ג.22)ואילך. ב, ואילך.23)שם סע"א קסא זח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מ'יצירה' לעיל Ó‡¯למעלה הנזכר BÓÎeבפסוק ,"·˜ÚÈ E‡¯Ba" ∆¡««¬«¬…¿

È L¯LÈ ÌÈ‡a‰" Ô‡k ·e˙kL‡˜Âc "·˜ÚÈ" ,"·˜Ú אף ∆»»«»ƒ«¿≈«¬…«¬…«¿»
שבהקשר  להיפך, להיות צריך היה יהיה שלכאורה הנעלה הבריאה לעולם

הנעלה  השם לעולם מוזכר ובהקשר הבריאה 'ישראל' מעולם הנמוך היצירה

'יעקב'. השם מוזכר יהיה

ÔÈÚ ‰lÁz ¯‡·Ï LÈÂ (·¿≈¿»≈¿ƒ»ƒ¿«
) ‰L¯L‰‰ בכתוב נאמר כך שעל ««¿»»

‡e‰L ,("L¯LÈ ÌÈ‡a‰" לשון «»ƒ«¿≈∆
וצמיחה  פריחה שתהיה כדי נטיעה

d„ÈŒÏÚL ‰ÚÈ¯f‰ ÔÈÚk¿ƒ¿««¿ƒ»∆«»»
) ‰ÁÈÓv‰ ˙ÈNÚ הכתוב כהמשך «¬≈«¿ƒ»

ŒÔÈ‡aL ÔÙ‡a ("Á¯Ùe ıÈˆÈ"»ƒ»«¿…∆∆¿≈
C¯Ú17, בריבוי היא הצמיחה כלומר, ¬…

לזריעה  ביחס שיעור È¯‰L18לאין ∆¬≈
‰ÚÈ¯Ê ÈÈÓ הזרעים ¯· מרבית …ƒ≈¿ƒ»

ÔÈ‡L ‰pb ÈBÚ¯Ê ‡e‰≈¿≈ƒ»∆≈»
ÔÈÏÎ‡ לא עצמם ראויים והזרעים ∆¡»ƒ

ÔÈ‡Lלמאכל, ÔÈÚ¯b ˜¯ ‡e‰L∆««¿ƒ∆≈
ÁÈ¯Â) ÌÚË ÌeL Ba גם בו ואין ««¿≈«

‰ÔÈÚ¯bריח  Ú¯ÊpLÎe ,ÏÎ‡Ó («¬»¿∆ƒ¿»««¿ƒ
‰fÓ ÁÓˆ ,ı¯‡a שלא מזרעים »»∆ƒ¿»ƒ∆

לאכילה  ‰‚Ìראויים ,ÏÎ‡Ó È¯t¿ƒ«¬»¬«
‰È‰ ‡Ï ÔÈÚ¯b‰ ÌˆÚL∆∆∆««¿ƒ…»»

ÏÏk ÏÎ‡Ó ˙ÈÁa הצמיחה ולכן ¿ƒ««¬»¿»
לזריעה  באיןֿערוך »(Œ‰Óהיא 

Ba LiL È¯t‰ ¯Na ÔkŒÔÈ‡L∆≈≈¿««¿ƒ∆≈
‡Ï ,B˙B‡ eÚ¯ÊÈ Ì‡ ,ÌÚË««ƒƒ¿¿…

‰Óe‡Ó ‰fÓ ÁÓˆÈ את ורק ƒ¿«ƒ∆¿»
לאכילה  ראוי אינו עצמו שבפני הגרעין

מצמיח  והוא Ì‚Âזורעים אפילו ). ¿«
,ÔÈÏÎ‡p‰ ‰‡e·z ÈBÚ¯Ê גרעיני ≈¿≈¿»«∆¡»ƒ

שהרי  למאכל ראויים שכן וכד' חיטה

לגביהם  גם למזון, קמח מהם עושים

באיןֿ היא שהצמיחה האמירה נכונה

כי לזריעה, CÎÏערוך ÛÒB ‰p‰ƒ≈»¿»
‰ÙqÂ˙ ‰ÚÈ¯f‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»ƒ¿«¿»

p‰ÎÂ‰כמות  ‰p‰k ‰‡e·z‰«¿»»≈»¿»≈»
'eÎ הגרעינים מכמות וכמה כמה פי

ÔÈÚ¯bשנזרעו ˙ÚÈ¯Ê È„ÈŒÏÚL)∆«¿≈¿ƒ««¿ƒ
‰nÎÂ ‰nk ÌÈÁÓBˆ ,„Á‡∆»¿ƒ«»¿«»

ÌÈÈÚ¯b היא שהצמיחה כך רבים, «¿ƒƒ
מבחינת  הזריעה לגבי באיןֿערוך

לכך ),הכמות  ‰ÁÈÓv‰ובנוסף È¯‰ הצמיחה תהליך של ‰È‡ההתחלה ¬≈«¿ƒ»ƒ
Ba ‰NÚpL ,ÌÈÓÈ ‰LÏL ı¯‡a ÔÈÚ¯b‰ ˙i‰L È¯Á‡Ï ˜«̄¿«¬≈¿ƒ«««¿ƒ»»∆¿…»»ƒ∆«¬»

באדמה משהותו ‰ÔB·w¯19ÔÈÚ¯bכתוצאה ˙e‡ÈˆÓ ‰Ïha˙pL ƒ»∆ƒ¿«¿»¿ƒ««¿ƒ
‰Ê È¯‰ ÔkŒÌ‡Â ,‰ÁÈÓv‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ Ê‡ ˜¯Â ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿«»¿»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈¬≈∆

לזריעה  ביחס «¿ÔÈÚƒהצמיחה
.C¯ÚŒÔÈ‡aL∆¿≈¬…

,ÔÏÈ‡a ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»¿ƒ»
פרי, עץ ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLכשנוטעים

ÌÚË Ba ÔÈ‡L ÔÈÚ¯b ˙ÚÈ¯Ê¿ƒ««¿ƒ∆≈««
‡NB ÏB„b ÔÏÈ‡ ÁÓBˆ ,ÏÏk¿»≈«ƒ»»≈

˙B¯t,טעימיםÈ‡cÂa ‰Ê È¯‰ ≈¬≈∆¿««
ÏÏk C¯ÚŒÔÈ‡aL ÔÈÚ כל ואין ƒ¿»∆¿≈¬…¿»

לעץ  הגרעין בין השוואה וכל יחס

ופירותיו.

‰p‰Â של הרוחני ÔÈÚהתוכן ¿ƒ≈ƒ¿«
‰ÚÈ¯f‰ צמיחה Ìbשמביא BLÈ «¿ƒ»∆¿«

ÌÈ‡¯˜pL ,Ï‡¯NÈ Èa Ïˆ‡≈∆¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿»ƒ
ירמיהו ההתחלה "¯‡ÈL˙בנבואת ≈ƒ

של  חשוב הכי החלק היינו והראש,

‡e·z"‰˙20(הרוחנית) ה'תבואה' ¿»…
הקדושֿברוךֿהוא ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ¯,של

ÌÈ¯ÈËÙÓ ˙Bl‰˜ ‰nÎaL∆¿«»¿ƒ«¿ƒƒ
˙BÓL ˙L¯Ùa ההפטרה את לא ¿»»«¿

אלא יעקב' ישרש ≈¿È¯·„"a¿ƒ'הבאים
"e‰ÈÓ¯È21‰¯ËÙ‰‰ ÌeiÒÂ , ƒ¿¿»¿ƒ««¿»»

˜eÒta ‡e‰22Ï‡¯NÈ L„˜" «»…∆ƒ¿»≈
"‰˙‡e·z ˙ÈL‡¯ '‰Ï זה והרי «≈ƒ¿»…

לפרשת  העניין של המיוחד לקשר רמז

שמות  פרשת ישראל ],השבוע ובני

ל'תבואה' ««¬»Ì˙„B·Úaנמשלו
) ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a זה ואין ¿ƒ«»ƒ¿

בעולם  הקיימים שדברים פלא

בענייני  הקבלה להם ויש משתקפים

ומצוות  LiLתורה ‰Ó Ïk È¯‰L∆¬≈»«∆≈
ÔkL ÈtÓ ‰Ê È¯‰ ,ÌÏBÚa»»¬≈∆ƒ¿≈∆≈

,‰¯Bza Ìb ‡e‰ כל ושורש ««»
בתורה הוא »¬»¿Ó‡ÓÎe¯המציאות

Ï"Ê eÈ˙Ba¯23,העולם שבבריאת «≈
≈»¿∆"‡ÏkzÒהקדושֿברוךֿהוא 

‡˙È¯B‡a בתורה"‡ÓÏÚ ‡¯·e ¿«¿»»»»¿»
המביט  הבנאי כמשל העולם, את ברא

פיהן  על ובונה הבנייה ).בתכניות
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awriח yxyi mi`ad

ּבֹו ׁשאין ּגרעין ׁשּזריעת ּבזה, והענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעלמא").

על', 'קּבלת ענין הּוא ּבעבֹודה ענינֹו ְְֲִִַַַַַָָָָֹטעם,

זה  הרי ּובכללּות ּבתמימּות. העבֹודה ְְֲֲִִִִֵֶֶָָָׁשהיא

ענינּה ּתֹורה ׁשהרי למצֹות, ּתֹורה ׁשּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָהחּלּוק

ּבאפן  הּוא הּלּמּוד אם ׁשּלכן והּׂשגה, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹהבנה

אין  (ּבּתֹורהֿׁשּבעלּֿפה), קאמר" מאי ידע ְְֵֶֶַַַַַָָָָֹּד"לא

ואיֿאפׁשר  הּתֹורה, לּמּוד ידיֿחֹובת ְְְְִִִֵֶַַָָיֹוצאין

ּב'מגן  ׁשּכתּוב (ּכמֹו הּתֹורה ּברּכת ְְְִֵֵֶַַַָָָָלבר

צרי24אברהם' ׁשּקּיּומן מצֹות, מהֿׁשאיןּֿכן ,( ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּברּכת  ּוכנּסח על', 'קּבלת מּצד ּדוקא ְְְְִִִַַַַַַָָֹֻלהיֹות

ועד  וצּונּו", ּבמצֹותיו קּדׁשנּו "אׁשר ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָהּמצֹות,

ׁשּנקראֹות  ׂשכל, עלּֿפי ׁשּמּובנֹות מצֹות ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשאפילּו

'קּבלת  מּצד רק לקּימן צרי 'מׁשּפטים', ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָּבׁשם

ז"ל 25על' רּבֹותינּו ּוכמאמר קן 26, על "האֹומר ְֲֵֵַַַַַָֹ

מּפני  אֹותֹו, מׁשּתקין - רחמי יּגיעּו ְְְֲִִִִֵֶַַַצּפֹור

אּלא  ואינן רחמים, הּקּב"ה ׁשל מּדֹותיו ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשעֹוׂשה

מּצד  הּוא הּמצוה קּיּום  ׁשּכאׁשר והינּו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָּגזרֹות",

ׁשּקּיּום  ּכיון ּכראּוי, הּמצוה קּיּום זה אין ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּטעם,

ׁש"קּדׁשנּו מּׁשּום רק להיֹות צרי ְְְִִִִִֶַַָָָהּמצוה

וצּונּו", על'.ּבמצֹותיו 'קּבלת ענין ׁשּזהּו ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

רק  (לא יׁש ּגּופא ּבּתֹורה הּנה יֹותר, ְִִִֵֵֵַַָָָֹּובפרטּיּות

על', 'קּבלת ענין ּגם אּלא) והּׂשגה, ההבנה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹענין

הּתֹורה  לּמּוד ׁשמים 27ׁשהרי ּביראת להיֹות צרי ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ

ענין  ּכללּות ּגם וזהּו ּדוקא, על' ְְְְְִֶַַַַַָָָֹו'קּבלת

ּדוקא  ׁשעלֿידיֿזה לנׁשמע", נעׂשה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָ"הקּדמת

הּצמיחה  (ּכמֹו הּתֹורה ענין לאמּתית ְְְֲִִִִִִַַַַַָָמּגיעים
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ספ"ב.24) לאדה"ז ת"ת בהל' הובא ס"נ. וש"נ.25)או"ח קפז. ע' תרצ"ב המאמרים ספר ב.26)ראה לג, ולהעיר,27)ברכות

טעם. בלי חפשית בבחירה שזהו העמים", מכל בנו בחר "אשר אומרים התורה שבברכת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ידי  על והמצוות התורה בקיום והצמיחה הזריעה עניין מהו ומבאר וממשיך

ישראל. בני

Ba ÔÈ‡L ÔÈÚ¯b ˙ÚÈ¯fL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â עצמו BÈÚמצד ,ÌÚË ¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ««¿ƒ∆≈««ƒ¿»
,'ÏÚ ˙Ïa˜' ÔÈÚ ‡e‰ ‰„B·Úa מעמיקה הבנה מתוך לא ה' עבודת »¬»ƒ¿««»«…

ומצוות  שבתורה הטוב הטעם ותחושת

מ  עול קבלת מתוך שמים אלא לכות

ה' רצון כלפי È‰L∆ƒ‡והתבטלות
‰„B·Ú‰'ה את עובד שהיהודי »¬»

˙eÏÏÎ·e .˙eÓÈÓ˙a כללי באופן ƒ¿ƒƒ¿»
‰Ê È¯‰ דעת ועם מתוך ה' עבודת ¬≈∆

עול  קבלת מתוך ה' ועבודת והבנה,

הוא  ÔÈaLההבדל ‰elÁ˜וביטול «ƒ∆≈
‰¯Bz È¯‰L ,˙BˆÓÏ ‰¯Bz»¿ƒ¿∆¬≈»
כדי  השכל בעיון לומדים שאותה

התורה  דברי את ולהבין לקלוט

,‰‚O‰Â ‰·‰ dÈÚ שיש ומובן ƒ¿»»¬»»¿«»»
טעם  לימוד ÔÎlLבכך שעניין משום ∆»≈

הבנה הוא ‰e‡התורה „enl‰ Ì‡ƒ«ƒ
"¯Ó‡˜ È‡Ó Ú„È ‡Ï"c ÔÙ‡a¿…∆¿…»««»»«
אבל  התורה דברי את קורא הלומד אם

ללא  כלומר, אומר, הוא מה יודע איננו

הבנה  ∆»¿∆«»(tŒÏÚaLŒ‰¯Bza‰כל
יש  שבה שבכתב, מתורה בשונה

הבנה  ללא הוא אם גם ערך ),ללימוד
˙·BÁŒÈ„È ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ המצווה ≈¿ƒ¿≈«

LÙ‡ŒÈ‡Â¯של  ,‰¯Bz‰ „enÏƒ«»¿ƒ∆¿»
‰¯Bz‰ ˙k¯a C¯·Ï לימוד על ¿»≈ƒ¿««»

הבנה  כל בו שאין ¿(BÓkכזה
'Ì‰¯·‡ Ô‚Ó'a ·e˙kL24 ∆»«»≈«¿»»

למעשה  ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óהלכה ,(«∆≈≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÓeiwL ,˙BˆÓƒ¿∆ƒ»»ƒƒ¿

,'ÏÚ ˙Ïa˜' „vÓ ‡˜Âc מתוך «¿»ƒ««»«…
שמים  מלכות עול קבלת של תחושה

לעשות  שציווה ה' לרצון והתבטלות

המצוות  k¯a˙את ÁqÎe¿À«ƒ¿«
eLc˜ ¯L‡" ,˙Bˆn‰«ƒ¿¬∆ƒ¿»

,"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa קיום של העיקרי שהתוכן ההבנה המצוות היינו איננו ¿ƒ¿»¿ƒ»
הקדושֿברוךֿהוא לציווי הציות המצוות ÚÂ„אלא בקיום מודגש כך כדי ¿«

ההבנה  עניין ולא והביטול עול הקבלת B·enL˙עניין ˙BˆÓ eÏÈÙ‡L∆¬ƒƒ¿∆»
ÏÎN ÈtŒÏÚ הללו המצוות בהיגיון, שמובנים טעמים להם ויש «ƒ≈∆

˙Ïa˜' „vÓ ˜¯ ÔÓi˜Ï CÈ¯ˆ ,'ÌÈËtLÓ' ÌLa ˙B‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿«¿»«ƒ««»«
'ÏÚ25,ההגיוניים הטעמים מפני Ï"Êולא eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe26 …¿«¬««≈

מהקדושֿברוךֿהוא "‰‡ÓB¯במשנה  ומבקש שמתפלל ˆBt¯מי Ô˜ ÏÚ »≈««ƒ

EÈÓÁ¯ eÚÈbÈ כמתכוונים עצמם מראים שהיו "אנשים רש"י: ופירש «ƒ«¬∆
רחמיך  יגיעו צפור קן ועל אתה וחנון רחום ואומרים תחנונים בלשון להעמיק

האם" את לשלח ‡B˙Bשאמרת ÔÈ˜zLÓ דברים - לומר לא לו ואומרים ¿«¿ƒ
¯ÌÈÓÁ,אלה, ‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BcÓ ‰NBÚL ÈtÓ מבקשתו כי ƒ¿≈∆∆ƒ»∆«»»«¬ƒ

של  מרחמיו נובעות שהמצוות עולה

‡l‡הקדושֿברוךֿהוא  ÔÈ‡Â¿≈»∆»
"˙B¯Êb שהמצוות היא האמת אבל ¿≈

גזר  שהקדושֿברוךֿהוא גזירות הן

להיות  צריך לא המצוות וקיום וציווה,

של  ובתכנים בטעמים הכרה מתוך

עול  קבלת מתוך אלא המצוות

עשה, לרחמים לא ..." רש"י: (וכפירוש

גזרותיו, חוקי ישראל על להטיל אלא

מצוותיו; ושומרי עבדיו שהם להודיע

לשטן  שיש בדברים אף חוקותיו וגזרות

מה  ולומר עליהם להשיב ולעכו"ם

זו") במצווה L‡kL¯צורך ,eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆
„vÓ ‡e‰ ‰Âˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿»ƒ«

ÌÚh‰,וההיגיוןÌei˜ ‰Ê ÔÈ‡ «««≈∆ƒ
Èe‡¯k ‰Âˆn‰ קיום נחשב זה ואין «ƒ¿»»»

‰Âˆn‰מושלם, ÌeiwL ÔÂÈk≈»∆ƒ«ƒ¿»
ÌeMÓ ˜¯ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«ƒ
,"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜"L∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
הקדושֿ ציווה שכך משום רק היינו

עצמנו  את מבטלים ואנחנו ברוךֿהוא

ה' לרצון שלו הרצונות ∆∆e‰fLואת
.'ÏÚ ˙Ïa˜' ÔÈÚƒ¿««»«…

היא  שהתורה הזו החלוקה כאמור,

הן  והמצוות וההשגה, ההבנה עניין

חלוקה  היא וביטול, עול קבלת מצד

כללי, BÈ˙¯,באופן ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈
‡Ùeb ‰¯Bza ‰p‰ עצמהLÈ ƒ≈«»»≈

‰‚O‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚ ˜¯ ‡Ï)…«ƒ¿««¬»»¿«»»
בתורה, מיוחד עניין אכן «∆‡l‡)שהוא

יש  התורה '˜Ïa˙בלימוד ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««»«
‰¯Bz‰ „enÏ È¯‰L ,'ÏÚ27 …∆¬≈ƒ«»

ÌÈÓL ˙‡¯Èa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆביטול עניינו היראה ÏÚ'ורגש ˙Ïa˜'Â »ƒƒ¿¿ƒ¿«»«ƒ¿«»«…
ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ ,‡˜Âc של הכללי NÚ‰התוכן ˙Óc˜‰" «¿»¿∆«¿»ƒ¿««¿»««¬∆

,"ÚÓLÏ עצמם על מקבלים שהם ישראל בני אמרו תורה מתן שקודם ¿ƒ¿«
התורה  של הציוויים הם מה ששמעו לפני אפילו התורה דברי את לעשות

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLעול וקבלת שמים יראת ידי ÌÈÚÈbÓעל ‡˜Âc ∆«¿≈∆«¿»«ƒƒ
‰ÁÈÓv‰ BÓk) ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡Ï מהארץ והפירות התבואה של «¬ƒƒƒ¿««»¿«¿ƒ»
ודעת, טעם והשגה, ההבנה לעניין משל ÚÈ¯Ê˙שהם È„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈¿ƒ«
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ט l"yz'd hay g"dan ,zah d"k ,zeny zyxt zay

טעם), ּבֹו ׁשאין הּגרעין זריעת עלֿידי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּבאה

ׁשּכתּוב  ּכּמבאר 28ּכמֹו ּתנחם", יׁשרים "ּתּמת ְְְְִֵֶַַַָָָֹֻ

מּתןּֿתֹורה  ּבסּוגּית מה 29ּבּגמרא ּגם וזהּו . ְְְְֶַַַַַַָָָ

ענין  ּכי ּדוקא, "יעקב" יעקב", "יׁשרׁש ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹֹׁשּכתּוב

ּוזריעת  הׁשרׁשת מֹורה זה (ׁשעל על' ְְִֶֶַַַַַַָָָֹ'קּבלת

הּוא  - האדם ּבצּיּור טעם) ּבֹו ׁשאין ְְִִֵֶַַַַָָָהּגרעין

יּו"ד  "יעקב", ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ׁשּברגל, ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹהעקב

אֹור' ּב'תֹורה ּכּמבאר (מהֿׁשאיןּֿכן 30עקב, ְְֵֵֵֶַַָָָֹ

ראׁש" "לי הּוא ׁשענינֹו ).31"יׂשראל" ְְִִִֵֶָָֹ

ÌLÎe הּנה ("יׁשרׁש"), הּזריעה ענין ׁשּבכללּות ¿≈ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

ּכן  הּצמיחה, ענין נעׂשה עלֿידּה ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָּדוקא

למצרים, הּירידה ענין לכללּות ּבנֹוגע ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָהּוא

ׁשעלֿידיֿזה  יעקב", יׁשרׁש (מצרימה) ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"הּבאים

יׂשראל", ּופרח "יציץ הּצמיחה, ענין ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָנעׂשה

מצרים  ּבגלּות הּירידה עלֿידי ׁשּדוקא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּוכמֹו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבמּתןּֿתֹורה, העּלּוי 32נעׂשה ְְֲִֶַַַָָָָ

את  ּתעבדּון מּמצרים, העם את ּבהֹוציא"ְְְֲִִִִֶֶַַַָָ

הּזה". ההר על ֱִֶַַָָָֹהאלקים

עלÔÈ·‰Ïeֿג) ׁשּדוקא הּטעם ּבאּור ּבתֹוספת ¿»ƒְְֵֶֶֶַַַַַָ

"יׁש ל"יציץ ידי מּגיעים יעקב" רׁש ְְְֲִִִֵֵַַַָֹ

ּבספר  הּמבאר להקּדים יׁש יׂשראל", ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּופרח

הּזקן, אדמֹו"ר מאמרי [ספר תקס"ב ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָהּמאמרים

עם  האמצעי, אדמֹו"ר  ׁשל  ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹּבכתבֿידֿקדׁש

צדק' ה'צמח מאדמֹו"ר והערֹות ],33הּגהֹות ְְֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשל  ׁשרׁשן "להבין דּבּורֿהּמתחיל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָּבּמאמר

הּמאמר 34הּדברים" על נפלא ּבאּור [ׁשהּוא ְְֲִִֵֶַַַַָָָ

"ויחי" ּבפרׁשת ׁשהּוא 35ׁשּנאמר וכּנראה , ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּלאחריו  הּמאמר ּכי ׁשמֹות, ּפרׁשת ׁשל ְְֲֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָהּמאמר
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ג.28) יא, ב.29)משלי פח, ד).30)שבת (נג, שם הליקוטים 31)פרשתנו ספר כט. לב, וישלח להאריז"ל הפסוקים שער

- ב טו, להצ"צ סהמ"צ ואילך. ב מח, שלח לקו"ת פ"א. הלולב שער חיים עץ פרי ב. מח, שם כח. מז, ויחי להאריז"ל

הזהר. יב.32)בשם ג, להספר.33)שמות "פתחֿדבר" וראה 34)ראה ואילך. קכח ע' ח"א תקס"ב הזקן אדמו"ר מאמרי

ואילך. טז ע' תרנ"ב המאמרים ספר ואילך. א תתשיז, ח"ו ויחי באוה"ת הגהות עם הנ"ל ד"ה קכה.35)גם ע' שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÚË Ba ÔÈ‡L ÔÈÚ¯b‰ וביטול עול לקבלת משל BÓkשהוא ,( ««¿ƒ∆≈««¿

·e˙kL28 התמימות מעלת על ÌÁz",במשלי ÌÈ¯LÈ ˙nz" ∆»À«¿»ƒ«¿≈
להצלחה  אותם מובילה הישרים האנשים של Óba¯‡התמימות ¯‡·nk«¿…»«¿»»

‰¯BzŒÔzÓ ˙i‚eÒa29 לנשמע נעשה הקדמת בין הקשר שבת במסכת ¿¿«««»
זה  שם לעניין בגמרא (כמסופר

עוסק  רבא האמורא את ראה שצדוקי

והוא  רגליו תחת ואצבעותיו בתורה

מפני  דם, זוב עד אצבעותיו את מוצץ

פזיז  עם אתם לו: ואמר העיון, עומק

לאזניכם  פיכם את שהקדמתם

לנשמע) נעשה אתם (והקדמתם ועדיין

צריכים  הייתם שלכם, בפזיזות עומדים

ואם  תקבלו תוכלו ואם לשמוע תחילה

שהתהלכנו  אנחנו רבא לו אמר לא. לא,

כתוב  לב, בתום הקדושֿברוךֿהוא עם

ואלה  תנחם' ישרים 'תומת בנו

(המשך  בהם כתוב בעלילות שהולכים

ישדם'). בוגדים 'וסלף פסוק) אותו

L¯LÈ" ·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«¿≈
,‡˜Âc "·˜ÚÈ" ,"·˜ÚÈ והסיבה «¬…«¬…«¿»

וזריעת  נטיעת ההשרשה, שעניין לכך

היא  ביעקב קשורה ÔÈÚהגרעין, Èkƒƒ¿«
‰¯BÓ ‰Ê ÏÚL) 'ÏÚ ˙Ïa˜'«»«…∆«∆»
ÔÈÚ¯b‰ ˙ÚÈ¯Êe ˙L¯L‰«¿»«¿ƒ«««¿ƒ

ÌÚË Ba ÔÈ‡L עול המסמל קבלת ∆≈««
לעיל  כמבואר ודעת, וטעם הבנה )ללא

Ì„‡‰ ¯eiˆa משתקף שהדבר כפי ¿ƒ»»»
- האדם גוף של בצורה ‰e‡ומתבטא

BÈÚ e‰fL ,Ï‚¯aL ·˜Ú‰∆»≈∆»∆∆∆∆ƒ¿»
,"·˜ÚÈ" ÏLאותיות„"eÈ ∆«¬…

'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·nk ,·˜Ú30 »≈«¿…»¿»
הזקן  ≈≈∆»(ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óלאדמו"ר

"Ï‡¯NÈ" יעקב של הנעלה השם ƒ¿»≈
‰e‡אבינו  BÈÚL אותיותÈÏ" ∆ƒ¿»ƒ

"L‡¯31 החלק הוא הראש והרי …
הנחות  החלק הוא והעקב בגוף הנעלה

הגוף  של ).ביותר
˙eÏÏÎaL ÌLÎe כללי באופן ¿≈∆ƒ¿»

"L¯LÈ") ‰ÚÈ¯f‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»«¿≈
בארץ  והגרעינים הזרעים NÚ‰השרשת d„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰p‰ אחר ), ƒ≈«¿»«»»«¬»

‰ÁÈÓv‰כך ÔÈÚ,שיעור לאין eÏÏÎÏ˙בריבוי Ú‚Ba ‡e‰ Ôk ƒ¿««¿ƒ»≈¿≈«ƒ¿»
,ÌÈ¯ˆÓÏ ‰„È¯i‰ ÔÈÚ המאמר את הפותח הכתוב אומר כך שעל ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ

‰ÓÈ¯ˆÓ) ÌÈ‡a‰" בני שמות 'ואלה הפרשה את הפותח הכתוב כלשון «»ƒƒ¿»¿»
מצרימה' הבאים ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰ישראל ,"·˜ÚÈ L¯LÈ ידי ) על דווקא «¿≈«¬…∆«¿≈∆

ירידה  היא שלכאורה ההשרשה

‰NÚ כך ‰ÁÈÓv‰,אחר ÔÈÚ «¬»ƒ¿««¿ƒ»
הכתוב  Á¯Ùeכהמשך ıÈˆÈ"»ƒ»«

ŒÏÚ ‡˜ÂcL BÓÎe ,"Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆«¿»«
‰„È¯i‰ È„È ישראל בני של ¿≈«¿ƒ»

‰NÚ ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚a כך אחר ¿»ƒ¿«ƒ«¬»
ÈelÚ‰ ישראל בני של הגדול »ƒ

·e˙kL BÓk ,‰¯BzŒÔzÓa32 ¿««»¿∆»
רבינו  למשה הקדושֿברוךֿהוא בדברי

ישראל  בני את להוציא שנשלח בעת

‰ÌÚממצרים  ˙‡ E‡ÈˆB‰a"¿ƒ¬∆»»
˙‡ Ôe„·Úz ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ««¿∆

,"‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡‰ היינו »¡…ƒ«»»«∆
ויציאת  למצרים הירידה של שהמטרה

תורה  למתן להגיע כדי היתה מצרים

סיני. בהר

¯e‡a ˙ÙÒB˙a ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ¿∆∆≈
È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ÌÚh‰«««∆«¿»«¿≈

"·˜ÚÈ L¯LÈ",ירידה שהיא «¿≈«¬…
לעיל  ıÈˆÈ"Ïכמבואר ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿»ƒ

"Ï‡¯NÈ Á¯Ùe צמיחה שהיא »«ƒ¿»≈
ÌÈc˜‰Ïועלייה, LÈ תחילה ≈¿«¿ƒ

ÌÈ¯Ó‡n‰ ¯ÙÒa ¯‡·n‰ של «¿…»¿≈∆««¬»ƒ
שנת  של הזקן ˙˜Ò"·אדמו"ר

,Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ È¯Ó‡Ó ¯ÙÒ]≈∆««¿≈«¿«»≈
ÏL L„˜Œ„ÈŒ·˙Îa בנו ƒ¿««…∆∆

˙B‰b‰ ÌÚ ,ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡«¿»∆¿»ƒƒ«»
ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡Ó ˙B¯Ú‰Â¿∆»≈«¿«∆«

'˜„ˆ33Œ¯ea„ ¯Ó‡na ,[ ∆∆««¬»ƒ
ÏÈÁ˙n‰ במילים "ÔÈ·‰Ïהפותח ««¿ƒ¿»ƒ

"ÌÈ¯·c‰ ÏL ÔL¯L34 »¿»∆«¿»ƒ
‡e‰L] זה ÏÙ‡מאמר ¯e‡a ∆≈ƒ¿»

˙L¯Ùa ¯Ó‡pL ¯Ó‡n‰ ÏÚ«««¬»∆∆¡«¿»»«
"ÈÁÈÂ"35,שנה pÎÂ¯‡‰אותה «¿ƒ¿«ƒ¿∆
‡e‰L את שמבאר הנזכר המאמר ∆

ויחי  פרשת של ‰Ó‡n¯המאמר Èk ,˙BÓL ˙L¯t ÏL ¯Ó‡n‰««¬»∆»»«¿ƒ««¬»
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awriי yxyi mi`ad

וארא  ּפרׁשת ׁשל עמֹוק 36הּוא הסּבר ׁשם ׁשּיׁש ,[ ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

הּתניא  ּבתחּלת ׁשּכתּוב ּבמה ּבׁשם 37ּומתֹוק ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

הּפסּוק 38הּזהר  חּיים",39על נׁשמת ּבאּפיו "וּיּפח ְְִִִַַַַַַַַַָָֹ

מּתֹוכּיּותֹו נפח, מּתֹוכיּה ּדנפח ְִִִֵַַָָָ"מאן

ּומבאר  יׂשראל. נׁשמֹות על ּדקאי ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָּומּפנימּיּותֹו",

למעלה  היא נפח" "מּתֹוכיּה ׁשּמדרגת ְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשם,

ׁשּגם  היֹות ׁשעם והינּו, הּברּורים, ענין ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָמּכללּות

"ּבחכמה  ּכי נעלית, ּבמדרגה הּוא הּברּורים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָענין

ׁשּבארי40ֿאתּברירּו" סתימאה "חכמה ּבחינת , ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָ

ׁשהּוא  הרצֹון, ּבחינת עם קׁשּור זה הרי ְְֲִִִֵֶֶַַָָָאנּפין",

עֹולם  הרי (ׁשּלגּביו העצמּות לגּבי ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָֹּבאיןֿער

ּגמּורה), ּבהׁשואה הם העׂשּיה ועֹולם ְְְְֲֲִִֵַָָָָָָָהאצילּות

להיֹות  הצר הרצֹון, ענין להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻּוכדי

הּוא  (ׁשהרצֹון זה וענין כּו'. העצמּות ְְְְִִֶֶַָָָָצמצּום

עלּֿפי  ּגם מּובן (יתּבר לעצמּותֹו ְְְְֲִִֵֵַַַָָֹּבאיןֿער

ּדהּנה, ּפׁשּוטה). אמּונה מּצד רק (לא ְְֱִִֵֵֶַַָָֹׂשכל

והפילֹוסֹופים  החֹוקרים קּוׁשּית אי41ידּועה , ְְְְִִִֵַַַָ

הר  ּדלכאֹורה רצֹון", "יהי ּבּתפּלה לֹומר זה ׁשּי י ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

היה  הּתפּלה ׁשּלפני  חסֿוׁשלֹום, ׁשּנּוי ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָענין

ּפֹועלים  הּתפּלה ועלֿידי ,ּכ ּבאפן ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹהרצֹון

ּבנֹוגע  להבין צרי וגם אחר. ּבאפן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיהיה

"נחתֿרּוח  ּוכמֹו למעלה, הרצֹון ענין ְְְְְִִַַַַַָָָָלכללּות
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הנ"ל.36) המאמרים בספר הנ"ל" הדברים של שרשן "להבין שמתחילים מאמרים בכמה הוא מ"מ 38)רפ"ב.)37וכן ראה

וש"נ. שם. לתניא קצרות והערות ז.39)הגהות ו, (שער 40)בראשית ח שער חיים עץ סע"ב. רנד, (היכלות) זח"ב ראה

סכ"ח. ב). (קמד, סכ"ו אגה"ק תניא פ"ו. נקודות) עג.41)דרושי ע' שם הזקן אדמו"ר מאמרי גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÂÈ¯Á‡lL הבא Â‡¯‡המאמר ˙L¯t ÏL ‡e‰36 זה מאמר כן ואם ∆¿«¬»∆»»«»≈»

זו  כשבת שמות פרשת שבת B˙Óe˜הוא ˜BÓÚ ¯aÒ‰ ÌL LiL ,[∆≈»∆¿≈»»
˙lÁ˙a ·e˙kL ‰Óa ספר‡Èz‰37 הזקן ÌLaלאדמו"ר ¿«∆»ƒ¿ƒ«««¿»¿≈

¯‰f‰38˜eÒt‰ ÏÚ39 של בגופו הנשמה נתינת לגבי בתורה האמור «…«««»
הקדושֿברוךֿהוא  ידי על הראשון אדם

,"ÌÈiÁ ˙ÓL ÂÈt‡a ÁtiÂ"«ƒ«¿«»ƒ¿««ƒ
ÁÙc Ô‡Ó" שנופח dÈÎBzÓמי »¿»«ƒ≈

,ÁÙ נופח הוא B˙eiÎBzÓמתוכו »«ƒƒ
,"B˙eiÓÈtÓe שבו מדיבור השונה ƒ¿ƒƒ

הרי  בלבד, בחיצוניות הבל מוציא אדם

מתוכו  היא בכוח אויר נשיפת

ÏÚוהכוונה È‡˜cומפנימיותו  ¿»≈«
Ï‡¯NÈ ˙BÓL שהיא שנשמתם ƒ¿ƒ¿»≈

באה  ממש" ממעל אלוקה "חלק

כאן  (עד האלוקות ופנימיות' 'מתוכיות

בתחילתו). התניא מספר

,ÌL ¯‡·Óe משנת במא הנזכר מר ¿»≈»
"dÈÎBzÓתקס"ב  ˙‚¯„nL∆«¿≈«ƒ≈
"ÁÙ ישראל נשמות באות שממנה »«
‡È‰ באלוקות מאוד נעלית מדרגה ƒ

ÔÈÚ ˙eÏÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿»ƒ¿«
,ÌÈ¯e¯a‰ הסוד בתורת מבואר «≈ƒ

אלוקות  של ניצוצות יש שבעולם

גשמיים  בדברים ו'נפלו' שירדו וקדושה

הוא  הזה העולם וכללות נחותים,

עוסק  וכשיהודי ורע, טוב של תערובת

מגע  תוך המצוות וקיום התורה בלימוד

את  מברר הוא העולם בענייני ושימוש

הרע, מן הקדושים, הניצוצות הטוב,

ומקורם  לשורשם אותם ומעלה

'עבודת  נקרא זה ועניין בקדושה,

האלוקות  פנימיות נפח', 'מתוכיה בחינת כי כאן מבואר כך ועל הבירורים'

הדרגה  מאשר באלוקות יותר נעלית דרגה היא ישראל, נשמות באות שממנה

הבירורים  עניין נפעל ובכוחה שממנה ÌbLבאלוקות ˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¡∆«
Èk ,˙ÈÏÚ ‰‚¯„Óa ‡e‰ ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈÚ הזוהר "ÓÎÁa‰כלשון ƒ¿««≈ƒ¿«¿≈»«¬≈ƒ¿»¿»

"e¯È¯a˙‡40, מאיר האלוקי האור שבה החכמה בספירת קשור בירור (כל ƒ¿¿ƒ
לא  ב'חכמה', ביותר נעלית לדרגה והכונה הספירות בשאר מאשר שאת ביתר

אלא  השתלשלות' 'סדר של הספירות בעשר - שהוא כפי החכמה עניין רק

‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ" ˙ÈÁa להאיר מכדי הנעלית ונעלמת, סתומה חכמה ¿ƒ«»¿»¿ƒ»»
בחינה ÔÈt‡ŒCÈ¯‡aL",בגלוי היא ארוכות, עליון'במדרגת פנים 'כתר ∆¿¬ƒ«¿ƒ

מהספירות, ‰¯ˆÔB,שלמעלה ˙ÈÁa ÌÚ ¯eL˜ ‰Ê È¯‰ כשם ¬≈∆»ƒ¿ƒ«»»
ובאופן  העליונות, הספירות לעשר שמקבילים כוחות עשר יש הנפש שבכוחות

נעלה  כוח הוא הרצון וכוח והרגש, השכל היינו ומידות, למוחין הכוונה כללי

החכמה  מדריגת כביכול, למעלה, כך 'מקיף') וכוח כללי כוח הוא (ולכן מהם

וזו  הרצון עניין הכתר בחינת סתימאה' 'חכמה היא הבירורים בעניין שקשורה

"מתוכיה  ועניין זו מדריגה בין כלל להשוות אין אבל ביותר, נעלית חכמה אכן

כיוון הרצון e‰L‡נפח" עניין ∆
˙eÓˆÚ‰ Èa‚Ï C¯ÚŒÔÈ‡a¿≈¬…¿«≈»«¿

הקדושֿ של ומהותו ברוךֿהוא עצמותו

כל  ללא הרצון מעניין שנעלה בעצמו

והשוואה לגבי (ÂÈa‚lLיחס ∆¿«»
‰‡ˆeÏÈ˙ה'עצמות' ÌÏBÚ È¯‰¬≈»»¬ƒ

ביותר  והנעלה הראשון העולם

אצילותֿבריאהֿ העולמות מארבעה

‰iNÚ‰יצירהֿעשייה  ÌÏBÚÂ¿»»¬ƒ»
מארבע  ביותר והתחתון הרביעי

eÓb¯‰העולמות  ‰‡ÂL‰a Ì‰≈¿«¿»»¿»
עולם  כאחד, שניהם ה'עצמות' לגבי כי

לא  העשייה, עולם כמו בדיוק האצילות

שלגבי  הידוע וכמשל כלל, נחשבים

ואלף  אחד אמיתי, ובליֿגבול איןֿסוף

מידה  באותה כלל מקום תופסים לא

BÈ‰Ï˙בדיוק  ÏÎeiL È„Îe ,(¿≈∆«ƒ¿
,ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ תהיה שבכלל כדי ƒ¿«»»

רצון  של BÈ‰Ï˙מציאות C¯ˆ‰À¿«ƒ¿
'eÎ ˙eÓˆÚ‰ ÌeˆÓˆ מדגיש וזה ƒ¿»«¿

בפער  הוא הרצון (אפילו) כמה עד

ללא  ערוך, לאין ית', מעצמותו עצום

השוואה. כל

ŒÔÈ‡a ‡e‰ ÔBˆ¯‰L) ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆∆»»¿≈
C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ C¯Ú וריחוק ¬…¿«¿ƒ¿»≈

לגבי  הרצון של הוא הערך ית' עצמותו

שיעור  ÈtŒÏÚלאין Ìb Ô·eÓ (»««ƒ
(‰ËeLt ‰eÓ‡ „vÓ ˜¯ ‡Ï) ÏÎN.ומבאר שממשיך כפי ≈∆…«ƒ«¡»¿»

ÌÈÙBÒBÏÈÙ‰Â ÌÈ¯˜BÁ‰ ˙iLe˜ ‰Úe„È ,‰p‰c41CiL CÈ‡ , ¿ƒ≈¿»¿««¿ƒ¿«ƒƒ≈«»
ייתכן  ¯ˆÔB",איך È‰È" ‰lÙza ¯ÓBÏ היא הבקשה ומשמעות ««¿ƒ»¿ƒ»

מבקשים  שאותו לדבר רצון באלוקות למעלה ‰¯Èשיתעורר ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈
‰Ê חדש רצון ÌBÏLÂŒÒÁהתעוררות ÈepL ÏL ÔÈÚ למעלה ∆ƒ¿»∆ƒ«¿»

‰lÙz‰באלוקות, ÈÙlL'...רצון 'יהי ÔÙ‡aוהבקשה ÔBˆ¯‰ ‰È‰ ∆ƒ¿≈«¿ƒ»»»»»¿…∆
ÏÚÂ ,Ck‰lÙz‰ È„ÈŒ מסויים לרצון È‰iL‰והבקשה ÌÈÏÚBt »¿«¿≈«¿ƒ»¬ƒ∆ƒ¿∆

¯Á‡ ÔÙ‡a יכול לא דבר ושום שינוי שייך לא הקדושֿברוךֿהוא אצל והרי ¿…∆«≈
'יהי  והבקשה התפילה משמעות מה כן, ואם חסֿושלום שינוי בו לגרום

רצון...'?

BÓÎe ,‰ÏÚÓÏ ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿«»»¿«¿»¿
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יי l"yz'd hay g"dan ,zah d"k ,zeny zyxt zay

רצֹוני" ונעׂשה ׁשאמרּתי ענין 42לפני ּדלכאֹורה, , ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ

ּבאיזה  ׁשרֹוצה הּתחּתֹון, ּבאדם רק ׁשּי ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָהרצֹון

מׁשלימֹו, הרצֹון ּומּלּוי לֹו, ׁשחסר מּׁשּום ְִִִֵֶַָָָָָּדבר

והּבאּור  .יתּבר ּבעצמּותֹו לֹומר ׁשּי לא זה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹוכל

עצמּות 43ּבזה  מן ׁשּנאצל הינּו הרצֹון ׁשענין , ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָ

אֹור  ׁשּנאצל ּכמֹו הרצֹון, אֹור ענין ְְֱֲִִֶֶַַַָָָהּמאציל

הרי  הרצֹון, ׁשּנאצל ׁשּלאחר (אּלא כּו' ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהחכמה

ולא  הרֹוצה, עם ּבתכלית מאחד ׁשהּוא ּבאפן ְְְְְִִֶֶֶֶַָָֹֹֻזה

ּבהן  ׁשאין הּנאצלֹות, הּספירֹות ּבׁשאר ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָּכמֹו

מעצמּות  ׁשּנאצל מה ׁשּזהּו וכיון זֹו), ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָאחדּות

עצמּותֹו לגּבי ּבאיןֿער זה הרי ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַֹהּמאציל,

אמנם, כּו'. העצמּות צמצ ּום עלֿידי  ּובא ,ְְְְְִִֵֵַַָָָָָיתּבר

מּתֹוכּיּותֹו נפח, ׁש"מּתֹוכיּה יׂשראל נׁשמֹות ְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשרׁש

וזהּו הרצֹון. מּבחינת למעלה הּוא ְְְְְִִִִִֶַַָָָּומּפנימּיּותֹו",

לגּבי  ּגם ּבמדרגה למעלה הן יׂשראל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּנׁשמֹות

ּבּמדרׁש ּכדאיתא ּומצֹות, ּדברים 44ּתֹורה "ׁשבעה ְְְְְִִִִִִַָָָָָ

ּוביניהם  וכּו', ויׂשראל" ּתֹורה לעֹולם, ְְְְִֵֵֵֶָָָָָקדמּו

ּכתיב  ּבּתֹורה ׁשהרי לּתֹורה, קדמּו "יׂשראל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּגּופא

ׁשרק  יׂשראל", ּבני אל ּדּבר יׂשראל, ּבני את ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָצו

ענין  להיֹות יכֹול יׂשראל, נׁשמֹות ׁשּיׁשנן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָלאחרי

לרצֹון, ׁשּיכּות להן יׁש ּומצֹות ּתֹורה ּכי ְִִֵֶַַָָָָָָהּתֹורה,

הּטמא  ּבין "להבּדיל הּוא הּתֹורה ענין ּכל ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָּדהרי

החּיה  ּובין הּנאכלת החּיה ּובין הּטהֹור, ֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּובין

תאכל" לא הּברּורים,45אׁשר ענין ׁשהּוא , ְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ

נ  ואּלּו הרצֹון. ּבענין הן ׁשּתלּויים  יׂשראל ׁשמֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

"מּתֹוכּיּותֹו ּבאים ׁשהרי מהרצֹון, ְְֲִִִֵֵֶַָָָָלמעלה

ּבאּפיו", "וּיּפח ענין והּנה, ְְְְִִִִִִֵַַַַָּומּפנימּיּותֹו".

יׂשראל  לנׁשמֹות ּבנֹוגע נאמר נפח", ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָ"מּתֹוכיּה

ּכי  ּבּגּוף, להתלּבׁש למּטה ׁשּירדּו ּכפי ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּדוקא
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ועוד.42) ח. כח, פינחס ופירש"י קכו.43)ספרי ע' שם הזקן אדמו"ר מגילת 44)מאמרי בתו"א דברים") ("שבעה כ"ה

מהרז"ו  פירוש ועוד. יא. נשא תנחומא א. נד, פסחים וראה קדמו. דברים ששה שלפנינו: בב"ר ובכ"מ. א. קכב, אסתר

תרט"ו). ווילנא, (בהוצאת שם לב"ר מז.45)הארוך יא, שמיני

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המצוות קיום לגבי אומר שהקדושֿברוךֿהוא ז"ל חכמינו »»"Œ˙Áבלשון

"ÈBˆ¯ ‰NÚÂ Èz¯Ó‡L ÈÙÏ Áe¯42ÔÈÚ ,‰¯B‡ÎÏc , «¿»«∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«
¯·c ‰ÊÈ‡a ‰ˆB¯L ,ÔBzÁz‰ Ì„‡a ˜¯ CiL ÔBˆ¯‰ ומעוניין »»«»«»»»««¿∆∆¿≈∆»»

אותו  BÓÈÏLÓלהשיג ÔBˆ¯‰ ÈelÓe ,BÏ ¯ÒÁL ÌeMÓ את וממלא ƒ∆»≈ƒ»»«¿ƒ
Ê‰החסרון, ÏÎÂ הללו המושגים כל ¿»∆

החיסרון  ומילוי חיסרון CiLשל ‡Ï…«»
C¯a˙È B˙eÓˆÚa ¯ÓBÏ שהוא «¿«¿ƒ¿»≈

שינויים. בו ואין השלימות תכלית

‰Êa ¯e‡a‰Â43ÔBˆ¯‰ ÔÈÚL , ¿«≈»∆∆ƒ¿«»»
יש  באלוקות שלמעלה העניין משמעות

Ïˆ‡pLרצון  eÈ‰ ונברא הופרש «¿∆∆¡»
ÏÈˆ‡n‰ ˙eÓˆÚ ÔÓ עצמיות ƒ«¿««¬ƒ

בעצמו  ‰¯ˆÔBהבורא ¯B‡ ÔÈÚƒ¿«»»
כוח  הוא ותוכנו שעניינו האלוקי האור

‡B¯הרצון, Ïˆ‡pL BÓk¿∆∆¡»
'eÎ ‰ÓÎÁ‰ ונברא שנאצל כשם «»¿»

ולכן  החכמה, של האלוקי האור ממנו

ה'עצמות' אינם החכמה וגם הרצון גם

ה'עצמות' אל באיןֿערוך «∆(‡l‡אלא
ÔBˆ¯‰ Ïˆ‡pL ¯Á‡lL∆¿««∆∆¡»»»
כאמור) צמצום, ידי (על מה'עצמות'

‰Ê È¯‰ הרצון של המציאות כל ¬≈∆
‡e‰L ÔÙ‡a העליון הרצון ¿…∆∆

‰ˆB¯‰ ÌÚ ˙ÈÏÎ˙a „Á‡Ó¿À»¿«¿ƒƒ»∆
הרוצה  מהבורא נפרד ענין הרצון ואין

המאציל, רצון את מגלה רק …¿ÏÂ‡אלא
˙B¯ÈÙq‰ ¯‡La BÓk¿ƒ¿»«¿ƒ
˙e„Á‡ Ô‰a ÔÈ‡L ,˙BÏˆ‡p‰«∆¡»∆≈»≈«¿

BÊ,המאציל עם מאוחדות הן שאף

נעלית  הרצון של האחדות רמת אבל

הספירות, של האחדות מרמת יותר

כוחות  ספירות שהם והמידות המוחין

בשונה  והגדרה, 'ציור' עם פרטיות

ועלֿ ו'מקיף' כללי עניין שהוא מהרצון

נטייה  שהוא הנפש בכוחות הרצון דרך

עצמה), הנפש e‰fLשל ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆
הרצון  Ïˆ‡pLאפילו ‰Ó«∆∆¡»

ÏÈˆ‡n‰ ˙eÓˆÚÓ'ה'עצמות ולא ≈«¿««¬ƒ
Èa‚Ïעצמה, C¯ÚŒÔÈ‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿≈¬…¿«≈

‡·e ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ התהוות כל «¿ƒ¿»≈»
בא  הרצון eÎ'והאצלת ˙eÓˆÚ‰ ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ שעניין בעוד «¿≈ƒ¿»«¿

באיןֿערוך. הרצון מעניין נעלה צמצום, ללא שהוא, כפי ה'עצמות'

B˙eiÎBzÓ ,ÁÙ dÈÎBzÓ"L Ï‡¯NÈ ˙BÓL L¯L ,ÌÓ‡»¿»…∆ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ≈»«ƒƒ
‡e‰ ,"B˙eiÓÈtÓe שהוא עניין כפי ÈÁaÓ˙האלוקות ‰ÏÚÓÏ ƒ¿ƒƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«

e‰ÊÂ .ÔBˆ¯‰ לכך הפנימי הטעם ÏÚÓÏ‰גם Ô‰ Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL »»¿∆∆ƒ¿ƒ¿»≈≈¿«¿»
Ìb ‰‚¯„Óa אפילו‡˙È‡„k ,˙BˆÓe ‰¯Bz Èa‚Ï כמובא ¿«¿≈»«¿«≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»

L¯„na44ÌÈ¯·c ‰Ú·L" «ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ
,ÌÏBÚÏ eÓ„˜ מהשבעה ושניים »¿»»

eÎÂ',הם  "Ï‡¯NÈÂ ‰¯Bz»¿ƒ¿»≈¿
Ì‰ÈÈ·e וישראל תורה Ùeb‡מבין ≈≈∆»

BzÏ¯‰,עצמם  eÓ„˜ Ï‡¯NÈ"ƒ¿»≈»¿«»
י  נשמות של למעלה השורש שראל

יותר, נעלה היינו קודם, באלוקות,

התורה  Bza¯‰משורש È¯‰L∆¬≈«»
¯ac ,Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ ·È˙k¿ƒ«∆¿≈ƒ¿»≈«≈

"Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ מוכח ומזה ∆¿≈ƒ¿»≈
התורה, עניין ונמשך התגלה שכאשר

הייתה  כבר ישראל בני של המציאות

היא  העניין ומשמעות »∆L¯˜קיימת,
˙BÓL ÔLiL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆∆¿»ƒ¿
ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ¿ƒ¿«

,‰¯Bz‰ באמת מדוע הדבר, וטעם «»
נשמות  לאחר רק להיות יכולה התורה

Ô‰Ïישראל  LÈ ˙BˆÓe ‰¯Bz Èkƒ»ƒ¿≈»∆
ÔBˆ¯Ï ˙eÎiL,העליון האלוקי «»»»

‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚ Ïk È¯‰c«¬≈»ƒ¿««»
ÏÈc·‰Ï" והפרדה הבדלה לעשות ¿«¿ƒ

¯B‰h‰ ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa שאותו ≈«»≈≈«»
לקדושה, ומעלים ≈ÔÈ·eמבררים

˙ÏÎ‡p‰ ‰iÁ‰ האכילה ידי ועל ««»«∆¡∆∆
מהרע  שבה הטוב את מפרידים

אותו  ומתקנים ‰iÁ‰ומבררים ÔÈ·e≈««»
"ÏÎ‡˙ ‡Ï ¯L‡45‡e‰L , ¬∆…≈»≈∆

ÌÈÈeÏzL ,ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈÚƒ¿««≈ƒ∆¿ƒ
ÔBˆ¯‰ ÔÈÚa הטוב בין והחלוקה ¿ƒ¿«»»

הרצון  פי על הם והבירורים והרע

טהור  מה אסור, ומה מותר מה העליון

וכו'. טמא BÓL˙ומה el‡Â¿ƒƒ¿
,ÔBˆ¯‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ô‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿«¿»≈»»
B˙eiÎBzÓ" ÌÈ‡a È¯‰L∆¬≈»ƒƒƒ

"B˙eiÓÈtÓe.לעיל כמבואר ƒ¿ƒƒ
,"ÂÈt‡a ÁtiÂ" ÔÈÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««ƒ«¿«»
ÈÙk ‡˜Âc Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ Ú‚Ba ¯Ó‡ ,"ÁÙ dÈÎBzÓ"ƒ≈»«∆¡«¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ

,Ûeba LaÏ˙‰Ï ‰hÓÏ e„¯iL הכתוב של הפשוטה המשמעות כפי ∆»¿¿«»¿ƒ¿«≈¿
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awriיב yxyi mi`ad

הּדּלּוג  ענין להיֹות  צרי למּטה הּירידה ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָּבׁשביל

ׁשּמביא  ּוכפי כּו', ּגדֹול 'אֹור 46ּבכח על הּמׁשל ְְִִֵֶַַַָָָֹ

ׁשחֹוזר  ּבּכתל, ּבכח אבן הּזֹורק ּכמֹו ׁשּזהּו ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹחֹוזר',

היא  זֹו והליכה ׁשּזרקֹו, האדם אל והֹול ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהאבן

ּכח  ער ּולפי הּכתל. על ּבכח ההּכאה ְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹמחמת

הּכתל  מן חזרתֹו ּכח ער יהיה ּכן ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּזריקה,

יׂשראל, ּבנׁשמֹות ּגם הּוא ּוכמֹוֿכן כּו', ְְְְְִִִֵֵַָלמקֹורֹו

ּביֹותר, חזק ּבכח ׁשהּוא ּבאּפיו", "וּיּפח ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשענין

ּדוקא  הּוא ּומּפנימּיּותֹו", "מּתֹוכּיּותֹו ּבא ְְֲִִִִִֵֶַָָׁשהרי

ּגׁשמי  ּבגּוף להתלּבׁש למּטה יֹורדת ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשהּנׁשמה

הימּנּו למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבעֹולםֿהּזה

"יתּבר לֹו "ּדירה נעׂשית ּבֹו ודוקא 47(ׁשּדוקא ,( ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

יתּבר עצמּותֹו אל חֹוזרת היא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָעלֿידיֿזה

ּבאה. ִֶָָָׁשּמּׁשם

יׂשראל"e‰ÊÂד) ּופרח "יציץ ׁשענין הּטעם ּגם ¿∆ְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

יׁשרׁש "הּבאים עלֿידי ּדוקא ְְְֲִֵֵַַַַַָָָנעׂשה

מצרים, לגלּות הּירידה ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹיעקב",

הּברזל" "ּכּור לכל 48ׁשּנקרא ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה , ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

עלֿׁשם  ׁשּנקראּו כּו', ּומעיקים ְְְְִִִִֵֵֶַַהּמצרים

ׁשּמּבחּוץ,49"מצרים" והסּתר ההעלם ׁשּזהּו , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַ

מּצד  ׁשּמּבפנים, והסּתר ההעלם ּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַּוכמֹוֿכן

"ּבקרּב אׁשר זר זֹו50ה"אֿל עבֹודה ׁשּכללּות , ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָ

טעם, ּבֹו ׁשאין הּגרעין זריעת ּבדגמת ְְְְִִִֵֶַַַַַַֻהיא

(ּכּנ"ל), יעקב" "יׁשרׁש על', 'קּבלת מּצד ְֲִִִֵַַַַַַַָֹֹּכיֿאם

הּמניעֹות  ּכל על ההתּגּברּות עלֿידי ּדוקא ְְְְְִִֵַַַַַַַָָא

להתּפעל וע  מּבלי והסּתרים, וההעלמֹות יּכּובים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּופרח  ל"יציץ מּגיעים אזי כּו', הּנסיֹונֹות ְְֲִִִִִַַַַָָָמּכל

רק  ולא הּגאּלה, ענין ּכללּות ׁשּזהּו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻיׂשראל",

ּגאּלה" ׁשל לׁשֹונֹות "והֹוצאתי 51"ארּבעה , ְְְְִֵֶַָָָֻ

ולקחּתי" וגאלּתי ה"לׁשֹון 52והּצלּתי ּגם אּלא , ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ
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קלא.46) ע' קכז. ע' פל"ו.47)שם סע"א 48)תניא עד, יתרו תו"א וראה ד. יא, ירמי' נא. ח, מלכיםֿא ב. ד, ואתחנן ע"פ

ד.49)ואילך. פט"ז, א.50)ב"ר קה, שבת סי"ד.51)ראה סתע"ב או"ח אדה"ז שו"ע ה"א. פ"י פסחים  וארא 52)ירושלמי

וֿז. ו,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
באדם  נתן שהקדושֿברוךֿהוא הנשמה על המדבר חיים' נשמת באפיו 'ויפח

גופו  את שיצר לאחר ‰È¯i„‰הראשון ÏÈ·La Èk האלוקית הנשמה של ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
‰hÓÏ המציאות אל ביותר עליון ממקור מעבר שהוא גשמי בגוף להתלבש ¿«»

ביותר  הנחותה ‰elc‚הגשמית ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ כדי קפיצה כמו »ƒƒ¿ƒ¿««ƒ
אפשר  שאי רב מרחק אחת בבת לעבור

צריך  והדילוג רגילה, בהליכה לעבור

ÈÙÎeלהיות  ,'eÎ ÏB„b ÁÎa¿…«»¿ƒ
‡È·nL46 במאמר הזקן אדמו"ר ∆≈ƒ

תקס"ב  שמות פרשת משבת הנזכר

,'¯ÊBÁ ¯B‡' ÏÚ ÏLn‰ כמבואר «»»«≈
האור  והמשכת גילוי כלל שבדרך

והדבר  למטה, מלמעלה היא האלוקי

התקרבות  גם יש אבל ישר' 'אור נקרא

לאלוקות  והנבראים העולמות של

למעלה  מלמטה התעלות של בדרך

חוזר' 'אור BÓkהנקראת e‰fL∆∆¿
Ï˙ka,למשל  ÁÎa Ô·‡ ˜¯Bf‰«≈∆∆¿…««…∆

Ô·‡‰ ¯ÊBÁL'חוזר CÏB‰Âכ'אור ∆≈»∆∆¿≈
B˜¯fL,בחזרה  Ì„‡‰ Ï‡∆»»»∆¿»

˙ÓÁÓ ‡È‰ BÊ ‰ÎÈÏ‰Â«¬ƒ»ƒ«¬«
ÈÙÏe .Ï˙k‰ ÏÚ ÁÎa ‰‡k‰‰««»»¿…«««…∆¿ƒ
‰È‰È Ôk ,‰˜È¯f‰ Ák C¯Ú≈∆…««¿ƒ»≈ƒ¿∆
Ï˙k‰ ÔÓ B˙¯ÊÁ Ák C¯Ú≈∆…«¬»»ƒ«…∆

'eÎ B¯B˜ÓÏ ואם נזרק. שממנו ƒ¿
הילוך  גם רב, בכוח היתה הזריקה

רב, בכוח יהיה בחזרה ¿ŒBÓÎeהאבן
,Ï‡¯NÈ ˙BÓLa Ìb ‡e‰ ÔÎ≈«¿ƒ¿ƒ¿»≈

"ÂÈt‡a ÁtiÂ" ÔÈÚL שפעל ∆ƒ¿««ƒ«¿«»
למטה, מלמעלה הנשמה ירידת את

,¯˙BÈa ˜ÊÁ ÁÎa ‡e‰L∆¿…«»»¿≈
B˙eiÎBzÓ" ‡a È¯‰L∆¬≈»ƒƒ

"B˙eiÓÈtÓeֿהקדושֿברוך של ƒ¿ƒƒ
בעצמו, Âc˜‡הוא ‡e‰«¿»

‰hÓÏ ˙„¯BÈ ‰ÓLp‰Lk¿∆«¿»»∆∆¿«»
ŒÌÏBÚa ÈÓLb Ûe‚a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ»»
ÔBzÁz ÔÈ‡L ÔBzÁz‰ ‰f‰«∆««¿∆≈«¿

epÓÈ‰ ‰hÓÏ האור שבו העולם ¿«»≈∆
מבכל  יותר ונסתר נעלם האלוקי

Baהעולמות  ‡˜ÂcL) הזה בעולם ∆«¿»
BÏהגשמי  ‰¯Èc" ˙ÈNÚ«¬≈ƒ»

"C¯a˙È47 הכוונה ונשלמת ƒ¿»≈
שנתאווה  משום במדרש, ז"ל חכמינו כדברי שהיא, הבריאה של והתכלית

מקום  יהיה התחתון, הזה עולם היינו ב'תחתונים', שדווקא הקדושֿברוךֿהוא

השכינה  והשראת אלוקות לגילוי ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰ראוי ‡˜Â„Â שהמשכת ), ¿«¿»«¿≈∆
ביותר', חזק 'בכח זהו וכאמור ומפנימיותו' 'מתוכו היא למטה È‰ƒ‡הנשמה

˙¯ÊBÁ כך a‡‰.אחר ÌMnL C¯a˙È B˙eÓˆÚ Ï‡ ∆∆∆«¿ƒ¿»≈∆ƒ»»»
ÔÈÚL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ („¿∆««««∆ƒ¿«

"Ï‡¯NÈ Á¯Ùe ıÈˆÈ" הצמיחה »ƒ»«ƒ¿»≈
וקיום  התורה לימוד ידי שעל והתנובה

ישראל  בני של «¬»NÚ‰המצוות
L¯LÈ ÌÈ‡a‰" È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈«»ƒ«¿≈
‰„È¯i‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,"·˜ÚÈ«¬…∆ƒ¿««¿ƒ»

יעקב  בני ÌÈ¯ˆÓ,של ˙eÏ‚Ï¿»ƒ¿«ƒ
‡¯˜pL בתורה"ÏÊ¯a‰ ¯ek"48 ∆ƒ¿»««¿∆

ישראל  בני שבו מקום של במשמעות

ויסורים, צער ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰סבלו
ÌÈ˜ÈÚÓe ÌÈ¯ˆn‰ ÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«¿»«¿≈ƒ¿ƒƒ
ÌLŒÏÚ e‡¯˜pL ,'eÎ∆ƒ¿¿«≈

"ÌÈ¯ˆÓ"49ÌÏÚ‰‰ e‰fL , ƒ¿«ƒ∆∆«∆¿≈
¯zÒ‰Â'ה עבודת ıeÁanL,על ¿∆¿≈∆ƒ«

¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰ Ìb ÔÎŒBÓÎe¿≈««∆¿≈¿∆¿≈
¯Ê ÏŒ‡"‰ „vÓ ,ÌÈÙanL∆ƒƒ¿ƒƒ«»≈»

"Ea¯˜a ¯L‡50,הרע היצר ¬∆¿ƒ¿¿
BÊ ‰„B·Ú ˙eÏÏkL שנעשית ∆¿»¬»

מניעות  על להתגבר צורך מתוך

ומבפנים מבחוץ È‰ƒ‡ועיכובים
ÔÈ‡L ÔÈÚ¯b‰ ˙ÚÈ¯Ê ˙Ó‚„a¿À¿«¿ƒ«««¿ƒ∆≈

,ÌÚË Ba הבנה ללא ה' עבודת וזו ««
עונג  '˜Ïa˙וללא „vÓ Ì‡ŒÈkƒƒƒ««»«

,(Ï"pk) "·˜ÚÈ L¯LÈ" ,'ÏÚ…«¿≈«¬…««
˙e¯ab˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc C‡««¿»«¿≈«ƒ¿«¿
ÌÈ·ekÈÚÂ ˙BÚÈn‰ Ïk ÏÚ«»«¿ƒ¿ƒƒ
ÈÏaÓ ,ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰‰Â¿««¿»¿∆¿≈ƒƒ¿ƒ
,'eÎ ˙BBÈÒp‰ ÏkÓ ÏÚt˙‰Ï¿ƒ¿»≈ƒ»«ƒ¿
עובדים  הקשיים כל שלמרות ידי ועל

בתורה  ועוסקים ה' מתוך את ומצוות

ıÈˆÈ"Ïקבלתֿעול  ÌÈÚÈbÓ ÈÊ‡¬««ƒƒ¿»ƒ
e‰fL ,"Ï‡¯NÈ Á¯Ùe הצמיחה »«ƒ¿»≈∆∆

היא  הזו ÔÈÚוהפריחה ˙eÏÏk¿»ƒ¿«
‰Úa¯‡" ˜¯ ‡ÏÂ ,‰l‡b‰«¿À»¿…««¿»»

"‰l‡b ÏL ˙BBLÏ51, ¿∆¿À»
מצרים  יציאת לגבי בתורה האמורים

ÈzÏ‡‚Â ÈzÏv‰Â È˙‡ˆB‰Â"¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«¿ƒ
"ÈzÁ˜ÏÂ52‡l‡ יקויים , לבוא, העתידה ‰"ÔBLÏבגאולה Ìb ¿»«¿ƒ∆»««»
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יג l"yz'd hay g"dan ,zah d"k ,zeny zyxt zay

ּגֹו' הארץ" אל אתכם "והבאתי ,53החמיׁשי", ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

העתידה  הּגאּלה על ּגּלּוי 54ׁשרֹומז יהיה ׁשאז , ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

(ּבהלכֹות  הרמּב"ם ׁשּכתב ּוכמֹו ְְְְֱִֶַַַָָֹאלקּות,

הּטעם 55ּתׁשּובה  ּבבאּור מלכים) הלכֹות ּובסֹוף ְְְְְִִֵַַַָָ

כּו' הּמׁשיח" ימֹות והּנביאים החכמים ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָׁש"נתאּוּו

הּיעּוד  יקּים ׁשאז ּדעה 56לפי הארץ מלאה "ּכי ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

ּתנּובה" תבל ּפני "ּומלאּו עלּֿדר) ה' ),1את ְְְֵֵֵֶֶֶַָָ

מכּסים", לּים ּכּמים מלכים) ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵַַַַַָָ(ּומסּים

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ְְְְִִִֵַַַָָּבביאת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ח.53) וש"נ.54)שם, קיא. ע' וארא שלמה תורה וארא. ס"פ שועיב אבן לר"י דרשות ה"ב.55)ראה יא,56)פ"ט ישעי'

ט.

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'Bb "ı¯‡‰ Ï‡ ÌÎ˙‡ È˙‡·‰Â" ,"ÈLÈÓÁ‰53ÏÚ ÊÓB¯L , «¬ƒƒ¿≈≈ƒ∆¿∆∆»»∆∆≈«

‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰54Ê‡L בבוא , «¿À»»¬ƒ»∆»
‡e˜Ï˙,הגאולה  Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¡…

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓÎe¿∆»«»«¿«
‰·eLz ˙BÎÏ‰a)55ÛBÒ·e ¿ƒ¿¿»¿

ÌÚh‰ ¯e‡·a (ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒ¿≈«««
ÌÈ‡È·p‰Â ÌÈÓÎÁ‰ ee‡˙"L∆ƒ¿««¬»ƒ¿«¿ƒƒ

'eÎ "ÁÈLn‰ ˙BÓÈ שעיקר ¿«»ƒ«
החזקה  ולציפייה ל'תאווה' הסיבה

הטובה  בשביל איננה המשיח לביאת

אלא  הזמן באותו שתהיה הגשמית

„eÚi‰ Ìi˜È Ê‡L ÈÙÏ56 ¿ƒ∆»¿À««ƒ

אלוקות, גילוי יהיה הגאולה בוא שעם כך על ישעיה ÏÓ‡‰בנבואת Èk"ƒ»¿»
) '‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ והלשון »»∆≈»∆

הוא  "e‡ÏÓe'ומלאה' C¯cŒÏÚ«∆∆»¿
"‰·ez Ï·˙ Èt1ÌiÒÓe) ,( ¿≈≈≈¿»¿«≈

ÌÈÎÏÓהרמב"ם  ˙BÎÏ‰a בלשון ¿ƒ¿¿»ƒ
הארץ' ש'ומלאה הפסוק וסיום המשך

יהיה  אלוקות ÌiÏבגילוי ÌÈnk (««ƒ«»
"ÌÈqÎÓ תהיה שהארץ כזה באופן ¿«ƒ

שהמים  כפי אלוקי באור מלאה

כולו, הים כל את ומכסים ממלאים

·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»
.LnÓ«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc migqt(oey`x meil)

e`la xaer ung zaexrz lry da epipyy ef `ziixa mby xazqn
xfril` iax da dpn `l ixde ,diepy `id xfril` iax zhiya

,xenb ung zaexrz `l` e`la xeq`leléàåung,déðéòa äL÷Bð §¦§¤§¥¥
miiepyd mixteq ly olewe migah ly olinr mirav ly onef oebk

,dlik`l miie`x mpi`y ,epzpynaøîà÷ àì`ziixaa epipy `l ± Ÿ¨¨©
,e`l xeqi` ea yiydéì úéì øæòéìà éaøì äL÷Bð dpéî òîLgken ± §©¦¨§¤§©¦¡¦¤¤¥¥

xenb ungye ,dywep unga e`l oi` xfril` iax zrcly o`kn
mya dcedi ax xn`y enke ,oira dywep ungn xeng zaexrza
xeht elke`dy minkgl xfril` iax dcen dywep ungay ax
oky lk zaexrza xenb unga aiigy oeiky mixne` oi`e ,ixnbl

.oira dywep unga aiigy
zaexrz lr e`l wx yiy xaeqd xfril` iax zrca dpc `xnbd

:`xnbd dywn .ungøæòéìà éaøåyi zaexrza ung lry xaeqd §©¦¡¦¤¤
,zxk oi`e e`ldéì àðî åàìa Báeøéòung zaexrzay el oipn ± ¥§¨§¨¥

meyn `ed i`ce ,e`l yiáéúëc(k ai zeny)'eìëàú àì úöîçî ìk' ¦§¦¨©§¤¤ŸŸ¥
,'ung' `le 'zvngn' weqta aezky dnn -éëä éà[ok m`±]úøk ¦¨¦¨¥

áéiçì énðzxk ezlik` lr aiig didi mby -áéúk àäc(hi ai my) ©¦¦©©§¨§¦
'äúøëðå ,úöîçî ìëà ìk ék'aezk zxk aeig oiprl s`y ixd ,'ebe ¦¨Ÿ¥©§¤¤§¦§§¨

lr cnll `a weqtdy xnel epl yie ,'ung' `le 'zvngn' weqta
.ezlik` lr zxk aiigy ung zaexrz

:`xnbd zvxznàeääoeyla zxk aeig oiprl xn`py weqtd ± ©
`l` ,ung zaexrz lr cnll `a `l ,'zvngn'déì éòaéî¦¨¥¥

àéðúãëìxn`p ,`ziixaa epipyy itk zxg` dyxcl jxvp ± §¦§©§¨
dxeza(eh ai my)lk` lM iM'[õîç] (úöîçî),'dzxkpeéì ïéàoi` ± ¦¨Ÿ¥¨¥§¦§§¨¥¦

zxk aiigy df weqtn mircei ep`àlàung lråéìàî õnçúpL± ¤¨¤¦§©¥¥¥¨
ungzpy ung la` ,xe`y epiidc ,epin ici lr ung didpyúîçî¥£©

øçà øác[miyaein oii ixny ici lr oebk] xg` oin ici lr -ïéépî ¨¨©¥¦©¦
,zxk eilr aiigyøîBì ãeîìz(hi ai my)úöîçî [ìëà] ìk' ©§©¨Ÿ¥©§¤¤

,'äúøëðåxac zngn ungzpy ung lr s` zxk miaiigy cnll §¦§§¨
ungzpy ung lr zxk aiigy zeaxl jxvp df weqty oeike .xg`
.ung zaexrz lr zxk aiigy epnn cenll oi` ,xg` xac zngn

:`xnbd dywnéëä éà'zvngn' ea xn`py weqtd z`y ok m` ± ¦¨¦

ici lr ungzpy ung zeaxl `a `edy miyxtn ep` zxk oiprl
,xg` xacàúàc àeä éëäì énð åàìcxn`py weqtd mby xn`z ± §¨©¦§¨¦©£¨

ung zeaxl `a ,ung zlik` ly e`ld oiprl 'zvngn' ea
micnel ep` oipn ok m`e ,eilr xidfdl xg` xac ici lr ungzpy

.ung zaexrza e`l yiy
e`l yiy cnel xfril` iaxy dyxity dnn da zxfeg `xnbd
xg` xewn d`iane 'zvngn' weqta xn`py jkn ung zaexrza

:eixacllàøæòéìà éaøc àîòè àung zaexrza e`l yiy xaeqd ¤¨©£¨§©¦¡¦¤¤
`edîweqta xn`py dn(k ai my)ìk'd`a ,'Elk`z `l zvngn ¦¨©§¤¤ŸŸ¥

e`ld zxdf` llka `id mby ,ung zaexrz zeaxl 'lk' zaiz
.ung lek`l `ly

:`xnbd dywnénð íúämy mb ±(hi ai my)xn`py 'zvngn'a ¨¨©¦
,zxk aeig oiprláéúëäaezk ixd ±ìk','dzxkpe zvngn lke` ¨§¦¨

.ung zaexrz lr zxk aiigl 'lk' zaizn xfril` iax cnlie
:`xnbd zvxznàeääzxk iabl xn`py 'lk'úBaøì déì éòaéî ©¦¨¥¥§©

,íéLpä úà.ung zlik` lr zxk zeaiig od mby ¤©¨¦
y df oic ike :`xnbd dywníéLðlk' weqtdn cnlp yi`l zeey ¨¦
ixd ,'dzxkpe zvngn lke`à÷ôð áø øîà äãeäé áøcî`ed ± ¦§©§¨¨©©¨§¨

,cnlpìàòîLé éaø éác àðz ïëå ,áø øîà äãeäé áø øîàcoke ± §¨©©§¨¨©©§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥
,ef `ziixa l`rnyi iax ly eyxcn ziaa epyàø÷ øîàd xacna) ¨©§¨

(e,epeer lr dxtk aiigy ,dcede xfge xwyl raype lfebd oipra
l`xUi ipA l` xAC'íãàä úàhç ìkî eNòé ék äMà Bà Léàlrnl ©¥¤§¥¦§¨¥¦¦¨¦©£¦¨©Ÿ¨¨¨¦§Ÿ

oipra 'dy` e` yi`' xn`py jkne ,'`edd WtPd dnW`e 'dA lrn©©©§¨§¨©¤¤©¦
mi`hegd ly oaxw aeigy epcnl ,(äùàì ùéà) áeúkä äåLä¦§¨©¨

äøBzaL ïéLðBò ìëì [Léàì äMà],yi`k ypera zaiig dy`y ± ¦¨§¦§¨¨¦¤©¨
da yiy dyrz `l zeevn lka `id zxdfeny o`kn cenll yie
mby cenll epl yi df weqtn ok m`e ,zxk e` zewln oebk ,yper
jixv oi`e ,lke`l zxk ypere ung zlik` zxdf` llka miypd

.'dzxkpe zvngn lke` lk' weqtdn df oipr cenll
:`xnbd zvxznéøèöéàCaeig yexita cnll aezkd jxved ± ¦§§¦

,'dy` e` yi`' aezkdn ercei iziid `le ,ung zlik` lr miyp
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המשך ביאור למס' פסחים ליום ראשון זמ' א



יד

.l"yz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,zeny t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

על ‡. נוסף הנה – עשר האחד חודש שבט, חודש מברכים שבת עם הקשורה זו להתוועדות בנוגע
בכל  יש ישראל, תפוצות בכל ומקום מקום בכל זה מברכים בשבת שיש המשותפת והנקודה השוה הצד

הגמרא  מדברי הפס"ד ע"פ אשר, ההוא, למקום ששייך מיוחד ענין כרב",1מקום הלכה דרב ש"באתרא
ובית  הכנסת בית – זה למקום ובנוגע הענינים, שאר כל על שגובר זה, במקום העיקרי הענין שזהו מובן,

אמותיו  שבד' שבט 2המדרש מברכים שבת של העיקרי הענין הרי – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של
יום הוא החודש) ימי כל את וגם דר"ח היום את haya(שכולל ixiyrd3 נשיא של הסתלקותֿהילולא יום ,

ישראל. נשיא המקום,

תיכף  כמשנ"ת – להסתלקותֿהילולא שנה עשרים ימלאו שבה זו, בשנה מיוחדת מעלה יש גופא ובזה
שלאחרי הראשון שבט בירושלמי 4ההסתלקות ביו"ד מארז"ל שישנו הבאה", "לשנה שמעוני 5, 6ובילקוט

י  את וישפוט אומר אחד "כתוב ל"שמשון": שנה בנוגע ארבעים שפט 7שראל והוא אומר אחד וכתוב ,
שנה  עשרים ישראל יראים .8את שהיו כדרך מותו לאחרי שנה כ' ממנו יראים הפלשתים שהיו מלמד .

ישראל". את "וישפוט נאמר מותו לאחר שנה עשרים של התקופה על גם ולכן, בחייו", שנה כ' ממנו

הנ"ל ·. מארז"ל תחילה לבאר את9ויש "וישפוט נאמר בפסוק הרי מובן: אינו דלכאורה –l`xyi,"
"שהיו הענין שייך בנ"י?!mizyltdומה למשפט ממנו" יראים

על  להגן שמשון של פעולתו אודות שמדובר – הענין בתוכן גם יובן ומזה בפשטות, – בזה והביאור
כמ"ש  הפלשתים, מפני זמן 10ישראל שכל מובן, ומזה פלשתים", מיד ישראל את להושיע יחל "והוא

זה  על לומר אפשר ולכן ישראל", את ד"להושיע הענין ישנו ממנו, יראים שהפלשתים המצב שנמשך
ישראל". את "וישפוט

המלך, של ענינו זהו ישראל"; את "להושיע רק אינו שופט של ענינו כי, מספיק, אינו זה ביאור אמנם,
עליהם" היהודים פחד ד"נפל המצב ולפעול והמעיקים, המצירים מפני בנ"י על עיקר 11להגן שופט, אבל ,

. "שופטים כמ"ש – הוא גו'"ענינו העם את ושפטו שעריך בכל לך תתן לדין 12. דין בין לדם דם "בין ,
בשעריך" ריבות דברי את13גו' לדון היינו, ,mdipipra i"pa"'וגו הצדיק את ש"הצדיקו באופן וא"כ,14, ,

ישראל"?! את ל"וישפוט ממנו" יראים הפלשתים "שהיו הענין שייך מה

הענין: בתוכן גם יובן ומזה בפשטות, הוא בזה הביאור גם אך

בגמרא  הושיבני 15איתא "במחשכים הוא .16: בבבל התורה שלימוד והיינו, בבל", של תלמודה זה .
צלולה, בדעה צורך יש התורה לימוד בשביל שכן, ("במחשכים"), הגלות חשכת עם הקשור באופן
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ב.1) יט, שבת ראה
נחשבת 2) העיר שכל מצינו שבת להלכות שבנוגע ולהעיר

וש"נ). סוסשצ"ו. או"ח אדה"ז שו"ע (ראה אמות כד'
ס"ח 3) תשכ"ג שבט מבה"ח שמות, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(9 ע' חל"ו התוועדויות – מנחם (תורת
התוועדויות 4) – מנחם (תורת סט"ז תשי"א שבט יו"ד שיחת

וש"נ. .(215 ע' ח"ב
ה"ח.5) פ"א סוטה
עא.6) רמז שופטים ס'
(7.18 הערה 60 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת ראה
וש"נ.

לא.8) טז, שופטים ס'
שנה 9) עשרים ד"ה בהערה זו שנה שבט ר"ח מכתב גם ראה

רעח). ע' חכ"ו (אג"ק
ה.10) יג, שם
יז.11) ח, אסתר
שופטים.12) ר"פ
ח.13) יז, שם,
א.14) כה, תצא
א.15) כד, סנהדרין
ו.16) ג, איכה



טו l"yz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,zeny t"y zgiy

יכול 17כמארז"ל  לא ושרי', המלכות עול תחת בבל, בגלות כשנמצאים אבל צילותא", בעיא "שמעתא
התורה, בלימוד חסרון יש ובמילא לאמיתתו, ד"צילותא" המצב להיות

לאחשורוש– אמרו הסנהדרין שחברי לפורים, בנוגע שמצינו וגלינו וכפי המקדש בית שחרב "מיום
כו'" לדון יודעין אנו ואין ממנו עצה "ניטלה אנו", "מטולטלין "אמתלא"18מארצנו", רק הי' שזה ואע"פ .

דבר  יאמרו אמת, תורת ע"פ דינים לפסוק הוא ענינם שכל שהסנהדרין, יתכן לא הרי אויסרייד"), ַ("אן
האמת  היפך –שהוא

לימוד  להיות יכול ואז לגמרי, צלולה דעה להיות יכולה גלות, של מצב שאין ישראל, בארץ ורק
לאמיתתו. התורה

כיון  מותו, לאחרי שנה עשרים גם ישראל" את "וישפוט לומר שאפשר לשמשון, בנוגע מובן ועפ"ז
התורה, בלימוד תלוי גו'", לדין דין בין לדם דם "בין המשפט ענין כי, – ממנו יראים פלשתים שהיו

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול דהילכתא"19שהרי אליבא שמעתא ל"אסוקי שכאשר 20, ומובן, ,
ובמילא  צלולה, דעה מתוך התורה בלימוד לעסוק הסנהדרין יכולים היו אזי ממנו, יראים היו פלשתים

כדבעי. דבנ"י המשפט נעשה

שגם  – אדמו"ר מו"ח לכ"ק בנוגע גם הוא שכן תשי"א, בשנת הראשון, שבט ביו"ד דובר ועד"ז
דין. בעלמא חיותו בחיים כמו ישראל, את ששפט נחשב זה הרי הסתלקותו לאחרי שנה עשרים

הוראה ‚. מלשון תורה [שהרי הוראה של הו"ע לשמשון בנוגע בתורה מ"ש בנוגע 21והנה, ובפרט ,
הגמרא  כדברי נבואה 22לנביאים, אלא מצרים, מיוצאי כפלים לישראל להם עמדו נביאים "הרבה

. (ללמוד לדורות בנוגע שהוצרכה גם מובן ומזה נכתבה", לא לדורות הוצרכה ושלא נכתבה, הוראה) .
ישראל. נשיאי כל אצל גם הוא שכן לדורות], הוראה שהם התורה חלקי לכל

הגמרא  דברי ע"פ יותר שנאמר 23ויומתק נקרא, הקב"ה של שמו ש"על ל"שמשון", שמש 24בנוגע כי
וגו'": אלקים הוי' ומגן

והאמונה  היחוד בשער שבת] בערב הי' טבת, כ"ד שלו, ההילולא [שיום הזקן רבינו מ"ש על 25ידוע
. להגן לשמש נרתק הוא מגן "פי' אלקים", הוי' ומגן שמש "כי השמש הפסוק בעד מגין שהנרתק וכמו .

ב"ה". הוי' לשם מגין אלקים שם כך

שעל  הוא אלקים שם של ענינו שהרי – אלקים דשם מה"מגן" למעלה הוא הוי'" ש"שמש והיינו,
כמ"ש  העולם, בריאת היתה רבים 26ידו לשון דייקא, "אלקים" אלקים", ברא ובגימטריא 27"בראשית ,

בספרים 28"הטבע" וכדאיתא זה,29, בשם הנקרא הדבר מהות על מורה השם [והרי "טבע" לשם בנוגע
והאמונה  היחוד בשער הזקן רבינו שמבאר שערי'"30כפי בארץ "טבעו מלשון שהוא בים,31] טביעה כמו ,

וזהו  המים, את רק ורואים עליו, מכסים שהמים כיון נראה, שאינו אלא במציאות, ישנו שהדבר
ואינו  בהעלם הוא שהאלקות באופן זה הרי בעולם, אלקות שיש שאע"פ "הטבע", בגימטריא ש"אלקים"
הבורא, ולא הנברא, רק נראה אויגן") די אין זיך ווארפט עס ("וואס בשר לעיני שבגלוי כך, בגלוי, ַָנראה
שבא  כפי האלקות ענין את רק ורואים הוי', בשם בגלוי שהוא כפי האלקות על מסתיר אלקים ששם כיון

בטבע.
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וש"נ.17) ב. כח, מגילה
א.18) פ"ד, אסת"ר ב. יב, שם ראה
וש"נ.19) ב. מ, קידושין
א.20) כו, יומא
(בשם 21) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
(ובפרש"י).22) א יד, מגילה
א.23) יו"ד, סוטה
יב.24) פד, תהלים
רפ"ד.25)

א.26) א, בראשית
ז.27) לה, וישלח יג. כ, וירא פרש"י גם ראה
והמרגיל 28) ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס

תניא  סי"ח. חכ"צ שו"ת ב. שח, א. קפט, א. פט, של"ה ב). (קכא,
רפ"ו. שעהיוה"א

חכ"ה רא 29) .77 ע' חכ"א התוועדויות – מנחם תורת גם ה
וש"נ. .149 ע' ח"נ .226 ע' ריש חמ"ח .19 ע' חל"ב .73 ס"ע

פ"א.30)
ט.31) ב, איכה
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בפרשתנו  מ"ש בתו"א 32[וע"ד יקרא 33(ונתבאר שלא העלימהו, וי"ו, "חסר לעלם", שמי "זה (
וכמארז"ל 34ככתבו" דל"ת"].35, באל"ף אני ונקרא ה"א ביו"ד  אני נכתב נקרא, אני נכתב כשאני "לא

למעלה  הוא – הוי'" "שמש – הוי' שם נמחקים 36אמנם, שאינם השמות מכל ולמעלה אלקים, משם
העצם  ושם המיוחד שם המפורש, שם להיותו נעלית), הכי במדריגתן שהם כפי .37(אפילו

שמי וזהו  "זה שבעולם, וההסתר ההעלם שלמרות – נקרא" הקב"ה של שמו ש"על שמשון, של ענינו
עמי  אפילו בגלוי, זאת רואים שכולם ובאופן הוי'", "שמש הקב"ה, של שמו על שמשון נקרא לעלם",

ממנו. יראים היו שלכן הארץ,

שבמשך  שאע"פ אדמו"ר, מו"ח כ"ק אצל בגלוי שראו וכפי ישראל, נשיאי כל אצל הוא זה ענין והרי
דמצרים  הגלות תוקף של ומצב במעמד הי' נשיאותו, מתחלת דין, בעלמא חיותו בחיים שנותיו כל
מהעלם  התפעל לא אעפ"כ, גלות), וזמני מנוחה זמני אצלם שהיו הנשיאים, שאר אצל כמו (לא שבדורנו
ממנו, יראים שפלשתים הענין ישנו הסתלקותו לאחרי שנה עשרים שגם כך, כדי ועד כו', הגלות והסתר

ישראל". את ד"שפט הענין וישנו

שנה  לעשרים שבנוגע אם, כי אלו, ענינים ח"ו מתבטלים שנה עשרים שלאחרי הכוונה שאין ולהעיר,
(כלשון  חדש" מלך ש"ויקם שלאחרי לסברא מקום שיש דכיון זאת, ולהבהיר להדגיש צורך יש הראשונות

בפרשתנו  אבל 38הכתוב ישראל", את ד"שפט הענין נמשך אז שגם להדגיש צריך לכן חדש, סדר נעשה (
עוז  וביתר שאת ביתר ואדרבה, שנה , עשרים לאחרי גם נמשך זה שענין .39בודאי

מזה:„. וההוראה

משך  לכל בנוגע בנפשו צדק חשבון לערוך אחד כל צריך שנה, עשרים ימלאו שבו לזמן כשבאים
שהי' כמו ממנו, ירא הי' אכן ואם ההילולא, בעל שדרש כפי כדבעי, היתה הנהגתו אם השנים, עשרים

דין. בעלמא חיותו בחיים

הבחירה,– ענין ישנו שאצלם לבנ"י, בנוגע אבל ממנו, יראים שהיו בודאי  הרי לפלשתים, בנוגע
דין. בעלמא חיותו בחיים שהי' כמו ממנו יראים שאכן ("באווארענען") להבטיח –צריך ַָ

החשבון שעשיית מודים dzrומובן, הכל שהרי עוז, וביתר שאת ביתר צדק חשבון של באופן היא
לחשוב  יכולים שהיו (כפי כו' וריצוי פיתוי או לחץ של ענין ההילולא בעל אצל שיהי' שייך לא שעכשיו

האמת! בעולם שנמצא כיון שלפנ"ז), לזמן בנוגע

וברחמים  בחסד יהי' הנשיאות שענין למעשה קודם תנאי שהי' שידוע לחשוב 40ואע"פ יכולים וא"כ, ,
רק הוא זה ענין הנה – כזה באופן להיות יכול החשבון ואז ixg`lשגם בו, התלוי כל עושה אחד שכל

באופן  בו, תלויים שאינם סיבות מצד בעצמו, לפעול יכול שאינו הענינים כל את ויכפרו יתקנו ישלימו,
ורחמים. חסד של

שעד  זה שתמורת – העבודה בכללות עילוי נעשה ועי"ז התשובה, ענין גם ניתוסף הנפש חשבון וע"י
הנה  זמן, משך דורש דבר שכל ובאופן ומוגבלים, מדודים בכחות והגבלה, במדידה הענינים כל היו עתה

חדא" וברגעא חדא ו"בשעתא והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן הענינים כל נעשים התשובה ענין .41מצד

קידושין  במסכת בגמרא ש"הרהר 42וכהפס"ד כיון צדיק", שאני מנת "על האשה את שהמקדש
תשובה, הרהור ישנו שכאשר להקב"ה, "אשה" שנקראים לבנ"י בנוגע ועד"ז מקודשת, אזי תשובה",

להקב"ה. מקודשת כנס"י נעשית
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טו.32) ג,
ואילך.33) ג נב, פרשתנו
עה"פ.34) פרש"י
וש"נ.35) א. נ, פסחים
לגריעותא.36) והן למעליותא הן
פ"ו 37) יסוה"ת הל' רמב"ם א. ס, סנהדרין א. לח, סוטה

ואילך. פס"א ח"א מו"נ שם. ובכס"מ ה"ז פ"ב ע"ז הל' ה"ב.

פכ"ח. מ"ב עיקרים בתחלתו. שי"ט פרדס
ח.38) א,
ואילך 39) ס"ל שבט יו"ד בא, פ' מוצש"ק שיחת גם ראה

ואילך). 121 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם (תורת
וש"נ.40) .59 ס"ע חנ"ב התוועדויות – מנחם תורת ראה
סע"א.41) קכט, זח"א
ב.42) מט,
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האיש  אצל (וגם יודעת אינה שהאשה כיון מקודשת, ספק ה"ה למטה הקידושין שבענין [ולהעיר,
זה  הרי להקב"ה כנס"י שבין לקידושין בנוגע אבל תשובה; הרהר אכן האם ספק) להיות יכול המקדש
(כלשון  כו'" תעלומות יודע עליו ש"יעיד באופן היא שהתשובה  כיון בודאי, מקודשת היא שכנס"י באופן

בפועל].43הרמב"ם  במעשה התשובה תומשך שלאח"ז רק וצריכים ,(

במדרש  מ"ש נעשה התשובה ענין הפסוק 44וע"י ושמעון 45על "ראובן וגו'", ישראל בני שמות "ואלה
בבואם  להם שהיו הקדושים השמות אותם עם מצרים מגלות שיוצאים – סלקין" ושמעון ראובן נחתין
ובזקנינו  "בנערינו היא ממצרים והיציאה הגלות, מחשכת התפעלו שלא כיון ויעקב), יצחק (מבית למצרים

ובבנותינו" בבנינו אתם"46גו' וזהבם ו"כספם פרסה"47, תשאר ש"לא עד את 48, "ונצלתם אלא עוד ולא ,
ממש.49מצרים" בקרוב צדקנו, משיח בביאת וברחמים, בחסד –

***

הנה ‰. החודש, ימי כל את כולל שבט מברכים ששבת לכך שנוסף (ס"א) לעיל להאמור בהמשך
("מעלי  שבת שערב זו, בשנה נוסף ענין ישנו – בשבט דעשירי ההילולא יום הוא אלינו בעיקר שנוגע מה

מקומו  (שממלא חב"ד חסידות תורת מייסד הזקן, רבינו של ההילולא יום טבת, כ"ד הי' הוא 50שבתא")
שביניהם  המחבר, הגאון בני (מהרבנים הזקן רבינו של לשו"ע בהקדמה כמסופר אדמו"ר), מו"ח כ"ק
באותן  ז"ל ממנו שנראה ונפלאות נוראות כמה אחר בטהרה, נשמתו ש"יצתה האמצעי), אדמו"ר גם
והבדלה  ערבית תפלת שהתפלל ואחר מנוחתו, יום עד מגירסא פומי' פסק לא הסתלקותו, שלפני הימים

. ומיושבת צלולה בדעה הדעת טבת בחונן כ"ד שבת במוצאי בקוב"ה .51. בי' איתקטר קטירא בחד .
לבב".. ובטוב בשמחה .

באגה"ק  הזקן רבינו דברי על להתעכב יש לכך, הצדיק 52ובהתאם ש"חיי ההסתלקות, לענין בנוגע
א  שהם רוחניים, חיים אם כי בשריים, חיים יכולים אינם ההסתלקות לאחר גם ולכן, ואהבה", יראה מונה

הצדיק  "בהיות כי, דין, בעלמא חיותו בחיים מכמו יותר  נעלה באופן ואדרבה, מהצדיק, ולקבל להמשיך
. ולבוש כלי בתוך אלו מדות שלשה היו האדמה פני על ישנה חי קדוש, גוף היותו עם אשר, בגופו", .

ממה  יותר ממנו לקבל יכולים ולכן הגוף, הגבלת מתבטלת פטירתו לאחרי ואילו הגוף, הגבלת עדיין
בחייו. ממנו שקיבלו

בעצמו: הזקן לרבינו בנוגע גם הוא שכן מובן, ומזה

פעם  המדובר המשנה 53ובהקדם פירוש וחשבון",54אודות דין שתחילה "ליתן הוא הסדר שלכאורה אף
הבעש"ט  תורת ע"פ זאת לבאר שיש – "דין" ואח"כ "חשבון", המשנה 55צ"ל האדם 56בדברי מן "נפרעין

אותו: ששואלים היינו, "מדעתו", אלא האדם את דנין שאין מלמדנו זה שמאמר מדעתו", ושלא מדעתו
לעצמו, בנוגע גם פס"ד נעשה זה הרי מדעתו, הדין את שפוסק ולאחר וכך, כך שעושה מי של דינו מה
בא  ואח"כ זה, דבר על בעצמו שפוסק הדין ישנו שתחילה וחשבון", "דין גם וזהו מדעתו. שלא

אליו. בנוגע ה"חשבון"
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ה"ב.43) פ"ב תשובה הל'
ה.44) פל"ב, ויק"ר
פרשתנו.45) ריש
ט.46) יו"ד, בא
ט.47) ס, ישעי'
כו.48) שם, בא
כב.49) ג, פרשתנו
חנ"ב 50) התוועדויות – מנחם תורת גם (ראה כמ"פ וכמדובר

בגמרא  (שנמצא מקום" "ממלא התואר אודות וש"נ) .72 ע'
שהוא ובכ"מ) ב) (קג, כתובות mewndבמסכת lk z` `lnn של

מקדשין  אין שרת "כלי א) פח, (זבחים הגמרא לשון ע"ד קודמו,

בתוכו.oi`lnאלא להכיל יכול שהכלי כמה עד ,"
דכ"ד 51) הקביעות להיות יכולה לא החשבון שע"פ להעיר,

בערב  או ההסתלקות), (כבשנת שבת במוצאי אם, כי בשבת, טבת
זו). (כבשנה שבת

ב).52) (קמו, לסז"ך ביאור
ואילך.53) 20 ע' חמ"ו התוועדויות – מנחם תורת ראה

וש"נ.
רפ"ג.54) אבות
וש"נ.55) ואילך. סקי"ב בהוספות כש"ט ראה
מט"ז.56) שם
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באורייתא" רמיזא דלא מידי ש"ליכא מפורש 57וכיון בסיפור אלא) ברמז, רק (לא זה ענין מצינו ,
לשונו 58בתנ"ך  על ומלתו בפיו הי' ה' (שדבר הנביא שנתן וסיפר 59– לדוד, הקב"ה של בשליחותו בא (

וגו'". האיש "אתה הנביא: נתן לו אמר דינו, את פסק דוד וכאשר הרש, כבשת ע"ד הסיפור לו

טובה  מדה "מרובה שהרי הטוב, בצד הוא שכן עאכו"כ הרי הטוב, להיפך בנוגע אמורים הדברים ואם
.60כו'"

הצדיקים, שאר לכל בנוגע (ועד"ז אליו בנוגע גם הוא  הזקן רבינו של שהפס"ד לעניננו, בנוגע ועד"ז
כו'. ממנו לקבל יכולים ההסתלקות לאחרי שגם – אדמו"ר) מו"ח לכ"ק בנוגע וכן

.Â הלהט נוגע מה ההסתלקות, לאחרי שנים ריבוי עברו שכבר כיון ששואלים: לאלו המענה גם וזהו
יכולים  ההסתלקות לאחרי גם כי, – תורתו ולימוד רצונו לקיום בנוגע טומל") דער און קאך ("דער ָוהרעש
הקב"ה  כמו בתורתם, עצמותם את שהכניסו כיון תורתו, ולימוד רצונו קיום ע"י ממנו, לקבל צריכים ולכן

לבוראן" דומין "צדיקים יהבית"61(שהרי כתבית נפשי "אנא כמאמר בתורה, עצמותו את שהכניס (62.

שמות) בפרשת מתחיל אודותיו (שהסיפור רבינו למשה בנוגע שמצינו כפי – בזה הענין וכללות
ומשמש" עומד כאן אף ומשמש, עומד להלן זכות 63ש"מה ומלמד משפיע ה"ה הסתלקותו לאחר שגם ,

כו'. בנ"י על

לשו"ע  בהקדמה המחבר הגאון בני הרבנים כלשון – בעבודתו מישראל לכאו"א כח הנתינת גם וזוהי
עניני  מכל להתפעל שלא – ובפשטות משיחא", בעקבות עוורות עינים לפקוח לנו ה' אותו שאל "ששאל 

רבנן" מלכי ("מאן מלכא ד"אמר הענין אצלו שיהי' – לעצמו בנוגע וגם טורא"64העולם, עקר בנוגע 65) ,
כהר" להם ש"נדמה אזיל"66ליצה"ר גופא רישא ד"בתר ומצב במעמד שיהי' ועד להעילוי 67, ולבוא ,

בחייך" תראה ש"עולמך באופן בעוה"ז, בגוף נשמה בהיותו איתקטר", קטירא .68ד"בחד

שעז"נ  הוי', דשם להגילוי שבאים הוי'69ועד "שמי אבל גו'", יעקב ואל יצחק אל אברהם אל "וארא
גו' והצלתי גו' אתכם "והוצאתי – לזה ובהמשך הוי'", אני ישראל לבני אמור "לכן להם", נודעתי לא

גאולה  של לשונות ד' גו'", ולקחתי גו' גו'".70וגאלתי "והבאתי – ועד ,

שנאמר  תורה, אלא טוב "אין התורה, מלימוד החל והנגלה, הנראה בטוב נמשך זה לקח 71וכל כי
גו'" תורתי לכם נתתי ומזוני 72טוב חיי לבני בנוגע כפשוטו טוב גם נמשך בהרחבה התורה לימוד וע"י ,

המיצר") "מן (ע"י במרחב" "ענני – האמיתי למרחב הכנה נעשית זו והרחבה בביאת 73רויחי, שיהי' –
לבב. וטוב ובשמחה צדקנו, משיח

***

.Ê.'גו יעקב ישרש הבאים ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.Á פשו שהוא השבוע, בפרשת פסוק על רש"י פירוש ללמוד המבואר נהוג ע"פ ובפרט מקרא, של טו
שמצינו 74בשו"ע  ואע"פ תרגום. כמו הוא רש"י שפירוש תרגום, ואחד מקרא שנים הפרשה לקריאת בנוגע
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תענ 57) תוס'ראה ובפרש"י. א ט, זח"ג ית ב. לח, יומא ישנים
א. קה, זו"ח א. רכא,

ואילך.58) א יב, שמואלֿב
ב.59) כג, שמואלֿב ע"פ
וש"נ.60) א. עו, יומא
ועוד.61) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
הע"י).62) (לגירסת א קה, שבת
סע"ב.63) יג, סוטה
(ברע"מ).64) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
ב.65) ג, ב"ב ראה

א.66) נב, סוכה
ב.67) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין
סע"א.68) יז, ברכות
וארא.69) ר"פ
ד).70) (פ"ו, עה"פ שמו"ר
ב.71) ד, משלי
מ"ג.72) פ"ו אבות
ה.73) קיח, תהלים
וש"נ.74) ס"ב. סרפ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה
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תורה"75בשל"ה  של "יינה נשיאינו: רבותינו ובלשון מופלאים", "ענינים יש רש"י שהו"ע 76שבפירוש ,
בעצמו  רש"י כדברי – הוא רש"י פירוש של ענינו עיקר מ"מ, דאורייתא, אלא 77רזין באתי לא "אני :

עדיין  הגיע שלא למקרא", חמש "בן עבור פירושו את כתב שרש"י מזה גם וכמובן מקרא", של לפשוטו
לגמרא" עשרה חמש ו"בן למשנה" עשר שלאחרי 78ל"בן אלא הפשט, ע"ד הוא שפירושו בודאי הרי ,

תורה". של ו"יינה מופלאים ענינים גם רש"י בפירוש למצוא יכולים הפשט לימוד

(במאמר  לעיל להמדובר בהמשך מצרימה"79ובכן: "הבאים – מצרים גלות הקדמת שע"י "הבאים 45) ,
יעקב" ישראל"80ישרש ופרח "יציץ הגאולה, ענין נעשה בניתי 80– ("בנה ביהמ"ק בנין הוא שענינה ,

לך" זבול לעולם"81בית להם נשיא עבדי ("ודוד דוד בית ומלכות הרמב"ם 82) וכמ"ש לגאולה 83), בנוגע
. דוד מבית מלך "יעמוד הענין העתידה: נזכר שבו רש"י פירוש על נתעכב – במקומו" מקדש ובנה .

ולוי  כהונה ומלכות".ד"בתי '

.Ë הפסוק על רש"י בפירוש בתים,84הביאור שקרויין ומלכות ולוי' כהונה "בתי בתים", להם "ויעש
הכתוב  (כלשון ולוי'85הבתים כהונה המלך, בית ואת ה' בית את "ויבן") שלפנינו: כבדפוסים ולא ,

סוטה", במס' כדאיתא ממרים, ומלכות מיוכבד,

"איש – הפרשה: בהתחלת נאמר כבר (שהרי משפחה גם פירושו ש"בית" להוכיח רש"י כוונת שאין
אין  (אבל ומלכות" ולוי' כהונה "בתי על סתם "בתים" לפרש שאפשר להוכיח כוונתו אלא באו"), וביתו

"ויבן"); נאמר לא שהרי כפשוטו, בתים לפרש

ש"תחיין  לפני שנולד אהרן, על ולא משה, על רק קאי אם ל"כהונה", בנוגע הילדים"86השקו"ט ;87את

לישראל, התורה את שנתן לבן שזכתה הוא שהשכר נתפרש שלא והטעם סוטה, למסכת הציון טעם
מדה  כנגד מדה הוא זה ושכר הדורות, כל סוף עד הוא ומלכות" ולוי' כהונה ד"בתי השכר להעמדת 88כי,

הדורות  כל סוף עד ישראל –עם

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י בתחלתו.89הוגה חכ"א בלקו"ש

***
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א).75) (קפא, שלו שבועות במס'
יום"76) ב"היום (נעתק 197 ע' תרצ"ז .137 ע' תרצ"ו סה"ש

שבט). כט
ועוד.77) ח. ג, בראשית
ספ"ה.78) אבות
ואילך.79) 3 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת
ו.80) כז, ישעי'
יג.81) ח, מלכיםֿא
כה.82) לז, יחזקאל
ספי"א.83) מלכים הל'
כא.84) א, פרשתנו
יו"ד.85) ט, מלכיםֿא
יז.86) א, פרשתנו
פרעה*שהרי 87) שצוה לאחרי הוא תיכף בן "אם למילדות

רש"י  שמפרש כפי – מאשתו עמרם פרש טז), (שם, אותו" והמתן
מפני  ממנה הי' "פרוש א), ב, (שם לוי" בת את "ויקח הפסוק על
ג) (שם, רש"י שפירש כפי משה, נולד לאח"ז ומיד פרעה", גזרת

שהחזירה מיום המצריים לה לששה ש"מנו (למשה) ילדתו והיא
ועכצ"ל, נולד חדשים", – שנים ג' ממשה גדול שהי' – שאהרן

הילדים". את (המילדות) ש"ותחיין המאורע לפני
בני 88) ה' אמר "כה כבֿכג): (ד, הפרשה בהמשך וכמ"ש

. ישראל .בכורי בני את שלח הורג . אנכי הנה לשלחו ותמאן .
בנך ובפרש"י):את כח (ז, וארא בפרשת ועד"ז ו"ועלו בכורך".

. בביתך בעצה ובאו התחיל "הוא עבדיך", בבית (ואח"כ) .
. ד"מדה תחילה הענין תוכן שזהו – הפורענות" התחילה וממנו .

מדה". כנגד
זו.89) שנה וארא ש"פ שיחת בשילוב

(*my) i"yx yexitn z`f gikedl oi` la`,y (eh"mixn ef dret"zeclindy drcdk)dzae dy` eid,mixne cakei,dzenge dlk `le,cakei
(rayil`e,oxd` clep `l oiicry xn`p m`e,xnel jxhvp,mixny,`"t x"eny d`x) mipy 'a oxd`n dlecb dzidy,(my k"znae bi,f` dzid

mipy 'a za wx,xak dzid dfk libay okzi `l dxe`kle"'ek clel dbede zxacne dret± "xfril`c rxe`na ixdymipy 'b za dwax dzid
oeaygd x`eank) caladk zeclez) weqtd lr i"yxta,(k"dwax z` ezgwa dpy mirax` oa wgvi idie,"dpy f"l oa 'id wgvi xy`ky

dwax dclep" ,d`ype mipy 'b d`ial 'ie`x `dzy cr dl oiznd"(,min ae`yl x`ad l` z`vei dzid f` xake,milnbd dxyr lkl da`y mbe,
l"vkre,xg` ote`a 'id mipey`xd zexeca dbdpdd xcqy,jk,el`k mixac zeyrl mileki eid xzeia xirv liba mby.
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.È ה ביום בעמדנו ובפרט התשובה, באגרת ענין ללמוד גם טבת נהוג כ"ד שלאחרי :90ש"ק

הזקן  רבינו אומר – ותטהרם") עברה ש"רוח (לאחרי בנפש שנעשה והיחוד העלי' הלשון:91בביאור
מיוחדת  שהיתה כמו נפלא, ביחוד ית' בו ולדבקה למקורה מעלה מעלה ולעלות ממש ב"ה הוי' עד "לשוב

בטרם היחוד בתכלית ית' (dgtpyבו הוא שהיחוד והיינו, כו'", למטה לירד ית' פיו במדריגה l`ברוח
והמעלה  מציאות, ונעשה ממקורו כבר שנמשך כפי פיו" ד"רוח במדריגה אלא) פיו", מ"רוח שלמעלה

הרוח שיוצא "בטרם – באדם למשל בנוגע שמדגיש וכפי שנפחה", "בטרם שזהו ".eitnהיא

מובן: ואינו

בערך  שלא לכאורה הוא מפיו) יצא לא שעדיין (אלא מציאות כבר שנעשה כפי פיו" ב"רוח היחוד
במקורו. שנמצא כפי פיו" ב"רוח להיחוד כלל

בח"א  באריכות מהמבואר ולמעלה 92וכמובן במחשבה, – במקורן נמצאות הדיבור אותיות שכאשר ,
"מיוחדות הם הרי – שבמוח ושכל בחכמה יותר) ו(למעלה שבלב, ותשוקה בחמדה היחוד".zilkzaיותר,

החושב  בהאדם עדיין בהיותן אפילו הנה מציאות, ונעשו משרשם כבר נמשכו שהאותיות לאחרי משא"כ
ומקורם. בשרשם כלולים בהיותן כמו היחוד" "בתכלית אינם לחוץ), שיצאו (לפני והמדבר

היא  שהנשמה כפי רק הוא התשובה ע"י שנעשה היחוד" ש"תכלית באגה"ת מ"ש מובן אינו וא"כ
למטה"? לירד כו' שנפחה "בטרם

.‡È:בזה והביאור

נמשכים  היותם בגלל הוא הפגמים" כל מנקים הרחמים מדות ש"י"ג לכך שהטעם מבואר מיני' לעיל
בקוצו  הנרמז ב"ה העליון הוי'."מרצון שם מאותיות שלמעלה יו"ד" של

של  חכמתו היא שתורה למצוות, תורה בין ההפרש (וכידוע רצון בחי' הם המצוות גם להבין: וצריך
מרצה"ע  נמשכים (תומ"צ) שניהם – ובכלל הקב"ה), של רצונו הם ומצוות יש 93הקב"ה, איך וא"כ, .

– ית' רצונו על שעוברים עי"ז  שנעשו הפגמים את לנקות העליון מרצון שנמשכים מדה"ר י"ג ביכולת
להיות צריכה הפגמים את שמנקה המדריגה הפגמים?dlrnlהרי מגיעים שבה מהמדריגה

הוא  מדה"ר י"ג נמשכים שממנו והרצון מדריגות, כמה יש גופא (העליון) שברצון בזה, והביאור
מרצון "הנמשכות בהלשון הזקן רבינו שמדגיש וזהו המצוות. של מהרצון d"aלמעלה oeilrd'כוdlrnly

dlrn."'כו

הנ"ל  הדברים של שרשן להבין ד"ה תקס"ב בסה"מ כמבואר הוא, הוא94והענין שרצון ,mevnv
"מהות  ישנו אבל  הבירורים, ענין מגיע שם כך", "להיות כבר שנמשך כפי הרצון ובמדריגת העצמות,
במה  "לרצות ויכול כלל, מדידות אין ומצדו הרע", ולשנוא הטוב "לרצות עדיין נמשך שלא הרצון" כח

מקודם". רצה שלא

בהמשכה, בא שכבר כפי מהרצון נמשכים מצוות כי, – הפגמים כל מנקה שתשובה הביאור וזהו
משא"כ  כו'; מנגד הרע הרי הרע", ולשנוא הטוב "לרצות כבר ("אויסגעשטעלט") נקבע זה שברצון וכיון

העצמות עם שמתאחד העצמי הרצון ב"כח מגעת ולכן mcewתשובה ההפכים", ב' "נשתוו ששם שירצה",
לטוב. מרע לשנות יכולים

שתשוב  הטעם גם הרצון וזהו "כח מאיר בעוה"ז שדוקא כיון בעוה"ב, ולא בעוה"ז, דוקא מועילה ה
לטוב  מרע לשנות יכולים ידו שעל .95העצמי"

.·È:"'כו פיו ברוח שנפחה "בטרם במ"ש הזקן רבינו מבאר זה וענין
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הת 90) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוסי"ב עד ניא מכאן
ואילך. רב ע' ח"ב ָ(קארף)

פ"ח.91) אגה"ת
פ"כֿכא.92)

ובכ"מ.93) בהג"ה. פ"מ ח"א כדלעיל
קכחֿט.94) ע'
א.95) מ, דרמ"צ ואילך. סע"ג עה, פנחס לקו"ת עד"ז ראה

ובכ"מ. ואילך. א קמב,



כי l"yz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,zeny t"y zgiy

נפח" מתוכי' דנפח ומאן חיים נשמת באפיו ד"ויפח למטה 96הפירוש הנשמה ירידת על שהכח הוא,
האדם  נשמת שבין הערך ריחוק מצד כי, ופנימיותו. מתוכיותו הוא – באפיו" "ויפח – בגוף להתלבש
(כמבואר  הנבראים שבשאר והגוף הנפש שבין הריחוק מאשר יותר הוא ביניהם [שהריחוק האדם לגוף

הטעם  להבין ד"ה בתו"א בגשמיות 97בארוכה רוחניות שמקשר לעשות המפליא דכח הענין עיקר ולכן, ,(98

דוקא  האדם וגוף נשמת של בחיבור ד"99הוא הענין וזהו אותם. לחבר ביותר נעלה בכח צורך יש ,[gtie"
–ezeinipte ezeikezn100.

למטה  "לירד נפיחה של באופן לבוא שעומד בדרגא כבר נמצא פיו" "רוח שכאשר מובן, ומזה
לפנ"ז, בו שאין וגוף), נשמה לחבר (שיכול העצמי הכח בו נתגלה דוקא אז – האדם" בגוף ולהתלבש

כו'. שנופח קודם

מבואר  למטה 101לפעמים בהיותה אבל, בגוף. למטה כבר בהיותה בנשמה מתגלה הנופח כח שעיקר
" היא הנשמה כאשר ואילו כו', ומסתירים מעלימים ונה"ב שהגוף באופן זה הרי  ברוח mxhaבגוף שנפחה

של  מציאותו המעלות: ב' ישנם אזי נפיחה), של באופן לבוא כבר ששייכת ותנועה במצב (אבל ית'" פיו
ונה"ב). הגוף של וההסתר ההעלם אין שעדיין (כיון בגילוי הוא העצמי שהכח ובאופן העצמי, הכח

שהיתה  "כמו הוא התשובה) (שע"י נפלא" ביחוד ית' בו ד"לדבקה שהענין הזקן רבינו מדגיש ולכן
. dgtpy.מיוחדת mxha,הפגמים כל לנקות שפועל העצמי, כח גילוי ישנו זו בדרגא שדוקא כיון – כו'"

כנ"ל.

***

.‚È שיש ישראל, בתי העמדת של העילוי לגודל בנוגע ההוראה – רש"י שבפירוש תורה" של ה"יינה
ומלכות  ולוי' הכהונה ענין פרישות 102בהם – כו' להיטמא לו ואסור בביהמ"ק, עובד שכהן – (כהונה

מחוץ  שנמצא יהודי על גם לפעול שיוצא – לוי' לאלקות; והתחברות דביקות העולם, מעניני והבדלה
הקברות  בית של לדרגא ועד וא"י, החיים 103לירושלים היפך כו'104, להחיותו ומלכות 105– לפעול 106; –

והממשלה  המלוכה את כולו העולם (ס"ט).107בכל הנ"ל המוגהת בשיחה נכלל – הקב"ה) של

אחרון  גואל הוא ראשון גואל ודוד, משה ביאת פועלים שעי"ז – והעיקר יבוא 108(וסיים:) כי "עד ,
והנגלה.109שילה" הנראה ובטוב וברחמים, בחסד צדקנו, משיח ביאת –

בך"]. אבטח "ואני הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה) תפלת לאחר (וכן צאתו [טרם
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פ"ד.96) לעיל
ואילך.97) ד ג, בראשית
ס"א.98) ס"ו או"ח שו"ע רמ"א ראה
ס"ע 99) תרמ"וֿתר"ן (סה"מ בתחלתו תרמ"ט מות אחרי ד"ה

רלג).
ויגש 100) ד"ה – ובארוכה קלא. ע' שם תקס"ב סה"מ ראה

בסופו  תש"ו העם וכל ואילך). תרמה ע' תרס"ו (בהמשך תרס"ח
.(101 ע' תש"ו (סה"מ

שם.101) ויגש ד"ה ראה
ענין 102) וגם והלוי', הכהונה ענין הי' שאצלו – משה כמו

כפירוש  מלך", בישורון "ויהי ה) לג, (ברכה כמ"ש המלכות,
משה  על שקאי עה"פ) ברמב"ן (הובא להיות *המדרש צריך וכך .

"כי  ו)), יט, (יתרו כהנים" "ממלכת (שנקראים מישראל בכאו"א
הוא  כי משרע"ה, מבחי' בה יש ישראל מבית ונפש נפש כל
ה' "מה מישראל אחד לכל שנאמר וכמו כו'", רועים משבעה

מעמך שואל d`xilאלקיך m` ik שיראה יב), יו"ד, (עקב גו'"
משה  ש"לגבי כיון וש"נ), ב. לג, (ברכות זוטרתי" "מילתא היא

רפמ"ב). (תניא היא" זוטרתי מילתא

החיים".103) "בית לעשותו – היא בזה שהכוונה אלא
באג"ק 104) (נסמן מית" איקרי מדרגי' דנפיל "מאן כמארז"ל

ועד  החיות, ענין בו פועלים אותו, שמעלים ועי"ז ד), ס"ע ח"ב
במיתתן ש"גדולים בצדיקים כמו ומצב מבחייהם"למעמד יותר

(גם  עלמין בכולהו אשתכח דאתפטר "צדיקא שלכן, ב), ז, (חולין
שאומרים  ב) עא, (ח"ג הזהר (כמאמר מבחיוהי" יתיר בעוה"ז)

לשון"). ב"מענה
ד"105) באופן שיהי' ועד ה'", "בית אל אותו `zולהביא

ה'. לבית הטפל) (את הטפל – ה'" בית
בתכלית,106) הביטול ענין עם גם שהרי שקשור מה", "ונחנו

ע"ב). ריש לד, (ברכות זוקף" אינו שוב שכרע "כיון המלך
מלוכה 107) גם אלא בעלֿכרחו, שהיא ממשלה, רק לא

תו"א  (ראה עליהם" קבלו ברצון "ומלכותו כמאמר ברצון, שהיא
97 ובכ"מ).שבהערה .

א.108) רנג, זח"א ספ"ט. דב"ר דֿו. פ"ב, שמו"ר ראה
ב. עה, משפטים תו"א יו"ד. מט, ויחי שעה"פ

שם.109) ויחי

(*d"awd lr i`wy i"yx yexit itl mbe±c ote`a dync lehiad cvn ixd"dn epgpe"fh glya),(gÎf,oaen,ay"dxez ly dpii"i`w"idie
jln oexeyia"dyn lr mb,d"awd lr enk.



כב

.l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy .c"qa
.„Î... הה בעל דברי אודות (ס"ו ) לעיל וסיום דובר כתיבת לפעול בכחו שיש להס"ת, בהנוגע ילולא

– ישראל כלל  ושל מישראל כאו"א של הס"ת  שתהי' ישראל, כל את לזכות שרצונו אלא בעצמו, הס"ת
לדל" מלחמו נתן כי יבורך הוא עין ד"טוב ההנהגה סדר ליוסף 153שזהו בנוגע כמ"ש גו'154, ש"הוא ,

הארץ" עם לכל הוא"155המשביר מילתא "שמא והרי ,156.

– מס"נ מתוך שפעל לענינים בנוגע גם הענינים, לכל בנוגע ההילולא בעל אצל הי' זה סדר ובכן:
קשות" התחלות [ש"כל הענין התחלת שפעל צורך 157שעי"ז כשיש ועאכו"כ מס"נ, של בענינים אפילו

. נשא הוא ש"חליינו [באופן לפנינו הדרך את סלל הענינים], שאר עבור במס"נ מחולל להשתמש והוא .
ישעי' בנבואת בארוכה כמבואר מתוך 158מפשעינו", שהתחיל, בענינים להמשיך נוכל ולהבא שמכאן ,[

במסירת י"ח שיוצאים באופן אבל מס"נ, מתוך גם בהם ולעסוק הרווחה, ומתוך צורך oevxdהרחבה ללא ,
הקב"ה eheytkבמס"נ ואדרבה: וגזירות, רדיפות ללא והרחבה, רווחה של ומצב במעמד שנמצאים כיון ,

ענין  כל על קער"), א זיך מ'גיט נאר ("וואו ושעל צעד כל על שכן, יותר, קלה העבודה שתהי' ַָעשה
יתקרי". ו"רבי יתקרי" "חכם מיד הנה היהדות, והפצת התורה הפצת ומצוות, תורה ליהדות, בנוגע ופרט

.‰Î"יתקרי ש"חכם בצדה שכרה מתן שרואה כיון יותר, קלה היא שהעבודה עתה, שגם – ובהקדמה
הרצון: במסירת צורך יש עדיין יתקרי", ו"רבי

ו"רבי  יתקרי" ש"חכם אפשרות שיש "המצאה", על נפל לעבוד... לו נותנים שלא רואה שהיצה"ר כיון
ענינים עבור גם גדול miiktdיתקרי" במספר יתקרי" "חכם ההפכיים הענינים עבור ואדרבה: מתומ"צ,

שנקרא  כפי או בבתֿשחוק: (והוסיף יתקרי" "רבי ועד"ז יהדות, עניני עבור מאשר "עיתונים" של יותר
באופן  זה יהי' הקדושה, מצד "רב" לא אם – בי"תי'ן...) בשני המדינה בשפת שנכתב כפי או ַ"ראביי ",

רב" לי יעקב...`igשאמר159ד"יש

רק  אצלו יהי' יתקרי" ו"רבי יתקרי" ד"חכם שהענין להבטיח התוקף עכ"פ לו שיהי' צורך יש ולכן
קדושה; בעניני

ו"רבי  יתקרי" ש"חכם הטבעית ונפש הבהמית נפש רצון למלא נאך") אים ("מ'גיט לו ָמוותרים
לשמה" ב"שלא ולהסתפק קדושה, בעניני רק בזה להשתמש עליו אבל v"nezdיתקרי", wqray כדברי ,

"160הגמרא  תיבת [ובהקדמת לשמה" שלא אע"פ ומצוות בתורה אדם שלא mlerlש"יעסוק כו' יעסוק
אף  – שכר יקבל ואח"כ ו"רבי", "חכם" התוארים את לקבל כדי בזה לעסוק שיתחיל היינו, לשמה"],

לשמה". בא לשמה שלא ש"מתוך – כלל... לזה מצפה שאינו

החסידות  "161וכפירוש הלשון "תוך"jeznבדיוק לו יש יהודי של לשמה" ש"שלא – לשמה" שלא
"לשמה". – הוא לשמה" ה"שלא של  וה"תוך" (פנימיות),

מתחר – אזי הראשונות", על כש"תוהה על אינוֿיהודי, כש"תוהה גם יהודי, אבל הענין; כל על ט
ה" ישנו לשמה" ב"שלא גם הרי הפנימיות, ומצד בפועל, שעשה הענין בידו נשאר "jezהראשונות",

ד"לשמה".
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א.153) לח, נדרים וראה ט. כב, משלי
ב.154) קל, זח"ג
ו.155) מב, מקץ
ח"ב 156) סע"א. ו, ח"א זהר ב. פג, יומא ב. ז, ברכות ראה

לקו"ש  ואילך. רפח ס"ע ח"א אג"ק גם וראה ועוד. סע"ב. קעט,
וש"נ. ואילך. 35 ס"ע ח"ו

ה.157) יט, יתרו ופרש"י מכילתא
ס"ע 158) חנ"א התוועדויות – מנחם תורת גם וראה דֿה. נג,

וש"נ. .132
ט.159) לג, וישלח
וש"נ.160) ב. נ, פסחים
וש"נ.161) ואילך. 50 ע' ח"כ לקו"ש ראה



כג

.l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy .c"qa
.„Î... הה בעל דברי אודות (ס"ו ) לעיל וסיום דובר כתיבת לפעול בכחו שיש להס"ת, בהנוגע ילולא

– ישראל כלל  ושל מישראל כאו"א של הס"ת  שתהי' ישראל, כל את לזכות שרצונו אלא בעצמו, הס"ת
לדל" מלחמו נתן כי יבורך הוא עין ד"טוב ההנהגה סדר ליוסף 153שזהו בנוגע כמ"ש גו'154, ש"הוא ,

הארץ" עם לכל הוא"155המשביר מילתא "שמא והרי ,156.

– מס"נ מתוך שפעל לענינים בנוגע גם הענינים, לכל בנוגע ההילולא בעל אצל הי' זה סדר ובכן:
קשות" התחלות [ש"כל הענין התחלת שפעל צורך 157שעי"ז כשיש ועאכו"כ מס"נ, של בענינים אפילו

. נשא הוא ש"חליינו [באופן לפנינו הדרך את סלל הענינים], שאר עבור במס"נ מחולל להשתמש והוא .
ישעי' בנבואת בארוכה כמבואר מתוך 158מפשעינו", שהתחיל, בענינים להמשיך נוכל ולהבא שמכאן ,[

במסירת י"ח שיוצאים באופן אבל מס"נ, מתוך גם בהם ולעסוק הרווחה, ומתוך צורך oevxdהרחבה ללא ,
הקב"ה eheytkבמס"נ ואדרבה: וגזירות, רדיפות ללא והרחבה, רווחה של ומצב במעמד שנמצאים כיון ,

ענין  כל על קער"), א זיך מ'גיט נאר ("וואו ושעל צעד כל על שכן, יותר, קלה העבודה שתהי' ַָעשה
יתקרי". ו"רבי יתקרי" "חכם מיד הנה היהדות, והפצת התורה הפצת ומצוות, תורה ליהדות, בנוגע ופרט

.‰Î"יתקרי ש"חכם בצדה שכרה מתן שרואה כיון יותר, קלה היא שהעבודה עתה, שגם – ובהקדמה
הרצון: במסירת צורך יש עדיין יתקרי", ו"רבי

ו"רבי  יתקרי" ש"חכם אפשרות שיש "המצאה", על נפל לעבוד... לו נותנים שלא רואה שהיצה"ר כיון
ענינים עבור גם גדול miiktdיתקרי" במספר יתקרי" "חכם ההפכיים הענינים עבור ואדרבה: מתומ"צ,

שנקרא  כפי או בבתֿשחוק: (והוסיף יתקרי" "רבי ועד"ז יהדות, עניני עבור מאשר "עיתונים" של יותר
באופן  זה יהי' הקדושה, מצד "רב" לא אם – בי"תי'ן...) בשני המדינה בשפת שנכתב כפי או ַ"ראביי ",

רב" לי יעקב...`igשאמר159ד"יש

רק  אצלו יהי' יתקרי" ו"רבי יתקרי" ד"חכם שהענין להבטיח התוקף עכ"פ לו שיהי' צורך יש ולכן
קדושה; בעניני

ו"רבי  יתקרי" ש"חכם הטבעית ונפש הבהמית נפש רצון למלא נאך") אים ("מ'גיט לו ָמוותרים
לשמה" ב"שלא ולהסתפק קדושה, בעניני רק בזה להשתמש עליו אבל v"nezdיתקרי", wqray כדברי ,

"160הגמרא  תיבת [ובהקדמת לשמה" שלא אע"פ ומצוות בתורה אדם שלא mlerlש"יעסוק כו' יעסוק
אף  – שכר יקבל ואח"כ ו"רבי", "חכם" התוארים את לקבל כדי בזה לעסוק שיתחיל היינו, לשמה"],

לשמה". בא לשמה שלא ש"מתוך – כלל... לזה מצפה שאינו

החסידות  "161וכפירוש הלשון "תוך"jeznבדיוק לו יש יהודי של לשמה" ש"שלא – לשמה" שלא
"לשמה". – הוא לשמה" ה"שלא של  וה"תוך" (פנימיות),

מתחר – אזי הראשונות", על כש"תוהה על אינוֿיהודי, כש"תוהה גם יהודי, אבל הענין; כל על ט
ה" ישנו לשמה" ב"שלא גם הרי הפנימיות, ומצד בפועל, שעשה הענין בידו נשאר "jezהראשונות",

ד"לשמה".
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א.153) לח, נדרים וראה ט. כב, משלי
ב.154) קל, זח"ג
ו.155) מב, מקץ
ח"ב 156) סע"א. ו, ח"א זהר ב. פג, יומא ב. ז, ברכות ראה

לקו"ש  ואילך. רפח ס"ע ח"א אג"ק גם וראה ועוד. סע"ב. קעט,
וש"נ. ואילך. 35 ס"ע ח"ו

ה.157) יט, יתרו ופרש"י מכילתא
ס"ע 158) חנ"א התוועדויות – מנחם תורת גם וראה דֿה. נג,

וש"נ. .132
ט.159) לג, וישלח
וש"נ.160) ב. נ, פסחים
וש"נ.161) ואילך. 50 ע' ח"כ לקו"ש ראה

l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

הרמב"ם  פס"ד "ביתֿדין"162וכידוע של הכח ע"י שגם כזה יהודי שאפילו למעשה, להלכה בנוגע
עכו"ם  ע"י בכפי' צורך שיש ועד תורה, ע"פ ענין עליו לפעול אפשר אי ושוטרים", "שופטים ישראל, של

הבורא. רצון לקיים רצונו (בפנימיותו) בתוכו הנה –

בא  לשמה שלא ש"מתוך מובן, הרי – "לשמה" הוא וה"תוך" "תוך", בו יש לשמה" ש"שלא וכיון
בגילוי. יבוא אלא לשמה", ה"שלא של בה"תוך" רק לא יהי' ד"לשמה" שהענין היינו, לשמה",

שישנה  באופן עבודתך תהי' לכלֿהפחות לשמה": שלא אע"פ בתומ"צ אדם יעסוק "לעולם אמרו ולכן
בפנימיות  זאת עושה כאילו "רצונו", שזהו דין ע"פ נחשב זה הרי הרצון פנימיות ומצד העשי', חיצוניות

היא לשמה" "שלא שהעבודה לפי והיינו, נפשו. בצדה"dlwותוכיות שכרה "מתן שישנו כיון יותר,
תומ"צ. עניני שאינם צדדיים, בענינים

ולרצות  ממקומו לזוז הראשונה, ו"הזזה" ה"תנועה" – הרצון" ב"מסירת צורך יש זה בשביל גם אבל
קטן  שלרגע עי"ז ומצוותי', התורה והפצת תורה של לענין היהדות, והפצת יהדות של לענין לגשת

לימינו" חכם "לב – ימין לצד ויביט רצונו את ימסור בלבד בתומ"צ 163בהתחלה לעסוק יתחיל ואז ,
וכיון ly`עכ"פ גדולה); בהצלחה כזה באופן לפעול יכולים שבה בתקופה אנו חיים (שהרי לשמה

"שמתוך  ההבטחה גם ישנה – הקב"ה של השלימות כמו כביכול בשלימות, יהי' שיהודי רוצה שהקב"ה 
לשמה". בא לשמה שלא

.ÂÎ אחרת דרך היתה לא ובמקומו שבזמנו – פעולותיו בכל ההילולא בעל של דרכו היתה זו ובכן:
וזריעה, חרישה ע"י התייגע שעליו זה "לחם" לדל": מלחמו ש"נתן – בפועל מס"נ ע"י אלא בהם לעסוק
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– לדל" מלחמו ש"נתן באופן ההילולא בעל מהנהגת בפועל למעשה בנוגע הכללית ההוראה וזוהי
ועד". סלה ד"נצח באופן הורנו אשר  ובאורחותיו בדרכיו ההליכה ע"י בזה להמשיך שצריך

ההילולא  בעל של הידוע וכפתגם גלותנו, קץ זמן שקרב ידיעה מתוך – זה לסיים 170וכל שנשאר ,
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ב.163) יו"ד, קהלת
רע"ב.164) עד, שבת
ה.165) ט, משלי
(166.137 ע' חל"ב בלקו"ש בהנסמן ראה

וש"נ.167) א. פא, נדרים
יט.168) כד, תצא
ב).169) (מח, פל"ז תניא וראה א. ט, ב"ב
וש"נ.170) .184 ס"ע ח"נ התוועדויות – מנחם תורת גם ראה



l"yz'dכד ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

בידו" "ותלמודו צדקנו, משיח פני לקבל הולכים ולאח"ז קטנים", תושב"כ 171"פכים בלחמי", "לחמו –
שעי"ז  חוצה", מעינותיך ד"יפוצו באופן החסידות, תורת – התורה ופנימיות דתורה נגלה ותושבע"פ,

משיחא  מלכא דא מר" והנגלה,172"קאתי הנראה ובטוב וברחמים, בחסד ,

השבוע  בפרשת (כמ"ש צבאותם" "על פניו לקבל כפי 173והולכים אלא סתם, "צבאותם" רק ולא ,(
"צבאות ובבקרנו"ied"174'שנעשים בצאננו ובבנותינו בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ישראל, צבא ,175,

משם, יצאו בנ"י שכל ביצי"מ, שהי' כפי בגלות, ישאר לא א' שאף ובאופן לארצנו, קוממיות והולכים
מצרים" את ממש,176"וינצלו ובקרוב דידן בעגלא לנו תהי' וכן קדושה, ניצוצות כל את עמהם שלקחו ,

ראשם" על עולם ו"שמחת וברחמים, .177ובחסד

***

.ÊÎ שיוכלו לנתינתֿכח ובנוגע ההילולא, בעל של לפעולתו בנוגע הם לעיל האמורים הענינים
ההסתלקות, שלאחרי ומצב המעמד גם ישנו לזה, ונוסף דין; בעלמא חיותו חיים במשך בדרכיו, להתנהג

וביאורו. ז"ך סימן הקודש באגרת הזקן רבינו מדבר שאודותיו

הגמרא  כדברי ושליחותו, תפקידו למלא ממשיך אלא ח"ו, מרעיתו צאן עזב לא שבודאי – ובהקדמה
סוטה  עומד 178במסכת כאן אף ומשמש עומד להלן "מה ישראל: של הראשון נאמן לרועה בנוגע ,

(במרום  ישראל,179ומשמש" על להגן ומשמש משה עומד  הסתלקותו לאחרי שאפילו והיינו, ,(

דברי  מהמשך כמובן אלא בינונים, על אפילו או גדולים, חסידים גמורים, צדיקים על רק ולא
.178הגמרא  אותו "ויקבור פעור : בית מול על .180. לכפר כדי פעור, בית אצל משה נקבר מה מפני .

. ושנה שנה ש"בכל בתוס', וכמבואר פעור", עולה מעשה פעור בית ישראל) (שחטאו פרק באותו .
כו'", שקעו רבינו שמשה ושוקע, חוזר משה של קברו רואה וכשהוא עון, ולהזכיר לקטרג כדי למעלה
אפילו  מקום לה שאין בזוי', [ע"ז ל"פעור" שייכות להם שהיתה אלו אודות כשמדובר שאפילו והיינו,

בגמרא  כמסופר גוי, של של 181בשכלו הע"ז מלבד ע"ז, עניני כל את להבין יכולה שהיתה גוי' אודות
ממנו" הטהרנו "לא שעדיין ובאופן פעור"], להגן182"בעל במרום ומשמש משה עומד –mdilr mb שלא ,

ושוקע". "חוזר שיהי' אלא להם, יזיק שלא בלבד זו

בספרים  כמבואר עתה, הענינים 183ועאכו"כ שאר כל גם בטלו ולכן רב, זמן לפני בטלה ע"ז שקליפת
זו), קליפה גם נדחת  פינה באיזו יש הפרטים, בכל העולם מציאות שישנה בגלל (ורק בזה הקשורים
ומשמש  ש"עומד בודאי הרי – יותר בנקל היא שהעבודה כך, הענינים, בשאר הם הבירורים ועיקר

גשמי. טוב לכל עד טפחים, מעשרה למטה טוב כל להמשיך במרום",

אלא  בעוה"ב, חיים רק לא – ימינו" ואורך חיינו ש"היא מהתורה, ענין כל מתחיל – לראש ולכל
בתורה  ועוסק בסכנה עצמו את שמעמיד היתכן השאלה על ר"ע של מהמענה כמובן כפשוטם, חיים

. "משל המלכות: לגזירת .בניגוד דגים וראה הנהר גב על מהלך שהי' לשועל חיותנו . במקום ומה .
כי  בה שכתוב בתורה ועוסקים יושבים שאנו עכשיו אנחנו, אף עאכו"כ, מיתתנו במקום מתיראין, אנו

עאכו"כ" ממנה ומבטלים הולכים אנו אם כך, ימיך ואורך חייך חיים 184הוא נותנת שהתורה מובן, שמזה ,
קמח" אין תורה אין "אם – התורה ע"י שבא ה"קמח" גם צ"ל שלאח"ז (אלא ).185גשמיים
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וש"נ.171) א. נ, פסחים
ובכ"מ).172) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק
נא.173) יב, בא
מא.174) שם,
ט.175) יו"ד, שם
לו.176) יב, שם
יא.177) נא, יו"ד. לה, ישעי'
סע"ב.178) יג,
הרמב"ם179) הקדמת וראה א. קלג, לפיהמ"ש זח"א

כל). כי דע (ד"ה בתחלתה
ו.180) לד, ברכה
א.181) סד, סנהדרין
יז.182) כב, יהושע
ואילך.183) סע"ד ה, ואילך. סע"ג ד, ואתחנן לקו"ת ראה
ובכ"מ.

ב.184) סא, ברכות
מי"ז.185) פ"ג אבות
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ובכ"מ).172) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק
נא.173) יב, בא
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l"yz'd ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

יכולים  ההסתלקות, שלאחרי וביאורו), ז"ך (סימן האמורה הקודש באגרת הזקן רבינו מבאר ולכן
אמונה  רוחניים, חיים אלא בשריים, חיים אינם שחייו – מהצדיק רוחניות והשפעות הארות תורה, לקבל

באופ  – זה) על שמביא וההוכחות הראיות פרטי (ככל ואהבה xzeiןיראה dlrp שהיתה בשעה מכמו
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שופטים.187) ר"פ
ח.188) יז, שם
א.189) יו"ד,
יב.190) פד, תהלים
כג.191) כט, הימיםֿא דברי
כח.192) ג, מלכיםֿא

פ"ו 193) יסוה"ת הל' רמב"ם א. ס, סנהדרין א. לח, סוטה
ואילך. פס"א ח"א מו"נ שם. ובכס"מ ה"ז פ"ב ע"ז הל' ה"ב.

פכ"ח. מ"ב עיקרים בתחלתו. שי"ט פרדס
שם.194) רמב"ם סע"א. לה, שבועות
(195133 שבהערה ופרדס .זהר
רפ"ד.196)
"יוצר 197) ברכת ".נוסח



l"yz'dכו ,hay c"ei ,`a 't w"yven zgiy

בטור  (כמבואר כולם הכחות ובעל היכולת בעל היותו ע"ש וחוזק, כח לשון שהוא אלקים, שם אבל
ערוך  אך 198ושולחן שמיוחד שם שאינו כיון ה"מגן", ענין בדוגמת הוא – הברכות) נוסח לכוונת בנוגע

כמ"ש  "אלקים", בשם נקראים דיינים שגם מצינו שהרי להקב"ה, שניהם",199ורק דבר יבוא האלקים "עד
בפסוק  כמו אלקים, נקרא שהקב"ה שממנו 200ומה המקור שהוא לפי זה הרי אֿל", בעדת נצב "אלקים

מעשיך" רבו ש"מה באופן העולם את ברא שהקב"ה וכיון כו'; הכחות כל מעשיך"201באים גדלו 202ו"מה

רבים  לשון הוא "אלקים" שם לכן "מה203– ע"ש ,eax."מעשיך

"מגן" בדוגמת שהיא הנהגה אופן יש (בפרט), ו)השופטים בכלל (בנ"י בהנהגת גם הנה לכך ובהתאם
מנרתקה" חמה ש"מוציא כפי לא היינו, השמש, ונרתק;204על המגן בתוך נמצאת שהשמש כפי אלא ,

. הקב"ה של שמו "על שנקרא – שמשון של המיוחדת מעלתו .אך שמש הסדר,. הי' שאצלו – הוי'" .
ונרתק! מגן ללא הוי'", "שמש שנקרא כפי הקב"ה את ראה ברחוב, שהולך פלשתי אותו ראה כאשר שגם

.ËÎ בירושלמי איתא – לשמשון בנוגע :205ובכן,

שנה  ארבעים ישראל את וישפוט אומר אחד עשרים 206"כתוב ישראל את שפט והוא אומר אחד וכתוב ,
שנה .207שנה  כ' ממנו יראים שהיו כדרך מותו לאחרי שנה כ' ממנו יראים הפלשתים שהיו מלמד .

בחייו".

בהמכתב  בקיצור צויין שכבר שעיקר 208וכפי מובן הרי ישראל", את "וישפוט נאמר שבכתוב שכיון ,
שהיו  – מלכות עול ביטול תחילה להיות הוצרך זה שבשביל אלא ישראל, את ולהנהיג לשפוט הי' ענינו
לומר  אפשר לכן מותו, לאחרי שנה כ' נמשכה ממנו הפלשתים שיראת וכיון ממנו. יראים הפלשתים
עשרים  שמשון של ברוחו להיות יכולה בנ"י הנהגת הי' שעי"ז כיון שנה", ארבעים ישראל את "וישפוט

בחייו. אותם ששפט שנה בעשרים כמו מותו, לאחרי שנה

.Ï"מורידין ולא בקודש ש"מעלין לדינא כלל שישנו כיון לומר 209והנה, בשכל מסתבר לא ח"ו,
יותר. ולא ההסתלקות, שלאחרי ראשונים שנה בעשרים רק נמשך ישראל" את ד"וישפוט שהענין

כיון  – שנה עשרים נמשך זה שענין נאמר מדוע וקושיא לשאלה מקום אין לשמשון שבנוגע אלא
בחברתה" נוגעת מלכות ש"אין וכיון שלאחריו, השופט של זמן התחיל זמן 210שלאח"ז להיפסק הוצרך ,

שמשון. של משפטו

שגם  מובן הרי – תמורתו לנו יתן מי אשר בישראל נשיא אודות  שמדובר בנדו"ד, עשרים אבל לאחרי
בקודש". "מעלין – עילוי אחר ובעילוי הענין, נמשך שנה

וארא  לפרשת מלכות' ב'דבר נדפס השיחה המשך
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zeny zyxt zegiyÎihewl יא כרך

הפסוק ‡. אהיה 1על משה אל אלקים "ויאמר ;
במדרש  איתא אהיה" אהיה 2אשר יוחנן ר' אמר :

שלא  כרחם על במרובים אבל ביחידים אהיה לאשר
שיניהן  משוברות כשהן עליהם 3בטובתם אני מולך

חזקה 4שנאמר  ביד לא אם אלקים ה' נאום אני חי
עליכם. אמלוך גו'

המפרשים  ד"לאשר 5ופירשו המדרש: דברי
אינו  לאלקים ש"אהיה" וזה שמשמעו - אהיה"

אלא אופן) ובכל החלט לאלו xy`l(בדרך אהיה",
ובחפצם,mdlשאהיה בבחירתם לאלקים, (בפועל)

זה  נאמר לא - עולו לפרוק בידם ירצו, לא ואם
עול micigiaאלא לפרוק אניחם לא הרבים אבל :

כרחך  על ממני לסור יחשבו שאפילו כו' שמים
במצרים, שהיו ישראל בני עם ולכן עליהם. אמלוך

רשעים  וכמה כמה ביניהם שהיו היות על 6עם אף
גואלם  הקב"ה מרובים שהם מכיון כן 7פי

גו' חזקה "ביד שהכתוב דאף הוא, בזה והמובן
שמימי  הגאולות אופן על קאי עליכם" אמלוך

העתידה  גאולה גם כולל והלאה זאת 8יחזקאל בכל ,
גם  כי מצרים, דיציאת הגאולה גם בו מרומזת
הוציאם  שהקב"ה האופן, בזה היתה זו גאולה

חזקה" "ביד mgxkממצרים lra זה 9- אולם ;
רק  היה חזקה" ב"יד כביכול, השתמש, שהקב"ה
לא  אבל - ישראל כלל - "המרובים" את להכריח

במדרש  וכמפורש ליחידים, שאותם 10בנוגע

ימי  בשלשת מתו ממצרים לצאת רצו שלא הרשעים
אפילה.

לומר:·. אפשר היה ראשונה בהשקפה והנה
אמלוך  גו' חזקה ביד לא "אם זה, שבפסוק מכיון
לומד  והמדרש העתידה, לגאולה המכוון עליכם"
יש  מאידך, הרי, - מצרים ליציאת בשייכות ממנו
הגאולה  על מצרים מגאולת הכתוב בענין ללמוד
שבגאולה  חזקה" ה"יד שגם היינו העתידה,
זאת  ל"מרובים"; אלא מיועדת אינה העתידה
ה' עד "ושבת התורה של שהבטחתה אומרת,

גו'" אלקיך ה' ושב גו' ישראל 11אלקיך "שסוף ,
נגאלין" הן ומיד גלותן בסוף תשובה 12לעשות

בנוגע  ולא ישראל ולכלל למרובים בנוגע נאמרה
ליחידים.

וכמפורש  כן: לפרש אפשר אי באמת אבל
גו'" אלקיך ה' "ושב הכתוב על רש"י בפירוש

ואחד אחד לכל בזה רש"י:hxtaשהכוונה ובלשון ,
ממש בידיו `cg"אוחז cg`l ehwelz . . yi` yi` בני

הגאולה13ישראל" הבטחת והרי -dpte`e"'ה "ושב
הגאולה  של מה"סיבה" וכמסובב בהמשך באה
לעשות  ישראל "שסוף אלקיך" ה' עד "ושבת

– הוא בזה שגם היינו גלותן". בסוף lkתשובה
cg`e cg`.בפרט

הזקן  אדמו"ר כתב 14cg`eוכן cg` lky
" ידח i`ceaמישראל לא כי . . תשובה לעשות סופו

נדח" .15ממנו

אלה  אף הרשעים, כל גם בזה נכללו זה פי ועל
יעורר  אותם שגם - מהגלות לצאת ירצו שלא
וכמו  מהגלות, אותם ויגאל בתשובה הקב"ה

בכתוב  מפורש יתקע 16שמצינו ההוא ביום "והיה ;
והנדחים  אשור בארץ האובדים ובאו גדול בשופר
הקודש  בהר לה' והשתחוו מצרים בארץ
שנעשו  עד בגלותם ששקעו אלה שגם בירושלים",
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יד.1) ג, פרשתנו
י.2) פ"ג, שמו"ר
שם).3) (מת"כ שנים וקהיון רוח שברון להם שהוא אעפ"י
לג.4) כ, יחזקאל
מהרז"ו.5) פירוש יפ"ת. מת"כ.
(6.27 ,26 הערות לקמן וראה לדֿלה. פ"א, שמו"ר ראה
משה 7) את הבטחת "כך : ב) פ"ג, (שמו"ר במדרש גם ראה

ואף  גואלם". אתה רצונך עושין לא בין רצונך עושין בין
להכאיבני ש"עתידים במה הוא שם ואעפ"כ xacnaשהמדובר

כבדרשה  ס"ל זו שבדרשה לומר א"א הרי מלגאלם", נמנע איני
. . העגל מעשה . . תורתי מקבלין . . אותם רואה "אני הקודמת

אעפי"כ  בו אותי micizrdמכעיסין miyrnd itl mpc ipi` לעשות
רצונך  עושין "בין שהבטיח מכיון כי דהשתא". הענין לפי אלא
לפי  דנם אם בזה נפק"מ מאי גואלם", אתה רצונך עושין לא בין

לא. או השתא המעשים
שם.8) ובפרש"י כו' נחמן א"ר א: קה, סנהדרין ראה
מארצו:9) יגרשם חזקה "ביד פרשתנו סוף מפרש"י להעיר

כו'". יגרשם ישראל של כרחם על
וראה 10) כב. י, בא פרש"י יד וארא תנחומא ג. פי"ד, שמו"ר

בשלח. ר"פ מכילתא

בֿג.11) ל, נצבים
ה"ה.12) פ"ז תשובה הלכות רמב"ם
נצבים.13) לפ' א' שיחה ח"ט לקו"ש בארוכה וראה
ספל"ט.)14 תניא ה"ג, פ"ד ת"ת הל'

ח'15) סי' וביאורים" ב"תשובות בהמובא בארוכה וראה
אותם  גם (תחה"מ), עוה"ב לחיי יזכה מישראל אחד כל שסו"ס
הם, גם כו'" חלק להם שאין "ואילו א) צ, (סנה' עליהם שנאמר

אחר). (בגוף לתחי' תקום מטעי" "נצר שהיא נשמתם
יג.16) כז, ישעי
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לצאת  הרצון להם ואין ו"נדחים", "אובדים"
הם  גם - שיבואו 17מהגלות ועד בתשובה יתעוררו

בירושלים". הקודש בהר לה' "והשתחוו

פעמים  כמה חז"ל 18וכמדובר לשון 19בפירוש

פסח: של בהגדה רשע" ה"בן לשאלת בתשובה
תמוה: דלכאורה - נגאל" היה לא שם היה "אילו
שאין  ענין לרשע לאמור התועלת ומהי הצורך מהו

שהוא לה"סדר" שייכות mixvnלו z`ivil xkf?
לדחות  בזה הכוונה שאין הוא, ה"בן 20והביאור את

ממנו  היא שהגאולה ולהודיעו מה"סדר" רשע"
מדגישים  אליו בתשובה אדרבה, אם כי והלאה,
בגאולה  אבל נגאל", היה לא (במצרים) "שם שרק
הוא  גם תורה מתן לאחר שהיא מכיון העתידה,

במילא  להגאל; הנפלאה 21עתיד להפעולה נתעורר
ה' "אנכי הקב"ה אמר מאז אשר תורה, דמתן

לשון כחו cigiאלקיך", להיות "הוי'" נמשך ,
של cg`eוחיותו cg` lk ישראל כל 22מבני ולכן ,

ידי  שעל הוא מובטח כמותו, רשע גם ישראל, בן
להגאל. סופו זה כחו

גאל ‚. שהקב"ה הטעם א) להבין: צריך אמנם
בפרשתנו  שכתוב כמו הוא, ממצרים ישראל :23את

אליך ואומר ישראל בכורי גו",ipaאתgly"בני
ישראל  ובני "אבינו" של ההתקשרות מצד היינו
מבני  ואחד אחד שכל מובן הרי למקום" בנים שהם
הם  הרי ביותר הפחותים גם במצרים שהיה ישראל
אב  של התקשרות כי ישראל", בכורי "בני בכלל
וחילוף, שינוי בה שאין ועצמית טבעית היא ובנו

ז"ל  חכמינו אתם 24וכמאמר כך ובין כך "בין

איני  אחרת באומה "להחליפם (ולכן) בנים" קרויים
נגאלו25יכול" לא מדוע שכן, ישראל lkוכיון בני

מצרים? ביציאת
רשעים  של סוגים כמה היו מצרים בגלות ,26ב)

זרה  עבודה עובדי ביציאתם 27ואפילו שגם עד ,
עמהם" עובר מיכה "פסל זכו 28ממצרים זאת ובכל

רצו  שלא אלו נגאלו לא ולמה - מצרים לגאולת
ממצרים. לצאת

יום „. כפרת ענין לבאר בהקדים זה ויובן
רבי  שדעת - עבירות 29הכיפורים כל ש"על היא

יום  תשובה עשה לא בין תשובה עשה בין שבתורה
מכפר" דיומא"30כיפור בכרת רבי "מודה אמנם ,31

כיפור  דיום ומלאכה עינוי של האיסור על (כשעובר
זה,32עצמו  על מכפר הכיפורים יום שאין (

ש"על מכיון לתמוה: יש בזה גם lkולכאורה
על  גם היינו מכפר", כיפור יום שבתורה עבירות

חמורות  "בכרת 33עבירות מכפר אינו למה -
דיומא"?
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(17.(78 ע' אידיש (סה"מ תש"ג כו' ההוא ביום והי' ד"ה
א). ס, לר"ה (דרושים בלקו"ת הנ"ל ד"ה וראה

(18.252 ע' ח"א לקו"ש גם ראה
"לא 19) שם: אך ח. יג, בפרש"י (הובא יד ח. יג, בא מכילתא

"לא i`ckהיית ה"ד) פ"י (פסחים בירושלמי הוא ועד"ז להגאל",
מהגש"פ.ie`xהי' הוא בפנים והמובא לעולם"). משם להגאל

כו.20) יב, בא תו"ת ראה
ל"חכם",21) שכן הוא בכשרונו – שהרשע בכ"מ כמבואר

להרע". המה מ"החכמים
ובכ"מ.22) ראה. ר"פ לקו"ת ראה
כבֿכג.23) ד,
רות 24) סקצ"ד). ח"א הרשב"א (שו"ת א* לו, קדושין ראה

ועוד. טו. פ"ב, במדב"ר וראה ג פתיחתא רבה

mz` oi` mipa bdpn mibdep mz` oi`y onfac l"qe my bilt i"x (*
b"r`"y my `"ayxd z"eya x`eand lr sqep) la` ,mipa miiexw
,ai epif`d) ixtq oiir ("wiicw i`xw n"x `kd i"xk dkld i"xe n"xc

.n"x ixacl dced i"xy rnyny (d

לאחר 25) הנאמרים פסוקים ע"ז מביא שם שבקדושין ואף
מדוב  הנ"ל שבמאמרז"ל להקשות אין כן ישראל מ"ת, בעם ר

"להחליפם לפרט dne`aבכללותו בנוגע ולא יכול", איני אחרת
בנ"י, של

והתקשרות  בנים נקראו כבר במצרים שבהיותם מכיון כי
דבר הוא בדבר), תלוי' שאינה -) לבנו אב של זו rahayואהבה

בין  - שינוי אין בטבע הרי למטה*, ובן באב גם וכנראה הבריאה,
מובן וגם מ"ת, לאחר שהוא לכמו מ"ת בן e`ky"`קודם הוא

צדיק  אחד ישראל איש דלכל ורפ"ב: פ"א תניא (וראה להקב"ה
כו' היא בישראל השנית ונפש כו' נשמות שתי יש רשע ואחד

ליחיד. בנוגע גם היא זו והתקשרות כו') בני כדכתיב
פרשתנו 26) תנחומא ל. פ"א, שמו"ר וראה ב. קע, זח"ב ראה

יד. ב, פירש"י י.
יד,27) שמות ראובני ילקוט כח. יד, שמות מכילתא שם, זהר

יד. תשא תנחומא ח. פמ"ג שמו"ר כז.
בהיותם  (גם ישראל הרי כי – מרובים" - שהיו לפי לומר ואין

"הן א).במצרים) צז, (שבת מאמינים" בני מאמינים
(עיין 28) שם תנחומא רש"י). של (ל"א ב קג, סנהדרין ראה

א. פכ"ו, שמו"ר שם). יוסף p"yeעץ
וש"נ.29) ב. פה, יומא
בבשר 30) ברית ומיפר בתורה פנים ומגלה עול פורק מלבד

לימוד ע"ז (שבועות cgeinשיש תשובה בלא מכפר יו"כ שאין
שם). ובפרש"י א. יג,

שם.31) שבועות
שם.32) פירש"י
רע"א.33) פו, שם ובגמרא שם. יצא משנה ראה

i"pae d"awda `ed efn dxizi ,a`dn cxtp dyrp oady s` (*
.(c ,aq d"x z"ewl d`x) llk 'zi epnn zcxtp dpi` dnypdy
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הרגצובי  בזה הוא 34ומבאר שהחטא כיון :
בגדר  עצמו הוא הרי גופא הכיפור יום של בענינו
להחטא  שהגורם אפשר אי כן אם להחטא, גורם

סניגור  נעשה קטיגור דאין עליו, המכפר גם .35הוא

החסידות  תורת בסגנון כיפור 36וההסבר ביום :
ההתקשרות  עצם מישראל ואחד אחד בכל מתגלה
תפיסת  אין זו בחי' שלגבי באלקות הנשמה של

ועון  לחטא .37מקום

פוגע  הוא שהחטא מכיון דיומא" ב"כרת אמנם
אפשר  אי שוב הרי ההתקשרות, לגילוי ומנגד

החטא  לכפרת תועיל זו .38שהתקשרות

דידן: בנדון הוא זה דרך ועל

בני  את להוציא מלמעלה והגילוי ההתעוררות
של  ההתקשרות גילוי מצד היה ממצרים ישראל
שזוהי  ומכיון כנ"ל, ישראל, לבני "אבינו", הקב"ה,
לכן  שינוי, בה להיות אפשר שאי עצמית התקשרות

כך lkנגאלו ד"בין הרשעים, גם ממצרים ישראל
כך שמיאנו ipaובין הרשעים אותם אמנם הם".

היפך  שזהו לעבדים עבד (ולהיות ממצרים לצאת
בכורי") "בני היפך שזהו ופשיטא אתם' מ'עבדי
לא  גופא, ההתקשרות לגילוי התנגדו שבזה מאחר
ממצרים  הגאולה ענין בהם יפעול זה שגילוי יתכן
נעשה  קטיגור "אין דנגלה באותיות (וכנ"ל

.39סניגור")

לצאת ‰. שלא הרצון מובן: אינו עדיין אבל
של  לההתקשרות בניגוד זה שהיה כשם מהגלות,
מתן  שקודם בהגאולה ישראל" בכורי ל"בני הקב"ה
והיחוד  לההתקשרות גם מנגד הוא כן כמו תורה,
כוחך  אלוקיך": ה' (ש"אנכי תורה במתן שנתוסף
ישראל  בני של העתידה לגאולתם המביא וחיותך)
סניגור" נעשה קטיגור ד"אין הכלל פי על כן ואם -
מהגלות  לצאת ירצו שלא אלה של גאולה תהי' איך

?dcizrdבגאולה
ההתקשרות  ועילוי בחידוש הענין: וביאור
מצינו  תורה במתן שנתחדש ישראל ובני דהקב"ה

תורה מתן בשעת א) ענינים; הקב"ה xgaשני
בשולחן  – בפועל מהלכה גם וכדמוכח בישראל,

הזקן  אדמו"ר (מכל 40ערוך בחרת ובנו "שכשיאמר
נעשו  ישראל בני ב) תורה; מתן יזכור ולשון) עם

רז"ל 41micareמשועבדים  וכמאמר אזן 42לה'
הר על עבדי ipiqששמעה עבדים ישראל בני לי כי

תורה 43הם  מתן בענין שנתבאר וכמו כו'.
ממצרים44בפרשתנו  העם את  oecarz"בהוציאך

אלו  ענינים ושני הזה". ההר על האלקים את
כדלקמן. לזה, זה שייכים

.Â ידי על שבההתקשרות והיתרון החידוש והנה
xgay היותם מצד התקשרותם על ישראל בבני

למקום  למטה:45בנים באדם הבחירה מענין יובן
דבר, באיזה בוחר אדם דכאשר בחוש רואים

מהרצון יותר בתוקף הוא זה לו irahdרצון שיש
דבר. לאיזה

בזה: -rahdוהטעם הוא תוכנו האדם של
אופן  גם בא זה טבע (ומצד מציאותו של הגדרים
חושיו, כחותיו, מוגדרים שבהן והמדידה ההגדרה
מצד  דבר איזה רוצה כאשר ולכן כו'), תכונותיו
תוקף  כפי הוא הרצון של תוקפו הרי שלו  הטבע

שלו  הטבע .46ומדת

מצד היא האמתית הבחירה ענין ezenvrאמנם
- האדם דטבע מהגדרים למעלה שהוא  כמו
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בסופו.34) ה"כ פ"ד יבום הל' צפע"נ
על 35) שם) (בשבועות הגמ' מתרצת לא מדוע מיישב ועפ"ז

ומודה  נימא לא (אם ביוה"כ כרת לרבי משכחת היכא הקושיא
רבי  שמודה מכפר ויוהכ"פ באחטא דמשכחת דיומא), בכרת רבי
ואחטא  דיומא (בכרת ששניהם אלא א), פז, (יומא מכפר שאינו

סניגור. נעשה קטיגור דאין להם, אחד טעם מכפר) ויוהכ"פ
לעשות  בידו מספיקין שאין ואשוב, באחטא הוא ועד"ז
לחטוא" לו גורמת והתשובה "הואיל ב) פה, (יומא תשובה

פי"א). (אגה"ת
שם.36) ובהנסמן ואילך 1149 ע' ח"ד לקו"ש ראה (
מכפר 37) יום של שעיצומו ס"ל רבנן שגם שם לקו"ש ראה

יוה"כ  של "ועיצומו ח"גֿד) פ"א תשובה (הל' הרמב"ם [וכמ"ש
להגיע  שבכדי שס"ל אלא ה"ג)]. (שם כרבנן שפסק אף מכפר"
התשובה) שע"י מהכפרה למעלה (שהיא יום של עיצומו לכפרת

התשובה. ע"י הוא
שאין 38) 30 שבהערה הנ"ל ענינים בג' הטעם גם שזהו וי"ל

אלו. ענינים ג' פי' שם שבועות רש"י ראה מכפר. עצמו יוה"כ
בתחלת 39) (ראה ממצרים בע"כ שיצאו "המרובים" משא"כ

לצאת רצו שלא אלה לא הוא (כדמוכח zelbnהשיחה) מצרים
הגדול  בהמדבר ללכת רצו שלא אלה כ"א ,(10 שבהערה ממדרז"ל

ההתקשרות. לגילוי התנגדות אין שבזה וכיו"ב, והנורא,

פמ"ט.40) תניא וראה ס"ד. ס' סי'
(ממכילתא).41) ב כ, יתרו פרש"י ראה
ירושלמי 42) ו. כא, משפטים בפרש"י הובא ב. כב, קדושין

סה"ב. פ"א שם
מב.43) כה, שם ראב"ע וראה נה, כה, בהר
יב.44) ג,
(45- אתה קדוש עם "כי ב): יד, (ראה מפירש"י להעיר

עצמך ה'".jaexgaועודjizea`nקדושת
(46.60 הערה לקמן ראה
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כשאין  הוא הבחירה ענין אמיתיות הרי [כי
נטיות  לו שאין היינו להבחירה, וסיבות טעמים
שבוחר  אלא הנבחר, הדבר את לבחור המחייבות

בבחירתו מצד ziytgdבו בדבר בוחר כאשר אבל ;
ה"ה שלו) (והציור מצד gxkenהטבע בבחירתו

;47טבעו]

שהאדם  עצמו, הבחירה בענין גם וכדמוכח
שטבעו  זה היפך שהוא בדבר גם לבחור יכול
הוא  הבחירה שמצד הרצון ולכן – לחפוץ מחייב

מעצמותו  בא להיותו יותר .48בתוקף

ואהבתו  רצונו למעלה: כביכול הוא זה דרך ועל
" היותם מצד ישראל לבני הקב"ה למקום"mipaשל

אב  של ואהבה רצון כביכול כעין הוא "אבינו", -
פרטית  ובחינה ציור מצד התקשרות והיינו ,49לבנו,

תורה50כביכול  מתן בעת כן שאין מה :xgay
היא שהבחירה בישראל , 51הבוחר mvrnהקב"ה

הנ"ל  ציור מכל שהרצון 52שלמעלה והיינו ,
יתברך  ומהותו עצמותו מבחי' היא וההתקשרות

התוארים  מכל המושלל .53ממש

ישראל  דבני בההתקשרות גם פעל זה ועילוי
מצד  רק לא שתהיה – תורה מתן שלאחרי להקב"ה
וזהו  - עצמותם מצד אם כי שלהם, והציור הטבע

בבחינת  גם להיותם במ"ת בהם שנתחדש מה
micar54;

תרס"ו  בהמשך שבין 55וכמבואר בההפרש
דה"בן" ה', בעבודת "עבד" ובחינת "בן" בחינת

כמו הוא עבודתו שבטבע rahאופן דכמו - בנפשו
תמה  ובעבודה רבה באהבה אביו אחר לימשך הבן
שזהו  "בנים" שנקראות בנשמות הוא כן כמו כו',

בהתלהבות rahכמו יתברך אליו לימשך בנפשם
מכח  עבודה זה אין אבל וכו', ולעבדו רבה אהבה
עבודה  בשם נקראת אינה ולכן ובחירתם, עצמם

.56כלל 

מצד זה שאין העבד, עבודת כן שאין rahdמה
אלא  שלו. הטבע היפך היא העבודה ואדרבה, שלו,

`edy את ונתן התקשר עצמו ובכח עצמו מצד
בכל  מתבטל שהוא עד יתברך, לעבדו אליו עצמו
אלא  כלל, לעצמו ומציאות מהות ואינו מהותו עצם

בלבד  האדון מציאות היא מציאותו .57שכל

.Ê הגאולה שבין ההפרש יבואר הנ"ל כל פי על
רצו  שלא אלה בה נגאלו שלא מצרים, מגלות
לגילוי  שהתנגדו מכיון - ממצרים לצאת
בכורי  ל"בני שבשמים" "אבינו של ההתקשרות
קטיגור  (ואין ממצרים היציאה שפעלה ישראל"
יגאל  שבה העתידה הגאולה ובין - סניגור) נעשה
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(47.1309 ,1147 ע' ח"ד לקו"ש ראה
פֿח.48) פרקים ובשמונה רפ"ה. תשובה הל' רמב"ם ראה

ב. לח, אמור לקו"ת
נמשך49) שהבן כמו (פ"ב) מתניא כך gennלהעיר האב

נמשכה ישראל איש כל נשמת eznkgeכביכול ezaygnn.'כו ית'
ג, יבמות - מקמי תוד"ה וראה רפ"ב. אלם (יונת ממרז"ל ולהעיר

(רק) ברא כבעל) ד"ה א צב, כתובות רש"י דאבוה.rxk`א.
נה"י. היינו ב): צו, (ברכה ובלקו"ת

תקנג).50) (ע' תרס"ו ישראל נער כי ד"ה ראה
ב"שרש 51) ואילך) סע"א (ב, בהקדמה אורה משערי להעיר

שרש  "לפי שהיא קדה"ש" על התו"מ על לנש"י) (שיש מס"נ
כח  שהיא הקדומה דתורה דחכ' בעצמות הוא התורה אותיות
(שלמעלה  ממש בעצמותו שכלולה ממש ית' העצמית חכמתו

כח מבחי' גם ענין cilendהרבה הי' והא כו') לו בדומה לנש"י
בתומ"צ, הרצון שגם לפי י"ל ואולי כו'". מ"ת בזמן דנש"י מס"נ

מצד הוא צדיקים", של ספ"ב)ezxiga"מעשיהן ב"ר (ראה ית'
.74 ,70 הערה 66 ע' ח"ה .15 הערה 1341 ע' ח"ד לקו"ש ראה -
בעת  היתה בישראל שהבחירה מה יומתק ועפי"ז ס"ה. 23 ע' ח"ז

z"n.דוקא
וע'52) 1309 ע' ח"ג לקו"ש סי"ד. תש"ג לנו יבחר ד"ה ראה
.1341

ד"ה 53) (ראה היא עצמית אהבה לבנו האב אהבת שגם ואף
ס"ג ה'ש"ת דברים ג' טבעית n"kaeעל אהבה שהיא מכיון הרי (

ממש  עצמותו מצד ולא שלו הטבע מצד היא זו אהבה הרי
.(60 ,57 הערה לקמן (וראה כבפנים

מש"א54) גאוןxgaiוזהו את גו' ישראל),awriלנו (ולא
- ויעקב בן בחי' הוא רע"ג.icarדישראל ע, בלק (לקו"ת

שם  לנו יבחר ד"ה גם וראה ובכ"מ). הבאה. בהערה ובהנסמן
הסעיף. בסוף

ואילך).55) שח (ע' שלאחריו והמאמרים רב ומקנה ד"ה
שיט.56) וע' שחֿט), (ע' בתחלתו רב ומקנה ד"ה
הנח"ר 57) בחי' גם מישראל לכ"א יתגלה שלע"ל זה וגם
`xeac ספי"ב וככה המשך - דנברא נח"ר המצות משכר (שלמע'

ואילך) 244 ע' ח"ה לקו"ש (ראה ממש העצמות גילוי - ורפט"ו)
בהמשך  (כמבואר דוקא פשוט העבד עבודת ע"י הוא בעיקר -
בעבד  כי - פשוט) עבד מעבודת הוא הנח"ר שעיקר שם, תרס"ו
לו  אין לבד האדון מציאות רק היא שמציאותו להיות הפשוט

שלמעלה והעונג "הנח"ר כ"א כלל עצמו של עצמו edfנח"ר
שכו). ע' תרס"ו (המשך שלו". הנח"ר

ואילך) סג) (ע' לך לך (ד"ה שם בהמשך המבואר ועפ"י
המשכה  בבחי' הוא עצמי רצון גם דרצון ותענוג, דרצון בההפרש
ההפרש  גם שזהו י"ל בעצמותו, בו הוא התענוג משא"כ והתגלות,
בישראל, הקב"ה שבחר ומה בנים, בחי' שמצד זו בהתקשרות
הרצון  בחי' מצד היא בנים היותם מצד והקב"ה נש"י שהתקשרות
והתגלות  המשכה בבחי' כבר שהוא עד) וע' ע, ע' ריש שם (ראה
מבחי' למע' הוא בישראל בחר שהקב"ה ומה בעצמותו, כביכול
שהוא  התענוג ענין שרש וע"ד ממש עצמותו מבחי' כ"א רצון
גם  למעלה היא הבחירה שענין אלא ממש. עצמותו בפנימיות

ה  המתענג.מבחי' ש"הוא" ממש עצמותו מבחי' הוא כי תענוג
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ירצו  שלא אלה גם ישראל מבני ואחד אחד כל
בניגוד  לכאורה זה שגם פי על אף מהגלות, לצאת
הגאולה  מקור שהוא אלקיך" ה' ד"אנכי להגילוי

כנ"ל: העתידה,
מצד  להקב"ה ישראל דבני זו והתקשרות היות

מצד היא למקום" "בנים היה rahdהיותם לכן ,
להתקשרות  להתנגד (במצרים) ישראל לבן אפשר
שבאה  מכיון החפשית, בחירתו בכח זו טבעית

האדם) (של הטבע dlrnlyמעצמותו מהגדרות
ההתקשרות 58שלו  הועילה לא טעמא ומהאי ;

כנ"ל. ממצרים להוציאם

לאחר בעת xgayאמנם ישראל בבני הקב"ה
הבחירה, מצד להיותה זו שהתקשרות תורה, מתן
כן  גם פעלה ממש, ומהותו עצמותו מצד היינו
מצד  להקב"ה התקשרותם להיות ישראל בבני
- ומציאותם מהותם עצם בכל ובמילא עצמותם,
לנגד  ליהודי לו אפשר אי (בעצם) ששוב מובן והרי

זו  שב 59להתקשרות מכיון ,ezenvre ezednהואxgea

ומה60באלקות  ;ezeipevigay לצאת רוצה אינו
העצמית  בחירתו אמיתיות היפך זה הרי .61מהגלות,

בחירתו  תתגלה סוף שסוף מובן ולכן -
ולגורלו  לחלקו ה' שיבחור בגלוי,62העצמית, גם ,

) cg`e"וסוף cg` lk תשובה לעשות מ)ישראל
נגאלין". הן ומיד גלותן בסוף

(a"lyz `"pn 'k ,g"kyz gqt ly oexg` zgiyn)
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האדם 58) ש"הן זה מצד היא האדם אצל זו בחירה הרי כי
ידו" על שיעכב מי "אין ולכן להקב"ה דומה ממנו" כאחד הי'

.(47 בהערה בהנסמן (ראה הגדרות בשום מוגדר שאינו
זהו 59) זו, להתקשרות לנגד לו אפשר ליוה"כ שבנוגע ומה
לפי זהו dryרק הרי ללעת"ל בנוגע אבל הבחירה, לו ניתנה וע"ז

נדח  ממנו ידח לא שסו"ס מ"ת, לאחר שנתחדש הבחירה ענין כל
שם). 4 ובהערה (220 (ע' העת"ר פורים שיחת - תו"ש גם (וראה

מצד60) הוא באלקות שרצונו מכיון זאת: (ולא ezxigaעוד
היפך  שהוא מה כל נעשה זו בחירה ע"י הרי וכו'), טבעו מצד

ומופרך מושלל –zilkzaמאלקות
הרי  ההיפך, של מציאותו מצד היא ההיפך שלילת כאשר כי

ומדת להרע ערך וגם יש שבהרע. "הרע" מדת כפי היא שלילותו
לאביו, שמבן הנ"ל הטבעי רצון וכמו דבר, לאיזה עצמי ברצון

" להיותם - לאלקות ישראל של טבעי הרצון בנש"י, mipaועד"ז
מאלקות, היפך שהוא מה דכל הרצון שלילת - ובמילא למקום",

בדרך שזהו מכיון xeiveהרי gxkdהוא כן אשר מציאותו xeivבו,
הרי  לאלקות, שמנגד מה בכל רוצה ואינו באלקות, הוא שרוצה

מצד שהרי לה"רע", מקום תפיסת epipreישנה exeiv,(ההיפך (של
באלקות), (גם בתכלית מוחלט הרצון אין וא"כ בו, רוצה אינו

מצד הוא רצונו כאשר בו ezxigaאבל שרוצה הדבר חיוב הרי ,
הם רוצה שאינו הדבר ע'zilkzaושלילת ח"ד לקו"ש וראה .

שם. 17 ,14 ובהערה 1341
גירושין.61) מהל' ספ"ב רמב"ם ראה
ויובל.62) שמיטה הל' סוף רמב"ם ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc migqt(ipy meil)

y mixaeq ,`ed yecig mixkpàìc øLôà àì énð àîBé úa äøéã÷§¥¨©¨©¦Ÿ¤§¨§Ÿ
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cenll oi`e `ed yecig ok lre ,mixkp ilerib dxezd dxq` ok it

.xwirk mrhy mixeqi` x`yl epnn
xn`y opgei iaxy lirl x`azp(:bn lirl)xeqi`l sxhvn xzidy
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שני זמ' ב
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בראשית מח, ז – ואני בבאי מפדן מתה עלי1* רחל 
בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבא אפרתה 

ואקברה שם בדרך אפרת היא בית לחם

קכט

ביאור דברי הזהר, "קל ברמה נשמע רחל מבכה על בני' 
כי איננו", דבזמן הגלות השכינה מסתלק מירושלים "בגין 

דבעלה אסתלק מינה ולא אתחבר בהדה"

ברמה  קל  טו(  לא,  )ירמי'  ואמר,  פתח  שמעון  רבי2 

נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה וגו', תא 

קשיא,  קרא  והאי  אתרי,  בכמה  אוקמוה  קרא  האי  חזי 

רחל מבכה על בניה, בנהא דרחל יוסף ובנימין הוו ולא 

יתיר, ולאה )כלהו( שית שבטין הוו דילה, אמאי בכת 

רחל ולא לאה וכו'.

נינהו, חד  ולאה תרי עלמין  רזא דמלה דרחל  אבל3 

דא  דא  ועל  דאתגליא,  עלמא  וחד  דאתכסיא,  עלמא 

ודא  ואתכסיאת,  במערתא  לגו  ואתחפיאת  אתקברת 

עלאה,  כגוונא  וכלא  באתגליא,  ארחין  בפרשת  קיימא 

באתר  ולא  במערתא,  יעקב  לה  אעיל  לא  כך  ובגין 

אחרא, דהא כתיב )שם מח, ז( בעוד כברת ארץ לבוא 

ידע דאתרה  ולא אעיל לה למתא, בגין דהוה  אפרתה, 

הוה באתרא דאתגליא.

דאת  כמה  רחל,  אקרי  הכי  ישראל  כנסת  חזי,  תא4 

1*( ראה לקמן סימן קנח והערה 7, דיוק הלשון מתה עלי רחל.

2( ]תרגום ללה"ק[ רבי שמעון פתח ואמר )הקדים לפרש מש"כ( קול 

חזי  תא  וגו',  בני'  על  מבכה  רחל  תמרורים  בכי  נהי  נשמע  ברמה 

האי קרא אוקמוה בכמה אתרי )בא וראה פסוק זה כבר פירשו חז"ל 

בכמה מדרשים, אבל( והאי קרא קשיא )פסוק זה קשה, מש"כ( רחל 

מבכה על בני' )והלא( בנהא דרחל יוסף ובנימין הוו ולא יתיר )בני' 

של רחל היו רק יוסף ובנימין ולא יותר(, ולאה שית שבטין הוו דילה 

)ולאה ששה שבטים היו בני'(, אמאי בכת רחל ולא לאה )למה בכתה 

רק רחל ולא לאה(.

3( ]תרגום ללה"ק[ אבל רזא דמלה )אבל סוד פסוק זה הוא( דרחל 

ולאה תרי עלמין נינהו )כי רחל ולאה הם סוד ב' עולמות, ומפרש( 

שהיא  לפי  המכוסה,  עולם  סוד  היא  )לאה  דאתכסיא  עלמא  חד 

מכוסים  עדיין  החסדים  אורות  ששם  ולמעלה,  דז"א  מחזה  עומדת 

סוד  מלכות  בחי'  היא  )ורחל  דאתגלייא  עלמא  וחד  בינה(,  בחי'   –

במערתא  לגו  ואתחפיאת  אתקברת  דא  דא,  ועל  המגולה(,  עולם 

ואתכסיאת )ועל כן לאה נקברה ונסתמה בפנים במערה ונתכסתה(, 

ודא קיימא בפרשת ארחין באתגליא )וקברה של רחל עומד בפרשת 

דרכים בגלוי(, וכלא כגוונא עלאה )והכל הוא כדוגמת מעלה(, ובגין 

כך לא אעיל לה יעקב במערתא ולא באתר אחרא )ולפיכך לא הכניס 

יעקב את רחל כשמתה במערה ולא במקום אחר(, דהא כתיב בעוד 

ולא  ישוב(,  ממקום  רחוק  הי'  שלא  )פי'  אפרתה  לבוא  ארץ  כברת 

ידע דאתרה  בגין דהוה  )ולא הכניס אותה בעיר(,  אעיל לה למתא 

הוה באתרא דאתגליא )לפי שידע שמקומה הוא במקום גלוי(.

4( ]תרגום ללה"ק[ תא חזי כנסת ישראל הכי אקרי רחל )בא וראה 

אמאי  נאלמה,  גוזזיה  לפני  וכרחל  ז(  נג,  )ישעי'  אמר 

מינה  אתפסק  קלא  עמין,  שאר  שלטין  דכד  נאלמנה, 

והיא אתאלמת, ודא הוא דכתיב קול ברמה נשמע נהי 

לעילא,  ירושלים  דא  נשמע  ברמה  קול  תמרורים,  בכי 

רחל מבכה על בניה, כל זמנא דישראל אינון בגלותא 

איהי מבכה עלייהו, דאיהי אימא דלהון, מאנה להנחם 

על בניה, מאי טעמא, כי איננו, כי אינם מבעי לי', אלא 

אתחבר  ולא  מינה,  אסתלק  קול  דאיהו  דבעלה  בגין 

בהדה.
ספר הזהר חלק ב' דף כט, ע"ב

אלא5 בגין דבעלה דאיהו קול אסתלק מינה 
ולא אתחבר בהדה.

אסתלק מינה, הוא6 תפארת.
ולא אתחבר בהדא, הוא יסוד.

כך נקראת השכינה רחל(, כמה דאת אמר וכרחל לפני גוזזי' נאלמה 

)פי' שהיא בגלות כרחל שאין לה כח להנצל מיד גוזזי' שהם השרים 

התחתונים, ור"ל כך היא מראה עצמה בחלישות כח ולא ח"ו שיש 

להם שליטה עלי', אלא מדת הדין גורמת שבעונותינו אנו לוקים והיא 

אמאי  ושואל(  אילמה,  כרחל  את עצמה  ומראה  בצרותינו  מצטערת 

נאלמה )למה מראה עצמה אילמת ואמר( דכד שלטין שאר עמין קלא 

אתפסק מינה והיא אתאלמת )כי כשבעוונותינו מושלים שאר עמים 

על ישראל אז הקול שהוא הארות ז"א נפסק מלהאיר בשכינה וכיון 

זה  )ועל  ודא הוא דכתיב  והיא נאלמה(,  שאין לה קול בטל דבורה 

כתוב( קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים )פירושו( קול ברמה נשמע 

)פי' במקום רם(, דא ירושלים לעילא )זהו ירושלים של מעלה, שעד 

שם נשמע כי( רחל מבכה על בני' )דהיינו( כל זמנא דישראל אינון 

בגלותא איהי מבכה עלייהו דאיהי אימא דלהון )כל זמן שישראל 

מאנה  שלהם(,  הֵאם  שהיא  לפי  עליהם  בוכה  השכינה  בגלות  הם 

איננו  כי  ואמר(  להנחם,  מאנה  )למה  טעמא  מאי  בני',  על  להנחם 

כי אינם מבעי לי' )בלשון רבים אם נאמר על בני ישראל,  )וקשה( 

בגין דבעלה דאיהו  אלא )לכן כתוב כי איננו בלשון יחיד(  ומתרץ( 

קול אסתלק מינה ולא אתחבר בהדה )כי בעלה ז"א שהוא סוד הקול 

נסתלק ממנה ולא נתחבר עמה בסוד היחוד(.

5( מבאר כאן:

2( “ולא  1( “בגין דבעלה אסתלק מינה",  1( מהו כפל לשון הזהר, 

אתחבר בהדה". מהו הב' לשונות?

2( ומה החילוק בין “אסתלק מינה", ובין "ולא אתחבר בהדה"?

6( פירוש: ע"ד משל בין איש ואשה יש ג' אופנים: א( נערה שעדיין 

רגש האהבה  להם  אין  אבל  לאיש,  נישאה  כבר  היא  ב(  נישאה,  לא 

כדבעי, ג( בנוסף שהיא נישאה יש גם רגש היחס אהדדי באהבה.

הדרגא הא' נק' “ָרש", הדרגא הב' נק' “דל" )שהחילוק בין אות “ר" 

“יסוד" כדלקמן(,  יש העוקץ הרומז על בחי'  ד'  “ד", שבאות  ואות 

ודרגא הג' נק' עשירות, דבנוסף דיש יחוד בחי' “יסוד", יש גם בחי' 

“תפארת" – המדות שבלב.

וכן הוא בהקב"ה עם בנ"י, ז"א ומלכות. ראה לקוטי לוי יצחק, הערות 

לזהר שמות-דברים עמוד סד.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc migqt(ipy meil)

dltp dtew efi`le dnexz ly d`qd dltp dtew efi`l mircei
,oileg ly d`qdïéøzeîmeyn ,xfl oileg ly dteway mipbcd ¨¦

eìôð ïéleç CBúì ïéleç øîBà éðàLdltp oileg ly d`qd ± ¤£¦¥¦§¦¨§
ly d`qde ,oileg ly dtewd jezlCBúì äîeøzly dtewd §¨§

úøîà éàå .äìôð äîeøzzlik` lryúéfkxeqi` ly §¨¨§¨§¦¨§©©©¦
[xzida axrzpy]ñøt úìéëà éãëan aiig,àúééøBàc,dyw ¦§¥£¦©§¨§©§¨

ïðéøîà éànàon eaeigy obc znexz wtqa miliwn cvikd - ©©¨§¦©
xnel dzin eypere dxezdøîBà éðàL'oileg jezl oileg ¤£¦¥

.'eltp
:inic ax uxznäfä ïîfa äîeøúì çpä ,déì øîàs` daeig oi`y ¨©¥©©¦§¨©§©©¤

n `l` obca,ïðaøc,dxezd on qxt zlik` icka zifky s` okle §©¨¨
d`qdy lwdl milez ,opaxcn `l` dnexz aeig oi`y dfd onfa

.oileg ly dtewl dltp oileg ly
lirl(:bn)xeqi`l sxhvn xzidy opgei iax ly ezyxc d`aed

jxvp df weqty dywn `xnbd .'zxWn' ea xn`py dnn xifpa¦§©
:`xnbd dywn .zxg` dyxclåik'úøLî' éàäxifpa xn`pdéëäì §©¦§©§¨¦

àúàc àeäixeqi`a xeqi`l sxhvn xzidy cnll `a `ed jkl - ©£¨
,xifpàéðúãëì déì éòaéî éàäepipyy ef dyxcl jxvp `ed ixd ± ©¦¨¥¥§¦§©§¨

xifpd oipra aezkd xn`y dn ,`ziixaa(b e xacna)lke' ,úøLî §¨¦§©
Wi `l miapr,'dY £¨¦Ÿ¦§¤
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לג

אח7  נקרא  אסתלק  אח  הנקרא  תפארת  והיינו 

רחוק, ואפילו יסוד גם הוא לא אתחבר בהדה, וע"ד 

שנשארה בצורת ר' שגם העוקץ שבהד' אין עמה, ועיין 

למגילת אסתר  בדרוש הראשון  אור  לתורה  בהוספות8 

ֵכן קרוב מאח רחוק". מאורי אור מערכת אות  7( משלי כז, י. “טוב ׁשָ

שין סעיף מא.

וראה אור התורה פרשת בהעלותך עמוד שצה וז"ל: איתא בלקוטי 

קרוב  דשכן  רחוק,  מאח  קרוב  שכן  טובה  שעז"א  להאריז"ל  הש"ס 

וקיומם  וחיותם  העולמות  לצורך התהוות  היסוד שנמשך  בחי'  הוא 

שכל זה נמשך בכל עת ואינו מסתלק ח"ו אפי' כרגע ואין הפרש בין 

זמן הגלות כו' וע"כ נק' שכן קרוב, אבל המדות כשהם בבחי' הגדלות 

דכתר עליון נק' אח רחוק דבגלותא אסתלק לעילא כו', ע"ש. וראה 

הערה 7, דבזמן הגלות גם בחי' יסוד נחשב כאינו עמו דאינו בגילוי. 

ועייג"כ אור התורה נ"ך עמוד רעג.

8( תורה אור קיח, א וז"ל: ובפרדס שער האותיות הוא שער )כ"ז פ"ג( 

בענין ריש מלשון )משלי ל, ח( ריש ועושר אל תתן לי. והנה חילוק 

גדול בין דלי"ת לרי"ש, עם היות שרמז שתי האותיות בה אל הדלו"ת 

והעוני, אך כי הדלי"ת יש בה עוקץ והעוקץ הזה רמז אל היסוד כדפי' 

בפ"ז אבל רי"ש אין בה עוקץ כלל לרמוז אל העניות יותר שאפילו 

היסוד אינו עמה אלא היא לבדה עכ"ל. ראה גם לקמן סימן קסג.

ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק שמות עמוד עו ז"ל: ויש לומר, 

שענין זה מרומז בשם “רחל" – ש"רחל )דוקא( מבכה על בני' )יסוד( 

מאנה להנחם כי איננו". שראש התיבה היא האות רי"ש*, שמורה על 

המעמד ומצב דזמן הגלות )"כרחל לפני גוזזי' נאלמה"(, ש"בעלה . . 

לא אתחבר בהדה", ש"אפילו יסוד גם הוא לא אתחבר בהדה", ע"ד 

שנשארה בצורת ר' שגם העוקץ שבהד' )שרומז על היסוד( אין עמה.

לרחל  הקב"ה  )כדברי  לרחל  שייך  הגאולה  ענין  שגם  ועיקר,  ועוד 

"מנעי קולך מבכי וגו' ושבו בנים לגבולם"( – כי, ענינה של רחל הוא 

רגל הרביעי שבמרכבה, וענין זה שייך גם לדוד )ראה זהר ח"א רמח, 

ב. ח"ג רסב, ב. ובכ"מ(, דוד מלכא משיחא, שעל ידו תהי' הגאולה 

האמיתית והשלימה שאין אחרי' גלות. ע"ש.

)מאו"א א, פד.  יעקב רחל  להעיר ש"אייר" ר"ת אברהם יצחק   )*

ע"ש.

על9  שקאי  איננו  כי  הפשוט  פירוש  גם  א"ש  ועפ"ז 

בחי'  הם  ובנימין10  יוסף  בני'  כי  שפיר,  אתי  ג"כ  בני' 

יסוד.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד נט

ועוד(, שהאות רי"ש רומז על רחל. )שם(

יוסף   – רחל  של  דבני'  איננו"  “כי  הפסוק  של  הפשוט  דפירוש   )9

ובנימין – איננו. ומבאר הענין בנפש וברוחניות דיוסף ובנימין שניהם 

הם בחי' “יסוד", יוסף בחי' יסוד דדכורא, בנימין בחי' יסוד דנוקבא. 

ראה ביאור הערה 9.

10( ראה לקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד תטז, דיש ביחוד דכר 

ונוקבא ב' בחי': א( היחוד הראשון שהוא רק לעשותה כלי, כמארז"ל 

)סנהדרין כב, ב( אין האשה כורתת ברית לבעלה אלא למי שעשאה 

כלי, וזהו בחי' “בנימין" – התשוקה של המקבל להמשפיע, ב( היחוד 

כדי להוליד, שזהו בחי' יוסף – צדיק עליון. ע"ש.

ידוע דבנימין הוא  וז"ל:  וראה אור התורה פרשת מקץ עמוד 2206 

בנבראים  שיש  התשוקה  ומדרגת  בחי'  שהוא  תחתון  צדיק  בחי' 

להתכלל במקורם א"ס ב"ה ואל אישך תשוקתך כו' שתשוקה זו נק' 

צדיק תחתון, פי' התקשרות המקבל אל המשפיע )כמ"ש במ"א ע"פ 

ושמתי כדכ"ד(.

והנה מבואר בעץ חיים שער ל"ח פ"ח שבחי' בנימין הוא בחי' ההוא 

רוחא דשרי בגווה בביאה ראשונה כו'. והענין כי עיקר הכח ויכולת 

להתכלל  נפלאה  תשוקה  בבחי'  מ"ן  מעלה  שהמקבל  מ"ן  העלא' 

במקורו הוא מצד השפע שכבר נשפע לו מן המשפיע שנשאר תמיד 

רשימו ממנה בהמקבל, ומצד זה יהי' תשוקתו ליכלל בהמשפיע, כי 

ובחי'  כו'  גורמת בו התשוקה  זו  ולכן רשימו  כל דבר חוזר למקורו 

תחתון  צדיק  ונק'  בגווה  דשרי  רוחא  הנק'  זהו  זה  ורשימו  שפע 

שמקורו מבחי' צדיק עליון שהוא בחי' התקשרות המשפיע להמקבל 

)כמ"ש במק"מ פרשת ויצא דף קנ"ה ב' הרח"ו דשרש בנימין מבחי' 

יוסף כו' ע"ש(. וזהו שרש נשמת בנימין הצדיק ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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,oileg ly d`qdïéøzeîmeyn ,xfl oileg ly dteway mipbcd ¨¦

eìôð ïéleç CBúì ïéleç øîBà éðàLdltp oileg ly d`qd ± ¤£¦¥¦§¦¨§
ly d`qde ,oileg ly dtewd jezlCBúì äîeøzly dtewd §¨§

úøîà éàå .äìôð äîeøzzlik` lryúéfkxeqi` ly §¨¨§¨§¦¨§©©©¦
[xzida axrzpy]ñøt úìéëà éãëan aiig,àúééøBàc,dyw ¦§¥£¦©§¨§©§¨

ïðéøîà éànàon eaeigy obc znexz wtqa miliwn cvikd - ©©¨§¦©
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לד

הבאים  ישראל  בני  שמות  ואלה   – א  א, 
מצרימה את יעקב איש וביתו באו

]תוכן: רמז בפסוקים, לקץ בשנת תקנ"ז )ולהעיר 
שהוא שנת הדפסת ספר תניא קדישא( – והגאולה 

לא תהי' ע"י יסורים וחבלי משיח.[

ונסתם  הקץ  לגלות  יעקב  שביקש  במדרש  איתא  א. 
לו  דף  וישב  )פרשת  חדש  זוהר  בשם  כתבתי  כבר  ממנו. 
לישראל,  קוב"ה  ו(ינהיר  הקץ  )יהי'  תקנ"ז2  בשנת  ע"א1( 
והנה יעקב אבינו ע"ה ביקש לגלות הקץ, על כרחך הקץ של 
זוכין, אלא  בעתה, דהא הקץ של אחישנה הוא תלוי באם 

רצה לגלות הקץ של בעתה.
תק"מ,  גימט'  בעתה  זכה  לא  הקדמונים  אמרו  והנה 
והוא כמ"ש בזוהר חדש דאחר תק"מ יתער פורקנא ושארי 
לגלות  יעקב  ביקש  וז"ש  שנין,  י"ז  עד  זעיר  זעיר  לאנהרא 
של  קץ  שהוא  ע"ת,  גימט'  הכולל  עם  לגלות  תיבות  הקץ, 
בעתה, ואמר ונסתם, זהו הקץ של תקנ"ז, גימט' ונסתם עם 
יתער  שנין  י"ז  אחר  דאז  חדש  בזוהר  מפורש  דאז  הכולל, 

הקב"ה טבאן סגיאין על ישראל, וז"ש ונסתם זהו הקץ.
תבוא  כי  פרשת  חדש  בזוהר  שאיתא  במה  לרמז  ויש 
ששלח רשב"י ע"י יונה אשגח ודייק בתוכחה דוכתא בישא 

1( מובא בילקוט משיח וגאולה עה"ת פ' בחוקותי סי' קפא. מבאר שם דיוסף הצדיק 

הי' נפרד מאביו יעקב כ"ב שנים, ועשרה מהשבטים מכרו אותו, ועשר פעמים כ"ב 

האחרון  גלות  על  כתוב  בחוקותי  ובפרשת   .)10×20=220( ועשרים  מאתיים  הוא 

)ויקרא כו, יח( “שבע על חטאתיכם", ושבע פעמים מאתים ועשרים הוא אלף תק"מ 

)1440= 7×220(, וזה יהי' גמר גלות האחרון. ואח"כ מתחיל להתנוצץ ומרומז בפסוק 

דיוסף הי' בן שבע עשרה שנה בגי' טוב דאז הסתיים החוב דמכירת יוסף. ואלף תק"מ 

+ י"ז הוא ה'תקנ"ז, עיי"ש.

נשא  פ'  ח"ג  זהר  וראה  קדישא.  תניא  ספר  לראשונה  נדפס  זו  שבשנה  להעיר   )2

)ברע"מ – קכד, ב(, ד"בגין דעתידין לישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר 

הזהר" – היינו פנימיות התורה – “יפקון בי' מן גלותא ברחמי כו'". ועיין לקוטי שיחות 

חלק ג ע' 873, הערה 7 דהתגלות תורת החסידות צריך להיות באופן דהפצה דוקא, 

וז"ל: כדיוק הל' בתקוני זוהר )ת"ו בסופו( דברי אליהו הנביא מבשר הגאולה מגלותנו 

זה )לרשב"י(: כמה ב"נ לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד אתגלי לתתא בדרא 

בתראה בסוף יומיא ובגינא וקראתם דרור בארץ גו'. ובכסא מלך שם ביאר והדגיש: 

בדרא בתראה דוקא קרוב לימות המשיח כו' )אף אשר( זה כמה מאות שנים שנתגלה 

העמוקים  מאמריו  יפורשו  כו'  יתפרנסון  של(  באופן  דוקא  צ"ל  הלימוד  )כי  כו' 

בהקדמות שגילה האר"י זלה"ה כו' שיבינו כו' כי הלומד גירסא בעלמא הגם שיש לו 

שכר טוב כו' עכ"ז הסגולה דבגיני' וקראתם דרור היא כשיתפרנסון וילמדו פירושי 

המאמרים כו'. — ראה ג"כ הקדמת הרח"ו לשער ההקדמות. עכ"ל.

)עיין ילקוט משיח וגאולה עה"ת פ' וישלח סי' קס"ד. המו"ל(.

מכולהו משם אתגלייא פורקנא ע"ש, הנה בפסוק ונסתם 
עם  גימט'  ונסתם  ז'  מכולהו  בישא  דוכתא  הוא  רודף  ואין 
גם בתוכחה ראשונה  כן  רודף, אם  ואין  ואז  הכולל תקנ"ז, 
גם  הגאולה  נרמז  מראשונות,  גרוע  שהוא  ז'  בחינה  נרמז 
דוכתא  ששם  תלואי"ם  חייך  והי"ו  בפסוק  שנית  בתוכחה 
פרשת  יוסף  )גנזי  תקנ"ז.  הכולל  עם  גימט'  מכולהו  בישא 

ויחי(
* * *

נזכרו  גאולה  שם  על  ישראל  בני  שמות  ואלה  במדרש 
שעברה  גאולה  על  במדרש  דורש  השבטים  כל  והנה  כאן. 
ההוא  ביום  והי'  כמ"ש  העתידה,  גאולה  על  דורש  ויוסף 
וזה הגאולה נעשית בכל דור בכל שנה  וגו',  ה' שנית  יוסף 
שמזכירים פרשה כל השבטים, וז"ש רש"י להודיע חיבתם 
ביום  נראים  אינם  שהכוכבים  כשם  לכוכבים,  שנמשלו 
וכשיגיע זמנם בלילה מאירים מאוד, כך הנשמות העשוקים 
זמנם  יגיעו  הכי  אפילו  הקליפות  בתוך  בחושך  שהם  אף 
רש"י  וז"ש  מאוד.  ויזהירו  קדושים  בגופים  ויכנסו  לצאת 
שמוציאם דהיינו מהקליפות, ומכניסם בג"ע לכנוס בגופות 
קדושות, וז"ש רש"י במספר, שהם מזהירין ומאירין ברקיע 

כשעולין עם הצדיק כנ"ל, ומספר לשון ספיר.
ועל זה רמז הכתוב ויקם מלך חדש, גימט' תקנ"ח, הוא 
הרמז הכתוב בזוהר חדש תקנ"ז )שכתבתי לעיל בפרשת 
ויחי(, והאחת שיותר על תקנ"ז הוא רומז לאלף החמישי, 
גימט'  ציו"ן  א"ת  ה'  ניחם  כי  דכתיב  הוא  ברור  רמז  והנה 
תקנ"ז. וכתב בספר כ"מ בדבור המתחיל וז"ל מכל האמור 
בדברי סבא קדישא יצא לנו טעם מספיק לאורך גלותינו, 
שודאי ניכה החוב באריכת הזמן ולא יהי' צרות אז ולא ימות 
משיח בן יוסף, ומה שאמרו ייתי ולא אחמיני' מרוב הצרות 
שיהי', היינו אם הי' בא בזמן אחישנה בימי האמוראים, אבל 
בזמנינו יהרימי' דייתי ואחמינן כי זה בעתה שגילה רשב"י 

בזוהר חדש עכ"ל והיינו הרמז הנ"ל.
אשר  ויהי'  יהי' הגאולה  מלך חדש, אם אז  ויקם  וזש"ה 
לא ידע את יוסף, ידע הם היסורים כמ"ש ויודע בהם אנשי 
סוכות, ולא יהי' יסורים וחבלי משיח, וזהו רמז כי אם מאס 
מאסתנ"ו גימט' תקנ"ז וכנ"ל, יהי רצון שיבא במהרה בימינו 

אמן.
גנזי יוסף3 - תלמיד הרב המגיד ממעזריטש

3( ר' יוסף בלאך ז"ל.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שמות

כל אחד ואחד מישראל "בוודאי סופו לעשות תשובה . . כי לא ידח ממנו נדח".
לקוטי שיחות פרשת שמות כרך יא
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i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â∑ ׁשּמנאן אףֿעלּֿפי ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈ְִֶַַָָ
ּבמיתתן  ּומנאן חזר ּבׁשמֹותן, חּבתן ,ּבחּייהן להֹודיע ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

לּכֹוכבים  ּבמסּפר ,ׁשּנמׁשלּו ּומכניסן ׁשּמֹוציאן ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָ

ׁשּנאמר מ)ּובׁשמֹותם, צבאם (ישעיהו ּבמסּפר "הּמֹוציא : ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָ
יקרא  ּבׁשם רבה)"לכּלם .(שמות ְְְִֵָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ãh"iyz'd ,hay g"dan ,zah b"k ,zeny t"y zgiy

למצרים, ּבאּו יׂשראל, נׁשמֹות ׁשל הארה ה"ׁשמֹות", ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָרק
(מצרים  ּבפרט הּגלּות וׁשל ּבכלל עֹולם־הּזה ׁשל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבהגּבלֹות

לבֹוא  יכֹולה אינּה הּנׁשמה עצם אבל ּוגבּול), מיצר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָמּלׁשֹון
ַָּבּגלּות.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 351 'nr ,a jxk e"nyz zeiecreezd .e"nyz zeny zyxt zay zgiy)

ׁשמֹות א)(ואּלה א, ְְֵֶ
נּגּוד  יׁש לכאֹורה וכאן הּפרׁשה, ּתכן מתּבּטא הּפרׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּבׁשם
ועד  מּתחּלתּה הּפרׁשה ּתכנּה: לבין הּפרׁשה ׁשם ּבין ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָֻמחלט
מבּטא  'ׁשמֹות' ואּלּו והּגלּות, הּׁשעּבּוד ּבענין עֹוסקת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָסֹופּה
והּגאּלה  נקראּו", ּגאּלתן ׁשם "על ׁשהרי הּגאּולה, ענין ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻאת

ׁשמם"? ׁשּנּו ׁשּלא "ּבׁשביל היתה ְְְִִִֶַָָָֹּגם
מעלים  הּוא אחד מּצד והּפּוכֹו. ּדבר ּבֹו יׁש הּׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָוהּבאּור:

– ׁשני ּומּצד מהּותֹו, על ּדבר מגּלה ואינֹו האדם, עצם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל
אדם  ׁשל ּבׁשמֹו ׁשהּקריאה ועד הּנפׁש, ּבעצם קׁשּור ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשם
מּצד  – ּבּגלּות ּגם מצּוי זה מעין מעּלפֹון. להעירֹו ּדר ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיא
אינֹו ּכׁשהעצם רק אפׁשרית והיא והסּתר, העלם היא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָאחד
ּבּגלּות, הּפנימי הענין את מגּלים ּכאׁשר ׁשני, ּומּצד ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּגלּוי;
ּברּו־הּוא. אין־סֹוף עצמּות ּגּלּוי ׁשענינּה הּגאּולה, את ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמביאים

ÌÈ¯ˆÓÏא  eÏÚc Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ
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מצרימה הּבאים ּבני־יׂשראל ׁשמֹות א)ואּלה (א, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
ׁשּבספר  ׁשמֹות, לספר ּבראׁשית ספר ּבין ּבפׁשטּות ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַההבּדל
ההכנה  ׁשּזֹו והּׁשבטים, האבֹות ּתֹולדֹות על מסּפר ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻּבראׁשית
יציאת  סּפּור מסּפר ׁשמֹות ּבספר ואּלּו עם־יׂשראל, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֻליצירת

הּתֹורה. ּונתינת ְְִִִַַַָמצרים
ּבסּפּור אינּה ׁשמֹות ספר התחלת לּמה ,ּכ אם יציאת אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

אּלא עם־יׂשראל, נֹולד ׁשאז ּדוקא?ּבגלּותמצרים, מצרים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
עם־ לידת סּפּור מסּפר ׁשמֹות ׁשּבספר ׁשאף לֹומר, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻויׁש

אינּה זה סּפּור ׁשל ההתחלה אבל הּתֹורה, ּונתינת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל
ּדוקא  אּלא מצרים, ּוגאּלת ּביציאת לא ואף ּתֹורה, ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָֹֻּבמּתן

והּגבּולים ּבגלּות ל'מצרים' הּירידה את המסּמלת מצרים, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבכלל. העֹולם ְִֶָָָׁשל

ההכנה  ּגם לכן העֹולם, ּברּור היא הּתֹורה ׁשּתכלית ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמּכיון
ּבאפן  מצרים, ּגלּות ּבתֹו עבֹודה על־ידי היתה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹלמּתן־ּתֹורה

הּקדּׁשה. לתחּום יׂשראל, לרׁשּות נכנסּו מצרים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָֻׁשעניני

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 7 'nr ,e jxk zegiyÎihewl)

נפׁש ׁשבעים ּבני־יׂשראל... ׁשמֹות א־ה)ואּלה (א, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָ
ונאמר  "ׁשמֹות" ּכאן נאמר הּׁשמים. ּכצבא יׂשראל הן ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשקּולים
לכּלם  לּכֹוכבים מסּפר "מֹונה ׁשּנאמר "ׁשמֹות", ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבּכֹוכבים

א  יקרא". מנה ׁשמֹות למצרים יׂשראל ּכׁשּירדּו הּקּב"ה, ף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
היּו ּכּמה רבה).מסּפרם (מדרש ְִַָָָָ

הּדברים  ׁשל המכּנה־המׁשּתף את מבליט טיבֹו, מעצם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמסּפר,
לעּמת  ּביניהם. הּקּימים ההבּדלים את ּומטׁשטׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻהּנמנים,
ּבכל  ׁשּיׁש והּׁשֹונה הּמיחד את מׁשּקפת ׁשם, קריאת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻזאת,

עצמֹו. ּבפני ּופרט ְְְְִֵַָָּפרט

ּוקריאת  "מסּפר" יחד: ּגם הּבחינֹות ׁשּתי קּימֹות יהּודי ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָּבכל
ּכל מסּפר"ׁשם". אצל ׁשוה ׁשהיא הּיהדּות לנקּדת רֹומז ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

קריאת המיחדים ׁשםּבני־יׂשראל. ולּיתרֹון לּסגּולה רֹומזת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
יהּודי. ְִָּכל

אּלּו, ּדברים ּבׁשני ליׂשראל הּקּב"ה ׁשל חּבתֹו התּבּטאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָלכן
המׁשּתפת  הּיהדּות נקּודת מּצד הן חּבתם, ּגדל להֹודיע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻּכדי
ּכפרט. ויהּודי יהּודי ּכל ׁשל הּמיחדת מעלתֹו מּצד והן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻלכּלם,

"מֹונה ּׁשּנאמר מה לכּלםמסּפרועל־ּדר ׁשמֹות לּכֹוכבים ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ְִָיקרא".
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i"yx£ÌÈ¯ˆÓ· ‰È‰ ÛÒBÈÂ∑היּו ּובניו הּוא והלא ¿≈»»¿ƒ¿»ƒֲַָָָֹ
ׁשבעים  יֹודעים ,ּבכלל היינּו לא וכי ללּמדנּו, ּבא ּומה ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָֹ

יֹוסף: ׁשל צדקתֹו להֹודיע אּלא ּבמצרים? היה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשהּוא

הרֹועה  יֹוסף ׁשהיה הּוא יֹוסף הּוא אביו, צאן את ִֵֵֶֶֶָָָָֹ
ּבצדקֹו ועמד מל ונעׂשה .ּבמצרים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָ
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xFCde mig`d zzin oiA Wi xWT¤¤¥¥¦©¨©¦§©
lW ciBOd dPde .l`xUi ipaE FxnF`l§§§¥¦§¨¥§¦¥©©¦¤
mrh Fl ciBd Fx`w sqFi axd EpxFn¥¨©¥¨¦¦©©
Kixv cFr .cFq KxC `Ede df zEkinq§¦¤§¤¤¨¦

zrclipaE df xcqM FxnF` mrh ¨©©©©§§¥¤¤§¥
zIxR EpricFdl `A m`W 'Fbe l`xUi¦§¨¥§¤¦¨§¦¥§¦©
xcqM xnFl Fl did l`xUi ipA zIaxE§¦©§¥¦§¨¥¨¨©§¥¤

:l`xUi ipA 'Fbe EvxWIe ExtIe df¤©¦§©¦§§§§¥¦§¨¥
ïëàricFdl zg`M mi`Ad miaEzM 'a ¨¥§¦©¨¦§©©§¦©

cEArXd zlgzd zElWlYWd¦§©§§©§¨©©¦§
zzin '`d .'c xRqnA mde ,eizFAqe§¦¨§¥§¦§¨¨¦©
`NW wiRqi mIw sqFi did m`W sqFi¥¤¦¨¨¥©¨©§¦¤Ÿ
lMW Ycnl `d miIxvOd mdA ElWni¦§§¨¤©¦§¦¦¨¨©§¨¤¨
ux`A l`xUi Eid mIw sqFIW onf§©¤¥©¨¨¦§¨¥§¤¤
zzin 'a .mibPrnE mihwW mixvn¦§©¦§¥¦§ª¨¦¦©
mig`d on cg`W onf lMW mig`d̈©¦¤¨§¨¤¤¨¦¨©¦
FnkE ozF` micAkn miIxvOd Eid mIw©¨¨©¦§¦¦§©§¦¨§

l"f 'iRW(.b"i dhFq)wEqRA(c"i 'p ziW`xA) ¤¥¨©¨§¥¦

Fxaw xg` 'Fbe eig`e 'Fbe sqFi aWIe©¨¨¥§§¤¨§©©¨§
lM zzin 'b .eixaC mW oIri eia` z ¤̀¨¦§ª©¨§¨¨¦©¨
Eid oNMW Wtp 'rd lM 'iR xFCd©¥¨¨¤¤¤ª¨¨
did `l mzErvn`aE mdipirA oiaEWg£¦§¥¥¤§¤§¨¨Ÿ¨¨
cvl F` ,mdA cArYWdl mipR mdl̈¤¨¦§¦§©§¥¨¤§©
miIxvOl zE`ivn oi`e drC ipA EidW¤¨§¥¥¨§¥§¦©¦§¦¦
iM Kx dtA ligzOW mznkg mMgzdl§¦§©¥¨§¨¨¤©§¦§¤©¦
ExiMie minkg `Edd xFCd ipA Eid̈§¥©©£¨¦§©¦
xaC mdl zFUr ElAwi `le dnkgd©¨§¨§Ÿ§©§£¨¤¨¨

mEWAm` iM 'Fbe l`xUi ipaE 'c ,ot` §Ÿ¤§¥¦§¨¥§¦¦
ExRW dlFcBd dWBxdd dzid `lŸ¨§¨©©§¨¨©§¨¤¨
ux`d `lOYe 'Fbe c`nA 'Fbe EvxWIe©¦§§§¦§Ÿ§©¦¨¥¨¨¤

`l 'FbezFNAgY WTal al mipzFp Eid §Ÿ¨§¦¥§©¥©§ª
aaFQd `Ed lFcBd WBxdd `N ¤̀¨©¤§¥©¨©¥
sqFi `EdW rpFOd xCrd zErvn`A§¤§¨¤§¥©¥©¤¥
FxnF` aXizp dfaE ,xFCd lke eig`e§¤¨§¨©¨¤¦§©¥§
`l iM 'Fbe ExtIe xn` `le l`xUi ipaE§¥¦§¨¥§Ÿ¨©©¦§§¦Ÿ
ricFdl `N` iEAxd oipr ricFdl `Ä§¦©¦§©¨¦¤¨§¦©

:zElBd aaFq df `Ed iM¦¤¥©¨
,'Bâå Lãç Cìî í÷iå ãBòåzg` zlEfe §©¨¨¤¤¨¨§§©©©

did `l mixEcQd mixaC lMn¦¨§¨¦©§¦Ÿ¨¨
xn`C o`nlE ,cEArXd(.`"i dhFq)Wcg ©¦§§©§¨©¨¨¨

zFncFTd zFAQd eizFxfB EWCgzPW¤¦§©§§¥¨©¦©§
mcTn dPWn FYrC WCgl EdEAq md¥©§©¥©§§ª¤¦¤¤

ciBi mixaC lW ohWR itl dPde .oade§¨¥§¦¥§¦§¨¨¤§¨¦©¦
`Edd xFCdn cg` didW cFr lM iM¦¨¤¨¨¤¨¥©©
k"` dWwe ,cEArXd rpFn did mIw©¨¨¨¥©©¦§§¨¤
znIe `N` aEzMd xnFl Fl did `lŸ¨¨©©¨¤¨©¨¨
xFCdn '` ini lM 'it`W `Edd xFCd lM̈©©¤£¦¨§¥¥©
xnFl Kixv did `le cEArW did `lŸ¨¨¦§§Ÿ¨¨¨¦©
e"wC eig` zzin `le sqFi zzin `lŸ¦©¥§Ÿ¦©¤¨§
'it`e ,mdiniA cEArXd didi `NW¤Ÿ¦§¤©¦§¦¥¤©£¦

l"f mdixacl('` 't dAx zFnW)lM Exn`W §¦§¥¤§©¨¤¨§¨
did `l mIw mihaXdn cg`W onf§¨¤¤¨¥©§¨¦©¨Ÿ¨¨
xiMfdl Kxvd dOl dWw cEArXd©¦§¨¤¨¨ª§©§©§¦
ilE`e .mig`dn `Ed e"w sqFi zzin¦©¥¥¨©¦§©
zFbxcd Eid iM xnFl aEzMd oEki iM¦§©¥©¨©¦¨©§¨
mzNcBn Ecxi sqFi zzinA iM xaCA©¨¨¦§¦©¥¨§¦§ª¨¨

miNrn EidWEUrpe miIxvOn xzFi ¤¨§ª¦¥¦¦§¦¦§©£
dHnl Ecxi mig`d zzinaE ,mdl mieẄ¦¨¤§¦©¨©¦¨§§©¨
la` mifap mdipirA EidW mzbxcOn¦©§¥¨¨¤¨§¥¥¤¦§¦£¨
lM zzinaE ,mdA micArYWn Eid `lŸ¨¦§©§§¦¨¤§¦©¨
zErvn`A cArYWdl Eligzd xFCd©¦§¦§¦§©§¥§¤§¨
lW miEAx zbltd E`x xW` mz`pw¦§¨¨£¤¨©§¨©¦¨¤
.mdA mixvn ux` z`NnzPW l`xUi¦§¨¥¤¦§©¥¤¤¦§©¦¨¤

íàå`N` Exn` `l l"fx `lde xn`Y §¦Ÿ©©£Ÿ©©Ÿ¨§¤¨
.'Ek mihaXd on cg`W onf lM̈§©¤¤¨¦©§¨¦
xaC iM rC .miraXd on 'it` Epxacle§¦§¨¥£¦¦©¦§¦©¦¨¨
l"fe ,l"f EpizFAxl hlgd `l df¤Ÿª§©§©¥§

mlFr xcqA l"f EpizFAx(b"t)zOXn ©¥§¥¤¨¦¤¥
e"iw mixvOn l`xUi E`vIW cr iel¥¦©¤¨§¦§¨¥¦¦§©¦
zFgR `le eilr xzi cEArW oi` dpẄ¨¥¦§¨¥¨¨§Ÿ¨
lr z`xwPW mixn lW dizFpWM e"Rn¦¦§¤¨¤¦§¨¤¦§¥©
zrxkd oi` iM ixd ,k"r xFxOd mW¥©¨£¥¦¥©§¨©
oFxg` `EdW iel zOXOW xaC̈¨¤¦¤¥¥¦¤©£
hWtE .cEArXd ligzd mihaXAW¤©§¨¦¦§¦©¦§§©
dad Exn` `NW d`Fx ip` aEzMd©¨£¦¤¤Ÿ¨§¨¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh zegiy ihewl)

ּגזרֹותיו ׁשּנתחּדׁשּו . . מּמׁש ח)חדׁש א, ׁשּדקּדק (רש"י רב, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אדם  ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה אֹומר והּתר, אּסּור ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבהֹוראת

סבּור לּמקֹום  ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל ׁשהיה ּוׁשמּואל, ; ְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹ
אדם ּבין ּגדֹול רׁשע ּגזרֹותיו.לחברֹוׁשהיה –ׁשּנתחּדׁשּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

אדם ּבין ּגדֹולה טֹוב;לחברֹורׁשעּות לֹו ּגמל יֹוסף ׁשהרי , ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָ

אליו  ּבאּו יׂשראל ּבני ּכי לּמקֹום, אדם ּבין ּכל־ּכ לא ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹא
לׁשלט  (לדעּתֹו) מּׁשמים הצּדקה לֹו יׁש ולכן מלכּותֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹוקּבלּו

ּכרצֹונֹו. מּמׁשּבהם אדםחדׁש ּבין ּגדֹולה רׁשעּות ,לּמקֹום – ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
ּבין  ּכל־ּכ לא א ׁשמּיא; ּכלּפי זֹו אמתלא לֹו אין ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשהרי

טֹוב. לֹו גמל לא יֹוסף ׁשהרי לחברֹו, ֲֲֵֵֵֶַַָָָֹאדם

(è)íeöòå áø ìàøNé éða íò äpä Bnò-ìà øîàiå©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ§¥´¦§¨¥½©¬§¨−
:epnî¦¤«

(é)äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït Bì äîkçúð äáä̈¬¨¦§©§−̈®¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨
eða-íçìðå eðéàðN-ìò àeä-íb óñBðå äîçìî¦§¨¨Æ§©³©Æ©´§¥½§¦§©−̈

:õøàä-ïî äìòå§¨¨¬¦¨¨«¤
i"yx£BÏ ‰ÓkÁ˙ הכנה ∑‰·‰ לׁשֹון "הבה", ּכל »»ƒ¿«¿»ְֲָָָָָ

לכ עצמכם הזמינּו ּכלֹומר: הּוא, לדבר .והזמנה ְְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ
BÏ ‰ÓkÁ˙∑ לעׂשֹות לעם מה נתחּכמה (שמות לֹו. ƒ¿«¿»ְְֲִַַַָָָ

יׂשראל .רבה) ׁשל למֹוׁשיען נתחּכם ּדרׁשּו: ,ורּבֹותינּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבּמים  מּבּול לדּונם יביא ׁשּלא נׁשּבע ׁשּכבר ,לעֹולם , ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

אבל  מביא, אינֹו העֹולם ּכל ׁשעל הבינּו לא ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ(והם
יׁשן) ּברׁש"י אחת, אּמה על מביא ÔÓ.הּוא ‰ÏÚÂ ְִִֵַַַַָָָֻ¿»»ƒ

ı¯‡‰∑ ׁשּמקּלל ּכאדם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּכרחנּו. על »»∆ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכתב: ּכאּלּו הּוא והרי ּבאחרים, קללתֹו ותֹולה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָעצמֹו

יירׁשּוה  והם הארץ מן .ועלינּו ְְִִִֵֶָָָָָ

Ô‚Òט  Ï‡¯NÈ Èa ‡nÚ ‡‰ dnÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«≈»«»¿≈ƒ¿»≈»»
:‡pÓ ÔÈÙÈw˙Â¿«ƒƒƒ»»

ÓÏc‡י  ÔB‰Ï ÌkÁ˙ e·‰È¯‡ È‰ÈÂ ÔebÒÈ »ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬≈
‡‡Ò ÏÚ Ôep‡ Û‡ ÔeÙÒBzÈÂ ·¯˜ ‡pÚ¯ÚÈ¿«¿ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ««¿»»

:‡Ú¯‡ ÔÓ Ôe˜qÈÂ ·¯˜ ‡a ÔeÁÈ‚ÈÂƒƒ»»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xFCd lM zzin xg` `N` Fl dnMgzp¦§©§¨¤¨©©¦©¨©
:eig` lkl aEzMd EdeWde `Eddh dxez ©§¦§¨©¨§¨¤¨

(èBøîBà ,'Bâå äpä Bnò ìà øîàiå©Ÿ¤¤©¦¥§§
'Bâå äpäl"f mxnF` KxC lr x`Azi ¦¥§¦§¨¥©¤¤§¨

mYxkr (c"l ziW`xA) wEqRA ('t x"a)©¨§¥¦£©§¤
iM 'Eke ziagd dzid dlElSW izŸ̀¦¤§¨¨§¨¤¨¦§¦

lRl oicizrW 'Eke ciA dzid zxqnciA ¨Ÿ¤¨§¨§©§¤£¦¦¦Ÿ§©
dPd mixvn Kln xn` dfle .k"r l`xUi¦§¨¥§¨¤¨©¤¤¦§©¦¦¥
dPd fre swzA rEcId l`xUi ipA mr©§¥¦§¨¥©¨©§Ÿ¤§Ÿ¦¥

xn`e ,mEvre ax `EdFl dnMgzp dad ©§¨§¨©¨¨¦§©§¨
'Fbe dAxi oRdn dUrie ux`d on dlre ¤¦§¤§§¨¨¦¨¨¤§©£¤©

Wtp lM cA`i `EdW mciA zxqn `EdX¤¨Ÿ¤§¨¨¤§©¥¨¤¤
Fxq`l eilr EnMgzi dfl ,eig` iprpMl©§©£¦¨¦¨¤¦§©§¨¨§¨§
ziA mixvn z`xwp dfle .z`v lal§©¥§¨¤¦§¥¦§©¦¥
z` mixnFW mixvOd Eid iM `lMd©¤¤¦¨©¦§¦§¦¤
zFlM WWgl mXn z`v iYlA l`xUi¦§¨¥¦§¦¥¦¨©£©§

.'Eke iprpMd eig`̈¦©§©£¦§
BøîBàa äöøé ãBòlr 'Fbe mr dPd ¦§¤§§¦¥©§©

lMn dPWn df mr iM KxCd df¤©¤¤¦©¤§ª¤¦¨
mdipiA Eaxrzi miOrd x`W iM miOrd̈©¦¦§¨¨©¦¦§¨§¥¥¤
lFcB zFaFxrY FA oi`W mr Ll oi`e§¥§©¤¥©£¨
,l`xUi mr ok `l xW` miOr dOMn¦©¨©¦£¤Ÿ¥©¦§¨¥
l`xUi ipA FNM mr dPd FxnF` `Ede§§¦¥©ª§¥¦§¨¥
WExR mEvre ax FxnF`e ,mY` xf oi`e§¥¨¦¨§§©§¨¥
cginE cg` mr mzFid zErvn`A iM¦§¤§¨¡¨©¤¨§ª¨

zFO`d x`W KxrA miHrn EidIW mbd£©¤¦§§©¦§¥¤§¨¨ª
mdW cvl mdn minEvre miAxl EaWgi¥¨§§©¦©£¦¥¤§©¤¥
rEci dfe ,eig` lr FWtp ozFp cg` lM̈¤¨¥©§©¤¨§¤¨©

Kxr ircFil.dngln §§¥¥¤¦§¨¨
BøîBàa äöøé ãBòax ,mEvre ax ¦§¤§§©§¨©

,mlFrd KxcM `NW dAxzOW¤¦§©¤¤Ÿ§¤¤¨¨
miAx EclEi xW`M mlFrd raHn dPde§¦¥¦¤©¨¨©£¤¦¨§©¦
oiA miclFPd zpigaA oiA gM iWY Eidi¦§§¥Ÿ©¥¦§¦©©¨¦¥
cnlE `ve ,cilFOd zpigaA¦§¦©©¦§¥§©
dYrnE ,miIraHl rEcIM minF`Ydn¥©§¦©¨©©¦§¦¦¥©¨
,hrnzdl mtFq iM miEAxl WEgn oi ¥̀¥§¦¨¦¨§¦§©¥
WEgl gM mdA oi` miAx Eidi ike§¦¦§©¦¥¨¤Ÿ©¨
mdW mbd 'iR mEvre xn` dfl ,miEAxl§¦¨¨¤¨©§¨¥£©¤¥
ok iR lr s` libxdn xzFiA miAxzn¦§©¦§¥¥¨¨¦©©¦¥
,iEAxd mdA oi`W mbd EPOn mEvre§¨¦¤£©¤¥¨¤¨¦
miwfg zFidl miiE`x Eid md iE`xd onE¦¨¨¥¨§¦¦§£¨¦
mMgzdl gxkdA dYrnE ,mdn xzFi¥¥¤¥©¨§¤§¥©§¦§©¥

zaY df itkE ,eilrl` zxfFg EPOn ¨¨§¦¤¥©¦¤¤¤¤
`Ed KEnqA iM ax FxnF`l `le mEvr̈§Ÿ§§©¦§¨

.dAxi oR xnF`¥¤¦§¤
BøîBàa äöøé ãBòEPOn mEvre ax ¦§¤§§©§¨¦¤

,did mdn miEAxe mzNcBW 'iR¥¤§ª¨¨§¦¨¥¤¨¨
iM mzF` ricFdl `A iM dfA dpEMde§©©¨¨¨¤¦¨§¦©¨¦
miCwdl oEMzpe ,l`xUiA aFg mdl Wi¥¨¤§¦§¨¥§¦§©¥§©§¦
lM F` FOr eil` Exn`i lal dprh©£¨§©Ÿ§¥¨©¨

cnri gM dfi`A iM miIxkp eiUrn d`Fx¤©£¨¨§¦¦¦§¥¤Ÿ©©£Ÿ
FA carie FAxwA okFXd cg` mr gTie§¦©©¤¨©¥§¦§§©£Ÿ

xn` dfl ,car zcFaripA mr dPd £©¤¤¨¤¨©¦¥©§¥
iM `Ed EpNXn FxUaE Fnvr df l`xUi¦§¨¥¤©§§¨¦¤¨¦
dn lke arx ipWA FzF` Epiigd Ep`̈¤§¥¦§¥¨¨§¨©
`A Wtp 'rA iM k"b `Ed EPOn dAxzPX¤¦§©¤¦¤¦§¤¤¨
l`xUiA wifgi dYrnE ,ux`A xEbl̈¨¨¤¥©¨©£¦§¦§¨¥
Fl EnMgzie dprh DOrW dwfgA©£¨¨¤¦¨©£¨§¦§©§

.mdipirA aFHM Fl zFUrl©£©§¥¥¤
ãBòlM iM `vnY `ld iM dvxi¦§¤¦£Ÿ¦§¨¦¨

EnMgzi miOrd ilFcbE miklOd©§¨¦§¥¨©¦¦§©§
mrA mB dnE cAkn mrA mzEkln x`tl§¨¥©§¨§©§ª¨©©§©
oi`e ,Fl zcgin dlrnE mW iM l`xUi¦§¨¥¦¥©£¨§ª¤¤§¥
dzid `NW l`xUiA dhlXW dO` Ll§ª¨¤¨§¨§¦§¨¥¤Ÿ¨§¨
('` dki`) cFqA zFO`d lM lr dNrn§ª¨©¨¨ª§¥¨
Wcg Kln xn` dfl ,W`xl dixv Eid̈¨¤¨§Ÿ¨¤¨©¤¤¨¨
md md micAknd l`xUi ipA dPd¦¥§¥¦§¨¥©§ª¨¦¥¥
mdaE mixvOdn xzFi zEklOA xTrd̈¦¨©©§¥¥©¦§¦¨¤
didY xirdn E`vi ike micAMzn md¥¦§©§¦§¦¥§¥¨¦¦§¤
dnMgzp dad dfl diEfaE dzEgR xird̈¦§¨§¨¨¤¨¨¦§©§¨
dAq zErvn`A xirdn `vi oR 'Fbe Fl§¤¥¥¥¨¦§¤§¨¦¨
dnglOdn uwie dngln dp`xwz iM¦¦§¤¨¦§¨¨§¨Ÿ¥©¦§¨¨
iM Frpnl oilFki Ep` oi` f`e ,Fl Klie§¥¤§¨¥¨§¦§¨§¦
zngFNd dngln zEtxhvdA mgNi¦¨¥§¦§¨§¦§¨¨©¤¤

:EpOri dxez ¦¨
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(àé)íúìáña Búpò ïòîì íéqî éøN åéìò eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®
:ññîòø-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éøò ïáiå©¦¹¤¨¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«

i"yx£ÂÈÏÚ∑ העם ׂשרים ∑ÌÈqÓ.על מס. לׁשֹון »»ַָָƒƒְִַָ
מסּכנֹות  ערי ׁשּיבנּו הּמס? ּומהּו הּמס, מהם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּגֹובין

Ì˙Ï·Òa.לפרעה  B˙pÚ ÔÚÓÏ∑ מצרים ׁשל.È¯Ú ְְַֹ¿«««…¿ƒ¿…»ְִִֶַ»≈
˙BkÒÓ∑:וכן פב)ּכתרּגּומֹו, הּסֹוכן (ישעיה אל ּבא ל" ƒ¿¿ְְְֵֵֵֶַַֹ

האֹוצרֹות על הּממּנה ּגזּבר רבה)הּזה", Ì˙t.(שמות ˙‡ ְְִֶֶַַַָָָֻ∆ƒ…
ÒÒÓÚ¯ ˙‡Â∑,לכ מּתחּלה ראּויֹות היּו ׁשּלא ¿∆««¿≈ְְְִִֶָָָֹ

לאֹוצר חזקֹותועׂשאּום  .ּובצּורֹות ְְֲֲַָָָ

(áé)éðtî eö÷iå õøôé ïëå äaøé ïk Búà epòé øLàëå§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ©¨ª¾¦§¥−
:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«

i"yx£B˙‡ epÚÈ ¯L‡ÎÂ∑ לב נֹותנין ּׁשהם מה ּבכל ¿«¬∆¿«…ְְִֵֵֶַָ
ּולהפריץ ,לעּנֹות  להרּבֹות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לב .ּכן ְְְְְִֵֵַַַַָָ

‰a¯È Ôk∑ רבה הּקדׁשּכן רּוח ּומדרׁשֹו, ּפרץ. וכן ≈ƒ¿∆ְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
א  ּכן, אֹומר:אֹומרת ואני ירּבה", "ּפן אֹומרים: ּתם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַ

ירּבה" מפרׁשים:קצּו∑eˆ˜iÂ."ּכן (ויׁש ּבחּייהם. ְִֵֶ«»Àְְְְִֵֵֶַָָ
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו להבין). וקל עצמם, ּבעיני ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָהּמצרים

ּבעיניהם  היּו .ּכקֹוצים ְְִֵֵֶָ

(âé):Cøôa ìàøNé éða-úà íéøöî eãáòiå©©«£¦¯¦§©²¦¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤
i"yx£C¯Ùa∑ּומׁשּברּתֹו הּגּוף את המפרכת קׁשה .ּבעבֹודה ¿»∆ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָ

ÏÈ„aיא  ÔÈLÈ‡·Ó ÔÈBËÏL ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈpÓe«ƒ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ
‡¯ˆB‡ ˙È· ÈÂ¯˜ B·e ÔB‰ÁÏÙa ÔB‰‡BpÚÏ¿«≈¿»¿»¿¿ƒ¿≈≈»»

:ÒÒÓÚ¯ ˙ÈÂ ÌB˙Èt ˙È ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»ƒ¿»««¿≈

ÔÈÙ˜zיב  ÔÎÂ Ô‚Ò Ôk ÔB‰Ï ÔpÚÓc ‡ÓÎe¿»ƒ¿««¿≈»«¿≈«¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa Ì„˜ ÔÓ È‡¯ˆÓÏ ˙˜ÚÂ«¬«¿ƒ¿»≈ƒ√»¿≈ƒ¿»≈

eÈL˜a:יג  Ï‡¯NÈ Èa ˙È È‡¯ˆÓ eÁÏÙ‡Â¿«¿»ƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àé.'Bâå åéìò eîéNiål`FW oAd o`M ©¨¦¨¨§¨©¥¥
Ff oi` dfA EnMgzp dnkg dn©¨§¨¦§©§¨¤¥
Ki` cFr .zEtivge zFrx `N` dnkg̈§¨¤¨¨©£¦¥
mEUl cEArXd zNgzA mAl m`ln§¨¨¦¨¦§¦©©¦§¨
ipA Ki` cFre .miQn ixU mdilr£¥¤¨¥¦¦§¥§¥
dcFar zcFarl mRxr Ehp l`xUi¦§¨¥¨¨§¨©£©£¨
l"fx dPde .mipalaE xngA dIxkp̈§¦¨§Ÿ¤¦§¥¦§¦¥©©
xaCd did iM (.`"i dhFq) Exn`W¤¨§¨¦¨¨©¨¨
sFQalE Kx dtA dNgzA dbxcdA§©§¨¨¦§¦¨§¤©§©
iM rnWn miaEzMd xcq onE ,KxtA§¨¤¦¥¤©§¦©§¨¦
,miQn ixU mdilr EnU dNgzA¦§¦¨¨£¥¤¨¥¦¦
Encw iM xnFl Kixv l"f mdixaclE§¦§¥¤¨¦©¦¨§
itl dPde .miQn ixU zniUl mixaC§¨¦§¦©¨¥¦¦§¦¥§¦
EPOn mEvre ax wEqRA iYWxRX dn©¤¥©§¦©¨©§¨¦¤
mdA cArYWdl oilFkIW mixaFq iM¦§¦¤§¦§¦§©§¥¨¤
arx ipWA mdl EUrW aFHd crA§©©¤¨¨¤¦§¥¨¨
skY l`e gkA mdilr E`AW xWt ¤̀§¨¤¨£¥¤§Ÿ©¨¥¥¤
mixU mdilr EniUIe mEcArWe ,cInE¦¨§¦§§©¨¦£¥¤¨¦
Ehpe miIxvOd KxrA mihrn Eid f`e§¨¨ª¨¦§¥¤©¦§¦¦§¨
dad aEzMd xn`X dnE ,mRxr̈§¨©¤¨©©¨¨¨
`N` cEArXd hxR lr Fpi` dnMgzp¦§©§¨¥©§©©¦§¤¨
(mW) l"f Exn` ok FnkE ,xg` hxR lr©§¨©¥§¥¨§¨
xEn`M mIA mipAd rETW lr didW¤¨¨©¦©©¨¦©¨¨¨

.mdixacA§¦§¥¤
BøîBà ãBò ÷ec÷ãa äàøð ãBòornl ¦§¤§¦§§§©©

xaCde Kixv did `NW 'Fbe FzPr©Ÿ§¤Ÿ¨¨¨¦§©¨¨

cFr .mipEMzn FzFPr ornl `EdW oaEn¨¤§©©©¦§©§¦
ok` .hrnl `A dn mzlaqA FxnF`§§¦§Ÿ¨©¨§©¥¨¥
cArYWdl eilr EnMgzPW d`xp¦§¤¤¦§©§¨¨§¦§©§¥
Fl Eidi mzQd on drxR iM ,df KxcA§¤¤¤¦©§Ÿ¦©§¨¦§
micaFr dAxde zaWl mixr mipFA¦¨¦¨¤¤§©§¥§¦

l oikixSd zFcFarmiIxvOdn zEklO £©§¦¦©©§¥©¦§¦¦
dOdd miWp`de ,zlEGdnE mnvr©§¨¥©©§¨£¨¦¨¥¨
('d `"n) aEzMd xn`W FnM qn E`xTi¦¨§©§¤¨©©¨
,l`xUi lMn qn dnlW KlOd lrIe©©©©¤¤§ŸŸ©¦¨¦§¨¥
md EidIW l`xUi lr mEUl dvr urie§¨©¥¨¨©¦§¨¥¤¦§¥
lr miPnnd md EidIW oaEi miQn ixÜ¥¦¦©¤¦§¥©§ª¦©
Fpi` df xace ,KlOd zk`ln iUFr lM̈¥§¤¤©¤¤§¨¨¤¥
mpi`e l`xUil zENC `le zEzigR§¦§Ÿ©§¦§¨¥§¥¨
dnxrl `Ed dfA mzpEke o`nl oilFki§¦§¨¥§©¨¨¨¨¤§¨§¨
lW ozFlaqA l`xUi mrl FzFPr ornl§©©©§©¦§¨¥§¦§¨¤
`NWM zECar icaFr mdW miQOd©¦¦¤¥§¥©§§¤Ÿ
mdilr EnU xW` mzcFar carl ElkEi§©£Ÿ£¨¨£¤¨£¥¤
z`U ElkEIX dOn dAxn ztqFzA§¤¤§ª¨¦©¤§¥
carl mdOr sxhvdl mixVd Ekxhvi¦§¨§©¨¦§¦§¨¥¦¨¤©£Ÿ
Eid `NW ,mTg milWdl mzcFar£¨¨§©§¦ª¨¤Ÿ¨
mixVl `N` dcFard wgA mixiMn©¦¦§Ÿ¨£¨¤¨©¨¦
`id Ffe ,miPnnd md mdW l`xUi mdW¤¥¦§¨¥¤¥¥©§ª¦§¦
mEqipkd Ff dnxr zErvn`AW mznkg̈§¨¨¤§¤§¨¨§¨¦§¦
dtA dNgzA l"f mxnF` `Ede ,zFlaQA©¦§§§¨¦§¦¨§¤
ixr oaIe micarl k"g`e mixUl Eid Kx©¨§¨¦§©©£¨¦©¦¤¨¥

:xnFbeai dxez §¥

(áé.'Bâå äaøé ïk Búà epòé øLàëå§©£¤§©Ÿ¥¦§¤§
iR lr aEzMd zEnirp axri dn©¤¡©§¦©¨©¦

xdGA azMX dn(:d"v a"g)wEqRAzldw) ©¤¨©©Ÿ©©¨Ÿ¤¤

('grxl mc`A mc`d hlW xW` zr¥£¤¨©¨¨¨§¨¨§©
zFxSde iEPrd zErvn`A iM ,Fl¦§¤§¨¨¦§©¨
l` KnQze rxdn aFHd zpigA xxAzY¦§¨¥§¦©©¥¨©§¦¨¥¤
wlgn rxd zpigA xxAzze aFHd wlg¥¤©§¦§¨¥§¦©¨©¥¥¤
'aE ,rxd zpigA l` KnQze aFHd©§¦¨¥¤§¦©¨©
Fl rxl FxnF`A mifEnx EN` mihxR§¨¦¥§¦§§§©
EPri xW`ke aEzMd xn`W Fnvr `Ede§©§¤¨©©¨§©£¤§©
mi`ivFn Eid iEPrd xErWM oM FzŸ̀¥§¦¨¦¨¦¦
wlg dAxznE aFHd wlg mixxanE§¨§¦¥¤©¦§©¤¥¤

fnxi F` .uxti oke aFHduxti oke ©§¥¦§Ÿ¦§Ÿ§¥¦§Ÿ
didW rxd wlg EPOn uxtp didW¤¨¨¦§¨¦¤¥¤¨©¤¨¨
'd sxv xW` sExSd `Ede ,FA wEaC̈§©¥£¤¥¥
hWR itkE .mixvnA lfxAd xEkA mzF`¨§©©§¤§¦§©¦§¦§©
mixvOd EidWM iM dvxi aEzMd©¨¦§¤¦§¤¨©¦§¦
z` dAxn 'd did zFPrl miAxn©§¦§©¨¨©§¤¤
dcFard lr mixfrp EidIW icM l`xUi¦§¨¥§¥¤¦§¤¡¨¦©¨£¨

FxnF` `Ede ,gM mdA ozFp dideoM §¨¨¥¨¤Ÿ©§§¥
dAximicaFrd EwiRqi xW` xErXl ¦§¤©¦£¤©§¦¨§¦

xErXl gM mdA ozFp 'd mbe dcFarA©£¨§©¥¨¤Ÿ©©¦
E`xWkE .iEPrdn mgMn hrnzi xW £̀¤¦§©¥¦Ÿ¨¥¨¦§¤¨
KxtA mzF` miciarn Eid oM mixvOd©¦§¦¥¨©£¦¦¨§¨¤

:EiWwA FnEBxzMbi dxez §©§§©§



zenyמ zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 848 'nr b jxk zegiyÎihewil)

ּבפר ּבני־יׂשראל את מצרים יג)וּיעבידּו (א, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ
– "ּפר "עבֹודת מגּדיר פ"א) עבדים (הלכות ְְֲִֶֶַַַַָהרמּב"ם

ותֹועלת. קצּבה נטּולת ׁשהיא ְְְֲִִֶֶֶַָָעבֹודה
'עבֹודת  ּבבחינת ּפרנסתם, ּבעסק 'מׁשּועּבדים' רּבים ּכּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָּגם
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשקּוע להיֹות לאדם לֹו אין ּתֹורה על־ּפי .'ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּפר
ולקּבע  ּבצּבּור להתּפּלל מּמּנּו ימנע ׁשהעסק ואסּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבעסקיו,
רק  ּכאׁשר קצּבה, ּבעלת היא ּכזֹו מלאכה לּתֹורה. ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָעּתים

ׁשל  מסּימת מּדה ורק לּה, מקּדׁשֹות מסּימֹות ְְְְִֶֶֶַָָָָָֻֻֻׁשעֹות
ראּוי  ּכלי היא – ּתֹועלת ּגם זֹו למלאכה יׁש אז ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּתׂשּומת־לב.

ה'. ּברּכת ְְְִַַַָלהמׁשכת
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּׁשקּוע אדם ּכאׁשר לאו. ׁשֹומע אּתה הן ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּומּכלל
ּכל־ּכּלֹו, ּבּה ׁשקּוע הּוא (ּכי קצּבה ּבּה רֹואה אינֹו – ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻּבמלאכּתֹו
הּתֹועלת  את מּמּנה רֹואה אינֹו ואף לּה), מקּדׁשֹות עּתֹותיו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻוכל

ה'). לברּכת מתאים ּכלי אינּה (ּכי ְְְְְִִִִֵַַָָָהראּויה

(ãé)íéðáìáe øîça äL÷ äãáòa íäéiç-úà eøøîéå©§¨«£¸¤©¥¤¹©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ¦§¥¦½
eãáò-øLà íúãáò-ìk úà äãOa äãáò-ìëáe§¨£Ÿ̈−©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈£¤¨«§¬

:Cøôa íäá̈¤−§¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 487 'nr a jxk zegiyÎihewil)

קׁשה ּבעבֹודה חּייהם את (א,יד)וימררּו ְֲֲֵֶֶַַַָָָָ
חּייהם" את ּתחּלה"וימררּו ירדּו הּמצרים לחּייהם – ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

את הרּוחנּיים להחיל אפׁשר עליהם (ׁשרק יׂשראל ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
לׁשמירת  הּנֹוגע ּבכל קׁשיים והערימּו "חּיים") ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַָָָָההגּדרה

והּמצוֹות. ְְִַַָהּתֹורה

קׁשה" ּגרם "ּבעבֹודה הרּוחני, ללחץ נכנע העם ּכאׁשר – ְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ּכמׁשמעּותּה. קׁשה" "עבֹודה ּגׁשמי, לׁשעּבּוד ּבעקיפין ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָָהּדבר
היּו לא הרּוחני, ללחץ נכנעים היּו לא ּבני־יׂשראל ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹאם

ּבגׁשמּיּות. ּגם ְְְְְִִִַַַמׁשּתעּבדים
עּמנּו. ׁשל הּגלּיֹות ּכל ּבמׁש ונׁשנית חֹוזרת זֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּתֹופעה

(åè)øLà úiøáòä úãléîì íéøöî Cìî øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧
:äòet úéðMä íLå äøôL úçàä íL¥³¨«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−¨«

i"yx£˙„lÈÓÏ∑ לׁשֹון ׁשּיׁש אּלא מֹולידֹות, לׁשֹון הּוא «¿«¿…ְִֵֶֶָָ
ּכבד קל, לׁשֹון ּומׁשּבר ויׁש ׁשֹובר ּכמֹו ּומדּבר,, ּדֹובר , ְְְְֵֵֵֵֵֵַַַָָ

ּומיּלד  מֹוליד ּכ.‰¯ÙL∑ ׁשם על יֹוכבד, זֹו ְִֵַָƒ¿»ֵֶֶַ
הּולד  את מרים ∑Úet‰.ׁשּמׁשּפרת ׁשם ,זֹו על ְֶֶֶֶַַָָ»ְִֵַָ

המפּיסֹות  הּנׁשים ּכדר לּולד, והֹוגה ּומדּברת ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּפֹועה
הּבֹוכה ּכמֹו:∑Úet‰.(שם)ּתינֹוק צעקה, (ישעיה לׁשֹון ִֶַ»ְְְָָ

אפעה מב) .ּכּיֹולדה ְֵֶֶַָ

ÈËa‡יד  ‡ÈL˜ ‡ÁÏÙa ÔB‰ÈiÁ ˙È e¯¯Ó‡Â¿«¿»»«≈¿»¿»»»¿»¿ƒ»
Ïk ˙È ‡Ï˜Áa ‡ÁÏt ÏÎ·e ÔÈ·Ï·e¿ƒ¿ƒ¿»»¿»»¿«¿»»»

:eÈL˜a ÔB‰· eÁÏÙ‡c ÔB‰ÁÏt»¿»¿¿«¿»¿¿«¿

i„e‰È˙‡טו  ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿«»»
:‰Úet ‡˙Èz ÌeLÂ ‰¯ÙL ‡„Á ÌeLc¿»»ƒ¿»¿ƒ¿≈»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãé.'Bâå úà eøøîéåFxnF`dcarA ©§¨£¤§§©£Ÿ¨
dWwdWw `idW dcFarA WExR ¨¨¥©£¨¤¦¨¨

`Ede dPOn hrOA 'it` Dnvr cSn¦©©§¨£¦©ª¨¦¤¨§
.dcU zcFare mipalE xng zcFar£©Ÿ¤§¥¦©£©¨¤

FxnF`emzcar lM z``l iM 'Fbe §§¥¨£Ÿ¨¨§¦Ÿ
oipAd xErXn mdn mci ERxdW xn`YŸ©¤¦§¨¨¥¤¦¦©¦§¨
zavTW `N` mcTn mdl EavTW¤¨§¨¤¦Ÿ¤¤¨¤¦§©
zcnFr DnFwnA dpFW`x dcFar£¨¦¨¦§¨¤¤
xg`W xn`YW FnM mdl EtiqFde§¦¨¤§¤Ÿ©¤©©

mdilr EnVWmFi lkA EpaIW Kke KM ¤¨£¥¤¨§¨¤¦§§¨
mipkEn mipaNde xngd didIW xg ©̀©¤¦§¤©Ÿ¤§©§¥¦¨¦
zpkd zFUrl mdilr EtiqFd mdiptl¦§¥¤¦£¥¤©££¨©
zpkd zcFar lke mipaNde xngd©Ÿ¤§©§¥¦§¨£©£¨©
dcFar xErW df cSn ENwd `le oipAd©¦§¨§Ÿ¥¥¦©¤¦£¨
`N` KxtA mdA Ecar xW` dpFW`x¦¨£¤¨§¨¤§¨¤¤¨
,dAxi oR zEnMgzdn dfe ,DOr DY ¦̀¨¦¨§¤¥¦§©§¤¦§¤

iM mhirndl ElirFd `l ok iR lr s`e§©©¦¥Ÿ¦§©§¦¨¦
,df xacl EwiRqde l`xUi ipA EAxzp¦§©§¥¦§¨¥§¦§¦§¨¨¤
'Fbe mixvn Kln xn`Ie oM lr xW`e©£¤©¥©Ÿ¤¤¤¦§©¦§

:mixkGd zindleh dxez §¨¦©§¨¦
(åè.'Bâå Cìî øîàiålMW mbd ©Ÿ¤¤¤§£©¤¨

xn` oiprA xEn`d dUrOd©©£¤¨¨¨¦§¨¨©
EPri xW`ke EniUIe aizkC miAx oFWl§©¦¦§¦©¨¦§©£¤§©
FCal KlOd `l iM Exxnie EciarIe 'Fbe§©©£¦©§¨£¦Ÿ©¤¤§©
F`Ur df xaC ,FOre `Ed `N` dUFr¤¤¨§©¨¨¤£¨
cFqA xaCd didIW icM FCal KlOd©¤¤§©§¥¤¦§¤©¨¨§
mpFixd xiYqdl zFIxard EWiBxi `NW¤Ÿ©§¦¨¦§¦§©§¦¤§¨
mzF` cNIn zFcNind Ewigxi `NWe§¤Ÿ©§¦©§©§¦©¥¨

:KEnqA x`a` xW`M©£¤£¨¥§¨
.'Bâå úiøáòä úãléîìzrcl Kixv ©§©§Ÿ¨¦§¦Ÿ§¨¦¨©©

.Ff dxin`A mdl xn` dn̈¨©¨¤©£¦¨
xn`e `xTW `id dxin`d iM ilE`e§©¦¨£¦¨¦¤¨¨§¨©

zg`d mW xW` zIxardzFidl iM 'Fbe ¨¦§¦Ÿ£¤¥¨©©§¦¦§
tl E`AWEN` xiMn did `le dAxd eip ¤¨§¨¨©§¥§Ÿ¨¨©¦¥

cgil mzFnWA `xw dfl zFcNind©§©§¨¤¨¨¦§¨§©¥
lM lW zFlFcB EidW cvl xEACd mdl̈¤©¦§©¤¨§¤¨
mdilr xaCd liHdl dvxe zFcNind©§©§§¨¨§©¦©¨¨£¥¤
`EdW dvxi cFr .dxxVd KxC ok iM¦¥¤¤©§¨¨¦§¤¤
Ff d`ixwA zFxUe zFlFcB mzF` dUr̈¨¨§§¨¦§¦¨
z` hxR oM lr xW`e zFcNind lM lr©¨©§©§©£¤©¥¥¥¤
zxg` mrR xnFl xfg dfle ,ozFnW§¨§¨¤¨©©©©©¤¤

okcNiA xn`Ie`l iEESdW 'iR 'Fbe ©Ÿ¤§©¤§¤§¥¤©¦Ÿ
`N` zFcNind lkl `N` cal odiYWl¦§¥¤§©¤¨§¨©§©§¤¨
fnxi cFr .zFxU mdilr Eidi EN`W¤¥¦§£¥¤¨¦§Ÿ
KxC lr zEnnFxe dNcB oFWl aEzMd©¨§§ª¨§§©¤¤

(e"k mixaC)Lxin`d 'de Yxn`d 'd z` §¨¦¤¤¡©§¨©¤¡¦§
oipr zErvn`AW ciBdl dfA dpEMde§©©¨¨¨¤§©¦¤§¤§¨¦§¨
zEnnFxzde dlrn drxR mdl mxB df¤¨©¨¤©§Ÿ©£¨§¦§§



מי zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i oey`x meil inei xeriy

(æè)-ìò ïúéàøe úBiøáòä-úà ïëãléa øîàiå©ÀŸ¤§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©
àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa-íà íéðáàä̈«¨§¨®¦¦¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−

:äéçå̈¨«¨
i"yx£ÔÎ„lÈa∑ ּבהֹולידכן ‰‡·ÌÈ.ּכמֹו ÏÚ∑ מֹוׁשב ¿«∆¿∆ְְְִֶ«»»¿»ƒַ

וכמֹוהּו: מׁשּבר, קֹוראֹו אחר ּובמקֹום הּיֹולדת, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָהאּׁשה
יח) ּכלי (ירמיה מֹוׁשב האבנים". על מלאכה ְְְִִֶַַַָָָָ"עֹוׂשה

חרס  ּכלי יֹוצר B‚Â'.אמנּות ‡e‰ Ôa Ì‡∑ היה לא ְֳֵֵֶֶָƒ≈¿ָָֹ
הּזכרים, על אּלא אצטגניניו מקּפיד לֹו ׁשאמרּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

אֹותם  הּמֹוׁשיע ּבן להּולד .ותחיה ∑ÈÁÂ‰.ׁשעתיד ְִִִֵֵֶַַָָָ»»»ְְִֶ

(æé)øLàk eNò àìå íéäìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

i"yx£ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÔÈiÁzÂ∑ מים להם ּומזֹון מסּפקֹות «¿«∆»∆«¿»ƒְְִֶַַָָ
שם) "וקימּתּון",.(סוטה והּׁשני "וקּימא". הראׁשֹון ְְְְְִִֵֵַַַַָָָּתרּגּום

וכּיֹוצא  זֹו ּתיבה רּבֹות, לנקבֹות עברית ׁשּלׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָלפי
ּפעלּתם  ּולׁשֹון ּפעלּו לׁשֹון מׁשּמׁשת ּכגֹון:ּבּה, (שמות , ְְְְְְֲֶֶֶַַָָ

מצר ב) איׁש "וּיאמרּו""וּתאמרנה ּכמֹו עבר, לׁשֹון י", ְְְְְִִִַַַָָָֹֹ
ּכמֹו ּדּברּתן, לׁשֹון ּבפיכם", "וּתדּברנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָלזכרים.

וכן"וּתדּברּו" יג)לזכרים. אל (יחזקאל אֹותי "וּתחּללנה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
לזכרים  "וּתחּללּו" ּכמֹו חּללּתן, עבר לׁשֹון .עּמי", ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

i„e‰È˙‡טז  ˙È Ô„ÏBÓ ÔÈÂ‰z „k ¯Ó‡Â«¬««∆¿¿»¿»»¿«»»
d˙È ÔÏË˜z ‡e‰ ¯a Ì‡ ‡¯a˙Ó ÏÚ ÔÈÊÁ˙Â¿∆¿¿»««¿¿»ƒ«ƒ¿¿«»≈

:dpÓi˜˙e ‡È‰ ‡z¯a Ì‡Â¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

Ók‡יז  ‡„·Ú ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁ„e¿ƒ»«»»ƒ√»¿»¿»¬»»¿»
˙È ‡Ói˜Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ Ô‰nÚ ÏÈlÓc¿«ƒƒ¿∆«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»»»

:‡ia¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xEn`M dlrnA Elre zFcNind 'al§©§©§§¨§©£¨¨¨
KEnqA('k wEqR)UrIe 'Fbe midl` ahiIe §¨¨©¥¤¡Ÿ¦§©©©

iYA dIel iYA dPdM iYA miYA mdl̈¤¨¦¨¥§ª¨¨¥§¦¨¨¥
zE`iap iYA zEkln:(:`"i dhFq)fh dxez ©§¨¥§¦¨

(æè.'Bâå ìò ïúéàøe 'Bâå øîàiåKixv ©Ÿ¤§§¦¤©§¨¦
did `le Ff dI`x oipr dfi`l zrcl̈©©§¥¤¦§¨§¦¨§Ÿ¨¨
ixacl mB dnE ,'Fbe oA m` `N` xnFl Fl©¤¨¦¥§©©§¦§¥

l"f EpizFAx(:`i dhFq)xqn oniq Exn`W ©¥¨¤¨§¦¨¨©
dlrnl dipR zA dHnl eipR oA mdl̈¤¥¨¨§©¨©¨¤¨§©§¨
.EN` mipniql Kxvd dOl iYrci `lŸ¨©§¦¨¨ª§©§¦¨¦¥
lr xfB `l dOl Fnrh zrcl Kixv cFr¨¦¨©©©£¨¨Ÿ¨©©
zCnA iM eilr oin`dl oi`e ,lMd©Ÿ§¥§©£¦¨¨¦§¦©
ux`A zix`W mdl mEUl bdp mingx©£¦¨©¨¨¤§¥¦¨¨¤
dWw cFr .`Ed ixfk` WxW FWxW iM¦¨§Ÿ¤©§¨¦¨¤

FxnF`Fz` oYndeilAn e"`e 'qFzA §©£¦¤Ÿ§¤¦§¦
Kxvd dOl cFr .xaCl mcw dUrn©£¤Ÿ¤©¨¨¨¨ª§©

xnFldige `id zA m`edrxRW oeiM ©§¦©¦¨¨¨¥¨¤©§Ÿ
`NW `hiWR mixkGd lr `N` xfB `lŸ¨©¤¨©©§¨¦§¦¨¤Ÿ

.lMd z` xwrl zFcNind EWTai§©§©§©§©£Ÿ¤©Ÿ
ïëàxFciA dlrYW icM mMgzp df rW ¨¥¨¨¤¦§©¥§¥¤©£¤§¨

xW` dX`d z`f in iM ,dvrd̈¥¨¦¦Ÿ¨¦¨£¤
dfl ,dipA bxdl zcNinl Dnvr oinfY©§¦©§¨©§©¤¤©£Ÿ¨¤¨¨¤
df xcqA EbdpzIW odl xn`e mMgzp¦§©¥§¨©¨¤¤¦§©£§¥¤¤
EWiBxi `le xaC mlrdA EUrie§©£§¤§¥¨¨§Ÿ©§¦
rcEIW mcw iM ,KxCd df lr zFclFId©§©¤©¤¤¦Ÿ¤¤¦¨©
E`xi zA m` oA m` `Ed dn clFPd©¨©¦¥¦©¦§
`Ed oA m` mipa`d lr zFcNind©§©§©¨¨§¨¦¦¥
EgiPi `le zn clFp Exn`ie EdEzini§¦§Ÿ§©¥§Ÿ©¦

mlFrl `vIW cr(a"i dhFq)E`xIW `N` ©¤¥¥¨¨¨¤¨¤¦§
oA m` mlFrl `vIW mcw mipa`d lr©¨¨§©¦Ÿ¤¤¥¥¨¨¦¥

oniq l"f Exn` dfl Erci oIPnE ,`Ed¦©¦¨§¨¤¨§¦¨
'qFzA oYnde xn` dfle ,mdl xqn̈©¨¤§¨¤¨©©£¦¤§¤
ozF` dEv dpFW`x devn iM e"`ë¦¦§¨¦¨¦¨¨
`vIW mcw `Ed oA m` zrcl oigadl§©§¦¨©©¦¥Ÿ¤¤¥¥
FzF` oYnde 'Ade ,FlFw oYie mlFrl̈¨§¦¥§©©£¦¤

FxnF`e .FO` ohAn Fz`vAzA m`e §¥¦¤¤¦§§§¦©
`idicM dfA oM mB oEMzp 'Fbe ¦§¦§©¥©¥¨¤§¥

xaCA EWiBxi `l df oipr zErvn`AW¤§¤§¨¦§¨¤Ÿ©§¦©¨¨
minrtNW E`xIWM zFclFId miWPd©¨¦©§§¤¦§¤¦§¨¦
EcWgi `l oinIwzn odizFcle©§¥¤¦§©§¦Ÿ©§§
zFbxFd iM Epigai `l mde zFcNinA©§©§§¥Ÿ©§¦¦§
dESW ilE`e .zFawPd `le mixkGd©§¨¦§Ÿ©§¥§©¤¦¨
Exn`i `N` xkGd EricFi lal odilr£¥¤§©¦©¨¨¤¨Ÿ§
xzQi oM zErvn`AW zn clFp clFPdW¤©¨¨¥¤§¤§¨¥¦¨¥

.miwECwCd lM EaXizp dfaE ,cWgd¤¨¨¨¤¦§©§¨©¦§¦
äpäådf xacA drxR uri dnkg dvr §¦¥¥¨£¨¨¨©©§Ÿ§¨¨¤

`Ede ,ux`dn zFlr ElkEi lal§©§£¥¨¨¤§
EAxzie xkf lM EbxdIW zErvn`A iM¦§¤§¨¤©©§¨¨¨§¦§©
Ec oh azinl ah dX`d ode miWPd©¨¦§¥¨¦¨©§¥©©
miIxvOd mr l`xUi iWp ExAgzie§¦§©§§¥¦§¨¥¦©¦§¦¦
zE`ivn oi` dYrnE mdA EpYgzie§¦§©§¨¤¥©¨¥§¦
mB .cg` mrl EidIWM ux`d on zFlrl©£¦¨¨¤§¤¦§§©¤¨©
aEAxrA zFWFcTd zFWtPd EniBti©§¦©§¨©§§¦§
mlFr cr mW Eidie zF`nHd zFWtPd©§¨©§¥§¦§¨©¨

l"fx Exn`W `vnze .opin xA't x"wie) ©¦¨§¦§¨¤¨§©©
(a"lmdA EidW cr l`xUi El`bp `NW¤Ÿ¦§£¦§¨¥©¤¨¨¤

on mnvr ExnXW mdn '`e mixaC 'c§¨¦§¥¤¤¨§©§¨¦
dlATA Wxtn df lre ,zFixrd('c y"dy) ¨£¨§©¤§Ÿ¨©©¨¨

mr mipYgzn Eid m`e ,'Fbe lErp oB©¨§§¦¨¦§©§¦¦
dnEwY opin xA dzid `l miIxvOd©¦§¦¦Ÿ¨§¨©¦¨§¨

:mdi`pFUlfi dxez §§¥¤
(æé.'Bâå úãléîä ïàøézåzrcl Kixv ©¦¤¨©§©§Ÿ§¨¦¨©©

xnFl ltM dOl.oiIgYe EUr `le ¨¨¨©©§Ÿ¨©§©¤¨
l"fxe(`"i dhFq)zFwRqn EidW Exn` §©©¨¨§¤¨§©§

Eid `l dOl zrcl Kixve .oFfnE min©¦¨§¨¦¨©©¨¨Ÿ¨
ricFIW ilE`e .mcTn oM mdl miUFr¦¨¤¥¦Ÿ¤§©¤¦©
`Ede ,dahddn EwqR `NW aEzMd©¨¤Ÿ¨§¥©£¨¨§
'it` midl`d z` E`xIW d`xId zAq¦©©¦§¨¤¨§¤¨¡Ÿ¦£¦
aihdl oilibx EidW dahdd zripn lr©§¦©©£¨¨¤¨§¦¦§¥¦
'Fbe EUr `NW caNn `le oFfn wERqA§¦¨§Ÿ¦§©¤Ÿ¨§

`N`.oiIgYe ¤¨©§©¤¨
Bàlr mYrC Epzp `l mcTn iM mlFrl§¨¦¦Ÿ¤Ÿ¨§©§¨©

xg`e ,oFfnE min wRql Ff devn¦§¨§©¥©¦¨§©©
micWgp EidIW EWWg drxR mdl dESW¤¦¨¨¤©§Ÿ¨§¤¦§¤§¨¦
,EdEbxd mdW miclFPdn '` zEni m ¦̀¨¥©¨¦¤¥£¨
ElCYWd cWgdn onvr `ivFdl dfl̈¤§¦©§¨¥©£¨¦§©§
Fnvr zzin zEnIW in 'it` zFigdl§©££¦¦¤¨¦©©§
zazA fnx df iM ilE`e .wERQd oFxqgn¥¤§©¦§©¦¤¨©§¥©

midl`d z`zaFg ici z`ivi zFAxl ¤¨¡Ÿ¦§©§¦©§¥©
'dn miIwp zFidl mc` ipA cWg£©§¥¨¨¦§§¦¦¥

FxnF` mrhe .l`xUInExAC xW`Ms"M ¦¦§¨¥§©©§©£¤¦¤
F` .Fl dnFC `le `Ed `l xnFl iEOCd©¦©Ÿ§Ÿ¤
`Ed KxCd on iM zFidl xnFl dvxi¦§¤©¦§¦¦©¤¤
zNgzA mipR lM lr xaC Kln xfbIWM§¤¦§Ÿ¤¤¨¨©¨¨¦¦§¦©
Kln zni`e wfg Kln xaC dxfBd©§¥¨§©¤¤¨¨§¥©¤¤
minId Kx`aE dilr xFar lal zWrFx¤¤§©¨¨¤¨§Ÿ¤©¨¦
ricFd dfle ,zttFx `id dxfBd xg ©̀©©§¥¨¦¤¤§¨¤¦©
zxfB ElHA ElNd zFIpwcSd iM aEzMd©¨¦©¦§¨¦©¨¦§§¥©

FxnF` `Ede ,dxfBl KEnq KlnEUr `le ¤¤¨©§¥¨§§§Ÿ¨
izni`exAC xW`MiM xn`YW FnM §¥¨©©£¤¦¤§¤Ÿ©¦



zenyמב zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k ipy meil inei xeriy

ß zah 'k ipy mei ß

(çé)òecî ïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©´Ÿ¤¨¤½©¬©
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNò£¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

(èé)íéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²
ïäìà àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøáòä úiøönä©¦§¦−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯£¥¤²

:eãìéå úãléîä©«§©¤−¤§¨¨«
i"yx£‰p‰ ˙BÈÁ Èk∑ ּתרּגּום ּכמיּלדֹות. ּבקיאֹות ƒ»≈»ְְְְִִַַ

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו "חּיתא". רבה)מיּלדֹות ושמות הרי (שם ְְְְֲֵֵַַַָָָ
הּׂשדה  לחּיֹות מׁשּולֹות מיּלדֹות.,הן צריכֹות ׁשאינן ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

יטרף", "זאב אריה", "ּגּור – לחּיֹות? מׁשּולֹות ְְְְְְִֵֵֵַַָָוהיכן

ּבֹו, נכּתב ׁשּלא ּומי ׁשלּוחה", "אּילה ׁשֹורֹו", ְְְִִֶַַָָָֹ"ּבכֹור
ּכתיב: ועֹוד אֹותם". ויבר" ּכֹוללן, הּכתּוב (שם הרי ְְְְֲִֵֶַַָָָָ

אּמיט) ."לביאה "מה ְְִִָָ

(ë):ãàî eîöòiå íòä áøiå úãléîì íéäìû áèéiå©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ©¦̄¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ

Ô‰Ïיח  ¯Ó‡Â ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»«¬«¿∆
˙È ÔÈzÓi˜Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÔÈz„·Ú ÔÈ„ ‰Ó»≈¬«¿ƒ»ƒ¿»»»≈¿«∆¿ƒ»

:‡ia¿«»

iLÎ‡יט  ‡Ï È¯‡ ‰Ú¯ÙÏ ‡˙iÁ ‡¯Ó‡Â«¬»»«»»¿«¿…¬≈»ƒ¿«»
‡Ï „Ú Ôep‡ ÔÓÈkÁ È¯‡ ‡˙i„e‰È ‡˙È¯ˆÓƒ¿¿»»¿«»»¬≈¬ƒ»ƒ«»

:Ô„ÈÏÈÂ ‡˙iÁ Ô‰˙ÂÏ ˙lÚ««¿»¿∆«»»ƒƒ»

eÙÈ˜˙eכ  ‡nÚ È‚Òe ‡˙iÁÏ ÈÈ ·ÈËB‡Â¿≈¿»¿«»»¿ƒ«»¿ƒ
:‡„ÁÏ«¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zFcNin Eide mXn E`vIW zrA§¥¤¨§¦¨§¨§©§
EwRq dAxc`e 'Fbe EUr `l zFIxarl̈¦§¦Ÿ¨§§©§©¨¦§
KEnq eixaC ElHaE oFkp oi`l oFfn̈§¥¨¦§§¨¨¨

xErWe ,dxfBlxAC xW`MxErWM ©§¥¨§¦©£¤¦¤§¦
('l f"k ziW`xA)wgvi dNM xW`M §¥¦©£¤¦¨¦§¨

:Kxalgi dxez §¨¥
(çé.'Bâå ïéiçzå 'Bâå òecîzrcl Kixv ©©§©§©¤¨§¨¦¨©©

eilrW EUrW dUrOd `Ed dn©©©£¤¤¨¤¨¨
xnF` `Ed,oziUr rECn`NW m`e ¥©©£¦¤§¦¤Ÿ

zlilW `xTi df miclid z` Ezind¥¦¤©§¨¦¤¦¨¥§¦©
`l rECn xnFl Kixv dide dUrOd©©£¤§¨¨¨¦©©©Ÿ

FxnF` zrcl Kixv cFr .oziUr,oiIgYe £¦¤¨¦¨©©§©§©¤¨
xnF` `Ed miclil oFfOd wERq lr m`e§¦©¦©¨©§¨¦¥
zFcNind o`xiYe FxnF`A EpWxRW FnM§¤¥©§§§©¦¤¨©§©§
dprO dn oEMzp dfl m` 'Fbe oiIgYe 'Fbe§©§©¤¨§¦¨¤¦§©¥©©£¤
od ixde df lr zFcNind oFWlA¦§©§©§©¤©£¥¥
drxR rci `l iM ilE`e .KlOA zFcxFn§©¤¤§©¦Ÿ¨©©§Ÿ
iM miclil oFfn zFwRqn EidW WExtA§¥¤¨§©§¨©§¨¦¦
miIxvOd iptA ok EUri `l mzQd on¦©§¨Ÿ©£¥¦§¥©¦§¦¦
oixFhlC mdA cWgl oi` l`xUi ipale§¦§¥¦§¨¥¥©£Ÿ¨¤¦§¦

l"f mxnF`M(a"lt x"wie)dl`We wEqRA §§¨©¨§¨£¨
mdipiA did miWcg a"i iM 'Fbe dX ¦̀¨§¦¢¨¦¨¨¥¥¤
`N` ,mlFrn mc` dNB `le df xaC̈¨¤§Ÿ¦¨¨¨¥¨¤¨
zFcNind EidW Fl eciBd miIxvOdW¤©¦§¦¦¦¦¤¨©§©§
,zFig miWPd zial oFfnE min zFwRqn§©§©¦¨§¥©¨¦¨
xiMdl mipkXd miiFBd oilFki df xace§¨¨¤§¦©¦©§¥¦§©¦
ixaC DOr zcNind qipkYWM xaCA©¨¨§¤©§¦©§©¤¤¦¨¦§¥
zFigd miWPd iM oM mB Ercie wERq¦§¨§©¥¦©¨¦¤¨
drxR xn` dfl ,mixkf mdipA Eid̈§¥¤§¨¦¨¤¨©©§Ÿ

dGd xaCd z` oziUr rECnwERq 'iR ©©£¦¤¤©¨¨©¤¥¦
ode ,dlbPd dUrn `EdW oFfnE min©¦¨¤©£¤©¦§¤§¥
iziid miclid miIgn Eid `l m` zn ¡̀¤¦Ÿ¨§©¦©§¨¦¨¦¦
`l` miwRqn mY` zFpAl iM dlFY¤¦©¨©¤§©§¦¤¨
miclid mFwnl `Ed wERQdW oeiM¥¨¤©¦¦§©§¨¦
iM zF`d Ll df miIgA mPd miclide§©§¨¦¦¨©©¦¤§¨¦
FxnF` `Ede ,miwRqn mY` mdl̈¤©¤§©§¦§§

,miclid z` oiIgYeoEIrn `N` df oi`e ©§©¤¨¤©§¨¦§¥¤¤¨¥¦
Fpi` xExaA Fl rEcId iM ,xMfPM ilkU¦§¦©¦§©¦©¨©§¥¥
zial wERQd dUrn `N ¤̀¨©£¥©¦§¥

:zFclFIdhi dxez ©§
(èé.'Bâå íéLpë àì ékzrcl Kixv ¦Ÿ©¨¦§¨¦¨©©

`le ,oFWl KM lM Kix`d dOl̈¨¤¡¦¨¨¨§Ÿ
zFIxard zFIxvOk `l xnFl wiRqd¦§¦©Ÿ©¦§¦¨¦§¦
Kixv cFr .zFIxvOk `l zFIxard F`¨¦§¦Ÿ©¦§¦¨¦

rO dn zrclwERq lr mditA dp ¨©©©©£¤§¦¤©¦
.mzaEWY drxR lAw iM ip`Fxe ,oFfOd©¨§©¦¦¦¥©§Ÿ§¨¨

FxnF` dWw cFrEclieKixv didW ¨¤§§¨¨¤¨¨¨¦
.zFclFi xnFl©§

ïëà`NW EdEaiWdW `Ed aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨¤¥¦¤Ÿ
zFcgindn zFIxarl xErW gTi¦©¦¨¦§¦¥©§ª¨
lMn zFnkg oNM iM zFIxvOAW¤©¦§¦¦ª¨£¨¦¨

FxnF` `Ede ,zFIxvOddPd zFig iM ©¦§¦§§¦¨¥¨
.zcNin oikixv mpi` F` Ffl Ff zFcNinE§©§¨¥¨§¦¦§©¤¤
l`xUi ipA lW miWPd iM EfnxW ilE`e§©¤¨§¦©¨¦¤§¥¦§¨¥
'`d dlMUddA zFIcEOl 'a mdA Eid̈¨¤¦¦§©©§¨¨¨
dYr odW 'Ade ,zFIxar mxTrn mzFid¡¨§¦¨¨¦§¦§©¤¥©¨
ipin 'a EnMgzp df zErvn`aE zFIxvn¦§¦§¤§¨¤¦§©§¦¥
`l iM aEzMd xErW `Ed dfe ,dlMUd©§¨¨§¤¦©¨¦Ÿ

mdW EN` md `vnPA zFlibxd miWPk©¨¦¨§¦©¦§¨¥¥¤¥
didY `l dfaE ,zFIxar zFIxvn¦§¦¦§¦¨¤Ÿ¦§¤
`le zFIxarn `l dxizQd zgkFd¨©©§¦¨Ÿ¥¦§¦§Ÿ
zFbxCd 'a mdA Wi EN` iM zFIxvOn¦¦§¦¦¥¥¨¤©§¨

FxnF`e .oademxhAaiWdl EpEMzp 'Fbe §¨¥§§§¤¤§¦§©§§¨¦
zFcNin md Eidi `l dOle xn`i m ¦̀Ÿ©§¨¨Ÿ¦§¥§©§
zFPnn mdW cvl ogxM lrA mzF`¨§©¨§¨§©¤¥§ª
Ep` iM 'iR 'Fbe mxhA Exn`e KlOdn¥©¤¤§¨§§¤¤§¥¦¨
onf riBIW mcw mlv` `Fal oinMgzn¦§©§¦¨¤§¨Ÿ¤¤©¦©§©
s`e mzF` cilil mpFAWg itM dcNd©¥¨§¦¤§¨¥¦¨§©
xaMW mzF` mi`vFn Ep` ok iR lr©¦¥¨§¦¨¤§¨
zFnMgzn Eid zFclFId iM Eclï¨¦©§¨¦§©§
EWiBxd iM mzcl onf mdl wigxdl§©§¦¨¤§©¥¨¨¦¦§¦
.zFig zazA llkp df lke ,xaCA©¨¨§¨¤¦§¨§¥©¨
Dnvrn Dl dgxR Ff dgpd itM dYrnE¥©¨§¦£¨¨¨§¨¨¥©§¨
oFfnE min mciA E`iaIW mbd dcWgd©£¨¨£©¤¨¦§¨¨©¦¨
mi`A mde Ecli `l oicrW maWgl did̈¨§¨§¨¤£©¦Ÿ¨§§¥¨¦
z`xFdn EUrIX dn lke mzF` cNil§©¥¨§¨©¤©£¥¨©
oiUFr obdke dxEXM dAxc` mdl dAg¦¨¨¤©§©¨©¨§¨Ÿ¤¦
zFclFId lW zFaaNd EaxwzIW icM§¥¤¦§¨§©§¨¤©§
zFIpgvxM mdipirA micWgp Eidi `le§Ÿ¦§¤§¨¦§¥¥¤§©§¨¦
zindl KlOd zxfB mIwl mFwn E`vnie§¦§§¨§©¥§¥©©¤¤§¨¦
oaWgl oi`ian EidW xg`e ,mipAd©¨¦§©©¤¨§¦¦§¨§¨
iM mi`vFn Eide xMfPM Ecli `l oicrW¤£©¦Ÿ¨¨©¦§©§¨§¦¦
aiWdl xqEOdn Fpi` Ecli xaM§¨¨§¥¥©¨§¨¦
cWge zpElY dOY dtq dfaE ,`aEOd©¨¨¤¨¨©¨§©©£©
likx iklFd ixaC EwcSW mbd drxR©§Ÿ£©¤¨§¦§¥§¥¨¦

:oFfn EwRq zFcNindW Exn`Wk dxez ¤¨§¤©§©§¦§¨
(ë.'Bâå áøiå 'Bâå áèéiåzrcl Kixv ©¥¤§©¦¤§¨¦¨©©



מג zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k ipy meil inei xeriy
i"yx£·ËÈiÂ∑ׁשּיסֹודּה ּבתיבה חּלּוק וזה להן, הטיב «≈∆ְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

ּבאה  ּכׁשהיא ּבראׁשּה, יּו"ד ו"ו לּה ונתן אֹותּיֹות, ְְְִִֶַָָָָָָֹב'
ׁשהּוא  ּבציר"י הּיּו"ד נקּוד הּוא ויפעיל, ּבלׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָלדּבר
"וּייטב  ּכגֹון: קטן), ּפּתח ׁשהּוא ּבסגֹול (אֹו קטן ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָקמץ

יהּודה" ּבבת "וּירב למיּלדֹות", ב)אלהים הרּבה (איכה – ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָֹ
הּׁשארית" את "וּיגל וכן: לו)ּתאנּיה. ב הימים (דברי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

זנב"דנבּוזר  אל זנב "וּיפן הּׁשארית. את הגלה אדן, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
טו) הפעיל (שופטים לׁשֹון אּלּו ּכל לזֹו, זֹו הּזנבֹות הפנה –ְְְְִִִֵַָָָָ

וּיפעל  ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא אחרים. נקּוד את הּוא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ּכגֹון: ּבחיר"ק, י)הּיּו"ד לׁשֹון (ויקרא – ּבעיניו" "וּייטב ְְְְִִִֵַַַָ

"וּיגל  העם. נתרּבה – העם" "וּירב וכן: ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּוטב,
לכאן  ּפנה – וכה" ּכה "וּיפן יהּודה, הגלה - ְְְְִֶַָָָָָָָָֹֹיהּודה"

וּיצא  וּירד, וּיׁשב, ,וּיל ּתׁשיבני: ואל לפי ּולכאן. , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ירד, ּבהן: יסֹוד הּיּו"ד ׁשהרי אּלּו, ׁשל מּגזרתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאינן

ּבֹו ׁשליׁשית אֹות יּו"ד – יל יׁשב, ËÈiÂ·.יצא, ְִִַַָָָָ«≈∆
˙„lÈÓÏ ÌÈ‰Ï‡∑?הּטֹובה .מהּו ¡…ƒ«¿«¿…ַַָ

(àë)íäì Nòiå íéäìûä-úà úãléîä eàøé-ék éäéå©§¦¾¦¨«§¬©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−
:íézä¦«

i"yx£ÌÈza Ì‰Ï NÚiÂ∑ ּומלכּות ּולוּיה ּכהּנה ּבּתי «««»∆»ƒְְְִֵַָָָֻ
"וּיבן  ּבּתים: הּמל",ׁשּקרּויין ּבית ואת ה' ּבית את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

ּכדאיתא  מּמרים, ּומלכּות מּיֹוכבד, ּולוּיה ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָֻּכהּנה
סֹוטה  .(שם)ּבמּסכת ְֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `k zegiy ihewl)

מּיֹוכבד ּולוּיה כא)ּכהּנה א, מאהרן (רש"י "ּכהּנה מפרט אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻֻ
הּדברים: ּבפרּוׁש מסּפק ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש מּמׁשה". ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּולוּיה
אף  ׁשּמא אֹו למׁשה, ּולוּיה לאהרן ּכהּנה ׁשּנּתנה הּכּונה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻהאם

ּברׁש"י  הּדעֹות ּבׁשּתי ּתלּוי זה וספק למׁשה. נּתנה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּכהּנה
יד)להּלן הּכהּונה.(ד, מּמּנּו ׁשּנּטלה ּבכ נענׁש מׁשה האם ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(áë)ãBliä ïaä-ìk øîàì Bnò-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À
ô :ïeiçz úaä-ìëå eäëéìLz äøàéä©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−§©«

i"yx£BnÚ ÏÎÏ∑ ּגזר עליהם מׁשה,.אף ׁשּנֹולד יֹום ¿»«ֲֵֶֶֶַַַָֹ
אנּו ואין המֹוׁשיע, נֹולד הּיֹום אצטגניניו: לֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָָאמרּו
ׁשּסֹופֹו אנּו ורֹואין מּיׂשראל, אם מּמצרים אם ְְְְִִִִִִִִִֵֶַָָיֹודעים

הּמצרּיים, על אף הּיֹום אֹותֹו ּגזר לפיכ ּבמים. ְְְְִִִִִִַַַַַַָָללקֹות
לעברים, הּיּלֹוד נאמר ולא הּיּלֹוד", הּבן "ּכל ְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

מריבה  מי על ללקֹות ׁשּסֹופֹו יֹודעים היּו לא .והם ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

ÚÂ·„כא  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁc „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»«»»ƒ√»¿»«¬«
:ÔÈza ÔB‰Ï¿»ƒ

a¯‡כב  Ïk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÏÎÏ ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«≈¿≈»»¿»
‡z¯a ÏÎÂ dpÓ¯z ‡¯‰a È‡„e‰ÈÏ „ÈÏÈ˙È„¿ƒ¿¿ƒƒ»≈¿«¬»ƒ¿À≈¿»¿«»

:ÔeÓi˜z¿«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mEWxd `EdW ilE`e ,dahdd `Ed dn©©£¨¨§©¤¨¨
oM m` dWwe .miYA mdl UrIe KEnqA§¨©©©¨¤¨¦§¨¤¦¥

FxnF`A wiqtn did `l.mrd axIe Ÿ¨¨©§¦§§©¦¤¨¨
xaC aEzMd EpxFOW d`xpe§¦§¤¤¥©¨¨¨
dn itl ,l`xUi ipA EAx FzErvn`AW¤§¤§¨©§¥¦§¨¥§¦©
min odl zFwRqn EidW Epl mcTX¤¨©¨¤¨§©§¨¤©¦

xn` dfl oFfnEzcNinl midl` ahiIe ¨¨¤¨©©¥¤¡Ÿ¦©§©§Ÿ
did FzErvn`aE aEh ax mdl ozp 'iR¥¨©¨¤Ÿ§¤§¨¨¨

dfaE oFfn wRql zlki odlmrd axIe ¨¤§Ÿ¤§©¥¨¨¤©¦¤¨¨
miAxl wRql mdl didi `l df zlEfe§©¤Ÿ¦§¤¨¤§©¥¨©¦
mxkU 'd xiMfd KM xg`e ,dbltdA§©§¨¨§©©¨¦§¦§¨¨

.miYA mdl dUrW aFHd©¤¨¨¨¤¨¦
ãBòmz`xi 'd zF`xA iM fnxi¦§Ÿ¦¦§¦§¨¨

zFUr mcil oinfd midl`dn¥¨¡Ÿ¦¦§¦§¨¨£
`Ede ,mxkU zFAxdl uw oi`l zFevn¦§§¥¥§©§§¨¨§

FxnF`ahiIedaFHd `Ed dnE 'FbeaxIe §©¥¤§©©¨©¦¤
mrdEaWgi mNM iM mzEkf lCbi dfAW ¨¨¤¨¤¦§©§¨¦ª¨¥¨§

df mrhl iM ilE`e ,mEbxd `NWM mdl̈¤§¤Ÿ£¨§©¦§©©¤
mNWA iM l`xUiA oxd`e dWn Ekf̈¤§©£Ÿ§¦§¨¥¦§¤¨

mWtp Epzp mixnE cakFi iM cvl mikFf¦§©¦¤¤¦§¨¨§©§¨
EpGW mdl cFre Kln iR Exare Epilr̈¥§¨§¦¤¤§¨¤¤¨
`Ed eilr EaWgi dfl mdNXn EqpxtE¦§§¦¤¨¤¨¤©§§¨¨
KlkE .EpriWFn `Ed EpMln `Ed Epia`̈¦©§¥¦¥§¨
itpr Ep`W cvl iM df Kxcl oM mB©¥§¤¤¤¦§©¤¨©§¥

aizkC dWn lW FznWp(b"q 'irWi)dWn ¦§¨¤¤¦§¦§©§¨¤
EpcrA obdl EpNr cakFi dlaq dfl FOr©¨¤¨§¨¤¤ª¥§¨¥©£¥
miclFId hRWnM oFfnE min wRqlE§©¥©¦¨§¦§©©§¦

miWxtnd ixaclE ,mdipal(i"Wx) ¦§¥¤§¦§¥©§¨§¦©¦

xnFl Wi miYAd zIUr `id dahddW¤©£¨¨¦£¦©©¨¦¥©
FxnF`A wiqtdW mrh iMmrd axIe ¦©©¤¦§¦§§©¦¤¨¨

iYaE dPdM iYal mFwn oi` df zlEGW¤©¤¥¨§¨¥§ª¨¨¥
,odke Kln oi` mr oi` m` iM zEkln©§¦¦¥©¥¤¤§Ÿ¥
mdl dUr KM xg`e mrd 'd miCwd dfl̈¤¦§¦¨¨§©©¨¨¨¨¤

:'Fbe miYA`k dxez ¨¦§
(áë.'Bâå Bnò ìëì 'Bâå åöéådn itl ©§©§§¨©§§¦©

xAC dNgYn iM EpazMX¤¨©§¦¦§¦¨¦¥
cFqA xaCd didIW zFcNinlErci `le ©§©§¤¦§¤©¨¨§§Ÿ¥§

dUr FciA dzlr `NWM ,l`xUi zFpA§¦§¨¥§¤Ÿ¨§¨§¨¨¨

lr FOr lkl dEve mEqxtA xaCd©¨¨§¦§§¦¨§¨©©
cvl mdn hlnp oi` iM aWg iM xaCd©¨¨¦¨©¦¥¦§¨¥¤§©
Engxi `NW mixkpe miAx mzFid¡¨©¦§¨§¦¤Ÿ§©£
d`xW cvl ilE` cFr ,mdilr£¥¤©§©¤¨¨
l`xUi lW oriWFn iM zEpipbhv`Ä¦§©§¦¦¦¨¤¦§¨¥

minA zFwll cizre clFp(.`"w oixcdpq) ©§¨¦¦§§©¦©§¤§¦

Wi` lM dPnE dwfg dxfB xfB dfl̈¤¨©§¥¨£¨¨¦¨¨¦
,mcIn hlnp oi` dfaE xaCd lr ixvn¦§¦©©¨¨¨¤¥¦§¨¦¨¨

FxnF`exn`lmd miIxvOdW `l 'iR §§¥Ÿ¥Ÿ¤©¦§¦¦¥
ipal Exn`IW `N` EdEkilWi mnvr©§¨©§¦¤¨¤Ÿ§¦§¥
mrHde ,eipA KilWi cg` lMW l`xUi¦§¨¥¤¨¤¨©§¦¨¨§©©©
dn cvl dzid dxfBdW Epxn`X dnN§©¤¨©§¤©§¥¨¨§¨§©©
E`xi mzQd on 'Eke eipipbhv` E`xX¤¨¦§©§¦¨§¦©§¨¦§
,l`xUi i"r `EdW FA dwNW KxCd©¤¤¤¨¨¤¦§¨¥
FzF` EkilWi md l`xUi ipAW xfB dfl̈¤¨©¤§¥¦§¨¥¥©§¦
`id cakFIW did oMW FnkE ,dxF`id©§¨§¤¥¨¨¤¤¤¦

.xF`iA dWn z` dkilWd¦§¦¨¤¤©§
äöøé Bàxn`lokW lkl EEvi mdW ¦§¤¥Ÿ¤¥§©§¨¨¥

Ekxhvi `le xaCd lr FzpkW lr©§ª¨©©¨¨§Ÿ¦§¨§



zenyמד zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 111 'nr `"g y"ewl t"r)

zipgExd xF`Id zxfB§¥©©§¨¨¦

ּתחּיּון: וכל־הּבת ּתׁשליכהּו היארה הּיּלֹוד (א,ּכל־הּבן ְְְְִִֵַַַַַַַָָָֹֻ
לפי כב) הּבנֹות. על ולא הּבנים, על רק היתה ּפרעה ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָֹֹּגזרת

ּבפסּוק  ּתחּיּון" הּבת "וכל ּכֹותבת הּתֹורה מּדּוע מּובן: אינֹו ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָזה
ּתחּיּון" הּבת ׁש"וכל מׁשמע מּכ והרי הּגזרה, על ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּמדּבר

מהּגזרה! חלק ּגם ְֵֵֵֶַַָהּוא
לחּנ היא הּבנֹות ׁשל ּב"ּתחּיּון" ּפרעה ׁשל ּכּונתֹו ּבזה: ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּבאּור
את  להמית ּובכ הּמצרים, ׁשל החּיים ארח לפי חּייהן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאת

נכללה  ׁשהיא עד חמּורה, ּכה ּגזרה זֹו היתה לכן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹנׁשמתן.
מסּימת  ּבמּדה ּבפעל. הּמות – הּבנים ּגזרת עם יחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻּבּפסּוק

ּגׁשמית"! מּמיתה יֹותר רּוחנית מיתה ְִִִִִֵַָָָָָ"קׁשה
הּנילּוס  לּיאֹור. הּיּלֹודים הׁשלכת ּבגזרת מרּמזת ּגם זֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻּגזרה
א. ּכדי: ּבֹו הׁשּתּמׁשּו והם עבֹודה־זרה, הּמצרים עבּור ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשּמׁש
נׁשמתם  המתת ב. (הּבנים). יׂשראל ּבני ׁשל ּגּופם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהמתת

הרּוחנית. מצרים ּגלּות – ְִִִַַָָָָ(הּבנֹות)

á(à):éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«
i"yx£ÈÂÏ ˙a ˙‡ ÁwiÂ∑ ּגזרת מּפני מּמּנה היה ּפרּוׁש «ƒ«∆«≈ƒְְִִֵֵֶַָָָָ

(וחז  ּבעצת ּפרעה, ׁשהל ,"וּיל" וזהּו ּולקחּה. ר ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
אם  ּפרעה: מּׁשל קׁשה ּגזרת לֹו: ׁשאמרה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹּבּתֹו,
הּנקבֹות. על ּכן ּגם ואּתה הּזכרים, על ּגזר ְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָֹּפרעה

והחזירּה, יׁשן) לּקּוחין ּברׁש"י ּבּה ואף ועׂשה ׁשנּיים. ְְְְְֱִִִִִִֶַַָָָָָָ

להיֹות  נהפכה ׁשנה נערה,היא ּוׁשלׁשים מאה ּובת ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּומאתים  החֹומֹות, ּבין למצרים ּבבֹואּה ׁשּנֹולדה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיתה,
ּבן  מׁשה היה ּוכׁשּיצאּו, ׁשם, נׁשּתהּו ׁשנים ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹועׂשר
ּבת  היתה מּמּנּו ּכׁשּנתעּברה אםּֿכן, ׁשנה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשמֹונים

לוי  ּבת אֹותּה וקֹורא ּוׁשלׁשים, .מאה ְְִִֵֵֵַָָֹ

(á)àeä áBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´½
ìL eäðtözå:íéçøé äL ©¦§§¥−§¨¬§¨¦«

i"yx£‡e‰ ·BË Èk∑ הּבית נתמּלא שם)אֹורהּכּלֹוּכׁשּנֹולד, .(סוטה ƒְְִִֵֶַַַַָֻ

(â)àîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä ãBò äìëé-àìå§Ÿ¨«§¨´»©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤
íNzå ãìiä-úà da íNzå úôfáe øîçá äøîçzå©©§§¨¬©«¥−̈©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤

:øàéä úôN-ìò óeqa©−©§©¬©§«Ÿ
i"yx£BÈÙv‰ „BÚ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑ הּמצרּיים לּה ׁשּמנּו ¿…»¿»«¿ƒְִִִֶַָָ

ויֹום  חדׁשים לׁשּׁשה ילדּתּו והיא ׁשהחזירּה. ְְְְֱֳִִִִִֶֶַָָָָמּיֹום
למקּטעין  יֹולדת לׁשבעה ׁשהּיֹולדת ּבדקּואחד, והם , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻ

ּתׁשעה  לסֹוף מׁשנה,∑Ób‡.אחריה ּבלׁשֹון ּגמי ְְֲִֶַָָ…∆ְְִִִֶָ

ÈÂÏ:א  ˙a ˙È ·ÈÒe ÈÂÏ ˙È·cÓ ‡¯·b ÏÊ‡Â«¬««¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»«≈ƒ

‡¯Èב  d˙È ˙ÊÁÂ ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‡˙z‡ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«»«¬«»≈¬≈
:ÔÈÁ¯È ‡˙Ïz dz¯ÓË‡Â ‡e‰ ·Ë«¿«¿«¿≈¿»»«¿ƒ

dÏג  ˙·ÈÒe d˙e¯ÓË‡Ï „BÚ ˙ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿«¿»≈¿≈«≈
‡zÙÊ·e ‡¯ÓÁa d˙tÁÂ ‡ÓB‚„ ‡˙e·z≈»¿∆¿«»«¿≈»»¿ƒ¿»
ÏÚ ‡¯ÚÈa d˙ÈeLÂ ‡È·¯ ˙È da ˙‡ÈeLÂ¿«ƒ««»«¿»¿«ƒ«¿«¬»«

:‡¯‰ ÛÈk≈«¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Exn`W EpizFAxn Wie .mrd lMdhFq) ¨¨¨§¥¥©¥¤¨§¨

(.a"iKxC dfe ,xfB miIxvOd lr mBW¤©©©¦§¦¦¨©§¤¤¤
drxtl Exn` xW` cg` mFiAW WxC§©¤§¤¨£¤¨§§©§Ÿ
lM lr xfB mFi FzF` 'Fbe mFIA FA iM¦©§¨©©¨
mixaCd oi` aEzMd hWR la` .FOr©£¨§©©¨¥©§¨¦
Ff dxfB iM l`xUiA `N` mixEn £̀¦¤¨§¦§¨¥¦§¥¨
dpzp cakFi iM di`xde dzid zEcinzA¦§¦¨§¨§¨§¨¨¦¤¤¨§¨
migxi 'b xg` xF`iA dWn¤©§©©§¨¦
`l EN`e ,dcNd mFi E`x mipipbhv`de§¨¦§©§¦¦¨©¥¨§¦Ÿ
xMde dWn zcl mFi `N` dxfBd dzid̈§¨©§¥¨¤¨¥©¤§ª©
`N` ,cFr xfbl mFwO dn `Edd mFId©©©¨¦§Ÿ¤¨
dzid cFNId oAd lM lr Ff dxfBW i`Ce©©¤§¥¨©¨©¥©¦¨§¨

FxnF` gxkdaE zEcinzAFOr lkl`Ed ¦§¦§¤§¥©§§¨©
dWxCde l`xUi ipA lr mEvl§©¨©§¥¦§¨¥§©§¨¨

:WxCY` dxez ¦¨¥

(á.'Bâå eäðtözå àeä áBè ékKixv ¦©¦§§¥§¨¦
dn zrcldz`xW zEIaFHd `id ¨©©©¦©¦¤¨£¨

l"fxe .FA(.ai dhFq)lEdn clFp Exn` §©©¨¨§©¨
cFr .WxC KxC dfe .dxF` ziAd `lOYe©¦¨¥©©¦¨§¤¤¤§¨
`xYe mr EdpRvYe xWw zrcl Kixv̈¦¨©©¤¤©¦§§¥¦©¥¤
aFh did `l m` ike 'Fbe aFh iM FzŸ̀¦§§¦¦Ÿ¨¨
FzF` oRvl DphA ixR lr lngY `lŸ©§Ÿ©§¦¦§¨¦§Ÿ

.minC iWp`n¥©§¥¨¦
ïëàxn`X dOO iM `Ed aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨¦¦©¤¨©

dlki `le 'Fbe EdpRvYe aEzMd©¨©¦§§¥§§Ÿ¨§¨
l"f Exn` 'Fbe cFr(mW)Dl Epn iM §¨§¨¦¨¨

oA EYcli `ide DpFixd zrn miIxvOd©¦§¦¦¥¥¤§¨§¦¨§©¤
zclFId dPde ,cg` mFie miWcg dXW¦¨¢¨¦§¤¨§¦¥©¤¤
zclFIde mIwzn Fpi`W `hiWR dXWl§¦¨§¦¨¤¥¦§©¥§©¤¤
zwCwcn dX`d oi` dPde ,mIwzn 'fl§¦§©¥§¦¥¥¨¦¨§©§¤¤

ltp zwfgA EYclIWkE cg` mFi xRqnA§¦§©¤¨§¤¨§©§¤§©¥¤
'iR aFh Edz`x iM aEzMd ricFde EYclï§©§¦©©¨¦¨©§¥
ltp lW mipniq FA oi`W wfge `ixÄ¦§¨¨¤¥¦¨¦¤¥¤
Dnvr dpMqe FliaWA dgxh dfle§¨¤¨§¨¦§¦§¦§¨©§¨
miYAd miwcFA EidW miIxvOdn¥©¦§¦¦¤¨§¦©¨¦

l"f mxnF`M miPhwA(mW)FxnF` `Ede ¦§©¦§§¨¨§§
`xYe'Fbe.EdpRvYeWxCY l"fx zWxcE ©¥¤§©¦§§¥§¨©©©¦¨¥

df oFWl gwNX dOnaFh iMxn` `le ¦©¤¨©¨¤¦§Ÿ¨©
`Ed aFh EWxCW l"fx zpEke .xg` oFWl̈©¥§©¨©©©¤¨§
xg` mFwnA mYrC ENB xaM ,lEdn̈§¨¦©§¨§¨©¥

(:g"l oixcdpq)`hgW mcw oFW`xd mc` iM ©§¤§¦¦¨¨¨¦Ÿ¤¤¨¨
dUrW rxd dUrOaE hlgn aFh did̈¨ª§¨©©£¤¨©¤¨¨
xn`WM dfle ,rxd zpigAn dlxr KWn̈©¨§¨¦§¦©¨©§¨¤§¤¨©
iM rAv`A d`xn df ixd aFh iM aEzMd©¨¦£¥¤©§¤§¤§©¦

:dlxrd `idW rx xMdn llWnb dxez ª§¨¥¤¥©¤¦¨¨§¨



מה zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k ipy meil inei xeriy
ּובפני  ר ּבפני ועֹומד הּוא ר ודבר יונק"ו, ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָּובלע"ז

Ùf·e˙.קׁשה  ¯ÓÁ·∑ מּבפנים וטיט מּבחּוץ ,זפת ֶָ«≈»«»∆ְְִִִִִֶֶַ
צּדיק  אֹותֹו יריח ׁשּלא זפת ּכדי ׁשל רע ÌNzÂ.ריח ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ«»∆

Ûeqa∑:לֹו ודֹומה ּבלע"ז, רושי"ל אגם, לׁשֹון הּוא «ְְְֲֶַַַ
יט) קמלּו(ישעיה וסּוף .""קנה ֵֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zeny zyxt fh jxk zegiy ihewl)

על־ידי  מׁשה את להּציל רצתה לא יֹוכבד מסּביר: ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהרֹוגצ'ֹובי
לּנילּוס", עֹובדים היּו ׁש"הם מּפני ּבּיאֹור, הּתיבה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהנחת
אפילּו ּבעבֹודה־זרה להׁשּתּמׁש ׁשאסּור להלכה, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבהתאם

על ּבּסּוף "וּתׂשם ולכן הּצלה, ׂשפתלצֹורא הּיאֹור". ְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָ
היא  והּכּונה הּיאֹור", על לרחֹוץ ּפרעה ּבת "וּתרד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹּכאׁשר
את  ּבכ ּבּטלה היא אביה", ּבית מּגּלּולי לרחֹוץ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ"ׁשּירדה

הּיאֹור". ּבתֹו הּתיבה ּבאתה "וׁשּוב ְְְֲֵַַָָָָָָָהעבֹודה־זרה
ׁשּיהיּו ּכדי ּבּיאֹור, אֹותֹו הׁשליכּו "ולּמה נאמר: ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמדרׁש
אחריו" יחּפׂשּו ולא לּמים הּוׁשל ׁשּכבר האסטרֹולֹוגין ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹחֹוׁשבין
נקּבעה  ּתׁשליכּוהּו" הּיאֹורה הּיּלֹוד הּבן "ּכל על הּגזרה -ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ
ּבּמים  - יׂשראל ׁשל ׁש"מֹוׁשיען ראּו ׁשהאסטרֹולֹוגים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּפני
ו"ּכיון  לּיאֹור מׁשה את יֹוכבד "הׁשליכה" לפיכ נידֹון", ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹהּוא
ּבּמים  מֹוׁשיען מּוׁשל ּכבר אמרּו לּמים, מׁשה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּוׁשל
על־ידי־ּכ - הּגזרה" ּבּטלּו מּיד אחריו") יחּפׂשּו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ("ולא

ּתׁשליכּוהּו". הּיאֹורה הּיּלֹוד הּבן "ּכל על הּגזרה ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָהתּבּטלה
ׁשּׁשני  ּומּובן, לחלּוטין, מדּויקים ּבּתֹורה הענינים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּכל
(א) - לּיאֹור מׁשה ל"הׁשלכת" ּבקׁשר ׁשּנגרמּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹה"ּביטּולים"
הּבן..." "ּכל ּגזרת ּביטּול (ב) ׁשּבּנילּוס, העבֹודה־הּזרה ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּביטּול
ׁשל  מֹוׁשיען - למׁשה קׁשּורים ּוׁשניהם לזה, זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹקׁשּורים

ְִֵָיׂשראל.
מ  אינּה ׁשהּתֹורה ּגזרת ...מּכ על הּכללי ּבּסּפּור סּתּפקת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּוא ּבן "אם את והמיּתןּפרעה ּגם מפרטת אּלא אֹותֹו", ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
" הּגזרה ּביצּוע ּתׁשליכּוהּואֹופן זה הּיאֹורה ׁשאין מּובן, ," ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לּגזרה. הּסּבה את הּמסּביר ּפרט אֹו ּפרעה ּבגזרת ּפרט ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹסתם
ענין זהּו מתּבּטאת עקריאּלא ּובכ מצרים, ּבגלּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

מצרים. ּגלּות ׁשל הּכללית ְְְִִִֶַַַַָָָהּמׁשמעּות
" היא ּפרעה ּגזרת ׁשל ּתכליתּה הּוא: לכ היאֹורה ההסּבר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ההׁשלכה - מצרים.לּנילּוסּתׁשליכּוהּו" ׁשל לעבֹודה־הּזרה - ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָ
ּבתֹו ו"יּוטּבעּו" "יּוׁשלכּו" ׁשּיׂשראל רצה ּפרעה ְְְְְְְְְִֵֶַַָָָֹּכלֹומר,

מצרים. ׁשל ְֲִִֶַַָָָָהעבֹודה־הּזרה
ּפרנסתם: מקֹור היה ׁשהּוא מּפני לּנילּוס עבדּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּמצרים
וכּדֹומה  והּתבּואה והּצמיחה ּגׁשּומה, ארץ אינּה מצרים ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכּידּוע,

הּׂשדֹות. את ּו"מׁשקה" ה"עֹולה" ּבּנילּוס ְְִִֶֶֶַַַַָּתלּויים
מצרים  ׁשּפרנסת הּמּוטעית, לּמחׁשבה מקֹום נֹותנת זֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעּובדה

הּנילּוס  מאת אּלא הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא מאת ּבאה ִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאינּנה
ּכלּפי  עיניהם ּתֹולין "הּכל אז ּבּגׁשמים, ּכׁשּתלּויים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ[ׁשהרי
זֹו ּתלּות א ּבּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא. ׁשּתלּויים וחׁשים ְְְְִִֶַַַָָָָמעלה,
"עֹולה  הּנילּוס ּכאׁשר ניּכרת אינּנה ֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא

ְֶַּומשקה"],
מצרים. ׁשל לעבֹודה־הּזרה הּנילּוס הפ ּפׁשּוט, ּבאֹופן ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָלפיכ
יהּודים  ּגם - ּתׁשליכּוהּו" "הּיאֹורה ּפרעה ּגזרת היתה ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹֹוזאת

וחּוקיו. הּטבע למגּבלֹות מּתחת אל חס־וחלילה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָיּוׁשלכּו,

(ã):Bì äNòi-äî äòãì ÷çøî Búçà ávúzå©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«

(ä)äéúøòðå øàéä-ìò õçøì äòøt-úa ãøzå©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨
óeqä CBúa äázä-úà àøzå øàéä ãé-ìò úëìä«Ÿ§−Ÿ©©´©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´©½

:äçwzå dúîà-úà çìLzå©¦§©¬¤£¨−̈©¦¨¤«¨
i"yx£¯‡È‰ ÏÚ ıÁ¯Ï∑ וּתרד" ּופרׁשהּו: הּמקרא סרס ƒ¿…««¿…ְְִֵֵֵֵַַָָָ

ּבֹו" לרחץ היאר, על ּפרעה ‰È‡¯.ּבת „È ÏÚ∑ אצל ְְְִַַַַֹֹֹ«««¿…ֵֶ
ּכמֹו: יד)היאר, ב ידי",(שמואל על יֹואב חלקת "ראּו ְְְְִֶַַַָָֹ

לֹו. סמּוכה האדם ׁשּיד מּמׁש "יד" לׁשֹון ְְְֶַַָָָָָָוהּוא
ּדרׁשּו: שם)ורּבֹותינּו ּכמֹו:(סוטה מיתה, לׁשֹון 'הֹולכֹות', ְְְְְִֵַָָ

כה) למּות,(בראשית הֹולכֹות למּות", הֹול אנכי ְִִֵֵָָָֹ"הּנה

לכּתב ׁשּמחּולפי  לנּו לּמה ּכי מסּיען, והּכתּוב ּבּה. ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹ
הֹולכֹות"? ‡d˙Ó."ונערֹותיה ׁשפחתּה.את ∑‡˙ ְְֲֶַָ∆¬»»ְִֶָָ

ּדרׁשּו לׁשֹון ורּבֹותינּו ּדקּדּוק לפי אבל "יד", לׁשֹון ְְְְְְֲִִֵַָָָ
והם  ּדגּוׁשה, מ"ם אּמתּה, להּנקד לֹו היה ְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹהּקדׁש

וּנׁשּתרּבבה  ידּה, את אמתּה", "את אמתּהּדרׁשּו ְְְְְֲֲִֶֶַָָָָָָָָ
הרּבה שם)אּמֹות .(סוטה ְֵַַ

Ó‰ד  Ú„ÈÓÏ ˜ÈÁ¯Ó d˙Á‡ ˙„zÚ˙‡Â¿ƒ¿«»«¬»≈≈»ƒ¿ƒ«»
:dÏ „·Ú˙Èƒ¿¬≈≈

‰¯‡ה  ÏÚ ÈÁÒÓÏ ‰Ú¯t ˙a ˙˙Áe¿»«««¿…¿ƒ¿≈««¬»
˙È ˙ÊÁÂ ‡¯‰ ÛÈk ÏÚ ÔÎl‰Ó ‡‰˙ÓÈÏeÚÂ¿≈»»»¿«¿»«≈«¬»«¬«»
d˙Ó‡ ˙È ˙ËLB‡Â ‡¯ÚÈ B‚a ‡˙e·z≈»¿«¬»¿≈«»«¿«

:d˙·Òe¿≈¿«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ä.'Bâå úëìä äéúøòðåzrcl Kixv §©£Ÿ¤¨Ÿ§Ÿ§¨¦¨©©
df xERq zpEM,zkld dizxrpe ©¨©¦¤§©£Ÿ¤¨Ÿ§Ÿ

zFidl ,dizA dUrn xnFl oEkIW ilE`e§©¤§©¥©©£¥©§¨¦§
wCwC dzUr dlFcB devn dUrn iM¦©£¥¦§¨§¨¨§¨¦§¥

dUrOd ot` wECwC ricFdl aEzMd. ©¨§¦©¦§Ÿ¤©©£¤
`l Kln zA iM `Ed rEci xaC dPde§¦¥¨¨¨©¦©¤¤Ÿ
zFpA hRWnM zFxrp `lA xF`il KlY¥¥©§§Ÿ§¨§¦§©§
hxtaE milFcBd xqEOn mB ,mikln§¨¦©¦©©§¦¦§¨

cAkn cgin cg` mdl zFidl miklOd©§¨¦¦§¨¤¤¨§ª¨§ª¨
ugxle FWOWlE eiptl zFNBzdl dAxd©§¥§¦§©§¨¨§©§§¦§Ÿ
o`ke ,dnFCke xF`iA F` ugxOd ziaA§¥©¤§¨©§§©¤§¨
zkld dizxrpe FxnF`A aEzMd ricFd¦©©¨§§§©£Ÿ¤¨Ÿ§Ÿ



zenyמו zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k ipy meil inei xeriy

(å)äëa øòð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©Ÿ¤®
:äæ íéøáòä éãìiî øîàzå åéìò ìîçzå©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

i"yx£e‰‡¯zÂ ÁzÙzÂ∑ ׁשראתה ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו הּילד, – ראתה? מי סוטה ׁשכינהעּמֹואת רבה. (שמות «ƒ¿««ƒ¿≈ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ÎBa‰.שם) ¯Ú ‰p‰Â∑ּכנער קֹולֹו. ¿ƒ≈««∆ְַַ

(æ)Cì éúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ
:ãìiä-úà Cì ÷ðéúå úiøáòä ïî ú÷ðéî äMà¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤©¨«¤

i"yx£˙Bi¯·Ú‰ ÔÓ∑הּׁשכינה מלמד עם לדּבר עתיד ׁשהיה לפי ינק, ולא לינק, הרּבה מצרּיֹות על ׁשהחזירּתּו ƒ»ƒ¿ƒְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
שם) סוטה רבה. .(שמות

ÈÎaו  ‡ÓÈÏeÚ ‡‰Â ‡È·¯ ˙È ˙ÊÁÂ ˙Á˙Ùe¿«««¬«»«¿»¿»≈»»≈
:ÔÈ„ ‡e‰ È‡„e‰È ÈaÓ ˙¯Ó‡Â È‰BÏÚ ˙ÒÁÂ¿»«¬ƒ«¬∆∆ƒ¿≈¿»≈≈

È¯˜‡Âז  ÏÈÊÈ‡‰ ‰Ú¯t ˙·Ï d˙Á‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¬»≈¿««¿…«≈ƒ¿ƒ¿≈
CÈÏ ˜ÈB˙Â ‡˙i„e‰È ÔÓ ‡z˜ÈÓ ‡˙z‡ CÈÏƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ

:‡È·¯ ˙È»«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

EkxvdW zvgFx dzidW onfA didW¤¨¨¦§©¤¨§¨¤¤¤ª§§
cnrl `NW zEklOd xqEOn dizFxrp©£¤¨¦©©©§¤Ÿ©£Ÿ
zg` `N` DOr dx`Wp `le diptl§¨¤¨§Ÿ¦§£¨¦¨¤¨©©
FxnF` `Ede ,DzF` glWYe zcgind©§ª¤¤©¦§©¨§§

Dzn` z` glWYeDl zcgind 'iR ©¦§©¤£¨¨¥©§ª¤¤¨
FxnF`e .'Fbe ugxldgTYeF` ,dlEwW ¦§Ÿ§§§©¦¨¤¨§¨

DpFvx Ktd DvriY lal DzF` dglXW¤¨§¨¨§©§¨£¨¥¤§¨
liSdl dzid drxR zA lW DpFvx iM¦§¨¤©©§Ÿ¨§¨§©¦
.daYl drxR zA dgTYe `Edd clId©¤¤©©¦¨¤¨©©§Ÿ©¥¨

F`glWYe'Fbe,Dzn` dgTYe'alE ©¦§©§©¦¨¤¨£¨¨§
DWtp iM ciBi drxR zA gaW mixaCd©§¨¦§©©©§Ÿ©¦¦©§¨
'Fbe `nHn xFdh oYi in dxFdh Wtp¤¤§¨¦¦¥¨¦¨¥§

,(c"i aFI`)mbdW xnFl oEki '`d KxCl ¦©¤¤¨§©¥©¤£©
lke zg` dn` `N` DOr dzid `NW¤Ÿ¨§¨¦¨¤¨¨¨©©§¨
ok iR lr s` 'Fbe zkld Eid dizxrp©£Ÿ¤¨¨Ÿ§Ÿ§©©¦¥
DYglWE dPOn dripnl dWWg̈§¨¦§¦¨¦¤¨§¨©¨
daYd dgwle DCal Kln zA zx`Wpe§¦§¤¤©¤¤§©¨§¨§¨©¥¨
mbdW ciBi gaW oM mB 'a KxclE .DciA§¨¨§¤¤©¥¤©©¦¤£©
oi`e zg` dn` `N` DOr dzid `NW¤Ÿ¨§¨¦¨¤¨¨¨©©§¥
dcigi Kln zA x`XYW xqEOd KxCn¦¤¤©¨¤¦¨¥©¤¤§¦¨
s` xF`id ztU lr xnFl Kixv oi`e§¥¨¦©©§©©§©
dfle ,wFgxnl DzF` dglW ok iR lr©¦¥¨§¨¨§¥¨§¨¤

ricFdl miCwddizxrpezrcl 'Fbe ¦§¦§¦©§©£Ÿ¤¨§¨©©
zrcFd zpEMDzn` z` glWYelr ©¨©¨©©¦§©¤£¨¨©

dizxrpe xn` `l EN`e ,EpazMW otŸ̀¤¤¨©§§¦Ÿ¨©§©£Ÿ¤¨
dnl oEMzPW drEci dpEMd dzid `lŸ¨§¨©©¨¨§¨¤¦§©¥§©

:oade EpWxRXe dxez ¤¥©§§¨¥
(å.'Bâå ãìiä úà eäàøzåzrcl Kixv ©¦§¥¤©¤¤§¨¦¨©©

FxnF`Ed`xYexnFl Fl didW 'Fbe §©¦§¥§¤¨¨©
drcIW xnFl oEMzPW d`xpe .'Fbe `xYe©¥¤§§¦§¤¤¦§©¥©¤¨§¨
miklWOd miclidn `id daYdW¤©¥¨¦¥©§¨¦©ª§¨¦

FnkE FliSdl dpEMzpe dxF`idEpWxRW ©§¨§¦§©§¨§©¦§¤¥©§
FxnF` `Ede ,Dzn` z` glWYe wEqRA©¨©¦§©¤£¨¨§§

Ed`xYe gYtYedpEMzPW clIdl ©¦§©©¦§¥§©¤¤¤¦§©§¨
d`xYe aEzMd xnF` did m`e ,liSdl§©¦§¦¨¨¥©¨©¦§¤

`NX dn dz`x iM zErnWOd didi cli¤¤¦§¤©©§¨¦¨£¨©¤Ÿ
EWxC l"fxe .oade oM daWg(:a"i dhFq) ¨§¨¥§¨¥§©©¨§¨

KxC `Ede ,FOr dpikW dz`x Ed`xYe©¦§¥¨£¨§¦¨¦§¤¤
dxiMd `NW xnFl Kixve .WxC§¨§¨¦©¤Ÿ¦¦¨
dpikXd drci oiPn iM ,`id dpikXd©§¦¨¦¦¦©¦¨§¨©§¦¨
dz`xW `N` ,dia` ia`e dia` ziAn¦¥¨¦¨©£¦£¦¨¤¨¤¨£¨
lCbYW icM oM dUr 'de ,lFcB xF` FOr¦¨©¨¨¥§¥¤¦§©
EWxCW mrHl mB .dipirA clId zlrn©£©©¤¤§¥¤¨©©©©¤¨§

l"f(:a"i a"g xdf)dkFA xrp dPde aEzMA Ÿ©©¨§¦¥©©¤
,zElBA mikFA EidW l`xUi lr fnxW¤¨©©¦§¨¥¤¨¦©¨
xF`d DzF`xdl dipir z` 'd lbie dfl̈¤©§©¤¥¤¨§©§¨¨

.dWnl KnFQd©¥§¤
ãBòdzid dpikXA DzWBxdW xWt ¤̀§¨¤©§¨¨¨©§¦¨¨§¨

dPOn dgxR FA drbPWMW cvl§©¤§¤¨§¨¨§¨¦¤¨
zrxv('` 't x"y)oA `N` df oi` dxn` ¨©©¨§¨¥¤¤¨¥

zrxSd zgixR fnxW ilE`e .idl ¡̀Ÿ¦§©¤¨©§¦©©¨©©
FxnF`AclId z` Ed`xYeEd`xYe 'iR §§©¦§¥¤©¤¤¥©¦§¥

ugxl aizkC gkA KEnqA xEn`dl§¨¨§¨§Ÿ©¦§¦¦§Ÿ
daYd dgzRWkE gkA DxUA oFxkfe§¦§§¨¨§Ÿ©§¤¨§¨©¥¨
drbPWM 'iR clId z` ,DxUal Ed`xYe©¦§¥¦§¨¨¤©¤¤¥§¤¨§¨

clIAxrp dPdexUaM zFidl xfg 'iR ©¤¤§¦¥©©¥¨©¦§¦§©
aEzMd xn`X dn KxC lr ohw xrp©©¨¨©¤¤©¤¨©©¨

onrpA('d a"n)xrp xUaM FxUA aWIe §©£¨©¨¨§¨¦§©©©
:ohẅŸ

.åéìò ìîçzåiM EpWxRX dn itl ©©§Ÿ¨¨§¦©¤¥©§¦
dpFW`xaE dNgYn dpEMzp¦§©§¨¦§¦¨¨¦¨
`l dWcg dlngd mrh clId liSdl§©¦©¤¤©©©¤§¨£¨¨Ÿ
aEzMd ciBi `N` xF`idn FliSdl§©¦¥©§¤¨©¦©¨
xn`X dn crde ,Fwipdl dWTAW¤¦§¨©£¦§¨¥©¤¨©

KEnqAFzg` xn`YeKl`d 'Fbe §¨©Ÿ¤£Ÿ§©¥¥
l"f Exn`e 'Fbe iz`xwe(:ai dhFq) §¨¨¦§§¨§¨

:'Eke zFiFB zFwipin lr EYxifgdW¤¤¡¦©©¥¦§
.'Bâå íéøáòä éãìiî øîàzådn dWw ©Ÿ¤¦©§¥¨¦§¦§¨¤©

WECgzxnF`mixard iclIn ¦¤¤¦©§¥¨¦§¦
dfdPd od iM `Ed oMW `hiWR ¤§¦¨¤¥¦¥¥¨

zxfbA xF`iA odicli zFkilWOd©©§¦©§¥¤©§¦§¥©
l"f EWxCX dn itl m`e ,drxRmW) ©§Ÿ§¦§¦©¤¨§¨

(.a"i,miIxvOd lr mB xfB mFi FzF`A iM¦§¨©©©©¦§¦¦
Fpi` iM dxiMde drci oiPn oM m ¦̀¥¦©¦¨§¨§¦¦¨¦¥
Exn`X dn itl dPde .miIxvn iclIn¦©§¥¦§¦¦§¦¥§¦©¤¨§
zFiFB zFwipin dOM lr EYxifgd iM l"f¦¤¡¦©©©¨¥¦
`l iM zF`d Ll df wpil dvx `le§Ÿ¨¨¦Ÿ¤§¨¦Ÿ
dn mipR lM lre ,zFIxvOd iclIn¦©§¥©¦§¦§©¨¨¦©
lr cnrle .dixacA zxnF` WECg¦¤¤¦§¨¤¨§©£Ÿ©
clId zlSd m` xaC lr liMUp xaCd©¨¨©§¦©¨¨¦©¨©©¤¤
F` ixvn FzFid dwRYqPW cvl did̈¨§©¤¦§©§¨¡¦§¦
xn`p m` dPde ,ixar didi 'it £̀¦¦§¤¦§¦§¦¥¦Ÿ©
oEkY ixvn wtql liSdl daWgW¤¨§¨§©¦§¨¥¦§¦§©¥

dxnF`Adf mixard iclInxxAzp iM §§¨¦©§¥¨¦§¦¤¦¦§¨¥
dzNB dfaE daWgX dn Ktd Dl̈¥¤©¤¨§¨¨¤¦§¨
mixard iclIn liSdl `l iM DYrC©§¨¦Ÿ§©¦¦©§¥¨¦§¦
iM Edxgai lkVd df xace ,dpEMzp¦§©§¨§¨¨¤©¥¤¦§£¥¦
ipA lr `N` mgxY `l diFB mzq§¨¨Ÿ§©¥¤¨©§¥
ixg`W mi`Fx Ep`W mbde ,DzO ª̀¨¨©£©¤¨¦¤©£¥
dwifgd `Ed mixard iclIn iM drcIW¤¨§¨¦¦©§¥¨¦§¦¤§¦¨
,di`x dGn oi` ,zwpin Fl dxkUe FA§¨§¨¥¤¤¥¦¤§¨¨
`RxW mB Fzlrn drcIW xg` iM¦©©¤¨§¨©£¨©¤¦¨
iE`x mB ,eilr dngx DYrxSn DzF`¨¦¨©§¨¦£¨¨¨©¨
zpEn`l DAl zFHdl df gMn `Ed¦Ÿ©¤§©¦¨¤¡©
:eiUrn `xFP dn dz`x `id iM l`xUi¦§¨¥¦¦¨£¨©¨©£¨

íàåclId lr dngx dNgzOW xn`p §¦Ÿ©¤¦§¦¨¦£¨©©¤¤
`Ed l`xUi ipAn iM drcIW mbd£©¤¨§¨¦¦§¥¦§¨¥

dxnF`A oEkYmixard iclInzpizp §©¥§§¨¦©§¥¨¦§¦§¦©
dlgdW `l zFIxkPdn wpi `NW mrh©©¤Ÿ¨©¥©¨§¦Ÿ¤ª£¨
wpil lFki Fpi`e `Ed oMqnE xF`idn¥©§§ª¨§¥¨¦Ÿ
dfle ,mixard iclIn `EdW cvl `N ¤̀¨§©¤¦©§¥¨¦§¦§¨¤

FzFg` Dl dxn` skYiz`xwe Kl`d ¥¤¨§¨¨£©¥¥§¨¨¦
Kl,dixaC oigadl zFIxardn 'Fbe ¨§¥¨¦§¦§©§¦§¨¤¨

aEzMd xn`edX`d gTYe'Fbe §¨©©¨©¦©¨¦¨§
:EdwipYef dxez ©§¦¥
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(ç)äîìòä Cìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ¨«©§½̈
:ãìiä íà-úà àø÷zå©¦§−̈¤¥¬©¨«¤

i"yx£‰ÓÏÚ‰ CÏzÂ∑ ּכעלם ועלמּות, ּבזריזּות .הלכה «≈∆»«¿»ְְְֲִִֶֶַָָָ

(è)äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa dì øîàzå©¯Ÿ¤¨´©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ
äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå éì eä÷ðéäå§¥«¦¦´¦½©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²

:eä÷éðzå ãìiä©¤−¤©§¦¥«
i"yx£ÈÎÈÏÈ‰∑ מה ידעה ולא ׁשּליכיּנתנּבאה:נתנּבאה שם)הי סוטה רבה. .(שמות ≈ƒƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(é)ïáì dì-éäéå äòøt-úáì eäàázå ãìiä ìcâiå©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®
:eäúéLî íénä-ïî ék øîàzå äLî BîL àø÷zå©¦§¨³§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«

i"yx£e‰˙ÈLÓ∑ לׁשֹון והּוא – ׁשחלּתּה ּכתרּגּומֹו: ¿ƒƒְְְְְְֵַַ
ּבניתא  ּכמׁשחל ארּמי ּבלׁשֹון ּובלׁשֹון הֹוצאה מחלבא. ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָ

ּכמֹו: הסירֹותיו, לׁשֹון "מׁשיתהּו", א)עברי "לא (יהושע ְְְְֲִִִִִִֹ
אֹומר  ואני מנחם. חּברֹו ּכ מׁשּו", "לא ְְֲִִֵֵַַָָָֹימּוׁש",
ּולׁשֹון  מׁשה, מּגזרת אּלא וימּוׁש, מׁש מּמחּברת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינֹו

וכן: הּוא, כב)הֹוצאה ב רּבים",(שמואל מּמים "ימׁשני ְְִִִִֵֵַַַָָ
מׁשיתיהּו, לֹומר יּתכן לא מׁש, מּמחּברת היה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאּלּו

הקימֹותי, – קם מן יאמר ּכאׁשר המיׁשֹותיהּו, ֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָאּלא
מׁשּתיהּו, אֹו הביאֹותי, – ּבא ּומן הׁשיבֹותי, – ׁשב ְֲֲִִִִִִִַָָּומן

ג)ּכמֹו: מׁשיתי (זכריה אבל הארץ". עון את "ּומׁשּתי ְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹ
ּבה"א  מיּסד ׁשּלּה ׁשּפעל ּתיבה מּגזרת אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאינֹו
ּפנה, צּוה, עׂשה, ּבנה, מׁשה, ּכגֹון: הּתיבה, ְְִֵַָָָָָָָָָָּבסֹוף
ה"א, ּבמקֹום הּיּו"ד ּתבא ּפעלּתי, ּבהם לֹומר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשּיבא

צּויתי  ּפניתי, ּבניתי, עׂשיתי, .ּכמֹו: ְִִִִִִִִִָָָ

ß zah `"k iyily mei ß

(àé)éäéå|åéçà-ìà àöiå äLî ìcâiå íää íéîia ©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´¤¤½̈
éøáò-Léà äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬¦«¦§¦−

:åéçàî¥«¤¨«
i"yx£‰LÓ Ïc‚iÂ∑?"הּילד "וּיגּדל כתיב ּכבר והלא «ƒ¿«…∆ְְְֲִִֶֶַַַַָֹ

לקֹומה, הראׁשֹון אלעזר: רּבי ּבן יהּודה רּבי ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָאמר
ּביתֹו על ּפרעה ׁשּמּנהּו לגדּלה, iÂ¯‡.והּׁשני ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֻ««¿

Ì˙Ï·Òa∑(רבה מצר (בראשית להיֹות ולּבֹו עיניו נתן ¿ƒ¿…»ְְִִֵֵֵַָָ

ÏÊ‡Â˙ח  ÈÏÈÊÈ‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…≈ƒƒ«¬»«
:‡È·¯c dn‡ ˙È ˙¯˜e ‡zÓÏeÚ∆¿»¿«»ƒ≈¿«¿»

¯·È‡ט  ˙È ÈÏÈ·B‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…ƒƒ»«¿»
C¯‚‡ ˙È Ôz‡ ‡‡Â ÈÏ È‰È˜B‡Â ÔÈ„‰»≈¿¿ƒƒƒ«¬»∆≈»«¿»

:dz˜B‡Â ‡È·¯ ˙È ‡˙z‡ ˙·ÈÒe¿≈«ƒ¿»»«¿»¿ƒ¿≈

dÏי  ‰Â‰Â ‰Ú¯t ˙·Ï d˙È˙È‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿«¿ƒ≈¿««¿…«¬»»
‡iÓ ÔÓ È¯‡ ˙¯Ó‡Â ‰LÓ dÓL ˙¯˜e ¯·Ï¿»¿«¿≈…∆«¬∆∆¬≈ƒ«»

:dzÏÁL¿«¿≈

ÂÏ˙יא  ˜Ùe ‰LÓ ‡·¯e Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»»ƒ¿»…∆¿«¿»
È¯ˆÓ ¯·b ‡ÊÁÂ ÔB‰ÁÏÙa ‡ÊÁÂ È‰BÁ‡¬ƒ«¬»¿»¿«¿«¬»¿«ƒ¿ƒ

:È‰BÁ‡Ó È„e‰È ¯·‚Ï ÈÁÓ»≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(é.'Bâå øîàzå 'Bâå BîL àø÷zådPd ©¦§¨§§©Ÿ¤§¦¥
wgvi mW z`ixwA iEPW `vnY¦§¨¦¦§¦©¥¦§¨
mrh miCwi mNkl iM mihaXde awrie§©£Ÿ§©§¨¦¦§ª¨©§¦©©

wgviA ,mXd KM xg`e mXd`"k ziW`xA) ©¥§©©¨©¥§¦§¨§¥¦

('eFnW `xwYe 'Fbe wgvi rnXd lM̈©Ÿ¥©¦£©§©¦§¨§
awri ,wgvi(e"k d"k mW)awrA zfg` Fcie ¦§¨©£Ÿ¨§¨Ÿ¤¤©£¥

'd d`x iM mihaXA ,awri FnW `xwIe©¦§¨§©£Ÿ©§¨¦¦¨¨
oaE`x FnW `xwYe,(a"l h"k mW)rnW iM ©¦§¨§§¥¨¦¨©

oFrnW FnW `xwYe 'Fbe(b"l mW)lr oke §©¦§¨§¦§¨§¥©
FnW z`ixwA oM oi`X dn .KxCd df¤©¤¤©¤¥¥¦§¦©§
KM xg`e FnW zxMfd miCwd dWn lW¤¤¦§¦©§¨©§§©©¨
ilrA Eid zFdO`d iM ilE`e .mXd mrh©©©¥§©¦¨¦¨¨©£¥

mXd zpigA zFbiVn Eide WcTd gEx©©Ÿ¤§¨©¦§¦©©¥
mipEkn EidX dnl dzid mXd z`ixwE§¦©©¥¨§¨§©¤¨§©§¦
ciBn dWn mW z`ixw oM oi`X dn FA©¤¥¥§¦©¥¤©¦
mXd zpigA rcil dbiVd `l iM aEzMd©¨¦Ÿ¦¦¨¥©§¦©©¥
dn cnlE `ve .ciBi zF`ltp FnW iM¦§¦§¨©¦§¥§©©

xdGd xtqA aEzMXoETY mipETY e"rx b"g) ¤¨§¥¤©Ÿ©¦¦¦

(h"qzFnW mVd 'de .df mW fnxI dn©¦§Ÿ¥¤©©¨¥
dxn`X dnE dWn mW ditA mU ux`Ä¨¤¨§¦¨¥¤©¤¨§¨

`Ed mXd mrhA `idmiOd on iM ¦§©©©¥¦¦©©¦
EdziWn.df zlEf mrh drci `le §¦¦§Ÿ¨§¨©©©¤

BàdX`d z`f iM xnFl aEzMd dvxi¦§¤©¨©¦Ÿ¨¦¨
dNBzi `NW mXd mrh dnilrd¤¡¦¨©©©¥¤Ÿ¦§©¤

oFvx Ktd did dUrOd iM cvl lMl©Ÿ§©¦©©£¤¨¨¥¤§
ExfB mdW mzF` liSdl DOr lM̈©¨§©¦¨¤¥¨§
lHaY `ide xF`il mkilWdl mdilr£¥¤§©§¦¨©§§¦§©¥
mrh dnqxR `l dfl mdl rxl mzvr£¨¨§©¨¤¨¤Ÿ¦§§¨©©
mrh `lA mzq EY`xw `N` mXd©¥¤¨§¨©§¨§Ÿ©©
`Ed KM EY`xTW Dnrh ricFn aEzMde§©¨¦©©£¨¤§¨©¨

:miOd on iM dxn`W cvl`i dxez §©¤¨§¨¦¦©©¦
(àé.åéçàî éøáò LéàxnFl wCwC ¦¦§¦¥¤¨¦§¥©

,eig`nM fnxididW FA hiAd i ¥¤¨¦§Ÿ¦¦¦¤¨¨
f` Eid iM l`xUiAW miwiCSdn¥©©¦¦¤§¦§¨¥¦¨¨
Exn`X dn cnlE `ve mirWx l`xUiA§¦§¨¥§¨¦§¥§©©¤¨§

l"f(e"k a"i `Ylikn)miXnge wEqRAElr §¦§¨©¨©£ª¦¨



zenyמח zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k iyily meil inei xeriy
È¯ˆÓ.עליהם  LÈ‡∑(רבה היה (שמות על ,נֹוגׂש ממּנה ֲֵֶƒƒ¿ƒְֵֶַָָֻ

מ'ּקרֹות  מעמידם והיה יׂשראל הּגבר'ׁשֹוטרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
È¯·Ú.למלאכּתם  LÈ‡ ‰kÓ∑ורֹודהּומלקהּו, ְְִַָ«∆ƒƒ¿ƒְְֵֵַ

ּב ׁשלֹומית ׁשל היה,ּובעלּה ּדברי ּבּהת עיניו ,ונתן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

ונכנס  חזר והּוא מּביתֹו, והֹוציאֹו העמידֹו ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָּובּלילה
אׁשּתֹו על ּובא וחזר לּבית ּבעלּה, ׁשהּוא ּכסבּורה – ְְְְִִִֶַַַַַָָָָ

מצרי  אֹותֹו ּוכׁשראה ּבּדבר, והרּגיׁש לביתֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָהאיׁש
הּיֹום  ּכל ורֹודהּו מּכהּו היה ּבּדבר, .ׁשהרּגיׁש ְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

(áé)iå Léà ïéà ék àøiå äëå äk ïôiåéøönä-úà C ©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´¦®©©Æ¤©¦§¦½
:ìBça eäðîèiå©¦§§¥−©«

i"yx£‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ∑ּכמׁשמעֹו – ּפׁשּוטֹו ּולפי ּבּׂשדה. לֹו עׂשה ּומה ּבּבית, לֹו עׂשה מה Èk.ראה ‡¯iÂ «ƒ∆…»…ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ««¿ƒ
LÈ‡ ÔÈ‡∑מּמּנּו לצאת עתיד איׁש .ׁשּיתּגּיר ׁשאין ≈ƒְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

(âé)íévð íéøáò íéLðà-éðL äpäå éðMä íBia àöiå©¥¥Æ©´©¥¦½§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®
:Eòø äkú änì òLøì øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−¥¤«

i"yx£ÌÈ¯·Ú ÌÈL‡ ÈL∑ ואבירם ׁשהֹותירּוהם,ּדתן ¿≈¬»ƒƒ¿ƒֲִִֵֶַָָָ
הּמן  ˙k‰.מריבים ∑ÌÈv.מן ‰nÏ∑ אףֿעלּֿפי ִַָƒƒְִִ»»«∆ִַַ

הּכהּו רׁשע ׁשּלא נקרא יד , רׁשע ∑¯EÚ.ּבהרמת ְֲִִֶַַָָָָָָֹ≈∆ָָ
ּכמֹות. ְְ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 5 'nr `"lg y"ewl t"r)

mFwOl mc` oiA `hg `id d`Md©¨¨¦¥§¥¨¨©¨

:רע תּכה לּמה לרׁשע יג)וּיאמר (ב, ֵֶֶֶַַָָָָָֹֽֽ
נקרא  הּכהּו ׁשּלא אף־על־ּפי – ּתּכה "לּמה רׁש"י: ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּופרׁש

יד". ּבהרמת ֲַַָָָָרׁשע
הּכהּו"? ׁשּלא "אף־על־ּפי רׁשע נקרא מּדּוע להבין, ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיׁש

ְֵֶַההסּבר:
קֹונֹו" את "לׁשּמׁש היא האדם ׁשל ּבריאתֹו (משנה ּתכלית ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

קידושין) סוף את וברייתא יׁש ׁשּבאדם ואבר אבר ׁשּלכל מּובן, .ְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
נברא. ׁשּלׁשמּה ְְְִִִֶַַָָהּתכלית

צדקה" הּמחּלקת "יד למׁשל, לנתינה. נֹועדה האדם ׁשל ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָידֹו
ב) כח, – פכ"ג הּׁשּמּוׁש(תניא ּתמּורת אם לכן, ּבזה. ְְִִֵֵֶַַַָָוכיֹוצא

ּבזה  יׁש הפכית, למּטרה מנּצלת היא לּזּולת להיטיב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּבּיד
הּמקֹום. ּכלּפי ְְֵֵַַָחטא

(אפילּו חברֹו את להּכֹות ּכדי הּיד הגּבהת עצם ׁשּכן, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכיון
את  הּנֹוגדת למּטרה מׁשּמׁשת ּכבר ּבפעל) הּכהּו לא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשעדין
הקּב"ה  ּכלּפי החטא ולכן הּקּב"ה, ׁשל הּבריאה ּכּונת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָּתכלית

ּבהגּבהה. ּכבר ְְְִַַַָָָמתחיל

(ãé)éðâøäìä eðéìò èôLå øN Léàì EîN éî øîàiåÂ©ÂŸ¤¦´¨«§º§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½©«§¨§¥̧¦Æ
äLî àøéiå éøönä-úà zâøä øLàk øîà äzà©¨´Ÿ¥½©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®©¦¨³¤Æ

:øácä òãBð ïëà øîàiå©Ÿ©½¨¥−©¬©¨¨«
i"yx£LÈ‡Ï EÓN ÈÓ∑ נער עֹוד ‰È‚¯‰Ï.והרי ƒ»¿¿ƒְֲֵַַַ«¿»¿≈ƒ

¯Ó‡ ‰z‡∑ׁשהרגֹו למדים אנּו המפרׁשמּכאן .ּבּׁשם «»…≈ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
‰LÓ ‡¯ÈiÂ∑ ׁשראה על לֹו ּדאג ּומדרׁשֹו: ּכפׁשּוטֹו. «ƒ»…∆ְְִִֶַַָָָָ

רׁשעים  אינם ּדלטֹורין,ּביׂשראל ׁשּמא מעּתה אמר: ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

להּגאל  ‰c·¯.ראּויין Ú„B ÔÎ‡∑.ּכמׁשמעֹו ְְִִֵָ»≈««»»ְְַָ
מה  עליו: ּתמּה ׁשהייתי הּדבר לי נֹודע ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּומדרׁשֹו:
נרּדים  להיֹות אּמֹות ׁשבעים מּכל יׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵָָָֻחטאּו

לכּבעבֹודת  ראּויים ׁשהם אני רֹואה אבל ,ּפר. ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָ

b·¯‡יב  ˙ÈÏ È¯‡ ‡ÊÁÂ ‡ÎÏe ‡ÎÏ Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿»¿»«¬»¬≈≈«¿»
:‡ÏÁa d¯nËÂ ‰‡¯ˆÓ ˙È ‡ÁÓe¿»»ƒ¿»»¿«¿≈¿»»

ÔÈ¯·bיג  ÔÈ¯z ‡‰Â ‡È˙ ‡ÓBÈa ˜Ùe¿«¿»ƒ¿»»¿»¿≈À¿ƒ
ÈÁÓ z‡ ‡ÓÏ ‡·iÁÏ ¯Ó‡Â Ôˆ ÔÈ‡„e‰È¿»ƒ»»«¬«¿«»»¿»«¿»≈

:C¯·ÁÏ¿«¿»

ÏÚ‡יד  Ôi„Â ·¯ ¯·‚Ï CÈÂL ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ¿««¿«»¬»»
˙È ‡zÏË˜„ ‡Ók ¯Ó‡ z‡ ÈÏË˜ÓÏ‰«¿ƒ¿¿ƒ«¿»«¿»ƒ¿«¿»»
Ú„È˙‡ ‡ËLe˜a ¯Ó‡Â ‰LÓ ÏÈÁ„e ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿ƒ…∆«¬«¿¿»ƒ¿¿«

:‡Ób˙tƒ¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xn`C o`nlE ,miwlg dXngnW 'Fbe§¤¥£¦¨£¨¦§¨§¨©
iniA Ezn x`Xde [cg` wlg] Elr xzFi¥¨¥¤¤¨§©§¨¥¦¥
`vnze ,mirWx mzFid cvl KWgd©¤§©¡¨§¨¦§¦§¨
mIxar miWp` 'a KEnqA xn` xW`MW¤©£¤¨©§¨£¨¦¦§¦¦
EidW mrhl eig`n xn` `l miSp¦¦Ÿ¨©¥¤¨§©©¤¨

mxia`e ozC md iM mirWx:(x"y)ai dxez §¨¦¦¥¨¨©£¦¨

(âé.'Bâå òLøì øîàiådidW rWxl 'iR ©Ÿ¤¨¨¨§¥¨¨¨¤¨¨
FxnF`e ,mdALrxdidIW didi El ¨¤§§¥¤¦§¤¤¦§¤

rWxwiCv rlFA didi dOl LzFnM ¨¨§§¨¨¦§¤¥©©¦
rWx cg`W xiMd iM dvxi F` .EPOn¦¤¦§¤¦¦¦¤¤¨¨¨

xn` dfl ,Frixd `NW mY cg`erWxl §¤¨¨¤Ÿ¥¦¨¤¨©¨¨¨

dMz dOl`le Ll aIgzp `NW mc` ¨¨©¤¨¨¤Ÿ¦§©¥§§Ÿ
FxnF` `Ede ,Lzrx WTA.Lrxmbde ¦¥¨¨§§§¥¤©£©

`vOi miSp miWp` 'a dNgzA xn`W¤¨©¦§¦¨£¨¦¦¦¦¨¥
aixi Kci`e FrWx cvl mPg aixi cg`W¤¤¨¨¦¦¨§©¦§§¦¨¨¦

:mPg Faix lrci dxez ©¦¦¨



מט zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr el jxk zegiy ihewl)

רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על לֹו ב,ּדלטֹורין ּדאג (רש"י ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשּירא יד) מקרא, ׁשל ּבפׁשּוטֹו מסּתּפק אינֹו מּדּוע לׁשאל, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיׁש

את  ּגם ּומביא הּמצרי, את הריגתֹו ּדבר ׁשּנֹודע ּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלנפׁשֹו
ּמסּפרת  מה לׁשם קׁשה: ּפׁשּוטֹו ׁשּלפי לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמדרׁשֹו.

מעׂשית  ּתֹוצאה ׁשּום ּגרם ׁשּלא ּדבר ּפחד, ׁשּמׁשה ֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּתֹורה
להרגֹו). ּובּקׁש ּפרעה ׁשּׁשמע אחרי רק למדין ּברח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ(מׁשה

מׁשמעּותּה זֹו ׁשּיראה הּמדרׁש, ּפרּוׁש מביא -ּדאגהלכן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
להּגאל. ראּויין אינם ְְִִֵֵֶָָָׁשּמא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr el jxk y"ewl t"r)

dxSd zFgcl lirFn 'dA oFgHA¦¨©¦¦§©¨¨

הּדבר: נֹודע אכן וּיאמר מׁשה יד)וּיירא (ב, ִֵֶַַַַַָָָָֹֹֽ
ואמר  חׁשׁש ׁשּמׁשה ּבכ הּכתּוב מׁשמיענּו מה להקׁשֹות: ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹויׁש
ׁשּׁשמע  עד למדין נמלט לא לפעל הרי הּדבר", נֹודע ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ"אכן
ּפרעה, ׁשּׁשמע מה רק למימר ליּה והוה להרגֹו, ּובּקׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹּפרעה

לא? ְֹותּו
ליּׁשב: ְְְִֵֶַונראה

רּבה ּבמדרׁש עו)איתא ר"פ ראּובן (ב"ר ר' ּבׁשם ּפנחס "ר' ְְְְְִִִֵֵַַָָָ
ׁשּבאבֹות  הּבחּור ונתיראּו, הקּב"ה הבטיחן אדם ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָׁשני
ּולבּסֹוף  עּמ אהיה ּכי הקּב"ה א"ל . . ׁשּבּנביאים ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָוהּבחּור

כּו'". ְִֵָנתירא

ׁשּפרׁשּו מהם ויׁש הּדברים, ּבכּונת הּמדרׁש מפרׁשי ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָונחלקּו
ועֹוד) ּתאר לירא".(יפה ׁשּלא "ׁשהראּוי לׁשבחם זה ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ

ׁשהּבּטחֹון  ׁשאמרּו חּב"ד, נׂשיאי רּבֹותינּו ּבדברי ראינּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
טֹו יהיה ׁשאכן ּפֹועל עצמֹו הּוא לאדם, ׁשּייטיב ּבפעל,ּבה' ב ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

גּוט". זיין וועט – גּוט "טראכט ְְְְֶַַַָּוכהּלׁשֹון
יראתֹו על ׁשּמסּפר הּכתּוב ּכּונת ׁשּזה לבאר י ׁש זה ּפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָועל
הּגֹורם  היה ּגּופא ׁשּזה ,ל לֹומר – ּפרעה מּפני מׁשה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשל
היה  אם ּכי משה"", את להרג "ויבּקש הּדברים ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹֹלהמׁשִִֶָָ

לברח. נצר היה ׁשּלא ּפֹועל היה ּבזה ּכדבעי, ּבה' ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבֹוטח

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 'nr `l jxk y"ewl t"r)

dlE`Bd z` aMrn rxd oFWl oFr `weC©§¨¨§¨©§©¥¤©§¨

הּדבר: נֹודע אכן וּיאמר מׁשה ִֵֶַַַַַָָָָֹֹֽוּיירא
ׁשּמא  מעּתה אמר ּדלטֹורין, רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּדאג

ליגאל ראּויים ובפרש"י)אינם יד. (ב, ְִִֵֵָָ
חז"ל ּבמדרׁשי מצינּו הרי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר (מכילתא לכאֹורה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ובכ"מ) כט. יד, ּגם בשלח יׂשראל ּבני ּבין היּו מצרים ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבגלּות
ואף־על־ּפי־כן  עבֹודה־זרה, עֹובדי ואפילּו חֹוטאים, מיני ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָּכל
הּגאּולה, את עּכב לא עבֹודה־זרה חטא ואם מּמצרים, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹנגאלּו

יעּכב? לׁשֹון־הרע עֹון ְְֲֵַַַַָמּדּוע
אף  ליגאל ראּויים יׂשראל ּבני היּו ׁשבוּדאי ּבזה, לֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש
עּכב  לׁשֹון־הרע ׁשעֹון הּדבר וטעם רחמנא־ליצלן, חטאּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָאם
ּגאּולה  ּגדר עליו ּתחּול ׁשּלא ּגֹורם זה ׁשחטא מּׁשּום ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹהּוא

ְֲִַַָָרחמנא־ליצלן.
ועל  יׂשראל, ּבבני הקּב"ה ּבחר מצרים יציאת ּבעת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּכלֹומר:

ּוכמ"ש "עם", ׁשל לחפצא יׂשראל ּבני נעׂשּו זה (ואתחנן ידי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ
לד) קּבּוץ ד, רק היּו אז ּדעד ּגֹוי", מּקרב ּגֹוי לֹו לקחת ְִִֶֶַַַַָָָָ"לבֹוא

ועם, ּגֹוי ּבגדר ׁשנעׂשּו ומה אחת, מּמׁשּפחה רּבים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאנׁשים
מצרים. יציאת ּבעת ְְְִִִֵַַָָהיה

לפרּוד  ּגֹורם הרע ׁשּלׁשֹון ּדמּכיון לֹומר, יׂש זה ּפי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָועל
אפׁשר  אי יׂשראל, ּבני ּבין אחדּות ּכׁשאין הּנה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהּלבבֹות,
ּגדר  עליו ׁשּיחּול מי ּכאן ואין "עם", ּגדר עליהם ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּיחּול

ּב אחדּות ּכׁשּיׁש ורק רחמנא־ליצלן, הקּב"ה ּבני ּבחירת ין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
יׂשראל. ּגאּלת להיֹות אפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֻיׂשראל

(åè)âøäì Lwáéå äfä øácä-úà äòøt òîLiå©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ
-õøàa áLiå äòøô éðtî äLî çøáiå äLî-úà¤¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤

:øàaä-ìò áLiå ïéãî¦§−̈©¥¬¤©©§¥«
i"yx£‰Ú¯t ÚÓLiÂ∑עליו הלׁשינּוהם.Lw·ÈÂ «ƒ¿««¿…ְִִֵָָ«¿«≈

‰LÓ ˙‡ ‚¯‰Ï∑ ׁשלטה ולא להרגֹו לקּוסטינר מסרֹו «¬…∆…∆ְְְְְְְִָָָָָֹ
מחרב  "וּיּצילני מׁשה: ׁשאמר הּוא – החרב ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבֹו

) ÔÈ„Óּפרעה": ı¯‡a ·LiÂ∑ וּיׁשב" ּכמֹו ׁשם, נתעּכב ְַֹ«≈∆¿∆∆ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָ
‰a‡¯.יעקב") ÏÚ ·LiÂ∑לֹו ׁשּנזּדּוג מּיעקב למד ֲַֹ«≈∆««¿≈ְֲִִֵֶַַַָֹ

הּבאר  על .זּוּוגֹו ְִֵַַ

Ú·e‡טו  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‰Ú¯t ÚÓLe¿««¿…»ƒ¿»»»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ‰LÓ ˙È ÏË˜ÓÏ¿ƒ¿«»…∆«¬«…∆ƒ√»«¿…

:‡¯Èa ÏÚ ·È˙ÈÂ ÔÈ„Ó„ ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂƒ≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ≈«≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åè.äfä øácä úàzaY xn`dGd ¤©¨¨©¤¨©¥©©¤
mi`Ad mixaCd rnXW xnFl©¤¨©©§¨¦©¨¦
xn`W rWxd ixaC mdW KEnqA§¨¤¥¦§¥¨¨¨¤¨©
`Ed iM xExaA rcIW `l 'Fbe ipbxdld©§¨§¥¦§Ÿ¤¨©§¥¦

:ixvOl bxFdd©¥©¦§¦
.'Bâå âøäì LwáéågikFdl WTA WExR ©§©¥©£Ÿ§¥¦¥§¦©

bxdl icM dUr oM m` xaCd©¨¨¦¥¨¨§¥©£Ÿ
`OW drxR ipRn dWn gxA dfle ,FzF`§¨¤¨©¤¦§¥©§Ÿ¤¨

FxnF`A dvxi F` .EPbxdie xaCd xxAzi¦§¨¥©¨¨§©©§¤¦§¤§§
drxR ipRnminErf iM eiptA xiMd iM ¦§¥©§Ÿ¦¦¦§¨¨¦§¦

rci `NW mbd gxaE dGn WiBxde md¥§¦§¦¦¤¨©£©¤Ÿ¨©
:drxtl mixaCd EriBd iMfh dxez ¦¦¦©§¨¦§©§Ÿ



zenyנ zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k iyily meil inei xeriy

(æè)äðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨
:ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ÔÈ„Ó Ô‰ÎÏe∑,ׁשּבהן ונּדּוהּורב ּכֹוכבים מעבֹודת לֹו ‰¯‰ÌÈË.מאצלם ּופרׁש ּברכֹות ∑‡˙ את ¿…≈ƒ¿»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ∆»¿»ƒְֵֶ
ּבארץ  העׂשּויֹות הּמים .מרּוצֹות ְֲִֶַַָָָ

(æé)÷Liå ïòLBiå äLî í÷iå íeLøâéå íéòøä eàáiå©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úà¤Ÿ¨«

i"yx£ÌeL¯‚ÈÂ∑הּנ .ּדּוי מּפני «¿»¿ְִִֵַ

(çé)ïzøäî òecî øîàiå ïäéáà ìàeòø-ìà äðàázå©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤©²©¦«©§¤¬
:íBiä àa−Ÿ©«

(èé)äìc-íâå íéòøä ãiî eðìévä éøöî Léà ïøîàzå©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ
:ïàvä-úà ÷Liå eðì äìã̈¨Æ½̈©©−§§¤©«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - ` 'nr ` wlg ,xdefl wgviÎiel ihewil)

הּצילנּו מצרי יט)איׁש (ב, ְִִִִִָ
ּוׁשלׁשים  הּמאה ּבּׁשנה נֹולד יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיעם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשה,
ּבין  ׁשּנֹולדה אּמֹו, יֹוכבד (ּכי למצרים ּובניו יעקב ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלירידת
ּבּמחצית  נרמז זה ּדבר ּבלדתֹו). ק"ל ּבת היתה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהחֹומֹות,

.130 ּבגימטריא – מ"צ 'מצרי': ּתבת ׁשל ְְְִִִִִֵֶַַָָָהראׁשֹונה

נגאלּו ּבמצרים, ּבני־יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ועׂשר מאתים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלאחר
מצרי: ּתבת ׁשל הּׁשנּיה ּבּמחצית נרמז זה ּדבר מׁשה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעל־ידי

.210 ּבגימטרּיא – ְְִִַָר"י
"איׁש הּצילנּו".מצריוזהּו ְְִִִִִֶָ

(ë)Léàä-úà ïzáæò äf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ£©§¤´¤¨¦½
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤

i"yx£Ôz·ÊÚ ‰f ‰nÏ∑ ׁשל מּזרעֹו ׁשהּוא ּבֹו הּכיר »»∆¬«¿∆ְִִִֶֶַ
עֹולים יעקב ׁשהּמים ÌÁÏ.לקראתֹו– ÏÎ‡ÈÂ∑ ְֲִִִֶַַַָֹ¿…«»∆

אחת  יּׂשא הּלחם מּכם,ׁשּמא אם "ּכי אמר: דאּת ּכמה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אֹוכל" הּוא .אׁשר ֲֵֶ

(àë)ì äLî ìàBiåäøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ©¬¤¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬
:äLîì Bzá¦−§¤«

i"yx£Ï‡BiÂ∑,(ּכמׁשמעֹו אחרים: (ספרים ּכתרּגּומֹו «∆ְְְְְֲִִֵַַָָ
לֹו: יט)ודֹומה הֹואלנּו",(שופטים "ולּו ולין", נא "הֹואל ְְְְִֵֶַָ

לֹו"הֹואלּתי  נׁשּבע אלה, לׁשֹון ּומדרׁשֹו: לדּבר". ְְְְְִִִֵַַַָָָ
ּברׁשּותֹו ּכיֿאם מּמדין יזּוז .ׁשּלא ְְִִִִִֶָָֹ

Ï„e‡‰טז  ‰‡˙‡Â Ôa Ú·L ÔÈ„Ó„ ‡a¯Ïe¿«»¿ƒ¿»¿«¿»¿»»»¿»»
:Ô‰e·‡„ ‡Ú ‰‡˜L‡Ï ‡iË‰¯ ˙È ‰‡ÏÓe¿»»»¿»«»¿«¿»»»»«¬≈

Ôep˜¯Ùeיז  ‰LÓ Ì˜Â Ôee„¯Ëe ‡iÚ¯ B˙‡Â«¬»«»¿»¿»…∆¿»ƒ
:Ô‰Ú ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»«¿≈

„ÔÈיח  ‰Ó ¯Ó‡Â Ô‰e·‡ Ï‡eÚ¯ ˙ÂÏ ‰‡˙‡Â«¬»»¿»¿≈¬≈«¬«»≈
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈÓÏ ÔÈ˙ÈÁB‡ƒƒ¿≈≈»≈

¯iÚ‡יט  „iÓ ‡·ÊL ‰‡¯ˆÓ ‡¯·b ‡¯Ó‡Â«¬»»«¿»ƒ¿»»≈¿»»ƒ«»«»
:‡Ú ˙È È˜L‡Â ‡Ï ‡Ï„ ‡Ï„Ó Û‡Â¿«ƒ¿»¿»»»¿«¿≈»»»

ÔÈz˜·Lכ  Ô„ ‰ÓÏ ‡e‰ Ô‡Â d˙·Ï ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿»¿»¿«¿«¿ƒ
:‡ÓÁÏ ÏeÎÈÂ dÏ Ô¯˜ ‡¯·b ˙È»«¿»¿«≈¿≈«¿»

È˙כא  ·‰ÈÂ ‡¯·b ÌÚ ·˙ÈÓÏ ‰LÓ È·ˆe¿≈…∆¿ƒ«ƒ«¿»ƒ«»
:‰LÓÏ dz¯· ‰¯tƒ̂…»¿«≈¿…∆

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ë.'Bâå äæ änìoYafr dOl xn` EN`M ¨¨¤§§¦¨©¨¨£©§¤
.zFaFh mklnB xW` Wi`d df z ¤̀¤¨¦£¤§©§¤
f`n EdEafrW onf lr ciRwOW dvxi F`¦§¤¤©§¦©§©¤£¨¥¨
Fpi` iM Fnrhe ,Fl `xwl ExfgIW cr©¤©§§¦§Ÿ§©£¦¥
cqg ixkp Wi` mdOr dUrIW xqEOdn¥©¨¤©£¤¦¨¤¦¨§¦¤¤
dvxi F` .uEgA cnrl EdEgiPie E`Faie§¨§©¦©£Ÿ©¦§¤

mr mzEaxwzd lr Fxzi ciRwIW mbdW¤£©¤©§¦¦§©¦§¨§¨¦
`Ede ,mNMn df dPYWi iM xn` miWp £̀¨¦¨©¦¦§©¤¤¦ª¨§

FxnF`df dOlzFgikFn eiUrn iM 'Fbe §¨¨¤§¦©£¨¦
mdixacl mB dnE ,`Ed cqg Wi` iM¦¦¤¤©©§¦§¥¤

('` x"y)Fz`xwl miOd ElrW Fl Exn`W¤¨§¤¨©©¦¦§¨
:migaW gaWl dPWn df ixd`k dxez £¥¤§ª¤§¤©§¨¦

(àë.äLîì Bzá äøtö úàmrh ¤¦Ÿ̈¦§¤©©
wiRqd `le FnW zxMfd ltMW¤¨©©§¨©§§Ÿ¦§¦
aEzMd oEki ,'Fbe z` Fl oYIe xnFl©©¦¥¤§§©¥©¨

zaze ,FbEf zA `id iM ricFdldWnl §¦©¦¦©§¥©§¤
dxFRv iM xnF`W aEzMd ixaC `Ed¦§¥©¨¤¥¦¦¨

:FbEf zA dWnl `id dWnlak dxez §¤¦§¤©



ני zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k iyily meil inei xeriy

(áë)øb øîà ék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´¨©½¥´
ô :äiøëð õøàa éúééä̈¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

(âë)íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä íéîiá éäéå©§¦Á©¨¦̧¨«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦
íúòåL ìòzå e÷òæiå äãáòä-ïî ìàøNé-éðá eçðàiå©¥¨«§¯§¥«¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©©§¨¨²

:äãáòä-ïî íéäìûä-ìà¤¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓi· È‰ÈÂ∑ ּגר מׁשה ׁשהיה «¿ƒ«»ƒ»«ƒ»≈ֶֶָָָֹ

לתׁשּועה, יׂשראל והצרכּו מצרים מל וּימת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבמדין,
ּולכ ידֹו, על ּתׁשּועה ּובאת וגֹו', רֹועה היה ְְְֶֶַָָָָָָֹּומׁשה

יׁשן  ּברׁש"י הּללּו. ּפרׁשּיֹות CÏÓ.נסמכּו ˙ÓiÂ ְְְִִִַַָָָָָ«»»∆∆
ÌÈ¯ˆÓ∑(רבה יׂשראל נצטרע (שמות ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט והיה ƒ¿«ƒְְְִִִֵֵַָָָָ

ּבדמם  .ורֹוחץ ְְֵָָ

(ãë)íéäìû økæiå íú÷àð-úà íéäìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ
:á÷òé-úàå ÷çöé-úà íäøáà-úà Búéøa-úà¤§¦½¤©§¨−̈¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ

i"yx£Ì˙˜‡∑:וכן כד)צעקתם, ינאקּו"(איוב מתים ‡·¯‰Ì."מעיר ˙‡ B˙È¯a אברהם ∑‡˙ .עם «¬»»ְְְֲִִִֵֵַָָָ∆¿ƒ∆«¿»»ְִַָָ

(äë)ñ :íéäìû òãiå ìàøNé éða-úà íéäìû àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Ú„iÂ∑ עיניו העלים ולא לב עליהם .נתן «≈«¡…ƒְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz zeny zyxt ycewÎzay zgiyn)

להּגאל  ּובּקׁשּו זעקּו ׁשּבני־יׂשראל לאחר ּבאה מצרים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָיציאת
על  הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא אל לצעֹוק צריכים ּבני־יׂשראל . .ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
ּבאמרם  הּגלּות, מן ׁשּיֹוציאם לפניו ּולהתחּנן הּגלּות, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאריכּות

אֹותם  מעּכבים מּדּוע ׁשּכן, ּומּכיון עבֹודתם, את סּימּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכבר
והּקדֹוׁש־ אלֹוקים", ל"וּידע ּתביא זֹו ּוזעקה ּוצעקה ְְְְֱִִֵַַַַָָָָָָָּבּגלּות?

ּבקרֹוב. צדק גֹואל לנּו יׁשלח ְְִֵֶֶַָָָּברּו־הּוא

‡¯Èכב  ÌL¯b dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂƒ≈««¿»»¿≈≈¿…¬≈
:‰‡¯Îe Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡»««»¬≈ƒ¿««¿»»

kÏÓ‡כג  ˙ÈÓe Ôep‡‰ ‡i‡ÈbÒ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»«ƒ«»»ƒƒ«¿»
‡ÁÏt ÔÓ Ï‡¯NÈ È· eÁ˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ»¿»»
ÔB‰zÏ·˜ ˙˜ÈÏÒe e˜ÈÚÊe ÔB‰ÈÏÚ ÈL˜ ‰Â‰c«¬»¿≈¬≈¿ƒ¿≈«¿∆¿¿

:‡ÁÏt ÔÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒ»¿»»

È˙כד  ÈÈ ¯ÈÎ„e ÔB‰zÏ·˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»¿∆¿¿¿ƒ¿»»
:·˜ÚÈ ÌÚ„e ˜ÁˆÈ ÌÚc Ì‰¯·‡ ÌÚc dÓi«̃»≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿ƒ«¬…

Ó‡Â¯כה  Ï‡¯NÈ È·„ ‡„eaÚL ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¿ƒ√»¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«
:ÈÈ ÔB‰˜¯ÙÓÏ d¯ÓÈÓa¿≈¿≈¿ƒ¿«¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áë.éúééä øbonfA iM .xar oFWl ¥¨¦¦§¨©¦¦§©
daYkPW.aEzMd xAci dxFYd ¤¦§§¨©¨§©¥©¨

KxCd df lr dvxi F`iziid xBlr ¦§¤©¤©¤¤¥¨¦¦©
FxnF` KxC(h"iw miNdY),ux`A ikp` xB ¤¤§§¦¦¥¨Ÿ¦¨¨¤

`N` dGd mlFrA mpi` miwiCSd iM¦©©¦¦¥¨¨¨©¤¤¨
FxnF` `Ede ,aEXi mEW `lA mixbM§¥¦§Ÿ¦§§

iziid xBil sqFpe icFrndIxkp ux`A ¥¨¦¦¥¦§¨¦§¤¤¨§¦¨
ziaE eig`n uEg didW cvl§©¤¨¨¥¤¨¥

:eia`bk dxez ¨¦
(âë.äãáòä ïîl`l EwrSW `l 'iR ¦¨£Ÿ¨¥Ÿ¤¨£¨¥

xrSd on Ewrv `N` mriWFIW¤¦¨¤¨¨£¦©©©
.Fa`Mn wrFSd mc`MaEzMd ricFnE §¨¨©¥¦§¥¦©©¨

`Ede ,'d iptl dzlr dwrv DzF` iM¦¨§¨¨¨§¨¦§¥§
FxnF`mzreW'Fbedcard onxrSn 'iR §©§¨¨§¦¨£Ÿ¨¥¦©©

dcFardmzw`p z` 'd rnWIeWExR ¨£¨©¦§©¤©£¨¨¥
.ma`M lFw znxd£¨©§¥¨

BøîBà Cøc ìò äöøé ãBò(g"iw miNdY)on ¦§¤©¤¤§§¦¦¦
iM Di agxOa ippr DI iz`xw xvOd©¥©¨¨¦¨¨¨¦©¤§¨¨¦
dNtY `id zFlAwzOd zFNtYdn zg ©̀©¥©§¦©¦§©§¦§¦¨

xnF` `Ed oke ,dxv KFYOW('a dpFi) ¤¦¨¨§¥¥¨

FxnF` `Ede ,dxSn iz`xwlrYe ¨¨¦¦¨¨§§©©©
mzreW'Fbedcard ondzidW cvl 'iR ©§¨¨§¦¨£Ÿ¨¥§©¤¨§¨

`id Ff dreW df itkE ,dcFard zxSn¦¨©¨£¨§¦¤©§¨¦
`id dPd dxSd a`M zwrve dNtY§¦¨§©£©§¥©¨¨¦¥¦
dfaE ,EwrfIe dcard on FxnF`A dfEnx§¨§§¦¨£Ÿ¨©¦§£¨¤
FpFWl aEzMd dPXW mrh oFkp lr wIci§ª©©¨©©¤¦¨©¨§
mzreW lrYe EwrfIe xnFl ligzdW¤¦§¦©©¦§£©©©©§¨¨
,'Fbe mzwrf lrYe xnFl Fl didW ,'Fbe§¤¨¨©©©©©£¨¨§
mbe dxSdn Ewrf mdW xnFl oEMzp `N ¤̀¨¦§©¥©¤¥¨£¥©¨¨§©
itkE .mzreW lrYe FxnF`M 'dl ErEW¦§©§§©©©©§¨¨§¦
lrYe KxCd df lr `Ed aEzMd xErW df¤¦©¨©¤©¤¤©©©
.dcFard on midl`l ErEXW mzreW©§¨¨¤¦§¨¡Ÿ¦¦¨£¨

FxnF` ilE` cFrdcard on`NW dvxi ©§¦¨£Ÿ¨¦§¤¤Ÿ
irvn` ici lr 'd iptl dreXd driBd¦¦¨©©§¨¦§¥©§¥¤§¨¦
l` dcFard on dzlr xWiA `N ¤̀¨§¤¨§¨¦¨£¨¤
ciBi mitpM lrA ici lr `NW midl`d̈¡Ÿ¦¤Ÿ©§¥©©§¨©¦©¥

xaC:('k 'i zldw)ck dxez ¨¨Ÿ¤¤

(äë.'Bâå òãiå 'Bâå àøiåxg` 'iR ©©§§©¥©§¥©©
'd xkf mzwrv dzlre EwrSW¤¨£§¨§¨©£¨¨¨©
mdl zFptl dAq did dfe zFa`d zixA§¦¨¨§¤¨¨¦¨¦§¨¤
xrhvOA 'd zI`x iM ,mzF` zF`xle§¦§¨¦§¦©©¦§©¥
ongx `Ed iM xrSd zxqdl lirFY¦©£¨©©©©¦©£¨
,eiUrn lM lr eingxe mingx `ln̈¥©£¦§©£¨©¨©£¨
.e"c`it` f"rlA 'Fbe rcIe FxnF` `Ede§§©¥©§§
`Ede ,eipR xiYqi FqrM zrA iM `vnze§¦§¨¦§¥©£©§¦¨¨§

FxnF`C)(`"l mixaxiYq` xYqd ikp`e §§¨¦§¨Ÿ¦©§¥©§¦
FxnF`A dvxi cFr .'FbercIemixaC §¦§¤§§©¥©§¨¦

:ErxdW mixYqp` dxez ¦§¨¦¤¥¥



zenyנב zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy

ß zah a"k iriax mei ß

â(à)ïäk Bðúç Bøúé ïàö-úà äòø äéä äLîe¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−Ÿ¥´
øä-ìà àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ¤©¬

:äáøç íéäìûä̈«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨
i"yx£¯Á‡¯a„n‰∑ אחרים ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל מן ‰‡ÌÈ‰Ï.להתרחק ¯‰ Ï‡∑ העתיד ׁשם .על «««ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹ∆«»¡…ƒִֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zeny zyxt fh jxk zegiy ihewl)

ה"רעיא  הּוא יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיען היא מׁשה ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמהּותֹו
ּתׁשּפיע  ׁשהאמּונה ּכ לידי הּמביא נאמן) (רֹועה ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהימנא"

ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום ּגם ּבפֹועל. יׂשראל מעׂשי אלֹוקּות,ראיתעל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ
אצל  ׁש"ּתאיר לכ הביא הּוא ּובהּכרה, ּבהבנה לא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואפילּו

ּבפני האמּונהיׂשראל לעמֹוד יּוכלּו זאת ּובאמצעּות ּבה', ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּפרעה. ְְֵַַֹּגזרת

ׁשהם  ּכיון לפני־כן, אצלם קּים היה האמּונה ׁשּכח ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹולמרֹות
ּבאֹופן  רגילה, אמּונה א מאמינים", ּבני "מאמינים ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָ"ּבטבעם"

.ּכ לׁשם מסּפקת אינּנה "מּקיף", ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשל
חּייו על ּתׁשּפיע ׁשהאמּונה היא והתנהגּותֹוּכדי האדם, ׁשל ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

" ׁשל ּבאֹופן להיֹות לּפנימּיּות,ּורעהצריכה להחּדירּה אמּונה", ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָ
מׁשה, על־ידי נעׂשה זה מהימנא".רעיאּדבר ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

צאן את רֹועה היה "ּומׁשה ּבּפסּוק הּדּיּוק יּובן יתרֹוּבכ ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
מדין חֹותנֹו היֹותֹוּכהן על מסּפרת ׁשהּתֹורה מּובן, לכאֹורה ," ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

רּבנּו למׁשה ונּסיֹון הכנה ּכּידּוע, היוה, ׁשּזה מּפני צאן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹרֹועה
רֹועה  היה ׁשהּוא להדּגיׁש יׁש מה לׁשם א יׂשראל, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכרֹועה

"צאן ׁשל ודוקאיתרֹוּדוקא מדין ", ?ּכהן ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹ
היּו יתרֹו" "צאן ּבתֹו היא: זה ּבענין הּפנימית ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹהּמׁשמעּות
"לאקרבא  ּפעל ּומׁשה קדּוׁשה), ׁשל (=ּכֹוחֹות ּדקדּוׁשה" ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ"חּילי
מדּגיׁשים  לפיכ לּקדּוׁשה), למקֹורם, (=לקרבם ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָלקדּוׁשה"
אצל  ׁשּנמצאּו הּניצֹוצֹות עם אפילּו מדין": ּכהן יתרֹו... ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָֹֹ"צאן

ּכהן - מדין" ׁשּלא עבֹודה־זרה"ּכהן עבֹודה־זרה הּניח ׁש"לא ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹֹ
לקדּוׁשה". "לאקרבא מׁשה ּפעל ְְְֲִֶַַָָָָָָֹעבדּה",

- רּבנּו מׁשה ׁשל להיֹותֹו מתאימה הכנה זאת היתה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹלכן
יׂשראל ׁשּום ּבמצרים רֹועה ׁשאין ּבמּצב ּבהיֹותם אפילּו . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּבגלּוי, ניּכרת הּטבע הנהגת ורק ּבאלקּות, הּכרה אֹו ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹראּיה
את  ּתֹוכם אל ּומחּדיר מעֹוררם מהימנא, רעיא מׁשה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה

ּבה'. ֱַָָהאמּונה

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"yz zereayd bgc 'a mei zecreezd itÎlr)

!cg` icB lr Elit` xYel oi ¥̀§©¥£¦©§¦¤¨

רֹועה" היה "ּומׁשה ּבפרׁשתנּו הּפסּוק א)על ּב'ׁשמֹות (ג, איתא ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ב)רּבה' ב, אמרּו(פרשה ּבּצאן, אּלא הּקּב"ה ּבחנֹו לא "מׁשה ְְֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשל  צאנֹו רֹועה עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ּכׁשהיה ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹרּבֹותינּו
לחסית, ׁשהּגיע עד אחריו ורץ ּגדי, מּמּנּו ּברח ּבּמדּבר, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָיתרֹו
הּגדי  ועמד מים, ׁשל ּברכה לֹו נזּדּמנה לחסית ׁשהּגיע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכיון
יֹודע  הייתי לא אני אמר אצלֹו, מׁשה ׁשהּגיע ּכיון ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלׁשּתֹות,
והיה  ּכתפֹו, על הרּכיבֹו אּתה. עיף צמא, מּפני היית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָׁשרץ
ּבׂשר־ודם, ׁשל צאנֹו לנהג רחמים ל יׁש הּקּב"ה אמר .ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹמהּל

יׂשראל". צאני ּתרעה אּתה חּיי ְְִִִֵֶֶַַָָָֹּכ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת מּזה ההֹוראה לבאר ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָויׁש

רּבה' ּב'אסּתר איתא ד)ּדהּנה ט, ׁשל (פרשה רחמיו "נתּגלּגלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּכגדיים  ׁשֹומע ׁשאני הּזה ּגדֹול ּקֹול מה ואמר . . ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּקּב"ה
ׁשל  רּבֹונֹו ואמר: הקּב"ה, לפני רּבנּו מׁשה עמד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוטלאים,
"עּמ "קטּני על קאי ּדגדיים ונמצא ."עּמ קטּני . . ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָעֹולם

רּבן. ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ִֵֵֶַָאּלּו
ׁשל  רֹוען רּבנּו, ׁשּמׁשה ּכמֹו אלינּו: ההֹוראה היא זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועל
ׁשּביכלּתֹו ּכל ועׂשה אחד, ּגדי על אפילּו וּתר לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹיׂשראל,
לוּתר  ׁשאסּור אלינּו, ּבנֹוגע ּגם ּכן הּצאן, לעדר הּגדי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹלהחזיר
צריכים  העדר, מן ׁשּבֹורח "ּגדי" רֹואים ואם יהּודי, ילד אף ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָעל
את  להחזיר ּכדי ּובמסירּות־נפׁש ׁשּביכלת מה ּכל ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹלעׂשֹות

קדׁשים". ל"צאן ְֳִֶֶַָֹהּילד

(á)äðqä CBzî Là-úaìa åéìà ýåýé Càìî àøiåÂ©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²§©©¥−¦´©§¤®
:ìkà epðéà äðqäå Làa øòa äðqä äpäå àøiå©©À§§¦¥³©§¤ÆŸ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«

¯a‡א  È‰BÓÁ B¯˙Èc ‡Ú ˙È ÈÚ¯ ‰Â‰ ‰LÓe…∆¬»»≈»»»¿ƒ¿¬ƒ«»
‡ÈÚ¯ ¯ÙL ¯˙·Ï ‡Ú ˙È ¯·„e ÔÈ„Ó„¿ƒ¿»¿«»»»¿»«¿««¬»
‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ¿ƒ¿¿»¿»»¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»

:·¯BÁÏ ÈÈ„«¿»¿≈

‡M˙‡ב  ˙È·B‰ÏLa dÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿»»«¿»≈¿«¿ƒ∆»»
‡˙M‡a ¯Úa ‡q‡ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡q‡ BbÓƒ«»»«¬»¿»«»»»≈¿∆»»

:ÏÈÎ‡˙Ó È‰B˙ÈÏ ‡q‡Â¿«»»≈ƒƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(à.'Bâå âäðiå 'Bâå äLîexAci mW iM 'Fbe xd l` dOW Ekld o`Sde FbdpnM bdp `EdW F` .oM zFUrl FaAq 'd iM WExR ¤§©¦§©§¥¦¦§©£¥¤¨©§¦§¨§©Ÿ¨§¨¨¤©§¦¨§©¥
:midl`d eil`a dxez ¥¨¨¡Ÿ¦



נג zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy
i"yx£L‡ ˙aÏa∑:ּכמֹו אׁש, ׁשל לּבֹו אׁש, ּבׁשלהבת ¿««≈ְְְִֵֵֶֶֶַ

הּׁשמים", יח)"לב ב ּתתמּה(שמואל ואל האלה". "ּבלב ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
ּבֹו: ּכּיֹוצא לנּו ׁשּיׁש הּתי"ו, טז)על אמלה (יחזקאל "מה ֲֵֵֶַַַָָָָֻ

"לּבת.‰q‰ CBzÓ∑עּמֹו" מּׁשּום אחר, אילן ולא ִֵָƒ«¿∆ְִִִֵַָֹ
בצרה" ּבּה",∑‡Ïk.אנכי עּבד "לא ּכמֹו נאכל, ְִָָָֹÀ»ְֱֶַָָֹֻ

מּׁשם" לּקח ."אׁשר ֲִֶַָֻ

(â)äàønä-úà äàøàå àp-äøñà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬
:äðqä øòáé-àì òecî äfä ìãbä©¨−Ÿ©¤®©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«

i"yx£‡pŒ‰¯Ò‡∑ ׁשם להתקרב מּכאן .אסּורה »À»»ְְִִֵָָָָָ

(ã)íéäìû åéìà àø÷iå úBàøì øñ ék ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹
:éðpä øîàiå äLî äLî øîàiå äðqä CBzî¦´©§¤À©²Ÿ¤¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦

(ä)éìòð-ìL íìä áø÷z-ìà øîàiåéìâø ìòî EE ©−Ÿ¤©¦§©´£®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½
:àeä Lã÷-úîãà åéìò ãîBò äzà øLà íB÷nä ék¦´©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤«

i"yx£ÏL∑:ּכמֹו והֹוצא, יט)ׁשלף הּברזל",(דברים כח)"ונׁשל זית"(שם יּׁשל ‰e‡."ּכי L„˜ ˙Ó„‡∑ הּמקֹום. «ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ«¿«…∆ַָ

(å)éáà éýìà éëðà øîàiåéýìà íäøáà éýìà E ©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬
èéaäî àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷òé éýìàå ÷çöé¦§−̈¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−

:íéäìûä-ìà¤¨«¡Ÿ¦«

(æ)øLà énò éðò-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬©¦−£¤´
ézòãé ék åéNâð éðtî ézòîL íú÷òö-úàå íéøöîa§¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´«Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦

:åéáàëî-úà¤©§Ÿ¨«

ÂÊÁ‡ג  ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚÎ Èt˙‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿¿≈¿«¿∆¡≈»∆¿»»
:‡q‡ „˜BzÓ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ÔÈ„‰ ‡a«̄»»≈»≈»ƒ««»»

ÈÈד  dÏ ‡¯˜e ÈÊÁÓÏ Èt˙‡ È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈ƒ¿¿≈¿∆¡≈¿»≈¿»
‡‰ ¯Ó‡Â ‰LÓ ‰LÓ ¯Ó‡Â ‡q‡ BbÓƒ«»»«¬«…∆…∆«¬«»

:‡‡¬»

˙˜¯·ה  ‡Ï ¯Ó‡ÂÏÚÓ CÈÒ È¯L ‡ÎÏ‰ «¬«»ƒ¿««¿»¿ƒ≈»≈«
¯˙‡ È‰BlÚ ÌÈ‡˜ z‡c ‡¯˙‡ È¯‡ CÏ‚ƒ̄¿»¬≈«¿»¿«¿»ƒ«ƒ»«

:‡e‰ LÈc«̃ƒ

„‡·¯‰Ìו  ‡‰Ï‡ Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¡»»¿»¡»»¿«¿»»
ÔepL·Îe ·˜ÚÈ„ ‡‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈»»¿«¬…¿≈ƒ
˙Èˆa ‡ÏkzÒ‡ÏÓ ÏÈÁ„ È¯‡ È‰Bt‡Ï ‰LÓ…∆¿«ƒ¬≈»ƒƒ¿ƒ¿«»»¿≈

:ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»

ÈnÚז  „eaÚL ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ‡Ï‚Ó ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ√»«»ƒ¿«ƒ
ÔÓ ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÔB‰zÏ·˜ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ· Ècƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆¿¿¿ƒ«√»«ƒ
:ÔB‰È·Èk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰ÈÁÏÙÓ Ì„√̃»«¿¿≈¬≈¿≈√»«»≈≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ã.éðpä øîàiå`NW l`EnWM `l ©Ÿ¤¦¥¦Ÿ¦§¥¤Ÿ
`xFTd xiMd,('b `"y)`iap dWn iM ¦¦©¥¦¤¨¦

xiMde FO` ohAn `vi mxhA did̈¨§¤¤¨¨¦¤¤¦§¦¦
FxnF`A fnx df iM ilE`e .`xFTd©¥§©¦¤¨©§§

lFcBd d`xOdlFcB l` fnx ©©§¤©¨¨©¤¨
:cgindd dxez ©§ª¨

(ä.'Bâå ìL 'Bâå áø÷z ìà'a dPd ©¦§©§©§¦¥
`NW cg` ,'d FzF` evi mixaC§¨¦§©¤¨¤Ÿ
`NW Flbx lrp slWIW cg`e ,axwi¦§©§¤¨¤¦§Ÿ©©©§¤Ÿ
FA cnFr `EdW mFwOA 'it` FA cnri©£Ÿ£¦©¨¤¥

FxnF`Meilr cnFr dY` xW` mFwOd §§©¨£¤©¨¥¨¨
xaM,`Ed Wcw znc`zrcl Kixve §¨©§©Ÿ¤§¨¦¨©©

lFWkn zxqd Fl xnFl miCwd `l dOl̈¨Ÿ¦§¦©£¨©¦§
cnFr `EdW FA oEzp `Ed xaMW¤§¨¨¤¥
evi KM xg`e Wcw znc` lr FlrpnA§¦§¨©©§©Ÿ¤§©©¨§©
lkA iM rC .mFld axwi lal eilr̈¨§©¦§©£©¦§¨
iM FpFvxE FYrC 'd dNB dNM dxFYd©¨ª¨¦¨©§§¦
zevn lr `Ed FxqEnE FzcRwd xTr¦©©§¨¨¨©¦§©

`Ede ,WtPA lAgi df iM dUrY `lŸ©£¤¦¤©§Ÿ©¤¤§
FxnF` mrh(a"i zldw)'Fbe aEWY gExde ©©§Ÿ¤¤§¨©¨§

l"f Exn`e Dpzp xW`(:a"pw zAW)DpY £¤§¨¨§¨§©¨§¤¨
dUr zevn la` ,Ll DpzPW FnM Fl§¤§¨¨§£¨¦§©£¥
oi` mxCrdaE EidIWM aFHd zbVd md¥©¨©©§¤¦§§¤§¥¨¥
gqR oFbM mirEci mihxR lr zlEf WprŸ¤©©§¨¦§¦§¤©
`l zevn 'd Fl dEv o`M dPde .dlinE¦¨§¦¥¨¦¨¦§©Ÿ
`id dUrY `l ,dUr zevnE dUrY©£¥¦§©£¥Ÿ©£¤¦

mld axwY l`l"f Exn`e.e"v oiaExr) ©¦§©£Ÿ§¨§¥¦

(:e"l zFrEaWl`e oR xn`PW mFwn lM §¨¨¤¤¡©¤§©
`id dUr zevnE ,dUrY `l `N` Fpi ¥̀¤¨Ÿ©£¤¦§©£¥¦

,Lilrp lWixd mFld axwi dWn m`e ©§¨¤§¦¤¦§©££¥
Flrp xiqi `l m`e ,dUrY `l lr xar̈©©Ÿ©£¤§¦Ÿ¨¦©£
`l mFwOl cFaM KxCn Fpi`W mbd£©¤¥¦¤¤¨©¨Ÿ
'd Fl xn`X dOn dUr` `N` xar̈©¤¨©£¤¦©¤¨©
dxinXd 'd miCwi cinze ,dUr oFWlA¦§£¥§¨¦©§¦©§¦¨

aizkC dIUrl('e 'c mixaC)mYxnWE ©£¦¨¦§¦§¨¦§©§¤
zFUrle xnWl ,mziUre(d eh mW) ©£¦¤¦§Ÿ§©£¨

evn iYxnWniz.(d ek ziW`xA)oM mB dfl ¦§©§¦¦§Ÿ©§¥¦¨¤©¥
xEngd miCwdaxwY l`dUrY `l ¦§¦¤¨©¦§©Ÿ©£¤

dUr KM xg`elWcFaM bdpIW 'Fbe §©©¨£¥©§¤¦§Ÿ¨
zrcl Epl WIW `N` .WCwnd mFwOA©¨©§ª¨¤¨¤¥¨¨©©
mcw eil` `xw `l dOl oFilr zrC©©¤§¨¨Ÿ¨¨¥¨Ÿ¤
FlrpA axwi lal WFcw mFwnA cnrIW¤©£Ÿ§¨¨§©¦§©§©£
iM ilE`e ,Wcw znc` lr FlbxA xW £̀¤§©§©©§©Ÿ¤§©¦
eilr xEACd cgizdl xaCd iE`x Fpi ¥̀¨©¨¨§¦§©¥©¦¨¨

zxdf` sExvA m` iM.mld axwY l` ¦¦§¥©§¨©©¦§©£Ÿ
mFwOd WCwzp `NW xnFl xWt` cFr¤§¨©¤Ÿ¦§©¥©¨
mrHde ,KM xg` cr cnr FAW¤¨©©©©¨§©©©
mFwnA mW FOr xAcl 'd dvxWMW¤§¤¨¨§©¥¦¨¦§
.mcw Fxidfde FWCwl dvx Fzcinr£¦¨¨¨§©§§¦§¦Ÿ¤
iM `Ed zaY xnFl wCwC dfl iM ilE`e§©¦¨¤¦§¥©¥©¦
'Fbe mFwOd `N` xnFl Kixv did `lŸ¨¨¨¦©¤¨©¨§
aEzMd oEMzp `N` ,Wcw znc ©̀§©Ÿ¤¤¨¦§©¥©¨

FxnF`A`Eddid `le xnFl §§©§Ÿ¨¨
:mcwe dxez Ÿ¤



zenyנד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy
i"yx£ÂÈ·‡ÎÓ ˙‡ ÈzÚ„È Èk∑,מכאֹוביו את ולדעת להתּבֹונן לב ׂשמּתי ּכי ּכלֹומר, אלהים", "וּידע ּכמֹו ƒ»«¿ƒ∆«¿…»ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

מּצעקתם  אזני את אאטם ולא עיני העלמּתי .ולא ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

(ç)Bìéväì ãøàå|õøàä-ïî Búìòäìe íéøöî ãiî ¨«¥¥º§©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤
áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè õøà-ìà àåää©¦¼¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈
éføtäå éøîàäå ézçäå éðòðkä íB÷î-ìà Láãe§¨®¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½

:éñeáéäå éeçäå§©«¦¦−§©§¦«

„È‡¯ˆÓח  ‡„ÈÓ ÔB‰˙e·ÊLÏ È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ‡È‰‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙e˜q‡Ïe¿«»¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»»»
¯˙‡Ï L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡È˙Ùe«¿»¿«¿»»¿»¬»¿»«¬«
È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ ÈÚÚk¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈

:È‡Òe·ÈÂƒ»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æ.'Bâå éúéàø äàø 'ä øîàiåKixv ©Ÿ¤¨Ÿ¨¦¦§¨¦
'a .zFI`x 'a Fl ltM dOl zrcl̈©©¨¨¨©§¦
mixvnA xW` xnFle Wxtl Kxvd dOl̈¨ª§©§¨¥§©£¤§¦§©¦
midl`d lW FOr dWn xiMi `l m`e§¦Ÿ©¦¤©¤¨¡Ÿ¦
xW` df oniqA Flv` mIqn Fpi ¥̀§ª¨¤§§¦¨¤£¤
.mixvnA Eid zFO` dOM `ld mixvnA§¦§©¦£Ÿ©¨ª¨§¦§©¦
dcExnE dPrn dO` dzid `l iM ilE`e§©¦Ÿ¨§¨ª¨§ª¨§¨
zrCd oi`W `N` .l`xUiM mixvnA§¦§©¦§¦§¨¥¤¨¤¥©©©
l`xUi iM dWn rci `l iM zlAwn§©¤¤¦Ÿ¨©¤¦¦§¨¥
ricFdl 'd oEki ok` .Fzlgpe 'd mr md¥©§©£¨¨¥§©¥§¦©
riBd `l oicrW '`d ,zFI`x 'a d`x iM¦¨¨§¦¨¤£©¦Ÿ¦¦©
iOr ipr z` izi`x ok iR lr s`e uTd©¥§©©¦¥¨¦¦¤¢¦©¦
KxC lr 'iR mixvnA xW` `Ed iprde§¨Ÿ¦£¤§¦§©¦¥©¤¤
liaWAW (:'i) zAW 'QnA mW mxnF`§¨¨§©¤©¨¤¦§¦
xaCd lBlBzp 'Eke zlin mirlq 'a§¨¦¦¨§¦§©§¥©¨¨
'qFYd EWwde mixvnl EpizFa` Ecxie§¨§£¥§¦§©¦§¦§©¨
mixzAd oiaA zElBd xfbp xaM `lde©£Ÿ§¨¦§©©¨§¥©§¨¦
xg` mFwnA zFidl lFki didW Exn`e§¨§¤¨¨¨¦§§¨©¥
lkA l`xUi FA micArYWn Eid `NW¤Ÿ¨¦§©§§¦¦§¨¥§¨
xW` FxnF` `Ede ,iEPre xrv KM̈©©§¦§§£¤
caM lW Ff dpigale 'iR mixvnA§¦§¨¦¥§¦§¦¨¤Ÿ¤
riBd `NW mbd iM d`Fx ip` cEArXd©¦§£¦¤¦£©¤Ÿ¦¦©
zpigA hxR uw riBd dlE`Bd uw oicr£©¦¥©§¨¦¦©¥§©§¦©
.mzF` micArWnE miPrn xW` iprd̈Ÿ¦£¤§©¦§©§§¦¨

ãBòmpWIW xrSd d`x xnFl dvxi¦§¤©¨¨©©©¤¤§¨
wlg mdW iOr ipr izi`x cFre FA§¨¦¦¢¦©¦¤¥¥¤
mixvnA md xW` `Ed iprde FOr 'd©§¨Ÿ¦£¤¥§¦§©¦
md cFr miaMrzn l`xUi m` iM¦¦¦§¨¥¦§©§¦¥
l"f mxnF` KxC lr opin xA mica`p¤¡¨¦©¦¨©¤¤§¨
z` d"awd `ivFd `l EN`e (dcBd)©¨¨§¦Ÿ¦¤
Eid m` iM 'Eke oicr mixvOn EpizFa £̀¥¦¦§©¦£©¦§¦¦¨
'pA miqpkp Eid ,cFr mW miaMrzn¦§©§¦¨¨¦§¨¦§
dfl ,dnEwY dzid `le d`nh ixrW©£¥ª§¨§Ÿ¨§¨§¨¨¤
xErW 'it` EdW `le cIn ml`B§¨¨¦¨§Ÿ¨£¦¦
xaMW mbd uingdl mwvA wiRqIW¤©§¦§¥¨§©£¦£©¤§¨
orv ixU Eide mdn dcFar dlhÄ§¨£¨¥¤§¨¨¥Ÿ©
mrh `Ede ,iEPr mxFB `Ed mFwOd©¨¥¦§©©
Elki `le (h"l b"i oOwl) FxnF`§§©¨§Ÿ¨§
KExA mkg iR fnxW `Ede ,Dndnzdl§¦§©§¥©§¤¨©¦¨¨¨

.mixvnA xW` `Ed£¤§¦§©¦
ãBò'a izi`x d`x FxnF`A dvxi¦§¤§§¨Ÿ¨¦¦

ixExA EnlWPW zg` zFI`x§¦©©¤¦§§¥¥
d`pd cFr mdl oi`e dXcTd ivFvip¦¥©§ª¨§¥¨¤£¨¨
migqR :'h zFkxA) l"f mxnF`kE zElBA©¨§§¨§¨§¨¦
mixvn z` ElSpie wEqRA (:h"iw©¨©§©§¤¦§©¦
dNvnke obC DA oi`W dcEvnM dE`Ur£¨¨¦§¨¤¥¨¨¨§¦§ª¨
mzaMrW izi`x cFre ,mibC DA oi`W¤¥¨¨¦§¨¦¦¤©¨¨¨
dRlTA mpinhdl mdl rxY mẄ¨¥©¨¤§©§¦¨©§¦¨

:iYazMW FnM d`nHA©ª§¨§¤¨©§¦
.ézòîL íú÷òö úàå`A cFre 'iR §¤©£¨¨¨©§¦¥§¨

iM mdl dxSn mzwrv iptl§¨©©£¨¨¦¨¨¨¤¦
a`Mn dwrv EwrSW cr rxdl EtiqFd¦§¨©©¤¨£§¨¨¦§¥
mzreW lrYe wEqRA iYWxRW FnkE al¥§¤¥©§¦©¨©©©©§¨¨
mrh znCwd dfe .dcard on 'Fbe§¦¨£Ÿ¨§¤©§¨©©©
FliSdl `EdW onGd mcw FzEgilWl¦§¦Ÿ¤©§©¤§©¦
FA EcArYWi `NW eWkrn dxSn¦¨¨¥©§¨¤Ÿ¦§©§§
zFMn miMn mixvOd EidW dpW DzF`A§¨¨¨¤¨©¦§¦ª¦©

iM zFlFcBzFMOd EligzdW mFIn §¦¦¤¦§¦©©
l`xUIn cEArXd wNYqp mixvnA§¦§©¦¦§©¥©¦§¦¦§¨¥
cx`e wEqRA KEnqA x`a` xW`M©£¤£¨¥§¨©¨¨¥¥
FxnF`A iYWxRX dnl mB .FliSdl§©¦©§©¤¥©§¦§§
mixvn zxv lr oEMzPW izi`x d`ẍŸ¨¦¦¤¦§©¥©¨©¦§©¦
ok iR lr s` ,wNYqdl zrd riBd iM¦¦¦©¨¥§¦§©¥©©¦¥
xnF` dfl milFSPdn zExxFrzd Kixv̈¦¦§§¥©¦¦¨¤¥

:iYrnW mzwrv z`e§¤©£¨¨¨©§¦
BøîBàåxiMfdW xg` eiUbp ipRn §§¦§¥Ÿ§¨©©¤¦§¦

zrinWdid ok `le dwrSd §¦©©§¨¨§Ÿ¥¨¨
ipRn mzwrv z`e `N` xnFl Fl©¤¨§¤©£¨¨¦§¥
oFWl mzwrv xn` cFr .iYrnW eiUbpŸ§¨¨©§¦¨©©£¨¨§
deWd `le cigi oFWl eiUbpe miAx©¦§Ÿ§¨§¨¦§Ÿ¦§¨
ipA iM xnFl oEMzp ,oFWNd zCn¦©©¨¦§©¥©¦§¥
dfe ,dNtzA 'd l` mAl wrv l`xUi¦§¨¥¨©¦¨¤¦§¦¨§¤
lrYe wEqRA EpWxiRX dn wiCvi©§¦©¤¥©§©¨©©©
z`e xnF` did m`e ,'Fbe mzreW©§¨¨§§¦¨¨¥§¤
did iYrnW eiUbp ipRn mzwrv©£¨¨¦§¥Ÿ§¨¨©§¦¨¨
`le dcFardn dzid dwrSdW rnWp¦§©¤©§¨¨¨§¨¥¨£¨§Ÿ
iptl dNtzA dzid mzwrSW `Ed ok¥¤©£¨¨¨§¨¦§¦¨¦§¥
miAx oFWlA mzwrv xn`W mrhe .'d§©©¤¨©©£¨¨¦§©¦

oi` iM zFidl ,cigi oFWlA eiUbpe§Ÿ§¨¦§¨¦¦§¦¥
'd l` mwrvA mieW miwrFSd miAx©¦©£¦¨¦¦§¨¨¤
la` ,miAx mWA mzF` dPM dfl̈¤¦¨¨§¥©¦£¨
cgi mNkl UbFp did UbFPd KxrA§¥¤©¥¨¨¥§ª¨©©
oFWl eiUbp ipRn xn` dfl deWA§¨¤¨¤¨©¦§¥Ÿ§¨§
`Ed eiUbp ipRn FxnF` mrhe .cigï¦§©©§¦§¥Ÿ§¨
l` mAl zwrv lATW mrh iM fnxl¦§Ÿ¦©©¤¦¥©£©¦¨¤
FnkE dxSn EwrSW cvl `Ed 'd§©¤¨£¦¨¨§
dvxi cFr .dcard on wEqRA iYWxRW¤¥©§¦©¨¦¨£Ÿ¨¦§¤
iM fnx o`M eiUbp ipRn FxnF`A§§¦§¥Ÿ§¨¨¨©¦
mdn rxRl mz`q z`Nnzp miIxvOd©¦§¦¦¦§©¥§¨¨¦¨©¥¤
`l oicr l`xUIW mbd Erxd xW £̀¤¥¥£©¤¦§¨¥£©¦Ÿ
xg` mrh dfe ,dlE`Bd onf mlWp¦§©§©©§¨§¤©©©¥

.dlE`Bd onf mcw dWn zEgilWl¦§¦¤Ÿ¤§©©§¨
ãBòFxnF` KxC lr eiUbp ipRn fnxi¦§Ÿ¦§¥Ÿ§¨©¤¤§

ip`e E`xwi mxh (d"q 'irWi)§©§¨¤¤¦§¨©£¦
mzUibp mcw iM ricFd o`ke ,dpr ¤̀¡¤§¨¦©¦Ÿ¤§¦¨¨
,eicici eipA zwrvA WiBxn oFc`d̈¨©§¦§©£©¨¨§¦¨

KxclEcigi oFWl FxnF` mrh df §¤¤¤©©§§¨¦
xn`e ,mdAW oFW`x zUibp 'it` xnFl©£¦§¦©¦¤¨¤§¨©
xnFl eia`kn z` iYrci iM mrHd©©©¦¨©§¦¤©§Ÿ¨©
ozFpe rcFi ip` Ewrv `l oicrW mbd£©¤£©¦Ÿ¨££¦¥©§¥
mB ,izlgpe iOr lW eiaF`kn lr al¥©©§¨¤©¦§©£¨¦©
l`xUi mr Fzad` mvr dNB dfÄ¤¦¨Ÿ¤©£¨¦¦§¨¥
mikxCle .'Fbe ongx a` mgxM§©¥¨©£¨§§©§¨¦
iM FxnF` zpEM ,iYWxRW zFpFW`xd̈¦¤¥©§¦©¨©§¦
`l iM mzFxv ax liCbdl 'Fbe iYrcï©§¦§§©§¦Ÿ¨¨¦Ÿ
dlbPA mdiaF`kn EAx iM z`U ElkEi§¥¦©©§¥¤©¦§¤
iYrci iM FricFdl dvxi cFr .xYqPaE©¦§¨¦§¤§¦¦¨©§¦
miwrFSdn mlATW `l 'iR eiaF`kn©§¨¥Ÿ¤¦§¨¥©£¦
,miaF`kOd xErW rcie xiMd `N ¤̀¨¦¦§¨©¦©©§¦
,liSdl eizFCn cvl aIgi df xace§¨¨¤§©¥§©¦¨§©¦
midl` `xIe wEqRA iYWxRW FnkE§¤¥©§¦©¨©©§¡Ÿ¦
EAxzi mi`xaPd zxvA FzI`x cvl iM¦§©§¦¨§¨©©¦§¨¦¦§©
ok FnkE ,oiCd zxEWn miptl eingx©£¨¦§¦§©©¦§¥
aF`kOd zrici zErvn`AW mixaCd©§¨¦¤§¤§¨§¦©©©§
uEAw lMnE ,eingx EAxzi eicici lW¤§¦¨¦§©©£¨¦¨¦

:FliSdl cx`e xn` minrHdg dxez ©§¨¦¨©¨¥¥§©¦
(ç.'Bâå Búìòäìe Bìéväì ãøàåmrh ¨¥¥§©¦§©£Ÿ§©©



נה zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy

(è)-íâå éìà äàa ìàøNé-éða ú÷òö äpä äzòå§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®§©
:íúà íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø̈¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬Ÿ¨«

(é)énò-úà àöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzòå§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²¤©¦¬
:íéøönî ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â EÁÏL‡Â ‰ÎÏ ‰zÚÂ∑ ּתֹועיל מה ּתאמר מּׁשם ?ואם ותֹוציאם ּדברי יֹועילּו עּמי", את ."והֹוצא ¿«»¿»¿∆¿»¬¿ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

˜„ÈÓט  ˙ÏÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÏÈ·˜ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈»«√»»
ÔÈ˜Ác È‡¯ˆÓ Èc ‡˜ÁBc ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb Û‡Â¿«¿≈√»«»¬»ƒƒ¿»≈»¬ƒ

:ÔB‰Ï¿

Èt‡Â˜י  ‰Ú¯t ˙ÂÏ CpÁlL‡Â ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»«¬«¿ƒ»¿»«¿…¿«≈
:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ È· ÈnÚ ˙È»«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

l` zNcB Kxr itl iM ,cx`e FxnF`§¨¥¥¦§¦¥¤§ª©¥
dUrPd lM zFUrl FcFaMn Fpi` oFilr¤§¥¦§©£¨©©£¤
drxtM lap mc`l eixaC E`FaIW¤¨§¨¨§¨¨¨¨§©§Ÿ
mB dnE ,FnXn mixaC eil` xnFle§©¥¨§¨¦¦§©©
xnFl FriBd cr oE`n zbxcnl riBIWM§¤©¦©§©§¥©¥©©¦©
dn cnlE `ve ,e"g 'd in ('a 'd oOwl)§©¨¦§¥§©©
dki` zgiztA zFAxA EWxCX¤¨§¨©¦§¦©¥¨
Wi` (h"k ilWn) wEqRA (c"i `YgizR)§¦§¨©¨¦§¥¦
`l htW lie` Wi` z` hRWp mkg̈¨¦§¨¥¦¡¦¨©Ÿ
,mdixaC mW oIri 'Eke hRWp `N` xn`̈©¤¨¦§¨§§ª©¨¦§¥¤

qd cx`e 'd xn` dflhErn lr miM ¨¤¨©¨¥¥¦§¦©¦
l`xUi zlSd cvl lFkiaM FcFaM§¦§¨§©©¨©¦§¨¥
`id Ff dlSd zpEke .FliSdl FxnF`M§§§©¦§©¨©©¨¨¦
,cEArXdnE iEPrdn eWkrn FliSIW¤©¦¥©§¨¥¨¦¥©¦§
micArWnd mixvn cIn FxnF` `Ede§§¦©¦§©¦©§©§§¦
'iR ux`d on FzlrdlE FxnF`e .mdÄ¤§§§©£Ÿ¦¨¨¤¥
Wcg a"i cr o`Mn dlE`Bd onf riBIWM§¤©¦©§©©§¨¦¨©Ÿ¤
aMrzi lal 'Fbe ux`d on FzF` dlr ©̀£¤¦¨¨¤§§©¦§©¥
`NW mrhe .iEPr `lA ENt` cFr mẄ£¦§Ÿ¦§©©¤Ÿ
cvl `Ed ,cInE skY mzF` dlrd¤¡¨¨¥¤¦¨§©
avw xW` dlE`Bd onf riBd `l oicrW¤£©¦Ÿ¦¦©§©©§¨£¤¨©
dOl zg` dxiwgA iYrC dgp dfaE .'d¨¤¨¨©§¦©£¦¨©©¨¨
,mixvOd zFMnA Wcg a"i 'd Kix`d¤¡¦Ÿ¤§©©¦§¦

l"fxe(h"t x"eny)dMOdW Exn` mdn §©©¥¤¨§¤©©¨
d`xzdde zFrEaW 'b zWOWn dzid̈§¨§©¤¤¨§©©§¨¨
dOle ,Ktdl Exn` mdnE zg` rEaẄ©©©¥¤¨§§¥¤§¨¨
`iadl Fl dide dlE`Bd 'd xg`i§©¥©§¨§¨¨§¨¦
wiRqze cIn ml`bie Ff xg` Ff zFMOd©©©©§¦§¨¥¦¨§©§¦
zg` drWA F` cg` mFiA d`xzdd©©§¨¨§¤¨§¨¨©©
DA Kixv oi`W l`xUi z`xzd oicM§¦©§¨©¦§¨¥¤¥¨¦¨
opi`W mlFrd zFO` oMW lMnE onf§¨¦¨¤¥ª¨¨¤¥¨
wiRqd `l dOl mB .d`xzd oikixv§¦¦©§¨¨©¨¨Ÿ¦§¦
cvl `N` ,zFMOd lM lr zg` d`xzd©§¨¨©©©¨©©¤¨§©
WiAln 'd did onGd riBd `l oicrW¤£©¦Ÿ¦¦©©§©¨¨©§¦
ipiA zFxFxn mriAUdl `Edd onGd©§©©§©§¦¨§¥¦
`lA cIn ml`bE .onGd riBdW cr ipiA¥¦©¤¦¦©©§©§¨¨¦¨§Ÿ
m` KkA dnE xn`Y m`e .aEMr mEW¦§¦Ÿ©©§¨¦
cFr .df onf mcw mzF` l`FB 'd did̈¨¥¨Ÿ¤§©¤
`ziixzA `lEAfA m`ivFd 'd dOl̈¨¦¨§¦¨©§©¨

Eid zvw miaMrzn Eid m`W onfA¦§©¤¦¨¦§©§¦§¨¨
Elki `le xdnl KxvdW cr micMlp¦§¨¦©¤ª§©§©¥§Ÿ¨§
onfA m`ivFdl Fl dide Dndnzdl§¦§©§¥©§¨¨§¦¨¦§©

.gexnª§¨
äpäzElBd xTr iM Epl mcTX dnl ¦¥§©¤¨©¨¦¦©©¨

'pA E`nhPW zFvFviPd xxal `Ed§¨¥©¦¤¦§§§
dOM df xaC iYpISW FnkE d`nh ixrW©£¥ª§¨§¤¦©§¦¨¨¤©¨
iM zFl`Xd 'aA zrC gEpi dfA minrR§¨¦¨¤¨©©©§©§¥¦
miciqtn Eid df mcw m`ivFn did m ¦̀¨¨¦¨Ÿ¤¤¨©§¦¦
EbiVd 'd mrW rcze ,`Edd wlgd xExA¥©¥¤©§¥©¤©¦¦
dWnA lElMd mzEllM zpigaA¦§¦©§¨¨©¨§¤
xrW h"n zbVd FOr mWA qgizPWi ¤¦§©¥§¥©©¨©©£¥

miXngd xrW biVd `NW mrhe ,dpiA¦¨§©©¤Ÿ¦¦©©©£¦¦
zElCYWdA `N` bVOd oi`W cvl `Ed§©¤¥©ª¨¤¨§¦§©§
'pA Eqpkp `l l`xUIW cvlE biVOd©©¦§©¤¦§¨¥Ÿ¦§§§
EbiVd `l FzF` xxal d`nh ixrW©£¥ª§¨§¨¥Ÿ¦¦
iM Epghade ,FCbpMW WcTd zpigA§¦©©Ÿ¤¤§¤§§ª§©§¦
zxFY oFilr l` EpA riRWi `Fal cizrl¤¨¦¨©§¦©¨¥¤§©
`Ed FzbVde miXngd xrWAW miIg©¦¤§©©©£¦¦§©¨¨
zElB hxtaE zFIlBd zErvn`A§¤§¨©¨ª¦§¨¨
mrhe .xaCd mibiVn Ep` oFxg`d̈©£¨©¦¦©¨¨§©©
xrW xExaA mixvnA l`xUi EpMYqPW¤¦§©§¦§¨¥§¦§©¦§¥©©
oi`X dn dxFY ipA Eid `NW cvl ,'Pd©§©¤Ÿ¨§¥¨©¤¥
mzxFY zErvn`A mipFxg`d zFxFC oM¥¨©£¦§¤§¨¨¨
FrlA `ivFdlE 'Pd xrWl qpMl EbiVi©¦¦¨¥§©©©§¦¨§
.d`nHd zpigA EOY Etq f`e ,eiRn¦¦§¨¨©§¦©©ª§¨
mcw l`xUi `ivFn 'd didW lM dYrnE¥©¨¨¤¨¨¦¦§¨¥Ÿ¤
Eide xExAd mihrnn Eid `EdW lM onf§©¨¤¨§©£¦©¥§¨
dCwpA m`ivFd dfle bVOA mihrnzn¦§©£¦©ª¨§¨¤¦¨©§ª¨
xrWl EqpMIW mcwe h"n lW dpFxg`d̈©£¨¤§Ÿ¤¤¦¨§§©©

.cIn ml`bE l"f mxnF` `Ede ,'PdmigqR) ©§§¨§¨¨¦¨§¨¦

(m"Anxd 'ibl d"n i"t:h dxez §¨©§¨

(è.'Bâå ú÷òö äpä äzòåKixv §©¨¦¥©£©§¨¦
xaMW xEn`d ltM dOl wCwcl§©§¥¨¨¨©¨¨¤§¨
wECwC cFr .'Fbe mzwrv z`e xn`̈©§¤©£¨¨§¦§

FxnF`,dYreFxnF` cFr,dPdcFr §§©¨§¦¥
FxnF`il` d`AxnFl Kixv did `l iM §¨¨¥¨¦Ÿ¨¨¨¦©

FxnF` cFr ,il`izi`x mbexn` xaMW ¥¨§§©¨¦¦¤§¨¨©
dWnl 'd FricFn iM d`xpe .dlrnl df¤§©§¨§¦§¤¦¦§¤

zwrv d`A FOr xAcn FcFrA f` iM¦¨§§©¥¦¨¨©£©
xnFl wCwC dfle ,Wcgn l`xUi ipA§¥¦§¨¥¥¨¨§¨¤¦§¥©

dYrexn` mbedPddPd xnFl d`xnM §©¨§©¨©¦¥§©§¤©¦¥
xn`e .iptl `Edil` d`AWIW cvl §¨©§¨©¨¨¥¨§©¤¥

iptl zFWBOd zFNtYA zFbxcd©§¨©§¦©ª¨¦§¥
mzF` oi`iaOW mdn Wi xYrPd©¤§¨¥¥¤¤§¦¦¨
eiptl mzF` miWiBnE oFilr izxWn§¨§¥¤§©¦¦¨§¨¨
WIW miNrn mdW mdn Wie ,KxAzi¦§¨©§¥¥¤¤¥§ª¦¤¥
mriBdl irvn` oikixv oi`W gM mdÄ¤Ÿ©¤¥§¦¦¤§¨¦§©¦¨

mnvrn md `N` `xFAd iptlmiWBp ¦§¥©¥¤¨¥¥©§¨¦¨¦
xn` dfl ,eiptlil` d`A`lA 'iR §¨¨¨¤¨©¨¨¥¨¥§Ÿ

FxnF`e .irvn`ugNd z` izi`x mbe ¤§¨¦§§§©¨¦¦¤©©©
`PYd ixaC itl(dcBdA)wgCd df xn`W §¦¦§¥©©¨©©¨¨¤¨©¤©§¨

'd ixacA mWxp `NW hxR `Ed§¨¤Ÿ¦§©§¦§¥
oEMzpe .FxnF`l 'd Kxvd dfl mincFTd©§¦¨¤ª§©§§§¦§©¥

FxnF`Aizi`xutg zxEcn liCbdl §§¨¦¦§©§¦§©¥¤
wEqRA iYWxiRW FnkE ,mFicRd(d"k 'a) ©¦§§¤¥©§¦©¨

df lM zrcFdA dpEMde .midl` rcIe©¥©¡Ÿ¦§©©¨¨§¨©¨¤
xnFldkl dYreilA cInE skY 'iR 'Fbe ©§©¨§¨§¥¥¤¦¨§¦

miwgcp md xW` wgCd cvl aEMr mEW¦§©©§¨£¤¥¦§¨¦
:onf mEW oiYndl oi`i dxez ¥§©§¦§©

(é.'Bâå EçìLàå äëìKxvdW mrh §¨§¤§¨£§©©¤ª§©
xnFlLglW`eon iM Kxv `ll ©§¤§¨£§ŸŸ¤¦¦

i`Ce dkl Fl xn`IWM mzQd`Ed iM ©§¨§¤Ÿ©§¨©©¦
mcw dkildd miCwd mB ,FgNWnd©§©§©¦§¦©£¦¨Ÿ¤
dkild `l iM xnFl ,zEgilXd zxMfd©§¨©©§¦©¦Ÿ£¦¨
xg` `N` zEgilXd `id cal Ff§©¦©§¦¤¨©©
FnM ,zEgilXd zcnzd didY dkildd©£¦¨¦§¤©§¨©©§¦§
didW `Ed KldW xg`W did oMW¤¥¨¨¤©©¤¨©¤¨¨
.'Fbe `ivFdl mrR xg` mrR FglFW§©©©©©©§¦§
cEgl Ff dkildA `l iM Fl fnx cFr¨©¦Ÿ©£¦¨§
zEgilW xfgIW `N` l`xUi ipA `ivFi¦§¥¦§¨¥¤¨¤©§Ÿ§¦
zFcizr iM dfA dpEMde ,zEgilW xg ©̀©§¦§©©¨¨¨¤¦£¦
mgNWl drxR dSxzi `NW EdrinWi©§¦¥¤Ÿ¦§©¤©§Ÿ§©§¨
mxnF` KxC lr dvxi cFr .cInE skY¥¤¦¨¦§¤©¤¤§¨

(:'i zFMn)DA Klil dvFx mc`W KxCA ©©¤¤¤¨¨¤¥¥¨
eil` xn` dfl ,FzF` oikilFndkl'iR ¦¦¨¤¨©¥¨§¨¥

ip` f` zkll Ff devnA utg dY` m ¦̀©¨¨¥§¦§¨¨¤¤¨£¦
dY` dGnE ,LglW`e Lvtg milW ©̀§¦¤§§§¤§¨£¦¤©¨



zenyנו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy

(àé)Cìà ék éëðà éî íéäìûä-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBà éëå äòøt-ìà¤©§®Ÿ§¦¬¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£ÈÎ‡ ÈÓ∑ חׁשּוב אני עם מה .הּמלכים לדּבר ƒ»…ƒְְֲִִִֵַַָָָ
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‡ÈˆB‡ ÈÎÂ∑,אני חׁשּוב אם ואף ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿»≈ְֲִִַָ

ּזכּו ואֹוציאם מה נס, להם ׁשּתעׂשה יׂשראל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
.מּמצרים? ְִִִַ

(áé)éëðà ék úBàä El-äæå Cnò äéäà-ék øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−
ézçìLïeãáòz íéøönî íòä-úà EàéöBäa E §©§¦®§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ

:äfä øää ìò íéäìûä-úà¤¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«
i"yx£CnÚ ‰È‰‡ Èk ¯Ó‡iÂ∑,ראׁשֹון על הׁשיבֹו «…∆ƒ∆¿∆ƒ»ִִֵַ

ּכי  אנכי "מי ׁשאמרּת אחרֹון: אחרֹון, ועל ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹראׁשֹון,
"ּכי  מּׁשּלי: ּכיֿאם היא, ׁשּל לא ּפרעה", אל ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹאל
ל" ּבּסנה, ראית אׁשר הּמראה וזה" ,עּמ ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָאהיה

ׁשלחּתי"האֹות  אנכי ּבׁשליחּותי ּכי ּוכדאי ותצליח ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָֹ
ואינּנּו ׁשליחּותי עֹוׂשה הּסנה ראית ּכאׁשר להּציל, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאני
מה  וׁשּׁשאלּת: נּזֹוק. ואינ ּבׁשליחּותי ּתל ּכ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻאּכל,
יׁש ּגדֹול ּדבר – מּמצרים? ׁשּיצאּו ליׂשראל יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּזכּות
על  הּתֹורה לקּבל עתידים ׁשהרי זֹו, הֹוצאה על ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָלי

חדׁשים  ׁשלׁשה לסֹוף הּזה ּדבר ההר מּמצרים. ׁשּיצאּו ְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
,ּבׁשליחּות ׁשּתצליח וזה" ,עּמ אהיה "ּכי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָאחר:
,מבטיח ׁשאני אחרת הבטחה על האֹות" ל"ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָ
הּזה, ההר על אֹותי ּתעבדּון מּמצרים, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּכׁשּתֹוציאם
ליׂשראל. העֹומדת הּזכּות והיא עליו, הּתֹורה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּתקּבלּו

מצינּו: זה לׁשֹון לז)ודּוגמת האֹות (ישעיה ל אכֹול "וזה ְְְְִֶֶַָָָָ
סנח  מּפלת וגֹו'", ספיח לאֹות הּׁשנה ל ּתהיה ריב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ואני  מּפרֹות, חרבה ׁשארצכם – אחרת הבטחה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל
הּספיחים  אבר. ְֲִִֵַָ

‡ÏÈÊיא  È¯‡ ‡‡ ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»¬≈≈≈
Ï‡¯NÈ Èa ˙È ˜Èt‡ È¯‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ¿»«¿…«¬≈«≈»¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

CÏיב  ÔÈ„Â CcÚÒ· È¯ÓÈÓ È‰È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈¿≈≈¿ƒ¿«¿»¿≈»
‡nÚ ˙È C˙e˜t‡a CzÁÏL ‡‡ È¯‡ ‡˙‡»»¬≈¬»¿«¿»¿«»»»«»
:ÔÈ„‰ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙz ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿¿√»¿»«»»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`l Kldn q`ni `Ed m`W cnl̈¥¤¦¦§©¥£ŸŸ
.EPgNWi§©§¤

éìeàåzFprhA aiWn dWn did dfl iM §©¦¨¤¨¨¤¥¦¦§¨
oFhlW Kln xaC d`x `NW oeiM¥¨¤Ÿ¨¨§©¤¤¦§
Wi iM FYrC dNbn did dvxi m` `N ¤̀¨¦¦§¤¨¨§©¤©§¦¥
lr FaiWn 'd dide zFrpFn zFprh Fl§¨§§¨¨¥¦©

rh lMFYrCn KlIW icM dprhe dp ¨©£¨§©£¨§¥¤¥¥¦©§
dvxi cFr .KEnqA x`a` xW`M FpFvxE§©£¤£¨¥§¨¦§¤
aWIe zWxtA iYWxRX dn KxC lr©¤¤©¤¥©§¦§¨¨©©¥¤
m`e dkl 'iR sqFil awri zEgilWA¦§¦©£Ÿ§¥¥§¨§¦
igElWE LglW`e rx dxwnl WEgŸ§¦§¤©§¤§¨£§¥
Fl dcnrW `ide ,oiwFGp opi` devn¦§¨¥¨¦¦§¦¤¨§¨

oFlOA KxCA(c"k 'c oOwl)Fzind `NW ©¤¤©¨§©¨¤Ÿ¥¦
:K`lOd`i dxez ©©§¨

(àé.'Bâå Cìà ék éëðà éî'it` 'iR ¦¨Ÿ¦¦¥¥§¥£¦
iM FpFvx Ktd Dpi`W zEgilWA¦§¦¤¥¨¥¤§¦
zErvn`nE Kln iptl xAcl aEWg ipi ¥̀¦¨§©¥¦§¥¤¤¥¤§¨
mc`dW oMYqie FzEgilWA on`i `l oM¥Ÿ¥¨¥¦§¦§¦§©¥¤¨¨¨
xn`On cnlE `ve .oFvxe dxigA lrA©©§¦¨§¨§¥§©¦©£©

l`EnW(f"h `"y)lE`W rnWe Kl` Ki` §¥¥¥¥§¨©¨
mc` on`i `NW `vnze ,ipbxde©£¨¨¦§¦§¨¤Ÿ¥¨¥¨¨
xEn`M zEltXd zpigA cvl d`EapA¦§¨§©§¦©©¦§¨¨

qFnr z`EapA(`"t x"dw)oilflfn EidW ¦§©¨¤¨§©§§¦
cFre .'Eke FxFC ipA FA`ivF` iM'Fbe §¥§§¦¦§

miUrnA lFcB mc` Kixv dfl iM¦¨¤¨¦¨¨¨§©£¦

`OW Wge ,dfM lFcB zEkfl dMfIW¤¦§¤¦§¨¨¤§¨¤¨
zErvn`n l`xUil dlTY rx`i¤¡©©¨¨§¦§¨¥¥¤§¨
deprdn dfe ,FzEkf zripn§¦©§§¤¥¨£¨¨

:zEltXdeai dxez §©¦§
(áé.'Bâå Cnò äéäà ék øîàiåKixv ©Ÿ¤¦¤§¤¦¨§¨¦

l` FaiWn daEWY dn zrcl̈©©©§¨¥¦¥
rci iM i`Ce `ld KOr did` iM oFilr¤§¦¤§¤¦¨£Ÿ©©¦¨©
iM orHW `N` `A `Ed FgMn iM dWn¤¦¦Ÿ¨¤¨¤¨©¦
dWw cFr .wchvi `l FMxr hErn cvl§©¦¤§Ÿ¦§©¨¨¤

FxnF`zF`d Ll dferEci oi` 'Fbe §§¤§¨§¥¨©
dpQd lM` `NW zF` lr m`e ,zF`d̈§¦©¤Ÿª©©§¤
zaXizn zrCd oi` i"yx 'iRW FnM§¤¥¥©©©¦§©¤¤
lFkid e"g Flv` wtq did dWn ike dfÄ¤§¦¤¨¨¨¥¤§£¨
xn` xnBX dn dWw cFre .liSd lkEi©©¦§¨¤©¤¨©Ÿ¤

ikp` iMwRYqn did iM rnWOW 'Fbe ¦¨Ÿ¦§¤©§©¦¨¨¦§©¥
`l iM zn` Fpi` dfe FglFW 'd m ¦̀§§¤¥¡¤¦Ÿ

.dfA Fwtq ciBIW xaC dWn xn`̈©¤¨¨¤©¦§¥¨¤
ïëàKxCd df lr `Ed aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨©¤©¤¤

oFW`x lr FaiWdl 'd `AW¤¨©£¦©¦
n cbpM ,oFW`xiM ikp` in Yxn`X d ¦§¤¤©¤¨©§¨¦¨Ÿ¦¦

KOr did` mW iM rC drxR l` Kl ¥̀¥¤©§Ÿ©¦¨¤§¤¦¨
Lxzke FzNcBn dlFcB LzNcB dYrnE¥©¨§ª¨§§¨¦§ª¨§¦§§
dOn eilr zlHn Lzni`e FxzMn lFcB̈¦¦§§¥¨§ª¤¤¨¨¦©
zFidl iE`xe Lilr Fzni` zlHOX¤ª¤¤¥¨¨¤§¨¦§
dn Fl xzq dfA mB .hFicd LipirA§¥¤¤§©¨¤¨©©

od iM `ivFdl iE`x Fpi`W xn`X¤¨©¤¥¨§¦¦¥
FxnF`e ,dlFcB FzbVdW 'd Ed`xddfe ¤§¨¤©¨¨§¨§§§¤

zF`d LliE`x dY`W zF`d Ll dfe 'iR §¨¥§¤§¨¤©¨¨
zF`d `Ed dnE ,dfM lFcB xaC zFUrl©£¨¨¨¨¤©¨
iE`x ziid `l EN`e LiYglW ikp` iM¦¨Ÿ¦§©§¦§¦Ÿ¨¦¨¨
zWWgl mFwO dnE ,LglFW iziid `lŸ¨¦¦§£©¨©£¨©

FxnF`e .iE`x Lpi`WL`ivFdAoEki 'Fbe ¤¥§¨§§§¦£§§©¥
cr devOd FciA dlrY iM Fl xnFl©¦©£¤§¨©¦§¨©
z` oEcarie `Ed mrd `ivFie DzilkY©§¦¨§¦¨¨§©©§¤
ike zprh dOY dYrnE ,'Fbe midl`d̈¡Ÿ¦§¥©¨©¨©£©§¦
xaCd zilkY 'd FricFn ixd iM `ivF`¦¦£¥¦©§¦©¨¨

.zFcizrdn 'd ciBi xW`M wtq oi`e§¥¨¥©£¤©¦¥¨£¦
BøîBàa äöøé ãBòLl dfedf lr 'Fbe ¦§¤§§§¤§§©¤

oihwn dY`W df xaC KxCd©¤¤¨¨¤¤©¨©§¦
iM zF`l Ll df ikp` in xnF`e Lnvr©§§§¥¦¨Ÿ¦¤§§¦
ikp` Ff dCn LzIpw zErvn`A§¤§¨§¦¨§¦¨¨Ÿ¦

FxnF`e .LiYglWL`ivFdAFnM 'Fbe §©§¦§§§¦£§§
df lr dvxi cFr .KEnqA dEpWxRW¤¥©§¨§¨¦§¤©¤

KxCdzF`d Ll dfeiYxnB ikp` iM ©¤¤§¤§¨¦¨Ÿ¦¨©§¦
,Lci lr df zEgilW didIW xaCd©¨¨¤¦§¤§¦¤©¨§

L`ivFdA'FbedGd xdd lrWcTA ipiq §¦£§©¨¨©¤¦©©Ÿ¤
ip` oi`e mixdAW KEnPd xdd WExR¥¨¨©¨¤§¨¦§¥£¦
,oFnxge xFazM minxd mixdA xgFA¥¤¨¦¨¨¦§¨§¤§
`N` utg ip` oi` iM Ycnl `d̈¨©§¨¦¥£¦¨¥¤¨
LipirA ltXde eprd LFnM mikEnpA¦§¦¨¤¨¨§©¨¥§¥¤
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(âé)éða-ìà àá éëðà äpä íéäìûä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´
éðçìL íëéúBáà éýìà íäì ézøîàå ìàøNé¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦

:íäìà øîà äî BîM-äî éì-eøîàå íëéìà£¥¤®§¨«§¦´©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 19 'nr ek jxk y"ewl t"r)

zElBd zxvA EpY` `vnp d"ATd©¨¨¦§¨¦¨§¨©©¨

אלהם: אמר מה מה־ּׁשמֹו יג)ואמרּו־לי (ג, ְְְֲִֵֶַַָָֹֽֽ
מפרׁשים ּתמהּו ועוד)ּכבר ספורנו רמב"ן, ידע (רשב"ם, לא וכי , ְְְְְִִַָָָָֹ

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ּובארּו הּנה? עד הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹמׁשה
יבֹוא  ׁשּכאׁשר מׁשה היה ּדחֹוׁשׁש אחר, ּבאפן זה לבאר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹויׁש
את  ראיתי "ראה הּקּב"ה ּדברי את להם וימסר יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹלבני

גֹו'" להּצילֹו וארד גֹו' ׁשמעּתי צעקתם גֹו' עּמי (פרשתנו עני ְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָָ
ואילך) ז עצּומה:ג, קׁשיא יׂשראל לבני ְְְְֲִִֵֵֶָָָֻֻּתקׁשה

קׁשה  ּבעבֹודה עבדּו עּתה, עד ּבמאד סבלּו יׂשראל ּבני ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹהרי
ּתׁשליכּוהּו" היאֹורה הּיּלֹוד הּבן "ּכל ּגזר ּופרעה ,ּפר עבֹודת -ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

כב) א, רּבן (פרשתנו ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט ׁש"היה ועד ,ְִֵֵֶֶַַָָָ
ּבדמם" כג)ורֹוחץ ב, פרשתנו "מה (רש"י להם, יקׁשה ּכן ואם , ְְְְִֵֵֶֶַָָָֻ

ונֹוגעים ׁשמ  נאקתם, את ׁשמע אבֹותיכם" "אלקי ּדאם ֹו", ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
הּקּב"ה  ׁשל מּׁשמֹותיו "ׁשם" איזה יׂשראל, ׁשל צרֹותיהם ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלֹו

לסּבֹול  מקֹום ׁשל לבניו יניח מעלה) ׁשל הנהגה על ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ(הּמֹורה
מּצרתם? ּכביכֹול ויתעּלם עּתה, עד ְְְִִִֵַַַָָָָָכ"כ

ּכלׁשֹון  ּדפרּוׁשֹו אהיה" אׁשר "אהיה הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָועל
ּבׁשעּבּוד  עּמם אהיה אׁשר זאת, ּבצרה עּמם "אהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹרׁש"י

הּכתּוב וכלׁשֹון מלכּיֹות", ט)ׁשאר סג, לֹו(ישעי' צרתם "ּבכל ְְְְְִַַָָָָָָֻ
יׂשראל, ּבני את ח"ו מזניח הּקּב"ה אין הּגלּות ּבזמן ׁשּגם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָצר",

ּגלּותם. ּבצרת אּתם ונמצא ּכביכֹול, "צר" לֹו ּגם ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּלא  מּׁשּום אינֹו עכׁשו עד לסּבל הּקּב"ה להם ׁשהּניח ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוזה
וי"ו  חסר - לעלם ׁשמי ׁש"וזה מּפני ּכי־אם ח"ו, אּתם ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹהיה

ּככתבֹו" יּקרא ׁשּלא העלימהּו . וברש"י). טו ג, ׁשׁשמֹו(פרשתנו , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
רחמים  ׁשל ּובאפן ּובהסּתר ּבהעלם אז היה הּקּב"ה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשל

רחמיו. ּפעלּו אז ׁשּגם וּדאי אבל ְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָנסּתרים,

(ãé)äéäà øLà äéäà äLî-ìà íéäìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®
éðçìL äéäà ìàøNé éðáì øîàú äk øîàiå©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦

:íëéìà£¥¤«

Èaיג  ˙ÂÏ È˙‡ ‡‡ ‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»»≈¿»¿≈
ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¡»»¿«¿«¿
‰Ó dÓL ‰Ó ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ ÔBÎ˙ÂÏ ÈÁlL«¿«ƒ¿»¿¿≈¿ƒ»¿≈»

:ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡≈«¿

Ó‡Â¯יד  ‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆∆¿∆¬∆∆¿∆«¬«
ÈpÁlL ‰È‰‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯ÓÈz Ô„kƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈∆¿∆«¿«ƒ

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

daEWY df lke ,dGd KEnPd xdaE¨¨©¨©¤§¨¤§¨
:'Fbe `ivF` ike zprhlbi dxez §©£©§¦¦§

(âé.'Bâå àá éëðà äpäipixd 'iR ¦¥¨Ÿ¦¨§¥£¥¦
oi`e df zEgilWA `Fal miMqn©§¦¨¦§¦¤§¥
KixSW `N` iYprHW zFprHl mFwn̈©§¨¤¨©§¦¤¨¤¨¦
ip` Kixve l`xUil `iapl on`dl mcwŸ¤§¥¨¥§¨¦§¦§¨¥§¨¦£¦

mcTn mdl `FalFnX dn il Exn`e ¨¨¤¦Ÿ¤§¨§¦©§
il Exn`IW ilv` `Ed zEhiWtA 'iR¥¦§¦¤§¦¤Ÿ§¦
lkAW `vnY iM mrHde ,FnX dn©§§©©©¦¦§¨¤§¨
'd mdl xiMfi zFa`d zFghad z`Eap§©©§¨¨¨©§¦¨¤
Ll Kl zWxtA xn` mdxa`A ,FnW§§©§¨¨¨©§¨¨©¤§

('f e"h ziW`xA),'Fbe Liz`vFd xW` 'd ip` §¥¦£¦£¤¥¦§
e rxGd zghad z`EapaEcFr ux`d ¦§©©§¨©©¤©§¨¨¤

Fl xn`('` f"i mW)oke ,iCW l` ip` ¨©¨£¦¥©©§¥
`vIe zWxtA xn` awriA(b"i g"k mW) §©£Ÿ¨©§¨¨©©¥¥¨

xn` glWIe zWxtA cFr ,'d ip` xn`Ie©Ÿ©£¦§¨¨©©¦§©¨©
eil`(`"i d"l mW)`d ,'Fbe iCW l` ip` ¥¨¨£¦¥©©§¨

FnW xiMfi zFghadd lkA iM Ycnl̈©§¨¦§¨©©§¨©§¦§
glWIWM oMW lMnE ghaOd KxAzi¦§¨©©©§¦©¦¨¤¥§¤¦§©
mW xn`IW KixSW zlEGl `iap̈¦©©¤¨¦¤Ÿ©¥

xW` d`Eap lka iM ilE`e .gNWnd©§©¥©§©¦§¨§¨£¤
mEzq cnlie FnW xMfi eicarl 'd `Api§©¥©£¨¨¦§Ÿ§§¦§©¨
l` 'd xACWMW zFidle ,Wxtndn¥©§Ÿ¨§¦§¤§¤¦¥¤
FnW Fl xiMfd `l Ff d`EapA dWn¤¦§¨Ÿ¦§¦§
'Fbe Lia` idl` ikp` Fl xn` oM `N ¤̀¨¥¨©¨Ÿ¦¡Ÿ¥¨¦§

eil` xn` dflipA l` `a ikp` dPd ¨¤¨©¥¨¦¥¨Ÿ¦¨¤§¥
mkizFa` idl` mdl iYxn`e l`xUi¦§¨¥§¨©§¦¨¤¡Ÿ¥£¥¤

dWn l` 'd xn`nMLia` idl` ikp` §©£©¤¤¨Ÿ¦¡Ÿ¥¨¦
mdxa` idl`mXd zxMfd `lAExn`e ¡Ÿ¥©§¨¨§Ÿ©§¨©©¥§¨§

FnX dn ilxiMfn ip` oi`W cvl 'iR ¦©§¥§©¤¥£¦©§¦
gEpY dfaE .El`Wi md FpFxkfA mXd©¥§¦§¥¦§£¨¤¨©
zF` dn `Ede zg` dxiwgA zrCd©©©©£¦¨©©§¨
,FzxMfdA F` mXd zriciA ztFOde§©¥¦¦©©¥§©§¨¨
ipal rEci df mW m` KWtP dOn¦©©§¨¦¥¤¨©¦§¥
mWM iM daFhl zF` dfA oi` l`xUi¦§¨¥¥¨¤§¨¦§¥
dWn oM mB EPrci l`xUi EdErcIW¤¥¨¦§¨¥¥¨¤©¥¤
df iM rEci mXd oi` m`e ,dgkFd oi`e§¥¨¨§¦¥©¥¨©¦¤
eil` oin`i inE dYr cre KxAzi FnW§¦§¨©§©©¨¦©£¦¥¨
miWxtndn izi`xe .`xFp mW df iM¦¤¥¨§¨¦¦¥©§¨§¦
lke ,miwFgx mikxcE miWExR EWxRW¤¥§¥¦§¨¦§¦§¨

Eidie EpxaC mrhi mrFh Kg Fl WIW in¦¤¥¥¥¦§©§¨¥§¦§
`Ed ztFnlE zF`l `l iM zigiRv eitl§¦©¦¦¦Ÿ§§¥
Fl xn`W `vnze ,mXd zxMfdA utg̈¥§©§¨©©¥§¦§¨¤¨©
xMfdW Epivn `NW mbd did` mW 'd¥¤§¤£©¤Ÿ¨¦¤ª§©
`l mzQd onE zFa`l zF`EaPd lkA§¨©§¨¨¦©§¨Ÿ
FxMfdW zFnW `N` mipAl rEci didi¦§¤¨©©¨¦¤¨¥¤ª§§
`le zF` oi`W i`Ce `N` ,zFa`l̈¨¤¨©©¤¥§Ÿ
FnM Fnrh `N` mXd zxMfdA ztFn¥§©§¨©©¥¤¨©£§
iM dWn zxMd zNgY dfe .EpazMW¤¨©§§¤§¦©©¨©¤¦
eizFgElW lkA `Ed hEWR on`p¤¡¨¨§¨§¨
xiMfd `NW 'd ixaC wCwCW eizF`EapE§¨¤¦§¥¦§¥¤Ÿ¦§¦
iM xnFl FYrC lr Knq `le ,mXd©¥§Ÿ¨©©©§©¦
bVdW xg` FnW xiMfie FYrCn Wxti§¨¥¦©§§©§¦§©©¤ª©
i`Ce mzQd onE d`EaPd zpEn` Flv ¤̀§¡©©§¨¦©§¨©©
eizFnXn '` mW dWnl did rEcIW¤¨©¨¨§¤¥¦§¨
dWn oEMzPW xWt` cFre .`Apnd lW¤©§©¥§¤§¨¤¦§©¥¤
xAcOW dCOd `id dn zrC giexdl§©§¦©©©©¦©¦¨¤§©¥

:DA 'd FOrci dxez ¦¨
(ãé.'Bâå äéäà øîàiådCn FricFd 'iR ©Ÿ¤¤§¤§¥¦¦¨

qgizi df mWe ,FOr xAcn DAW¤¨§©¥¦§¥¤¦§©¥



zenyנח zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy
i"yx£‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡∑",זאת ּבצרה עּמם אהיה" ∆¿∆¬∆∆¿∆ְְִֶֶָָָֹ

מלכּיֹות ׁשאר ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה" ט)"אׁשר .(ברכות ְְְְְֲִִֶֶֶַָָֻ
להם  מזּכיר אני מה עֹולם, ׁשל "רּבֹונֹו לפניו: ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָאמר
אמרּת: "יפה לֹו: אמר זֹו". ּבצרה ּדּים אחרת? ְְֶֶֶַַַַָָָָָָָָָצרה

וגֹו'" תאמר רבה)'ּכה חלילה,(שמות ׁשהׂשּכיל, (לא . ְְִִִֶַָָֹֹֹ
ּכי  ,יתּבר הּׁשם ּדברי הבין ׁשּלא אּלא ּביֹותר, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמׁשה

היתה  ּכ ׁשּמאז ,יתּבר הּׁשם מחׁשבת מחׁשבּתֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
למׁשה  אהיה", אׁשר "אהיה :יתּבר ּבאמרֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּדעּתֹו
אמרּת, יפה וזהּו: ליׂשראל, ׁשּיּגיד ולא הּגיד, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלבּדֹו
יׂשראל  לבני ּתּגיד ׁשּלא היתה, ּכ מּתחּלה ּדעּתי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּגם
יׂשראל" לבני תאמר "ּכה אּלא: האּלה, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּכּדברים
ודֹוק) ּברכֹות, ּבמסכת מׁשמע וכן אחת, ּפעם .אהיה ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

(åè)éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéäìû ãBò øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´
éýìà íäøáà éýìà íëéúáà éýìà ýåýé ìàøNé¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬
íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷òé éýìàå ÷çöé¦§¨²¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈

:øc øãì éøëæ äæå§¤¬¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ
i"yx£ÌÏÚÏ ÈÓL ‰Ê∑העלימהּו לֹומר: וי"ו, חסר ∆¿ƒ¿…»ֲִֵֵַַָָ

ּככתבֹו יּקרא רבה)ׁשּלא È¯ÎÊ.(שמות ‰ÊÂ∑היא לּמדֹו ְִִֵֶָָֹ¿∆ƒ¿ƒְִֵָ
ה' לעֹולם, ׁשמ "ה' אֹומר: הּוא ּדוד וכן ְְְְִִִֵֵָָָנקרא,

ודֹור" לדֹור זכר. ְְְִָ

È·Ïטו  ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ „BÚ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈
d‰Ï‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¡»»¿«¿«¿¡»≈
·˜ÚÈc d‰Ï‡Â ˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»≈»≈¿«¬…
È¯Îc ÔÈ„Â ÌlÚÏ ÈÓL ÔÈc ÔBÎ˙ÂÏ ÈpÁlL«¿«ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«»¿≈»¿»ƒ

:¯„Â ¯c ÏÎÏ¿»»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zpigA `id xW`e mingxd zCnl§¦©¨©£¦©£¤¦§¦©
`ve ,zExgl zECarn `ivFOdcnlE ©¦¥©§§¥§¥§©

mipETYd xtqA Exn`X dn('e oETY)cFq ©¤¨§§¥¤©¦¦¦

mixvn z`ivi dxMfPW minrR 'p§¨¦¤¦§§¨§¦©¦§©¦
miIxvOd EwNW mrh `Ed mbe ,dxFYA©¨§©©©¤¨©¦§¦¦

l"f mxnF`M zFMn miXng.(d"t x"y) £¦¦©§§¨
mrpA oFilr l` Ffnx xaM df mWe§¥¤§¨§¨¥¤§§Ÿ©
ilE`e .KOr did` iM Fl xn`A eixaC§¨¨¤¡Ÿ¦¤§¤¦¨§©

xn`e Knq dfl iMiM zF`d Ll dfe ¦¨¤¨©§¨©§¤§¨¦
LiYglW ikp``Ede ikp` zpigA 'iR ¨Ÿ¦§©§¦¥§¦©¨Ÿ¦§

ikp` eixaC gzR ipiq xdA 'd xiMfdW¤¦§¦§©¦©¤©§¨¨¨Ÿ¦
dWOW `N` 'Fbe Liz`vFd xW` 'Fbe§£¤¥¦§¤¨¤¤
rci 'd iM mixaC lW ownr oiad `lŸ¥¦¨§¨¤§¨¦¦¨©
ozpe xaCd lr l`Wl dWn `Fai iM¦¨¤¦§Ÿ©©¨¨§¨©
zxAcnd dpigA ax `av xVand xnŸ̀¤©§©¥¨¨©§¦¨©§©¤¤
oiade liMUd dWn iM ilE`e .DcFqe§¨§©¦¤¦§¦§¥¦
df mW xiMfi m` l`FXW `N ¤̀¨¤¥¦©§¦¥¤

FxnF`e ,l`xUildid` xW`mrh `Ed §¦§¨¥§§£¤¤§¤©©
mr didIW cvl oM `xwPW mXd©¥¤¦§¨¥§©¤¦§¤¦

l"f Exn`W FnM ,mzxvA l`xUidbibg) ¦§¨¥§¨¨¨§¤¨§£¦¨

(.a"i,iC FnlFrl xn`W iCW mW mrh©©¥©©¤¨©§¨©
F`avA zF` `EdW zF`av mrh(.f"h mW) ©©§¨¤¦§¨¨

,didie deFde didW cvl died mW mrh©©¥£¨¨§©¤¨¨§¤§¦§¤
,(.f"vx b"g xdf),didIW cvl did` ok FnM Ÿ©§¥¤§¤§©¤¦§¤

FxnF` `Ededid` xW`FricFd o`ke §§£¤¤§¤§¨¦
l"fxe .lFcBd mXd cFq dWnlzFkxA) §¤©¥©¨§©©§¨

('hxW` Ff dxvA mOr did` EWxC̈§¤§¤¦¨§¨¨£¤
dfA Wi mB .zxg` dxvA mOr did ¤̀§¤¦¨§¨¨©¤¤©¥¨¤

:oiai liMUOde mixzM 'b cFq§¨¦§©©§¦¨¦
.'Bâå øîàz äk øîàiådNBW mbd 'iR ©Ÿ¤ŸŸ©§¥£©¤¦¨

FnM mXd cFq FCar dyn l ¤̀Ÿ¤©§©¥§

Fpi`W xnFl xfg did` xW` xn`W¤¨©£¤¤§¤¨©©¤¥
oM mB `Ede .mXd zxMfd `N` xEn`Ä¨¤¨©§¨©©¥§©¥

FxnF`mkil` ipglW did`dn la` §¤§¤§¨©¦£¥¤£¨©
`Ed did` xW` Ll zFNbl iYtqFdX¤©§¦§©§£¤¤§¤

Exn` l"fxe .xn`Y laA(mW)xifgdW §©Ÿ©§©©¨§¨¤¤§¦
DzrWA dxvl dIC zprhA FpFwl dWn¤§§©£©©¨§¨¨¦§¨¨
wcve dnkg xaC iM izi`xe iYvSde§¦©§¦§¨¦¦¦§©¨§¨¨¤¤
sFq m` iM ,Fnvr aEzMd gMn ExAC¦§¦Ÿ©©¨©§¦¦
dxfg dzid `le xEAC zNgzM xEAC¦¦§¦©¦§Ÿ¨§¨£¨¨
eixaC xnFBW `N` oFW`x xEACn¦¦¦¤¨¤¥§¨¨
xnFl Fl did `l ziA on`p F`iapl¦§¦¤¡©©¦Ÿ¨¨©
iM Exn` dfl ,'` xEAC rvn`A xn`Ie©Ÿ¤§¤§©¦¨¤¨§¦
xW` did` FxnF`A `Ed KExA mXd©¥¨§§¤§¤£¤
xfg dAq cvlE oiprd xn` xnB did ¤̀§¤¨©Ÿ¤¨¦§¨§©¦¨¨©
oiai liMUOde .zxg` dxin` xnFl©£¦¨£¤¤§©©§¦¨¦
'a xEAcl oFW`x xEAC oiAW Wxtdd©¤§¥¤¥¦¦§¦
.rpFOde dripOd rcie eil` xAcnde§©§©¥¥¨§¥©©§¦¨§©¥©
lr 'd Wg `l dNgYn Ki` xn`Y m`e§¦Ÿ©¥¦§¦¨Ÿ¨©
eiptl xnFl dWn KxvdW cr xaCd©¨¨©¤ª§©¤©§¨¨
KxAzi eixaC wCwcPX dOA dPd .'Eke§¦¥©¤¤§©§¥§¨¨¦§¨©
liMUd dnkg zFnElrY rcFi iM rcY¥©¦¥©©£¨§¨¦§¦
xnFl Kixv didW `Ede ,xaC lr©¨¨§¤¨¨¨¦©

eixaC zNgzAl`xUi zial xn`z dM ¦§¦©§¨¨ŸŸ©§¥¦§¨¥
dWn zprh lr `A Ff daEWYW cvl§©¤§¨¨©©£©¤
FaiWdl Kixv did FnX dn il Exn`e§¨§¦©§¨¨¨¦©£¦

xn`Y dMcnri `l iM rcIW cvl `N` ŸŸ©¤¨§©¤¨©¦Ÿ©£Ÿ
FnM dWn orhIX dOA oM dGd xaCd©¨¨©¤¥©¤¤¦§Ÿ¤§
icM dfl dxvl dIC KM xg` orHW¤¨©©©¨©¨§¨¨¨¤§¥

l eixaC E`vi `NWdM xn` `l dlHa ¤Ÿ¥§§¨¨§©¨¨Ÿ¨©Ÿ
WIW milEwW eixaC xn`e xn`YŸ©§¨©§¨¨§¦¤¥
dn zaEWY `Ed lMdW mzErnWnA§©§¨¨¤©Ÿ§©¨

xn` orhe dWn `AWkE mdil` xnŸ̀©£¥¤§¤¨¤§¨©¨©
xn`X dnE did` `N` xn`i `l iM¦ŸŸ©¤¨¤§¤©¤¨©
mB dWnl drcFd `Ed did` xW £̀¤¤§¤¨¨§¤©
mAl EknzIW icM zFxFcl drcFd¨¨§§¥¤¦§§¦¨
l`xUi mr didi dpq okFW iM mzF`xA¦§¨¦¥§¤¦§¤¦¦§¨¥
eixaC Wxtn did m`e ,mzxv lkA§¨¨¨¨§¦¨¨§¨¥§¨¨
did` 'Fbe xn`z dM xnF`e dNgYn¦§¦¨§¥ŸŸ©§¤§¤
Ff drici zxCrp dzid mkil` ipglW§¨©¦£¥¤¨§¨¤§¤¤§¦¨
daWgOd zNgY iM ot`A l`xUIn¦¦§¨¥§Ÿ¤¦§¦©©©§¨¨
hrn xqg dWn `N` ,xEACd sFq dzid̈§¨©¦¤¨¤¨©§©
`N` oigade rcIW ilE`e .midl`n¥¡Ÿ¦§©¤¨©§¦§¦¤¨
Fl dNbIW dvxe FpEIr lr Knq `NW¤Ÿ¨©©¦§¨¨¤§©¤

:WExtA FYrC 'deh dxez ©§§¥
(åè.'Bâå øîàú äk 'Bâå ãBò øîàiå©Ÿ¤§ŸŸ©§

mW 'a mrR xnFl xfgW mrh©©¤¨©©©©¥
zrcFd Fl wiRqd `le `Ed KExA d"ied£¨¨¨§Ÿ¦§¦¨©
llFM `Ed d"ied mW iM cvl ,did` mW¥¤§¤§©¦¥£¨¨¥
cginE cigi zFWFcTd zFpigAd lM̈©§¦©§¨¦§ª¨
`N` Fl xiMfd `l dNgYnE .`Ed KExÄ¦§¦¨Ÿ¦§¦¤¨
zFWFcTd zFpigAn zg` dpigA mW¥§¦¨©©¦§¦©§
mr didIW onfA 'd DA dPMzi xW £̀¤¦§©¤¨¦§©¤¦§¤¦
dxvA EidW xAC FPnfaE ,dxvA l`xUi¦§¨¥§¨¨¦§©¦¥¤¨§¨¨
FYrA xaC cvl did` mW xiMfd dfl̈¤¦§¦¥¤§¤§©¨¨§¦
xfgW mrh cFr .cgind mW xiMfde§¦§¦¥©§ª¨©©¤¨©
WgW cvl 'Fbe 'd 'Fbe xn`z dM xnFl©ŸŸ©§§§©¤¨
FYrCn 'd llXW dWn oiaIW oFilr l ¥̀¤§¤¨¦¤¤¨©¦©§
llW mB d"ied mW l`xUil xnFl©§¦§¨¥¥£¨¨©¨©
'Fbe idl` KEnqA xn`X dn xnFNn¦©©¤¨©§¨¡Ÿ¥§
did` `N` xn`i `le 'Fbe ipglW§¨©¦§§ŸŸ©¤¨¤§¤
xn`i iM xnFl xfg dfl ,'Fbe ipglW§¨©¦§¨¤¨©©¦Ÿ©

oM mBmkizFa` idl` 'dd`x`e .'Fbe ©¥¡Ÿ¥£¥¤§§¤§¤
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ß zah b"k iying mei ß

(æè)íäìà zøîàå ìàøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³£¥¤Æ
íäøáà éýìà éìà äàøð íëéúáà éýìà ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯©§¨¨²
éeNòä-úàå íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷òéå ÷çöé¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½§¤¤«¨¬

:íéøöîa íëì̈¤−§¦§¨«¦
i"yx£Ï‡¯NÈ È˜Ê ׁשל ∑‡˙ זקנים לאסף לֹו אפׁשר היא סתם, "זקנים" ּתאמר ואם ליׁשיבה. מיחדים ∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ

רּבֹוא? .ׁשׁשים ִִִ

(æé)õøà-ìà íéøöî éðòî íëúà äìòà øîàå̈«Ÿ©À©«£¤´¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤
éñeáéäå éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðòðkä©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®

:Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

(çé)Cìî-ìà ìàøNé éð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧¦§¨¥¹¤¤´¤
äø÷ð íéiøáòä éýìà ýåýé åéìà ízøîàå íéøöî¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´

ìL Cøc àp-äëìð äzòå eðéìòøaãna íéîé úL ¨¥½§©À̈¥«£¨º̈¤´¤§³¤¨¦Æ©¦§½̈
:eðéýìà ýåýéì äçaæðå§¦§§−̈©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£EÏB˜Ï eÚÓLÂ∑ להם ׁשּתאמר מּכיון מאליהם, ¿»¿¿∆ֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ּבידם  מסּור זה סימן ׁשּכבר ,לקֹול יׁשמעּו זה, ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָלׁשֹון

ּומּיֹוסף  אמר:מּיעקב יעקב נגאלים: הם זה ׁשּבלׁשֹון , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אתכם" יפקד ּפקד להם:"ואלהים אמר  יֹוסף (בראשית , ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

אתכם נ) אלהים יפקד ‰ÌÈi¯·Ú":"ּפקד È‰Ï‡)∑ ְְֱִִֶֶָֹֹֹ¡…≈»ƒ¿ƒƒ
יׁשן) ּברׁש"י מּכֹות, לעׂשר רמז יתרה ˜¯‰.יּו"ד ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָƒ¿»

eÈÏÚ∑:וכן מקרה, כג)לׁשֹון אלהים",(במדבר "וּיּקר »≈ְְְֱִִִֵֶַָֹ
מאּתֹו"ואנכי  נקרה אהא – ּכה" .הלם אּקרה ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ

ÓÈ˙Â¯טז  Ï‡¯NÈ È·Ò ˙È LBÎ˙Â ÏÈf‡ƒ≈¿ƒ¿»»≈ƒ¿»≈¿≈«
‡‰Ï‡ ÈÏ ÈÏ‚˙‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÔB‰Ï¿¿»¡»»¿«¿«¿ƒ¿¿ƒƒ¡»»
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡c¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…¿≈»ƒ¿«
:ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎÏ „·Ú˙‡c ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ‡¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿»¿ƒ¿¬«¿¿ƒ¿»ƒ

È‡¯ˆÓיז  „eaÚMÓ ÔBÎ˙È ˜Èq‡ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ«≈»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ È‡Úk Ú¯‡Ï«¬«¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ¿ƒ»≈ƒ»≈¿«¿»»¿»¬»¿»

Ï‡¯NÈיח  È·ÒÂ z‡ È˙È˙Â C¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¿≈¿»¿≈≈«¿¿»≈ƒ¿»≈
‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ˙ÂÏ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿≈¿»¡»»
ÔÚk ÏÈÊ ÔÚÎe ‡ÏÚ È¯˜˙‡ È‡„e‰È„ƒ»≈ƒ¿¿≈¬»»¿«≈≈¿«
ÈÈ Ì„˜ Áa„e ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««√»¿»

:‡‰Ï‡¡»»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

did` mW oM mB fnx Ff dxin`A iM¦©£¦¨¨©©¥¥¤§¤
'aE mdxa`C '` zFa`d zFnW zNgzA¦§¦©§¨¨§©§¨¨

:awriA cg`e wgviA cg` oicEi¦¤¨§¦§¨§¤¨§©£Ÿ
ãBòdf `Ed iM l`xUi ErcIW 'd oEki§©¥¤¥§¦§¨¥¦¤

zghad zFa`dl gihaOd©©§¦©§¨¨©§¨©
`aEd `l did` mW iM ,dlE`Bd©§¨¦¥¤§¤Ÿ¨
mi`Ad mipFW`xd miaEzMA©§¦¨¦¦©¨¦
mrinWi oicrW cvl mB .zFghadA©©§¨©§©¤£©¦©§¦¥
ikp` xn`i FxaC gztE FWcw zFxAC¦§¨§¤©§¨Ÿ©¨Ÿ¦
mW mricFdl miCwd dfl Lidl` 'd¡Ÿ¤¨¤¦§¦§¦¨¥
fEnxd did` mW .d"ied mWe did ¤̀§¤§¥£¨¨¥¤§¤¨¨
icM FhEWtM d"ied mWe ,ikp`A§¨Ÿ¦§¥£¨¨¦§§¥
xn`ie 'd xAcIWM dWn ixaC EwCvIW¤¦§§¦§¥¤§¤§©¥§Ÿ©
Kixv iM mixnF` Epivnp .oade 'd ikp`̈Ÿ¦§¨¥¦§¦§¦¦¨¦
did` df xcqA l`xUil xnFl dWn¤©§¦§¨¥§¥¤¤¤§¤
Wcg mW `EdW cvlE mkil` ipglW§¨©¦£¥¤§©¤¥¨¨
'iR rx`nd mW lr `xwpe mzricil¦¦¨¨§¦§¨©¥©§Ÿ¨¥
mdl xn`ie xfgi mzxvA mOr didW¤¨¨¦¨§¨¨¨©£Ÿ§Ÿ©¨¤

.mkizFa` idl` 'd'b fnx mBW ilE`e ¡Ÿ¥£¥¤§©¤©¨©
mzFa` zFnWA minEWxd zFIzF`¦¨§¦¦§£¨
mdiW`x lr iEhp did` mW `EdW¤¥¤§¤¨©¨¥¤

:dlrnNnfh dxez ¦§©§¨
(æè.'Bâå zôñàå CìmixaCd ltM mrh ¥§¨©§¨§©©¨©©§¨¦

iM xnFl 'd oEkIW d`xp .'a mrR©©¦§¤¤§©¥©¦
dNgzA mixvnl Fz`iA zrA§¥¦¨§¦§©¦¦§¦¨
iM l`xUi Wi` lkl xn`i dpFW`xaE¨¦¨Ÿ©§¨¦¦§¨¥¦
KM xg`e l`xUil 'dn gilW `A `Ed¨¨¦©¥§¦§¨¥§©©¨
mdl xn`ie cgi l`xUi ipwf lM uAwi§©¥¨¦§¥¦§¨¥©©§Ÿ©¨¤
.'Fbe FOr z` cwR iM KxAzi FzEgilW§¦¦§¨©¦¨©¤©§
gElW Wi` iM lMl zrcFd znicw mrhe§©©§¦©¨©©Ÿ¦¦¨©

mdl `EdoM zErvn`AW icM 'dn ¨¤¥§¥¤§¤§¨¥
eil` dHi in df zlEf iM eil` EvAwzi¦§©§¥¨¦©¤¦©¤¥¨
FricFdl 'd mMgzp mB .uAwzdl ofŸ̀¤§¦§©¥©¦§©¥§¦
Wi`e Wi` lkl xn`IW mixaC§¨¦¤Ÿ©§¨¦§¦
ztiq`A xn`i xW` mixacE l`xUIn¦¦§¨¥§¨¦£¤Ÿ©©£¦©
cFaMd cvl cal mipwGd mrhe ,mipwf§¥¦§©©©§¥¦§©§©©¨

l"f mxnF`M(`"it x"wie)cg` mFwn `l §§¨Ÿ¨¤¨
:'Eke§

.ézã÷t ã÷tcbpM zFciwR 'a xn` ¨Ÿ¨©§¦¨©§¦§¤¤
cbpkE dlE`Bd uw zciwR§¦©¥©§¨§¤¤

FxnF` `Ede ,mzxSn mzciwRmkz` §¦¨¨¦¨¨¨§§¤§¤
,dlE`Bd uw cbpMmkl iEUrd z`e §¤¤¥©§¨§¤¤¨¨¤

mzF` l`bl icM mixvnA mzxv cbpM§¤¤¨¨¨§¦§©¦§¥¦§Ÿ¨
xW` ux`d l` mzFlrdlE dxSdn¥©¨¨§©£¨¤¨¨¤£¤
mdl iEUrd zlEf iM mdl fnxe .rAWp¦§©§¨©¨¤¦©¤¨¨¤
onf EPcFr 'Fbe ugNd `EdW mixvnA§¦§©¦¤©©©§¤§©

FxnF`A fnx mB .uTdiEUrd`A iM ©¥©¨©§§¤¨¦¨
EUr xaM xW` z` miIxvOdn rxRl¦¨©¥©¦§¦¦¤£¤§¨¨

:mdlfi dxez ¨¤
(çé.Eì÷ì eòîLåFxnF` mrhLlwl §¨§§Ÿ¤©©§§Ÿ¤

ElAwie Epin`i iM FricFdl oEki§©¥§¦¦©£¦¦©§
,FnX dn mdl xn`i `NW mbd EPOn¦¤£©¤ŸŸ©¨¤©§
F` Lixacl ErnWe xnF` did m` dfle§¨¤¦¨¨¥§¨§¦§¨¤
dlATd mrh iM rnWPA Wi oicr Lil ¥̀¤£©¦¥©¦§¨¦©©©©¨¨
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(èé)íéøöî Cìî íëúà ïzé-àì ék ézòãé éðàå©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤¦§©−¦
:ä÷æç ãéa àìå Cìäì©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«

kÏÓ‡יט  ÔBÎ˙È ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ ÈÏb ÈÓ„˜e¿»«¿≈¬≈»ƒ¿»¿«¿»
:ÛÈwz dÏÈÁc Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ÏÊÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈»¿»ƒ√»¿≈≈«ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FxnF`nE ,EPOn mixn`Pd mixaC cvl§©§¨¦©¤¡¨¦¦¤¥§
LlwlFzFid lAbn `Ed lFTd dPd §Ÿ¤¦¥©ª§¨¡

oi`X dn FzlEGn `l F`ivFOd mc`n¥¨¨©¦Ÿ¦¨©¤¥
mzF` xnF`dl EpkYIW mixaCd oM¥©§¨¦¤¦¨§§¨¥¨

xn` dfl ,zlEGd ixaC mdeLlwl'iR §¥¦§¥©©¨¤¨©§Ÿ¤¥
ElAwi xVan lFw FlFw `ivFIWM iM¦§¤¦§©¥§©§
aMrn xaC mEW oi`W llW dfaE ,EPOn¦¤¨¤¨©¤¥¨¨§©¥
oi`e mXd zl`W `l dpEn`d mdl̈¤¨¡¨Ÿ§¥©©¥§¥

:miztFnE zFzF` xnFl Kixv̈¦©§¦
.íéiøáòä éäìà 'ä'd oFc`d dPd ¡Ÿ¥¨¦§¦¦¦¥¨¨

Fpi` iM eil` xnFl mMgzp zF`av§¨¦§©¥©¥¨¦¥
mIxard lr `N` FnW `xTIW dSxzn¦§©¤¤¦¨¥§¤¨©¨¦§¦¦
`N` dGd lFcBd mW ricFd `le§Ÿ¦©¥©¨©¤¤¨
Fl didi `NW icM dpEMde ,mIxardl§¨¦§¦¦§©©¨¨§¥¤Ÿ¦§¤
'Fbe iYrci `l xnFl drxtl mFwn̈§©§Ÿ©Ÿ¨©§¦§
la` mIxard idl` xn` 'd mB `lde©£Ÿ©¨©¡Ÿ¥¨¦§¦¦£¨
c`n dY` iEfA iM xiMn Lpi` dY ©̀¨¥§©¦¦¨©¨§Ÿ

:zFIlBxnA dcU Wi` xiMI dnE©©¦¦¨¤§©§¨¦
.eðéìò äø÷ðEidi iM aWgi lal 'iR ¦§¨¨¥¥§©©§Ÿ¦¦§

xgn mFi dfM didie KkA milibx§¦¦§¨§¦§¤¨¤¨¨
xn`IW xWt` mB ,KxCd df lr oke§¥©¤©¤¤©¤§¨¤Ÿ©
dfl ,oiprA EcinzIW ok ixg` mdl̈¤©£¥¥¤©§¦¨¦§¨¨¤
mB zEcinzA Fpi` df xaC iM Exn`̈§¦¨¨¤¥¦§¦©

de dxwn KxC `N` libxd xaC Fpi``E ¥¨¨¨¨¦¤¨¤¤¦§¤§
FxnF`:Epilr dxwp §¦§¨¨¥

.àp äëìð äzòåFxnF`dYreiM 'iR §©¨¥§¨¨§§©¨¥¦
FzFUrl oikixv md df xaC̈¨¤¥§¦¦©£
iM onf zl`W mEW `lA cInE skY¥¤¦¨§Ÿ§¥©§©¦
Fpi` iM dvxi F` .onf raw `l mdidl ¡̀Ÿ¥¤Ÿ¨©§©¦§¤¦¥
EpWxRW FnkE drW itl `N` df xaC̈¨¤¤¨§¦¨¨§¤¥©§
mrHdn dfA dpEMde ,Epilr dxwpA§¦§¨¨¥§©©¨¨¨¤¥©©©

xn`W FnvrzWlW KxC `P dklp ©§¤¨©¥§¨¨¤¤§¤
mini: ¨¦

ìL.íéîé úLxn`W mixaC lW onrhe §¤¨¦§©£¨¤§¨¦¤¨©
dl`We KEnqA xn`W cvl oM¥§©¤¨©§¨§¨£¨
ok Exn`i `l m`e 'Fbe DYpkXn dX ¦̀¨¦§¤§¨§§¦ŸŸ§¥
ilM mzFldlE mdn l`Wl zE`ivn oi ¥̀§¦¦§Ÿ¥¤§©§¨§¥
dfaE .lFcB WEkxA z`vle 'Fbe sqk¤¤§§¨¥¦§¨¨¤
sqM zli`W 'd dEv dOl zrCd gEpŸ©©©©¨¨¦¨§¦©¤¤
oiYnd `le mCwn onfA zFpkXdn 'Fbe§¥©§¥¦§©ª§¨§Ÿ¦§¦
ux`n mz`vl aFHd FxaC `A zr cr©¥Ÿ§¨©§¥¨¥¤¤
mB dnE ,mdl xn`i mWe mixvn¦§©¦§¨Ÿ©¨¤©©
Exn`p mPnfaE onFwnA mW mixaCdW¤©§¨¦¨¦§¨¦§©¨¤¤§
KxS dn oM m`e E`vi xgnNW mFIA©¤§¨¨¨§§¦¥©Ÿ¤
d`xp dide .Wcg a"i mcw mxn`l§¨§¨Ÿ¤Ÿ¤§¨¨¦§¤

zEYn`A maal wGgl did df iM xnFl©¦¤¨¨§©¥§¨¨©£¦
xFYtM EpMxclE .xTr df oi`e dlE`Bd©§¨§¥¤¦¨§©§¥©§
mrHd mdl xnFl 'd Kxvd iM gxtë¤©¦ª§©©¨¤©©©
KxC dklp Exn`IW aaFQd `EdW¤©¥¤Ÿ§¥§¨¤¤
dX` dl`We dfAW 'Fbe mini zWlW§¤¨¦§¤¨¤§¨£¨¦¨
x`Azi KEnqaE .xfgl mYrCW cvl 'Fbe§§©¤©§¨©£Ÿ§¨¦§¨¥

.dYre zaY cFr¥©§©¨
ïéãòådOl sFq lM sFq al zzl Kixv ©£©¦¨¦¨¥¥¨¨¨

xqEOdn mpi`W mixaC 'd evi§©§¨¦¤¥¨¥©¨
oiA mzkildA oiA mYrC apbl¦§Ÿ©§¨¥©£¦¨¨¥

,mdivtg zl`WdAlM iM zn`de §©§¨©¤§¥¤§¨¡¤¦¨
cvl iM wcv hRWn `Ed dUrOd©©£¤¦§©¤¤¦§©
zFlrdl oikixv l`xUiA EcArXW¤¦§§§¦§¨¥§¦¦§©£
Wi` zaEWYn cnlE `ve ,xikU xkU§©¨¦§¥§©¦§©¦

miIxvOl l`xUi(.`"v oixcdpq)EraYWM ¦§¨¥©¦§¦¦©§¤§¦§¤¨§
dOl `N` ,mEl`W xW` mdilM mdn¥¤§¥¤£¤§¨¤¨¨¨
`l e"g iM dnxr KxC xaCd 'd dUri©£¤©¨¨¤¤¨§¨¦Ÿ
lrA l`xUi zFcRn Fci dxvw xFvẅ§¨¨¨¦§¦§¨¥§©
zF`Fx mdipire mpFnn `ivFdlE mgxM̈§¨§¦¨¨§¥¥¤

:zFlke§¨
äàøðådfA 'd oEMzp iM xnFl §¦§¤©¦¦§©¥¨¤

EtCxIW icM mzFrhdl§©§¨§¥¤¦§§
zlEfe 'Fbe drxtA caMdl mdixg ©̀£¥¤§¦¨¥§©§Ÿ§§©
df KxcA mzkild zlEf mB dl`Wdd©©§¨¨©©£¦¨¨§¤¤¤
miIxvOd Eid `l xfgl zrC lr©©©©£ŸŸ¨©¦§¦¦
EpazMX dn oIre .mdixg` mitcFx§¦©£¥¤§©¥©¤¨©§
aal KtdIe wEqRA gNWA zWxtA§¨¨©§©©©¨©¥¨¥§©

:'Fbe drxR©§Ÿ§
öîúåì"æø eøîà ék eðøáãì úBà à §¦§¨¦§¨¥¦¨§©©

(c"it x"eny)ENB dlt`d iniAW¤¦¥¨£¥¨¦
Ercie miIxvOd ipERvn l`xUi¦§¨¥©§¥©¦§¦¦§¨§
mdivtge mdizFNbqE mdizFxvF`§¥¤§ª¥¤§¤§¥¤
milFki mixvOd Eid `l mzl`W mFiaE§§¥¨¨Ÿ¨©¦§¦§¦
`l dOle mdxa`C ix`n ,cigkdl§©§¦¨¥§©§¨¨§¨¨Ÿ
i`Ce `N` ,xaC oian oi`e f` mElhp§¨¨§¥¥¦¨¨¤¨©©
sCxl df xcqM EUrIW 'd oEMzPW¤¦§©¥¤©£§¥¤¤¦§Ÿ
oipraE .mdA caMie xMfPM mdixg ©̀£¥¤©¦§©§¦¨¥¨¤§¦§©
oi` mpFnn ElhPW Fnvr cSn dUrOd©©£¤¦©©§¤¨§¨¨¥
,qP`dn FNW z` mc` liSdl dfA xEQ ¦̀¨¤§©¦¨¨¤¤¥¨©¨
liSdl mixrn didW awrIn cnlE `ve§¥§©¦©£Ÿ¤¨¨©£¦§©¦
cnlE `ve ,inx`d oal cIn FNW z ¤̀¤¦©¨¨¨£©¦§¥§©

mi`PY 'b dUrOn(b"t `nFi)EliSd xW` ¦©£¥©¨¦¨£¤¦¦
oi`e dnxr KxcA xFCM zW`n mpFcwR¦§¨¥¥¤¦§¤¤¨§¨§¥

`iaPd FxnF` `Ede ,xEQ` dfAmiNdY) ¨¤¦§§©¨¦§¦¦

(g"ioiprd EpiptNX dnE .'Fbe WTr mre§¦¦¥§©¤§¨¥¨¦§¨

iM xaE iwp xzFi `EdlkA iYwCwC ¥¨¦¨¦¦§©§¦§¨
mdA oi`e oiprA mixn`Pd mixaCd©§¨¦©¤¡¨¦¨¦§¨§¥¨¤
mpFWlA ExiMfd `l iM xwW xaC§©¤¤¦Ÿ¦§¦¦§¨
zlrn cvl df oFWl mbe ,llM dxfgd©£¨¨§¨§©¨¤§©©£©

wzFPkl dvx `l l`xUi idl` FWFc §¡Ÿ¥¦§¨¥Ÿ¨¨§©
l`xUi ipA md `N` eil` mixaCd©§¨¦¥¨¤¨¥§¥¦§¨¥

zaY xn` dfle ,dfM ExAcidYre'iR §©§¨¤§¨¤¨©¥©§©¨¥
ixaC `le mnvr ixaC md iM xnFl©¦¥¦§¥©§¨Ÿ¦§¥
dpEMd did dYre xn` `l m`W .oFilr¤§¤¦Ÿ¨©§©¨¨¨©©¨¨
dklp xn`e Epilr dxwp KxCd df lr©¤©¤¤¦§¨¨¥§¨©¥§¨
mr dWn ixacA `vnY ok FnkE ,'Fbe§§¥¦§¨§¦§¥¤¦

Fl xn` drxR('` 'd)iOr z` gNW ©§Ÿ¨©©©¤©¦
`N` onf xiMfd `l xAcOA il EBgie§¨Ÿ¦©¦§¨Ÿ¦§¦§©¤¨

Fl Exn` l`xUi('b 'd)KxC `P dklp ¦§¨¥¨§¥§¨¨¤¤
Exn` `l mW mdixacAW mbde ,'Fbe§©£©¤§¦§¥¤¨Ÿ¨§
izFpiade .oFW`x wEqR lr Knq dYre§©¨¨©©¨¦©£¦¦
iOr z` gNW FxnF`A mrp ixn`A§¦§¥Ÿ©§§©©¤©¦
wcv eixaC lM iM xAcOA il EBgie§¨Ÿ¦©¦§¨¦¨§¨¨¤¤
`l mixvOn E`vIW xFC ixdW ,zn`e¤¡¤¤£¥¤¨§¦¦§©¦Ÿ
mdixbR Eltp mW iM xAcOA `N` Ebbg̈§¤¨©¦§¨¦¨¨§¦§¥¤
mbde ,ux`l 'd qipkd mdipA z`e§¤§¥¤¦§¦¨¨¤©£©
lr s` mixvOn E`vi oM mB mzF`W¤¨©¥¨§¦¦§©¦©©
milFcBd `N` md EaWgi `l ok iR¦¥Ÿ¥¨§¥¤¨©§¦
mixUr oAn mde migaFGde micaFrd̈§¦§©§¦§¥¦¤¤§¦
mB .wcve zn` 'd ixaC lM dfaE ,dpẄ¨¨¤¨¦§¥¡¤§¤¤©
xwW xaC FA oi` 'Fbe sqMd zl`Wd©§¨©©¤¤§¥§©¤¤
`N` mcil `A dli`W zxFzA iM¦§©§¦¨¨§¨¨¤¨
mdl WIW mzriaY crA EdEaMrW¤¦§§©§¦¨¨¤¥¨¤
EpaE mzF` EcarW xikU xkU cbpM§¤¤§©¨¦¤¨§¨¨
EwIci oFAWgl E`FaIWkE mipipA dOM©¨¦§¨¦§¤¨§¤§§©§
dn miIxvOd mdl EnilWie oFAWgd©¤§§©§¦¨¤©¦§¦¦©

:mdl rbFPX¤¥©¨¤
úçàågixkd dnE il dcnr izl`W §©©§¥¨¦¨§¨¦©¦§¦©

mixvOd sCxl oM zFidl xaCd©¨¨¦§¥¦§Ÿ©¦§¦
'd caMi `l dOle l`xUi ipA ixg ©̀£¥§¥¦§¨¥§¨¨Ÿ¦¨¥
xF`id mdilr dlrie FOr lkaE drxtA§©§Ÿ§¨©§©£¤£¥¤©§
'd svi mWe Ecf xW` Fnvr xaCA©¨¨©§£¤¨§¨¨¥
sHde miWPd mbe FOr lklE drxtl§©§Ÿ§¨©§©©¨¦§©¨
`ivFie xEn`d lkl Kixv did `le§Ÿ¨¨¨¦§¨¨¨§¦

iF` mgxM lrA adfe sqkA l`xU¦§¨¥§¤¤§¨¨§©¨§¨
dlt` ini zraWA lMd ElHIWx"eny) ¤¦§©Ÿ§¦§©§¥£¥¨

(c"itFnM mEURge xF` did mdl iM¦¨¤¨¨§¦§§
dkM 'd dUr iM ilE`e .KEnqA EpazMW¤¨©§§¨§©¦¨¨¨¨
sEq mi zrixw iM '`d ,minrh 'al§§¨¦¨¦§¦©©
`ln FcFakE 'zi FzNcB EnqxR ei`ltE§¨¨¦§§§ª¨¦§¨¥



סי zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iying meil inei xeriy
i"yx£CÏ‰Ï ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ÌÎ˙‡ ÔzÈ ‡Ï∑ אין אם …ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿«ƒ«¬…ִֵ

אני  ׁשאין עֹוד ּכל ּכלֹומר, החזקה, ידי לֹו מראה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָאני
"להל אתכם יּתן "לא החזקה, ידי Ï‡.מֹודיעֹו ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ…

ÔzÈ∑:ּכמֹו יׁשּבֹוק, לא כ)[ּכתרגּומֹו] ּכן (בראשית "על ƒ≈ְְְְִֵַַָ
,"נתּתי לא)לא עּמדי"(שם להרע אלהים נתנֹו "ולא ְְְְֱִִִִַַָָָֹֹֹ

ה  'נתינה' לׁשֹון וכּלן ּביד – "ולא מפרׁשים ויׁש ם. ְְְְְְְְִִֵֵָָָָֹֻ
חזקה  ׁשּידֹו ּבׁשביל ולא את ,חזקה", אׁשלח מאז ּכי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ולא  אֹותֹו: ּומתרּגמינן וגֹו', מצרים את והּכיתי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָידי
ּדחילּה קדם ּברּבי מן יעקב רּבי ׁשל מּׁשמֹו ּתּקיף. ְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַַָֹ

לי  נאמר .מנחם ְֱִֵֶַַ

(ë)ìëa íéøöî-úà éúékäå éãé-úà ézçìLå§¨«©§¦³¤¨¦Æ§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ
çlLé ïë-éøçàå Baø÷a äNòà øLà éúàìôð¦§§Ÿ½̈£¤¬¤§¤−§¦§®§©«£¥¥−§©©¬

:íëúà¤§¤«

(àë)äéäå íéøöî éðéòa äfä-íòä ïç-úà ézúðå§¨«©¦²¤¥¬¨«¨©¤−§¥¥´¦§¨®¦§¨¨Æ
:í÷éø eëìú àì ïeëìú ék¦´¥«¥½¬Ÿ¥«§−¥¨«

(áë)óñë-éìk dúéa úøbîe dzðëMî äMà äìàLå§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´¥½̈§¥¤²¤
íëéúða-ìòå íëéða-ìò ízîNå úìîNe áäæ éìëe§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½

:íéøöî-úà ízìvðå§¦©§¤−¤¦§¨«¦
i"yx£d˙Èa ˙¯bÓe∑ ּבּבית אּתּה ּגרה ׁשהיא .מאֹותּה ƒ»«≈»ִִִֵֶַַָָָָ

ÌzÏvÂ∑וכן ּותרֹוקּנּון, יב)ּכתרּגּומֹו: "וינּצלּו(שמות ¿ƒ«¿∆ְְְְְְִֵַַַ
מצרים", לג)את עדים",(שם את יׂשראל בני "וּיתנּצלּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

צד  ּבמחּברת חּברֹו ּומנחם יסֹוד. ּבֹו עם "י והּנּו"ן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָ
לא) "אׁשר (בראשית אביכם", מקנה את אלהים ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹ"וּיּצל

לא  אם ּכי ּדבריו, יאמנּו ולא מאבינּו", אלהים ְְְֱִִִִִִֵֵָָָָֹֹֹהּציל
ּתהא  לא ּבחיר"ק, נקּודה והיא יסֹוד הּנּו"ן ְְְְְְִִִֵַָָָֹהיתה
ונפעלּתם, ּבלׁשֹון אּלא ּופעלּתם, ּבלׁשֹון ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָמׁשּמׁשת

כח)ּכמֹו: האדמה",(דברים מן כו)"ונּסחּתם "ונּתּתם (ויקרא ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ
אֹויב", אֹויביכם",(שם)ּביד לפני כב)"ונּגפּתם (יחזקאל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַ

ּבתֹוכּה", ז)"ונּתכּתם לׁשֹון (ירמיה נּצלנּו", "ואמרּתם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָ

לפרקים  ּבתיבה ּבאה ׁשהיא נּו"ן וכל ונֹופלת נפעלנּו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
ּכׁשהיא  ,נֹוׁש נֹותן, נֹוׂשא, נֹוגף, ׁשל ּכנּו"ן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָמּמּנה,
ּכגֹון: ּבחטף, ּבׁשו"א ּתּנקד ּופעלּתם, לׁשֹון ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָמדּברת

מה) אביכם","ּונׂשאתם (בראשית לב)את "ּונתּתם (במדבר ְְֲִֶֶֶֶַָ
הּגלעד", ארץ את יז)להם ּבׂשר (בראשית את "ּונמלּתם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

מן  ּבחיר"ק הּנקּודה ׁשּזאת אֹומר אני לכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹערלתכם".
הּלׁשֹונֹות  מן והּוא נּצּול, – ּדבר ׁשם ויסֹוד היא, ְְְִִִִֵַַָָהּיסֹוד
ּבלׁשֹון  ּכׁשּידּבר לּמּוד, ּכּפּור, ּדּבּור, ּכמֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֶַַהּכבדים,

ּכמֹו: ּבחיר"ק, יּנקד כ)ּופעל ּתם אל (במדבר "ודּברּתם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָ
מה)הּסלע", הּבית",(יחזקאל את יא)"וכּפרּתם (דברים ְְִִֶֶֶַַַַַ

ּבניכם  את אֹותם .""ולּמדּתם ְְְִֵֶֶֶַָ

ã(à)àìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïòiå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a eòîLé:ýåýé E ¦§§−§Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«

È˙כ  ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ ˙È ÔBt ÁlL‡Â»¬««»¿«¿À¿ƒ¿∆¿≈»
ÔB‰ÈÈa „aÚ‡ Èc È˙ÂL¯t ÏÎa È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿…¿ƒ¿»ƒƒ«¿≈≈≈

:ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿««»¿

ÈÈÚaכא  ÔÈÓÁ¯Ï ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»«»»≈¿«¬ƒ¿≈≈
:ÔÈ˜È¯ ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔeÎ‰˙ È¯‡ È‰ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈ƒ≈¬≈¿»»¿»≈»ƒ

d˙Èaכב  ˙·È¯wÓe dz·aLÓ ‡˙z‡ Ï‡L˙Â¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ«≈«
ÔeÂL˙e ÔÈLe·Ïe ·‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
˙È Ôep˜B¯˙e ÔBÎÈ˙a ÏÚÂ ÔBÎÈa ÏÚ«¿≈¿«¿»≈¿ƒ»

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

ÈÏא  ÔeÓ‰È ‡Ï ‡‰Â ¯Ó‡Â ‰LÓ ·È˙‡Â«¬≈…∆«¬«¿»»¿≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ ÈpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒƒ¬≈≈¿»ƒ¿¿≈»

:ÈÈ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ok dUrp did `NX dn rEcIM mlFr¨©¨©©¤Ÿ¨¨©£¨¥
dCn ccFn 'd iM 'a mrhe ,xg` ot`A§Ÿ¤©¥§©©¦¥¦¨

l"f Exn`e dCn cbpM(:`"i dhFq)iM §¤¤¦¨§¨§¨¦
l`xUi lr EnMgzp miIxvOd©¦§¦¦¦§©§©¦§¨¥
KM xg`e Kx dtA dNgzA mcArWl§©§§¨¦§¦¨§¤©§©©¨
dCOA ccn wcvA htFXde KxtA§¨¤§©¥§¤¤¨©©¦¨
'b dklp Kx dtA dNgYn iM Dnvr©§¨¦¦§¦¨§¤©¥§¨
mkizFlnU mkiRqM EpEli`Wd minï¦©§¦©§¥¤¦§¥¤
mipR lM lre ,KxtA KM xg`e 'Fbe§§©©¨§¨¤§©¨¨¦

iRn mB `vi `NW oFc`d mMgzp¦§©¥¨¨¤Ÿ¥¥©¦¦
xMfPM xwW xaC l`xUi('f dkin)oYY ¦§¨¥§©¤¤©¦§©¦¨¦¥

:awril zn`hi dxez ¡¤§©£Ÿ
(àëí÷éø eëìú àì'd fnx o`M . Ÿ¥§¥¨¨¨©

FA aizkC ixar car hRWn¦§©¤¤¦§¦¦§¦
(e"h mixaC)wprd mwix EPglWY `l §¨¦Ÿ§©§¤¥¨©£¥

:Fl wiprYak dxez ©£¦
(áë.'Bâå ízìvðåzlSd xYd fnx o`M §¦©§¤§¨¨©¤¥©¨©

dfAW fnxi F` .qP`n FpFnn mc`̈¨¨¥©¨¦§Ÿ¤¨¤

iM mi zFNvnA zcxl mixvOl EaaFqi§§©¦§¦¨¤¤¦§ª¨¦
zkll ExAcIW zF`vnd 'a zErvn`A§¤§¨©§¨¤§©§¨¤¤
mdn El`WIWM mB mini zWlW KxC¤¤§¤¨¦©§¤¦§£¥¤
mdixg` sCxl mzF` aaFqi df mdilM§¥¤¤§¥¨¦§Ÿ©£¥¤

:zFNvnA Ecxie` dxez §¥§¦§ª
(à.'Bâå äLî ïòiådn zrcl Kixv ©©©¤§¨¦¨©©©

xg` Epin`i `l zprhl mFwÖ§©£©Ÿ©£¦©©
cFr .Llwl ErnWe xn`e 'd FgihadW¤¦§¦§¨©§¨§§Ÿ¤

`le Epin`i `l xOFl ltM dOlErnWi ¨¨¨©©Ÿ©£¦§Ÿ¦§§



zenyסב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ` jxk `"ypz zegiyd xtq)

ּבקֹולי יׁשמעּו ולא לי יאמינּו לא א)והן לׁשאל,(ד, יׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵַֹֹֹ
יׁשמעּו ּפקדּתי" "ּפקֹוד יאמר ׁשאם למׁשה אמר ה' ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהרי

נגאלים יהיּו זה ׁשּבלׁשֹון ּבידם מסּור סימן ּכי (רש"י אליו, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָ
יח) ג, ויׁשלעיל אליו. יׁשמעּו לא יׂשראל ׁשּבני חׁשׁש ּומּדּוע ,ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

הּׁשעּבּוד  ואריכּות הּגלּות קׁשי ׁשּמּצד סבּור היה ׁשהּוא ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹלֹומר,
את  ּכׁשּיׁשמעּו וגם יׂשראל, ּבני אצל רגיל לדבר הּגלּות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהפ
הּגיע  ׁשאכן ּולהרּגיׁש אֹותּה לקלט יתקּׁשּו הּגאּלה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻּבׂשֹורת

ּגאּלתם. ְְַָָֻזמן

(á):ähî øîàiå Eãéá äf-äî ýåýé åéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®©−Ÿ¤©¤«
i"yx£E„È· ‰fÓ∑:לדרׁש אחת, ּתיבה נכּתב לכ «∆¿»∆ְְְִִֵַַָָָֹ

ּבכׁשרים. ׁשחׁשדּת ללקֹות, חּיב אּתה ׁשּביד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּזה
ׁשּזֹו,ּופׁשּוטֹו אּתה מֹודה לחברֹו: ׁשאֹומר ּכאדם ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָ

הריני  לֹו: אמר הן. לֹו: אמר היא. אבן ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלפני
עץ  אֹותּה .עֹוׂשה ֵֶָ

(â)éäéå äöøà eäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬©−§¨©§¦´
:åéðtî äLî ñðiå Lçðì§¨¨®©¨¬̈¤−¦¨¨«

ËeÁ¯‡:ב  ¯Ó‡Â C„Èa ÔÈ„ ‰Ó ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»»≈ƒ»«¬«¿»

Â‰Â‰ג  ‡Ú¯‡Ï È‰Ó¯e ‡Ú¯‡Ï È‰ÈÓ¯ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»«¬»
:È‰BÓ„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ÈeÁÏ¿ƒ≈«¬«…∆ƒ√»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mc`W cvl iM xnFl xWt` dide .ilFwA§¦§¨¨¤§¨©¦§©¤¨¨
mdilr FAl Knq `l oFvxe dxigA lrA©©§¦¨§¨Ÿ¨©¦£¥¤

FxnF`e .dpEn`A EwiCvIWErnWi `le ¤©§¦¤¡¨§§§Ÿ¦§§
Evxi `l FlFw zrinW 'it` 'iR 'Fbe§¥£¦§¦©Ÿ¦§
zpEkA wiRqn df KxC oi`e .rnWl¦§Ÿ©§¥¤¤¤©§¦§©¨©
xg` xdxdl Fl did `l iM aEzMd©¨¦Ÿ¨¨§©§¥©©
.l`xUiA KM lM cWgle KxAzi eizFCn¦¨¦§¨©§©£Ÿ¨¨§¦§¨¥

FxnF` wCwcl Wi cFrodm` xn` `le ¥§©§¥§¥§Ÿ¨©¦
dn KxC lr oFkp lr x`Azie .'Fbe `lŸ§§¦§¨¥©¨©¤¤©
icFqi zFkldn f"tA m"Anx azMX¤¨©©§¨§¥¦§§¥
lr `N` dxFW d`Eap oi` l"fe dxFYd©¨§¥§¨¨¤¨©
'Eke FtEbA mlW 'Eke dnkgA lFcbe mkg̈¨§¨§¨§¨§¨¥§§
FpFWl dfe dpWn sqMd azke ,k"r§¨©©¤¤¦§¤§¤§
didIW KixSW azM `l dOl oEIr Kixve§¨¦¦¨¨Ÿ¨©¤¨¦¤¦§¤
mi`pY mzF`W uxze eipre xFAB xiWr̈¦¦§¨¨§¥¥¤¨§¨¦
`l m"Anxe zEriawA `ApzOl oikixv§¦¦©¦§©¥¦§¦§©§¨Ÿ
`NW `ApzOd lr `N` Wxtl zgp̈©§¨¥¤¨©©¦§©¥¤Ÿ
aWgYW xn`p m` 'it` dPde .zEriawA¦§¦§¦¥£¦¦Ÿ©¤¥¨¥
Fpi`X dn i`xw` dWn lW Ff d`Eap§¨¤¤©§©©¤¥
zrnWPd dprh orFh ok iR lr s` oM¥©©¦¥¥©£¨©¦§©©
mi`pY xqg `Ed iM FzEpzepr cvl§©©§§¨¦£©§¨¦
`Ede ,l`xUil `iap on`i mdAW¤¨¤¥¨¥¨¦§¦§¨¥§

FxnF`odeEpin`i `NW oiCd `Ed oke 'iR §§¥¥§¥©¦¤Ÿ©£¦
`lnE dnkgA lFcB mkg ip` oi` iM il¦¦¥£¦¨¨¨§¨§¨¨¥
Kixv oi`e mixX`nd mi`pYd lMn¦¨©§¨¦©§ª¨¦§¥¨¦
FnM zEriawA `iap aWg` m` xnFl©¦¥¨¥¨¦¦§¦§
`aE KlFd `Ed iM zn`d itM `Ed oMW¤¥§¦¨¡¤¦¥¨
m` mixvnlE drxtlE l`xUil mXdn¥©¥§¦§¨¥§©§Ÿ§¦§©¦¦
,did ok `NX dn xiWr didIW Kixv oM¥¨¦¤¦§¤¨¦©¤Ÿ¥¨¨
Fp`v FpzFgl drFx didW zF`d Ll dfe§¤§¨¤¨¨¤§§Ÿ
zFgENdn xAcOA `N` xXrzp `le§Ÿ¦§©¥¤¨©¦§¨¥©

(.g"l mixcp)l`xUi E`Fai m` oM m`e §¨¦§¦¥¦¨¦§¨¥
Epin`i `l od hRWOd mdipwfl l`Wl¦§Ÿ§¦§¥¤©¦§¨¥Ÿ©£¦

xn`X dnE .oiCd itM ilErnWi `le ¦§¦©¦©¤¨©§Ÿ¦§§
ilFwAiM zrnWPd dprh cFr fnx o`M §¦¨¨©©£¨©¦§©©¦

KM xg` dNBW FnkE dR caM `Ed§©¤§¤¦¨©©¨
cg` `Ed df xace .dR caM iM WExtA§¥¦§©¤§¨¨¤¤¨
didIW i`xw`A 'it` `ApzOd i`pYn¦§¨¥©¦§©¥£¦§©§©¤¦§¤
,sEBd ipFxqgn cg` dfe ,FtEbA mlẄ¥§§¤¤¨¥¤§¥©
iM lFw zAql ErnWi `le xn` dfle§¨¤¨©§Ÿ¦§§§¦©¦
mrHd xn`e ,`Ed oFWl cakE dR cak§©¤§©¨§¨©©©©

Lil` d`xp `l Exn`i iMLpi` 'iR 'Fbe ¦Ÿ§Ÿ¦§¨¥¤§¥¥§
.i`xw`A 'it`e xTr lM Ll d`xIW iE`ẍ¤¥¨¤§¨¦¨©£¦§©§©
dYr cr dWn Ff dprh orh `NX dnE©¤Ÿ¨©©£¨¤©©¨
dn FnX dn il Exn`e `N` l`W `le§Ÿ¨©¤¨§¨§¦©§©
`NW mdl WWFg Fpi`W ciBi dGW xnŸ̀©¤¤©¦¤¥¥¨¤¤Ÿ
did `l dfl WWFg did m`W Epin`i©£¦¤¦¨¨¥¨¤Ÿ¨¨
xaC `EdW mXd zrici xg` xGgn§©¥©©§¦©©¥¤¨¨

nW df eil` xn`i skYW:i ¤¥¤Ÿ©¥¨¤§¦
éìeàådpFW`x dl`WA oEMzp iM §©¦¦§©¥¦§¥¨¦¨

FnW 'd dNbIW 'Fbe Exn`e§¨§§¤§©¤§
mW iM ,zF`ltp FA dUri xW` FcFqe§£¤©£¤¦§¨¦¥
dpwi FzErvn`aE zFUr `ilti Wxtnd©§Ÿ¨©§¦£§¤§¨¦§¤
oiA zFWBxOd zFlrn oiA mipipTd lM̈©¦§¨¦¥©£©ª§¨¥
Fnvr milWie dnkgde xW`d zFlrn©£¨¤§©¨§¨§©§¦©§

cFqA d`Eapl iE`x zFidl(`"v miNdY) ¦§¨¦§¨§§¦¦

`ilti mB ,inW rci iM EdaBU £̀©§¥¦¨©§¦©©§¦
.mXd ikxCn zF`ltp mdipirA§¥¥¤¦§¨¦©§¥©¥
FricFd `NW xWt` eil` 'd zaEWzaE¦§©¥¨¤§¨¤Ÿ¦
xW` zF`ltpe eizFNbqE mXd icFq¥©¥§ª¨§¦§¨£¤
FnM 'Fbe ode orhe xfg dfl ,mdA `ilti©§¦¨¤¨¤¨©§¨©§¥§§

:eiYWxRW¤¥©§¦
Bàorhl dWn WBxzp `NW xWt ¤̀§¨¤Ÿ¦§©¥¤¦§Ÿ

cvl `N` Epin`i `l od Ff dprh©£¨¥Ÿ©£¦¤¨§©
rnW `NX dn Wcg xaC Fl 'd xn`W¤¨©¨¨¨¨©¤Ÿ¨©
`l iM iYrci ip`e FxnF` `Ede ,mcTn¦Ÿ¤§§©£¦¨©§¦¦Ÿ

ciA `le Kldl mixvn Kln mkz` oYi¦¥¤§¤¤¤¦§©¦©£Ÿ§Ÿ§¨
`NW Dl zgMWn dYrn xn` ,dwfg£¨¨¨©¥©¨©§©©¨¤Ÿ
m` mgNWi `le FzEgilW drxR aiWgi©§¦©§Ÿ§¦§Ÿ§©§¥¦
dAxzIWkE ,il Epin`i `l od oM¥¥Ÿ©£¦¦§¤¦§©¤
`NW EtiqFi glWi `le zEgilXd©§¦§Ÿ¦§©¦¤Ÿ

Exn`i iM mrHde ,ilFwA rnWl`l ¦§Ÿ©§¦§©©©¦Ÿ§Ÿ
Lil` d`xpl`n mixaCd Eid m`W 'Fbe ¦§¨¥¤§¤¦¨©§¨¦¥¥

eixaC zFUrl o`nIW df `Ed in oFilr¤§¦¤¤§¨¥©£§¨¨
xiTA oiYWn Fl zigWi `le(c"i '` mikln) §Ÿ©§¦©§¦©¦§¨¦

d`Eap 'it`e LglW 'd `l iM i`Ce `N ¤̀¨©©¦Ÿ§¨£©£¦§¨
:YbVd `la dxez Ÿ¦©§¨

(á.Eãéá äfî 'Bâå øîàiådl`W oi` ©Ÿ¤§©¤§¨¤¥§¥¨
mrlal 'd zl`Wl dnFC FfxAcOA) ¨¦§¥©§¦§¨©¦§¨

('h a"kl"f Exn`e 'Fbe miWp`d inx"a) ¦¨£¨¦§§¨§
(h"itdidW milbx in lW hiar F`vOW¤§¨¨¦¤¥©§©¦¤¨¨

zErnWn mW iM ,Yrci dY` xnFl Fl©©¨¨©§¨¦¨©§¨
l`FWe mlrp oiprdW `Ed dl`Xd©§¥¨¤¨¦§¨¤¡¨§¥
dn FYrC dNbn aiWOX dOnE ,eilr̈¨¦©¤¥¦§©¤©§©
oi`X dn ,milbx in lW hiar `EdX¤¨¦¤¥©§©¦©¤¥
iM mlrPd lr l`W `l Ff dl`W oM¥§¥¨Ÿ¨©©©¤¡¨¦
dvFxW inM `N` dHn FciA iM did iElB̈¨¨¦§¨©¤¤¨§¦¤¤
dWn dUre ,xaCd lr eitA dcFIW¤¤§¦©©¨¨§¨¨¤

FAx zevn,dHn xn`IexErWe ¦§©©©Ÿ¤©¤§¦
dn oigan dY` xn`Ie `Ed zErnWn©§¨©Ÿ¤©¨©§¦©
Fl xn`e `Ed dn LciA gwFl dY`X¤©¨¥©§¨¤©§¨©
`EdW iciAX dOA xiMn ip` ipFc` od¥£¦£¦©¦©¤¤§¨¦¤

:dHnb dxez ©¤
(â.'Bâå Lçðì éäéå`Ed df zF` zpEM ©§¦§¨¨§©¨©¤

qgizY dRlTd zpigA iM fnxl¦§Ÿ¦§¦©©§¦¨¦§©¥
cnlE `ve ,WgPliM ipFncTd WgPn ©¨¨§¥§©¦¨¨©©§¦¦

zErvn`A iM Fl fnxe ,n"q zpigA `Ed§¦©§¨©¦§¤§¨
gM cA`n mEvrd FgkA dWn iciWgPd §¥¤§Ÿ¤¨§©¥Ÿ©¨¨

EPOn Fci sxIWkE Wai url didie§¦§¤§¥¨¥§¤¦¤¨¦¤



סג zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iying meil inei xeriy
i"yx£LÁÏ È‰ÈÂ∑ ׁשל אמנּותֹו ותפׂש לי"), יאמינּו "לא (ּבאמרֹו: יׂשראל על הרע לׁשֹון ׁשּסּפר לֹו רמז «¿ƒ¿»»ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

.נחׁש ָָ

(ã)Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®
:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãé çìLiå©¦§©³¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«

i"yx£Ba ˜ÊÁiÂ∑יׁש והרּבה הּוא, אחיזה לׁשֹון ««¬∆ְְְֲִֵֵַָ
יט)ּבּמקרא: ּבידֹו",(בראשית האנׁשים כה)"וּיחזיקּו (דברים ְְֲֲִִִַַַָָָָ

ּבמבׁשיו", יז)"והחזיקה א ּבזקנֹו",(שמואל "והחזקּתי ְְְְְֱֱִִִִֶֶַָָָֻ
הּוא  אחיזה לׁשֹון לבי"ת, הּדבּוק חזּוק לׁשֹון .ּכל ְְְֲִִֵַָָָ

(ä)éìà äàøð-ék eðéîàé ïòîìíúáà éýìà ýåýé E §©´©©«£¦½¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®
:á÷òé éýìàå ÷çöé éýìà íäøáà éýìà¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ

(å)àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì ýåýé øîàiå©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬
:âìMk úòøöî Bãé äpäå dàöBiå B÷éça Bãé̈−§¥®©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤

i"yx£‚ÏMk ˙Ú¯ˆÓ∑ ואם" לבנה: להיֹות צרעת ּדר ¿…«««»∆ְְְִִֶֶַַָָָ
א  היא", לבנה הרע ּבהרת ׁשּלׁשֹון לֹו רמז זה ּבאֹות ף ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבצרעת, הלקהּו לפיכ לי". יאמינּו "לא ּבאמרֹו: ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹסּפר,
הרע  לׁשֹון על מרים ׁשּלקתה .ּכמֹו ְְְִֶַַָָָָָ

(æ)B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé áLä øîàiå©ÀŸ¤¨¥³¨«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®
:BøNák äáL-äpäå B÷éçî dàöBiå©«¦¨Æ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«

i"yx£'B‚Â ‰·L ‰p‰Â B˜ÈÁÓ d‡ˆBiÂ∑ ּבראׁשֹונה ׁשהרי ּפרענּות, מּמּדת לבא ממהרת טֹובה ׁשּמּדה מּכאן «ƒ»≈≈¿ƒ≈»»¿ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
"מחיקֹו" נאמר: רבה)לא .(שמות ֱֵֵֶַֹ

(ç)úàä ì÷ì eòîLé àìå Cì eðéîàé àì-íà äéäå§¨¨Æ¦´Ÿ©«£¦´½̈§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ
:ïBøçàä úàä ì÷ì eðéîàäå ïBLàøä̈«¦®§¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«

i"yx£ÔB¯Á‡‰ ˙‡‰ Ï˜Ï eÈÓ‡‰Â∑:להם מׁשּתאמר ¿∆¡ƒ¿…»…»«¬ִֶֶַָֹ
הרע, לׁשֹון עליכם ׁשּסּפרּתי על לקיתי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבׁשבילכם

ל להם .יאמינּו להרע ׁשהּמזּדּוגין ,ּבכ לּמדּו ׁשּכבר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ׂשרה  ּבׁשביל ואבימל ּפרעה ּכגֹון: ּבנגעים, .לֹוקים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹ

d·Êaד  „BÁ‡Â C„È ËÈLB‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈¿»¿≈¿«¿≈
‡¯ËeÁÏ ‰Â‰Â da Û˜˙‡Â d„È ËÈLB‡Â¿≈¿≈¿«¿≈≈«¬»¿¿»

:d„Èaƒ≈

‡Ï‰‡ה  ÈÈ CÏ ÈÏb˙‡ È¯‡ ÔeÓ‰Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¬≈ƒ¿¿ƒ»¿»¡»»
˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡ ÔB‰˙‰·‡„¿«¿«¿¡»≈¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»

:·˜ÚÈc d‰Ï‡Â≈»≈¿«¬…

CtËÚaו  C„È ÔÚk ÏÈÚ‡ „BÚ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»≈¿«¿»¿ƒ¿»
‡¯ÂÁ d„È ‡‰Â d˜t‡Â dtËÚa d„È ÏÈÚ‡Â¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿«¿«¿»¿≈«¿»

:‡bÏ˙Î¿«¿»

d„Èז  ·È˙‡Â CtËÚÏ C„È ·È˙‡ ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿ƒ¿»«¬≈¿≈
˙Â‰ ˙·˙ ‡‰Â dtËÚÓ d˜Ù‡Â dtËÚÏ¿ƒ¿≈¿«¿«≈ƒ¿≈¿»»«¬«

:d¯N·k¿ƒ¿≈

Ï˜Ïח  ÔeÏa˜È ‡ÏÂ CÏ ÔeÓ‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿»¿»¿«¿¿«
:‰‡¯˙· ‡˙‡ Ï˜Ï ÔeÓ‰ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡˙‡»»«¿»»ƒ≈¿¿«»»«¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dWn qPW cr Wgpl didi FkilWnE©§¦¦§¤§¨¨©¤¨¤
dfl iM ilE`e .eipRnFxnF`A oEMzp ¦¨¨§©¦¨¤¦§©¥§§

Lcia dGndlMUd liMUIW 'iRdTC ©¤§¨¤¥¤©§¦©§¨¨©¨
`xAkrM rrFpzdl ligzd m` FA¦¦§¦§¦§¥©§©§¨¨
,hrn hrn zFigl ligzIW `xacC§©§¨¤©§¦¦§§©§©
xAkr FhErn hErn `vOi minrtle§¦§¨¦¦¨¥¦¦©§¨
aiWde ,Fivg minrtle FhErn minrtle§¦§¨¦¦§¦§¨¦¤§§¥¦

dWndHn,Wai ur FNM 'iREdklWIe ¤©¤¥ª¥¨¥©©§¦¥
Wgpl idie dvx`zg` mrtA died 'iR ©§¨©§¦§¨¨¥£¨¨§©©©©
FxnF`e ,Wgp diddvx`KxrA iM fnx ¨¨¨¨§§©§¨¨©¦§¥¤

Fngl `Ed iM ux`d zlrn lCbY WgPd©¨¨¦§©©£©¨¨¤¦©§
miAx mixaC dfA Ed`xde ,Fl zaWgpe§¤§¤¤§¤§¨¨¤§¨¦©¦

Fnvr zF`d dUrIW mB ,dWnl§¤©¤©£¤¨©§
FxnF`e ,l`xUilLci glW'iR 'Fbe §¦§¨¥§§§©¨§§¥

gM Wi FzEWxn `vIW mbdW Ed`xd¤§¨¤£©¤¨¨¥§¥Ÿ©
EPOn xiqdlE eilr wGgzdl dWnA§¤§¦§©¥¨¨§¨¦¦¤

FxnF`e .FgMFapfA fg`e,FA xn` `le Ÿ§§¤¡Ÿ¦§¨§Ÿ¨©
zWWgW zFidl eil` xnFl 'd oEMzp¦§©¥©¥¨¦§¤£¨©
m` iM FapGn EdgTi m` `id WgPd©¨¨¦¦¦¨¥¦§¨¦¦
oi` KWFPd wgcie FW`x zgwl mMgzi¦§©¥¨©©Ÿ§¦§Ÿ©¥¥
fg` 'd eil` xn` dfl apGd lMn WEgn¥¦¨©¨¨¨¤¨©¥¨¡Ÿ
xnF` `Ed oke .cgR oi`A FapfA 'it £̀¦¦§¨§¥©©§¥¥

FA wfgIeoi`A Fl oOCfPW mFwOA WExR ©©£¤¥©¨¤¦§©¥§¥
FzgiwlA dHnl dide ,cgRFRkAWExR ©©§¨¨§©¤¦§¦¨§©¥

zg`M FgM Wai dWn skA FzribpA¦§¦¨§©¤¨©Ÿ§©©
FxnF` `Ede zEIg mEW FA xzFp `le§Ÿ©©§§

:FRkA dHnl idiec dxez ©§¦§©¤§©
(ä.íúáà éäìà 'Bâå eðéîàé ïòîì§©©©£¦§¡Ÿ¥£Ÿ¨

mrR 'Fbe mza` idl` FxnF` mrh©©§¡Ÿ¥£Ÿ¨§©©
rpnPdn iM fnxW ilE` .mrR xg ©̀©©©©¤¨©¦¥©¦§¨
WgPd zpigaA mc`d zhilW didYW¤¦§¤§¦©¨¨¨¦§¦©©¨¨
eil` dlbPW inl `N` zF`d oFifgM§¤§¨¤¨§¦¤¦§¨¥¨
xaCd didi dfle ,mlFrd zFa` idl ¡̀Ÿ¥£¨¨§¨¤¦§¤©¨¨
mza` idl` eil` d`xp iM zF`l§¦¦§¨¥¨¡Ÿ¥£Ÿ¨

:'Fbee dxez §



zenyסד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iying meil inei xeriy

(è)ì íb eðéîàé àì-íà äéäåälàä úBúàä éðL §¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤
zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì ïeòîLé àìå§³Ÿ¦§§Æ§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈
íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå äLaiä©©¨¨®§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

:úLaia©©¨«¤
i"yx£¯‡È‰ ÈÓÈnÓ zÁ˜ÏÂ∑ ׁשּבמּכה להם רמז ¿»«¿»ƒ≈≈«¿…ְֶֶַַָָָ

ּֿכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו (ּפרּוׁש: מאלהּותם נפרע ְְֱִִֵֵֶַָָָָָֹראׁשֹונה
ׁשהיּו ּתחּלה, מאלהּותם נפרע האּמֹות, מן נפרע ְְְֱִִִִֵֶָָָָָָֹֻהּוא
ּברׁש"י  לדם. והפכם אֹותם, המחּיה לּנילּוס ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָעֹובדים

B‚Â'.יׁשן) ÌÈn‰ eÈ‰Â∑".ּפעמים ׁשּתי "והיּו" והיּו" ָָ¿»««ƒ¿ְְְְִֵָָָ

מן  ּתּקח אׁשר הּמים והיּו נאמר: אּלּו ּבעיני, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָנראה
נהפכים  הם ׁשּבידֹו אני ׁשֹומע ּבּיּבׁשת, לדם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיאר
עכׁשו  אבל ּבהויתן, יהיּו לארץ ּכׁשּירדּו ואז ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָלדם,

ּדם  יהיּו ׁשּלא ּבּיּבׁשת מלּמדנּו ׁשּיהיּו .עד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

(é)íéøác Léà àì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ¦̧§¨¦¹
ìMî íb ìBîzî íb éëðàEøac æàî íb íL ¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²¥¨¬©¤§−

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecáò-ìà:éëðà ïBL ¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−¨«Ÿ¦
i"yx£'B‚Â ÏBÓzÓ Ìb∑ היה ימים ׁשבעה ׁשּכל למדנּו «ƒ¿¿ְְִִֶַָָָָָָ

ליל ּבּסנה מׁשה את מפּתה ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
– "ּדּבר "מאז "ׁשלׁשם", "מּתמֹול", ְְְְִִִִֵֶַָֹּבׁשליחּותֹו:
ׁשּׁשה, הרי הם, רּבּויין 'ּגּמ'ין, ּוׁשלׁשה ׁשלׁשה, ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹֹהרי
עֹוד: זאת לֹו ּכׁשאמר הּׁשביעי ּבּיֹום עֹומד היה ְְְִִֵֶַַַָָָֹוהּוא
עליו  וקּבל ּבֹו ׁשחרה עד ּתׁשלח", ּביד נא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ"ׁשלח

רבה) על (שמות ּגדּלה לּטל רֹוצה היה ׁשּלא זה, וכל .ְְִֶֶֶַָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר: היה, ונביא הימּנּו ּגדֹול ׁשהיה אחיו, ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאהרן
הּכהן) לעלי נאמר ועֹוד וגֹו'. הּלוי אחי אהרן ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹ(הלא

ב) א ּבהיֹותם (שמואל אבי ּבית אל נגליתי ְְְֲִִִִִֵֵֶָָֹ"הנגלה
וכן: אהרן. הּוא כ)ּבמצרים", להם (יחזקאל "ואּודע ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

עיניו  ׁשּקּוצי איׁש אליהם "ואמר וגֹו'", מצרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבארץ
נאמרה  לאהרן נבּואה, ואֹותּה ∑tŒ„·Î‰.הׁשליכּו". ְְְְְֲִֶֶַַָָָֹ¿«∆

בלב"ו  לע"ז ּובלׁשֹון מדּבר. אני .ּבכבדּות ְְְֲִִִֵֵַַַ

(àé)íeNé-éî Bà íãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼µ¦«¨´
:ýåýé éëðà àìä øeò Bà çwô Bà Løç Bà ílà¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®£¬Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«

‡˙i‡ט  ÔÈ¯˙Ï Û‡ ÔeÓ‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿«ƒ¿≈»«»
‡inÓ ·q˙Â CpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¿«¿ƒ»¿ƒ«ƒ«»
Èc ‡iÓ ÔB‰ÈÂ ‡zLaÈÏ „BL˙Â ‡¯‰·„ƒ¿«¬»¿≈¿«∆¿»ƒ«»ƒ

:‡zLaÈa ‡Ó„Ï ÔB‰ÈÂ ‡¯‰ ÔÓ ·qƒ̇«ƒ«¬»ƒƒ¿»¿«∆¿»

‚·¯י  ‡Ï ÈÈ eÚ·a ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»¿»»¿«
Û‡ È‰BÓ˜cÓ Û‡ ÈlÓzÓ Û‡ ‡‡ ÏelÓc¿ƒ¬»«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«
ÏÏÓÓ ¯ÈwÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ ‡zÏlÓc ÔcÚÓ≈ƒ«¿«∆¿»ƒ«¿»¬≈«ƒ«¿»

:‡‡ ÔLÈÏ ˜ÈnÚÂ¿«ƒƒ»¬»

‡Bיא  ‡L‡Ï ‡ÓeÙ ÈÂL ÔÓ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«ƒ»«¬»»
B‡ ‡Á˜Ù B‡ ‡L¯Á B‡ ‡ÓÏ‡ ÈÂL ÔÓ»«ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿»

:ÈÈ ‡‡ ‡Ï‰ ‡¯ÈeÚ«ƒ»¬»¬»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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סה zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iying meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ‰t ÌN ÈÓ∑ ּכׁשהיית לדּבר לּמד מי ƒ»∆¿ְְְִִִֵֶֶַָָ

הּמצרי? על ּפרעה לפני ‡Ìl.נּדֹון ÌeNÈ ÈÓ B‡∑ ְְְִִִִֵַַַֹƒ»ƒ≈
ּבמצות (תנחומא) נתאּמץ ׁשּלא אּלם, ּפרעה עׂשה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹמי

חרׁשים  מׁשרתיו ואת ,ׁשמעּוהריגת ׁשּלא ּבצּוֹותֹו, ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ

?קמ)עלי עׂשאם (שבת מי ההֹורגים, ולאסּפקלטֹורין ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ
ונמלטּת? הּבימה מן ּכׁשּברחּת ראּו ׁשּלא .עורים, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ÈÎ‡ ‡Ï‰∑'ה זאת ׁשּׁשמי ּכל .עׂשיתי ¬…»…ƒְִִִֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd ,hay g"dan ,zah b"k ,zeny t"y)

ּבה"א  האדם, ּכמֹו זה הרי קמּוצה, ּבלמ"ד לאדם, ּפה ׂשם ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָמי
הּידּוע, האדם על ׁשרֹומז אֹור' ּב'תֹורה ּכמבֹואר ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָהּידיעה,
ּדמּות  הּכּסא ּדמּות "ועל ׁשּכתּוב ּכמֹו העליֹון, אדם ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָּדהינּו

אדם". ְְֵַָָּכמראה
ּכׁשראה  ּדהּנה, גֹו'. אּלם יׂשּום מי אֹו לאדם ּפה ׂשם ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָמי
אי הא', ׁשאלֹות. ּב' ׁשאל מצרים, קליּפת ּתקף את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמׁשה
זֹו ׁשהרי ּבבריאה־יצירה־עׂשּיה ּדאצילּות הּגּלּוי להיֹות ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָיכֹול
למנע  ּבתקּפּה היא מצרים קליּפת הרי והּב', כּו'. ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָֹירידה
על  הּמענה ּתׁשּובֹות. ּב' הּקּב"ה לֹו ענה זה ועל כּו'. ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָּולעּכב
ּדׁשרׁש הוי', אנכי הלא גֹו' לאדם ּפה ׂשם מי הּוא, הא' ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָָָֹֹֹׁשאלה
כּו'. עליֹון ּכתר מּבחינת הּוא לבריאה־יצירה־עׂשּיה ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָהּגּלּוי
אֹו גֹו' חרׁש אֹו אּלם יׂשּום מי הּוא, הּב' ׁשאלה על ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָוהּמענה
ׁשּכתּוב  ּומה הּקליּפֹות. ׁשבירת לפעל יתּבר ׁשּבכחֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹעּור,
עצמ עׂשה מי הּמדרׁש ּכפרּוׁש רּבנּו, מׁשה על קאי ּפּקח, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹו
אחר־ּכ היה מׁשה על־ידי ּדהּנה, מּפרעה. ׁשּתברח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּפּקח

ׁשל  ענינֹו ׁשעּקר לפי והינּו נתרּפא, ׁשאז ּדמּתן־ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּגּלּוי
ענינֹו, עיּקר ׁשּזהּו וכיון ליׂשראל. ּתֹורה ׁשהמׁשי הּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמׁשה
אלקּות  ּגיּלּוי ׁשהמׁשי ּבּפה, הּדּבּור ּבחינת אז ּבֹו היה ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלכן

מּתן־ּת קדם אבל ּבבריאה־יצירה־עׂשּיה, עדין למּטה היה ֹורה ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹ
הּנה  כּו', ּפה ּכבד ּבהיֹותֹו ׁשּגם אּלא לׁשֹון, ּוכבד ּפה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָּכבד
ּבׁשעת  היתה ׁשּתחּלתּה מצרים, יציאת להיֹות הצרכה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻּכאׁשר
לאדם", ּפה ׂשם "מי הּקּב"ה לֹו אמר מּפרעה, מׁשה ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבריחת
לבריאה־ ּדאצילּות מלכּות ּגּלּוי להיֹות יּוכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָׁשעל־ידי־זה
מּתן־ּתֹורה, עד נתרּפא לא עדין אבל ּכּנ"ל, ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֹיצירה־עׂשּיה
לבריאה־ להמׁשי ּדמלכּות הּפה ּבחינת אצלֹו היה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשאז
"ּתֹורת "ועל ּכמאמר מּתן־ּתֹורה, ענין ׁשּזהּו ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָיצירה־עׂשּיה,
מּטה. למּטה עד ּבבריאה־יצירה־עׂשיה "ׁשּלּמדּתנּו" ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָּבאצילּות
ּבּגאּלה  ּגם יהיה ּכ מצרים, ּבגאּלת ׁשהיה ּכׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻוהּנה,
יהיה  ׁשעל־ידֹו אחרֹון, ּגֹואל הּוא ראׁשֹון ּגֹואל ׁשהרי ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהעתידה,
למּטה, עד ּבבריאה־יצירה־עׂשּיה הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָּגיּלּוי

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

miUIW dR mVd `EdW FA,eil` mB ¤©¨¤¤¨¦©¥¨
zlEf d`Etxd EPOn rpn oMW oeike§¥¨¤¥¨©¦¤¨§¨©

FxnF` `Ede ,KxSd zrldYre'Fbe §¥©Ÿ¤§§§©¨§
LizixFdeEPOn xwrl `l la` §¥¦£¨Ÿ©£Ÿ¦¤

dUrIW fnxl dvxi F` .zEbNrd̈¦§¦§¤¦§Ÿ¤©£¤
izi`x cFr .Fzghad hErn lr daEWY§¨©¦©§¨¨¨¦¦
hxR Fl fnx `NW 'd ixaC wCwcl§©§¥¦§¥¤Ÿ¨©§©
miUIW `idW Dl Kixv dWOW dNrRd©§ª¨¤¤¨¦¨¤¦¤¨¦
xg` oir F` mN` FzFid xg` dR Fl¤©©¡¦¥©¦©©
zNgY `N` xn` `le xEr FzFid¡¦¥§Ÿ¨©¤¨§¦©
`Ede ok ixg`W rx`nE d`ixAd©§¦¨§Ÿ¨¤©£¥¥§
`Ed rx`nde 'Fbe dR mU in FxnF`§¦¨¤§§©§Ÿ¨
dTlg oke ,Wxg F` mN` mEUi in F`¦¨¦¥¥¥§¥£ª¨
KM xg` xEr F` FzNgzA gTR F` 'a¦¥©¦§¦¨¦¥©©¨
KM xg` dUri iM xiMfd `l la £̀¨Ÿ¦§¦¦©£¤©©¨

rnFW Wxge dR gEzR mN`lxEre §¦¥¨©¤§¥¥¥©§¦¥
gTR.drEci daEWYd zpEM oi` dYrnE . ¦¥©¥©¨¥©¨©©§¨§¨

EPOn rpn `l 'd dOl cFr xirdl Wie§¥§¨¦¨¨Ÿ¨©¦¤
mB dnE ,dpFW`xaE dNgzA Ff dprh©£¨¦§¦¨¨¦¨©©

:oM zFidl iE`xW¤¨¦§¥
ïëàoFc`d `Ed iM eil` xnFl oEMzp ¨¥¦§©¥©¥¨¦¨¨

dR zFUrl liMUde `xFAd `Ed©¥§¦§¦©£¤
FxnF` `Ede ,d`ixAd lElkWl mc`l̈¨¨§¦§©§¦¨§§

dR mU inxn`e ,'Fbein F`WExR 'Fbe ¦¨¤§§¨©¦§¥

mN` didIW xaC mc`l rx`IW mbdW¤£©¤¤¡©§¨¨¨¨¤¦§¤¦¥
`Edd xaCd didi dxwnA `l df mB 'Fbe§©¤Ÿ§¦§¤¦§¤©¨¨©
xaCd dUFrd `Ed 'd ikp` iPOn `N ¤̀¨¦¤¦¨Ÿ¦¨¤©¨¨
zilkzl oM FzFUrl oiaEAq aAqn ip`e©£¦§©¥¦¦©£¥§©§¦
FpFWlE eiR zEcaM iM Fl fnx dfaE .xaC̈¨¨¤¨©¦¦§¦§
xiqd `l dfle aFh xaC zilkzl `Ed§©§¦¨¨§¨¤Ÿ¥¦
oeiM xnFl dvxi F` .FzEbNr EPOn¦¤¦§¦§¤©¥¨
m` `Ed KExA 'd `Ed 'Fbe mN` mVdW¤©¨¦¥§¨¦
`vi 'dn iM FYrcA liMUdl Fl did oM¥¨¨§©§¦§©§¦¥¨¨
zxfB zlEfe bNr dUrIW zEkln xaC§©©§¤¥¨¤¦¥§©§¥©
minkg ixacl 'it`e ,oM did `l Kln¤¤Ÿ¨¨¥©£¦§¦§¥£¨¦

(`"t x"eny)zlgB df xacl dAq didW¤¨¨¦¨§¨¨¤©¤¤
m` drxR zpgadA eitl ozPWdid `l ¤¨©§¦§©§¨©©§Ÿ¦Ÿ¨¨

'dW xg` ok did `l xaCA utg 'd¨¥©¨¨Ÿ¨¨¥©©¤
dRd zpkdA FzNrR dUre oikd¥¦§¨¨§ª¨©£¨©©¤
hEWR xaC 'Fbe dR mU in FxnF`M§§¦¨¤§¨¨¨
cvl xaCd didi mN` dUrIWMW `Ed¤§¤¥¨¤¦¥¦§¤©¨¨§©
aIgzPX dnl F` oEbd zilkY dfi ¥̀¤©§¦¨§©¤¦§©¥

in` iAx xn`nkE ,eiUrn itMzAW) §¦©£¨§©£©©¦©¦©¨

(.d"pdR cakE ,oer `lA oixEQi oi ¥̀¦¦§Ÿ¨Ÿ§©¤
oM m`e oixEQi oM mB mi`xwp oFWle§¨¦§¨¦©¥¦¦§¦¥
xaC zAq zrcl dWnl Fl iE`x did̈¨¨§¤¨©©¦©¨¨
`l xW` xaCd lr 'dl lNRzie oTzlE§©¥§¦§©¥©©©¨¨£¤Ÿ
iM d`xn dAxc` `N` dUFr `Ed ok¥¤¤¨©§©¨©§¤¦

,FCSn iElY Fpi`e irah `Ed xaCd©¨¨¦§¦§¥¨¦¦
eil` xn` dfledYre`N` dYre oi`e §¨¤¨©¥¨§©¨§¥§©¨¤¨

:Ff zrCn FA xfgIW daEWY§¨¤©£Ÿ¦©©
ãâðëecvl l`xUi Epin`i `NW WWg §¤¤£¨¤Ÿ©£¦¦§¨¥§©

did` ikp` eil` xn` FzEbNr¦§¨©¥¨¨Ÿ¦¤§¤
LizixFde LiR mroEkIW d`xp cFr .'Fbe ¦¦§¥¦§¦§¤¤§©¥

AFxnF`LiR mr did` ikp`e Kl §§¥§¨Ÿ¦¤§¤¦¦
cFr lM iM zgvp daEWY FaiWdW¤¥¦§¨¦©©¦¨
xiqdl mFwn oi` devOA ligzd `NW¤Ÿ¦§¦©¦§¨¥¨§¨¦
zEgilWA Kl 'iR Kl xn` dfle ,FzEbNr¦§§¨¤¨©¥¥¥¦§¦
zEcaM xqEIW d`xY xAcYWkE df¤§¤§©¥¦§¤¤©¦§

FxnF` `Ede ,LpFWlE LiRLizixFde ¦§§§§§¥¦
,xAcY xW`xAcY xW` z` xn` `l £¤§©¥Ÿ¨©¤£¤§©¥

xAcYW J`x` 'iR xAcY xW` `N ¤̀¨£¤§©¥¥©§¤¨¤§©¥
FxnF` mrhe .oFkpe oade gv oFWlA§¨©§¨¥§¨§©©§
fnxl oEMzp J`x`e xn` `le LizixFde§¥¦§Ÿ¨©§©§¤¨¦§©¥¦§Ÿ
KxCM xEACd zEgv Fl didIW Fl¤¦§¤©©¦©¤¤
drW itl `l FzxFdA mc`A libxd̈¨¦¨¨¨§¨Ÿ§¦¨¨
KxcA `N` miQp dUrnM xaCd didi¦§¤©¨¨§©£¥¦¦¤¨§¤¤
oFWlA xaB dxFd EN`M xEnB zEIrah¦§¦¨§¦¨¤¤§¨
'itA iYazMW FnM `le libxe gv©§¨¦§Ÿ§¤¨©§¦§¥
zrA `N` zEgv xAci `NW oFW`x¦¤Ÿ§©¥©¤¨§¥

:KxSdai dxez ©Ÿ¤



zenyסו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iying meil inei xeriy
ּדתֹורה, ּגליא ּכי־אם נתּגּלה לא מּתן־ּתֹורה ׁשּבׁשעת ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹוכּידּוע
הּתֹורה  ּפנימּיּות ענין והּוא ּתֹורה, טעמי יתּגּלּו ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָּולעתיד

למּטה, יהיה והּגּלּוי אחרֹון, ּגֹואל מׁשה, על־ידי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּתתּגּלה
מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב

(áé)ét-íò äéäà éëðàå Cì äzòåéúéøBäå EøLà E §©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´¦¦½§«¥¦−£¤¬
:øaãz§©¥«

(âé):çìLz-ãéa àð-çìL éðãà éa øîàiå©−Ÿ¤¦´£Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«

i"yx£ÁÏLz „Èa∑ לׁשלח רגיל ׁשאּתה מי והּוא ,ּביד ¿«ƒ¿»ְְְִִִֶַַַָָֹ
ׁשאין  לׁשלח, ׁשּתרצה אחר ּביד אחר: ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאהרן.

יׁש – לעתיד ּגֹואלם ולהיֹות לארץ להכניסם ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָסֹופי
הרּבה  ׁשלּוחים ל. ְְְִֵַ

(ãé)éçà ïøäà àìä øîàiå äLîa ýåýé óà-øçiåE ©¦«©©̧§Ÿ̈¹§¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ
àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék ézòãé éålä©¥¦½¨©¾§¦¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´

:Baìa çîNå Eàøå Eúàø÷ì¦§¨¤½§¨«£−§¨©¬§¦«
i"yx£Û‡ ¯ÁiÂ∑(קב יהֹוׁש(זבחים אֹומר:רּבי קרחה ּבן ע «ƒ««ְְִֵֶַַָָֻ

נאמר  לא וזה רׁשם, ּבֹו נאמר ׁשּבּתֹורה חרֹוןֿאף ְֱֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכל
חרֹון. אֹותֹו עלֿידי ענׁש ׁשּבא מצינּו ולא רׁשם, ְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֹּבֹו
"הלא  רׁשם: ּבֹו נאמר ּבזֹו אף יֹוסי: רּבי לֹו ְֱֲִֵֶֶַַַַָֹֹאמר
ּכהן, ולא לוי להיֹות עתיד ׁשהיה הּלוי", אחי ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹאהרן
יהיה  לא מעּתה ,מּמ לצאת אֹומר הייתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻוהּכהּנה

ׁשּנאמר: לוי, ואּתה ּכהן יהיה הּוא אּלא הימים ּכן, (דברי ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
כג) ׁשבט א על יּקראּו ּבניו האלהים, איׁש ְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ"ּומׁשה

E˙‡¯˜Ï.הּלוי" ‡ˆÈ ‡e‰ ‰p‰∑ למצרים ּכׁשּתל. ִֵַƒ≈…≈ƒ¿»∆ְְְִִֵֵֶַ
BaÏa ÁÓNÂ E‡¯Â∑ מקּפיד ׁשּיהא סבּור ּכׁשאּתה לא ¿»¬¿»«¿ƒְְְִֵֶֶַַָָֹ

אהרן  זכה ּומּׁשם לגדּלה, עֹולה ׁשאּתה לעדי עלי ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
הּלב  על הּנתּון .החׁשן ֵֶַַַַָֹ

CÓetיב  ÌÚ ‡‰È È¯ÓÈÓe ÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡≈≈¿ƒ¿≈ƒ»
:ÏÈlÓ˙ Èc CpÙl‡Â¿«≈ƒ»ƒ¿«≈

LÎc¯יג  ÔÓ „Èa ÔÚk ÁÏL ÈÈ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«¿«¿«»¿»«
:ÁÏL˙c¿ƒ¿»

‰Ï‡יד  ¯Ó‡Â ‰LÓa ÈÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»«¿»¿…∆«¬«¬»
‡ÏlÓ È¯‡ ÈÓ„˜ ÈÏb È‡ÂÏ CeÁ‡ Ô¯‰‡«¬…»≈»≈¿≈√»«¬≈«»»
C˙eÓc˜Ï ˜Ù ‡e‰ ‡‰ Û‡Â ‡e‰ ÏlÓÈ¿«≈¿«»»≈¿«»»

:daÏ· ÈcÁÈÂ CpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ»¿∆¿≈¿ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âé.'Bâå çìL éðãà éaipi` WExR ¦£Ÿ¨§©§¥¥¦
iM `xFAd cvl xaCd dlFY e"g¤©¨¨§©©¥¦
zxqd zripn `N` zFUr lFki lM̈¨£¤¨§¦©£¨©
qpl iE`x ipi` iM iCSn `Ed mbRd©§¨¦¦¦¦¥¦¨§¥
oFxQgd lM iElY ipc` iA FxnF` `Ede§§¦£Ÿ¨¨¨©¦¨

FxnF`e ,dripOde`p glWciA 'iR 'Fbe §©§¦¨§§§©¨§¥§©
`l LzEgilW zFUrl iE`x `EdW in¦¤¨©£§¦§Ÿ
ciBi dfe inEn iA rEaTW ipFnM ltWA§¨¨¨¦¤¨©¦¦§¤©¦
zEgilWl xWkn iYlA izFid lr©¡¦¦§¦ª§¨¦§¦

:dlrpci dxez ©£¨
(ãé.äLîa 'Bâå óà øçiåip` xnF` ©¦©©§§¤¥£¦

`Ed FR` oFxg dUrW mWxdW¤¨¤¤¨¨£©
dR zEcaM mEn FA rEaw dWn x`WPW¤¦§¨¤¨©¦§¤

FxnF` `Ede ,oFWledWnAFtEbA FA 'iR §¨§§§¤¥§
minkg zWxcE .oFkpe(a"w migaf)Exn`W §¨§¨©£¨¦§¨¦¤¨§

oi` ,'Fbe oxd` `ld FxnF` `EdW¤§£Ÿ©£Ÿ§¥
mdipW iM ilE`e .DzF` Wigkn EpxaC§¨¥©§¦¨§©¦§¥¤

FxnF`A mfnxE aEzMd fnxs` xgIe ¨©©¨§¨¨§§©¦©©
xgIe FxnF`nE 'd xgIe xnFl Fl didW¤¨¨©©¦©¥§©¦©

:mixaC 'al fnx s ©̀¨©§§¨¦
.øaãé øac ékeil` xnFl ltMd mrh ¦©¥§©¥©©©¤¤©¥¨

didIW mbd 'iR xAci dYr xAC©¥©¨§©¥¥£©¤¦§¤
fnxi F` .xAci FzFnM oFWle dR caM§©¤§¨§§©¥¦§Ÿ
xgIe wEqRA EpWxRW mnvr EpxaC§¨¥©§¨¤¥©§©¨©¦©
WExR xAci xAC FxnF` `Ede s ©̀§§©¥§©¥¥
xAci FxnF`e FtEbl xAC FxnF`§©¥§§§§©¥
didi `Ed xnFl `Ed zaY Dl Kinqdl§©§¦¨¥©©¦§¤
zFnM x`XY iM dY` `le gv FxEAC¦©§Ÿ©¨¦¦¨¥§

:dY`W¤©¨
.'Bâå àeä äpä íâåEpWxiRX dn itl §©¦¥§§¦©¥¥©§

FgaW ciBi iM xAci xAC FxnF`A§§©¥§©¥¦©¦¦§
mbd FzEgilW dUFr didW oxd` lW¤©£Ÿ¤¨¨¤§¦£©
dPd mbe xnFl wCvi dR caM didW¤¨¨§©¤ª§©©§©¦¥
dn itlE .gaW ztqFY `Ed iM 'Fbe§¦¤¤¤©§¦©
zewY dWOn hilgd iM iYWxRX¤¥©§¦¦¤§¦¦¤¦§©
KxC lr dvxi ,dR zEcaMd zxqd£¨©©¦§¤¦§¤©¤¤
l"fe h"lw zAW zkQnA l"f mxnF`§¨§©¤¤©¨§
oWgl dkf FAlA gnUe L`xe xkUA¦§©§¨£§¨©§¦¨¨§¤

oEMzp df itl ,k"r FAl lr hRWOd©¦§¨©¦§¦¤¦§©¥
FxnF`AmbedWOn hilgdW caNn iM §§§©¦¦§©¤¤§¦¦¤

xiqd mB EpazMW FnM xEACd z`Etx§©©¦§¤¨©§©¥¦
`l DpzpE dPdMd EPOn`Ede oxd ¦¤©§ª¨§¨¨§©£Ÿ§

fnx o`M FAlA gnUe 'Fbe mbe FxnF`§§©§§¨©§¦¨¨©
.l"fx ixaC mde dPdMd zxqd£¨©©§ª¨§¥¦§¥

ãBòiM FzEpzepre FgaW ciBdl oEMzp¦§©¥§©¦¦§§©§§¨¦
lr ciRwdl Fl did iE`xd on¦¨¨¨¨§©§¦©
EPOn lCbi ohTd eig`e dtl `Ed FzFid¡§¤§¨¦©¨Ÿ¦§©¦¤
xaCd lr ciRwi `NW caNn iM xn`e§¨©¦¦§©¤Ÿ©§¦©©¨¨
mixaC zErvn`aE .gnUe 'Fbe mbe `N ¤̀¨§©§§¨©§¤§¨§¨¦
xAci xAC epr `EdW mbd iM ciBi EN ¥̀©¦¦£©¤¨¨©¥§©¥
iYWxiRW FnkE dR caM didW mbde©£©¤¨¨§©¤§¤¥©§¦
oFvx zFUr zwgxd mxbY `l deprdW¤¨£¨¨Ÿ¦§Ÿ©§¨©£§

xn`e .KlOdFAlA gnUembd xnFl ©¤¤§¨©§¨©§¦©£©
KExA `Ed mipRl dgnU L`xi `NW¤Ÿ©§¤¦§¨©¨¦¨
`NW dvxi F` .FAlA gnUIW crd `Ed¨¥¤¦§©§¦¦§¤¤Ÿ

:aNaE miptl `N` calA miptleh dxez §¨¦¦§©¤¨§¨¦©¥
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(åè)éëðàå åéôa íéøácä-úà zîNå åéìà zøaãå§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À
ét-íò äéäàøLà úà íëúà éúéøBäå eäét-íòå E ¤«§¤³¦¦̧Æ§¦¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬

:ïeNòz©«£«

(æè)El-äéäé àeä äéäå íòä-ìà Eì àeä-øaãå§¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´
:íéäìûì Bl-äéäz äzàå äôì§¤½§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«

i"yx£EÏ ‡e‰ ¯a„Â∑.העם אל ידּבר וזה ּבׁשביל ¿ƒ∆¿ְְְְִִֵֶֶַָָ
הּסמּוכים יֹוכיח  ו'להם' ו'לכם' ו'לֹו' ו'לי' 'ל' ּכל על ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָ

הם  'על' לׁשֹון ׁשּכּלם ÙÏ‰.לּדּבּור, El ‰È‰È∑ ְִֵֶַַָֻƒ¿∆¿¿∆
ּפה  ּכבד ׁשאּתה לפי ּולׂשר ∑ÌÈ‰Ï‡Ï.למליץ, .לרב ְְְִִֵֶֶַַָ≈…ƒְְַַ

(æé)Ba-äNòz øLà Eãéa çwz äfä ähnä-úàå§¤©©¤¬©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−
ô :úúàä-úà¤¨«Ÿ«Ÿ

ß zah c"k iyiy mei ß

(çé)áLiå äLî Cìiå|Bì øîàiå Bðúç øúé-ìà ©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤Æ
äàøàå íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦§¤§¤−

ì Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä:íBìL ©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬§¨«
i"yx£B˙Á ¯˙È Ï‡ ·LiÂ∑ּברׁשּו ּכיֿאם מּמדין יזּוז (ׁשּלא לֹו נׁשּבע ׁשהרי רׁשּות, מכילּתא).לּטל תֹו. «»»∆∆∆…¿ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ

וכּו' קיני יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: היּו ׁשמֹות .וׁשבעה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ

(èé)íéøöî áL Cì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−ª´¦§¨®¦
:ELôð-úà íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ék¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−¤©§¤«

i"yx£ÌÈL‡‰ Ïk e˙Ó Èk∑ מּנכסיהם ׁשּירדּו אּלא היּו, חּיים ואבירם. ּדתן הם? ּכּמת ,מי חׁשּוב  והעני ƒ≈»»¬»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
סד) .(נדרים

dÓeÙaטו  ‡iÓb˙t ˙È ÈeL˙e dnÚ ÏlÓ˙e¿«≈ƒ≈¿«ƒ»ƒ¿»«»¿≈
ÛÈl‡Â dÓet ÌÚÂ CÓet ÌÚ È‰È È¯ÓÈÓe≈¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ≈¿«ƒ

:Ôe„aÚ˙ Èc ˙È ÔBÎ˙È»¿»ƒ«¿¿

CÏטז  È‰È ‡e‰ È‰ÈÂ ‡nÚÏ CÏ ‡e‰ ÏlÓÈÂƒ«≈»¿«»ƒ≈¿≈»
:·¯Ï dÏ È‰z z‡Â ÔÓ‚¯˙ÓÏƒ¿À¿¿»¿«¿¿≈≈¿»

daיז  „aÚ˙c C„Èa ·qz ÔÈ„‰ ‡¯ËÁ ˙ÈÂ¿»À¿»»≈ƒ«ƒ»ƒ«¿≈≈
:‡i˙‡ ˙È»»«»

Ó‡Â¯יח  È‰eÓÁ ¯˙È ˙ÂÏ ·˙Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿»¿»∆∆¬ƒ«¬«
ÌÈ¯ˆÓ· Èc ÈÁ‡ ˙ÂÏ ·e˙È‡Â ÔÚk ÏÈÊÈ‡ dÏ≈≈≈¿«¿≈¿»««ƒ¿ƒ¿«ƒ
‰LÓÏ B¯˙È ¯Ó‡Â ÔÈÓi˜ ÔÚk „Ú‰ ÈÊÁ‡Â¿∆¡≈««¿««»ƒ«¬«ƒ¿¿…∆

:ÌÏLÏ ÏÈÊ‡¡≈ƒ¿»

ÌÈ¯ˆÓÏיט  ·ez ÏÈÊ‡ ÔÈ„Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»¡≈¿ƒ¿»ƒ
:CÏË˜ÓÏ BÚ·c ‡i¯·b Ïk e˙ÈÓ È¯‡¬≈ƒ»À¿«»ƒ¿¿ƒ¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æé.äfä ähnä úàåxn`,dGditl §¤©©¤©¤¨©©¤§¦
xdGA Exn`X dn(g"k a"g xdf)iM ©¤¨§©Ÿ©Ÿ©¦

.xg` llWl dGd xn` zFHn 'a Eid̈©¨©©¤¦§Ÿ©¥
FxnF`eLciA gTY,zEcinzA 'iR §§¦©§¨¤¥¦§¦

fr dHn FciA Wi iM oniql mrHde§©©©§¦¨¦¥§¨©¥Ÿ
lr miPnnd dxxVl wg oke dx`tY¦§¨¨§¥Ÿ©§¨¨©§ª¦©

aizkC zF`d Ll dfe ,zEkln xaCwEqR) §©©§§¤§¨¦§¦¨

('kdHn 'Fbe gTIe mixvn dvx` aWIe©¨¨©§¨¦§¨¦©¦©§©¥
oif ilM Wal skYW ixd FciA midl`d̈¡Ÿ¦§¨£¥¤¥¤¨©§¥©¦
dgiwNd zpEM dzid m`W ,'d Fl ozPW¤¨©¤¦¨§¨©¨©©§¦¨
Fl did `l FOr FkilFdl FgwNW `Ed¤§¨§¦¦Ÿ¨¨

FxnF`e .FciA xnFlFA dUrY xW` ©§¨§§£¤©£¤
,zz`d z`lW 'a dHnl fnxW ilE` ¤¨ŸŸ©¤¨©§©¥¤

KtdpW zFzF`d dUr FAW oxd ©̀£Ÿ¤¨¨¨¤¤¡©

`xTi dGW xdGA mW mxnF`kE ,Wgpl§¨¨§§¨¨©Ÿ©¤¤¦¨¥
okEn didIW eilr mB dESW oxd` dHn©¥©£Ÿ¤¦¨©¨¨¤¦§¤¨
mxnF` KxC lr fnxi cFr .oxd` ciA§©©£Ÿ¦§Ÿ©¤¤§¨

l"f(`"k 'a zFnW ozpFi mEBxY)did dHOdW ©§¨¨§¤©©¤¨¨
Fhiqdl lFki mc` did `le oFpixRpq§©§¦§Ÿ¨¨¨¨¨©£¦
iM ciBi Fzgiwl df itkE ,dWn `N ¤̀¨¤§¦¤§¦¨©¦¦
Ll dfe ,zFzF`d z` dUri FA `Ed©£¤¤¨§¤§

iM zF`dxf Wi` dHOd l` axwi `l ¨¦Ÿ¦§©¤©©¤¦¨
:dWn zlEfgi dxez ©¤

(çé.àp äëìàl"f mdixaclx"eny) ¥§¨¨§¦§¥¤
(`"tFxzil did rAWOW Exn`W¤¨§¤ª§¨¨¨§¦§

lr Fl lgnl eipR zFNgl Kxvdª§©§©¨¨¦§Ÿ©
:drEaXd©§¨

.íéiç íãBòä äàøàåxaC Fl dNB `le §¤§¤©¨©¦§Ÿ¦¨§©

xn`l 'd Fl xn` `l iM zEgilXd©§¦¦Ÿ¨©¥Ÿ
k"zA Exn`e(:'c `nFi)xn` `NW lMW §¨§§¨¤¨¤Ÿ¨©

:xn`Y laA `Ed ixd xn`l Fl¥Ÿ£¥§©Ÿ©
ì Cì.íBìLlke drEaXd Fl lgn 'iR ¥§¨¥¨©©§¨§¨

`N` dxYd Kixv Fpi` dfA `vFIM©¥¨¤¥¨¦©¨¨¤¨
o`M oi` riAWOd lgFOW lM̈¤¥©©§¦©¥¨

:drEaWhi dxez §¨
(èé.ïéãîa äLî ìàaEzMd zpEM ¤¤§¦§¨©¨©©¨

,oicnA did xEACd iM drcFdA©¨¨¦©¦¨¨§¦§¨
lr Wg `NW dWn lW FgaW ciBdl§©¦¦§¤¤¤Ÿ¨©
orHW zrA mixvnA EidW ei`pFU§¨¤¨§¦§©¦§¥¤¨©
lkA WWFg did `l iM miAxd eizFprh©£¨¨©¦¦Ÿ¨¨¥§¨
gM zrxFd cvl `N` eizFprh©£¨¤¨§©¨©Ÿ©

Fnvr zxvl `l zEgilXddi`xde ©§¦Ÿ§¨©©§§¨§¨¨



zenyסח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iyiy meil inei xeriy

(ë)-ìò íákøiå åéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©
ähî-úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå øîçä©«£½Ÿ©−̈¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬

:Bãéa íéäìûä̈«¡Ÿ¦−§¨«
i"yx£¯BÓÁ‰ ÏÚ∑ׁשחבׁש החמֹור הּוא הּמיחד. חמֹור ««¬ְֲֲֶַַַָָֻ

הּמׁשיח  מל ׁשעתיד והּוא יצחק, לעקדת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאברהם
ׁשּנאמר: עליו, ט)להּגלֹות חמֹור"(זכריה על ורֹוכב ."עני ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָ

'B‚Â ‰hÓ ˙‡ ‰LÓ ÁwiÂ ÌÈ¯ˆÓ ‰ˆ¯‡ ·LiÂ∑ «»»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«…∆∆«≈¿
ּומאחר  מקּדם .ּבּמקרא מדקּדקים אין ְְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `l jxk zegiy ihewl)

חמֹור על ורֹוכב כ)עני ד, מן (רש"י מעּתיק מּדּוע לדּיק, יׁש ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָ
לּטֹול  רצה לא מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש "עני". ּתבת ּגם ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהּכתּוב
להׁשיב  ּוכדי חׁשּוב", אני מה אנכי, "מי ואמר לעצמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹֻּגדּלה
ּכלֹומר: הּמׁשיח. מל ׁשל חמֹורֹו הּקּב"ה לֹו הזמין ,ּכ ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָעל

ודוקא ּובּטּול, ענוה ּבֹו ׁשּיׁש מֹורה זֹו ּכטענה ּבחר מּׁשּום ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
ראּוי  זֹו, מּדה ּבֹו ׁשּיׁש מי רק ׁשּכן, יׂשראל. את לגאל ה' ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבֹו
ׁשל  מלכּותֹו להׁשראת ּכלי ולהיֹות ה' ׁשליח להיֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוכׁשר

"ענותן" היינּו "עני", ּתבת מביא לכן שם)הּקּב"ה. זכריה .(רש"י ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(àë)ì Ezëìa äLî-ìà ýåýé øîàiåäîéøöî áeL ©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨
éðôì íúéNòå Eãéá ézîN-øLà íéúônä-ìk äàø§¥À¨©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´

lLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô:íòä-úà ç ©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤¨¨«
i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ¯ˆÓ ·eLÏ EzÎÏa∑ ׁשעלֿמנת ּדע, ¿∆¿¿»ƒ¿«¿»¿ְֶַַָ

מֹופתי  ּכל לעׂשֹות ּבׁשליחּותי ּגּבֹור ׁשּתהא ,ּתל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָּכן
מּמּנּו ּתירא ולא ּפרעה ·E„È.לפני ÈzÓN ¯L‡∑ ְְְִִִֵֶַָֹֹ¬∆«¿ƒ¿»∆

לא  ׁשהרי למעלה, האמּורֹות אֹותֹות ׁשלׁשה על ְְְֲֲֵֶַַָָָֹֹֹלא
ׁשּיאמינּו יׂשראל, לפני אּלא לעׂשֹותם, צּוה ּפרעה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלפני

ׁשאני  מֹופתים אּלא לפניו. ׁשעׂשאם מצינּו ולא ְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָָֹלֹו,
ּכמֹו: ּבמצרים, ּביד לׂשּום ז)עתיד ידּבר (שמות "ּכי ְְְְְְִִִִֵַַָָָ

"אׁשר  ּכתיב אׁשר על ּתתמּה ואל וגֹו'". ּפרעה ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַֹאליכם
ׂשמּתים  ּכבר עּמֹו, ּכׁשּתדּבר מׁשמעֹו, ׁשּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׂשמּתי",

ּביד. ְְָ

(áë)éøëá éða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬§Ÿ¦−
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰Ú¯t Ï‡ z¯Ó‡Â∑ וימאן חזק ׁשּלּבֹו ּכׁשּתׁשמע ¿»«¿»∆«¿…ְְִִִֵֶֶַָָָ
ּכן  לֹו אמר ·È¯BÎ.לׁשלח, Èa∑:ּכמֹו ּגדּלה, לׁשֹון ְֱֵֵַַֹ¿ƒ¿ƒְְְָֻ

פט) ּומדרׁשֹו:(תהלים ּפׁשּוטֹו. זהּו אּתנהּו", ּבכֹור אני ְְְְִִֵֶֶַָָ"אף

הּבכֹורה  מכירת על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חתם ְְִַַַַַָָָָָּכאן
מעׂשו  יעקב .ׁשּלקח ֲֵֵֶַַָָֹ

Ôep·k¯‡Âכ  È‰Ba ˙ÈÂ d˙z‡ ˙È ‰LÓ ¯·„e¿«…∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ
·ÈÒe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ï ·˙Â ‡¯ÓÁ ÏÚ«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÓ ÔÈq d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËeÁ ˙È ‰LÓ…∆»¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:d„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ≈

ÌÈ¯ˆÓÏכא  ·ezÓÏ CÎ‰Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
Ôep„aÚ˙Â C„È· È˙ÈÂLc ‡i˙ÙBÓ Ïk ÈÊÁ¬≈»¿«»ƒ«ƒƒƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÏÂ daÏ ˙È ÛÈ˜˙‡ ‡‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…«¬»«¿≈»ƒ≈¿»

:‡nÚ ˙È ÁlLÈ¿««»«»

È¯aכב  ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰Ú¯t ˙ÂÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿»«¿…ƒ¿«¬«¿»¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È¯Îe·¿ƒƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

m`e ,FWtp iWTaOn `xi iM orh `NW¤Ÿ¨©¦¨¥¦§©§¥©§§¦
`FaY oicnA aEzMd xnF` did `lŸ¨¨¥©¨§¦§¨¨
dWn lW FYrcA hilgd `l iM dxaQd©§¨¨¦Ÿ¤§¦§©§¤¤
l` iRn ghadW cr zEgilXA zkll̈¤¤©§¦©¤ª§©¦¦¥

xn` dfl ,FWtp iWTan Ezn iMoicnA ¦¥§©§¥©§¨¤¨©§¦§¨
mr miMqde FYrcA xnBW xg`W xnFl©¤©©¤¨©§©§§¦§¦¦
xaC did `le xVAzPW `Ed zkll 'd¨¤¤¤¦§©¥§Ÿ¨¨¨¨

:FaMrn dfk dxez ¤§©§
(áë.éøëá éða 'ä øîà äkKixv Ÿ¨©§¦§Ÿ¦¨¦

`NW Ff d`Eap zpEM zrcl̈©©©¨©§¨¤Ÿ
dWn drhi lal xnW dOA mB .DPnfA¦§©¨©©¤¨©§©¦§¤¤
dpFW`x mrtA drxtl Ff d`Eap xn`ie§Ÿ©§¨§©§Ÿ§©©¦¨

.drxR iptl FcnrA§¨§¦§¥©§Ÿ
äàøðåmixdl oFilr l` mMgzPW §¦§¤¤¦§©¥¥¤§§¨¦

zEgilXA uEwi lal dWn aNn lFWkn¦§¦¥¤§©¨©§¦
FzF`xA drx dclFY FYrcA clEY e"ge§¦¨¥§©§¨¨¨¨¦§
rf `le mw `l drxtE zFMOd mvrŸ¤©©©§ŸŸ¨§Ÿ¨
dfl ,`vFi Wcge qpkp Wcg onf Kx`ie§¤¡©§©Ÿ¤¦§¨§Ÿ¤¥¨¤
lal ghanl Fl didie eitA xaC mÜ¨¨§¦§¦§¤§¦§¨§©
eil` xn`e e"g oe` zFaWgn aWgi©§Ÿ©§§¨¤§¨©¥¨
ipA 'd xn` dM drxR l` Yxn`e§¨©§¨¤©§ŸŸ¨©§¦

,ixkaxacl dWn dRvn didi dYrnE §Ÿ¦¥©¨¦§¤§©¤¤§¨¨
zFxFkA zMn d`xi `NW cFr lke df¤§¨¤Ÿ¦§¤©©§
cFr lM `xizn didi `le FAl crqi¦§Ÿ¦§Ÿ¦§¤¦§¨¥¨
xErWe .Ff dMn eilr `iad `NW¤Ÿ¥¦¨¨©¨§¦
LYklA KxCd df lr `Ed d`EaPd©§¨©¤©¤¤§¤§§
LricFn ippde 'Fbe d`x mixvn aEWl̈¦§©¦§¥§§¦§¦¦£
'it` gNWi `le FAl z` wGg` ip`W¤£¦£©¥¤¦§Ÿ§©©£¦

eil` Yxn`e sFQalE zFMn dOM xg ©̀©©¨©§©§¨©§¨¥¨
.'Fbe bxd ippd 'Fbe§¦§¦Ÿ¥§

ãBòiM dWnl FricFdl dfA mMgzp¦§©¥¨¤§¦§¤¦
Ff dMnDA iM dpFxg`A didY ©¨¦§¤¨©£¨¦¨

'd xn` `l iM mrd z` drxR gNWi§©©©§Ÿ¤¨¨¦Ÿ¨©
,zFxFkA zMn xg` drxR al wGgIW¤§©¥¥©§Ÿ©©©©§

dWnl drxR xn`WM dfl xW`eoOwl) ©£¤¨¤§¤¨©©§Ÿ§¤§©¨

(g"k 'iriBd iM xiMd ipR zF`x sqY l ©̀Ÿ¤§¨©¦¦¦¦¦©
F`FaA KxCA 'd Fl xn`W devn zr¥¦§¨¤¨©©¤¤§
mbde .ixka ipA Yxn`e mixvnl oicOn¦¦§¨§¦§©¦§¨©§¨§¦§Ÿ¦©£©
on ,o`M Exn`p `NW mixaC siqFdW¤¦§¨¦¤Ÿ¤¤§¨¦
,Wxtndn mEzq cnlie Exn`p mzQd©§¨¤¤§§¦§©¨¥©§Ÿ¨
dxn`p izni` zFWwdl oi` dfaE¨¤¥§©§¥¨©¤¤§¨
EpizFAxn Ekxvde d`Eap DzF` dWnl§¤¨§¨§ª§§¥©¥
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(âë)éìà øîàåïàîzå éðãáòéå éða-úà çlL E ¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ§©©́§¥½¦©§¨¥−
ìða-úà âøä éëðà äpä BçlL:Eøëa E §©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤¦§−§Ÿ¤«

i"yx£EÈÏ‡ ¯Ó‡Â∑ מקֹום ׁשל ‡˙.ּבׁשליחּותֹו ÁlL »…«≈∆ְִִֶָ««∆
'B‚Â ‚¯‰ ÈÎ‡ ‰p‰ .'B‚Â Èa∑,אחרֹונה מּכה היא ¿ƒ¿ƒ≈»…ƒ…≈¿ֲִַַָָ

הּוא  וזה קׁשה. ׁשהיא מּפני ּתחּלה, התרהּו ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָּובּה
ּבאּיֹוב: לו)ׁשּנאמר לפיכ:(איוב ּבכחֹו", יׂשּגיב אל "הן ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹ

מחברֹו להּנקם המבּקׁש ּבׂשרֿודם מֹורה". ּכמהּו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ"מי

הּקדֹוׁשֿ אבל הּצלה, יבּקׁש ׁשּלא ּדבריו, את ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעלים
מּידֹו, להּמלט יכלת ואין ּבכחֹו יׂשּגיב ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹּברּוֿהּוא
ּבֹו ּומתרה מֹורהּו הּוא לפיכ אליו, ּבׁשּובֹו ְְְִִִֵֵֶַָָּכיֿאם

.לׁשּוב  ָ

(ãë):Búéîä Lwáéå ýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½©§©¥−£¦«

i"yx£ÔBÏna C¯c· È‰ÈÂ∑ מׁשה.B˙ÈÓ‰ Lw·ÈÂ∑ «¿ƒ«∆∆«»ֶֹ«¿«≈¬ƒ
ׁשּנתרּׁשל  ועל ּבנֹו, אליעזר את מל ׁשּלא לפי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹלמׁשה,
חסֿוׁשלֹום, יֹוסי: רּבי אמר ּתניא, מיתה. ענׁש ְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָֹנענׁש
סּכנה  – לּדר ואצא אמּול אמר: אּלא נתרּׁשל, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
ׁשלׁשה  ואׁשהה אמּול ימים, ׁשלׁשה עד לּתינֹוק ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹהיא

מצרים", ׁשּוב ל" צּוני: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא – ְִִִִִֵַָָָָָימים
ׁשּנתעּסק  לפי מיתה? נענׁש מה ּתחּלה ּומּפני ּבּמלֹון ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

לא) דף נדרים ּובֹולעֹו(במסכת נחׁש ּכמין נעׂשה הּמלא והיה .ְְְְֲִַַַָָָָָָ
אֹותֹו ועד מרגליו ּובֹולעֹו וחֹוזר ירכיו, ועד ְְְְְְֵֵֵֵַַַָָֹמראׁשֹו

צּפֹורה  הבינה הּוא מקֹום. הּמילה .ׁשּבׁשביל ְִִִִִֵֶַָָָָ

(äë)òbzå dða úìøò-úà úøëzå øö äøtö çwzå©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ¤¨§©´§½̈©©©−
:éì äzà íéîc-ïúç ék øîàzå åéìâøì§©§¨®©¾Ÿ¤¦¯£©¨¦²©−̈¦«

i"yx£ÂÈÏ‚¯Ï ÚbzÂ∑ מׁשה ׁשל רגליו לפני .הׁשליכּתּו «««¿«¿»ְְְִִִֵֶֶַַָֹ
¯Ó‡zÂ∑ּבנּה ÈÏ.על ‰z‡ ÌÈÓc Ô˙Á Èk∑ אּתה «…∆ְַָƒ¬«»ƒ«»ƒַָ

הֹורג  – עלי נרצח ׁשּלי החתן להיֹות ּגֹורם ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָהיית
לי  אּתה .איׁשי ִִִַָ

(åë)ô :úìenì íéîc ïúç äøîà æà epnî óøiå©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬¨¦−©«Ÿ

i"yx£Û¯iÂ∑מּמּנּו הּמלא.Ê‡∑ הּמילה הבינה ׁשעל «ƒ∆ְִֶַַָ»ִִֵֶַַָָ
להרגֹו ÏenÏ˙.ּבא ÌÈÓc Ô˙Á ‰¯Ó‡∑ היה חתני ְְָָ»¿»¬«»ƒ«…ֲִָָָ

לעיל  ּבלׁשֹונֹו: רׁש"י (ׁשּנה הּמילה. ּדבר על ְְְְִִִִִֵַַַַָָָנרצח
"אז  ּזה: מה לרׁש"י ּדקׁשה ּגֹורם", היית "אּתה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכתב

˜„ÈÓכג  ÁÏÙÈÂ È¯a ˙È ÁlL CÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»««»¿ƒ¿ƒ¿«√»«
˙È ÏÈË˜ ‡‡ ‡‰ d˙eÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»≈»¬»»ƒ»

:C¯Îea C¯a¿»¿»

daכד  Ú¯ÚÂ ‡˙·Ó ˙È·a ‡Á¯‡· ‰Â‰Â«¬»¿»¿»¿≈¿»»«¬«≈
:dÏË˜ÓÏ ‡Ú·e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»¿ƒ¿¿≈

Ï¯Ú˙כה  ˙È ˙¯Ê‚e ‡¯Ë ‰¯Btˆ ˙·ÈÒe¿≈«ƒ»ƒ»»¿»«»»¿«
‡Ó„· È¯‡ ˙¯Ó‡Â È‰BÓ„˜Ï ˙·È¯˜e d¯a¿«¿ƒ«»√»ƒ«¬∆∆¬≈ƒ¿»

:‡Ï ‡˙Á ·‰È˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿¿≈«¿»»»

„Ó‡כו  ÈÏel‡ ˙¯Ó‡ ÔÎa dpÓ ÁÂ¿»ƒ≈¿≈¬∆∆ƒ≈¿»
:ÏBË˜ ‡˙Á ·iÁ˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿«««¿»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`le ,Liptl LNW ixde ,miWxcn xnFl©¦§¨¦©£¥¤§§¨¤§Ÿ
Ff d`Eap xn`ie dWn drhiW 'd Wg̈¤¦§¤¤§Ÿ©§¨
dWn aEWIW zErvn`A iM ,drxtl§©§Ÿ¦§¤§¨¤¨¤
EdgNWi cInE skY drxR ixaC 'd iptl¦§¥¦§¥©§Ÿ¥¤¦¨§©§¥
rci `liOnE zxg` dMn zEgilWA¦§¦©¨©¤¤¦¥¨¥©
zMn onf riBd `l oicr iM dWn¤¦£©¦Ÿ¦¦©§©©©
xn`e drxR xaC `A zr cr zFxFkA§©¥Ÿ§©©§Ÿ§¨©
z`vl lFki Fpi` iM d`xe sqY l` Fl©Ÿ¤§¨¨¦¥¨¨¥
xirl uEg zF`Apzdl drxR iptNn¦¦§¥©§Ÿ§¦§©§¨¦

xn` 'd xAcI dn zrclonGd riBd ¨©©©§©¥¨©¦¦©©§©
'd ixaC wIC F` .zFxFkA zMn xn`l¥Ÿ©©§¦¥¦§¥
drxR al z` wGg` ip`e xn`W¤¨©©£¦£©¥¤¥©§Ÿ
FAl 'd wGgIW xErW rcFi Fpi` dYrnE¥©¨¥¥©¦¤§©¥¦
zFxFkA zMn ok ixg` Fl xn`IW¤Ÿ©©£¥¥©©§
xiMd ipR zF`x sqY l` Fl xn`WkE§¤¨©©Ÿ¤§¨©¦¦
sExvaE aNd wfg zilkY `Ed df iM¦¤©§¦Ÿ¤©¥§¥
zEgilW Fl xn` EpazMW oFW`x mrh©©¦¤¨©§¨©§¦

.zFxFkA zMn©©§
ãBòFAl wGgn drxR did m`W xWt ¤̀§¨¤¦¨¨©§Ÿ§©¥¦

xAcn did `le l`xUi gNWl§©¥©¦§¨¥§Ÿ¨¨§©¥
FxnF`M KxAzi FcFaM cbp mixaCoOwl) §¨¦¤¤§¦§¨©§§§©¨

('a 'dzMn eilr `ian 'd did 'd in¦¨¨¥¦¨¨©©
FriAUn did `le cInE skY zFxFkA§¥¤¦¨§Ÿ¨¨©§¦
'd fnxW `Ed dfe ,dlrxYd zFqFM©©§¥¨§¤¤¨©
`le FAl z` wGg` ip`e FxnF`A dWnl§¤§§©£¦£©¥¤¦§Ÿ
`NW `Ed wfgdW WExR mrd z` gNWi§©©¤¨¨¥¤©Ÿ¤¤Ÿ
zFxFkA zMn 'it` gNWi m`W gNWi§©©¤¦§©©£¦©©§
`N` didi `NWkE ,eilr `FaY `lŸ¨¨¨§¤Ÿ¦§¤¤¨
zMn dxvl Fl didi mrd gENW zripn§¦©¦©¨¨¦§¤§¨¨©©
FcFakA rbPW xg` la` ,zFxFkA§£¨©©¤¨©¦§
zFlFcB zFMn eilr E`Fai KxAzi¦§¨©¨¨¨©§

'd xn`W `vnY oke ,zFpn`pe(fh h oOwl) §¤¡¨§¥¦§¨¤¨©§©¨

xRq ornlE igM z` Lz`xd xEarA©£©§Ÿ§¤Ÿ¦§©©©¥
:'Fbe inWbk dxez §¦§

(ãë.Búéîä LwáéåilE` .WTaie xn` ©§©¥£¦¨©©§©¥©
didW cvl iMdid devn gilW ¦§©¤¨¨§¦©¦§¨¨¨

migqR) l"f mxnF` KxC lr rpFn Fl¥©©¤¤§¨§¨¦
devOde ,oiwFGp opi` devn igElW (:'g§¥¦§¨¥¨¦¦§©¦§¨
hilwxR DA Fl dpw DA wEqr didW¤¨¨¨¨¨¨¨§©§¦
FzF` xnFXde EdElnd `Ede cg ¤̀¨§©§©¥§©¥
ilE`e .eil` axw lA zigWOl FrpnE§¨©©§¦©§Ÿ¥¨§©

FxnF`A oEMzp dfl iMoFlOA KxCA ¦¨¤¦§©¥§§©¤¤©¨
devn zkildA wqFr did `NW xnFl©¤Ÿ¨¨¥©£¦©¦§¨
.Fzind WTAW `Ed dfle oFlOA `N ¤̀¨©¨§¨¤¤¦¥£¦
lM sFq iM rpFn Fl did ok iR lr s`e§©©¦¥¨¨¥©¦¨
onGA mB devn igElWM aEWg sFq¨¦§¥¦§¨©©§©
EcrFp mik`lOd iM ipiA ipiaE ,`Edd©¥¦¥¦¦©©§¨¦£
,lFWkn dnixde dxRv dnMgzp eCgi©§¨¦§©§¨¦Ÿ¨§¥¦¨¦§
iM `hiWR devOA wEqr FcFrA la £̀¨§¨©¦§¨§¦¨¦

:zigWn eil` axwi `ldk dxez Ÿ¦§©¥¨©§¦



zenyע zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy
"חתן  אמרה לעיל ּגם והלא ּדמים", חתן ְְְֲֲֲִֵַַַַָָָָָֹאמרה
חטא  ּגֹורם, וזה ּדזה סברה מּתחּלה אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָּדמים"?
"וּירף" ּכׁשראתה: ,ּכ אחר אחר. וחטא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמילה
ּובזה  ּבא, לבד הּמילה ּדבר ּדעל הבינה אז ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָלגמרי,
ּבחתן  אּונקלֹוס ּבתרּגּום הלׁשֹון ׁשּנּוי ּכן ּגם ְְְְְֲִֵַַַַַָָֹמתרץ

לי) נראה ּכן ודֹוק. הּמּולֹות.∑ÏenÏ˙.ּדמים, ּדבר על ְְִִִֵָָ«…ְַַַ
ּכמֹו: 'על', ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת והּלּמ"ד הּוא, ּדבר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשם

יד) ּתרּגם:(שמות ואּונקלֹוס יׂשראל". לבני ּפרעה ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹ"ואמר
ּדם "ּדמים", .הּמילה על ִִַַַָָ

(æë)ýé øîàiåäLî úàø÷ì Cì ïøäà-ìà ýå ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²¦§©¬¤−
:Bì-÷Miå íéäìûä øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä©¦§¨®¨©¥À¤©¦§§¥²§©¬¨«¡Ÿ¦−©¦©«

(çë)øLà ýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´
:eäeö øLà úúàä-ìk úàå BçìL§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«

(èë)éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(ì)ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéå©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−
:íòä éðéòì úúàä Nòiå äLî-ìà¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«

(àì)éða-úà ýåýé ã÷ô-ék eòîLiå íòä ïîàiå©©«£¥−¨¨®©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´
:eåçzLiå eãwiå íéðò-úà äàø éëå ìàøNé¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«

ß zah d"k ycew zay ß

ä(à)äòøt-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤©§®Ÿ
ebçéå énò-úà çlL ìàøNé éýìà ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½§¨¬Ÿ

:øaãna éì¦−©¦§¨«
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ e‡a ¯Á‡Â'B‚Â∑ הּזקנים אבל ¿««»…∆¿«¬…¿ְֲִֵַָ

ׁשּנׁשמטּו עד ואהרן, מׁשה מאחר אחד אחד ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹנׁשמטּו
ללכת ׁשּיראּו לפי לפלטין, ׁשהּגיעּו קדם (שמות ּכּלם, ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֻ

לא רבה) והם לבּדֹו מׁשה "ונּגׁש להם: נפרע ּובסיני .ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
לאחֹוריהם יּגׁשּו" החזירם –. ֱֲִִֵֶֶַָָ

LÓ‰כז  ˙eÓc˜Ï ÏÈÊ‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¡≈¿«»…∆
ÈÏ‚˙‡c ‡¯eËa dÚ¯ÚÂ ÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬«¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ

:dÏ ˜Le ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ¬ƒ¿»»«¿»¿«≈

„ÈÈכח  ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ÈeÁÂ¿«ƒ…∆¿«¬…»»ƒ¿»«»«¿»
:d„wÙ Èc ‡i˙‡ Ïk ˙ÈÂ dÁlL Ècƒ«¿≈¿»»»«»ƒ«¿≈

Èaכט  È·Ò Ïk ˙È eLÎe Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»»»»≈¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÈÈל  ÏÈÏÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»
:‡nÚ ÈÈÚÏ ‡i˙‡ „·ÚÂ ‰LÓ ÌÚƒ…∆«¬«»«»¿≈≈«»

Èaלא  ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„ È¯‡ eÚÓLe ‡nÚ ÔÓÈ‰Â¿≈ƒ«»¿»¬≈¿ƒ¿»»¿≈
ÔB‰„eaÚL ˙È È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬≈¡ƒ√»ƒ»ƒ¿¿

:e„È‚Òe eÚ¯Îe¿»¿ƒ

Ú¯ÙÏ‰א  e¯Ó‡Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«…∆¿«¬…«¬»¿«¿…
ÈnÚ ˙È ÁlL Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈««»«ƒ

:‡¯a„Óa ÈÓ„˜ ÔebÁÈÂƒ«√»«¿«¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æë.'Bâå äLî úàø÷ì Cìmbde ¥¦§©¤§©£©
'c lirl) mcTn 'd eil` xn`W¤¨©¥¨¦Ÿ¤§¥
rcFPX dn itl ,'Fbe `vFi `Ed dPd (c"i¦¥¥§§¦©¤©
xEAcA miAx mixaC 'd xAci iM Epl̈¦§©¥§¨¦©¦§¦
`Ed dPd dWnl xn`W drWA cg ¤̀¨§¨¨¤¨©§¤¦¥
,mixvnA oxd`l xg` xEAC `vi 'Fbe§¨¨¦©¥§©£Ÿ§¦§©¦
oxd`l dxn`PW wtq oi` Ff d`EapE§¨¥¨¥¤¤¤§¨§©£Ÿ
mFwn lMW ('` k"ez) l"f Exn`W mbd£©¤¨§¤¨¨

oxd` l`e dWn l` 'd xAcie xn`PW¤¤¡©©§©¥¤¤§¤©£Ÿ
xn`IW dWnl `N` xEACd xn`p `lŸ¤¡©©¦¤¨§¤¤Ÿ©
xaFQW ililBd iqFi iAxl 'it`e ,oxd`l§©£Ÿ©£¦§©¦¦©§¦¦¤¥
mixEAcA 'it` oxd` hrnzPW (mW)¨¤¦§©¥©£Ÿ£¦§¦¦
mixacA `weC mixvnA Exn`PW¤¤¤§§¦§©¦©§¨¦§¨¦
hxR la` zlEGdl zEgilWA mikIXd©©¨¦¦§¦§©©£¨§¨
LNW ixd devn oxd` dUrIW df¤¤©£¤©£Ÿ¦§¨£¥¤§
cnl dY` dGnE ,'d eil` xACW Liptl§¨¤¤¦¥¥¨¦¤©¨¨¥

:Fnvrl `iap didWgk dxez ¤¨¨¨¦§©§
(à.'Bâå eàa øçàåoin`dW xg` 'iR §©©¨§¥©©¤¤¡¦

aizkC 'd ixaC md oke .mrd(gi b) ¨¨§¥¥¦§¥¦§¦
dfle ,'Fbe z`aE KM xg`e Llwl ErnWe§¨§§Ÿ¤§©©¨¨¨§§¨¤
mbd Llwl ErnWe mcw dwqtd wiqtd¦§¦©§¨¨Ÿ¤§¨§§Ÿ¤£©
l`xUil rbFPd oipr mEIq `EdW¤¦¦§©©¥©§¦§¨¥

:oade 'Fbe z`aE mr DknqEa dxez §¨¨¦¨¨§§¨¥



עי zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy

(á)ì Bì÷a òîLà øLà ýåýé éî äòøt øîàiåçlL ©Ÿ́¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½§©©−
ìàøNé-úà íâå ýåýé-úà ézòãé àì ìàøNé-úà¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−

:çlLà àì¬Ÿ£©¥«©

(â)àp äëìð eðéìò àø÷ð íéøáòä éýìà eøîàiå©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈
ìL Cøceðéýìà ýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½

:áøçá Bà øáca eðòbôé-ït¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤
i"yx£eÚbÙÈ Ôt∑"לֹו צריכים היּו "יפּגע מקרה ּפן לׁשֹון זֹו, "ּפגיעה" לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחלקּו אּלא לֹו, מר ∆ƒ¿»≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּוא  .מות ֶָ

(ã)ïøäàå äLî änì íéøöî Cìî íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´§©«£½Ÿ
:íëéúìáñì eëì åéNònî íòä-úà eòéøôz©§¦¬¤¨−̈¦©«£¨®§−§¦§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÂÈNÚnÓ ÌÚ‰ ˙‡ eÚÈ¯Ùz∑ותרחיקּו ּתבּדילּו «¿ƒ∆»»ƒ«¬»ְְְִִַַ
לנּוח  ּוסבּורים לכם ׁשּׁשֹומעין מּמלאכּתם, מן אֹותם ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

וכן ד)הּמלאכה. ּבֹו",(משלי ּתעבר אל – "ּפרעהּו ְְְֲֵֵַַַָָָֹ
וכן: א)רחקהּו. ּכלֿעצתי",(שם לב)"וּתפרעּו "ּכי (שמות ְְְֲֲִִִֵֵַַָָ

ונתעב  נרחק הּוא", ÌÎÈ˙Ï·ÒÏ.פרּוע eÎÏ∑לכּו ְְְִִַָָָ¿¿ƒ¿…≈∆ְ
מלאכת  אבל ּבבּתיכם, לעׂשֹות לכם ׁשּיׁש ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלמלאכּתכם
ותדע  לוי, ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשעּבּוד
ּברׁשּות  ׁשּלא ּובאים יֹוצאים ואהרן מׁשה ׁשהרי ,ל. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 92 cenr fh wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

!drxR zprh - "iYlSd iWtp z` ip`"£¦¤©§¦¦©§¦©£©©§Ÿ

לסבלֹותיכם" לכּו . . מצרים מל אליהם "וּיאמר הּפסּוק ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹעל
ד) לעׂשֹות (ה, לכם ׁשּיׁש למלאכּתכם "לכ ּו רׁש"י ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָּפרׁש

ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ׁשעּבּוד מלאכת אבל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבבּתיכם,
להיֹות  עם ּבכל ׁש"מנהג ּדמּכיון הרמּב"ן ּומבאר לוי". ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשל
לוי  ׁשבט ּפרעה להם הניח לכן ּתֹורתם, מֹורי חכמים ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלהם

וזקניהם". חכמיהם ְְְִֵֵֶֶֶַָׁשהיּו

לסבלֹותיכם" "לכּו ּפרעה ׁשּכׁשאמר נמצא, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹועל־ּפי־זה
להם  ׁשּמּוטב לֹומר התּכּון ּבּבית, להם ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָולמלאכּתם
להֹוציא  לנּסֹות להם ואין הּתֹורה, ּבלּמּוד ּבעצמם ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָלעסֹוק

מּמצרים. יׂשראל ּבני ְְְִִִִֵֵֶַָאת
ׁשמעּו לא ואהרן מׁשה ּומּנגד, ּפרעה. ׁשל ּדעּתֹו היתה זֹו ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹא
יׂשראל  ּבני את להֹוציא ּבפעּלֹותיהם המׁשיכּו אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻאליו,

Ècב  ÈÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÈ„ ‡ÓL ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿»«¿»»ƒ¿¿ƒƒƒ
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È ‡ÁlLÏ d¯ÓÓÏ Ïa˜‡¬«≈¿≈¿≈¿«»»»ƒ¿»≈»
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È Û‡Â ÈÈ„ ‡ÓL ÈÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿»«¿»¿«»ƒ¿»≈»

:ÁlL‡¬«»

ÏÈÊג  ‡ÏÚ ÈÏb˙‡ È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ e¯Ó‡Â«¬»¡»»ƒ»≈ƒ¿¿ƒ¬»»≈≈
Áa„e ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔÚk¿««¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««
B‡ ‡˙BÓa ‡pÚ¯ÚÈ ‡ÓÏc ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»ƒ¿»¿«¿ƒ»»¿»

:ÏBË˜·ƒ¿

LÓ‰ד  ‡ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»…∆
eÏÈÊ‡ ÔB‰„·BÚÓ ‡nÚ ˙È ÔeÏh·z Ô¯‰‡Â¿«¬…¿«¿»«»≈»≈¡ƒ

:ÔBÎÁÏÙÏ¿»¿«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áì 'Bâå òîLà øLà.'Bâå çlLoEki £¤¤§©§§©©§§©¥
FlFwA rnWl lFcBd FgM dn xnFl©©Ÿ©¨¦§Ÿ©§
xnFl xfge ,'Eke gNWl dfM lFcB xacA§¨¨¨¨¤§©©§§¨©©
didIW mbd Exn`p `zEaxl eixaCW¤§¨¨¦§¨¤¤§£©¤¦§¤
gNWl df lirFi `l c`n cr lFcB̈©§ŸŸ¦¤§©¥©
FrcFi `EdW dfA FzpEM oi`e ,l`xUi¦§¨¥§¥©¨¨¨¤¤§
l`xUi gNWl eipirA lFcB Fpi`W `N ¤̀¨¤¥¨§¥¨§©©¦§¨¥
FxnF` `Ede xTr lM FrcFi Fpi`W `N ¤̀¨¤¥§¨¦¨§§

iYrci `lFxnF`e .'Fbembembde 'iR Ÿ¨©§¦§§§§©¥©£©
lr s` `Ed lFcB iM liMUie EdricFIW¤¦¥§©§¦¦¨©©
zNgY mde 'Fbe `l l`xUi z` ok iR¦¥¤¦§¨¥Ÿ§§¥§¦©

:oade eixaCb dxez §¨¨§¨¥
(â.eðòbôé ït 'Bâå eøîàiåEN` mixaC ©Ÿ§§¤¦§¨¥§¨¦¥

l"f Exn`W mbde .l`xUi lW md¥¤¦§¨¥©£©¤¨§
(d"t x"eny)cg` cg` EhnWp mipwGdW¤©§¥¦¦§§¤¨¤¨

.EN` mixaC ExAC KM xg` ok iR lr s ©̀©¦¥©©¨¦§§¨¦¥

oxd`e dWn mr cgi E`A `NW lre§©¤Ÿ¨©©¦¤§©£Ÿ
eCgi Eqpkp mrd lMW ilE` F` .EWprp¤¤§©¤¨¨¨¦§§©§¨
xzFi iM mrh ixaC Fl Exn`e drxR l ¤̀©§Ÿ§¨§¦§¥©©¦¥
EaEWIW dewY Wie mgNWIW Fl aFh¤§©§¥§¥¦§¨¤¨
,'Fbe xaCA Elkie mW zaXn KM xg ©̀©¨¦¤¤¨§¦§©¤¤§
cr rBi iM drxR EPOn cgti df xaC mB©¨¨¤¦§©¦¤©§Ÿ¦¦©©
ilE`e .FzpEkWl `Ad axge xaC FAl¦¤¤§¤¤©¨¦§¨§©
drxtl EdrBti oR Fcigtdl EnMgzp¦§©§§©§¦¤¦§¨¥§©§Ÿ
FcFaM cvl mdA dllTd EWiAlde 'Fbe§§¦§¦©§¨¨¨¤§©§

:Kln lWc dxez ¤¤¤
(ã.'Bâå äLî änì 'Bâå øîàiåWExR ©Ÿ¤§¨¨¤§¥

oxd`e dWn eiptl EidW zFidl¦§¤¨§¨¨¤§©£Ÿ
'Fbe mixard idl` Exn`W mipwGde§©§¥¦¤¨§¡Ÿ¥¨¦§¦§
oi` xn`e dWn l` eipR xifgde§¤§¦¨¨¤¤§¨©¥
ltp md iM l`xUi ipwf lr izpElY§¨¦©¦§¥¦§¨¥¦¥¨©
,xaCde axgdn cgtE zgR mdilr£¥¤©©©©¥©¤¤§©¤¤

'a mziUrW mkilr `Ed dpElYde§©§¨£¥¤¤£¦¤
il` zEgilWA mz`AW cg`d mixaC§¨¦¨¤¨¤¨¤¦§¦¥©
oM m` iA iElY xaCd oM m` mkidl`n¥Ÿ¥¤¦¥©¨¨¨¦¦¥
mrBti oR mrd cigtdl mFwO dn©¨§©§¦¨¨¤¦§¨¥
mnvr zEWxA mpi` `lde xaCA©¤¤©£Ÿ¥¨¦§©§¨
oilFki md iM xn`Y dn ,md miqEp`e©£¦¥©Ÿ©¦¥§¦
z`A dOl oM m` mnvr zEWxA z`vl̈¥¦§©§¨¦¥¨¨¨¨
dfl iM ilE`e .mgNWl zEgilWA il ¥̀©¦§¦§©§¨§©¦¨¤

l"fx EpEMzp(mW)mY` l"fe Exn`W ¦§©§©©¨¤¨§§©¤
dOl mY` 'iR dOl mkixaC dOl̈¨¦§¥¤¨¨¥©¤¨¨

mYxn`W mkixaC ,il` mz`Amrl ¨¤¥©¦§¥¤¤£©§¤¨¨
'a mdW ,dOl 'Fbe oR mkidl` iRn dGd©¤¦¦¡Ÿ¥¤¤§¨¨¤¥
l`xUil eipR aiWde ,mixzFq mixaC§¨¦§¦§¥¦¨¨§¦§¨¥

xn`e,mkizlaql Ekloxd`e dWn iM §¨©§§¦§Ÿ¥¤¦¤§©£Ÿ
:Eid onvr zEWxAd dxez ¦§©§¨¨



zenyעב zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy
הי  אחד, רגע עֹוד מתמהמהים היּו ואם מצרים, ּומארץ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

עכשיו עד ּבמצרים נׁשארים הגדה חס־וׁשלֹום האריז"ל (סידור ְְְְְִִִִַַַַָָָ
ובכ"מ) זו, מצה פירוש פסח, .של

האדם: ּבעבֹודת הֹוראה ֲִֶַַָָָָָּומּזה
יהּודים  ׁשּיׁשנם לי אכּפת מה לחׁשב, לאדם אפׁשר ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהיה
הרׁשע  ּפרעה את עֹובדים ,יתּבר הּבֹורא את לעבד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּבמקֹום
את  "אני הרי רחמנא־ליצלן, ּומצֹות ּתֹורה מקּימים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואינם

ּומה  עצּומה, ּביגיעה הּתֹורה ּבלּמּוד הּנני עֹוסק הּצלּתי", ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָנפׁשי
והּמצֹות. הּתֹורה לחּיי יׂשראל מּבני אחד עֹוד ּבקר ּוב לעסק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלי
מל "ּפרעה העלה ּכבר זֹו ׁשּסברא ההֹוראה ּבאה זה ְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹועל
ואהרן  למׁשה הֹורה הּקּב"ה הּמלכים מלכי מל א ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמצרים",
את  לגאל ׁשּביכלּתם ּכל לעׂשֹות אּלא אליו, ׁשמע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלבלּתי
ּולקרבם  ּפרעה, מעבֹודת אֹותם להּציל מּמצרים, יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּבני

ה'. ֲַַלעבֹודת

(ä)ízaLäå õøàä íò äzò íéaø-ïä äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨¨®¤§¦§©¤¬
:íúìáqî íúàŸ−̈¦¦§Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰ ÌÚ ‰zÚ ÌÈa¯ Ô‰∑ ּגדֹול הפסד מּסבלתם, א ֹותם מׁשּביתים ואּתם עליהם, מּטלת ׁשהעבֹודה ≈«ƒ«»«»»∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
זה  .הּוא ֶ

(å)íòa íéNâpä-úà àeää íBia äòøt åöéå©§©¬©§−Ÿ©´©®¤©«Ÿ§¦´¨½̈
:øîàì åéøèL-úàå§¤«Ÿ§−̈¥«Ÿ

i"yx£ÌÈN‚p‰∑ יׂשראלים היּו והּׁשֹוטרים היּו, ממּנה .מצרּיים והּׁשֹוטר, ׁשֹוטרים. ּכּמה על ממּנה הּנֹוגׂש, «…¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
הּמלאכה  ּבעֹוׂשי .לרּדֹות ְְְִֵַָָ

(æ)ìBîúk íéðálä ïaìì íòì ïáz úúì ïeôñàú àì́Ÿ«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´
ìL:ïáz íäì eLL÷å eëìé íä íL ¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤

i"yx£Ô·z∑ הּטיט עם אֹותֹו ּגֹובלין היּו .אשטובל"א, ∆∆ְִִִַָ
ÌÈ·Ï∑ ּומיּבׁשין מּטיט ׁשעֹוׂשים ּבלע"ז, טיוול"ש ¿≈ƒְְְִִִִֶַַַ

ּבכבׁשן  אֹותן ׁשּׂשֹורפין ויׁש ּבחּמה, ÏBÓ˙k.אֹותן ְְְְִִֵֶַַָָָָƒ¿

ÌLÏL∑ עֹוׂשים הייתם הּנה ּכאׁשר ∑eLL˜Â.עד ƒ¿…ֱֲִִֵֶֶַַָ¿…¿
.ולּקטּו ְְָ

(ç)ìBîz íéNò íä øLà íéðálä úðkúî-úàå§¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³
ìLíétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìò eîéNz íL ¦§ŸÆ¨¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´

:eðéýìàì äçaæð äëìð øîàì íé÷òö íä ïk-ìò íä¥½©¥À¥³«Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬¥«Ÿ¥«

nÚ‡ה  ÔÚk ÔÈ‡ÈbÒ ‡‰ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…»«ƒƒ¿««»
:ÔB‰ÁÏtÓ ÔB‰˙È ÔeÏh·˙e ‡Ú¯‡„¿«¿»¿«¿»¿ƒ»¿»¿

ÔÈBËÏLו  ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈÓÏ È‰BÎ¯Ò ˙ÈÂ ‡nÚc¿«»¿»»¿ƒ¿≈»

ÈÓ¯ÓÏז  ‡ÓÚÏ ‡·z ÔzÈÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿¿ƒ«ƒ¿»¿«»¿ƒ¿≈
ÔeÎ‰È Ôep‡ È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓk ÔÈ·Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒƒ¿»

:‡·z ÔB‰Ï Ôe·a‚ÈÂƒ«¿¿ƒ¿»

ÈlÓzÓח  ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ‡i·Ï ÌBÎÒ ˙ÈÂ¿»¿¿≈«»ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈
dÈÓ ÔeÚÓ˙ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔepÓz È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ¿«¬≈»ƒ¿¿ƒ≈
¯ÓÈÓÏ ÔÈÁÂˆ Ôep‡ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈÏË· È¯‡¬≈«¿»ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ¿≈«

:‡‰Ï‡ Ì„˜ Áa„ ÏÈÊ≈≈¿««√»¡»»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ä.'Bâå äòøt øîàiåcvl WExR ©Ÿ¤©§Ÿ§¥§©
liki zA mpi` miAx mdW(f `"n) ¤¥©¦¥¨©¨¦

zribR lW df aal Kxn mdn xiqdl§¨¦¥¤Ÿ¤¥¨¤¤§¦©
mxFB didi df xace mNMn axg¤¤¦ª¨§¨¨¤¦§¤¥
uOgzi iM mzFlaQn mzF` EziAWYW¤©§¦¨¦¦§¨¦¦§©¥
dWn lr `Ed df znrxze ,maal Kxie§¥©§¨¨§©§Ÿ¤¤©¤
xW` miUbFPd cbpM orhi F` .oxd`e§©£Ÿ¦§Ÿ§¤¤©§¦£¤
ElHaE drxtl `Fal mzF` EgiPd¦¦¨¨§©§Ÿ¦§
onfE md miAx od iM xn`e ,mzcFar£¨¨§¨©¦¥©¦¥§©
dAxd dUri mzcFar lEHA lW hrnª¨¤¦£¨¨©£¤©§¥

:mWxe dxez ¤

(å.àeää íBia äòøt åöéå`weC 'iR ©§©©§Ÿ©©¥©§¨
mrHde ,oM zFUrl dEv `Edd mFIA©©¦¨©£¥§©©©
`NW dxSd swY zErvn`AW icM§¥¤§¤§¨Ÿ¤©¨¨¤Ÿ
daWgOd mdn gkXY z`U ElkEi§¥¦¨©¥¤©©§¨¨
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עג zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌÈ·l‰ ˙k˙Ó ˙‡Â∑ הּלבנים חׁשּבֹון סכּום ¿∆«¿…∆«¿≈ƒְְְִֵֶַ

להם, נּתן הּתבן ּכׁשהיה ליֹום, עֹוׂשה אחד ּכל ְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהיה
ּתכּבד  למען עּתה, ּגם עליהם ּתׂשימּו סכּום ְְְֲִִֵֶַַַַַָָאֹותֹו

עליהם  ÌÈt¯.העבֹודה Èk∑לכ הם, העבֹודה מן ֲֲֵֶָָƒƒ¿ƒְֲִֵָָָ
וגֹו' נלכה לאמר: וצֹועקים הּבּטלה אל ּפֹונה .לּבם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

˙k˙Ó∑" את" עלילֹות", נתּכנּו "ולֹו לבנים", ותכן «¿…∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֹ
הם  חׁשּבֹון לׁשֹון ּכּלן – המתּכן" ∑ÌÈt¯.הּכסף ְְְֵֶֶֶַַָָֻֻƒ¿ƒ

מּמּנה, נרּפים והם מהם ועזּובה ּבידם רפּויה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּמלאכה
ּבלע"ז  .רטריי"ש ְַַ

(è)-ìàå dá-eNòéå íéLðàä-ìò äãáòä ãaëz¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©
:ø÷L-éøáãa eòLé¦§−§¦§¥¨«¤

i"yx£¯˜L È¯·„a eÚLÈ Ï‡Â∑וידּברּו יהּגּו ואל ¿«ƒ¿¿ƒ¿≈»∆ְְְִֶַַ
ודֹומה  נזּבחה", נלכה "לאמר: רּוח, ּבדברי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹּתמיד
ולׁשנינה", "למׁשל תמיד". בחּקי "ואׁשעה ְְְְְְִִִֶֶָָָָָֻלֹו:
ואי  "ואׁשּתעי". "ויסּפר", "ּולׁשֹועין". ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָמתרּגמינן
וגֹו' הבל אל ה' "וּיׁשע לׁשֹון "יׁשעּו" לֹומר ְְְְִִֶֶֶֶַַַָאפׁשר

ׁשעה" לא מנחתֹו ואל קין יׁשעּו",,ואל "אל ּולפרׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
אל  יׁשעּו "ואל לכּתב: לֹו היה ׁשאםּֿכן, יפנּו, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹאל
ּכּלם: ּגזרת ּכן ּכי ׁשקר", "לדברי אֹו ׁשקר", ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּדברי

נז) עֹוׂשהּו",(ישעיה על האדם לא)"יׁשעה ׁשעּו(שם "ולא ְְִֵֶַָָָָֹ

יׂשראל", יז)עלֿקדֹוׁש הּמזּבחֹות",(שם אל יׁשעה "ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹ
אבל  לאחריהם. סמּוכה ּבי"ת ׁשל ׁשּמּוׁש מצאתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹולא
לׁשֹון  נֹופל ּבדבר, לדּבר ּכמתעּסק דּבּור, לׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָאחר

ּכגֹון: ּבי"ת, לג)ׁשּמּוׁש ּב",(יחזקאל יב)"הּנדּברים (במדבר ְְְִִִֵַָ
ּבמׁשה", ואהרן מרים ד)"וּתדּבר הּדבר (זכריה הּמלא" ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹ

יא)ּבי", ּבם",(דברים קיט)"לדּבר בעדתי",(תהלים "ואדּברה ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹ
נדּברים  יהיּו אל ׁשקר", ּבדברי יׁשעּו "אל ּכאן: ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאף

והבאי  ׁשוא .ּבדברי ְְְֲִֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - fenz c"k meiÎmeid)

ּבדברי  יׁשעּו ואל ּבּה ויעׂשּו האנׁשים על העבֹודה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָּתכּבד
ט)ׁשקר (ה, ֶָ

אמר: ה'צמח־צדק' ִֶֶֶַַַַָָהרּבי

ּבעניני  מהרּבי ּברכה ּבּקׁשת הּנה 'ּפנימי', ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלחסיד
צרי ּכי גֹו'", יׁשעּו "ואל ּבבחינת היא – הּבֹורא ְְְֲִִִִִִֵַַַַָעבֹודת

ּבּה". ויעׂשּו האנׁשים על העבֹודה "ּתכּבד ְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָלהיֹות

(é)øîàì íòä-ìà eøîàiå åéøèLå íòä éNâð eàöiå©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈¥®Ÿ
:ïáz íëì ïúð épðéà äòøt øîà äkµŸ¨©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤

(àé)ék eàöîz øLàî ïáz íëì eç÷ eëì ízà©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´
:øác íëúãáòî òøâð ïéà¥¬¦§¨²¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«

i"yx£Ô·z ÌÎÏ eÁ˜ eÎÏ Ìz‡∑ליל אּתם ּוצריכים «∆¿¿»∆∆∆ְִִֵֵֶַ
Ú¯‚.ּבזריזּות  ÔÈ‡ Èk∑ לבנים סכּום מּכל ּדבר, ְִִƒ≈ƒ¿»ְְִִֵָָָ

מזּמן  לכם נּתן הּתבן ּבהיֹות ליֹום, עֹוׂשים ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָָֻׁשהייתם
הּמל .מּבית ִֵֶֶַ

daט  Ôe˜qÚ˙ÈÂ ‡i¯·b ÏÚ ‡ÁÏt Û˜zzƒ»«»¿»»«À¿«»¿ƒ¿«¿«
:ÔÈÏËa ÔÈÓb˙Ùa Ôe˜qÚ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

e¯Ó‡Âי  È‰BÎ¯ÒÂ ‡nÚ ÈBËÏL e˜Ùe¿»ƒ¿≈«»¿»¿ƒ«¬»
‡‡ ˙ÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡ Ô„k ¯ÓÈÓÏ ‡nÚÏ¿«»¿≈»ƒ¿«¬««¿…≈¬»

:‡·z ÔBÎÏ ·‰È»≈¿ƒ¿»

Ó‡˙¯יא  ‡·z ÔBÎÏ e·ÈÒ eÏÈÊ‡ Ôez‡«¡ƒƒ¿ƒ¿»≈¬«
ÔBÎÁÏtÓ ÚÓzÈ ‡Ï È¯‡ ÔeÁkL˙cƒ«¿¿¬≈»ƒƒ¿«ƒ»¿»¿

:ÌÚcÓƒ»«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ç.'Bâå íä íétøð ékzrcl Kixv ¦¦§¦¥§¨¦¨©©
midl`l dcFard zwrv dlY in¦¨¨©£©¨£¨¥Ÿ¦
ilE`e .mdilr diEtx dcFardW cvl§©¤¨£¨§¨£¥¤§©
gAfl zkll Evx `NW xnFl oEkIW¤§©¥©¤Ÿ¨¨¤¤¦§Ÿ©
mdOr 'd aihdW E`xW cvl `N ¤̀¨§©¤¨¤¥¦¦¨¤
milhA mde cEArXd mdilrn lwdW¤¥¥¥£¥¤©¦§§¥§¥¦

oM lrmiwrFv md df lr WExR 'Fbe ©¥§¥©¤¥£¦
oAxw `iadl WExR 'Fbe dgAfp xn`l¥Ÿ¦§§¨§¥§¨¦¨§©
zxSn m`ivFdW aFHd lr dcFY¨©©¤¦¨¦¨©
'd zaFH dn df zlEGW ,cEArXd©¦§¤©¤©©
xn` dfl ,Fl gAfl aIgzdl mdilr£¥¤§¦§©¥¦§Ÿ©¨¤¨©

dcFard cAkY`l dYrnE mdilr ¦§©¨£¨£¥¤¥©¨Ÿ

iM xwW lW EN` mixacA cFr ExAci§©§¦§¨¦¥¤¤¤¦
iM gAfl mdl oi` mYrC itM ENt £̀¦§¦©§¨¥¨¤¦§Ÿ©¦

:mdilrn dxSd oFitx zaFh dwqR̈§¨©¦§©¨¨¥£¥¤
íøîBàî ék äöøé ãBòdgAfpe dklp ¦§¤¦¥§¨¥§¨§¦§§¨

dn iM `Ed mnrh iM ciBi df 'Fbe§¤©¦¦©£¨¦©
oFaXdA FpWi mzcFarn ElHaIX¤§©§¥£¨¨¤§§¦¨
mFi lkA carl mnvr Ewgci ExfgIWM§¤©§§¦§£©§¨©£Ÿ§¨
mElWY cr libxdn xzFi wlg¥¤¥¥¨¨¦©©§

xn` dfl ,dlhA xW` mYk`ln`l §©§¨£¤¨§¨¨¤¨©Ÿ
oaY zzl oEtq`z'Fbe zpMzn z`e 'Fbe Ÿ¦¨¥¤¤§§¤©§Ÿ¤§

'Fbe miRxp iM mrHdemiwrFv md oM lr §©©©¦¦§¦§©¥¥£¦
xn`ldxin` dixg`W dwrv WExR ¥Ÿ¥§¨¨¤©£¤¨£¦¨

EUrIW dcFard mElWYd `idW zxg ©̀¤¤¤¦©©§¨£¨¤©£
oM m` mzxfgAcAkY:oade 'Fbe ©£¨¨¨¦¥¦§©§§¨¥

BøîBàa äöøé ãBòErWi l`eoFWl ¦§¤§§§©¦§§
`Ed oFitxd zAq xn`e .oFitx¦§§¨©¦©¨¦§
ipirAW dWOn mdl xn`Pd xacA§¨¨©¤¡©¨¤¦¤¤§¥¥
KxC lr `Ed dpEMde ,xwW `Ed drxR©§Ÿ¤¤§©©¨¨©¤¤
iM 'Fbe mYAWde wEqRA iYWxRX dn©¤¥©§¦©¨§¦§©¤§¦
Kxn qpMi mrBti oR `xFOd zErvn`A§¤§¨©¨¤¦§¨¥¦¨¥Ÿ¤
dcFarl gM mdA didi `le maalA¦§¨¨§Ÿ¦§¤¨¤Ÿ©¨£¨
'Fbe cAkY dfl mdilrW dcaMd©§¥¨¤£¥¤¨¤¦§©§

:xMfPMh dxez ©¦§©
(àé.'Bâå òøâð ïéà ékiM FxnF` mrh ¦¥¦§¨§©©§¦



zenyעד zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy

(áé):ïázì L÷ LL÷ì íéøöî õøà-ìëa íòä õôiå©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤

i"yx£Ô·zÏ L˜ LL˜Ï∑ לקט ללקט אסיפה, לאסף ¿…≈««∆∆ְֱֲִִֶֶֶָֹֹ
הּטיט  ּתבן לצר.L˜∑ ׁשּדבר ׁשם על לּקּוט, לׁשֹון ְִֶֶֶַֹ«ְִֵֶַָָ

ּבׁשאר  קׁש קרּוי לקֹוׁשׁשֹו, וצרי הּוא ְְְְְִִִֵַַַָָָהּמתּפּזר
.מקֹומֹות  ְ

(âé)íBé-øác íëéNòî elk øîàì íéöà íéNâpäå§©«Ÿ§¦−¨¦´¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´
:ïázä úBéäa øLàk BîBéa§½©«£¤−¦«§¬©¤«¤

i"yx£ÌÈˆ‡∑ ּדֹוחקים.BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑!מּוכן הּתבן ּבהיֹות עׂשיתם ּכאׁשר ּביֹומֹו, ּכּלּו יֹום ּכל ׁשל .חׁשּבֹון »ƒֲִ¿«¿ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(ãé)éNâð íäìò eîN-øLà ìàøNé éða éøèL ekiå©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬
ìBîúk ïaìì íë÷ç íúélë àì òecî øîàì äòøô©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´

ìL:íBiä-íb ìBîz-íb íL ¦§½Ÿ©§−©©«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa È¯ËL ekiÂ∑ יׂשראלים הּׁשֹוטרים, «À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִֵַ

מׁשלימין  ּוכׁשהיּו מּלדחקם, חבריהם על וחסים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהיּו,
מן  חסר והיה מצרּיים, ׁשהם לּנֹוגׂשים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּלבנים
עֹוׂשי  את ּדחקּו ׁשּלא על אֹותם מלקין היּו ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹהּסכּום,
סנהדרין, להיֹות ׁשֹוטרים אֹותן זכּו לפיכ ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָהּמלאכה.
עליהם, והּוׂשם מׁשה על אׁשר הרּוח מן ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹונאצל
יׂשראל", מּזקני איׁש ׁשבעים "אספהּֿלי ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשּנאמר:
זקני  הם ּכי ּבמצרים ׁשעׂשּו הּטֹובה ׁשּידעּת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאֹותן

וׁשֹוטריו  Ï‡¯NÈ.העם Èa È¯ËL ekiÂ∑ׂשמּו אׁשר ְְָָָ«À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ֲֶָ
אֹותם  ּפרעה עליהם נגׂשי מּדּוע :לׁשֹוטרים "לאמר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ

להם: אֹומרים ׁשהיּו "וּיּכּו"? לּמה לא וגֹו'". "מּדּוע ְְִֶֶַַַָָָָֹֻ
ללּבן  עליכם הּקצּוב חק הּיֹום", ּגם ּתמֹול, ּגם ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹכּליתם
והּוא  אתמֹול? ׁשּלפני יֹום ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַּכתמֹול

להם  נּתן הּתבן ּבהיֹות וּיפעלּו,∑ekiÂ.היה לׁשֹון ְִִֶֶֶַָָָָ«Àְְֲַֻ
אחרים  מּיד הּנֹוגׂשים הּכּו .הּכּום . ְֲִִִִֵַַֻ

(åè)äòøt-ìà e÷òöiå ìàøNé éða éøèL eàáiå©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬¤©§−Ÿ
éãáòì äë äNòú änì øîàì:E ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«

(æè)éãáòì ïzð ïéà ïázeNò eðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈£®
éãáò äpäå:Enò úàèçå íékî E §¦¥¯£¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«

i"yx£eNÚ eÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ·Ïe∑ אֹומרים הּנֹוגׂשים ¿≈ƒ¿ƒ»¬ְְִִַ
לבנים  לנּו הראׁשֹון עׂשּו EnÚ.ּכּמנין ˙‡ËÁÂ∑אּלּו ְְֲִִִֵַָָָ¿»»«∆ִ

זה  ודבר ּדבּוק, ׁשהּוא אֹומר הייתי ּפּתח, נקּוד ְִִֵֶֶַָָָָָָָָהיה
הּוא  עּמ ּדבר .חטאת ׁשם – קמץ ׁשהּוא עכׁשיו ְֵֶֶַַַַָָָָָ

עּמ על חּטאת מביא זה ודבר ּפרּוׁשֹו: וכ ,הּוא, ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכמֹו: ,"לעּמ "וחטאת ּכתּוב א)ּכאּלּו "ּכבאנה (רות ְְְְְִֶַָָָָָֹ

הרּבה  וכן לחם, לבית ּכמֹו ׁשהּוא לחם", .ּבית ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַ

(æé)íéøîà ízà ïk-ìò íétøð ízà íétøð øîàiå©²Ÿ¤¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½
:ýåýéì äçaæð äëìð¥«§−̈¦§§¨¬©«Ÿ̈«

„ÌÈ¯ˆÓיב  ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡nÚ ¯ca˙‡Â¿ƒ¿«««»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:‡·˙Ï ÈÏÈ‚ ‡·a‚Ï¿«»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡eÓÈÏLיג  ¯ÓÈÓÏ ÔÈ˜Á„ ‡iBËÏLÂ¿ƒ¿«»»¬ƒ¿≈»«¿ƒ
Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ„·BÚ»≈ƒ¿«¿≈¿»«¬ƒ

:‡·z ÔBÎÏ ·‰È˙‡ „k ÔÈ„·Ú»¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ¿»

ÔB‰ÈÏÚיד  e‡ÈpÓ Èc Ï‡¯NÈ Èa ÈÎ¯Ò B˜Ïe¿»¿≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ¬≈
ÔezÓÏL‡ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯Ù ÈBËÏLƒ¿≈«¿…¿≈»»≈»«¿∆¿
ÈlÓ˙‡Ók (ÔÈ·Ï) ÈÓ¯ÓÏ ÔBÎ˙¯Êb¿≈»¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ Û‡ ÈlÓz Û‡ È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ«¿«≈«»≈

(˜„Ì)טו  eÁÂˆe Ï‡¯NÈ Èa ÈÎ¯Ò B˙‡Â«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿»√»
:CÈ„·ÚÏ ÔÈ„k „aÚ˙ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿≈»¿»«¿≈¿≈¿«¿»

‡ÔÈ¯Óטז  ‡i·Ïe CÈc·ÚÏ ·‰È˙Ó ‡Ï ‡·zƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«¿»¿≈«»»¿ƒ
ÔB‰ÈÏÚ ÔËÁÂ Ô˜Ï CÈc·Ú ‡‰Â e„È·Ú ‡Ï»»ƒƒ¿»«¿»»»¿»»¬≈

:CnÚ«»

‡Ôezיז  Ôk ÏÚ ÔÈÏËa Ôez‡ ÔÈÏËa ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ««¿»ƒ«≈«
:ÈÈ Ì„˜ Áa„ ÏÈÊ ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ≈≈¿««√»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FWExR ikd ,rxbp oi`e xn` `le 'Fbe oi ¥̀§§Ÿ¨©§¥¦§¨£¦¥
'Fbe drxR xn` dMEkl mY`'Fbe Ÿ¨©©§Ÿ§©¤§§

drx dxFUA mdA oi` EN` mixacE§¨¦¥¥¨¤§¨¨¨

lwdl xaCA mivtg md dAxc`e§©§©¨¥£¥¦©¨¨§¨¥
zFUrle oipAd zk`ln mdilrn¥£¥¤§¤¤©¦§¨§©£
xn` dfl ,oazl Ww WWwl Ff dk`ln§¨¨§¥©§¤¤¨¤¨©

`id dxfBd mrhrxbp oi` iMdf oi`e ©©©§¥¨¦¦¥¦§¨§¥¤
icM df xacA onGd zhrnd `N ¤̀¨©§¨©©§©§¨¨¤§¥

:hrn onfA mkzcFar EUrYWai dxez ¤©££©§¤¦§©ª¨



עה zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy

(çé)ïëúå íëì ïúpé-àì ïáúå eãáò eëì äzòå§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤
:eðzz íéðáì§¥¦−¦¥«

i"yx£ÌÈ·Ï ÔÎ˙Â∑:וכן הּלבנים, יב)חׁשּבֹון ב "וּיצּורּו(מלכים ּבענין: ׁשאמר ּכמֹו הּמנּוי, המתּכן", הּכסף "את ¿…∆¿≈ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
הּכסף" את .וּימנּו ְִֶֶֶַַ

(èé)øîàì òøa íúà ìàøNé-éðá éøèL eàøiå©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ
:BîBéa íBé-øác íëéðálî eòøâú-àì«Ÿ¦§§¬¦¦§¥¤−§©¬§«

i"yx£Ï‡¯NÈ È· È¯ËL e‡¯iÂ∑ הּנרּדים חבריהם את «ƒ¿…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְִִֵֶֶַַ
ידם  הּמֹוצאת ∑Ú¯a.על וצרה ּברעה אֹותם ראּו ַָָ¿»ְְֵַָָָָָָ

על  העבֹודה ּבהכּבידם תגרעּואֹותם, "לא לאמר: יהם ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ
.וגֹו'" ְ

(ë)íúàø÷ì íéávð ïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨¨®
:äòøt úàî íúàöa§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ

i"yx£eÚbÙiÂ∑ מּיׂשראל ּדתן ,אנׁשים ו"נּצבים", "נּצים" ּכל ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו וגֹו'". אהרן ואת מׁשה "את «ƒ¿¿ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
נּצבים" "יצאּו ּבהם: ׁשּנאמר היּו, .ואבירם ְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

(àë)øLà ètLéå íëéìò ýåýé àøé íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤½¥¯¤§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯
åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa eðçéø-úà ízLàáä¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈

:eðâøäì íãéa áøç-úúì̈«¤¤¬¤§¨−̈§¨§¥«

(áë)äúòøä äîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ
:éðzçìL äf änì äfä íòì̈¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰ ‰ÓÏ∑ׁשּׁשלחּתני על אני קֹובל – ?ל אכּפת מה ּתאמר: רבה)ואם .(שמות »»¬≈…»»»«∆ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 39 'nr ,e jxk zegiy ihewl)

הּזה לעם הרעתה כב)לּמה (ה, ֲֵֶַָָָָָֹ
ּבאֹומרֹו חס־וׁשלֹום, ׁשמּיא ּכלּפי ּבטרּוניא ּבא לא רּבנּו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמׁשה

הּדבר. סּבת את להבין ּבּקׁש אּלא הרעתה", ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ"לּמה

ׁשהּקּב"ה  ּומּכיון חכמה. – היא מׁשה ׁשל ּובחינתֹו ּדרּגתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכי
צריכה  הּגאּולה ּכי הּסיק יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיען להיֹות ּבֹו ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָּבחר
ׁשאלתֹו היתה ּכ מּׁשּום והגיֹונית. ׂשכלית ּבצּורה ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָלהיֹות

ÔBÎÏיח  ·‰È˙È ‡Ï ‡·˙Â eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿
:Ôezz ‡i·Ï ÌBÎÒe¿¿≈«»ƒ¿

LÈ·aיט  ÔB‰˙È Ï‡¯NÈ È· ÈÎ¯Ò BÊÁÂ«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈»¿¿ƒ
ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ·lÓ ÔeÚÓ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»»ƒ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

˜ÔÈÓÈכ  Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È eÚ¯ÚÂ«¬»»…∆¿»«¬…»¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„wÓ ÔB‰˜tÓa ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿¿ƒ«¿ƒ√»«¿…

Ècכא  Ú¯t˙ÈÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈÏb˙È ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿ƒ¿¿ƒ¿»¬≈¿ƒ¿¿»ƒ
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ‡ÁÈ¯ ˙È ÔezL‡·‡«¿∆¿»≈»»¿≈≈«¿…¿≈≈
:‡˙eÏh˜Ï ÔB‰È„Èa ‡a¯Á ÔzÓÏ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈¿«»»»

ÓÏ‡כב  ÈÈ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ·˙Â¿»…∆√»¿»«¬»¿»¿»
:ÈzÁÏL Ô„ ‡ÓÏe ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡zL‡·‡«¿≈¿»¿«»»≈¿»¿«¿«¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áë.'Bâå änì 'Bâå äLî áLiåzpEM ©¨¨¤§¨¨§©¨©
KxCd df lr `Ed aEzMddOl ©¨©¤©¤¤¨¨

dzrxd`N` il Yxn` `l iM 'iR £¥Ÿ¨¥¦Ÿ¨©§¨¦¤¨
la` mrd z` gNWi `le FAl wGgIW¤§©¥¦§Ÿ§©©¤¨¨£¨
xn`Y m`e .rxd mdilr cAkIW `lŸ¤¦§©£¥¤¨©§¦Ÿ©
mdilrn lwdl uTd riBd `l oicrW¤£©¦Ÿ¦¦©©¥§¨¥¥£¥¤
oM m` rxd zAq `Ed dfe cEArXd©¦§§¤¦©¨©¦¥

ipYglW df dOlnfA 'iRLl dide df o ¨¨¤§©§¨¦¥¦§©¤§¨¨§
:cEArXd uw cr oiYndl§©§¦©¥©¦§

ãBòdNrnl EpazMX dn iR lr dvxi¦§¤©¦©¤¨©§§©§¨
`l oicrW mbdW eil` 'd dNB iM¦¦¨¥¨¤£©¤£©¦Ÿ

miCwn `Ed ok iR lr s` dlE`B uw axẅ©¥§¨©©¦¥©§¦
uw riBIWkE iprdn mzF` liSdl§©¦¨¥¨Ÿ¦§¤©¦©¥
.mzF` dlri Wcg a"i xg`l dlE`Bd©§¨§©©Ÿ¤©£¤¨

FxnF` `EdedGd mrl dzrxd dOlm`e §§¨¨£¥Ÿ¨¨¨©¤§¦
zilkzl Ff dxv ElAqIW ahEn xn`YŸ©¨¤¦§§¨¨§©§¦
ixdW ipYglW df dOl oM m` dlE`Bd©§¨¦¥¨¨¤§©§¨¦¤£¥
dlE`Bd onf mcTn zEgilXd xTr lM̈¦©©§¦¦Ÿ¤§©©§¨
oi` m`e cEArXd zxqd cvl `Ed§©£¨©©¦§§¦¥
`le d`ivid `N` xaCl aFh zilkY©§¦©¨¨¤¨©§¦¨§Ÿ

oM m` dxSn FzlSd,ipYglW df dOl ©¨¨¦¨¨¦¥¨¨¤§©§¨¦
FxnF`A fnxedfEaMrzPW Wcg a"il §¨©§§¤§Ÿ¤¤¦§©§

,dlE`Bd cr df onGn mixvnA l`xUi¦§¨¥§¦§©¦¦§©¤©©§¨
drxR ciAkdW Ff dxv iM dWn WWge§¨©¤¦¨¨¤¦§¦©§Ÿ
mz`ivi onf cr oM didY l`xUi lr©¦§¨¥¦§¤¥©§©§¦¨¨

:mixvOn¦¦§©¦
ãBòzM l`xUiA EidW zFidl dvxi¦§¤¦§¤¨§¦§¨¥©

mpi`W zke micArYWOd©¦§©§§¦§©¤¥¨
xn` dfl ,iel haW `Ede micArYWn¦§©§§¦§¥¤¥¦¨¤¨©

micArYWOd zM cbpMdzrxd dOl §¤¤©©¦§©§§¦¨¨£¥Ÿ¨
,dGd mrlmpi`W llWl dGd xn` ¨¨©¤¨©©¤¦§Ÿ¤¥¨

mdl mxB `NW zM cbpkE ,micArYWn¦§©§§¦§¤¤©¤Ÿ¨©¨¤
xn` drxipYglW df dOl`NW 'iR ¨¨¨©¨¨¤§©§¨¦¥¤Ÿ



zenyעו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy
להבין  ּבּקׁש הּוא – ׁשליחּותֹו מּמּלּוי חלק הרעתה" ְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָֹ"לּמה

והּגיֹון. ּבׂשכל הּגאּולה ותהלי סדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאת
אמרּת ואּתה אחרי, הרהרּו לא "האבֹות הקּב"ה: לֹו ְְְֲֲִַַַַַַָָָָָָָָֹאמר

הּבּטּול  מרּגׁש להיֹות צרי ּובחכמה ּבׂשכל ּגם הרעתה". ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻלּמה
מקֹום  יׁש ּתמיד ולא הׂשכל, מן ׁשּלמעלה הּפׁשּוטה ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוהאמּונה

וחקירֹות. ְֲִִֵַלׁשאלֹות

(âë)íòì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàa æàîe¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´
:Enò-úà zìvä-àì ìväå äfä©¤®§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«

i"yx£Ú¯‰∑אבאׁש ותרּגּומֹו: עליהם. רעה הרּבה הּוא, הפעיל .לׁשֹון ≈«ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

å(à)øLà äàøú äzò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬
ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék äòøôì äNòà¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈

ñññ :Böøàî íLøâé§¨«§¥−¥«©§«
i"yx£‰‡¯˙ ‰zÚ'B‚Â∑(קיא מּדֹותי,(סנהדרין על הרהרּת «»ƒ¿∆¿ְְִִַַַָ

לֹו: ׁשאמרּתי ּכאברהם כא)לא יּקרא (בראשית ביצחק "ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ולא  לעֹולה, העלהּו לֹו: אמרּתי ואחרּֿכ זרע", ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֹל
העׂשּוי  תראה", "עּתה :לפיכ מּדֹותי, אחר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהרהר
אּמֹות  ׁשבעה למלכי העׂשּוי ולא ּתראה, ,לפרעה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻ

לארץ  ÌÁlLÈ.ּכׁשאביאם ‰˜ÊÁ „È· Èk∑ מּפני ְֲִֵֶֶָָƒ¿»¬»»¿«¿≈ְִֵ
החזקה  יׁשּלחם ׁשּתחזק ידי ÊÁ˜‰.עליו „È·e ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ¿»¬»»

Bˆ¯‡Ó ÌL¯‚È∑ יגרׁשם יׂשראל ׁשל ּכרחם ולא על , ¿»¿≈≈«¿ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ
"וּתחזק  אֹומר: הּוא וכן צדה, להם לעׂשֹות ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָיסּפיקּו

וגֹו' לׁשּלחם למהר העם על ":מצרים ְְְְְִִֵַַַַָָָ

סימן: מעד"י סימן. ויק"ח פסוקים, שמות קכ"ד פרשת חסלת

·CÓLכג  ‡ÏlÓÏ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ˙ÈlÚ ÔcÚÓe≈ƒ»«ƒ¿»«¿…¿«»»ƒ¿»
˙È ‡z·ÊL ‡Ï ‡·ÊLÂ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ L‡·‡«¿≈¿«»»≈¿≈»»»≈«¿»»

:CnÚ«»

Ú¯ÙÏ‰א  „aÚ‡c ÈÊÁz ÔÚk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«∆¡≈ƒ∆¿≈¿«¿…
‡ÙÈ˜˙ ‡„È·e ÔeÁÏLÈ ‡ÙÈw˙ ‡„È· È¯‡¬≈ƒ»«ƒ»¿«¿ƒƒ»«ƒ»

Ò Ò Ò :dÚ¯‡Ó ÔepÎ¯˙È¿»≈ƒ≈«¿≈

ñø ¯ æðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.mElM izEgilWA iYlrFd©§¦¦§¦¦§
Cøcä äæ ìò äöøé ãBòdzrxd dOl ¦§¤©¤©¤¤¨¨£¥Ÿ¨

zErvn`A aiWdl gxkdaE LOrl§©§§¤§¥©§¨¦§¤§¨
oM m` drxd dzvi zEgilXddf dOl ©§¦¨§¨¨¨¨¦¥¨¨¤

,ipYglWzazA fnxedflr iM xnFl §©§¨¦§¨©§¥©¤©¦©
zrA KliNn o`nn did df¤¨¨§¨¥¦¥¥§¥

:zEgilXdbk dxez ©§¦
(âë.'Bâå ìväå 'Bâå EîLa øaãì'iR §©¥¦§¤§§©¥§¥
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[cerql-]óBñ ,íB÷î ìëaenvr z` libxdy zngn ,eteq - §¨¨
y ,dax dlik`lBúéa úà áéøçîlk xkene epenn dlkny - ©£¦¤¥

,zepefn zbydl eilkBzLà úà ïîìàîedidzy mxeby - §©§¥¤¦§
,lbxedy itk lek`l ytgl dlebyk ,dig dpnl`kúà ízééîe§©¥¤

åéìæBb,miig minezik md s`y ,[eicli-],epnî çkzLî Bãeîìúå ¨¨§©§¦§©¥©¦¤

,eilr xefgl weqr epi`y itlåéìò úBàa úBaø úB÷Bìçîe- ©£©¨¨¨
mipeepg mr zeaixne ,ecenlz gkyy zngn dklda zewelgn

,eizecerq liaya dtwda zepefn mdn gwelyíðéà åéøáãe§¨¨¥¨
íéòîLð,milawzn -,åéáà íLå Baø íLå íéîL íL ìlçîejky ¦§¨¦§©¥¥¨©¦§¥©§¥¨¦

ie` ,dxez cnly df ly eiyrn mixrekn dnk ,zeixad zexne`
,dxez ecnily eaxl el ie` ,dxez ecnily eia`l elíL íøBâå§¥¥

,úBøBcä ìk óBñ ãò ,åéðá éðáìå åéðáìe Bì òøezlrn jezny ¨§¨¨§¦§¥¨¨©¨©
dpi`e xzeia znqxetn drxd ezbdpd ,mkg cinlz `edy

.zgkyp
:`xnbd zl`eyàéä éàîdaiyn .mxeby rx myd `ed dn - ©¦

:`xnbddéì eø÷ ,ééaà øîà,epal mi`xew -éøepz íéçî øaoa - ¨©©©¥¨¥©©¦©¥
.diefad ezepxbxb aexl ,dng zt lek`l ick ,mixepz mngn ly

:ztqep daeyz `xnbd daiyn,øîà àáøel mi`xewéa ãéwøî øa ¨¨¨©©§©¥¥
éáeëmicwxne miwgyny mipvild jxck ,zeiepga cwxn ly oa - ¥

.mxkya zezyl mdl epziy ick zeiepga
:ztqep daeyz `xnbd daiyn,øîà àtt áøel mi`xewéçìî øaC ©¨¨¨©©§©¥

éëðét.lke`l eze`z aexl ,zexrw jgln ly oa - ¦§¥
:ztqep daeyz `xnbd daiyn,øîà äéòîL áøel mi`xewCî øa ©§©§¨¨©©¨

òáøxkzynd jxck ,mdilr oyie uaexe eicba ltwn ly oa - ¨©
eyeal ltwn `l` ezhin lr akyle ezial jlil witqn epi`y

.oyie eizgz
oexqigde mkg cinlz za zgiwl zlrn zx`an `xnbd

:ux`d mr za zgiwlayïðaø eðz,`ziixaaìk íãà øBkîé íìBòì ¨©¨¨§¨¦§¨¨¨
L ,íëç ãéîìz úa àOéå Bì LiM äîelit` f`íà`ed onf xg`l ©¤¤§¦¨©©§¦¨¨¤¦

äìBb Bà úî,ezian,íéîëç éãéîìz åéðaL Bì çèáeîmn`y itl ¥¤§¨¤¨¨©§¦¥£¨¦
enk dax dciwyae zefixfa dxez cenila mze` dlibxne zcnln

,dia` ziaa dz`xy,äìBb Bà úî íàL ,õøàä íò úa àOé ìàå§©¦¨©©¨¨¤¤¦¥¤
elcbi.õøàä énò åéðä¨©¥¨¨¤

ïðaø eðz,`ziixaaBì LiM äî ìk íãà øBkîé íìBòìúa àOéå , ¨©¨¨§¨¦§¨¨¨©¤¤§¦¨©
.íëç ãéîìúì Bza àéOéå ,íëç ãéîìzeì ìLîaexir ,`ed dféáðò ©§¦¨¨§©¦¦§©§¦¨¨¨¨§¦§¥

,ïôbä éáðòa ïôbä`edyìa÷úîe äàð øác.mirneylúa àOé àìå ©¤¤§¦§¥©¤¤¨¨¨¤¦§©¥§Ÿ¦¨©
,õøàä íòeì ìLîaexir ,`ed df,äðqä éáðòa ïôbä éáðò`edy ©¨¨¤¨¨§¦§¥©¤¤§¦§¥©§¤
øeòk øác̈¨¨
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שבת קודש זמ' א



פ

יום ראשון - י"ט טבת
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום רביעי - כ"ב טבת
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שני - כ' טבת
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום חמישי - כ"ג טבת
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שלישי - כ"א טבת
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שישי - כ"ד טבת
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

שבת קודש - כ"ה טבת
פרק כ, 

פרק קיט מתחילת הפרק עד סוף פסוק צו

שיעורי תהלים לשבוע פרשת שמות 

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 תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א 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 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



פי zah h"i oey`x mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ט ראשון יום
פרק יג  ,36 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'ä úøåúáù éî óàå,hi 'nr cr.åìåë

e` xgqna mb wqery ,wqr lra "ipepia" zece` epcnl dzr cr
oldl .dceard lre dxezd lr meid lk ayei epi`e dk`lna
wqra elek cinz oezpy ,"lde` ayei" - "ipepia" zece` cnlp

:dxezdäìéìå íîBé da äbäéå Böôç 'ä úøBúaL éî óàå§©¦¤§©¤§§¤§¤¨¨¨©§¨
ìäçëBä Bæ ïéà ¯ dîL ¦§¨¥¨¨

òøä äçãpL ììk§¨¤¦§¤¨©
ìBëé àlà ,BîB÷nî¦§¤¨¨
BúeänL úBéäì¦§¤¨

¯ Búeîöòå,rxd ly §©§
Búøeáâáe Bt÷úa àeä§¨§¦§¨
ììça BîB÷îa¦§¤¨¨

¯ ,éìàîOä,alay÷ø ©§¨¦©
äáLçî íäL ,åéLeálL¤§¨¤¥©£¨¨
Lôð ìL äNòîe øeac¦©£¤¤¤¤
ïðéà ,úéîäaä©§¥¦¥¨
ätäå çna íéLaìúî¦§©§¦©Ÿ©§©¤
éøáà øàLe íéãiäå§©¨©¦§¨¥§¥

¯ ,óebäxacl ,aeygl ©
,xeq`y dn z` zeyrle
äèéìL ïúpL 'ä éðtî¦§¥¤¨©§¦¨
.álä ìò çnì äìLîîe¤§¨¨©Ÿ©©©¥
úéäìàä Lôð ïëìå§¨¥¤¤¨¡Ÿ¦
øéò"a úìLBî çnaL¤©Ÿ©¤¤¨¦
óebä éøáà ,"äpè÷§©¨¥§¥©
Leáì eéäiL ,ílkª¨¤¦§§

ì äákøîeìLäL ¤§¨¨¦§Ÿ¨
¯ äéLeáìsebd ixa`y §¤¨

zyelya miyeal eidi
ziwl`d ytpd iyeal
mdl milha eidie

,dilr "akex"d iabl "dakxn"k¯ ,íäa eLaìúiLixa`a ¤¦§©§¨¤
,sebd.äøBzä úBöî â"éøz ìL äNòîe øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦©£¤¤©§©¦§©¨

¯ziiyrle ,dxeza xeaicle daygnl xeywd lkay ,ixd
lr - d"awd ly ezxfra - ziwl`d ytpd zhley - zeevn

.zindad ytpd lr zepeilrd dciae ,sebddúeäî ìáà£¨¨¨
ìò äìLîîe äèéìL dì ïéà ¯ úéäìàä Lôð ìL dúeîöòå§©§¨¤¤¤¨¡Ÿ¦¥¨§¦¨¤§¨¨©
äòLa íà-ék ,éðBðéaa úéîäaä Lôð ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤¤¤©§¥¦©¥¦¦¦§¨¨

¯ ,íéðnæî íézòa Baì úelbúäa àeä 'ä úáäàL,cala ¤©£©§¦§©¦§¦¦§ª¨¦
¯ .da àöBiëå älôzä úòLa Bîkwxta xkfpy itk ,f`y §¦§©©§¦¨§©¥¨

xac ,d"awdl zadlyÎadl zad`a "ipepia"d oezp ,mcewd
ly "aeh"l lha didiy ,zindad ytpd ly "rx"d lr ritynd

.ziwl`d ytpd¯ ,íòtä úàæ íb óàå,aewpd onfa mb §©©Ÿ©©©
,zindad ytpd lr zxabzn ziwl`d ytpdyk÷ø dðéà¥¨©

¯ ,ãáì äìLîîe äèéìLytpd lr zhley ziwl`d ytpd §¦¨¤§¨¨§©
ytpd ly dzedn mvr lr drityn `id oi` la` ,zindad
dnvr `idy ,zindad
ytpd ipta ixnbl lhazz

,ziwl`dkáéúëã6: §¦§¦
¯ "õîàé íàlî íàìe"§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
awri lr xn`p df weqt
xacd "dcear"ae ,eyre
oiay wa`nd lr fnex
ytpl ziwl`d ytpd
"un`i" df ixd - zindad

"awri"y ,calawfgzn
enke ,"eyr" znerl cala
mixicbn l"f epinkgy

:z`fäæ í÷ äfLk"§¤¤¨¤
"'eë í÷ äfLëe ,ìôBð7, ¥§¤¤¨

¯ziwl`d ytply ,ixd
yi "ipepia"adhilycala

ipnf ote`a z`f mbe -
ytpd lr - cala

.zindadúéäìàä LôpL¤¤¤¨¡Ÿ¦
ìò úøabúîe úönàúî¦§©¤¤¦§©¤¤©
øB÷îa ,úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦¦§
¯ ,äðéa àéäL úBøeábä©§¤¦¦¨
zxeza `aeny itk
"dpia"d zxitqy ,dlawd
jk ."zexeab"d xewn `id
xewndy ,ytpl qgia mb
z` oian `ed ea ,"dpia"d gek `ed ,ziwl`d ytpd zxeabl

,d"awd ly ezlecb,àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä úlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª©¥¨
,BaìaL éðîéä ììça Là étLøk 'äì äfò äáäà ãéìBäìe§¦©£¨©¨©§¦§¥¥¤¨¨©§¨¦¤§¦

¯ æàådielb dad`a dnvr z` z`han ziwl`d ytpdyk §¨
,d"awdl efk dwfgeììçaL àøçà-àøèñ àéôkúà¦§©§¨¦§¨¨¢¨¤§¨¨

¯ .éìàîOäzttkp ,alay il`nyd llgay "`xg` `xhq"d ©§¨¦
,ziwl`d ytpd iciÎlr zhlype¯ ìáà,"rx"dìhaúð àì £¨Ÿ¦§©¥
¯ ,÷écöa àlà ,éðBðéaa éøîâìly rxd lha cala "wicv"a §©§¥©¥¦¤¨©©¦

,ziwl`d ytpd ly "aeh"l lilk zindad ytpdBa øîàpL8: ¤¤¡©
¯,"wicv"aììç éaìå"9¯ ,"éaø÷aeala rxdÎxvid ly enewn §¦¦¨©§¦§¦

,wix - "wicv"d ly¯ àeäå,"wicv"dBàðBNå òøa ñàBî §¥¨©§§
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íéøîà éèå÷éì
úøåúáù éî óàå
ììë äçëåä åæ ïéà äîùì äìéìå íîåé äá äâäéå åöôç 'ä
åúåîöòå åúåäîù úåéäì ìåëé àìà åîå÷îî òøä äçãðù
÷ø éìàîùä ììçá åîå÷îá åúøåáâáå åô÷úá àåä
ùôð ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìù
øàùå íéãéäå äôäå çåîá íéùáìúî ïðéà úéîäáä
ìò çåîì äìùîîå äèéìù ïúðù 'ä éðôî óåâä éøáà
äðè÷ øéòá úìùåî çåîáù úéäìàä ùôð ïëìå áìä
äéùåáì 'ùìùì äáëøîå ùåáì åéäéù íìåë óåâä éøáà
â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù íäá åùáìúéù
úéäìàä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìáà äøåúä úåöî
ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìò äìùîîå äèéìù äì ïéà
àåä 'ä úáäàù äòùá íà éë éðåðéáá úéîäáä
äìôúä úòùá åîë íéðîåæî íéúòá åáì úåìâúäá
äìùîîå äèéìù ÷ø äðéà íòôä úàæ íâ óàå äá àöåéëå
ìôåð äæ í÷ äæùë õîàé íåàìî íåàìå áéúëãë ãáì
ìò úøáâúîå úöîàúî úéäìàä ùôðù 'åë í÷ äæùëå
ïðåáúäì äðéá àéäù úåøåáâä øå÷îá úéîäáä ùôð
éôùøë 'äì äæò äáäà ãéìåäìå ä"á ñ"à 'ä úìåãâá
ììçáù à"ñ àéôëúà æàå åáìáù éðîéä ììçá ùà
÷éãöá àìà éðåðéáá éøîâì ìèáúð àì ìáà éìàîùä
åàðåùå òøá ñàåî àåäå éáø÷á ììç éáìå åá øîàðù
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כג.6. כה, ˘ËÈÏ"‡:7.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(אלו בתיבות מוסיף (וזה נופל הי' זה שלפני אף (השני) קם זה להיות "שיכול

כב.8. קט, ˘ËÈÏ"‡:9.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ש .. חלל בפ"א: (קצת) משמע (הוספת‡ÔÈ"כן יצה"ר ˘‰¯‚Âאח"כ‰·Â‡È¯לו
יותר נעלית מדרי' למיעוטי הוא -ÂÎÙ‰˘ Ì‰¯·‡„.(למעליותא - בקרבו חלל לבו אין ואז - דברכות ספ"ט בירוש' כדאיתא - ליצה"ר

הפי'". ב' - תהלים בפרש"י מת. - מענין - הירוש' ופשטות ברכות ברש"י אבל



zahפב 'k ipy mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ' שני יום
פרק יג  ,hi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úãî äðäå,38 'nr cr:[ïìåë

¯ ,ñeànäå äàðOä úéìëúa,"xenb wicv"a xacd jkBà §©§¦©¦§¨§©¦
¯ ,äàðOä úéìëúa àlL,"xenb epi`y wicv"a xacd jk ¤Ÿ§©§¦©¦§¨

¯ .ìéòì økæpkeli`e ,"wicv"l qgia `ed xen`d lk .i wxta ©¦§¨§¥
,"ipepia"a¯ àeä éðBðéaa ìáà,zindad eytp ly "rx"d £¨©¥¦

,ïLiL íãàk ìLî-Cøc¤¤¨¨§¨¨¤¨¥
øBòéìå øæçì ìBëiL¤¨©£Ÿ§¥

¯ ,BúðMîezpiy zrya ¦§¨
mc`d ly eizegek oi`
lelr `ed la` ,milret
ezpiyn xxerzdl rbx lk
mixr miyrp eizegeke

,milirteòøä Ck̈¨©
ììça ïLék àeä éðBðéaa©¥¦§¨¥©¨¨

¯ éìàîOäepi`e ,alay ©§¨¦
lr `l mb rityn
- ala de`z zexxerzd

edfeòîL-úàéø÷ úòLa¦§©§¦©§©
øòBa BalL ,älôúe§¦¨¤¦¥

¯ ,'ä úáäàadidi ,zindad ytpd ly rxdy rityn dfe §©£©
,mxa .dpiya oezp eli`k¯ Ck-øçàå,dltzd ixg`¯ ìBëé §©©¨¨

,"rx"d¯ .øBòéðå øæBç úBéäì,xiaqdl owfd epax ligzn o`k ¦§¥§¥
oezp `edyk - "ipepia"a xzei dpeilr dbxc zniiwymeid lk

oezp eay "rx"d okle ,dltzd zrya enk d"awdl dad`a
dax did leki cvik epl xaqei jka - dpiya eli`k "cinz"
Îi`y epcnl oey`xd wxta ."ipepia" `edy envr lr xnel
zeevn zivgn ea yiy in `ed "ipepia"y ,zehyta xnel xyt`
envra zerhl dax leki did cvik - ok m` ik ,zexiar zivgne
lehia ly dxiard elit` ea dzid `ly drya ,"ipepia" `edy

itl mb ,mxa ?dxez,llk zexiar oi` "ipepia"ly xaqedy dn
,oiadl dyw oiicr - rxl de`z eala minrtl dlery `l`
did ixd `edy xg`n ,"ipepia"l envr z` dax wifgd cvik
itk ,`l` ?rxl de`z llk eala oi`y ahid rcie "wicv"
dler `ly "ipepia"a ztqep dbixcn zniiwy ,oldl xaqeiy

eala.ahid xacd epl oaei - rxl de`z mrt s`äaø äéä ïëìå§¨¥¨¨©¨
¯ ,àñøbî déîet ÷éñt àìc óà ,éðBðéák Bîöò ÷éæçîs` ©£¦©§§¥¦©§Ÿ¨¦¥¦¦§¨

,dxez ceniln eit wqt `ly,äìéìå íîBé Böôç 'ä úøBúáe§©¤§¨¨¨§¨
äaø äáäàa 'äì ä÷÷BL Lôðå ä÷eLúe ä÷éLçå äöéôça©£¦¨©£¦¨§¨§¤¤¥¨©§©£¨©¨
òîL-úàéø÷ úòLák§¦§©§¦©§©

¯ ,älôúexaqedy itke §¦¨
"ipepia"d f` xxern ,xak
cr ,z"iydl dad` ekeza
"rx"a yibxn epi`y
.ealay il`nyd llga

y - daxmeid lkea dxra
`le ,z"iydl dad`

el dzidmrt s`lk
- mlerd zee`zl zekiiy
llba ,aeygl did leki
,"ipepia"l envr z` ,jk

meyn¯ åéðéòa äîãðå§¦§¤§¥¨
,dax lyéðBðéák©¥¦

¯ ,íBiä ìk ìltúnäenk dbixcn dze`a meid lk oezpy ©¦§©¥¨©
`linne ,meid lk elv` zelbzda `id dad`d - dltzd zrya
s` jiiy `ed oi`e ,dpiya oezp eli`k cinz `ed eay "rx"d

,`idy efi` de`zl mrtì"æø øîàîëe10ìltúiL éàåìä" : §©£©©©©§©¤¦§©¥
¯ :"Blk íBiä ìk íãàz` aeygl dax xak did leki `linn ¨¨¨©ª

ipepia" z`xwpd "ipepia"a efk dbixcn - "ipepia"l envr
zrya enk avn eze`a oezp `ed meid lky ,"meid lk lltznd
ly zillkd ezbixcnl qgia xaqed ixd ,miptÎlkÎlr .dltzd
oi` ,z"iydl ezad` dlbzn f`y ,ezltz zrya mby ,"ipepia"
okle ,zindad ytpd lr ziwl`d ytpd zexabzd m`Îik df
oeikne ,zindad ytpd aey xxerzz dltzd ixg`y xacd okzi
- "miwicv"d zbixcn iabl zizin`d dceard ef oi` - jky
owfd epaxe ,zepzydÎi`e zecinz ly dbixcn `id "zn`" ,oky
"mipepia"d ly mzad` zaygp ,z`f zexnly ,oldl xiaqn

.zicinz dcearl ,zizin`l "mipepia" xeza

älôzä úòLa ,íéðBðéaa äøeîàä ,Bæ äáäà úcî ,äpäå§¦¥¦©©£¨¨£¨©¥¦¦§©©§¦¨
¯ úeøabúä éãé-ìò©§¥¦§©§

,ly zipnfdLôpä©¤¤
¯ ,'eë úéäìàäytpd lr ¨¡Ÿ¦

,zindadéaâì äpä¦¥§©¥
éãáBò íé÷écvä úâøãî©§¥©©©¦¦§¥
ïéà ¯ Bzîàì úîàa 'ä¤¡¤©£¦¥
¯ Bæ äáäà úðéça§¦©©£¨

,"mipepia"aíLa úàø÷ð¦§¥§¥
,ììk "úîà úãBáò"£©¡¤§¨

áéúëe ,älôzä øçà úøáBòå úôìBçL øçàî11úôN" : ¥©©¤¤¤§¤¤©©©§¦¨§¦§©
ãòå ,ãòì ïBkz úîà¡¤¦¨©§©

ì äòébøà."ø÷L ïBL¯ ©§¦¨§¨¤
lr wx lg "zn`" x`ezd
,icinz meiw ea yiy xac
xacd ly eneiwyk eli`e
ef oi` - cala ipnf `ed
mb jk .zizin` ze`ivn
"ipepia"dy xg`n ,eppipra
ef dad`a yge yibxn
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äàðùä úéìëúá àìù åà ñåàéîäå äàðùä úéìëúá
ìåëéù ïùéù íãàë î"ã àåä éðåðéáá ìáà .ì"ðë
ììçá ïùéë àåä éðåðéáá òøä êë åúðùî øåòéìå øåæçì
'ä úáäàá øòåá åáìù äìôúå ù"÷ úòùá éìàîùä
÷éæçî äáø äéä ïëìå .øåòéðå øæåç úåéäì ìåëé ë"çàå
'ä úøåúáå àñøéâî äéîåô ÷éñô àìã óà éðåðéáë åîöò
ùôðå ä÷åùúå ä÷éùçå äöéôçá äìéìå íîåé åöôç
äîãðå äìôúå ù"÷ úòùáë äáø äáäàá 'äì ä÷÷åù
éàåìä ì"æø øîàîëå íåéä ìë ììôúîä éðåðéáë åéðéòá

:åìåë íåéä ìë íãà ììôúéù

åæ äáäà úãî äðäå
ùôðä úåøáâúä é"ò äìôúä úòùá íéðåðéáá äøåîàä
úîàá 'ä éãáåò íé÷éãöä úâøãî éáâì äðä 'åë úéäìàä
úîà úãåáò íùá úàø÷ð åæ äáäà 'éçá ïéà åúéîàì
áéúëå äìôúä øçà úøáåòå úôìåçù øçàî ììë
ë"ôòàå ø÷ù ïåùì äòéâøà ãòå ãòì ïåëú úîà úôù
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פג zah 'k ipy mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zelbzda ef dad` oi` dltzd ixg`e ,cala ezltz zrya
zn`d zcna dpi` "ipepia"d ly ezceary ixd - eala

;"miwicv" ly zizin`dúâøãî éaâì ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥§©¥©§¥©
¯ ,íälL Bzîàì úîàa "änz äãBáò" úàø÷ð ¯ íéðBðéaä©¥¦¦§¥£¨©¨¤¡¤©£¦¤¨¤

,"mipepia"d lyLéà Léà¦¦
úâøãîa Búâøãî éôk§¦©§¥¨§©§¥©

¯ ,íéðBðéaäepcnly itk ©¥¦
zepey zebxc zeniiwy

."mipepia"aàøB÷ éðéøäå©£¥¦¥
íúlôúaL íúáäàa§©£¨¨¤¦§¦¨¨
úîà úôN" ¯ ïk-íb©¥§©¡¤

¯ ,"ãòì ïBkzmzad` ¦¨©
`id "mipepia"d ly

zizin`zicinzezexnl
iehia icil d`a `idy
.cala dltzd zrya

,okyíLôð çëáe ìéàBä¦§Ÿ©©§¨
øøBòìe øæçì úéäìàä̈¡Ÿ¦©£Ÿ§¥
,íìBòì Bæ äáäà úðéça§¦©©£¨§¨

¯,ycgn¯ dúeøabúäa§¦§©§¨
,ziwl`d ytpd ly
íBé écî älôzä úòLa¦§©©§¦¨¦¥
äðëä éãé-ìò ,íBéa§©§¥£¨¨

¯ .dúâøãîe dkøò éôk Lôð ìëì äéeàøä`idy ytp ,oky ¨§¨§¨¤¤§¦¤§¨©§¥¨¨
ick jk lk dlecb dpkdl dwewf dpi` ,xzei dpeilr dbixcna
,ytpa xzei dkenp dbixcn eli`e ,z"iydl dad` da xxerl
dni`zn dpkd ixg`l - mipt lk lr .xzei dax dpkdl dwewf
.z"iydl dad` ,ezlitz zrya ,ekeza xxerl cinz `ed leki
ea z`vnp `id oky ,elv` mb zicinz `id dad`dy ,ixd
cinzy ,il`ivphet ote`a e` ,dlirtÎziyrn dxeva m` ,cinz
- lirl xen`ke) ielb iehial ef dad` `iadl zlekid el yi
zegtl el didzy ,leki "ipepia"d ,"elek meid lk lltzdl"

agek.(meid lk jyna ,dltz ly dbixcnde dad`d ,epeylae
:dxrda epiax w"k ly yecwdote`a gka e` lreta"lekiy

lreta d`iadlcinz,mxa ."(elek meid lk lltzdl l"pke)
"miwicv"d zbixcn iably okzi cvik :xaqd xacd oerh oiicr

dpi`"mipepia" iabl eli`e ,"zn`"l ef dcear zaygpok`
dilr - "zn`" ef m` :dxe`kl ?"zn`"l dcear dze` zaygp

jk zeidllka,"`ipz"a oldl exaqei mixacd - !zebixcnd
dzedn z` z`han `id ,dbixcn lka zniiw "zn`"d zcny
dze`l m`zda `id "zn`"d `linne ,dbixcn lk ly zinvrd
,dlrnl zenlerd ly zebixcnd lka xacd jk .dbixcn
zebixcnl oi`y xg`ne .xzeia dpezgzl cr xzeia dpeilrdn
zebixcnd iabl ,zeniiw opi` eli`ke ,jxr lk xzei zepezgzd
zepezgz zebixcn oze` zeleki ,`eti` ,cvik - zepeilrd
xaqdd j` - ?zepeilrd zebixcnl d`eeyda "zn`" `xwidl

zn`d zcewp dl yi dbixcn lk :`eddly.dly jxrd itl ,
¯ ,á÷òé ìL Búcî àéä úîà úcî ,äpä ékaezky enk12: ¦¦¥¦©¡¤¦¦¨¤©£Ÿ

,"awril zn` ozz"ïî çéøánä ïBëézä çéøa" :àø÷pä©¦§¨¨¦©©¦©©§¦©¦
¯ "äöwä ìà äöwä:zeipgexa xnelkúBìònä íeøî ©¨¤¤©¨¤¥©©£

¯ ,ïébøc ìk óBñ ãò úBâøãîe,zebixcnd lk seq crìëáe ©§¥©¨©§¦§¨
¯ ,úéòöîàä äc÷ð CBz çéøáî äâøãîe äìòîdze` ly ©£¨©§¥¨©§¦©§ª¨¨¤§¨¦

,dbixcnúc÷ð àéäL¤¦§ª©
.dlL úîà úcî úðéçáe§¦©¦©¡¤¤¨

¯dbixcn lky dgkede
zn`d zcn ,dl yidly:

äìçð" àéä úîà úcîe¦©¡¤¦©£¨
dì ïéàå ,"íéøöî éìa§¦§¨¦§¥¨
íeø ãò äìòîì øeòL¦§©§¨©
úBìòî ìëå ,úBìònä©©£§¨©£
íä ähîlL úBâøãîe©§¥¤§©¨¥
úBìòî éaâì ïéàk§©¦§©¥©£
ïäî äìòîlL úBâøãîe©§¥¤§©§¨¥¤

¯,z`f zexnle
od dhnly zebixcndy
zebixcnd iabl oi`k
oda mb zniiw - dlrnly
`idy xg`n ,zn`d zcn
zebixcnd lk jxc zxceg
zcne dbixcn lky ixd -
owfd epax .dly zn`d
`id dpezgzd dbixcndy ,o`k xn`py dnl xewn oldl `ian

:dpeilrd dbixcnd iabl "oi`k"¯ ,ïç-éòãBéì òeãik]zxez ©¨©§§¥¥
,dlawdïä úBðBzçz úBâøãî ìL ïéçîe Làø úðéçaL¤§¦©ŸŸ¦¤©§¥©§¥

,ïäî úBðBéìò úBâøãî éìâøå íéá÷ò úðéçaî ähîì§©¨¦§¦©£¥©¦§©§¥©§¥¤§¥¤
ì"æø øîàîëe13¯ :["ïlk ãâðk úBiçä éìâø" :zcny ,ixd §©£©©©©§¥©©§¤¤ª¨

mleqa dnewne davnl m`zda ,dbixcn lka zccnp ,zn`d
,zizin` dcear `id "mipepia"d zceary ,jk m` ,oaen .zebxcd

dbixcnl m`zdamdlyoi` "miwicv"d zbixcn iably s` ,
."zn` zcear" z`xwp `id

Îxvid ly dnglnd zece` ,df wxta epcnly dnl xywda
epiax w"k xn`y dn ,siqedl ie`x ,"ipepia"a rxdÎxvide aehd

ly oexg` zecreezda)ixaca zeric izy :(`"kyz zpya gqt
zg` dric :"yak mr a`f xbe" giynd zenil xywa `iapd
,mlerd inr lr lyn wx md mixacdy zxaeq ('eke m"anxd)
('eke o"anxd ,c"a`xd) dipy dric .l`xyi ipa - licadle
ik ,zeigd oia xexyi melydy ,mheytk md mixacdy zxaeq
drick zxaeq zeciqgd zxez .ixnbl dpzyi - odly rahd
f` xexyiy myk :jk mixacd z` xiaqd iaxde ,dipyd
,mc`d - d`ixad ly dzilkze dxwir mdy dl` oia melyd
,"mc` miiexw mz` - mz` mc`" mi`xwpy dl` oia cgeinae
ipaa xexyiy melyd iciÎlr ixd ."mc`" mi`xwpd l`xyi ipa
miiewiy xg`n ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd oia l`xyi
mb xacd rityi - "ux`d on xiar` d`nehd gex z`e" f`
mby cr .melyd xexyi mda mby ,d`ixad iwlg x`y lr

.dipyd mr zg` melya dpiigz zeigd
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íéøîà éèå÷éì
úîàá äîú äãåáò úàø÷ð íéðåðéáä úâøãî éáâì
úâøãîá åúâøãî éôë ùéà ùéà íäìù åúéîàì
úôù ë"â íúìôúáù íúáäàá àøå÷ éðéøäå íéðåðéáä
øåæçì úéäìàä íùôð çëáå ìéàåä ãòì ïåëú úîà
úòùá äúåøáâúäá íìåòì åæ äáäà 'éçá øøåòìå
éôë ùôð ìëì äéåàøä äðëä é"ò íåéá íåé éãî äìôúä
á÷òé ìù åúãî àéä úîà úãî äðä éë 'úâøãîå äëøò

çéøáîä ïåëéúä çéøá àø÷ðäíåøî äö÷ä ìà äö÷ä ïî
äâøãîå äìòî ìëáå ïéâøã ìë óåñ ãò úåâøãîå úåìòîä
úãî 'éçáå úãå÷ð àéäù úéòöîàä äãå÷ð êåú çéøáî
äì ïéàå íéøöî éìá äìçð àéä úîà úãîå äìù úîà
úåâøãîå úåìòî ìëå úåìòîä íåø ãò äìòîì øåòéù
ïäî äìòîìù úåâøãîå úåìòî éáâì ïéàë íä äèîìù
úåðåúçú úåâøãî ìù ïéçåîå ùàø 'éçáù ç"éì òåãéë]
ïäî úåðåéìò úåâøãî éìâøå íééá÷ò 'éçáî äèîì ïä

:[ïìåë ãâðë úåéçä éìâø ì"æø øîàîëå
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zahפד `"k iyily mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"א שלישי יום
פרק יד  ,38 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå ãé ÷øô,k 'nr cr:ù"ò 'åë

.ãé ÷øtlr lg "ipepia" x`ezdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
;xeqi` ly xaca ,dyrne xeaic ,daygna ,lykidl `ly xdfpd icedi

eytpay rxd .cala zeevnae dxeza md eiyrne eixeaic ,eizeaygn lk

,dfdÎmlerd ipiprl de`z eala zelrdl wfg ic oiicr mpn` zindad

icil d`a ef de`z oi` j`

zyelyn cg`a iehia

ytpd .mixen`d miyeald

- d"awd "zxfr"a - ziwl`d

hytzdl "rx"l zpzep dpi`

wxta jiynn owfd epax .seba

:`adéðBðéaä úcî ,äpäå§¦¥¦©©¥¦
¯ ,íãà ìk úcî àéä¦¦©¨¨¨
,mc` lkl zn`zen
,CLîé íãà ìk äéøçàå§©£¤¨¨¨¨¦§Ÿ

¯ribd `l oiicry in lk
eilr ,ef dbixcnl
dcear iciÎlr ,lczydl
zcnl ribdl ,dribie
`l wxy - "ipepia"d
dlrnl edfy aeygi

,eizegekníãà ìkL¤¨¨¨
ìëa éðBðéa úBéäì ìBëé̈¦§¥¦§¨

¯ .äòL ìëáe úòyi ¥§¨¨¨
ribdl cinz ezlekia

,"ipepia"d zbxclék¦
,òøa ñàBî Bðéà éðBðéaä©¥¦¥¥¨©

¯cr,zeinyb zee`zl dnhyne d`py yibxiy jk ick¯ eäfL¤¤
,"rx"a qe`ind¯ ,álì øeñnä øácoi` ,epcnl xaky itk ¨¨©¨©¥

`linn ,alay "rx"a oiicr hley "ipepia"doi`;rxa q`en `ed
¯ ,úBåL íézòä ìk àìåzrya enk ,gezt ealyk ,minrtl §Ÿ¨¨¦¦¨

leki - d"awdl dielb dad` `lnzn ealyk ,dltzd
oi`e "meh`" ald minrtle ;"rx"l d`py ly ybx ea xxerzdl
k"`e ."rx"l aeriz ly ybx eala xxerl "ipepia"d ly egeka
`idy ,"ipepia"d ly "ogan"d `l `ed rxa qe`indy ,oaen

ezbixcn,zicinzd¯ àìà:`ed "ipepia"d ly epipròøî øeñ" ¤¨¥¨
,äáLçîe øeac äNòîa ,Lnî ìòôa eðéäc ,"áBè äNòå©£¥§©§§Ÿ©©¨§©£¤¦©£¨¨

¯dxeva ,ynn lreta "ipepia"a `hazn "aeh dyre rxn xeq"d
,xeq`y dn zeyrl `lye xacl `ly ,aeygl `ly :zihwxt

,d"awd deeivy dn zeyrle xacl ,aeygl z`f znerleíäaL¤¨¤
¯,all mixeqnd mixaca enk `ly ,daygne xeaic ,dyrna

øaãìe úBNòì íãà ìëì äðeúð úeLøäå úìëéäå äøéçaä©§¦¨§©§Ÿ¤§¨§§¨§¨¨¨©£§©¥
íb ék ,Lnî dëôäå Baì úåàz ãâð àeäM äî íb áLçìå§©£Ÿ©©¤¤¤©£©¦§¤§¨©¨¦©
¯ øzäa úéiîLb äåàz Bæéà äeàúîe ãîBç áläL äòLa§¨¨¤©¥¥¦§©¤¥©£¨©§¦¦§¤¥
ick ea cneg `edy `l` ,miny myl ezeyrl yiy xzen xacl

,eze`z z` `lnl¯ øabúäì ìBëé ¯ íBìLå-ñç øeqàa Bà§¦©§¨¨§¦§©¥
,de`zd lr¯ ,éøîâì äpnî Bzòc çéqäìeezlkia cvik §©¦©©§¦¤¨§©§¥

- ?z`f zeyrl¯ :Baìì Bøîàagikene xiaqn `edy iciÎlr §¨§§¦
:envrl¯ ,úçà äòL elôà òLø úBéäì äöBø épðéà,xnelk ¥¤¦¤¦§¨¨£¦¨¨¤¨

ixg` `lnl dvex ippi`
z` zeyrle izee`z
meyn `xwidle ,xeq`d
ip` oi` recn ."ryx" jk

- ?jka dvexépðéà ék¦¥¤¦
ìcáî úBéäì äöBø¤¦§ª§¨
'äî íBìLå-ñç ãøôðå§¦§¨©§¨¥
,ïôà íeLa ãçà¤¨§Ÿ¤

áéúëãk1íëéúBðBò" : §¦§¦£¥¤
¯ ,"'Bâå íéìécáîoia ©§¦¦§

,ixd .d"awd oial icedi
dyrp ,dxiar iciÎlry
.'dn lcaene cxtp icedid
ezewnrzd iciÎlre
e`eae ,dl` mixaca

y ,dxkdloi`dvex `ed
y iptn ,"ryx" zeidlepi`

dlilg cxtp zeidl dvex
mb ,egeka yi - d"awdn
,de`zl de`zn aldyk
"rxn xeq" zeidl
dxiar ziiyrn rpnidle
dn z` zeyrl ,"aeh dyr"a xidf `diy ick ,eli`e .lreta

:opeazdl eilr ,zeyrl jixvy¯ Ba ä÷áãì äöBø éðà ÷ø©£¦¤§¨§¨
,d"awdaìLa ïLaìúäa ,éúîLðå éçeø éLôðåéLeáì äL ©§¦¦§¦§¨¦§¦§©§¨¦§Ÿ¨§¨

¯ ,Cøaúéxeaic ,daygna ,cin xne` "`ipz"dy itk ,xnelk ¦§¨¥
cg` xac mdy eznkge epevx ody ,zeevne dxez ly dyrne
,"jxazi eiyeal dyly" mi`xwp md okle - envra d"awd mr
¯ ,åéúBöîe BúøBúå 'äa ,äáLçîe øeac äNòî :íäL¤¥©£¤¦©£¨¨©§¨¦§¨
mr cge`ne weac zeidl zn`a zevxl ,df ipevx raep okidne

:df ixd - ?d"awd¯ ,'äì éaìaL úøzñî äáäàîzexnle ¥©£¨§ª¤¤¤§¦¦©
,iala zxzqene dpenh i`cea `id ,dad` dze`a yg ip` oi`y

eàø÷pL ìàøNé úeììk áìa Bîk2¯ ,"EîL éáäBà",oky §§¥§¨¦§¨¥¤¦§§£¥§¤
yg `ed oi`yk mb ,d"awdl eala zxzeqn dad` icedi lkl

.dielb dxeva daìò BLôð øñîì ìBëé íélwaL ì÷ elôàå©£¦©¤©©¦¨¦§Ÿ©§©
¯ ,íMä úMã÷df xac .d"awda xetkl eze` egixki m`a §ª©©¥

zxzeqnd ezad`n ,mi`ad miwxta xaqeiy itk ,raep
yibxn `edy rbx eze`a dlbzne zxxerznd ,d"awdl
ick eytp xqen edixd ,d"awdn eze` wzpl dlilg mivexy
"milway lw" mby ,ixd .d"awdn dlilg cxtp zeyridl `ly
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íéøîà éèå÷éì
äðäå ãé ÷øôíãà ìë úãî àéä éðåðéáä úãî

ìëù êåùîé íãà ìë äéøçàå
éðåðéáä éë äòù ìëáå úò ìëá éðåðéá úåéäì ìåëé íãà
íéúòä ìë àìå áìì øåñîä øáã åäæù òøá ñàåî åðéà
ùîî ìòåôá åðééäã áåè äùòå òøî øåñ àìà úååù
úìåëéäå äøéçáä íäáù äáùçîå øåáã äùòîá
íâ áåùçìå øáãìå úåùòì íãà ìëì äðåúð úåùøäå
äòùá íâ éë ùîî äëôäå åáì úåàú ãâð àåäù äî
åà øúéäá úééîùâ äåàú åæéà äåàúîå ãîåç áìäù
éøîâì äðîî åúòã çéñäìå øáâúäì ìåëé å"ç øåñéàá
úçà äòù 'éôà òùø úåéäì äöåø éððéà åáìì åøîàá
íåùá ãçà 'äî å"ç ãøôðå ìãáåî úåéäì äöåø éððéà éë
äöåø éðà ÷ø 'åâå íéìéãáî íëéúåðåò áéúëãë ïôåà
äùìùá ïùáìúäá éúîùðå éçåø éùôð åá ä÷áãì
åúøåúå 'äá äáùçîå øåáã äùòî íäù 'úé åéùåáì
'åììë áìá åîë 'äì éáìáù úøúåñî äáäàî åéúåöîå
ìåëé íéì÷áù ì÷ 'éôàå êîù éáäåà åàø÷ðù ìàøùé
åðîî éëðà ìôåð àìå 'ä úùåã÷ ìò åùôð øåñîì
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ב.1. נט, יב.2.ישעי' ה, תהלים



פה zah `"k iyily mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,d"awd l` zxzeqn dad` dze` ea dpyiéëðà ìôBð àìå§Ÿ¥¨Ÿ¦
¯ ,éàcåa epnî:dl`yd zl`ypy `l` ."milway lw" eze`n ¦¤§©©

- ?"milway lw" `ed recn ,d"awdl dad` ea zniiw ok` m`
¯ ,úeèL çeø Ba ñðëpL àlàmixne`y enk3:l"f epinkg ¤¨¤¦§©©§

dxiar xaer mc` oi`"
gex ea dqpkp okÎm`Î`l`

,"zehyBì äîãðå§¦§¤
epãBò Bæ äøáòaL¤©£¥¨¤

¯ Búeãäéadxiar oi`y §©£
znbete dwifn ef

,"ezecdi"aBúîLð ïéàå§¥¦§¨
,ìàøNé éäìàî úìcáîª§¤¤¥Ÿ¥¦§¨¥

¯itk ,`id zn`d eli`e
,c"k wxta xiaqiy
lykp icediy dryay
cxtp `ed ,dxiara

,dlilgdyrn zrya,
lw"d mb m`e ;d"awdn
yibxne yg did "milway
`ed dxiar dze`a ok`y
did `l - d"awdn cxtp
`l` .mipt meya `heg
"zehy gex" dze`y

`edy drya mb d"awdn cxtp `ed oi`y ,aeygl eze` dgicn
d"awdl ezad`y zexnl ,zeevn miiwn `ed oi` recn .`heg

:iptn df ixd - ?oniiwl eilry el daizknBúáäà çëBL íâå§©¥©©£¨
¯ ,Baìa úøzñîä 'äìdzid eli` .zeevn miiwn `ed oi` okle ©©§ª¤¤§¦

,ezlkia xy` lkk dyer did ,d`lnd ezxkda 'dl ezad`
qgia `ed xen`d lk .d"awd mr ,ozervn`a ,cg`zdl ick

:eytp oeayga jiynn icedi eze` eli`e ,"milway lw"lìáà£¨
¯ .úîàä øtëì eäBîk äèBL úBéäì äöBø épðéà éðà£¦¥¤¦¤¦§¤¨¦§Ÿ¨¡¤

dxiar iciÎlry ,ixd `id "zn`"deok`cxtp mc`d dyrp
`id "zn`"d ixde ,d"awdnzniiwy"zxzeqn dad`" icedia

,dvex ip` oi` ,jk meyne - zeevn miiwl el daizknd ,d"awdl
zexidfl qgiizn xen`d "ytpd oeayg" ."zn`"d z` xetkl

ervn`a .dyrne xeaic ,daygna lykidl `ly ,ziynnz
xeq"a mb ,rxd exvi lr xabzdl icedi lk lbeqn df "oeayg"
lczydl - "aeh dyre"a mbe ,zexiara lykidl `ly ,"rxn

."ipepia" zbixcnl ribdl ezlkia jke - zeevn miiwl
¯ òøä àäiL eðéäc ,álì øeñnä øáãa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¨¨©¨©¥§©§¤§¥¨©

,miinyb zebeprze zee`zúéìëúa éeàðNå ála Lnî ñeàî̈©¨©¥§¨§©§¦
¯ ,äàðN,"xenb wicv"a xacdy itkàlL elôà Bà ¦§¨£¦¤Ÿ

¯ äàðN úéìëúa,"xenb epi`y wicv"a xacdy itkäæ äpä §©§¦¦§¨¦¥¤
ó÷úå ìãb éãé-ìò àlà Bzîàì úîàa äéäiL øLôà éà¦¤§¨¤¦§¤¤¡¤©£¦¤¨©§¥Ÿ¤§Ÿ¤
'ä ìò âpòúäì ,"íéâeðòza äáäà" úðéçáa ,'äì äáäàä̈©£¨©¦§¦©©£¨©©£¦§¦§©¥©

¯ ,àaä íìBò ïéòî" ,`adÎmlera ,okyoipdp- zenypd - ¥¥¨©¨
ef dad` .zewl`n zebprzne zepdp od ,"dpikyd eifn

,"rx"l d`py zxvei - zewl`n beprz dliknd ,d"awdl
miwxta xaqed xacdy itk ,miipteb mibeprzle zee`zl

.mincewd¯ äæ ìòå,"mibeprza dad`" ly ef dcear lr §©¤
ì"æø eøîà4éiça äàøz EîìBò" :¯ ;"'eë Eribdy in ¨§©©¨§¦§¤§©¤

eiiga "d`ex" ,ef dcearl
,`adÎmlerdn wlgïéàå§¥

ék ,äæì äëBæ íãà ìk̈¨¨¤¨¤¦
¯ eäæefk dad` zbixcn ¤

`id ,'d zcearaïéòk§¥
¯ ,øëN ìea÷"xky"e ¦¨¨

,envra lhep mc` oi`
eze` lawn `ed

.dlrnlnáéúëãëe5: §¦§¦
úà ïzà äðzî úãBáò"£©©¨¨¤¥¤

¯ ,"'Bâå íëúpäkdyr` §ª©§¤§
Îzpznk mkzpedk z`
ipgex oaena .mkl xky
dad`" zbixcn zxzken
in lka) "mibeprza
`l ,dbxc dze`a `vnpy
x`eza (mipdk wx

"dpedkxne` jk lre ."
zceary ,aezkd

,dlrnln dpzn `id "dpedk"d.øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥
¯ly eqe`ina ,alay dcear `idy ,"wicv" zbixcny ,ixd

- dlrnln dpzn `idy "mibeprza dad`"n zraepd ,"rx"d
zbixcnl eli`e .ef dcearl jiiy cg` lky xnel xyt` i`
uxzi jka .zinvrd ezceara ribdl cg` lk leki "ipepia"d
aei` ixac lr) `xnbd xn`n lr `iyewd z` owfd epax
- "miryx z`xa ,miwicv z`xa ,mler ly epeaix" (:d"awdl
"?xn`w `l ryxe wicv `de" :` wxta owfd epax jk lr l`y
cnerd mc`d ly eakxde ezxev dlrnl miraewyk -
wicvl qgia eli`e 'eke yth e` mkg didi m` mipc ,cleeidl
ly ezxigal xeqn xacd oky ,xac my xn`p `l ,ryx e`

" aei` xne` ,`eti` ,cvik ,mc`dz`xad"awdy ,"miwicv
lk `l ik ,xaqen xacd - xen`l m`zda ,`l` ?miwicv `xa
dzid efe ,dlrnln dpzn `ide "wicv" zbixcnl dkef mc`

" aei` ly ezprhz`xadidiy zenyp `xa d"awdy ,"miwicv
epax xne` jke ."wicv" ly dlrp dbixcn dze`l zekfl ocia

:owfd¯ ;"'eë íé÷écö úàøa" :áBià øîà ïëìåzenyp §¨¥¨©¦¨¨¨©¦¦
d"awd `xa ok` ,"wicv" ly ef dbixcnl zekfl elkeiy el`k
epax uxzi - "miryx z`xa"l xywa `iyewd z`) dligzkln

.(f"k wxta oldl owfdíéðewza àúéàãëå6¯ ,,"xdf ipewiz"a §¦§¦¨©¦¦
:úBðéçáe úBâøãî éðéî änk ìàøNé úBîLða LiL¤¥§¦§¦§¨¥©¨¦¥©§¥§¦
¯ ,äøBz éøàî ,íøöé ìò íéøabúnä íéøBab ,íéãéñç£¦¦¦¦©¦§©§¦©¦§¨¨¥¨

,"dxez ilra"¯ :íL ïiò ,'eë íé÷écö ,'eë íéàéáðixd §¦¦©¦¦©¥¨
"miwicv" zbixcna ody el`k opyi onvr zenypd zpigany7.
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íéøîà éèå÷éì
'øéáòáù åì äîãðå úåèù çåø åá ñðëðù àìà éàãåá
ìàøùé éäìàî úìãáåî åúîùð ïéàå åúåãäéá åðãåò åæ
éððéà éðà ìáà åáìá úøúåñîä 'äì åúáäà çëåù íâå
ë"àùî .úîàä øåôëì åäåîë äèåù úåéäì äöåø
áìá ùîî ñåàî òøä àäéù åðééäã áìì øåñîä øáãá
äàðù úéìëúá àìù 'éôà åà äàðù úéìëúá éåàðùå
ìãåâ é"ò àìà åúéîàì úîàá äéäéù øùôà éà äæ äðä
âðòúäì íéâåðòúá äáäà 'éçáá 'äì äáäàä ó÷åúå
äàøú êîìåò ì"æø åøîà äæ ìòå .á"äåò ïéòî 'ä ìò
øëù ìåá÷ ïéòë åäæ éë äæì äëåæ íãà ìë ïéàå 'åë êééçá
ù"îë 'åâå íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò áéúëãëå
àúéàãëå 'åë íé÷éãö úàøá áåéà øîà ïëìå .à"îá
úåâøãî éðéî äîë ìàøùé úåîùðá ùéù íéðå÷éúá
éøàî íøöé ìò íéøáâúîä íéøåáâ íéãéñç .'éçáå

:ù"ò 'åë íé÷éãö 'åë íéàéáð äøåú
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א.3. ג, א.4.סוטה יז, ז.5.ברכות יח, ב.6.במדבר א, בהקדמה זהר דברים.7.תקוני של פירושם לכאורה נראים Î"˜כך Ï·‡



zahפו a"k iriax mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ב רביעי יום
פרק יד  ,k 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,40 'nr cr:÷éãö

ì ìôk ïáeé äæáe¯ :äòeáMä ïBLoeyl ltk xaqei jka ¨¤¨¤¤§©§¨
z` oiriayn ,`xnbd xn`na .'` wxta xkfedy ,dreayd

:mc`dék ,deîz äøBàëìc ;"òLø éäz ìàå ,÷écö éäz"§¦©¦§©§¦¨¨§¦§¨¨©¦
¯ ,"÷écö éäz" BúBà íéòéaLnL øçàî`ly xacd i`ce ¥©©¤©§¦¦§¦©¦

jk m`e ,ryx didiänì̈¨
ãBò BòéaLäì íéëéøö§¦¦§©§¦
àlà ?òLø äéäé àlL¤Ÿ¦§¤¨¨¤¨
íãà ìk ïéàL íeMî¦¤¥¨¨¨
ïéàå ,÷écö úBéäì äëBæ¤¦§©¦§¥
äøéçaä ètLî íãàì̈¨¨¦§©©§¦¨
ìò âpòúäì ,Ck ìk äæä¤¨¨§¦§©¥©
òøä äéäiLå ,úîàa 'ä¤¡¤§¤¦§¤¨©
¯ ,úîàa Lnî ñeàî̈©¨¤¡¤
dpyi cg` lkl `ly ,ixd
d`lnd dxigad
"wicv" zeidl zexyt`de

-úéðL íéòéaLî ïëìå§¨¥©§¦¦¥¦
-ìk-ìò "òLø éäz ìà"©§¦¨¨©¨

¯ ,íéðtmiptÎlkÎlr ¨¦
,xnelk .ryx didi `ly
zbixcnl dkfz `lyk mb
l` zegtl la` ,"wicv"
- m`Îik ,"ryx" didz

."ipepia"¯ äæaL`ly ¤¨¤
,"ryx" didiètLî¦§©

äðeúð úeLøäå äøéçaä©§¦¨§¨§§¨
çeøa ìLîì íãà ìëì§¨¨¨¦§Ÿ§©

äòL elôà òLø äéäé àlL ,Bøöé Laëìå BaìaL Búåàz©£¨¤§¦§¦§Ÿ¦§¤Ÿ¦§¤¨¨£¦¨¨
¯ "òøî øeñ" úðéçáa ïéa ,åéîé ìk úçàlr xearl `ly ©©¨¨¨¥¦§¦©¥¨

,dyrzÎ`lÎzeevn¯ ,"áBè äNòå" úðéçáa ïéamiiwl ¥¦§¦©©£¥
,dyrÎzeevn¯ ,"äøBz àlà áBè ïéà"ål"f epinkg xn`nk8: §¥¤¨¨

zeidl mc`d lry o`k xne` `edyke ,"dxez `l` aeh oi`"
dyre"a xidf"aeh,dxez mb llek df -äøBz ãeîìz eðéäc§©§©§¨

¯ .ïlk ãâðkL,efk dyrÎzevn lr xearln s` xidf didiy ¤§¤¤ª¨
lra ezeida ,oky .dxez lehia oeerk ,jkn xnyidl dywy

,d`ln dxigaxyt`jk myl .dxez lehian mb xnyidl el
ipy eze` miriaynel oi` m`a mb ,oky ."ryx" didi `ly ,z

zegtl el yi la` ,"wicv" zbixcnl ribdl zexyt`de zekfd
envr ea ielz df xace ."ryx" zeidl `ly zexyt`d
eze` lkei `l mrt s`y ,xacd okziy zexnl ,mxa .ezxigaae

mby ,oldl owfd epax xne` - "wicv" zbixcnl ribdl icedi
zen`zend zecear oze`a weqrle un`zdl jixv dfk icedi
zee`za qe`nl lbxzdl lczydl :enk - "wicv" zbixcnl
eala xxerl lczydl - z`f znerle ,miinyb mibeprzae
beprz ly dad`
iciÎlr ,d"awdl
zlecba dwenr zeppeazd
lczydl jke - z"iyd
zniieqn dcnae) miiwl
z` `iadl mb gilvi ile`
z` (lreta dyrnl xacd
eze` miriayny dreayd
xne` jke ."wicv idz"

:owfd epax-ìò-óà ,Cà©©©
¯ ïë-étitky ,zexnl ¦¥

leki mc` lk `l ,xen`d
lrae "rxa q`en" zeidl
- "mibeprza dad`"
ly ezbixcn `idy
ixd o`k eli`e ,"wicv"d

,"ipepia"a xaecnéøöC ¨¦
ïk-íb íézò Bì òa÷ì¦§Ÿ©¦¦©¥

ìBLôða úBöò úéL ¨¦¥§©§
¯ ,òøa ñàBî úBéäì¦§¥§©
qe`in ly ybx xxerl
zee`zl aerize

,miinyb mibeprzleïBâk§
ì"æ eðéîëç úöòa9¯ :iciÎlr ,miyp zee`za qe`nl cvik ©£©£¨¥©

:envrl xiaqiyàðåb éàäëe ,"'eë äàBö äàìî úîç äMà"¦¨¥¤§¥¨¨§©©§¨
¯:ezeppeazd iciÎlr ,dlik`d zee`za qe`nle .dneckeïëå§¥

ïëå ;'eë àìî úîç :Ck íéNòð íépãòîe íénòèî éðéî ìk̈¦¥©§©¦©£©¦©£¦¨¥¤¨¥§¥
ïôBqL ,ïäî ãìBpä äàBø íëçä ,äfä íìBò éâeðòz ìk̈©£¥¨©¤¤¨¨¤©¨¥¤¤¨

¯ .ätLàå änø úBéäìå á÷øìmixaca ezeppeazd iciÎlr ¦§Ÿ§¦§¦¨§©§¨
,miinyb mibeprze zee`z `epyl lbxzi ,dl`¯ ,Côääåeilr §©¥¤

,lbxzdl lczydlúeððBaúä éãé-ìò ,'äa çîNìå âpòúäì§¦§©¥§¦§Ÿ©©©§¥¦§§
a óBñ-ïéà úlãâa¯ .Bzìëé éôk àeä-Ceøly ezelcb biydl ¦§ª©¥¨§¦§¨§

,zewl`a beprz ea zxveid d"awdàlL BLôða òãBiL óà©¤¥©§©§¤Ÿ
¯ Bzîàì úîàa Bæ äâøãîì òébébprzdle "rx"d z` `epyl ©¦©§©§¥¨¤¡¤©£¦

,zewl`a¯ úBðBéîãa íà-ékok` `edy el dnciyzn`a ¦¦§¦§
c`n ixd yi "zepeinc"ne - zewl`n bprzne "rx"d z` `pey

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

íéøîà éèå÷éì
äæáåéäú ìàå ÷éãö éäú äòåáùä ïåùì ìôë ïáåé

øçàî éë äåîú äøåàëìã òùøíéòéáùîù
äéäé àìù ãåò åòéáùäì íéëéøö äîì ÷éãö éäú åúåà

íãà ìë ïéàù íåùî àìà .òùø÷éãö úåéäì äëåæ
'ä ìò âðòúäì êë ìë äæá äøéçáä èôùî íãàì ïéàå

òøä äéäéùå úîàáíéòéáùî ïëìå úîàá ùîî ñåàî
äøéçáä èôùî äæáù ô"ëò òùø éäú ìà úéðù

äðåúð úåùøäååáìáù åúåàú çåøá ìåùîì íãà ìëì
åéîé ìë úçà äòù 'éôà òùø äéäé àìù åøöé ùåáëìå

ïéáàìà áåè ïéàå áåè äùòå 'éçáá ïéá òøî øåñ 'éçáá
ë"ôòà êà .ïìåë ãâðëù äøåú ãåîìú åðééäã äøåú
úåéäì åùôðá úåöò úéùì ïë íâ íéúò åì òåá÷ì êéøö

úöòá ïåâë òøá ñàåîäàìî úîç äùà ì"æ åðéîëç
íéðãòîå íéîòèî éðéî ìë ïëå .àðååâ éàäëå .'åë äàåö

íéùòðíëçä æ"äåò éâåðòú ìë ïëå .'åë àìî úîç êë
äîø úåéäìå áå÷øì ïôåñù ïäî ãìåðä äàåøäôùàå

ñ"à úìåãâá úåððåáúä é"ò 'äá çåîùìå âðòúäì êôääå
åúìåëé éôë ä"áòãåéù óàäâøãîì òéâé àìù åùôðá

äùòé àåä ë"ôòà úåðåéîãá íà éë åúéîàì úîàá åæ
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.ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚ‰ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡"זוהר ה"תיקוני את להסביר הזקן רבנו כיוון כך אכן אם יסודי עיון שנדרש להיות, יכול עיון". "צריך
המתגברים  "גבורים, של הסוג למשל, מונה, הוא שביניהם מאחר - שהם כמו להיות מלכתחילה ממש נבראו כאן המנויים הסוגים שכל -
נשמות  הם ש"גבורים" ללמוד: אפשר כלומר, עבודה, על-ידי היצר-הרע על גוברים והם לצדיקים, דומים הם אין שבכך יצרם", על
היא  עבודתם ולכן - ל"תפארת" - תורה" ול"מארי ל"חסד", שייכות לחסידים שיש כשם ה"גבורה", למדת שייכות להם יש שבשורשם

קו. א.8.באותו ה, ברכות ג. ו, א.9.אבות קנב, שבת



פז zah b"k iying mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ג חמישי יום
,40 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæáå åè ÷øô,`k 'nr cr.åúåìéâøî

פרק טו 

.'d zceara xnyidle xdfidlúà äNòé àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©£¤¤
'äå ,"÷écö éäz" íéòéaLnL äòeáMä úà íi÷ì ,BlL¤§©¥¤©§¨¤©§¦¦§¦©¦©

¯ .åéðéòa áBhä äNòézbixcn z` dpzna el zzl m` ©£¤©§¥¨
.`l e` ,"wicv"d¯ ,ãBòåeil` ribdl leki `edy sqep xac §

lbxziy iciÎlr
,"wicv" ly eizeceara
bprzdle "rx"a qe`nl

:zewl`aìk ìò ìbøääL¤©¤§¥©¨
äNòðå ,ïBèìL ¯ øác̈¨¦§§©£¨
ìébøiLëe ,éðL òáè¤©¥¦§¤©§¦
äéäé ¯ òøä úà ñàîì§¨¥¤¨©¦§¤
¯ ,úîàa úö÷ ñàîð¦§¨§¨¤¡¤
ligzi ok` onfd jynay
."rx"d z` `epyl

¯ ìébøiLëe,envr z` §¤©§¦
éãé-ìò 'äa Bùôð çnNì§©¥©©§©©§¥
¯ 'ä úlãâa úeððBaúä¦§§¦§ª©
àúeøòúàa éøä£¥§¦§¨¨

¯ ,àìéòìc àúeøòúà àzúìcmc`d zexxerzd iciÎlr ¦§©¨¦§¨¨¦§¥¨
,dlrnln zexxerzd zxvep ,dhnl¯ éìeàå éàä élëåixg` §ª¥©§©

,z`f lkLøMî çeø úðéçáì äkæéå ,íBønî çeø åéìò äøòé¥¨¤¨¨©¦¨§¦§¤¦§¦©©¦Ÿ¤
¯ ,Ba øaòúzL ÷écö äæéà"xeair" ly ote`a10`aeny itk . ¥¤©¦¤¦§©¥

y oiprd epyiy myky ,"dlaw"azlblebn dnypy ,"leblb" l
ly eznypy ,"xeair" ly oiprd epyi jk ,xg` xaca e` seba
"ipepia"dy ick z`fe ,"ipepia" ly eznypa "zxarzn" "wicv"

- edfe ."wicv" ly ezbixcn itl z"iyd z` cearl lkeiãáòì©£Ÿ
áéúëãk ,úézîà äçîNa 'ä11¯ ,"'äa íé÷écö eçîN" : §¦§¨£¦¦§¦§¦¦§©¦¦©

"wicv" ly eznyp cgi zeybtpy dryay ybcen mb jka
xzkend ,"ipepia" ly eznyp mr "oeilr wicv"k xzkend

egny" f` rvazn - "oezgz wicv"kmiwicv- miax oeyl -
,"'daéäz" :íéòéaLnL äòeáMä úîàa Ba íi÷úúå§¦§©¥¤¡¤©§¨¤©§¦¦§¦

¯ :"÷écöiciÎlr dreayd z` miiwiy ,cala ef `lzelczyd ©¦
,ynn lret icil xacd z` ok` `iai `edy `l` ,"wicv" zeidl

ly "xeair"l zecez z`fe ,"wicv" zbixcnl zn`a ribdle
."wicv" znypzenyp opyiy ,df wxta `aedy dnl xywda

yi cg` lkye ,rxdÎxvid lr mixabznd "mixeab" ze`xwpd
ziceqid ezxni` siqedl i`ck - rxd exvi z` "yeakl" egeka
,aehÎmyÎlrad ly
Îeznyp v"iixden iaxdy
`iad ,yhiee`aeiln ocr

:eizegiyn zg`alr
xeab edfi`" :dpynd
xn` - "exvi z` yaekd
"xaeyd" :aehÎmyÎlrad
ik ,xn`p `l - exvi z`
rxdÎxvid ly ezxiaya
dxeabd .dxeab meyn oi`
Îxvid z` "yeakl" `id
ynzydl ,xnelk ,rxd
ly eizelrnae eizegeka
ly mipipra ,rxdÎxvid
zindad ytpd - "xey gka ze`eaz axe" :xn`p ixde .dyecw
wfege geka ynzydl yie - wfege swez da yi "xey" z`xwpd
`ed xeab - "exvi z` yaekd xeab edfi`" edfe .dyecwa df
mda ynzyne rxdÎxvid ly eizegek z` "yaek"y in

.dyecwl
miinyb mibeprza qe`ind zece` ,df wxta epcnly dnl qgia
mieedzn dl` mibeprzny ,dyer mc`dy oeaygd iciÎlr
- gvpl micner miipgex mipipr eli`e ,d`eve mirlez seqal
ocrÎeznyp v"iixden iaxd ly ezxni` dfa xikfp
:ocrÎeznyp a"yxden iaxd ,eia` mya xqny ,yhiee`aeiln
miinyb mixac ly d`eeyde qgi lk xqeg lr mrt exaca
el eidiy mc` - :a"yxden iaxd xn` ,miipgex mipipr iabl
,zelkide zepenx` mr igiex ipefne iig ipa ,dpy miray jyna
xtqa zg` dwiypa el yiy zekfd iabl jxr lk xacl oi`

.dxez

.åè ÷øt"wicv" oiay lcadd z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
xyt` i` ,okle ,eytpa "rx" oi` ,rxdÎxvi xak oi` "wicv"l ."ipepia"l

."rx"l de`z el didzy

"rx" oiicr yi "ipepia"a eli`e

dlrzy okzi ,okle .eytpa

`l` .de`z ixacl dihp eala

"ipepia"a ziwl`d ytpdy

ytpd ly "rx"a zngel

,daygna ,ynnzdl de`zle ,hytzdl "rx"l zpzep dpi`e ,zindad

.dyrna e` xeaic

¯ äæáelr epcnly dna ¨¤
wicv" oiay lcadd

,"ipepia"läî ïáeé¨©
áeúkM1ízáLå" : ¤¨§©§¤

÷écö ïéa íúéàøe§¦¤¥©¦
íéäìà ãáò ïéa ,òLøì§¨¨¥Ÿ¥¡Ÿ¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéé÷ì åìù úà÷éãö éäú íéòéáùîù äòåáùä úà
øáã ìë ìò ìâøääù ãåòå .åéðéòá áåèä äùòé 'äå

ïåèìùòøä úà ñàîì ìéâøéùëå .éðù òáè äùòðå
é"ò 'äá åùôð çîùì ìéâøéùëå úîàá úö÷ ñàîð äéäé
àúúìã àúåøòúàá éøä 'ä úìåãâá úåððåáúä

äøòé éìåàå éàä éìåëå àìéòìã àúåøòúàçåø åéìò
øáòúúù ÷éãö äæéà ùøùî çåø 'éçáì äëæéå íåøîî

úéúéîà äçîùá 'ä ãåáòì åáíé÷éãö åçîù áéúëãë
íéòéáùîù äòåáùä úîàá åá íéé÷úúå 'äá

:÷éãö éäú

äæáå åè ÷øôïéá íúéàøå íúáùå ù"î ïáåé
íéäìà ãáåò ïéá òùøì ÷éãö
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.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."צדיקים בראת ממש"א ל"ק ולכן - תתהפך עצמה שנשמתו יב.11."ולא צז, ג,1.תהלים מלאכי
יח.



zahפח b"k iying mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,"Bãáò àì øLàì`xnbd2epiid :df weqt lr zl`ey ©£¤Ÿ£¨
,"ecar `l" epiid "ryx" epiid ,"miwl` caer" epiid "wicv"
"ryx" oke ,cg` xac md "miwl` caer"e wicv ixd ,xnelk
eli`k ,oeyld zelitk idne ,cg` xac md "ecar `l xy`"e

,milcad ipy o`k mpyi
oiae "ryx"l "wicv" oia
`l xy`"l "miwl` caer"
:zvxzn `xnbde ?"ecar
`l xy`"e "miwl` caer"
iwicv ediieexz "ecar
md mdipy) edpip ixenb
epi`e (mixenb miwicv
d`n ewxt dpey dnec
d`n ewxt dpeyl minrt
:xnelk ."cg`e minrt
dpeekd oi` "ecar `l"
,"wicv"l `l` ,"ryx"l
xy`" el `xew weqtde
`edy iptn "ecar `l
d`n ecenil lr xfeg
eli`e ,cala minrt
`ed "miwl` caer"
ecenil lr xfegd "wicv"

minrt d`ncg`ejka .
`xnbd ,dxe`kl ,zvxzn

`iyewd eli`e ."ecar `l epiid ,ryx epiid" `iyewd z` wx
ez `l "miwl` caer epiid ,wicv epiid"mdipy ixdy ,llk dvx

itl "wicv" `ed mby ("ecar `l") iyily sqep cere ,"miwicv"
"wicv" oia lcadd lr epcnly dn itl ,mxa .`xnbd yexit
,"miwl` caer"l "wicv" oiay lcadd mb oaei - "ipepia"l

:oldlcke,àeä "÷écö"ì "íéäìà ãáBò" ïéa LøôääL¤©¤§¥¥¥¡Ÿ¦§©¦
ì àeä "ãáBò"L¯ ,äåä ïBLcaer `edeiykr,d"awd z` ¤¥§Ÿ¤

,òøä øöiä íò äîçìnä àéäL ,äãBáòä òöîàa àeäL¤§¤§©¨£¨¤¦©¦§¨¨¦©¥¤¨¨
¯ ,"äpè÷ øéò"äî BLøâìe åéìò øabúäìxir" `xwpd ,sebdn §¦§©¥¨¨§¨§¥¨¦§©¨

,rxdÎxvide aehdÎxvid miwa`p ,dilr dhilyd lry ,"dphw
¯ ,óebä éøáàa Laìúé àlLixa`a yalzi `l rxdÎxviy ¤Ÿ¦§©¥§¥§¥©

.rx edyn aeygi `lye xaci `ly ,dyri `ly ,xnelk ,sebd
"dcear"aehÎxvide ziwl`d ytpd ly wa`nd lr zqqean ef

,rxdÎxviaBa íçläì ìBãb ìîòå äãBáò úîàa àeäL¤¤¡¤£¨§¨¨¨§¦¨¥
¯ ;éðBðéaä eðéäå ,ãéîzmegll "ipepia"d lrcinz.rxdÎxvia ¨¦§©§©¥¦

,dfdÎmlerd ibeprzl de`z xxerl rxdÎxvid lelr ea ,oky
`ly ,de`zd lr hlzydle rxdÎxvia megll "ipepia"d lre
jk meyn .daygna `le xeaica `l ,dyrna `l ,ynenz

weqr `ed - "miwl` caer" - "ipepia"d `xwpdzrly jildza
.rxdÎxvia wa`nd ly enevira zrd lk cner `ed .'d zcear

¯ "'ä ãáò" àø÷ð ÷écvä ìáà,"caer" `le "car"íLa £¨©©¦¦§¨¤¤§¥
¯ ,øàzädlertd my `ed "caer" .envr mc`d z` oiivnd ©Ÿ©

,ezcear rvn`a zrk `vnp `ed - ezceara mc`d z` oiivnd
:`ed "car" eli`eíëç äNòð øákL ,Cìî Bà íëç íL Bîk§¥¨¨¤¤¤§¨©£¨¨¨

¯ äæ Ck ,Cìî Bà`xwpy "wicv"dcar","'døîâå ãáò øák ¤¤¨¤§¨¨©§¨©
å eäLøâéå ék ãò ,òøä íò äîçìnä úãBáò éøîâì,Bì Cìé §©§¥£©©¦§¨¨¦¨©©¦©§¨§¥©¥¤

¯ .Baø÷a ììç Baìå§¦¨©§¦§
rxdÎxvid ly enewn
dpity ixg` ,wix - eala
`ed okle ,myn "rx"d z`

" x`ezd mya `xwpcar
z` xak miiq `ed ik ,"'d
,ixd ."rx"a dnglnd
epi` "miwl` caer"y
enk dbixcn dze`
"miwl` caer" :"wicv"
zbixcnl dpeekd

jk) "ipepia"dzxaqen
weqta zelitkd
wicv oia ...mzaye"
caer oia ,ryxl
xaqei ,oldl .("...miwl`
caer" oia lcadd
,"ecar `l"l "miwl`
"ecar `l" lr mby
`ed oi`y `xnbd zxne`

:ryx
øLà"å ,"íéäìà ãáBò" :úBâøãî ézL ïk-íb Lé éðBðéaáe©¥¦¥©¥§¥©§¥¥¡Ÿ¦©£¤

¯ "Bãáò àì.'d zceara rbie lnr `ed oi`¯ ïë-ét-ìò-óàå Ÿ£¨§©©¦¥
,"ecar `l xy`" df¯ ,òLø Bðéàwa`nd epnn xcrpy zexnl ¥¨¨

,rxdÎxvid mr¯ ,äl÷ äøáò íeL åéîiî øáò àì éki`cee ¦Ÿ¨©¦¨¨£¥¨©¨
qgia edf - .dxeng dxiar mey einin xar `ly xacd

;dyrzÎ`lÎzeevnl,ïîi÷ì Bì øLôàL úBönä ìk íi÷ íâå§©¦¥¨©¦§¤¤§¨§©§¨
¯,dyrÎzeevn¯ ,ílk ãâðk äøBz ãeîìúålehia oeery s` §©§¨§¤¤ª¨

,epnn lvpidl c`n dywy zepeerd cg` `ed dxez÷éñt àìå§Ÿ¨¦
¯ .àñøbî déîetm` ,recn ,j` .dxez cenlln eit wqt `l ¥¦¦§¨

?"ecar `l" `xwp `ed ,jkäîçìî íeL äNBò BðéàL àlà¤¨¤¥¤¦§¨¨
úéäìàä Lôð ìò øéànä 'ä øBà éãé-ìò ,Bçvðì øöiä íò¦©¥¤§©§©§¥©¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦

ìéòì økæpk álä ìò èélMä çnaL3¯ ,ly ekxc efy ¤©Ÿ©©©¦©©¥©¦§¨§¥
xi`nd iwl`d xe`a egvple ely rxdÎxvia megll ,"ipepia"d
,`ed eli`e ."ald lr hilyd" gena z`vnpd ziwl`d eytp lr

."ipepia" zeidl ick rxdÎxvid mr dnglnl wewf epi`jk lke
?dnlBúøBzî Bìháì ììk Bcâðì ãîBò Bøöé ïéàL éðtî¦§¥¤¥¦§¥§¤§§¨§©§¦¨

éøö ïéàå ,BúãBáòå¯ Bnò íçìì C,rxdÎxvid mrïBâk ,ììk ©£¨§¥¨¦¦§Ÿ¦§¨§
úøaâz éãé-ìò BzãìBzî Bòáèa Bãenìa ãéîúî àeäL¤©§¦§¦§¦§¦©§©§¥¦§Ÿ¤

¯ ,"äøçL äøn"ä,mc`a zhley "dpald dxnd"yk ,recik ©¨¨§Ÿ̈
oi`dxn"d m` eli`e ,"cinzn" zeidl erahn dhep `ed

.dcnzdl zirahd dihpd ea yi - mc`a zhley ,"dxegyd
ick ,rxdÎxvia dnglnl wwcfdl jixv `ed oi` `linne
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íéøîà éèå÷éì
ùøôääù åãáò àì øùàì÷éãöì íéäìà ãáåò ïéá

äãåáòä òöîàá àåäù äåä ïåùì àåä ãáåòù àåä
íò äîçìîä àéäùåùøâìå åéìò øáâúäì ø"äöéä

úîàá àåäù óåâä éøáàá ùáìúé àìù äðè÷ øéòäî
ìîòå äãåáò.éðåðéáä åðééäå ãéîú åá íçìäì ìåãâ

íëç íù åîë øàåúä íùá 'ä ãáò àø÷ð ÷éãöä ìáà
åàãáò øáë äæ êë êìî åà íëç äùòð øáëù êìî

éë ãò òøä íò äîçìîä úãåáò éøîâì øîâååäùøâéå
úåâøãî éúù ë"â ùé éðåðéááå .åáø÷á ììç åáìå åì êìéå

àì øùàå íéäìà ãáåòàì éë òùø åðéà ë"ôòàå åãáò
úåöîä ìë íéé÷ íâå äì÷ äøéáò íåù åéîéî øáò

åì øùôàù÷éñô àìå íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå ïîéé÷ì
íò äîçìî íåù äùåò åðéàù àìà àñøéâî äéîåôøöéä

çåîáù úéäìàä ùôð ìò øéàîä 'ä øåà é"ò åçöðì
åøöé ïéàù éðôî ì"ðë áìä ìò èéìùäììë åãâðì ãîåò

ììë åîò íåçìì êéøö ïéàå åúãåáòå åúøåúî åìèáì
ãéîúî àåäù ïåâëéãé ìò åúãìåúî åòáèá åãåîìá
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ב.2. ט, יב.3.חגיגה פרק



פט zah c"k iyiy mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ד שישי יום
,`k 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î ïáåé äæáå,42 'nr cr:ììë

.el ixyt`d onfa cenllíéLð úBåàzî äîçìî Bì ïéà ïëå§¥¥¦§¨¨¦©£¨¦
¯ ,Bòáèa ïpöî àeäL éðtîmglidl wewf `ed oi` `linne ¦§¥¤§ª¨§¦§

,de`z dze`n miraepd ,dxiar ixedxdaéâeðòz øàLa ïëå§¥¦§¨©£¥
¯ äfä íìBòik ,mdilr hlzydl ick lenrl jixv `ed oi` ¨©¤

äàðä Lbøä øqçî àeä§ª©¤§¥£¨¨
éøö ïéà ïëìå .BòáèaC §¦§§¨¥¥¨¦

úlãâa Ck-ìk ïðBaúäì§¦§¥¨¨¦§ª©
¯ ,'ä,ickãéìBäì§¦

úàøéå úòc çeø Búðéaî¦¦¨©©©§¦§©
¯ ,Bçîa 'ä,dfÎiciÎlre §Ÿ

ìò øáòì àlL øîMäì§¦¨¥¤Ÿ©£Ÿ©
¯ ,äNòú-àì úBöî,jk ¦§Ÿ©£¤

d"awdn ecgt zngny
xac zeyrln xnyi
.d"awd iciÎlr xq`py
jixv epi` `ed eli`e
`ed oi` ok .jkl wwcfdl
'd zelcba opeazdl wewf

xxerl ick'ä úáäàå§©£©
¯ ,Baìad`vezke §¦
,ef dad`nBa ä÷áãì§¨§¨

¯ ,ïlk ãâðk äøBz ãeîìúå ,úBönä íei÷acenil iciÎlre §¦©¦§§©§¨§¤¤ª¨
ick egena rbiizdl jixv `ed oi` ,olek cbpk `edy dxez

.d"awd l` dielb dad` eala xxerl¯ Bì éc àlàzeidl ick ¤¨©
,zeevne dxeza mlyk áìa øLà úøzñî äáäàaúeìì §©£¨§ª¤¤£¤§¥§¨

eàø÷pL ,ìàøNé4¯ ."BîL éáäBà"dad` icedi lkl ,oky ¦§¨¥¤¦§§£¥§
ick el dwitqn ef zxzeqn dad`e ,d"awdl eala zxzeqn
ick rxdÎxvia mglidl jixvy in .zeevn miiwle dxez cenll
ick ,z"iyd zlecba opeazdl eilr ,zeevne dxez xenyl
Îzeevn lr xearln rpnidl ,d"awdn cgtd ybx ekeza xxerl
ick - d"awdl zybxen dad` ekeza xxerl oke ;dyrzÎ`l
zeevn miiwl eze` `ian df dad`Îybx .d"awd mr cg`zdl
eli`e .d"awd mr cg`zn `ed eciÎlry xg`n ,dxez cenlle
Îxvid mr llk mglidl jixv epi` ,o`k xaecn ezece`y df

wwcfidl jixv epi` `linne ,zexen`d zeaiqd llba ,rxd
.'d zlecba zeppeazdn zeraepd dad`e d`xi ly beq eze`l
,zeni`znd zeirahd eizepekz mr cgi ,eliaya dwitqn
df lk oi` ,mxa .l`xyin cg` lk rahay ,zxzeqnd ezad`
dcear jezn el `a

.zinvràø÷ð Bðéà ïëìå§¨¥¥¦§¨
¯ ,ììk "ãáBò"epi` ¥§¨

,"miwl` caer" `xwpék¦
¯ úøzñîä Bæ äáäà©£¨©§ª¤¤
dxez miiwn `ed dciÎlr

,zeevneBúlòt dðéà¥¨§ª¨
¯ ,ììk BúãBáòådpi` ©£¨§¨

,zinvrd ezcearn zraep
¯ àéä àlàdad`d ¤¨¦

,zxzeqndeðúMøé§ª¨¥
ììëì eðéúBáàî¥£¥¦§©
øàaúiL Bîëe ,ìàøNé¦§¨¥§¤¦§¨¥

ïn÷ì5¯ .ef dad` cvik §©¨
.epizea`n epl dyexi `id
`ly xg`n ,miptÎlkÎlr
- ezcear jezn - `ed
elv` xeyw epi` ,zeevnde dxezd z` eneiwe ,ef dad` xvi
opyi ,envr "ipepia"ay ,ixd ."ecar `l" `xwp `ed - "dcear"a
qgia `ed xen`d lk ."ecar `l"e "miwl` caer" :zebixcn izy
exvi mr mglidl wewf epi`e ecenila cinzn `ed erahay inl

.rxd÷ø ,Bòáèa Bãenìa ãéîúî BðéàL éî óà ïëå§¥©¦¤¥©§¦§¦§¦§©
Bì ìbøää äNòðå ,äìBãb äãîúäa ãîìì Bîöò ìébøäL¤¦§¦©§¦§Ÿ§©§¨¨§¨§©£¨©¤§¥

¯ éðL òáè"ipy rah dyrp lbxd"y ,mcewd wxta xkfpy itk ¤©¥¦
zayl elv` irah xac df ixd ,jka envr libxdy ixg`e -

,dcnzda cenlle¯ Bì éc,zrk,Bæ úøzñî äáäàa ©§©£¨§ª¤¤
¯ .Búeìéâøî øúBé ãîìì äöBø ïk-íà-àlàeilr ,f`y ¤¨¦¥¤¦§Ÿ¥¥§¦

ixcb z` uextl ,wfgzdl ick ,eala ziygen dad` xxerl
itk wx cenll ick ,mxa .ezelibx itkn xzei cenlle ,rahd

."dcear" meyl wewf `ed oi` ,ezelibx

àøîba áeúkM äî ïáeé äæáe6éî eðéä "íéäìà ãáBò"c , ¨¤¨©¤¨©§¨¨§¥¡Ÿ¦©§¦
éî eðéä ¯ "Bãáò àì"å ,ãçàå íéîòt äàî B÷øt äðBML¤¤¦§¥¨§¨¦§¤¨§Ÿ£¨©§¦

äàî B÷øt äðBML¤¤¦§¥¨
.ãáì íéîòt- §¨¦§©

mrta yi recn :dxe`kly
d`ndzg`elk rixkdl

- minrt d`nd cbpk ,jk
d`n cnel `ed m`y

,cala minrtoi`mrtd llbae ,"miwl` caer" `xwp `ed
dzg`?"miwl` caer" `xwp xak `ed - d`nd lr ztqepd

,xaqedy itk - `l`
xzei cenll icky
mc`d wewf ,ezelibxn
mr dnglnle "dcear"l
xacd oaei ,rxdÎxvid
"`ipz"dy itke ,ahid
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåàúî äîçìî åì ïéà ïëå äøåçù äøîä úøåáâú
éðôî íéùðæ"äåò éâåðòú øàùá ïëå åòáèá ïðåöî àåäù

êéøö ïéà ïëìå åòáèá äàðä ùâøä øñåçî àåäïðåáúäì
'ä úàøéå úòã çåø åúðéáî ãéìåäì 'ä úìåãâá êë ìë

ìò øåáòì àìù øîùäì åçåîá'ä úáäàå ú"ì úåöî
àìà ïìåë ãâðë ú"úå úåöîä íåé÷á åá ä÷áãì åáìá

äáäàá åì éãìàøùé úåììë áìá øùà úøúåñî
éë ììë ãáåò àø÷ð åðéà ïëìå åîù éáäåà åàø÷ðù

åæ äáäààéä àìà ììë åúãåáòå åúìåòô äðéà úøúåñîä
ïëå .ïî÷ì ù"îëå ìàøùé ììëì åðéúåáàî åðúùåøé
åîöò ìéâøäù ÷ø åòáèá åãåîìá ãéîúî åðéàù éî óà

ìâøää äùòðå äìåãâ äãîúäá ãåîììéã éðù òáè åì
åúåìéâøî øúåé ãåîìì äöåø ë"àà åæ úøúåñî äáäàá åì

ù"î ïáåé äæáååèäðåùù éî åðééä íéäìà ãáåòã àøîâá
äðåùù éî åðééä åãáò àìå ãçàå íéîòô äàî å÷øô
äéä íäéîéáù íåùî åðééäå ãáì íéîòô äàî å÷øô
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:jiynníäéîéaL íeMî ,eðéäåcenlzd inkg inia - §©§¦¤¦¥¤
,`xnbdeì úeìéâøä äéä,íéîòt äàî ÷øt ìk úBðL- ¨¨¨§¦¦§¨¤¤¥¨§¨¦

.lbxday xac df didy oeik ,"dcear"l jk myl ewwfp `l ,okle
mrt cenll ick ,eli`ezg`edfy ,zencewd d`nd lr ,ztqep

eid ,mzelibxn xzei
- "dcear"l mikixv
`ed ,ef dcigi mrt llbae
."miwl` caer" `xwp

àøîba íúä àúéàãk- ¦§¦¨¨¨©§¨¨
my mi`ven ep`y enk

:`xnbaìL ÷eMî ìLî̈¨¦¤
øNòì íéøkNpL íéønç©¨¦¤¦§¨¦§¤¤

àæeæa éñøtmixikynd - ©§¥§¨
fef ly xkya mnvr z`
xyr ly wgxn xear cg`

,ze`qxtøNò ãçàìe§©©¨¨
,éæeæ éøúa éñøtipya - ©§¥¦§¥¥

,mifefàeäL éðtî- ¦§¥¤
,ztqepd `qxtdyøúBé¥

,íúeìéâøîmd okl - ¥§¦¨
`qxtd xear migwel
.sqep fef - ztqepd zg`d
cnely ina mb xac eze`

d`nminrtzg`e,ezelibx itkn xzei edf ,oky -úàæ ïëìå§¨¥Ÿ
,úçàå äànä íòtä,ef dcigie zg` mrt -ìò äøúéä ©©©©¥¨§©©©§¥¨©

ìò äìBòå ,ïlk ãâðk äìe÷L ¯ åéøeòpî ìbøäL úeìéâøä̈§¦¤ª§©¦§¨§¨§¤¤ª¨§¨©
ïäéab,dzlrna -ãáBò" àø÷ð úBéäì ,æò øúéå úàN øúéa ©¥¤§¤¤§¥§¤¤¨¦§¦§¨¥

;"íéäìà?dnl jk lke -ì éãkL éðtî,úeìéâøä òáè úBpL ¡Ÿ¦¦§¥¤§¥§©¤©¨§¦
éøö'ä úlãâa ïðBaúnL éãé-ìò ,'äì äáäàä úà øøBòì C ¨¦§¥¤¨©£¨©©§¥¤¦§¥¦§ª©

,Bçîaeze` d`ian ef zeppeazde -ìììçaL òáhä ìò èìL §Ÿ¦§Ÿ©©¤©¤¤¨¨
éìàîOä,rxdÎxvide zindad ytpd ly dnewn ,alay - ©§¨¦

òáhä àeä äpnnL ,ätìwänL úéîäaä Lôpä íc àìnä©¨¥©©¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨¤¦¤¨©¤©
,ixd .rahd lr xabzdl ecia yi ,ef dad` gekae -
d`ad dad`n d`vezk znxbp rahd lr ezexabzdy

.d"awd zlecba zeppeazddnBæåytpd lr zexabzdd - §
,zeppeazdd iciÎlr d`ad dad`n d`vezk znxbpd zindad

änz äãBáò àéä,dnilye d`ln dcear -Bà .éðBðéaì- ¦£¨©¨©¥¦
:"ipepia"d ly ezceara ztqep jxcäáäàä úà øøBòì§¥¤¨©£¨

,BaìaL úøzñîä`l` ,eala zxzqen x`yiz `ly - ©§ª¤¤¤§¦
,dzelble dxxerlììçaL òáhä ìò dãé-ìò ìLîì¦§Ÿ©¨¨©©¤©¤©¨¨

,éìàîOä,alay -íò íçläì ,äãBáò ïk-íb àø÷ð BfL ©§¨¦¤¦§¨©¥£¨§¦¨¥¦
.Baìa úøzñîä äáäàä øøBònL éãé-ìò ,øöiäå òáhä- ©¤©§©¥¤©§¥¤§¥¨©£¨©§ª¤¤§¦

."dcear" meyn jka xak yi ,mxa ,dnz dcear oiicr ef oi`
ììk äîçìî Bì ïéàLk ïk-ïéàM-äîdngln `l mb - ©¤¥¥§¤¥¦§¨¨§¨

cr wx cnel `ed ik ,zxzeqnd dad`d z` xxerl dceare
ezcnzdy dnkzirahd,dfk cenil mby zexnle ;el daizkn

,oky) zxzeqnd dad`d `lel ,icinz meiw el didiy xyt` i`
el zcner dzid `l ,zegtd lkl zxzeqnd dad`d ila
xzei ade` `ed ,lkd zelkk ixg`y meyn ,zirahd ezcnzd
jezn el d`a ef dad` oi`y xg`n ,mxa .(ezeigep z`e eteb z`

dribiãvî Bæ äáäà ïéà¥©£¨¦©
BúãBáò úàø÷ð dîöò©§¨¦§¥£¨

:ììk`ed `linne - §¨
ick ."ecar `l" `xwp
,"miwl` caer" `xwiy
mr mglidle cearl eilr
iciÎlr e` ,rxd exvi
d`vezk znxbpd dad`
ÎlkÎlr ,e` ,zeppeazdn
z`ad iciÎlr ,mipt
ely zxzeqnd dad`d

.ielib icil
epcnly dnl xywda
caer" `xwp "ipepia"y
eilry iptn ,"miwl`
mglidle zeyw rbiizdl
on - zindad eytpa
xn`pd z` siqedl ie`xd
iaxd ly exn`na
`id "dcear" dlndy ,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden
slw ,dnda ly dar xern xevil ick ."micear zexer" oeyln
mb jk .jyenne ax ceaira jxev yi - dxez xtq eilr aezkl
.jkcfdl ick ,dribi daxd dyexc ,icedi ly ezceara
,cg` ciqg eil` qpkp zg` mrty ,y"xdn iaxd lr mixtqn
`id dn ,iax :`hazd ezywaa ,"dcear"l ezkxa z` ywae
da dvex ip` oi`y dcaerdn `l` ,rcei ip` oi` - "dcear"
ax lwyn dpzp zeciqgd zxez ...aeh xac edfy oian ip` -
,"dcear"n d`vezk e`eai miny z`xie dxez ipipry ,jkl
epze` zcnln ,jk mr cgi ,j` .envr mr dax dribin
iaxd .dlende yrx miwdl dpeekd oi` "dcear"y ,zeciqg
:owfd epax mya mrt rny yhiee`aeiln ocrÎeznyp a"yxden
,dlendae yrxa zeidl dkixv "dcear"y ayeg "mler"d -
milrznyk - "yaka dlr" :zeidl jixv :ixnbl heyt xacd
,(dlrnl miler dciÎlr dbixcn oirk `id "yak") zvwna
oxwl el `ae" ,eaiaq dyrpa opeazn mc`de - "aaeql dpte"
,zening lr fnex mexc cv) xzei mg el didp - "zinexc
xzei xe` didp - "zigxfn" ,(xzei mg zeinexcd zevx`a
mixi`n dfÎiciÎlr - "zipetv zigxfn" ,(ynyd zgixf oeyln)

`edy cr ,"ipetv" `xwpd rxdÎxvid z` mbzipetv" ,l ribn
eze` miktdn ,dyecwe aeh - rxdÎxvidn miyer - "ziaxrn
dlnd zernyn edfy ,weznl xnn ,"`wznl exixnn"

.zewizne zeaixr oeyln - "ziaxrn"
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íéøîà éèå÷éì
àúéàãë íéîòô äàî ÷øô ìë úåðùì úåìéâøäíúä

éñøô øùòì íéøëùðù íéøîç ìù ÷åùî ìùî àøîâá
éæåæ éøúá éñøô øùò ãçàìå àæåæáøúåé àåäù éðôî

ìò äøúéä úçàå äàîä íòôä úàæ ïëìå .íúåìéâøî
åéøåòðî ìâøåäù úåìéâøäìò äìåòå ïìåë ãâðë äìå÷ù

íéäìà ãáåò àø÷ð úåéäì æò øúéå úàù øúéá ïäéáâ
éãëù éðôîúà øøåòì êéøö úåìéâøä òáè úåðùì

èåìùì åçåîá 'ä úìåãâá ïðåáúîù é"ò 'äì äáäàä
ìòúéîäáä ùôðä íã àìîä éìàîùä ììçáù òáèä

äîú äãåáò àéä åæå òáèä àåä äðîîù äôéì÷äîù
åáìáù úøúåñîä äáäàä úà øøåòì åà .éðåðéáì

åæù éìàîùä ììçáù òáèä ìò äãé ìò ìåùîìàø÷ð
øøåòîù é"ò øöéäå òáèä íò íçìäì äãåáò ë"â

åì ïéàùë ë"àùî åáìá úøúåñîä äáäàääîçìî
:ììë åúãåáò úàø÷ð äîöò ãöî åæ äáäà ïéà ììë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



צי zah d"k ycew zay mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ה קודש שבת יום
,42 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæå æè ÷øô,ak 'nr cr.[åòáèá

פרק טז 

ääâä
úåéä éðôî àéä äæì äáéñäå)
øåáéò 'éçáî åìù ð"øðå åìù ïéçåîä
äãéì 'éçáî àìå äðåáúä êåú íìòäå

:(ç"éì òåãéë úåìâúäå

.æè ÷øtiepiya ,mpyi mipte` ipyy ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
iciÎlr ,zindad ytpd ly rahdÎlbxddcearzelbzde zexxerzd - :

z`xwp efe - d"awd zlecba zeppeazdd iciÎlr d"awdl dad`d

alay zxzeqnd dad`d zexxerzd - ;dnily dcear ,"dnz dcear"

- d"awdl l`xyin cg` lk

xvei mc`d oi` ef dad`

dyexi `id `l` ,ezceara

ly ezceare ,epizea`n epl

z`hazn jka mc`d

.cala dad`d zexxerzda

eze` ,`ad wxtd zligza

xiaqi ,cenll micner ep`

ly mzceara :owfd epax

,"lecb llk" epyi "mipepia"d

lr leynle helyl - `ede

.zindad ytpd ly rahd

úãBáòa ìBãb ììk äæå§¤§¨¨©£©
àeä øwòä :íéðBðéaì 'ä©¥¦¨¦¨

ìå ìLîìòáhä ìò èìL ¦§Ÿ§¦§Ÿ©©¤©
,éìàîOä ììçaL- ¤¤¨¨©§¨¦

ly rahd epiid ,alay
dnewny zindad ytpd
,alay il`nyd llga
øéànä 'ä øBà éãé-ìò©§¥©¥¦
,çnaL úéäìàä Lôpì©¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©

,jkÎiciÎlre -ìåìò èìL §¦§Ÿ©
,álä"ipepia"dy ick -lkei,zindad ytpd zee`za helyl ©¥

hily gen" oiprl sqep ,ynzydl ,zeniieqn zepigaa wewf `ed
dxfr mbe - dxi`n ziwl`d ytpdy iwl`d xe`a mb ,"ald lr
zlecba ezewnrzd iciÎlr ,zeidl dleki ,'ied xe` zpigan ef

,d"awd,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úìãâa Bçîa ïðBaúnLk§¤¦§¥§Ÿ¦§ª©¥¨
Búðéaî ãéìBäì,d"awd zlecba ezpadn -úàøéå úòc çeø §¦¦¦¨©©©§¦§©

,Bçîa 'ä,eilr drityn ef d`xi -"òøî øeñ" úBéäì- §Ÿ¦§¥¨
ixeqi`níäéøác ìL ì÷ øeqà elôàå ,ïðaøãe àúéøBàc§©§¨§©¨¨©£¦¦©¤¦§¥¤

,íBìLå-ñç,eze` dlivn ,mixen`d mixeqi`d ibeq lkn - ©§¨
mbe ;egena xxern `edy 'd z`xi dze`iciÎlr xxeri

:d"awd zlecba ezeppeazdéðîéä ììça Baìa 'ä úáäàå- §©£©§¦¤¨¨©§¨¦
,ziwl`d ytpd ly dad`d ly dnewnäöéôçå ä÷éLça©£¦¨©£¦¨

íei÷a Ba ä÷áãì,meiw iciÎlr -,ïðaøãe àúéøBàc úBönä §¨§¨§¦©¦§§©§¨§©¨¨
.ïlk ãâðkL äøBz ãeîìúåixdy ,zeevnd lk cbpky - §©§¨¤§¤¤ª¨

,d"awd mr icedi waczn ,dxez cenile zeevnd meiw iciÎlr
miiwl dad`d eze` dripn okl ,mincewd miwxta xaqedy itk
d"awdl ziybx dad` eala xvei mc`yk .dxez cenlle zeevn
egena d"awdn dielb d`xie ,(zeevn meiwl eze` d`ian `ide)
xaqedy itk ,el yi ixd - (zexiar xearln eze` zrpend)
meiwl eze` ze`iand ,d`xie dad` oze` ,iriaxd wxta
ly "zeinipt"de yxeyd ode ,zeevnd b"ixza zexidfle ,izin`

okzi ,mxa .dyrzÎ`ld zeevn zxiny lye dyrdÎzeevn meiw
oi` okÎitÎlrÎs`e 'ied zelcba opeazne wnrzn mc`y ,xacd
.d"awdl zeiybxe zeielb d`xie dad` ekeza xevil leki `ed
owfd epax xne` jk lr - ealae egena zexzqen zex`yp od
,df dxwna mby ,oldl
dad`d zeyalzn
`xew owfd epax - d`xide
dyrna - "dpeaz" odl
oze` miiw eli`k ,zeevnd
d`xie dad` iciÎlr

.zeiybxe zeielbìò øúéå§¤¤©
éøö ,ïkììk òãéì C ¥¨¦¥©§¨

,íéðBðéaì äãBáòa ìBãb̈©£¨©¥¦
ãé ïéà íà íbLoi` - ¤©¦¥©

,gekBúðéa çeøå BìëN¦§§©¦¨
úâOî,jk icil cr - ©¤¤
lkeiy'ä úáäà ãéìBäì§¦©£©

äéäiL ,Baì úelbúäa§¦§©¦¤¦§¤
Là étLøk øòBa Baì¦¥§¦§¥¥
ä÷éLçå äöéôça õôçå§¨¥©£¦¨©£¦¨

ála úLbøî ä÷eLúe- §¨ª§¤¤©¥
dad`d z` yibxi aldy

,dweyzde,Ba ä÷áãì- §¨§¨
jixv ok` jk .d"awda

aldy ,zeidlyibxi
eli`e .d"awdl dad`a

:`l` ,jk xacd oi` - elv`äáäàä ÷øzxvepd - ©¨©£¨
,ezeppeazdn,Baì úBîeìòúå Bçîa úøzñî,jkl daiqd - §ª¤¤§Ÿ§©£¦

xqgy iptn dpi` ,ala zelbzda elv` d`a dad`d oi`y
daiqd ,ddbda xne` owfd epaxy itk ,`l` ,ezeppeazda edyn

:eznyp yxeya dielz jklúBéä éðtî ,àéä äæì äaqäå)*§©¦¨¨¤¦¦§¥¡
íìòäå øeaò úðéçaî BlL äîLð-çeø-Lôðå BlL ïéçnä©Ÿ¦¤§¤¤©§¨¨¤¦§¦©¦§¤§¥
-éòãBéì òeãik ,úelbúäå äãéì úðéçaî àìå ,äðeázä CBz©§¨§Ÿ¦§¦©¥¨§¦§©©¨©§§¥

:(ïç"zecn"d ly ozeedzd xcqa .dlawd zxez irceil - ¥
,d"awd zelcb ezpad iciÎlr :lynl - mc`a "lky"dn
xak zecndy yi - d"awdl dad`d zcn ekeza "zclep"
."lky"a oiicr ze`vnp zecndy yie ,ala zelbzne "zeclep"
- oaend xacl dihp cala lkya zniiw dzr zrl ,xnelk
opyi ,zexitqa ,dlrnl mb jk .d`xi ly e` dad` ly dnbna
zexzqen oiicr ody zecn opyie ,zelbzda xak ody zecn
opyi - dlrnly zecndn ze`a zenypdy xg`ne ,"dpia"a
mpyi ,dxeabd zcnn ody zenype ,cqgd zcnn ody zenyp

xaky itk zecna oyxeyy zenyp :mipte` ipy dfa mbelbzd
dielb dad` mala xevil ,el` zenyp ilra mileki okle -
mlrda oiicr ody itk zecna oyxeyy zenype ;d"awdl
dad` mala xevil mileki mpi` el` zenyp ilra - "dpia"a
xacdy enk - mlrda zx`yp `id `l` ,d"awdl dielb
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íéøîà éèå÷éì
äæå æè ÷øôø÷éòä íéðåðéáì 'ä úãåáòá ìåãâ ììë

òáèä ìò èåìùìå ìåùîì àåä
éìàîùä ììçáùúéäìàä ùôðì øéàîä 'ä øåà é"ò

úìåãâá åçåîá ïðåáúîùë áìä ìò èåìùì åçåîáù
ä"á ñ"àåçåîá 'ä úàøéå úòã çåø åúðéáî ãéìåäì

øåñéà åìéôàå ïðáøãå àúééøåàã òøî øåñ úåéäììù ì÷
ä÷éùçá éðîéä ììçá åáìá 'ä úáäàå å"ç íäéøáã

úåöîä íåé÷á åá ä÷áãì äöéôçåïðáøãå àúééøåàã
ìåãâ ììë òãéì êéøö ïë ìò øúéå .ïìåë ãâðëù ú"úå

íéðåðéáì äãåáòáåúðéá çåøå åìëù ãé ïéà íà íâù
øòåá åáì äéäéù åáì 'åìâúäá 'ä úáäà ãéìåäì úâùî
úùâøåî ä÷åùúå ä÷éùçå äöéôçá õôçå ùà éôùøë

åçåîá úøúåñî äáäàä ÷ø åá ä÷áãì áìáúåîåìòúå
*åáìïéáî áìäù åðééäã
çåøáåçåîáù 'ðéáå äîëç

àìåëã ä"á ñ"à úìåãâ
ùîî áéùç àìë äéî÷
'áúé åì äúàé ïë ìò øùà
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ääâä
úåéä éðôî àéä äæì äáéñäå)
øåáéò 'éçáî åìù ð"øðå åìù ïéçåîä
äãéì 'éçáî àìå äðåáúä êåú íìòäå

:(ç"éì òåãéë úåìâúäå

dl`k mpyiy ,oaen ixd miptÎlkÎlr .mznyp yxeya
,mala zxzqene mgena mlrda `id mzad`yáläL eðéäc§©§¤©¥

BçîaL äðéáe äîëç çeøa ïéáîaldy ,zeidl mpn` jixv - ¥¦§©¨§¨¦¨¤§Ÿ
`ed avnd elv`y `l` ;dad` ly zelrtzda xcgeie yibxi

eala mby ,"oian ald"y
cala dpadd zhlwp

a-Ceøa óBñ-ïéà úlãb§ª©¥¨
àìk dén÷ àlëc ,àeä§ª¨©¥§¨

,Lnî áéLçitlk - ¨¦©¨
- lkd aygp d"awd

.ynn melklïk ìò øLà£¤©¥
Cøaúé Bì äúàé̈£¨¦§¨¥
ìk Lôð åéìà äìëzL¤¦§¤¥¨¤¤¨
ììkäìe ÷ácì éç©¦¨¥§¦¨¥

å ;BøBàaBçeøå BLôð íâ1 §§©©§§
äúàé Ck Baø÷a øLà£¤§¦§¨¨£¨

ïäì,odl ie`x -úBéäì ¨¤¦§
åéìà úBìk,d"awdl - ¨¥¨

,äöéôçå ä÷éLça©£¦¨©£¦¨
àeä ,ï÷zøpî úàöì̈¥¦©§§¨

,óebäenk `ed sebd - ©
z` ekeza wifgnd wizxp

,dnypd,Ba ä÷áãì- §¨§¨
ytpd lry ,oian `ed jk
d"awdl dweyza zeidl

,"ytpd zelk"l cr÷ø©
äpä úBiç ïçøk-ìòaL¤§©¨§¨¨¥¨
Ba úBøeøöe óebä CBúa§©§

;úBiç úBðîìàkoi`y - §©§¨©
iptn ,`ypidl xzid odl
,oze` eafry odilray
mvra ,xnelk .oiicr miig

z`vl zevxl dti`yd da didzy dnypl ie`xd on did
dlv` didz seba zex`yidde ,d"awd mr cg`zdl ick sebdn

;ietk xack,ììk déa àñéôz ïBäìéc äáLçî úéìå- §¥©£¨¨¦§§¦¨¥§¨
biydl dleki dpi` (seba ozeida) mgexe mytp ly daygnd

,d"awd z`øLàk íà-ék,ozaygn -úLaìúîe àñéôz ¦¦©£¤§¦¨¦§©¤¤
,äéúBöîáe äøBza`ed ,zeevn miiwne dxez cnel icediyk - ©¨§¦§¤¨

mr cg` xac ody ,d"awd ly eznkge epevx z` biyne "qtez"
.envr d"awd;ìéòì økæpä Cìnä úà ÷açîä ìLîks` - ¦§©©§©¥¤©¤¤©¦§¨§¥

ly dlrpd zeaiyga hrnn df oi` ,eiyeala yeal jlndy
zeyaeln zeevnde dxezdy s` :eppipra mb jk ;jlnd weaig
,d"awd ly eznkge epevx meyn jka yi j` ,miinyb mipipra
,xen`d lk z` .lekiak envr d"awda "qtez" eli`k df ixd
ea xvei dfe - ala ef dpad zhlwp gendne ,egena oian `ed

:dhlgdd z`,úàæì éàå,okle -ïäì äúàéeytpl ie`x - §¦§Ÿ¨£¨¨¤

,egexleB÷açì,d"awd z` -,ãàîe Lôðå áì ìëa- §©§§¨¥§¤¤§Ÿ
."jc`n lkae jytp lkae jaal lka" ly zepigad zylya
,äáLçîáe øeaãáe äNòîa úBöî â"éøzä íei÷ eðéäc§©§¦©©§©¦§§©£¤§¦§©£¨¨

àéäL,"daygnae" -äøBzä úòéãéå úâOädpadd z` - ¤¦©¨©¦¦©©¨
yeala milawn dxeza

,daygnd.ìéòì økæpk©¦§¨§¥
,mincewd miwxta -
dxez cenil iciÎlry
"migwel" zeevn meiwe
.envr d"awd z` ,lekiak
zeppeazddny ,ixd
,d"awd zlecba
ytpd lr dritynd
d"awda waczdl zevxl
jkl ribdl xyt`Îi`ye -
zeevn meiw iciÎlr `l`
zxvep - dxez cenile
waczdl dhlgdd elv`
meiw iciÎlr d"awda

.zeevnde dxezd,äpä¦¥
äæ ïéðòa ÷éîònLk§¤©£¦§¦§¨¤
Baì úBðeáz úBîeìòúa§©£§¦

,ïéåL Baìå åéôe ,Bçîe- Ÿ¦§¦¨¦
,eala zxvepd dhlgdd
`elna ,iehia icil d`a

,xeaica ,dnverdíi÷nL¤§©¥
øLà éôk åéôa ïkøîâð ¥§¦§¦£¤¦§©

,hlged -Baì úðeáúa¦§©¦
úBéäì eðéäc ,BçîeŸ§©§¦§
äbäéå Böôç 'ä úøBúa§©¤§§¤§¤
,åéôa äìéìå íîBé dä¨¨©§¨§¦
íéøáà øàLe íéãiä ïëå§¥©¨©¦§¨¥¨¦

Bçîe Baì úðeáúa øîâpM äî éôk úBönä íéîi÷î,dpd - §©§¦©¦§§¦©¤¦§©¦§©¦Ÿ
,ef dhlgd rvan `edykBæ äðeáz éøä,xnelk -dad`d £¥§¨

d d`xidezeilky- d`xie dad` mya o`xewl xyt`Îi`y ,
,"dpeaz" m`ÎikäøBzä úáLçîe øeac äNòîa úLaìúî¦§©¤¤§©£¤¦©£¤¤©¨

úeiçå ïéçî úðéça íäì úBéäì ,äéúBöîe"dpeaz"dy - ¦§¤¨¦§¨¤§¦©Ÿ¦§©
,zeige oigenk mdl ynyz,àìéòì àçøôì ïéôãâåmiitpk - §©§¦§¨§¨§¥¨

"xdef"a xn`p jk ixdy ,dlrnl oda gextl ,zeevnle dxezl2,
yila dxez - "`lirl `gxt `l enigxe eligc `la `ziixe`"

od d`xide dad`dy ixd ;dlrnl dler dpi` ,dad`e d`xi
zbviin "dpeaz"d oi`y s` ,zeevnle dxezl "miitpk" enk

,zeizin` zeiaal d`xie dad`íäa ÷ñò elàkdxeza - §¦¨©¨¤
,zeevnaeeîéçøe eìéçãa,dad`e d`xia -øLà Lnî ¦§¦§¦©¨£¤

Baìa úLbøî ä÷eLúe ä÷éLçå äöéôça] Baì úelbúäa§¦§©¦©£¦¨©£¦¨§¨ª§¤¤§¦
,BaìaL Búáäà Là étLø éðtî ,'äì äàîvä BLôðå§©§©§¥¨©¦§¥¦§¥¥©£¨¤§¦
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íéøîà éèå÷éì
*åáìïéáî áìäù åðééäã
çåøáåçåîáù 'ðéáå äîëç

àìåëã ä"á ñ"à úìåãâ
ùîî áéùç àìë äéî÷
'áúé åì äúàé ïë ìò øùà
éç ìë ùôð åéìà äìëúù

åáø÷á øùà åçåøå åùôð íâå .åøåàá ììëäìå ÷áãéì
ïäì äúàé êëäöéôçå ä÷éùçá åéìà úåìë úåéäì

úåéç ë"òáù ÷ø åá ä÷áãì óåâä àåä ï÷úøðî úàöì
äðäúéìå úåéç úåðîìàë åá úåøåøöå óåâä êåúá

øùàë íà éë ììë äéá àñéôú ïåäìéã äáùçîàñéôú
êìîä úà ÷áçîä ìùîë 'éúåöîáå äøåúá úùáìúîå

å÷áçì ïäì äúàé úàæì éàå .ì"ðäãàîå ùôðå áì ìëá
äáùçîáå øåáãáå äùòîá úåöî â"éøúä íåé÷ åðééäã

úòéãéå úâùä àéäù÷éîòîùë äðä ì"ðë äøåúä
ïéåù åáìå åéôå åçåîå åáì úåðåáú úåîåìòúá äæ ïéðòá

íéé÷îùåçåîå åáì úðåáúá øîâð øùà éôë åéôá ïë
íîåé äá äâäéå åöôç 'ä úøåúá úåéäì åðééäãäìéìå

äî éôë úåöîä íéîéé÷î íéøáà øàùå íéãéä ïëå åéôá
éøä åçåîå åáì úðåáúá øîâðùúùáìúî åæ äðåáú

íäì úåéäì äéúåöîå äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá
úåéçå ïéçåî 'éçáíäá ÷ñò åìàë àìéòì àçøôì ïéôãâå

äöéôçá] åáì úåìâúäá øùà ùîî åîéçøå åìéçãá
ä÷éùçå'äì äàîöä åùôðå åáìá úùâøåî ä÷åùúå
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יו"ד. תיקון זהר תיקוני
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,[ìéòì økæpkeid d`xide dad`dyk oekp did xen`d lk - ©¦§¨§¥
zelrdl "miitpk"le zeigl zeyrp od eid okle ,ala zelbzda
mby ,ycgn owfd epaxe ;dlrnl zeevnde dxezd z` oda
,ala zybxen `id oi`y s` ,ef dpeaz :jk xacd ocicÎoecipa

"zeig"l ziyrp `id mb
dxezl "miitpk"le
?dnl jk lke .zeevnle
Bæ äðeáúe ìéàBä¦§¨
Baì úBîeìòúå BçîaL¤§Ÿ§©£¦
÷ñòì ezàéánä àéä¦©§¦©©£Ÿ

,íäa,zeevnae dxeza - ¨¤
ïðBaúî äéäL éìeìå§¥¤¨¨¦§¥
äéä àì Bæ äðeáúa¦§¨Ÿ¨¨

àlà ,ììk íäa ÷ñBòweqr did -ãáì Bôeb éëøöaitk - ¥¨¤§¨¤¨§¨§¥§©
`id "dpeaz"de ,`ed eikxva wqrzdl mc`d ly illkd erah
wqrzdl onewnae ,eteb ikxva wqrzdln eze` zwzpny ef
"zeig"d - "dpeaz"d ziyrp okl .zeevne dxez ipipra
.ef "dpeaz" d`iad oneiw z`y .zeevnle dxezl "miitpk"de

,Bòáèa Bãenìa ãéîúî àeä íà íâå]did dxe`kle - §©¦©§¦§¦§¦§
,"dpeaz"d ila mb dxez cnelBôeb úà áäBà ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¥¤

.[Bòáèa øúBédid jkn d`vezke ,dxezd cenil z` xy`n - ¥§¦§

dad`d .etebl beprz mi`iand mixg` mipipra wqrzn
" ,eppipra - d"awdl,eilr drityn - "eal zenelrze egena

.ziptebd zirahd ezad` lr ely dcnzdd rah z` xiabdl
ik m` .ely zeevnde dxezd ly "zeig"d `id ef dad` okle
iny ,xaec mcewd wxta
cinzn `ed erahay
`l" :`xwp ,ecenila
wewf `ed oi` ik ,"ecar
,llk "dcear"l jk myl
mixne` ,`eti` cvik

wxtadfxaecn ea)
y df zece`caeritk

wqer s`e .yexcd
jixv ,ecenila cinzn eraha `edy in mby ("dnz dcear"a
epi`y ina xaec mcewd wxta ,`l` ?ezcear myl "dpeaz"l
lr xabzn ely dcnzdd rahy dne ,llk dad`d z` xxern

d dad`dn df ixd - eteb zad` ly rahdzxzeqn,cala
o`k oi`y ixd ,ezcear llba ea z`vnp `id oi`ymeydcear

zad` lr ely dcnzdd rah zexabzdy eppipra eli`e .llk
iciÎlr ea zxxerznd dad` - "dpeaz"dn d`vezk d`a eteb
."dnz dcear" elit`e ,"dcear" `xwp xacd ixd - zeppeazd
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íéøîà éèå÷éì
äðåáúå ìéàåä [ì"ðë åáìáù åúáäà ùà éôùø éðôî
íäá ÷åñòì åúàéáîä àéä åáì úåîåìòúå åçåîáù åæ

äéä àì åæ äðåáúá ïðåáúî äéäù éìåìåììë íäá ÷ñåò
åãåîìá ãéîúî àåä íà íâå] ãáì åôåâ éëøöá àìà

úà áäåà ë"ôòà åòáèá[åòáèá øúåé åôåâ

1

2

3

4

5

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc migqt(iyily meil)

.øòáì áéiç ,÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa§¨¤¥¨§©¥©¨§©¥
zifk oi` m`y] `tiqd z` cinrd l`enyy jkn :`xnbd zwiicn
mewna wvady ote`a wx [xral aiig epi` cg` mewna wva
aiig zifk wva yi m`y epipy dpynd zligzae ,wfgl ieyrd

,xralììkî`yixa epipyy dny rnyn ±úéfëc,xral aiig ¦§¨§©©¦
y epiid.øòáì áéiç ,÷fçì éeNòä íB÷îa eléôà£¦§¨¤¨§©¥©¨§©¥

ieyr epi`y mewna zifkn zegta zepeyld izy ewlgpy `vnp
xeht oey`xd oeyld itly ,wfgl ieyrd mewna zifka oke ,wfgl

.xral aiig ipyd oeyld itle ,xraln
:zepeyld izyl zeziixan di`x d`ian `xnbdàéðzepipy - ©§¨

zg` `ziixaa,àn÷ àðLéìkeàéðzzxg` `ziixaaàðLéìk §¦§¨©¨©§¨§¦§¨
.àøúa©§¨

äáéøò é÷ãéñaL ÷öa ,àn÷ àðLéìk àéðzz` mzeqd wva ± ©§¨§¦§¨©¨¨¥¤§¦§¥£¥¨
`ed m` ,daixray miwcqdõöBç Bðéà ,÷fçì éeNòä íB÷îa§¨¤¨§©¥¥¥

ieyrd mewna wva da dide daixrd z`nhp m`e ,dliaha
minl dpia uveg epi`e daixrl lha `ed ixd ,wfgl

,dxdhl dliahnykøáBò Bðéàå.gqta ung meyn eilråm` §¥¥§
wvad,÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa`ed ixdõöBçzliaha §¨¤¥¨§©¥¥

,d`nehn dxdhl daixrdøáBòå.gqta ung meyn eilräna §¥©¤
íéøeîà íéøácdliaha uveg wfgl ieyr oi`y mewna wvay §¨¦£¦

`weec ,ung meyn eilr xaere,úéfkî úBçôa ìáà ,úéfëa§©©¦£¨§¨¦©©¦
eléôàwvad m`Bðéàå õöBç Bðéà ,÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa £¦§¨¤¥¨§©¥¥¥§¥
.øáBòieyr epi`y mewnay ,dpey`xd oeylk `ziixaa x`eane ¥

zifkn zegt ea yi m`e xral jixv zifk ea yi m` ,wfgl
jixv epi` zifk ea yi m` elit` ,wfgl ieyry mewnae ,lha

.xral
àéðúåzxg` `ziixaa epipye ±é÷ãéñaL ÷öa ,àøúa àðLéìk §©§¨§¦§¨©§¨¨¥¤§¦§¥

,äáéøò`ed m`,÷fçì éeNòä íB÷îa £¥¨§¨¤¨§©¥
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שלישי זמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc migqt(oey`x meil)

.xeqi`l sxhvn xzid xifp ixeqi`ay aezkd eprinyde ,zifk yi
óà ,øîà éøéòæeaeøéè÷z ìa øBàNiab lr xe`y zxhwd xeqi`a ± §¦¦¨©©§©©§¦

xe`y zif ivgk xihwd m` okle ,xeqi`l sxhvn xzid ,gafnd
aiig ,xkip cg` lk `l` miaxern mpi`e ,enr dvn zif ivgke

.ef dxhwd lr zewln
ixd :ixirf ixac lr dywn `xnbdïàîkixirf xn` in zrck ± §©

mxn` i`ce ,eixac z`kzrcLéøãc ,øæòéìà éaøz`f yxecy - §©¦¡¦¤¤§¨¦
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היום יום . . . צד

ה'תש"גיט טבתיום ראשון

חומש: שמות, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: פרק יב. והבינוני . . . 32 כל ימיו.

ביי חסידי חב"ד איז מקובל מדור דור, דעם אלטען רבי'ס א תקנה, אז אלע טָאג 
זָאל מען לערנען א פרשה חומש מיט פירש"י פון דער ווָאך סדרה. אזוי הָאבען זיך 

אויך נוהג געווען די רביים נשיאי חסידי חב"ד.

ׁש  ה ֻחּמָ ָרׁשָ ל יֹום ִיְלְמדּו ּפָ ּכָ ֵקן, ׁשֶ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָנתֹו ׁשֶ ּקָ ֶלת ִמּדֹור ּדֹור ּתַ "ד ְמֻקּבֶ ֵאֶצל ֲחִסיֵדי ַחּבַ
"ד. יֵאי ֲחִסיֵדי ַחּבַ ם ָנֲהגּו ָהַאְדמֹו"ִרים ְנׂשִ ְך ּגַ בּוַע. ּכָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ "י ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ִעם ּפֵ

ה'תש"גכ טבתיום שני

חומש: שמות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך מהות . . . 32 ותענוגיו.

דער מיטעלער רבי הָאט געענטפרעט איינעם אויף א יחידות: אז איינער רעדט מיט 
דעם אנדערען בעניני עבודה און זיי לערנען צוזאמען, איז דָאס צוויי נפש האלקית 

אויף איין נפש הטבעית.

ה',  ֲעבֹוַדת  ִעְנְיֵני  ּבְ זּוָלתֹו  ִעם  ְמׂשֹוֵחַח  ֶאָחד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ 'יִחידּות':  ּבִ ְלֶאָחד  ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ְבִעית' ַאַחת. י 'ֶנֶפׁש ָהֱאלִֹקית' ֶנֶגד 'ֶנֶפׁש ַהּטִ ּתֵ ְולֹוְמִדים ַיַחד – ֲהֵרי ֶזה ׁשְ

ה'תש"גכא טבתיום שלישי

חומש: שמות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: רק מפני . . . יז התורה כנ"ל.

)כ"ק אדמו"ר שליט"א פגע בנושא דליים מלאים מים. ויאמר:( אז מ'באגעגענט 
וואסער זָאגט דער בעש"ט: אז מ'בַאגעגענט וואסער זָאל מען זָאגען, אז דער בעל שם 

זָאגט, ַאז דָאס איז א סימן ברכה.

ְמֵלִאים  ָלִיים  ּדְ א  נֹוׂשֵ ַגׁש  ּפָ ָמתֹו-ֵעֶדן[  ִנְשׁ ְמהֹוַרַיי"צ  ]=ַאְדמֹו"ר   ִליָט"א  ׁשְ ַאְדמֹו"ר  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  )ּכְ
ם  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ ׁשֶ ּיֹאְמרּו  ׁשֶ ַמִים  ים  ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ּכְ ם-טֹוב:  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ אֹוֵמר  ַמִים  ים  ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ּכְ ַוּיֹאַמר:(  ַמִים. 

ָרָכה. הּו ִסיָמן ּבְ ּזֶ אֹוֵמר ׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



צה היום יום . . . 

ה'תש"גכב טבתיום רביעי

חומש: שמות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ואעפ"כ . . . 34 תפלה כו'.

הכרזת אאמו"ר באחת ההתועדות: ָאט אזוי ווי הנחת תפילין בכל יום איז א מצוה 
דאורייתא אויף יעדען אידען, ָאהן א חילוק צי א גדול בתורה, צי א איש פשוט, אזוי 
איז א חוב גמור אויף יעדען אידען צו טרַאכטען יעדען טָאג א האלבע שעה וועגען 
דעם חנוך פון קינדער, און טָאן אלץ, ווָאס עס איז בכוחו צו טָאן און יתר מכפי כחו, 
זעהן פועל זיין ביי די קינדער, ַאז זיי זָאלען געהן אין דעם דרך ווָאס מען איז זיי 

מדריך.

ָכל  ּבְ ין  ִפּלִ ּתְ ֲהָנַחת  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ִדּיּוק  ּבְ ַהִהְתַוֲעדּויֹות:  ַאַחת  ּבְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַהְכָרַזת 
ְך  ּכָ ׁשּוט,  ּפָ ִאיׁש  אֹו  ּתֹוָרה,  ּבַ דֹול  ּגָ הּוא  ִאם  ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ִמּבְ ְיהּוִדי,  ל  ּכָ ַעל  אֹוַרְייָתא  ּדְ ִמְצָוה  ִהיא  יֹום 
ֹכחֹו  ּבְ ֶ ָעה אֹודֹות ִחּנּוְך ַהְיָלִדים, ְוַלֲעׂשֹות ַהּכֹל, ַמה ּשׁ ל יֹום ֲחִצי ׁשָ ל ְיהּוִדי ַלֲחׁשֹב ּכָ מּור ַעל ּכָ חֹוב ּגָ

ּה ַמְדִריִכים אֹוָתם. ּבָ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ְלכּו ּבַ ּיֵ ִפי ּכֹחֹו, ִלְדֹאג ִלְפֹעל ַעל ְיָלָדיו ׁשֶ ַלֲעׂשֹות, ְויֹוֵתר ִמּכְ

ה'תש"גכג טבתיום חמישי

חומש: שמות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: רק שלזה . . . עם אחיו.

ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש  י  "ּכִ יּוָבן":  ל  ְמׁשָ "ְוַהּנִ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ה"  ּפֶ ם  ׂשָ "ִמי  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ַמֲעָלה", ָצִריְך ִלְהיֹות "ְוֵכן ֵיׁש ַמֲעָלה".

ב ְוִלְפֹקַח  ִתיָחה[ ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּלֵ ְנעּול' ]=ָיִדית ַהּפְ ת ַהּמַ ּפַ ע. ָהֲאָנָחה ִהיא ַרק 'ּכַ ׁשַ ֲאָנחֹות ְלַבד לֹא ִנּוָ ּבַ
ר יּוַכל ִלְפֹעל ְוַלֲעׂשֹות  ֲאׁשֶ ר ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ִאיׁש ִאיׁש ּבַ ִחּבּוק ָיַדִים, ַרק ְלַסּדֵ ֶבת ּבְ ּלֹא ָלׁשֶ ֶאת ָהֵעיַנִים ׁשֶ

ַכְסּפֹו. ְנאּומֹו ְוֶזה ּבְ ְכָתבֹו ְוֶזה ּבִ ְצוֹות, ֶזה ּבִ ִמיַרת ַהּמִ ַצת ַהּתֹוָרה ּוׁשְ ַתֲעמּוָלה ְלִחּזּוק ַהּתֹוָרה ַהְרּבָ ּבְ

ה'תש"גכד טבתיום ששי

חומש: שמות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: יג. ובזה . . . החשך כנ"ל.

הסתלקות אדמו"ר הזקן בכפר פיענא במוצאי ש"ק פ' שמות תקע"ג. ומ"כ בעיר 
האדיץ.

אאזמו"ר שאל את הצ"צ: ווָאס הָאט דער זיידע געווָאלט מיט דרכי החסידות, און 
ווָאס הָאט ער געווָאלט מיט חסידות. ויענהו הצ"צ: דרכי החסידות איז, אז אלע חסידים 
זָאלען זיין ווי איין משפחה ע"פ התורה באהבה. חסידות איז חיות. אריינטרָאגען א 
חיות און באלייכטען אלץ, אויך דעם לא טוב, מען זָאל וויסען פון דעם אייגענעם רע 

ווי ער איז, אויף מתקן זיין עס.

בֹוד  מֹות תקע"ג. ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ת ׁשְ ָרׁשַ ת ֹקֶדׁש ּפָ ּבַ מֹוָצֵאי ׁשַ יֶעָנא ּבְ ְכַפר ּפְ ֵקן ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּלְ ִהְסּתַ
ִעיר הַאִדיץ. ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבָ

ָבא  ַהּסָ ל  ׁשֶ ַמְטָרתֹו  ָהְיָתה  ֶמה  ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֶאת  ַאל  ׁשָ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 

יום 
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יום 
חמישי

יום 
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היום יום . . . צו
 – ֵהן  ַהֲחִסידּות'  ְרֵכי  'ּדַ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֲעֵנהּו  ַוּיַ ֲחִסידּות?  ּבַ ַמְטָרתֹו  ָהְיָתה  ּוֶמה  ַהֲחִסידּות',  'ַדְרֵכי  ּבְ
ַחּיּות  ְלַהְכִניס  ַחּיּות,  ִהיא  'ֲחִסידּות'  ַאֲהָבה.  ּבְ ּתֹוָרה,  י  ּפִ ַעל  ַאַחת,  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ּכְ ִיְהיּו  ַהֲחִסיִדים  ל  ּכָ ׁשֶ

נֹו. ֵדי ְלַתּקְ הּוא, ּכְ מֹות ׁשֶ י ּכְ ירּו ֶאת ָהַרע ָהִאיׁשִ ּכִ ּיַ ם ֶאת ַה"ּלֹא־טֹוב", ׁשֶ ּוְלָהִאיר ֶאת ַהּכֹל, ּגַ

ה'תש"גכה טבתשבת
ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָבט, ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ׁשְ

ֵרׁש. ִאים ַיׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַהּבָ
חומש: שמות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: אך מאחר . . . כנגד כולן.

און  וגבולים,  מצרים  פון  ארויסגעהן  דער  איז  מצרים  יציאת  אאמו"ר:  משיחות 
חסידות איז אויף ארויסגעהן פון די מצרים און גבולים פון וועלט. עס איז פאראן א 
הפרש: יצי"מ איז א ענין פון שבירה און עזיבה, דערפאר איז מען אוועק פון מצרים. 
יצי"מ פון חסידות איז בירור און תקון, יציאה פון מצרים און גבולים פון וועלט ָאבער 
אין וועלט. ד. ה. זייענדיג אין וועלט באדארפען זיין אין א יציאה פון מיצר וגבול 
פון וועלט. ארָאּפנעהמען דעם מיצר וגבול און דערהערען דעם אמת, אז וועלט אליין 

איז באמת גוט, ווייל דָאס איז דָאך רצונו ית', איז דָאס דורך עבודה פון חסידות.

ֵדי  לֹות; ַוֲחִסידּות ִהיא ּכְ ָצִרים ּוִמְגּבָ "ּב[: ְיִציַאת ִמְצַרִים ִהיא ַהְיִציָאה ִמּמֵ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ל ָהעֹוָלם. לֹות ׁשֶ ְגּבָ ָצִרים ְוַהּמִ ְלֵצאת ֵמַהּמֵ

ְיִציַאת  ְצַרִים;  ִמּמִ ּגְֹרׁשּו  ָלֵכן  ַוֲעִזיָבה,  ִביָרה  ׁשְ ל  ׁשֶ ְתנּוָעה  ּבִ ִהיא  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ל:  ֶהְבּדֵ נֹו  ֶיׁשְ
לֹוַמר:  תֹוְך ָהעֹוָלם. ּכְ לֹות ָהעֹוָלם, ַאְך ּבְ ְצֵרי ּוִמְגּבְ רּור ְוִתּקּון – ְיִציָאה ִמּמֵ ל ֲחִסידּות ִהיא ּבֵ ִמְצַרִים ׁשֶ
בּול ְוִלְקלֹט  ַצר ְוַהּגְ ַצר ּוְגבּול ָהעֹוָלם. ְלָהִסיר ֶאת ַהּמֵ יִציָאה ִמּמֵ עֹוָלם, ֵיׁש ִלְהיֹות ּבִ ְצאּות ּבָ ִעם ַהִהּמָ
ְיֵדי  ַעל  ג[  ]ֻמּשָׂ ֶזה  ֲהֵרי  ֵרְך,  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  הּו  ּזֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ טֹוב,  ֱאֶמת  ּבֶ הּוא  ַעְצמֹו  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ָהֱאֶמת,  ֶאת 

ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות.

שבת 
קודש
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ה'תשפ"א  טבת י"ט ראשון יום בהקפה? לולב לקנות אפשר האם

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìL ícø÷ ìéàLnä ïëå§¥©©§¦ª§Ÿ¤
Ba òwáì øzî Bøáçå ,BaL äéðä úáBè éôì ìòî àeä ¯ Lc÷ä¤§¥¨©§¦©£¨¨¤©£¥ª¨§©¥©

.älçzëì§©§¦¨
לולב  ה"י)בהלכות  אותו(פ"ח נותנין  "ואין הרמב "ם: כתב 

הלולב) התורה ,(את מן לאחרים  מקנה  ואינו  קונה שהקטן לקטן 

חוזר". אינו  לו החזירו שאם  ונמצא

יוכל  לא  לקטן , הלולב  את יתן  שהגדול לאחר כלומר ,

בעצמו  בו  לצאת  כדי בחזרה  בו  ידי לזכות  יוצא אדם אין (שהרי

לו) השייך בלולב אלא מדאורייתא מקנהחובה "אינו שהקטן משום  ,

התורה". מן  לאחרים 

להקנות  יכול שהקטן אף כי מדבריו ,opaxcnומשמע 

בחזרה כשיקבלו מהתורה חובה  ידי בו לצאת  יוכל לא  הגדול 

תורה . לדין מועיל אינו מדרבנן  שקנין  משום מהקטן ,

לשלם מנת  על  המינים ארבעת  שהקונה  מכך  שלמדו  ויש 

מדין שהרי חובה, ידי  בהם  לצאת יוכל לא  החג, לאחר עליהם

נקנים שיהיו  תיקנו וחכמים בכסף  נקנים  מטלטלין תורה 

לא ועדיין המינים  ארבעת את  שהמושך ונמצא  במשיכה,

מהתורה המצוה  חובת ידי ייצא  ולא  מדרבנן רק  קנה  שילם ,

ס"ד) תרנח סי' יוסף ברכי ב, משיכה אפרים מחנה .(ראה

כאן הרמב "ם  לדברי בסתירה  עומדים  הדברים  לכאורה  אך

בו לבקע לשואל מותר לחברו, הקדש  של קרדום  שהמשאיל 

ויצא בקרדום  השימוש  זכות  את  קנה  כבר  המשיכה  משעת  כי

רק הוא  משיכה  ידי  על השואל של  קניינו והרי  לחולין .

ה"ח)מדרבנן פ"ב שכירות לדין(הל' מועיל מדרבנן  קנין  כן  ואם ,

לחולין ! הקדש  של  חפץ  להוציא  - תורה 

אברהם ' ה'דבר  סקט"ז)ומבאר א סי' :(ח"א,

לגבי חכמים  תקנת  בין  להבדיל אוmc`dיש  הקונה 

בנוגע  לתקנה  oipwdהמקנה , ote`l על מדובר לולב בהלכות  :

חכמים שתיקנו לאחר וגם הקנאה, בר  איננו תורה  שמדין קטן

כאן אך התורה , דין  על השלכה  לכך אין להקנות , שיוכל 

על  oipwמדובר  zlert(משיכה)גם מועילה  והיא  חכמים שתקנו 

הסוחרים מנהג  מחמת  שהתחדש  קנין אפילו שהרי תורה  לדין

מהתורה . תקף 

חובה ידי בו  ולצאת  במשיכה  לולב  לקנות ניתן  זה  ולפי 

החג. לאחר  ולשלם מהתורה 

ה'תשפ"א  טבת כ' שני יום לפסח  קודם התמיד קרבן

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰¯ çñtä úèéçL§¦©©¤©
BúBà ïéèçBL ïéàå .ìeñt ,úBöç íã÷ BèçL íàå ;úBöç øçà©©£§¦§¨Ÿ¤£¨§¥£¦

.íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçàî àlà¤¨¥©©¨¦¤¥¨©§©¦
בו שנאמר  דבר  "יאוחר בגמרא : אמרו  הדבר בטעם 

'בין אלא 'בערב ' בו נאמר  שלא  לדבר  הערבים' ו'בין 'בערב'

בלבד" א)הערבים ' נט, שיאוחר(פסחים הוא  "דין  כלומר , .

הפסח  את  'תזבח הערבים  ובין בערב  בו שנאמר  הפסח,

הערבים ' בין ישראל עדת  קהל כל אותו  'ושחטו בערב '

בין תעשה  השני  הכבש  'את  אלא  בו  נאמר  שלא  לתמיד 

.(רש"י)הערבים '"

בגלל  היא  פסח לקרבן  התמיד קרבן  שקדימת  מכך משמע 

ולהקדים הערבים'", ובין 'בערב  בו  שנאמר "דבר לאחר שיש 

אם אך  בלבד " הערבים  בין אלא  בערב  בו נאמר שלא  "דבר 

או בשניהם  נאמר  לשון היה 'בין תו  נאמר היה פסח בקרבן שגם (כלומר

ו'בין  'ערב', הכתובים שני נאמרים היו התמיד בקרבן שגם או בלבד' הערבים

לפסח.הערבים') קודם  היה  לא  התמיד אכן

תדיר – תדיר  ושאינו  "תדיר  הרי  התוספות : ושואלים 

הכתובים שלולא הגמרא  מדברי עולה  איך ואם ֿכן  קודם "

הערבים') ו'בין לתמיד?('בערב', קודם  היה  פסח

המיוחד  הלימוד  ללא  אבל  תדיר , התמיד אכן  ומשיבים :

שהפסח  לומר מקום היה  הערבים ' ו'בין 'בערב ' של מהכפל

השלם '. 'עליה משום  לתמיד קודם 

כלומר :

עליה  "וערך התמיד]מהפסוק  עליה[על והקטיר  העולה ,

השלמים " ה)חלבי  י, א)למדים (ויקרא לג, השלם(יומא "עליה -

את החותם  הקרבן הוא  שהתמיד  היינו כולם", הקרבנות כל 

מסתבר היה  ולכן  קרבן עוד אחריו  ואין  ביום  הקרבנות  עבודת

שהתמיד  כדי התמיד, לפני  יוקדם  פסח קרבן שגם  לומר 

סברא לשלול  וכדי במקדש . היום  קרבנות  עבודת  את  יחתום

התמיד  שהקרבת  הערביים ' ו'בין מ'בערב ' הלימוד  בא  זו

הפסח להקרבת  יאוחר)קודמת  ד"ה שם .(תוס'

ה'תשפ"א  טבת כ"א שלישי יום מלכות'? 'שלום משום התירו מה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰Bà Cìî äéä íàå§¦¨¨¤¤
ì Bcáòì øîàå ,äkìîïî ìëàé ¯ äìèå éãb èçLå ,åéìò èçL ©§¨§¨©§©§¦§Ÿ¨¨§¨©§¦§¨¤Ÿ©¦

.úeëìî íBìL íeMî ,ïBLàøä̈¦¦§©§
פסח  על  רק  להימנות  ואפשר  למנוייו , רק נאכל הפסח

כדי פסחים שני  על להימנות  ניתן לא  וכן ממנו. ולאכול  אחד 

אין שאוכל  ובשעה  ברירה ', 'אין כי שירצה  מהם איזה לאכול 

על  היתה  דעתו שחיטה שבשעת  למפרע שמתברר  אומרים 

השני על דעתו היתה ושמא  שאוכל  זה  וברש"י פסח  ב פח, (פסחים

.שם)

שני ושחט הפסח את  לו  לשחוט לעבדו שאמר  מלך אבל

ראשון ששחט הפסח  מן  יאכל טלה, ואחד  גדי אחד פסחים ,

חל  לא מינויו  השני ועל  מנוי הוא  עליו .(שם)כי 

ברירה ' 'אין  שלהלכה  אף  משנה ': ה 'כסף אין וכתב כן (ואם

עליו) מנוי שהמלך פסח מלכות 'כאן שלום  ש 'משום  הרמב "ם  סובר 
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על  יכעוס  כלל... יאכל שלא למלך נאמר  "אם כי הקילו

ברירה". דאין משום כלל יאכל דלא  שאמרו החכמים

טוב ' יום  ה 'תוספות  מ"ב)והעיר  פ"ח :(פסחים

הרי מלכות , שלום  משום  תורה של  איסור התירו  איך 

כדי פסחים  שני  על נמנים  ואין ברירה ', 'אין  תורה  של בדבר 

אלא השריפה "? לבית  יצאו  "אלא  שירצה  מהם  מאיזה  לאכול 

חומרת הוא ברירה' 'אין אומרים  תורה  של שבדבר זה  מכאן ,

ברירה')חכמים 'יש תורה מדין הקילו(כי מלכות ' 'שלום ומשום 

ברירה '. ש 'יש  ואמרו

חסד' א)וה'תורת אות מו סי' הדבר :(או"ח בביאור  הוסיף 

ספק כי ברירה ' 'אין  תורה של בדבר  הרמב "ם , לדעת

או ברירה ' 'יש  אם  חכמים שנחלקו וכיון  לחומרא , דאורייתא 

תורה של בדבר מחמירים  ברירה ', פ"ז 'אין מעשר הל' רמב"ם (ראה

הואה"א) דאורייתא  בספק  להחמיר החיוב הרמב "ם ולשיטת ,

מדרבנן  הי"ב)רק  פ"ט טו"מ -(הל' מדרבנן חומרא  שזו  וכיון .

מלכות . שלום משום  התירו  לשחוט לעבדו  שאמר  במלך 

ה'תשפ"א  טבת כ"ב רביעי יום כפורים  מחוסר על הפסח שחיטת

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰íéøetk éøqçî§ª§¥¦¦
...íäéìò ïéèçBL ¯ øNò äòaøàa íäéúBðaø÷ úàáä íBé ìçL¤¨£¨©¨§§¥¤§©§¨¨¨¨£¦£¥¤
ànL ¯ ïéc úéáì íäéúBðaø÷ eøñîiL ãò ,íäéìò ïéèçBL ïéàå§¥£¦£¥¤©¤¦§§¨§§¥¤§¥¦¤¨

.íúBà eáéø÷é àìå ,eòLôé¦§§§Ÿ©§¦¨
רב  ב)לדעת  צ, לטהרתו(פסחים שטבל  שרץ טמא  יום'), ('טבול

הפסח  את  עליו  שוחטים  בניסן, שמשו בי"ד העריב לא שעדיין (אף

קדשים) לאכול יכול טבל,ואינו לא  עדיין  אם  אבל בלילה . ויאכלו 

עליו שוחטים אין היום , לטבול שבידו  ה"א)אף ו 'מחוסר(לעיל .

לטהרתו)כפורים ' קרבן להביא שצריך זב עליו(כגון שוחטים  שטבל

לטהרתו. קרבן  הביא  לא  שעדיין אף  הפסח את 

הגמרא שוחטים(שם)ושואלת  שאין שרץ טמא  שונה מה  :

כפורים ' מ'מחוסר טבילה, מחוסר  שהוא משום עליו

הקרבן ? הקרבת  מעשה  מחוסר  הוא  שגם  אף  עליו ששוחטים 

לפני יטבול ולא  יפשע שמא חוששים שרץ  בטמא  ומשיבה :

את יקריב  שלא  חוששים  אין  כפורים ' ב 'מחוסר  ואילו הערב ,

כהנים של  דין  לבית  קרבנו את שמסר  מדובר  כי קרבנו

שיקריב . שיוודאו 

איגר הגר "ע מ"ה)ומקשה  פ"ח פסחים רעק"א :(תוספות

שימסרו עד עליהן שוחטין ש "אין כאן הרמב "ם דברי

בגמרא , לנאמר מתאימים  יפשעו ", שמא  דין לבית קרבנותיהן

אומרת זה על שהקשו  ולאחר ה 'הוה ֿאמינא ' היתה זו אך

עליו  שוחטים אין שרץ  שטמא  dxezdהגמרא on עליו גם (כי

לפסח  נדחה אלא ראשון פסח עושה שאינו - טמא..." יהיה כי איש "איש נאמר

שרץשני) שבטמא וכיון  יטבול. ולא יפשע  שמא  מחשש  ולא 

וכיון כפורים ' ב 'מחוסר גם  הדין  הוא  לכך, חוששים  לא 

עליו  שוחטים טומאתו טמא שהוקלשה שהוא שרץ לטמא דומה (ואינו

שני). לפסח ונדחה ש 'מחוסריגמור הרמב "ם הצריך  מדוע  כן, ואם

דין ? לבית  קרבנותיהן ימסרו כפורים '

משנה ' הי"ב)וה 'לחם  פ"א מחו"כ כתב :(הל'

ש 'מחוסר לומר מקום היה הגמרא  ממשמעות  אמנם

בהמשך  אבל יפשע , שמא  החשש  בו  נאמר  לא כפורים '

המקריבים בכהנים  אלא בו תלוי הדבר  שאין  מבואר הסוגיה 

כהנים של  דין  שבית  החזקה  על  וסומכים  הקרבן, את 

לבית נמסר  שהקרבן מובן  ומזה הקרבן, את  שיקריב מוודאים

הרמב "ם . וכדברי דין,

ה'תשפ"א  טבת כ"ג חמישי יום לנכרי  פסח קרבן אכילת איסור

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰ïî úéæk ìéëànä©©£¦§©¦¦
...äøæ äãBáòì ãnLîì ,éðL çñtî ïéa ïBLàø çñtî ïéa ,çñtä©¤©¥¦¤©¦¥¦¤©¥¦¦§ª¨©£¨¨¨

.ä÷Bì Bðéàå ;äNòú àìa øáBò äæ éøä£¥¤¥§Ÿ©£¤§¥¤
חינוך ' יד)ה'מנחת  שאיסור(מצוה כאן  הרמב"ם  מלשון  דייק

על  אלא עצמו  הנכרי על אינו לנכרי  הפסח בשר אכילת

הסמ"ג אך  אותו, המאכיל שנ"ד)היהודי שהאיסור(לאוין כתב

עצמו. הנכרי על הוא 

השלכות : כמה זו  למחלוקת  שיש  וכתב 

– המאכיל  הישראל על הוא שהאיסור  הרמב"ם  לדעת  א.

לדעת אך וקטן, שוטה  לנכרי  גם  מהפסח להאכיל  אסור 

וקטן ששוטה  כיון עצמו, הנכרי  על  הוא שהאיסור  הסמ "ג 

הפסח. מבשר  להאכילם אפשר איסורים  על  מצווים  אינם 

'המאכיל כתב  הרמב "ם  זהוzifkב. כי ונראה  הפסח ...' מן 

לגבי כי  המאכיל, הישראל על הוא  שהאיסור לשיטתו רק

מכ  פחותה  אכילה  אין  על ישראל הוא  האיסור  אם  אך זית ,

לבני שיעורים  ניתנו  'לא שהרי  בכלשהו, אפילו הוא  הרי הגוי

שהוא בכל אף  אסורים  הנכרים  על המוטלים  והאיסורים  נח '

ה"י) פ"ט מלכים .(הל'

הצל "ח א)אך עג, האיסור(פסחים הרמב "ם  לדעת  שגם  כתב 

כזית המאכיל שהישראל  שכתב  ומה  עצמו, הנכרי על הוא 

תתן לא  עוור 'לפני  לאיסור  כוונתו  עובר , לנכרי מהפסח

הצל"ח  מבאר ובזה  באיסור . הנכרי  את הכשיל  שהרי  מכשול',

לוקים אין כי זה , לאו על לוקים  שאין  הרמב"ם  של טעמו  את 

עוור '. 'לפני איסור על

הוא שהאיסור  הרמב"ם  כתב  מדוע  קשה : זה  לפירוש  אך

אפילו איסורים על מוזהר  עצמו הנכרי והרי בכזית , רק

כשמאכילו גם  אותו מכשיל שהיהודי  ונמצא  כאמור, בכלשהו,

מכזית ? פחות

לבאר : ויש 

לא שהנכרי  הוא  הפסח מבשר לאכול  לנכרי  האיסור  יסוד

משאר בשונה  ולכן לישראל, ומיוחד המיועד  מהקרבן יאכל

רק הוא  זה  איסור בכלשהו, אף  בהם  אסור  שהנכרי  איסורים

ידי בו לצאת יכול היה  שהישראל בשיעור  אוכל  כאשר

כזית  היינו  א'תרז)חובתו, ע' ח, חמד שדי .(ראה



צט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  טבת כ"ד שישי יום מצוות? על שכר יקבל קטן האם

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰‚È‚Á ˙ÂÎÏ‰¯ ïè÷å äèBL Løç¥¥¤§¨¨
úBøeîàä úBåöî ìkî ïéøeèt íä éøä ,áeiç éða íðéàL éðtî¦§¥¤¥¨§¥¦£¥¥§¦¦¨¦§¨£

.äøBza©¨
או לשכר  יזכו  מצוות  המקיימים  קטן  או  שוטה  האם 

זכאים ואינם  מצוה  זו  אין כך , על מצווים  ואינם  שמאחר 

לשכר ?

אם מהמצוות . וקטן  שוטה  של הפטור  בטעם  תלוי הדבר

מותר שבה  הדעת  מעלת  את  לו  שיש  למי  רק  שייכות  המצוות 

שייכות המצוות אין  דעת  בו שאין ומי הבהמה  מן  האדם 

אם ואולם שכר . יקבלו לא מצוות יעשו אם  אף  הרי  לגביו ,

שאין שמי אלא  ישראל מזרע שהוא  מי  לכל שייכות  המצוות 

אפשר אי למעשיו , אחריות  לו  ואין  דעת eilrבו zeevl
eaiigle ויקבל השם  רצון את  ממלא  הוא  אותן  יקיים  אם  הרי ,

שכר כך 1249)על עמ' ד, שיחות לקוטי לד, אהע"ז ב חיים מחנה .(ראה

הן הרי  חיוב , בני  שאינן "מפני הרמב"ם  מלשון  נראה וכן

משום שפטורים  הרי בתורה ", האמורות  מצוות  מכל  פטורים 

כלל  שאין  משום ולא  עליהן , יעברו  אם  לחייבם  אפשר  שאי

יקיימו זאת  בכל שאם נראה, זה ולפי ידם . על בקיומן טעם

לשכר . זכאים  הם הרי  מצוות ,

שיקבל  ראוי  בקטנותו , עבירות  שעשה  שגדול  מצאנו  וכן

כך על וכפרה  לתשובה  דבר  איזה ס"א)עליו שמג סי' או"ח ,(רמ"א

לכפרה , טעם  אין לאיסורים , כלל שייך אינו בקטנותו ואם 

שהתגייר קודם  שעשה עבירות  על  לכפר  צריך  אינו  שגר  כשם

כלל  מחויב  היה ולא  שם)מאחר  שיחות .(לקוטי

אדם לחייב  כדי  הנדרשת הדעת לגבי  גם  ללמוד יש  ומכאן 

שלמה' ה 'מנחת כתב 'לד)במצוות : סי -(ח"א בפיגור  שהלוקה 

שהקב "ה ויודע פעוטות  כמו  דעת  לו ויש  מבין שהוא  "כל

בר נחשב  הוא  הרי מצוותיו ", מקיימים  ואנחנו תורה  לנו  נתן 

עליהן. יעבור  אם ייענש  שלא  למרות  במצוות, להתחייב  דעת 

תליא , בהא הא  כי נראה  הרמב "ם מלשון  המבואר לפי אך

מלכתחילה . פטור  הוא  הרי עונשין, לענין חיוב בר אינו ואם 

נדרשת אלא  הבנה ביכולת  די  לא  במצוות  להתחייב  כדי שכן

dxigaeיכולת hetiyאחריות עליו  להטיל  אפשר  אי  עוד  וכל  ,

פטור הוא  הרי עט)למעשיו, עמ' הדעת משפטי .(ראה

ה'תשפ"א  טבת כ"ה קודש שבת בכור  ספק

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰áéña BëøkL øBëa§¤§¨§¦
...àöéå ,BúBçà åéìò äëøëpL Bà ...íçøa òâð àìå ,BàéöBäå§¦§Ÿ¨©¨¤¤¤¦§§¨¨¨£§¨¨

.øBëa ÷ôñ äæ éøä£¥¤§¥§
הרחם דרך  בלידה  העובר  ביציאת נקבעת בכור  קדושת 

רחם') בגמרא('פטר הוא  וספק  א). ע, העובר(חולין נגע  לא אם 

בסיב כרוך שהיה  כגון  הרחם , בדפנות  הצומח)ביציאתו  (ממין

אחותו " עליו "שנכרכה  עליו או ונכרכה תאומה הבכור עם (שנולדה

הרחם) דפנות לבין בינו כחציצהוחוצצת שנכרך  הדבר  נחשב  האם ,

בכור . ספק שהוא  הרמב "ם  ופסק  לרחם . העובר בין 

תמרים ' ה 'כפות  כי)והקשה  ד"ה תוס' לז, :(סוכה

חוצץ מינו  בשאינו  מין  הרמב "ם  הי"ב)לדעת  פ"ז לולב ,(הל'

יש מקום  ומה  חוצץ , – העובר  ממין שאינו  הסיב כך ואם 

בכורה ? קדושת  עליו חלה  בסיב  כרכו שאם לומר 

ומבאר :

מהווה אכן הסיב  – הרחם  בדפנות  לגעת צריך  העובר  אם 

הוולד  צריך האם  בגמרא , הספק גופא  שזה  אלא  חציצה ,

בית באוויר בהימצאותו  די  שמא  או  הרחם  בדפנות  לגעת 

בכור . קדושת להתקדש  כדי הרחם

אמר)והתוספות  ד"ה א ט, הקשו:(בכורות

חלה אם  אחותו  עליו  שנכרכה  בבכור  להסתפק  יש  מדוע

מאותו הם  ואחותו, הבכור העוברים , שני הרי קדושה , עליו

חוצץ ' אינו  במינו ו'מין שם)?מין לולב הל' (ראה

נזר ' ה 'אבני רסו)ומבאר  סי' הרמב"ן(יור"ד דברי פי על

פ"ג) :(בכורות

צריך  אין  כאשר  רק  כאוויר  ונחשב חוצץ  אינו  במינו מין

שמא הוא  אחותו עליו  שנכרכה  בבכור והספק ממש , נגיעה 

שהרי חוצץ  במינו מין  גם  ואזי הרחם , בדפנות  נגיעה צריך

ברחם . העובר  נגיעת  כאן אין 

יסיח דעתו מכל ענייני עצבות כמבואר בתניא קדישא ויעסוק בשמחה ובטוב לבב בהפצת היהדות בסביבתו, שזה יפעול זיכוך גם בכלי 
הנשמה שלו.

ממכתב י"ח טבת, תש"כ
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ה'תשפ"א  טבת י"ט ראשון יום

-dcearxtq
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חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
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

Â ÌÈO·k ÔB‚k ,ÁaÊnÏ Èe‡¯‰ ¯·cB‡ ,ÌÈ¯B˙ »»»»«ƒ¿≈«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô·‡ ÔB‚k ,˙Èa‰ ˜„·Ï Èe‡¯‰ ¯·c ÁaÊnÏ LÈc˜n‰««¿ƒ«ƒ¿≈«»»»»¿∆∆««ƒ¿∆∆
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ LÈc˜n‰ B‡ ,‰¯B˜Â¿»««¿ƒ»∆¿»∆¿»ƒ∆≈»¿ƒ

‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï2ıÓÁÂ ÔÈÏB‚¯z LÈc˜n‰ ÔB‚k , …»∆¿…»∆¿««¿ƒ«¿¿ƒ¿…∆
B‡ Ï·Ê ‰‡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 ÌÈ¯·c ÌÚ ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ Ïk»»¿≈∆∆««ƒƒ¿»ƒ∆¬ƒ»∆
Ì‡Â ,‰ÏÈÚÓÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÁaÊÓ ÈL„wÓƒ»¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

.ÏÚÓ - ÌlkÓ ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰∆¡»¿»∆¿»ƒÀ»»«

.‚,B¯·Á ‰p‰Óe ‰‰ B‡ B¯·Á ˙‡ ÏÈÎ‡‰Â ÏÎ‡»«¿∆¡ƒ∆¬≈∆¡»¿«∆¬≈
Ôlk - B˙È‰Â B¯·Á ˙ÏÈÎ‡ B‡ B¯·Á ˙È‰Â B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»«¬»«¬≈¬ƒ«¬≈«¬»»À»
‰È‰ Ïk‰ ÔÓ ‰OÚ Ì‡Â ,‰ÏÈÚÓÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ«¬»ƒ«…¬»»

.ÏÚÓ - ‰Ëe¯Ùaƒ¿»»«

.„‰a¯Ó ÔÓÊÏ ˙Ù¯ËˆÓ ‰ÏÈÚn‰4‰‰ ?„ˆÈk . «¿ƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿«¿À∆≈«∆¡»
ÌÏÚ‰a ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï ‰‰Â Lc˜‰‰ ÔÓ ÌBi‰«ƒ«∆¿≈¿∆¡»¿«««»»ƒ¿∆¿≈

„Á‡5.ÏÚÓe ‰Ëe¯ÙÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ 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»»…»«
Ú¯Bf‰ B‡ Lc˜‰ ‰„O L¯BÁ‰ ?„ˆÈk .Ì‚Ù elÙ‡¬ƒ««≈««≈¿≈∆¿≈«≈«

d˜·‡Ó ÏË .¯eËt - da7dÓ‚Ùe da ‰‰Â8.ÏÚÓ - »»»«≈¬»»¿∆¡»»¿»»»«
ÏÈÚBÓ dlL ˜·‡‰L ;ÏÚÓ - Lc˜‰ ‰„Oa Lc‰«»ƒ¿≈∆¿≈»«∆»»»∆»ƒ
L¯Á Ì‡ ÔÎÂ .‰„O‰ Ì‚Ùe ˜·‡· ‰‰ È¯‰Â ,‰„OÏ«»∆«¬≈∆¡»»»»»««»∆¿≈ƒ»«
,da Ô˙pL ·OÚÏ ˜·‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k Lc˜‰ ‰„O¿≈∆¿≈¿≈¿«¬»»»≈∆∆»«»

ÏÚÓ - ·OÚ‰ ÏËÂ9¯c‰ .Ïˆa B‡ Lc˜‰ ˙¯ÚÓa ¿»«»≈∆»««»ƒ¿»«∆¿≈¿≈
‡Ï - ‰‰pL Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰ ÏL C·BL 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 - ˙B¯Ù ‰OÚÂ ÔÏÈ‡ ,ÌÈ·OÚ ‰‡ÈˆB‰Â ‰„O»∆¿ƒ»¬»ƒƒ»¿»»≈¬ƒ
‡lÓ˙ Ck ¯Á‡Â Ô˜È¯ ¯Ba‰ ˙‡ LÈc˜n‰ Ï·‡ .Ô‰a»∆¬»««¿ƒ∆«≈»¿««»ƒ¿«≈
C·BL ,Ï·Ê ˙‡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 L¯t‰Â Ï·f‰ ÔÎÂ .14- ¬ƒ»∆¿≈«∆∆¿«∆∆∆«¬«∆¿≈
Ô‰a eOÚi ‰Óe .ÔÈÏÚBÓ ‡ÏÂ ÔÈ‰ ‡Ï15e¯ÎnÈ ? …∆¡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 ÂÈL¯LÂ Lc˜‰ ‰„OÏ CeÓq‰«»ƒ¿≈∆¿≈¿»»»¿ƒ¿

‰„O‰20LL „Ú Lc˜‰ ÏL ‰„O‰ ÔÈ·Ï BÈa Ì‡ : «»∆ƒ≈¿≈«»∆∆∆¿≈«≈
M‰ Ô˙B‡ È¯‰ - ‰n‡ ‰¯OÚ‰„O‰ CB˙aL ÔÈL¯ ∆¿≈«»¬≈»«»»ƒ∆¿«»∆

˜BÁ¯ ÔÏÈ‡‰ ‰È‰ ;ÏÚÓ ‡Ï Ô‰Ó ‰‰p‰Â ,ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ¿«∆¡∆≈∆…»«»»»ƒ»»
ÏL ÔÏÈ‡ .ÏÚÓ Ô‰a ‰‰p‰ - ‰¯OÚ LL ÏÚ ¯˙È»≈«≈∆¿≈«∆¡∆»∆»«ƒ»∆
CB˙a ÔÈ‡ˆBÈ ÂÈL¯LÂ 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 ÔÈL¯M‰«»»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,
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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

.ÊÛBÚ‰ B˙B‡ ‰aL ,Lc˜‰ ÏL ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL Ô≈̃∆¿…»ƒ»∆∆¿≈∆»»»
ÌÈˆÚÓ22ÌÚ Ôw‰ Ïk - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·OÚÂ ≈≈ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆»«≈ƒ
ÌÈˆÈa‰23ÔÈ‡ Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯v‰ ÌÈÁB¯Ù‡‰ 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 ÌÈ¯aÊb26Lc˜‰ 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 ‰i·pa ‡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‡ - Bc·Ú LÈc˜n‰32,B¯ÚOa ‡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

.‡ÈÔÚ¯Ê ˙ÚLa Ô˙B‡ ‰„Bt - Lc˜‰ ˙B¯t Ú¯Bf‰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 ÔÈ·iÁÂ¿«»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"

.·ÈÌÈ¯ÓL36ÔBL‡¯ :ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL Lc˜‰ ÏL ¿»ƒ∆∆¿≈∆»«¬≈∆«ƒƒ
ÈLÈÏLe ÈLÂ37‡Ï ‰‰p‰Â ,Ba ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ¿≈ƒ¿ƒƒ»≈»¿«∆¡∆…

ÏÚÓ38ÈL„˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯zÓ - ÈÚÈ·¯ ; »«¿ƒƒÀ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿≈
- CÏÈ‡Â ÈÚÈ·¯Ó 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˙ˆÈ··e¿≈»»ƒ¿ƒ¬«ƒ¿≈«¬ƒ»

d·ÏÁ·e40˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯Bz LÈc˜‰ .41ÔÈÏÚBÓ - «¬»»ƒ¿ƒƒ¿∆∆««ƒ¬ƒ
.e¯‡aL BÓk ,Ô˙ˆÈ··e 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
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גמר  עם עין כהרף הכהונה בגדי את לפשוט לכהנים להם
בשעה  עליהם, מתנים ולפיכך מהם ונהנים עבודתם

בהם. כשיהנו ימעלו שלא אותם, שמקדישים

.ÂËÌÈ·ÎBk 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 :˙Ba¯wa ¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÚÓ Ô‰a»∆¿ƒ»ƒ«»∆∆¡««»¿»«≈∆
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰a ˙B‰Ï ¯eÒ‡ Ï·‡ ,Ï‡¯OÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¬»»≈»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ

לגבוה.44) הקדישם שהגוי

.ÊËÏB˜45‰‡¯Óe46ÁÈ¯Â47ÔÈ‰ ‡Ï - Lc˜‰ ÏL «¿∆¿≈«∆∆¿≈…∆¡ƒ
˙¯Ëwa ÁÈ¯‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰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

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

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
קדשים 1) קדשי נפגם, שאינו או שנפגם בדבר הנהנה יבאר

נפגם. שלא אע"פ מצמרו שתלש

.‡ÌÈ¯·c LÈ2ÔB‚k ,eÓ‚tÈ ‡ÏÂ Ô‰a ‰‰ Ì„‡‰L ≈¿»ƒ∆»»»∆¡∆»∆¿…ƒ»¿¿
,eÓ‚tiL ÌÈ¯·c LÈÂ ,¯B‰Ë ·‰Ê ÈÏÎa LnzLn‰«ƒ¿«≈ƒ¿≈»»»¿≈¿»ƒ∆ƒ»¿
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÊ¯·e ˙LÁe ÛÒÎ ÈÏÎe ÌÈ„‚a ÔB‚k¿¿»ƒ¿≈∆∆¿∆«¿∆¿«≈»∆
¯aÁÓ BÈ‡L Lc˜‰‰ ÔÓ ‰Ëe¯t ‰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 L·lL ÔB‚k ,ÌbÙpL∆ƒ¿»¿∆»«ƒ¿≈∆¿≈»«¿À¿…

ÌbÙiL „Ú ÏÚÓ ‡Ï3B˙B‡a ‰Ëe¯t ‰ÂLa Lc˜‰a …»««∆ƒ¿…«∆¿≈¿»∆¿»¿
BÓˆÚ ¯·„4‰‰ÈÂ ÌbÙÈÂ ,˙B‰Ï Ôek˙ÈÂ ,Ba ‰‰pL »»«¿∆∆¡»¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ¿…¿≈»∆

˙Á‡k5,‰Ëe¯t ÈˆÁÎa Ì‚Ùe ‰Ëe¯t ÈˆÁÎa ‰‰ . ¿««∆¡»¿«¬ƒ¿»»«¿«¬ƒ¿»
¯·„a ‰Ëe¯t ‰ÂLa Ì‚Ùe ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰pL B‡∆∆¡»¿»∆¿»»«¿»∆¿»¿»»

t ‡ÏÂ Ì‚tL ‰na ‰‰ ‡ÏÂ ¯Á‡‰‰pL ‰na Ì‚ «≈¿…∆¡»«∆∆»«¿…»««∆∆∆¡»
ÌbÙÈÂ ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰‰iL „Ú ,ÏÚÓ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -¬≈∆…»««∆≈»∆¿»∆¿»¿ƒ¿…
È¯‰ ?„ˆÈk .BÓˆÚ ¯·ca ‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰È‰ d˙B‡a¿»¬»»¿»∆¿»«»»«¿≈«¬≈
dL·Ïe B„‚·a d¯Ù˙e Lc˜‰ „‚aÓ ˙ÈÏËÓ ¯Èz‰L∆ƒƒ«¿ƒƒ∆∆∆¿≈¿»»¿ƒ¿¿≈»
d¯Èz‰L „‚aa „ÈÒÙ‰Â ,‰Ëe¯t ‰ÂLa da ‰‰Â¿∆¡»»¿»∆¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆∆ƒƒ»
- ÌeÏk ˙ÈÏËna „ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ ,‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰pnÓƒ∆»¿»∆¿»¿…ƒ¿ƒ««¿ƒ¿
Ì‚Ùe „Á‡ ¯·„a ‰‰pL ÈtÓ ,ÏÚÓ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…»«ƒ¿≈∆∆¡»¿»»∆»»«

e¯‡a ¯·Îe .¯Á‡ ¯·„a6- B¯·Á ‰p‰Óe ‰‰p‰L , ¿»»«≈¿»≈«¿∆«∆¡∆¿«∆¬≈
.‰a¯Ó ÔÓÊÏ elÙ‡Â ,Û¯ËˆÓƒ¿»≈«¬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 - Ô¯ÓvÓ LÏzL ÌÈÓÈÓz‰ »¿≈»»ƒ«¿ƒƒ∆»«ƒ«¿»≈»
È¯‰L ;Ì‚t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÚÓ ‰Ëe¯Ùa ‰‰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 ÏÚÓ9¯Á‡ Ô‰Ó LÏz .‰Ëe¯Ùa »««∆≈»∆¿ƒ¿…ƒ¿»»«≈∆««

‰˙ÓÏ Ì‚t ÔÈ‡L ,ÏÚÓ ‰‰pL ÔÂÈk - e˙nL10. ∆≈≈»∆∆¡»»«∆≈¿»¿≈»
e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ BÊ ‰ÏÈÚÓe11. ¿ƒ»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שם.7) מחירם.8)משנה יעלה צמר יותר יש שאם
וכסףֿמשנה.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˜‰13¯eËt ÂÈ¯Á‡ ‰‰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»«≈¿∆¡»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰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 B¯·Á ‡·e ,Ì‚Ùe ‰Ëe¯Ùa ‰‰Â Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈¿∆¡»ƒ¿»»«»¬≈»«
B˙e Ìc¯w‰ ÏË .eÏÚÓ Ìlk - Ì‚Ùe ‰‰Â Ba¿∆¡»»«À»»¬»««À¿…¿»
‰˙L .ÏÚÓ ‡Ï B¯·Á Ï·‡ ,ÏÚÓ ‡e‰ - B¯·ÁÏ«¬≈»«¬»¬≈…»«»»
‰˙LÂ B¯·Á ‡·e ,‰Ëe¯Ùa ‰‰Â ·‰Ê ÏL ÒBÎa¿∆»»¿∆¡»ƒ¿»»¬≈¿»»
ÏË .eÏÚÓ Ìlk - ‰‰Â ‰˙LÂ B¯·Á ‡·e ,‰‰Â¿∆¡»»¬≈¿»»¿∆¡»À»»¬»«
,ÏÚÓ ‡e‰ - B¯ÎÓ B‡ ‰zÓ B¯·ÁÏ B˙e ÒBk‰«¿»«¬≈«»»¿»»«
‰‰Â ¯BÓÁ‰ Èab ÏÚ ·Î¯ .ÏÚÓ ‡Ï B¯·ÁÂ«¬≈…»«»«««≈«¬¿∆¡»
‰‰Â ÂÈÏÚ ·Î¯Â B¯·Á ‡·e ,Ì‚Ùe ‰Ëe¯Ùaƒ¿»»«»¬≈¿»«»»¿∆¡»

Ì‚Ùe20Ìlk - Ì‚Ùe ‰‰Â ÂÈÏÚ ·Î¯Â B¯·Á ‡·e , »«»¬≈¿»«»»¿∆¡»»«À»
B‡ B¯ÎÓ B‡ ‰zÓ B¯·ÁÏ ¯BÓÁ‰ Ô˙ .eÏÚÓ»¬»««¬«¬≈«»»¿»

B¯ÈkO‰21ÔÎÂ .ÏÚÓ ‡Ï B¯·ÁÂ ,ÏÚÓ ‡e‰ - ƒ¿ƒ»««¬≈…»«¿≈
ÏÈ‡Ln‰22˙·BË ÈÙÏ ÏÚÓ ‡e‰ - Lc˜‰ ÏL Ìc¯˜ ««¿ƒ«¿…∆∆¿≈»«¿ƒ«

‰‡‰23‰lÁzÎÏ Ba Úw·Ï ¯zÓ B¯·ÁÂ ,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
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ולפיכך  שבמשנה, שרת כלי כמו הגוף בקדושת העוסקת
אינה  שהתוספתא ודעתו תשמיש", "כלי וכתב: רבינו שינה
את  ומפרש וכסףֿמשנה), 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

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 B¯·Á ‡·e ,LÏ˙Â B¯·Á ‡·e , ««»»¬≈¿»«»¬≈¿»«À»
eÏÚÓ28Ôlk - B¯·ÁÏ B¯·ÁÂ ,B¯·ÁÏ 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

B¯·ÁÂ ,B¯·ÁÏ d˙ Ì‡Â ;ÌÈÓc ˙M„˜ ‡È‰L∆ƒ¿À«»ƒ¿ƒ¿»»«¬≈«¬≈
.ÏÚÓ „·Ïa ÔBL‡¯‰ - B¯·ÁÏ«¬≈»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 e¯Ó‡31Lc˜‰ ÏL ‰¯B˜ B‡ Ô·‡ ÏËBp‰L , »¿¬»ƒ∆«≈∆∆»∆∆¿≈
¯aÊb‰ ‰ÊÏ d˙ Ì‡Â .eÏÚÓ Ì‰ÈL - B¯·ÁÏ d˙e¿»»«¬≈¿≈∆»¬¿ƒ¿»»»∆«ƒ¿»
.ÏÚÓ ‡Ï ¯aÊb‰Â ,ÏÚÓ ‡e‰ - B„È ˙Áz ‰˙È‰L∆»¿»««»»«¿«ƒ¿»…»«
ÏÚBÓa ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆≈≈«¿»ƒ¬ƒ∆»¿≈

ÔB„Êa32ËBp‰ .Lc˜‰ ÏlÁ˙ ‡Ï È¯‰L ,ÏL ‰Ëe¯t 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 B¯·ÁÂ ,ÏÚÓ ‡e‰ - B¯·ÁÏ«¬≈»««¬≈…»«∆≈≈
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

כסףֿמשנה). 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 - d¯aÁ ‡ÏÂ ‰¯˜zaL ÔBlÁ Èab ÏÚ««≈«∆«ƒ¿»¿…ƒ¿»…»««
‰È‰ BÊ ÔÈ‡L ,‰Ëe¯t ‰ÂLa ‰ÈzÁz ¯e„iL∆»«¿∆»¿»∆¿»∆≈¬»»

˙¯kp‰37. «ƒ∆∆

שם.35) והטעם,36)משנה תחתיה. דר שלא אףֿעלֿפי
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 ‰Ëe¯t »«¿»∆∆¿≈¿»»««»««ƒ
ÏÎa ıÁB¯ B˙BÈ‰a ‰‰ È¯‰L ,ÏÚÓ - ıÁ¯ ‡lL∆…»«»«∆¬≈∆¡»ƒ¿≈¿»
- ˙Bin‡ ÈÏÚaÓ „Á‡Ï d˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰ˆ¯iL ˙Ú≈∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿»»¿∆»ƒ«¬≈À»À

.BzÎ‡ÏÓ eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÚÓ»«««ƒ∆¬«ƒ…»¿«¿

שם.38) משנה

.ÈıÙÁ da ‰˜39ÌÈ·ÎBk „·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 כסףֿמשנה. (ראה המוכר מרשות
וצריך  זה. בכעין תורה דין לבטל מועילה חכמים תקנת אם

עיון).

.‡ÈÔ‰L ˙Úc ÏÚ ÂÈÎ¯ˆa 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 ‡È·n‰ ?„ˆÈk≈««≈ƒ«»«¬»ƒ¿ƒ«∆¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



dlirnקד zekld - dcear xtq - zah h"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯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 ‡È·n‰45,Lc˜‰‰ ÔÓ ‰„Bz ÌÁÏÂ ÌÈÎÒe «≈ƒ¿»¿»ƒ¿∆∆»ƒ«∆¿≈
˙˜È¯Ê 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 שהרי 45)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 ‰Óe¯z‰«¿»¿ƒ¿ƒ∆»¬ƒ¿≈»««¿ƒ»≈»»
˜¯ÊpL ‰Ó‰a‰ d˙B‡a B˜ÏÁ È¯‰L ,Ï˜BM‰ ÏÚÓÈƒ¿««≈∆¬≈∆¿¿»«¿≈»∆ƒ¿«

dÓc49. »»

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.

.‚ÈLÈ¯Ùn‰50ÂÈÎ¯ˆ ¯‡La B‡ÈˆB‰Â BÏ˜L51ÔÈa , ««¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿»¿»»≈
ÏÚÓ - B¯·Á ÔÈa ‡e‰52B¯·ÁÏ B˙ .53ÏÚ BÏ˜LÏ ≈¬≈»«¿»«¬≈¿»¿«

B„È54BÓˆÚ È„È ÏÚ BÏ˜Le CÏ‰ ,55‰Ó¯˙ ¯·k Ì‡ :56 »»«¿»«¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿¿»
Ï˜BM‰ ÏÚÓ - ‰Óe¯z‰57ÏÚ Ì¯Bz Ì¯Bz‰L ; «¿»»««≈∆«≈≈«

˙B·b‰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 - ‰Óe¯z ‰Ó¯˙ ‡Ï61ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe . …ƒ¿¿»¿»…»«¿»≈¬ƒ
‰kLl‰ È¯ÈLa62. ƒ¿»≈«ƒ¿»

יג.50) הלכה א פרק מעילה חולין.51)תוספתא צרכי
נתנו 52) שאם רבינו, כוונת מפרשים וכסףֿמשנה ראב"ד

מקור  מוסר והכסףֿמשנה 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

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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‰ ,ÔÈÁ¯B‡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‡ ‡È·iL ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï…»»¿ƒƒ∆»ƒ∆»ƒ«ƒ¿»««««ƒ
·laL ÌÈ¯·„e ,B¯Ó‡Ó ˙eÁÈÏL ‰OÚ È¯‰L ;ÏÚÓ»«∆¬≈»»¿ƒ«¬»¿»ƒ∆«≈
B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á ÁÈÏM‰ ‰È‰ elÙ‡Â .ÌÈ¯·c ÔÈ‡≈»¿»ƒ«¬ƒ»»«»ƒ«≈≈∆

˙eÁÈÏL Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔË˜6ÏÚa - B¯Ó‡Ók ‰OÚ Ì‡ , »»∆≈»∆¿ƒƒ»»¿«¬»««
ÏÚÓ ˙Èa‰7˙Èa‰ ÏÚa - B˙eÁÈÏL ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â , ««ƒ»«¿ƒ…»»¿ƒ««««ƒ

‰ÎÈ˙Á ‰ÎÈ˙Á ÔÈÁ¯B‡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 ÌÈÁ¯B‡‰ eÏË . ¿«ƒƒ«¿ƒ¿≈∆»¬»¿»¿ƒ»

‰OÚ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ÈtÓ ,eÏÚÓ ÔÈÁ¯B‡‰ Û‡ - LÏL»«»¿ƒ»¬ƒ¿≈∆»∆»≈∆»»
ÈÙÏ ,·iÁ B¯·Á ‡ˆÓ .BzÚcÓ ÛÈÒB‰Â B¯·Á ˙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
מפני 11) מעל, והשליח רצונו. שנעשה מפי מעל, הבית בעל

על  לא שזה בפירוש והדגיש ממש, עצמו דעת על שעשה
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קה dlirn zekld - dcear xtq - zah h"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עצמו, דעת על שעושה פירש לא אם אבל הבית, בעל דעת
ומה  ההוספה, על מקפיד אינו הבית שבעל שחשב  אפשר
בשם  (כסףֿמשנה יפחות שלא התכוון "חתיכה", שאמר

קורקוס). הר"י

.·ÈL„wÓ ˙BÎÈ˙Á‰ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¬ƒƒ»¿≈
‰ÏBÚ ¯Oa eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Èa‰ ˜„a12Ba ‡ˆBiÎÂ13 ∆∆««ƒ¬»ƒ»¿«»¿«≈

ÏÎB‡‰ ‡l‡ ÏÚÓ ‡Ï -14·iÁ ‡e‰ È¯‰L .„·Ïa …»«∆»»≈ƒ¿«∆¬≈«»
‰ÏÈÚn‰ ÏÚ ¯˙È ¯Á‡ ¯eq‡a15dlk ‰¯Bz‰ ÏÎ·e , ¿ƒ«≈»≈««¿ƒ»¿»«»À»

‰¯·Ú ¯·„Ï ÁÈÏL ÔÈ‡16‡lL dc·Ï ‰ÏÈÚÓa ‡l‡ , ≈»ƒ«ƒ¿«¬≈»∆»ƒ¿ƒ»¿«»∆…
¯Á‡ ¯eq‡ dnÚ ·¯Ú˙È17. ƒ¿»≈ƒ»ƒ«≈

ãycew zegiyn zecewpã

oi` ...lrny `ed glynd ...zern e` ycwd gwle bbyy in"
."dcal dlirna `l` dxiar xacl gily

שליח  מצינו בהם מקומות עוד ישנם הרי הקושיא וידועה
ומכירה, ובטביחה בפיקדון יד, בשליחות עבירה, לדבר
ותירצו  עבירה. לדבר שליח יש במעילה שרק כתב ומדוע
בשליחות  אבל שליחות, מדין הוא במעילה המשלח שחיוב
מתורת  אלא שליחות מצד אינו החיוב ומכירה וטביחה יד
לשלוח  שאמר עצמו בדיבור היא שהפשיעה היינו פושע,
אדם  של שלוחו מצד החיוב אין ומכירה בטביחה וכן יד,

מהדמים. או מהבשר שנהנה ההנאה על אלא כמותו
דין  מצינו במעילה שרק הסיבה העניינים, ובפנימיות
הקב"ה  של שלוחו הוא יהודי שכל מכיון היא, שליחות
לקב"ה, ודירה קדושה של ענין שבעולם דבר מכל לעשות
להיות  חייבת ומרצונו, בכוחו זאת יעשה שיהודי כדי אבל
תקוה  מתוך מעילה, של אפשרות - החופשית הבחירה
אומרים  כך ומשום נידח. ממנו ידח לא שסוף־סוף ובטחון
חוץ  עבירה" לדבר שליח "יש כולה התורה בכל אנו
שלוחו  להיות יהודי של תפקידו מתבטא בזה כי מבמעילה,
בעולם, שעשה הקדושה ענייני על ולשמור הקב"ה של

ח"ו. בזה יפגום לא אחד ושאף
n oii' itÎlr)(fq oniq dcear xtq 'zekl

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˜‰ ˙Ëe¯t «≈¿«∆¿≈ƒ¿¿»«»≈
BÏ ‡È·‰Â CÏ‰ ,˙BÏÈ˙t dÈˆÁ·e ˙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 .ÌÈ¯eËt Ì‰ÈL - ˙BÏÈ˙t dÈˆÁ·e ˙B¯≈¿∆¿»¿ƒ¿≈∆¿ƒ««««ƒ

‰Ëe¯Ùa 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·‡ .‰Ëe¯Ùaƒ¿»¬»ƒ»«»≈ƒ¿∆¿»≈
CÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜nÓ ˙BÏÈ˙t dÈˆÁ·e 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 ˙BËe¯t ÈzL BÏ »«¿≈¿¿»«»≈ƒ∆¿
- ÔBn¯ ‰Ëe¯Ù·e ‚B¯˙‡ ‰Ëe¯Ùa BÏ ‡È·‰Â CÏ‰Â¿»«¿≈ƒƒ¿»∆¿ƒ¿»ƒ

ÁÈÏM‰˙B˜Ï BÁÏL È¯‰L ,¯eËt ˙Èa‰ ÏÚ·e ,ÏÚÓ «»ƒ«»«««««ƒ»∆¬≈¿»ƒ¿
‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙BËe¯t ÈzL ‰ÂML ‚B¯˙‡ BÏ∆¿∆»∆¿≈¿¿ƒ»ƒ»»
˙BËe¯t ÈzL ‰ÂL ˙Á‡ ‰Ëe¯Ùa 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 ‰Ëe¯t «≈«¿»¿«¿ƒ¿»≈∆
„ÈÏ ÚÈbzL Ì„˜ Lc˜‰ ‡È‰L ˙Èa‰ ÏÚa ¯kÊÂ¿ƒ¿«««««ƒ∆ƒ∆¿≈…∆∆«ƒ«¿«

‚‚BL ‡e‰L ,ÏÚÓ ÁÈÏM‰ - ÈÂÁ‰24˙Èa‰ ÏÚ·e , «∆¿»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∆¿≈…∆
ÌÈ¯eËt Ì‰ÈL - ÈÂÁÏ ÚÈbzL26,‰ÏÈÚÓ Ôa¯wÓ ∆«ƒ««∆¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ»¿«¿ƒ»

‰·¯Ú˙pL ‰Ëe¯t d˙B‡ ‡ÈˆBiLk ·iÁ ÈÂÁ‰Â¿«∆¿»ƒ«»¿∆ƒ»¿»∆ƒ¿»¿»
‰Ëe¯tL ÈÂÁÏ eÚÈ„B‰ .‚‚BL ‡e‰ È¯‰L ,ÂÈ˙BÚÓ·¿»»∆¬≈≈ƒ«∆¿»ƒ∆¿»
Áwn‰ Òt˙Â ,ÔÈ¯eËt 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«≈¿«
‰Ëe¯t ÏËB ?˙BÚn‰ ÏÎa LnzL‰Ï ¯zÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»¿ƒ¿«≈¿»«»≈¿»
ÏL ‰Ëe¯t :¯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‡ ‰Ëe¯t d˙B‡»¿»«¿ƒ∆¿≈¿À««∆¿»ƒ

‰Ëe¯t ÔÎÂ .˙BÚn‰ ÏÎa LnzL‰Ï30Lc˜‰ ÏL ¿ƒ¿«≈¿»«»¿≈¿»∆∆¿≈
‰Ê ÒÈÎa ‰Ëe¯t :¯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) כשהחנווני 29)משנה, מדובר שנזכר. הבית בעל
ב.30)שוגג. כא, שם ברוב,31)משנה, בטלה ואינה
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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˜‰ È¯ÂMÓ ¯BLÂ ,Lc˜‰ »«ƒƒƒ«∆¿≈¿ƒ¿»«∆¿≈
ÔlÎa ÔÈÏÚBÓ34Ô˙ˆ˜Óa ÔÈÏÚBÓe35?‰OBÚ „ˆÈk . ¬ƒ¿À»¬ƒ¿ƒ¿»»≈«∆

- ‡e‰ Lc˜‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â Ì‰aL ÏB„b‰ ˙‡ ‡È·Ó≈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
שהרי 35) 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 ,‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa ÏÚBn‰«≈¿»ƒ»∆¿»≈¿»≈
Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ - ‰‚‚La36‡ÏÂ LÓÁ ·iÁ BÈ‡Â , ƒ¿»»¿«≈∆«∆∆¿≈«»…∆¿…

‰˜BÏ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Ôa¯˜37‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÚ »¿»¿≈»∆ƒ∆≈∆«»ƒ»∆
.„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰Ëe¯t¿»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 כסףֿמשנה

.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‰ ÏÚ·e ,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˜ ÔÈ¯eL˜ ‡ÏÂ41ÔÓ ˙eL¯ BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ¿…¿ƒ∆∆¿À∆ƒ¿≈¿ƒ

ÔÈ¯eËt 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˜ ÔÈ¯eL˜ ÔÈ‡L ÈtÓ - ¯eËt ÈÂÁ‰Â ,Ô‰a»∆¿«∆¿»ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ∆∆

.˙eL¯a LnzL‰ el‡Îe ,ÔÈÓe˙Á ‡ÏÂ ‰pLÓ¿À∆¿…¬ƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿

עלֿמנת 40) דעתו שולחני, או חנווני אצל מעות שמפקיד מי
בהן. (בלתי 41)שישתמשו משונה קשר קשורים היו אם

בהם  שישתמש רוצה שאינו דעתו, המפקיד גילה רגיל)
כאן)42)השולחני. בכסףֿמשנה (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,dÏÚ·Ï »ƒ»∆ƒ¿ƒ»»∆∆¿≈¿«¿»
˙BLc˜‰ dÏ eÏÙÂ ˙ÓÂ dLÈ¯BÓ LÈc˜‰L B‡∆ƒ¿ƒƒ»»≈¿»¿»∆¿≈

‰M¯Èa45ÂÈˆÙÁa ˙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'תשפ"א  טבת כ' שני יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
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¯‚B¯bÓ 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˜‰ ÈÈL¯k 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 ,B¯ÎOa5¯Á‡Â , ƒ¿»«∆¿«¿ƒ»««»¿««
,eˆ¯ Ì‡ ,B¯ÎOa Ôn‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈlÁ eOÚiL∆≈»Àƒ¿ƒ»»À»ƒ¿»ƒ»

‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ‰Ó‰a epnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ6. ¿¿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 ÔÈ¯aÊb‰ eÎ¯»̂¿«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«…∆¿«ƒ¿«
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ÔÈ¯Á‡˙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˙B¯ÊÚ·e Lc˜na ˙B·Ï ÔÈn‡‰ ÌÚ ¿∆¿ƒƒ»À»ƒƒ¿«ƒ¿»»¬»
‰n‡a ÚÏÒ CÎÂ CÎa ‰n‡ CÎÂ Ck Ô‰nÚ ÔÈ˜ÒBt -¿ƒƒ»∆»¿»«»¿»¿»∆«¿«»

Úaˆ‡ ÌÈ¯OÚ ˙a10ÔÈÁLBnLÎe ,11- eaM ‰Ó Ô‰Ï «∆¿ƒ∆¿«¿∆¿ƒ»∆«∆»
ÌÈ¯OÚ ˙a ‰ÏB„‚ ‰n‡a Ô‰Ï ÔÈ·MÁÓe ÔÈÁLBÓ¿ƒ¿«¿ƒ»∆¿«»¿»«∆¿ƒ

Úa¯‡Â12aˆ‡,‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡B·È ‡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 ÌÈˆÚ·e»≈ƒ«¬ƒ«»¿»∆¿ƒ¿∆¿»¬»…

.Ô‰lL ÔÈlÁa Lc˜n‰ ÁÏÓ ezÈƒ¿∆««ƒ¿»«Àƒ∆»∆

.Ê¯·‡‰ Èab ÏÚL ÁÏÓ14Ba ÔÈÏÚBÓ -15Èab ÏÚL ; ∆«∆««≈»≈∆¬ƒ∆««≈
L·k‰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 ıB¯ÙÈ Ôt ,'‰ Ï‡ ˙BÏÚÏ «¬…«¬∆∆ƒ¿¿…¿≈

‰‡¯e ‡Ba .ÏÁ‰ È¯·c ¯‡La Bz·LÁÓk Ba Bz·LÁÓ«¬«¿¿«¬«¿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¿«¿¿»«≈»∆
CÈ¯ˆ ‚‚BL ‰È‰ elÙ‡Â ,da ÏÚÓ - ÏÁ ‚‰Óƒ¿«…»«»«¬ƒ»»≈»ƒ

‰¯tk22Ce¯a LB„w‰ eÏ ˜˜ÁL ˙BˆnÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ; «»»«»…∆«ƒ¿∆»«»«»»
a Ì„‡‰ ËÚ·È ‡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 Bz·LÁÓ Ô‰a»∆«¬«¿¿ƒ¿≈«…¬≈∆¡««»
Ì˙ÈOÚÂ ÈËtLÓ Ïk ˙‡Â È˙wÁ Ïk ˙‡ Ìz¯ÓLe¿«¿∆∆»À…«¿∆»ƒ¿»««¬ƒ∆
ÌÈwÁÏ ‰iOÚÂ ‰¯ÈÓL ÔzÏ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .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 e¯Ó‡ .Úe„È ÔÓÚË ÔÈ‡L∆≈«¿»»«»¿¬»ƒÀƒ«…ƒ¿
BÙ˜B Ì„‡ ÏL B¯ˆÈÂ .Ô‰a ¯‰¯‰Ï ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿¿«¿≈»∆¿ƒ¿∆»»¿
¯Oa ¯eq‡ ÔB‚k .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈLÓ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Â ,Ô‰a»∆¿À»»¿ƒƒ¬≈∆¿ƒ¿«
,‰n„‡ ‰¯Ùe ,‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ ,·ÏÁa ¯O·e ¯ÈÊÁ¬ƒ»»¿»»¿∆¿»¬»»»¬À»
ÔÓ ¯ÚËˆÓ CÏn‰ „Â„ ‰È‰ ‰nÎÂ .ÁlzLn‰ ¯ÈÚOÂ¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿«»»»»ƒ«∆∆ƒ¿«≈ƒ
ÏÚ ÔÈ·ÈLÓ eÈ‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓe ÌÈÈn‰«ƒƒƒ»¿≈»ƒ∆»¿ƒƒ«
˙B·eL˙a B˙B‡ ÔÈÙ„B¯ eÈ‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .ÌÈwÁ‰«Àƒ¿»¿«∆»¿ƒƒ¿
ÛÈÒBÓ ‰È‰ ,Ì„‡‰ ˙Úc ¯ˆ˜ ÈÙÏ ÔÈÎ¯BÚL ¯˜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 ˙Ba¯w‰ ÏÎÂ .È¯ÊÚ ,ÈeÙ„¯ ¯˜L ,‰eÓ‡¡»∆∆¿»ƒ»¿≈ƒ¿»«»¿»À»

Ô‰ ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓ23ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .24˙„B·Ú ÏÈ·LaL , ƒ¿««Àƒ≈»¿¬»ƒ∆ƒ¿ƒ¬«
ÌÈwÁ‰ ˙iOÚaL .„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ˙Ba¯w‰«»¿»»»≈∆«¬ƒ««Àƒ
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÈ¯LÈ‰ ÔÈÎBÊ ÌÈËtLn‰Â¿«ƒ¿»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈»»«»
Ìz¯ÓLe :¯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¿«»
.‰„B·Ú ¯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¿»
‰Ú·L - ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰ÚLzƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿»
¯OÚ ‰ÚLz - ˙Ba¯w‰ ‰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 - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿¬««ƒƒ¬ƒ»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»¿»¿»ƒ
‡¯˜‡ '‰ ÌL·e ‰„Bz Á·Ê ÁaÊ‡ EÏ¿∆¿«∆«»¿≈∆¿»

`Ede iriWY xtq¥¤§¦¦§
zFpAxT xtq¥¤¨§¨

:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»
˙BÎÏ‰ .‚ .‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ .· .ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿»¿«∆«ƒ¿¬ƒ»ƒ¿
È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ .„ .˙B¯BÎa¿ƒ¿¿»ƒ¿¿À¿≈

.‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ .Â .‰¯tÎ«»»ƒ¿¿»
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gqtקח oaxw zekld - zepaxw xtq - zah 'k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

-zFpAxTxtq
gqR oAxw zFkld

¥¤̈§̈
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,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ LL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
ÏÚ B˙B‡ ÁaÊÏ ‡lL (· .BpÓÊa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁLÏƒ¿…∆«∆«ƒ¿«∆…ƒ¿…««
.ÈL ÁÒt ËÁLÏ („ .ÂÈ¯eÓ‡ ÔÈÏz ‡lL (‚ .ıÓÁ‰∆»≈∆…»ƒ≈»ƒ¿…∆«≈ƒ
‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰ ¯Oa ÏÎ‡Ï (‰∆¡…¿««∆«««»»¿≈¬ƒ»
ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰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 .ÏM·Óe¿À»∆…ƒƒ¿««∆«
ÏÎ‡È ‡lL (È .¯ÓeÓ epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (Ë .‰¯e·ÁÏ«¬»∆……«ƒ∆»∆……«
(·È .Ï¯Ú 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≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
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‡ ÌÈO·k‰4„Á‡Â . «¿»ƒƒ»ƒƒƒ¿«»»∆»»¿∆»
BÊ ‰ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ‰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 יוסי 5)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 ‰Ê6¯eËt - ‰‚‚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‰9ÔÈ·È¯˜Ó eÈ‰ ‡Ï ˙BÓa‰ ¯z‰ ˙ÚLa Û‡ . «√»ƒ«ƒ¿«∆≈«»…»«¿ƒƒ

„ÈÁÈ ˙Ó·a ÁÒt‰ ˙‡10ÁÒt‰ ˙‡ ·È¯˜n‰ ÏÎÂ . ∆«∆«¿»«»ƒ¿»««¿ƒ∆«∆«
˙‡ ÁaÊÏ ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - „ÈÁÈ ˙Ó·a¿»«»ƒ∆∆∆¡«…«ƒ¿…«∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈ¯ÚL „Á‡a ÁÒt‰11BfL ,e„ÓÏ «»«¿««¿»∆ƒƒ«¿»»¿∆
¯z‰ ˙ÚLa elÙ‡ „ÈÁÈ ˙Ó·a 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

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL14ÔÈa ÏL ˙¯Ë˜ ÔÈ¯ÈË˜nL ¯Á‡ . ∆≈»«¿«ƒ««∆«¿ƒƒ¿…∆∆≈
˙B¯p‰ ˙‡ ÔÈ·ÈËnL ¯Á‡Â ÌÈa¯Ú‰15ËÁLÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó »«¿«ƒ¿««∆¿ƒƒ∆«≈«¿ƒƒƒ¿…

˙BˆÁ ¯Á‡ BËÁL Ì‡Â .ÌBi‰ ÛBÒ „Ú ÌÈÁÒt‰ ˙‡16 ∆«¿»ƒ««¿ƒ¿»««¬
Ò¯ÓÓ „Á‡ ‰È‰ÈÂ .¯Lk - ÌÈa¯Ú‰ 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 .ÂÈ¯Á‡ ««∆««¬»¿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
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– 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˙eL¯a21Ìc ıÓÁ ÏÚ ÁaÊ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ; ƒ¿∆∆∆¡«…ƒ¿««»≈«

Ìi˜ ıÓÁ‰Â ÁÒt‰ ÁaÊÈ ‡lL - ÈÁ·Ê22„Á‡ .23 ƒ¿ƒ∆…ƒ¿««∆«¿∆»≈«»∆»
˙‡ ¯ÈË˜n‰ „Á‡Â Ìc‰ ˙‡ ˜¯Bf‰ „Á‡Â ËÁBM‰«≈¿∆»«≈∆«»¿∆»««¿ƒ∆

ÔÈ¯eÓ‡‰24˙eL¯· B‡ Ì‰Ó „Á‡ ˙eL¯· ‰È‰ Ì‡ , »≈ƒƒ»»ƒ¿∆»≈∆ƒ¿
ıÓÁ ˙ÈÊk ‰Ê ÁÒt ÔÈÏÎB‡L ‰¯e·Á 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
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‰ „‚k27¯Á‡Â . ««∆«»¿ƒ»¿∆∆«¿¿««
B˙B‡ ÌÈËÈLÙÓ BÓc ÌÈÎÙBML28BËa ˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ∆¿ƒ»«¿ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ¿

ÂÈ¯eÓ‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe29Ïk ÔÈ·ÏÁ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Óe ƒƒ∆≈»«¿ƒƒ»¬»ƒ»
Bc·Ï Á·ÊÂ Á·Ê30¯BÚ‰ ÌÚ BÁÒt ÏËB Á·f‰ ÏÚ·e . ∆«»∆«¿««««∆«≈ƒ¿ƒ»

BlL31ÌÈÏLe¯ÈÏ B˙È·Ï ‡È·Óe32ÏÎB‡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

.ÊÌÈ¯eÓ‡ ÁÈpn‰34elL „Ú Ô¯ÈË˜‰ ‡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 È·ÏÁ ÔÈ¯ÈË˜Óe38‰ÏÚiL „Ú «¿ƒƒ∆¿≈¿»ƒ»««¿»«∆«¬∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯ÁM‰ „enÚ39‰Úa¯‡ ÏÁLk «««««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»»

˙aL È·ÏÁ È¯‰L ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ40ÌBÈa ÔÈ·¯˜ »»ƒ¿¿«»∆¬≈∆¿≈«»¿≈ƒ¿
ÔÈ‡ - ÏÁa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ Ì‡ Ï·‡ ;·BË¬»ƒ»«¿»»»»ƒ¿¿…≈

ÏÁ È·ÏÁ ÔÈ¯ÈË˜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
ÂÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰¯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∆«∆«
‰lÁzÎÏ46¯Lk - eËÁL Ì‡Â] .47Ôlk eËÁL Ì‡Â [. ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»≈¿ƒ»¬À»

˙Á‡ ˙·a48¯Lk -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˜ ÔÈ·È¯˜Óe ÔÈËÁBL51Ì‡ . ¬ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆««≈ƒ
- ·È¯˜‰lÓ ˙k‰ ‰ÓÏL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ïl‰‰ e¯Ób»¿««≈«¬«ƒ…»¿»««ƒ¿«¿ƒ

ÌÈBL52.ÔÈLlLÓ - ·È¯˜‰Ï eÓÏL ‡ÏÂ eL Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»¿…»¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ
eLlL ‡Ï ÌÏBÚÓe53. ≈»…ƒ≈
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שלוש 46) שיהיו איֿאפשר 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
˙B¯ˆBˆÁa55‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯z ‰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
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„È·e ˙B¯eL ˙B¯eL ÌÈ„ÓBÚ «…¬ƒ¿ƒƒ≈∆ƒ¿¿≈
‰¯eL ,ÛÒk - ÛÒk dlkL ‰¯eL .·‰Ê È˜¯ÊÓe ÛÒk∆∆ƒ¿¿≈»»»∆À»∆∆∆∆»
‰È‰iL È„k ,ÌÈ·¯ÚÓ eÈ‰ ‡ÏÂ .·‰Ê - ·‰Ê dlkL∆À»»»»»¿…»¿…»ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÈB Ì‰Ï59ÌÈÏeL ÔÈ˜¯ÊnÏ eÈ‰ ‡ÏÂ .60‡lL È„k , »∆¿…»«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈∆…
Ìc‰ L¯wÈÂ 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˜Â63B¯·ÁÏ B˙B , »««≈¿ƒ≈«…≈¿«¬≈
‰Âˆna ÌÈa¯ e˜qÚ˙iL È„k ,B¯·ÁÏ B¯·ÁÂ64„Ú , «¬≈«¬≈¿≈∆ƒ¿«¿«ƒ«ƒ¿»«

‰ÎÈÙL BÎÙBL ,ÁaÊnÏ ·B¯w‰ Ô‰k Ïˆ‡ Ìc‰ ÚÈbiL∆«ƒ««»≈∆…≈«»«ƒ¿≈«¿¿ƒ»
„BÒÈ‰ „‚k ˙Á‡65¯Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ ˜¯ÊÓ Ïa˜Óe , ««¿∆∆«¿¿«≈ƒ¿»∆»»≈¿««

Ô˜È¯‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ Ck66Blk ˙‡ ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏB˙Â .67, »«¬ƒ∆»≈»¿ƒ«¿ƒƒ∆À
BÚ¯B˜Â68‰‡Bv‰ Ô‰Ó ¯ÈÒnL „Ú ÂÈ·¯˜ ˙‡ ‰ÁÓÓe ¿¿¿«∆∆¿»»«∆≈ƒ≈∆«»
L¯t‰Â69ÔÈ¯eÓ‡‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ,70ÈÏÎa Ô˙BÂ71 ¿«∆∆ƒ∆»≈ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
ÔÁÏBÓe72Ô‰k‰ Ô¯ÈË˜Óe73„ˆÈÎÂ .ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ¿»«¿ƒ»«…≈««≈«ƒ¿≈«¿≈«
ÔÈÏBz74ÔÈÚe·˜ eÈ‰ ÏÊ¯a ÏL ˙B¯ÓÒÓ ?ÔÈËÈLÙÓe ƒ«¿ƒƒ«¿¿∆«¿∆»¿ƒ

ÈÓ ÏÎÂ .ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏBz Ô‰aL ,ÌÈ„enÚ·e ÌÈÏ˙ka«¿»ƒ»«ƒ∆»∆ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
Ó ‡lLÌÈ˜ÏÁÂ ÌÈwc ˙BÏ˜Ó - ˙BÏ˙Ï ÌB˜Ó ‡ˆ75 ∆…»»»ƒ¿«¿«ƒ¿«»ƒ

‰ÏB˙Â B¯·Á 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 שאףֿעלֿפי 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

בֿד). 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‰ ˙‡ ÌÈˆÁB¯76. ¬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‰ ˙‡ ÔÈˆÁB¯Â .˙aLa e‰OÚÓ Ck ÏÁa¿…»«¬≈¿«»¿¬ƒ∆»¬»»¿«»

Lc˜na ˙e·L ¯eq‡ ÔÈ‡L78C¯ˆ BÈ‡L ¯·„a elÙ‡ ∆≈ƒ¿«ƒ¿»¬ƒ¿»»∆≈…∆
‰„B·Ú79‡e‰ ¯z‰ Lc˜na ˙e·L ¯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
(כסףֿמשנה). עליו חולקים

.ÊÈB˙È·Ï 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 ÔÈ·LBÈÂ¿¿ƒ¿«««ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆
ÏÈÁa ÔÈ·LBÈÂ82ÔÈ„ÓBÚ ˙ÈLÈÏM‰Â ,83ÔÓB˜Óa ¿¿ƒ«≈¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»
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Ïk CÏB‰Â ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú Ïk‰ ÌÈ‰BLÂ .‰¯ÊÚa»¬»»¿ƒ«…«»≈«»¿≈»
B˙È·Ï BÁÒÙa „Á‡84. ∆»¿ƒ¿¿≈

איסור 81) שאין ואףֿעלֿפי 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 ˙˜È¯Êe ÁÒt‰ ˙ËÈÁL85 ¿ƒ««∆«¿ƒ«»ƒ¿»»
ÂÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰Â86˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc -87¯LÙ‡ È‡L ; ¿∆¿≈¬»»ƒ∆««»∆ƒ∆¿»

:¯Ó‡pL ,ÔÓÊ BÏ Úe·˜ È¯‰L ,˙aM‰ Ì„˜ Ô˙BOÚÏ«¬»…∆««»∆¬≈»«¿«∆∆¡«
B„ÚBÓa88B˙·k¯‰ Ï·‡ .89B˙‡·‰Â90ÌeÁzÏ ıeÁÓ91 ¿¬¬»«¿»»«¬»»ƒ«¿

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- ‰L·È ‰˙È‰ Ì‡Â . ««¿¿»¿«»≈¿ƒ»¿»¿≈»
ÈÏÎa elÙ‡ dÎ˙BÁ96Ïk Lc˜na ˙e·L 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 בלי 90)(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, כיֿאם

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‡È·È ‡Ï - ÔÈkÒ ‡È·‰ ‡ÏÂ ÁÎL99; »«¿…≈ƒ«ƒ…¿ƒ∆»¿«»
B¯Óˆ· B‡ O·k‰ È¯˜ ÔÈa d˙B ‡l‡100„Ú BLÈkÓe ∆»¿»≈«¿≈«∆∆¿«¿«ƒ«

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌL BLÈc˜Óe ‰¯ÊÚÏ B‡È·nL∆¿ƒ»¬»»«¿ƒ»¿««ƒ∆
˙aLa ¯nÁÓ101‡e‰ „È ¯Á‡Ïk ¯nÁÓ -102ÈtÓe , ¿«≈¿«»¿«≈ƒ¿««»ƒ¿≈
¯zÓ ‰Âˆn‰103‡lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰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 ‡È·È ‡Ï - BLÈc˜‰ƒ¿ƒ…»ƒ«ƒ»»ƒ¿≈∆≈

ÌÈL„wa105BÁÒt LÈc˜‰Ï e¯Èz‰ ‰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- ‰Ù¯Ë 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)(כסףֿמשנה). 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
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מקריב  בראשון הקריב ולא בראשון הזיד הרי קצנלבויגן:
ב]. הלכה פ"ה להלן כמפורש בשני,

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שראוי 1) מי ועל למנוייו אלא הפסח שוחטים שאין יבאר

ראוי. שאינו ולמי שראוי למי שחטו ודין לאכול,
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בני 2) 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
- 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∆»«∆«∆«¿«¿»≈¿
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כרבי 6) 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 ואףֿעלֿפיֿכן
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 בכסףֿמשנה. 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 בכסףֿמשנה ועי' השני, לפסוק הכוונה –

רבינו. של בנו אברהם ר' הרב
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דלהלן.10) כזית, והיינו: א. סא, פסחים סוכה 11)משנה,
את  עליו שוחטין צלי כזית לאכול (קטן) "יכול ב: מב,
ואףֿעלֿפי  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,
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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
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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  בכסףֿמשנה 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
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'). (כסף18ֿ)'אור 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').
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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- ÌÈÏ¯ÚÂ ÌÈÏeÓ ÌLÏ Ìc‰ ˜¯ÊÂ ÌÈÏeÓÏ BËÁL¿»¿ƒ¿»««»¿≈ƒ«¬≈ƒ
ÏeÒt37Ôa¯˜‰ ¯wÚ ‡È‰L ,‰¯eÓÁ ‰˜È¯f‰L ;38. »∆«¿ƒ»¬»∆ƒƒ««»¿»

e¯tk˙iL ÌÈÏeÓÏ BËÁL39È¯‰L ;ÏeÒt - ÌÈÏ¯Ú Ba ¿»¿ƒ∆ƒ¿«¿¬≈ƒ»∆¬≈
‰˜È¯fa ÌÈÏ¯Ú ˙·LÁÓ LÈ40˜¯ÊÏ ÂÈÏÎB‡Ï BËÁL . ≈«¬∆∆¬≈ƒ«¿ƒ»¿»¿¿»ƒ¿…

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lL BÓc41¯Lk ÁÒt‰ -42Ì„‡ ÔÈ‡Â , »∆…¿¿»«∆«»≈¿≈»»
B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ43ÌÈÏÎB‡ ˙·LÁÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ≈¿≈»¿ƒ∆≈«¬∆∆¿ƒ

‰˜È¯fa44. «¿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 ואףֿעלֿפי 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
(לחםֿ 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
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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"י 43)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
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 ‡È¯a ‡e‰L ƒ∆»ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆ƒ¿«
‰ËÈÁL ˙ÚLa ‰ÏBÁ B‡ ,‰˜È¯Ê46˙ÚLa ‡È¯·e ¿ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»»ƒƒ¿«

ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ‰˜È¯Ê47ÂÈÏÚ ÔÈ˜¯BÊÂ48‰È‰iL „Ú , ¿ƒ»≈¬ƒ¿¿ƒ»»«∆ƒ¿∆
‰˜È¯Ê ˙ÚL „Ú ‰ËÈÁL ˙ÚMÓ ‡È¯a49. »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‰ Bz·e Ba52ÏÚÂ ≈»»«¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿«
ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È53‡lL ÔÈa ÔzÚcÓ ÔÈa ¿≈«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ≈ƒ«¿»≈∆…

ÔzÚcÓ54Bz·e Ba È„È ÏÚ ËÁBL BÈ‡ Ï·‡ ; ƒ«¿»¬»≈≈«¿≈¿ƒ
ÌÈÏB„b‰55ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú 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,

כיֿאם 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,

.ËBc·Ú È„È ÏÚÂ ÌÈpËw‰ Bz·e 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‰ Bz·e B·e BzL‡ È„È ÏÚ ËÁL»««¿≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«¿≈
ÔÓˆÚÏ Ô‰ eËÁLÂ ,ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú60ÔÈ‡ - «¿¿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 ˙È·a ‡È‰L63‰È·‡ ‰ÈÏÚ ËÁL , »ƒ»∆ƒ¿≈«¿»»«»∆»»ƒ»
dÏÚa ‰ÈÏÚ ËÁLÂ64dÏÚa ÏMÓ ÏÎ‡z -65‰˙È‰ . ¿»«»∆»«¿»…«ƒ∆«¿»»¿»

CeÓq‰ ÔBL‡¯‰ Ï‚¯a ‰È·‡ ˙È·Ï ˙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 ‰ˆ¯zL69ÂÈÏÚ eËÁML ÌB˙È ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»∆»¬»»

ÔÈÒtB¯ËBt‡70B¯ ‡e‰L ÌB˜nÓ ÏÎ‡È -‰ˆ71‰na . «¿¿ƒ…«ƒ»∆∆«∆
ÏB„b Ï·‡ ;ÔË˜ ÌB˙Èa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c72‰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

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



קטו gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - zah 'k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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,

הכסףֿמשנה. 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
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 ‰ˆ¯iL 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
(כסףֿמשנה). 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

.‚ÈÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ80ÏÎ‡È ‡Ï - ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ……«
BÓˆÚ ÏMÓ ‡ÏÂ Ba¯ ÏMÓ ‡Ï81Ôa Blk ‰OÚiL „Ú , …ƒ∆«¿…ƒ∆«¿«∆≈»∆À∆
.ÔÈ¯BÁƒ

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 (כסףֿמשנה 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
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„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 ˙‡85e¯ÊÁÂ ÂÈÏÚ eÓ . ∆»∆¬≈ƒ¿«»»ƒ¿»»¿»¿
- ˙ÈÊk Ì‰Ï LiL ,ÌÈBL‡¯ :ÂÈÏÚ eÓÂ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ∆≈»∆¿«ƒ
,ÌÈB¯Á‡Â ;ÈL ÁÒt ˙BOÚÓ ÌÈ¯eËÙe ,ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒ≈¬∆«≈ƒ¿«¬ƒ
ÔÈ‡ - „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÊk Ba ‡ˆÓ ‡lL „Ú ea¯L∆««∆…ƒ¿»¿«ƒ¿»∆»≈»

ÈL ÁÒt ˙BOÚÏ ÌÈ·iÁÂ ,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,
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 ÌÈ¯Á‡ ««¿∆¬≈ƒƒ«∆¿¿…»¿»∆
B˜ÏÁ BÏ ÔzÏ ÔÈ‡M¯ ‰¯e·Á‰ Èa È¯‰ - ‰¯e·Á‰ Èa¿≈«¬»¬≈¿≈«¬»«»ƒƒ≈∆¿

‰ÏviL ¯Á‡88‰ÏÈÎ‡‰ ˙Úa89ÔÈÏÎB‡ ‰¯e·Á‰ È·e , ««∆ƒ»∆¿≈»¬ƒ»¿≈«¬»¿ƒ
ÂÈÏÚ ‰nL ÌÈ¯Á‡‰ ÌÚ B˜ÏÁ ÏÎB‡ ‡e‰Â Ô‰lMÓƒ∆»∆¿≈∆¿ƒ»¬≈ƒ∆»»»»

‰iL ‰¯e·Áa90Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰L ‰¯e·Á‰ Èa ÔÎÂ . «¬»¿ƒ»¿≈¿≈«¬»∆»»∆»≈∆
Ô¯b¯b91Ô‰Ó B‡ÈˆB‰Ï ÌÈ‡M¯ -92B˜ÏÁ BÏ ÔÈ˙BÂ , «¿¿»«»ƒ¿ƒ≈∆¿¿ƒ∆¿

B˙¯e·Áa 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 אףֿעלֿפי (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'תשפ"א  טבת כ"א שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) הפסח, את עלי לך ושחוט לך לעבדו האומר יבאר

טלה. או גדי קבע

.‡Û‡ ,ÁÒt‰ ˙‡ ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ :Bc·ÚÏ ¯ÓB‡‰»≈¿«¿≈¿»«∆«∆««
ËÁLÂ CÏ‰Â ‰L ÏÎa ‰ÏË ËÁLÏ Ba¯ C¯cL Èt ÏÚ«ƒ∆∆∆«ƒ¿…»∆¿»»»¿»«¿»«
ËÁLÂ CÏ‰Â È„b ËÁLÏ Bk¯„ ‰È‰L B‡ ,È„b ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆»»«¿ƒ¿…¿ƒ¿»«¿»«
L¯t ‡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˙È·Ï e‡ˆÈ ‡l‡ ,Ô‰ÈMÓ ÏÎB‡ BÈ‡ - ¿»∆≈≈ƒ¿≈∆∆»≈¿¿≈
ÌÈÁÒt ÈL ÏÚ ÔÈÓ ÔÈ‡L ;‰Ù¯O‰3‰È‰ Ì‡Â . «¿≈»∆≈ƒ¿ƒ«¿≈¿»ƒ¿ƒ»»

È„b ËÁLÂ ÂÈÏÚ ËÁLÏ Bc·ÚÏ ¯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˙È·Ï e‡ˆÈ Ô‰ÈL - BÏ ¯Ó‡ ‰Ó ∆ƒ»««≈«»»«¿≈∆≈¿¿≈
‰Ù¯O‰6Ìc‰ ˜¯fiL Ì„˜ ÁÏBM‰ ÁÎL Ì‡Â .7- «¿≈»¿ƒ»««≈«…∆∆ƒ»≈«»

ÈL ÁÒt ˙BOÚÏ ÔÈ·iÁ8Ìc‰ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ÁÎL ;9- «»ƒ«¬∆«≈ƒ»«««∆ƒ¿««»
ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ¯eËt10¯ÓB‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ . »ƒ«¬∆«≈ƒ¿≈«ƒ¿≈

Bc·ÚÏ11„·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 Ea¯Ï ‰È‰È12¯Á‡ ,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,
כנעני 12)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.
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eËÁLÂ ,ÈÏÚ eËÁL Ìz‡Â :Ô‰Ï ‡e‰ ¯Ó‡Â ,ÁÒt‰«∆«¿»«»∆¿«∆«¬»«¿»¬
,ÔBL‡¯ ËÁLpL ‰fÓ ÔÈÏÎB‡ Ìlk - ‡e‰ ËÁLÂ Ì‰≈¿»«À»¿ƒƒ∆∆ƒ¿«ƒ

‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆÈ ÔB¯Á‡‰Â14. ¿»«¬≈≈¿≈«¿≈»

בהלכות 14) שמתבאר ממה ונלמדים הם, פשוטים דברים
משנה). (כסף שבסמוך

.„„Á‡Ï e¯Ó‡Â ,dÁÒt „·‡L ‰¯e·Á15‡ˆ : ¬»∆»«ƒ¿»¿»¿¿∆»≈
Lw·e16eÈÏÚ 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

Û¯OÈ 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∆»¬¿≈∆¿««
BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰22BnÚ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ Ô‰Â ,23Ô‰lLÂ , ≈ƒ∆¿≈≈»¿ƒƒ¿∆»∆

‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆÈ24ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËÙe ,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 [ובדברי 25)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 Lw·Ï e‰eÁÏML ‰Ê Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆∆∆¿»¿«≈∆«∆»«
BËÁLÏe26CÏ‰ ,ÈÏÚ Ìz‡ eËÁL - Èz¯Á‡ 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‡ƒ̄≈¿ƒƒ∆»∆¿≈ƒ»∆
ÏÎB‡ ‡e‰ - ÔBL‡¯ ËÁL BlL Ì‡Â ;Û¯OÈ 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»∆¿∆≈≈
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï30.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 eLw·e31ËBÁLe Lw·e ‡ˆ :BÏ e¯Ó‡Â , «¿¿«¬»«¿»¿≈«≈¿

Ìlk - eËÁLÂ Ì‰ e‡ˆÓe ,ËÁLÂ ‡ˆÓe CÏ‰Â ,eÈÏÚ»≈¿»«»»¿»«»¿≈¿»¬À»
ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÔÈÏÎB‡32Û¯OÈ ÈM‰Â ,33Úe„È ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ»ƒ¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ≈»«

„Á‡k Ô‰ÈL eËÁML B‡ ‰lÁz ËÁL ‰Ê È‡34- ≈∆ƒ¿«¿ƒ»∆»¬¿≈∆¿∆»
eÙ¯OÈ Ô‰ÈL35CÏ‰ .ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËÙe , ¿≈∆ƒ»¿¿ƒƒ«¬∆«≈ƒ»«

‰ÊÏ ‰Ê e¯Ó‡ ‡ÏÂ Lw·Ï Ì‰ eÎÏ‰Â Lw·Ï ‡e‰¿«≈¿»¿≈¿«≈¿…»¿∆»∆
„Á‡ Ïk ËBÁLiL ÌaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌeÏk¿««ƒ∆»»¿ƒ»∆ƒ¿»∆»
ÔcÓ‡L ÌÈ¯·„e ˙BÊÈÓ¯ ÌL eÈ‰L B‡ ,B¯·Á ÏÚ Ô‰Ó≈∆«¬≈∆»»¿ƒ¿»ƒ∆À¿«

B¯·Á ÏÚ ËBÁLÈ ‡ˆÓiL „Á‡ ÏkL Ô‰a ˙Úc‰36, «««»∆∆»∆»∆ƒ¿»ƒ¿«¬≈
ÔÈ‡ - ÌeÏk ‰ÊÏ ‰Ê e¯Ó‡ ‡ÏÂ eL¯t ‡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 e·¯Ú˙pL ˙B¯e·Á ÈzL38 ¿≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆…∆∆ƒ»¬
˙B·B¯Úz‰ ÔÓ „Á‡ O·k ÔÈÁ˜BÏ BÊ ‰¯e·Á -¬»¿ƒ∆∆∆»ƒ««¬
‡a BÊ ‰¯e·Á 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 ‰¯e·Á 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∆¿«∆««∆»≈
˙B¯e·Á LÓÁ ÔÎÂ .ElL ÏÚ eÈÓÂ elMÓ ˙BÎeLÓ¿ƒ∆»¿ƒ¿ƒ«∆¿¿≈»≈¬

‰MÓÁ ‰MÓÁ ÏL40ÏL ˙B¯e·Á ¯OÚ B‡ ,Ì„‡ Èa ∆¬ƒ»¬ƒ»¿≈»»∆∆¬∆
‰¯e·Á ÏkÓ „Á‡ Ô‰Ï ÔÈÎLBÓ - ‰¯OÚ ‰¯OÚ¬»»¬»»¿ƒ»∆∆»ƒ»¬»

˙¯Á‡‰ ‰¯e·ÁÏ41ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ˙Ó Ì‰ CÎÂ ,42¯Á‡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
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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 e·¯Ú˙pL ÌÈL¿«ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆≈«∆«∆»
ÏÚ ‰pÓÓ ‰ÊÂ ,„Á‡ BÏ Á˜BÏ ‰ÊÂ ˙B·B¯Úz‰ ÔÓƒ««¬¿∆≈«∆»¿∆¿«∆«
ÔÓ „Á‡ BnÚ ‰pÓÓ ¯Á‡‰Â ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ BÁÒtƒ¿∆»ƒ«¿»«≈¿«∆ƒ∆»ƒ

˜eM‰43‡B·È Ck ¯Á‡Â ,˙B¯e·Á ÈzL eÈ‰iL È„k , «¿≈∆ƒ¿¿≈¬¿««»»
Ïˆ‡ el‡Ó „Á‡ ‡B·ÈÂ el‡ Ïˆ‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈∆≈¿»∆»≈≈≈∆

¯Á‡‰44BÏˆ‡ ‡aL B¯·Á ÌÚ „Á‡ Ïk ‰˙Óe , »«≈«¿∆»∆»ƒ¬≈∆»∆¿
EÈ„È - ‰Ê ÁÒt ‡e‰ ÈlL Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰iL ‰¯e·ÁÓ≈¬»¿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 ˙B¯BÚ e·¯Ú˙pL ¬ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿»
˙ÏaÈ48‰Ù¯O‰ ˙È·Ï e‡ˆÈ Ìlk - Ô‰Ó „Á‡ ¯BÚa49. «∆∆¿∆»≈∆À»≈¿¿≈«¿≈»

ÔÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ e·¯Ú˙ Ì‡Â50ÁÒÙa ÔÈ·iÁ - ¿ƒƒ¿»¿…∆¿ƒ«»»«»ƒ¿∆«
ÈL51ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËt - ‰˜È¯Ê ¯Á‡ e·¯Ú˙ ; ≈ƒƒ¿»¿««¿ƒ»¿ƒƒ«¬∆«
ÈL52·¯wL ‰Ê ‡ˆÓ - ÈL ÁÒt e·È¯˜‰ Ì‡L . ≈ƒ∆ƒƒ¿ƒ∆«≈ƒƒ¿»∆∆»«

‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ ‡È·Ó ¯Lk Ôa¯˜ ÔBL‡¯a53eÓ Ì‡Â . »ƒ»¿»»≈≈ƒÀƒ»¬»»¿ƒƒ¿
„Á‡ ÁÒt ÏÚ Ôlk54·iÁÓÏ ‡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 ,‰˜È¯Êa ÌÈÓÏM‰ Ì„Â ‰ÎÈÙLa ÁÒt‰«∆«ƒ¿ƒ»¿««¿»ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ»ƒ

‰lÁzÎÏ ‰ÎÈÙLa ÌzÈ Ï‡ ‰˜È¯Êa57CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»
.ÈL ÁÒtÓ ÔÈ¯eËt¿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.

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בני 1) 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 ,‰¯e·Á Èa ÏÚ ÁÒt‰8B˙B‡ : «∆««¿≈¬»¿»«»∆¿««¿«

Ì‡ ,ÂÈzËÁL BÓLÏ ‡lL - ÌÎÈÏÚ ÈzËÁML ÁÒt‰«∆«∆»«¿ƒ¬≈∆∆…ƒ¿¿«¿ƒƒ
ÂÈ¯·c 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 ‡È·ÈÂ ,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
בכסףֿ 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
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על  נדבה פסחו להביא יכול אינו פטור היה שאם שבח, כאן
ג, פרק בסוף רבינו שכתב כמו לומר, רוצה שלמים", תנאי
והלחםֿ 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‡ ,‰˜È¯Ê Ì„˜ BÏ Ú„BÂ ‡ÓËpL ÁÒt‰ ¯Oa¿««∆«∆ƒ¿»¿«…∆¿ƒ»«
Ìc‰ ˙‡ ˜¯ÊÈ ‡Ï - ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ¯eÓ‡‰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‰v¯Ó ıÈv‰L ;17,‡ÓËpL ¯Oa‰ ˙‚‚L ÏÚ À¿»∆«ƒ¿«∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿»

ÔB„f‰ ÏÚ ‰v¯Ó BÈ‡Â18- ÌÈ¯·È‡‰ ˙ˆ˜Ó e‡ÓË . ¿≈¿«∆««»ƒ¿¿ƒ¿»»≈»ƒ
ÌÈ¯B‰h‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ÌÈ‡Óh‰ ˙‡ Û¯BO19e‡ÓË . ≈∆«¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒƒ¿¿

ÏÎ‡ ¯Oa‰Â Ìc‰ ˙‡ ˜¯BÊ - Ìi˜ ¯Oa‰Â ÌÈ¯eÓ‡‰»≈ƒ¿«»»«»≈∆«»¿«»»∆¡»
·¯ÚÏ20ËÁLpL ¯Á‡ ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË .21˜¯ÊÈ ‡Ï - »∆∆ƒ¿¿«¿»ƒ««∆ƒ¿«…ƒ¿…

‰ˆ¯‰ ‡Ï - ˜¯Ê Ì‡Â .Ìc‰ ˙‡22ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ . ∆«»¿ƒ»«…À¿»¿ƒ»«»ƒ
Ûeb‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó 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

(כסףֿמשנה). 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

.‚ÌÈÏLe¯ÈÓ ‡ˆiL ÁÒt‰26‰Úa¯‡a ‡ÓËpL B‡ «∆«∆»»ƒ»«ƒ∆ƒ¿»¿«¿»»
„iÓ Û¯OÈ - ¯OÚ27e˙Ó B‡ ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË .28B‡ »»ƒ»≈ƒ»ƒ¿¿«¿»ƒ≈
Ì‰È„È ˙‡ eÎLÓ29˙˜È¯Ê Ì„˜ e˙Ó B‡ e‡ÓË elÙ‡ , »¿∆¿≈∆¬ƒƒ¿¿≈…∆¿ƒ«

Ìc‰30B˙¯eˆ ¯aÚzL „Ú B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ -31Ck ¯Á‡Â «»«ƒƒ«∆¿À«»¿««»
ÏÏk‰ ‰Ê .Û¯OÈ32BÙe‚a BÏeqtL Ïk :33Û¯OÈ - ƒ»≈∆«¿»…∆ƒ¿ƒ»≈

„iÓ34ÌÈÏÚaa B‡ Ìca ;35Ck ¯Á‡Â B˙¯eˆ ¯aÚz - ƒ»«»«¿»ƒ¿À«»¿««»

eÎLnL Ú„BpL ¯Á‡ BËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Û¯OÈƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»««∆«∆»¿
ÁÒÙÏ eÁ„Â e‡ÓË B‡ e˙Ó B‡ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ∆¿≈∆≈ƒ¿¿¿ƒ¿¿∆«

„iÓ Û¯OÈ ‰Ê È¯‰ - ÈL36ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ¬≈∆ƒ»≈ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
Èa Ïk e‡ÓËpLk ?ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË Ì‡ Û¯OiL∆ƒ»≈ƒƒ¿¿«¿»ƒ¿∆ƒ¿¿»¿≈
ÌÈ¯B‰Ë eÎÊ - Ô˙ˆ˜Ó e‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ;‰¯e·Á‰«¬»¬»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 ÌÈ¯B‰h‰ eÎÊ - ««∆ƒ¿ƒ∆¡…»«¿ƒ∆¬«ƒ…

eÏÈÁ˙‰39‡ .- Ô˙ˆ˜Ó e‡ÓËÂ Ôlk eÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï· ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿ƒÀ»¿ƒ¿¿ƒ¿»»
ÌÈ¯B‰h‰ ‡l‡ ;ÌÈ‡ÓË ÏL Ô˜ÏÁa ÌÈ¯B‰Ë eÎÊ ‡Ï…»¿ƒ¿∆¿»∆¿≈ƒ∆»«¿ƒ

Û¯OÈ ÌÈ‡Óh‰ ˜ÏÁÂ ,Ì˜ÏÁ ÔÈÏÎB‡40ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿ƒ∆¿»¿≈∆«¿≈ƒƒ»≈¿«ƒ
Ô˙ˆ˜Ó e˙Ó Ì‡41ÌÏL ‡ÓË .42Ba¯ B‡43ÌÈÙ¯BO - ƒ≈ƒ¿»»ƒ¿»»≈À¿ƒ

‰¯Èa‰ ÈÙÏ B˙B‡44„Ú ÔLi·Ï È„k ,Ïk‰ ÈÙa ƒ¿≈«ƒ»ƒ¿≈«…¿≈¿«¿»«
Ba e¯‰fiL45‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÓ B˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ .46È„k , ∆ƒ»¬¿¿ƒ≈¬≈««¬»»¿≈

e·‚ ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÓ e¯Ó‡ÈÂ Ô˙B‡ e„LÁÈ ‡lL47. ∆…«¿¿»¿…¿≈¬≈««¬»»»¿
ÌÈ˜·e L˜a e‰eÙ¯OÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ48Û¯OÏ eˆ¯Â ¿ƒ»ƒƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»ƒ¿…

ÔÈÙ¯BO - ÔÓˆÚ ÏMÓ49BËeÚÓ ‡ÓË .50¯˙Bp‰ ÔÎÂ51 ƒ∆«¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈«»
Ô‰È˙B¯ˆÁa B˙B‡ ÔÈÙ¯BO -52ÔÓˆÚ ÈˆÚÓ53‡Ï Ï·‡ , ¿ƒ¿«¿≈∆≈¬≈«¿»¬»…

eÏÚÓÈÂ ÌÏˆ‡ Ô‰Ó e¯‡MÈ ‡lL ,‰Î¯Ún‰ 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 ואףֿעלֿפי (כסףֿמשנה).
סמך  - מיד ישרף שחיטה, לאחר אלא נודע לא אם שאף
משם, שנראה ו, פרק סוף פסחים הירושלמי דברי על רבינו
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(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
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
כדי 45) 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
מעצי 53)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 ‰·˜ LÈ¯Ùn‰55- ««¿ƒ¿≈»¿ƒ¿»»∆¿≈»ƒ
.ÁÒt ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯Èƒ¿∆«∆ƒ…¿ƒ»≈¿»ƒ¿»»∆«
‡È·È - 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.

.‰LÈ¯Ù‰57˙ÓÂ BÁÒt58ÂÈ¯Á‡ Ba ep‡È·È ‡Ï - ƒ¿ƒƒ¿»≈…¿ƒ∆¿«¬»
ÁÒt‰ ÌLÏ59ÌÈÓÏL ÌLÏ ‡l‡ ,60‰pÓÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿≈«∆«∆»¿≈¿»ƒ¿ƒ»»¿À∆

ÁÒt ÌLÏ ep‡È·È - ÂÈÏÚ ÂÈ·‡ ÌÚ61ÌÈ¯·c ‰na . ƒ»ƒ»»¿ƒ∆¿≈∆««∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡62¯OÚ ‰Úa¯‡ ˙BˆÁ ¯Á‡ ÂÈ·‡ ˙nLk63; ¬ƒ¿∆≈»ƒ««¬«¿»»»»

ÈtÓ ,ÈL ÁÒÙÏ ‰Á„ ‰Ê È¯‰ - ˙BˆÁ Ì„˜ Ï·‡¬»…∆¬¬≈∆ƒ¿∆¿∆«≈ƒƒ¿≈
¯‡a˙iL BÓk ,ÔB‡ ‡e‰L64ÈMa ‰Ê BÁÒt ‡È·ÈÂ ,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 בעלי 65)להלן למ"ד גם הוא זה ודין
לקרבן  כלל נקבע לא חצות קודם שמת שמכיון נדחים, חיים
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שני, בפסח להקריבו ואפשר נדחה, אינו הכל ולדברי פסח,
רבה. בתירוץ בגמרא שם ראה

.Â¯Á‡ ÁÒt LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ B‡ˆÓe BÁÒt „·‡L ÈÓƒ∆»«ƒ¿¿»««∆ƒ¿ƒ∆««≈
‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡ ·È¯˜È - ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ÈL È¯‰Â«¬≈¿≈∆¿ƒ«¿ƒ≈∆≈∆∆ƒ¿∆

ÁÒt ÌLÏ66ÌÈÓÏL ·¯˜È ÈM‰Â ,67¯Á‡ B‡ˆÓ . ¿≈∆«¿«≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿»««
ÌÈÓÏL ·¯˜È ‰Ê È¯‰ - BÁÒt ËÁML68Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«ƒ¿¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ

‡ˆÓp‰ ‰Êa ¯ÈÓ‰69BÊ ‰¯eÓz È¯‰ - ‰ËÈÁL ¯Á‡ ≈ƒ»∆«ƒ¿»««¿ƒ»¬≈¿»
ÌÈÓÏL ·¯˜z70‰Ê ˙ËÈÁL Ì„˜ B‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿»…∆¿ƒ«∆

ÁÒt B·È¯˜‰Ï Èe‡¯ ‡ˆÓp‰ ‰ÊÂ ÏÈ‡B‰ ,LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»»¿«¿ƒ∆«
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÏL B·È¯˜‰Ï Èe‡¯Â71¯ÈÓ‰ Ì‡ , ¿»¿«¿ƒ¿»ƒ¿∆≈«¿ƒ≈ƒ

ÂÈzÁz L¯Ùn‰ ˙ËÈÁL Ì„˜ ÔÈa ,‡ˆÓp‰ ‰ÊaÔÈa »∆«ƒ¿»≈…∆¿ƒ««À¿»«¿»≈
„Ú ‰Ú¯z ‡l‡ ,‰·¯˜ B˙¯eÓz ÔÈ‡ - ‰ËÈÁL ¯Á‡««¿ƒ»≈¿»¿≈»∆»ƒ¿∆«

ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL72. ∆ƒ…»¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mdipy ixde ,xg` gqt yixtdy xg` e`vne egqt ca`y in"
."'ek dvxiy mdn dfi` aixwi - oicner

פסק  שאבדו, יוהכ"פ של ושעיר בפר מקרה באותו אבל
הראשונים. שיקרבו הט"ז) פ"ה יוהכ"פ (עבודת הרמב"ם
כמו  הוא האם שאבד, באשם הדין יהיה מה להסתפק ויש
שבכגון  ונראה יוהכ"פ. של ושעיר פר כמו או פסח קרבן
אחר  ממקום סימוכין למצוא יש מפורש, נמצא שלא דא
- מתה שבחטאת "כל הכלל שנאמר וכיון חידוש, ולא
שלמים", קרב בפסח - מתה שבחטאת וכל עולה, באשם
כדין  ולא כבפסח, באשם הדין נמצא בשניהם, שווה והדין

יוהכ"פ. של ושעיר פר
(147 cenr f"lg y"ewl itÎlr)

(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
למאןֿ 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  (כסףֿמשנה, 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 אףֿעלֿפי

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 (כסףֿמשנה,

.ÊB˙L ‰¯·ÚL ÁÒt73˙ÓÁÓ ÌÈ‡a‰ ÌÈÓÏLe ∆«∆»¿»¿»¿»ƒ«»ƒ≈¬«
ÁÒt‰74¯·c 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˙81ÌÈ¯Á‡ ÌÈÁ·Êa82Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È - ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿«∆ƒ…»∆

‰Ê ÔÈnÓ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ83ÈÓ„·e ¿»ƒƒ¿≈«»∆∆»∆ƒƒ∆ƒ¿≈
ÌÈÓÏL Ô‰aL ‰Ùi‰84B˙ÈaÓ ¯˙Bn‰ „ÈÒÙÈÂ ,85BÓk , «»∆∆»∆¿»ƒ¿«¿ƒ«»ƒ≈¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL86·¯Ú˙ .87- ˙B¯BÎ·a ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒƒ¿»≈ƒ¿
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú Ïk‰ eÚ¯È88ÏÚa ¯BÎ·k eÏÎ‡ÈÂ , ƒ¿«…«∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿««

ÌeÓ89˙B·B¯ÚzaL ‰Ùik ‰ÙÈ ‡È‰L ‰Ó‰a ‡È·ÈÂ ;90 ¿»ƒ¿≈»∆ƒ»»«»»∆««¬
ÏÚ ÏeÁz B˙M„˜ - ÁÒt‰ ‡e‰L ÌB˜Ó Ïk :¯Ó‡ÈÂ¿…«»»∆«∆«¿À»»«

BÊ91BÁÒt ·¯˜ Ì‡ ,ÌÈÓÏL ‰p·È¯˜ÈÂ .92. ¿«¿ƒ∆»¿»ƒƒ»«ƒ¿

שלמים 80) קרב פסח דמותר שנתבאר מה עלֿפי פשוט "זה
וזבחים  פ"ט, פסחים בתוספתא שאמרו ומה (כסףֿמשנה).
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
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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 -

.ËLÈ¯Ùn‰93¯ib˙ ‡lL „Ú BÁÒt94„Ú ,¯ib˙Â ««¿ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈«
¯¯ÁzL ‡lL95ÈzL ‡È·‰ ‡lL „Ú ,¯¯ÁzLÂ ∆…ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿≈«∆…≈ƒ¿≈
‡È·‰Â ˙B¯ÚO96ÁÒt ÌLÏ B·È¯˜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 כדי 96)הירושלמי פסח שהפריש קטן
שתיםֿ בן כשהיה והמדובר והגדיל. שיגדיל לאחר להקריבו
שנדרו  לאיש" סמוך "מופלא שהוא אחד, ויום שנה עשרה
הלכה  פ"ב למעלה בכסףֿמשנה (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)(כסףֿמשנה). הלכה פ"ג

.Èe¯È˙B‰Â BÁÒÙÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰100¯˙Bn‰ ‡È·È - ««¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ»ƒ«»
ÌÈÓÏL101ÌÈ¯Á‡ ‰pÓÓ‰ .102ÏÚÂ BÁÒt ÏÚ ¿»ƒ«¿«∆¬≈ƒ«ƒ¿¿«
B˙‚È‚Á103ÔÈlÁ Ì˜ÏÁa Ô‰Ó ÁwiL ˙BÚn‰ È¯‰ -104. ¬ƒ»¬≈«»∆ƒ«≈∆¿∆¿»Àƒ

LÈ¯Ù‰ ‰ÊÂ BÁÒÙÏ ‰ÏË LÈ¯Ù‰ ‰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««∆««∆«¿≈«»
.ÁÒtk Ì‰ È¯‰ - ÁÒt‰ È¯ÈLÎÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯B¯Óe»ƒ¿≈«¿ƒ≈«∆«¬≈≈«∆«
È„k BnÚ B˙B‡ ‰nL ÈnÓ ÁÒt‰ ˙BÚnÓ Á˜Ï Ì‡Â¿ƒ»«ƒ¿«∆«ƒƒ∆»»ƒ¿≈
ÌÈˆÚa ˜ÏÁ BÏ ˙BÈ‰Ï B‡ ¯B¯Óe ‰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

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שבת,1) דוחה ואם להביאו חייב ומי פסחֿשני קרבן יבאר

הפסח. מעכבים עבדיו ומילת הקטנים בניו מילת ואם
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.‡‰È‰L ÈÓ2‡ÓË3ÔÈ‡L ,ÁÒt‰ ˙ËÈÁL ˙ÚLa ƒ∆»»»≈ƒ¿«¿ƒ««∆«∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL4‰˜BÁ¯ C¯„a ‰È‰L B‡ ,5Ò‡ B‡ , ¬ƒ»»∆»»¿∆∆¿»∆¡«

‚‚ML B‡ ,¯Á‡ Ò‡a6È¯‰ - ÔBL‡¯a ·È¯˜‰ ‡ÏÂ ¿…∆«≈∆»«¿…ƒ¿ƒ»ƒ¬≈
ÈM‰ L„ÁÏ ¯OÚ ‰Úa¯‡a ÁÒt ‡È·Ó ‰Ê7ÔÈa ∆≈ƒ∆«¿«¿»»»»«…∆«≈ƒ≈

ÌÈa¯Ú‰8ÈÙa ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê ÁÒt ˙ËÈÁLe . »«¿«ƒ¿ƒ«∆«∆ƒ¿«¬≈ƒ¿≈
dÓˆÚ9˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ,10ÔÈÓeÏLz ÈM‰ ÔÈ‡L ; «¿»¿»∆««»∆≈«≈ƒ«¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa Ï‚¯ ‡l‡ ,ÔBL‡¯Ï»ƒ∆»∆∆ƒ¿≈«¿¿ƒ»«»ƒ»»
˙¯k11. »≈

ב.2) צב, פסחים יֿיא)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"בֿד. להלן ראה כרת, לענין (במדבר 5)ביניהם שנאמר
פסח  ועשה וגו' רחוקה בדרך וגו' יהיה כי איש "איש שם)

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‡14·È¯˜‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ . ∆¡«««≈ƒ»≈ƒ¿…ƒ¿ƒ
ÈMa ·È¯˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÔBL‡¯a15·È¯˜‰ ‡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, דברי 14)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  ואףֿעלֿפי 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 ‡ÓË20Ï·Ë ‡lL »≈∆»ƒ«≈¿∆«ƒ∆…»«
Ï¯Ú ÔÎÂ ,Ôa¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚL „Ú B˙‡ÓËa ·LÈ ‡l‡21 ∆»»«¿À¿»«∆»«¿««»¿»¿≈»≈

„ÈÊÓ ‰Ê È¯‰ - Ôa¯w‰ 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 ez·kÚÓ 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‡ ˙ÏÈ·Ë ÔÎÂ . »«∆«»¿≈¿ƒ««¿»¿≈

ez·kÚÓ ˙e„·Ú30‰ÏÈ·h‰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
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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'). "מי 30)('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
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 ˙ÏÈ·Ëe ÂÈ„·Ú ˙ÏÈÓ ÔÈ‡ - ÔËw‰«»»≈ƒ«¬»»¿ƒ«ƒ¿»
ÁÒt‰ ÏÚ ˙Bn‰lÓ ez·kÚÓ32„·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 בכסףֿמשנה), 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 ÔÈ·iÁ - ∆ƒ¿ƒ≈¿≈¿»ƒ«»ƒ«¬∆«

ÈL36ÂÈÏÚ eËÁL Ì‡Â .37¯eËt - 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 (כסףֿמשנה).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

(כסףֿ 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 - ‰¯e·Á ÈaÓ ˙Á‡ ‰M‡‰ ‰˙È‰ Ì‡40È‡Â . ƒ»¿»»ƒ»««ƒ¿≈¬»À»¿≈

BÊ41ÏÈÓ ¯OÚ ‰MÓÁ ?‰˜BÁ¯ C¯„ ‡È‰42ıeÁ ƒ∆∆¿»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈÏLe¯È ˙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

.Ë¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈa ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈≈¿»«ƒ«¿»»»»
LÓM‰ ˙iÏÚ ÌÚ44È¯‰ - ¯˙È B‡ ÏÈÓ ¯OÚ ‰MÓÁ ƒ¬ƒ««∆∆¬ƒ»»»ƒ»≈¬≈

BÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt dÈ·e BÈa ‰È‰ .‰˜BÁ¯ C¯„ ‰Ê∆∆∆¿»»»≈≈»»ƒ∆≈
ÌÈÏLe¯ÈÏ 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‰e·kÚL ÈtÓ ÚÈb‰47‰È‰L B‡ , ƒƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈¿»¿»∆»»

„Ú ‰¯ÊÚÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÂÈÏ‚¯a ‰ÏBÁ ‰È‰Â ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»»∆¿«¿»¿…ƒƒ«»¬»»«
Ôa¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚL48C¯„a BÈ‡Â Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ∆»«¿««»¿»¬≈∆»¿≈¿∆∆

‰˜BÁ¯49Le·Á ‰È‰L ÈÓ .50ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ51 ¿»ƒ∆»»»¿«¿»«ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ·¯ÚÏ ˙‡ˆÏ e‰eÁÈË·‰Â52‡ˆiLÎe , ¿ƒ¿ƒ»≈»∆∆¬ƒ»»¿∆≈≈

Le·Á ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏÎ‡È - ·¯ÚÏ»∆∆…««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»
Ï‡¯OÈ „Èa53È„·BÚ „Èa Le·Á ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«ƒ¿»≈¬»ƒ»»»¿«¿≈
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ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk54‡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¿¿¿≈
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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,
'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 וכדי המודעית 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)וכסףֿמשנה. "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 בפני 52)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'תשפ"א  טבת כ"ב רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שביעי 1) שחל ומי שני, לפסח שנדחה טמא זהו אי יבאר

בשבת. להיות שלו
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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
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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 פי 7)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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אדם 8) נפש לכל במת "הנוגע יא) יט, (במדבר נאמר שעליו
ימים". שבעת מי 9)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
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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.

.„ÌÈ¯etk È¯qÁÓ28Ô‰È˙Ba¯˜ ˙‡·‰ ÌBÈ ÏÁL ¿À¿≈ƒƒ∆»¬»«»¿¿≈∆
ÔÈ·È¯˜Óe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL - ¯OÚ ‰Úa¯‡a¿«¿»»»»¬ƒ¬≈∆«¿ƒƒ
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˙ËÈÁL Ì„˜ ÔÈa ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡a Ô‰È˙Ba¯»̃¿¿≈∆¿«¿»»»»¿ƒ»≈…∆¿ƒ«
B˙ËÈÁL ¯Á‡ ÔÈa ÁÒt‰29Ô‰ÈÁÒt ÔÈÏÎB‡Â , «∆«≈««¿ƒ»¿¿ƒƒ¿≈∆

·¯ÚÏ30e¯ÒÓiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â . »∆∆¿≈¬ƒ¬≈∆«∆ƒ¿¿
ÔÈc ˙Èa „Èa Ì‰È˙Ba¯˜31e·È¯˜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"
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 Ú¯ˆÓ32¯OÚ ‰Úa¯‡a ˙BÈ‰Ï ¿…»∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿»»»»
È¯˜ ‰‡¯Â33˙¯ÊÚÏ ÒÎÂ Ï·BË ‰Ê È¯‰ - ÌBia Ba ¿»»∆ƒ«¬≈∆≈¿ƒ¿»¿∆¿«

¯eÒ‡ ÌBÈ Ïe·hL Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ÌÈL»ƒ≈ƒ»¿¿»¿««ƒ∆¿»
ÌL Òk‰Ï B¯eq‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ˙¯ÊÚÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈¿∆¿«»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»≈»
ÌBÈÂ ,Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿

B„ÚBÓa ÁÒt‰ ˙·¯˜‰ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê34‰OÚ ‡B·È -35 ∆«¿»««∆«¿¬»¬≈
Ì‰È¯·c 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 לשתי 33)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 ÈÚÈ·L ÏÁL38- ¿≈≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«»
ÂÈÏÚ ÔÈfÓ ÔÈ‡39¯ÁÓÏ ‡l‡40ÈÚÈ·L 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 ,˙e·L ÌeMÓ ˙aLa ‰Èf‰ ¯eq‡ ‡BÏ‰Â«¬ƒ«»»¿«»ƒ¿¿«∆«

˙¯k ÌB˜Óa Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚÈ C‡È‰Â ,˙¯Îa44ÈtÓ ? ¿»≈¿≈««¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
˙e·L ÌeMÓ ‰Èf‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÌBiaL45ÔÓÊ BÈ‡ ∆«∆»¿«»»ƒ¿≈¿«

Ôa¯w‰46Ô‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ ,˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL «»¿»∆«»ƒ»»»≈¿ƒ»∆¡ƒƒ¿≈∆
‡B·Ï „È˙ÚÏ Ì¯Bb ¯·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 וכרבי 39)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

.ÊÏ¯Ú Ï‡¯OÈ47ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ÁÒt‰ ·¯Úa ÏnL ƒ¿»≈»≈∆»¿∆∆«∆«¬ƒ»»
ÏnL ¯Á‡48¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ¯ib˙pL ¯b Ï·‡ . ««∆»¬»≈∆ƒ¿«≈¿«¿»»»»
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,·¯ÚÏ ÏÎB‡ BÈ‡L ;ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - Ï·ËÂ ÏÓe»¿»«≈¬ƒ»»∆≈≈»∆∆
‰ ÔÓ L¯BÙk ‡e‰ È¯‰Â¯·w49ÌÈÓÈ ‰Ú·L CÈ¯vL «¬≈¿≈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‰È¯·cÓ BÊ ‰¯Ê‚ ‡BÏ‰Â .·¯ÚÏ ÈzÏÎ‡Â ÈzÏ·Ë»«¿ƒ¿»«¿ƒ»∆∆«¬¿≈»ƒƒ¿≈∆
˙¯k ÌB˜Óa Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ C‡È‰Â ,˙¯Îa ÁÒÙe∆«¿»≈¿≈«∆¡ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈

¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L Ôa¯w‰ ÌBÈa51ÔÈ‡L ÈtÓ ? ¿«»¿»∆«¿»»»»ƒ¿≈∆≈
ÏaËÈÂ ÏBniL „Ú ˙Bˆna ·iÁ˙Ó ¯b‰52Ï·BË BÈ‡Â , «≈ƒ¿«≈«ƒ¿«∆»¿ƒ¿…¿≈≈

,˙e¯b‰ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈn‰ ÔÓ ‡Ù¯iL „Ú«∆≈»≈ƒ«ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿««≈
Ïn‰ ‰Ê È¯‰L ,‰Ê ÌB˜Óa Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»∆¡ƒƒ¿≈∆¿»∆∆¬≈∆«»
·eiÁ È„ÈÏ ‡B·È ‡ÏÂ ‡È¯·iL „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
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

שמאי 49) 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

.ÁÒ¯t‰ ˙È·a ‡aL ÈÓ53CÏB‰Â ÁtÓ ‰Ê È¯‰ -54, ƒ∆»¿≈«¿»¬≈∆¿«≈«¿≈
ÌˆÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â55ÏÎB‡Â ËÁBL - ‡ÓË ‡ÏÂ ¿ƒ…»»∆∆¿…ƒ¿»≈¿≈

BÁÒt56˙Èa ˙‡ÓhL .Ò¯t‰ ˙È·a CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ƒ¿¿««ƒ∆»«¿≈«¿»∆À¿«≈
,˙Ó ‡ÓË ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ Ò¯t‰«¿»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈≈

˙¯k ÌB˜Óa Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ57e¯‡aL BÓk ,58. ¿…∆¡ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈¿∆≈«¿
LB„pL Ò¯t‰ ˙Èa ÔÎÂ59ÁÒt ‰OBÚÏ ¯B‰Ë -60. ¿≈≈«¿»∆»»¿≈∆«

שהרי 53) 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‡‰61·¯ÚÏ ÁÒt‰ ÏÎ‡Ï Èe‡¯62.ÈtÓ »≈»∆¡…«∆«»∆∆ƒ¿≈
Ì‰È¯·cÓ ‰ÏÈÏ ˙eÈ‡L63Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ ‡Ï , ∆¬ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆…∆¡ƒƒ¿≈∆

‰Ê ¯·„a ˙¯k ÌB˜Óa64Ï·BËÂ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ‡l‡ ; ƒ¿»≈¿»»∆∆»¬ƒ»»¿≈
ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â65ÁÈqÈ ‡ÏÂ B˙eÈ‡Ó L¯ÙiL È„k , ¿««»≈¿≈∆ƒ¿≈¬ƒ¿…«ƒ«

BzÚc66¯Á‡ ˙n‰ BÏ ˙nL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰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 Ï·BË - Ìc‰ e˜¯ÊÂ ÂÈÏÚ eËÁL Ì‡Â . «≈ƒ¿ƒ»¬»»¿»¿«»≈¿≈
·¯ÚÏ71‰Úa¯‡a B¯·˜e ¯OÚ ‰LÏLa ˙Ó BÏ ˙Ó . »∆∆≈≈ƒ¿»»»¿»¿«¿»»

Ì‰È¯·cÓ ÔB‡ ‰¯e·˜ ÌBÈa ‡e‰ È¯‰ - ¯OÚ72BÈ‡Â , »»¬≈¿¿»≈ƒƒ¿≈∆¿≈
Ì‰È¯·cÓ BÏÈÏ ÒÙBz73Ï·BËÂ 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 ,CÎÈÙÏ78¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa79 ¿ƒ»ƒ∆ƒ≈«¿≈¿«¿»»»»
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ˙Ó BÏ ˙nL ÚÓML B‡80Ï·BËÂ81 ∆»«∆≈≈¬ƒ»»¿≈

.·¯ÚÏ ÌÈL„wa ÏÎB‡Â¿≈«√»ƒ»∆∆

"אי 61) 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 - אסי 72)וזרקו "רב צט: בזבחים
לא  קבורה יום בי"ד, וקברו בי"ג מת לו שמת כאן וכו' אמר
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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"י 77)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 Lw·Ï83ÔÈËÁBL 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¿»»≈
˜¯ÊpL ¯Á‡ ˙Ó ÌL ‡ˆÓ .·¯ÚÏ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈»∆∆ƒ¿»»≈««∆ƒ¿«
˙˜È¯Ê ˙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»≈«»»¿∆»…»»≈«

- ‰˜È¯Ê ¯Á‡ ‡l‡ ‡ÓË ‡ÏÂ ‰˜È¯Ê ˙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 ,C¯ca ¯·ÚL ÈÓ91ÏL daÁ¯Ï ·kLÓ ƒ∆»««∆∆»¿≈À¿»¿»¿»∆
ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ˙n‰ ‰È‰ Ì‡ ,C¯c92Èt ÏÚ Û‡ , ∆∆ƒ»»«≈À¿««¿««ƒ

‡e‰L93ËÁBLÂ ÁÒÙÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯zÏ ‡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 ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c98È¯‰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¿
.˙e¯ÈÊ¿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,ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿≈¿À»»»¿ƒƒ¿ƒƒ
‰OÚÂ ,Ú„È ‡ÏÂ ÌB‰z‰ ¯·˜a ‡ÓË BlL ÈÚÈ·M·e«¿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 ÈÚÈ·Ma Ï·hL105Ì‡ Ï·‡ . ∆»««¿ƒƒ»¿»À¿»»ƒ»¬»ƒ
B˙‡ÓËÏ ÈMMa ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË106Ú„È ‡ÏÂ ƒ¿»¿À¿««¿«ƒƒ¿À¿»¿…»«
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˙˜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

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
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¿«≈

,‰‡ÓËa ÁÒt‰ ÔlÎ e·È¯˜È ‡l‡ ,ÔÈÁ„ ÔÈ‡≈»ƒ¿ƒ∆»«¿ƒÀ»«∆«¿À¿»
ÌÈ¯B‰Ë ÌÚ ÌÈ‡Óh‰6¯L‡ 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‰ ˙‡È·a 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 איֿאפשר 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 ÌÈ¯B‰Ë ‰ˆÁÓ Ï‰w‰ eÈ‰»«»»∆¡»¿ƒ∆¡»¿≈≈≈
ÔÓˆÚÏ ÔÈOBÚ ÌÈ¯B‰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‡ ÌÈ¯B‰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,ÌÈ¯B‰Ë ‰ˆÁÓe ˙Ó È‡ÓË ‰ˆÁÓ »»¬»ƒ∆¡»¿≈≈≈∆¡»¿ƒ
·¯‰ eÈ‰È ÌÈL‡‰ ÏÏÎa ÌÈLp‰ ‰BÓ ‰z‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆«»∆«»ƒƒ¿»»¬»ƒƒ¿»…
ÔÈ‡Óh‰Â ,ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÌÈOBÚ ÌÈ¯B‰h‰ - ÌÈ¯B‰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 ÈÏÚB·e ÌÈÚ¯ˆÓe ÌÈ·Ê 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 ÌÈ·Ê ÔËeÚÓe ˙Ó È‡ÓË Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰»…«»»¿≈≈≈ƒ»»ƒ¿«≈
ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ˙Ó È‡ÓË - Ô‰a20ÔÈ·f‰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.
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.Â‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ê LÈÏLe ,ÌÈ¯B‰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

ÌÈ·f‰ ÌÚ ÌÈ¯B‰Ë Èa‚Ï ÌÈËÚeÓ Ô‰ È¯‰L23ÈM·e ; ∆¬≈≈»ƒ¿«≈¿ƒƒ«»ƒ«≈ƒ
BÓk ,ÔBL‡¯a eOÚ ËeÚÓ È¯‰L - eOÚÈ ‡Ï…«¬∆¬≈ƒ»»ƒ¿

e¯‡aL24Ï‰w‰ ·¯ Ì‡ Ú„ÈÏ ÁÒt‰ ÌÈ¯ÚLÓ „ˆÈk . ∆≈«¿≈«¿«¬ƒ«∆«≈«ƒ…«»»
,ÔÈÏÎB‡‰ ÏÎa ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ ?ÌÈ¯B‰Ë B‡ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ≈¿«¬ƒ¿»»¿ƒ
„Á‡ ÁÒt ÏÚ ÔÈÓ ÌÈ¯OÚ eÈ‰iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ«∆«∆»

Ô‰ÈÏÚ ËÁLÏ „Á‡ „Èa B˙B‡ ÔÈÁlLÓe25‡l‡ , ¿«¿ƒ¿«∆»ƒ¿…¬≈∆∆»
‰¯ÊÚÏ ÌÈÒÎp‰ ÏÎa ÔÈ¯ÚLÓ26ıeÁaÓ Ô‰L „ÚÂ . ¿«¬ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»¬»»¿«∆≈ƒ«

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ ‰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
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 טמאיֿמת 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 כרבי 29)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 (כסףֿמשנה). 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‰e·È¯˜‰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¿»¿»¬≈∆
˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê ÔB‚k ,ÔÙebÓ35˙B„ÏBÈÂ ˙Bc , ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿¿

ÌÈÚ¯ˆÓe36- eÏÎ‡ Ì‡Â .epnÓ eÏÎ‡È ‡Ï - ¿…»ƒ……¿ƒ∆¿ƒ»¿
ÔÈ¯eËt37e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .38ÏÎ‡p‰L , ¿ƒƒƒ«¿»»¿∆«∆¡»

ÌÈ¯B‰ËÏ39ÏÎ‡p‰Â ,‰‡ÓË ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ - ƒ¿ƒ«»ƒ»»ƒÀ¿»¿«∆¡»
ÔÈ‡ÓËÏ40elÙ‡ .‰‡ÓË ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ƒ¿≈ƒ≈«»ƒ»»ƒÀ¿»¬ƒ

˙n‰ È‡ÓË eÏÎ‡41ÔÈ¯eËt - BlL ÌÈ¯eÓ‡‰Ó42. »¿¿≈≈«≈≈»≈ƒ∆¿ƒ
?‰‡ÓËa ÏÎ‡È ÁÒt‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«∆«≈»≈¿À¿»

Ìc‰ ˙˜È¯Ê Ì„˜ ¯eav‰ e‡ÓËpLk43Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿¿«ƒ…∆¿ƒ««»¬»ƒ
.ÏÎ‡È ‡Ï - Ìc‰ ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï e‡ÓËƒ¿¿¿««¿ƒ««»…≈»≈

עו:32) בפסחים ופירש"י 33)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

עלֿידי 34)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 (כסףֿמשנה). 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 בכסףֿמשנה.

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
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ממלקות]. גם יט38ֿ)שפטורים 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 טמאי 42)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‰˜È¯Ê Ì„˜ ¯eav‰ ·¯ e‡ÓËÂ ‰¯‰Ëa e‰eËÁL¿»¿»√»¿ƒ¿¿…«ƒ…∆¿ƒ»
‡nL ‰¯Êb .ÏÎ‡È ‡Ï ÁÒt‰Â Ìc‰ ˙‡ ˜¯BÊ -≈∆«»¿«∆«…≈»≈¿≈»∆»

‰˜È¯Ê ¯Á‡ e‡ÓËÈe‰eÏÎ‡ÈÂ ˙¯Á‡ ‰La ƒ¿¿««¿ƒ»¿»»«∆∆¿…¿
‰‡ÓËa44ı¯La 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 ,ÌÈ¯B‰h‰ ‡l‡ e‰eOÚÈ ‡Ï - ¯Oa‰«»»…«¬∆»«¿ƒ¿≈»≈«
‡e‰L Èt ÏÚ48¯Oa ˙‡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

נמי 44) 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, הכלי 46)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

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
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 ÌÈ¯¯Ó ÏÚ ˙BvÓe L‡≈««¿…ƒ…¿À

.·‰vÓ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .ÔÈ·kÚÓ ¯B¯Óe ‰vÓ ÔÈ‡Â¿≈«»»¿«¿ƒƒ…»¿«»
ÁÒt‰ ¯Oa ˙ÏÈÎ‡a Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ - ¯B¯Óe»¿ƒ¿≈»»«¬ƒ«¿««∆«

Bc·Ï2‰ÂˆÓ BÈ‡ ÁÒt ‡Ïa ¯B¯Ó Ï·‡ .3:¯Ó‡pL , ¿«¬»»¿…∆«≈ƒ¿»∆∆¡«
.e‰ÏÎ‡È ÌÈ¯¯Óe ˙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 ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…¿««∆«¬ƒ«
Ú·O4·È¯˜‰ 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 ÌÈ¯B¯Óe ˙BvÓ ÏÚ««¿ƒ…¿

ãycew zegiyn zecewpã

oke ,dyrÎzevn xyrÎdyng lila gqtd xya zlik`"
xii` ycegl xyrÎdyng ilila 'ipy gqt' xya zlik`

"ek dyrÎzevn

הוא  שני' 'פסח של שעניינו הריי"צ אדמו"ר פתגם ידוע
הרגע  את רק ולא לתקן, אפשר ותמיד אבוד, מקרה שאין
פסח  שבין החילוק עבר. שכבר הזמן את גם אלא הנוכחי
מלמעלה  מלכתחילה ניתן שהראשון הוא לשני ראשון
ישראל  עם בקשת על־ידי התחדש השני אבל ה', בציווי
לעבודת  הצדיקים עבודת שבין החילוק והוא נגרע", "למה
או  זה באופן מלכתחילה נולדו צדיקים בעלי־תשובה,
בעלי־תשובה  משא"כ בנפשם, טבע נעשתה שעבודתם

עצמם. בכח חידוש בבחינת היא שעבודתם
כי  בבית", עמו ומצה ש"חמץ שני' ב'פסח החידוש גם וזהו
שזדונות  הרי בעלי־תשובה, עבודת על שמדובר כיון

לקדושה. נהפך גופא והחמץ לזכויות, לו נהפכים
היא  שאכילתו קדשים, משאר פסח קרבן שונה בנוסף,
מצוה  שהיא הקרבנות כבשאר ולא מיוחדת מצות־עשה
של  בפנימיותו חודר זה עניין כי קדשים, אכילת של כללית
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גדלות  של באופן כבשרו, ובשר דם שביעה, של ובאופן יהודי
דוקא. לבב וטוב שמחה מתוך ובהרחבה המלכים, כדרך

(` oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

(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

(כסףֿמשנה). 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, אף7ֿ)נאכלת

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 (כסףֿמשנה). 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 ÏM·Ó B‡ ¿«ƒ»¿À»¿≈≈¿»ƒ∆
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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 ראוי 11)(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  כיֿאם 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¿«
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‡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
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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 כיֿאם 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 ÏM·Ó21ÏMa˙pL ÔÈa - ¿À»∆ƒ¿ƒ»»»»≈∆ƒ¿«≈
ÌÈÓa22Ma˙pL ÔÈa˙B¯t ÈÓa B‡ ÔÈ˜LÓ ¯‡La Ï23; ¿«ƒ≈∆ƒ¿«≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈≈

Ïk‰ ‰a¯ - ÏM·Ó ÏL·e :¯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".
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B˙B‡ CeÒÏ ¯zÓ27L·„e ÔÓLÂ ÔÈÈa28¯‡L·e À»»¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿»

ÔÈ˜LÓ29ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁ ˙B¯t ÈÓe30ÏaËÏ ¯zÓe . «¿ƒ≈≈ƒ««ƒÀ»¿«≈
‰ÏˆpL ¯Á‡ ¯Oa‰31˙B¯t ÈÓ·e 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) (ידיֿחובת
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
(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 (ואףֿעלֿפי 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
וכסףֿ 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".
מקלֿ 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
˙BÎzÓ33¯Á‡ ¯·„ ÈÏˆ ‡Ï - L‡ ÈÏˆ :¯Ó‡pL ;34. «»∆∆¡«¿ƒ≈…¿ƒ»»«≈

- ¯e‡‰ Ba ËÏLzL È„k ·wÓ ÈÏk ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»¿ƒ¿À»¿≈∆ƒ¿…»
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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)(כסףֿמשנה - 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 (כסףֿמשנה הגמרא שם.36)לשון משנה,
וקמטוי 37) 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
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?B˙B‡ ÔÈÏBˆ46B˙·e˜ ˙Èa „Ú ÂÈt CBzÓ B·ÁBz ƒ¬ƒƒ«≈¿»

ıÚ ÏL „etLa47L‡‰Â ¯epz‰ CB˙Ï e‰ÏB˙Â ¿«∆≈¿≈¿««¿»≈
‰hÓÏ48.BÏ ‰ˆeÁ ¯epza ÂÈÚÓ È·e ÂÈÚ¯k ‰ÏB˙Â . ¿«»¿∆¿»»¿≈≈»««»

‡e‰ ÏeMa ÔÈÓk ‰fL ,BÎB˙a ÌzÈ ‡ÏÂ49„etLÂ . ¿…ƒ¿≈¿∆∆¿ƒƒ¿«
B˙iÏˆÏ ÔÈ¯¯Ba eÈ‰ ÔBn¯ ÏL50˙‡ ˜¯ÊÈ ‡lL È„k , ∆ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿…∆

e‰ÏM·ÈÂ 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,
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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 חֿט): 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

א. כולו 47)עד, מתחמם אינו השפוד ראש מתחמם שאם
להלן  וראה ה"ט. למעלה ראה מתכת, של כשפוד ואינו

זו. הלכה צלי 48)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 BÒ¯Áa ¯Oa‰ Ú‚»««»»¿«¿∆«ƒ¿…∆
BÓB˜Ó52Ò¯Á‰ ÈÏˆ ‡e‰L ÈtÓ ,53. ¿ƒ¿≈∆¿ƒ«∆∆

עה,52) שם (פסחים 53)ב.משנה, הוא אש צלי ולאו
עה.).

.·ÈBaË¯Ó ÛË54Ò¯Á‰ ÏÚ55ÂÈÏÚ ¯ÊÁÂ56ÏhÈ - »«≈»¿««∆∆¿»«»»ƒ…
BÓB˜Ó ˙‡57‰Ál‰Â ˜¯n‰ ÏkL ;58epnÓ L¯ÙzL ∆¿∆»«»»¿«≈»∆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 BaË¯Ó 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

כסףֿמשנה).

.„ÈBÎÒ60ÔÓLa61ÌÈ‰k‰ ˙¯e·Á Ì‡ :‰Óe¯z ÏL »¿∆∆∆¿»ƒ¬««…¬ƒ
eÏÎ‡È -62Ï‡¯OÈ ÏL Ì‡Â ;63‡e‰ ÈÁ Ì‡ :64- …¿¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ«
epÁÈ„È65·bÈÂ66ÈÏˆ Ì‡Â ,67ÔBˆÈÁ‰ ˙‡ ÛÏ˜È -68. ¿ƒ∆ƒ«≈¿ƒ»ƒƒ¿…∆«ƒ

ÈL ¯OÚÓ ÏL ÔÓLa BÎÒ69ÏÚ ÌÈÓ„ epOÚÈ ‡Ï - »¿∆∆∆«¬≈≈ƒ…«¬∆»ƒ«
ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt ÔÈ‡L ;‰¯e·Á Èa70, ¿≈¬»∆≈ƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ

BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk71ÌÈÁÒt ÈL ÔÈÏBˆ ÔÈ‡Â . ¿∆≈«¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿»ƒ
˙Á‡k72˙B·B¯Úz‰ 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 לפי 70)לישראל - ב עה, שם משנה,
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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‰¯e·Á Èa ÔÈ‡LÂ , »«≈ƒ¿«¬ƒ»¿∆≈¿≈¬»
‰La eÓc¯pL ¯Á‡ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ80elÙ‡ , ¿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
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 ואףֿעלֿפי 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'תשפ"א  טבת כ"ג חמישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מוציאין 1) ואם בחבורה, אלא נאכל אינו שהפסח יבאר

לחבורה. מחבורה

.‡‰¯e·Áa ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ ÁÒt‰ ÔÓ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈ƒ«∆«≈≈∆»«¬»
˙Á‡2‰¯e·Á‰ ÔÓ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â .3ÏÎ‡iL ««¿≈ƒƒƒ∆ƒ«¬»∆≈»≈
da4˙ÈÊk epnÓ ‡ÈˆBn‰Â .5‰¯e·ÁÏ ‰¯e·ÁÓ ¯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 CÈ¯ˆ 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‰ È·Ú ‡e‰L ,BÓˆÚ Û‚‡‰Â11. ¿»¬««¿∆√ƒ«∆«¿«
˙BBlÁ‰12ÌÈbb‰ .ÌÈÙÏk - ÌÈÏ˙k‰ È·ÚÂ ««»√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˙¯e·ÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÒt‰ ¯Oa¿««∆«∆»»«¬»≈¿»≈
ÈL„˜ ¯O·k ‡e‰ È¯‰Â ,‰ÏÈÎ‡a ¯Ò‡ - ‰‚‚Laƒ¿»»∆¡««¬ƒ»«¬≈ƒ¿«»¿≈
ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa B‡ ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„»̃»ƒ∆»»»¬»»¿«»»ƒ«ƒ
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‰Ù¯Ëk Ïk‰L ,ÌÈÏLe¯È ˙BÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL14 ∆»»¿¿»«ƒ∆«…ƒ¿≈»
B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈ˜BÏÂ15‰OÚÓa e¯‡aL BÓk , ¿ƒ«¬ƒ»¿∆≈«¿¿«¬≈

˙Ba¯w‰16¯Oa‰ C˙BÁ - B˙ˆ˜Ó ‡ˆiL ¯·‡ .17 «»¿»≈∆∆»»ƒ¿»≈«»»
¯Oa‰ ˙‡ ÛÏB˜Â ,ÌˆÚÏ ÚÈbnL „Ú „¯BÈÂ18Ïk ; ¿≈«∆«ƒ«»∆∆¿≈∆«»»…

ÚÈbÓ ‡e‰Lk .Û¯OÈ - 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

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

.‚˙B¯e·Á ÈzL24‰ÎÈ¯ˆ - „Á‡ ˙È·a ˙BÏÎB‡ eÈ‰L ¿≈¬∆»¿¿«ƒ∆»¿ƒ»
ÔÓ :¯Ó‡pL ;Ûw‰ dÏ ˙BOÚÏ Ô‰Ó ‰¯e·Á Ïk»¬»≈∆«¬»∆≈∆∆¡«ƒ
BÏ ÔzÏ CÈ¯vL ,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∆¿≈∆≈«

ÌÈ·¯ÚÓ 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 - ˙B¯e·Á‰ ÈzL29˙‡ ıÙB˜ , ¿≈«¬¿∆««»≈ƒ¿…≈∆

ÂÈt30ÂÈt ˙‡ ¯ÈÊÁÓe31B˙¯e·Á 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 .˙B¯e·Á ÈzLaƒ¿≈¬À»¿«»¿«¬ƒ»∆»ƒ¿≈
˙ÏÎB‡Â d˙¯e·Á32ÏÎ‡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 לבני 29)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,

.‰˙B¯e·Á ÈzL33ÔÈ‡ - Ô‰ÈÈaÓ ‰ˆÈÁÓ ‰ˆ¯ÙpL ¿≈¬∆ƒ¿¿»¿ƒ»ƒ≈≈∆≈»
ÔÈÏÎB‡34‰ˆÈÁÓ ˙ÈOÚÂ ˙Á‡ ‰¯e·Á ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ»¿»¬»««¿«¬≈¿ƒ»

ÁÒt‰ ÔÈ‡L .˜lzÒzL „Ú ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÈa≈≈∆≈»¿ƒ«∆ƒ¿«≈∆≈«∆«
˙B¯e·Á ÈzLa ÏÎ‡35‰¯e·ÁÓ ÔÈ¯˜Ú ÔÈ‡Â , ∆¡»ƒ¿≈¬¿≈»∆¡»ƒ≈¬»

‰¯e·ÁÏ36. «¬»

בשתי 33) 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 ‰¯e·Á Èa¿≈¬»∆ƒ¿¿¿»≈∆»≈∆¡…
‰¯e·Á Èa ¯‡L e‡a ‡ÏÂ Ô‰ÈÁÒt37eÒÎ Ì‡ , ƒ¿≈∆¿…»¿»¿≈¬»ƒƒ¿¿

ÌÈÁÒt‰ ÏÎ‡Ï Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa38¯ÊÁÂ , ¿»»∆∆∆¿≈»»∆¡…«¿»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‡ ÔÈ¯Á‡˙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 ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«¿ƒ»»∆¡…¬»¿≈
ÔÈ¯ËÙpL42elÙ‡ .B¯·ÁÏ ÔÈzÓ‰Ï CÈ¯ˆ Ì„‡ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿»ƒ≈»»»ƒ¿«¿ƒ«¬≈¬ƒ

CÈ¯ˆ 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
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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 ‰„B·ÚÏ ¯ÓeÓÏ ,45·LBz ¯‚Ï B‡46 ƒ∆«≈ƒ¿»«¬»»»¿≈»
¯ÈÎOÏ B‡47BÈ‡Â .‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¬≈∆≈¿…«¬∆¿≈

‰˜BÏ48¯Î Ô·e .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ , ∆¬»«ƒ«««¿∆≈»
¯Î Ï‡ „·BÚ‰ ‰Ê - ‰¯Bza ¯eÓ‡‰49ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡Â . »»«»∆»≈≈≈»¿≈«¬ƒƒ

:¯Ó‡pL ;¯ÈÎO B‡ ·LBz ¯‚ elÙ‡ ,È¯ÎÏ 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

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.

.ÁÏ¯Ú51ÁÒt‰ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L52;‰˜BÏ - »≈∆»«¿«ƒƒ¿««∆«∆
,ÏÎB‡ BÈ‡L ‡e‰ Ba .Ba ÏÎ‡È ‡Ï Ï¯Ú Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»»≈……«∆≈≈

¯B¯Óe ‰vÓ ‡e‰ ÏÎB‡ Ï·‡53ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ ÔÎÂ . ¬»≈«»»¿≈À»¿«¬ƒ
¯ÈÎOÏe ·LBz ¯‚Ï ¯B¯Óe ‰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"י 54)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 ez·kÚÓ ÂÈ„·ÚÂ ÂÈa ˙ÏÈnL ÌLk¿≈∆ƒ«»»«¬»»¿«¿¿ƒƒ¿…
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‰nÁ ezˆÏÁL59˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·L CÈ¯vL , ∆¬»««»∆»ƒƒ¿«»ƒ≈≈¿≈
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.¯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

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
חייב,1) עצם איזה ועל טהור, בפסח עצם השובר יבאר

הבוקר. עד מהבשר ישאיר ושלא
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.‰˜BÏ∆

פד.2) פסחים סופר 3)משנה [וטעות ישברו" "לא צ"ל:
ישנים  ובדפוסים בכתביֿיד 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
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

.·CÎÈÙÏ9ÔÈÙ¯BO10¯˙Bp‰ ÏÏÎa ÁÒt‰ ˙BÓˆÚ ¿ƒ»¿ƒ«¿«∆«ƒ¿««»
B¯OaÓ11‰Ïw˙ È„ÈÏ Ô‰a e‡B·È ‡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 ˙¯È·L ÏÚ ‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈«»ƒ∆»«¿ƒ«∆∆∆≈»»¿«ƒ
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B¯OaÓ 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 Û¯BO‰17·iÁ BÈ‡ - «≈¬»¿«¿«≈ƒƒ≈«»
ÌˆÚ ˙¯È·L ÌeMÓ18. ƒ¿ƒ«∆∆

הפסח.17) עצמות 18)של "השורף בברייתא: שם פסחים
העצם". שבירת משום בו אין - גידים והמחתך

.Â‡ ‡e‰L ÁÒt19ÏM·Ó B‡20ÌˆÚ‰ ˙‡ Ba ¯·LÂ ∆«∆»¿À»¿»«∆»∆∆
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.ÌˆÚ‰ ˙¯È·L 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,
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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) כי 29)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

.ÁÌÈk¯ ÌÈÓˆÚ BÓk Ì‰L ,ÌÈÒeÁq‰30el‡ È¯‰ - «¿ƒ∆≈¿¬»ƒ«ƒ¬≈≈
ÔÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ31. 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 C¯Â 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 ˙¯È·L ‡Ïa ¿ƒ¿…¿ƒ«∆∆¿≈ƒ¿ƒ«…«
˙ÈÏewaL46È¯‰L ,ÂÈL‡¯ ÈMÓ Ìe˙q‰ ÌˆÚ‰ ‡e‰Â , ∆«ƒ¿»∆∆«»ƒ¿≈»»∆¬≈

ÌˆÚ ˙¯È·La ‡l‡ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡47. ≈»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«∆∆

לו.40) הודה יוחנן ר' ואף לקיש, כריש שם. פסחים
"גידי 41) 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"י 45)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¿»
˙BÓe¯w‰Â ˙BÓˆÚ‰Â ÌÈ„Èb‰50˙ÚLa ÔÈ‡ˆBiL «ƒƒ¿»¬»¿«¿∆¿ƒƒ¿«

‰ÏÈÎ‡51¯Oa‰ ¯‡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 e¯È˙B˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,¯˜a…∆∆∆¡«…ƒƒ∆«…∆¿≈«≈ƒ

L¯È‡L‰ Ì‡Â .¯˜a „Ú epnÓ e¯È‡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««¬≈
.eÙ¯Oz 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)(כסףֿמשנה). 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

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



קמי gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - zah b"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 בכסףֿמשנה וראה שם, יעקב רבי

שם. המוקדשין פסולי בהלכות

.·ÈÔBL‡¯a ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈ·È¯˜nLk57ÔÈ·È¯˜Ó - ¿∆«¿ƒƒ∆«∆«»ƒ«¿ƒƒ
BnÚ58ÌÈÓÏL59ÔÓ B‡ ¯˜a‰ ÔÓ ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ƒ¿»ƒ¿«¿»»»»ƒ«»»ƒ

Ô‡v‰60ÌÈpË˜ B‡ ÌÈÏB„b ,61˙B·˜ B‡ ÌÈ¯ÎÊ ,62, «…¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÓÏM‰ ÈÁ·Ê ÏÎk63˙‚È‚Á ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ . ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒ«

¯OÚ ‰Úa¯‡64ÁÒt zÁ·ÊÂ :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ , «¿»»»»¿«∆∆¡««»¿»«¿»∆«
¯˜·e Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï65‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡È·Ó È˙ÓÈ‡ . «¡…∆…»»≈»«¿ƒƒƒ¬ƒ»

?BÊ66‡e‰L ÔÓÊa67ÏÁa ‡a68‰¯‰Ë·e69ËÚeÓ·e70; ƒ¿«∆»¿…¿»√»¿»
B‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÏÁ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»»»»ƒ¿¿«»

‰‡ÓËa ÁÒt‰ ‡aL71ÌÈa¯Ó ÌÈÁÒt‰ eÈ‰L B‡ ,72 ∆»«∆«¿À¿»∆»«¿»ƒ¿Àƒ
‡l‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -≈¿ƒƒƒ¬ƒ»¿≈«¿ƒƒ∆»

.„·Ïa ÌÈÁÒt‰«¿»ƒƒ¿«

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‡Â74ÈÁ·Ê ÏÎk , ¿∆¡∆∆ƒ¿≈»ƒ¿«¿»∆»¿»ƒ¿≈

ÌÈÓÏL75ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡Â .76‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á ¯OaÓ ¿»ƒ¿»¿«ƒ«ƒ¿«¬ƒ««¿»»
ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ ¯OÚ77¯Oa‰ 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 „Ú80¯È˙Bn‰Â .81;‰˜BÏ BÈ‡ - «…∆∆«≈ƒ¿«ƒ≈∆
ÌÈ¯˙Bp‰ ¯‡Lk ,‰pnÓ ¯˙Bp‰ Û¯OÈ ‡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 ÔÈ¯Úa˙Ó ÔÁÏM‰ ÏÚ BnÚ ÌÈÏBÚ‰ ÔÈÏÈL·z‰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

[ואףֿעלֿפי 86) 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 Ï·e ‰‡¯È Ï·a ıÓÁa ¯eÒ‡88ËÁL BÈ‡Â , »¿»≈¿«≈»∆«ƒ»≈¿≈ƒ¿»

ıÓÁ ÏÚ89,‰¯e·ÁÏ ıeÁ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â90, «»≈¿≈ƒƒƒ∆«¬»
B˙ÏÈÎ‡a Ïl‰ ÔeÚËÂ91‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡È·Óe ,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˙¯e·ÁÏ ıeÁ B˙B‡96‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ,97, «¬»¿≈¿ƒƒƒ¬ƒ»
‰‡ÓËa ‡a BÈ‡Â98˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc Ì‰ÈLe .99, ¿≈»¿À¿»¿≈∆ƒ∆««»

Ô˙iOÚa Ïl‰ ÔÈeÚËe100ÈÏˆ ÔÈÏÎ‡Â ,101˙È·a ¿ƒ«≈«¬ƒ»»¿∆¡»ƒ»ƒ¿«ƒ
„Á‡102¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ103Ô‰Ó ÔÈ¯È˙BÓ ÔÈ‡Â ,104, ∆»««»»¿≈ƒƒ≈∆

ÌˆÚ‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯·BL ÔÈ‡Â105‰ÂLÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ¿≈¿ƒ»∆∆»∆∆¿»»…ƒ¿∆
¯Ó‡pL ¯Á‡Ó ,ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ ÔBL‡¯Ï ÈM‰106ÏÎk : «≈ƒ»ƒ¿»«¿»ƒ≈««∆∆¡«¿»

˙wÁ ˙ˆ˜Ó Ba L¯tL ÈÙÏ ?eOÚÈ ÁÒt‰ ˙wÁÀ««∆««¬¿ƒ∆≈≈ƒ¿»À«
ÁÒt‰107ÌÈ¯·ca ‡l‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÂL BÈ‡L „nÏÏ , «∆«¿«≈∆≈»∆»ƒ∆»«¿»ƒ

Ba eL¯t˙pL108BÙe‚aL ˙Bˆn‰ Ô‰Â ,109˙wÁ' Ì‰Â , ∆ƒ¿»¿¿≈«ƒ¿∆¿¿≈À«
'ÁÒt‰110‰Ê ÏÏkL111ÌÈ¯ˆÓa ¯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¿≈«¿¿∆≈»≈
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ÔBÊtÁa116˙B¯B„Ï ÌÈ‚‰B ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ ÔÈ‡ -117, ¿ƒ»≈»«¿»ƒ¬ƒ¿
„·Ïa ÌÈ¯ˆÓ 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 הכסףֿמשנה
קא  מאי בוקר, עד ממנו ישאירו דלא "בכלליה צה. בפסחים
להוציא  אסור שני בפסח שגם הרי ממנו". תוציא לא מרבה
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"י 111)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¿«»

-zFpAxTxtq
zFklddbibg

¥¤̈§̈
¦§£¦¨

LÈÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ LL ÔÏÏÎa ≈ƒ¿»»≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿«
Èt ˙B‡¯‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡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≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
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»∆∆¡«≈»∆»

E¯eÎÊ4EÈ‰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 ‡È·ÈÂ ,‚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˜È¯11‰OÚ ‡Ï È¯‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â . ≈»¿≈∆«»∆∆¬≈…»»

‰OÚÓ12·È¯˜iL :‡È‰ ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰‚È‚Á‰ . «¬∆«¬ƒ»»¬»«»ƒ∆«¿ƒ
ÌÈÓÏL13‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa14B‡B·a ¿»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 ˙B·iÁ 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 zÁ·ÊÂ :¯Ó‡pL ;‰‚È‚Á¬ƒ»∆∆¡«¿»«¿»¿»ƒ¿»«¿»»¿»«¿»
EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ19BÊ ‰ÂˆÓa ˙B·iÁ ÌÈLÂ .20. ƒ¿≈¡…∆¿»ƒ«»¿ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

milbx ylyn lbx lka l`xyi eehvp dyrÎzeevn yly"
oaxw dnr `iai ...'i`xd .dgnyde dbibgde di`xd :od el`e
..el` zeevn izye aehÎmeia minly aixwi ...dbibgd .dler
zeaiig miype ..dxen`d dgnyde oda zeaiig miypd oi`

."ef devna

בקרבן  חייבות הנשים אין שהרי הראב"ד עליו והשיג
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עמו  שתעלה בעלה עם שתשמח "בשמחה אלא שמחה
אביי  "אמר קידושין במסכת ומקורו אותה". ישמח והוא

משמחה". בעלה אשה
בה  תלוי' השמחה חובת ש"אין רש"י דעת הביא והכס"מ
פשתן", וכלי ומשתה במאכל שישמחנה בעלה על אלא
שלו", שמחה בשלמי משמחה בעלה "אשה התוס' ודעת
לבאר  האריך לא למה הרמב"ם על תפיסה "ואין ומסיים

זה".
על  לא היא הרמב"ם על הקושיא שהרי עיון, צריך ותירוצו
הגמרא  דברי היפך שפסק אלא זה ענין לבאר האריך שלא
במצוה  חייבות ש"נשים ופסק משמחה" בעלה ש"אשה

זו".
('b oniq zepaxw xtq zekln oii it lr)

מצוות 2) שלש אומר: הגלילי יוסי רבי "דתניא, ב: ו, חגיגה
לרגל". בעלותם ישראל וסוכות.3)נצטוו שבועות פסח,

פני 4) 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  ובכסףֿמשנה 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). וכסףֿמשנה בראב"ד וראה הי"ד. הקרבנות
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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 רבי 24)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,
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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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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,
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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
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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",
שאיֿאפשר  עבירה העובר שכל להוסיף: אלא בא לא מנסיא

לתקון. יוכל לא מעוות בכלל הוא להשיבה, לו
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ה"ד.47) למעלה ראה הפסח, חג ולענין שם. חגיגה משנה,
עצרת.48) הוא 49)שמיני קש"ב פז"ר שלענין אףֿעלֿפי

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 ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈ ¿««ƒ∆≈«¿ƒƒ¿¿»ƒ
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˙B·„e56‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ‰i‡¯ ˙ÏBÚ ÔÈ·È¯˜Ó - ¿»«¿ƒƒ«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ»
‡l‡ ,˙B·„e ÌÈ¯„ el‡ ÔÈ‡L ;‰ÁÓO ÈÓÏLÂ¿«¿≈ƒ¿»∆≈≈¿»ƒ¿»∆»

.˙B·BÁ

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

(כסףֿמשנה). 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

.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˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡aL BÓk ,60, ≈»¿«∆∆¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»

˙e·L ÌeMÓ ‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡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 ואףֿעלֿפיֿכן חיים, בבעלי

ב. טז, בחגיגה

.ÈÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ - ˙ÓÂ B˙i‡¯ ˙ÏBÚ LÈ¯Ùn‰««¿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 ÔÈ·¯wL ÏÏkÓ ,65. ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿…≈∆ƒ¿»∆¿≈ƒ»∆∆
˙„ÏBÈ ˙ÏBÚÂ Ú¯ˆÓ ˙ÏBÚ BÓk - ÌÎÈ˙ÏÚÏ66. ¿……≈∆¿«¿…»¿«∆∆
˙B‡˜ ˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓ ‡È·‰Ï - ÌÎÈ˙ÁÓÏe67. ¿ƒ¿…≈∆¿»ƒƒ¿«≈ƒ¿«¿»

¯ÈÊ ÈÓÏL ˙Ba¯Ï - 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,

.‡ÈÌÈa¯Ó ÌÈÏÎB‡ BÏ ‰È‰L ÈÓe70ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎe ƒ∆»»¿ƒ¿Àƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÈËÚeÓ ‰i‡¯ ˙BÏBÚÂ ÔÈa¯Ó ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡È·Ó -71. ≈ƒ«¿≈¬ƒ»¿Àƒ¿¿ƒ»»ƒ

ÔÈËÚeÓ ÔÈÏÎB‡ BÏ eÈ‰72‡È·Ó - ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎe »¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿Àƒ≈ƒ
˙BËÚeÓ ‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ˙Ba¯Ó ‰i‡¯ ˙BÏBÚ73eÈ‰ . ¿ƒ»¿À¿«¿≈¬ƒ»»»

e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ - ËÚeÓ ‰ÊÂ ‰Ê74‰ÚnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï : ∆»∆»«∆»¿…ƒ¿…ƒ»»
‰Ê ÏÚ - ‰a¯Ó ‰ÊÂ ‰Ê .ÌÈÓÏLÏ ÛÒk ÈzLe ‰ÏBÚÏ¿»¿≈∆∆ƒ¿»ƒ∆»∆¿À∆«∆

.CÏ Ô˙ ¯L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙k¯·k :¯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'תשפ"א  טבת כ"ד שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בראיה 1) ושהחייב בראיה, חייבים האנשים כל אם יבאר

בחגיגה. חייב

.‡ÌÈL‡‰ ÏÎÂ .‰i‡¯‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL»ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ»¿ƒ»¿»»¬»ƒ
,ÔË˜Â ‰ËBLÂ ,Ìl‡Â L¯ÁÓ ıeÁ ,‰i‡¯a ÌÈ·iÁ«»ƒ»¿ƒ»≈≈≈¿ƒ≈¿∆¿»»

¯bÁÂ ‡ÓeÒÂ2C¯‰Â ‰ÏBÁ‰Â Ô˜f‰ ÔÎÂ ,Ï¯ÚÂ ‡ÓËÂ ,3 ¿»¿ƒ≈¿»≈¿»≈¿≈«»≈¿«∆¿»«
„‡Ó ‚Ú‰Â4Ïk .Ô‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ˙BÏÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L ¿∆»…¿…∆≈»¿ƒ«¬««¿≈∆»

ÔÈ·iÁ ÌÈL‡‰ Ïk ¯‡Le ,ÔÈ¯eËt ¯OÚ „Á‡‰ el‡≈»««»»¿ƒ¿»»»¬»ƒ«»ƒ
¯a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L¯Á‰ .‰i‡¯a5L¯Á 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‚B¯c‡Â8- ƒ∆≈«»À¿¿«¿¿ƒ
‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt9„·Ú BÈˆÁL ÈÓ . ¿ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ»ƒ∆∆¿∆∆

ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ10BaL ˙e„·Ú „ˆ ÈtÓ ¯eËt -11. ¿∆¿∆ƒ»ƒ¿≈««¿∆
‡e‰ È¯‰ ?‰i‡¯‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ ÏkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»≈¿ƒƒ»¿ƒ»¬≈

E¯eÎÊ ÏÎ ‰‡¯È :¯ÓB‡12.ÌÈLp‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï - ≈≈»∆»¿¿¿ƒ∆«»ƒ
ÔÈ‡ - da ˙B·iÁ ÌÈLp‰ ÔÈ‡L ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈∆≈«»ƒ«»»≈

da ÌÈ·iÁ ÌÈ„·Ú‰13ÏÎ ‡B·a :¯Ó‡ È¯‰ ,„BÚÂ . »¬»ƒ«»ƒ»¿¬≈∆¡«¿»
ÏÎ ‡B·a :¯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˙È·e 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≈¿∆¿»≈
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‚ÚÂ20ÔÈ‡L ,Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe . ¿»…¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»∆≈
‰‡È·Ï Èe‡¯ ‡Óh‰21‡Óhk Òe‡Ó Ï¯Ú‰ ÔÎÂ ,22. «»≈»¿ƒ»¿≈∆»≈»«»≈

ã ycew zegiyn zecewp ã

on oixeht el` lky oipne .xeht ..zg` epira `neqd"
mi`a mdy myk ,ze`xl l`xyi lk `eaa xn`p ...'i`xd
ziae eycw xcd ze`xl mi`a md jk ,'d iptl ze`xdl

,zg` epir zinqp elit` ,d`ex epi`y `neq `ivedl ,ezpiky
."dxenb dnily ezii`x oi` ixdy

רואה  הוא מה חגיגה, מסכת על התורה' ב'אור מבואר
אדם  של עיניו שתי וענין כו' אתה אף עיניו, בשתי אותך
"הדר  הלשונות: שני מבוארים ומעתה וסוכ"ע. ממכ"ע הוא

ממכ"ע. – שכינתו" "ובית סוכ"ע, – קדשו"
(c oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

משובשת 2) דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה "מי הוא שוטה
ט) הלכה עדות מהלכות ט (פרק הדברים" מן בדבר תמיד
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" לפי 13)"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

.·ÌÈ·Ïk ˙‡Bˆ ıa˜Ï BzÎ‡ÏnL ‡e‰Â ,ın˜Ó‰«¿«≈¿∆¿«¿¿«≈«¿»ƒ
˙B¯BÚ‰ „aÚÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23ÔÎÂ ,‰‡eÙ¯Ï B‡ ¿«≈»∆¿«≈»ƒ¿»¿≈

BlL ·ˆÁÓa ˙LÁ Û¯ˆÓ‰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 מעבדי 25)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 והכסףֿמשנה
הם  הרי כשיטהרו אבל במאיסותם, בעודם אלא ממעטים

אדם. כל כשאר

.‚˙BÏÚÏÂ ÂÈ·‡ ÏL B„Èa ÊÁ‡Ï ÏBÎiL ÔË˜ Ïk»»»∆»∆¡…¿»∆»ƒ¿«¬
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˙Èa‰ ¯‰Ï ÌÈÏLe¯ÈÓ27B˙BÏÚ‰Ï ·iÁ ÂÈ·‡ - ƒ»«ƒ¿«««ƒ»ƒ«»¿«¬
ÏÎ ‰‡¯È :¯Ó‡pL ;˙Bˆna BÎpÁÏ È„k ,Ba ˙B‡¯‰Ïe¿≈»¿≈¿«¿«ƒ¿∆∆¡«≈»∆»

E¯eÎÊ28‰ ‰È‰ Ì‡Â .,L¯Á B‡ ‡ÓeÒ B‡ ¯bÁ ÔËw ¿¿¿ƒ»»«»»ƒ≈»≈≈
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÎpÁÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡a elÙ‡¬ƒ¿««≈«»¿«¿««ƒ∆

‰‡eÙ¯Ï 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 ÔÈ·iÁ ÔlÎÂ .‰‚È‚Á‰ ÔÓ ¯eËt - ‰i‡¯‰»¿ƒ»»ƒ«¬ƒ»¿À»«»ƒ¿ƒ¿»

ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÓ31ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á .‡ÓËÂ Ï¯ÚÂ ≈≈≈∆¿»»¿»≈¿»≈≈≈∆¿»»
˙BˆÓ ÏkÓ ÔÈ¯eËt Ô‰ È¯‰ ·eiÁ Èa ÔÈ‡L ÈtÓ -ƒ¿≈∆≈»¿≈ƒ¬≈≈¿ƒƒ»ƒ¿
ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ÈtÓ - ‡ÓËÂ Ï¯ÚÂ ;‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰»¬«»¿»≈¿»≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ
˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰‡È·Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÌÈL„wa«√»ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿

Lc˜n‰ ˙‡Èa32.˙Ba¯w‰ ‰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 לפני 37)שם ביום חיוב של רגע לו שהיה
הימים. בשאר תשלומין חיוב עליו יש שוב שנטמא,

.Â‚Á‰ ÈÓÈ CB˙a ‰¯ÊÚÏ ‡aL ÈÓ38·iÁ 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‡ ÔÈ·È¯˜Óe epnÓ ÔÈÏa˜Ó - ‡È·iL ˙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 בי 40)הקריב חג לא שחייב אם הראשון ום

הימים. בשאר בתשלומין

.ÊLÈ¯Ù‰41Ô‰Ó ·È¯˜‰Â B˙‚È‚ÁÏ ˙BÓ‰a ¯OÚ ƒ¿ƒ∆∆¿≈«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ≈∆
˜ÒÙe ÔBL‡¯a Ô˙ˆ˜Ó42·È¯˜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„45·È¯˜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 ˙Ba¯w‰ ¯‡Lk48ÈÓÏL Ï·‡ . ƒ¿»«»¿»∆»»«»»∆¬»«¿≈

ÌÚ ˙B·¯ÚÓ‰ ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ˙B‡a ‰‚È‚Á¬ƒ»»ƒ¿«¬≈≈ƒ«¿…»ƒ
ÔÈlÁ ˙BÚÓ49d·È¯˜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).
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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

.Ë¯OÚÓa ‰‚È‚Á ÈÓÏL ˙·BÁ È„È Ì„‡ ‡ˆBÈÂ¿≈»»¿≈««¿≈¬ƒ»¿«¿«
‰Ó‰a53‡nL ‰¯Êb ,·BË ÌBÈa B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó 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
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 ¯OÚÓ·e56ÌÈ‰k‰Â ,57˙‡hÁa -58 ¿»¿«¿«¿≈»¿«…¬ƒ¿«»
ÌL‡·e59¯BÎ··e60˜BLÂ ‰ÊÁ·e61BÊ ‰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 .˙eL¯67Ì„‡ 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 ÈÓ70·¯ÚÓ 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 CÈ¯ˆ BÈ‡L ;B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - Ï‚¯a Ô‰Ó≈∆»∆∆»»¿≈»∆≈»ƒƒ¿…

.‰ÁÓO ˙ÚLa ‰ÁÓO ÈÓÏL«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»

.‚È‰„Bz Ì„‡ ‡È·È ‡Ï72¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa73ÈtÓ , …»ƒ»»»¿«¿»»»»ƒ¿≈
daL ıÓÁ‰74ÏeÒt‰ ˙È·Ï ÌÈL„˜ ÔÈ‡È·Ó 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
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קמט dbibg zekld - zepaxw xtq - zah c"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„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 ÂÈ·e»»¿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 ÂÈÁ·Ê ÏÎ‡L ÈÓe .B¯LÚ»¿ƒ∆»«¿»»¿…ƒ«≈ƒ»»
‰ÈÁ·Ê :¯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 CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒƒ«À¿»¿«¿»ƒ≈
Ì‰lL ¯OÚÓ ÌÚ ¯Oa ˙BzÓ Ì‰Ï86Ba e‡ˆÓiL È„k , »∆«¿»»ƒ«¬≈∆»∆¿≈∆ƒ¿¿

epnÓ ‰‰BLÂ BÁnOlÓ ÈÂl‰ ˙‡ ·ÊBÚ‰ ÏÎÂ .Ì‰ÈÎ¯»̂¿≈∆¿»»≈∆«≈ƒƒ¿«¿¿∆ƒ∆
ÌÈÏ‚¯a ÂÈ˙B¯OÚÓ87:¯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 עלי 81)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
לא 88) אלא אינו ואל, פן השמר, שנאמר מקום ַשכל

תעשה.

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מוצאי 1) 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¿

˙BiL¯t ‰¯Bz‰ ÔÓ Ì‰ÈÊ‡a4Ô˙B‡ ˙BÊ¯ÊÓ Ô‰L ¿»¿≈∆ƒ«»»»ƒ∆≈¿»¿»
ıwÓ :¯Ó‡pL .˙Ó‡‰ ˙„a Ì‰È„È ˙B˜fÁÓe ˙BˆÓa¿ƒ¿¿«¿¿≈∆¿»»¡∆∆∆¡«ƒ≈
‡B·a .˙Bkq‰ ‚Áa ‰hÓM‰ ˙L „ÚÓa ÌÈL Ú·L∆«»ƒ¿…≈¿««¿ƒ»¿««À¿
ÌÈL‡‰ ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰ .¯ÓB‚Â ˙B‡¯Ï Ï‡¯OÈ ÏÎ»ƒ¿»≈≈»¿≈«¿≈∆»»»¬»ƒ

¯ÓB‚Â EÈ¯ÚLa ¯L‡ E¯‚Â Ûh‰Â ÌÈLp‰Â5. ¿«»ƒ¿««¿≈¿¬∆ƒ¿»∆¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

'ek she miype miyp` l`xyi lk lidwdl dyrÎzevn"
oze` zefxfn ody zeiyxt dxezd on mdipf`a zexwle

."'ek zn`d zca mdici zewfgne zeevnd

להקדים  מהרגלו הרמב"ם כאן שינה מדוע להבין, וצריך
המצוה  תוכן את רק במצוה, הדנות ההלכות בתחילת
ההלכה, פרטי בביאור להאריך והקדים הקיצור, בתכלית
כתב  ולא קריאתן, ומטרת הפרשיות של תוכן ובפירוט

התורה". מן פרשיות באזניהם "לקרות בקיצור
מצוה  בטעם האריך מדוע להבין, צריך ו' בהלכה להלן גם
עצמו  ויראה האמת, דת לחזק אלא הכתוב קבעה "שלא זו
שהמלך  שומעה, הגבורה ומפי בה נצטווה עתה כאילו
המצוה  טעם שהסברת הא־ל, דברי להשמיע הוא שליח
הלכות". "הלכות בספרו רגיל דבר אינו כזה, ובאורך באופן
דת  "לחזק המצוה של ענינה הרמב"ם שלשיטת לומר ויש
קיומה, של תוצאה או המצוה של טעם רק אינה האמת"
הפרטים  כל הרמב"ם נקט ולכן המצוה, תוכן שזהו אלא
אותם  מזרזות שהן פרשיות התורה מן באזניהם "לקרות
זה  עניין כי האמת", בדת ידיהם ומחזקות במצוות

המצוה. ועצם מגוף הוא 'הקהל' שבמצות
הכתוב  קבעה "שלא ו' בהלכה שכתב מה גם יובן על־פי־זה

ד  לחזק ההלכה אלא להתחלת ביאור בתור האמת", ת
אזנם  ולהקשיב לבם להכין חייבין מכירין שאינן "וגרים
בו  שניתנה כיום ברעדה וגילה ויראה באימה לשמוע
בכוונה  לשמוע חייבין גדולים... חכמים אפילו בסיני...
הבא  עניין רק אינו האמת" דת "חיזוק כי כו'". יתירה גדולה
כך  ומשום המצוה, עצם שהוא אלא זו, ממצוה כתוצאה

ואחד. אחד כל על מוטל ה"כוונה", שחיוב פשיטא
(d oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

onfa `l` dpi` ef devne ...'ek lidwdl dyrÎzevn"
elbe w"ndia axgy xg`l k"`yn ,oznc` lr l`xyiy

."ldwd zevn dlha ...l`xyi

זכר  הזה בזמן עושים אין מדוע הדבר, בטעם עיון וצריך
עניינים  וכמה כמה מצינו והלא הבית, בזמן שהיה ל'הקהל'
ניטל  לולב "שיהא ריב"ז כתקנת למקדש זכר שעושים
לאחר  ש"אף לרגל עליה וכן למקדש", זכר שבעה במדינה
לרגל, בירושלים הסביבות מכל ג"כ מתאספים היו החורבן

עניינים. בעוד ועל־דרך־זה היום", גם שעושים כמו
'הקהל' של מעמד שקיום מכיון היא שהסיבה שכתבו יש
כמרידה  העולם אומות בעיני להתפרש יכול בגלות
מישראל. דרבים פקו"נ חשש משום בזה ויש במלכות,
שבהם  שונות תקופות היו הגלות בזמן שגם שמצינו אלא
שלטון  לקיים המדינה ממלכות רשיון ישראל קיבלו
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גלותא  וריש רבי של נשיאותו ולדוגמא משלהם, והנהגה
מוצאי  גם וביניהם שנים וכמה כמה שנמשכה שבבבל
זכר  העם את שהקהילו מצינו לא ואעפ"כ שמיטה,

למקדש.
הוא  "זכר" לעשות המנהג פירוש בזה: הביאור לומר ויש
המסוימת  הפעולה ועל־ידי קיים, אינו עצמו כשהדבר
מצינו  לדבר דוגמא שאינו. עניין לאותו "זכר" עושים
אינו  זה "כורך" והרי למקדש, זכר הלל שעשה ב"כורך"
עיקרי  עניין שהוא בשר אכילת בו אין שהרי כלל, דומה

הפסח. קרבן בחיוב
שהיה  "הקהל" למעמד זכר עושים אין מדוע מובן עפ"ז
ידיהם  ולחזק לזרזם העם הקהלת של הפעולה כי במקדש,
של  העניין עצם זהו אלא בלבד, "זכר" אינה האמת בדת
של  העיקרי העניין בהעדר ואילו כו'", העם את "הקהל
ולכן  בלבד. "זכר" אפילו נשאר לא העם" את "הקהל
במוצאי  "הקהל" של מעמד מצינו לא הדורות כל במשך
את  רק אלא בלבד "זכר" לעשות אין זה לעניין כי שמיטה,
ומלך, ביהמ"ק ללא הזה בזמן לעשותו שאין העניין עצם
והנשגב  הנעלה המעמד בקדושת ח"ו זלזול יהיה שלא כדי

המקדש. בבית – "הקהל" –
(e oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

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 ıeÁ7Ï¯Ú‰Â8¯eËt ‡Óh‰ Ï·‡ . ƒ«»ƒ¿««¿∆»≈¬»«»≈»

BÈ‡ ‰ÊÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎ ‡B·a :¯Ó‡pL ;Ï‰˜‰ ˙ÂˆnÓƒƒ¿««¿≈∆∆¡«¿»ƒ¿»≈¿∆≈
ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰L ¯e¯a ¯·c‰Â .‰‡È·Ï Èe‡»̄¿ƒ»¿«»»»∆«À¿¿»«¿¿ƒ

˙B·iÁ ÌÈLp‰ È¯‰L ,ÔÈ·iÁ9. «»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 ?ÔÈ¯B˜ 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¿»¿»¿≈∆

ÔÈ¯B˜ eÈ‰ ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚ·e13·LBÈ ‡e‰Lk ‡¯B˜Â .14. ¿∆¿««»ƒ»ƒ¿≈¿∆≈
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - „ÓÚÓ ‡¯˜ Ì‡Â15‡e‰ ÔÎÈ‰Ó . ¿ƒ»»≈…∆¬≈∆¿À»≈≈»
ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ LnÁ ˙lÁzÓ ?‡¯B˜16˙L¯t 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 ˙BÎ¯a ÛBÒ „Ú20¯L‡ ˙È¯a‰ „·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,
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תעשר" "עשר תורה, של בריתות קבלת בהן יש וקללות
תרומות  והפרשת עניים ומתנת אסיף זמן שהוא משום

ומעשרות.

.„ÏÎa ˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ?‡¯B˜ ‡e‰ „ˆÈk≈«≈¿ƒ«¬¿¿»
ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï È„k ,ÌÈÏLe¯È22‰ÓÈa ÔÈ‡È·Óe . ¿»«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 .ÂÈ·È·Ò ÔÈˆa˜˙Ó26‰¯Bz ¯ÙÒ ÏËB ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿«««¿∆∆≈≈∆»

˙Òk‰ L‡¯Ï B˙BÂ27Ô‚qÏ B˙B ˙Òk‰ L‡¯Â ,28, ¿¿¿…«¿∆∆¿…«¿∆∆¿«¿»
·¯a B¯c‰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 - ‰ˆ¯31‰‡B¯Â Á˙BÙe .32C¯·nL C¯„k C¯·Óe »»»«≈«¿∆¿»≈¿∆∆∆¿»≈

˙Òk‰ ˙È·a ‰¯Bza ‡¯B˜ Ïk33˙BiL¯t‰ ‡¯B˜Â , »≈«»¿≈«¿∆∆¿≈«»»ƒ
e¯Ó‡L34‰È¯Á‡Ï C¯·Óe ÏÏB‚Â ,¯ÓB‚ ‡e‰L „Ú ∆»«¿«∆≈¿≈¿»≈¿«¬∆»

˙BiÒk Èz·a ÔÈÎ¯·nL C¯„k35Ú·L ÛÈÒBÓe . ¿∆∆∆¿»¿ƒ¿»≈¿≈ƒƒ∆«
˙BÎ¯a36‰ˆ¯ :Ô‰ el‡Â ,37Ï‡¯OÈ EnÚa eÈ‰Ï‡ '‰ ¿»¿≈≈¿≈¡…≈¿«¿ƒ¿»≈

ÌÈ„BÓ .'eÎÂ38ÏkÓ ez¯Á· ‰z‡ .'eÎÂ CÏ eÁ‡ ¿ƒ¬«¿»¿«»¿«¿»ƒ»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯OÈ Lc˜Ó „Ú 'eÎÂ ÌÈnÚ‰39C¯„k , »«ƒ¿«¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿∆∆

‰lÙza ÔÈÎ¯·nL40ÔÚaËÓk ˙BÎ¯a LÏL È¯‰ .41. ∆¿»¿ƒ«¿ƒ»¬≈»¿»¿«¿≈»
„ÓÚiL Lc˜n‰ ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈÚÈ·¯42:da Ì˙BÁÂ , ¿ƒƒƒ¿«≈««ƒ¿»∆«¬…¿≈»

ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈLÈÓÁ .ÔBiˆa ÔÎBM‰ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»«≈¿ƒ¬ƒƒƒ¿«≈«
¯ÁBa‰ :da Ì˙BÁÂ ,Ì˙eÎÏÓ „ÓÚzL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆«¬…«¿»¿≈»«≈

Ï‡¯OÈa43Ï‡‰ ‰ˆ¯iL ÌÈ‰k‰ ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈML . ¿ƒ¿»≈ƒƒƒ¿«≈««…¬ƒ∆ƒ¿∆»≈
.ÌÈ‰k‰ Lc˜Ó ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :da Ì˙BÁÂ ,Ì˙„B·Ú¬»»¿≈»»«»¿»¿«≈«…¬ƒ

ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk da Ïlt˙Óe ÔpÁ˙Ó ˙ÈÚÈ·L44, ¿ƒƒƒ¿«≈ƒ¿«≈»¿ƒ«∆»
EnÚL ,Ï‡¯OÈ EnÚ ˙‡ ÈÈ ÚLB‰ :da Ì˙BÁÂ¿≈»«¿»∆«¿ƒ¿»≈∆«¿

.‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .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 בפני 42)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 - ˙BÎ¯a‰Â ‰‡È¯w‰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

.ÂÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯‚Â48ÔÈ·iÁ49ÌaÏ ÔÈÎ‰Ï ¿≈ƒ∆≈»«ƒƒ«»ƒ¿»ƒƒ»
‰„Ú¯a ‰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 ÔÈ·iÁ ,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»∆…¿»»«»∆»¿«≈»
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˙Ó‡‰52ÈtÓe da ‰eËˆ ‰zÚ el‡k BÓˆÚ ‰‡¯ÈÂ . »¡∆¿ƒ¿∆«¿¿ƒ«»ƒ¿«»»ƒƒ
È¯·c ÚÈÓL‰Ï ‡e‰ ÁÈÏL CÏn‰L ,dÚÓBL ‰¯e·b‰«¿»¿»∆«∆∆»ƒ«¿«¿ƒ«ƒ¿≈

.Ï‡‰»≈

למעלה 48) כמפורש בהקהל, חייבים והם הקודש. בלשון
א. למעלה].49)בהלכה כמבואר ו, הלכה מתחילה [כאן

זקני 50) 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

.Ê‰˜‰ ÌBÈB˙B‡ ÔÈ¯Á‡Ó - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL Ï «¿≈∆»ƒ¿¿«»¿«¬ƒ
˙aM‰ ¯Á‡Ï53˙B¯ˆBˆÁ‰ ˙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  בכסףֿמשנה 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¿«»

-zFpAxTxtq
zFxFkA zFkld

¥¤̈§̈
¦§§

LÏLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»
LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ
.ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈÓz ¯BÎa ÏÎ‡È ‡lL (· .˙B¯BÎa¿∆…≈»≈¿»ƒƒ»«ƒ
.‰Ó‰a ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï („ .¯BÎa‰ ‰„tÈ ‡lL (‚∆…ƒ»∆«¿¿«¿ƒ«¿«¿≈»

.‰Ó‰a ¯OÚÓ Ï‡bÈ ‡lL (‰∆…ƒ»≈«¿«¿≈»
Ì‰ÈL ‰OÚnL ÈÙÏ ,¯BÎa‰ ÌÚ ¯OÚn‰ ÈzÏÏÎÂ¿»«¿ƒ««¬≈ƒ«¿¿ƒ∆«¬≈¿≈∆

˙‡Â :¯Ó‡pL ,BnÚ BÏÏk ·e˙k‰Â ,„Á‡1.˜¯Êz ÌÓc ∆»¿«»¿»ƒ∆∆¡«¿∆»»ƒ¿…
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2¯BÎa Ì„Â ¯OÚÓ Ì„ ‰fL ,3. ƒƒ«¿»»¿∆∆««¬≈¿«¿
BˆÓ ¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙ ≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ãycew zegiyn zecewpã

cg` mdipy dyrny itl ,xekad mr xyrnd izllke"
."'ek enr ellk aezkde

ובכור  מעשר את הכתוב כלל באמת מדוע להבין וצריך

מעשר  שהרי במהותם, הפכיים דברים שני הם והלא יחד,
הוא  בכור ואילו קבוצה, ספירת של וחותם סוף עניינו

יחד. הכתוב כללם ומדוע אחריו, הנולדים לאלה ראשון
תחילה, עניינו שבכור ומכיון הנותנת", ש"היא לומר ויש
הידוע  הכלל על־פי יחד הכתוב כללם סוף, עניינו ומעשר
שההתחלה  היינו בתחילתן", וסופן בסופן תחילתן ש"נעוץ
סתירה  בזה שאין רק לא כלומר: בזה. זה קשורים והסוף
משייכותו  יותר גדולה לאחרון הראשון של ששייכותו אלא

לשלישי. או לשני
(f oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

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

ראׁשֹון 4ּפרק ¤¤¦
באדם 4) הזכרים, רחם פטר כל להפריש שמצותֿעשה יבאר

ובחמור. טהורה ובבהמה

.‡LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ5ÌÁ¯ ¯Ët Ïk6ÌÈ¯Îf‰7, ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»∆∆∆∆«¿»ƒ
¯BÓÁ‰ ÔÈnÓ ÔÈa ‰¯B‰Ë ‰Ó‰·a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa8, ≈»»»≈ƒ¿≈»¿»≈ƒƒ«¬

˙BÙ¯Ë eÈ‰L ÔÈa ÌÈÓÏL eÈ‰L ÔÈa9Lc˜ :¯Ó‡pL . ≈∆»¿≈ƒ≈∆»¿≈∆∆¡««∆
Ì„‡a Ï‡¯OÈ È·a ÌÁ¯ Ïk ¯Ët ¯BÎa ÏÎ ÈÏƒ»¿∆∆»∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈»»»

ÌÈ‰kÏ ÔlÎÂ .‰Ó‰a·e10. «¿≈»¿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 ¯BÎ·e Ì„‡ ¯BÎa11ÌBÈ„Ùe12 ¿»»¿¬ƒ¿ƒƒ¿»
ÌÈ‰kÏ13¯‡Lk ‰¯ÊÚa ËÁL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎ·e , «…¬ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿»»¬»»ƒ¿»

ÌÈl˜ ÌÈL„˜14BÓk ,ÂÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜Óe BÓc ÔÈ˜¯BÊ ; »»ƒ«ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈»¿
˙Ba¯w‰ ‰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 Ì¯O·e .Ì‰ L„˜ ‰cÙƒ̇¿∆…∆≈¿»»ƒ¿∆»
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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¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa BÏÎB‡ ,‰ˆ¯ Ì‡ .Ô‰kÏ ‡e‰18B¯ÎBÓ B‡ «…≈ƒ»»¿¿»»¿
È¯ÎÏ elÙ‡ ,‰ˆ¯iL ÈÓÏ BÏÈÎ‡Ó B‡19‡e‰L ÈtÓ , «¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¬ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈlÁ20¯eÚ B‡ Áqt ÌeÓ B· ‰È‰È ÈÎÂ :¯Ó‡pL . Àƒ∆∆¡«¿ƒƒ¿∆ƒ≈«ƒ≈
epÏÎ‡È ÂcÁÈ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰ ,¯ÓB‚Â21Ïi‡ÎÂ È·vk22. ¿≈«»≈¿«»«¿»…¿∆«¿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
(כסףֿמשנה). 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…

ÌÁ¯Ó 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,

.‰‰ˆeÁ·e ı¯‡a ˙‚‰B ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎa ˙ÂˆÓƒ¿«¿¿≈»¿»∆∆»»∆¿»
‡Ïı¯27.ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙B¯BÎa ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â . »»∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»»∆»»∆

EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆«¿«¿»¿ƒ¿
‡È·Ó ‰z‡L ÌB˜nÓ ;E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e E¯‰ˆÈÂ¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆ƒ»∆«»≈ƒ

Ô‚c ¯OÚÓ28ÌB˜nÓe ,Ô‡ˆÂ ¯˜a ¯BÎa ‡È·Ó ‰z‡ - «¿«»»«»≈ƒ¿»»»…ƒ»
¯BÎa ‡È·Ó ‰z‡ È‡ - Ô‚c ¯OÚÓ ‡È·Ó ‰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
(כסףֿ 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  כתבֿיד 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 (כסףֿמשנה).

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: בכסףֿמשנה 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 ¯BÎ·a ÔÈ·iÁ 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 ÂÈ¯eÓ‡Â BÓc ·È¯˜Ó - ¯BÎa37ÏÎB‡Â , ¿«¿ƒ»¿≈»¿∆≈«¿¿≈
¯L‡ ¯BÎa‰ Ïk :¯Ó‡pL .¯BÎa ˙¯B˙a ¯Oa‰ ¯‡L¿»«»»¿«¿∆∆¡«»«¿¬∆

¯ÓB‚Â E‡ˆ·e E¯˜·a „ÏeÈ38¯BÎ·e Ì„‡ ¯BÎa Ï·‡ . ƒ»≈ƒ¿»¿¿…¿¿≈¬»¿»»¿
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ÔÈ¯eËt 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 EÈ¯ÚLa ,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»¿≈»¬»
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

.‚È¯BÎa‰ ¯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 ;B·È¯˜Ó ‡l‡ ,ÏÒÙ ‡Ï…ƒ¿«∆»«¿ƒ¿ƒ»»««
EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ :¯Ó‡pL .ÌB˜Ó ÏÎa BËÁBL¬¿»»∆∆¡««¿«¿»¿ƒ¿
:¯OÚÓÏ ¯BÎa LÈwÓ - E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e E¯‰ˆÈÂ¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆«ƒ¿¿«¬≈

dz¯·ÁÏ ‰MÓ ÏÒÙ BÈ‡ ¯OÚn ‰Ó69¯BÎa Û‡ , ««¬≈≈ƒ¿»ƒ»»«¬∆¿»«¿
.dz¯·ÁÏ ‰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»≈∆≈
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Ô‰kÏ ‰l„‚ BÊ71ÏÈc‚iL „Ú ÂÈÏÚa Ba ÏtËÈ ‡l‡ ; ¿À»«…≈∆»¿«≈¿»»«∆«¿ƒ
Ïth‰Ï ÔÈ·iÁ 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˙B¯b‰ ˙È·a ÔÈÚiÒÓ‰ ÌÈ‰k‰L ,77 ƒ¿∆«…¬ƒ«¿«¿ƒ¿≈«¿»
ÌÈÁaËn‰ ˙È··e78ÌÈÚB¯‰ CB˙·e79ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ¿≈«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ≈¿ƒ

Ô¯ÎOa Ô‰È˙BzÓ Ì‰Ï80. »∆«¿≈∆ƒ¿»»

ב.70) כו, בכורות משנה, היוולדו. אחרי שהרי 71)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,

אחר. לכהן ולא לו שיתנהו תרומות 76)כדי מהל' פי"ב
סיועם.77)ה"כ. תמורת תרומה שם לקבל כדי 78)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 ep·È¯˜‡L ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ÈÏ e‰z¿≈ƒ¿¿«∆∆«¿ƒ∆«»¬≈∆
BÏ B˙B83Ô‰k ÏÎÏ Ô˙B ¯BÎa‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿¿≈»∆ƒ∆«¿≈¿»…≈

‰ˆ¯iL84. ∆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‰k85ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈÓz ¯BÎaÓ …≈∆»«¿«ƒƒ¿»ƒƒ»«ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -86ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL , ∆ƒ«»∆∆¡«…«∆¡…

E¯˜a ˙¯Î·e E¯‰ˆÈÂ EL¯È˙Â E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLaƒ¿»∆«¿«¿»¿¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿……¿»¿
‰˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÈa ,¯BÎaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯Ê ÔÎÂ .E‡ˆÂ87 ¿…∆¿≈»∆»«¿«ƒƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰˜BÏ - ‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa88, ≈¿««¿ƒ»∆ƒƒ«¿»»¿

ÔÈa ‰˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÈa ¯BÎa ÏÎ‡L ¯ÊÏ Û‡ ‰¯‰Ê‡ BfL∆«¿»»«¿»∆»«¿≈ƒ¿≈¿ƒ»≈
.‰˜È¯Ê ¯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'

.ÊÈ¯BÎa‰89B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡90¯BÎa C‡ :¯Ó‡pL , «¿≈ƒ∆∆¡««¿
ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰cÙ˙ ‡Ï ÊÚ ¯BÎ· B‡ ·Ok ¯BÎ· B‡ ¯BL¿∆∆¿≈…ƒ¿∆¿≈≈

Ìz ‡e‰Lk B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ91„ÓBÚ ‡e‰L ÔÂÈkL , ¿ƒ¿∆»∆≈»∆≈
B¯ÎÓÏ È„k ˙eÎÊ Ba Ô‰kÏ ÔÈ‡ Ôa¯˜Ï92,‰f‰ ÔÓf·e . ¿»¿»≈«…≈¿¿≈¿»¿«¿««∆

˙Èa ÔÈ‡L93‰ÏÈÎ‡Ï „ÓBÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,94È¯‰ - ∆≈«ƒƒ¿≈«¬ƒ»¬≈

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â B¯ÎÓÏ ¯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).

.ÁÈB¯ÎÓÏ 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 B¯ÎBÓ100e¯‡aL BÓk ,˜eMa ‡Ï Ï·‡ ¿««ƒ¬»…«¿∆≈«¿

ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙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 ÔÈ¯zÓ -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

(כסףֿמשנה). 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 ¯BÎa107¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««¿ƒ¿««¬≈∆À»
- ÏÈb¯‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ .‰ˆ¯iL C¯„ ‰Ê È‡a BËÈLÙ‰Ï¿«¿ƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿∆ƒ»»¿«¿ƒ

ÏÈb¯Ó108ÔÈLc˜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

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



zexekaקנו zekld - zepaxw xtq - zah d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
(כסףֿמשנה). 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

ה'תשפ"א  טבת כ"ה ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
פטר 1) ושצריך שירעה, או עליו נשחט שהבכור המום יבאר

רחם.

.‡ÌÈÚe·w‰ ÌÈÓen‰ Ïk2ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt‰3 »«ƒ«¿ƒ«¿ƒ∆«√»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÌÈcÙÂ4È¯‰ - ¯BÎa· Ô‰Ó „Á‡ ÏÙ Ì‡ , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ»«∆»≈∆«¿¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈÏÚ ËÁL ‰Ê5Ô˙B‡ e¯‡a ¯·Îe . ∆ƒ¿»»»¿»»¿»≈«¿»
Ô‰Ó Èe‡¯‰L ,ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a ÔÈÓen‰«ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«∆»»≈∆

¯ÎÊa ˙BÈ‰Ï6‰Ú·LÂ ÌÈML7. ƒ¿¿»»ƒƒ¿ƒ¿»

אבר 2) חתיכת כגון עוברים. ואינם לעולם קבועים כלומר,
למזבח.3)וכדומה. פסולי 4)להקריבם לפדות שמצוה

כחולין.5)המוקדשין. מקום בכל ואוכלו שוחטו כלומר,
הוא 6) זכר, שהוא בבכור להיות הראויים המומין שמספר

(לחם  הזרע שבאברי מומין בי"ב נקבה אצל מאשר יותר
כתב 7)משנה). ו הלכה מזבח איסורי מהלכות ב בפרק

בזכרים  אלא אינו זה אבל מומים. ושבעים שלושה שיש
בבכור  אבל ואנדרוגינוס. וטומטום ובטלה בגדי ובנקבות

מומים. ששה חסרים זכר שור

.·ÔÓ Ôa¯w‰ ÔÈ‡L ÌL eÈnL ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ∆»ƒ»∆≈«»¿»ƒ
¯Á·n‰8ÔÈcÙ ‡ÏÂ Ô‰a ÔÈ·¯˜ ÌÈL„w‰ ÔÈ‡Â , «À¿»¿≈«√»ƒ¿≈ƒ»∆¿…ƒ¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ9·¯˜ ‡ÏÂ Ô‰ÈÏÚ ËÁL ¯BÎa‰ ÔÈ‡ Ck ,10, ¬≈∆»≈«¿ƒ¿»¬≈∆¿…»≈

Ì‡ ÔÎÂ .Úe·˜ ÌeÓ BÏ „ÏeiL „Ú „ÓBÚ ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆≈«∆ƒ»≈»«¿≈ƒ
ÏÎa ËÁL BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯·BÚ ÌeÓ ¯BÎa· „ÏB««¿≈¬≈∆≈ƒ¿»¿»
ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰ÚB¯ ‰È‰È ‡l‡ ,·¯˜ ‡ÏÂ ÌB˜Ó»¿…»≈∆»ƒ¿∆∆«∆ƒ…

.ÂÈÏÚ ËÁMÈÂ Úe·»̃«¿ƒ»≈»»

מום.8) אינו אבל משהו, בו שחסר הן 9)כלומר, "ואלו
וכו' קרניו נגממו אם שער בו שאין יבלת עינו שבלובן מי
נפדין". ולא קרבין לא וכו' הפנימיות חיטיו נפגמו אם

במקדש 10) להקריב ואין חסר שהוא משום הוא, והטעם
במדינה  עליהן ישחט לא וכן השלימות בתכלית שלם אלא

קבועין. מומין שאינם לפי מקום) (=בכל

.‚‰¯·Ú Ba ‰„·Ú Ì‡ ÔÎÂ11‚¯‰L B‡ ,12„Úa ¿≈ƒ∆∆¿»¬≈»∆»«¿≈
„Á‡13ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡14‰ˆ˜‰L B‡ ,15„·Ú B‡16 ∆»«ƒ«¿»ƒ∆À¿»∆¡«

˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯È -ƒ¿∆«∆ƒ…¿∆≈«¿¿ƒ¿
.ÁaÊÓ È¯eq‡ƒ≈ƒ¿≈«

עבירה 13)אדם.12)שנרבע.11) בו נעבדה כלומר,
אלה  היו שאילו אחד. עד בפני אדם שהרג או אחד עד בפני

אותו. הורגין - עדים שני נהרג 14)בפני אינו שלעולם
עדים. שני פי על נעבד 15)אלא ולא זרה לעבודה שהוזמן

זרה.16)עוד. בעבודה לו שעבדו

.„ÔÙ„ ‡ˆBÈ17ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â18¯BÎa ÔÈ‡ Ô‰ÈL -19. ≈…∆¿«»«¬»¿≈∆≈»¿
ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡L ÈtÓ - ÔBL‡¯‰20ÈtÓ - ÔB¯Á‡‰Â , »ƒƒ¿≈∆≈∆∆∆∆¿»«¬ƒ¿≈

¯Á‡ BÓ„wL21¯ÎÊÂ ÔÙc C¯„ ‰·˜ ‰‡ˆÈ elÙ‡ . ∆¿»«≈¬ƒ»¿»¿≈»∆∆…∆¿»»
ÌÁ¯ C¯c22¯BÎa BÈ‡ -23. ∆∆∆∆≈¿

הלידה,17) עליה תקשה אם האשה, חלצי שישוסע "והוא
הרחם  דרך הוולד יצא שלא כלומר, משם". העובר ויצא

הדופן. דרך הרחם.18)אלא עקיבא 19)דרך כרבי
ללידה. ובכור לרחם בכור שיהא עד בכור שאינו

פטרֿרחם.20) הוא שבכור א הלכה א פרק למעלה וראה
לרחם.21) ראשון שהוא פי על אף ללידה, ראשון ואינו
לרחם.22) ראשון וגם לזכרים ראשון שאינו 23)שהוא

צריך  שבכור בכור, אינו אחד לדבר ובכור לנולדים, ראשון
לרחם. וראשון לזכרים ראשון לנולדים, ראשון להיות

.‰ÒBÈ‚B¯c‡ ‡e‰L ¯BÎa24,ÏÏk ‰M„˜ Ba ÔÈ‡ - ¿∆«¿¿ƒ≈¿À»¿»
ÌeÏk Ô‰kÏ Ba ÔÈ‡L ‰·˜k ‡e‰ È¯‰Â25ÌÈ„·BÚÂ , «¬≈ƒ¿≈»∆≈«…≈¿¿¿ƒ

Ba26B˙B‡ ÌÈÊÊB‚Â27ÌeËÓË „ÏB .ÔÈlÁ‰ ¯‡Lk28- ¿¿ƒƒ¿»«Àƒ«À¿
¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰29ÂÈÏÚ·Ï BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ ,30ÔÈa . ¬≈∆¿≈¿¿≈»≈¿ƒ¿»»≈

ÌÈÓ ÏÈË‰L31˙e¯ÎÊ ÌB˜nÓ32ÌB˜nÓ ÏÈË‰L ÔÈa ∆≈ƒ«ƒƒ¿«¿≈∆≈ƒƒ¿
.˙e·˜«¿

נקבות.24) אבר וגם זכרות אבר גם לו שאינו 25)שיש
זכר. ואינו עצמה בפני ברייה שהוא מפני כלל, קדוש

עבודות.26) מיני בין 27)כל הבכור, ואילו שערו. את
ואסור  שערו לגזוז אסור מום בעל שהוא ובין תם שהוא

בו. נקבות 28)לעבוד אבר ולא זכרות אבר לא לו שאין
נקבה. ספק זכר ספק והוא אטום. הוא ואין 29)אלא

היא  נקבה שמא במקדש, לא תם כשהוא אותו שוחטין
להקריבו  וצריך הוא זכר שמא במדינה ולא קדושה, ואינה

המזבח. ובעליו 30)על מקום בכל שוחטו מום בו וכשנפל
היא  נקבה שמא משום לכהן לתיתו חייב ואינו אותו אוכלים

הראיה. עליו מחבירו והמוציא קדושה מי 31)ואינה
שהוא  לאנדרוגינוס ולא טומטום לעניין הוא זה וכל רגלים.

משנה). (כסף כלל קדוש שבבכורות 32)אינו פי על ואף
הוא  הכל לדברי זכרות, ממקום משתין שאם מפורש מב:
(לחם  הוא ספק שלעולם נז. שם כהסוגיא רבינו פסק - זכר

משנה).

.ÂÏÁ¯33ÏÁ¯ ÔÈÓk ‰„ÏiL ÊÚ B‡ ÊÚ ÔÈÓk ‰„ÏiL »≈∆»¿»¿ƒ≈≈∆»¿»¿ƒ»≈
‰¯BÎa‰ ÔÓ ¯eËt -34¯BL ¯BÎa C‡ :¯Ó‡pL ;35- »ƒ«¿»∆∆¡««¿

¯BL B¯BÎ·e ¯BL ‡e‰ ‰È‰iL „Ú36Ba ‰È‰ Ì‡Â . «∆ƒ¿∆¿¿ƒ»»
¯BÎa ‰Ê È¯‰ - Bn‡ ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó37ÌeÓ ÏÚa ‡e‰Â . ƒ¿»ƒ»≈ƒ¬≈∆¿¿««

Úe·˜38elÙ‡ .B˙i¯a ÈepMÓ ÏB„b ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L , »«∆≈¿»ƒƒ¿ƒ»¬ƒ
¯BÓÁ ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰¯t39‰¯t ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó Ba LÈÂ »»∆»¿»¿ƒ¬¿≈ƒ¿»ƒ»≈»»

ÔÈ„ Ba LÈ ¯BÓÁ‰ ÔÈÓe ÏÈ‡B‰ ,Ô‰kÏ ¯BÎa ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«…≈ƒƒ«¬≈ƒ
¯BÎa40ÒeÒ ÔÈÓ ‰„ÏÈ Ì‡ Ï·‡ .41ÏÚ Û‡ ,ÏÓ‚ B‡ ¿¬»ƒ»¿»ƒ»»««
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‰¯t ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó Ba LiL Èt42˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰ - ƒ∆≈ƒ¿»ƒ»≈»»¬≈¿≈
ÌÈÏÚaÏ ÏÎ‡È CÎÈÙÏ .¯BÎa43BÒÙz Ì‡Â ,ÔÈ‡ - Ô‰k ¿¿ƒ»≈»≈«¿»ƒ¿ƒ¿»…≈≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ44. ƒƒƒ»

האלו 34)כבשה.33) המינים משני אחד שכל פי על ואף
בבכורה. עז".35)חייב בכור או כשב בכור "או וגומר:

הוא 36) שיהא כשב, ובכורו כשב הוא שיהא עד כן וכמו
עז. ובכורו לכהן.37)עז ליתנו בחוץ 38)וחייב ונשחט

למזבח. ליקרב טהור 39)ופסול ממין היא שהפרה אף
הטמא. ממין הוא ו.)40)והחמור (שם בגמרא בעיא

מיקדש  ואידי דאידי כיון לומר תמצי "ואם שם: ואמרו
(כסף  לבעיא פשיטות זוהי רבינו ולדעת קדוש" - בבכורה

מין 41)משנה). שילדה חמור אבל סוס, מין ילדה הפרה
בבכורה. חייב חמור סימני מקצת בו ויש שהיה 42)סוס

בזה  כמו בבכורה אותו יחייבו הסימנים שמקצת לומר מקום
הכהן 43)שלמעלה. ועל הראיה, עליו מחבירו שהמוציא

ברייתו  שינוי שהרי מיד ואוכלו בכור, דין עליו שיש להוכיח
וגמל, כסוס שהוא מפני באכילה אסור ואינו כנ"ל. מום הוא

טהור. - הטהור מן בבבא 44)שהנולד המנונא כרב
מידו. שמוציאין הסובר שם כרבה ולא ו: מציעא

.Ê¯BÎa· ÌeÓ ÏÈËn‰45‰¯·Ú ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,46- ««ƒ«¿ƒ¿»»¬≈»
Ba ÏtiL „Ú ,‰Ê ÌeÓ ÏÚ ËÁL BÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ¿≈ƒ¿»«∆«∆ƒ…

ÂÈÏ‡Ó ¯Á‡ ÌeÓ47B·Ï ¯zÓ - ‡ËBÁ‰ ‰Ê ˙Ó Ì‡Â . «≈≈≈»¿ƒ≈∆«≈À»ƒ¿
Ba eÒ˜ ‡lL ;ÂÈ·‡ ‰OÚL ÌeÓ ÏÚ BËÁLÏ¿»√«∆»»»ƒ∆…»¿¿

.ÂÈ¯Á‡«¬»

לד.45) לבכורות לרבינו המשנה בפירוש ראה ישראל, אף
הטיל  הישראל אם שגם נראה בכור, אוזן הצורם המשנה על
בכהן. פירשה שם רש"י אבל חכמים, קנסו מום

בקדשים 46) מום והמטיל בקדשים, מום להטיל שאסור
בו" יהיה לא מום "כל כא) כב, (ויקרא נאמר שהרי לוקה,

מום. בו יטיל שלא לג:) (שם בו פי 47)ודרשו על [ואף
כל  תאכל "לא משום לאכלם אסור בקדשים מום שמטיל
אסור  ואינו המוקדשין, פסולי בכלל אינו בכור - תועבה"

קנס]. משום אלא

.ÁÏÈb¯‰48Ô˙pL ÔB‚k ,ÌeÓ Ba ÏtiL ¯BÎ·Ï ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ…¿∆»«
‰Ï·c49,BÊ‡ C˙ÁÂ dÏËe ·Ïk ‡aL „Ú BÊ‡ ÏÚ ¿≈»«»¿«∆»∆∆¿»»¿»«»¿

CÏ‰L B‡50˙ÈÎeÎÊ ÏL ˙BiLLÚÂ ÏÊ¯a ÔÈa51È„k ∆»«≈«¿∆«¬»ƒ∆¿ƒ¿≈
‰ÚË˜Â B„È ÚËwzL52Ba ÏÈË‰Ï È¯ÎÏ ¯Ó‡L B‡ , ∆ƒ»«»¿ƒ¿¿»∆»«¿»¿ƒ¿«ƒ

ÌeÓ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌeÓ¬≈∆…ƒ¿»»∆«¿»»
BzÚ„Ï ‰OÚpL53Ì‡Â ,ÂÈÏÚ ËÁLÏ BÏ ¯eÒ‡ - ∆«¬»¿«¿»ƒ¿…»»¿ƒ

.ÂÈÏÚ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - BzÚ„Ï ‡lL ‰OÚ«¬»∆…¿«¿¬≈∆≈»»

הבכור.50)תאנה.49)גרם.48) את שהוליך כלומר,
זכוכית.51) של עבות של 52)חתיכות ממעשהו זה למד

מסורג  דחוק במקום שעורים לו שנתן לו.) (שם צדוק ר'
הבכור.53)בקוצים. בעל של

.Ë,BËÁBL È˙ÈÈ‰ ÌeÓ ‰Ê ¯BÎ·a ÏÙ el‡ :¯Ó‡»«ƒ»«ƒ¿∆»ƒƒ¬
,ÂÈÏÚ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - ÌeÓ Ba ‰OÚÂ È¯Îp‰ ÚÓLÂ¿»««»¿ƒ¿»»¬≈∆≈»»

BzÚ„a ‰OÚ ‡Ï È¯‰L54. ∆¬≈…«¬»¿«¿

בעליו.54) בידיעת שלא המום את עשה שהנכרי

.Èe‰eÈ‡¯55,ÌeÓ Ba ÏÈË‰Ï ÏÈb¯n‰ ‰OÚÓ ‰OÚL ¿ƒ∆»»«¬∆««¿ƒ¿»ƒ
‰Ê ÌeÓÏ Ôek˙ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ,ÌeÓ Ba ÏÙÂ¿»«¿≈»¿ƒƒƒ¿«≈¿∆

ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ôek˙ ‡Ï B‡56?„ˆÈk . …ƒ¿«≈¬≈∆…ƒ¿»»≈«
‚¯ÒÓ ˜eÁc ÌB˜Óa ÌÈ¯BÚO BÏ Ô˙pL ÔB‚k¿∆»«¿ƒ¿»»¿…»

ÌÈˆB˜a57B˙ÙO ˜ÏÁ ÏÎ‡L ÔÂÈÎÂ ,58‰È‰ elÙ‡ , ¿ƒ¿≈»∆»«∆¡«¿»¬ƒ»»
¯·Á59ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -60‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »≈¬≈∆…ƒ¿»»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

בבכור.56)לכהן.55) מום להטיל הכהנים שנחשדו
בקוצים.57) קלועים היו הזה הדחוק המקום דפנות כלומר,
מום.58) שזהו חכם.59)לשניים, כרבן 60)תלמיד

כהן  לבין הארץ עם כהן בין חילקו שלא שם, גמליאל
בבכור. מום הטלת של זה חשד לעניין חכם תלמיד

.‡ÈB„¯ËÏ È„k BËÚ·e Ì„‡‰ ˙‡ Û„B¯ ¯BÎa ‰È‰61, »»¿≈∆»»»¿»¿≈¿»¿
Ì„wÓ BÙ„¯L ÈtÓ Ba ËÚa elÙ‡Â62Ba ‰OÚÂ , «¬ƒ»«ƒ¿≈∆¿»ƒ…∆¿«¬»

.ÂÈÏÚ ËÁMÈ ‰Ê È¯‰ - BÊ ‰ËÈÚ·a ÌeÓƒ¿ƒ»¬≈∆ƒ»≈»»

להטיל 61) נתכוון לא שוודאי אחריו ירדוף שלא לבלבלו
מום. היה 62)בו שאפשר רדיפה, לאחר בו בעט כלומר,

עתה, רודפו אינו שהרי מום, בו להטיל שנתכוון לחשוב
הרוש  תחת שעודנו אנו אומרים זאת של ובכל והצער ם
מום. בו להטיל ולא לטרדו וכוונתו הרדיפה,

.·ÈÔÎÂ ,˜BÁO C¯c ¯BÎ·a ÌeÓ eÏÈË‰L ÌÈpË¿̃«ƒ∆≈ƒƒ¿∆∆¿¿≈
BzÚ„Ï ‰OÚL È¯Îp‰63ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‰Ê È¯‰ -64Ì‡Â . «»¿ƒ∆»»¿«¿¬≈∆ƒ¿»»¿ƒ

.ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï - B¯Èz‰Ï È„k eOÚ»¿≈¿«ƒ…ƒ¿»»

הגוי.63) להתירו.64)של נתכוון שלא כיוון

.‚ÈÌ„ BÊÁ‡L ¯BÎa65ÊÈwÈ -66Ôek˙È ‡lL „·Ï·e , ¿∆¬»»«ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈
ÌeÓ Ba ˙BOÚÏ67- BÊ ‰Êw‰a ÌeÓ Ba ‰OÚ Ì‡Â . «¬¿ƒ«¬»¿«»»

ÂÈÏÚ ËÁL ‰Ê È¯‰68. ¬≈∆ƒ¿»»»

סכנה.65) בזה ויש דם ריבוי ידי על מותר 66)שחלה
מגופו. דם הכרח 67)להוציא זו בהקזה היה שלא וכגון

מום. בו ובברייתא 68)שייעשה במשנה תנאים מחלוקת
מתכוון  שאין דבר שסובר שמעון כר' ופסק לג: בכורות
מום, בו שיפול בהכרח היה זו הקזה ידי על אם אבל מותר,
ולא  רישיה בפסיק שמעון ר' ש"מודה אוסר, שמעון ר' גם

ימות".

.„Èaa ÌeÓ ÏÈË‰Ï ¯zÓ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiL Ì„˜ ¯BÎ À»¿»ƒ«¿…∆∆≈≈«¬ƒ
ÌÏBÚ‰69ÂÈÏÚ ËÁMÈÂ ,70?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»¿ƒ»≈»»«∆¿»ƒ¬ƒ

˙Èa ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa71ÏÎ‡‰Ï BÙBqL ÈtÓ , «¿««∆∆≈»«ƒƒ¿≈∆¿≈»≈
BÓeÓa72Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa Ï·‡ ;73¯eÒ‡ -74. ¿¬»ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»»

(רש"י).69) בכור קדושת עליו אין נולד, שלא זמן שכל
מום.70) בו להטיל מותר מקדש.71)שהרי בית
להקרבה.72) עומד להקרבה.73)ואינו שעל 74)ועומד

מקדושתו. מורידו הוא המום הטלת ידי

.ÂË‡lL ÏÙ ‰Ê ÌenL ¯Á‡ „Ú ÈtÓ „ÈÚ‰L „Ú≈∆≈ƒƒƒ≈«≈∆∆»«∆…
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˙Ú„Ï75ÔÓ‡ -76‰M‡ elÙ‡ .77ÈÙa :¯ÓBÏ ˙Ó‡ ¿««∆¡»¬ƒƒ»∆¡∆∆«¿»«
.ÂÈÏÚ ËÁMÈÂ ,ÂÈÏ‡Ó ‰Ê ÌeÓ ÏÙ»«∆≈≈»¿ƒ»≈»»

נאמן,75) אינו לעצמו הכהן אבל הכהן. של לדעתו שלא
הבכורות. על נחשדו הכהנים שבכל 76)כי פי על שאף

נאמן. הוא בבכור - נאמן עד מפי עד אין העדויות
מקום.77) בכל לעדות פסולה שהיא

.ÊËÌ„‡ È„Èa ‡·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÓen‰ Ïk78ÔÓ‡ - »«ƒ»¿ƒ»…ƒ≈»»∆¡»
,‰eÎ· eOÚ ‡ÏÂ eÏÙ Ô‰ÈÏ‡Ó ¯ÓBÏ Ô‰ÈÏÚ ‰ÚB¯‰»∆¬≈∆«≈¬≈∆»¿¿…«¬¿«»»

ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰ÈÏÚ ËÁMÈÂ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ¿ƒ»≈¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»
Ô‰k‰ „Èa ¯BÎa‰Â Ï‡¯OÈ ‰ÚB¯‰79‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »∆ƒ¿»≈¿«¿¿««…≈¬»ƒ»»

ÈÏ‡¯Oi‰ ÂÈÏÚa „Èa ‡e‰ ÔÈ„Ú ¯BÎa‰Â Ô‰k ‰ÚB¯‰80 »∆…≈¿«¿¬«ƒ¿«¿»»«ƒ¿¿≈ƒ
ÏÈh‰ ‡e‰ ‡nL B˙B‡ ÔÈ„LBÁÂ ,ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈∆¡»¿¿ƒ∆»ƒƒ

.BÏ epziL È„k ÌeÓ Ba¿≈∆ƒ¿∆

שאפשר 78) אזנו, נסדקה ידו, נקטעה עינו, נסמית כגון
הרועה. נאמן כן פי על ואף זה, מום בו הטיל שאדם לחשוש

כהן.79) של בכורו רועה הישראל שהיה כלומר,
לדקה.80) ושלושים לגסה יום חמשים בתוך כלומר,

.ÊÈ- ÏÙ ÂÈÏ‡Ó ‰Ê ÌenL ¯Á‡ Ô‰ÎÏ „ÈÚ‰L Ô‰k…≈∆≈ƒ¿…≈«≈∆∆≈≈»»«
ÔÓ‡81˙‡ ‰Ê ÌÈÏÓBb Ì‰ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ∆¡»¿≈¿ƒ»∆∆»≈¿ƒ∆∆

‰Ê82È„k ¯BÎaa ÌeÓ ÏÈh‰Ï ÔÈ„eLÁ ÌÈ‰k‰ ÏkL . ∆∆»«…¬ƒ¬ƒ¿«ƒ«¿¿≈
ıeÁa BÏÎ‡Ï83;ÔÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿»¿«¿ƒ»≈∆¡»ƒ«¿≈«¿»

elÙ‡ .¯Á‡Ï ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ,BÏ „ÈÚÓ B¯·Á Ï·‡¬»¬≈≈ƒ∆≈»»≈¿«≈¬ƒ
Ï·‡ ;¯BÎa‰ ÏÚ BÏ ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰k ÏL B˙Èa È·e ÂÈ·»»¿≈≈∆…≈¿ƒƒ««¿¬»

.BÙe‚k ‡È‰L ÈtÓ ,BzL‡ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿

שאמרו 81) שמה שם במשנה גמליאל בן שמעון כרבן
אלא  אינו מאליו, נפל שהמום לומר נאמן אינו שהכהן
לאכלו  שיוכל כדי בכוונה המום את הטיל שמא שלו, בבכור

זה. חשש אין שלו אינו הבכור אם אבל כלומר,82)בחוץ,
חבירו  שגם כדי מאליו, נפל שהמום חבירו על מעיד הוא
אין  לזאת - שלו לבכור נוגע הדבר כשיהיה כן, עליו יעיד

בזמן 83)חוששין. שגם נראה רבינו דברי ומסתימת
לשוחטו  רוצים שאינם משום והיינו הכהנים, נחשדו המקדש
מקום  בריחוק שגר מפני או האימורין הקרבת בגלל במקדש
לשחטו  ורוצה למקדש, להביאו עליו וטורח מירושלים
אלא  שאינו מום בו להטיל חשוד הוא ולכך למקדש מחוץ
שהוא  בחוץ קדשים שחיטת מאיסור להינצל כדי לאו, איסור
אות  חמישי פרק בכורות (הלכות אלגזי ובמהרי"ט בכרת.

הזה. בזמן רק הוא שהחשד רש"י מדברי הוכיח מז)

.ÁÈÂÈÏÚ „ÈÚ‰Â ,ÌeÓ Ba ÏÙÂ Ô‰k „Èa ‰È‰L ¯BÎa¿∆»»¿«…≈¿»«¿≈ƒ»»
ÏÙ ÂÈÏ‡Ó Ìen‰ ‰fL „Á‡ „Ú84ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â , ≈∆»∆∆«≈≈»»«¿≈»¿ƒ

ÔÈËÁBL ÔÈ‡ B‡ ¯BÎa‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ‰Ê ÌeÓ Ì‡ƒ∆¬ƒ»»∆«¿≈¬ƒ
‰Ê ÌeÓ È˙È‡¯‰ :¯Ó‡Â B„Èa ‡e‰L Ô‰k‰ ‡·e ,ÂÈÏÚ»»»«…≈∆¿»¿»«∆¿≈ƒ∆

‰ÁÓÓÏ85ÔÈ‡Â .ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ËÈÁLÏ B¯Èz‰Â ¿À¿∆¿ƒƒƒ¿ƒ»¬≈∆∆¡»¿≈
,‡e‰ Ìz ¯BÎa ‡nLÂ e‰‡¯‰ ‡Ï ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»…∆¿»¿∆»¿»
ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁLÏ e„LÁ ‡lL∆…∆¿¿ƒ¿…»»ƒ«ƒ¿≈∆¬

˙¯k86.e¯‡aL BÓk , »≈¿∆≈«¿

נאמן.84) המומחה,85)שהוא בשם לנקוב צריך ואין
משנה. בלחם מום 86)וראה להטיל שנחשדו פי על אף

בלאו. אלא בכרת שאינו בבכור

.ËÈ¯BÎa :ÌeÓ ÏÚa ¯BÎa ÏÚ ¯ÓBÏ Ô‰k‰ ÔÓ‡ ÔÎÂ¿≈∆¡»«…≈««¿««¿
BÓeÓa Ï‡¯OÈ ÈÏ B˙ ‰Ê87È„k ,È˙eL¯a ÏÙ ‡ÏÂ ∆¿»ƒƒ¿»≈¿¿…»«ƒ¿ƒ¿≈

BÏÈË‰ ‡e‰ ‡nL BÏ LeÁÏ88ÈeOÚ ¯·c‰L ; »∆»¡ƒ∆«»»»
:e¯Ó‡ÈÂ ÂÈÏÚa eÏ‡MÈ ‡nL ‡¯È˙Ó ‡e‰Â ,˙BÏb‰Ï¿ƒ»¿ƒ¿»≈∆»ƒ»¬¿»»¿…¿

.BÏ e‰e˙pL ˙Úa ‰È‰ ÌÈÓz»ƒ»»¿≈∆¿»

פלוני".87) ישראל לי "נתנו לומר צורך אין כאן ואף
שלא 88) ברשותו, נפל לא שזה לומר בא כך משום כלומר,

המום. את בו הטיל שהוא בו לחשוד יבואו

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושאין 1) מומחה, פי על אלא הבכור שוחטין שאין יבאר

כהן. בלא לישראל בכור רואין

.‡¯BÎa‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡2Ô˙pL ‰ÁÓÓ Èt ÏÚ ‡l‡ ≈¬ƒ∆«¿∆»«ƒÀ¿∆∆»«
¯z‰ :BÏ ¯Ó‡Â ˙eL¯ Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ‡ÈOp‰ BÏ«»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿¿»««≈

ÔÓeÓa ˙B¯BÎa3- ÏkÏ ÈeÏ‚Â ÏB„b ÌeÓ ‰È‰ elÙ‡ . ¿¿»¬ƒ»»»¿»«…
L¯ ÏËpL ‰ÁÓÓ ‡l‡ B¯ÈzÈ ‡Ï˙e4˙B¯BÎa‰ ÏÎÂ . …«ƒ∆»À¿∆∆»«¿¿»«¿

‰‡B¯ Ì„‡5BÓˆÚ È¯BÎaÓ ıeÁ ,6. »»∆ƒ¿≈«¿

למקדש.2) חוץ מום בעל בכור שוחטין אין כלומר,
ליה 3) אמר לבבל, חנה בר רבה נחית הוה "כי ה. בסנהדרין

- ידין? יורה! - יורה? לבבל, יורד אחי בן לרבי, חייא רבי
ישראל  שבארץ נשיא "ורבי, יתיר!" - בכורות? יתיר ידין!
שאמרו  כמו בו, להתגדר לנשיאים להם הניחו זה ודבר היה

ספר. קרית - (עח.)" יומא מסכת של אחרון כן 4)בפרק
שם  ויש ידו ונקטעה עינו נסמית שאפילו לו: בבכורות הוא
במקום  מומחה אין ואם במומחה. אלא ניתר אינו מומחה,

ב. הלכה להלן ראה המומחה 5)הזה, רואה כלומר,
נחשדו 6)להתירם. שלא ואףֿעלֿפי ה. משנה פ"ב נגעים

פ"א  (למעלה כרת איסור שזהו בחוץ, קדשים לשחוט כהנים
לו, התירו אחר שמומחה לומר אלא אינו זה - י"ח), הלכה
ב"דדמי" יתיר שמא להתיר, לו אין עצמו הוא אבל
בבכור  לטפל לו וקשה הואיל בוודאות), ולא (=באומדנא
מצפה  בהגהות וראה ט. אות בועז שם, ישראל (תפארת תם

לו.). לבכורות איתן

.·ÔÈÓen‰ ÔÓ Ìen‰ ‰È‰Â ‰ÁÓÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈»À¿∆¿»»«ƒ«ƒ
ÔÈ˜‰·n‰ ÔÈÈeÏb‰7‰ÚË˜ B‡ BÈÚ ˙ÈÓÒpL ÔB‚k , «¿ƒ«À¿»ƒ¿∆ƒ¿≈≈ƒ¿¿»

‰LÏL Èt ÏÚ ËÁMÈ ‰Ê È¯‰ - BÏ‚¯ ‰¯aL B‡ B„È»ƒ¿¿»«¿¬≈∆ƒ»≈«ƒ¿»
˙Òk‰ Èa8ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆiL ¯BÎa ÔÎÂ .9Ba ÏÙÂ ¿≈«¿∆∆¿≈¿∆»»¿»»»∆¿»«
˜‰·Ó ÌeÓ10Èa ‰LÏL Èt ÏÚ ¯zÈ ‰Ê È¯‰ - À¿»¬≈∆À««ƒ¿»¿≈

.˙Òk‰«¿∆∆

שם.7) בבכורות וגמרא, הדיוטות 8)משנה כלומר,
ובטור  ב). משנה דזבים פ"ג ורא"ש (ר"ש מומחים שאינם
ואינם  קצת "החכמים שט: סימן יורהֿדעה ערוך' ו'שולחן

לארץ 9)בקיאים". בחוצה בכור "התרת לו: בבכורות
ישראל  שבארץ כשם [כלומר: הכנסת". בני שלשה עלֿפי
מתירים  כן מומחה, שאין במקום הכנסת בני שלשה מתירין
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כל  שהרי מומחה, שיש במקום אפילו לעולם, לארץ בחוצה
שבארץ  מהנשיא רשות שנטל בזה הוא מומחה של כחו
הנשיא  של רשותו מועילה שלא לארץ לחוצה ואילו ישראל,
תמיד  דינה - יד) הלכה סנהדרין מהלכות ופ"ד ה. (סנהדרין
דעת  כי ויתכן בלחםֿמשנה). (וראה מומחה שם אין כאילו
דין  עליו שחל ישראל, בארץ שנולד בכור שרק רבינו
(כשאין  המומחה במקום הכנסת בני שלשה צריך מומחה,
מומחה  דין שם אין שלעולם לארץ בחוצה או מומחה,
דין  עליו חל שלא לארץ בחוצה שנולד בכור אבל כנ"ל),
גלוי  מום הוא ואם הכנסת, בני לשלשה צורך אין - מומחה
חז"ל  בדברי שמצאנו ומה התרה. בלי מותר זה הרי ומובהק

גלוי שנזקק  שאינו במום הוא זה לארץ, בחוצה מום להתרת ו
ודלא  התרה. צריך אין ומובהק, גלוי במום אבל ומובהק,
בכסףֿ ועיין פסק. ד"ה שם בבכורות התוספות כדברי
שהלשון  קורקוס, מהר"י בשם מביא אלגזי ורי"ט משנה].
הלכה  פ"א למעלה הנוסחא לפי הוא לארץ" לחוצה "שיצא
בארץ", אלא נוהגת אינה טהורה בהמה בכור "מצות ה:
ובין  בארץ בין ש"נוהגת שם האמיתית הנוסחא לפי אבל
לארץ". בחוצה "שנולד כאן: להיות צריך לארץ", בחוץ

שלשה 10) ידי על להתיר אין מובהק, אינו המום אם אבל
וכו'. מובהקין ובמומין רבא, "אמר בגמרא: שם הכנסת. בני
שאין  מומין אפילו בחו"ל הוהֿאמינא ממתניתין אי

קמ"ל". וכו' מובהקין

.‚ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡11‰È‰iL „Ú Ï‡¯OÈÏ ¯BÎa‰ ˙‡ ≈ƒ∆«¿¿ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆
‡e‰ ÌeÓ :‰ÁÓn‰ BÏ ¯Ó‡È ‡nL ;BnÚ Ô‰k…≈ƒ∆»…««À¿∆
‡ÏÂ BÓˆÚÏ epËÁLÈÂ CÏÈÂ ,ÂÈÏÚ ËÁLÏ ¯zÓeÀ»ƒ¿…»»¿≈≈¿ƒ¿»∆¿«¿¿…

Ô‰ÎÏ epzÈ12ÏÎ‡Ï „eLÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L . ƒ¿∆¿…≈∆««ƒ∆≈»∆¡…
ıeÁa ÌÈL„˜13‰p‰k ˙BzÓ ÏÊ‚Ï ‡e‰ „eLÁ ,14. »»ƒ«»ƒ¿…«¿¿À»

ÏÚ ˜c˜„Ó ‡e‰L Úe„ÈÂ ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»»»¿»«∆¿«¿≈«
BÏ ÔÈ‡B¯ - BÓˆÚ15ÔB‚k ,ÏkÏ ÈeÏb Ìen‰ ‰È‰ . «¿ƒ»»«»«…¿

ÌÎÁÏ B‡È·‰Â ÏÈ‡B‰ ,BÏ‚¯ B‡ B„È ‰ÚË˜pL∆ƒ¿¿»»«¿ƒ∆¡ƒ∆»»
BÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„Ó ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‰ÁÓn‰16, «À¿∆¬≈∆¿∆¿«¿«¿≈««¿
Ô‰k BnÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ BÏ ÔÈ‡B¯ CÎÈÙÏ17. ¿ƒ»ƒ««ƒ∆≈ƒ…≈

רואה.11) אינו המומחה אפילו למעלה 12)כלומר, וראה
מ  בעל שבכור שאע"פ ג, הלכה כחולין פ"א הוא הרי ום

לכהן. ליתנו הוא מחוייב - קדוש בא 13)ואינו שהרי
שהוא  או לשוחטו ומותר מום בעל הוא אם למומחה לשאול

לשוחטו. ואסור שם 14)תם ברש"י וראה לו: בכורות
הוא  כהנים וגזילת כרת, איסור הוא בחוץ קדשים ששחיטת

בעלמא. לאו זה 15)רק דין מצא שלא כתב בקריתֿספר
מדין  זה דין רבינו שהוציא כתב והכסףֿמשנה בגמרא,

וכו'". לכל גלוי המום "היה לעבור 16)שבסמוך: שלא
קל. איסור על שם.17)אפילו בכורות

.„,BÓeÓ ˙‡ ‰‡¯‰ Ck ¯Á‡Â ¯BÎa‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿¿««»∆¿»∆
,‰ËÈÁM· ‰pzLÓ BÈ‡L ÈeÏb ÌeÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»∆≈ƒ¿«∆«¿ƒ»
ÏÚ ‡lL ËÁLÂ ÏÈ‡B‰ ,BÏ‚¯ B‡ B„È ‰ÎzÁpL ÔB‚k¿∆∆¿¿»»«¿ƒ¿ƒ¿«∆…«

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÁÓÓ Èt18˙nL ¯BÎ·k ¯·wÈÂ ,19. ƒÀ¿∆¬≈∆»¿ƒ»≈ƒ¿∆≈

שאינם 18) מומין שגוזין מאיר וכרבי כח. שם משנה

שמשתנין  שבעין" "דוקין משום שחיטה, לאחר משתנים
מום  היה השחיטה לפני שמא חשש שם ויש שחיטה, לאחר

השחיטה. אחר נשתנה ושוב מזבח 19)עובר קדשי שבין
ופי"ט  לב. (תמורה יקברו מתו, אם - הבית בדק קדשי ובין

יא). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות

.‰ÌÈÒÈk ÈLe ˙Á‡ ‰ˆÈa BÏ ‰˙È‰L ¯BÎa20B˜„·e , ¿∆»¿»≈»««¿≈ƒƒ¿»
BÊeb¯‰ ÏÚ e‰e·ÈLB‰Â ‰ÁÓn‰21BÎÚÓe22˙‡ˆÈ ‡ÏÂ «À¿∆¿ƒ««¿ƒ¬¿…»»

‰iM‰ ˙‡ˆÓÂ ËÁLÂ ‰ÁÓn‰ B¯Èz‰Â ,‰iL ‰ˆÈa≈»¿ƒ»¿ƒƒ«À¿∆¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ»
„ÌÈÏÒka ‰˜e·23Ï·‡ .BÎÚÓe ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»«¿»ƒ¬≈∆À»ƒƒ¬¬»

- ‰ÁÓÓ Èt ÏÚ ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ ,CÚÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿««ƒÀ¿∆
¯·wÈ ‰Ê È¯‰24. ¬≈∆ƒ»≈

המקדש 20) ביאת הלכות בפ"ז ראה המומין, מן אחד שהוא
ח. שקורא 21)הלכה מי ויש השדרה, חוליות סוף "הוא

במשניות  הנוסחא וכן מ. בכורות בפיה"מ (רבנו עכוזו"
שם). לתוך 22)שלפנינו תכנס השניה שהביצה כדי לחץ

ובגמרא 24)במעיים.23)הכיס. במשנה מחלוקת
אחד. בכיס אלא כיסין בשני ביצים שתי לו "אין מ. בכורות
ישמעאל  ר' מום. זה הרי אחת וביצה כיסין שני נמי, אי
לו  אין ביצים. שתי לו שיש בידוע כיסין שני לו יש אומר,
ואתא  דמי. אחת ביצה אלא לו שאין כמי אחד, כיס אלא
עכוזו  על מושיבו אלא אמרינן, לא בידוע למימר ר"ע
שתנאֿקמא  רבינו וסובר לצאת". סופו ביצה יש אם וממעך,
על  חולק אינו מום" זה הרי אחת וביצה כיסים "שני האומר
ר' אלא וממעך", עכוזו על "מושיבו האומר עקיבא ר'
אלא  נתכוון לא הוא שאף תנאֿקמא דברי לפרש בא עקיבא
בכסלים, הביצה נמצאה אם אלא אינו זה וכל המיעוך. אחרי
מיעכו  לא אם אף מום, זה הרי הביצה, נמצאת לא אם אבל
וכן  קורקוס). מהר"י בשם נה אות פ"ו אלגאזי (מהרי"ט
המקדש  ביאת מהלכות (פ"ז למעלה רבינו בדברי נראה
אחת  וביצה כיסים שני לו שיש שמי וכתב, שסתם ח) הלכה

מום. זה הרי -

.Â¯BÎa‰ ˙‡ ‰‡¯Â ‰ÁÓÓ BÈ‡L ÈÓ25ÏÚ ËÁLÂ ƒ∆≈À¿∆¿»»∆«¿¿ƒ¿««
B˙ÈaÓ ÌlLÈÂ ,¯·wÈ ‰Ê È¯‰ - ÂÈt26?ÌlLÓ ‰nÎÂ . ƒ¬≈∆ƒ»≈ƒ«≈ƒ≈¿«»¿«≈

‰q‚Ï ‰ˆÁÓe ‰w„Ï ÚÈ·¯27ÌlLÈ ‡Ï ‰Ó ÈtÓe . ¿ƒ«¿«»∆¡»¿«»ƒ¿≈»…¿«≈
?ÂÈÓc Ïk28‡lL È„k ,‰Ó‰a‰ ÏÚa ˙‡ eÒwL ÈtÓ »»»ƒ¿≈∆»¿∆«««¿≈»¿≈∆…
‰p‰LÈ29Ïc‚È ‡ÏÂ30Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a31. «¿∆»¿…¿«≈¿≈»«»¿∆∆ƒ¿»≈

בכל 25) לשחטו ומותר מום, בעל הוא שהבכור שקבע היינו
כח.26)מקום. בכורות משנה משלו, ישלם כלומר,

בגמרא.27) כח: בגסה.28)שם ובין בדקה זהו 29)בין
- בלבד מחצה אלא דמיו כל בגסה משלם אינו למה טעם
אלגאזי  (רי"ט הקריבו ולא תם בכור שהשהה על הוא שקנס

ל). אות סוף בדקה 30)פ"ד משלם אינו למה טעם זהו
ולא  אותו שהשהה על שקנסוהו ממה שחוץ - רביע אלא

קנס ה  יש בדקה הנה דמיו, כל משלם אינו זה ומטעם קריבו,
שני  כלשון וזהו ישראל. בארץ דקה בהמה שגידל על נוסף:

שם. קמא 31)ברש"י (בבא כן לעשות אסרו חכמים והרי
ב). הלכה ממון נזקי מהלכות ופ"ה במשנה, עט:

.ÊÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ˙B¯BÎa ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï B¯ÎO ÏËBp‰«≈¿»ƒ¿∆¿≈¬ƒ
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ÂÈt ÏÚ32Ba eÚ„ÈÂ ÏB„‚ ‰ÁÓÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «ƒ∆»ƒ≈»»À¿∆»¿»¿
‰i‡¯‰ ÏÚ ¯ÎO BÏ e˜ÒÙe B˙BÓk ÔÈ‡L ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆≈¿»¿»»«»¿ƒ»

¯ewa‰Â33ÌÈÓz ‡ˆÓpL ÔÈa ÌeÓ Ba ‡ˆÓpL ÔÈa34. ¿«ƒ≈∆ƒ¿»≈∆ƒ¿»»ƒ
‰‡B¯Â ,˙Á‡ ÌÚtÓ ıeÁ BÊ ‰Ó‰a ÏÚ ¯ÎO ÏhÈ ‡ÏÂ¿…ƒ…»»«¿≈»ƒ««««¿∆
‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈ‡È·nL ÔÓÊ Ïk ÌÏBÚÏ d˙B‡»¿»»¿«∆¿ƒƒ»¿≈∆…

„LÁ È„ÈÏ ‡B·È35. »ƒ≈¬»

שם)32) בכורות (הלכות הרמב"ן וכתב כח: שם משנה
ליטול  שאסור כט.) (שם הסמוכה במשנה כמו הוא שהטעם
למדתי  "ראה ה) ד, (דברים שנאמר מפני הוראה, שכר

בחנם". אתם אף בחנם, אני "מה - שם 33)אתכם"
שהתירו  ביבנה, כאילא מומחה היה "אלאֿאםֿכן במשנה:

וכו'". נוטל להיות חכמים היו לו "שכולם שם: וברמב"ן
צריך  היה ושעה שעה וכל לראות, בכורותיהם לו מביאים
רבנן  לו תקנו כך משום לגמרי, ממלאכתו בטל והוא לראות

וכו'". כן,34)שכר לתקן והוצרכו שם. במשנה הוא כן
ולכן  מום, בעל שהוא אמר השכר שבגלל יחשדוהו שלא

שם). (גמרא תם נמצא אם גם שכר לו שאמר 35)פסקו
הפעם  עוד אותה שיביאו בכדי תם, שהיא זו בהמה על
אחת  פעם אלא שכר יטול שלא תיקנו לכן שנית, שכר ויקבל

שם). (גמרא בלבד

.ÁB¯BÎa‰ ÏÚ „eLÁ‰˙36ÔÈlÁ ÌLÏ Ô¯ÎÓÏ37ÔÈ‡ - ∆»««¿¿»¿»¿≈Àƒ≈
ÌÈ‡·ˆ ¯Oa elÙ‡ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ38‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ∆¬ƒ¿«¿»ƒƒ¿≈∆

Ï‚Ú ¯O·Ï ‰ÓB„39ÔÈ‡L ˙B¯BÚ epnÓ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿«≈∆¿≈¿ƒƒ∆∆≈»
ÌÈ„e·Ú40‰·˜ ÏL elÙ‡ ,41B˙e¯ÎÊ CzÁÈ ‡nL ; ¬ƒ¬ƒ∆¿≈»∆»«¿…«¿

¯Óˆ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .‡e‰ ‰·˜ ¯BÚ :¯Ó‡ÈÂ42, ¿…«¿≈»¿≈¿ƒƒ∆∆∆
ÔaÏÓ elÙ‡43È‡Bˆ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,44ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ . ¬ƒ¿À»¿≈»ƒ«ƒ¬»¿ƒ

epnÓ45ÈeÂË46ÔÈ„·Ïe47BÈ‡L ;ÌÈ„e·Ú ˙B¯BÚÂ ƒ∆¿¿»ƒ¿¬ƒ∆≈
ÌÈÓz ¯BÎa ¯BÚ „aÚÓ48„ÁÙÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«≈¿»ƒƒ¿≈∆¿«≈

BÏˆ‡ B˙B‰LÏ49ÌÈic‰ eÚÓLÈ ‡nL ,50e‰eÒ˜ÈÂ «¿∆¿∆»ƒ¿¿««»ƒ¿ƒ¿¿
BÚL¯ ÈÙk51. ¿ƒƒ¿

ומה 36) לא, סעיף כט: בכורות אלגזי ברי"ט (ראה תמימים
קורקוס). המהר"י בשם כט:37)שמביא שם משנה

רבינו  ומפרשה וכו'" ממנו לוקחין אין הבכורות על "החשוד
בשר  בתור קודש, שהוא תם בכור בשר למכור חשוד שהוא
למעלה  ראה כך, על נחשדו לא כלל שבדרך ואע"פ חולין.
מום  להטיל חשוד שהוא פירש רש"י אבל יח. הלכה פ"ב

בכורה.38)בבכור. קדושת בו שייכת שלא צבי, בשר
בשר 39) שזה ויאמר תם, בכור עגל בשר שימכור חשש ויש

תם 40)צבי. בכור של עור זה ושמא מעובדים. שאינם
שם). ופסק 41)(משנה בכור. קדושת בה שייכת שלא

שם. במשנה אליעזר כרבי ולא שם 42)כתנאֿקמא,
הוא 43)במשנה. שמא חשש ויש רב, טורח בליבונו שאין

להלן. וראה בכור, מתוכו 44)צמר הוציאו שלא צמר
חשש  יש שבוודאי טרחה, שום בזה לו היתה ולא הלכלוך,

בכור. צמר הוא במשנה.45)שמא צמר.46)שם חוטי
מרובה. זמן לה ודרוש גדולה, טרחה היא והטויה

טרוף 47) מצמר אלא צמר מחוטי נארגו שלא צמר יריעות
ט). משנה פ"ט כלאים בפיה"מ אינו 48)(רבינו כן וכמו

לבדים. מהצמר עושה או צמר העיבוד.49)טווה בזמן
בחוץ.50) תם בכור ראה 51)ששחט הבכור, את לקבור

ראה  המעות, להם להחזיר - מכר ואם ד. הלכה למעלה
הוה, דבכור איתא "אם בגמרא שם הוא כן ט. הלכה להלן
ליה  מפסדו רבנן, ביה שמעו אי סבר, ביה. טרח הוה לא
וטעון  הוא תם דבכור רבנן שמעי "אי ופירש"י מינאי",
מעבדן". ואינו טרחו על ומקפיד מינאי ליה ומפסדי קבורה
לא  רבינו ומדברי העיבוד. טורח על מקפיד שהוא משמע
שמא  בידו להשהותו רוצה שאינו שמפרש אלא הכי, משמע
ידו  מתחת וכשיצא ויקנסוהו, הדיינים ישמעו כך מתוך

(לחםֿמשנה). הדבר ישכח

.ËÚ„BÂ B¯ÎÓe ¯BÎa‰ ˙‡ ËÁBM‰52e‰‡¯‰ ‡lL «≈∆«¿¿»¿«∆…∆¿»
˙‡ Ì‰Ï ¯ÈÊÁÈÂ ,eÏÎ‡ - eÏÎ‡M ‰Ó :‰ÁÓÓÏ¿À¿∆«∆»¿»¿¿«¬ƒ»∆∆

ÌÈÓc‰53˙‡ ¯ÈÊÁÈÂ ,¯·wÈ - ÏÎ‡ ‡lM ‰Óe ; «»ƒ«∆…∆¡«ƒ»≈¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰54‰Ù¯h‰ ˙‡ ÏÈÎ‡Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ .55BÓk , «»ƒ¿≈«ƒ¿«¬ƒ∆«¿≈»¿

¯kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL56. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»

שאכלו.53)לביתֿדין.52) הבשר שם 54)של משנה
שהיא 55)לז. ונודע ומכרה, הפרה את ששוחט כלומר,

שלא  ומה הדמים, את ויחזיר אכלו שאכלו מה - טרפה
הדמים  את להם יחזיר והוא הבשר את לו יחזירו אכלו

שם). יב.56)(משנה הלכה מכירה מהלכות פט"ז

.È‡e‰ ÌÈÓz Ì‡ :‰Ù¯Ë ‡ˆÓpL ¯BÎa57‡ˆÓÂ ¿∆ƒ¿»¿≈»ƒ»ƒ¿ƒ¿»
‰Ù¯Ë58ËLÙ‰L ¯Á‡59e¯‡aL BÓk ,Û¯OÈ ¯BÚ‰ - ¿≈»««∆À¿«»ƒ»≈¿∆≈«¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a60¯·wÈ ¯Oa‰Â ,61Ì‡Â ; ¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿«»»ƒ»≈¿ƒ
ËÁL BÓeÓa62¯·wÈ ¯Oa‰ -63ÌÈ‰k‰ e‰ÈÂ , ¿ƒ¿««»»ƒ»≈¿≈»«…¬ƒ

B¯BÚa64‰ÁÓÓ Èt ÏÚ ËÁLpL ‡e‰Â .65. ¿¿∆ƒ¿««ƒÀ¿∆

המזבח.57) על ליקרב כדי בעזרה כלומר,58)ונשחט
לכן. קודם טריפה שהיה נמצא 59)התברר אם אבל

הוא  ואף הבשר, כמו העור נחשב - שהופשט לפני טריפה
(כסףֿמשנה). ט.60)בקבורה הלכה משנה 61)פי"ט

קודם  פסול בהן שאירע הקדשים "כל קג: בזבחים
- עורן עם נשרפין (אלא לכהנים עורותיהן אין להפשיטן,
חנינא  רבי אמר לכהנים. עורותיהן הפשיטן, לאחר רש"י).
השריפה  לבית שיוצא עור ראיתי לא מימי הכהנים, סגן
רבי  אמר רש"י). - בגמרא לה מפרש הכי (משהופשט,
טריפה, ונמצא הבכור את שהמפשיט למדנו מדבריו עקיבא,
קודם  בו הי' זה שפסול (ואע"פ בעורו הכהנים שיאותו
הכהנים  יאותו הפשט, לאחר עד ניכר ולא הואיל הפשט,
אלא  ראיה, ראינו לא אין אומרים, וחכמים רש"י). - בעורו
- פסול בו היה הפשט וקודם (הואיל השריפה לבית יצא
מום  בבעל עוסק שר"ע אמרו קד. שם ובגמרא רש"י)".
הבשר  טריפה נמצא שאם ישראל, ארץ בכל אותו ששוחטין
יוחנן  ר' אמר אבא בר חייא ור' לכהנים, והעור יקבר
בקבורה  שהבשר חכמים, כדברי והלכתא כר"ע. שהלכה
בפיה"מ) רבינו כן (וכמו רש"י ומפרש בשריפה. והעור
וחכמים  ור"ע בתם. וכחכמים מום, בבעל כר"ע שההלכה
בתם. - וחכמים מום, בבעל מדבר שר"ע אלא חולקים, אינם

רבינו. פסק שהופשט.62)וכן לאחר טריפה ונמצא
יקבר.63) מום בעל הוא שאפילו שמת, בכור כדין
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וכרבי 64) שהופשט, לאחר עד טריפתו ניכר היה שלא מפני
כנ"ל. אמר 65)עקיבא, לא ר"ע שאף אמרו, שם בגמרא

העור  גם מומחה, התירו לא אבל מומחה. כשהתירו אלא
שהופשט. לאחר אף הבשר עם יקבר

.‡ÈÔÈa ÌÈÓz ÔÈa ,‰ÎÏ‰k B¯Oa ÏÎ‡pL ¯BÎa‰«¿∆∆¡«¿»«¬»»≈»ƒ≈
ÌeÓ ÏÚa66ÔÈ‰ Ck ,B¯BÚa ˙B‰Ï ¯znL ÌLk - ««¿≈∆À»≈»¿»∆¡ƒ
ÂÈ˙Bf‚a67,ÈÁ ‡e‰Lk epnÓ ÊÊ‚pL ¯Óˆ Ïk Ï·‡ . ¿ƒ»¬»»∆∆∆ƒ¿«ƒ∆¿∆«

¯L elÙ‡68‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ -69¯L elÙ‡Â , ¬ƒ»«¬≈»«¬»»«¬ƒ»«
ÌeÓ Ba ÏÙpL ¯Á‡ epnÓ70B˙ËÈÁL ¯Á‡ elÙ‡Â .71, ƒ∆««∆»««¬ƒ««¿ƒ»

B˙˙ÈÓ ¯Á‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â72È¯‰L ;73¯Óv‰ B˙B‡ ¿≈»ƒ«««ƒ»∆¬≈«∆∆
¯OÚÓa ÔÎÂ .„ÓBÚ B¯eq‡a ÌÈiÁÓ epnÓ ¯LpL∆»«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ≈¿≈¿«¿«

‰Ó‰a74‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe .75e¯Ê‚ ‡lL , ¿≈»¿»≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»∆…»¿
BÊ ‰¯Ê‚76ÈtÓ ,„·Ïa ¯OÚn‰ ÏÚÂ ¯BÎa‰ ÏÚ ‡l‡ ¿≈»∆»««¿¿«««¬≈ƒ¿«ƒ¿≈

BÏˆ‡ Ì‰LÈ ‡nL ,‰¯tÎÏ ÔÈ‡a ÔÈ‡L77ÁwÏ È„k ∆≈»»ƒ¿«»»∆»«¿≈∆¿¿≈ƒ«
e¯‡a ¯·Îe .Ì‰Ó ¯LiL ¯Óv‰ Ïk78‰ÂˆnL , »«∆∆∆ƒ¿…≈∆¿»≈«¿∆ƒ¿»

ÌeÓ ÏÚa ÔÈa ÌÈÓz ÔÈa ,B˙L CBz BÏÎ‡Ï79. ¿»¿¿»≈»ƒ≈««

מום 66) ובעל פסול, בו נמצא ולא שנשחט תם כלומר,
מומחה. ידי על שחיטתו,67)שהותר לאחר שנגזז בצמר

יב). הלכה להלן (ראה כח: בבכורות מהמשנה נשמע כך
לבין 68) תלש בין הבדל שאין כו: שם ראה מעצמו, נתלש

מעצמו. זו.69)נתלש בהלכה להלן ראה גזירה, משום
מהלכות  (פ"א התורה מן אסורה הגזיזה פעולת שעצם אע"פ

ט). הלכה כו.70)מעילה זה 71)שם צמר כלומר,
שחיטתו. לאחר אף באיסורו נשאר בחייו, ממנו שנשר
מהללאל  מן כעקביא ולא כה.) (שם במשנה וכחכמים
השחיטה, לפני שנשר הגיזה את שחיטה לאחר שמתיר
פסק  שכן פלוגתתם, בפירוש שם במשנה יהודה ר' וכדעת

כמותו. כו.) (שם נחמן יהודה,72)רב ר' דברי לפי שהרי
שחטו. אם אלא אינה מהללאל בן ועקביא חכמים מחלוקת
שנשר  הצמר את אוסר מהללאל בן עקביא גם מת, אם אבל

המיתה. נכון.73)לפני וכן רומי, ובדפוס תימן בכ"י כך
שנתלשה 74) ואע"פ הגיזה, את בהנאה חכמים אסרו

לאחר  או שחיטה לאחר אף בעינו הוא והאיסור מעצמה,
דכיון  נמי, ומעשר "דבכור כו. בבכורות הוא וכן מיתה.

להו". משהו אתו, לכפרה ה"י.75)דלאו פ"א
הגיזה.76) מן הנאה איסור שם.77)כלומר, בכורות
ח.78) הלכה פ"א שחששו 79)למעלה פירש, שם ורש"י

של  לאו על לעבור כלומר ועבודה", "גיזה לידי יבוא שמא
תעבוד". ו"לא תגוז" "לא

.·ÈÏÏ·„Ó ¯Óˆ Ba ‰È‰L ¯BÎa80‡e‰L ˙‡ :BËÁLe ¿∆»»∆∆¿À¿»¿»∆∆
‰fb‰ ÔÓ BnÚ ‰‡¯81‰‡‰a ¯zÓ -82BÈ‡L ˙‡Â ; ƒ¿∆ƒƒ«ƒ»À»«¬»»¿∆∆≈

BnÚ ‰‡¯83BL‡¯ ÈtÏk CeÙ‰ B¯wÚL ¯Óv‰ ‡e‰Â ,84 ƒ¿∆ƒ¿«∆∆∆ƒ»»¿«≈…
¯eÒ‡ -85ÌÈiÁÓ ¯LpL BÓk ‰fL ,86. »∆∆¿∆»«≈«ƒ

נשאר 80) אבל חי, הבכור בעוד העור מן שנתלש צמר
נתלש. שלא הצמר שאר עם כשיגזוז 81)מסובך פירוש,

שוה  המדובלל בצמר יהיה שחיטה, לאחר הצמר שאר את
מהם. כמובדל נראה יהיה ולא הצמר, משנה 82)לשאר

גזרו  לא מחיים, נתלש שהצמר ניכר שלא שכיון כה: שם

שנשר. בצמר שגזרו כמו לאסרו, כלומר,83)חכמים
הצמר. משאר מובדל זה צמר כי שכפול 84)שמורגש

ונחלקו  כו:). שם (רש"י בחוץ נראין ראשין ושני באמצעיתו,
הגיזה" עם נראה "אינו של זה במובן שם האמוראים
בכסףֿמשנה. וראה לקיש, כריש רבינו ופסק שם, שבמשנה

כה:85) שם בהנאה 86)משנה לאסרו חכמים שגזרו
יא. הלכה למעלה ראה אחרֿכך. לבכור שחטו אפילו

.‚È¯BÎa ˙fb87ÌeÓ ÏÚa elÙ‡ ,88Èf‚a ‰·¯Ú˙pL , ƒ«¿¬ƒ««∆ƒ¿»¿»¿ƒ≈
˙Á‡ elÙ‡ ,ÔÈlÁ89.ÌÈ¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa Àƒ¬ƒ««¿«»¬»ƒ«…¬ƒ

‡e‰L ÏÎa Lc˜Óe ·eLÁ ¯·„ ‡e‰ È¯‰90‚¯B‡‰ . ¬≈»»»¿«≈¿»∆»≈
ËÈq‰ ‡ÏÓ91˜ÏcÈ - „‚·a ¯BÎa‰ ¯ÓvÓ92¯ÓvÓ ; ¿…«ƒƒ∆∆«¿¿∆∆ƒ»≈ƒ∆∆

‡e‰L ÏÎa Lc˜Ó - ÔÈLc˜n‰93. «À¿»ƒ¿«≈¿»∆

והוא 87) בחבילה, שעשוה שלם בכור של שלימה [גיזה
וראה  וכסףֿמשנה]. בראב"ד ועיין כדלהלן, חשוב דבר
חי  מבכור שנתלש או שתלשו שצמר יא, הלכה למעלה

מום. בעל בין תם בין בהנאה, כה:88)אסור בכורות
מום  בעל בכור בגיזת - שהן בכל אוסרין מומין "בעלי
בגיזה  ולא עצמו בבכור פירושה במסקנא כי ואף עסקינן".
(כסףֿמשנה). נדחה לא הנ"ל שהדין רבינו סובר -

כנ"ל].89) שלם, בכור של שלימה  כתב 90)[גיזה וכן
שהוא  דבר "שכל ט הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפט"ז
לפי  שהוא בכל אוסר - המקומות מן מקום בני אצל חשוב

ערלה 91)חשיבותו". בפיה"מ (רבינו הזרת שתות הוא
(פ"ט  אצבעות שתי רוחב והוא קה:) לדף ובשבת מ"ב, פ"ג

יח). הלכה שבת [ואע"פ 92)מהלכות ג. משנה פ"ג ערלה
של  שלימה גיזה היתה כן אם אלא חשוב דבר אינה שגיזה
הוא  הסיט, מלא בו שיש ארוג צמר - למעלה) (ראה בכור

כסףֿמשנה]. ועיין חשוב. שמוקדשין 93)דבר שם, משנה
והוא  - לפדיון ראוי שאינו לבכור בניגוד - לפדיון ראויים
(פט"ו  באלף אפילו בטל שאינו מתירין לו שיש דבר בכלל
בכסףֿ בראב"ד, וראה י. הלכה אסורות מאכלות מהלכות

ובלחםֿמשנה). משנה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בה.1) חלק לגוי יש ואם השותפין, בהמת דין יבאר

.‡‰¯BÎaa ˙·iÁ ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a2E¯˜a' ¯Ó‡ ‡Ï . ∆¡««À»ƒ«∆∆«¿»…∆¡«¿»¿
'E‡ˆÂ3È¯Îp‰ ˙eÙzL ËÚÓÏ ‡l‡4ÛzL ‰È‰ Ì‡L , ¿…∆∆»¿«≈À»«»¿ƒ∆ƒ»»À»

Ì‡a ÛÏ‡Ó „Á‡ È¯ÎpÏ ‰È‰ elÙ‡ ,¯aÚa B‡ ‰¯ta«»»»À»¬ƒ»»«»¿ƒ∆»≈∆∆»≈
„Ïea B‡5BÏ ‰È‰ .‰¯BÎa‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -6 «»»¬≈∆»ƒ«¿»»»

„Á‡ ¯·‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡a7Ï‚¯ B‡ „È ÔB‚k ,8- ¿∆»ƒ¿≈∆≈∆∆»¿»∆∆
‰Ê È¯‰ - ÌeÓ ÏÚa ‰È‰Â C˙ÁÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ƒ…∆ƒ≈»≈¿»»««¬≈∆

¯eËt9ÏÒtÈ ‡ÏÂ È¯Îp‰ ¯·‡ C˙ÁiL ¯LÙ‡ Ì‡Â ;10 »¿ƒ∆¿»∆≈»≈≈∆«»¿ƒ¿…ƒ»≈
.‰¯BÎaa ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»«¿»

כתנאֿקמא.2) רבינו ופסק א. קלו, בחולין תנאים מחלוקת
שותפים.3) של ולא יחיד, שלך וצאנך בקרך מזה: שמשמע
יב,4) (דברים מהכתוב ריבוי יש ישראל, של בשותפות אבל

וצאנכם", בקרכם ובכורות וכו' עולותיכם שמה "והבאתם ו)
קלה:). (שם שנים של בכור היא פסק 5)שהמשמעות

פטורה  באמצע גוי "שיד שכל - ב ב, בכורות במס' כחכמים,
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בכור  "כל מהפסוק נלמד - א ג, שם ובגמרא הבכורה". מן
הבכור  כל שיהי' עד "כל" א), יג, (שמות ישראל" בבני וגו'
תזכר" מקנך וכל לי רחם פטר "כל ומהפסוק ישראל, של
אם  (כלומר, שלו המקנה כל אם שרק משמע יט) לד, (שם
ואם  שלה, הזכר את תקדיש תזכר, – ישראל) של כולה האם
בבני  בכור", "כל זה אין – מאלף אחד אפילו לגוי יש

מקנך". "כל ולא לו 7)לנכרי.6)ישראל "היה כלומר:
(לחםֿמשנה). שלו האבר כל שאין אע"פ באבר, שותפות

שביד,8) או שברגל לאצבע והכוונה ברגל, או ביד כלומר:
אינו  חתכה אם עצם, בלי מיותרת אצבע לו היתה שאם
לא  אחר, באופו אבל בכסףֿמשנה), (ראה מום בעל נעשה

מום. בעל יהיה ולא שיחתוך רבי 9)יתכן כדברי שם,
ואין 10)יוחנן. ברגלו או בידו יתירה אצבע שהיתה כגון

כנ"ל. עצם, בו

.·È¯Î ÏL B˙¯t ¯aÚ Á˜Bl‰11¯aÚ ¯ÎBn‰ B‡ , «≈«À«»»∆»¿ƒ«≈À«
È¯ÎÏ B˙¯t12È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,13‰Ê È¯‰ - »»¿»¿ƒ««ƒ∆≈««¬≈∆

‰¯BÎa‰ ÔÓ ¯eËt14‰Ê ¯·c ÏÚ B˙B‡ ÔÈÒB˜ ÔÈ‡Â ,15. »ƒ«¿»¿≈¿ƒ«»»∆

אמו.11) את ולא העובר את הגוי מן ישראל 12)שקונה
עצמה. הפרה את ולא העובר את לגוי למכור 13)המוכר

כיון  מלאכה, בה לעשות מיוחדת שהיא גסה, בהמה לגוי
ישאיל  שמא היא חכמים וגזירת בשבת, בה עובד שהגוי
בהמתו  שביתת על עובר ונמצא לגוי, אותה ישכיר או אותה

ה"ג). שבת מהל' ופ"כ וטו. יד: בכורות 14)(ע"ז משנה,
א. חייב 15)יג, שיהיה לנכרי, למכור האיסור על שעבר

א. ב, שם ראה לכהן, וליתנו הגוי מן העובר את לפדות

.‚Ïa˜Ó‰16da ÏthÓ ˙BÈ‰Ï È¯Îp‰ ÔÓ ‰Ó‰a «¿«≈¿≈»ƒ«»¿ƒƒ¿ƒ«≈»
Ì‰ÈÈa ˙B„Ïe‰Â17‰Êk Ï‡¯OiÓ ÏawL È¯Î B‡ ,18- ¿«¿»≈≈∆»¿ƒ∆ƒ≈ƒƒ¿»≈»∆

‰¯BÎa‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt el‡ È¯‰19¯Ó‡pL ;20Ïk ¯Ët : ¬≈≈¿ƒƒ«¿»∆∆¡«∆∆»
.Ï‡¯OiÓ Ïk‰ ‰È‰iL „Ú - Ï‡¯OÈ È·a ÌÁ∆̄∆ƒ¿≈ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆«…ƒƒ¿»≈

בבהמה 17)ישראל.16) בטיפול טרחתו שבעד לשניהם.
ולישראל. לגוי בשווה הוולדות שהגוי 18)מתחלקים

עם  בוולדות שוה חלק לו יהיה טרחתו ובעד בבהמה, מטפל
-19)הישראל. ב ב, שם ברייתא וכן א. ב, שם משנה,

כחכמים. ופסק יהודה, ורבי חכמים ולפני 20)מחלוקת
(ג.) בכורות "ובריש וכו'". בכור כל לי "קדש כתוב זה,
משמע, בכור מקצת דבכור, משום דרבנן דטעמא אמרינן
ז"ל  רבינו ולשון כולי', דאיתיה עד לומר "כל" ואתא
אותה  כמ"ש בכור, כל על זו ראי' הזכיר שלא מגומגם
והנותן  הימנו "והמקבל (ב.): ובמשנה (לחםֿמשנה). בגמרא
לא  אבל "בישראל" שנאמר הבכורה, מן פטור בקבלה לו
לי  הקדשתי יג) ג, (במדבר "שנאמר רש"י ופירש באחרים".
ברי"ט  וראה שם. מקובצת' 'שיטה ועי' בישראל". בכור כל
והנה  ד"ה ע"א, ב ווילנא, (דפוס א' קטן אות פ"א אלגזי

להבין). צריך

.„È¯Îp‰ ÔÓ Ô‡ˆ Ïa˜Ó‰21·eˆ˜ ÔBÓÓa22˜ÒÙe , «¿«≈…ƒ«»¿ƒ¿»»»«
BnÚ23Ì‰ÈÈa ¯ÎO‰ ‰È‰iL24e˙Át - e˙Át Ì‡Â ƒ∆ƒ¿∆«»»≈≈∆¿ƒƒ¬ƒ¬

Ì‰ È¯‰Â Ì‰ Ï‡¯OÈ ˙eL¯aL Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»≈≈«¬≈≈
ÔBÓÓ BÏˆ‡ È¯Îp‰ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÈ˜k¿ƒ¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿»«»¿ƒ∆¿»

el‡‰ ˙BÓ‰a‰ ÔÓ ‰a‚È - epnÓ ˙Ba‚Ï ¯Á‡«≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ«¿≈»≈
ÏÚÂ Ô‰ÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡ BÏ LiL BÓk ‰OÚ ,Ô‰È˙B„ÏeÓeƒ«¿≈∆«¬»¿∆≈«¬»¬≈∆¿«

ÚˆÓ‡a È¯Îp‰ „È È¯‰Â ,Ô‰È˙B„ÏÂ25ÔÓ ÔÈ¯eËÙe , «¿≈∆«¬≈««»¿ƒ»∆¿«¿ƒƒ
‰¯BÎa‰26Ô‰È˙B„ÏÂe Ì‰27˙B„ÏÂ È„ÏÂ Ï·‡ .28- «¿»≈«¿≈∆¬»«¿≈¿»

ÔÈ·iÁ29˙eL¯ È¯ÎpÏ ÔÈ‡Â ,Ì‰ Ï‡¯OÈ ÏL È¯‰L , «»ƒ∆¬≈∆ƒ¿»≈≈¿≈«»¿ƒ¿
.Ô‰ÈÏÚ¬≈∆

א.21) טז, בכורות את 22)משנה, מוסר הנכרי כלומר,
הישראל  לו שיתן כסף של מסוים בסכום לישראל הבהמה

שם. במשנה רש"י ראה מסויימת, תקופה התנה 23)אחר
שוויה 24)עמו. יהיה שנים עשר של התקופה בגמר שאם

יו"ד  ב'טור' (ראה לשניהם זה ריווח יהיה יותר, הבהמה של
שהוולדות  היה שהתנאי (שם) מפרש רש"י אבל שכ). סי'

לשניהם. ב.25)יהיו טז, שם רבא, שם,26)כדברי
הצאן)27)במשנה. (מן מהן הנולדים הבכורות כלומר,

לצאן  שלישי דור שהם מוולדותיהן הנולדים הבכורות וכן
הבכורה. מן פטורים מן 28)– הנולדים אלו כלומר,

לצאן. רביעי דור שהם הצאן, של הוולדות של הוולדות
במשנה.29) שם,

.‰‰Ó‰a Ô‰a BÏ ‰˜Â È¯ÎÏ ˙BÚÓ Ô˙pL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«»¿»¿ƒ¿»»»∆¿≈»
È¯ÎpÓ30Ô‰ÈÈ„a31,‰˜ - CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ»¿ƒ¿ƒ≈∆««ƒ∆…»«»»

‰¯BÎaa ˙·iÁÂ32Ï‡¯OiÓ È¯Îp‰ ‰˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«∆∆«¿»¿≈ƒ»»«»¿ƒƒƒ¿»≈
,‰˜ - CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚÓ Ô˙Â Ì‰ÈÈ„a¿ƒ≈∆¿»«»««ƒ∆…»«»»

‰¯BÎaÓ ‰¯eËÙe33. ¿»ƒ¿»

א.30) יג, בבכורות לקיש, ריש של שם:31)מימרא בגמ'
דעת  לפי בהם. קונה שגוי תורה" להם שפסקה "בדיניהם
זכיה  מהל' (פ"א במשיכה ובין בכסף בין קונה הוא רבינו,

מ  ומקורו הי"ד), כסוגיית ומתנה ודלא א. עא, בע"ז הגמרא
(מגידֿמשנה  במשיכה רק קונה שגוי שם, בבכורות הגמרא

בה 32)שם). לגוי ואין הבהמה, את ישראל קנה שכבר
חלק. (שם).33)שום גוי של שהיא לפי

.Â‰„ÏÈ ¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,¯ib˙pL ¯b≈∆ƒ¿«≈¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«≈»¿»
¯ib˙pL ¯Á‡ B‡ B˙¯t34˜ÙqÓ ¯BÎa ‰Ê È¯‰ -35. »»««∆ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ»≈

ופטורה 34) גוי בהמת היתה הרי שנתגייר, לפני ילדה שאם
בבכורה. חייבת שנתגייר, אחר ילדה ואם הבכורה, מן

נאמרו 35) ספיקות שמונה חייא, רבי "תני א: קלד, בחולין
ודינו  טהורה". בהמה ובכור וכו' לחיוב וד' לפטור ד' בגר,
נשחט  ואינו המזבח על קרב שאינו הוא: ספק בכור של
מותר  ואז מום בו שיפול עד ירעה אלא תם, כשהוא בחוץ
שהמוציא  לכהן, לתתו מחויב ואינו ולאכלו. בחוץ לשחטו
ה"ז, להלן וראה שם. במשנה, עי' הראיה. עליו מחבירו

הי"ג. ביכורים מהל' ובפ"ט ה"ג, ופ"ה

.ÊÁ˜Bl‰36È¯Îp‰ ÔÓ ‰Ó‰a37‰¯ka Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â , «≈«¿≈»ƒ«»¿ƒ¿≈»«ƒƒ¿»
‰¯ka ‡Ï B‡38.¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - BÏˆ‡ ‰„ÏÈÂ , …ƒ¿»¿»¿»∆¿¬≈∆¿≈¿
BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ39‡ÈˆBn‰L ,Ô‰kÏ BÈ‡Â ,ÌÈÏÚaÏ ¿≈»≈¿«¿»ƒ¿≈«…≈∆«ƒ

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ≈¬≈»»»¿»»

הקונה.36) מישראל,37)ישראל בהמה ישראל לקח ואם
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ה"ט. להלן ילדה 38)ראה אם לישראל ידוע לא כלומר:
לא. או פעם וכרבי 39)כבר במשנה, – ב יט, בכורות

עקיבא.

.Á‰˜ÈÓ ‰Ó‰a Á˜Ï40LLBÁ BÈ‡ - È¯Îp‰ ÔÓ »«¿≈»¿ƒ»ƒ«»¿ƒ≈≈
‰˜ÈÓ ‡È‰ ˙¯Á‡ ÏL da ‡nL41BÊ È¯‰ ‡l‡ , ∆»¿»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆»¬≈

‰„ÏiL ˙˜ÊÁa42ÔÈÓ BÓk ‰˜ÈnL ‰Ê ‰È‰ elÙ‡Â . ¿∆¿«∆»¿»«¬ƒ»»∆∆¿ƒ»¿ƒ
¯ÈÊÁ ÔÈÓk elÙ‡Â ,¯Á‡43ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰ - «≈«¬ƒ¿ƒ¬ƒ¬≈¿»ƒ

‰¯BÎa‰44˙·ÏBÁ ‡È‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ .45ÔÓ ‰¯eËt - «¿»¿≈¿≈»∆ƒ∆∆¿»ƒ
Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙B·ÏBÁ ÔÈ‡ ˙BÓ‰a‰ ·¯L ,‰¯BÎa‰«¿»∆…«¿≈≈»¿∆»ƒ≈

e„ÏÈ ¯·k46. ¿»»¿

כד.)40) (שם ובגמרא רשב"ג. כדברי - ב כג, שם משנה,
כמותו. הלכה אע"פ 41)נפסקה חולבת שראינוה מדובר

('טור' לידה בלי שחולבות המיעוט מן והוא ילדה , שלא
בכור. הוא הרי עכשיו והנולד שטז). סי' לפי 42)יו"ד

שם). (גמרא, ילדה אלאֿאםֿכן הוולד על מרחמת שאינה
בכור. אינו עכשיו שנולד זה כן אין 43)ואם שוודאי

מן  היא שריחמה זו כן ואם אחר, מין על מרחמת הבהמה
כלל. ילדה שלא אע"פ שריחמה ויתכן חזקה 44)המיעוט,

(ועי' עליו מרחמת היתה לא כן לא שאם ולד, אותו שילדה
סק"ו). שטז סי' או 45)ש"ך ילדה אם יודעים אנו ואין

מניקה. כשאינה ומדובר כרבי 46)לא. - ב כ, בכורות
יהושע.

.Ë˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - Ï‡¯OiÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰«≈«¿≈»ƒƒ¿»≈¬≈¿∆¿«
‰¯kaL47;‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯ÎBn‰ BÚÈ„BiL „Ú , ∆ƒ¿»«∆ƒ«≈∆¬«ƒ…»¿»

ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï BÏ Ì¯B‚Â ˜˙BL Ï‡¯Oi‰ ÔÈ‡L∆≈«ƒ¿»≈≈¿≈∆¡…»»ƒ
ıeÁa48‰¯kaL È‡cÂe ,49.Ì˙Ò d¯ÎÓ CÎÈÙÏe «««∆ƒ¿»¿ƒ»¿»»¿»

ב.47) כא, בבכורות יוחנן, ורבי שמואל רב, בין מחלוקת
יוחנן. כרבי רבינו בזה:48)ופסק הכרוך כל כלומר,

ואיסור  הט"ו) הקרבנות מעשה מהל' (פי"ט שחיטה איסור
גרשום' 'רבינו בדברי לפרש צריך וכן נז:). (קידושין אכילה
ישראל  אכיל אי איסורא, "דאיכא שכתב: שם, בבכורות
מאכיל  "שאתה א: יט, שם הברייתא לשון וכ"ה לבכור".

בחוץ". קדשים ישראל מכבר.49)את בכור ילדה כלומר,

.È¯‡a˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯aÚ ‰ÏÈt‰L ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»∆ƒƒ»À»∆¬«ƒ…ƒ¿»≈
¯kÂ ‰a¯‰ B˙¯eˆÏkÏ ˙50ÛepË ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ ,51Ì‡ , »«¿≈¿ƒ∆∆«…¿∆«ƒ¿»ƒƒ

È¯‰ - B˙¯eˆ ‰„ÒÙpL ‡l‡ ‡e‰ ¯aÚ :ÌÈÚB¯‰ e¯Ó‡»¿»ƒÀ»∆»∆ƒ¿¿»»¬≈
‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯eËt BÊ52‰ÚB¯Ï B˙B‡¯‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿«¿¿∆

ÌÎÁ53‰˙È‰ elÙ‡ ,È¯Îp‰ ÔÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰ ,CÎÈÙÏ . »»¿ƒ»«≈«¿≈»ƒ«»¿ƒ¬ƒ»¿»
d˙L CB˙a BÏˆ‡ ‰„ÏÈÂ ‰pË˜54˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ¿«»¿»¿»∆¿¿¿»»¬≈∆¿≈

È¯Îp‰ ˙eL¯a ‰ÏÈt‰ ÛepË ‡nL ,¯BÎa55‰Ó‰a ÔÎÂ . ¿∆»ƒƒƒ»ƒ¿«»¿ƒ¿≈¿≈»
‡ÈÏL ‰ÏÈt‰L ‰q‚56„ÏÂ ÔÓÈÒ BÊ È¯‰ -57ÔÈ‡L , «»∆ƒƒ»ƒ¿»¬≈ƒ«»»∆≈

„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL58¯zÓe .‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ , ƒ¿»¿…»»¿ƒ¿¿»ƒ«¿»À»
ÌÈ·ÏkÏ ‡ÈÏM‰ d˙B‡ CÈÏL‰Ï59Lc˜˙Ó ÔÈ‡L . ¿«¿ƒ»«ƒ¿»«¿»ƒ∆≈ƒ¿«≈

‰¯BÎaa60¯ÎÊ ‡l‡61ÌÈ¯ÎÊ ‰ˆÁÓ ÌÈ„ÏBp‰ ˙˜ÊÁÂ , «¿»∆»»»¿∆¿««»ƒ∆¡»¿»ƒ
e¯‡a ¯·Îe ,˙B·˜ ‰ˆÁÓe62˙ˆ˜Ó Ba ÔÈ‡L ¯Îf‰L ∆¡»¿≈¿»≈«¿∆«»»∆≈ƒ¿»

Bn‡ ÈÓÈÒ63ËeÚÓ ‡ˆÓÂ ,‰¯BÎaa Lc˜˙Ó BÈ‡ ƒ»≈ƒ≈ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
‰¯BÎaa ÔÈLc˜˙n‰ Ô‰ ÌÈ„ÏBp‰64ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «»ƒ≈«ƒ¿«¿ƒ«¿»¿≈¿ƒ

ËeÚÓÏ65- ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰L ÌÈL„˜ ˙Ó‰a Ï·‡ . ¿ƒ¬»∆¡«»»ƒ∆ƒƒ»ƒ¿»
¯·wz66[ÌÈ¯Îfk da ˙B·˜p‰L] ,67. ƒ»≈∆«¿≈»«¿»ƒ

בלבד.50) לרועים אלא לכל, ניכרת אינה כלומר,
כן 51) טינוף". - דקה בבהמה הוולד "שסימן שם: במשנה,

רבא. לדעת - ב כא, שם בגמרא לאחר 52)הוא תלד אם
בכור. אינו זכר, שם.53)מכן אףֿעלֿפי 54)גמרא,

לחייה. ראשונה שנה תוך לילד דרכה שאפשר 55)שאין
עקיבא  כרבי שנתה, בתוך וילדה וחזרה שנתה, תוך שטינפה
א). כ, שם (בברייתא יהושע וכרבי שם) (במשנה,

שליא 56) הפילה זו ובהמה בתוכו, מונח שהעובר קרום
א.57)ריקה. עז, ובחולין שם, נדה 58)במשנה משנה,

א. הי"א.59)כו, סוף להלן וראה שם. חולין משנה,
ב.60) עז, בגמרא ה"א.61)שם פ"א למעלה ראה
ה"ו.62) פ"ב או 63)למעלה עז כמין שילדה כבש כמו

רחוקות. לעתים רק קורה וזה כבש. כמין שילדה עז
נקבות 64) הם הנולדים מחצית מבכורה,שהרי שפטורות

כי  (אף מיעוט יש זכרים, הנולדים של השניה ומהמחצית
הם  שגם אמם סימני מקצת בהם שאין נולדים של קטן) הוא
מתקדשים  אינם הנולדים רוב כן ואם הבכורה, מן פטורין

לכלבים.65)בבכורה. השליא להשליך ומותר
ב.66) לג, ותמורה שם, נקבה 67)משנה שגם כלומר,

עז:). שם (בגמרא קדושה בה יש – קדשים מבהמת שנולדה

.‡ÈÌc ˙¯¯Á ‰ÏÈt‰L ‰q‚ ‰Ó‰a68BÊ È¯‰ - ¿≈»«»∆ƒƒ»¬»«»¬≈
‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙ69,dÎB˙a „Ïe‰L d˙˜ÊÁL ; ƒ¿¿»ƒ«¿»∆∆¿»»∆«»»¿»

Ìc‰ ÂÈÏÚ ‰·¯Â70‰¯¯Á ÔÈ¯·B˜Â .BÏh·e B„ÈÒÙ‰Â ¿»»»»«»¿ƒ¿ƒƒ¿¿¿ƒ¬»»
BÊ71˙¯k·Ó ÏÙ BÓk72BÊ ‰¯¯Á ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈∆¿«∆∆««ƒ∆≈¬»»

‰LB„˜73?d˙B‡ ÔÈ¯·B˜ ‰nÏÂ .74¯·c‰ ÌÒ¯ÙÏ È„k ¿»¿»»¿ƒ»¿≈¿«¿≈«»»
‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙpL75. ∆ƒ¿¿»ƒ«¿»

דם.68) כדברי 69)חתיכת קדוש, הוולד אין עוד, כשתלד
ב. כא, בכורות במשנה, יעקב בן אליעזר כרבי 70)רבי

פ"ג  נדה יוםֿטוב' 'תוספות וראה א. כב, בבכורות יוחנן,
כאן. ובלחםֿמשנה שם.71)מ"ד, בכורות, משנה,

שהפילו 72) קדשים ככל אותו אם שקוברים לג:), (תמורה
זכר. מתקדשים 73)הוא אינם הנולדים רוב שהרי

שליא. בדין ה"י למעלה ראה הותר 74)בבכורה, ולא
שם. למעלה ראה שליא, כמו לכלבים להשליכו

שהכל 75) פרסום, צריך אין בשליא אבל א. כב, בכורות
כדי. ד"ה כז: נדה ('תוספות' ולד בלא שליא שאין יודעים

שם). בבכורות מקובצת' ו'שיטה

.·È‰c ÔÈÚa e¯‡a ¯·k76¯Ó‚ Ì„‡a „Ïe‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿«ƒ»∆«»»¿»»ƒ¿»
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Ï77BÈ‡ - ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁÙÏ ˙Ïtn‰Â , ¿«¿»ƒ¿««∆∆¿»≈«¿»ƒ≈

„ÏÂ78ÔÈÓ ÏÚ ÌÈÓÎÁ e„ÓÚ ‡Ï - ‰Ó‰a „ÏÂ Ï·‡ . »»¬»¿«¿≈»…»¿¬»ƒ«ƒ¿«
Ba ¯ÓbiL ÌÈÓi‰79e¯Ó‡ Ï·‡ ;80ÛepË ˙Ïtn‰L ,81 «»ƒ∆ƒ»≈¬»»¿∆««∆∆ƒ

ÂÈ¯Á‡ ˙¯aÚ˙Ó dÈ‡ -82¯Á‡ „ÏÂ ˙Ïa˜Ó ‡ÏÂ83 ≈»ƒ¿«∆∆«¬»¿…¿«∆∆»»«≈
.ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁÙÏ¿»ƒ¿ƒ

ה"אֿב.76) ביאה איסורי מהל' ב.77)פ"י כא, בכורות
איסורי 78) (הל' כיולדת טומאה ימי לישב צריכה ואינה

שם). נפתרה.79)ביאה, ולא שם, חסדא רב של בעיא

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



zexekaקסד zekld - zepaxw xtq - zah d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם.80) זעירי, ה"י.81)דברי למעלה ואם 82)ראה
בקדשים  ואף ולד. אינו בוודאי יום, שלשים בתוך הפילה

קבורה. טעון וברש"י 83)אינו מהקודם, הוא לשון כפל
זכר וב'רב  מקבלת אינה לטנף "משהתחילה שם: גרשום' ינו

רבינו. בדברי גם כן לפרש יש ואולי יום". שלשים עד

.‚È‰‡ÏÓ ‰‡ˆiL ‰Ó‰a84˙È˜È¯ ‰‡·e85‡a‰ - ¿≈»∆»¿»¿≈»»»≈»ƒ«»
Ôk ¯Á‡86˜ÙqÓ ¯BÎa87¯ËBt BÈ‡L ¯·„ ‡nL , ««≈¿ƒ»≈∆»»»∆≈≈

‰ÏÈt‰ ‰¯BÎaa88ÌÁ¯ ˙¯ÈËt ‰Ó‰a ÈÏÙÏ ÔÈ‡Â .89 «¿»ƒƒ»¿≈¿ƒ¿≈¿≈»¿ƒ«∆∆
eÏÈbÚiL „Ú·¯Ú ÏL ‰wÙk L‡¯90. «∆«¿ƒ…¿ƒ»∆≈∆

בשדה.84) לרעות שיצאה מעוברת בו 85)בהמה וחזרה
ריקה. שנית,86)ביום זמן, לאחר נתעברה אם פירוש,
זכר. שם.87)וילדה ובהערה ה"ו, למעלה ראה ספק, דין

ואע"פ 88) ערב, של כפיקה עגול היה לא שראשו כגון
שרוב  כיון הבכורה, מן הפוטר ולד יולדות הבהמות שרוב
שלא  (וכגון טנפה לא וזו לכן קודם יום מטנפות היולדות
וזו) ד"ה כט. נדה 'תוספות' – בחוץ הקודם ביום שהתה
ולד  יולדות בהמות רוב של הכלל את בכך סותר זה הרי

שם). (נדה הבכורה מן פוטרים 89)הפוטר הנפלים אין
מכן. לאחר הנולד את הפלך 90)מבכורה שבראש ככדור

מהחוט  יותר עבה שהוא "ערב" של חוט הנשים, בו שטוות
הוא  כן הבכורה, מן פוטר אינו מזה פחות אבל "שתי", של
שיעגילו  עד הקבר פתיחת לנפלים "אין מ"ד: פ"ז באהלות
פירשה  רבין, אתא "כי א: כב, ובבכורות כפיקה", ראש
כשל  בהמה ושל "שתי", כשל אשה של יוחנן, דרבי משמי'
מן  פוטר שאינו רחם, פטירת לענין רבינו ומפרשה "ערב",
אם  אבל ערב, של כפיקה גדול הראש שיהיה עד הבכורה
פירשה  שם (ורש"י הבכורה מן פוטר אינו מזה פחות הוא
ובלחםֿ הראב"ד בהשגות ועי' באשה). כמו טומאה לענין
וה"ט, ה"ח מת טומאת מהל' בפכ"ה וראה כאן. משנה

מ"ד. פ"ז אהלות יוםֿטוב' וב'תוספות

.„È˙¯k·Ó91¯·‡ ¯·‡ CzÁÓ - „ÏÈÏ ‰M˜Ó‰ ¿«∆∆«¿«»≈≈¿«≈≈∆≈∆
ÌÈ·ÏkÏ CÈÏLÓe92¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â ,93Ba¯ ‡ˆÈ .94 «¿ƒ«¿»ƒ¿«»«¬»¿»»À
¯·wÈ ‰Ê È¯‰ -95‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ ,96C˙Á Ì‡Â . ¬≈∆ƒ»≈¿ƒ¿¿»ƒ«¿»¿ƒ»«

BÁÈp‰Â ¯·‡97È¯‰ - Ba¯ ÌÈÏL‰L „Ú ,BÁÈp‰Â ¯·‡ , ≈∆¿ƒƒ≈∆¿ƒƒ«∆ƒ¿ƒÀ¬≈
‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ ,‰¯e·˜ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ¯·È‡‰ Ïk98; »»≈»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ«¿»

‡e‰ È¯‰Â ,CzÁÓ ÔÈa ÌÏL ÔÈa ,Ba¯ ‡ˆiL ÔÂÈk≈»∆»»À≈»≈≈¿À»«¬≈
.Ú¯ÙÓÏ Lc˜˙ - eÈÙÏ¿»≈ƒ¿«≈¿«¿≈«

הראשונה.91) בפעם לילד אבר 92)העומדת כשיוצא
כל  וכן לכלבים ומשליכו מחתכו הוולד, של מיעוט שהוא
שלא  זמן שכל לפי ב. סט, חולין במשנה והוא ואבר, אבר
שם). (רש"י בכורה בקדושת קדוש אינו הוולד, רוב יצא

רק 93) רבינו ומפרשה הבכורה". מן "ונפטרה שם: במשנה,
יקבר". זה הרי רובו "יצא המשנה בסוף שם שנאמר מה על

והשליכם ולא  אבר אבר חתוך כשיצא המשנה, תחילת על
והבא  רחם, פטר אינו כיולד חשוב שאינו שכיון לכלבים,
שם  רש"י ודעת סק"ג). שיט סי' יו"ד ש"ך (עי' בכור אחריו

כן. עליו 95)וחתכו.94)אינה חלה הרוב שביציאת
"אשר  יט) טו, (דברים עליו קוראים ואנו בכור, קדושת
למעלה  ראה שמת, בכור כדין ויקבר שם), (רש"י יוולד"

ה"ד. שם.96)פ"ג השליכו 97)במשנה, שלא פירוש ,
א.98)לכלבים. ע, שם בגמרא הונא, רב כדברי

.ÂËLÈÏL ‡ˆÈ99LÈÏL ‡ˆÈÂ ¯ÊÁÂ ,È¯ÎÏ B¯ÎÓe »»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»«¿»»¿ƒ
Ú¯ÙÓÏ Lc˜˙ - ¯Á‡100‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ101. «≈ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿»ƒ«¿»

ÔÙc C¯c LÈÏL ‡ˆÈ102- ÌÁ¯ C¯c ÌÈLÈÏL ÈLe »»¿ƒ∆∆…∆¿≈¿ƒƒ∆∆∆∆
LB„˜ BÈ‡103ÔBL‡¯‰ ·¯‰L ;104,ÌÁ¯ C¯„ ‡ˆÈ ‡Ï ≈»∆»…»ƒ…»»∆∆∆∆

Lc˜˙Ó ‡e‰ Ú¯ÙÓÏe105. ¿«¿≈«ƒ¿«≈

רובו.99) שיצא עד בבכורה קדש לא שעדיין
היתה 100) לא לגוי מכירתו כי ונתגלה הלידה, מתחילת

(חולין  כרבה ולא הונא וכרב שלו, אינו שהרי כלל, מכירה
אע"פ 101)סט:). כי כאן, מקום להן אין אלו שנים שלש

אחריו  והבא הבכורה, מן נפטרה – למפרע נתקדשה שלא
ההלכה  בסוף להלן שייכות והן המלך'), ('כתר בכור אינו
וראה  שמח', ('אור מתקדש" הוא "ולמפרע המילים אחרי

קד). הערה פ"ב 102)להלן למעלה ראה הרחם, דרך שלא
כרב 103)ה"ד. ופסק ורבה, הונא רב בין מחלוקת זה גם

בסמוך. למעלה ראה השני 104)הונא. השליש כלומר,
הראשון. השליש עם המילים 105)ביחד שייכות כאן

כולו  יצא גם שהרי למעלה, שנכתבו הבכורה" מן "ונפטרה
רבינו  שכתב כמו בכור, אינו אחריו הבא – דופן דרך

שמח'). ('אור ה"ד פ"ב למעלה

.ÊËÏL Ba¯ ‡ˆBi‰ ‰Ê È¯‰Â ,ÏB„b ¯·‡ ËeÚÓ ‡ˆÈ»»ƒ≈∆»«¬≈∆«≈À∆
¯aÚ106‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙ -107‡ˆBi‰ ¯·wÈÂ ,108. À»ƒ¿¿»ƒ«¿»¿ƒ»≈«≈

‡ˆBi‰ ¯·‡ ÏL Ba¯ ‡e‰Â ¯aÚ‰ ÈˆÁ ‡ˆÈ109È¯‰ - »»¬ƒ»À»¿À∆≈∆«≈¬≈
.‰¯ËÙ ‡Ï B‡ ‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê∆»≈ƒƒ¿¿»ƒ«¿»…ƒ¿¿»

.¯BÎa ˜ÙÒ ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«¬»¿≈¿

ולא 106) בפנים שנשאר העובר ומיעוט כשחתכו, מדובר
יב). ס"ק שיט סי' (ש"ך הדופן דרך אלא הרחם דרך יצא

שיצא,107) האבר של זה מיעוט שאין מכן, לאחר ילדה אם
ע.). (חולין שבפנים האבר אותו רוב אחרי כיון 108)נגרר

הי"ד. למעלה וראה החצי 109)שחתכו. בתוך כלומר,
בפנים, נשאר שמיעוטו אבר של רוב נכלל שיצא, הזה
לרוב  מצטרף שבפנים הזה המיעוט אם (שם) ונסתפקו
אותו  ועושה שיצא החצי את מרבה הוא ועלֿידיֿזה האבר,
כשחתך  מדובר כאן ואף לא. או בבכורה, ונתקדש לרוב,
(ש"ך, הדופן דרך אחרֿכך יצא שבפנים והחלק היוצא,

שם).

.ÊÈ¯BÎa110BÎ¯kL111·ÈÒa112Ú‚ ‡ÏÂ B‡ÈˆB‰Â ¿∆¿»¿ƒ¿ƒ¿…»«
‰Ó‰a ˙ÈÏLa BÎ¯kL B‡ ,ÌÁ¯a113B‡ ,˙¯Á‡ »∆∆∆¿»¿ƒ¿«¿≈»«∆∆

‡ˆÈÂ B˙BÁ‡ ÂÈÏÚ ‰Î¯ÎpL114ÌÁ¯a Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿¿»»»¬¿»»ƒ¿…»«»∆∆
¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÌB˜Ó ÏkÓ115. ƒ»»¬≈∆¿≈¿

שם.110) בגמרא נפשטה שלא בעיא היא זו הלכה כל
רובו.111) שיצא לפני ממנו, חלק דק 112)כשיצא קרום

שם). (רש"י הדקל סביב והנכרך בסיב 113)הגדל כלומר,
בשר, מין שהיא בשליא אפילו אלא בשר, מין שאינו
בידינו  הוא שכלל (אע"פ הציצה היא שמא אנו מסתפקים
לולב  מהל' בפ"ז רבינו שכתב כמו חוצץ", אינו במינו "מין
ואינה  הלידה, דרך הוא שכן הסתפקו, לא ובשלייתו הי"ב).
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שם). (גמרא, גם 114)חוצצת נולדה הזכר שעם כלומר,
כן  ברחם, נגע לא שהזכר באופן עליו נכרכה והיא נקבה,
וכגירסת  מהו". והציאתו, ואחותו "כרכתו שם: בגמרא הוא
"אחותו" כרכתו, ד"ה שם ב'תוספות' (מובא חננאל' 'רבינו

"ואחזתו"). זה 115)במקום אם שם, הסתפקו אלו בכל
רש"י  (ראה חציצה זה שאין או קדוש ואינו לחציצה נחשב
בכור. ספק שהוא רבינו פסק ולכן הבעיא, נפשטה ולא שם),

.ÁÈ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓÁ¯ ÈL ˜Èa„‰116ÒÎÂ ‰fÓ ‡ˆÈÂ ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»∆¿»»ƒ∆¿ƒ¿«
‰ÊÏ117‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - »∆¬≈∆»≈ƒƒ¿¿»ƒ«¿»

ÌÁ¯ ¯Ët È¯‰L ,¯BÎa‰ da ÒÎpL ‰Ó‰a‰118B‡ ; «¿≈»∆ƒ¿«»«¿∆¬≈»«∆∆
d„ÏÂ dÓÁ¯ ¯ËÙiL „Ú ‰¯ËÙ ‡Ï119. …ƒ¿¿»«∆ƒ¿…«¿»¿»»

(שם).116) לילד כורעת מהן יצא 117)כשאחת כשילדה
השניה. של לרחם ונכנס זו של הרחם מן על118ֿ)הוולד

ממנה. ויצא רחמה לתוך שנכנס עד 119)ידיֿזה כלומר,
יפטור  אחרת של שוולדה ולא רחמה, יפטור שלה שוולד

רחמה.

.ËÈeÁzÙ120‡ˆÈÂ ÌÁ¯‰ ˙Èa ÈÏ˙k121‰Ê È¯‰ - ƒ¿¿»¿≈≈»∆∆¿»»¬≈∆
B¯ÈÂ‡ B‡ ˙Lc˜Ó ÌÁ¯ ˙ÚÈ‚ Ì‡ ˜ÙÒ122. »≈ƒ¿ƒ«∆∆¿«∆∆¬ƒ

נתרחבו.120) לא 121)כלומר, הרחם, שנתרחב ובגלל
שיצא. בעת הרחם בכותלי הוולד של 122)נגע בעיא שם,

אחא. רב

.ÎB¯‡eˆa [eÏ˙Â] ÌÁ¯‰ ˙Èa ÈÏ˙k e¯˜Ú123È¯‰ - ∆∆¿»¿≈≈»∆∆¿ƒ¿¿«»¬≈
ıeÁ Û‡ Lc˜Ó B‡ Lc˜Ó BÓB˜Óa Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê∆»≈ƒƒ¿¿«≈¿«≈«

BÓB˜ÓÏ124. ƒ¿

בצואר 123) ונתלה חיבורו ממקום נעקר שהרחם פירוש,
העולם  לאויר ביציאתו הוולד עם שנסחב באופן הוולד

שם). גרשום' אשי.124)('רבינו רב מר של בעיא שם.

.‡ÎÌÁ¯‰ ˙Èa ÈÏ˙k eÓÓ‚125LB„˜ BÈ‡ -126. ƒ¿¿»¿≈≈»∆∆≈»
B˙ˆ˜Ó ı¯Ù127ıe¯t‰ ÏÚ ‰a¯Ó „ÓBÚÂ128‡ˆÈÂ ƒ¿«ƒ¿»¿≈¿À∆««»¿»»
ıe¯t‰ C¯„129„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰ ‰È‰L B‡ , ∆∆«»∆»»«»¿À∆«»≈

„ÓBÚ‰ C¯„ ‡ˆÈÂ130¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -131. ¿»»∆∆»≈¬≈∆¿≈¿

גם).125) ערך ('ערוך' הרחם" בית שפתי נתעכלו "פירוש,
ונפשטה 126) זירא, מרבי ירמיה רבי של אבעיא שם,

הרחם.127)בגמרא. בשלימות,128)של שנשאר  החלק
הנפרץ. החלק על שכיון 129)מרובה לומר מקום שיש

שלם. כולו כאילו הוא הרי מהנפרץ, יותר רב השלם שהחלק

שם). רש"י, (ראה לידה זו אין הפרוץ דרך שיצא שכיון או
החלק 130) מן יותר הוא שהנפרץ כיון לומר מקום שיש

הפרוץ, דרך שיצא וכמו נפרץ כולו כאילו הוא הרי השלם,
לידה. זו הרי העומד, דרך שיצא שכיון אפשר  או

נפשטה.131) ולא שם, זירא רבי של אבעיא



meil cg` wxt m"anx ixeriyzah d"kÎh"i -`"tyz'd

ה'תשפ"א  טבת י"ט ראשון יום

-mipnfxtq
milwW zFkld¦§§¨¦

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וממותרה,1) הלשכה, מתרומת עושים מה בו נתבארו

קרבנות  הקרבת בדין ונסתיים הלשכה. שייר וממותר
ואילך. ניסן מר"ח חדשה מתרומה

.‡‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏ ?da ‰OÚi ‰Ó ‰kLl‰ ˙Óe¯z¿««ƒ¿»««¬∆»¿ƒƒ∆»
,¯eav‰ ˙Ba¯˜ ÏÎÂ ,ÔÈÙÒen‰Â ,ÌBÈ Ïk ÏL ÔÈ„ÈÓz¿ƒƒ∆»¿«»ƒ¿»»¿¿«ƒ
ÔÎÂ .˙Ba¯w‰ Ïk Ba ÔÈÁÏBnL ÁÏn‰Â ,Ì‰ÈkÒÂ¿ƒ¿≈∆¿«∆«∆¿ƒ»«»¿»¿≈

ÌÈˆÚ e‡È·‰ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈˆÚ‰2‡l‡ e‡ˆÓ ‡ÏÂ »≈ƒƒ…≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿¿∆»
,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ .d˙iOÚ ¯ÎOe ,˙¯Ëw‰Â .ÌÈÓ„a¿»ƒ¿«¿…∆¿«¬ƒ»»¿∆∆«»ƒ
,ÌÁl‰ ÈzLe ,¯ÓÚ‰Â .ÌÈt‰ ÌÁÏ ÈOBÚ ¯ÎOe¿«≈∆∆«»ƒ¿»…∆¿≈«∆∆
˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏÂ ,ÁlzLn‰ ¯ÈÚOÂ ,‰n„‡ ‰¯Ùe»»¬À»¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿»∆¿ƒ
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a el‡ Ïk .ÂÈ¯˜ ÔÈa ÔÈ¯LBwL∆¿ƒ≈«¿»»≈»ƒƒ¿««ƒ¿»

ליערים 2) לצאת משפחות למשפחות היה קבוע "זמן כי
למערכה". עצים ולהביא

.·aˆ ÏL ¯·c ÌÏÚ‰ ¯t Ï·‡˙„B·Ú È¯ÈÚOe ¯e ¬»«∆¿≈»»∆ƒ¿ƒ≈¬«
Ô‰Ï ÔÈ·Bb ‰lÁza - ÌÈ·ÎBk3˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a ÔÈ‡Â , »ƒ«¿ƒ»ƒ»∆¿≈»»ƒƒ¿«

,˙BÈeOÚ ÔÈa ˙Áz - ÏÎÈ‰ ÏL ˙BÎB¯t .‰kLl‰«ƒ¿»»∆≈»««ƒ¿»¬
˜„a ÈL„wÓ ‡l‡ ,‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a ÔÈ‡Â¿≈»»ƒƒ¿««ƒ¿»∆»ƒ»¿≈∆∆

˙Èa‰4˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a - ÌÈ¯ÚL ÏL ˙BÎB¯t Ï·‡ ; ««ƒ¬»»∆¿»ƒ»ƒƒ¿«
‰kLl‰5e‡B·iL Ô˙ÂˆÓ - ˙¯L ÈÏÎe ‰¯Bn‰ . «ƒ¿»«¿»¿≈»≈ƒ¿»»∆»

ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰·e .ÌÈÎÒp‰ ¯˙BnÓƒ««¿»ƒ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈÎÒp‰ ¯˙BÓ ‡e‰ ‰Ó ¯‡a˙È Baƒ¿»≈«««¿»ƒ¿ƒ…»»»∆
,‰p‰k È„‚a .‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ e‡È·È - ÌÈÎÒ ¯˙BÓ«¿»ƒ»ƒƒ¿««ƒ¿»ƒ¿≈¿À»
ÔÈ„·BÚL ÌÈ‰k‰ È„‚a ¯‡L ÔÈa ÏB„b Ô‰k È„‚a ÔÈa≈ƒ¿≈…≈»≈¿»ƒ¿≈«…¬ƒ∆¿ƒ

.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ Ïk‰ - Lc˜na Ô‰a»∆«ƒ¿»«…ƒ¿««ƒ¿»

מישראל.3) אחד מכל כך לשם גובה ההקדש גזבר
אמה,4) שרוחבה בנוייה מחיצה הייתה הראשון שבבית

שהיה  השני ובבית הקדשים, קדש לבין ההיכל בין מבדלת
להתקיים  בנוייה מחיצה יכולה ולא מאוד גבוה ההיכל
במקום  אמה שיעור וביניהן פרוכות שתי עשו - כזה בגובה
בניין, דין לה יש ולכן, ראשון, שבבית הבניין מחיצת

הבית. מבדק באות לצניעות 5)שהוצאותיו שם שנעשו
הפתחים. על לכסות

.‚dl ‰ˆeÁa B‡ ÌÈÏLe¯Èa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÓ‰a‰ Ïk»«¿≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»»
ÈÏeÒÙa ¯‡a˙iL BÓk ,˙BÏBÚ ˙B‡a - ‰pnÓ ·B¯˜a¿»ƒ∆»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
„·BÚ ÔÎÂ .‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a Ô‰ÈkÒ ;ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿««ƒ¿»¿≈≈
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B˙ÏBÚ ÁÏML ÌÈ·ÎBk6ÁÏL ‡ÏÂ ,˙¯Á‡ ‰È„nÓ »ƒ∆»«»ƒ¿ƒ»«∆∆¿…»«
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ Ì‰ÈkÒ e‡È·È - ÌÈÎÒ ÈÓc dnÚƒ»¿≈¿»ƒ»ƒƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ¿»

בלבד.6) עולה קרבן אלא כוכבים עובד מיד מקבלים שאין

.„¯b7ÌÈÎÒ BÏ LÈ Ì‡ ,ÌÈÁ·Ê ÁÈp‰Â ˙nL8- ≈∆≈¿ƒƒ«¿»ƒƒ≈¿»ƒ
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a - Â‡Ï Ì‡Â ,BlMÓ ÔÈ·¯¿̃≈ƒƒ∆¿ƒ»»ƒƒ¿««ƒ¿»
ÔÈ·È¯˜Ó - ÂÈzÁz ¯Á‡ epÓ ‡ÏÂ ,˙nL ÏB„b Ô‰k…≈»∆≈¿…ƒ«≈«¿»«¿ƒƒ
ÌÈÓeÓ È¯w·Ó .‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈz·Á‰ ˙‡∆«¬ƒƒƒ¿««ƒ¿»¿«¿≈ƒ
˙BÎÏ‰ ÌÈ„nÏÓ‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â ,ÌÈÏLe¯ÈaL∆ƒ»«ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ«¿«¿ƒƒ¿
˙BÏc‚Ó‰ ÌÈLÂ ,‰ˆÈÓ˜ ˙BÎÏ‰Â ÌÈ‰kÏ ‰ËÈÁL¿ƒ»«…¬ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿»ƒ«¿«¿

Ô‰Èa9˙Óe¯zÓ Ô¯ÎO ÔÈÏËB Ôlk - ‰n„‡ ‰¯ÙÏ ¿≈∆¿»»¬À»À»¿ƒ¿»»ƒ¿«
˙Èa Ô‰Ï e˜ÒÙiL BÓk ?Ô¯ÎO ‡e‰ ‰nÎÂ .‰kLl‰«ƒ¿»¿«»¿»»¿∆ƒ¿¿»∆≈

.ÔÈcƒ

גר 7) אבל נסכיו. יורשיו מקריבים שמת, ישראל שאילו
יורשים. לו אין בחייו.8)שמת שהיו 9)שהפרישן

טומאה  בשום יטמאו שלא לידתם משעת עליהם שומרים
בעולם.

.‰ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯ÎBO ,¯˜Ù‰ ‡È‰L ,‰hÓM‰ ˙Laƒ¿««¿ƒ»∆ƒ∆¿≈¿ƒ≈ƒ
ÌÈÁÈÙÒ ˙ˆ˜Ó e¯ÓLiL ,ÔÈ¯ÓBL10È„k ,eÁÓvL ¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒƒ∆»¿¿≈

‡l‡ ÌÈ‡a ÔÈ‡L ,ÌÁl‰ ÈzLe ¯ÓÚ‰ Ô‰Ó e‡È·iL∆»ƒ≈∆»…∆¿≈«∆∆∆≈»ƒ∆»
˙Óe¯zÓ Ô¯ÎO ÔÈÏËB ÔÈ¯ÓBM‰ el‡Â .L„Á‰ ÔÓƒ∆»»¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«

.‰kLl‰«ƒ¿»

מן 10) באכילה ומותרים מאליהם, שצמחו הזרעים הם
ויאמר  יזרע שמא גזירה אסרום שחכמים אלא התורה

צמחו. מאליהם

.ÂBÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌpÁa ¯ÓLÏ ·c˙‰L ÈÓ11; ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ»≈¿ƒ
CÎÈÙÏ .Ô‰Ó ÌeÏhÈÂ e‡B·È ‡nL ,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÌeMÓƒ«¬≈¿«∆»»¿ƒ¿≈∆¿ƒ»
È„k ,‰kLl‰ ÔÓ ¯ÎO eÏhiL ÌÈÓÎÁ Ì‰Ï ewzƒ¿»∆¬»ƒ∆ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
.ÌL ÌÈ¯ÓBL el‡L ÌB˜Ó B˙B‡Ó Ïk‰ eL¯ÙiL∆ƒ¿¿«…≈»∆≈¿ƒ»

הדבר 11) יתפרסם שמירה שכר ישלם שההקדש ידי שעל
זרוע. בעלי יקחום ולא קרבן, צורך הם שהספיחים

.ÊÈ‰ÈbÓ12ÔÈi„Â ÌÈÏLe¯ÈaL ÌÈ¯ÙÒ13˙‡ ÔÈcL «ƒ≈¿»ƒ∆ƒ»«ƒ¿«»ƒ∆»ƒ∆
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ Ô¯ÎO ÔÈÏËB - ÌÈÏLe¯Èa ÔÈÏÊb‰««¿»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿««ƒ¿»
‡Ï Ì‡Â .‰L ÏÎa ‰Ó ÌÈÚLz ?ÌÈÏËB eÈ‰ ‰nÎÂ¿«»»¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»»»¿ƒ…

Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰14eˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ -15Ô‰Ï ÔÈÙÈÒBÓ , ƒ¿ƒ»∆««ƒ∆…»ƒƒ»∆
Ô˙È· È·e Ì‰È·e Ì‰ÈLe Ì‰ ,Ôk¯ˆ È„k16. ¿≈»¿»≈¿≈∆¿≈∆¿≈≈»

מוגה,12) שאינו ספר להשהות שאסור ואדם, אדם כל "של
שהיו  דין בית וראו עוולה. באהליך תשכן אל משום:
כך". על הלשכה תרומת והפקירו בדבר, מתעצלים

כדי 13) שכר ליטול אסור שהרי בטלה שכר נוטלים הדיינים
לקבל.15)למזונות.14)לדון. לפי 16)הדיינין

מכספי  פרנסתם להם להספיק הוכרחו ממלאכתם שבטלו
הציבור.

.ÁL·k17,‰ÁLn‰ ¯‰Ï ˙Èa‰ ¯‰Ó ÔÈBa eÈ‰ ∆∆»ƒ≈«««ƒ¿««ƒ¿»
‰n„‡ ‰¯t ÔÈ‡ÈˆBÓ eÈ‰ ÂÈÏÚL18ÔÈ‡ÈˆBnL L·ÎÂ , ∆»»»ƒƒ»»¬À»¿∆∆∆ƒƒ

ÁlzLn‰ ¯ÈÚO ÂÈÏÚ19È¯ÈMÓ ÔÈOÚ Ì‰ÈLe . »»»ƒ«ƒ¿«≈«¿≈∆«¬ƒƒ¿»≈
‰ ÁaÊÓ ÔÎÂ .‰kLl‰- ˙B¯ÊÚ‰Â ÏÎÈ‰‰Â ‰ÏBÚ «ƒ¿»¿≈ƒ¿«»»¿«≈»¿»¬»

ÌÈn‰ ˙n‡ .‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈOÚ20ÌÈÏLe¯ÈaL «¬ƒƒ¿»≈«ƒ¿»««««ƒ∆ƒ»«ƒ
ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÂ21- ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆ ÏÎÂ ‰È˙BÏc‚Ó ÏÎÂ ¿«¿»«ƒ¿»ƒ¿¿∆»¿»»¿≈»ƒ

˙BÚÓ ·c˙‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ .‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈ‡a»ƒƒ¿»≈«ƒ¿»¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈»
ÔÈ‡ - ÌpÁa Ì‰nÚ ˙BOÚÏ B‡ el‡‰ ÌÈ¯·cÏ«¿»ƒ»≈«¬ƒ»∆¿ƒ»≈

·LBz ¯b elÙ‡Â ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó22ÌÎÏ ‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿«¿ƒƒ∆«¬ƒ≈»∆∆¡«…»∆
.¯ÓB‚Â ˜ÏÁ ÔÈ‡ ÌÎÏÂ :¯Ó‡Â ,¯ÓB‚Â ˙B·Ï eÏÂ»»ƒ¿¿≈¿∆¡«¿»∆≈≈∆¿≈

הבית 18)גשר.17) מהר זה  גבי על זה גשרים שני שעשו
וכל  הפרה את הוציאו העליונה ועל המשחה, להר

התהום. בטומאת יטמאו שלא כדי שעשו 19)מתעסקיה,
שיעבור  לעיר, חוץ עד העיר, בקצה שהייתה מהעזרה גשר
הארץ  עמי מפני הכפורים, ביום השעיר את המשלח עליו
שתושלם  כדי לצוק, הליכתו למהר אותו דוחפים שהיו
ההיכל. פתח של זהורית של לשון ויתלבן הכפרה

בעזרה.20) העובר הנחל החומה.21)תיקון תיקון
זרה.22) עבודה עובד שאינו גוי

.ËÔÈÁ˜BÏ - ‰kLl‰ È¯ÈLe ‰kLl‰ ˙Óe¯z ¯˙BÓ«¿««ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»¿ƒ
‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡zL ;˙BÏBÚ Ôlk e·¯˜ÈÂ ÌÈ¯ÎÊ Ba¿»ƒ¿ƒ¿¿À»∆¿«≈ƒ
‡Ï Ï·‡ .‰Ó‰a ˙ÏBÚ e·¯˜iL ˙B¯˙Bn‰ Ïk ÏÚ«»«»∆ƒ¿¿«¿≈»¬»…
el‡Â .ÛBÚ ¯eav‰ ˙Ba¯˜a ÔÈ‡L ,ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ«»∆≈¿»¿¿«ƒ¿≈
ıÈ˜ ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,ÌÈÏ˜M‰ ¯˙BnÓ ÔÈ‡a‰ ˙BÏBÚ‰»«»ƒƒ««¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ«ƒ

ÁaÊnÏ23. «ƒ¿≈«

בני 23) שדרך כמו עולות, מהם מביאים בטל שכשהמזבח
סעודתם. בגמר השולחן על מתיקה מיני להעלות אדם

.È- ¯eav‰ ˙Ba¯˜ ÏÎÏ Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰ ‡lL ÌÈÏ˜L¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»∆¿»»¿¿«ƒ
Ï·‡ ;˙Èa‰ ˜„a ÈL„wÓ Ì‰Ï Èe‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ∆»»»∆ƒ»¿≈∆∆««ƒ¬»
ÈL„wÓ BÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ˙Èa‰ ˜„a ÔÈ‡≈∆∆««ƒƒ∆»»ƒ»¿≈

ÁaÊn‰24. «ƒ¿≈«

לקדשי 24) מעות נחסר שאם היא, רבינו לדעת ופירושה
להיפך. לא אבל הבית בדק מקדשי החסר את לוקחים מזבח

עליו. חולק והראב"ד

.‡È˙Ba¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ ,ÔÒÈ L„Á L‡¯ ÚÈbiMÓƒ∆«ƒ«……∆ƒ»≈«¿ƒƒ»¿¿
‰L„Á‰ ‰‡a ‡Ï Ì‡Â .‰L„Á ‰Óe¯zÓ ‡l‡ ¯eaƒ̂∆»ƒ¿»¬»»¿ƒ…»»«¬»»

‰LÈ‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ -25L„Á L‡¯ ÚÈb‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒƒ«¿»»¿ƒ»ƒƒƒ«……∆
- ‰LÈ ‰Óe¯zÓ ÌÈ„ÈÓ˙Ï ˙BÓ‰a Ô‰nÚ LÈÂ ,ÔÒÈƒ»¿≈ƒ»∆¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿»¿»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈÂ Ô˙B‡ ÔÈ„Btƒ»¿¿ƒ¿Àƒ««ƒ∆≈

ÔÈÓÈÓz26da ÔÈˆi˜nL ‰LÈ ‰Óe¯˙Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ , ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»¿»»∆¿«¿ƒ»
˙BÓ‰a‰ Ïk ÏÚ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡zL ;ÁaÊn‰ ˙‡∆«ƒ¿≈«∆¿«≈ƒ«»«¿≈
- Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰È ‡Ï Ì‡L ,ÔÈ„ÈÓ˙Ï ÔÈÁ˜BlL∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆ƒ…ƒ¿¿ƒƒ»∆

.ÔÈlÁÏ e‡ˆÈ≈¿¿Àƒ

מן 25) להביא מצוה בניסן באחד הבאין ציבור "קרבנות
מצוה". שחיסר אלא יצא הישן מן הביא ואם החדש

פדיון 26) ידי על לחולין יוצאים קדשים שאין היא והלכה
מום. בהם נפל כן אם אלא
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.·È˙¯Ëw‰ ¯˙BÓa ÔÈOBÚ eÈ‰ CÎÂ27L‡¯ ÚÈbiMÓ : ¿»»ƒ¿««¿…∆ƒ∆«ƒ«…
ÔÈn‡‰ ¯ÎO ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏlÁÓ ,ÔÒÈ L„Á28, …∆ƒ»¿«¿ƒ«¿«»À»ƒ

ÔÈn‡‰ ÔÈÏËBÂ ,ÁaÊn‰ ıÈ˜Ï ¯ÎO‰ ˙BÚÓ ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿«»»¿≈«ƒ¿≈«¿¿ƒ»À»ƒ
˙¯Ëw‰ ˙‡ ÔÈÁ˜BÏÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,Ô¯ÎOa ˙¯Ëw‰ ¯˙BÓ««¿…∆ƒ¿»»¿¿ƒ¿¿ƒ∆«¿…∆
‰Óe¯z ˙BÚnÓ d·È¯˜‰Ï È„k ,‰L„Á ‰Óe¯zÓ Ô‰Ó≈∆ƒ¿»¬»»¿≈¿«¿ƒ»ƒ¿¿»
ÔÈ¯ÈË˜Ó - ‰L„Á ‰Óe¯z Ô‰Ï ÔÈ‡ Ì‡Â .‰L„Á¬»»¿ƒ≈»∆¿»¬»»«¿ƒƒ

‰LÈ ‰Óe¯zÓ d˙B‡29. »ƒ¿»¿»»

שס"ח 27) במשקל תהיה שהקטורת מסיני למשה שהלכה
של  ימים לשנ"ד מנים שנ"ד אלא מהם מקריבים ואין מנים,
יתירים  מנים שלושה ועוד יום, לכל מנה הלבנה, שנות
אחד  נשארו הקדשים, בקדשי הכפורים ביום שמקטירין

שנה. בכל יתירים מנים ששכרם 28)עשר הקטורת מפטמי
הלשכה. שעברה.29)מתרומת משנה

e˜ÈÏÒÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ B‰Ï ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ

ה'תשפ"א  טבת כ' שני יום

zFkldWcgd WECw
-mipnfxtq'ldWcegdWECiw

¦§¦©Ÿ¤
¦§¦©Ÿ¤

‡e‰Úa˜ÏÂ Ú„ÈÏÂ ·MÁÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ¿«≈¿≈«¿ƒ¿…«
‰M‰ ÈL„ÁÓ L„Á Ïk ˙lÁz ÌBÈ ‰Ê È‡a1. ¿≈∆¿ƒ«»…∆≈»¿≈«»»

¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
ב)1) יב, (שמות חדשים" ראש לכם הזה "החודש שנאמר

קנג). עשה המצוות, (ספר החודש" קידוש מצות היא "וזו

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
החמה,1) לחדשי הלבנה חדשי בין ההבדל בו נתבאר

על  ולהודיע ולידע לחשב ב"ד על התורה מן ושמצוה
חדשים  קובעין אין בדין הפרק ונסתיים החודש, קידוש

לארץ. בחוץ

.‡‰·l‰ ÈL„Á Ì‰ ‰M‰ ÈL„Á2˙ÏÚ :¯Ó‡pL , »¿≈«»»≈»¿≈«¿»»∆∆¡«…«
BL„Áa L„Á3L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :¯Ó‡Â , …∆¿»¿¿∆¡««…∆«∆»∆…

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .ÌÈL„Á4Ce¯a LB„w‰ BÏ ‰‡¯‰ : √»ƒ»»¿¬»ƒ∆¿»«»»
Â ‰·Ï ˙eÓc ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ‰LÓÏ ‡e‰:BÏ ¯Ó‡ ¿∆¿«¿≈«¿»¿¿»»¿»«

Lc˜Â ‰‡¯ ‰Êk5ÈL Ì‰ ÔÈ·MÁÓ e‡L ÌÈM‰Â . »∆¿≈¿«≈¿«»ƒ∆»¿«¿ƒ≈¿≈
‰nÁ‰6·È·‡‰ L„Á ˙‡ ¯BÓL :¯Ó‡pL ,7. ««»∆∆¡«»∆…∆»»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

dpal zenc d`eapd d`xna dynl d"awd el d`xd ...."
."ycwe d`x dfk el xn`e

במכילתא  הדברים ממקור שינה מדוע להבין, וצריך
הלבנה  דמות באצבע למשה הקב"ה לו "הראה דרשב"י
ובפרט  הנבואה, במראה שהראהו כלל הזכיר ולא כו'"
על  החודש קידוש על ציווי הוא וקדש" ראה "כזה שהלשון
הלבנה  ראיית ידי על שנעשה הדורות שבכל בית־דין ־ידי
את  שראו ויאמרו עדים יבואו שאם ופשיטא ממש, בפועל

פיהם. על מקדשים אין הנבואה במראה הלבנה מולד
הדברות  כל "והלא הקשה במכילתא בזה: והביאור

הזה  החודש ביום, אלא עמו נתדבר לא משה על שנתדבר
בלילה, והראהו ביום עמו מדבר היה וכיצד בלילה הראהו
בחשכה". החודש והראהו חשיכה עם ביום שנדבר ומתרץ
על  הציווי אחר מיד שהרי דחוק, הוא זה תירוץ אמנם
להם  "ויקחו - פסח לקרבן הציווי נאמר החודש קידוש
שיהיה  מצינו לא והרי לבית" שה אבות לבית שה איש
קשה  וא"כ ומיוחדת, נוספת בקריאה הדברים בין הפסק
כתב  לכן ביניהם. גדול הפסק היה שלפיו המכילתא תירוץ
כל  וממילא הנבואה, במראה היה שהראהו שמה הרמב"ם
במראה  היה שהראהו ומה ביום, היה משה אל הדיבור

הנבואה.
ששאלה  פסחים במסכת בגמרא מצינו זה להסבר ראיה
בחמשה  או בארבעה דילמא קאי, ירחא דבריש "וממאי
בר"ח  היה שהדיבור לכו"ע פשיטא והלא קאי" בירחא
מובן  האמור פי ועל הלבנה. בראיית משה שנתקשה
להיות  יכול שזה הרי הנבואה, במראה שהראהו שמכיוון

בניסן. בחמשה גם
(hl oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ושתיםֿעשרה 2) יום, ועשרים "תשעה הוא מהם אחד שכל
ארבעים  (היינו חלקים ותשעים ושלושה מאות ושבע שעות,

וחלק דקות שמונהֿעשר וארבע של חשבון לפי אחד,
ה"ג). פ"ו, (להלן לבנה" של חדשה וזהו דקה), בכל חלקים

בלבד,3) הלבנה על לומר אפשר וזה בחידושו, כלומר
ב'מאמר  הרמב"ם לשון [וכן שנעלם. אחרי מתחדש שאורה
חודש  עולת זאת יתברך הצור שאמר "ומאחר העיבור':
כי  בלבנה, חדשינו למנות נתחייבנו השנה, לחדשי בחדשו
ללבנה"]. אלא זה ואין החידוש, בו יתבאר חודש באיזהו

(מהדורת 4) בא פרשת יוחאי, בר שמעון דרבי [מכילתא
.[(8 ע' אפשטיין בשיעור 5)הרי"נ הלבנה את כשתראה

בחדשי  שהמדובר הרי חודש, לראש יום אותו תקדש זה,
וששים 6)הלבנה. חמשה מאות שלש היא החמה "שנת

ה"ד). פ"ו, (להלן שעות" ושש "שמור 7)יום כלומר
וכן  יג:), (סנהדרין ניסן" בחודש שיהא תקופה של אביב

ה"א. פ"ד, להלן רבינו כתב

.·?‰·l‰ ˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ‰¯˙È ‰nÎÂ8·B¯˜ ¿«»¿≈»¿«««»«¿««¿»»»
ÌBÈ ¯OÚ „Á‡Ó9˙ÙÒBz‰ ÔÓ ıa˜˙iLk ,CÎÈÙÏ . ≈««»»¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈ƒ«∆∆

ËÚÓ ¯˙BÈ B‡ ËÚÓ ˙BÁt B‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL BÓk ˙‡f‰«…¿¿ƒ»¿«≈¿«
„Á‡ L„Á ÔÈÙÈÒBÓ -10‰LÏL ‰M‰ d˙B‡ ÔÈOBÚÂ , ƒƒ…∆∆»¿ƒ»«»»¿»

˙¯aÚÓ ‰L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,L„Á ¯OÚ11È‡L . »»…∆¿ƒ«ƒ¿≈»»¿À∆∆∆ƒ
‰M‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡12CÎÂ CÎÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL ∆¿»ƒ¿«»»¿≈»»…∆¿»¿»

ÌÈÓÈ13‰BÓ ‰z‡ ÌÈL„Á - ‰M‰ ÈL„ÁÏ :¯Ó‡pL , »ƒ∆∆¡«¿»¿≈«»»√»ƒ«»∆
ÌÈÓÈ ‰BÓ ‰z‡ È‡Â ,‰LÏ14. ¿»»¿ƒ«»∆»ƒ

בלבד 8) חדש עשר אלאשנים בה שאין פשוטה שנה כלומר
ה"ד). פ"ו, "עשרה 9)(להלן שם): (להלן המדויק המספר

חלקים". וארבעה ומאתים שעות, ועשרים ואחת ימים,
שעיבור 10) יט:). השנה (ראש גמליאל בן שמעון רבן כדעת

שאמר  שם, תנאֿקמא כדעת (ולא חודש הוא השנה
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וכן  שלשים". רצה חודש, "רצה כלומר יום"), "שלושים
להוסיפו  לביתֿדין "שהרשות הי"ז: פ"ד להלן רבינו כתב

שם. פפא רב וכדעת חסר", או אשה 11)מלא דוגמת
"מעוברת". שנקראת עובר, לה ושנה.12)שנוסף שנה כל

נוסף 13) אחד חודש במקום כנ"ל, יום", עשר לאחד "קרוב
שנים. לשלוש או לשתים א.14)אחת ה, מגילה

.‚L„Á ÏÎa ˙¯zÒ ‰·l‰15ÈL BÓk ˙È‡¯ dÈ‡Â «¿»»ƒ¿∆∆¿»…∆¿≈»ƒ¿≈¿¿≈
ÌÈÓÈ16˙BÁt B‡ ,17ËÚÓ ¯˙BÈ B‡18„Á‡ ÌBÈ BÓk ; »ƒ»≈¿«¿∆»

LÓMa ˜a„zL Ì„˜19„Á‡ ÌBÈ BÓÎe ,L„Á‰ ÛBÒa …∆∆ƒ¿««∆∆¿«…∆¿∆»
·¯Úna ‰‡¯˙Â LÓMa ˜a„zL ¯Á‡20ÏÈÏ·e .·¯Úa ««∆ƒ¿««∆∆¿≈»∆««¬»»∆∆¿≈

,L„Á‰ ˙lÁz ‡e‰ - ‰¯zÒpL ¯Á‡ ·¯Úna ‰‡¯zL∆≈»∆««¬»««∆ƒ¿¿»¿ƒ««…∆
‰‡¯È Ì‡Â ;ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBi‰ B˙B‡Ó ÔÈBÓeƒ≈«ƒ¿»¿∆¿ƒ¿ƒ≈»∆
,L„Á‰ L‡¯ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰È - ÌÈLÏL ÏÈÏ Á¯i‰«»≈«≈¿ƒƒ¿∆¿ƒ…«…∆
„Á‡ ÌBÈ L„Á‰ L‡¯ ‰È‰È - ‰‡¯È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈»∆ƒ¿∆…«…∆∆»
ÔÈ‡Â .¯·ÚL L„ÁÓ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ≈…∆∆»«¿≈

Á¯iÏ ÔÈ˜˜Ê21ÔÈa ‰‡¯pL ÔÈa ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏa ƒ¿»ƒ«»≈«¿≈∆»¿ƒ≈∆ƒ¿»≈
ÌÈLÏL ÏÚ ¯˙BÈ ‰·Ï L„Á EÏ ÔÈ‡L ;‰‡¯ ‡lL∆…ƒ¿»∆≈¿…∆¿»»≈«¿ƒ

ÌBÈ22.

מן 15) אורה מקבלת והיא כדור, צורת לה יש הלבנה
הלבנה, של המואר השטח בגודל השינויים מכאן השמש.
השמש  שבו המצב השמש. כלפי הלבנה במצב המותנה
למטה  זו מכוונות הארץ, של האחד מעבר נמצאות והלבנה
הירח  השמש. עם הלבנה התקבצות נקרא אחד, קו על מזו
הירח  של המואר הצד השמש. ובין הארץ בין אז נמצא
לפני  אחד יום לארץ. - מואר הבלתי והצד לשמש, מופנה

הלבנה של הצר האור פס אין נראה,‰˘È‰ההתקבצות,
אי  - ההתקבצות אחר אחד ויום מאד, קטן שהוא הפס מפני ן

הלבנה אור של הסיבה.‰Á„˘‰הצר מאותה - נראה
נסתרת 16) שעות וארבע עשרים נחמן: רב בשם זירא רבי

שעותיה  בשש הישנה הלבנה נסתרת בבל לאנשי הלבנה.
הראשונות; השעות עשרה בשמונה - והחדשה האחרונות,
השעות  עשרה בשמונה הישנה - ארץֿישאל לאנשי
השנה  (ראש הראשונות השעות בשש והחדשה האחרונות,
שלה  האור שקו מכיון נראית, הלבנה אין אלה בשעות כ:).
(רוב  כלל בדרך ימים" "שני על מדבר הרמב"ם מדי. קטן
- שעות" וארבע "עשרים על מדבר והתלמוד המקרים),

(לחםֿמשנה). יותר 17)מינימום נראית היא זך כשהאויר
חסירה 18)מוקדם. קושטא, בדפוס וכן ר"מ, רומי בדפוס

"מעט". כמבואר 19)המילה השמש, עם שתתקבץ
טו. תמיד 20)בהערה נמצאת חידושה, לאחר הלבנה

הירח.21)במערב. את לראות צורך בין 22)אין הזמן
השניה  ההתקבצות עד והירח השמש של אחת התקבצות
ארבעים  שעות, עשרה שתים יום, ותשעה עשרים הוא
שלושים  שבליל הוודאות מכאן אחד. וחלק דקות וארבע

החדש. החודש התחיל כבר ואחד

.„ÏÈÏa Á¯È ‰‡¯ÈÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ‰È‰iL L„Á…∆∆ƒ¿∆ƒ¿»¿∆¿ƒ¿≈»∆»≈«¿≈
Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡Â ;¯ÒÁ L„Á ‡¯˜ - ÌÈLÏL23, ¿ƒƒ¿»…∆»≈¿ƒ…≈»∆«»≈«

L„Á ‡¯˜ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯·ÚL L„Á‰ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆«…∆∆»«¿ƒƒ¿»…∆
¯aÚÓ24ÏÈÏa ‰‡¯iL Á¯ÈÂ .‡ÏÓ L„Á ‡¯˜Â , ¿À»¿ƒ¿»…∆»≈¿»≈«∆≈»∆¿≈

BpÓÊa ‰‡¯pL Á¯È ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÌÈLÏL25Ì‡Â ; ¿ƒ«ƒ¿»»≈«∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈLÏL ÏÈÏa ‰‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏa ‰‡¯ƒ¿»¿≈∆»¿ƒ¿…ƒ¿»¿≈¿ƒ

B¯eaÚ ÏÈÏa ‰‡¯pL Á¯È ‡¯˜ ‡e‰ -26. ƒ¿»»≈«∆ƒ¿»¿≈ƒ

שלושים 23) בליל החדש החודש יתחיל אז שלושים. בליל
שעבר.24)ואחד. לחודש היום תוספת ראש 25)בגלל

א. כה, שם.26)השנה ר"ה

.‰Ì„‡ ÏÎÏ ‰¯eÒÓ Á¯i‰ ˙i‡¯ ÔÈ‡27˙aL BÓk ≈¿ƒ««»≈«¿»¿»»»¿««
˙ÈL‡¯a28ÈÚÈ·Ma ˙·BLÂ ‰ML ‰BÓ „Á‡ ÏkL ,29; ¿≈ƒ∆»∆»∆ƒ»¿≈«¿ƒƒ

˙Èa e‰eLc˜iL „Ú ,¯eÒÓ ¯·c‰ ÔÈc ˙È·Ï ‡l‡∆»¿≈ƒ«»»»«∆¿«¿≈
ÔÈc30‰È‰iL ‡e‰ - L„Á L‡¯ ÌBi‰ B˙B‡ eÚa˜ÈÂ ƒ¿ƒ¿¿«……∆∆ƒ¿∆

ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :¯Ó‡pL ;L„Á L‡¯31BÊ ˙e„Ú - ……∆∆∆¡««…∆«∆»∆≈
.ÌÎÏ ‰¯eÒÓ ‰È‰zƒ¿∆¿»»∆

ולעשות 27) ראשֿחודש לקבוע רשאי אדם כל אין כלומר,
ראייתו פי על השבתות,Â‰.(28‡המועדים לכל הכוונה

המועדים  גם כי טעות, למנוע כדי באה "בראשית" וההוספה
"שבת". הכ"ב].29)נקראים שבת מהל' בפ"ב [ראה

צריכה 30) אין בראשית שבת ב"ד, קידוש צריכין ה' "מועדי
לשם  החודש את מקדשים כלומר עח:), (נדרים ב"ד" קידוש
כדי  בשבוע, ראשון יום מקדשים אין אבל המועדים, קביעת

השביעי. ביום שבת מיותרת,31)לעשות "לכם" המילה
מסורה תהא זו ש"עדות באה קבלת ÌÎÏוללמד כלומר ,"

ל  מסורים החודש וקידוש ראיה כגון È·Â˘Áעדי בלבד, הדור
משה  אל ה' "ויאמר הקודם בפסוק הנזכרים ואהרן, משה

כב.). השנה (ראש אהרן" ואל

.Â˙BBaLÁa ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa32ÌÈ·MÁnL C¯„k ≈ƒ¿«¿ƒ¿∆¿¿∆∆∆¿«¿ƒ
ÌÈÈ‚ËˆÈ‡‰33ÌÈ·ÎBk‰ ˙BÓB˜Ó ÔÈÚ„BiL ,34 »ƒ¿«¿ƒƒ∆¿ƒ¿«»ƒ

ÌÎÏ‰Óe35ÌÈ˜c˜„Óe ÌÈ¯˜BÁÂ ,36Ì‡ eÚ„iL „Ú , «¬»»¿¿ƒ¿«¿¿ƒ«∆≈¿ƒ
B‡ ,ÌÈLÏL ÏÈÏ ‡e‰L ,BpÓÊa Á¯i‰ ‰‡¯iL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆«»≈«ƒ¿«∆≈¿ƒ
ÔÈ·LBÈ - ‰‡¯iL ¯LÙ‡L eÚ„È Ì‡ .¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ»¿∆∆¿»∆≈»∆¿ƒ

Óe.ÌÈLÏL ÌBÈ ‡e‰L ,Blk ÌBi‰ Ïk ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆ¿«ƒ¿≈ƒ»«À∆¿ƒ
‰ÎÏ‰k Ìe¯˜ÁÂ ÌeL¯„e ,ÌÈ„Ú e‡a Ì‡37eÓ‡Â ƒ»≈ƒ¿»«¬»«¬»»¿∆∆¿

Ì‰È¯·c38e‡a ‡ÏÂ ,‰‡¯ ‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈLc˜Ó - ƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿»¿…»
ÌÈLÏL ÔÈÓÈÏLÓ - ÌÈ„Ú39Ì‡Â .¯aÚÓ L„Á ‰È‰ÈÂ , ≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿∆…∆¿À»¿ƒ

ÌBÈ ÌÈ·LBÈ ÔÈ‡ - ‰‡¯iL ¯LÙ‡ È‡L ÔBaLÁa eÚ„È»¿¿∆¿∆ƒ∆¿»∆≈»∆≈¿ƒ
ÔÈÚ„BÈ - ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â .ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆÓ ÔÈ‡Â ÌÈLÏL¿ƒ¿≈¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ

¯˜L È„Ú Ô‰L È‡cÂa40‰·Ï ˙eÓc Ì‰Ï ˙‡¯pL B‡ , ¿««∆≈≈≈∆∆∆ƒ¿»»∆¿¿»»
ÌÈ·Ú‰ ÔÓ41.˙È‡ce‰ ‰·l‰ dÈ‡Â ƒ∆»ƒ¿≈»«¿»»««»ƒ

ב.32) כ, בכוכבים.33)עיי"ש קרובים 34)החוזים יש
מהם. רחוקים ויש ולארץ, של 35)לשמש ההקפה מסלול

הרחוקים  הכוכבים ממסלול יותר קטן לשמש, הקרובים
במשנה 37)בחשבון.36)יותר. מובאים החקירה פרטי

ה"ד. פ"ב, להלן ועי' ב. כג, השנה עלֿידי 38)ראש
הביתֿדין. לחשבון שיצא.39)התאמה לחודש

ב.40) כג, השנה נתקשרו 41)ראש אחת פעם רבנן, "תנו
ונראית בעבים כה.).„ÂÓ˙שמים השנה (ראש לבנה..."

.Êe·MÁiL ,ÔÈc ˙Èa ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»«≈ƒ∆¿«¿
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˙‡ eL¯„iLÂ ,‰‡¯È ‡Ï B‡ Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ eÚ„ÈÂ¿≈¿ƒ≈»∆«»≈«…≈»∆¿∆ƒ¿¿∆
ÌÈ„Ú‰42L„Á‰ ˙‡ eLc˜iL „Ú43eÁÏLÈÂ , »≈ƒ«∆¿«¿∆«…∆¿ƒ¿¿
eÚÈ„BÈÂ44,L„Á L‡¯ ‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡a ÌÚ‰ ¯‡L ¿ƒ¿»»»¿≈∆……∆

˙B„ÚBn‰ Ô‰ ÌBÈ ‰Ê È‡a eÚ„iL È„k45:¯Ó‡pL ; ¿≈∆≈¿¿≈∆≈«¬∆∆¡«
˙‡ z¯ÓLÂ :¯Ó‡Â ,L„˜ È‡¯˜Ó Ì˙‡ e‡¯˜z ¯L‡¬∆ƒ¿¿…»ƒ¿»≈…∆¿∆¡«¿»«¿»∆

‰wÁ‰46.d„ÚBÓÏ ˙‡f‰ «À»«…¿¬»

לפני 42) הלבנה, את ראית כיצד (=לעד): לו "ואומרים
להלן  וראה כג:). השנה (ראש החמה..." לאחר או החמה

ח. והערה ה"ב, -43)פ"ב לכם" הזה "החודש כתוב
תפקיד  כלומר כב.), (ר"ה לכם" מסורה תהא זו "עדות

העדים דברי אמיתות את לברר הוא הדרכים,·ÏÎביתֿדין
העדים. חקירת עלֿידי וגם החשבון עלֿפי "על 44)גם
יח.). (ר"ה יוצאין..." השלוחין חדשים "על 45)ששה

תשרי  ועל השנה, ראש מפני אלול על - הפסח מפני ניסן
(שם). המועדות" תקנת שאמר:46)מפני עקיבא כרבי

הביאה  וכן לו:). (מנחות פסח לענין נאמרה זו חוקה
[ובפ"ד  המכילתא בשם קנג מצוה המצוות' ב'ספר הרמב"ם

וצ"ע]. תפילין, לענין הביאה ה"י, תפילין מהל'

.ÁÌÈL ÔÈ¯aÚÓe ÌÈL„Á ÔÈÚ·B˜Â ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿¿ƒ√»ƒ¿«¿ƒ»ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡47ˆz ÔBivÓ Èk :¯Ó‡pL ,,‰¯B˙ ‡ ∆»¿∆∆ƒ¿»≈∆∆¡«ƒƒƒ≈≈»
ÌÈÏLe¯ÈÓ '‰ ¯·„e48,‰ÓÎÁa ÏB„b Ì„‡ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«ƒ»»ƒ¿ƒ»»»»»¿»¿»

ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,ı¯‡Ï ıeÁÏ ‡ˆÈÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a CÓÒÂ¿ƒ¿«¿∆∆ƒ¿»≈¿»»¿»»∆¿…ƒƒ«
ÌÈL„Á Ú·B˜Â ·MÁÓ ‰Ê È¯‰ - B˙BÓk Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿¬≈∆¿«≈¿≈«√»ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈL ¯aÚÓe49‰OÚpL BÏ Ú„B Ì‡Â . ¿«≈»ƒ¿»»»∆¿ƒ«∆«¬»
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B˙BÓk ÏB„b Ì„‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈»»»¿¿≈»ƒ«
‰ˆeÁa ¯aÚÏe Úa˜Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ÏB„b»ƒ∆¬≈∆»ƒ¿…«¿«≈¿»

ı¯‡Ï50ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯aÚÂ Ú·˜Â ¯·Ú Ì‡Â ;51. »»∆¿ƒ»«¿»«¿ƒ≈…»»¿

יהושע,47) רבי אחי בן חנינא על הסיפור מן יוצא זה כל
בו  ומיחו לארץ, בחוץ חדשים וקובע שנים מעבר שהיה

סג.). (ברכות ב.48)חכמים סג, רבי 49)שם עשה כן
סג.). (שם כך,50)עקיבא היה חנינא ברבי המעשה גם

ובינתיים  ישראל, בארץ כמותו הניח לא לגולה שכשירד
כמוהו  בחכמה גדולים כלומר תיישים", הגדיים "נעשו

שם.51)(שם).

ה'תשפ"א  טבת כ"א שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
החודש,1) בקידוש להעיד הכשרים הם מי רבינו בו ביאר

ונסתיים  העדים. מקבלים כיצד בזה, הבייתוסים קלקול
ובטעות. בשוגג החודש קידוש בדין הפרק

.‡,ÌÈ¯Lk ÌÈL‡ ÈL ‡l‡ L„Á‰ ˙e„ÚÏ ¯Lk ÔÈ‡≈»≈¿≈«…∆∆»¿≈¬»ƒ¿≈ƒ
¯·„Â ¯·c ÏÎa „ÈÚ‰Ï ÔÈÈe‡¯‰2ÌÈL Ï·‡ ; »¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿»»¬»»ƒ

ÌÈ„·ÚÂ3.ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡Â ,˙e„Ú ÈÏeÒt ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - «¬»ƒ¬≈≈ƒ¿»¿≈≈¿≈¿ƒƒ
;„ÈÚ‰Ï ÔÈc ˙È·Ï eÎÏÈ - Á¯i‰ ˙‡ e‡¯L B·e ·‡»¿∆»∆«»≈«≈¿¿≈ƒ¿»ƒ

ÌÈ·B¯˜a ‰¯Lk L„Á‰ ˙e„ÚL ÈtÓ ‡Ï4‡l‡ , …ƒ¿≈∆≈«…∆¿≈»ƒ¿ƒ∆»
ÔÏÊ‚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆnÈ Ì‡L∆ƒƒ»≈∆»≈∆»ƒ¿≈∆«¿»

˙eÏÒt‰ ¯‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ5¯Á‡ ÌÚ ÈM‰ Û¯ËˆÈ - ¿«≈ƒ¿»««¿»ƒ¿»≈«≈ƒƒ«≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt‰ ÏÎÂ .e„ÈÚÈÂ6ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ¿»«»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ««
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯Lk ‡e‰L Èt7L„Á‰ ˙e„ÚÏ ÏeÒt -8. ƒ∆»≈ƒ«»»¿≈«…∆

ומפריחי 2) בקוביא משחק כגון מדרבנן, פסולים להוציא
אשה  על להעיד כגון מסוימים, במקרים שכשרים יונים,

כשרים אינם אבל בעלה, Â„·¯שמת ¯·„ ÏÎ· הם ולפיכך .
כב.). (ר"ה החודש בקידוש שמכרו 3)פסולים גויים

דבר  בכל ודינם עבדות, לשם וטבלו ומלו לישראל, עצמם
וה"ד. ה"ב עדות מהל' פ"ט רמב"ם ועי' אשה. כמו

ופסק 4) (שם), שמעון ורבי יוסי ורבי תנאֿקמא מחלוקת
החודש. לעדות פסולים שקרובים יוסי, וכרבי כת"ק

שחייבים 5) עבירה שעבר מי כל וכן התורה, מן פסול גזלן
וה"ד). ה"ג עדות מהל' פ"י (רמב"ם התורה מן מלקות עליה

(ר"ה 7)מדרבנן.6) יונים ומפריחי בקוביא המשחק כגון
אף 8)כב.). לה, כשרה האשה שאין עדות כל הכלל: "זה

פסולה  שאשה ומכיוון (שם), לה" כשרים אינן לעדות הן
החודש. לעדות פסולים דרבנן פסולי אף החודש,

.·L„Á‰ ˙e„Úa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ‰¯Bz ÔÈc9; ƒ»∆≈¿«¿¿ƒ¿≈«…∆
e‡ˆÓÂ ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ L„Á‰ ˙‡ eLc˜ elÙ‡L∆¬ƒƒ¿∆«…∆«ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿

Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - BÊ ˙e„Úa ÔÈÓÓBÊ10eÈ‰ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿≈¬≈∆¿À»¿ƒ»»
‰BL‡¯a11Ì„‡ ÏkÓ L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó »ƒ»¿«¿ƒ≈«…∆ƒ»»»
Ï‡¯OiÓ12˙e¯Lk ˙˜ÊÁa Ï‡¯OÈ ÏkL ,13Ú„eiL „Ú ƒƒ¿»≈∆»ƒ¿»≈¿∆¿««¿«∆ƒ»«

ÌÈÒBzÈa‰ eÏ˜ÏwMÓ .ÏeÒt ‰fL EÏ14ÔÈ¯ÎBO eÈ‰Â , ¿∆∆»ƒ∆ƒ¿¿««¿ƒ¿»¿ƒ
e‡¯ ‡Ï Ì‰Â ,e‡¯L „ÈÚ‰Ï ÌÈL‡15eÈ˜˙‰ ,16‡lL ¬»ƒ¿»ƒ∆»¿≈…»ƒ¿ƒ∆…

ÔÈ¯ÈknL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡ L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈc ˙Èa eÏa˜È¿«¿≈ƒ≈«…∆∆»≈≈ƒ∆«ƒƒ
ÌÈ¯Lk Ì‰L Ô˙B‡ ÔÈc ˙Èa17ÔÈL¯Bc eÈ‰iLÂ , ≈ƒ»∆≈¿≈ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ

˙e„Úa ÌÈ¯˜BÁÂ18. ¿¿ƒ»≈

הלבנה.9) את ראו מקום ובאיזה שעה באיזו אותם לשאול
האלה  השאלות כל שהרי תורה, מדין צורך אין זה בדבר
(הל' להזימה" יכול שאתה "עדות לעשותם אלא באות אינן

ה" פ"ב, עדות עדות אינה להזמה ראויה שאינה עדות וכל ה)
עדותם  אותם, יזימו אם אפילו וכאן ה"ט), פ"ב רוצח, (הל'
לבאר  הרמב"ם שממשיך כמו מקודש, והחודש קיימת
לדרוש  שמצותֿעשה ה"ז, פ"א למעלה (וראה זו בהלכה
וראה  וכו', החמה לפני אם הלבנה, את ראו היאך אותם

דלהלן. בהערה וראה כאן). 'ירושלמי'10)לחםֿמשנה
זוממיןֿ העדים נמצאו ואחרֿכך "קידשוהו ה"א: פ"ג, ר"ה
הנח). ד"ה 'תוספות' כא: כתובות (וראה מקודש" זה הרי
בזמנו  החודש את "קידשו ה"א: פ"ב, ר"ה, בתוספתא וכ"ה
היאך  להם ואמרו אחרים עדים (שבאו זוממין עדים ונמצאו
אחר) במקום הייתם עמנו זמן באותו והלא כן, מעידים אתם
את  ב"ד קידשו שאם ה"י, להלן וראה מקודש". זה הרי

מקודש. זה הרי - מוטעין והיו שקלקלו 11)החודש לפני
אותו.12)הבייתוסים. הכירו לא אם אףֿעלֿפי 13)אף

אותו. מכירים של 14)שאין חבריהם ביתוס, תלמידי
במשנה  בכת"י וכ"ה "המינים", רומי: [ובדפוס הצדוקים
כי  ויתכן שם, הישיבה אב נתן, רבינו ובפירוש כב. ר"ה

הצנזורה]. ע"י נשתנה שלנו להטעות 15)בדפוסים כדי
מאות  בארבע אדם בני שני שכרו אחת, ופעם החכמים. את
ופירש  כב:). (ר"ה הלבנה בראיית שקר עדות שיעידו זוז,
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בזמנו. נראה לא והירח בשבת, אדר ל' אז שחל רש"י
כדי  שבת, בליל הירח את שראו שיעידו הצדוקים, ושכרום
דעתם  לחזק בשבוע, ראשון ביום תהיה העומר שהנפת
יא), כג, (ויקרא יניפנו" השבת "ממחרת הפסוק בפירוש

ממחרת חז"ל,‰˘·˙שהכוונה לדעת בניגוד ממש,
וסו.). סה. מנחות (ראה ראשון יוםֿטוב למחרת שהכוונה

כב.).16) (ר"ה שעה,18)שם.17)חכמינו באיזו
הוא  [והמקור שקר. עדי בפני כתריס וכו' מקום ובאיזה
ולפי  אותם, לחקור שצריך הרי העדים", "נחקרו כה: בר"ה

היא]. חכמים שתקנת כרחנו על - הנ"ל הירושלמי דברי

.‚CÎÈÙÏ19‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈc ˙Èa eÈ‰È ‡Ï Ì‡ ,ÌÈ„Ú‰ ˙ ¿ƒ»ƒ…ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈ƒ
da ‰‡¯pL ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÔÈÁlLÓ ,Á¯i‰ ˙‡ e‡¯L∆»∆«»≈«¿«¿ƒ«¿≈»ƒ∆ƒ¿»»

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡¯L ÌÈ„Ú‰ ÌÚ20Ô˙B‡ ÔÈkÊnL ,21 ƒ»≈ƒ∆»≈ƒ¬≈ƒ∆¿«ƒ»
¯Á‡Â ,Ì‰ ÌÈ¯Lk el‡L Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ,ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒƒƒ»∆≈¿≈ƒ≈¿««

.Ì‰Ó ÔÈÏa˜Ó Ck»¿«¿ƒ≈∆

בלבד.19) ממכירים עדות לקבל שתיקנו מכיון
"משלחין20) כתוב: כב. ר"ה זוג ‡Á¯במשנה דהיינו עמו",

ע' (צוקרמנדל בתוספתא וכ"ה כב:). (שם עדים שני - אחר
"משלחין (210ÂÈ„Ú ר"ה) הירושלמי לדעת בניגוד עמו",

ש" כיון ממש, אחד עד היינו ש"אחר" ה"א) היה ·„ÔÈפ"ב
והן  עדים, צריכין שיהו אמרו והן עדים, צריכין יהו שלא

נאמן". אחד אותם 21)אמרו שמכירים עליהם מעידים
להעיד. וכזכאים ככשרים

.„ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa22ÔÈÈ‚Ëˆ‡‰L ÌÈÎ¯ca ≈ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒƒ
,‰Ê L„Áa ‰‡¯zLk ,‰·l‰ ÔÈÚ„BÈÂ ,Ì‰a ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ»∆¿¿ƒ«¿»»¿∆≈»∆¿…∆∆

dÓB¯„a B‡ LÓM‰ ÔBÙˆa ‰È‰z Ì‡23‰È‰z Ì‡Â , ƒƒ¿∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿ƒƒ¿∆
‰¯ˆ˜ B‡ ‰·Á¯24‰È¯˜ ÈL‡¯ eÈ‰È ÔÎÈ‰Ïe , ¿»»¿»»¿≈»ƒ¿»≈«¿∆»

ÔÈËB25Ì˙B‡ ÔÈ˜„Ba ,„ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú‰ e‡B·iLÎe ;26: ƒ¿∆»»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»
eÈ‰ ÔÎÈ‰Ï ?ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa - d˙B‡ Ì˙È‡¯ „ˆÈk≈«¿ƒ∆»¿»¿»¿≈»»

?˙BËB ‰È¯˜27˙i‡¯a ‰‰B·‚ ‰˙È‰ ‰nk «¿∆»«»»¿»¿»ƒ¿ƒ«
?ÌÎÈÈÚ28Ì‰È¯·c e‡ˆÓ Ì‡ ?‰·Á¯ ‰˙È‰ ‰nÎÂ ≈≈∆¿«»»¿»¿»»ƒƒ¿¿ƒ¿≈∆
ÔÈeÎÓ29Ì˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ÔBaLÁa Ú„BpM ‰ÓÏ30, ¿À»ƒ¿«∆»¿∆¿¿«¿ƒ»

.Ì˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈeÎÓ Ì‰È¯·c e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿≈∆¿À»ƒ≈¿«¿ƒ»

ה"ו.22) פ"א למעלה מן 23)ראה מתרחקת הלבנה
דרום. לצד ופעם צפון לצד פעם קו 24)השמש רוחב

לשמש  לקרבתה בהתאם משתנה הלבנה, חרמש של האור
ממנה. לריחוקה האור 25)או קרני נוטים יהיו צד לאיזה

דרום. לצד או צפון לצד הלבנה, כג,26)של השנה ראש
ובפירוש 27)ב. הרע"ב בפירוש שם ועיין שם. ר"ה

להרמב"ם. ראות 28)המשניות לפי האופק מן גבוהה
עלֿפי 30)מתאימים.29)העין. החודש את ומקדשים

.‰¯‡È‰עדי

.‰ÌÈna e‰eÈ‡¯ :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡31ÌÈ·Úa B‡32B‡ »¿»≈ƒ¿ƒ««ƒ∆»ƒ
˙ÈLLÚa33B˙ˆ˜Óe ÚÈ˜¯a B˙ˆ˜Ó e‡¯L B‡ , «¬»ƒ∆»ƒ¿»»»ƒ«ƒ¿»

ÌÈ·Úa34ÌÈna B‡35˙ÈLLÚa B‡36‰i‡¯ BÊ ÔÈ‡ -37, ∆»ƒ««ƒ«¬»ƒ≈¿ƒ»
ÂÈ˙È‡¯ :„Á‡ ¯Ó‡ .˙‡Ê ‰i‡¯ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ»…»«∆»¿ƒƒ

dB·b38ÈÈÚa39BÓk40BÓk :ÈM‰ ¯Ó‡Â ,˙BÓB˜ ÈzL »«¿≈«¿¿≈¿»««≈ƒ¿

ÔÈÙ¯ËˆÓ - dB·‚ ‰È‰ ˙BÓB˜ LÏL41:„Á‡‰ ¯Ó‡ . »»»»«ƒ¿»¿ƒ»«»∆»
ÔÈ‡ - LÓÁ BÓk :¯Ó‡ ÈM‰Â ,˙BÓB˜ LÏL BÓk¿»¿«≈ƒ»«¿»≈≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ42„ÈÚiL ÈL ÌÚ Ì‰Ó „Á‡ Û¯ËˆÓe ; ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈∆»≈∆ƒ≈ƒ∆»ƒ
B˙BÓk43Ô‰ÈÈa ‰È‰È B‡ ,˙Á‡ ‰ÓB˜44. ¿ƒ¿∆≈≈∆»∆»

הירח.31) של בבואה במעין או מבעד 32)בנהר מאיר
שלו.33)לעננים. בבואה ראינו שקופה, זכוכית במנורת

ומקצתו 34) ברקיע, נראה הירח של הדק החרמש מקצת
לעננים. ומקצתו 35)מבעד ברקיע, הדק החרמש מקצת

בעששית.36)במים. ומקצתו ברקיע, הדק החרמש מקצת
את37) אלא ממש הלבנה את ראה לא במים „ÂÓ˙‰שהרי

ראיה  אינה - העננים דרך אותה כשראה וגם בעששית, או
הארץ.38)ממש. עיני.39)מן ראות בערך.40)לפי

לטעות.41) אפשר לשלוש, קומות שתי עד 42)שבין כי
טועה. אדם אין כך אמרו:43)כדי כד. השנה בראש

רבא: פירש מח. ובשבועות אחרת", לעדות ‰Â‡"מצטרפין
¯Á‡Âשל אחרת לעדות ÂÁ„˘מצטרפין יבוא ¯‡˘ שאם ,"

זה, את זה המכחישים השנים מן אחד כמו ויעיד אחר עד
את  ונקבל האחד, נגד עדים שני של כת יהוו אלה שני הרי

החדשה. הכת ביניהם,44)עדות אחת קומה של הבדל
אומר  וזה קומות, שתי כמו בעיני גבוה ראיתיו אומר: שזה

קומות. שלוש כמו -

.ÂBa eBa˙‰L ÔÂÈÎÂ ,‰ek ‡Ïa e‰eÈ‡¯ :e¯Ó‡»¿¿ƒ¿…«»»¿≈»∆ƒ¿«¿
‰eÈ‡¯ ‡Ï ·eL „ÈÚ‰Ï B˙B‡¯Ï eek˙ÂBÊ ÔÈ‡ - e ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿»ƒ…¿ƒ≈

‰ÈÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,˙e„Ú45e¯M˜˙ ÌÈ·Ú ‡nL ;46 ≈¿≈¿«¿ƒ»∆»∆»»ƒƒ¿«¿
Ì‰Ï eÎÏ‰Â eÏÎÂ ,‰·lk e‡¯Â47:ÌÈ„Ú e¯Ó‡ . ¿ƒ¿«¿»»¿»¿»¿»∆»¿≈ƒ

Ì„˜ ,Á¯ÊÓa ˙È¯ÁL ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈa e‰eÈ‡¿̄ƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»…∆
LÓM‰ ‰ÏÚzL48ÏÈÏa ·¯ÚÓa ˙È·¯Ú e‰eÈ‡¯e , ∆«¬∆«∆∆¿ƒ«¿ƒ¿«¬»¿≈

ÌÈLÏL49ÌÈÓ‡ el‡ È¯‰ -50‰i‡¯ ÏÚ ÔÈLc˜Óe , ¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»
e¯Ó‡L ‰i‡¯‰ Ï·‡ ;BpÓÊa e‰e‡¯ È¯‰L ,BÊ∆¬≈»ƒ¿«¬»»¿ƒ»∆»¿
e‡ ÔÈ‡L ,dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙È¯ÁLa e‰e‡¯L∆»¿«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ»∆≈»
Ì‰ ÌÈ·Ú‰L Úe„È·e ,˙È¯ÁL ˙i‡¯Ï ÔÈ‡¯Á‡«¬»ƒƒ¿ƒ««¬ƒ¿»«∆∆»ƒ≈

‰·lk Ì‰Ï ‰‡¯Â e¯M˜˙pL51e‰e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»»∆«¿»»¿≈ƒ»
BpÓÊa52B¯eaÚ ÏÈÏ·e ,53el‡ È¯‰ - ‰‡¯ ‡Ï ƒ¿«¿≈ƒ…ƒ¿»¬≈≈
ÔÈÓ‡54ÏÈÏ ˙i‡¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡¯Á‡ e‡ ÔÈ‡L ; ∆¡»ƒ∆≈»«¬»ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈

.„·Ïa ÌÈLÏL¿ƒƒ¿«

א.45) כד, השנה נתקשרו 46)ראש אחת פעם רבנן, "תנו
כי  כה.). השנה (ראש הלבנה" דמות ונראית בעבים, שמים

כ  להראות עלולים - השמש מקרני המוקרנים לבנה.עננים
לראותו.47) התכוונו כששוב ראוהו לא כך וזה 48)משום

החמה. את מקדים הוא שאז המולד, לפני אחרי 49)הירח
ה"ג). פ"א, למעלה (ראה במערב תמיד הירח המולד,

(שם).50) גמליאל ורבן נורי בן יוחנן רבי מחלוקת זוהי
שם). המשניות' ('פירוש גמליאל כרבן רבינו ופסק

השמש.51) קרני שלושים.52)בגלל בליל 53)בליל
ואחד. ורבן 54)שלושים הרכינס בן דוסא רבי מחלוקת

גמליאל. כרבן ופסק (שם). גמליאל

.Ê?L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó „ˆÈk55Èe‡¯L ÈÓ Ïk ≈«¿«¿ƒ≈«…∆»ƒ∆»
„ÈÚ‰Ï56ÔÈc ˙È·e ,ÔÈc ˙È·Ï ‡a ,Á¯i‰ ˙‡ ‰‡¯L , ¿»ƒ∆»»∆«»≈«»¿≈ƒ≈ƒ
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„Á‡ ÌB˜ÓÏ Ôlk Ô˙B‡ ÌÈÒÈÎÓ57Ô‰Ï ÔÈOBÚÂ , «¿ƒƒ»À»¿»∆»¿ƒ»∆
‚eÊÂ .‡B·Ï ÔÈÏÈ‚¯ ÌÚ‰ eÈ‰iL È„k ,˙BÏB„b ˙BcÚÒ58 ¿À¿¿≈∆ƒ¿»»¿ƒƒ»¿

ÔBL‡¯ Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔBL‡¯ ‡aL59˙B˜È„aa ∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ
e¯Ó‡L60ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ .61B˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ62. ∆»«¿«¿ƒƒ∆«»¿¬ƒ

.B¯·Á ˙‡ ÌÈÒÈÎÓ - ÔBaLÁÏ ÌÈeÎÓ ÂÈ¯·c e‡ˆÓƒ¿¿¿»»¿À»ƒ«∆¿«¿ƒƒ∆¬≈
ÔÈeÎÓ Ì‰È¯·c e‡ˆÓ63Ïk ¯‡Le .˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ƒ¿¿ƒ¿≈∆¿À»ƒ≈»«∆∆¿»»

ÌÈ¯·„ ÈL‡¯ Ì˙B‡ ÔÈÏ‡BL ˙B‚ef‰64ÌÈÎÈ¯vL ‡Ï ; «¬ƒ»»≈¿»ƒ…∆¿ƒƒ
Ì‰Ï65LÙ ÈÁÙa e‡ˆÈ ‡lL È„k ‡l‡ ,66eÈ‰iL È„k , »∆∆»¿≈∆…≈¿¿«≈∆∆¿≈∆ƒ¿

‡B·Ï ÔÈÏÈ‚¯67. ¿ƒƒ»

ב.55) כג, השנה ה"א.56)ראש לעיל ועי' א. כב, שם
נקראת,57) היתה יעזק ובית בירושלים, היתה גדולה "חצר

כג:). (שם מתכנסים" העדים כל עדים.58)ולשם
ה"ד.60)שם.59) שבהם.61)למעלה החשוב
הלבנה.62) ראיית פרטי לאלו.63)על אלו מתאימים
הדברים.64) לפרטי להכנס אחד 65)מבלי זוג עדות כי

ביתֿדין. עלֿידי החודש לקידוש מלשון 66)מספיקה
על  מאוכזבים כלומר נפש". "מפח כ), יא, (איוב הכתוב

לחינם. עצמם אותם,67)שהטריחו ישאלו לא שאם
מלבוא. יחדלו

.ÁÔÈc ˙Èa L‡¯ ,˙e„Ú‰ Ìi˜˙zL ¯Á‡ ,Ck ¯Á‡Â¿««»««∆ƒ¿«≈»≈…≈ƒ
!Lc˜Ó :¯ÓB‡68!Lc˜Ó :ÂÈ¯Á‡ ÌÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ≈¿À»¿»»»ƒ«¬»¿À»

!Lc˜Ó69‰LÏLa ‡l‡ L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â70, ¿À»¿≈¿«¿ƒ∆«…∆∆»ƒ¿»
‰LÏLa ‡l‡ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â71‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â . ¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿»¿≈¿«¿ƒ∆»

BpÓÊa ‰‡¯pL L„Á72ÌBia ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .73; …∆∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ∆»«
Lc˜Ó BÈ‡ - ‰ÏÈla e‰eLc˜ Ì‡Â74e‰e‡¯ elÙ‡Â . ¿ƒƒ¿««¿»≈¿À»«¬ƒ»

'Lc˜Ó' ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡ ‡ÏÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎÂ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿…»¿≈ƒ¿À»
ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏ ‰ÎLÁL „Ú75e¯˜ÁpL B‡ , «∆»¿»≈∆»¿ƒ∆∆¿¿

„Ú 'Lc˜Ó' ¯ÓBÏ ÔÈc ˙Èa e˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿…ƒ¿ƒ≈ƒ«¿À»«
ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏ ‰ÎLÁL76,B˙B‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ∆»¿»≈∆»¿ƒ≈¿«¿ƒ

L„Á‰ ‰È‰ÈÂ77ÏÂ ,¯aÚÓ‡l‡ L„Á L‡¯ ‰È‰È ‡ ¿ƒ¿∆«…∆¿À»¿…ƒ¿∆……∆∆»
ÏÈÏa ˙È‡¯pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ∆»¿ƒ««ƒ∆ƒ¿≈¿≈
e¯Ó‡L ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ,˙Ú·B˜ ‰i‡¯‰ ÔÈ‡L ;ÌÈLÏL¿ƒ∆≈»¿ƒ»««∆»≈ƒ∆»¿

ÔÈÚ·BwL Ì‰ 'Lc˜Ó'78. ¿À»≈∆¿ƒ

מן 68) זה דין לומדים שם ובגמרא א. כד, ר"ה משנה,
"וידבר מד): כג, (ויקרא שהרי Ó˘‰הפסוק ה'", מועדי את
ביתֿדין. ראש היה רבינו מועדי 69)משה "אלה כתוב:

"אתם" ד'). פסוק (שם אותם" תקראו אשר קודש מקראי ה'
לעם  והכוונה "אּתם", לקרוא אפשר כן ועל ו', חסר ֶַכתוב
"מקראי", שכתוב ומכיון "מקודש". יקרא הוא שגם כולו,

צריכים רבים, שם).˘˙Èבלשון (גמרא קריאות
ו'תוספתא'70) י: (סנהדרין בשלשה" החודש... "קידוש

אֿב): יב, (שמות שנאמר משום הוא והטעם פ"ב). סנהדרין
הזה החודש אהרן... ואל משה אל ה' הרי ÌÎÏ"ויאמר ,"

שאין  בידינו וכלל אהרן), וגם משה (גם שנים שצריכים
והרי  אחד, עוד מוסיפים כן על זוגי), (מספר שקול ביתֿדין
שם). ו'תוספות' ב. כה, השנה (ראש שלושה כאן

רק 71) הוא ברֿסמך הירח, יתחדש אימתי החשבון,
י:). (סנהדרין שלושה עלֿידי בליל 72)כשנעשה

על  החולק צדוק ברבי אלעזר רבי דעת זוהי שלושים.
(שם). כמותו והלכה כד.), (ר"ה שנאמר 73)החכמים לפי

חגנו, ליום בכסא שופר בחודש "תקעו דֿה): פא, (תהלים
תקיעת  הוקשה יעקב". לאלקי משפט הוא לישראל חק כי
ביום  החודש קידוש אף ביום, משפט מה למשפט: שופר

כה:). שם).74)(ר"ה השנה, ראש וגמרא, משנה
שנראה 75) הדבר ונתפרסם ישראל, כל שראוהו ואףֿעלֿפי

שיקדשוהו  עד מקודש החודש אין שלושים, ביום הירח
שם). (ר"ה העדים 76)ביתֿדין שקבלת ואףֿעלֿפי

נתקיימה תהא ·ÌÂÈוחקירתם "מקודש" שאמירת אמרו לא ,
„ÔÈכמו ¯Ó‚ בלילה אפילו אותו שעושים ממונות, בדיני

רצו 78)שיצא.77)(שם). ואם ה"ה. פ"א למעלה ראה
(להלן  כן לעשות יכולים עדים, עלֿפי לקדשו מחר ביתֿדין

הט"ו). פ"ג

.Ë‰ÚLz ÌBÈ ÛBÒa ÔÓˆÚ ÔÈc ˙Èa e‰e‡»̄≈ƒ«¿»¿ƒ¿»
ÌÈ¯OÚÂ79ÌÈLÏL ÏÈÏ ·ÎBk ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ :80- ¿∆¿ƒƒ¬«ƒ…»»«≈¿ƒ

Ì‡Â ;‡e‰ ÌBÈ ÔÈ„ÚL ,Lc˜Ó ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿À»∆¬«ƒ¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ÈL e‡ˆiL ¯Á‡ ÌÈLÏL ÏÈÏa e‰e‡¯81- »¿≈¿ƒ««∆»¿¿≈»ƒ

¯ÁÓÏ82e„ÈÚÈÂ ,Ì‰Ó „Á‡ Ïˆ‡ ÔÈi„ ÈL ÔÈ·ÈLBÓ ¿»»ƒƒ¿≈«»ƒ≈∆∆»≈∆¿»ƒ
‰LÏM‰ e‰eLc˜ÈÂ ,‰LÏM‰ ÈÙa ÌÈM‰83. «¿«ƒƒ¿≈«¿»ƒ«¿«¿»

תהיה 79) "לא - עדות מקבלת פחותה אינה ביתֿדין ראיית
אבל  במקומה, באה היא כן ועל מראיה", גדולה שמיעה
אינה  ביתֿדין ראיית כן ביום, אלא אינה עדות שקבלת כשם
בסוף  ביתֿדין ראוהו אם כן על ביום, היא אם אלא מועילה

ÌÂÈראוהו אם אבל מקדשים, ביתֿדין ועשרים, ·ÏÈÏתשעה
על מקדשים אין קבלת ¯‡È‰שלושים, סמך על אלא זו,

כה:). ר"ה וגמרא, (משנה למחרת מגיהים 80)עדות יש
יצא לא עדיין (רלב"ח,‡Ï‡"אם שלושים" ליל אחד כוכב

לה.): (שבת אמרו שהרי הרמב"ם), על קובץ' 'ספר ועי'
בין  - שנים יום, - אחד כוכב שמואל: אמר יהודה רב "אמר
ובדפוס  ר"מ רומי [ובדפוס לילה". - שלשה השמשות,

ב  כוכב יצא לא עדיין "אם הגירסא: (במקום ÏÈÏקושטא,
שצ"ל: ונראה הפירוש. בעל העתיק וכן שלשים", "ליל")

שלשים"]. ליל שני) (=כוכב ב בין 81)"כוכב - שנים כי
מחמירים, כן על כנ"ל. לילה וספק יום ספק השמשות,

לילה. כדין אותו ואין 82)ודנים מקדשים, אין בלילה כי
ראיה. אינה עדים, כקבלת ראיתם וגם עדים, מקבלים

ב.83) כה, השנה ראש

.ÈÔÈ‚‚BL ÔÈa - L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈc ˙Èa84ÔÈa , ≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆≈¿ƒ≈
ÔÈÚËÓ85ÌÈÒe‡ ÔÈa ,86Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ -87ÔÈ·iÁÂ , À¿ƒ≈¬ƒ¬≈∆¿À»¿«»ƒ

ÏÚ Û‡ .Ba eLcwL ÌBi‰ ÏÚ ˙B„ÚBn‰ Ôw˙Ï Ïk‰«…¿«≈«¬««∆ƒ¿««
Ì‰ÈÏÚ CÓÒÏ ·iÁ - eÚhL Ú„BÈ ‰fL Èt88ÔÈ‡L ; ƒ∆∆≈«∆»«»ƒ¿…¬≈∆∆≈

˙B„ÚBn‰ ¯ÓLÏ ‰evL ÈÓe ,Ì‰Ï ‡l‡ ¯eÒÓ ¯·c‰«»»»∆»»∆ƒ∆ƒ»ƒ¿…«¬
Ì˙‡ e‡¯˜z ¯L‡ :¯Ó‡pL ,Ì‰ÈÏÚ CÓÒÏ ‰eˆ ‡e‰ƒ»ƒ¿…¬≈∆∆∆¡«¬∆ƒ¿¿…»

.¯ÓB‚Â¿≈

מאליהם.84) ביתֿדין עדי 85)שטעו עלֿידי שהוטעו
המלך.86)שקר. בפקודת  כתוב 87)כגון פעמים שלש

קורא  כן על כג), (ויקרא ו' חסר אתם" תקראו "אשר בתורה
אפילו  בביתֿדין, תלוי שהכל להדגיש, "אּתם" עקיבא ֶַרבי
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אבל  כה.). (ר"ה מוטעין אפילו מזידין, אפילו שוגגין,
" - פ"י אמור העתיק ‡ÌÈÒÂבספרא וכן "מזידין". במקום "

ב'הגהות  וראה קנג. מצוה המצוות', ב'ספר רבינו
גמליאל 88)מיימוניות'. שרבן ידע, יהושע רבי שהרי

גמליאל  רבן על לסמוך שעליו לו, נאמר זאת ובכל הוטעה,
שם). (ר"ה

ה'תשפ"א  טבת כ"ב רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושמקבלים 1) השבת את דוחה החודש שעדות בו נתבאר

יוצאים. השלוחים חדשים ששה ועל היום, כל אותם

.‡ÔÈ·e Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ :L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»∆«…∆ƒ»»≈≈∆≈
˙BÁt B‡ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ CÏ‰Ó ÔÈc ˙Èa Ba LiL ÌB˜Ó»∆≈≈ƒ«¬««¿»»»
‡Ï - Ôk ÏÚ ¯˙È Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â ,ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈÎÏB‰ -¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»≈≈∆»≈«≈…
¯·kL ,˙ÏÚBÓ ÌÈLÏL ÌBÈ ¯Á‡ Ô˙e„Ú ÔÈ‡L ;eÎÏÈ≈¿∆≈≈»««¿ƒ∆∆∆¿»

L„Á‰ ¯aÚ˙2. ƒ¿«≈«…∆

בשאלות 2) אותם ומטריפים עליהם "מאיימים שהרי
ומשתדלים  בעדות ומדקדקים בבדיקות עליהם ומטריחים
מעובר", שמו ויצא הואיל זה חודש יקדשו שלא דין בית
תועלת  תהיה לא ילכו שאפילו ילכו, שלא כאן כתב ולפיכך

בעדותם.

.·˙È·Ï ÔÈÎÏB‰ el‡ È¯‰ - L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»∆«…∆¬≈≈¿ƒ¿≈
e‡¯˜z ¯L‡ :¯Ó‡pL ,˙aL ‰È‰ elÙ‡Â „ÈÚ‰Ï ÔÈcƒ¿»ƒ«¬ƒ»»«»∆∆¡«¬∆ƒ¿¿
˙‡ ‰ÁBc '„ÚBÓ' ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ ,Ì„ÚBÓa Ì˙‡…»¿¬»¿»»∆∆¡«≈∆∆

˙aM‰3L„Á L‡¯ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ««»¿ƒ»≈¿«¿ƒ∆»«……∆
˙wz ÈtÓ ,„·Ïa È¯Lz L„Á L‡¯ ÏÚÂ ÔÒÈƒ»¿«……∆ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈«»«

˙B„ÚBn‰4ÏÚ ÔÈÏlÁÓ - Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊ·e . «¬ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»¿«¿ƒ«
,L„ÁÂ L„Á L‡¯ ÏÎaL ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÈtÓ ,ÔlkÀ»ƒ¿≈»¿«»∆¿»……∆»…∆

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰L5. ∆∆∆««»

והוא 3) במועדו", לי להקריב "תשמרו כתוב: התמיד בקרבן
בו  שכתוב מקום שכל לומדים מכאן בשבת. אפילו קרב

שבת. דוחה על 4)"במועדו" וסוכות. הכפורים יום פסח,
מפני  השבועות, חג בו שיש אףֿעלֿפי מחללים, אין סיון
ניסן  חודש שנתקדש וכיוון העומר, בספירת תלוי שהוא
השבועות. חג יהיה מתי ממילא ידעו הפסח, חג ונקבע

מוסב 5) וזה במועדיכם", לה' תעשו "אלה שכתוב משום
פרשה. באותה הנזכר חודש, ראש קרבן על

.‚˙‡ L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú‰ ÔÈÏlÁnL ÌLk¿≈∆¿«¿ƒ»≈ƒ∆»∆«…∆∆
Ô˙B‡ ÔÈkÊnL ÌÈ„Ú‰ Ô‰nÚ ÔÈÏlÁÓ Ck ,˙aM‰6 ««»»¿«¿ƒƒ»∆»≈ƒ∆¿«ƒ»
ÔÈ‡B¯‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈc ˙Èa eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a7. ¿≈ƒƒ…»≈ƒ«ƒƒ∆»ƒ

- „Á‡ „Ú ÔÈc ˙È·Ï Ô˙B‡ ÚÈ„BnL ‰Ê ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»∆∆ƒ«»¿≈ƒ≈∆»
˜ÙqÓ ÏlÁÓe Ô‰nÚ CÏB‰ ‰Ê È¯‰8‡ˆnÈ ‡nL , ¬≈∆≈ƒ»∆¿«≈ƒ»≈∆»ƒ»≈
.BnÚ Û¯ËˆÈÂ ¯Á‡«≈¿ƒ¿»≈ƒ

להעיד.6) וזכאים כשרים שהם עליהם ואף 7)המעידים
מותר  זאת בכל מדרבנן, אלא אינה הזאת העדות שכל פי על
בית  יקבלו לא זו עדות בלי שהרי השבת, את זה על לחלל

מכירים  שאינם מכיוון החודש, על המעידים העדים את דין
להעיד 8)אותם. העד אצל שהלך נהוראי ברבי "מעשה

נהוראי  שר' שפירש שם, אשי וכרב באושא". בשבת עליו
שהיה  אףֿעלֿפי באושא, אחד עוד עם להצטרף לבדו הלך

ימצאנו. לא שמא ספק

.„‰ÏBÁ ,˙aM‰ ÏÈÏa L„Á‰ ˙‡ ‰‡¯L ,„Ú‰ ‰È‰»»»≈∆»»∆«…∆¿≈««»∆
¯BÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ·Èk¯Ó -9‰hÓa elÙ‡Â ,10Ì‡Â . «¿ƒƒ««¬«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

C¯ca ·¯B‡ Ô‰Ï LÈ11ÈÏk Ô„Èa ÌÈ„Ú‰ ÔÈÁ˜BÏ - ≈»∆≈«∆∆¿ƒ»≈ƒ¿»»¿≈
ÔÈÊ12.˙BBÊÓ Ì„Èa ÌÈÁ˜BÏ - ‰˜BÁ¯ C¯c ‰È‰ Ì‡Â . «ƒ¿ƒ»»∆∆¿»¿ƒ¿»»¿

ÌLk :e¯Ó‡È ‡Ï - ÏkÏ ‰‡¯Â ÏB„b e‰‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆«………¿¿≈
ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯Á‡ e‰e‡¯ eÁ‡ e‰eÈ‡¯L∆¿ƒ¬«¿»«≈ƒ¿≈»¿ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,L„Á‰ ‰‡¯iL ÈÓ Ïk ‡l‡ ;˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÏ¿«≈∆««»∆»»ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿ƒ¿∆
˙Èa Ba Úe·wL ÌB˜n‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰ÈÂ ,„ÈÚ‰Ï Èe‡»̄¿»ƒ¿ƒ¿∆≈≈«»∆»«≈
˙‡ ÏlÁÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ - ˙BÁt B‡ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ ÔÈcƒ«¿»»»ƒ¿»»»¿«≈∆

.„ÈÚ‰Ïe CÏÈÏÂ ˙aM‰««»¿≈≈¿»ƒ

על 9) משא להוציא ואסור כמשא הריהו שחולה אףֿעלֿפי
בשבת. במיטה 10)הבהמה חולה שהמוציא אףֿעלֿפי

מיתה. לעדי 11)חייב שארבו והבייתוסים הכותים כגון
החכמים. את להטעות כדי ועכבום, אףֿעל12ֿ)החודש

הרבים. לרשות היחיד מרשות הוצאה מלאכת בזה שיש פי

.‰ÌBÈ ÏÎa L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó eÈ‰ ‰BL‡¯a»ƒ»»¿«¿ƒ≈«…∆¿»
ÌÈLÏL13ÔÈa „Ú ‡B·lÓ ÌÈ„Ú‰ e‰zL ˙Á‡ ÌÚt . ¿ƒ««««ƒ¿«»≈ƒƒ»«≈
ÌÈa¯Ú‰14Lc˜na eÏ˜Ï˜˙Â ,15;eOÚi ‰Ó eÚ„È ‡ÏÂ »«¿«ƒ¿ƒ¿«¿¿«ƒ¿»¿…»¿««¬

e‡B·È ‡nL - ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL ‰ÏBÚ eOÚÈ Ì‡ƒ«¬»∆≈»«¿«ƒ∆»»
„ÈÓz ¯Á‡ ÌBi‰ ÛÒeÓ e·È¯˜iL ¯LÙ‡ È‡Â ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ««««»ƒ

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL16‡lL ,eÈ˜˙‰Â ÔÈc ˙Èa e„ÓÚ . ∆≈»«¿«ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ∆…
‰Án‰ „Ú ‡l‡ L„Á‰ ˙e„Ú ÌÈÏa˜Ó eÈ‰È17È„k , ƒ¿¿«¿ƒ≈«…∆∆»««ƒ¿»¿≈

ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Â ÔÈÙÒeÓ ·È¯˜‰Ï ÌBia ˙e‰L ‡‰iL∆¿≈¿«¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆≈
.Ì‰ÈkÒÂ ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿ƒ¿≈∆

היום,13) כל החודש עדות לקבל רשאים שהיו לומר רוצה
כך. כל יאחרו שהעדים אירע לא העדים 14)אבל כלומר,

ומחצה, שעות בשמונה שהוא התמיד, שחיטת זמן אחר באו
ומכיוון  החמה. שקיעת לפני וחצי שעות שלוש כלומר,
כדלהלן. נתבלבלו, - העדים באו לא הזמן שבתחילת

העדים.15) שבאו כבש 16)לפני שהקריבו לומר וצריך
תמיד, לקרבן יהא העדים, יבואו לא שאם תנאי, על התמיד
ידעו  שלא לפי אלא מוסף, לקרבן יהא - העדים יבואו ואם
תמיד  של אם עליו, לומר שיר איזה ידעו לא קרבן, של טיבו

מוסף. של או חול של שבין 17)- תמיד הקרבת עת היא
הערביים.

.Â„ÈÓz ÔÈOBÚ - ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ,‰ÁÓ ÚÈb‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿…»≈ƒƒ»ƒ
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL18‰Án‰ ÔÓ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â . ∆≈»«¿«ƒ¿ƒ»≈ƒƒ«ƒ¿»

L„˜ ¯ÁÓÏe L„˜ ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈ‚‰B - ‰ÏÚÓÏe19, ¿«¿»¬ƒ«…∆¿»»…∆
B˙B‡ ÔÈLc˜Ó eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,¯ÁÓÏ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Óe«¿ƒƒ»¿»»¿ƒ∆…»¿«¿ƒ
ÔÁBÈ Ôa¯ ÔÈ˜˙‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓ .‰ÁÓ ¯Á‡««ƒ¿»ƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»»»
Ïk L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó eÈ‰iL ,BÈc ˙È·e È‡kÊ Ôa∆««≈ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ≈«…∆»

Blk ÌBi‰20ÛBÒa ÌÈLÏL ÌBÈ ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡Â ; «À«¬ƒ»≈ƒ¿ƒ¿
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‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ ÌBi‰21,Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - «»ƒ¿ƒ«««»¿«¿ƒ≈»
.„·Ïa ÌÈLÏL ÌBÈ ÔÈLc˜Óe¿«¿ƒ¿ƒƒ¿«

אותם.18) יקבלו לא המנחה, אחר עדים יבואו אם שאף
שעד 19) שמכיוון השנה, בראש שהמדובר רש"י ופירש

עדים  יבואו שמא שחששו בקדושה, בו נהגו עכשיו
נתברר  שכבר אףֿעלֿפי בקדושה, זה יום גומרים ויקדשוהו,

טוב. יום היום -20)שאין הקודמת לתקנה הסיבה כי
בוטלה. - בקרבן שהות 21)הקלקול עדיין כשישנה

חברי  ראוהו אם אבל וחקירה, ולדרישה עדים לקבלת
לקדש  אפשר וחקירה, בדרישה צורך שאין עצמם, הביתֿדין
לשקיעת  בסמוך דווקא ולאו היום בסוף אפילו החודש את

החמה.

.Êe‡a ‡lL ÈtÓ L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯aÚnLk¿∆¿«¿ƒ≈ƒ∆«…∆ƒ¿≈∆…»
ÔÎeÓ ÌB˜ÓÏ ÔÈÏBÚ eÈ‰ ,ÌÈLÏL ÌBÈ Ïk ÌÈ„Ú≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»

ÌBÈa ‰cÚÒ Ba ÔÈOBÚÂL‡¯ ‡e‰L ,ÌÈLÏLe „Á‡ ¿ƒ¿À»¿∆»¿ƒ∆…
Ì„˜ ÛLpa ‡l‡ ,‰ÏÈla ÌLÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .L„Á…∆¿≈ƒ¿»««¿»∆»«∆∆…∆

LÓM‰ ˙BÏÚ22˙BÁt BÊ ‰cÚÒÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â . ¬«∆∆¿≈ƒƒ¿À»»
,˙ÈË˜Â Ô‚c ˙Ùa ‡l‡ dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .‰¯OÚÓ≈¬»»¿≈ƒ»∆»¿«»»¿ƒ¿ƒ
ÏL ‰ÂˆÓ ˙cÚÒ ‡È‰ BÊÂ .‰cÚq‰ ˙Úa ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ¿≈«¿À»¿ƒ¿À«ƒ¿»∆

ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ L„Á‰ ¯eaÚ23. ƒ«…∆»¬»¿»»

בשעה 22) וזהו השמש, עלות לפני שהכוונה רבנו ומפרש
גמור. לילה ולא גמור יום -23)שלא הסעודה ומטרת

קדשוהו. שלא מאחר החודש עיבור לפרסם

.Á,L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈc ˙Èa eÈ‰Lk ,‰BL‡¯a»ƒ»¿∆»≈ƒ¿«¿ƒ∆«…∆
˙B‡eOÓ ÔÈ‡ÈOÓ eÈ‰24eÚ„iL È„k ,ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯a »«ƒƒ«¿»≈∆»ƒ¿≈∆≈¿

ÔÈ‡ÈOÓ eÈ‰L ,ÌÈ˙ek‰ eÏ˜ÏwMÓ .ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«ƒ∆»«ƒƒ
˙B‡eOÓ25ÌÚ‰ ˙‡ ˙BÚË‰Ï È„k26e‰iL eÈ˜˙‰ , «¿≈¿«¿∆»»ƒ¿ƒ∆¿

ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏL27el‡ ÌÈÁeÏLe .ÌÈa¯Ï ÔÈÚÈ„BÓe ¿ƒ¿ƒƒƒ»«ƒ¿ƒ≈
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ·BË ÌBÈ ˙‡ ‡Ï ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡≈»¿«¿ƒ…∆¿…∆«ƒƒ

˙aL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â28˙aM‰ ˙‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡L ; ¿≈»ƒ««»∆≈¿«¿ƒ∆««»
„·Ïa BLc˜Ï ‡l‡ ,BÓi˜Ï29. ¿«¿∆»¿«¿ƒ¿«

היום 24) (ליל בערב שלושים ביום אש אבוקות מדליקים
היה  השלושים שיום הרחוקים, ידעו ואז ואחד), השלושים
שעבר  שהחודש ידעו המשואות, נראו לא ואם ראשֿחודש.

ולא 25)מעובר. החודש את ביתֿדין שעיברו במקרה
בהריהם. משואות [=הכותים] הם השיאו משואות, השיאו

חסר.26) שהחודש יחשוב את 27)שהעם ובטלו
שביטלן. הוא שרבי אמרו, ובירושלמי המשואות.

[=שבת]28) זה יוםֿהכפורים; מחילול חמור שבת חילול
בכרת. הכפורים] [=יום וזה לעדי 29)בסקילה כלומר,

אבל  השבת, את לחלל מותר החודש את המקדשים החודש
כבר  שהחודש ומודיעים מקיימים רק שהם לשלוחים לא

קודש.

.ËÔÒÈ ÏÚ :ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏL eÈ‰ ÌÈL„Á ‰ML ÏÚ«ƒ»√»ƒ»¿ƒ¿ƒ«ƒ»
ÏeÏ‡ ÏÚÂ ,˙ÈÚz‰ ÈtÓ - ·‡ ÏÚÂ ,ÁÒt‰ ÈtÓ -ƒ¿≈«∆«¿«»ƒ¿≈««¬ƒ¿«¡
ÌBÈa ÔÈtˆÓ e·LiL È„k ,‰M‰ L‡¯ ÈtÓ -ƒ¿≈…«»»¿≈∆≈¿¿«ƒ¿

ÏeÏ‡Ï ÌÈLÏL30Ì‰Ï Ú„B Ì‡ ;31ÔÈc ˙Èa eLcwL ¿ƒ∆¡ƒ«»∆∆ƒ¿≈ƒ

Ì‡Â ,„·Ïa L„˜ ÌBi‰ B˙B‡ ÌÈ‚‰B - ÌÈLÏL ÌBÈ¿ƒ¬ƒ«…∆ƒ¿«¿ƒ
„Á‡ ÌBÈÂ L„˜ ÌÈLÏL ÌBÈ ÌÈ‚‰B - Ì‰Ï Ú„B ‡Ï…«»∆¬ƒ¿ƒ…∆¿∆»

È¯Lz ÈÁeÏL Ì‰Ï e‡B·iL „Ú ,L„˜ ÌÈLÏLe32. ¿ƒ…∆«∆»»∆¿≈ƒ¿≈
ÈtÓ - ÂÏÒk ÏÚÂ ,˙B„ÚBn‰ ˙wz ÈtÓ - È¯Lz ÏÚÂ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈«»««¬¿«ƒ¿≈ƒ¿≈

- ¯„‡ ÏÚÂ ,‰kÁ˙ÈaL ÔÓÊ·e .ÌÈ¯et‰ ÈtÓ ¬À»¿«¬»ƒ¿≈«ƒƒ¿«∆≈
ÔË˜ ÁÒt ÈtÓ - ¯i‡ ÏÚ Û‡ ÔÈ‡ˆBÈ Ìi˜ Lc˜n‰33. «ƒ¿»«»¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈∆«»»

אלול.30) ראשֿחודש אימתי לדעת צריך כך ומשום
לירושלים.31) הקרובים ראש 32)למקומות מתי ידעו ואז

וסוכות. הכיפורים יום יקבעו פיו ועל תשרי, חודש
שבועות,33) מפני שלוחים, יצאו לא סיוון ועל שני. פסח

ביום  והוא העומר, בספירת תלוי הוא כי קבוע, שזמנו משום
פסח. של לשני החמישים

.ÈÌBÈa ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ È¯Lz ÈÁeÏLe ÔÒÈ ÈÁeÏL¿≈ƒ»¿≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆»¿
L„Á L‡¯34LÓM‰ ‰ÏÚzL ¯Á‡35eÚÓLiL „Ú , ……∆««∆«¬∆«∆∆«∆ƒ¿¿

'Lc˜Ó' ÔÈc ˙Èa ÈtÓ36ÛBÒa ÔÈc ˙Èa eLc˜ Ì‡Â . ƒƒ≈ƒ¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿
˙Èa ÈtÓ eÚÓLÂ ,e¯Ó‡L BÓk ,ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆»«¿¿»¿ƒƒ≈
‰MM‰ ¯‡L ÈÁeÏLe .·¯ÚaÓ ÔÈ‡ˆBÈ - 'Lc˜Ó' ÔÈcƒ¿À»¿ƒƒ»∆∆¿≈¿»«ƒ»
,Á¯i‰ ‰‡¯pL ¯Á‡ ·¯ÚaÓ ˙‡ˆÏ Ì‰Ï LÈ ÌÈL„Á√»ƒ≈»∆»≈ƒ»∆∆««∆ƒ¿»«»≈«
;L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa eLc˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿≈ƒ∆«…∆
È‡cÂa ¯ÁÓÏ È¯‰L ,e‡ˆÈ - L„Á‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿»«…∆≈¿∆¬≈¿»»¿««

.ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ≈ƒ

מחמת 34) לצאת יכולים אינם בתשרי אבל ניסן, בחודש
יוםֿטוב. ביום.35)קדושת אלא אינו החודש שקידוש

שיתאמת 36) צריך בהם, תלוייה המועדים שקביעת כיוון
החדשים. מבשאר יותר הדבר להם

.‡ÈÔÈOBÚ eÈ‰ ,ÔÈÚÈbÓ ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ«ƒƒ»ƒ
;‰¯Bza ·e˙kk „Á‡ ·BË ÌBÈ ˙B„ÚBn‰ ˙‡∆«¬∆»«»«»
ÔÈÚÈbÓ ÌÈÁeÏM‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n·e«¿»¿ƒ∆≈«¿ƒ«ƒƒ

˜Ùq‰ ÈtÓ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ eÈ‰ ,Ì‰ÈÏ‡37ÈÙÏ , ¬≈∆»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»≈¿ƒ
L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa Ba eÚ·wL ÌBÈ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ∆»¿≈ƒ∆«…∆

.‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡≈∆

גלויות".37) של טובים ימים "שני נקראים והם

.·È,ÔÒÈ ÈÁeÏL Ì‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ eÈ‰L ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»«ƒƒ¬≈∆¿≈ƒ»
È¯Lz ÈÁeÏL Ô‰Ï ÔÈÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ38‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe , ¿…»«ƒƒ»∆¿≈ƒ¿≈ƒ«ƒ»»

ÔÈÁeÏL Ô‰Ï eÚÈb‰ È¯‰L ,„Á‡ ÌBÈ ÁÒt eOÚiL∆«¬∆«∆»∆¬≈ƒƒ»∆¿ƒ
·BË ÌBÈ eOÚÈÂ ,L„Á L‡¯ Úa˜ ÌBÈ ‰Ê È‡a eÚ„ÈÂ¿»¿¿≈∆ƒ¿«……∆¿«¬
Ô‰ÈÏ‡ eÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈÓÈ ÈL ˙Bkq‰ ‚Á ÏL∆««À¿≈»ƒ∆¬≈…ƒƒ¬≈∆
eÈ˜˙‰ ˙B„ÚBna ˜ÏÁÏ ‡lL È„Îe ;ÔÈÁeÏM‰«¿ƒ¿≈∆…«¬…«¬ƒ¿ƒ
ÌL ÔÈÚÈbÓ È¯Lz ÈÁeÏL ÔÈ‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆»»∆≈¿≈ƒ¿≈«ƒƒ»

ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ39˙¯ˆÚ ÏL ·BË ÌBÈ elÙ‡ ,40. ƒ¿≈»ƒ¬ƒ∆¬∆∆

וביום 38) השנה בראש מהלכים אינם תשרי ששלוחי משום
פסח 39)הכפורים. יעשו שאם תשרי", אטו ניסן "גזירה

השלוחים, פי על שלא אחד, יום סוכות גם יעשו אחד, יום
יטעו. תלוי 40)ופעמים שאינו אףֿעלֿפי השבועות. חג

העומר.בקידוש בספירת אלא סיוון חודש ראש
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.‚ÈÈL ?È¯Lz ÈÁeÏLÏ ÔÒÈ ÈÁeÏL ÔÈa ‰nÎÂ¿«»≈¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈
- È¯L˙a „Á‡a ÔÈÎl‰Ó ÔÈ‡ È¯Lz ÈÁeÏML .ÌÈÓÈ»ƒ∆¿≈ƒ¿≈≈»¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ¿≈
‡e‰L ÈtÓ - Ba È¯ÈOÚa ‡ÏÂ ,·BË ÌBÈ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿…«¬ƒƒƒ¿≈∆

.¯etk ÌBÈƒ

.„ÈelÙ‡ ‡l‡ ,ÌÈL Ô˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ∆»¬ƒ
¯bz elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïa ÁÈÏL ‡ÏÂ .ÔÓ‡ „Á‡41 ∆»∆¡»¿…»ƒ«ƒ¿«∆»¬ƒ«»

ÈtÓ ÈzÚÓL È‡ :¯Ó‡Â Bk¯„k ‡aL ,ÌÚ‰ ¯‡MÓƒ¿»»»∆»¿«¿¿»«¬ƒ»«¿ƒƒƒ
ÔÓ‡ - ÈBÏt ÌBÈa L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈc ˙Èa42, ≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿¿ƒ∆¡»

ÈeOÚ‰ ¯·c ‰Ê ¯·cL ;ÂÈt ÏÚ ˙B„ÚBn‰ ˙‡ ÔÈw˙Óe¿«¿ƒ∆«¬«ƒ∆»»∆»»∆»
˙BÏb‰Ï43¯Lk „Á‡ „ÚÂ ,44.ÂÈÏÚ ÔÓ‡ ¿ƒ»¿≈∆»»≈∆¡»»»

דין 42)רוכל.41) בית קדשו ואמר העולם מסוף אחד "בא
נאמן". - החודש אדם 43)את אין להגלות העשוי ובדבר

לאשה 44)משקר. (להעיד אשה" שב"עדות פי על ואף
זה, מטעם לעדות, פסולים אפילו נאמנים בעלה), שמת
תישאר  "שלא נוסף: טעם יש שם - להגלות עשוי שהוא

עגונה".

.ÂË,ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ÌÈLÏL ÌBÈ Ïk e·LiL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿»¿ƒ¿…»≈ƒ
e¯‡aL BÓk ,L„Á‰ ˙‡ e¯aÚÂ ÛLpa eÓÈkL‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿∆«…∆¿∆≈«¿
ÌÈ„Ú e‡a ÌÈÓÈ ‰MÓÁ B‡ ‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ,‰Ê ˜¯Ùa¿∆∆∆¿«««¿»»¬ƒ»»ƒ»≈ƒ

ÌÈ˜BÁ¯45‡e‰L ,BpÓÊa L„Á‰ ˙‡ e‡¯L e„ÈÚ‰Â ¿ƒ¿≈ƒ∆»∆«…∆ƒ¿«∆
ÔÈÓi‡Ó - L„Á‰ ÛBÒa e‡a elÙ‡Â ,ÌÈLÏL ÏÈÏ≈¿ƒ«¬ƒ»¿«…∆¿«¿ƒ

Ì˙B‡ ÌÈÙÈ¯ËÓe ,ÏB„b Ìei‡ Ô‰ÈÏÚ46,˙BÏ‡La ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ»ƒ¿≈
˙B˜È„·a Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈ¯ËÓe47˙e„Úa ÔÈ˜c˜„Óe ,48, «¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ»≈

ÔÈc ˙Èa ÔÈÏczLÓeÏÈ‡B‰ ,‰Ê L„Á eLc˜È ‡lL ƒ¿«¿ƒ≈ƒ∆…¿«¿…∆∆ƒ
¯aÚÓ BÓL ‡ˆÈÂ49. ¿»»¿¿À»

רחוק.45) דעתם.46)ממקום את שאלות 47)מבלבלים
חשובות. בלתי לעדות 48)צדדיות הנוגעות בשאלות

כמעובר.49)גופא. שנתפרסם

.ÊËÔ˙e„Úa ÌÈ„Ú‰ e„ÓÚ Ì‡Â50,˙eÎÓ ˙‡ˆÓÂ , ¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿À∆∆
ÌÈB·e ÌÈÚe„È ÌÈL‡ ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â51‰¯˜ÁÂ «¬≈»≈ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿¿»

ÔÈBÓe ÔÈ¯ÊBÁÂ ,B˙B‡ ÔÈLc˜Ó - Èe‡¯k ˙e„Ú‰»≈»»¿«¿ƒ¿¿ƒƒ
Á¯i‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈLÏL ÌBiÓ L„Á‰ B˙B‡Ï¿«…∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«»≈«

ÂÏÈÏa52. ¿≈…

השפיעו.50) לא האיומים לא 51)וכל השאלות וכל
דעתם. את "מאיימין",52)בלבלו המלה משמעות היא כן

לא  אם אבל יעידו, שלא אותם ומבלבלים עליהם מאיימין
עדותם. מקבלים נתבלבלו

.ÊÈ,¯aÚÓ ‰Ê L„Á ÁÈp‰Ï ÔÈc ˙Èa eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿¿≈ƒ¿«ƒ«…∆∆¿À»
‡e‰ ‰ÊÂ .ÔÈÁÈpÓ - el‡ ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL Ì„˜ ‰È‰Lk¿∆»»…∆∆»»≈ƒ≈«ƒƒ¿∆

C¯ˆÏ L„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ :e¯Ó‡L53ÔÓ LÈÂ . ∆»¿¿«¿ƒ∆«…∆¿…∆¿≈ƒ
:¯ÓB‡Â ,‰Ê ¯·„a ˜ÏBÁL ÈÓ ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ«¿ƒƒ∆≈¿»»∆¿≈

C¯ˆÏ L„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ54e‡·e ÏÈ‡B‰ ; ¿»≈¿«¿ƒ∆«…∆¿…∆ƒ»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈLc˜Ó - ÌÈ„Ú55. ≈ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¬≈∆

כך 53) ואחר נתעבר, כבר כשהחודש רבנו פירש בזה וגם

את  ומשאירים עדותם, מקבלים שאין ראייה, עדי באו
בכך. צורך יש אם מעובר, סדורה:54)החודש והשנה

חודש  לעבר מקום ואין מלא, אחד וחודש חסר אחד חודש
שהוא. צורך לאיזה על 55)נוסף העדים על מאיימין "ואין

לעברו". בזמנו שנראה החודש

.ÁÈ‡l‡ ‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ‰ ˙˜ÏÁÓ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈«¬…∆«¬»ƒ¿»»∆∆»
ÔÒÈ È„Úa B‡ ,È¯L˙Â ÔÒÈ ÔÓ ıeÁ ÌÈL„Á‰ ¯‡Laƒ¿»∆√»ƒƒƒ»¿ƒ¿≈¿≈≈ƒ»
‰Ó ‰OÚ ¯·kL ,ÌÈÏ‚¯‰ e¯·ÚL ¯Á‡ e‡aL È¯L˙Â¿ƒ¿≈∆»««∆»¿»¿»ƒ∆¿»«¬»«
Ï·‡ ;˙B„ÚBn‰ ÔÓÊe ˙Ba¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚÂ ‰OÚpM∆«¬»¿»«¿««»¿»¿««¬¬»

L„Á‰ ÈˆÁ Ì„˜ È¯L˙Â ÔÒÈa ÌÈ„Ú‰ e‡a Ì‡56- ƒ»»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈…∆¬ƒ«…∆
Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó57ÔÈ‡L ;ÏÏk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡Â , ¿«¿ƒ≈»¿≈¿«¿ƒ¬≈∆¿»∆≈

‡Óe‰e‡¯L L„Á‰ ÏÚ e„ÈÚ‰L ,ÌÈ„Ú ÏÚ ÔÈÓi ¿«¿ƒ«≈ƒ∆≈ƒ««…∆∆»
.B¯aÚÏ È„k ,BpÓÊaƒ¿«¿≈¿«¿

בהם.56) תלוייה המועדים קביעת ומקדשים 57)שעדיין
השלשים. ביום החודש

.ËÈÈ¯‰Â ,Ô˙e„Ú ‰Ï˜Ï˜˙pL ÌÈ„Ú ÏÚ ÔÈÓi‡Ó Ï·‡¬»¿«¿ƒ«≈ƒ∆ƒ¿«¿¿»≈»«¬≈
¯aÚ˙ÈÂ ˙e„Ú‰ Ìi˜˙z ‡lL È‡‚e ‰ËB ¯·c‰«»»∆¿«∆…ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿«≈
Ìi˜˙ÈÂ ˙e„Ú‰ Ìi˜˙zL È„k Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ,L„Á‰«…∆¿«¿ƒ¬≈∆¿≈∆ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿«≈
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÌÊ‰Ï ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ .BpÓÊa L„Á‰«…∆ƒ¿«¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈∆»≈ƒ

ÔÈc ˙Èa e‰eLcwL Ì„˜ BpÓÊa e‰e‡¯L58el‡ È¯‰ - ∆»ƒ¿«…∆∆ƒ¿≈ƒ¬≈≈
‰nÊ‰‰ Ìi˜˙z ‡lL „Ú ÔÈnÊn‰ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó¿«¿ƒ««¿ƒƒ«∆…ƒ¿«≈«¬«»

.BpÓÊa L„Á‰ Lc˜˙ÈÂ¿ƒ¿«≈«…∆ƒ¿«

זה 58) הרי ביתֿדין, שקדשוהו אחרי זוממין נמצאו אם כי
מקודש.

ה'תשפ"א  טבת כ"ג חמישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושאין 1) אותה, מעברין מה ועל השנה, עיבור דיני בו כלל

ובשנת  רעבון בשנת מעברין ואין ניסן, מר"ח אותה מעברין
השמיטה.

.‡ÔÈ‡Â .L„Á da ÔÈÙÈÒBnL ‰L ‡È‰ ˙¯aÚÓ ‰L»»¿À∆∆ƒ»»∆ƒƒ»…∆¿≈
¯„‡ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÙÈÒBÓ2ÈL ‰L d˙B‡ ÔÈOBÚÂ , ƒƒ¿»∆»¬»¿ƒ»»»¿≈

ÔÈÙÈÒBÓ ‰Ó ÈtÓe .ÈL ¯„‡Â ÔBL‡¯ ¯„‡ :ÔÈ¯„‡¬»ƒ¬»ƒ«¬»≈ƒƒ¿≈»ƒƒ
?‰Ê L„Á3ÁÒt‰ ‡‰iL È„k ,·È·‡‰ ÔÓÊ ÈtÓ …∆∆ƒ¿≈¿«»»ƒ¿≈∆¿≈«∆«

·È·‡‰ L„Á ˙‡ ¯BÓL :¯Ó‡pL ;ÔÓÊ B˙B‡a4- ¿¿«∆∆¡«»∆…∆»»ƒ
‰Ê L„Á ‰È‰iL5L„Á‰ ˙ÙÒB‰ ‡ÏeÏÂ ,·È·‡‰ ÔÓÊa ∆ƒ¿∆…∆∆ƒ¿«»»ƒ¿≈»««…∆

ÌÈÓÚÙe ‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÓÚt ‡a ÁÒt‰ - ‰f‰«∆«∆«»¿»ƒƒ««»¿»ƒ
ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa6. ƒ«¿»ƒ

(בא 2) במכילתא זאת ולמדו א. יב, וסנהדרין א. ז, ר"ה
עיבורו  תוספת אין חודש "מה החודש: מקידוש ב) פרשה
בסוף" אלא עיבורה תוספת אין שנה אף בסוף, אלא

אדר). הוא האחרון לעבר 3)(בחודש צריך למה כלומר,
השנה? פסח".4)את "ועשית פסח.5)וגומר של

ה"ב.6) פ"א למעלה ראה

.·‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈÓÈÒ ‰LÏL ÏÚ7ÏÚ : «¿»ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆«»»«
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קעה ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - zah b"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ùe˜z‰8?„ˆÈk .ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÚÂ ,·È·‡‰ ÏÚÂ , «¿»¿«»»ƒ¿«≈»ƒ»≈«
ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ì‡ ,ÔÈÚ„BÈÂ ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿∆¿«ƒ»
d˙B‡ ÔÈ¯aÚÓ - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa¿ƒ»»»¿ƒ»««¿«∆¿«¿ƒ»
‰È‰iL È„k ,ÈL ¯„‡ ÔÒÈ B˙B‡ eOÚÈÂ ,‰M‰«»»¿«¬ƒ»¬»≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆

·È·‡‰ ÔÓÊa ÁÒt‰9,ÔÈ¯aÚÓe ÔÈÎÓBÒ ‰Ê ÔÓÈÒ ÏÚÂ . «∆«ƒ¿«»»ƒ¿«ƒ»∆¿ƒ¿«¿ƒ
¯Á‡ ÔÓÈÒÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â10. ¿≈¿ƒ¿ƒ»«≈

ãycew zegiyn zecewpã

הלבנה  שנת את להשוות היא העיבור שנת של מטרתה
הפסח  שיהיה "כדי בפסח ודין גדר רק ואינו החמה, לשנת
שני  שיהיו השנים לחשבון גם שנוגע אלא האביב" בחודש

חמה.
מקבל  והלבנה משפיע היא החמה האדם: בעבודת והעניין
אורה  את ומקבלת כלום" מגרמה לה לית "סיהרא -
משפיע  העניינים, שני ישנם יהודי בכל והנה מהחמה.
התורה  עניני בכללות עול בקבלת ולדוגמא ומקבל,
נותן. הוא הרי הצדקה ובמצות מקבל, הוא הרי ומצוותיה
היינו  הלבנה, לשנת החמה שנת להשוות היא והעבודה
אל  ולדוגמא: כאחת, הבחינות בשתי להיות יש שתמיד
ואיני  - מקבל - התפילה בזמן עכשיו אני הרי אדם יאמר
הבא  לעני צדקה ולתת זמן באותו משפיע להיות יכול
יהודי  צריך ורגע רגע שבכל אלא התפילה, בזמן לבקשני

משפיע. וגם מקבל יחד, העניינים בשני להיות
(`n oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ב.7) יא, תקופות:8)סנהדרין ארבע ישנן החמה, בשנת
שתכנס  והחלק השעה "היא האביב התחלת - ניסן תקופת
תמוז  תקופת ה"ג); פ"ט, (להלן טלה" מזל בראש השמש בו
(שם); סרטן" מזל בראש השמש "היות הקיץ, התחלת -
מזל  בראש השמש "היות הסתיו, התחלת - תשרי תקופת
השמש  "היות החורף התחלת - טבת תקופת (שם); מאזנים"

(שם). גדי" מזל תקופת 9)בראש שהגיעה לאחר כלומר,
השמש. מהלך עלֿידי נקבעת וזו השנה 10)ניסן, ראש

חזית  כד לרבא, אבין בר הונא רב ליה "שלח א: כא,
עברה  בניסן, שיתסר עד טבת תקופת דמשכה (כשתראה)
האביב, חודש את שמור דכתיב לה, תחוש ולא שתא לההיא
שמה  ומכאן ניסן". בחודש שיהא תקופה של אביב שמור
ב: יא, בסנהדרין בברייתא גמליאל בן שמעון רבן שאמר
מעברין, לבדה התקופה שעל כוונתו - התקופה" "על
,36 עמ' ('מאירי' רשב"ג דברי בביאור נסתפקו שם ובגמרא
על  שמעברין פ"ח אליעזר דרבי בפרקי הוא וכן .(37
ועיין  שמח'). ('אור נוסף בסימן צורך ואין לבדה התקופה

עברה. ד"ה שם ר"ה ו'תוספות' רמ"ה השגת

.‚·È·‡‰ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔÈc ˙Èa e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ11, ¿≈ƒ»≈ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ«»»ƒ
ÏÙ‡ ÔÈ„Ú ‡l‡12ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t eÁÓˆ ‡ÏÂ ,‡e‰13 ∆»¬«ƒ»≈¿…»¿≈»ƒ»
Êa ÁÓˆÏ Ôk¯cLÔÈÓÈÒ ÈL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÁÒt‰ ÔÓ ∆«¿»ƒ¿…«ƒ¿««∆«¿ƒ«¿≈ƒ»ƒ

‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓe el‡14‰Ùe˜z‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ≈¿«¿ƒ∆«»»¿««ƒ∆«¿»
È„k ,ÔÈ¯aÚÓ Ô‰ È¯‰ - ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLÏ Ì„…̃∆¿ƒ»»»¿ƒ»¬≈≈¿«¿ƒ¿≈

ÈeˆÓ ·È·‡‰ ‰È‰iL15‰Ùez‰ ¯ÓÚ epnÓ ·È¯˜‰Ï ∆ƒ¿∆»»ƒ»¿«¿ƒƒ∆…∆«¿»
ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa16ÔÈÁÓBˆ ˙B¯t‰ eÈ‰iL È„Îe , ¿ƒ»»»¿ƒ»¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ

.·È·‡‰ ÔÓÊ Ïk C¯„k¿∆∆»¿«»»ƒ

"אביב 11) השווה השעורה. התבשלה לא עדיין כלומר,
"זמן  אבל א. פד, מנחות ועי' יד), ב, (ויקרא באש" קלוי
בניסן, טז לפני בזמנה באה ניסן תקופת כלומר האביב",

במפרש. לבוא.12)ועי' שהיא,13)מתאחר סיבה מאיזו
ניסן. תקופת הגיעה שכבר ב.14)אףֿעלֿפי יא, סנהדרין

להלן.15) הנזכרות הארצות משלוש בשתים כלומר,
טו.16) כג, ויקרא

.„·È·‡a ÔÈÎÓBÒ eÈ‰ ˙Bˆ¯‡ LÏL ÏÚÂ17ı¯‡ ÏÚ : ¿«»¬»»¿ƒ»»ƒ«∆∆
ÚÈb‰ Ì‡Â .ÏÈÏb‰ ÏÚÂ ,Ôc¯i‰ ¯·Ú ÏÚÂ ,‰„e‰È¿»¿«≈∆««¿≈¿««»ƒ¿ƒƒƒ«
ÔÈ‡ - ÚÈb‰ ‡Ï ˙Á‡·e ,el‡Ó ˙Bˆ¯‡ ÈzLa ·È·‡‰»»ƒƒ¿≈¬»≈≈¿««…ƒƒ«≈
ÌÈzLa ÚÈb‰ ‡ÏÂ ,Ô‰Ó ˙Á‡a ÚÈb‰ Ì‡Â ;ÔÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ«¿««≈∆¿…ƒƒ«ƒ¿«ƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t eÁÓˆ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ ,ÔÈ¯aÚÓ -18el‡Â . ¿«¿ƒƒ¬«ƒ…»¿≈»ƒ»¿≈
È„k ,ÔÏÈ·La ÔÈ¯aÚnL ¯wÚ‰ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ Ô‰≈«¿»ƒ∆≈»ƒ»∆¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

‰nÁ‰ ÈL ÌÈM‰ eÈ‰iL19. ∆ƒ¿«»ƒ¿≈««»

ב.17) יא, דרושים18)סנהדרין א)˘Èשהרי הסימנים:
צמחו  לא ב) הארצות; שלוש מתוך בשתים האביב הגיע לא

ה"ג. למעלה ראה האילן, הדברים 19)פירות שלושת כל
שנות  השוואת לשם בא העיבור עיקר וכל בחמה, קשורים

וה"ב. ה"א פ"א למעלה ראה החמה. שנות עם הלבנה

.‰ÔÈ¯aÚÓ ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌL LÈÂ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ∆»≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÏÈ·La20ÔÈ‡L ÌÈÎ¯c‰ ÈtÓ :Ô‰ el‡Â ,C¯v‰ ÈtÓ ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«…∆¿≈≈ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈»

˙BÏÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈw˙Ó21˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - ¿À»ƒ¿≈»»¿ƒ«¬¿«¿ƒ∆
ÈtÓe .ÌÈÎ¯c‰ ew˙ÈÂ ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙiL „Ú ‰M‰«»»«∆ƒ¿¿«¿»ƒƒ«¿«¿»ƒƒ¿≈
ÔÈÚBÓe ÔÈ˜ÈÒÙÓ ˙B¯‰p‰ e‡ˆÓÂ ,eÒ¯‰pL ÌÈ¯Lb‰«¿»ƒ∆∆∆¿¿ƒ¿¿«¿»«¿ƒƒ¿ƒ

ÌÚ‰ ˙‡22ÌÈ˙Óe ÔÓˆÚa ÌÈkzÒÓe ,23˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - ∆»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈÁÒt È¯epz ÈtÓe .ÌÈ¯Lb‰ ew˙iL „Ú ‰M‰«»»«∆¿«¿«¿»ƒƒ¿≈«≈¿»ƒ
˙‡ ˙BÏˆÏ ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,ÌÈÓLba e„·‡L∆»¿«¿»ƒ¿≈»∆»ƒ¿∆
ÌÈ¯epz‰ e·iL „Ú ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - Ì‰ÈÁÒtƒ¿≈∆¿«¿ƒ∆«»»«∆ƒ¿««ƒ

eL·ÈÈÂ24Ï‡¯OÈ ˙BiÏb ÈtÓe .25ÔÓB˜nÓ e¯˜ÚpL26 ¿ƒ¿ƒ¿≈»Àƒ¿»≈∆∆∆¿ƒ¿»
È„k ,‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - ÌÈÏLe¯ÈÏ eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒƒƒ»«ƒ¿«¿ƒ∆«»»¿≈

.ÚÈb‰Ï È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆¿«¿«ƒ«

('תוספות'20) מהם אחד על אפילו ומעברים א. יא, שם
מפני). ד"ה לרגל.22)לרגל.21)שם, מלעלות

לרגל.23) ועולים נמנעים, שאינם היו,24)אלה חרס של
א. יט, תענית ועיין בשמש, אותם הגולה.25)וייבשו בני

משום  לעבר, צורך היה לא ישראל ארץ תושבי ובגלל
להגיע  להם הספיק לפסח, ראשֿחודש בין שהזמן
ביותר  הרחוק במקום שגרו לאלה אפילו לירושלים,

ומפני). ד"ה 'תוספות' (עי"ש מנת 26)מירושלים על
הגלויות  על השנה את שמעברין "ומנין לירושלים. לעלות
מועדי, ישראל בני תלמודֿלומר: הגיעו? לא ועדיין שגלו

שיעשו מועדות, אמור ÏÎעשה כהנים', ('תורת ישראל"
ה"ב). פ"א, סנהדרין 'ירושלמי' פ"ט;
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.Â‰ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ Ï·‡ÈtÓ ‡ÏÂ ‚ÏM‰ ÈtÓ ‡Ï ‰M ¬»≈¿«¿ƒ«»»…ƒ¿≈«∆∆¿…ƒ¿≈
‰pv‰27e¯˜Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL Ï‡¯OÈ ˙BiÏb ÈtÓ ‡ÏÂ , «ƒ»¿…ƒ¿≈»Àƒ¿»≈∆¬«ƒ…∆∆¿

‰‡Óh‰ ÈtÓ ‡ÏÂ ,ÌÓB˜nÓ28·¯ eÈ‰L ÔB‚k ; ƒ¿»¿…ƒ¿≈«À¿»¿∆»…
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‰k‰ ·¯ B‡ Ï‰w‰29˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ - «»»…«…¬ƒ¿≈ƒ≈¿«¿ƒ∆

,‰¯‰Ëa eOÚÈÂ ¯‰hÏ È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL È„k ‰M‰«»»¿≈∆ƒ¿∆»∆¿«ƒ«≈¿«¬¿»√»
‰‡ÓËa eOÚÈ ‡l‡30ÈtÓ ‰M‰ ˙‡ e¯aÚ Ì‡Â . ∆»«¬¿À¿»¿ƒƒ¿∆«»»ƒ¿≈
‰‡Óh‰31˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ -32. «À¿»¬≈¿À∆∆

לירושלים 27) מלעלות נמנע איש אין אלה דברים בגלל כי
שם). בסנהדרין א.28)(רש"י יב, מת.29)שם טומאת

פירש  (כן עכשיו להטהר יכולים ואינם הפרה אפר וכלה
האי, רב בשם סנהדרין, מסכת לתלמוד, בפירושו רבינו

המפרש). שני,ÈÁÈ„שרק30)הביאו לפסח נדחה טמא
בזמנו ˆÂ·È¯אבל הפסח את עושים אלא נדחה, אינו טמא

ה"א). פסח קרבן מהל' (פ"ז הטומאה 31)בטומאה מפני
לא32)לחוד. שהטומאה "מפני ב. יב, ‰Â˙¯‰סנהדרין

עומדת באיסורה אלא מפני ÈÂÁ„Â‰בציבור, עתה היא
ועי' הט"ו). מקדש ביאת מהל' פ"ד (רמב"ם הדחק"

שם. בסנהדרין הגמרא בסוגיית

.ÊÏÏk ÔÏÈ·La ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ33Ï·‡ , ≈¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿»¬»
„ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ34ÈtÓ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯vL ‰LÏ ƒ»««¿»»∆¿ƒ»ƒƒ¿≈

Ô‰ el‡Â .ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ·È·‡‰ ÈtÓ B‡ ‰Ùe˜z‰35: «¿»ƒ¿≈»»ƒ≈»ƒ»¿≈≈
Ô‰L B‡ e„ÏB ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈ‡Ïh‰Â ÌÈÈ„b‰ ÈtÓƒ¿≈«¿»ƒ¿«¿»ƒ∆¬«ƒ…¿∆≈
ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ .eÁ¯t ‡lL ˙BÏÊBb‰ ÈtÓe ,ËÚÓ¿«ƒ¿≈«»∆…»¿≈¿«¿ƒ
ÔÈÈeˆÓ ÌÈ‡Ïh‰Â ÌÈÈ„b‰ eÈ‰iL È„k ,el‡ ÏÈ·Laƒ¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

‰i‡¯Ï ÔÈÈeˆÓ ˙BÏÊBb‰Â ,ÌÈÁÒtÏ36·iÁ˙pL ÈÓÏ B‡ «¿»ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆ƒ¿«≈
ÛBÚ‰ Ôa¯˜a37.‰MÏ „ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ Ï·‡ ; ¿»¿«»¬»ƒ»«««»»

ביחד.33) מזדמנים אלה כשסימנים להסביר 34)אפילו
על  קשה הדבר יהיה לא למען העיבור, בחודש הצורך את

'מאירי'). (עי' א.35)הציבור יא, ראייה 36)שם עולת
הל' עי' מעוף, גם באה והיא הרגלים, בשלש שמביאים
את  יראה "...ולא הפסוק שם על 'ראיה' ה"א. פ"א, חגיגה

טז). טז, (דברים ריקם..." ה' (ויקרא 37)פני יולדות כגון
הרגל. עד קרבנן הבאת את משהות והיו ח), יב,

.ÁBÊ ‰L :ÔÈ¯ÓB‡ ?‰MÏ „ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ „ˆÈk≈«ƒ»«««»»¿ƒ»»
‰ÎLnL ‰Ùe˜z‰ ÈtÓ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ38ÈtÓ B‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»∆»¿»ƒ¿≈

eÚÈb‰ ‡lL ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ·È·‡‰39ÌÈÈ„b‰L „BÚÂ , »»ƒ≈»ƒ»∆…ƒƒ»∆«¿»ƒ
.ÌÈk¯ ˙BÏÊBb‰Â ÌÈpË¿̃«ƒ¿«»«ƒ

ה"ב).38) (למעלה לבד עליה על 39)שמעברין שמעברין
ה"ג). (למעלה אלו סימנים שני

.ËdÏ ÔÈnÊÓa ‡l‡ ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡40. ≈¿«¿ƒ∆«»»∆»ƒ¿À»ƒ»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ¯Ó‡È ?„ˆÈk41ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ≈«…«…≈ƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ

·MÁpL ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÔÈnÊÓ eÈ‰ :ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ42 ƒ««¿∆¿ƒ¡¿À»ƒƒ¿¿ƒ∆¿«≈
dÈ‡ B‡ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ ‰L Ì‡ Ú„Â ‰‡¯Â¿ƒ¿∆¿≈«ƒ»»¿ƒ»ƒ≈»

d˙B‡ ÔÈ¯aÚnL Ô‰ „·Ïa eÓÊ‰L Ô˙B‡Â ;‰ÎÈ¯ˆ43. ¿ƒ»¿»∆À¿¿ƒ¿«≈∆¿«¿ƒ»
ÔÈÏÈÁ˙Ó ?d˙B‡ ÔÈ¯aÚÓ ‰nÎ·e44ÔÈi„ ‰LÏLa ¿«»¿«¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿»«»ƒ

Ô˙B‡ eÎÓqL ÈnÓ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò ÏÏkÓ45e¯Ó‡ . ƒ¿««¿∆¿≈¿»ƒƒ∆»¿»»¿

Ì‡ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡ ‰‡¯ ‡ÏÂ ·L ‡Ï :ÌÈL¿«ƒ…≈≈¿…ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ
Â‡Ï46„ÈÁÈ ÏËa - ˜c·Â ·L :¯Ó‡ „Á‡Â , »¿∆»»«≈≈¿ƒ¿…»≈»ƒ

BËeÚÓa47:¯ÓB‡ „Á‡Â ,‰‡¯Â ·L :ÌÈL e¯Ó‡ . ¿ƒ»¿¿«ƒ≈≈¿ƒ¿∆¿∆»≈
‰ ÔÓ ÌÈL „BÚ ÔÈÙÈÒBÓ - ·L ‡Ï,ÌÈnÊÓ …≈≈ƒƒ¿«ƒƒ«¿À»ƒ

¯·ca ÔÈ˙BÂ ÌÈ‡OBÂ48. ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»

(40- למחר מבערב מזומנים כלומר א. בֿיא, י, סנהדרין
הי"ב). (להלן ביום הוא הנשיא,41)שהעיבור הוא

הי"ב. ה"ב.42)כדלהלן א.43)עי' יא, כרבן 44)שם
ב.). (סנהדרין גמליאל בן אלה 45)שמעון כלומר,

עיבור.46)שנסמכו. צריכה שאינה היא שדעתם
העיבור.47) בשאלת לדון צורך עיבור 48)ואין צריכה אם

לא. או

.È:ÔÈ¯ÓB‡ ‰LÏLe ,¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
ÔËeÚÓa ÌÈL eÏËa - ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡49‰LÏL . ≈»¿ƒ»»¿¿«ƒ¿ƒ»¿»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈»¿ƒ»
ÔÈ‡OBÂ ,dÏ ÔÈnÊÓ‰ ÔÓ ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ - ¯eaÚƒƒƒ¿«ƒƒ«¿À»ƒ»¿¿ƒ

‰Ú·La ÔÈ¯ÓB‚Â ,ÔÈ˙BÂ50B‡ ¯aÚÏ Ìlk e¯Ób Ì‡ . ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»¿À»¿«≈
- e˜ÏÁ Ì‡Â ;e¯ÓbL BÓk ÔÈOBÚ - ¯aÚÏ ‡lL∆…¿«≈ƒ¿∆»¿¿ƒ∆¿¿

·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰51.¯aÚÏ ‡lL ÔÈa ¯aÚÏ ÔÈa ¿ƒ««»…≈¿«≈≈∆…¿«≈
L‡¯ ‡e‰L ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ‡‰iL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆¿≈…≈ƒ«»∆…
e¯Ób Ì‡Â .‰Ú·M‰ ÏÏkÓ ,ÌÈÚ·LÂ „Á‡ ÏL ‰·ÈLÈ¿ƒ»∆∆»¿ƒ¿ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ»¿

˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ - ¯aÚÏ ‰LÏLa52‡‰iL ,‡e‰Â ; ƒ¿»¿«≈¬≈¿À∆∆»∆¿≈
‰ˆ¯iL B‡ Ô‰nÚ ‡ÈOp‰53ÔÈÏÈÁ˙Ó ‰M‰ ¯eaÚ·e . «»ƒƒ»∆∆ƒ¿∆¿ƒ«»»«¿ƒƒ

„v‰ ÔÓ54ÏB„b‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó L„Á‰ Lec˜Ïe ,55. ƒ««¿ƒ«…∆«¿ƒƒƒ«»

להם.49) והולכים פחות 50)ועומדים המנין "שאין
י:). (שם כג,51)משבעה" (שמות להטות" רבים "אחרי

א.52)ב). ב, א.53)שם יא, הקטן 54)שם מן
מקודשת  השנה "הרי ואומר: מתחיל הוא שבדיינים.
פ"א, סנהדרין ה"ה; פ"ב השנה, ראש ('ירושלמי' בעיבורה"
על  השאר יסמכו שמא הגדול, מן מתחילים ואין ה"ב).

שאמרו דעת  כמו עליו, לחלוק כדאים עצמם יראו ולא ו
ה"ו). סנהדרין מהל' (פ"י נפשות ביתֿדין 55)בדיני "ראש

שם). 'ירושלמי' א. כד, השנה (ראש מקודש" אומר

.‡ÈÔ‰k ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ‰M‰ ¯eaÚÏ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿ƒ«»»…∆∆¿……≈
ÏB„b56‡nL ,ÂÈ˙BÓÁÏÓe ÂÈ˙BÏÈÁ ÈtÓ - CÏÓ . »∆∆ƒ¿≈≈»ƒ¿¬»∆»

¯aÚÏ ‡lL B‡ ¯aÚÏ ÔÏÈ·La ‰ËB BzÚc57Ô‰ÎÂ ; «¿»ƒ¿ƒ»¿«≈∆…¿«≈¿…≈
‰pv‰ ÈtÓ - ÏB„b58‰ËB BzÚ„ ‰È‰z ‡Ï ‡nL , »ƒ¿≈«ƒ»∆»…ƒ¿∆«¿»

Ï·BË ‡e‰Â ,¯w‰ ÈÓÈa È¯Lz ‡B·È ‡lL È„k ,¯aÚÏ¿«≈¿≈∆…»ƒ¿≈ƒ≈«…¿≈
˙BÏÈ·Ë LÓÁ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa59. ¿«ƒƒ»≈¿ƒ

ב.56) יח, להם 57)סנהדרין שמחלק חיילותיו, מפני
מלחמותיו, ומפני לעבר. נוטה דעתו לשנה, קצוב סכום
בשנה  חתנים - לצבא מלצאת שנה הפטורים כאלה שישנם
ברש"י  (ראה לעבר שלא נוטה דעתו - לנישואיהם ראשונה
לרמב"ם). האדר"ת הגאון ובהגהות שם, לסנהדרין

שם.58) א.59)סנהדרין, לב, יומא

.·È,‡ÈO ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ‰È‰»»…≈ƒ«»¿«ƒ¿»»ƒ
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‰˜BÁ¯ C¯„a60È‡z ÏÚ ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ - ¿∆∆¿»≈¿«¿ƒ»∆»«¿«
‡Ï ,˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ - ‰ˆ¯Â ‡a .‡ÈOp‰ ‰ˆ¯È Ì‡ƒƒ¿∆«»ƒ»¿»»¬≈¿À∆∆…

˙¯aÚÓ dÈ‡ - ‰ˆ¯61‡l‡ ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â . »»≈»¿À∆∆¿≈¿«¿ƒ∆«»»∆»
‰„e‰È ı¯‡a62dÎB˙a ‰ÈÎM‰L ,63BÎLÏ :¯Ó‡pL , ¿∆∆¿»∆«¿ƒ»¿»∆∆¡«¿ƒ¿

Ïba ‰e¯aÚ Ì‡Â ;eL¯„˙ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â .˙¯aÚÓ - ÏÈ ƒ¿¿¿ƒƒ¿»«»ƒ¿À∆∆¿≈¿«¿ƒ
˙¯aÚÓ dÈ‡ - ‰ÏÈla ‰e¯aÚ Ì‡Â ;ÌBia ‡l‡64. ∆»«¿ƒƒ¿»««¿»≈»¿À∆∆

אדר.60) סוף עד להגיע יספיק א.61)ולא יא, סנהדרין
ב.62) יא, שבירושלים.63)שם המקדש בבית
החודש.64) עיבור כדין השנה עיבור דין שם. סנהדרין,

ה"ח. פ"ב, למעלה השווה

.‚È‰L BÊ È‡ Ú„ÈÏÂ Úa˜ÏÂ ·MÁÏ ÔÈc ˙È·Ï LÈ≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿…«¿≈«≈»»
.ÌÈL ‰nÎÏ elÙ‡ ,‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ˙¯aÚÓ ‰È‰zƒ¿∆¿À∆∆¿»≈∆ƒ¿∆¬ƒ¿«»»ƒ
¯Á‡ ‡l‡ ;˙¯aÚÓ ˙ÈBÏt ‰L :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈¿ƒ»»¿ƒ¿À∆∆∆»««

˙¯aÚÓ BÊ ‰L :¯ÓB‡L ‡e‰ ‰M‰ L‡¯65¯·„Â . …«»»∆≈»»¿À∆∆¿»»
˜Ác‰ ÈtÓ - ‰Ê66ÔÈ‡ - ˜Ác‰ ˙ÚLa ‡lL Ï·‡ ; ∆ƒ¿≈«¿»¬»∆…ƒ¿««¿»≈

:¯ÓB‡L ‡e‰ ¯„‡a ‡l‡ ,˙¯aÚÓ ‡È‰L ÔÈÚÈ„BÓƒƒ∆ƒ¿À∆∆∆»«¬»∆≈
¯„‡ ‡l‡ ÔÒÈ BÈ‡ ‡a‰ L„ÁÂ ,˙¯aÚÓ BÊ ‰L»»¿À∆∆¿…∆«»≈ƒ»∆»¬»
ÒkzL BÊ ‰L :‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ e¯Ó‡ .ÈL≈ƒ»¿ƒ¿≈…«»»»»∆ƒ»≈

BÊ ‰¯ÈÓ‡a ˙¯aÚÓ dÈ‡ - ˙¯aÚÓ67. ¿À∆∆≈»¿À∆∆«¬ƒ»

מפני 65) אבל השנה... ראש לפני השנה את מעברים "אין
א). יב, (שם מיד" השנה ראש אחר אותה מעברין הדחק
עלולים  הפסח שעד משום מודיעים, אין השנה ראש לפני
מעברין). אין ד"ה שם, (רש"י בחמץ לזלזל ויבואו לשכוח,

בזמנו 66) העיבור את ימנע הזר שהשלטון חשש, שיש כגון
שם). שם.67)(רש"י, סנהדרין,

.„È‰M‰ ÔÈ„Ú e¯aÚ ‡ÏÂ ¯„‡a ÌÈLÏL ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«¿ƒ«¬»¿…ƒ¿¬«ƒ«»»
ÏÏk d˙B‡ e¯aÚÈ ‡Ï -68˙BÈ‰Ï Èe‡¯ ÌBi‰ B˙B‡L ; …¿«¿»¿»∆«»ƒ¿

ÔÈ‡ - e¯aÚ ‡ÏÂ ÔÒÈ ÒkiMÓe ,ÔÒÈ L„Á L‡…̄…∆ƒ»ƒ∆ƒ»≈ƒ»¿…ƒ¿≈»
¯aÚÏ ÌÈÏBÎÈ69¯„‡ ÏL ÌÈLÏL ÌBÈa ‰e¯aÚ Ì‡Â . ¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»¿¿ƒ∆¬»

˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ -70e„ÈÚ‰Â e¯aÚL ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a . ¬≈¿À∆∆»≈ƒ««∆ƒ¿¿≈ƒ
ÌBÈa L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó el‡ È¯‰ - Á¯i‰ ÏÚ««»≈«¬≈≈¿«¿ƒ∆«…∆¿

ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈLÏL71el‡Â ; ¿ƒ¿ƒ¿∆……∆¬»≈ƒ¿ƒ
eÈ‰ ‡Ï ·eL - ‰M‰ ˙‡ e¯aÚiL Ì„˜ e‰eLcƒ̃¿…∆∆¿«¿∆«»»…»

.ÔÒÈa ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»

ב.68) יב, -‰Ê‰"החודש69)שם ב) יב, (שמות לכם"
ניסן, אותו קבעו אם (שם). ניסן" אחר ואין ניסן, "זה
הבא. לחודש ניסן את ולדחות אדר לעשותו איֿאפשר

אלא 70) ניסן זה אין קידשו, ולא עדים באו שלא זמן כל כי
(שם). שעלֿידי 71)אדר ואף שם. נחמן, רב כדעת

ראשֿ להיות ראוי באמת השלושים שיום התברר הקידוש
השלושים  ויום בתוקפו, העיבור נשאר זאת בכל ניסן, חודש

היה שמוטב ואףֿעלֿפי שני. אדר לראשֿחודש ÚÏ·¯נעשה
אדר  לראשֿחודש ואחד שלשים יום ולעשות אדר חודש
זאת  בכל מלכתחילה, כשר השנה עיבור היה ואז שני,

ÌÈ˘„˜Ó פי"ח להלן ועי' ראייה, עדי שבאו כיון החודש, את
שמח'. 'אור ועי' הי"א,

.ÂËÔB·Ú¯ ˙La ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡72Ïk‰L ; ≈¿«¿ƒ∆«»»ƒ¿«¿»∆«…
¯LÙ‡ È‡Â ,˙BÈÁÏÂ ÏÎ‡Ï ˙B¯b‰ ˙È·Ï ÌÈˆ»̄ƒ¿≈«¿»∆¡…¿ƒ¿¿ƒ∆¿»

L„Á‰ ¯eq‡Ï ÔÓÊ Ô‰Ï ÛÈÒB‰Ï73ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ»∆¿«¿ƒ∆»»¿≈¿«¿ƒ
˙ÈÚÈ·La74ÔÈÁÈÙq‰ ÏÚ ˙ËÏBL Ïk‰ „iL ;75‡ÏÂ , ƒ¿ƒƒ∆««…∆∆««¿ƒƒ¿…

ÌÁl‰ ÈzLe ¯ÓÚ‰ Ôa¯˜Ï e‡ˆnÈ76eÈ‰ ÔÈÏÈ‚¯e . ƒ»¿¿»¿«»…∆¿≈«∆∆¿ƒƒ»
˙ÈÚÈ·L ·¯Úa ¯aÚÏ77. ¿«≈¿∆∆¿ƒƒ

א.72) יב, באכילה 73)סנהדרין אסורה החדשה התבואה
אסורות  מאכלות מהל' (פ"י בניסן בט"ז העומר הקרבת עד

אין 74)ה"ב). בשביעית שרק וכנראה שם. סנהדרין,
גמליאל  רבן וכדעת מעברין, שביעית במוצאי אבל מעברין,

.38 עמ' ב'מאירי' וראה יב.). הצומח 75)(סנהדרין כל
כה, (ויקרא "ספיח" נקרא וזריעה, חרישה בלי מאליו בשדה
עבירה  עוברי יבואו שמא מדרבנן, באכילה אסור והוא ה)
ולפי  ה"ב). שמיטה מהל' (פ"ד הם ספיחים ויאמרו: ויזרעו,
להשחיתם  עליהם שולטת הכל יד באכילה, שאסורים

המפרש). שכתב מה (וראה בט"ז 76)ולקלקלם עומר
הספיחין  מן בשביעית באים והם בעצרת, הלחם ושתי בניסן
א  פד, מנחות וב'תוספות' ה"ה, שקלים מהל' בפ"ד (ראה

שומרי). האדמה 77)ד"ה לעבודת חודש להוסיף כדי
יב.). (סנהדרין

.ÊËÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ≈¿«¿ƒ
ÈtÓ Ì‰a e¯aÚÈ ‡lL - ˙ÈÚÈ·L·e ÔB·Ú¯ ˙Laƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆…¿«¿»∆ƒ¿≈

Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Lb‰Â ÌÈÎ¯c‰ C¯ˆ78Ì‡ Ï·‡ ; …∆«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«≈»∆¬»ƒ
Èe‡¯ ‰M‰ ‰˙È‰ÈtÓ B‡ ‰Ùe˜z‰ ÈtÓ ¯aÚ˙‰Ï ‰ »¿»«»»¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈

ÔÓÊ ÏÎa ÌÏBÚÏ ÔÈ¯aÚÓ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ·È·‡‰79. »»ƒ≈»ƒ»¿«¿ƒ¿»¿»¿«

וויניציה,78) קושטא ר"מ, רומי ובדפוס ה"ה. למעלה ראה
והגשרים  "והדרכים והמלים "הצורך", מפני הגירסה:

ה"א. פ"ה, להלן והשווה אינן. - בהם" אפילו 79)וכיוצא
האלה  הסימנים שלושת כי בשביעית, ואפילו בצורת בשנת
ה"ד). (למעלה השנה את מעברים שבגללם העיקר, הם
השביעית  בשנה יהוצדק בן ר"ש שעיבר ממה לכך, וראיה
אלו, דברים שלשה מפני היה שזה כרחנו ועל כו.), (סנהדרין
בהשגת  וראה שמח'). ('אור לעבר ד"ה שם ב'תוספות' וראה

הרמ"ה.

.ÊÈ˙B¯b‡ ÔÈ·˙Bk ,‰M‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯aÚnLk¿∆¿«¿ƒ≈ƒ∆«»»¿ƒƒ¿
,‰e¯aÚL Ô˙B‡ ÌÈÚÈ„BÓe ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ ÏÎÏ¿»«¿»¿ƒƒƒ»∆ƒ¿»

e·zÎ ‡ÈOp‰ ÔBLÏ ÏÚÂ .e¯aÚ ‰Ó ÈtÓe80¯ÓB‡Â , ƒ¿≈»ƒ¿¿«¿«»ƒƒ¿¿¿≈
ÏÚ eÙÒB‰Â È¯·ÁÂ È‡ ÈzÓkÒ‰L ,ÌÎÏ Ú„eÈ :Ô‰Ï»∆ƒ»«»∆∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒ«¬≈«¿«¿«

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - eˆ¯ .CÎÂ Ck BÊ ‰L81eˆ¯ , »»»»»»ƒ¿»¿∆¿ƒ»
ÔÈc ˙È·Ï ˙eL¯‰ ¯eaÚ‰ L„ÁL ;ÌBÈ ÌÈLÏL -¿ƒ∆…∆»ƒ»¿¿≈ƒ

¯ÒÁ B‡ ‡ÏÓ BÙÈÒB‰Ï82ÌÈ˜BÁ¯‰ ÌÈL‡Ï ¿ƒ»≈»≈»¬»ƒ»¿ƒ
Ì˙B‡ ÔÈÚÈ„BnL83Ì‰ Ï·‡ ,84Ì‰ ‰i‡¯‰ ÈÙÏ - ∆ƒƒ»¬»≈¿ƒ»¿ƒ»≈

.¯ÒÁ Ì‡ ‡ÏÓ Ì‡ ,ÌÈOBÚƒƒ»≈ƒ»≈

בשמו.80) יא,81)כלומר, וסנהדרין ב. יט, השנה ראש
י.82)א. הערה פ"א למעלה וראה פפא. אף83ֿ)כרב

יודע  אין שעכשיו יהיה עלֿפי העיבור חודש אם עדיין, ים
חסר. או ישראל.84)מלא בארץ
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ה'תשפ"א  טבת כ"ד שישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אלא 1) אינם השנה ועיבור החודש שקביעות בו יבאר

גלויות. של שני טוב יום לדין ונמשך בסנהדרין.

.‡‰i‡¯‰ ÏÚ L„Á L‡¯ ˙eÚÈ·wÓ e¯Ó‡M ‰Ó Ïk2 »«∆»«¿ƒ¿ƒ……∆«»¿ƒ»
ÔÓf‰ ÈtÓ ‰M‰ ¯eaÚÂ3C¯v‰ ÈtÓ B‡4ÔÈOBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ«»»ƒ¿≈«¿«ƒ¿≈«…∆≈ƒ

ÔÈc ˙Èa B‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈ¯„‰Ò ‡l‡ B˙B‡∆»«¿∆¿ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌÈÎeÓq‰5ÔÈ¯„‰q‰ Ô‰Ï e˙pL «¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»∆««¿∆¿ƒ

˙eL¯6ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :Ô¯‰‡Â ‰LÓÏ ¯Ó‡ CkL ; ¿∆»∆¡«¿∆¿«¬…«…∆«∆»∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ,ÌÈL„Á L‡¯7LÈ‡Ó LÈ‡ e„ÓÏ …√»ƒƒƒ«¿»»¿ƒ≈ƒ

‰È‰z BÊ ˙e„Ú :¯·c‰ Le¯t ‡e‰ CkL ,ea¯ ‰LnÓƒ∆«≈∆»≈«»»≈ƒ¿∆
ÌÎÏ ‰¯eÒÓ8Ï·‡ .ÌÎÓB˜Óa ÌÎÈ¯Á‡ „ÓBÚ‰ ÏÎÂ ¿»»∆¿»»≈«¬≈∆ƒ¿¿∆¬»

ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÈ¯„‰Ò ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊaƒ¿«∆≈»«¿∆¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ
e‡L ‰Ê ÔBaLÁa ‡l‡ ÌÈL ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â ÌÈL„Á√»ƒ¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆»¿∆¿∆∆»

ÌBi‰ Ba ÔÈ·MÁÓ9. ¿«¿ƒ«

פ"א.2) ה"ב.3)למעלה פ"ד, ה"ה.4)למעלה שם
אומר,5) יאשיה "רבי ב): פרשה (בא במכילתא הוא [כן

הגדול  בביתֿדין אלא השנה את מעברין שאין מנין
הוא  וכן לכם". הוא ראשון תלמודֿלומר: שבירושלים,

ד]. מצוה וב'חינוך' קנג, מ"ע המצוות' שהרי 6)ב'ספר
השנה  עיבור בשלשה, החודש "עיבור ב.) (סנהדרין שנינו

הסנהדרין. ברשות שזהו כרחנו ועל מפי 7)בשלושה".
הפסוק. פשט מתוך יוצא זה אין כי ראש 8)הקבלה,

א. כב, פ"ו.9)השנה להלן עי'

.·ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â10LiL ÔÓÊaL :‡e‰ ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿«∆≈
‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈÚ·B˜ - ÔÈ¯„‰Ò11ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊ·e , «¿∆¿ƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«∆≈»

ÔÈ¯„‰Òe‡L ‰f‰ ÔBaLÁ‰ Èt ÏÚ ÔÈÚ·B˜ - «¿∆¿ƒ¿ƒ«ƒ«∆¿«∆∆»
ÌÈÓÚt ‡l‡ ,‰i‡¯Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â ,ÌBi‰ Ba ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ
ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁa Ba ÔÈÚ·BwL ÌBÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆¿∆
‰ÊÂ .ÌBÈa ÂÈ¯Á‡ B‡ ÌBÈa BÏ Ì„˜ B‡ ,‰i‡¯‰»¿ƒ»…∆¿«¬»¿¿∆
˙Bˆ¯‡·e ,‡e‰ ‡Ït - ÌBÈa ‰i‡¯‰ ¯Á‡Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿««»¿ƒ»¿∆∆»¬»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ Ô‰L12. ∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈

אפשר 10) ואי בו, נקשר ואינו במקרא רמז לו "שאין
לפירוש  רבינו (הקדמת הסברא" מדרכי בדרך להוציאו

קודם 11)המשנה). הוא הקביעה, יום המקרים ברוב כי
הראיה. יום הוא הקביעה יום או הראיה, ששם 12)ליום

פי"ח  להלן עי' ארץֿישראל, בני לראיית הראיה קודמת
הי"ג.

.‚Ï‡¯OÈ Ïk eÏÈÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe13ÔBaLÁa ·MÁÏ ≈≈»«ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈¿«≈¿∆¿
,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ‰·¯ÁL ˙Úa ,‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÛBqÓ ?‰Ê∆ƒ«¿≈«¿»»»≈∆»¿»∆∆ƒ¿»≈
ÈÓÎÁ ÈÓÈa Ï·‡ .Úe·˜ ÔÈc ˙Èa ÌL ¯‡L ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»≈ƒ»«¬»ƒ≈«¿≈
‡·¯Â ÈÈa‡ ÈÓÈ „Ú ‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa ÔÎÂ ,‰LÓ14 ƒ¿»¿≈ƒ≈«¿≈«¿»»«¿≈««≈¿»»

.ÔÈÎÓBÒ eÈ‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙ÚÈ·˜ ÏÚ -«¿ƒ«∆∆ƒ¿»≈»¿ƒ

חדשים 13) קובעים שאין אףֿעלֿפי בחוץֿלארץ, אפילו
הי"ג). להלן (ועיין עדיין 14)בחו"ל היה רבא בימי

כא.). השנה ראש (עי' החודש את שקידש ביתֿדין

.„,‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈÚ·B˜ eÈ‰Â ˙Ói˜ ÔÈ¯„‰Ò ‰˙È‰Lk¿∆»¿»«¿∆¿ƒ«∆∆¿»¿ƒ«»¿ƒ»
Ô‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa eÈ‰»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿»«¿∆«ƒƒ¬≈∆
;„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÔÈOBÚ È¯Lz ÈÁeÏL¿≈ƒ¿≈ƒ»ƒƒ∆»ƒ¿«
È¯Lz ÈÁeÏL ÔÈ‡L ,˙B˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ ¯‡Le¿»«¿»¿∆≈¿≈ƒ¿≈

˜ÙqÓ ÌÈÓÈ ÈL ÌÈOBÚ eÈ‰ ,Ì‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ15ÈÙÏ , «ƒƒ¬≈∆»ƒ¿≈»ƒƒ»≈¿ƒ
˙‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa Ba eÚ·wL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL∆…»¿ƒ∆»¿¿≈∆∆ƒ¿»≈∆

.L„Á‰«…∆

שלא 15) כיון - ניסן שלוחי אליהם שהגיעו אףֿעלֿפי
ויום  השנה ראש מפני פחות, (שהולכים תשרי שלוחי הגיעו
פ"ג  (למעלה בפסח אפילו ימים שני עושים הכיפורים),

והי"ג). הי"ב

.‰ÏL ÔÈc ˙È·e ,ÔÈ¯„‰Ò ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»«¿∆¿ƒ≈ƒ∆
,ÔÈc‰ ÔÓ ‰È‰ - ‰Ê ÔBaLÁ ÏÚ ÔÈÚ·B˜ Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¿ƒ«∆¿∆»»ƒ«ƒ
,„·Ïa „Á‡ ·BË ÌBÈ ÔÈOBÚ ˙BÓB˜n‰ ÏÎa eÈ‰iL∆ƒ¿¿»«¿ƒ∆»ƒ¿«
Èa BÓk ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁaL ˙B˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ elÙ‡¬ƒ«¿»¿∆¿»»»∆¿¿≈
ÔÈÎÓBÒ „Á‡ ÔBaLÁ ÏÚ Ïk‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈∆«…«∆¿∆»¿ƒ
‚‰Óa e¯‰fiL ,‡e‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz Ï·‡ ;ÔÈÚ·B˜Â¿¿ƒ¬»«»«¬»ƒ∆ƒ»¬¿ƒ¿«

Ì‰È„ÈaL Ì‰È˙B·‡16. ¬≈∆∆ƒ≈∆

(ביצה 16) בידיכם" אבותיכם במנהג "הזהרו מתם: שלחו
כך  ומתוך ישראל, על גזירות המלכות תגזור שמא ד:)
הי"ד, יוםֿטוב מהל' בפ"ו [וראה (שם). החשבון את ישכחו
שם]. ובלחםֿמשנה יא, אות הי"ד תורה תלמוד מהל' ובפ"ו

.ÂÔÈÚÈbÓ È¯Lz ÈÁeÏL eÈ‰ ‡lL ÌB˜Ó Ïk :CÎÈÙÏ¿ƒ»»»∆…»¿≈ƒ¿≈«ƒƒ
,ÌÈÓÈ ÈL eOÚÈ - ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰Lk ,ÂÈÏ‡≈»¿∆»«¿ƒ¿ƒ«¬¿≈»ƒ
ı¯‡ ÈaL ÔÓÊa ÔÈOBÚ eÈ‰L BÓk ,‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â«¬ƒ«¿««∆¿∆»ƒƒ¿«∆¿≈∆∆
ÔÓfa Ï‡¯OÈ ı¯‡ È·e ;‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈÚ·B˜ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿»≈«¿«

Ú ‰f‰ÈL eOÚ ‡Ï ÌÏBÚnL ,Ô‚‰Ók „Á‡ ÌBÈ ÔÈOB «∆ƒ∆»¿ƒ¿»»∆≈»…»¿≈
ÔÓfa ˙BiÏba ÔÈOBÚ e‡L ÈL ·BË ÌBÈ ,‡ˆÓ .ÌÈÓÈ»ƒƒ¿»≈ƒ∆»ƒ«»À«¿«

.‰Ê ¯·c ewzL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ‰f‰«∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»»∆

.ÊÏÚ ÔÈÚ·B˜ eÈ‰L ÔÓÊa ,‰M‰ L‡¯ ÏL ·BË ÌBÈ∆…«»»ƒ¿«∆»¿ƒ«
ÈL B˙B‡ ÔÈOBÚ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ·¯ eÈ‰ ,‰i‡¯‰»¿ƒ»»…¿≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
Ba eÚ·wL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,˜ÙqÓ ÌÈÓÈ»ƒƒ»≈¿ƒ∆…»¿ƒ∆»¿
ÌBÈa ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«…∆∆≈«¿ƒ¿ƒ¿

.·BË

.Á‡e‰L ,dÓˆÚ ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»¬ƒƒ»«ƒ«¿»∆
ÏL ·BË ÌBÈ ÔÈOBÚ eÈ‰ ˙Ba¯ ÌÈÓÚt ,ÔÈc ˙Èa ÌB˜Ó¿≈ƒ¿»ƒ«»ƒ∆
ÌBÈ Ïk ÌÈ„Ú‰ e‡a ‡Ï Ì‡L ;ÌÈÓÈ ÈL ‰M‰ L‡…̄«»»¿≈»ƒ∆ƒ…»»≈ƒ»
ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆnL ÌBi‰ B˙B‡a eÈ‰ ÔÈ‚‰B - ÌÈLÏL17 ¿ƒ¬ƒ»¿«∆¿«ƒ»≈ƒ

L„˜ ¯ÁÓÏe L„˜18ÈL B˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰Â ÏÈ‡B‰Â . …∆¿»»…∆¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈOBÚ eÈ‰iL eÈ˜˙‰ ,‰i‡¯‰ ÔÓÊa elÙ‡Â ÌÈÓÈ»ƒ«¬ƒƒ¿«»¿ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔÓfa ÌÈÓÈ ÈL „ÈÓz B˙B‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa elÙ‡¬ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿≈»ƒ«¿«
ÌBÈ elÙ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÚ·BwL ‰f‰«∆∆¿ƒ««∆¿ƒ≈»«¿»∆¬ƒ
È¯·cÓ - ‰f‰ ÔÓfa ‰M‰ L‡¯ ÏL ÈL ·BË≈ƒ∆…«»»«¿««∆ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ19. ¿ƒ
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בזמנו,17) הירח שיראה אפשר חשבונם לפי אם כגון,
ה"ו). פ"א, (למעלה השלושים ביום שאףֿעל18ֿ)כלומר

החודש  עדות מקבלים שיהו זכאי בן יוחנן רבן שהתקין פי
היום  אותו נוהגים באו, לא אם - ל:) השנה (ראש היום כל
שם  ועי' ר"ח, גירסת לפי ב ה, (ביצה קודש ולמחר קודש

בידינו".19)ב'תוספות'). אבותינו "מנהג של טעם מאותו

.Ë.ÌB˜n‰ ˙·È¯˜a ‰ÈeÏz „Á‡ ·BË ÌBÈ ˙iOÚ ÔÈ‡≈¬ƒ«∆»¿»ƒ¿ƒ««»
CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈa ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒƒ¿∆»≈≈¿»«ƒ«¬«
Ô‰Ï eÚÈbiL ¯LÙ‡ È‡cÂaL ,˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ¬ƒ»»ƒ»∆¿««∆¿»∆«ƒ»∆
ÌBÈ ÔÈOBÚ ‰Ê ÌB˜Ó ÈL‡L ,ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÔÈÁeÏL¿ƒ≈¿ƒ∆«¿≈»∆ƒ
ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏM‰ eÈ‰L eÏ ¯Ó‡È ÈnL ;„Á‡ ·BË∆»∆ƒ…«»∆»«¿ƒ¿ƒ
,‰Ê ÌB˜ÓÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏL eÈ‰ ‡Ï ‡nL ,‰Ê ÌB˜ÓÏ¿»∆∆»…»¿ƒ¿ƒ¿»∆

Ï‡¯OÈ ÌL eÈ‰ ‡lL ÈtÓ20ÏÚ Úa˜Ï e¯ÊÁL ¯Á‡Â , ƒ¿≈∆…»»ƒ¿»≈¿««∆»¿ƒ¿…««
È ÌL e·LÈ ÔBaLÁ‰ÈL ˙BOÚÏ ÔÈ·iÁ Ô‰L ÌÈÏ‡¯O «∆¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ∆≈«»ƒ«¬¿≈

ÌÈÓÈ21‰È‰L C¯„k ,C¯ca Ìe¯Á ‰È‰L ÈtÓ B‡ ; »ƒƒ¿≈∆»»≈«∆∆¿∆∆∆»»
‰Ln‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa ÏÈÏ‚Â ‰„e‰È ÔÈa22ÈtÓ B‡ ; ≈¿»¿»ƒƒ≈«¿≈«ƒ¿»ƒ¿≈

Ô‰ÈÈa ¯·ÚÏ ÔÈÁeÏM‰ ˙‡ ÔÈÚBÓ ÌÈ˙ek‰ eÈ‰L23. ∆»«ƒ¿ƒ∆«¿ƒ«¬…≈≈∆

שהגיעו 20) כבמקום אחד יוםֿטוב בו נהגו לא ומעולם
השלוחין. הי"ב.21)אליו להלן עיין העולם, רוב כמנהג

שם.22) ובגמרא במשנה לח. בבאֿבתרא עי'23)עי'
שם. וברש"י ובמשנה א. כב, השנה ראש

.ÈÏk eÈ‰ ,ÌB˜n‰ ˙·È¯˜a ÈeÏz ¯·c‰ ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»«»»»ƒ¿ƒ««»»»
„Á‡ ÌBÈ ÔÈOBÚ ÌÈ¯ˆÓ Èa24eÚÈbiL ¯LÙ‡ È¯‰L ; ¿≈ƒ¿«ƒƒ∆»∆¬≈∆¿»∆«ƒ

È¯Lz ÈÁeÏL Ô‰Ï25ÏÚ ÌÈ¯ˆÓe ÌÈÏLe¯È ÔÈa ÔÈ‡L , »∆¿≈ƒ¿≈∆≈≈¿»«ƒƒ¿«ƒ«
ÔÎÂ .˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰BÓL CÏ‰Ó ‡l‡ ÔBÏ˜L‡ C¯c∆∆«¿¿∆»«¬«¿»»ƒ»¿≈
˙BÈ‰a ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .‡È¯eÒ ·…̄¿»»»«¿»∆≈«»»»ƒ¿

.·B¯˜ ÌB˜n‰«»»

שנהגו 24) במצרים מקומות שיש יא, הלכה סוף להלן ראה
אחד. יום לעשות פ"ד 25)מעולם פאה 'תוספתא' עי'

פ"ג. ריש וכתובות (23 עמ' צוק"מ (הוצאת

.‡ÈÏk :‡e‰ Ck BÊ C¯c ÏÚ ‰Ê ¯·c ¯wÚ ,‡ˆÓƒ¿»ƒ«»»∆«∆∆»»
‰¯OÚ ÏÚ ¯˙È CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈa LiL ÌB˜Ó»∆≈≈≈¿»«ƒ«¬»»≈«¬»»
Ì‚‰Ók ,ÌÏBÚÏ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ - ÌÈ¯eÓb ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»

È¯L˙Â È¯Lz Ïk ÈÁeÏL ÔÈ‡L ;Ì„wÓ26‡l‡ ÔÈÚÈbÓ ƒ…∆∆≈¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿≈«ƒƒ∆»
B‡ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈaL ÌB˜ÓÏ¿»∆≈≈¿»«ƒ«¬«¬»»»ƒ
‰¯OÚ CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·Ï BÈaL ÌB˜Ó ÏÎÂ .˙BÁt»¿»»∆≈¿≈¿»«ƒ«¬«¬»»
ÔÈÁeÏL eÈ‰iL ¯LÙ‡L ,˙BÁt B‡ ‰ÂLa ÌÈÓÈ»ƒ¿»∆»∆∆¿»∆ƒ¿¿ƒ
ı¯‡Ó ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡ :ÌÈ‡B¯ - ÂÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ«ƒƒ≈»ƒƒ«»≈∆∆
,ÈL LeaÎa ‰i‡¯‰ ˙ÚLa Ï‡¯OÈ da eÈ‰L ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»ƒ¿»≈ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ≈ƒ

ÌÚ¯ÙLe ‡Le‡ ÔB‚k‡ˆBiÎÂ ‡È¯·Ëe ·Â ‰·ÈÂ ÊeÏÂ ¿»¿«¿»¿¿«¿∆¿…¿∆¿»¿«≈
„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ÔÈOBÚ - Ô‰a27ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡Â ; »∆ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ«»

‡È¯eqÓ28ÔBÏ˜L‡Â ˜On„Â ¯Bˆ ÔB‚k ,29,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿»¿¿«∆∆¿«¿¿¿«≈»∆
‡ˆBiÎÂ ·‡BÓe ÔBnÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ÔB‚k ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ B‡ƒ»»»∆¿ƒ¿«ƒ¿«»¿«≈
„Á‡ ÌBÈ Ì‡ :Ô‰È„ÈaL Ô‰È˙B·‡ ‚‰Ók ÔÈOBÚ - Ô‰a»∆ƒ¿ƒ¿«¬≈∆∆ƒ≈∆ƒ∆»

.ÌÈÓÈ ÈL - ÌÈÓÈ ÈL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈ -∆»¿ƒ¿≈»ƒ¿≈»ƒ

ימים:26) ארבעה ללכת יכולים אינם תשרי שלוחי אשר יש

עשרה  אלא אינו ומהלכם הכיפורים, ויום ור"ה שבתות שתי
בלבד. אם ÈÂ˘ימים כגון יום, עשר אחד ללכת יכולים אשר

שלוחי אבל בשבת. חל מגיעים,ÏÎר"ה אינם ותשרי תשרי
ימים. עשרה מהלך על עולה שאינו למרחק אלא

השלוחים.27) אליהם הגיעו כבשה 28)שוודאי שדוד
ישראל  כארץ דינה ואין יחיד, כיבוש ונקראת לא"י וצירפה

הי"ג). תרומות מהל' פ"א (ראה דבר שלא 29)לכל
ב. גיטין (ראה ישראל ארץ בתחום ואינה בבל, עולי כבשוה
פ"ה  שביעית ו'ירושלמי' ואשקלון, ד"ה שם ו'תוספות'
בפ"א  ולהלן כסוריא, שדינה משמע שכאן [וצ"ע ה"א).

לארץ]. כחוץ שדינה רבינו כתב ה"ט תרומות מהל'

.·ÈB‡ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈaL ÌB˜Ó»∆≈≈¿»«ƒ¬»»»ƒ
ÔÈ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ B‡ ‡È¯eÒ ‡e‰Â ,‰¯OÚÓ ˙BÁt»≈¬»»¿¿»»»»∆¿≈
ı¯‡ ¯a„Óa ‰LcÁ˙pL ¯ÈÚ ‡È‰L B‡ ;‚‰Ó Ì‰Ï»∆ƒ¿»∆ƒƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿«∆∆
ÔÈOBÚ - ‰zÚ Ï‡¯OÈ Ba eÎML ÌB˜Ó B‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈»∆»¿ƒ¿»≈«»ƒ
- ÈL ·BË ÌBÈ ÏÎÂ .ÌÏBÚ‰ ·¯ ‚‰Ók ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒ¿ƒ¿«…»»¿»≈ƒ

BÒ È¯·cÓL‡¯ ÏL ÈL ·BË ÌBÈ elÙ‡Â ,ÌÈ¯Ù ƒƒ¿≈¿ƒ«¬ƒ≈ƒ∆…
‰f‰ ÔÓfa B˙B‡ ÔÈOBÚ Ïk‰L ,‰M‰30. «»»∆«…ƒ«¿««∆

ה"ח.30) למעלה ראה

.‚È„Á‡Â „Á‡ Ïk ‰f‰ ÔÓfa ÔÈ·MÁÓ e‡L ‰Ê∆∆»¿«¿ƒ«¿««∆»∆»¿∆»
·BË ÌBÈÂ ÈBÏt ÌBÈ L„Á L‡¯L ÔÈ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÚa¿ƒ¿¿ƒ∆……∆¿ƒ¿
‡ÏÂ ÔÈÚ·B˜ e‡ elL ÔBaLÁa ‡Ï - ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ…¿∆¿∆»»¿ƒ¿…
ÔÈÚ·B˜Â ÌÈL ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ,ÔÈÎÓBÒ e‡ ÂÈÏÚ»»»¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»ƒ¿¿ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈL„Á31ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ e‡ ÔÈ‡Â , √»ƒ¿»»»∆¿≈»¿ƒ∆»«
e‡L ‰ÊÂ .Ì˙ÚÈ·˜e Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ÔBaLÁ∆¿¿≈∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»¿∆∆»
e‡L ÔÂÈk ,‡e‰ „·Ïa ¯·c‰ ˙Bl‚Ï - ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ¿««»»ƒ¿«≈»∆»
ÔÈ·MÁÓ e‡ ,ÔÈÎÓBÒ Ô‰ ‰Ê ÔBaLÁ ÏÚL ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆«∆¿∆≈¿ƒ»¿«¿ƒ
,‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa Ba eÚ·wL ÌBÈ Ú„ÈÏ≈«∆»¿¿≈∆∆ƒ¿»≈≈∆
L‡¯ ‰È‰iL ‡e‰ B˙B‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ˙ÚÈ·˜e¿ƒ«¿≈∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿∆…
.ÔÈ·MÁÓ e‡L ÔBaLÁ ÈtÓ ‡Ï ,·BË ÌBÈ B‡ L„Á…∆…ƒ¿≈∆¿∆»¿«¿ƒ

מציון 31) "כי ג): ב, (ישעיה שנאמר משום א. סג, ברכות
מירושלים". ה' ודבר תורה תצא

ה'תשפ"א  טבת כ"ה ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בדקדוק.1) והירח החמה קיבוץ

.‡ÔÈÚ„BÈÂ ÔÈ·MÁÓ eÈ‰ ,‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈOBÚL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ«»¿ƒ»»¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰a¯‰ ˜ec˜„a ‰nÁ‰ ÌÚ Á¯i‰ Ba ıa˜˙iL ‰ÚL2, »»∆ƒ¿«≈«»≈«ƒ««»¿ƒ¿«¿≈

‰‡¯È Ì‡ Ú„ÈÏ È„k ,ÔÈOBÚ ÔÈÈ‚Ëˆ‡‰L C¯„k¿∆∆∆»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈≈«ƒ≈»∆
‡e‰ - ÔBaLÁ‰ B˙B‡ ˙lÁ˙e .‰‡¯È ‡Ï B‡ Á¯i‰«»≈«…≈»∆¿ƒ««∆¿
˙ÚL ÔÈÚ„BÈÂ ,·e¯˜a B˙B‡ ÔÈ·MÁnL ÔBaLÁ‰«∆¿∆¿«¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿«

ÈÚˆÓ‡‰ ÌÎÏ‰Óa ‡l‡ ,˜ec˜„ ‡Ïa Ôˆea˜3‡e‰ - ƒ»¿…ƒ¿∆»¿«¬»»»∆¿»ƒ
ÔÓÊa ÔÈ·MÁnL - ÔBaLÁ‰ È¯wÚÂ ;„ÏBÓ ‡¯˜p‰«ƒ¿»»¿ƒ»≈«∆¿∆¿«¿ƒƒ¿«
‡e‰Â ,‰i‡¯‰ ÏÚ Ba eÚa˜iL ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡L∆≈»≈ƒ∆ƒ¿¿«»¿ƒ»¿
.¯eaÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÌBi‰ ÔÈ·MÁÓ e‡L ÔBaLÁ∆¿∆»¿«¿ƒ««ƒ¿»ƒ
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האמיתי.2) הקיבוץ האמצעי.3)וזהו הקיבוץ וזהו
הגיעה  וממנו האמצעי, הקיבוץ את קודם חישבה הסנהדרין

האמיתי. לקיבוץ

.·:ÔÓÊ ÏÎa ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ - ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰«¿««¿»«¿«¿∆¿ƒ»¿»¿«
‰ÏÈla ‰¯OÚ ÌÈzLe ,ÌBia ‰¯OÚ ÌÈzL4‰ÚM‰Â . ¿≈∆¿≈«¿≈∆¿≈««¿»¿«»»

‰ÚM‰ e˜ÏÁ ‰nÏÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ÛÏ‡Ï ˙˜lÁÓ¿À∆∆¿∆∆¿ƒ¬»ƒ¿»»»¿«»»
‰Ê ÔÈÓÏ5ÚÈ·¯e ÈˆÁ Ba LÈ ‰Ê ÔÈnL ÈÙÏ ? ¿ƒ¿»∆¿ƒ∆ƒ¿»∆≈≈ƒ¿ƒ«

.¯eOÚÂ LÓÁÂ ,ÚeM˙e ˙e˙Le LÈÏLe ,˙ÈÈÓLe¿ƒƒ¿ƒ¿¿«¿…∆¿ƒ
˙BÓM‰ el‡ ÏÎÏ LÈ ÌÈ˜ÏÁ ‰a¯‰Â6. ¿«¿≈¬»ƒ≈¿»≈«≈

לשתים4ֿ) היום את תמיד חושבים המולד חשבון לעניין
ואין  שעות, לשתיםֿעשרה הלילה וגם שעות עשרה
יותר  לפעמים היום שבהן השנה, בתקופות מתחשבים
שעות. משתיםֿעשרה פחות ולפעמים שעות משתיםֿעשרה

היא ביחד,שעה והלילה היום מן וארבעה העשרים החלק
הזמן  של וארבעה העשרים חלק - הקדמונים בלשון און

היומי. הגלגל של אחד לסיבוב השתמשו 5)הדרוש ולא
ששים  = אחת שעה היינו באסטרונומיה, המקובלת בחלוקה

69)דקות. למכפלות מתחלק 1080 x9המספר ;3x מה ,6
.360 המספר כן שאין

.‚„Ú ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰nÁ‰Â Á¯i‰ ıa˜˙iMÓƒ∆ƒ¿«≈«»≈«¿««»¿ƒ∆¿∆«
‰ÚLz - ÈÚˆÓ‡‰ ÌÎÏ‰Óa ‰iL ÌÚt eˆa˜˙iL∆ƒ¿«¿««¿ƒ»¿«¬»»»∆¿»ƒƒ¿»
ÌÈLÏL ÌBiÓ ˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzLe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¿≈»ƒ¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰LÏLe ˙B‡Ó Ú·Le ,BÏÈÏ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«≈¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ
„ÏBÓ Ïk ÔÈaL ÔÓf‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .‰¯OÚ LÏL ˙ÚMÓƒ¿«¿∆¿≈¿∆«¿«∆≈»»

„ÏBÓe7.‰·Ï ÏL dL„Á ‡e‰ ‰ÊÂ , »¿∆»¿»∆¿»»

למשנהו.7) אחד קיבוץ בין

.„L„Á ¯OÚ ÌÈL ‰È‰z Ì‡ - ‰·Ï ÏL ‰L»»∆¿»»ƒƒ¿∆¿≈»»…∆
,ÌBÈ ˙B‡Ó LÏL :dÏÏk ‰È‰È ,el‡ ÌÈL„ÁÓ≈√»ƒ≈ƒ¿∆¿»»¿≈
‰BÓLe ,˙BÚL ‰BÓLe ,ÌBÈ ÌÈMÓÁÂ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»«¬ƒƒ¿∆»¿∆
,˙¯aÚÓ ‰È‰z Ì‡Â ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚ·LÂ ‰MLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿À∆∆
LÏL :dÏÏk ‰È‰È ,L„Á ¯OÚ ‰LÏL ‰M‰ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆«»»¿»»»…∆ƒ¿∆¿»»¿
,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌBÈ ‰LÏLe ÌÈBÓLe ˙B‡Ó≈¿ƒ¿»¿««¿∆¿ƒ»

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ8‰nÁ‰ ˙Le . «¬≈≈¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿«««»
.˙BÚL LLÂ ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó LÏL ‡È‰ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿≈»
‰¯OÚ :‰·l‰ ˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ˙ÙÒBz ,‡ˆÓƒ¿»∆∆¿«««»«¿««¿»»¬»»
‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»«ƒ¿«¿»»

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

י"ב 8) יום, כ"ט עשר השלושה החודש נחשב זה בחשבון
הנ"ל. לחשבון בהתאם חלקים ותשצ"ג שעות

.‰Ô‰L ,‰Ú·L ‰Ú·L ‰·l‰ L„Á ÈÓÈ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ¿≈…∆«¿»»ƒ¿»ƒ¿»∆≈
˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzLe ,„Á‡ ÌBÈ :¯‡MÈ ,Úe·M‰ ÈÓÈ¿≈«»«ƒ»≈∆»¿≈∆¿≈»
:Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰LÏLe ˙B‡Ó Ú·Le¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒƒ»»∆

·l‰ L„Á ˙È¯‡L ‡È‰ BÊÂ .‚"ˆ˘˙ ·"È‡‰9ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ…∆«¿»»¿≈
‰L Ì‡ :‰Ú·L ‰Ú·L ‰·l‰ ˙L ÈÓÈ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ¿≈¿««¿»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»
‰BÓLe ,ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ :‰pnÓ ¯‡MÈ - ‡È‰ ‰ËeLt¿»ƒƒ»≈ƒ∆»«¿»»»ƒ¿∆

ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚ·LÂ ‰MLÂ ˙B‡Ó ‰BÓLe ,˙BÚL»¿∆≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¬»ƒƒ»
‰ËeLt ‰L ˙È¯‡L ‡È‰ BÊÂ .Â"Ú˙˙ Á"„ :dÏ10. »¿ƒ¿≈ƒ»»¿»

‰MÓÁ :d˙È¯‡L ‰È‰z - ‡È‰ ˙¯aÚÓ ‰L Ì‡Â¿ƒ»»¿À∆∆ƒƒ¿∆¿≈ƒ»¬ƒ»
‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»«¬≈≈¿ƒ¿»

.Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe¿ƒ¬»ƒƒ»»∆

הבא.9) החודש של המולד יתאחר זה ובשיעור
הבאה.10) הפשוטה השנה של המולד יתאחר זה ובשיעור

.Â,ÌÈL„Á‰ ÔÓ L„Á „ÏBÓ Úe„È EnÚ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆ƒ¿»««…∆ƒ∆√»ƒ
,ÂÈ¯Á‡L „ÏBÓ ‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙ ·"È‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ»»≈≈»∆«¬»
‰nÎ·e ‰ÚL BÊ È‡·e Úe·M‰ ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„˙Â¿≈«¿≈∆ƒ≈«»«¿≈»»¿«»

.‰È‰È ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ¿∆

.Ê,˙aLa „Á‡a ÔÒÈ „ÏBÓ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»«ƒ»¿∆»¿«»
ÔÓÈÒ - ÌÈ˜ÏÁ ‰Ú·LÂ ‰‡Óe ,ÌBia ˙BÚL LÓÁa¿»≈»«≈»¿ƒ¿»¬»ƒƒ»

ÂÈÏÚ ÛÈÒBzLk - Ê"˜‰‡ :Ì‰Ï11L„Á ˙È¯‡L »∆¿∆ƒ»»¿≈ƒ…∆
ÏÈÏa ¯i‡ „ÏBÓ ‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙ ·"È‡ ‡e‰Â ,‰·l‰«¿»»¿≈≈«ƒ»¿≈
.ÌÈ˜ÏÁ ˙B‡Ó ÚL˙e ,‰ÏÈla ˙BÚL LÓÁ ,ÈLÈÏL¿ƒƒ»≈»««¿»¿«≈¬»ƒ
,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú BÊ C¯c ÏÚÂ .˜"˙˙ ‰"‚ :Ì‰Ï ÔÓÈÒƒ»»∆¿«∆∆«»»

.L„Á ¯Á‡ L„Á…∆««…∆

החודש 11) מולד לך יצא זו, שארית ממנו וכששתחסיר
שלפניו.

.ÁÛÈÒB˙Â ,BÊ ‰L „ÏBÓ Úe„È EnÚ ‰È‰iLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿∆ƒ¿»««»»¿ƒ
˙È¯‡L ,‡È‰ ‰ËeLt Ì‡ - „ÏBn‰ ÈÓÈ ÏÚ d˙È¯‡L¿≈ƒ»«¿≈«»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

Ì‡Â ;‰ËeLt‰‡ˆÈ - ˙¯aÚÓ‰ ˙È¯‡L ,‡È‰ ˙¯aÚÓ «¿»¿ƒ¿À∆∆ƒ¿≈ƒ«¿À∆∆≈≈
„Ú ,‰L ¯Á‡ ‰L ÔÎÂ .‰È¯Á‡lL ‰L „ÏBÓ EÏ¿«»»∆¿«¬∆»¿≈»»««»»«
‡e‰ ,ÏÈÁ˙z epnnL ÔBL‡¯‰ „ÏBn‰Â .ÌÏBÚ‰ ÛBÒ»»¿«»»ƒ∆ƒ∆«¿ƒ
‰È‰ ‡e‰Â ,‰¯ÈˆÈ ÏL ‰BL‡¯‰ ‰Ma ‰È‰L „ÏBÓ»∆»»«»»»ƒ»∆¿ƒ»¿»»
‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ,‰ÏÈla ˙BÚL LÓÁ ,ÈL ÏÈÏa¿≈≈ƒ»≈»««¿»»«ƒ¿«¿»»
˙lÁz ‡e‰ epnÓe .„"¯‰a :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»»∆ƒ∆¿ƒ«

.ÔBaLÁ‰«∆¿

.Ë,„ÏBn‰ Ô‰Ó Ú„zL el‡‰ ˙BBaLÁ‰ ÏÎa¿»«∆¿»≈∆≈«≈∆«»
ÔÓ ıa˜˙iLk ,˙È¯‡L ÌÚ ˙È¯‡L ÛÈÒBzLk¿∆ƒ¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿«≈ƒ
ÛÈÒB˙Â ˙Á‡ ‰ÚL CÈÏLz - ÌÈBÓLe ÛÏ‡ ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ∆∆¿ƒ«¿ƒ»»««¿ƒ
Úa¯‡ ˙BÚM‰ ÔÓ ıa˜˙iLÎe ,˙BÚM‰ ÔÈÓÏ B˙B‡¿ƒ¿««»¿∆ƒ¿«≈ƒ«»«¿«
,ÌÈÓi‰ ÔÈÓÏ epnÓ ÛÈÒB˙Â ÌBÈ CÈÏLz - ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ∆¿ƒ¿««»ƒ
CÈÏLz - ‰Ú·L ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈÓi‰ ÔÓ ıa˜˙iLÎe¿∆ƒ¿«≈ƒ«»ƒ≈«ƒ¿»«¿ƒ
ÔÈ·MÁÓ e‡ ÔÈ‡L ;¯‡M‰ ÁÈp˙Â ÔÈn‰ ÔÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿«ƒ««¿»∆≈»¿«¿ƒ
ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„ÈÏ ‡l‡ ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓ Ú„ÈÏ≈«ƒ¿««»ƒ∆»≈«¿≈∆ƒ≈
.„ÏBn‰ ‰È‰È ˜ÏÁ ‰Ê È‡Â ‰ÚL ‰Ê È‡·e Úe·M‰«»«¿≈∆»»¿≈∆≈∆ƒ¿∆«»

.ÈÌÈL Ú·L Ô‰Ó eÈ‰iL ,‰L ‰¯OÚ ÚLz Ïk»¿«∆¿≈»»∆ƒ¿≈∆∆«»ƒ
.¯BÊÁÓ ‡¯˜ ,˙BËeLt ‰¯OÚ ÌÈzLe ˙B¯aÚÓ¿À»¿≈∆¿≈¿ƒ¿»«¬
ıa˜Ó ‰z‡L ÔÓÊaL ?‰Ê ÔÈÓ ÏÚ eÎÓÒ ‰nÏÂ¿»»»«¿«ƒ¿»∆∆ƒ¿«∆«»¿«≈
,˙B¯aÚÓ Ú·LÂ ˙BËeLt ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ÈÓÈ ÔÈÓƒ¿«¿≈¿≈∆¿≈»»¿¿∆«¿À»
ÌÈBÓLe ÛÏ‡ Ïk CÈÏL˙Â ,Ô‰È˜ÏÁÂ Ô‰È˙BÚLe¿≈∆¿∆¿≈∆¿«¿ƒ»∆∆¿ƒ
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קפי zah 'kÎh"i ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

,ÌBÈ - ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ ÏÎÂ ,‰ÚL - ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ»»¿»«¿«¿∆¿ƒ»
‰L ‰¯OÚ ÚLz Ïk‰ ‡ˆÓz - ÌÈÓi‰ ÔÈÓÏ ÛÈÒB˙Â¿ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ¿»«…¿«∆¿≈»»
‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÏL Ô‰Ó ‰L ÏkL ,‰nÁ‰ ÈMÓƒ¿≈««»∆»»»≈∆¿≈«¬ƒ»
ÈÓÈ ÔÈnÓ ¯‡MÈ ‡ÏÂ ,‰ÂLa ˙BÚL LLÂ ÌBÈ ÌÈMLÂ¿ƒƒ¿≈»¿»∆¿…ƒ»≈ƒƒ¿«¿≈
˙Á‡ ‰ÚMÓ ıeÁ ‰L ‰¯OÚ ÚLz ÏÎa ‰nÁ‰««»¿»¿«∆¿≈»»ƒ»»««
:Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«≈¿ƒ«¬ƒ»¬»ƒƒ»»∆

.‰"Ù˙‡

.‡ÈÈL„Á Ìlk ÌÈL„Á‰ ,‰Êk ‡e‰L ¯BÊÁÓa ‡ˆÓƒ¿»¿«¬∆»∆∆√»ƒÀ»»¿≈
ÌÈL Ú·M‰Â .‰nÁ‰ ÈL ÌÈM‰Â ,‰·l‰«¿»»¿«»ƒ¿≈««»¿«∆«»ƒ
,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ¯BÊÁÓe ¯BÊÁÓ ÏÎaL ˙B¯aÚÓ‰«¿À»∆¿»«¬«¬¿ƒ∆¿∆
,˙ÈÈÓLe ,˙ÈMLÂ ,¯BÊÁn‰ ÔÓ ˙ÈLÈÏL ‰L :Ì‰≈»»¿ƒƒƒ««¬¿ƒƒ¿ƒƒ
Ú·L ˙Le ,‰¯OÚ Úa¯‡ ˙Le ,‰¯OÚ ˙Á‡ ˙Le¿«««∆¿≈¿««¿«∆¿≈¿«¿«
‡"È Á"Â‚ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .‰¯OÚ ÚLz ˙Le ,‰¯OÚ∆¿≈¿«¿«∆¿≈ƒ»»∆

„"È.Ë"È Ê"È

.·È‰L ‰¯OÚ ÌÈzLÓ ‰L Ïk ˙È¯‡L ıa˜zLk¿∆¿«≈¿≈ƒ»»»ƒ¿≈∆¿≈»»
‰L Ïk ˙È¯‡Le ,Â"Ú˙˙ Á"„ ‡È‰L ,˙BËeLt‰«¿∆ƒ¿≈ƒ»»»
,Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ ‡È‰L ,˙B¯aÚÓ‰ ÌÈL Ú·MÓƒ∆«»ƒ«¿À»∆ƒ
,ÌÈÓÈ ÈL :¯‡MÈ - ‰Ú·L ‰Ú·L Ïk‰ CÈÏL˙Â¿«¿ƒ«…ƒ¿»ƒ¿»ƒ»≈¿≈»ƒ
ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL ‰¯OÚ LLÂ¿≈∆¿≈»«¬≈≈«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ
˙È¯‡L ‡e‰ ‰ÊÂ .‰"ˆ˜˙ Â"È· :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»»∆¿∆¿≈ƒ

.¯BÊÁn‰««¬

.‚ÈÛÈÒB˙Â ,¯BÊÁÓ ˙lÁz „ÏBÓ Úe„È EÏ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆¿»««¿ƒ««¬¿ƒ
¯BÊÁn‰ ˙lÁz EÏ ‡ˆÈ - ‰"ˆ˜˙ Â"È· ÂÈÏÚ»»≈≈¿¿ƒ«««¬
ÛBÒ „Ú ,¯BÊÁÓe ¯BÊÁÓ Ïk „ÏBÓ ÔÎÂ .ÂÈ¯Á‡L∆«¬»¿≈«»«¬«¬«
¯BÊÁn‰ ˙lÁz „ÏBnL ,e¯Ó‡ ¯·Îe .ÌÏBÚ‰»»¿»»«¿∆«¿ƒ«««¬

„ÏBÓ ‡e‰ ‰M‰ „ÏBÓe .„"¯‰·Ï ‰È‰ ÔBL‡¯‰»ƒ»»¿««»»«
‰M‰ d˙B‡ ÏL È¯Lz12. ƒ¿≈∆»«»»

כוונתו 12) השנה", "מולד במלים משתמש כשהרמב"ם
שנה. אותה של תשרי חודש למולד

.„È,‰ˆ¯zL ‰LÂ ‰L Ïk „ÏBÓ Ú„z ˙‡f‰ C¯c·e«∆∆«…≈««»»»¿»»∆ƒ¿∆
B‡ e¯·ÚL ÌÈMÓ ,‰ˆ¯zL L„ÁÂ L„Á Ïk „ÏBÓe«»…∆»…∆∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿
‰¯ÈˆÈ ÈL Áwz ?„ˆÈk .‡B·Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈMÓƒ»ƒ∆¬ƒƒ»≈«ƒ«¿≈¿ƒ»
ÚLz ÏL ÔÈ¯BÊÁÓ Ì˙B‡ ‰OÚ˙Â ,e¯Ó‚Â e¯·ÚL∆»¿¿»¿¿«¬∆»«¬ƒ∆¿«
‰M‰ d˙B‡ ÏL È¯Lz „Ú ,‰L ‰¯OÚ ÚLz ‰¯OÚ∆¿≈¿«∆¿≈»»«ƒ¿≈∆»«»»
e¯·ÚL ÌÈM‰ ÔÈÓe ,e¯·ÚL ÔÈ¯BÊÁn‰ ÔÈÓ Ú„˙Â -¿≈«ƒ¿«««¬ƒ∆»¿ƒ¿««»ƒ∆»¿
¯BÊÁÓ ÏÎÏ Áw˙Â .ÌÏL ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯BÊÁnÓƒ«¬∆¬«ƒ…ƒ¿«¿ƒ«¿»«¬
‰ËeLt ‰LÂ ‰L ÏÎÏe ,‰"ˆ˜˙ Â"È· ¯BÊÁÓe«¬¿»»»¿»»¿»
ÏÎÏe ,Â"Ú˙˙ Á"„ - ÌÏL ‡lL ¯BÊÁn‰ ÈMÓƒ¿≈««¬∆…ƒ¿«¿»
CÈÏL˙Â ,Ïk‰ ıa˜˙e ,Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ - ˙¯aÚÓ ‰L»»¿À∆∆¿«≈«…¿«¿ƒ
ÌÈÓi‰Â ,ÌÈÓÈ - ˙BÚM‰ CÈÏL˙Â ,˙BÚL - ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ»¿«¿ƒ«»»ƒ¿«»ƒ
ÔÓe ÌÈÓi‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ,‰Ú·L ‰Ú·L ÌÎÈÏLz«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ
‰ˆ¯zL ‰‡a‰ ‰L „ÏBÓ ‡e‰ ÌÈ˜ÏÁ‰Â ˙BÚM‰«»¿«¬»ƒ«»»«»»∆ƒ¿∆

.d„ÏBÓ Ú„ÈÏ≈«»»

.ÂËL‡¯ „ÏBÓ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL ‰M‰ „ÏBÓ««»»∆»»¿∆¿∆«…
‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙ ·"È‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ,È¯Lz L„Á…∆ƒ¿≈¿∆ƒ»»≈≈
·"È‡ ÔÂLÁ¯Ó ÏÚ ÛÈÒBzLÎe ,ÔÂLÁ¯Ó „ÏBÓ««¿∆¿»¿∆ƒ««¿∆¿»
‰Ê L„ÁÂ L„Á ÏÎÏ ÔÎÂ ,ÂÏÒk „ÏBÓ ‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙≈≈«ƒ¿≈¿≈¿»…∆»…∆∆

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,‰Ê ¯Á‡««∆«»»



zeevnd xtq m"anx ixeriyzah d"kÎh"i -`"tyz'd

ה'תשפ"א  טבת י"ט ראשון יום

קיד. תעשה לא מצות
― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו (fefbl)האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

"צאנ ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא הּקדׁשים (mixacצמר ְְְְֳִֶֶֶַָָָֹֹֹ
(hi ,ehּכּלם ׁשּיהיּו מןֿהּבכֹור קדׁשים ׁשאר ולמדנּו ,ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻ

הּמצות ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגּזה. ּבעבֹודה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹאסּורים
הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ועבֹודה, ּגּזה ּכלֹומר: ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהאּלה

xzeia)ּדבר dphw zenk).לֹוקה ― מןֿהּקדׁשים ֳִִֶַָָָ

ה'תשפ"א  טבת כ' שני יום

נה. עשה מצות קיד. תעשה לא מצות
קטז. קטו. תעשה לא מצות
יום ראשוןֿ שני י "טֿ כ 'טבת 

הקודם. ביום נדפסה הקי"ד ְִַַָהּמצוה
― הנ"ה ּכבׂשהּמצוה לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ

אתֹו "וׁשחטּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹהּפסח
הערּבים" ּבין עדתֿיׂשראל קהל e)ּכל ,ai zeny)ֿוכל . ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

― ּבמזיד ּבזמּנֹו מּלהקריבֹו ונמנע זֹו מצוה על ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָהעֹובר
ׁשּכבר לפי אּׁשה. אֹו איׁש ׁשהּוא ּבין ּכרת, חּיב זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

ּפסחים ּבגמרא לּנׁשים(v`:)נתּבאר חֹובה ראׁשֹון ׁשּפסח , ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשחל עׂשר ּבארּבעה הקרבתֹו ּכלֹומר, אתֿהּׁשּבת. ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָודֹוחה
ּומאמר מּיׂשראל. ואיׁש ּכלֿאיׁש ּכמֹו ּבּׁשּבת, ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָלהיֹות
אׁשרֿהּוא "והאיׁש אמרֹו: והּוא ּכרת, הּוא ּבֹו ְְְֲִֵֶַָָָָהּתֹורה
ונכרתה" הּפסח לעׂשֹות וחדל לאֿהיה ּובדר ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹטהֹור

(bi ,h xacna)ּכרתֹות מּסכת ּובריׁש .(` dpyn ` wxt), ְְֵֵֶֶַ
והן ― ּכרת חּיב עליהן ׁשהעֹובר הּמצות את מנּו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכאׁשר
והּמילה "והּפסח אמרּו: ― לאֿתעׂשה מצות ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹֻּכּלן

זֹו הקּדמה הקּדמנּו ּוכבר עׂשה". (dncwd"a"ּבמצות ְְְְְְֲִִֵַַָָָֹ
(millkd seqayּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ְִָּפסחים.
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― הקט"ו ּכבׂשהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
עלֿחמץ "לאֿתזּבח אמרֹו: והּוא החמץ על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפסח

gi)ּדםֿזבחי" ,bk zeny)זה ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ּוכבר , ְְְְִִִִֶֶַַָָ
igaf")עצמֹו mc ung lr וכּו'(".. לאֿתׁשחט :(dk ,cl my), ְְְִַַֹ

לא הערּבים, ּבין והּוא הּפסח, ׁשחיטת ׁשּמזמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹוענינֹו:
ּברׁשּות ולא הּׁשֹוחט ּברׁשּות לא חמץ, ּברׁשּותֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָֹֹיהא
מּבני אחד ּברׁשּות ולא הּמקטיר ּברׁשּות ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹהּזֹורק

lrחבּורה mitzzyn dnk ;"zexeag" mipnp eid "gqt"d lr) ֲָ
(cg` oaxwּבאֹותּה חמץ ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מאּלּו וכלֿאחד ;ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּובּמכלּתא לֹוקה. ― my)העת mihtyn zyxt)ֿלא" : ְְִֵֶַָָֹ
ועדין הּפסח ּתׁשחט לא ― ּדםֿזבחי" עלֿחמץ ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָֹתׁשחט
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קּים. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהחמץ

.(bq.)מפסחים ְִִָ

― הקט"ז מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
והּוא נֹותר, ויעׂשּו ׁשּיּפסלּו עד הקרבה ּבלי הּפסח ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאמּורי

עדּֿבקר" חלבֿחּגי "ולאֿילין gi)אמרֹו: ,bk my)ּולׁשֹון . ְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)הּכתּוב ּבא "לאֿילין" : ְְִִַַָָָָֹ

הרצּפה ּגּבי על ּבלינה נפסלים ׁשהם החלבים על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָללּמד
(dxhwd `ll mb gafnd lr epl m` hrnl)נכּפל ּוכבר .ְְִַָ

"ולאֿילין אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהּלאו
הּפסח" חג זבח dk)לּבקר ,cl my). ֶֶַַַַַָֹ

ה'תשפ"א  טבת כ"א שלישי יום

נח. נו. נז. עשה מצות
― הנ"ז ׁשחיטתהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶַַַַַַָ

ׁשני `xii)ּפסח c"ia)והּוא ראׁשֹון, ּפסח מּמּנּו ׁשּנמנע למי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
ּבין יֹום עׂשר ּבארּבעה הּׁשני "ּבחדׁש יתעּלה: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמרֹו

אתֹו" יעׂשּו i`)הערּבים ,h xacna)לּמקׁשה ראּוי ּכאן ּגם . ְְֲִֶַַַַַַָָָֹ
וזה ׁשני ּפסח ּתמנה מּדּוע לי: ויאמר ּבדברי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיקׁשה
ׁשהלכֹות ,ּבאמר הּׁשביעי ּבּכלל מהּֿׁשהקּדמּת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ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

ּפסחים ּובגמרא על(bv.)עצמֹו. ּכרת "חּיב אמרּו: ְְְְִִֵַַַָָָָָָ
נתן רּבי רּבי; ּדברי ― הּׁשני על ּכרת וחּיב ְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהראׁשֹון

הראׁש על ּכרת חּיב חנניהאֹומר: רּבי הּׁשני; על ּופטּור ֹון ְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
אּלאֿ ּכרת חּיב אינֹו הראׁשֹון על אף אֹומר: ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבןֿעקביא
ואמר: הּתלמּוד ׁשאל אחרּֿכ ׁשני". עׂשה לא ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאםּֿכן
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. ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמהּֿׁשרמזנּו
― ּ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". ּבןֿעקביא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחנניה
אצלֹו ׁשאין לפי רּבי, לדעת חּיב הּוא ― ּבּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָוהקריב
ּומצוה ּכרּבי. ּבכלֿזה וההלכה לראׁשֹון; ּתׁשלּומין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

ׁשם ׁשּנתּבאר לפי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים אין v`:)זֹו migqt) ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ּבּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאּׁשה

ּפסחים .(av.)ּ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 צליֿאׁש הּזה ּבּלילה אתֿהּבׂשר "ואכלּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתעּלה:

יאכלהּו" g)עלֿמררים ,ai zeny)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 ― gpw)עצמּה dyr zevn)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 i`)"עלֿמּצֹות ,h xacna)אכל ואּלּו . ְְְִִַַַָֹֹֻ

נאמר ולא ּבהחלט, ּכלּום עׂשה לא ― ּבׂשר ּבלי ְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֹמרֹור
הּמכלּתא ּולׁשֹון מרֹור. אכילת היא אחת, מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּקּים

(`a zyxt)― יאכלהּו" עלֿמררים ּומּצֹות "צליֿאׁש :ְְְִִֵַַֹֹֻ
ּ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:

iptlׂשבע lk`i driay ickl witqn epi` m`e ,epnn rayiy) ַֹ
(dbibgd xyan dfאכילת נאכלים ּומרֹור מּצה ואין ,ְֱֲִִֵֶַַָָָ

raeydׂשבע", lr zeidl jixv gqtd xya lr `weec recne) ַֹ
(Ð:ׁשאמר ּכמֹו הּבׂשר, אכילת הּמצוה ׁשעּקר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָלפי

ּבׂשר מּטפלי והּמרֹור הּזה"; ּבּלילה אתֿהּבׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ"ואכלּו
למי אּלּו מאמרֹות ׁשּמתּבאר ּכמֹו וחֹובֹותיו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּפסח
ׁשאמר היסֹוד הּוא ּבזה הּברּורה והראיה ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהבינן

אמרם והּוא kw.)הּתלמּוד, migqt)הּזה ּבּזמן "מרֹור : ְְְְֶַַַַַָָָ
עצמֹו ּבפני לאכלֹו חֹובה אין ׁשּמןֿהּתֹורה לפי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּדרּבנן",
ּומפרׁשת, ּברּורה ראיה וזֹו הּפסח. ּבׂשר עם נאכל ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
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עצמּה. ּבפני מצוה ׁשאכילתֹו לא הּמצוה, מּטפלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
ּפסחים. ּבמּסכת מבארים זֹו מצוה ּדיני ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹוגם

―הּמצוה ּפסחהנ"ח ּבׂשר לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָ
יתעּלה אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה על ּבאּיר ט"ו ּבליל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשני

יאכלהּו" ּומררים "עלֿמּצֹות זה: על ּדיני(my)ּגם וגם . ְְְִִֵֶַַַַַֹֹֻ
ּבפסחים נתּבארּו זֹו חֹובה(dv.)מצוה ׁשאינֹו ּוברּור, . ְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ּכמֹו ― להן חֹובה אינּה ׁשּׁשחיטתֹו ּכׁשם ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלּנׁשים,
fp)ׁשּבארנּו dyr zevn)ּבלי אכילתֹו לא] [ּגם ּכ ― ְְֲִִֵֶַַָָֹ

ֵָספק.

ה'תשפ"א  טבת כ"ב רביעי יום

קכח. קכג. קכה. תעשה לא מצות
קכב. קכא. קכז. קכו.

― הקכ"ה קרּבןהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
נא אֹו מבּׁשל oi`vgl)הּפסח lyean),ּבלבד צלי אּלא , ְְִִֶֶַַַָָָָֻ

מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻוהּוא
(h ,ai zeny),זה מּמאמר הּתׁשיעי ּבּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

לֹוקה. ― זה לאו על ֵֶֶֶַָָׁשהעֹובר

― הקכ"ג מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
החבּורה ׁשּנתקּבצּו מןֿהּמקֹום הּפסח מּבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּכלּום

("gqt"d lr mipnpd mixagd):יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְִֶַָָלאכלֹו,
חּוצה" מןֿהּבׂשר מןֿהּבית fn)"לאֿתֹוציא ,my)ּולׁשֹון . ְִִִִַַַָָָֹ

והּדבר אכילתֹו. למקֹום חּוץ ― "חּוצה" ְְְְֲִִִַַָָָָָהּמכלּתא:
טרפה ּבמדרגת והּוא לאכלֹו אסּור מּמּנּו (idy`הּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

(zexzi zexneg zlraּפסחים ּובגמרא .(.dt):אמרּו ְְְִִָָָָ
אףֿעלּֿפי לחבּורה, מחבּורה הּפסח ּבׂשר ְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָ"הּמֹוציא

טהֹור ― ּבלאֿתעׂשה ileqtׁשהּוא lr exfb opaxy s`) ְֲֶֶַָֹ
(micid z` e`nhiy xzepe lebit enk miycwהרי והאֹוכלֹו ,ְְֲֵָ

וׁשם ּבלאֿתעׂשה". ּפסח(dt:)זה ּבׂשר "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיּניח עד חּיב אינֹו ― לחבּורה (mewnaמחבּורה ֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

dwitqn dpi`e ,zial uegn e` dipyd dxeagd z`vnpy
(ixdy ,cala dxiwrּבֹו ּכתּובה epice'הֹוצאה' ."gqt"a) ְָָָ

(;df oeyl aezky sqep mewnl deeyאז הּניח ואם ְִִִַַַָָּכּׁשּבת";
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָיתחּיב

ְִִָמּפסחים.

― הקכ"ח מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאתֿהּפסח

ּבֹו" לאֿיאכל bn)ּבןֿנכר ,my)המתרּגם אמר .("qelwpe`") ְְֵֵֶַַַַָָֹֹ
ּולׁשֹון ּדיׁשּתּמד. יׂשראל ּכלּֿבר הּקּבלה: ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָעלּֿפי
ׁשעבד מׁשּמד יׂשראל זה ― "ּכלּֿבןֿנכר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּמכלּתא:

זרה". ֲָָָעבֹודה

― הקכ"ו לגרהּמצוה מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
zeevnd)ּתֹוׁשב 'f envrÎlr laiwy gp oa)והּוא מןֿהּפסח, ְִֶַַָ

ּבֹו" לאֿיאכל וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: dn)אמרֹו ,my). ְְְִִֶַַָָָֹֹ

― הקכ"ז מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבֹו" לאֿיאכל "וכלֿערל אמרֹו: והּוא gn)הּפסח, ,my); ְְְֵֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ערל ְְֵֶָָוהאֹוכלֹו

― הקכ"א עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
לאֿתׁשּברּוֿבֹו" "ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹמעצמֹות

(en ,my)אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ― מעצמיו עצם והּׁשֹובר ;ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ
(.ct migqt)זה הרי ― טהֹור ּבפסח אתֿהעצם "הּׁשֹובר :ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ֶלֹוקה".

― הקכ"ב עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
"ועצם ּבֹו: יתעּלה אמרֹו והּוא ּכן, ּגם ׁשני ּפסח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמעצמֹות

בֹו" תׁשּברּו ai)לא ,h xacna)הּוא ּגם ― ּבֹו והּׁשֹובר ; ְְְִֵַַֹ
ּפסחים ּובגמרא מלקּות. אֹומר(dt.)חּיב "ּכׁשהּוא אמרּו: ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

לֹומר ּתלמּוד ׁשאין ׁשני, ּבפסח בֹו" לאֿתׁשּברּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹ"ועצם
(eprci xak z`f ik dheytd zernynl wx `a epi`)ׁשּכבר ;ְֶָ

ipy)נאמר gqta bedpl yiy)הּפסח ּככלֿחּקת ,(oey`xd) ְֱֶֶַַַַָֻ
(my)האוי ―(:y o`kn cenll z`f lka yiy dne)אחד ֵֶָָ

מח ּבֹו ׁשּיׁש zenvrd)עצם jezay oOyd)ׁשאין עצם ואחד ֵֶֶֶַֹª¨ְֵֶֶֶֶָ
ז' ּבפרק העצם ׁשבירת ּדיני נתּבארּו ּוכבר מח". ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבֹו

.(bt.)מּפסחים ְִִָ

ה'תשפ"א  טבת כ"ג חמישי יום

קיח. קיט. קיז. תעשה לא מצות
נב. נג. עשה מצות
יום רביעיֿ חמישי כ "בֿ כ "ג טבת 
― הקי"ז ּדברהּמצוה מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ

עׂשר, חמּׁשה ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח ְְְְֲֳִִֶַַַַַַָָָָמּבׂשר
עדּֿבקר" מּמּנּו "ולאֿתֹותירּו אמרֹו: i)והּוא ,ai `xwie). ְְְִִֶֶַָֹֹ

ּבארנּו v`)ּוכבר dyr zevn)ׁשּנּתק לאו הּוא זה ׁשּלאו ְְִֵֶֶֶַַָָָ
dyrd)לעׂשה meiw iciÎlr lhazn)והּנתר" ׁשאמר: לפי , ְְֲִֵֶַַַָָֹ

ּתׂשרפּו" ּבאׁש עדּֿבקר אמרּו:(my)מּמּנּו ּובּמכלּתא . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
לאֿתעׂשה, על עׂשה לּתן הּכתּוב ּבא ― מּמּנּו" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ"והּנתר

עליו. לֹוקין ׁשאין ִֵֶַָָלֹומר:

― הקי"ט ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשני ּפסח מּבׂשר ּדבר iciÎlrמּלהׁשאיר xii`a c"ia axwpd) ְְְִִִִֵֶַַַָָ

(oey`x gqta qep` didy in:עליו אמרֹו והּוא ּבקר, ְְֶַָָָֹעד
עדּֿבקר" מּמּנּו ai)"לאֿיׁשאירּו ,h xacna)נּתק זה וגם . ְְִִִֶֶֶַַַַֹֹ

ּכראׁשֹון. ֲִֵַָלעׂשה

― הקי"ח מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּקרבה החגיגה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּבׂשר

מּפסחים ו' הּׁשליׁשי(r`.)ּבפרק לּיֹום ,(daxwdl)אּלא , ְְְִִִִֶֶֶַַָָ
מןֿ "ולאֿילין אמרֹו: והּוא הּימים. ׁשני ּבמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּתאכל

לּבקר" הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר fh,הּבׂשר mixac) ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
(cלאֿילין" :ּכ זה ּבפסּוק המקּבל הּפרּוׁש ּובא .ְְִֵֶַַָָָָָֹֻ
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zahקפד c"k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּכתּוב הּפסח עם הּבאה ּבחגיגה ― וגֹו'" ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָמןֿהּבׂשר
ּכׁשהּוא אחד? ליֹום יכֹול ימים. לׁשני ׁשּתאכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמדּבר
יתעּלה: אֹומר ועליה ׁשני. ׁשל לבקרֹו ― "לּבקר" ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹומר:

ּובקר" צאן אלהי לה' ּפסח a)"וזבחּת ,my)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 חגיגה(r`.)ּבכּמה .(gÎf)ּומּסכת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

― הנ"ג והּואהּמצוה הראּיה, על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ּכלֿזכּור יראה ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש יתעּלה: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמרֹו

"אלהי ה' fh)אתּֿפני ,fh mixac)ׁשּיעלה זֹו, מצוה וענין . ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָֹ
לבּדֹו להל לֹו ׁשאפׁשר לֹו, ׁשּיׁש זכר ּכלּֿבן עם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהאדם
והּקרּבן ּכׁשּיעלה. עֹולה קרּבן ויקריב לּמקּדׁש יעלהּו ―ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּוכבר ראּיה. עלת הּנקרא הּוא ― ּבעלֹותֹו ׁשּמקריב ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹהּזה

אמרם והזּכרנּו e:)הקּדמנּו dbibg)נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְְְְְִִִִַַַָָָֹֹ
ּג נתּבארּו ּוכבר וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: םיׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
חגיגה ּבמּסכת ראּיה, מצות ּכלֹומר, זֹו. מצוה .(c.)ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ְִֵַַַָָָוגם

― הנ"ב לרגלהּמצוה לעלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ
"ׁשלׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹלּמקּדׁש

ּבּׁשנה" לי ּתחג ci)רגלים ,bk zeny),ּבּכתּוב נתּבאר ּוכבר . ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹ
ּוכבר להקריבֹו. קרּבן עם ׁשּיעלה היא הּזאת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהעלּיה

ספרי ּולׁשֹון ּפעמים. ּכּמה זה צּוּוי i`)נכּפל ,fh mixac): ְְְְִִִִֵֶַַָָ
ּוראּיה חגיגה הן: ואּלּו ּברגל, נֹוהגֹות מצות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֹ"ׁשלׁש

חגיגה ּבגמרא אמרּו ּגם וכן מצות(e:)וׂשמחה". "ׁשלׁש : ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹ
חגיגה וענין וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: יׂשראל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָנצטּוּו
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשלמים, קרּבן ׁשּיקריב ― ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָזֹו

חגיגה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

ה'תשפ"א  טבת כ"ד שישי יום

קנו. תעשה לא מצות נד. עשה מצות
רכט.

עט. טז. עשה מצות
― הנ"ד ּברגלים,הּמצוה ּבׂשמחה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ

"ּבחּג "וׂשמחּת יתעּלה: אמרֹו ci)והּוא ,fh mixac)והיא , ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ
והענין ּברגל. הּנֹוהגֹות מצות מּׁשלׁש הּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהּמצוה
קרּבן ׁשּיקריבּו הּוא: ― זֹו ּבמצוה נרמז ׁשאליו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָהראׁשֹון
ׁשלמי על נֹוספים אּלּו ּוׁשלמים עלּֿכלּֿפנים, ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשלמים

ּבּתלמּוד נקראים והם f:)חגיגה, dbibg).ׂשמחה ׁשלמי : ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
חּיבֹות "נׁשים אֹומרים: אּלּו, ׁשלמים הקרבת ְְְְִִִֵַַַַָָָָועל
ואכלּת ׁשלמים "וזבחּת הּכתּוב: אמר ּוכבר ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָּבׂשמחה".

ה'" לפני וׂשמחּת f)ׁשם ,fk my)ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
ּוב חגיגה. ּב[מּסכת] זֹו ּבחּג"מצוה "וׂשמחּת אמרֹו כלל ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
אמרם והּוא עֹוד, g.)מהּֿׁשאמרּו my)ּבכלֿמיני "ׂשמח : ְְְְְִֵֶַַָָָָ

הּיין, ּוׁשתּית ּבחּגים, הּבׂשר אכילת מּזה: ְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָׂשמחה",
מתיקה ּומיני ּפרֹות וחּלּוק חדׁשים, ּבגדים ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָּולביׁשת
ּבּמקּדׁש ּוברּקּוד זמר ּבכלי והּׂשחֹוק ולּנׁשים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָלּקטּנים

y`x)לבד zelw icil e`eai `ly ick ,my `wec)והיא , ְְִָ
אמרֹו ּבכלל נכנס וכלֿזה ― ּביתֿהּׁשֹואבה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׂשמחת
ׁשתּית חּיּוב הּוא ― ׁשּבהם והחמּור ."ּבחּג ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ"וׂשמחּת
ּגמרא ּולׁשֹון לׂשמחה. מיחד ׁשהּוא ּכיון ּדוקא, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻהּיין

ּברגל.(hw.)ּ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,
לבבֿ יׂשּמח ויין ׁשּנאמר: ּבּיין, אּלא ׂשמחה אין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָעכׁשו

eh)אנֹוׁש" ,cw mildz)להם ּבראּוי "אנׁשים עֹוד: ואמרּו . ְְֱֲִֶָָָָָ
(cgeina ognynd xaca)ּולׁשֹון להם". ּבראּוי ְְִֶָָָָונׁשים

והחלּוׁשים הענּים זֹו ּבׂשמחה לכלל ׁשּנתחּיב הּוא, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּתֹורה
והאלמנה" והּיתֹום "והּגר יתעּלה: אמר (mixacוהּגרים, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

(ci ,fh.

― הקנ"ו לרגלהּמצוה מּלעלת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשם, להקריבֹו קרּבן עּמנּו ׁשּיהא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבלי

ריקם" פני eh)"ולאֿיראּו ,bk zeny)עלּֿכלּֿפנים אּלא , ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּוׁשלמים. עֹולה עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָיהיּו

ּבֹו. חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו חגיגה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבמּסכת

― הרכ"ט ׁשהזהרנהּמצוה מּלעזֹובהאזהרה ּו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשלמּות מּתנֹותיהם מּלתת מהם ּולהתעּלם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאתֿהלוּים
ּפןּֿתעזב ל "הּׁשמר אמרֹו: והּוא ּברגל, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹּומּלׂשּמחם

"ּכלֿימי hi)אתֿהּלוי ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְִִֵֵֶֶַָָ
(my d`xּֿבלא ― ּפןּֿתעזב ּבלאֿתעׂשה, ― "הּׁשמר :ְְֲֲִֶֶֶַַָֹֹֹ

ֲֶַתעׂשה".

― הט"ז העםהּמצוה את להקהיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּכּמה וׁשּיּקראּו ׁשמּטה ּכלֿמֹוצאי ׁשל סּכֹות ׁשל ּבּׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכּלֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא לפניהם, ּתֹורה מּמׁשנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּפסּוקים

וגֹו'" והּטף והּנׁשים האנׁשים אתֿהעם ai)"הקהל ,`l my) ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
קּדּוׁשין ּובתחּלת הקהל. מצות היא וזֹו ―(.cl):ּכׁשאמרּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

ּגרמּה ׁשהּזמן עׂשה onfd)"ּכלֿמצות i`pza miielzy)נׁשים ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
ּדמצות 'הקהל' "והרי ואמרּו: ּבּתלמּוד הקׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָּפטּורֹות",
הענין: ּבסֹוף והּסק חּיבֹות?!" ונׁשים ּגרמּה, ׁשהּזמן ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻעׂשה

מןֿהּכללֹות" למדין llkd"אין on `vei mb yi llk lka" ik) ְְִִֵֵַָ
("'ek onfdy .. zevn lk ly llkdn d`vi ldwd zevneּוכבר .ְָ

יקרא, ּומי יּקרא, אי לֹומר רצֹוני זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָנתּבארּו
סֹוטה מּמּסכת ז' ּבפרק ― .(n`.)ּומהּֿיּקרא ְִִֵֶֶֶֶַַָָ

― הע"ט ּבכֹורֹות,הּמצוה ּבקּדּוׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּבהם, לעׂשֹות למהּֿׁשחֹובה ּולהבּדילם להפריׁשם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר
ּכלֿרחם ּפטר כלּֿבכֹור "קּדׁשֿלי יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָוהּוא

ּובּבהמה" ּבאדם יׂשראל a)ּבבני ,bi zeny)הּתֹורה ּולׁשֹון . ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ
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קפה zah d"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

צּוּוי ּבלבד. החמֹור ּומין וצאן ּבקר היא זֹו ׁשּבהמה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹהּוא
ׁשאנחנּו הּמצוה והיא טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור נכּפל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָזה
יּולד אׁשר "ּכלֿהּבכֹור יתעּלה: אמר עּתה. ּבּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמדּברים

"אלהי לה' ּתקּדיׁש הּזכר ּובצאנ ּבבקר(hi ,eh mixac). ְְְְְֱִִֶַַַָָָֹֹ
ּ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 dpyn c wxt)אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ׁשאין , ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון bk)ּבארץ. ,ci mixac ,d`x zyxt)יהא "יכֹול : ְְְִֵֵֶָָָ

ּתלמּוד ― לארץ לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מעלה ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ואכלּת ְְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹֹלֹומר:

וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר(bk ,ci my)מּמקֹום ― ְְְְְְִִֶֶָָָֹֹֹ
ּדגן מעׂשר מביא cala)ׁשאּתה l`xyi ux`)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 oiznieקדוׁש ,daxwdl ie`xy onfÎlk elk`l xeq`y) ָ
(eilr ik ,men ea letiyּבמּומֹו ux`aלהאכל od ,el` mipice) ְְֵֵָ

(md ixd ,ux`l dvega ode l`xyiּבנּוי הּמקּדׁש ׁשּבית ְִֵֵֶַָָּבין
הלוּים ואין ּדגן. מעׂשר ּכמֹו זה, ּבזמּננּו ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּובין

זֹו. ּבמצוה ְְִִַָָחּיבים

ה'תשפ"א  טבת כ"ה ש"ק יום

קח. קמד. תעשה לא מצות
― הקמ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

אמרֹו: והּוא ּתמים, הּוא אם לירּוׁשלים חּוץ ְְְִִִִֶַַָָָאתֿהּבכֹור
"ּבקר ּובכרת וכּו' ּבׁשערי לאכל תּוכל ai,"לא mixac) ְְְְְֱִֶֶַָָֹֹֹֹ

(fiספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)זה ― "ּובכרת" : ְְְִֵֶֹֹ
ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אּלא ללּמד הּכתּוב ּבא לא ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּבכֹור,
ל נתּבאר הּנה ּבלאֿתעׂשה. ׁשעֹובר ּדמים, זריקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלפני
ּבכֹור יאכל ׁשּלא לּזר אזהרה ענינים: ׁשני ּכֹולל זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלאו
לירּוׁשלים. חּוץ אכילתֹו על לּכהן אזהרה וגם ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּתמים
לאו על והעֹובר ּתמים; ּבבכֹור ּתלּוי הּדין הענינים ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָּובׁשני

לֹוקה. ― ֶֶזה

― הק"ח ּבכֹורהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אֹו ּבכֹורֿׁשֹור א" יתעּלה: אמרֹו והּוא טהֹורה, ְְְְְְִֵֶַַָָָּבהמה

הם" קדׁש תפּדה לא עז אֹוֿבכֹור ּכׂשב gi,בכֹור xacna) ְְְִֵֵֶֶֶֶֹֹ
(fiּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו למכרֹו מּתר אבל .ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻ

(alÎ`l)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt seq)הּוא "ּבּבכֹור : ְְְִַָ
הּוא". נמּכר אבל ― תפּדה" "לא ְְֲִִֵֶָָֹאֹומר
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

 הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' 

מוהר"ר חנוך הנדל שי'

שלום וברכה!

טוב בשעה  למזל  בת  ילדה  יהודית תחי'  בתו מלכה  כי  מב' טבת המבשר  על מכתבו  במענה 

טובה ומוצלחת, הנני לשלוח בזה ברכתי ברכת מזל טוב, מזל טוב, ויגדלוה אמה ואבי' לתורה ולחופה 

ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הוראת  ידועה  כי  מזה,  הודיע  שלא  ולפלא  בהקדם,  שם  לה  קראו  בטח 

הכ"מ על יסוד מאורע בהוראת אדה"ז לאדמו"ר האמצעי שלא לחכות בנתינת השם לבת הנולדת עד 

יום שבת קדש ויקראו לה שם ביום הקריאה הראשון, ודלא כמובא בספרי מנהגים לחכות איזה ימים.

החותם בברכה שירוה נחת מנכדתו תי' זו ומכל יוצאי חלציו בגשמיות וברוחניות, ואך בשורות 

טובות יבשר תמיד כל הימים,

מנחם שניאורסאהן
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ð-÷øô äéîøéehÎg

ç:ïàö-éðôì íéãezòk eéäå eàö (åàöé) íécNk õøàîe ìáa CBzî eãðèäìòîe øéòî éëðà äpä ék ªµ¦´¨¤½¥¤¬¤©§¦−¥®¦§¾§©¦−¦§¥«Ÿ¦´¦¥´¨Ÿ¦¿¥¦Á©£¤̧
:í÷éø áeLé àì ìékLî øBaâk åévç ãëlz íMî dì eëøòå ïBôö õøàî íéìãb íéBb-ìä÷ ìáa-ìò©¨¤¹§©¦³§Ÿ¦Æ¥¤´¤¨½§¨´§½̈¦−̈¦¨¥®¦¨Æ§¦´©§¦½¬Ÿ¨−¥¨«

éì íécNë äúéäå:ýåýé-íàð eòaNé äéììL-ìk ììLàéeæìòú (éæìòú) ék eçîNú (éçîùú) ék §¨§¨¬©§¦−§¨¨®¨Ÿ§¤¬¨¦§−̈§ª§¨«¦³¦§§Æ¦´©«©§½
:íéøaàk eìäöúå (éìäöúå) äLã äìâòk eLeôú (éùåôú) ék éúìçð éñLáéäøôç ãàî íënà äLBa Ÿ¥−©£¨¦®¦ µ¨ÆÆ§¤§¨´¨½̈§¦§£−¨£¦¦«³¨¦§¤Æ§½Ÿ¨§−̈

:äáøòå äiö øaãî íéBb úéøçà äpä íëzãìBéâéøáò ìk dlk äîîL äúéäå áLú àì ýåýé óöwî «©§§¤®¦¥Æ©£¦´¦½¦§−̈¦¨¬©£¨¨«¦¤³¤§¨Æ´Ÿ¥¥½§¨§¨¬§¨−̈ª¨®µŸŸ¥´
:äéúBkî-ìk-ìò ÷øLéå íMé ìáa-ìòãéeìîçz-ìà äéìà eãé úL÷ éëøc-ìk áéáñ | ìáa-ìò eëøò ©¨¤½¦¬Ÿ§¦§−Ÿ©¨©¤«¨¦§¸©¨¤³¨¦Æ¨´Ÿ§¥¤½¤§´¥¤½¨©©§§−

:äàèç ýåýéì ék õç-ìàåèäéúBîBç eñøäð äéúBéLà (äéúéåùà) eìôð dãé äðúð áéáñ äéìò eòéøä ¤¥®¦¬©«−̈¨¨«¨¨¦¸¨¤³¨¨¦Æ¨§¨´¨½̈¨«§Æ¨§¤½¨¤¤§−«¤®¨
:dì-eNò äúNò øLàk dá eî÷pä àéä ýåýé úî÷ð ék¦Á¦§©̧§¨¬¦Æ¦¨´§½̈©£¤¬¨§−̈£¨«

i"yx
(Á).ìáá êåúî åãåð:משם צאו éðôìמעתה íéãåúòë
.ïàö:העזים בראש העדר לפני ללכת העתודים דרך
(Ë).äì åëøòå:קרב עלה éúìçð.(È‡)ויסדרון éñåù

נחלתי: åùåôú.בוזזי éë:שומן äùã.ל' äìâòë הדשה
תמיד: ואוכלת כניסתכם:íëîà.(È·)בתבואה

.úéøçà אחריתכם גדול ראשיתכם אם הכשדים אתם
מדבר: äéìà.(È„)יהיו åãé וידו כמו אבנים לה זרקו

בי ג)אבן äãé.(ÂË):(איכה  äðúðå בו שאין כאדם
ועזרה  רחמים לבקש שרואה מי לכל יד ומושיט כח

יד נתנו מצרים ה)וכן לבקש (שם למצרים יד הושטנו
עזרה: ואשיא äéúåéùà.מהם וכן יסודותיה חוזק

ד )יחיטו התופרים (עזרא  אלו כגון משנה ובלשון
והתחזקו: והתאוששו וכן äúùò.לאושין øùàë לעיר

ה':

cec zcevn
(Á).Â„Â:בבל מתוך  נודו  ללכתÌÈ„Â˙ÚÎ.ומעתה מהרו 

אם אף ר "ל  הצאן שאר לפני  ההולכים העתודים כמו  משם
ללכת : מהרו השבים אתם  בבבל  ישארו ı¯‡Ó(Ë)רבים 

.ÔÂÙˆ: ופרס מדי  Ï‰.הם ÂÎ¯ÚÂומשם מלחמה עליה  יערכו
ממקום ללכת יצטרכו  ולא תלכד  משם עליה  שיערכו ממקום 

מקום : והורגÂÈˆÁ.אל המשכיל  כגבור  יהיו  ההוא הקהל  של 
חצי כל יהיו כן  מי את  להמית מבלי ריקם  ישוב  שלא  אנשים 

ההוא: בה:ÂÚ·˘È.(È)הקהל ישללו שלל  הרבה  ÈÎ(È‡)ר "ל 
.ÂÁÓ˘˙:נחלתי את  השוסים  אתם הנה  עד  תשמחו ÈÎאשר 
.Â˘ÂÙ˙הדשה כעגלה ארצי בטוב ורבים  פשים הייתם  אז כי 

מדישה : ÌÈ¯È·‡Î.ואוכלת ÂÏ‰ˆ˙Â של גדול  קול  הרימו
שמחה: קול  המרימים החזקים הסוסים כמו שמחה 

(·È).ÌÎÓ‡ ‰˘Â·ילדה אשר בבל אמכם בושה מעתה  אבל 
לבהלה: ÌÎ˙„ÏÂÈ.בנים  ‰¯ÙÁ:במ"ש הדבר ‰‰כפל
.ÌÈÂ‚ ˙È¯Á‡הכשדים אחרית הנה  כי  על  תהיה הבושה ר "ל 

המלות וכפל  וערבה, ציה כמדבר מטובה חסר  תהיה בניה
יב ): (דניאל  עפר אדמת כמו נרדפים ‰'.(È‚)בשמות Ûˆ˜Ó

העובר וכל מיושבת  עוד  תהיה לא  לכן בבל על  קצף  ה' כי על
וישרוק: יתמה  ··Ï.(È„)עליה  ÏÚ ÂÎ¯Úערכו סביבה מכל 

בבל: על  ‡ÈÏ‰.מלחמה Â„È: אליה חצים ˙ÂÏÓÁ.השליכו Ï‡: לבטלה וילך  אדם  יכה לא  אולי  לאמר החץ על  תחוסו ÈÎלא
.‰‡ËÁ '‰Ï:אנשים יהרגו שמה שתשליכו  החצים  וכל בה  תצלחו מסביב:‰¯ÂÚÈ.(ÂË)ולכן עליה הריעו  העם  את להבהיל 
.‰„È ‰˙:(ה (איכה  יד  נתנו  מצרים  וכן ולהקימו לו לעזור  שאצלו למי יד  המושיט הנופל אדם ‡˘È˙ÂÈ‰.כדרך  ÂÏÙנפלו

העיר: חומות  Ó˜˙.יסודות ÈÎ:לה עשו כן לישראל עשתה  וכאשר בה הנקמו לכן ה ' נקמת היא  כי על 

oeiv zcevn
(Á).Â„:נדידה העזים:ÌÈ„Â˙ÚÎ.מל ' מן הזכרים  הם 
(Ë).¯ÈÚÓ: התעוררות עם :˜‰Ï.מל' סדורÂÎ¯ÚÂ.קבוץ  ענין

הייתÏÈÎ˘Ó.המלחמה: גוייך  ומשכלת כמו והרג  שכול מל '
ל"ו) ¯Ì˜È.:(יחזקאל ·Â˘È ‡Ïמי השולח  אדם מבן  במשל  אחז

ריקם אלי ישיב לא וכן ריקם לפעמים וחתר דבר (ישעיה לעשות 

ביזה:ÏÏ˘Ï.(È):נ"ה) שמחה:˙ÂÊÏÚ.(È‡)ענין ˘ÈÒÂ.ענין 
למו  שסו  משנאינו  כמו  ושלל ביזה מ"ד)ענין ˙Â˘ÂÙ.:(תהלים

מרבק כעגלי ופשתה  כמו הבשר  ריבוי  ור"ל ריבוי (מלאכי ענין

ה"א:ג) במקום  האל"ף ובאה דישה  מלשון דשא . ..ÂÏ‰ˆ˙Â
מים  צהלו כמו שמחה קול  הרמת כ"ד)ענין ÌÈ¯È·‡Î.:(ישעיה

אביריו  דהרות מדהרות וכן חזקים  ה')סוסים :(שופטים
(·È).‰¯ÙÁ: בושה כמוÚÂ¯·‰.שממה :ˆÈ‰.ענין  ענינו

תמהון:ÌÂ˘È.(È‚)מדבר: הבאÂ¯˘ÈÂ˜.ענין  הקול  הוא
חשוב: דבר אבדן על לעשותם ודרך  השפתים בקיבוץ

(„È).ÈÎ¯Â„היטב למותחה  הקשת על  ברגל  לדרוך  הדרך 
למרחוק: הגויםÂ„È.לירות  קרנות  את לידות כמו  השלכה ענין

ב') קול :‰¯ÂÚÈ.(ÂË):(זכריה והשמעת  תרועה מלשון 
.‰È˙ÂÈ˘‡חרשת קיר לאשישי כמו יסודות  ט"ו)ענין :(ישעיה

`i wxt l`ipc - miaezk

àé-÷øô ìàéðãekÎ`k

àë:úBwì÷ìça úeëìî ÷éæçäå äåìLá àáe úeëìî ãBä åéìò eðúð-àìå äæáð Bpk-ìò ãîòåáëúBòøæe §¨©³©©Æ¦§¤½§Ÿ¨§¬¨−̈´©§®¨´§©§½̈§¤¡¦¬©§−©£©§©«§Ÿ¬
:úéøa ãéâð íâå eøáMéå åéðôlî eôèMé óèMäâëíöòå äìòå äîøî äNòé åéìà úeøaçúä-ïîe ©¤²¤¦¨§¬¦§¨−̈§¦¨¥®§©−§¦¬§¦«¦¦«§©§¬¥−̈©£¤´¦§¨®§¨¨¬§¨©−

:éBb-èòîaãëììLå äfa åéúáà úBáàå åéúáà eNò-àì øLà äNòå àBáé äðéãî épîLîáe äåìLa ¦§©«§©§º̈§¦§©¥´§¦¨»¨¼§¨À̈£¤̧Ÿ¨³£Ÿ¨Æ©£´£Ÿ½̈¦¨¯§¨¨²
:úò-ãòå åéúáLçî áMçé íéøöáî ìòå øBæáé íäì Leëøeäëìéça áâpä Cìî-ìò Bááìe Bçk øòéå §−¨¤´¦§®§©¯¦§¨¦²§©¥¬©§§Ÿ−̈§©¥«§¨¥ÁŸ¸§¨¹©¤´¤©¤¤»§©´¦

:úBáLçî åéìò eáLçé-ék ãîòé àìå ãàî-ãò íeöòå ìBãb-ìéça äîçìnì äøbúé áâpä Cìîe ìBãb̈¼¤´¤©¤À¤¦§¨¤Æ©¦§¨½̈§©«¦¨¬§¨−©§®Ÿ§´Ÿ©£½Ÿ¦«©§§¬¨−̈©£¨«
åë:íéaø íéììç eìôðå óBèLé Bìéçå eäeøaLé Bâa-úô éìëàå§Ÿ§¥¯©¨²¦§§−§¥´¦§®§¨§−£¨¦¬©¦«

i"yx
(‡Î).äæáð åðë ìò ãåîòå מעמדה על אז ויתחזק

ויעמדו  א) (עובדי' מאוד אתה בזוי שנא' עשו מלכות
מיונים: מלכות ויטלו óèùä.(Î·)רומים úåòøæå

וחזקים  שוטפים מלפניהם שהיו יון מלכות וגבורי
וישברו: רומים מלפני úéøá.ישטפו ãéâð íâå מלך גם

שישטף  סופו הוא גם ברית עמם שיכרות ישראל
עליהם  ויפשטו הברית על (רומים) יעברו כי מלפניו
קמו  שנין ושית עשרין ח) (עכו"ם רז"ל שאמרו כמו
בהון: אשתעבדו והדר ישראל בהדי בהמנותייהו

(‚Î).äîøî äùòé åéìà úåøáçúä ïîå השותפות ומן
יגלה  שלא מרמה יעשה ישראל עם (רומי) שישתתף

רעה: מקומות íöòå.ממקומו:äìòå.מחשבה בכל

ומואב: בעמון באדום יהודה ארץ éåâ.שסביבות èòîá
וכן  יהודה מלך אותו יעזר כי כבד לחיל  יצטרך לא

יוסיפון: בספר øåæáé.(Î„)כתוב íäì ùåëøå ììùå äæá
הכל  את שיכבשו עד עליהם עולם המקבלים לכל יחלק

ובחלקלקות: עמים øåæáé.בחנופה בזר וכן יפזר כמו
סח): íéøöáî.(תהלים ìòå מחשבותיו יחשוב עכו"ם

הכל  שיהיה עת עד גייסותיו ראשי (בהם) להושיב
תחתיהם: ãåîòé.(Î‰)כבוש àìå:הנגב éëמלך

.úåáùçî åéìò åáùçé ידי על להפילו עליו ויתנכלו
מסיים  שהוא כמו בו לבגוד שריו את שישחידו שוחד

ישברוהו: בגו פת ואוכלי åâá.(ÂÎ)ואומר úô מאכלו
משלחנו: פרס נוטל

cec zcevn
(‡Î).ÂÎ ÏÚ „ÓÚÂוהוא נבזה עם יעמוד ובסיסו חזקו על

אדום כי א ) (עובדיה מאד אתה בזוי בו  שנאמר וכו ' גדול כרך 
כמ"ש בתוכה  ומשלו  בה  נתישבו  אדום בני כי  גדול  כרך  הוא

ÂÎÂ'.למעלה: ÂÈÏÚ Â˙ ‡ÏÂ כרך על השמים מן נתנו  לא 
השם : אנשי מעולם  כגבורים  במלחמה ידם בכח  להתגבר  גבורה בהם ניתן לא ר "ל  המלוכה ופאר  הוד  ·˘ÂÏ‰.גדול ‡·Â אבל

ב לויבוא וגילו לאוהב  חשבוהו הכל  עי "ז כי חנף  ודברי  אמרים חלקלקות  בעבור המלכות  ויחזיק  כולם את לרמות שלוה  דברי
עליהם: התחזק ובזה  לבם ‰˘ÛË.(Î·)מצפוני ˙ÂÚÂ¯ÊÂהמון והם אותם ומשחיתי ' כוכבי' העובדי שוטפי' שהיו  הזרוע אנשי 

ישראל  מלך והוא רומא מלפני נשטף  יהיה הברית  נגיד וגם  ונשחתים שבורים ויהיו רומא מלפני נשטפים יהיו סופם  יון בני
ושטפו: הברית  חילל  ולבסוף  הברית עמו כרת  ‡ÂÈÏ.(Î‚)אשר ˙Â¯·Á˙‰ ÔÓÂבכריתת ישראל  מלך אל  התחבר אשר  העת מן

מרמה : מעשה  עמו  עושה היה ÌˆÚÂ.ברית ‰ÏÚÂעליהם ונתחזק ירושלים סביבות אשר כוכבים העובדי על למלחמה  עולה היה
ביוסיפון: כמ"ש  אנשיו  עם במלחמה לעזרו ישראל  מלך  את  פיתה במרמה  כי עמו מבני  הביא אשר כוכבים עובדי במעט 

(„Î).‰ÂÏ˘·נשמרים היו ולא  אותה ירגל למען והכסף הזהב במקום ר "ל  המדינה במשמני  ונכנס שלוה בדברי בא במרמה
שלוה: בדברי בא כי על Â‚Â'.ממנו ‰˘ÚÂואמר המעשים הם מה ומפרש וחוזר וכו ' אבותיו  עשו לא אשר מעשים  עשה  ושם

לרגל  שבא  בו ירגישו לבל  לרמוז  כדי  כי מעולם אדם בזבז  לא אשר רב ממון ומפזר שם מבזבז שהיה ר "ל  וגו ' ושלל ביזה 
למאומה: לו נחשב וזהב  כסף ואין ידו מצאה כביר  אשר להראות במלחמה כוכבים  העובדי  מן  שלקח והשלל  הביזה שם  בזבז 

.·˘ÁÈ ÌÈ¯ˆ·Ó ÏÚÂ:בא ולרגל  הזהב שם  אשר  ההם המבצרים את ללכד  במחשבותיו הוא  יחשב  באמת Ú˙.אבל „ÚÂמחשבתו
לכבשם: ידו לאל יהיה  אשר העת בוא עד  אצלו  גדול ÚÈÂ¯.(Î‰)שמורה בחיל  למלחמה ללכת  לבבו ויאמץ כחו  יעורר  והוא

גדול : בחיל  למלחמה  עמו ללכת למולו יתגרה הוא  וגם  הנגב  מלך  ÂÓÚÈ„.על  ‡ÏÂכי במלחמה יתחזק  לא הנגב מלך  אבל
בגבורה: ילחמו ולא  במלכם  יבגדו  למען צבאו שרי לשחד  הנגב  מלך  על  מחשבות  יחשבו הצפון  מלך  רומאים  ÈÏÎÂ‡Â(ÂÎ)אנשי

.Â‚· ˙Ù:הצפון מלך  ביד  נמסרים להיות  במרמה  ילחמו כי  אותו  ישברו הם המלך שלחן אוכלי שריו ÛÂË˘È.ר "ל  ÂÏÈÁÂ החיל
בהם: יהרוג הצפון  מלך  כי רבים חללים מהם ונפלו הצפון  מלך  ישטוף הנגב מלך  של

oeiv zcevn
(‡Î).˙Â˜Ï˜ÏÁ·רכים ודברים  חניפה  ר"ל חלק מלשון 

כיÂÊ·È¯.(Î„)וחלקים : סח ) (תהלים  עמים בזר וכן  יפזר
מתחלף: ·‚Â.(ÂÎ)בומ"ף ˙Ù:מאכלו
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ð-÷øô äéîøéehÎg

ç:ïàö-éðôì íéãezòk eéäå eàö (åàöé) íécNk õøàîe ìáa CBzî eãðèäìòîe øéòî éëðà äpä ék ªµ¦´¨¤½¥¤¬¤©§¦−¥®¦§¾§©¦−¦§¥«Ÿ¦´¦¥´¨Ÿ¦¿¥¦Á©£¤̧
:í÷éø áeLé àì ìékLî øBaâk åévç ãëlz íMî dì eëøòå ïBôö õøàî íéìãb íéBb-ìä÷ ìáa-ìò©¨¤¹§©¦³§Ÿ¦Æ¥¤´¤¨½§¨´§½̈¦−̈¦¨¥®¦¨Æ§¦´©§¦½¬Ÿ¨−¥¨«

éì íécNë äúéäå:ýåýé-íàð eòaNé äéììL-ìk ììLàéeæìòú (éæìòú) ék eçîNú (éçîùú) ék §¨§¨¬©§¦−§¨¨®¨Ÿ§¤¬¨¦§−̈§ª§¨«¦³¦§§Æ¦´©«©§½
:íéøaàk eìäöúå (éìäöúå) äLã äìâòk eLeôú (éùåôú) ék éúìçð éñLáéäøôç ãàî íënà äLBa Ÿ¥−©£¨¦®¦ µ¨ÆÆ§¤§¨´¨½̈§¦§£−¨£¦¦«³¨¦§¤Æ§½Ÿ¨§−̈

:äáøòå äiö øaãî íéBb úéøçà äpä íëzãìBéâéøáò ìk dlk äîîL äúéäå áLú àì ýåýé óöwî «©§§¤®¦¥Æ©£¦´¦½¦§−̈¦¨¬©£¨¨«¦¤³¤§¨Æ´Ÿ¥¥½§¨§¨¬§¨−̈ª¨®µŸŸ¥´
:äéúBkî-ìk-ìò ÷øLéå íMé ìáa-ìòãéeìîçz-ìà äéìà eãé úL÷ éëøc-ìk áéáñ | ìáa-ìò eëøò ©¨¤½¦¬Ÿ§¦§−Ÿ©¨©¤«¨¦§¸©¨¤³¨¦Æ¨´Ÿ§¥¤½¤§´¥¤½¨©©§§−

:äàèç ýåýéì ék õç-ìàåèäéúBîBç eñøäð äéúBéLà (äéúéåùà) eìôð dãé äðúð áéáñ äéìò eòéøä ¤¥®¦¬©«−̈¨¨«¨¨¦¸¨¤³¨¨¦Æ¨§¨´¨½̈¨«§Æ¨§¤½¨¤¤§−«¤®¨
:dì-eNò äúNò øLàk dá eî÷pä àéä ýåýé úî÷ð ék¦Á¦§©̧§¨¬¦Æ¦¨´§½̈©£¤¬¨§−̈£¨«

i"yx
(Á).ìáá êåúî åãåð:משם צאו éðôìמעתה íéãåúòë
.ïàö:העזים בראש העדר לפני ללכת העתודים דרך
(Ë).äì åëøòå:קרב עלה éúìçð.(È‡)ויסדרון éñåù

נחלתי: åùåôú.בוזזי éë:שומן äùã.ל' äìâòë הדשה
תמיד: ואוכלת כניסתכם:íëîà.(È·)בתבואה

.úéøçà אחריתכם גדול ראשיתכם אם הכשדים אתם
מדבר: äéìà.(È„)יהיו åãé וידו כמו אבנים לה זרקו

בי ג)אבן äãé.(ÂË):(איכה  äðúðå בו שאין כאדם
ועזרה  רחמים לבקש שרואה מי לכל יד ומושיט כח

יד נתנו מצרים ה)וכן לבקש (שם למצרים יד הושטנו
עזרה: ואשיא äéúåéùà.מהם וכן יסודותיה חוזק

ד )יחיטו התופרים (עזרא  אלו כגון משנה ובלשון
והתחזקו: והתאוששו וכן äúùò.לאושין øùàë לעיר

ה':

cec zcevn
(Á).Â„Â:בבל מתוך  נודו  ללכתÌÈ„Â˙ÚÎ.ומעתה מהרו 

אם אף ר "ל  הצאן שאר לפני  ההולכים העתודים כמו  משם
ללכת : מהרו השבים אתם  בבבל  ישארו ı¯‡Ó(Ë)רבים 

.ÔÂÙˆ: ופרס מדי  Ï‰.הם ÂÎ¯ÚÂומשם מלחמה עליה  יערכו
ממקום ללכת יצטרכו  ולא תלכד  משם עליה  שיערכו ממקום 

מקום : והורגÂÈˆÁ.אל המשכיל  כגבור  יהיו  ההוא הקהל  של 
חצי כל יהיו כן  מי את  להמית מבלי ריקם  ישוב  שלא  אנשים 

ההוא: בה:ÂÚ·˘È.(È)הקהל ישללו שלל  הרבה  ÈÎ(È‡)ר "ל 
.ÂÁÓ˘˙:נחלתי את  השוסים  אתם הנה  עד  תשמחו ÈÎאשר 
.Â˘ÂÙ˙הדשה כעגלה ארצי בטוב ורבים  פשים הייתם  אז כי 

מדישה : ÌÈ¯È·‡Î.ואוכלת ÂÏ‰ˆ˙Â של גדול  קול  הרימו
שמחה: קול  המרימים החזקים הסוסים כמו שמחה 

(·È).ÌÎÓ‡ ‰˘Â·ילדה אשר בבל אמכם בושה מעתה  אבל 
לבהלה: ÌÎ˙„ÏÂÈ.בנים  ‰¯ÙÁ:במ"ש הדבר ‰‰כפל
.ÌÈÂ‚ ˙È¯Á‡הכשדים אחרית הנה  כי  על  תהיה הבושה ר "ל 

המלות וכפל  וערבה, ציה כמדבר מטובה חסר  תהיה בניה
יב ): (דניאל  עפר אדמת כמו נרדפים ‰'.(È‚)בשמות Ûˆ˜Ó

העובר וכל מיושבת  עוד  תהיה לא  לכן בבל על  קצף  ה' כי על
וישרוק: יתמה  ··Ï.(È„)עליה  ÏÚ ÂÎ¯Úערכו סביבה מכל 

בבל: על  ‡ÈÏ‰.מלחמה Â„È: אליה חצים ˙ÂÏÓÁ.השליכו Ï‡: לבטלה וילך  אדם  יכה לא  אולי  לאמר החץ על  תחוסו ÈÎלא
.‰‡ËÁ '‰Ï:אנשים יהרגו שמה שתשליכו  החצים  וכל בה  תצלחו מסביב:‰¯ÂÚÈ.(ÂË)ולכן עליה הריעו  העם  את להבהיל 
.‰„È ‰˙:(ה (איכה  יד  נתנו  מצרים  וכן ולהקימו לו לעזור  שאצלו למי יד  המושיט הנופל אדם ‡˘È˙ÂÈ‰.כדרך  ÂÏÙנפלו

העיר: חומות  Ó˜˙.יסודות ÈÎ:לה עשו כן לישראל עשתה  וכאשר בה הנקמו לכן ה ' נקמת היא  כי על 

oeiv zcevn
(Á).Â„:נדידה העזים:ÌÈ„Â˙ÚÎ.מל ' מן הזכרים  הם 
(Ë).¯ÈÚÓ: התעוררות עם :˜‰Ï.מל' סדורÂÎ¯ÚÂ.קבוץ  ענין

הייתÏÈÎ˘Ó.המלחמה: גוייך  ומשכלת כמו והרג  שכול מל '
ל"ו) ¯Ì˜È.:(יחזקאל ·Â˘È ‡Ïמי השולח  אדם מבן  במשל  אחז

ריקם אלי ישיב לא וכן ריקם לפעמים וחתר דבר (ישעיה לעשות 

ביזה:ÏÏ˘Ï.(È):נ"ה) שמחה:˙ÂÊÏÚ.(È‡)ענין ˘ÈÒÂ.ענין 
למו  שסו  משנאינו  כמו  ושלל ביזה מ"ד)ענין ˙Â˘ÂÙ.:(תהלים

מרבק כעגלי ופשתה  כמו הבשר  ריבוי  ור"ל ריבוי (מלאכי ענין

ה"א:ג) במקום  האל"ף ובאה דישה  מלשון דשא . ..ÂÏ‰ˆ˙Â
מים  צהלו כמו שמחה קול  הרמת כ"ד)ענין ÌÈ¯È·‡Î.:(ישעיה

אביריו  דהרות מדהרות וכן חזקים  ה')סוסים :(שופטים
(·È).‰¯ÙÁ: בושה כמוÚÂ¯·‰.שממה :ˆÈ‰.ענין  ענינו

תמהון:ÌÂ˘È.(È‚)מדבר: הבאÂ¯˘ÈÂ˜.ענין  הקול  הוא
חשוב: דבר אבדן על לעשותם ודרך  השפתים בקיבוץ

(„È).ÈÎ¯Â„היטב למותחה  הקשת על  ברגל  לדרוך  הדרך 
למרחוק: הגויםÂ„È.לירות  קרנות  את לידות כמו  השלכה ענין

ב') קול :‰¯ÂÚÈ.(ÂË):(זכריה והשמעת  תרועה מלשון 
.‰È˙ÂÈ˘‡חרשת קיר לאשישי כמו יסודות  ט"ו)ענין :(ישעיה

`i wxt l`ipc - miaezk

àé-÷øô ìàéðãekÎ`k

àë:úBwì÷ìça úeëìî ÷éæçäå äåìLá àáe úeëìî ãBä åéìò eðúð-àìå äæáð Bpk-ìò ãîòåáëúBòøæe §¨©³©©Æ¦§¤½§Ÿ¨§¬¨−̈´©§®¨´§©§½̈§¤¡¦¬©§−©£©§©«§Ÿ¬
:úéøa ãéâð íâå eøáMéå åéðôlî eôèMé óèMäâëíöòå äìòå äîøî äNòé åéìà úeøaçúä-ïîe ©¤²¤¦¨§¬¦§¨−̈§¦¨¥®§©−§¦¬§¦«¦¦«§©§¬¥−̈©£¤´¦§¨®§¨¨¬§¨©−

:éBb-èòîaãëììLå äfa åéúáà úBáàå åéúáà eNò-àì øLà äNòå àBáé äðéãî épîLîáe äåìLa ¦§©«§©§º̈§¦§©¥´§¦¨»¨¼§¨À̈£¤̧Ÿ¨³£Ÿ¨Æ©£´£Ÿ½̈¦¨¯§¨¨²
:úò-ãòå åéúáLçî áMçé íéøöáî ìòå øBæáé íäì Leëøeäëìéça áâpä Cìî-ìò Bááìe Bçk øòéå §−¨¤´¦§®§©¯¦§¨¦²§©¥¬©§§Ÿ−̈§©¥«§¨¥ÁŸ¸§¨¹©¤´¤©¤¤»§©´¦

:úBáLçî åéìò eáLçé-ék ãîòé àìå ãàî-ãò íeöòå ìBãb-ìéça äîçìnì äøbúé áâpä Cìîe ìBãb̈¼¤´¤©¤À¤¦§¨¤Æ©¦§¨½̈§©«¦¨¬§¨−©§®Ÿ§´Ÿ©£½Ÿ¦«©§§¬¨−̈©£¨«
åë:íéaø íéììç eìôðå óBèLé Bìéçå eäeøaLé Bâa-úô éìëàå§Ÿ§¥¯©¨²¦§§−§¥´¦§®§¨§−£¨¦¬©¦«

i"yx
(‡Î).äæáð åðë ìò ãåîòå מעמדה על אז ויתחזק

ויעמדו  א) (עובדי' מאוד אתה בזוי שנא' עשו מלכות
מיונים: מלכות ויטלו óèùä.(Î·)רומים úåòøæå

וחזקים  שוטפים מלפניהם שהיו יון מלכות וגבורי
וישברו: רומים מלפני úéøá.ישטפו ãéâð íâå מלך גם

שישטף  סופו הוא גם ברית עמם שיכרות ישראל
עליהם  ויפשטו הברית על (רומים) יעברו כי מלפניו
קמו  שנין ושית עשרין ח) (עכו"ם רז"ל שאמרו כמו
בהון: אשתעבדו והדר ישראל בהדי בהמנותייהו

(‚Î).äîøî äùòé åéìà úåøáçúä ïîå השותפות ומן
יגלה  שלא מרמה יעשה ישראל עם (רומי) שישתתף

רעה: מקומות íöòå.ממקומו:äìòå.מחשבה בכל

ומואב: בעמון באדום יהודה ארץ éåâ.שסביבות èòîá
וכן  יהודה מלך אותו יעזר כי כבד לחיל  יצטרך לא

יוסיפון: בספר øåæáé.(Î„)כתוב íäì ùåëøå ììùå äæá
הכל  את שיכבשו עד עליהם עולם המקבלים לכל יחלק

ובחלקלקות: עמים øåæáé.בחנופה בזר וכן יפזר כמו
סח): íéøöáî.(תהלים ìòå מחשבותיו יחשוב עכו"ם

הכל  שיהיה עת עד גייסותיו ראשי (בהם) להושיב
תחתיהם: ãåîòé.(Î‰)כבוש àìå:הנגב éëמלך

.úåáùçî åéìò åáùçé ידי על להפילו עליו ויתנכלו
מסיים  שהוא כמו בו לבגוד שריו את שישחידו שוחד

ישברוהו: בגו פת ואוכלי åâá.(ÂÎ)ואומר úô מאכלו
משלחנו: פרס נוטל

cec zcevn
(‡Î).ÂÎ ÏÚ „ÓÚÂוהוא נבזה עם יעמוד ובסיסו חזקו על

אדום כי א ) (עובדיה מאד אתה בזוי בו  שנאמר וכו ' גדול כרך 
כמ"ש בתוכה  ומשלו  בה  נתישבו  אדום בני כי  גדול  כרך  הוא

ÂÎÂ'.למעלה: ÂÈÏÚ Â˙ ‡ÏÂ כרך על השמים מן נתנו  לא 
השם : אנשי מעולם  כגבורים  במלחמה ידם בכח  להתגבר  גבורה בהם ניתן לא ר "ל  המלוכה ופאר  הוד  ·˘ÂÏ‰.גדול ‡·Â אבל

ב לויבוא וגילו לאוהב  חשבוהו הכל  עי "ז כי חנף  ודברי  אמרים חלקלקות  בעבור המלכות  ויחזיק  כולם את לרמות שלוה  דברי
עליהם: התחזק ובזה  לבם ‰˘ÛË.(Î·)מצפוני ˙ÂÚÂ¯ÊÂהמון והם אותם ומשחיתי ' כוכבי' העובדי שוטפי' שהיו  הזרוע אנשי 

ישראל  מלך והוא רומא מלפני נשטף  יהיה הברית  נגיד וגם  ונשחתים שבורים ויהיו רומא מלפני נשטפים יהיו סופם  יון בני
ושטפו: הברית  חילל  ולבסוף  הברית עמו כרת  ‡ÂÈÏ.(Î‚)אשר ˙Â¯·Á˙‰ ÔÓÂבכריתת ישראל  מלך אל  התחבר אשר  העת מן

מרמה : מעשה  עמו  עושה היה ÌˆÚÂ.ברית ‰ÏÚÂעליהם ונתחזק ירושלים סביבות אשר כוכבים העובדי על למלחמה  עולה היה
ביוסיפון: כמ"ש  אנשיו  עם במלחמה לעזרו ישראל  מלך  את  פיתה במרמה  כי עמו מבני  הביא אשר כוכבים עובדי במעט 

(„Î).‰ÂÏ˘·נשמרים היו ולא  אותה ירגל למען והכסף הזהב במקום ר "ל  המדינה במשמני  ונכנס שלוה בדברי בא במרמה
שלוה: בדברי בא כי על Â‚Â'.ממנו ‰˘ÚÂואמר המעשים הם מה ומפרש וחוזר וכו ' אבותיו  עשו לא אשר מעשים  עשה  ושם

לרגל  שבא  בו ירגישו לבל  לרמוז  כדי  כי מעולם אדם בזבז  לא אשר רב ממון ומפזר שם מבזבז שהיה ר "ל  וגו ' ושלל ביזה 
למאומה: לו נחשב וזהב  כסף ואין ידו מצאה כביר  אשר להראות במלחמה כוכבים  העובדי  מן  שלקח והשלל  הביזה שם  בזבז 

.·˘ÁÈ ÌÈ¯ˆ·Ó ÏÚÂ:בא ולרגל  הזהב שם  אשר  ההם המבצרים את ללכד  במחשבותיו הוא  יחשב  באמת Ú˙.אבל „ÚÂמחשבתו
לכבשם: ידו לאל יהיה  אשר העת בוא עד  אצלו  גדול ÚÈÂ¯.(Î‰)שמורה בחיל  למלחמה ללכת  לבבו ויאמץ כחו  יעורר  והוא

גדול : בחיל  למלחמה  עמו ללכת למולו יתגרה הוא  וגם  הנגב  מלך  ÂÓÚÈ„.על  ‡ÏÂכי במלחמה יתחזק  לא הנגב מלך  אבל
בגבורה: ילחמו ולא  במלכם  יבגדו  למען צבאו שרי לשחד  הנגב  מלך  על  מחשבות  יחשבו הצפון  מלך  רומאים  ÈÏÎÂ‡Â(ÂÎ)אנשי

.Â‚· ˙Ù:הצפון מלך  ביד  נמסרים להיות  במרמה  ילחמו כי  אותו  ישברו הם המלך שלחן אוכלי שריו ÛÂË˘È.ר "ל  ÂÏÈÁÂ החיל
בהם: יהרוג הצפון  מלך  כי רבים חללים מהם ונפלו הצפון  מלך  ישטוף הנגב מלך  של

oeiv zcevn
(‡Î).˙Â˜Ï˜ÏÁ·רכים ודברים  חניפה  ר"ל חלק מלשון 

כיÂÊ·È¯.(Î„)וחלקים : סח ) (תהלים  עמים בזר וכן  יפזר
מתחלף: ·‚Â.(ÂÎ)בומ"ף ˙Ù:מאכלו



fקפח dpyn iyy wxt zeld` zkqn

Âìúkä úà LnLîä úéa–íeMä útì÷k ïBcé.ãöék?úBøòî ézL ïéa Bà ïéëeë éðL ïéaL ìúk,íézaa äàîè, ©¦©§©¥¤©Ÿ¤¦¦§¦©©¥©Ÿ¤¤¥§¥¦¥§¥§¨ª§¨©¨¦
ìúka íéìëå,íeMä útì÷k íäéìòå–ïéøBäè.ìúka äàîè,íézaa íéìëå,íeMä útì÷k íäéìòå–ïéøBäè. §¥¦©Ÿ¤©£¥¤¦§¦©©§¦ª§¨©Ÿ¤§¥¦©¨¦©£¥¤¦§¦©©§¦

ãenòä úçz äàîè–äìBòå úò÷Ba äàîè,úãøBéå úò÷Ba. ª§¨©©¨©ª§¨©©§¨©©§¤¤
Êçøtä úçzL íéìk–íéøBäè;éøeð ïa ïðçBé éaøànèî.çøtä úçzL íéìkäå äàîhä,çúBt íL Lé íà ¥¦¤©©©¤©§¦©¦¨¨¤¦§©¥©ª§¨§©¥¦¤©©©¤©¦¤¨¥©

çôè–ïéàîè;åàì íàå–ïéøBäè.äæ ãöa äæ íé÷ñcøô éðL,äæ áb ìò äæ Bà,ïäî ãçà çzôð–úéaäå àeä ¤©§¥¦§¦¨§¦§¥©§¦§¦¤§©¤¤©©¤¦§©¤¨¥¤§©©¦
àîè,øBäè Bøáçå.íèà àeä elàk ïé÷ñcøtä úà ïéàBøå–ì äàîhä úà àéáäì äöçîì äöçî ïBcéúéa. ¨¥©£¥¨§¦¤©©§¦§¦§¦Ÿ¤¦¤¡¨§¤¡¨§¨¦¤©ª§¨©©¦

e.lzekd z` ynynd ziaäéì éø÷ éëä íåùî ,åéìàî éåùò ìúåëä àöîð éðùä ãöî úîì êåëå äæ ãöî úîì êåë íéøôåçùë ò÷ø÷ä úçúù úåøòîä
äéì éø÷ éëä íåùîå ,úéá äéäéù úéáì íøåâ ìúåëä ,ò÷ø÷ éáâ ìòù ïéðá ìáà ,ìúåëä äùòð äøéôçä éãé ìòù ìúåëä úà ùîùîä úéá['â äðùî ìéòì]

:úéáä úà ùîùîä ìúåë.mizaa d`neh:úåìéçîáå ïéëåëá.oixedh meyd ztilwk odilre:íéúá éðù ïéáù ìúåë ïéãë íðéã ïéàå äàîåèì ÷éñôîã
.cenrd zgz d`neh:çôè íåøá çôè ìò çôè äá ïéàù úööåø àéäå åéúçú äàîåèå äøòîä êåúá åà êåëä êåúá ãåîò ùé íàdlere zrwea d`neh

.zcxeie zrwea:úéááù ãåîòì ïéãä àåäå ,øåäè íéããöä ïîå ,äñåëî äàîåè ìë ïéãë àîè äèîìå äìòîì äàîåèä ãâðëù ìëå
f.gxt:åòöîàá åà ãåîòä ùàøá àöåéù áçøå èìåá øáã.mixedh gxtd zgzy milkäàîåèå äðéâá åà íéáøä úåùøá ãîåòä ãåîòá éøééà àëä

:åéúçúù íéìëä ìò ìéäàîå õåçì çôè ãåîòä ïî èìåá çøôäå ,åéúçú.mixedh:øåäè íéããöáù ìëå ,äìåòå úò÷åá äàîåèã.`nhn ixep oa opgei 'xe
:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .íäéìò ìéäàî çøôäù íéìëä ìò úøæåç úò÷åá äàîåèäùëå ,ãåîòë çøôã.gxtd zgzy milkde d`nehdçøôäù ïåâë

:íéìëä ìòå äàîåèä ìò ìéäàî.gth gzet:çôè ãåîòì õåç çøôä èìåáù.miwqcxtùéå úåðåìç úåðåìç ïäáå úéáä ìúåëá íéðåúð íéìåìç íéãåîò
:íéãåîò ïúåà úçú äàîåèå ,úåúìã ïäì.`nh ziad odn cg` gztpõåçìå ìúåë ìù åéöçî äàîåèä åìéôàå .úéáì äàöåéå åëåúá úò÷åá äàîåèäù
:àîè úéáä éëä åìéôà .úéáë ïåãéð åðéàã.mhe` od eli`k oiwqcxtd z` oi`exe,ììë ììç íù ïéà åìéàë ïúåà ïéàåø çúôð àìå ìåòð úìãä íà øîåìë

:øåäè úéáä õåçìå åéöçî àîè úéáä íéðôìå åéöçî ìéòì ïðúã éðä ìëë ,äöçî ìò äöçî ìúåëä ïåãéð ïäéúçú äàîåè íàå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

הבית, לשם הכותל את שבנו היינו הבית, את המשמש  בכותל עסקנו  ג במשנה
שעשו כגון הכותל, את המשמש  בבית עוסקת משנתנו  לבית. טפל שהכותל  והרי 
המערות, בין  המפריד כותל  מאליו  נעשה כך  ידי ועל זו , אצל זו  באדמה מערות שתי
לבית. טפל הכותל  אין זה שבכגון  והרי  בית, לו  ונתחבר סלע של  כותל  שהיה או 

ìúkä úà LnLîä úéa, לעיל שבארנו כמו –útì÷k ïBcé ÇÄÇÀÇÅÆÇÙÆÄÄÀÄÇ
íeMäשבכותל מה בין מפסקת השום כקליפת דקה מחיצה שאפילו  – Ç

הבית. מן  כחלק נידון  הכותל אין éðLלבית, ïéaL ìúk ?ãöékÅÇÙÆÆÅÀÅ
ïéëeëשבסלעי בקירות אותם וחופרים המתים, את בתוכם שמניחים – Ä

úBøòîהמערות, ézL ïéa Bà,מערות שתי  שבין כותל  –äàîè ÅÀÅÀÈËÀÈ
íézaa,במערות או בכוכים –útì÷k íäéìòå ,ìúka íéìëå ÇÈÄÀÅÄÇÙÆÇÂÅÆÄÀÄÇ
íeMä,השום כקליפת מחיצה הכלים ועל  –ïéøBäè,הכלים – ÇÀÄ

הטומאה. באוהל  כמונחים דינם ואין  עליהם, מצלת äàîèËÀÈשהמחיצה
ìúka,המערות או  הכוכים שבין –íézaa íéìëå או בכוכים – ÇÙÆÀÅÄÇÈÄ

íeMäבמערות, útì÷k íäéìòå כקליפת מחיצה הטומאה ועל – ÇÂÅÆÄÀÄÇÇ
בבית.ïéøBäèהשום, כמונחת נחשבת הטומאה שאין הכלים, – ÀÄ

ãenòä úçz äàîè המערה בתוך או  הכוך  בתוך עמוד  יש  אם – ËÀÈÇÇÈÇ
ברום  טפח על טפח במקומה שאין רצוצה, והיא תחתיו , וטומאה

úãøBéåטפח, úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba äàîèשכנגד מה וכל – ËÀÈÇÇÀÈÇÇÀÆÆ
מן  אבל רצוצה, טומאה כל כדין  טמא, ולמטה למעלה הטומאה

שבבית. לעמוד  הדין  והוא טהור. הצדדים

ז ה נ ש מ ר ו א ב

çøtä úçzL íéìk וטומאה נוי , לשם לצדדים, העמוד מן היוצא – ÅÄÆÇÇÇÆÇ
העמוד , כנגדíéøBäèתחת אלא בוקעת אינה שהטומאה הכלים, – ÀÄ

הפרח; לצד ולא ànèîהעמוד , éøeð ïa ïðçBé éaø,הכלים את – ÇÄÈÈÆÄÀÇÅ
שהפרח הריהימשום בוקעת וכשהטומאה העמוד , מן  חלק הוא

שהפרח הכלים על  עליהם.מתפשטת opgeiמאהיל  iaxk dkld oi`e
.ixep oaçøtä úçzL íéìkäå äàîhäמאהיל שהפרח כגון  – ÇËÀÈÀÇÅÄÆÇÇÇÆÇ

הכלים, ועל  הטומאה çôèעל  çúBt íL Lé íàש בולט – הפרח ÄÆÈÅÇÆÇ
לעמוד חוץ טפח (ברטנורא ),טפח על טפח הפרח תחת שיש והיינו

והכלים הטומאה מעל  טפח רום ישראל "),על –ïéàîè("תפארת  ÀÅÄ

כאוהל ; שדינו  åàìהכלים, íàå,טפח פותח שם שאין –ïéøBäè ÀÄÈÀÄ
בבית  העומד  בעמוד  עוסקת אינה שמשנתנו  מפרשים, יש  הכלים. –

,(zncewd dpyna enk) בגינה או הרבים ברשות העומד בעמוד  אלא

ברטנורא). הסיפא(הר "ש; שאמנם מפרשים, milkdeויש  d`nehd")
("gxtd zgzy בבית העומד  בעמוד שכן  בחוץ, העומד  בעמוד  מדברת

הטומאה  על  מאהיל הבית הרי  טפח, על  טפח הפרח תחת אין אפילו
הכלים  שכן וכל  מיטמאים, הבית תקרת שתחת הכלים וכל הכלים, ועל

עצמו  הפרח אחרונה"),שתחת "משנה ישראל"; הרישא ("תפארת אבל 
בבית העומד בעמוד  עוסקת והיא הקודמת, המשנה המשך (רמב"ם ),היא

עומד שהעמוד פי על שאף קמא, תנא לדעת להשמיענו , הרישא ובאה
הרצוצה  שהטומאה טהורים, שתחתיו הכלים מקום מכל הבית, בתוך

העמוד  כל  תחת ולא כנגדה אלא בוקעת אינה העמוד (וכן שתחת

מה  הסיפא, בענין שמדקדק אחרונה" "משנה  עיין יב; יז , בתוספתא מפורש

להשמיענו). באה íé÷ñcøôהיא éðL,הכותל בתוך ארונות –äæ ÀÅÇÀÄÀÄÆ
äæ áb ìò äæ Bà ,äæ ãöa,רצוצה והיא תחתיהן, וטומאה – ÀÇÆÆÇÇÆ

ïäî ãçà çzôð,מהפרדסקים אחד  –àîè úéaäå àeä– ÄÀÇÆÈÅÆÀÇÇÄÈÅ
לבית, ויוצאת לתוכו בוקעת øBäèשהטומאה Bøáçå במפרשים – ÇÂÅÈ

דינו  והרי  טפח, פותח בפרדסק שיש  בכגון כאן שמדובר מבואר,

הטומאה בפני  החוצץ עצמו בפני "משנה כאוהל ישראל"; ("תפארת 

íèàאחרונה "). àeä elàk ïé÷ñcøtä úà ïéàBøå אם כלומר – ÀÄÆÇÇÀÄÀÄÀÄÙÆ
הם  כאילו  אותם רואים נעולים, כולם אלא מהם, אחד  נפתח לא

תחתיהן, טומאה ואם כלל, חלל  שם ואין  äöçîאטומים ïBcéÄÆÁÈ
úéaì äàîhä úà àéáäì äöçîì כאילו הטומאה את שדנים – ÀÆÁÈÀÈÄÆÇËÀÈÇÇÄ

שלצד הכותל של  חציו כנגד  היא ואם הכותל , עובי בתוך מונחת היתה

טהור. הבית שלחוץ, הכותל חצי  כנגד היא ואם טמא, הבית פנים,

יש  אבל והרא"ש. הר"ש פירשו  וכן מברטנורא, הרב לפי  הסיפא את בארנו 
ztqezd`),מפרשים it lr) לא ואילו  הפרדסק, בתוך מונחת שהטומאה בכגון 

טמא, חברו ואף סביביו , כל ומטמא סתום, כקבר דינו הרי  פרדסק, אותו נפתח
לפיכך ונפתח, הואיל xedhאבל  exage ,`nh ziade `ed,במשנה שבארנו כמו  –

mhe` `ed eli`k oiwqcxtd z` oi`exe את רואים טפח, פותח בהם אין  שאם –
הבית  ולחוץ ומחציו  טמא, הבית ולפנים ומחציו אטום, כולו כאילו הכותל 

`zxg).טהור jxca yxtny "zexdh ixcq" oiir ;"`ax edil`" ;m"anx)

izdw - zex`ean zeipyn
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È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡ìúka äàîhä,çôè íeø ìò çôè ìò çôè dîB÷îe,dab ìòL úBiìòä ìk,øNò ïä elôà–úBàîè.äúéä ©ª§¨©Ÿ¤§¨¤©©¤©©¤©¨¨£¦¤©©¨£¦¥¤¤§¥¨§¨

íézá éðL éab ìò úçà äiìò–äàîè àéä,úBøBäè dab ìòL úBiìòä ìëå.ìúkúéðL–úò÷Ba äàîè £¦¨©©©©¥§¥¨¦¦§¥¨§¨¨£¦¤©©¨§Ÿ¤¥¦ª§¨©©
äìBòå,úãøBéå úò÷Ba.äîeèà Lôð,ïéããvä ïî da òâBpä–øBäè,äìBòå úò÷Ba äàîhL éðtî,úãøBéå úò÷Ba. §¨©©§¤¤¤¤£¨©¥©¨¦©§¨¦¨¦§¥¤ª§¨©©§¨©©§¤¤

çôè íeø ìò çôè ìò çôè äàîhä íB÷î äéä íà,íB÷î ìkî da òâBpä–àîè,íeúñ øá÷k àéäL éðtî. ¦¨¨§©ª§¨¤©©¤©©¤©©¥©¨¦¨¨¨¥¦§¥¤¦§¤¤¨
úBkñ dì Cîñ–úBàîè;äãeäé éaøøäèî. ¨©¨ª§¥©¦§¨§©¥

f`.dab lry .d`nehd:ìúåëä éáâ ìòù.ze`nhî ìúåëäùúåéìòä ìëì äöéçî éåäå äåáâ ìúåëäå ìúåëá úåáåçú äéìòä úåøå÷ éùàøå ïäì ùîù
,çôè ìò çôè íù ïéà ìáà ,úåéìòä ìëì äàîåèä úà àéáîå íåúñ øá÷ë ìúåëä ìë áùçðã ,çôè ìò çôè äàîåèä íå÷îùë à÷åãå .åæî äìòîì åæù

:úåéìòä ãöì àëéì ÷ãñ åìéôàã ïåéë äöçî ìò äöçî ïåãéð ìúåëä ïéàå .íéøåäè íéããöäå ,äãâðë úò÷åá.miza ipy iab lr diepa zg` dilrìúåëù]
:íäéðù éáâ ìò äéåðá äéìòå [íéúáä éðù ïéá ÷éñôî äæ.d`nh `id:äá úò÷åá äàîåèäå äáéæòîä ãò òéâî àåää ìúåëäù ,äðåùàøä äéìòzeilrd lke

.zexedh dab lry:úööåç äéìòù äáéæòîã.zipeyd lzek:øòåñå êìåäù úòá íù òéâî íéäù íå÷îá éåðáä ìúåë.dlere zrwea d`nehùé íà
:çôè ììç íù ïéàù éôì ,åéáéáñ ìë àîèî àåää ìúåëä ïéà åéúçú äàîåè.dneh` ytpäîöò äàîåèä ìò éåðáù íåèà àåäå ,øá÷ä ìò íéðåáù ïåéö

:çôè ììç åá äéäéù éãë ïåøàá øåá÷ úîä ïéàå.mezq xawk:òâîá åéáéáñ ìë àîèîã.zekeq dl jnqäá òâåðä ïðéøîàã ,éà÷ ìéòìã äîåèà ùôðà
:úîä ìäåàì äîåã àéäù éôì ,äàîè åæä äëåñä ,óå÷ùî ïéòë úåëåñ íåèàä äæ ïåéöì äùò íàå ,øåäè íéããöä ïî.xdhn dcedi 'xeïî àéäù ïåéë

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .íéããöä
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ìúka äàîhä,ולעליות לבית המשמש  –dîB÷îe,הטומאה של – ÇËÀÈÇÙÆÀÈ
çôè íeø ìò çôè ìò çôèשל חלל הטומאה במקום שיש  – ÆÇÇÆÇÇÆÇ

טפח, רום  על טפח על dabטפח ìòL úBiìòä ìkגבי שעל  – ÈÈÂÄÆÇÇÈ
בכותל, תחובים העליות כל של קורותיהן ראשי שכן  הטומאה;

שבבית, התחתונה הדיוטה כנגד  למטה בו מונחת elôàÂÄוהטומאה
øNò ïä,זו גבי על זו  עליות –úBàîèכקבר נחשב הכותל  שכל  – ÅÆÆÀÅ

להלן  כמבואר  סביביו , כל מטמא סתום שקבר הזכרנו וכבר סתום,
נידון  הכותל  טפח, על  טפח הטומאה במקום אין  אם אבל במשנתנו .

הטומאה  שכנגדו  הבית ולפנים, מחציו  הטומאה שאם מחצה, על מחצה
הבית  אפילו  ולחוץ, מחציו הטומאה ואם טהורות, והעליות טמא,

מה  ומטמאה ולמטה למעלה הבוקעת היא רצוצה שטומאה טהור,
בלבד  שדעתושכנגדה ברטנורא עיין טהרות "; "סדרי ישראל "; ("תפארת 

íézáאחרת ). éðL éab ìò úçà äiìò äúéäבתוך והטומאה – ÈÀÈÂÄÈÇÇÇÇÅÀÅÈÄ
קרקע  באמצע הטמא הכותל  ראש  ונמצא הבתים, שני שבין הכותל 

מגיע  הכותל שאין  עליות, עוד בנויות זו עלייה גבי  ועל  העלייה,
äàîèאליהן , àéä,טמאה הבתים שני  על  הבנויה העלייה אותה – ÄÀÅÈ

סתום, קבר שהוא הכותל על מאהלת dabשהרי  ìòL úBiìòä ìëåÀÈÈÂÄÆÇÇÈ
úBøBäè שלא הטומאה בפני חוצצת הראשונה העלייה שתקרת – À

úãøBéåתעלה. úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba äàîè ,úéðL ìúk– ÙÆÅÄËÀÈÇÇÀÈÇÇÀÆÆ
גורסים; יש זו. פיסקה על  נאמרו שונים lzekzipפירושים ey, ומפרשים

ו): (יח, להלן המתפרשת השונית nשהוא lk ?zipeyd edfi`"midy mew
."etrfa dler עולה שהים במקום הבנוי כותל  הוא: הפירוש  וכאן

תחתיו  יש אם ולכן  טפח, חלל בו שאין חזק, כותל  והוא בזעפו ,
בוקעה  ועולה בוקעת הטומאה אלא סביביו, כל  מטמא אינו טומאה,

ברטנורא );ויורדת הרא"ש ; משנתנו(הר "ש; כוונת מבארים (itlויש 
,(dqxibd dze`,ככותל שנעשה עד  וחול, שרטון  מעלה הזועף שהים

פי על אף שרטון , באותו  שם טומאה אם לביתו, כותל אדם ועשהו

סביביו , מטמא אינו טפח, רום על טפח על טפח הטומאה במקום שיש 
הוא  עולם שקרקע משום ויורדת, בוקעת ועולה בוקעת הטומאה אלא

סביביו מטמא אינו  עולם קרקע וכל  אדם, בידי  נעשה (הגר "א ;שלא

ישראל "). שלפנינו :"תפארת הגירסה כפי מפרשים zipyויש  lzek–

זה  סמוכים הכתלים שני והיו הבית, כותל על  שנוסף שני  כותל  היינו 
הטומאה  לפיכך רצוצה, טומאה והיא ביניהן , מונחת והטומאה לזה,

ויורדת בוקעת ועולה yexitרמב "ם;(בוקעת lr miywny miyxtna oiir
yexit ayiiny "dpexg` dpyn" oiire ;eprinydl dpynd d`a dn ,df

.(zxg` jxca m"anxd למה המשך  היא זו שפיסקה מבארים, ויש 
שני שבין  הכותל גבי  על  נתן  שאם היא, והכוונה כן , לפני ששנינו 

כותל בין  טפח חלל ואין  העליות, את לחלק שני  כותל עוד  הבתים
הטומאה  הרי זה, גבי  על זה כתלים שני  שהם שניכר אלא לכותל,
השני, הכותל לתוך  ועולה בוקעת הבתים שני שבין הכותל שבתוך 

שבין  הכותל  שרק לפי העליות, לתוך להיכנס ממנה מתפשטת ואינה
שבין  הכותל  אבל  סביביו , כל ומטמא סתום קבר הוא הבתים שני 

תחתיו , נמצא סתום וקבר הואיל  אלא סתום, כקבר דינו אין  העליות
טהורות העליות ואילו שכנגדו , מה כל  ועיין טמא טהרות "; ("סדרי 

ג). כה. הרמב"ם  על  הראב "ד äîeèàהשגות Lôð הבנויה מצבה – ÆÆÂÈ
רום  על  טפח על טפח חלל הטומאה במקום שאין  אטום, קבר  על 

רצוצה, טומאה והיא éðtîטפח, ,øBäè ,ïéããvä ïî da òâBpäÇÅÇÈÄÇÀÈÄÈÄÀÅ
úãøBéå úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba äàîhL אלא מטמאה ואינה – ÆËÀÈÇÇÀÈÇÇÀÆÆ

בצדדים. לא אבל  בלבד, çôèכנגדה äàîhä íB÷î äéä íàÄÈÈÀÇËÀÈÆÇ
çôè íeø ìò çôè ìò טפח של חלל הטומאה במקום שהיה – ÇÆÇÇÆÇ

טפח, רום על  טפח íB÷îעל  ìkî da òâBpä,הצדדים מן  אפילי – ÇÅÇÈÄÈÈ
íeúñ øá÷k àéäL éðtî ,àîè.סביביו כל שמטמא –Cîñ ÈÅÄÀÅÆÄÀÆÆÈÈÇ

úBkñ dì: לעיל ששנינו  מה על מוסבה זו פיסקה –,dneh` ytp" ÈË
,"xedh ,oiccvd on da rbepd סוכות סמך שאם ללמד , המשנה ובאה

שנתן  מפרש , והרמב"ם לסוכה; כותל  נעשתה והנפש  האטומה, לנפש 
הסוכה; משקוף לאוהלúBàîèעליה דומות שהן לפי הסוכות, – ÀÅ

øäèîהמת; äãeäé éaøיש הצדדים. מן שהן  כיון  הסוכות, את – ÇÄÀÈÀÇÅ
שהן  קמא תנא וסובר  הסוכות, לשתי  כותל נעשתה שהנפש מפרשים,

יהודה  ורבי  בתים. שני שבין  בכותל  רצוצה טומאה כדין  טמאות,
כמשמשת  נחשבת הנפש  אין ארעי דירות הן והסוכות שהואיל  מטהר ,

הסוכות טהרות ").את ("סדרי

הצדדין מן  בה שהנוגע אטומה, נפש על  מוסבה שהסיפא הרמב"ם, לפי בארנו 
כן : לפני  ששנינו מה על מוסבה שהיא מפרשים, יש אבל  mewnטהור . did m`"

xawk `idy iptn ,`nh mewn lkn da rbepd ,gth mex lr gth lr gth d`nehd
,"mezqלפי טמאה, הסוכה זו, לנפש סוכות סמך שאם ללמד , המשנה ומוסיפה

ולכן סתום, קבר דין לנפש יהודה שיש רבי  אבל  סביביה. כל מטמאה היא
מטמאה  ואינה סתום, כקבר  נחשבת הנפש שאין וסובר, קמא תנא על חולק

הסוכה c"a`xd).את ;m"xdn)
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Âìúkä úà LnLîä úéa–íeMä útì÷k ïBcé.ãöék?úBøòî ézL ïéa Bà ïéëeë éðL ïéaL ìúk,íézaa äàîè, ©¦©§©¥¤©Ÿ¤¦¦§¦©©¥©Ÿ¤¤¥§¥¦¥§¥§¨ª§¨©¨¦
ìúka íéìëå,íeMä útì÷k íäéìòå–ïéøBäè.ìúka äàîè,íézaa íéìëå,íeMä útì÷k íäéìòå–ïéøBäè. §¥¦©Ÿ¤©£¥¤¦§¦©©§¦ª§¨©Ÿ¤§¥¦©¨¦©£¥¤¦§¦©©§¦

ãenòä úçz äàîè–äìBòå úò÷Ba äàîè,úãøBéå úò÷Ba. ª§¨©©¨©ª§¨©©§¨©©§¤¤
Êçøtä úçzL íéìk–íéøBäè;éøeð ïa ïðçBé éaøànèî.çøtä úçzL íéìkäå äàîhä,çúBt íL Lé íà ¥¦¤©©©¤©§¦©¦¨¨¤¦§©¥©ª§¨§©¥¦¤©©©¤©¦¤¨¥©

çôè–ïéàîè;åàì íàå–ïéøBäè.äæ ãöa äæ íé÷ñcøô éðL,äæ áb ìò äæ Bà,ïäî ãçà çzôð–úéaäå àeä ¤©§¥¦§¦¨§¦§¥©§¦§¦¤§©¤¤©©¤¦§©¤¨¥¤§©©¦
àîè,øBäè Bøáçå.íèà àeä elàk ïé÷ñcøtä úà ïéàBøå–ì äàîhä úà àéáäì äöçîì äöçî ïBcéúéa. ¨¥©£¥¨§¦¤©©§¦§¦§¦Ÿ¤¦¤¡¨§¤¡¨§¨¦¤©ª§¨©©¦

e.lzekd z` ynynd ziaäéì éø÷ éëä íåùî ,åéìàî éåùò ìúåëä àöîð éðùä ãöî úîì êåëå äæ ãöî úîì êåë íéøôåçùë ò÷ø÷ä úçúù úåøòîä
äéì éø÷ éëä íåùîå ,úéá äéäéù úéáì íøåâ ìúåëä ,ò÷ø÷ éáâ ìòù ïéðá ìáà ,ìúåëä äùòð äøéôçä éãé ìòù ìúåëä úà ùîùîä úéá['â äðùî ìéòì]

:úéáä úà ùîùîä ìúåë.mizaa d`neh:úåìéçîáå ïéëåëá.oixedh meyd ztilwk odilre:íéúá éðù ïéáù ìúåë ïéãë íðéã ïéàå äàîåèì ÷éñôîã
.cenrd zgz d`neh:çôè íåøá çôè ìò çôè äá ïéàù úööåø àéäå åéúçú äàîåèå äøòîä êåúá åà êåëä êåúá ãåîò ùé íàdlere zrwea d`neh

.zcxeie zrwea:úéááù ãåîòì ïéãä àåäå ,øåäè íéããöä ïîå ,äñåëî äàîåè ìë ïéãë àîè äèîìå äìòîì äàîåèä ãâðëù ìëå
f.gxt:åòöîàá åà ãåîòä ùàøá àöåéù áçøå èìåá øáã.mixedh gxtd zgzy milkäàîåèå äðéâá åà íéáøä úåùøá ãîåòä ãåîòá éøééà àëä

:åéúçúù íéìëä ìò ìéäàîå õåçì çôè ãåîòä ïî èìåá çøôäå ,åéúçú.mixedh:øåäè íéããöáù ìëå ,äìåòå úò÷åá äàîåèã.`nhn ixep oa opgei 'xe
:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .íäéìò ìéäàî çøôäù íéìëä ìò úøæåç úò÷åá äàîåèäùëå ,ãåîòë çøôã.gxtd zgzy milkde d`nehdçøôäù ïåâë

:íéìëä ìòå äàîåèä ìò ìéäàî.gth gzet:çôè ãåîòì õåç çøôä èìåáù.miwqcxtùéå úåðåìç úåðåìç ïäáå úéáä ìúåëá íéðåúð íéìåìç íéãåîò
:íéãåîò ïúåà úçú äàîåèå ,úåúìã ïäì.`nh ziad odn cg` gztpõåçìå ìúåë ìù åéöçî äàîåèä åìéôàå .úéáì äàöåéå åëåúá úò÷åá äàîåèäù
:àîè úéáä éëä åìéôà .úéáë ïåãéð åðéàã.mhe` od eli`k oiwqcxtd z` oi`exe,ììë ììç íù ïéà åìéàë ïúåà ïéàåø çúôð àìå ìåòð úìãä íà øîåìë

:øåäè úéáä õåçìå åéöçî àîè úéáä íéðôìå åéöçî ìéòì ïðúã éðä ìëë ,äöçî ìò äöçî ìúåëä ïåãéð ïäéúçú äàîåè íàå

`xephxa yexit
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הבית, לשם הכותל את שבנו היינו הבית, את המשמש  בכותל עסקנו  ג במשנה
שעשו כגון הכותל, את המשמש  בבית עוסקת משנתנו  לבית. טפל שהכותל  והרי 
המערות, בין  המפריד כותל  מאליו  נעשה כך  ידי ועל זו , אצל זו  באדמה מערות שתי
לבית. טפל הכותל  אין זה שבכגון  והרי  בית, לו  ונתחבר סלע של  כותל  שהיה או 

ìúkä úà LnLîä úéa, לעיל שבארנו כמו –útì÷k ïBcé ÇÄÇÀÇÅÆÇÙÆÄÄÀÄÇ
íeMäשבכותל מה בין מפסקת השום כקליפת דקה מחיצה שאפילו  – Ç

הבית. מן  כחלק נידון  הכותל אין éðLלבית, ïéaL ìúk ?ãöékÅÇÙÆÆÅÀÅ
ïéëeëשבסלעי בקירות אותם וחופרים המתים, את בתוכם שמניחים – Ä

úBøòîהמערות, ézL ïéa Bà,מערות שתי  שבין כותל  –äàîè ÅÀÅÀÈËÀÈ
íézaa,במערות או בכוכים –útì÷k íäéìòå ,ìúka íéìëå ÇÈÄÀÅÄÇÙÆÇÂÅÆÄÀÄÇ
íeMä,השום כקליפת מחיצה הכלים ועל  –ïéøBäè,הכלים – ÇÀÄ

הטומאה. באוהל  כמונחים דינם ואין  עליהם, מצלת äàîèËÀÈשהמחיצה
ìúka,המערות או  הכוכים שבין –íézaa íéìëå או בכוכים – ÇÙÆÀÅÄÇÈÄ

íeMäבמערות, útì÷k íäéìòå כקליפת מחיצה הטומאה ועל – ÇÂÅÆÄÀÄÇÇ
בבית.ïéøBäèהשום, כמונחת נחשבת הטומאה שאין הכלים, – ÀÄ

ãenòä úçz äàîè המערה בתוך או  הכוך  בתוך עמוד  יש  אם – ËÀÈÇÇÈÇ
ברום  טפח על טפח במקומה שאין רצוצה, והיא תחתיו , וטומאה

úãøBéåטפח, úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba äàîèשכנגד מה וכל – ËÀÈÇÇÀÈÇÇÀÆÆ
מן  אבל רצוצה, טומאה כל כדין  טמא, ולמטה למעלה הטומאה

שבבית. לעמוד  הדין  והוא טהור. הצדדים

ז ה נ ש מ ר ו א ב

çøtä úçzL íéìk וטומאה נוי , לשם לצדדים, העמוד מן היוצא – ÅÄÆÇÇÇÆÇ
העמוד , כנגדíéøBäèתחת אלא בוקעת אינה שהטומאה הכלים, – ÀÄ

הפרח; לצד ולא ànèîהעמוד , éøeð ïa ïðçBé éaø,הכלים את – ÇÄÈÈÆÄÀÇÅ
שהפרח הריהימשום בוקעת וכשהטומאה העמוד , מן  חלק הוא

שהפרח הכלים על  עליהם.מתפשטת opgeiמאהיל  iaxk dkld oi`e
.ixep oaçøtä úçzL íéìkäå äàîhäמאהיל שהפרח כגון  – ÇËÀÈÀÇÅÄÆÇÇÇÆÇ

הכלים, ועל  הטומאה çôèעל  çúBt íL Lé íàש בולט – הפרח ÄÆÈÅÇÆÇ
לעמוד חוץ טפח (ברטנורא ),טפח על טפח הפרח תחת שיש והיינו

והכלים הטומאה מעל  טפח רום ישראל "),על –ïéàîè("תפארת  ÀÅÄ

כאוהל ; שדינו  åàìהכלים, íàå,טפח פותח שם שאין –ïéøBäè ÀÄÈÀÄ
בבית  העומד  בעמוד  עוסקת אינה שמשנתנו  מפרשים, יש  הכלים. –

,(zncewd dpyna enk) בגינה או הרבים ברשות העומד בעמוד  אלא

ברטנורא). הסיפא(הר "ש; שאמנם מפרשים, milkdeויש  d`nehd")
("gxtd zgzy בבית העומד  בעמוד שכן  בחוץ, העומד  בעמוד  מדברת

הטומאה  על  מאהיל הבית הרי  טפח, על  טפח הפרח תחת אין אפילו
הכלים  שכן וכל  מיטמאים, הבית תקרת שתחת הכלים וכל הכלים, ועל

עצמו  הפרח אחרונה"),שתחת "משנה ישראל"; הרישא ("תפארת אבל 
בבית העומד בעמוד  עוסקת והיא הקודמת, המשנה המשך (רמב"ם ),היא

עומד שהעמוד פי על שאף קמא, תנא לדעת להשמיענו , הרישא ובאה
הרצוצה  שהטומאה טהורים, שתחתיו הכלים מקום מכל הבית, בתוך

העמוד  כל  תחת ולא כנגדה אלא בוקעת אינה העמוד (וכן שתחת

מה  הסיפא, בענין שמדקדק אחרונה" "משנה  עיין יב; יז , בתוספתא מפורש

להשמיענו). באה íé÷ñcøôהיא éðL,הכותל בתוך ארונות –äæ ÀÅÇÀÄÀÄÆ
äæ áb ìò äæ Bà ,äæ ãöa,רצוצה והיא תחתיהן, וטומאה – ÀÇÆÆÇÇÆ

ïäî ãçà çzôð,מהפרדסקים אחד  –àîè úéaäå àeä– ÄÀÇÆÈÅÆÀÇÇÄÈÅ
לבית, ויוצאת לתוכו בוקעת øBäèשהטומאה Bøáçå במפרשים – ÇÂÅÈ

דינו  והרי  טפח, פותח בפרדסק שיש  בכגון כאן שמדובר מבואר,

הטומאה בפני  החוצץ עצמו בפני "משנה כאוהל ישראל"; ("תפארת 

íèàאחרונה "). àeä elàk ïé÷ñcøtä úà ïéàBøå אם כלומר – ÀÄÆÇÇÀÄÀÄÀÄÙÆ
הם  כאילו  אותם רואים נעולים, כולם אלא מהם, אחד  נפתח לא

תחתיהן, טומאה ואם כלל, חלל  שם ואין  äöçîאטומים ïBcéÄÆÁÈ
úéaì äàîhä úà àéáäì äöçîì כאילו הטומאה את שדנים – ÀÆÁÈÀÈÄÆÇËÀÈÇÇÄ

שלצד הכותל של  חציו כנגד  היא ואם הכותל , עובי בתוך מונחת היתה

טהור. הבית שלחוץ, הכותל חצי  כנגד היא ואם טמא, הבית פנים,

יש  אבל והרא"ש. הר"ש פירשו  וכן מברטנורא, הרב לפי  הסיפא את בארנו 
ztqezd`),מפרשים it lr) לא ואילו  הפרדסק, בתוך מונחת שהטומאה בכגון 

טמא, חברו ואף סביביו , כל ומטמא סתום, כקבר דינו הרי  פרדסק, אותו נפתח
לפיכך ונפתח, הואיל xedhאבל  exage ,`nh ziade `ed,במשנה שבארנו כמו  –

mhe` `ed eli`k oiwqcxtd z` oi`exe את רואים טפח, פותח בהם אין  שאם –
הבית  ולחוץ ומחציו  טמא, הבית ולפנים ומחציו אטום, כולו כאילו הכותל 

`zxg).טהור jxca yxtny "zexdh ixcq" oiir ;"`ax edil`" ;m"anx)
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È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡ìúka äàîhä,çôè íeø ìò çôè ìò çôè dîB÷îe,dab ìòL úBiìòä ìk,øNò ïä elôà–úBàîè.äúéä ©ª§¨©Ÿ¤§¨¤©©¤©©¤©¨¨£¦¤©©¨£¦¥¤¤§¥¨§¨

íézá éðL éab ìò úçà äiìò–äàîè àéä,úBøBäè dab ìòL úBiìòä ìëå.ìúkúéðL–úò÷Ba äàîè £¦¨©©©©¥§¥¨¦¦§¥¨§¨¨£¦¤©©¨§Ÿ¤¥¦ª§¨©©
äìBòå,úãøBéå úò÷Ba.äîeèà Lôð,ïéããvä ïî da òâBpä–øBäè,äìBòå úò÷Ba äàîhL éðtî,úãøBéå úò÷Ba. §¨©©§¤¤¤¤£¨©¥©¨¦©§¨¦¨¦§¥¤ª§¨©©§¨©©§¤¤

çôè íeø ìò çôè ìò çôè äàîhä íB÷î äéä íà,íB÷î ìkî da òâBpä–àîè,íeúñ øá÷k àéäL éðtî. ¦¨¨§©ª§¨¤©©¤©©¤©©¥©¨¦¨¨¨¥¦§¥¤¦§¤¤¨
úBkñ dì Cîñ–úBàîè;äãeäé éaøøäèî. ¨©¨ª§¥©¦§¨§©¥

f`.dab lry .d`nehd:ìúåëä éáâ ìòù.ze`nhî ìúåëäùúåéìòä ìëì äöéçî éåäå äåáâ ìúåëäå ìúåëá úåáåçú äéìòä úåøå÷ éùàøå ïäì ùîù
,çôè ìò çôè íù ïéà ìáà ,úåéìòä ìëì äàîåèä úà àéáîå íåúñ øá÷ë ìúåëä ìë áùçðã ,çôè ìò çôè äàîåèä íå÷îùë à÷åãå .åæî äìòîì åæù

:úåéìòä ãöì àëéì ÷ãñ åìéôàã ïåéë äöçî ìò äöçî ïåãéð ìúåëä ïéàå .íéøåäè íéããöäå ,äãâðë úò÷åá.miza ipy iab lr diepa zg` dilrìúåëù]
:íäéðù éáâ ìò äéåðá äéìòå [íéúáä éðù ïéá ÷éñôî äæ.d`nh `id:äá úò÷åá äàîåèäå äáéæòîä ãò òéâî àåää ìúåëäù ,äðåùàøä äéìòzeilrd lke

.zexedh dab lry:úööåç äéìòù äáéæòîã.zipeyd lzek:øòåñå êìåäù úòá íù òéâî íéäù íå÷îá éåðáä ìúåë.dlere zrwea d`nehùé íà
:çôè ììç íù ïéàù éôì ,åéáéáñ ìë àîèî àåää ìúåëä ïéà åéúçú äàîåè.dneh` ytpäîöò äàîåèä ìò éåðáù íåèà àåäå ,øá÷ä ìò íéðåáù ïåéö

:çôè ììç åá äéäéù éãë ïåøàá øåá÷ úîä ïéàå.mezq xawk:òâîá åéáéáñ ìë àîèîã.zekeq dl jnqäá òâåðä ïðéøîàã ,éà÷ ìéòìã äîåèà ùôðà
:úîä ìäåàì äîåã àéäù éôì ,äàîè åæä äëåñä ,óå÷ùî ïéòë úåëåñ íåèàä äæ ïåéöì äùò íàå ,øåäè íéããöä ïî.xdhn dcedi 'xeïî àéäù ïåéë

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .íéããöä

`xephxa yexit

i p y m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

ìúka äàîhä,ולעליות לבית המשמש  –dîB÷îe,הטומאה של – ÇËÀÈÇÙÆÀÈ
çôè íeø ìò çôè ìò çôèשל חלל הטומאה במקום שיש  – ÆÇÇÆÇÇÆÇ

טפח, רום  על טפח על dabטפח ìòL úBiìòä ìkגבי שעל  – ÈÈÂÄÆÇÇÈ
בכותל, תחובים העליות כל של קורותיהן ראשי שכן  הטומאה;

שבבית, התחתונה הדיוטה כנגד  למטה בו מונחת elôàÂÄוהטומאה
øNò ïä,זו גבי על זו  עליות –úBàîèכקבר נחשב הכותל  שכל  – ÅÆÆÀÅ

להלן  כמבואר  סביביו , כל מטמא סתום שקבר הזכרנו וכבר סתום,
נידון  הכותל  טפח, על  טפח הטומאה במקום אין  אם אבל במשנתנו .

הטומאה  שכנגדו  הבית ולפנים, מחציו  הטומאה שאם מחצה, על מחצה
הבית  אפילו  ולחוץ, מחציו הטומאה ואם טהורות, והעליות טמא,

מה  ומטמאה ולמטה למעלה הבוקעת היא רצוצה שטומאה טהור,
בלבד  שדעתושכנגדה ברטנורא עיין טהרות "; "סדרי ישראל "; ("תפארת 

íézáאחרת ). éðL éab ìò úçà äiìò äúéäבתוך והטומאה – ÈÀÈÂÄÈÇÇÇÇÅÀÅÈÄ
קרקע  באמצע הטמא הכותל  ראש  ונמצא הבתים, שני שבין הכותל 

מגיע  הכותל שאין  עליות, עוד בנויות זו עלייה גבי  ועל  העלייה,
äàîèאליהן , àéä,טמאה הבתים שני  על  הבנויה העלייה אותה – ÄÀÅÈ

סתום, קבר שהוא הכותל על מאהלת dabשהרי  ìòL úBiìòä ìëåÀÈÈÂÄÆÇÇÈ
úBøBäè שלא הטומאה בפני חוצצת הראשונה העלייה שתקרת – À

úãøBéåתעלה. úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba äàîè ,úéðL ìúk– ÙÆÅÄËÀÈÇÇÀÈÇÇÀÆÆ
גורסים; יש זו. פיסקה על  נאמרו שונים lzekzipפירושים ey, ומפרשים

ו): (יח, להלן המתפרשת השונית nשהוא lk ?zipeyd edfi`"midy mew
."etrfa dler עולה שהים במקום הבנוי כותל  הוא: הפירוש  וכאן

תחתיו  יש אם ולכן  טפח, חלל בו שאין חזק, כותל  והוא בזעפו ,
בוקעה  ועולה בוקעת הטומאה אלא סביביו, כל  מטמא אינו טומאה,

ברטנורא );ויורדת הרא"ש ; משנתנו(הר "ש; כוונת מבארים (itlויש 
,(dqxibd dze`,ככותל שנעשה עד  וחול, שרטון  מעלה הזועף שהים

פי על אף שרטון , באותו  שם טומאה אם לביתו, כותל אדם ועשהו

סביביו , מטמא אינו טפח, רום על טפח על טפח הטומאה במקום שיש 
הוא  עולם שקרקע משום ויורדת, בוקעת ועולה בוקעת הטומאה אלא

סביביו מטמא אינו  עולם קרקע וכל  אדם, בידי  נעשה (הגר "א ;שלא

ישראל "). שלפנינו :"תפארת הגירסה כפי מפרשים zipyויש  lzek–

זה  סמוכים הכתלים שני והיו הבית, כותל על  שנוסף שני  כותל  היינו 
הטומאה  לפיכך רצוצה, טומאה והיא ביניהן , מונחת והטומאה לזה,

ויורדת בוקעת ועולה yexitרמב "ם;(בוקעת lr miywny miyxtna oiir
yexit ayiiny "dpexg` dpyn" oiire ;eprinydl dpynd d`a dn ,df

.(zxg` jxca m"anxd למה המשך  היא זו שפיסקה מבארים, ויש 
שני שבין  הכותל גבי  על  נתן  שאם היא, והכוונה כן , לפני ששנינו 

כותל בין  טפח חלל ואין  העליות, את לחלק שני  כותל עוד  הבתים
הטומאה  הרי זה, גבי  על זה כתלים שני  שהם שניכר אלא לכותל,
השני, הכותל לתוך  ועולה בוקעת הבתים שני שבין הכותל שבתוך 

שבין  הכותל  שרק לפי העליות, לתוך להיכנס ממנה מתפשטת ואינה
שבין  הכותל  אבל  סביביו , כל ומטמא סתום קבר הוא הבתים שני 

תחתיו , נמצא סתום וקבר הואיל  אלא סתום, כקבר דינו אין  העליות
טהורות העליות ואילו שכנגדו , מה כל  ועיין טמא טהרות "; ("סדרי 

ג). כה. הרמב"ם  על  הראב "ד äîeèàהשגות Lôð הבנויה מצבה – ÆÆÂÈ
רום  על  טפח על טפח חלל הטומאה במקום שאין  אטום, קבר  על 

רצוצה, טומאה והיא éðtîטפח, ,øBäè ,ïéããvä ïî da òâBpäÇÅÇÈÄÇÀÈÄÈÄÀÅ
úãøBéå úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba äàîhL אלא מטמאה ואינה – ÆËÀÈÇÇÀÈÇÇÀÆÆ

בצדדים. לא אבל  בלבד, çôèכנגדה äàîhä íB÷î äéä íàÄÈÈÀÇËÀÈÆÇ
çôè íeø ìò çôè ìò טפח של חלל הטומאה במקום שהיה – ÇÆÇÇÆÇ

טפח, רום על  טפח íB÷îעל  ìkî da òâBpä,הצדדים מן  אפילי – ÇÅÇÈÄÈÈ
íeúñ øá÷k àéäL éðtî ,àîè.סביביו כל שמטמא –Cîñ ÈÅÄÀÅÆÄÀÆÆÈÈÇ

úBkñ dì: לעיל ששנינו  מה על מוסבה זו פיסקה –,dneh` ytp" ÈË
,"xedh ,oiccvd on da rbepd סוכות סמך שאם ללמד , המשנה ובאה

שנתן  מפרש , והרמב"ם לסוכה; כותל  נעשתה והנפש  האטומה, לנפש 
הסוכה; משקוף לאוהלúBàîèעליה דומות שהן לפי הסוכות, – ÀÅ

øäèîהמת; äãeäé éaøיש הצדדים. מן שהן  כיון  הסוכות, את – ÇÄÀÈÀÇÅ
שהן  קמא תנא וסובר  הסוכות, לשתי  כותל נעשתה שהנפש מפרשים,

יהודה  ורבי  בתים. שני שבין  בכותל  רצוצה טומאה כדין  טמאות,
כמשמשת  נחשבת הנפש  אין ארעי דירות הן והסוכות שהואיל  מטהר ,

הסוכות טהרות ").את ("סדרי

הצדדין מן  בה שהנוגע אטומה, נפש על  מוסבה שהסיפא הרמב"ם, לפי בארנו 
כן : לפני  ששנינו מה על מוסבה שהיא מפרשים, יש אבל  mewnטהור . did m`"

xawk `idy iptn ,`nh mewn lkn da rbepd ,gth mex lr gth lr gth d`nehd
,"mezqלפי טמאה, הסוכה זו, לנפש סוכות סמך שאם ללמד , המשנה ומוסיפה

ולכן סתום, קבר דין לנפש יהודה שיש רבי  אבל  סביביה. כל מטמאה היא
מטמאה  ואינה סתום, כקבר  נחשבת הנפש שאין וסובר, קמא תנא על חולק

הסוכה c"a`xd).את ;m"xdn)

izdw - zex`ean zeipyn
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·ïéìäà éòetL ìk–ïéìäàk.ãøBéå òôBL àeäL ìäà,òaöàk ãò äìëå,ìäàa äàîè–òetMä úçzL íéìk ¨¦¥Ÿ¨¦¨Ÿ¨¦Ÿ¤¤¥©§¥§¨¤©§¤§©ª§¨¨Ÿ¤¥¦¤©©©¦©
íéàîè;òetMä úçz äàîè–ïéàîè ìäàaL íéìk.BëBzî äàîè,BëBzî Ba òâBpä–äòáL úàîè àîè, §¥¦ª§¨©©©¦©¥¦¤¨Ÿ¤§¥¦ª§¨¦©¥©¦¨¥ª§©¦§¨
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äàîåèäùëã ,íéìë éðùë íéáùçð ïåöéç ãöå éîéðô ãöã àîòèå .íéìëá íéìëë éîéðô ãöå ,úîá íéòâåðä íéìëë ïåöéç ãöã ,àëôéà éåä åéøåçàî äàîåèáå .áøò
úò÷åá äàîåèä úåéäìî ìéöîã ïåéë õåçá äàîåèäùëå ,äòáù úàîåè õåçá òâåðä àîèì çë åì ïéà äìåòå úò÷åá äàîåèä úåéäìî ìéöîã ïåéë åëåúá
äìåëå .íéìëá íéìë äéì éåäã ,äòáù úàîåè àîè õåçá ïéá íéðôá ïéá åîöò ìäåàä íå÷î ìëîå .äòáù úàîåè åá òâåðä àîèì éîéðôì çë åì ïéà úãøåéå

:ìäåàä ïî úîä àöéù øçàì éøééî ïéúéðúî.eixeg`n zif ivgke ekezn zif ivgkåëåúáù úéæ éöç óøèöîù ,äòáù úàîåè êùôð äîî àîè ìäåàä
íéìëë àìà áùçéì ãö ìëì øùôà éà ãçà íå÷îá úéæë àëéìã ïåéëã ,áøò úàîåè àìà åá ïéà åéøåçàî ïéá åëåúî ïéá ,òâåðä ìáà .åéøåçàáù úéæ éöç íò

:áøò úàîåè àîè òâåðä êëìä ,íéìëá.ux`d lr ccexn ezvwn:õøàá íúåà åùøéô ìäåàä úåòéøéá óãåòä çøñ ,ìäåàä åùøéôù øçàì.ccexníåâøú
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ïéìäàk ,ïéìäà éòetL ìk להם שאין משופעים, אוהלים – ÈÄÅÙÈÄÈÙÈÄ

אוהלים כשאר  טומאה לענין  דינם ישראל");תקרה, ויש("תפארת 
כגוף  טומאה לענין נחשבים האוהל  של השיפועים כל  מפרשים:

תחת  שאינה פי על אף השיפוע, תחת טומאה היתה שאם האוהל,
כמו  התקרה, תחת מונחת היתה כאילו טמא, הכל האוהל , תקרת

והולכת מפרשת ברטנורא):שהמשנה òôBL(רמב "ם; àeäL ìäàÙÆÆÅÇ
ãøBéå,בשיפוע יורדת שדפנו –äìëå,למטה –òaöàk ãò– ÀÅÀÈÆÇÀÆÀÇ

כאצבע אלא הארץ מן  גבוה אינו שיפועו  עיין שבסוף הגר "א; (רמב"ם ;

אחרת ), בדרך  הר "ש לפי שמפרש ìäàaברטנורא äàîè במקום היינו – ËÀÈÈÙÆ
טפח, רום על טפח על  טפח של  חלל  òetMäשיש  úçzL íéìkÅÄÆÇÇÇÄÇ

íéàîè;האוהל כגוף חשוב השיפוע שמקום –úçz äàîè ÀÅÄËÀÈÇÇ
òetMä,כאצבע אלא שם שאין במקום אפילו  –ìäàaL íéìk ÇÄÇÅÄÆÈÙÆ
ïéàîè.טפח חלל  בו  שאין במקום ואפילו  כולו , על אוהל שדין  – ÀÅÄ

BëBzî äàîè האוהל בתוך השיפוע (הר"ש );– בתוך מפרשים: ויש  ËÀÈÄ
BëBzî(רמב"ם ), Ba òâBpä שהוצא לאחר  פנים, מצד  באוהל הנוגע – ÇÅÇÄ

מתוכו , äòáLהמת úàîè àîèבאוהל כאן שמדובר כלומר  – ÈÅËÀÇÄÀÈ
פי על אף טומאה, מקבל עצמו  שהאוהל  אוהלים, טומאת המיטמא
הפנימי שהצד  ללמד, המשנה ובאה הטומאה, בפני  חוצץ גם שהוא

קיבל האוהל  ואם כלים, כשני נחשבים החיצון  והצד  האוהל  של
כמת  שטמא במת, שנגע ככלי דינו  הפנימי הצד  הרי מתוכו , טומאה

שנגע  אדם כדין  שבעה, טומאת טמא מתוכו  בו  הנוגע ולכן עצמו,
במת שנגעו b),בכלים ,` ,lirl)åéøBçàîe, מאחוריו באוהל  והנוגע – ÅÂÈ

áøò úàîè àîè בכלים שנגעו  ככלים דינם האוהל שאחורי  – ÈÅËÀÇÆÆ
אלא  בהם הנוגע את מטמאים ואינם הטומאה, אב שהם במת, שנגעו

ב): שם, (שם ששנינו  כמו ערב, milkeטומאת ,zna mirbepd milk"
g`neh `nh ,milk oiae mc` oia ,iyilyd ;dray z`neh oi`nh ,milka

."axråéøBçàî äàîè הדין האוהל , מאחורי  הטומאה היתה ואם – ËÀÈÅÂÈ
להיפך: äòáLהוא úàîè àîè ,åéøBçàî Ba òâBpäשאחורי – ÇÅÇÅÂÈÈÅËÀÇÄÀÈ

טמא  בהם הנוגע אדם הלכך במת, שנגעו  ככלים נחשבים האוהל

שבעה, מתוכו,BëBzîטומאת באוהל והנוגע –áøò úàîè àîè ÄÈÅËÀÇÆÆ

שנגעו  בכלים שנגעו  ככלים דינו טומאה, בו  שאין  האוהל שתוך  –
לעיל. שבארנו  כמו  ערב, טומאת אלא טמא אינו בו והנוגע במת,

עצמ  האוהל  אלא ואמנם שבעה, טומאת טמא בחוץ בין  בפנים בין  ו
תצא  שלא הטומאה בפני חוצץ שהאוהל כיון בתוכו, הטומאה שאם

אם  וכן  שבעה, טומאת בחוץ הנוגע את לטמא כוח לו  אין לחוץ,
בוקעת  תהא שלא הטומאה, בפני  חוצץ שהאוהל כיון בחוץ, הטומאה

שבעה  טומאת בפנים הנוגע את לטמא כוח לו אין  לפיכך  לפנים,

האוהל.(ברטנורא). מן המת שהוצא לאחר כאן  שמדובר הזכרנו, וכבר

שבעה  טומאת טמא מאחוריו  הנוגע אפילו  באוהל, שהמת בזמן אבל 

טוב "). יום  åéøBçàî("תוספות úéæ éöçëå BëBzî úéæ éöçk– ÇÂÄÇÄÄÀÇÂÄÇÄÅÂÈ
האוהל, מאחורי זית וכחצי  האוהל  בתוך המת מן זית כחצי היה

Ba òâBpä– באוהל –úàîè àîè ,åéøBçàî ïéa BëBzî ïéa ÇÅÇÅÄÅÅÂÈÈÅËÀÇ
áøòהאוהל את לטמא מצטרפים הזיתים כחצאי שני שאמנם – ÆÆ

צד שום אין אחד , מצד שלם כזית ואין הואיל אבל שבעה, טומאת

בין  מתוכו  בין בו, הנוגע ולפיכך בכלים, הנוגעים ככלים אלא נידון
ערב טומאת אלא טמא אינו  שלBúö÷î(ברטנורא).מאחוריו , – ÄÀÈ

õøàäהאוהל , ìò ãcøî,הארץ על  שטוח העודף סרח –äàîè ÀËÈÇÈÈÆËÀÈ
åézçz, הרידוד אותו תחת –åéab ìò Bà, הרידוד גבי  על –äàîè ÇÀÈÇÇÈËÀÈ

úãøBéå úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba ואין רצוצה, טומאה כדין  – ÇÇÀÈÇÇÀÆÆ
הרידוד שאין שבתוכו, מה לטמא האוהל , לתוך  מתפשטת הטומאה

שנטמאו  בכלים הנוגע כדין  טמא עצמו  האוהל ברם, כאוהל. חשוב
àBúö÷îבמת. ,äiìòa éeèð àeäL ìä– האוהל של  –ãcøî ÙÆÆÈÈÂÄÈÄÀÈÀËÈ

äiìòì úéaä ïéaL äaøàä ìò וטומאה הארובה, את ומכסה – ÇÈÂËÈÆÅÇÇÄÈÂÄÈ
ìévîבבית, :øîBà éñBé éaø הטומאה תיכנס שלא מציל  הרידוד – ÇÄÅÅÇÄ

אוויר שיש  כיון  אוהל , חשוב הרידוד הבית שלגבי לעלייה, מהבית

תחתיו  אוהל(הרא "ש);הבית והעלייה שהבית לפי  טעמו , מבארים ויש
לאוהל כיסוי  בתורת מציל והרידוד ד ;הם, כג, מת טומאת הל' (רמב"ם 

השגת שם ìévîהראב"ד).עיין Bðéà :øîBà ïBòîL éaø אין – ÇÄÄÀÅÅÇÄ
העלייה, על  מציל  ìäàäהרידוד úièðk éeèð àäiL ãò שתהא – ÇÆÀÅÈÄÀÄÇÈÙÆ

לאוהל, שחוץ העלייה על מציל  האוהל ואז  האוהל, אויר תחת הארובה
לאוהל כיסוי בתורת ואף אוהל, חשוב שאינו מציל , אינו הרידוד  אבל 
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הטומאה. בפני חוצץ אינו טמא ודבר טומאה, מקבל שהרי  מציל , אינו
סובר  יוסי  רבי  הרמב"ם),ברם, פירוש  הרידוד(לפי וטומאת שהואיל

אף  הטומאה בפני חוצץ שהאוהל  כשם אוהלים, טומאת מתורת היא
אף  לאוהל, כיסוי  בתורת חוצץ הרידוד גם כך  טומאה, שמקבל  פי על 

טומאה שמקבל  פי טהרות").על  iqei.("סדרי iaxk dklde

כמת  טמאים במת הנוגעים הכלים שכל  הרמב"ם, כשיטת משנתנו ביארנו
כמת, טמאים במת הנוגעים מתכת כלי  שדווקא הסוברים, לדעת ברם , עצמו .

בחיבורים בטומאה אלא משנתנו ליישב אין לא, אחרים כלים y"xd;אבל  oiir)
.(y"`xd

i y i l y m e i
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äaøä ïéçút Báe ,úéaa únä,נעולים שכולם פי  על אף –ïlk ÇÅÇÇÄÀÈÄÇÀÅËÈ
àîèïé שאין לפי  טמא, המשקוף תחת הפתחים בחלל הנמצא כל – ÀÅÄ

שעתיד שהפתח היא, והלכה המת, את יוציאו פתח באיזה יודעים

מיד. טמא בו, לצאת ïäîהמת ãçà çzôð מיתת לאחר אם – ÄÀÇÆÈÅÆ
מהפתחים, אחד נפתח àîèהמת àeäשבוודאי טמא, הפתח אותו – ÈÅ

המת, את בו ïéøBäèיוציאו  ïlëå.טהורים הפתחים ושאר  –áLç ÀËÈÀÄÈÇ
ïäî ãçàa BàéöBäì,נפתח שלא פי על אף הפתחים, מן באחד  – ÀÄÀÆÈÅÆ

Bàלהוציאו íéçôèשחשב äòaøà ìò äòaøà àeäL ïBlçaÀÇÆÇÀÈÈÇÇÀÈÈÀÈÄ
המת, להוצאת הראוי השיעור הוא שכך –íéçútä ìk ìò ìéväÄÄÇÈÇÀÈÄ

טהורים. והם הנעולים, –àHL ãò áLçé :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÇÂÙÇÆ
únä úeîé שכן המת, שימות קודם מהם באחד להוציאו יחשוב – ÈÇÅ

עולה  אינה ושוב הפתחים, לכל  טומאה תורת ירדה כבר  מיתתו לאחר

מועילה  אין שמאי בית שלדעת כלומר  במעשה, אלא במחשבה מהם
כן  אם אלא הפתחים שאר  את להציל המת מיתת שלאחר  המחשבה

שנפתח; כגון מעשה, únMîנעשה óà :íéøîBà ìlä úéa– ÅÄÅÀÄÇÄÆÅ
מודים, הלל בית אף ברם, הפתחים. כל  על  להציל  המחשבה מועילה

ולהבא, מכאן הפתחים מן הטומאה תורת להפקיע אלא מועילה שאינה
טמא המחשבה קודם בפתחים שנמצא מה כל  א ;אבל  י, ביצה (גמרא

מכאן ברטנורא ); הפתחים על  להציל אלא מועיל אינו מעשה ואף
ישראל").ולהבא íeúñ("תפארת äéä,באבנים סתום אחד  פתח היה – ÈÈÈ

סתומים, ולא נעולים הפתחים Bçúôìושאר Cìîðåדרך ולהוציא – ÀÄÀÇÀÈÀ
המת את טהרות ");שם להוציאו ("סדרי חישב שלא אף מפרשים: ויש

ישראל"),משם äòaøà("תפארת  çzôiLk :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÀÆÄÀÇÇÀÈÈ
íéçôè הפתחים על מציל  זה הרי המת, להוצאת פתח שיעור  שהוא – ÀÈÄ
ìéçúiLkהאחרים, :íéøîBà ìlä úéáe האבנים את לסתור  – ÅÄÅÀÄÀÆÇÀÄ

האחרים; הפתחים על  מציל הוא מיד הפתח, את íéãBîeÄולפתוח
הלל, בית –älçza çúBôa אלא פתח, שם היה שלא במקום – ÀÅÇÇÀÄÈ

חדש , פתח לעשות בא íéçôèהוא äòaøà çzôiL שאינו – ÆÄÀÇÇÀÈÈÀÈÄ
ארבעה  על טפחים ארבעה של  פתח שיפתח עד  הפתחים כל  על  מציל

טפחים.

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ãìéì äM÷î àéäL äMàä,בלידתה קשיים לה שיש –äeàéöBäå ÈÄÈÆÄÀÇÈÅÅÀÄÈ
úéáì úéaî,מת ולד ילדה השני ובבית –ïBLàøä, הראשון הבית – ÄÇÄÀÇÄÈÄ
÷ôña àîè את המת הולד  וטימא הרחם שם נפתח כבר שמא – ÈÅÀÈÅ

השני ,éðMäåהבית, והבית –éàcåaמש הוציאו ואפילו טמא, ם – ÀÇÅÄÀÇÇ
שאנו  ודאי , טמאים הכלים העולם, לאוויר העובר שיצא קודם הכלים

שהוציאו  קודם נפתח כבר  פתוח, ודאי  הרחם נמצא וכאן  הואיל  אומרים,
מציאתן  כשעת הטומאות כל שכן הכלים, d),את ,b zexdh)כלומר

מקום. באותו  אותן שמוצאים השעה לפי אותן éaøשדנים øîàÈÇÇÄ
éúîéà :äãeäé?בספק טמא הראשון  –úìhð àéäL ïîæa ÀÈÅÈÇÄÀÇÆÄÄÆÆ

íétba אותה ליטול  צורך  ויש לילך, יכולה שאינה כלומר בזרועות, – ÇÇÇÄ
הרחם  נפתח כבר שמא ספק יש זה בכגון  לבית, מבית בזרועותיה

הראשון , úëläîבבית äúéä íà ìáà,לבית מבית ברגליה – ÂÈÄÈÀÈÀÇÆÆ
øBäè ïBLàøä,הרחם שם נפתח לא שודאי טהור, הראשון הבית – ÈÄÈ

øáwä çzôpMnL,האשה רחם –Cläì éàðt ïéà לאשה אין – ÆÄÆÄÀÇÇÆÆÅÀÇÀÇÅ
טהור . הראשון הבית הלכה, אם לפיכך ללכת, íéìôpìאפשרות ïéàÅÇÀÈÄ

äwôk Làø eìébòiL ãò ,øáwä úçéút שפיסקה מפרשים, יש – ÀÄÇÇÆÆÇÆÇÀÄÙÀÄÈ
שאמר: שמה יהודה, רבי  של דבריו  סיום היא zkldn,זו  dzid la`

,xedh oey`xdjldl i`pt o i` xawd gztpyny,כשראש דווקא זהו

טוות  שהנשים הפלך, שבראש  ככדור  היינו  כפיקה, ועגול  גדול  הנפל
שנפתח  פי על אף זה, מכדור קטן ראשו  אם אבל  השתי , חוט בו

izdw - zex`ean zeipyn
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·ïéìäà éòetL ìk–ïéìäàk.ãøBéå òôBL àeäL ìäà,òaöàk ãò äìëå,ìäàa äàîè–òetMä úçzL íéìk ¨¦¥Ÿ¨¦¨Ÿ¨¦Ÿ¤¤¥©§¥§¨¤©§¤§©ª§¨¨Ÿ¤¥¦¤©©©¦©
íéàîè;òetMä úçz äàîè–ïéàîè ìäàaL íéìk.BëBzî äàîè,BëBzî Ba òâBpä–äòáL úàîè àîè, §¥¦ª§¨©©©¦©¥¦¤¨Ÿ¤§¥¦ª§¨¦©¥©¦¨¥ª§©¦§¨

åéøBçàîe–áøò úàîè àîè.åéøBçàî äàîè,åéøBçàî Ba òâBpä–äòáL úàîè àîè,BëBzî–úàîè àîè ¥£¨¨¥ª§©¤¤ª§¨¥£¨©¥©¥£¨¨¥ª§©¦§¨¦¨¥ª§©
áøò.åéøBçàî úéæ éöçëå BëBzî úéæ éöçk,Ba òâBpä,a BëBzî ïéaåéøBçàî ïé–áøò úàîè àîè.ãcøî Búö÷î ¤¤©£¦©¦¦§©£¦©¦¥£¨©¥©¥¦¥¥£¨¨¥ª§©¤¤¦§¨§ª¨

õøàä ìò,åéab ìò Bà åézçz äàîè–äìBòå úò÷Ba äàîè,úãøBéå úò÷Ba.ìäàäiìòa éeèð àeäL, ©¨¨¤ª§¨©§¨©©¨ª§¨©©§¨©©§¤¤Ÿ¤¤¨¨£¦¨
äiìòì úéaä ïéaL äaøàä ìò ãcøî Búö÷î–éñBé éaøøîBà:ìévî.ïBòîL éaøøîBà:àäiL ãò ìévî Bðéà ¦§¨§ª¨©¨£ª¨¤¥©©¦¨£¦¨©¦¥¥©¦©¦¦§¥¥©¦©¤§¥

ìäàä úièðk éeèð. ¨¦§¦©¨Ÿ¤

airety lk.mild`k mild`:ââä úçú úçðåî äúéä åìéàë ,àîè ,ìäåàä ìù ââä úçú äðéàù ô"òà òåôéùä úçú äàîåè äúéä íàùcr dlke
.rav`k:òáåøî çôè íåøá çôè ìò çôè øåòéùë øéåà åëåúá àäéù àìà äàîåè ìù ìäåàá ïðéùééç àìã .ââä ãöì äìòîìî.lde`a d`nehââä áçåø

:ìäåà éåø÷ òôåùî åðéàù.'eke ekezn ea rbepd,åîöò úîá òâåðä éìëë äàîåèä éôìëù ãöå ,åäì áéùç íéìë éðùë åìù ïåöéç ãöå ìäåà ìù éîéðô ãöã
àî÷ ÷øô ùéøá ïðúã úîá åòâðù íéìëá òâðù íãà äéì äåäã ,äòáù úàîåè àîè åëåúî òâåðä ,åëåúá äàîåè ,êëìä .íéìëá íéòâåðä íéìëë éðù ãöå

.äòáù úàîåè àîèã.axr z`neh `nh eixeg`n rbepd la`úàîåè íéàîè íéìë ïéá íãà ïéá ,éùéìùä ,äòáù úàîåè íéàîè íéìëá ,íéìë ïðúãë
äàîåèäùëã ,íéìë éðùë íéáùçð ïåöéç ãöå éîéðô ãöã àîòèå .íéìëá íéìëë éîéðô ãöå ,úîá íéòâåðä íéìëë ïåöéç ãöã ,àëôéà éåä åéøåçàî äàîåèáå .áøò
úò÷åá äàîåèä úåéäìî ìéöîã ïåéë õåçá äàîåèäùëå ,äòáù úàîåè õåçá òâåðä àîèì çë åì ïéà äìåòå úò÷åá äàîåèä úåéäìî ìéöîã ïåéë åëåúá
äìåëå .íéìëá íéìë äéì éåäã ,äòáù úàîåè àîè õåçá ïéá íéðôá ïéá åîöò ìäåàä íå÷î ìëîå .äòáù úàîåè åá òâåðä àîèì éîéðôì çë åì ïéà úãøåéå

:ìäåàä ïî úîä àöéù øçàì éøééî ïéúéðúî.eixeg`n zif ivgke ekezn zif ivgkåëåúáù úéæ éöç óøèöîù ,äòáù úàîåè êùôð äîî àîè ìäåàä
íéìëë àìà áùçéì ãö ìëì øùôà éà ãçà íå÷îá úéæë àëéìã ïåéëã ,áøò úàîåè àìà åá ïéà åéøåçàî ïéá åëåúî ïéá ,òâåðä ìáà .åéøåçàáù úéæ éöç íò

:áøò úàîåè àîè òâåðä êëìä ,íéìëá.ux`d lr ccexn ezvwn:õøàá íúåà åùøéô ìäåàä úåòéøéá óãåòä çøñ ,ìäåàä åùøéôù øçàì.ccexníåâøú
áäæä éçô úà åò÷øéå( è"ì úåîù):åãéãøå.eizgz d`neh:ãåãéø åúåà úçú.eiab lr e`:ãåãéøä éáâ ìò.zcxeie zrwea dlere zrwea.ìäàä àîèðå

:åá òâð àì íà øåäè åëåúì ñðëðä ìáà.ezvwn:ìäåà ìù.dilrl zia oiay daex` lr ccexn:úéáá äàîåèå.livn xne` iqei iax:äéìòä ìò
.lde` ziihpk:ìäåàì õåçù äéìòä ìë ìò ìéöî æà ,ìäåàä øéåàá äáåøàäù

`xephxa yexit
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ïéìäàk ,ïéìäà éòetL ìk להם שאין משופעים, אוהלים – ÈÄÅÙÈÄÈÙÈÄ

אוהלים כשאר  טומאה לענין  דינם ישראל");תקרה, ויש("תפארת 
כגוף  טומאה לענין נחשבים האוהל  של השיפועים כל  מפרשים:

תחת  שאינה פי על אף השיפוע, תחת טומאה היתה שאם האוהל,
כמו  התקרה, תחת מונחת היתה כאילו טמא, הכל האוהל , תקרת

והולכת מפרשת ברטנורא):שהמשנה òôBL(רמב "ם; àeäL ìäàÙÆÆÅÇ
ãøBéå,בשיפוע יורדת שדפנו –äìëå,למטה –òaöàk ãò– ÀÅÀÈÆÇÀÆÀÇ

כאצבע אלא הארץ מן  גבוה אינו שיפועו  עיין שבסוף הגר "א; (רמב"ם ;

אחרת ), בדרך  הר "ש לפי שמפרש ìäàaברטנורא äàîè במקום היינו – ËÀÈÈÙÆ
טפח, רום על טפח על  טפח של  חלל  òetMäשיש  úçzL íéìkÅÄÆÇÇÇÄÇ

íéàîè;האוהל כגוף חשוב השיפוע שמקום –úçz äàîè ÀÅÄËÀÈÇÇ
òetMä,כאצבע אלא שם שאין במקום אפילו  –ìäàaL íéìk ÇÄÇÅÄÆÈÙÆ
ïéàîè.טפח חלל  בו  שאין במקום ואפילו  כולו , על אוהל שדין  – ÀÅÄ

BëBzî äàîè האוהל בתוך השיפוע (הר"ש );– בתוך מפרשים: ויש  ËÀÈÄ
BëBzî(רמב"ם ), Ba òâBpä שהוצא לאחר  פנים, מצד  באוהל הנוגע – ÇÅÇÄ

מתוכו , äòáLהמת úàîè àîèבאוהל כאן שמדובר כלומר  – ÈÅËÀÇÄÀÈ
פי על אף טומאה, מקבל עצמו  שהאוהל  אוהלים, טומאת המיטמא
הפנימי שהצד  ללמד, המשנה ובאה הטומאה, בפני  חוצץ גם שהוא

קיבל האוהל  ואם כלים, כשני נחשבים החיצון  והצד  האוהל  של
כמת  שטמא במת, שנגע ככלי דינו  הפנימי הצד  הרי מתוכו , טומאה

שנגע  אדם כדין  שבעה, טומאת טמא מתוכו  בו  הנוגע ולכן עצמו,
במת שנגעו b),בכלים ,` ,lirl)åéøBçàîe, מאחוריו באוהל  והנוגע – ÅÂÈ

áøò úàîè àîè בכלים שנגעו  ככלים דינם האוהל שאחורי  – ÈÅËÀÇÆÆ
אלא  בהם הנוגע את מטמאים ואינם הטומאה, אב שהם במת, שנגעו

ב): שם, (שם ששנינו  כמו ערב, milkeטומאת ,zna mirbepd milk"
g`neh `nh ,milk oiae mc` oia ,iyilyd ;dray z`neh oi`nh ,milka

."axråéøBçàî äàîè הדין האוהל , מאחורי  הטומאה היתה ואם – ËÀÈÅÂÈ
להיפך: äòáLהוא úàîè àîè ,åéøBçàî Ba òâBpäשאחורי – ÇÅÇÅÂÈÈÅËÀÇÄÀÈ

טמא  בהם הנוגע אדם הלכך במת, שנגעו  ככלים נחשבים האוהל

שבעה, מתוכו,BëBzîטומאת באוהל והנוגע –áøò úàîè àîè ÄÈÅËÀÇÆÆ

שנגעו  בכלים שנגעו  ככלים דינו טומאה, בו  שאין  האוהל שתוך  –
לעיל. שבארנו  כמו  ערב, טומאת אלא טמא אינו בו והנוגע במת,

עצמ  האוהל  אלא ואמנם שבעה, טומאת טמא בחוץ בין  בפנים בין  ו
תצא  שלא הטומאה בפני חוצץ שהאוהל כיון בתוכו, הטומאה שאם

אם  וכן  שבעה, טומאת בחוץ הנוגע את לטמא כוח לו  אין לחוץ,
בוקעת  תהא שלא הטומאה, בפני  חוצץ שהאוהל כיון בחוץ, הטומאה

שבעה  טומאת בפנים הנוגע את לטמא כוח לו אין  לפיכך  לפנים,

האוהל.(ברטנורא). מן המת שהוצא לאחר כאן  שמדובר הזכרנו, וכבר

שבעה  טומאת טמא מאחוריו  הנוגע אפילו  באוהל, שהמת בזמן אבל 

טוב "). יום  åéøBçàî("תוספות úéæ éöçëå BëBzî úéæ éöçk– ÇÂÄÇÄÄÀÇÂÄÇÄÅÂÈ
האוהל, מאחורי זית וכחצי  האוהל  בתוך המת מן זית כחצי היה

Ba òâBpä– באוהל –úàîè àîè ,åéøBçàî ïéa BëBzî ïéa ÇÅÇÅÄÅÅÂÈÈÅËÀÇ
áøòהאוהל את לטמא מצטרפים הזיתים כחצאי שני שאמנם – ÆÆ

צד שום אין אחד , מצד שלם כזית ואין הואיל אבל שבעה, טומאת

בין  מתוכו  בין בו, הנוגע ולפיכך בכלים, הנוגעים ככלים אלא נידון
ערב טומאת אלא טמא אינו  שלBúö÷î(ברטנורא).מאחוריו , – ÄÀÈ

õøàäהאוהל , ìò ãcøî,הארץ על  שטוח העודף סרח –äàîè ÀËÈÇÈÈÆËÀÈ
åézçz, הרידוד אותו תחת –åéab ìò Bà, הרידוד גבי  על –äàîè ÇÀÈÇÇÈËÀÈ

úãøBéå úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba ואין רצוצה, טומאה כדין  – ÇÇÀÈÇÇÀÆÆ
הרידוד שאין שבתוכו, מה לטמא האוהל , לתוך  מתפשטת הטומאה

שנטמאו  בכלים הנוגע כדין  טמא עצמו  האוהל ברם, כאוהל. חשוב
àBúö÷îבמת. ,äiìòa éeèð àeäL ìä– האוהל של  –ãcøî ÙÆÆÈÈÂÄÈÄÀÈÀËÈ

äiìòì úéaä ïéaL äaøàä ìò וטומאה הארובה, את ומכסה – ÇÈÂËÈÆÅÇÇÄÈÂÄÈ
ìévîבבית, :øîBà éñBé éaø הטומאה תיכנס שלא מציל  הרידוד – ÇÄÅÅÇÄ

אוויר שיש  כיון  אוהל , חשוב הרידוד הבית שלגבי לעלייה, מהבית

תחתיו  אוהל(הרא "ש);הבית והעלייה שהבית לפי  טעמו , מבארים ויש
לאוהל כיסוי  בתורת מציל והרידוד ד ;הם, כג, מת טומאת הל' (רמב"ם 

השגת שם ìévîהראב"ד).עיין Bðéà :øîBà ïBòîL éaø אין – ÇÄÄÀÅÅÇÄ
העלייה, על  מציל  ìäàäהרידוד úièðk éeèð àäiL ãò שתהא – ÇÆÀÅÈÄÀÄÇÈÙÆ

לאוהל, שחוץ העלייה על מציל  האוהל ואז  האוהל, אויר תחת הארובה
לאוהל כיסוי בתורת ואף אוהל, חשוב שאינו מציל , אינו הרידוד  אבל 

izdw - zex`ean zeipyn
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‚úéaa únä,äaøä ïéçút Báe–ïéàîè ïlk.çzôðïäî ãçà–àîè àeä,ïéøBäè ïlëå.BàéöBäì áLç ©¥©©¦§¨¦©§¥ª¨§¥¦¦§©¤¨¥¤¨¥§ª¨§¦¨©§¦
ïäî ãçàa,íéçôè äòaøà ìò äòaøà àeäL ïBlça Bà–íéçútä ìk ìò ìévä.éànL úéaíéøîBà:áLçé §¤¨¥¤§©¤©§¨¨©©§¨¨§¨¦¦¦©¨©§¨¦¥©©§¦©£Ÿ

únä úeîé àHL ãò;ìlä úéaíéøîBà:únMî óà.íeúñ äéä,Bçúôì Cìîðå–éànL úéaíéøîBà:çzôiLk ©¤¨©¥¥¦¥§¦©¦¤¥¨¨¨§¦§©§¨§¥©©§¦§¤¦§©
íéçôè äòaøà;úéáeìläíéøîBà:ìéçúiLk;älçza çúBôa íéãBîe,íéçôè äòaøà çzôiL. ©§¨¨§¨¦¥¦¥§¦§¤©§¦¦§¥©©§¦¨¤¦§©©§¨¨§¨¦

„ãìéì äM÷î àéäL äMàä,úéáì úéaî äeàéöBäå–÷ôña àîè ïBLàøä,éàcåa éðMäå.øîàäãeäé éaø: ¨¦¨¤¦§©¨¥¥§¦¨¦©¦§©¦¨¦¨¥§¨¥§©¥¦§©©¨©©¦§¨
éúîéà?íétba úìhð àéäL ïîæa;úëläî äúéä íà ìáà–øBäè ïBLàøä,Cläì éàðt ïéà øáwä çzôpMnL. ¥¨©¦§©¤¦¦¤¤©©©¦£¨¦¨§¨§©¤¤¨¦¨¤¦¤¦§©©¤¤¥§©§©¥

øáwä úçéút íéìôpì ïéà,äwôk Làø eìébòiL ãò. ¥©§¨¦§¦©©¤¤©¤©§¦Ÿ§¦¨

b.mi`nh olekíå÷îä ìò äàîåè íéîëç åøæâã ,íéìåòð íéçúôäù ô"òà íéàîè ïìë õåçáî íéçúôä ììçá çúô ìù óå÷ùîä úçú íéçðåîä íéìëä ìë
:íù êøã úàöì úî ìù åôåñù ,äàîåè úàéöé êøã àåäù.odn cg`a e`ivedl ayg:çúôð àìù ô"òà.drax` ea yiy oelga e`åøòéù éëäáã

:úîä úàöåäì éåàøù íéîëç.migztd lk lr livd:íéìåòðä.znd zeni `ly cr aeygiäðéà áåù úîä úúéîá íéçúôì äàîåè úøåú äãøéùîã
:çúôð ïåâë äùòî éãé ìò àìà äáùçîá ïäî äìåò.znyn s` mixne` lld ziaeíéìë ìáà .àáäìå ïàëî íéçúôä ïî äàîåè úøåú úò÷ôî äáùçîã

åéäù:íéàîè íäù ììä úéá åãåî äáùçî íãå÷ íéçúôá.did:íéðáàá íåúñ íéçúôä ïî ãçà.mezq:íéðáàá.migth 'c gztiyk:íéçúô øàù åìöåä
.ligziyk:íéçúô øàù åìöåä ãéî çåúôì.dlgza gzetaìò äòáøà çúôéù ãò íéçúôä åìöåä àì ,ùãç çúô úåùòì àáå çúô åá ïéàù ìúåë ïåâë
:äòáøà

c.zial zian de`ivede:ïåùàøä [úéáä ïî úî ãìåä àöé] íà ïì à÷ôñîå ,úî ãìå äãìé éðù úéááå.miitba zlhip `idy onfaúåìèåð äéúåøáçù
:ïåùàøä úéáä ïî úî ãìåä àöé àîù ïðéùééç ,êìéì äìåëé äðéàù äéúåòåøæá åúåà.xawd:àöåé ãìåäùë çúôðù äùàä íçøxawd zgizt miltpl oi`

.'ekeåì ùéù øîåìë ,ä÷éôë ùàø ìâéòù ìôðá àìà ïøîà àì êìäì éàðô ïéà øá÷ä çúôðùîù ïøîàã àä ,øîà÷ éëäå .àéä äãåäé 'øã àúìîã àîåéñ
ùàø àöéå øá÷ä çúôðù ô"òà ,äæî ïè÷ àìà ä÷éôë ùàø ìåâéò ìôðì äéä àì íà ìáà ,éúù ìù èåçä åá úååè íéùðäù äæä êìôë ìåãâ ùàø ìåâéò

:äãåäé 'øë äëìäå .ïåùàøä úéáä ïî åùàø àöé àîù ïðéùééçå êìäì éàðô äì ùé ,õåçì ãìåä

`xephxa yexit

הטומאה. בפני חוצץ אינו טמא ודבר טומאה, מקבל שהרי  מציל , אינו
סובר  יוסי  רבי  הרמב"ם),ברם, פירוש  הרידוד(לפי וטומאת שהואיל

אף  הטומאה בפני חוצץ שהאוהל  כשם אוהלים, טומאת מתורת היא
אף  לאוהל, כיסוי  בתורת חוצץ הרידוד גם כך  טומאה, שמקבל  פי על 

טומאה שמקבל  פי טהרות").על  iqei.("סדרי iaxk dklde

כמת  טמאים במת הנוגעים הכלים שכל  הרמב"ם, כשיטת משנתנו ביארנו
כמת, טמאים במת הנוגעים מתכת כלי  שדווקא הסוברים, לדעת ברם , עצמו .

בחיבורים בטומאה אלא משנתנו ליישב אין לא, אחרים כלים y"xd;אבל  oiir)
.(y"`xd

i y i l y m e i
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äaøä ïéçút Báe ,úéaa únä,נעולים שכולם פי  על אף –ïlk ÇÅÇÇÄÀÈÄÇÀÅËÈ
àîèïé שאין לפי  טמא, המשקוף תחת הפתחים בחלל הנמצא כל – ÀÅÄ

שעתיד שהפתח היא, והלכה המת, את יוציאו פתח באיזה יודעים

מיד. טמא בו, לצאת ïäîהמת ãçà çzôð מיתת לאחר אם – ÄÀÇÆÈÅÆ
מהפתחים, אחד נפתח àîèהמת àeäשבוודאי טמא, הפתח אותו – ÈÅ

המת, את בו ïéøBäèיוציאו  ïlëå.טהורים הפתחים ושאר  –áLç ÀËÈÀÄÈÇ
ïäî ãçàa BàéöBäì,נפתח שלא פי על אף הפתחים, מן באחד  – ÀÄÀÆÈÅÆ

Bàלהוציאו íéçôèשחשב äòaøà ìò äòaøà àeäL ïBlçaÀÇÆÇÀÈÈÇÇÀÈÈÀÈÄ
המת, להוצאת הראוי השיעור הוא שכך –íéçútä ìk ìò ìéväÄÄÇÈÇÀÈÄ

טהורים. והם הנעולים, –àHL ãò áLçé :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÇÂÙÇÆ
únä úeîé שכן המת, שימות קודם מהם באחד להוציאו יחשוב – ÈÇÅ

עולה  אינה ושוב הפתחים, לכל  טומאה תורת ירדה כבר  מיתתו לאחר

מועילה  אין שמאי בית שלדעת כלומר  במעשה, אלא במחשבה מהם
כן  אם אלא הפתחים שאר  את להציל המת מיתת שלאחר  המחשבה

שנפתח; כגון מעשה, únMîנעשה óà :íéøîBà ìlä úéa– ÅÄÅÀÄÇÄÆÅ
מודים, הלל בית אף ברם, הפתחים. כל  על  להציל  המחשבה מועילה

ולהבא, מכאן הפתחים מן הטומאה תורת להפקיע אלא מועילה שאינה
טמא המחשבה קודם בפתחים שנמצא מה כל  א ;אבל  י, ביצה (גמרא

מכאן ברטנורא ); הפתחים על  להציל אלא מועיל אינו מעשה ואף
ישראל").ולהבא íeúñ("תפארת äéä,באבנים סתום אחד  פתח היה – ÈÈÈ

סתומים, ולא נעולים הפתחים Bçúôìושאר Cìîðåדרך ולהוציא – ÀÄÀÇÀÈÀ
המת את טהרות ");שם להוציאו ("סדרי חישב שלא אף מפרשים: ויש

ישראל"),משם äòaøà("תפארת  çzôiLk :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÀÆÄÀÇÇÀÈÈ
íéçôè הפתחים על מציל  זה הרי המת, להוצאת פתח שיעור  שהוא – ÀÈÄ
ìéçúiLkהאחרים, :íéøîBà ìlä úéáe האבנים את לסתור  – ÅÄÅÀÄÀÆÇÀÄ

האחרים; הפתחים על  מציל הוא מיד הפתח, את íéãBîeÄולפתוח
הלל, בית –älçza çúBôa אלא פתח, שם היה שלא במקום – ÀÅÇÇÀÄÈ

חדש , פתח לעשות בא íéçôèהוא äòaøà çzôiL שאינו – ÆÄÀÇÇÀÈÈÀÈÄ
ארבעה  על טפחים ארבעה של  פתח שיפתח עד  הפתחים כל  על  מציל

טפחים.

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ãìéì äM÷î àéäL äMàä,בלידתה קשיים לה שיש –äeàéöBäå ÈÄÈÆÄÀÇÈÅÅÀÄÈ
úéáì úéaî,מת ולד ילדה השני ובבית –ïBLàøä, הראשון הבית – ÄÇÄÀÇÄÈÄ
÷ôña àîè את המת הולד  וטימא הרחם שם נפתח כבר שמא – ÈÅÀÈÅ

השני ,éðMäåהבית, והבית –éàcåaמש הוציאו ואפילו טמא, ם – ÀÇÅÄÀÇÇ
שאנו  ודאי , טמאים הכלים העולם, לאוויר העובר שיצא קודם הכלים

שהוציאו  קודם נפתח כבר  פתוח, ודאי  הרחם נמצא וכאן  הואיל  אומרים,
מציאתן  כשעת הטומאות כל שכן הכלים, d),את ,b zexdh)כלומר

מקום. באותו  אותן שמוצאים השעה לפי אותן éaøשדנים øîàÈÇÇÄ
éúîéà :äãeäé?בספק טמא הראשון  –úìhð àéäL ïîæa ÀÈÅÈÇÄÀÇÆÄÄÆÆ

íétba אותה ליטול  צורך  ויש לילך, יכולה שאינה כלומר בזרועות, – ÇÇÇÄ
הרחם  נפתח כבר שמא ספק יש זה בכגון  לבית, מבית בזרועותיה

הראשון , úëläîבבית äúéä íà ìáà,לבית מבית ברגליה – ÂÈÄÈÀÈÀÇÆÆ
øBäè ïBLàøä,הרחם שם נפתח לא שודאי טהור, הראשון הבית – ÈÄÈ

øáwä çzôpMnL,האשה רחם –Cläì éàðt ïéà לאשה אין – ÆÄÆÄÀÇÇÆÆÅÀÇÀÇÅ
טהור . הראשון הבית הלכה, אם לפיכך ללכת, íéìôpìאפשרות ïéàÅÇÀÈÄ

äwôk Làø eìébòiL ãò ,øáwä úçéút שפיסקה מפרשים, יש – ÀÄÇÇÆÆÇÆÇÀÄÙÀÄÈ
שאמר: שמה יהודה, רבי  של דבריו  סיום היא zkldn,זו  dzid la`

,xedh oey`xdjldl i`pt o i` xawd gztpyny,כשראש דווקא זהו

טוות  שהנשים הפלך, שבראש  ככדור  היינו  כפיקה, ועגול  גדול  הנפל
שנפתח  פי על אף זה, מכדור קטן ראשו  אם אבל  השתי , חוט בו

izdw - zex`ean zeipyn
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‰úî ïBLàøä àöé,éç éðMäå–øBäè.éç ïBLàøä,úî éðMäå–àîè.øéàî éaøøîBà:ãçà øéôLa–àîè, ¨¨¨¦¥§©¥¦©¨¨¦©§©¥¦¥¨¥©¦¥¦¥§¨¦¤¨¨¥
íéøéôL éðLa–øBäè. ¦§¥§¦¦¨

Âãìéì äM÷î àéäL äMàä–äéòîa ãìeä úà ïéëzçî,íéøáà íéøáà BúBà ïéàéöBîe,ïéîãB÷ äéiçL éðtî ¨¦¨¤¦§©¨¥¥§©§¦¤©¨¨§¥¤¨¦¦¥¨¦¥¨¦¦§¥¤©¤¨§¦
åéiçì.Baø àöé–Ba ïéòâBð ïéà,Lôð éðtî Lôð ïéçBc ïéàL. §©¨¨¨ª¥§¦¤¥¦¤¤¦§¥¤¤

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïéööBçå äàîhä úà ïéàéáî Lé,äàîhä úà ïéàéáîïéööBç àGå,íéàéáî àGå íéööBç,àGå ïéàéáî àG ¥§¦¦¤©ª§¨§§¦§¦¦¤©ª§¨§§¦§¦§§¦¦§¦¦§

ïéööBç.íéööBçå íéàéáî elà:äcMä,äázäå,ìcânäå,Lwä úøek,íéðwä úøek,úéøcðñkìà äðéôñ øBáe,LiL §¦¥§¦¦§§¦©¦¨§©¥¨§©¦§¨©¤¤©©©¤¤©¨¦§¦¨£¤§©§§¦¤¥

d.zn oey`xd `vi:éç àöé éðùä ãìåäå úî àöé ïåùàøä ãìåä.xedhåãåòáã .éðùä úãéì íãå÷ úéáä ïî úîä åàéöåä íà ,úî úàîåèî éçä éðùä
:äàîèéî äðéà äòåìá äøäèã ,øá÷ä çúôðù éô ìò óà àîèð àì åîà éòîá.`nh zn ipyde ig oey`xdåäù ô"òàåãìåðù íãå÷ úéáä ïî éçä åàéö

:úàöì äàîåè óåñã ,ãéî àîèðå øá÷ä çúôð éçä àöéù ïåéëîã .úîä.`nh cg` xitya,úçà úáá åàöéù ãçà øéôù ïéòë íäéðù åàöé íà øîåìë
:äá ïåúð ãìåäù àéìù ,øéôù .àîè.oixity ipya,úî éðùå éç ïåùàø åìéôà ,äæ øçà äæ ïéøéôù éðù ïéòë øîåìë.xedhçúôðù ô"òà øéàî 'ø øáñã

:øéàî 'øë äëìä ïéàå .íìåòä øéåàì àöéù ãò àîèî ïéà øá÷ä
e,eaex `vi:åá íéòâåð ïéà åúçãô àöúùî àåäù åùàø áåø àöéùîå .ãìå ìù.ytp migec oi`y.ãìåä.ytp iptn:äùàä
g`.d`nehd z` oi`ian yi:äàîåèá åòâð àìù ô"òàå ,íéìëäå íãàä ìò äàîåèä úà ïéàéáî íéìëå íãàå äàîåèä ìò åìéäàä íàù.mivvege

:ïäéúçúù íéìë ïéìéöî ,õåçáî ïáâ ìò äàîåè íà ïëå .äàîåèä éðôá íéööåç ïäù éôì ,ïáâ ìòù íéìëå íãà ïéìéöî ïäéúçú äàîåèä íà.dciyäáéú
:ïåøà ïéîë õò ìù äìåãâ.daiz:íéðçìåù ïéòë äðè÷.lcbn:øöåàì éåùò õò ìù.ywd zxeek:íéøîú úåôë åà äáøòî åà ù÷î úåéåùò úåìåãâ úåôå÷

.mipwd zxeek:íéð÷î ïééåùò íéìñ ïéîë.zixcpqkl` dpitq xeaeøåá ïéîë õò ìù ìåãâ éìë ïëåúá ïéùåò ,ìåãâä íéá íäá íéâéìôîù úåìåãâä úåðéôñä

`xephxa yexit

לבית, מבית להלך  פנאי לה יש עדיין  לחוץ, העובר ראש ויצא הקבר 
בבית  הרחם נפתח כבר שמא שחוששים בספק, טמא הראשון  ולכן 

לחוץ ראשו  ויצא טוב"(ר הראשון יום  "תוספות עיין ברטנורא; מב "ם;

אחרונה "). תנא ו"משנה  מדברי  היא הזאת שהפיסקה מפרשים, ויש

שנגמר, ולד כשנולד  דווקא מספק טמא שהראשון  זה כלומר  קמא,
את  וטימא ראשון בבית הרחם נפתח כבר  שמא חוששים, זה שבכגון 

לנפלים  שאין טהור , הראשון  נגמר , שלא נפל הפילה אבל הבית,
כפיקה ראש שיעגילו  עד  הקבר רבא ").פתיחת ("אליהו

i r i a x m e i
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éç éðMäå ,úî ïBLàøä àöéהולד תאומים, האשה ילדה – ÈÈÈÄÅÀÇÅÄÇ
חי, יצא והשני מת, יצא מת,øBäèהראשון  מטומאת החי  השני – È

במעי שבעודו השני, שיצא קודם הבית מן  המת הולד  את הוציאו אם
דרך שאין  הרחם, שנפתח פי על אף המת, הולד  מן נטמא לא אמו

מיטמאה אינה בלועה שטהרה ועוד , להיכנס; (ברטנורא ;טומאה

שלמה"), úî"מלאכת  éðMäå ,éç ïBLàøä הראשון הולד אם אבל – ÈÄÇÀÇÅÄÅ
מת, יצא והשני חי שהוציאוהו àîèיצא פי על  אף החי, הראשון  – ÈÅ

מיד ויצא, לראשון הרחם שמשנפתח המת, שנולד  קודם הבית מן

לצאת טומאה שסוף אותו, טימא שבפנים המת ברטנורא ).השני (הר "ש;

ãçà øéôLa :øîBà øéàî éaøבשפיר הולדות ששני בזמן – ÇÄÅÄÅÀÈÄÆÈ
הולד, נתון שבו  כיס כעין  והוא ואפילו àîèאחד, החי, הולד  – ÈÅ

כיציאה  הריהי  הרחם פתיחת מאיר: רבי שסובר  חי, והשני  מת הראשון 

הטומאה  סוף אומרים, אנו אין הרחם פתיחת וקודם העולם, לאוויר 
אופן  בכל  החי  הולד אחד  בשפיר הלכך  היא. בלועה שטומאה לצאת,

ידי על  הרחם שבפתיחת כיון  שני, שיצא בין  ראשון שיצא בין טמא,
העולם; לאוויר  יצא כבר  כאילו נחשב השני  אף éðLaÄÀÅהראשון

íéøéôLיוצאי שאינם שפירים, בשני  הולדות שני  אם אבל ם – ÀÄÄ
עצמו , בפני  הרחם נפתח ואחד אחד  לכל  אלא אחת, רחם בפתיחת

מת, והשני חי הראשון עדיין øBäèאפילו  החי  וכשיצא שהואיל – È
הרחם  פתיחת קודם הבית מן  הוציאוהו ואף המת, של  הרחם נפתח לא
מכל לצאת, הטומאה שסוף פי על  ואף טהור; הוא הלכך  המת, של

יצא  שלא שעד  העולם, לאוויר  שיצא עד  טומאה לולד לו  אין מקום
חי, והשני  מת הראשון אם וכן מטמאה. שאינה בלועה טומאה נקרא

היא, בלועה טהרה החי, של הרחם נפתח ולא שהואיל טהור, השני 
מיטמאה רבא").שאינה xi`n.("אליהו iaxk dkld oi`e

ו ה נ ש מ ר ו א ב

זו. משנה כאן מובאת הקודמת המשנה אגב

ãìéì äM÷î àéäL äMàä,תמות שמא וחוששים –ïéëzçî ÈÄÈÆÄÀÇÈÅÅÀÇÀÄ
íéøáà íéøáà BúBà ïéàéöBîe ,äéòîa ãìeä úàכדי – ÆÇÈÈÀÅÆÈÄÄÅÈÄÅÈÄ

åéiçìלהצילה, ïéîãB÷ äéiçL éðtîלאוויר יצא שלא זמן שכל – ÄÀÅÆÇÆÈÀÄÀÇÈ
אמו  את ולהציל  להרגו וניתן נפש , אינו א ).העולם עב, סנהדרין (רש"י

Baø àöé משיצאה היינו  ראשו , רוב משיצא ואפילו הולד , של  – ÈÈË
ב),פדחתו ג, Ba(נידה ïéòâBð ïéà, אמו את להציל כדי להרגו  – ÅÀÄ

Lôð ïéçBc ïéàL, הולד –Lôð éðtî.האם – ÆÅÄÆÆÄÀÅÆÆ
scexd.כותבהרמב"ם  ytp lr qegl `ly dyrz `l zeevn ef s`" :(h ,` gvex 'ld)

mqa oia ,dirna xaerd jezgl xzen ,clil dywn `idy dxaerdy ,minkg exed jkitl
oi`y ,ea oirbep oi` ,ey`x `ivedyn m`e .dbxdl dixg` scexk `edy iptn ,cia oia

"mler ly erah edfe .ytp iptn ytp oigecעל איגר  עקיבא רבי  תוספות (עיין 
משנתנו ).

i y i n g m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

äàîhä úà ïéàéáî Lé אדם ועל מת טומאת על האהילו  שאם – ÅÀÄÄÆÇËÀÈ
על אף הכלים, ועל האדם על הטומאה את מביאים הם הרי וכלים,

בטומאה, נגעו שלא דרךïéööBçåפי  תבקע שלא הטומאה בפני  – ÀÀÄ
גגותיהם; או ïéööBçמחיצותיהם àGå äàîhä úà ïéàéáî– ÀÄÄÆÇËÀÈÀÀÄ

בפני חוצצים אינם אבל הטומאה את להביא אוהלים שחשובים ויש 
íéàéáîהטומאה; àGå íéööBç הטומאה בפני  שחוצצים ויש – ÀÄÀÀÄÄ

הטומאה; את מביאים ïéööBçואינם àGå ïéàéáî àGויש – ÀÄÄÀÀÄ
בפני לחצוץ ולא הטומאה את להביא לא אוהלים, חשובים שאינם

íéàéáîהטומאה. elà,הטומאה את –íéööBçå:הטומאה בפני – ÅÀÄÄÀÀÄ
äcMä,גדול ארגז  מין  –äázäå,משידה קטנה שהיא –ìcânäå ÇÄÈÀÇÅÈÀÇÄÀÈ

מגדל, בצורת ארון  –Lwä úøek,מקש העשוי  גדול סל  כמין  – ÇÆÆÇÇ
íéðwä úøek העשויה úéøcðñkìàמקנים,– äðéôñ øBáe– ÇÆÆÇÈÄÀÄÈÂÆÀÇÀÀÄ

מים  מחזיקים שבו  עץ, של גדול  בור  ולה מאלכסנדריה, גדולה ספינה

לשתיה, ïäìמתוקים LiL,לעיל שנימנו הללו  הכלים לכל –íéìeL ÆÅÈÆÇÄ
עליהם, שיושבים למטה, –çla äàñ íéòaøà íé÷éæçî ïäåÀÅÇÂÄÄÇÀÈÄÀÈÇÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéìeL ïäì,øà íé÷éæçî ïäåçla äàñ íéòa,Láia íéøBk íäL;äòéøéå,àéèø÷ñe,àéìáè÷e,ïéãñå,õtîe, ¨¤©¦§¥©£¦¦©§¨¦§¨©©¤¥©¦©¨¥¦¦¨§ª§§¨§¨ª§¨§¨¦©¥
úìöçîe,íéìäà ïééeNò ïäL;äøBäèe äàîè äîäa øãòå,óBòå äiç úBðBëîe,ïëML óBòäå,íB÷î äNBòäå ©£¤¤¤¥£¦Ÿ¨¦§¥¤§¥¨§¥¨§¨§©¨¨§¨¤¨©§¨¨¨

íéìaMa dðáì;ñeøàä,ñBqwäå,øBîç úB÷øéå,úéðåé úòìãe,íéøBäè íéìëàå.éøeð ïa ïðçBé éaøäãBî äéä àG ¦§¨©¦¢¦¨¥§©¦§©§£§©©§¨¦§Ÿ¨¦§¦©¦¨¨¤¦¨¨¤
ïéøBäè íéìëàa,äìác ìL ìebòä ïî õeç. §Ÿ¨¦§¦¦¨¦¤§¥¨

·ïéæéfä,úBéøæbäå,úBëáBMäå,íéôé÷Mäå,íéòìqäå,íéøäbäå,íéððMäå,úBëëqäå,úBòøtäå,ìa÷ì íéìBëé ïäL ©¦¦§©¦§¨§©¨§©§¦¦§©§¨¦§©§¨¦§©§¨¦§©§¨§©§¨¤¥§¦§©¥
äkø äáéæòî,éøácøéàî éaø;íéîëçåíéøîBà:úéðBðéa äáéæòî.úBëëqä ïä elà?õøàä ìò Cñî àeäL ïìéà. ©£¥¨©¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©£¥¨¥¦¥¥©§¨¦¨¤¥¥©¨¨¤

úBòøtäå?øãbä ïî úBàöBiä. §©§¨©§¦©¨¥
‚ïéööBç àGå ïéàéáî elà:äcMä,äázäå,ìcânäå,Lwä úøek,íéðwä úøek,úéøcðñkìà äðéôñ øBáe–ïéàL ¥§¦¦§§¦©¦¨§©¥¨§©¦§¨©¤¤©©©¤¤©¨¦§¦¨£¤§©§§¦¤¥

:äéúùì ïééåàøä ïé÷åúîä íéîä åá íéîéùîù.gla d`q mirax` miwifgn odeéðôá íéööåçå ,äàîåè íéìá÷î ïðéà áåù åæ äãîá íéìåãâ ïäù ïåéëã
:äàîåèä.`ihxewq:ïúëàìî úòùá íéðãáòä íéùáåìù øåò.`ilahw:ò"èð éáøòá åì ïéøå÷å ,åéìò ïéáëåùå äèîì ïéòéöîù øåò.mild` oiieyr ody

,äàîåè éðôá íéööåç íéìäàë ïééåèð ïäùë íå÷î ìëî ,äàîåè éìá÷îå åäðéð íéìë úìöçîå õôîå ïéãñå àéìáè÷å àéèøå÷ñå äòéøéã â"òàå .ìäåà ïéòë ïééåèð
:äàîåèä éðôá õöåç äàîåè ìá÷îã â"òà ìäåàã.zenda xcre:äæ ìù åéìâø ïéá äæ ìù åùàøå úåëìäî àìå úåãîåò ïäùë.sere dig zepekneéðé÷

êúáùì ïåëî ïåùì .óåòå äéç(å"è úåîù):.okyy serde:ïìéàä ìò åà ìúåëä ìò øåù÷ äéäù.milaya dpial mewn dyerdeíå÷î íéìáùì äôçîù
:úéáì äîåã.mixeng zwxie zipei zrlce meqiwde qexi`d:íéáçø ïäìù íéìòù úå÷øé éðéî åìà ìë.dliac ly lebird on uegìåâéò ìö úçúù éôì

:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .àúôñåúá àéðú éëäå .íéìëåà øàùî øúåé áùéì íéìéâø åéä äìéáã ìù
a.oififd:æéæ éåø÷ ìúåëä ïî àöåéä éãéçé ïáà åà õò.zeixfb:ìúåëä ïî àöåéä íéöò ìù åà íéðáà ìù ïéðá .úåàøèæåæâ åîë.zekaeyde:íéðåé ìù

.mirlqde mitiwyde:'â ÷øô óåñ ìéòì åðùøéô.mixdb:íéçåçå úåøòî ïéî íéùøôî ùéå .øåàä àá íùîù íéøåç ïéî.mippyde:òìñä éðéùdaifrn
.dkx:èòåî èéè íäéìò íéîéùîå íéð÷îå äáøòî íéùåòù ïåâë.zipepia daifrnäàîåèä úà íéàéáî ïéà ,äëø äáéæòî àìà ìåáñì íéìåëé ïðéà íà ìáà

:íéîëçë äëìäå .íéööåç àìå.jqind oli`:íäéôðëá íéëëåñ ïåùì.xcbd on ze`veid zerxtdeìò íéôãåòå ,íéð÷øáå íéöå÷ åùàøá íéðúåðù øãâ êøã
:òøô ìãâ ïåùì ,úåòøôå .õåçì íéèìåáå øãâä

`xephxa yexit

ליטר), (כ500ֿ במשקים –íéøBk íäL,סאה ששים –Láia– ÆÅÇÄÇÈÅ
יותר ביבש מחזיק כלי שכל  ופירות, תבואה כגון יבשים, בדברים
אינם  אלו גדולים כלים הגודש; ידי  על וחצי  אחד  פי בלח מאשר

הטומאה  את שמביאים אוהלים, חשובים והם טומאה, מקבלים
הטומאה; בפני כאוהל,äòéøéåוחוצצים שפרסוה –àéèø÷ñe– ÄÄÈÀËÀÀÈ

עליו לאכול כמפה או  כסינור  בו להשתמש העשוי  fh,עור  milk oiir)
;(càéìáè÷e,המיטה למצע עור של  שטיח –õtîe ,ïéãñå– ÀÈËÀÈÀÈÄÇÅ

בו, וכיוצא מגומא עשוי מקנים,úìöçîeאריג העשויה –ïäL ÇÂÆÆÆÅ
íéìäà ïééeNò,אוהלים עשויים אינם שאילו  כאוהלים, נטויים – ÂÄÙÈÄ

הם  כלים ומחצלות ומפץ וסדין וקטבוליא וסקורטיא יריעה הרי
שעדיין  פי על אף כאוהלים, נטויים כשהם אבל טומאה, ומקבלים

הטומאה.מקבלי בפני הם חוצצים מקום מכל  טומאה, äîäaם øãòåÀÅÆÀÅÈ
äøBäèe äàîè בין זו  של  ראשה בזו, זו  נדחקות כשהבהמות – ÀÅÈÀÈ

זו , של  óBòåרגליה äiç úBðBëîeועוף חיה קיני –oekn" oeyln) ÀÇÈÈ
;("jzayl"מכונות" נקרא ועוף חיה שעדר  מפרשים, (רמב"ם ).ויש 

"ועוף" גורסים שאין  טוב");ויש יום "תוספות ïëML(עיין óBòäå– ÀÈÆÈÇ
דווקא  מפרשים, ויש  הפורח; עוף להוציא ובגופו, בכנפיו  ומאהיל 

אילן  על או  כותל על קשור ברטנורא ),כשהוא äNBòäåÀÈÈ(רמב"ם;
íéìaMa dðáì íB÷î בין מקום עושה בשדה העובדת האשה – ÈÄÀÈÇÄÃÄ

לצל  עליו  מאהילות והשיבלים בנה, את שם להניח (עיין השיבלים

אחרים); פירושים  שמביאים  úB÷øéåבמפרשים ,ñBqwäå ,ñeøàäÈÅÀÇÄÀÇÀ
úéðåé úòìãe ,øBîç ארוכים שלהם שהעלים צמחים מיני אלו כל – ÂÀÇÇÀÈÄ

מחוברים כשהם כאן  ומדובר qexi`migxt(ורחבים, lra gnv `ed
`xwp f"rlae ,mikx`n milre mipey mirav ipa mitiqixi`gnv qeqiw Ð ;

,(mi`eyiw oin md xeng zewxi Ð ;oeilrd lilbd iyxga xa lcbd qthn
íéøBäè íéìëàå; אוהל מהם ועשו טומאה, לקבל הוכשרו שלא – ÀÙÈÄÀÄ

הטומאה. בפני וחוצצים הטומאה את מביאים אלו  ïðçBéכל éaøÇÄÈÈ
ïéøBäè íéìëàa äãBî äéä àG éøeð ïa,אוהלים שחשובים – ÆÄÈÈÆÀÙÈÄÀÄ

אוהל , מהם לעשות רגילים שאין  äìácלפי  ìL ìebòä ïî õeçÄÈÄÆÀÅÈ
שהן  ודבוקות דרוסות תאנים רגילים – והיו  עיגול, בצורת עשויות

כאוהל . בהן  ixep.להשתמש  oa opgei iaxk dkld oi`e
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הטומאה. בפני  וחוצצים הטומאה את המביאים אוהלים למנות מוסיפה משנתנו

ïéæéfä, הכותל מן היוצאות הבליטות –úBéøæbäå,גזוזטראות כעין  – ÇÄÄÀÇÄÀÈ
úBëáBMäå,יונים של –íéôé÷Mäå,הסלעים חורי –íéòìqäå ÀÇÈÀÇÀÄÄÀÇÀÈÄ

הסלעים, נקיקי –íéøäbäåשבכתלי חלונות כעין  ("תפארת המערה– ÀÇÀÈÄ
מערותישראל"); מין מפרשים: שיניíéððMäå(ברטנורא),ויש  – ÀÇÀÈÄ

úBòøtäåהסלע, ,úBëëqäå,להלן כמבואר –ìa÷ì íéìBëé ïäL ÀÇÀÈÀÇÀÈÆÅÀÄÀÇÅ
äkø äáéæòî טיט עליהם ונותנים ומקנים מערבה שעושים כגון – ÇÂÅÈÇÈ

äáéæòî(ברטנורא);מועט :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÇÂÅÈ
úéðBðéaכדי אלא חזקים אינם אם אבל הרבה; טיט עליה שנותנים – ÅÄ

בפני חוצצים ואינם הטומאה את מביאים אינם רכה, מעזיבה לקבל
אבל(ברטנורא ).הטומאה מדרבנן  הטומאה את מביאים הרמב"ם ולפי 

חוצצים. õøàäאינם ìò Cñî àeäL ïìéà ?úBëëqä ïä elàÅÅÇÀÈÄÈÆÅÅÇÈÈÆ
אוהל ; תחתם ועושים הארץ על סוככים שענפיו  –úBòøtäå ואלו – ÀÇÀÈ

הפרעות? øãbäהן  ïî úBàöBiä ויוצאים הבולטים עצים או  אבנים – ÇÀÄÇÈÅ
הגדר  rxt").מן  lcb" oeyln)

מעזיבה  לקבל שיכולים בענין  וחכמים, מאיר רבי שמחלוקת מפרשים, יש
לעיל  שנימנו הדברים כל על מוסבה בינונית, מעזיבה או dpyn"רכה sqk")

.("zexdh ixcq" ;a ,bi zn z`neh 'ld m"anxd i"tr מוסבה שאינה מפרשים, ויש
והבליטות  הסככות של  שהענפים היא והכוונה והפרעות, הסככות על אלא

רכה טיט שכבת עליהם ליתן שאפשר עד לזה זה סמוכים הפרעות (zrclשל
,(xi`n iaxבינונית טיט שכבת minkg),או zrcl)האויר דרך יפול לא והטיט

הטומאה  בפני  ולחצוץ הטומאה את להביא כאוהל הם חשובים אז  שביניהם,
.(y"xd ;c"a`xd)

i y y m e i
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ïéàéáî elà,הטומאה את –ïéööBç àGåלפי הטומאה, בפני – ÅÀÄÄÀÀÄ
המקבל דבר  וכל  אוהל , בתורת ולא כלי בתורת טומאה שמקבלים

הטומאה: בפני  חוצץ אינו כלי בתורת äázäå,טומאה ,äcMäÇÄÈÀÇÅÈ
úéøcðñkìà äðéôñ øBáe ,íéðwä úøek ,Lwä úøek ,ìcânäåÀÇÄÀÈÇÆÆÇÇÇÆÆÇÈÄÀÄÈÂÆÀÇÀÀÄ

א, במשנה אלו  כל  שבארנו כמו  –ïðéàå ,íéìeL íäì ïéàL– ÆÅÈÆÇÄÀÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn



קצג ` dpyn ipiny wxt zeld` zkqn

‰úî ïBLàøä àöé,éç éðMäå–øBäè.éç ïBLàøä,úî éðMäå–àîè.øéàî éaøøîBà:ãçà øéôLa–àîè, ¨¨¨¦¥§©¥¦©¨¨¦©§©¥¦¥¨¥©¦¥¦¥§¨¦¤¨¨¥
íéøéôL éðLa–øBäè. ¦§¥§¦¦¨

Âãìéì äM÷î àéäL äMàä–äéòîa ãìeä úà ïéëzçî,íéøáà íéøáà BúBà ïéàéöBîe,ïéîãB÷ äéiçL éðtî ¨¦¨¤¦§©¨¥¥§©§¦¤©¨¨§¥¤¨¦¦¥¨¦¥¨¦¦§¥¤©¤¨§¦
åéiçì.Baø àöé–Ba ïéòâBð ïéà,Lôð éðtî Lôð ïéçBc ïéàL. §©¨¨¨ª¥§¦¤¥¦¤¤¦§¥¤¤

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïéööBçå äàîhä úà ïéàéáî Lé,äàîhä úà ïéàéáîïéööBç àGå,íéàéáî àGå íéööBç,àGå ïéàéáî àG ¥§¦¦¤©ª§¨§§¦§¦¦¤©ª§¨§§¦§¦§§¦¦§¦¦§

ïéööBç.íéööBçå íéàéáî elà:äcMä,äázäå,ìcânäå,Lwä úøek,íéðwä úøek,úéøcðñkìà äðéôñ øBáe,LiL §¦¥§¦¦§§¦©¦¨§©¥¨§©¦§¨©¤¤©©©¤¤©¨¦§¦¨£¤§©§§¦¤¥

d.zn oey`xd `vi:éç àöé éðùä ãìåäå úî àöé ïåùàøä ãìåä.xedhåãåòáã .éðùä úãéì íãå÷ úéáä ïî úîä åàéöåä íà ,úî úàîåèî éçä éðùä
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לבית, מבית להלך  פנאי לה יש עדיין  לחוץ, העובר ראש ויצא הקבר 
בבית  הרחם נפתח כבר שמא שחוששים בספק, טמא הראשון  ולכן 

לחוץ ראשו  ויצא טוב"(ר הראשון יום  "תוספות עיין ברטנורא; מב "ם;

אחרונה "). תנא ו"משנה  מדברי  היא הזאת שהפיסקה מפרשים, ויש

שנגמר, ולד כשנולד  דווקא מספק טמא שהראשון  זה כלומר  קמא,
את  וטימא ראשון בבית הרחם נפתח כבר  שמא חוששים, זה שבכגון 

לנפלים  שאין טהור , הראשון  נגמר , שלא נפל הפילה אבל הבית,
כפיקה ראש שיעגילו  עד  הקבר רבא ").פתיחת ("אליהו
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éç éðMäå ,úî ïBLàøä àöéהולד תאומים, האשה ילדה – ÈÈÈÄÅÀÇÅÄÇ
חי, יצא והשני מת, יצא מת,øBäèהראשון  מטומאת החי  השני – È

במעי שבעודו השני, שיצא קודם הבית מן  המת הולד  את הוציאו אם
דרך שאין  הרחם, שנפתח פי על אף המת, הולד  מן נטמא לא אמו

מיטמאה אינה בלועה שטהרה ועוד , להיכנס; (ברטנורא ;טומאה

שלמה"), úî"מלאכת  éðMäå ,éç ïBLàøä הראשון הולד אם אבל – ÈÄÇÀÇÅÄÅ
מת, יצא והשני חי שהוציאוהו àîèיצא פי על  אף החי, הראשון  – ÈÅ

מיד ויצא, לראשון הרחם שמשנפתח המת, שנולד  קודם הבית מן

לצאת טומאה שסוף אותו, טימא שבפנים המת ברטנורא ).השני (הר "ש;

ãçà øéôLa :øîBà øéàî éaøבשפיר הולדות ששני בזמן – ÇÄÅÄÅÀÈÄÆÈ
הולד, נתון שבו  כיס כעין  והוא ואפילו àîèאחד, החי, הולד  – ÈÅ

כיציאה  הריהי  הרחם פתיחת מאיר: רבי שסובר  חי, והשני  מת הראשון 

הטומאה  סוף אומרים, אנו אין הרחם פתיחת וקודם העולם, לאוויר 
אופן  בכל  החי  הולד אחד  בשפיר הלכך  היא. בלועה שטומאה לצאת,

ידי על  הרחם שבפתיחת כיון  שני, שיצא בין  ראשון שיצא בין טמא,
העולם; לאוויר  יצא כבר  כאילו נחשב השני  אף éðLaÄÀÅהראשון

íéøéôLיוצאי שאינם שפירים, בשני  הולדות שני  אם אבל ם – ÀÄÄ
עצמו , בפני  הרחם נפתח ואחד אחד  לכל  אלא אחת, רחם בפתיחת

מת, והשני חי הראשון עדיין øBäèאפילו  החי  וכשיצא שהואיל – È
הרחם  פתיחת קודם הבית מן  הוציאוהו ואף המת, של  הרחם נפתח לא
מכל לצאת, הטומאה שסוף פי על  ואף טהור; הוא הלכך  המת, של

יצא  שלא שעד  העולם, לאוויר  שיצא עד  טומאה לולד לו  אין מקום
חי, והשני  מת הראשון אם וכן מטמאה. שאינה בלועה טומאה נקרא

היא, בלועה טהרה החי, של הרחם נפתח ולא שהואיל טהור, השני 
מיטמאה רבא").שאינה xi`n.("אליהו iaxk dkld oi`e
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זו. משנה כאן מובאת הקודמת המשנה אגב

ãìéì äM÷î àéäL äMàä,תמות שמא וחוששים –ïéëzçî ÈÄÈÆÄÀÇÈÅÅÀÇÀÄ
íéøáà íéøáà BúBà ïéàéöBîe ,äéòîa ãìeä úàכדי – ÆÇÈÈÀÅÆÈÄÄÅÈÄÅÈÄ

åéiçìלהצילה, ïéîãB÷ äéiçL éðtîלאוויר יצא שלא זמן שכל – ÄÀÅÆÇÆÈÀÄÀÇÈ
אמו  את ולהציל  להרגו וניתן נפש , אינו א ).העולם עב, סנהדרין (רש"י

Baø àöé משיצאה היינו  ראשו , רוב משיצא ואפילו הולד , של  – ÈÈË
ב),פדחתו ג, Ba(נידה ïéòâBð ïéà, אמו את להציל כדי להרגו  – ÅÀÄ

Lôð ïéçBc ïéàL, הולד –Lôð éðtî.האם – ÆÅÄÆÆÄÀÅÆÆ
scexd.כותבהרמב"ם  ytp lr qegl `ly dyrz `l zeevn ef s`" :(h ,` gvex 'ld)

mqa oia ,dirna xaerd jezgl xzen ,clil dywn `idy dxaerdy ,minkg exed jkitl
oi`y ,ea oirbep oi` ,ey`x `ivedyn m`e .dbxdl dixg` scexk `edy iptn ,cia oia

"mler ly erah edfe .ytp iptn ytp oigecעל איגר  עקיבא רבי  תוספות (עיין 
משנתנו ).
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äàîhä úà ïéàéáî Lé אדם ועל מת טומאת על האהילו  שאם – ÅÀÄÄÆÇËÀÈ
על אף הכלים, ועל האדם על הטומאה את מביאים הם הרי וכלים,

בטומאה, נגעו שלא דרךïéööBçåפי  תבקע שלא הטומאה בפני  – ÀÀÄ
גגותיהם; או ïéööBçמחיצותיהם àGå äàîhä úà ïéàéáî– ÀÄÄÆÇËÀÈÀÀÄ

בפני חוצצים אינם אבל הטומאה את להביא אוהלים שחשובים ויש 
íéàéáîהטומאה; àGå íéööBç הטומאה בפני  שחוצצים ויש – ÀÄÀÀÄÄ

הטומאה; את מביאים ïéööBçואינם àGå ïéàéáî àGויש – ÀÄÄÀÀÄ
בפני לחצוץ ולא הטומאה את להביא לא אוהלים, חשובים שאינם

íéàéáîהטומאה. elà,הטומאה את –íéööBçå:הטומאה בפני – ÅÀÄÄÀÀÄ
äcMä,גדול ארגז  מין  –äázäå,משידה קטנה שהיא –ìcânäå ÇÄÈÀÇÅÈÀÇÄÀÈ

מגדל, בצורת ארון  –Lwä úøek,מקש העשוי  גדול סל  כמין  – ÇÆÆÇÇ
íéðwä úøek העשויה úéøcðñkìàמקנים,– äðéôñ øBáe– ÇÆÆÇÈÄÀÄÈÂÆÀÇÀÀÄ

מים  מחזיקים שבו  עץ, של גדול  בור  ולה מאלכסנדריה, גדולה ספינה

לשתיה, ïäìמתוקים LiL,לעיל שנימנו הללו  הכלים לכל –íéìeL ÆÅÈÆÇÄ
עליהם, שיושבים למטה, –çla äàñ íéòaøà íé÷éæçî ïäåÀÅÇÂÄÄÇÀÈÄÀÈÇÇ
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·ïéæéfä,úBéøæbäå,úBëáBMäå,íéôé÷Mäå,íéòìqäå,íéøäbäå,íéððMäå,úBëëqäå,úBòøtäå,ìa÷ì íéìBëé ïäL ©¦¦§©¦§¨§©¨§©§¦¦§©§¨¦§©§¨¦§©§¨¦§©§¨§©§¨¤¥§¦§©¥
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.mirlqde mitiwyde:'â ÷øô óåñ ìéòì åðùøéô.mixdb:íéçåçå úåøòî ïéî íéùøôî ùéå .øåàä àá íùîù íéøåç ïéî.mippyde:òìñä éðéùdaifrn
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ליטר), (כ500ֿ במשקים –íéøBk íäL,סאה ששים –Láia– ÆÅÇÄÇÈÅ
יותר ביבש מחזיק כלי שכל  ופירות, תבואה כגון יבשים, בדברים
אינם  אלו גדולים כלים הגודש; ידי  על וחצי  אחד  פי בלח מאשר

הטומאה  את שמביאים אוהלים, חשובים והם טומאה, מקבלים
הטומאה; בפני כאוהל,äòéøéåוחוצצים שפרסוה –àéèø÷ñe– ÄÄÈÀËÀÀÈ

עליו לאכול כמפה או  כסינור  בו להשתמש העשוי  fh,עור  milk oiir)
;(càéìáè÷e,המיטה למצע עור של  שטיח –õtîe ,ïéãñå– ÀÈËÀÈÀÈÄÇÅ

בו, וכיוצא מגומא עשוי מקנים,úìöçîeאריג העשויה –ïäL ÇÂÆÆÆÅ
íéìäà ïééeNò,אוהלים עשויים אינם שאילו  כאוהלים, נטויים – ÂÄÙÈÄ

הם  כלים ומחצלות ומפץ וסדין וקטבוליא וסקורטיא יריעה הרי
שעדיין  פי על אף כאוהלים, נטויים כשהם אבל טומאה, ומקבלים

הטומאה.מקבלי בפני הם חוצצים מקום מכל  טומאה, äîäaם øãòåÀÅÆÀÅÈ
äøBäèe äàîè בין זו  של  ראשה בזו, זו  נדחקות כשהבהמות – ÀÅÈÀÈ

זו , של  óBòåרגליה äiç úBðBëîeועוף חיה קיני –oekn" oeyln) ÀÇÈÈ
;("jzayl"מכונות" נקרא ועוף חיה שעדר  מפרשים, (רמב"ם ).ויש 

"ועוף" גורסים שאין  טוב");ויש יום "תוספות ïëML(עיין óBòäå– ÀÈÆÈÇ
דווקא  מפרשים, ויש  הפורח; עוף להוציא ובגופו, בכנפיו  ומאהיל 

אילן  על או  כותל על קשור ברטנורא ),כשהוא äNBòäåÀÈÈ(רמב"ם;
íéìaMa dðáì íB÷î בין מקום עושה בשדה העובדת האשה – ÈÄÀÈÇÄÃÄ

לצל  עליו  מאהילות והשיבלים בנה, את שם להניח (עיין השיבלים

אחרים); פירושים  שמביאים  úB÷øéåבמפרשים ,ñBqwäå ,ñeøàäÈÅÀÇÄÀÇÀ
úéðåé úòìãe ,øBîç ארוכים שלהם שהעלים צמחים מיני אלו כל – ÂÀÇÇÀÈÄ

מחוברים כשהם כאן  ומדובר qexi`migxt(ורחבים, lra gnv `ed
`xwp f"rlae ,mikx`n milre mipey mirav ipa mitiqixi`gnv qeqiw Ð ;

,(mi`eyiw oin md xeng zewxi Ð ;oeilrd lilbd iyxga xa lcbd qthn
íéøBäè íéìëàå; אוהל מהם ועשו טומאה, לקבל הוכשרו שלא – ÀÙÈÄÀÄ

הטומאה. בפני וחוצצים הטומאה את מביאים אלו  ïðçBéכל éaøÇÄÈÈ
ïéøBäè íéìëàa äãBî äéä àG éøeð ïa,אוהלים שחשובים – ÆÄÈÈÆÀÙÈÄÀÄ

אוהל , מהם לעשות רגילים שאין  äìácלפי  ìL ìebòä ïî õeçÄÈÄÆÀÅÈ
שהן  ודבוקות דרוסות תאנים רגילים – והיו  עיגול, בצורת עשויות

כאוהל . בהן  ixep.להשתמש  oa opgei iaxk dkld oi`e
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הטומאה. בפני  וחוצצים הטומאה את המביאים אוהלים למנות מוסיפה משנתנו

ïéæéfä, הכותל מן היוצאות הבליטות –úBéøæbäå,גזוזטראות כעין  – ÇÄÄÀÇÄÀÈ
úBëáBMäå,יונים של –íéôé÷Mäå,הסלעים חורי –íéòìqäå ÀÇÈÀÇÀÄÄÀÇÀÈÄ

הסלעים, נקיקי –íéøäbäåשבכתלי חלונות כעין  ("תפארת המערה– ÀÇÀÈÄ
מערותישראל"); מין מפרשים: שיניíéððMäå(ברטנורא),ויש  – ÀÇÀÈÄ

úBòøtäåהסלע, ,úBëëqäå,להלן כמבואר –ìa÷ì íéìBëé ïäL ÀÇÀÈÀÇÀÈÆÅÀÄÀÇÅ
äkø äáéæòî טיט עליהם ונותנים ומקנים מערבה שעושים כגון – ÇÂÅÈÇÈ

äáéæòî(ברטנורא);מועט :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÇÂÅÈ
úéðBðéaכדי אלא חזקים אינם אם אבל הרבה; טיט עליה שנותנים – ÅÄ

בפני חוצצים ואינם הטומאה את מביאים אינם רכה, מעזיבה לקבל
אבל(ברטנורא ).הטומאה מדרבנן  הטומאה את מביאים הרמב"ם ולפי 

חוצצים. õøàäאינם ìò Cñî àeäL ïìéà ?úBëëqä ïä elàÅÅÇÀÈÄÈÆÅÅÇÈÈÆ
אוהל ; תחתם ועושים הארץ על סוככים שענפיו  –úBòøtäå ואלו – ÀÇÀÈ

הפרעות? øãbäהן  ïî úBàöBiä ויוצאים הבולטים עצים או  אבנים – ÇÀÄÇÈÅ
הגדר  rxt").מן  lcb" oeyln)

מעזיבה  לקבל שיכולים בענין  וחכמים, מאיר רבי שמחלוקת מפרשים, יש
לעיל  שנימנו הדברים כל על מוסבה בינונית, מעזיבה או dpyn"רכה sqk")

.("zexdh ixcq" ;a ,bi zn z`neh 'ld m"anxd i"tr מוסבה שאינה מפרשים, ויש
והבליטות  הסככות של  שהענפים היא והכוונה והפרעות, הסככות על אלא

רכה טיט שכבת עליהם ליתן שאפשר עד לזה זה סמוכים הפרעות (zrclשל
,(xi`n iaxבינונית טיט שכבת minkg),או zrcl)האויר דרך יפול לא והטיט

הטומאה  בפני  ולחצוץ הטומאה את להביא כאוהל הם חשובים אז  שביניהם,
.(y"xd ;c"a`xd)

i y y m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïéàéáî elà,הטומאה את –ïéööBç àGåלפי הטומאה, בפני – ÅÀÄÄÀÀÄ
המקבל דבר  וכל  אוהל , בתורת ולא כלי בתורת טומאה שמקבלים

הטומאה: בפני  חוצץ אינו כלי בתורת äázäå,טומאה ,äcMäÇÄÈÀÇÅÈ
úéøcðñkìà äðéôñ øBáe ,íéðwä úøek ,Lwä úøek ,ìcânäåÀÇÄÀÈÇÆÆÇÇÇÆÆÇÈÄÀÄÈÂÆÀÇÀÀÄ

א, במשנה אלו  כל  שבארנו כמו  –ïðéàå ,íéìeL íäì ïéàL– ÆÅÈÆÇÄÀÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn



dקצד dpyn ipiny wxt zeld` zkqn

íéìeL íäì,çla äàñ íéòaøà íé÷éæçî ïðéàå,Láia íéøBk íäL;äòéøéå,àéèø÷ñe,àéìáè÷e,ïéãñå,õtîe, ¨¤©¦§¥¨©£¦¦©§¨¦§¨©©¤¥©¦©¨¥¦¦¨§ª§§¨§¨ª§¨§¨¦©¥
úìöçîe,íéìäà ïééeNò ïðéàL;eúnL äiçå äîäáe,íéàîè íéìëàå.çøä íäéìò óñeîìL íéíãà. ©£¤¤¤¥¨£¦Ÿ¨¦§¥¨§©¨¤¥§Ÿ¨¦§¥¦¨£¥¤¨¥©¦¤¨¨

„ïéàéáî àGå íéööBç elà:äñeøt úëqî,ähnä éìéáçå,úBìtLnäå,úBðBlçaL úBâéøqäå. ¥§¦§§¦¦©¤¤§¨©£¦¥©¦¨§©©§¥§©§¦¤©©
‰ïéööBç àGå ïéàéáî àG elà:ò÷øwì íéøaçîä úB÷øéäå íéòøfä,eðnL úB÷øéä ïî õeç;ãøaä útëå,âìMäå, ¥§¦¦§§¦©§¨¦§©§¨©§ª¨¦©©§©¦©§¨¤¨§¦©©¨¨§©¤¤

øBôkäå,ãéìbäå,çìnäå,íB÷îì íB÷nî âìBcäå,íB÷îì íB÷nî õôBwäå,çøBtä óBòäå,úôðôðîä úélèå,äðéôñe §©§§©§¦§©¤©§©¥¦¨§¨§©¥¦¨§¨§¨©¥©§©¦©§©§¤¤§¦¨
íénä éðt ìò äèL àéäL.dãéîòäì ìBëé àeäL øáãa äðéôqä úà øL÷,úélhä éab ìò ïáàä úà Lák– ¤¦¨¨©§¥©©¦¨©¤©§¦¨§¨¨¤¨§©£¦¨¨©¤¨¤¤©©¥©©¦

b.gla d`q mirax` miwifgn oi`e:ïéööåç ïéà ,äàîåè éìá÷îã ïåéëã.mild` oiieyr oi`y:äáåøà éô ìò íéããåøî àìà ,ìäåà ïéòë íéòåèð ïéàsqen
.mc` ly migixd mdilr:äàîåè éìá÷î àìå ïéìèìèéî àìã äîäá ìù íéçéø éèåòîì .äàîåè íéìá÷îå ïéìèìèéî ïäù ,ãéã íéçéø åðééä

c.dqext zkqnúìöî ,äéúçú äàîåèå äéìòì úéá ïéáù äáåøà éô ìò íéñåøô åéä íà ,ãâáä âøàéù íãå÷ âøåàä éìëá íéñåøô ïäù åîë éúùä éèåç
:âøàúù ãò ìäåà àáéùç àìã ,äàîåèä úà äàéáî ïéà íéìëä ìòå úîä ìò úìäàî íà ìáà .äìòîìù íéìëä ìò.dhnd iliageäèî ìù íéìáç

:úâøåñî àéäùë.zeltynde:ìáæä úà ïäá íéàéöåîù úåôå÷.zepelgay zebixqde.øçà ãöì úøáåò äàîåèä ïéàù ,íéööåç ,úåðåìçá íéùåòù úåëáñ
:äàîåèä úà àéáî çôè çúåô á÷ðù ,çôè çúåôë á÷ð ïìåëá äéäé àìù ãáìáå

d.epny zewxiàì ,äàîåè ìá÷ì åøùëåäùá éà ,íéùåìúá éàã .íéøáåçîá åäðäå .úéðåé úòìãå íéøåîç úå÷øéå íåñé÷å ñåøéà ,ïé÷øéô ùéøá ïðúã êðä
:íéøåäè íéìëåà åðééä ,åøùëåä àìùá éàå .äàîåèä éðôá õöåç åðéà äàîåè ìá÷îä øáãã ,éöééç.cxad ztkíéúôë åçø÷ êéìùî ïåùì .ãøáä úëéúç

( æ"î÷ íéìéäú):æ"òìá è"ìåå÷øà .äôéëë éåùòä ãøá ,éîð éà ..xetkde:åàô÷ù íéãøåéå íéìæåðä íéî.cilb:íéàôå÷ úåøäð éî.glndeíéàéáî ïéà éðä ìë
:íéîéé÷úî íðéàå íéçåîéð ïäù éôì .íéööåç àìå.blecúçðåî úçà åìâøù âìåã àìà ,íãàá åäééåøú õôå÷å âìåã ,íéøîåà ùéå .íãàá ,õôå÷å .äéçå äîäá

:åéìâø éúùá ,õôå÷å ,äéðùá âìåãå õøàá.ztptpnd zilhdeøä äúôéðîù:äáå÷ åîë øéåàá úãîåòå çå.zilhd iab lr oa`d z` yakïáà äúéäù
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– אינן  Láiaאו íéøBk íäL ,çla äàñ íéòaøà íé÷éæçîÇÂÄÄÇÀÈÄÀÈÇÇÆÅÇÄÇÈÅ
להם  שיש  פי  על  אף סאה, ארבעים מחזיקים שאינם או כלומר  –
חוצצים  אינם ולפיכך כלים, בתורת טומאה מקבלים זה שבכגון שוליים,

הטומאה; õtîe,בפני ,ïéãñå ,àéìáè÷e ,àéèø÷ñe ,äòéøéåÄÄÈÀËÀÀÈÀÈËÀÈÀÈÄÇÅ
úìöçîe,א במשנה שבארנו כמו  –íéìäà ïééeNò ïðéàL– ÇÂÆÆÆÅÈÂÄÙÈÄ

ולא  שיפוע להם ואין בלבד , מתוחים אלא כאוהלים, נטויים שאינם

שלמה"),כתלים ארובה("מלאכת  פי על  מרודדים שהם (ברטנורא ;או 

ישראל"), "תפארת eúnLועיין äiçå äîäáe משום הן  שטמאות – ÀÅÈÀÇÈÆÅ
íéàîèנבלות, íéìëàå אלו כל טומאה; לקבל  שהוכשרו  כלומר  – ÀÙÈÄÀÅÄ

כלים  בתורת טומאה ומקבלים הואיל  הטומאה, בפני חוצצים אינם

אוכלים. בתורת íäéìòאו óñeî שהם לעיל , שנימנו אלו  על  – ÈÂÅÆ
א, במשנה המנויים של  íãàהיפוכם ìL íéçøäשל הריחיים – ÈÅÇÄÆÈÈ

טומאה, ומקבלים ממקומם מיטלטלים והם בהם, טוחן שאדם יד
שהם  בהמה, של  הריחיים אבל הטומאה. בפני חוצצים אינם לפיכך

מקבלים  ואינם הואיל הטומאה, בפני חוצצים מיטלטלים, ואינם כבדים,
טומאה.

ezny",בענין  dige dnda"הלשון כי לו, שנראה ישראל", "תפארת בעל כותב
"ezny" החיה או הבהמה אם נפשך: שממה ונחירה, שחיטה ידי  על גם כולל

טהורה  ואם נבילה; משום טמאה בנחירה ובין בשחיטה בין הרי  היא, טמאה
לקב  בשחיטה הוכשרה הרי נשחטה, ואם היא, נבילה בנחירה הרי  להיא,

לשון התנא שנקט וזהו  שיחוצו. הדין מן אין אופן  בכל כן, ואם טומאה;
שחיטה. או נחירה ידי  על  ובין מאליה במתה בין  ששייך  מיתה,

גם התנא נקט לא zny?ולמה ser נבלות טומאת בו  שאין  לפי  הטעם, נראה
אדם  מטמא טהור עוף שנבלת אלא טמא, עוף בין  טהור עוף שהוא בין  כלל ,
מכל אוכלין, טומאת קבלת ענין  בעופות שיש פי על ואף הבליעה. בבית

לנקוט צורך  אין zny",מקום ser" בכלל הוא שמת טהור  עוף "`milkeשכן 
,"mi`nhבכלל הוא שמת טמא ועוף הכשר . בלא טומאה שמקבל  מאחר 

חוצץ  אף ולכן הכשר , בלא טומאה שום בו שאין  לפי  טהורים", "אוכלים
.("dpexg` dpyn" ;"l`xyi zx`tz")
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íéööBç elà,הטומאה בפני –ïéàéáî àGå:הטומאה את – ÅÀÄÀÀÄÄ
äñeøt úëqî קודם האריגה בכלי המתוחים השתי  חוטי מסכת – ÇÆÆÀÈ

לעלייה  בית שבין  ארובה פני  על  פרוסה היתה אם הבגד , שייארג

היא  אם אבל  שבעלייה, הכלים על מצלת היא הרי תחתיה, וטומאה
הכלים, על הטומאה את מביאה אינה הכלים, ועל המת על מאהלת

שתיארג עד אוהל חשובה ähnä(ברטנורא),שאינה éìéáçå– ÇÂÄÅÇÄÈ
המיטה, בתחתית שנותנים המסורגים קופות úBìtLnäåחבלים – ÀÇÇÀÅ

הזבל, את בהן  שמוציאין  úBðBlçaLמסורגות úBâéøqäå רשתות – ÀÇÀÄÆÇÇ
על מאהילים הם אם מנוקבים, שהם כיון אלו , כל  בחלונות; שעושים

אם  אבל  הכלים; על  הטומאה את מביאים אינם הכלים, ועל  הטומאה
שבין  חלון  סותמים או  לעלייה בית שבין ארובה פי  על  מונחים הם

הטומאה, בפני  חוצצים הם הרי  מהם, באחד מת וטומאת לחדר, חדר
טפח, על  טפח של  נקב בהם יהיה שלא טפח ובלבד על  טפח שנקב

הטומאה. את מעביר

y c e w z a y
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ïéööBç àGå ïéàéáî àG elà: כלל אוהל  חשובים שאינם – ÅÀÄÄÀÀÄ
ò÷øwì íéøaçîä úB÷øéäå íéòøfä שנינו כבר  בתלושים שכן – ÇÀÈÄÀÇÀÈÇÀËÈÄÇÇÀÇ

וחוצצים, הטומאה את מביאים טומאה, לקבל הוכשרו לא שאם לעיל ,
אף  במחוברים, אבל  חוצצים, ולא מביאים טומאה לקבל  הוכשרו ואם

שאינם  לפי אוהל , כלל חשובים אינם טומאה, מקבלים שאינם פי  על 
הגשמים ובימות החמה בימות שאינם (רמב"ם ),מתקיימים משום או

הרוח בפני  לעמוד טהרות "),חזקים "סדרי ב; יג , סוכה  õeç(תוספות 
eðnL úB÷øéä ïîחמור ירקות הקיסוס, האירוס, א: במשנה – ÄÇÀÈÆÈ

תמיד שמתקיימים לפי  וחוצצים, הטומאה את שמביאים יוונית, ודלעת

הם (רמב "ם), והרי  מזיזם, הרוח ואין כאילן חזקים שהם משום או 
המתקיים; ãøaäאוהל útëå,הברד חתיכת –øBôkäå ,âìMäå ÀÄÇÇÈÈÀÇÆÆÀÇÀ
הקפוא, הטל –ãéìbäå,הקרח –çìnäå מביאים אינם אלו  כל – ÀÇÀÄÀÇÆÇ

מתקיימים; ואינם שנמסים לפי חוצצים, ולא הטומאה âìBcäåÀÇÅאת
íB÷îì íB÷nî,לטומאה מעל אחת ברגל –íB÷nî õôBwäå ÄÈÀÈÀÇÅÄÈ

íB÷îì,הך היינו וקופץ שדולג מפרשים, ויש  הרגליים. בשתי – ÀÈ
קופץ לשון  שייך  ובאדם דולג, לשון  שייך שבחיה óBòäåÀÈ(הר"ש );אלא

úôðôðîä úélèå ,çøBtä והיא באוויר , ועומדת הרוח שהניפתה – ÇÅÇÀÇÄÇÀÇÀÆÆ
הטומאה, על  íénäמאהילה éðt ìò äèL àéäL äðéôñe– ÀÄÈÆÄÈÈÇÀÅÇÇÄ

תחתיה במים טומאה טהרות");ויש  המתקיים,("סדרי אוהל אינם אלו כל 

חוצצים. ואינם הטומאה את מביאים אינם äðéôqäולכן úà øL÷ÈÇÆÇÀÄÈ
dãéîòäì ìBëé àeäL øáãa, ולכאן לכאן  תתנענע שלא –Lák ÀÈÈÆÈÀÇÂÄÈÈÇ
úélhä éab ìò ïáàä úà והניף הטלית קצות על אבן  שהניח – ÆÈÆÆÇÇÅÇÇÄ

אוהל , כמין  ונעשה השני הקצה את äàîhäהרוח úà äàéáî– ÀÄÈÆÇËÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äàîhä úà äàéáî.éñBé éaøøîBà:äðéôqaL úéaä–äàîhä úà àéáî Bðéà. §¦¨¤©ª§¨©¦¥¥©©¦¤©§¦¨¥¥¦¤©ª§¨
ÂúBiáç ézL,íéúéæ ééöç éðLk ïäáe,ìéút ãéîö úBôwî,úéaä CBúa úBçpîe–úBøBäè ïä,àîè úéaäå. §¥¨¦¨¤¦§¥£¨¥¥¦ª¨¨¦¨¦ª¨§©©¦¥§§©©¦¨¥

ïäî úçà äçzôð–íéàîè úéaäå àéä,äøBäè dzøáçå.úéaì ïéçeút ïäL íéøãç éðL ïëå. ¦§§¨©©¥¤¦§©©¦§¥¦©£¤§¨§¨§¥§¥£¨¦¤¥§¦©©¦

éðäå úéìè ìù ãçà äö÷á úçðåî:ìäåà ïéîë äùòðå éðùä äö÷ä çåøä ó.d`nehd z` d`ianäàîåèä úà äàéáî íéìëä ìòå úîä ìò äìéäàä íà
:íéìëä ìò.dpitqay ziadäðéôñáù úéáä ,øçà ùåøéô .úëìäî àéäù äòùá íéáù úîä ìòå äðéôñáù íéìëä ìò ìéäàîå äðéôñä ùàøá úéáäù ïåâë

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .ìäåà áéùç àìã ,äàîåèä úà àéáî åðéà äðéôñáù íéìëäå úîä ìò ìéäàä åìéôà ,äéåöî çåøá ãåîòì ìåëé åðéàå
e.mizif i`vg ipyk:åæá éöçå åæá úéæ éöç.`nh ziadìéàåä ,úåéáç éúùá ïäù ô"òàå ,úéáä àîèú àìù åéúçúù äàîåèä ìò ìéöî ìéúô ãéîö ïéàã

:ìéúô ãéîö úô÷åîå ìéàåä äëåúì úñðëð äúøáçáù úéæ éöç úàîåè ïéàã ,úåøåäè úåéáçäå .úéáä àîèì øåòéùëì íéôøèöî úéáá ïäéúùåipy oke
.zial migezt ody mixcgäàîåè êøã ïéàã íéøåäè íéøãçå ,úàöì äàîåè óåñã ,àîè úéáä .äæ øãçá úéæ éöçå äæ øãçá úéæ éöçå ,úåìåòð ïäéúåúìãå

:ñðëéì

`xephxa yexit

הכלים  על הטומאה את מביאה הכלים ועל  המת על האהילה שאם

ישראל" "תפארת  בעל אבל שחוצצת ; הדין שהוא אחרונה ", "משנה  (עיין

פנים  כל על אבל  חומרה, משום  הוא  הטומאה את  שמביאה  שהדין כותב,

חוצצת). àéáîאינה Bðéà ,äðéôqaL úéaä :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÇÄÆÇÀÄÈÅÅÄ
äàîhä úà,המים פני  על שטה שהיא בספינה מדבר יוסי  רבי – ÆÇËÀÈ

שבספינה  הכלים על  מאהיל הספינה שבראש הבית שאם ללמד, ובא
הכלים; על  הטומאה את מביא שאינו  כספינה, דינו שבים, המת ועל

וכגון  שבספינה, הכלים ועל המת על מאהיל הבית אפילו  אחר : פירוש
הטומאה  את מביא אינו  הים, של מצויה ברוח לעמוד יכול אינו שהבית

אוהל חשוב אינו  המתקיים אוהל  ואינו  שהואיל הכלים, (הר"ש ;על

הספינהברטנורא ). לגבי בטל הבית שאין סוברים, חכמים (לפיברם,

א), חשוב פירוש  היבשה של מצויה ברוח לעמוד שיכול  דבר  שכל  או
הטומאה את מביא שבספינה הבית ולכן המתקיים, "תפארת אוהל  (עיין

טהרות"). "סדרי  dkldישראל "; oi`e.iqei iaxk

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úBiáç ézL,חרס של –ãéîö úBôwî ,íéúéæ ééöç éðLk ïäáe ÀÅÈÄÈÆÄÀÅÂÈÅÅÄËÈÈÄ

ìéút,פתיל צמיד  מוקפות והן המת, מן  זית כחצי  חבית בכל – ÈÄ
úéaä CBúa úBçpîe,הבית בתוך מונחות החביות ושתי  –ïä ËÈÀÇÇÄÅ

úBøBäè טומאה שיעור בתוכה אין  אחת כל שהרי  טהורות, החביות – À
להצטרף  כדי לתוכה נכנסת שבחברתה הטומאה אין  ואף לטמאה, כדי 

פתיל , צמיד  מוקפת והיא הואיל  טומאה, àîèלשיעור  úéaäå– ÀÇÇÄÈÅ
וכיון  הבית, את מלטמא שבתוכו הטומאה על  מציל פתיל צמיד שאין
לכשיעור מצטרפים הזיתים כחצאי שני הרי  הבית בתוך החביות ששתי 

הבית. את ïäîלטמא úçà äçzôð,מהחביות אחת –úéaäå àéä ÄÀÀÈÇÇÅÆÄÀÇÇÄ
íéàîè,הפתוחה לחבית ונכנסת חוזרת שבבית שהטומאה – ÀÅÄ

äøBäè dzøáçå אלא בה ואין  פתיל , צמיד מוקפת שהיא לפי – ÇÂÆÀÈÀÈ
זית. úéaìכחצי ïéçeút ïäL íéøãç éðL ïëå ופתחיהם – ÀÅÀÅÂÈÄÆÅÀÄÇÇÄ

החדרים, מן  אחד בכל  המת מן  זית וכחצי nh`,נעולים, ziad שסוף
לבית, לצאת mixedh,הטומאה mixcgdeשיעור בו  אין חדר בכל שהרי 

דרך שאין לחדרים, ונכנסת חוזרת אינה שבבית והטומאה טומאה,

להיכנס. הטומאה

izdw - zex`ean zeipyn
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íéìeL íäì,çla äàñ íéòaøà íé÷éæçî ïðéàå,Láia íéøBk íäL;äòéøéå,àéèø÷ñe,àéìáè÷e,ïéãñå,õtîe, ¨¤©¦§¥¨©£¦¦©§¨¦§¨©©¤¥©¦©¨¥¦¦¨§ª§§¨§¨ª§¨§¨¦©¥
úìöçîe,íéìäà ïééeNò ïðéàL;eúnL äiçå äîäáe,íéàîè íéìëàå.çøä íäéìò óñeîìL íéíãà. ©£¤¤¤¥¨£¦Ÿ¨¦§¥¨§©¨¤¥§Ÿ¨¦§¥¦¨£¥¤¨¥©¦¤¨¨

„ïéàéáî àGå íéööBç elà:äñeøt úëqî,ähnä éìéáçå,úBìtLnäå,úBðBlçaL úBâéøqäå. ¥§¦§§¦¦©¤¤§¨©£¦¥©¦¨§©©§¥§©§¦¤©©
‰ïéööBç àGå ïéàéáî àG elà:ò÷øwì íéøaçîä úB÷øéäå íéòøfä,eðnL úB÷øéä ïî õeç;ãøaä útëå,âìMäå, ¥§¦¦§§¦©§¨¦§©§¨©§ª¨¦©©§©¦©§¨¤¨§¦©©¨¨§©¤¤

øBôkäå,ãéìbäå,çìnäå,íB÷îì íB÷nî âìBcäå,íB÷îì íB÷nî õôBwäå,çøBtä óBòäå,úôðôðîä úélèå,äðéôñe §©§§©§¦§©¤©§©¥¦¨§¨§©¥¦¨§¨§¨©¥©§©¦©§©§¤¤§¦¨
íénä éðt ìò äèL àéäL.dãéîòäì ìBëé àeäL øáãa äðéôqä úà øL÷,úélhä éab ìò ïáàä úà Lák– ¤¦¨¨©§¥©©¦¨©¤©§¦¨§¨¨¤¨§©£¦¨¨©¤¨¤¤©©¥©©¦

b.gla d`q mirax` miwifgn oi`e:ïéööåç ïéà ,äàîåè éìá÷îã ïåéëã.mild` oiieyr oi`y:äáåøà éô ìò íéããåøî àìà ,ìäåà ïéòë íéòåèð ïéàsqen
.mc` ly migixd mdilr:äàîåè éìá÷î àìå ïéìèìèéî àìã äîäá ìù íéçéø éèåòîì .äàîåè íéìá÷îå ïéìèìèéî ïäù ,ãéã íéçéø åðééä

c.dqext zkqnúìöî ,äéúçú äàîåèå äéìòì úéá ïéáù äáåøà éô ìò íéñåøô åéä íà ,ãâáä âøàéù íãå÷ âøåàä éìëá íéñåøô ïäù åîë éúùä éèåç
:âøàúù ãò ìäåà àáéùç àìã ,äàîåèä úà äàéáî ïéà íéìëä ìòå úîä ìò úìäàî íà ìáà .äìòîìù íéìëä ìò.dhnd iliageäèî ìù íéìáç

:úâøåñî àéäùë.zeltynde:ìáæä úà ïäá íéàéöåîù úåôå÷.zepelgay zebixqde.øçà ãöì úøáåò äàîåèä ïéàù ,íéööåç ,úåðåìçá íéùåòù úåëáñ
:äàîåèä úà àéáî çôè çúåô á÷ðù ,çôè çúåôë á÷ð ïìåëá äéäé àìù ãáìáå

d.epny zewxiàì ,äàîåè ìá÷ì åøùëåäùá éà ,íéùåìúá éàã .íéøáåçîá åäðäå .úéðåé úòìãå íéøåîç úå÷øéå íåñé÷å ñåøéà ,ïé÷øéô ùéøá ïðúã êðä
:íéøåäè íéìëåà åðééä ,åøùëåä àìùá éàå .äàîåèä éðôá õöåç åðéà äàîåè ìá÷îä øáãã ,éöééç.cxad ztkíéúôë åçø÷ êéìùî ïåùì .ãøáä úëéúç

( æ"î÷ íéìéäú):æ"òìá è"ìåå÷øà .äôéëë éåùòä ãøá ,éîð éà ..xetkde:åàô÷ù íéãøåéå íéìæåðä íéî.cilb:íéàôå÷ úåøäð éî.glndeíéàéáî ïéà éðä ìë
:íéîéé÷úî íðéàå íéçåîéð ïäù éôì .íéööåç àìå.blecúçðåî úçà åìâøù âìåã àìà ,íãàá åäééåøú õôå÷å âìåã ,íéøîåà ùéå .íãàá ,õôå÷å .äéçå äîäá

:åéìâø éúùá ,õôå÷å ,äéðùá âìåãå õøàá.ztptpnd zilhdeøä äúôéðîù:äáå÷ åîë øéåàá úãîåòå çå.zilhd iab lr oa`d z` yakïáà äúéäù

`xephxa yexit

– אינן  Láiaאו íéøBk íäL ,çla äàñ íéòaøà íé÷éæçîÇÂÄÄÇÀÈÄÀÈÇÇÆÅÇÄÇÈÅ
להם  שיש  פי  על  אף סאה, ארבעים מחזיקים שאינם או כלומר  –
חוצצים  אינם ולפיכך כלים, בתורת טומאה מקבלים זה שבכגון שוליים,

הטומאה; õtîe,בפני ,ïéãñå ,àéìáè÷e ,àéèø÷ñe ,äòéøéåÄÄÈÀËÀÀÈÀÈËÀÈÀÈÄÇÅ
úìöçîe,א במשנה שבארנו כמו  –íéìäà ïééeNò ïðéàL– ÇÂÆÆÆÅÈÂÄÙÈÄ

ולא  שיפוע להם ואין בלבד , מתוחים אלא כאוהלים, נטויים שאינם

שלמה"),כתלים ארובה("מלאכת  פי על  מרודדים שהם (ברטנורא ;או 

ישראל"), "תפארת eúnLועיין äiçå äîäáe משום הן  שטמאות – ÀÅÈÀÇÈÆÅ
íéàîèנבלות, íéìëàå אלו כל טומאה; לקבל  שהוכשרו  כלומר  – ÀÙÈÄÀÅÄ

כלים  בתורת טומאה ומקבלים הואיל  הטומאה, בפני חוצצים אינם

אוכלים. בתורת íäéìòאו óñeî שהם לעיל , שנימנו אלו  על  – ÈÂÅÆ
א, במשנה המנויים של  íãàהיפוכם ìL íéçøäשל הריחיים – ÈÅÇÄÆÈÈ

טומאה, ומקבלים ממקומם מיטלטלים והם בהם, טוחן שאדם יד
שהם  בהמה, של  הריחיים אבל הטומאה. בפני חוצצים אינם לפיכך

מקבלים  ואינם הואיל הטומאה, בפני חוצצים מיטלטלים, ואינם כבדים,
טומאה.

ezny",בענין  dige dnda"הלשון כי לו, שנראה ישראל", "תפארת בעל כותב
"ezny" החיה או הבהמה אם נפשך: שממה ונחירה, שחיטה ידי  על גם כולל

טהורה  ואם נבילה; משום טמאה בנחירה ובין בשחיטה בין הרי  היא, טמאה
לקב  בשחיטה הוכשרה הרי נשחטה, ואם היא, נבילה בנחירה הרי  להיא,

לשון התנא שנקט וזהו  שיחוצו. הדין מן אין אופן  בכל כן, ואם טומאה;
שחיטה. או נחירה ידי  על  ובין מאליה במתה בין  ששייך  מיתה,

גם התנא נקט לא zny?ולמה ser נבלות טומאת בו  שאין  לפי  הטעם, נראה
אדם  מטמא טהור עוף שנבלת אלא טמא, עוף בין  טהור עוף שהוא בין  כלל ,
מכל אוכלין, טומאת קבלת ענין  בעופות שיש פי על ואף הבליעה. בבית

לנקוט צורך  אין zny",מקום ser" בכלל הוא שמת טהור  עוף "`milkeשכן 
,"mi`nhבכלל הוא שמת טמא ועוף הכשר . בלא טומאה שמקבל  מאחר 

חוצץ  אף ולכן הכשר , בלא טומאה שום בו שאין  לפי  טהורים", "אוכלים
.("dpexg` dpyn" ;"l`xyi zx`tz")
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íéööBç elà,הטומאה בפני –ïéàéáî àGå:הטומאה את – ÅÀÄÀÀÄÄ
äñeøt úëqî קודם האריגה בכלי המתוחים השתי  חוטי מסכת – ÇÆÆÀÈ

לעלייה  בית שבין  ארובה פני  על  פרוסה היתה אם הבגד , שייארג

היא  אם אבל  שבעלייה, הכלים על מצלת היא הרי תחתיה, וטומאה
הכלים, על הטומאה את מביאה אינה הכלים, ועל המת על מאהלת

שתיארג עד אוהל חשובה ähnä(ברטנורא),שאינה éìéáçå– ÇÂÄÅÇÄÈ
המיטה, בתחתית שנותנים המסורגים קופות úBìtLnäåחבלים – ÀÇÇÀÅ

הזבל, את בהן  שמוציאין  úBðBlçaLמסורגות úBâéøqäå רשתות – ÀÇÀÄÆÇÇ
על מאהילים הם אם מנוקבים, שהם כיון אלו , כל  בחלונות; שעושים

אם  אבל  הכלים; על  הטומאה את מביאים אינם הכלים, ועל  הטומאה
שבין  חלון  סותמים או  לעלייה בית שבין ארובה פי  על  מונחים הם

הטומאה, בפני  חוצצים הם הרי  מהם, באחד מת וטומאת לחדר, חדר
טפח, על  טפח של  נקב בהם יהיה שלא טפח ובלבד על  טפח שנקב

הטומאה. את מעביר

y c e w z a y
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ïéööBç àGå ïéàéáî àG elà: כלל אוהל  חשובים שאינם – ÅÀÄÄÀÀÄ
ò÷øwì íéøaçîä úB÷øéäå íéòøfä שנינו כבר  בתלושים שכן – ÇÀÈÄÀÇÀÈÇÀËÈÄÇÇÀÇ

וחוצצים, הטומאה את מביאים טומאה, לקבל הוכשרו לא שאם לעיל ,
אף  במחוברים, אבל  חוצצים, ולא מביאים טומאה לקבל  הוכשרו ואם

שאינם  לפי אוהל , כלל חשובים אינם טומאה, מקבלים שאינם פי  על 
הגשמים ובימות החמה בימות שאינם (רמב"ם ),מתקיימים משום או

הרוח בפני  לעמוד טהרות "),חזקים "סדרי ב; יג , סוכה  õeç(תוספות 
eðnL úB÷øéä ïîחמור ירקות הקיסוס, האירוס, א: במשנה – ÄÇÀÈÆÈ

תמיד שמתקיימים לפי  וחוצצים, הטומאה את שמביאים יוונית, ודלעת

הם (רמב "ם), והרי  מזיזם, הרוח ואין כאילן חזקים שהם משום או 
המתקיים; ãøaäאוהל útëå,הברד חתיכת –øBôkäå ,âìMäå ÀÄÇÇÈÈÀÇÆÆÀÇÀ
הקפוא, הטל –ãéìbäå,הקרח –çìnäå מביאים אינם אלו  כל – ÀÇÀÄÀÇÆÇ

מתקיימים; ואינם שנמסים לפי חוצצים, ולא הטומאה âìBcäåÀÇÅאת
íB÷îì íB÷nî,לטומאה מעל אחת ברגל –íB÷nî õôBwäå ÄÈÀÈÀÇÅÄÈ

íB÷îì,הך היינו וקופץ שדולג מפרשים, ויש  הרגליים. בשתי – ÀÈ
קופץ לשון  שייך  ובאדם דולג, לשון  שייך שבחיה óBòäåÀÈ(הר"ש );אלא

úôðôðîä úélèå ,çøBtä והיא באוויר , ועומדת הרוח שהניפתה – ÇÅÇÀÇÄÇÀÇÀÆÆ
הטומאה, על  íénäמאהילה éðt ìò äèL àéäL äðéôñe– ÀÄÈÆÄÈÈÇÀÅÇÇÄ

תחתיה במים טומאה טהרות");ויש  המתקיים,("סדרי אוהל אינם אלו כל 

חוצצים. ואינם הטומאה את מביאים אינם äðéôqäולכן úà øL÷ÈÇÆÇÀÄÈ
dãéîòäì ìBëé àeäL øáãa, ולכאן לכאן  תתנענע שלא –Lák ÀÈÈÆÈÀÇÂÄÈÈÇ
úélhä éab ìò ïáàä úà והניף הטלית קצות על אבן  שהניח – ÆÈÆÆÇÇÅÇÇÄ

אוהל , כמין  ונעשה השני הקצה את äàîhäהרוח úà äàéáî– ÀÄÈÆÇËÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äàîhä úà äàéáî.éñBé éaøøîBà:äðéôqaL úéaä–äàîhä úà àéáî Bðéà. §¦¨¤©ª§¨©¦¥¥©©¦¤©§¦¨¥¥¦¤©ª§¨
ÂúBiáç ézL,íéúéæ ééöç éðLk ïäáe,ìéút ãéîö úBôwî,úéaä CBúa úBçpîe–úBøBäè ïä,àîè úéaäå. §¥¨¦¨¤¦§¥£¨¥¥¦ª¨¨¦¨¦ª¨§©©¦¥§§©©¦¨¥

ïäî úçà äçzôð–íéàîè úéaäå àéä,äøBäè dzøáçå.úéaì ïéçeút ïäL íéøãç éðL ïëå. ¦§§¨©©¥¤¦§©©¦§¥¦©£¤§¨§¨§¥§¥£¨¦¤¥§¦©©¦

éðäå úéìè ìù ãçà äö÷á úçðåî:ìäåà ïéîë äùòðå éðùä äö÷ä çåøä ó.d`nehd z` d`ianäàîåèä úà äàéáî íéìëä ìòå úîä ìò äìéäàä íà
:íéìëä ìò.dpitqay ziadäðéôñáù úéáä ,øçà ùåøéô .úëìäî àéäù äòùá íéáù úîä ìòå äðéôñáù íéìëä ìò ìéäàîå äðéôñä ùàøá úéáäù ïåâë

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .ìäåà áéùç àìã ,äàîåèä úà àéáî åðéà äðéôñáù íéìëäå úîä ìò ìéäàä åìéôà ,äéåöî çåøá ãåîòì ìåëé åðéàå
e.mizif i`vg ipyk:åæá éöçå åæá úéæ éöç.`nh ziadìéàåä ,úåéáç éúùá ïäù ô"òàå ,úéáä àîèú àìù åéúçúù äàîåèä ìò ìéöî ìéúô ãéîö ïéàã

:ìéúô ãéîö úô÷åîå ìéàåä äëåúì úñðëð äúøáçáù úéæ éöç úàîåè ïéàã ,úåøåäè úåéáçäå .úéáä àîèì øåòéùëì íéôøèöî úéáá ïäéúùåipy oke
.zial migezt ody mixcgäàîåè êøã ïéàã íéøåäè íéøãçå ,úàöì äàîåè óåñã ,àîè úéáä .äæ øãçá úéæ éöçå äæ øãçá úéæ éöçå ,úåìåòð ïäéúåúìãå

:ñðëéì

`xephxa yexit

הכלים  על הטומאה את מביאה הכלים ועל  המת על האהילה שאם

ישראל" "תפארת  בעל אבל שחוצצת ; הדין שהוא אחרונה ", "משנה  (עיין

פנים  כל על אבל  חומרה, משום  הוא  הטומאה את  שמביאה  שהדין כותב,

חוצצת). àéáîאינה Bðéà ,äðéôqaL úéaä :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÇÄÆÇÀÄÈÅÅÄ
äàîhä úà,המים פני  על שטה שהיא בספינה מדבר יוסי  רבי – ÆÇËÀÈ

שבספינה  הכלים על  מאהיל הספינה שבראש הבית שאם ללמד, ובא
הכלים; על  הטומאה את מביא שאינו  כספינה, דינו שבים, המת ועל

וכגון  שבספינה, הכלים ועל המת על מאהיל הבית אפילו  אחר : פירוש
הטומאה  את מביא אינו  הים, של מצויה ברוח לעמוד יכול אינו שהבית

אוהל חשוב אינו  המתקיים אוהל  ואינו  שהואיל הכלים, (הר"ש ;על

הספינהברטנורא ). לגבי בטל הבית שאין סוברים, חכמים (לפיברם,

א), חשוב פירוש  היבשה של מצויה ברוח לעמוד שיכול  דבר  שכל  או
הטומאה את מביא שבספינה הבית ולכן המתקיים, "תפארת אוהל  (עיין

טהרות"). "סדרי  dkldישראל "; oi`e.iqei iaxk

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úBiáç ézL,חרס של –ãéîö úBôwî ,íéúéæ ééöç éðLk ïäáe ÀÅÈÄÈÆÄÀÅÂÈÅÅÄËÈÈÄ

ìéút,פתיל צמיד  מוקפות והן המת, מן  זית כחצי  חבית בכל – ÈÄ
úéaä CBúa úBçpîe,הבית בתוך מונחות החביות ושתי  –ïä ËÈÀÇÇÄÅ

úBøBäè טומאה שיעור בתוכה אין  אחת כל שהרי  טהורות, החביות – À
להצטרף  כדי לתוכה נכנסת שבחברתה הטומאה אין  ואף לטמאה, כדי 

פתיל , צמיד  מוקפת והיא הואיל  טומאה, àîèלשיעור  úéaäå– ÀÇÇÄÈÅ
וכיון  הבית, את מלטמא שבתוכו הטומאה על  מציל פתיל צמיד שאין
לכשיעור מצטרפים הזיתים כחצאי שני הרי  הבית בתוך החביות ששתי 

הבית. את ïäîלטמא úçà äçzôð,מהחביות אחת –úéaäå àéä ÄÀÀÈÇÇÅÆÄÀÇÇÄ
íéàîè,הפתוחה לחבית ונכנסת חוזרת שבבית שהטומאה – ÀÅÄ

äøBäè dzøáçå אלא בה ואין  פתיל , צמיד מוקפת שהיא לפי – ÇÂÆÀÈÀÈ
זית. úéaìכחצי ïéçeút ïäL íéøãç éðL ïëå ופתחיהם – ÀÅÀÅÂÈÄÆÅÀÄÇÇÄ

החדרים, מן  אחד בכל  המת מן  זית וכחצי nh`,נעולים, ziad שסוף
לבית, לצאת mixedh,הטומאה mixcgdeשיעור בו  אין חדר בכל שהרי 

דרך שאין לחדרים, ונכנסת חוזרת אינה שבבית והטומאה טומאה,

להיכנס. הטומאה

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה דוב שי' כהנוביץ

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מו' טבת בו מבקש לכבדו בספרי הצ"צ, הנה כדי שיהיו ספרי קה"ת מצויים לכל 

דורש, מסדרים אנו עתה להמציא ספרינו למקום כללי פתוח לרבים, בכמה מעיירות ארצה"ק ת"ו, וגם 

לירושלים עיה"ק ת"ו נשלחו כל הספרים הנ"ל, והי' כל שוחר דא"ח יבוא לשם לרוות צמאונו, ובטח גם כ' 

יוכל לשתות בצמא מספרי קדושי ישראל ונשיאיו, כ"ק אדמו"ר הזקן, כ"ק אדהאמ"צ, כ"ק אד' הצ"צ, 

כ"ק אדמו"ר מוהר"ש, כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, וכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, זצוקללה"ה, נבג"מ, זי"ע.

אתענין לדעת אם מכהן הוא במשרת הרבנות ג"כ בירושלים, ואיזה קביעות עתים לתורה ישנם 

בעדתו וכו'.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ חוברת לכ"ד טבת שזה עתה יצאה לאור, עם מכתב כללי השייך אלי', אשר בטח יענין 

אותו.
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ע"ב: ד במועד:דף השקיה בענין נוספת úôèBpLברייתא äëéøa ,ïðaø eðz- ¨©¨¨§¥¨¤¤¤

טפטוף  Bæמקבלת ïéçìMä úéa äãOî íéî אותה כשמשקים אליה, וסמוכה הגבוהה ©¦¦§¥¥©§¨¦
שבצידה, äpnîממעין úB÷Läì øzeî הבריכה מן -úøçà ïéçìMä úéa äãN ¨§©§¦¤¨§¥¥©§¨¦©¤¤

אליה. הסמוכה נמוכה

הגמרא: זו àäåמקשה à÷ñôcבריכה àãéáò ל ויטרח להיפסק, עלולה השקות - §¨£¦¨§©§¨
הגמרא: מתרצת אחר. àéäממקום ïééãòå ,äéîøé éaø øîà הגבוהה השדה - ¨©©¦¦§§¨©£©¦¦

úôèôèî.מותר ואז שתתרוקן לחשוש ואין לבריכה, §©§¤¤
להיתר: תנאי מוסיף ïBLàøאביי ïééòî ÷ñt àlL àeäå ,éiaà øîà להשקות ¨©©©¥§¤Ÿ¨©©§¨¦

אסור. פסק כבר אם אך הגבוהה, השדה את

הקודמת: כעין úBâeøòברייתא ézL ,øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø ,àéðz סמוכות ©§¨©¦¦§¤§©§¨¥§¥£
,Bfî äìòîì Bæ,לתחתונה סמוך נובע úàומעין ä÷Léå äðBzçzä ïî äìãé àì §©§¨¦Ÿ©§¤¦©©§¨§©§¤¤

äðBéìòä.יתירה טרחה ïBòîL,משום øa øæòìà éaø øîà ïk ìò øúBé שמטעם ¨¤§¨¥©¥¨©©¦¤§¨¨©¦§
dBáb,זה  déöçå Ceîð déöç úçà äâeøò eléôà אף הנמוך, בחציה והמעין £¦£¨©©¤§¨¨§¤§¨¨©

ביותר  dBáb.שסמוכים íB÷îì ä÷Léå Ceîð íB÷nî äìãé àìŸ©§¤¦¨¨§©§¤§¨¨©
המועד: לצורך ההשקיה בענין ïéìãîברייתא ,ïðaø eðz להשקות מים [-דולים] ¨©¨¨©§¦

éãk ,úB÷øéì ראויים øeñà,במועד.ïìëBàìשיהיו ïúBtééì ìéáLa íàå שאין ¦¨§¥§§¨§¦¦§¦§©¨¨
להרווחה. אלא המועד לצורך זה

זה: בענין àçøBàaמעשה éìæà à÷ eåä äàôñBz äaøå àðéáø,בדרך הלכו - ¨¦¨§©¨§¨¨£¨¨§¥§§¨
àìååc[-ראו]eæçו  éìc äåäc àøáb àeääì להשקות בשביל בדליים מים הדולה - ¨§©©§¨©£¨¨¥©§¨

ìירקות  øî éúéì ,àðéáøì äàôñBz äaø déì øîà .àãòBîc àleçadéúnL §¨§£¨¨©¥©¨§¨¨§¨¦¨¥¥©§©§¥
המועד. חילול על הרב ינדהו -àéðúäå ,déì øîà ש éãkבברייתא úB÷øéì ïéìãî ¨©¥§¨©§¨©§¦¦¨§¥
ïìëBàì.כך לצורך שמשקה ויתכן במועד, §§¨

zøáñ éî ,déì øîà אתה סבור וכי -éàî פירושàiî ïéìãî 'ïéìãî' ששואבים - ¨©¥¦¨§©§©©§¦©§¦©¨
אלא  כך, זה אין éôelLמים, ,ïéìãî éàî בצפיפות הגדלים מירקות חלק לשלוף - ©©§¦©¥

ו  מ"ה)במשנהïðúãëבערוגה, פ"ז כרם,(פאה ענבים ìãénäלענין אשכולות המלקט - §¦§©©¥¥
בצפיפות  הנותרים,íéðôbaהגדלים האשכולות את ìãéîלהשביח àeäL íLk ©§¨¦§¥¤¥¥

íéiðò ìLa ìãéî àeä Ck ,BlLa,עניים מתנות של מאשכולות אף ללקט יכול - §¤¨¥¥§¤£¦¦
äãeäé éaø éøác,íéiðò ìLa éàMø Bðéàå ,éàMø BlLa ,øîBà øéàî éaø . ¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥§¤©©§¥©©§¤£¦¦

חלק  מלקט פירושו ש'מידל' ומבואר בגפנים. הנותר חלקם את גם משביח שבכך אף

חלק  שמלקטים כמבואר, הוא לירקות' 'מדלין הברייתא פירוש גם זה ולפי מדבר.

ליפות  רק כוונתו אם אך האחרים, משתבחים שבכך אף  במועד לאוכלם צפופים מירקות

אסור. השאר

זה: בענין מפורשת ברייתא מביא déìרבינא øîà,תוספאה ïéìãîלרבה ,àéðúäå ¨©¥§¨©§¨©§¦
,ïìëBàì éãk úB÷øéì íéî.להשקייתם מים בדליית שמדובר déì,ומפורש øîà ©¦¦¨§¥§§¨¨©¥

àéðz éà,כזו ברייתא יש אכן אם -àéðz.כדבריך שנינו - ¦©§¨©§¨
במשנה: íéðôbì.שנינו úBiâeò ïéNBò ïéàå§¥¦¦©§¨¦

הגמרא: ékðaמבארת ,äãeäé áø øîà ,úBiâeò éàî הגפנים שסביב מים בורות - ©¦¨©©§¨¦§¥
ïéãéãaלשתייתם. ,úBiâeò ïä elà ,éëä énð àéðz גומות -íéúéæ éøwéòaL ©§¨©¦¨¦¥¥¦§¦¦¤§¦§¥¥¦

.íéðôb éøwéòaLå§¤§¦§¥§¨¦
הגמרא: הגפנים,éðéàמקשה שסביב בורות הן ש'עוגיות' הוא כך האם -áø àäå ¥¦§¨©

i"yx

äëéøáïéçìùä úéá äãùî äôèðù
øúåî åæúéá äðîî úå÷ùäì

øçà ïéçìùä-didy oiglyd zia
cvae ,ecvn raep oiirn dide ,deab
oiae .jenp oiglyd zia did cg`
cva did oiglyd zia el`
,dphw dkixa jenpd oiglyd
on deabd oiglyd zia miwynyke
oiglyd zia on oitih shep oiirnd

dkenpd dkixal deabd-xzen
jenpd oiglyd zia eze` zewydl
dkixac ab lr s` ,dkixa dze`n
ea shthne li`ed .`wqtc `ciar
e`ay min deabd oiglyd zian

.oiirnd zngn elàãéár àäå
à÷ñôã-.iziine lif`e ,dkixa

úôèôèî àéä ïééãr-zian
,dkixad jezl deab oiglyd

.`wqt `l i`cecàåäå ééáà øîà
ïéérî ÷ñô àìù-zian shthnd

dkixal deab oiglyd-xzen
oiglyd zial dkixan zewydl
lr s` ,oiirn wiqt i` la` .jenp
oiglyd zian shthn oiicrc ab

dkixad jezl deab-oiwyn oi`
,jenp oiglyd zial dkixad on

wiqt `nlciziine gxhe lif`e ,
.xg` oiirnnïåúçúä ïî äìãé àì

ïåéìrì ä÷ùéå-`gxih `ki`c
.`xiziúå÷øéì ïéìãî-rnyn

,zewxil dwyne min dlec `edy
.cren ly elega olke`l ickíàå

ïúåôéì ìéáùá-zewxid elcbiy-
.`id dgeexdc ,xeq`éìã äåäã

àìååã-.zewxil min zeilc dlec
zial m` ik exizd `l minkge

.cala oiglydéôåìù-
odn lhep oitevx zewxidyk

olke`l miizpian-ozetil ,xzen
-mze` ozetil liaya ,xeq`

.mix`ypyìãéîä-miptba ylez
.i`cn xzei cgia opyiyìùá

íééðr-zeller ,inp i` .d`ta-
.shp `le szk `l el oi`yéëðá-.min mda ozepe mizife miptbd zgz zexeaúåéâår-dber br" enk ,aiaq lebr

) "dkeza cnreziprz(`,hi.zeneb od inp oicicae
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àøL äãeäé[התיר-]éðáì ששמו éàúéö'אדם øa'ïBäéîøëì ékða ãaòîì- §¨¨¨¦§¥©¥©§¤§©¦§¥§©§¥

מתרצת  נאסרו. מדוע אלו, לבורות המשנה כוונת ואם במועד, בכרמיהם בורות לחפור

ézãçaהגמרא: àä ,àéL÷ àì לחופרם ואסרה חדשים בבורות דיברה המשנה - Ÿ©§¨¨§©§¥
ו  יתירה, טרחה é÷ézòaמשום àä והתיר שנסתמו, ישנים בבורות דיבר יהודה רב - ¨§©¦¥

יתירה. טרחה בכך שאין משום ולחופרם לחזור

במשנה: änàäשנינו úà ïéNBò ïéà ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø בתחילה ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¥¦¤¨©¨
ובשביעית. במועד

טעמו: את מבררת çøèאסור ãòBîב àîìLaהגמרא à÷c íeMî,במועד ואסור ¦§¨¨¥¦§¨¨©
àlà בúéòéáL מותרת àîòèשטרחה éàî הרי האמה, חפירת לאסור הטעם מה - ¤¨§¦¦©©£¨

קרקע. עבודת אינה

הגמרא: daמבארת eâéìt הדבר בטעם נחלקו -.ìnî øa àaà éaøå àøéæ éaø §¦¨©¦¥¨§©¦©¨©©¨
L éðtî ,øîà ãç המים אמת øãBòkחופר äàøð ואסור לרככה הקרקע את ©¨©¦§¥¤¦§¤§¥

Lבשביעית. éðtî ,øîà ãçå ו האמה לצידי עפר משליך äétâàבחפירה øéLëî §©¨©¦§¥¤©§¦£©¤¨
לכך äòéøæì[-גדותיה] הראויה רכה קרקע שם מניח בשביעית.שהרי ואסור , ¦§¦¨

מחלוקתם: מבארת eäééðéaהגמרא éàî,הטעמים בין החילוק מה -eäééðéa àkéà ©¥©§¦¨¥©§
באופן  החילוק -déøúa àiî eúà à÷c אליה נכנסים האמה את חופר שבעודו - §¨¨©¨©§¥

ל  עבורם. שחופר שניכר øîàcמים, ïàî שהטעם,äòéøæì äétâà øéLënL éðtî ©§¨©¦§¥¤©§¦£©¤¨¦§¦¨
àkéà.ואסור זה טעם יש מים כשנכנסים גם -,øãBòk äàøpL éðtî øîàc ïàîe ¦¨©§¨©¦§¥¤¦§¤§¥
àkéì כעודר נראה ואנו עבורם, שחופר ניכר המים בביאת שהרי זה, טעם אין כאן - ¥¨

עידורו. למקום מים להביא דרכו שאין

הגמרא: øãBòk,מקשה äàøpL éðtî øîàc ïàîìe קשהLeçéì שיחשוש - §©§¨©¦§¥¤¦§¤§¥¥
השני  äòéøæìלטעם äétâà øéLënL éðtî.חופר בעודו באים כשמים אף ויאסור ¦§¥¤©§¦£©¤¨¦§¦¨

מים, שבאים באופן נחלקו לא אכן אחר: באופן מחלוקתם מבארת àkéàהגמרא àlà¤¨¦¨
eäééðéa באופן éàøáìמחלוקת éãLå dépéî ìé÷L à÷c החפירה מעפר שנוטל - ¥©§§¨¨¦¦¥§¨¥¦§¨¥

האמה, מגדות הרחק לחוץ äòéøæì,ומשליך äétâà øéLënL éðtî øîàc ïàîì§©§¨©¦§¥¤©§¦£©¤¨¦§¦¨
,àkéì אבל משביחן, ואינו מגדותיה רחוק העפר äàøpLשהרי éðtî øîàc ïàîì ¥¨§©§¨©¦§¥¤¦§¤

,àkéà ,øãBòk.כעודר ונראה בקרקע חופר שהרי §¥¦¨
הגמרא: äòéøæì,מקשה äétâà øéLënL éðtî øîàc ïàîìe אינו זה שטעם אף §©§¨©¦§¥¤©§¦£©¤¨¦§¦¨

מקום  מכל למרחוק, העפר כשמשליך øãBòkשייך äàøpL éðtî Leçéì.ואסור ¥¦§¥¤¦§¤§¥
ש  כיון כעודר, שנראה זה באופן חשש אין זו לדעה הגמרא: énðמתרצת øãBò כיון ¥©¦

הקרקע  לרכך déìשרוצה çpî déúëeãa ìé÷L à÷ ék מניחו העפר כשנוטל - ¦¨¨¦§§¥©©¥
בעידור. ולא בחפירה שעוסק ניכר למרחוק והמשליכו במקומו,

i"yx

éàúéö-.mewnéëðá ãárîì-
oi` :opz `de ?ixy ikide .zeiber

!zeiber oiyeréúãçá àä-
zeiber my eid `l mlerny-

,cren ly elega zeyrl xeq`
,iwizr la` .`xizi `gxih `ki`c

enzqpe zeiber my el eid xaky-
ly elega oxtegle xefgl xzen

.crenøãårë äàøðù éðôî-
xteg ixdy ,ziriay jxevl

.xcerkäréøæì äéôâà øéùëîù-
xtrd gipne dn`d xtegyk

dn`d zty lr dn`ay-owzn
`rx` dl ciarc ,drixfl ditb`

.`kikxäéøúá àéî åúà à÷ã-
l`l ez` dn`a xtg ikcmin xz

.dxitg icdaøîàã ïàîéðôî
àëéà äréøæì äéôâà øéùëîù-

`dc ,dixza `in iz`c ab lr s`
.dn`d itb` .`kikx `rx` `cy
øãårë äàøðù éðôî øîàã ïàîå

àëéì-xcerae ,`in iz` `dc
.xcerl inc `l jkle ,min `kil

àìà-`in ez` `lc mlerl
liwyc ediipia `ki`e .dixza
icye dn`a xitgc .i`xal icye
,dn` itb`n wegx ,i`xal xtr

.drixfl ditb` xiykn `lcïàî
àëéà øãårë äàøðù éðôî øîàã

-.dixza `in ez` `le xitg `dc
äéì çðî äéúëåãá-icy `lc

`l` ciar `lc ,i`xal `rx`
`kd la` .`rx` jkxn-icy

.xcerl inc `l jkl ,i`xal

העצם נותן גם כוח להיהודי למטה שלא להתפעל מהגלות, ולמלא את עבודתו הפרטית בגופו ונפשו הבהמית וחלקו בעולם, ועבודה 
גדולה ביותר – עבודה שמביאה לידי עלייה גם בעצם הנשמה, ועד –"ושכנתי בתוכם"; שתתגלה בגאולה השלימה בקרוב ממש.

משיחת כ"ג טבת, ה'תשי"ט



xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc migqt(oey`x meil)

Leli`k zexry odl yiå ï÷øôì eòébäoiicrì eòébä àìllkíéðL ¤¦¦§¦§¨§Ÿ¦¦¦¨¦
,oxiydl zevexe odizexrya zeyiiazne ,jkl zeie`xdúBða§

ïúBà úBìôBè íéiðòodizexry z` zekq ±,ãéña,oxiydl ick £¦¦§¨§¦
eúìBña ïúBà úBìôBè íéøéLò úBðae ,oxiydl ickíéëìî úBða §£¦¦§¨§¤§§¨¦

oze` zeltehøîàpL ,øBnä ïîLae`ay zexrpd oipra §¤¤©¤¤¡©
izye zbixd xg` yexeyg`l(ai a xzq`),ïîLa íéLãç äML'¦¨¢¨¦§¤¤

,'øBnämcew xend onya miyceg dyy oze` mikq eid ,xnelk ©
onya onvr jeql mikln zepa jxcy rnyne ,yexeyg`l eqpkpy
zleql ezpeek 'miyp ihiykz s`' xn`y xfril` iaxe .xend

.oxry xiydl zekq mixiyrd zepay
:`xnbd zxxan .xend ony edn zxxan `xnbd.øBnä ïîL éàî©¤¤©

:`xnbd daiynúëèñ ,øîBà äéîøé øa àðeä áø.d`etxl dgyn ± ©¨©¦§§¨¥§¨©
eàaà øa äéîøé áøLéìL àéáä àlL úéæ ïîL ,øîàdyrpd ± ©¦§§¨©©¨¨©¤¤©¦¤Ÿ¥¦§¦

.mleyia yilyl eribd `ly mizifn
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdàéðz,`ziixaa,øîBà äãeäé éaø ©§¨©¦§¨¥

ïéð÷étðàepipyy(:dt zegpn)epiid ,zegpnl mi`ian oi`yúéæ ïîL ©§¦¨¦¤¤©¦
ùéìL àéáä àlL.mleyia yilyl eribd `ly mizifn dyrpd ± ¤Ÿ¥¦§¦
:`xnbd zl`eyBúBà ïéëñ änìåz` zekq mikln zepa dnl ± §¨¨¨¦

:`xnbd daiyn .xend onya oxyaïcòîe øòéOä úà øéMnL éðtî¦§¥¤©¦¤©¥¨§©¥
dtine aidvn -.øNaä úà¤©¨¨
:epzpyna epipyïâc ïénî àeäL ìk ,ììkä äæmdilr xaer df ixd ¤©§¨¨¤¦¦¨¨

:epzpyn z` x`al `ziixa d`ian `xnbd .gqtaàéðz,`ziixaa ©§¨
eðéðML øçàî éëå ,òLBäé éaø øîày dpynd ly `tiqaàeäL ìk ¨©©¦§ª©§¦¥©©¤¨¦¨¤

íéîëç eðî änì ,çñta øáBò äæ éøä ïâc ïéî`yixaelà úàxaery ¦¨¨£¥¤¥©¤©¨¨¨£¨¦¤¥
epl yi llkd on ixd ,'eke icnd xkye ilaad gzek oebk ,mdilr
`l` .obc ipin zyngn mda yiy xg`n mixeq` mdy zrcl

`ed mrhdïäéúBîLáe ïäa ìéâø àäiL éãky ±mdizeny z` erci §¥¤§¥¨¦¨¥¦§¥¤
yiy rci mdn el e`iaiyke ,miieyr md dnne el` mixac ly
xdfie alg yiy rci gzekae ,gqta mlke`ln xdfie ung mda

.xya mr elke`ln
:dyrn `xnbd jk lr d`ianòìwéà àáøòî øa àeääc àä ék¦¨§©©©£¨¨¦§©

ìáaì,laal oncfdy l`xyi ux` oaa didy dyrn eze`k ±äåä §¨¤£¨
déãäa àøNéa,lek`l xya enr did ±eäì øîà,[laa ipal-]eáéø÷ ¦§¨©£¥¨©§§¦
àzìéëzî éì.ztd z` ea ztll oztil il eyibd ±éøîà÷c òîL ¦¦§¥§¨¨©§¨¨§¦

çzek déì eáéø÷.gzek el eyibd dfl df mixne`y rnye ±ïåék §¦¥¨¥¨
òîLcoztild ly eny z` e`xwyLøét ,çzekmr elk`ln §¨©¨¥©

.alg ea yiy rcie enya iwa didy iptn ,xyad
:epzpyna epipyelà éøäzaexrza xenb ung] epzpyna miiepyd £¥¥

,[dywep ungeäøäæàamzlik`a oi` la` ,mlke`l `ly e`la - §©§¨¨
.epzpyn z` dpyy `pzd `ed in zxxan `xnbd .zxk yper

:`xnbd zxxanàpz ïàîda dpyy ,epzpyn ly `pzd `ed in ± ©©¨
îçcúáBøòz éãé ìò øeîb ïâc õobc ipin zyngn xenb ungy ± §¨¥¨¨¨©§¥©£¤

ilaad gzek oebk ,xkip epi`e ea genipe ung epi`y xaca axrzpy
,icnd xkyeåungäL÷Bð[lk`nl ie`x epi`y rx ung±]déðéòa §§¤§¥¥

elk`ln mixdfen ,miyp ihiykz oebk ,xg` xaca axrzp `ly -
.åàìa§¨

:`xnbd daiyn,áø øîà äãeäé áø øîàzhiyk epzpynøéàî éaø ¨©©§¨¨©©©¦¥¦
àéðúc ,àéä,`ziixaaøeàéLligzdy [obc ipin zyngn] wva ± ¦§©§¨¥

,dywep ung `edy ,ekxv lk ungzp `le uingdlBðúBðå ,óøOé¦¨¥§§
BìëBàäå ,Baìëìyprpíéòaøàa.zewln §©§§¨§§©§¨¦

rnyn ji` zx`ane `ziixad zpeek z` zxxan `xnbd
.zaexrza ungae dywep unga e`l yi xi`n iaxly `ziixadn

:`xnbd dywnàéL÷ àôeb àä,`id dyw dnvr cvn ef `ziixa - ¨¨©§¨
úøîàaezk `ziixad zligza ±àîìà ,'óøOé øeàéL'gken ± ¨§©¥¦¨¥©§¨

xe`iydyéðz øãäå ,äàðäa øeñàaezk jk xg` cine ±BðúBðå' ¨©£¨¨©£©¨¥§§
àîìà ,'Baìk éðôìxe`iydy gken ±.äàðäa øzeîzvxzn ¦§¥©§©§¨¨©£¨¨

:`xnbdøîà÷ éëä`pzd dpyy dn ,xnel `pzd zpeek jk ± ¨¦¨¨©
,'óøOé øeàéN'xe`iy epiidøéàî éaøczrcl xe`iy aygpy dn ± ¥¦¨¥§©¦¥¦

yl jixv ,eipt etiqkde zvw uingdy wva epiidc ,xi`n iaxetxe
ìzrc,øéàî éaøxe`iy okeäãeäé éaøcxe`iy aygpy dn - §©¦¥¦§©¦§¨

miwcq ea eyrpe xzei uingdy wva epiidc ,dcedi iax zrcl
etxeyl jixv ,miabg ipxwkìzrc.äãeäé éaø`pzd dpyy dne §©¦§¨

,'Baìk éðôì BðúBðå'xe`iya xaecnøéàî éaøcaygpy dna ± §§¦§¥©§§©¦¥¦
,eipt etiqkdy wva epiidc ,xi`n iax zrcl xe`iyìzrcéaø §©¦

äãeäédf xe`iy iabl `pzd dpyy dne .d`pda xzen `edy §¨
[eipt etiqkdy wva-]ïàúà ,'íéòaøàa BìëBàäå'xnel ep`a - §¨§§©§¨¦£¨

oicdìzrcøéàî éaø.ezlik` lr miwele xe`iy edfy xaeqd §©¦¥¦
:`xnbd zniiqnøéàî éaøì déì ïðéòîLiaxy ef `ziixaa x`ean ± ©§¦©¥§©¦¥¦

ungy xaeq xi`näL÷Bð[dlik`l ie`x epi`y rx ung-]déðéòa §¤§¥¥
xeq` ,xg` xaca axern epi`y -,åàìaung `ed xe`iy ixdy §¨

,mirax` eilr dwel ezrcle ,dywepïkL ìëåyøeîb ïâc õîç §¨¤¥¨¥¨¨¨
[obc ipin zyngn-]úáBøòz éãé ìò,xg` xaca axernd - ©§¥©£¤

yi ok lre ,e`l xeqi` ea yi ,oira dywep ungn xeng exeqi`y
ici lr xenb unge dywep ungy da epipyy epzpyny ,xnel

.diepy `id xi`n iax zhiyk ,e`la mxeqi` zaexrz
:epzpyn diepy in zrck zxg` drc d`ian `xnbdïîçð áø©©§¨

,øîàzrck epzpynàéä øæòéìà éaø,diepyàéðúc,`ziixaaìò ¨©©¦¡¦¤¤¦§©§¨©
zlik`ïâc õîç[obc ipin zyngn-]øeîbxaca axern epi`y ¨¥¨¨¨

,xg`,úøk LeðòeBáeøéò ìò,xg` xaca iegne axernd ung ± ¨¨¥©¥
xaer `l` ,ezlik` lr zxk yepr epi`axeqi`åàì,calaéøác §¨¦§¥

øeîb ïâc õîç ìò ,íéøîBà íéîëçå .øæòéìà éaøxaca axern epi`y ©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦©¨¥¨¨¨
xg`,úøk Leðòla` ,xfril` iax ixackeBáeøéò ìòung ± ¨¨¥©¥

,xg` xaca axerndíeìk àìa,llk ezlik` lr xaer epi` ± §Ÿ§
.e`l xeqi`a elit`déì ïðéòîLåef `ziixan,øîàc øæòéìà éaøì §©§¦©¥§©¦¡¦¤¤§¨©

yúáBøòz éãé ìò øeîb ïâc õîçxeq`ïkL ìëå ,åàìaungyäL÷Bð ¨¥¨¨¨©§¥©£¤§¨§¨¤¥§¤
déðéòaxenb ungn xeng `edy ,xg` xaca axern epi`y ± §¥¥

epzpyny xnel yi ok lre ,e`la xeq` ,xg` xaca axrzpy
,e`l yi zaexrz ici lr xenb ungae dywep ungay da epipyy

.diepy `id xfril` iax zhiya
:`xnbd zl`ey .ongp axe dcedi ax ewlgp dna zx`an `xnbd

ïîçð áøå,diepy `id xfril` iax zhiyk epzpyny xn`yéàî §©©§¨©
àîòèy mrhd dn ±äãeäé áøk øîà àìepzpyny ,ax mya ©£¨Ÿ¨©§©§¨

:`xnbd daiyn .diepy `id xi`n iax zhiykCì øîà,ongp ax ¨©¨
àîìéc[`ny-]íúä øéàî éaø øîà÷ àì ïàk ãò[`ziixaa my±] ¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦¥¦¨¨

,e`la xaeryàlàung `edy ,xe`iyadéðéòa äL÷Bðepi`y-] ¤¨§¤§¥¥
,[xg` xaca axernìáàaúáBøòz éãé ìò øeîb ïâc õîçlw `edy £¨¨¥¨¨¨©§¥©£¤

,dywep ungnàìmby x`ean dpyna eli`e ,e`la xaery xn` Ÿ
dvx `l jkle .e`l xeqi` yi xenb ung zaexrzaz` cinrdl

.xi`n iaxk epzpyn
:`xnbd zl`eyäãeäé áøåiax zhiyk epzpyny ax mya xn`y §©§¨

,diepy `id xi`nàîòè éàîy mrhd dn ±ïîçð áøk øîà àì ©©£¨Ÿ¨©§©©§¨
:`xnbd daiyn .diepy `id xfril` iax zhiyk epzpynyøîà̈©

Cì,dcedi axíúä øæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãò[`ziixaa my±] ¨©¨Ÿ¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨
,e`la xaeryàlàaìáà ,úáBøòz éãé ìò øeîb ïâc õîçunga ¤¨¨¥¨¨¨©§¥©£¤£¨
déðéòa äL÷Bð,zaexrza xenb ungn lw `edyøîà àìxaery §¤§¥¥Ÿ¨©

.e`l yi oira dywepa mby x`ean dpyna eli`e ,e`la
:ax mya dcedi ax ixacl `ziixan di`x d`ian `xnbdàéðz©§¨

`ziixaaäãeäé áøc déúååkungy ,ax xn` dcedi ax zhiyk - §¨¥§©§¨
dxeza aezk .oira dywep ungn xeng zaexrza xenb(k ai zeny)

,'eìëàú àì úöîçî ìk''zvngn' weqta xn`p jkly xnel yie ¨©§¤¤ŸŸ¥
,'ung' `leúBaøìoebk ,ung zaexrzéãnä øëLå éìáaä çzek §©¨©©§¦§¥¨©¨¦

,éøönä íBúéæå éîBãàä õîBçå.dlik`a mixeq`yìBëéxnel ziid §¤¨£¦§¥©¦§¦¨
mbyLeðò àäémzlik` lrøîBì ãeîìz ,úøk(eh ai my)ìëà ìk ék' §¥¨¨¥©§©¦¨Ÿ¥

'äúøëðå õîç`le 'ung' aezk zxk aeig oiprly oeike ,'ebe ¨¥§¦§§¨
xnel yie ,ung zaexrz lr zxk aiigl xewn mey oi` ,'zvngn'

wxyìòzlik`øeîb ïâc õîçoiraå ,úøk Leðòeli`Báeøéò ìò ©¨¥¨¨¨¨¨¥§©¥
xaer `l` ,zxka yprp epi` [ung zaexrz-]axeqi`åàì.cala §¨

:di`xd z` `xnbd zniiqnøîàc déì úòîL ïàîdf `ed in ± ©¨§©¥§¨©
y xne` eze` zrnyyBáeøéò ìòxaer xenb ung lyéaø ,åàìa ©¥§¨©¦

,àéä øæòéìàok m`e ,lirl ongp ax `iady `ziixaa epipyy enk ¡¦¤¤¦
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קצט ezny in` cenr bn sc ± iyily wxtmigqt
åòéâä àìå ï÷øôì åòéâäùíéðùìeribd `l ode ,owxtl eribd eli`k zexry odl yiy Ð

zeyeae ,mipy llkl.jk lrúåøéùòúìåñá ïúåà úåìôåèxiyne Ð.xryd z`

ïåðé÷éôðà:opz zegpna Ð:dcedi iax yxtne .`iai `l oepiwtp`oipiwtp`zif ony `ed

.'ekúëèñ.yxtzi` `l Ðøùáä úà ïãòîå.`"xiilwy` Ðïäá é÷á àäéùrciy Ð

e`iaiyk .oda xdfp `diy ,eze` oiyer od dnn

alg yiy rci gzek elgqt m` ung my yie ,

.`edàúìéëúîoztl mey Ðztllz` ea

.ztdòîùã ïåéë.gzek eny e`xwy Ðùøéô
iway Ð.alg my yiy rcie ,didàðú ïàî

xenb obc ung dil zi`c ,oizipznc Ð

axrzpy.genipy ,oira epi`e ,xg` oinai`

,rx dywep ung :inpdizi`edipiraÐ

oizipzn ipzwc .e`la ezlik` lr oixdfen

`l` ,xenb obc ung icnd xkye ilaad gzek

.xg` xaca axrzpyihiykzemiypdipira Ð

.dlik`l ie`x epi`c ,`ed dywep la` ,`ed

.e`la odilr xaerc ,dxdf`a :ipzweøåàéùÐ

`lyungzpibilt "xe`iy" .ekxev lk

etiqkdy z` xe`iy ixw xi`n iax ,oizipzna

ied dcedi iaxle .evenig zlgz edfe ,eipt

ligzdy xe`iywcqilipxwk oiwc oiwcq xak

etiqkdy la` .o`kl cg`e o`kl cg` ,miabg

dcedi iaxl eiptxi`n iaxle .`id dvn Ð

:xn`w ikd `kde .`ed xenb ung miabg ipxw

sxyi xe`iy.d`pda xeq`c Ðéáøã øåàéù
,øéàîåéðô åôéñëäsxyi Ð.xi`n iaxlxe`iye

dcedi iaxc:ipzwc `tiqe .dcedi iaxl sxyi Ð

ealk iptl epzepexn`w dcedi iaxc `ail` Ð

,dilxe`iy`e.i`w xi`n iaxcelke`de

mirax`ao`z` Ð,xnelk .xi`n iaxliaxl

,xi`nelke`dxizn dcedi iaxy df xe`iyl

d`pdaopirny `nl` .mirax`d z` bteq Ð

izxz ipdn `cg dil zi`c xi`n iaxl dil

e`la dipira dywep :xn`wc ,oizipzncoebk Ð

dlik`l ie`x epi`c ,`ed dywepc ,xe`iy

zeqir uingdle .xnb `le zvw uingde li`ed

xe`yk zexg`lke .e`la xn`we ,ifg `l inp

r xenb ung okyax xaqwc .zaexrz ici l

xing zaexrz ici lr :dcedidywepn.oira

`l zvngn lk"n dil `wtp dywepc e`l i`de

"elk`z.onwlck ,`ed `ieax "lk" Ðìòå
åàìá åáåøéò.onwlck "zvngn lk"n Ðéàî

äãåäé áøãë øîà àì àîòèoizipzn iwenc Ð

dipira dywep dil `xiaq ongp ax :xi`n iaxk

.zaexrz ici lr xenb ungn xengäéúååë àéðú
äãåäé áøã.xeng zaexrza xenb ung xn`c Ð

lk" `l` ,"zvngn lk" aizk `l zxk oiprl

xkye gzek .dil yxtn onwle ."ung lke`

unegegzek .oda axern xenb ung olek mezife

ipa edleke .ixry `ki` `zlz jpdae ,zt `ki`

la` .edpip dizye dlik`olinre onef,olewe

dlik` ipa e`le li`ed ,dipirae `ed dywepc

edpip:xn`c ,dcedi axck epiide .edpipz `l Ð

dywepa xfril` iax did dcen.xehtc dipira

äéì àðî åàìá åáåøéò øæòéìà éáøå`hiyt Ð

inp zxk iabe ,zvngn oeyla diwt`cn

.aizk zvngnàåääzxk iabc zvngn ÐÐ

`l` ,`z` eaexirl e`lxac zngn ungzpl

.xg`éëä éà:`ni` ,inp e`l iabc i`d Ð

ixedf`lungzp`,`z` xg` xac zngn

zaexrzc dxdf`edil `pn?éîð íúä."dzxkpe zvngn lke` lk" :aizk `d ,zxk iab Ðïéùðåò ìëì.zewln oyper ixdy ,dxezay dyrz `l lk lr zeaiig miypdy o`kn Ð
úåöî
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äîìmzepnl jixhvi` `d :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð el` z` minkg epn

`l` opireny`l dil ded `lc :wgvi epiax uxize !zxka `le e`la ody opireny`l

zil m`pny `nw `pzc :dywd cere .zaexrz ici lr cge dipira dywepl cg ,ediipin ixz

xfril` iax `l` ,gqta xaer oi`e obc oin ody miyp ihiykz `ki` `dc ,`llk i`d dil

.dl xn`wc `ed

ïàîdywepe zaexrz ici lr xenb ung `pz

e`l i`c oizrnya rnyn e`la dipira

zewlnl dywep ung iaxzi`cÐxeqi` elit`

`nw wxtac :wgvi epiaxl dnize .ea did `l

dcez ingl ilr ixd :`xif iax ira (a,bk) oilegc

xe`iy ?edn xe`iy `iade dvnd on e` ungd on

dilr iwlcn xi`n 'xl xi`n 'xc i` ,o`ncÐ

oiprl ung iedc dil `pn `zyde .`ed ung

`xw diiaxc gqta ung ip`y `nlic ?dcez

ewlnlinp mzdc :wgvi epiax xne`e (`cixb) !z

`de .dywep ung dipin opiaxnc `xw mey `ki`

zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta `ipzc

dywep ung iedc ,migetza oivingn oi` :(a,bp

mzd rnynckÐcarica la` ,dligzkl epiid

Ð.xyk

åìéàå:xn`z m`e Ð ipzw `l dipira dywep

meyn ,dil aiyg `l ikd meync `nipe

i`c :xnel yie !ongp ax xn`ck ,`ed oky lkc

`ed oky lkÐopireny`l ,ipzinl dil ded

.zxk dia zilc

åðúåðåÐ dcedi iaxl xi`n 'xc ealk iptl

,ixy dlik`a elit` `ziixe`cn

dvnc (a,bk) oilegc `nw wxta opixn`ck

.xeq` opaxcn `l` ,`id `ziilrn

àåää:wgvi epiaxl dniz Ð miyp iiez`l lk

lk ik" ,zxk iab iaizk "lk ik" ixz `d

"zvngn lke` lk ik"e "dzxkpe ung lke`

iyxc `lc opaxl elit`e !zxkl eaexir opiaxpe

`hiytc :wgvi epiax xne`e !iyxc "lk ik" ,"lk"

.`yxc meyl `z`c `xnbl dil
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eznyר ina cenr bn sc ± iyily wxtmigqt
àîøâ ïîæäù äùò úåöî) oiyeciwc `nw wxta ol `wtp Ð` ,hk.zexeht miypc (ì"î÷

"lk" i`d Ðzexdfenc Ðungc e`l lr zexdfenc oeike ,ungd lrdyra zeaiig Ð

li`ed ,xfril` iaxk .`nxb onfc ab lr s`e ,oey`xd dlil dvn zlik`copyielaa

"ung lke` lk"n ol `wtpc ,ung lk`z.dvn lek` mewa opyi Ðïéìëåàá éà÷"lk" Ð

ilke`a zxk iabc"lk" la` ,aizk ung

dxdf`c."zvngn lk" ,aizk lk`pa Ðéà÷
ïéìëàð äáøî ïéìëåàá.dinza Ðáéø÷é øùà

,miycw :rnyn Ð.mininz eidiyeàëéìã íúä
ïéìëåà ééåáøì:iwtp dcedi axcn miyp `dc Ð

.dxezay oiyper lkl yi`l dy` aezkd deyd

ïéìëåà ééåáøì àëéàã àëäxeqi`a miypc Ð

:lirl oxn`ck ,dcedi axcn ol iwtp `lc ,ung

.oilk`p daxne oilke` wiay `lïðáøå :ïðéëøôå
ibiltc Ðoeik ,ungc aexira xfril` iaxc`

iab aizkc "lk" `hiyt .aexira e`l edl zilc

lr `zyde ,iyxc `l "zvngn lk"c dxdf`

`l inp miyp iieaxl zxk iabc "lk" jgxk

edl `pn miyp `l`e ,iyxc?ìëiabc Ð

dicda "ik" aizk `lc ,dxdf`opiyxc `l Ð

.eaexirc ,oilk`p iieaxloilke`c zxk iab la`

"lke` lk ik" aizk.dil opiyxc Ðïðéù÷îå
ìë àîéà øæòéìà éáøå,miyp iieaxl zxkc Ð

zxkc "lk ik"oeikc .zxkl inp eaexir iieaxl Ð

iieaxl oilke` ez `kilc,oilk`p dia opiaxn Ð

.zxka eaexir lr :`ni`e .alg iab oxn`ckïéà
åìåë àìà éìlky onfa Ðxhwddon.xe`yd

åúö÷îoi`c ,mly xhwd epi`y ,zif ivg Ð

.zifkn dzegt dxhwdïééðî åáåøéòepi`yk Ð

axern `l` ,oirallapely zpbed dgpn mr

.oira opi`c ,ozzty xg`l zevnøúéä ïéà
øåñéàì óøèöîzif ivge alg zif ivg lk` Ð

zg` zaa xyaxeriy z` milyn xzid oi` Ð

ueg ,eaiigl xeqi`dlk` m`y ,xifp ixeqi`n

zg` zaa mgl zif ivge miapr zif ivg,aiig Ð

"dzyi `l miapr zxyn" :dxez dxn` ixdyÐ

ziixy lr aiigdcegl oiin `ki` i`e .oiia ezt

zifk.opiqxb `l "zxyn lke" ?`xw il dnl Ð

iqxbc zi`e`lc opaxl elit`c iyxtne ,dil

"lk" iyxc`dc ,`id `le .iyxc "lke" Ð

zxyn :`ipzckl dil `irain i`d :onwl opikxt

.xwirk mrh ozil Ð`p` :dil `nip ,`zi` m`e

icic `nrh."lke"n`l``zernynnzxync

.yixc `l "lke" ,dil `wtpìá øåàù óà
åøéè÷úzif ivg ,xeqi`l sxhvn xzid inp Ð

xe`yc unewoiaxern opi`e ,dvnc zif ivge

.xkip cg` lk `l`"ìë" ùéøãã øæòéìà éáøë
:lirl oxn`ck ,dil `wtp mzdne .lirl Ð

oiipn ezvwndil yixce ."lk" :xnel cenlz Ð

dvn zif ivge xe`y zif ivg oiipn ezvwn :ikd
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à÷ìñjzrc `wlq ikid :wgvi epiaxl dniz Ð dvn lek` mewa epyiy lk `pin` jzrc

:wgvi epiax xne`e !opiywn `xneglc ,yexcl yi `kti` ,daxc` ?ikd yxcinl

,ielz dvn zlik`ac xn` ikd meyn ,diyixl yxtn `tiqc `xwc digxe`c jzrc `wlqc

dyng"c dey dxifb meyn miypl xzid xzei yexcl yi `kdc :xnel yi cere .seqa `aizkc

enk dvnn ixhtin eede ,zekeqd bgn "xyr

dkeq) "oyid" wxta `icda edl xhtc ,dkeqn

dnl :miywn yi .ipiqn dynl dkldn (`,gk

epyiy lkc meyn ziviva zeaiig oi` miyp

fphry zyialaÐiyxcck ,milicba epyiop

,wgvi epiax yexitle !mipdk iab (a,b) oikxra

yexcl `xaq `yixl `tiqnc yxitcÐdyw

`niz ike .mi`lka zeaiig miyp edi `ly jtdl

inp ikdÐrnyn (a,ci) dviac `nw wxta `de

.icinl efg `l mi`lkc

ïéàlk" wxta Ð oipn ezvwn elek `l` il

yxtn (`,gp zegpn) "dvn ze`a zegpnd

elek `l` il oi` :iia`Ðezvwn ,zifk epiidcÐ

oi` :xn`w ikdc ,mzd xn` `axe .oiipn zif ivg

wiqne .oiipn unew zvwn ,elek unew `l` il

new yic :xaq iia`c ,ediipia `ki`c mzdu

zifk epiidc ,mizif ipyn zegtaÐyxtn jkl

.zifn zegta dxhwd yic inp xaqe ,zifk elek

(`,hr onwl) "oilev cvik" wxtac ab lr s`e

xiizypy dxezay migafd lk :ryedi 'x xn`

alg zifke xya zifk odnÐ.mcd z` wxef

zifkn zegta dxhwd oi`c rnynÐepiid `kd

,mizif ipyn zegta unew yic xaqc meyn `nrh

unew ivg aezkd daixyk ok m`Ðjgxk lr

ipyn zegta unew oi` :xaq `axe .zif ivg daix

.zifn zegta dxhwd oi`e ,mizif

ïàîlr s` Ð xfril` 'x lk yixcc dil zrny

wxta "lk" yixc inp `aiwr 'xc ab

z`hg lk iab (`,at migaf) "zeaexrzd"Ð`l

`aiwr 'xk `di elit`c ,dywÐ`l mewn lkn

zaexrz `diy (xeaqiy) xninl `pz hinzyin

elit`c :wgvi epiaxl d`xp cere .zxka ung

"lk" `kd iyxc `lc opaxlÐ,`nlra iyxc

"lk" :xn`c (`,bq `nw `aa) "daexn" yixa

lk" iab ,(`,gk) dkeqc ipy wxtae .`ed `ieax

iyxc `l `kd `weece ."gxf`dÐoi`y xaca

meyn miyp oebke ,eaexir oebk ,zeaxl `xaq

:eyexit ikde ."exihwz la"c zvwn oebke ,`ywid

o`nkÐxacl elit` "lk" yixcc ,xfril` 'xk

`d`e .miyp oebke eaexir oebk ,zeaxl `xaq oi`y

."lk" iyxc `l opaxc inp xn`w

õåçinp z`hgc ab lr s` Ð xifp ixeqi`n

sxhvn xzid opgei iaxl onwl xn`w

xeqi`lÐ,z`hg aiyg `l `kd

:ixiinw `l miycwac

ïàîëepiaxl d`xp Ð lk yixcc xfril` 'xk

xzid xe`yc dil rnyn ixirfc :wgvi

eaexir iaxcne ."lk ik" xnel cenlz ,oiipn eaexir :ipzwcn ,xeqi`l sxhvnÐoiipn ezvwn :eyexit ikd diciclc .`axck epiide ,xeqi`l sxhvn xzid ok m`Ð,iia`l la` .mly zif epiid

zif ivg oiipn "ezvwn" yxtncÐeaexir daxnc `de .aiigin dicegl xeqi`c edyn`c ,xeqi`l sxhvn xzid jiiy `lÐ.xzidd ab` xeqi`d lhaziy xn` `le ,ixnbl axrznyk epiid

o`nk xn`wc `deÐ"lk" yixcc ,xfril` 'xkÐ,opaxlc meyn"lk ik" iyxcc ab lr s`Ð"zvwn" dil rnyn ixirfc :yxit i"yxe .ezvwn zeaxl `l` ,eaexir zeaxl dil `nwen `l

`d xfril` 'xk o`nk :xn`w i`n ,cere .`axk `le iia`k `l ixirf ied `lc :`cg .`aeh eyexitl il `iywe .xkip cg` lk `l` oiaxern oi`e .dvnc zif ivge ,xe`yc unew zif ivg epiid

ezvwn` dil opinwene ,iyxc "lk ik" `dc ,`iz` inp opaxkÐ,cere ?xeqi`l sxhvn xzidl `xw jixvc oeik ,zaexrz ol `pn unga :cere .qxhpewd yexitl xeqi`l sxhvn xzid epiidc

oiipn ezvwn :xnel jixv qxhpewd yexitlcÐikd e`l i`c ,cgi miaxern mpi`y xzid zif ivge xeqi` zif ivg :yexitÐxeqi`l sxhvn xzid oi`c rnyn z`hg iab onwle .aexir epiid

.dxyaa rlaiy cr :xn` `dc ,cgi xzidde xeqi`d axrziy `l m`
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õîç ìëàz ìáa¯éaøk ,ävî úìéëàì éîð éaøúéà §©Ÿ©¨¥¦§©¦©¦©£¦©©¨§©¦
úìéëàa úBáéiç íéLð :øæòéìà éaø øîàc .øæòéìà¡¦¤¤§¨©©¦¡¦¤¤¨¦©¨©£¦©
õîç åéìò ìëàú àì" :øîàpL ,äøBz øác ävî©¨§©¨¤¤¡©ŸŸ©¨¨¨¥

õîç ìëàz ìáa BðLiL ìk "'åâå¯úìéëàa BðLé Ÿ¤¤§§©Ÿ©¨¥¤§©£¦©
õîç ìëàz ìáa ïðLéå ìéàBä ,éîð éLð éðäå .ävî©¨§¨¥¨¥©¦¦§¤§¨§©Ÿ©¨¥

¯"ìk" éàäc úéæç éàîe .ävî ìBëà íe÷a ïðLé¤§¨§¡©¨©¨¥§©¨
!Báeøéò ééeaøì àîéà ,Báeøéò z÷tîe íéLð ééeaøì§¦¥¨¦©§©§¥¥¨§¦¥¥

ïéìëBàa éà÷ ,àøazñî¯ïéìëBàa éà÷ ,ïéìëBà äaøî ¦§©§¨¨¥§§¦©§¤§¦¨¥§§¦
é÷úî !?ïéìëàð äaøîàðeä áøc deáà ïúð áø dì ó ©§¤¤¡¨¦©§¦¨©¨¨£§©¨

äaøî àì ïéìëBàa éà÷c àëéä ìëå :ïúð áøc déøa§¥§©¨¨§¨¥¨§¨¥§§¦Ÿ©§¤
äîäaä ïî áìç ìëà ìk ék" :àéðz àäå ?ïéìëàð¤¡¨¦§¨©§¨¦¨Ÿ¥¥¤¦©§¥¨
,áøwéì éeàøL ïéîéîz áìç àlà éì ïéà ,"áéø÷é øLà£¤©§¦¥¦¤¨¥¤§¦¦¤¨¦¨¥

ïépî ïéîeî éìòa áìç¯."äîäaä ïî" :øîBì ãeîìz ¥¤©£¥¦¦©¦©§©¦©§¥¨
ïéépî ïéleç áìç¯,àëä àäå ."ìk ék" :øîBì ãeîìz ¥¤¦¦©¦©§©¦¨§¨¨¨

ïéìëBà àkéìc íúä !ïéìëàð äaøî à÷å ïéìëBàa éà÷c§¨¥§§¦§¨©§¤¤¡¨¦¨¨§¥¨§¦
¯ïéìëBà àkéàc àëä ,ïéìëàð äaøî¯÷éáL àì ©§¤¤¡¨¦¨¨§¦¨§¦¨¨¥

,áeøéò eäì úéìc ïðaøå .ïéìëàð äaøîe ïéìëBàì eäì§§§¦©§¤¤¡¨¦§©¨©§¥§¥
"ìk" ?eäì àðî íéLð ,àlà .éLøc àì "ìk"¯ ¨¨¨§¦¤¨¨¦§¨§¨

:àîéà ,øæòéìà éaøå .éLøc "ìk ék" ,éLøc àì̈¨§¦¦¨¨§¦§©¦¡¦¤¤¥¨
"ìk"¯"ìk ék" ,íéLpä úà úBaøì¯úà úBaøì ¨§©¤©¨¦¦¨§©¤

"ìk ék" :àîéz éëå !Báeøéò¯Léøc àì øæòéìà éaø ¥§¦¥¨¦¨©¦¡¦¤¤¨¨¥
¯,Blek àlà éì ïéà "eøéè÷z ìa øàN" :àéðúäå§¨©§¨§Ÿ©©§¦¥¦¤¨

ïéépî Búö÷î¯ïéépî Báeøéò ."ìk" :øîBì ãeîìz ¦§¨¦©¦©§©¨¥¦©¦
¯Léøãc déì zòîL ïàî ."ìk ék" :øîBì ãeîìz©§©¦¨©¨§©§¥§¨¥

"ìk"¯.àéL÷ !"ìk ék" Léøc à÷å ,øæòéìà éaø ¨©¦¡¦¤¤§¨¨¥¦¨©§¨
äøBzaL ïéøeqéà ìk :ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¨¨¨¦¦¤©¨
éøäL ,øéæð éøeqéàî õeç ,øeqéàì óøèöî øzéä ïéà¥¤¥¦§¨¥§¦¥¦¥¨¦¤£¥
ìa øBàN óà :øîà éøéòæe ."úøLî" äøBz äøîà̈§¨¨¦§©§¥¦¨©©§©

ïàîk .eøéè÷z¯éëä éà ."ìk" Léøãc ,øæòéìà éaøk ©§¦§©§©¦¡¦¤¤§¨¥¨¦¨¦
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc migqt(oey`x meil)

okyàðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrca dler did -áéúëe ìéàBä ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦
(b eh mixac),'úBvî åéìò ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú àì'ŸŸ©¨¨¨¥¦§©¨¦Ÿ©¨¨©

y cnll ,dvn zlik`l ung zlik` xeqi` dxezd dyiwdìkin ¨
a BðLiLdxezd ieeiv llkBðLé ,ävî ìBëà íe÷s`aieeivd llk ¤¤§¦¡©¨¤§¦

éLð éðäå .õîç ìëàz ìa,el` miype -Bäeäðúéìå ìéà[opi`e-] ©Ÿ©¨¥§¨¥¨¥¦§¥©§
adevnd llk,ävî ìBëà íe÷meyndéì àéåäc[`idy-]úåöî ¦¡©¨§¨§¨¥¦§©

(àéä) àîøb ïîfäL äLòxnelk ,`eazy devnl mxeb onfdy ± £¥¤©§©§¨¨¦
onfdy dyr zevnn zexeht miype ,dneiwl cgein onf yiy

,`nxbàîéày ywidd zngn xn`z `ny ±énð õîç ìëàz ìáa ¥¨§©Ÿ©¨¥©¦
eäðúéìcvn ung zlik`a miyp xeq`l oi` jkle ,zeevn opi` mb ± ¥©§ª

.dxezay oiyper lkl yi`l dy` aezkd deeydyïì òîLî à÷̈©§©¨
zexdfen miypd s`y ,ung zlik` xeqi`a xn`py 'lM' weqtd¨

.ung zlik` lr
:`xnbd dtiqeneäì eaøúàc àzLäåmiypd eaxzpy eiykre ± §©§¨§¦§©§

zexdfen od s`y 'lk'nénð éaøúéà ,õîç ìëàz ìáamb eaxzp ± §©Ÿ©¨¥¦§©¥©¦
ävî úìéëàìonfdy dyr zevn `idy it lr s` ,oey`xd dlila ©£¦©©¨

,`nxbkyxcy eníéLð ,øæòìà éaø øîàc ,[øæòìà] (øæòéìà) éaø §©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨¨¦
äøBz øác ävî úìéëàa úBáéiçonfdy dyr zevn `idy elit` ©¨©£¦©©¨§©¨

,`nxbøîàpL(my)'åâå õîç åéìò ìëàú àì'lk`Y mini zraW ¤¤¡©ŸŸ©¨¨¨¥¦§©¨¦Ÿ©
y cnll ,dvn zlik`l ung zlik` dywed ,'zFSn eilrBðLiL ìk ¨¨©¨¤¤§

aieeivd llka BðLé ,õîç ìëàz ìaaeigénð éLð éðäå ,ävî úìéëà ¦©Ÿ©¨¥¤§§£¦©©¨§¨¥¨¥©¦
,el` miyp mbe ±,õîç ìëàz ìáa ïðLéå ìéàBäon eaxzd ixdy ¦§¤§¨§©Ÿ©¨¥

,'lM' aezkda ïðLéieeivd llk.ävî ìBëà íe÷ ¨¤§¨¦¡©¨
iabl dxn`py 'lk' zaizy xaeqd xfril` iax zrca dpc `xnbd
.ung zaexrzl dpnn cenll oi`e miypd z` zeaxl d`a zxk

:xfril` iax lr `xnbd zl`eyúéæç éàîexnel zi`x dne ±éàäc ©¨¥§©
'ìk'`a ,'dzxkpe zvngn lkF` lM' weqta xn`pdíéLð ééeaøì ¨¨¥©§¤¤§¦§§¨§©¥¨¦

,ung lek`l `ly zeevn odyBáeøéò ú÷tîe`iven jpide ± ©§©¥
.ezlik` lr zxk aeig daxn jpi`e ung zaexrzàîéà`ny - ¥¨

`a 'lM'y xn`zBáeøéò ééeaøì.miyp daxz l`e ,zxk eilr aiigl ¨§©¥¥
:`xnbd daiynïéìëBàa éà÷ àøazñîxacnd weqtdy xazqn ± ¦§©§¨¨¥§§¦

,milke`d mc` ipaaïéìëBà äaøîj` ,milke` cer zeaxl `a ± ©§¤§¦
y xn`p m`dïéìëBàa éà÷eäaøîd mixac,ïéìëàð.ok epi` i`ce ¨¥§§¦©§¤¤¡¨¦

xacnd 'lk` lM' zxk oiprl xn`pd weqtdy xnel yi jkl¨Ÿ¥
llka od s`y ,miyp epiidc ,milke` zeaxl `a ,milke`a

.zaexrza ung epiidc ,lk`pd xac zeaxl `a `le ,xeqi`d
:`xnbd dywné÷úîdì ódywd ±deáà ïúð áø[eia`-]àðeä áøc ©§¦¨©¨¨£©§©¨

ïéìëBàa éà÷c àëéä ìëå ,(ïúð áøc déøa)weqtdy mewn lka ike ± §¥§©¨¨§¨¥¨§¨¥§§¦
milke`a xacnàéðz àäå ,ïéìëàð äaøî àìxn`p ,`ziixaa Ÿ©§¤¤¡¨¦§¨©§¨

alg zlik` xeqi` iabl weqta(dk f `xwie)ïî áìç ìëBà ìk ék'¦¨¥¥¤¦
áéø÷é øLà äîäaäzlk`d WtPd dzxkpe ,'dl dX` dPOn ©§¥¨£¤©§¦¦¤¨¦¤©§¦§§¨©¤¤¨Ÿ¤¤

,'diOrnéì ïéàaezkd on xeq`l cenlláìç àlàmiycw zenda ¥©¤¨¥¦¤¨¥¤
éeàøL ,ïéîéîz`edáø÷éì,weqtd wqer jka ixdy ,gafnd lr §¦¦¤¨¦§©

la`áìçmiycwïéîeî éìòagafnd lr axwil ie`x epi`yïépî ¥¤©£¥¦¦©¦
,elk`l xeq`y,'äîäaä ïî' øîBì ãeîìz,dnda lk zeaxl ©§©¦©§¥¨

la` ,miycw znda alg `l` xeq`y il oi`e .men zlra elit`e
áìçzndaïéépî ïéleç,xeq`yìk ék' øîBì ãeîìz'alg lkF` ¥¤¦¦©¦©§©¦¨¥¥¤

:eziiyew z` ozp ax x`an .oileg znda alg s` zeaxlàëä àäå§¨¨¨
alg iabl o`k ixde ±éà÷caezkd wqery -,ïéìëBàaea xn`py §¨¥§§¦

,'alg lkF` lM'ïéìëàð äaøî à÷åmixne` ep` ok it lr s`e ± ¨¥¥¤§¨©§¤¤¡¨¦
.lk`pd xac `edy oileg znda alg zeaxl `ay

:`xnbd zvxzníúä,alg iabl my ±àkéìc[oi`y-]ïéìëBà ¨¨§¥¨§¦
dywedy ,ea zexeq` xak miyp ixdy ,aezkdn mzeaxl lkepy

ax xn` dcedi ax ixack dxezay mixeqi` lkl yi`l dy`lirl)

"r(`aezkdy xnel epl yi ,,ïéìëàð äaøî,oileg znda alg epiidc ©§¤¤¡¨¦
la`àëäung iabl o`k ±àkéàcyiy -ïéìëBà,aezkdn mzeaxl ¨¨§¦¨§¦

lek`l xeqi` odl oi`y mixne` epiid ieaixd ilely ,miyp epiidc
,lirl x`azpy enk ungïéìëàð äaøîe ïéìëBàì eäì ÷éáL àì± Ÿ¨¦§§§¦©§¤¤¡¨¦

,milk`p zeaxle ,miyp epiidc ,milke`d z` zeaxln gipdl oi`

.ung zaexrz epiidc
.ung zaexrza xeqi` oi`y mixaeqd minkg zrca dpc `xnbd

:`xnbd dywnïðaøålirl `ziixaa(`"r)iax lr miwlegd §©¨¨
oeik ixd ,ung zaexrz lr melk miaiign mpi`e xfril`eäì úéìc§¥§

áeøéòy `ed i`ce ,ung zaexrz lr e`l oi` mzrcly ±àì 'ìk' ¥¨Ÿ
éLøczvngn lM' weqta dxn`py 'lk' zaiz miyxec mpi`y ± ¨§¦¨©§¤¤

zaiz mb miyxec mpi` ok m`e ,ung zaexrz zeaxl 'Elk`z `lŸŸ¥
miyp zeaxl 'dzxkpe zvngn lkF` lM' weqta dxn`py 'lk'¨¥©§¤¤§¦§§¨

,ung zlik` xeqi`aeäì àðî íéLð àlàmdl oipn ok m` - ¤¨¨¦§¨§
.ung zlik`a zexeq` miypy
zaizy s` :`xnbd zvxzn,'ìk'opax,éLøc àìmpi` jkle ¨Ÿ¨§¦

,ung zaexrz zeaxl 'Elk`z `l zvngn lM' dxdf`dn miyxec¨©§¤¤ŸŸ¥
zeaiz mewn lkn'ìk ék'ok,éLøcung milke`d lr zxk iable ¦¨¨§¦

xn`p(hi ai zeny)zcrn `edd WtPd dzxkpe zvngn lk` lM iM'¦¨Ÿ¥©§¤¤§¦§§¨©¤¤©¦¥£©
.miypd z` s` zeaxl yie ,'l`xUi¦§¨¥

:`xnbd dywn .xfril` iax zrca oecl zxfeg `xnbdéaøå§©¦
øæòéìàzaexrz lr zxk aiign epi`e ,zeaxl 'lk' zaiz yxecd ¡¦¤¤

jxvp 'dzxkpe zvngn lk` lM iM' aezkd ieaixy meyn ung¦¨Ÿ¥©§¤¤§¦§§¨
,miyp zeaxlàîéàzaizy ezrcl xn`z -'ìk'd`a df weqtay ¥¨¨

íéLpä úà úBaøìea xn`py dne ,zxkl'ìk ék'`aúà úBaøì §©¤©¨¦¦¨§©¤
Báeøéòzxk aiign epi` recne ,ung zaexrza zxk aeig yiy ± ¥

.ung zaexrz lràîéz éëåy zegcl dvxz m`e -éaø 'ìk ék' §¦¥¨¦¨©¦
Léøc àì øæòéìà,envr ipta ieaixlàéðúäådzeiv ,`ziixaa ¡¦¤¤Ÿ¨¦§¨©§¨

dxezdeøéè÷z ìa øBàNxn`py ,gafnd lr(`i a `xwie)lM' §©©§¦¨
WaC lke x`U lk iM ,ung dUrz `l 'dl EaixwY xW` dgpOd©¦§¨£¤©§¦©Ÿ¥¨¤¨¥¦¨§Ÿ§¨§©
,zifkn zegta dxhwd oi`y xg`ne .''dl dX` EPOn Exihwz `lŸ©§¦¦¤¦¤©

éì ïéàdf e`l lr xaeryàlàxihwdyk,Blekzifk xihwdy ¥¦¤¨
xihwd xy`k la` ,xeqi`n dnily dxhwd dzide xe`yBúö÷î¦§¨

,mly xhwd epi`y ,xe`y ly zif ivg -ïéépîxaer `ed s`y ¦©¦
,df e`laìë' øîBì ãeîìz.ezvwn elit` zeaxl 'x`Uïéépî Báeøéò ©§©¨§Ÿ¥¦©¦

dgpna lelae axern `l` ,oira did `l xihwdy xe`yd m` ±
,df e`la xaery oipn ,ozzty xg`l zevn ly zxg`øîBì ãeîìz©§©

ìë ék'.eaexir z` s` zeaxl `a 'lk ik' xn`py dne ,'x`U ¦¨§Ÿ
:`xnbd zwiicne'ìk' Léøãc déì úòîL ïàî`pzd `ed in ± ©¨§©¥§¨¦¨

,zeaxl 'lk' zaiz yxec `edy zrnyyøæòéìà éaøenk ,`ed ©¦¡¦¤¤
iax 'lk' zaiz zyxecd ef `ziixa ok m`e ,lirl x`azdy

,`id xfril`Léøc à÷åef `ziixaa yxec `ede ±,'ìë ék'gkene §¨¨¦¦¨
epi` xfril` iax recn ,dyw ok m`e .'lk ik' yxec xfril` iaxy
zaexrz lr zxk aeig gqta ung oipra aezkd 'lk ik'n daxn

:`xnbd dwiqn .ungàéL÷.xacd dyw ok` ± ©§¨
:'xwirk mrh'e 'xeqi`l sxhvn xzid' ziibeql dgizt

zifk ivge xeqi` zifk ivg lk` m`y `ed 'xeqi`l sxhvn xzid'
zg` zaa xzid.exeriy milydl xeqi`l sxhvn xzidd ,

.xeqi`l sxhvn xzid mixeqi` el`a mi`xen` ewlgp epziibeqae
ozpe cgia xzide xeqi` dxy e` lyia m`y `ed 'xwirk mrh'
sebn ecixtdy xg`l s`] xzidd oic ,xzida mrh xeqi`d
it lr s`e ,eay xeqi`d mrh zngn ,xeqi`d oick [xeqi`d
`ed ixd xeqi` ly enrhy itl ,xeqi`dn daexn did xziddy
.dxezay mixeqi`d lka xn`p 'xwirk mrh' oic .eynne exwirk
zaexrzay xe`y zxhwde ung zlik` lr aeigd x`azp lirl
:exeriy znlydl xeqi`l xzid sexiv oic zx`an `xnbd .xzid
øzéä ïéà äøBzaL ïéøeqéà ìk ,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¨©©¦¨¨¨¦¦¤©¨¥¤¥

øeqéàì óøèöîaiigzdl ick xeqi`d ly exeriy z` milydl ¦§¨¥§¦
,eilréøeqéàî õeçly dizye dlik`,øéæðsxhvn xzidd mday ¥¦¥¨¦

miapr zifk ivg xifpd lk` m` oebk ,xeqi`d xeriy z` milydl
,aiige miaprl sxhvn mgld ,zg` zaa mgl zifk ivgeéøäL¤£¥

äøBz äøîàxifpd oipra(b e xacna),úøLî'ixd ,'dYWi `l miapr ¨§¨¨¦§©£¨¦Ÿ¦§¤
envr ipta oiia oi`y xaecn gxkdae ,oiia diexyd zt lr aiigy
yecig oi` zifk xeriy ecal oiia yiy ote`a ixdy ,zifk xeriy
ztd mr cgi wxy xaecn `l` ,erinydl jixv weqtd oi`e aiigy
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc migqt(ipy meil)

ixdénð çñta õîç ïéðòìsxhvn xzidy xfril` iax xaeq §¦§©¨¥©¤©©¦
ung mb xikfd `le xe`y zxhwd wx ixirf xikfd recne ,xeqi`l

.gqta
:`xnbd zvxznénð éëä ,ïéàiax zrcl gqta unga mb ,ok` ± ¦¨¦©¦

,xeqi`l sxhvn xzid xfril`exe`y zxhwday hwp ixirfy dn
ick `ed ,xeqi`l sxhvn xzidééaàcî é÷etàìezrcn `ivedl - §©¥¦§©©¥

,iia` lyøîàc(:gp zegpn),Lémyì 'äøè÷ä'ly xhwdúBçt §¨©¥¥©§¨¨§¨
,úéfkîjixv oi`e ,dwel envr ipta xe`y edyn xihwd m` s`e ¦©©¦

ixirf jkitl ,zifkl milydl xzid sexiväøè÷äc ,ïì òîLî÷̈©§©¨§©§¨¨
åàìdxhwd my oi` -úéfkî úBçtìxe`y zxhwd lr aiig epi`e ¨¥§¨¦©©¦

.exeriy z` milyne enr sxhvn xzidyk `l` zifkn zegt
dnexza s`y inic axl giken iia`:xeqi`l sxhvn xzidáéúé̈¦

[ayi-]àzòîL àäì dì øîà÷å ,éîéc áøly eixac z` xn`e - ©¦¦§¨¨©¨§¨§©§¨
sxhvn xzid oi` ,xifp caln dxezay mixeqi` lkay ,opgei iax

.xeqi`lå ,éîéc áøì ééaà déì øîàa ikïéà äøBzaL ïéøeqéà ìë ¨©¥©©¥§©¦¦§¨¦¦¤©¨¥
ïðúäå ,øeqéàì óøèöî øzéädpyna(b"n a"t mei leah),ät÷nä ¤¥¦§¨¥§¦§¨§©©¦§¨

[`qiic oebk ,are ietw liyaz-]äîeøz ìL,dxicwa zgpend ¤§¨
ïîMäå íeMäåmd oilazl da mipezpd,ïéleç ìLmiaxerne §©§©¤¤¤¦

,ea mixkip mpi`y cr ahid liyazaíBé ìeáè òâðålahy `nh-] §¨©§
[eyny aixrd `l oiicreïúö÷îa,dxicway elld mixacd ly §¦§¨¨

ïlek úà ìñtxwird `id dtwndy oeiky ,dxicway dn lk ± ¨©¤¨
dnexz miaygpe ,dixg` mixxbp onyde meyd ,dnexz ly `ide
m` la` .lkd lqtp dnexzd z` lqet mei leahy oeike ,dzenk
íBé ìeáè òâðå ,äîeøz ìL ïîMäå íeMäå ,ïéleç ìL ät÷nä©¦§¨¤¦§©§©¤¤¤§¨§¨©§

àlà ìñt àì ,ïúö÷îaz`,ãáìa Bòbî íB÷îxwird `id dtwndy §¦§¨¨Ÿ¨©¤¨§©¨¦§¨
jiiy `le ,dnexz dlek aygidl onyde meyd xg` zxxbp dpi`e
z` `l` lqet epi` cg` mewnay onye meya rbepyke ,leqt da
mixaegn mpi` dxicwd x`yay onyde meydy itl ,erbn mewn

.mdipia zwqtn oileg ly dtwndy ,mda rbpy onyde meyl
:eixaca iia` jiynnda ïðéåäåm`y `tiqa xen`d lr epl`ye ± ©£¦©¨

,erbn mewn lqtp oileg ly dtwndäìeñt éànà Bòbî íB÷î± §©¨©©§¨
,erbn mewn lqtp dnláBøa ïéìáz eäì éìèa àä,mipilazd ixd ± ¨¨§¦§©§¦§

dxezd ony oeike ,md mihren ,dnexz ly onyde meyd xnelk
,oileg `edy liyazd aexa elhazi ,aexa zlhazn dnexzøîàå§¨©

äpç øa øa äaø,`tiqd z` x`aläîdíòhonyde meyd oi`y ©¨©©©¨©©©
,aexa milha dnexz lyìéàBädlha dpi` dnexz dxezd one ¦

,aexaøæåef zaexrzn lke`yúéfëa ïäéìò ä÷Bìzewln aiig ± §¨¤£¥¤§©©¦
epiidy enk `le] dnexz my dilr yiy meyn ,zifk lk` m`
mb jkld ,[aexa dlha dnexzd dxezd ony dligzn mixeaq
dxicwa lqet mei leah okle ,dnexz my dilr yi d`neh oiprl

.erbn mewn z`
,le`yl epl yi dzre :eixac z` iia` miiqnéîc éëéäokzi ji` - ¥¦¨¥

zifk oi` lk`y dna ixde ,dtwndn zifk zlik` lr dwel xfy
,dnexzåàìmrhd oi` m`d ±,øeqéàì óøèöî øzéäc íeMî ¨¦§¤¥¦§¨¥§¦

zlik` xeriy milydl dnexzl mitxhvn zaexrzay oilegde
,xeqi`l sxhvn xzid dnexza mby gken ok m`e .xeqi` zifk

.xifpa wx bdep df oicy opgei iax xn`y enk `le
:iia` ly ezii`x z` dgec inic ax,àìdpg xa xa dax zpeek oi` Ÿ

sxhvn xzidy meyn zewln aiig dtwnd on zifk lke`dy
`l` ,xeqi`lúéfk éàîlr miwely xn`y dna ezpeek dn ± ©©©¦
,zifk zlik`ñøt úìéëà éãëa úéfk àkéàcmey dtwna yiy ± §¦¨©©¦¦§¥£¦©§¨

[ivg-] qxt xeriy dtwndn lk`i m`y xeriya dnexz ly onye
meyd on zifk lk`y `vni ,[mivia rax` xeriy xnelk] xkk
oeike .dwel qxt xeriy dtwndn lk`y xf jkld ,mcal onyde
qxt xeriy lk`y xfe aexa dlha dnexzd oi` dxezd ony
,dnexz my dilr yi d`neh oiprl mb jkld ,dwel ef zaexrzn

.erbn mewn z` dxicwa lqet mei leah okle
:el xne`e inic ax ly exe`ia lr iia` dnznåexn`y ef ik §

y minkgúéfëlk`py xzida axernd xeqi`éãëaxeriya-] ©©¦¦§¥

[ziidyñøt úìéëà,zg`k lk`py aygpe sxhvnàéä àúééøBàc £¦©§¨§©§¨¦
:inic ax uxzn .dilr miwely xne` dz`y ,`id dxezd on ±øîà̈©

ïéà déì.dilr miwel jkle ,`id dxezd on ok` ± ¥¦
:ezaeyz lr inic axl iia` dywnéëä éàzewln aiig ok` m` - ¦¨¦

,qxt zlik` icka zifk zlik` lr dxezd onéâéìt éànàrecn ± ©©§¦¦
miwlegéìáaä çzeëa øæòéìà éaøc déìò ïðaøelke`dy mixne`e ©¨¨£¥§©¦¡¦¤¤§¨©©§¦

opaxl s`e ,qxt zlik` xeriya ung zifk yi gzeka ixde ,xeht
:iia`l inic ax aiyn .ezlik` lr aiigziéàî àlàdn `l` ± ¤¨©

lr zewln aiignd dpg xa xa dax ly ezrca x`al xn`z
,dtwnd on dlik`øeqéàì óøèöî øzéäc íeMîz` milydl ¦§¤¥¦§¨¥§¦

dtwnd on lk` m` elit` jkle ,eilr aiigl xeqi`d ly exeriy
,dwel cala zifkóBñ óBñdyw jixacl mbdéìò ïðaø éâéìt éànà©©§¦¦©¨¨£¥

,éìáaä çzeëa øæòéìà éaøcelke`d z` aiigl mdl yi `lde §©¦¡¦¤¤§¨©©§¦
.xeqi`l sxhvn eay xziddy meyn zewln

:ayiine eixac inic ax miiqnéìáaä çzeëì çpä àlàdywz l`e ¤¨©©§¨©©§¦
meyn ,elke`d aiigziydéa úéìcepnn lke` oi`y -úéfkgun §¥¥©©¦

éãëa[ziidy xeriya-],ñøt úìéëàelk`l ieyr epi` gzek ixdy ¦§¥£¦©§¨
,ok lre ,ea lahl `l` envr iptaéøN÷c déðéòa éàdéì ìéëà÷å ó ¦§¥¥§¨¨¦§¨¨¦¥

sxhvn f`y ,ea lahn epi`e envr ipta epnn rneby rxi` m` ±
ipta elke`l mc` ipa jxc oi`y xg`n ,qxt zlik` icka zifk

ezetixg zngn envr,íãà ìk ìöà dézòc äìèaezlik` oi`e ¨§¨©§¥¥¤¨¨¨
,dilr aiigzdl dlik` daeygìéëàå øèL÷ øèLî éàåm`e ± §¦¦§¨¨¨©§¨¦

,lk`e ekxck gzeka laihdéa úéìef dlik`a oi` ±úéfkung ¥¥©©¦
,ñøt úìéëà éãëaxyt` i` leaih jxca gzekd zlik`a ixdy ¦§¥£¦©§¨

mizif ipyk oebk ,hrn `l` qxt zlik` ziidy onfa epnn lek`l
.ung zifk oi` gzek ly mizifk drax`ae ,drax` e`

qxt zlik` icka zifky xaeqd inic ax lr dywn iia`
:`ziixe`cdéáéúéà,`ziixaa epipy ,inic axl iia` dywd -ézL ¥¦¥§¥

úçà ,úBøéã÷odnìLilk`núçàå ïéleçodnìLilk`n,äîeøz §¥©©¤¦§©©¤§¨
úBëBãî ézL ïäéðôìåltlt oebk ,oilaz oda miyzeky [zeyzkn-] §¦§¥¤§¥§

,liabpfeúçàoilaz da gpenúçàå ïéleç ìLoilaz da gpenìL ©©¤¦§©©¤
eìôðå ,äîeøzay mipilazdelàzekecndelà CBúì,zexicwd §¨§¨§¥§¥

efi`le dnexz ly oilazd ltp dxicw efi`l mircei ep` oi`e
,oileg ly oilazd ltp dxicwïéøzeîly dxicway milk`nd ¨¦

meyn ,xfl oilegäìôð äîeøzä CBúì äîeøz øîBà éðàL- ¤£¦¥§¨§©§¨¨§¨
,dnexz lk`n day dxicwd jezl eltp dnexz ly mipilazd

åly mipilazd eli`CBúì ïéleçly dxicwdúøîà éàå .eìôð ïéleç §¦§¦¨§§¦¨§©
zlik` lryúéfk[xzida axrzpy] xeqi` ly,ñøt úìéëà éãëa ©©¦¦§¥£¦©§¨

n aiig,àúééøBàc,dywïðéøîà éànàxaca miliwn cvikd - §©§¨©©¨§¦©
xnel dzin eypery'åë CBúì äîeøz øîBà éðàL'dltp dnexz ¤£¦¥§¨§

ly oilazd ltp `ny yeygl epl yi ixd ,'eltp oileg jezl oilege
xfe ,qxt zlik` icka zifk da yie ,oilegd zxicwl dnexz
`l` .dzin aeig ea yiy dxez xeqi` lr xeari dpnn lk`iy
xf dlk`e oilegd zxicwl dnexz oilazd ltp m` elit`y gken
on xeq` epi` qxt zlik` icka zifky oeik dxezd on aiig epi`

eike ,opaxcn `l` dxezd`lewl milez opaxc wtq `edy o
oileg ly oilazde ,dnexzd zxicwl ltp dnexz ly oilazdy

.xfl zxzen `ide oilegd zxicwl ltp
:inic ax uxznïéìáz úîeøúì çpä ,déì øîàdywz l` ± ¨©¥©©¦§©©§¦

`ed mday dnexz aeigy ,oilaz znexza zxacnd `ziixadn
n wx,ïðaøc,xdvie yexiz obca `l` dnexz aeig oi` dxezd ony §©¨¨

aeigdy oilaza ,dxezd on qxt zlik` icka zifky s` okle
ly oilazdy lwdl milez opaxcn wx `ed dnexz epnn yixtdl

.oilegd zxicwl ltp oileg
:zxg` `ziixan inic axl dywn iia`déáéúéàiia` dywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,inic axlúBte÷ ézL,obc okezae zelecbúçà §¥©©
obc d`lnúçàå ïéleç ìLobc d`lnézL íäéðôìå ,äîeøz ìL ¤¦§©©¤§¨§¦§¥¤§¥

ïéàñ,obc lyúçàobc da gpenúçàå ïéleç ìLobc da gpenìL §¦©©¤¦§©©¤
eìôðå ,äîeøzoi`q izyCBúì elàzetew izy,elàep` oi`e §¨§¨§¥§¥
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רג ezny in` cenr cn sc ± iyily wxtmigqt
éîð õîç åìéôà.xeqi`l sxhvn xzid inp epiide ,e`la eaexir lr opixn` `dc Ðéðùîå

éîð éëä ïéàxe`y hiwpc i`de ,xeqi`l sxhvn xzid gqta ungc Ðiwet`l Ð,iia`cn

zxhwda aiige ,zifkn zegta dxhwd yi :"ze`a zegpnd lk" wxta zegpna xn`c

zif ivg ,zifk `l` il oi` :ikd lirlc `ziixal uxzne .sexiv ira `le ,edc lk xe`y

oipnyic dpin silie ,"lk" :xnel cenlz Ð

oi`c ol rnyn `w ,zifkn zegtl dxhwd

sexiv `ki` i`e ,dxhwd`l i`e ,oi` Ð.`l Ð

àúòîù àäì.opgei iaxc Ðäô÷îäliyaz Ð

ietw.`qiic oebk ,dnexz ly aremeydeonyde

oipezpdea,oilazl.oileg ly eidìñôz` Ð

z` lqet mei leahe xwir dtwnc ,dxicwd lk

.dnexzdåòâî íå÷îåäì åìèá àä ìñô éàîà
àáåøá ïéìáúrenic jzrc `wlq `wc Ð

.xeq`c `ed opaxcnäðç øá øá äáø øîàåÐ

,zifka eilr dwel xfe ,`ed `ziixe`cn renic

iabl ,jkld .dlr dnexz my yic meyn

`xing `l ,edine .dlr dnexz my inp d`neh

dnvr dnexzkleqtil`nrh i`ne .olek z`

zifka eilr dwel xflk` `l `d ,zexf meyn Ð

dnexz zifksxhvn xzidc meyn e`l Ð

xeqi`lxn`wc zifka dwel i`n :ipyne ?Ð

epnn qxt lk` m`y ,qxt zlik` icka zifk

mivia drax` xeriy.dnexz zifk ea yi Ð

ixeriy lkc ol `niiwezifk oia ,xeqi` zlik`

,mixetkd meic zazek oiae mce alg ly

m`y .ef diidy icka xeriyd zlik` oitxhvn

cr lcxgk lk`e xfge ,alg lcxgk lk`

milydycre dlik`d zligzn oi` m` ,zifkl

xzei dteqziidyndlik`a qxt zlik` ick

zipepiazg` zaa elk`y enk iede ,sxhvn Ð

ick dnexz o`k yi inp `kde .aiigesxhvdl

.epnn qxt zlik`a zifkúìéëà éãëá úéæëå
àúééøåàã ñøôzifk opax xen`c `d ,dinza Ð

qxt zlik` ziidy xeriyk sxhvnied in Ð

x`yk ipiqn dynl dkld ,`ziixe`cn

meyn zvxzne ,dwel zxn` `wc ,oixeriy

xa xeqi`n zifk lik`c.xzidnéâéìô éàîà
çúåëá øæòéìà éáøã äéìò ïðáø`lc inp idp Ð

`din lik` `d ,eaexir zeaxl "lk" iyxc

.qxt zlik` icka zifk xeqi`néàî àìàåÐ

xzidc meyn daxc dwel i`d ,jl `xiaq

.iwlc xn`w zifk cgae ,xeqi`l sxhvnóåñ
äéìò ïðáø éâéìô éàîà óåñxzid sxhvi Ð

,xeqi`l.aiigileàìà.qxbéìááä çúåëì çðä
ziidy xeriyk ungd on zifk lik` `lc Ð

`l` lek`l ieyr epi` gzek `dc .qxt zlik`

`zydc ,ynn dil lik`e inxzn i`e ,lahl

zlik` xeriyk sxhvdl xdnn ,zifk `ki`

.epnn qxtåúòã äìèá`id dlik` e`le Ð

.dlr iaeigléàåøèùéîøèù à÷lahn Ð

ekxck ekezalk`yky .qxt zlik` ziidy icka ungd on zifk `kil Ðzlik` ick

laihy dnn qxtekezaon lk` `l Ðgzekd,drax` e` mizif ipy e` ,hrn `l`

`eddaedipira dil izyc ab lr s` ,inp icnd xkye .zifk ungd on `kil `zxetÐ

wiqti `ly zeqek ylye mizy dzey jl oi` edinddyieziidy icka ,jkld .miizpia

x`ye mind on cal ungd on zifk izy `l qxt zlik`.zaexrzdmzqyexwir xky

icnay `l` ,mip`zn e` mixnzd on.zvw oixery in mdnr axrnñøôivg `ed Ð

iaexir ea exriyy xkk,minegz`nhl ,rbepnd zial eivge .zecerq izy oefn `edy

eziidy xeriy dxez dpzpy ,ezlik` ick ea ddyi m` micba) aizkc ,dcerq ick`xwie

ciivgc ipiqn dynl dklde ,"eicba z` qaki ziaa lke`de" :(mivia dpeny ly xkk

.dcerq `edéúùúåëåãîoilazdy Ðoikecipoiltlt ,okeza.liabpfeåìà êåúì åìàÐ

zekecnnjezl.zexicwdïéøúåî.xfl oileg zexicw Ðøîåà éðàù ïðéøîà éëéäÐ

oera `lewl opilzedl lik` ike ,ltp oileg jezl dnexz `nlice ,dzinzifk `ki` Ð

ltp i`ce inp i` :dpin rny `l` .qxt zlik`a dnexzol `wtqn ike ,opaxcn `l` qxt zlik` icka zifk meyn aiigin `l Ði`n `l`e :opiqxb xifp zkqna :`lewl opilz ÐÐ

jyexiz jpbc ziy`x"c ,opaxcnc oilaz znexzl gpd `l` ."xne` ip`y" xn` ikid ,xeqi`l sxhvn xzid.aizk "jxdvieúåôå÷okezae ,zelecb Ð.`ziixe`c dnexz `iedc ,obc
ïúéì
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ïéðòì`de :xn`z m`e ."lk" yixc `l edi`c ,jixt ivn `l opgei 'xl Ð inp gqta ung

!dxezd on xeq` xeriy ivgc "alg lk"n opgei iax yixc (`,cr) `neic `xza wxta

xeriyka enk zewln aiigzdl la` ,`xeqi`l `l` yixc `lc :wgvi epiax xne`eÐ,`l

.ung iab okeikd:i"yx qxbíå÷î`wlqc :yxite Ð `aexa liha `d lqt i`n` erbn

wgvi epiaxl dywe .opaxc renicc `zyd jzrc

:ipzwcn ,oira onyde meydy rnync :xy` oa

ipzc ,cere .dzvwna ipzw `le ,ozvwna rbp

izni` :`tiqÐm` la` .dxrwa yeb ody onfa

xfetn didÐmeyn erbn mewn liqt i`e .xedh

rnecnÐzeidl el yi xfetn ied ik ,daxc`

eze erbn mewn liqt i`n` :cere !xzei rnecn

renic ici lr dnexz dlek enk aiygc oeik ?`l

Ð.erbn mewn elit` lqti `l e` ,lkd lqti

mei leah zkqna `zbelt `d `zi` `icdac

dlqety ine ,zrnecn dqiraÐ,ixnbl dlqet

xiykny ineÐepiaxl d`xpe !ixnbl xiykn

ixiin oizipznc :yxitc ,mz epiax yexitk wgvi

mewn :mixtqd lka qxbcke ,oira onyde meydy

dviak ied `l `de ,lqt i`n` erbnÐli`ede

xninl ol zi` opaxcn `l` d`neh lawn `lc

"dry lk" wxta yixtck ,dtwn ab` ilhac

.(a,bl lirl)

åàìmrhne Ð xeqi`l sxhvn xzidc meyn

on e` meyd on hwln did m` li`ed

eilr dwlie zifk onydÐ`ly xninl ol zil

.jka dlik` jxc oi`y oeik ,dtwn ab` lhaz

àëéàãoiywn Ð qxt zlik` icka zifk

gpd :opixn` (a,cl oileg) "hgeyd"ac

.qxt zlik` icka zifk dia zilc rncd cifpl

!qxt zlik` icka zifk ied `l `nzqac rnyn

dia zi`ca opiwqrc dil miw `kdc :xnel yie

iwenc ,mz epiax yexitle .qxt zlik` icka zifk

oira onyde meydyÐaxern ied i`c ,xity iz`

Ð.qxt zlik` icka zifk ied `l

àìà,dil qxb `lc d`xp Ð 'eke xzid i`n

dil qxb i`cÐdizrc `wlq i`n ok m`

`l` .dyw inp diciclc oeik ?iieyw`l iia`c

`aiwr 'xlc ,opax dilr ibiltc ,xity iz` iia`l

lka xeqi`l sxhvn xzid dil zi` `weec

c ,dxezdinwenc ,opaxl la` .xifpn xnb

xwirk mrhl "zxyn"Ðsxhvn xzid edl zil

dyly" wxta xifpac :cere .mewn meya xeqi`l

:jenqac zetew izy iab opiqxb (a,fl) "mipin

xeqi`l sxhvn xzid `pin`c icicl `nlyaÐ

sxhvn xzidc `d ,iia`l :yexit .oileg iyitpc

xeqi`lÐon xzei xeqi`d on yiyk epiid

dax xzidyk la` .deya mdipyy e` ,xzidd

xeqi`d lrÐinic axle .sxhvn oi`Ðoi`

,onwl wiqnck ,mewn meya xeqi`l sxhvn xzid

oi`e cg`k mi`ad miaezk ipy xifpe z`hg iedc

icicl `nlya .'ek opax ibilt i`n` ,ikd i` :eyexit ikde .oicnlnÐ'xc meyn opax ibilt

,"lk" iyxc `l opaxe .hren xeqi`dyk elit` zeaxl "lk" `z`e ,"lk" yixc xfril`

hren xeqi`dykcÐdtew iab oke ?ibilt i`n` ,jcicl `l` .`nlra enk ,sxhvn oi`

.iia`l xity iz` ,zekecne

çðä,opaxc oilaz znexzc oeik :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw Ð opaxc oilaz znexzl

.wlgl yie ?erbn mewn lqt i`n` mey iab

äéáéúéàxne` ip`y opixn` i`n` :jixt i`n ,xn`z m`e Ð zetew izyÐ`hiyt `de

lr oileg eaxy ixiin `kde ,aexa lha epina oin `ziixe`cn mewn lkac

'xl elit` diiax ira `ziixe`cac ,`ziixe`c dnexza ixiinc `zyd xaqc oeik ,dnexzd

epi`ya oin elit` ,oipr lka xninl irac :wgvi epiax xne`e !(`,at zenai) "lxrd"a opgei

.xkip epi`y ,oixery gnwa oihig gnw oebk ,epin
`ede
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eznyרד ina cenr cn sc ± iyily wxtmigqt
ø÷éòë íòè ïúéì.eynne exwirk xeqi` ly enrh zeyrl Ðïäá ùéå.oii mrh mina Ð

áééçciarzi`c meyn `l` ,`ed xeqi`l sxhvn xzid meyn e`l `de .odn zifka Ð

xeqi`l sxhvn xzid la` .xeqi` dilek dil.dpin opitli `l Ðäìåë äøåúä ìëìÐ

.eynnk oixeqi` ly enrh `diyíìåò øåñéà ïøåñéà ïéàùdnk `l` Ðm`e .yxity

mzqel oixzen oiie miapre .mei miyly Ð

.d`pdaåøåñéàì øúéä åì ùéå,onf jez s` Ð

.mkg (zxtd) ici lríéàìë.mxkd i`lk Ð

íìåò øåñéàovxge dhg rxf Ðxeq` lkd Ð

.mlerlíéúùá äìøòì ïéãä àåäåxnege lw Ð

exeqi`c ,mikxc izya dlxrl oc dz` df

.yly jeza exeqi`l xzid oi`e ,d`pd xeqi`

xninl `kil mler xeqi`e .xifpa ok oi`y dn

.zexzen yly xg`lc ,daéðî àäÐ

`xw i`dl dizwit`copax ,xwirk mrhl

ibiltc.xeqi`l sxhvn xzida `aiwr iaxc`

.`id i`n yxtn dinwleàáé÷ò éáø éäidn Ð

sxhvn xzidc opirny `aiwr iaxc `zlin

.xeqi`läéãåçì ïééî àîìéãÐsexivejiiy

rlapc meyn ,da ipzinlj`ide .ztd jeza

`iane ,dtl dtn ilk `lnn ?oii zifk oixryn

oke .oii zifk `ed `veid oiide ,ekezl ozepe zif

.xifpc `ztqeza `edúáåøòú,oira epi`y Ð

.zta rlapyúôîïééîåáééçopax ibilte Ð

eli`e .xeqi`l sxhvn xzid edl zilc ,dilr

ztd lka oiid hyt,dilr opax ibilt eed `l Ð

,xwirk mrh edl zi` `dcciarzi`ezt dil

`nrhc ,dilr ibilt `din `dae .xeqi` diteb

.`ed sexiv meyn `aiwr iaxcinp i`e`l

zixypoiia ztd lkxzid inp sxhvn Ð

.`aeigl xeqi`làáé÷ò éáøådil witnc oeik Ð

.xeqi`l sxhvn xzidl "zxyn" i`dlíòè
ø÷éòë,mrh `l` ,xwir icin `kilc `kid Ð

dil `pn ,mina miapr dxy oebk?áìçá øùá
`l` ,dipira xyade ,alga lyazpy xya Ð

.ea rlap algd mrhyàåä ùåãéçexeqi` lk Ð

epipia ievn epi`y yecig xace ,`ed dniz

oixeqi` x`yadicic `xneg opixnb `l Ð

x`yc ikid ikc .oixeqi` x`y`oiyecigdicic

oixeqi` x`ya eed `linp xwirk mrhc i`d Ð

xnbiz `l.dipinäéùåãéç éàîå.ilin x`yn Ð

äéùåãéç åðééä àîéìéàmixzend mixac ipyc Ð

x`ya ok oi`y dn ,oixq`p eaxrzpyke ,md

.mixacéîð íéàìë àä.oznbec Ðäéì éøúÐ

edxeymeid lk algaxzen ,xnelk .ixy Ð

ezexyllr elit` eilr xaer epi`e ,ekeza

,leyia jxc `l` dxez dxq` `lc ,ezlik`

.xeq` opaxcn ,edine .`nrh dia aidi elit`e

øåñà éìåùá äéì ìéùá,eleyia lr xaer Ð

.ezlik` lr xaereíéåâ éìåòéâlyiay dxicw Ð

xfegyke ,iebd dada lyane l`xyi`id Ðzlrbnlerib .l`xyi ly jezl dzrila

.hlete `iwn oeyl) "y`a `ai xy` xac lk" ,oicn dyrna ezxq` dxezdexacna`l(

zexei epiidc Ðoiqenwneweoigizxny ,oda `veike.xe`d lr oze`äìéáðî ïðéøîâãÐ

) 'ebe "xbl ,dliap lk elk`z `l" :aizkcmixacxbl die`xd ,(cidpi`y ,dliap diexw Ð

xbl die`x.dliap diexw dpi` Ðøåñà àëäådrila dze`c ,`ed mbtl inp i`dc Ð

dzdyynzg` dlil ilk ly eptecabted Ðlke`l zgayn `l eze ,lwlwzpe enrh

`idyzhltp.ekezlàîåé úá.meia ea iebd da lyiay Ðàúøåô äîâô àìãÐmrhn.drilad dnbtp ilkdàáé÷ò éáøì òîùð ïðáøãîmixeqi` lk :lirl xn`c ,jixt opgei iaxl Ð

ueg ,xeqi`l sxhvn xzid oi` dxezayixeqi`n.`aiwr iaxk `pniwe`e ,xifpixii` `l ixeqi` x`yae ,xeqi`l sxhvn xzid xifp ixeqi`a xn`c dil opirny `aiwr iaxl ickn

mrha opaxl edl opirnyc i`nn `d ,ixeqi` x`ya inp dil zi` xifp ixeqi`a dil zi`c ikid ikc xn` `l i`n` opgei iaxe .icin`aiwr iaxc dizrc inp dpin rnynl opivn ,xwirk

.xeqi`l sxhvn xzida'åë ïðáø éøîà åàìlkl oc dz` o`kn dil zi`c inp xninl `ki` ,xeqi`l sxhvn xzidl dl witnc inp `aiwr iaxl ixeqi` x`ya ikd inp ixn` `we Ð

.dlek dxezdäéì øîàxeqi`l sxhvn xzidl `aiwr iax dil iwenc oeik Ð.oc dz` o`kn xninl opivn `l Ð
íåùî
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àåäåyxite .ycg iab (`,gl) oiyecwc `nw wxta opixn` oke Ð mizya dlxrl oicd

mler xeqi` exeqi` oi` dlxrc :qxhpewdÐxzeny dn :dywe .xzen yly xg`c

yly xg`Ðmz epiaxe !xzid el oi` ixtde ,ixtd wx mlern xq`p `l oli`de ,oli`d epiid

mizya dlxrl oicd `ed :yxitÐe` ,diict ici lr exeqi`l xzid yic ,rax` zpya epiid

xifpc :yxtn wgvi epiaxe .milyexil `iadl

mler xeqi` oxeqi` oi` ycgeÐotbd on lcbdy

ycg oke ,xeqi` eilr lg `l exfp znlyd xg`

xnerd z`ad xg` zleaiyd dpwn `veidÐ`l

oke .xnerd mcew yixydy oeik ,xeqi` eilr lg

lg xeqi` oi` epnn `veid ,mipy yly xg` dlxr

yexitk yxtl yi exeqi`l xzid yie .eilr

ici lr xzid el yi epnf jez xifpy :qxhpewd

elek spd mei :xn`c dcedi 'xl ,inp ycge .dl`y

xeq`Ð.xner ici lr epnf jez xzid el yi

dpiwfa dclie .dpnf jez xzid dl oi` dlxre

dlhacÐe`a zeycg miptc ,dlxrc oli` df oi`

ycg ly ixtdy :wgvi epiax yxtn cere .o`kl

znlyd mcew otbd on `veid oke ,xak xq`py

zexifpÐ.xeqi`d onf znlyda xzid odl yi

xq`py ixtd ,mi`lke dlxr la`Ð.xzid el oi`

'xk cinrdl jixv oi`c ,xwir d`xp df yexite

aiyg `l i`n` :df yexitl zeywdl oi`e .dcedi

yly `die xnerae dl`ya xeqi`l xzid yi

`l` dcedi 'xk xaq `lc :xnel yic ?dlxra

liyzn i` ,inp xifpe .xizn gxfnd xi`dÐoi`

xcpd xwer mkgdy ,xq`py xacl xzid df

yexitl la` .mlern xq`p `ly `vnpe ,exwirn

xq`p envr ixtdy dn iaeyg`l ivn ded `nw

.yly dlxra `ven dide ,mlerl

àîìéãåiz` sxvl oeyle Ð dicegl oiin

relad oiid sxvl :xnelk ,xity

.ekeza

ïðáøåÐ `ed yecigc opixnb `l alga xyan

gpizd :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz

"xyad lk" wxta dil zi`c iia`l `l` ,`axl

i`n` ,`ed yecig e`l alga xyac (`,gw oileg)

?xwirk mrhl xifpn slinl jixhvi`

àìà:sqei 'x axd dywd Ð mieb ileribn sili

xifpa xwirk mrh `aiwr iax sili ikid

,dxezay xeqi` lkn lw xifp `d ?mieb ileribn

!exeqi`l xzid yie mler xeqi` exeqi` oi`y

,oiin zerela odilk eid inp oicnac :uxize

.xifpl mixeq`eïðáøåi` inp `nei za dxicw

xq` ikd elit`e Ð `zxet dnbt `lc xyt`

oi`yl `nei za oia ibelti`l `kil ok m` ,aezkd

dxicw :xaq `aiwr 'xe .mixeq` edleke ,`nei za

,`nei za oi`y la` ,llk dnbt `l `nei za

`nbtcÐxnbc ,xzen mbtl mrh ozepc .ixy

`xza wxta oerny 'x xaq inp ikde .dliapn

xnbc ,xeq` mbtl mrh ozep xaqe ,mzd dilr bilt xi`n 'xe .(a,fq) dxf dcear zkqnc

i` `nei za dxicw elit`c ,`ed mbtl mrh ozepc ab lr s` aezkd xq`c mieb ileribn

dliap aezkd xizdy dne ,`ed yecig e`l mieb ileribe .`zxet dnbt `lc xyt`Ðiwen

e`lc oeik ,xwirk mrhl mieb ileribn inp slinl ivn xi`n iaxle .`xwirn gexqa dl

.xaca zewelgn yly `zyd `ki`e ,`ed yecig
meyn
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ïéé íòè¯äîe :dlek äøBzä ìëì ïc äzà ïàkî .áéiç ©©©¦©¨¦¨©¨¨§¨©¨¨©

øeqéà Bøeqéà ïéàå ,íìBò øeqéà Bøeqéà ïéàL øéæp̈¦¤¥¦¦¨§¥¦¦
Bøeqéàì øzéä Léå ,äàðä¯.øwéòk íòè Ba äNò £¨¨§¥¤¥§¦¨¨©©§¦¨

,äàðä øeqéà Bøeqéàå ,íìBò øeqéà BøeqéàL ,íéàìk¦§©¦¤¦¦¨§¦¦£¨¨
Bøeqéàì øzéä ïéàå¯?øwéòk íòè äNòiL ïéc Bðéà §¥¤¥§¦¥¦¤©£¤©©§¦¨

épî àä !íézLa äìøòì ïécä àeäå¯éaøå ,àéä ïðaø §©¦§¨§¨¦§©¦¨©¦©¨©¦§©¦
éaø àîéìéà ?àáé÷ò éaø éä .àáé÷ò éaøk øîàc ïðçBé¨¨§¨©§©¦£¦¨¥©¦£¦¨¦¥¨©¦
äøML øéæð ,øîBà àáé÷ò éaø :ïðúc ,ïéúéðúîc àáé÷ò£¦¨§©§¦¦¦§©©¦£¦¨¥¨¦¤¨¨

úéfk éãk óøöì Ba Léå ,ïéia Bzt¯útîc éànîe .áéiç ¦©©¦§¥§¨¥§¥©©¦©¨¦©§¦©
déãeçì ïéiî :àîéz éëå .déãeçì ïéiî àîìéc ?ïéiîe¦©¦¦§¨¦©¦§¥§¦¥¨¦©¦§¥

àøîéîì éàî¯áb ìò óàc :ïì òîLî à÷ àä ©§¥§¨¨¨©§©¨§©©©
éaø ,àéðúc .àúééøác àáé÷ò éaø àlà .úáBøòúc§©£¤¤¨©¦£¦¨§¨©§¨§©§¨©¦
útî úéfk ìëàå ,ïéia Bzt äøML øéæð :øîBà àáé÷ò£¦¨¥¨¦¤¨¨¦©©¦§¨©©©¦¦©

ïéiîe¯éìé ?déì àðî øwéòk íòè ,àáé÷ò éaøå .áéiçó ¦©¦©¨§©¦£¦¨©©§¦¨§¨¥¨¥
øeñàå àeä àîìòa àîòè åàì .áìça øNaî,éîð àëä ¦¨¨§¨¨¨©§¨§¨§¨§¨¨¨©¦

.àeä Lecéçc ,ïðéøîb àì áìça øNaî :ïðaøå .àðL àì̈§¨§©¨©¦¨¨§¨¨¨¨§¦©§¦
,éøL déãeçì éàäå déãeçì éàäc àîéìéà ?Lecéç éàîe©¦¦¥¨§©§¥§©§¥¨¥

øeñà éããä éãäáe¯éàäå déãeçì éàä ,éîð íéàìk ©£¥£¨¥¨¦§©¦©¦©§¥§©
élek déì eøz éàc :àlà !øeñà éããäáe ,éøL déãeçì§¥¨¥©£¨¥¨¤¨§¦¨¥¥

àaìça àîBé¯éìeMa déì ìéMa ,éøL¯éaøå .øeñà ¨§©§¨¨¥©¥¥¦¥¨§©¦
éìé :àlà !àeä Lecéç éàcå áìça øNa ,éîð àáé÷òó £¦¨©¦¨¨§¨¨©©¦¤¨¨¥
àeä àîìòa àîòè åàì íéBâ éìeòéb ,íéBâ éìeòébî¯ ¦¦¥¦¦¥¦¨©§¨§¨§¨

éîð àëä ,øeñàå¯éîð íéBâ éìeòéb :ïðaøå .àðL àì §¨¨¨©¦¨§¨§©¨©¦¥¦©¦
ïðéøîâc ,øzeî íâôì íòè ïúBð ìk àäc ,àeä Lecéç¦§¨¨¥©©¦§¨¨§¨§¦©

àáé÷ò éaøå .øeñà àëäå äìéápî¯déøa àéiç áøãk ¦§¥¨§¨¨¨§©¦£¦¨¦§©¦¨§¥
úa äøéã÷a àlà äøBz äøñà àì :øîàc ,àðeä áøc§©¨§¨©Ÿ¨§¨¨¤¨¦§¥¨©
äøéã÷ :ïðaøå .àeä íâôì íòè ïúBð åàì Ckìä ,àîBé¨¦§¨¨¥©©¦§¨§©¨©§¥¨
déì øîà .àzøet äîât àìc øLôà àì éîð àîBé úa©¨©¦Ÿ¤§¨§Ÿ¨§¨§¨¨©¥
òîLð ïðaøcî :éLà áøì àéåà áøc déøa àçà áø©©¨§¥§©¨§¨§©©¦¦§©¨©¦§©
íòè ïzéì "úøLî" ïðaø éøîà àì éî ,àáé÷ò éaøì§©¦£¦¨¦¨¨§¦©¨©¦§©¦¥©©

øwéòk¯éaøì .äøBzaL ïéøeqéà ìëì ïc äzà ïàkî §¦¨¦¨©¨¨§¨¦¦¤©¨§©¦
úøLî :éîð àáé÷ò¯ïàkî ,øeqéàì óøèöî øzéäì £¦¨©¦¦§©§¤¥¦§¨¥§¦¦¨

:déì øîà !dlek äøBzaL ïéøeqéà ìëì ïc äzà©¨¨§¨¦¦¤©¨¨¨©¥
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רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc migqt(ipy meil)

`aøwéòk íòè ïzéìzeynn enk `ed xeqi` ly mrhy cnll - ¦¥©©§¦¨
eynn lke`k `ed ixd xeqi` ly enrh lke`dy oiprl ,xeqi`d

,xeqi` lyïäa Léå ,íéna íéáðò äøL íàLmina ±,ïéé íòèdzye ¤¦¨¨£¨¦©©¦§¥¨¤©©©¦
,mindn zifk xifp,áéiç`l` llk zeynn mda oi`y it lr s`e ©¨

e ,mrhïc äzà ïàkîxnege lwaìëìixeqi`dlek äøBzädidiy ¦¨©¨¨§¨©¨¨
,eynn oick xeqi` ly enrh oicøéæp äîe,lwdBøeqéà ïéàL`veia ©¨¦¤¥¦

otbd on,íìBò øeqéà,zexifp eilr laiwy onfa wx `l`Bøeqéà ïéàå ¦¨§¥¦
otbd on `veia,äàðä øeqéà`l` otbd on `veid eilr xq`p `ly ¦£¨¨

,d`pda `le dizye dlik`aBøeqéàì øzéä Léåini jeza s` §¥¤¥§¦
it lr s`e ,el dpxizie mkgl ezexifp lr l`yiy ici lr ezexifp

e aezkd ea xingd okíéàìk ,øwéòk íòè Ba äNòoebk ,mxka ¨¨©©¨¦¨¦§©¦
,ovxg mr dhg rxfyíìBò øeqéà BøeqéàLlcbde yxypdy ± ¤¦¦¨

,mlerl xeq`ïéc Bðéà ,Bøeqéàì øzéä ïéàå ,äàðä øeqéà Bøeqéàå± §¦¦£¨¨§¥¤¥§¦¥¦
xnege lwa cenll oi` ikeäNòiLaezkd eaàeäå .øwéòk íòè ¤©£¤©©¨¦¨§

ïécäxifpn cenll yi mb jke -äìøòì,xnege lwa ,xwirk mrhy ©¦§¨§¨
íézLadxeq`y ,dxeng dlxrdy ,lirl zexkfpd zexnegdn ¦§©¦

qi`l xzid oi`e ,d`pdaxifp eli`e ,dxeqi` zepy yly jeza dxe
lr exeqi` onf jeza exeqi`l xzid yie ,d`pda xeq` epi`y ,lw
oic cnlp 'zxyn'ny ,ef `ziixaa ok m` x`ean .mkg zxzd ici
oic 'zxyn'n opgei iax cnl ji` dyw oky oeike .xwirk mrh

.xeqi`l sxhvn xzid
:`xnbd zvxznépî àä'zxWn'n zyxecd ef `ziixa dpy in - ¨©¦¦§©

,xwirk mrhyàéä ïðaøsxhvn xzid oi`y mixaeqd minkg - ©¨¨¦
,xeqi`låeli`ïðçBé éaø,xeqi`l sxhvn xzidy 'zxWn'n cnly §©¦¨¨¦§©

àáé÷ò éaøk øîàcsxhvn xzidy xaeqe minkg lr wlegd §¨©§©¦£¦¨
.xeqi`l

.xeqi`l sxhvn xzidy `aiwr iax xn` okid zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyàáé÷ò éaø éäyi `aiwr iax ly mixac dfi`n - ¥©¦£¦¨

,xeqi`l sxhvn xzid ezrcly cenllàîéìéàyiy xn`p m` - ¦¥¨
ixacn ok cenllïéúéðúîc àáé÷ò éaø,dpynay ±ïðúcdpyna ©¦£¦¨§©§¦¦¦§©

(:cl xifp),éãk óøöì Ba Léå ,ïéia Bzt äøML øéæð ,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥¨¦¤¨¨¦©©¦§¤§¨¥§¥
áéiç ,úéfkmr ztd sexiva m`y ezpeek dxe`kle .dzlik` lr ©©¦©¨

xziddy `aiwr iax ixaca ok m` yxetne ,aiig zifk yi oiid
yi df .eaiigl zifk xeriyl [oiil-] xeqi`l sxhvn [ztd-]

,zegclïéiîe útîc éànîeztdn `ed zifkd sexivy xnel oipne - ¦©§¦©¦©¦
,oiidecdéãeçì ïéiî àîìéjiiye ,ecal oiidn zifk yiy okzi ixd - ¦§¨¦©¦§¥

xzidy eixacn di`x oi`e ,zta rela `edy oeik sexiv oeyl ea
.xeqi`l sxhvnàîéz éëåxaecn m`y ,ef diigc lr l`yz m`e - §¦¥¨

zifk yiydéãeçì ïéiî,ztd sexiv `la ecal oiidn -àøîéîì éàî ¦©¦§¥©§¥§¨
,aiydl yi ,aiigy heyt ixde ,`aiwr iax ycig dn -à÷ àä̈¨

ïì òîLî,eprinydl `aiwr iax `a df xac ±caiigáb ìò óà ©§©¨§©©©
ca oiidúáBøòúixacn gikedl oi` ok lre .oira epi`e zta rela - §©£¤

.xeqi`l sxhvn xzidy el` `aiwr iax
:`xnbd dwiqnàlàixacn xeqi`l sxhvn xzidy cenll yiéaø ¤¨©¦
àúééøác àáé÷ò,`ziixaa miiepyd ±àéðúc,`ziixaaàáé÷ò éaø £¦¨§¨©§¨§©§¨©¦£¦¨

.áéiç ,ïéiîe útî úéfk ìëàå ,ïéia Bzt äøML øéæð ,øîBàixd ¥¨¦¤¨¨¦©©¦§¨©©©¦¦©¦©¦©¨
.xeqi`l sxhvn xzid `aiwr iax zrcly `ziixaa yxetn

:`xnbd zl`ey .xwirk mrhy `aiwr iaxl oipn zxxan `xnbd
àáé÷ò éaøåxzidy 'zxWn'n cneld,xeqi`l sxhvnøwéòk íòè §©¦£¦¨¦§©©©¨¦¨

déì àðîxwirn ea oi`y cala mrh lr aiigl cnel `ed oipn - §¨¥
iax :`xnbd daiyn .miapr mda exyy min lr oebke ,xeqi`d

`aiwréìéóxwirk mrh oic ,cnel -áìça øNaîdxq`y dnn - ¨¦¦¨¨¤¨¨
ike ,alga lyazpy xya lek`l dxezàîòè åàìalg lyàîìòa ¨©£¨§¨§¨

àeä,xyaa yiyåok it lr s`øeñà,xyad z` lek`lénð àëä §¨¨¨©¦
àðL àìly mrhe ,lcad oi` ,dxez ixeqi` x`ya ,o`k mb ± Ÿ§¨

'zxyn'n df oic cenll jixv `le ,xeqi`d xwirk epic xeqi`
.xeqi`l sxhvn xzidy 'zxyn'n cenll yie ,xifpa xen`d

xwirk mrh micnel mpi`y opax ly mrhd edn zx`an `xnbd
:alga xyanïðaøå`le 'zxyn'n xwirk mrhy cenll ekxved §©¨¨

mzrcly meyn ,alga xyan edecnlïðéøîb àì áìça øNaî- ¦¨¨¤¨¨Ÿ¨§¦©
meyn ,cenll ozip `làeä Lecéçc,ycegne denz exeqi` lk - §¦

eizekldn micnl oi` okle ,mixeqi` x`ya ezenk ievn oi`y
x`yy myky ,xwirk mrh oic oiprl oebke ,mixeqi` x`yl
xwirk mrh mb jk ,mixeqi` x`ya mibdep mpi` eay miyecigd

.mixeqi` x`ya bdpiy epnn cenll oi`
:`xnbd zxxanLecéç éàîex`ya oi`y ea yi yecig dfi`e - ©¦

.dxez ixeqi`éøL déãeçì éàäå déãeçì éàäc àîéìéàm` ±xn`p ¦¥¨§©§¥§©§¥¨¦
mixzen envr ipta alge envr ipta xyay `ed yecigdy

,dlik`aøeñà éããä éãäáedfa df miaxern mdipy xy`ke - ©£¥£¨¥¨
xeqi`a ixde ,mixeqi` x`ya ep`vn `l df xace ,mixeq`,íéàìk¦§©¦

,xenge xeya dyixg e` ,mizyte xnvn cba zyial oebkénðmb - ©¦
,df xac ep`vnéøL déãeçì éàäå déãeçì éàäenvr ipta xac lk ± ©§¥§©§¥¨¦

,xzen [ecal xeya dyixg e` ,cala ozytn ieyrd cba oebk]
øeñà éããäáeyecig ok m`e ,xeq` cgia mipind ipy xy`ke - ©£¨¥¨

.xeqi` cera mb `vnp alga xya lyk
:`xnbd daiynàlà,`ed alga xyaa yecigdélek déì eøz éàc ¤¨§¦¨¥¥

éøL àáìça àîBéxzene ,mly mei alga xyad z` zexyl xzen ± ¨©£¨¨¨¦
dxq` `ly ,xyaa mrh algd ozpy it lr s` xyad z` lek`l

la` ,cgi elyazp `l m` alga xya dxezdéìeMa déì ìéLä¦¥©¥
øeñàdfe ,dlik`a xeq` elyia m`e ,alga xya lyal xeq` ± ¨

mrhy micnl opax oi` okle ,xeqi` cera `vnp epi`y yecig
.mixeqi` x`yl alga xyan xwirk

:`xnbd zl`ey .`aiwr iax zrcl zxfeg `xnbdénð àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨©¦
ezrcl mb `ld ,alga xyan xwirk mrhy cnel `ed cvik -

.àeä Lecéç éàcå áìça øNaepi` `aiwr iax ok` :`xnbd daiyn ¨¨¤¨¨©©¦
,alga xyan mixeqi` x`ya xwirk mrh cneléìé àlàéìeòébî ó ¤¨¨¦¦¦¥

íéøëð,miakek icaer ilk ly mzhilt z` dxezd dxq`y dnn - ¨§¦
meyn ,xeq` liyazd ,ieb da lyiay dxicwa l`xyi lyia m`y
lyan l`xyidyke ,iebd ly sxhd liyazdn dxicwa relay

ike .l`xyid liyaz jezl qpkpe mrhd dpnn hltp daéìeòéb¦¥
àîòè åàì íéøëðdtixh lyàeä àîìòa,zeynn `la mda yiy ¨§¦¨©£¨§¨§¨

å`ed ok it lr s`énð àëä ,øeñàdxez ixeqi` x`ya,àðL àì §¨¨¨©¦Ÿ§¨
df oic cenll jixv `le ,xeqi`d xwirk epic xeqi` ly mrhe
sxhvn xzidy 'zxyn'n cenll yie ,xifpa xen`d 'zxyn'n

.xeqi`l
xwirk mrh micnel mpi`y opax ly mrhd edn zx`an `xnbd

:mixkp ileribnïðaøåmixkp ileribn xwirk mrhy micnl mpi`y §©¨¨
oicy meyn `ed ,xifpa xen`d 'zxyn'n df oic cenll ekxvede

énð íéøëð éìeòéb[mb-]àäc ,àeä Lecéç[ixdy-]ìkxeqi` xac ¦¥¨§¦©¦¦§¨¨
yïúBðxzid lk`naíâôì íòè,lk`nd z` mbety mrh ±øzeî ¥©©¦§¨¨

,dlik`a lk`ndïðéøîâcyn ±epi` mebt mrhy micnl ep`y me §¨§¦©
,xqe`,äìéápîda xn`py(`k ci mixac)xBl dlap lk Elk`z `l' ¦§¥¨ŸŸ§¨§¥¨©¥

,xbl die`xd dliapy miyxece ,'Dlk`e dPpYY LixrWA xW £̀¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨
dxez dzxq`y dliap zaygp `id ixd ,dlik`l die`xy xnelk

,zxzen xbl die`x dpi`e dgixqdy dliap la` ,dlik`aåeli` §
àëäl`xyid liyaz ,mixkp ileriba o`k ±øeñàzxicwy s` ¨¨¨

ilkd oteca mrhd ddyy xg` ixdy ,mbtl mrh ea dpzp ixkpd
z` giayn epi` aeye ,lwlwzpe enrh bted xak cg` dlil
yecig `ed mixkp ilerib oicy oeike ,ekeza rlap `edy liyazd

.mixeqi` x`yl epnn micnl oi`
:`aiwr iax zxaq `xnbd zx`anàáé÷ò éaøåmrhy cneld §©¦£¦¨

xaeq ,mixkp ileribn xwirkàì ,øîàc ,àðeä áøc déøa àéiç áøãk¦§©¦¨§¥§©¨§¨©Ÿ
äøBz äøñàmixkp ilerib meynàlàlyazpy xzid liyaz ¨§¨¨¤¨

àîBé úa äøéã÷a,meid eze`a iebd da lyiay -Ckìäon hltpd ¦§¥¨©¨¦§¨
dxicwdàeä íâôì íòè ïúBð åàìlre ,liyazd z` giayn `l` ¨¥©©¦§¨

x`yl epnn cenll xyt`e yecig epi` mixkp ilerib oic ok
.mixeqi`

:opax zxaq x`al `xnbd zxfegïðaøåilerib oicy mixne`y §©¨¨
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc migqt(iyily meil)

ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL úàhçå øéæð äåäc íeMîcalny meyn ± ¦©£¨¨¦§©¨§¥§¦©¨¦§¤¨
,xeqi`l sxhvn xzidy dxezd dxn` z`hg oiprl mb ,xifp oiprl
xeqi`l sxhvn xzidy z`hg oiprae xifp oipra aezkdy `vnpe
,xeqi`l sxhvn xzidy ,cg` oic cnll mi`ad miaezk ipy md

åcg`k mi`ad miaezk ipy lkïéãnìî ïéàla` .dxez ipic x`yl §¥§©§¦
miaezk ipy o`k oi` ,xwirk mrh 'zxyn'n ecnly minkgl
mrhy dxezd lkl df weqtn micnel md okle ,cg`k mi`ad

.xwirk
.xeqi`l sxhvn xzidy z`hga xn`p okid zxxan `xnbd

ixeqi`a xeqi`l sxhvn xzidy xewnd :`xnbd zxxan,øéæð`ed ¨¦
ïøîàc àäxzidy cnll `a 'zxyn' aezkdy lirl epxn`y dn ± ¨©£¨¨

iabl la` ,xeqi`l sxhvnàéä éàî úàhç.ieaixd eze` `ed dn - ©¨©¦
:`xnbd daiynàéðúcz`hg zyxta xn`p ,`ziixaa(k e `xwie), §©§¨

,'åâå 'Lc÷é døNáa òbé øLà ìk'xya e` oileg xya ,xnelk Ÿ£¤¦©¦§¨¨¦§¨
,ycwi z`hgd xyaa rbiy minlyìBëéy xnel ziideléôàm` ¨£¦

äòìa àìda drbp wx `l` ,z`hgd on z`hga zrbepd dkizgd Ÿ¨§¨
,'rbi xy`' xn`p ixdy ,z`hg zyecwa zycwznøîBì ãeîìz©§©

,(Lc÷é) 'døNáa'dkizg dze` ycwzz `ly cnllòìaiL ãò ¦§¨¨¦§¨©¤¦¨©
øNaaaezkd xn`y dne .z`hgd on dly'Lc÷é'epiidúBéäì ©¨¨¦§¨¦§
äBîkrbepd [minly oebk] milw miycw e` oileg xya oic didiy - ¨¨

,z`hgd xya oick [miycw iycw `idy] z`hgd xyaaíàL¤¦
àéä äìeñtxg` leqt e` lebit `idy oebk ,z`hgd,ìñtézs` §¨¦¦¨¥

,dpnn drlay dkizgdàéä äøéLk íàå,z`hgdìëàzdze` §¦§¥¨¦¥¨¥
dpnn drlay dkizgdaL øeîçkoiay xengd xyad oick - ¤¨¤¨

dlile meile dpedk ixkfle dxfrd jeza ,z`hgd `edy zekizgd
,lw cg`e xeng cg` ,mipin ipy yi rlay xyaa `lde .cg`
oebk lwd oick epnn lk`i m`y xnelk ,xengd xg` jled eleke
oney mr dlik`a xzend xyad sxhvi ,zxgnl epnn lk`iy
,xeqi` zifk lk`y aygie ,zifk xeriyl 'xzep' `edy z`hgd
miaezk ipy yiy `vnp .z`hga xeqi`l sxhvn xzidy ixd
xifpn cenll oi` jkld ,xeqi`l sxhvn xzidy cnll mi`ad

.xeqi`l sxhvn xzidy dxezay mixeqi` x`yl
mixeqi` x`yl z`hge xifpn cenild oipr z` zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .`aiwr iax zrcle opax zrclïðaøåmixaeqd §©¨¨
,xwirk mrhy micnl 'zxyn'nyénðmzhiyl mb -éåäéðeidi - ©¦¤¡¥

ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL úàhçå øéæð,cg` oic cnll mi`ad ± ¨¦§©¨§¥§¦©¨¦§¤¨
,xwirk mrh oic xn`p mdipyayåcg`k mi`ad miaezk ipy lk §

ïéãnìî ïéàll lkep `le ,dxez ipic x`yllkl xifpn cen ¥§©§¦
:`xnbd zvxzn .xwirk mrhy dxezdéøîàipa exn` - ¨§¦

,opax zrc z` ayiil daiyideäðäexn`py el` miaezk ipy - ©§
,z`hge xifpaéøöéîéëéøö Cepic z` cnll cg` lk mikxvp ± ¦§¦§¦¦

miaezk ipyy llkd z` dfa oi` okle ,[oldl x`aziy itk]
dxezd lkl xifpn cenll xyt`e ,micnln oi` cg`k mi`ad

.xwirk mrhy
àáé÷ò éaøå,xwirk mrhy dxezd lkl xifpn cenll oi`y xaq §©¦£¦¨

c meynéëéøö éàî,miaezkd ipy mikxvp dnl ±áúk éà àîìLa ©§¦¦¦§¨¨¦¨©
úàhça àðîçøoic xn`p did z`hg iabl wx m`y xacd oaen - ©£¨¨§©¨

,xeqi`l sxhvn xziddpéî øéæð øîb àìmileki epiid `l ok` ± Ÿ¨©¨¦¦¨
meyn ,xeqi`l sxhvn xzidy xifpl myn cenllíéLãwî ïéleçc§¦¦¨¨¦

ïðéøîb àìmiycwn [xifp-] oilega xingdl cenll oi`y ± Ÿ¨§¦©
,mixeng eidi miycwy ie`xy oeik ,[z`hg-]àðîçø áBzëì àlà¤¨¦§©£¨¨

øéæða,xifpa xeqi`l sxhvn xzid oic aezkl dxezl did ±éúéúå §¨¦§¥¥
dépéî øBîâúå úàhç,xifpn cnlze z`hg `eaze ±ïéøeqéà ìk àäc ©¨§¦§¦¥§¨¨¦¦

øéæpî øîb à÷ äøBzaLmicnel dxezay mixeqi` lk ixdy ± ¤©¨¨¨©¦¨¦
ick ,z`hga xeqi`l sxhvn xzid oic xn`p jkl `l` ,xifpn
micnln oi`y cg`k mi`ad miaezk ipy z`hge xifp eidiy

.dxezd x`yl
Cì éøîà ïðaøåmi`ad miaezk ipy xifpe z`hg oi` ,jl mixne` ± §©¨¨¨§¦¨

mdipy `l` ,cg`kéëéøö Cøöéîoic cnll cg` lk ,mikxvp ± ¦§¨§¦¦
iabl xn`py weqtd ,xg`úàhçjxvp,øeqéàì óøèöî øzéäì ©¨§¤¥¦§¨¥§¦

åy itl dxezd lkl epnn micnel oi`.øîb àì íéLãwî ïéleç §¦¦¨¨¦Ÿ¨©
'úøLî'ejxvp ,xifp iabl xn`pdïc äzà ïàkîe ,øwéòk íòè ïzéì ¦§©¦¥©©¨¦¨¦¨©¨¨

dlek äøBzä ìëì.xwirk mrhy §¨©¨¨
àáé÷ò éaøåmrhy rinydl icka jxvp epi` 'zxyn' ,jl xne` §©¦£¦¨

,'ycwi'e 'zxyn'e ,mixkp ileribn df oic micnly meyn ,xwirk
eäééåøzexn`p mdipy ±eäì eåäå ,øeqéàì óøèöî øzéäìixde - ©§©§§¤¥¦§¨¥§¦§¨§

mdãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL,xeqi`l sxhvn xzidyéðL ìëå §¥§¦©¨¦§¤¨§Ÿ§¥
.ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúë§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦

sxhvn xzidy 'zxyn'n `aiwr iax zyxc lr dywn iy` ax
:xifp ixeqi`a xeqi`làéðúc àä àlà ,àðäk áøì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦§©©£¨¤¨¨§©§¨

xifp zyxta xn`p ,`ziixaa epipyy dn ±(c e xacna)øLà ìkî'¦Ÿ£¤
âæ ãòå íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé,'lk`i `lãnéìdf weqtéøeqéà ìò ¥¨¤¦¤¤©©¦¥©§©¦§©¨ŸŸ¥¦¥©¦¥

øéæð,mibfe mipvxg oebkäæ íò äæ íéôøèönLaiigl zifk xeriyl ¨¦¤¦§¨§¦¤¦¤
,mzlik` lr xifpd z`àzLäixd ,denzl yi dzrne ±éaøì ©§¨§©¦

àáé÷òs`øzéäå øeqéà[miapre zt oebk]ïéôøèöîdf mr df £¦¨¦§¤¥¦§¨§¦
y df ok m` ,mzlik` lr xifpd z` aiigl zifk xeriyløeqéà¦

øeqéàåmitxhvn [mibfe mipvxg oebk]àéòaéîjxev yi ± §¦¦©§¨
recne ,df mr df mitxhvn mdy `ed oky lk `ld ,eprinydl
mr df mitxhvn xifp ixeqi`y eprinydl weqtd jxved ezrcl

.df
:`xnbd zvxzndéì øîàiax xn`y dn ,iy` axl `pdk ax ¨©¥

y `aiwrøzéäå øeqéàmlke`yk `weec `ed ,df mr df oitxhvn ¦§¤¥
,úçà úáay `ziixaa xn`py dneøeqéàå øeqéàmr df mitxhvn §©©©¦§¦

mlke`yk elit` `ed df,äæ øçà äæaweqtd jxved jkle ¨¤©©¤
.df oic eprinydl

äðùî
,da miyly dxrwd iwcq z` mzeqy wva oica zwqer epzpyn

:d`neh oiprle exeria zaeg oiprläáéøò é÷ãéñaL ÷öadxrw - ¨¥¤§¦§¥£¥¨
,wvad ici lr minezq eidy miwcq da eide wva da miylyíà¦

Léxeriya wvaøòáì áéiç ,ãçà íB÷îa úéfk.wvad z`(àì) íàå ¥©©¦§¨¤¨©¨§©¥§¦
[åàì]wvad eze` ,zifkn zegt `l` cg` mewna oi` m`e -ìèa ¨¨¥

Bèeòéîa.exral aiig epi`e hrend exeriy zngn -ïéðòì ïëå §¦§¥§¦§©
íà ,äàîehädxrwd lraåéìò ãét÷î,awpay wvaa dvex epi` - ©§¨¦©§¦¨¨

`ed ixde dxrwl lha epi` ,myn elhil cnereíàå ,õöBç`ed ¥§¦
Bîei÷a äöBø,myäáéøòk àeä éøä.uveg epi`e ,dnvr ¤§¦£¥¨£¥¨

àøîâ
m` welig yi daixrd iwcqa `vnpd wva oicay ,epzpyna epipy
`vnp daixra mewn dfi`a zxxan `xnbd .zegt e` zifk exeriy

:wva eze`eðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàzekizg eid m`y ¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨
,mxral aiig cg` mewna zifkn zelecb daixra wvadàlà¤¨

zekizgd eidyk÷fçì ïééeNò ïéàL íB÷îadaixrl liredl - §¨¤¥£¦§©¥
dileya `le dizeptca mdy xnelk ,dkeza mind z` wifgdl

,mind zetq`id mewn myyìáàwvad zekizg eid m`íB÷îa £¨§¨
ïééeNòLmy md÷fçìwifgzy diawp znizql daixrl liredl - ¤£¦§©¥

,dileya xnelk ,dyild in z` dkezaøòáì áéiç Bðéàm` elit` ¥©¨§©¥
ex`yiy mlhia daixrd lra mzqd ony meyn ,wva zifk my yi

.urk miaygpe daixrd sebk eyrp ok m`e ,my
zifk yi m`y] `yixd z` cinrd l`enyy jkn :`xnbd zwiicn
epi`y mewna wvady ote`a wx [xral aiig cg` mewna wva

,wfgl ieyrììkî`tiqa epipyy dny rnyn ±úéfkî úBçôcepi` ¦§¨§¨¦©©¦
y epiid ,xral aiig.øòáì áéiç Bðéà ,÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa eléôà£¦§¨¤¥¨§©¥¥©¨§©¥

:l`eny mya zxg` oeyl d`ian `xnbdàôéqà dì éðúîc àkéà¦¨§©§¥¨©¥¨
ly `tiqd lr l`eny xn` dcedi ax ixac z` mipeyy yie -

,dxn`y ,epzpynåàì íàå`ed ,zifk xeriya wva oi` m`e -ìèa §¦¨¨¥
,Bèeòéîajk lreeðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàzegty §¦¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨

,xral aiig epi` zifknàlà`edyk÷fçì éeNòä íB÷îawifgdl ± ¤¨§¨¤¨§©¥
,daixrl lha zifkn zegt wva eze` f`y ,mind z`ìáà`ed m` £¨
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רז ezny in` cenr dn sc ± iyily wxtmigqt
íåùî`zkecac Ðiwenc ,opaxl la` .'ek oi`ad oiaezk ipye ,`pngx dazk inp izixg`

xwirk mrhl dil.dinwl yxtnck ,cg`k oi`ad oiaezk ipy eed `l Ðòâé øùà ìë
äøùááz`hga rbpe ,z`hgn daexn ezlik` onfy ,minly e` oileg xya Ð.ycwi Ð

xg` leqt e` lebit oebk ,z`hgd dzid dleqt m`y .denk zeidl :yxtncklqtiz Ð

z`hgd `id dxiyk m`e .dpnn drlay ef s`

`ipdn Ðzrleal`l` dlik`a xeq`l dpnid

xnegk ,day xengkrlapy z`hgdmiptl :da

meile ,dpedk ixkfle ,mirlwd on.cg` dlile

äòìá àì åìéôà ìåëé,dpnn da zrbepd Ð

"ycwi" `pngx xn`w.'ek xnel cenlz Ð

ìëàúÐzrleadda yi ixdy ,day xengk

,lw cg`e xeng cg` ,oipin ipyzkled dlke

.xeqi`l sxhvn xzid :`nl` .xengd xg`

éëéøö êøöéî,edieexz Ð`le ,dinwl yxtnck

`l dixagn cgc .cg`k oi`ad oiaezk ipy eed

`nipc ,sili ivnxcdcn`le jci`l diazk

.xn`w ikd `weec dpin rny dixagn `tli

ïéìåçoicc .miycw oicn ixnb `l ,xingdl Ð

:opiqxb ikd .oixeng zeidl miycwéøîà ïðáøå
éëéøö êøöéî êìmeyn opireny` z`hg Ð

rlai` `l inp i`e ,xeqi`l sxhvn xzidc

xzid zif ivge lebit zif ivg lk` i` ,dleka

zg` zaaxenbip Ð.aiigip miycwac dpin

elit`e ,ikd opixn` `l oixeqi` x`ya ,edine

oilegc .xifpazxyne .opixnb `l miycwnÐ

,xifpa `z` xeqi`l sxhvn xzid ixenb`l e`l

,sili `l mieb ileribnc .xwirk mrh ozil `l`

gcjixhvi`e ,`ed yecidiazknlo`kne .xifpa

.dxezd lkl oc dz`àáé÷ò éáøådil zi` Ð

jixvn `lc ,`ed yecig e`l mieb ilerib`xw

oeik ,`aiwr iaxl ,jkld .xwirk mrhl

sxhvn xzidl zxyn witnc dil zrnyc

xeqi`lxzidl ipd ediieexz jigxk lr Ð

`xw z`hg dil dede ,ez` xeqi`l sxhvn

edl eede ,xifpn xnbinl ivnc ,`xizi

`hiyt ikd meyne .cg`k oi`ad oiaezk ipy

x`y xnb `l `aiwr iaxc opgei iaxl dil

xifpn oixeqi`oiaezk ipyc ,ivn `l `dc Ð

sxhvn xzidl zxyn :xninl `kil `de .edpip

xwirk mrhl z`hge ,xeqi`lileribc Ðmieb

oi`e ,ediipin z`hg xnb ivn `le ,`ed yecig

x`ya xwirk mrh ,ok m`c .oiaezk ipy o`k

?dil `pn oixeqi`mieb ileribn,opixnb `l Ð

miycwndilr ibiltc opaxe .opixnb `l inp Ð

gzeka xfril` iaxcedl zil `nl` ,ilaad

`ziixe`c xwirk mrhzxyn i`dl iwtn Ð

,`aiwr iaxk xeqi`l sxhvn xzidlileribae

ikde .opaxk `ed yecigc edl `xiaq mieb

xn`c o`nl `ki`c ,"xyad lk"a inp opixn`

.opaxc eynn `le enrhøéæð éøåñéà ìò ãîéì
'åëÐedpiliikcnmipvxgloibfe,dlik` `cga

.oitxhvny cnilàáé÷ò éáøì àúùädnl Ð

xeqi` `zyd ,ikdl `xw `pngx azkc il

.'ek oitxhvn xzideäðùîäàîåèä ïéðòì ïëå.`xnba yxtn Ðàøîâ:opiqxb ikd÷æçì éåùòä íå÷îá ìáà ,÷æçì éåùò ïéàù íå÷îá àìà åðù àìllkn .xral aiig epi` Ð

wfgl ieyr oi`y mewna elit` ,zifkn zegtcxral aiig epi` Ðxral aiig cg` mewna zifkc epy `l :yxite Ðoi`y `l` Ðoiwcqdmewn ,daixr ileyazwvdwva `diy ,min

,odizeptca `l` ,mind wfgl daixrl liren dfwna m` la` .wfgl ieyr oi`y mewnod wfgl ieyrd mezifk elit`e .mzdl `xab i`d edpilha `nzqnc ,urk eede ,dabl elha Ð

.xral aiig epi`'åë úéæëî úåçôã ììëîÐ`cenlzewiic`zlinndnwe`c ,l`enyceherina lha okin zegta oizipzn ipzwe .wfgl ieyr oi`y mewna oizipznldpin rny Ð

iblt da `ki`c ab lr s`e .aiyg `l zifkn zegtc`zif`aeh.opiqxb ikd :iaiyg `l ,edpip cg` mewna e`le li`ed Ðøîà ,åèåòéîá ìèá ïëéî úåçô :àôéñà äì éðúîã àëéà
÷æçì éåùò ïéàù íå÷îá ìáà ,÷æçì éåùòä íå÷îá àìà åðù àì :ìàåîù øîà äãåäé áølihan i`cec ab lr s`e .xral aiig wfgl ieyrd mewna elit` zifkc llkn .xral aiig Ð

dilaiygc oeik ,ikd elit` Ð.liha `l Ð`pyilexing `xza.`nwn
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íåùî:mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð cg`k oi`ad oiaezk ipy z`hge xifp iedc

migaf) "zaexrzd" wxta "lk" yixc `aiwr 'xc ?unge xifp xn`w `l i`n`

.(`,atl`ppg epiaxminlya z`hgd rlap m`e ,minlye z`hga ixiine .oday xnegk :qxb

lenz` hgypyÐminlya z`hgd rlap m`e .dlila lk`p epi`e ,minlyd xnegk lk`p

meid hgypyÐepi`e ,z`hgd xnegk lk`p

cr :xn`c ,dyw `ziixad oeyle .xgnl lk`p

rlapy xzida ixii`c rnyn .dxyaa rlaiy

rnyn ,denk zeidl ycwi :xn`w xcde ,xeqi`a

.xzida rlap xeqi`dy

ïðáøåxeqi`l sxhvn xzidl z`hg jl ixn`

wxta xifpac :wgvi epiax xne` Ð

opaxl z`hge xifp rnyn (a,fl) "oipin dyly"

i`c ,`kixv :mzd xn`wc .xwirk mrhl ediieexz

z`hg `pngx azkÐ.opixnb `l miycwn oileg

xifp `pngx azk i`eÐ,opitli `l xifpn z`hg

.dil xiq` ovxg elit`c ,dixeqi` xingc

ïéúòîùá,`ziixe`c xwirk mrhc rnyn

`zknq` e`lc ,xifpn opitlic

sxhvn xzid` iwl xn`c `aiwr 'xcnc .`id

lk" wxtn dywe .opaxl rnyp ,xifpa xeqi`l

,(a,fq) dxf dcear zkqnne (`,gw oileg) "xyad

.yxetn mye

('a cenrl jiiy)ïàëÐ dyil mewna `ly

`lyc :qxhpewd yxit

xn`c ,dywe .zifkn zegta xaer dyil mewna

ziaa la` ,daixra `l` oxn` `l :onwlÐaiig

.iccd` iltpe spkinc oipnifc meyn ,xral

aiig zifkn zegtc dil wetiz qxhpewd yexitle

:wgvi epiaxl d`xpe !dyil mewna `ly xral

wfgl ieyrd mewncÐmewna oia ,ilkd z` epiid

j` .wfgl oiyer dyil mewna `ly oiae dyil

yegl yiy ,xzei xingdl yi dyil mewna

,dyil ici lr zxg` dqirl dqir dze`n waciy

,dyil mewna zifk ,jkle .mrhd on rlaz e`

wfgl ieyr elit`Ði`cec ab lr s` ,xaer

mewnae ,zifk :`zerixl izxz `ki`c oeik ,elhan

i` ,dyil mewna elit` ,zifkn zegte .dyil

wfgl ieyrÐxac `edy oeikc .opax dia exfb `l

hrenÐke .eilr yeli `ly xenyl lekizifk o

wfgl ieyr i` ,dyil mewna `lyÐ,xaer oi`

dyil mewna `lye zifkn zegt la`Ðelit`

.xzen wfgl dieyr oi`
ztek
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,ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL úàhçå øéæð äåäc íeMî¦©£¨¨¦§©¨§¥§¦©¨¦§¤¨
øéæð .ïéãnìî ïéàå¯?àéä éàî úàhç ,ïøîàc àä §¥§©§¦¨¦¨©£©©©¨©¦

"'åâå Lc÷é døNáa òbé øLà ìk" :àéðúc¯ìBëé §©§¨Ÿ£¤¦©¦§¨¨¦§¨¨
"døNáa" :øîBì ãeîìz ,äòìa àì eléôà¯Lc÷é £¦Ÿ¨§¨©§©¦§¨¨¦§¨

¯"Lc÷é" .øNaa òìaiL ãò¯íàL ,äBîk úBéäì ©¤¦¨©©¨¨¦§¨¦§¨¨¤¦
àéä äøéLk íàå ,ìñtéz àéä äìeñt¯øeîçk ìëàz §¨¦¦¨¥§¦§¥¨¦¥¨¥§¨

ïéàaä ïéáeúë éðL úàhçå øéæð éåäéð ,éîð ïðaøå .daL¤¨§©¨©©¦¤¡¥¨¦§©¨§¥§¦©¨¦
éøöéî eäðä :éøîà !ïéãnìî ïéàå ,ãçàkéaøå .éëéøö C §¤¨§¥§©§¦¨§¦¨§¦§¦§¦¦§©¦

úàhça àðîçø áúk éà àîìLa ?éëéøö éàî :àáé÷ò£¦¨©§¦¦¦§¨¨¦¨©©£¨¨§©¨
¯àlà .ïðéøîb àì íéLãwî ïéleçc ,dpéî øéæð øîb àì̈¨©¨¦¦¨§¦¦¨¨¦¨¨§¦©¤¨

,dépéî øBîâúå úàhç éúéúå ,øéæða àðîçø áBzëì¦§©£¨¨§¨¦§¥¥©¨§¦§¦¥
éøîà ïðaøå .øéæpî øîb à÷ äøBzaL ïéøeqéà ìk àäc§¨¨¦¦¤©¨¨¨©¦¨¦§©¨©¨§¦

úàhç ;éëéøö Cøöéî :Cì¯,øeqéàì óøèöî øzéäì ¨¦§©§¦¦©¨§¤¥¦§¨¥§¦
úøLîe .øîb àì íéLãwî ïéleçå¯,øwéòk íòè ïzéì §¦¦¨¨¦¨¨©¦§©¦¥©©§¦¨

àáé÷ò éaøå .dlek äøBzä ìëì ïc äzà ïàkîe¦¨©¨¨§¨©¨¨§©¦£¦¨
¯éðL eäì eåäå ,øeqéàì óøèöî øzéäì eäééåøz©§©§§¤¥¦§¨¥§¦§¨§§¥

ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL ìëå ,ãçàk ïéàaä ïéáeúë§¦©¨¦§¤¨§¨§¥§¦©¨¦§¤¨
àlà :àðäk áøì éLà áø déì øîà .ïéãnìî ïéà¥§©§¦¨©¥©©¦§©¨£¨¤¨
íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî" :àéðúc àä̈§©§¨¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦¥©§©¦

"âæ ãòå¯äæ íéôøèönL øéæð éøeqéà ìò ãnéì §©¨¦¥©¦¥¨¦¤¦§¨§¦¤
,ïéôøèöî øzéäå øeqéà àáé÷ò éaøì àzLä .äæ íò¦¤¨§¨§©¦£¦¨¦§¤¥¦§¨§¦

øzéäå øeqéà :déì øîà !?àéòaéî øeqéàå øeqéà¯ ¦§¦¦¨£¨¨©¥¦§¤¥
øeqéàå øeqéà ,úçà úáa¯.äæ øçà äæaäðùî §©©©¦§¦¨¤©©¤

ãçà íB÷îa úéfk Lé íà ,äáéøò é÷ãéñaL ÷öä¥¤§¦§¥£¥¨¦¥©©¦§¨¤¨
¯àì íàå ,øòáì áéiç¯ïéðòì ïëå .Bèeòéîa ìèa ©¨§¨¥§¦Ÿ¨¥§¦§¥§¦§©

åéìò ãét÷î íà ,äàîehä¯Bîei÷a äöBø íàå ,õöBç ©§¨¦©§¦¨¨¥§¦¤§¦
¯.äáéøòk àeä éøäàøîâøîà äãeäé áø øîà £¥¨£¥¨¨©©§¨¨©

,÷fçì ïééeNò ïéàL íB÷îa àlà eðL àì :ìàeîL§¥Ÿ¨¤¨¦§¤¥£¦§©¥
÷fçì ïééeNòL íB÷îa ìáà¯ììkî .øòáì áéiç Bðéà £¨¦§¤£¦§©¥¥©¨§¨¥¦§¨

÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa eléôà ,úéfkî úBçôc¯Bðéà §¨¦©©¦£¦¦§¤¥¨§©¥¥
ìèa åàì íàå" :àôéqà dì éðúîc àkéà .øòáì áéiç©¨§¨¥¦¨§©§¥¨©¥¨§¦¨¨¥

íB÷îa ìáà ,÷fçì éeNòä íB÷îa àlà eðL àì :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ."Bèeòéîa§¦¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨¤¨¦§¤¨§©¥£¨¦§
÷fçì éeNò ïéàL¯÷fçì éeNòä íB÷îa eléôà ,úéfëc ììkî .øòáì áéiç¯.øòáì áéiç ¤¥¨§©¥©¨§¨¥¦§¨§©©¦£¦¦§¤¨§©¥©¨§¨¥

,äáéøò é÷ãéñaL ÷öa :àn÷ àðMéìk àéðz .àøúa àðMéìk àéðz ,àn÷ àðMéìk àéðz©§¨§¦¨¨©¨©§¨§¦¨¨©§¨©§¨§¦¨¨©¨¨¥¤§¦§¥£¥¨
÷fçì éeNòä íB÷îa¯÷fçì éeNò ïéàL íB÷îáe .øáBò Bðéàå ,õöBç Bðéà¯.øáBòå õöBç ¦§¤¨§©¥¥¥§¥¥¦§¤¥¨§©¥¥§¥
íéøeîà íéøác äna¯÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa eléôà ,úéfkî úBçôa ìáà ,úéfëa¯ ©¤§¨¦£¦§©©¦£¨§¨¦©©¦£¦¦§¤¥¨§©¥

÷fçì éeNòä íB÷îa ,äáéøò é÷ãéñaL ÷öa :àøúa àðMéìk àéðúå .øáBò Bðéàå õöBç Bðéà¥¥§¥¥§©§¨§¦¨¨©§¨¨¥¤§¦§¥£¥¨¦§¤¨§©¥
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õöåç åðéà.daixr iabl lihac ,dliahdl `ae z`nhp m` Ðøáåò åðéàåung oiprl Ð

.gqtaíéøåîà íéøáã äîá`pyilk epiide .zifka xaer wfgl ieyr oi`y mewnac Ð

dnwe`c ,`nwzifkac ,ikd inp da ipzw ,wfgl ieyr oi`ya oizipznlzegtae ,xaer

wfgl ieyr i` la` .lha zifkn.lha zifk elit` Ðàúøéîç éî÷î àúìé÷,`ziinw Ð

.dpyn dpi`cøîà óñåé áøediiexz Ðepzi`

.ikda ibilte edpip i`pze ,od dpyne ,`yxcn ia

àîìòî êì úì÷ù éàðúi`pz zgkyn `lc Ð

.dpyn dpi`c ,"inq" zxn`wc ,ikda ibiltc

úôåë.o"ehn Ðäãçééù,äáéùéì.opiqxbzteke

ztek :`ki` `aeh zexdh xcqae .`ed xac my

.oa` ly zteke ,ur lyäìèá`ki` :`nl` Ð

dl lihan ikn ,zifk elit` dil `xiaqcÐ

mewna inp ipzwc `ziinw oizipzne .lha

lha zifk elit` wfgl ieyrdoa oerny iax Ð

dpi`c oeikc ,`id xfrl`dlik`l zniiewn

.dlhaúéæë úöøú,wfgl ieyrd mewnay Ð

.`id oerny iaxcúéæëî úåçôoi`y mewna Ð

eywc .wfgl ieyrs` ipz `ziinwc .iccd` inp

,xral aiig oi` wfgl ieyr oi`y mewna

in wfgl ieyr oi`y mewna aiig ipz `ziixzae

oerny iaxl dil opirny `l `d ?zvxz `w

la` ,dlik`l zniiewn dpi`ya `l` lwinc

dlik`l zniiewnaoia dil ipyc opirny `l Ð

.zifkn zegtl zifkïá ïåòîù éáø àäå àä àìà
àìù ïàë äùéì íå÷îá ïàë àéù÷ àìå øæòìà

äùéì íå÷îámewn ixw `l `ziixza oizipzn Ð

dyil mewn epi`y mewn `l` wfgl ieyr oi`y

zeptc la` .dpeilrd dty oebk ,llkixw Ð

.wfgl ieyrd mewnzeptc s` ixw `ziinwe

mewnac ab lr s`e ,wfgl ieyr oi`y mewn

wfgl ieyrd mewne .`ed dyil.miiley ixw Ð

oebk ,wfgl ieyrd mewna :`nw `pz xn`w ikde

oilawny miileymind z`epi` zifk elit` Ð

,zeptc oebk ,min wfgl ieyr epi`y mewn .xaer

min mewn e`le `ed dyil mewncuveg Ð

zeptca elit` ,zifkn zegte .xaereepi` inp

dqir wfgl `zxet ipdnc oeikc ,uveg

oitytynykoiylemy`lyae .liha Ðmewna

dpeilr dty oebk ,dyil`pz i`d ixii` `l Ð

`l zifkn zegt elit`c da `ed dcene ,icin

ieyrd mewn :xn`w ikd `xza `pze .dia liha

zeptc oebk ,dqir wfglzegta uveg epi` Ð

oi`y mewn :`ziinwa oxn` inp ikde .zifkn

lr s`e ,uveg dpeilrd dty oebk ,wfgl ieyr

zifke .`ziinwa oxn` inp ikde ,zifk `kilc ab

zeptca elit`ikde ,uveg Ð.`ziinwa `ipz inpäùéì íå÷îá àìù àîéú àìuveg zifkn xiva elit`c dia oxn`c Ð`pb`c dab epiid Ð`ztiy la` ,ueganmewn ixw `pb`c

.zifkn zegt dia lihae ,dyilàúôéù àìààðâàãdpeilr dty :i`pz ediieexzc `llk :zifkn xiva dia liha `le ,dyil mewn `ly ixw inp Ðmiiley .xaer zifkn zegt elit` Ð

zifk ,zeptc .xaer epi` zifk elit` Ðzifkn zegt ,xaer Ð.xaer epi` Ðéèàã ïéðîéæó.dyil mewn iede ,dpeilr dty lr dtv `idy minrt Ðøæòìà ïá ïåòîù éáøëoeikc Ð

dlhac.`aeh elit`e ,dlha Ðäéðô çè.daiyil dpwzl xe`y ztek ly Ðàä éðúîã ïàî,`d ipzn `l axc dinyn Ði`xen`e.axc `ail`e ,edpipíéúéæ éàöç éðùiwciqa Ð

.daixrdøòáì áééçhegc Ðzeptcae .cg` mewna zifk iede ,otxvn.i`wïøîà àìxral aiig epi` enr oilhip oi` m`c Ð,daixra `l` Ð.da iriawcúéáá ìáàipy elit` Ð

.xral aiig otxvn heg oi`y mizif i`vgùéðëã ïéðîéæåäì.iccd` iltpe ,ziad cakn Ðäééìòå úéáopiyiig in .diilra zif ivge ,ziaa zif ivg Ð,iyepklyipk `nlic,oxagne edl

oezgzd cbpk oeekn iedp letp i`c ixwn `l `dc ,opiyiig `l diilre zia xnel `vnz m` .`l e`zia Ðmiqpkp dxcqk`d jxcy ,dxcqk`e zia xnel `vnz m`e ?edn dxcqk`e

migzte zepelg yiy ,mdipia zevveg zenily zevign oi`e ,cinz zial oi`veieiceaik yipkc opiyiige ,`zia cgk iede cv lkn daxd dxcqk`l.dxcqk`e ziaíéðôì äæ íéúá éðù
äæîoiqpkpe Ðiniptl.`l e` ,dfa df zia iceaik yipkc opiyiig in ?edn ,dxcqk`e ziak dfl dfn xicz dey oyinyz oi` la` ,oevigd jxcäìñôðåíãàì ìåëàìîÐdlwlwzpe

dyetira.mc` lk`nnïéìëåà úàîåè äàîèî`idy onf lkc Ð.dpin lke` zxez rwt `l alkl die`xúôøùðåçñôá äàîèä íò`ifg `lc oeikc ,`id dxedh dnexz m` Ð

) `nw wxta xn`c ,iqei iaxl elit`e .micia d`nhl xzen mc`ldnvrl efe dnvrl ef ,(`,ciíãà ìëåàì ãçåéîälge Ðmc` zlik`n lwlwzp elit`e ,mlerl `nh lke` my eilr

lqtiy cr.alk zlik`nïéðãáòä.gnw my oipzepe ,carl zexer da oipzepy Ðíéîé äùìù êåúdkezl gnw ozp .gqtl Ð,xral aiig gqtd `ayke ,dilr ung my oiicr Ð

.zexer da eid elit`eíéîé äùìù íãå÷.zexer dkezl ozp `ly it lr s`e ,ilkd gix ici lr dlwlwzp xak Ðøîåà ïúð éáødyly jezc jl `picen zexer dkezl ozp `l Ð

mini dyly xg`e ,xral aiig minidlwlwzpy ,`l Ðgnwa zexer dkezl ozp la` .ilkd gixn.ung zxezn dlhia Ðåéìò ãéô÷î íàelhil cizry Ðdliah oi`e ,uveg Ð

.dl dleråîåé÷áeiwcqa miiwziy Ð.mezqléîã éîgqt iab mzd ,"oke" ipzwc Ð,`citwa `zlin `ilz `kde .`zlin `ilz zifkn zegtae zifka `xeriya Ð`zxet `py `l

.`aeh `py `le
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc migqt(iyily meil)

õöBç Bðéà,dliahaøáBò Bðéàålae d`xi la meyn gqta eilr ¥¥§¥¥
`ed m` la` ,`vniõöBç ,÷fçì éeNò ïéàL íB÷îa,dliahaøáBòå §¨¤¥¨§©¥¥§¥

.`vni lae d`xi la meyn gqta eilra ,íéøeîà íéøác änawva ©¤§¨¦£¦§
ea yiya ìáà ,úéfkî úBçôea yiy wvaeléôà ,úéfë`ed m` ¨¦©©¦£¨§©©¦£¦

õöBç ,÷fçì éeNòä íB÷îa,dliahaøáBòåla meyn gqta eilr §¨¤¨§©¥¥§¥
mewnay ,dipyd oeylk ef `ziixaa x`eane .`vni lae d`xi
wfgl ieyr oi`y mewnae ,zifk ea yi m` wx xaer wfgl ieyrd

.zifkn zegta s` xaer
:`xnbd zl`ey .zeziixad zxizqa dpc `xnbdéããäà ïééL÷- ©§¨©£¨¥

.dyrnl bdpp ink ok m`e ,ef z` ef zexzeq zeziixad izy
:`xnbd daiynàzøéîç énwî àzìé÷ énñ ,àðeä áø øîàwgn - ¨©©¨©¥¦§¨¦©¥£¦§¨

dxengd `ziixad iptln [dpey`xd-] dlwd `ziixad ixac z`
.dpyn dpi`e `id zerh dliwnd dpey`xd `ziixady ,[dipyd-]

:`ped ax ixac lr wleg sqei axúì÷L éàpz ,øîà óñBé áø©¥¨©©¨¥¨§©
àîìòî`ven jpi` okly ,mlerdn mi`pzd lk z` zwliq ike - ¥¨§¨

zkxvedy cr ,dliwnd `ziixak mixaeqe dfa miwlegd mi`pz
ixde ,`ziixad z` wegnlàéä éàpz,df xaca mi`pz ewlgp - ©¨¥¦

,zerh opi`e yxcnd ziaa epyp zeziixad izyeàéðúc,`ziixaa §©§¨
øòáì áéiç ,äLtéòL útäzlik`l die`x dpi`y it lr s` dze` ©©¤¦§¨©¨§©¥

,mc`ì äéeàøL éðtîd÷çBL[dxxetl-]ònçìe[ungle-]änk da ¦§¥¤§¨§£¨§©¥©¨©¨
,úBøçà úBqéòepi`y it lr s` dxez ezxq`y xe`yk `id ixde ¦£¥

.zexg` zeqir ea ungl ie`xy iptn dlik`l ie`xïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
íéøeîà íéøác äna ,øîBà øæòìà,dxral aiigyúîéée÷îa ¤§¨¨¥©¤§¨¦£¦¦§¤¤

äìéëàì,dlik`l dze` miniiwny zta -úôBk ìáà[yeb-]øBàN ©£¦¨£¨¤§
äáéLéì dãçéiL,daiyil da ynzydl ezrca xnby ±äìèa ¤¦£¨¦¦¨¨§¨

zteka ixde .xe`y meyn gqta dilr xaer epi`e ,ung zxezn
iax zrcl ok it lr s`e ,zifk yi i`cea daiyil dcgiiy xe`y
zifk elit`y xaeqy `pz yiy gkene ,dlha xfrl` oa oerny

e .lha `ed ixd elhiayøîàcîxn`y jkne -ïa ïBòîL éaø ¦§¨©©¦¦§¤
øæòìàdaiyil dcgiiykyììkî ,äìèarnyn -àn÷ àpúc ¤§¨¨¨§¨¦§¨§©¨©¨

xfrl` oa oerny iax lr wlegdøáñyøáñ÷ àîìà ,äìèa àì- ¨©Ÿ¨§¨©§¨¨¨©
y ,xaeq `nw `pzy gkenìkyiyúéfk,ungìháîc áb ìò óà ¨©©¦©©©¦§©¥

ìéèa àìmeyn eilr xaere ,lhazn `ed oi` elhan `edy s` - Ÿ¨¦
elhiay wva zifk m` ewlgpy zeziixady `vnpe .gqta ung
,`nw `pze xfrl` oa oerny iax zwelgna ewlgp ,lha daixrl
dpey`xd `ziixad ,dlha daiyil dcgiiy xe`y ztek m`d
,wfgl ieyrd mewna daixray zifk xral jixv oi`y da epipyy
zcner dpi`y oeiky xaeqd xfrl` oa oerny iax zrck diepy
`ziixade ,`id zerh ef `ziixay xnel jixv oi`e ,dlha dlik`l
,zifk da yiy dkizg xral jixv ote` lkay da epipyy dipyd
dpi` zifk da yiy dkizgy xaeqd `nw `pz zrck diepy

.dlha
:`xnbd dywnééaà déì øîà,sqei axlúéfëa úöøzz` zayii - ¨©¥©©¥¨§©§©©¦

mewna `vnpd zifk ea yiy wva iabl zeziixad oia dxizqd
jixv epi`y da epipyy dpey`xd `ziixady ,wfgl ieyrd
dipyd `ziixade xfrl` oa oerny iax zrck diepy exral

,`nw `pz zrck diepy exral jixvy da epipyyéî úéfkî úBçẗ¦©©¦¦
úöøzwva iabl zeziixad oia dxizqd z` zvxiz m`d la` ± ¨§©

,wfgl ieyr epi`y mewna `vnpd zifk ea oi`y`ziixaay
epipy dipyd `ziixaae exral jixv epi`y epipy dpey`xd
`l` lwin xfrl` oa oerny iaxy eprny `l ixd ,exral jixvy
dlik`l cner ungd xy`k la` ,dlik`l miiewn epi` ungdyk
ea oi` m` mb exral jixv xfrl` oa oerny iaxl s`y xyt`

.zifk
:iia` uxzn oklàäå àä àlàzhiya zeziixad izy -ïBòîL éaø ¤¨¨§¨©¦¦§

,àéä øæòìà ïa,eilr xaer epi` dlik`n elhiay zifkyàéL÷ àìå ¤¤§¨¨¦§Ÿ©§¨
xnel yiy meyn ,efl ef zexzeq zeziixady jl dywi `le -
mind z` wifgnd mewn `edy ,daixrd ileyay zexaeq odizyy
zeptcae ,eilr xaer epi`e elhan wva zifk elit` ,dyild mcew
yi m` ,dyild zrya dqird z` wifgnd mewn `edy ,daixrd

,eilr xaer epi` zifkn zegt ea yi m`e ,eilr xaer zifk wvaa
z` `l wifgn epi`y mewn `edy ,daixrd ly dpeilrd dtyae
elhan epi` zifk wvaa oi` m` elit` ,mind z` `le dqird

`l` oica ewlgp `le ,eilr xaere daixrläLéì íB÷îa àä- ¨§§¦¨
zyil mewn mdy daixrd zeptcl z`xew dpey`xd `ziixad
wifgdl ieyrd mewn df oi`y oeik ,'wfgl ieyr oi`y mewn' wvad
yi m`y 'wfgl ieyr epi`y mewn' iabl dxn` jkle ,mind z`
dl lha epi`e ea jxev daixrl oi`y oeik eilr xaer zifk wvaa
`edy oeiky ,eilr xaer epi` zifkn zegt ea yi m` mewn lkne]
xac `ede my oiyle oitytynyk dqird z` wifgdl hrn liren
mewn' `ziixad z`xew daixrd ileyle ,[daixrl lha hren
mewn' iabl dxn` jkle ,mind z` miwifgn mdy ,'wfgl ieyrd
jxvp `edy oeik ,zifk lr elit` xaer epi`y 'wfgl ieyrd
dtya wvad `vnpa `pz eze` xaic `le .dl lhae daixrl
zifkn zegt elit`y da `ed dcene ,dyil mewn epi`y dpeilrd

e .llk jxvp epi`y oeik eilr xaere lha epi`äLéì íB÷îa àlL àä̈¤Ÿ¦§¦¨
mewn epi`y dpeilrd daixrd ztyl z`xew ,dipyd `ziixade -
`l wifgdl ieyr epi`y oeik ,'wfgl ieyr epi`y mewn' llk dyil
ieyr epi`y mewn' iabl dxn` jkle ,wvad z` `le mind z`
z`xew daixrd zeptcle .zifkn zegt ea yi m` s` xaery 'wfgl
wvad z` miwifgn mdy oeik ,'wfgl ieyrd mewn' `ziixad
my yi m`y 'wfgl ieyrd mewn' iabl dxn` jkle ,dyil zrya
oice] eilr xaer zifk ea yi m` la` ,eilr xaer epi` zifkn zegt

d df`le .[dpey`xd `ziixaay 'wfgl ieyr oi`y mewn' oic `e
s`y `ed dcene ,daixrd ileya `vnpd wvaa `pz eze` xaic
`ly `vnp ,my elhany oeik eilr xaer epi` zifk ea yi m`
oa oerny iax zrck zeiepy mdizye zeziixad izy ewlgp

.xfrl`
:iia` ixac z` x`an iy` axàîéz àì ,éMà áø øîà,xn`z l` - ¨©©©¦Ÿ¥¨

y'äLéì íB÷îa àlL'zifkn zegt wva lr elit` xaery epxn`y ¤Ÿ¦§¦¨
`weec epiid ,my `vnpdàðâàc dabà,uegan daixrd ab lr - ©©¨§©§¨

ung zifkn zegte ,dyil mewn elek aeyg daixrd jez la`
,lha my `vnpdàlàmb epiid dyil mewna `lyàðâàc àúôéOà ¤¨©¦§¨§©§¨

zegt wva lr elit` xaer mye ,miptan daixrd zty lr -
.zifkn

:iy` ax lr `xnbd zl`eyàèéLtztyy `ed heyt `ld - §¦¨
.df oipr yxtl iy` ax jxved dnle ,dyil mewn dpi` daixrd

:`xnbd daiynàîéúc eäîxn`z `ny ±éhàc àðîæíúäì éèîe ó ©§¥¨¦§¨§©¦¨¥§¨¨
`ed okle ,daixrd ztyl ribne [gtez-] sv wvad minrtl -

,dyil mewn aygpïì òîLî à÷xacd oi`y iy` ax eprinyn - ¨©§©¨
.dyil mewn aygp epi` mewn eze` `l` ,ok

xfrl` oa oerny iax zwelgna dkldd in zrck zxxan `xnbd
:`nw `pzeøæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä ,áø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨

y ,dilr xaer epi` daiyil dcgiiy xe`y ztekydlhiay oeik
.lecb dxeriy m` elit`e ,dlha `id ixd my

:`xnbd dywnéðéà,ax wqt jk m`d -éMà øa ÷çöé áø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦§¨©©¦
äéðt çè íà ,áø øîàxe`y ztek lyèéèa,daiyil dpwzl ¨©©¦¨¨¤¨§¦

.äìèam`y ,wiicl yieçè,hiha diptïéàm` j` ,dlha ok` - ¨§¨¨¦
çè àìhiha diptàìoa oerny iax zrck dpi` ef d`xede .dlha Ÿ¨Ÿ

zvxzn .`nw `pz zrck `l` ,cal lehiaa icy xaeqd xfrl`
e ,ax zrca mi`xen` ewlgp :`xnbdàä éðúîc ïàîdpyy in - ©§©§¥¨

,ef `xnin ax ly enynàä éðúî àìz` ax ly enyn dpy `l - Ÿ©§¥¨
miwelg iy` xa wgvi axe ongp ax xnelk .zxg`d `xnind
.`nw `pzk e` xfrl` oa oerny iaxk wqt m`d ,ax ly ezrca

:zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéàz` jk exn`y yi - ¦¨§¨§¦
,ongp ax ixacïa ïBòîL éaøk äëìä ïéà ,áø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¥£¨¨§©¦¦§¤

,øæòìàmeynèéèa äéðt çè íà ,áø øîà éMà øa ÷çöé áø øîàc ¤§¨¨§¨©©¦§¨©©¦¨©©¦¨¨¤¨§¦
,'åëå äìèam` la` ,dlha hiha dipt gh m` `weecy wiicl yie ¨§¨

mi`xen` ewlgp `l ef oeylle .dlha `l hiha dipt gh `l
.`nw `pzk wqt axy mlek mixaeqe ,ax ly ezrca
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc migqt(iriax meil)

a äàîeè óeøéö ïéðòì,çñt.wvad xeriya ielz xacdyåmle` §¦§©¥§¨©¤©§
àúâeìt àkéà ,äðMä úBîé øàLaeilr citwn oia welig yi - ¦§¨§©¨¨¦¨§§¨

m`e ,uveg eilr citwn m`y ,`tiqa epipyy edfe ,citwn epi`yl
zyxtne .daixrk `ed ixd eneiwa dvex `l` citwn epi`

:`xnbdéîc éëéä,xaecn dna -àkéàc ïBâkdkizg yiy -úBçt ¥¦¨¥§§¦¨¨
äöéakîlyeòâðå ,ïéìëBàel` oilke`÷öa éàäadf wvaa ± ¦©¥¨¨¦§¨§§©¨¥

mda drbpe ,dviak mda yi cgiae ,zifk ea yiy daixray
,oicd `ed jk ,xedh lk`n oda rbp ok xg`e ,e`nhpe d`neh

áeLç Bøeqéàc ,çñtazifkd z` aiygn gqta ung xeqi`y ± ©¤©§¦¨
,daixrl lhazi `le exral jixv didiy daixray wvaóøèöî¦§¨¥

xeriyl milydl dviakn zegt oilke`l daixray wva eze`
epi`y elit`e ,mda rbepy xedh lk`n md mi`nhne dviak

la` ,my elhane eilr citwn,äðMä úBîé øàLalr xeqi` oi`y ¦§¨§©¨¨
,d`neh oiprl aeyg edyery zifkdàúléî àéìz àãéô÷ác- §¦§¥¨©§¨¦§¨

y `ed oicd ,ezctwda d`neh oiprl etexiv oic f` ielzyíà¦
åéìò ãét÷îdaixrl lha epi` ,daixra eneiwa dvex epi`e ©§¦¨¨

eóøèöîmyn elhil eteqe li`edy ,mixg` `nhl dviak xeriyl ¦§¨¥
la` ,lk`n aygpBîei÷a äöBø íàelhil dvex epi`e daixra ¦¤§¦

,mynäáéøòk àeä éøädviak xeriyl sxhvn epi`e dnvr. £¥¨£¥¨
:`xnbd dgecé÷úîdì ódywd -àáø,iia` ixac lréðz÷ éî ©§¦¨¨¨¦¨¨¥

óøèöî,'sxhvn eilr citwn m`' dpyna epipy ike -õöBç àäå ¦§¨¥§¨¥
éðz÷rnyn ,'uveg eilr citwn m`' epipy dpyna ixde - ¨¨¥

.sexiv oiprl zxacn dpi` dpyndy
:zxg` jxca dpynd z` x`an `ax,àáø øîà àlàepipyy dn ¤¨¨©¨¨
dpeekd 'd`nehd oiprl oke' dpynaäáéøòì äøäè úBìòäì ïëå§¥§©£¨¢¨¨£¥¨

:`xnbd zyxtne .wva zifk diwcqa yiyéîc éëéä,xaecn dna - ¥¦¨¥
äáéøò Cä énhéàc ïBâk,ef daixr d`nhpy -éìeaèàì éòáe- §§¦©¥©£¥¨¨¥§©§¥

,oicd `ed jk .dxdhl icka dliahdl dvexeBøeqéàc çñtaly ©¤©§¦
edyer daixray wva zifkdáeLç,daixrl lhazi `lyõöBç ¨¥

mind ipta wvaddì à÷ìñ àìåd daixrl dliren oi`e -äìéáè §Ÿ¨§¨¨§¦¨
la` ,dxdhläðMä úBîé øàLa,my ezedydl xzenyàãéô÷a ¦§¨§©¨¨¦§¥¨
àúléî àéìzoi`e wvad meiw lr ezctwda ielz dliahd oic - ©§¨¦§¨

,wvad xeriya weligåéìò ãét÷î éàea oi` m` s` ,myn elhil ¦©§¦¨¨
zifkõöBç,ezliah dlired `leBîei÷a äöBø íàå,daixraéøä ¥§¦¤§¦£¥

äáéøòk àeä.dliaha uveg epi`e ¨£¥¨
:`xnbd dgecé÷úîdì ódywd ±àtt áø,`ax ixac lréðz÷ éî ©§¦¨©¨¨¦¨¨¥

epzpyna epipy ike -'äøäè ïéðòì ïëå'dpeekdy yxtl lkepy §¥§¦§©¨¢¨
,dliah oiprlàäoke'.éðz÷ 'äàîeè ïéðòì ¨§¦§©§¨¨¨¥

:zxg` jxca dpynd z` x`an `tt ax,àtt áø øîà àlàdn ¤¨¨©©¨¨
dpeekd ,'d`nehd oiprl oke' ,dpyna epipyyãéøBäì ïéðòì ïëå§¥§¦§©§¦

äáéøòì äàîeè:`xnbd zyxtne .diwcqay df wva zifk ici lr §¨¨£¥¨
éàäa õøL òâðc ïBâk ,éîc éëéäzifk÷öa`ed jk ,daixra weacd ¥¦¨¥§§¨©¤¤§©¨¥

,oicdBøeqéàc çñtaedyer daixra ezedydl zifk eze` ly ©¤©§¦
áeLçwvad ,daixrl lhazi `lyõöBçuxyl daixrd oiaàìå ¨¥§Ÿ
äúçð[dcxi-]äàîeè dìeilr citwn epi` m` elit`e ,daixrl ¨£¨¨§¨

la` ,daixrk aygp epi` daixra eneiwa dvex `l`úBîé øàLa¦§¨§
äðMä,my wvad z` zedydl xzenyàéìz àãéô÷ácf`y - ©¨¨§¦§¥¨©§¨

y `ed oicd ,eilr ezctwda ielz daixrl wvad lehiaãét÷î íà¦©§¦
åéìò,myn elhilõöBç,zifkn zegt wvad elit` ,d`nehd ipta ¨¨¥

uxyd `linne ,daixrl lha epi` wvad ezctwd llbay oeik
e ,daixra rbp `l wvaa rbpyBîei÷a äöBø íà,daixraàeä éøä ¦¤§¦£¥

,äáéøòkrbp eli`k dnvr daixrd s` z`nhp uxy ea rbp m`e ¨£¥¨
.ynn daixra uxyd

äðùî
:uingd m` reci oi`y wva oica zwqer epzpynLøçä ÷öa- ¨¥©¥¥

,uingd m` xkip oi`yLé íàxg` wvaBa àöBikyelipy - ¦¥©¥
,dry dze`aõéîçäL,xakéøäyxg wva,øeñà äæmzqd ony ¤¤§¦£¥¤¨

.uingd `ed mb

àøîâ
elipy xg` wva yi m`y ,yxgd wva iabl epzpyna epipyy

oic dn zxxan `xnbd .xeq` df ixd uingd xake dry dze`a
:`xnbd zl`ey .ea `veik xg` wva oi`yk yxgd wvaïéà íà¦¥

íLxg` wvaeäî ,Ba àöBikdaiyn .yxgd wva oic dn - ¨©¥©
:`xnbd,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà eäáà éaø øîàdxnbpyn m` ¨©©¦£¨¨©©¦¦§¤¨¦

onf xar dyildàéøáèì àéðeð ìcânî íãà CìiL éãkwgxn `edy §¥¤¥¥¨¨¦¦§©§¨¦§¤§¨
,ìéî.xeq` `ed ixd ¦

:`xnbd zl`eyàîéðåexeriyy yiwl oa oerny iax xn`iy - §¥¨
,'ìéî'.`ixahl `ipep lcbnn jliy ick exeriyy xn` recne ¦

:`xnbd daiynïì òîLî à÷ àäeprinyd yiwl oa oerny iax - ¨¨©§©¨
,dfaìéîc àøeòéLc`edkmc` zkild xeriyãòå àéðeð ìcânî §¦¨§¦§¦¦§©§¨§©

.àéøáè§¤§¨
oerny iax mya eda` iax xn`y ztqep `xnin d`ian `xnbd

:yiwl oaìaâì ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà eäáà éaø øîàyld - ¨©©¦£¨¨©©¦¦§¤¨¦§©¨
,dxdha ezqir yell ziad lra exkyy ,xkya mixg` ly zeqir
`l` mliahdl min dewn el oi`e mi`nh ziad lra ilk eide

,mewn wegixaälôúìåonfd ribde jxca jldn didy in oke - §¦§¦¨
zia el oi`e ,oelle lltzdl`l` dxyra lltzdl zqpkd

,mewn wegixaíéãé úìéèðìådvexe jxca jldn didy in oke - §¦§¦©¨©¦
wegixa `l` eici lehil mewn eze`a min el oi`e zt lek`l

cr jlile gexhl jixv el` lka ,mewnïéìéî äòaøàliahdl icka ©§¨¨¦¦
e` ,dxyra lltzdl zqpkd zial jlil icka e` ,dyild ilk z`
.jlil aiig epi` lin drax`n xzei la` ,dlik`l eici lehil icka

,÷çöé øa ïîçð áø øîà,yiwl oa oerny iax ly enyn ef `xnin ¨©©©§¨©¦§¨
døîà eáééà,eda` iax `le enynäòaøàåmixacda øîàoiprl ©§£¨¨§©§¨¨¨©¨

zlihple dlitzle labl md mixacdn dyly ,lin drax` xeriy
,micieäéépéî àãçå,[dylyd el` lr sqepd] drax`dn cg`e - ©£¨¦©§

onf jyn `edãeaòdf onf xar m`y ,xyak `nhiy oiprl jx xer ¦
,xyak `nhn epi`ïðúc(.akw oileg),ïleëåepny zexerd el` lk - ¦§©§¨

minkg(my)i`nhny,mlke`l jxcde mikx mdy meyn mxyak m
ïãaéòL,mcair m` -äãBáò éãk ïäa CléäL Bàmdilr ekldy - ¤¦§¨¤¦¥¨¤§¥£¨

el` ixd ,ceair onf xeriy mc` ipa,ïéøBäèmdn lha ok ici lry §¦
,xya zxezíãàä øBòî õeç.`nh edecairy xg` s`yåel`y ¥¨¨¨§

änëxeriy `ed,äãBáò éãkjk lreøîà [eáééà] (àééðéà) éaø øîà ©¨§¥£¨¨©©¦©§¨©
.ïéìéî äòaøà Celéä éãk ,éàpé éaø©¦©©§¥¦©§¨¨¦¦

:mici zlihpe dlitzl dkild xeriya cer zyxtn `xnbd
eðL àì ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàoa oerny iax ly enyn ¨©©¦¥§©¦£¦¨Ÿ¨

minl e` lltzdl zqpk zial jxvpe jxca jldndy yiwl
,lin drax` cr jlil jixv mici zlihplàlàmd xy`k ¤¨

åéðôì,ezkild jxcaìáàmi`vnp md m`ìéî eléôà ,åéøçàì §¨¨£¨§©£¨£¦¦
.øæBç Bðéà¥¥

dpéîe ,àçà áø øîàelit`' xn`y `pipg iaxa iqei iax ixacne - ¨©©£¨¦¨
mind e` zqpkd ziayk `weecy ,cenll yi 'xfeg epi` lin

mi`vnpwgxna,ìéîoicd f`øæBç Bðéàc àeä,eixg`làäla` - ¦§¥¥¨
wgxna mi`vnp md m`.øæBç ,ìénî úBçẗ¦¦¥

äðùî
meia ziyrpd d`nh dqirn dlg zyxtd jxca zwqer epzpyn

:gqt ly aehäàîeèa älç ïéLéøôî ãöék,d`nhpy dqirn - ¥©©§¦¦©¨§§¨
zit`peáBè íBéa,gqt lyíL dì àø÷z àì ,øîBà øæòéìà éaø §©¦¡¦¤¤¥Ÿ¦§¨¨¥

,zekizgdn zg`l dlgäôàzL ãòdkizg lk df ote`ae ,dligz ©¤¥¨¤
okle ,dlgl hrn dpnn yxteiy xg`l dlik`l die`x dkizge

.dzet`l xzen,øîBà àøéúa ïae dlg yixtzìéhzdze`ïðBöa- ¤§¥¨¥©¦§¥
.uingz `ly ,mippev mina,òLBäé éaø øîàyixtdy df wva ¨©©¦§ª©

,uingde dlgl
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ריי ezny in` cenr en sc ± iyily wxtmigqt
äàîåè óåøéö ïéðòì.dixeriya `zlin `ilz gqtac ,lif`e yxtnck Ðúåîé øàùáå
àúâåìô àëéà äðùäcitwn m` :`tiq `pzc epiide ,citwn epi`yl citwn oia welig Ð

.eilr÷öá éàäá åòâðã ïéìëåà äöéáëî úåçô àëéàãoda drbpe ,daixra weacd Ð

.mixedh milke` oda erbp xcde ,inhi`e d`nehçñôáung xeqi`c Ð,eaygnedyere

xkfed zifke li`ed .aeygaygidlxeqi` oiprl

`yix `ipzck daixr iabl liha `lc ,ungÐ

,daixr iabl liha `l inp d`neh oiprl `zyd

milydl sxhvneoi`c ab lr s`e ,dviakl

.mixg` z` `nhne ,eilr citwnúåîé øàùá
äðùäexeqi` xninl `kilc ÐeaeyigÐ

`citwaeilr citwn m` .`zlin `ilzÐ

.elhil eteqe li`ed ,`lke` aiygc ,sxhvnïëå
äáéøòì äøäè äì úåìòäìinp `ilz Ð

eilr citwn m`e .gqta `xeriy `le `xeriya

`we inhi`c oebk .dpyd zeni x`y` i`w Ð

zifkae li`ed ,gqtac xn`we ,dl liahnxaer

zeptcae .dilrjixv egxk lrc ,eaeyig exeqi`

elhil,uiigeepi` elit`e daixrk ied `lc

.eilr citwnäðùä úåîé øàùá ìáàoia Ð

`citwa ,hren oia daexn.`zlin `ilzïëå
äáéøòì äàîåè ãéøåäìwva ici lr Ð`ilz df

m`e ,`xeriy e`le `xeriya gqtd zenia inp

eilr citwnikd :i`w dpyd zeni x`y` Ð

:opiqxb:÷öá éàäá õøù òâðã ïåâë éîã éëéäå
çñôáeaeyig exeqi` zifkc Ðied `le ,uiig Ð

,daixrkdaixrl d`neh mey dl `zgp `le

epi` ik ,zifkn zegtae .eilr citwn oi` elit`e

eilr citwn.`l Ðäðùä úåîé øàùáåm` Ð

.uveg zifkn zegta elit` ,eilr citwníàå
äáéøòë àåä éøä åîåé÷á àåä äöåøiede Ð

.ynn daixra uxy rbp el`käðùî÷öá
ùøçä,e`l m` uingd m` xkip oi`y Ð

epi`e mipf` el yiy dfd yxgk `ed dpeyny

lr cner mc` oi`c ,e`l m` rney m` xkip

exexiayxgd wva :`pixg` `pyil .ezrc lre

,yxgk dyw Ð:xnel dvx .uingdy xkip epi`e

oniql weciq oi`e ,eipt etiqkd.uenigdùé íà
õéîçäù åá àöåéëzxg` dqir yi m` Ð

.dvingd xake dzrya dyelipy

àøîâìãâîîàéøáèì àéðåð.lin epiidc Ð

ìáâì'åë äìôúìåxn` eda` iaxc meyn Ð

.dl hwp yiwl yixìáâìÐzqir labnd

mi`nh ziad lra ilke ,xkya mixg`cr Ð

oilin rax`edegixhdjlil minkgdewnl

jxca mc` jldn m` ,dltzl oke .eilk leahl

,lltzdle oell zr `aezqpkd zia yi m`

oilin rax` wegxa eiptl,my lltzne jled Ð

oke .my olezlihplcizr m` ,dlik`l mici

oilin drax`a eiptl min `evnlmyl jled Ð

.eici z` lhepeäøîà åáééà éáø`zlin `dl Ð

.dxn` eda` iax `le ,yiwl yixc dinyn

äá øîà éìéî äòáøàå.siqen `cge zlz epiid ,oilin rax` xeriyl Ðàéä éàîåãåáò
"ahexde xerd"a aiygc jpd oebk ,xyak `nhnd jx xer ly cear xeriy Ðrax` Ð

zngn xya zxezn elhal ,`ed oilin.eceairïìåëxerd"a minkg epny el` lk Ð

odizexery "ahexde,oxyak oi`nhn.lek`l ekxce jx `edy iptnêìéäùïäájxc Ð

zexerogheylzligz edfe ,mc` ilbx zqixc iptl.oceairì àìàåéðôÐmici zlihp`

dltz`elab eli`c ,i`w jxca jldncciqtdl el yi dnc ,oilin drax` cr jli Ð?

äðéîåxfeg epi` lin elit` :`icda xn`c ,`pipg xa iqei iaxc `dn Ðlin `wec Ð

zegt `d ,xn`wlinn.xfeg Ðäðùîäàîåèá äìç ïéùéøôî ãöéëdlg oi` aeye ,dqird z`nhpy Ðzlhipdly aeh meia dze` oiyixtn cvik .odk zlik`l die`x dpnn

dzet`l leki oi` ixd ?gqt.dlik`l die`x dpi`y xg`n Ðdzedyleaxrl dtxeyldtxeyle .uingz `ly ,xyt` i` Ðmialkl dlik`dl e`miycw oitxey oi`y ,xyt` i` Ð

.aeh meiaíù äì àø÷ú àì øîåà øæòéìà éáø.dlg Ðäôàúù ãòdvx m` diit` xg`le .`zxet `cg lkn yixtnc ,dil `ifg `cge `cg lk izk`c .dlgz Ðdlg yixti Ð

.dlgl etxvn ,ekezl xepzd on dcex `edy lqd :xfril` iax xaqwc ,`xnba `ipzck ,olek lr dnily
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ìáâìdyerd lab yi m`c ,dltzc `inec ,ixiin jxca jldnd mc`ac :jexra yxit

oilin drax` wegxa dxdha ezqirÐiz` `zyde .lab eze`l ribiy cr oizni

eiptl `l` epy `lc ,xityÐ.edlek` i`wäìôúìå`le ,qxhpewd yexitk d`xp

`zelvc `pcira i` ?inc ikidc .lltzdl eici uegxl epiid ,"dltzl" :yxitc jexrkÐ`d

xcdnc o`n` hiil (iia`) :(`,eh) zekxaa opixn`

."itk oeiwpa ugx`" aizkc ,`zelv ocira `in`

dltz onfa `ly i`eÐdrax` `ixi` i`n

!inp `aeh elit` ?oilinàìcr my dl `xwz

my dl `xew did m`y Ð dt`zyÐdid `l

miycw oitxey oi`c ,dtxeyl `le dzet`l leki

(a,ck zay) "oiwilcn dna"a silick ,aeh meia

oiwilcn oi` :mzd opzc `d `nrh inp epiide

leqt `nlya :dnize .aeh meia dtixy onya

aeh meia oitxey oi` ycewÐzepdl leki oi`y

lekiy ,d`nh dnexz la` ,dtixy zrya dpnn

?mitxey oi` i`n` dtixy zrya dpnn zepdl

ez`pdl oileg ly onya wilcdl xzeny enkÐ

iptn ike .ez`pdl d`nh dnexz sexyi jk

oa wgvi epiax uxize ?rxb rxbin sexyl devny

,ez`pdl wilcdl xzen oileg ly onyc :xy`

dxeq`c ,d`nh dnexz la` .lek`l xzeny enk

ze`pdd lkaÐ,d`pdl dpi` dxraddy `vnp

`l dxezdy `l` .dtixy zevn myl `l`

oi` jkl .dtixy zrya dpnn dpdi m` dcitwd

iedc icin .miycw ztixy x`yk ,aeh mei dgec

aeh meia miaxw oi` xn`c o`nl ,zeacpe mixcp`

zlik`l xzid oda yiy it lr s` (`,hi dvia)

deab ogleyn mipdke ,deabl exwirc oeik ,mc`

ekfwÐ,miaxw xn`c o`nle .ohgeyl xeq`

ztixy la` .mc` jxevl dhigy xwir :xaqw

x`y lk xq`cn ,d`pd myl dpi` d`nh dnexz

epiaxe .`ed xeria zevn myl i`ce `l` ,ze`pd

dnexz aeh meia sexyl xzen i`cec :yxit wgvi

deab ogleyn xninl jiiy `lc ,ytp lke` jxevl

,jxevl `ly eh` jxevl opixfbc `l` ,ekf `w

miycwn opixnbc ,dxezd on xeq` jxevl `lyc

.aeh meia oitxey oi`yãòxne` Ð dt`zy

mcew my dl zexwl opixy op` :wgvi epiax

i` `dc .xfril` iaxk opiwqtc ab lr s` ,diit`

ohw odk `ki`Ðcr" wxta xn`ck ,dil `ifg

ux`l ueg znexz oi` :(`,fk zexeka) "dnk

oke .etebn eilr d`vei d`nehy inl `l` dxeq`

odk ax mya gqt xcqa zelecb zekld lra wqt

i` ,ohw odk `kil elit`e .`zaizn yix wcv

lecb odk `ki`Ðlehia ici lr dil `ifgc ,ixy

lik`e aexa dl lhan dax :mzd xn`ck ,aexa

opixy `l i`n`e :xn`z m`e .d`neh inia dl

'xa xfrl` 'x) xn`c mrhn d`nh dlg zet`l

dy` d`lnn s` :(`,fi) dviac ipy wxta (oerny

xkkl `l` dkixv dpi`y it lr s` ,zt xepz

xn`e .`ln xepzdyk dti dt`p ztdy iptn cg`

xeq`y iptn zet`l xeq`c xn`p elit`e .oerny iaxa xfrl` 'xk dkld mzd (dax)

dlhlhlÐ:wgvi epiax xne`e ?li`edc `nrhl jixv i`n` my dl `xw `l ik mewn lkn

milgb zgz dte`yk la` ,xepza `l` jiiy `l dviaa [opixn`c] `nrhcÐ.`l

ìéèú`ly `xiza oa` ibilt `l ryedi iaxe xfril` 'xc :wgvi epiax xne` Ð opeva

my dl `xwy rxi`y `kide ,opevl dlhd lirezÐ.opeva lihz :mz epiax xne`
li`ed
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eznyריב ina cenr en sc ± iyily wxtmigqt
ïéøäæåîù õîç åäæ àìåéìòdilr `xwy xg`l `ed dicic e`lc ,`xnba yxtnck Ð

`hn `l izk`c ,jxiag ly `le jly epi` dfe ,d`ex dz` i` jly ,aizk `xwe .my

.odk cilàøîâäàðä úáåè) `ipzc ,hren xac Ðzexekaxnel l`xyi i`yx :(`,fk

jizenexz lk oze rlq jlid exiagll`xyil el yiy d`pd zaeh epiide .odk iza oal

dvxiy odk lkl dzzl i`yxy ,ef dlga

lehilehren xacliaya odk ly eade`n

,oenn d`pd zaeh :xaq xfril` iax .el dpziy

i` dlr xare ,dicick dlg jd `iededvingn

:xaq ryedi iaxe .`yixa dl it` :jkld .diab

epi`e ,`ed dicic e`le ,oenn dpi` d`pd zaeh

izk`c ,`kil inp oecwt meyne .dilr xdfen

.odkc `cil `hn `lúáåè àîìò éìåëã àì
éâìôéî à÷ ìéàåäáå ïåîî äðéà äàðäiax Ð

ira i`e li`ed meyn dilr xar :xaq xfril`

dlr liyzin,`laihl dxcdedicicelrc .`id

dt zxin`a yecwd dnexze ycwde xcp lkÐ

xewrle mkgl l`yil lekijkld .exeac

inp dziit` zk`lne .dilr xare ,`ed dipenn

ab lr s`e .my dilr `xw `l ik aeh meia

`ifg `lc `cg `ki`c`cg lkc ,`ixzyn Ð

inp i`e .`id dlg e`l `d xninl `ki` `cge

my dilr `xwi`e li`ed ,dl `tinl ivn Ð

zi`c oeik ,edin .dlr liyzin iraiaxl

dlgl otxvn lqd xfril`ith xity ikd Ð

dnk lke ,`zlinc `geex meyn dlgz dt`zy

li`ed mey `la xity carinl xyt`c`gip Ð

.carinlìéàåä ïðéøîà àìlr jkld Ð

dvenigxaer dziit` lr la` ,xaer epi`Ð

.dil `ifg `lc `cg `ki`cäôåàäáåè íåéî
ìåçìol `hiytc ,ezcerq xnbe lk`y xg`l Ð

`edy `zxe` cr `pci`d icin dil `ifg `lc

.legä÷åì."dk`ln lk dyrz `l" meyn Ð

éàå ìéàåäïéçøåà äéì éòì÷éîoikixv ediy Ð

.meid df ztlïéôåà êàéäúáùì áåè íåéîÐ

i` li`ed opixn`c e`l i`irlwinoigxe` dil

.aeh meil dilek dil ifg Ðéëøåö àúééøåàãî
áåè íåéá ïéùòð úáù) aizkc Ðzenyaij`" :(

zaye ,"ytp lkl lk`i xy``cg aeh meie

ikid ike ,exwi` zay ediiexzc ,`id dyecw

.xgnl lyal xzen ,meia eal lyal xzenc

øåæâã àåä ïðáøåaexir aize` `l ik Ð

.legl s` oite` exn`i `ly ick ,oiliyaz

úðëåñî äîäádvexe Ðdhgeylzenz `ly ,aeh meia.dpciqtieéìö úéæëlw edf Ð

.mileyiaaìåëàì ìåëéù éãëhiytdl ick meia zedy `diy Ðjezglezifkzelvle

.dpin lik` `lc ab lr s`e ,ixy i`d ik zedy `ki` i`e ,lek`leèéçù éàîà`d Ð

.lk` xaky ,lkinl jixv `låðåîî ãñôä íåùî,dlik` `la xzen epi`y `ed rceie Ð

eala xnbqp`ljixvk dil dede ,zifk lek`le ezrc lr xearle envr z`ziflmeia

ira zif `edd meyne .aeh`.dhigy `la xya zifkl xyt` i`c ,dlekl dihgyinl

envr qp`l eala xnb xninl `kilc `kd la``xeqi` opixy `l li`ed meyn Ð

jixv `lc oeik ,`ziixe`c.icinlíéðôä íçì.zaye zay lk Ð
ìëàð
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ìéàåädt`z jk xg`e ,my dl `xwi ok m` :qxhpewa dywd Ð dilr liyzin ira i`e

ira i`e li`ed mrhnÐ`la zeyrl lekiy oeik :wgvi epiax xne`e .dlr liyzin

li`edÐm`e .li`ed ici lr zeyrl epl oi`zet`l xfril` 'x ixy i`n` ok m` :xn`z

dlhd ici lr zeyrl leki li`ed `la ,onwlck dil `ifg `cge `cg lkc li`ed meyn

dlhdn ith sicr ikdc :wgvi epiax xne`e !opevl

icil `aie ,dti xdfz `ly yginl `ki`c ,opevl

liyzin ira i`e li`ed :xnel yi cere .uenig

dlrÐgiky `lÐgkenck ,xizdl xn` `l

oziit` oi`c mgld izye miptd mgl iab onwl

i`e li`ed xninl `ki`c ab lr s` ,aeh mei dgec

did m`y .mycwn xepzd oi`y dil wixt ira

mycwnÐdze` oite`c oeik ,dpila elqti ok m`

o`nc ,(a,ar) zegpna gken oke .aeh mei mcew

xepzd oi`c xaqw aeh mei dgec oziit` oi` xn`c

d`xp ik :yxit mdxa` oa oeyny epiaxe .oycwn

lehil eteqe ,otxvn lqdy oeik i"yx zrcy il

olek lr zg`Ðie`x oi`y xaca gxhy `vnp

dlik`lÐ`l ira i`c .ixy li`ed mrhn `l`

`cg lkn `zxet rva `l` dlgl `cg yixtn

`l inp ikc oeike .dil `ifg `cge `cg lke ,`cge

ici lr `l` ixy `l dt`zy cr my dl `xwz

ixz eed dt`zy mcew my dl `xwi m`e ,li`ed

epiaxl dywe .opixn` `l li`ed ixze ,li`ed

lkn rvai m`c oeik :eyexitl mdxa` oa oeyny

opax exy j`id ,li`ed `la xzen `di `cge `cg

?li`ed `la xyt`c oeik ,li`ed ici lr carinl

zg` lkn reval minkg egixhd `ly :uxize

lkn rva inp ik `dc :dywn wgvi epiaxe .zg`e

ipy wxta gkenck ,zet`l xeq` `cge `cg

l`xyi lye ieb ly dqir :xn`c (`,`k) dviacÐ

dbltinl xyt`c oeik .aeh meia zet`l xeq`

:wlgl mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe .dyila

dlg iab la` ,opaxcn exq` ieb zqira `weccÐ

epiaxl d`xp oi`e .dlg oewiz meyn exq` `l

,qxhpewd yexit jezn rnyny dn xy` oa wgvi

dlgzn dlg aeig ick oda didy it lr s`cÐ

rnyn oke .olek lr zg` yixtdl lq sexiv opira

xfril` 'xl lq sexiv opira `lc ,onwl ely wqta

ikd`c .dlg xeriy dlgza did `lyk `l`

oiit`c iyp ipd iab oizrnya onwl dl iziin

dlg zkqna `icda `ipz ikde .`gqtl ifitw

oiaw oiaw ezqir dyerd :opzc ,(c dpyn ipy wxt)

Ð`icda rnyn .'eke lql ozepe dcexd s` :xne` xfril` 'x :ekeyiy cr dlgd on xeht

dlg xeriy yic `kid la` ,dlg xeriy did `lc `kid ixiincÐlq sexiv opira `l

`lc xyrne dnexza enk ,swend on mexzl ick `nlra dtwd `l` ,df lr dfn yixtdl

lql dpizp mrc :wgvi epiaxl d`xp ,edin .dtwd `l` df lr dfn yixtdl lq sexiv opira

xfril` 'x xn`cke .swend on dlg zlihp meyn ,iccd icda dribp inp opirawxta diteb

d`nh zg`e dxedh zg` ,zeqir izy :(`,l dheq) "myk"Ð,rvn`a dviakn zegt ozep

lq sexiv ici lr ixy `lcn .swend on lehil ickÐ.dribp inp irac rnyn

ìéàåälk" wxta xn` i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð dlr liyzin ira i`

xyrn xaqc xi`n 'xl .gqta da `vei oi` ipy xyrn zvnc (`,gl lirl) "dry

dlr liyzin ira i` li`ed `d .mkzvn aiyg `le ,`ed deab oenn ipyÐ[dil] opiaygn

deab lye mixg` ly d`ex dz` la` :(a,d) lirl xn`c ,cere !elykÐ'dl" eda aizkc ,edpd ip`yc :wgvi epiax uxize !dilr liyzin ira i` li`ed ,elyk aiyg inp deab ly `des` ,"

dlr liyzin ira i`c ab lrÐxafbd cil ycwd `z`c `kid :wgvi epiax uxiz cere .deab ly aezkd maygÐwixt ira i` li`ede ,dlr liyzin ira i` li`ed opixn` `lÐ`l inp

ungzpy oeik :uxiz cere ?dil ipw ira i` li`ed ,elyk ieb ly ung aeygp eh`c .eze` dpew did ok m`c ,opixn`Ð:(my df mb) "dry lk"c li`ed edpda oeir jixve .epcti `l mc` mey

.my dl `xw `le li`edäáøzaya bby ,yac zelg dcexde caknd (`,dv zay) "ripvnd"a xn`c :xn`z m`e Ð dwel epi` xn`Ðaeh meia cifd ,z`hg aiigÐ,mirax`d z` bteq

.xaegn ezxeeka yac iaiyg `lc meyn `l` ixht `l opax elit`e .migxe` dil irlwine li`ed :`nil ?xfril` 'xl dwel i`n`e .zeay `l` o`k oi` :mixne` minkge .xfril` iax ixac

i`dae .elke`l meia zedy oi` migxe` e`eai elit`y ,dngd zriwyl jenq dcexa :inp i` .edl ifg `l migxe` dil irlwin i` elit`e ,lek`l die`x dpi`e yacd yiacdy oebk :xnel yie

mei oi` :xn`c ,(a,gl oiaexir) "oiaxrn lka" yixae (a,a) dvia zkqn yixa dpkd dil zi`c daxl dil opirnyc ,xy` oa wgvi epiax dywdy dn xity iz` `iepiyi` .zayl oikn aeh

li`ed zxn`Ðdl zgkyn `zyde ?zayl oikn aeh mei oi`c dl zgkyn `kidÐli`ed opixn` i` :xn`z m`e .ziyixtck dngd zriwyl jenqÐzay zk`ln lk zlha ok m`Ð

llk giky `lc oeik :xnel yie !dpkq ea yiy dlegl ie`xe li`edÐ.li`ed opixn` `l
lk`p
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.àöné ìááe äàøé ìáa åéìò ïéøäæenL õîç àeä äæ àìŸ¤¨¥¤§¨¦¨¨§©¥¨¤§©¦¨¥
äöéîçä íàå ,áøòä ãò dúçépîe dúLéøôî ,àlà¯ ¤¨©§¦¨¨©¦¨¨©¨¤¤§¦¤§¦¨

.äöéîçäàøîâéaøc ,éâìtéî÷ äàðä úáBèa àîéì ¤§¦¨¥¨§©£¨¨¨¦©§¦§©¦
:øáñ òLBäé éaøå ,ïBîî äàðä úáBè :øáñ øæòéìà¡¦¤¤¨©©£¨¨¨§©¦§ª©¨©
úáBè" éøáñ àîìò éleëc ,àì .ïBîî dðéà äàðä úáBè©£¨¨¥¨¨¨§¥¨§¨¨§¦©
éaøc .éâìtéî÷ "ìéàBä"a àëäå "ïBîî dðéà äàðä£¨¨¥¨¨§¨¨§¦¨¦©§¦§©¦

dìò ìéLúéà éòa éàå ìéàBä ïðéøîà :øáñ øæòéìà¯ ¡¦¤¤¨©¨§¦©¦§¦¨¥¦§¦£¨
.ìéàBä ïðéøîà àì :øáñ òLBäé éaøå .àeä déðBîî̈¥§©¦§ª©¨©¨¨§¦©¦
:øîà àcñç áø ,ìBçì áBè íBiî äôBàä ,øîzéà¦§©¨¤¦©©¦§¨¨©
,ä÷Bì :øîà àcñç áø .ä÷Bì Bðéà :øîà äaø ,ä÷Bì¤©¨¨©¥¤©¦§¨¨©¤
äaø ."déì éæç íéçøBà déì éòì÷éîe ìéàBä" ïðéøîà àì̈¨§¦©¦¦§©¦¥§¦£¦¥©¨
áøì äaø déì øîà .ìéàBä ïðéøîà ,ä÷Bì Bðéà :øîà̈©¥¤¨§¦©¦¨©¥©¨§©

ìéàBä ïðéøîà àì zøîàc ,Cãéãì :àcñç¯Càéä ¦§¨§¦¨§¨§©§¨¨§¦©¦¥©
éáeøéò íeMî :déì øîà ?úaMì áBè íBiî ïéôBà¦¦©©¨¨©¥¦¥¥
àøeqéà ïðéøL ïéìéLáú éáeøéò íeMîe .ïéìéLáú©§¦¦¦¥¥©§¦¦¨¥©¦¨
ïéNòð úaL éëøBö àúééøBàcî :déì øîà ?àúééøBàc§©§¨¨©¥¦§©§¨§¥©¨©£¦
eøîàé ànL äøéæb ,déa eøæâc àeä ïðaøå ,áBè íBéa§§©¨©§¨§¥§¥¨¤¨Ÿ§
éáeøéò ïðaø deëøöàc ïåéëå .ìBçì óà áBè íBiî ïéôBà¦¦©©§¥¨§©§©©¨©¥¥

ïéìéLáú¯äîäa :déáéúéà .àøékéä déì úéà ©§¦¦¦¥¤¥¨¥¦¥§¥¨
äpîéä ìBëàì ìBëiL éãk àlà èBçLé àì úðkeñîä©§¤¤Ÿ¦§¤¨§¥¤¨¤¡¥¤¨

ìBëàì ìBëé .íBé ãBòaî éìö úéfk¯àìc áb ìò óà ©©¦¨¦¦§¨¤¡©©©§¨
"ìéàBä" éøîàc ,éãéãì àîìLa .ìëéîì éòa¯ìéàBä ¨¥§¥©¦§¨¨§¦¦§¨§¦¦¦

ìéëà éöî ìëéîì éòa éàå¯àlà .èBçLé éëä íeMî §¦¨¥§¥©¨¥¨¥¦¨¦¦§¤¨
"ìéàBä" ïðéøîà àì zøîàc ,Cãéãì¯?èBçLé éànà §¦¨§¨§©§¨¨§¦©¦©©¦§

BðBîî ãñôä íeMîe .BðBîî ãñôä íeMî :déì øîà̈©¥¦¤§¥¨¦¤§¥¨
íeMî ,ïéà :déì øîà !?àúééøBàc àøeqéà ïðéøL̈¥©¦¨§©§¨£©¥¦¦
úéfëì øLôà éàå ,úéfk ìBëàì Baìa øîb BðBîî ãñôä¤§¥¨¨©§¦¤¡©©¦§¦¤§¨§©©¦
íéðtä íçì :déáéúéà .äèéçL àìa øNä¨§Ÿ§¦¨¥¦¥¤¤©¨¦
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פסחים. פרק שלישי - אלו עוברין דף מו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc migqt(iriax meil)

,àöné ìááe äàøé ìáa åéìò ïéøäæenL õîç àeä äæ àìxg` ixdy Ÿ¤¨¥¤§¨¦¨¨§©¥¨¤§©¦¨¥
,dpedkd hay oenn dyrp ixdy ,ely epi` dlg my eilr `xwy

dxn` dxezde(f bi zeny)xe`y wx xnelk ,'x`U Ll d`xi `le'§Ÿ¥¨¤§§Ÿ
.d`ex dz` oi` jl jiiydáøòä ãò dúçépîe dúLéøôî àlà± ¤¨©§¦¨¨©¦¨¨©¨¤¤

,dtxeyl xzen f`y ,aeh mei i`ven,äöéîçä ,äöéîçä íàå§¦¤§¦¨¤§¦¨
.jkl miyyeg oi` ,xnelk

àøîâ
,ung ly dlga ryedi iaxe xfril` iax ewlgpy dpyna x`ean
ryedi iaxle ,`vni lae d`xi la meyn dilr xaer xfril` iaxl
.ryedi iaxe xfril` iax ewlgp dna zxxan `xnbd .xaer epi`

:`xnbd zl`eyàîéìryedi iaxe xfril` iaxy xn`p m`d - ¥¨
éâìôéî÷ äàðä úáBèazepzna ziad lral yiy zekfa ewlgp - §©£¨¨¨¦§§¦

m`d ,jk lr xky lehile dvxiy odk dfi`l mzzl lekiy dpedk
,l`xyid ly epennk ef zekf zngn miaygp,øáñ øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤¨©

äàðä úáBèzaygp,ïBîîdilr xaer dlgd dvingd m` ok iptne ©£¨¨¨
zaygpe zipenn zekf da el yi ixdy ,`vni lae d`xi la meyn
m`y ,dlg yixtiy mcew zexkkd z` dt`i okle ,ezelraa
die`x dpi`y oeik dzet`l xeq` didi dit`d mcew dlg yixti

.uingze ,dlik`l eldðéà äàðä úáBè ,øáñ òLBäé éaøåzaygp §©¦§ª©¨©©£¨¨¥¨
,ïBîîxaer epi` dlgd dvingd m`eokle ,d`xi la meyn dilr ¨

.axrd cr dgipdle dyixtdl leki
:`xnbd dgecéøáñ àîìò éleëc ,àìiax oiae xfril` iax oia ± Ÿ§¥¨§¨¨§¦

y mixaeq ryediéâìôéî÷ 'ìéàBä'a àëäå ,ïBîî dðéà äàðä úáBè©£¨¨¥¨¨§¨¨§¦¨¦§§¦
xac aiygdl yi m`d ryedi iaxe xfril` iax ewlgp o`ke -

.dyrp xak eli`k ezeyrl eciayïðéøîà ,øáñ øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤¨©¨§¦©
'dìò ìéLzéà éòa éàå ìéàBä'l`yi dvxi eli`y oeiky mixne` - ¦§¦¨¥¦§¦£¨

xefgze ,mipey`xd eixac z` xewri mkgde ,ezyxtd lr mkgl
ok lr ,l`xyid ly lah zeidl ef dlgàeä déðBîîzaygp ± ¨¥

`l okle .`vni lae d`xi la meyn dilr xaere ,epennk dlgd
`xwi jk xg`e dpt`i `l` ,uingzy dpgipie dlg my dilr `xwi

.dlg my dilr,ìéàBä ïðéøîà àì ,øáñ òLBäé éaøådlgd oi`e §©¦§ª©¨©Ÿ¨§¦©¦
lae d`xi laa dilr xearl dyixtdy xg`l epennk zaygp
dze` dt`iy mcew dlg my dilr `exwl leki okle ,`vni

.uingzy s` diit` `la dgipdle
:'li`ed' mixne` m`d mi`xen` ewlgpy d`ian `xnbdøîzéà- ¦§©

,yxcnd ziaa xn`p,ìBçì áBè íBiî äôBàälk`y xg`l xnelk ¨¤¦©
`edy axrd cr cer lk`i `ly epl xexay ,aeh mei zcerq xnbe

,legä÷Bì ,øîà àcñç áø`ly ,aeh meia dxeq`d dk`ln meyn ©¦§¨¨©¤
.envr aeh mei jxevl `l` ytp lke` zk`ln dxzed,øîà äaø©¨¨©

.ä÷Bì Bðéà¥¤
:zwelgnd z` `xnbd zx`an,ä÷Bì øîà àcñç áøokyàì ©¦§¨¨©¤Ÿ

déì éæç íéçøBà déì éòì÷éîe ìéàBä ïðéøîàoeiky mixne` oi` - ¨§¦©¦¦§§¦¥§¦£¦¥
el didi ef ztl ekxhviy aeh meia migxe` ezial epncfi m`y
`idy aeh meia ytp lke` jxevl dt`y `vnp f`e ,mdl ozil
`l` ,dwel epi` migxe` el epncfp `l m` mb ,zxzend dk`ln
jxevl `ly diit` ef ixd migxe` eid `l diit`d zryay oeik

.dilr dwele meid,ä÷Bì Bðéà øîà äaøokyìéàBä' ïðéøîàm`e ©¨¨©¥¤¨§¦©¦
lke` jxevl dt`y `vni eztl mikixvy ezial migxe` epncfi
,dwel epi` migxe` el epncfp `l m` mb jkle ,'aeh meia ytp

.aeh mei jxevl dk`ln dyerk aygpy

:`cqg ax lr dywn dax,àcñç áøì äaø déì øîàizhiyl ¨©¥©¨§©¦§¨
zayl aeh mein zet`l xzeny oaen 'li`ed' mixne`y
e`eai eli` aeh meil s` ie`x elek lk`ndy oeik ,ezxgnly

`l` ,migxe`'ìéàBä' ïðéøîà àì úøîàc Cãéãìdz`y jixacl ± §¦¨§¨§©Ÿ¨§¦©¦
,dwel legl aeh mein dte`de ,'li`ed' zxaq mixne` oi`y xne`

dyw,úaMì áBè íBiî ïéôBà Càéäjxevl `ly dk`ln `id ixde ¥¨¦¦©©¨
:`cqg ax uxzn .aeh meidéì øîàmrhd ,daxl `cqg ax ¨©¥

`ed ,ezxgnly zayd jxevl aeh meia zet`l xzenyíeMî¦
migipn aeh mei axray.ïéìéLáz éáeøéò¥¥©§¦¦

:`cqg ax zaeyz lr dnz daxåikïéìéLáz éáeøéò íeMî`edy §¦¥¥©§¦¦
minkg zpwzïðéøL[mixizn ep`-]àúééøBàc àøeqéàleyia ly ¨¦©¦¨§©§¨

:evexiz z` x`an `cqg ax .meid jxevl `ly aeh meia diit`e
déì øîà,daxl `cqg ax,áBè íBéa ïéNòð úaL éëøBö àúééøBàcî ¨©¥¦§©§¨§¥©¨©£¦§

xzeny myke ,zg` dyecw mde zay mi`xwp mdipyy oeik
zeyrl xzen jk ,mei eze` ly ytp lke` jxev aeh meia zeyrl

,aeh meia dixg`ly zay ikxvdéa eøæâc àeä ïðaøåmd opaxe ± §©¨¨§¨§¥
,oiliyaz aexir `la zayl aeh mein lyal `ly exfbyäøéæb§¥¨

eøîàé ànL,xnel erhi ±ïéôBà[zet`l xzen-]ìBçì óà áBè íBiî ¤¨Ÿ§¦¦©©
,dxez xeqi` lr exarie ,eixg`y zayd jxevl xzeny mykïåéëå§¥¨

ïðaø deëøöàcaeh mein lyand z` minkg ekixvdy oeike ± §©§§©©¨¨
gipdl zaylàøékéä déì úéà ,ïéìéLáz éáeøéò,xkid el yi - ¥¥©§¦¦¦¥¤¥¨

,leg ikxv `le zay ikxv `l` aeh meia dxezd dxizd `ly
.jka zerhl `eai `le

:`cqg ax zrc lr `iyew d`ian `xnbddéáéúéàdax dywd ¥¦¥
dpyna epipy ,`cqg axl(.dk dvia),úðkeñîä äîäadlegd ± §¥¨©§¤¤

lapzze zenzy mcew aeh meia dhgeyl dvexe ,zenl dhepe
lk` xaky ,aeh meia dlk`l jixv epi`e ,dxya z` ciqti `ly

,ezcerqèBçLé àìaeh meia dze`àlàonf xzep m`ìBëiL éãk Ÿ¦§¤¨§¥¤¨
e zelvle jezgle hiytdläpîéä ìBëàìzegtd lkléìö úéfk ¤¡¥¤¨©©¦¨¦

.íBé ãBòaîy jka icy rnyneìBëàì ìBëé,mei ceran dpnnóà ¦§¨¤¡©
ìëéîì éòa àìc áb ìò.[lk` xaky oeik] lek`l dvex epi`y - ©©§Ÿ¨¥§¥©

e'ìéàBä' éøîàc éãéãì àîìLamixne`y izrcl zpaen dpynd ± ¦§¨¨§¦¦§©§¦¦
y ,'li`ed'ìéëà éöî ìëéîì éòa éàå ìéàBädvxi m`y oeiky - ¦§¦¨¥§¥©¨¥¨¦

,lek`l lkei dndad on lek`lèBçLé éëä íeMîepi`y it lr s` ¦¨¦¦§
,lek`l dvexà àì úøîàc Cãéãì àlàìéàBä ïðéøîax jzhiyl - ¤¨§¦¨§¨§©Ÿ¨§¦©¦

,'li`ed' mixne` oi`y xne` dz`y `cqgèBçLé éànàrecn - ©©¦§
.aeh mei jxevl `ly dhigy `id ixde ,hegyl el exizd

:`xnbd zvxzndéì øîàhegyl el exizd jkl ,daxl `cqg ax ¨©¥
,aeh meia zpkeqn dnda.BðBîî ãñôä íeMîlr dax dywn ¦¤§¥¨

:`cqg ax uexizåikïðéøL BðBîî ãñôä íeMî[mixizn-]àøeqéà §¦¤§¥¨¨¦©¦¨
.àúééøBàc§©§¨

:evexiz z` x`an `cqg axdéì øîà,daxl `cqg axïéàok` - ¨©¥¦
i`yx epi`y rcei dndad lra `ldy ,epenn cqtd meyn xzidd
,lk` xaky s` okle ,aeh meia dlik` jxevl `ly dnda hegyl

Baìa øîb BðBîî ãñôä íeMîezrc lr xearle envr gixkdl ¦¤§¥¨¨©§¦
eìBëàìzpkeqnd dndad onúéfkzifkl jixvy ink `ede ,xya ¤¡©©¦

.aeh meia elk`l xyaåy oeikì øLôà éàlek`øNa úéfëdndan §¦¤§¨§©©¦¨¨
äèéçL àìa.aeh meia dhgyl xzen ,dlek ly §Ÿ§¦¨

dk`ln zeyrl xzeny ,lirl `cqg ax ixac lr dywn dax
:zaya dlik` jxevl aeh meiadéáéúéà,`cqg axl dax dywd ± ¥¦¥

dpyna epipy(:w zegpn),íéðtä íçìzaya ogleyd lr jxrpy ¤¤©¨¦
,d`ad zayl lk`pe
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גם אם ישנם טענות על־פי שכל, הנה אם התוצאה מזה היא מיעוט בהעניין דיראת שמים, בוודאי שטענות אלו הם של היצר־הרע.
משיחת כ"ג טבת, ה'תשי"ט



xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc migqt(iying meil)

`edy minrtäòLúì ìëàðminrte ,eziit`l iriyzd meia - ¤¡¨§¦§¨
äøNòì,ixiyrd meia -eminrtøNò ãçàì,xyr cg`d meia - ©£¨¨§©©¨¨

øúBé àìå úBçt àìmei xg` `le iriyzd mei mcew lk`p epi`e ± Ÿ¨§Ÿ¥
,dpynd zyxtne .xyr cg`dBkøãk ,ãöék,libxd dxwna ± ¥©§©§

lk`p,äòLúì`ed oky,úaL áøòa äôàðlr eze` mixcqne §¦§¨¤¡¨§¤¤©¨
e ogleydn eze` miwlqne ,zayd meia zxgnl ogleydìëàð¤¡¨

mipdklúaMa`idy ,d`adäòLúìm`e .eziit`n miniíBé ìç ©©¨§¦§¨¨
,úaL áøòa úBéäì áBèmeid jxevl epi`y xac ea zet`l xeq`y ¦§§¤¤©¨

,reaya iying mei `edy aeh mei axra ezet`l minicwn ,aeh
eúaMì ìëàð`idy ,`ad reayayäøNòìm`e .eziit`n mini ¤¡¨©©¨©£¨¨

elgäðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðLminicwn ,iyiye iying minia §¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨
e ,iriax mei `edy dpyd y`x axra ezet`lúaMì ìëàð¤¡¨©©¨

`idy ,`ad reayayøNò ãçàìminicwn jkle .eziit`n mini §©©¨¨
,aeh mei axre zay axrn ezet`lL éôìmiptd mgläçBc Bðéà §¦¤¥¤

,eziit`a.áBè íBiä úà àìå úaMä úà àìŸ¤©©¨§Ÿ¤©
`edy ,`ed zay jxevl miptd mgl ixde :`iyewd z` dax miiqn

,zaya lk`púøîà éàådxezd onyáBè íBéa ïéNòð úaL éëøBö §¦¨§©§¥©¨©£¦§
dyw ,mexq` minkg wxeéànàmiptd mgl ziit` recn ±éçc àì ©©Ÿ¨¥

,áBè íBémeyn mixac exq` `l ycwnay epicia laewn ixde
.zeay

:`xnbd zvxzndéì øîàzeyrl xeqi`d zn`a ,daxl `cqg ax ¨©¥
minkg exizd `ly dne ,opaxcn `l` epi` aeh meia zay ikxev
`ly s` zay axra zeidl lgy aeh meia miptd mgl zet`l

y meyn `ed ,ycwna zeay exfbäáBø÷ úeáLxeq`y xac - §§¨
meid eze` jxevl eilr xearl ekxvede minkg zxifbneøézä¦¦

la` ,ycwna minkgä÷Bçø úeáLzayl jxvpd xeqi` xac - §§¨
dipydeøézä àì.ycwna s` minkg Ÿ¦¦

:`cqg ax lr `xnbd dywnìàéìîb ïa ïBòîL ïaøìed`aed] §©¨¦§¤©§¦¥
zegpna dpynd jynda ezrc(:w)[íeMî øîàc[ly enyn-]éaø §¨©¦©¦

,ïâqä ïa ïBòîLmiptd mgl zay axra aeh mei lg xy`kyäçBc ¦§¤©§¨¤
eziit`a,áBè íBé úàlk`p epi`y s`e ,ytp lke` jxev ea yiy ¤

it lr s`e .aeh mei zaygp zayd mby ,zaya `l` aeh meia
mewn lkn ,zayd jxevl aeh meia zet`l `ly minkg exfby
epi` mgl eze`y] dwegx zeay `idy it lr s` exfb `l ycwna

.[`ad reayay zayl `l` lk`påmixetkd mei lg xy`k mle` §
,zay axraäçBc Bðéàeziit`aíBö íBé úàmeiay ,mixetkd ¥¤¤

ytp lke` jxevl dk`ln zeyrl dxezd on xeq` mixetkd
,[iying meia ezet`l minicwne]øîéîì àkéà éàîx`ap ji` ± ©¦¨§¥©

jxevl aeh meia miptd mgl zet`l xizdy jkn ixd ,z`f
.dwegx zeay mb exizdy gken `ad reayay zaya ezlik`

,xaeq `cqg ax :`xnbd zvxznéâéìt àäaenvr df xaca - §¨§¦¦
,obqd oa oerny iaxe `nw `pz ewlgpøî[`nw `pz-]úeáL ,øáñ ©¨©§

eøézä äáBø÷e ycwnaøîe ,eøézä àì ä÷Bçø úeáLoerny iax-] §¨¦¦§§¨Ÿ¦¦©
[obqd oaénð ä÷Bçø úeáL ,øáñ[ok mb-]eøézä.ycwna ¨©§§¨©¦¦¦

ony ,lirl `cqg ax ixac lr ztqep `iyew dywn ixn ax
:zaya dlik` jxevl aeh meia dk`ln zeyrl xzen dxezd

éøî áø áéúîdpyna epipy ,`cqg axl ixn ax dywd -(:w zegpn), ¥¦©¨¦
íçlä ézL,zereayd bga mi`ian eidyúBìëàð ïðéàmipdklàì §¥©¤¤¥¨¤¡¨Ÿ

íéðMî úBçt,oziit`l ipyd meid iptl `l ±ìL ìò øúBé àìåäL ¨¦§©¦§Ÿ¥©§Ÿ¨
,dpynd zyxtne .oziit`l mini,ãöékod libxd dxwnaúBôàð ¥©¤¡

aáBè íBé áøòe ,zereay lyáBè íBéì úBìëàð`edy ,zereay ly ¤¤¤¡¨§
ìíéðLm`e .oziit`l ipyd meid ±áBè íBé ìçzereay lyúBéäì ¦§©¦¨¦§

úaMä øçàicwn ,oey`x meia -ode zay axra ozet`l min ©©©©¨
,áBè íBéì úBìëàð`edyììLäLjkle .oziit`l iyilyd meid ± ¤¡¨§¦§Ÿ¨

,aeh mei axre zay axrn ozet`l minicwnäçBc dðéàL éôì§¦¤¥¨¨
oziit`.áBè íBiä úà àìå úaMä úà àìŸ¤©©¨§Ÿ¤©

,od aeh mei jxevl mgld izy ixde :`iyewd z` ixn ax miiqn
,aeh meia zelk`p odyúøîà éàådxezd onyïéNòð úaL éëøBö §¦¨§©§¥©¨©£¦

áBè íBéa,zayd iptlyàzLäziit` recn ,denzl yi dzrn - §©§¨
,aeh mei axrn ozet`l jixve aeh meid z` dgec dpi` mgld izy

àéòaéî áBè íBéa áBè íBéc éøL áBè íBéa úaLczeyrl xzen m` ± §©¨§¨¦§§¦©§¨
zaya `l` dk`lndn dpdp epi`y it lr s` aeh meia zay ikxv
jxevl `idy dk`ln zeyrl xzeny xnel jixv ike ,zxgnly
xg`l `l` cin dk`lndn dpdp epi`y it lr s` ,envr aeh meid
iyak z` ehgyiy xg`l wx mipdkl mixzen mgld izyy] onf
z` zet`l exizd `ly jkne .[mnc ewxfie mdnr mi`ad minlyd
dk`ln zeyrl dxezd dxizd `ly gken ,aeh meia mgld izy
dne ,cin dpnn zepdl ie`xyk `l` aeh meia ytp lke` jxevl
i`e li`ed' meyn wx `ed aeh meia zay ikxv zeyrl exizdy
jiiy `l df mrhe ,[cin lek`l miie`x mdy] 'migxe` irlwin
miyakd ehgyiy cr dlik`l miie`x mpi` eiykry ,mgld izya

ld izy ziit`y oeike ,mnc wxfiemei axrn zeyrdl dleki mg
.aeh mei dgec dpi` ,aeh

:`xnbd zvxzníúä éðàL,mgld izya my xacd dpey ± ¨¦¨¨
zay ikxv zeyrl xzeny it lr s` aeh meia mzeyrl xeq`y

meyn ,cin dk`lndn dpdp epi`y s` aeh meiaàø÷ øîàc- §¨©§¨
ytp lke` zk`ln ziiyr xzida weqta xn`py(fh ai zeny)K`'©

dUri FCal `Ed Wtp lkl lk`i xW`,'íëìrnyne £¤¥¨¥§¨¤¤§©¥¨¤¨¤
`id dk`lndyky'íëì',aeh meia dzeyrl xzed ,mkikxvl ± ¨¤

àìå`idykìjxev,dBáâ.`id deab jxev mgld izy ziit`e §Ÿ§¨©
:`xnbd dywníeMî øîàc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøìe[ly enyn-] §©¨¦§¤©§¦¥§¨©¦

,ïâqä ïa ïBòîL éaømgld izy ziit`,áBè íBé úà äçBczxzene ©¦¦§¤©§¨¨¤
,zereayaøîéîì àkéà éàîmkl' miyxec ixde ,z`f x`ap ji` ± ©¦¨§¥©

.'deabl `le
obqd oa oerny iax :`xnbd zvxznìeàL àaàk dì øáñ(:k dvia), ¨©¨§©¨¨

,øîàcaezkdn'íëì'miyxec'íëì'mz` mixzen mkikxevl - §¨©¨¤¨¤
,aeh meia dk`ln zeyrlì àìåjxev,íéøëðdeab jxevl la` §Ÿ§¨§¦

.xzen
mixne`y xaeqd daxl dywn `cqg ax:'li`ed'áø déì çìL̈©¥©

äaøì àcñç`iyewïðéøîà éî ,àðeä áø øa àçà áø ãéaike ± ¦§¨§©¨§©©£¨©©¨¦¨§¦©
xnel xyt`ïðz àäå ,'ìéàBä'dpyna epipy ixde ±(:`k zekn),Lé ¦§¨§©¥

mc`y minrtãçà íìz LøBç,dcya zg` dxey -äéìò ïéáéiçå ¥¤¤¤¨§©¨¦¨¤¨
zewln iyper dpeny ef dyixg lr -,ïéåàì äðBîL íeMîedfe ¦§¨¨¦

øBîçå øBLa LøBçäxngaE xFWA Wxgz `l' meyn dwely ,cgi ©¥§©£Ÿ©£Ÿ§©£Ÿ
'eCgi(i ak mixac),ïäåxengde xeyd -íéLc÷eîlry ,minyl ©§¨§¥§¨¦

'LxFW xkaA carz `l' meyn dwel gafn iycw `edy xeydmy) Ÿ©£Ÿ¦§Ÿ¤
(hi ehxeqi` meyn dwel ziad wca iycw `edy xengd lre ,

,dlirnåzrixfl `id dyixgdíøka íéàìkoia ezyixgay - §¦§©¦©¤¤
LnxM rxfz `l' meyn dwely ,dnc`a mirxf dqkn `ed miptbdŸ¦§©©§§

'mi`lM(h ak mixac), ¦§¨¦
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אין להתפעל ואין להתחשב עם כל ההפרעות וההסתרים של הגוף ונפש הבהמית, ולעסוק בתוקף בענייני הנשמה דלימוד התורה 
וקיום המצוות – שבזה שווים כל בני ישראל.

משיחת כ"ג טבת, ה'תשי"ט



רטו ezny in` cenr fn sc ± iyily wxtmigqt
äòùúì ìëàðiriyz meil Ð.eziit`lúáù áøòá äôàð,xgnl oze` oixcqn ,ef Ð

d`ad zaylemiwlqnoze`.eziit`l iriyz meil d`ad zayl lk`p `ed ixd Ð

úáù áøòá áåè íåé ìç,aeh mei jxevl `ly xac zet`l oileki eid `le Ðede`t`e

zaya iying `edy aeh mei axrn.dxyra epiidc dipy zayl lk`p Ðíéîé éðù
äðùä ùàø ìùÐelgoebk ,iyye iyinga

) opzc ,dlrnle dgpnd on micr e`ayy`x

xgnle ycew meid eze` mibdep :(a,l dpyd

zaya lk`pe ,zaya iriaxa dt`p .ycew

dipymev mei e`l zay `edde .xyr cg`l Ð

eidykc ,`edeid dgpnd xg`l micr mi`a

oipene ,xaern lel` oiyer,ipy mein

ycwl micrd z` oilawn eid `ly :opixn`ck

i`e .dgpnd mcew mi`a ok m` `l` meia ea

mev mei ied inp,`zxe`l dil lik` ivn Ð

zkled dlil miycwae ,dlile meil lk`p iedc

dpyd y`x ly miaeh mini ipye .meid xg`

mini ipy eid `l miptd mgl onfac ,hwp `wec

.zeilb ly miaehäçåã åðéàù.eziit`a Ð

íéðôä íçìoiwlqny ,`ed zay ikxv Ð

oiyrp `ziixe`cn i`e .zaya eze` oilke`e

xeq`c `ed opaxcne ,oileaba aeh meia`d Ð

`lc ol `niiw lr exfb `lc ol `niiw ycwna

dgec epi` i`n`e ,zeayd lr exfb?íìåòì
úáù éëøömeyn `l` oda oi` aeh meia Ð

oi`c ,ixzyil `kd jl `iyw `wce ,zeay

.ycwna zeayäáåø÷ úåáùaeh mei ly Ð

eal dkixvy ,dnvr zay dze` ly e` ,envr

ycwna meia.exizd Ðä÷åçø úåáùÐ

zay liaya df aeh mei zeay zegcldipy

.ycwna exizd `l Ðíåé úà äçåã åðéàå
íéøåôëä íåö`ziixe`c `xeqi`c ,eziit`aÐ

aeh mei la` .ytp lke` ea xzed `lc ,`ed

.`ed ytp lke` i`de ,ytp lke` ea xzed Ð

jxev epi`c ab lr s`eaeh meilixd Ð

inp `edc ,zayl jxev,jkld .aeh mei

,xefb `l ycwnae ,`ed zeay xeqi` `nlra

dwegxc ab lr s`e.`idíçìä éúùoi`ad Ð

.zxvraäùìùìme`t`y itl Ð.zay axrn

àéòáéî áåè íåéá`zyd efg `l inp i` ÐÐ

irxb ine ,meia eal efg `dly zay ikxvn

crq `dc ,dil ifg `l `nei i`d lklc ?xgn

.dry dze` el ie`xd xac `l` dxezd on aeh meia xzen oi` :dpin rny e`l `l` .xak

ikxvezay,migxe`c li`ed meyn ediinrh Ðmeyn ,"li`ed" xninl `kil ipdae

ehgyiy cr ifg `l `zry `iddccarinl xyt` dedc oeike ,onc wexfie odilr miyak

lenz`ndil igc `l Ð.dil ifg `lc icin aeh meil'åë ïåòîù ïáø:dia opiqxb `l Ð

mev mei dgec epi`ezxvrl jenq mev mei oipr dnc Ð?ìåàù àáàëdvia zkqna Ð

).(a,kíéåâì àìå íëì.ixy deabl la` Ðàçà áø ãéá,ef daeyz enirhd Ðdxne`l

.enyn daxløåîçå øåùá ùøåçä`l" meyn Ð"yexgz.'ebeïéùã÷åî ïäålr xaer Ð

lre ,xekak miycwd lke ,"jxey xekaa cearz `l" meyn gafn iycw `edy xeyd

ziad wca iycw `edy xengd"dry lk" wxta oxn`c ,dlirna cifdc e`l meyn Ð

)dlirna cifd :(`,bl lirldnexzn `hg `hg xnbe .dxdf`a Ðoie`l dyly ixd Ð

.oiwelg oie`l `l` aiyg `le .oiwelg
úéòéáùå
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ìëàðeze` oibdepc ,iying meia dlrnle dgpnd on micr e`ay oebk Ð mei xyr cg`l

micrd e`aiyk ,d`ad dpyl dia elflfl `lc ikid ik ycew xgnle ycew meid

mei `die .mixetkd mei opipn dipine xwir `xzae ,(a,d) dvia yixa gkenck .dgpnd mcew

dgpnd mcew micr e`a m` la` .xyr cg`l lk`p f`e ,oey`x meia mixetkdÐok m`

zet`l oilekie ,`ed xenb leg iyy meia xgnl

oi`c dcti oey`xd mgle ,iyy meia xg` mgl

zay `l dgec epi`c xaqwc oeik .mycwn xepzd

.lirl ziyixtck .aeh meie

éàåÐ aeh meia miyrp zay ikxev zxn`

ax `de ?jixt i`n :wgvi epiaxl dniz

lyal xizny `l` daxc dilr bilt `l `cqg

,meia eal lyal xzeny enk zayl aeh meia

la` .qxhpewd yxitck `id zg` dyecwc

iziinc `peb i`dkaÐ,dxeq` meia eal elit`

ax xn` `l `dae ,mgld izy iab `tiq ipzwck

epiaxl d`xpe !daxn xzei aeh meia eyriy `cqg

meia miyrp zay ikxv :lirl eyexit ikdc ,wgvi

aehÐ`l` ,`id zg` dyecwc meyn e`l

dpyri `l m` ,zay zevn `idy li`ed xnelk

aeh meiaÐytp lke` enk aiyg ,dpyri `l aey

icicl `nlya :xity jixt `zyde .aeh meic

`l` ,aeh mei zgnyl aeh meia `ixy `lc

aeh mei zgny meyn exwir `diy `peb i`dkaÐ

,inp mgld izy iabe .aeh mei zgny `kil `kde

meyn exwir `l` ,aeh mei zgnyl exwir oi`

miyrp zay ikxev zxn`c ,jcicl `l` .gaf

zeyrl jixve devn `edy xac lke ,aeh meia

xg` onf el oi`y aeh meiaÐigc `l i`n` `kd

i"yxe .mgld izy iab onwl d`xp oke ?aeh mei

`lc ,xity iz` daxlc mgld izy iab yxit

li`ed `kiiyÐcr efg `l `zry `iddc meyn

epiaxl dywe .onc wexfie miyak mdilr ehgyiy

welig zrcei dpi` `xnbdc oeik :eyexitl wgvi

eiykr `di `ly liaya ike ,heicdl deab oia

?xeq` `di meia eal ie`x `diy it lr s` ie`x

cr die`x dpi` migxe`l dqird dte`yk `ld

it lr s` ohgeyl xzeny dbibg inlye ,dt`zy

inp eznda hgye ,onc wexfiy cr mixeq`y

xzeny oeik ,`l` .die`x dpi` dhigy zrya

xg`meia eal onfÐok m`e .`ed oexqg e`l

yexitl xnel yi edine !daxl inp iywiz

.eteba oexqg mey mdl oi` mgld izyc qxhpewd

ïåòîù ïáøìådil `xiaqc `pin`c icicl `nlya Ð aeh mei dgec xn`c l`ilnb oa

aeh meia miyrp opi` zay ikxevc `nw `pzlÐ`dac xninl `ki`

oa oeyny epiax xne` inp i` .`nw `pzn jl dywe .`ziixe`ca `l` ixii` `le ibilt

opixn` `l :xaq xne .ezectl lekie li`ed opixn` :xaq xnc ,ibiltc xninl `ki`c :mdxa`

zeay meyn `nw `pzc `nrhc zxn`c ,jcicl `l` .lirl ziyixtck .giky `lc ,li`ed

dwegxÐ.l`ilnb oa oerny oax dilr beltil `da

íëì,(a,k) dviaa gkenck iebl `le inp opiyxce ,deabl `le s` :yexit Ð deabl `le

aeh meia oiaixw oi` zeacpe mixcp :xaqc o`ncÐiab ,iebl `le "mkl" inp yixc

.deabl `le "mkl" xn`p xak `lde :lld zial i`ny zia mdl exn`

ïéùã÷åîåcearz `l" meyn xaer xeya :izxz `ki` oiycwenac qxhpewd yxit Ð

,wgc mpgae .dlirn meyn aiig ziad wca iycw `edy xenge "jxey xekaa

dl`ya `zi`c icin :xn` (`,ak) zeknc `xza wxtac :wgvi epiaxl dywe .z`hg e` dler `ed m` dlirn meyn aiigin diteb xeyacÐ.xekaa :ipyne !ycwd ixde :jixte .ipzw `l

ikc ,mxka oipin daxd rxfy oebk `nwele ,mirxf i`lk inp aeygil :eyexitl dyw cere !ycwd xenga ixii`c oeik ,qxhpewd yexitl iieyw`l dil ded xengn `zyde .xifp ixde :jixte

dlirnc e`l` la` ,`edy lk dyixg` ediilr iwlc ie`l jpd `l` aiyg `lc ,dlirnc e`l aiyg `lc :wgvi epiaxl d`xpe !ie`l dnk aeygl (`,`k) zekn zkqna jixt `peeb i`d

ie`l ixz aiygc wgvi epiax yxtn mxkd i`lke .dhext deya yexgiy cr iwl `lÐmi`lk `l` ,mxkd i`lk ipzw `lcn ,eyexitk rnyn oke .mxkd i`lk meyne mirxf i`lk meyn

ci zletna ovxge dxerye dhg rxfiy cr aiig epi` :diy`i iax xn`c `de .mxkaÐ"aiig epi`" `l` ,mirxf i`lk dil zilc meyn e`lÐ,inlyexia rnyn oke .xn`w mxkd i`lk meyn

jcy meyn ea exzd m`y :ipyne !jcy meyn aiigin ovxg `lac oeik :yexit ,"mi`lk jnxk rxfz `l" xn`p xac dfi`l "mi`lk rxfz `l jcy" aizk diy`i 'xc dizrc lr :xn`wcÐ

jnxk meyne ,dwelÐ,ol rnynw digxe` ab` `zlin :wiqne ?il dnl mi`lk mi`lk :jixte .dwel mi`lk mi`lk rxefd :xn`wc (`,at oileg) "epa z`e eze`" wxta rnyn oke ,dwel

lk ipeeb ixz `ki`covxge dxerye ovxge oihg rxf ikc ol rnyn `we .'eke dhg rxfiy cr xn`c diy`i iaxcn iwet`l ,mi`Ðovxge dhg `l` dxerye dhg hwp `lcne .aiig inpÐ

alg lke xdvi alg lk" :aizkcn ,df lr dfn oinxez oi` xdvie yexizc (`,cp) zexekac `xza wxta opixn`c `de .mirxf i`lk meyn dwelc dxerye dhga dcen diy`i iaxc rnyn

,df mr df mi`lk mpi`y xdvie yexiz dn :ikd dl iziin diy`i iaxle .'eke xnege lw zxn` ?oipn obce obc ,obce yexiz ,xdvie yexiz ogky` ,dfl alge dfl alg oz "obce yexiz
elit`
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øNò ãçàìe ,äøNòì ,äòLúì ìëàð¯àìå úBçt àì ¤¡¨§¦§¨©£¨¨§©©¨¨Ÿ¨§Ÿ
Bkøãk ?ãöék .øúBé¯ìëàð úaL áøòa äôàð ,äòLúì ¥¥©§©§§¦§¨¤¡¨§¤¤©¨¤¡¨

úaL áøòa úBéäì áBè íBé ìç .äòLúì úaMa¯ìëàð ©©¨§¦§¨¨¦§§¤¤©¨¤¡¨
äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðL .äøNòì úaMì¯ ©©¨©£¨¨§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨

úà àì äçBc BðéàL éôì ,øNò ãçàì úaMì ìëàð¤¡¨©©¨§©©¨¨§¦¤¥¤Ÿ¤
úaL éëøBö zøîà éàå .áBè íBiä úà àìå úaMä©©¨§Ÿ¤©§¦¨§©§§¥©¨
:déì øîà ?áBè íBé éçc àì éànà áBè íBéa ïéNòð©£¦§©©¨¨¥¨©¥

äáBø÷ úeáL¯ä÷Bçø úeáL ,eøézä¯.eøézä àì §§¨¦¦§§¨Ÿ¦¦
ïa ïBòîL éaø íeMî øîàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøìe§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¦©¦¦§¤
,íBö íBé úà äçBc Bðéàå ,áBè íBé úà äçBc :ïâqä©§¨¤¤§¥¤¤
äáBø÷ úeáL :øáñ øî ;éâéìt àäa ?øîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©§¨§¦¦¨¨©§§¨

ä÷Bçø úeáL ,eøézäúeáL :øáñ øîe .eøézä àì ¦¦§§¨Ÿ¦¦¨¨©§
ïðéà íçlä ézL :éøî áø áéúî .eøézä éîð ä÷Bçø§¨©¦¦¦§¦©¨¦§¥©¤¤¥¨

ìL ìò øúBé àìå ,íéðMî úBçt àì úBìëàð?ãöék .äL ¤¡¨Ÿ¨¦§©¦§Ÿ¥©§¨¥©
áBè íBé áøò úBôàð¯ì áBè íBéì úBìëàðìç ,íéðL ¤¡¤¤¤¡¨§¦§©¦¨

úaMä øçà úBéäì áBè íBé¯áBè íBéì úBìëàð ¦§©©©©¨¤¡¨§
ììLúà àìå úaMä úà àì äçBc dðéàL éôì ,äL ¦§¨§¦¤¥¨¨Ÿ¤©©¨§Ÿ¤

,áBè íBéa ïéNòð úaL éëøBö zøîà éàå .áBè íBiä©§¦¨§©§§¥©¨©£¦§
éøL áBè íBéa úaLc àzLä¯áBè íBéa áBè íBéc ¨§¨§©¨§¨¥§§

"íëì" ¯ "íëì" àø÷ øîàc ,íúä éðàL !?àéòaéî¦¨£¨¨¥¨¨§¨©§¨¨¤¨¤
éaø íeMî øîàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøìe .dBábì àìå§Ÿ©¨©§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¦©¦
àkéà éàî ,áBè íBé úà äçBc :ïâqä ïa ïBòîL¦§¤©§¨¤¤©¦¨

"íëì" :øîàc ,ìeàL àaàk dì øáñ ?øîéîì¯íëì §¥©¨©¨§©¨¨§¨©¨¤¨¤
àçà áø ãéa äaøì àcñç áø déì çìL .íéBbì àìå§Ÿ©¦¨©¥©¦§¨§©¨§©©©¨
LøBç Lé :ïðz àäå ,"ìéàBä" ïðéøîà éî :àðeä áø øa©©¨¦¨§¦©¦§¨§©¥¥
LøBçä :ïéåàì äðBîL íeMî äéìò ïéáéiçå ãçà íìz¤¤¤¨§©¨¦¨¤¨¦§¨¨¦©¥
,íøka íéàìëå ,íéLc÷eî ïäå ,øBîçå øBLa§©£§¥§¨¦§¦§©¦©¤¤
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רטז
ezny ina cenr fn sc ± iyily wxtmigqt

úéòéáùå."rxfz `l jcy" meyn xaerc Ðyxege,rxefc dclezz` zeqkl yxeg oebk

.drixfdíéàìëáåíøëádwel mi`lka dtgnde ,mi`lka dtgn yxg `wc icdac ÐÐ

.dyng ixdaeh meiezzin zxdf`l ozipy e`lc meyn ,`pz `l zaye .dyy ixd Ð

.eilr oiwel oi`c ,`ed oic ziaäàîåèä úéáà øéæðå ïäëåodk `ede ,zexawd zia dfy Ð

,"`nhi `l ytpl" odkc e`l o`k yie ,xifpe

."`eai `l zn ytp lr" xifpc e`leäùéøçàÐ

.iwlil `l aeh meic e`l meynøåôö íãÐ

i`e li`edipncfn.`aeh zeige mixtv dil

íéðáàá.ieqikl efg `lc ÐúåéåàøïùúåëìÐ

.`id `iyewãé øçàìëzeayc ,iepiy ici lr Ð

ixy `ziixe`cnc oeike ,`ed `nlrarwt Ð

.zewln dilàðéè.lelae gl hih ÐàúðåúîÐ

,xtr ziyrp dpi`e drixfl die`x ,dgl ux`

`a m`dyzekl`idzwacn.zlabpeä÷åì
áåè íåéá ãéâ ìùáî íåùîepi`y leyia Ð

,ie`xelit` alga xya lyan meyn dwele

xyae ,mrh ozepa miciba yi :xaqwe ,leg `ed

.md

äøòáä íåùîdk`ln dxradc .jxevl `ly Ð

leyiae ,dnvrl.envrl dk`lnìù äùðä ãéâ
äìáð.dliap meyn ezlik` lr dwelc Ðíéúù

åúìéëà ìò.alga xya lke`e cib lke` Ð

åìåùéá ìò ùìù,aeh meic dxrad meyn Ð

,aeh meic leyia meynexya lyan meyne

.lega elit` algaäö÷åî éöò ìééòåÐ

`ziixe`cnc ,li`ed xninl `kil `zydc

.aeh meia dvwen y`a ynzydl xeq`äö÷åî
àúééøåàã.dinza Ðåðéëäå,onefna Ðonfny

,meid jxevl df xac :xn`ie ,meid ekxev lk

:aizkdc ,jixv `l zay zk`ln gxeh meync

et`z xy` z`"elyaz xy` z`e et`,"elya

dpkd e`xw aezkde ,`ed onefn e`lc oeikeÐ

`l" meyn dilr xaere ,dk`ln dl `ied

."dk`ln lk dyrzéàòá.izl`y ÐøôàîÐ

.eg`qpkp epi`y ,`ed dvweneaeyiilmini

.miaxãéîú.xeaiv ly dler Ðåäî.axwil Ð

øåëáä úà àìå äùdyxce ,`id `zipzn Ð

) l`wfgic `xwon zg` dye" :zepaxw iab (dn

miz`nd on o`vddwynn."l`xyiàìå äù
øåëáä úàxekae ,dy llka olekc ,dawp oia xkf oia zeidl ie`x `diy rnyn dyc Ð

.xkf `l` epi`øùòî àìåikde ,xg` oaxwl eyicwdl ie`x epi` dnda xyrnc Ð

cg` :rnyn.dxyr llkn `l` `a epi`y df `le ,cal `diy Ðïàöä ïîlk `le Ð

yceg lk epiide ,`a `l li` llkle ,yak llkn `vi qblt .`ivedl ,`ed `herin ,o`vd

yakc .xyr dyly,`ed dpy oali`endl yxtn ikde ,mly yceg dipy dpyl qpkpy

) dxt zkqnaoey`x wxtdpyn.(b
ïî
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xg` xac ici lr elit`Ðici lr mi`lk ody ,obce obc ,obce yexiz .df lr dfn oixyrn oi`

xn`wc xg` xac ici lr .'eke xg` xacÐaiigin xg` xac e`lac ,obce obc` i`w `l

,oipin dylya `l` aiigin `l mxka mi`lkc diy`i 'xc `nrhe .cegl mixerye mihga

oipin ipya aiigin mirxf i`lkaeÐipin ipya rnyn mi`lk zrixfc :wgvi epiax yxtn

yxtl oi` la` .`ed drixf oin e`l ovxge ,mirxf

la` ,mi`lk jnxk icda rxfz `l rnync meyn

dcy iexw rxf mey `la jcyÐjiiy `l `dc

:dyw wgvi epiax yexitle .jznda iab ok yxtl

ivn ded dicegl xeya ?xenge xey hwp i`n`

mi`lk igeky`lÐ,miycwend ileqt xeya

iax xn`c (`,ak) zeknc `xza wxta xn`ck

miycwend ileqt xeya bidpnd :wgviÐ,dwelc

iavl ywzi`c ,miteb ipy aezkd e`yrc meyn

ileqta `kilc ,`gip qxhpewd yexitle .li`e

yi wgvi epiax yexitle .dlirnc e`l oiycwend

aizk xengae xeya mi`lk xwirc meync :xnel

Ð.xenge xey hwp.úéòéáùåxn`c o`nl

epi` ziriaya yxeg :(`,b) ohw crenc `nw wxta

dwelÐdtgnc ,dtgne yxega `kdc jd iwen

.rxef meyn aiigäùéøçàli`ed aiigil `l

mewna xetiv mc did m` Ð xetiv mc ieqikl ifge

xg` xtr ywan did m`y ,`peeb i`dkae .dyixg

miiwi `le ,min ici lr yhyhi e` ,mcd abpi

elhile eltwl leki oi`y ixiin mbe .ieqik zevnÐ

`l dyr igcilc o`k jiiy `l ok `l m`c

lk :(a,alw) [zaya] yiwl yix xn`ck ,dyrz

dz` m` ,dyrz `le dyr `ven dz`y mewn

mdipy miiwl lekiÐe`l m` ,ahenÐdgci

.dyrz `l dyríéðáàá:yexit .zelfxewn

ieqikl ifg `l ,edin .drixfl zeie`x ody ,zekx

zekx ody itl ,inp `qkd zia iabe ,yezkiy cr

yexitk `le .miyw odykn gepiwl xzei zeie`x

(`,bn zay) "dxik" wxta mzd yxitc qxhpewd:

zelfxewnÐi"yxe .xity iz` `l `kdc ,zecg

.mixtqd on o`k ewgnäùéúëin aeh meia

`d ?jixt i`n :xy` oa wgvi epiax dywd Ð ixy

`kd ,li`ed meyn ixyc dyixg enk ixy i`ce

izilc `kd jixt ikid :dniz cere !dyizk inp

aeh mei oi` `d ?aeh meic e`l dgcie ieqikc dyr

.aeh mei dgec miycw ztixy oi` :(a,bt onwl) "oilev cvik"a opz `dc ,dyr iptn dgcp

aeh meic mzd iy` ax wiqnck meyn e` ,i`xwn sili (a,ck zay) "oiwilcn dna" wxtae

:xi`n oa l`eny epiax yxtne !dyre dyrz `l dgec dyr oi`e ,`ed dyrz `le dyr

xn`w digc meyn `l "xetiv mc ieqikl ifge li`ed"Ðdyixgl jixv `l f`c meyn `l`

oi`y dk`ln iedc meyn ,xeht dxtrl `l` jixv epi`e `neb xtegdc ,xehte ,dxtrl `l`

dkixve ,dpighk ied dyizkc ?ixy in aeh meia dyizk :xity jixt `zyde .dtebl dkixv

`l dgec dyr oi`c ieqik jxevl ixzyn `le ,zeqkl xtr zeyrl oeekzny ,`ed dtebl

,`ed lwlwnc ,ziaa `wec epiid xeht `neb xtegc `d :wgvi epiaxl dywe .dyre dyrz

xetiv mc mzd ded i` elit`e .dyixga dcyd z` giayny ,`niiw drixflc ,dcya `kde .(`,i) dbibgc `nw wxta gkenckÐi`e li`ed zxn` i`e .dilic `rx`a yixg i` aiig ded

xeht dtebl dkixv oi`y dk`ln iedÐoebke ,i`w `l aeh mei` la` .`cixb e`l `l` `kilc ,i`w mi`lkc dyixgac :yxtn mz epiaxe !zay zk`ln lk zlhia ok m` ,xeht inp `zyd

dyrz `le dyr dia zi`c meync xeq` aeh mei meync oeik ,ith ixy in aeh meia dyizk :wiqne .rwxwa rlap mcd did xg` xtr ywal jled did m`yÐjiiy `l mi`lk meyn mb

xetiv mc my did m` elit`c ,li`eda xhtinlÐ.xic`ie dxez licbi meyn xg` oipra dil ipync `l` ,ixy in aeh meia dyixg iiepyl ivn ded inp dlgzae .xeq`ä÷åìåmeyn

ipn `d :xn` (a,ai) dviac oey`x wxta Ð dxradÐlld zial la` .jezn edl zilc ,`id i`ny ziaÐmeid jxev `diy jixvc ab lr s` ixyÐit lr s` ,meid jxev aiyg inp `d

.xeqi`a `l` elke`l ie`x oi`yäøòáäàli`ed xn`c daxc xy` oa wgvi epiax giken o`kn Ð aiigil `lÐ.xn` i`ny zial elit` epiidìéàåäi`d `la Ð ekxevl ifge

.aeh meil zek`ln welig oi`e ,zayl zek`ln welig :dax xn`wc `d dil `iywc meyn ,dxrad wit` :zekna xn`w inp `kxitìééòåmewn lkn :wgvi epiaxl dniz Ð dvwen ivr

dliap meyn inp iwlile ,dliap ly dypd cib ipziläùixii` dlera `dc :dnize .daiwp oiae xkf oia rnyn dyc :qxhpewa yxit Ð xekad `lei`n` :xn`z m`e .dawp d`a oi`c ,

zg` dpzna epzpy rax` ozna mipzipd lk :xn` `dc ,xnel yie !zeey odizepzn oi`y dil wetiz ?xyrne xekan `a cinz oi`y `xw jixhvi`Ðcinz dyri j`id :dyw cere .xtik

miy`l epnny lk meyn xarw `d ?xekanÐdler myl dil wiqnc oeik :xnel yie !(`,w zenai) "exihwz la"a `ed ixdÐepiaxe .dpzn oiprl `gip inp `nrh i`dne .dler oick epic

.miy`l epnny lk iywiz `le ,zeey odizepznc `zyd xity iz`e .xyrnc `le xekac `l ep`iai `ly xn`we "minz dy" dia aizkc ,gqta irzyin `xw i`dc :yxit wgviäù`le

dliha dlxry miz`nd one ,`id `nlra `zknq` `kdc :xnel yie !oilegd on `l` `a oi` daeg `ay xac lkc "jci zqn"an ol `wtpc (`,g) dbibgc `nw wxta :xn`z m`e Ð xeka

miz`naÐ"l`xyi dwynn"c dyw j` .`id `zknq` inpÐ.deabl dxeq` dtixhc (a,d) zegpnc `nw wxta sili `xw i`dnc ,`id dxenb dyxc ,l`xyil xzend on
iax
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éàå .äàîehä úéaà øéæðå ïäk ,áBè íBéa úéòéáLe§¦¦§Ÿ¥§¨¦©¥©§¨§¦
ìéàBä ïðéøîà¯éæçå ìéàBä áéiçéì àì äLéøçà ¨§¦©¦©£¦¨¨¦©¥¦©£¦

íéðáàa :ìàeîL øa àtt éaø øîà !øBtéö íc éeqéëì§¦©¦¨©©¦©¨©§¥©£¨¦
éî áBè íBéa äLéúëe !ïLúBëì úBéeàø .úBìæøe÷î§§¨§§§¨§¦¨§¦
àîðeö !àîðeöa .ãé øçàìk ïLúBëì úBéeàø ?éøL̈¥§§§¨¦§©©¨§§¨§¨
.ähîlî çeçéz øôòå ,äìòîlî àîðeö !?äòéøæ øa©§¦¨§¨¦§©§¨§¨¨¦©¦§©¨
øa øî øîà àlà !çeçéz øôò íeMî déì ÷Btéúå§¥¥¦¨¨¦©¤¨¨©¨©
.àzðeúîa ?àeä äòéøæ øa àðéèå .àðéèa :éLà áø©©¦§¦¨§¦¨©§¦¨¦§§¨
áBè íBéa áìça äLpä ãéb ìMáîä :ééaà déáéúéà¥¦¥©©¥©§©¥¦©¨¤§¨¨§
íBéa ãéb ìMáî íeMî ä÷Bì :Lîç ä÷Bì ,BìëBàå§§¤¨¥¤¦§©¥¦§
ìMáî íeMî ä÷Bìå ,ãéb ìëBà íeMî ä÷Bìå ,áBè§¤¦¥¦§¤¦§©¥
ä÷Bìå ,áìça øNa ìëBà íeMî ä÷Bìå ,áìça øNä¨§¨¨§¤¦¥¨¨§¨¨§¤

"ìéàBä" ïðéøîà éàå .äøòáä íeMî¯àì äøòáäà ¦©§¨¨§¦¨§¦©¦©©§¨¨¨
÷étà :déì øîà !Bkøöì déì éæçc ìéàBä ,áéiçéì¦©¥¦©£¦¥§¨§£©¥©¥
:àéiç éaø éðúäå .äìéáð ìL äLpä ãéb ìéiòå äøòáä©§¨¨§©¥¦©¨¤¤§¥¨§¨¨¥©¦¦¨

ìLå Búìéëà ìò íézL ïé÷Bì:àúéà éàå ,BìeMéa ìò L ¦§©¦©£¦¨§¨©¦§¦¦¨
ìLäøòáä ÷étà :àlà !déì éòaéî Búìéëà ìò L ¨©£¦¨¦¨¥¥¤¨©¥©§¨¨

øîà ?àeä àúééøBàc äö÷eîe .äö÷eî éöò ìéiòå§©¥£¥§¤§¤§©§¨£©
úà eðéëäå éMMä íBia äéäå" :áéúëc ,ïéà :déì¥¦¦§¦§¨¨©©¦¦§¥¦¥

àëäî dúøäæàå ,"eàéáé øLà¯ìë äNòú àì"î £¤¨¦§©§¨¨¨¥¨¨¦Ÿ©£¤¨
éàòa ;zøîàc àeä zà àäå :déì øîà ."äëàìî§¨¨¨©¥§¨©§§¨§©§§©
:àðeä áøî dépéî éàòa dì éøîàå ,àcñç áøî dépéî¦¥¥©¦§¨§¨§¦¨§©¦¥¥©¨
?eäî áBè íBéa ãéîz BèçLe øôàî äN àéáä¥¦¤¥£¨§¨¨¦§©

"äN" :dìò éì øîà ,ïì zøîà zàå¯,øBëaä àìå §©§¨§©§¨£©¦£¨¤§Ÿ©§
"úçà"¯"ïàvä ïî" ,øNòî àìå¯,ñbìtä àìå ©©§Ÿ©£¥¦©Ÿ§Ÿ©©§¥
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc migqt(iying meil)

ed dpya `ed dyixgd onfúéòéáLmeyn dwely ,[dhinyd zpy] §¦¦
'rxfz `l LcU 'ebe zriaXd dpXaE'(c dk `xwie)e ,,áBè íBéadwely ©¨¨©§¦¦¨§Ÿ¦§¨§

'EUrz `l dcar zk`ln lM' meyn(f bk my)`ed yxegde ,ïäk ¨§¤¤£Ÿ¨Ÿ©£Ÿ¥
øéæðå`ed dyixgd mewne ,zexifp eilr laiwy odk -úéaà §¨¦©¥

äàîehä'ebe mipdMd l` xn`' meyn dwely ,zexaw zia lr - ©§¨¡Ÿ¤©Ÿ£¦
'eiOrA `OHi `l Wtpl(` `k `xwie)lr 'dl FxiGd ini lM' meyne , §¤¤Ÿ¦©¨§©¨¨§¥©¦©©

'`ai `l zn Wtp(e e xacna).oie`l dpeny o`k ixd , ¤¤¥Ÿ¨Ÿ
:`iyewd z` `cqg ax miiqn,'ìéàBä' ïðéøîà éàå,dywäLéøçà §¦¨§¦©¦©£¦¨

aeh meia dyixg xeqi` lr -áéiçéì àì,zewlnéæçå ìéàBä- Ÿ¦©©¦©£¦
dyixgd ici lr xxetznd xtrd lk ie`xeøBtéö íc éeqéëìm` §¦©¦

xxazi f`e ,aeh meia zeige mixetiv daxd hegyl el oncfi
`l dgec dyr'y `id dkldy oeik ,xzida dzyrp dyixgdy

'dyrz(:b zenai)dyixg ly e`ld z` mcd ieqk ly dyrd dgece ,
`ly ok m` gkene .aeh meiamixne`y xaeqd dax zrck

.'li`ed'
:`xnbd zvxzn,ìàeîL øa àtt áø øîàote`a zxacn dpynd ¨©©¨¨©§¥

yxegyúBìæøe÷î íéðáàala` ,drixfl zeie`xd zekx mipa` - ©£¨¦§§¨
ixdy ,'li`ed' mrhn exhetl oi` jkle ,mcd ieqikl zeie`x opi`

.oda zeqkl lkei `l
elld mipa`d ixde :uexizd z` dgec `xnbdïLúBëì úBéeàø§§§¨

mrhn dyixgd z` xizdl yi aeye ,mcd z` oda zeqkle
.'li`ed'

:diigcd lr ddnz `xnbdéøL éî áBè íBéa äLéúëexzen ike ± §¦¨§¦¨¦
meia ogeh zk`ln xeqi` lr xaer ixde ,aeh meia mipa` yezkl

.aeh
ixd :diigcd z` zayiin `xnbdúBéeàøodãé øçàìk ïLúBëì- §§§¨¦§©©¨

ok m`e ,cala opaxcn `l` dxezd on xeq` epi`y ,iepiy ici lr
li`ed mipa`a yxegd z` xehtl yi ,'li`ed' mixne`y cvl
m` ci xg`lk myzkiy ici lr mcd z` mda zeqkl zeie`xe
lr jka xeari oiicry s`e ,aeh meia mcd ieqk zevn el oncfz
aiigzdl el oi` mewn lkn ,ci xg`lk dyizk ly opaxc xeqi`

.dpynd ixack zewln
yxegy ote`a zxacn dpynd :`xnbd zvxznàîðeöa,[rlqa-] §§¨

.'li`ed' mrhn xhtp epi` okle ,mc ea zeqkle eyzkl xyt` i`y
exizd lr `xnbd dywn:uäòéøæ øa àîðeörexfl xyt` ike - §¨©§¦¨

ixdy ,drixfl die`xd rwxwa xaecn dpyna o`ke ,rlqa
ok m`e ,ziriaya rxef meyne mi`lk rxef meyn eze` miaiign

.`npeva xaecn oi`y i`ce
rwxwd dzidy xaecn :`xnbd zvxznàîðeö[rlq-],äìòîìî §¨¦§©§¨

çBçéz øôòå[jx-],ähîlîezyixgay oeik rxef meyn aiige §¨¨¦©¦§©¨
meyn aeigd j` ,rlqd zgzy gegizd xtra mirxfd miqpkp
ea zeqkl ie`x epi`y ,dlrnly rlqa dyixgd lr `ed yxeg

.exhtl 'li`ed' dfa xnel oi`e ,mcd z`
:`xnbd dgecdéì ÷etéúåxnel xyt` rlqa yxegy s` `ld ± §¥¥

,li`ed ly xzidd z`çBçéz øôò íeMîynzydl lekie li`ed - ¦¨¨¦©
`vnpe ,mcd ieqikl dyixgd ici lr dlbzny gegizd xtra
`iyewd dxfge ,mcd ieqik zevn miiwl ick dyixgl jixvy
.dyixgd lr zewlnn exhetl yi ,'li`ed' mixne` m`y ,dnewnl

:xg` ote`a `cqg ax ziiyew z` zvxzn `xnbdøî øîà àlà¤¨¨©©
,éMà áø øayxega zxacn epzpynàðéèalelae gl hiha - ©©©¦§¦¨

.'li`ed' meyn exhtl oi` okle ,mcd ieqikl ie`x epi`y
:`xnbd ddnzàeä äòéøæ øa àðéèå,drixfl ie`x gl hih ike ± §¦¨©§¦¨

eze` miaiign ixdy ,drixfl die`xd rwxwa xaecn dpyna o`ke
.ziriaya rxef meyne mi`lk rxef meyn

xaecn :`xnbd zayiinàúðeúîadie`xd dgl dnc`a - §¨§¨
,xtr ziyrp dpi`y oeik mcd ieqikl die`x dpi` la` ,drixfl
lr exhetl oi` okle .zlabpe zwacp `id dyzekl `ayky

' meyn dyixgd.'li`ed
:'li`ed' mixne`y xaeqd daxl ztqep `iyew dywn iia`

ééaà déáéúéà,`ziixaa epipy ,daxl iia` dywd ±ãéb ìMáîä ¥¦¥©©¥©§©¥¦
Lîç ä÷Bì ,BìëBàå áBè íBéa áìça äLpädyng meyn zeiwln ©¨¤¤¨¨§§§¤¨¥

,md el`e ,mie`l,áBè íBéa ãéb ìMáî íeMî ä÷Bì`edy oeiky ¤¦§©¥¦§

llka df oi`e ,dlik` jxevl `ly elyany `vnp dlik`a xeq`
.aeh meia exzedy ytp lke` ikxvãéb ìëBà íeMî ä÷Bìå,dypd §¤¦¥¦

aezkdn xeq`y(bl al ziy`xa)z` l`xUi ipa Elk`i `l oM lr'©¥ŸŸ§§¥¦§¨¥¤
.'dGd mFId cr KxId sM lr xW` dWPd ciBìMáî íeMî ä÷Bìå ¦©¨¤£¤©©©¨¥©©©¤§¤¦§©¥

,áìça øNaaezkdn xeq`y(hi bk zeny)algA icB lXaz `l' ¨¨¤¨¨Ÿ§©¥§¦©£¥
.'FO`,áìça øNa ìëBà íeMî ä÷Bìådxeza xn`p minrt ylyy ¦§¤¦¥¨¨¤¨¨

en` alga icb lyaz `l(`k ci mixac ,ek cl zeny ,hi bk zeny)eyxce ,
xyan dlik` xeq`l ipyde ,leyia xeq`l `a cg`y minkg

.mdn d`pd xeqi`l iyilyde ,eicgi elyazpy algaíeMî ä÷Bìå§¤¦
äøòáädwel lyiay dn z` lek`l i`yx epi`y oeiky ,aeh meia ©§¨¨

yn.ytp lke` jxevl `ly aeh meia y` xiran me
:`iyewd z` iia` miiqn,'ìéàBä' ïðéøîà éàå,dywàì äøòáäà §¦¨§¦©¦©©§¨¨Ÿ

Bkøöì déì éæçc ìéàBä áéiçéìli`ed xiran meyn aiigzi `ly ± ¦©©¦©£¦¥§¨§
.xzend xg` ytp lke` jxevl xirady y`d on zepdil lekie

:iia` ziiyew z` uxzn daxdéì øîà,iia`l dax÷étà[`ved-] ¨©¥©¦
äøòáä,'dxrad meyn dwele' `ziixaa qexbz l` -ìéiòå ©§¨¨§©¥

[qipkze-]äìéáð ìL äLpä ãébcib meyn dwele' dnewna qexbze - ¦©¨¤¤§¥¨
`ed `ziixaa xaecnd dypd cib ,xnelk ,'dliap ly dypd
lr dwele ,[dpick dhigy ici lr `ly dzny dnda] dliapn

meyn mb ezlik`(`k ci mixac).'dlap lk Elk`z `l'ŸŸ§¨§¥¨
:evexiz lr daxl dywn iia`éðúäådpy ixde ±àéiç éaø §¨¨¥©¦¦¨

,elk`e aeh meia alga elyiay dypd cib ,`ziixaaíézL ïé÷Bì¦§©¦
,Búìéëà ìò,alga xya zlik` meyne dypd cib zlik` meyn ©£¦¨

ìLå,BìeLéa ìò L,aeh meia leyia meyn ,aeh meia dxrad meyn §¨Ÿ©¦
,alga xya lyan meyneàúéà éàådwel epi`y jixack m`e - §¦¦¨

oiwel' ,dliap meyn `l` dxrad meynìLéòaéî 'Búìéëà ìò L ¨Ÿ©£¦¨¦¨¥
déìdzlik`a miwel dliap lr ixdy ,mizy `le ,zepyl el did - ¥

.dleyiaa `le
x:xg` uexiz uxzn da÷étà ,àlà[`ved-]ìéiòå ,äøòáä ¤¨©¦©§¨¨§©¥

[qpkde-],äö÷eî éöòepked `ly ,dvwen ivra lyiay xnelk £¥§¤
on xeq` aeh meia dvwen ivra yeniydy oeike ,mei ceran jkl
mda dyri m` s`y ,'li`ed' meyn exhetl xyt` i` dxezd

.xeqi`a dyry yeniyd z` owzi `l xzid ly yeniy
:dax ixac lr dnz iia`åikàeä àúééøBàc äö÷eî.eilr miwele §§¤§©§¨

:dax aiyndéì øîà,iia`l daxïéà,ok ±áéúëc(d fh zeny) ¨©¥¦¦§¦
,ond zyxta,'eàéáé øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå'zpeeke §¨¨©©¦¦§¥¦¥£¤¨¦

xnele zayl eikxv z` oikdle onfl jixv zay axray aezkd
eid `l mda lyiay mivrdy oeike ,'zayd jxevl df xac'
aygp mda yeniyd ,'dpkd' mpenifl d`xw dxezde ,mipnefn

,dk`lndúøäæàå,mda yeniyd lr zewlnd aeige dxdf`de - §©§¨¨¥
àëäî,o`kn ±'äëàìî ìë äNòú àì'î(i k zeny). ¥¨¨¦Ÿ©£¤¨§¨¨

:`ziixe`cn `ed dvwen xeqi`y dax ixac lr dywn iia`
déì øîà,daxl iia`úøîàc àeä zà àäå`ed dz` ixde ± ¨©¥§¨©§§¨§©
,zxn`yéàòa[izl`y-]dì éøîàå ,àcñç áøî dépéîyie-] §©¦¥¥©¦§¨§¨§¦¨
[mixne`àéáä ,àðeä áøî dépéî éàòaaeh meia dxfrläN §©¦¥¥©¨¥¦¤

øôàîmeyn ,`ed dvwene ,my drexy miayrd mewnn - ¥£©
onefn epi`e miax mini aeyiil uegn my zeidl ekxcy

,ea ynzydlBèçLezler mylãéîzxeaiv lyeäî ,áBè íBéa §¨¨¦§©
,aeh meia gafnd lr eaixwdl xzen m`d ,epic dn ±zøîà zàå§©§£©§§

dìò (éì øîà) ïìon dhytl ef dl`y lr epl zxn` dz`e ± ¨¨©¦£¨
zepaxw z`ad oipra xn`p ,`ziixad(eh dn l`wfgi)zg` dUe'§¤©©

on `ziixad zyxece ,'l`xUi dwWOn miz`Od on o`Sd on¦©Ÿ¦©¨©¦¦©§¥¦§¨¥
aezkd ,jk weqtd'äN'xnel `a ,dawp oia xkf oia ernyny ¤

dawp oiae xkf oia zeidl ie`xd xac `iadl jixv oaxwlyàìå§Ÿ
z`øBëaäzycwzn dpi` dawp dclep m`y ,xkf `l` epi`y ©§

aezkde .xeka zyecwa'úçà'd`a `le dcal `idy ernyny ©©
jixv oaxwly xnel `a ,o`v zveaw jezn`idy dnda `iadl

,dcalàìål dyxtedy dndaøNòîjezn d`a `idy dnda §Ÿ©£¥
aezkde .xyr'ïàvä ïî'lk `le ernyny ,herin oeyl `edy ¦©Ÿ

`iadl jixv yak mda xn`py zepaxwly xnel `a ,o`vd
,`weec yakñbìtä àìå`l li` llkle yak llkn `viy ± §Ÿ©©§¨
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xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc migqt(iyiy meil)

aezkde'íéúànä ïî',zernyn el oi` envr oaxwa eyxtp m`y ¦©¨©¦
xnel `a ,oaxwd mr `iadl jixvy mikqpd lr xacn gxkdae
epnn `iadl xzen ,xzid ly oiia dlxr ly oii axrzp m`y

ea ltpy xeq`d oiid xeriyk mikqpleøéizLpL úBàî ézL øúBnî¦¨§¥¥¤¦§©§
øBaawlg cbpk xzid oii ly miwlg miiz`n xeaa e`vnp xy`k - ©

e ,dlxrd ly oiidïàkîmicnlíéúàîa äìéèaL äìøòì± ¦¨§¨§¨¤§¥¨§¨©¦
cbpk miiz`n xzida yi m` ,xzid xaca dlxrd on axrzpyky

aezkde .zxzen zaexrzde dliha `id ixd dlxrdä÷Lnî'¦©§¥
'ìàøNéernynïîdwyndøzenädiizya,ìàøNéì`iadl oi`y ¦§¨¥¦©¨§¦§¨¥

,l`xyil dlik`a xzend xacn `l` mikqpïéà ,eøîà ïàkî¦¨¨§¥
,ìáhä ïî ïéëñð ïéàéáî.l`xyil xeq` `edy §¦¦§¨¦¦©¤¤

:`ziixad dkiynnìBëémikqp mi`ian oi`y myky xnel ziid ¨
jk ,lahd onàéáé àìmikqp aeh meia e` zayaäö÷enä ïîon - Ÿ¨¦¦©§¤

ie`x epi`y oeik ,aeh meia e` zaya ea ynzydln edvwdy oiid
,l`xyil f`zøîà`l` ,ok yxtl oi`yøeqéàL ãçeéî ìáh äî ¨©§¨©¤¤§¨¤¦

Bôeb[xg` xac cvn `le] envr zngn xeqi` ±Bì íøbxq`iy ¨©
,mikqpl e`iadl xeq`e ,l`xyilìk óàxacBì íøb Bôeb øeqéàL ©Ÿ¤¦¨©

,mikqpl e`iadl xeq` l`xyil xq`iløeqéà ïéàL äö÷eî àöé̈¨§¤¤¥¦
øçà øác øeqéà àlà ,Bì íøb Bôebzay xeqi` -Bì íøbdidiy ¨©¤¨¦¨¨©¥¨©

`ziixaa yxetn ixd .mikqpl e`iadl xzen okle ,dlik`a xeq`
ehgye aeh meia eg`dn dy `iand okle ,dvwen aixwdl xzeny

.aeh meia gafnd lr eaixwdl xzen ,cinz myl
on xeq` dvweny xaeqd dax lr `iyewd z` iia` miiqn

:dxezd,àúééøBàc äö÷eî øeqéà úøîà éàålr dwel jk meyne §¦¨§©¦§¤§©§¨
,dvwen ivra yeniyd,øçà øác øeqéà él äî Bôeb øeqéà él äî©¦¦©¦¦¨¨©¥

i` seq seq.'l`xyi dwynn' ep
:zeywdl iia` siqenãBòåz` cinrdy dax ixac xwir lr dyw §

,dvwen ivra lyana `ziixadúøîàc àeä zà àädz` ixd - ¨©§§¨§©
zxn`(:`k zekn)yi ,úaMì úBëàìî ÷eléçzek`ln dnk dyerd ± ¦§¨©©¨

gkye ,zek`ln zea` dnk dyry] cg` mlrda bbeya zaya
,dk`lne dk`ln lk lr z`hg aiig ,[zexeq` el` zek`lny

áBè íBéì úBëàìî ÷eléç ïéàåzek`ln zea` dnk dyerd la` ± §¥¦§¨§
`ly `l` miyrn dnka elit` e` ,cg` dyrna cifna aeh meia
recn ok m`e ,zg` `l` dwel epi` ,zg` mrt `l` ea exzd
mb zewln aiig dvwen ivra aeh meia alga dypd cib lyand

.dvwen meyn mbe lyan meyn
:dax uxzn÷étà ,àlà[`ved-]ìéiòå äøòáä[qpkde-]éöò ¤¨©¦©§¨¨§©¥£¥

,äøéLàecary oli`n mitpra alga dypd cib lyiay xnelk £¥¨
myl ederhp e` ,dxf dcear eizgz ecinrd e` ,dxf dcear eze`

.dxiy` ivrn dpdpy meyn dwele ,d`pda mixeq`y ,jkäøäæàå§©§¨¨
,mda yeniyd lr zewlnd aeige dxdf`de -àëäîdf weqtn ± ¥¨¨

zgcpd xir iabl xn`py(gi bi mixac),ïî äîeàî Eãéa ÷aãé àìå'§Ÿ¦§©§¨§§¨¦
.'íøçä©¥¤

:`xnbd dywn,ééaàì àáøc déøa àçà áø déì øîàxaecn m` ¨©¥©£¨§¥§¨¨§©©¥
,dxiy` ivra lyanaénð é÷ìðåmb dwliy -íeMîxn`py dn §¦§¥©¦¦

dxf dceara(ek f my),'Eúéa ìà äáòBú àéáú àìå'dwli ok m`e §Ÿ¨¦¥¨¤¥¤
.yng wx dwely xn`p `ziixaa eli`e ,yy

:dax uxznLc÷ä éöò ìéiòå äøòáä ÷étà àlàzgz wiqdy - ¤¨©¦©§¨¨§©¥£¥¤§¥
,dzgyd jxc mtxeyl xeq`y ,eycwedy mivr eliyazäøäæàå§©§¨¨

,mztixy lr zewlnd aeige dxdf`de -àëäîdf weqtn ±ai my) ¥¨¨
(c-bLàa ïeôøNz íäéøéLàå'z` mYcA`e oErCbY mdidl` iliqtE ©£¥¥¤¦§§¨¥§¦¥¡Ÿ¥¤§©¥§¦©§¤¤

,`Edd mFwOd on mnW.'íëéäìà 'äì ïk ïeNòú àìdxezd ,xnelk §¨¦©¨©Ÿ©£¥©¡Ÿ¥¤
,'d myl miycwend mixac sexype zigyp `ly e`la dxidfn
lr mizy dwely `vnpe .dxf dceara zeyrl epieehvpy itk
eleyia lr ylye ,[alga xya zlik`e dypd cib zlik`] ezlik`
enk ,[ycwd ivr ztixy ,aeh meia leyia ,alga xya leyia]

`ziixaa `iig iax dpyy(:fn lirl).
,'li`ed' mixne` m` `cqg axe dax zwelgn m`d dpc `xnbd

:epzpyna ryedi iaxe xfril` iax zwelgn `idøa éîø øîà̈©¨¦©
äaøå àcñç áøc àä ,àîçdaxe `cqg ax ewlgpy ef zwelgn ± ¨¨¨§©¦§¨§©¨

,'li`ed' meyn zewlnn xeht m` legl aeh mein dte`da
øå øæòéìà éaøc ú÷Bìçîàéä òLBäé éadyera ewlgpy ,epzpyna ©£¤§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¦

zexkkd lk z` dligz zet`l xeq` m` ,aeh meia d`nh dqir
`vnpe ,dlik`a xq`ze dlgl odn zg` yixtdl cnery oeik
zet`l xzen ok it lr s`y e` ,jxevl `ly aeh meia d`t`y

,dlg yixtiy mcew zexkkd lk z`ïðéøîà øáñ øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤¨©¨§¦©
ìéàBäzexkkd lk z` dligz dt`iy xn`y xfril` iax ± ¦

,'li`ed' mixne`y daxk xaeq ,dlgl odn zg` yixti seqale
,dlik`a xq`ize dlgl odn zg` yixti seqaly it lr s` okle
ozet`l xzen ,ytp lke` jxevl `ly aeh meia d`t`y `vnpe
xkke xkk lk f`y ,'xkke xkk lkn hrn yixtdl eciae li`ed'

.dlik`l el die`x'ìéàBä' ïðéøîà àì øáñ òLBäé éaøåiax ± §©¦§ª©¨©Ÿ¨§¦©¦
,zexkkd x`y z` dt`i jk xg`e dlg yixtiy xn`y ryedi
mei zk`ln xizdl ick 'li`ed' mixne` oi`y `cqg axk xaeq

.dlg yixtdy mcew zexkkd lk z` zet`l xeq` okle ,aeh
xaeq xfril` iaxy `ng xa inx xn`y dna wtwtn `tt ax

:dax zrckàîìéãå ,àtt áø øîà[`ny-]éaø øîà÷ àì ïàk ãò ¨©©¨¨§¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦
íúä øæòéìàaeh meia d`nh dqir dyerd iabl epzpyna my ± ¡¦¤¤¨¨

àlà ,'ìéàBä' ïðéøîàcmeynàøepúì éìééò à÷c àðcéòáconfay - §¨§¦©¦¤¨¦§¦§¨§¨¨§¦§©¨
,xepzl ztd z` qipknydéãéãì déì àéæç àãçå àãç ìkzg` lk - ¨£¨©£¨©§¨¥§¦¥

nvrl el die`x zekizgd on zg`elk lry ,'li`ed' `la s` e
el die`x `dze dlgl yxtez `ly xnel yi xepzl qipkny xkk

.olek z` zet`l xzeny xfril` iax xn` okle ,dlik`lìáà£¨
àëä,`cqg axe dax ea ewlgpy legl aeh mein dte`a o`k ± ¨¨

éæç àì déãéãì éæçc àeä ïéçøBàìclk`nd ie`x migxe`l wxy - ¦§§¦©£¦§¦¥Ÿ£¦
z`e ,ezcerq lk` xak ixdy ,ie`x epi` envrl la` ,dt`pd

,onif `l oiicr migxe`dìéàBä ïðéøîà àìc énð éëä àîéàxn`p - ¥¨¨¦©¦§Ÿ¨§¦©¦
gxkd oi`e ,'li`ed' mixne` oi`y dcen xfril` iax mb dfay

.daxk xaeqy xnel
xaeq ryedi iaxy `ng xa inx xn`y dna wtwtn `yiy ax

:`cqg ax zrckàéä àì àîìéãå ,éãéà áøc déøa àLéL áø øîà± ¨©©¦¨§¥§©¦¦§¦§¨Ÿ¦
xfril` iax zwelgna dielz `cqg axe dax zwelgn oi` `nye

y ,ryedi iaxeíúä òLBäé éaø øîà÷ àì ïàk ãòdpyna my ± ©¨Ÿ¨¨©©¦§ª©¨¨
aeh meia d`nh dqir dyerd iablïðéøîà àìcmixne` oi`y ± §Ÿ¨§¦©

,'ìéàBä',zexkkd lk z` zet`l xeq`eàlàmeynàãç àkéàc ¦¤¨§¦¨£¨
ïéçøBàì àìå déãéãì àì àéæç àìcdie`x dpi`y zg` xkk yiy ± §Ÿ©§¨Ÿ§¦¥§Ÿ§§¦

dlgl odn zg` yixti seqa ixdy ,mixg`l `le envr dte`l `l
`l yixtiy xkk eze`e ,[hrn cg` lkn reval jxc oi`y oeik]

.cg` s`l ie`x didiàëä ìáà,legl aeh mein dte`a ,o`k ±éæçc £¨¨¨©£¦
ïéçøBàì úäéîdt`y dn lk mewn lkn ,el ie`x epi`y s`y ± ¦©§§¦

,mi`a migxe`y `ed ievne ,migxe`l ie`xïðéøîà énð éëä àîéà¥¨¨¦©¦¨§¦©
'ìéàBä''li`ed' mixne`y dcen ryedi iax mb dfay xn`p ± ¦

mixne` oi`y `cqg axk xaeqy gxkd oi`e ,zet`l el xizdl
.df oipra s` li`ed

ryedi iaxe xfril` iax m`d ,mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:'li`ed' mixne` m`a ewlgp[ïðaø] äeøîàz` minkgd exn` ± ©§¨©¨¨

iaxe xfril` iax ly mzwelgn z` dlzy ,`ng xa inx ixac
,`cqg axe dax ly mzwelgna ryedidén÷[iptl-]äéîøé éaøc ©¥§©¦¦§§¨

.dìaé÷ àì àøéæ éaø ,dìaé÷ äéîøé éaø ,àøéæ éaøå§©¦¥¨©¦¦§§¨¦§¨©¦¥¨Ÿ¦§¨
:`xif iax lr dnz dinxi iax,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîà̈©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨

éðL änk àéúàå ïì àéL÷c àúléîjyna epl dyw didy xac - ¦§¨§©§¨¨§¨§¨©¨¨¥
,mipy dnkéâéìt éàîaewlgp dna -,òLBäé éaøå øæòéìà éaø §©§¦¦©¦¡¦¤¤§©¦§ª©

dìa÷éð àìå äaø àøáâc déîMî äeøîà àzLäexn`y dzr - ©§¨©§¨¦§¥§©§¨©¨§Ÿ¦©§¨
m` ewlgpy ,`ng xa inx `ed ,lecb mc` ly enyn xe`ia

.elawp `l ike ,'li`ed' mixne`
:enrh x`an `xif iaxdéì øîà,dinxi iaxl `xif iaxdìa÷à éëéä ¨©¥¥¦£©§¨
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ריט ezny in` cenr gn sc ± iyily wxtmigqt
íéúàîä ïîexiizyiy ,miz`nd on eilr mikqpd e`iad :xn`we ,i`w mikqp` jigxk lr Ð.oiid xeaa miz`níéúàîá äìèáù äìøòì ïàëîxeqi`ya e`l i`c Ð,i`w ea axern

ixtiqa `nlrae ?miz`n jixvn i`n``l` ,`wec e`l "o`kn" i`de .miz`na oiliha mxkd i`lke dlxrc ,xity ol `wtp.zvw jenql leki dz` o`k s`øçà øáã øåñéàÐ

.zayúøîàã àåä úà àä) "oiweld od el`"a Ð.(a,`k zeknúáùì úåëàìî ÷åìéçzenlrd izya [zg`] e` ,cg` mlrda mizy dyr m`y Ð.mizy aiig Ðïéàå
áåè íåéì úåëàìî ÷åìéçcifna zek`ln izy dyr m`y Ðlyan meyne ,dvwen meyn ,izxz aeh mei meyn dil zaiigne ,opiniiw aeh meia `kde .mizy dwel epi` Ð

.aeh meia cibäáøã àä àîç øá éîø øîà
àãñç áøåopixy i` ,aeh mei iab ebilti`c Ð

.`l e` li`ed meyn diløæòéìà éáø ú÷åìçî
ïðéøîà øáñ øæòéìà éáøã àéä òùåäé éáøå

ìéàåäodn zg` yixtdl eteqc ab lr s` Ð

gxhy `vnpe ,dlglie`x epi`y xaca

dlik`lira i`e li`ed :opixn` ikd elit` Ð

`cg lkn rva `l` ,dlgl `cg yixtn `l

,dil `ifg `cg lka xninl `ki`e ,`cge

.dzet`l xzeneïðéøîà àì øáñ òùåäé éáøå
ìéàåä.aeh mei zek`ln xizdl ick Ð

li`ed`elirlc dlr liyzin ira i`e`l Ð

`l` ,`ng xa inx i`wxeqi`c li`ed`

.aeh mei zk`lnäì éìééòã àðãéòáã àìàÐ

e`la dil `ifg `cge `cg lka xninl `ki`

`dz `l ef xninl `ki` `cg lkac ,li`ed

.dlglïéçøåàìã àëä ìáààéæçã àåäÐ

diixyinl li`ed dil zil onif `l oiicr ixde

.xfril` iaxlàìå äéãéãì àì àéæç àìã
íéçøåàì,dlgl zg` lehil eteq ixde Ð

.zg` lkn reval jxc oi`yàëä ìáàÐ

,oigxe`l efg edlekcoigxe`eigikyÐ

`d :`iyw i`e .diixyinl li`ed opixn`

'ek oixdfeny ung edf `l ryedi iax xn`c

ira i`e li`ed dil zil `nl` Ðlyzin

`kdc li`ed oky lke ,`xnegl elit` dlr

`lewldicic e`l `din `zydc ,inc `l Ð

mbnbne ,izrny jke .`edd`xpe .dlr ial

,ely epi`y xaca dfa li`ed oi`c ipira

dizeyxa dil iziin ira i`e li`ed `nipc

d`ex dz` la` ol `niiwc ycwd ok m`c Ð

xfril` iax bilt `le ,deab lyi` `d Ð

`ibeq s`e .dicic iede dil wixt ira

`zrnycdnecnke .xity `aziin `l

yexitci`e li`ed :`zrnyc `yixa aezkd

dilr liyzin iraikd `l` .opiqxb `l Ð

iaxe ,li`ed opixn` xaq xfril` iax :opiqxb

:`yexit ikde .li`ed opixn` `l xaq ryedi

ab lr s`e ,dzet`l ixy xaq xfril` iax

dil `ifg `lc `cg `ki` seq seqcoi` Ð

`cge `cg lke li`ed ,dk`ln xeqi` o`k

.`zxet `cg lkn lwynl ivnc ,dil `ifg

`dc ,li`ed opixn` `l :xaq ryedi iaxe

oeik ,jkld .dlgl odn zg` lehil eteq

zaehcdlr xar `le ,oenn dpi` d`pdÐ

axrd cr dzgpn.dptxyieäåøîà`dl Ð

.`ng xa inxc'åë ïì àéù÷ã àúìéîzaehac Ðxfril` iaxl oenn d`pd zaehc inp idpc .cegl ediizbelt inwe`l `kil oenn d`pdxaer inp `zyd ikd elit` Ð

ahene ,"dk`ln lk dyrz `l" meyn,micia dyrn dyer epi`e eil`n "d`xi la" lr xearlxearln.micia dyrn dyere "dk`ln lk dyrz `l" lréãéã àîòè
ìéàåä íåùî.lelig o`k oi`e Ðàúéøçà àúìéëîá äéì øãäài` jkld ,oenn d`pd zaeh :xaq xfril` iax ,ibilt ediiexzac xninl `ki`e Ðdvngndiabxar Ð

.dlrdzet`leoixdfeny ung edf `l ,jkld .oenn dpi` :xaq ryedi iaxe .dil `ifg `cg lka xninl `ki`e ,li`ed opixn`c ,xeqi` o`k oi` okl mcewit` ike .eilr

dloenn dpi` d`pd zaeh `nlr ilekc lirl `pvixzc `de .li`ed opixn` `lc ,dlr xar Ðixd :ryedi iaxl xfril` iax dil xcd`c `d ol riny `l izk` Ð

."d`xi la"a xaer `edàøéúá ïáë äëìä.opevl lihz Ðäñéò øåòéù.uenig icin dxneyl lekiy .xzei `le ,gqta yell Ðíéøáãä óåìéçoixerydy Ðoiaexw

on xzei uingdl.mihigdàúëéñçá àäàúééìòîá àä,`ziilrna `ziinw Ð.`zkiqga `ziixza.zeaeh miiaw `l` opi` odly ylyyäðéî òîùgwn oiprl Ð

.xknneïòéøâéèéçàúëéñçïòéøâã éàîî éôè àúééìòîîàúééìòîî àúëéñç éøòùzeaeha ipzw ihiga eli`c Ðzerxae miiaw.`zliz irxb :`nl` ,miaw zyly

,oixerya eli`ezeaehdoiaw zylyzerxdedrax``raix `l` `zerixb `kil Ð.àá÷äàðâåìî.mewn eze` ly aw Ðàçñéôìlkeiy ick xzei yell `ly Ð

on exneyl.uenigdäìçì ïëå.dlga aiigzdl dpyd zeni lk ,inp dqir xeriy jda Ð
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eznyרכ ina cenr gn sc ± iyily wxtmigqt
íéòáø úùîçoibel Ð,mixetivcere dray ody,miixacnxnerd xeriy `ed dfy

) dlg iab xn`py ,xacn zqir dzidyxacnaeh" :(ziy`x"mkizeqixrick Ð

xner `edy ,xacn zqir epiidc ,mkizeqixr,zleblebl.dti`d zixiyr `ededti`de

aw irax zray `vnze ,oday xeyir aeyg .zeixacn oiaw dyy d`qe ,oi`q yly

ody oi`q yly wlg ?cvik .dvia ynege dviae

epiid ,aw irax odn dyre oiaw dxyr dpeny

oibelleh .bel mipye miray oda `vnze Ð

miray ly xeyirmipyde .dray ixd Ð

mix`ypdxeyir ,od mivia dxyr mizy Ð

odlymirax zray ixd .dvia ynege dvia Ð

milyexiae .dvia ynege dvia `edc ,cere

yneg `edy ,xaln zezy zecnd lr etiqed

dyng jeza mipey`xd on dyy epzpy ,ebln

mipexg`deyrp mipey`xd mirax zyy ixd Ð

,dyngraexdeeyrp mix`ypd ynege dviae

yng odn dyr .mivia yy raexdy ,raex

,zelecb miviadviadeziyrp dvia ynege

sqezipy ,dlecb dvia,ebln `yneg dilr

xaln zezy `edc,zelecb mivia yy ixd Ð

dyy xacnd xner ixd .lecb aw raex `edc

miraxd`qe .miinlyexizixetivztcerlr

oiaexira xn`ck ,xaln zezy zinlyexi

)mirax dyy didy xner ixd ,(`,bt

ynga qpkp miinlyexi.miixetivàôéîì âåäð
`gqita Ð`xnegl ,oibel zyly ,`fitw `fitw

.uenigd on exneyl Ðäéì øîàiaxk Ð

lqdc ,ol `xiaq xfril`xg`l dlgl otxvn

dlga xfril` iaxk ol `niiw `pci`de .oziit`

,aeh meia miycw oitxey oi`c ,xe` ly

mzedydlemy dilr `xwiyne .xyt` i`

dzet`l xeq``le ,`id dlik`l e`l `dc Ð

lv` dphw dxxg dyer `l` ,my dlr opixw

ilkl opzep dcex `edyke ,odizy dte`e ,dlecb

`ede.mtxvn,jxane ,my `xewe dphwd lhepe

dripvnee` ,jygzyn dtxeyeoke .xgnl

.xwi oa awri epiax epl dxedúåëùåðùåæ úà åæ
zeagx ody Ðzelebreoiwiacnyke ,eply oirk

xepza ef lv` efzekyep.`id `cg jkld ,efn ef

ïéëòë ìáà,oixvwe oikex` ,f"rla y"eliiew Ð

oi`eoikyep.dfn dfæáæáì äì ïéàù àìáèÐ

zxbqndtye,dl aiaqdcxeon dkezl zt

.xepzdåäîsxhvzy Ð.xfril` iaxløåðú
ïôøöîopzp `ly it lr s` ,otxvn xepz s` Ð

.`l oikrk la` .'ek laa ly zexkk :lqläðùîíéùð ùìù øîåà ìàéìîâ ïáøúåùìúçàëzg`dy it lr s` .uenig o`k oi`e ,xepzd `ln zg` lk Ðet`iy cr zpznn.mizyd

íéøîåà íéîëçåediy jk lk lwdl oi` Ðeylzmiyp yly `l` ,zg`kzewqer.dly wvaa zg` lkäùì úçàdzxiagyk ,dyl dpexg`d Ðzirvn`dziyilyde ,zthwn

dyly.dte` dlgz`xciqe.`xnba yxtníéùðä ìë àìyi Ð,zeiplvrzevingnempi`y mivr yie ,xdn mg epi`y xepz yie ,jk lk edyi m`mixrap.xdnçôú ììëä äæÐ

dvexy d`ex `idy dcia wvad.getzlùåèìú,dpthwze opev mina dici Ð.ophvzeàøîâúôè÷î àéä äùì àðúohw xepzd `ln yell dncwy dpey`xd .i`w opaxc` Ð

,x"ihxeehp` oixewy dkixr epiidc ,zthwn `idyk ,dlgz odlydzxage.dly dqir yell zlgznäôåà àéä úôè÷î,eiykr zthwn dzidy dpey`xd efe ÐdxnbedtehiwÐ

dxnbyke .dyl ziyilyde ,dizgz zthwn dyl dzidy dzxiage .xepzl zpzepe dte` `idzet`l dpey`xzirvn` dxnb Ðshwldpexg`eyellzirvn`d ixd Ðzthwnd
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פסחים. פרק שלישי - אלו עוברין דף מח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

כאשר נמצאים בזמן הגלות, בחושך כפול ומכופל, ואף־על־פי־כן עובדת הנשמה את עבודתה מבלי להתפעל מההעלמות וההסתרים, 
הנה על־ידי־זה מתגלה גדלותה של הנשמה.

משיחת כ"ג טבת, ה'תשי"ט
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äðùî
:dqiray uenigd ipniq z` zx`an epzpynøeàéNlgdy wva - ¥

,ekxv lk ungzp `le uingdlóøOé,gqtd mcew exral jixv ± ¦¨¥
åmle`BìëBàägqtaøeètung epi`y oeikn ,zxkne zewlnn §¨§¨

dywep ung `l` xenb.÷ecéñea eyrpy cr uingdy wva - ¦
,miwcq,úøk áéiç BìëBàäå ,óøOédpynd .xenb ung `edy ¦¨¥§¨§©¨¨¥

,'weciq'e 'xe`iy' ly mzedna zwelgn d`ian,øeàéN eäæéà¥¤¥
íéáâç éðø÷k.o`kl cg`e o`kl cg` miwcq ea eyrpy wva ± §©§¥£¨¦

edfi`e,÷ecéñcr eiwcq eaxzpyéaø éøác ,äæa äæ ïé÷ãñ eáøòúpL ¦¤¦§¨§§¨¦¤¨¤¦§¥©¦
äæå äæ ,íéøîBà íéîëçå .äãeäédfa df eiwcq eaxrzpy wva oia - §¨©£¨¦§¦¤¨¤

llka `ed ixd o`kl wcqe o`kl wcq `l` ea oi`y wva oiae
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc migqt(ycew zay meil)

äðùî
z` mixran izn ,zaya lgy gqt axr oica zwqer ef dpyn

:ungdøNò äòaøà,ungd xeria onf `edy oqipaúBéäì ìçL ©§¨¨¨¨¤¨¦§
,úaMa,epnfa ungd z` sexyl xyt` i`eìkä úà ïéøòáîoia - ©©¨§©£¦¤©Ÿ

,dnexz oiae oileg,úaMä éðôlîdvexy dn ungdn xiiyne ¦¦§¥©©¨
zay axrn xran ,xral ezrcay dn la` ,ef zayl ynzydl,

Bpîæa ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác,xnelk ,gqt axra - ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¦§©
leki `l` ,zay axra llk xral jixv epi`y ,epiidc .zaya
xral xzeny ote`a ,zaya exrale ungd lk z` xi`ydl

.zayaäîeøz ,øîBà ÷Bãö øa øæòìà éaøzndale mixfl dxeq`y ©¦¤§¨¨©¨¥§¨
xran ,mihren dilke`e mixf,úaMä éðôlîm`y yeygl yiy ¦¦§¥©©¨

,dlek z` xral lkei `l zayl dpnn xiiyiïéleçåmdilke`y §¦
xran ,mixg`l mlik`dl lekie ,miax,ïpîæamiyyeg `le ¦§©¨

.mdn x`yiy

àøîâ
ungd z` mixran ,zaya lgy gqt axry di`x d`ian `xnbd

:zayaàéðz,`ziixaaúáL úçà íòt ,øîBà ÷Bãö øa øæòìà éaø ©§¨©¦¤§¨¨©¨¥©©©©¨©
zg` zay ddzyp -àaà[wecv iax-]øNò äòaøà ìçå ,äðáéa ©¨§©§¤§¨©§¨¨¨¨

úaMa úBéäì,`iddàáezayaïéðeædidy [mc` my-]ìL äpeîî ¦§©©¨¨¦§¤¤
ìàéìîb ïaøàaà øçà ézëìäå ,õîçä úà øòáì úò òébä ,øîàå , ©¨©§¦¥§¨©¦¦©¥§©¥¤¤¨¥§¨©§¦©©©¨

,õîçä úà eðøòéáe.zaya ungd z` mixrany di`x o`kne ¦©§¤¤¨¥

äðùî
el yiy xkfpe ,gqt axra ezian jldy mc`y zx`an ef dpyn
,exrai ezial xefgiyke eala elhaiy dfa ic izn ,eziaa ung

:exral ezial cin xefgl jixv izneCìBää,gqt axraìúà èBçL ©¥¦§¤
å ,BçñtFpA z` lEnl jledd okå ,jledd okïéñeøéà úceòñ ìBëàì ¦§§¨¤§§¤¡§©¥¦

Búéa CBúa õîç Bì LiL økæðå ,åéîç úéáa,exria `l oiicryíà §¥¨¦§¦§©¤¤¨¥§¥¦
y ,meia zedy yiøBæçì ìBëéezialøòáìe,ungd z`øBæçìåxg` ¨©£§©¥§©£

jkBúåöîìzcerq lek`l e` epa lenl e` egqt hegyl - §¦§¨
,oiqexi`døBæçéezialøòáéå,ezevnl xefgie ungd z`åàì íàå ©£¦©¥§¦¨

z` miiwle ungd z` xrale ezial xefgl meia zedy oi`y -
,dzeyrl jldy devndBaìá Bìháîmewna ungd z` lhai - §©§§¦

.epxrai ezial ribiyke ,ea `vnpy
jled did m` la`ìéväìmitcxpd l`xyi z`ïîe íéøëpä ïî §©¦¦©¨§¦¦

ìháé ,úìBtnä ïîe ä÷éìcä ïîe íéèñlä ïîe øäpäungd z`Baìa ©¨¨¦©¦§¦¦©§¥¨¦©©¤§©¥§¦
xg`e ungd z` xrale xefgl zedy yi m` elit` xefgi `le -

.cala lehiaa ic dxezd ony oeik ,livdl jk
åjled did m`ìúeLøä úúéáL úBaL,oinegz aexir axrl - §¦§§¦©¨§

jlil lkeiy ick ,zay megz leaba dkiyg mr zeayl jledy
xac jxevl `ede ,dn` miitl` cer d`lde myn ,aeh meia xgn

,devn epi`yãiî øBæçézedy el oi` elit`e ,ungd z` xral ©£¦¨
.megzd lr dziay zeayl jk xg` zkll

xya eciae milyexin `viy mc` oipra weqrl zxaer dpynd
lekiy e` ,etxeyl xefgl jixv m`d ,dtixy jixvy ycew

:`vnpy mewna etxeylBãéa LiL økæðå ,íéìLeøéî àöiL éî ïëå§¥¦¤¨¨¦¨©¦§¦§©¤¥§¨
Lã÷ øNalqtp milyexin e`ivedy oeike ,milw miycw ly - §©Ÿ¤

,milyexi jeza etxeyl mikixve ,dlik`løáò íàz`íéôBö- ¦¨©¦
,myn ycwnd zia z` ze`xl lekiy xtk my,BîB÷îa BôøBN§¦§

xefgl minkg edegixhd `l ,daxd ekxca wigxdy oeiky
.milyexiläøéaä éðôì BôøBNå øæBç ,åàì íàåuegn mewn - §¦¨¥§§¦§¥©¦¨

,elqtpy milw miycw ea mitxey eidy dxfrl.äëøònä éöòî¥£¥©©£¨¨
.eliaya xefgl jixvy xyade ungd xeriy edn zx`an dpynd

:dpynd zxxanïéøæBç ïä änk ãòåmikixvy epxn`y mipte`a - §©©¨¥§¦
ick xefgl jixv ,ycew xya e` ,ung ly xeriy dfi` lr ,xefgl

.etxeyl
:dpynd zx`anäæå äæ ,øîBà øéàî éaøxya oiae ung oia - ©¦¥¦¥¤¨¤

exeriy ,ycew,äöéaëaz` lhan ,dviakn zegt `ed m` la` §©¥¨

.enewna ycewd xya z` sxeye ,eala ungdäæ ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¤
äæåmxeriyLã÷ øNa ,íéøîBà íéîëçå .úéfëaexeriy,úéfëa ¨¤§©©¦©£¨¦§¦§©Ÿ¤§©©¦

õîçåexeriy.äöéaëa §¨¥§©¥¨

àøîâ
exi` zcerq lek`l jleddy dpyna epipyxkfpe eing ziaa oiq

ribdle xrale xefgl zedy el oi` m` ,eziaa ung el yiy
:`xnbd dywn .xfeg epi` ,oiqexi`d zcerqleäðéîøeyie - §¦§

,`ziixaa epipy ixd ,zeywdlCìBää,gqt axraúceòñ ìBëàì ©¥¤¡§©
å ,åéîç úéáa ïéñeøéàjledd okìúeLøä úúéáL úBaLaxrl - ¥¦§¥¨¦§¦§§¦©¨§

ick ,zay megz leaba dkiyg mr zeayl jledy ,oinegz aexir
,devn epi`y xac jxevl ,d`lde myn aeh meia xgn jlil lkeiy

,eziaa ung el yiy xkfpeãiî øBæçéelit` ,ungd xral ezial ©£¦¨
zcerql jleddy ,epipy epzpynay ,dywe .xefgl zedy oi` m`
lhan `l` ,xral xfeg epi` ,ungd z` xria `ly xkfpe ,oiqexi`

.eaila
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,ïðçBé éaø øîà`id `ziixad - ¨©©¦¨¨Ÿ©§¨¨

ixac,äãeäé éaø.zeyx `l` devn dpi` oiqexi` zcerqy xaeqy ©¦§¨
eli`eàäixac `id ,dpynd -,éñBé éaøoiqexi` zcerqy xaeqy ¨©¦¥

.devn `idàéðúc,`ziixaaïéñeøéà úceòñ`idéaø éøác ,úeLø §©§¨§©¥¦§¦§¥©¦
,øîBà éñBé éaø .äãeäé`id oiqexi` zcerq.äåöîdpynd okle §¨©¦¥¥¦§¨

,xfeg epi` oiqexi` zcerql jleddy dazk ,iqei iax ixac `idy
,dcedi iax ixac `idy `ziixade .deevn zcerq `id ezhiyly
oiqexi` zcerq ezhiyly ,xfeg oiqexi` zcerql jleddy dazk

.devn dpi`
:sqep uexiz `xnbd dtiqenàzLäå[eiykre-],àcñç áø øîàc §©§¨§¨©©¦§¨

yú÷Bìçîe` zeyx `id oiqexi` zcerq m` ,iqei iaxe dcedi iax ©£¤
wx `id ,devnäiðL äceòñazcerq xg`ly mipzgd jxc - ¦§¨§¦¨

ef dcerqe ,dziaa micreqe dlkl zepzn migley ,oiqexi`d
devn zcerq `id m`d ewlgp ef dcerq lre ,dipy dcerq z`xwp

,`l e`äðBLàø äceòña ìáà,oiqexi`d xg`lyìkä éøác`id £¨¦§¨¦¨¦§¥©Ÿ
.äåöîok m`àîéz eléôà,[xn`z elit`-]àäå àäixac oia - ¦§¨£¦¥¨¨§¨

itl md `ziixad ixac oiae dpyndàä ,àéL÷ àìå ,äãeäé éaø- ©¦§¨§Ÿ©§¨¨
zxacn dpynd,äðBLàø äceòñaepi` okle ,devn zcerq `idy ¦§¨¦¨

eli`e ,xfegàäzxacn `ziixad -,äiðL äceòñadpi` `idy ¨¦§¨§¦¨
.xfeg okle ,zeyx `l` devn

zcerqa iqei iaxe dcedi iax da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd
:devn `id m` oiqexi`àéðz,`ziixaaàì éðà ,äãeäé éaø øîà ©§¨¨©©¦§¨£¦Ÿ

ézòîLdevn `dzyïéñeøéà úceòñ àlà,dcalàì ìáàdcerq ¨©§¦¤¨§©¥¦£¨Ÿ
gleyyk dlkd ziaa ozgd lke`yúBðBìáñmi`p milk - ¦§

.dpznlúceòñ ézòîL éðà ,éñBé éaø Bì øîà,úBðBìáñå ïéñeøéà ¨©©¦¥£¦¨©§¦§©¥¦§¦§
.devn zecerq odizyy

dpi`y dcerqa zetzzyd xeqi` oipra `ziixa d`ian `xnbd
:devnl zaygp oiqexi` zcerq efi` dpce ,devn zcerqàéðz©§¨

,`ziixaaãéîìz ïéà ,äåöî ìL dðéàL äceòñ ìk ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨§¨¤¥¨¤¦§¨¥©§¦
.äpnî úBðäì éàMø íëç̈¨©©¥¨¦¤¨

:`xnbd zl`eyéàî ïBâk.devn ly dpi`y dcerq `id dn - §©
:`xnbd daiynïBâk ,ïðçBé éaø øîài`eyip zcerqïäk úa ¨©©¦¨¨§©Ÿ¥

,ìàøNéìmebtl `le ,odkl `ypidl dkixv odk zay oeik §¦§¨¥
,l`xyil `ypidl dzgtynåi`eyip zcerq okíëç ãéîìz úá §©©§¦¨¨

.õøàä íòì,enrhl md opgei iax ixaceïäk úa ,ïðçBé éaø øîàc §©¨¨¤§¨©©¦¨¨©Ÿ¥
z`yipdäôé äìBò ïâeeæ ïéà ,ìàøNéìoi`y meyne .aeh lfna - §¦§¨¥¥¦¨¤¨¤

.devn zcerq ef oi` dti dler obeeif
:`xnbd zxxanàéä éàî:`xnbd daiyn .mteqa `vei dn -øîà ©¦¨©

Bà ,àcñç áøziyrpBà ,äðîìàziyrp.dì ïéà òøæ Bà ,äLeøb ©¦§¨©§¨¨§¨¤©¥¨
àðz àúéðúîa`ed e` ,odk za `yepd l`xyiy ,epipy `ziixaa - §©§¦¨¨¨

døáB÷,dpnf mcew dzny -Bà`idBzøáB÷,epnf mcew zny -Bà §¨©§
.úeiðò éãéì Búàéáî§¦¨¦¥£¦

:`xnbd dywnéðéàmbeeif oi`y opgei iax xn`y `ed jk m`d - ¥¦
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רכג ezny in` cenr hn sc ± iyily wxtmigqt
äðùîìëä úà ïéøòáîlk la` .zayl ezlik` ickn ueg ,dnexz oia oileg oia Ð

xral cizry dn.xrai Ðúáùä éðôìî äîåøú`le mixfl `l dlik`dl leki epi`y Ð

lekiy ,epnfa `l` xral jixv oi` oileg la` .xyt` i` dzedydle ,mixf zndal

.daxd milke` odl `evnlàøîâúáùÐ.zg` zay my ddzypäðùîêìåääÐ

.xyr drax`aìåëé íà.meia zedy yiy Ð

íéåâä ïî ìéöäì.oitcxpd l`xyi z` Ðìèáé
åáìá,zedy yi elit`e .xefgi `le Ð

.`nlra lehiaa dil ibq `ziixe`cncúåáùì
úåùøä úúéáùlr jiygdl jled didy Ð

myn el `diy ick my dziay zepwl megzd

zeyxd xacl my xgnl jlil ,mitl` oldleÐ

jliy oebk ,devn zziay zepwl la` .cin xefgi

dzynd zial e` la`d zial megzl ueg xgn

.egqt z` hegyl jledk epiid Ðøùá åãéá ùéù
ùãå÷zvigny .`veia lqtpe ,jxca enr Ð

.milyexi zneg milw miycwíéôåö øáò íàÐ

.myn ycwnd zia ze`xl lekiy xtk my

åîå÷îá åôøåù.xefgl edegixhd `le Ðíàå
'åë åôøåùå øæåç åàì"dry lk"a oxn`ck Ð

)` ,ck lirl"sxyz y`a ycewa" :(mewnac Ð

.eztixy ezlik`äæå äælirl oxn`c ung Ð

.enry ycew xyae ,eziaa ung el yiy xkfpe

äöéáëáung iab ,zegta la` Ða lhai Ð,eal

ycew xya iabe.enewna etxey Ðàøîâ
äéðù äãåòñjxc `ed jk Ð,mipzgdxg`l

xbyne xfeg oiqexi` zcerqzepelaq,ezqex`l

creqe.myéúòîù àì éðàdevn `dzy Ð

zcerq `l la` ,dcal oiqexi` zcerq `l`

.zepelaqúåðåìáñ.mi`p milk ,zepexec Ðúá
ïäë`le ,mipdkl `ypidl dkixv Ðmebtl

.l`xyil `ypidl dzgtynïéàïâååæäôé äìåò
.aeh lfna Ðàéä éàî.ocia dler dn Ðåà

äì ïéà òøæ åà äùåøâ åà äðîìàaizkck Ð

)`xwieak,"xf yi`l didz ik odk zae" :(

dyexbe dpnl` didz ik odk zae" :dil jinqe

.'ebe "dl oi` rxfeäøáå÷ åà.onf `la Ð

.íëç ãéîìúux`d mr la` .el gay `ed Ð

odk epi`e,oxd`l el `ed i`pb Ð.miyprpeàì
éàìâlaan dlb `pdk ax Ð,l`xyi ux`l

lfebd"a xn`ck) "lik`ne.(`,fiw `nw `aa

åìâãë éàìâ àìéùðéàmicinlz x`y Ð

oi`vei,ozrcnzngn ,igxk lr iz`vi ip`e

oicxn.zekln zni`eåúùà úà ïîìàîåÐ

ywanyecenil,el xyt` i`edlebe,zepefnl

zepnl`a ezy` ixde.zeigåéìæåâ.oinezi Ð

çëúùî åãåîìúå.eilr xefgl weqr epi`y Ð

úå÷åìçîååéìò úåàá úåáøgkyy zngn Ð

e` ,ecenlzzetwdsiwnyoipepgn.eizecerql

äéì åø÷.epal Ðãé÷øîéáåë éájxck Ð

,mipvildoicwxne oiwgynyzeiepga

.oxkya ozewydlêéçìîéëðéô.zexrw Ðêî
òáøÐltwneyealjxc jk .oyie uaexe

,oixkzyndepi`ezial jlil witqnakyle

.oyie eizgz eyeal ltwn `l` ,ezhn lrêî
jiwy jen ,`xng xa :enk Ð) ipbe.(a,e ziprz

åðéàå
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úåáùìzepwl megzd lr jiygdl jled didy :qxhpewd yxit Ð zeyxd zziay

o`nl iywiz ok m` :dywe .zeyxd xacl mitl` zrax` jlile ,my dziay

epiaxl d`xpe !devn xacl `l` oiaxrn oi` :(`,`l oiaexr) "oiaxrn lka" wxta xn`c

zeyxd zziay zeayl :eyexit ikdc wgviÐ.eaexw e` eade` ziaa gqta genyl jledy

íà.xtk my :qxhpewa yxit Ð mitev xar

xninl dil ded ok m` :wgvi epiaxl dywe

"`nh didy in" wxta `ipzck ,gex lkl ezcnke

dwegx jxc edfi` :(a,bv onwl)Ðoiricend on

:wgvi epiax xne`e .gex lkl dzcnke ,uegle

mitev edfi` :`icda yxtn oizliknc `ztqezac

Ðaiaq mewn lk :yexit .wiqtn oi`e d`exd

.myn eze`xl lekiy milyexiåôøåùåiptl

"dry lk" wxt xn`ck :qxhpewd yxit Ð dxiad

sxyi y`a ycewa :(`,ck)Ðezlik` mewna

`ed `ziixe`c i` :wgvi epiaxl dywe .eztixy

Ðyie !mitev xar `l il dne mitev xar il dn

mewn lka dtxeyl leki dxezd onc :xnel

opiaxn `l (my df mb) "dry lk" wxtac ,dvxiy

,milw miycw ixeni`e miycw iycw ileqt `l`

mixfl milk`py miycw x`y la`Ð.opiaxn `l

iptl `kdc ipd sexyl minkg ekixvdy dne

dxiadÐ.miycw iycw eh` dxifb epiid

éðôì"mei leah" wxta migafa Ð dxiad

dpg xa xa dax xn` ?dxia i`n :ibilt (a,cw)

,eny dxiae ziad xda yi mewn :opgei 'x xn`

:xn`py ,dxia ied elek ziad lk :xn` yiwl yix

."izepikd xy` dxiad l`"íéîëçåmixne`

epiax xne` Ð dviaka unge zifka ycew xya

xyac meyn inlyexia yxtnc :xy` oa wgvi

lehiaa dpwz dil zil ycewÐ,zifka exingd

lehiaa dpwz dil zi` ung la`Ðexingd `l

.dviak cràéðú:dniz Ð dcedi 'x xn`

axl ,`kdc jdn ikd inp `ipz iziin `l i`n`

?`cqg
xn`
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äLî eðì äeö äøBz" :øîàpL ,åéðôaäìBãb ."äñøBàî" àlà "äLøBî" éø÷z ìà "äLøBî §¨¨¤¤¡©¨¦¨¨¤¨¨©¦§¦¨¨¤¨§¨¨§¨

,ìàøNé úà íìBòä úBneà ïéàðBOL äàðOî øúBé ,íëç ãéîìúì õøàä énò ïéàðBOL äàðN¦§¨¤§¦©¥¨¨¤§©§¦¨¨¥¦¦§¨¤§¦¨¨¤¦§¨¥
Løéôe äðL :àðz .ïäî øúBé ïäéúBLðe¯énòa eøîàð íéøác äML :ïðaø eðz .ïlekî øúBé §¥¤¥¥¤¨¨¨¨¥¥¥¦¨¨©¨©¦¨§¨¦¤¤§§©¥

ïépîî ïéàå ,ãBñ ïäì ïélâî ïéàå ,úeãò epnî ïéìa÷î ïéàå ,úeãò ïäì ïéøñBî ïéà :õøàä̈¨¤¥§¦¨¤¥§¥§©§¦¦¤¥§¥§©¦¨¤§¥§©¦
ïéeìúî ïéàå ,ä÷ãö ìL äte÷ ìò ñBtBøèBtà ïúBà ïépîî ïéàå ,íéîBúéä ìò ñBtBøèBtà ïúBà¨©§©©§¦§¥§©¦¨©§©¨¤§¨¨§¥¦§©¦

Búãéáà ìò ïéæéøëî ïéà óà :íéøîBà Léå .Cøca ïänò¯àòøæ dépéî ÷éôðc ïéðîæ :àn÷ àpúå ¦¨¤©¤¤§¥§¦©¥©§¦¦©£¥¨§©¨©¨¦§¦§¨¥¦¥©§¨
øéàî éaøc àøîéîì ."'åëå àöiL éî ïëå" ."Laìé ÷écöå ïéëé" :øîàpL ,déì ìéëàå àéìòî©©§¨§¨¥¥¤¤¡©¨¦§©¦¦§¨§¥¦¤¨¨§¥§¨§©¦¥¦
ïéðnæî ïä änk ãò :éäðéîøe ?áéLç éîð úéfk øáñ äãeäé éaøå ,áéLçc àeä äöéak øáñ̈©©¥¨©£¦§©¦§¨¨©©©¦©¦£¦§¦§¦©©¨¥§©§¦

¯:øîà ééaà ,äèéMä úôìçeî :ïðçBé éaø øîà !äöéak ãò :øîBà äãeäé éaøå ,úéfk ãò©©©¦§©¦§¨¥©©¥¨¨©©¦¨¨§¤¤©¦¨©©¥¨©
øéàî éaø ;éâéìt éàø÷a íúä .éâéìt àøáña àëä ,éâéìt éàø÷a íúä ;CBtéz àì íìBòì§¨Ÿ¥¨¨¦§¨¥§¦¦¨¨¦§¨¨§¦¦¨¨¦§¨¥§¦¦©¦¥¦

"zìëàå" :øáñ¯"zòáNå" ,äìéëà Bæ¯zìëàå" :øáñ äãeäé éaøå .úéfëa äìéëàå ,äiúL Bæ ¨©§¨©§¨£¦¨§¨¨§¨§¦¨©£¦¨§©©¦§©¦§¨¨©§¨©§¨
"zòáNå¯Bæ Bæéàå ,äòéáN da LiL äìéëà¯øéàî éaøc .éâéìt àøáña àëä .äöéaëa §¨¨§¨£¦¨¤¥¨§¦¨§¥§©¥¨¨¨¦§¨¨§¦¦§©¦¥¦

äöéaëa Búàîeh äî ,Búàîeèk Búøæç :øáñ¯Búøæç :øáñ äãeäé éaøå ,äöéaëa Búøæç óà ¨©£¨¨§§¨©§¨§©¥¨©£¨¨§©¥¨§©¦§¨¨©£¨¨
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc migqt(ycew zay meil)

ìa÷úî Bðéàå.mirneyl §¥¦§©¥
.íëç ãéîìz úa àOéå Bì LiM äî ìk íãà øBkîé íìBòì ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨¦§¨¨¨©¤¤§¦¨©©§¦¨¨

m`øBcä éìBãb úa àOé ,íëç ãéîìz úa àöî àìdyrn iyp` - Ÿ¨¨©©§¦¨¨¦¨©§¥©
m` ,zecina mixzkene dlrna minqxetnd ,miwicveúa àöî àìŸ¨¨©

,úBiñðk éLàø úa àOé ,øBcä éìBãbzecin ilra md s`y §¥©¦¨©¨¥§¥¦
m` ,zelrn zvwa mixzkeneàöî àìúa àOé ,úBiñðk éLàø úa Ÿ¨¨©¨¥§¥¦¦¨©

,ä÷ãö éàabm`e ,mipn`pe miaeh mdy,ä÷ãö éàab úa àöî àì ©¨¥§¨¨Ÿ¨¨©©¨¥§¨¨
å ,úB÷Bðéz éãnìî úa àOémipt meyaéðtî ,õøàä énò úa àOé àì ¦¨©§©§¥¦§Ÿ¦¨©©¥¨¨¤¦§¥

ïäLk miaygp zevx`d inry -ïäéúBLðe ,õ÷Lk zeaygp,õøL ¤¥¤¤§¥¤¤¤
,zeevna zexidf opi`yøîBà àeä ïäéúBða ìòå(`k fk mixac),øeøà' §©§¥¤¥¨
,'äîäa ìk íò áëBLzeaiyg z` oiadl al mdl oi`y oeiky ¥¦¨§¥¨

.dndal zenec od ixd ,dxezd
:zevx` inr iabl zeziixa dnk `xnbd d`ian dzréaø ,àéðz©§¨©¦

øîàpL ,(äîäa) øNa ìBëàì øeñà õøàä íò ,øîBà(en `i `xwie), ¥©¨¨¤¨¤¡¨¨§¥¨¤¤¡©
.'óBòäå äîäaä úøBz úàæ'dnda'l 'zxez' dxezd dknqy dnne Ÿ©©§¥¨§¨

,`ziixad zyxec ,'sereøNa ìBëàì øzeî ,äøBza ÷ñBòä ìkŸ¨¥©¨¨¤¡§©
.óBòå äîäa øNa ìBëàì øeñà ,äøBza ÷ñBò BðéàL ìëå ,óBòå äîäa§¥¨¨§Ÿ¤¥¥©¨¨¤¡§©§¥¨¨

BøçBðì øzeî ,õøàä íò ,øæòìà éaø øîàekxe`l erxewl - ¨©©¦¤§¨¨©¨¨¤¨§£
dfgd cre eixigpnúaMa úBéäì ìçL íéøetékä íBéaBì eøîà . §©¦¦¤¨¦§©©¨¨§

åéãéîìz,xfrl` iaxlì' øBîà ,éaø'BèçBL.'exgepl' `le,ïäì øîà ©§¦¨©¦¡§£¨©¨¤
äëøa ïeòè äæ,'dhigyd lr' zkxa dperh dhigy -ïeòè Bðéà äæå ¤¨§¨¨§¤¥¨

äëøa`idy dxigp oeyl izhwp okle ,dkxa dperh dpi` dxigpe - §¨¨
.dhigyn xzei diefa

øîàpL ,Cøca Bnò úBeìúäì øeñà ,õøàä íò ,øæòìà éaø øîàiabl ¨©©¦¤§¨¨©¨¨¤¨§¦§©¦©¤¤¤¤¡©
dxezd cenil(k l mixac),éiç àéä ék'éîé CøBàå E,'Edxezdy ixd ¦¦©¤§¤¨¤

ux`d mry oeikne ,mc`d iig `id,ñç àì åéiç ìòz` gipdy ©©¨Ÿ¨
,ok m` ,eiig `idy dxezd cenilïkL ìk àì Bøéáç éiç ìò`ly ©©¥£¥Ÿ¨¤¥

.jxca epbxdi `ny yeygl yie ,qegi
BòøB÷ì øzeî ,õøàä íò ,ïðçBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¨¨¤¨§§

mipylâck.zleepn dzin `idy ,bc mirxewy jxck -éaø øîà ©¨¨©©¦
e ,÷çöé øa ìàeîLerxew,Babî,d`etx dl oi`y dkn `idy §¥©¦§¨¦©

.xzei zeigl leki epi`y
ãéîìz éì ïzé éî' ,ézøîà õøàä íò éúééäLk ,àáé÷ò éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦£¦¨§¤¨¦¦©¨¨¤¨©§¦¦¦¥¦©§¦

øBîà ,éaø ,åéãéîìz Bì eøîà .'øBîçk epëMðàå íëçepkyp`e' ¨¨©£©§¤©£¨§©§¦¨©¦¡
ïäì øîà .'áìkky meyn ,'xengk epkyp`' izxn` ,`aiwr iaxäæ ©¤¤¨©¨¤¤

xengd -äæå ,íöò øáBLå CLBðalkde -.íöò øáBL Bðéàå CLBð ¥§¥¤¤§¤¥§¥¥¤¤
àéOnä ìk ,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðzz`,õøàä íòì Bzaixd ©§¨¨¨©¦¥¦¥¨©©¦¦§©¨¨¤

df.éøà éðôì dçépîe dúôBk eléàk:eixac z` xi`n iax x`anäî §¦§¨©¦¨¦§¥£¦¨
ñøBc éøàetxh z`ìëBàå,zeniy cr oiznn epi`e ,cinBì ïéàå £¦¥§¥§¥

íéðt úLBa,jka yea epi`e -äkî õøàä íò óà,ezy` z` eicia ¤¨¦©©¨¨¤©¤
ecin,ìòBá,qiitzzy cr oiznn epi`eíéðt úLBa Bì ïéàåepi`e - ¥§¥¤¨¦

.jka yea
ïzîe àOîì íäì ïéëéøö eðà àìîìéà ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðz- ©§¨©¦¡¦¤¤¥¦§¨¥¨§¦¦¨¤§©¨©¨

migieexn eid `le ,mzxfre mdizepefn z` mikixv epiid `l eli`
,jk ici lr epzi`n ux`d inr.eðúBà ïéâøBä eéä̈§¦¨

,õøàä íò éðôì äøBza ÷ñBòä ìk ,àéiç éaø àðzdf ixdeléàk ¨¨©¦¦¨¨¨¥©¨¦§¥©¨¨¤§¦
Búñeøà ìòBaux`d mr ly,åéðôazaygp dxezdy meyn ¥£¨§¨¨

epi`y jka eyiian eipta dxez cnelde ,ux`d mr ly ezqex`k
,dxeza wqerøîàpL(c bl mixac),äLøBî äLî eðì äeö äøBz' ¤¤¡©¨¦¨¨Ÿ¤¨¨
,'awri zNdw'äñøBàî' àlà ,'äLøBî' éø÷z ìàzaygp dxezdy §¦©©£Ÿ©¦§¥¨¨¤¨§¨¨

.df llka zevx` inr s`e ,awri zlidw lkl dqxe`nk
:df oipra sqep xn`nãéîìúì õøàä énò ïéàðBOL äàðN äìBãb§¨¦§¨¤§¦©¥¨¨¤§©§¦

ïäéúBLðe ,ìàøNé úà íéáëBë éãáBò ïéàðBOL äàðOî øúBé ,íëç̈¨¥¦¦§¨¤§¦§¥¨¦¤¦§¨¥§¥¤
minkg icinlz mi`pey ,zevx`d inr lyïäî øúBéinrn - ¥¥¤

.mnvr zevx`d
,àðzy inLøéôe äðLminkg icinlz dnk rceie ,dxez ixacn ¨¨¨¨¥©

ez`py ,mdipira md milty dnke ,zevx`d inr z` mipbn
dlecb minkg icinlzlïlekî øúBé,l`xyil mixkpd z`pyn - ¥¦¨

.zevx` inr ly mdizeyp z`pyn s`e ,zevx` inr z`pyne
úeãò ïäì ïéøñBî ïéà ,õøàä énòa eøîàð íéøác äML ,ïðaø eðz- ¨©¨¨¦¨§¨¦¤¤§§©¥¨¨¤¥§¦¨¤¥

eilr cirdl elkeiy ick edylk xac renyl mze` mipnfn oi`
,oic zia ipta jk xg`,úeãò epnî ïéìa÷î ïéàåceyg `edy iptn §¥§©§¦¦¤¥

,lfbd lre dreayd lrãBñ ïäì ïélâî ïéàåmeyn ,xzq xac lk - §¥§©¦¨¤

,mirceiy dn z` miaxl milbne likx ikled mdyïúBà ïépîî ïéàå§¥§©¦¨
eidiyñeôBøèBtàgwtl mipenn -ìòiqkpíéîBúéä,miphwd ©§©©§¦

,daipbd lre lfbd lr ceygy iptn ,mda lthleåmb df mrhnïéà §¥
ïúBà ïépîîeidiyñeôBøèBtàgwtl mipenn -ä÷ãö ìL äte÷ ìò §©¦¨©§©¨¤§¨¨
,da lthle,Cøca ïänò ïéeìúî ïéàå`ny yeygl yiy meyn §¥¦§©¦¦¨¤©¤¤

.epbxdiBúãéáà ìò ïéæéøëî ïéà óà ,íéøîBà Léå,ux`d mr ly §¥§¦©¥©§¦¦©£¥¨
xn`py meyn(b ak mixac)li`ede ,'Lig` zca` lkl dUrY oke'§¥©£¤§¨£¥©¨¦

lheny itk bdep epi` ixdy ,jnr dyrn dyer epi` ux`d mre
.'jig`' llka aygp epi` ,l`xyi mr lr

:`nw `pz ixac z` zx`an `xnbdàn÷ àpúåmifixkny xaeqd §©¨©¨
c meyn `ed enrh ,ux`d mr ly ezcia` lrdépéî ÷éôðc ïéðîæ¦§¦§¨¦¦¥

déì ìéëàå àéìòî àòøæmipa ux`d mr eze`n e`vii mizrly - ©§¨§©§¨§¨¦¥
enk ,eiqkp z` seqal elawi mde ,miaehe mixykøîàpL(fi fk aei`) ¤¤¡©

'Laìé ÷écöå ïéëé'.myali wicvd seqal j` ,eicba oiki ryxd - ¨¦§©¦¦§¨
ribdl cizr dfy okziy meyn ,ezcia` lr fixkdl yi ok zngne

.mixykd eipal
xkfpe 'eke epa z` lenle egqt z` hegyl jledd :epzpyna epipy
,ezevnl xefgle xrale xefgl leki m` ,ezia jeza ung el yiy

,'eke xraie xefgiàöiL éî ïëåxya ecia yiy xkfpe milyexin §¥¦¤¨¨
ycew,'åëåod dnk cre ,dkxrnd ivrn dxiad iptl etxeye xfeg

dfe df ,xne` dcedi iax ,dviaka dfe df ,xne` xi`n iax ,oixfeg
.dviaka unge ,zifka ycew xya ,mixne` minkge ,zifka

,epzpyna dcedi iaxe xi`n iax ixacn dxizq dywn `xnbd
:`xnbd dywn .zxg` dpyna mdixaclàøîéîìozip m`d - §¥§¨

,`ed epzpyna dcedi iaxe xi`n iax ly mzwelgn mrhy xnel
áéLçc àeä äöéak øáñ øéàî éaøc`ed dviak xeriy `weecy - §©¦¥¦¨©©¥¨©£¦

,jkn zegt `le ,aeyg xeriyøáñ äãeäé éaøåxeriyénð úéfk §©¦§¨¨©©©¦©¦
áéLç.`ed aeyg xeriy mb -éäðéîøejk lr zeywdl yi ixde - £¦§¦§¦

zekxaa epipyy dnn(.dn),oenif aeig oiprlïéðnæî ïä änk ãò- ©©¨¥§©§¦
,oenifa eaiigzie cgi miyp` dyly elk`iy dlik`d xeriy edn

,envrl cg` lk jxale wlgdl mi`yx eidi `leúéfk ãòm` - ©©©¦
,oenifa miaiig ,zifk cgi elk`äöéak ãò øîBà äãeäé éaøåwx - §©¦§¨¥©©¥¨

dpyn mzqe li`ede .oenifa miaiig ,dviak xeriy cgi elk` m`
xeriy `ed zifk s` xi`n iaxly x`ean ok m` ,xi`n iaxk
jetd dfe ,aeyg xeriy `ed dviak wx dcedi iaxle ,aeyg

.epzpyna x`eandn
:`xnbd zvxznähéMä úôìçeî ,ïðçBé éaø øîàxciqy `pzd - ¨©©¦¨¨§¤¤©¦¨

xi`n iax mlerle ,ezhiy silgde drh ,oenif iabl zeipynd z`
xaeq dcedi iaxe ,dviak lk` m` `weec oenifa miaiigy xaeq

.epzpyna x`eank ,zifk wx lk` m` s` oenifa miaiigy
:xg` uexiz `xnbd zvxznCeôéú àì íìBòì ,øîà ééaàoi` - ©©¥¨©§¨Ÿ¥

ayiil yie ,oenif iabl dcedi iaxe xi`n iax ixac z` jetdl
xeriyd edn dcedi iaxe xi`n iax ewlgp `ly ,xg` ote`a

`l` ,aeygdíúäoenif iabl ,[my-]éâéìt éàø÷aiax ewlgp - ¨¨¦§¨¥§¦¦
xn`py weqtd z` yexcl yi cvik dcedi iaxe xi`n(i g mixac)

ux`d lr Lidl` 'd z` YkxaE YraUe Ylk`e' ,oefnd zkxa iabl§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤©¨¨¤
eli`e ,'Kl ozp xW` daHdàëäung xerial dxfg iabl ,o`k - ©Ÿ¨£¤¨©¨¨¨

,milyexia miycw ztixyleéâéìt àøáña,iia` x`an .ewlgp - ¦§¨¨§¦¦
éâéìt éàø÷a íúädn z` yexcl yi cvik ewlgp oenif iabl - ¨¨¦§¨¥§¦¦

,'zraye zlk`e' weqta xn`py,äìéëà Bæ 'zìëàå' ,øáñ øéàî éaø©¦¥¦¨©§¨©§¨£¦¨
,äiúL Bæ 'zòáNå'zkxaa aiigzn dzye lk`y mc` ,xnelk §¨¨§¨§¦¨

,oefndäìéëàå`idy rnyn ,weqta dxkfedyéfëaäãeäé éaøå ,ú ©£¦¨§©©¦§©¦§¨
,øáñxn`py dnny,'zòáNå zìëàå'zkxa aeig oi`y yexcl yi ¨©§¨©§¨§¨¨§¨

lr `l` oefndBæ Bæéàå ,äòéáN da LiL äìéëàly dxeriy edn - £¦¨¤¤¨§¦¨§¥
,driay da yiy dlik`.äöéaëaeli`eéâéìt àøáña àëäo`k - §©¥¨¨¨¦§¨¨§¦¦

,`xaqa dcedi iaxe xi`n iax ewlgp ,dxfg xeriy iabl epzpyna
ewlgp ,milyexia dtxeyle xefgl jixvy epwiz minkge li`edy

,mzpwza minkg eze` eeyd oic dfi`lBúøæç ,øáñ øéàî éaøc§©¦¥¦¨©£¨¨
Búàîeèkdxfgd xeriy z` minkg eeydy xnel xazqn - §§¨

,milke` z`neh xeriyläöéaëa Búøæç óà ,äöéaëa Búàîeh äî©§¨§©¥¨©£¨¨§©¥¨
jk ,milke` z`neh `nhl aeyg xeriy `ed dviaky myk -

.dxfg oiprl aeyg df xeriy `diy minkg epwiz,øáñ äãeäé éaøå§©¦§¨¨©
Búøæç£¨¨
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רכו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc migqt(iyily meil)

`xnbd .xral aiig cg` mewna wva zifk yi m`y dpyna epipy
:cg` mewna aygp dn zx`anéðL ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©§¥§¥

íéúéæ éàöç,daixrd oteca miwcq ipya mi`vnpd ung lyèeçå £¨¥¥¦§
÷öa ìLxagne weacïéàBø ,ïäéðéa,xeaigd wfeg z`eléàL ìk ¤¨¥¥¥¤¦Ÿ¤¦

Bnò ïéìhéðå èeçä ìèpéi`vg enr ekyni hegd jyni xy`k m` - ¦¨¥©§¦¨¦¦
,mizifdøòáì áéiçmewna zifk df ixde mtxvn hegdy ,mze` ©¨§©¥

,cg`åàì íàå,enr ekyni `l m`e ±,øòáì áéiç Bðéàhegd oi`y §¦¨¥©¨§©¥
.xral aiig epi` zifkn zegte ,mtxvn

ïøîà àì ,àleò øîà`le hegd z` jyen m`y epxn` `l ± ¨©¨Ÿ£¨¨
,xral aiig epi` mizifd i`vg enr mikynpàlài`vg xy`k ¤¨

miweac mizifd,äáéøòaxagzdl e`eai `le da mireaw mdy ¨£¥¨
,cgiìáàmilhen mi`vgd ipy m`úéaaipya rwxwd lr £¨©©¦

,zenewnøòáì áéiçzyxtn .mtxvn heg oi`y elit` mze` ©¨§©¥
:`xnbdàîòè éàî,mrhd dn ±éããä éab éìôðå eäì Léðëc ïéðîéæc ©©£¨§¦§¦§¨¦§§¨§¦©¥£¨¥

cg` mewnl mi`vgd ipy etq`ie ,ziad z` cakn minrty -
.gqta ung ly mly zifk ezeyxa `vnpe ,exiag lr cg`d eltie

:l`eny ixac itl mda ewtzqdy zel`y `ian `ler,àleò øîà̈©¨
àáøòîa eòaa zif ivg did m` ,l`xyi ux`a el`y ±å úéaivg ¨§©£¨¨©¦©

a zifeäî ,äéiìòetxhvie mdipy exagzi `ny yegl yi m`d - £¦¨©
.ziaay wvad lr diilray wvad letiy yegl oi`y e` ,zifkl

a zif ivg ,yegl oi` diilre ziaay xn`z m`eå úéazif ivg ©¦§
aàøãñëàzevign dyly ztwen ziad iptly dxewn dagx-] ©§©§¨

,[miax zepelge migzt da yie calaeäîyegl yi dfa m`d - ©
zevign oi`y oeik cgi dxcqk`de ziad z` ecakiy xzei
dxcqk`d jxc epnn mi`veie zial miqpkp cinze mdipia zenily
yi ok` dxcqk`e ziaay xn`z m`e .`l e` ,cg` ziak mde
mizifd i`vg ipyy ote`a le`yl yi oiicr ,cgi mecakiy yegl

a mi`vnpíéza éðLmiiepad [mixcg-],äfî íéðôì äæmiqpkpe §¥¨¦¤¦§¦¦¤
xicz epi` dfl dfn qpkdl myeniy j` ,oevigd jxc iniptd xcgl

,dxcqk`e ziakeäî.`l e` ,cgi mecakiy yegl yi oiicr m`d - ©
:`xnbd dwiqne÷éz.ehytp `ly ,wtqa el` zel`y ecnri - ¥

:dlik`l ie`x epi`y ung oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaäìñôðå ,äLtéòL útädyetir zngn dlwlwzpe - ©©¤¦§¨§¦§§¨

ïéìëBà úàîeè äànèî ,dìëBàì ìBëé áìkäå ,íãàì ìBëàlî¦¤¡§¨¨§©¤¤¨§§¨§©§¨§©¨¦
äöéaëalk`nl die`xy onf lky ,dviak xeriy da yi m` - §©¥¨

y lha `l alk.dpnn lk`n mådnexz `id dytiry ztd m` §
`id ,dxedhúôøNðelit`çñta äàîhä íòdrya gqt axra - ¦§¤¤¦©§¥¨©¤©

.micia d`nhl xzen mc`l die`x dpi`y oeiky ,ziyyéaø íeMî¦©¦
,eøîà ïúðmc` lk`nn dlqtpy oeikäànèî dðéàz`neh ¨¨¨§¥¨§©§¨

.oilke`
:`xnbd zxne`ïðúc àä àìæà ïàîkdpynd zkled in zhiyk - §©¨§¨¨¦§©

epipyy(e"n g"t zexdh),íãà ìëBàì ãçeéîä ìk ,úBøäèa eøîà ììk§¨¨§¦§¨¨©§¨§¤¨¨
,lke` my eilr lgeàîèoilke` z`neh.áìkì ìBëàlî ìñtiL ãò ¨¥©¤¦¨¥¦¤¡©¤¤

,ïúð éaøk àìc ,ïàîkmc` zlik`n lqtpyn ozp iax zrcl ixdy §©§Ÿ§©¦¨¨
.alk zlik`l ie`x oiicry s` ,`nh epi`

:dlik`l ie`x epi`y ung oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd
ïðaø eðz,`ziixaaïéðãaòä úáéøò,zexer icarn ly dxrw - ¨©¨¨£¥©¨©§¨¦

,ocarl zexer day mina mixeyyçî÷ dëBúì ïúpLjxevl ¤¨©§¨¤©
gnwd z` ozp m` ,dinina gnwd ungzpe xerd ceairìL CBzäL §Ÿ¨

íéîée ,eilr ung my oiicr ,gqtd mcewyøòáì áéiç,ungd z` ¨¦©¨§©¥
gnwd z` ozp m` la` .zexer mr cgia daixra did m` elit`e

ìL íãB÷íéîé äL,ung xeria onf iptl,øòáì áéiç Bðéàiptn ¤§Ÿ¨¨¦¥©¨§©¥
.zexer ea dxy `l m` elit`e ,ilkd gixn ungd lwlwzp xaky

íéøeîà íéøác äna ,ïúð éaø øîàmini dyly gnwd z` ozp m`y ¨©©¦¨¨©¤§¨¦£¦
ote`a ,xral aiig mini dyly jezae ,xraln xeht gqtd mcew

Le daixra gnwd z` ozpìáà ,úBøBò dëBúì ïúð àlm`ïúð ¤Ÿ¨©§¨£¨¨©
eléôà ,úBøBò dëBúìgnwd z` ozpìL CBzäLgqtl miniïéà §¨£¦§Ÿ¨¥

,øòáì áéiç.ung zxezn elhia jkay iptn ©¨§©¥
:`xnbd zwqetïúð éaøk äëìä ,àáø øîàepi` zexer da ozp m`y ¨©¨¨£¨¨§©¦¨¨

,xral aiigeléôàwx zexerd z` ozp m`ãçà íBéonf mcew £¦¤¨
,xeriadeléôàåwx cgi eid.úçà äòL ©£¦¨¨©©

:dpyna epipyäöBø íàå .õöBç ,åéìò ãét÷î íà ,äàîeè ïéðòì ïëå§¥§¦§©§¨¦©§¦¨¨¥§¦¤
.äáéøòk àeä éøä ,Bîei÷adpynd ixac z` zxxan `xnbd §¦£¥¨£¥¨

ote`a zwqer dpynd dxe`kl :'d`nehd oiprl oke' dxn`y
m`y dpynd zxne`e ,dxdhl dliahne daixrd d`nhpy
oi` ,myn elhil cizre daixra didi `ly wvad lr citwn

ede daixrk wvadx`yi wvady dvex m` la` ,dliaha uveg `
uveg epi`e daixrk `ed ixd ,diawp z` mezql icka daixra

,'oke' dxn`y dpynd oeyl lr `xnbd dywne .dliahaéîc éî- ¦¨¥
oiprl wvad oicl d`neh oiprl wvad oic z` zencl xyt` ike

ixd ,gqta ungíúä,gqta unga my -àúléî àéìz àøeòéLa ¨¨§¦¨©§¨¦§¨
la` ,`l e` zifk ea yi m` ,ungd xeriya ielz xeriad oic -

àëä,d`neha o`k -àúléî àéìz àãéô÷am` ielz dvivgd oic - ¨¨¦§¥¨©§¨¦§¨
oi`e ,`l e` elhil ezpeekae enewna wvad x`yi `ly citwn

.hrn e` ax wvad m` welig
:`xnbd zvxznàîéà ,äãeäé áø øîàqexbl yi jky xen` ± ¨©©§¨¥¨

dpyna'ïk Bðéà äàîehä ïéðòìe'wvad xeriya ielz epi` - §¦§©©§¨¥¥
.my e`vnid lr ezctwda `l` gqtak

:`xnbd dgecéðz÷ 'äàîeè ïéðòì ïëå' àä ,ééaà déì øîàixd - ¨©¥©©¥¨§¥§¦§©§¨¨¨¥
oiprle' xne` jpid ji`e ,'d`nehd oiprl oke' aezk dpyna

:xg` ote`a `xnbd zayiin .'ok epi` d`nehd,ééaà øîà àlà¤¨¨©©©¥
ïëå ,øîà÷ éëäoicd ¨¦¨¨©§¥
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שלישי זמ' ב

אגרות קודש

]טו"ב טבת ה'תשי"א[

...כל שנים עשר חדש אלו דשנת ההסתלקות מוכשרים ביותר לחיזוק ההתקשרות עם נשיאנו 

הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

וההשתתפות בחלוקת הש"ס זו, תקנה שכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ השתדל בחיזוקה והפצתה, 

הנה, נוסף על שאר הענינים שבזה, תוסיף אומץ גם היא בהתקשרותנו הנ"ל, ללכת בדרכיו אשר הורנו 

ונלכה באורחותיו נצח סלה ועד.
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dkld ixe`ia
äëàìî åðéàù [æò.תורה של -

úáùá åúåùòì [çò דשבות שבות הוא שאז -117.
úáùá åúåùòì [èò אמירה להתיר אין לכתחילה -

לעשות  לאמירה"] ["אמירה אחר לנכרי שיאמר לנכרי
לנכרי  אמירה שהותרה במקום אפילו התורה, מן איסור

שבות  משום האסור .118בדבר

àåäå [ô.ובלבד -
øáà úðëñ [àô מותר אבר, סכנת שישנה במקום -

ישראל  ידי על גם .119לעשות
äåöî êøåöì [áô דרבנן מצוה אפילו מצוה 120- הידור ,

מנהג  להקל 121או אין אחד בשבות אבל לצורך 122,
מצוה  .123שום

zetqede mipeiv
ואמירה 117) דרבנן, שבות משום אסורה הדבר עשיית

אף  התורה) מן גמורה מלאכה (אפילו מלאכה לעשות לנכרי
רמג). סי' תחלת (כדלעיל דרבנן שבות משום אסורה היא

חוות 118) בשו"ת לאמירה, אמירה בדין הפוסקים נחלקו
הגרשוני" "עבודת בעל דברי את הביא נד מט, סי' יאיר
סי' או"ח חת"ס ובשו"ת בזה, התיר עצמו הוא אך שאסר,
כד) ס"ק (כאן ובמשנ"ב שבת, בערב לו כשאמר רק התיר ס
(אף  יאיר חוות בשו"ת והנה מרובה, הפסד במקום רק התיר
השיב  לא מהמשנה) הגרשוני" "עבודת הוכחת את שדחה
מטעם  ישראל של כשלוחו נחשב אינו השני הנכרי מדוע
עושה  "שליח מטעם לא (איסורו לחומרא לנכרי שליחות
נעשה  השני הנכרי לפלוני" "תאמר שבאמירת אלא שליח"
גדר  עיקר הוא זה שיסוד לשוע"ר ולכך ממש), שלוחו
בתחלתו) רמג בסי' (כמבואר לנכרי אמירה מלאכת
אם  (אלא לאמירה" "אמירה היתר על יסתמכו לא לכתחילה
יאמרו  אלא להקל) נוספת סברא בתוספת או ספק במקום כן
של  גדר לאמירתו תהיה שלא כך ציווי בדרך שלא לנכרי
אחר  לנכרי שיאמר לנכרי באומר אמנם כלל, "שליחות"
זאת  שעושה יודע לא ואף ישראל של למרותו סר שאינו
והרי  לשלוחו נחשב השני שהנכרי לומר אין ישראל עבור
שבכגון  ה ס"ק רעו סי' מש"ז פמ"ג (וראה דשבות שבות זו

מותרת ב"אמירה דא המחמירים לשיטת גם ההנאה
לרמוז  בשבת) (אפילו להתיר מקום יש ועפי"ז לאמירה",
מלאכה  לעשות אחר לנכרי שיאמר ציווי) בדרך (שלא לנכרי
ממלאכתו  ליהנות ומותר ישראל, עבור שעושה לדעת בלא
גם  הגוף, הנאת בה כשיש גם ישראל) בשל עושה (אפילו
סי' לעיל ראה אך והפסד, מצוה צורך או גדול לצורך שלא
זאת  לעשות שאין שבת" "שעון העמדת לעניין י ביאור רנב

דידן). לנידון וכלֿשכן בסיסיים, בדברים אלא
יט.119) סעיף שכח סי'
בסי'120) ועד"ז שבת), סעודת אכילת (לעניין ס"ח רעו סי'

לנכרי  לומר מותר ועפי"ז בכרמלית). (טלטול סט"ז שכה
שאין  במקום גם הכנסת לבית תפילה סידור להביא בשבת
דרך  כך לשם להעבירו מוכרח אינו אמנם (אם עירוב בו
הסידור, את בעצמו יקח שהנכרי והוא גמורה), הרבים רשות

הנכרי  יניחנו הכנסת בבית וגם לידו, יתננו שהיהודי מבלי
א"א  ובפמ"ג סי"ז). פ"ל (שש"כ מידו היהודי יקבלו ולא
גדר  על שלג סי' להלן (ראה אורחים שהכנסת כתב ז ס"ק
וראה  מצוה. כדבר נחשבים וכלה חתן ושמחת "אורחים")
מצוה), לצורך נכרי ידי על שעון (לכונן ס"ד על שלח סי'

מרבים). מכשול (למנוע שסב ובסי'
לחם  בשביל להקל כתב ס"ה (בוטשאטש) אברהם ובאשל
גם  שלישית סעודה הקידוש, במקום סעודה קידוש, משנה,
שמיעת  משנה, לחם קודש, שבת אחר בתוספת רק כשהיא
תפילה  בשביל גם ואולי קודש, בשבת בציבור הסדרה
אם  ספיקא) בספק (משא"כ בספק להקל שאין אלא בציבור.

הנ"ל. המצוות לקיים יוכל
עבור 121) אלא מנהג או מצוה בהידור להקל אין אך

לעשות  לנכרי לומר מותר ולכך בזה, להקפיד הרגיל
בבוקר  בשבת במקווה טבילה לצורך דרבנן מלאכות
גם  מותר היזק חשש בזה ויש מאוד קרים (וכשהמים
והוא  קסח)), סי' ח"ה שבת נשמת (שו"ת גמורות מלאכות
לקידוש  יין כרמלית דרך להביא לנכרי לומר שמותר הדין
אין  לכאורה אך שבידו, היין של ההכשר על סומך אינו אם
שיש  אף יותר משובח יין כרמלית דרך להביא לנכרי לומר
אם  אלא שבידו, היין על לקדש יכול שהרי ההידור מן בזה

גדול. כצורך אצלו ונחשב זה דבר עד ביותר מקפיד כן
(67 ע' כה, אות שבט כה (שיחת תרצ"ו השיחות ובספר
אדמו"ר  אצל תקמ"ז בשנת שהיה החזק החורף על מסופר
לפנות  נאלצו בסוכה לאכול כשרצו פעמים שכמה הזקן,
ירד  בשבת שחל עצרת ובשמיני מהסוכה, השלג את קודם
הזקן  אדמו"ר ציווה ולמחרת הלילה, כל במשך שלג

מל  עושה שהיה [נכרי לקוזמא בחצר שיקראו פרטיות אכות
שלג  עוד כל אך בסוכה, לאכול שצריכים לו ויאמרו הרבי]
הסוכה  את פינה קוזמא לאכול, ניתן לא הסוכה על מונח
בסוכה, ויו"ט ש"ק סעודת ואכל קידש הרבי ואז מהשלג
במקום  מוקצה) שהוא השלג (פינוי שבות שבאיסור ואף
שם  השלג שניקוי ייתכן מפורשות, לנכרי לצוות מותר מצוה
בלבד), מוקצה טלטול (ולא גמורות במלאכות גם כרוך היה
כיון  מכלֿמקום בלבד, מדרבנן באיסור כרוך היה אם וגם
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dkld ixe`ia
øîåà [âô אומר כיצד לומר: צריך אולי -124.

äðùä ùàøá [ãô לצורך רק הותרה דשבות שבות -
לא  אם תתבטל כשהמצוה או היום, שזמנה מצוה

היום  בה .125יתעסקו
åì øîåì åà [äô.לנכרי לומר לישראל מותר -

áåøéò [åô את להביא מדרבנן שאסור חצרות, עירוב -
חמין  לחמם אבל אחרת, לחצר אחת מחצר החמין

התורה. מן אסור
úéìîøë êøã [æô אפילו לנכרי אמירה להתיר משמע -

אך  חולי", ל"מקצת השווה צער במקום כרמלית דרך
אלימות  או מצוה במקום רק להתיר משמע שכה בסימן

שבת" צרכי לכל היתר העולם שנהגו "אלא .126הנכרי

ä"ëù 'éñ [çô ליד הכלי יתן שלא ליזהר הם וצריכים -
מידו  ליקח שלא וגם .127הנכרי

øòèöîä [èô במקום אבל כדלעיל, צער מעט היינו -
גמורה  מלאכה אפילו עושה גדול .128צער

äö÷åî äøåçñ [ö כיס חסרון מחמת -129.
øçà ïéðòá [àö אמירה התירו (גדול) הפסד במקום -

הנכרי  יצטרך ההפסד מניעת שלצורך אף בשבת לנכרי
שבות  איסורי שני על .130לעבור

ìåãâ ãñôä [áö לנכרי לומר שמותר במקום גם -
שבת  בערב לו לומר יותר טוב עצמה, .131בשבת

ìåãâ êøåöì [âö מרובה להפסד שווה גדול צורך -132.
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סי' (הבאה"ט הסוכה פוסל שהשלג פוסק בשום מצינו שלא
שהוא  ס"ב תרכו סי' השלחן והערוך לכתחילה, התיר תרכו
בסוכה, לישב לברך שלא רק כתב בזה ביותר המחמיר
ולכך  הסוכה) על מברכים לא אופן בכל הרי ובשמע"צ
אמירה  המתיר מצוה כצורך נחשב אינו השלג שפינוי ייתכן
מותר  דברים סיפור בדרך לנכרי כשאומרים אבל לנכרי,
הדרכי  משמעות וכן קל, מצוה להידור גם ממלאכתו ליהנות
שאף  שם) השו"ע על אפרים יד (וראה ו ס"ק תקפו סי' משה
מדרבנן  או מדאורייתא מלאכה לעשות לנכרי לומר שאין
לקיים  (וניתן אחר שופר שיש במקום איל של שופר לצורך
ליהנות  מותר - עשה אם מכלֿמקום כתיקונה), המצוה את

ממלאכתו.
ואל 122) שוגגים יהיו שמוטב בהמקילין למחות אין ומ"מ

דברי  הובאו סח הערה ולעיל שם), רעו (סי' מזידים יהיו
להחמיר, יש שלכתחילה שאף שוע"ר עלֿפי יוסף" ה"זכרון
לכתחילה  מותר המקילים על הסתמכו כשכבר מכלֿמקום

מצוה. לדבר ליהנות
ומצות 123) סכ"ד) שו (סי' ישראל ארץ ישוב מצות למעט

לצורך  אחד בשבות אפילו שהתירו ס"ז) שלא (ס' מילה
מצוה.
ס"ט.124) ובשו"ע ה"ט פ"ו ברמב"ם הוא כן
לגוי 125) ישראל "אומר כתב דבשו"ע מהא שדייקו יש

וכתב: מלשונו שינה ובשוע"ר וכו'" באילן לעלות בשבת
השנה  ראש עבור בשבת זאת לעשות שאין השנה", "בראש
שיוםֿ משום שהוא תתרנ"ט קובץ וביאורים הערות (ראה
בראש  זאת לעשות יוכלו לא כן אם אלא משבת), קיל טוב
שזמנה  למצוה נחשב שאז המצוה ותתבטל עצמו השנה

שב  לעשות שאסרו בכ"מ דמצינו הא מיושב ובזה  ות היום.
(שבות  ס"י תקכו סי' (כגון שבחול מצוה דבר לצורך דשבות
התירו  ובכ"מ יו"ט), לאחר שייקבר המת לצורך דשבות

לצורך  שבת בליל שלנו מים (שאיבת סי"ב תנה סי' (כגון
ביאורי  וראה פסח)). ערב שהוא במוצ"ש מצות אפיית
המצוה  לעשות יוכלו שאם כז אות שו סי' על הלכה
"ממצוא  משום הותר לא בשבת התעסקות כל ללא כתיקונה
"ממצוא  משום גם יש לנכרי אמירה בכל והרי חפצך",

חפצך".
אמירה  לעניין כשבות נחשב גלויות של שני טוב יום אם

תצו. בסי' יתבאר - לנכרי
בהפסד 126) רק להתיר משמע ב ס"ק קו"א רנב ובסי'

במוסגר. זה דין הובא לכן ואולי מרובה,
כז.127) סעיף להלן ראה
הותר 128) שלא ס"א שכו מסי' ולהעיר ס"כ. שכח סי' ראה

וראה  ורגליו, ידיו פניו אלא בשבת בחמין גופו רוב לרחוץ
יותר. הקילו במצטער אם א ס"ק שכו סי' תהל"ד

המוקצה 129) שלצורך ס"י רעו סי' וראה ס"ד, שח סי'
נכרי. ידי על אפילו הטלטול אסור

הרב 130) הש"ע "מדברי כז: סי' ח"ב יושר אמרי שו"ת
פסידא  במקום נכרי ע"י דשבות מבואר י"ב סעי' ש"ז סי'
השמשות  שבין (אף שבותים" ב' הנכרי שעשה אף מותר
לא  ז"ל שהרב "אף דבריו: ובהמשך שבותין), ב' התירו לא
אחד  שבות בין חילוק אשכחן לא ע"ז, הדברים מקור רשם
מדברי  להדיא ומבואר לנכרי, אמירה לעניין שבותים לב'
שיזרה  נכרי ע"י החמץ לבער שם שכ' תמ"ו סי' המג"א
גם  שם שיש אע"פ מצוה במקום דשבות שבות רק דהוי

גדול". וצורך פסידא לענין ה"ה וא"כ מוקצה, טלטול
בזה 131) שאין יותר קל איסורו השבת קודם לו כשאומר

לדבר  שאפילו כה הערה לעיל וראה דבר", "ודבר משום
היכר  לעשות טוב דבר" "ודבר איסור בכלל שאינה  מצוה
וכלֿשכן  גערעדט" שבת אין "נישט באמירת כגון בדיבורו
כח  יפוי ליתן שצריך במקרה ובפרט הפסד), בדבר כשהוא
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יב  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות
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3

4

dkld ixe`ia
äæ ìëå [ãö או מצוה ובמקום שבות איסור שאפילו -

ישראל  ידי על עניין בשום לעשותו אסור והפסד צער
נכרי. ידי על אלא
øåîâ úåáù [äö גם) מעיקרו שבות איסור היינו -

שינוי) ללא .133כשנעשה
øåîâ úåáù [åö אפילו גמור שבות התירו שלא אף -

זה  הרי בשינוי כשעושה הפסד, או חולי, מצוה, לצורך
צער  במקום ומותר דשבות .134שבות

ìàøùé é"ò [æö נתבאר שכבר נכרי ידי על וכלֿשכן -
הסעיף  שבות 135בתחלת לעשות לו לומר שמותר

שינוי. בדרך גמורה מלאכה לעשות אמירה זה ובכלל
øòö íå÷îá [çö לעשות מותר צער שבמקום משמע -

שינוי  בדרך שבות .136איסור
ìåãâ ãñôä [èö לישראל התירו לא מצוה במקום -

ידי  על אפילו שבות משום האסור דבר בעצמו לעשות
שינוי 137שינוי  ידי על שלא דשבות שבות וכלֿשכן ,138.

zetqede mipeiv
חלקת  שו"ת וראה עצמה, בשבת לכתוב יכול שאינו וכיו"ב
עורךֿדין  לשלוח שמוכרח במי קמז) סי' (או"ח יעקב
לשלוח  שעדיף השבת, ביום בעדו להמליץ עכו"ם לערכאות
בלאוֿהכי  שהוא אף ישראל ולא מרובה בהפסד המותר נכרי
להלן  וראה עבירה). לדבר שליח שאין (אף שבת מחלל

הפסד. בעניין עוד סל"ג
רנב132) גדול בסי' צורך במקום להתיר אם הסתפק בקו"א

במוסגר. זה דין בא לכן ואולי מרובה. הפסד גם בזה כשאין
באיסור 133) שמדובר שפירש קסו אות יוסף זכרון ראה אך

שבות  אלא גמור שבות אינו כן לא (דאם מעיקרו דאורייתא
רגיל  משבות יותר בו הקילו בשינוי שנעשה שכיון דשבות)

גדול. הפסד במקום ומותר
אין  כלֿכך בהול שאינו או נכרי שיש במקום ולמעשה,
ידי  על דאורייתא מלאכה [לעשות המקילים על לסמוך
אחרת  קולא בצירוף לא אם מרובה] הפסד במקום שינוי
החמיר  עצמו יוסף בזכרון וגם בזמננו), רה"ר לנו שאין (כגון

קסוֿקסז). באות והקיל שחזר (אלא ח' באות בזה
משום 134) חכמים שאסרו דבר כל הוא גמור שבות

לידי  שיביא מחשש או למלאכה, שדומה משום "שביתה";
בכללו  לנכרי (ואמירה ניכרת שביתה שתהיה כדי או מלאכה
הם  גמור שאינו לשבות דוגמאות סי"ז), שיג בסי' כמבואר
דחול" "עובדין איסור דבר", ודבר חפצך "ממצוא איסור

דשבות". "שבות או ס"ד) תקפח סי' (ראה
אפילו  הותר לא לנכרי) (כאמירה גמור ששבות הוא הכלל
בשינוי  נעשה כן אם אלא הפסד או חולי מצוה במקום
צריך  קלג) הערה (לעיל יוסף הזכרון דעת פי שעל (ולהעיר
לנכרי  מאמירה יותר קלה בשינוי, גמורה שמלאכה לומר
גדול. הפסד במקום ישראל ידי על גם ומותרת שינוי) (בלא

ידי 135) על בשינוי שיער (חיתוך ס"ב שמ בסי' גם ונזכר
טבילה). לצורך נכרית

אין 136) צער קצת שבמקום ביאר השלחן בקצות אמנם
כאן  להוסיף וצריך שינוי בדרך שבות לאיסור אפילו היתר
מותר  אם יתבאר וכן ס"כ, שכח בסי' ויתבאר גדול" "צער
גדול  צער במקום שינוי ידי על דאורייתא איסור לעשות
עוסקת  זו שהלכה קלג) הערה (לעיל יוסף' ה'זכרון (ולדעת

וודאי ‚ÂÓ¯‰במלאכה ישראל, ידי על בשינוי הנעשית
גדול). בצער כאן שמדובר

במקום 137) שבות באיסור לנכרי אמירה שהתירו אף
שלעניין  (אף ישראל ידי על ממש מעשה התירו  לא מצוה,
מאמירה  יותר קל בשינוי שמעשה סברא ישנה והפסד צער
שום  התירו לא מצוה לעניין קלד), הערה (כדלעיל לנכרי
לנכרי), אמירה בזה שהתירו אף שבות באיסור אפילו מעשה
אפילו  אסור מעשה העושה "אבל סוס"ב: שמ בסי' כמבואר
ס"ח  שלא בסי' ועד"ז מצוה", במקום דשבות שבות הוא
ידי  על ולא נכרי ידי על מצוה במקום דשבות שבות התיר

בשינוי. ישראל
להקל  משמעות קצת ישנה במוסגר סכ"ג שג בסי' אמנם

קלא. הערה שם וראה שינוי, ידי על שבות באיסור
כרמלית  דרך הסמרטוט הבאת מדין להקשות שיש ומה
לומר  יש ט) סעיף שלא (סי' שינוי ידי על הנימול עבור
המיחוש  שער להרמב"ן האדם תורת (ראה הצער מצד שהוא
בזכרון  אך החולי, מצד שהוא מפנין בפרק ד"ה הסכנה ענין
שהוא  כתב יב) ס"ק שלא סי' בתהל"ד (ועד"ז א אות יוסף

אחרים), באופנים וחילק המילה מצוות מצד
א  אות יוסף" ב"זכרון מבוארת מצווה לדבר החילוק וסברת
דלמה  בזה להתיר מקום אין דבאמת משום קסז): באות (וכן
עבר  ולא בישב אף הלא מצוה, לקיים כדי איסור שום נתיר
האי  אילמא מה א"כ מצוה קיים ידו תחת שהיה עבירה

עדיף. שוא"ת אדרבא מצוה, מהאי מצוה
יב.138) ס"ק שם וראה ח, ס"ק שלא סי' תהל"ד
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קלקול · מלאכת שהיא בכיבוי אמורים דברים במה
לגופה  צריכה חשובה אינה לפיכך ההבערה שמקלקל
אלא  להאדם צריך בו שנעשית הדבר שגוף מה בלבד בזה
ממה  יותר בו שנעשית המלאכה ע"י מתתקן הדבר שגוף עד

ו  בתחלה או שהיה ולבנותו לחזור מנת על בנין הסותר כן
אם  אלא התורה מן אסור אין ולתפור לחזור מנת על הקורע
וכן  הראשון מן טוב יותר האחרון בנין שיהא דעתו אם כן
הבנין  מתקנים הן והקריעה הסתירה שנמצאו הבגד בתפירת
הסתירה  שמבלעדי מבתחלה טוב יותר שיהיו והבגד
יותר  שיהיו והבגד הבנין לתקן כלל אפשר אי והקריעה
[אם] אף הקלקול מלאכות שאינן מלאכות שאר אבל טובים
הדבר  שגוף שכיון בו שנעשית הדבר גוף את מתקנות אינן
הצריכה  המלאכה זה הרי להאדם צריך הוא בו שנעשית
בו  לחתוך כדי לרשות מרשות קרדום המוציא כגון לגופה
חייב  זה הרי זו בהוצאה כלל מתתקן הקרדום שאין שאף
צריך  אינו אם אבל שהוציא הדבר לגוף צריך והוא הואיל
המת  שגוף לקבורה מת המוציא כגון שהוציא הדבר לגוף
צריכה  שאינה מלאכה זה הרי כלל צורך שום בו לו אין

בזה. כיוצא כל וכן לגופה

שיהיה  צריך אין הקלקול מלאכת שאפילו אומרים ויש
חייב  שאינו הנר ממכבה חוץ מבתחלה טוב יותר  התיקון
שתהא  זה כיבוי ע"י הפתילה להבהב נתכוין כן אם אלא
הבהובה  על חושש אינו אם אבל ולהדליקה לחזור נוחה
עכשיו  כולו תדלק שלא עליה לחוס בכיבויו שמתכוין אלא
מכל  זמן לאחר ולהדליקה לחזור כדי שמתכוין פי על אף
הפחם  הוא בו נעשה הכבוי שמלאכת הדבר גוף עיקר מקום
בשביל  בכיבויו כוונתו שאין וכיון בו אחז שהאור שבראשה
שלא  הפתילה לשאר שצריך בשביל אלא זה לפחם שצריך
אלא  לגופה צריכה שאינה מלאכה זה הרי האור בה אחז

בו: נעשית המלאכה שאין אחר לדבר

* * *
פטור ‚ לגופה צריכה שאינה שמלאכה להאומרים זה וכל

חולקין  יש אבל סופרים מדברי אלא אסורה ואינה עליה
חייב  לגופה צריכה שאין מלאכה שאפילו ואומרים זה על
לכבות  מותר דבריהם לפי אף מקום ומכל התורה מן עליה
שמתיירא  מי וכן סכנה בו שיש החולה שיישן בשביל הנר
אבל  נפשות סכנות בדבר) (סכנה חשש ויש הלסטים מפני
אפשר  שאי בענין בלבד הגוף צער חשש אלא שם אין אם
ואם  לכבות אסור ההוא מצער סכנה חשש לידי לעולם לבא

דבריהם. לפי חייב כבה

יתבארו  ולמעשה להלכה אלו הסברות ב' שבין והחילוקים
מודים  שהכל הרבה דברים ויש מקומו על ואחד אחד כל
ויש  לגופן צריך כן אם אלא התורה מן איסור בהם שאין

מן  עליהם שחייב בהם מודים שהכל אע"פ דברים התורה
במקומו: ואחד אחד כל ג"כ ויתבאר לגופן צריך שאין

מן „ עליו שחייב ימות ולא רישיה בפסיק מודים והכל
מתכוין  כשאינו והלא זה מצינו וכיצד לפעמים התורה
שהדבר  בכגון מצינו כלל לגופה צריך אין בוודאי למלאכה

בה  הוא וחפץ כוונתו בלא שנעשית במלאכה לו שנוח ידוע
שכבר  עכשיו לו צריכה היא והרי לה נתכוין שלא אע"פ
שבחבית  נקב כגון כיצד כוונתו בלא מאליה נעשית
שהנעורת  פשתן של בנעורת שפקוק היין בו שמוציאין
ומהדקה  בה ופוקק וחוזר וכשמוציאה הרבה מיין בלועה
מתכוין  שאינו ואע"פ ממנה יין יסחוט שלא אפשר אי בחוזק
תחת  כלי יש ואם רישיה פסיק זה הרי הנקב לסתום אלא
זה  הרי לתוכו נוטף ממנה הנסחט שהיין הנעורת פקיקת
הנסחט  ביין לו שנוח ידוע שהדבר זו פקיקה על חייב
בכלי  כשיהיה ממנו ליהנות שיוכל הכלי לתוך מהנעורת
והרי  כלום של הנאה בה לו אין בנעורת בלוע כשיהיה אבל
כל  וכן לה נתכוין שלא אע"פ לגופה הצריכה מלאכה זו

בזה: כיוצא

החולה: בשביל הנר לכבות שיכול רעח סימן ב חלק

* * *
אף ‡ שחשכה לאחר עד ודלק  יום מבעוד בו שהדליקו נר

כולה  השבת כל לטלטלו אסור כך אחר שכבה פי על
כלי  לשאר דומה ואינו מקומו לצורך או גופו לצורך אפילו
לצורך  או גופו לצורך לטלטלו שמותר לאיסור שמלאכתו
כשהיה  השמשות שבבין לפי ש"ח בסי' שיתבאר כמו מקומו
ומקומו  גופו לצורך אפילו בטלטול אסור היה דולק הנר
ונעשה  מוקצה שהיא בו הדולקת לשלהבת בסיס שהיה מפני
תחלת  שהוא השמשות שבבין ומתוך כמוה מוקצה הנר
מדעתו  שהקצהו האדם מדעת מוקצה היה השבת כניסת
הוקצה  המוקצה (האסור) לדבר בסיס ועשאו בו כשהדליק

ש"י. בסי' שיתבאר כמו כולה השבת לכל

נעשית  יום מבעוד אחד נר עליה שדלק גדולה מנורה ואפילו
לאחר  אפילו השבת לכל בטלטול ונאסרה לו בסיס כולה
האחרת  בשבת אבל פרקים) של אינה אם (אפילו הנר שכבה
שלא  כיון מקומן או גופן לצורך והמנורה הנר לטלטל מותר

השבת: אותה כניסת בתחלת בהן דלקו

אסור · משחשכה שכבה אחר בנר שנשאר השמן וכן
הואיל  השבת אותה כל ממנו להסתפק שכן וכל לטלטל
כשהיה  השמשות שבבין דהיינו כניסתה בתחלת והוקצה
כמ"ש  כיבוי איסור משום ממנו להסתפק אסור היה דולק
וכיון  השבת אותה בכל ממנו להסתפק נאסר רס"ה בסי'
לטלטלו  ג"כ אסור בשבת ממנו וליהנות להסתפק שאסור
הוקצה  בטלטול שגם ועוד ביום בו לכלום ראוי ואינו הואיל
לשלהבת  בסיס שנעשה מפני דולק כשהיה השמשות בבין
ואסור  לשלהבת בסיס ג"כ נעשית הפתילה וכן מוקצה שהוא

השבת: אותה כל ממנה שנשתייר מה לטלטל

כל ‚ לטלטלו אסור שבת באותו בו שהדליקו שהנר אע"פ
מי  מקום מכל ומקומו גופו לצורך אפילו כולה השבת
לו  צריך שאינו בשעה עליו מאוס הוא והנר איסטניס שהוא
לסבול  יכול ואינו ביום למחר או) שכבה (לאחר דהיינו
מפני  אחר למקום מעליו להוציאו יכול אצלו מונח שיהא

נ  לטלטלו שהרי שהתירו אדם לכל רעי של כגרף לו זה ר
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רלי c"ag i`iyp epizeax zxezn

אדם  כל אין מקום (ומכל ש"ח בסי' כמ"ש מבית להוציאו
איסטניס): שהוא שידוע מי אלא אני איסטניס לומר יכול

בסיס „ שנעשה מפני אלא אסור אינו הנר שטלטול אע"פ
הנר  על שיניח היתר אין השלהבת דהיינו האסור לדבר
כדי  בטלטול המותר דבר שאר או לחם מעט יום מבעוד
שהנר  לפי ולהיתר לאיסור בסיס השמשות בבין הנר שיהא
ולא  אליה טפל הוא לכך השלהבת בשביל עשוי הוא
וכן  מהשלהבת חשוב דבר שאותו אף דבר שאר או להלחם

במנורה: הדין

* * *
בשבת ‰ שיטלטלנו זה נר על יום מבעוד התנה אם

מתוך  אומרים ואין שכבה אחר לטלטלו מותר לכשיכבה
בבין  ואף הואיל השבת לכל הוקצה השמשות בבין שהוקצה
דעתו  היה שהרי השבת לכל מדעתו הוקצה לא השמשות
כשיכלה  בשבת יכבה בודאי והרי לכשיכבה לטלטלו עליו

השמן.

והקצהו  שהואיל כלום מועיל התנאי שאין אומרים ויש
בדעתו  היה בו שכשהדליק דהיינו השמשות לבין מדעתו
לכך  בסיס הנר ויהא השמשות בבין בו דולק השמן שיהא

אלו  במדינות נוהגים וכן כולה השבת לכל הוקצה

יגנב  שלא כדי להצניעו אפילו נכרי ע"י לטלטלו ונוהגין
אחר  אעפ"כ רע"ו בסי' כמ"ש דולק שהוא זמן כל שאסור
כאלו  זה הרי כך שהמנהג שמאחר איסור בזה אין שכבה
ולענין  לכשיכבה נכרי ע"י לטלטלו מתחלה עליו התנה
מועיל  שהתנאי הראשונה סברא על סומכין נכרי ע"י טלטול

בפירוש: כך להתנות וטוב לכשיכבה

Â אחר הודלק אם אבל יום מבעוד שהודלק בנר זה וכל
קטנים  לצורך נכרי ידי על משחשכה דהיינו השבת כניסת
והדליקו  ישראל שעבר או סכנה בו שאין חולה לצורך או
גופו  לצורך שכבה אחר לטלטלו מותר במזיד בין בשוגג בין
אלא  השבת כניסת בתחלת מוקצה היה ולא הואיל מקומו או
מוקצה  זה ידי על נעשה לא דולק כשהיה השבת באמצע

בלבד. דולק שהוא בשעה אלא כולה השבת לכל

בבין  לטלטלו מותר היה אם יום מבעוד הדליקו אם ואפילו
אע"פ  סכנה בו שיש חולה ושל חיה של נר כגון השמשות

שילדה  כגון בטלטול אח"כ לנר שנאסר צריכה ואינה החיה
לטלטלו  מותר הנר כשיכבה מקום מכל החולה ונתרפא
בבין  בטלטול אסור היה ולא הואיל מקומו או גופו לצורך

השמשות:

Ê חרס של הוא אפילו שבת באותה בו הדליקו שלא נר
נפט  בו הדליקו ואפילו כבר בו כשהדליקו מאוס שהוא
ומקומו  גופו לצורך בשבת לטלטלו מותר מסריח שהוא
בו  לכסות ראוי והוא הואיל מיאוס מחמת מוקצה שאינו
לכסות  שראויים שאף ואבנים לצרורות דומה ואינו כלים
כלל  כלי תורת עליהם שאין לפי בטלטול אסורים כלים בהם

כלי: תורת עליו יש זה נר אבל

* * *
Á אסור פרקים של היא אם קטנה בין גדולה בין מנורה

הדליקו  שלא אע"פ ומקומה גופה לצורך אפילו לטלטלה
ויחזיר  ותתפרק מידו תפול שמא שחוששין שבת באותו בה
כמו  בונה משום ויתחייב בחוזק ויהדקם ויתקעם פרקיה

שי"ג. בסי' שיתבאר

סביב  חריצים בה יש אלא פרקים של אינם אם ואפילו
הרואה  יאמר שמא גזרה לטלטלה אסור פרקים לשל ודומה
היא  אם ואף פרקים של אף להתיר ויבא פרקים של שהיא
והכל  כלל פרקים של לעשותה דרך שאין מאוד קטנה
רצו  לא אעפ"כ פרקים ולא בלבד חריצים שהם יודעים

לקטנה: גדולה בין בגזרתם לחלק חכמים

Ë להתפרק שדרכן מהכלים בה וכיוצא במנורה זה וכל
כשנופלים  להתפרק דרכם שאין כלים אבל כשנופלים
בענין  שהם אף לטלטלם מותר בהם וכיוצא כוסות כגון
ואפילו  שי"ג בסי' שיתבאר כמו פרקיהם להחזיר שאסור
דרך  שאין לעולם רפויים פרקיה אם פרקים של מנורה
נפלו  אם פרקיה להחזיר ואף לטלטלה מותר בחוזק להדקם

הטעם: שם עיין שם שיתבאר כמו

בשבת: הנר טלטול דיני רעט סימן ב חלק

הוא ‡ שבת מתענוגי המטה תלמידי תשמיש עונת לפיכך
מליל  קבעוה בשבוע אחת פעם שהיא הבריאים חכמים

ר"מ: בסי' שנתבאר כמו שבת לליל שבת

זרע · המרבים דברים שאר או שום לאכול עזרא מתקנת
וצריך  העונה קיום בשביל שבת בליל או שבת בערב
של  תעשה לא על יעבור שלא העונה לבטל שלא ליזהר
כמו  לקיימה טוב ואעפ"כ מוחלת האשה כן אם אלא תורה

שם: שנתבאר

איסור ‚ בזה ואין בשבת לכתחלה בתולה לבעול מותר
אין  וגם ראשונה בבעילה בשבת לה שיש הצער משום
הבתולים  שדם לפי דם שמוציא במה חובל משום איסור
כמופקד  שם הוא כנוס אלא הרחם בית בכותלי מובלע אינו
הדם  שיצא הכלי כפותח אלא אינו וזה הכלי בתוך ומוצנע
לפי  האשה בגוף פתח שעשה במה איסור אין וגם מתוכו
זה  לפתח צריך שאין לגופה צריכה שאינה מלאכה שהיא

יותר. לו נוחה שהבתולה לפי פתוח שיהא כלל

עליה  חייב לגופה צריכה שאינה שמלאכה להאומרים ואף
הבעולה  מן חשובה שהבתולה הוא מקלקל זה מקום מכל
מדברי  אסור שלכתחלה ואף פטורים המקלקלים וכל
ומקלקל  לגופה צריכה שאינה מלאכה היא אם אף סופרים
שאיסור  ועוד חכמים גזרו לא מצוה במקום מקום מכל
בסי' שיתבאר כמו כלי [מ]תקן משום הוא פתח לפתוח
עשה  ולא כלל תיקון זה אין זה לפתח צריך וכשאינו שכ"ח

שם: שיתבאר כמו כלום

המטה: תשמיש דין רפ סימן ב חלק

* * *
מביו"ט ‡ יותר הכנסת לבית לבא להקדים צריך בשבת

יותר  לאחר נוהגים מקום ומכל תקכ"ט בסי' כמ"ש
צריך  מקום ומכל שבת עונג שהיא השינה משום מבחול
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בימי  אבל ותפלה שמע קריאת זמן לעבור שלא מאד ליזהר
בחול: כמו להקדים יכולים ארוכים שהלילות החורף

שמוסיפים · דהיינו שבת של בזמירות להרבות ונוהגים
אחר  נשמת ואומרים כו' השמים למנצח דזמרה בפסוקי
אור  יוצר מתחילין ואח"כ ישתבח בו ומסיימין הים שירת
ומקום  מקום ובכל שבת אשר ולאל אדון ואל יודוך והכל
ואם  רשות אלא חובה זה כל אין מקום ומכל מנהגו לפי
שכח  אם שאף שבת אשר לאל מלבד כלל אומר אינו רצה

התפ  אחר לאומרו נכון התפלה בתוך והוא לאומרו הואיל לה
התפלה  בתוך נזכר אם מקום ומכל השבת בשבח מדבר
הברכה  לראש יחזור לא יוצר ברכת שסיים קודם אפילו
שלא  הדין (והוא בעלמא מנהג אלא ואינו הואיל בשבילו

שם): שייך שאינו כיון שנזכר במקום לבדו אותו יאמר

בשביל ‚ שבת של הזמירות בניגון ולהנעים להאריך ויש
בניגון  בהם שמאריך בש"ץ למחות ואין היום כבוד
לא  מקום ומכל תורה בטול משום מתכוין שהמוחה אע"פ
כמו  היום חצות קודם שיאכלו כדי מדאי יותר יאריך

רפ"ח: בסי' שיתבאר

בפסוקי „ שעושין כעין נעימה בו שיש בניגון זה וכל
בשיר  המאריכים המשוררים כמו לא אבל דזמרה
בגנותם  הקדמונים הפליגו וכבר מחברתה תיבה ומפרידים

נ"ג): סי' (עיין

כמו ‰ שם ישחה לא מודים אנחנו לולך בנשמת כשמגיע
חכמים  שאמרו במקומות אלא לשחות שאין במודים

קי"ג: בסי' שנתבאר כמו

סעיפים: ה' ובו השבת ביום זמירות דיני רפא סימן ב חלק

* * *
לישראל ‡ להם תיקן רבינו שמשה קל"ה בסי' נתבאר כבר

ביום  וששה ביו"ט גברי חמשה תורה בספר קורין שיהיו

שיש  יתירה והקדושה המעלה בשביל בשבת וז' הכיפורים
אחד. איש בו הוסיף חבירו על אחד בכל

ולא  שירצו כמו להוסיף יכולים זה מנין על להוסיף רצו ואם
אומרים  ויש זה ממנין יפחתו שלא כדי אלא התקנה היתה
יום  עם שוה יהא שלא כדי ה' על מוסיפים אין שביו"ט
ביום  וכן שבעה או ששה בו יקרא אם ושבת הכיפורים
לשבת  שוה יהא שלא ששה על מוסיפים אין הכיפורים
כסברא  אלו במדינות נהגו ואעפ"כ עיקר ראשונה והסברא
תורה  בשמחת מלבד יו"ט ובכל הכפורים ביום אחרונה
הראשונה  סברא על וסומכין לתורה לעלות רוצים שהכל

ע  המפטיר שהיא אין היו"ט ובכל הכיפורים ביום וגם יקר
שיתבאר: כמו מהמנין

כמו · להוסיף מותר הכל לדברי בשבת להיות שחל ויו"ט
טוב  בשבת להיות שחל הכיפורים ויום בלבדה בשבת
שמסיימין  מכוונים העולים מנין שסיומי מפני להוסיף שלא
שלא  טוב ולכן כולם וכן וכו' בעדו וכפר כפרה בדברי

לשנותם:

הקרואים ‚ מניין על להוסיף התירו שלא שאומר מי יש
כל  היו שלא המשנה חכמי בזמן אלא בשבת אפילו
ברכה  מברך היה ראשון אלא מברכים לתורה העולים
עכשיו  אבל אחרונה ברכה מברך היה והאחרון ראשונה
להרבות  שלא כדי להוסיף אסור עצמו בפני מברך אחד שכל
ברכה  מברכים השאר הרי בז' יצאו שכבר דכיון בברכות

צריכה. שאינה

נוהגים  היו הגמרא חכמי בזמן אף שהרי עיקר זה שאין ואף
זה  הזכירו לא ולמה עצמו בפני ואחד אחד כל לברך כבר
לדבריו  לחוש טוב מקום מכל להוסיף להם שנאסר בגמרא
שלא  תקנה לעשות לצבור ראוי הציבור טורח מפני וגם

המחוייבים: ז' על יותר הרבה לקרות

סעיפים: כ' ובו והמפטיר התורה קריאת רפב סימן ב חלק
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במארז"ל Ô·ÂÈÂ(כא) שמצינו ממה בדוגמא זה כל
ביסורים  השמחים  בענין ב) פח, (שבת
ואוהביו  או' עליהם משיבים ואינם חרפתם שומעי'
יוכל  איך בזה להפליא ויש בגבורתו. השמש כצאת
אחד. בלב כא' ויסורים שמחה כאלה הפכים ב' להיות

שיהי'שבוד  ביסורים שמחים שא' במה הכוונה אין אי
א"א  כי כלל ליסורים לו יהיו שלא עד שמחה רק
על  (ואף ועונג שמחה מיסורי' לעשות הטבע שיהפך
שמקבל  היינו הטובה על כמו הרעה על שמברכים פי
אלא  הן וצער יסורים אבל ע"ז. ברכה ונותן באהבה
האמונה  כח מחמת אלא כו'). ברצון וסובל' שמקבל
השכל  וכח בהעלם טובה ביסורים שיש אלקים ודעת
בשמחה  היסורים מקבל שיהי' עד הטבעי' במדת שולט
ענין  והוא ממש כשמחה היסורים לו שיהיו דהיינו
השכל  כח מצד יחד ושמחה צער הפכי' ב' התחברות
חסד  יש כי לנפשו טובה שהוא שמחה ביסורים שמוצא
מחמת  הטבעיי' המדו' חלישות שהוא הדין בכח
כח  שמצד וסובל חרפתו שומע וכן השכל. כח שליטת
ורצון. באהבה החרפה מקבל האלקי' ואמונ' השכל
דוד  את קלל לו אמר ה' כי י) טז, (ש"ב דוד וכמ"ש
אצלו  ששוה עד לנפשו גדולה טובה בזה יש כי כו'.
חיבור  כאן יש ונמצא שבחו. כאילו השבח עם החרפה
מקבל  שהחרפה ושבח חרפה יחד הפכים ב' והתכללות
עפ"י  כי כו'. כשמחה היסורים וכן השבח כמו ברצון
ההשתוות  בבחי' במדותיו מתנהג השכל שליטת כח
וכן  וד"ל. כו' כשבח וחרפה כשמחה היסורים להשוות
בתכלית  להסתפק במזון והדוחק העוני לקבל שיכול מי
אעפ"י  רב הון לו שהי' כמו בחלקו ושמח הצמצום

העוני  אצלו ישתווה השכל ע"י אבל הטבע נגד שהוא
להטות  השכל בכח שיש מחמת וזהו כו'. ממש כעושר
לתכלית  האהבה מתכלית כמו לקצה הקצה מן המדות
שיש  ודעת הטעם מצד לאהבה שנאה ומתכלית השנאה
בתקפם  יהיו שלא שבמדות הטבע כח שמחליש בזה
לעולם  שא' במא' נכלל הוא הזה הענין וכללות כו'.
כקנה  רך פי' כארז. קשה יהי' ולא כקנה רך אדם יהא
שליטת  ע"פ וחלושים רכים יהיו הטבעיים שמדותיו
לקבל  כמו לקצה הקצה מן צד לכל להטותן השכל כח
וכה"ג  כעושר ועוני כשבח והחרפה כשמחה היסורים
מצד  הדברים בכל להתהפך תמיד ברשותו לבו ויהי'
הדין  מתכלית כמו מטבעו ההיפוך לסבול השכל
זה  היפוך הוא כארז קשה משא"כ כו'. החסד לתכלית
כל  אותו יזיזו ולא מאד קשה שהוא הארז כמו ממש.
קשים  מדותיו כך במקצת אפי' שבעולם הרוחות
תזוז  לא הגופנית המדה שבהתעוררות ביותר וחזקים
שלה  המנגד לסבול יוכל ולא במקצת אפי' ממקומה
החרפה  לסבול יוכל שלא כמו שהוא בכל אף כלל

ב  לשלוט יוכל לא כי צד בשום כלל לבו והיסורים
אדרבה  כלל כשבח והחרפה כשמחה היסורים לקבל
לבד  א' בקו שמדותיו מצד וזהו כו'. ביותר ויקצף יבעט
כזה  באיש ימצא לא ע"כ כו' השכל על  ושולטים
הפכים  דב' ההתחברות ענין במדותיו כארז שקשה
שלא  מאחר דין כולו או חסד כולו או ודין כחסד
מדה  כל אלא כלל השכל מכח אצלו המדות יתחלשו
לו  א"א ע"כ כלל למנגדה ויכנע יהופך בלי בתקפה
כעסו  בשעת ולזאת כלל. להיפוכו מדבר להתהפך
רוגז  אין וטובו חסדו ובעת כלל ויחמול יחוס לא וקצפו
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ולא  לשנאה יהופך לא מאהבה וכן כו'. כלל ודין
שמורה  שעברתם בנ"א שיש וזהו כו'. לאהבה משנאה
וכלל  כלל כנגדו שפשע למי למחול יוכל ולא לנצח
שהוא  מפני כלל מדותיו על מעביר להיות יוכל שלא
מדותיו  על יעבור מיד כקנה שרך מי אבל כארז. קשה
מטעם  מיד לרצות ונוח נגדו שפשע למי ויסלח וימחול
היפוך  לסבול שמתחלשים המדות על השכל שליטת
מדות  בחי' בין ההפרש עיקר (וזהו וד"ל. כנ"ל טבעו
שרמזו  מה והוא כמשי"ת). דתקון המדות לבחי' דתוהו

נענה  שלא הגדול דר"א במעשה ב) כה, (תענית
מזה  גדול שזה מפני לא נענה תלמידו ור"ע בתפלתו
נשמת  ששרש כו'. מדותיו על מעביר שזה מפני אלא
התושבע"פ  כל כי מר"א יותר התקון מבחי' היא ר"ע
כו'. ור"ש ר"י תלמידיו לה' הי' מר"ע ותלמוד דמשנה
א) פו, (סנהדרין כו' דר"ע אליבא סתימת' דכולהו
מעביר  הי' וע"כ כמשי"ת. התיקון מבחי' היא והתורה
שהיא  דתיקון מדות לבחי' סי' שזהו מדותיו על

וד"ל: כנ"ל כו' הלב על ששליט שבמוח החכמה
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bVEn didIW ,EpiidC ,dpEn`d zFrxl rtWe oFfn mXn¦¨¨§¤©¦§¨¡¨§©§¤¦§¤¨
.dbVdde dpEn`d mWW "`Nnn"E "aaFq" zpigaA¦§¦©¥§©¥¤¨¨¡¨§©©¨¨
`irx" df mW lr `xwPW ,dWn ici lr `Ed Ff dkWnde§©§¨¨©§¥Ÿ¤¤¦§¨©¥¤©£¨
,micqgÎzElinbE dcFare dxFY ici lr Epiide ."`pnidn§¥§¨§©§©§¥¨©£¨§¦£¨¦
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(23.cl wxR Wix `ipY d`xE ,a ,fn dWxR dAx ziW`xA§¥¦©¨¨¨¨§¥©§¨¥¤¤

(24.ai ,`i LzFlrdA§©£§

(25cEOr ` wlg dxFYd zFIWxR lr owGd x"Enc` ixn`n .an wxR `ipY d`x§¥©§¨¤¤©©§¥©§©¨¥©¨¨¦©¨¥¤©

.eqy

(26.Kli`e a ,cn lirl ± zEwl` zpn`d zevn¦§©©£¨©¡Ÿ§¥¨¥¨

(27.ek .hi aFI ¦̀

(28.a ,hp lirl ± 'd zEcg` zevn¦§©©§§¥

(29.` ,`p lirl ± zEwl` zpn`d zevn¦§©©£¨©¡Ÿ§¥

(30.c ,cr xF` dxFY d`x§¥¨

(31.k .fl ,dirWi§©§¨

(32.btzz'` cEOr `Vz iM dxFYd xF` d`xE .a dpWn ` wxR zFa`̈¤¤¦§¨§¥©¨¦¦¨©

•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ עתים ך"ח כי עתך פי' עתך, אמונת והי' פי'
יד  שהם להיפך, וי"ד לטובה י"ד בקהלת נאמר
ז' כנגד שהם פרקין י"ד יש וביד שמאל, ויד ימין
קשה  ותבנית רך תבנית בהם שיש כפר"ת בג"ד אותיות
וזהו  להיפוך, וי"ד לטובה עתים י"ד ולכן חו"ג, בחי'
היא  הראשונים ימים בי"ד שהלבנה מה ענין ג"כ
עתך  ואמונת כו'. מתחסרת היא ימים וי"ד מתמלאת

ע"י  דהיינו ודעת חכ' ע"י הוא הזמן חוזק בחי' הוא
העולם  את המקיימין הצדיקים ע"י והוא התורה, בחי'
כשכבר  עכשיו גם ש"ע, בבנינו שעוסקי' בניך שנק'
התורה  ע"י וחיזוק קיום צריכה מ"מ משוכלל העולם
ראשיהם  לעתים בינה יודעי ישכר ומבני מ"ש וזהו כו'.
מבחי' הוא העולם הנה כי לעתים, בינה פי' מאתיים,
בחי' אבל יבנה, חסד עולם אמרתי כי כמ"ש מדות
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בלי  בחי' שהוא מספר אין ולתבונתו בחי' הוא בינה
מספר, בלי לגבי המספר בחי' כלל ערוך ואין מספר
בחי' הוא יודעי לעתים, בינה יודעי ישכר ומבני
שממשיכים  לעתים בינה ידע, והאדם מל' המשכה
ויהיו  למדה"ר, מדה"ד נהפך שיהי' בעתים בינה מבחי'

טובים. העתים כל
‰˙ÚÓÂ'בחי הוא עתך אמונת שפי' ז"ל פירש"י יובן

ומעשרות הא  תרומה להפריש ית' בו מונה
שבעה  כתי' הנה ודעת. חכ' ישועות חוסן נמשך שעי"ז
תרומות  מצות שבעה שהם וארז"ל עלי' נרותי'
כנגד  ות"ת ומילה אב כיבוד ויובלות שמיטין ומעשרות
אך  דוקא. מצות הז' אלו קחשיב מה מפני וצ"ל כולם,

כי  רבה, צדקה שהוא חסד רב שהם מפני הוא הענין
יותר  עולה ופיאה שכחה ולקט ומעשרות תרומות
שאינה  גדולה מצוה היא שמיטין וכמו"כ רביע, מחלק
עושה  האדם הנה המצות כל כי המצות, לכל דומה
זו  מצוה משא"כ מה, זמן מתעכבת שאינו מצוה
זורע, ואינו השנה כל שמצפה השנה, כל היא דשמיטה
יטלם, שירצה מי וכל השדה לחית לו אשר כל ומפקיר
אלו  מצות שע"י והיינו רבה, מצוה היא זו  שמצוה
אית  חסד, ואית חסד אית כי חסד, רב מבחי' ממשיך
חסד  רב דאקרי חסד ואית זוטא חסד דאקרי חסד
דוקא  אלו מצות ע"י נמשך זו ובחי' א"א, מבחי' שהוא

כו'.

'ek dn l`xyi dzre
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FnkE .h:dNtYA dcFarA oaEi ok §¥©©£¨©§¦¨
FgFnA iwl`d xF`d WBxPW zrCd zwnrdA `EdWM§¤§©£¨©©©©¤¦§©¨¨¡Ÿ¦§
iENird z` xnFl dvFx ,aFHd z` WiBxn `Ed ixd ,FAle§¦£¥©§¦¤©¤©¤¨¦
dOke .KxAzi eil` `Fvxe dad`A lrRznE ,zEwl`C¤¡Ÿ¦§¨¥§©£¨§¨¥¨¦§¨¥§©¨
z` WiBxn `Ed ixd ,zEwl`C iENird z` WiBxOW¤©§¦¤¨¦¤¡Ÿ£¥©§¦¤
dxigAd FWtpA rAwp okle .rxd lW zEzigRde zEltXd©¦§§©§¦¤¨©§¨¥¦§©§©§©§¦¨
WBxdd zYin` otF` itlE .rxA q`FnE aFHA xgFAX¤¥©¥¨¨§¦¤£¦©©¤§¥

('Ek rxd lW zEzigRde zEwl`c iENirdA)`Ed oM ± §¨¦§¡Ÿ§©§¦¤¨©¥
q`FOW rxA qF`nle aFHA xFgal dxigAd zYin £̀¦©©§¦¨¦§©§¦§¨¨¤¥
zFCnC KEMiGde xExiAd xTirC ,`vnpe .'Ek rxdA zn`A¤¡¤§¨©§¦§¨§¦©©¥§©¦§¦

`Ed miraHddNtYA dcFarAoM oi`X dn ,`weC ©¦§¦©£¨©§¦¨©§¨©¤¥¥
zriciA g"`cA zEInipRd cEOilA mb ,dxFYd cEOilA§¦©¨©§¦©§¦¦§©¦¦©
zFCOA KEMiGde xExiAd lrFR Fpi` ,zEwl` zbVde§©¨©¡Ÿ¥¥©¥§©¦©¦

miraHd`Ed ,dxFYd ici lr dHnN dlrnln xExiAdC l"Pke) ©¦§¦§©©§©¥¦§©§¨§©¨©§¥©¨
zFnWpAzFdFaB`Ed xExiAd ,zFnWPd aFxA la` ,`weC ¦§¨§©§¨£¨§©§¨©¥

Ek dlrnl dHnNn zpigaA('.odW FnM otwzA od ixde ¦§¦©¦§©¨§©§¨©£¥¥§¨§¨§¤¥

KixSW l"PM ,cEOiNd zrA FYrC winrie xXwi m` mbe)§©¦§©¥§©£¦©§§¥©¦©©¤¨¦
zElrRzdde WBxdd oi` mFwn lMn ,'Ek KM Fnvr z` liBxdl§©§¦¤©§¨¦¨¨¥©¤§¥§©¦§©£
aFh dGW ,zvw lrRzn aFHd cEOilA mBW zFid mr ,KM lM f`̈¨©¦¡¤©§¦©¦§¨¥§¨¤¤
lM zEInipR zpigaA df oi` ,'Ek aFHA xFgal mikixvE 'Ek dfe§¤§¦¦¦§©¥¤¦§¦©§¦¦¨
ipRn .'Ek dn onf KWOA lHAznE ,WtPA zEriawA zFidl KM©¦§¦§¦©¤¤¦§©¥§¤¤§©¨¦§¥

dfA zElrRzdde WBxdd oi` ,aFHd cEOiNA mb ,cEOiNd zrAW¤§¥©¦©©¦©¥©¤§¥§©¦§©£¨¤
`idW ,dHnlE dlrnl oFvx zr `EdW dNtYd zrA FnM llM§¨§§¥©§¦¨¤¥¨§©§¨§©¨¤¦

('Ek "aFh iM xF`"d zhilwl xWkEn zr¥§¨¦§¦©¨¦

`Ede ,dAxd g"`c cnFl m` mBW ,zFidl lFki okle§¨¥¨¦§¤©¦¥©©§¥§
FnkE .'Ek Ktidl ,dAxc`e ,zEwl`n ixnbl FnvrA wFgẍ§©§§©§¥¥¡Ÿ§©§©¨§¥¤§
aEHn milrRznE g"`c micnFNW mc` ipA dOM WIW¤¥©¨§¥¨¨¤§¦©¦§©£¦¦
ixnbl Ktidd miUFr cFnlNn miwqFRWM cInE ,oiprd̈¦§¨¦¨§¤§¦¦¦§¦©¥¤§©§¥
dR lEAipA mb ± Wie ,zEpvile zEllFdA miwqFre .'Ek§§¦§¥§¥¨§¥©§¦¤
milElrW cr ,mixEq`d mixacl c`n aExiwaE ,dnFCke§©¤§¥§Ÿ¦§¨¦¨£¦©¤£¦
`Ed df lke .olSl `pngx xEnB rxA mFlWe qg lFRil¦©§¨§©¨©£¨¨¦§¨§¨¤
`le FYclFzM FRwzA `EdW ,mWtpAW rxd zEQB ipRn¦§¥©¨©¤§©§¨¤§¨§§©§§Ÿ

.`EdW lM fif ENit` fFfip¦£¦¦¨¤
,KtidlE .x`AzIW FnM FrahA qbe ixnEg `EdW in hxtaE)¦§¨¦¤§¦§©§¦§§¤¦§¨¥§¥¤

"xAWp al" Fl WIW in45dffd FA lrFR aFHd cEOiNd ,FrahA ¦¤¥¥¦§¨§¦§©¦©¥£¨¨
wx Edf mFwn lMn ,l"PM zvwdrW itldidIWe ;mEIwAEdf ± §¨©©¦¨¨¤©§¦¨¨§¤¦§¤§¦¤

ici lrdNtYd(l"PM 'Eke `weC ©§¥©§¦¨©§¨§©©

KRdp rcie cnNW dn mb ,dNtYA dcFard xCrdaE§¤§¥¨£¨©§¦¨©©¤¨©§¨©¤§©
df ici lr dUrPW ,olSl `pngx FAxwA zeOd mql Fl§©©¨¤§¦§©£¨¨¦§¨¤©£¤©§¥¤

zFiA gExd qbe WiFliROW cr FWtpA cxFie awFp `Ede ,x ¥§©¨©§¥§¥§¥§©§©¤©¦
mipFW`xd xqEn ixtqA Ekix`dW FnkE .olSl `pngx©£¨¨¦§¨§¤¤¡¦§¦§¥¨¨¦¦
,d`nEHd zFa` ia` `EdW ,gExd zEQbe de`Bd oiprA§¦§©©©£¨§©¨©¤£¦£©§¨
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lkl xFwnE ,rxd zEQbe zEWId zilkY `EdW itl§¦¤©§¦©¥§©¨©¨§¨
zFrx zFCOd46dhFqC `Ow wxtA aEzMX dn oIre .47. ©¦¨§©¥©¤¨§¤¤©¨§¨

dnkg zFpwl liqM ciA xign dG dOl" :aEzMW Edfe§¤¤¨¨¨¤§¦§©§¦¦§¨§¨
"'ek48dpFw did `NW Fl did aFh ,"oi` aN"W xg`nC ,§¥©©¤¥¨¦¨¨¤Ÿ¨¨¤

.mipR lM lr gExd qb zpigaA did `le ,llM dnkg̈§¨§¨§Ÿ¨¨¦§¦©©¨©©¨¨¦
cEOilA Fnvr z` xFhti `l miIgA utgd ,z`fle§¨Ÿ¤¨¥©©¦Ÿ¦§¤©§§¦
Fnvr z` rbii dGd cEOiNAW xTird m` iM ,cal g"`c©§©¦¦¨¦¨¤©¦©¤§©¥©¤©§
winrdlE opFAzdl ,dNtYA xUA zribie Wtp zribiA¦¦©¤¤¦¦©¨¨©§¦¨§¦§¥§©£¦

lrRzdlE ,FAle FgFnA xF`d WBxp didIW ahid FYrC©§¥¥¤¦§¤¦§¨¨§§¦§¦§¨¥
mEIwA FWtpA zFrEWi lrFR f`e ,miIYin` d`xie dad`A§©£¨§¦§¨£¦¦¦§¨¥§§©§§¦
iwl`d xF`de .miirah zFCOd KEMifaE zFvnE dxFYd©¨¦§§¦©¦¦§¦§¨¨¡Ÿ¦

: .l"PM 'Ek igvp mEIw zpigaA FWtpA hlwpe wwgp¤§©§¦§©§©§¦§¦©¦¦§¦©©

:xESiwxF`d FWtpA rAwp f`e ,zrC `Ed dNtYW x`ai ¦§¨¥¤§¦¨©©§¨¦§©§©§¨
qg didie g"`c cFnll lFki ,dNtzC dcFard `laE .iwl`d̈¡Ÿ¦§Ÿ¨£¨¦§¦¨¨¦§©§¦§¤©
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(47.Kli`e a ,c¨¥¨

(48.fh ,fi ilWn ."oi` ale"§¤¨¦¦§¥

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

`"yz - mixn`nd xtq

עינינו  והאר הדרך. את המאירה הוראה – תורה לשמה. בתורה העוסק ענין מהו שאלה:
הכל  ועושה במצוות, דבקות כשאין אבל במצוותיך. לבנו ודבק שיהיה כדי – בתורתך

לגמרי  וליפול להיכשל עלול ההרגל, מצד

*¯Ó‡" עֹוׂשה לׁשמּה ּבּתֹורה העֹוסק ּכל אלּכסנּדרי, ר' »«ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ
מּטה, ׁשל ּובפמליא מעלה ׁשל ּבפמליא ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָׁשלֹום
יעׂשה  ׁשלֹום לי, ׁשלֹום יעׂשה ּבמעּזי, יחזק 'אֹו ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּנאמר:
מּטה, וׁשל מעלה ׁשל ּפלטין ּבנה ּכאּלּו אמר, רב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָּלי'.
לנטע  ּכּסיתי ידי ּובצל ּבפי ּדברי 'ואׂשים ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּכל  על מגן אף אמר, יֹוחנן ר' ארץ'. וליסד ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשמים
אף  אמר, ולוי .'ּכּסיתי ידי 'ּובצל ׁשּנאמר: ּכּלֹו, ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהעֹולם
אּתה'". עּמי לצּיֹון 'ולאמר ׁשּנאמר: הּגאּלה, את ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמקרב
ׁשל  ּפמליא ּבין הּׁשלֹום ענינים, ארּבעה ּכאן ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָוחׁשיב
ּומּטה, ּדמעלה ּפלטין ּבֹונה מּטה, ׁשל ּופמליא ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָמעלה
ּגֹורם  זה ׁשּכל הּגאּלה, את ּומקרב ּכּלֹו, העֹולם על ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻמגן
ּתֹורה  ענין מהּו להבין וצרי לׁשמּה. ּבּתֹורה ׁשעֹוסק ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָמי
עֹוסק  לׁשֹון נאמר לׁשמּה ּתֹורה ּבלּמּוד מה ּומּפני ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָלׁשמּה,
ּתֹורה  ּדהּנה הּוא, הענין א ׁשֹונה. אֹו לֹומד לׁשֹון ְְְְִִֵֵֶַָָָֹולא
הֹוראת  הּוא ּתֹורה ּדׁשם אֹור, ּׁשהּתֹורה מה הּכּונה ְְִֵֶַַַַַָָָָָָלׁשמּה
ּגם  ונֹופל קטן ּבאבן ּגם נכׁשל ּבחׁש ׁשהֹול ּדמי ,ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּדר
הֹול אם אפּלּו אֹורה ּבמקֹום ההֹול אבל קטן, ְְֲֲִִִֵֵַָָָָלבֹור

ּבארֹו ּובארֹות ּגדֹולֹות אבנים ּבֹו ׁשּנמצאים חמר ּבדר ת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לֹו מאיר ׁשהאֹור לפי רע, ּכל לֹו יאּנה ולא מהם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻניצֹול
יּכׁשל  ׁשּלא ּבטּוח ונתיב אֹורה ולמצא הּיׁשר הּדר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאת

ּבאפלה, ממּׁשׁש הּוא ּבחׁש ההֹול אבל הּמּזיק, ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבדבר
על  רק הּוא והּלּוכֹו ּבכלל, הּיׁשר הּדר את רֹואה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו
קטן  ּדבר ּגם לֹו מזּדּמן הּלּוכֹו ּבדר ואם ההרּגל, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָצד
קל  מּמכׁשֹול ּגם הּנה ולפעמים ונֹופל, נכׁשל הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָּביֹותר
ּגם  אפּלּו אֹו החיצֹונים ּבאבריו ונּזק קֹומתֹו מלא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹנֹופל
רפּואֹות  וצרי ּגדֹול חלי ׁשּנחלה עד הּפנימּיים ְְְְֱֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבאבריו
,ּבחׁש ׁשהֹול לפי הּוא זה וכל מחליֹו, להקימֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹרּבֹות
הרי  הלכֹות ׁשֹונה אֹו ּתֹורה ׁשהּלֹומד ּברּוחנּיּות הּוא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָוכן
ההרּגל  צד על הֹול הּוא אבל הּיׁשר, ּבדר הֹול ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא
ׁשהּוא  חמטין הּקב לֹו ׁשחסר ּבאפלה, הּממּׁשׁש ְְֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכמֹו
ויֹודעּה הּתֹורה את לֹומד הּוא הּתֹורה, ּופנימּיּות ְְְְִִֵֶַַַָָָֻקדּׁשת
ּבּתֹורה  אׁשר ּפנימי הּתכן את ּכלל יֹודע אינֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאבל
ּׁשהּוא  מה אּלא ואינֹו הּתֹורה, ּדלּמּוד האמּתי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻוהמבּקׁש
מה  זה אין אבל חּדּוׁשים ּבּה ּומחּדׁש הּתֹורה את ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלֹומד
הּנה  ּדבאמת ּדבר, ּבֹו ּומחּדׁשת אֹותֹו לֹומדת ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּׁשהּתֹורה
האדם  צרי הּתֹורה וסגיֹות ּבהלכֹות ולּמּוד לּמּוד ְְְְְִִִִַָָָָָָֻּכל
ּדּבּוריו  אֹו מּדֹותיו ּבהנהגת ענין איזה מּזה ללמד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּלֹומד
ּבהּדּור  חּדּוׁש איזה ּבֹו לחּדׁש וצרי מעׂשיו, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָוהטבת
לּבנּו ודּבק ּבתֹורת עינינּו "והאר ּכמאמר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמצוה
וידיעת  ּבלּמּוד הּׂשכל עיני הארת ידי ׁשעל ,"ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבמצֹותי
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וקּיּום  הּמצות, ּבקּיּום הּלב ּדבקּות לגרם צרי ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹֹהּתֹורה
ׂשכלֹו עיני הארת על הֹוראה הּלב ּבדבקּות ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהּמצות
ּומחּדׁש הלכֹות וׁשֹונה ּתֹורה לֹומד ּכאׁשר אבל ְְֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָָּבּתֹורה,
לּבֹו ּבדבקּות לֹו מאירה אינּה והּתֹורה ּבּתֹורה ְְְִִִִִֵֵַַָָָָחדּוׁשים
צד  על רק ּבאפלה המהּל ּכמֹו הּוא הּמצות, ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָֹּבקּיּום
ּובהּכׁשלֹו קטן, מּדבר ּגם להּכׁשל עלּול ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָההרּגל,
ּגם  אֹו החיצֹונּיים ּבאבריו ּולהּנזק קֹומתֹו מלא לּפל ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹיכֹול

חמטין הּפנ  הּקב ּבלא ּתֹורה ּבהּלֹומד הּוא ּכן הּנה ימּיים, ְְְֳִִִִִֵֵֵַַַַָָֹ
לפי  והּוא ּביֹותר, קטן מּדבר ּגם להּכׁשל ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָׁשעלּול
הּמצות, ּבעניני ונכׁשל ּבעניניו לֹו מאירה אינּה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשהּתֹורה

ׁשּלפעמים  עד אּסּורים ּכּמה על ּגם עֹובר ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָולפעמים
לּצלן  ולֹומד,א רחמנא ׁשּלמד והּתֹורה ּבּדעֹות, נּזֹוק הּוא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

אּלא  טעּותֹו, להּכיר לֹו מאירה ׁשאינּה ּבלבד זֹו לא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּנה
קּלֹות  ּכּמה למצא הּמות סם לֹו ׁשּנעׂשית זאת ְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹֻעֹוד
מן  לֹומד ׁשאינֹו לפי היא זה לכל והּסּבה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָוהּתרים,
לערנט  ער נייט הּתֹורה, את ל ֹומד הּוא אם ּכי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָהּתֹורה
ּתֹורה  ּכן ּׁשאין מה ּתֹורה, ּדי לערנט ער נאר ּתֹורה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָפּון
אֹותֹו, לֹומדת ׁשהּתֹורה לּמּודֹו אפן אׁשר הּוא ְֲִִֶֶֶֶֶַָָֹלׁשמּה
ּדבר  איזה ּבֹו מחּדׁש ּבּתֹורה ׁשּלֹומד וענין ענין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּדכל

ּבפעל. ְֲַַָֹּבעבֹודה

לתכלית  עד זו, בפעולה דעות כמה ויש לשמה. שלומד מי אצל שינוי פועלת התורה
ביום. היתה היציאה ועצם מבערב, – מצרים גאולת תחלת הגאולה. קירוב – העילוי

למדות  השכל בין וממוצע שבאדם, ה"מצרים" הוא הגרון מיצר

ׁשּלּמּודֹוe‰ÊÂב) ּדמי לׁשמּה", ּבּתֹורה העֹוסק "ּכל ¿∆ְְִִִֵֶַָָָָ
לֹו, מאירה ׁשהּתֹורה הינּו לׁשמּה, הּוא ְְְִִֶַַַָָָָּבּתֹורה
ּבעניני  ּבֹו ּתפעל ּבּתֹורה ׁשההתעּסקּות ּבהכרח ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹהּנה
אלּכסנּדרי  ר' הּפעּלֹות, ּבענין הּדעֹות הן ּובזה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֻעבֹודה,
ׁשל  ּובפמליה מעלה ׁשל ּבפמליה ׁשלֹום ׁשּמׂשים ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹומר
מּדֹות, ענין הּוא ּובעבֹודה חילֹות, ענינֹו ּפמליא ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמּטה,
ׁשּבּלב  הּמּדֹות והינּו ההתחּברּות, ענין הּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָוׁשלֹום
ּבלבד  זֹו ּדלא אמר ורב ׁשּבּׂשכל. מהּמּדֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּנֹולדֹות
ׁשּגם  אּלא ּביניהם, ׁשלֹום מׂשים לׁשמּה ּבּתֹורה ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהעֹוסק
וההּׂשגה  ההבנה ענין ׁשהּוא מעלה ׁשל ּפלטין ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבֹונה
ׂשכל  ענין ׁשהּוא מּטה ׁשל ּופלטין הּמח, ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּבעבֹודת
ּפלטין  ׁשּבֹונה ּבלבד זֹו ּדלא אֹומר יֹוחנן ור' ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּבּמּדֹות,

ׁשלֹו על ּומׂשים מגּנים ּומּדֹות ׁשהּמחין אּלא ּביניהם ם ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּמח  הּׂשגת ידי על הּנעׂשֹות הּפעּלֹות ׁשהם ְְֲֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהעֹולם
על  ׁשּמגן ּבלבד זֹו ּדלא אֹומר ולוי ׁשּבּלב. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹוהּמּדֹות
ּבעצם  ׁשּנׁשּתּנה הּגאּלה, את מקרב ּגם אּלא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻהּפעּלֹות
ּכסדרם  הם הּללּו הענינים ּדארּבעה והינּו לטֹוב, ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָמהּותֹו
הּגלּיֹות  ּדכל מהּגלּות, הּגאּלה הּוא העּלּוי ְְְְִִֵַַַַָָָָָֻֻותכלית
"יציאת  ּבׁשם נקראת והּגאּלה "מצרים" ּבׁשם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָֻנקראים
הּגאּלה  והתחלת ּבּיֹום, היתה מצרים ויציאת ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָֻמצרים",

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר מּבערב, עּמּוד היתה ט ּדף (ּברכֹות ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ

מּמצרים א) יׂשראל ּכׁשּנגאלּו מֹודים הּכל אּבא ר' ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ"אמר
ּבּיֹום", אּלא יצאּו לא ּוכׁשּיצאּו ּבערב, אּלא נגאלּו ְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹלא
הרמּב"ן  ׁשּכתב ּוכמֹו מערב, הּוא הּגאּלה ּדהתחלת ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻוהינּו
וגּוף  חֹורין, ּבני והיּו לצאת רׁשּות להם נּתנה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָּדבערב
מׁשמע  ׁשם ּומהּסגיא ּבּיֹום, היתה היציאה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻועצם
ּונתינת  ההתחלה, ּכאׁשר ּדוקא היא רמה ּביד ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָּדהיציאה
ּבּיֹום  הּוא היציאה ועצם מערב היא היציאה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָרׁשּות

ּדאמרּו האדם ּבנפׁש ּבעבֹודה יׁשנֹו זה ּדכל ְְְְְְֲֶֶֶֶַָָָָָָָָּדוקא,
עצמֹו לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור "ּבכל ז"ל ְְְִֵַַַַָָָָָרּבֹותינּו
ּבכל  הּכּונה ודֹור ּדֹור ּדבכל מּמצרים", יצא הּוא ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָּכאּלּו
ענין  ׁשּי נעלֹות הּיֹותר מדרגֹות אפּלּו ודרּגא ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָּדרּגא
ּומדרגה  ּבחינה יׁש ּבקדּׁשה אפּלּו ּדגם מצרים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֻיציאת
מצרים, יציאת להיֹות ּוצריכה "מצרים", ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָׁשּנקראת
מצרים  הּוא ּדהּגרֹון מהאריז"ל ּתֹורה ּבלּקּוטי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָּדאיתא
ּבחינת  והינּו ׁשּבאדם, צר הּיֹותר הּמקֹום ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּדקדּׁשה
ּבגּוף  ספירֹות העׂשר ּדסּדּור הּמחין. וקטנּות ְְְְְְִִִִֶֶַַָֹצמצּום
ׁשלׁש הם חכמהּֿבינהּֿדעת מחין הּׁשלׁשה הּנה ְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹֹהאדם,
זעירֿ ׁשהם ּולמּטה מהחסד הּוא והּגּוף ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָראׁשֹונֹות,

לזעיר ב אנּפין  חכמהּֿבינהּֿדעת ּבין ממּצע הּוא והּגרֹון , ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻ
הּמחין ּדהמׁשכת והינּו ׁשּבּלב אנּפין, לּמּדֹות ׁשּבראׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

והתּגּלּות  ּדהמׁשכת ּדידּוע הּגרֹון, אמצעּות ידי על ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָהּוא
ּבׂשכלֹו ּומבין ּדכׁשּמׂשּכיל והינּו מהּמחין, הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹהּמּדֹות
הּנה  לפניו, טֹוב ההּוא ׁשהּדבר מתּבֹונן וגם ּדבר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאיזה
לפניו, הּדבר ׁשּטֹוב והתּבֹוננּותֹו והּׂשגתֹו הּדבר ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָמהבנת
ההּוא, להּדבר ּותׁשּוקה אהבה אצלֹו מתהּוה מּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּנה
הּוא  אליו ּותׁשּוקתֹו ההּוא הּדבר אל אהבתֹו ּדסּבת ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָהרי
הּדבר  ּבמעלת הינּו ההּוא, הּדבר ּבטיב וההּׂשגה ְְְְֲֲִַַַַַַַַַָָָָָָָָההבנה
זאת  ּדלבד והינּו לפניו, טֹוב הּוא זה ּדבר ואׁשר ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹעצמֹו
מה  זאת עֹוד הּנה טֹוב, עצמֹו הּוא ההּוא ְִֵֶַַַַָָֹׁשהּדבר
הּדבר  טֹובת ענינים, ׁשני ּבזה יׁש הרי טֹוב, הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשּלפניו
הּדבר, טֹוב ּׁשּלפניו מה הּפרטית וטֹובתֹו ְְְְְִֶַַַַָָָָָָּבעצמֹו
הּדבר  אל ּותׁשּוקה אהבה אצלֹו נעׂשה יחד ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּומּׁשניהם
ּבעצמֹו, הּדבר טיב מהבנת היא ּדהאהבה ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָההּוא,
ׁשהאהבה  הרי הּדבר, טֹוב ׁשּלפניו מּזה היא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהּתׁשּוקה
הבנת  מחמת היא הּדבר אֹותֹו ׁשּיאהב אצלֹו ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנתהּוה
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ׁשּנעׂשית  זֹו ּומהבנה לעצמֹו, טֹוב ההּוא ׁשהּדבר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָׂשכלֹו
ונעׂשה  לפניו הּדבר ׁשּטֹוב זה לידי ּבא להּדבר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהאהבה
ׁשהּׂשכל  נמצא ההּוא, להּדבר ּגדֹולה ּתׁשּוקה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָאצלֹו
ידי  ׁשעל ּבלבד זֹו ּדלא ּדהינּו ּגמּורה, למּדה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹמתהּפ

נעׂשה  עצמֹו מּצד הּדבר טיב ּבעצם וההּׂשגה ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָההבנה
ׁשּנעׂשה  זאת עֹוד אּלא ההּוא, הּדבר אל אהבה ְֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאצלֹו

מּמׁש. ּגמּורה ּבמּדה ּבּלב ּתׁשּוקה ְְְְִֵֶַַָָָָאצלֹו

אחרת. למהות ממהות מעבר אלא השכל, התפשטות זו אין  מהשכל, הנולדות המדות
פנימיים  וכחות מקיפים כחות וסובב־כל־עלמין, דממלא־כל־עלמין התבוננות בין חילוק

נֹולדֹות p‰Â‰ג) ׁשּבּלב ׁשהּמּדֹות היֹות ּדעם רֹואים אנּו ¿ƒ≈ְֱִִִֵֶֶַַָָ
ּבהּדבר  ּבׂשכלֹו ׁשהׂשּכיל ּדלּולי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמהּׂשכל,

מיּבעי  לא הּנה עצמֹו, מּצד טֹוב ׁשהּוא היה ג ההּוא ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
היה  ׁשּלא אּלא ההּוא, הּדבר אל ּכלל ּתׁשּוקה לידי ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבא
טֹובת  והבנת הׂשּכלת ידי על ורק אהבה, לידי ּגם ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַַַָָָָּבא
ּבמּדה  ּתׁשּוקה ּגם אם ּכי אהבה רק לא מתהּוה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹהּדבר
לבד, הּׂשכל התּפּׁשטּות זה אין הרי זה עם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּגמּורה,
נמׁש הּדבר טּוב ּומּׂשיג ׁשּמׂשּכיל ׁשהּׂשכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּדהינּו
ּבמּדה  ּבלבבֹו והּתׁשּוקה האהבה ׁשּנעׂשה עד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּומתּפּׁשט
ּדכׁשּבאה  ּבחּוׁש ּומרּגיׁשים רֹואים אנּו ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּגמּורה,
הרי  הּמּדה, אל הּמּדה מקֹור ׁשהיא ההּׂשגה מן ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָההבנה
הּגׁשמּיים  ּבענינים והּנה אחר. למהּות מּמהּות ּכבא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָזה
מחּמדּתם  האדם ולב ּבהם מׁשּקע האנֹוׁשי ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּׂשכל
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהטּביע הּטבע מּצד אחריהם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָונמׁש
ואמּתתֹו ּבריֹו על לעמד ּכ ּכל אפׁשר אי ּבׂשר, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֻּבלב
והּתׁשּוקה  האהבה ענין ּכל אׁשר היֹות ּדעם זה, ענין ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשל
זה  אין הרי זה ועם הּׂשכל, מן ּבא ּבּלב ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּנעׂשה
למהּות, מּמהּות הּבא ּכדבר אם ּכי הּׂשכל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהתּפּׁשטּות
הבנת  ּפי על הּבאה לאלקּות ּבהאהבה יֹותר זה יּובן ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּנה
לֹומד  ּכאׁשר והּוא ׁשּבּלב, ּבעבֹודה אלקי ענין ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּׂשגת
עלמין  ּכל סֹובב ואיהּו עלמין ּכל ממּלא ּדאיהּו ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָהענין

חׁשיב  ּכלא קּמיּה ׁשּזהּוד וכּלא ׁשניתי, לא הוי' ואני ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ
עלמין  ּכל ממּלא יתּבר ּדהּוא ּבהּׂשגה הּבאה ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָההׂשּכלה
ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו הוי'", את נפׁשי "ּברכי ׁשּכתּוב ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּכמֹו
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ּכ הּגּוף, את ממּלא הּנׁשמה ְְֵֶַַַַָָָָָָ"מה
הּנמׁש אלקי וחּיּות האֹור ׁשהּוא העֹולם", את ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹממּלא
וחּיּות  מאֹור ּבזה והּמׁשל מדרגתֹו, לפי ועֹולם עֹולם ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָּבכל
זה  ּדבר והבנת  הּגּוף, ּבאברי הּמתלּבׁשים הּנפׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּדכחֹות
ּבא  זֹו ּומידיעה החּיּוב, ּבידיעת מּוחׁשית ּבידיעה ִִִִִִִִַַָָָָָּבא
והינּו עלמין, ּכל סֹובב ּדאיהּו יֹותר עליֹונה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָלהּׂשגה

א  מּניּהּדלבד ּפנּוי אתר לית אׁשר עלמין ּכל הממּלא ה ֹור ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ׁשהּוא  הּפרּוׁש ואין עלמין, ּכל הּסֹובב אֹור ּגם יׁשנֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָהרי

ענין  ּבֹו ׁשּי אינֹו רּוחני ּדבענין מּלמעלה, ּומּקיף ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָסֹובב
ּדרצֹון  מּכחֹות ּבזה והּמׁשל ּבהעלם, ׁשהּוא אּלא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּמקֹום,
ּכחֹות  היֹותם ועם ׁשּבּנפׁש, מּקיפים ּכחֹות ׁשהם ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹוענג
עם  ּומתאחדים האברים ּבכל נמצאים הם הרי ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָמּקיפים
ּכח  ׁשהּוא עליֹון הּיֹותר מהּכח ּפנימּיים, הּכחֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹּכל
הּתנּועה, ּכח ׁשהּוא ּתחּתֹון הּיֹותר הּכח עד ְְְֵֶַַַַַַַַָָָֹֹהחכמה
ּפנימי  ׁשּבכח עליֹונה הּיֹותר ׁשּבהּמדרגה ּדכׁשם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוהינּו
הרצֹון  התלּבׁשּות ּבֹו יׁש הרי ׁשּבחכמה ראּיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהּוא
הּיֹותר  ּבהּמדרגה ּגם הּוא ּכן הּנה ׁשּבּנפׁש, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוהענג
ּבּה ׁשּיׁש הּזריקה ּכח ׁשהּוא נמּו הּיֹותר ׁשּבּכח ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאחרֹונה
יכֹול  אחת ּדבעת זאת וגם והענג. הרצֹון ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹהתלּבׁשּות
ּכאחד, ענינים ּבׁשני וענג ּדרצֹון ההתלּבׁשּות ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹלהיֹות
רּבי  קאי ּכי הרי הּׂשכל, ּבענין ּכמֹו ּפנימּיים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּדבכחֹות

אחריתי  ּבמּסכּתא תׁשּייליּה לא מּסכּתא וכן ו ּבהאי , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּביראה, להיֹות אפׁשר אי ּבאהבה ּכׁשהּוא הּמּדֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָּבענין
ּבׁשני  להיֹות ׁשּיכֹולים מּקיפים ּבכחֹות ּכן ּׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַֹמה
אינּה ׁשההתלּבׁשּות הֹוראה ּדזהּו ּכאחד, מחּלקים ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּכחֹות
היֹות  ועם ההתקּׁשרּות, ענין ואינּה התלּבׁשּות ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָאּלא
הּכחֹות  ּכמֹו ּבהאברים ּבהתקּׁשרּות אינם מּקיפים ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹּדכחֹות
ּדרצֹון  מּקיפים ׁשּבכחֹות הּתקף הרי זה עם ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹּפנימּיים,
מּניּה לא ּכזה ּתקף ּׁשאין מה הּתקף, ּבתכלית הם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹוענג

מקצתיּה הרצֹון ז ולא ּבין ההפרׁש רק ּפנימּיים. ּבכחֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
ּבא  וענג והכרח, ּבגזרה ּבתנּועה ּבא ּדרצֹון הּוא, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹוהענג
ּבתכלית  הם ּכאחד ׁשניהם אבל ּדהמׁשכה, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּבתנּועה
עצמם  הם הּנה הּתקף ּבתכלית היֹותם ועם ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּתקף.
אׁשר  ּפנימּיים, הּכחֹות הם ּבגּלּוי ּׁשּבא ּומה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבהעלם,

הּמ עלמין ּככל ּכל הּסֹובב אֹור ּבענין מבין הּזה ׁשל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבדר ׁשהּוא הגם עלמין ּכל הממּלא ּבאֹור ּכי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָּומּׂשיג
הּנבראים  הּנה זאת ּבכל מהּנברא, הּבֹורא והסּתר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהעלם
המהּוה  האלקי והחּיּות האֹור לגּבי מקֹום ְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָֹּתֹופסים
הּנה  עלמין ּכל הּסֹובב ּבאֹור ּכן ּׁשאין מה אֹותם, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּומחּיה

ּכלל. ׁשניתי לא הוי' ואני חׁשיב ּכלא קּמיּה ְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָֹֹֹּכּלא
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(לומר).ג. צורך (דרגות ד.אין כאין חשוב - בפניו והכל העולמות, כל (מקיף) מסובב והוא העולמות, כל ממלא שהוא
להלן). שיבואר כפי האלקי האור בהשפעת ממנו.ה.שונות פנוי מקום (עסוק)ו.אין עומד הנשיא) יהודה (ר' כשרבי

אחרת. במסכת תשאלנו אל זו כלל).ז.במסכת לו דומה (אין מקצתו ולא ממנו לא
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בשעת  ה'. גדלות ומבין באלקות דבוק הגשמי מוחו ולפניה, התפלה בזמן בהתבוננות
ה"בכן" בין זמן פסק צ"ל המהות, שינוי מפני המושכל. בהבנת ענינו – ולאחריו הלימוד
ישותו, הרגש – מדות ודבקות, ביטול – מוחין בלב. המדה להולדת טוב, הוא שאלקות

ביניהם  ממוצע צ"ל ולכן

ּבֹוp‰Â‰ד) ּומתּבֹונן היטב ּבעיּון זה ענין ׁשּלֹומד אחר ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
והבנת  הּׂשגת על לעמד ּפעמים וכּמה ְְֲֲִַַַַַַַַָָָָָֹּכּמה
ההׂשּכלה  עניני ּפרטי ּכל ּבידיעת ּבריֹו על ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻהענין
ונקלט  הענין יֹודע ידם ועל ׁשּבהם והּדגמאֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּבהּמׁשלים
ׁשּבּלב  ּבעבֹודה עֹוסק הּוא עצמֹו זה ּובענין היטב, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאצלֹו
עלמין  ּכל ממּלא ּדאיהּו הוי' ּבגדּלת להתּבֹונן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֻּבתפּלה
ּבהּׂשגת  מתּבֹונן ׁשהּוא ּבעת הּנה עלמין, ּכל סֹובב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָואיהּו
הרי  עלמין ּכל וסֹובב עלמין ּכל ּדממּלא הענינים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָּפרטי
ּבין  ההפרׁש ּדזהּו האלקי, ּבהענין ּדבּוק הּגׁשמי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמחֹו
לההתּבֹוננּות  הּלּמּוד ואחר ּבעת ּבהענין ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָההתּבֹוננּות
הּלּמּוד  ואחר ּבעת ּדההתּבֹוננּות הּתפּלה, ּובעת ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹּדקדם
פּון  פארׁשטאנד ּדעם אין הּמׂשּכל, הּׂשגת ּבהבנת ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻהיא
הּוא  הּתפּלה ּובעת ּדקדם וההתּבֹוננּות מׂשּכל, ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֻּדעם
פּון  געטליכקייט ּדי אין ההּוא, ׁשּבהּמׂשּכל האלקי ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻּבענין

ּדממּל ּבהענין מׁשל ּדר על ּוכמֹו מׂשּכל, ּכל ּדעם א ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
לּמּודֹו ּבעת ּבההתּבֹוננּות הרי עלמין, ּכל וסֹובב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָעלמין
מה  וכל הּמׂשּכל, ּבהבנת הּוא ענינֹו ּכל הרי לּמּודֹו ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָֻואחר
ּבטֹוב  הּמׂשּכל את מּׂשיג הּוא הרי יֹותר מתּבֹונן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֻּׁשהּוא
טֹובה, ּבקליטה אצלֹו נתּפס הּמּׂשג הבנת ּכי עד ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻּביֹותר
אלקית, הּׂשגה ׁשּזהּו יֹודע הּוא הרי אז ׁשּגם היֹות ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹועם
ׂשכלית  הבנה הּוא ּומּׂשיג ּׁשּיֹודע מה הּנה זה עם ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל
ּבדר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּברא הּבריאה ענין ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבכללּות
סֹוף  אין אֹור ּבחינֹות ׁשּתי ּובזה מאין, יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָּבריאה
עבֹודת  וכל עלמין, ּכל הּסֹובב ואֹור עלמין ּכל ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָהממּלא
והּׂשגת  הבנת על היא נפׁש ויגיעת ּבׂשר ּביגיעת ְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָיגיעתֹו
ּדעם  אֹויף איז זיינע יגיעה ּגאנצע ּדי זה, ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֻמׂשּכל
ּדקדם  ההתּבֹוננּות אמנם ענין, ּדעם פּון ְְְְְְְְִִֶֶַָָָָָֹפארׁשטאנד
הּוא  ּברּו הוי' ּבגדּלת עצמֹו זה ּבענין היא ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻהּתפּלה
ּבהתחּדׁשּות  אֹותֹו ּומחּיה ּומהּוה העֹולם את ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָהּבֹורא
הממּלא  ּבאֹור יתּבר מאּתֹו ּגּלּוּיים אפני ּבׁשני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָּתמידית
עם  זֹו ּדהתּבֹוננּות עלמין, ּכל הּסֹובב ואֹור עלמין ְְְְְְִִִִֵַָָָָּכל

מאין, יׁש ּדבריאה הּמׂשּכל הּׂשגת ּבהבנת ּכן ּגם ְְֱֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֻהיֹותּה
ורֹוממּותֹו הוי' ּבגדּלת ההבנה הּוא העּקר הּנה זה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻּבכל
ּבאפן  ּתלּוי ׁשהרּבה ּובוּדאי ההתהּוּות, ּבענין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹיתּבר
זֹו התּבֹוננּות ענין ּבכללּות אבל ׁשּבּלב, להעבֹודה ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָהכנתֹו
לֹו ּומּׂשג הּמּובן יתּבר ורֹוממּותֹו ּגדּלתֹו הּׂשגת ְְְְִִֵַַַָָָָָֻֻהיא
ּבעבֹודתֹו זה ּבענין ועֹוסק לּבֹו מכין וכאׁשר זה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמענין
האלקי  הענין ּבהנחת הּוא ענינֹו עּקר אז הּנה ְְְֱֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָָֹּבתפּלה,
ּתפּלה  אין וואס התּבֹוננּות ּדער אין ההיא, ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּבההּׂשגה
ּדער  פּון געטליכקייט ּדי אּפגעלייגט אים ּבא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָווערט

ההבנה ח הּׂשגה  ּבלּבֹו נקּבע הּתפּלה מזמֹורי ׁשּבכל , ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ענותנּותֹו, מֹוצא אּתה ׁשם ּגדּלתֹו ְְְְְִֵַַָָָָֻּדבמקֹום
ּבענין  הּוא ההנחה עּקר הּתפּלה ׁשּקדם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹּדבההתּבֹוננּות
וסֹובב  עלמין ּכל ממּלא ׁשּבענין יתּבר ורֹוממּותֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּגדּלתֹו
הּמּלֹות  ּבפרּוׁש הּנה ׁשּבּתפּלה ּובהתּבֹוננּות עלמין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּכל

נ  הרי ּתפּלה האלקי ּדעניני מהענין ההנחה ּבלבבֹו קּבע ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹ
מהפלאת  התּפעלּות ּפֹועלת זֹו ּודבקּות ּבמחֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנדּבק
ּפנּוי  אתר ּדלית ואי הּוא ּברּו סֹוף האין ְְְְֲֵֵֵַָָָורֹוממּות

ותמצית ט מּניּה ּבכן אצלֹו נעׂשה זֹו ּומהתּבֹוננּות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַ
האהבה  מקֹור הּוא הּזה והּבכן טֹוב, הּוא ְְְֱֲֵֶֶַַַָָֹׁשאלקּות
ּומּיד  ׁשּתכף זה אין הרי זה ּבכל ׁשּבּלב, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוהּתׁשּוקה
ּבלבבֹו, והּתׁשּוקה האהבה נֹולדת הּבכן אצלֹו ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּנעׂשה
ׁשּנֹולד  עד זמן ּבׁשהּית הפסק איזה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּובהכרח
ּבהתּפעלּות  לא אינֹו הּזה והפסק הּזמן ּובׁשהּית ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּמּדה,
לּלב  ּבא ּכ אחר ורק הּלב, ּבהתּפעלּות ולא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹהּׂשכל
מחין  ּכי להיֹות הּוא הּדבר וטעם מרּגׁשת, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֻּבהתּפעלּות
הם  ׁשּמחין מּזה, זה רחֹוקים מהּותים ׁשני הם ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹּומּדֹות
לעצמם, ועּקרם הּיׁשּות הרּגׁשת ּבהעּדר ּודבקּות ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבּטּול
ולזאת  הּזּולת, ּבׁשביל ועּקרן הּיׁשּות הרּגׁש הן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומּדֹות
לא  אבל מהּׂשכל, נֹולדֹות ׁשּבּלב ׁשהּמּדֹות היֹות עם ֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּנה
ׁשּבא  זאת עֹוד אּלא הּׂשכל התּפּׁשטּות זה ׁשאין ּבלבד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹזֹו
ּביניהם. ממּצע ׁשּיהיה ּבהכרח הּנה ולכן הּמהּות, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּבׁשּנּוי

מצוות  לקיום ומביאות האדם, בעבודת ביטוי לידי שבאות – השכל על המדות מעלת
בתפלת  שבלב עבודה ע"י המעכב, הגרון ממיצר האדם גאולת וזוהי ובחיות, בפועל

המטה  שעל בק"ש צדק בחשבון מבערב, ותחילתה שחרית,

מעלת ‡ÌÓה) על הּמחין מעלת ׁשּגדלה זה לפי »¿»ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָֹ
אל  הּׂשכל מן ההמׁשכה ּכי עד ְִִִֵֶֶַַַַַָָהּמּדֹות
צריכים  לּמה להבין צרי הּמהּות, ּבׁשּנּוי ּבאה ְְְִִִִִִַַַָָָָָָהּמּדֹות

ּבמעלה  ּגבֹוהים הם הּמחין הלא הּמּדֹות, ענין ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֹֹּכללּות
יתרֹון  יׁש הרי ּדבאמת הּוא, הענין א מהּמּדֹות. ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּומדרגה

ה  ּדהּמחין היֹות ועם הּׂשכל, על ּבּמּדֹות ּגבֹוהים מעלה ם ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
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הן  ּדׁשניהם ּדהגם והינּו הּמּדֹות, על ּומדרגה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּבמעלה
להיֹות  צריכה ולכן יׁש, מציאּות הם מּדֹות והן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָׂשכל
אם  מּיׁש יׁש להיֹות אפׁשר ּדאי ּביניהם, ממּצעת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמדרגה
ּדֹומה  אינֹו הרי זה ּבכל ּביניהם, הממּצע אין ׁשּיהיה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹלא
ּדמּדֹות, ּומציאּות הּיׁש לגּבי ּדׂשכל ּומציאּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַהּיׁש
ּבּמּדֹות  יתרֹון יׁש זה עם אבל מהּמּדֹות, ּגבֹוּה ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּׂשכל
האדם, עבֹודת ּבענין הינּו האדם, לגּבי הּוא ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָוהּיתרֹון
מעּלה  הּוא יֹותר ּבגּלּוי ּׁשּמאיר מה הּנה האדם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּדלגּבי
הן  הּמחין ׁשּגם היֹות ּדעם יֹותר, ּגּלּוי הן והּמּדֹות ְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַֹיֹותר,
חכמהֿ מחין ּדׁשלׁשה הּגּלּוי ראׁשית היא וחכמה ְְְְִִִִִִֵַָָָָָֹֹּגּלּוי,
ּכל  ּגּלּוי אינם זה ּבכל ּגלּויים, ּכחֹות ׁשהם ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבינהּֿדעת
ּבמחֹו ּומּׂשג ׁשּמׂשּכל ׁשהּדבר והּוא הּמּדֹות, ּכמֹו ְְְְִֶֶַַָָָָָֹֻֻּכ
מּמּנּו ּומבּדל רחֹוק עדין אם ּכי אליו, ּכ ּכל קרֹוב ְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻאינֹו
מהּמּדֹות  הּוא ּבפנימּיּות ּגּלּוי ועּקר מּקיף, ְְְִִִִִִִִִֵַַַַּבבחינת
טז  ּבפרק עדן נׁשמתֹו רּבנּו ּׁשאמר מּמה זה ויּובן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּדוקא,
נעׂשים  לּבֹו ׁשּבהתּגּלּות ויראה מאהבה ּדדוקא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבּתניא

ּורחימּוי ּגדפין  ּדחילּו אבל הּמצות, ׁשּבתבּונת יא למעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָֹ
ּגדפין  מּלהיֹות ּדרּכם ּגבהּו כּו' לּבֹו ותעלּומֹות ְְְְְֲִִִִַַַָָֹמחֹו
אדם  ּבני ׁשּיׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו הּמצות, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלמעׂשה
ענין  היטב ּומּׂשיגים אלקּות והּׂשגת ּבידיעֹות ְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַָֹׁשעֹוסקים
ּבטלים  ׁשהעֹולמֹות אי העֹולמֹות ּובּטּול הוי' ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָאחדּות
אי היטב הּמה מבינים ּובׂשכלם מּמׁש, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָּבּמציאּות
ליׁש ׁשּנדמה אּלא ואינֹו יׁש, מציאּות ׁשּום אין ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָׁשּבאמת
יׁש, למציאּות לנּו נדמה להיֹות ּגבּורֹותיו הן והן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָלעינינּו,
רק  הּוא זה ּדכל אלקּות, על ּומסּתיר מעלים ְְְֱֲִִִֶַַַַָֹּוכאּלּו
ּכמֹו וההעלם הּיׁשּות על להתּגּבר העבֹודה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּבׁשביל

אין  ּבאמת אבל אתכם", אלקיכם ה' מנּסה "ּכי ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּכתּוב
ּכלל, אלקּות על ּומסּתיר ׁשּמעלים והסּתר העלם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּום

זה ּדכל הּגּלּוי, ּבׁשביל הּוא ההעלם הם ואּדרּבא הּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
אֹור  הפלאת על ּבׂשכלם ּומתּפעלים ּומּׂשיגים ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָיֹודעים
זיי  וואס ּדעם פּון נתּפעל ווערן זיי הּוא, ּברּו סֹוף ְְִֵֵֶֶַַַָָאין

ידיעתם יב פארׁשטייען  ענין ּכל הּנה זה ּכל ואחר , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבזה  ׁשּיׁש ּבפעל, לעׂשּיה נֹוגע זה אין אלקי ענין ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּבהּׂשגת
לֹו יׁש הּתֹורה ׁשּבלּמּוד יׁש ׁשֹונֹות, ּדרּגֹות חּלּוקי ְְִִֵֵֵֶַַַָָּכּמה
ּכלל  חּיּות לֹו אין לתפּלה אֹו ּבפעל מצוה ולעׂשּית ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹחׁשק
איזה  לׁשמע ׁשּמׁשּתֹוקק מי ויׁש ּבהכרח, זאת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹּומקּים
ּבברּור  לעבֹודה נֹוגע ׁשהענין מּכיון אבל אלקית ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּׂשגה
חפץ  אינֹו ּכבר ׁשמים יראת ּבעניני אֹו הּמּדֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָותּקּון
ולכן  אלקים, ויראת ּבמצוה יקר ׁשּום לֹו אין ּכי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹלׁשמע,
הּוא  הרי לעׂשֹותֹו עֹולם ּבעניני ענין איזה לֹו יׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָאם
חּיּות  לֹו ׁשאין להיֹות הּמצוה לקּיּום זאת ְְְְִִִִֵֶַַַָֹמקּדים
אלקי  ּבענין ההּׂשגה ענין הפ ׁשּזהּו הּמצות, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבמעׂשה
ּדכאׁשר  והינּו הּלב, אל ּבאה ההּׂשגה ּכאׁשר אבל ְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבמחֹו,
ׁשּבּמח, מההּׂשגה מרּגׁשת ּומּדה ּבאהבה ּבלּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻמתּפעל
ויקר  הּמצות ּבקּיּום חּיּות לֹו ויׁש ּבגּלּוי, אצלֹו מאיר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאז

ּותפּלה  ּתֹורה אין טייערקייט א אלקי, ענין וזהּויג ּבכל , ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֹ
ּדר ּׁשעֹובר מה ּברּוחנּיּות מצרים יציאת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָענין
ּגאּלת  הּוא זה ידי ּדעל למּדֹות, מחין ׁשּבין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹֻההתעּלמּות
ׁשּבּלב  ּבהעבֹודה ּבּיֹום היא ּדהּגאּלה היֹות ועם ְְְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָֻנפׁשֹו.
מּבערב  היא הּגאּלה התחלת אבל ׁשחרית, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻּדתפּלת
ׁשעל  ׁשמע ּדקריאת ּבהתּבֹוננּות צדק החׁשּבֹון ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַׁשהּוא

ִַָהּמּטה.
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È·¯ ˙È· È‚‰Ó
דיבר  לא ראש־השנה של א' ויום א' ליל בסעודת

ב'. ביום והן א' ביום הן – מפטיר אדמו"ר. כ"ק
מקריא  אינו והברכות, הפסוקים למנצח, אמירת
כ"ק  בסידור. באצבע הוראה על־ידי כי־אם בדיבור
התקיעות  שלאחרי הפסוקים ג' ג"כ אמר אדמו"ר

וגו'). יושבי אשרי הפסוק לא (אבל
‰„ÂÚÒ· ,‰˘‰Œ˘‡¯„ '· ÏÈÏ

הסעודה,‡. בשעת השנה, ראש של השני בלילה
אאמו"ר  כ"ק הוד היה השנה, ראש של שני ביום וכן
תורה  דברי אומר או קצרים סיפורים מספר הרה"ק,

המגיד  הרב  מורנו הבעל־שם־טוב, ממורנו בקיצור
אדמו"ר  כ"ק הוד הזקן, רבנו כ"ק הוד ממזריטש,
והוד  צדק" "צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד האמצעי,

מוהר"ש. הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
הרה"ק ·. אאמו"ר כ"ק הוד של ההנהגות סדרי

חלק  – עצמו על שקיבל מהעניינים היו בראש־השנה
– הבר־מצוה. אחרי וחלק הבר־מצוה לפני מהם
ביום  לדבר שלא עצמו על קיבל תרל"ח משנת
שני  בליל המאמר אחרי עד ראש־השנה של הראשון
מכן, לאחר פרטי. ענין זה והיה ראש־השנה, של
זה. בנוהג המשיך הנשיאות, את עצמו על כשקיבל
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מאד, מעט אבל מדבר, היה ראש־השנה של שני ביום
הוד  היה תשובה' ימי ב'עשרת גם ה"לא". הוסר שרק

בדיבור. ממעט הרה"ק אאמו"ר כ"ק
העיר  בענייני אסיפה לקבוע כשרצו פעם,
ימי  'עשרת לאחרי אותה דחה – תשובה' ימי ב'עשרת

תשובה'.
היה ‚. צדק" "צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

אז  מדבר היה הוא ראש־השנה. בסעודת מדבר
מהרי"ל  הרה"ק דודי־זקני כ"ק המלוכה. שרי בענייני
בפטרבורג. בעל־בתיות כעת עורך הוא כך: על אמר
'נוגע' הוא אמר: מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק והוד

בעגלה.
בראש־ אמר מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
להיפטר  יכולים היו דבר, של לאמיתו תרמ"א: השנה

מה אך לישראל, רוצים מהמיצר כשיהודים לעשות,
א) בתרופות: סוגים שני ישנם המרה. התרופה את
הוא  – לילד אותה נותנים שכאשר מתוקה, תרופה
שהוא  יודע הוא ואין הבנה לו אין שהרי עוד, רוצה
יודע  הוא אז מרה, תרופה ב) לו כשנותנים אך חולה.

חולה. שהוא
עשה „. צדק" "צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

אל  לבורח – לילנטאל המשכיל הידוע העסקן את
בראש־ ודיבורו תפילתו על־ידי רוסיה, למדינת מחוץ

מסויים. השנה
ראש־ ובאותו למלכות, מקורב היה לילנטאל
מפיצי  "חברת גזירת לבצע לנסוע עליו היה השנה
תכנית  לפי בעל־כרחם ב'חדרים' שילמדו השכלה"
לאמיתו  כסף. שגנב עליו והלשינו שלהם. הלימודים
שייך  היה לא הוא אחר, מישהו היה הגנב דבר, של
וברח  – הגבול את להבריח נאלץ זה ובגלל לכך.
הסמינר  למייסד ונעשה לסינסינטי הגיע לאמריקה,

שם. הרפורמי
כ"ק ‰. שהוד ונזכרתי מסויים, עניין היום ראיתי

בראש־השנה: פעם אמר מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
מאין", "יש לפעמים הוא בחסידות הלשון סגנון
מאין" "יש הוא: ההבדל ליש". "מאין ולפעמים
חיות  לא כלומר במציאות, ישנו כבר שה"יש" פירושו,
ליש" "מאין ואילו ההתחדשות. חיות אלא הקיום
של  החיות כלומר ההתהוות, התחלת פירושו,

ההתחדשות.
שמע  פעם ליש". "מאין עשה הבעל־שם־טוב
השי"ת  לשני: אומר אחד יהודי הבעל־שם־טוב
החבריא־ אל הבעל־שם־טוב הלך יעזור. בוודאי
באמרו: שלימה, "ארוחה" מזה ועשה קדישא
יעזור  בוודאי שהשי"ת הפשוט, האיש של זו באמירתו

רעות. מגזירות אלפים ומאות עשרות הציל הוא –
.Â הורה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

ראש־השנה  בערב  יצחק, לוי החסיד הרב  למשרתו
מה  לחסידים: בשמו לומר ערבית, תפילת לפני תר"מ
הוא  שופר תקיעת של שהעניין בחסידות שמדובר
ה"אבא" אינו העיקר אבא", אבא "צועק על־דרך

ה"צועק". אלא
את  רק לא תשובה, בהתעוררות הרעיש זה מאמר
ראש־השנה, לאותו לליובאוויטש שהגיעו החסידים
ונשים, אנשים ליובאוויטש, תושבי את גם אלא
העיר  כל רעשה ראש־השנה אותו ימי שני שבמשך

תשובה. של בבכיות
.Ê פעם אמר מוהר"ש הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד

ש'לקיחת  סובר העולם הרה"ק: אאמו"ר כ"ק להוד
לרב  רק ושייך קשה דבר הוא היא פדיון' האמת י,

השני, על שבח אמירת על־ידי יהודי, כל ביכולת שזה
מלאכים  מאות אמת. מתוך להיות צריך שזה אלא
השני, על שבח יאמר שיהודי בראש־השנה, מחכים
מתאווה  שהקב"ה יודעים, – המלאכים – הם שכן
צדיקים, של לתפילתם לא ישראל, של לשבחם

ישראל. של לשבחם כי־אם
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- רעהו את איש מפוזנא ואברהם מליאזנא שמעון חיים הכירו שבה המינסקאית בישיבה
בפיו  בעריהם. שהיו דם לעלילות ביחס חוויותיהם על רשמים תכופות אלה שני ביניהם החליפו 
התרחשה  הדם עלילת בליאזנא. שהייתה נוספת דם עלילת על סיפור אף היה שמעון חיים של
חיים  שמע הרושם רב הסיפור את יהודי. כישוב להתפתח החלה ליאזנא כאשר רבות, שנים לפני

הזקן. השמש יקותיאל מר' שמעון
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בעיר. ביותר הזקנים מהאנשים אחד היה הוא בליאזנא. ידוע טיפוס היה יקותיאל ר' אותו
שנה, מאה כבן כבר שהיה השומר, משה שר' זה רק היה המופלג גילו על ידוע היה אשר כל
לא  בה שהיו מהתקופה ליאזנא את זכר יקותיאל ר' ממנו. מבוגרים היו היולדת, חוה וזלאטא

הקהל. ראש אז היה אלחנן, ר' אביו, יהודיות. משפחות משלושים יותר

כולל  וסביבתה, וויטבסק את כבשו הרוסים כאשר התקופה את זכר הזקן, השמש יקותיאל ר'
רבים, יהודים ברֿמצוה. מגיל למעלה הוא היה תי"ד, בשנת מלחמה אותה שפרצה בזמן ליאזנא.
בתו  עם שידכו שאביו לאחר עצמו, הוא גם הזאת. המלחמה בזמן התעשרו ודודו, אביו וביניהם
והתעשר  הרוסי, לצבא מצרכים כקבלן למסחר להתמסר החל מקאליסק, הסופר מרדכי, ר' של

הוא. אף

למאסר, זו מעיר רבים יהודים הכניס וויטבסק, את הרוסי, המצביא שרמטייב, כבש כאשר
לליאזנא  לגור עברו ממאסר שחששו וויטבסק מיהודי רבים לרעה. באיש נגע לא בליאזנא ואילו 

לגדול. החלה שם היהודית והקהילה

אביו  של בהנהגתו כי באומרו ליאזנא, של הקהל בראשי סונט יקותיאל ר' היה זקנתו לעת
חיי  החיים ליאזנא עשירי את לקנטר יקותיאל ר' הרבה במיוחד אחרת. נראים הדברים פני היו
השאר  ובין רעות, תוצאות כזו התנהגות מביאה לדעתו מקושטות. יוצאות ונשותיהם רווחה

אחרות. וצרות להלשנות מביא והדבר השכנים הגויים קנאת את הדבר מעורר

עולמות  שני הם העולם ואומות ישראל עם השקפתו: את מפרט היה הזקן יקותיאל ר'
לע  הזה העולם את נתן הקב"ה יוכל נפרדים. שיעקב כדי אך ליעקב, הבא העולם ואת שיו

של  הזה העולם הגוי. משל שונה זה שגם אלא הזה, בעולם חלק גם הקב"ה לו נתן להתקיים
כרוך  הדבר שיהא מבלי בעולם קלה תנועה לבצע מסוגל היהודי ואין במצוות, גדוש היהודי
בשדהו  בציצית. להיות צריכים בגדיו מזוזה. להיקבע חייבת יהודי של ביתו דלת על מצוה. בקיום
ובסוף, בתחילה לברך חייב הוא ושותה אוכל כאשר ופאה, שכחה לקט, מצוות לקיים צריך הוא
נענש  והוא  מהגזל נהנה כאילו הריהו זה בלעדי שכן ברכה , בלי הזה מהעולם ליהנות יכול ואינו
לו  יכופרו ואז שלם, בלב בתשובה אליו לשוב הקב"ה, אל לקרוא צריך יהודי מאידך, זה. על

חטאיו.

סבו  מפי בעצמו שמע אותו שמעון, לחיים יקותיאל ר' סיפר אותו הדם, עלילת על הסיפור
המתוק  "האב במלים: דבריו את תמיד מלווה שהיה משום המתוק, היה שכינויו אלישע, ר'

שבשמים".

רעל  מלאי נאומים בכנסיה להשמיע שהחל ישראל, שונא חדש, כומר לליאזנא הגיע פעם
לחדור  החל ולראשונה כאלה, דברים מעולם שמעו לא בליאזנא הגויים היהודים, כלפי שנאה

היהודים. שנאת של הרעיון למוחם

את  לשמור עליהם כי לגויים הכומר הודיע להתקרב, החל הפסח וחג החורף, הגיע כאשר
ילדים  לחטוף עלולים והם המצות את בו ללוש כדי נוצרי  לדם זקוקים  היהודים שכן ילדיהם,

ולשחטם. נוצרים

לבתים  ובחגים בשבתות לבוא אז עד רגילים היו הללו המקומיים. הגויים את הדהים הדבר
כאשר  הפסח בחג הגויים נהנו במיוחד להם. שהוגשו המיוחדים מהמאכלים  לטעום כדי היהודיים 
המצה  כי הכומר מפי ששמעו לאחר עתה, רוח. בקורת זה ממאכל בלעו והם במצה, אותם כיבדו
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הגויים  החלו אחרים, יהודיים ולמאכלים אליהם מלהתקרב להימנע יש וכי נוצרי, בדם נילושה
בעבר. זה בעניין שחטאו "חטאים" על לפניו ולהתוודות הכומר אל לבוא המוסתים

שנאת  גויים. עם מפגישות להירתע החלו היהודים ואילו מהיהודים, להתרחק החלו הגויים
סכנה  כי לחוש החלו הקהל וראשי ליאזנא, של השמונים בן רבה  שמאי, ר' וגדלה. הלכה הגויים
מפתחי  יהודים יצאו לא הקרוב שני ביום כי הכריזו ולכן היהודים, ראשי על מאיימת גדולה
בביתֿהמדרש. מלמדיהם עם יתאספו ה"חדרים" ילדי כי הוכרז כן לביתֿהמדרש. מלבד בתיהם,

לרב  יהודים. שני ואסרו מזוינים חיילים בליאזנא הופיעו פורים, לפני מספר ימים לפתע,
לשחטו  כדי נוצרי ילד שחטפו בכך מואשמים הנאסרים שני כי הודעה נמסרה הקהל ולראשי

כי ולהשתמ  שייתכן הנחה מתוך חי, הילד את להחזיר נדרשו הקהל וראשי הרב לפסח. בדמו ש
שני  יומתו - לאו באם זממם". בו "בוצע כבר באם גופתו את להחזיר לפחות, או "נשחט", טרם

יישרפו. ובתיהם קשות ייענשו ליאזנא יהודי וגם הערובה, בני

של  ניכר מספר עוד יממות. שלוש של תענית עצמו על שמאי, ר' הרב, קיבל זקנתו למרות
ההוראה  לפי החלו, ליאזנא נשי לתעניתֿציבור. היה שהדבר כך זו, לתענית הצטרפו יהודים
ומכל  ונשים. טף וזקן נער יהודי, של נשמה לכל פתילה לנרות, פתילות לטוות שטבלו, לאחר
רשימה  לפי יהודים, צורר רשע כל של שמו על פתילות נטוו מאידך נרות. עשרה הורכבו פתילה 
כזו  פתילה מכל ישראל, צוררי ושאר המן מנמרוד, החל שמות והכילה הרב, ידי על שהוכנה

נרות. שלושה הורכבו

בני  וילדים לביתֿהמדרש, הנשמה נרות הובאו המנחה, תפילת לפני התענית, של השני ביום
כל  כי והוכרז בתהילים, קי"ט פרק אמר הציבור כל אותם. הדליקו בגורל, שעלו ושבע, שש
יהיה  שבה שלימה, ליממה תענית עצמו על לקבל חייב המצוות גיל לאחר ונקבה, זכר יהודי,

תהילים. ואמר היממה לכל בביתֿהמדרש נשאר הציבור כל מלאכה, ביטול גם

תהילים  לאמירת העלמין לבית העדה בני כל הלכו שחרית, תפילת לאחר השלישי ביום
אחד  כשמחנה שונים, מחנות בשני בביתֿהעלמין ביקר הציבור הגזירה. רוע לביטול ותפילות

עליה. לשמור בעיירה נשאר לסירוגין

כיבושין  דברי של דרשה ולאחר בביתֿהמדרש, הציבור כל שוב התאסף הצהריים אחר
על  עלו משמאלו, ואחד מימינו אחד זקנים, ושני הרב הוידוי. את הקהל כל אמר הרב, עלֿידי
אלה  זקנים שלושה כי הכריז והרב בידיהם, דלוקים שחורים כשנרות וקיטל טלית לבושי הבימה
הקודש  ארון הגבאי. ברוך ור' החזן ישעיה ר' גם עלו הבמה אל מעלה. של ביתֿדין כנגד מכוונים
אחריו  אומר הקהל כשכל בתהילים, ע"ט פרק לומר החל ישעיה ר' בשופר. תקע ברוך ור' נפתח,
שוב  אומר הקהל כשכל בתהילים, ק"מ פרק אמר והחזן בשופר, הגבאי תקע שוב פסוק. פסוק

בפסוק. פסוק אחריו

כל  פני על איתם וסובבו תורה, ספרי ארבעה הוציאו בגורל שזכו אנשים ארבעה
ספ  נמסרו מכן לאחר ורחימו. בדחילו מעיליהם את מנשק הקהל כשכל התורה ביתֿהמדרש, רי

נוסח  קלף ממגילת לקרוא החל הזקן והרב הרב, ליד הבימה, על שעמדו האישים ארבעת אל
החטיפה. מעשה אל קשר לו שיש מי כל ועל הנוצרי הילד את שחטפו אלה כל על חרם

בשר, יהודי אף יאכל לא הצרה שתוסר עד כי הרב הודיע הצום, ימי עברו שבינתיים למרות
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וחזרו  חמים ומים לחם פת טעמו היממות שלוש את איתו שצמו ואלה הרב בשבת. לא אפילו
לתעניתם.

היה  שם המשטרה, אל הקהל וראשי הרב נקראו החרם, הכרזת לאחר יומיים הבאה, בשבת
מת, או חי הילד, יוחזר לא שלישי יום עד אם כי סופית הודעה נמסרה למוזמנים הכומר. גם
את  לנשק הישיש מהרב בחוצפה דרש אף הכומר היהודיים. הקהילה בני בכל דם נקמת תבוצע
מצד  רק לבוא יכולה כזו דרישה כי נפש ובשאט בתוקף השיב הרב חזהו, על תלוי שהיה הצלב
דבר  לעשות אחר אדם על לכפות יהין לא באמת, מאמין ישר, אדם שכן להכעיס, ומומר ממזר

כלום. השיב לא אך מחרון, שיניים חרק הכומר אמונתו. נגד

בהמוניהם  להתאסף לגויים לקרוא הסביבה כפרי כל אל אנשיו את הכומר שלח בינתיים
ההסתה  דברי על חזר גדול וברעש הרב ההמון בפני הכומר נאם שם הכנסיה. אל ראשון ביום
להשתמש  כדי אותו חטפו היהודים כי ספק ואין נעלם שהילד ימים שבוע זה כי בציינו שלו,

בדמו.

כדי  תוך אליו. מיוחדת שליחות לו יש כי הכומר לעבר וקרא ההמון מבין אחד יצא לפתע
בן  האיכר שכנו עלֿידי למלא התבקש אותה שליחותו תוכן את בקול סיפר הכומר אל התקרבו
אליו  קרא גוי אותו ומת. ובבטנו בראשו כאבים וקיבל לפתע, חלה מספר ימים שלפני כפרו,
לגןֿעדן, להביאו הבטחתו את לו ויזכיר הכומר אל שילך וביקשו מותו לפני המספר, את אותו,

השכן. בכפר אחיו אצל ויחביאוהו ילד יחטפו אחר ואיכר שהוא הכומר דרישת ביצוע תמורת

מיד  אך לגמרי. ונבוך ובתמימות, רם בקול שסיפרו האיכר של סיפורו את שמע הכומר
שיכור  הבא באיכר קשות נזף הוא שח. הוא מה יודע ואינו שיכור שהאיכר לצעוק והחל התאושש
ההמון  עלֿידי מיד שנעשה דבר לכנסיה, מחוץ אל להשליכו וציווה ל"תפילה" להפריע לכנסיה

נאמנות. מכות בליווי

על  פליאתו עם יחד סיפורו את לספר המשיך בחוץ וגם ממנו, רוצים מה הבין לא האיכר
עליו  שהוטלה השליחות דברי על וחזר חטאתו. ומה פשעו מה יודע כשאינו הכומר, תגובת

לכנסיה. שמחוץ הציבור לפני הגוסס, שכנו עלֿידי

כשותפו בשמו נקב שהאיכר השני, הגוי גם כי ידיעה הגיעה למעשה בינתיים שכנו של
גוי  אותו אצל מבקר הכומר את ראו כי סיפרו הכפרים מבני אחדים ומת. לפתע חלה החטיפה,

מותו. לפני

מאחד  גויים ושני שוטר לפתע הופיע הסיפורים על ולחזור להתגודד ממשיך שהקהל כדי תוך
היהודים. על הדם עלילת באה ושבגינו שנעלם נוצרי ילד אותו את איתם מביאים כשהם הכפרים 
מהלב. בדויה עלילה אלא אינו היהודים על הסיפור כל וכי חי, הילד כי לפתע נוכח ההמון כל

של  ידידם שהיה השוטרים, אחד פשוט: - לליאזנא? ושלם בריא הילד לפתע הובא כיצד
האיכר  את כששמע לפסח. נוצרי בדם משתמשים היהודים כי העת כל להאמין סירב היהודים,
אחיו  של ביתו אל אותו, שהדריכו הכפר מבני שניים עם יחד השוטר, מיהר סיפורו את מספר
שהדבר  מספר הבית כשבעל הילד, את אכן מצאו שם הסיפור. לפי הילד, הוחבא שאצלו הגוי של
שהסתיר  ולמי לחוטפים מלא תשלום וגם "גןֿעדן" להם שהבטיח הכומר, של ציוויו לפי נעשה
הכומר  עדיין שהה שם ליאזנא, של הכנסיה לכיכר והביאוהו הילד את איתם לקחו מיד הילד. את

מאזיניו. וקהל
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את  הכומר איבד תחילה גדולה. סערה במקום קמה הילד, את עיניו לנגד ההמון ראה כאשר
כל  כי ונשבע הצטלב הבמה, על עלה נחושה ובמצח תדהמתו על התגבר מיד אך עשתונותיו,
נאלצו  ידו על נתגלתה תרמיתם כי נוכחו שהיהודים לאחר שכנראה אלא אמת, הוא שסיפר מה
גירסה  שיבדו כדי הגויים ושני השוטר את לשחד ומיהרו הילד, את לשחוט זממם על לוותר

עליו. האשמה את המטילה  חדשה

הגיע  בינתיים לביתו. נישא הכרה ומחוסר הכומר, התעלף דבריו את שסיים לאחר מיד
נקיים  היהודים כי ההמון לפני הכריז שנעשה, מה כל את ששמע ולאחר המשטרה, מפקד למקום

העיר. בכיכר ייתלה יהודי על יד שירים מי כל כי הזהיר הוא אשמה. מכל

הודעה  תימסר העיר וליהודי מיד, ישוחררו הערובה בני היהודים ששני פקד המשטרה מפקד
מיד. להתפזר המפקד ציווה ההמון על בוטלה. העלילה כי

הובאו  לשם בלבד, ליאזנא תושבי נשארו ובכיכר לבתיהם, התפזרו הסמוכים הכפרים בני
לליווי  אליו להצטרף הגויים מנכבדי שניים הזמין המשטרה מפקד היהודיים. האסירים שני
העלילה  על סליחתם את ולבקש היהודית הקהילה נכבדי אל לבוא במטרה לבתיהם, האסירים

המצערת.

שני  עם יחד מתקרב המשטרה מפקד כי ידיעה בליאזנא היהודי לציבור הגיעה בינתיים
מובילים  כי היהודים הניחו ברורה, ידיעה מחוסר הגויים. העיר מראשי שניים בליווי האסירים
בכיכר  להתבצע עומד הדין גזר כי ההשערה הופצה עליהם. מוות דין גזר לביצוע האסירים את
ייעטפו  הדין גזר ביצוע לאחר כי מדמיונם שתיארו אף היו היהודים. כל לעיני הכנסת בית
להתאסף  מיהרו היהודים וכל יללה, פרצה היהודים בין המוקד. על ויעלו תורה בספרי גופותיהם
ואמרו  וקיטל טלית עטופי נוספים ויהודים הקהל וראשי הרב עדיין ישבו שם בביתֿהכנסת.

תהילים.

בית  לכיוון האסירים שני את מוליכים כי שמעו הקהל וראשי והרב הנאספים, התרבו כאשר
פנה  הקץ, הגיע כי הנחה מתוך המשטרה. מפקד לקראת ויצאו ממקומותיהם הללו קמו - הכנסת
בציבור  מנחה להתפלל כדי זמן להם שיינתן בתחנונים המשטרה מפקד אל הקהל מראשי אחד

מותם. לפני וידוי ולומר

ובהביעו  סליחה מהם בבקשו המתרחש, את ליהודים והסביר בצחוק, פרץ המשטרה מפקד
והלכו  גדולה בצהלה הבשורה את קיבלו היהודים כל לאור. התגלתה שהאמת על שמחתו את

עליהם. שקיבלו התענית להשלמת הכנסת בבית נשארו  הקהל וראשי הרב אך לבתיהם,

עד  ימים שבועיים נמשך זה מצבו בייסורים. ומתפתל מסוכן חולה הכומר כי נודע ביום בו
בעלילת  וחלק יד לו שהיה מי  כל כי היטב ידעו הסביבה ובכפרי בליאזנא וגויים יהודים שמת.

ביותר. מכוערת בצורה עונשו  על בא הדם,
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ycew zexb`

פ"ב  טבת ט"ו א' ב"ה

שי' אלחנן מר התלמיד

וברכה. שלום

על  רב ענג והתענגתי קבלתי, העבר כסלו מז' מכתבך

ותוס' פרש"י עם חולין גמרא שיעור ללמוד יסדת אשר

למעריב. מנחה בין יעקב בעין ולימוד ערבית תפלת אחר

נמצא  הזה (כלשון העטרת ע"ג העולה והתפארת

ומחקר, פשט בדברי דבריהם המסתירים במקובלי'

דיא  היא קצר, ובסגנון בדיוק, היטיב מתבאר ובדא"ח

הכלל, דזה מקיף, אור פון ארויס קומט ואס שיינקאייט

בהמקיף, גם שיפעול ובהכרח בהפנימי פועל דהפנימי

גם  שיפעול ובהכרח בהמקיף היא הישרה פעולתו והמקיף

תיקון, של הוא הציור כללו' להיות הדבר (וטעם בהפנימי

שיהי' בהכרח פנימי וכל פנימי, גם לו יש מקיף כל ובתיקון

בהמקיף, פועל המקיף בגילוי שבא מה אמנם מקיף, לו

בזולתו  גם פועל התיקון בבחי' להיותו ומ"מ כו', והפנימי

המעמיד, אחר הולך דהכל השני כלל נשמר זה ועם כו'),

לימוד  כאשר ולכן המקיף, או הפנימי העיקר, הוא מי

כלומר  מקיפי, ענין הוא שסדרת ע"ד כמו התורה,

מהפנימי, מוצאו ומ"מ כנ"ל, ללמוד אגודה עשו חיצוניות

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק מחונך תו"ת, תלמיד להיותך

יחופף, עליך הקדוש שמו אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

קדש  ועזרת הטהור זכותו הקדוש, רצונו תקיים וכאשר

לתמכך  לחזקך בנפשך לך להאיר יאהיל, עליך אלקים ישע

בגו"ר. ותצליח תשכיל תפנה אשר בכל אשר ולסעדך,

מאירה  זה בפועל עילאה דטהירו קדישא דרוחא זו ועטרת

תניא, פרק לימוד הוא העטרת) ע"ג העולה בתפארת

בכל  להצליחם בעזרתו ד' יהי מיוחדי' אנשים לפני לכה"פ

להם. אשר

להגדיל  בחריצות בזה לעבוד וחובה המצוה ועליך

יעלה  אשר כל ולהמשיך וגמרא, ע"י לומדי של האגודה

על  אהבה עין ולשום אותו, הסובב הסתכל מבלי בידך,

שופרא  מהאי למו לגלות קירוב דברי לקבל הראוים

עקביים  בעיני דגם עקב, יו"ד בחי' שהוא אבינו, דיעקב

והיינו  דחכ', היו"ד להמשיך צריכי' ומו"מ עסק דאכו"ש

עתים  לקבוע גברא החובת כל ראשית התורה, בחכמת

מו"מ  ובעסק ומועד), בש"ק (ומכ"ש בחול גם לתורה

מעשר  בהפרשת וישרה, טובה בהנהגה להתנהג צריכים

הסכימו  וכבר מעשר, שמה כספים מעשר גם (כי כתיקונה

היעוד  שיקויים ידם, על והאלקי' עולם גאוני והחליטו

לנסות  ומותר שתתעשר, בשביל עשר תעשר, עשר המובטח

את  וגם האמונה את המחזק דבר והוא בתענית, כדאמר

מרובה  ההוספה אשר כשורה, שמתנהג למי הגשמי, הכח

העיקר), על

טאיער  זאיין זאל עס עצם עבודה, ועניני הקדש בחיבת

אין  עוסק זעך זאיינען וואס דיא גיערט און ומצות, תורה

חדר  ת"ת שיהי' להשתדל תורה, לומדי ידי לתמוך דעם,

והדעת, הלב בקירוב הנערים, את ולקרב טוב, ומלמד

להגדיל  בזה ולהתענין כו' ספר בגד של במתנה לפעמי'

תורה.

בהזולת  גם לראות לחבירו, אדם בין המדות בתיקון

בעצמו  הלא אליין), זיך (פון מעצמו זה ולהבין הטוב, צד

לבבו  רוע את לשבור לו כבד כמה עד יודע אחד כל הנה

נגעי  הוא יודע אדם כל כי הרעים, מדותיו את ולהפוך

אינו  הזולת, לפני ע"ז מחפה רק הוא שהוא, במה נפשו,

כי  בטוב, יודע הוא בעצמו אבל מסתריו, יודע שזולתו חפץ

זה  רתחן, בטבעו זה שקרן, בטבעו זה ר"ל מנוגע אדם כל

הכל  וחומד אוהב בטבעו זה קר, בטבעו זה מקנא, בטבעו

לחם  ומספיק די (ולזולתו דבר לכל צריך הוא לעצמו, ַורק

מדה  איזה ושוברים השי"ת מרחם אשר ועד וכו'), יבש

ומכ"ש  גדולה, וביגיעה נכון זמן עולה אותה ומגרשים רעה

הפנים, את משחיר זה טובה במדה ולהמירה להחליפה

שטיקל  א צו קומט מיא ביז שווארצט פאר גוט וערט ַמיא

לו  יש הזולת דגם הזולת, על יביט כה כאשר וא"כ אמת.

טוב, לא שהוא הזולת שעל (מה הפרטיים מכאוביו ג"כ

הלא  ומ"מ עצמו), על מכמו צוא, געכער דאס זעך נעמט

לקרבו, וראוי טוב הוא א"כ כ"כ, ניכר אינו בחיצוניות

ית'. בעזרתו לפעול יכולים ואופנים בדרכים

הם  מי ות"ת, בחדרי' עירך ממצב לי כתוב ועתה

שהם  (אם מלמדים כמה בטוב, לומדי' האם המלמדי',

הנהגתם  נערי', וכמה לעצמו), א' כל או ת"ת כמו

מנהלם. מי הצטרכותם, להם יש אם וכשרונם,

הסמוכות  העיירות עם תתדבר אשר הדבר מוכרח כן

פרטיות  תכתוב הם מי שי' מהתמימים שם יש אם לך,

הן  ביכולתך באם ולדעתי זה. על תעוררם וגם האדרעסין,

באם  והן כדבעי) חמים בגדי' לך יש (ואם בריאותך מצד

גמרא  בע"י השיעורי' שילמוד מי את להניח לך שאפשר

שלי  חשבון על תסע כי חפצי הי' נסיעתך, משך על ותניא

שקלאוו, במכתבך, מזכירם שאתה העירות לשלשה בל"נ

לימוד  בדבר בהם בהנעשה לראות טשאוס, אמציסלאוו

בית  עמודי הי' והדומה, זהו באמת (אשר וגמרא ע"י

בכ  מקדם ימים הלא עת, בכל איש ישראל גם ועיר, עיר ל

אורייתא  קוב"ה האמת בנקודת (אשר ביותר הפשוט

מאי  ידע דלא גם תורה של אות וכל חד, כולא וישראל

ראינו  וכאשר עניניו, בכל נפשו, באור ישועות פועל קאמר,
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,'li`ed' mixne`y xaeq xfril` iaxy `ngdéì àîéìel xn`i ± ¥¨¥

,ryedi iaxl xfril` iaxéãéc àîòèzet`l xzeny ily mrhd ©£¨¦¦
`ed ,zexkkd lk z`íeMîmixne`y,'ìéàBä'.el wzy dnle ¦¦

:`xif iax ly enrh z` dgec dinxi iaxdéì øîàiaxl dinxi iax ¨©¥
,`xiféîòèéìåCgken wzyy jkny xne` dz`y jzhiyle ± §¦©§¨

,aiydl dn el did `lyàúééøáa àðéðúc àädn yxtz cvik ± ¨¦§¦¨§¨©§¨
,`ziixaa epipyyøæòéìà éaø Bì øîà,ryedi iaxléøáãìEdz`y ¨©©¦¡¦¤¤¦§¨¤

,dze` dte` epi`e dqird on dlg yixtny xne`éøäuingz £¥
eøáBò àeädilrdéì ÷éúLe ,'àöné ìáe äàøé ìa' íeMî`le ± ¥¦©¥¨¤©¦¨¥§¦¥

,ryedi iax el aiyddéì øcäà àìc énð éëäxn`z o`k mb ike ± ¨¦©¦§Ÿ©§©¥
e ,aiydl dn el did `lyïéúéðúîa déì øcäî à÷ àäaiyd ixde ± ¨¨©§©¥§©§¦¦

,epzpyna elïðúc,ryedi iax xn` ,epzpynaõîç eäæ àì ¦§©Ÿ¤¨¥
àöné ìáe äàøé ìa íeMî åéìò ïéøäæenL,[ezelraa epi`y oeik] ¤§¨¦¨¨¦©¥¨¤©¦¨¥

àlàryedi iaxy xnel jixv jgxk lrdéì ÷éúLxfril` iaxl ¤¨§¦¥
ïéúéðúîa déì øcäîe ,àúééøáaok m` ,dpyna el aiyne ±àëä §¨©§¨©§©¥§©§¦¦¨¨

øeîéà énðxfril` iaxy xnel yi o`k mb -déì ÷éúLryedi iaxl ©¦¥§¦¥
àúéðúîa,`ziixaa -éúéøçà àzìéëîa déì øcäàåel aiyde - §©§¦¨§©§©¥¦§¦§¨©£¦¦

di`x oi`e ,'li`ed' mixne`y xg` mewna diepyd `ziixaa
.jk xaeq epi`y ezwizyn

:epzpyna diepyd zwelgna dkldd ink zwelgn d`ian `xnbd
àéðz,`ziixaaøæòéìà éaøk äëìä ,øîBà éaølk z` dte`y ©§¨©¦¥£¨¨§©¦¡¦¤¤

.dlg my odn zg` lr `xew jk xg`e zexkkd,øîà ÷çöé éaøå§©¦¦§¨¨©
àøéúa ïák äëìä,dze` dt`iy mcew dqirdn dlg yixtny £¨¨§¤§¥¨

.uingz `ly ick mippev minl dlihne
.gqta yell xzeny dqird xeriy oipra `ziixa d`ian `xnbd

:`ziixad zxxanäqéò øeòéL änëådqird xeriy `ed dnk cr ± §©¨¦¦¨
,uenign dxneyl lkeie zg` mrta gqta yell xyt`yéaø©¦

a ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLély dqir,ïéhéçleki ¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥§¦¦
cr yellïéa÷,gnw aw ipy -aely dqir,ïéøBòNcr yell leki ©©¦§§¦

ìL,ïéa÷ úLdylye ,mixerydn xzei gnw mi`iven mihigdy §Ÿ¤©¦
z` xenyl leki epi`e ,mixery lyn daexn mzgxih mihig oiaw

,uingz `ly dqirdóeléç ,øæòéìà éaø íeMî øîBà ïúð éaø©¦¨¨¥¦©¦¡¦¤¤¦

,íéøácäly dqirae ,miaw ipy cr yell leki mixery ly dqira ©§¨¦
uingdl mixdnn mixerydy ,miaw dyely cr yell leki mihig
leki epi` aw ipyn xzei mixery ly dqir yeli m`e ,mihigdn

.uingz `ly dxnyl
oa opgei iax ly epa l`rnyi iax mya `aend lr `xnbd dywn

:miaw dyly mixeryae miiaw xeriyd mihigay dwexaàéðúäå§¨©§¨
,`ziixaaa ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaødqir ©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥§

lyìL ïéhç.ïéa÷ äòaøà ïéøBòNáe ïéa÷ úL ¦¦§Ÿ¤©¦¦§¦©§¨¨©¦
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìzxacn dipyd ef `ziixa - Ÿ©§¨¨

àúëéñçaeli`e ,zewce zerx mixerye mihiga -àäef `ziixa - ©£¦¨¨¨
zxacn dpey`xdàúééìòîa,xnelk .zeaeh mixerye mihiga - ¦§©§¨¨

`veid gnwl dey zerx mihig ly miaw dylyn `veid gnwd
ly miaw drax`n `veid gnwd oke ,zeaeh mihig ly miaw ipyn
mixery ly miaw dyelyn `veid gnwl dey zerx mixery

.zeaeh
:xknne gwn oiprl xen`d on dpin `wtp d`ian `xnbdáø øîà̈©©

dpéî òîL ,àtty o`kn gken ±ïéòéøbéhéçî àúëéñç éhéç ¨¨§©¦¨§¦¦¦¥£¦¨¨¥¦¥
àúééìòîzeaeh mihign zerexb zerx mihigy ±ïòéøâcî éôè §©§¨¨§¥¦¦§¦¨

àúééìòî éøòOî àúëéñç éøòNmixery zerexby dnn xzei ± §¨¥£¦¨¨¦§¨¥§©§¨¨
,zeaeh mixeryn zerxíúä eléàcepxn` ,mihig iabl my ± §¦¨¨

ieyrd gnwl dey zerexb mihig ly miaw dylyn ieyrd gnwy
znerl zerxd ly oerxbdy `vnpe ,zeaeh mihig ly oiaw ipyn

`ed zeaehdàzìéz,yily -åeli`àëä,mixery iabl o`k ± ¦§¨§¨¨
dey zerexb mixery ly miaw drax`n ieyrd gnwy epxn`
oerxbdy `vnpe ,zeaeh mixery ly oiaw dylyn ieyrd gnwl

wx `ed zeaehd znerl zerxd lyàòáéø.rax - ¦§¨
zevn ziit` oiprl dqir xeriya mi`xen`d zrc d`ian `xnbd

:dlg aeig oiprleäàðâBìî àa÷ ,áø øîàaw zcna gnw ± ¨©©©¨§§¨¨
,`pbeln enyy mewna dbedpdàçñéôìdqird xeriy `ed df ± §¦§¨

,uenign dxneyl lkeie zg` mrta gqta yell xyt`yïëå§¥
älçìaiigzdl dpyd zeni lka dqird xeriy mb `ed dfe - ©©¨
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:`xnbd dywn[ïðzäå] (àéðúäå)dpyna(e"n a"t dlg), §¨§©
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רני c"ag i`iyp epizeax zxezn

איז  אידין בא אז לומר אותנו מכריח שזה במוחש, ַורואים

ביותר  הפשוטי' גם ולכן אידין, אלע פשוטים, קי[י]ן ניטא

אגודה  לו הי' אלקינו) לד' ובנים כו' ויקרים נעימים הם

היום, אור עד תהלים, שיעור להגיד הולך הי' ובהשכמה

התפלה, אחר משניות לומדי' אלו לעסקיו, והולך ומתפלל

תפלת  אחר אגדה, למעריב מנחה בין יותר, גבוה דרגא

אזנו  מטה הפשוט איש גם תניא, גמרא, שיעור ערבית

קדושת  בלבו ונכנס ורשב"י, עקיבא מר' מעשה לשמוע

מדרש, לומדי' היו קדש בשבת הקדש. וחיבת הפעולות

פי' מבאר הי' (והמלמד פרש"י עם חומש אבות, פרקי

פי' גם ולפעמים חיים), מים ובאר יפות פנים אוה"ח

איך  להלכה בהנוגע פסוק בביאור וכתב, לקו"ת או מתו"א

וחיבת  כו' טובה מדה לקבוע או רעה, ממדה להפטר

כו'). מצוה והידור התורה

אינני  ובד"כ מכירו, אינני (אנכי שי' רב ישנו בשקלאוו

לי  כותב הוא אך ג"כ, הקרובים שי' מאנ"ש גם מכיר

אמציסלאוו  האפשרי. בכל בעזרך יהי' ובטח לו), ועניתי

דכאשר  חזקה, תקוותי רק כלל בפרטיות אדע לא וטשאוס

ית'. בעזרתו הרבה ותפעול בעזרך השי"ת יהי' בזה תכנוס

שלא  באם כאמור, זו עבודה מעמיס הנני ועליך

במקומך  רכשת כבר ובטח במחנך, הלימוד ח"ו יתקלקל

על  הלימודים סדר להם למסור יוכל אשר שנים או אחד

הנ"ל. למקומות לנסוע כאמור ותקיים קצר זמן משך

להג' פרטי כעין וכללי כללי, מכתב בזה לך שולח והנני

עיר  איזה עוד ימצאו אפשר (כי סביבן ואשר הנ"ל מקומות

סך  לך שולח הנני וכן כו'), הא[מ]ור בכלל הנכנס קטנה

הנסיעה. של ההוצאה על רו"כ ת"ק

השי"ת. ויעזרך עבוד בגו"ר. לך יצליח הטוב והאל

רבינו, וקופת תו"ת, עבור תשתדל היותך מקום בכל

מאד. נעזב אשר רמב"ן ודבר

מאחד  מכ' קבלתי העבר מנ"א בחדשי כי נזכרתי עתה

. . שי'. נחום ר' שמו

ci jxk v"iixden w"b`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc migqt(iyiy meil)

déì.xfril` iax el aiyd `le ±àúéà éàåxa inx ixack m`e - ¥§¦¦¨
,'li`ed' mixne`y xaeq xfril` iaxy `ngdéì àîéìel xn`i ± ¥¨¥

,ryedi iaxl xfril` iaxéãéc àîòèzet`l xzeny ily mrhd ©£¨¦¦
`ed ,zexkkd lk z`íeMîmixne`y,'ìéàBä'.el wzy dnle ¦¦

:`xif iax ly enrh z` dgec dinxi iaxdéì øîàiaxl dinxi iax ¨©¥
,`xiféîòèéìåCgken wzyy jkny xne` dz`y jzhiyle ± §¦©§¨

,aiydl dn el did `lyàúééøáa àðéðúc àädn yxtz cvik ± ¨¦§¦¨§¨©§¨
,`ziixaa epipyyøæòéìà éaø Bì øîà,ryedi iaxléøáãìEdz`y ¨©©¦¡¦¤¤¦§¨¤

,dze` dte` epi`e dqird on dlg yixtny xne`éøäuingz £¥
eøáBò àeädilrdéì ÷éúLe ,'àöné ìáe äàøé ìa' íeMî`le ± ¥¦©¥¨¤©¦¨¥§¦¥

,ryedi iax el aiyddéì øcäà àìc énð éëäxn`z o`k mb ike ± ¨¦©¦§Ÿ©§©¥
e ,aiydl dn el did `lyïéúéðúîa déì øcäî à÷ àäaiyd ixde ± ¨¨©§©¥§©§¦¦

,epzpyna elïðúc,ryedi iax xn` ,epzpynaõîç eäæ àì ¦§©Ÿ¤¨¥
àöné ìáe äàøé ìa íeMî åéìò ïéøäæenL,[ezelraa epi`y oeik] ¤§¨¦¨¨¦©¥¨¤©¦¨¥

àlàryedi iaxy xnel jixv jgxk lrdéì ÷éúLxfril` iaxl ¤¨§¦¥
ïéúéðúîa déì øcäîe ,àúééøáaok m` ,dpyna el aiyne ±àëä §¨©§¨©§©¥§©§¦¦¨¨

øeîéà énðxfril` iaxy xnel yi o`k mb -déì ÷éúLryedi iaxl ©¦¥§¦¥
àúéðúîa,`ziixaa -éúéøçà àzìéëîa déì øcäàåel aiyde - §©§¦¨§©§©¥¦§¦§¨©£¦¦

di`x oi`e ,'li`ed' mixne`y xg` mewna diepyd `ziixaa
.jk xaeq epi`y ezwizyn

:epzpyna diepyd zwelgna dkldd ink zwelgn d`ian `xnbd
àéðz,`ziixaaøæòéìà éaøk äëìä ,øîBà éaølk z` dte`y ©§¨©¦¥£¨¨§©¦¡¦¤¤

.dlg my odn zg` lr `xew jk xg`e zexkkd,øîà ÷çöé éaøå§©¦¦§¨¨©
àøéúa ïák äëìä,dze` dt`iy mcew dqirdn dlg yixtny £¨¨§¤§¥¨

.uingz `ly ick mippev minl dlihne
.gqta yell xzeny dqird xeriy oipra `ziixa d`ian `xnbd

:`ziixad zxxanäqéò øeòéL änëådqird xeriy `ed dnk cr ± §©¨¦¦¨
,uenign dxneyl lkeie zg` mrta gqta yell xyt`yéaø©¦

a ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLély dqir,ïéhéçleki ¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥§¦¦
cr yellïéa÷,gnw aw ipy -aely dqir,ïéøBòNcr yell leki ©©¦§§¦

ìL,ïéa÷ úLdylye ,mixerydn xzei gnw mi`iven mihigdy §Ÿ¤©¦
z` xenyl leki epi`e ,mixery lyn daexn mzgxih mihig oiaw

,uingz `ly dqirdóeléç ,øæòéìà éaø íeMî øîBà ïúð éaø©¦¨¨¥¦©¦¡¦¤¤¦

,íéøácäly dqirae ,miaw ipy cr yell leki mixery ly dqira ©§¨¦
uingdl mixdnn mixerydy ,miaw dyely cr yell leki mihig
leki epi` aw ipyn xzei mixery ly dqir yeli m`e ,mihigdn

.uingz `ly dxnyl
oa opgei iax ly epa l`rnyi iax mya `aend lr `xnbd dywn

:miaw dyly mixeryae miiaw xeriyd mihigay dwexaàéðúäå§¨©§¨
,`ziixaaa ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaødqir ©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥§

lyìL ïéhç.ïéa÷ äòaøà ïéøBòNáe ïéa÷ úL ¦¦§Ÿ¤©¦¦§¦©§¨¨©¦
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìzxacn dipyd ef `ziixa - Ÿ©§¨¨

àúëéñçaeli`e ,zewce zerx mixerye mihiga -àäef `ziixa - ©£¦¨¨¨
zxacn dpey`xdàúééìòîa,xnelk .zeaeh mixerye mihiga - ¦§©§¨¨

`veid gnwl dey zerx mihig ly miaw dylyn `veid gnwd
ly miaw drax`n `veid gnwd oke ,zeaeh mihig ly miaw ipyn
mixery ly miaw dyelyn `veid gnwl dey zerx mixery

.zeaeh
:xknne gwn oiprl xen`d on dpin `wtp d`ian `xnbdáø øîà̈©©

dpéî òîL ,àtty o`kn gken ±ïéòéøbéhéçî àúëéñç éhéç ¨¨§©¦¨§¦¦¦¥£¦¨¨¥¦¥
àúééìòîzeaeh mihign zerexb zerx mihigy ±ïòéøâcî éôè §©§¨¨§¥¦¦§¦¨

àúééìòî éøòOî àúëéñç éøòNmixery zerexby dnn xzei ± §¨¥£¦¨¨¦§¨¥§©§¨¨
,zeaeh mixeryn zerxíúä eléàcepxn` ,mihig iabl my ± §¦¨¨

ieyrd gnwl dey zerexb mihig ly miaw dylyn ieyrd gnwy
znerl zerxd ly oerxbdy `vnpe ,zeaeh mihig ly oiaw ipyn

`ed zeaehdàzìéz,yily -åeli`àëä,mixery iabl o`k ± ¦§¨§¨¨
dey zerexb mixery ly miaw drax`n ieyrd gnwy epxn`
oerxbdy `vnpe ,zeaeh mixery ly oiaw dylyn ieyrd gnwl

wx `ed zeaehd znerl zerxd lyàòáéø.rax - ¦§¨
zevn ziit` oiprl dqir xeriya mi`xen`d zrc d`ian `xnbd

:dlg aeig oiprleäàðâBìî àa÷ ,áø øîàaw zcna gnw ± ¨©©©¨§§¨¨
,`pbeln enyy mewna dbedpdàçñéôìdqird xeriy `ed df ± §¦§¨

,uenign dxneyl lkeie zg` mrta gqta yell xyt`yïëå§¥
älçìaiigzdl dpyd zeni lka dqird xeriy mb `ed dfe - ©©¨
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:`xnbd dywn[ïðzäå] (àéðúäå)dpyna(e"n a"t dlg), §¨§©
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שישי זמ' א



ipyרנב ,oey`x - a ,` - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úåîù úùøô
àïåùàøàälàåäîéøöî íéàaä ìàøNé éða úBîL §¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½©¨¦−¦§¨®§¨

:eàa Búéáe Léà á÷ré úàáéåì ïBòîL ïáeàø ¥´©«£½Ÿ¦¬¥−¨«§¥´¦§½¥¦−
:äãeäéåâ:ïîéðáe ïìeáæ øëùOéããb éìzôðå ïc ¦«¨«¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«¨¬§©§¨¦−¨¬
:øLàåäíéráL á÷ré-Cøé éàöé Lôð-ìk éäéå §¨¥«©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´

:íéøöîá äéä óñBéå Lôðååéçà-ìëå óñBé úîiå ¨®¤§¥−¨¨¬§¦§¨«¦©¨³¨¥Æ§¨¤½̈
:àeää øBcä ìëåæeöøLiå eøt ìûøNé éðáe §−Ÿ©¬©«§¥´¦§¨¥À¨¯©¦§§²

õøàä àìnzå ãàî ãàîa eîöriå eaøiå©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ§®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤
:íúàô(éåì)çøLà íéøöî-ìr Lãç-Cìî í÷iå Ÿ¨«©¨¬̈¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬

:óñBé-úà òãé-àìèír äpä Bnr-ìà øîàiå «Ÿ¨©−¤¥«©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ
:epnî íeörå áø ìàøNé éðaéBì äîkçúð äáä §¥´¦§¨¥½©¬§¨−¦¤«¨¬¨¦§©§−̈®

-íb óñBðå äîçìî äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨¦§¨¨Æ§©³©
:õøàä-ïî äìrå eða-íçìðå eðéàðN-ìr àeäÆ©´§¥½§¦§©−̈§¨¨¬¦¨¨«¤

àéíúìáña Búpr ïrîì íéqî éøN åéìr eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ®̈
-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éør ïáiå©¦¹¤¨¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤

ø:ññîráéõøôé ïëå äaøé ïk Búà epré øLàëå ©«©§¥«§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ
:ìàøNé éða éðtî eö÷iå(ìàøùé)âéíéøöî eãáriå ©¨ª¾¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©©«£¦¯¦§©²¦
:Cøôa ìûøNé éða-úàãéíäéiç-úà eøøîéå ¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤©§¨«£¸¤©¥¤¹

äãár-ìëáe íéðáìáe øîça äL÷ äãára©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ¦§¥¦½§¨£Ÿ̈−
:Cøôa íäá eãár-øLà íúãár-ìk úà äãOa©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈£¤¨«§¬¨¤−§¨«¤

åèøLà úiøárä úãléîì íéøöî Cìî øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧
:äret úéðMä íLå äøôL úçàä íLæèøîàiå ¥³¨«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−¨«©ÀŸ¤

-íà íéðáàä-ìr ïúéàøe úBiøárä-úà ïëãléa§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©¨«¨§¨®¦¦
:äéçå àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−¨¨«¨

æéøLàk eNr àìå íéýìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(846 'nr b zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â(א ׁשל (א, ׁשמֹו ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»¿»ְֶ

יּוכל  ׁשהּזּולת ּכדי אּלא ואינֹו לעצמּותֹו, קׁשּור אינֹו ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָאדם

ּבחינת  לא הארה, ּבחינת הּוא ׁש'ׁשם' והינּו עּמֹו. קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹליצר

זהּו BÓL˙עצם. ‰l‡Â ויֹורדת נמׁשכת הּנׁשמה הארת רק – ֶֶֶ¿≈∆¿ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּנׁשמה. לעצם 'ּכלי' אינֹו הּגּוף ׁשּכן והעֹולם, הּגּוף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבמצר

éðùçéïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©Ÿ́¤¨¤½
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNr recî©¬©£¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

èéíéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²
àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøárä úiøönä©¦§¦−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯

:eãìéå úãléîä ïäìàëúãléîì íéýìû áèéiå £¥¤²©«§©¤−¤§¨¨«©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ
:ãàî eîöriå írä áøiåàëeàøé-ék éäéå ©¦¯¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ©§¦¾¦¨«§¬

íéýìûä-úà úãléîä:íéza íäì Nriå ©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−¨¦«
áëãBliä ïaä-ìk øîàì Bnr-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À

:ïeiçz úaä-ìëå eäëéìLz äøàéäô ©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−§©«
áà:éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«

ááBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´
ìL eäðtözå àeä:íéçøé äLâãBò äìëé-àìå ½©¦§§¥−§¨¬§¨¦«§Ÿ¨«§¨´»

øîçá äøîçzå àîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤©©§§¨¬©«¥−̈
óeqa íNzå ãìiä-úà da íNzå úôfáe©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤©−

:øàéä úôN-ìrãärãì ÷çøî Búçà ávúzå ©§©¬©§«Ÿ©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈
:Bì äNri-äîä-ìr õçøì äòøt-úa ãøzå ©¥«¨¤−«©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©

àøzå øàéä ãé-ìr úëìä äéúørðå øàéä©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨«Ÿ§−Ÿ©©´©§®Ÿ©¥³¤
dúîà-úà çìLzå óeqä CBúa äázä-úà¤©¥¨Æ§´©½©¦§©¬¤£¨−̈

:äçwzååørð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå ©¦¨¤«¨©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©
:äæ íéøárä éãìiî øîàzå åéìr ìîçzå äëaŸ¤®©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

æéúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦
-úà Cì ÷ðéúå úiøárä ïî ú÷ðéî äMà Cì̈Æ¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤

:ãìiäçCìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå ©¨«¤©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ
ìrä:ãìiä íà-úà àø÷zå äîèdì øîàzå ¨«©§½̈©¦§−̈¤¥¬©¨«¤©¯Ÿ¤¨´

éì eä÷ðéäå äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ§¥«¦¦´¦½
ãìiä äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²©¤−¤

:eä÷éðzåéäòøt-úáì eäàázå ãìiä ìcâiå ©§¦¥«©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ
ék øîàzå äLî BîL àø÷zå ïáì dì-éäéå©«§¦−̈§¥®©¦§¨³§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬

:eäúéLî íénä-ïî¦©©−¦§¦¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(26 'nr fh zegiy ihewl)

‡e‰ ·BË Èk B˙B‡ ‡¯zÂ(ב .(ב, . Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏB «≈∆ƒ«¿∆»
¯B‡ Blk ˙Èa‰ ‡lÓ˙.(א יב, Ïe‰Ó(סוטה „ÏB על רֹומז – ƒ¿«≈««ƒÀ«»ֵַ

'ערל' ׁשּנקרא הרע, (הּיצר ּכׁשּלעצמֹו א)צדקּותֹו נב, לא (סוכה , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

האלקית). נפׁשֹו על ‡B¯הסּתיר ˙Èa‰ ‡lÓ˙ על רֹומז – ְְֱִִִַַָֹƒ¿«≈««ƒֵַ

ּגם  נרמז הּדבר ולעֹולם. ליׂשראל ורֹועה ּכמׁשּפיע ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמעלתֹו

יא: ּפסּוק להּלן רׁש"י עצמית.ÓB˜Ï‰ּבדברי ׁשלמּות – ְְְִִֵַַָָ¿»ְְִֵַ

Y B˙Èa ÏÚ ‰Ú¯t e‰pnL ,‰l„‚Ï.ורֹועה מנהיג ּבתֹור ׁשלמּות ƒ¿À»∆ƒ»«¿…«≈ְְְְִֵֶַ



רנג iriax ,iyily - b - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùàéàöiå äLî ìcâiå íää íéîia | éäéå©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´
äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå åéçà-ìà¤¤½̈©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬

:åéçàî éøár-Léàáéïéà ék àøiå äëå äk ïôiå ¦«¦§¦−¥«¤¨«©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´
iå Léà:ìBça eäðîèiå éøönä-úà Câéàöiå ¦®©©Æ¤©¦§¦½©¦§§¥−©«©¥¥Æ

íévð íéøár íéLðà-éðL äpäå éðMä íBia©´©¥¦½§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®
:Erø äkú änì òLøì øîàiåãéEîN éî øîàiå ©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−¥¤«Â©ÂŸ¤¦´¨«§º

øîà äzà éðâøäìä eðéìr èôLå øN Léàì§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½©«§¨§¥̧¦Æ©¨´Ÿ¥½
øîàiå äLî àøéiå éøönä-úà zâøä øLàk©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®©¦¨³¤Æ©Ÿ©½

:øácä òãBð ïëàåèøácä-úà äòøt òîLiå ¨¥−©¬©¨¨«©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´
éðtî äLî çøáiå äLî-úà âøäì Lwáéå äfä©¤½©§©¥−©«£´Ÿ¤¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´
:øàaä-ìr áLiå ïéãî-õøàa áLiå äòøô©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤¦§−̈©¥¬¤©©§¥«

æèäðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨
ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå: ©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

æéäLî í÷iå íeLøâéå íérøä eàáiå÷Liå ïrLBiå ©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úàçéøîàiå ïäéáà ìûeòø-ìà äðàázå ¤Ÿ¨«©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤

:íBiä àa ïzøäî recîèééøöî Léà ïøîàzå ©²©¦«©§¤¬−Ÿ©«©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½
÷Liå eðì äìã äìc-íâå íérøä ãiî eðìévä¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ¨¨Æ½̈©©−§§

:ïàvä-úàëäf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå ¤©«Ÿ©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷ Léàä-úà ïzáæràëìàBiå £©§¤´¤¨¦½¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤©¬¤

ì äLîBzá äøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬¦−
:äLîìáëék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå §¤«©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´

:äiøëð õøàa éúééä øb øîàôâëíéîiá éäéå ¨©½¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«©§¦Á©¨¦̧
-éðá eçðàiå íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä̈«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦©¥¨«§¯§¥«
-ìà íúråL ìrzå e÷ræiå äãárä-ïî ìûøNé¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©©§¨¨²¤

:äãárä-ïî íéýìûäãë-úà íéýìû òîLiå ¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«©¦§©¬¡Ÿ¦−¤
íú÷àðíäøáà-úà Búéøa-úà íéýìû økæiå ©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¦½¤©§¨−̈

:á÷ré-úàå ÷çöé-úàäëéða-úà íéýìû àøiå ¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´
:íéýìû òãiå ìûøNéñ ¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr dl mgpn zxez)

LÈ‡ ÔÈ‡ Èk ‡¯iÂ(יב את (ב, ׁשּיּציל מי ׁשאין ראה מׁשה ««¿ƒ≈ƒִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבזה. להׁשּתּדל חּיב והּוא ְְְְִִֵֶַַַָָהּיהּודי,

éòéáøâàà ärø äéä äLîeBðúç Bøúé ïàö-ú ¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−
àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî ïäkŸ¥´¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ

:äáøç íéýìûä øä-ìàáýåýé Càìî àøiå ¤©¬¨«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨Â©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬
äðqä äpäå àøiå äðqä CBzî Là-úaìa åéìà¥¨²§©©¥−¦´©§¤®©©À§§¦¥³©§¤Æ

:ìkà epðéà äðqäå Làa øraâäLî øîàiå Ÿ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«©´Ÿ¤¤½
äfä ìãbä äàønä-úà äàøàå àp-äøñà̈ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬©¨−Ÿ©¤®

:äðqä øráé-àì recîãøñ ék ýåýé àøiå ©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´
øîàiå äðqä CBzî íéýìû åéìà àø÷iå úBàøì¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹¦´©§¤À©²Ÿ¤

:éðpä øîàiå äLî äLîäáø÷z-ìà øîàiå ¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦©−Ÿ¤©¦§©´
éìrð-ìL íìäéìâø ìrî Eék EøLà íB÷nä £®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½¦´©¨À£¤³

:àeä Lã÷-úîãà åéìr ãîBò äzàåøîàiå ©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤«©ÀŸ¤
éáà éýìû éëðà÷çöé éýìû íäøáà éýìû E ¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈

èéaäî àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷ré éýìûå¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−
:íéýìûä-ìàæéðr-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå ¤¨«¡Ÿ¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬

éðtî ézrîL íú÷rö-úàå íéøöîa øLà énr©¦−£¤´§¦§®̈¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´
:åéáàëî-úà ézrãé ék åéNâðç| Bìéväì ãøàå «Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦¤©§Ÿ¨«¨«¥¥º§©¦´

õøà-ìà àåää õøàä-ïî Búìräìe íéøöî ãiî¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤©¦¼¤¤³¤
-ìà Láãe áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¤
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðrðkä íB÷î§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäåèäàa ìûøNé-éða ú÷rö äpä äzrå §©§¦«§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨
íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø-íâå éìà¥¨®§©¨¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬

:íúàéàöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzrå Ÿ¨«§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²
:íéøönî ìûøNé-éðá énr-úààéäLî øîàiå ¤©¦¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦©³Ÿ¤¤Æ

éëå äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî íéýìûä-ìà¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ§¦¬
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBàáé-ék øîàiå ¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¸Ÿ¤Æ¦

ézçìL éëðà ék úBàä El-äæå Cnr äéäàE ¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−§©§¦®
-úà ïeãárz íéøönî írä-úà EàéöBäa§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ¤

:äfä øää ìr íéýìûäâé-ìà äLî øîàiå ¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«©¸Ÿ¤¤¹¤
ézøîàå ìàøNé éða-ìà àá éëðà äpä íéýìûä̈«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«©§¦´
éì-eøîàå íëéìà éðçìL íëéúBáà éýìû íäì̈¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦£¥¤®§¨«§¦´

:íäìà øîà äî BîM-äîãéíéýìû øîàiå ©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ
øîàú äk øîàiå äéäà øLà äéäà äLî-ìà¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ

:íëéìà éðçìL äéäà ìàøNé éðáìåèãBò øîàiå ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«©ŸÁ¤Á¸
ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéýìû¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´¦§¨¥¼
÷çöé éýìû íäøáà éýìû íëéúáà éýìû ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬¦§¨²



iyingרנד - c - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äæå íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷ré éýìûå¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈§¤¬
:øc øãì éøëæ¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bl zegiy ihewl)

Ïk‡ epÈ‡ ‰q‰Â L‡a ¯Úa ‰q‰(ב ÏÚÓlL‰(ג, L‡‰ «¿∆…≈»≈¿«¿∆≈∆À»»≈∆¿«¿»
˙ÏÎB‡ dÈ‡Â ˙Ù¯BN . רבה). Y(מדרש ‰Ò מּכל הּׁשפל ∆∆¿≈»∆∆¿∆ִֵַָָ

עצמֹו. את ּומבּטל הּמׁשּפיל ליהּודי, רֹומז Úa¯האילנֹות, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ…≈
L‡a עּזה ּותׁשּוקה לה' ּגדֹולה אהבה להרּגיׁש צרי יהּודי - »≈ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

אליו. ‡Ïkלהתקרב epÈ‡ ל'כלֹות יביא ׁשּזה אסּור אבל - ְְִֵֵָָ≈∆À»ְֲִִֶֶָָָ

על  ּבחסידּות וכּמבאר ּבגּוף. נׁשמה להּׁשאר עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּנפׁש',

להיֹות  יׂשראל, ּבנׁשמֹות האהבה אׁש ׁש"רׁשפי זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפסּוק

הּבּטּול  אדרּבה, . . אֹותם ּומכּלה אֹוכלת אינּה . . הּיׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּטּול

החּיּות". עּקר הּוא ִֶַַַַהּזה

éùéîçæèzøîàå ìûøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³
éýìû éìà äàøð íëéúáà éýìû ýåýé íäìà£¥¤Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯
íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷réå ÷çöé íäøáà©§¨¨²¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½

íéøöîa íëì éeNrä-úàå:æéäìrà øîàå §¤¤«¨¬¨¤−§¦§¨«¦¨«Ÿ©À©«£¤´
ézçäå éðrðkä õøà-ìà íéøöî éðrî íëúà¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤©§©«£¦Æ§©´¦¦½
úáæ õøà-ìà éñeáéäå éeçäå éføtäå éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®¤¤²¤¨©¬

:Láãe áìççééð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå ¨−̈§¨«§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧
ýåýé åéìà ízøîàå íéøöî Cìî-ìà ìûøNé¦§¨¥¹¤¤´¤¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º
àp-äëìð äzrå eðéìr äø÷ð íéiøárä éýìû¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´¨¥½§©À̈¥«£¨º̈

ìL Cøcýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤´¤§³¤¨¦Æ©¦§½̈§¦§§−̈©«Ÿ̈¬
:eðéýìûèéCìî íëúà ïzé-àì ék ézrãé éðàå ¡Ÿ¥«©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤

:ä÷æç ãéa àìå Cìäì íéøöîëéãé-úà ézçìLå ¦§©−¦©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«§¨«©§¦³¤¨¦Æ
äNrà øLà éúàìôð ìëa íéøöî-úà éúékäå§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ¦§§Ÿ½̈£¤¬¤§¤−

:íëúà çlLé ïë-éøçàå Baø÷aàëïç-úà ézúðå §¦§®§©«£¥¥−§©©¬¤§¤«§¨«©¦²¤¥¬
àì ïeëìú ék äéäå íéøöî éðéra äfä-írä̈«¨©¤−§¥¥´¦§®̈¦§¨¨Æ¦´¥«¥½¬Ÿ

:í÷éø eëìúáëúøbîe dzðëMî äMà äìàLå ¥«§−¥¨«§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´
ízîNå úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk dúéa¥½̈§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À
:íéøöî-úà ízìvðå íëéúða-ìrå íëéða-ìr©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−¤¦§¨«¦

ãààìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïriå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a eòîLé:ýåýé E ¦§§−§Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«

áýåýé åéìà øîàiåáéúëäæîéø÷Eãéá äf-äî ©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®
:ähî øîàiåâeäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå ©−Ÿ¤©¤«©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬

äöøàåéðtî äLî ñðiå Lçðì éäéå:ãøîàiå ©−§¨©§¦´§¨¨®©¨¬̈¤−¦¨¨«©³Ÿ¤

çìLiå Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®©¦§©³
:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãéäeðéîàé ïrîì ¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«§©´©©«£¦½

éìà äàøð-ékéýìû íúáà éýìû ýåýé E ¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®¡Ÿ¥¯
:á÷ré éýìûå ÷çöé éýìû íäøáàåýåýé øîàiå ©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸

B÷éça Bãé àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬¨−§¥®
:âìMk úrøöî Bãé äpäå dàöBiåæáLä øîàiå ©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤©ÀŸ¤¨¥³

dàöBiå B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé̈«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®©«¦¨Æ
:BøNák äáL-äpäå B÷éçîçàì-íà äéäå ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«§¨¨Æ¦´Ÿ

ïBLàøä úàä ì÷ì eòîLé àìå Cì eðéîàé©«£¦´½̈§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ¨«¦®
:ïBøçàä úàä ì÷ì eðéîàäåèàì-íà äéäå §¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«§¨¿̈¦´Ÿ

ì íb eðéîàéïeòîLé àìå älàä úBúàä éðL ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤§³Ÿ¦§§Æ
äLaiä zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈©©¨¨®
íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

:úLaiaéàì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå ©©¨«¤©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ
ìMî íb ìBîzî íb éëðà íéøác Léàíb íL ¦̧§¨¦¹¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecár-ìà Eøac æàîïBL ¥¨¬©¤§−¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−
:éëðààéíãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå ¨«Ÿ¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼

Bà Løç Bà ílà íeNé-éî Bàøer Bà çwô µ¦«¨´¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®
:ýåýé éëðà àìäáéäéäà éëðàå Cì äzrå £¬Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«§©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´

ét-íréúéøBäå E:øaãz øLà Eâééa øîàiå ¦¦½§«¥¦−£¤¬§©¥«©−Ÿ¤¦´
:çìLz-ãéa àð-çìL éðãàãéýåýé óà-øçiå £Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«©¦«©©̧§Ÿ̈¹

éçà ïøäà àìä øîàiå äLîaézrãé éålä E §¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ©¥¦½¨©¾§¦
Eúàø÷ì àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´¦§¨¤½

:Baìa çîNå EàøååèzîNå åéìà zøaãå §¨«£−§¨©¬§¦«§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬
ét-ír äéäà éëðàå åéôa íéøácä-úà-írå E ¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À¤«§¤³¦¦̧Æ§¦

:ïeNrz øLà úà íëúà éúéøBäå eäét¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬©«£«
æèäéäå írä-ìà Eì àeä-øaãåEl-äéäé àeä §¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´

:íéýìûì Bl-äéäz äzàå äôìæéähnä-úàå §¤½§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«§¤©©¤¬
-úà Ba-äNrz øLà Eãéa çwz äfä©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−¤

:úúàäô ¨«Ÿ«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(826 'nr b zegiy ihewl)

·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏk d˙Èa ˙¯bÓe dzÎMÓ ‰M‡ ‰Ï‡LÂ¿»¬»ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ»«≈»¿≈∆∆¿≈»»
כב) הּנׁשמה.‡M‰(ג, היא –dzÎL ׁשהּנׁשמה ּדברים – ƒ»ְִַָָ¿∆¿»ְְִֶַָָָ

ּבקביעּות). ּבֹו ּפֹוגׁשים ׁשאין (ּכׁשכן לזמן מּזמן ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעֹוסקת



רנה iriay ,iyy - d - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
d˙Èa ˙¯b ּכאדם) קבע ּבדר ּבהם עֹוסקת ׁשהּנׁשמה ּדברים – »«≈»ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבּבית). Yהּמתּגֹורר ÛÒk.("נכספּתי "נכסף (מּלׁשֹון ה' אהבת ְִִֵַַַ∆∆ְְְְֲִִִִַַַֹ

·‰Ê.(יראה ׂשמאל, ּבחינת יאתה", מּצפֹון ("זהב ה' יראת – »»ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹ

ׁשּיׁשנם  הּקדּׁשה נּצֹוצֹות את הּגלּות מן להֹוציא הּנׁשמה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻעל

לעׂשֹות  עליה ּב'ׁשכנּתּה'; הּנמצאים אּלּו ואף ּביתּה' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּב'גרת

ּוליראתֹו. ה' לאהבת ּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָמּׁשניהם

éùùçéøîàiå Bðúç øúé-ìà | áLiå äLî Cìiå©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤
íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà BìÆ¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦
Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä äàøàå§¤§¤−©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬

ì:íBìLèéCì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå §¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−
íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ék íéøöî áLª´¦§®̈¦¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−

:ELôð-úàëåéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå ¤©§¤«©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈
çwiå íéøöî äöøà áLiå øîçä-ìr íákøiå©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ©−̈¨©´§¨¦§®̈¦©¦©¬

:Bãéa íéýìûä ähî-úà äLîàëýåýé øîàiå ¤²¤©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈»
-ìàì Ezëìa äLî-ìk äàø äîéøöî áeL ¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨§¥À¨

éðôì íúéNrå Eãéá ézîN-øLà íéúônä©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´
-úà çlLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤

:íräáëéða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå ¨¨«§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬
:ìàøNé éøëáâëéìà øîàåéða-úà çlL E §Ÿ¦−¦§¨¥«¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ

ì ïàîzå éðãáréå-úà âøä éëðà äpä BçlL §©´©§¥½¦©§¨¥−§©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤
ða:Eøëa Eãëýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå ¦§−§Ÿ¤«©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½

Lwáéå:Búéîääëúøëzå øö äøtö çwzå ©§©¥−£¦«©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ
-ïúç ék øîàzå åéìâøì òbzå dða úìør-úà¤¨§©´§½̈©©©−§©§®̈©¾Ÿ¤¦¯£©

:éì äzà íéîcåëïúç äøîà æà epnî óøiå ¨¦²©−̈¦«©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬
:úìenì íéîcôæëCì ïøäà-ìà ýåýé øîàiå ¨¦−©«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²

øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä äLî úàø÷ì¦§©¬¤−©¦§®̈¨©¥À¤©¦§§¥²§©¬
:Bì-÷Miå íéýìûäçëúà ïøäàì äLî ãbiå ¨«¡Ÿ¦−©¦©«©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²

úúàä-ìk úàå BçìL øLà ýåýé éøác-ìk̈¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ
:eäeö øLàèë-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå £¤¬¦¨«©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤

:ìàøNé éða éð÷æ-ìkì-ìk úà ïøäà øaãéå ¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨
Nriå äLî-ìà ýåýé øac-øLà íéøácä©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤®©©¬©

:írä éðérì úúàäàìeòîLiå írä ïîàiå ¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«©©«£¥−¨¨®©¦§§¿
k-úà äàø éëå ìûøNé éða-úà ýåýé ã÷ô-é ¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤

:eåçzLiå eãwiå íéðr̈§½̈©¦§−©¦§©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr `l jxk zegiy ihewl)

¯BÓÁ‰ ÏÚ Ì·Èk¯iÂ(כ .(ד, . Ì‰¯·‡ L·ÁL ¯BÓÁ‰ ««¿ƒ≈««¬«¬∆»««¿»»

ÂÈÏÚ ˙BÏb‰Ï ÁÈLn‰ CÏÓ „È˙ÚL(רש"י) לחמר רֹומז 'חמֹור' ∆»ƒ∆∆«»ƒ«¿ƒ»»»ְֲֵֶֹ

ּבאברהם העֹולם. ּולחמרּיּות "‡·eÈהּגּוף את L·ÁiÂנאמר ְְְְִַַָָָָָ»ƒֱֶַ««¬…ֶ

ּבמׁשה החמר. להכנעת רמז "¯eaחמֹורֹו", Ì·Èk¯iÂנאמר ְְְֲֶֶֶֶַַַָֹֹ«≈ֱֶַ««¿ƒ≈

החמר. לתֹו הּקדּׁשה אֹור להמׁשכת רמז החמֹור", CÏÓעל ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָֹֻ∆∆

ÁÈLn‰-‰lb˙i ׁשהּוא עד החמר לזּכּו רמז החמֹור, על «»ƒ«ƒ¿«∆ְֲִֶֶֶֶַַַַֹ

הּקדּׁשה. אֹור את מגּלה ְְְֶֶַַַָֻעצמֹו

éòéáùäàeøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−
çlL ìàøNé éýìû ýåýé øîà-äk äòøt-ìà¤©§®Ÿ«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ

:øaãna éì ebçéå énr-úàáéî äòøt øîàiå ¤©¦½§¨¬Ÿ¦−©¦§¨«©´Ÿ¤©§½Ÿ¦³
ì Bì÷a òîLà øLà ýåýéàì ìûøNé-úà çlL §Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½§©©−¤¦§¨¥®³Ÿ

:çlLà àì ìûøNé-úà íâå ýåýé-úà ézrãé̈©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©
âàp äëìð eðéìr àø÷ð íéøárä éýìû eøîàiå©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈

ìL Cøcýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´
:áøçá Bà øáca eðrbôé-ït eðéýìûãøîàiå ¡Ÿ¥½¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤©³Ÿ¤

eòéøôz ïøäàå äLî änì íéøöî Cìî íäìà£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´§©«£½Ÿ©§¦¬
:íëéúìáñì eëì åéNrnî írä-úàäøîàiå ¤¨−̈¦©«£®̈§−§¦§«Ÿ¥¤«©´Ÿ¤

ízaLäå õøàä ír äzr íéaø-ïä äòøt©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨¨®¤§¦§©¤¬
:íúìáqî íúàåàeää íBia äòøt åöéå Ÿ−̈¦¦§Ÿ¨«©§©¬©§−Ÿ©´©®

:øîàì åéøèL-úàå íra íéNâpä-úàæàì ¤©«Ÿ§¦´¨½̈§¤«Ÿ§−̈¥«Ÿ´Ÿ
ìBîúk íéðálä ïaìì írì ïáz úúì ïeôñàú«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´

ìL:ïáz íäì eLL÷å eëìé íä íLç-úàå ¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤§¤
ìL ìBîz íéNò íä øLà íéðálä úðkúîíL ©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³¦§ŸÆ

íä íétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìr eîéNz̈¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´¥½
äçaæð äëìð øîàì íé÷rö íä ïk-ìr©¥À¥³«Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬

eðéýìûì:è-eNréå íéLðàä-ìr äãárä ãaëz ¥«Ÿ¥«¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£
:ø÷L-éøáãa eòLé-ìàå dáéírä éNâð eàöiå ¨®§©¦§−§¦§¥¨«¤©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ

øîà äk øîàì írä-ìà eøîàiå åéøèLå§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈¥®ŸµŸ¨©´
:ïáz íëì ïúð épðéà äòøtàéeç÷ eëì ízà ©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤©¤À§¸§³

òøâð ïéà ék eàöîz øLàî ïáz íëì̈¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´¥¬¦§¨²
:øác íëúãárîáéõøà-ìëa írä õôiå ¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤

:ïázì L÷ LL÷ì íéøöîâéíéöà íéNâpäå ¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤§©«Ÿ§¦−¨¦´
øLàk BîBéa íBé-øác íëéNrî elk øîàì¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´§½©«£¤−



xihtnרנו - e - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïázä úBéäaãé-øLà ìàøNé éða éøèL ekiå ¦«§¬©¤«¤©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤
àì recî øîàì äòøô éNâð íäìr eîŃ̈£¥¤½«Ÿ§¥¬©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ

ìL ìBîúk ïaìì íë÷ç íúélëìBîz-íb íL ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´¦§½Ÿ©§−
:íBiä-íbåèe÷röiå ìàøNé éða éøèL eàáiå ©©«©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬

éãárì äë äNrú änì øîàì äòøt-ìà:E ¤©§−Ÿ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«
æèéãárì ïzð ïéà ïázeðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈

éãár äpäå eNr:Enr úàèçå íékî Eæéøîàiå £®§¦¥¯£¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«©²Ÿ¤
äëìð íéøîà ízà ïk-ìr íétøð ízà íétøð¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½¥«§−̈

:ýåýéì äçaæðçé-àì ïáúå eãár eëì äzrå ¦§§¨¬©«Ÿ̈«§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ
:eðzz íéðáì ïëúå íëì ïúpéèééøèL eàøiå ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤§¥¦−¦¥«©¦§º«Ÿ§¥¯

a íúà ìàøNé-éðáeòøâú-àì øîàì òø §¥«¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ«Ÿ¦§§¬
:BîBéa íBé-øác íëéðálîëäLî-úà eòbôiå ¦¦§¥¤−§©¬§«©¦§§Æ¤¤´

úàî íúàöa íúàø÷ì íéávð ïøäà-úàå§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨¨®§¥−̈¥¥¬
:ärøtàëíëéìr ýåýé àøé íäìà eøîàiå ©§«Ÿ©«Ÿ§´£¥¤½¥¯¤§Ÿ̈²£¥¤−

äòøô éðéra eðçéø-úà ízLàáä øLà ètLéå§¦§®Ÿ£¤¯¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ
:eðâøäì íãéa áøç-úúì åéãár éðéráeáëáLiå §¥¥´£¨½̈¨«¤¤¬¤§¨−̈§¨§¥«©¨¯¨

írì äúòøä äîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ¨¨´
:éðzçìL äf änì äfäâë-ìà éúàa æàîe ©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦¥º̈¨³¦¤

ìväå äfä írì òøä EîLa øaãì äòøt©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®§©¥¬
:Enr-úà zìvä-àìåà-ìà ýåýé øîàiå «Ÿ¦©−§¨¤©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤

ãéá ék äòøôì äNrà øLà äàøú äzr äLî¤½©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³
:Böøàî íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æçqqq £¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−¥«©§«

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìL àäéíìrì Cøáî àaø dî §¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

EnÚ ˙‡ zÏv‰ ‡Ï Ïv‰Â . . EÓLa ¯a„Ï . . È˙‡a Ê‡Óe≈»»ƒ¿«≈ƒ¿∆¿«≈…ƒ«¿»∆«∆

כג) ּבטענה (ה, ּבא מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹה'מׁשה'

EÓLaלהקּב"ה. ¯a„Ï . . È˙‡a,הּתֹורה מצוֹות את קּימּתי – ְַָָ»ƒ¿«≈ƒ¿∆ְְִִִֶַַָ

זאת ּובכל הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹותיו EnÚׁשּכּלּה ˙‡ zÏv‰ ‡Ï– ְְֶֶַָָָָָֹֻ…ƒ«¿»∆«∆

ּברמּב"ם מפרׁש ּפסקּֿדין ׁשּיׁש ד)אף ג, ּתׁשּובה ׁשּקּיּום (הלכֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

העֹולם! לכל והּצלה" "ּתׁשּועה מביאה אחת ְְְְְִִַַַָָָָָָָָמצוה

øéèôîáëäîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³
:éðzçìL äf änì äfä írì äúòøäâëæàîe £¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦¥º̈

äfä írì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàä³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®
:Enr-úà zìvä-àì ìväååàýåýé øîàiå §©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

äòøôì äNrà øLà äàøú äzr äLî-ìà¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ
íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−

:Böøàîqqq ¥«©§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr ` jxk `"ypz zegiyd xtq)

Bˆ¯‡Ó ÌL¯‚È ‰˜ÊÁ „È·e(א רמז (ו, ּבדר לפרׁש יׁש ¿»¬»»¿»¿≈≈«¿ְְֵֵֶֶֶֶָ

נזּכה  הרמּב"ם ׁשל החזקה' 'יד לּמּוד ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּולחידּודא,

מתּכּנסֹות  הּגלּיֹות "אין אמרּו רז"ל ׁשהרי הּגלּות. מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻלצאת

ה'ּיד' ספר ואף ּפסּוקֹות, הלכֹות ׁשהן הּמׁשניֹות", ּבזכּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

ּפסּוקה. הלכה ְֲָָָהּוא

:ïîéñ é"ãòî .ïîéñ ç"÷éå ,íé÷åñô ã"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦



רנז
.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì úåîù úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

æë ÷øô äéòùéá

æëåçøôe õéöé á÷ré LøLé íéàaä©¨¦Æ©§¥´©£½Ÿ¨¦¬¨©−
:äáeðz ìáú-éðô eàìîe ìûøNé¦§¨¥®¨«§¬§¥¥¥−§¨«

æåéâøä âøäk-íà eäkä eäkî úkîkä©§©©¬©¥−¦¨®¦§¤¬¤£ª−̈
:âøäçäpáéøz dçlLa äàqàña Ÿ̈«§©§−̈§©§¨´§¦¤®¨

:íéã÷ íBéa äLwä Bçeøa äâäèïëì ¨¨²§¬©¨−̈§¬¨¦«¨¥À
øñä éøt-ìk äæå á÷ré-ïBr øtëé úàæa§ŸÆ§ª©´£©«£½Ÿ§¤¾¨§¦−¨¥´

BîeNa Búàhç|çaæî éðáà-ìk ©¨®§´¨©§¥´¦§¥À©
íéøLà eî÷é-àì úBötðî øâ-éðáàk§©§¥¦Æ§ª¨½«Ÿª̈¬£¥¦−

`xenl iy
(å,íéàaä.älàbä ïîæa øîBìk ,íéàaä íéîia,á÷òé LøLéá÷òé LéøLé ©¨¦©¨¦©¨¦§©¦§©©§ª¨©§¥©£Ÿ©§¦©£Ÿ

.ähîlî áèéä òeèð úBéäì åéLøL úà,ìàøNé çøôe õéöéçøt àéöBéå õéöé ¤¨¨¨¦§¨©¥¥¦§©¨¨¦¨©¦§¨¥¨¦§¦¤©

.äìòîlî,äáeðz ìáú éðô eàìîe.íìBòä ìL áeMiä ìk éðt eàlîé åéúBøôe ¦§©§¨¨§§¥¥¥§¨¥¨§©§§¥¨©¦¤¨¨

(æ,eäkä eäkî úkîkäBîk (íäéúBðåò ìò) ìàøNé úà ä"á÷ä äkä éëå ©§©©©¥¦¨§¦¦¨¤¦§¨¥©£Ÿ¥¤§

úà ekäL íéBbä úà ä"á÷ä äkäL¤¦¨¤©¦¤¦¤

.ìàøNé,âøä åéâøä âøäk íàéëå ¦§¨¥¦§¤¤£ª¨Ÿ̈§¦

íéBbä åéâeøäa âøäL Bîk ìàøNéa âøä̈©§¦§¨¥§¤¨©©£¨©¦

.ìàøNéa eâøäL(ç,äàqàña ¤¨§§¦§¨¥§©§¨
.äcî dúBàa,äpáéøz dçlLa §¨¦¨§©§¨§¦¤¨

òøtäì úeðòøt úcî ä"á÷ä çìMLk§¤¨©¦©ª§¨§¦¨©

ìàøNé úñðk áéøz ,íàèç ìò Bnòî¥©©¤§¨¨¦§¤¤¦§¨¥

àeä "dçlL" ,øçà Leøt .äøæbä ìháì§©¥©§¥¨¥©¥©§¨

Bîk ,äàeázä úBãNe úBpbä ìò íL¥©©¦§©§¨§

"çìMä úëøa",(eh,b dingp)éçìL"C §¥©©¤©§¨©¦

"íéðBnø ñcøt(bi,c mixiyd xiy), ©§¥¦¦

÷ø àéáî àeä àèçä ïBòøôlL øîàå§¨©¤§¦§©¥§¥¦©

.ãáìa äcîa äàeáza ïBôcLäâä ¦¨©§¨§¦¨¦§©¨¨
,äLwä Bçeøaìò úBøtä úà øéñä §©¨¨¥¦¤©¥©

.úBðìéàa úáMðnL äL÷ çeø éãéíBéa §¥©¨¨¤§©¤¤¨¦¨§
,íéã÷úéçøæî çeø úáLBpL íBéa ¨¦§¤¤¤©¦§¨¦

àìa íäéìò Búîç CtLé àìå .ä÷æç£¨¨§Ÿ¦§Ÿ£¨£¥¤§Ÿ

äNòé àì äæ øác ,ílëiL ãò äcî¦¨©¤§©¥¨¨¤Ÿ©£¤

.ìàøNéì ä"á÷ä(è,ïëììéàBä §¦§¨¥¨¥¦

.åéìò éîçøå,á÷òé ïåò øtëé úàæa §©£©¨¨§Ÿ§ª©£Ÿ©£Ÿ
.ì÷ øáãa øtkúäì ,úàæ íb Bì äNòà,Búàhç øñä éøt ìk äæå.Búàhç ìò ìçîìå øéñäì áBè éøt éì äéäé äæå,çaæî éðáà ìkúBçaænä éðáà ìk ¤¡¤©Ÿ§¦§©¥§¨¨©§¤¨§¦¨¥©¨§¤¦§¤¦§¦§¨¦§¦§Ÿ©©¨¨©§¥¦§¥©¨©§¥©¦§§

.äøæ-äãBáòì eî÷eäL,úBötðî øâ éðáàk.áèéä ÷ãä øéb éðáà íéötðnL Cøãk úBötðî íäéðáà eéäiL,íéðnçå íéøLà eî÷é àìíeL øúBé eîe÷é àlL ¤§©£¨¨¨§©§¥¦§ª¨¤¦§©§¥¤§ª¨§¤¤¤§©§¦©§¥¦¨¥¥¥Ÿ¨ª£¥¦§©¨¦¤Ÿ¨¥

mixn zxhr
åBlek áøçL íøëì íäéìò eøáò øLà âøääå úBiìbä éøçà ìàøNé úà änc¦¨¤¦§¨¥©£¥©¨ª§©¤¤£¤¨§£¥¤§¤¤¤¨©

íéîia ,øîBà àéápä ìáà ,LøBL ÷ø epnî øàLð àìåíéàaääleàbä éîéa §Ÿ¦§©¦¤©¤£¨©¨¦¥©¨¦©¨¦Æ¦¥©§¨

LøLéìL LøL 'ä ïzéá÷ré÷Bçøîì èMtúî úBéäììûøNé çøôe õéöé ©§¥´¦¥Ÿ¤¤©£½Ÿ¦§¦§©¥§¥¨¨¦¬¨©−¦§¨¥®
ãàî ãò eìcâéå ÷Bçøîì ãò eìLîé íääáeðz ìáú-éðô eàìîeéçîök ¥¦§§©§¥¨§¦§§©§Ÿ¨«§¬§¥¥¥−§¨«§¦§¥

:äãOäæíàä àð äàøúkîkä ©¨¤§¥¨©¦©§©©¬
úà 'ä äkäLeäkîìàøNé ìL ¤¦¨¤©¥−¤¦§¨¥

eäkä?ìàøNé úà 'äâøäk-íà ¦®̈¤¦§¨¥¦§¤¬¤
úà 'ä âøäL BîkåéâøäìàøNé ìL §¤¨©¤£ª−̈¤¦§¨¥

âøäíéBbä úà àìä ?ìàøNé úà 'ä Ÿ̈«¤¦§¨¥£Ÿ¤©¦

ãò 'ä ãéîLä ìàøNéa eâøäå ekäL¤¦§¨§§¦§¨¥¦§¦©

:älkçìàøNé úàåäàqàña ©¥§¤¦§¨¥§©§−̈
Bæ äcîa ,åéðôì íéàèBç eéäL äcîa§¦¨¤¨§¦§¨¨§¦¨

,íäî òøôðäpáéøz dçlLaäéä ¦§©¥¤§©§¨´§¦¤®¨¨¨

ì úBpbäå úBãOä ìò Búîç CôBLçBìL ¥£¨©©¨§©¦¦§©

úBLôpa òât àìå äaøàå ïBôcL ïää¤¦¨§©§¤§Ÿ¨©©§¨

,älçzäâäéøtä øéñäBçeøa §¦¨¨¨²¥¦©§¦§¬
íBéa äLwäçeø úáLBpLíéã÷ ©¨−̈§¬¤¤¤©¨¦«

:äfòèïëìíb åéìò éîçøå ìéàBä ©¨¨¥À¦§©£©¨¨©

äzòúàæaì÷ øáãa íLéðòäL ©¨§ŸÆ¤¤¡¦¨§¨¨©

á÷ré-ïBr øtëéìàbäì úBkæìäæå §ª©´£©«£½Ÿ¦§§¦¨¥§¤¾
Búàhç øñä éøt-ìkââBMä íb ¨§¦−¨¥´©¨®©©¥

BîeNa|çaæî éðáà-ìkäîa §´¨©§¥´¦§¥À©§©

íéNéå äøæ-äãBáò ìL úBçaænä õBziM¤¦©¦§§¤£¨¨¨§¨¦



רנח

:íéðnçåéäåð ããa äøeöa øér ék §©¨¦«¦´¦³§¨Æ¨½̈¨¤¾
ìâr ärøé íL øaãnk áærðå çlLî§ª¨¬§¤«¡−̈©¦§¨®¨´¦§¤¬¥²¤

:äéôrñ älëå õaøé íLåàéLáéa §¨¬¦§−̈§¦¨¬§¦¤«¨¦³Ÿ
úBøéàî úBàa íéLð äðøáMz døéö÷§¦¨Æ¦¨©½§¨¨¦¾¨−§¦´
ïk-ìr àeä úBðéa-ír àì ék dúBà¨®¦´³Ÿ©¦Æ½©¥Æ
:eppçé àì Bøöéå eäùò epîçøé-àì«Ÿ§©«£¤´Ÿ¥½Ÿ§«Ÿ§−¬Ÿ§ª¤«

áéýåýé èaçé àeää íBia äéäå§¨¨Æ©´©½©§¯Ÿ§Ÿ̈²
ízàå íéøöî ìçð-ãr øäpä úìaMî¦¦¬Ÿ¤©¨−̈©©´©¦§¨®¦§©¤¯
:ìàøNé éða ãçà ãçàì eèwìz§ª§²§©©¬¤−̈§¥¬¦§¨¥«

âéäéäå|øôBLa ò÷zé àeää íBia §¨¨´©´©À¦¨©»§¨´
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.äåöî ãBò Ck øçàå ,äpè÷ äåöî íäì äeöé ïëìå ,íéhòî íéøác,å÷ì å÷ å÷ì å÷úà ÷ézòé Ck-øçàå ,ãçà øeè øîâì ïéðaä å÷ úà çúBnL ,éàpaä Bîk §¨¦§©¦§¨¥§©¤¨¤¦§¨§©¨§©©¨¦§¨©¨¨©¨¨§©©©¤¥©¤©©¦§¨¦§Ÿ¤¨§©©¨©§¦¤

.øéwä úà íéìLiL ãò èòî èòî äëëå ,éðL øeèì åwä,íL øéòæ íL øéòæ.íòt øçà íòt ,èòî èòî(àéìáe äôN éâòìa ék,úøçà ïBLíä ©©§¥¦§¨¨§©§©©¤©§¦¤©¦§¥¨§¥¨§©§©©©©©©©¦§©£¥¨¨§¨©¤¤¥

.éøîâì úøçà äôNa Bà ,úðáeî ézìa äôNa øaãî àéápä äéä elàk íîöò íéNBò(áé,íäéìà øîà øLà.íéáBè íéøác ÷ø íäì øîà éøä àéápäå ¦©§¨§¦¨¨©¨¦§©¥§¨¨¦§¦¤¤§¨¨©¤¤§©§¥£¤¨©£¥¤§©¨¦£¥¨©¨¤©§¨¦¦

mixn zxhr
ãäúéäåì íéøôà éøBkL ìL Bzøàôz øãäúöéöäBzøàôú éáö ìáð §¨̧§¹̈£©¦§©§¤¦¥¤§©¦§¦©³©Ÿ¥Æ§¦´¦§©§½

øLàäøèòì àéäíéðîL àéb Làø-ìräéäz àéäådøekákäðàúk £¤¬¦©£¨¨©−Ÿ¥´§¨¦®§¦¦§¤§¦¨Æ¦§¥¨

äðBLàø äìMaúpLíøèaä äéäéøLà õé÷Lk ãiîdúBà äàøä äàøé ¤¦§©§¨¦¨§¤´¤¦§¤©©½¦£¤̧¦©§¤¦§¤³¨«Ÿ¤Æ½̈
Btëa dãBòaðòä ìò äéeìzóäprìáéøîàå .LBìúiL ãò ïézîî Bðéàå §¨¬§©−§¨©¤¨¨¦§¨¤«¨§¥©§¦©¤¦§§¨©

íéøôà ìétLäì áéBàä øäîé ïkL: ¤¥§©¥¨¥§©§¦¤§©¦

äàeää íBiaúeëìî úìtî íBéa ©´©À§©¤¤©§

íéøôàäéúBàáö ýåýé äé ¤§©¦¦«§¤Æ§Ÿ̈´§¨½
éáö úøèrì'ä ïBàâa ãBákä eìúé ©«£¤´¤§¦½¦§©¨¦§

úøéôöìåøúëìì äøàôzøàL §¦§¦©−§¤¤¦§¨®̈¦§−̈
Bnrïéîéðáe äãeäé íä:åçeøìe ©«¥§¨¦§¨¦§−©

ètLîàeä-Ceøa-LBãwä äéäé ¦§®̈¦§¤©¨¨

ètLnä-ìr áLBiìäòc ïðBçé ©¥Æ©©¦§½̈§¥¥¨

úîà ètLî úBNòì íé÷æçìäøeáâìå ©£¨¦©£¦§©¡¤§¦̧§½̈
íäL ïúBàì äéäéäîçìî éáéLî ¦§¤§¨¤¥§¦¥¬¦§¨−̈

äøBz ìL:äørLæälà-íâå ¤¨¨«§¨§©¥̧¤Æ
ïéîéðáe äãeäéeâL ïéiaízòãa §¨¦§¨¦©©¦́¨½§©§¨

øëMáeïLé ïééeòzøLiä Cøcî ©¥−̈©¦¨¨¨®¦¤¤©¨¨

àéáðå ïäkúBøBäì íäì äéäL Ÿ¥´§¨¦Á¤¨¨¨¤§

äøBzäeâLízòãaøëMááBøî ©¨¨¸§©§¨©¥¹̈¥

øëMä úiúLeòìáðçk úçLð §¦©©¥¨¦§§´¦§©Ÿ©

íúàeáðøëMä-ïî eòz ïéiä-ïî §¨¨¦©©À¦¨Æ¦©¥½̈
úeøëMä ïî eúçLðäàøa eâL ¦§£¦©¦§¨Æ¨«Ÿ¤½

íéàéápä éøáãa eâéòìääiìéìt e÷t ¦§¦§¦§¥©§¦¦¨−§¦«¦¨«
ètLî ehäå:çúBðçìL-ìk ék §¦¦§¨¦ µ¨ª§¨½

íéaeñî íä øLà íéúî éçáæ ìL¤¦§¥¥¦£¤¥§¦

íäéìòäàö àé÷ eàìîäà÷ä £¥¤¨§−¦´Ÿ®̈£¨¨

ìLåähîlî ìeLíB÷î éìaé÷ðå éeðt §¦§¦§©¨§¦−¨«¨§¨¦

älàî:èìà íéðBt íéìBãbäå ìéàBä ¥¥¤¦§©§¦¦¤

ïk íà ,úeøëMääøBé éî-úà ©¦§¦¥¤¦Æ¤´
ärãïäkääreîL ïéáé éî-úàå ¥½̈©Ÿ¥§¤¦−¨¦´§®̈

éëå ,'ä úàî òîL øLà àéápä ìL¤©¨¦£¤¨©¥¥§¦

ì ãnìéáìçî éìeîbú÷ðäî eìîâpL §©¥¦§¥Æ¥«¨½̈¤¦§§¥£¨©

áìçäé÷ézríé÷zòpäíéãMî ¤¨¨©¦¥−©¤§¨¦¦¨¨«¦
?ïnà éãMî:éékìòåöàéáð ìLåöìíéøîBà íä ,àeä Ceøa LBãwä ìL ¦§¥¦¨¦´©©³¤¨¦¨¨Æ¤©¨¨¥§¦

eðì Léåöäøæ-äãBáò ìLåöìäfäå÷ãâðk òLø éètLî úìB÷Lî èeç ¥¨©´¤£¨¨¨¨½̈©¤©¬¦§¤¦§§¥¤©§¤¤

å÷ìäfä ÷ãväå÷ì å÷éìeà íäì øîBà ãBò àéápäíL øéræ íL øéræ ¨−̈©¤¤©¤©´¨®̈©¨¦¥¨¤©§¥¬−̈§¥¬¨«
íéìa÷î íðéà ïë-ét-ìò-óàå eìa÷z ïk äæ øáãa èòîe äæ øáãa èòî:àéék §©§¨¨¤§©§¨¨¤¥§©§§©©¦¥¥¨§©§¦¦ µ

íäéìà eøaãé elàk íäéðéòa àéápä éøácäôN éârìaíéðéáî ïéàL íebîâa ¦§¥©¨¦§¥¥¤§¦§©§£¥¤§©«£¥´¨½̈§¦§¤¥§¦¦

åéøác úàìáeúøçà ïBLíéøékî íðéàL:äfä írä-ìà øaãé ¤§¨¨§¨−©¤®¤¤¥¨©¦¦§©¥−¤¨¨¬©¤«
áéøLà|øîààéápäíäéìàaúàæeàöîzäçeðnäàìå íëöøàa £¤´¨©´©¨¦£¥¤À§µŸ¦§§©§¨Æ§©§§¤§Ÿ



רס

érì eçéðä äçeðnä úàæúàæå ó µŸ©§¨Æ¨¦´¤«¨¥½§−Ÿ
:rBîL àeáà àìå ärbønäâéäéäå ©©§¥¨®§¬Ÿ¨−§«©§¨¨̧

å÷ì å÷ åöì åö åöì åö ýåýé-øác íäì̈¤¹§©§Ÿ̈À©´¨º̈©³¨¨Æ©³¨¨Æ
eëìé ïrîì íL øéræ íL øéræ å÷ì å÷©´¨½̈§¥¬−̈§¥´¨®§©̧©¥«§¹
:eãkìðå eL÷Bðå eøaLðå øBçà eìLëå§¨«§³¨Æ§¦§½̈§«§−§¦§¨«

èëáëúéa-ìà ýåýé øîà-äk ïëì̈¥À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¤¥´
äzr-àì íäøáà-úà äãt øLà á÷ré©«£½Ÿ£¤¬¨−̈¤©§¨¨®«Ÿ©¨³

:eøåçé åéðt äzr àìå á÷ré LBáéâëék ¥Æ©«£½Ÿ§¬Ÿ©−̈¨¨¬¤«¡¨«¦´
Baø÷a éãé äNrî åéãìé BúBàøá¦Â§Â§¨º̈©«£¥¬¨©²§¦§−
á÷ré LBã÷-úà eLéc÷äå éîL eLéc÷é©§¦´§¦®§¦§¦¸Æ¤§´©«£½Ÿ

:eöéøré ìûøNé éýìû-úàå§¤¡Ÿ¥¬¦§¨¥−©«£¦«

`xenl iy
,äçeðnä úàæ.äåìLa eéäz äæaéòì eçéðä,ó,eäeìæâz ìàúàæåäéäz Ÿ©§¨¨¤¦§§©§¨¨¦¤¨¥©¦§§§Ÿ¦§¤

íëìäòbønäì.íëöøàa äçeðîa úáL(âé,'ä øác íäì äéäåíúcîk ¨¤©©§¥¨¨¤¤¦§¨§©§§¤§¨¨¨¤§©§¦¨¨

ì eöø àlL ïåék ,íäì ãcîéúBnà ìL åö íäéìò Bøáãa øæâé ,èòî èòî òîL ¦§Ÿ¨¤¥¨¤Ÿ¨¦§Ÿ©§©§©¦§Ÿ¦§¨£¥¤©¤ª

.ía íéãaòzLnä,'åâå åöì åöåö ©¦§©§§¦¨©¨¨©

ìò äãBáò ,äc÷t ìò äc÷t ,åö ìò©©§ª¨©§ª¨£¨©

k úeðòøt ìL å÷ ,äãBáòìL å÷ ãâð £¨©¤ª§¨§¤¤©¤

.úBøáò,íL øéòæ íL øéòæíéîéì £¥§¥¨§¥¨§¨¦

íL eèòîúé íäå ,íäéìò àBáz íéèòeî¨¦¨£¥¤§¥¦§©£¨

.íäéáéBà õøàaøBçà eìLëå eëìé §¤¤§¥¤¥§§¨§¨
,eøaLðåøBçà ìtì eìLké eëìiLk §¦§¨§¤¥§¦¨§¦Ÿ¨

.eøáMéå,eãkìðå eL÷Bðåçôa eìtéå §¦¨§§§§¦§¨§¦§§©

äøöa eìté ,øîBìk .Ba eãëléå ,L÷Bnä©¥§¦¨§§©¦§§¨¨

.èìnäì eìëeé àìå(áëäãt øLà §Ÿ§§¦¨¥£¤¨¨
,íäøáà úàäãt øLà 'ä ,øîBìk ¤©§¨¨§©£¤¨¨

úéa ìà øîà ,íécNk øeàî íäøáà úà¤©§¨¨¥©§¦¨©¤¥

.á÷òé,á÷òé LBáé äzò àìék ©£ŸŸ©¨¥©£Ÿ¦

àeä ,ä"á÷ä ïBöø íéNBò ìàøNé ïéàLk§¤¥¦§¨¥¦§

àì äzòîe .øáca LBa á÷òé elàk§¦©£Ÿ©¨¨¥©¨Ÿ

.LBáé,eøåçéLiaúnä ék .eðaìúé ¥¤¡¨¦§©§¦©¦§©¥

.åéðt íéðaìúî(âë,åéãìé BúBàøá ¦§©§¦¨¨¦§§¨¨
Cøca ízëìa åéàöàö úà á÷òé úBàøa¦§©£Ÿ¤¤¡¨¨§¤§¨©¤¤

.äáBhä,Baø÷a éãé äNòî,øîBìk ©¨©£¥¨©§¦§§©

.íäa Lé íé÷écö,éîL eLéc÷éíäL ©¦¦¥¨¤©§¦§¦¤¥

.'ä íL íéLc÷î,á÷òé LBã÷ úà eLéc÷äåLBã÷" BîL íLéc÷äa eøîàé §©§¦¥§¦§¦¤§©£ŸŸ§§©§¦¨§§

.íäéáà àeäL ,"ìàøNé éäìàå á÷òé,eöéøòé.Bãéa ÷æçäL øîBì eçaLé ©£Ÿ¥Ÿ¥¦§¨¥¤£¦¤©£¦§©§©¤©Ÿ¤§¨

mixn zxhr
éàðúa ìáà ,ãBò eìâzérì eçéðäóBúBà eìæâz ìàå çk Lúåúàæå ¦§£¨¦§©¨¦´¤«¨¥½§©Ÿ©§©¦§§§−Ÿ

ärbønääæ ìk íò .Ck íéâäBð ízà íà íëì:rBîL àeáà àìå ©©§¥®̈¨¤¦©¤£¦¨¦¨¤§¬Ÿ¨−§«©
âéýåýé-øác íäì äéäåì íéöBø ïéàL óàòBîLåöì åöéeeéö øçà éeeéö §¨¨̧¨¤¹§©§Ÿ̈À©¤¥¦¦§©©´¨º̈¦©©¦

åöì åöäøäæà øçà äøäæàåå÷ì å÷ ©³¨¨Æ§©§¨¨©©©§¨¨©³¨¨Æ
íòt øçà íòtå÷ì å÷úøîLî ©©©©©©©´¨½̈¦§¤¤

äeãîlL íB÷îa óà ,äøBzä úøîLîì§¦§¤¤©¨©§¨¤§¨¨

úáLçðíL øéræ íL øéræèòî ¤§¤¤§¥¬−̈§¥´¨®§©

äéúBáéúða eëøc àlL íúBà ék óàå§©¦¨¤Ÿ¨§¦§¦¤¨

øBçà eìLëå eëìé ïrîìïáàa §©̧©¥«§¹§¨«§³¨Æ§¤¤

eøaLðåäôeøz éìaeL÷Bðåçôa §¦§½̈§¦§¨§«§−§©

,äðeëa íéøçà Bì eðîhL Le÷é̈¤¨§£¥¦§©¨¨

eãkìðåeìëeé àìå äøöa eìté §¦§¨«¦§§¨¨§Ÿ§

èìnäì:áëïëììàøNé eøæçiL øçà §¦¨¥¨¥À©©¤©§§¦§¨¥

äáeLúaúéa-ìà ýåýé øîà-äk ¦§¨«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¤¥´
á÷ré'äíäøáà-úà äãt øLà ©£½Ÿ£¤¬¨−̈¤©§¨®̈

Làä ïLáëì CìLpLk íécNk øeàî¥©§¦§¤¦§©§¦§©¨¥

á÷ré LBáé äzr-àìék ,ãBò «Ÿ©¨³¥Æ©£½Ÿ¦

eðéáà á÷òéå íB÷nä ïBöø íéNBò ìàøNé¦§¨¥¦§©¨§©£Ÿ¨¦

íäî LBa àìåéðt äzr àìå Ÿ¥¤§¬Ÿ©−̈¨¨¬
eøåçéäLeaî eðaìúé:âëàì ïëì ¤«¡¨«¦§©§¦¨¨¥Ÿ

á÷òé LBáéåéãìé BúBàøá ék ¥©£Ÿ¦´¦Â§Â§¨º̈
íéøLëe íé÷écväéãé äNrî ©©¦¦§¥¦©«£¥¬¨©²

Baø÷aänä øLàéîL eLéc÷é §¦§−£¤¥¨©§¦´§¦®
á÷ré LBã÷-úà eLéc÷äåíäéNòî úMeã÷ éãé ìòìûøNé éýìû-úàå §¦§¦¸Æ¤§´©«£½Ÿ©§¥§©©£¥¤§¤¡Ÿ¥¬¦§¨¥−
eöéøréBãéa ÷æBçäL øîBì eçaLé: ©«£¦«§©§©¤©¤§¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨
.BãBák úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤§
:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨¨¥¨¦



רסי

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
åáøaãéåïåùàøéðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬

:ýåýéâá÷ré-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå §Ÿ̈«¨«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ
:íäì ézrãBð àì ýåýé éîLe écL ìûaãíâå §¥´©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«§©̧

õøà-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤¤´¤
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïrðkä| íâå §¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«§©´

íéøöî øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézrîL éðà£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¦§©−¦
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãárî(éåì)åøîà ïëì ©«£¦¦´Ÿ®̈¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«¨¥º¡¬Ÿ

úçzî íëúà éúàöBäå ýåýé éðà ìàøNé-éðáì¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À¦©̧©Æ
ézìàâå íúãárî íëúà ézìväå íéøöî úìáñ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ̈®̈§¨«©§¦³

:íéìãb íéèôLáe äéeèð rBøæa íëúàæézç÷ìå ¤§¤Æ¦§´©§½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«§¨«©§¦̧
ízrãéå íéýìûì íëì éúééäå írì éì íëúà¤§¤¬¦Æ§½̈§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À
úçzî íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé éðà ék¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©

:íéøöî úBìáñçõøàä-ìà íëúà éúàáäå ¦§¬¦§¨«¦§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤
íäøáàì dúà úúì éãé-úà éúàNð øLà£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½¨¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬
éðà äLøBî íëì dúà ézúðå á÷réìe ÷çöéì§¦§−̈§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬¨¤²«¨−̈£¦¬

:ýåýéèàìå ìûøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå §Ÿ̈«©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ
:äL÷ äãárîe çeø øöwî äLî-ìà eòîLô ¨«§Æ¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

(ìàøùé)é:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåàéøaã àa ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ´Ÿ©¥½
ìûøNé-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§−Ÿ¤´¤¦§®̈¦¦«©©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîáéïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå ¥«©§«©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³
éàå éìà eòîL-àì ìàøNé-éðaäòøô éðrîLé C §¥«¦§¨¥ÆŸ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ

:íéúôN ìør éðàåôâéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©«£¦−£©¬§¨¨«¦©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´
äòøt-ìàå ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¤©§−Ÿ
õøàî ìûøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöîñ ¦§¨«¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 3-e zFwc 35 ,axrA 5 drW ,'d mFil xF` :clFnd©¨§¨¨¨¤¤©§£¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

ברכה ושלום!

במענה על שאלתה אודות שידוך ובן זוג שלה, הנה קודם שתשתדך צריכה היא להיות בטוחה 

יסודי התורה והמצוה, היינו שלא רק היא, אלא גם חתנה יקחו על עצמם  בנוי על  יהי'  אשר ביתה 

בכל תוקף ההבטחה, לקיים את המצות ולעשות לו חתנה קביעות עתים בשיעור לימוד התורה, ומובן 

זו צריכה להיות באמת ובתמים, כי בזה תלוי אושר איש ואשה הישראלים, ואם  מעצמו שהבטחה 

נוסף על זה תראה שיש לה המשכת הלב לשידוך זה, אז תתקרב להצעה, ויהי' בשעה טובה ומוצלחת.

אתענין לדעת מי הם בני משפחתה, היינו עסק הורי' שיחיו, ומצב בני ביתם וכו'.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן



לוח זמנים לשבוע פרשת שמות - בערים שונות בעולם רסב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:406:418:348:369:119:1210:0410:0612:1512:1816:5116:5617:1917:2416:3517:35באר שבע )ח(

6:436:438:358:379:129:1310:0410:0612:1512:1716:5016:5417:1517:2016:2017:31חיפה )ח(

6:406:408:338:359:109:1110:0210:0412:1412:1616:5316:5817:1617:2116:1717:32ירושלים )ח(

6:426:438:358:379:129:1310:0410:0612:1512:1816:4916:5417:1817:2216:3117:33תל אביב )ח(

7:077:089:119:139:459:4710:4010:4312:5713:0017:4717:5118:1418:1817:3118:28אבו דאבי )ח(

7:457:449:029:039:509:5110:3510:3612:2912:3216:1316:2016:5216:5816:0117:13אוסטריה, וינה )ח(

6:036:098:558:599:429:4610:5711:0114:0114:0420:4720:4721:1921:1820:2721:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:417:409:039:049:499:5010:3510:3612:3212:3416:2316:2917:0017:0616:1017:20אוקראינה, אודסה )ח(

7:197:178:368:379:249:2510:0910:1012:0312:0615:4815:5516:2716:3315:3616:47אוקראינה, דונייצק )ח(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ח(
7:327:308:478:489:369:3710:2010:2112:1412:1715:5716:0416:3616:4315:4516:57

8:058:039:149:1510:0510:0610:4810:4912:4012:4316:1516:2316:5617:0316:0317:18אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:587:569:079:089:589:5910:4110:4212:3212:3516:0716:1416:4816:5515:5517:10אוקראינה, קייב )ח(

8:038:029:289:2910:1410:1411:0011:0112:5813:0016:5517:0217:2917:3516:4017:48איטליה, מילאנו )ח(

6:156:178:448:469:159:1710:1710:2012:4912:5218:2318:2518:4718:4918:0718:58אקוואדור, קיטו )ח(

5:465:518:378:419:209:2410:3410:3813:3413:3720:1120:1120:4120:4119:5220:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:196:249:109:1510:0210:0611:1911:2314:2814:3021:2121:2021:5721:5521:0222:10ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:267:269:069:089:479:4810:3610:3812:4112:4416:5617:0217:2817:3316:4317:45ארה״ב, בולטימור )ח(

7:207:198:578:589:389:3910:2710:2912:3012:3316:4116:4717:1417:1916:2817:32ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:207:208:578:589:399:4010:2810:2912:3112:3416:4216:4717:1417:2016:2817:32ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:018:019:349:3610:1710:1811:0511:0713:0713:0917:1217:1817:4617:5216:5918:05ארה״ב, דטרויט )ח(

7:177:189:149:169:509:5110:4310:4512:5612:5917:3617:4018:0318:0717:2118:18ארה״ב, האוסטון )ח(

6:586:588:488:499:259:2710:1710:1912:2712:2916:5617:0117:2517:3016:4217:41ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:087:099:119:139:459:4710:4010:4212:5612:5817:4317:4818:1018:1417:2918:24ארה״ב, מיאמי )ח(

7:187:178:538:549:359:3610:2410:2512:2612:2916:3516:4117:0817:1416:2217:26ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:437:439:219:2210:0210:0310:5110:5312:5512:5717:0617:1217:3917:4416:5317:56ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:187:188:528:549:359:3610:2310:2512:2512:2816:3216:3817:0617:1116:1917:24ארה״ב, שיקגו )ח(

6:056:088:458:499:199:2210:2610:2913:1013:1219:1019:1119:3519:3618:5319:46בוליביה, לה-פס )ח(

8:468:449:529:5310:4510:4511:2711:2813:1713:2016:4816:5517:3017:3716:3617:52בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:458:439:529:5310:4410:4411:2611:2713:1713:2016:5016:5717:3117:3816:3817:53בלגיה, בריסל )ח(

5:255:298:108:148:468:499:569:5912:4512:4819:0219:0319:2519:2518:4019:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:145:197:598:038:358:389:449:4712:3312:3618:4418:4519:1119:1218:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:068:039:109:1110:0310:0410:4510:4612:3512:3816:0616:1416:4716:5415:5617:09בריטניה, לונדון )ח(

8:248:229:219:2210:1710:1710:5710:5812:4412:4616:0316:1116:4816:5515:5517:12בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:178:149:189:1810:1210:1210:5310:5412:4112:4416:0716:1516:4916:5615:5417:12גרמניה, ברלין )ח(

8:248:229:349:3510:2510:2511:0811:0913:0013:0316:3616:4317:1717:2316:2417:38גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:205:248:068:108:448:479:549:5812:4612:4919:1119:1219:3219:3218:4719:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:137:149:239:259:569:5810:5310:5513:1313:1618:1418:1718:3918:4317:5918:52הודו, מומבאי )ח(

7:087:099:199:219:519:5310:4910:5113:0913:1218:1118:1418:3618:4017:5618:49הודו, פונה )ח(

7:317:308:508:519:389:3810:2310:2412:1812:2116:0516:1216:4316:4915:5317:04הונגריה, בודפשט )ח(

7:267:259:019:039:439:4410:3210:3312:3512:3816:4416:5017:1717:2316:3117:35טורקיה, איסטנבול )ח(

7:417:419:249:2510:0410:0510:5410:5513:0013:0217:1817:2417:4917:5517:0518:06יוון, אתונה )ח(



רסג

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת שמות - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:517:499:119:129:589:5910:4310:4412:3912:4216:2816:3517:0617:1216:1617:26מולדובה, קישינב )ח(

7:117:129:219:239:549:5610:5110:5313:1113:1318:1018:1418:3618:4017:5618:49מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:545:017:437:508:438:4810:0210:0613:1513:1720:1920:1620:5920:5519:5921:11ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:556:568:558:579:309:3110:2410:2612:3812:4117:2117:2617:4917:5317:0718:03נפאל, קטמנדו )ח(

7:367:369:149:169:559:5710:4510:4612:4912:5117:0117:0717:3417:3916:4617:51סין, בייג'ין )ח(

7:087:109:359:3810:0610:0911:0911:1113:3913:4219:1119:1319:3519:3718:5519:46סינגפור, סינגפור )ח(

7:457:438:478:479:419:4110:2210:2312:1112:1315:3615:4416:2016:2715:2516:43פולין, ורשא )ח(

5:495:528:268:298:599:0210:0510:0812:4512:4718:3718:3919:0219:0418:2119:13פרו, לימה )ח(

8:228:219:469:4710:3210:3211:1711:1913:1513:1817:0917:1517:4517:5116:5618:05צרפת, ליאון )ח(

8:448:429:589:5910:4810:4811:3211:3313:2513:2817:0917:1617:4617:5216:5518:07צרפת, פריז )ח(

6:056:088:308:339:019:0410:0310:0512:3112:3417:5718:0018:2118:2317:4118:33קולומביה, בוגוטה )ח(

7:517:509:219:2210:0510:0610:5210:5312:5212:5516:5617:0317:2817:3416:4117:47קנדה, טורונטו )ח(

7:347:338:599:009:459:4510:3110:3212:2912:3216:2516:3117:0017:0616:1117:19קנדה, מונטריאול )ח(

6:546:548:428:439:209:2110:1110:1312:2012:2316:4716:5217:1617:2116:3317:33קפריסין, לרנקה )ח(

9:199:1610:1010:1011:0811:0811:4711:4813:3113:3316:4216:5117:3017:3716:3117:54רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:598:559:449:4410:4410:4411:2211:2313:0413:0716:1416:2316:5917:0715:5917:24רוסיה, מוסקבה )ח(

8:088:069:279:2810:1510:1511:0011:0112:5612:5816:4416:5117:2117:2816:3117:42רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:138:129:329:3310:2010:2011:0511:0613:0013:0316:5317:0017:2617:3216:3617:46שוויץ, ציריך )ח(

6:426:448:599:019:319:3310:2910:3212:5312:5518:0318:0618:2818:3117:4818:40תאילנד, 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

            
 



תפלת הדרךדסר

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:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו
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