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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ט חשון, בו מודיע ומתאונן אשר לע"ע אין נותנים לו היתר יציאה לנסוע 
לכאן, ויעוין בהמשך מים רבים תרל"ו בתחלתו, ובטח היתה ידועה לו השקפתי וכמדומה שגם אליו 
נרחב לפעול באה"ק  יש בשבילם כר  בפרט כתבתי בזה, שהתלמידים דישיבת תומכי תמימים בלוד 
ת"ו ולהאיר עי"ז חלקם בעולם ובמילא להמשיך ג"כ הצלחה בעניניהם הפרטים, היינו בלימוד תורת 
הנגלה ותורת החסידות וכן בהצלחה בעבודת השי"ת, והנה למרות זה הנה שאל וחזר ושאל, ושאל 
ג"כ בעקיפין בדרך שלא ע"ד הרגיל, ועניתי ע"ז, שמהיכי תיתי, אם רוצה ינסה ומסכים הנני ע"ז, ואם 
אחכ"ז הראו לו עוד הפעם שיש בשבילו עבודה )מלשון עורות עבודים וכמבואר בכ"מ בדא"ח בתו"א 
ר"פ משפטים וכו'( היינו שזהו ענינו וואו מען דארף עם האבען, און אויף דעם דארפמען הארעווען, ולא 
ששכלו תובע זה ויש בזה געשמאק מצד הגוף ונה"ב, הנה גם אחרי הוראה זו עוד הפעם מתאונן ומחפש 

לו עצות ותחבולות לנסוע דוקא, בה בשעה ווען ער וויל.

... ליום הולדתו שמזכיר... הנה בודאי ידוע לו הסדר דיום הולדת, והוא בכלל - העלי' לתורה, 
ובפרט שיום הולדתו חל ביום הש"ק, חזרת דא"ח ברבים, אמירת ספר תהלים, ונתינה לצדקה קודם 
התפלה - אם חל בימות החול - או ביום שלפני זה - אם חל בש"ק ויו"ט -, ובודאי ראה ג"כ בהמובא 

בהיום יום - י"א ניסן - בענין ההתבודדות אשר מועתק הוא ממכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר,

ירא  ויהי' חסיד  טובות  ושנים  ימים  לאריכות  דין  בעלמא  יזכהו למלאות שליחותו  והשי"ת 
נו"ן  שמים ולמדן, והכוונה במלת למדן, לא רק בתורת החסידות כ"א גם בתורת הנגלה ובתוספות 
ארוכה הוא ע"ד דרז"ל בענין רבצן, הרגיל בכך ולא בדרך מקרה )ב"מ ל"ג ע"א( וע"ד המובא בדא"ח 
ב( להמשיך הענינים בפועל  כ,  )לקו"ת נשא כא, א. ראה  נו"ן ארוכה  גרשון ותדבקון בתוספת  בענין 

ממש למטה.

בברכה.

תחילת זמן קידוש לבנה: מוצאי שבת קודש, ט' כסלו



ד

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

 

כללי   מפתח   

 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א

 ג   ..............................  קכא  ,קכ תהליםמזמורי   )ב

    ה ויחלום והה סולם מוצב ארצה גו'"מאמר ד  ) ג

 ה   .....................   ה "כה'תש , כסלו 'ט , ויצא בת פרשת ש

 זט  .............  א"י, ה'תשסלוכ שיחת ש"פ ויצא, ט'  )ד

  , ויצא בת פרשתשיחת ש  )ה

 כב  ......................................  , ה'תשכ"הכסלו 'ט

 לא  ..............א  ,טוך כר ויצאפרשת ות שיח-לקוטי  )ו

 לה   ...............  ב , טוכרך  ויצא שתפר –חות י שיטולק  )ז

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טילקו  )ח

 מג  ..................  "ל זצ ןה רסאואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 מו  ...............  ויצאפרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )ט

  מז  ...........  ויצאפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )י

 פו   .................  ויצאפרשת לשבוע תהלים  ורישיע  )יא

    ה)(מוגהתיא  רפבס יםרשיעו  )יב

 פז  ......................................  ויצא פרשת לשבוע  

 צז  ..............  ויצאפרשת לשבוע ם" וי םהיו "לוח   ) יג

 טצ  ........................  ם "מברב וןילע יתמיו כהלה  )יד

 ם "מבר ירו עיש

 קב  ............  ויצאפרשת לשבוע  ,םולים קיר' פג –  )טו

 סז ק  .........  ויצאפרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )טז

 קצג   .............  ויצאפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )יז

  ובים ם וכתיביא  ) יח

 קצט  ................................  ז -ופרק  חמיה  ,ג יפרק  יחזקאל

  זביםמסכת  –משיות   )יט

 אר  ..................................................  אור קהתי יב

 יר  .............................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כ

 

  ביאוריםעם  ראש השה תמסכ  )כא

 יבר  .............................................  לה  ףד עד טכ ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 מר  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  ) כג

  מא ר  ..............................  קן זה  אדמו"ר  וח רב יומילפי ל

    וישכם לבן בבוקר אור הרתו  )כד

 מדר  ................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כה

 מזר  .............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כו

 מחר  .......................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  )כז

 מט ר  .............................................  הר"ש ומ דמו"רא

   "בהמשך תער –ספר המאמרים   )כח

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

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  )כט

 אר  .............................................  ''צוהריידמו''ר מא

  קה"בל תש"ה ה'-דש"ה'תת ושיחר הספ  ) ל

 הר  .............................................  צ'י' ירה מו ראדמו''

 ור  ............................................  בפפרק  כרוותזה ספר  )לא

  קודש   ותרגא  )לב

 רט  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 סר  ..................................  חומש לקריאה בציבור  ) לג

 סחר  ................  קודש-בתשת חהתורה למ תאקרי  )לד

 ער  ........................  ויצאפרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לה

 עאר  ............  ודשקשבת  ל ות רקת הדלסדר מצות   ) לו
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ÌÏÁiÂ'ג ֹו ארצה  מצב  סלם  ואיתא 1וה ּנה  , ««¬…ְְְִִֵַָָָָֻֻ

(ּבאחד  צדק ' ה 'ּצמח  ׁשל  ְְֲֶֶֶֶַַַַַָּבמאמר 

לחר ּות  לאחר ֹונה  ׁשּיצא ּו  ׁשּמצינּו2ה ּביכלא ,( ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ּפיר ּוׁש ה "ּסּולם ". על  ּפיר ּוׁשים  ּכּמה  ְִִֵֵַַַַָָָּבּמדר ׁש

"מצב  ה ּכב ׁש, זה  - סלם " "וה ּנה  ְִִֵֶֶֶַָָָֻֻהרא ׁשֹון:

כ ּו' מזּבח  זה  - קאי 3ארצה " - זה  ּפיר ּוׁש ּולפי , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּתפ ּלה  על  ּתּקנּום 4ס ּולם  קר ּבנֹות  ׁשּבמק ֹום  ,5. ְְְְִִִֶַָָָָ

סיני  זה  - "סלם " ה ׁשני: ּפיר ּוׁש3ּופיר ּוׁש ּולפי , ְִִִֵֵֵֶַַָֻ

ּפיר ּוׁשים  ּוׁשני ה ּתֹורה . על  "ס ּולם " קאי - ְִֵֵֵֶַַָָָזה 

ּכ ֿ ואחר  ׁשּבקד ּוׁשה . ה ּסּולם  ּבחינֹות  הם  ְְְִִֵֵֶַַַָָָא ּלּו

ׁשליׁשי  ּפיר ּוׁש זה 6מביא  - סלם " וה ּנה  "וּיחלם  , ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֻ

ה ּנה  ּדנב ּוכדנצר  כ ּו', נב ּוכדנּצר  ׁשל  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַחל ֹומ ֹו

מתניו  ּומ ּמראה  ט ֹוב , ּולמעלה  מתניו ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ"מ ּמראה 

רע " ּבחל ֹומ ֹו,7ּולמ ּטה  ׁשראה  ה ּצלם  וזה ּו , ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָ

כסף , ּדי ּודרע ֹוהי חד ֹוהי טב , ֿ דהב  ּדי ְְְֲִִִִֵֵָָָָרא ׁשּה

רגל ֹוהי  פרזל , ּדי ׁשק ֹוהי נח ׁש. ּדי וירכת ּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמע ֹוהי

חסף  ּדי ּומנהין פרזל  ּדי זהב 8מ ּנהין ׁשל  (רא ׁשֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּברזל , ׁשל  ׁשֹוקיו נח ֹוׁשת . ׁשל  וירכיו מעיו ּכסף , ׁשל  ּוזר ֹוע ֹותיו חזה ּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָט ֹוב ,

חרס ). ׁשל  ּומהן ּברזל , ׁשל  מהן - ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָרגליו

ּכּמה ‡Óeב ) ּגם  (ּומביא  ּבאר ּוּכה  צדק ' ה 'ּצמח  מאדמ ֹו"ר ּבזה  ענינים  ¿»≈ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּו'בעל  ּכסלו, ּדט ' ההיל ּולא ' ו'יֹום  הה ּולדת ' 'יֹום  ּבעל  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהאמצעי,

ֿ ל ׁשֹונֹו וזה  ּכסלו), ּדיּו"ד  :9ה ּגא ּולה ' ְְְְְִֵֶַָ

ÔeÈÂ אחר ּבמק ֹום  ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּפי על  אמר ּו10ע ֹוד  לפעמים  ּדה ּנה  להבין, : ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ז"ל  ּכדפיר ׁש11ר ּבֹותינּו נת ּכּון, ׁשמים  ל ׁשם  ׂשטן ּדא ּיֹוב , מע ׂשה  ּגּבי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

אברהם . ׁשל  זכ ּות ֹו אלקינּו לפני נׁשּכח  יהא  ׁשּלא  ּכדי ז') א ' (איוב  ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹר ׁש"י
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ואילך. 382 ע ' ח "ה לקו"ש ע "פ  יב .1)*) כח , ב 2)פרשתנו תתמ , ה' כרך ויצא באוה"ת לאח "ז (נדפס  31 מס ' באב .

יב .3)ואילך). פס "ח , מה.4)ב "ר תי ' ת"ז ב . שו, ח "ג ב . רסו, ח "א בזהר ב .5)וכ"ה כו, יד.6)ברכות שם, ת"ז 7)ב "ר

רפ "ג. ק "נ שער ע "ח  א). (צז, לב ֿלג.8)תס "ו ב , המו"ל 9)דניאל ע "י  ניתוספו זו במהדורא - ואילך. תתמה ע ' שם אוה"ת

לקטעים. וחלוקה פיסוק  סימני  מ "מ , ציוני  איזה בסוף 10)עוד ושם - קנה. ע ' לאזניא אתהלך הזקן אדמו"ר מאמרי  ראה

ז'. אות צ "ל: וא"כ זה. לדרוש הכוונה וכנראה א'), אות ויחלום בדרוש (נמצא א.11)המאמר: טז, ב "ב 

    
השבוע: בפרשת נאמר 

ÌÏÁiÂ שבע מבאר  בדרכו  אבינו  ‡ˆ‰לחרן יעקב ˆÓ ÌÏÒ ‰p‰Â ««¬…¿ƒ≈À»À»«¿»
'B‚1‡˙È‡Â ˆ„˜'חסידות Ó‡Óaמובא , ÁÓv'‰ ÏL האדמו "ר ¿ƒ»¿«¬»∆«∆«∆∆

חב"ד  אדמו "רי  בשושלת ‰C‡ÏÎÈaהשלישי  „Á‡a) מאמרי של  כרך  ¿«««ƒ¿»
ֿ יד  בכתב ¿«∆e‡ˆiLחסידות
˙eÁÏ ‰BÁ‡Ï2 כלל בדרך  »«¬»¿≈

הרבי  לידי  שהגיעו  ),מרוסיה הכוונה
‰nk L„na eÈˆnL∆»ƒ«ƒ¿»«»

"ÌÏeq"‰ ÏÚ ÌÈLeÈt שראה ≈ƒ««»
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ו    

ּבמק ּדׁש עיניו נתן ז"ל : ר ּבֹותינּו אמר ּו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָולפעמים 

ס ֹוף  נב  דף  דס ּוּכה , ה  (ּפרק  כ ּו' והחריב ֹו ְְְִִֶֶֶַָרא ׁשֹון

קנאה , מחמת  מ ׁשמע  - עיניו ונתן א ), ְְְֲִֵֵַַַַַָָָעמ ּוד 

ּגמ ּור . רע  ֶַָׁשה ּוא 

C‡ ׁש'ּקליּפֹות ח ּיים ' ּב'עץ  נזּכר  ּדה ּנה  הענין, «ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

ּבע ֹולם  ּומ ּצב  מעמד  להם  אין ְֲֲִֵֶַַַָָָָּדאציל ּות '

ּכתיב  רע "  יג ּור "לא  ּכי עיקר 12האציל ּות , א ּלא  , ְְְֲִִִִֶַָָָֹ

מבאר  (ּכן ה ּבריאה  ּבע ֹולם  ה ּוא  ׁשּלהם  ְְְִֵֶֶַָָָָָֹמד ֹור 

וזה ֿ ּב', ּפרק  ה ּקליּפֹות ' 'ׁשער  ח ּיים ' ְְְִִֵֶֶֶַַַַּב'עץ 

האציל ּות  מן הן ציּפרין ּתרין ׁשא ֹותן ְְֲִִִִֵֵֶָָָל ׁשֹונֹו:

ול ׁשּכֹון  לד ּור  למ ּטה  ירד ּו ׁשהם  א ּלא  ְְְְִֵֶֶַַָָָָָמ ּמׁש,

ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  ּדבריאה , ה ּקליּפֹות  ְְְְִִִֵַַָָָּבהיכל ֹות 

ּבמד ֹור  הם  ּכי ּכתב  ג ' ּפרק  ּדׁשם  ֿ ע ּיּון, ְְְִִִֵֶֶַָָָָוצרי

ּבע ֹולם  יֹוׁשבים  ּדאציל ּות  ה ּקליּפֹות  יחד  ְְְֲִִִֶַַַַָָאחד 

'קליּפת  ּבׁשער   א ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  כ ּו' ְְְֲִִַַַַַָָהאציל ּות 

ֿ ונּוקבא ' 'דכר  ּכי ֿ ל ׁשֹונֹו: וזה  ּכתב  ט ' ּפרק  ְְְְְִֶֶֶַַָָָֹנג ּה'

ּב'בריאה ', למ ּטה  ּתמיד  הם  ּדאציל ּות  ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָּדקליּפה 

ּכּנזּכר  יניקתם , ּבעת  לא  אם  למעלה  ע ֹולין ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹואין

ּכאן. ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו וזה ּו ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  ְְְְְִֵֵֶֶַָָָלעיל .

אני  ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  מ ּזה  ׁשנת ּבאר  מה  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָועין

ּכּמג ּדל ֹות 13ח ֹומה  וׁשדי ּגּבי ּבר ּבֹות 14, וע ּין . ְְְְִֵֵַַַַַָָָ

ֿ ל ׁשֹונ  וזה  ד ', קל "ב  טו ּפרק  ּבא  ּבכסא ֹוּפר ׁשת  ֹו: ְְְְִֶֶֶַָָֹ

 יג ּור לא  ׁשּנאמר  נֹוגע , רע  ּדבר  אין ה ּקּב"ה  ְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל 

קד ׁשיֿ ּבהיכל  אף  והינּו ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  ְְְְְֵֵַַַַָָָרע ,

מבאר  וכן ּכּסא . ה ּנקרא  ׁשה ּוא  ּדבריאה  ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹקד ׁשים 

ה ּנה  ּכי ֿ ל ׁשֹונֹו: וזה  ב  ּפרק  מח  ׁשער  ח ּיים ' ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַּב'עץ 

ּדקליּפה  היכלי ה ּׁשבעה  ּכל  ּכי לעיל  ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבארנּו

העליֹון  ה ּׁשביעי מההיכל  למ ּטה  הם  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדבריאה 

ֿ ּכאןֿ עד  ּדקד ּוׁשה , ּדבריאה  ֿ קד ׁשים  ְְְְִִִִֵַָָָָָָּדקד ׁשי

ירד ּו ּדאציל ּות ' ׁש'ּקליּפֹות  ׁשם  ּומבאר  ְְְְֲִִֶַָָָֹל ׁשֹונֹו.

ה 'ּקליּפֹות  ּבהיכלי ול ׁשּכֹון לד ּור  ְְְְְִִֵֵַַָָָלמ ּטה 
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ג.12) ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, באוה"ת 13)תהלים לאח "ז נדפס  ואילך). רח  (ע ' עה"פ  לשה"ש הצ "צ  רשימות ראה

תשנז. ע ' ח "ב  י .14)שה"ש ח , שה"ש

    
ÂÈÈÚ Ô˙ :Ï"Ê eÈ˙Ba השטן הרע, ÔBL‡יצר  Lc˜Óa «≈«»«≈»¿ƒ¿»ƒ

Ô˙Â ,(‡ „eÓÚ ÛBÒ  Û„ ,‰keÒ„ ‰ ˜t) 'eÎ BÈÁ‰Â¿∆¿ƒ∆∆¿»««¿»«
eÓb Ú ‡e‰L ,‰‡˜ ˙ÓÁÓ ÚÓLÓ  ÂÈÈÚ סתירה זו  והרי  ≈»«¿«≈¬«ƒ¿»∆«»

גמור  רע הוא שני  ומצד  לטוב, מתכוון  השטן  אחד  .שמצד 
ıÚ'a kÊ ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿≈
'˙eÏÈˆ‡c ˙BtÈÏw'L 'ÌÈiÁ«ƒ∆¿ƒ«¬ƒ
שהכוחות  וחסידות בקבלה מבואר 

'קליפות' נקראים הקדושה צד  שכנגד 

האלוקות, על  ומסתירים מכסים הם (כי 

וגם  הפרי ) על  מכסה שהקליפה כשם

והנעלה  (הראשון  האצילות בעולם

הכללים  הרוחניים העולמות מארבעת

יש  ֿ עשיה) ֿ יצירה ֿ בריאה אצילות

האצילות  שעולם כיוון  אבל  'קליפות',

של  מציאות בו  ואין  ממש אלוקות הוא

הרי  מאלוקות, נפרדים נבראים

שבו  ÓÚÓ„ה'קליפות' Ì‰Ï ÔÈ‡≈»∆«¬»
Èk ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa vÓe«»¿»»¬ƒƒ

È˙k "Ú Ee‚È ‡Ï"12, …¿¿»¿ƒ
Ì‰lL B„Ó ˜ÈÚ ‡l‡ של ∆»ƒ«»∆»∆

דאצילות' ÌÏBÚaה'קליפות ‡e‰¿»
ıÚ'a ‡Ó Ôk) ‰‡Èa‰«¿ƒ»≈¿…»¿≈
˜t '˙BtÈÏw‰ ÚL' 'ÌÈiÁ«ƒ«««¿ƒ∆∆
ÔÈz Ô˙B‡L :BBLÏŒ‰ÊÂ ,'a¿∆¿∆»¿≈

ÔÈtÈˆ הציפורים ÔÓשני  Ô‰ ƒ»ƒ≈ƒ
Ì‰L ‡l‡ ,LnÓ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ«»∆»∆≈
ÔBkLÏÂ e„Ï ‰hÓÏ e„È»¿¿«»»¿ƒ¿
,‰‡Èc ˙BtÈÏw‰ ˙BÏÎÈ‰a¿≈»«¿ƒƒ¿ƒ»
,ÔeiÚŒCÈˆÂ .BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú«»¿¿»ƒƒ
Ì‰ Èk ˙k '‚ ˜t ÌLc¿»∆∆»«ƒ≈
˙BtÈÏw‰ „ÁÈ „Á‡ B„Óa¿»∆»«««¿ƒ

È ˙eÏÈˆ‡cÌÏBÚa ÌÈLB «¬ƒ¿ƒ¿»
BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú 'eÎ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ«»¿

זו  הרי  כן  שאין ואם כאן  לאמור  סתירה

דווקא  אלא באצילות 'מדור ' להם

'˜tÈÏ˙בבריאה. ÚLa C‡«¿««¿ƒ«
˙k 'Ë ˜t 'd‚'חיים ב'עץ …«∆∆»«

'‡˜eÂŒÎ„' Èk :BBLÏŒ‰ÊÂ¿∆¿ƒ¿»¿¿»
העליונות  שבספירות המידות בין  היחס

נמשל  המלכות וספירת אנפין ") ("זעיר 

ונקבה  'משפיע') (בחינת זכר  בין  ליחס

עניין  כל  וכנגד  'מקבל '), (בחינת

בקליפות, זה' 'לעומת יש בקדושה

ונקבה' 'זכר  hÓÏ‰ובחינת „ÈÓz Ì‰ ˙eÏÈˆ‡c ‰tÈÏ˜cƒ¿ƒ»«¬ƒ≈»ƒ¿«»
Ì˙˜ÈÈ ˙Úa ‡Ï Ì‡ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â ,'‰‡È'a לקבל ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«¿»ƒ…¿≈¿ƒ»»

האצילות, בעולם המאיר  מהאור  ŒÔ‡kŒ„Úהשפעה .ÏÈÚÏ kÊpk«ƒ¿»¿≈«»
Ô‡k ‡a˙pL BÓk e‰ÊÂ .BBLÏ כאן לאמור  נוסף מקור  לפנינו  הרי  ¿¿∆¿∆ƒ¿»≈»

לקליפות. מקום אין  באצילות שאכן 

‰fÓ ‡a˙L ‰Ó ÔÈÚÂ¿«≈«∆ƒ¿»≈ƒ∆
ÏÈÁ˙n‰Œea„a של מאמר  ¿ƒ««¿ƒ

בשיר  הפסוק על  ֿ צדק' ה'צמח אדמו "ר 

ÓBÁ‰השירים  È‡13Èab , ¬ƒ»«≈
האמור  של  הפנימית המשמעות

הפסוק  »«¿È„LÂבהמשך 
˙BÏc‚nk14˙Baa ÔiÚÂ מדרש . «ƒ¿»¿«≈¿«

˜"Ïרבה  ÂË ˜t ‡a ˙Lt»»«…∆∆
ÏL B‡ÒÎa :BBLÏŒ‰ÊÂ ,'„¿∆¿¿ƒ¿∆
,Ú‚B Ú c ÔÈ‡ ‰"aw‰«»»≈»»«≈«
Œ„Ú ,Ú Ee‚È ‡Ï Ó‡pL∆∆¡«…¿¿»«

eÈ‰Â .BBLÏŒÔ‡k בלבד זו  לא »¿¿«¿
מגורים  באצילות,שאין  רע »‡Ûשל 

ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÏÎÈ‰a¿≈«»¿≈»»ƒ
‡qk ‡˜p‰ ‡e‰L ‰‡Ècƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»ƒ≈
הכסא' 'עולם נקרא הבריאה עולם

"ועל  ככתוב הוא לכך  הטעמים (ואחד 

ועולם  אדם", כמראה דמות הכסא

ו 'מקום  'כסא' בבחינת הוא הבריאה

הנקרא  האצילות עולם של  לאור  מושב'

של  קדשים' קדשי  ב'היכל  וגם 'אדם')

ו 'מגורים' מקום אין  הבריאה עולם

נמצאות  (והקליפות רע של  למציאות

נמוכות  בדרגות רק הבריאה בעולם

קדשים'). קדשי  מ'היכל  ≈¿ÔÎÂיותר 
ıÚ'a ‡ÓÁÓ ÚL 'ÌÈiÁ ¿…»¿≈«ƒ««

 ˜t בעולם הקליפות ש'מדור ' ∆∆
קדשי  מהיכל  למטה רק הוא הבריאה

‰p‰קדשים' Èk :BBLÏŒ‰ÊÂ¿∆¿ƒƒ≈
‰ÚM‰ Ïk Èk ÏÈÚÏ e‡a≈«¿¿≈ƒ»«ƒ¿»

‰‡Èc ‰tÈÏ˜c ÈÏÎÈ‰ כנגד ≈»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
המידות  הקדושה שבע בצד  העליונות

ÈÚÈM‰ ÏÎÈ‰‰Ó ‰hÓÏ Ì‰≈¿«»≈«≈»«¿ƒƒ
ÌÈL„˜ŒÈL„˜c ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿»¿≈»»ƒ
ŒÔ‡kŒ„Ú ,‰Le„˜c ‰‡Ècƒ¿ƒ»ƒ¿»«»
˙BtÈÏw'L ÌL ‡Óe .BBLÏ¿¿…»»∆¿ƒ

‰hÓÏ e„È '˙eÏÈˆ‡c מעולם «¬ƒ»¿¿«»
ÈÏÎÈ‰aהאצילות  ÔBkLÏÂ e„Ï»¿ƒ¿¿≈»≈
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ז      

נֹוגעין  אינן ֿ ּכן אם  הרי לעיל . ּכה ּובא  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָּדבריאה ',

קד ׁשֿ היכל  ות ֹוכ ּיּות  ּפנימ ּיּות  ׁשה ּוא  ְְְִִִִֵֵֶֶַַֹּבה ּכּסא ,

ה ּכב ֹוד ', ּכסא  'ׁשער  ׁשם  ׁשּכתב  ּכמ ֹו ְֳִִֵֶַַַַַָָָָה ּקד ׁשים ,

עם  אחד  ּבקנה  מ ּמׁש ע ֹולים  האריז"ל  ּדברי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהרי

ׁשּנקרא ּו מה ּו זה , ּולהבין ה ּנ"ל ). ה 'ר ּבֹות ' ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּדברי

מד ֹוריהן  ֿ ּפיֿכן ֿ על  ואף  ּדאציל ּות ', ְְְֲִִִֵֵֶַַַ'קליּפֹות 

ל ׁשֹון  יּתכן אי ּגם  ּדוקא . ה ּבריאה  ְְְְִִֵֵַַַָָָָּבע ֹולם 

'אציל ּות ' ּבׁשם  יּקרא  ׁשאי ּדאציל ּות ', ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָ'קליּפה 

מ ּזה  ּׁשּנת ּבאר  מה  (וע ּין 'קליּפה ' ׁשהיא  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמאחר 

מפלגי  קא  ֿ ה ּמתחיל  ּדרקיע ,15ּבד ּבּור  ּבמתיב ּתא  ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ

כ ּו'). קדמה  ּבהרת  ְִֶֶַָָאם 

C‡ אחר ּבמק ֹום  מבאר  ּדה ּנה  ה ּוא , על 16הענין «ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

וזה 17ּֿפס ּוק  נח ׁשת , נח ׁש מ ׁשה  וּיע ׂש ְְְֶֶֶַַַַָֹֹ

ֿ לצלן  רחמנא  ודינים  רע ֹות  ּכל  ּדה ּנה  ְְְְֲִִִִֵַָָָָָל ׁשֹונֹו:

א ֹותם  המח ּיה  ּומק ֹורם  ׁשר ׁשם  ּבע ֹולם , ְְְְִֶֶַַַָָָָָָׁשּנתה ּוּו

המבאר   ה ּמל ּבן עם  ה ּזֹונה  וכמ ׁשל  ט ֹוב , ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹה ּוא 

א , עמ ּוד  קסג דף  ּתר ּומה  ּפר ׁשת  ב  חלק  ְֵֶַַַַַָָָֹּבּזהר 

ּובזה  א ֹות ּה, לצ ּית  ׁשּלא  וחפצ ּה רצ ֹונּה ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּכל 

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  , ל ּמל אה ּובה  ׁשּתהא  יֹותר , ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּתתע ּנג 

ה ּמל .ּכׁשמפ  רצ ֹון זה  אין ל ֹו, וּתּוכל  א ֹות ֹו ּתה  ְְְֵֶֶֶֶַַַַָ

ל ׁשם  ּופנינה  ׂשטן ז"ל  ר ּבֹותינּו מאמר  ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָוזה ּו

ה ּוא  המח ּיה ּו הרע  ׁשּׁשרש  כ ּו', נת ּכּונּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשמים 

ה ׁשּתל ׁשל ּות   ּדר על  למ ּטה  ּוכ ׁשּיֹורד  כ ּו'. ְְְְְִֵֶֶֶַַַָט ֹוב 

וה ּנה , ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  כ ּו' ּגמ ּור  רע  ּבאמת  ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָנע ׂשה 

ה ּזֹונה  מ ׁשל  ּדהינּו ט ֹוב , ה ּוא  ׁשּבׁשר ׁשֹו ְְְְְֵֶַַַַַָָמאחר 

וּתׂשמח  ה ּבן, א ֹות ּה יצ ּית  ׁשּלא  ּבאמת  ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשחפצ ּה

האב . ׁשּיׂשמח  ּכמ ֹו ה ּבן, ית ּפּתה  ּכׁשּלא  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמאד 

ּבע ׂשּית  א ּלא  האב  לבין ּבינּה הפר ׁש אין ֿ ּכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָואם 

ה ּוא  ה ּפּתּוי  ׁשל  זֹו ׁשּמע ׂשה  ה ּבן, לנּסֹות  ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָה ּנּסיֹון

ׁשּמל ּבׁשת  רק  ּכלל , אמת  ׁשאינֹו אף  ּברע , ׁשּיּומ ׁש מאד  חפצה  ּכא ּלּו ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנראה 

להאב  ׁשּיהיה  ה ּׂשמחה  ּבׁשביל  רק  רצ ֹונּה, ונגד  ׁשּלּה ׁשאינֹו ּבלב ּוׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעצמ ּה

ודבר  ּגמ ּור  הס ּתר  ה ּוא  ׁשה ּלב ּוׁש ּכיון זה , ּכל  עם  ה ּנה  ּבּנּסיֹון. ה ּבן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשּיעמ ֹוד 
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ב ).15) (כג, תזריע  סע "ד.16)לקו"ת סא, חוקת ט .17)לקו"ת כא, חוקת

    
ÔÈÚ‚B ÔÈ‡ ÔkŒÌ‡ È‰ .ÏÈÚÏ ‡e‰k ,'‰‡Èc ˙BtÈÏw'‰«¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈¬≈ƒ≈≈»¿ƒ
ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÏÎÈ‰ ˙eiÎB˙Â ˙eiÓÈt ‡e‰L ,‡qk‰a¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈«…∆«√»ƒ

ממנו , למטה נמצאות אלא הבריאה, 'ÚLשבעולם ÌL ˙kL BÓk¿∆»«»««
„Á‡ ‰˜a LnÓ ÌÈÏBÚ Ï"ÊÈ‡‰ Èc È‰ ,'„Bk‰ ‡Òkƒ≈«»¬≈ƒ¿≈»¬ƒ«ƒ«»¿»∆∆»

'˙Ba'‰ Èc ÌÚ רבה המדרש ƒƒ¿≈»«
.(Ï"p‰««

e‡˜pL e‰Ó ,‰Ê ÔÈ‰Ïe מצד ¿»ƒ∆«∆ƒ¿¿
ŒÛ‡Âאחד  ,'˙eÏÈˆ‡c ˙BtÈÏ˜'¿ƒ«¬ƒ¿«

ÌÏBÚa Ô‰ÈB„Ó ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈¿≈∆¿»
‡˜Âc ‰‡Èa‰ בעולם ולא «¿ƒ»«¿»

מובן Ìbהאצילות. לא הדבר  בעצם «
‰tÈÏ˜' ÔBLÏ ÔÎzÈ CÈ‡≈ƒ»≈¿¿ƒ»

,'˙eÏÈˆ‡c סתירה זו  ולכאורה «¬ƒ
וביה  ÌLaמיניה ‡wÈ CÈ‡L∆≈ƒ»≈¿≈
'˙eÏÈˆ‡', לו וסמוך  'אצלו ' מלשון  ¬ƒ

כך  על  גילוי להורות יש זה שבעולם

לאלוקות  וביטול  »»≈Á‡Óאלוקות
'‰tÈÏ˜' ‡È‰L ומסתירה שמכסה ∆ƒ¿ƒ»

‡a˙pMהאלוקות על  ‰Ó ÔiÚÂ)¿«≈«∆ƒ¿»≈
ÏÈÁ˙n‰Œea„a ‰fÓ במאמר ƒ∆¿ƒ««¿ƒ

חכמינ  במאמר  ז "ל הפותח ̃«‡ו 
È‚ÏÙÓ15 מחלוקת zÈ˙Óa‡יש ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»

‰Ó„˜ ˙‰a Ì‡ ,ÚÈ˜c לשער ¿»ƒ«ƒ«∆∆»¿»
לא  או  טהור  הנגע האם eÎ'לבן ,

הזקן  לאדמו "ר  תורה' 'לקוטי  שבספר 

ארוך  ביאור  יש 'קליפות שם למושג 

דאצילות').

‡Ó ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈¿…»
Á‡ ÌB˜Óa16 החסידות בתורת ¿»«≈

˜eÒt ÏÚ17LÁ ‰LÓ NÚiÂ «»«««…∆¿«
Ïk ‰p‰c :BBLÏŒ‰ÊÂ ,˙LÁ¿…∆¿∆¿¿ƒ≈»
ÔÏˆÏŒ‡ÓÁ ÌÈÈ„Â ˙BÚ»¿ƒƒ«¬»»ƒ¿»
ÌLL ,ÌÏBÚa ee‰˙pL∆ƒ¿«»»»¿»
‡e‰ Ì˙B‡ ‰iÁÓ‰ ÌB˜Óe¿»«¿«∆»
Ôa ÌÚ ‰Bf‰ ÏLÓÎÂ ,BË¿ƒ¿««»ƒ∆
 ˜ÏÁ ‰fa ‡Ó‰ CÏn‰«∆∆«¿…»«…«≈∆
„eÓÚ ‚Ò˜ Û„ ‰Óez ˙Lt»»«¿»««

את ‡, לנסות כדי  אותה שוכר  שהמלך 

lL‡בנו  dˆÙÁÂ dBˆ ÏkL∆»¿»¿∆¿»∆…
,d˙B‡ ˙iˆÏ לא המלך  ישמע שבן  ¿«≈»

יחטא  ולא ˙BÈלה ‚pÚ˙z ‰Êe»∆ƒ¿«≈≈
בן  תתענג אם היא לה ישמע לא המלך 

אם  מאשר  לה,יותר  ישמע ≈¿∆zL‰‡כן 

CÏnÏ ‰e‰‡ שבנו בניסיון ,הרוצה zÙÓLk‰יעמוד  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ¬»«∆∆«∆≈≈¿∆¿«»
eÈ˙Ba Ó‡Ó e‰ÊÂ .CÏn‰ ÔBˆ ‰Ê ÔÈ‡ ,BÏ ÏÎezÂ B˙B‡««≈∆¿«∆∆¿∆«¬««≈

ÔËN Ï"Ê וכוונתו איוב, את לנסות וביקש ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש לפני  שבא «»»
שהובא  ז "ל  חכמינו  (כמאמר  אבינו  אברהם של  זכותו  תשתכח שלא הייתה

אלקנה ÈÙe‰לעיל ) שהייתה אשת ¿ƒ»
היו  שלפנינה כך  על  חנה את מכעיסה

וכוונתה ילדים  ילדים, היו  לא ולחנה

כדי  מה'היתה ותבקש תתפלל  שחנה

eÎ',ללדת  eek˙ ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒƒ¿«¿
iÁÓ‰ Ú‰ ˘ML‡e‰ e‰ ∆…∆»««¿«≈

ÏÚ ‰hÓÏ „BiLÎe .'eÎ BË¿∆≈¿«»«
˙eÏLÏzL‰ Cc דרגות רבות של  ∆∆ƒ¿«¿¿

רבים  צמצומים ∆¬»NÚ‰ועובר 
ŒÔ‡kŒ„Ú 'eÎ eÓb Ú ˙Ó‡a∆¡∆«»«»

.BBLÏ¿
‡e‰ BLLaL Á‡Ó ,‰p‰Â¿ƒ≈≈««∆¿»¿
‰Bf‰ ÏLÓ eÈ‰c ,BË¿«¿¿««»
˙iˆÈ ‡lL ˙Ó‡a dˆÙÁL∆∆¿»∆¡∆∆…¿«≈
„‡Ó ÁÓNzÂ ,Ôa‰ d˙B‡»«≈¿ƒ¿«¿…
BÓk ,Ôa‰ ‰zt˙È ‡lLk¿∆…ƒ¿«∆«≈¿

‡‰ ÁÓNiL לנסות אותה ששלח ∆ƒ¿«»»
הבן . ‰LÙאת ÔÈ‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈∆¿≈

‡‰ ÔÈÏ dÈa הדברים בשורש ≈»¿≈»»
הניסיון ובכוונה  של  «∆‡l‡ובמטרה

הוא  ‰ÔBÈqpההבדל  ˙iNÚa«¬ƒ««ƒ»
ÏL BÊ ‰NÚnL ,Ôa‰ ˙BqÏ¿««≈∆«¬∆∆

el‡k ‰‡ ‡e‰ Èezt‰ זו «ƒƒ¿∆¿ƒ
הבן  את Ó‡„שמנסה ‰ˆÙÁ¬≈»¿…

BÈ‡L Û‡ ,Úa CLÓeiL∆¿«»««∆≈
,ÏÏk ˙Ó‡ שלה האמיתי  והרצון  ¡∆¿»

יעמוד  אלא יתפתה לא שהבן  הוא

dÓˆÚבניסיון  ˙LaÏnL ˜«∆«¿∆∆«¿»
„‚Â dlL BÈ‡L LeÏaƒ¿∆≈∆»¿∆∆

dBˆ, האמיתיÏÈLa ˜ ¿»«ƒ¿ƒ
‡‰Ï ‰È‰iL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆ƒ¿∆¿»»
‰p‰ .ÔBÈqpa Ôa‰ „BÓÚiLk¿∆«¬«≈«ƒ»ƒ≈
Lel‰L ÔÂÈk ,‰Ê Ïk ÌÚƒ»∆≈»∆«¿

eÓb zÒ‰ ‡e‰ כך כדי  עד  ∆¿≈»
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ח    

ֿ ּפי  ֿ על  אף  האב , ה ּנה  לכן ּבתכלית , ומר  ְְִִִֵֵַַַַַָָָָָהרע 

ּבּנּסיֹון, ה ּבן ּכׁשּיעמ ֹוד  יֹותר  יׂשמח  ּבוּדאי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשה ּוא 

הפכי  ּבלב ּוׁש ּבעצמ ֹו להתל ּבׁש יּוכל  ְְְְְְִִִֵַַַָֹלא 

ּבעצמ ֹו, ה ּבן לנּסֹות  ,ּכ ֿ ּכל  עצמ ֹו ְְְְְְִֵַַַַַָָּולהס ּתיר 

ֿ וׁשל ֹום , חס  ּברע  ׁשּיּומ ׁש ׁשּיח ּפֹוץ  ל ֹו ְְְְְֶֶַַַַַָָלהרא ֹות 

מא ּוס  ׁשהרע  וה ּׂשנאה , ה ּמא ּוס  ּגֹודל  מ ּצד  ְְְִִִֶֶַַַַָָָוה ּוא 

אפיל ּו ּולהרא ֹות  לס ּבֹול  יּוכל  לא  אצל ֹו, ְְְְְְֲִִֶַַָֹוׂשנא ּוי

ה ּזֹונה  לזאת , ואי ֿ וׁשל ֹום . חס  ּבֹו ׁשר ֹוצה  ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹּבׁשקר 

ּכ ֿ ּכל  עצמ ּה ּולהס ּתיר  להתל ּבׁש ׁשּיכ ֹולה  ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּכיון

חפצ ּה ׁשּבאמת  אף  לעברה , ה ּבן את  ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלפ ּתֹות 

יכ ֹולה  ׁשהיא  ּכיון ֿ מק ֹום  מ ּכל  ה ּבן, ית ּפּתה  ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא 

ׁשאין  ל ֹומר  צרי  ּכרח ֿ על  לפ ּתֹות ֹו, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָלהתל ּבׁש

ל ּה ׁשּיׁש והינּו ,ּכ ֿ ּכל  אצל ּה וׂשנא ּוי מא ּוס  ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָהרע 

לא  לאו ואם  לרע , ֿ ּדׁשּיכ ּות  וׁשּיכ ּות  ׁשמץ  ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹאיזֹו

ּבׁשקר . אפיל ּו עצמ ּה את  להרא ֹות  יכ ֹולה  ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָהיתה 

ּבאר  ז"ל  וחמי מ ֹורי ּכמ ׁשל 18ּוכב ֹוד  ׁשה ּוא  ְְְִִִֵֵֶַַָ

ור ֹוגז  ּגב ּורה  - זה  ּכל  ׁשעם  ׁשּבחסד , ְְְִֶֶֶֶֶֶַָָּגב ּור ֹות 

א ּלא  מ ּמׁש, ּגב ּורה  ה ּוא  ׁשה ּלב ּוׁש הינּו ְְְֶֶַַַָָָה ּוא ,

ּב'א ֹור  וע ּין ֿ ע ּיּון. וצרי כ ּו', לחסד  ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשּכּונת ֹו

מסעי  ּפר ׁשת  ֿ עדן נׁשמת ֹו מה ּמּגיד  ּבענין 19ּתֹורה ' ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

כ ּו' מ ּמרה  מ ּמה 20וּיסע ּו להעיר  יׁש ולכא ֹורה  . ְְְְִִִִִֵַַָָָָ

צ ּדיק  ּפיר ּוׁש ּבענין י ּפרק  א  חלק  ּבּתניא  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּׁשּכת ּוב 

ּבתכלית  ֿ אחרא  ה ּסטרא  ׂשֹונא  ׁשאינֹו ל ֹו, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָורע 

אהבה  ׁשמץ  איזה  נׁשאר  ּכן על  כ ּו', ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָה ּׂשנאה 

ענין  ֿ זה   ּדר ֿ על  וכן ׁשם . ע ּין כ ּו' ל ׁשם  ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָותענּוג 

וה ּוא  א ּיֹוב , את  לת ּקן נת ּכּון, ׁשמים  ל ׁשם  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָׂשטן

ּביט ּול , ּבחינת  ׁש'אציל ּות ' ּדאציל ּות ', ְְֲֲִִִִִֶַַָ'קליּפה 

ה ּנּסיֹון  זה , ּכל  ועם  ׁשמים . ל ׁשם  רק  זֹו ּכּונה   ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָוכ

מאלק ּות . הפכי מע ׂשה  ה ּוא  לא ּיֹוב  ְְְֱֲִִִִֵֶַַָֹוה ּיּסּורים 

ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ זה   ּדר ֿ ה ּדברים 21ועל  אחר  ויהי ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ואמר ּו כ ּו', נּסה  והאלקים  ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹהא ּלה 

פט  ּדף  ּדסנהדרין, י (ּבפרק  ׂשטן ׁשל  ּדבריו ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָאחר 

ּכן  ה ּפרי, על  המכ ּסה  ה ּפרי קליּפת  ּכמ ֹו קליּפה , ּבׁשם  נקרא  ולכן ב ). ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָע ּמּוד 
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כלל שהרצון  וניכר  נראה  אינו  ÔÎÏהאמיתי  ,˙ÈÏÎ˙a ÓÂ Ú‰ „Â¿»»»«»«¿«¿ƒ»≈

‡‰ ‰p‰ עצמו˙BÈ ÁÓNÈ È‡cÂa ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»»««ƒ∆¿««ƒ¿«≈
LeÏa BÓˆÚa LaÏ˙‰Ï ÏÎeÈ ‡Ï ,ÔBÈqpa Ôa‰ „BÓÚiLk¿∆«¬«≈«ƒ»…«¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ¿
˙B‡‰Ï ,BÓˆÚa Ôa‰ ˙BqÏ ,CkŒÏk BÓˆÚ ÈzÒ‰Ïe ÈÎÙ‰»¿ƒ¿«¿ƒ«¿»»¿««≈¿«¿¿«¿

BÏ כלפי האב פנים להעמיד  יכול  אינו 

יטעה  שהבן  כך  לחשוב הבן 

ıBtÁiL האבCLÓeiL הבן ∆«¿∆¿«
„vÓ ‡e‰Â ,ÌBÏLÂŒÒÁ Úa»««¿»¿ƒ«

‰‡O‰Â Òe‡n‰ Ï„Bb שהאב ∆«ƒ¿«ƒ¿»
הרע, כלפי  Òe‡Óחש Ú‰L∆»«»

ÏÎeÈ ‡Ï ,BÏˆ‡ Èe‡NÂ¿»¿∆¿…«
eÏÈÙ‡ ˙B‡‰Ïe ÏBaÒÏƒ¿¿«¿¬ƒ
ÌBÏLÂŒÒÁ Ba ‰ˆBL ˜La¿∆∆∆∆«¿»
והיפך  פנים העמדת רק שזו  למרות

ÊÏ‡˙,האמיתי .רצונו  È‡Â כיוון ¿ƒ»…
יכול  לא בו  ומואס הרע את שהשונא

בשקר , אפילו  כזה בלבוש להתלבש

LaÏ˙‰Ï ‰ÏBÎiL ÔÂÈk ‰Bf‰«»≈»∆¿»¿ƒ¿«≈
CkŒÏk dÓˆÚ ÈzÒ‰Ïe¿«¿ƒ«¿»»»
Û‡ ,‰ÚÏ Ôa‰ ˙‡ ˙BzÙÏ¿«∆«≈«¬≈»«

dˆÙÁ ˙Ó‡aL האמיתי רצונה ∆∆¡∆∆¿»
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ôa‰ ‰zt˙È ‡lL∆…ƒ¿«∆«≈ƒ»»
LaÏ˙‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡È‰L ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»¿ƒ¿«≈

B˙BzÙÏ רצונה כאילו  הוא ולהתנהג  ¿«
יחטא, ˆCÈשכן  EÁkŒÏÚ«»¿¬»ƒ

Òe‡Ó Ú‰ ÔÈ‡L ÓBÏ«∆≈»«»
eÈ‰Â ,CkŒÏk dÏˆ‡ Èe‡NÂ¿»¿∆¿»»»¿«¿
Œ˙eÎiLÂ ıÓL BÊÈ‡ dÏ LiL∆≈»≈∆∆¿«»
‡Ï Â‡Ï Ì‡Â ,ÚÏ ˙eÎiLc¿«»»«¿ƒ»…
˙‡ ˙B‡‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰˙È‰»¿»¿»¿«¿∆
„BÎe .˜La eÏÈÙ‡ dÓˆÚ«¿»¬ƒ¿∆∆¿

Ï"Ê ÈÓÁÂ ÈBÓ, האמצעי (אדמו "ר  ƒ¿»ƒ«
אדמו "ר  של  חמיו  הזקן , אדמו "ר  בן 

הדברים) כותב צדק', ‡a18ה'צמח ≈≈
˙Beb ÏLÓk ‡e‰L∆ƒ¿«¿

,„ÒÁaL וגם מזו  זו  כלולות המידות ∆«∆∆
הפכים  שני  הם שבעצם וגבורה חסד 

שבגבורה  (חסד  ויש בזו , זו  נכללות

כאשר  למשל  שבחסד , גבורה וכן )

האדם  מחסד , שנובעת ה' אהבת מרוב

בשנאה  לאלקות המנגדים את שונא

נכללת  שהגבורה כך  מגבורה שנובעת

Ê‰בחסד  Ïk ÌÚL שזו למרות ∆ƒ»∆
-גבורה  Ê‚BÂשבחסד  ‰eb¿»¿∆

Lel‰L eÈ‰ ,‡e‰ ובפועל בחיצוניות שהדברים eb‰כפי  ‡e‰ «¿∆«¿¿»
B‡'a ÔiÚÂ .ÔeiÚŒCÈˆÂ ,'eÎ „ÒÁÏ B˙ekL ‡l‡ ,LnÓ«»∆»∆«»»¿∆∆¿»ƒƒ¿«≈¿

„Èbn‰Ó '‰Bz ממעזריטשÈÚÒÓ ˙Lt Ô„ÚŒB˙ÓL19ÔÈÚa »≈««ƒƒ¿»≈∆»»««¿≈¿ƒ¿«
'eÎ ‰nÓ eÚÒiÂ20. «ƒ¿ƒ»»

‰nÓ ÈÚ‰Ï LÈ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈¿»ƒƒ«
‡ ˜ÏÁ ‡Èza e˙kM חלק ∆»««¿»≈∆

אמרים' ÔÈÚa'לקוטי  È ˜t∆∆¿ƒ¿«
,BÏ ÚÂ ˜Ècˆ LeÈt לפי ≈«ƒ¿«

הכוונה  לו " ורע "צדיק הפשוט הפירוש

בחייו  קשיים לו  ויש לו  טוב שלא צדיק

הפנימי , הפירוש ולפי  הזה. בעולם

בנפשו  בו  יש שעדיין  צדיק הכוונה

צדיק  והוא רע, של  מסוימת מידה

‡Á‡Œ‡Ëq‰ ‡BN BÈ‡L∆≈≈«ƒ¿»«¬»
Ôk ÏÚ ,'eÎ ‰‡O‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿»«≈
‰‰‡ ıÓL ‰ÊÈ‡ ‡Lƒ¿«≈∆∆∆«¬»

ÌL ÔiÚ 'eÎ ÌLÏ ‚eÚ˙Â וכך ¿«¬¿»«≈»
והעמדת  שההתלבשות בענייננו  גם

יכולה  ברע מעוניינים כאילו  הפנים

ברע  והמיאוס הרע שנאת אם רק להיות

ברע  המואס אבל  מוחלטת במידה אינם

לזה. מסוגל  לא ŒÏÚבתכלית ÔÎÂ¿≈«
ÌLÏ ÔËN ÔÈÚ ‰ÊŒCc∆∆∆ƒ¿«»»¿≈
,Bi‡ ˙‡ Ôw˙Ï ,Ôek˙ ÌÈÓL»«ƒƒ¿«≈¿«≈∆ƒ

‡e‰Â המושג '˜tÈÏ‰הסבר  ¿¿ƒ»
˙ÈÁa '˙eÏÈˆ‡'L ,'˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆¬ƒ¿ƒ«
ÌLÏ ˜ BÊ ‰ek CÎÂ ,ÏeËÈaƒ¿»«»»«¿≈

,‰Ê Ïk ÌÚÂ .ÌÈÓL שני מצד  »«ƒ¿ƒ»∆
‡e‰ Bi‡Ï ÌÈeqi‰Â ÔBÈqp‰«ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ
ŒÏÚÂ .˙e˜Ï‡Ó ÈÎÙ‰ ‰NÚÓ«¬∆»¿ƒ≈¡…¿«

e˙kM ‰Ó ‰ÊŒCc21È‰ÈÂ ∆∆∆«∆»«¿ƒ
‰l‡‰ ÌÈc‰ Á‡«««¿»ƒ»≈∆
eÓ‡Â ,'eÎ ‰q ÌÈ˜Ï‡‰Â¿»¡…ƒƒ»¿»¿
ÏL ÂÈc Á‡ Ï"Ê eÈ˙Ba«≈«««¿»»∆
Ûc ,ÔÈ„‰Òc È ˜Ùa) ÔËN»»¿∆∆¿«¿∆¿ƒ«

( „enÚ ËÙ מעשה שגם היינו  «
של  בקטרוג  קשור  העקידה ניסיון 

˜‡השטן . ÔÎÏÂ הרע היצר  ¿»≈ƒ¿»
דאצילות' 'קליפה ֿ זה ֿ דרך  ועל  והשטן ,

˙tÈÏ˜ BÓk ,‰tÈÏ˜ ÌLa¿≈¿ƒ»¿¿ƒ«
Ôk ,Èt‰ ÏÚ ‰qÎÓ‰ Èt‰«¿ƒ«¿«»««¿ƒ≈
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ט      

והיא  ּבתכלית , מס ּתרת  היא  ּדה ּנּסיֹון זֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָמע ׂשה 

ּבבא ּור  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ּפנים , ּפס ּוק 22הס ּתר  23על  ְְְִֵֵֶֶַָָָ

כ ּו' מנּסה  "ּכי ּגּבי ּתלכ ּו, אלקיכם  ה ' ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹאחרי

כ ּו' ה ּתק ּון 24לדעת " ּכונת  יׁש ׁשּבת ֹוכ ּה א ּלא  , ְִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבפ ּתּוי  התחיל  ז"ל  וחמי (מ ֹורי כ ּו'. ׁשמים  ְְְְִִִִִִֵַַָָל ׁשם 

א ּיֹוב  ּבענין וס ּים  ּגמ ּור , רע  ה ּלב ּוׁש ּדׁשם  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָּדעברה ,

זהר  וע ּין  ה ּגּוף . יּסּורי ענין ה ּוא  וׁשם  ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹואברהם ,

ּדֹומין  ׁשאין א  ע ּמּוד  ק "מ  ּדף  ּתֹולד ֹות  א  ְִֵֵֶֶַַחלק 

לזה ). זה  ּכ ֿ ֶֶָָָּכל 

ÔÎÏÂ ׁשה ּכּונה היֹות  ׁשעם  למ ׂשּכיל , יּובן ¿»≈ְֱִִֶֶַַַַָָָ

זה  ּכל  עם  ׁשמים , ל ׁשם  ּבתכלית  ְְְֲִִִִִֵֶַַָָאמ ּתית 

אין  ּבֹו, מתל ּבׁשת  ׁשה ּכּונה  רע , ה ּלב ּוׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָענין

ּכי  אציל ּות , ּבבחינת  ּכלל  להיֹות  יכ ֹול  ְְְְֲִִִִִַַָָה ּלב ּוׁש

יכ ֹול  אין ורע , ּגמ ּור  הס ּתר  ה ּוא  ׁשה ּלב ּוׁש ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָמאחר 

ּבע ֹו ֿ אם  ּכי האציל ּות , ּבע ֹולם  ּכלל  לם להיֹות  ְְְְֲִִִִָָָָ

וה ׁשּפעם  ר ּוחנּיים  ּפיר ּוׁש קליּפֹות 25ה ּבריאה , ׁשל  ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּכיֿ ּבאציל ּות  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ּדאציל ּות  ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָֹוח ׁש

וה ּפרסא  ה ּפר ּגֹוד  אחר  ּכבר  ׁשה ּוא  ּבבריאה , ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָאם 

להיֹות  יּוכל  ׁשם  אלקים , ׁשם  מ ּבחינת  ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹה ּמפסקת 

את  לנּסֹות  א ֹו כ ּו', א ּיֹוב  את  לב ּלע  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַההס ּתר 

"ּבני  ּבת ֹו ה ּׂשטן עמידת  ענין וה ּוא  כ ּו'. ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָאברהם 

ּדף  ּפנחס  ג , חלק  זהר  ע ּין ּדבריאה , ְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהאלקים "

יכ ֹול  ור ּוחנּיּות ֹו ּפע ּולת ֹו ׁשּׁשם  ב , ע ּמּוד  ְְִֶַָָָָרלא 

ׁשמים , ל ׁשם  ׁשּכּונת ֹו ּכיון ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלהיֹות .

רע  ׁשּום  אין ׁשּבֹו ּדאציל ּות ', 'קליּפה  ְְֲִִִֵֵֶַַָנקראת 

וה ּוא  לב ּוׁש, רק  זה ּו רע , ה ּוא  ׁשה ּלב ּוׁש אף  ְְְְֶֶַַַַָּכלל ,

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  ׁשּבבריאה . ׁשּלֹו מה ּמד ֹור  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנמ ׁש

כ ּו'. ּבהם  מ ּמׁש ורע  ט ֹוב  ּתער ֹוב ֹות  יׁש ְֲִִֵֶַַַָָָָּבבריאה 

לא  א ּתה  ר ׁשע  חפץ  ֿ ל  א  לא  ּכי ה ּפס ּוק  ענין ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹוזה ּו

ׁשּבע ֹולם  ּפיר ּוׁש: ה '), סימן (ּתילים  רע   ְְְִִִֵֶָָָיג ּור

אף  הינּו להרע , מד ֹור  להיֹות  יכ ֹול  אין ְְְֲִִֵַַַָָָָהאציל ּות 

ּדאציל ּות ' מ 'ּקליּפֹות  ה ּנמ ׁש ה ּנ"ל  הרע  ְְְֲִִִִִַַַַַַָָּבחינת 

ׁשּכּונת ֹו הרע  וה ּלב ּוׁש כ ּו', ׁשמים  ל ׁשם  ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּכּונת ֹו
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י    

אין  ֿ מק ֹום  מ ּכל  מ ּמּנּו, ׁשּיּומ ׁש ה ּטֹוב  ְְִִִִֵֶֶַַָָּבׁשביל 

ׁשּמּכל ֿ ּכיון ּבאציל ּות , להיֹות  יכ ֹולה  זֹו ְְְֲִִִִֵֶָָָָָּבחינה 

ֿ אם  ּכי רע ",  יג ּור ו"לא  ומר , רע  ה ּלב ּוׁש ְְְְִִַַַָָָֹמק ֹום 

ׁשּמּגב ּור ֹות  ּכמ ֹו וה ּנה , כ ּו'. ל ּפרג ֹוד  ְְְְִִִֵֶַַמח ּוץ 

ּוכענין  ק ׁשֹות , ּגב ּור ֹות  מ ׁשּתל ׁשלים  ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָׁשּבחסדים 

ידיהם  את  יסמכ ּו והלוּים  וה ּפרים , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָהלוּים 

הלוּים  נמ ּתק ּו ׁשּכבר  אחר  ה ּפרים , את  ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָוימ ּתיק ּו

החסד  א ֹור  ּכי כ ּו', א ֹותם  ׁשהניף  אהרן ֿ ידי ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹעל 

מ ּזה  וע ּין למ ּטה , ּבירידת ֹו אף  מתע ּבה  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאינֹו

'ׁשער  ּוב 'ּסד ּור ' ב , ע ּמּוד  רכד  ּדף  ב , חלק  ִֵֶַַַַַַַֹּבּזהר 

ׂשפתי  אדנ"י ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  ֿ ה ּׁשנה ' ְְְִִַַַַָָָֹרא ׁש

ּדאציל ּות '26ּתפ ּתח  ׁשּמ'קליּפֹות  יּובן ֿ כן ּכמ ֹו , ְְְֲִִִִֵֶַָָ

רע  ּתער ֹובת  ּבהן ׁשּיׁש ּדבריאה ' 'קליּפֹות  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנמ ׁש

- ׁשּב'ע ׂשּיה ' עד  רע , חציֹו - ּוב 'יצירה ' ְְֲִִִֶֶַַַַָָָמ ּמׁש,

ּבּמק ּדׁש עיניו נתן אמר ּו: זה  ועל  כ ּו'. רע  ְְְִֵֶַַַַָָָָר ּוּבֹו

כ ּו'.

e‰ÊÂ אחא רב  ׁשמים 11ׁשּדר ׁש ל ׁשם  ׂשטן ¿∆ְִֵֶַַַָָָָָָ

הרע  והמ ּתיק  ׁשּדר ׁש ּפיר ּוׁש: ְְְִִִֵֵֶַַַָָנת ּכּון,

ׁשה ּׁשר ׁש ל ׁשר ׁשֹו, ׁשהג ּביה ֹו ֿ ידי על  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּד'ע ׂשּיה ',

ה ּנח ׁשת  נח ׁש ּכּונת  ּוכענין ט ֹוב , ה ּוא  ְְְְְִֵֶַַַַַַַָֹהמח ּיה ּו

א ּכרעיּה, ונׁשקיּה ׂשטן אתא  ולכן כ ּו'. ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹּדמ ׁשה 

אחר ֹונה  מדרגה  ּבבחינת  ונכלל  נת ּבּטל  ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָּפיר ּוׁש:

אפר   על ּֿדר ֿ יס ֹוד , ֿ ה ֹוד  נפ ׁש ּבחינת  ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבקד ּוׁשה ,

ה ּצּדיקים  רגלי ׁשאמר ּו27ּתחת  ּוכענין . ְְְְִִִֵֶַַַַַַָ

ׁשּבירר 28ּבאברהם  ּפיר ּוׁש: ּגילי, והוּו עפרא  ׁשדי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

וזה ּו ּבלב ּוׁשיו, עדין ׁשהיה  ה ּפס ֹולת  ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָוה ׁשלי

הרע  ׁשּנפרד  זה  ּביר ּור  ֿ ידי ועל  עפרא . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשדי

"חרב  להם  נמ ׁש מ ּזה  לע ׂשֹות 29מה ּטֹוב , ּפיפ ּיֹות  ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ֿ לבא  לעתיד  נאמר  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  כ ּו'. ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹנקמה "
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ג.26) המבואר 27)רלז, ע "פ  - רגליהון. תחות קטמא א) (קלא, בזח "א אבל רגלי . כפות תחת הע "י : ובגירסת א. יז, ר"ה

כו'. להם הוא וזכות ה"ה): פ "ג תשובה הל' (רמב "ם הכס "מ  דברי  יובנו א.28)במאמר, כא, ו.29)תענית קמט , תהלים

    
BÊ ‰ÈÁa ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,epnÓ CLÓeiL Bh‰ בחינת אפילו  «∆¿«ƒ∆ƒ»»≈¿ƒ»

בלבד  ÌB˜ÓŒÏknLהלבוש ÔÂÈk ,˙eÏÈˆ‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ למרות ¿»ƒ¿»¬ƒ≈»∆ƒ»»
שמים  לשם הטובה ÓÂעצמו ‰Lelהכוונה Ú האור על  ומסתיר  «¿«»«

הקדושה, מצד  Ú"האלוקי  Ee‚È ‡Ï"Â, עצמו האצילות בעולם ¿…¿¿»
„B‚tÏ ıeÁÓ Ì‡ŒÈk המבדיל ƒƒƒ««¿

לבריאה אצילות eÎ'.בין 
˙BebnL BÓk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿∆ƒ¿

ÌÈ„ÒÁaL שבקדושה ∆«¬»ƒ
ÌÈÏLÏzLÓ צמצומים בריבוי  ƒ¿«¿¿ƒ

ÌiÂÏ‰ ÔÈÚÎe ,˙BL˜ ˙Beb¿»¿ƒ¿««¿ƒƒ
ÌÈt‰Â: בהעלותך בפרשת האמור  ¿«»ƒ

בקר ... בן  פר  ולקחו  הלויים... את "קח

את  והקרבת בקר .. בן  שני  ופר 

על  ידיהם את יסמכו  והלויים הלויים...

כך  על  ומבואר  הפרים...", ראש

הגבורה  בחינת הם שהלויים בחסידות

הגבורה, בחינת הם הפרים וגם

של  הפנימית ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒוהמשמעות
Ì‰È„È ˙‡ eÎÓÒÈ הפרים ראש על  ƒ¿¿∆¿≈∆

שבכך  ‡˙הלויים e˜ÈzÓÈÂהיא ¿«¿ƒ∆
,ÌÈt‰ עניין הסוד  בתורת כמבואר  «»ƒ

הגבורות', kL'המתקת Á‡««∆¿»
e˜zÓ של עצמם ‰ÌiÂÏהגבורות ƒ¿¿«¿ƒƒ

Ì˙B‡ ÛÈ‰L Ô‰‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬…∆≈ƒ»
BÈ‡ „ÒÁ‰ B‡ Èk ,'eÎƒ«∆∆≈

‰aÚ˙Ó בקו שלא להיות ומתגשם ƒ¿«∆
hÓÏ‰,החסד  B˙„ÈÈa Û‡«ƒƒ»¿«»

צמצומים  שבריבוי  מהגבורות בשונה

צריך  ולכן  קשות גבורות נעשים

הגבורות, את fÓ‰'להמתיק' ÔiÚÂ¿«≈ƒ∆
„enÚ „Î Ûc , ˜ÏÁ ‰fa«…«≈∆««

'e„q'e , חסידות מאמרי  עם «ƒ
Œea„a '‰M‰ŒL‡ ÚL'««…«»»¿ƒ
È˙ÙN È"„‡ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿»«

ÁzÙz26ÔeÈ ÔÎŒBÓk , ƒ¿»¿≈»
CLÓ '˙eÏÈˆ‡c ˙BtÈÏ˜'nL∆ƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿»
Ô‰a LiL '‰‡Èc ˙BtÈÏ˜'¿ƒƒ¿ƒ»∆≈»∆

הטוב LnÓ,בתוך  Ú ˙BÚz«¬∆««»
„Ú ,Ú BÈˆÁ  '‰ÈˆÈ'eƒ¿ƒ»∆¿««
.'eÎ Ú Bae  '‰iNÚ'aL∆«¬ƒ»«

‰Ê ÏÚÂ העשייה שבעולם הרע Ô˙על  :eÓ‡ השטןLc˜na ÂÈÈÚ ¿«∆»¿»«≈»«ƒ¿»
.'eÎ

‡Á‡  LcL e‰ÊÂ11:LeÈt ,Ôek˙ ÌÈÓL ÌLÏ ÔËN ¿∆∆»««»»»»¿≈»«ƒƒ¿«≈≈
,BLLÏ B‰Èa‚‰L È„ÈŒÏÚ ,'‰iNÚ'c Ú‰ ˜ÈzÓ‰Â LcL∆»«¿ƒ¿ƒ»««¬ƒ»«¿≈∆ƒ¿ƒ¿»¿
לכך  בניגוד  כאשר  בשורשן , היא הגבורות' ש'המתקת וחסידות בקבלה מבואר 

גבורות  שיהיו  לכך  גורמת למדריגה ממדריגה הקדושות הגבורות שירידת

הרי  הצמצומים, ריבוי  בגלל  קשות,

המצומצמות  הגבורות העלאת

'המתקת  פועלת העליון , לשורשם

כאן  מבואר  כך  ועל  הגבורות'

שמים, לשם נתכוין  שהשטן  שבדרשתו 

לשורשו  הגביהו  אחא ∆…»∆LM‰Lרב
ÔÈÚÎe ,BË ‡e‰ e‰iÁÓ‰«¿«≈¿ƒ¿«
'eÎ ‰LÓc ˙LÁp‰ LÁ ˙ek«»«¿««¿…∆¿…∆
הנחשים  את משה העלה שבכך 

שלא  הנחשים את ו 'המתיק' לשורשם

שם ÔÎÏÂיזיקו . הגמרא דברי  כהמשך  ¿»≈
,dÈÚk‡ dÈ˜LÂ ÔËN ‡˙‡»»»»¿«¿≈««¿≈
ברגליו  אחא) (לרב ונשקו  השטן  בא

Ïha˙ :LeÈt השטןÏÏÎÂ ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»
‰BÁ‡ ‰‚„Ó ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¿≈»«¬»

ביותר  «¿»∆Le„˜aL‰,התחתונה
,„BÒÈŒ„B‰ŒLÙ ˙ÈÁa השליש ¿ƒ«∆∆¿

העליונות, הספירות של  »ŒÏÚהאחרון 
ÈÏ‚ ˙Áz Ù‡ Cc∆∆≈∆«««¿≈

ÌÈ˜Ècv‰27 אל ביטול  שמשמעו  ««ƒƒ
eÓ‡Lהצדיק  ÔÈÚÎe .¿ƒ¿«∆»¿

Ì‰‡a28eÂ‰Â ‡ÙÚ È„L ¿«¿»»»≈«¿»«¬
,ÈÏÈb נחום במעשה בגמרא מסופר  ƒ≈

ששלחו  הטובות שהאבנים גמזו  איש

ממנו  נגנבו  לקיסר  כדורון  איתו 

וכשהביא  עפר , בתיקו  הניחו  ותמורתם

בא  להרגו  ורצו  כדורון  העפר  את למלך 

זהו  אולי  שיבדקו  ואמר  הנביא אליהו 

שהיה  אבינו  אברהם של  מעפרו 

הופך  העפר  והיה האויב על  משליכו 

היה  וכך  וניסו  ֿ LeÈtלחיצים, על  ≈
חסידות: אבינו ÈaLפי  אברהם ∆≈≈

ÔÈ„Ú ‰È‰L ˙ÏBÒt‰ CÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ«¿∆∆»»¬«ƒ
ÂÈLeÏa,טובים È„Lהלא e‰ÊÂ ƒ¿»¿∆»≈

‡ÙÚ. העפר את È„ÈŒÏÚÂהשליך  «¿»¿«¿≈
Ú‰ „ÙpL ‰Ê eÈa≈∆∆ƒ¿«»«

Ì‰Ï CLÓ ‰fÓ ,Bh‰Ó הקדושה Á"29˙BiÙÈtלצד  ≈«ƒ∆ƒ¿»»∆∆∆ƒƒ
'eÎ "‰Ó˜ ˙BNÚÏ.הקליפות על  Ó‡ולהתגבר  ‰ÊŒCcŒÏÚÂ «¬¿»»¿«∆∆∆∆¡«
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יי      

ׁשמצאתי 30ּבלע  מה  ֿ ּכאן עד  כ ּו'. לנצח  ה ּמות  ִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׂשטן  ענין על  ז"ל  וחמי מ ֹורי ֿ יד  מ ּכתב  ְְְִִִִַַַַָָָָּכת ּוב 

כ ּו'. מת ּכּון ׁשמים  ְְִִֵֵַַָל ׁשם 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ'כ ּו טב  ּדדהב  הריׁשיּה ענין ,8יּובן ¿«ƒ∆ְְִִֵֵַָָָָ

נח ׁש ּדי וירכ ֹוהי מ ּסטרא 8מע ֹוהי ְְְִִִִִִֵָָ

ו'של ׁש31ּדנח ׁש נג ּה, קליּפת  ה ּוא  הצלם  ּכי , ְְְִִֶֶַַָָָֹֹ

ט ֹוב  ה ּוא  ׁשּבּה ֿ ּדר 32רא ׁשֹונֹות ' על  וה ּוא  . ְִֶֶֶַָ

כ ּו'. נת ּכּון ׁשמים  ל ׁשם  ׂשטן ּדאציל ּות ' ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ'קליּפֹות 

למ ּטה  מ ּזה  ונמ ׁש ּומ ׁשּתל ׁשל   ה ֹול ֿ מק ֹום  ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּומ ּכל 

ׁשּב'קליּפת  מה ּפרסא  ׁשּלמ ּטה  מע ֹוהי ולכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָרע ,

ּכיון  ל ֹומר , יׁש וע ֹוד  כ ּו'. רע  ה ּוא  - עצמ ּה ְְֵֵַַַַָָֹנג ּה'

ׁש ּדל ׁשם  עצמ ֹו ה ּלב ּוׁש זה ּואף  רע , ה ּוא  כ ּו' מים  ְְְִִֵֶַַַַַָ

ה ּלב ּוׁש ּבחינת  ׁשה ּוא  כ ּו', פרזל  ּדי ׁשֹוק ֹוהי ְְְְִִִִֶֶַַַַענין

מתה ּל ֿ ידם  ועל  ׁשּבהם  הרגלים  ּכמ ֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלריׁשיּה,

ל ׁשֹונֹו). ּכאן (עד  כ ּו' ְַָָֹהרא ׁש

ׁשעל LÈÂֿג ) ּבּמאמר  ּׁשּכת ּוב  ׁשּמּמה  לה ֹוסיף , ¿≈ְֲִִֶֶֶַַַַָָ

ׁשמים  ל ׁשם  ׂשטן אחא : רב  ּדר ׁשת  ְְְִֵֵַַַָָָָָָידי

צרי ּכּמה  עד  מ ּובן ל ׁשר ׁשֹו, הג ּביה ֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָנת ּכּון,

א ֹות ֹו, ּולקרב  מ ּיׂשראל  אחד  ּכל  על  זכ ּות  ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָלל ּמד 

רעים  אהבת  ׂשכר  הפסיד  ׁשּלא   לכ נֹוסף  ,33ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ

ּבפ ֹועל , ּכן ׁשּיהיה  ּפֹועלים  ּגּופא  ֿ זה  ֿ ידי על  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָה ּנה 

ׁשּלֹו. ה ּמעל ֹות  את  ה ּזּולת  אצל  ׁשּמג ּלים  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַוהינּו,

ה ּקּב"ה ‡Óeד ) ּׁשּצּוה  מה  ה ּמאמר  ּבס ּיּום  ¿»≈ְֲִִֶַַַַָָָָ

וה ּטעם  ּבּסּולם , לעל ֹות  ְְֲֲַַַַַַָֹליעקב 

זאת  לע ׂשֹות  יעקב  וה ּנה 34ׁשּנתירא  ֿ ל ׁשֹונֹו: וזה  , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹֹ

וּדאי  הינּו כ ּו', ׁשּיעלה  ליעקב  ה ּקּב"ה  ּׁשאמר  ְְֲֲֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמה 

ּבחינֹות , ּבׁשּתי והעל ּיה  ה ּנ"ל , ּדקד ּוׁשה  ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָּבס ּולם 

העל ּיה  ׁשהיא  ּדח ֹול  ּתפ ּלה   ּדר ֿ על  ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהינּו

ּדׁשּבת  ּותפ ּלה  לאציל ּות , ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָמ ּבריאה 

הינּו זה  ּכונת  ואמנם  ֿ ס ֹוף . אין עד  העליה  ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיא 

זה  ועל  ה ּזה . הע ֹולם  ה ׁשּפעת  לענין ּגם  ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיעלה 
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ח .30) כה, 31.7)ישעי ' שבהערה ב .32)תקו"ז תתמד, שם אוה"ת וראה .7 שבהערה חיים ועץ  תקו"ז פל"ב .33)ראה תניא

עה"פ .34) תנחומא

    
ÚÏa ‡ÏŒ„È˙ÚÏ30'eÎ ÁˆÏ ˙Ân‰ של מוחלט ניצחון  יהיה כי  ∆»ƒ»…ƒ««»∆»∆«

מסיים  ֿ צדק' ה'צמח ואדמו "ר  והרע. המוות נובע שמהם הקליפות על  הטוב

Ï"Ê ÈÓÁÂ ÈBÓ „ÈŒ˙kÓ e˙k È˙‡ˆÓL ‰Ó Ô‡kŒ„Ú«««∆»»ƒ»ƒ¿««ƒ¿»ƒ
האמצעי  eÎ'.אדמו "ר  Ôek˙Ó ÌÈÓL ÌLÏ ÔËN ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿«»»¿≈»«ƒƒ¿«≈

ÔÈÚ ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הנזכר ¿«ƒ∆»ƒ¿«
חלומו  אודות המאמר  בתחילת לעיל 

בבל  מלך  נבוכדנצר  ≈≈«‰dÈLÈשל 
'eÎ Ë ‰„c8, זהב של  ראשו  ƒ¿»»

LÁוב ט  Èc È‰BÎÈÂ È‰BÚÓ8 ¿ƒƒ≈ƒƒ¿»
LÁc ‡ËqÓ31, וירכיו מעיו  ƒƒ¿»¿»»

הנחש, מצד  נחש, ‰ˆÌÏשל  Èkƒ«∆∆
בחלומו  נבוכדנצר  ‰e‡שראה

LÏ˘'Â ,d‚ ˙tÈÏ¿̃ƒ…«¿»…
daL '˙BBL‡ ֿ ֿ בינה חכמה ƒ∆»

BËודעת ‡e‰32 בקבלה כמבואר 

אור , לשון  נוגה', ש'קליפת וחסידות

טוב. בה שמעורב קליפה ¿e‰Â‡היא
'˙eÏÈˆ‡c ˙BtÈÏ˜' CcŒÏÚ«∆∆¿ƒ«¬ƒ
'eÎ Ôek˙ ÌÈÓL ÌLÏ ÔËN»»¿≈»«ƒƒ¿«≈
יש  הקליפה לצד  שייכים היותם שעם

טוב. ‰CÏBבהם ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»≈
ÏLÏzLÓe צמצומים בריבוי  ƒ¿«¿≈

,Ú ‰hÓÏ ‰fÓ CLÓÂ¿ƒ¿»ƒ∆¿«»«
‰hÓlL È‰BÚÓ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ∆¿«»
'd‚ ˙tÈÏ˜'aL ‡Òt‰Ó≈««¿»∆ƒ¿ƒ«…«

dÓˆÚ שלמטה ה'מעיים', חלק «¿»
למטה  נמצא והוא מהראש,

האצילות  עולם שבין  מה'פרסא'

שהיא  ֿ עשיה ֿ יצירה בריאה ועולמות

צמצום  הוא וענינה מבדיל , כמסך 

- האצילות אור  של  Úנוסף ‡e‰«
ÔÂÈk ,ÓBÏ LÈ „BÚÂ .'eÎ¿≈«≈»
ÌLÏc BÓˆÚ Lel‰ Û‡««¿«¿ƒ¿≈

,Ú ‡e‰ 'eÎ ÌÈÓL כפי »«ƒ«
השטן  של  שבמעשיו  לעיל  שנתבאר 

אבל  שמים לשם היא הכוונה אמנם

הוא  מעשיו  מלובשים שבו  הלבוש

Ècרע, È‰B˜BL ÔÈÚ e‰Ê∆ƒ¿«ƒƒ
,'eÎ ÏÊÙ, מברזל e‰L‡שוקיו  «¿∆∆

,dÈLÈÏ Lel‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿¿≈≈
לראש, 'לבוש' הם ¿BÓkהרגליים

Ì„ÈŒÏÚÂ Ì‰aL ÌÈÏ‚‰»«¿«ƒ∆»∆¿«»»

'eÎ L‡‰ Cl‰˙Ó היפך הוא לבושו  טוב, עצמו  שהראש ולמרות ƒ¿«≈»…
BBLÏהטוב  Ô‡k „Ú) צדק ֿ הצמח אדמו "ר  ).של  «»¿

˙Lc È„ÈŒÏÚL Ó‡na e˙kM ‰nnL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ∆ƒ«∆»««¬»∆«¿≈¿»«
B‰Èa‚‰ ,Ôek˙ ÌÈÓL ÌLÏ ÔËN :‡Á‡  השטן את אחא רב «»»»»¿≈»«ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ

,BLLÏ שהמתקת לעיל  כמבואר  ¿»¿
בשורשם היא Ú„הדינים ÔeÓ»«

Ïk ÏÚ ˙eÎÊ „nÏÏ CÈˆ ‰nk«»»ƒ¿«≈¿«»
,B˙B‡ ˜Ïe Ï‡NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈¿»≈
„ÈÒÙ‰ ‡lL CÎÏ ÛÒB Èkƒ»¿»∆…ƒ¿ƒ

ÌÈÚ ˙‰‡ ÎN33, אפילו ¿««¬«≈ƒ
תוצאות  הביא לא שהקירוב במקרה

‡Ùeb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ידי על  ƒ≈«¿≈∆»
Ôkעצמו הקירוב ‰È‰iL ÌÈÏÚBt¬ƒ∆ƒ¿∆≈

Ïˆ‡ ÌÈl‚nL ,eÈ‰Â ,ÏÚBÙa¿«¿«¿∆¿«ƒ≈∆
BlL ˙BÏÚn‰ ˙‡ ˙Ïef‰««∆««¬∆

בהעלם. בו  שקיימות

‡Óe צדק'„) ה'צמח אדמו "ר  ¿»≈
‰evM ‰Ó Ó‡n‰ ÌeiÒa¿ƒ««¬»«∆ƒ»
˙BÏÚÏ ˜ÚÈÏ ‰"aw‰«»»¿«¬…«¬
‡È˙pL ÌÚh‰Â ,ÌÏeqa«»¿«««∆ƒ¿»≈

˙‡Ê ˙BNÚÏ ˜ÚÈ34, כדברי «¬…«¬…
במדרש  ז "ל  ¿∆¿BBLÏŒ‰ÊÂ:חכמינו 

‰"aw‰ Ó‡M ‰Ó ‰p‰Â¿ƒ≈«∆»««»»
È‡cÂ eÈ‰ ,'eÎ ‰ÏÚiL ˜ÚÈÏ¿«¬…∆«¬∆«¿««

,Ï"p‰ ‰Le„˜c ÌÏeÒa כפי «»ƒ¿»««
מדברי  המאמר  בתחילת שמובא

בסולם  פירושים שני  שיש המדרש

והכוונה  "מזבח" הקדושה: (בצד 

לתורה  והכוונה "סיני " לתפילה,

‰iÏÚ‰Â בסולם למעלה מלמטה ¿»¬ƒ»
היא  ‰eÈהתפילה ,˙BÈÁa ÈzLaƒ¿≈¿ƒ«¿

‡È‰L ÏBÁc ‰lÙz CcŒÏÚ«∆∆¿ƒ»¿∆ƒ
Œ‰ÈˆÈŒ‰‡ÈaÓ ‰iÏÚ‰»¬ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰lÙ˙e ,˙eÏÈˆ‡Ï ‰iNÚ¬ƒ»«¬ƒ¿ƒ»
ŒÔÈ‡ „Ú ‰ÈÏÚ‰ ‡È‰L ˙aLc¿«»∆ƒ»¬ƒ»«≈

ÛBÒ.מהאצילות «¿«¿ÌÓ‡Âלמעלה
‰Ê ˙Âk העלייה של  ‰eÈהמטרה «»«∆«¿

˙ÚtL‰ ÔÈÚÏ Ìb ‰ÏÚiL∆«¬∆«¿ƒ¿««¿»«
‰f‰ ÌÏBÚ‰ שבנוסף כלומר , »»«∆

יפעל  הדבר  למעלה, מלמטה לעלייה

עד  מלמעלה שפע של  המשכה גם

הגשמי . הזה È˙‡לעולם ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿»≈
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יב    

ּבעב ֹודה , ּפנימ ּיּות  לענין ּדאיל ּו יעקב , ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹנתירא 

נֹותן  וּדאי ה ּמזּבח 35הרי ּדהינּו ה ּנ"ל , ס ּולם  ל ֹו ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָ

ּגׁשמ ּיים  ה ׁשּפע ֹות  ׁשּלענין א ּלא  כ ּו', ֿ ּתֹורה  ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָּומ ּתן

ותהיה  לעמ ֹוד , יּוכל  לא  ה ּוא  ּגם  ׁשא ּולי ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹנתירא 

יכ ֹולין  ׁשאינן ׁשּכת ּוב : ּכמ ֹו כ ּו', סיּבת  36העל ּיה  ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

וע ֹוׁשר  ור ֹוׁש ט ֹובה , ר ֹוב  כ ּו'.37לק ּבל  לי ּתּתן אל  ְְְִִֵֶֶַַָ

ודבר  יׁש ׁשהם  יכ ֹולים , אינן ּדוקא  הם  ּבאמת   ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָא

לכן  מרח ֹוק , ֿ אם  ּכי לק ּבל  ֿ אפ ׁשר  ואי ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָנפרד ,

כ ּו'  א ֹוריד ה ּוא ,38מ ּׁשם   נהפ ּביעקב  אבל  ּכמ ֹו. ְְְֲֲֲִִַַָָֹֹ

כ ּו', מ ּכל  קטנּתי ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹֹׁשּנת ּבאר 

ה ּקד ׁש' יכ ֹול 39ּב'א ּגרת  ּכל  ׁשה ּקּב"ה  וע ֹוד , . ְְִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ה ּזה , ּבע ֹולם  ט ֹובה  ר ֹוב  עם  ּגם  ה ּביט ּול  ְְִִִֶַַַַַָָָלה ׁשּפיע 

ׁשהטעימן  ּבהאב ֹות  כ ּו'.40ּוכמ ֹו ֿ ה ּבא  ע ֹולם  מעין ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

אחר  ּבמק ֹום  ׁשּנת ּבאר   ּדר ֿ יֹוסף ,41ועל  ּבענין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

היה  ֿ ּפיֿכן ֿ על  ואף  לכא ֹורה , וטר ּוד   מל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה 

מס ּתיר  אין ּדאציל ּות  נׁשמ ֹות  ּכי ּתמיד , ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמר ּכבה 

רק  נׁשמ ֹות  והיּו ֿ ה ּזה , ע ֹולם  עניני ּכלל  ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָלהם 

ׁשאמר  ה ּקד ֹוׁש ּבר ּבנּו ׁשּמצינּו ּוכמ ֹו ֿ ּדר ֿזה . ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל 

ח  ּפרק  (ס ֹוף  כ ּו' אפיל ּו נהניתי דכת ּוּבֹות ),42ולא  ְְֱֲִִִֵֶֶֶֹ

מל ּכא " מ ׁשב ֹור  ע ּתיר  ּדר ּבי ׁש"אה ֹוריריּה .43אף  ְְְִִִִֵֶַַַַַָ

ּבבטנ ּגֹוים  ׁשני ּגּבי ּבח ּיי' ּב'ר ּבנּו מ ּזה  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַוע ּין

על 44כ ּו' אחר  ּבמק ֹום  נת ּבאר  גונא  ּוכהאי .ְְְְִֵֵַַַַָָָ

ּגם 45ּפס ּוק  ה ּביט ּול  מ ּלהמ ׁשי ּתקצר , ה ' היד  ְְְֲִִִִַַַַָָ

ּבד ּבּור ֿ ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ׁשם . ע ּין כ ּו', ּבׂשר  ְְְִִִֵֶַַָָָָּבבחינת 

 ל ער ֹו אין ּבל ּת46ה ּמתחיל  "אפס  ּבענין , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַ

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו ּדה ּנה  ה ּמׁשיח ", 47לימ ֹות  ְְִִִֵֵַַַַָָ

ענינים  ׁשאר  וכן יֹום , ּבכל  ׁשּתלד  א ּׁשה  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָעתידה 

ה ּנער  ּכי ויהיּו48ּגׁשמ ּיים , ימ ּות , ׁשנה  מאה  ּבן ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
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ניתן.35) צ "ל: א.36)אולי  כג, ח .37)תענית ל, ד.38)משלי  א, ב .39)עובדי ' סע "ב .40)סימן טז, ויחי41)ב "ב  תו"ח 

תרכ"ט . רב  ומקנה ד"ה א. פא, דרמ "צ  יוסף . פורת בן א.42)ד"ה קד, שם והוא ספי "ב . צ "ל ב "מ 43)כנראה ב . קיג, שבת

א. כג.44)פה, כה, ד.45)תולדות לא, שם לקו"ת כג. יא, נדפס 46)בהעלותך קצת). לשון (בשינוי  קכו ס ' ירושלים בונה

תעד. ע ' מארז"ל על הזקן אדמו"ר במאמרי  ב .47)לאח "ז ל, כ.48)שבת סה, ישעי '

    
Ô˙B È‡cÂ È‰ ,‰„BÚa ˙eiÓÈt ÔÈÚÏ eÏÈ‡c ,˜ÚÈ35 ראה] «¬…¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ»¬»¬≈««≈

ניתן ] להיות: צריך  שאולי  כאן  eÈ‰cליעקבBÏבהערה ,Ï"p‰ ÌÏeÒ»««¿«¿
ÌÈiÓLb ˙BÚtL‰ ÔÈÚlL ‡l‡ ,'eÎ ‰BzŒÔzÓe ÁaÊn‰«ƒ¿≈«««»∆»∆¿ƒ¿««¿»«¿ƒƒ

‡È˙ יעקב„BÓÚÏ ÏÎeÈ ‡Ï ‡e‰ Ìb ÈÏe‡L הכרוכים בניסיונות ƒ¿»≈∆««…««¬
eÎ'בזה, ˙aÈÒ ‰iÏÚ‰ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆»¬ƒ»ƒ«

רצויים, לא לדברים ¿BÓkגורם
e˙kL גשמים ירידת לגבי  בגמרא ∆»

המידה  על  לקבל :יתר  «≈∆ÔÈ‡Lשניתן 
ÔÈÏBÎÈ36,‰BË B Ïa˜Ï ¿ƒ¿«≈»

LBÚÂ LBÂ37'eÎ ÈÏ Ôzz Ï‡ ¿¿∆«ƒ∆ƒ
לא  האדם בעשירות לפעמים מעוניין 

להכיל  האפשרות את לו  אין  (אם

בעניות. מעוניין  שאינו  כשם אותה)

˙Ó‡a C‡ דבר של  לאמיתו  אבל  «∆¡∆
מכך , לחשוש צריך  היה לא אבינו  יעקב

צד ‰Ìכי  שאינו  לצד  השייכים ≈
ÌÈÏBÎÈהקדושה  ÔÈ‡ ‡˜Âc«¿»≈»¿ƒ

רוב  כיוון לקבל  שפע, וריבוי  טובה

„Ù „Â LÈ Ì‰L,מאלוקות ∆≈≈¿»»ƒ¿»
Ì‡ŒÈk Ïa˜Ï LÙ‡ŒÈ‡Â¿ƒ∆¿»¿«≈ƒƒ

˜BÁÓ לאלוקות,מתוך ÔÎÏביטול  ≈»»≈
על  יתר  עצמה מגביה הקליפה כאשר 

שעף  כנשר " תגביה "אם ככתוב המידה

eÎ'גבוה  E„ÈB‡ ÌMÓ38Ï‡ . ƒ»ƒ¿¬»
,‡e‰ CÙ‰ ˜ÚÈa יש שאינו  ¿«¬…«¬…

לאלוקות  בטל  להיפך  אלא ¿BÓkונפרד 
ÏÈÁ˙n‰Œea„a ‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿ƒ««¿ƒ
˙b‡'a ,'eÎ ÏkÓ ÈzË»̃…¿ƒƒ…¿ƒ∆∆

'L„w‰39 ריבוי בגלל  דווקא כיצד  «…∆
עשה  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש החסדים

בטל . יותר  עוד  יעקב נהיה איתו ,

ÏBÎÈ Ïk ‰"aw‰L ,„BÚÂ ולכן ¿∆«»»…»
Ìbביכולתו  ÏeËÈa‰ ÚÈtL‰Ï¿«¿ƒ««ƒ«

ÌÏBÚaביחד  ‰BË B ÌÚƒ»»»
‰f‰, לביטול סתירה זו  BÓÎeואין  «∆¿

Ï"Ê ˙B‡‰a חכמינו ז "ל שאמרו  ¿»»
ÔÓÈÚË‰L40 הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ∆ƒ¿ƒ»

בעולם  ŒÌÏBÚהזה בהיותם ÔÈÚÓ≈≈»
‡a˙pL CcŒÏÚÂ .'eÎ ‡a‰«»¿«∆∆∆ƒ¿»≈

Á‡ ÌB˜Óa41 החסידות eËÂ„בתורת CÏÓ ‰È‰L ,ÛÒBÈ ÔÈÚa ¿»«≈¿ƒ¿«≈∆»»∆∆¿»

‰B‡ÎÏ הזה העולם מצרים,בענייני  מלכות ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âוהנהגת ƒ¿»¿««ƒ≈
,„ÈÓz ‰kÓ ‰È‰ לאלוקות מוחלט בביטול  היה הפסק ללא ימיו  כל  »»∆¿»»»ƒ

ומנהיג  לרוכב לחלוטין  בטלה והיא משלה רצון  שום לה שאין  מרכבה כמו 

דבוק  להיות ליוסף הפריעו  לא מצרים וטרדות היות אפשרי  היה והדבר  אותה,

תמיד  BÓL˙באלוקות Èkƒ¿»
˙eÏÈˆ‡c גבוהות נשמות ‡ÔÈשהן  «¬ƒ≈

ÈÈÚ ÏÏk Ì‰Ï ÈzÒÓ«¿ƒ»∆¿»ƒ¿¿≈
eÈ‰Â ,‰f‰ŒÌÏBÚ ויוסף האבות »«∆¿»

BÓÎe .‰ÊŒCcŒÏÚ ˜ ˙BÓL¿»««∆∆∆¿
Ó‡L LB„w‰ eaa eÈˆnL∆»ƒ¿«≈«»∆»«

È˙È‰ ‡ÏÂהזה ‡eÏÈÙמהעולם ¿…∆¡≈ƒ¬ƒ
קטנה Áבאצבע ˜t ÛBÒ) 'eÎ42 ∆∆
˙Bae˙Î„:שם הגמרא לשון  וזה ƒ¿

עשר  זקף רבי , של  פטירתו  "בשעת

 ֿ ריבונו  אמר : מעלה. כלפי  אצבעותיו 

שיגעתי  לפניך  וידוע גלוי  ֿ עולם של 

נהניתי  ולא בתורה אצבעותי  בעשר 

קטנה" באצבע ‡Ûאפילו  ,(«
Èac dÈÈB‰‡"L על הממונה ∆«ƒ≈¿«ƒ

שלו  והפרידות עשיר ÈzÚהסוסים «ƒ
kÏÓ‡"יותר  BLÓ43 זאת ובכל  ƒ¿«¿»

כלל . מהעולם נהנה לא עצמו  רבי 

Èab 'ÈiÁa ea'a ‰fÓ ÔiÚÂ¿«≈ƒ∆¿«≈¿«≈«≈
'eÎ CËa ÌÈBb ÈL44. ¿≈ƒ¿ƒ¿≈

ÌB˜Óa ‡a˙ ‡Â‚ È‡‰Îe¿««¿»ƒ¿»≈¿»
Á‡ בחסידות˜eÒt ÏÚ45„È‰ «≈«»¬«

ˆ˜z בשר ‰' ישראל  לבני  מלתת ƒ¿»
הדברים  פנימיות שלפי  במדבר , גם

שום  ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש שאין  הכוונה

Ìbקושי  ÏeËÈa‰ CÈLÓ‰lÓƒ¿«¿ƒ«ƒ«
.ÌL ÔiÚ ,'eÎ Na ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»»«≈»
ÏÈÁ˙n‰Œea„a e˙kL BÓÎe¿∆»¿ƒ««¿ƒ

EÏ CBÚ ÔÈ‡46,, הזקן לאדמו "ר  ≈¬¿
˙BÓÈÏ EzÏa ÒÙ‡" ÔÈÚa¿ƒ¿«∆∆ƒ¿¿ƒ
eÓ‡ ‰p‰c ,"ÁÈLn‰«»ƒ«¿ƒ≈»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba47 ימות אודות «≈«
ÏzL„המשיח  ‰M‡ ‰„È˙Ú¬ƒ»ƒ»∆≈≈

ÌÈÈÚ ‡L ÔÎÂ ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿≈¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈiÓLb ימות על  כיעודים שנאמרו  «¿ƒƒ

כמו  ‰Úpהמשיח, Èk48˙Áz LÈ‡ eÈ‰ÈÂ ,˙eÓÈ ‰L ‰‡Ó Ôa ƒ«««∆≈»»»»¿ƒ¿ƒ««
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יג      

כ ּו' ּתאנת ֹו ּתחת  ֿ ה ּזה 49איׁש הע ֹולם  .50ּבמיטב  ְְִֵֵֶַַַַָָָ

א ּלא  כן, אינ ֹו ּתמ ּוּה, לכא ֹורה  ׁשּנראה  ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָואף 

ּגב ֹוה  ּומדרג ֹות  מעל ֹות  מ ּגֹודל  זה ּו ֹות א ּדר ּבה , ְְְֲִֵֶֶַַַַָ

ּבּימים  יהיּו ּבזה 51א ׁשר  אלק ּות  הת ּגּלּות  יהיה  ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָֹ

ּבׂשר  כל  ורא ּו ה ' כב ֹוד  ונגלה  ּגׁשמי, 52הע ֹולם  ְְְְְִִַָָָָָָָ

הר ׁשעים  הארץ 53אפיל ּו ּומלאה  ה ּגׁשמ ּיים , ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ

ּבטלים 54ּדעה  הע ֹולם  ּבזה  אף  ּכּולם  ויהיּו , ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

ויהיּו ּבֹוראם , את  מה ּׂשגתם  ּכאין, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּומב ּוטלים 

ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  מאין, ּגב ֹוּה אפס  ּבלעד ֹו, ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָאפס 

אלף  א ֹות  א ֹור ' ּב'מא ֹורי  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ְְְְִֵֶֶַָָוהיינּו

ּבֹו אין ּכי ֿ ס ֹוף , האין נקרא  אפס  קיא , ְְִִִֵֵֶֶָָסעיף 

ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  הרעיֹון, אפיסת  ּוב ֹו ְְְֲִִַַַָָָּתפיסא ,

ּגם  אזי ה ּמׁשיח , לימ ֹות  זֹו ּבחינה  ּבהת ּגּלּות  ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָולכן

ּבּתניא  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ּכלל . יס ּתיר  לא  ה ּגׁשמי ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹה ּיׁש

ּבטלים  ה ּקליּפֹות  ּכל  הרי יט , ּפרק  ְְֲִִֵֵֶֶַָס ֹוף 

נח ׁשב ּו ותה ּו מאפס  נג ּדֹו, ּכאין כ ּו' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹּומב ּוטלים 

ּדף  ּבא  ּפר ׁשת  ב , חלק  זהר  וע ּין ׁשם , ע ּין כ ּו', ְֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹל ֹו

ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  ְַָל "ז.

ה 'ּצמח LÈÂה ) ּׁשּמביא  מה  ּולבאר  לה ֹוסיף  ¿≈ְְִִֵֵֶֶַַַָ

"מאפס  יט : ּפרק  ס ֹוף  מ ּתניא  ְִֵֶֶֶֶֶֶַָצדק '

ּכאן, עקרי ענין (ׁשּזה ּו ל ֹו" נח ׁשב ּו ְְְִִִֶֶֶָָָָֹותה ּו

"אפס "), ּבענין לה ּקֹודם  ּבהמ ׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַׁשּמביא ֹו

רק  ה ּובא  ּבּתניא  ׁשהרי מ ּובן, אינֹו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָּדלכא ֹורה 

ס ּיּום  ולא  נג ּדֹו", ּכאין ה ּגֹוים  "ּכל  ה ּפס ּוק  ְְְְִִִִֶַַַַָָֹּתח ּלת 

ּבהק ּדים  ויּובן ל ֹו". נח ׁשב ּו ותה ּו "מאפס  ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹה ּכת ּוב 

ּפס ּוק  מביא  ה ּזקן ר ּבנּו ׁשּכא ׁשר  ּבּתניא , ׁשּמצינּו ה ּנה 55מה  ס ּיּומ ֹו, ללא  ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ֿ זה   ּדר ֿ ועל  (ּבוא "ו). וג ֹו' ּכֹותב  ולפעמים  וא "ו), (ללא  ג ֹו' ּכֹותב  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלפעמים 

רז"ל  למאמר  ה ּיד ּוע 55ּבנֹוגע  ֿ ּפי ועל  וכ ּו'. - ולפעמים  כ ּו', ּכֹותב  ׁשּלפעמים  ,56 ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

ה ּתנ  ּבספר  ה ּזקן ר ּבנּו ּדיק  ּכּמה  ׁשה ּׁשּנּויים עד  ּובפרט  וא ֹות , א ֹות  ּכל  על  יא  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּפרק  ּבא ֹות ֹו ּפעמים  ּכּמה  ּבּתניא  מצינּו וכ ּו') (א ֹו ֿ וג ֹו' ל  כ ּו') (א ֹו ג ֹו' ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבין

ּבזה , ה ּבא ּור  לי ונראה  ּבד ּיּוק . א ּלא  ּבאקראי, זה  ׁשאין ּבוּדאי הרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּובסמיכ ּות ,
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ד.49) ד, מיכה ה. ה, מלכיםֿא - הכתוב  ספי "ב .50)לשון מלכים הל' פ "ט . תשובה הל' רמב "ם ירושלים:51)ראה בבונה

יהי '. כי  ההם ה.52)בימים מ , הארץ .53)ישעי ' ומלאה הגשמי  העולם בזה ירושלים: בבונה אבל בכת"י . הוא ישעי '54)כן

ט . 55.57)יא, שבהערה דבר בפתח  הובא גמר. ערך תשבי  רנט 56)ראה ע ' ח "ד מהוריי "צ  אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

    
'eÎ B˙‡z49 דברים הם אלה ‰f‰ŒÌÏBÚ‰שכל  ËÈÓa50Û‡Â . ¿≈»¿≈«»»«∆¿«

deÓz ‰B‡ÎÏ ‰‡pL יעודים נאמרו  התקופה מדוע על  גשמיים ∆ƒ¿∆ƒ¿»»«
המשיח, ימות של  ‡ac‰,הנעלית ‡l‡ ,ÔÎ BÈ‡ להיפךe‰Ê , ≈≈∆»«¿«»∆

ÌÈÓia eÈ‰È L‡ ˙B‰Bb ˙B‚„Óe ˙BÏÚÓ Ï„BbÓ51 ראה] ƒ∆«¬«¿≈¿¬∆ƒ¿«»ƒ
היא: הגירסה אחר  שבמקום בהערה,

המשיח] בימות היינו  ההם, בימים

˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ ‰È‰È אפילו ƒ¿∆ƒ¿«¡…
‰Ï‚Â ,ÈÓLb ÌÏBÚ‰ ‰Êa¿∆»»«¿ƒ¿ƒ¿»

Na ÏÎ e‡Â '‰ „BÎ52 בלי ¿¿»»»»
הכלל  מן  ‰ÌÈÚLיוצא eÏÈÙ‡53 ¬ƒ»¿»ƒ

ı‡‰ ‰‡ÏÓe ,ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ»¿»»»∆
‰Úc54'ה ÌÏekאת eÈ‰ÈÂ כל , ≈»¿ƒ¿»

הכלל , מן  יוצא בלי  »‡Ûהברואים
ÌÏBÚ‰ ‰Êa הגשמיÌÈÏËa ¿∆»»¿≈ƒ

תפיסת ÌÈÏËeÓeלאלוקות ללא ¿»ƒ
כלל  ‡˙מקום Ì˙‚O‰Ó ,ÔÈ‡k¿«ƒ≈«»»»∆

,B„ÚÏa ÒÙ‡ eÈ‰ÈÂ ,Ì‡Ba לא ¿»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»
 ֿ הקדוש מלבד  מציאות שום תהיה

בעצמו  ֿ הוא dBbברוך  ÒÙ‡∆∆»«
BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú ,ÔÈ‡Ó של ≈«ƒ«»¿

לך " ערוך  "אין  המתחיל  דיבור  המאמר 

הביטול  מעלת בביאור  הזקן  לאדמו "ר 

"אין ". של  הביטול  על  "אפס" של 

ÈB‡Ó'a e˙kL BÓk eÈÈ‰Â¿«¿¿∆»ƒ¿≈
,‡È˜ ÛÈÚÒ ÛÏ‡ ˙B‡ 'B‡»∆¿ƒ
ÔÈ‡ Èk ,ÛBÒŒÔÈ‡‰ ‡˜ ÒÙ‡∆∆ƒ¿»»≈ƒ≈
˙ÒÈÙ‡ Be ,‡ÒÈÙz Ba¿ƒ»¬ƒ«

BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú ,ÔBÈÚ‰ וגם »«¿«»¿
ש"אפס" מובן  נעלית מזה דרגה מבטא

בביטול . elb˙‰a˙ביותר  ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ¿«
BÊ ‰ÈÁa"אפס" BÓÈÏ˙בחינת ¿ƒ»ƒ
,ÁÈLn‰ המובא התפילה כנוסח «»ƒ«

המשיח", לימות בלתך  "אפס לעיל ,

‡Ï ÈÓLb‰ Li‰ Ìb ÈÊ‡¬«««≈««¿ƒ…
e˙kL BÓÎe .ÏÏk ÈzÒÈ«¿ƒ¿»¿∆»

,ËÈ ˜t ÛBÒ ‡Èza שבעת ««¿»∆∆
האדם  בה', אמונה של  בעניין  ניסיון 

בלבו  המסותרת ה' אהבת את מעורר 

ÌÈÏËaואזי  ˙BtÈÏw‰ Ïk È‰¬≈»«¿ƒ¿≈ƒ
'eÎ ÌÈÏËeÓe ונחשביםÔÈ‡k ¿»ƒ¿«ƒ

BÏ eLÁ e‰˙Â ÒÙ‡Ó ,Bc‚∆¿≈∆∆»…∆¿¿

.Ê"Ï Ûc ‡a ˙Lt , ˜ÏÁ ‰Ê ÔiÚÂ ,ÌL ÔiÚ ,'eÎ«≈»¿«≈…«≈∆»»«…«
.BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú«»¿

ÒB‰Ï LÈÂ (‰‡ÈzÓ '˜„ˆ ÁÓv'‰ ‡ÈnM ‰Ó ‡Ïe ÛÈ ¿≈¿ƒ¿»≈«∆≈ƒ«∆«∆∆ƒ«¿»
È˜Ú ÔÈÚ e‰fL) "BÏ eLÁ e‰˙Â ÒÙ‡Ó" :ËÈ ˜t ÛBÒ∆∆≈∆∆»…∆¿¿∆∆ƒ¿»ƒ»ƒ
CLÓ‰a B‡ÈnL ,Ô‡k»∆¿ƒ¿∆¿≈
,("ÒÙ‡" ÔÈÚa Ì„Bw‰Ï¿«≈¿ƒ¿«∆∆
È‰L ,ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆¬≈
˙lÁz ˜ ‡e‰ ‡Èza««¿»»«¿ƒ«

˜eÒt‰ בישעיהוÌÈBb‰ Ïk" «»»«ƒ
e˙k‰ ÌeiÒ ‡ÏÂ ,"Bc‚ ÔÈ‡k¿«ƒ∆¿¿…ƒ«»
"BÏ eLÁ e‰˙Â ÒÙ‡Ó"≈∆∆»…∆¿¿
גם  מצטט ֿ צדק' ה'צמח כן  אם ולמה

הפסוק.? של  הזה החלק את

eÈˆnL ‰Ó ÌÈc˜‰a ÔeÈÂ¿»¿«¿ƒ«∆»ƒ
Ô˜f‰ ea L‡kL ,‡Èza««¿»∆«¬∆«≈«»≈

˜eÒt ‡ÈÓ55,BÓeiÒ ‡ÏÏ ≈ƒ»¿…ƒ
מפסוק, חלק ÌÈÓÚÙÏהיינו  ‰p‰ƒ≈ƒ¿»ƒ

,(Â"‡Â ‡ÏÏ) 'B‚ ˙Bk≈¿…»
.(Â"‡Âa) 'B‚Â ˙Bk ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ≈¿¿»
Ó‡ÓÏ Ú‚Ba ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿«¬«

Ï"Ê55 ולא בחלקו  שמובא ««
eÎ',במילואו , ˙Bk ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ≈

ÈtŒÏÚÂ .'eÎÂ  ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ
Úe„i‰56 נשיאינו רבותינו  בסיפורי  «»«

Ô˜f‰ ea ˜Èc ‰nk „Ú««»ƒ≈«≈«»≈
˙B‡ Ïk ÏÚ ‡Èz‰ ÙÒa¿≈∆««¿»«»
ÔÈa ÌÈÈepM‰L ËÙe ,˙B‡Â»ƒ¿»∆«ƒƒ≈
('eÎÂ B‡) 'B‚ÂŒÏ ('eÎ B‡) 'B‚¿¿¿
ÌÈÓÚt ‰nk ‡Èza eÈˆÓ»ƒ««¿»«»¿»ƒ
È‰ ,˙eÎÈÓÒe ˜t B˙B‡a¿∆∆ƒ¿ƒ¬≈
,È‡˜‡a ‰Ê ÔÈ‡L È‡cÂa¿««∆≈∆¿«¿«

˜ei„a ‡l‡. ובמכווןÈÏ ‰‡Â ∆»¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ
ÌeiÒ L‡kL ,‰Êa e‡a‰«≈»∆∆«¬∆ƒ
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יד    

אזי  לענין, נֹוגע  אינֹו ה ּפס ּוק  ס ּיּום  ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּכא ׁשר 

- מ ׁשה  ּפסקי ּה ּדלא  ּפס ּוקא  "ּכל  ּכי ג ֹו', ְְְְִִֵֶַָָֹֹּכֹותבים 

ליּה" ּפסקינן לא  ג ֹו',57אנן מ ֹוסיפים  ולכן , ְְֲִִִֵֵַַָָֹ

ּבנֹוגע  - כ ּו' ֿ זה   ּדר ֿ ועל  לגמר ֹו. ׁשּיׁש ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָלה ֹור ֹות 

ה ּפס ּוק  ׁשּסּיּום  ּבזה  נתוּסף  וכא ׁשר  רז"ל . ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָלמאמר 

וג ֹו', ּכֹותבים  אזי ה ּמד ּוּבר , לענין נֹוגע  ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָוה ּמאמר 

ה ּמֹוסיף ). א ֹות  ה ּוא  וא "ו (ׁשהרי ּבוא "ו - ְְֲִֵֶַָָוכ ּו'

מביא  צדק ' ׁשה 'ּצמח  מה  יּובן ֿ זה  ֿ ּפי ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָועל 

נח ׁשב ּו ותה ּו "מאפס  ה ּכת ּוב  ס ּיּום  את  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמה ּתניא 

ּכאין  ה ּגֹוים  "ּכל  ה ּוא  ּבּתניא  ׁשה ּלׁשֹון ּדכיון ְְְִִֵֶַַַַַָָָָל ֹו",

ה ּפס ּוק  ס ּיּום  ׁשּגם  מ ּוכח  הרי (ּבוא "ו), וג ֹו' ְְְֲִֵֶֶַַָָָנג ּדֹו"

ר ּבנּו הביא  לא  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  א ּלא  לענין. ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹנֹוגע 

ּומס ּתּפק  ּבפיר ּוׁש, ה ּפס ּוק  ס ּיּום  את  ּבּתניא  ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָה ּזקן

ותה ּו "מאפס  ה ּכת ּוב  ס ּיּום  ּכי וג ֹו', ּבתיבת  ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹרק 

ה ּקליּפֹות , ּביט ּול  לא ֹופן רק  נֹוגע  ל ֹו" ְְְְִִֵֶֶַַַנח ׁשב ּו

זה  וענין ותה ּו", ּד"אפס  ּבא ֹופן ה ּוא  ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָֹׁשּביט ּולם 

לכלל ּות  ּובנֹוגע  ּכאן, ּבּתניא  לפרט  נחית  ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹלא 

לפני  ּבטל ֹות  ׁשה ּקליּפֹות  ּבּתניא , המבאר  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהענין

"ּכל  ה ּפס ּוק , ׁשל  הרא ׁשֹון חציֹו מס ּפיק  ְְִִֶֶַַָָָה ',

ּכבר  ׁשמזּכיר  ּכיון א ּלא , נג ּדֹו". ּכאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָה ּגֹוים 

ּבמה  להס ּתּפק  יכ ֹול  אינֹו ה ּקליּפֹות , ְְְְִִִֵֵַַַָּביט ּול 

לפר ׁש ׁשּיכ ֹולים  ּכיון כ ּו'", "ּבטלים  ְְְִִֵֵֵֶֶָָָׁשּכת ּוב 

ּבחציֹו ּכה ּלׁשֹון אין, ּבבחינת  רק  ה ּוא  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָׁשּביט ּולם 

זה  אין והרי נג ּדֹו", "ּכאין ה ּפס ּוק  ׁשל  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָהרא ׁשֹון

לה ּביט ּול  ֿ ּפנים  ֿ ּכל  על  לר ּמז מ ּוכרח  ולכן ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָאמת .

ּבוא "ו. וג ֹו' ה ֹוספת  ֿ ידי על  ְְְְֵֶֶַַָָּד"אפס ",

ׁשּבּנפ ׁשÔeÓeו) חכמה  ּבחינת  ּגיל ּוי ֿ ידי על  ה ּנה  עכ ׁשו, ׁשּגם  ה ּנ"ל , מ ּכל  »ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבא ֹופן  ׁשּיהיּו ועד  ית ּבּטל ּו, ה ּקליּפֹות  ׁשּכל  לעתיד , ּכמ ֹו להיֹות  ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָיכ ֹול 

העל ּיה  להיֹות  יכ ֹולה  זה  ּומ ּצד  ּכלל . יס ּתיר  לא  ה ּגׁשמי וה ּיׁש "אפס ", ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשל 

יבל ּבל  ׁשּלא  ּבא ֹופן וכ ּו', וכ ּו' ּבע ׁשיר ּות  ֿ ה ּזה , ע ֹולם  ה ׁשּפעת  לענין ּגם  ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּבּסּולם 

הע ׁשיר ּות  ענין וגם  ק ׁשה , נּסיֹון ה ּוא  הע ׁשיר ּות  ענין הרי ולכא ֹורה , ה '. ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָלעב ֹודת 

צרי ׁשֹונים , ּבמק ֹומ ֹות  נמצאים  ה ּניצ ֹוצ ֹות  וכא ׁשר  ה ּניצ ֹוצ ֹות , ּביר ּור  עם  ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָק ׁשּור 
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וש"נ. בתחילתו. לסש"ב  קצרות" והערות הגהות "מ "מ , למפתחות 57)ואילך. דבר שבפתח  בהערה וראה א. כב , מגילה

לתניא.

    
ÔÈÚÏ Ú‚B BÈ‡ ˜eÒt‰,שם בתניא ‚B',המבואר  ÌÈ˙Bk ÈÊ‡ «»≈≈«»ƒ¿»¬«¿ƒ

Èk ז "ל חכמינו  Ï‡אמרו  Ô‡  ‰LÓ dÈ˜Òt ‡Ïc ‡˜eÒt Ïk" ƒ»¿»¿…«¿≈…∆¬«…
"dÈÏ ÔÈ˜Òt57, אנחנו וסיים, פסק לא רבנו  שמשה פסוק קובעים כל  לא »¿ƒ«≈

עצמנו  דעת על  סיום BÓ‚Ï.לו  LiL ˙BB‰Ï ,'B‚ ÌÈÙÈÒBÓ ÔÎÏÂ¿»≈ƒƒ¿∆≈¿»¿
Ú‚Ba  'eÎ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«

Ï"Ê Ó‡ÓÏ שהמשך זה שבאופן  ¿«¬«««
לעניין  נוגע לא המאמר  או  הפסוק

"כו '" או  "גו '" התוספת מטרת המדובר 

או  הפסוק זה שאין  לציין  רק היא

במילואו . ÛqÂ˙המאמר  L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿«≈
Ó‡n‰Â ˜eÒt‰ ÌeiqL ‰Êa»∆∆ƒ«»¿««¬»

ae„n‰ ÔÈÚÏ Ú‚B החלק וגם ≈«»ƒ¿»«¿»
מוסיף  מצוטט »¬‡ÈÊביאור ,שלא

Â"‡Âa  'eÎÂ ,'B‚Â ÌÈ˙Bk¿ƒ¿¿¿»
˙B‡ ‡e‰ Â"‡Â È‰L)∆¬≈»

ÛÈÒBn‰ החלק שגם היא והכוונה «ƒ
ביאור  מוסיף מצוטט ).הלא

ÁÓv'‰L ‰Ó ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆«∆«
ÌeiÒ ˙‡ ‡Èz‰Ó ‡ÈÓ '˜„∆̂∆≈ƒ≈««¿»∆ƒ
eLÁ e‰˙Â ÒÙ‡Ó" e˙k‰«»≈∆∆»…∆¿¿
‡Èza ÔBLl‰L ÔÂÈÎc ,"BÏ¿≈»∆«»««¿»
"Bc‚ ÔÈ‡k ÌÈBb‰ Ïk" ‡e‰»«ƒ¿«ƒ∆¿
ÁÎeÓ È‰ ,(Â"‡Âa) 'B‚Â¿¿»¬≈»
Ú‚B ˜eÒt‰ ÌeiÒ ÌbL∆«ƒ«»≈«
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ .ÔÈÚÏ»ƒ¿»∆»∆««ƒ≈

מוסיף  הסיום שגם …Ï‡ביאור למרות
˙‡ ‡Èza Ô˜f‰ ea ‡È‰≈ƒ«≈«»≈««¿»∆
,LeÈÙa ˜eÒt‰ ÌeiÒƒ«»¿≈
Èk ,'B‚Â ˙È˙a ˜ ˜tzÒÓeƒ¿«≈«¿≈«¿ƒ
e‰˙Â ÒÙ‡Ó" e˙k‰ ÌeiÒƒ«»≈∆∆»…

Ú‚B "BÏ eLÁ עניין לעצם  לא ∆¿¿≈«
אלא  ÏeËÈaהביטול  ÔÙB‡Ï ˜«¿∆ƒ

‡e‰ ÌÏeËÈaL ,˙BtÈÏw‰«¿ƒ∆ƒ»
ÔÈÚÂ ,"e‰˙Â ÒÙ‡"c ÔÙB‡a¿∆¿∆∆»…¿ƒ¿»

‰Ê הביטול וצורת אופן  Ï‡של  ∆…
˙ÈÁ יורד Èza‡אינו  ËÙÏ »ƒ¿»≈««¿»

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Be ,Ô‡k»¿≈«ƒ¿»»ƒ¿»
˙BtÈÏw‰L ,‡Èza ‡Ó‰«¿…»««¿»∆«¿ƒ
BÈˆÁ ˜ÈtÒÓ ,'‰ ÈÙÏ ˙BÏËa¿≈ƒ¿≈«¿ƒ∆¿
Ïk" ,˜eÒt‰ ÏL ÔBL‡‰»ƒ∆«»»
,‡l‡ ."Bc‚ ÔÈ‡k ÌÈBb‰«ƒ¿«ƒ∆¿∆»
ÏeËÈa k ÈkÊÓL ÔÂÈk≈»∆«¿ƒ¿»ƒ
˜tzÒ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,˙BtÈÏw‰«¿ƒ≈»¿ƒ¿«≈

ÌÏeËÈaL LÙÏ ÌÈÏBÎiL ÔÂÈk ,"'eÎ ÌÈÏËa" e˙kL ‰Óa¿«∆»¿≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆ƒ»
˜eÒt‰ ÏL ÔBL‡‰ BÈˆÁa ÔBLl‰k ,ÔÈ‡ ˙ÈÁa ˜ ‡e‰«ƒ¿ƒ««ƒ¿«»¿∆¿»ƒ∆«»

˙Ó‡ ‰Ê ÔÈ‡ È‰Â ,"Bc‚ ÔÈ‡k""אפס" בבחינת בטלים באמת כי  ¿«ƒ∆¿«¬≈≈∆¡∆
מ"אין ". גבוה יותר  ביטול  ÌÈtŒÏkŒÏÚשהוא ÊnÏ ÁÎeÓ ÔÎÏÂ¿»≈¿»¿«≈«»»ƒ

a‰Ï,"ÒÙ‡"c ÏeËÈ לשלול כדי  ¿«ƒ¿∆∆
"אין " בבחינת רק הוא שהביטול  טעות

בחינת  של  יותר  עמוק ביטול  ולא

B‚Â'"אפס" ˙ÙÒB‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»«¿
Â"‡Âa המשך נרמז  בכך  שכאמור  ¿»

הפסוק.

ÌbL ,Ï"p‰ ÏkÓ ÔeÓe (Â»ƒ»««∆«
,ÂLÎÚ בזמן נמצאים עדיין  כאשר  «¿»

ÈeÏÈbהגלות, È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈ƒ
LÙpaL ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa שבה ¿ƒ«»¿»∆«∆∆

בתניא  כמבואר  ֿ סוף, אין  אור  שורה

י "ט, בפרק BÈ‰Ï˙שם, ÏBÎÈ אפילו »ƒ¿
È˙ÚÏ„עכשיו  BÓk,המשיח בימות ¿∆»ƒ

„ÚÂ ,eÏha˙È ˙BtÈÏw‰ ÏkL∆»«¿ƒƒ¿«¿¿«
eÈ‰iL אלא "אין " של  בביטול  רק לא ∆ƒ¿
"‡ÒÙ",בביטול  ÏL ÔÙB‡a¿∆∆∆∆

.ÏÏk ÈzÒÈ ‡Ï ÈÓLb‰ Li‰Â¿«≈««¿ƒ…«¿ƒ¿»
‰Ê „vÓe העלמות כל  שאין  כיוון  ƒ«∆

‰iÏÚ‰והסתרים  ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿»¬ƒ»
˙ÚtL‰ ÔÈÚÏ Ìb ÌÏeqa«»«¿ƒ¿««¿»«
'eÎÂ ˙eÈLÚa ,‰f‰ŒÌÏBÚ»«∆«¬ƒ¿

ÏaÏÈ ‡lL ÔÙB‡a ,'eÎÂ ולא ¿¿∆∆…¿«¿≈
‰'.יפריע ˙„BÚÏ«¬«

˙eÈLÚ‰ ÔÈÚ È‰ ,‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»¬≈ƒ¿«»¬ƒ
ÔÈÚ Ì‚Â ,‰L˜ ÔBÈq ‡e‰ƒ»»∆¿«ƒ¿«
eÈa ÌÚ eL˜ ˙eÈLÚ‰»¬ƒ»ƒ≈

˙BˆBˆÈp‰ ובנכסיו בכספו  הנמצאים «ƒ
העשיר , ‰BˆBˆÈp˙של  L‡ÎÂ¿«¬∆«ƒ
ÌÈ‡ˆÓמפוזרים˙BÓB˜Óa ƒ¿»ƒƒ¿

CÈˆ ,ÌÈBL העשיר האדם ƒ»ƒ
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טו      

ה ּניצ ֹוצ ֹות , נמצאים  ׁשּבהם  ה ּמק ֹומ ֹות  לכל  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָלה ּגיע 

כ ּו', ולנסע  לר ּוץ   ׁשּצרי וכיון א ֹותם . לברר  ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּבכדי

מבל ּבל  זה  הרי ה ּנפ ׁש, ּפיזּור  ׁשל  ענין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּזה ּו

אזי  זֹוכים , ׁשּכא ׁשר  ּבזה , ה ּבא ּור   א ה '. ֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָלעב ֹודת 

ׁשּמצינּו  ּדר ֿ ועל  ה ּיׂשראלי. האיׁש נמצא  ׁשּבֹו ל ּמק ֹום  ה ּניצ ֹוצ ֹות  ּכל  ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאים 

ּתח ּתיו  יׂשראל  ארץ  ּכל  ה ּקּב"ה  ׁשּקּפל  נֹותן 58ּביעקב , ה ּקּב"ה  ּכא ׁשר  וגם , . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּיּוכל ּו האמ ּתי ה ּביט ּול  את  ּבר ּוחנּיּות  זה  עם  ּביחד  ליּתן ּביכל ּתֹו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָע ׁשיר ּות ,

ולא  ּבג ׁשמ ּיּות , ה ׁשּפעה  ריּבּוי להיֹות  יכ ֹולה  ּובמילא  הע ׁשיר ּות , את  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלק ּבל 

ׁשּיהיה   ּדר ֿ על  אלק ּות , נּכר  יהיה  ּגּופא  ּבג ׁשמ ּיּות  ואדר ּבה , ּכלל , ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלבל ּבל 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּדּבר .52לעתיד , ה ' ּפי ּכי ג ֹו' ּבׂשר  כל  ורא ּו ְְִִִִֵֶֶָָָָָָ
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מקומו 58) שזה אמות (כארבע  לבניו ליכבש נוחה שתהא לו רמז תחתיו קיפל.. וז"ל: יג) (כח , בפרשתנו רש"י  ב . צא, חולין

אדם). של

    
È„Îa ,˙BˆBˆÈp‰ ÌÈ‡ˆÓ Ì‰aL ˙BÓB˜n‰ ÏÎÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿»«¿∆»∆ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿≈
ÏL ÔÈÚ e‰fL ,'eÎ ÚÒÏÂ ıeÏ CÈvL ÔÂÈÎÂ .Ì˙B‡ Ï¿»≈»¿≈»∆»ƒ»¿ƒ¿…«∆∆ƒ¿»∆

'‰ ˙„BÚÏ ÏaÏÓ ‰Ê È‰ ,LÙp‰ eÊÈt אפשר איך  כן  ואם ƒ«∆∆¬≈∆¿«¿≈«¬«
הפרעות? ללא ה' את לעבוד  זאת ובכל  עשיר  להיות

L‡kL ,‰Êa e‡a‰ C‡««≈»∆∆«¬∆
Ïk ÌÈ‡a ÈÊ‡ ,ÌÈÎBÊƒ¬«»ƒ»
‡ˆÓ BaL ÌB˜nÏ ˙BˆBˆÈp‰«ƒ«»∆ƒ¿»

ÈÏ‡Ni‰ LÈ‡‰ וכך היהודי  »ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
הנסיעות. ממנו  ∆∆»¿CcŒÏÚÂנחסכות

ÏtwL ,˜ÚÈa eÈˆnL∆»ƒ¿«¬…∆ƒ≈
Ï‡NÈ ı‡ Ïk ‰"aw‰«»»»∆∆ƒ¿»≈

ÂÈzÁz58 כמאמר אחד , למקום «¿»
על  רש"י  בפירוש (הובא ז "ל  חכמינו 

השבוע  בפרשת האמור  על  התורה)

ליעקב  הבטיח ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש

לך  עליה שוכב אתה אשר  "הארץ

ולזרעך ". L‡kאתננה ,Ì‚Â¿««¬∆

BzÏÎÈa ,˙eÈLÚ Ô˙B ‰"aw‰הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ÁÈa„של  ÔzÈÏ «»»≈¬ƒƒ»¿ƒ≈¿««
˙‡ Ïa˜Ï eÏÎeiL ÈzÓ‡‰ ÏeËÈa‰ ˙‡ ˙eiÁea ‰Ê ÌÚƒ∆¿»ƒ∆«ƒ»¬ƒƒ∆¿¿«≈∆

˙eÈLÚ‰,העשירות בניסיון  ÈeaÈולעמוד  ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡ÏÈÓe »¬ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ
˙eiÓL‚a ,‰a„‡Â ,ÏÏk ÏaÏÏ ‡ÏÂ ,˙eiÓL‚a ‰ÚtL‰«¿»»¿«¿ƒ¿…¿«¿≈¿»¿«¿«»¿«¿ƒ

‡Ùeb עצמה,˙e˜Ï‡ k ‰È‰È »ƒ¿∆ƒ»¡…
BÓk ,„È˙ÚÏ ‰È‰iL CcŒÏÚ«∆∆∆ƒ¿∆∆»ƒ¿

e˙kL52המשיח ימות e‡Âעל  ∆»¿»
ac '‰ Èt Èk 'B‚ Na ÏÎ וגם »»»ƒƒƒ≈

אלקות. ויכיר  'יראה' הגשמי  הבשר 
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dpyd y`x(ipy meil)

e,øîBò àkéàc àzLäd wx,øézî øîBò`l dzr s`y owiz okle ©§¨§¦¨¤¤©¦
.oqipa xyr dyya ycg elk`i

:`xnbd zl`ey .yygd z` zxxan `xnbdúîéà éðaéîcdfi`a - §¦§¥¥©
,erhiy okzi f`y ,ycwnd zia dpaiy yeygp onféðaéàc àîéìéà¦¥¨§¦§¥

øñúéLa,oqipa xyr dyy meia -éøäoiicr mei eze` ly exweaa §¦§©£¥
e ,axg ziad didøézä çøæî øéàä.ycgd z`àlà`ed yygd ¥¦¦§¨¦¦¤¨

øñéîça éðaéàcopgei oax owiz recn ok m` ,oqipa xyr dynga - §¦§¥©£¥©
ixd ,xeq` xyr dyy lk `diyíBiä úBöçîxyr dyy lyïläìe ¥£©§©¨

[d`ldeÎ]ìéøzLdid ycwnd ziay onfa enke ,xzen didi - ¦§§¥
,miiwïðz àäc(.gq zegpn),ïé÷Bçøäizn mircei mpi`e ycwnd zian §¨§©¨§¦

,xnerd axwedïéøzeîycgaíBiä úBöçîxyr dyy ly,ïläìe ¨¦¥£©§©¨

,Ba íéìvòúî ïéc úéa ïéàL éôì.zevg mcew edeaixwd i`ceae §¦¤¥¥¦¦§©§¦
:`xnbd daiynàëøöð àìyygn `l` ,ef dpwzøñéîça éðaéàc Ÿ¦§§¨§¦§¥©£¥©

ì Ceîñàéìéìa éðaéàc énð éà ,änçä úòé÷L,xyr dyy lila - ¨¦§¦©©©¨¦©¦§¦§¥§¥§¨
meyn ,meid zevg cr eaixwdl onf didi `l el` mipte` ipyay
oeike ,meid jynda wx edeaixwie ,ezpkda lecb gxeh yiy
e`eai ,zevg xg`l ycgd on lek`l milibx eidi miyp`dy
,xnerd axwed `l oiicry s` ,ziad dpaiy xg`l mb elke`l

.ycg zlik`a xeq` meid lky i`kf oa opgei oax owiz okle
:ef dpwza xg` xe`ia d`ian `xnbd÷çöé øa ïîçð áø (øîà)©©§¨©¦§¨

éàkæ ïa ïðçBé ïaø ,[øîà],xyr dyy mei lka ycg zlik` xq`y ¨©©¨¨¨¤©©
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המשך ביאור למס' ראש השנה ליום שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc dpyd y`x(oey`x meil)

,déãéc úeøéç,eay zecard cv ici lr mb ziyrp ezriwz ixdy ¥¦¥
.eay zexigd cv z` `ivedl dleki dpi`e
,àéöBî Bðéà Bîöòì óà ,ïîçð áø øîà àlàvezeriwz renyl jix ¤¨¨©©©§¨©§©§¥¦

.oixeg oanBîöòì óà ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éî ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¦¤¤§¤¤§¤§¤¦©§©§
.àéöBî Bðéà¥¦

`ivedl leki epi` devndn xehtdy dpyna x`azdy ab`
`vi xaky `l` dkxaa aiegn did m`y `xnbd zx`an ,mixg`

:mixg` `ivedl leki ,ezaeg iciìk ,àøéæ éaøc déøa äáäà éðz̈¥©£¨§¥§©¦¥¨¨
,ïlek úBëøaä,gayd zkxa oiae ,zeevnd zkxa oiaét ìò óà ©§¨¨©©¦

àöiL,ef dkxa jxia xaky ,ezaeg ici mc`dàéöBîxefgl leki - ¤¨¨¦

meiwl dfl df miaxr l`xyi lky ,exiag z` `ivedl ick jxale¥
,zeevndíçlä úkøaî õeç,'`ivend' -ïéiä úkøáeixt `xea' - ¦¦§©©¤¤¦§©©©¦

,oipdpd zekxa x`y oke ,'otbdàöé àì íàLxear mb jxane ,oiicr ¤¦Ÿ¨¨
,envràéöBî,exiag z` s` ezkxaaíàåxakàöé,envr zaeg ici ¦§¦¨¨

,llk dzr lek`l dvex epi`y e` jxia xakyàéöBî Bðéàz` ¥¦
,jxal jixv zepdil dvexd `l` ,okxal daeg oi`y oeik ,exiag
,'zeaxr' o`k zkiiy `l ,jxal `le zepdil `l exiag lekiy oeike

.e`ivedl ick okxal leki el` zekxan xehtd mc` oi`e
:mc`d lr daeg ody oipdpd zekxaa oicd cvik dpc `xnbdéòä¥

,àáø̈¨
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טז

.`"iyz'd elqk 'h ,`vie t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

החתונה ‡ שלפני שבשבת המנהג ידוע לתורה 1. החתן .2עולה
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שמבאר כפי – המנהג להתקשר 3וטעם יהודי צריך פעולה לכל שבהקדמה משום -

יסודי  על עד, עדי בנין בישראל, בית בנין של כללית הכי פעולה אודות כשמדובר ועאכו"כ התורה, עם
החתונה. שלפני בשבת לתורה העלי' שזהו"ע התורה, עם להתקשר צריך לזה שבהקדמה בודאי התומ"צ,

ע"י היא לחתונה והכנה הקדמה בתור התורה עם שההתקשרות הטעם להבין dxezlוצריך 'ilr
עם azkayֿהתקשרות dxezc zeize`d:דוקא

פה, שבעל ותורה שבכתב לתורה הכללית מהחלוקה החל חלקים, לכמה נחלקת שהתורה – ובהקדמה
הפירוש  הבנת ללא אפילו התורה פסוקי אמירת – שבכתב בתורה חילוקים: ישנם גופא לימוד 4וביניהם ,

דיני  לימוד – פה שבעל ובתורה התורה; דמפרשי הפירושים עם ולימוד הפשוט, בפירושם התורה פסוקי
התורה  ופלפול ההלכות טעמי ולימוד התורה, .5והלכות

התורה  לימוד דהקדמת להחיוב בנוגע מודגש התורה לפלפול התורה הלכות בין שהחילוק [ולהוסיף,
dpezgd iptl:

התורה  להלכות התורה פלפול שבין ותכלית 6החילוק קץ "אין גבול, בלי הוא התורה שפלפול -
ועז"נ  כו'", בטעמיהן והפלפול ההלכות טעמי החיוב 7לעומק [ולכן ים" מיני ורחבה מדה מארץ "ארוכה

שהתורה  כיון יותר, וללמוד להוסיף יכולים שלומדים כמה כי, עת, בכל תמידי חיוב הוא התורה דלימוד
כולה, התורה כל ללמוד שייך [ולכן ותכלית קץ גבול להם יש התורה הלכות משא"כ גבול]; בלי היא

בגמרא  שמצינו "למדתי 8כפי שהפירוש כו'", מהו כולה התורה כל שלמדתי אני כגון . . דמה בן "שאל
לימוד  הוא גבול ) בלי שהיא כולה התורה כל לימוד של מציאות יתכן איך (דלכאורה, כולה" התורה כל

גבול].zekldכל להם שיש התורה

קודם  הוא ההלכות שלימוד – החתונה לפני התורה לימוד דהקדמת להחיוב בנוגע מודגש זה וחילוק
. . המצוות מכל גדולה שהיא אף ורבי' פרי' של רבה מצוה זה לימוד מפני ש"נדחית ועד הענינים, לכל
שישנו  אף הפלפול, לימוד משא"כ המצוות", כל כנגד השקולה תורה תלמוד מצות מפני נדחית היא

לישראל" ונתנה עין טובת (משה) בה "נהג למשה, שניתן התורה פלפול גם [שהרי זה בלימוד ],9חיוב
תלמוד  בהלכות הזקן רבינו (כמ"ש בשבילה ורבי' מפרי' ליבטל לו ואין הענינים, לכל קודם זה אין

אחרון 10תורה  בקונטרס בזה והאריך ,11.[(

לתורה, עלי' ע"י היא לחתונה והקדמה כהכנה התורה עם שההתקשרות הטעם מהו להבין: וצריך
azkayכשקורין dxezaקורין גופא ובתושב"כ dxezdדוקא, zeize` לא אפילו כלל, פירוש ללא דוקא,

ב"חדר"?! שלומדים כפי ווערטער") די ("אּפטייטשן הפשוט ָהפירוש

הנישואין · לענין בנוגע יעקב של ההנהגה סדר אודות השבוע בפרשת המסופר עם זה לקשר ויש .
ישראל: בית כל את ולבנות להעמיד כשהתכונן –
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אדמו"ר 1) כ"ק חתונת יום כסלו, י"ד חל זה שבשבוע להעיר
(בשנת  זי"ע נ"ע מושקא חי' מרת הצדקנית והרבנית שליט"א

– .המו"ל תרפ"ט)
רפב.2) סו"ס או"ח ומג"א לבוש ראה
(סה"מ 3) תרפ"ט חתונה דרושי בקונטרס בניך וכל סד"ה ראה

ואילך). 79 ס"ע תרפ"ט סע"ב. יט, ח"א קונטרסים
וש"נ.4) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל' ראה

וש"נ.5) רפ"ב. שם ראה
ה"ה.6) פ"א שם ראה
ט.7) יא, איוב
ב.8) צט, מנחות
א.9) לח, נדרים

פ"ג.10) ריש
סק"א.11) שם



יז `"iyz'd elqk 'h ,`vie t"y zgiy

לעצמם, מובדלים שהם כפי בטהרתם, ישראל של הסדר הוא יעקב של ההנהגה שסדר – ובהקדמה
חז"ל  שלימה".12ובלשון מטתו "יעקב משא"כ עשו", ממנו יצא יצחק כו' ישמעאל ממנו יצא "אברהם

ככל  – זה שבסיפור הפרטים כל אשר, פרטים, כו"כ התורה מספרת יעקב של הנהגתו לסדר ובנוגע
התורה  והוראה 13סיפורי לימוד מהוים התורה 14- שהרי אלה, בימינו וגם זמן, ובכל מקום בכל לדורות,

נצחית  .15היא

מהמסופר  כבר 16ומתחיל שנאמר ענין – חרנה" וילך שבע מבאר יעקב "ויצא הפרשה: בהתחלת
הראשון"), לענין ש"חזר רש"י בפירוש (כמ"ש פרשתנו בהתחלת ונשנה וחוזר שלפנ"ז, הפרשה בסיום
של  מיתור שאפילו עד הדיוק, בתכלית הם התורה עניני כל שהרי, שבדבר, ההדגשה גודל מובן ומזה

הלכות  כמה למדים אחת והוראה 17אות לימוד בזה שיש ובודאי עוה"פ, ונשנה שחוזר שלם ענין ומכ"ש ,
כדלקמן. לדורות,

חרנה":‚ וילך שבע מבאר יעקב "ויצא .
ברית  הכריתת בעת שהיתה השבועה ע"ש (א) טעמים: שני בתורה מצינו – שבע" "באר השם אודות

ואבימלך  אברהם אבימלך 18בין עם השלום לאחרי יצחק עבדי שחפרו השביעית הבאר ע"ש (ב) שני 19, .
של מצב על מורים delyeהטעמים dgepn.בנ"י אצל

מצב על מורה "חרנה", השם זאת, חז"ל iktdולעומת כפירוש של 20- אף "חרון על מורה ש"חרן"
עולם".

למקום  ושלוה מנוחה של ומצב ממקום יציאה – חרנה" וילך שבע מבאר יעקב "ויצא נאמר ואעפ"כ
עולם". של אף ד"חרון ומצב

כללית: שאלה על מענה ומכאן

שהק  נאר כיון זיך מ'גיט ("וואו שפונים פני' בכל והרחבה, המלאה מידו ומצוות תורה לנו נתן ָב"ה
תעשה  לא מצוות משס"ה מא' להזהר עכ"פ או וענפי', עשה מצוות מרמ"ח א' לקיים צריכים קער") ַא
שיהי' כדי וכיו"ב, הפרנסה, דאגת הגלות, דאגת הדאגות, את מאתנו להסיר לכלֿהפחות לו הי' – וענפי'
להמצא  אלא העולם, בעניני לעסוק נצטרך לא שבכלל הי' מוטב מזה: ויתירה המצוות? לקיים יותר נקל

תורה? של באהלה יותר

לצאת  נצטווה ישראל בית את להקים שבעמדו – יעקב של הנהגתו סדר את התורה לנו מספרת זה על
ועבר  שם של מהישיבות גם לצאת שבע, עולם":21מבאר של אף "חרון לחרן, ולילך  ,

אלקות  גילוי של מקום שבע", ב"באר להמצא וצריך יכול הי' – ישראל עם את להעמיד שהוצרך קודם
בקושי; והעבירות בקלות בו מתאפשר המצוות שקיום במוחש,

בהעלם  הוא שאלקות מקום לחרן, ולילך שבע מבאר לצאת הוצרך – ישראל בית את לבנות בכדי אבל
העלם  מלשון – כשמו – הוא סתם "עולם" אפילו [שהרי שבו 22והסתר עולם"], של אף "חרון ומכ"ש ,

לבנות  זכה בנסיונות, שעמד עי"ז – שם ודוקא רב, בקושי והמצוות יתירה בקלות העבירות מתאפשרות
שלימה". "מטתו ישראל, בית את

זוכה  בהם, ועומד עליהם ומתגבר נסיונות, לו שיש עי"ז שדוקא – מישראל לכאו"א ההוראה וזוהי
חם. ובית מואר בית יהודי, בית לבנות
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ספרי 12) א. נו, פסחים א. קמו, שבת וראה ה. פל"ו, ויק"ר
כא. כח, פרשתנו פרש"י ב. לג, ברכה ט. לב, האזינו ד. ו, ואתחנן

א.13) קנב, זח"ג ראה
ועוד.14) ב. נג, זח"ג ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
ובכ"מ.15) רפי"ז. תניא
שליט"א 16) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה סוס"ז עד מכאן

ניתוספו  זו במהדורא ואילך. 60 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס (באידית),
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד

ד.17) צה, ברכה רע"א. פח, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
לא.18) כא, וירא
ריש 19) באוה"ת (הובא שם הספורנו ובפי' לג, כו, תולדות

א). קעב, – פרשתנו
ואילך).20) 63 ע' חט"ו בלקו"ש (נת' נח ס"פ פרש"י
יא.21) כח, פרשתנו פרש"י ראה
ועוד.22) ואילך. 160 ע' ה'ש"ת סה"מ ד. לז, שלח לקו"ת
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"ויפגע „ – לחרן בלכתו שעשה הראשון הדבר – לחרן יעקב של הליכתו סדר בכתוב וממשיך .
תפלה"23במקום" "לשון ,24:

המדינה  במלבושי להתלבש המדינה, ומנהגי שפת ללמוד לכאורה, לו, הי' זיווגו, למצוא לחרן בצאתו
התפלה. בעבודת – עסק ובמה אלה, ענינים כל יעקב הניח ואעפ"כ וכו'. וכו'

מזה: וההוראה

בלימוד  התעסקותו היתה עתה עד בשלמא לחשוב : יכול – בישראל בית לבנות מתכונן כשיהודי
וחיקוי  ללימוד ולהתמסר הכל את להניח עליו לעולם, בצאתו עכשיו, אבל ותפלה, המצוות קיום התורה,

תושבי  אחר רדיפה המדינה, וכיו"ב.מנהגי המדינה,

עוד  להתמסר צריך עכשיו שדוקא – במקום" "ויפגע – יעקב של מהנהגתו ההוראה באה זה ועל
ובתפלה  בתומ"צ שעסק הקודמת עבודתו כי, התפלה, לעבודת עתה,25יותר מצבו בשביל מספיקה אינה

ולבקש  להתפלל צריך ולכן להקודמים, בערך שלא גדולים בנסיונות לעמוד שצריך לעולם, בצאתו
בנסיון. שיעמוד מהקב"ה

בכתוב ‰ וממשיך סביב 23. מרזב כמין "עשאן רש"י, ומפרש מראשותיו", וישם המקום מאבני "ויקח -
רעות" חיות מפני שירא :26לראשו

סביב מרזב כמין ש"עשאן הטעם מובן אינו האברים ey`xlלכאורה שאר לכל סביב גם ולא בלבד, "
לראשו, סביב גם מרזב לעשות לו הי' לא – אותו ישמור שהקב"ה בטחון לו הי' אם דממהֿנפשך: –

ורגליו? לגופו סביב גם מרזב לעשות לו הי' – מהטבע שלמעלה ענינים על לסמוך רצה לא ואם

הכתוב  בלשון הדיוק ביאור בהקדם "יגיעjitk"יגיע27ויובן תאכל", דייקא jitkכי שההתעסקות 28" -
עם אלא) ראשך", "יגיע הראש, עם (לא להיות צריכה בפרנסה ואילו micidוהיגיעה בלבד, ("כפיך")

(כש"יגיע ואז ועבודה, בתורה ומונח פנוי, נשאר בתורה jitkהראש מונח הראש אבל תאכל", כי (בלבד)
" – jlועבודה) aehe jixy` הכתוב (כסיום ריבוי 27" כי, בגשמיות, גם אלא ברוחניות, רק ולא ,(

אדרבה, אלא תועלת, בהם שאין בלבד זו  לא ראשך"), ("יגיע פרנסה בעניני והתחבולות ההתחכמות
כמ"ש  יותר, בכ"מ 29מקלקלים (כמבואר לחם" לחכמים ).30"לא

לעניננו: ובנוגע

הוא  הולך מקום לאיזה היטב יעקב ידע לחרן לבן 31בצאתו אצל לפרנסתו לעבוד יצטרך ששם וידע ,
אפילו  (טרדות רעות חיות ישנם בדרך, בהיותו לחרן, בואו קודם שגם וידע הפרנסה), (טרדות הארמי

סביב "מרזב עשה עליו, תפעל לא לעולם שהיציאה עצמו על להגן וכדי לפרנסה). –ey`xlבהכנות "
על בפרנסה y`xdלהגן שהתעסקותו כך צוטרעטן"), ניט קיינער זאל קאּפ ("צום בו יפגע לא דבר ָָששום

ד"יגיע באופן תהי' בדרך) (הליכה לזה וההכנה לבן) בבית מונח jitk(עבודתו ישאר ראשו ואילו בלבד, "
ועבודה. בתורה

להזהר צריך לעולם שבצאתו – מישראל לכאו"א ההוראה מונח y`xdyוזוהי שיהי' עי"ז מוגן, יהי'
יהי' הפרנסה עסק כדבעי; והרגלים הידים גם יהיו במילא אזי כדבעי, יהי' וכשהראש ועבודה, בתורה

מקרבת" ימין (אבל) דוחה (בלבד) ש"שמאל באופן תהי' הידים הנהגת שולחןֿערוך, והרגליים 32ע"פ ,
מצוה. לדבר רצות תהיינה
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יא.23) כח,
ט).24) פס"ח, פרשתנו ב"ר ב. כו, (מברכות עה"פ פרש"י
שהוא 25) ועד רבא", "גברא נעשה שכבר חושב הוא אם גם

מוגה). בלתי (מהנחה מושלם
(26346 ע' ח"א תשנ"ב התוועדויות גם ראה – לקמן בהבא

וש"נ. ואילך.
ב.27) קכח, תהלים
רעג 28) ע' ח"א מלוקט סה"מ רע"ד. מב, שלח לקו"ת ראה

וש"נ. ואילך.
יא.29) ט, קהלת
חיים 30) לדרך בהקדמה סהמ"צ ראה תפסיד. והחכמה ב): (ג,

ובכ"מ. ב). קז, (דרמ"צ מצורע תגלחת מצות להצ"צ
כה,31) (תולדות תם" "איש הי' שיעקב שכיון לחשוב יכולים

היא  האמת אבל, בעולם... נעשה מה כלל ידע לא ובפרש"י), כז
מוגה). בלתי (מהנחה וכו' לכך והתכונן היטב, שידע

הי"ז.32) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וש"נ. א. מז, סוטה
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Â" יעקב עשה לראשו") סביב ("מרזב זה וענין .ipa`n– דוקא:`mipaהמקום"
סוג הם – –mnecdאבנים בעבודה וענינם הצומחת. נפש אפילו בהם ואין חיות, בהם שאין ,zlaw

ler.רגש וללא שכל, ללא ,

עול  קבלת צריך אלא ורגש, שכל מספיק לא עליו, תפעל לא לעולם שהיציאה שכדי – בזה והענין
שלימה  שמים ודוממתי"33מלכות שויתי לא "אם כמ"ש דומם, כאבן עצמו את שמרגיש הביטול, ענין ,34,

תהי'" לכל כעפר .35"ונפשי

צריך  וכך למקום. ממקום ומעבירו אותו לוקח שמישהו עד מעצמו, להתנענע יכול אינו – דומם
ממקום  להנשא) עצמו את להניח (וצריך נושאו שהקב"ה – פשוט עבד – כדומם עצמו את להרגיש

עליו. שהוטלה והשליחות הכוונה את למלא כדי למקום

וגו'" עמדי אלקים יהי' אם לאמר נדר יעקב ד"וידר הענין המשך תוכן גם ההתקשרות 36וזהו -
ע"י את 37דוקא xcpלהקב"ה עושה הי' לא והרגש השכל הרצון מצד אם שגם הוא נדר של שענינו -

מתוך הנדר, מצד לעשותו הוא מוכרח lerהדבר, zlaw.

בהפרשה) שמסיים (כפי לזה שאף 38והשכר – אלקים" בית יהי' מצבה שמתי אשר הזאת "והאבן
של  אבנים שבעיר, אבנים לא אפילו מזה, ויתירה וזהב), כסף לא (ובודאי סתם אבנים אודות שמדובר

בעבודה  וענינו אלקים", "בית הם גם נעשו מ"מ, הדרך, באמצע שנמצאו אבנים אלא מושב, ֿשגם 39בית
miheytdeהדברים milibxd" בקדושה, חדורים נעשים הדרך) שבאמצע סתם אבנים (דוגמת ziaשלו

miwl`."

Ê:בישראל בית לבנות שעומדים וכלה לחתן ובפרט לכל, ומוסרֿהשכל ההוראה וזוהי .
והחומש  הסידור רק שלא היינו, בקדושה, חדור שנעשה עי"ז אלקים", "בית להיות צריך בישראל בית

בקדושה. חדורים שבבית והכפית המזלג (להבדיל) גם אלא קדושים, הם שבבית

המקום  מאבני "ויקח וכן במקום", "ויפגע התפלה, מענין החל המתאימה, ההכנה ע"י נעשה זה וענין
התפלה, בזמן רק שלא פועל ועי"ז בארוכה), (כנ"ל עול הקבלת בענין הראש הקפת מראשותיו", וישם

ההוא" במקום ("וישכב השינה בעת גם אלא ער, בהיותו רק ש"23ולא ומצב מעמד נעשה (df המקום -
– נמצא minydשבו xry"40" הוא בו אשר וכל והבית ,miwl` zia."

דוקא, לתורה עלי' ע"י היא החתונה שלפני בשבת התורה עם שההתקשרות הטעם לבאר יש ועפ"ז
התורה  עם ההתקשרות ע"י לנישואין שההכנה מודגש שבזה – ס"א) (כנ"ל כלל פירוש ללא בתורה קריאה

מתוך אלא) והשגה, הבנה מתוך לימוד השכל, מצד (לא lerהיא zlawבקריאת שמתבטאת ,dxezd zeize`
אלקים". ד"בית באופן בישראל בית לבנין המתאימה ההכנה וזוהי כלל, פירוש ללא

בשבוע  פעם לכה"פ בחברותא ללמוד קביעות להם שיש שהבעליֿעסק הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
לחיים]. יאמרו –

***

Á וגם האמצעי, אדמו"ר של ההילולא יום – כסלו ט' ביום היא זו בשנה ויצא פ' דשבת הקביעות .
נולד. שבו יום באותו שנסתלק הולדתו, יום

ממכתביו  בלימוד 41בא' צדיק של ההילולא יום דשמירת הענין גודל אדמו"ר מו"ח כ"ק מבאר
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ס"ח.33) ס"ב או"ח אדה"ז שו"ע סע"ב. יד, ברכות ראה
עה"פ.34) הראב"ע ובפי' ב. קלא, תהלים
א).35) יז, (ברכות כו' נצור אלקי ברכת נוסח
כ.36) כח,
ואילך.37) סע"ב תתנא, ה) (כרך פרשתנו אוה"ת גם ראה

כב.38) שם,
ואילך.39) קסג ע' ח"ב מלוקט סה"מ גם ראה
יז.40) שם,
ח"ב 41) קונטרסים (סה"מ חצר"ת ניסן* ב' בקונטרס שנדפס

וש"נ. ואילך. רלה ע' ח"ד שלו באגרותֿקודש ואח"כ ואילך). ב תג,

r"p (a"yxden) x"enc` w"k eia` ly `lelidd mei `ed .(המו"ל)*)
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בשבת  שחל תרנ"ז, שנת כסלו ט' ההילולא יום אודות מספר ובו שנה והתוועדות, (כקביעות ויצא פרשת
אלקים, בית יהי' מצבה שמתי אשר הזאת והאבן ד"ה מאמר נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אמר ואז זו),
ההילולא  בעל של תורתו בלימוד ההילולא יום שמירת אדנ"ע: כ"ק אמר אז שהתקיימה ובהתוועדות

היא, התוועדות, ההילולא.ytpÎoeictובעריכת לבעל שנותנים

כל  בודאי הי' פדיון, לו וליתן האמצעי אדמו"ר אל עתה להכנס אפשרות היתה שאילו לשער נקל
פדיון. וליתן אריין") באלד וואלט און  געקלערט גארניט וואלט ("ער ליכנס ממהר ַַָָָאחד

עתה, שמתקיימת בהתוועדות – האמצעי לאדמו"ר פדיון ליתן עתה האפשרות ישנה האמור וע"פ
אדמו"ר  של מספריו בא' ענין ללמוד לביתו), יחזור אחד כשכל ההתוועדות, (לאחרי תורתו ובלימוד

ההילולא. בעל האמצעי,

Ë לנו אין אנו אדמו"ר, מו"ח לכ"ק להתקשרות ח"ו בסתירה אינו זה שענין ולהבהיר להוסיף ויש .
בכ"ק  כלול שהוא כפי האמצעי לאדמו"ר היא הפדיון) נתינת (ע"י שההתקשרות כיון – דורנו נשיא אלא

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח
"קובץ  לכתוב אם שקו"ט היתה הנדפסים, החסידות לספרי דףֿהשער את שכשסדרו פעם סיפרתי –

שלשלתxe`dשלשלת "קובץ או ,"xe`ndשלשלת "קובץ לכתוב היתה והמסקנה ,"xe`d"ב"מאור כי, ,"
עצמי. להיותו "שלשלת", שייך לא

לעניננו: ובנוגע

לדרגתו  בהתאם מיוחד, ענין רבי לכל יש גופא שב"מאורות" אלא, "מאור", הוא מהרביים אחד כל
כידוע  בינה,42בספירות, האמצעי אדמו"ר חכמה, הזקן אדמו"ר אריך, הוא המגיד עתיק, הוא שהבעש"ט

אדמו"ר  המגיד, הבעש"ט, – ה"מאורות" כל את כולל שבדורנו, ה"מאור" אדמו"ר, מו"ח וכ"ק וכו'.
כל  את שפועל כיון – נ"ע (מהורש"ב) ואדמו"ר מהר"ש אדמו"ר הצמחֿצדק, האמצעי, אדמו"ר הזקן,

בשעתם. שפעלו הענינים

שבדורנו, בה"מאור" כלול שהוא כפי האמצעי דאדמו"ר לה"מאור" להתקשר עכשיו צריכים ובמילא,
אדמו"ר. מו"ח כ"ק

È ונכון כדאי – ההילולא לבעל שנותנים הפדיון היא ההילולא ביום שההתוועדות להאמור ובהמשך .
האמצעי. אדמו"ר של להחסידים המיוחס ניגון ההילולא) דיום (בהתוועדות עתה שינגנו

ומבאר  כלאּפצי", זשוריצי "ניע הניגון ישנו האמצעי אדמו"ר של להחסידים המיוחסים הניגונים ָבין
נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר לבוא 43כ"ק כיצד היחידה הדאגה היתה האמצעי אדמו"ר של החסידים שאצל ,

מאומה... חסר לא אזי לשם באים וכאשר קארטשאמקע"), דא דאיעדעם ("יאק ה"מרזח" ַַַַַעד

הענין: ותוכן

ושם  הדרך, באמצע  שנמצאים ("קרעטשמעס") לה"בתיֿמרזח" נכנסים בדרך, בנסיעה נמצאים כאשר
הדעת. במנוחת השיעורים וללמוד להתפלל לנוח, יכולים

(הן  בנ"י שכל מארצנו", גלינו חטאינו "מפני הגלות, זמן על קאי בדרך שהנסיעה – בזה והנמשל
הדרך  ובאמצע בדרך, בגלות, הם ישראל) בארץ שנמצאים אלה והן לארץ, בחוץ כאן, שנמצאים אלה

של המקומות שהם "קרעטשמעס", "בתיֿמרזח" .miiaxdישנם

ב"ביתֿהמרזח" יותר ולהמצא בדרך, בשהות האפשרי ככל למעט להשתדל צריכים ובמילא,
של במקומו מאומה.iaxd("קרעטשמע"), חסר לא ששם ידיעה מתוך ,

הניגון). יודעים כולם (בודאי זה ניגון עתה ינגנו וכאמור,
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ע'42) תרצ"ז .141 ע' תרצ"ו סה"ש סע"א. לו, ח"א לקו"ד
.60 ע' תש"ה .19 ע' ריש תש"ב .322 ע' תרצ"ט .215

תטז. ס"ע ח"ט מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש

סה"ש 43) גם וראה ואילך. 157 ס"ע שלום תורת סה"ש ראה
.41 ע' תש"ד .112 ע' תש"א



כי `"iyz'd elqk 'h ,`vie t"y zgiy

עוה"פ  הפסיק ואח"כ חיות, ביתר שינגנו י"ח, לצאת כדי רק מנגנים למה ואמר: הניגון, לנגן [התחילו
בחוזק  ונענע הקהל עם ניגן שליט"א אדמו"ר כ"ק וגם גדולה, בהתעוררות וניגנו חיות. ביתר שינגנו ואמר

הק']. בידו

***

‡È לא היא פדיון שנתינת להוסיף, יש וההתוועדות), הלימוד (ע"י פדיון נתינת ע"ד להאמור בהמשך .
באגה"ק  הזקן שרבינו אע"פ כי, גשמיים, לענינים בנוגע גם אלא רוחניים, לענינים בנוגע שולל 44רק

רק  ששייך שזהו"ע משום הגשמי", העולם בעניני לעשות מה כדת גשמית בעצה "לשאול ההנהגה
נהגו  וכך גשמיים, לענינים בנוגע גם לשאול והמשיכו מזה... התפעלו לא חסידים הרי, ממש", "לנביאים

ביותר. גדולים חסידים גם
אזי  ממש", "לנביאים שייך גשמיים ענינים על שמענה הזקן רבינו מ "ש שיודעים שלאחרי ולהוסיף,

" להיותו הוא גשמיים ענינים על הרבי של שהמענה ynnיודעים `iap"45!

על  מענה שיתן העיקר, נביא, הוא הרי נביא, יהי' שהרבי צורך יש אם מתייראים. אינם חסידים –
ממנו. ומבקשים שואלים שחסידים הענינים

לעניננו: ובנוגע

האמצעי, אדמו"ר לחסידי המיוחס ניגון גם ניגנו ובה ההילולא, ליום בקשר התוועדות שנערכה כיון
יעזור  שהרבי פדיון נתינת ה"ז – האמצעי אדמו"ר של מספריו בא' ענין ללמוד עצמו על קיבל אחד וכל

בגשמיות. גם אלא ברוחניות, רק לא

ויתן  גשמיות, גם ישפיע מ"מ, מהעולם, ("אּפגעטראגן") הבדלה של באופן הוא הרבי שעכשיו ָָואע"פ
אלקים". בית יהי' מצבה שמתי אשר הזאת "והאבן בבחינת אלקים", "בית מהגשמיות לעשות כח

·È בישראל בית להקים שעומדים וכלות חתנים אודות (ס"ז) לעיל להמדובר במיוחד שייך זה ענין .
יהודי, בית אלקים", "בית יהי' שביתם הנ"ל) מהפדיון (כתוצאה מהרבי מיוחדת נתינתֿכח להם שיש –

מואר. ובית חם בית
להיות  שיכול כמו קר, בית שהוא יהודי בית להיות יכול (שהרי חם בית גם להיות צריך יהודי בית

כולה. הסביבה את שמאיר בית שטוב", ליכטיקע "א מואר, בית גם להיות וצריך קר), שהוא ַיהודי 

שבתורה  המאור שהיא התורה פנימיות ע"י – לזה :46והכח

בתו"א  צמצום.47מבואר שייך לא במאור אבל באור , רק הוא שהצמצום

יכולים  ידה ועל הגבלות, בה שייך שלא – התורה פנימיות שבתורה, למאור בנוגע גם מובן ומזה
חוצה". מעינותיך ד"יפוצו שזהו"ע כולה, הסביבה את להאיר

האמצעי  אדמו"ר ההילולא, לבעל במיוחד שייך זה כידוע 48וענין לומר 49- התחיל אביו בחיי שעוד
הוא  ודורשיו, דור דור אמר: הזקן, לרבינו כך על וכשסיפרו וכו', הביאור באריכות שלו, בסגנון חסידות

חוצה" מעינותיך "יפוצו היעוד יתקיים ידו ועל כזה, באופן חסידות לומר צריך – האמצעי אדמו"ר –50.
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כב.44) סימן ריש
א.45) תרסב, ח"ד לקו"ד .169 ע' שלום תורת סה"ש ראה

(התוועדויות  ואילך ס"ט תנש"א שופטים ש"פ שיחת גם וראה
ואילך). 196 ס"ע ח"ד תנש"א

ענף 46) יפה ה"ז. פ"א חגיגה לירושלמי העדה קרבן ראה
ע' תרמ"ז סה"מ א'רנח. ע' תצוה אוה"ת ב. דאיכ"ר לפתיחתא
רנ. ע' עטר"ת סה"מ א'שכב. ע' ח"ג תער"ב המשך פזֿפח.

.76 ע' תרפ"ט
ב.47) יד, וירא
בשער 48) האמצעי אדמו"ר של הביאור אודות גם דובר

מב), ל, (פרשתנו ליעקב" "הקשורים בענין ואילך) א (נז, התפלה
) הביאור חסר – התורה לפנימיות ובשייכות ).המו"ל בקשר

פ"ב.49) ח"ב רבי בבית נדפס – מיאנאוויטש מהרי"ל ַָמכתב
(50) חסר – ההתוועדות ).המו"ל סיום



כב

      


 הפסוק שרעות על  שבשביל  ידי "על  רש "י: מפרש  יעקב ", הלך "ויצא  אביו יצחק  בעיני כנען בנות 
וכתיב  יעקב , של  בפרשתו הענין הפסיק  ישמעאל , אל  לענין עשו חזר  ומשגמר  וגו', ברך  כי עשו וירא 

הראשון".

שיעקב  נוספת , פעם  כאן התורה  מספרת  מה  לשם  - להבהיר  רוצה  רש "י הוא : רש "י בדברי הפירוש 
כבר  נאמר  הקודמת  בסדרה  הרי לחרן; והלך  שבע  מבאר  רש "י,יצא  אומר  זה  ועל  - ארם "? פדנה  "וילך 

לענין  חזר  "משגמר , - ולכן וגו'", עשו ב "וירא  הענין את  שהפסיקה  בגלל  כאן, זאת  חוזרת  שהתורה 
הראשון".

יציאתו", הזכיר  ולמה  חרנה , יעקב  וילך  אלא  לכתוב  צריך  היה  לא  "ויצא , רש "י: אומר  ֿ כך  ואחר 

הקודם - רש "י לפירוש  בהמשך  באה  זו מספר קושיא  היה  הפסוק  אם  : הלך שיעקב  הסיפור  את 
יעקב  בשלימות : הסיפור  את  מספר  שהפסוק  כיון שבע ", מבאר  יעקב  "ויצא  שאומר  מה  מובן היה  לחרן,
עם  לקשר  כדי סיפר  שכבר  מה  על  חוזר  שהפסוק  כיון אך  שבע . מבאר  יצא  גם  אלא  לחרן, הלך  רק  לא 

חרנה " "וילך  רק  לומר  מספיק  זה  בשביל  הרי הראשון, -הענין

הודה  הוא  בעיר  שהצדיק  שבזמן רושם , עושה  המקום  מן צדיק  שיציאת  מגיד  "אלא  רש "י: ומתרץ 
הדרה ". פנה  זיוה  פנה  הודה  פנה  משם , יצא  הדרה . הוא  זיוה  הוא 

מובן  :ואינו

כדברי א ) אלא , מליצות , סתם  כותב  אינו רש "י הרי - והדרה ? זיוה  הודה  הלשונות , ג ' פשר  מה 
אי השל "ה  אבל  יפה , דבר  היא  "מליצה " מופלאים . ענינים  בו ויש  בדיוק , הוא  הכל  רש "י שבפירוש  ,

" זה  על  לומר  אפשר  !"

בפרשת ב ) מדוע  מובן: אינו תולדות , בפרשת  לעיל  שנאמר  מה  על  חוזר  רק  שהפסוק  הנ"ל , לפי
שבע  מבאר  יצא  שיעקב  נאמר  ולא  ארם ", פדנה  "וילך  רק  מסופר  - הסיפור  של  העיקרי מקומו - ?תולדות 

גמלים במדרש ג ) וכמה  חמרים  כמה  והרי הוא , אלא  משם  יצא  לא  וכי "ויצא , איתא : זה  פסוק  על 
לומר  אין אך  וכו'". הדרה  הוא  זיוה  הוא  בעיר , שהצדיק  "בזמן ומתרץ : יעקב ", ויצא  אמר  ואת  יצאו,
יצא  לא  "וכי המדרש  לשון את  כלל  מביא  אינו רש "י (א ) כי: המדרש , דברי לתוכן היא  רש "י שכוונת 

שרש "י בדברים  לדייק  שצריך  (כשם  מזה כו'" גם  לדייק  צריך  כך  ,( והראיה) הדיוק  (ב ) אומר ),
" הוא : רש "י לכתוב של  צריך  משם היה  יצא  לא  "וכי הוא : המדרש  דיוק  חרנה "; יעקב  וילך 

 " יעקב "ויצא  התיבות  ששתי מכך  הוא  המדרש  דיוק  יעקב ". ויצא  אמר  ואת  וכו' ,
שבע " מבאר  יעקב  ד "ויצא  הענין שכל  מזה  הוא  רש "י דיוק  רש "י ואילו לומד  מדוע  להבין, וצריך  .

המדרש ? מפירוש  אחר  באופן

רושם :ד ) עושה  המקום  מן צדיק  שיציאת  - "מגיד " - להשמיענו כדי מיותר  פסוק  חצי צריך  מדוע 
נאמר  כבר  (ב ) מעצמו. המובן דבר  זהו ֿ זה (א ) שלפני בתוך בסדרה  צדיקים  גו' אמצא  "אם  :
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ונדפסה )* (באידית), שליט "א אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך . 371 ע' ח "ה ללקו"ש בהוספות

המו"ל . ע"י  מ "מ  ציוני  איזה
פרשתנו.1) ריש
ו.2) כח , תולדות
ֿ ז.3) ה שם,
הרא"מ .4) פירוש ע"ד 
(5119 ע' חל "ה בלקו"ש גם לאח "ז נדפס - סוסי "ג  עד  מכאן

תשמ "ח ). ויצא ש"פ שיחת (בשילוב ואילך 
א.6) קפא, שבועות מס'

כאן.7) ארי ' בגור הקשה וכן
יב.8) פ"ב, רבה רות ו. פס"ח , ב"ר
לא 9) "וכי  המדרש שכוונת פירש, ארי ' בגור - כאן. רא"מ 

יעקב  מענין לספר בא שהכתוב שמכיון - הוא" אלא משם יצא
היציאה  לא לשם, ההליכה רק למיכתב לי ' הוה לחרן, שהלך 
משם. יצאו גמלים כמה שהרי  ליעקב, שייך  אי "ז כי  שבע, מבאר
מיתור  הוא המדרש דיוק לכאורה, ולפירושם, ביפ"ת. פי ' ועד "ז
אריכות  א) במדרש: מובן אינו א"כ  אבל  כדפירש"י . הכתוב,

- העיקר ב) הלשון.   !חסר -
כו.10) יח , וירא



כג       

בגמרא  שמצינו ועד  בעבורם ". המקום  לכל  "ונשאתי אזי - פועל העיר " שאינו צדיק  על  שאומר  שמי ,
במה  וכופר  אפיקורס  זה  הרי בו, שנמצא  צורך במקום  אין זה  שבשביל  בודאי ֿ כן, ואם  בתורה .

מיותר ? מלשון ולימוד  בדיוק 

לכללות ה ) נוגעת  בעיר  צדיק  של  הימצאותו - המקום " לכל  "ונשאתי - הנ"ל  לפי יותר : חזקה  קושיא 
 שכתוב מה  ובדוגמת  הוא העיר ; שצדיק  עולם ", יסוד  -"וצדיק  העולם  כל  את  שמעמיד  ,

הוא  שבה  והסביבה  העיר  של  היסוד  שהוא  ֿ שכן ומכל  בו, נמצא  שאינו בעולם  למקום  בנוגע  אפילו שזהו
עושה  המקום  מן צדיק  שיציאת  רש "י אומר  מדוע  ֿ כן, ואם  ופנה נמצא . בלבד ,  -

חסר  צדיק  יציאת  ֿ ידי על  הרי  יכול לא  היסוד , את  ממנו נוטלים  אם  בנין: (ובדוגמת  העיר 
והדרה "? זיוה  "הודה  שחסר  או רושם ", "עושה  רק  ולא  הבנין), כל  להתקיים 

 יצא יעקב  כאשר  שגם  כיון רושם , רק  שבע  בבאר  עשתה  יעקב  שיציאת  לתרץ , אפשר  לכאורה 
הדבר  נגע  לא  ובמילא , ורבקה , יצחק  - צדיקים  שם  נשארו שבע  אבל מבאר  שבע ; באר  של 

של  לזכותם  אחד  צדיק  של  זכותו דומה  ש "לא  כיון והדרה , זיוה  הודה  שפנה  רושם , עשה  ֿ כן ֿ על ֿפי אף 
צדיקים " .שני

בפסוק - החידוש  גם  יתורץ  עושה ובזה  צדיק  (שיציאת  זה  ענין כי - גו'" "ונשאתי הפסוק  על 
אחר . ממקום  יודעים  לא  העיר ), בקיום  נוגע  זה  ואין צדיקים  נשארו כאשר  גם  -רושם 

בנעמי  האמור  המקום  מן ותצא  "וכן רש "י: אומר  דבריו בסיום  זה : פירוש  שולל  בעצמו רש "י - אבל 
בפסוק  בזה  ביאור ' ה 'תוספת  מהו רש "י, זאת  מביא  מה  לשם  ולכאורה , נשלל ורות ". שבזה  אלא  ?

וכו'", זכותו דומה  ש "לא  בגלל  רק  שבע  בבאר  רושם  פעלה  יעקב  שיציאת  לחשוב  אין הנ"ל : התירוץ 
" ש "ותצא ",אלא  שלאחרי ורות ", בנעמי האמור  המקום  מן ב "ותצא  גם  כך  כאן כמו - " נשארו

מואב . בשדה  צדיקים 

: תמוה גופא  זה  הרי - הנ"ל  לכל  נוסף 

שר  גם  ומה  ורות "? בנעמי האמור  המקום  מן ל "ותצא  יעקב " "ויצא  רש "י משוה  באמת  ש "י כיצד 
" ש מדייק  "ותצא ", המדרש  לשון ֿ דרך  על  (לא  כו'" "ותצא  לגבי -הוא  " הרי - לזה )

ורבקה  יצחק  שם  שנשארו שבע , מבאר  יצא  יעקב  כאשר  ֿ כן ֿ שאין מה  אחרים , צדיקים  נשארו לא  ?שם 

הדור  וצדיק  הנשיא  היה  בדורו אחד  כל  ויעקב , יצחק  אברהם  יותר : חזקה  היא  (אף והקושיא  ולכן .
שונים  בקוים  היו ויעקב  יצחק  אברהם  של  אברהם שהעבודות  שהיו השנים  ט "ו במשך  ֿ מקום ) מכל  ,

באריכות  בזה  פעם  (כמדובר  ביחד  ויעקב  לומר ,יצחק  בשכל  מסתבר  הדור , נשיא  אברהם  היה  שאז ,(
ויעקב  יצחק  הנהגת  אפילו בעולם , אברהם .שההנהגה  עבודת  של  בקו היתה  ,

אדמו"ר - מו"ח  כ "ק  את  פעם  האמצעי שאלתי אדמו"ר  בחיי מסוים  בענין צדק ' ה 'צמח  נהג  כיצד  ,
והרבי  בעבודה ), שונות  ודרכים  בחסידות  שונים  סגנונות  להם  היו צדק ' וה 'צמח  האמצעי שאדמו"ר  (כידוע 

אחד ! הוא  ונשיא  הנשיא , האמצעי אדמו"ר  היה  אז הרי סח ?! אתה  מה  לי: -ענה 
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סע"ב.11) צט , סנה'
ב.12) לח , יומא כה. יו"ד , משלי 
שם.13) המד "ר לשון
(וגמרא)14) במדרש משא"כ  כאן. רש"י  מפרשי  שהקשו וכמו

למק"א. (ושייך ) הנאמר גם גררא דרך  לפרש שרגיל 
דתמן15) "ניחא שם: במדרש דפריך  ר'וכמו ואפילו כו'".

ר"ס  בשם "ר"ע מהל ' כדמוכח  מתרץ, בתור (ולא ע"ז דפליג  עזרי '
שזהו אומר אינו - ר"ע") "אמר - ולא בשווה.אמר", ,

הערה 16) לקמן וראה ה). יז, לך  לך  (רש"י  העולם" לכל  "אב

30.
אצל 17) אלקי  וכו'", יצחק אלקי  אברהם "אלקי  אומרים ולכן

צ, ויקהל  (תו"א זה של  כמדתו לא זה של  שמדתו לפי  כאו"א,
ב).

התוועדויות 18) - מנחם (תורת סי "ט  תשכ "ב כסלו י "ט  שיחת
הה"מ  בהבעש"ט  גם שכ "ה נתבאר [ושם וש"נ) .278 ע' חל "ב

הסתלקות כי  נולד ואדה"ז . ואדה "ז תק "כ בשנת  היתה הבעש "ט
125.בשנת ע' ח "כ  לקו"ש תק"ה].

וש"נ.19) רפב. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה



כד      

התורה  בפנימיות  הענינים  (ככל  זה  ועד וענין בנגלה , גם  מרומז הלכה ) "המורה  למעשה : להלכה 
החיות  היפך  ענין חייב  רבו" .בפני

לאחרי  עד  בעולם , בארות  בחפירת  יצחק  עבודת  אודות  בתורה  מצינו שלא  מה  מתורץ  ֿ זה  ֿ פי ועל 
בארות  בחפירת  היתה  יצחק  שעבודת  כיון דלכאורה , - אברהם  אודות מיתת  לספר  התורה  ממתינה  מדוע  ,

הרי  יותר : חזקה  היא  והקושיא  אברהם ? מיתת  לאחרי עד  שנה , 75 מגיל  יותר  היה  שיצחק  עד  זו עבודה 
מספרת  מנחה התורה  תפלת  - ערב " לפנות  בשדה  לשוח  יצחק  בין "ויצא  החילוק  היום , שבתפלות  ,

וגבורה  חסד  - ומנחה  בארות .שחרית  וחפירת  אורחים  דהכנסת  החילוק  בדוגמת  הוא  -

אמו" שרה  "האוהלה  היה  יצחק  שהרי - ובמקומו אברהם  שבחיי לפי -אלא , אברהם  עם  ביחד  ,
הנהגה ) - עולם  (הליכות  ההלכה  אברהם הוראת  ֿ פי על  .היתה 

ההנהגה  יצחק , בחיי ויצחק : ליעקב  בנוגע  גם  הוא  יעקב וכן עבודת  כולל  , פי ֿ על  היתה  ,
אוהלים " יושב  תם  איש  "ויעקב  יצחק  בחיי עוד  שכתוב  מה  - התפארת יצחק . בקו היה (העבודה  ,(

לומר  תמצי אם  ואפילו לעולם . בנוגע  לא  אבל  לעצמו, בנוגע  עבודתו זה  היתה  לחרן יציאתו שלאחר  ,
 יצחק של  מקומו ֿ פנים , ֿ כל  על  שבע  בבאר  ֿ מקום , מכל  לעולם ), בנוגע  (גם  התפארת  היתה בקו ,

יצחק . ֿ פי על  העבודה 

האמור  "ותצא  כמו שבע  בבאר  רושם  יעקב  יציאת  פעלה  כיצד  הקושיא : יותר  מתחזקת  ֿ זה  ֿ פי ועל 
יצחק ? של  היא ) (והעבודה  מקומו היא  שבע  שבאר  מאחר  בנעמי",

 טוב ֿ ֿ שם  הבעל  של  ברוחו שנים  פי היה  המגיד  שהרב  הידוע , ֿ פי על  בזה , לו והביאור  היו ולכן .
תלמידים  120 שנים ד 'פי שהענין ֿ על ֿפי ואף  ֿ טוב . ֿ שם  מהבעל  שנים  פי -, בתלמידים מתבטא  לא 

מהוה  תלמידים ' שנים  'פי ֿ מקום , מכל  והתפשטות , השפעה  של  ענין רק  יש  שבהם  'פי כיון על 
ברוחו'. שנים 

אלישע  אצל  ברוחך " שנים  ב "פי גם  מצינו זו, שנים בדוגמא  פי מופתים  שהראה  בכך  שהתבטא  ,
פעמים מאליה  ב ' ואלישע  אחת , פעם  מתים  החיה  שאליהו בכך  רק (או הם  שמופתים  ֿ פי ֿ על  ואף  .(

(כידוע  חיצוני ענין ענין על  החסידות  הרמב "ם השקפת  שכתב  מה  על  ומיוסד  שהאמונה המופתים . ,
האותות  ֿ פי על  "המאמין ואדרבה , שהראה , המופתים  ֿ ידי על  באה  לא  רבינו במשה  האמינו שבניֿישראל 
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וש"נ.20) .251 ע' ח "מ  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
א.21) סג , עירובין ב. לא, ברכות
תולדות.22) ר"פ ותו"ח  תו"א
סג .23) כד , שרה חיי 
ב.24) כו, ברכות
אוה"ת25) וראה  ב . קלב , סע"א . עב , א.זח "א רלד , וישלח 
סז.26) שם,
(שם)27) בעירובין כמרז"ל  שהוא - בשדה" "לשוח  משא"כ 

חזי  מרבנן פ"ת "צורבא סקכ "א. יאיר חוות שו"ת (עיין "
י "ל  כאן וגם יט . יו"ד , שמיני  אוה"ח  סק"ה. סרמ "ב יו"ד  לשו"ע

" כי  אברהם, לו" אמר "כאילו יצחק"שהוא את הוליד 
- מנחם (תורת ס"ח  תולדות ש"פ שיחת ראה - תולדות) (ר"פ
דקרי מה יומתק ועפי "ז ואילך ). 288 ס"ע חמ "א התוועדויות

"צלותי ' יצחק,למנחה שתיקנה אע"פ ב) כח , (יומא "
ואכ "מ ). שם). (ברכות יצחק תוד "ה וכקושיית

כז.28) כה, תולדות
א.29) ה, ואתחנן לקו"ת א. יא, תו"א
בפירוש)30) יז. יח , וירא (רש"י  הטעמים בשני  ותלוי 

(רק) ב) לאב"?! אודיע "לא א) (בתמי '): מאברהם" אני  "המכסה
" .הכרכין הפיכת מפני ) (ורק "

דשם 31) - אוהלים ליושב בנוגע גם לתרץ יש כן לכאורה
(פר  שהיוועבר שם) תולדות ע"ז ש"י  וכמש"נ - שבע בבאר

" בברחו שם נחבא להיות יכול  הי ' ויעקב כב), (שם, לדרוש"
בישיבה" ויושב זקן ד "אברהם הא מתורץ ועפי "ז עשיו. מפני 

ועבר. שם אהלי  דיש אף שם) (יומא
הלכה32) דהמורה מהדין רבו.כמובן
להה"מ ).33) הבעש"ט  (במכתב ב] [ס, כו ע' ח "ב "התמים"

עט ). ע' תרפ"ה (סה"מ  פ"ג  תרפ"ה בשלום פדה ד "ה
חסידים 34) .*מסיפורי 
ט .35) ב, ב' מלכים
יד .36) שם, רד "ק
ב.37) ז, חולין א. מז, סנהדרין
חסידי38) גדולי  "בעיני  ב]: [עט , סד  ע' שם "התמים" ראה

גם  (וראה כו'" החסידות בכבוד  פגיעה כעין הם המופתים חב"ד 
וש"נ). .26 הערה 218 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם תורת

רפ"ח .39) יסוה"ת הל '

(       .  המו"ל.



כה       

דאלישע , ברוחך " שנים  ה "פי ואילו וכו'"), זר  ולא  ראו ש "עינינו לפי היתה  האמונה  אלא  דופי", בלבו יש 
ומהותו, עצמו במעלת  גם  אלא  שלו, להתפשטות  בנוגע  רק  לא  היה 

לשאול "- ש "הקשית  שלמרות  זה , על  אליהו לו אמר  שיש (ולכן ממה  יותר  לו לתת  יוכל  איך  כי ,
מאתך " לוקח  אותי ש "תראה  כזו ודרגא  במעלה  יהיה  אלישע  אם  ֿ מקום  מכל  בעצמו, היא ,לו

כן" לך  "יהי הקודם , מ "ברוחך " למעלה  שהוא  כפי אליהו את  -)שרואה 

ומהותו. עצמו במעלת  שנים ' ה 'פי במופתים , שנים ' ב 'פי התבטא  ֿ פיֿכן, אף ֿעל 

שאף  מובן, ומזה  תלמידים . שנים ' ב 'פי התבטא  ברוחו' שנים  שה 'פי המגיד , הרב  אצל  גם  היה  וכן
שזה  ועד  המשפיע , של  ענינו גם  בזה  מתבטא  והתפשטות , השפעה  של  ענין רק  הוא  תלמידים  ש (ריבוי)

רז"ל  וכמאמר  בהמשפיע , מכולן".מוסיף  יותר  "ומתלמידי

מוסיף  שהתלמיד  בלבד  זו גם ולא  אלא  שעליהם הרב , מקלט , לערי בנוגע  ולכן, הרב .
עמו""נאמר  ישיבתו מגלין שגלה , "הרב  הנה  - ".

הרב  של  והגילוי האור  בענין אלא  מהותו, בעיקר  אינה  ברב , מוסיף  שהתלמיד  שההוספה  מובן, .אבל 

 משתווית שבע  מבאר  יעקב  יציאת  גיסא , מחד  - רש "י שבפירוש  הענינים  ב ' תיווך  יובן ֿ זה  ֿ פי על 
נחסר  יעקב  יציאת  ֿ ידי על  גיסא , ולאידך  שבע . בבאר  צדיקים  נותרו לא  כאילו בנעמי", האמור  ל "ותצא 

והדרה : זיוה  הודה  רק  שבע  בבאר 

בעולם  יעקב  עבודת  היתה  שבע , בבאר  ובפרט  יצחק , בחיי וכיון כאמור , יצחק . של  כמו העבודה 
ביצחק , כביכול  נחסר  שבע , מבאר  יציאתו ֿ ידי על  הנה  יצחק ), של  עבודתו (שעשה  תלמידו היה  שיעקב 

יעקב . תלמידו, ֿ ידי על  זה  לפני לו שהיתה  השלימות 

אחרים  צדיקים  נשארו לא  ששם  - ורות " בנעמי האמור  המקום  מן "ותצא  עם  רש "י זאת  משוה  ולכן
בשלימות  גם  אלא  בה , פעל  עצמו שיעקב  מה  רק  לא  שבע  בבאר  נחסר  יעקב  יציאת  ֿ ידי על  שגם  כיון -

יצחק . שם  שפעל 

- העיר  וקיום  למציאות  בנוגע  כי והדרה , זיוה  הודה  פנה  שבע , בבאר  רושם  עשה  רק  זה  ענין אבל 
יצחק  שם  היה  חסרון הרי פעלה  לא  יעקב  שיציאת  כיון שינוי, אפילו היה  לא  שבזה  אלא  - עוד  ולא  .

.בהתפשטותו רק  אלא  יצחק , של 

: לתרץ יש  - שבע " מבאר  "ויצא  ולא  ארם ", פדנה  "וילך  רק  נאמר  תולדות  שבפרשת  לקושיא , בנוגע 

היתה  לא  יצחק  שכוונת  וכיון כדבריו. עשה  ויעקב  יעקב , את  שלח  שיצחק  מסופר  תולדות  בפרשת 
היה  ליצחק  אדרבה , - יעזבהו מספרת שיעקב  שבה  - תולדות  בפרשת  לכן, עמו, ישאר  שיעקב  ניחא  יותר 

פקודת  מצד  יעקב  הליכת  אודות  שבע ".התורה  מבאר  "ויצא  ולא  ארם ", פדנה  "וילך  רק  נאמר  -
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שם.40) ובמצו"ד  יו"ד . שם,
(41- גו' תראה "אם להענין): (ושייכותו התנאי  מובן ובזה

על  זה לו שאמר לדחוק וא"צ יהי '". לא - אין ואם גו' לך  יהי 
שם). (רלב"ג  המופתים דרך 

א.42) יו"ד , מכות א. ז, תענית
ה.43) יט , שופטים פ' מב. ד , ואתחנן
שגלה 44) "תלמיד  רפ"ז: רוצח  הל ' רמב"ם וראה שם. מכות

חכמה  בעלי  וחיי  וחי , שנאמר עמו רבו מגלין מקלט  לערי 
חשובין כמיתה ת"ת בלא הלשון ומבקשי ' (1 כו'". שגלה הרב

הלשון: אריכות מובנת עפ"ז (2 הטעם. מאותו שזהו משמע "וכן"
" תלמיד - "מבקשי '" רב; - פד ,*חכ '" ב"מ  ג "כ  וראה .

סע"א.
שעיקר 45) מה מובן ובזה לתלמיד . בנוגע הרב משא"כ 

לתלמיד . בנוגע הוא - מ "וחי " וברמב"ם) (בש"ס הלימוד  ותחילת
פנה46) רק נעמי  ביציאת שגם לקיום מה בנוגע ולא כו'

מפני  הוא - כו' קטיגורהמקום ו"אין באיסור באה שם  שישיבתם 
וש"נ).נעשה  רע"א. נט , (ברכות סניגור"

(     .



כו      

היה  לחרן, הליכתו שבשביל  כיון מספיק : אינו זה  תירוץ  זה אבל  הרי - שבע  מבאר  לצאת 
רישיה " שבע "?"פסיק  מבאר  "ויצא  לכתוב  צריך  היה  תולדות  בפרשת  גם  ֿ כן, ואם  ,

 הגמרא סיפור  בהקדם  זה  תינוקות ויובן מלמד  שהיה  - שילת  בר  שמואל  רב  את  פעם  מצא  רב  :
כבר  שזה  לו, וענה  התלמידים ? את  ועוזב  גינתו את  לראות  הולך  כיצד  רב , אליו וטען בגינתו. עומד  -
מהם  דעת  מסיח  שאינו עלויהו", "דעתאי בגינה , בהיותו עתה , וגם  גינתו, את  ראה  שלא  שנה  י"ג 

(מהתלמידים ).

אודותם  חשב  שילת  בר  שמואל  שרב  מזה  קיבלו התלמידים  שגם  מדוע מובן, אליו הטענה  שהרי .
אצל  נחסר  זה  שבגלל  מפני בעיקר  אלא ) עבודתו, עושה  שאינו בגלל  רק  (לא  היתה  התלמידים , את  עזב 
אצל  גם  ניתוסף  עליהם  מחשבתו ֿ ידי שעל  פירושו, עלויהו" "דעתאי  שהמענה  לומר , ובהכרח  התלמידים .

.התלמידים 

כמה  עד  - ומשפיעים  משגיחים  ומתיבתות , ישיבות  ראשי למלמדים , הוראה  זוהי המוסגר : [מאמר 
ממה  יותר  פעמים  כמה  עובד  שהוא  הטענה , לתלמידים . ("איבערגעגעבנקייט ") ההתמסרות  להיות  צריכה 

לא  שכירותו; שעות  לאחרי כבר  זהו שמקבל ; התשלום  עבור  וכו'שמחוייב  בזמן, השכירות  לו משלמים 
עבודתו שזוהי כיון תירוץ . זה  אין - זו וכו' יציאה  וגם  שנה , 13 ֿ ל  אחת  ממנה  יוצא  אם  אפילו הנה  -

שילת  בר  שמואל  מרב  ֿ שכן (ובמכל  רוחניים  ענינים  עם  שב "קאי קשורה  ופשוט  מהאמוראים , שהיה  ,
דרכיך ") (ד "בכל  ה "דעהו" היה  שלו הבירורים בשלימותו,בגינתא " לעבודת  השייך  ),וענין

באופן עלויהו, דעתיה  אין אם  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  "שבקתיה אף  ממנו: תובעים  מזה , מקבלים  התלמידים  שגם 
להימנותך "].

" שיהיה  מכריחה  אינה  לחרן יעקב  שהליכת  מובן, ֿ זה  ֿ פי בפנימיותו ועל  - שבע ",יעקב  מבאר  -
זיוה  הודה  ש "פנה  הכרח  שאין בלבד  זו ולא  עלויהו". ש "דעתיה  באופן להיות  יכולה  היתה  יציאתו כי

ה " מוכרח  לא  עצמו, ליעקב  בנוגע  גם  אלא  כמאמר והדרה ", זה  הרי עלויהו", ש "דעתיה  כיון :"
ֿ טוב  ֿ שם  הפסוק הבעל  נמצא (על  הוא  שם  אדם  של  שרצונו במקום  - לו") ממעל  עומדים  "שרפים 

כולו.

: הקושיא מתעוררת  ֿ זה  ֿ פי על  אבל  גו'". "ויצא  נאמר  לא  תולדות  שבפרשת  כך  על  הסברה  זוהי
שבע "? גו' "ויצא  בפרשתנו נאמר  מדוע 

"וילך  נאמר  תולדות  בפרשת  הכתוב : לשון שינוי בהקדם  זה  ויובן  פרשתנו ובהתחלת  ,"
"וילך  "וילך נאמר  נאמר  ֿ כך  (ואחר  "  ".(

הוא : לחרן ארם  פדן בין החילוק 

רש "י  אומר  ארם  פדן כמו אודות  או צובה . וארם  נהריים  ארם  המקומות  ב ' היו שבו השטח  שזהו ,
 היתה חרן ואילו לבן.ארם ; נמצא  היה  שבה 
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וש"נ.47) סע"א. עה, שבת ראה
ב.48) ח , ב"ב
מועלת.49) מחשבה בענין בתחלתו) (ח "א לקו"ד  ראה
הטעם50) שם, בחדא"ג  ממ "ש מובן צדקהוכן שגבאי 

לכוכבים . נמשלו תינוקות  שבקתי 'ומלמדי  ד "ה רש"י  ג "כ  וראה
"לזרזם שם: וברגמ "ה כו'". "ללמדם (שם): שאני

עומד ".
"הכוכבים 51) כ ) ה, שופטים (ס' עה"פ להאריז"ל  ל "ת וראה

בערכו. סה"ד  ממסילותם".
ו.52) ג , משלי 
שהפנימיות53) צריך ומלבד  הי ' "לא הנה - דיעקב עיקרו

רק  שבע מבאר יציאתו באם כי  חרנה", יעקב וילך  אלא לכתוב
בפ' זה כתב שלא וכמו זה, על  קרא צריך  לא ובחיצוניותו, בגופו
פסיק  - חרנה" "וילך  ארם", פדנה "וילך  ממש"כ  מובן כי  תולדות,
בתיבה  דיוק מאשר יותר קושיא ה"ז הענין, כל  ויתור - רישי '.

כו'". יצא לא "וכי  המדרש: דיוק רש"י  נקט  לא ולכן אחת.
פ"ה 54) תרח "ץ רפאני  ד "ה פקי "ג . תרל "ו רבים מים המשך 

ב. לב, אמור לקו"ת גם וראה וש"נ). רז. ע' תרח "ץ (סה"מ 
ב.55) ו, ישעי '
א.56) כט ,
כ .57) כה, תולדות



כז       

ארם " בפדן גו' רכש  אשר  ו"רכושו לבן, בצאן הבירורים  עבודת  (א ) בשביל : היתה  יעקב  -הליכת 
גדול , בשטח  עשה  זה  שלימה "ענין "מטתו שבטים , ולאה , רחל  בית  להעמיד  (ב ) ענין ארם ; -

צניעות  מצד  היחוד , ענין להיות  אסור  ששם  בשדה , ולא  בעיר , בחרן, עשה  .זה 

בבית  אלא  פרוץ , ובמקום  בשדה  אינה  - והקב "ה  ישראל  יחוד  שענינה  תפלה , ברוחניות : כן ).(וכמו

יעקב  הליכת  אודות  מספרת  התורה  שבה  - שבפרשתנו הטעם  יובן ֿ זה  ֿ פי השבטים ,ועל  להעמיד 
שבע ": מבאר  יעקב  "ויצא  התורה  אומרת  - שלימה " "מטתו

לדעת " אלא  קישוי ("אין היחוד  במקום בענין יעקב  של  דעתו שתהיה  ואסור , לומר , שייך  לא  - (
שבע  בבאר  לא  אפילו בואחר , להיות  מוכרחים  פנימי, ענין לפעול  בכדי פנימיותו . .בכל 

ואדרבה . - דעתו" ש "יקשר  עד  ובפרט  בזה , מונח  להיות  הכרח  אין - בלבד  הבירורים  עבודת  בשביל 
הכתוב וכידוע  לשון יגיע דיוק  - תאכל " כי כפיך  צריך "יגיע  בזה  שגם  ולמרות  ראשך . יגיע  ולא  ,

(ומוכרחת ) יכולה  ובמילא , בפנימיותו, בזה  מונח  להיות  ולא  השכל , חיצוניות  רק  זה  הרי בשכל , להשתמש 
ֿ סוף  האין כח  להמשיך  שלימה ", "מטתו להעמיד  בשביל  ֿ כן ֿ שאין מה  אחרים ; בענינים  להיות  -הדעת 

שלמעלה  הכתר  (פנימיות ) עד  שעולה  האמצעי בקו הוא  שהדעת  לדעת ", אלא  קישוי "אין הרי
ֿ סוף .מהשתלשלות  האין כח  משם  וממשיך  ,

מוכרח  יעקב  היה  ולהיות ולכן ללכת  שבע , של מבאר  אף  "חרון הוא  שענינה  (למרות 
בעולם " כשמדובר מקום  אבל  שלימה "; "מטתו שתהא  שבטים , י"ב  להעמיד  בכדי פנימיותו, בכל  (

ה " להיות  מוכרח  לא  - ארם " "פדן הבירורים , עבודת  שבע ".אודות  מבאר  יעקב 

" ארם פדנה  "וילך  נאמר  תולדות  בפרשת  מדוע  השאלה , נשארת  עדיין נאמר אך  ויצא  ובפרשת  ,
חרנה "? "וילך 

בזה : והביאור 

מה  - בעיקר  יעקב  הליכת  ענין מסופר  תולדות  -בפרשת  החיצוניות  את  רק  ראה  ועשו ראה ,
ארם ". פדנה  "וילך 

וגו'" יצחק  "וישלח  יעקב , את  שלח  שיצחק  כשמסופר  תולדות ) (בפרשת  זה  לפני "אין וגם  הרי -
חבירו" של  בלבו מה  יודע  -אדם  יעקב  הליכת  היא  כיצד  בטוח  להיות  יכול  היה  לא  שיצחק  כך , ,

"וילך  (בגילוי) בפירוש  לומר  התורה  יכולה  לא  שם  בחיצוניות . רק  או יעקב "בפנימיותו ו"ויצא  ".

היא  הליכתו שאופן ידע , בעצמו הוא  גופא : יעקב  אודות  מדובר  שבה  ויצא , בפרשת  ֿ כן ֿ שאין מה 
- יעקב ".בפנימיותו "ויצא  - להיות  מוכרח  זה  ובשביל  ,

רש "י  וכפירוש  כשמה , הוא  תולדות  פרשת  תוכן יותר : ועשו [ויומתק  יעקב  יצחק , "תולדות  -
הוא  ויצא  פרשת  ותוכן בפרשה ", של האמורים  ענינו - יעקב - יצחק  של  תולדותיו מצד  .-
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יח .58) לא, פרשתנו
לא.59) מז, ויחי  פרש"י  ה. פל "ו, ויק"ר
הי "ד .60) פכ "א איסו"ב הל ' רמב"ם א. מו, סנהדרין ראה

ס"ד . סכ "ה אה"ע טושו"ע
ס"ה.61) ס"צ או"ח  אדה"ז שו"ע סע"ב. לד , ברכות
ב.62) נג , יבמות
ואפילו 63) כו'". ישתה "אל  ב): כ , (נדרים מרז"ל  בדוגמת

ובשו"ע (ר"ן. אשתו להמבואר היא ובפרט  ס "ב). סר "מ  או "ח 
פ"ג, וחזקבתניא אמיץ בקשר דעתו שמקשר הוא מאד ,שדעת

ענינים בשני  דעתו שיקשר שייך  אינו שונים.הרי 
ואילך .64) 39 ע' שלום תורת סה"ש ראה
שמות 65) תו"ח  - ובארוכה ג . סו, חוקת ד . מב, שלח  לקו"ת

- מנחם תורת .188 ע' ח "א לקו"ש וראה ואילך . א תרך ,

ועוד . .70 ע' ח "ה התוועדויות
ב.66) קכח , תהלים
א.67) מ , שה"ש לקו"ת
א.68) נ, שלח  לקו"ת
נח .69) ס"פ רש"י 
ה.70) כח ,
ע"ב.71) ריש נד , פסחים
הי '72) לא ב), (שם, אשה" משם לך  "וקח  לו שאמר דאף

אינו  כי  בפנימיות), (גם המשלח  כרצון הוא הליכתו אם לידע יכול 
והחיצוניות. הגוף הליכת רק רואה

תולדות ר"73) ש "פ  שיחת  וראה תולדות . מנחם פ (תורת ס"ב
.(284 ע' חמ "א התוועדויות -



כח      

לא  הכוונה עדיין פנימיות  זרעו"נרגשת  את  ה "וארבה  נשלם  ידו שעל  - ויצא ) (פרשת  יעקב  מצד  אבל  .,
יעקב  ֿ ידי על  רק  הדבר  נשלם  ֿ מקום  מכל  יצחק ", את  לו ואתן גו' "וארבה  נאמר  שבפסוק  למרות  כי

זרע  לך  יקרא  יצחק , כל  ולא  הכוונה ].((ביצחק , פנימיות  נרגשת  - השבטים  י"ב  העמיד 

גו' לאכול  לחם  לי "ונתן יעקב  בקשת  אודות  כשמסופר  כן, לאלקים "ולאחרי לי הוי' "שלא והיה  ,
כולל  שזה  - רש "י) (כפירוש  בזרעי" פסול  שלימה "ימצא  "מטתו והן הבירורים  עבודת  הן יעקב , עניני

"וילך  התורה : אומרת  -  .חרן והן ארם  פדן הן שכולל  - "

:רש "י בפירוש  דיוק  עוד  יובן ֿ זה  ֿ פי על 

חרנה "המדרש  "וילך  שכתוב  מה  היה מדייק  דלכאורה , - שבע " מבאר  יעקב  "ויצא  לאחרי
יומו", "בן (א ) פירושים : ב ' זה  על  ומתרץ  - לחרן שהגיע  עד  שבע  מבאר  יעקב  מיציאת  זמן לקחת  צריך 
פירושו  חרנה " ש "וילך  והיינו, הדרך . קפיצת  לו היתה  כי לחרן, הגיע  שבע , מבאר  שיצא  היום  שבאותו

 לחרן ש פירושו חרנה " "וילך  (ב ) ..חרן לכיוון לחרן,

הב ' בדעה  מתחיל  שרש "י והטעם  במדרש . הב ' כדעה  לחרן", ללכת  יצא  - חרנה  "וילך  מפרש  :רש "י
"ויפגע  נאמר  חרנה " "וילך  הר לאחרי על  קאי "במקום " - [ובפרט  קדם ". בני  ארצה  "וילך  במקום ",

חרנה "].המוריה  "וילך  לפרש  אפשר  אי באר ולכן בין הדרך  על  נמצא  המוריה  הר  שהרי לחרן,
במקום " "ויפגע  להיות  יכול  לא  ֿ כן, ואם  לחרן, לחרן.שבע  הגעתו

סיפור [הגמרא  כללות  של  הפשט  אבל  המוריה . להר  והלך  חזר  לחרן, שהגיע  שלאחרי מספרת ,
מקרא  של  פשוטו ֿ לראש  לכל  מפרש  ורש "י כן, משמע  לא  ].הפרשה 

פדנה  "וילך  על  ולא  חרנה ", "וילך  על  כו'" ללכת  "יצא  רש "י מפרש  מדוע  בזה , מבארים  מפרשים 
שהרי  ארם , לפדן ביאתו אודות  מדבר  שהפסוק  לפרש  אפשר  ששם  כיון - תולדות  פרשת  שבסוף  ארם "

קדם ". בני ארצה  "וילך  במקום ", "ויפגע  שכתוב  ממה  ההכרח  שם  אין

- ביאור  הדורש  בפסוק  מקרא ; של  פשוטו ֿ לראש  לכל  מפרש  רש "י הרי מספיק : זה  אין עדיין אבל 
שייך  איך  - ביאור  ֿ כן גם  נדרש  ארם " פדנה  "וילך  שבפסוק  וכיון הפשט . את  רש "י הגיע מפרש 

לפרש  צריך  רש "י היה  - ארם  (ולא לפדן ארם  לפדן הגיע  - ככתבו הוא  הפסוק  הפירושים : מב ' אחד 
או  במדרש ; הא ' כדעה  הדרך , קפיצת  לו שהיתה  אלא  לפדן), - פדנה  או: ללכת , - וילך  לומר : צריך 

ש  כו', ללכת  - פירושו "וילך ש "וילך " מפרש  שרש "י וכפי במדרש , הב ' כהדעה  ארם , פדן לעבר 
חרנה "?

על  הפעולה  להדגיש  בכדי - עיקרו תולדות , שבפרשת  ארם " פדנה  "וילך  הסיפור  מובן: הנ"ל  ֿ פי ועל 
נוגע  לא  ובמילא  בפועל עשו, כן עשה  ויעקב  יצחק ", ש "וישלח  לידע  רק  ֿ אם  כי .הדברים ,

הדבר  מסופר  שבה  ויצא , בפרשת  ֿ כן ֿ שאין .מה 
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(74(290 ע' (שם ס"י  הנ"ל  שיחה פ 'ראה של  שתוכנה 
הבירורים . עבודת  הו"ע  עיקר תולדות  שגם יותר, יומתק ועפי "ז

דהליכת  ארם,הסיפור פדנה  שהלך  הוא תולדות, שבפ' כו' יעקב
ב' על ) כח  (נתינת בזה הי ' ליעקב שלו וציווי  יצחק שבדברי  אלא

" ב) ארם", "פדנה א) לך  בתואל ".הענינים:
ג .75) כד , יהושע
ב.76) נט , סנהדרין א. לא, נדרים יב. כא, וירא
ֿ כא.77) כ  כח , פרשתנו
שם.78) המדרש במפרשי  וראה ח . פס"ח , ב"ר
כח ,79) בפרשתנו רש"י  ב. צא, חולין ב. צה, בסנה' הוא וכן

יז.
כאן.80) רש"י  מפרשי 
שם.81) חולין שם. סנהדרין עה"פ. רש"י 
גם אף82) מביא בנדו"ד  וכן רז"ל . דרשות גם מביא

כו'", רבותינו "אמרו לזה: מקדים אבל  יז), (כח , לקמן הא' דעה
הפשט . בדרך  אינו כי  - חרנה") "וילך  (עה"פ אתר על  שלא - וכ "ז

" שם: רש"י  שכתב ואף  ההוכחה - חרנה" וילך 
וההוכחה היא וילך , כ "א ללכת כתיב מדלא הכתוב,

היא כאן שברש"י  וסדר מכריח המקראות. המקראות
אחת. בתיבה דיוק מאשר יותר

"פדנה.83) ב) (כח , שם מש"כ  על  שסומך  י "ל  שבדוחק אף
לפדן". כמו

דאם 84) כן, לומר א"א ב) (כח , בהכתוב אבל  ככתבו. ומקרא
היינו ככתבו א"נפרש ,- שיגיע פי ' בתואל  ביתה גם כ 

דאף  מיותר. ארם" ו"פדנה בתואל  ביתה לך  הול "ל  ועפי "ז
ארם" -שב"פדנה כנ"ל  יעקב הליכת בתכלית שני  ענין

אשה". משם לך  "וקח  רק היא שהכוונה הוא מקרא של 



כט       

," שלימה "מטתו להעמיד  הליכתו בשביל  היה  והדרה " זיוה  הודה  פנה  - גו' ש "ויצא  הנ"ל  ֿ פי על 
והדרה : זיוה  הודה  הלשונות , ג ' דיוק  יובן

הפסוק  צדק 'על  ה 'צמח  אומר  והדר ", ו"הדר ""הוד  הנצח , ספירת  הוא  ש "הוד " אחד ), פירוש  (לפי
אור  במאורי איתא  "זיו", ואודות  ההוד . ספירת  יסוד הוא  שזהו , בתניא מהמשמעות  לכך  סתירה  (ואין

למלכות " יוצא  זיו ממנו "כי הוא  זיו נקרא  שיסוד  הטעם  כי, - מלכות  הוא  ).שזיו

יסוד , הוד  נצח  בחינת  - והדרה  זיוה  הודה  שבע  בבאר  נחסר  יעקב  יציאת  ֿ ידי שעל  רש "י, אומר  ולכן
ש " בנים )דכיון השפעת  (גם  ההשפעה  ענין וכללות  שלימה ", "מטתו להעמיד  בשביל  היה  יעקב "

מגופא  לבר  שהם  יסוד , הוד  נצח  מבחינת  היוהיא  דיעקב  יסוד  הוד  שנצח  זה  מצד  הנה  בענין , טרודים 
שבע . בבאר  נחסרו - והדרה " זיוה  "הודה  - בפרט  הם  לכן שלימה ", "מטתו

 נצח הספירות : כסדר  וזיוה ", הדרה  "הודה  ולא  והדרה ", זיוה  "הודה  רש "י בדברי הסדר  טעם 
הוא : - יסוד  הוד 

האמצעי. קו - ויסוד  השמאל , קו - הוד  הימין, קו - נצח  הקוין: בג ' הם  המדות  ג '

בתלמידים " מרה  ה "זרוק  - הוד  לתלמיד , הרב  של  יפות " פנים  ה "סבר  - נצח  בהשפעה : [וענינם 

כו'" מר  נוטפות  שפתותיו שאין תלמיד  למקבל ו"כל  המשפיע  התקשרות  - יסוד  ,.[

ישראל  ארץ  של  בצפונה  שהיא  לחרן הימין, (מארץ  לשמאל  מימין הלך  שיעקב  תחילה וכיון לכן, ,(
שמקו  הוד  - "הדרה " ואז האמצעי, שבקו יסוד  - "זיוה " ֿ כך  אחר  הימין, שבקו נצח  - הודה " "פנה 

השמאל .

***

 בחסידות למטה ,מובא  הנשמה  ירידת  בגוף . הנשמה  ירידת  על  גם  קאי חרנה " גו' יעקב  ש "ויצא 
בעולם " מקום  של  אף  חרון - יתברך ל "חרן לו דירה  לעשות  שלימה ", "מטתו להעמיד  בשביל  היא  ,

.בתחתונים 

התלבשותה  שבשביל  למרות  בפירושו: רש "י מרמז זה  ענין בפנימיותו ,וגם  בו לפעול  שצריכה  בגוף ,
" להיות  אינה צריך  ולכן  - למעלה יעקב " שהיא  לכמו למטה  שבאה  כפי הנשמה  -דומה 

בי", "נפחתה  למטה , הנשמה  בירידת  דוקא  ואדרבה : והדרה ", זיוה  "הודה  רק  "פנה " ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף 
היא " מה "טהורה  יותר  למעלה  שזהו בקרבי", משמרה  ה "ואתה  באופן ניתוסף  אינו שה "משמרה " (אלא 

וגבוה  שבע , בבאר  - דרגותיה  בכל  ניתוסף  שבחרן, בנשמה  ניתוסף  וכאשר  כו'), הודה  - אור  גילוי של 
. שניים  תחתיים  גבוה , כו'מעל  חמשיים  ..

בעולם ), מקום  של  אף  (חרון לחרן והליכתו ישראל ) (ארץ  שבע  מבאר  יעקב  יציאת  ֿ ידי שעל  ֿ דרך  ועל 
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א.85) קד , תהלים
שפח ).86) (ע' א ס"ק עה"פ אור יהל 
סי "ח .87) ז' אות
שם88) רש"י  יב. פ"ב, רבה (רות פנה במק"א גם  כתוב ז ) א,

ספירת על  דקאי  - יאיר שבחה וראה בערכו. יעקב (קהלת המלכות
בערכו). למאו"א נתיב

שם - רבה רות כאן, לב"ר כאן שמרש"י  הלשונות שינוי 
שם. אור שביהל  הפירושים משינויי  להבינם יש שם, ורש"י 

ואכ "מ .
וד '.89) פ"ג  שעהיוה"א
ג .90) צ, מסעי  לקו"ת
(בסוף).91) לאדה"ז ת"ת הל ' ועיין סע"ב. קג , כתובות
א.92) קיז, פסחים ב. ל , שבת

סט "ו.93) אגה"ק תניא
יח .94) לח , וישלח  רש"י 
וש"נ.95) כב. ע' כסלו סה"מ  מנחם תורת ראה
ב"ר96) טז. נשא ג . בחוקותי  תנחומא במדב"ר ראה ספ"ג .

ובכ "מ . רפל "ו. תניא ו. פי "ג ,
מה97) על  "שהגוף שנוסף פל "ז: תניא (ראה מעלים

הנשמה גם לסבול "), יכול  (לקו"ת אינו וכו' מתצמצמת
" שזהו"ע ובכ "מ ), האזינו. שלצורך ר"פ  חרנה", גו' יעקב

היא  בו) שמתלבשת טרם עוד  בגוף, (ההתלבשות לחרן ההליכה
למעלה. שהיתה כמו ומצבה ממדריגתה יוצאת

(98227 ע' תרצ"ט  (סה"מ  תרצ"ט  לבדך  ה' הוא אתה ד "ה
ואילך ).
סע"ב.99) כה, ח "א לקו"ד 
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גם  ניתוסף  - ֿ סוף  האין כח  המשכת  שלימה ", "מטתו העמיד  יצחק ששם  של   שמזה)
פעמים  כמה  וכמדובר  בזה ). ההתחלה  היתה  - דיעקב  ביציאתו שתיכף  עד מובן נמשך  להיות  צריך 

ראובן נולד  כאשר  יצחק בהלכה : אצל  ניתוסף  אזי ,  פריה מצות  בקיומו - דין ֿ פי על  -
לבנו  בנים  שיהיו שדורשת  .ורביה ,

העצם ]. המשכת  היתה  ֿ זה  ֿ ידי על  אדרבה , כי - והדרה  זיוה  הודה  (רק ) שפנה  לכך  נוסף  ביאור  [וזהו

הברכה  את  קיבל  חרנה ", וילך  שבע  מבאר  גו' ש "ויצא  לאחרי וצפונה ודוקא  וקדמה  ימה  "ופרצת 
גבול ונגבה " בלי -" ובזרעך האדמה  משפחות  כל  בך  ב "ונברכו שמתבטאת  , אלא "בך ", רק  לא  -

"ובזרעך ". - גם 

***

.'גו ארצה  מוצב  סולם  והנה  ויחלום  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 
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ס"ו.100) ס"א אה"ע טושו"ע
יד .101) כח , פרשתנו
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גם  ניתוסף  - ֿ סוף  האין כח  המשכת  שלימה ", "מטתו העמיד  יצחק ששם  של   שמזה)
פעמים  כמה  וכמדובר  בזה ). ההתחלה  היתה  - דיעקב  ביציאתו שתיכף  עד מובן נמשך  להיות  צריך 

ראובן נולד  כאשר  יצחק בהלכה : אצל  ניתוסף  אזי ,  פריה מצות  בקיומו - דין ֿ פי על  -
לבנו  בנים  שיהיו שדורשת  .ורביה ,

העצם ]. המשכת  היתה  ֿ זה  ֿ ידי על  אדרבה , כי - והדרה  זיוה  הודה  (רק ) שפנה  לכך  נוסף  ביאור  [וזהו

הברכה  את  קיבל  חרנה ", וילך  שבע  מבאר  גו' ש "ויצא  לאחרי וצפונה ודוקא  וקדמה  ימה  "ופרצת 
גבול ונגבה " בלי -" ובזרעך האדמה  משפחות  כל  בך  ב "ונברכו שמתבטאת  , אלא "בך ", רק  לא  -

"ובזרעך ". - גם 
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.'גו ארצה  מוצב  סולם  והנה  ויחלום  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 
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ס"ו.100) ס"א אה"ע טושו"ע
יד .101) כח , פרשתנו

ואילך .102) סע"א קיח , שבת ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

ושואל  תומכי תמימים,  בישיבת  לימודו  ע"ד סדר  מודיע  בו  על מכתבו מכ"ט חשון,  במענה 
דעתי, באשר קשה לו הלימוד בשתי מסכתות בבת אחת, באיזה מהם להמשיך,

הנה כיון שזכה להיות בישיבה וידוע בכ"מ במדרשי רז"ל מעלת לימוד התורה ברבים, וזהו ג"כ 
אחד מהמ"ח דברים שהתורה נקנית בהם )עיין ג"כ אגרת הקדש לאדמו"ר הזקן סי' כ"ג(, הרי ילמוד 

בהמסכת שבסדרי הישיבה.

ב( אם ללמוד הרבה למיגרס ולהיות בקי בהם או ללמוד מעט בעיון טוב:

)ויעוין בגמרא סוף  הנה בכלל כ"ז תלוי בהבקיאות והידיעות שיש לו עד עתה, ובכשרונותיו 
ברכות, סוף הוריות ובירושלמי שם, ובמאמר דא"ח אמר רבא חייב אינש לבסומי בפוריא, ה'תש"ח 
ריש פי"ב ובהערה שם - נדפס בקונטרס נ"ד(, ולכן יתייעץ בזה עם הנהלת הישיבה על אתר והם יורוהו 
בפרטיות, ובכללות הרי ידוע מכבר שכל אחד צריך להיות לו לימוד למיגרס ולימוד לעיונא הן בנגלה 

דתורה והן בתורת החסידות.

בודאי שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר והם בחומש תהלים 
ותניא הידועים, ומהנכון שיתן בכל יום - מימות החול - קודם התפלה איזה פרוטות לצדקה - בלי נדר 

- עד עשירי בשבט הבע"ל.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.
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גם  ניתוסף  - ֿ סוף  האין כח  המשכת  שלימה ", "מטתו העמיד  יצחק ששם  של   שמזה)
פעמים  כמה  וכמדובר  בזה ). ההתחלה  היתה  - דיעקב  ביציאתו שתיכף  עד מובן נמשך  להיות  צריך 

ראובן נולד  כאשר  יצחק בהלכה : אצל  ניתוסף  אזי ,  פריה מצות  בקיומו - דין ֿ פי על  -
לבנו  בנים  שיהיו שדורשת  .ורביה ,

העצם ]. המשכת  היתה  ֿ זה  ֿ ידי על  אדרבה , כי - והדרה  זיוה  הודה  (רק ) שפנה  לכך  נוסף  ביאור  [וזהו

הברכה  את  קיבל  חרנה ", וילך  שבע  מבאר  גו' ש "ויצא  לאחרי וצפונה ודוקא  וקדמה  ימה  "ופרצת 
גבול ונגבה " בלי -" ובזרעך האדמה  משפחות  כל  בך  ב "ונברכו שמתבטאת  , אלא "בך ", רק  לא  -

"ובזרעך ". - גם 

***

.'גו ארצה  מוצב  סולם  והנה  ויחלום  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 
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ס"ו.100) ס"א אה"ע טושו"ע
יד .101) כח , פרשתנו

ואילך .102) סע"א קיח , שבת ראה

`vie zyxt zegiyÎihewl` dgiy eh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"ÌÈ¯ˆÓ ÈÏ· ‰ÏÁ" :˙·˘ ˙¯ÈÓ˘ ¯Î˘

וקדמה  ימה "ופרצת אבינו ליעקב הקב"ה ברכת על
ונגבה" חז"ל 1וצפונה השבת 2אומרים את המענג "כל :

שנאמר  מצרים, בלי נחלה לו ה'3נותנין על תתענג אז :

ולא  כאברהם... לא וגו'. יעקב נחלת והאכלתיך וגו'
וקדמה  ימה ופרצת בו: שכתוב כיעקב אלא כיצחק...

ונגבה". וצפונה

כן,4ידוע  אם מדה. כנגד מדה ניתן מצוה ששכר ,

"בלי  בבחינת היא שבת מצות במה להבין: צריך

שלכן  גבול), (ללא "נחלה5מצרים" הוא ilaשכרה
"mixvn6?

.·
,˘¯ÂÙÓ· ‰¯Â˙· ˙¯ÎÊÂÓ ·˜ÚÈ È"Ú ˙·˘ ˙¯ÈÓ˘

ÔÈÓÂÁ˙ ÔÈÚ· ¯˜ÈÚ·Â
בברכת  מתבטא שבת שמירת ששכר הענין את
יעקב  אצל מצאנו מצרים") בלי ("נחלה "ופרצת"

עצמו:

אומרים  שמירת 7חז"ל בו כתוב שאין "אברהם, :

העולם  את ירש שנאמר 8שבת, התהלך 9במידה, קום :

בו  שכתוב יעקב, אבל וגו', ולרחבה לארכה בארץ
שנאמר  שבת, עם 10שמירת נכנס - העיר פני את ויחן :

את  ירש יום, מבעוד תחומין וקבע חמה דמדומי

שנאמר 8העולם  במידה, כעפר 1שלא זרעך והיה :
.11הארץ"

שאין 12מפרשים  "אברהם, שבמילים מסבירים
לא  שבתורה לכך הכוונה אין שבת" שמירת בו כתוב

כתוב  שהרי שבת, מצות שמר שהוא אצל 13הוזכר
עלֿכך  מבארים וחז"ל משמרתי", "וישמור :14אברהם

- יודע" אברהם היה חצרות עירובי הלכות "אפילו
מוזכרת  אברהם שאצל היא, אלו במילים הכוונה אלא

כל  בשמירת משולבת כללי, באופן שבת שמירת

מצויינת  יעקב אצל ואילו מיוחד, בפירוט ולא המצוות,
שבת. מצות שמר שהוא העובדה בפירוט

בתורה  מוזכרת שבת שמירת שמצות העובדה מן
שבת  שמצות מובן, אברהם, אצל ולא יעקב, אצל

אצלו המצוות נתייחדה החשיבות 15משאר ומפני ,

יעקב  זכה עלֿידו, שבת מצות שבקיום המיוחדת
"ופרצת". לברכת

קשר  "ופרצת" לברכת יש כי שאם לומר, יש כן
שכתוב  "יעקב, חז"ל כלשון בכללותה, שבת לשמירת

פרטי  שמכל העובדה מן - זאת בכל שבת", שמירת בו

הפרט  דוקא בתורה מוזכר יעקב, שקיים שבת מצות
מיוחד  קשר זו לברכה שיש ללמוד יש תחומין" "קבע

תחומין. של לענין

מצות  שבקיום המיוחדת החשיבות אחרות: במילים

בקיום  במיוחד מתבטאת יעקב, הצטיין שבה שבת,

התחומין. ענין

החשיבות  התבססה מה על (א) להבין: וצריך

פני  על יעקב, עלֿידי שבת מצות שבקיום המיוחדת
מוזכרת  שבזכותה אברהם, עלֿידי זו מצוה קיום

יעקב  זכה בעקבותיה ואשר יעקב, אצל רק המצוה

דוקא  זו חשיבות מתבטאת מדוע (ב) "ופרצת"? לברכת
תחומין  של ?16בענין
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יד.1) כח, פרשתנו
ואילך.2) סע"א קיח, שבת
יד.3) נח, ישעי'
(נג,4) פל"ט תניא וראה ובכ"מ. (במשנה). ב וט, ב ח, סוטה ראה

כו'. מהותה נדע שמשכרה א):
שם.5) שבת מהרש"א חדא"ג רמב. ר"ס או"ח ב"י ראה
וכל 6) ועונג.. הנביאים.. ע"י בשבת נתפרשו שם: אדה"ז שו"ע ועיין

ובדברי  וגו' ה' על תתענג אז בקבלה מפורש שכרו השבת את המענג
כו'. שמוחלין רז"ל

ספכ"ג.7) פס"ר ז. פי"א, ב"ר
הארץ.8) שם: בפס"ר

יז.9) יג, לך
יח.10) לג, וישלח
מהרז"ו).11) (פי' ונגבה וצפנה וקדמה ימה ופרצת דקרא: וסיפא

בפנים. הסיום הובא טיאדור) הוצאת בב"ר (וכן ובפס"ר
שם.12) מהרז"ו פי' שם. לב"ר רש"י
ה.13) כו, תולדות
עה"פ.14) פירש"י גם וראה וש"נ. ד. פס"ד, ב"ר
שנאמרו 15) שהמצות שי"ל ,70 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה
yexitaענינו מצד קיים מהאבות, א' עיי"ש.ihxtdאצל ,

עירובי 16) קיים לא ש"אברהם שם פי"א לב"ר משה ידי לפי' ובפרט
כו'". במדה רק המצוה עשה ולא תחומין
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הדברים  עלֿפי תובן אלו לשאלות התשובה
שלהלן.

יו"ד  של - הגאולה בעל האמצעי, אדמו"ר כ"ק
אחד"17כסלו  "אתה במאמרו מסביר בין 18, ההבדל את

האחרות: למצוות שבת מצות

קיומן  אופן בין הבדלים ישנם המצוות בשאר
אנשים  עלֿידי קיומן אופן לבין גדולים צדיקים עלֿידי
"עבודה  באמצעות מתקיימות הן שהרי פשוטים,

חיובית. פעילות - ועשיה"

למשל, הראש, ועל הלב כנגד תפילין הנחת
יותר, נעלה באופן גדולים צדיקים עלֿידי מתקיימת
נעלים  שבראשם, השכל) (כוחות ו"המוחין" לבם שהרי
בשאר  וכך פשוטים. לאנשים בדומה שלא ביותר,

המצוות.

מנוחה  על שבת שמירת מצות מבוססת זאת לעומת
וב"שלילה"dziayו  יהודי 19מעשיה, בין הבדל אין זו

שובתים  פשוטים אנשים אמנם, למשנהו. אחד
המשכן  מלאכת עושי שביתת ואילו פשוטה, ממלאכה

החול  ימות של ה"בירורים" מעבודת גם שביתה ,20היא
ואילו  שובתים, שמהן במלאכות רק הוא זה הבדל אך

ממש" שוין "הכל השביתה .21בעצם

והמנוחה  השביתה את מקיים יהודי וכאשר
מלאכתו  כל כאילו "בעיניו נחשב שהרי בשלימות,

כלל 22עשויה" "מהרהר הוא אין שבת" עונג ו"משום ,
ש"אין  הרי - מזה"23בעסקיו" גדול עונג .24לך

.„
˘Ù‰ ÌˆÚ· ‰¯Â˘˜ ˙·˘ ˙ÂˆÓ

מסביר  האמצעי קיים 25אדמו"ר שבת שבמצות ,

המצוה  שעיקר מפני היהודים, כל בין ואחידות שויון
יחידה  בבחינת בעצמותה הנפש "במנוחת הוא בשבת

ולב". במוח הגילוי מבחינת שלמעלה

ב"עצם  קשורה שבת שמצות הוא, הדברים פירוש

חמש  בנפש (קיימות שבנפש. "יחידה" בדרגת הנפש",

נשמה, רוח, נפש, למעלה: ממטה והן, דרגותֿבחינות,
העליונה  הדרגה שהיא "יחידה", בחינת יחידה. חיה,

"עצם  היא האלוקי מקורה אל ביותר והקרובה ביותר
וכי  שינויים), ללא בעצמיותה הנפש - שכך הנפש" וון

שהרי  לרעהו, יהודי בין זה, בענין הבדלים, אין הוא,

הגדול  מן היהודים, כל שוים "יחידה" בבחינת
שבפשוטים. לפשוט ועד שבגדולים

עלֿ הנאמר את האמצעי אדמו"ר מבאר זה לפי
היא  מאתך "כי שבת: של מנחה בתפילת ידינו

שמך": את יקדישו מנוחתם ועל מנוחתם,

מעצמיותו  - ממש" "מאתך היא שבת מנוחת

ממש  הקב"ה של בניֿישראל 26ומהותו אצל גם ולכן ,

בבחינת  - ממש הנפש" ב"עצם המנוחה קשורה
מסירות  - שמך" את יקדישו מנוחתם "ועל "יחידה".

ה' קידוש על כל 27נפש אצל ובשויון בשלימות קיימת

מן  נובעת ה' קידוש על הנפש מסירות כי היהודים,
- יקדישו..." מנוחתם "ועל ולכן שבנפש. ה"יחידה"

ב"יחידה" קשורים ה' קידוש וגם שבת מנוחת גם שהרי

שבנפש.
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זה.17) מאמר (שיחה) אמירת יום
אדהאמ"צ 18) מאמרי תשכ"ה). - בפ"ע בקונט' (נדפס, ואילך 8 ס"ע

ואילך. י ס"ע
(19- תעשה* לא מצות בכל דה"ז להקשות אין

תוכנה  - אחרים אלקים לך יהי' דלא ל"ת לדוגמא, כי, - ואינו
כו') ודעת לאמונה (דשייך דע"ז האיסור d`vezkeהאיסור בא מזה

כו', ע"ז והשבתת וכו' השתחוואה ע"ז, דעשיית
("ומנוחה  הציווי תוכן זהו - דשבת ומנוחה השביתה משא"כ
תעשה  לא יֿיא): כ, (יתרו וכמש"נ מלאכה") מ"כל - שביתה שלימה",

השביעי. ביום וינח גו' כי גו' מלאכה כל
כו'.20) וברוחניות בגשמיות אסור ובורר שם: אחד אתה ד"ה ראה
יא).21) ע' ריש שם אדהאמ"צ (מאמרי 9 ע' ריש שם עיין
המקור 22) שהביא שם בב"י וראה סכ"א. סש"ו אדה"ז שו"ע

שלום  מנוחת בתפלה אומרים אנו וכן שם: ובאגה"ת יונה לר' מאגה"ת
אדמו"ר  קאי שבזה - בה רוצה שאתה שלימה מנוחה ובטח השקט

במאמרו. האמצעי
(רפ"א)).23) סר"פ (מסמ"ק מהטור שם שו"ע
ומנוחה 24) השביתה מצד בא דשבת דהעונג איך באריכות ראה

תקמג  ע' תרס"ו המשך ואילך. ג קצט, ואילך. א קעד, סידור דשבת:
ועוד. ואילך.

ואילך.25) י) ס"ע שם אדהאמ"צ (מאמרי 8 ס"ע
שאתה 26) שלימה "מנוחה בפי' (לפנ"ז) שם אחד אתה ד"ה וראה

כו'". בה רוצה מעצמותו שאתה דכולא שלימותא "בחי' - בה" רוצה
כו'. הפשוט התענוג בעצמות שאתה פי' רע"ב) (ר, ובסידור

באמרו 27) ק"ה על למס"נ דיכוון וכו': האריז"ל בסי' בפע"ח,
שמך.יקדישו את

.(948 'r ('b jxk) ziy`xa z"de`) b"qeq i`qk minyd 'ek mixacd iyxy oiadl d"cn ± z"l zevn lkl oinegz xeqi` zekiiyn xirdl (*
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אצל  שבנפש ה"יחידה" שלימה לעיל, שצויין כפי

lk כוחות מצויים שבו במצב להתחשב בלא יהודי,
מפני  וזאת שלו), השונים הרוחניים (הכוחות נפשו
היא  מכוחותֿהאדם, לחלוטין מרוממת שה"יחידה"

"גילוי". של מדרגה נעלית

הכוחות  מן גם גבוהה שבנפש ה"יחידה" כלומר,
הנפש  שבכוחות הנעלים (שהם הנשמה של ה"מקיפים"
העונג  כוחות כגון: כביכול, מבחוץ, אותה ומקיפים
על  יחסית השפעה ישנה להם גם שהרי והרצון),

בחסידות 28האדם  מוסבר וכך חז"ל 29, "אע"ג 30מאמר :
ראו, לא שהם (=למרות חזי" מזלייהו חזו, לא דאינהו
הכוחות  שהיא שבנשמה, "מזל" שמדרגת ראה), מזלם
הרהורי  ומתעוררים נובעים הנשמה, של ה"מקיפים"

מצדו. הכנות ללא גם האדם, אצל תשובה

מכך  לגמרי נעלית שבנפש ה"יחידה" דרגת ואילו
כך, כדי עד האדם, על גלויה השפעה לה שתהיה

לאדם. קשר כל לה אין כאילו הדבר שנראה

"יחידה" שלבחינת ברור דלעיל ההסבר לפי
הגוף. בכלי השראה אין שבנפש

ב"מקיפים" אפילו שורה היא אין מזאת: ויתרה
ובית שע  לבוש כגון האדם, השראה 31ל ישנה שבהם ,

להם  שיש כיוון וזאת הנשמה, של ה"מקיפים" לכוחות
של  השראה בהם תתכן ולא לאדם, והתייחסות קשר

נבדלת שהיא האדם ixnbl"יחידה", .32מן

שהוא  "לבוש", בדרגת רק לא הדבר הוא [כן
האדם  את סובבים הלבושים כי קרוב", "מקיף
שהוא  "בית", בדרגת גם אלא למידתו, ומותאמים

קשר  לו יש האדם מן ריחוקו למרות אך רחוק", "מקיף
אליו]

לפי  שבנפש, ה"יחידה" של ההשראה של מקומה
במאמר  בסביבתו 33המוסבר דווקא הוא לעיל, שהוזכר

הריחוק  בתכלית "הרחוקים אמותיו בד' האדם, של
ה"יחידה" יכולה ולכן - ממנו" יותר ריחוק אין אשר

שם. לשרות שבנפש

להלכה  הסיבה השבת,34זוהי ביום אמות" "ד' של
חז"ל  עלֿידי הפסוק 35הנלדמת תחתיו 36מן איש "שבו

בשבת  שהרי - השביעי" ביום ממקומו איש יצא אל
של  אמותיו בד' השורה ה"יחידה" בחינת מתגלה

.37האדם 

.Â
‡˜Â„ ,"‰„ÈÁÈ" ˙ÈÁ· ÈÂÏÈ‚ ,˙·˘‰ ˙¯ÈÓ˘

·˜ÚÈ Ïˆ‡
"ופרצת" ברכת בין הקשר מובן האמור כל עלֿפי

"נחלה היא "ופרצת" שבת. מצות mixvnלבין ila,"
ללא הקב"ה, של ועצמיותו ממהותו meyהנובעת

הגבלות.

שעליה  שבת, שמירת באמצעות לאדם ניתן זה שכר
ממש" "מאתך - מנוחתם" היא "מאתך אומרים .38אנו

על  יעקב של שבת בשמירת שיש המעלה וזו
אברהם: של שבת שמירת

בהבלטת  היה לא המיוחד שענינו אברהם, אצל
והיינו  המצוות, שאר עלֿפני שבת שבשמירת היתרון
השבת  שמירת את התורה כוללת "יחידה", בחינת גילוי

התורה. כלל קיום בתוך

יעקב  אצל הוא 39רק שדוקא האמצעי", "קו -
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תו"ח 28) יאֿיב). ע' שם אדהאמ"צ (מאמרי 9 ע' שם אחד אתה ד"ה
תקעו  סד"ה פכ"א. פי"ח. פ"ד. הציצית שער אמ"ב ואילך. סע"ג צה, לך
ד. לו, תצא לקו"ת רע"ב. נה, תו"א וראה שם. התרומה וזאת ד"ה עת"ר.

מקומות 29) ד. עא, האזינו שם. תצא ואילך. א טז, במדבר לקו"ת
ועוד. הקודמת. שבהערה

רע"א.30) צד, סנהדרין א. ג, מגילה
ואילך 31) ד צח, ברכה לקו"ת - שיר מזמור ד"ה בארוכה ראה

יט, התפלה שער סידור ואילך). עט ע' הר"פ הנחות בסה"מ - (בשינויים
ובכ"מ. ואילך. ד

שם.32) אחד אתה ד"ה הקודמת. שבהערה מקומות ראה
תו"ח 33) פכ"א. הציצית שער פמ"בֿמג*. הק"ש שער אמ"ב שם.

ס"כ, החסידות תורת של ענינה קונט' וראה ואילך. ב' שם א. רנה, בשלח
עיי"ש. מדעתו, שלא גם לו קונות אדם של אמות דד' הדין טעם דזהו

שער 34) אמ"ב יב). ע' שם אדהאמ"צ (מאמרי 10 ע' אחד אתה ד"ה
שם. הק"ש

בשלח 35) מכילתא ה"א. פ"ד שם ירושלמי א. נא, א. מח, עירובין
לתחום. חוץ אמות ד' לענין - שם פרש"י כט. טז,

ברה"ר  אמות ד' טלטול שגם - שם לבשלח ורא"ם פס"ז בתיב"ע,
משם. נלמד

שם.36) בשלח
בשבת 37) לאדם דאין - לב) טו, (שלח זוטא בספרי מהקס"ד להעיר

התחום). בתוך (גם לחוד אמות ד' אלא
(38.5 שבהערה מחדא"ג ולהעיר ב. קצא, ויצא אוה"ת גם ראה
ליעקב 39) שייך כו'" שלימה ד"מנוחה ,26 שבהערה סידור ראה

מצרים. בלי נחלה בחי' דוקא,
בי' דכתיב דשבת שלישית לסעודה שייך דזה שם, סידור וראה

נחלת הוא awriוהאכלתיך שלישית דסעודה העונג כי - ב) פח (זח"ב
ובהמשך  דיעקב. מצרים" בלי "נחלה בחי' הפשוט", התענוג "עצמות
א"ס  עצמות בחי' ממש.. התענוג "עצמות שהוא תקמה) (ר"ע תרס"ו

דשחרית)". (סעודה כו' סוכ"ע מבחי' גם שלמעלה

.miptak `ed cg` dz` d"ca la` ± siwnc siwn ,ziac siwn znbec `ed zen` 'cc ,(jli`e a"rq ,cpx ± my g"eza oke) my a"n`a (*
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בפנימיות  התבטלות 40"עולה היתה שאצלו - הכתר"
מוחלטת  בחינת 41עצמית של השפעה קיימת היתה ,

נאמר  ולכן לברכת 42"יחידה", כהקדמה יעקב, אצל

זרעך "והיה - מסמל xtrk"ופרצת" ו"עפר" הארץ",
המוחלטת  ההתבטלות .43את

.Ê
ÔÈÚÏ ‡˜Â„ ‰¯Â˘˜ "‰„ÈÁÈ" ˙ÈÁ· ˙‡¯˘‰

ÔÈÓÂÁ˙
מכל  יעקב, אצל נזכר מדוע יובן לעיל האמור לפי

תחומין: ענין דוקא שבת, מצות פרטי

הוא  שהרי אמותיו, לד' דומה האדם של "תחומו"

נלמד  התחומין ענין ואכן אדם, של מן 44"מקומו"
איש יצא "אל שלגילוי enewnnהפסוק מובן לכן ."

לתחומין. קשר יש "יחידה" בחינת

בד' קיימת "יחידה" בחינת שהשראת כשם כלומר,

באופן  השראתה קיימת לומר, יש כך, אדם, של אמותיו
האדם  של הכללי ב"מקום" גם בתחומו.45דומה -

במצות  מתבטא ה"יחידה" שענין למרות לפיכך,
תחומין, של לענין מיוחד קשר לו יש בכללותה, שבת

"יחידה". בחינת של ההשראה קיימת שבהם

,jrxf dide d"c xn`nn)
(a"kyz elqk c"ei `vie t"y

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ח"א).40) תער"ב (בהמשך תרע"ג בשלום פדה ד"ה ב. סה, נח תו"ח
ועוד.

של 41) דהשייכות מבואר ואילך) (פ"א תש"ט המרחם כל ובד"ה
מדת - יעקב של מדתו מצד הוא ליעקב מצרים בלי עיי"ש.mingxdנחלה ,

יב:42) פ"ב, במדב"ר ראה awrieראה כו'. הארץ בעפר נתברך
תתקכו. תתקיח. ע' בלק אוה"ת

כו'.43) לכל דיש עשוי עפר מה ה): (פס"ט, עה"פ ב"ר ראה

יג.44) כא, ומשפטים שם מכילתא שם. ירושלמי א. נא, עירובין
שם. בשלח ותיב"ע פרש"י

הוא 45) בד"א  יחידה שגילוי שם, רע"א) (רנה, ותו"ח אמ"ב ראה
שהן לפנ"ז enewnלפי משא"כ - (פמ"ג שם שבאמ"ב ולהעיר האדם. של

יצא  "אל הכתוב מובא שם, אחד אתה בד"ה וכן ב), (שם, ותו"ח בפמ"ב)
נלמד שממנו ממקומו" אמות).oinegzאיש ד' (ולא

ireayd cenild xefgn t"r ± `vie zyxt ± zegiyÎihewl

בפנימיות  התבטלות 40"עולה היתה שאצלו - הכתר"
מוחלטת  בחינת 41עצמית של השפעה קיימת היתה ,

נאמר  ולכן לברכת 42"יחידה", כהקדמה יעקב, אצל

זרעך "והיה - מסמל xtrk"ופרצת" ו"עפר" הארץ",
המוחלטת  ההתבטלות .43את

.Ê
ÔÈÚÏ ‡˜Â„ ‰¯Â˘˜ "‰„ÈÁÈ" ˙ÈÁ· ˙‡¯˘‰

ÔÈÓÂÁ˙
מכל  יעקב, אצל נזכר מדוע יובן לעיל האמור לפי

תחומין: ענין דוקא שבת, מצות פרטי

הוא  שהרי אמותיו, לד' דומה האדם של "תחומו"

נלמד  התחומין ענין ואכן אדם, של מן 44"מקומו"
איש יצא "אל שלגילוי enewnnהפסוק מובן לכן ."

לתחומין. קשר יש "יחידה" בחינת

בד' קיימת "יחידה" בחינת שהשראת כשם כלומר,

באופן  השראתה קיימת לומר, יש כך, אדם, של אמותיו
האדם  של הכללי ב"מקום" גם בתחומו.45דומה -

במצות  מתבטא ה"יחידה" שענין למרות לפיכך,
תחומין, של לענין מיוחד קשר לו יש בכללותה, שבת

"יחידה". בחינת של ההשראה קיימת שבהם

,jrxf dide d"c xn`nn)
(a"kyz elqk c"ei `vie t"y
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ח"א).40) תער"ב (בהמשך תרע"ג בשלום פדה ד"ה ב. סה, נח תו"ח
ועוד.

של 41) דהשייכות מבואר ואילך) (פ"א תש"ט המרחם כל ובד"ה
מדת - יעקב של מדתו מצד הוא ליעקב מצרים בלי עיי"ש.mingxdנחלה ,

יב:42) פ"ב, במדב"ר ראה awrieראה כו'. הארץ בעפר נתברך
תתקכו. תתקיח. ע' בלק אוה"ת

כו'.43) לכל דיש עשוי עפר מה ה): (פס"ט, עה"פ ב"ר ראה

יג.44) כא, ומשפטים שם מכילתא שם. ירושלמי א. נא, עירובין
שם. בשלח ותיב"ע פרש"י

הוא 45) בד"א  יחידה שגילוי שם, רע"א) (רנה, ותו"ח אמ"ב ראה
שהן לפנ"ז enewnלפי משא"כ - (פמ"ג שם שבאמ"ב ולהעיר האדם. של

יצא  "אל הכתוב מובא שם, אחד אתה בד"ה וכן ב), (שם, ותו"ח בפמ"ב)
נלמד שממנו ממקומו" אמות).oinegzאיש ד' (ולא

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמ"ש בענין מצבו הפרטי ומחשבתו ע"ד להתיישב באחת הארצות בחו"ל, הנה בטח ידוע 
לו השקפתי בזה על יסוד מה שראיתי אנ"ש בעלי צורה ומקצוע, שהעתיקו לארצוה"ב קנדה או לדרום 
אמריקה, ההעתקה הביאה לטשטוש צורתם ח"ו וכפי שמתאר הסיכויים שיש לו במקומות אחרים, 
חוששני במאד מאד, שאין בטחה שבהעתקה זו יהיו תוצאות טובות יותר, - מובן שאין זה ענין של 

החלטה גמורה אלא רק השקפה על יסוד הנסיון וכו'.

חבל במאד מאד שכיון שבמחשבתו )וכנראה גם רצונו( משוטט הוא בכל הארצות לבד מקומו 
עתה, הרי כפי פתגם הבעש"ט במקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא, הרי עכ"פ פועל זה עקירת שימת 
לב המתאימה מהענינים דמקומו עתה, ובמילא ה"ז מביא העדר תועלת להענינים ולבריאותו, וחוששני 
שגם של זוגתו תחי', כי אי אפשר שפיזור הנפש לא יפעול על הבריאות שלו ועל בריאות הקרובים, ואין 
רצוני להאריך בזה שלא ירצה לפרש דברי כענין של מוסר ח"ו ורק מנסה הנני לתקן הענין אם אפשרי 

הדבר.

בברכת הצלחה ובריאות הנכונה לו ולזוגתו שיחיו, שיבשר טוב בקרוב.

נ"ב: מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה עתה ובטח יזכה בו את הרבים.
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בפרשתנו  המופיע לפסוק שם 1בקשר את "ויקרא ,
נאמר  אֿל", בית המקדש) (מקום ההוא המקום

שנאמר 2בגמרא  הר, בו שכתוב כאברהם "לא אשר 3:
שדה  בו שכתוב כיצחק ולא יראה. ה' בהר היום יאמר

שקראו 4שנאמר  כיעקב אלא בשדה, לשוח יצחק ויצא
ההוא  המקום שם את ויקרא שנאמר אֿל"5בית ,6בית

בישעיהו  כתוב awri"7ולכן iwl` zia אלקי" ולא ,"
יצחק" "אלקי או וכדלהלן.8אברהם" ,

המפרשים  "הר",9ומסבירים השמות ששלושת
ולכן  המקדש, בתי שלושת את מציינים ו"בית" "שדה"

" נקרא השלישי המקדש על ziaדוקא המצביע כינוי ,"
זוהי  כי ו"שדה", "הר" ולא וקבוע, מיושב" "מקום
קבוע  בנין יהיה הוא שרק השלישי, המקדש בית מעלת

שחרבו. שני ובית ראשון כבית שלא ונצחי,

כי  בית", קראו "יעקב שדוקא לכך הסיבה וזוהי
מצרים" בלי "נחלה היא יעקב" שנאמר 10"נחלת כפי ,

בפרשה  כן וצפונה 11לפני וקדמה ימה "ופרצת :
ונגבה".

בית", קראו "יעקב שדוקא כיון להבין: צריך אך
מיושב  מקום – "בית" של הענין לכאורה, היה, צריך

חייו  באורח להתבטא – אבינו,12וקבוע יעקב של
"הר" קראו אשר ויצחק, לאברהם יחסית ובמיוחד

ההיפך: מתרחש בפועל והנה, – אצל ו"שדה" דוקא
– (ובמיוחד וקביעות ההתיישבות קיימת אינה יעקב
מאד  נכבד חלק היו אשר וליצחק לאברהם יחסית

כל  חי יעקב אחד), במקום וקביעות במנוחה מחייהם
" של באופן חיי"xbימיו שני ימי היו "רעים 13בארץ",

פרשתנו: בתחילת כמסופר מעשו, בריחתו בתחילה, –
בחרן  הימצאו מכן, ולאחר שבע", מבאר יעקב "ויצא

לבן לישב izxb"עם יעקב "ביקש זאת כל ולאחר ,"
יוסף" של רוגזו עליו קפץ אומרים 14בשלוה אשר עד ,

השנים  עשרה לשבע רק היא הכוונה יעקב" שב"ויחי
במצרים  היו הן גם ואשר .15האחרונות,

.·

...ÌÈ·¯ ÌÈÓÚ ÂÎÏ‰Â" ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰
"...ÔÂÈˆÓ ÈÎ ...ÂÈÎ¯„Ó Â¯ÂÈÂ

הפסוק  את תחילה להסביר יש זאת להבין כדי
ישעיהו  מספר לעיל הגמרא.16המוזכר מסבירה שאותו ,

אל  ה' הר אל ונעלה לכו ואמרו רבים עמים "והלכו
באורחותיו...", ונלכה מדרכיו ויורנו יעקב אלקי בית
בית  על בפסוק מדובר אמנם, מובן: אינו לכאורה אשר

השלישי  אך 17המקדש לעיל, כאמור "בית", הנקרא ,
") הזאת ההדגשה חשובה מה יעקב")ziaלשם אלקי

ואמרו  רבים עמים "והלכו הפסוק תוכן הבנת לצורך
מדרכיו..."? ויורנו ה'... הר אל ונעלה לכו

בקביעת  הפסוק סוף את להבין יש לכך בנוסף
ה' ודבר תורה תצא מציון "כי – "כי" סיבה

הפסוק 18מירושלים" משמעות אין בפשטות א) :
להתגייר  כדי יעקב" אלקי בית "אל יבואו שהעמים
בפסוק  ההמשך מן שמובן כפי ה', ודבר תורה וללמוד

תצא 19הבא  "מציון של הענין מהווה כיצד כך, ואם –
ונעלה..."? ל"לכו סיבה מירושלים" ה' ודבר תורה
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יט.1) כח,
א.2) פח, פסחים
יד.3) כב, וירא
סג.4) כד, שרה חיי
(5– אֿל" בית אֿל למקום "ויקרא בע"י אבל לפנינו. בגמרא כ"ה

ז). (לה, דוישלח הכ'
כריח 6) כו' שנאמר שדה קראו (יצחק פא מזמור תהלים ובמדרש

אם  כי זה "אין יז) כח, (פרשתנו שנאמר פלטין אותו קרא יעקב שדה)
וכן  יעקב)). (לענין שצא רמז ישעי' בילקוט הוא (ועד"ז אלקים" בית

אם כי ז): (פס"ט, וב"ר יב) (לג, ברכה מ'ספרי' בנוי ziaמוכח אלקים
ב'ספרי' בית בשם נרמז שלא ויצחק באברהם (משא"כ לעת"ל ומשוכלל

ספס"ה). יו"ד. פנ"ו, וב"ר שם,
(ד,7) דמיכה עה"כ הוא ובע"י שם). בפרש"י הובאה זו (דרז"ל ג ב,

והלכו גו'.l`eגו'miebב) יעקב אלקי בית
אברהם 8) "אלקי ובע"י: כו'". אלא ויצחק אברהם אלקי "ולא בגמ':

כו'". לא יעקב אלקי אלא נאמר לא יצחק אלקי
המור 9) צרור שם. לפסחים יעקב ועיון מהרש"א חדא"ג ראה

כד. מזמור ולתהלים בפרשתנו. אלשיך – ובארוכה בפרשתנו.
ב.10) קיח, שבת
יד.11) כח,
הי'12) אני זֿיו"ד): כב, (דה"א דוד שאמר הא') (במקדש מש"נ ע"ד

לך  נולד בן הנה גו' לאמר הוי' דבר עלי ויהי גו' בית לבנות לבבי עם
גו'. לשמי בית יבנה הוא גו' מנוחה איש יהי' הוא

בארץ).13) (ד"ה יג טו, לך מפרש"י ולהעיר ובפרש"י. ט מז, ויגש
ב.14) לז, וישב פרש"י
עה"פ.15) בעה"ט וראה פ"ה. רבה אלי' סדר
שם.16) ישעי' אוה"ת ראה והחסידות, הקבלה ע"ד הכתוב ביאור

וש"נ.
שם.17) הכתובים מפרשי ראה
קרא:18) ובמהר"י העמים. דברי לא הנביא דברי זה שם: ברד"ק

העמים. דברי שזהו
למיכה 19) ראב"ע וראה גו'. חרבותם וכתתו גו' הגוים בין ושפט

שם.
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ה' ודבר תורה תצא "מציון הלשון כפילות מהי ב)
וכן  זהה. משמעות זוהי לכאורה, אשר, מירושלים",

באורחותיו"? ונלכה מדרכיו "ויורנו הכפילות

חיזוק  לשם התורה חוזרת בפשטות, אמנם,
הלשון: את משנה המליצה יופי לשם ורק והדגשה,
"תורה", במקום ה'" "ודבר "ציון", במקום "ירושלים,
שמוסבר  כפי באורחותיו", ונלכה מדרכיו "ויורנו וכן

–במפר  מקומות בכמה התנ"ך שי

בתורה  ובמיוחד בתורה, דבר כל זאת, למרות אך,
מספר  שלומדים כך כדי עד לחלוטין, מדוייק שבכתב,
ואף  בתורה, לשון של שינוי או מתוספת הלכות

ואפילו מקרא, של רש"י dxiyaבפשוטו את 20מפרש
– וכו' הלשון כפילויות

משמעות  בעלת בדיוק אינה הכפילות כאן גם וכך
ב) מדרכיו, ויורנו א) ענינים: שני על מדובר אלא זהה,
מציון  א) לכך: הסיבה לגבי וכן באורחותיו, ונלכה
להלן. שיוסבר וכפי מירושלים, ה' ודבר ב) תורה, תצא

.‚

‰ÎÏ‰Ï ÔÈ‡˘ ˙ÂÏ‡˘Â ˙ÂÚ„ ˙ÏÏÂÎ Y ‰¯Â˙

בגמרא  הוא: ה'" "דבר לבין "תורה" בין 21ההבדל

" dkldנאמר ef 'd xac ואילו ברורה. הלכה דבר – "
דיןֿודברים  גם כוללת שמפריכים 22"תורה" סברות ,

וכדומה  .23אותן

פירוט: וביתר

לנהוג  אומרת שהתורה מוצאים, אנו מנהגים לגבי
"מקום  – המקום למנהגי בהתאם מקום בכל

24שנהגו"..."

למקום, מקום בין הבדל אפשרי הלכה בענין גם
דרב  שבאתריה בגמרא, ובאתריה 25כנאמר כרב הלכה

בין  במחלוקת היה גם כך כשמואל. הלכה דשמואל
כבית  הלכה שנפסקה לפני הלל, לבית שמאי בית

כשיטתו.26הלל  נהג מהם אחד שכל ,

הלל  כבית שהלכה שפסקו לאחר גם מכך: יותר
משנה" אינה הלל בית במקום שמאי "בית גם 27ואף ,

חיים" אלקים דברי ואלו "אלו לומר 28אז וחסֿוחלילה .
לו  אין שאז התורה, מן חלק אינה שמאי בית שדעת

כלל  התורה עם הרמב"ם 29קשר וכפסק אודות 30,
ה', מעם זה שאין תורהֿשבעלֿפה של ענין על האומר

ח"ו.

הם  בגמרא קושיא או סברא אפילו יתרֿעלֿכן:
הגבורה  מפי שניתנה התורה מן כאשר 31חלק ואף .

שילמד  מבלי הקושי או הדעה את רק לומד מישהו
בברכת  חייב הוא התשובה, או המסקנה את זו בשעה
הלכה  שאין הדעה על כולל כך, על ואומר התורה,

תורתו". את לנו "ונתן – כמותה

.„

‰ÎÏ‰ Y "'ÈÂ‰" ;‰¯Â˙ Y "ÌÈ˜Ï‡"

הסברות  וכן בגמרא, והמחלוקות הדעות כל אמנם,
דברי  ואלו "אלו התורה, מן חלק הן שבתורה והשאלות
אחת, כדעה רק נפסקת ההלכה אך חיים", אלקים

בגמרא  ההבדל 33עמו iede'"32כנאמר כמותו". שהלכה
להבדל  בדומה הן השונות, הדעות לבין ההלכה בין

" לשם "הוי'" שם ששניהם `miwlשבין חיים",
נמחקים  שאינם השמות .34משבעת

כך  על ההסבר "אלקים 35וידוע וכן – "אלקים" :
סתם  "אלקים" לדרגת שמעל בלשון 36חיים", הוא –

לכן 37רבים  – כביכול והתחלקות, ריבוי על המבטא ,
בה  אפשרי חיים" "אלקים שדרגת בתורה, גם הוא כך
"הוי'" אך ואלו". "אלו – ופירוד התחלקות של ענין
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ובכ"מ.20) בשלח. בפ' – הים שירת
ה'21) "דבר לקמן שם וראה שם). מפרש"י (ולהעיר ב קלח, שבת

כו'". ברורה הלכה ימצאו "שלא – ימצאו" ולא
הוראה,22) ישנה – התורה בסיפורי ואפילו בתורה, ענין שבכל אע"פ

ר"פ  בגו"א הובא רד"ק ב. נג , (זח"ג הוראה לשון – תורה שלכן
בפנים. לקמן וראה בראשית).

יגדיל 23) כו' שכר וקבל "דרוש נאמר עליהם התורה מעניני להעיר
dxez.(כא מב, ישעי' ב. סו, (חולין ויאדיר"

ועוד.24) מתחלתה. ב"ב פ"ד. פסחים
ב.25) יט, שבת ראה
ואילך.26) ב ו, עירובין קול, בבת משגח דלא יהושע לר' או
וש"נ.27) ב. לו, ברכות
ב.28) יג, עירובין
שלעתיד29) מזה גם סע"ב dkldוכדמוכח נד, קרח (לקו"ת כב"ש

וש"נ).וא  ילך.
פירוש 30) וראה שם). כס"מ (וראה ה"ח פ"ג תשובה הלכות

הח'. יסוד חלק פ' סנהדרין המשניות
(31101 ע' לעיל וראה רסו. ע' אגרותֿקודש יצחק לוי לקוטי ראה

שם. ובהנסמן
ב.32) צג, סנהדרין
יח.33) טז, ש"א
א.34) לה, שבועות
אלקים 35) וידבר ד"ה ואילך. תתצ ע' יתרו אוה"ת בארוכה ראה

ועוד. ואילך. תלא ע' תרס"ו המשך תרכ"ז.
אורה 36) שערי בערכו. מאו"א בערכו. הכינוים ערכי ש' פרדס ראה

ש"ח. גיקטלייא) (להר"י
ז.37) לה, וישלח יג. כ, וירא רש"י גם ראה
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המפורש  השם העצם 38הוא שם המיוחד 39, השם ,40,
הפסוקה  ההלכה נובעת וממנו והפרדה, לחלוקה שמעל

בלבד. אחת דעה – בתורה

.‰

"'ÈÂ‰ ¯·„" ÔÈ·Ï "‰¯Â˙" ÔÈ· Ï„·‰‰

הוי'": "דבר לבין "תורה" בין ההבדל לכך דומה

הלכה  שאין הדעות את גם כולל 'תורה' המושג
במקום  מהן ללמוד שניתן ההוראות את וכן כמותן,

כנאמ  הוי'", "דבר ואילו "זואחר. – בגמרא ".dkldר

ה' ודבר תורה תצא "מציון הפסוק משמעות וזוהי
"ודבר  ל"ציון", קשור "תורה" של הענין – מירושלים"

"ירושלים"": עם – ה'"

מתבטא 41ידוע  דבר כל של והמהות שהתוכן
ו"ירושלים" "ציון" השמות בעניננו: וכך 42בשמו.

עיר  אותה ענין 43מתארים מבטא מהם אחד כל אך ,
סימן  לשון "ציון", השם זו. בעיר כמו 44ומעלה ,

ציונים" לך שהיא 45"הציבי העובדה את מבטא ,
כידוע  רוחנית, למעלה מטה 46"סימן" של ש"ירושלים

"ירושלים" השם מעלה". של ירושלים כנגד מכוונת
שמים יראת של המעלה את daמבטא yiy כנאמר ,

שלם.47במדרש  שם ועל יראה שם על ירושלים ונקרא
בשלימות  היא היראה דרגת ב"ירושלים" .48כלומר,

שמסבירים  הפסוק 49וכפי תלמד 50את "למען
מעשר  לגבי הכתוב הימים", כל אלקיך ה' את ליראה
ולוים  בעבודתם וכהנים שכינה "מקום שראיית שני,
ה' את "ליראה הביאה במעמדם" וישראל בדוכנם

אלקיך".

.Â

È„Â‰È‰ ˙„Â·Ú· "ÌÈÏ˘Â¯È"Â "ÔÂÈˆ" ˙Â‚¯„‰

קיימות  – ו"ירושלים" "ציון" – הללו הדרגות שתי
היהודי  של הרוחנית בעבודתו כשם 51גם שהרי .

"בחר  גם כך ישראל", בארץ "בחר שהקדושֿברוךֿהוא
ישראל" כשם 52לחלקו לזה, זה בין דמיון ויש ,

קיימות  ישראל, שבארץ ה"מובחר" החלק שבירושלים,
קיימות  גם כך – ו"ירושלים" "ציון" – הדרגות שתי

דרגות:בעבוד  שתי היהודי ת

– שלם" שם ועל יראה, שם "על – "ירושלים"

שיא  של הדרגה את הרוחנית בעבודה מבטאת
ומזכך  עמל היהודי ה', כלפי והביטול היראה ושלימות

התבטלות  – יראה היא מציאותו כל אשר עד עצמו את
מוחלטת.

של  עבודתו אופן את  מבטא סימן, מלשון "ציון",

לענינים  וסימן ציון לדרגת מגיע הוא בו אשר היהודי

מציאות, בבחינת הוא עדיין למעלה: באלקות נעלים
כלֿכך  היא מציאותו אך מוחלטת, בהתבטלות ולא

מעלה. של לענינים סימן מהוה היא אשר עד מעודנת,

– שכלו כולל – זה ובמצבו מציאות, שהוא וכיון
את  "קולט" הריהו התורה, הבנת למען עמל הוא

וההשגה ההבנה כוחות לפי גם .elyהתורה

" היותו dxezתצאoeivnולפיכך "סימן", היותו ,"

שבה  "תורה", של לדרגה קשור שהיא, כל מציאות
התורה  שלימוד כיון כדלעיל, וריבוי, חלוקה תיתכן

כל  וריבוי, חלוקה כאן יש הרי למציאות, בהתאם הוא
למעלה  נשמתו שורש ולפי הבנתו לפי .53אחד
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פ"ו 38) התורה יסודי הלכות רמב"ם א. ס, סנהדרין א. לח, סוטה
ה"ב.

ואילך.39) פס"א ח"א מו"נ שי"ט. פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' כ"מ
פכ"ח. ב' מאמר עיקרים

כלולים 40) השמות וכל כו' המייחד והוא שם. סנהדרין שם. סוטה
ס"פ  תו"א ש"ה. (הנ"ל) אורה שערי שם. פרדס – בכהנ"ל (בארוכה בו

ועוד). ואילך. תתלה ע' יתרו אוה"ת נח.
ס"פ 41) להה"מ או"ת וראה ובכ"מ. פ"א. והאמונה היחוד שער

בראשית.
ט,42) במדבר לקו"ת ראה – והחסידות הקבלה ע"ד וירושלים ציון

קמז, תהלים אור) (יהל לתהלים הצ"צ רשימות ואילך. ב א, דברים א.
רפד. ע' ח"ב (לזהר לקולוי"צ תרכ"ז. ירושלים שבחי ד"ה וש"נ. יב.
וראה  בפנים, המבואר עם לתווך ויש ועוד). קעא. ע' מארז"ל על ליקוטים

.57 הערה לקמן
סע"ב.43) עז, יומא מפרש"י להעיר
סע"ב.44) א, דברים לקו"ת

(קה"ת 45) לאדה"ז תפדה במשפט ציון בד"ה הובא כ. לא, ירמי'
אנא  שם הובא (וגם סימן" לשון הוא ד"ציון לענין 14 ע' תש"ל) תשט"ו,

שם)). בלקו"ת בהמאמר גם (שהובא א רכה, זח"א – כו' סימנא
ב.46) קפג, זח"א פקודי. ר"פ תנחומא
א).47) טז, (תענית הר תוד"ה יו"ד. פנ"ו, ב"ר
ובכ"מ.48) ג. ו, שה"ש ב. ס, ר"ה לקו"ת ראה
למען 49) בספרי* כדדרשינן (ושם: א כא, ב"ב מציון כי תוד"ה

לפי  תלמוד לידי שמביא שני מעשר גדול כג) יד, (ראה וגו' ליראה תלמד
בגמ' מ"ש כן מפרש שם שבתוס' ולהעיר שם. ראה רשב"ם כו'). שהי'
תורה". תצא מציון כי דריש מאי בירושלים תינוקות מלמדי "מושיבין

.55 הערה לקמן וראה
שם.50) ראה
ציון).51) (לענין סה"ו פ"ג מגילה סה"ב. פ"ד תענית ירושלמי ראה

.42 בהערה בהמצוין וראה ירושלים). (בנות 48 בהערה ובהמובא
ח.52) ראה תנחומא
ב).53) (כ, וישלח מבאוה"ז להעיר

.`zil epiptly qetca ixtqae .my y"lia `ed oke .z"z icil mc`d z` `ian xyrndy cibn :(h"kyz .i.p) i"zkn qtcpy ixtqa (*
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לענינים  סימן היא שמציאותו כיון זאת, למרות אך
אמת' מ'תורת חלק הם ולימודו סברותיו לכן שלמעלה,
הסברות  כלומר, חיים". אלקים דברי ואלו ו"אלו
כביכול, שיש, הדרגות מריבוי משתלשלות הרבות
וסימן. ציון לכך ומהוות רבים), (לשון חיים" ב"אלקים

הלכה 54אך  שאינה התורה, הבנת לגבי הוא זה כל
להגיע  הכרח ואין "ציון" בדרגת די כך שלשם למעשה,

"ירושלים" .55לדרגת

די  אין הלכה" זו ה' ב"דבר מדובר כאשר אך
"ציון" "ודבר 56בדרגת – היראה בשלימות צורך ויש ,

תרס"ו"57milyexinהוי' ב"המשך כמוסבר ."58,
שלימות  ידי על רק ניתן לאמיתה הלכה שלפסוק
מכוון  פסקו יהא לא חלילה שמא ירא הפוסק היראה.

העליון. מרצון ח"ו ההיפך ועד ה', רצון כפי

סופרים, דברי של קל בדקדוק מדובר כאשר אפילו
מדובר  הרי – מחדש ותיק שתלמיד מה "רק" ואפילו
העליון, רצון אודות מסיני", למשה ה"נאמר אודות כאן

דאור  שיהא חפץ ה' שרצון דבר בין הבדל או ואין ייתא
שלו,59דרבנן  למעשה ההלכה שפסק חושש הוא –

ה', מרצון ההיפך ח"ו יהא בפועל, היהודי ינהג שלפיו

והעמקה  יותר עצומה ליגיעה לו גורמת זו ויראה
לאמיתתה. ההלכה לקביעת עד בתורה,

ה' "ודבר של המשמעות –milyexinוזוהי "
אין  לאמיתה, ההלכה את לקבוע כדי היראה: שלימות
גבוהה  דרגה אפילו או בלבד, העונש כיראת ביראה די

יכוין  לא שמא היראה, בשלימות צורך יש אלא יותר,
ההלכה. בפסק האמיתית למסקנה המכוונת ה', לרצון

.Ê

"...˙ÂÎÏÓ Í˙ÂÎÏÓ"Ï ‰·ÈÒ Y "ÔÂÈˆÓ ÈÎ"

של  הפסוקים סדר נוסף: ענין יובן לעיל האמור לפי
בפסוק  מסתיים ההקפות, לפני הנאמרים הראת", "אתה
לכאורה, מירושלים". ה' ודבר תורה תצא מציון "כי
(ומיכה) בישעיהו הפסוק מן חלק אמירת את מובן: לא
של  זה חלק שרק כיון בפשטות, להסביר ניתן בלבד
לשם  להבין צריך אך להקפות. בתוכנו קשור הפסוק

"כי", המילה את גם אומרים סוף zxyewdמה את
כאן  אומרים אין והרי לתחילתו, סיבה, כקביעת הפסוק,

הפסוק? תחילת את

של  בפסוקים "כי" שהמילה לומר, אפוא הכרחי
פסוק לתחילת מכוונת אינה הראת", בישעיהו df"אתה

לפסוק  אלא בטרם 60(ובמיכה), כן לפני הנאמר
בכל  וממשלתך עולמים כל מלכות "מלכותך ההקפות

ודור", דור

(ובמיכה) בישעיהו שבמקור, לעובדה סותר זה ואין
לתחילת  סיבה תורה" תצא "מציון המילים מהוות

סיבה myהפסוק שמאותה ענינים במספר מוצאים כי –
תוצאות  כמה .61נובעות

ענין  שאותו שכיון לומר, יש זאת עם יחד אך
יש  – דברים לשני סיבה מהוה תורה..." תצא "מציון

כדלהלן. אלו, שני בין קשר
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(בחי'54) בעלמא" סימנא "אנא – נעלית במדרי' גם שישנו להעיר
שאמ  מציאות ציון) בבחי' שאינו ביטולו עוצם מצד שזהו אף רשב"י, ר

(ראה  מזו יתירה מצינו הרי ועוד), קנט, ע ' תרס"ו (המשך כלל לעצמו
תשמ"ז) (קה"ת, מלוקט – (סה"מ פ"ז תשל"ה תפדה במשפט ציון ד"ה
תרס"ו  המשך וראה ואילך). 12 ע' תו"ש וראה שם. 58 ובהערה קנו) ע'
בבחי' הוא עבודתם דעיקר ז"א) (בחי' דמ"ה נשמות בין החילוק שם
אמיתית  דביקות בבחי' והתבוננות בהשגה דוקא נשמתם מצד ביטול

בחי' דב"ן ונשמות ממש, במציאות ביטול בבחי' (כמו zeklnבאוא"ס
.90 ,57 הערה לקמן וראה היש. בביטול שעבודתם ואלי') דוד נשמת

תינוקות 55) מלמדי מושיבין שיהו ד"תקינו שם שבב"ב להעיר
"כי  הכתוב תחילת רק הובא בירושלים" הלכה) ולא  דתורה (הלימוד
ה' "ודבר הכתוב סיום גם הובא בע"י אבל לא. ותו תורה", תצא מציון

מירושלים".
(56575 ע' שם אור יהל (ראה ומצות תורה בין החילוק וע"ד

וע' (ס"ד), 436 ע' חט"ז לקו"ש בכ"ז וראה כו'"). כה"ג "ועי' בהגה"ה
ובכ"מ. .440

הביטול  והלכה: (בכלל) התורה לימוד בין החילוק הוא גופא ובתורה
יבין  ששכלו בכדי שכלו) ישות (ביטול בעיקר הוא התורה שבלימוד
וכל  מכל שכלו מבטל הוא להלכה לכוון ובכדי התורה. שכל עם ויתייחד
ראה  מהשכל. שלמעלה רצה"ע אצלו נרגש ואז לגמרי, עצמותו בהנחת

.35 בהערה בהנסמן בארוכה

המל'57) פנימיות הוא ציון דבחי' מבואר 42 בהערה בהנסמן
בציון  שלכן שם אור וביהל המל'. חיצוניות וירושלים הלב) (פנימיות
הוא  ציון דבחי' מ"ן דהעלאת הוי', שם ובירושלים אלקים, שם נאמר

הוי'. שם שהוא חכמה לבחי' הוא וירושלים בינה, אלקים, לבחי'
בפנים: להמבואר השייכות מובנת שלפנ"ז בהערה המבואר וע"פ
עם  מיוחד ביטולו שמצד שלמעלה, וסימן ציון בחי' שהוא זה דמצד
ולפ"ע  בהתלבשות שבא אלקות "אלקים" בחי' עם רק הרי"ז אלקות

ירושלים, בחי' ומצד zgpdeהעולמות. lehia נרגש הרי לגמרי, עצמותו
לגמרי. מהשתל' שלמעלה "הוי'" בחי' בו ומתגלה

חול  בל' גם בהם נשתמש כו' אלקים אֿל השמות דבכל כו'ולהעיר
פ"א  שי"ט (פרדס כו' חול בל' בו שישתמש נמצא לא הוי' שם משא"כ

ואילך). תעו ס"ע תרס"ו בהמשך ונתבאר הובא
ואילך.58) תכ וע' תו. ע'
והמאמרים 59) תרס"ו רב ומקנה ד"ה (ראה פשוט" ב"עבד דהרי

מחמיר  הוא דאורייתא שבמצוה וזה במצוות, חילוקים אצלו אין שלאח"ז)
לפי  זה אין כיו"ב) חילוקים (ועוד מקיל הוא דרבנן ובמצוה בספיקו

העליון. רצון הוא זה שחילוק מפני כ"א המצוות, בין שמחלק
יג.60) קמה, תהלים
ראה 61) – אחרת לכוונה הכתוב בלשון שמשתמשים שמצינו ולהעיר

לשון  והוא יעדרון", במעדר אשר ההרים "וכל מ"ב) (פ"ב פאה משנה
.2 הערה 119 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש וראה כה. ז, בישעי' הכתוב
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מלכות  "מלכותך הסגנונות ששני נראה, בפשטות
תוכן  בעלי הם ודור" דור בכל "וממשלתך עולמים" כל

ובשינוי  וחיזוק, הדגשה לצורך חזרה כאן ויש זהה

ה  לפי אבל המליצה. ליופי – בסעיף לשון לעיל אמור
התורה  בפנימיות הפסוק פירוש שלפי מובן, ב',

כאן  מדובר מירושלים"), מציון... "כי לפסוק (בדומה

שונים: ענינים בשני

"ממשלה" לבין "מלוכה" בין הוא:62ההבדל

מתקבלת "ומלכותוoevxaמלוכה כנאמר ,oevxa
בכפיה. שליטה של אופן היא ממשלה קבלו...".

נובעים  – ו"ממשלה" "מלוכה" – אלו אופנים שני
ה' ו"ודבר תורה" תצא "מציון של הענינים משני

בבחינת  גם וכך ואחת, אחד כל שבעבודת מירושלים",

כדלהלן: בכלל, וירושלים ציון

האדם  הבנת שלפי "תורה", של הדרגה מצד

לימוד  וגדול ובתענוג. בחיות הלימוד נעשה והשגתו,
ובכלל  שלו המצוות קיום גם – מעשה לידי שמביא

"ציון" דרגת מצד כלומר, ועונג. רצון מתוך נעשה

של  באופן הוא שמים מלכות עול קבלת ו"תורה"
ברצון. – עולמים" כל מלכות "מלכותך

ב" מדובר כאשר d'אך xac הלכה בפסיקת – "
– שכלו לפי בהבנה די אין – בפועל וקיומה למעשה

להגיע  עלול הוא בשכלו להיפך: אלא – "ציון"

דרגת  ידי על ודוקא לאמיתה, כהלכה שאינה למסקנה
לחלוטין  מתבטל הוא היראה, שלימות – 63"ירושלים"

הוי', בחינת העליון, לרצון לכוון יכול  הוא אז דוקא –
גם  – למעשה כך ולעשות לאמיתתה, הלכה ולקבוע

לשכל. בניגוד

הלכה  של הוי'", "דבר של התורה לימוד כלומר,

ידי  על נעשים כהלכתן, בכלל המצוות וקיום למעשה,

של  לאופן בדומה – העצמית מציאותו ביטול
.64"ממשלה"

.Ë
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ÌÏÂÚ‰

להשתדל  צריכים בפרט, יהודי וכל בכלל, יהודים
את  גם להביא אלא העצמית, לשלימות רק לא להגיע

הרמב"ם  שפוסק וכפי לשלימותו, בכלל :65העולם
עולם  באי כל את לכוף הגבורה מפי רבנו משה "צוה
להיות  צריך והקיום נח", בני שנצטוו מצות לקבל
בהן  שצוה מפני אותן ויעשה אותן "שיקבל באופן
רבינו" משה ידי על והודיענו בתורה הקדושֿברוךֿהוא

שאצל בכך די אין ולכן –micedi הדרגות שתי יהיו
"מציון להיות צריך אלא ה'", ו"דבר "תורה" vz`של

(צריך ה' ודבר מירושלים":z`vlתורה, (

"ציון ידי dxezעל `vz עמים" אצל גם גורמים "
לימוד  – מדרכיו" ויורנו "לכו... של כיוון 66רבים"

ענין  זהו שאמנם, – שלהם המצוות שבע של הענינים
למציאותם  הדבר קשור זאת בכל אך התבטלות, של

והבנתם.

גורמים  "מירושלים", יוצא ה'" ש"דבר ועלֿידיֿזה
הליכה  – באורחותיו" ל"נלכה מלשון 67אצלם גם –

ביצוע  מוחלטת, התבטלות שזוהי בפועל, – הלכה
ה'". "דבר פי על המצוות שבע וקיום

"מלוכה" של הענינים שני לגבי גם וכך
של  האופנים שני הם להם שהגורם ו"ממשלה",

"מציון ידי על ו"מירושלים": תורה"vz`"מציון"
עולמים...", כל מלכות "מלכותך של הענין מתגשם
המלכות  את מקבל עולמים") ("כל כולו העולם שגם
היראה  שלימות מירושלים", ה' "דבר ידי ועל ברצון.
דור  בכל "וממשלתך של הענין מתגשם וההתבטלות,
מתבטל  ודור") דור ("בכל כולו שהעולם – ודור"

"ממשלה" כלפי .68לחלוטין
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אשרי 62) ד"ה ואילך. סע"ב נו, ר"ה ע"ב. ריש א, דברים לקו"ת
ואילך). ג (נג, עה"פ סידור עה"פ. תשל"א) (קה"ת לאדה"ז ביתך יושבי

ובכ"מ. ואילך). תרפה (ע' עה"פ אור ליהל מילואים
שלו 63) והביטול השפלות תכלית מצד להלכה שכיון זכה דוד ולכן

מחדדי  שב"ש אף ועלובין, נוחים שהיו מכיון ב"ה וכן מלכות), (דבחי'
תלט  ע' הנ"ל המשך .35 בהערה בהמצויין בכהנ"ל בארוכה ראה – טפי

ואילך.
(64.68 הערה לקמן ראה
ספ"ח.65) מלכים הל'

עה"פ.66) לישעי' ומצו"צ מצו"ד
גו'.67) רצון) (ל' מארצך לך לך במש"נ הבי' ע"ד
מלוכה.68) מבחי' למטה היא ממשלה דבחי' ,62 בהערה בהנסמן

בחי' על ירושלים דבחי' הביטול במעלת 57 בהערה המובא עפ"י אבל
– מטו"ד למעלה ביטול הוא הממשלה דשרש בנדו"ד, גם מובן ציון,

המל  פנימיות מבחי' היא דמלוכה שם, אור ויהל שם, סידור כות ראה
ורצון. טעם בלי – דמלכות נה"י מבחי' וממשלה דמלכות) חג"ת (כחב"ד
תרס"ו  המשך וראה .(85 הערה לקמן בהנסמן (ראה היראה בענין וכידוע

תמ. ע'
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בפרטים. מתבטא וגם כללי, באופן גם קיים  ענין כל
בפסוק  מדובר כללי באופן אמנם, בעניננו: גם כך
בית  תקופת אודות העתיד, אודות ישעיהו בספר
ודבר  תורה תצא "מציון יהיה שאז השלישי, המקדש
גם  שלימות תהיה ולכן – בשלימות מירושלים" ה'
פרטי  באופן אך ודור", מלכות.. "מלכותך בעניני
בשתי  בשלימות, לא כי אם אלו, ענינים שני קיימים

שונות: תקופות

לבין  ביתֿהמקדש תקופת בין הבדל בכך שיש כשם
הגלות  האיר 69תקופת קיים היה שביתֿהמקדש בזמן :

בעיקר  היהודים עבודת היתה וממילא בגלוי, אלקות
בעבודה, תענוג להם והיה ורצון, אהבה של באופן
בגלוי, מאיר אלקות אין כאשר הגלות, בזמן ואילו
יראה  – עול קבלת מצד בעיקר היא העבודה

,70והתבטלות 

עצמה  המקדש בית בתקופת בעבודה גם קיים כך
שני  בית לתקופת ראשון בית תקופת בין :71הבדל

המלך  שלמה ידי על נבנה הראשון המקדש בית
באשלמותא" סיהרא ש"קיימא שלימות 72בזמן –

ולכן  דחירו", "עלמא בינה בבחינת אלקות של הגילוי
הגויים, משעבוד חירות של במצב ישראל אז היו
וגם  נעלה, באופן בעולם המקדש גילוי היה ולפיכך
בבחינת  ואהבה, גילוי של באופן היתה ישראל עבודת
ואילו  לעיל. כאמור – תורה" "תצא ממנה אשר "ציון",

בגמרא  כנאמר כזה, באופן הגילוי היה שני :73בבית
ארון 74אכבדה  שני בבית חסרו דברים ה' – ה' חסר

ולכן  הגויים, שלטון תחת היו וישראל וכו', וכפורת
– והתבטלות יראה של באופן העבודה אז היתה

"ירושלים" כאמור.75בבחינת ,

כל  מלכות "מלכותך בין ההבדל לכך דומה
כפי  ודור", דור בכל "ממשלתך לבין עולמים"

התקופות  שתי שבין בהבדל בית 76שהתבטא בתקופת :
לגבי  הן – "מלוכה" בבחינת ההנהגה היתה ראשון

"מלכותו של באופן נעשתה שעבודתם oevxaישראל,
מנוחה  של תקופה היתה בכלל בעולם והן קבלו",

.77ושלוה 

הן  "ממשלה": של מצב בעיקר היה שני בבית
והן  והכרח, בכפיה ביראה, עבודה – ישראל בעבודת
ועמים  מלחמות, של תקופה זו היתה – בכלל בעולם
שתורגש  צורך היה ולכן ישראל, על שלטו רבים

ezlynn הקדושֿברוךֿהוא .78של
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בתי  שלושת שבין הקשר יובן לעיל האמור כל לפי
ויעקב  יצחק אברהם, לבין :79המקדש

האהבה  מדת החסד, בקו היא אברהם ,80עבודת
אוהבי  לפרסם 81אברהם עבודתו עיקר היה ולכן ,

היתה  לכך ובדומה למטה, מלמעלה אלקות ולגלות
הראשון  המקדש בבית כדלעיל.82העבודה ,

"ציון" לדרגת מיוחד קשר לכך יש ולכן
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דודי 69) קול ד"ה בתחילתו. אידיש סה"מ ב. צח, ברכה לקו"ת ראה
ואילך. פ"ב תש"ט

היתה 70) אלקות גילוי כשהי' הבית שבזמן מבואר שם בלקו"ת
לו  שאין רצונו מפני רצונך בטל בחי' הוא פנימיות בבחי' "ההשתחוואה
"בבחי' היא ההשתחוואה הגלות בזמן משא"כ אחר", וחפץ רצון
בלקו"ש  בהנסמן ראה אבל ימרוד". שלא הגוף את שמכניע חיצוניות

" בין דנפק"מ ואילך, 74 ע' ח"ט ו"zenk[המתורגם] הביטול "zedn"
החילוק  גם מובן ועפ"ז הביטול. במהות המעלה הגלות ובזמן הביטול

.75 הערה כדלקמן שני ובית ראשון דבית
ואילך.71) ג נז, ר"ה לקו"ת ראה
ובכ"מ.72) כו. פט"ז, שמו"ר וראה א. קנ, זח"א
ב.73) כא, יומא
ח.74) א, חגי
מובן 75) (181 ע' [המתורגם] (וח"ז שם ח"ט בלקו"ש משנ"ת ע"פ

שהי' אף ציון בחי' בדוגמת הוא ראשון בית בזמן שלכן בנדו"ד, גם
(שבא  האדם למציאות שייכות שהוא כיון במציאות, ביטול פנימי, ביטול
ירושלים  בחי' הוא שני בית בזמן משא"כ כו'), ה' ואהבת השגתו מצד

יותר). אמיתי (ביטול בשלימות היא הביטול ש(איכות) כיון
(76(1102 ע' בראשית א. שא, חנוכה (ואוה"ת שם לקו"ת ראה

תתאה  ה' שני בבית משא"כ בינה עילאה ה' בחי' האיר ראשון שבבית

בלקו"ת  כמבואר וירושלים ציון דבחי' ההפרש גם זה והרי מלכות, בחי'
(ה' המלכות פנימיות הוא דציון ,(42 (שבהערה אור ויהל (במדבר)

חיצוניות  וירושלים שם), אוה"ת דמלוכה עילאה. החילוק וגם המלכות;
יהל  וראה .(62 (שבהערה אור ויהל סדור אשרי, בד"ה כמבואר וממשלה

(סק"ד), שם הואlyencאור היינו itkz`,jelne`ברוחו יצרך על
oevxa `ktdz`.שלפנ"ז וכבהערה כבפנים וב"ש דב"ר החילוק שזהו .

ואילך.77) ד ג, במדבר לקו"ת וראה ה. קאפיטל א מלכים ראה
ובכ"מ.
ודור 78) דור בכל וממשלתך ד: נו, ר"ה שם. דברים לקו"ת ראה

"ופי' מהרמ"א בתחילתו שם אור וביהל הפלגה. ודור המבול דור אפילו
כו'". השגחתו סילק לא ביהמ"ק שהחריב אחרי שגם היינו ודור דור

דג'79) השייכות ואילך 28 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש גם ראה
באלשיך  הוא בפנים להמבואר וקרוב קצת. אחר בסגנון להאבות מקדשות

פרשתנו.
ובכ"מ.80) תולדות. ר"פ ותו"ח תו"א סט"ו. אגה"ק
ח.81) מא, ישעי'
הר,82) וליעשות ליחרב שעתיד לפי רק (לא הר" "קראו ולכן

"כי  שם) פסחים לע"י הרי"ף ופי' יעקב עיון ובתהלים. כאן כבאלשיך
כמו  הר נק' אהבה בחי' הנגבה ונוסע הלוך ט) יב, (לך כתיב באברהם

עיי"ש). ב. ס, ר"ה (לקו"ת כו'" שבולט הר
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החסד 83ו"תורה" לדרגת וסימן "ציון" הוא אברהם :
אהבה 84שבאצילות  בו יש החסד שמצד כיון אך ,

הנעלית  בדרגה אפילו ה', ואהבת – לאלקות ותענוג

אוהב" שהוא מי "יש זה הרי .85ביותר,

יראה  – הגבורה בקו היא יצחק עבודת
כנאמר 86והתבטלות  וזאת 87, לי", היה יצחק "ופחד

שני  בית בתקופת לעבודה שלו 88בדומה הקשר וזהו .
וההתבטלות  היראה שלימות כי מירושלים", ה' ל"ודבר

יותר  יצחק, אצל אברהם 89היתה אצל .90מאשר

האבות  בחיר יעקב האמצעי,91עבודת בקו היא
עבודת  את הן – הקוים שני את הכולל תפארת,
קו  יצחק, עבודת את והן והאהבה, החסד קו אברהם,

והיראה  המקדש 92הגבורה בית כנגד הוא ולכן ,
השלימות 93השלישי  שיא המעלות: שתי תהיינה שאז ,

של  דרגה ראשון, מבית יותר אף אלקות, גילוי של
כלפי  ההתבטלות תהיה זאת עם ויחד ו"תורה", "ציון"

מירושלים" ה' "דבר – מושלמת .94אלקות

.·È

·˜ÚÈÏ ‡˜Â„ ‰¯Â˘˜ È˘ÈÏ˘‰ ˘„˜Ó‰ ˙ÂÈÁˆ

של  שהנצחיות לכך הטעם יובן לעיל האמור לפי
"קראו  אשר ליעקב, דוקא קשורה השלישי המקדש

שיאמרו  הרבים, לעמים הענין קשור כיצד וכן בית",
יעקב...": אלקי בית אל ונעלה... "לכו

זה",95כנגד  ב"לעומת מדה יש בקדושה מדה כל
מדה  היא זרה אהבה בקדושה: זו למדה הנוגדת

להיות  עלולה ה' יראת ולעומת ה', לאהבת הנוגדת
חז"ל  וכדברי כעס", או רעה יצא 96"יראה "אברהם

יצא  ו"יצחק זה", "לעומת של אהבה – ישמעאל" ממנו
ייתכן  לפיכך זה". "לעומת של יראה – עשו" ממנו
המדות  מן אחת לכל קיום יהא לא האדם שבעבודת
– "המידה" ופעולת בתוצאת שרואים כפי עצמה, בפני

אברהם  שגייר מעמד 97הגרים החזיקו .98לא

היה  מהם אחד שכל שני, ובית ראשון בבית גם וכך
הטומאה  שליטת התאפשרה ולכן בעיקר, אחת בדרגה

חרבו. והם עליהם

חסד  הקוים, שני את כוללת יעקב של מדתו ואילו
של  מטתו דוקא ולכן התנגדות, לה תיתכן ולא וגבורה,

פסול  ממנו יצא שלא שלימה, היתה .99יעקב

המעלות  שתי בו תהיינה שלישי: בית לגבי גם וכך
יהיה הוא  ולכן ו"ירושלים", "ציון" קבוע ziaשל

ונצחי.

.‚È

ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ¯¯ÂÚÓ ˙Â„Ó‰ È˙˘ „ÂÁÈ‡ ‡˜Â„

עמים  "והלכו בפסוק להדגשה הסיבה גם זוהי
אל ה' הר אל ונעלה לכו ואמרו awriרבים iwl` zia,"

תורה  תצא מציון "(כי) היא לכך ("כי") הסיבה כאשר
מירושלים": ה' ודבר

הזולת  על להשפיע שניתן רואים, שבגשמיות כשם
לכך  מתכוין ממנו הדורש שהאדם רואה הלה כאשר

באמת.
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"אברהם 83) שם: תענית הר ובתוד"ה א. רנח, מזח"ב להעיר
ולהעיר  תורה". תצא מציון כי כדכתיב כו' נקרא וההר כו' הר שקראוהו
ומשוכלל  "בנוי הביהמ"ק לאברהם הקב"ה שהראה בזה יוד) (פנ"ו, מב"ר

ה' בנה כי יז) קב, (תהלים שנאמר כענין יח)oeivכו' (ה, ובאיכה גו'".
oeiv"על xd."ששמם

שער 84) בפרדס הובא ב. רסד, זח"א (סקצ"א. הבהיר מספר להעיר
(כ"ה  בארץ אברהם היות ימי כל החסד מדת אמרה כך ועוד) פ"ד. כב
מלאכתי  לעשות אני הוצרכתי לא בעולם) ובזהר: הבהיר בס' בפרדס.

שם. אגה"ק וראה במקומי. שם עומד אברהם שהרי
(ראה )85 ובכ"מ אברהם). (לענין א פא, ביאוה"ז ד. קיד, תו"א

ואילך). רעט ע' ח"א חב"ד הערכיםֿ בס' בהמצויין
ובכ"מ.86) תולדות ר"פ ותו"ח תו"א יג. סי' אגה"ק
מב.87) לא, פרשתנו
שרה.88) חיי ס"פ תו"א ראה – לשדה השייכות
מצד89) זה הי' שם ) (ב"ר  "יראה" אותו קרא שאברהם זה zciwrוגם

wgvi.
תתאה 90) יראה אתכפיא, במעלת 85 בהערה בהמצויין ראה

דבבחי' משם, והמובן אהבה. בחי' על אין) בחי' עילאה בחכמה (דשרשה
מציאות שאינו אף (בחי'envrlאהבה עכ"פ דקדושה מציאות ),oeivה"ה

וראה  (ירושלים). הביטול בתכלית הוא (יראה) אתכפיא בבחי' משא"כ
.76 ,54 הערה לעיל

זח"א 91) א. פע"ו, ב"ר ג"כ וראה כה. כז, תולדות הפסוקים שער
ב. קמז, ב. קיט,

וש"נ.92) ואילך. ב ה, ואתחנן לקו"ת ג. יז, תו"א
ואילך.93) ג פג, מטות לקו"ת ראה
בנוי 94) הבית ויצחק לאברהם הקב"ה שהראה שזה י"ל ועפ"ז

כו'l"zrlומשוכלל ציון בחי' הראה לאברהם מדרי': לפי בכ"א זה הי' ,
ספס"ה, לב"ר יפ"ת וראה ג'. שבבית ירושלים בחי' וליצחק הג', שבבית
הועילו  מה יאמרו שלא כדי הג' בית ליצחק הקב"ה שהראה שטעם

כו'.awrilהברכות
תצלום 95) בתחלתו ח"ג "התמים" וראה ואילך. א ה, ואתחנן לקו"ת

הצ"צ. מגכי"ק
ב.96) לג, ט. לב, ד. ו, דברים ספרי א. נו, פסחים ה. פל"ו, ויק"ר
ובכ"מ.97) א. עט, זח"א (מב"ר). ה יב, לך פרש"י
וכו'98) (להרה"ח אריאל חנה ה"ג. פ"א עכו"ם הל' רמב"ם ראה

.14 הערה 89 ע' ח"י בלקו"ש הובא סע"א. לג, וירא מהאמלי) הרר"א
(99.96 בהערה בהנסמן ראה



ireaydמב cenild xefgn t"r ± `vie zyxt ± zegiyÎihewl

העולם, על ישפיעו שישראל כדי בעניננו: גם כך
("ציון" בלבד אחד עבודה קו אצלם שיהא בכך  די אין

ביחד  הקוים בשני צורך יש אלא "ירושלים"), –100או
בדרגת  גם לחוש צריך ו"תורה" "ציון" של בדרגה
היא, האדם בעבודת והכוונה ה'", ו"דבר "ירושלים"
גם  צורך יש ועונג ושכל אהבה שמתוך שבעבודה
"ירושלים" בדרגת להיפך, וכן מושלמת. בהתבטלות

וחיות  ותענוג בשכל צורך יש ה'" .101ו"דבר

"ציון  הענינים שני של התכללות וכשיש

זוהי אז יעקב `znוירושלים", של מדתו זוהי 102– –
שינויים. או הפסקים כאן אין ולכן מציאותו, כל

לכו  ואמרו רבים עמים ל"והלכו הסיבה זוהי לכן
מדרכיו  ויורנו יעקב אלקי בית אל  ה' הר אל ונעלה
ללימוד  העמים את מעורר זה כי באורחותיו", ונלכה
ולשלימות  נח, בני מצוות שבע של בענינים התורה,

" – באורחותיו".dklpבקיומן

(e"lyz z"gny meie lil zgiyn)
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ואילך.100) 29 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש ראה
(101.182 ע' [המתורגם] ח"ז .77 ע' שם לקו"ש ראה

לענין 102) שם, באוה"ת להמאמר ובהגהות שם מטות לקו"ת ראה
ובכ"מ. תלד. ע' הנ"ל המשך וראה ליעקב. הג' גאולה שייכות
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בדרגת  גם לחוש צריך ו"תורה" "ציון" של בדרגה
היא, האדם בעבודת והכוונה ה'", ו"דבר "ירושלים"
גם  צורך יש ועונג ושכל אהבה שמתוך שבעבודה
"ירושלים" בדרגת להיפך, וכן מושלמת. בהתבטלות

וחיות  ותענוג בשכל צורך יש ה'" .101ו"דבר

"ציון  הענינים שני של התכללות וכשיש

זוהי אז יעקב `znוירושלים", של מדתו זוהי 102– –
שינויים. או הפסקים כאן אין ולכן מציאותו, כל

לכו  ואמרו רבים עמים ל"והלכו הסיבה זוהי לכן
מדרכיו  ויורנו יעקב אלקי בית אל  ה' הר אל ונעלה
ללימוד  העמים את מעורר זה כי באורחותיו", ונלכה
ולשלימות  נח, בני מצוות שבע של בענינים התורה,

" – באורחותיו".dklpבקיומן
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ואילך.100) 29 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש ראה
(101.182 ע' [המתורגם] ח"ז .77 ע' שם לקו"ש ראה

לענין 102) שם, באוה"ת להמאמר ובהגהות שם מטות לקו"ת ראה
ובכ"מ. תלד. ע' הנ"ל המשך וראה ליעקב. הג' גאולה שייכות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc dpyd y`x(iriax meil)

:`xnbd zx`an .dpyd y`xa ipy aeh mei did,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
ì éðL íBéì ,'éðL' éàîäàaä äðLdpya didy ,ipyd dpyd y`xa - ©¥¦§¥¦§¨¨©¨¨

.dixg`y
* * *

äðùî
zepexkf zeiekln'a mixn`p miweqt dnk zx`an epizpyn

:'zexteyeäøNòî ïéúçBt ïéàly miweqtäøNòî ,úBiëìîly ¥£¦¥£¨©§ª¥£¨
,úBðBøëæeäøNòîlyéøeð ïa ïðçBé éaø .úBøôBLe wleg,øîBàs` ¦§¥£¨¨©¦¨¨¤¦¥

carica mewn lkn ,xcq lkn miweqt dxyr xnel yi dligzkly
ìL' øîà íàìL' 'L.àöé ,ïlekî 'L ¦¨©¨Ÿ¨Ÿ¦¨¨¨

*

àøîâ
:`xnbd zxxanäøNò éðäa mixn`py miweqtéî ãâðk ,úBiëìî ¨¥£¨©§ª§¤¤¦

.mxne`l minkg epwizíéìelä äøNò ãâðk ,[éåì] éaø øîà- ¨©©¦¥¦§¤¤£¨¦¦
'elld' oeyla exn`py zegayzíéläz øôña ãåc øîàLdywn . ¤¨©¨¦§¥¤§¦¦

oeyl ixd :`xnbd'íéìelä'mildz xtqaeåä àáeèminrt exn`p - ¦¦¨£
l iel iax zpeek :`xnbd zvxzn .xyrn xzei ,zeaxðäC- ¨¨

'eycwa l` elld' xenfna exkfpy milelidl,(pw mildz)eäa áéúëc¦§¦§
weqtd,'øôBL ò÷úa eäeìlä'mrh .dpyd y`x oiprl jiiy `edy ©§§¥©¨

:sqep,øîà óñBé áømd el` miweqt dxyrúBøacä úøNò ãâðk ©¥¨©§¤¤£¤©¦§
,éðéña äLîì Bì eøîàpL:sqep mrh .xtey lew xkfed mda mby ¤¤¤§§Ÿ¤§¦©

úBøîàî äøNò ãâðk ,øîà ïðçBé éaød ly,íìBòä àøáð ïäaL ' ©¦¨¨¨©§¤¤£¨©£¨¤¨¤¦§¨¨¨
.dpyd y`xa `xap mlerde

`xap zexn`n dxyray opgei iax ixac z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .mlerdeäðéð éäzepeyl dxyr exn`p okid - ¥¦§

oeyl ixde ,mlerd z`ixaa 'dxin`'c ('øîàiå') 'øîàiå'zyxt ©Ÿ¤©Ÿ¤§
,úéLàøawx.eåä äòLzweqtd :`xnbd daiyn(` ` ziy`xa) §¥¦¦§¨£
úéLàøa''ux`d z`e minXd z` midl` `xA,àeä øîàî énð §¥¦¨¨¡Ÿ¦¥©¨©¦§¥¨¨¤©¦©£¨

áéúëc(e bl mildz),'eNòð íéîL 'ä øáãa'minyd z`ixay epiide ¦§¦¦§©¨©¦©£
oeyl azkp `ly s` ok m`e ,dyrna `le ,xeaica eyrp ux`de

.dazkp eli`ke ,dxin` dzid i`cea ,mz`ixaa 'dxin`'
*

:dpyna epipyìL øîà íà ,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaøìL LLmiweqt ©¦¨¨¤¦¥¦¨©¨Ÿ¨Ÿ
:àöé ,ïlekî:ezpeek z` zxxan `xnbdéðz÷ éëéä ,eäì àéòaéà- ¦¨¨¨¦©§¨§¥¦¨¨¥

mi`iap dxezl dpeekd m`d ,'olekn' oeyla dpynd zpeek dn
[zexteyae zepexkfa ,zeieklna] xcq lka xn`y epiide ,miaezke

ìLLmiweqtìL ,äøBzä ïîLmiweqtìLå íéàéápä ïîLiweqtm ¨Ÿ¦©¨¨Ÿ¦©§¦¦§¨Ÿ
eåäc ,íéáeúkä ïîcgiaòLz,`vi ,miweqtàãç eäééðéa àkéàå- ¦©§¦§¨¥©§¦¨¥©§£¨

`pzly ,cg` weqta ixep oa opgei iaxe `nw `pz ewlgp df itle
ic ixep oa opgei iaxle xcq lka miweqt dxyr xnel jixv `nw

.miweqt ryza,àîìc Bà,cgi mixcqd lkn epiid 'olekn'y ¦§¨
weqt xcq lka xn`y epiid 'olekn yly yly'e,äøBzä ïî ãçà¤¨¦©¨

eäì ïééåäc ,íéáeúkä ïî ãçàå ,íéàéápä ïî ãçàåcgiaìLL §¤¨¦©§¦¦§¤¨¦©§¦§¨§¨§¨Ÿ
,`vi ,xcq lkl miweqtedf itlàáeè eäééðéa àkéàwelig yi - ¦¨¥©§¨

iaxle ,xcq lkl miweqt dxyr mixne` `nw `pzl ,mdipia lecb
.miweqt dyly wx ixep oa opgei

:wtqd z` `xnbd zhyetäøNòî ïéúçBt ïéà ,àéðúc ,òîL àz̈§©§©§¨¥£¦¥£¨
l miweqtäøNòî ,úBiëìîlúBðBøëæeäøNòîløîà íàå ,úBøôBL ©§ª¥£¨¦§¥£¨¨§¦¨©

òáLmiweqtïlekî,xcqe xcq lkl ,miaezke mi`iap dxezn - ¤©¦¨
,àöé`ed df oipne,øîà éøeð ïa ïðçBé éaø .íéòé÷ø äòáL ãâðk ¨¨§¤¤¦§¨§¦¦©¦¨¨¤¦¨©

dligzklòáMî úBçôé àì úçBtä,miweqtìL øîà íàåLmiweqt ©¥Ÿ¦§¦¤©§¦¨©¨Ÿ
,àöé ïlekîmdydì éøîàå ,íéáeúëe íéàéáð äøBz ãâðkyie - ¦¨¨¨§¤¤¨§¦¦§¦§¨§¥¨

mdy mixne`.íéìàøNéå íiåì íéðäk ãâðki`cea ef `ziixaae §¤¤Ÿ£¦§¦¦§¦§¥¦
,xcq lkl miweqt dyly zxin`a icy ixep oa opgei iax zpeek
,dxezdn ray zxin`n xcq lkl zegti `ly ezpeek m` ixdy
miweqt cg`e mixyr mdy ,miaezkdn raye mi`iapdn ray
icy xaeqd `nw `pz ixac lr siqen `edy `vnp ,xcq lkl
`a `edy eixac zernyn eli`e ,xcq lkl cgi miweqt dxyra
yly xn` m`y' eixac meiqa mb `linne .`nw `pz ixacn hrnl
mi`iapdn cg` dxezdn cg` ,xcq lkl yly epiid '`vi mlekn

.miaezkdn cg`e
éøeð ïa ïðçBé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà àðeä áø øîà,epizpyna ¨©©¨¨©§¥£¨¨§©¦¨¨¤¦

miweqt dyly xn` m`e ,miweqt dxyr xnel yi dligzkly
.`vi

* * *

äðùî
zepexkf zeiekln'a xikfdl xyt` miweqt eli` zx`an epizpyn

:'zexteye(øôåùå úåëìî ïåøëæ) ïéøékæî ïéàxcqaúBiëìî] ¥©§¦¦©§ª
[úBøôBLå úBðBøëæmiweqt.úeðòøet ìL ¦§§¨¤§¨

:jk `ed miweqtd zxin` xcqìéçúîy miweqta,äøBza ©§¦©¨
,miaezkdn miweqt dyly mdixg`eíéìLîez` miiqne - ©§¦
miweqt drax` zxin` ici lr dxyrdíà ,øîBà éñBé éaø ,àéápa©¨¦©¦¥¥¦

.àöé ,äøBza íéìLä¦§¦©¨¨¨
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המשך ביאור למס' ראש השנה ליום רביעי עמ' א



מג

בראשית נ, כב – וישב יוסף במצרים הוא ובית אביו 
ויחי יוסף מאה ועשר שנים

קעב

ביאור המשנה )מדות פ"ב מ"ג( ששער ניקנור הי' במזרח, 
ומרמז דהטעם "מפני שנעשה בהן נס" כנגד יוסף )בחי' 
יסוד(, והטעם "וי"א מפני שנחשתן מצהיב" כנגד יעקב 

)בחי' תפארת(

כל השערים שהיו שם, נשתנו להיות של זהב, חוץ 

משער ניקנור, מפני שנעשה בהן נס, ויש אומרים מפני 

שנחשתן מצהיב.
מדות פרק ב' משנה ג'

מפני שנעשה בהן נס, כמו שמפורש ביומא פרק 
ג' ]דף ל"ח ע"א[.

לזהב  דומה  שמראיתן  מזהיבות,  כמו  מצהיבות, 
לפיכך לא הוצרכו לעשותן של זהב.

פי' הרע"ב

כל השערים שהיו שם ]בבית המקדש[ נשתנו 
להיות של זהב, כשהעשירו ישראל, ציפו אותם זהב.

חוץ משער ניקנור, שבמזרח העזרה.
בברייתא  שמסופר  כמו  נס,  בהן  שנעשה  מפני 
מצרים  של  לאלכסנדרי'  הלך  שניקנור  א(,  לח,  )יומא 

להביא דלתות לשערי המקדש, ועשה שם שתי דלתות 

הדלתות  עם  משם  וכשחזר  נחושת,  מצופות  ברושים 

לטבעה;  בים  גדול  סער  הספינה  על  עמד  בספינה, 

נטלו אחת מן הדלתות והטילוה לים, כדי להקל ממשא 

את  גם  להטיל  רצו  מזעפו,  הים  נח  וכשלא  הספינה, 

השני'; עמד ניקנור וחיבק את הדלת בזרועותיו, ואמר 

להם: אם אתם מטילים אותה, הטילוני עמה לים; מיד 

אותה  על  הרבה  מצטער  ניקנור  והי'  מזעפו,  הים  נח 

של  לנמל  הספינה  שהגיעה  כיון  לים.  שהטילו  הדלת 

מתחת  ויוצאת  מבצבצת  הראשונה  הדלת  היתה  עכו, 

לא  לדלתות  שנעשה  נס  אותו  ומשום  הספינה.  דופני 

שינו אותם לעולם.

ויש אומרים מפני שנחשתן מצהיב, שהנחושת 
יותר  ומבריקה  מזהיבה  היתה  ניקנור  שער  דלתות  של 

משל זהב, לפיכך לא הוצרכו לשנותן ולצפותן זהב.
משניות מבוארת קהתי

ויש  נס,  בהן  שנעשה  מפני  במשנה  א'  הדעה 

אומרים שנחשתן מצהיב.

1י"ל דלתות שערי נקנור היו במזרח בחי'2 תפארת3, 

וב' דלתות הוא לנגד תפארת4 ויסוד, כי5 גוף וברית כחד 

חשבינן. והיסוד הזה הוא בחי'6 יסוד שבחזה, הבן פורת 

1( מבאר כאן בהמשנה שבעה שאלות:

מפני   )2 נס,  בהן  שנעשה  מפני   )1 בהמשנה,  דעות  הב'  מהו  א( 

שנחשתן מצהיב?

ב( מהו הענין שאחד מהדלתות נשלך לים דוקא?

ג( מהו הענין "שנעשה בהן נס" דוקא?

ד( מהו הלשון "שנחשתן מצהיב" ופירושו שהנחשת היתה מזהיבה 

וכמו  "מזהיב"  צ"ל  הי'  "מצהיב",  הלשון  מהו  וא"כ  ומבריקה, 

שמפרש הברטנורא?

ה( מה הקשר של הדלת ל"נחשת" דוקא?

ם השער "נקנור"  ו( כל דבר בתורה הוא בדיוק, מה הטעם דנקרא ׁשֵ

דוקא?

ז( מה הקשר דשער נקנור לרוח "מזרח" דוקא?

וע"ז מבאר )כבפנים(.

2( מדות פרק ב' משנה ו': “שבמזרח שער נקנור".

3( פירוש: מובא בקבלה ובחסידות, דצד "דרום" לימין הוא חסד, צד 

"צפון" לשמאל הוא גבורה, וצד מזרח שהוא לפנים בחי' תפארת.

והטעם הוא: ראה רש"י ]שמות כז, יג. במדבר ב, ג[ ד"מזרח" נקרא 

"קדם" ו"פנים", ומערב נקרא "אחור". ופירשו המפרשים, דהקול של 

השכינה הי' יוצא מבין הכרובים, וכמו בגשמיות אם עומדים הפנים 

כנגד מזרח אז מערב הוא אחור, וצד דרום הוא לימין חסד )כמו יד 

ימין(, וצד צפון לשמאל גבורה )כמו יד שמאל(, וכן הוא ברוחניות 

הענינים, שהשכינה – הוא כמו הפנים – מדבר כנגד צד המזרח, ודרום 

וצפון מן הצדדים – לימין ולשמאל הם בחי' חסד וגבורה, וצד מערב 

הוא אחור, מלכות.

חיים  תורת  ואילך.  פו  עמוד  האמצעי  לאדמו"ר  הזהר  ביאורי  וראה 

בראשית עמוד מב ואילך. ספר הערכים אותיות אל"ף-אטב"ח עמוד 

ו'. כרך ד' עמוד שפג. תקמט. לעיל סימן כה. ילקוט לוי יצחק עה"ת 

חלק א' סימן רא הערה 21.

הלב  הרגש   – עצמה  המדה  של  התעוררות  הוא  “תפארת"  פי'   )4

בא  בלב  שהמדה  כפי  הוא  ו"יסוד"  יעקב(,  )בחי'  עצמו  בהאדם 

להשפיע )יוסף(.

וכפי שיבואר לקמן שני הבחי' הם עדיין ברגש לב האדם, ראה הערה 

.6

ספר  תורת מנחם  ע"ב.  רלה,  דף  פנחס  ג' פרשת  זוהר חלק  ראה   )5

המאמרים ה'תשי"ז ד"ה באתי לגני עמוד קיד ואילך.

 – בהקדמה  זוהר  בתיקוני  )כמ"ש  "תפארת".  בחי'  זהו  גוף  פירוש: 

פתח אליהו( "תפארת גופא", ומזה בא ונמשך בחי' יסוד )כמ"ש שם( 

"יסוד סיומא דגופא אות ברית קודש", ד"תפארת" הוא הפנימיות – 

"גוף המדה", ו"יסוד" )"ברית"( הוא נק' "סיומא דגופא", כפי שבא 

ההשפעה בפועל. )ראה תניא אגרת הקודש סימן טו(. ראה הערה 6.

6( פירוש: יש שני בחי' "יסוד":

וזהו  הגוף,  ב"סוף"  קודש, שהוא  ברית  היסוד, האות  הנק' אבר  א( 

שכתוב בפתח אליהו "תפארת גופא", ויסוד סיומא דגופא אות ברית 

קודש.

ב( יסוד שבחזה ההרגש בלב להשפיע. ראה הערה 7. לעיל סימן יט.

כא,  עמוד  בראשית  לזהר  הערות  יצחק,  לוי  בלקוטי  הביאור  וראה 

דזהו גם החילוק בין ברית מילה )אבר שביסוד(, וברית תורה – יסוד 

ברית"(,  כרתי  האלה  הדברים  פי  "על  כז  לד,  )שמות  שבתפארת 

התפארת זו תורה )ברכות נח, א(, וד"ל.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מד

ע"ש,  ויחי  פרשת  להאריז"ל  תורה  בלקוטי  עין7  עלי 

והיינו לנגד8 יעקב ויוסף.

יסוד,  דיוסף,  הדלת  הוא  לים,  שהשליכוה  הדלת9 

נס,  בה  ונעשה  שבים,  דג11  בחי'  הוא  יסוד10  יוסף  כי 

ובן  יסוד תחתון המזווג עם רחל,  יוסף, אמר על  וז"ל: בן פורת   )7

פורת עלי עין אמר על בחי' היסוד העליון המזווג עם לאה וכו' עכ"ל. 

ראה תורת מנחם ספר המאמרים ה'תשי"ז שם.

זוהר חלק א )סתרי תורה( קנז, ב.  8( יעקב הוא בחי' תפארת. ראה 

חלק ג דף שב, א. לקוטי תורה דברים ה, א ואילך. המשך ה'תרס"ו 

עמוד רצא.

מצד  ל"יוסף",  מרמז  לים  שהשליכו  דהדלת  ומבאר,  מרמז   )9

“חמשה" פרטים:

א( הדלת נעשה כמו דגים שבים, ויוסף בחי' דג.

ב( נעשה בו “נס" בחי' יסוד דיוסף.

ג( נעשה בה "נס" מלשון הרמה, והוא רמז ליוסף שכתוב בו "קמה 

אלומתי".

ד( "נס" בגי' ק"י כנגד שני חיי יוסף.

ה( כמו בנס קריעת ים סוף, הים ראה ארונו של יוסף וינוס, כך כאן 

הים ראה הדלת כנגד יוסף ונעשה נס, לשון נופל על לשון.

לי'  דנטיר  בגין  "יוסף  ב  נט,  דף  א'  חלק  זהר  ראה  יסוד:  יוסף   )10

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

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

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

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

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

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

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

ויחי  התורה  אור   .)3 הערה  ד  סימן  לעיל  )מובא  ואילך  ד  כט,  ויחי 

תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך". תורת מנחם – ספר המאמרים 

מלוקט חלק ד עמוד קז ואילך. ע"ש.

דג הוא בחי' יוסף: בחסידות ובלקוטי לוי יצחק מבארים – הן   )11

עפ"י נגלה דתורה, והן עפ"י פנימיות התורה – השייכות והקשר של 

דג ליוסף בחי' יסוד. והם:

א( בלקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד שצח, ממאחז"ל )סוטה לו, 

ב( וידגו לרוב בקרב הארץ, מה דגים שבים המים מכסים עליהם ואין 

העין שולטת בהן, אף זרעו של יוסף אין הרע שולטת בהן.

ב( יומא עה, א "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם רב ושמואל 

ח"א דגים וח"א עריות". ופרש"י: עריות, דנאסרו להם במדבר, ודגה 

השנה  לראש  דרושים  התורה  אור  ע"ש.  לרוב  וידגו  תשמיש  לשון 

עמוד א'שעב.

ם "יוסף לי ה' בן אחר", הוספה בעוד "בן" – פרו  ג( יוסף הוא על ׁשֵ

ורבו, וזהו"ע דגים שמפרין ומרבין במאוד וכו'.

חג"ת,  בחי'  כנגד  יעקב  יצחק  אברהם  אבות  דהשלשה  ידוע  ד( 

ויוסף הוא הרביעי בחי' יסוד, להמשיך למטה להעולם ממה שקיבל 

כנגד  "ג"  אותיות,  ב'  לו  דיש  "דג",  באותיות  רמז  וזהו  מהאבות, 

האבות ואות "ד" הרביעי כנגד יוסף.

ה( רמז בהנ"ל בגימטריא, יוסף בגי' ג' פעמים ב"ן )3 × 52 = 156, 

יוס"ף(, והוא “יוסף" מקבל מה"שלשה" מהאבות, נמצא יוסף בחי' 

"ד", וזהו ה"אותיות" ד-ג.

ו( דג אין לו חלב אמו, וכן יוסף הי' יתום מאמו )לקו"ת מהאריז"ל – 

טעמי המצות פ' שמיני(.

שום  יהי'  שלא  היינו  פקיחא,  עיני   – עינים  כסות  להם  אין  דגים  ז( 

)שעלתה מן הים, הוא ע"ד12 הים ראה ארונו של יוסף 

וינוס(, נס13 דוקא שקאי על יסוד, ונס הוא לשון הרמה, 

הוא בחי' יסוד שבחזה, בחי'14 קמה אלומתי, נ"ס הוא 

מספר שני חיי יוסף.

דיעקב  דלת  בחי'15  הוא  השליכוה,  שלא  והדלת 

דיעקב  שופרי'18  כי  מצהיב17  ונחשתן16  עצמו,  תפארת 

מעין שופרי' דאדם הראשון. מצהי"ב19 הוא מספר שני 

חיי יעקב, הנחלקות20 לשתים.

הסתר והעלם, אלא הכל בגלוי, והו"ע גילוי אלקות, וזהו"ע יוסף – 

בחי' יסוד, להמשיך גילוי למטה )ראה אור התורה שיר השירים עמוד 

תקט(. לעיל סימן קנו הערה 3.

ב' סימנים סנפיר וקשקשת,  לו  יש  דג  יג, דכמו  ח( ראה לעיל סימן 

כן יוסף קיבל מיעקב "תורה" )בן זקנים(, "מצות" )כתונת – לבוש(.

ט( במדרש תלפיות )ערך דגים( דג אינו מתחבר לאינו מינו, והוא רמז 

ליוסף שלא נכשל במעשה דפוטיפר.

12( תהלים קיד, ג. ראה תנחומא נשא, ל. ילקוט שמעוני תהלים רמז 

קיד וז"ל: הים ראה וינוס, ד"א ראה ארונו של יוסף יורד לים אמר 

הקב"ה ינוס מפני הנס שנאמר )בראשית לט, יב( "ויעזוב בגדו בידה 

וינס ויצא החוצה".

ראה אור התורה פרשת בשלח עמוד תקו.

13( נס בחי' יסוד. ראה אור התורה נ"ך חלק ב' עמוד תתע וז"ל: נס 

הוא יסוד, וזהו ושא נס לקבץ גליותינו, ע"ד ותשב באיתן כו' והקמותי 

את בריתי כו' וברית שלמי לא תמוט, ע"ש. לקוטי שיחות חלק טו 

עמוד 336 הערה 45, דספירות היסוד )ז"א( הוא שרש להנהגה ניסית. 

ראה גם מאורי אור אות נ' סעיף כב. אור התורה מגלת אסתר עמוד 

רנה. תורת שמואל תרלא חלק א' עמוד רפה. ועוד.

14( בראשית לז, ז. ראה לעיל סימן ע.

“ששה"  מצד  “יעקב"  כנגד  לים  השליכו  שלא  דהדלת  מרמז   )15

טעמים:

אברהם  )דהרי   16 הערה  ראה  יעקב,  בחי'  מ"נחשת"  הי'  הדלת  א( 

בחי' חסד – כסף, יצחק בחי' גבורה – זהב(.

ב( הדלת הי' נחשת ה"מצהיב" – תפארת ונוי בחי' יעקב.

ג( הגימטריא "הכללי" של "מצהיב" כנגד שני חיי יעקב קמ"ז.

ד( הגימטריא ה"פרטי" של אותיות "מצהיב" כנגד פרטי חיי יעקב.

ה( הדלת הי' בצד "מזרח" בחי' תפארת – יעקב.

ם ובאותיות "נקנור" ליעקב שהוא בחיים, שיעקב לא מת. ו( רמז בׁשֵ

16( שמות רבה פרשה מט, ב. נחשת זה יעקב שנאמר )בראשית ל, כז( 

ה'תשנ"ב  התוועדויות  מנחם  תורת  ראה  בגללך.  ה'  ויברכני  נחשתי 

חלק ב' עמוד 82 ואילך.

17( פירוש: דהי' צריך לומר "מזהיב" כמו זהב, ועל זה מבאר הקשר 

"מצהיב"  תיבת  פירוש  "תוכן"  מצד  הן  ליעקב,  מצהיב"  ד"נחשת 

מלשון תפארת ונוי, – שופרי' דיעקב, והן מצד ה"אותיות" – דתיבת 

"מצהיב" בגימטריא לחיי יעקב. ראה הערה 20. )ראה גם תורת לוי 

יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שסב(. 

18( בבא מציעא פד, א.

19( מצהי"ב בגי' 147, כמנין ימי שני חיי יעקב.

20( מדייק כאן, דתיבת “מצהיב" מרמז לשני חיי יעקב, הן מצד מספר 

ה"כללי" דתיבת מצהיב, והן מצד האותיות ה"פרטיים", דתיבת מצ-

היב נחלק לשנים ומתאים בדיוק לשני חיי יעקב.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מה

בפרשת  כמ"ש  ורעים  מעט22  הם  הראשונים  ק"ל21 

ויגש, הוא מ"צ23 דמצהיב. פירוש מ"צ הוא מלשון מצה 

ומריבה, והוא חילוף י"ה24 בא"ת ב"ש, שהחילוף מורה 

על העלם ובחי' דין.

וי"ז האחרונים שהיו חיים טובים מאד, כמ"ש25 ויחי 

דהא  ע"ב  רט"ז26  דף  ויחי  פרשת  בזה"ק  ועיין  יעקב, 

ִנים דחיי יעקב  21( ק"ל הראשונים... וי"ז האחרונים: מחלק כאן הׁשָ

דמספר  ַנִים,  בׁשְ "מצ-היב"  ואותיות  תיבת  מחלק  עד"ז  וכן  ַנִים,  בׁשְ

ִנים הראשונים היו ימים של גבורות, וזהו מרומז באותיות מ"צ  ק"ל ׁשָ

ִנים י"ז האחרונים שהיו ימי חיים  – 130 )ראה הערה 23(, ומספר ׁשָ

טובים מרומז באותיות "היב" )17(.

22( בראשית מז, ט “ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים 

ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי וגו'".

ִנים  ׁשָ ק"ל  כנגד  דהוא  מ"צ  באותיות  מרמז  דמצהיב:  מ"צ   )23

הראשונים דיעקב, מצד ג' פרטים:

א( מצד ה"גימטריא" הכללי של האותיות – מצ בגי' קל.

ב( מצד ה"תוכן" וה"פירוש" של "מצ" המורה על גבורה.

על  דמורה  ב"ש  א"ת  בחילוף  מ"צ  הפרטי של  ה"אותיות"  מצד  ג( 

גבורות.

ד"ק,  ג"ר,  ב"ש,  א"ת,  כזה:  ב"ש,  בא"ת  ביתא  אלפא  בחילוף   )24

ה"צ, ו"פ, ז"ע, ח"ס, ט"נ, י"מ, כ"ל. הרי יו"ד מתחלף באות מ', ה' 

מתחלף באות צ'.

]וראה תקוני זהר תכ"ט )עג, א(. ת"ע )קלא, ב(. סידור עם דא"ח עמוד 

קסו, ב[.

25( בראשית מז, כח.

26( וז"ל: “והכא אקרי ויחי )כאן במצרים אני קורא ויחי יעקב, ר"ל 

שנחשב לחיים טובים(, דהא כל יומי לא אקרי ויחי )שהרי כל ימיו 

לא נקראו חיים(, בגין דכל יומוי בצערא הוו, בצערא אשתכחן )לפי 

שכל ימי היו בצער, ובצער היו נמצאים(, עליה כתיב )על יעקב כתוב 

איוב ג, כו( לא שולתי )בביתו של לבן(, ולא שקטתי )מעשו ומשרו(, 

ולא נתתי )מצרות דינה ושכם(, ויבא רגז )זה רוגזו של יוסף(, אבל 

בתר דנחת למצרים אקרי ויחי )אבל אחר שירד למצרים אז נקרא ויחי 

יעקב(, חמא לברי' מלכא )כי ראה את בנו יוסף מלך ונשאר בצדקו( 

וצדיקים(,  זכאים  )וראה את כל בניו  זכאין צדיקים  בנוי  חמא לכל 

כל יומוי לא אקרי ויחי דכל יומוי בצערא הוו כו', בתר 

דנחת למצרים אקרי ויחי כו' ע"ש. הם הי"ב דמצהיב, 

שהוא י"ה בגילוי בי"ה27 למפרע, מספר טו"ב.

נ"ר,  דנקנו"ר29  והאחרון  הראשון  האות  וי"ל28, 

הוא ע"ד כמו יעקב תפארת, כי נר הוא תפארת כמ"ש 

בקהלת יעקב30 מע' נר בשם המגיד משרים ע"ש.

נ"ר הוא31 מספר יעק"ב עם חיי"ם, כי יעקב32 לא מת.
שבחזה  יסוד  בחי'  יוס"ף,  מספר  שבאמצע,  קנ"ו 

דהיינו33 בתפארת.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שלא

וכלהו בתענוגי ותפנוקי עלמא )וכולם היו בתענוגים ומעדני מלך(. 

והוא יתיב ביניהן כחמר טב דיתיב על דורדייהי )והוא יושב ביניהם 

כיין טוב השוקט על שמריו(, כדין "אקרי ויחי יעקב" )אז אני קורא 

עליו ויחי יעקב(. ע"ש.

27( מבאר דאותיות “היב" מרמז להשבעה עשר שנים החיים טובים, 

מצד ב' פרטים:

על  המורה  הוי'  ם  דׁשֵ הראשונים  אותיות  הוא השני  י"ה  אותיות  א( 

בחי' גילוי, לא כמו אותיות מ"צ דהוא חילוף אותיות השם כנ"ל

ב( "ביה" אותיות "היב" בגי' טוב.

)ואולי הכוונה, הי"ב למפרע הוא ר"ת בגילוי י"ה(.

ויוסף, זה  פירוש: מבאר דהשני דלתות כנ"ל, שהם כנגד יעקב   )28

ם "נקנור". מרומז בפרטי אותיות הׁשֵ

29( הגירסא בהמשנה מדות פרק ב' משנה ו' הוא “נקנור" בלי האות 

לשער  אותה  “מעלין  כתוב   – סוטה  באשה   – ז,א  בסוטה  וכן  יוד, 

המזרחי לשער נקנור". ועוד. 

30( קהלת יעקב ערך נר )א( וז"ל: נר בחי' תפארת דאיהו נר ונהורא 

דכל ספירין, כן כתב במגיד משרים פרשת וישב.

31( יעקב )182( + חיים )68( = 250, כמספר נר. ראה גם לעיל סימן 

קטו.

32( תענית ה, ב.

 – “קנו"  דוקא בהאותיות  הוא  )יסוד(  דיוסף  דהגימטריא  33( מרמז 

“באמצע", ויעקב הוא מרומז בהאותיות מסביב "נר", דכאן הוא בחי' 

יסוד שבחזה, שהוא כמו חלק וכלול במדת התפארת וד"ל.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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המשך ביאור למס' ראש השנה ליום שלישי עמ' א



מו

בא  כי  שם  וילן  במקום  ויפגע   – יא  כח, 
השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו 

וישכב במקום ההוא

שבנה  א(  מקדשות:  בתי  ג'  כנגד  מקום  פעמים  ]ג'  א. 
שלמה, ב( שבנו עולי בבל, ג( העתיד ליבנות, ורמזים בזה:[

ולהודיע  לרמוז  הזה  הכתוב  שכיוון  לומר  עוד  אפשר 
שיעקב הי' הראשון שהתחיל להגביל בית המקדש וכמ"ש 
לאביר  נדר  לי"י  נשבע  אשר  ב-ג(  קלב,  )תהלים  המשורר 
יעקב אם אבא באהל ביתי וגו' עד אמצא מקום לי"י וגו'. כי 
יחסו לגבוה, ליעקב לפי שהוא הגביל המקום ההוא ויחסו 
עתיד  שהי'  במקום  ר"ל  במקום  ויפגע  נאמר  ועליו  לגבוה 
להיות בית עולמים כמ"ש )דברים יב, ה( כי אם אל המקום 
באותו  בתים  ג'  להיות  עתידין  שהיו  ולפי  ה',  יבחר  אשר 
עולי  בנו  אשר  והבית  שלמה,  בנה  אשר  הבית  והם  מקום, 
התורה  אמרה  לכן  ויכונן,  יבנה  להיות  העתיד  והבית  בבל, 

כאן שלשה פעמים שם מקום.
כי על הראשון אמר ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש 
חשך  ואור  צר  השמש  יבא  המקום  שבאותו  בזה  שנרמז 
בעריפיו בחרבן בית מקדשנו ותפארתנו, וכנגד הבית השני 
וישם מראשותיו לרמוז שבבית  ויקח מאבני המקום  אמר 
השני לא ימצאו המתנות האלהיות כולם בשלמות כי יהיו 

שם מאבני המקום ולא כל אבני המקום.
וכנגד הבית השלישי העתיד להיות אמר וישכב במקום 
ההוא כי בו תהי' המנוחה והנחלה האמתית אשר כינה בשם 
לינה  באותה  ליעקב  שקרה  מה  כל  זכר  א"כ  הנה  שכיבה. 
שקרה  למה  בפועל  שם  לו  שקרה  מה  סימן  שהי'  להגיד 
הי' כמ"ש חז"ל  כי  לזרעו אח"כ בענין מקום בית המקדש 

)תנחומא לך לך ט( כל מה שאירע לאבות סימן לבנים.
אברבנאל

כח, יז – ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה 
אין זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים

ב. בפרשת ויצא במה שאמר מה נורא המקום הזה אין 
מורה  מה  וקשה  השמים,  שער  וזה  אלקים  בית  אם  כי  זה 
אלו ג' פעמים זה המוזכרים פה. ויתבאר על דרך המדרש 
מלמד שראה יעקב בית המקדש בנוי וחרוב ובנוי, כשראה 

חרוב אמר אין זה ע"ש.
ויתבאר הענין ע"ד מדרש רבה פרשת בשלח על זה אלי 
אמרתם  הזה  בעולם  לישראל,  הקב"ה  להם  אמר  ואנוהו, 
אותו  אומרים  אתם  לבוא  לעתיד  אבל  אלי  זה  אחת  פעם 
דבר ב' פעמים שנאמר )ישעי' כה, ט( ואמר ביום ההוא הנה 

אלקינו זה קוינו לו ויושיענו זה וגומר.
ובזה יתבאר אלו ג' פעמים זה, בתחלה שראה יעקב בית 
המקדש בבנינו בעולם הזה אמר פעם אחת זה, ואמר מה 
נורא המקום הזה, וכשראה החורבן ]אמר[ אין זה, ר"ל אין 
זה כלל אפילו פעם אחת, וכשחזר וראה אותו בנוי לעתיד 

לבוא אמר וזה באות וי"ו, לדרוש זה וזה על ב' פעמים זה.
ווי עמודים סוף פרק י"ח

רק  לו  אין  ב(  ד,  )ברכות  בארבע  אליהו  בגלות  הנה  ג. 
שבה'  ליעקב  למשכון  נתן  ו'  אות  אבל  אותיות  ארבע 
בה'  יעקב  של  שם  ונתמלא  בו'  אליהו  נחסר  מקומות 
מקומות )ברש"י בחוקותי כ"ו מ"ב( זה שאמר ויעקב נסע 
כמ"ש  וי"ו  יעקב  גבי  איתמר  מקומות  בה'  כי  בה'  סכותה 
ויבא יעקב שלם עם אות ו' שכן אליהו האות ו' נתן למשכן, 
ויבן לו בית ר"ל לעתיד לבא שנקרא המקדש על שם יעקב 
שני  ומקדש  הר,  אברהם  לו  שקרא  ראשון  כמקדש  לא 
בית,  שלישי  למקדש  קרא  יעקב  אבל  שדה  יצחק  שקרא 

אל בית אלקי יעקב )פסחים פ"ח ב'(.
זהו שכתוב ויבן לו בית ר"ל על מקדש ראשון אמר יעקב 
מה נורא המקום הזה בה', ועל מקדש ב' אמר אין זה חסר 
ג'  ועל מקדש  נג, א(,  )יומא  ה', שנחסרו ה' דברים בתוכה 
אמר וזה שער השמים אמר בתוספת ו', וזה לפי שו' דברים 
שנחסרו בחטא של אדם הראשון יתמלאו כשיבא תולדות 
פרץ לכן כל תולדות שבמקרא חסירים לבר מן תרין אלה 
תולדות השמים מלא בוי"ו וכן אלה תולדות פרץ )ב"ר פ' 
הארץ,  פרי  קומתו,  חייו,  זיוו,  דברים,  ו'  שם  חשיב  ה',  י"ב 
פרי האילן ומאורות( לכן אמר ויעקב נסע סכותה וגו' ויבא 
יעקב שלם, כשיבן לו בית שהוא מקדש שלעתיד שיקרא 
בית אז ויבא יעקב שלם בוי"ו שיחזרו העטרה ליושנה בסוד 
בראשית ברא-שית, שהם שש מעלות לכסא )מלכים א, י(.
מגלה עמוקות פרשת וישלח

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויצא
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ß elqk 'b oey`x mei ß

çë(é):äðøç Cìiå òáL øàaî á÷òé àöiå©¥¥¬©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¥−¤¨¨«¨
i"yx£·˜ÚÈ ‡ˆiÂ∑ ּבנֹות ׁשרעֹות ׁשּבׁשביל עלֿידי «≈≈«¬…ְְְִִֵֶֶַָ

יׁשמעאל, אל עׂשו הל אביו, יצחק ּבעיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכנען
עׂשו  "וּירא ּוכתיב: יעקב, ׁשל ּבפרׁשתֹו הענין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהפסיק

חזר  ּומּׁשּגמר, וגֹו'" בר הראׁשֹון ּכי ∑iÂˆ‡.לענין ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ«≈≈
חרנה" יעקב וּיל" אּלא לכּתב צרי היה ולּמה לא , ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹ

הּמקֹום  מן צּדיק ׁשּיציאת מּגיד אּלא יציאתֹו? ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָהזּכיר
רׁשם  הֹודּה.עֹוׂשה הּוא ּבעיר, ׁשהּצּדיק הּוא ׁשּבזמן , ְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

הֹודּה ּפנה מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא זיוּה,זיוּה, ּפנה , ֲִִִָָָָָָָָָָָָ
וכן  הדרּה. א)ּפנה הּמקֹום",(רות מן האמּור "וּתצא ְֲִֵֵֵַַָָָָָָָ

ורּות  ¯Á‰.ּבנעמי CÏiÂ∑ ללכת .לחרן יצא ְְֳִָ«≈∆»»»ְֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(88 'nr ,i jxk zegiy ihewl)

ׁשבע מּבאר יעקב י)וּיצא (כח, ְֲִֵֵֵֶַַַֹ
ויאמר  אבימל עלי יעמֹוד ׁשּלא אמר: ׁשבּועה. ׁשל ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמּבארּה

זקנ לי ׁשּנׁשּבע ּכׁשם לי רבה)הּׁשבעה (מדרש ... ְְְְְִִִִֵֵֶַָָ
ּכאברהם  ולא ,אבימל עם ּברית מּלכרֹות נמנע ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹיעקב

לֹומר: יׁש הּדבר ּבטעם עּמֹו. ּברית ׁשּכרתּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָויצחק
ׁשל  זֹו לבין ויצחק אברהם ׁשל עבֹודתם ּבין יסֹודי הבּדל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיׁש
ּובׁשלילתֹו, הרע ּבדחיית ּבעיקר עסקּו ויצחק אברהם ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָֹיעקב.
נׁשארה  הרע מציאּות עצם א לּקדּוׁשה, יתנּגד לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהרע
ּומּיצחק  יׁשמעאל, לצאת היה יכֹול מאברהם לכן ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָָָּבתקּפּה.

ּדחּו ּבזה ּכי ,אבימל עם ּברית ּכרתּו ּכ מּׁשּום עׂשו. –ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָ
להם. יתנּגד ׁשּלא הרע ְִֵֶֶֶַַָָֹאת

היינּו לטֹוב, ּובהפיכתֹו הרע ּבזיּכּו עסק יעקב ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָֹלעּומתם,
ׁשלמה". "מטתֹו היתה לכן הרע. מציאּות עצם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשלילת
מלחמּתֹו ׁשהרי ,אבימל עם ּברית יעקב ּכרת לא ּכ ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמּׁשּום

.אבימל ׁשל מציאּותֹו עצם נגד ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶהיא
לבררֹו מקֹום", ׁשל אף ל"חרֹון הל הּוא – חרנה" וּיל" ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָזהּו:

לטֹוב. ְְְָּולהפכֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd elqk c"ei ,`vie t"y zgiyn)

אמר  ׁשבּועה, ׁשל מּבארּה ׁשבע.. "מּבאר ּבמדרׁש: ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָאיתא
ּכׁשם  לי הׁשבעה וּיאמר אבימל עלי יעמד ׁשּלא ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ(יעקב)
ׁשבעה  ּבני ּבׂשמחת מׁשהה נמצאתי ,זקנ לי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּנׁשּבע
לאבימל אברהם ׁשל הּׁשבּועה על־ידי (ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדֹורֹות"
ּדֹורֹות, ׁשבעה ּבמׁש לארץ יׂשראל ּבני ּכניסת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנתעּכבה
נתּת אּתה (לאברהם) הּקּב"ה לֹו "אמר ּבמדרׁש ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָָָּכדאיתא
ּבני ּבׂשמחת מׁשהה ׁשאני חּיי רצֹוני, ּבלי ּכבׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשבע

ּדֹורֹות"). ז'
- חסידּות) ּבדרּוׁשי ׁשהּובא (ּפרּוׁש ּכהּנה' 'מּתנֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֻּובּפירּוׁש

אֹופנים: ּבב' ְְִֵַָמפרׁש
חּלקּו ׁשאז יהֹוׁשע, עד מאברהם היּו ּדֹורֹות "ׁשבעה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻא)
מׁשה. עמרם קהת לוי יעקב יצחק אברהם הארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעיּקר

יעּכבם הּוא ּגם יעקב יׁשבע ּדֹורֹות ואם נׁשּבע ז' לא ויצחק . ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹֹ
ּבינֹותינּו ׁשהיא הּקדּומה הּׁשבּועה לֹו: אמר רק ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָמחדׁש,

אֹותּה". ּתפר ואל ּבינֹותינּו, ּתהא ,ְְִֵֵֵֵֵַָָָמאבי
סיחֹון  ארץ ּכּבּוׁש עד אברהם ׁשּמּׁשבּועת לֹומר יׁש "וגם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָב)
הּמה  ּגם יהֹוׁשע ּכּבּוׁש עד יצחק ּומּׁשבּועת ּדֹורֹות, ז' ְְְְִִִֵַַַַָָֻועֹוג
לארץ  הּכניסה את עּכבה יצחק ׁשּׁשבּועת והינּו, ּדֹורֹות", ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָז'

עֹוד יעּכבם יׁשבע, ׁשאם חׁשׁש ויעקב נֹוסף, נֹוסף ּדֹור .ּדֹור ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשבּועה", ׁשל "מּבארּה ׁשבע", מּבאר יעקב ׁש"ויּצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹונמצא,

ׁשל ענין  (יצא ּגאּלה הּוא נׁשּבע ׁשּלא על־ידי־זה ּכי - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ז' לארץ ׁשּבכניסה הּגאּלה הקּדמה ׁשבּועה") ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻמ"ּבארּה
הּנ"ל). הּפרּוׁשים ב' (לפי אחד ּדֹור על־ּכל־ּפנים אֹו ְִִִֵֶַַַַָָָּדֹורֹות,

חרן  - למעליּותא חרנה" ויל" ּגם לפרׁש יׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
"ּבן  נעׂשה ׁשעל־ידּה הּתֹורה, לּמּוד על ׁשרֹומז חרּות, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּלׁשֹון
מי  אּלא ּבן־חֹורין ל "אין ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָחֹורין",

ּתֹורה". ּבתלמּוד ְְֵֶַָׁשעֹוסק
הּוא  חרנה" ויל ׁשבע מּבאר יעקב (ׁש"ויּצא זה ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּופרּוׁש
הּפׁשּוט  לפרּוׁש ּבסתירה אינֹו למעלה) מּלמטה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָלמעליּותא,
ּגלּות  ׁשל ענין הּוא חרנה" ויל ׁשבע מּבאר יעקב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁש"ויּצא

ּכי: - למּטה) ְְְִִַַָָ(מּלמעלה
חרּות) מּלׁשֹון ("חרן" וחרּות ּגאּלה ׁשל ענין לפעל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻהּצר
ׁשּׁשּי ּבמקֹום ּכפׁשּוטֹו, ּב"חרן" נמצאים ּכאׁשר ּדוקא - ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָהּוא
ּולהבהיר  לׁשלל צרי ולכן וׁשעּבּוד, ּגלּות ׁשל ענין ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹּבֹו
ולא  חֹורין", "ּבן הּוא הרי הּתֹורה, עם קׁשּור יהּודי ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּכאׁשר

וׁשעּבּוד. ּגלּות ׁשל ענין אצלֹו ְְְְִִֶֶַָָָׁשּי
נּתנּו ּגּופֹותינּו "רק אדמֹו"ר: וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָּוכדברי
לגלּות  נמסרּו לא נׁשמֹותינּו אבל מלכיֹות, ּובׁשעּבּוד ְְְְְְְְֲִִִֵַָָָֹֻּבגלּות
יׂשראל  לתֹורת לדתנּו, ׁשּנֹוגע מה ּכל מלכיֹות.. ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻוׁשעּבּוד
ׁשּום  ואין ּדעּתֹו, עלינּו ׁשּיכפה מיׁשהּו אין ּומנהגיו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּומצֹותיו

לׁשעּבדנּו". רּׁשאי ּכפיה ׁשל ְְְְִֵֶַַַַָֹּכח
יעקב  ׁש"ויּצא הּמדרׁש ׁשּפרּוׁש ד) (סעיף לעיל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכאמּור
ּבסתירה  אינֹו הּגאּלה, ענין עם קׁשּור גֹו'" ׁשבע ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻמּבאר
ׁשּדוקא  ּכיון וגלּות, ירידה ׁשל ענין ׁשזהּו הּפׁשּוט ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלּפרּוׁש

הּגאּלה. ענין לפעל צרי ְְְִִִַָָָָֹֻׁשם
הרי  ירידה, ׁשל ענין הּוא ׁשּבפׁשטּות אף יֹותר: ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹּובעמק

Ô¯ÁÏ:י  ÏÊ‡Â Ú·L„ ‡¯‡aÓ ·˜ÚÈ ˜Ùe¿««¬…ƒ¿≈»¿»««¬«¿»»
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ּבזה  ׁשהּכונה ּכיון מּזה: ויתירה עליה, צר היא זֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹירידה
ירידה, זֹו אין ּדבר ׁשל לאמיּתתֹו הרי העליה, ּבּׁשביל ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָהיא
ּבּׁשּבת, מלאכה אּסּור לענין ׁשמצינּו ועל־דר עליה. ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּכי־אם
ּבתר  אזלינן ולכן ּתֹורה", אסרה מחׁשבת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁש"מלאכת
ׁשהּמחׁשבה  ּדכיון לבנֹות, מנת על סֹותר ּוכמֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמחׁשבה,
טֹוב. הּוא ּבפעל הּמעׂשה ּגם אזי לטֹובה, היא ְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָֹוהּכונה
- חרנה" ויל ׁשבע מּבאר יעקב "ויצא ּבענין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹועל־דר־זה

הרי ׁשהּכונה ׁשּכיון (ּכּנ"ל), הּגאּלה ענין ּבּׁשביל היא ּבזה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ּגּופא ּגם זה ּגאּלה.אינ ענין ׁשל ענין אּלא ּגלּות, ׁשל ענין ֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

החרּות  ענין על ׁשּמֹורה ד"חרנה", לענין ּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָועל־דר־זה

ּבסתירה  זה ׁשאין ג), (סעיף הּתֹורה לּמּוד על־ידי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנעׂשה
והּׁשלימּות  העּלּוי עּקר ואּדרּבה, ּכפׁשּוטֹו, ד"חרנה" ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלהענין

ּדוקא. ּבחרן הּוא הּתֹורה ְְְִַַָָָָדלימּוד
ׁשאביו  הּמל ּבן ּבּמׁשל תרס"ו ּבהמׁש הּמבאר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹועל־דר
מקֹום  ּברחּוק ּבהיֹותֹו ׁשּדוקא - רחֹוק למקֹום אֹותֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָׁשֹולח
והינּו, .הּמל ּבן ׁשל האמּתית מעלתֹו מתגלית הּמל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמן
ׁשמבין  רּבֹות, מעלֹות לֹו יׁש הּמל ּבבית ּבהיֹותֹו ׁשּגם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשאף
מעלֹות  לגּלֹות ּכדי מּכל־מקֹום וכּו', וחסדן ידען כֹו', ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָּומּׂשיג
העצמּיֹות, למעלֹותיו ועד ּולעמקן, לּבּורין לאמיּתתן, ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָאּלּו

ּדוקא. רחֹוק למקֹום לׁשּלחֹו צר ְְְְֵֶַָָָָֹיׁש
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חרנה: וּיל ׁשבע מּבאר יעקב ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֽֽוּיצא
ׁשּבזמן  רׁשם, עֹוׂשה הּמקֹום מן צּדיק ׁשּיציאת ְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹמּגיד
מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא זיוּה, הּוא הֹודּה, הּוא ּבעיר, ֲִִִִֶַַָָָָָָָָׁשהּצּדיק

הדרּה. ּפנה זיוּה, ּפנה הֹודּה, רש"י)ּפנה ובפירוש י. .(כח, ֲִָָָָָָָָָָ
ּפנה  מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא זיוּה, הּוא ּבעיר, ׁשהּצּדיק ְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָָּבזמן
זכּותֹו ּדֹומה לא . . ורבקה? יצחק ּדהוי הכא . . הדרּה ּפנה ְְְְְֲִִִֵָָָָָָָָָָָֹזיוּה,

צּדיקים". ׁשני ׁשל לזכּותן אחד צּדיק הפסוק)ׁשל על רבה .(מדרש ְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
אפׁשר  אי הּמדרׁש, לקׁשית רׁש"י התיחס ׁשּלא מּזה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּנה
מּובן  ּבעיר, נׁשארּו ורבקה ּכׁשּיצחק וכּו' זיוּה" ׁש"ּפנה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָלֹומר

קׁשה. זה אין הּפׁשט ְְֵֶֶֶֶֶַָָׁשּבדר
והדרּה זיוּה הֹודּה הּפׁשט, ּבדר הּמפרׁש ׁשּלרׁש"י לֹומר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָויׁש

יֹוׁשבי  על הּצּדיק ׁשל ּופעּלתֹו הׁשּפעתֹו היינּו העיר, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻׁשל
הרי  ורבקה ּבביתֹו, וכלּוא סּומא היה ׁשּיצחק ּובהיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָהעיר.
צריכה  ׁשהיתה ּובפרט ּפנימה", מל ּבת ּכבּודה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ"ּכל
הׁשּפיעּו לא הרי היה, ׁשסּומא יצחק את לׁשּמׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלהּׁשאר
ואי־אפׁשר  הנהגתם. לׁשּנֹות העיר ּבני על ּכיעקב ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּכל־ּכ

והדרּה. וזיוּה הֹודּה ּבׁשם ְְְֲִֵַַָָָָָלכּנֹותם
ׁשל  זכּותֹו על קאי והדר" "זיו הּמדרׁש, לפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ּכל  ּבאֹות ׁשּבזכּותֹו זה ּוכמֹו־כן העיר, על ׁשּמגן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּצּדיק
הרי  קׁשה ּולפי־זה העיר, על והּברכֹות הּטֹובֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָההׁשּפעֹות
וצרי העיר. על הׁשּפיעה ּוזכּותם ּבעיר נׁשארּו ורבקה ְְְְְְְֲִִִִִִִִַָָָָָָָיצחק

צּדיקים. לׁשני אחד צּדיק זכּות ּדֹומה ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלפרׁש

(àé)çwiå LîMä àá-ék íL ïìiå íB÷na òbôiå©¦§©̧©¨¹©¨³¤¨Æ¦¨´©¤½¤©¦©Æ
íB÷na ákLiå åéúLàøî íNiå íB÷nä éðáàî¥«©§¥´©¨½©−̈¤§©«£Ÿ¨®©¦§©−©¨¬

:àeää©«
i"yx£ÌB˜na ÚbÙiÂ∑ מקֹום ּבאיזה הּכתּוב הזּכיר ,לא «ƒ¿««»ְְִִֵֶַָָֹ

הּמֹורּיה, הר הּוא אחר, ּבמקֹום הּנזּכר ּבּמקֹום ְְִִֵֶַַַַַָָָָָאּלא
ּבֹו: כב)ׁשּנאמר מרחֹוק"(לעיל אתֿהּמקֹום ."וּירא ְֱֵֶֶֶַַַַָָ

ÚbÙiÂ∑ט"ז:)ּכמֹו ּביריחֹו",(יהושע יט)"ּופגע "ּופגע (שם «ƒ¿«ְִִַַָָ
ּפרׁשּו ורּבֹותינּו כז)ּבדּבׁשת". ּתפּלה (ברכות ּכמֹו:לׁשֹון , ְְְְְְִֵֵֶַַָָ

ז) ּבי",(ירמיה ּתפּגע ּתפּלת "ואל יעקב ׁשּתּקן ולמדנּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹ
ללּמד 'וּיתּפּלל', ּכתב ולא הּכתּוב וׁשּנה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹערבית,

הארץ, לֹו הּנׁשה'ׁשּקפצה 'ּגיד ּבפרק ׁשּמפרׁש ּכמֹו ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
צא) ‰LÓM.(חולין ‡·ŒÈk∑ וּיבא" לכּתב לֹו היה ƒ»«∆∆ְִַָָָֹֹ

ׁשם" וּילן ׁשּׁשקעה הּׁשמׁש מׁשמע הּׁשמׁש", "ּכיֿבא . ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשם  ׁשּילין ּכדי ּבעֹונתּה, ׁשּלא ּפתאם החּמה .לֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ÂÈ˙L‡¯Ó ÌNiÂ∑ מרזב ּכמין לראׁשֹו,עׂשאן סביב «»∆¿«¬…»ְְְֲִִֵַָָָֹ

זֹו עם זֹו מריבֹות התחילּו רעֹות. חּיֹות מּפני ,ׁשּירא ְְְִִִִִֵֵֶַָָ
אֹומרת: וזאת זאת ראׁשֹו', את צּדיק יּניח 'עלי ְִִֶֶֶַַַָָֹֹֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  עׂשאן מּיד יּניח', 'עלי ֲִִֶֶַַַָָָָָָָאֹומרת:
ׂשם  אׁשר האבן את "וּיּקח ׁשּנאמר: וזהּו אחת, ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאבן

‰‰e‡.מראׁשתיו" ÌB˜na ·kLiÂ∑,מעּוט לׁשֹון ְֲַָֹ«ƒ¿««»«ְִ
ּבבית  ׁשּׁשּמׁש ׁשנים י"ד אבל ׁשכב, מקֹום ְְֲִִֵֵֶַָָָָּבאֹותֹו

ּבּתֹורה  עֹוסק ׁשהיה ּבּלילה, ׁשכב לא .עבר ְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
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מראׁשתיו  וּיׂשם הּמקֹום מאבני ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹֽֽוּיּקח
רעֹות חּיֹות מּפני ׁשּירא לראׁשֹו, סביב מרזב ּכמין (כח,עׂשאן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

רש"י) ובפירוש יא.

והרי  ראׁשֹו? את רק יעקב הּקיף מּדּוע להבין: ְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹצרי
לא  ׁשהחּיֹות ּבהּקּב"ה ּבּטחֹון לֹו היה אם :ְִִִֶַַַַַָָָָָָֹמּמה־נפׁש
להזּדּקק  רצה לא ואם ראׁשֹו. את הּקיף מּדּוע ְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹיּזיקּוהּו,

LÓL‡יא  ÏÚ È¯‡ Ônz ˙·e ‡¯˙‡a Ú¯ÚÂ«¬«¿«¿»»«»¬≈«ƒ¿»
·ÈÎLe È‰B„q‡ ÈeLÂ ‡¯˙‡ È·‡Ó ·ÈÒe¿ƒ≈«¿≈«¿»¿«ƒƒ»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡¯˙‡a¿«¿»«
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ׁשאר  את ּגם הּקיף לא מּדּוע מהּטבע, ׁשלמעלה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלנּסים

ַהּגּוף?
הּדרּוׁש: ּדר על זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶַַָויׁש

אׁשר  ,"ל וטֹוב אׁשרי תאכל ּכי ּכּפי "יגיע ּכתיב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּדהּנה
– ּבפרנסה ּבהתעּסקּות הּנרצה האפן מבאר זה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפסּוק
ּכלֹומר: ."ראׁש "יגיע ולא ּדוקא, "ּכּפי "יגיע להיֹות ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֹׁשּצרי
ּבידיו, רק להיֹות צריכה הּפרנסה ּבעניני ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָההתעּסקּות

להיֹות  צריכים – הּנעלים הּכחֹות היינּו הראׁש, ואּלּו ."ּכּפי"ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
אזי  ּכזה, ּבאפן היא ּוכׁשעבֹודתֹו ועבֹודה. ּבּתֹורה ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּנחים

."ל וטֹוב אׁשרי" – ההצלחה ְְְְֶַַַַַָָָֻמבטחת
ּבית  להקים על־מנת לחרן יעקב הל ּכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹולכן,
ׁשּיהיה  – ראׁשֹו את הּקיף וכּו', ּפרנסה ּבעניני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּולהתעּסק
ּבעניני  ּבעסק ּכלל טרּוד יהיה ולא ּומצֹות, ּבתֹורה רק ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻמּנח

ָָהעֹולם.

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"iyz'd ayie zyxt zay zgiyn)

ּבוּדאי  ׁשכב", ׁש"לא נפׁש מסירת ּכדי עד יעקב ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹיגיעתֹו
ּבׁשביל  אּלא לבן, צאן על הּׁשמירה ּבׁשביל היתה ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹֹלא
העֹולם  ׁשּבעניני הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות ּבירּור הּבירּורים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָעבֹודת

ּכל  ּבמׁש ער להיֹות הּוצר זה ׁשּבׁשביל לבן, ּבבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהיּו
לפעּולת  ׁשהתנּגד לבן על להתּגּבר ּכדי ׁשכב"), ("לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּזמן

הּבירּורים. ּבעבֹודת ֲֲִֵַַַַֹיעקב

(áé)òébî BLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−©¦´©
:Ba íéãøéå íéìò íéýìû éëàìî äpäå äîéîMä©¨¨®§¨§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬§«Ÿ§¦−«

i"yx£ÌÈ„¯ÈÂ ÌÈÏÚ∑ ּתחּלה ועלּועֹולים לארץ, חּוצה יֹוצאים אין ּבארץ ׁשּלּוּוהּו מלאכים יֹורדים, ואחרּֿכ …ƒ¿…¿ƒְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ללּוֹותֹו-לרקיע  לארץ חּוצה מלאכי .וירדּו ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

(âé)éýìû ýåýé éðà øîàiå åéìò ávð ýåýé äpäå§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼£¦´§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ
éáà íäøáàáëL äzà øLà õøàä ÷çöé éýìûå E ©§¨¨´¨¦½¥«Ÿ¥−¦§¨®¨À̈¤£¤³©¨ÆŸ¥´

:Eòøæìe äpðzà Eì äéìò̈¤½¨§¬¤§¤−¨§©§¤«
i"yx£ÂÈÏÚ ·v∑לׁשמרֹו.Â˜ÁˆÈ È‰Ï‡∑ אףֿעלּֿפי ƒ»»»ְְָ≈…≈ƒ¿»ִַַ

ׁשמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּיחד ּבּמקרא מצינּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
מּׁשּום  ּפלֹוני' 'אלהי לכּתב ּבחּייהם הּצּדיקים ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַֹֹעל

טו)ׁשּנאמר: יחד (איוב ּכאן יאמין", לא ּבקדֹוׁשיו "הן ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
והרי  ּבּבית וכלּוא עיניו ׁשּכהּו לפי יצחק, על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשמֹו

מּמּנּו ּפסק הרע ויצר ּכּמת, ÈÏÚ‰.(תנחומא)הּוא ·ÎL∑ ְִֵֵֶֶַַַָָ…≈»∆»
שם) יׂשראל (חולין ארץ ּכל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִִֵֵֶֶַָָָָקּפל
לבניו,ּתחּתיו  ליּכבׁש נֹוחה ׁשּתהא לֹו ּכארּבע (רמז ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

אדם  ׁשל מקֹומֹו ׁשּזה .)אּמֹות, ְֶֶֶַָָ

dLÈ¯Âיב  ‡Ú¯‡a ıÈÚ ‡ÓÏÒ ‡‰Â ÌÏÁÂ«¬«¿»À¿»»ƒ¿«¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ ‡‰Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÈËÓ»≈«≈¿«»¿»«¿»«»«¿»

:da ÔÈ˙ÁÂ ÔÈ˜ÏÒ»¿ƒ¿»¬ƒ≈

‡‡יג  ¯Ó‡Â È‰BÂlÚ „zÚÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â¿»¿»»«¿»¿««ƒ»ƒ«¬«¬»
˜ÁˆÈc d‰Ï‡Â Ce·‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»≈¿«¿»»»≈»≈¿ƒ¿»
:CÈ·ÏÂ dpz‡ CÏ dÏÚ È¯L z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¬«»∆¿ƒ«¿ƒ¿»
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wgvi lr FnW d"ATd cgIW mrHd©©©¤¦¥©¨¨§©¦§¨

אברהם  אלהי יהוה אני וּיאמר עליו נּצב יהוה ְְְְֱֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹֹֹוהּנה
יצחק ואלהי יג)אבי (כח, ְִִֵֵָָֹֽ

עיניו, ׁשּכהּו לפי יצחק, על ׁשמֹו יחד ּכאן . . – יצחק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹואלקי
מּמּנּו. ּפסק הרע ויצר ּכמת, הּוא והרי ּבּבית, (תנחומא.וכלּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

הפסוק) על רש"י ובפירוש

יׁש ׁשּלסּומא ּבמּוחׁש, רֹואים אנּו הרי ּדלכאֹורה ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָותמּוּה,
. . עיניו ׁשּכהּו ׁש"לפי לֹומר נּתן וכיצד ויצר־הרע, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתאוֹות

מּמּנּו"? ּפסק הרע ִֵֶֶַַָָיצר
מּפני  הּוא יצחק נתעּור ׁשּבגללּה הּסּבה ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָויׁש
אּלּו", ׁשל "ּבעׁשנן רׁש"י ּופרׁש מראֹות", עיניו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁש"וּתכהין
והּנה  לעבֹודה־זרה, ּומקטירֹות מעּׁשנֹות היּו עׂשו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּנׁשֹות
היה  לא מסּתמא ׁשהרי התעּור, הּגׁשמי מהעׁשן ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמּובן
מתעּורֹות  עצמן הן היּו חזק, היה ׁשאם חזק, ּכל־ּכ ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָהעׁשן

לסּבל  יכל היה לא ּׁשּיצחק הּוא, ּבכ הּבאּור אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹמּזה.
ּברע" מראֹות עינים "טהֹור היה ּכי לעבֹודה־זרה, עׁשן ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָראּית
ּכ ּכדי עד עבֹודה־זרה, ׁשל ענין לסּבל יכֹול היה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹֹולא

ּבעיניו". ְְִֵֵֶַָׁש"נתיּסם
לסּבל  יכֹול היה ׁשּלא מּפני נבע יצחק ׁשל ׁשעּורֹונֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹוכיון
נּטלה  ּבעיניו ׁשּנתיּסם על־ידי־זה לכן עבֹודה־זרה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכלל
הּבית" ּבתֹו "ּגנּוז ׁשהיה ועל־ידי רע, לראּית הּׁשּיכּות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמּמּנּו
יחד  ּכ ּומּׁשּום רע, ּבמקֹום להּמצאּות הּׁשּיכּות מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָנּטלה

ּבחּייו. אף עליו ׁשמֹו את ְְֶַַַָָָָָהּקּב"ה
ׁשּפעם  מּטׁשרנֹוּבל, נחּום רּבי הרה"ק על מסּפר זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻּכעין
החלב! את ראה לא והּוא עּכּו"ם, חלב ּבטעּות לֹו ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹהּגיׁשּו
עּכּו"ם  ׁשחלבֹו חלב הּמׁשנה: לׁשֹון ּפי על זאת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹוהסּביר

רֹואהּו. יׂשראל אין ְִֵֵֵֵָָו(לכן)

(ãé)äîã÷å äné zöøôe õøàä øôòk Eòøæ äéäå§¨¨³©§£Æ©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²¨¬¨¨¥−§¨
çtLî-ìk Eá eëøáðå äaâðå äðôöåäîãàä ú §¨´Ÿ¨¨¤®§¨§¦§§¬§²¨¦§§¬Ÿ¨«£¨−̈

:Eòøæáe§©§¤«
i"yx£zˆ¯Ùe∑ וכן" ּכמֹו .יפרץ"וחזקּת, »«¿»ְְְְְִֵַָָֹ
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YvxtE - ux`d xtrM Lrxf dide§¨¨©§£©£©¨¨¤¨©§¨

וקדמה  ימה ּופרצּת הארץ, ּכעפר זרע "והיה הּפסּוק ְְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָעל
ונגּבה" יד)וצפֹונה עד (כח, זרע "ּכׁשּיּגיעּו ּבּמדרׁש איתא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ

'מקימי  הוי: וקדמה'. ימה 'ּופרצּת ׁשעה אֹותּה הארץ, ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָעפר
ּדל'" ח)מעפר פכ"ה, רבה .(שמות ֵָָָ

זרע "והיה הּפסּוק הּמדרׁש, ׁשּלדברי נראה, ּפׁשּוטֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּולפי
ׁשּכאׁשר  אּדרּבה, אּלא מהּברכה, חלק אינֹו הארץ", ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכעפר
ׁשל  הּברכה ּתחּול אז ּכזה, ׁשפל למּצב יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָיּגיעּו

גֹו'". ְַָָ"ּופרצּת
הארץ" ּכעפר זרע ׁש"והיה החסידּות, ּדר על לבאר ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויׁש

אדרּבה: אּלא ירידה, על מרּמז ְְְִֵֵֶַַַַָָָאינֹו
הּקדֹוׁש החּיים' ּב'אֹור מבֹואר יד)ּדהּנה כח, ׁשּכל (ּפרׁשתנּו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

לירידת  מרּמזת גֹו'" ׁשבע מּבאר יעקב ּד"וּיצא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּפרׁשה
וחֹומרי, ּגׁשמי ּגּוף ּבתֹו להתלּבׁש חּוצבּה מּמקֹור ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָהּנׁשמה

עמיקּתא". לבירא רמא "מאיגרא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָׁשהיא
עלּיה. צֹור היא זֹו ׁשּירידה החסידּות, ּבתֹורת ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָּומבֹואר
ועֹוסקת  ּבּגּוף להתלּבׁש יֹורדת ׁשהּנׁשמה על־ידי ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּדוקא
לדרגֹות  הּנׁשמה עֹולה על־ידי־זה הּנה ּולזּככֹו, לבררֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָעּמֹו

ּבּגּוף. ירידתּה קֹודם מּכמֹו יֹותר ְְְִִֵֶֶַָָעליֹונֹות
"ּכׁשּיּגיעּו ׁשּדוקא ליעקב, הּקּב"ה ׁשל ּברכתֹו ּתֹוכן ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוזהּו
להעלֹות  הארץ", ל"עפר הּנׁשמה ׁשּתרד הארץ", לעפר ְְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָזרע
לברּכת  זֹוכה היא הרי ּתחּתֹונֹות, הכי הּדרגֹות את ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָּגם
ועד  מעלֹות. ּבלי־ּגבּול ׁשּתעלה גֹו'", וקדמה יּמה ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ"ּופרצּת

ּבּמדרש ׁשאיתא לפניהם" הּפֹורץ ל"עלה (אגדת ׁשּתזּכה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ספס"ג) ׁשהּמׁשיח בראשית ראׁשֹון ּפרץ יצא . . הּקּב"ה ִִֶֶֶַַַַָָָָָָ"אמר

הּפֹורץ  'עלה ׁשּנאמר מׁשיח, זה ּפרץ . . מּמּנּו ֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָיֹוצא
ְִֵֶלפניהם'".
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ני `vie zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b oey`x meil inei xeriy
ולא  ביצחק", "ּכי אּלא: זרע', ל יּקרא יצחק ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹ'ּכי
הּסמּוכים  ו'להם' ו'לֹו' ,'ּו'ל 'לי', ּכל וכן יצחק, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָּכל

ׁשהרי  יֹוכיח, וזה 'על', לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדּבּור, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַאצל
ּדּבר  לא יעקב לכן עם .קדם ֲִִֵֶֶַָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(543Î544 'nr ,` jxk g"nyz zeiecreezd ;g"nyz'd `vie t"y zgiyn)

מּבאר־ׁשבע  יֹוצא ּכׁשּיעקב הּׁשליחּות, מילּוי ּבהתחלת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹמּיד
רק  (לא הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא לֹו ּמבטיח – לחרן ללכת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכדי
אל  והׁשיבֹותי" ּגם) אּלא גֹו'", ּוׁשמרּתי עּמ ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁש"אנכי
– יעקב ׁשל ּבתפילתֹו ועל־ּדר־זה הּזאת", ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהאדמה
אּלא  גֹו'", ּוׁשמרני עּמדי אלקים ׁש"יהיה רק (לא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּמבּקׁש

אבי". ּבית אל ּבׁשלֹום "וׁשבּתי ְְְִִֵֶַַָָּגם)
והסּבר: ּביאּור ּדרּוׁש ְְְְִֵֵֶָָולכאֹורה,

לֹו לעׂשֹות היא זֹו, ׁשליחּות ׁשל ּומּטרתּה ׁשּתכליתּה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמּכיון
ענין  את (ּוביֹותר) ההדּגׁשה מהי – ּבתחּתֹונים ּדירה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיתּבר
וחׁשיבּות  ער ואיזה גֹו'", ּבׁשלֹום "וׁשבּתי גֹו'", והׁשיבֹותי"ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָ
מילּוי  הּׁשליחּות, ּפעּולת ּגֹודל לגּבי מהּׁשליחּות לׁשיבה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָיׁש
ּדירה  לֹו להיֹות ּדהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא והּתאוה ְְְֲִִַַַָָָָָָהרצֹון

ְְִַּבתחּתֹונים?!
מהּקדֹוׁש־ מקּבל ּכאׁשר ליעקב: ּבנֹוגע היא הּׁשאלה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹועיקר
והּתאוה  הרצֹון את למּלא נעלית, הכי ׁשליחּות ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָּברּו־הּוא
ויארי ויבּקׁש יתּפּלל – (ּבחרן) ּבתחּתֹונים ּדירה לֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָלהיֹות
זֹו, מּׁשליחּות ההׁשבה עם ּבקׁשר נדר") ׁש"וּיּדר ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ(ועד
מילּוי  מאׁשר יֹותר נעלה ּדבר יׁש וכי ּבׁשלֹום", ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ"וׁשבּתי

הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא?! ּורצֹון ּתאוה ׁשהּוא ּבענין ְְְְֲִִֶַַַָָָָהּׁשליחּות
חלק  היא מהּׁשליחּות ׁשההׁשבה לֹומר, צרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועל־ּכרח
(אינּה העליֹונה ׁשהּכּונה היינּו, העליֹונה, ּבּכּונה עיקרי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָוענין
ּומּצב  ּבמעמד היֹותֹו (עם חס־וׁשלֹום, ּב"חרן", ְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָׁשּיּׁשאר
מאֹוד"), מאֹוד האיׁש ׁש"ויפרֹוץ עד ׁשלימה", ְְְְְִִִֵֶַַָָָּד"מטתֹו
אבֹותי ארץ אל "ׁשּוב האמיּתי, למקֹומֹו ׁשּיחזֹור ְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָאּלא)

..."עּמ ואהיה ְְְְִֶֶֶַָּולמֹולדּת
ּבפׁשטּות: מּזה ְְִֶַַָָההֹוראה

והפצת  הּתֹורה הפצת ׁשליחּות את למּלא יֹוצאים ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָּכאׁשר
אף  "חרֹון מּמּנּו, חּוצה ׁשאין ל"חּוצה" עד חּוצה, ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָהּמעינֹות

ׁשּיּׁשאר, אינּה ׁשהּכּונה לזּכור יׁש – ּבעֹולם" מקֹום ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשל
ּומּצב  ּבמעמד נמצא ּכאׁשר (ּגם זה ּבמקֹום ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָחס־וׁשלֹום,
אל  ולׁשּוב הּׁשליחּות, מילּוי את לסּים ּכי־אם כּו'), ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָנעלה
ּברצֹון  הּוא חדּור ּופעּולה ּפעּולה ׁשּבכל היינּו אביו, ְְְְְִֵֶַָָָָָָּבית
"וׁשבּתי  – אביו ּבית אל ולׁשּוב הּׁשליחּות את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָלסּיים
צדקנּו מׁשיח על־ידי ּבּגאּולה – אבי" ּבית אל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבׁשלֹום

אבינּו").מהּמּצ ("ּבית מארצנּו" "ּגלינּו ׁשל ב ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מּכיון  – האחרֹון ּדֹור זה, ּבדֹורנּו ּביֹותר מּודגׁש זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָוענין
"דאלאי  רק (לא קיצין" "דאלאי הּקיצין", ּכל "ּכלּו ְִִִִֶַַַַָָָָָֹׁשּכבר
אּלא  נֹותר ׁשּלא ּדֹורנּו, נׂשיא מו"ח כ"ק ּובלׁשֹון ְְִִֵֶֶַָָֹּגלּות"),
עׂשירּיֹות  עֹוד ׁשעברּו ּולאחרי הּכפּתֹורים", את ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָ"לצחצח
ּבׁשליחּותֹו חּוצה הּמעינֹות ּבהפצת התעּסקּות ׁשל ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָׁשנים
– הּכפּתֹורים" "צחצּוח את ּגם ּכבר סּימּו ּדֹורנּו, נׂשיא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָׁשל
אחרֹונה  הכי הּפעּולה אּלא נֹותרה ׁשּלא ּובוּדאי ּבוּדאי ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהרי
"וׁשבּתי  צדקנּו, מׁשיח ּפני לקּבלת ּכּולכם" הכן "עמדּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשל

אבי". ּבית אל ְִֵֶָָּבׁשלֹום
ְִָּולהעיר:

להיֹות  צריכה האחרֹונים הּגלּות ּברגעי ׁשּגם ּפׁשּוט וגם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָמּובן
(הּיציאה  חּוצה והּמעינֹות הּתֹורה ּבהפצת הּׁשליחּות ְְְְֲֲִִַַַַַַַַָָָָָעבֹודת
ּונתינה  הּמסירה ּובתכלית והּׁשלימּות, הּתֹוקף ּבכל ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָל"חרן")
האחרֹונים  הּגלּות ּברגעי ׁשּנמצאים ׁשּיֹודעים אף־על־ּפי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָכּו',

נגאלין". הן ּו"מּיד ְִִִֵַַָָמּמׁש,
הּגלּות  ּברגעי ׁשּנמצאים ׁשהּידיעה ּבלבד זֹו לא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹואדרּבה:
להיפ אּלא . . חס־וׁשלֹום, מחליׁשה אינּה מּמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאחרֹונים
העבֹודה  עניני ּבכל כּו' ּומרץ חּיּות ּתֹוספת ׁשּפֹועלת –ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
על  כּו' ּודריׁשה ּובּקׁשה והּתפּלה לּגאּולה, הּציּפיה – ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ(ּכֹולל
הּׁשליחּות, ּוגמר סּיּום מֹוסיפה זֹו ׁשּפעּולה ּבידעֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָהּגאּולה),

מּמׁש. האחרֹונה הּפעּולה ׁשּזֹוהי ׁשּיּתכן אּלא עֹוד, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולא

ã ycew zegiyn zecewp ã(173 'nr al jxk zegiy ihewl)

יצחק ּכל טו)ולא כח, (רש"י ְְִָָֹ
ׁשּזֹוהי לפרׁש ּׁשהבטחּתי הבטחהיׁש (מה ּבפעל יהיה ׁשּכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לא הבטחּתיו), ל . נאמר ּתנאי . יׁשמעאל על ּגם ׁשהרי . ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
יג) כג, לעׂשו (וירא אמר ויעקב עׂשו. ּופׁשיטא הּוא", זרע ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָֹ"ּכי

ּבּמערה" חלק ּבׁשביל זה ה)"טל נ, ויחי רז"ל (רש"י ואמרּו . ְְְְְְִִֶֶַַַָָָֹ

א) יח, ּדכתיב(קידושין . . אביו את יֹורׁש עּכּו"ם ה): ב, (דברים ְִִִֵֶַָ
ויׁש ׂשעיר. הר את נתּתי (מאברהם) לעׂשו ירּוׁשה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכי

לזרעֹו יצחק "ועקדת לֹומר ׁשּצריכים יעקב אֹומרים ׁשל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
עׂשו לאפּוקי ּתזּכר", או"ח הּיֹום הזקן אדמו"ר ערוך (שולחן ְְִֵֵַַָֹ

.סתקצ"א)

(æè)íB÷na ýåýé Lé ïëà øîàiå BúðMî á÷òé õ÷éiå©¦©´©«£Ÿ»¦§¨¼©ÀŸ¤¨¥Æ¥´§Ÿ̈½©¨−
:ézòãé àì éëðàå äfä©¤®§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¨¨«§¦

i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï ÈÎ‡Â∑ יׁשנּתי לא ידעּתי, ּכזה ׁשאם קדֹוׁש .ּבמקֹום ¿»…ƒ…»»¿ƒְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ

ËLe˜a‡טז  ¯Ó‡Â dzMÓ ·˜ÚÈ ¯Úz‡Â¿ƒ¿««¬…ƒƒ¿≈«¬«¿¿»
‡Ï ‡‡Â ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a È¯L ÈÈ„ ‡¯˜È (˙È‡)ƒ¿»»«¿»»≈¿«¿»»≈«¬»»

:Ú„È È˙ÈÂ‰¬≈ƒ¿»



vie`נב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b oey`x meil inei xeriy

(æé)ék äæ ïéà äfä íB÷nä àøBp-äî øîàiå àøéiå©¦¨Æ©Ÿ©½©−̈©¨´©¤®¥´¤À¦ µ
:íéîMä øòL äæå íéýìû úéa-íà¦¥´¡Ÿ¦½§¤−©¬©©¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ˙ÈaŒÌ‡ Èk∑ ּבׁשם אלעזר רּבי אמר ƒƒ≈¡…ƒְְִֵֶַַָָָ
ׁשבע  ּבבאר עֹומד הּזה 'הּסּלם זמרא: ּבן יֹוסי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻרּבי

ׁשּפּועֹו ׁשבע ואמצע ׁשּבאר הּמקּדׁש', ּבית ּכנגד מּגיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּבּגבּול  ּבצפֹונּה, וירּוׁשלים יהּודה ׁשל ּבדרֹומּה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָעֹומד
נחלת  ׁשל ּבּצפֹון היה ּוביתֿאל ּובנימין, יהּודה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּבין
נמצא, יֹוסף. ּבני ּובין ּבנימין ׁשּבין ּבּגבּול ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבנימין
מּגיע  ּבביתֿאל, וראׁשֹו ּבבארֿׁשבע ׁשרגליו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻסּלם
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכלּפי ירּוׁשלים, נגד ׁשּפּועֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאמצע
מלֹוני, לבית ּבא זה 'צּדיק הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשאמר
קראֹו יעקב אמרּו: ועֹוד לינה'? ּבלא ְְְְְֲִִֵַָָָָֹֹויּפטר

ירּוׁשלים.לירּוׁשל  ולא היא לּוז וזֹו ּביתֿאל, ים ְְְִִִִֵֵַַָָֹ
הר  ׁשּנעקר אני אֹומר ּכן? לֹומר למדנּו ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומהיכן
האמּורה  הארץ קפיצת היא וזֹו לכאן, ּובא ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָהּמֹורּיה
עד  לקראתֹו הּמקּדׁש ּבית ׁשּבא חּלין', ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻּב'ׁשחיטת
ּכׁשעבר  ּתאמר ואם ּבּמקֹום". "וּיפּגע וזהּו: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּביתֿאל,

הּמקּדׁש ּבית על איהּויעקב ׁשם? עּכבֹו לא מּדּוע , ְְֲִִִֵַַַַַָָֹֹ

אבֹותיו, ׁשהתּפּללּו ּבּמקֹום להתּפּלל לּביּה יהיב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָלא
ּכדאמרינן  אזל, חרן עד איהּו יעּכבּוהּו? הּׁשמים ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָּומן
ּכי  חרנה". וּיל" מֹוכיח: ּוקרא הּנׁשה'. 'ּגיד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבפרק
מקֹום  על ׁשעברּתי 'אפׁשר אמר: לחרן, ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָמטא
ּדעּתיּה יהב ּבֹו'? התּפּללּתי ולא אבֹותי ּבֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַֹׁשהתּפּללּו

הארץ לֹו וקפצה ּביתֿאל, עד וחזר אל,(למהּדר ּבית ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

קראּה: האלהים, עיר ׁשהיתה ׁשם ועל לירּוׁשלים, אּלא לעי, הּסמּו הּוא זה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלא

ּבֹו" ׁשהתּפּלל הּׂשדה והּוא אברהם, ּבֹו ׁשהתּפּלל הּמֹורּיה הר והּוא אל", ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבית

ולא  'הר', ׁשּקראֹו ּכאברהם לא וגֹו'". ונעלה "לכּו ּבסֹוטה: אמרּו וכן ְְְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹיצחק,

רׁש"י  מּפרּוׁש ּכאן עד ּביתֿאל, ׁשּקראֹו ּכיעקב אּלא 'ׂשדה', ׁשּקראֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכיצחק

הדין'.∑BpŒ‰Ó¯‡.)מדּיק  אתרא ּדחילּו 'מה ּתרּגּום: ְָֻ«»ְְְִֵַַַָָ
סֹוכלתנּו. ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם .למלּבׁשּוכסּו'דחילּו', ְְְְְְְִִֵָָָָ

ÌÈÓM‰ ¯ÚL ‰ÊÂ∑ ּתפּלתם לעלֹות ּתפּלה מקֹום ¿∆«««»»ƒְְְֲִִַָָָ
מעלה  ׁשל הּמקּדׁש ׁשּבית ּומדרׁשֹו: מכּון הּׁשמימה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

מּטה  ׁשל הּמקּדׁש ּבית .ּכנגד ְְִֵֶֶֶַַָָ

ÈÏ˙יז  ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ eÏÈÁc ‰Ó ¯Ó‡Â ÏÈÁ„e¿ƒ«¬«»¿ƒ«¿»»≈≈
ÔÓ da ‡ÂÚ¯c ¯˙‡ ÔÈ‰l‡ ËBÈ„‰ ¯˙‡ ÔÈc≈¬«∆¿∆»≈¬«¿«¬»≈ƒ

:‡iÓL Ï·˜ Ú¯z ÔÈ„Â ÈÈ Ì„√̃»¿»¿≈¿«√≈¿«»
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(çé)íN-øLà ïáàä-úà çwiå ø÷aa á÷òé íkLiå©©§¥̧©«£¹Ÿ©ÀŸ¤©¦©³¤¨¤̧¤Æ£¤¨´
:dLàø-ìò ïîL ÷öiå äávî dúà íNiå åéúLàøî§©«£Ÿ½̈©¨¬¤Ÿ−̈©¥¨®©¦¬Ÿ¤−¤©Ÿ¨«

Ècיח  ‡·‡ ˙È ·ÈÒe ‡¯Ùˆa ·˜ÚÈ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¬…¿«¿»¿ƒ»«¿»ƒ
‡ÁLÓ ˜È¯‡Â ‡Ó˜ d˙È ÈeLÂ È‰B„q‡ ÈeL«ƒƒ»ƒ¿«ƒ»«»»«¬ƒƒ¿»

:dLÈ¯ ÏÚ«≈«
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,eil` xfg mWlE ,eia` ixEbn ux ¤̀¤§¥¨¦§¨¨©¥¨

xn`PW(f"k d"l oNdl)l` awri `aIe ¤¤¡©§©¨©¨Ÿ©£Ÿ¤
`id rAx`d zixw `xnn eia` wgvi¦§¨¨¦©§¥¦§©¨©§©¦
.wgvie mdxa` mW xB xW` oFxag¤§£¤¨¨©§¨¨§¦§¨
awri `vIe xn`W aEzMd oM m`e§¦¥©¨¤¨©©¥¥©£Ÿ
eia` EdEv xW`M iM ,raW x`An¦§¥¨©¦©£¤¦¨¨¦
,zEWx lHl mW Kld oal l` zkll̈¤¤¤¨¨¨©¨¦Ÿ§
zF`xn d`xe FA oNW mFwOd `Ede§©¨¤¨§¨¨©§

d Fl ozpe midl`FnM ,z`vl zEWx ¡Ÿ¦§¨©¨§¨¥§
xn`WKlY xW` lkA LiYxnWE ¤¨©§©§¦§Ÿ£¤¥¥

:z`Gd dnc`d l` LizFaiWde©£¦¦¤¨£¨¨©Ÿ
ílqäåoA iqFi iAx zrcl ,d`xW §©ª¨¤¨¨§©©©¦¥¤

x`aA eilbxW d`x `xnf¦§¨¨¨¤©§¨¦§¥
sFqe ,mW akFW `Ed xW` mFwOA raW¤©©¨£¤¥¨§
cr riBn mNQd W`x `EdW FrERW¦¤Ÿ©ª¨©¦©©
gzRA minXA Knqp ,WCwOd ziA cbpM§¤¤¥©¦§¨¦§¨©¨©¦©¤©
mXde ,FA mi`vFie miqpkp mik`lOdW¤©©§¨¦¦§¨¦§§¦§©¥
raW x`AW rci okle ,eilr aSp cAkPd©¦§¨¦¨¨¨§¨¥¨©¤§¥¤©
ziaE ,dNtzl aFh minXd xrW `Ed©©©¨©¦¦§¦¨¥
awri `Up xwAaE .midl` ziA WCwOd©¦§¨¥¡Ÿ¦©Ÿ¤¨¨©£Ÿ
,FnFi oA dpxg KlIe raW x`An eilbx©§¨¦§¥¤©©¥¥¨¨¨¤
iAx zrC df .FNW KxCd zvitw `ide§¦§¦©©¤¤¤¤©©©¦
dAx ziW`xaA xn`W `xnf oA iqFi¥¤¦§¨¤¨©¦§¥¦©¨

('f h"q)raW x`aA cnFr dGd mNQd©ª¨©¤¥¦§¥¤©
xn`PW ,WCwOd ziA cr riBn FrERWe§¦©¦©©¥©¦§¨¤¤¡©
xn`Ie `xiIe ,raW x`An awri `vIe©¥¥©£Ÿ¦§¥¨©©¦¨©Ÿ©

:dGd mFwOd `xFP dn©¨©¨©¤
ïáàäåmFwnA `l daSn mU xW` §¨¤¤£¤¨©¥¨Ÿ¦§

ixdW ,mzF` miwd FzaikW§¦¨¥¦¨¤£¥
ziaA `Ede ,l` ziA EPpi` raW x`A§¥¤©¥¤¥¥§§¥
,FaEWA xfg mWlE DzF` cinrd l ¥̀¤¡¦¨§¨¨©§

xn`PW('` d"l oNdl)l` zia dlr mEw ¤¤¡©§©¨£¥¥¥
Lil` d`xPd l`l gAfn mW dUre©£¥¨¦§¥©¨¥©¦§¤¥¤
rERXd cbpM DzF` miwd la` ,'Fbe§£¨¥¦¨§¤¤©¦©
`xTW cnFr mNQd W`xW mFwOA©¨¤Ÿ©ª¨¥¤¨¨
.fEl xir `ide ,midl` ziA FzF`¥¡Ÿ¦§¦¦
`id fEl `xnf oA iqFi iAx lW FYrclE§©§¤©¦¥¤¦§¨¦
xWt`e .l` ziA F`xTW milWExi§¨©¦¤§¨¥¥§¤§¨
xtqAW zF`xwOd itl oM didIW¤¦§¤¥§¦©¦§¨¤§¥¤
KEnQd l` ziA EPpi`W zn`aE .rWFdi§ª©¤¡¤¤¥¤¥¥©¨
dpFW`xl `idd xird mW ok iM ,irl̈©¦¥¥¨¦©¦¨¦¨

:okl mcwe mdxa` iniA¦¥©§¨¨§Ÿ¤¨¥
éaøåmW wlg oFniq iAxA dcEdix"aA) §©¦§¨§©¦¦¨©¨§

('f h"qmNQd xn`e `xnf oA iqFi iAx lr©©¦¥¤¦§¨§¨©©ª¨
riBn FrERWe ,WCwOd ziaA cnFr dGd©¤¥§¥©¦§¨§¦©¦©

,Dinrh i`n ,l` ziA crxn`Ie `xiIe ©¥¥©©£¥©¦¨©Ÿ©
dGd mFwOd `xFP dn'FbemW `xwIe ©¨©¨©¤§©¦§¨¥
.l` ziA `Edd mFwOddcEdi iAx zrce ©¨©¥¥§©©©¦§¨

xd `Ed "mFwOA rBtIe" iM oFniq iAxA§©¦¦¦©¦§©©¨©
Fl WnXd `a iM mW olIe .dIxFOd©¦¨©¨¤¨¦¨©¤¤
zial `A df wiCv Exn`W ,FYr `lA§Ÿ¦¤¨§©¦¤¨§¥
mNQd d`xe ,dpil `lA xhRie ipFln§¦§¦¨¥§Ÿ¦¨§¨¨©ª¨
`EdW FrERWe `Edd mFwOA eilbx©§¨©¨©§¦¤

FW`x`ide ,df l` ziA cbpM cr riBn Ÿ©¦©©§¤¤¥¥¤§¦
ziA mFwOd df iM xn`e .fEl xir¦§¨©¦¤©¨¥
.minXd xrW mNQd rERWe ,midl ¡̀Ÿ¦§¦©©ª¨©©©¨©¦
ziA mbe ,dNtzl aFh dIxFOd xd dPde§¦¥©©¦¨¦§¦¨§©¥
midl`d mW carl iE`x mFwn l ¥̀¨¨©£Ÿ¨¨¡Ÿ¦
zrcl iM ,l` ziaA daSOd miwde§¥¦©©¥¨§¥¥¦§©©

:DzF` miwd rERXd cbpM mNMª¨§¤¤©¦©¥¦¨
íékñéåiAxA dcEdi iAx lW FYrC §©§¦©§¤©¦§¨§©¦

`xnBAW WxcOd mr oFniq¦¦©¦§¨¤©§¨¨
dWPd ciB wxtA(:`"v oiNg)wlg wxtaE §¤¤¦©¨¤ª¦§¤¤¥¤

(:d"v oixcdpq)raW x`An `vi awrIW ©§¤§¦¤©£Ÿ¨¨¦§¥¤©
lNRzdlE xfgl KlnPWkE oxgl Klde§¨©§¨¨§¤¦§©©£Ÿ§¦§©¥
xdA eizFa` ElNRzdW mFwOA©¨¤¦§©§£¨§©
cIn rBtIe ux`d Fl dvtw f` ,dIxFOd©¦¨¨¨§¨¨¨¤©¦§©¦¨
Fl dvtTW mYrC `OWe .dIxFOd xdA§©©¦¨§¤¨©§¨¤¨§¨

xnF`d ixacM dxfgaE dkildAx"aA) ©£¦¨©£¨¨§¦§¥¨¥§

('g g"qmFwOA rBtIe ,FnFi oA dpxg KlIe©¥¤¨¨¨¤©¦§©©¨
:m`zR rztA cIn¦¨§¤©¦§Ÿ

éúàöîeiAx iwxtA Wxtn cFr ¨¨¦§Ÿ¨§¦§¥©¦
lFcBd xfril`(d"l wxR), ¡¦¤¤©¨¤¤

awri did dpW raWe miraW oA xn`̈©¤¦§¦¨¤©¨¨¨¨©£Ÿ
x`Ad dzide ,eia` ziAn Fz`vA§¥¦¥¨¦§¨§¨©§¥
xd cre raW x`An eiptl zkNdn§©¤¤§¨¨¦§¥¤©§©©
mWl riBde ,mini ipW Kldn dIxFOd©¦¨©£©§¥¨¦§¦¦©§¨
KExA WFcTd Fl xn` ,'Eke mFId ivgA©£¦©§¨©©¨¨
x`Ade LpFlwvA mgNd ,awri ,`Ed©£Ÿ©¤¤§¦§§§©§¥
mFwOA aMWle zFYWle lk`l Liptl§¨¤¤¡Ÿ§¦§§¦§©©¨
,minlFrd lM oFAx ,eiptl xn` ,dGd©¤¨©§¨¨¦¨¨¨¦

WnXl Wi eiWkr crzFlrn zFcixi ©©§¨¥©¤¤§¦©£
`laE ,dGd mFwOA akFW ip`e miXng£¦¦©£¦¥©¨©¤§Ÿ
awri hiAde ,axrOn WnXd `A FYr¦¨©¤¤¦©£¨§¦¦©£Ÿ
mW olIe ,axrnA `A WnXd z` d`xe§¨¨¤©¤¤¨§©£¨©¨¤¨
dxUr miYW awri gwl ,WnXd `a iM¦¨©¤¤¨©©£Ÿ§¥¤§¥
eilr cwrPW gAfOd ipa`n mipa £̀¨¦¥©§¥©¦§¥©¤¤¡©¨¨
,eizFW`xn mzF` mUe eia` wgvi¦§¨¨¦§¨¨§©£¨

mipW EPOn cnrl oicizrW ricFdl§¦©¤£¦¦©£Ÿ¦¤§¥
,zg` oa` oNM EUrpe .mihaW xUr̈¨§¨¦§©£ª¨¤¤©©
cg` iFB zFidl micizr oNMW FricFdl§¦¤ª¨£¦¦¦§¤¨

xn`PW ,ux`A(b"k 'f a"y)LOrk inE ¨¨¤¤¤¡©¦§©§
:cg` iFB l`xUi¦§¨¥¤¨

íékLäxn`e lFcB cgtA xwAA awri ¦§¦©£Ÿ©Ÿ¤§©©¨§¨©
`Ed KExA WFcTd lW FziA¥¤©¨¨

xn`PW ,dGd mFwOAdn xn`Ie `xiIe ©¨©¤¤¤¡©©¦¨©Ÿ©©
,mFwOd `xFPlMW cnl dY` o`Mn ¨©¨¦¨©¨¨¥¤¨

iptl lNRzn EN`M mlWExiA lNRzOd©¦§©¥¦¨¥§¦¦§©¥¦§¥
gEzR `Ed minXd xrXW ,cFaMd `QM¦¥©¨¤©©©¨©¦¨©

xn`PW ,l`xUi lW ozNtY rnWldfe ¦§Ÿ©§¦¨¨¤¦§¨¥¤¤¡©§¤
.minXd xrWmipa`d hTll awri aWe ©©©¨¨¦§¨©£Ÿ§©¥¨£¨¦

DzF` mUe ,zg` oa` oNM ozF` `vnE¨¨¨ª¨¤¤©©§¨¨
on onW Fl cxIe ,mFwOd KFzA daSn©¥¨§©¨©¥¥¤¤¦

xn`PW ,dilr wvie minXdonW wSIe ©¨©¦§¨©¨¤¨¤¤¡©©¦Ÿ¤¤
.DW`x lr,`Ed KExA WFcTd dUr dn ©Ÿ¨¤¨¨©¨¨

cr oa`d z` rAhe Fpini lbx lhp̈©¤¤§¦§¦©¤¨¤¤©
ux`l sipq DzF` dUre zFnFdY iwnr¦§¥§§¨¨¨§¦¨¨¤
Kkitl ,dRMl sipq ozFp `EdW mc`M§¨¨¤¥§¦©¦¨§¦¨
xEAh `Ed mXOW dIzW oa` z`xwp¦§¥¤¤§¦¨¤¦¨©
dilre ,ux`d dgYtp mXnE ,ux`d̈¨¤¦¨¦§§¨¨¨¤§¤¤¨

xn`PW ,cnFr 'd lkidz`Gd oa`de ¥©¥¤¤¡©§¨¤¤©Ÿ
,midl` ziA didi daSn iYnU xW £̀¤©§¦©¥¨¦§¤¥¡Ÿ¦
oxgl `A oir sxdkE eilbx `Up mXnE¦¨¨¨©§¨§¤¤©¦¨§¨¨

:o`M cr©¨
äpäåWIW iR lr s` ,mNM miWxcOd §¦¥©¦§¨¦ª¨©©¦¤¥

mNM la` ,zvTnA sENg mdipiA¥¥¤¦§¦§¨£¨ª¨
awril dzid ux`d zvitTW micFn¦¤§¦©¨¨¤¨§¨§©£Ÿ
.oir sxdM mini dOM Kldn KldW¤¨©©£©©¨¨¦§¤¤©¦
lkaE dfl df micFn mNMW okYie§¦¨¥¤ª¨¦¤¨¤§¨
raW x`An FYklA ,Fl dvtw eizFkild£¦¨¨§¨§¤§¦§¥¤©
,dIxFOd xdl aEWl FzFvxaE ,oxgl§¨¨¦§¨§©©¦¨
lMn cg` oi`e .oxgl mXn Fz`vaE§¥¦¨§¨¨§¥¤¨¦¨

:i"Xx ixacM xn`IW miWxcOdgi dxez ©¦§¨¦¤Ÿ©§¦§¥©¦
.äávî dúà íNiå (çé)EWxR xaM ©¨¤Ÿ¨©¥¨§¨¥§

EpizFAx(:b"p f"r)oiAW Wxtdd ©¥©¤§¥¤¥
zg` oa` daSOdW ,gAfnl daSOd©©¥¨§¦§¥©¤©©¥¨¤¤©©
cFr d`xpe .dAxd mipa` gAfOde§©¦§¥©£¨¦©§¥§¦§¤
oii Kqp dilr KQpl dUrY daSOdW¤©©¥¨¥¨¤§©¥¨¤¨¤¤©¦
,gafl `le dlFrl `l ,onW dilr wSle§¦Ÿ¨¤¨¤¤Ÿ§¨§Ÿ§¤©
:minlWE zFlFr eilr zFlrdl gAfOde§©¦§¥©§©£¨¨§¨¦

íàááedaSOd mdilr dxq`p ux`l §Ÿ¨¨¨¤¤¤§¨£¥¤©©¥¨
(a"k f"h mixaC)DzF` EnVW ipRn §¨¦¦§¥¤¨¨

,zFgAfOd on xzFi wgl mdl miprpMd©§©£¦¨¤§Ÿ¥¦©¦§§



vie`נד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b oey`x meil inei xeriy

(èé)íìeàå ìà-úéa àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¥«¥®§¨²
:äðLàøì øéòä-íL æeì¬¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«

(ë)éãnò íéýìû äéäé-íà øîàì øãð á÷òé øciå©¦©¬©«£−Ÿ¤´¤¥®Ÿ¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À
íçì éì-ïúðå CìBä éëðà øLà äfä Cøca éðøîLe§¨©¸¦Æ©¤³¤©¤Æ£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬¤²¤

:Laìì ãâáe ìëàì¤«¡−Ÿ¤¬¤¦§«Ÿ
i"yx£È„nÚ ÌÈ‰Ï‡ ‰È‰ÈŒÌ‡∑ לי יׁשמר אם ƒƒ¿∆¡…ƒƒ»ƒְִִִֹ

להיֹות  ׁשהבטיחני הּללּו ׁשאמר הבטחֹות ּכמֹו עּמדי, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ
"עּמ אנכי "והּנה לי:∑È¯ÓLe.לי: ׁשאמר ּכמֹו ְִִִִֵָָֹ¿»«ƒְִֶַָ

"אׁשרּֿתל ּבכל ּוׁשמרּתי".ÏÎ‡Ï ÌÁÏ ÈÏŒÔ˙Â∑ ְְְֲִֵֵֶַֹ¿»«ƒ∆∆∆¡…

הּוא  לחם, והּמבּקׁש ,"אעזב לא "ּכי ׁשאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכמֹו
וזרעֹו נעזב צּדיק ראיתי "ולא ׁשּנאמר: נעזב, ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹקרּוי

לז)מבּקׁשֿלחם" .(תהלים ְֶֶַָ

(àë)éì ýåýé äéäå éáà úéa-ìà íBìLá ézáLå§©§¦¬§¨−¤¥´¨¦®§¨¨¯§Ÿ̈²¦−
:íéýìûì¥«Ÿ¦«

i"yx£Èz·LÂ∑ֿאל והׁשיבתי" לי: ׁשאמר ּכמֹו ¿«¿ƒְֲִִִֶֶַַָֹ
ׁשּלא ∑·ÌBÏL.האדמה" החטא, מן אלמד ׁשלם ֲָָָ¿»ְְִֵֵֶֶַַָֹ

לבן  ÌÈ‰Ï‡Ï.מּדרכי ÈÏ '‰ ‰È‰Â∑ׁשמֹו ׁשּיחּול ְִֵַָָ¿»»ƒ≈…ƒְֶָ
ּפסּול  יּמצא ׁשּלא סֹוף, ועד מּתחּלה ּכמֹועלי ּבזרעי, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ

הבטיח  זֹו והבטחה ,"ל "אׁשרּֿדּברּתי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשאמר:
ּולזרע לאלהים ל "להיֹות ׁשנאמר: ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָֹלאברהם,

"יז)אחרי ּפסּול (.(לעיל ׁשּום ּבֹו יּמצא ׁשּלא מיחס זרע(. ְְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd elqk c"ei ,`vie zyxt zay

הּוא  יעקב ׁשל ּדאביו אבי, ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ענין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוזהּו
ענין  ׁשהּוא אלקים", לי עׂשה "צחֹוק ׁשם על ּכן ׁשּנקרא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיצחק,
ההעלמֹות  ּבירּור מּצד ׁשּנעׂשה ּדלמעלה והּתענּוג ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָָהּצחֹוק
יהיה  גֹו' לאלקים לי הוי' והיה ּבּכתּוב, ּומסּיים אלקים. ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּדׁשם
לאכֹול  לחם לי ּד"ונתן העבֹודה ׁשעל־ידי והיינּו, אלקים, ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבית
ּבהעלאה  הּצּדיקים עבֹודת ענין ׁשהּוא ללּבֹוׁש" ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָּובגד
אֹותּה וּיׂשם גֹו' האבן את וּיּקח ּׁשּכתּוב מה [ׁשּזהּו ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוהמׁשכה
ראׁשּה, על ׁשמן וּיּצֹוק ואחר־ּכ ההעלאה, ענין ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמּצבה,
לי  הוי' ּדוהיה הּגילּוי נעׂשה אזי ההמׁשכה], ענין ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָׁשהּוא

על־ידי  אמנם ּכּנ"ל. הוי' ּדׁשם הּגילּוי ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלאלקים,
עבֹודת  ענין ׁשהּוא אבי" ּבית אל ּבׁשלֹום ּד"וׁשבּתי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָהעבֹודה
המׁשכת  ענין ׁשהּוא אלקים", "ּבית נעׂשה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹהּתׁשּובה,
והיינּו, הּכללי. מה'ּסֹובב' ּגם ׁשּלמעלה החדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמּקיפים
ּבבחינת  מהעֹולמֹות, למעלה היֹותֹו עם הוי', ׁשם ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּגילּוי
ּבׁשם  נקרא ׁשּלכן לעֹולמֹות, ׁשּיכּות לֹו יׁש מּכל־מקֹום ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָסֹובב,
הּמּקיף  עד הּפרטים מּקיפים מדריגֹות, ּכּמה ּבזה ויׁש ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָסֹובב,
עבֹודת  על־ידי אמנם לעֹולמֹות. עדין ׁשּי זה ּכל א ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּכללי,

העצמּות. המׁשכת נעׂשה ְְְֲַַַַַָָָָהּתׁשּובה

‡Ïיט  ˙Èa ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«≈≈
:‡˙ÈÓ„˜a ‡z¯˜„ ‡ÓL ÊeÏ Ì¯·e¿«¿»¿«¿»¿«¿≈»

ÓÈÓ¯‡כ  ‡‰È Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÌÈ˜ ·˜ÚÈ ÌÈi˜Â¿«ƒ«¬…¿»¿≈»ƒ¿≈≈¿»
‡‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Á¯‡a Èp¯hÈÂ ÈcÚÒa ÈÈ„«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»»≈ƒ¬»

) ‡ÓÁÏ ÈÏ ÔzÈÂ ÏÊ‡ נ"יÌÁÏ(eÒÎe ÏÎÈÓÏ »≈¿ƒ∆ƒ«¬»¿≈¿≈«¿
:LaÏÓÏ¿ƒ¿»

ÓÈÓ¯‡כא  ‡‰ÈÂ ‡a‡ ˙È·Ï ÌÏLa ·e˙‡Â¿≈ƒ¿«¿≈«»ƒ≈≈¿»
:‡‰Ï‡Ï ÈÏ ÈÈ„«¿»ƒ≈»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mdA aEzMW iR lr s`(b"i c"l zFnW) ©©¦¤¨¨¤§

dvx `NW F` ,oEvYY mzFgAfn z ¤̀¦§§¨¦Ÿ¤Ÿ¨¨
iE`xW gAfOd xi`Wde ,lMd xq`l¤¡Ÿ©Ÿ§¦§¦©¦§¥©¤¨

:zFpAxwlE Kqplhi dxez §¤¤§¨§¨
.éãnò íéäìà äéäé íà (ë)oFWl ¦¦§¤¡Ÿ¦¦¨¦§

zFghad il xnWi m` ,i"Xx©¦¦¦§Ÿ¦©§¨
`NW ,i`pYd mrhe .ipgihadW ElNd©¨¤¦§¦©¦§©©©§©¤Ÿ
dAx ziW`xaA Exn` Kke .`hgd mxbi¦§Ÿ©¥§§¨¨§¦§¥¦©¨

('a e"r)ikp` dPd ,`g` 'x mWA `pEd ax©¨§¥£¨¦¥¨Ÿ¦
aizkE ,KOr,icOr midl` didi m` ¦¨§¦¦¦§¤¡Ÿ¦¦¨¦

miwiCSl dghad oi`W o`Mn `N ¤̀¨¦¨¤¥©§¨¨©©¦¦
:dGd mlFrÄ¨©¤

ïëzéåwtQd oi`W hWRd KxC lr cFr §¦¨¥©¤¤©§¨¤¥©¨¥
xn`i cizrd lkA la` ,xaCA©¨¨£¨§¨¤¨¦Ÿ©
iziUr m` xW` cr FnM ,oM aEzMd©¨¥§©£¤¦¨¦¦

(f"h wEqR)ipal laId didi m`e oke , ¨§¥§¦¦§¤©Ÿ¥¦§¥
l`xUi('c e"l xAcOA)zrd `ai m` , ¦§¨¥©¦§¨¦¨Ÿ¨¥

,dUrOd mIwzi f` i`pYd didIW¤¦§¤©§©¨¦§©¥©©£¤
:F`FaA xnFlM`k dxez §©§

.íéäìàì éì 'ä äéäå (àë)EPpi` §¨¨¦¥Ÿ¦¥¤
`Ed la` ,i"Xx ixacM i`pY§©§¦§¥©¦£¨
ia` ziA l` aEW` m` Fpipre ,xcp¥¤§¦§¨¦¨¤¥¨¦
zxgaPd ux`A cgind mXd car ¤̀¡Ÿ©¥©§ª¨¨¨¤©¦§¤¤
zial il didYW z`Gd oa`d mFwnA¦§¨¤¤©Ÿ¤¦§¤¦§¥
Wie .xUrOd z` `ivF` mWe midl ¡̀Ÿ¦§¨¦¤©©£¥§¥

Exn`X dOn cFq oiprA(:i"w zFAzM)lM ¨¦§¨¦©¤¨§§ª¨
Fl oi`W inM dnFC ux`l dvEgA xCd©¨§¨¨¨¤¤§¦¤¥

:Dl`ak dxez ¡Ÿ©
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(áë)úéa äéäé äávî ézîN-øLà úàfä ïáàäå§¨¤´¤©ÀŸ£¤©̧§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´
:Cì epøOòà øOò éì-ïzz øLà ìëå íéýìû¡Ÿ¦®§ŸÆ£¤´¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«

i"yx£˙‡f‰ Ô·‡‰Â∑,"והאבן" ׁשל זֹו וי"ו מפרׁש ּכ ¿»∆∆«…ְְֶֶֶָָָָֹ
זאת  אעׂשה אני ואף אּלה את לי ּתעׂשה Ô·‡‰Â.אם ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹ¿»∆∆

'B‚Â ‰·vÓ ÈzÓN ¯L‡ ˙‡f‰∑ אהי' ּכתרּגּומֹו: «…¬∆«¿ƒ«≈»¿ְְֵֵַ

וכן  ה'', קדם עלּה ארם,פלח מּפּדן ּבׁשּובֹו עׂשה ְְֲֲֳִֵַַַַָָָָָ
ּביתֿאל" עלה "קּום לֹו: לה)ּכׁשאמר ּנאמר (לקמן מה , ְֱֲֵֵֵֶֶַַַָ

"נס עליה וּיּס וגֹו' מּצבה יעקב "וּיּצב .ׁשם? ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd elqk c"ei ,`vie t"y)

ּדֹוחקא  ּדקּודׁשא ּברּוחא (יעקב) דחמא ּבגין ּבּזהר, ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֹֹואיתא
אל  ּבׁשלֹום וׁשבּתי אמר כּו' יֹומיא ּבסֹוף ּבתראה ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָּדגלּותא
ׁשּובי  הּׁשּולּמית ׁשּובי ׁשּובי ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו אבי. ְִִִִִֵֶֶַַַַָָּבית
ׁשּובי, ּפעמים ד' ּכאן ׁשּנאמר הּמחנים, ּכמחֹולת גֹו' ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָׁשּובי
(וכּמבֹואר  הּגלּיֹות מד' הׁשיבה על ׁשּקאי ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻואמרּו
ׁשּובי  נאמר זה ועל חתּונה'), ּדרּוׁשי ּב'קּונטרס ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָּבארּוּכה
מה  על־ּדר ּבׁשלֹום, היא ׁשהּׁשיבה היינּו, ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָהּׁשּולּמית,
זה  ּבפסּוק הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ּבׁשלֹום. וׁשבּתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשּכתּוב
ּתחילה  למעלה. ּדמּלמּטה ּובסדר מדריגֹות, ּכּמה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָחׁשיב
עבֹודת  ענין ׁשהּוא ללּבֹוׁש, ּובגד לאכֹול לחם לי ונתן ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָנאמר
ׁשהיא  הּתֹורה, על קאי לחם ׁשהרי ּומצֹות, ּבתֹורה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּצּדיקים
ּובגד  מעי. ּבתֹו ותֹורת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּפנימי, מזֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּבבחינת
ואחר־ּכ ּומּקיפים. לבּוׁשים ׁשהם הּמצֹות ענין הּוא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָללּבֹוׁש

ׁשהּו אבי, ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ה'ּבעלי נאמר עבֹודת א ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּצּדיקים, מעבֹודת ׁשּלמעלה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָּתׁשּובה'

יכֹולים  ּגמּורים צּדיקים אין עֹומדים ּתׁשּובה ׁשּבעלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּבמקֹום
ּפרטי  ּגם מבאר העבֹודה, סדר ׁשּמבאר ּולאחרי ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלעמֹוד.
הּוא, והּסדר העבֹודה. על־ידי ׁשּנעׂשים מּלמעלה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָההמׁשכֹות
הּמגן  עכׁשיו ּדהּנה לאלקים, לי הוי' והיה נאמר ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּתחילה
הוי' ׁשם היה אילּו ׁשהרי הוי', ׁשם על מעלים אלקים ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּדׁשם
אלקים  ׁשם ולכן המציאּות, ּכל מתּבּטלת היתה אזי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבגילּוי,
ּבגילּוי, הוי' ׁשם יהיה לעתיד־לבא אבל הוי', ׁשם על ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמעלים
ׁשמׁש ׁשּיאיר היינּו מּנרּתּקּה, חּמה מֹוציא ׁשהּקּב"ה ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזהּו
אלקים. ּדׁשם ּבנרּתק מכּוסה ואינֹו ּבעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹהוי'
ּבגילּוי. יהיה הוי' ׁשּׁשם לאלקים, לי הוי' והיה אֹומרֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹוזהּו
יהיה  מּצבה ׂשמּתי אׁשר הּזאת "והאבן ממׁשי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹואחר־ּכ
ׁשּכבר  ׁשּלאחרי והינּו, הׁשניה. המׁשכה ׁשּזֹוהי אלקים" ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבית
מּקיפים  יּומׁשכּו אזי ּבפנימּיּות, הוי') (ּדׁשמׁש הּמּקיף ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָנמׁש
הּוא  זה ּד'אלקים' אלקים", "ּבית ענין ׁשּזהּו יֹותר, ְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹנעלים
ּדוקא. הּתׁשּובה על־ידי מּגיעים זֹו ּולהמׁשכה מהוי'. ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָלמעלה

ß elqk 'c ipy mei ß

èë(à):íã÷-éðá äöøà Cìiå åéìâø á÷òé àOiå©¦¨¬©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨§¥¤«¤

i"yx£ÂÈÏ‚¯ ·˜ÚÈ ‡OiÂ∑,ללכת קל ונעׂשה רגליו את לּבֹו נׂשא ּבׁשמירה, ׁשהבטח טֹובה ּבׂשֹורה מּׁשּנתּבּׂשר «ƒ»«¬…«¿»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
רּבה' ּב'בראׁשית מפרׁש ּכ. ְְִִֵַָָָֹ

(á)ìL íL-äpäå äãOa øàá äpäå àøiåäL ©©º§§¦¥¯§¥´©¨¤À§¦¥º̈§¨³
e÷Lé àåää øàaä-ïî ék äéìò íéöáø ïàö-éøãò¤§¥ŸÆ«Ÿ§¦´¨¤½¨¦ µ¦©§¥´©¦½©§−

:øàaä ét-ìò äìãb ïáàäå íéøãòä̈«£¨¦®§¨¤¬¤§Ÿ−̈©¦¬©§¥«
i"yx£ÌÈ¯„Ú‰ e˜LÈ∑ קצרה הרֹועיםמׁשקים ּבלׁשֹון ּדּבר והּמקרא העדרים, .את «¿»¬»ƒְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

‡‰Èכב  Èc È‰z ‡Ó˜ È˙ÈeL Èc ‡„‰ ‡·‡Â¿«¿»»»ƒ«≈ƒ»»¿≈ƒ≈≈
ÔÓ „Á ÈÏ Ôzz Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ dÏÚ ÁÏÙ»«¬«ƒ√»¿»¿…ƒƒ∆ƒ«ƒ

:CÓ„˜ dpL¯Ù‡ ‡¯NÚ«¿»«¿¿ƒ≈√»»

(א  È‰BÏ‚¯ ·˜ÚÈ ÏËe נ"יÈ‰BÏ‚È¯(ÏÊ‡Â ¿««¬…«¿ƒƒ¿ƒ«¬«
:‡ÁÈ„Ó Èa Ú¯‡Ï«¬«¿≈»ƒ¿»

Ïz˙‡ב  Ôn˙ ‡‰Â ‡Ï˜Á· ‡¯È· ‡‰Â ‡ÊÁÂ«¬»¿»≈»¿«¿»¿»«»¿»»
‡È‰‰ ‡¯Èa ÔÓ È¯‡ dÏÚ ÔÈÚ·¯ ÔÚc ÔÈ¯„Ú∆¿ƒ¿»¿«ƒ¬«¬≈ƒ≈»«ƒ
‡Óet ÏÚ ‡˙a¯ ‡·‡Â ‡i¯„Ú Ô˜LÓ«¿»¬»«»¿«¿»«¿»«»

:‡¯È·„¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äpäå äãOa øàá äpäå àøiå (á)©©§§¦¥§¥©¨¤§¦¥
ìL íLíéöáø ïàö éøãò äL ¨§¨¤§¥ŸŸ§¦

.äéìòdGd xERQA aEzMd Kix`i ¨¤¨©£¦©¨©¦©¤
Fz`xie ,gM Etilgi 'd ieFw iM EpricFdl§¦¥¦¥©£¦Ÿ©§¦§¨
on `A Epia` awri dPd iM ,fr oYY¦¥Ÿ¦¦¥©£Ÿ¨¦¨¦
xW` oa`d FCal lbIe ,sir `Ede KxCd©¤¤§¨¥©¨¤§©¨¤¤£¤
dWlWE ,mirFxd lM dil` mikixv Eid̈§¦¦¥¤¨¨¨¦§¨

miAx mirFx mdl xW` o`v ixcr¤§¥Ÿ£¤¨¤¦©¦
mpi` dilr mivaFx mNM mixnFWe§§¦ª¨§¦¨¤¨¥¨

:llM Dripdl milFki§¦©£¦¨§¨
eðéúBaøìedAx ziW`xaA('g 'r)mB §©¥¦§¥¦©¨©

,cizrl fnx cFq mdl dfÄ¤¨¤¤¤¤¨¦
,x`Ad KxcA qpkPW dkM Fl oOCfp iM¦¦§©¥¨¨¤¦§©§¤¤©§¥
dWlW wx mixcrd lM Etq`p `le§Ÿ¤¤§¨¨£¨¦©§¨

x`Ad iR lr oa`dW onGA `aE ,mdn¥¤¨©§¨¤¨¤¤©¦©§¥
oiprd lke ,Dl mixnFW mixcrde§¨£¨¦§¦¨§¨¨¦§¨
KxCA gilvIW FricFdl ,o`M xRqnd©§ª¨¨§¦¤©§¦©©¤¤
,dGd fnxl dkFf ,rxf EPOn `vie dGd©¤§¥¥¦¤¤©¤¨¤¤©¤

iMx`Ad,WCwOd zial fnxiixcr 'be ¦©§¥¦§Ÿ§¥©¦§¨§¤§¥
o`v,milbx dWlW ilFrx`Ad on iM Ÿ¥§¨§¨¦¦¦©§¥

,mixcrd EwWi `eddEid mXOW ©¦©§¨£¨¦¤¦¨¨
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(â)ìòî ïáàä-úà eììâå íéøãòä-ìë änL-eôñàðå§¤«¤§¨´¨¨¨«£¨¦À§¨«£³¤¨¤̧¤Æ¥©Æ
ïáàä-úà eáéLäå ïàvä-úà e÷Läå øàaä ét¦´©§¥½§¦§−¤©®Ÿ§¥¦¯¤¨¤²¤

:dî÷îì øàaä ét-ìò©¦¬©§¥−¦§Ÿ¨«
i"yx£eÙÒ‡Â∑ ׁשהיתה לפי להאסף, היּו רגילים ¿∆∆¿ְְְְִִִֵֵֶָָָָ

ּגדֹולה  "ּומגנּדרין",∑eÏÏ‚Â.האבן ותרּגּומֹו וגֹוללין, ְֶֶָָ¿»¬ְְְְְְְִִַַ
ּובלׁשֹון  עתיד ּבלׁשֹון לדּבר מׁשּתּנה הוה לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּכל

ועתיד עבר, היה ּכבר ּתמיד, ההוה ּדבר ׁשּכל לפי ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָָֹ
"ּומתיבין"∑e·ÈL‰Â.להיֹות  .ּתרּגּומֹו: ְִ¿≈ƒְְִִַ

(ã)ïøçî eøîàiå ízà ïéàî éçà á÷òé íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ©«£½Ÿ©©−¥©´¦©¤®©´Ÿ§½¥«¨−̈
:eðçðà£¨«§

(ä)eøîàiå øBçð-ïa ïáì-úà ízòãéä íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤½©§©§¤−¤¨¨´¤¨®©«Ÿ§−
:eðòãé̈¨«§

(å)ìçø äpäå íBìL eøîàiå Bì íBìLä íäì øîàiå©¬Ÿ¤¨¤−£¨´®©«Ÿ§´¨½§¦¥Æ¨¥´
:ïàvä-íò äàa Bza¦½¨−̈¦©«Ÿ

i"yx£Ô‡v‰ŒÌÚ ‰‡a∑ותרּגּומֹו ּבאל"ף, הּטעם »»ƒ«…ְְֶַַַַָָ
ּבּבי"ת, למעלה, הּטעם ּבאה", "ורחל ְְְְֵֵַַַַַַָָָָָ'אתיא'.

'אתת' לׁשֹון ותרּגּומֹו: והּׁשני 'עֹוׂשה', לׁשֹון הראׁשֹון , ְְְְְִִֵַַַָָָ
.'עׂשתה' ְָָ

(æ)äð÷nä óñàä úò-àì ìBãb íBiä ãBò ïä øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ©´¨½Ÿ¥−¥«¨¥´©¦§¤®
:eòø eëìe ïàvä e÷Lä©§¬©−Ÿ§¬§«

i"yx£ÏB„b ÌBi‰ „BÚ Ô‰∑,רֹובצים אֹותם ׁשראה לפי ≈«»ְְִִֶָָָ
עֹוד. ירעּו ולא הּביתה הּמקנה לאסף ׁשרֹוצים ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹּכסבּור
ׂשכירי  אם ּכלֹומר ּגדֹול", הּיֹום עֹוד "הן להם: ְְִִֵֵֶַַַָָָאמר

הּבהמֹות  ואם הּיֹום, ּפעּלת ׁשּלמּתם לא אּתם, ְְְְִִֵֶֶַַַַַֹֻיֹום
"לאֿעת  אףֿעלּֿפיֿכן וגֹו'ׁשּלכם, הּמקנה "האסף ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

.(ב"ר)
(ç)íéøãòä-ìk eôñàé øLà ãò ìëeð àì eøîàiå©«Ÿ§»´Ÿ©¼©´£¤³¥¨«§Æ¨¨´£¨¦½

:ïàvä eðé÷Läå øàaä ét ìòî ïáàä-úà eììâå§¨«£Æ¤¨¤½¤¥©−¦´©§¥®§¦§¦−©«Ÿ
i"yx£ÏÎe ‡Ï∑ לפי ּגדֹולה להׁשקֹות, עתיד ∑eÏÏ‚Â.ׁשהאבן לׁשֹון ׁשהּוא לפי 'ויגנּדרּון', מתרּגם .זה …«ְְְְִֶֶֶַָָ¿»¬ְְְְְְִִִֶֶַָָֻ

(è)ìçøå ínò øaãî epãBò|øLà ïàvä-íò äàa ¤−§©¥´¦¨®§¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´
:àåä äòø ék äéáàì§¨¦½¨¦¬Ÿ̈−¦«

È˙ג  ÔÈ¯c‚Óe ‡i¯„Ú Ïk Ôn˙Ï ÔÈLpk˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«»»¬»«»¿«¿¿ƒ»
‡Ú ˙È Ô˜LÓe ‡¯È·„ ‡Óet ÏÚÓ ‡·‡«¿»≈«»¿≈»«¿»»»»
‡¯È·„ ‡Óet ÏÚ ‡·‡ ˙È ÔÈ·È˙Óe¿ƒƒ»«¿»«»¿≈»

:d¯˙‡Ï¿«¿«

e¯Ó‡Âד  Ôez‡ ÔÓ ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…««¿»««¬»
:‡Á‡ Ô¯ÁÓ≈»»¬»¿»

BÁ¯ה  ¯a Ô·Ï ˙È ÔezÚ„È‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«¿»»»«»
:ÔÚ„È e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»

Â‰‡ו  ÌÏL e¯Ó‡Â dÏ ÌÏL‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«≈«¬»¿«¿»
:‡Ú ÌÚ ‡È˙‡ dz¯a ÏÁ»̄≈¿«≈»¿»ƒ»»

LÎÓÏז  ÔcÚ ‡Ï ÈbÒ ‡ÓBÈ „BÚ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»«ƒ»ƒ«¿ƒ¿«
:eÚ¯ eÏÈf‡Â ‡Ú e˜L‡ ¯ÈÚa¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿

Ïkח  ÔÈLpk˙Ó Èc „Ú Ïek ‡Ï e¯Ó‡Â«¬»»ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»
‡¯È·„ ‡Óet ÏÚÓ ‡·‡ ˙È Ôe¯c‚ÈÂ ‡i¯„Ú¬»«»ƒ«¿¿»«¿»≈«»¿≈»

:‡Ú È˜LÂ¿«¿≈»»

ÌÚט  ˙˙‡ ÏÁ¯Â ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡e‰c „Ú«¿¿«≈ƒ¿¿»≈»«ƒ
:‡È‰ ‡˙ÈÚ¯ È¯‡ ‰e·‡Ï Èc ‡Ú»»ƒ«¬»¬≈»ƒ»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oFISn iM fnxIW F` ,WcTd gEx oia`FW£¦©©Ÿ¤¤¦§Ÿ¦¦¦
dxFz `vY('b 'a dirWi)minl dlWnPW ¥¥¨§©§¨¤¦§§¨§©¦

(.f"i w"a)WExin 'd xacE ,.milEtq`pe §©¦¨¨¦§¤¤§
,mixcrd lk dOWzng `aNn mi`A ¨¨¨¨£¨¦¨¦¦§Ÿ£¨

mixvn lgp cr(d"q 'g `"n).z` Ellbe ©©©¦§©¦§¨§¤
,EwWde oa`dgEx oia`FW Eid mXOW ¨¤¤§¦§¤¦¨¨£¦©

.WcTd,oa`d z` EaiWdelbxl gpn ©Ÿ¤§¥¦¤¨¤¤ª¨¨¤¤

:`Adb dxez ©¨
.øBçð ïa ïáì úà ízòãéä (ä)did ©§©§¤¤¨¨¤¨¨¨

`Ed iM ,eia` ia` mWA rEcie xMp¦¨§¨©§¥£¦¨¦¦
,mzFa` ziA W`xe eia`n cAkp¦§¨¥¨¦§¥£¨

aizkcM(b"p `"l oNdl)mdxa` idl` §¦§¦§©¨¡Ÿ¥©§¨¨
mc` l`EzA didW okYie .xFgp idl`e¥Ÿ¥¨§¦¨¥¤¨¨§¥¨¨
EqgiIW oal dvxi `le ,dlrn zEgR§©£¨§Ÿ¦§¤¨¨¤§©£

ok iM ,eia` ia`l wx miWp`d FzF`¨£¨¦©©£¦¨¦¦¥
Ep`vn('p c"k lirl).l`EzaE oal orIe ¨¨§¥©©©¨¨§¥

iM ,mdxa` zlrnl df lM did ilE`©¨¨¨¤§©£©©§¨¨¦
ig` xFgpl miqgizn dgRWOd lM Eid̈¨©¦§¨¨¦§©£¦§¨£¦

:mdxa`e dxez ©§¨¨
(è)mrhe.`ed drx iMoi` iM ciBdl §©©¦Ÿ¨¦§©¦¦¥

iM ,DzlEf xg` drFx oal o`vl§Ÿ¨¨¤©¥¨¨¦



נז `vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'c ipy meil inei xeriy

(é)éçà ïáì-úa ìçø-úà á÷òé äàø øLàk éäéå©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À©¨¨Æ£¦´
ìâiå á÷òé Lbiå Bnà éçà ïáì ïàö-úàå Bnà¦½§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®©¦©´©«£ÀŸ©¨³¤
éçà ïáì ïàö-úà ÷Liå øàaä ét ìòî ïáàä-úà¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½©©¾§§¤¬Ÿ¨−̈£¦¬

:Bnà¦«
i"yx£Ï‚iÂ ·˜ÚÈ LbiÂ∑ הּפקק את ׁשּמעביר צלֹוחית ּכאדם ּפי ּגדֹולמעל ׁשּכחֹו להֹודיע רבה), .(בראשית «ƒ««¬…«»∆ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(àé):jáiå Bì÷-úà àOiå ìçøì á÷òé ÷Miå©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬¤Ÿ−©¥«§§
i"yx£j·iÂ∑ נכנסת ׁשאינּה הּקדׁש ּברּוח ׁשּצפה לפי «≈¿¿ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ריקנּיֹות.עּמֹו ּבידים ׁשּבא לפי אחר: ּדבר לקבּורה. ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

נזמים  ּבידיו היּו אּבא, אבי עבד 'אליעזר, ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאמר:
ׁשרדף  לפי ּכלּום'. ּבידי אין ואני ּומגּדנֹות, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָּוצמידים

והּׂשיגֹו, להרגֹו, אחריו אביו ּבמצות עׂשו ּבן ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָאליפז
אמר  ידֹו. מׁש יצחק, ׁשל ּבחיקֹו אליפז ׁשּגדל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָּולפי
יעקב: לֹו אמר אּבא'? ׁשל לּצּוּוי אעׂשה 'מה ֱֲִֶֶֶַַַַָָָֹלֹו:

ּכּמת' חׁשּוב והעני ּׁשּבידי, מה .'טל ְְִִֵֶֶַַָָָֹ

(áé)ä÷áø-ïá éëå àeä äéáà éçà ék ìçøì á÷òé ãbiå©©¥̧©«£¹Ÿ§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ½§¦¬¤¦§−̈
:äéáàì ãbzå õøzå àeä®©−̈¨©©¥¬§¨¦«¨

i"yx£‡e‰ ‰È·‡ ÈÁ‡ Èk∑:ּכמֹו לאביה, (לעיל קרֹוב ƒ¬ƒ»ƒ»ְְִָָָ
לרּמאּות יג) 'אם ּומדרׁשֹו: אנחנּו". אחים ְְְֲֲִִִִַַָָָָ"אנׁשים

הּוא, ּכׁשר אדם ואם ּברּמאּות, אחיו אני ּגם ּבא, ְְֲִִִֵַַָָָָָָהּוא

הּכׁשרה' אחֹותֹו רבקה, ּבן אני È·‡Ï‰.ּגם „bzÂ∑ ְְֲֲִִֵֶַַָָ««≈¿»ƒ»
מתה (ב"ר) ׁשאּמּה לֹולפי אּלא להּגיד לּה היה ולא ,. ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

(âé)òîL-úà ïáì òîLë éäéå|õøiå Búçà-ïa á÷òé ©§¦Á¦§¸Ÿ©¨¹̈¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ©¨³¨
Búéa-ìà eäàéáéå Bì-÷Mðéå Bì-÷açéå Búàø÷ì¦§¨Æ©§©¤Æ©§©¤½©§¦¥−¤¥®

:älàä íéøácä-ìk úà ïáìì øtñéå©§©¥´§¨½̈¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤
i"yx£B˙‡¯˜Ï ı¯iÂ∑(ב"ר) הּוא ממֹון טעּון,ּכסבּור, «»»ƒ¿»ְָָָ

טעּונים  ּגמּלים ּבעׂשרה לכאן ּבא הּבית עבד .ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
˜aÁÈÂ∑ זהּובים 'ׁשּמא אמר: ּכלּום, עּמֹו ראה ּכׁשּלא «¿«∆ְְְִִֶֶַָָָָֹ

ּבחיקֹו' והּנם LÈÂBÏ.(ב"ר)הביא 'ׁשּמא ∑˜ אמר: ְְִִֵֵָ«¿«∆ֶַָָ
הביא  ּבפיו'מרּגלּיֹות Ô·ÏÏ.(ב"ר)והם ¯tÒÈÂ∑ ׁשּלא ְְְִִִֵֵַָ«¿«≈¿»»ֶֹ

אחיו  אנס מּתֹו אּלא מּמּנּוּבא ממֹונֹו .וׁשּנטלּו ְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹ

(ãé)Bnò áLiå äzà éøNáe éîöò Cà ïáì Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©²©§¦¬§¨¦−¨®¨©¥¬¤¦−
:íéîé Lãç¬Ÿ¤¨¦«

i"yx£È¯N·e ÈÓˆÚ C‡∑לאסּפ לי אין מעּתה ««¿ƒ¿»ƒְְְִֵֵַָָ
קּורבה הּביתה  מּפני אּלא ּכלּום, ּביד ואין הֹואיל , ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ימים  חדׁש ּב עׂשה,אטּפל לחּנם,וכן לא זֹו ואף ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
צאנֹו רֹועה .ׁשהיה ֶֶָָֹ

Ô·Ïי  ˙a ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬»«¬…»»≈«»»
‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡Ú ˙ÈÂ dn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ≈¿»»»¿»»¬»
ÏÚÓ ‡·‡ ˙È ¯c‚Â ·˜ÚÈ ·¯˜e dn‡„¿ƒ≈¿≈«¬…¿«¿«»«¿»≈«
‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡Ú ˙È È˜L‡Â ‡¯È·„ ‡Óet»¿≈»¿«¿≈»»»¿»»¬»

:dn‡„¿ƒ≈

Î·e‡:יא  dÏ˜ ˙È Ì¯‡Â ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ˜Le¿««¬…¿»≈«¬≈»»≈¿»

„‡·e‰יב  ‰Á‡ ¯· È¯‡ ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ÈeÁÂ¿«ƒ«¬…¿»≈¬≈«¬»¿»»
˙‡ÈeÁÂ ˙Ë‰¯e ‡e‰ ‰˜·¯ ¯· È¯‡Â ‡e‰«¬≈«ƒ¿»¿»«¿«ƒ«

:‰e·‡Ï¿»»

a¯יג  ·˜ÚÈ ÚÓL ˙È Ô·Ï ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿«»»»≈««¬…«
dÏ ˜ÈMÂ dÏ Ût‚Â d˙eÓc˜Ï Ë‰¯e d˙Á‡¬»≈¿«¿«»≈¿«≈≈¿«ƒ≈
Ïk ˙È Ô·ÏÏ ÈÚzL‡Â d˙È·Ï dÏÚ‡Â¿«¬≈¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿»»»»

:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈

‡zיד  È¯N·e È·È¯˜ Ì¯a Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»¿«»ƒƒƒ¿ƒ»¿
:ÔÈÓBÈ Á¯È dnÚ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ≈¿«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dCal `ide xcrd dia` xqn DCal Dl̈§©¨¨©¨¦¨¨¥¤§¦§©¨
mdA KlY `l ,minId lM mzF` drFx¨¨¨©¨¦Ÿ¥¥¨¤
Dpipr did `le ,llM dzFg` d`l¥¨£¨§¨§Ÿ¨¨¦§¨¨
oNM eizFpA raW EidW Fxzi zFpaM¦§¦§¤¨¤©§¨ª¨
dp`aYe xn`W FnM ,zg`M zFrFx§©©§¤¨©©¨Ÿ¨

dplcYe(f"h 'a zFnW)iM xEarA ilE`e . ©¦§¤¨§§©©£¦
,Dl wiGn WnXd did zFMx d`l ipir¥¥¥¨©¨¨©¤¤©¦¨
diE`x dlFcB d`l dzidW xEarA F`©£¤¨§¨¥¨§¨§¨

cAkp Fxzi la` ,dia` Dl WWge Wi`l§¦§¨©¨¨¦¨£¨¦§¦§¨
l` zWBn E`xie ux`d odke FnFwnA¦§§Ÿ¥¨¨¤§¦§¦¤¤¤
iM EPOn rEpv oal didW F` ,eizFpA§¨¤¨¨¨¨¨©¦¤¦
lgxe ,drEpvE dxWM mdxa` zgRWn¦§©©©§¨¨§¥¨§¨§¨¥
:oipr dfe .Dl WEgl oi`e dPhw dzid̈§¨§©¨§¥¨¨§¤¦§©

.lgxl awri wXIeiAx ixacM `Ed F` ©¦©©£Ÿ§¨¥§¦§¥©¦
mdxa`(d"k f"k lirl)c"nlA dwiWp iM , ©§¨¨§¥¦§¦¨§¨¤

DW`x lr DzF` wWp wx ,dRA dPpi ¥̀¤¨©¤©¨©¨©Ÿ¨

:DtzM lr F`i dxez ©§¥¨
.äéáàì ãbzå (áé)DO` ,i"Xx oFWl ©©¥§¨¦¨§©¦¦¨

dAx ziW`xaA Kke .dzn(b"i 'r). ¥¨§¨¦§¥¦©¨
FaFxw z`iA FxVal FhEWR itlE§¦§§©§¦©§
DN dn DO` iM ,EdcAkie eil` `vIWe§¤¥¥¥¨¦©§¥¦¦¨©¨
z` z`xd dwax la` ,Fl dUrY dnE©©£¤£¨¦§¨¤§¥¤
bdpnM Dl EpYp xW` oihiWkYd DO ¦̀¨©©§¦¦£¤¦§¨§¦§©

:zFxrPdbi dxez ©§¨



vie`נח zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iyily meil inei xeriy

(åè)ípç éðzãáòå äzà éçà-éëä á÷òéì ïáì øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ£¦«¨¦´©½¨©«£©§©−¦¦¨®
:EzøkNn-äî él äãébä©¦¬¨¦−©©§ª§¤«

i"yx£‰z‡ ÈÁ‡ŒÈÎ‰∑ ׁשאחי ּבׁשביל 'וכי ּתמּה: לׁשֹון ¬ƒ»ƒ«»ְְְִִִִֵֶַָ
ּתעבדני אּתה  'ותעבדני',∑Èz„·ÚÂ.חּנם'?, ּכמֹו ְִִֵַַַָָ«¬«¿«ƒְְְִֵַַ

ׁשהיא ּתבה ּכל ּבראׁשּה,וכן וי"ו הֹוסיף עבר, לׁשֹון ְְְִֵֵֵֶָָָָָָֹ
להּבא  הּתבה הֹופכת .והיא ְְִֵֶֶַַָָ

(æè)äpèwä íLå äàì äìãbä íL úBðá ézL ïáììe§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬©§©−̈
:ìçø̈¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a jxk h"nyz zegiyd xtq)

רחל הּקטּנה וׁשם לאה הּגדֹולה טז)ׁשם מבאר (כט, ְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
האֹות  ּגדֹולה, (ה' הּבינה ספירת ּכנגד היא ׁשּלאה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבחסידּות,
ספירת  ּכנגד היא ורחל הוי') ׁשם ׁשל הראׁשֹונה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָה"א
וזהּו הּׁשם). ׁשל הּׁשנּיה ה"א האֹות קטּנה, (ה' ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָהמלכּות

ללבן יעקב מא)ׁשאמר לא, ּבׁשּתי (להּלן . . עבדּתי" ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
ויׁש ּומלכּות. ּבינה ׁשל הּברּור את ּבעבֹודתי ּפעלּתי :"ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבנֹותי
ל ׁשּנתוּסף מה ּבנֹותי": "הּבנֹות לבן ׁשהׁשיב ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלהֹוסיף,

ּבביתי. ׁשּנעׂשתה מעבֹודה הּוא, מּמּני - זה ּברּור ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָעל־ידי

(æé)úôéå øàz-úôé äúéä ìçøå úBkø äàì éðéòå§¥¥¬¥−̈©®§¨¥¸¨«§½̈§©−Ÿ©¦©¬
:äàøî©§¤«

i"yx£˙Bk¯∑(קכג ּבגֹורלֹו(ב"ב לעלֹות סבּורה ׁשהיתה «ְְְֲֶַָָָָ
עׂשו  ּבנים ׁשל 'ׁשני אֹומרים: הּכל ׁשהיּו ּובכתה, - ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

והּקטּנה  לּגדֹול הּגדֹולה ללבן, ּבנֹות ּוׁשּתי ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָלרבקה

לׁשֹון:∑z‡¯.לּקטן' הּפרצּוף, צּורת מד)הּוא (ישעיה ַָָ…«ְְַַַ
ּבלע"ז  קונפא"ס ּבּׂשרד", הּוא ∑Ó¯‡‰."יתארהּו ְְֲֵֶֶַַַָ«¿∆

קלסּתר  .זיו ְְִֵַ

ß elqk 'd iyily mei ß

(çé)òáL Eãáòà øîàiå ìçø-úà á÷òé áäàiå©¤«¡©¬©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤¤«¡¨§Æ¤´©
:äpèwä Eza ìçøa íéðL̈¦½§¨¥¬¦§−©§©¨«

i"yx£ÌÈL Ú·L E„·Ú‡∑(ב"ר),אחדים ימים הם ∆¡»¿∆«»ƒֲִִֵָָ
אּמֹו לֹו ותדע ׁשאמרה אחדים", ימים עּמֹו "ויׁשבּת : ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

בעיניו  "וּיהיּו ּכתיב: ׁשהרי הּוא, ּכימים ׁשּכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָ
‰pËw‰.אחדים" Eza ÏÁ¯a∑הּללּו הּסימנים ּכל ֲִָ¿»≈ƒ¿«¿«»ִִַַָָָ

לֹו: אמר רּמאי, ׁשהּוא ּבֹו יֹודע ׁשהיה לפי ְִֵֶֶַַַַָָָָָלּמה?

מן  אחרת, 'רחל ּתאמר: וׁשּמא ּברחל", אעבד"ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּתאמר: וׁשּמא ,"ּבּת" ּתלמּודֿלֹומר: ְְְִֶַַַַָֹהּׁשּוק'?
ּתלמּודֿ רחל'? ׁשמּה ואקרא ׁשמּה, ללאה ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ'אחליף

"הּקטּנה" ׁשהרי לֹומר: הֹועיל, לא ואףֿעלּֿפיֿכן , ְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ
.רּמהּו ִָ

(èé)dúà ézzî Cì dúà ézz áBè ïáì øîàiå©Ÿ́¤¨À̈µ¦¦´Ÿ¨´½̈¦¦¦¬Ÿ−̈
:éãnò äáL øçà Léàì§¦´©¥®§−̈¦¨¦«

ÈpÁÏÙ˙Âטו  z‡ ÈÁ‡cÓ‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…¬ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿¿ƒ«ƒ
:C¯‚‡ ‰Ó ÈÏ ÈeÁ ÔbÓ«»«ƒƒ»«¿»

ÌeLÂטז  ‰‡Ï ‡˙a¯ ÌeL Ôa ÔÈz¯z Ô·ÏÏe¿»»«¿≈¿»«¿»≈»¿
:ÏÁ¯ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»»≈

·¯ÂÈ‡יז  ‡¯ÈtL ˙Â‰ ÏÁ¯Â ÔÈ‡È ‰‡Ï ÈÈÚÂ¿≈≈≈»»¬»¿»≈¬««ƒ»¿≈»
:‡ÂÊÁ· ‡È‡ÈÂ¿»¬»¿∆¿»

Ú·Lיח  CpÁÏÙ‡ ¯Ó‡Â ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ÌÁ¯e¿≈«¬…»»≈«¬«∆¿¿ƒ»¿«
:‡z¯ÚÊ Cz¯a ÏÁ¯a ÔÈL¿ƒ¿»≈¿«»¿∆¿»

d˙Èיט  Ôz‡cÓ CÏ d˙È Ôz‡c ·Ë Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»«¿∆≈»«»ƒ¿∆≈»«
:ÈnÚ ·Èz Ô¯Á‡ ¯·‚Ïƒ¿«»√»ƒƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ípç éðzãáòå äzà éçà éëä (åè)£¦¨¦©¨©£©§©¦¦¨
awri didW aEzMd xRq `lŸ¦¥©¨¤¨¨©£Ÿ

xn`W zrn iM okYie .FzF` caFrwWIe ¥§¦¨¥¦¥¥¤¨©©©§§
,FO` ig` oal o`v z`o`Sd `vi `l ¤Ÿ¨¨£¦¦Ÿ¨¨©Ÿ

drFx iM lgx z` FzF`xA iM FcIn¦¨¦¦§¤¨¥¦¨
zFrxl aEWY `NW dilr lng ,`id¦¨©¨¤¨¤Ÿ¨¦§
ozF` drFx `Ed dide ,cFr o`vŸ§¨¨¤¨

:DzF` Fzad`A§©£¨¨

øLôàå,dnxrA xAC oal iM xnFl cFr §¤§¨©¦¨¨¦¥§¨§¨
Fnvr iM dNgYn Fl xn`̈©¦§¦¨¦©§
lngi xW`M eilr lngie ,`Ed FxUaE§¨§©§Ÿ¨¨©£¤©§Ÿ
xW`ke ,FxUA lre Fnvr lr mc`d̈¨¨©©§§©§¨§©£¤
qpxRzn mW aMrzn awri didW d`ẍ¨¤¨¨©£Ÿ¦§©¥¨¦§©§¥

Fl xn` oall xW`ndY` ig` ikd ¥£¤§¨¨¨©£¦¨¦©¨
,mPg ipcarzedYrn iM iYrci iM §©©§¥¦¦¨¦¨©§¦¦¥©¨

`le dY` xqEn Wi` iM izF` carY©£Ÿ¦¦¦¨©¨§Ÿ

ipi` ip` mbe ,mixg` lXn qpxRzY¦§©§¥¦¤£¥¦§©£¦¥¦
mPgA ipcarYW dcFard didYW dvFx¤¤¦§¤¨£¨¤©©§¥¦§¦¨
dn il dciBde ,dnlW zxMUn `lA§Ÿ©§Ÿ¤§¥¨§©¦¨¦©
xiMd f` .oY`e LYxMUnA dY` WTaY§©¥©¨§©§ª§¤§¤¥¨¦¦
'f FzF` carIW Fl xn`e FYrC awri©£Ÿ©§§¨©¤©£Ÿ
`id mzQd on dcFarde .lgxA mipẄ¦§¨¥§¨£¨¦©§¨¦
DaE mikixv Eid Dl iM ,o`Sd drxn¦§¥©Ÿ¦¨¨§¦¦¨

:mixAcn Eidfh dxez ¨§©§¦



נט `vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iyily meil inei xeriy

(ë)íéîék åéðéòá eéäiå íéðL òáL ìçøa á÷òé ãáòiå©©«£¯Ÿ©«£²Ÿ§¨¥−¤´©¨¦®©¦«§³§¥¨Æ§¨¦´
dúà Búáäàa íéãçà: £¨¦½§©«£¨−Ÿ¨«

(àë)eàìî ék ézLà-úà äáä ïáì-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬¨«§−
:äéìà äàBáàå éîé̈¨®§¨−¨¥¤«¨

i"yx£ÈÓÈ e‡ÏÓ∑,"ימי "מלאּו ועֹוד: אּמי, לי ׁשאמרה »¿»»ְְְִִִֶָָָָָ
ׁשבטים? י"ב אעמיד ואימתי ׁשנה פ"ד ּבן אני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי

ׁשּבּקּלים  קל והלא אליה", "ואבֹואה ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוזהּו
ּכן  אֹומר ּכ?אינֹו אמר ּתֹולדֹות להֹוליד .אּלא ְִֵֵֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr d jxk zegiy ihewl)

ּכן אמר ּתֹולדֹות כא)להֹוליד כט, סֹוף (רש"י סֹוף לכאֹורה, ְְִִֵַָָָ
ׁשהאבֹות  ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש הּצניעּות. הפ היא זֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאמירה

. . הּזה עֹולם מעניני ּומבּדלים "קדֹוׁשים ימיהם היּו "ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

פכ"ג) ּדבר (תניא ׁשּום אליה" ּב"ואבֹואה אבינּו יעקב ראה לא ,ְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹֹ
יתּב "ולא ועל־ּדר ּתֹולדֹות. הֹולדת מּלבד ׁשׁשּו"אחר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הּדעת עץ חטא פ"א)ׁשּלפני ח"ב נבוכים מורה .(ראה ְְִֵֵֵֶַַַ

(áë):äzLî Nòiå íB÷nä éLðà-ìk-úà ïáì óñàiå©¤«¡¬Ÿ¨¨²¤¨©§¥¬©¨−©©¬©¦§¤«

(âë)åéìà dúà àáiå Bzá äàì-úà çwiå áøòá éäéå©§¦´¨¤½¤©¦©Æ¤¥¨´¦½©¨¥¬Ÿ−̈¥¨®
:äéìà àáiå©¨−Ÿ¥¤«¨

(ãë)Bzá äàìì BúçôL ätìæ-úà dì ïáì ïziå©¦¥³¨¨Æ½̈¤¦§−̈¦§¨®§¥¨¬¦−
:äçôL¦§¨«

BÂ‰Âכ  ÔÈL Ú·L ÏÁ¯a ·˜ÚÈ ÁÏÙe¿««¬…¿»≈¿«¿ƒ«¬
:d˙È ÌÈÁ¯ „k ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈÓBÈk È‰BÈÚ·¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿≈»«

‡¯Èכא  È˙z‡ ˙È ·‰ Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿»»«»ƒ¿ƒ¬≈
:d˙ÂÏ ÏBÚ‡Â ÈÁÏÙ ÈÓBÈ ˙ÈÓÏL‡«¿≈ƒ≈»¿»ƒ¿≈¿»«

ÚÂ·„כב  ‡¯˙‡ ÈL‡ Ïk ˙È Ô·Ï LÎe¿«»»»»¬»≈«¿»«¬«
:‡ÈzLÓƒ¿¿»

ÏÈÚ‡Âכג  dz¯· ‰‡Ï ˙È ¯·„e ‡LÓ¯· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»≈»¿«≈¿»≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d˙ÂÏ d˙È»«¿»≈¿«¿»«

ÏÏ‡‰כד  d˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙È dÏ Ô·Ï ·‰ÈÂƒ«»»«»ƒ¿»«¿≈¿≈»
:e‰Ó‡Ï dz¯·¿«≈¿«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(àë),iO` il dxn`W .ini E`ln iM¦¨§¨¨¤¨§¨¦¦¦
cFre,ini E`ln iMdpW c"t oA ipixd §¦¨§¨¨£¥¦¤¨¨

oFWl ,mihaW a"i cinr` izni`e§¥¨©©£¦§¨¦§
.i"Xx©¦

.úàæ òáL àlîrEaW ,shgA `Ed waC ©¥§ª©Ÿ¨¥©£¨¨©
mB .dYWOd ini 'f ode ,z`f lW¤Ÿ§¥§¥©¦§¤©
WxR `l dOl oM m`e .i"Xx oFWl df¤§©¦§¦¥¨¨Ÿ¥©

axdini E`lndcFard ipW lr ¨©¨§¨¨©§¥¨£¨
`Ede ,qElwp` ixacM ,FnNXW i`pYde§©§©¤¦§§¦§¥ª§§§
liaWaE .zn`A aEzMd zErnWn©§¨©¨¤¡¤¦§¦
Fzpwf ipRn mB ,FO` Fl dxn`W minId©¨¦¤¨§¨¦©¦§¥¦§¨
xW` FPnf mcw FYA oal Fl oYi `lŸ¦¥¨¨¦Ÿ¤§©£¤
ixackE .F`pY mIwIW ice ,mdipW Epzd¦§§¥¤§©¤§©¥§¨§¦§¥

Wxtl KxhvPW `Ed qElwp``Nn ª§§¤¦§¨¥§¨¥©¥
z`f raWini iM ,dYWOd ini lr §ª©Ÿ©§¥©¦§¤¦§¥

Fl xn` xW`M ,Eid minlW dcFard̈£¨§¥¦¨©£¤¨©
:mdxa` iAx WxR oke .awri©£Ÿ§¥¥©©¦©§¨¨

éðàådYWOd ini zraW iM ,iYrci `l ©£¦Ÿ¨©§¦¦¦§©§¥©¦§¤
l`xUil EpAx dWn zpTYinlWExi) ©¨©¤©¥§¦§¨¥§©§¦

(`"d `"t zFAzM.mdA EbdPW xn`p ilE`e §ª§©Ÿ©¤¨£¨¤
,zEla`A oiprM zFO`d icAkp dNgYn¦§¦¨¦§¨¥¨ª§¦§¨©£¥

aizkC('i 'p oNdl)zraW la` eia`l UrIe ¦§¦§©¨©©©§¨¦¥¤¦§©

inlWExiA o`M EcnNX dnE .miniw"en) ¨¦©¤¨§¨¦©§¦
(f"d `"tdAx ziW`xaaE(h"i 'r)oi`W ¦§¥¦©¨¤¥

`nlrA Knq ,dgnUA dgnU oiaxrn§¨§¦¦§¨§¦§¨¨©§¨§¨
la` .dxFYd mcw mipFncTd ibdpOn¦¦§£¥©©§¦Ÿ¤©¨£¨

EpNW `xnBA(.'h w"en),o`Mn dEcnl `l ©§¨¨¤¨Ÿ¨§¨¦¨
bgd z` dnlW UrIEn dEWxcE'g `"n) §¨¨¦©©©§ŸŸ¤¤¨

(d"q:
ïëzéåFYxMUn sENgn df did iM xnFl §¦¨¥©¦¨¨¤¥¦©§ª§

mipn zxUr(`"n `"l oNdl)awri iM . £¤¤Ÿ¦§©¨¦©£Ÿ
oale ,minId E`ln iM dNgYn Fl xn`̈©¦§¦¨¦¨§©¨¦§¨¨
Fl xn` oM xg`e ,d`l Fl ozpe wzẄ©§¨©¥¨§©©¥¨©

oal,z`f raW `Nnoicr iME`ln `l ¨¨©¥§ª©Ÿ¦£©¦Ÿ¨§
,Ll diYzp iPnf mcwe d`l zcFar ini§¥£©¥¨§Ÿ¤§©¦§©¦¨§
ixacM mzF` `Nnie eil` rnW awrie§©£Ÿ¨©¥¨©§©¥¨§¦§¥
lgxA `Ede ,zFUrl lkEI dn iM oal̈¨¦©©©£§§¨¥
dNgzA aEzMd xn` `l okle ,uRgi©§Ÿ§¨¥Ÿ¨©©¨¦§¦¨
."'Fbe awri xn`Ie minId z`lnA idie"©§¦¦§Ÿ©¨¦©Ÿ¤©£Ÿ§

ãBòådpXA did xW`M iM xnFl okYi §¦¨¥©¦©£¤¨¨©¨¨
oall awri xn` ziriaXddad ©§¦¦¨©©£Ÿ§¨¨¨¨

,ini E`ln iM iYW` z`zpW FGW ¤¦§¦¦¨§¨¨¤§©
mini `ln mr owf oke ,minId z`ln§Ÿ©¨¦§¥¨¥¦§¥¨¦

(`"i 'e dinxi),FtFq zpWl FriBd xW` `Ed , ¦§§¨£¤¦¦¦§©

mki`Nn ini z`ln mFi cr oke`xwIe) §¥©§Ÿ§¥¦ª¥¤©¦§¨

(b"l 'gini E`lni FAW iriaXd mFi cr ,©©§¦¦¤¦§§§¥
xn`W F` .mi`ENOdE`lnxEarA ©¦¦¤¨©¨§©£

miaEWge `lOdl miaFxw EidW¤¨§¦§¦¨¥©£¦
xcQA oke .miAx EdFnke ,mi`lnM¦§¥¦§¨©¦§¥©¥¤

xg`d(g"i d"l oNdl)iM DWtp z`vA ¨©¥§©¨§¥©§¨¦
daEWge Kkl daFxw dzFidA ,dzn¥¨¦§¨§¨§¨©£¨

mrh dfe .dzn EN`Mdil` d`Fa`e §¦¥¨§¤©©§¨¨¥¤¨
la` ,dkl`e DzF` oYYW `l xnFlM§©Ÿ¤¦¥¨§¥§¨£¨
xW` minId hrn milW`e dP`V`W¤¤¨¤¨§©§¦§©©¨¦£¤
EPOn `xiY `l dYrn iM ,ilr̈©¦¥©¨Ÿ¦¨¦¤

EpizFAxe .Jafr`W(g"i 'r x"a)EUr ¤¤¤§¤¨§©¥¨
oFWNA Wxcndil` d`Fa`exEarA ¦§¨©¨§¨¨¥¤¨©£

iM s` ,oM xiMfdl xqEn KxC EPpi`W¤¥¤¤¤¨§©§¦¥©¦
dn `id dpEMd la` ,miwiCSA©©¦¦£¨©©¨¨¦©
`Nn oal Fl xn` ok ixg`e .iYxn`X¤¨©§¦§©£¥¥¨©¨¨©¥
ilE` iM ,z`f d`l lW mipXd raW§ª©©¨¦¤¥¨Ÿ¦©
milWY `l LYrC lr iYxarW xEarA©£¤¨©§¦©©§§Ÿ©§¦
Eligzd izn rEci didIW icM F` ,ozF`¨§¥¤¦§¤¨©¨©¦§¦
zxg`d Ll oY` f`e ,lgx zcFar ini§¥£©¨¥§¨¤¥§¨©¤¤
xg`l icOr carY xW` dcFarA©£¨£¤©£Ÿ¦¨¦§©©

:oi`EVPdak dxez ©¦¦



vie`ס zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iyily meil inei xeriy

(äë)ïáì-ìà øîàiå äàì àåä-äpäå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤§¦¥¦−¥¨®©Ÿ́¤¤¨À̈
änìå Cnò ézãáò ìçøá àìä él úéNò úàf-äî©ŸÆ¨¦´¨¦½£³Ÿ§¨¥¸¨©´§¦¦½̈§−̈¨

:éðúénø¦¦¨«¦
i"yx£‰‡Ï ‡È‰Œ‰p‰Â ¯˜a· È‰ÈÂ∑ לא ּבּלילה אבל «¿ƒ«…∆¿ƒ≈ƒ≈»ְֲַַָָֹ

ּוכׁשראתה  לרחל, סימנים יעקב ׁשּמסר לפי לאה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה
ּתּכלם  'עכׁשו אמרה: לאה, לֹו ׁשּמכניסין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָרחל

סימנים  אֹותן לּה ּומסרה עמדה יג)אחֹותי'?! .(מגילה ְְֲִִִָָָָָָָ

(åë)äøéòvä úúì eðîB÷îa ïë äNòé-àì ïáì øîàiå©Ÿ́¤¨½̈Ÿ¥«¨¤¬¥−¦§¥®¨¥¬©§¦−̈
:äøéëaä éðôì¦§¥¬©§¦¨«

(æë)äãáòa úàæ-úà-íb Eì äðzðå úàæ òáL àlî©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤ÀŸ©«£Ÿ̈Æ
:úBøçà íéðL-òáL ãBò éãnò ãáòz øLà£¤´©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©¨¦¬£¥«

i"yx£˙‡Ê Ú·L ‡lÓ∑ ּבחטף נקּוד  ׁשהרי הּוא, ּדבּוק «≈¿À«…ֲֲֵֶַָָָ
ּבׁשוא ( הּמׁשּתה,)ּפרּוׁש: ימי ׁשבעת והן זאת, ׁשל ׁשבּוע , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

לֹומר  אפׁשר ואי קטן'. ּב'מֹועד ירּוׁשלמית ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבגמרא
ּבפּת"ח  הּׁשי"ן ליּנקד צרי היה ּכן ׁשאם מּמׁש, ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשבּוע

קמץ ( לֹומר ּכדכתיב:)רֹוצה זכר, לׁשֹון ׁשּׁשבּוע ועֹוד (דברים . ְְְְִִֶֶַַַָָָָ

ׁשבּוע טז) מׁשמע אין לפיכ ּתסּפר", ׁשבּועֹות ְְְְְִִִֵַַַָָָָ"ׁשבעה
ּבלע"ז  שטיינ"א ׁשבעה, zÂEÏ.אּלא ‰∑ לׁשֹון ְְִֶַַָָ¿ƒ¿»¿ְ

לׁשֹון רּבים, זה אף ונבלה". "נרדה "ונׂשרפה". ּכמֹו: ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
וגֹו' ונּתנה ׁשבעת ∑ÊŒ˙‡ŒÌb‡˙.ונּתן, לאחר מּיד ְְְְִִֵָ«∆…ְְִִַַַָ

הּמׁשּתה  נּׂשּואיה ,ימי לאחר .ותעבד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

(çë)Bì-ïziå úàæ òáL àlîéå ïk á÷òé Nòiå©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©®Ÿ©¦¤²
:äMàì Bì Bza ìçø-úà¤¨¥¬¦−¬§¦¨«
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לאּׁשה: לֹו ּבּתֹו את־רחל כח)וּיּתן־לֹו (כט, ְִִִֵֶֶַָָֽ
ׁשּלא  עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל האבֹות קּימּו הרי הּקׁשיא, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻידּועה

ועוד)נּתנה ג צה, פרשה רבה מּתר (בראשית היה אי ואם־ּכן , ְְִִֵֵָָָָֻ
הּלאו  על ּבזה עבר ּדלכאֹורה אחיֹות, ׁשּתי ליּׂשא ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹליעקב

תּקח" לא אחֹותּה אל יח)ּד"ואּׁשה יח, ּתרצּו(אחרי ּובּספרים . ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
אֹופּנים. ְִַַָּבכּמה

ׁשּלפני  ּפׁשּוט זה ּדהּנה הּפׁשט, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָויׁש
הּמצֹות  ׁשבע את לקים צריכים האבֹות היּו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּתן־ּתֹורה
אחת  על יעברּו על־ידי־זה אם אף נח, ּבני ּבהן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹׁשּנתחּיבּו
ּכבר  מחּיבים היּו הּמצֹות ּבׁשבע ּדהרי הּתֹורה. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻמּמצֹות

רק  עצמם על קּבלּו הּתֹורה ּומצֹות וחּומרא,מּדינא, ּכהּדּור ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָ
מהן. ּפטּורים היּו הּדין ְִִִֵֵֶַַָּומעּקר

נח  ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו והּסיגים הּדינים ּגם מּזֹו: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹויתירה
ׁשּנענׁש ׁשּמצינּו ּוכמֹו מּדינא, ּבהם מחּיבים היּו ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמּצד־עצמם,
מּׁשבע  ׁשאינּה אף ואם, אב ּכּבּוד מצות קּים ׁשּלא על ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיעקב

לד)הּמצֹות לז, וישב תולדות. פרשת סוף רש"י ּגם (ראה ואם־ּכן . ְְִִֵַַ
ּכיון  מּצד־עצמם, נח ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹחּיּובים
הּתֹורה  מּמצֹות יֹותר חמּורים היּו מּדינא, ּבהם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנתחּיבּו

יחידים. ּכּמה רק עצמם על ְְְִִִֶַַַַָָׁשּקּבלּו
נח  ּבני עצמם על קּבלּו מּתן־ּתֹורה לפני ׁשּגם מצינּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹוהּנה
ׁשיעקב  ׁשּמצינּו ּוכמֹו רעהּו, את איׁש לרּמֹות ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹלהּזהר

רּמיתני" "ולּמה לּלבן כה)טען כט, ׁשּבאּסּור (פרשתנו ונמצא , ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָ
מּדינא. האבֹות ּכבר נתחּיבּו ְְְְִִִִַָָָָָרמּיה

לרחל  הבטיח ׁשּיעקב ׁשּמּכיון לֹומר יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹועל־ּפי־זה

Ô·ÏÏכה  ¯Ó‡Â ‰‡Ï ‡È‰ ‡‰Â ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿»ƒ≈»«¬«¿»»
CÓÚ ˙ÈÁÏt ÏÁ¯· ‡Ï‰ Èl z„·Ú ‡„ ‰Ó»»¬«¿»ƒ¬»¿»≈¿»ƒƒ»

:Èa z¯wL ‡ÓÏe¿»««¿»ƒ

¯˙‡a‡כו  ÔÈ„k „·Ú˙‡ ‡Ï Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿¬≈¿≈¿«¿»»
:‡˙a¯ Ì„˜ ‡z¯ÚÊ ÔzÓÏ¿ƒ«¿∆¿»√»«¿»

c‡כז  ˙È Û‡ CÏ ÔzÂ ‡„„ ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡«¿ƒ¿¬»¿»¿ƒ≈»«»»
ÔÈL Ú·L „BÚ ÈnÚ ÁÏÙ˙ Èc ‡ÁÏÙa¿»¿»»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ

:ÔÈ¯Á‡»√»ƒ

„„‡כח  ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡Â Ôk ·˜ÚÈ „·ÚÂ«¬««¬…≈¿«¿≈¿¬»¿»
:ez‡Ï dÏ dz¯a ÏÁ¯ ˙È dÏ ·‰ÈÂƒ«≈»»≈¿«≈≈¿ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Eì äðzðå (æë)dcxp ,miAx oFWl §¦§¨§§©¦¥§¨
apemW dl('f `"i lirl)dtxUpe , §¨§¨¨§¥§¦§§¨
('b wEqR mW)WExR df .oYpe oFWl df s` , ¨¨©¤§§¦¥¤¥

oFWl cigId qRzi dOl xn` `le .i"Xx©¦§Ÿ¨©¨¨¦§Ÿ©¨¦§
KxC `EdW aWgi ilE` .miAxd̈©¦©©£Ÿ¤¤¤
mixg` xn`nM WcTd oFWlA micAkPd©¦§¨¦¦§©Ÿ¤§©£©£¥¦

(e"k '` lirl r"a`x d`x)xn` mdxa` iAxe . §¥§¥§©¦©§¨¨¨©
o`kA(mW)e"Ede lrtp oipA `EdW §¨¨¤¦§¨¦§©§©¨

:Ll ozPze FWExtE ,cizrl FaiWd¥¦¤¨¦¥§¦¨¥§
ïBëpäå,dnxrA oal ixaC iM ipirA §©¨§¥©¦¦§¥¨¨§¨§¨

ok dUri `l awril xn`̈©§©£ŸŸ¥¨¤¥
mFwOd iWp` ipEgiPi `l iM ,EpnFwnA¦§¥¦Ÿ©¦¦©§¥©¨

la` ,mlv` `Ed dlap iM ,oM zFUrl©£¥¦§¨¨¤§¨£¨
iWp` lke ip` Ll oYpe z`f raW `NnY§©¥§ª©Ÿ§¦¥§£¦§¨©§¥
miMqp EpNMW ,z`f z` mB mFwOd©¨©¤Ÿ¤ª¨©§¦
xW`M dYWnE cFaM Ll dUrpe xaCA©¨¨§©£¤§¨¦§¤©£¤

:dpFW`xA EpiUrgk dxez ¨¦¨¦¨



סי `vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iyily meil inei xeriy
וכּו' הּסימנים לּה ׁשּמסר ועד פרשתנו ׁשּיּׂשאנה, רש"י (ראה ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ

כה) עֹובר כט, היה לאּׁשה, רחל את נֹוׂשא היה לא אם הּנה ,ְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹ
ׁשּלפני  ּומּכיון נח, ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו רמּיה אּסּור ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעל
נדחה  הּתֹורה, מאּסּורי יֹותר חמּור זה אּסּור היה ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּתן־ּתֹורה

רמּיה. אּסּור מּפני תּקח" לא אחֹותּה אל ּד"ואּׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹהּלאו
עמּוד  ויגׁש, לּפרׁשת א' ׂשיחה ה, חלק ּבלקּוטי־ׂשיחֹות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ(ועין
אף  וזלּפה, ּבלהה את יעקב ׁשנׂשא זה על ּבאּור ,ואיל 228ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

אחיֹות) היּו הן .ׁשגם ֵֶַַָָ
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לאּׁשה: לֹו ּבּתֹו את־רחל כח)וּיּתן־לֹו (כט, ְִִִֵֶֶַָָֽ
ׁשּלא  עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל האבֹות קּימּו הרי הּקׁשיא, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻידּועה

ועוד)נּתנה ג צה, פרשה רבה מּתר (בראשית היה אי ואם־ּכן , ְְִִֵֵָָָָֻ
הּלאו  על ּבזה עבר ּדלכאֹורה אחיֹות, ב' ליּׂשא ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹליעקב

תּקח" לא אחֹותּה אל יח)ּד"ואּׁשה יח, .(אחרי ְְֲֲִִֵֶַָָָֹ

מביא  לא מקרא" ׁשל "ּפׁשּוטֹו ׁשּמפרׁש ׁשרׁש"י מּזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹוהּנה
לא  זֹו ׁשאלה מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ׁשעל־ּפי מּובן זֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשאלה

להזּכירּה. צר ׁשאין ועד ְְְִֵֶֶַַָָָֹקׁשה,
אחֹותּה אל "ואּׁשה ׁשל האּסּור ּבטעם ּדהּנה ּבזה לבאר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויׁש
נעׂשֹות  הן ׁשעל־ידי־זה "לצרֹור", הּכתּוב אֹומר תּקח" ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלא
את  רחל מסרה ׁשּבנּדֹון־ּדידן והיֹות לזֹו. זֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָׂשֹונאֹות
ׁשּי היה לא מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו על־ּפי לכן ללאה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּסימנים

האּסּור. ִָָּכאן

(èë)dì BúçôL ääìa-úà Bza ìçøì ïáì ïziå©¦¥³¨¨Æ§¨¥´¦½¤¦§−̈¦§¨®−̈
ì:äçôL §¦§¨«

(ì)äàlî ìçø-úà-íb áäàiå ìçø-ìà íb àáiå©¨ŸÆ©´¤¨¥½©¤«¡©¬©¤¨¥−¦¥¨®
:úBøçà íéðL-òáL ãBò Bnò ãáòiå©©«£´Ÿ¦½−¤«©¨¦¬£¥«

i"yx£˙B¯Á‡ ÌÈLŒÚ·L „BÚ∑(ב"ר)" לראׁשֹונֹות הּקיׁשן האחרֹונֹות .אחרֹות", אף ּבאמּונה, ראׁשֹונֹות מה ∆«»ƒ¬≈ֱֲֲִִִִֵֶַַָָָָָ
עליו  ּבא ׁשּברּמאּות ואףֿעלּֿפי .ּבאמּונה, ְְֱִֶֶַַַָָָָָ

(àì)dîçø-úà çzôiå äàì äàeðN-ék ýåýé àøiå©©³§§Ÿ̈Æ¦«§¨´¥½̈©¦§©−¤©§¨®
:äø÷ò ìçøå§¨¥−£¨¨«

(áì)ék ïáeàø BîL àø÷zå ïa ãìzå äàì øäzå©©³©¥¨Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬§−§¥®¦´
:éLéà éðáäàé äzò ék ééðòa ýåýé äàø-ék äøîà̈«§À̈¦«¨¨³§Ÿ̈Æ§¨§¦½¦¬©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«

i"yx£Ô·e‡¯ BÓL ‡¯˜zÂ∑:ּפרׁשּו ז:)רּבֹותינּו (ברכות «ƒ¿»¿¿≈ְֵֵַ
הּבכֹורה  את ׁשּמכר חמי לבן ּבני ּבין מה 'ראּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמרה:

ולא  עליו, ערער ולא ליֹוסף מכרּה לא וזה ְְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹֹֹֹליעקב,
הּבֹור' מן להֹוציאֹו ׁשּבּקׁש אּלא עליו ערער ׁשּלא .עֹוד ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

‡d˙Óכט  ‰‰Ïa ˙È dz¯a ÏÁ¯Ï Ô·Ï ·‰ÈÂƒ«»»¿»≈¿«≈»ƒ¿»«¿≈
:e‰Ó‡Ï dÏ«¿«¿

¯ÏÁל  ˙È Û‡ ÌÈÁ¯e ÏÁ¯ ˙ÂÏ Û‡ ÏÚÂ¿««¿«»≈¿≈«»»≈
:ÔÈ¯Á‡ ÔÈL Ú·L „BÚ dnÚ ÁÏÙe ‰‡lÓƒ≈»¿«ƒ≈¿«¿ƒ»√»ƒ

dÏלא  ·‰ÈÂ ‰‡Ï ‡˙‡ÈN È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈¿ƒ¬»≈»ƒ««
:‡¯˜Ú ÏÁ¯Â ÈecÚƒ¿»≈«¿»

dÓLלב  ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«≈»ƒƒ«»¿«¿≈
ÈBaÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ˙¯Ó‡ È¯‡ Ô·e‡¿̄≈¬≈¬∆∆¬≈¿ƒ√»¿»À¿ƒ

:ÈÏÚ· ÈpÓÁ¯È ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«ƒ¿¬ƒ«ƒ«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ìçø úà íb áäàiå (ì)aEzMd xiMfd ©¤¡©©¤¨¥¦§¦©¨
,d`Nn xzFi lgx ad` mBW¤©¨©¨¥¥¦¥¨
xzFi ad`l raHd iM xEarA ,mrHde§©©©©£¦©¤©¤¡Ÿ¥
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ׁשמֹות  לקריאת הּׁשבטים ׁשמֹות קריאת ּבין הפרׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמצינּו
הּׁשבטים  ׁשל הּׁשמֹות א) ויעקב: יצחק אברהם ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹה'אבֹות',
ה'אבֹות'; ׁשל הּׁשמֹות מה־ּׁשאין־ּכן האּמהֹות, על־ידי ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָניּתנּו
ּבֹו, ׁשּנקרא לּׁשם טעם ניּתן מהּׁשבטים אחד ּבכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָב)
טעם  ּבהם נאמר ׁשּלא ה'אבֹות', ּבׁשמֹות ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן

גֹו'.מפֹורׁש קרא ּכן על ּבּתֹורה, ְֵַַָָָָ
אׁשר  ׁשהּׁשם ידּוע הּׁשם: ּבענין לבאר ּבהקּדים זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָויּובן
מּמׁש ׁשּיכּות ׁש"יׁש אּלא ּבעלמא", "הסּכמה אינֹו לֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיקראּו
לּנׁשמה  מתיחס הּׁשם ׁשאין אּלא הּדבר"; עצם אל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלּׁשם
ּבגּוף  ּבֹואּה קֹודם עצמּה "הּנׁשמה ׁשהרי לעצמּה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשהיא
הּגּוף  את להחיֹות ּכׁשּבאה ּכי־אם ּכלל", ּבׁשם נקראת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאינּה
מהּנׁשמה  הּנמׁשכת והחּיּות ּבּגּוף, הּנׁשמה מקּׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ"הּׁשם

ּבּׁשם". נׁשרׁשת היא הּגּוף את ְְִִֵֶֶֶַַַָּומחּיה
יׁש ּבּגּוף, החּיּות המׁשכת ׁשעל־ידֹו ּגּופא, הּׁשם ּבענין ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָאמנם
ׁשל  ההתקּׁשרּות ּכללּות ּפֹועל ׁשהּוא ּכמֹו א) ּבחינֹות: ְְְְְִִֵֶֶַַָּב'
ׁשהּוא  ּכמֹו ב) אדם), - הּמין ׁשם ועל־ּדר) ּבּגּוף ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָהּנׁשמה
ערּכֹו לפי וגּוף ּגּוף ּבכל ּפרטי צּיּור ּבבחינת ּבגילּוי ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָּבא

אחד). לכל ׁשּיׁש הּפרטי ְְִֵֵֶֶַַָָָ(הּׁשם
זמן  "ּבכל יׁשנּה ה'אבֹות' ּדבחינת אֹור' ּב'תֹורה מבֹואר ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָוהּנה
והענין  לׁשלׁשה. אּלא אבֹות קֹורין אין הּנה ּכי אדם. ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָָֹּבכל
ּדֹור  ּבכל אחריהם לבניהם ירּוׁשה היא ה'אבֹות' ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבחינת
הּׁשבטים  ּכגֹון הּצּדיקים ּומעלֹות ּבחינֹות ׁשאר אבל . . ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָודֹור
ּבחינֹות  ּכלל ּבֹו ׁשאין אדם ל יׁש . . לוי  ׁשמעֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָראּובן
להיֹות  צרי ה'אבֹות' ּבחינת מה־ּׁשאין־ּכן אּלּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּומדריגֹות

יׂשראל". נׁשמֹות ּכל ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהם אדם ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹּבכל
לבחינת  האבֹות ּבחינת ׁשּבין ּדההפרׁש מּזה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּמּובן
ג' ּכל ׁשל האבֹות, ּבחינת אׁשר ּבזה רק [לא הּוא ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשבטים
ּבחינת  מה־ּׁשאין־ּכן יׂשראל, מּבני אחד ּבכל יׁשנּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאבֹות,

ּבבחינת ה  ּכי־אם אחד ּבכל להיֹות מּוכרחת ׁשאינּה ּׁשבטים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשהם  מּכיון ׁשהאבֹות, היא] ּבזה הּכּונה אּלא ׁשּלֹו, ִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבט
יׁשנּה האבֹות ּבחינת הרי יׂשראל, נׁשמֹות ּכל ּומקֹור ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשרׁש
חלק  להיֹותֹו העצמי ענינֹו מּצד י ׂשראל מּבני אחד ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכל
ּכל  מׁשּתּוים ׁשּבּה ּכללית ּבחינה וזֹוהי יׂשראל, עם ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָמּכללּות
ּגם  (היינּו ׁשּביׂשראל הּׁשבטים ּבחינת אבל יׂשראל; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבני
ּבהתחּלקּות  הּבאה ּבחינה היא ׁשּלֹו) הּפרטי הׁשבט ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבחינת

אחד  ּכל ׁשל הּפרטית ועבֹודתֹו ּבחינתֹו והיא יׂשראל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבבני
ְֶָואחד.

האבֹות  ׁשמֹות ׁשּבין ההפרׁש לבאר אפׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָועל־ּפי־זה
ׁשּבכל  ּכללית המׁשכה - האבֹות ׁשמֹות הּׁשבטים. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָלׁשמֹות
ּבאה  ׁשההמׁשכה היינּו הּׁשבטים ּוׁשמֹות מּיׂשראל, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד
אחד, ּכל ׁשל הּפרטית למהּותֹו ּבהתאם ּפרטי צּיּור ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבבחינת
ּבחינֹות  לפי ההמׁשכה התחּלקּות ענינם אּלּו ׁשּׁשמֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומּכיון
ּופרטי  ּגלּוי טעם מהם אחד ּבכל נאמר לכן ּפרטים, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוצּיּורים

הּוא. ועבֹודתֹו לדרּגתֹו ְְְֲִַַַַָָהּמתאים
האּמהֹות: על־ידי נקראּו הּׁשבטים ׁשּׁשמֹות הּטעם ּגם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָוזהּו
ׁשעצם  - הּבן להֹולדת ּבׁשּיכּות לאם אב ּבין ההפרׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָידּוע

האב, מּטיּפת הּוא הּבן וההתחּלקּות והתּגּלּותֹומציאּות ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ
חדׁשים  ּתׁשעה ׁשהּיתֹו על־ידי ּבאה אברים ּפרטי ׁשל ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבּצּיּור
לאחר  ּגם ּביניהם ההפרׁש הּוא (ועל־ּדר־זה האם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבבטן

היא להּבן האב ׁשל הּפנימית התקׁשרּותֹו עצמית ׁשּנֹולד; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
אּולם האם ּבגילּוי יֹותר, ׁשל והּקירּוב הּקיׁשּור יֹותר מּורגׁש ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ

הּמּדֹות), (ׁשל ואם אב ּובינה: חכמה נקראים ולכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלהּבן).
הּמּדֹות), ׁשל ה'אב' (ּבחינת הּׂשכל נקּודת היא חכמה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכי
הּמּדֹות), ׁשל (ה'אם' ּבפרטים ׁשּבאה ההּׂשגה היא ְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּובינה
ׁשהתחּלקּות  להּׁשבטים, ּבנֹוגע ּכאן ּגם מּובן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָועל־ּדר־זה

על  היתה ּבפׁשטּות ׁשֹונים לפרטים האּמהֹות הּׁשבטים ־ידי ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ
ׁשל  הּׁשמֹות קריאת ּגם היתה על־ידן ולכן - כּו' ולאה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָרחל
לבחינֹות  יׂשראל ּבני ׁשל התחּלקּות היינּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהּׁשבטים,

ּפרטּיֹות. ְְִֵַָּומדריגֹות
הּמבֹוארים  הּׁשמֹות טעמי הלא להבין: צרי עדין ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹאמנם
לבחינתם  הּׁשמֹות ׁשל ׁשּיכּותם על מֹורים אינם ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו,
אּלּו, ּבׁשמֹות הּנקראים עצמם הּׁשבטים ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָועבֹודתם
ראה  "ּכי זה: ׁשם ׁשּקראּו להאּמהֹות ׁשּלהם הׁשּיכּות ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכי־אם

ׂשנּואה ּבעניי ה' ּכי ה' ׁשמע "ּכי וגֹו'", יאהבני עּתה ּכי ְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָ
ּבזה?אנכי  וכּיֹוצא " ְִֵֶַָָֹ

על  נלמד (ּומּמּנּו ראּובן - הראׁשֹון ּבּׁשם רׁש"י מפרׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָולכן
ּבין מה  ראּו אמרה, - רּבֹותינּו "ּפירׁשּו הּׁשבטים): ּבני ּכל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

ּכי־אם  להאם, רק (לא היא ׁשהׁשּיכּות היינּו כּו'", חמי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלבן
ועבֹודתֹו. ּבחינתֹו מּצד זה ּבׁשם הּנקרא להּבן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּובעיקר)
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ìL Bì ézãìé-ék éìà éLéàïk-ìò íéðá äL ¦¦Æ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®©¥¬
:éåì BîL-àø÷̈«¨§−¥¦«

‡¯Èלג  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¬≈
ÈÏ ·‰ÈÂ ‡‡ ‡˙‡ÈN È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»¿»¬≈¿ƒ¬»¬»ƒ«ƒ

:ÔBÚÓL dÓL ˙¯˜e ÔÈc ˙È Û‡«»≈¿«¿≈ƒ¿

‰„‡לד  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆»»
‡˙Ïz dÏ ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ÈÏÚ· ÈÏ ¯aÁ˙È ‡ÓÊƒ¿»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¬≈¿≈ƒ≈¿»»

:ÈÂÏ dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ·¿ƒ«≈¿»¿≈≈ƒ



סג `vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iyily meil inei xeriy
i"yx£ÈLÈ‡ ‰ÂlÈ ÌÚt‰∑(ב"ר) נביאֹות ׁשהאּמהֹות לפי «««ƒ»∆ƒƒְְִִִֶָָ
וארּבע ,היּו מּיעקב יֹוצאים ׁשבטים ׁשי"ב ויֹודעֹות ְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹ

עלי, ּפה ּפתחֹון לֹו אין 'מעּתה אמרה: יּׂשא, ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָנׁשים
ּבּבנים' חלקי ּכל נטלּתי מי ∑ÔkŒÏÚ.ׁשהרי ּכל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָ«≈ִָ

מּלוי  חּוץ ּבאכלּוסין, מרּבה "עלּֿכן", ּבֹו: ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַֻֻׁשּנאמר
ּבהם היה ׁשהארֹון  ÈÂÏ.מכּלה BÓL ּבכּלם ∑˜¯‡ ְֶֶֶַָָָָָ»»¿≈ƒְָֻ

"וּתקרא", קראה (ּכתיב "קרא",)ׁשהיא ּבֹו: ּכתב וזה , ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ
ׁשּׁשלח  רּבה, הּדברים" ּב"אּלה אּגדה מדרׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויׁש

לֹוהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  וקרא לפניו , והביאֹו ּגבריאל ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ
ׁשּלּוהּו ׁשם ועל ּכהּנה, מּתנֹות כ"ד לֹו ונתן זה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשם

לוי  קראֹו .ּבמּתנֹות, ְְִֵַָָ

(äì)äãBà íòtä øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©̧©¹©¥´¤¥À©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤´
:úãlî ãîòzå äãeäé BîL äàø÷ ïk-ìò ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©¥²¨«§¨¬§−§¨®©©«£−Ÿ¦¤«¤

i"yx£‰„B‡ ÌÚt‰∑ להֹודֹות לי יׁש מעּתה מחלקי, י ֹותר .ׁשּנטלּתי «««∆ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ì(à)ìçø àp÷zå á÷òéì äãìé àì ék ìçø àøzå©¥´¤¨¥À¦´³Ÿ¨«§¨Æ§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−
ïéà-íàå íéðá él-äáä á÷òé-ìà øîàzå dúçàa©«£Ÿ¨®©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦

:éëðà äúî¥¨¬¨«Ÿ¦
i"yx£d˙Á‡a ÏÁ¯ ‡p˜zÂ∑ הּטֹובים ּבמעׂשיה .קּנאה «¿«≈»≈«¬…»ְְֲִִֶַַָָ

לּבנים' זכתה לא מּמּני, ׁשּצדקה 'אּלּולי .(ב"ר)אמרה: ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָֹ
ÈlŒ‰·‰∑לאּמ אבי עׂשה ּכ התּפּלל ,'וכי והלא »»ƒְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ

‡ÈÎ.עליה'?! ‰˙Ó∑ ּבנים לֹו ׁשאין למי מּכאן ֶָָ≈»»…ƒְִִִֵֶָָ
.(ב"ר)ּכּמת ׁשחׁשּוב  ֵֶַָ

(á)íéýìû úçúä øîàiå ìçøa á÷òé óà-øçiå©¦«©©¬©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤£©³©¡Ÿ¦Æ
:ïèá-éøt Cnî òðî-øLà éëðà̈½Ÿ¦£¤¨©¬¦¥−§¦¨«¤

i"yx£˙Á˙‰∑?'אני ּבמקֹומֹו CnÓ.'וכי ÚÓŒ¯L‡∑ ¬««ְְֲִִִ¬∆»«ƒ≈
אּבא  ּכאּבא, איני אני ּכאּבא, ׁשאעׂשה אמרּת ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ'אּת

מנע  מּמ ּבנים, לי יׁש אני ּבנים, לֹו היּו ולא לא ְֲִִִִִֵֵַָָָָֹֹ
.מּמּני' ִִֶ

‰„‡לה  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆»»
‰„e‰È dÓL ˙¯˜ Ôk ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‰„B‡ ‡ÓÊƒ¿»∆√»¿»«≈¿«¿≈¿»

:„ÏÈÓlÓ ˙Ó˜Â¿»«ƒ¿≈«

Èp˜Â‡˙א  ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï È¯‡ ÏÁ¯ ˙ÊÁÂ«¬«»≈¬≈»¿ƒ«¿«¬…¿«ƒ«
ÔÈ· ÈÏ ·‰ ·˜ÚÈÏ ˙¯Ó‡Â d˙Á‡a ÏÁ»̄≈«¬»««¬∆∆¿«¬…«ƒ¿ƒ

:‡‡ ‡˙ÈÓ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈»¬»

ÈpÓב  ‡‰ ¯Ó‡Â ÏÁ¯a ·˜ÚÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»¿«¬…¿»≈«¬«»ƒƒ
ÚÓ Èc ÔÈÚ·z ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ‡ÈÚa z‡«¿«¿»¬»ƒ√»¿»ƒ¿ƒƒ¿«

:ÔÈÚÓ„ ‡„ÏÂ CÈpÓƒƒ«¿»ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íéðá él äáä (á-à)miWxtnd Exn` ¨¨¦¨¦¨§©§¨§¦
(r"a`xe ,i"Xx).ilr lNRzYWm`e ©¦§¤¦§©¥¨©§¦

.ikp` dzn oi`oi`W iOW i"Xx oFWl ©¦¥¨¨Ÿ¦§©¦¤¦¤¥
Wxcn `Ede ,zOM aEWg mipA Fl¨¦¨©¥§¦§©

EpizFAx('e `"r x"a)oM m` ,DnY ip`e . ©¥©£¦¨¥©¦¥
xn` dOle FR` dxg dOlzgzd ¨¨¨¨©§¨¨¨©£©©

,ikp` midl`.'d miwiCv l` rnFWe ¡Ÿ¦¨Ÿ¦§¥©¤©¦¦
ip` mipA Fl Eid `l `A` ,xn`X dnE©¤¨©©¨Ÿ¨¨¦£¦
,rpn `l iPOn rpn KOn ,mipA il Wi¥¦¨¦¦¥¨©¦¤¦Ÿ¨©
crA milNRzn opi` miwiCSd ike§¦©©¦¦¥¨¦§©§¦§©
ElNRzd rWil`e EdIl` dPde ,mixg £̀¥¦§¦¥¥¦¨¤¡¦¨¦§©§

zFIxkp miWp crA'c ,'a mWe `"k f"i `"n) §©¨¦¨§¦§¨

(f"hEdEqtY df liaWAW d`xpe .§¦§¤¤¦§¦¤§¨
dAx ziW`xaA Exn` ,EpizFAx('f `"r) ©¥¨§¦§¥¦©¨

oipFr KM `Ed KExA WFcTd Fl xn`̈©©¨¨¨¦
oicizr LipAW LiIg ,zFwirnd z ¤̀©§¦©¤¤¨¤£¦¦

:DpA iptl cnrl©£Ÿ¦§¥§¨

ìòåawril lgx dxn` hWRd KxC §©¤¤©§¨¨§¨¨¥§©£Ÿ
DYrC zn`aE ,mipA Dl oYIW¤¦¥¨¨¦¤¡¤©§¨
lNRzIW la` ,dilr lNRzIW xn`l¥Ÿ¤¦§©¥¨¤¨£¨¤¦§©¥
,mipR lM lr mipA Dl oYIW cr dilr̈¤¨©¤¦¥¨¨¦©¨¨¦
dxAC .xrSA Dnvr zinYW oi` m`e§¦©¦¤¨¦©§¨©©©¦§¨

A obdM `NWiM daWge ,Dz`pw ¤Ÿ¨Ÿ¤§¦§¨¨§¨§¨¦
wU WAlie awri dPrzi DzF` Fzad`A§©£¨¨¦§©¤©£Ÿ§¦§©©
`NW mipA Dl EidIW cr lNRzie xt`ë¥¤§¦§©¥©¤¦§¨¨¦¤Ÿ

.DxrvA zEnŸ§©£¨
.á÷òé óà øçiåmiwiCSd zNtY oi`W ©¦©©©£Ÿ¤¥§¦©©©¦¦

lM lr dprze rnXYW mciA§¨¨¤¦¨©§¥¨¤©¨
irEBrB KxC dxACW xEaraE .mipR̈¦©£¤¦§¨¤¤©§¥
DzzinA Fcigtdl zFaEd`d miWPd©¨¦¨£§©§¦§¦¨¨
mFwnA Fpi`W Dl xn` KklE ,FR` dxg̈¨©§¨¨©¨¤¥¦§
,mipR lM lr zFxwrd cwtIW midl ¡̀Ÿ¦¤¦§Ÿ¨£¨©¨¨¦
rpnp DPOn iM ,xaCA WWFg EPpi`e§¥¤¥©¨¨¦¦¤¨¦§©
DzF` xQil dfe ,EPOn `le ohAd ixR§¦©¨¤§Ÿ¦¤§¤§©¥¨

DzF`xA zwCSd dPde ,DnilkdlE§©§¦¨§¦¥©©¤¤¦§¨
,awri zNtY lr KnQdl lkEY `NW¤Ÿ©§¦¨¥©§¦©©£Ÿ
rnFW l` ,Dnvr lr lNRzdl daẄ¨§¦§©¥©©§¨¤¥©

midl` dil` rnWIe Edfe ,dwrvoNdl) §¨¨§¤©¦§©¥¤¨¡Ÿ¦§©¨

(a"k wEqR: ¨

éìeàåawri iM ,EpizFAx zrC lr oTzp §©§©¥©©©©¥¦©£Ÿ
lr lNRzp `NW xWt` i ¦̀¤§¨¤Ÿ¦§©¥©
`N` ,`id dxwr iM daEd`d FYW ¦̀§¨£¨¦£¨¨¦¤¨
lgx dYr d`aE ,FzNtY dlAwzp `NW¤Ÿ¦§©§¨§¦¨¨¨©¨¨¥
mipA Dl oYIW xn`l eilr llFrzdl§¦§¥¨¨¥Ÿ¤¦¥¨¨¦

mipR lM lr`Ed ltFp `l iM FzNtzA ©¨¨¦¦§¦¨¦Ÿ¥
Dl xn`e FR` xgIe ,oM dUrW eia`n¥¨¦¤¨¨¥©¦©©§¨©¨
eia`e ,Fcia `le midl` ciA xaCd iM¦©¨¨§©¡Ÿ¦§Ÿ§¨§¨¦
cizre ,wiCv `EdW FzNtY drnWp¦§§¨§¦¨¤©¦§¨¦
DPOn rpnp `id la` ,rxf Fl zFidl¦§¤©£¨¦¦§©¦¤¨

:`Ed oFkpe .ohA ixRb dxez §¦¨¤§¨



vie`סד zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iyily meil inei xeriy

(â)ãìúå äéìà àa ääìá éúîà äpä øîàzå©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§−̈´Ÿ¥¤®¨§¥¥Æ
:äpnî éëðà-íâ äðaàå ékøa-ìò©¦§©½§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−¦¤«¨

i"yx£Èk¯aŒÏÚ∑'ארּבי 'ואנא a‡Â‰.ּכתרּגּומֹו: «ƒ¿«ְְֱֲֵַַַָ¿ƒ»∆
ÈÎ‡ŒÌ‚∑היּו אברהם זקנ' לֹו: אמרה 'ּגם'? מהּו «»…ƒְְְְֵַַַָָָָָ

מהגר  ּבנים לּה:לֹו אמר ׂשרה'. ּכנגד מתניו וחגר , ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

הּדבר  'אם לֹו: אמרה לביתּה'. צרתּה הכניסה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָ'זקנּתי
אמתי"' "הּנה מעּכב pnÓ‰.הּזה ÈÎ‡ Ì‚ ‰a‡Â∑ ְֲִִֵֵֶַַָ¿ƒ»∆«»…ƒƒ∆»

.ּכׂשרה  ְָָ

(ã)äéìà àáiå äMàì dúçôL ääìa-úà Bì-ïzzå©¦¤²¤¦§¨¬¦§¨−̈§¦¨®©¨¬Ÿ¥¤−¨
:á÷òé©«£«Ÿ

(ä):ïa á÷òéì ãìzå ääìa øäzå©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«

(å)éì-ïziå éì÷a òîL íâå íéýìû épðc ìçø øîàzå©³Ÿ¤¨¥¸¨©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−
:ïc BîL äàø÷ ïk-ìò ïa¥®©¥²¨«§¨¬§−¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Èpc∑ וחּיבני .(ב"ר)וזּכני ּדנני »«ƒ¡…ƒְְְִִִִִַַַָ

(æ)éðL ïa ìçø úçôL ääìa ãìzå ãBò øäzå©©´©½©¥¾¤¦§−̈¦§©´¨¥®¥¬¥¦−
:á÷òéì§©«£«Ÿ

(ç)íéýìû éìezôð ìçø øîàzå|éúçà-íò ézìzôð ©´Ÿ¤¨¥À©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−
:éìzôð BîL àø÷zå ézìëé-íb©¨®Ÿ§¦©¦§¨¬§−©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÏezÙ∑ּפרׁשֹו סרּוק ּבן מנחם «¿≈¡…ƒְְֵֵֶַָ
ּפתיל",רת ּבּמחּב הּמקֹום "צמיד מאת 'חּבּורים ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

מפרׁשֹו ואני לּבנים'. לזּכֹות אחֹותי עם ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָנתחּברּתי
ּפצירֹות  והפצרּתי נתעּקׁשּתי ּופתלּתל", "עּקׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַֹלׁשֹון

לאחֹותי  ׁשוה להיֹות לּמקֹום, הרּבה Ìb.ונפּתּולים ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ«

ÈzÏÎÈ∑ לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ידי. על הסּכים »…¿ƒְְְְְְִִִִֵַָ
החביבֹות  ּבּקׁשֹות נפּתלּתי", אלהים "נפּתּולי ְְְְֱֲִִִִִֵַַַַָָֹּתפּלה:

ּכאחֹותי  ונתעּתרּתי נתקּבלּתי ∑ÈzÏzÙ.לפניו ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָƒ¿«¿ƒ
ּבלׁשֹון  רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי ּתפּלתי, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָנתקּבלה

.נֹוטריקֹון  ְִ

(è)ätìæ-úà çwzå úãlî äãîò ék äàì àøzå©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´
:äMàì á÷òéì dúà ïzzå dúçôL¦§¨½̈©¦¥¬Ÿ¨²§©«£−Ÿ§¦¨«

ÈÏ˙e„ג  d˙ÂÏ ÏBÚ ‰‰Ï· È˙Ó‡ ‡‰ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
:dpÓ ‡‡ Û‡ Èa˙‡Â Èa¯‡ ‡‡Â«¬»¡«≈¿∆¿¿≈«¬»ƒ«

ÏÚÂד  ez‡Ï d˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙È dÏ ˙·‰ÈÂƒ»«≈»ƒ¿»«¿«¿ƒ¿¿«
:·˜ÚÈ d˙ÂÏ¿»««¬…

a¯:ה  ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈÂ ‰‰Ïa ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿«¬…»

ÈÂ‰·ו  È˙BÏˆ ÏÈa˜ Û‡Â ÈÈ Èpc ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈¿«ƒ¿»¿««ƒ¿ƒƒ«
:Ôc dÓL ˙¯˜ Ôk ÏÚ ¯a ÈÏƒ»«≈¿«¿≈»

„¯ÏÁז  ‡˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»«¿»¿»≈
:·˜ÚÈÏ ÔÈz ¯a»ƒ¿»¿«¬…

È˙epÁ˙‡aח  È˙eÚa ÈÈ ÏÈa˜ ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
Û‡ È˙Á‡k „ÏÂ ÈÏ È‰Èc ˙„ÈÓÁ È˙BÏˆaƒ¿ƒ¬≈«ƒ≈ƒ¿««¬»ƒ«

:ÈÏzÙ dÓL ˙¯˜e ÈÏ ·È‰È˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿«¿≈«¿»ƒ

È˙ט  ˙¯·„e „ÏÈÓlÓ ˙Ó˜ È¯‡ ‰‡Ï ˙ÊÁÂ«¬«≈»¬≈»«ƒ¿≈«¿»«»
:ez‡Ï ·˜ÚÈÏ d˙È ˙·‰ÈÂ d˙Ó‡ ‰tÏÊƒ¿»«¿«ƒ»«»«¿«¬…¿ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ïa á÷òéì ãìzå (ä)lkA xiMfd ©¥¤§©£Ÿ¥¦§¦§¨
zFgtXd,awril`Ed iM ciBdl ©§¨§©£Ÿ§©¦¦

oA Fl `xwp EPpi`e ,mdA dcFnE utg̈¥¤¨¤§¥¤¦§¨¤
zFxiaBd ipaM awril oA wx dn`d̈¨¨©¥§©£Ÿ¦§¥©§¦
oA d`lA xn`e .eil` miqgizOd©¦§©£¦¥¨§¨©§¥¨¥
iEAx xEarA ,awril iXW oaE iWing£¦¦¥¦¦§©£Ÿ©£¦
mNM z`e uRgi oNkA iM xnFl ,mipAd©¨¦©¦§ª¨©§Ÿ§¤ª¨

:oM mipFW`xA xiMfd `le ,axwie dxez §¨¥§Ÿ¦§¦¨¦¦¥
.úãlî äãîò ék äàì àøzå (è)`l ©¥¤¥¨¦¨§¨¦¤¤Ÿ

,d`ll dGd dUrOd dn iYrcï©§¦©©©£¤©¤§¥¨

`l `ide ,Dlral DzgtW dpzp dOle§¨¨¨§¨¦§¨¨§©£¨§¦Ÿ
KxC oi`e ,dPOn dpAYW dxwr dzid̈§¨£¨¨¤¦¨¤¦¤¨§¥¤¤
la` .odilral miWp zFAxdl miWPd©¨¦§©§¨¦§©£¥¤£¨

zF`iap Eid iM xnFl Kxhvp('e a"r x"a), ¦§¨¥©¦¨§¦
a"i cinrdl awri cizrW zFrcFi§¤¨¦©£Ÿ§©£¦
mipAd ax Fl EidIW dzvxe ,mihaW§¨¦§¨§¨¤¦§Ÿ©¨¦
,DzEWxA `idW DzgtXn F` DpOn¦¤¨¦¦§¨¨¤¦¦§¨
KklE ,mipaA dilr DzFg` xAbzz `le§Ÿ¦§©¥£¨¨¤¨§¨¦§¨
iYzp xW` ixkU midl` ozp dxn`̈§¨¨©¡Ÿ¦§¨¦£¤¨©¦

iWi`l izgtW(:f"pw `vIe xdf d`x)awri oke , ¦§¨¦§¦¦§¥Ÿ©©¥¥§¥©£Ÿ

mipA cinrIW ,dil` rnW df xEarA©£¤¨©¥¤¨¤©£¦¨¦
EpizFAx ixacM oM rci iM ,miAxg"q x"a) ©¦¦¨©¥§¦§¥©¥

(`"i:
ïëzéåux`d dpYPW mYrCn iM §¦¨¥¦¦©§¨¤¦§¨¨¨¤

`l wgvie mdxa`e ,mrxfl§©§¨§©§¨¨§¦§¨Ÿ
miWpA awri utg did ,mipA EAxd¦§¨¦¨¨¨¥©£Ÿ§¨¦
,ux`d z` lgpl Frxf zFAxdl zFAx©§©§©§¦§Ÿ¤¨¨¤
dzvx okle ,dPd EaEWi iriax xFC iM¦§¦¦¨¥¨§¨¥¨§¨
`Vi `NW DzgtW Fl oYl¦¥¦§¨¨¤Ÿ¦¨

:zixkpi dxez ¨§¦



סה `vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iriax meil inei xeriy

(é):ïa á÷òéì äàì úçôL ätìæ ãìzå©¥À¤¦§¨²¦§©¬¥−̈§©«£¬Ÿ¥«
i"yx£‰tÏÊ „ÏzÂ∑,מּזלּפה חּוץ 'הריֹון' נאמר: ּבכּלן «≈∆ƒ¿»ְְֱִִֵֶַָָָֻ

הריֹון  ואין ּבׁשנים, ותינקת מּכּלן ּבחּורה ׁשהיתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻלפי
ׁשּלא  ללאה, לבן נתנּה ליעקב לרּמֹות ּוכדי ּבּה, ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹנּכר

ׁשפחה  ליּתן מנהגן ׁשּכ לאה, את לֹו ׁשּמכניסין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָיבין
לּקטּנה  והּקטּנה לּגדֹולה .הּגדֹולה ְְְְְַַַַַַָָָָ

(àé):ãb BîL-úà àø÷zå ãâ àa äàì øîàzå©¬Ÿ¤¥−̈¨´¨®©¦§¨¬¤§−¨«
i"yx£„‚ ‡a∑:ּכמֹו טֹוב, מּזל ע"ב)ּבא סז ּגדי (שבת 'ּגד »»ְְִַַָָ

לא' לֹו:וסּנּוק ודֹומה סה). ׁשלחן".(ישעיה לּגד "הערכים ְְְְִִֶַַָָָֹֻ
ׁשּנֹולד  אּגדה ּכמֹו:ּומדרׁש ד)מהּול, אילנא",(דניאל "ּגּדּו ְְִִֶַַַָָָָָֹ

לּמה  אחר: ּדבר אחת. ּתבה ּנכּתב מה על ידעּתי ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹולא
ּכׁשּבאת  ּבי" "ּבגדּת ּכמֹו ּבגד? אחת, ּתבה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָנקראת

נעּורים  ּבאׁשת ׁשּבגד ּכאיׁש ׁשפחתי, .אל ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

(áé):á÷òéì éðL ïa äàì úçôL ätìæ ãìzå©¥À¤¦§¨Æ¦§©´¥½̈¥¬¥¦−§©«£«Ÿ

(âé)àø÷zå úBða éðeøMà ék éøLàa äàì øîàzå©´Ÿ¤¥½̈§¨§¦¾¦¬¦§−¦¨®©¦§¨¬
:øLà BîL-úà¤§−¨¥«

ß elqk 'e iriax mei ß

(ãé)íéàãeã àöîiå íéhç-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«¦¦À©¦§¨³«¨¦Æ
ìçø øîàzå Bnà äàì-ìà íúà àáiå äãOa©¨¤½©¨¥´Ÿ½̈¤¥−̈¦®©³Ÿ¤¨¥¸

ða éàãecî éì àð-éðz äàì-ìà:C ¤¥½̈§¦¨´¦½¦«¨¥−§¥«
i"yx£ÌÈhÁŒ¯Èˆ˜ ÈÓÈa∑,ׁשבטים ׁשל ׁשבחן להּגיד ƒ≈¿ƒƒƒְְְִִִֶַָָ

חּטים  להביא ּבגזל ידֹו ּפׁשט ולא היה, הּקציר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשעת
ּבֹו מקּפיד אדם ׁשאין ההפקר ּדבר אּלא .ּוׂשעֹורים, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ÌÈ‡„ec∑(צט ּובלׁשֹון (סנהדרין הּוא, עׂשב ׁשיגלי. »ƒְְִִֵֵֶ
יסמי"ן  .יׁשמעאל ְִֵָ

(åè)íb úç÷ìå éLéà-úà Czç÷ èòîä dì øîàzå©´Ÿ¤À̈©«§©Æ©§¥´¤¦¦½§¨©¾©©¬
äìélä Cnò ákLé ïëì ìçø øîàzå éða éàãec-úà¤«¨¥−§¦®©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ¦§©³¦¨Æ©©½§¨

ðá éàãec úçz:C ©−©«¨¥¬§¥«

a¯:י  ·˜ÚÈÏ ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»¿«¬…»

b„:יא  dÓL ˙È ˙¯˜e „‚ ‡˙‡ ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¬»»¿«»¿≈»

ÔÈzיב  ¯a ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»»ƒ¿»
:·˜ÚÈÏ¿«¬…

·ÔÎיג  È¯‡ ÈÏ ˙Â‰ ‡zÁaLz ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»À¿«¿»¬«ƒ¬≈¿≈
:¯L‡ dÓL ˙È ˙¯˜e ‡iL ÈpÁaLÈ¿«¿À«ƒ¿«»¿«»¿≈»≈

ÁkL‡Âיד  ÔÈhÁ „ˆÁ ÈÓBÈa Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â«¬«¿≈¿≈¬«ƒƒ¿«¿«
dn‡ ‰‡ÏÏ ÔB‰˙È È˙È‡Â ‡Ï˜Áa ÔÈÁe¯·È«¿ƒ¿«¿»¿«¿ƒ»¿¿≈»ƒ≈
ÈÁe¯·iÓ ÈÏ ÔÚÎ È·‰ ‰‡ÏÏ ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈¿≈»»ƒ¿«ƒƒ«¿≈

:CÈ¯·cƒ¿ƒ

ÈÏÚaטו  ˙È z¯·„c ¯ÈÚÊ‰ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆««¿≈ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â È¯·c ÈÁe¯·È ˙È Û‡ ÔÈ·q˙Â¿ƒ¿ƒ«»«¿≈ƒ¿ƒ«¬∆∆»≈
ÈÁe¯·È ÛÏÁ ‡ÈÏÈÏa CÓÚ ·ekLÈ ÔÎa¿≈ƒ¿ƒ»¿≈¿»√««¿≈

:CÈ¯·„ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íéàãeã (ãé)ilbiq(:h"v oixcdpq), ¨¦¦¨¥©§¤§¦

KM .oinq`i l`rnWi oFWlaE¦§¦§¨¥©§¦¨
iM ,oM Fpi`e .i"Xx WExtA iz`vn̈¨¦§¥©¦§¥¥¦
ixacA FnW KM iaxr oFWlA oinq`i©§¦§¨£¨¦¨§§¦§¥
oipnFh dOA wxtA opixn`cM ,EpizFAx©¥¦§©§¦¨§¤¤©¤§¦

(:'p zAW)ilbiqe ,ixW oinqiC `tqM i`d ©¨©ª§¨§©§¦¨¥§¦¨¥
odA Exn`W "`bqtpM" mdW mixnF`§¦¤¥§©§§¨¤¨§¨¤

(:b"n zFkxA)iAUr `xFA mdilr oikxan §¨§¨§¦£¥¤¥¦§¥
xivw iniA mPnf oi` la` .minUA§¨¦£¨¥§©¨¦¥§¦
iE`xde .dxwnA mW m`vn ilE` ,miHg¦¦©§¨¨¨§¦§¤§¨¨
mBxYW qElwp` zrC mi`cECA lAwl§©¥©¨¦©©ª§§¤¦§¥

dAx ziW`xaaE ,oigExai odA('a a"r) ¨¤©§¦¦§¥¦©¨

,oigExai xn` `A` x"a `Ig 'x oM mB©¥¦¨©¨¨©©§¦
:iaxr oFWlA gExai ode§¥©§©§¨£¨¦

áúëåmdxa` iAxmi`cECxn` §¨©©¦©§¨¨¨¦¨©
E`xTi Kke ,oigExai mBxznd©§©§¥©§¦§¨¦¨§
oke ,aFh gix odl Wie l`rnWi oFWlA¦§¦§¨¥§¥¨¤¥©§¥

aEzM(c"i 'f y"dy),gix Epzp mi`cECd ¨©¨¦¨§¥©
mdl Wi iM mc` oA zxEv lr mde§¥©©¤¨¨¦¥¨¤
iM mixnF` Wie .micie W`x zEnC§Ÿ§¨©¦§¥§¦¦
xEarA ,iYrci `l ikp`e .oFixdl ElirFi¦§¥¨§¨Ÿ¦Ÿ¨©§¦©£

:eixaC EN` ,dxw mYclFYW¤©§¨©¨¥§¨¨
ïBëpäårWrYWdl odA dzvx iM §©¨¦¨§¨¨¤§¦§©§¥©

dNtYA iM ,ogixA bPrzdlE§¦§©¥§¥¨¦©§¦¨

,zF`Etxd KxcA `l lgx dcwtp¦§§¨¨¥Ÿ§¤¤¨§
,ixRd F` mi`cECd itpr `iad oaE`xE§¥¥¦©§¥©¨¦©§¦
,aFh gix mdle ,migERY zEncM `Ede§¦§©¦§¨¤¥©
W`x zxEvA iEUrd `Ede ,WxXd la £̀¨©Ÿ¤§¤¨§©Ÿ
`Ed WxXde .`iad `l ,micie§¨©¦Ÿ¥¦§©Ÿ¤
lirFIW miWp`d eilr mixnF`W¤§¦¨¨¨£¨¦¤¦
dNbqA `Ed ,zn` xaCd m`e .oFixdl§¥¨§¦©¨¨¡¤¦§ª¨
ok izi`x `l la` .mrahA `l ,mdÄ¤Ÿ§¦§¨£¨Ÿ¨¦¦¥
mixAcnd zF`Etxd ixtQn cg`A§¤¨¦¦§¥¨§©§©§¦

:mdAeh dxez ¨¤
.éLéà úà Czç÷ èòîä (åè),mrHd ©§©©§¥¤¦¦©©©

iWi` z` Kl igTYW KOn hrnd©§©¦¥¤¦§¦¨¤¦¦



vie`סו zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iriax meil inei xeriy
i"yx£Èa È‡„ecŒ˙‡ Ìb ˙Á˜ÏÂ∑ ולעׂשֹות ּבתמיהה: ¿»«««∆»≈¿ƒְְֲִִַָ

'ותסבין' ותרּגּומֹו ּבני? ּדּודאי את ּגם ליּקח זאת, .עֹוד ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ
‰ÏÈl‰ CnÚ ·kLÈ ÔÎÏ∑ לילה ׁשכיבת היתה ׁשּלי »≈ƒ¿«ƒ»««¿»ְְְִִֶַַָָָ

ׁשּזלזלה  ּולפי .ּבנ ּדּודאי ּתחת ,ל נֹותנּה ואני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָזֹו
זכתה  לא הּצּדיק, עּמֹוּבמׁשּכב ל"א)להּקבר .(נדה ְְְְִִִִֵַַַָָָֹ

(æè)äàì àözå áøòa äãOä-ïî á÷òé àáiå©¨¸Ÿ©«£¬Ÿ¦©¨¤»¨¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈
ézøëN øëN ék àBáz éìà øîàzå Búàø÷ìE ¦§¨À©¸Ÿ¤Æ¥©´¨½¦ µ¨´Ÿ§©§¦½

:àeä äìéla dnò ákLiå éða éàãeãa§«¨¥−§¦®©¦§©¬¦−̈©©¬§¨«
i"yx£EÈz¯ÎN ¯ÎN∑ׂשכרּה לרחל ‰e‡.נתּתי ‰ÏÈla∑סּיעֹו יּׂששכר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מּׁשם .(ב"ר)ׁשּיצא »…¿«¿ƒְְִֵַָָָָ««¿»ְִִִֶַָָָָָָָ

(æé)ïa á÷òéì ãìzå øäzå äàì-ìà íéýìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤¥¨®©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬
:éLéîç£¦¦«

i"yx£‰‡ÏŒÏ‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓLiÂ∑ מתאּוה ׁשבטים ּומחּזרת ׁשהיתה .להרּבֹות «ƒ¿«¡…ƒ∆≈»ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

(çé)ézúð-øLà éøëN íéýìû ïúð äàì øîàzå©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤¨©¬¦
:øëùOé BîL àø÷zå éLéàì éúçôL¦§¨¦−§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«

(èé):á÷òéì éML-ïa ãìzå äàì ãBò øäzå©©¬©−¥¨®©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ

(ë)íéýìû éðãáæ äàì øîàzå|íòtä áBè ãáæ éúà ©´Ÿ¤¥À̈§¨©̧¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ
àø÷zå íéðá äML Bì ézãìé-ék éLéà éðìaæé¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®©¦§¨¬

:ïeìáæ BîL-úà¤§−§ª«
i"yx£·BË „·Ê∑ּכתרּגּומֹו.ÈÏaÊÈ∑ ּבית ּבלע"ז. הורבריי"א זבּול, ּבית עּקר לׁשֹון ּתהא לא 'מעּתה מדֹור, ∆∆ְְַƒ¿¿≈ƒְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹ

עּמי  אּלא נׁשיו'ּדירתֹו ּכל ּכנגד ּבנים לי ׁשּיׁש ,. ְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ

(טז  ‡˙‡Â נ"יÏÚÂ(‡LÓ¯a ‡Ï˜Á ÔÓ ·˜ÚÈ «¬»¿««¬…ƒ«¿»¿«¿»
ÏBÚÈ˙ È˙ÂÏ ˙¯Ó‡Â d˙eÓc˜Ï ‰‡Ï ˙˜Ùe¿»«≈»¿«»≈«¬∆∆¿»ƒ≈
·ÈÎLe È¯·c ÈÁe¯·Èa CÈz¯‚‡ ¯‚ÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

:‡e‰ ‡ÈÏÈÏa dnÚƒ«¿≈¿»

ÈÏÈÂ„˙יז  ˙‡ÈcÚÂ ‰‡Ïc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¿≈»¿«ƒ«ƒƒ«
:‡LÈÓÁ ¯a ·˜ÚÈÏ¿«¬…«¬ƒ»

‡È˙Óיח  ˙È·‰Èc È¯‚‡ ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»«¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ
:¯Î˘NÈ dÓL ˙¯˜e ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ»»

È˙ÈLיט  ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«≈»ƒƒ««ƒ«
:·˜ÚÈÏ¿«¬…

‰„‡כ  ·Ë ˜ÏÁ ÈÏ d˙È ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»»≈ƒ√««»»
˙È„ÈÏÈ È¯‡ È˙ÂÏ ÈÏÚ·c d¯B„Ó È‰È ‡ÓÊƒ¿»¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»ƒ¬≈¿≈ƒ

:ÔeÏ·Ê dÓL ˙È ˙¯˜e ÔÈ· ‡zL dÏ≈ƒ»¿ƒ¿«»¿≈¿À

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

iM s` ,dn`d ip`e FYW` Y` EN`M§¦©§¦§©£¦¨¨¨©¦
mi`cECd zgwl zxaB Knvr iUrY©£¦©§¥§¤¤¨©©©¨¦
okYie .ogixA zbPrzn ip` xW £̀¤£¦¦§©¤¤§¥¨§¦¨¥
mdA mVal awri cFakl odA dzvxW¤¨§¨¨¤¦§©£Ÿ§©¥¨¤
aEzMW oiprM ,Dl miWp KxC iM ,eirEvi§¨¦¤¤¨¦¨§¦§¨¤¨

(f"i 'f ilWn)mild` xn iaMWn iYtp ¦§¥©§¦¦§¨¦Ÿ£¨¦
d`l dxn` okle ,oFnPweKYgw hrnd §¦¨§¨¥¨§¨¥¨©§©©§¥

iWi` z`i`cEC igwY iM s` iPOn ¤¦¦¦¤¦©¦¦§¦¨¥
:mdA FzFYtl ipA§¦§©¨¤

LéåEtiqFi ,miaUr mi`cECd mixnF` §¥§¦©¨¦£¨¦¦
zr oFWNn xfbp ,miWPl de`Yd©©£¨©¨¦¦§¨¦¨¥

micFC('g f"h l`wfgi)d`l dxn` okle , ¦§¤§¥§¨¥¨§¨¥¨
,iWi` z` KYgw hrndxW`M ©§©©§¥¤¦¦©£¤

YxMfd:ifh dxez ¦§©§¦
.áBè ãáæ éúà íéäìà éðãáæ (ë)`l §¨©¦¡Ÿ¦Ÿ¦¤¤Ÿ

oFWlA `vFn z`Gd dNOl E`vn̈§©¦¨©Ÿ¨§¨

dNn `idW xn`PW okYie .WcTd©Ÿ¤§¦¨¥¤Ÿ©¤¦¦¨
zNnE ,rECn zNnM ,"ca df" zaMxnª§¤¤¤©§¦©©©¦©

cbA(`"i wEqR lirl)lFBQde .daizMA ¨¨§¥¨©§¦¨§©¤
lke ,miAx zFnFwnA mixnEn gYRde§©©¨¨¦¦§©¦§¨
zNn oke .zFaMxOd zFNOA oMW¤¥©¦©ª§¨§¥¦©
oFWNn d`vie .icrlA zNnE zenlv©§¨¤¦©¦§¨¨§¨§¨¦§

miHW ivr iCa ,miCA(b"i d"k zFnW), ©¦©¥£¥¦¦§

zFx`R gNWYe miCA UrYef"i l`wfgi) ©©©©¦©§©©Ÿ§¤§¥

('e,oM mi`xwp miQBd oli`d itpr iM ,¦©§¥¨¦¨©©¦¦§¨¦¥
xFkA eiCA lk`i ,mipal dEli`Wde§¦§¦¨§¨¦Ÿ©©¨§

zen(b"i g"i aFI`)eiCA ok `l ,('e f"h dirWi): ¨¤¦Ÿ¥©¨§©§¨

ïëìåmidl`d Dl dUr iM d`l dxn` §¨¥¨§¨¥¨¦¨¨¨¨¡Ÿ¦
DlrA zFidl aFh cA oAd df¤©¥©¦§©£¨
oke .iNvA iplAfi iM ,DNvA opFlzn¦§¥§¦¨¦¦§§¥¦§¦¦§¥

Kl laf ziA izipa dpA(b"i 'g `"n), ¨Ÿ¨¦¦¥§ª¨
xn`i oFilr cFakle ,FNvA opFlzdl§¦§¥§¦§¦§¤§Ÿ©

xn`W FnM ,oM(f"k wEqtA mW)minXd dPd ¥§¤¨©¨§¨¦¥©¨©¦
ziAd iM s` LElMlki `l minXd inWE§¥©¨©¦Ÿ§©§§©¦©©¦
cnr gxi WnW oke ,izipA xW` dGd©¤£¤¨¦¦§¥¤¤¨¥©¨©

dlaf(`"i 'b wETag)opFlzIW mFwOA cnr , §ª¨£©¨©©¨¤¦§¥
mdA ld` mU WnXl xn`W FnM ,FA§¤¨©©¤¤¨Ÿ¤¨¤

('d h"i miNdY): §¦¦

ñeì÷ðàåmBxYaFh caf,"ah wlEg" §ª§§¦§¥¤¤©©
cr Fzxaq izFpiad `le§Ÿ£¦¦§¨¨©
izi ceef inlWExid mEBxzA izi`xW¤¨¦¦§©§©§©§¦§©¨¦
EUrW iYcnle ,oiah oicEaf 'dC `xnin¥§¨§§¦¨¦§¨©§¦¤¨
DzF` Elthe ,e"eA daEzM EN`M dNOd©¦¨§¦§¨§¨§¨§¨
dcv oinBxzOW zinx` oFWl l ¤̀§£¨¦¤§©§§¦¥¨

"oicef"(d"k a"n oNdl)dGd oAdW ,dxn` . §¨¦§©¨¨§¨¤©¥©¤
aFh wlge daFh dcv Dl mXd F`Ur£¨©¥¨¥¨¨§¥¤
axl DOr FzxiC xTr didi DlrA iM¦©£¨¦§¤¦©¦¨¦¨§Ÿ

.Fl aFhA FOr qpxRzY ,dipÄ¤¨¦§©§¥¦§



סז `vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iriax meil inei xeriy

(àë):äðéc dîL-úà àø÷zå úa äãìé øçàå§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬¤§−̈¦¨«

i"yx£‰Èc∑,'הּׁשפחֹות ּכאחת אחֹותי רחל ּתהא לא זכר, זה 'אם ּבעצמּה: ּדין לאה ׁשּדנה רּבֹותינּו, ּפרׁשּו ƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לנקבה  ונהפ עליו ס)והתּפּללה .(ברכות ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָ

(áë)íéýìû äéìà òîLiå ìçø-úà íéýìû økæiå©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½
:dîçø-úà çzôiå©¦§©−¤©§¨«

i"yx£ÏÁ¯Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר) ׁשּמסרה לּה זכר «ƒ¿…¡…ƒ∆»≈ְֶַָָָָ
לאחֹותּה ּבגֹורלֹוסימניה ּתעלה ׁשּלא מצרה וׁשהיתה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבנים. לּה ׁשאין לפי יעקב, יגרׁשּנה ׁשּמא עׂשו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשל

לּה ׁשאין ּכׁשּׁשמע ּבלּבֹו עלה ּכ הרׁשע עׂשו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָואף
הּפּיט  ׁשיּסד הּוא חלה,ּבנים, ׁשּלא ּכבט 'האדמֹון : ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ונתּבהלה' לֹו לקחּתּה .צבה ְְְְֲִַַָָָָ

(âë)-úà íéýìû óñà øîàzå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−¤
:éútøç¤§¨¦«

i"yx£ÛÒ‡∑ ּתראה ׁשּלא ּבמקֹום (ישעיה וכן:,הכניסּה »«ְְְִִֵֵֶֶָָָֹ
חרּפתנּו",ד) ט)"אסף הּביתה",(שמות יאסף (יואל "ולא  ְְְֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
נגהם",ד) ס)"אספּו לא (ישעיה יאסף", לא וירח" ְְִֵֵֵֵָָָָֹֹ

והיּו∑È˙t¯Á.יּטמן  עקרה, ׁשאני לחרּפה ׁשהייתי ִֵָ∆¿»ƒְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָ

ואּגדה: הרׁשע. עׂשו ׁשל לחלקֹו ׁשאעלה עלי ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹומרים
לתלֹות  ּבמי לּה אין ּבן, לאּׁשה ׁשאין זמן סרחֹונּה,ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

מי  .ּבנ זה? ּכלי ׁשבר מי ּבֹו: ּתֹולה ּבן, לּה ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמּׁשּיׁש
ּבנ אּלּו? ּתאנים .אכל ְְִִֵֵַָ

(ãë)ïa éì ýåýé óñé øîàì óñBé BîL-úà àø÷zå©¦§¨¯¤§²¥−¥®ŸŸ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬
:øçà©¥«

i"yx£¯Á‡ Ôa ÈÏ '‰ ÛÒÈ∑ ּבנבּואה היתה יֹודעת …≈ƒ≈«≈ְְִַַָָָ
ׁשבטים. עׂשר ׁשנים אּלא להעמיד עתיד יעקב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

יהא  להעמיד, עתיד ׁשהּוא ׁשאֹותֹו רצֹון 'יהי ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָאמרה:
אחר  ּבן על אּלא התּפּללה לא לכ .מּמּני'. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz `vie t"y zgiy)

יֹוסף ׁשמֹו את כד)וּתקרא מי (ל, ׁשּכל לעיל ּפרׁש רׁש"י ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשהיּו ודן, יהּודה והינּו ּבאֹוכלּוסין, מרּבה ּכן" "על ּבֹו ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנאמר
מּׁשבעים  יֹותר היּו יֹוסף ּבני הרי וקׁשה, אלף. מּׁשּׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָיֹותר

"יֹוסף". ׁשם לקריאת טעמים ׁשני ּדהּנה לֹומר, ויׁש .א אלף. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
חרּפתי.אסף את אּלא יֹוסף.ב אלקים אחר. ּבן לי ה' ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

רצתה  לא רחל ׁשּכן ּבּכתּוב, נתּפרׁש לא הראׁשֹון ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשהּטעם

dÓLכא  ˙È ˙¯˜e ‡z¯a ˙„ÈÏÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿ƒ«¿«»¿«»¿«
:‰Ècƒ»

ˆd˙BÏכב  ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ÏÁ¯„ ‡¯Îec ÏÚÂ¿«¿»»¿»≈√»¿»¿«ƒ¿«
:ÈecÚ dÏ ·‰ÈÂ ÈÈ¿»ƒ««ƒ

È˙כג  ÈÈ Lk ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¿«¿»»
:È„eqÁƒƒ

ÈÏכד  ÈÈ ÛÒBÈ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ dÓL ˙È ˙¯˜e¿«»¿≈≈¿≈»≈¿»ƒ
:Ô¯Á‡ ¯a«»√»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

å"åäåzFnFwnA EppFWlA EEYWi z"iAde §©¨§©¥¦§©¦§¥¦§
da`ze de`Y FnM ,miAxmiNdY) ©¦§©£¨§©£¨§¦¦

('k h"iwmiMnl iYzp ieB ,('e 'p dirWi)lr , ¥¦¨©¦§©¦§©§¨©
miWxg EWxg iAB('b h"kw miNdY)oke . ©¦¨§Ÿ§¦§¦¦§¥
iYcxi mixd iavwl('f 'a dpFi),ievwl FnM , §¦§¥¨¦¨©§¦¨§§©§¥

drAx` axrOl xAxRl okee"k '` i"dc) §¥©©§¨©©£¨©§¨¨
(g"iaizkC ,xexR EPOn Exn`i ,b"k a"n) Ÿ§¦¤©§¨¦§¦
(`"ixW` qixQd Kln ozp zMWl l ¤̀¦§©§©¤¤©¨¦£¤

`EdX dn mdipW WExtE .mixexRA©©§¨¦¥§¥¤©¤
mixrl WxbnE .dvEgl dnFgd xiTn¦¦©¨¨¨¦§¨¤¨¦

('a d"l xAcOA)oke ,xextE inlWExi mEBxY ©¦§¨©§§©§¦©§¨§¥
zFWxbn ozpFi mEBxY(g"k f"k l`wfgi): ©§¨¨¦§§§¤§¥

äðLnáecaxY ,cexY `ln:h"n xifp) ©¦§¨¨¥©§¨©§¨¨¦

(`"n a"t zFld`oi`W dlahA . ¨¢§©§¨¤¥

fiAfal dl(:g"n migqR)oipFW zFnFwnA , ¨§©§¦§¨¦¦§¦
"fiAfl" EPOn(a"n c"t zF`ewn ,b"n a"t milM), ¦¤©§¦¥¦¦§¨

`Ahvi` ."fiefl" EPOn oipFW zFnFwnaE¦§¦¦¤©§¦¦§©¨
(:`"i migqR)"`Ehv`".h"n `nFie :f"r oiaExr) §¨¦¦§©¨¥¦§¨

(KExrd zqxB itl,dAxd odA `vFIM oke . §¦¦§©¤¨§¥©¥¨¤©§¥
inlWExiA Ebdpef"t zFnai h"kd d"t mi`lM) §¨£¦©§¦¦§©¦§¨

(cFre g"d,e"e mFwnA z"iaA "xia`" §£¦§¥¦§¨
:KkA miciRwn mpi`W`k dxez ¤¥¨©§¦¦§¨

.éútøç úà íéäìà óñà (âë)¨©¡Ÿ¦¤¤§¨¦
d,d`xY `NW mFwnA Dqipk ¦§¦¨§¨¤Ÿ¥¨¤

dziAd sq`i `le oke(h"i 'h zFnW), §¥§Ÿ¥¨¥©©§¨§

mdbp Etq` miakFke('i 'a l`Fi)Kgxie , §¨¦¨§¨§¨¥¦¥¥
sq`i `l('k 'q dirWi)oFWl ,onHi `l , Ÿ¥¨¥§©§¨Ÿ¦¨¥§

zxM mrhM xn` mdxa` iAxe .i"Xx©¦§©¦©§¨¨¨©§©©¨¥

:libe dgnU dtq`pe§¤¤§¨¦§¨¨¦
ïBëpäåoFWl oNM o`UrW qElwp` zrC §©¨©©ª§§¤£¨¨ª¨§

oFWNn ,mhEWtM qEPke uEAw¦§¦¦§¨¦¨
elVd z` Etq`Ie(a"l `"i xAcOA)iM , ©©©§¤©§¨©¦§¨¦

Edlk`i eitq`n('h a"q dirWi)z`xwpe . §©§¨Ÿ§ª§©§¨§¦§¥
eizFa` l` uAwp zFidA dtiq` dziOd©¦¨£¦¨¦§¦§¨¤£¨
uaTdl ,dziAd sq`i `le .mizOd©¥¦§Ÿ¥¨¥©©§¨§¦¨¥
EvATW ,mdbp Etq`e .FziA iWp`l§©§¥¥§¨§¨§¨¤¦§
,uEgl mxF` E`ivFd `le mkFzA xF`d̈§¨§Ÿ¦¨©
mdl xW` ld`d l` Etq`PW F`¤¤¤§¤¨Ÿ¤£¤¨¤
dtiq` Exn`ie .minXd riwxA¦§¦©©¨©¦§Ÿ§£¦¨
ipA oiA xGRzY `le uAwzYW ,dRxgA§¤§¨¤¦§©¥§Ÿ¦§©¥¥§¥
cFr DA mixAcp zFidl mc`̈¨¦§¦§¨¦¨

:zFvEgAck dxez ¨



vie`סח zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f iying meil inei xeriy
ׁשּמעּתה  ׁשּמׁשמעּותֹו ּכזה ּבׁשם לבנּה ׁשּקראה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלפרסם
ּכּסה  הּכתּוב אף ולכן סרחֹונּה, את לתלֹות ּבמי לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיהיה
לא  ּכן", "על לכּתב אפׁשר ׁשאי אפֹוא, מּובן, זה. ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹטעם

הּטעם  זה אין (ׁשהרי הּׁשני ּבּטעם לא ואף הראׁשֹון ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָֹּבּטעם
ִַָהּיחיד).

(äë)á÷òé øîàiå óñBé-úà ìçø äãìé øLàk éäéå©§¦¾©«£¤²¨«§¨¬¨¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ
:éöøàìe éîB÷î-ìà äëìàå éðçlL ïáì-ìà¤¨½̈©§¥̧¦Æ§¥´§½̈¤§¦−§©§¦«

i"yx£ÛÒBÈŒ˙‡ ÏÁ¯ ‰„ÏÈ ¯L‡k∑ׂשטנֹו מּׁשּנֹולד «¬∆»¿»»≈∆≈ְִֶַָ
ׁשּנאמר: עׂשו, יח)ׁשל א אׁש(עובדיה יעקב ּבית "והיה ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

להבה  ּבלא אׁש לקׁש", עׂשו ּובית להבה, יֹוסף ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּובית

יעקב  ּבטח יֹוסף מּׁשּנֹולד למרחֹוק, ׁשֹולט ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹאינֹו
לׁשּוב  ורצה .ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְַָָָָָ

(åë)ïäa Eúà ézãáò øLà éãìé-úàå éLð-úà äðz§º̈¤¨©´§¤§¨©À£¤̧¨©¯§¦«Ÿ§²¨¥−
ézãáò øLà éúãáò-úà zòãé äzà ék äëìàå:E §¥¥®¨¦ µ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬£©§¦«

i"yx£'B‚Â ÈLŒ˙‡ ‰z∑ ּברׁשּות ּכיֿאם לצאת רֹוצה .איני ¿»∆»«¿ְִִִִֵֵֶָ

(æë)éðéòa ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåE ©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®
:Eììâa ýåýé éðëøáéå ézLçð¦©¾§¦©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«

i"yx£ÈzLÁ∑ ׁשּלי ּבנחּוׁש נּסיתי הייתי, מנחׁש ƒ«¿ƒְְִִִִִִִֵֶַָ
לי  היּו לא לכאן ּכׁשּבאת ּברכה, לי ּבאה ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹׁשעלֿיד

ׁשּנאמר: כט)ּבנים, עם (לעיל ּבאה ּבּתֹו רחל "והּנה ְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּבּתֹו ׁשֹולח והּוא ּבנים, לֹו יׁש אפׁשר אצל הּצאן". ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר: ּבנים, לֹו היּו ועכׁשו לא)הרֹועים? (לקמן ְְֱִִֶֶַַָָָָ

לבן  בני ּדברי את .""וּיׁשמע ְְְִִֵֵֶַַָָ

ß elqk 'f iying mei ß

(çë):äðzàå éìò EøëN äá÷ð øîàiå©Ÿ©®¨§¨¯§¨«§²¨©−§¤¥«¨
i"yx£E¯ÎN ‰·˜∑'אגר 'ּפריׁש .ּכתרּגּומֹו: »¿»¿»¿ְְְֵַַָָ

(èë)ézãáò øLà úà zòãé äzà åéìà øîàiåE ©Ÿ́¤¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®
ð÷î äéä-øLà úàå:ézà E §¥²£¤¨¨¬¦§§−¦¦«

i"yx£Èz‡ E˜Ó ‰È‰Œ¯L‡ ˙‡Â∑מקנ מעּוט חׁשּבֹון ּכּמה את מּתחּלה לידי .היּוׁשּבא ¿≈¬∆»»ƒ¿¿ƒƒְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ

(ì)Cøáéå áøì õøôiå éðôì Eì äéä-øLà èòî ék¦¿§©Á£¤¨¨̧§³§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤
éëðà-íâ äNòà éúî äzòå éìâøì Eúà ýåýé§Ÿ̈²«Ÿ§−§©§¦®§©À̈¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−

:éúéáì§¥¦«

Ó‡Â¯כה  ÛÒBÈ ˙È ÏÁ¯ ˙„ÈÏÈ „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ«»≈»≈«¬«
:ÈÚ¯‡Ïe È¯˙‡Ï C‰È‡Â ÈÁlL Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ«¬…¿»»«¿«ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿«¿ƒ

Ô‰aכו  C˙È ˙ÈÁÏÙ Èc Èa ˙ÈÂ ÈL ˙È ·‰«»¿«¿»¿«ƒ¿»ƒ»»¿≈
:CzÁÏÙc ÈÁÏt ˙È zÚ„È z‡ È¯‡ ÏÈÊ‡Â¿≈≈¬≈«¿¿«¿»»»¿»ƒƒ¿»ƒ»

¯ÔÈÓÁכז  ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:CÏÈ„a ÈÈ ÈÎ¯·e È˙Èq CÓ„√̃»»«≈ƒ»¿«ƒ¿»¿ƒ»

Ôz‡Â:כח  ÈÏÚ C¯‚‡ LÈ¯t ¯Ó‡Â«¬»»≈«¿»¬«¿∆≈

ÈÂ˙כט  CzÁÏÙc ˙È zÚ„È z‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿¿«¿»»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈnÚ C¯ÈÚ· ‰Â‰c«¬»¿ƒ»ƒƒ

ÈbÒÓÏל  ÛÈ˜˙e ÈÓ„˜ CÏ ‰Â‰ Èc ¯ÈÚÊ È¯‡¬≈¿≈ƒ¬»»√»»¿≈¿ƒ¿≈
Û‡ „ÈaÚ‡ È˙ÓÈ‡ ÔÚÎe ÈÏÈ„a C˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒƒ¿«≈»«∆¿≈«

:È˙È·Ï ‡‡¬»¿≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Eììâa 'ä éðëøáéå ézLçð (æë)¦©§¦©§¨§¥¦¦§¨¤
wiCv Wi` iM LzEkfaE LxEarA©£§¦§§¦¦©¦

oFWle .dY`iYWgpWgp lke ,iziQp ©¨§¨¦©§¦¦¦¦§¨©©
mixnF` Wie .oFiQp(r"a`x)Wgpn didW ¦¨§¥§¦¤¨¨§©¥

xn` awrie .mitxYALzF` 'd Kxaie ©§¨¦§©£Ÿ¨©©§¨¥§
,ilbxlKxC "illbA" xnFl dvx `l §©§¦Ÿ¨¨©¦§¨¦¤¤

xn`e ,depr,ilbxlilbx `AW zrn iM £¨¨§¨©§©§¦¦¥¥¤¨©§¦
:KxAzn ziid ziAAgk dxez ©©¦¨¦¨¦§¨¥

ð÷î äéä øLà úàå (èë).ézà Ez` §¥£¤¨¨¦§§¦¦¤
icil `AW Lpwn hErn oFAWg¤§¦¦§§¤¨§¨¦
dY` ,xnFlM .i"Xx oFWl ,did dOM©¨¨¨§©¦§©©¨

pwn did dOM Yrci.iY` E`AWM L ¨©§¨©¨¨¨¦§§§¤¨¦¦

,xn`IW iE`x xzFiexW` Lpwn z`e §¥¨¤Ÿ©§¥¦§§£¤
,iY` didLl did xW` hrn iM Yrci ¨¨¦¦¨©§¨¦§©£¤¨¨§

:axl uxtIe i`FA mxh¤¤¦©¦§Ÿ¨Ÿ
Bà,WxtpxW` z` Yrci dY` §¨¥©¨¨©§¨¥£¤

,LiYcar,iziUr igM lkA iM £©§¦¦§¨Ÿ¦¨¦¦
YrcieiY` Lpwn did xW` z`mini iM §¨©§¨¥£¤¨¨¦§§¦¦¦¨¦



סט `vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f iying meil inei xeriy
i"yx£ÈÏ‚¯Ï∑(ב"ר) ּבאת רגלי ּביאת ּבׁשביל רגלי, עם ¿«¿ƒְְְִִִִִִַַַָ

ּכמֹו: הּברכה, יא)אצל ּברגלי",(שמות אׁשר "העם ְְְְְְֲֶֶֶַַָָָָ
ח) עּמי (שופטים הּבאים ּברגלי", אׁשר ‚ÈÎ‡ŒÌ."לעם ְְֲִִִֶַַַָָָ«»…ƒ

È˙È·Ï∑ ּביתי אּלא לצר לצרּכי עֹוׂשין אין עכׁשו , ¿≈ƒְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
וצריּבני  לסמכן,)אני (, עּמהם אני ּגם עֹוׂשה להיֹות ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָ

'ּגם' .וזהּו ְֶַ

(àì)éì-ïzú-àì á÷òé øîàiå Cì-ïzà äî øîàiå©−Ÿ¤¨´¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´
äòøà äáeLà äfä øácä él-äNòz-íà äîeàî§½¨¦©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨¤§¤¬

ðàö:øîLà E «Ÿ§−¤§«Ÿ

(áì)ðàö-ìëa øáòàäN-ìk íMî øñä íBiä E| ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹©À¨¥̧¦¹̈¨¤´
ã÷ðå àeìèå íéáNka íeç-äN-ìëå àeìèå ã÷ð̈´Ÿ§¨À§¨¤Æ©§¨¦½§¨¬§¨−Ÿ

:éøëN äéäå íéfòä«¦¦®§¨−̈§¨¦«
i"yx£˜„∑,נקּדֹות ּכמֹו ּדּקֹות ּבחברּבּורֹות מנּמר »…ְְְְֲַַַָֻֻ

ּבלע"ז  חברּבּורֹות ∑eÏË‡.פונטר"א טלאים, לׁשֹון ְַַ»ְְְֲִַָ
ּבלע"ז,ׁשחּום ∑ÌeÁ.רחבֹות  רוש"ו לאדם, ּדֹומה , ְְְֶַַָָָֹ

הּתבּואה  לענין לבנה, ונמצאת ׁשחמּתית מׁשנה .לׁשֹון ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
È¯ÎN ‰È‰Â∑ נקּדים ּולהּבא מּכאן ׁשּיּולדּו אֹותן ¿»»¿»ƒְְְִִִֶַָָָָֻ

ואֹותן  ׁשּלי, יהיּו ּבּכׂשבים ּוׁשחּומים ּבעּזים ְְְְְִִִִִִִֶַָָָֻּוטלאים
ׁשּלא  ,ּבני ּביד והפקידם מהם הפרׁש עכׁשו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיׁשנן
מּתחּלה' ׁשם היּו 'אּלּו מעּתה: הּנֹולדים על לי ,ּתאמר ְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

לי: ּתאמר ׁשּלא ׁשהן ועֹוד הּזכרים נקּדים 'עלֿידי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֻ
'ואיל מּכאן ּדגמתן הּנקבֹות ּתלדנה .ּוטלאים, ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֻֻ

(âì)éøëN-ìò àBáú-ék øçî íBéa éú÷ãö éa-äúðòå§¨«§¨¦³¦§¨¦Æ§´¨½̈¦«¨¬©§¨¦−
éðôìíeçå íéfòa àeìèå ã÷ð epðéà-øLà ìk E §¨¤®´Ÿ£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ§¨¹¨«¦¦À§Æ

:ézà àeä áeðb íéáNka©§¨¦½¨¬−¦¦«
i"yx£'B‚Â ÈaŒ‰˙ÚÂ∑ נֹוטל ׁשאני ּתחׁשדני אם ¿»¿»ƒ¿ְְֲִִִֵֵֶַ

צדקתי, ּבי ּתענה ּכלּום, צדקתי מּׁשּל ּתבא ותעיד ּכי ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָֹ
נקּדים  ּכיֿאם ּבעדרי ּתמצא ׁשּלא ,לפני ׂשכרי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֻעל

טלּוא, אֹו נקד, ׁשאינֹו ּבהן ׁשּתמצא וכל ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻּוטלאים.
ּובגנבה  ל ׁשּגנבּתיו ּבידּוע חּום, ׁשרּוי אֹו הּוא ְְְְְִִֵֶַַָָָ

.אצלי  ְִֶ

˙Ôzלא  ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â CÏ Ôz‡ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»∆∆»«¬««¬…»ƒ∆
·e˙‡ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÈÏ „aÚz Ì‡ ÌÚcÓ ÈÏƒƒ««ƒ«¿∆ƒƒ¿»»»≈¡

:¯h‡ CÚ ÈÚ¯‡∆¿≈»»∆»

(לב  È„Ú‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÚ ÏÎa ¯aÚ‡ נ"י ∆¿«¿»»»»≈«¬≈
ÈcÚ‡¯n‡ ÏÎÂ ÚB˜¯e ¯BÓ ¯n‡ Ïk ÔnzÓ ( «¿ƒƒ«»»ƒ»¿¿«¿»ƒ»

È‰ÈÂ ‡ifÚa ¯BÓe ÚB˜¯e ‡i¯n‡a ÌeÁL¿¿ƒ¿«»¿«¿¿ƒ«»ƒ≈
:È¯‚‡«¿ƒ

˙ÏBÚÈלג  È¯‡ ¯ÁÓc ÌBÈa È˙eÎÊ Èa „‰Ò˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»¬≈≈
ÚB˜¯e ¯BÓ È‰B˙ÈÏ Èc Ïk CÓ„˜ È¯‚‡ ÏÚ««¿ƒ√»»…ƒ≈ƒ¿¿«
:ÈnÚ ‡e‰ ‡·eb ‡i¯n‡a ÌeÁLe ‡ifÚa¿ƒ«»¿¿ƒ¿«»¿»ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

iM Yrcie ,md miAxLl did xW` hrn ©¦¥§¨©§¨¦§©£¤¨¨§
axl uxtIe iptl,ux`d lM KxcM `NW §¨©©¦§Ÿ¨Ÿ¤Ÿ§¤¤¨¨¨¤

`A zrn d`A xW` `id 'd zMxA wx©¦§©¦£¤¨¨¥¥Ÿ
:oFkPd `Ede ,LziaA ilbxl dxez ©§¦§¥§§©¨

.éúéáì éëðà íb äNòà (ì)eiWkr ¤¡¤©¨Ÿ¦§¥¦©§¨
Kixve ipA `N` ikxvl oiUFr oi ¥̀¦§¨§©¤¨¨©§¨¦
Edfe ,oknql odOr dUFr zFidl ip £̀¦¦§¤¦¨¤§¨§¨§¤

,mBdidIW Ep`vn `le .i"Xx oFWl ©§©¦§Ÿ¨¨¤¦§¤
eipA ozF` ErxIW `le ,o`v awril§©£ŸŸ§Ÿ¤¦§¨¨¨
mipW WW oA mdAW lFcBde .miPhTd©§©¦§©¨¤¨¤¥¥¨¦
mipA Fl EidW okYi oal iM ,zFgR F`¨¦¨¨¦¨¥¤¨¨¦
dYre ,awri `A mxhA lgxn miPhw§©¦¥¨¥§¤¤Ÿ©£Ÿ§©¨
lr ilE`e .o`Sd zFrxl miiE`x md¥§¦¦§©Ÿ§©©
Fl miUFr EidW xn` eicar lre eiWp̈¨§©£¨¨¨©¤¨¦

:oFkp df lM oi`e ,dk`lOA©§¨¨§¥¨¤¨
ìáàWExR,izial ikp` mB dUr` izn £¨¥¨©¤¡¤©¨Ÿ¦§¥¦

xW`M izial mB ikp` dUr` izn̈©¤¡¤¨Ÿ¦©§¥¦©£¤
z` mB ad`Ie oke ,Lzial mB iziUr̈¦¦©§¥§§¥©¤¡©©¤

d`Nn lgx('l h"k lirl)z` ad` mbe , ¨¥¦¥¨§¥§©¨©¤
iYbxd dkz` mB oke .d`Nn lgxxAcOA) ¨¥¦¥¨§¥©Ÿ§¨¨©§¦©¦§¨

(b"l a"kmiAxe ,LzF` iYbxd mB ,©¨©§¦§§©¦
:oM`l dxez ¥

(áì):`Elh F` cwp .`Elhe cwp mrhe§©©¨Ÿ§¨¨Ÿ¨
.mEg dU lkeFA EWxR(w"cxde ,r"a`xd) §¨¤¥§§¨©©

EPpi`e .mgd ipRn zExgXd iM ,xgẄŸ¦©©£¦§¥©Ÿ§¥¤
aUMd ax iM ,ipirA oFkp,mixFgW mi ¨§¥©¦Ÿ©§¨¦§¦

oM m`e ,dOg `idW mcw ux`A iM s ©̀¦§¤¤¤¤¤¦©¨§¦¥
.awril mNM Eidi¦§ª¨§©£Ÿ

ïBëpäå`Ede ,"mEgW" qElwp` zrC §©¨©©ª§§§§
mc`l aFxwFzF` oixFwe ¨§¨Ÿ§¦

zxfBn mEg didie .i"Xx WxR oke ,W"Fx§¥¥©©¦§¦§¤¦¦§©
dOgd xF`e(e"k 'l dirWi)dnFC `EdW , §©©¨§©§¨¤¤

:zvw mC`zi xW` WnXl©¤¤£¤¦§©¥§¨
.éøëN äéäåEclIW ozF` ,i"Xx oFWl §¨¨§¨¦§©¦¨¤¥§

mi`ElhE miCwp `AdlE o`Mn¦¨§©¨§ª¦§¦
oke .iNW Eidi miaUMA minEgWE miGrÄ¦¦§¦©§¨¦¦§¤¦§¥

mdxa` iAx zrC(d"l wEqtA)WExtE .lM ©©©¦©§¨¨§¨¥¨
,`Elhe cwp dU.WiYcwpe `Elhe ¤¨Ÿ§¨©¦§¨§¨Ÿ

,miGrAxn`W FnM ,zFawPd(mW)xqIe ¨¦¦©§¥§¤¨©¨©¨©
lM z`e miWiYd z` `Edd mFIA©©¤©§¨¦§¥¨
,FA oal xW` lM WExtE .miGrd̈¦¦¥Ÿ£¤¨¨

,mixMfPA:miaUMA mEg lke ©¦§¨¦§¨©§¨¦
éôìemiaUMA `Elhe cwp lM iM iYrC §¦©§¦¦¨¨Ÿ§¨©§¨¦

ixdW ,FxkU did mdA mEg lke§¨¨¤¨¨§¨¤£¥
dide ,mEg d`xn zFlwOA dUr `lŸ¨¨©©§©§¤§¨¨
ahin mdW miaUMd on FxkU ciqtn©§¦§¨¦©§¨¦¤¥¥©
milFrd EdE`xd FnFlgA oke .o`Sd©Ÿ§¥©£¤§¨¦
mdA oi` ,miCwp miCwr o`Sd lr©©Ÿ£ª¦§ª¦¥¨¤
lM mXn xqd ,aEzMd WExtE .mEg¥©¨¨¥¦¨¨
,miaUMA mEg lke `Elhe cwp dU¤¨Ÿ§¨§¨©§¨¦
,ixkU dide miGrA cwpe `Elh xqde§¨¥¨§¨Ÿ¨¦¦§¨¨§¨¦
mipXde miaUMA zF`xOd zWlW§¤©©§©§¨¦§©§©¦

xn`e .miGrAmFiA izwcv iA dzpre ¨¦¦§¨©§¨§¨¦¦§¨¦§
xgniM`Elhe cwp EPpi` xW` lM ¨¨¦Ÿ£¤¥¤¨Ÿ§¨



vie`ע zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f iying meil inei xeriy

(ãì):Eøáãë éäé eì ïä ïáì øîàiå©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«
i"yx£Ô‰∑ ּדברים קּבלת לׁשֹון.E¯·„Î È‰È eÏ∑ הלואיּבכ .ׁשּתחּפץ ≈ְְִַַָָ¿ƒƒ¿»∆ְְְֶַַַָֹ

(äì)íéc÷òä íéLézä-úà àeää íBia øñiå©¨´©©Á©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´
ìk úàìhäå úBc÷pä íéfòä-ìk úàå íéàìhäå§©§ª¦À§¥³¨¨«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ
:åéða-ãéa ïziå íéáNka íeç-ìëå Ba ïáì-øLà£¤¨¨Æ½§¨−©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«

i"yx£¯ÒiÂ∑ וגֹו'ּבּיֹום לבן זכרים ∑‰ÌÈLÈz.ההּוא Ba.עּזים Ô·ÏŒ¯L‡ Ïk∑ חברּבּורֹות ּבֹו היתה אׁשר ּכל «»«ְַַָָ«¿»ƒְִִִָ…¬∆»»ְְֲֲֶַָָָ
ּבניו ∑ÔziÂ.לבנֹות  ּביד .לבן ְָ«ƒ≈ְַָָָָ

(åì)ìL Cøc íNiåá÷òéå á÷òé ïéáe Bðéa íéîé úL ©À̈¤¤µ¤§´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸ
:úøúBpä ïáì ïàö-úà äòøŸ¤²¤¬Ÿ¨−̈©«¨«Ÿ

i"yx£˙¯˙Bp‰∑לֹו מסר אֹותן ׁשירים, אּלא ׁשאינן והעקרֹות, החֹולֹות ׁשּבהן, .הרעּועֹות «»…ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(æì)ìvôéå ïBîøòå æeìå çì äðáì ìwî á÷òé Bì-çwiå©¦©´©«£ÀŸ©©¬¦§¤²©−§´§©§®©§©¥³
:úBì÷nä-ìò øLà ïálä óNçî úBðáì úBìöt ïää¥Æ§¨´§¨½©§Æ©¨½̈£¤−©©©§«

i"yx£‰·Ï ÏwÓ∑ לבנה ּוׁשמֹו הּוא ּדתימא:,עץ ּכמה ««ƒ¿∆ְְְְִֵֵֶַָ
ד) ׁשּקֹורין (הושע הּוא אני, ואֹומר ולבנה". אּלֹון ְְְֲִִִֵֶֶַַַ"ּתחת

לבן  ׁשהּוא ר ∑ÁÏ.טרימב"ל, ∑ÊeÏÂ.טב ּכׁשהּוא ֶָָ«ְֶָֹ¿
לקח  ּדּקים,ועֹוד אגֹוזים ּבֹו ׁשּגדלין עץ לּוז, מּקל ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָ

ּבלע"ז  ּבלע"ז ∑ÔBÓ¯ÚÂ.קולדר"י .קשטניי"ר ְַַ¿«¿ְַַ
˙BÏˆt∑ מנּמר עֹוׂשהּו ׁשהיה קּלּופים, .קּלּופים ¿»ְִִִִֵֶָָָֻ

Ô·l‰ ÛNÁÓ∑קֹולפֹו ּכׁשהיה מּקל, ׁשל לבן ּגּלּוי «¿«»»ְְִֵֶֶֶַָָֹ
הּקּלּוף  ּבמקֹום ׁשּלֹו לבן ונגלה נראה .היה ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹ

(çì)úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä-úà âviå©©¥À¤©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´
ì ïàvä ïàáz øLà íénäïàvä çëðì úBzL ©¨®¦£¤Á¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ
ì ïàáa äðîçiå:úBzL ©¥©−§¨§Ÿ¨¬¦§«

i"yx£‚viÂ∑ ּונעיצה ּתחיבה לׁשֹון 'ּודעיץ', ּתרּגּומֹו: ««≈ְְְְְִִִַָָ
'ּדצּה ּבּגמרא: יׁש והרּבה ארמית, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהיא

אּלא  ּדעצּה, ּכמֹו דצּה מידי', ּביּה 'דץ ְְְְִִֵֶַַָָָָָָוׁשלפּה',
לׁשֹונֹו את הּמים ∑ÌÈË‰¯a.ׁשּמקּצר ,ּבמרּוצֹות ְְֵֶֶַ»¿»ƒְִִַַ

CÓb˙ÙÎ:לד  È‰È ÈÂÏ Ì¯a Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿»¿≈¿≈¿ƒ¿»»

¯‚iÏB‡לה  ‡iLÈz ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈ· ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿»«»¿»«»¿«»
Ïk ‡˙ÚB˜¯e ‡˙¯BÓ ‡iÊÚ Ïk ˙ÈÂ ‡iÚB˜¯e¿«»¿»»ƒ«»¿¿»¿¬»…
„Èa ·‰ÈÂ ‡i¯n‡a ÌeÁLc ÏÎÂ da ¯eÁ Ècƒƒ»≈¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ«¿«

:È‰Ba¿ƒ

ÔÈ·eלו  È‰BÈa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÈeLÂ¿«ƒ«¬«¿»»ƒ≈ƒ≈
:Ô¯‡zL‡c Ô·Ï„ ‡Ú ˙È ÈÚ¯ ·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈ«¬…¿«¬…»≈»»»¿»»¿ƒ¿»√«

¯ÔÈ·Èhלז  Ô·Ïc ÔÈ¯ËeÁ ·˜ÚÈ dÏ ·ÈÒe¿ƒ≈«¬…¿ƒƒ¿»«ƒƒ
ÔÈ¯ÂÁ ÔÈÙÏ˜ ÔB‰a ÛÈÏ˜Â ÛeÏ„„Â ÊeÏ„cƒ¿¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ

:‡i¯ËeÁ ÏÚ Èc ¯eÁ ÛeÏƒ̃ƒ»ƒ«¿«»

iË‰¯a‡לח  ÛÈl˜ Èc ‡i¯ËeÁ ˙È ıÈÚ„e¿ƒ»¿«»ƒ«ƒƒ¿»«»
) Ô˙‡c ¯˙‡ ‡iÓ„ ‡È˜L ˙Èa נ"י ‡˙¯ ¬«≈»¿»¿«»¬«¿»»

ÔÈ˙‡c(‡Úc ÔB‰Ï·˜Ï ÈzLÓÏ ‡Ú ¿»¿»»»¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿»»
:ÈzLÓÏ ÔB‰È˙ÈÓa ÔÓÁÈ˙Óeƒ¿«¬»¿≈≈¿ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

miGrAmbe`Ed aEpB miaUMA mEg ¨¦¦§©©§¨¦¨
:iY`bl dxez ¦¦
(äì)mrhez` `Edd mFIA xqIe §©©©¨©©©¤

.miWiYdRqawri iM aEzMd x ©§¨¦¦¥©¨¦©£Ÿ
cwpe `Elh mXn xqd mzq xn`̈©§¨¨¥¦¨¨§¨Ÿ
Wixtde ,a`d rxfl WWg oale ,miGrÄ¦¦§¨¨¨©§¤©¨¨§¦§¦
ENt` Wixtde ,zFawPde mixkGd©§¨¦§©§¥§¦§¦£¦
mdilbxA hrn oal odl xW` miCwrd̈£ª¦£¤¨¤Ÿ¤§©§©§¥¤
lM miaUMA Wixtde ,dcwrd mFwnA¦§¨£¥¨§¦§¦©§¨¦¨

didi m`e .mEg lke FA oal xW`lM £¤¨¨§¨§¦¦§¤Ÿ
FA oal xW`miWiYA WixtdW xnFl £¤¨¨©¤¦§¦©§¨¦

oiA oal d`xn FA xW` lM miGraE¨¦¦¨£¤©§¥¨¨¥
lr sqEn mEg lke didi ,cxA oiA cwr̈Ÿ¥¨Ÿ¦§¤§¨¨©

FtiqFd mrhe .zFxMfPd zF`xOd©©§©¦§¨§©©¦
oi`W ipRn ,mEg miaUMd xkUA¦§©©§¨¦¦§¥¤¥
miWiYM oipeB ilrA mzFidl mYclFzA§©§¨¦§¨©£¥§¨¦©§¨¦
zFidl miGrd zclFzA oi`e ,miGrde§¨¦¦§¥§¤¤¨¦¦¦§

:mEg mdAel dxez ¨¤
.äðáì ìwî á÷òé Bì çwiå (æì)oeiM ©¦©©£Ÿ©©¦§¤¥¨

dN`A FxkU zFidl EniMqdW¤¦§¦¦§§¨§¥¤
lkEIX dn lM zFUrl i`Xx did̈¨©©©£¨©¤©
dUrIW awri dpzd ilE`e .oM mcilFdl§¦¨¥§©¦§¨©£Ÿ¤©£¤
did `l oal iM ,dvxIX dn lM odÄ¤¨©¤¦§¤¦¨¨Ÿ¨¨
Eid `l mirFxde ,FGd dclFYA rcFi¥©©¨¨©§¨¦Ÿ¨
zFlwOd mzF`xA xaCA miWiBxn©§¦¦©¨¨¦§¨©©§
,oqip iniA dpWA zg` mrR mihdxÄ§¨¦©©©©§¨¨¦¥¦¨

,miUi `l ixWY iniA o`Sd sihrdA iM¦§©£¦©Ÿ¦¥¦§¥Ÿ¨¦
.dqxR cr oall x`Xi `NW¤Ÿ¦¨¥§¨¨©©§¨

LéåmixnF`(w"cxd)dpFW`xd dpXd iM §¥§¦¨©©¦©¨¨¨¦¨
miAx mi`ElhE miCwp awril EclFp§§©£Ÿ§ª¦§¦©¦
,K`lOd Fl d`xd xW` mXd zMxaA§¦§©©¥£¤¤§¨©©§¨
FNW EidW EN` iptA zFlwOd mUe§¨©©§¦§¥¥¤¨¤
oal xn`i `NW ,mzEncA EcilFIW¤¦¦§¨¤ŸŸ©¨¨
dfe .FY` `Ed aEpB iM EclEi xW`M©£¤¦¨§¦¨¦§¤

WExR,zFxXwnd o`Sd mgi lkAmdW ¥§¨©¥©Ÿ©§ª¨¤¥
,Fl miclFPdo`Sd sihrdaEoal lW ©¨¦§©£¦©Ÿ¤¨¨

,oall mitEhrd dide ,miUi `lxW` Ÿ¨¦§¨¨¨£¦§¨¨£¤
,miCwp EclEi `lmixEWTdemNM Ÿ¦¨§§ª¦§©§¦ª¨

,awril:miCwp EclEi iMgl dxez §©£Ÿ¦¦¨§§ª¦



עי `vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f iying meil inei xeriy
הּצאן  ׁשם להׁשקֹות ּבארץ העׂשּויֹות ‡L¯.ּבּברכֹות ְְְֲֵֶַַַָָָָֹ¬∆

Ô‡·z'B‚Â∑,לׁשּתֹות הּצאן ּתבאנה אׁשר ּברהטים »…»¿ְְֲִִֶַָָָָֹֹ
הּמקלֹות  הּציג הּצאן ׁשם B‚Â'.לנכח ‰ÓÁiÂ∑(ב"ר) ְְִִַַַַָֹֹ«≈«¿»¿

הּמקלֹות  את רֹואה לאחֹוריה הּבהמה נרּתעת ,והיא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ

אֹומר: אֹוׁשעיא רּבי ּבֹו. ּכּיֹוצא ויֹולדת רֹובעּה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּזכר
לזכר, צריכֹות היּו ולא ּבמעיהן זרע נעׂשין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמים

וגֹו'" "וּיחמנה זכר (וזהּו: לׁשֹון התחּברּו זֹו ּבתבה לֹומר, רצה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

עזרא ּונקבה, ּבן אברהם הרב ׁשּכתב .)ּכמֹו ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ

(èì)íéc÷ò ïàvä ïãìzå úBì÷nä-ìà ïàvä eîçiå©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®©¥©´§¨©½Ÿ£ª¦¬
:íéàìèe íéc÷ð§ª¦−§ª¦«

i"yx£˙BÏ˜n‰ŒÏ‡∑ מראֹות ורגליהן ∑ÌÈc˜Ú.הּמקלֹות אל ידיהן קרסּלי הם עקידתן, ּבמקֹום .מׁשּנים ∆««¿ְְֶַַַ¬Àƒְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻ

(î)ã÷ò-ìà ïàvä éðt ïziå á÷òé ãéøôä íéáNkäå§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤¨²Ÿ
àìå Bcáì íéøãò Bì úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå§¨−§´Ÿ¨¨®©¨̧¤³£¨¦Æ§©½§¬Ÿ

:ïáì ïàö-ìò íúL̈−̈©¬Ÿ¨¨«
i"yx£·˜ÚÈ „È¯Ù‰ ÌÈ·Nk‰Â∑עקּד ים הּנֹולדים ¿«¿»ƒƒ¿ƒ«¬…ֲִִַָֻ

עדר  עדר אֹותן ועׂשה לעצמן והפריד הבּדיל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻנקּדים,
ּופני  הּצאן, לפני העקּוד העדר אֹותֹו והֹולי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹלבּדֹו,
וזהּו אליהם. צֹופֹות אחריהם ההֹולכֹות ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַֹהּצאן

הּצאן  ּפני ׁשהיּו אלֿעקד", הּצאן ּפני "וּיּתן ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשנאמר:
ׁשּמצא  חּום ּכל ואל העקּדים לבן אל LiÂ˙.ּבצאן ְְֲִֶֶֶָָָָָָֹֻ«»∆

ÌÈ¯„Ú BÏ∑ ׁשּפרׁשּתי .ּכמֹו ¬»ƒְְִֵֶַ

(àî)á÷òé íNå úBøM÷îä ïàvä íçé-ìëa äéäå§¨À̈§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ
äpîçéì íéèäøa ïàvä éðéòì úBì÷nä-úà¤©©§²§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨

:úBì÷na©©§«
i"yx£˙B¯M˜Ó‰∑ עד לֹו ואין 'הּבכירֹות', ּכתרּגּומֹו: «¿À»ְְְְִֵֵַַ

עם  חּברֹו ּומנחם טו)ּבּמקרא. ב "אחיתפל (שמואל ְְְֲִִִִֵֶַַָֹ
אֹותן (שם)ּבּקֹוׁשרים", אּמיץ", הּקׁשר "ויהי ְְִִִֶֶַַַַָ

עּבּורן  למהר יחד .הּמתקּׁשרֹות ְְְִִֵַַַַַָ

Ú‡לט  ‡„ÈÏÈÂ ‡i¯ËeÁa ‡Ú ‡ÓÁÈ˙‡Â¿ƒ¿«¬»»»¿¿«»ƒƒ»»»
:ÔÈÚB˜¯e ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ¿ƒ

Ïkמ  ‡Ú LÈ¯a ·‰ÈÂ ·˜ÚÈ L¯Ù‡ ‡i¯n‡Â¿ƒ¿«»«¿≈«¬…ƒ«¿≈»»»
dÏ ÈeLÂ Ô·Ï„ ‡Úa ÌeÁLc ÏÎÂ ÏB‚¯cƒ¿¿»ƒ¿¿»»¿»»¿«ƒ≈
‡Ú ÌÚ Ôep·¯Ú ‡ÏÂ È‰B„BÁÏa ÔÈ¯„Ú∆¿ƒƒ¿ƒ¿»¬≈ƒƒ»»

:Ô·Ï„¿»»

z¯k·Ó‡מא  ‡Ú ÔÓÁÈ˙Óc ÔcÚ ÏÎa ÈÂ‰Â«¬≈¿»ƒ«¿ƒ¿«¬»»»¿««¿»
‡Ú ÈÈÚÏ ‡i¯ËeÁ ˙È ·˜ÚÈ ÈeLÓe¿«ƒ«¬…»¿«»¿≈≈»»

:‡i¯ËeÁa ÔB‰˙eÓÁÈÏ ‡iË‰¯aƒ¿»«»¿«»¿¿¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.á÷òé ãéøôä íéáNkäå (î)WxR §©§¨¦¦§¦©£Ÿ¥©
miCwp miCwr miclFPd i"Xx©¦©¨¦£ª¦§ª¦
xcr ozF` dUre ,mnvrl mliCad¦§¦¨§©§¨§¨¨¨¥¤
iptl cwrd xcrd FzF` KilFde ,cal§©§¦¨¥¤¤¨Ÿ¦§¥
odixg` zFklFdd o`Sd iptE ,o`Sd©Ÿ§¥©Ÿ©§©£¥¤

xn`W Edfe ,EN`A zFtFvipR oYIe §¥§¤¤¨©©¦¥§¥
,cwr l` o`Sdl` o`Sd ipR EidW ©Ÿ¤¨Ÿ¤¨§¥©Ÿ¤

l`e cwrmEg lM`vnPW.oal o`vA ¨Ÿ§¤¨¤¦§¨§Ÿ¨¨
lr mzW `le FCal mixcr Fl zWIe©¨¤£¨¦§©§Ÿ¨¨©

,oal o`v:axd oFWl df .iYWxRW FnM Ÿ¨¨§¤¥©§¦¤§¨©
ïéàådOl iM ,mipFkp o`kA eixaC §¥§¨¨§¨§¦¦¨¨

x`Wp `le ,miaUMd cixtd¦§¦©§¨¦§Ÿ¦§©
miaUMA `l mEg F` cwp oal xcrA§¥¤¨¨¨ŸŸ©§¨¦
mzF` micxtPd Eid m`e .miGrA `le§Ÿ¨¦¦§¦¨©¦§¨¦¨
micEwp miCwr o`Sd EcilFd xW £̀¤¦©Ÿ£ª¦§¦
xcrd dUr mdnE ,FNW EidW ,mi`ElhE§¦¤¨¤¥¤¨¨¨¥¤
mCal miaUMd cixtd dOl ,cwrd dGd©¤¤¨Ÿ¨¨¦§¦©§¨¦§©¨
EclFPW miGrde miWiYd mB gwl `le§Ÿ¨©©©§¨¦§¨¦¦¤§
dGd cwrd xcrd mNMn dUrie ,oM Fl¥§©£¤¦ª¨¨¥¤¤¨Ÿ©¤

`NW ,cFre .o`Sd iptl KilFd xW £̀¤¦¦§¥©Ÿ§¤Ÿ
itl iM ,cFre .mEg mW clFPW xn`̈©¤©¨§¦§¦
,`Elhe cwr miaUMA oi` axd zrC©©¨©¥©§¨¦¨Ÿ§¨
:zFlwn mdl dUr `le ,FxkU mpi`W¤¥¨§¨§Ÿ¨¨¨¤©§

ìáàmiaUMd cixtdW aEzMd WExR £¨¥©¨¤¦§¦©§¨¦
,cgin xcr odn dUre miGrd on¦¨¦¦§¨¨¥¤¥¤§ª¨
,miGr xcre miaUM xcr Fl Eid dPde§¦¥¨¥¤§¨¦§¥¤¦¦
xcre miaUMd xcr ,o`Sd lM ipR ozpe§¨©§¥¨©Ÿ¥¤©§¨¦§¥¤
xW` mEg lM l`e miCwrd l` ,miGrd̈¦¦¤¨£ª¦§¤¨£¤
iptl miCwrd mVW .oal o`v lkA§¨Ÿ¨¨¤¨¨£ª¦¦§¥
lr ,miaUMd iptl mEg lke ,miGrd̈¦¦§¨¦§¥©§¨¦©
mEg lke miCwrd F` ,mipFW`xd zrC©©¨¦¦¨£ª¦§¨
Kxv iM .EpYrC lr ,miaUMd iptl¦§¥©§¨¦©©§¥¦Ÿ¤
FxkU did xW` mEgd ipRn dcxtdd©©§¨¨¦§¥©£¤¨¨§¨

MA:oCal miaU ©§¨¦§©¨
ïBëpäåmiaUMd iM xn`IW ipirA §©¨§¥©¤Ÿ©¦©§¨¦

o`Sd ipR ozpe awri cixtd¦§¦©£Ÿ§¨©§¥©Ÿ
l`e cwr l` ,miaUMd mdW ,xMfPd©¦§¨¤¥©§¨¦¤¨Ÿ§¤
cwrd on FCal mixcr Fl zWIe ,mEg lM̈©¨¤£¨¦§©¦¤¨Ÿ

`le ,miaUMd iptl mkilFde ,mEgde§©§¦¨¦§¥©§¨¦§Ÿ
mrhe .FxkU Eid iM oal o`v lr mzẄ¨©Ÿ¨¨¦¨§¨§©©
,oal o`v lkA oM dUrW ,oal o`vA§Ÿ¨¨¤¨¨¥§¨Ÿ¨¨

:FNW Eid miaUMA cwrd dPde§¦¥¤¨Ÿ©§¨¦¨¤
ìàåxn` dOl ,l`WYmiaUMdxn`e §©¦§©¨¨¨©©§¨¦§¨©

,o`Sd ipRxAcl zF`xwn KxC iM §¥©Ÿ¦¤¤¦§¨§©¥
xdA ,Fl dnFcA z`Gd dWxRaE ,oM¥©¨¨¨©Ÿ§¤§©

crlBd(`"k `"l oNdl)oM FzFUr mrhe . ©¦§¨§©¨§©©£¥
,mEg zFlwOA did `NW ipRn ,miaUMA©§¨¦¦§¥¤Ÿ¨¨©©§
mikixSW miaUMd zclFzA rcIW F`¤¨©§¤¤©§¨¦¤§¦¦
on xzFi mzEcakA miAx mipniql§¦¨¦©¦¦§¥¨¥¦

:mzENwl ,miWiYd`n dxez ©§¨¦§©¨
.úBøM÷îä ïàvä (àî)ipirA oFkPd ©Ÿ©§ª¨©¨§¥©

xW` o`Sd mdW dGd oFWNA©¨©¤¤¥©Ÿ£¤
zFawPd xg` miklFd mdn mixkGd©§¨¦¥¤§¦©©©§¥
mze`Y axl mdn EcxRzi `l ,zr lkA§¨¥Ÿ¦§¨§¥¤§Ÿ©£¨¨

FWtpa dxEWw FWtpe oFWNnc"n oNdl) ¦§§©§§¨§©§§©¨

('l`Ed oM minkg oFWlE .(.c"k zFxFkA) §£¨¦¥§

dixg` oikExMA ,lgx xg` KExM xifg£¦¨©©¨¥©§¦©£¤¨



vie`עב zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f iying meil inei xeriy

(áî)éèòäáeïáìì íéôèòä äéäå íéNé àì ïàvä ó §©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈
:á÷òéì íéøLwäå§©§ª¦−§©«£«Ÿ

i"yx£ÛÈËÚ‰·e∑.'ּובלּקיׁשּות' ּכתרּגּומֹו: אחּור, לׁשֹון ¿«¬ƒְְְְִִַַ
עם: חּברֹו ג)ּומנחם והּמעטפֹות",(ישעיה "הּמחלצֹות ְְְֲֲִִֵַַַַַָָ

וצמרן, ּבעֹורן מתעּטפֹות ּכלֹומר ּכסּות, עטיפת ְְְְְְְְֲִִַַַַָָלׁשֹון
הּזכרים  עלֿידי להתיחם מתאּוֹות .ואינן ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ

(âî)úBaø ïàö Bì-éäéå ãàî ãàî Léàä õøôiå©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ§®Ÿ©«§¦Æ´Ÿ©½
:íéøîçå íélîâe íéãáòå úBçôLe§¨Æ©«£¨¦½§©¦−©«£Ÿ¦«

i"yx£˙Ba¯ Ô‡ˆ∑ ורבֹות צאן יֹותר ּפרֹות ÌÈ„·ÚÂ.מּׁשאר ˙BÁÙLe∑ יקרים ּבדמים צאנֹו לֹו,מכר ולֹוקח …«ְְִֵָָָֹ¿»«¬»ƒְְְִִֵַַָָָֹ
אּלה  .ּכל ֵֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd ,elqk c"ei ,`vie t"y)

אדמּו"ר  מבאר - מאד" מאד האיׁש "ויפרֹוץ הּפסּוק ְְְְְִִֵַַַַָָָֹֹעל
מאד": "מאד הּלׁשֹון ּכפל ְְְִֶֶֶַָָָֹֹהאמצעי

הּגבּורֹות. התחּלקּות מּצד ׁשּבא הרּבּוי ענין הּוא - ְְְְְִִִִֶַַַַָָֹ"מאד"
ׁשּמּצד  ּגׁשמים, ּגבּורֹות ּכמֹו ּדיצחק, עליֹונֹות ּגבּורֹות ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָהיינּו,
ּגם  וזהּו ּבריּבּוי, טיּפין טיּפין הּגׁשמים יֹורדים ְְְְְִִִִִִִֶַַַָהּגבּורֹות
הּגבּורה, ּבחינת האלקים", ל "ויּתן נאמר יצחק ְְְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבברּכת
ּבמּתן־ וגם יׂשראל, לכל הּברכֹות מקֹור היא זֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשּבחינה
"מּפי  ז"ל חכמינּו ּובלׁשֹון גֹו'", אלקים "וידּבר נאמר ְְֱֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹּתֹורה

ההׁשּפעה. מקֹור הן ׁשהּגבּורֹות ּכיון ׁשמענּום", ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָהּגבּורה
על־ידי  נעׂשה - ּפעמים ׁשּתי מאד" ּד"מאד הענין ְְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹֹאמנם,
הּתיקּון, עֹולם ּבחינת יעקב, אצל ׁשהיתה הּבירּורים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹעבֹודת
מהּגבּורֹות  ּגם יֹותר נעלית לדרּגא מּגיעים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשעל־ידי־זה
לבן, מּבחינת ּגם ּולמעלה ּדתהּו, ּגבּורֹות ּדיצחק, ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהעליֹונֹות
יׂשראל", ׁשל עוֹונֹותיהם "ׁשּמלּבין ׁשם על העליֹון, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלֹובן
יֹותר  מאד (יצחק), מאביו יֹותר "מאד ּבּמדרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹּכדאיתא
מּתהּו. ּגם למעלה הּוא הּתיקּון ׁשּׁשרש לפי והיינּו, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹמּלבן".
מּצד  ׁשּזהּו - מאד" מאד הארץ "טֹובה ּׁשּכתּוב מה ּגם ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוזהּו
"ארץ  מּמּנה לעׂשֹות עממין ׁשבעה ּבארץ הּבירּורים ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָעבֹודת

ְִֵָיׂשראל".
ּבזה: ּפעם והענין מאד, ּכבד ואברם ּבֹו ׁש"ּכתּוב - אברהם ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבֹו ׁשּכתּוב ּכיעקב (ּדלא לא ׁשּתי אחת" - מאד) ּפעמים ְְְְְֲִֵֶַַַָָֹֹֹֹ
הּגׁשמּיים  הּדברים את לברר הּבירּורים, ּבעבֹודת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהתעּסק
אׁשר  ּד"הּנפׁש הענין ּבאברהם ׁשּמצינּו מה וגם ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבעֹולם.
ׁשעה, ּולפי עראי ּבדר רק היה זה ענין הרי - ּבחרן" ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָעׂשּו
ׁשל  חלציהם ליֹוצאי אירע מה יֹודעים אנּו ׁשאין הּטעם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוזהּו

אברהם.הּג על־ידי ׁשּנתּגּירּו רים ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
יצא  ולא ּתמימה", "עֹולה היה ׁשהרי - יצחק ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָֹּוכמֹו־כן

הּבירּור). קֹודם עדין ׁשהיתה (אף ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמארץ־יׂשראל
וּיל ׁשבע מּבאר יעקב "וּיצא ּבֹו נאמר - יעקב ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹמה־ּׁשאין־ּכן

ָָָחרנה":
ּגם  אׁשר יצחק, אצל - ׁשבע ּבבאר יעקב היה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבתחילה
למעלה, ּכמֹו ּומּצב מעמד ּבאֹותֹו היה ּבּגּוף למּטה ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָָּבהיֹותֹו
ׁש"אין  אף־על־ּפי יצחק", "אלקי נאמר ּבחּייו ּגם ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלכן

ּבחּייהם". הּצּדיקים על ׁשמֹו מיחד ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָהּקּב"ה
ּכפי  ועבר, ׁשם ׁשל מדרׁשם ּבבית ׁשנה י"ד היה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּולאחרי־כן
ההּוא", ּבּמקֹום "וּיׁשּכב הּפסּוק על ז"ל חכמינּו ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָׁשּדרׁשּו
לא  עבר ּבבית ׁשׁשימׁש ׁשנים י"ד אבל ׁשכב, מקֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ"ּבאֹותֹו
מעלת  ּגֹודל ּומּובן ּבּתֹורה", עֹוסק ׁשהיה ּבּלילה, ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשכב

זמן. ּבאֹותֹו ְְְֵַַָמדרגתֹו
ׁשני  על נֹוסף אׁשר "חרנה", מּׁשם הל - זאת ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹולמרֹות
עֹולמֹות  על אֹו מלכּות על קאי אם ׁשּבּזהר, ְִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּפירּוׁשים
ּגם  קאי זה הרי ּבהּמאמר), ׁשּנזּכר (ּכפי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבריאה־יצירה־עׂשּיה
ׁשּזֹוהי  (ּבעֹולם)", מקֹום ׁשל אף "חרֹון - ּכפׁשּוטֹו "חרנה" ְֲִִֶֶַַָָָָָָעל

ּתחּתֹונה. הּיֹותר ְְֵֵַַַַָָהּמדרגה
מה  ׁשּזהּו כּו', החמרּיּות ּבבירּור עסק - ּבחרן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּובהיֹותֹו
נעׂשה  על־ידי־זה ודוקא וגֹו'", וחמֹור ׁשֹור לי "ויהי ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָּׁשּכתּוב

"מאד". ּפעמים ׁשּתי מאד", מאד האיׁש ּד"ויפרֹוץ ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָֹֹֹהענין
ּבעבֹודה: ְְֲִָָָוענינֹו

ּברּוחנּיּות, היא ׁשהּתֹורה - הּוא למצֹות ּתֹורה ּבין ְְְִִִִֵֶַַָָָהחילּוק
ּבזה. וכּיֹוצא ּגׁשמי ּבצמר ציצית ּכמֹו ּבגׁשמּיּות, הן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָוהּמצֹות
רּבֹותינּו ּכמאמר הּמצֹות, ּבׁשביל היא הּתֹורה ּתכלית ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָוהרי
יהיה  ּולעתיד־לבא מעׂשה", לידי ׁשּמביא ּתלמּוד "ּגדֹול ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹז"ל
הּדבר  ּבירּור מּצד היא ּבזה ׁשהּמעלה - ּגדֹול" ֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ"מעׂשה
ענין  ׁשּזהּו הרׁשּות, ּדברי ּבבירּור - מּזה ויתירה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּגׁשמי.
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הּמצֹות. מּמעׂשה ּגם יֹותר ְֲֲִִֵֵֶַַַַנעלה

הּׁשליחּות: ּבענין אלינּו הֹוראה ּגם ְְְְִִִֵֵַַַָָוזֹוהי
ׁשהיה  ּכפי - ׁשלּוחים ׁשֹולחים היּו נׂשיאינּו ׁשרּבֹותינּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָידּוע
לארץ־הּקֹודׁש, ׁשלּוחים ׁשּׁשלח האמצעי, אדמּו"ר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבימי

ׁשּבתחיל  לׁשלֹוח וכמסּוּפר ׁשהבטיח עד לנסֹוע, רצּו לא ה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
הּמאמרים  להם ׁשֹולח והיה החסידּות, מאמרי את ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלהם
הרּבה  נמצאּו ׁשּבארץ־יׂשראל  הּסיּבה וזֹוהי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבכתב־יד־קדׁשֹו.

האמצעי. אדמּו"ר ׁשל מּתֹורתֹו ְְְִִִֶֶַָָָָּביכלא
ׁשעל־ידי־זה  ּבגלל - היא לנסֹוע רצּו ׁשּלא לכ הּסיּבה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהּנה,
ׁשלחּו ואף־על־ּפי־כן אחת. ּפעם ּד"מאד" ּבהענין להם ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹיחסר
ּכיון  עצמם, לטֹובת ּגם אּלא הּמקֹום, לטֹובת רק לא ְְְֵֶַַַַַַָָָָָֹאֹותם,

מאד" ּד"מאד להעילּוי מּגיעים ּפעמים.ׁשּתי ׁשעל־ידי־זה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ׁשּכאׁשר  - האחרֹון לּדֹור עד הּדֹורֹות, ּבכל ּגם הּוא ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָוכן
צרי הּדֹור, נׂשיא אדמּו"ר מו"ח כ"ק ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִַַָנֹוסעים

לטֹובת  ּגם אּלא הּמקֹום, לטֹובת רק זה ׁשאין ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָלדעת
האיׁש ּד"ויפרֹוץ הענין אצלם נעׂשה ׁשעל־ידי־זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשלּוחים,
הפצת  על־ידי ׁשּזהּו הּגדרים, ּכל ּפריצת ּדהיינּו מאד", ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמאד

ּבׁשּופי. ְֲִִַהחסידּות
ׁשּבאחד  האמצעי, אדמּו"ר ׁשל החסידים אֹודֹות ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָּוכהּסיּפּור
חזרּו ּפאגאדע"), ּגּוטע ("א טֹוב האויר מזג ּכׁשהיה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלילֹות
וכאׁשר  ּגׁשם, לרדת התחיל ּובינתים ּבחּוץ, חסידּות ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָמאמר
לׁשם  ה"חֹוזרים" נכנסּו אחד, מּבנין ּגֹוי ׁשּיצא ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָהבחינּו
מקֹום  זה ׁשהיה נֹודע ואחר־ּכ הּמאמר, ּבחזרת ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָלהמׁשי
ונתּבלּבלּו ּתֹורה. לדברי ּובפרט אליו, להּכנס ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשאסּור
ואדמּו"ר  האמצעי, לאדמּו"ר ונכנסּו מּזה, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָהחסידים

המאֹורע. מּכל אֹויסגעלאכט") זי ("האט ׂשחק ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהאמצעי
ׁשּיׁש הּגדרים ׁשאפילּו - ּד"ּופרצּת" הענין אמיּתית ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוזהּו

הם! ּגם נפרצים ,'ערּו ּב'ׁשּולחן אחיזה לכאֹורה ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָלהם
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:Cnò äéäàå EzãìBîìe§«©§¤®§¤«§¤−¦¨«

i"yx£EÈ˙B·‡ ı¯‡ŒÏ‡ ·eL∑ אפׁשר אי לטמא, מחּבר ּבעֹוד אבל ,"עּמ "אהיה ׁשכינתי להׁשרֹות וׁשם ∆∆∆¬∆ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
(ב"ר)עלי. ֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr eh jxk zegiy ihewl)

עלי ׁשכינתי להׁשרֹות אפׁשר אי לּטמא מחּבר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבעֹוד
ג) לא, היתה (רש"י לא מקרא, ׁשל ּבפׁשּוטֹו רׁש"י ׁשיטת ְְְְִִִִִֶַַָָָֹלפי

ּכאן  ואזיל מיחדת. קדּׁשה האבֹות ּבזמן יׂשראל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻֻלארץ

לּטמא, החּבּור היתה הּׁשכינה להׁשראת ׁשהּמניעה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָלׁשיטתֹו,
לארץ. ּבחּוץ ׁשהּותֹו ְְֶָָֹלא

(ã)äãOä äàììe ìçøì àø÷iå á÷òé çìLiå©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®©¨¤−
:Bðàö-ìà¤Ÿ«

i"yx£‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜iÂ∑ואחרּֿכ ּתחּלה, לרחל «ƒ¿»¿»≈¿≈»ְְְִֵַַָָָ
נזּדּוג  ׁשּבׁשבילּה הּבית, עקרת היתה ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָללאה,
ּבּדבר, מֹודים לאה ׁשל ּבניה ואף לבן, עם ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיעקב

אֹומרים: יהּודה, מּׁשבט ּדינֹו ּובית ּבעז ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשהרי
הקּדימּו וגֹו'", ׁשּתיהם ּבנּו אׁשר ּוכלאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָ"ּכרחל

ללאה  .רחל ְֵֵָָ

(ä)epðéà-ék ïëéáà éðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´£¦¤½¦«¥¤¬
ìL ìîúk éìà:éãnò äéä éáà éýìûå íL ¥©−¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´¨¦½¨−̈¦¨¦«

ÈÒ·א  ÔÈ¯Ó‡c Ô·Ï È· ÈÓb˙t ˙È ÚÓLe¿«»ƒ¿»≈¿≈»»¿»¿ƒ¿ƒ
‡˜ ‡e·‡Ï ÈcÓe ‡e·‡Ï Èc Ïk ˙È ·˜ÚÈ«¬…»»ƒ¿»»ƒƒ¿»»¿»

:ÔÈ„‰ ‡iÒÎ Ïk ˙È»»ƒ¿«»»≈

È‰B˙ÈÏב  ‡‰Â Ô·Ï Èt‡ ¯·Ò ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…»¿««≈»»¿»≈ƒ
:È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók dnÚƒ≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ

„‡·‰˙Cג  ‡Ú¯‡Ï ·ez ·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿»«¬»»»
:CcÚÒa È¯ÓÈÓ È‰ÈÂ C˙„lÈÏe¿«»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»

Ï˜ÁÏ‡ד  ‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜e ·˜ÚÈ ÁÏLe¿««¬…¿»¿»≈¿≈»¿«¿»
:dÚ ˙ÂÏ¿«»≈

‡·ÔÎeה  Èt‡ ¯·Ò ˙È ‡‡ ÈÊÁ Ô‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»≈¬»»¿««≈¬≈
È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók ÈnÚ È‰B˙ÈÏ È¯‡¬≈≈ƒƒƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ

:ÈcÚÒa ‰Â‰ ‡a‡c d‰Ï‡Â≈»≈¿«»¬»¿«¿ƒ



vie`עד zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f iying meil inei xeriy

(å):ïëéáà-úà ézãáò éçk-ìëa ék ïzòãé äðzàå§©¥−¨§©§¤®¦ µ§¨Ÿ¦½¨©−§¦¤£¦¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 147 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd lW FYk`ln§©§¤©¨¨

את־אביכן: עבדּתי ּבכל־ּכחי ו)ּכי (לא, ִ ְְֲִִִֶֶַָָֹֽ
ּבעל־ ׁשּמזהר ּכדר" ׂשכירּות: הלכֹות ּבסֹוף הרמּב"ם ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֻּכתב
ׁשּלא  מזהר העני ּכ יעּכבּנּו, ולא עני, ׂשכר יגזל ׁשּלא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֻהּבית
ּבכאן.. ּומעט ּבכאן מעט ויבּטל ּבעל־הּבית, מלאכת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹיגזל
ּבכל  ּכי אמר הּצּדיק יעקב ׁשהרי ּכחֹו, ּבכל לעבד חּיב ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹוכן

אביכן...". את עבדּתי ְֲִִִֶֶַָֹּכחי
יעקב  מעבֹודת למדים ּכחֹו" ּבכל לעבד ׁש"חּיב ּדזה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹנמצא,

ּבחרן. הארּמי לבן ְְֲִֵַָָָָָּבבית
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

ז"ל חכמינּו טז)אמרּו משנה ב פרק ּבעל (אבות הּוא "נאמן ְֱֲֵֶַַַָָָ
הם  יׂשראל ׁשּבני ,"ּפעּלת ׂשכר ל ׁשּיׁשּלם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻמלאכּת
- ּבעל־הּבית" "מלאכת את לעׂשֹות ׁשחּיבים ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָה"ּפֹועלים"

ַָָהקּב"ה.
ּבעל־הּבית" ׁש"מלאכת הּדעת על ׁשּיעלה אפׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָוהּנה,
ּכגֹון  נעלים, ּבדברים ּכׁשעֹוסקים ּדוקא היא ה' ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָּבעבֹודת

זֹו אין הּזה, עֹולם ּבעניני ּכׁשּמתעּסקים א ּותפּלה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתֹורה
הּקּב"ה. ׁשל ְְֶַַָָמלאכּתֹו

ּדוקא  ּפֹועל מלאכת ּדיני ׁשּלמדים ההֹוראה, ּבאה זה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָועל
ּכבית  קדֹוׁשה ּבאוירה היתה ׁשּלא לבן, אצל יעקב ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמעבֹודת
"חרֹון  ׁשהיה ּבחרן אּלא ּבזה, וכּיֹוצא ועבר ׁשם ׁשל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמדרׁשֹו
מכֹון  ועׂשהּו יעקב, העלה ּכזה מקֹום ואפילּו מקֹום", ׁשל ְֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאף

.יתּבר ְְְִִֵָלׁשבּתֹו
עֹולם  ּבעניני ׁשּכׁשּמתעּסקים יׂשראל, ּבני ּבעבֹודת כן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּוכמֹו

מּמּנּו" למּטה ּתחּתֹון ׁש"אין מקֹום הזקן הּזה, אדמו"ר (לשון ְְִֵֶֶֶַַַָָ
ל"ו) פרק יתּגּלה בתניא ּבֹו אׁשר מקֹום להיֹות אֹותֹו ּומעלים ,ְְֲֲִִִֶֶַַָ

ׁשל  "מלאכּתֹו" נקראת ּכזֹו עבֹודה הּנה ,יתּבר קדּׁשתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻאֹור
ּגם  ׁשכינתֹו ׁשּתתּגּלה יתּבר רצֹונֹו זהּו הרי ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקּב"ה,

ז"ל חכמינּו ּוכמאמר ּכזה, ובכמה ּבמקֹום טז, נשא (תנחומא ְְֲֲֵֶַַַָָָ
ל"ו) פרק ריש תניא וראה לֹומקומות. להיֹות הּקּב"ה ְְִִַַָָָ"נתאּוה

ּבתחּתֹונים". ְְִִַָּדירה

(æ)-úà óìçäå éa ìúä ïëéáàåúøNò ézøkNî ©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬¤©§ª§¦−£¤´¤
:éãnò òøäì íéýìû Bðúð-àìå íéðîŸ¦®§«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½§¨©−¦¨¦«

i"yx£ÌÈÓ ˙¯NÚ∑'מֹונים' מעׂשרה אין למדנּו∑ÌÈÓ.ּפחֹות עׂשירּיֹות, והן החׁשּבֹון, ּכלל סכּום לׁשֹון ¬∆∆…ƒֲִֵֵָָָ…ƒְְְְְְֲִִֵֶַַַָ
ּתנאֹו ּפעמים ׁשהחליף .מאה ְְֱִִֵֶֶָָָ

(ç)ïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäé íéc÷ð øîàé äk-íà¦´ŸŸ©À§ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ
eãìéå EøëN äéäé íéc÷ò øîàé äk-íàå íéc÷ð§ª¦®§¦´ŸŸ©À£ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬

:íéc÷ò ïàvä-ìë̈©−Ÿ£ª¦«

(è):éì-ïziå íëéáà äð÷î-úà íéýìû ìviå©©¥¯¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−©¦¤¦«

È˙ו  ˙ÈÁÏt ÈÏÈÁ ÏÎa È¯‡ ÔÈzÚ„È ÔÈz‡Â¿«ƒ¿«¿ƒ¬≈¿»≈ƒ¿»ƒ»
:ÔÎe·‡¬≈

NÚ¯ז  È¯‚‡ ˙È ÈL‡Â Èa ¯wL ÔÎe·‡Â«¬≈««ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¬«
:ÈnÚ ‡L‡·‡Ï ÈÈ d˜·L ‡ÏÂ ÔÈÓÊƒ¿ƒ¿»»¿≈¿»¿«¿»»ƒƒ

‡‚¯Cח  ‡‰È ÔÈ¯BÓ ¯Ó‡ ‰Â‰ ÔÈ„k Ì‡ƒ¿≈¬»¬«¿ƒ¿≈«¿»
¯Ó‡ ‰Â‰ ÔÈ„k Ì‡Â ÔÈ¯BÓ ‡Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂƒƒ»»»»¿ƒ¿ƒ¿≈¬»¬«
:ÔÈÏB‚¯ ‡Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂ C¯‚‡ ‡‰È ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿≈«¿»ƒƒ»»»»¿ƒ

ÈÏ:ט  ·‰ÈÂ ÔBÎe·‡„ È˙Èb ˙È ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»»≈≈«¬ƒ«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ïëéáà úà ézãáò éçk ìëa ék (å)¦§¨Ÿ¦¨©§¦¤£¦¤
okYie .ilbxl KxAzpe dNgYn¦§¦¨§¦§¨¥§©§¦§¦¨¥
mB EkxAzp iM zFAx o`v oall didW¤¨¨§¨¨Ÿ©¦¦§¨§©
eipA Ewrv `l iM ,awri lbxl mitEhrd̈£¦§¤¤©£Ÿ¦Ÿ¨£¨¨
cFaMd lM dUrW awril mz`pwA wx©§¦§¨¨§©£Ÿ¤¨¨¨©¨

:dGdf dxez ©¤
úà óìçäå éa ìúä ïëéáàå (æ)©£¦¤¥¤¦§¤¡¦¤

.ézøkNî`l m`e ,zn` did df ©§ª§¦¤¨¨¡¤§¦Ÿ
Fl xn` oke ,dNgYn aEzMd FxRq¦§©¨¦§¦¨§¥¨©

mipn zxUr iYxMUn z` slgYeoNdl) ©©£¥¤©§ª§¦£¤¤Ÿ¦§©¨

(`"n wEqR.dxFYA miAx zFnFwnA dfke , ¨§¨¤¦§©¦©¨

xRq `l dlrnl z`Gd dWxRaE©¨¨¨©Ÿ§©§¨Ÿ¦¥
mi`cECd z` d`l dpzPW¤¨§¨¥¨¤©¨¦

:lgxlg dxez §¨¥
(ç)mrhedidi miCwp xn`i dM m` §©©¦ŸŸ©§ª¦¦§¤

.LxkUipW Fl ozp dNgYn iM §¨¤¦¦§¦¨¨©§¥
mEgd mb ,mi`ElhE miCwp zF`xOd©©§§ª¦§¦©©
,cg` d`xn zzl FA xfge ,miaUMA©§¨¦§¨©¨¥©§¤¤¨
o`Sd Eide ,dpW lkA FzF` silgn dide§¨¨©£¦§¨¨¨§¨©Ÿ
iM ,zFlTOA df did `le ,oM zFclFi§¥§Ÿ¨¨¤©©§¦
lFcBd mXd dUrn mdl xRqn `Ed§©¥¨¤©£¥©¥©¨
,dpWA dpW iCn `iltdl FOr dUrW¤¨¨¦§©§¦¦¥¨¨§¨¨

xn` xW`Mrxdl midl` Fpzp `le ©£¤¨©§Ÿ§¨¡Ÿ¦§¨©
.icOr¦¨¦

íbFYxMUn z` silgn didW okYi ©¦¨¥¤¨¨©£¦¤©§ª§
Eide zFxArn o`Sd EidW ixg ©̀£¥¤¨©Ÿ§ª¨§¨
ipirA xWi xW`M awri oFvxM zFclFi§¦§©£Ÿ©£¤¨¨§¥¥

dAx ziW`xaaE .zFUrl xvFId('b c"r) ©¥©£¦§¥¦©¨
cizr oaNX dn `Ed KExA WFcTd dtv̈¨©¨¨©¤¨¨¨¦
dxEv xv `Ede Epia` awril zFUrl©£§©£Ÿ¨¦§¨¨
,o`M aEzM oi` xn` dM m` ,DA `vFIM©¥¨¦Ÿ¨©¥¨¨

`N`:xn`i dM m`h dxez ¤¨¦ŸŸ©
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(é)íBìça àøàå éðéò àOàå ïàvä íçé úòa éäéå©§¦À§¥Æ©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤©«£®
íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò íéìòä íéãzòä äpäå§¦¥³¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−

:íécøáe§ª¦«
i"yx£ÌÈ„zÚ‰ ‰p‰Â∑ לבן ׁשהבּדילם אףֿעלּֿפי ¿ƒ≈»«Àƒְִִִֶַַָָָ

הּמלאכים  היּו ּדגמתן, הּצאן יתעּברּו ׁשּלא ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹֻֻּכּלם,
לבן  ּבני ּביד הּמסּור מעדר אֹותן ׁשּביד מביאין לעדר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

פיישימ"ר ∑ÌÈc¯·e.(ב"ר)יעקב  'ּופּציחין', ּתרּגּומֹו ֲַֹ¿Àƒְִִַַ

וחברּבּורֹות  סביב ּגּופן את מּקיף לבן ׁשל חּוט ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּבלע"ז,
זֹו אל מּזֹו ּומפּלׁשת ּפתּוחה זן (ׁשּלֹו אל מּזן אחרים: ,)ספרים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻ

הּמקרא  מן עד להביא לי .ואין ְְְִִִִֵֵַָָ

(àé)øîàå á÷òé íBìça íéýìûä Càìî éìà øîàiå©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²©«£−©«£®Ÿ¨«Ÿ©−
:éðpä¦¥«¦

(áé)éðéò àð-àN øîàiåíéìòä íéãzòä-ìk äàøe E ©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³§¥Æ¨¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´
úà éúéàø ék íécøáe íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦®¦´¨¦½¦¥²

:Cl äNò ïáì øLà-ìk̈£¤¬¨−̈¬Ÿ¤¨«

(âé)äávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä éëðà̈«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈
õøàä-ïî àö íe÷ äzò øãð íL él zøãð øLà£¤̧¨©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ¦¨¨´¤

:EzãìBî õøà-ìà áeLå úàfä©½Ÿ§−¤¤¬¤«©§¤«
i"yx£Ï‡Œ˙Èa Ï‡‰∑ יתרה הה"א ּביתֿאל, אל ּכמֹו »≈≈≈ְְֵֵֵֵֵַָ

ּכמֹו: ּכן, לדּבר הּמקראֹות לד)ודר אּתם (במדבר "ּכי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
ּכנען"ּבאים  הארץ ÌL.אל zÁLÓ∑ רּבּוי לׁשֹון ְִֶֶַָָָָ»«¿»»ְִ

על  ׁשמן "וּיּצק :ּכ למלכּות, ּכׁשּנמׁשח ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹֻּוגדּלה,

לּמזּבח  מׁשּוחה להיֹות Èl.ראׁשּה", z¯„ ¯L‡∑ ְְְִִֵַַָָֹ¬∆»«¿»ƒ
אלהים", ּבית "יהיה ׁשאמרּת: לׁשּלמֹו, אּתה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹוצרי

קרּבנֹות  ׁשם .ׁשּתקריב ְְִֶַָָָ

ÈÈÚי  ˙ÈÙ˜Êe ‡Ú ‡ÓÁÈ˙‡c ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿ƒ¿«¬»»»¿»ƒ«¿«
‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc ‡iLÈ˙ ‡‰Â ‡ÓÏÁa ˙ÈÊÁÂ«¬≈¿∆¿»¿»¿»«»¿»¿ƒ«»»

:ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ«ƒƒ

ÚÈ˜·יא  ‡ÓÏÁa ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»«¿»¿∆¿»«¬…
:‡‡ ‡‰ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»¬»

iLÈz‡יב  Ïk ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê ¯Ó‡Â«¬«¿¿««¿»«¬≈»¿»«»
È¯‡ ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¯ ‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc¿»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ¬≈

:CÏ „·Ú Ô·Ï Èc Ïk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚¡ƒ√»«»»ƒ»»»≈»

Ècיג  Ï‡ ˙È·a CÏÚ È˙ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡ ‡‡¬»¡»»¿ƒ¿¿≈ƒ¬»¿≈≈ƒ
Ônz ÈÓ„˜ ‡zÓi˜ Èc ‡Ó˜ Ôn˙ ‡zÁLÓ¿«¿»«»»»ƒ«ƒ¿»√»««»
·e˙Â ‡„‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜et Ìe˜ ÔÚk ÌÈ¿̃»¿«ƒ«¿»»»¿

:C˙e„lÈ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ïàvä íçé úòa éäéå (é)did df ©§¦§¥©¥©Ÿ¤¨¨
KklE ,FYxMUn z` silgdW xg ©̀©¤¤¡¦¤©§ª§§¨

xn`dUFr oal xW` lM z` izi`x iM ¨©¦¨¦¦¥¨£¤¨¨¤
.Klmrhelr milrd micYrd dPde ¨§©©§¦¥¨©ª¦¨Ÿ¦©

,o`Sdlr Elri iM mFlgA Fl d`xd ©Ÿ¤§¨©£¦©£©
ok ixg`e ,miCwr mNke miCYrd o`Sd©Ÿ¨©ª¦§ª¨£ª¦§©£¥¥
,micExA mNM Eid aEWe ,miCwp mNM Eid̈ª¨§ª¦§¨ª¨§¦
Fl dUFrW qngd d`Fx `Ed iM ciBde§¦¦¦¤¤¨¨¤¤
dUrie ,FYxMUn z` silgdl oal̈¨§©£¦¤©§ª§§©£¤
eil` Kxhvi xW` d`xOM miclFPd©¨¦©©§¤£¤¦§¨¥¥¨
awri dUri `l Kli`e o`MnE .awri©£Ÿ¦¨¨¥¨Ÿ©£¤©£Ÿ

aBUi 'dA ghFA iM zFlTn(d"k h"k ilWn): ©§¦¥©©§ª¨¦§¥

.ïàvä ìò íéìòä íéãzòä äpäå§¦¥¨©ª¦¨Ÿ¦©©Ÿ
E`xTi mili`de miWiYd©§¨¦§¨¥¦¦¨§
s` ,ok `xTi o`SA lFcB lM iM ,miCYr©ª¦¦¨¨©Ÿ¦¨¥¥©

ux` icEYr lM ,miWp`d ilFcbAdirWi) ¦§¥¨£¨¦¨©¥¨¤§©§¨

('h c"imliCadW iR lr s` ,i"Xx azke :§¨©©¦©©¦¤¦§¦¨
,oznbC o`Sd ExArzi `NW mNM oal̈¨ª¨¤Ÿ¦§©§©Ÿª§¨¨

xcrn ozF` mi`ian mik`lOd Eid̈©©§¨¦§¦¦¨¥¥¤
.awri ciAW xcrl oal ipal xEqOd©¨¦§¥¨¨¨¥¤¤§©©£Ÿ

ìòåd`xn df did hWRd KxC §©¤¤©§¨¨¨¤©§¤
crde ,mdM EcilFi iM Fgihadl§©§¦¦¦¨¤§¨¥

zNn,dPdeoM xn`i mFlgd lkA iM ¦©§¦¥¦§¨©£Ÿ©¥
(f"h ,'h 'n oNdl ,b"iÎa"i g"k lirl)EN`M mrhA , §¥§©¨§©©§¦

dAx ziW`xaaE .eiptl xaCd('b c"r)`l ©¨¨§¨¨¦§¥¦©¨Ÿ
Exn` ,WxcOn `N` mik`lOd ExiMfd¦§¦©©§¨¦¤¨¦¦§¨¨§

`N` o`M aEzM oi` milFr,milrdiM ¦¥¨¨¤¨¨Ÿ¦¦
:Epxn`W FnM `xwn lW FhEWR`i dxez §¤¦§¨§¤¨©§

.ìà úéa ìàä éëðà (âé)awri xRqi ¨Ÿ¦¨¥¥¥§©¥©£Ÿ
K`ln Fl xn`X dn lM eiWpl§¨¨¨©¤¨©©§©
mdl qEIR lMd iM ,mFlgA midl`d̈¡Ÿ¦©£¦©Ÿ¦¨¤
`l xRqIX dn la` ,FOr dpklYW¤¥¥§¨¦£¨©¤§©¥Ÿ

xn`n iM ,`Ed cg` mFlgLipir `p `U £¤¨¦©£©¨¨¥¤
micYrd lM d`xEcaFr FzFidA did §¥¨¨©ª¦¨¨¦§¥

zg`A ,o`Sd mgi zrA ,Fp`vA oal z ¤̀¨¨§Ÿ§¥©¥©Ÿ§©©
xn`nE ,zFpFW`xd mipXdnl`d ikp` ¥©¨¦¨¦©£©¨Ÿ¦¨¥

l` ziAiM ,driqPd zrA oM xg` did ¥¥¨¨©©¥§¥©§¦¨¦
Fl xn`W xg`ux`d on `v mEw ©©¤¨©¥¦¨¨¤

,z`GdzF`xl oxgA cFr aMrzp `l ©ŸŸ¦§©¥§¨¨¦§
o`Sd lr miWiYd ElrIe oal o`v cFrŸ¨¨©©£©§¨¦©©Ÿ
zxgOn wx ,mi`ElhE miCwp dpclYe©¥¥§¨§ª¦§¦©¦¨¢©
mdl xRqie d`llE lgxl glW mFlgd©£¨©§¨¥§¥¨©§©¥¨¤

.mdl Eklde FnFlg£§¨§¨¤
.ìà úéa ìàä éëðà íòèåi"Xx WxR §©©¨Ÿ¦¨¥¥¥¥©©¦

l` ikp` FnM `Ede dxzi `"d¥§¥¨§§¨Ÿ¦¥
EdFnke ,l` ziA('a c"l xAcOA)ux`d l` ¥¥§¨©¦§¨¤¨¨¤

oFWNd ilraE .orpM(w"cxde ,r"a`xd)EpTY §¨©©£¥©¨¨§¨©©¦§
zrCd urnE oke ,l` ziA l`d ikp`̈Ÿ¦¨¥¥¥§¥¥¥©©©

rxe aFh(f"h 'a lirl)adGd zzard ,zFnW) ¨¨§¥¨£ŸŸ©¨¨§

(f"i h"l:FglFW oFWlA xAci K`lOde .§©©§¨§©¥¦§§
ìòådGd K`lOd xn`i zn`d KxC §©¤¤¨¡¤Ÿ©©©§¨©¤

,l` ziA l`d ikp``xwIe oke ¨Ÿ¦¨¥¥¥§¥©¦§¨
l` ziA l` mFwOl('f d"l oNdl)FnM , ©¨¥¥¥§©¨§

l`xUi WFcw oFIv xn`W(c"i 'q dirWi). ¤¨©¦§¦§¨¥§©§¨



vie`עו zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyiy meil inei xeriy

(ãé)÷ìç eðì ãBòä Bì äðøîàzå äàìå ìçø ïòzå©©³©¨¥¸§¥½̈©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤
:eðéáà úéáa äìçðå§©«£−̈§¥¬¨¦«

i"yx£eÏ „BÚ‰∑?הּזכרים ּבין ּכלּום אבינּו מנכסי לירׁש מיחלֹות אנּו ּכלּום מּלׁשּוב, יד על נעּכב .לּמה «»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

(åè)ìëàiå eðøëî ék Bì eðáLçð úBiøëð àBìä£¯¨§¦²¤§©¬§−¦´§¨¨®©¬Ÿ©
:eðtñk-úà ìBëà-íb©¨−¤©§¥«

i"yx£BÏ e·LÁ ˙Bi¯Î ‡BÏ‰∑ׁשּדר ּבׁשעה אפּלּו ¬»¿ƒ∆¿«¿ְֲִֶֶֶָָ
נהג  נּׂשּואין, ּבׁשעת לבנֹותיו נדּוניא לתת אדם ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּבני

ּכנכרּיֹות  e¯ÎÓ.עּמנּו Èk∑ׁשנה (ל י"ד ּבנּו אֹותֹו ׁשעבדּת ְְִִָָƒ¿»»ְְֶַָָָָָ

אּלא  ל נתננּו הּפעּלה )ולא ׁשעּכב ∑‡˙etÒkŒ.ּבׂשכר ְְְְְִֶַַָָָָֹֻ∆«¿≈ִֵֶ
ׂשכר  .ּפעּלתּדמי ְְְְֵַָֻ

(æè)eðì eðéáàî íéýìû ìévä øLà øLòä-ìë ék¦´¨¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³¡Ÿ¦Æ¥«¨¦½¨¬
éìà íéýìû øîà øLà ìk äzòå eðéðáìe àeäE −§¨¥®§©À̈ŸÁ£¤̧¨©¯¡Ÿ¦²¥¤−

:äNò£¥«
i"yx£¯LÚ‰ŒÏÎ Èk∑,'אּלא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה 'ּכי' ƒ»»…∆ְְִִֵֶֶַָ

ּׁשהּציל  מה אּלא ּכלּום, לנּו אין אבינּו 'מּׁשל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכלֹומר:
הּוא' ׁשּלנּו מאבינּו, לׁשֹון ∑‰ÏÈv.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ִֵֶַָָָָƒƒְ

לׁשֹון ׁשּבּמקרא, הּצלה לׁשֹון ּכל וכן הפרׁשה,הפריׁש, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
האֹויב  ּומן הרעה מן .ׁשּמפריׁשֹו ְִִִֵֶַָָָָ

ß elqk 'g iyiy mei ß

(æé)-ìò åéLð-úàå åéða-úà àOiå á÷òé í÷iå©−̈¨©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈©
:íélîbä©§©¦«

i"yx£ÂÈLŒ˙‡Â ÂÈaŒ˙‡∑ לזכרים נקבֹות הקּדים ועׂשו לנקבֹות, זכרים ׁשּנאמר:הקּדים  לו), עׂשו (לקמן "וּיּקח ∆»»¿∆»»ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
וגֹו' ואתּֿבניו ."אתֿנׁשיו ְְֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 144 'nr l"g 'zegiy ihewl' itÎlr)

?mixkfl zFawp miCwdl Wi izn̈©¥§©§¦§¥¦§¨¦

על  נׁשיו ואת ּבניו את וּיּׂשא יעקב "וּיקם הּפסּוק ְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל
יז)הּגמּלים" ועׂשו (לא, לנקבֹות, זכרים "הקּדים רׁש"י ּפירׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָ

לזכרים". נקבֹות ְְְִִִִֵָהקּדים
למעּלּיּותא, ועׂשו יעקב ׁשל אּלּו הנהגֹות ׁשּתי לבאר ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹויׁש

לקֹונֹו: האדם ְֲַַָָָּובעבֹודת
הּמֹוח  עבֹודת על מֹורים - ואּׁשה איׁש - ּונקבה זכר ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהּנה,
ּבאיׁש, הּוא הּתֹורה ולימּוד הּמֹוחין ענין עיקר ּכי הּלב. ְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָועבֹודת

והּמּדֹות. הרגׁש ּבענין הּוא האיׁש לגּבי האּׁשה ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָויחּודּה

זכרים  - "ּב ימׁשל ׁש"הּוא הּוא ּבכלל הרצּוי הּסדר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוהּנה,
הּלב על יׁשלֹוט ׁשהּמֹוח והיינּו, לנקבֹות. פי"ב קֹודמים (תניא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַ

ּכי ובכ"מ) הּׂשכל. על־ידי מּונהגֹות להיֹות צריכֹות ּדהּמּדֹות ,ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
הּלב  חמדת אזי הּׂשכל, על־ידי מּונהגֹות הּמּדֹות ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָרק
זכרים  "הקּדים יעקב ולכן, ּכדבעי. היא האדם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹוהנהגת
הּמֹוח  עבֹודת ּתחילה הּוא הרצּוי הּסדר ּכי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלנקבֹות",

הּלב. לעבֹודת ּבא הּוא ְְֲֵֵֶַַַַָועל־ידי־זה
וצרי ה' ּבעבֹודת ועיּכּובים מניעֹות יׁשנם ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָאמנם

‰BÚ„יד  dÏ Ô¯Ó‡Â ‰‡ÏÂ ÏÁ¯ ˙·È˙‡Â«¬ƒ«»≈¿≈»«¬»«≈«
:‡e·‡ ˙È·a ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ‡Ï (ÔÚk)¿«»»√»¿«¬»»¿≈¬»

aÊ‡טו  È¯‡ dÏ ‡·LÁ˙‡ Ô‡¯Îe ‡Ï‰¬»¿»»ƒ¿¬«¿»≈¬≈«¿»»
:‡tÒk ˙È ÏÎÈÓ Û‡ ÏÎ‡Â«¬««≈«»«¿»»

e·‡Ó‡טז  ÈÈ L¯Ù‡ Èc ‡¯˙eÚ ÏÎ È¯‡¬≈»¿»ƒ«¿≈¿»≈¬»
CÏ ÈÈ ¯Ó‡ Èc Ïk ÔÚÎe ‡·Ïe ‡e‰ ‡ÏÈcƒ»»¿»»»¿«…ƒ¬«¿»»

:„·Úƒ≈

ÏÚיז  È‰BL ˙ÈÂ È‰Ba ˙È ÏËe ·˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…¿«»¿ƒ¿»¿ƒ«
:‡iÏÓb«¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xn` l`iGr oA ozpFie('b 'e mW)WiCw §¨¨¤ª¦¥¨©¨©¦
,DiYpikW ziA d`Nr `nFxn inWA¦§¥§¨¦¨¨¥§¦§¥

l`FBd K`lOd `Ede(f"h g"n oNdl)oke . §©©§¨©¥§©¨§¥
`Ed on`p iziA lkA('f a"i xAcOA), §¨¥¦¤¡¨©¦§¨

:oiai liMUOde§©©§¦¨¦
øLà äávî íM zçLî øLà íòèå§©©£¤¨©§¨¨©¥¨£¤

.øãð íL él zøãðdY` iM ¨©§¨¦¨¤¤¦©¨
ux`A cgind mXl caFr zFidl Yxcp̈©§¨¦§¥©¥©§ª¨¨¨¤

midl` ziA oa`d Ll zFidle zxgaPd©¦§¤¤§¦§§¨¤¤¥¡Ÿ¦
xg`Y m`e ,LizFxUrn mXn `ivFdlE§¦¦¨©©§¤§¦§©¥

wi cFr Lixcplr midl`d sv §¨¤¦§Ÿ¨¡Ÿ¦©
:LlFwci dxez ¤



עז `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyiy meil inei xeriy
ועל־ּפי  "מסּודרת" ּבעבֹודה ּדי לא אזי עליהם, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלהתּגּבר

ודע  ׁשּלמעלה טעם יֹותר, נעלית לעבֹודה זקּוקים אּלא ת, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּדוקא הּלב על־ידי הּוא זֹו ועבֹודה הּׂשכל. (ראה מהגּבלת ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

ואילך) ס עמ' תרס"ו נקבֹות 'המשך' הקּדים "עׂשו ולכן .ְְְִִֵֵֵָָ

ותאוֹותיו, נטּיֹותיו על להתּגּבר ׁשּצרי אדם ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָלזכרים",
ׁשּבמדידה  ּבעבֹודה להסּתּפק לֹו אי־אפׁשר "עׂשו", ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבחינת
להיֹות  צריכה אּלא ודעת', ו'טעם הּסדר על־ּפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָוהגּבלה

והגּבלה. מּמדידה ּולמעלה מּסדר, ׁשּלמעלה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעבֹודה

(çé)Lëø øLà BLëø-ìk-úàå eäð÷î-ìk-úà âäðiå©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨§ªÆ£¤´¨½̈
÷çöé-ìà àBáì íøà ïcôa Lëø øLà Bðéð÷ äð÷î¦§¥Æ¦§¨½£¤¬¨©−§©©´£¨®¨²¤¦§¨¬

:ïòðk äöøà åéáà̈¦−©¬§¨§¨«©
i"yx£BÈ˜ ‰˜Ó∑מּצאנֹו ּׁשּקנה וחמֹורים מה ּוגמּלים ּוׁשפחֹות עבדים ,. ƒ¿≈ƒ¿»ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹ

(èé)-úà ìçø áðâzå Bðàö-úà ææâì Cìä ïáìå§¨¨´¨©½¦§−Ÿ¤Ÿ®©¦§´Ÿ¨¥½¤
:äéáàì øLà íéôøzä©§¨¦−£¤¬§¨¦«¨

i"yx£B‡ˆŒ˙‡ ÊÊ‚Ï∑ ּבניו ּביד ימים ׁשּנתן ׁשלׁשת יעקב ּדר ּובין ‡˙ÌÈÙ¯z‰Œ.ּבינֹו ÏÁ¯ ·‚zÂ∑ ƒ¿…∆…ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ«ƒ¿…»≈∆«¿»ƒ
אביה  את אלילים להפריׁש .(ב"ר)נתּכּונה –מעבֹודת ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָ

(ë)ãébä éìa-ìò énøàä ïáì áì-úà á÷òé áðâiå©¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈¨«£©¦®©§¦Æ¦¦´
:àeä çøá ék Bì½¦¬Ÿ¥−©«

(àë)øäpä-úà øáòiå í÷iå Bì-øLà-ìëå àeä çøáiå©¦§©¬Æ§¨£¤½©−̈¨©©«£´Ÿ¤©¨¨®
:ãòìbä øä åéðt-úà íNiå©¨¬¤¤¨−̈©¬©¦§¨«

(áë):á÷òé çøá ék éLéìMä íBia ïáìì ãbiå©ª©¬§¨−̈©´©§¦¦®¦¬¨©−©«£«Ÿ
i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ ּביניהם היה ימים ׁשלׁשת ּדר .ׁשהרי ««¿ƒƒְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ

˜c‡יח  dÈ˜ Ïk ˙ÈÂ È‰B˙Èb Ïk ˙È ¯·„e¿«»»≈ƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»
˙ÂÏ È˙ÈÓÏ Ì¯‡ ÔcÙa ‡˜ Èc dÈ˜ È˙Èb≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿««¬»¿≈≈¿«

:ÔÚÎ ‡Ú¯‡Ï È‰e·‡ ˜ÁˆÈƒ¿»¬ƒ¿«¿»¿»«

È˙יט  ÏÁ¯ ˙‡ÈqÎÂ dÚ ˙È ÊbÓÏ ÏÊ‡ Ô·ÏÂ¿»»¬«¿ƒ«»»≈¿«ƒ«»≈»
:‡‰e·‡Ï Èc ‡iÓÏ«̂¿»«»ƒ«¬»

Ïc‡כ  ÏÚ ‰‡n¯‡ Ô·Ï„ ‡aÏ ÔÓ ·˜ÚÈ ÈqÎÂ¿«ƒ«¬…ƒƒ»¿»»¬«»»«¿»
:‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ dÏ ÈeÁ«ƒ≈¬≈»≈

t¯˙כא  ˙È ¯·ÚÂ Ì˜Â dÏ Èc ÏÎÂ ‡e‰ ÏÊ‡Â«¬«¿»ƒ≈¿»«¬«»¿»
:„ÚÏ‚„ ‡¯eËÏ È‰Bt‡ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒ¿»¿ƒ¿»

‡ÏÊכב  È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa Ô·ÏÏ ‰ÂÁ˙‡Â¿ƒ¿¬»¿»»¿»¿ƒ»»¬≈»≈
:·˜ÚÈ«¬…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íéôøzä úà ìçø áðâzå (èé)`l ©¦§Ÿ¨¥¤©§¨¦Ÿ
dia` Wixtdl `N` dpEMzp¦§©§¨¤¨§©§¦¨¦¨
iM xWt`e .i"Xx oFWl ,dxf dcFarn¥£¨¨¨§©¦§¤§¨¦
xn` xW`M dxf dcFarl oall Eid̈§¨¨©£¨¨¨©£¤¨©
lM Eid `l la` ,idl` z` YapB dOl̈¨¨©§¨¤¡Ÿ¨£¨Ÿ¨¨
dcFar `vOY Ki` iM ,micarp mitxYd©§¨¦¤¡¨¦¦¥¦¨¥£¨

ceC EppFc` ziaA dxfh"i '` l`EnW oIr) ¨¨§¥£¥¨¦©¥§¥

(b"imilM mdW mixnF`X dn aFxTde :§©¨©¤§¦¤¥¥¦
zrcl mdA Enqwie ,zFrXd lAwl§©¥©¨§¦§§¨¤¨©©
dtx oFWNn zxfbp dNOde .zFcizr£¦§©¦¨¦§¤¤¦§§¥

mici('a f"i ,'a mW)miRxp mY` miRxp , ¨©¦¨¦§¦©¤¦§¦
(f"i 'd zFnW)mzF` E`xwi .mitxYfnxl §¦§§¨§¨¦¦§Ÿ

`aY ,dtx d`Eap FnM mxEAC iM mnWA¦§¨¦¦¨§§¨¨¨¨Ÿ
FnM ,zFwFgx miYrl aGkzE axA§Ÿ§©¥§¦¦§§

Exn`W('a 'i dixkf).oe` ExAC mitxYd iM ¤¨§§©§¨¦©§¨¦¦§¨¤
äpäåmdl dpn` iPhw mzF` EUri §¦¥©£¨§©¥£¨¨¨¤

`le cAkPd mXA El`Wi `l ,midl`l¥Ÿ¦Ÿ¦§£©¥©¦§¨§Ÿ
minqTA mdiUrn lM wx ,eil` ElNRzi¦§©§¥¨©¨©£¥¤©§¨¦

.mitxYd mdl EciBi xW`aEzkemihtFW) £¤©¦¨¤©§¨¦§¨§¦

('d f"imidl` ziA Fl dkin Wi`de§¨¦¦¨¥¡Ÿ¦
aEzM mWe ,mitxzE cFt` UrIeg"i) ©©©¥§¨¦§¨¨

('dglvzd drcpe midl`a `p l`W§©¨¥Ÿ¦§¥§¨£©§¦©
oke .mil`FW Eid mitxYA iM ,EpMxC©§¥¦©§¨¦¨£¦§¥
ixg` iM ,cFt`A l`xUiA oiprd did̈¨¨¦§¨§¦§¨¥¨¥¦©£¥
EUr ,WcTd cFt`A ElBxd xW £̀¤ª§§§¥©Ÿ¤¨
mipin`nE FA mil`FW Eide ,FzEncM¦§§¨£¦©£¦¦
`l milgA mB ,eixg` mirFze eixacA¦§¨¨§¦©£¨©§¨§¨Ÿ

.mdA m` iM 'd z` EWxci¦§§¤¦¦¨¤
äæåbSIe cFt`l oFrcb FzF` UrIe mrh §¤©©©©©¦§§¥©©¥

lk EpfIe dxtrA Fxira FzF`§¦§¨§¨©¦§¨
FzialE oFrcbl idie mW eixg` l`xUi¦§¨¥©£¨¨©§¦§¦§§¥

WwFnl(f"k 'g mihtFW):'d ixg`n Exq iM , §¥§¦¦¨¥©£¥

äpäåxW`M WgpnE mqFw did oal §¦¥¨¨¨¨¥§©¥©£¤
xn`(f"k 'l lirl)Fvx`e ,iYWgp ¨©§¥¦©§¦§©§

aizkcM ,mlFrn minqFw ux`'a dirWi) ¤¤§¦¥¨§¦§¦§©§¨

('e,miYWlRM mippre mcTn E`ln iM¦¨§¦¤¤§Ÿ§¦©§¦§¦
dfe ,Fxirn did mqFTd xFrA oA mrlaE¦§¨¤§©¥¨¨¥¦§¤

:idl` z` YapB dOl mrhk dxez ©©¨¨¨©§¨¤¡Ÿ¨
.éLéìMä íBia (áë)mini 'b KxC ixdW ©©§¦¦¤£¥¤¤¨¦

.mdipiA did.mini zraW KxC ¨¨¥¥¤¤¤¦§©¨¦
z` ciBdl ciBOd Kld mini 'b ozF` lM̈¨¨¦¨©©©¦§©¦¤
wFgx `vnp ,FMxcl awri KldW oal̈¨¤¨©©£Ÿ§©§¦§¨¨
,FbiVd iriaXaE ,mini dXW oaNn¦¨¨¦¨¨¦©§¦¦¦¦
dXWA awri KldX dn lMW Epcnle§¨©§¤¨©¤¨©©£Ÿ§¦¨
i"Xx oFWl .cg` mFiA oal Kld minï¦¨©¨¨§¤¨§©¦

dAx ziW`xAn('e c"r): ¦§¥¦©¨
ïBëðå,gx` uExl xFAbM oal KlIW `Ed §¨¤¥¥¨¨§¦¨Ÿ©

KxC oal la` ,mitcFxd KxC ok iM¦¥¤¤¨§¦£¨¨¨¤¤



vie`עח zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyiy meil inei xeriy

(âë)úòáL Cøc åéøçà ócøiå Bnò åéçà-úà çwiå©¦©³¤¤¨Æ¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´
:ãòìbä øäa Búà ÷aãiå íéîé̈¦®©©§¥¬Ÿ−§©¬©¦§¨«

i"yx£ÂÈÁ‡Œ˙‡∑ קרֹוביו.ÌÈÓÈ ˙Ú·L C¯c∑ ּכל ∆∆»ְָ∆∆ƒ¿«»ƒָ
הל ללבן, להּגיד הּמּגיד ׁשהל ימים ׁשלׁשה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹאֹותן
ימים, ׁשּׁשה מּלבן רחֹוק יעקב נמצא לדרּכֹו. ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָֹֹיעקב

יעקב  ּׁשהל מה ׁשּכל למדנּו לבן, הּׂשיגֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּובּׁשביעי
ימים  אחד,ּבׁשבעה ּביֹום לבן הל אחריו (, "וּירּדף ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ימים' ׁשבעת אחריו 'וּירּדף נאמר: ולא ימים", ׁשבעת ּדר(. ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 18 'nr `"g 'zegiy ihewl' itÎlr)

zEInipRd liaWA zEIpFvigd©¦¦¦§¦©§¦¦

מּמעזריטׁש הּמּגיד מֹורנּו ּבׁשם איתא הּמאיר' 'אֹור ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבספר
ׁשּיעקב  מּפני הּוא אבינּו, יעקב אחר לבן ּׁשרדף ּדמה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנ"ע,

ׁשעדין הּתֹורה אֹותּיֹות אחריו והֹוציאם הׁשאיר ּביררם לא ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
את  לֹו ליּתן - יעקב אחר לרּדֹוף לבן הּוצר ולזאת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹמּלבן,
ּפרׁשה  ׁשּנֹוספה על־ידי וזאת אצלֹו. ׁשּנׁשארּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹותּיֹות

יעקב. אחרי רדיפתֹו סיּפּור - ְֲֲִִֵַַַָָֹּבּתֹורה
הּוא  ּובפֹועל ׁשּבחיצֹונּיּות ענין להיֹות ׁשּיכֹול מהא, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָוחזינן
היא  ּבזה הּכּונה הרי ּבפנימּיּות אמנם הּקדּוׁשה, היפ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלגמרי

ּבקדּוׁשה. להֹוסיף ּכדי - ׁשמים ְְְְִִֵֵַַָָלׁשם
עֹומד  יהּודי ׁשּכאׁשר קּדיׁשא, ּתניא ּבספר המבֹואר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל־ּדר
לעֹוררֹו ּבכדי הרי־זה - ּומבלּבלֹו ּגֹוי לנגּדֹו ועֹומד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַּומתּפּלל,

הּתפּלה. ּבכונת ְְִִֶַַַָָׁשּיֹוסיף

ּדבר  ּכל ׁשל (ׁשּׁשרׁשֹו ׁשרׁשֹו מּצד ּבעצמֹו, הּנכרי ּגם ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָּכלֹומר:
ּבקדּוׁשה; ּדבר להֹוסיף ׁשּצרי מרּגיׁש הּוא ּבקדּוׁשה), ְְְְִִִֶַַַָָָָָהּוא
ּבאֹופן  מתּבּטא זה - זאת הּממׁשי הּצינֹור ׁשּלהיֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹאּלא
להֹוסיף  רק זה הרי - ּבפנימּיּות אמנם מּתפּלתֹו. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשמבלּבלֹו

הּכּונה. ֶַַָָאת
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ְְֲִִַַָָָָָָָָּומּכאן

האמת  הּנה ה', עבֹודת על והסּתרים העלמֹות ּכׁשּיׁשנם ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּגם
הּוא  ּבחיצֹונּיּותֹו ורק טֹוב, הּוא ּבפנימּיּותֹו זה ׁשּדבר ְְְִִִִִִֶֶַָָהיא
ּדבר  ׁשּבּפנימּיּות יֹודע האדם וכאׁשר הּמעלים. ּכדבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָנראה
נפעל  על־ידי־זה עבֹודתֹו, את עֹובד ּכזה ּובאֹופן טֹוב ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָזה

.ּכ יראה ּבגילּוי ְִֵֶֶַָָׁשּגם

(ãë)äìélä íìça énøàä ïáì-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤¨¨¬¨«£©¦−©«£´Ÿ©¨®§¨
áBhî á÷òé-íò øaãz-ït Eì øîMä Bì øîàiå©Ÿ́¤À¦¨¯¤§²¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬

:òø-ãò©¨«
i"yx£Ú¯Œ„Ú ·BhÓ∑ טֹובתן רׁשעים,ּכל הּצּדיקים ׁשל אצל היא קג)רעה .(יבמות ƒ«»ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(äë)øäa Bìäà-úà ò÷z á÷òéå á÷òé-úà ïáì âOiå©©¥¬¨−̈¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³¤¨«¢Æ¨½̈
:ãòìbä øäa åéçà-úà ò÷z ïáìå§¨¨²¨©¬¤¤−̈§©¬©¦§¨«

È‰B¯˙aכג  Û„¯e dnÚ È‰eÁ‡ ˙È ¯·„e¿«»»ƒƒ≈¿««¿ƒ
‡¯eËa d˙È ˜a„‡Â ÔÈÓBÈ ˙Ú·L CÏ‰Ó«¬«ƒ¿«ƒ¿«¿≈»≈¿»

:„ÚÏ‚„¿ƒ¿»

‡¯n‡‰כד  Ô·Ï ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«»»¬«»»
CÏ ¯nzÒ‡ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ È„ ‡ÓÏÈÁa¿≈¿»ƒ≈¿»«¬«≈ƒ¿««»
:LÈa „Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ÏÈlÓ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«≈ƒ«¬…ƒ««ƒ

È˙כה  Ò¯t ·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈ ˙È Ô·Ï ˜Èa„‡Â¿«¿≈»»»«¬…¿«¬…¿«»
È‰BÁ‡ ˙È È¯L‡ Ô·ÏÂ ‡¯eËa dkLÓ«¿¿≈¿»¿»»«¿≈»¬ƒ

:„ÚÏ‚„ ‡¯eËa¿»¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mini dWlWo`Sd oiaE Fp`v oiA mU §¨¨¦¨¥Ÿ¥©Ÿ
,Fp`v oiaE xird oiA `l awri ciA xW £̀¤§©©£ŸŸ¥¨¦¥Ÿ
,xirl gxfnA Fp`v drFx oal EN`M§¦¨¨¤Ÿ§¦§¨¨¦
zWlW KxC mdipiaE ,Daxrnl awri©£Ÿ§©£¨¨¥¥¤¤¤§¤
mW iM rqp xird on awri dPde .minï¦§¦¥©£Ÿ¦¨¦¨©¦¨
caNn Fl xW` lke eizFpaE eipA FziA¥¨¨§¨§¨£¤¦§©
`l iM iWilXd mFIA oall cBde ,o`Sd©Ÿ§ª©§¨¨©©§¦¦¦Ÿ
Fxirl oal aWe ,oFW`xd mFIA EWiBxd¦§¦©¨¦§¨¨¨§¦
eixg` scxe ,mXn eig` z` gwle§¨©¤¤¨¦¨§¨©©£¨
mFIA FbiVde ,mini draW Fxirn¥¦¦§¨¨¦§¦¦©
ziW`xA zrC lr xn`p la` .iriaXd©§¦¦£¨Ÿ©©©©§¥¦
rqp o`Sd mW xW` dcVd on iM ,dAx©¨¦¦©¨¤£¤¨©Ÿ¨©

iffFBn FOr eig` z` gwl oale ,awri©£Ÿ§¨¨¨©¤¤¨¦¦§¥
xfril` iAx iwxtaE .Fp`v(e"l wxR)d`xp Ÿ§¦§¥©¦¡¦¤¤¤¤¦§¤

xFAB lM gwl mXnE Fxirl aW oal iM¦¨¨¨§¦¦¨¨©¨¦
:mXn eixg` scxe lig oA lkebk dxez §¨¤©¦§¨©©£¨¦¨

.ãòìbä øäa Búà ÷aãiå (âë)iM ©©§¥Ÿ§©©¦§¨¦
oal riBd axrA iriaXd mFIA©©§¦¦¨¤¤¦¦©¨¨
dpFg awri z` d`xe xdd zgY l ¤̀©©¨¨§¨¨¤©£Ÿ¤
,dHnl `Edd dliNA ole ,wFgxn eilr̈¨¥¨§¨©©§¨©§©¨

:mFlgd eil` `aIeck dxez ©¨Ÿ¥¨©£
(ãë)mrhe.iOx`d oal l`iM ciBdl §©©¤¨¨¨£©¦§©¦¦

iWp`e ,iOx` `EdW iR lr s ©̀©¦¤£©¦§©§¥
miYWlRM mippre mitxY iWp` FnFwn§©§¥§¨¦§Ÿ§¦©§¦§¦

('e 'a dirWi)d`EaPd mFlg eil` `A , §©§¨¨¥¨£©§¨
al z` awri apbIe oke .wiCSd cFakl¦§©©¦§¥©¦§Ÿ©£Ÿ¤¥
iOx`d `EdW iR lr s` ,iOx`d oal̈¨¨£©¦©©¦¤¨£©¦

:mitxYd lrA mqFTd©¥©©©§¨¦
.òø ãò áBhîmirWx lW ozaFh lM ¦©¨¨¨¨¤§¨¦

oFWl ,miwiCSd lv` `id drẍ¨¦¥¤©©¦¦§
FOr xAcY oR Ll xnXd ,FhEWtE .i"Xx©¦§¦¨¥§¤§©¥¦
,FMxCn LOr aEWi m` daFh Fl zFUrl©£¨¦¨¦§¦©§
`l m` drx Fl zFUrl EPcigtY oR F`¤©§¦¤©£¨¨¦Ÿ
l` aEWl iziEv ip` iM ,KOr `aïŸ¦¨¦£¦¦¦¦¨¤

:Fvx`dk dxez ©§



עט `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyiy meil inei xeriy

(åë)éááì-úà áðâzå úéNò äî á÷òéì ïáì øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ¤´¨¦½¨©¦§−Ÿ¤§¨¦®
:áøç úBéáLk éúða-úà âäðzå©§©¥Æ¤§Ÿ©½¦§ª−¨«¤

i"yx£·¯Á ˙BÈ·Lk∑ למל הּבא חיל .חרב קרּוי חמהּכל ƒ¿À»∆ְְִִֶֶַַָָָָָ

(æë)él zãbä-àìå éúà áðâzå çøáì úàaçð änì̈³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©©¦§−ŸŸ¦®§«Ÿ¦©´§¨¦½
:øBpëáe óúa íéøLáe äçîNa EçlLàå̈«£©¥«£²§¦§¨¬§¦¦−§¬Ÿ§¦«

i"yx£È˙‡ ·‚zÂ∑ ּדעּתי את .ּגנבּת «ƒ¿……ƒְְִֶַַָָ

(çë)zìkñä äzò éúðáìå éðáì ÷Mðì éðzLèð àìå§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬§¨©−§¦§Ÿ¨®©−̈¦§©¬§¨
:BNò£«

(èë)íëéáà éýìûå òø íënò úBNòì éãé ìàì-Lé¤§¥´¨¦½©«£¬¦¨¤−¨®¥«Ÿ¥̧£¦¤¹
Lîà|á÷òé-íò øacî Eì øîMä øîàì éìà øîà ¤´¤¨©¯¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ

:òø-ãò áBhî¦¬©¨«
i"yx£È„È Ï‡ÏŒLÈ∑ ורב עּזּוז ׁשם על קדׁש, לׁשֹון ׁשהּוא 'אל' וכל רע, עּמכם לעׂשֹות ּבידי וחיל ּכח יׁש ∆¿≈»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

הּוא  .אֹונים ִ

(ì)úéáì äzôñëð óñëð-ék zëìä Cìä äzòå§©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«¦§¬Ÿ¦§©−§¨§¥´
éáà:éäìà-úà záðâ änì E ¨¦®¨¬¨¨©−§¨¤¡Ÿ¨«

i"yx£‰zÙÒÎ∑:ּבּמקרא יׁש והרּבה פד)חמדּת, נפׁשי",(תהלים ּכלתה וגם יד)"נכספה ידי(איוב "למעׂשה ƒ¿«¿»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
."ּתכסף  ְִֹ

(àì)ézøîà ék éúàøé ék ïáìì øîàiå á÷òé ïòiå©©¬©©«£−Ÿ©´Ÿ¤§¨¨®¦´¨¥½¦¦´¨©½§¦
éúBða-úà ìæâz-ït:énòî E ¤¦§¬Ÿ¤§¤−¥«¦¦«

i"yx£'B‚Â È˙‡¯È Èk∑ׁש ראׁשֹון, ראׁשֹון על וגֹו'"הׁשיבֹו ּבנֹותי את "וּתנהג לֹו: .אמר ƒ»≈ƒ¿ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָ

(áì)éäìà-úà àöîz øLà íòãâð äéçé àì E ¦Â£¤̧¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ¦«§¤¼¤¤́
á÷òé òãé-àìå Cì-ç÷å éãnò äî Eì-økä eðéçà©¥¯©¤§²¨¬¦¨¦−§©¨®§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ

:íúáðb ìçø ék¦¬¨¥−§¨¨«©
i"yx£‰ÈÁÈ ‡Ï∑ּבּדר רחל מתה קללה È„nÚ.(ב"ר)ּומאֹותּה ‰Ó∑מּׁשּל. …ƒ¿∆ְֵֵֵֶֶַָָָָָ»ƒ»ƒְִֶ

(âì)á÷òé-ìäàa ïáì àáiå|ìäàáe äàì ìäàáe ©¨¸Ÿ¨¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ§´Ÿ¤¥À̈§²Ÿ¤
àáiå äàì ìäàî àöiå àöî àìå úäîàä ézL§¥¬¨«£¨−Ÿ§´Ÿ¨¨®©¥¥Æ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ

:ìçø ìäàa§¬Ÿ¤¨¥«

ÈpÓכו  ‡˙ÈqÎÂ z„·Ú ‰Ó ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¬«¿»¿«≈»ƒƒ
:‡a¯Á ˙BÈ·Lk È˙a ˙È ‡z¯·„e¿«¿»»¿»«¿«¿«¿»

ÏÂ‡כז  ÈpÓ ‡˙ÈqÎÂ ÏÊÈÓÏ z¯ÓË‡ ‰ÓÏ¿»ƒ¿«¿»¿≈«¿«≈»ƒƒ¿»
ÔÁaLe˙·e ‡Â„Áa ÔBt CzÁlLÂ ÈÏ ‡˙ÈeÁ«≈»ƒ¿«»ƒ»¿∆¿»¿¿¿»

:ÔÈ¯pÎ·e ÔÈÙe˙a¿ƒ¿ƒ»ƒ

ÔÚkכח  È˙·ÏÂ È·Ï ‡˜MÏ Èz˜·L ‡ÏÂ¿»¿«¿«ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿»»¿«
:„aÚÓÏ ‡zÏkÒ‡«¿∆¿»¿∆¿»

LÈaכט  ÔBÎnÚ „aÚÓÏ È„È· ‡ÏÈÁ ˙È‡ƒ≈»ƒƒ¿∆¿«ƒ¿ƒ
¯ÓÈÓÏ ÈÏ ¯Ó‡ ‡LÓ¯a ÔBÎe·‡„ ‡‰Ï‡Â≈»»«¬¿«¿»¬«ƒ¿≈«
„Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ‡ÏlÓlÓ CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿«»»ƒ«¬…ƒ««

:LÈaƒ

z„nÁ‡ל  ‡„nÁ È¯‡ zÏÊ‡ ÏÊÈÓ ÔÚÎe¿«≈«¬«¿»¬≈«»»«≈¿»
:ÈzÏÁc ˙È ‡z·Ò ‰ÓÏ Ce·‡ ˙È·Ï¿≈»¿»¿ƒ¿»»««¿ƒ

„ÈÏÈÁ˙לא  È¯‡ Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·È˙‡Â«¬≈«¬…«¬«¿»»¬≈¿≈ƒ
:ÈpÓ C˙a ˙È ÒÈ˙ ‡ÓÏÈc ˙È¯Ó‡ È¯‡¬≈¬»ƒƒ¿»»≈»¿»»ƒƒ

(לב  ÌÚ נ"י¯˙‡(‡Ï CzÏÁc ˙È ÁkL˙ Èc ƒ¬«ƒ«¿«»««¿»»
ÈnÚ„ ‰Ó CÏ Ú„BÓzL‡ ‡Á‡ Ì„˜ Ìi˜˙Èƒ¿««√»¬»»ƒ¿¿«»»¿ƒƒ
:ÔB‰˙·ÈÒ ÏÁ¯ È¯‡ ·˜ÚÈ Ú„È ‡ÏÂ CÏ ·ÒÂ¿«»¿»¿««¬…¬≈»≈¿ƒ»¿

kLÓ·e‡לג  ·˜ÚÈ„ ‡kLÓa Ô·Ï ÏÚÂ¿«»»¿«¿¿»¿«¬…¿«¿¿»
‡ÏÂ ‡˙ÈÁÏ ÔÈz¯˙c ‡kLÓ·e ‰‡Ï„¿≈»¿«¿¿»¿«¿≈¿≈»»¿»
‡kLÓa ÏÚÂ ‰‡Ï„ ‡kLnÓ ˜Ùe ÁkL‡«¿»¿«ƒ«¿¿»¿≈»¿«¿«¿¿»

:ÏÁ¯„¿»≈



vie`פ zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyiy meil inei xeriy
i"yx£·˜ÚÈŒÏ‰‡a∑ רחל אהל יעקב ,הּוא ׁשהיה ¿…∆«¬…ֲֵֶֶַָָָֹֹ

אֹומר: הּוא וכן אצלּה, מו)ּתדיר אׁשת (לקמן רחל "ּבני ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
יעקב" "אׁשת נאמר: לא ּובכּלן Ï‰‡a.יעקב", ‡·iÂ ְֱֲֲֵֶֶַַַָֹֹֹֻ«»…¿…∆

ÏÁ¯∑ רחל לאהל לֹו חזר לאה, מאהל קדם ּכׁשּיצא »≈ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
האמהֹות ּבאהל הּׁשפחֹות (ׁשחּפׂש אחרים: וכלּֿכ)ספרים . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

מׁשמׁשנית  ׁשהיא ּבּה מּכיר ׁשהיה לפי .לּמה? ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָ

(ãì)ìîbä øëa íîNzå íéôøzä-úà äç÷ì ìçøå§¨¥º¨«§¨´¤©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈
àìå ìäàä-ìk-úà ïáì LMîéå íäéìò áLzå©¥´¤£¥¤®©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤§¬Ÿ

:àöî̈¨«
i"yx£ÏÓb‰ ¯Îa∑:ּכתרּגּומֹו ּוכסתֹות, ּכרים לׁשֹון ¿««»»ְְְְִַָָ

ּכר. ּכמין העׂשּויה מרּדעת והיא דגמלא', ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָ'ּבעביטא
יז)ּוב'ערּובין': עביטי (דף והן ּבעביטין', 'הּקיפּוה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָ

ּבלע"ז  בסט"ו .ּגמּלים, ְְִַַַ

(äì)àBì ék éðãà éðéòa øçé-ìà äéáà-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¦À¨©¦̧©Æ§¥¥´£Ÿ¦½¦´³
éðtî íe÷ì ìëeààìå Ntçéå éì íéLð Cøã-ék E ©Æ¨´¦¨¤½¦¤¬¤¨¦−¦®©§©¥¾§¬Ÿ

:íéôøzä-úà àöî̈−̈¤©§¨¦«

(åì)ïáìì øîàiå á÷òé ïòiå ïáìa áøiå á÷òéì øçiå©¦¬©§©«£−Ÿ©¨´¤§¨¨®©©³©©«£ŸÆ©´Ÿ¤§¨½̈
:éøçà z÷ìã ék éúàhç äî éòLt-äî©¦§¦Æ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨©«£¨«

i"yx£z˜Ïc∑:ּכמֹו ד)רדפּת, ּוכמֹו:(איכה ּדלקּונּו", ההרים יז)"על א ּפלׁשּתים (שמואל אחרי .""מּדלק »«¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ÔepzeLÂלד  ‡iÓÏˆ ˙È ˙·ÈÒ ÏÁ¯Â¿»≈¿ƒ«»«¿»«»¿«ƒƒ
LÈMÓe ÔB‰ÈÏÚ ˙·È˙ÈÂ ‡ÏÓ‚„ ‡ËÈ·Úa«¬ƒ»¿«¿»ƒƒ«¬≈«ƒ

:ÁkL‡ ‡ÏÂ ‡kLÓ Ïk ˙È Ô·Ï»»»»«¿¿»¿»«¿»

¯ÈBaלה  ÈÈÚa Û˜˙È ‡Ï ‡‰e·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¬»»ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ
Á¯‡ È¯‡ CÓ„˜ ÔÓ Ì˜ÈÓÏ Ïek‡ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿≈«ƒ√»»¬≈…«
:‡iÓÏˆ ˙È ÁkL‡ ‡ÏÂ LÏ·e ÈÏ ÔÈL¿ƒƒ¿«¿»«¿«»«¿»«»

ÚÈ˜·לו  ·È˙‡Â Ô·Ï ÌÚ ‡ˆe ·˜ÚÈÏ ÛÈ˜˙e¿≈¿«¬…¿»ƒ»»«¬≈«¬…
È¯‡ ÈÁ¯eÒ ‰Ó È·BÁ ‰Ó Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â«¬«¿»»«ƒ«¿»ƒ¬≈

:È¯˙a ‡zÙ„¿̄«¿»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äàì ìäàáe á÷òé ìäàa (âì)azM §Ÿ¤©£Ÿ§Ÿ¤¥¨¨©
lgx ld` `Ed .awri ld`A i"Xx©¦§Ÿ¤©£ŸŸ¤¨¥
ipA xnF` `Ed oke ,Dlv` xicY didW¤¨¨¨¦¤§¨§¥¥§¥

awri zW` lgx(h"i e"n oNdl)`l oNkaE , ¨¥¥¤©£Ÿ§©¨§ª¨Ÿ
.awri zW` xn`p.lgx ld`A `aIe ¤¡©¥¤©£Ÿ©¨Ÿ§Ÿ¤¨¥

lgx ld`l Fl xfg d`l ld`n `vIWM§¤¨¨¥Ÿ¤¥¨¨©§Ÿ¤¨¥
KM lke .zFdO`d ld`A URgIW mcwŸ¤¤§©¥§Ÿ¤¨¦¨§¨¨
`idW DA xiMn didW ,dOl̈¨¤¨¨©¦¨¤¦
EPpi` hWRd KxC lre .zipWnWnn§©§§¨¦§©¤¤©§¨¥¤
:zFnW ipWA cg` wEqtA EP`xwIW oFkp̈¤¦§§¤§¨¤¨¦§¥¥

éaøåawri ld`A `AW xn` mdxa` §©¦©§¨¨¨©¤¨§Ÿ¤©£Ÿ
iYW ld`aE d`l ld`aE§Ÿ¤¥¨§Ÿ¤§¥
xg`e ,odiYWl cg` ld` iM zFdO`d̈¦¨¦Ÿ¤¤¨¦§¥¤§©©
ok ixg`e d`l ld` l` zipW aW KM̈¨¥¦¤Ÿ¤¥¨§©£¥¥
cFre .oFkp EPpi` df mbe .lgx ld` l ¤̀Ÿ¤¨¥§©¤¥¤¨§
KxC fg` aEzMdW il` aFxTde ,azM̈©§©¨¥©¤©¨¨©¤¤

xg`e dxvwxiMfdl ,lgx ld` xiMfdl §¨¨§¦¥§©§¦Ÿ¤¨¥§©§¦
oNkA,`vn `lexfge ,mW Eid `l iM §ª¨§Ÿ¨¨¦Ÿ¨¨§¨©

`A d`l ld`n Fz`v zrA iM WxtE¥©¦§¥¥¥Ÿ¤¥¨¨
:mitxYd mW xW` lgx ld`A§Ÿ¤¨¥£¤¨©§¨¦

àeäåmNkl Eid mild` iM la` .oFkPd §©¨£¨¦¨¨¦¨§ª¨
iM ,wiCSd zEripSn df did iM¦¨¨¤¦§¦©©¦¦
ld` did miWPd rAx`n zg` lkl§¨©©¥©§©©¨¦¨¨Ÿ¤
F`aA zxg`d rcY `NW xEarA ,cgin§ª¨©£¤Ÿ¥©¨©¤¤§Ÿ
dxFY oicA `Ed xEq` mB ,DzErx l ¤̀§¨©¨§¦¨

dCp zkQnA minkg ExiMfdW FnM(.f"i). §¤¦§¦£¨¦§©¤¤¦¨
lr dplk`Y mWe cgin ld` awrilE§©£ŸŸ¤§ª¨§¨Ÿ©§¨©
mrhe .FziA ipA mre eipA mr FpglWª§¨¦¨¨§¦§¥¥§©©
iYrC lr lgxA xiMfdW "awri zW`"¥¤©£Ÿ¤¦§¦§¨¥©©§¦
oiA zxMfn `idW xEarA ,FhEWtM¦§©£¤¦ª§¤¤¥

`idd dWxRA miWbliRd(h"i e"n oNdl). ©¦©§¦©¨¨¨©¦§©¨

awri glWIe xcqA oM xn` `l okle§¨¥Ÿ¨©¥§¥¤©¦§©©£Ÿ
(c"k d"l)ok ixg`e d`le lgx dpnIW ,¤¦§¤¨¥§¥¨§©£¥¥

:zFgtXdcl dxez ©§¨
àBì ék éðãà éðéòa øçé ìà (äì)©¦©§¥¥£Ÿ¦¦

éðtî íe÷ì ìëeà.EizFpiad `l ©¨¦¨¤Ÿ£¦¦
mdl xW` miWPd ike ,df zElSpzd dn©¦§©§¤§¦©¨¦£¤¨¤
ilE` ,Ecnri `le EnEwi `l gx`d̈Ÿ©Ÿ¨§Ÿ©£Ÿ©
dilr micaM dixai`e DW`x iM dxn`̈§¨¦Ÿ¨§¥¨¤¨§¥¦¨¤¨
,oMxC ok iM gx`d `aA dlFg `ide§¦¨§Ÿ¨Ÿ©¦¥©§¨
dinCW lgxM dcNd zFHrnA oMW lke§¨¤¥¦§©©¥¨§¨¥¤¨¤¨

:c`n mdilr cAki gx`de oihrnª¨¦§¨Ÿ©¦§©£¥¤§Ÿ
ïBëpäåiniA zFCPd Eid iM ipirA §©¨§¥©¦¨©¦¦¥

iM ,c`n zFwgxn mipFncTd©©§¦§ª¨§Ÿ¦
`l iM ,owEgxl "zFCp" mlFrn onW ok¥§¨¥¨¦§¦¨¦Ÿ
Erci iM FA ExAci `le mc` l` Eaxwzi¦§¨§¤¨¨§Ÿ§©§¦¨§
mB ,wiGn oladW mznkgA mipFncTd©©§¦§¨§¨¨¤¤§¨©¦©
rx mWx dUFre i`pB cilFn ohAn©¨¨¦§©§¤¤©
ip` cFr ,mitFqFliRd Ex`A xW`M©£¤¥£©¦¦£¦

dfA mpFiqp xiMfdl cizr(h"i g"i `xwIe), ¨¦§©§¦¦§¨¨¤©¦§¨

EideFA qpMi `l ld`A ccA zFaWFi §¨§¨¨§Ÿ¤Ÿ¦¨¥
`zixAA EpizFAx ExiMfdW FnkE ,mc`̈¨§¤¦§¦©¥©¨©§¨
l`Wl xEq` cinlY ,dCp zkQn lW¤©¤¤¦¨©§¦¨¦§Ÿ
xnF` dingp iAx ,DCp lW DnFlWA¦§¨¤¦¨©¦§¤§¨¥
,`nh `Ed diRn `vFId xEACd ENt £̀¦©¦©¥¦¦¨¨¥
KNdl mc`l xEq` opgFi iAx xn`̈©©¦¨¨¨§¨¨§©¥
`EdW Dxtr z` qxcle dCPd xg ©̀©©¦¨§¦§Ÿ¤£¨¨¤
,`nh dCp lW Dxtr KM znM `nḧ¥§¥¨£¨¨¤¦¨¨¥
KklE :dici dUrOn zFpdl xEq`e§¨¥¨¦©£¥¨¤¨§¨
ipRn mEwl iziid diE`x lgx dxn`̈§¨¨¥§¨¨¦¦¨¦§¥
il miWp KxC la` ,eici wXpl ipc £̀Ÿ¦§©¥¨¨£¨¤¤¨¦¦
`l mbe ,Lil` axwzdl lkE` `le§Ÿ©§¦§¨¥¥¤§©Ÿ
dY` KxcY `NW llM ld`A zkll̈¤¤¨Ÿ¤§¨¤Ÿ¦§Ÿ©¨
`le dPOn Wixgd `Ede ,ilbx xtr£©©§©§¤¡¦¦¤¨§Ÿ
odOr mixRqn Eid `l iM DzF` dpr̈¨¨¦Ÿ¨§©§¦¦¨¤

:`nh DxEACW ipRn llMel dxez §¨¦§¥¤¦¨¨¥
.ïáìa áøiå á÷òéì øçiå (åì)dNgYn ©¦©§©£Ÿ©¨¤§¨¨¦§¦¨

mr xn` iM ,URgl zEWx Fl ozp̈©§§©¥¦¨©¦
cbp xn`e ,Lidl` z` `vnY xW £̀¤¦§¨¤¡Ÿ¤§¨©¤¤
`vni Ki`e ,icOr dn Ll xMd Epig ©̀¥©¤§¨¦¨¦§¥¦§¨
dNgYn la` ,WXnie URgi `l m ¦̀Ÿ§©¥¦©¥£¨¦§¦¨
F` miWPd zg` ilE` WWFg did̈¨¥©©©©¨¦
dYre ,eidl` z` EapB micard̈£¨¦¨§¤¡Ÿ¨§©¨
iM FR` dxg mdOr mpi` iM FzF`xA¦§¦¥¨¦¨¤¨¨©¦
dp`FY wx eidl` z` cA` `l xn`̈©Ÿ¦¥¤¡Ÿ¨©£¨



פי `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyiy meil inei xeriy

(æì)-éìk ìkî úàön-äî éìk-ìk-úà zLMî-ék¦«¦©´§¨¤¨¥©À©¨¨̧¨Æ¦´Ÿ§¥«
éçàå éçà ãâð äk íéN Eúéá:eðéðL ïéa eçéëBéå E ¥¤½¦´½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®§¦−¥¬§¥«

i"yx£eÁÈÎBÈÂ∑הּדין,ויבררּו מי ּבלע"ז עם .אפרובי"ר ¿ƒְְִִִִַַַָ

(çì)éìçø Cnò éëðà äðL íéøNò äæéfòå Eàì E ¤Á¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ
ðàö éìéàå eìkL:ézìëà àì E ¦¥®§¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦

i"yx£eÏkL ‡Ï∑:ּכמֹו עּבּורם, הּפילּו ט)לא (הושע …ƒ≈ְִִִָֹ
מׁשּכיל", כא)"רחם תׁשּכל"(איוב ולא ּפרתֹו ."ּתפּלט ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ

E‡ˆ ÈÏÈ‡Â∑(סה יֹומֹו(ב"ק ּבן איל אמרּו: קרּוי מּכאן ¿≈≈…¿ְִִֶַָָָ

אבל איל, אכל, לא אילים ּׁשבחֹו? מה כן, לא ׁשאם ְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
הּוא  ּגזלן אםּֿכן אכל, .ּכבׂשים ְְִִֵַַָָָ

(èì)éìà éúàáä-àì äôøèéãiî äphçà éëðà E §¥¨Æ«Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−
:äìéì éúáðâe íBé éúáðb äpL÷áz§©§¤®¨§ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨

i"yx£‰Ù¯Ë∑ ּוזאב ארי ‡phÁ‰.עלֿידי ÈÎ‡∑ ¿≈»ְְֲִֵֵַ»…ƒ¬«∆»
כ)לׁשֹון: יחטא",(שופטים ולא אלֿהּׂשערה ּבאבן "קלע ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

א) א 'אנכי (מלכים חסרים. חּטאים", ׁשלמה ּובני ְְֲֲִִִִִֵַָָֹֹֹ"אני
חסרה  אם ּתבּקׁשּנה אחּסרּנה' ׁשּמּידי לי, חסרה ,. ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

‰phÁ‡ ÈÎ‡∑,'מּמנינא ׁשגיא 'ּדהוה ּתרּגּומֹו »…ƒ¬«∆»ְְְֲִִַַָָָָָ

ּכמֹו: ּומחּסרת, נפקדת לא)ׁשהיתה נפקד (במדבר "ולא ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹֻ
ׁשגא' 'ולא ּתרּגּומֹו: איׁש", ‚e·.מּמּנּו ÌBÈ È˙·bÈ˙ ְְִִֶַָָָ¿À¿ƒ¿À¿ƒ

‰ÏÈÏ∑ ׁשּלמּתי הּכל לילה, ּגנּובת אֹו יֹום .ּגנּובת »¿»ְְְְִִַַַַַָֹ
È˙·b∑:א)ּכמֹו ּבּמדינֹות",(איכה ׂשרתי ּבּגֹוים, "רּבתי ¿À¿ƒְְִִִִַַַָָָ

א) מׁשּפט",(ישעיה י)"מלאתי לדּוׁש(הושע .""אהבּתי ְְְֲִִִֵַָָֹ

(î)ãczå äìéla çø÷å áøç éðìëà íBiá éúééä̈¦¯¦©²£¨©¬¦−Ÿ¤§¤´©©¨®§¨©¦©¬
:éðéòî éúðL§¨¦−¥«¥¨«

i"yx£·¯Á ÈÏÎ‡∑אׁש" קמז)ּכמֹו:∑Á¯˜Â.אֹוכלה"לׁשֹון 'גלידא'(תהלים ּתרּגּומֹו: קרחֹו", מׁשלי".È˙L∑ ¬»«ƒ…∆ְְֵָ¿∆«ְְְְְִִַַַָ¿»ƒ
ׁשנה  .לׁשֹון ְֵָ

(àî)ézãáò Eúéáa äðL íéøNò él-äæ-òaøà E ¤¦º¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼£©§¦¹©§©
éúðá ézLa äðL äøNòðàöa íéðL LLå EE ¤§¥³¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½§¥¬¨¦−§Ÿ¤®

ìçzå:íéðî úøNò ézøkNî-úà ó ©©«£¥¬¤©§ª§¦−£¤¬¤Ÿ¦«
i"yx£Èz¯kNÓŒ˙‡ ÛÏÁzÂ∑ לברּדים ּומעקּדים לטלּוא, מּנקּוד ׁשּבינינּו ּתנאי מׁשּנה .היית ««¬≈∆«¿À¿ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ

(áî)äéä ÷çöé ãçôe íäøáà éýìû éáà éýìû éìeì¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á¡Ÿ¥̧©§¨¹̈©³©¦§¨Æ¨´¨
étk òéâé-úàå ééðò-úà éðzçlL í÷éø äzò ék éì¦½¦¬©−̈¥¨´¦©§¨®¦¤¨§¦º§¤§¦¯©©©²

:Lîà çëBiå íéýìû äàø̈¨¬¡Ÿ¦−©¬©¨«¤

‡zÁkL‡לז  ‰Ó ÈÓ Ïk ˙È ‡zLMÓ È¯‡¬≈«ƒ¿»»»»«»«¿«¿»
CÈÁ‡Â ÈÁ‡ Ì„˜ ‡Î‰ ÈeL C˙È· ÈÓ ÏkÓƒ…»≈≈»«ƒ»»√»««¿«»

:‡Â¯z ÔÈa ÔeÁÈÎBÈÂ¿ƒ≈«¿»»

CÈfÚÂלח  CÈÏÁ¯ CnÚ ‡‡ ÔÈL ÔÈ¯ÒÚ Ôc¿«∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ»¿≈»¿ƒ»
:˙ÈÏÎ‡ ‡Ï CÚ È¯Î„Â eÏÈk˙‡ ‡Ï»«¿ƒ¿ƒ¿≈»»»¬»ƒ

È‚L‡לט  ‰Â‰c C˙ÂÏ È˙È˙È‡ ‡Ï ‡¯È·˙cƒ¿ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¬»»¿»
‡ÓÓÈa ˙È¯Ë dÏ ÈÚa z‡ ÈpÓ ‡ÈnÓƒƒ¿»»ƒƒ«¿»≈«¿»ƒƒ»»

:‡ÈÏÈÏa ˙È¯Ëe¿»ƒ¿≈¿»

ÈÏ‚e„‡מ  ‡·¯L ÈÏÎ‡ ‡ÓÓÈ· È˙ÈÂ‰¬≈ƒƒ»»¬«¿ƒ«¿»¿ƒ»
:ÈÈÚÓ ÈzL „„e ‡ÈÏÈÏa ÈÏÚ ˙ÈÁ (‰Â‰)¬»»≈¬«¿≈¿»¿«ƒ¿ƒ≈≈»

‡¯Úaמא  CzÁÏt C˙È·a ÔÈL ÔÈ¯ÒÚ ÈÏ Ôc¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ»«¿«
CÚa ÔÈL zLÂ CÈ˙a ÔÈz¯˙a ÔÈL È¯ÒÚ∆¿≈¿ƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔÈÓÊ ¯NÚ È¯‚‡ ˙È ‡˙ÈL‡Â¿«¿≈»»«¿ƒ¬«ƒ¿ƒ

‡d‰Ïמב  ‡a‡c d‰Ï‡ ÔBÙ ‡ÏeÏÈ‡ƒ»¡»≈¿«»¡»≈
È¯‡ ÈcÚÒa ‰Â‰ ˜ÁˆÈ dÏ ÏÈÁ„„e Ì‰¯·‡c¿«¿»»¿»ƒ≈ƒ¿»¬»¿«¿ƒ¬≈
È„È ˙e‡ÈÏ ˙ÈÂ ÈÏÓÚ ˙È ÈzÁlL Ô˜È¯ ÔÚÎ¿«≈»ƒ«¿»ƒ»«¿ƒ¿»≈¿«

:‡LÓ¯a ÁÎB‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈÏb¡ƒ√»¿»¿«¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

YwlC dOl Fl xn` ,iPOn WTan `Ed§©¥¦¤¦¨©¨¨¨©§¨
,aPBd ixg` mc`d sCxi xW`M ixg ©̀£¨©£¤¦§Ÿ¨¨¨©£¥©©¨
LziA ilM lMn iOr z`vn `l dPd¦¥Ÿ¨¨¨¦¦¦¨§¥¥§
lM LOn zgwl il iE`x dide ,xaC̈¨§¨¨¨¦¨©©¦§¨
z` Ytlgd dY` iM ,lkE`X dn©¤©¦©¨¤¡©§¨¤

raFY ziide mipFn zxUr iYxMUn©§ª§¦£¤¤¦§¨¦¨¥©
`NW Ll iYnNWe ,zFtxHd iPOn¦¤¦©§¥§¦©§¦§¤Ÿ

:oiCMfl dxez ©¦
.éì äéä ÷çöé ãçôe (áî)dvx `l ©©¦§¨¨¨¦Ÿ¨¨

oi`W itl ,wgvi idl` xnFl©¡Ÿ¥¦§¨§¦¤¥

lr FnW cgin `Ed KExA WFcTd©¨¨§©¥§©
xn`W iR lr s`e ,mdiIgA miwiCSd©©¦¦§©¥¤§©©¦¤¨©

Fz`vA Fl(b"i g"k lirl)idl` 'd ip` §¥§¥£¦¡Ÿ¥
liaWA ,wgvi idl`e Lia` mdxa ©̀§¨¨¨¦¥Ÿ¥¦§¨¦§¦
`xizp ,znM `Ed ixde eipir EdMW¤¨¥¨©£¥§¥¦§¨¥



vie`פב zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h ycew zayl inei xeriy
i"yx£˜ÁˆÈ „ÁÙe∑,'יצחק 'אלהי לֹומר: רצה לא ««ƒ¿»ְֱִֵַָָָֹֹ

הּצּדיקים  על ׁשמֹו מיחד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֵֵֶַַַַַָָׁשאין
ׁשבע: מּבאר ּבצאתֹו לֹו ׁשאמר ואףֿעלּֿפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבחּייהם,
ּבׁשביל  יצחק", ואלהי אבי אברהם אלהי ה' ְְְֱֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹ"אני

לֹומר  נתירא יעקב ּכמת, הּוא והרי עיניו ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּכהּו
יצחק" "ּופחד ואמר: ּתֹוכחה ∑ÁÎBiÂ."אלהי", לׁשֹון ְְֱִֵַַַָָֹ««ְֵָ

הּוא  הֹוכחה לׁשֹון ולא .הּוא, ְְָָֹ

ß elqk 'h ycew zay ß

(âî)íéðaäå éúða úBðaä á÷òé-ìà øîàiå ïáì ïòiå©©̧©¨¹̈©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹§©¨¦³
àeä-éì äàø äzà-øLà ìëå éðàö ïàväå éðä©Æ§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−¦®
øLà ïäéðáì Bà íBiä älàì äNòà-äî éúðáìå§¦§Ÿ©º¨¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬¦§¥¤−£¤¬

:eãìé̈¨«
i"yx£‰l‡Ï ‰NÚ‡Œ‰Ó∑ לּבי על ּתעלה להן אי .להרע »∆¡∆»≈∆ְֲִִֵֶֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"iyz'd ayie zyxt zay zgiyn)

ּדֹור  ׁשּבכל לבן יֹורׁשי טֹוענים וכ) אבינּו ליעקב טען ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹלבן
צאני": והּצאן ּבני והּבנים ּבנֹותי "הּבנֹות יעקב) ׁשל ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹֹלנכדיו
לּדֹור  ׁשּׁשּי זקן יהּודי – ּבעצמ (יעקב) אּתה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבׁשלמא
ולילה, יֹומם ּתֹורה ללמֹוד ,ּכרצֹונ להתנהג יכֹול – ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָהּיׁשן
ׁשּנמצאים  הּצעירים הּילדים מהּילדים?! רצֹונ מה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָאבל

ׁשיכים – לבן טֹוען – מֹודרני "הּבנֹותלי ּבזמן ּבנֹותי , ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּבעלי־מּום ּבני והּבנים אֹותם עֹוׂשה הּנ ולּמה ," ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

להנהגת  עצמם את להתאים יּוכלּו ׁשּלא ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָֹ("קאליקעס")
עלי אבל ּתתי, מהיכי – יהדּות ללּמדם רצֹונ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹולם?!
ולא  חדיׁשים, ּבאמצעים מֹודרנית, ּבצּורה זאת ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹלעׂשֹות

"ּבטלנים"! ְֲִַַָָלעׂשֹותם
ּבנֹוגע  צאני": "הּצאן – לטעֹון ממׁשי – ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַֹֹועל־ּדר־זה
"הּצאן" מסחר, עניני אבל מתערב, אינּני – ּותפּלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלתֹורה

" לבן צאני – ׁשל ּדרכים ׁשּלי, ּבּדרכים להתנהג עלי ," ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּגבּול  הּׂשגת רּמאּות, ׁשל ּבאיסּורים להתחּׁשב ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהארּמי,
מסחר  ּבעניני לעסֹוק ׁשּל ּבהנהגה ׁשּכן, ּבהם. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא

לעּבן"). א ("מאכן חּיים" "לעׂשֹות קׁשה ּתֹורה, ְֲִִֶֶַַַַַָָעל־ּפי
ׁשל  ּבביתֹו ׁשהיה ׁשנה כ' ּכל נפׁשֹו את יעקב מסר ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹועל־זה
רק  לא – ׁשכב" ׁש"לא ועד מעיני", ׁשנתי "וּתּדד – ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹלבן
ּגם  אּלא עבר, ּבבית הּתֹורה ּכלימּוד רּוחנּיים, ענינים ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשביל
"הּבנֹות  אליו, ׁשּׁשּיכים לבן טֹוען ׁשא ֹודֹותם ענינים ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעל
יעקב  מסר אּלה ענינים על צאני", והּצאן ּבני והּבנים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹּבנֹותי

" (ּכאמרֹו נפׁשֹו ּבׁשּתי עבדּתיאת ׁשנה עׂשרה ארּבע ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשניםּבנֹותי ׁשעל־ידי־ּבצאנוׁשׁש ּתֹורה, על־ּפי ׁשּיהיּו (" ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

לבן, ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשּנמצאים הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות יתּבררּו ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָזה
הּגׁשמּיים. ּבּדברים ּגם אלֹוקּות ְְְְֱִִִַַַַַָויּומׁש

È˙aמג  ‡˙a ·˜ÚÈÏ ¯Ó‡Â Ô·Ï ·È˙‡Â«¬≈»»«¬«¿«¬…¿»»¿»«
ÈÏÈc ÈÊÁ z‡ Èc ÏÎÂ ÈÚ ‡ÚÂ È· ‡i·e¿«»¿«¿»»»ƒ¿…ƒ«¿»≈ƒƒ
B‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈl‡Ï „ÈaÚ‡ ‰Ó È˙·ÏÂ ‡e‰¿ƒ¿»«»∆¿≈¿ƒ≈»≈

:Ô„ÈÏÈc Ô‰È·Ïƒ¿≈∆ƒƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zrC oke .i"Xx oFWl ,xnFl awri©£Ÿ©§©¦§¥©©
ligcC ,eidl` wgvi cgR iM qElwp ª̀§§¦©©¦§¨¡Ÿ¨§¨¥

Dil:wgvi ¥¦§¨
éaøåz` wgvi z`xi xn` mdxa` §©¦©§¨¨¨©¦§©¦§¨¤

a`d zEkf iM ipzlirFd mXd©¥¦©§¦¦§¨¨
eia` cgtA awri raXIe .oAl lirFY¦©¥©¦¨©©£Ÿ§©©¨¦

wgvi(b"p wEqR)cgRzn wgvIW inA , ¦§¨¨§¦¤¦§¨¦§©¥
azM cFr .deW FWExR oi` dPde .EPOn¦¤§¦¥¥¥¨¤¨©

(mW)mFil fnx cgRd df iM mixnF` Wie ¨§¥§¦¦¤©©©¤¤§
:wFgx EPpi`e ,dcwrd̈£¥¨§¥¤¨

ìòåFhEWtM oFWNd `ai zn`d KxC §©¤¤¨¡¤¨Ÿ©¨¦§
lW oiCd zCn `Ede ,FrnWnE©§¨§¦©©¦¤

aEzMd xn` EPOnE dlrn('d 'b rWFd) ©§¨¦¤¨©©¨¥©

'd z` EWwaE l`xUi ipA EaWi xg ©̀©¨ª§¥¦§¨¥¦§¤

l` EcgtE mMln cieC z`e mdidl ¡̀Ÿ¥¤§¥¨¦©§¨¨£¤
iM xn`i ,minId zixg`A FaEh l`e 'd§¤§©£¦©¨¦Ÿ©¦
,dHnNW oiCd zCnE mingxd EWTai§©§¨©£¦¦©©¦¤§©¨
FaEh l`e mXd l` wgvi cgR E`iaie§¨¦©©¦§¨¤©¥§¤

:mixMfPd©¦§¨¦
.Lîà çëBiåoFWl `le dgkFY oFWl ©©¨¤§¥¨§Ÿ§

oFkp xzFie .i"Xx oFWl ,dgkFd¨¨§©¦§¥¨
EgikFie dlrnl xn` iM ,dgkFd oFWl§¨¨¦¨©§©§¨§¦
midl`d iM dYr xn`e ,EpipW oiA¥§¥§¨©©¨¦¨¡Ÿ¦
oiA gikFd `Ed zFxYqPd rcFId©¥©©¦§¨¦©¥
LzF` gkFIe" xn` `l KklE ,mdipW§¥¤§¨Ÿ¨©©©§

:"Wn`bn dxez ¨¤
.íBiä älàì äNòà äî éúðáìå (âî)§¦§Ÿ©¨¤¡¤¨¥¤©

Exn`(w"cxde ,r"a`xd)FnM `EdW ¨§¨§¨©©¤§

`ide ,mFId odl dUr` dn izFpale§¦§©¨¤¡¤¨¤©§¦
EpipW EprAWp xW` oke .xE`A ztqFY¤¤¥§¥£¤¦§©§§¥

Epgp`(a"n 'k `"y)Epgp` EpizpaE EpipA , £©§¨¥§Ÿ¥£©§
('a 'd dingp)`EdW d`xp oFkp xzFie . §¤§¨§¥¨¦§¨¤

dN`l dyr` dn izpale .dlng KxC¤¤¤§¨§¦§Ÿ©¨¤¡¤¨¥¤
ingx Exnkp iM iptl xW`F` odilr £¤§¨©¦¦§§©£©£¥¤

,ipaM il mde ,iziaA miclFPd odipal¦§¥¤©¨¦§¥¦§¥¦§¨©
mrh dfe.Ecli xW`lSpznM df xn`e §¤©©£¤¨¨§¨©¤§¦§©¥

Lixg` iz`A iM ,awri ixaC lr©¦§¥©£Ÿ¦¨¦©£¤
mdl zFUrl lkE` dnE ,izFpA zF`xl¦§§©¨©©£¨¤
odl aih` dYre ,mdipal F` daFh¨¦§¥¤§©¨¥¦¨¤
ozF` dPrY `NW zixA il zxkYW¤¦§Ÿ¦§¦¤Ÿ§©¤¨

:miWp odilr gTY `lecn dxez §Ÿ¦©£¥¤¨¦



פג `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h ycew zayl inei xeriy

(ãî)ëð äëì äzòåãòì äéäå äzàå éðà úéøá äúø §©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−£¦´¨¨®¨§¨¨¬§¥−
ðéáe éðéa:E ¥¦¬¥¤«

i"yx£„ÚÏ ‰È‰Â∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו. ¿»»¿≈ַָָ

(äî):äávî äîéøéå ïáà á÷òé çwiå©¦©¬©«£−Ÿ¨®¤©§¦¤−¨©¥¨«

(åî)íéðáà eç÷iå íéðáà eè÷ì åéçàì á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ§¤¨Æ¦§´£¨¦½©¦§¬£¨¦−
:ìbä-ìò íL eìëàiå ìâ-eNòiå©©«£¨®©¬Ÿ§−̈©©¨«

i"yx£ÂÈÁ‡Ï∑ ּולמלחמה לצרה אליו נּגׁשים אחים, לֹו ׁשהיּו ּבניו .(ב"ר)הם ¿∆»ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ

(æî):ãòìb Bì àø÷ á÷òéå àúeãäN øâé ïáì Bì-àø÷iå©¦§¨´¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ¨¬¨−©§¥«
i"yx£‡˙e„‰N ¯‚È∑ ּגלעד ׁשל .ּתרּגּומֹו ¿«»¬»ְְֵֶַַ

(çî)ðéáe éðéa ãò äfä ìbä ïáì øîàiåíBiä E ©Ÿ́¤¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬¥«§−©®
:ãòìb BîL-àø÷ ïk-ìò©¥¬¨«¨§−©§¥«

i"yx£„ÚÏb (BÓLŒ‡¯˜ ÔkŒÏÚ)∑ עד .ּגל «≈»»¿«¿≈ֵַ

(èî)ðéáe éðéa ýåýé óöé øîà øLà ätönäåék E §©¦§¨Æ£¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬
:eäòøî Léà øúqð¦¨¥−¦¬¥«¥¥«

È‰ÈÂמד  z‡Â ‡‡ ÌÈ˜ ¯Ê‚ ‡˙‡ ÔÚÎe¿«¡»ƒ¿«¿»¬»¿»¿ƒ≈
:CÈ·e ÈÈa „È‰ÒÏ¿»ƒ≈ƒ≈»

˜Ó‡:מה  dÙ˜Êe ‡·‡ ·˜ÚÈ ·ÈÒe¿ƒ«¬…«¿»¿»«»»

e·ÈÒeמו  ÔÈ·‡ eËe˜Ï È‰BÁ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
:‡¯B‚c ÏÚ Ôn˙ eÏÎ‡Â ‡¯B‚„ e„·ÚÂ ÔÈ·‡«¿ƒ«¬»¿»«¬»«»«¿»

˜¯‡מז  ·˜ÚÈÂ ‡˙e„‰N ¯‚È Ô·Ï dÏ ‡¯˜e¿»≈»»¿««¬»¿«¬…¿»
:„ÚÏb dÏ≈«¿≈

CÈ·eמח  ÈÈa „È‰Ò ÔÈ„‰ ‡¯B‚c Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»≈»ƒ≈ƒ≈»
:„ÚÏb dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«≈¿»¿≈«¿≈

ÈÈaמט  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ CÒÈ ¯Ó‡ Èc ‡˙eÎÒÂ¿»»ƒ¬«ƒ∆≈¿»«¿»≈ƒ
:d¯·ÁÓ ¯·b Èqk˙ È¯‡ CÈ·e≈»¬≈ƒ¿«ƒ¿«≈«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ãòì äéäå (ãî),`Ed KExA WFcTd §¨¨§¥©¨¨
.FrnWnM EPpi`e .i"Xx oFWl§©¦§¥¤§©§¨
,EpizFpiA crl zixAd dide xn`i la £̀¨Ÿ©§¨¨©§¦§¥¥¥
zFl` lkA llEwi eilr xaFrd iM¦¨¥¨¨§©§¨¨
ztFnlE zF`l La Eide mrhM ,zixAd©§¦§©©§¨§§§¥

(e"n g"k mixaC)zixA dzxkp Fnrh F` . §¨¦©£¦§§¨§¦
lr .EpizFpiA crl didIW mIw xacA§¨¨©¨¤¦§¤§¥¥¥©
xn`X dn `Ede ,oa` awri mixd oM¥¥¦©£Ÿ¤¤§©¤¨©
mrhM ,daSOd dcre dGd lBd cr¥©©©¤§¥¨©©¥¨§©©
didY z`Gd oa`d dPd rWFdi xn`Ie©Ÿ¤§ª©¦¥¨¤¤©Ÿ¦§¤

dcrl EpA(f"k c"k rWFdi):dn dxez ¨§¥¨§ª©

.åéçàì á÷òé øîàiå (åî)oal ig`l ©Ÿ¤©£Ÿ§¤¨©£¥¨¨
`l iM ,FOr E`A xW` xMfPd©¦§¨£¤¨¦¦Ÿ
FA bdFp didW eingl oM xn`l dvẍ¨Ÿ©¥§¨¦¤¨¨¥
,mgl lk`l eig`l `xwIe oke ,cFaM̈§¥©¦§¨§¤¨¤¡¨¨¤
cFaM KxC oall `xw `le ,oal ig`l©£¥¨¨§Ÿ¨¨§¨¨¤¤¨
dnFce .FNW lMde FzEWxA lMd EN`M§¦©Ÿ¦§§©Ÿ¤§¤
mkiUrO dn eig`l drxR xn`Ie mdl̈¤©Ÿ¤©§Ÿ§¤¨©©£¥¤

('b f"n oNdl)WxR i"Xxe .eig`l,awri lW §©¨§©¦¥©§¤¨¤©£Ÿ
.md eirxe eiadF` oal mr mi`Ad iM¦©¨¦¦¨¨£¨§¥¨¥

ïëzéåz` gTIe oalA xn`X dn iM §¦¨¥¦©¤¨©§¨¨©¦©¤
FOr eig`(b"k wEqR lirl)md , ¤¨¦§¥¨¥

ig` xFgp rxGn FYgRWn ipA eiaFxw§¨§¥¦§©§¦¤©¨£¥
dvxi `NW xEarA ok dUre ,mdxa ©̀§¨¨§¨¨¥©£¤Ÿ¦§¤
`NW mixkp miWp` awri lr `iadl§¨¦©©£Ÿ£¨¦¨§¦¤Ÿ
Eapbie Elfbie Ecngi F` gkA FOr Eaixï¦¦§Ÿ©©§§§¦§§§¦§§
awril miaFxw dN` dPde .Fl xW`n¥£¤§¦¥¥¤§¦§©£Ÿ
:mdipWl mig` E`xwi oM lr ,oall FnM§§¨¨©¥¦§§©¦¦§¥¤

LéåmixnF`('c h"k lirl `zxhEf `zwiqR) §¥§¦§¦§¨§¨¨§¥

FnM xqEn KxC ig` mdl xn`W¤¨©¨¤©©¤¤¨§
.mY` oi`n ig` (mW) mirFxl xn`W¤¨©¨¦¨©©¥©¦©¤

dAx ziW`xaaE(b"i c"r)Exn`xn`Ie ¦§¥¦©¨¨§©Ÿ¤
,eig`l awri`xFw didW eipA El` ©£Ÿ§¤¨¥¨¨¤¨¨¥

`xwIeA la` ,eig` cFaM oFWlA ozF`¨¦§¨¤¨£¨§©¦§¨
oFkPde .WxR `l mgl lk`l eig`l§¤¨¤¡¨¤¤Ÿ¥©§©¨

:dNgY iYazMX dn©¤¨©§¦§¦¨
.ìbä ìò íL eìëàiåhrn mW Elk` ©Ÿ§¨©©¨¨§¨§©

mi`Ad KxC `EdW F` ,oFxMfl§¦¨¤¤¤©¨¦
cg` mgNn mdipW lk`l zixaA¦§¦¤¡Ÿ§¥¤¦¤¤¤¨
m`FA ixg`e ,dxaglE dad`l§©£¨§¤§¨§©£¥¨

dUre gaf mdl gaf zixAaE drEaXA©§¨©§¦¨©¨¤¤©§¨¨
mrh iM okYie .dlFcB dxM mdlElk`Ie ¨¤¥¨§¨§¦¨¥¦©©©Ÿ§

,lBd lr mWiM ,dHnl xMfPd gaGd ¨©©¨©¤©©¦§¨§©¨¦
lB dUrpe mipa` EhTl mdl xn`̈©¨¤¦§£¨¦§©£¤©
,zixAA Ep`FaA cr didie ,eilr lk`l¤¡Ÿ¨¨§¦§¤¥§¥©§¦

mrhe .gaf eilr Elk` ok ixg`eElk`Ie §©£¥¥¨§¨¨¤©§©©©Ÿ§
.mgloEll dlFcB dcErq mdl dyrW ¤¤¤¨¨¨¤§¨§¨¨

:calA dYWn `l FOrfn dxez ¦Ÿ¦§¤¦§©
.ãò äfä ìbä ïáì øîàiå (çî)ixg` ©Ÿ¤¨¨©©©¤¥©£¥

oal xAC ,crlB awri F`xTW¤§¨©£Ÿ©§¥¦¥¨¨
awri oFWlA,cr dGd lBd`xwp oM lre ¦§©£Ÿ©©©¤¥§©¥¦§¨

EniMqd dGd mXA iM crlB FnW§©§¥¦©¥©¤¦§¦
oFWll oinBxzn oal ixaCW F` .mdipW§¥¤¤¦§¥¨¨§ª§¨¦§¨

:WcTdhn dxez ©Ÿ¤
(èî)mrhe.dRvOdei"Xx azM §©©§©¦§¨¨©©¦

FnM ,crlB xdA xW` dRvOde§©¦§¨£¤§©¦§¨§
aEzMW(h"k `"i mihtFW)dRvn z` xarIe ¤¨§¦©©£Ÿ¤¦§¥

xn` xW` ,dRvn z`xwp dOl ,crlb¦§¨¨¨¦§¥¦§¨£¤¨©
Fxagl mdn cg` lM.'d svioM m`e ¨¤¨¥¤©£¥¦¤§¦¥

itlE .xdd W`xA DFaB mFwn mW `Ed¥¨¨©§Ÿ¨¨§¦



vie`פד zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h ycew zayl inei xeriy
i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ¯L‡ ‰tˆn‰Â∑ ּבהר אׁשר והּמצּפה ¿«ƒ¿»¬∆»«¿ְְְֲִֶַַָ

ׁשּכתּוב: ּוכמֹו יא)הּגלעד, אתֿמצּפה (שופטים "וּיעבר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ
ּכל  ׁשאמר לפי מצּפה? ׁשמּה נקרא ולּמה ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָּגלעד".

ּתעבר  אם "ּובינ ּביני ה' '"יצף לחברֹו: מהם ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאחד
הּברית' q˙¯.את Èk∑רעהּו את איׁש נראה .ולא ְִֶַƒƒ»≈ְְִִֵֵֶֶֹ

(ð)éúða-ìò íéLð çwz-íàå éúða-úà äpòz-íà¦§©¤´¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ©§Ÿ©½
ðéáe éðéa ãò íéýìû äàø eðnò Léà ïéà:E ¥¬¦−¦¨®§¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬¥¤«

i"yx£È˙a È˙a∑ מּפּלגׁשׁשּתי היּו ּבנֹותיו וזלּפה ּבלהה אף ‡˙È˙aŒ.ּפעמים, ‰pÚzŒÌ‡∑ מהם למנע ¿…«¿…«ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָƒ¿«∆∆¿…«ְִֵֶַֹ
ּתׁשמיׁש עז)עֹונת .(יומא ְִַַ

(àð)äpä á÷òéì ïáì øîàiå|äávnä äpäå äfä ìbä ©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ¦¥´©©´©¤À§¦¥Æ©©¥½̈
ðéáe éðéa éúéøé øLà:E £¤¬¨¦−¦¥¦¬¥¤«

i"yx£È˙È¯È∑ החץ יֹורה ׁשהּוא ּכזה בּים", "ירה .ּכמֹו: »ƒƒְֵֶֶֶַַָָָָ

(áð)øáòà-àì éðà-íà äávnä äãòå äfä ìbä ãò¥µ©©´©¤½§¥−̈©©¥¨®¦À̈¦Ÿ¤«¡³Ÿ
éìàéìà øáòú-àì äzà-íàå äfä ìbä-úà E ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹

:äòøì úàfä äávnä-úàå äfä ìbä-úà¤©©¬©¤²§¤©©¥¨¬©−Ÿ§¨¨«
i"yx£È‡ŒÌ‡∑'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' ּכמֹו:הרי כד), ּדברי"(לעיל ּדּברּתי אם לרעה (ב"ר)∑Ú¯Ï‰."עד ƒ»ƒְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ¿»»ְָָ

לפרקמטיא  עֹובר אּתה אבל עֹובר, אּתה .אי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr d jxk zegiy ihewl)

לרעה . . הּזה הּגל את אלי תעבר לא אּתה (לא,ואם ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
נב)

לפרקמטיא עֹובר אּתה (רש"י)אבל ְְְֲִֵַַַָָָ
את  לבאר ויׁש ּבעמר. לל"ג רֹומז ׁש"ּגל" ּבחסידּות, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמבאר
ּגּלה  ּכיצד קׁשה, לכאֹורה ּדהּנה הּדברים. ׁשני ׁשּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּקׁשר

הּמחּצה רזיןרׁשּב"י אּלא, ׁשּבּתֹורה? הּנסּתר חלק ּדאֹוריתא, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
אינּה הּתֹורה ּפנימּיּות לבין ּדתֹורה ּגליא ּבין ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָהּמבּדילה
מעביר  ּבכ לטֹובה. אֹותֹו לעבר ׁשאפׁשר ּגל, אּלא ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָֹחֹומה,
אֹותֹו', 'לעבר צרי ואף ׁשּמּתר הּמסר את עצמ ֹו ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻה'ּגל'

לטֹובה. אּלא ח"ו לרעה אינֹו הּמחּצה ּבּטּול ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָּכאׁשר

(âð)éýìû eðéðéá eètLé øBçð éýìûå íäøáà éýìû¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½¡Ÿ¥−
:÷çöé åéáà ãçôa á÷òé òáMiå íäéáà£¦¤®©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ È‰Ï‡∑(ב"ר)קדׁש.¯BÁ È‰Ï‡Â∑ חֹול.Ì‰È·‡ È‰Ï‡∑ חֹול. ¡…≈«¿»»ֶֹ≈…≈»¡…≈¬ƒ∆

(ãð)íçì-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷òé çaæiå©¦§©̧©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨¨®¤
:øäa eðéìiå íçì eìëàiå©Ÿ́§¤½¤©¨¦−¨¨«

i"yx£Á·Ê ·˜ÚÈ ÁaÊiÂ∑ למׁשּתה ּבהמֹות .ׁשחט «ƒ¿««¬…∆«ְְְִֵֶַָ
ÂÈÁ‡Ï∑ לבן לאֹוהביו ּדבר ∑ÌÁÏŒÏÎ‡Ï.ׁשעם ּכל ¿∆»ְֲִֶָָָ∆¡»»∆ְַָ

לחם  קרּוי ה)ּכמֹו:,מאכל רב",(דניאל לחם (ירמיה "עבד ְְֲֲֶֶֶַַַָָ
ּבלחמֹויא) עץ .""נׁשחיתה ְְְִֵַַָ

È˙aנ  ÏÚ ÔÈL ·qz Ì‡Â È˙a ˙È ÈpÚz Ì‡ƒ¿«≈»¿»«¿ƒƒ«¿ƒ«¿»«
ÈÈa „È‰Ò ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÈÊÁ ‡nÚ L‡ ˙ÈÏ≈¬«ƒ»»»≈≈¿»«¿»»ƒ≈ƒ

:CÈ·e≈»

Â‰‡נא  ÔÈ„‰ ‡¯B‚„ ‡‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¿»»≈¿»
:CÈ·e ÈÈa ˙ÈÓÈ˜‡ È„ ‡˙Ó«̃¿»ƒ¬≈ƒ≈ƒ≈»

‡‡נב  Ì‡ ‡Ó˜ ‡„‰ÒÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c „È‰Ò»ƒ¿»»≈¿»¬»»»ƒ¬»
‡Ï z‡ Ì‡Â ÔÈ„‰ ‡¯B‚c ˙È C˙ÂÏ ¯aÚ‡ ‡Ï»∆¿«¿»»»¿»»≈¿ƒ«¿»
‡„‰ ‡˙Ó˜ ˙ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c ˙È È˙ÂÏ ¯aÚ¿̇ƒ«¿»ƒ»¿»»≈¿»«¿»»»

:eLÈ·Ï¿ƒ

Ôee„Èנג  ¯BÁ„ d‰Ï‡Â Ì‰¯·‡„ d‰Ï‡¡»≈¿«¿»»≈»≈¿»¿
ÏÈÁ„„a ·˜ÚÈ ÌÈi˜Â ÔB‰e·‡„ ‰‰Ï‡ ‡Èa≈»»¡»≈«¬¿«ƒ«¬…ƒ¿»ƒ

:˜ÁˆÈ È‰e·‡ dÏ≈¬ƒƒ¿»

È‰BÁ‡Ïנד  ‡¯˜e ‡¯eËa ‡˙ÒÎ ·˜ÚÈ ÒÎe¿≈«¬…ƒ¿»»¿»¿»«¬ƒ
:‡¯eËa e˙È·e ‡ÓÁÏ eÏÎ‡Â ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ¿≈««¿»«¬»«¿»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,daSn awri miwdW oa`d `idW iYrC©§¦¤¦¨¤¤¤¥¦©£Ÿ©¥¨
,KWnp `Ede,crlB FnW `xw oM lr §¦§¨©¥¨¨§©§¥

dRvOde,`xw'd svi xn` iM.xWt`e §©¦§¨¨¨¦¨©¦¤§¤§¨
crlb dRvn `EdW(h"k `"i mihtFW oIr) ¤¦§¥¦§¨©¥§¦

z`Gd oa`d mW lr `xTi mFwOdW¤©¨¦¨¥©¥¨¤¤©Ÿ
:mlFrlp dxez §¨



פה `vie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h ycew zayl inei xeriy

áì(à)åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈
:Bî÷îì ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå©§¨´¤¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«

(á)bôiå Bkøãì Cìä á÷òéå:íéýìû éëàìî Bá-eò §©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ B·ŒeÚbÙiÂ∑ לארץ ללּוֹותֹו לקראתֹו ּבאּו יׂשראל, ארץ  ׁשל .מלאכים «ƒ¿¿«¿¬≈¡…ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

(â)àø÷iå äæ íéýìû äðçî íàø øLàk á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²
:íéðçî àeää íB÷nä-íL¥«©¨¬©−©«£¨«¦

i"yx£ÌÈÁÓ∑ מחנֹות לקראתֹוׁשּתי ׁשּבאּו יׂשראל ארץ וׁשל ּכאן, עד עּמֹו ׁשּבאּו לארץ חּוצה ׁשל (ב"ר , «¬»ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
:ותנחומא)

סימן מחני"ם חלק"י, פסוקים. קמ"ח ויצא פפפ פרשת חסלת

d˙·ÏÂא  È‰B·Ï ˜Le ‡¯Ùˆa Ô·Ï Ì„˜‡Â¿«¿≈»»¿«¿»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
:d¯˙‡Ï Ô·Ï ·˙Â ÏÊ‡Â Ô‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿≈«¬«¿«»»¿«¿≈

iÎ‡ÏÓ‡ב  d· eÚ¯ÚÂ dÁ¯‡Ï ÏÊ‡ ·˜ÚÈÂ¿«¬…¬«¿»¿≈«¬»≈«¿»«»
:ÈÈ„«¿»

˜„Ìג  ÔÓ ‡˙È¯LÓ ÔeÊÁ „k ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬»«¿ƒ»ƒ√»
:ÌÈÁÓ ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e ÔÈc ÈÈ¿»≈¿»¿»¿«¿»««¬»ƒ

Ù Ù Ù

çñø ¯ åñø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íéäìà éëàìî Bá eòbôiå (â-á)©¦§§©§£¥¡Ÿ¦
ux` ik`ln ,i"Xx oFWl§©¦©§£¥¤¤

.Fz`xwl E`vi l`xUi,mipgniYW ¦§¨¥¨§¦§¨©£¨¦§¥
cr FOr E`A ux`l dvEg lW zFpgn©£¤¨¨¨¤¨¦©
.Fz`xwl E`vi l`xUi ux` lWe o`M̈§¤¤¤¦§¨¥¨§¦§¨
riBd `l oicr ixdW ,dfA DnY ip`e©£¦¨¥©¨¤¤£¥£©¦Ÿ¦¦©
glWe mXn did wFgxe ux`l awri©£Ÿ¨¨¤§¨¨¨¦¨§¨©

mWe ,wFgxn eUr l` mik`lnoNdl) ©§¨¦¤¥¨¥¨§¨§©¨

(b"k a"l,wAi xarn z` xarIe xn`p¤¡©©©£Ÿ¥©£©©Ÿ
"oFOr ipA lEaB lgPd wAi" `EdW¤©Ÿ©©©§§¥©

(f"h 'b mixaC)zigxfn zinFxC `EdW , §¨¦¤§¦¦§¨¦
xFarl Fl Wi oicre ,l`xUi ux`l§¤¤¦§¨¥©£©¦¥©£
ux` KM ixg`e a`FnE oFOr ipA lEaB§§¥©¨§©£¥¨¤¤

mkWA ux`A Fz`iA zNgzE .mFc ¡̀§¦©¦¨¨¨¤¦§¤
xn`PW did(g"i b"l oNdl)awri `aIe ¨¨¤¤¡©§©¨©¨Ÿ©£Ÿ

.orpM ux`A xW` mkW xir mlẄ¥¦§¤£¤§¤¤§©©
awril z`Gd d`xOd dzid la £̀¨¨§¨©©§¨©Ÿ§©£Ÿ
iM FricFdl eiaiF` lEabA `A xW`M©£¤¨¦§§¨§¦¦

.mY` xW`n FY` xW` miAx©¦£¤¦¥£¤¦¨
àø÷ðåmFwOd mW,mipgnKxCd ok iM §¦§¨¥©¨©£¨¦¦¥©¤¤

F` .zFnWA,mipgnEdpgn §¥©£¨¦©£¥
Edpgn iM xnFl ,mipFilrd dpgnE©£¥¨¤§¦©¦©£¥
zFpgn mNM ,mik`lOd dpgnM ux`Ä¨¤§©£¥©©§¨¦ª¨©£
FcEgiA micFnE Fl mikxan ,midl ¡̀Ÿ¦§¨§¦¦§¦

FnW KxAzidWxRd daYkp :minlFrl ¦§¨©§§¨¦¦§§¨©¨¨¨
KExA WFcTd liSd iM ricFdl z`Gd©Ÿ§¦©¦¦¦©¨¨

,EPOn wfg cIn Fl`bE FCar z` `Ed¤©§§¨¦©¨¨¦¤
cFr EpcOllE .EdliSIe K`ln glWIe©¦§©©§¨©©¦¥§©§¥
lCYWde FzwcvA ghA `l `EdW¤Ÿ¨©§¦§¨§¦§©¥
fnx cFr DA Wie .FYlki lkA dlSdA©©¨¨§¨§¨§§¥¨¤¤
mr Epia`l rx` xW` lM iM zFxFcl§¦¨£¤¥©§¨¦¦
ipA mr cinY Epl rx`i eig` eUr¥¨¨¦¤¡©¨¨¦¦§¥
wiCv lW FMxcA fg`l Epl iE`xe ,eUr¥¨§¨¨¤¡Ÿ§©§¤©¦
mixaCd zWlWl Epnvr oinfPW¤©§¦©§¥¦§¤©§¨¦
dNtzl ,Fnvr z` `Ed oinfdW¤¦§¦¤©§¦§¦¨
gxal ,dngln KxcA dlSdlE oFxFclE§§©¨¨§¤¤¦§¨¨¦§Ÿ©
dGd fnxd EpizFAx E`x xakE ,lvPdlE§¦¨¥§¨¨©¥¨¤¤©¤

xiMf` xW`M z`Gd dWxRd onoNdl) ¦©¨¨¨©Ÿ©£¤©§¦§©¨

(e"h b"l ,'h a"l:

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dpyd y`x(iyily meil)

Czòc à÷ìñ éàly dzid zixedf ly oeyla dpwzdyïa ïðçBé ïaø ¦¨§¨©§¨©¨¨¨¤
,éàkæ,dyw ,oialn oeyld m` e`xi `ly,éàkæ ïa ïðçBé ïaø éîéa ©©¦¥©¨¨¨¤©©

ì äåä éîïðçBé ïaø ìL åéúBðL ìk ,àéðzäå ,[ïéaìî] úéøBäæ ìL ïBL ¦£¨¨¤§¦©§¦§¨©§¨¨§¨¤©¨¨¨
äðL íéòaøà ,äðL íéøNòå äàî éàkæ ïamipey`xàéèî÷øôa ÷ñò ¤©©¥¨§¤¦¨¨©§¨¦¨¨¨©¦§©§©§¨

,dxegqa -äðL íéòaøàmdixg`yãîì,eizeaxn cinlzk envra ©§¨¦¨¨¨©
eäðL íéòaøàmdixg`yãnéìonfd eze`ay xazqne ,mixg`l ©§¨¦¨¨¦¥

.cinlz ezeida `le ,eizepwz z` owizàéðúå,zxg` `ziixaa §©§¨
ì äéä àì úéaä áøçpL íãB÷ äðL íéòaøà,ïéaìî úéøBäæ ìL ïBL ©§¨¦¨¨¤¤¤§©©©¦Ÿ¨¨¨¤§¦©§¦

íéãàî àlà,mec` x`yp -ïðúelirl dpyna(:hk)úéaä áøçMî' ¤¨©£¦§©¦¤¨©©©¦

,'éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úäziad oaxeg xg`l mb igy x`eane ¦§¦©¨¨¨¤©©
eizepy mirax` lk jyna ok m`e ,miizpy e` dpy jyna zegtl
zixedf ly oeyl did `l ,zepwz owize 'cnil' oday zepexg`d
eid oiald' m`y `ziixad xn`z ezpwz ixg`y okzi ji`e ,oialn

.'migny
Cãéàåay oeik ,`iyew ef oi`y xaeq wgvi xa ongp ax -íúBà §¦¨¨

,äåä Baø éðôì áLBé ãéîìz ,'ãîì'c äðL íéòaøàdid ,xnelk ©§¨¦¨¨§¨©©§¦¥¦§¥©£¨
,maxl jenq eayiy miaeygd micinlzdnàúléî øîàådpwz - §¨©¦§¨

,efdéîòè øazñàå,eax ipira eixac e`xpe - §¦§©©©£¥
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המשך ביאור למס' ראש השנה ליום שלישי עמ' ב



פו

יום ראשון - ג' כסלו
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום רביעי - ו' כסלו
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שני - ד' כסלו
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום חמישי - ז' כסלו
 מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שלישי - ה' כסלו
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שישי - ח' כסלו
מפרק מד

עד סוף פרק מח

שבת קודש - ט' כסלו
פרק כ

מפרק מט עד סוף פרק נד

תהלים לשבוע פרשת ויצא שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל 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 



פז elqk 'b oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ג' ראשון יום
קוטרס אחרון  ,310 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áúë à"îá äðäå,310 'nr cr.à÷åã

øçà íB÷îa ,äpäå11áúk12ç"îøL248 -ïä äNò-úBöî §¦¥§¨©¥¨©¤§¨¦§£¥¥
íéãñç 'äaixd `id ,dyrÎzevn lky ,zeliv`c `"f ly - §£¨¦

,zewl` zkyndle cqgl ilkä"ñLezeevn 365 -äNòú-àì §¨Ÿ©£¤
,'eëå úBøeáb 'äaoipr ixd od zexeaby ,zeliv`c `"f ly - §§§

- dlabde mevnv ly
Î`ld zeevn odn ze`a
dlabd ody dyrz
dyecwd zrtyd zxivrl
,"mipevig"l ribz `ly
áúk øçà íB÷îáe13 §¨©¥¨©

ïäL(613) b"ixz - ¤¥
od ,zevndïéçøà â"éøz©§©¨§¦

,'eë àçøà ãçî ïéëLîð¦§¨¦¥©¨§¨
,(zekynd) mikxc 613 -
zg` "jxc"n zekynpd

,(dkynde xewn)àeäL¤
.'eëå úéðeðáìoael - ©§¦§

,"oeilr xzk" ly cqge
itk ,llk dxeab oi` my
zil" :(my) xdefa oeyld
- "`wizr i`da `l`ny
dxeabe l`ny oi`
zeinipta) "wizr"a
micqg m`Îik ,("xzk"d

xne` `ed o`k :dxizq meyn jka yi dxe`kl ixd .cala
"nxyxne` xdefae ,`"fc zexitq xyr ly milka od zeevnd g

'da dyrzÎ`l d"qye ,micqg 'da od dyrÎzeevn g"nxy
od zeevndy ,xne` `ed xdefa xg` mewnae ,`"f ly zexeab
da oi`y ("oeilr xzk" ly oaeld) "zipepal" `idy dbixcna

?llk zexeabç"îø ïwúì úBönä ìkL ,ïéðòä Cà248 - ©¨¦§¨¤¨©¦§§©¥§¨
-Ceøa óBñ-ïéà øBà úëLîä éãé-ìò ,"ïétðà øéòæ" éøáà¥§¥§¥©§¦©§¥©§¨©¥¨

,úBøeáb 'äå íéãñç 'äa ïéìeìkä ,ïéçîa àeälr - ©Ÿ¦©§¦§£¨¦§§
oipry oeeik ,ixd ;dxeable cqgl gena dihpd ,mc`a lynÎjxc
,mixne` okl - "`"f" ly mixa`d g"nx owzl `ed zeevnd
g"nx mipwzny oeeike .`"fc zexitqd ly milka od zeevny
'da mdy ,oigena "seq oi` xe`" zkynd ici lr `"fc mixa`d
'da od zeevndy minrtl xne` `ed okl - zexeab 'de micqg

.zexeab 'de micqg,'eë úéðeðáì àeä ïéçnä øB÷îely - §©Ÿ¦©§¦
,"xzk"éLîäì ïBéìòä õôçå âðòä àeäähîì øBàä C ¨Ÿ¤§¥¤¨¤§§©§¦¨§©¨

,"ïétðà øéòæ"c ïéøáà ç"îøìz`xwp "xzk" iabl "`"f" - ¦§¨¥¨¦¦§¥©§¦
,"dlrn" iabl "dhn"â"éøúì äëLîää ú÷lçúîe613 - ¦§©¤¤©©§¨¨§©§©

ä÷ãöa ïBâk ,úBönä Cøò úðéça éôì ,úBièøt úBëLîä©§¨§¨¦§¦§¦©¤¤©¦§§¦§¨¨
úeiðBöéçì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà CLîð íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦¦§¨¥¨§¦¦

,"ïétðà øéòæ"c ãñçc éìkäici lr ,"`pini `rexc cqg" - ©§¦§¤¤¦§¥©§¦
,xnelk ,"zeliv`"c cqgn "`pini `rexc"a jynp dhnl cqg
mc`d ly (dhnln zexxerzdd) "`zzlc `zexrz`"dy myk
"`lirlc `zexrz`"d `id jk ,cqg ly dlerta `id
(dlrnln zexxerzdd)
dkynd dlrnl zlretd
,(`"fc cqg) cqg ly

ïéðécä íei÷áeici lr - §¦©¦¦
ly mipipra zeevnd meiw
"seq oi` xe`" jynp ,oipic

,äøeáb úéðBöéçaly - §¦¦§¨
,`"f.'eë íéîçøáe- §©£¦

e` mgxn mc`dyk
- eytp lr mingx xxern
oi` xe`" dfÎiciÎlr jynp
mingxd zcna "seq

.`"f ly (zx`tz)Cøãå§¤¤
äëLîää øáòîe- ©£©©©§¨¨

"seq oi` xe`"n zkynpd
,`"fc milkd zeipeviga
úeiîéðt éãé-ìò àeä©§¥§¦¦
ïäL ,ïäéúBçîe íéìkä©¥¦Ÿ¥¤¤¥
,l`xyi oa ly ezceara -

eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦
,dad`eíéiìëN,zeppeazde lky ici lr zexvepd -Bà ¦§¦¦

,íéiòáè- l`xyin cg` lk rahay d`xie dad` - ¦§¦¦
,zecn od zeipyde ,oigen od zepey`xdLdlrnly zexitqa - ¤

.úeìãâå úeðè÷c ïéçî úBðéça ïäenk `ed "zephwc oigen" - ¥§¦Ÿ¦§©§§©§
enk `ed "zelcbc oigen"e ,miirah d`xie dad` mc`a lynl
.(miilky) lkyd ici lr zexvepd d`xie dad` mc`a lynl
b"ixz lky xne` `edy dnn dxizq mb oi` ,mipt lk lr
oky ,'eke "zipepal"dn ,cg` (dkynde) xe`n zekynp zeevnd
."xzk" ly oeilrd utge bpera `ed dkyndd yxeyy itk df

äæìå,okle -íi÷ì ãàî íBìMä-åéìò eðaø äLî Lwa §¨¤¦¥Ÿ¤©¥¨¨©¨§Ÿ§©¥
,õøàa úBéeìzä úBiNòî úBönä`xnbdy itk -14,zxne` ©¦§©£¦©§¨¨¤

ick did ,l`xyi ux`l qpkidl jkÎlk dvx epax dyny dny
,ux`a zeielzd zeevnd miiwlLzeiyrnd zeevnd -ïä ¤¥

ìzLää úéìëzéLîäì ,úeìLàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà C ©§¦©¦§©§§§©§¦¥¨
ïäaL ,äiNò-äøéöé-äàéøác "ïétðà øéòæ"c íéìkä øøáì§¨¥©¥¦¦§¥©§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨¤¨¤

ç"ôøä ïä,288 -,ïéöBöéðxxal - edzc milkd zxiayn - ¥¨¦¦
mze`-äøéöé-äàéøáaL úBiNòî úBöîe äøBz éãé-ìò©§¥¨¦§©£¦¤¦§¦¨§¦¨

.à÷åc äiNò,zelylzydd lk zilkz dfy oeeik ,ixd £¦¨©§¨
jkÎlk dvx okl ,l`xyi ux`a ixd `id zeevnd meiw zenilye
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ïåøçà ñøèðå÷
ò"î ç"îøù áúë à"îá äðäå
ïäù áúë à"îáå 'åëå â"äá ú"ì ä"ñùå íéãñç 'äá ïä
úéðåðáì àåäù 'åë àçøà ãçî ïéëùîð ïéçøà â"éøú
à"æ éøáà ç"îø ï÷úì úåöîä ìëù ïéðòä êà .'åëå
ç"äá ïéìåìëä ïéçåîá ä"á ñ"à øåà úëùîä é"ò
õôçå âðòä àåä 'åë úéðåðáì àåä ïéçåîä øå÷îå â"äå
à"æã ïéøáà ç"îøì äèîì øåàä êéùîäì ïåéìòä
éôì úåéèøô úåëùîä â"éøúì äëùîää ú÷ìçúîå
ñ"à øåà êùîð ç"îâå ä÷ãöá ïåâë úåöîä êøò 'éçá
úéðåöéçá ïéðéãä íåé÷áå à"æã ãñçã éìëä 'éðåöéçì ä"á
é"ò àåä äëùîää øáòîå êøãå .'åë íéîçøáå äøåáâ
íééòáè åà íééìëù ø"åã ïäù ïäéúåçåîå íéìëä 'éîéðô
äùî ù÷éá äæìå úåìãâå úåðè÷ã ïéçåî 'éçá ïäù
õøàá úåéåìúä úåéùòî úåöîä íéé÷ì ãàî ä"ò åðéáø
ä"á ñ"à øåà êéùîäì úåìùìúùää úéìëú ïäù
ïéöåöéð ç"ôøä ïä ïäáù ò"éáã à"æã íéìëä øøáì

.à÷åã ò"éááù úåéùòî î"åú é"ò
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elqkפח 'c ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ד' שי יום
,310 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äåöî íåé÷ì äðäå,epw 'nr cr.'åë éøåçà

zeielzd zeevnd miiwle l`xyi ux`l qpkidl epiax dyn
lr `ed xexiad xwir recn ,o`k xaqed ,miptÎlkÎlr .ux`a
xexiad oky ;dltzn dlrnl `id dxezy zexnl ,dltz ici

`ed dltz lyz`lrdxzeia deabd myxeyl edzd ivevip
y dne ."seq oi`"a cr ,xzei dlrnl - jk ici lre ,edzaonfa

dfdoldl owfd epax xne` ,dltz ici lr `ed xexiad xwir
ilecb ziwl`d zenyp" f` eidy ,mipey`xd zexecay (a ,aqw)
zekxade rny z`ixwa ,xidn ote`a xexiad dyrp ,"jxrd
onfa j` - cala xeviwa dxnfc iweqte ,rny z`ixw iptly
.dltz ici lr xexiad yxcp ,el`k zedeab zenyp oi`yk ,dfd

íéøçà éãé-ìò úBNòì øLôà-éàL äåöî íei÷ì ,äpäå§¦¥§¦¦§¨¤¦¤§¨©£©§¥£¥¦
äøBz ãeîìz ïéìháî15elôàå ,xzeia milrpd mipiprd - §©§¦©§¨©£¦

,dxezaïkL-ìëå ,äákøî äNòîmilhany -àéäL älôz ©£¥¤§¨¨§¨¤¥§¦¨¤¦
eîéçøe eìéçãe ïéçî úðéçadad`e d`xi -íòhäå ,íéiìëN §¦©Ÿ¦§¦§¦¦§¦¦§©©©

.ìéòì økæpkoipr llba - ©¦§¨§¥
dyrpd zevevipd xexia
,zeiyrn zeevn iciÎlr
zilkz `ed `wec dfy

.zelylzydd,úàæ ãBòå§Ÿ
äìãb ãàî úîàaL¤¤¡¤§Ÿ¨§¨
úBönä úìòî ääáâå§¨§¨©£©©¦§

,íãenì ïëå ,úBiNòî- ©£¦§¥¦¨
,zekldd lyúìòî ìò©©£©

,zelcbe -ïäL ïéçnä©Ÿ¦¤¥
eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦

dad`e.íéiìëN- ¦§¦¦
z`hazn zepeilrd
dpeekd revia lr sqep)
oipra dpeilrd
mb ("mixexia"d
mr ytpd zecg`zda

cenil iciÎlr e` zeiyrn zeevn ici lr dyrpd xac ,zewl`
zelcbe zepeilr opyi jka mb - zeiyrnd zeevnd ly zekldd

,miilky d`xie dad`de oigend iabláéúëc íâä ék16: ¦£©¦§¦
"Bá ä÷áãìe"z`fe ,`ed jexa yecwda -,åéúBcî éãé-ìò- §¨§¨©§¥¦¨

zcna wacp `ed mc`d ly dad`de cqgd zcn iciÎlry
ÎjexaÎyecwd mr cg` xac ody zepeilrd zexitqd ly cqgd

,`edàlà úBðBéìòä úBcîa elôà ÷ác epðéà íB÷î-ìkî¦¨¨¥¤¨¥£¦©¦¨¤§¤¨
,ïúeàéöîa,zecnd "ze`ivn"a -,ïúeäîa àìåwacp `ed - ¦§¦¨§Ÿ§¨¨

zeiniptae zedna `l j` ,cala zecnd zeipevigae ze`ivna
,zecndáeúkL Bîëe17."øôàå øôò éëðàå" :itly - §¤¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

,yhixfnn cibnd mya e"h oniq "ycewd zxb`"a xaqend
eteba dxi`dy eznyp zx`d lr epia` mdxa` xn` z`fy
`idy) dlecbd dad`d lr had ilany ,oeilr cqg ly xe`dn
cr ,`edÎjexaÎyecwdl epia` mdxa`l dzidy (cqgd zcn
xtr" `idy ,eznypay cqgd zcn lr xn` ,el "dakxn" didy
,zepeilrd zexitqd ly cqgd zcnl d`eeyda cala "xt`e

jtde sxypy urd ly mvrde zednd ixd `ed xt` lynle
.xtr ,min ,gex ,y` zeceqid zrax`n akxen did urd .xt`l
- min ,gex ,y` zeceqid zyely etcpzp ,eztixy iciÎlre
zexnl ixd ,xt`d `edy ,cala xtrd ceqi x`ype ,oyra
mvre zedn eze` `edy
xt`l oi` la` ,urd ly
didy urd iabl jxr mey
aehe d`xnl cngp ur"
xt` `ed zrke ,"lk`nl
oi` ,lynl ,jk .cala
cqgd zcnl jxr mey
mdxa` ly dad`de
`id eznypy itk epia`
zxitqe zcn iabl ,seba
zexitqay cqgd
,miptÎlkÎlr .zepeilrd
`l elit` wac epi`y ixd

azecnwx - zepeilrd
`le cala oze`ivna

.ozednaïkL-ìëå- §¨¤¥
wac epi`y-ïéà øBàa§¥

déa àñéôz äáLçî úéìc ,àeä-Ceøa óBñdaygn oi`y - ¨§¥©£¨¨§¦¨¥
,ea "zqtez"d,Cøaúé epnî úeiçä úeèMtúäå BøBàai` - §§¦§©§©©¦¤¦§¨¥

,df xe`a "`qitz" zeidl xyt`àeäL ,Búeàéöîa íà-ék- ¦¦¦§¦¤
,jxazi exe`,Búeäîa àìå ,ílk úà äiçnLi` ezedna - ¤§©¤¤ª¨§Ÿ§¨

,"`qitz" zeidl xyt`elôà`l -ìly mik`lnle mi`xap - £¦¨
zenlerdáeúkL Bîk ,íéðBéìò18'ä LBã÷ LBã÷ LBã÷" : ¤§¦§¤¨¨¨¨

,"'eë úBàáömixne` jk ,mdn lcaene yecw "ze`av 'd"y - §¨
mde ,"d`ixa"d mler ly mipeilr mik`ln mdy ,mitxyd ixd

'd" lr z`f mixne`"ze`avelit`y ,zednyecw xe`d
,mdn lcaene"íéìöàpä íéìeìò" ãáìmler ly zebixcnd - §©£¦©¤¡¨¦

ze`xwpd xzei zelrpd zebixcndn "milelr" ody "zeliv`"d
"dlir"d z` biyn ixd "lelr"de ,"milelr"d iabl "zelir"

md ,elyL øãqä éôk ¯ "Búlò"a ãçà ìk íéâéOîdpnp - ©¦¦¨¤¨§¦¨§¦©¥¤¤
,"íéôeöøt"ä úeLaìúäa ¯ "íéiç õò"axiaqny itk - §¥©¦§¦§©§©©§¦

ly zepeilrd zexitqd ly "mitevxt"d ji` "miig ur"a
ly "lelr" `ed yaelndy ,dfa df miyalzn "zeliv`"
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ïåøçà ñøèðå÷
äåöî íåé÷ì äðäå
äùòî 'éôàå ú"ú ïéìèáî íéøçà é"ò úåùòì à"àù
íééìëù ø"åãå ïéçåî 'éçá àéäù äìôú ë"ùëå äáëøî
ääáâå äìãâ ãàî úîàáù úàæ ãåòå .ì"ðë íòèäå
ïéçåîä úìòî ìò íãåîéì ïëå úåéùòî úåöîä úìòî
é"ò åá ä÷áãìå áéúëã íâä éë íééìëù ø"åã ïäù
àìà úåðåéìòä úåãîá 'éôà ÷áã åððéà î"î åéúåãî
ë"ùëå øôàå øôò éëðàå ù"îëå ïúåäîá àìå ïúåàéöîá
åøåàá 'éá àñéôú äáùçî úéìã ä"á ñ"à øåàá
àåäù åúåàéöîá à"ë 'úé åðîî úåéçä úåèùôúäå
ù"îë íéðåéìòì 'éôà åúåäîá àìå íìåë úà äéçîù
íéìöàðä íéìåìò ãáì 'åë úåàáö 'ä '÷ '÷ ùåã÷
úåùáìúäá ç"òáù øãñä éôë åúìéòá à"ë íéâéùî
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א.15. ט, קטן ובכ"מ.16.מועד א. יד, סוטה כז.17.ראה יח, ג.18.וירא ו, ישעי'



פט elqk 'd iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ה' שלישי יום
,epw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåöîä äùòî ë"àùî,312 'nr cr.úåäîä âéùî

ely "sevxt"e "dlir"a "lelr"d biyne oian - yalznd
,ea yalzndelôà íéàøáða àì ìáà,`l -úBîLða £¨Ÿ§¦§¨¦£¦¦§¨

,úeìéöàcody oeeik ,z`f lka ,zewl` ixd ody zexnly - ©£¦
ly milkdn ecxtp xak
xne`y itk ,zexitq xyr
oniq "ycewd zxb`"a

'k19ze`xwp xak od -
xyt` i`e "mi`xap"

,zewl`d zedna dbyde "`qitz" odl didzyáeúkL Bîk20 §¤¨
"'eë éøçà úà úéàøå" :íBìMä-åéìò eðaø äLîa21.- §Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨¦¨¤£Ÿ̈

,ixd ;zednd z` `le zewl` ly ze`ivnde zeipevigd z`

dfy itk `l) dnypd ly di`xd cvn ,epax dyna elit`y
z` wx ze`xl `ed leki (dnypd cvn `l` - devn cvn

d mdy ,zeipevigde "miixeg`"dze`ivn`l ,zewl` ly
dzedndyrn ,j` .

epax xiaqi - zeevnd
oipr `ed - oldl owfd

lyzedn,zewl`
fge` icediy dryae
ixd - devnd z` miiwne mipind x`y mr cgi ecia bexz`

a qtez `edzednzeevnd lka xacd jke .zewl`d
.zeiyrnd

äðä "änä íé÷ìà äNòî" ¯ úBönä äNòî ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©£¥©¦§©£¥¡Ÿ¦¥¨¥¨
itk) ixnbl mdn znlrp zewl`dy miinyb miyrn md oi` -
zexnl `l` ,(dfd mler ly miinybd miyrnd lka xacdy
z`f lka ixd md - miinyb mixaca miyrp zeevnd dyrny

ok` cvik .miiwl` miyrn
df ixd - ?xacdCøãa§¤¤

ìzLäíéìkî úeìL ¦§©§§¦¥¦
-äàéøáì úeìéöàc©£¦¦§¦¨

,äiNò-äøéöémilkdy - §¦¨£¦¨
mi`ad "zeliv`"c

d md "r"ia"azewl`ly
,r"ia zenlerïúeänî¦¨¨

,ïúeiðBöéçc ïúeîöòå§©§¨§¦¦¨
ìLî-Cøc-ìò Bîk§©¤¤¨¨

åéðéîe âBøúàx`y - ¤§¦¨
mr cgiy ,mipind zyly
zevn mieedn md bexz`d

,mipin 'cïäa Léaìä¦§¦¨¤
àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

ïúeîöòå ïúeänî¦¨¨§©§¨
úðéçaî eðééäå ,"ïétðà øéòæ"c [íéîéðt] [úéîéðt] íéãñçc©£¨¦§¦¦§¦¦¦§¥©§¦§©§¦§¦©

,ïúeiðBöéç"oitp` xirf" ly miiniptd micqgd zeipevigny - ¦¦¨
,eipinae bexz`a yaeln-äî .úBiNòî úBöî ìëa òãBpk©©§¨¦§©£¦©

,íãàä ïk-ïéàMdad`l ribn `ed eizecne ezpaday - ¤¥¥¨¨¨
,miilky d`xileelôà,m` -øçàî ,úeìéöàc äîLð Bì Lé £¦¥§¨¨©£¦¥©©

BLôða àöîì ìëeé àì ¯ óeba úLaìnL22lkei `le - ¤§ª¤¤©Ÿ©¦§Ÿ§©§
âéOäìe,elkya -íéãñçä úéîéðt ìL ïúeîöòå ïúeäî §©¦¨¨§©§¨¤§¦¦©£¨¦

"äiç" úðéça àéä úeìéöàä ék) úeìéöàc "ïétðà øéòæ"c¦§¥©§¦©£¦¦¨£¦¦§¦©©¨
,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBòä úeììëa- ¦§¨¨¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨

ta,'ig ,dnyp ,gex ,ytp ,zebixcn rax` mler lka opyi zeihx

,ytp ly zepigad rax` cbpk md zenlerd zrax` zellkae
- dnyp ,gex - dxivi ,ytp `id diyry ,'ige dnyp ,gex

,'ig zpiga `id "zeliv`"y ixd .'ig - zeliv`e ,d`ixaàéäL¤¦
`id 'ig -éwî úðéçaéìëa úLaìúî dðéàå äìòîlî ó §¦©©¦¦§©§¨§¥¨¦§©¤¤¦§¦

(ììkmc`a lynl enk - §¨
`id eznyp ly 'ig zpiga
`ly ,eznyp ly "siwn"d
"dnyp"d zpiga enk
"gex" e` ,dbyd `idy
odl yiy 'eke zecn `idy

la` ,seba odly ilkd
zpiga `id 'ig zpiga
jk ,"siwn" `idy dnypd
,"'ig" zpiga ,zenlera mb
`id - "zeliv`" `idy
dpi`y ,"siwn" zpigaa
,ilk meya llk zyalzn
mc`d ixd leki `l
- seba ezeida - biydl

z`zednzbixcne zpiga
,"zeliv`",ïúeàéöî íà-ékmiiniptd micqgd ly ,cala - ¦¦§¦¨

,biydle "qetzl" leki `ed - "oitp` xirf'ceìéçc éãé-ìò©§¥§¦
eîéçøedad`e d`xi -úà úéàøå" :áeúkM äîe .íéiìëN §¦¦§¦¦©¤¨§¨¦¨¤
,"éøçà"gwel"y oipr ixd `id di`xe -zedn,Cøãa àeä £Ÿ̈§¤¤

àeäL) à÷åc äàeáðd`eapd -úeiîLbä úeèMtúä23Bîk , §¨©§¨¤¦§©§©©§¦§
íéètLî úLøt 'àðîéäî àéòø'a áeúkL24.(dn ixd - ¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨¦

ok` df did ,zednd z` "zqtez"d di`xa d`x epax dyny
- zeinybd zehytzd `id d`eapy oeeiky .d`eap ly jxca
m` j` ,seba z`vnp dnypdyk mb di`x ly oipr zeidl leki
zedn biydle "qetzl" dleki ytpd oi` - d`eap cvn `l
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

'éöàã úåîùðá 'éôà íéàøáðá àì ìáà íéôåöøôä
.'åë éøåçà úà úéàøå ä"ò åðéáø äùîá ù"îë

êøãá äðä äîä íé÷ìà äùòî úåöîä äùòî ë"àùî
ïúåîöòå ïúåäîî ò"éáì 'éöàã íéìëî úåìùìúùä
ïäá ùéáìä åéðéîå âåøúà î"ãò åîë ïúåéðåöéçã
[íéîéðô] [úéîéðô] íéãñçã ïúåîöòå ïúåäîî ä"á÷ä
úåéùòî úåöî ìëá òãåðë ïúåéðåöéç 'éçáî åðééäå à"æã
øçàî 'éöàã äîùð åì ùé 'éôà íãàä ë"àùî
âéùäìå åùôðá àåöîì ìëåé àì óåâá úùáåìîù
éë) 'éöàã à"æã íéãñçä úéîéðô ìù ïúåîöòå ïúåäî
àéäù ò"éáà úåîìåòä úåììëá äéç 'éçá àéä 'éöàä

é÷î 'éçá(ììë éìëá úùáìúî äðéàå äìòîìî ó
úéàøå ù"îå .íééìëù åîéçøå åìéçã é"ò ïúåàéöî à"ë
úåèùôúä àåäù) .à÷åã äàåáð êøãá àåä éøåçà úà
íòèä åðééäå .(íéèôùî 'ô î"øá ù"îë úåéîùâä
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:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."ואילך ב קטז, שם הכוונה "אולי



elqkצ 'd iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"zeliv`"d zbixcne,íòhä eðééäå,jk lr --éàL éôì §©§©©©§¦¤¦
àeäL ,úe÷ìàä úeäîa íeìk âéOäì àøápì øLôà¤§¨©¦§¨§©¦§§¨¨¡Ÿ¤

áãe àñéôúe äLaìä Bæ ïéà ¯ äâOä éìáe ,àøBaäúe÷ ©¥§¦©¨¨¥©§¨¨§¦¨§¥
.úézîà`l elit` zn`a weac zeidl mc`l ixd xyt` i` - £¦¦

Îyecwd ly eizecna
zecn ody `edÎjexa
,miptÎlkÎlr ."zeliv`"d
d`xie dad`y ixd
el dpwn icediy miilky
"dqitz" od ,dltza

a zewiaceze`ivn
`l j` cala zewl`d

azedn.zewl`d-äî©
-ìò âBøúàä ïk-ïéàM¤¥¥¨¤§©
Búeiç ,ìLî-Cøc¤¤¨¨©

ìzLðå äëLîðäìL ¦§§¨§¦§©§§¨
íéìëc úéðBöéç úeänî¦¨¦¦§¥¦
"ïétðà øéòæ"c àá÷eðc§§¨¦§¥©§¦
úðéça àeäL ,úeìéöàc©£¦¤§¦©
áeúkL Bîk ,úe÷ìà¡Ÿ§¤¨

'íéiç-õò'a25ìkL §¥©¦¤¨
,úeìéöàa ïä úBøtä- ©¥¥©£¦

yxeyd epyi "zeliv`"a
,"zexit"d lklã"îì ék¦¨¤

eãøé úeìéöàc íéìk¥¦©£¦¨§
äiNò-äøéöé-äàéøáì- ¦§¦¨§¦¨£¦¨

ly zewl`d zeidl
,r"ia zenler,(íìBòä àøáð ïäaL úBøîàî ã"eé ïäå)§¥©£¨¤¨¤¦§¨¨¨

,úeäîa úeäî ,äiNòc àá÷eða úeLaìúä éãé-ìò- ©§¥¦§©§§§¨©£¦¨¨§¨
zedna zyalzn "zeliv`c zekln" ly milkd zedny
mi`xapd lk mi`xap ixd "diyrc zekln"ne ,"diyrc zekln"
.bexz`d lynl enk ,zexitd mb mdipia ,"diyr"d mler ly
mlrd ly ote`a `id zewl`d ,mixg` miinyb mixaca ,j`
xzqde mlrd mey ila ,ielba `id - devna eli`e ,xzqde

,("`ipz"d xtq ly oey`xd wlga b"k wxta xaqenk)ék¦
àéäL äiNòa äîLð eNòð úeìéöàc íéìkäzpiga - ©¥¦©£¦©£§¨¨©£¦¨¤¦

`id "diyr"d mler ly dnypdéôì ,Lnî úe÷ìà úðéça§¦©¡Ÿ©¨§¦
eäéà" úeìéöàaL,"seq oi` xe`" -éäBîøâemilkd - ¤©£¦¦§¨¦
,"idenxb" mi`xwpd,"ãç,cg` xac md -ìéöànäoi` xe`" - ©©©£¦

,"seq,ìöàpäå"seq oi` xe`"n elv`py "zeliv`"c milkd - §©¤¡¨
,cg` xac md -äîLpä úeäî úeLaìúä éãé-ìòå- §©§¥¦§©§¨©§¨¨

,"zeliv`"c milkdny¯ äiNòc àá÷eðc íéìkä úeäîa§¨©¥¦§§¨©£¦¨
Bòðòðîe âBøúàä ñôBzLk ,àöîð .âBøúàä äeäúð¦§©¨¨¤§¦§¨§¤¥¨¤§§©§§
àá÷epî Ba Laìîä ,Búeiç Lnî ñôBz äæ éøä ¯ Búëìäk§¦§¨£¥¤¥©¨©©§ª¨¦§¨

,úeìéöàc,"zeliv`c zekln"n -úãçéîäzekln" - ©£¦©§ª¤¤
,"zeliv`c.àeä-Ceøa ìéöànä óBñ-ïéà øBàaliv`dy - §¥©©£¦¨

xac eze` ixd :dl`yd zxxerzn la` ."zeliv`c zekln"
jkÎlr uexizd ?devn epi`y xg` inyb ixt fge`yk mb `ed

ziwl`d zeigd ,mixg` miinyb mixacay ,lirl xen`k :`ed
ielba `id devna eli`e ,xzqde mlrd ly ote`a `id mday

."miwl` dyrn" `idyBúðeëa ïk-ïéàM-äîzevn zpeeka - ©¤¥¥§©¨¨
,bexz`,ñôBúå âéOî Bðéà-zedn`idy ,"zeliv`c zekln" ¥©¦§¥

itk ,bexz`d yxey
,oldl xiaqiyòãBiä óà©©¥©

,ãBqärceiy in s` - ©
itÎlr bexz`d zpeek ceq
lka - zeciqge dlaw
qteze biyn `ed oi` z`f

dpeekd iciÎlràlà¤¨
.dúeäî àìå ,dúeàéöî§¦¨§Ÿ¨¨

z` -ze`ivnzekln"
bexz`d yxey ,"zeliv`c
biyne qtez ,rcei `ed -
`l j` ,dpeekd iciÎlr

d z`zednzekln" ly
itk `ly ,"zeliv`c
bexz` zfig`a xacdy
fge` `edy ,devnd meiwe

qtezezednbexz`d
,zewl`a eyxyeCà©

âBøúà úBëìä ãenìa- §¦¦§¤§
dpeekd oeekn `edyk `l
,bexz` ly zipgexd
`l` - lirl xaec dilry

cenilazekld,bexz`
Lnî âBøúàä ñôBúå âéOîzece` o`k xaecn ixdy - ©¦§¥¨¤§©¨

ipgexd epipr zece` `l - devn miniiwn ea inybd bexz`d
,ezedn oian ixd `ed inybd bexz`d z`e - dlrnlBúåöîe¦§¨

,äáLçîe øeac úðéçáa ,äëìäkxeaica `han `edyk - ©£¨¨¦§¦©¦©£¨¨
mipicd z` daygna oiane bexz` ly zekldde mipicd z`

,zekldde,ãBqä ãîBlä ïkL-ìëå`edy ,bexz` zevn ly - §¨¤¥©¥©
,zeciqge dlaw itÎlr bexz` zevn ly iniptd oiprd rcei

z` oian ixd `edy oeeikeezedn`l ixdy ,envr bexz`d ly
dlrnly zebixcn zece` e` miipgex mipipr zece` o`k xaecn
zece` xaecn `l` - "zeliv`"d mler ly mitevxt - dfn

,inyb bexz`dfae.iniptd oiprde ceqd z` rcei `edìáà£¨
,äåönä úBãBñ à÷åcly zeipgexd zebixcnd zeceq `l - ©§¨©¦§¨

d ceq `l` ,oldl xiaqiy itk ,zelylzydd xcqdevnz`y ,
z` oiane rcei `ed ,devnd ly inybd utgd ,dnvr devnd

,dzedn,äéúBëìä ãenlî òøb àìc,devnd ly -äaøcàå §Ÿ¨©¦¦¦§¤¨§©§©¨
,'eë,dkldd ceniln dlrnl df ixd -âéOî BðéàL óà©¤¥©¦

.úeänäxaecny devnd ceq ly zipgexd dpeekd ly - ©¨
- dnvr devndy oeeik ,j` ,"zeliv`" ly mitevxte mipipra
oiprd zellkay ixd - bexz`d zedn z` oian `ed - bexz`d
xy`a `ed xen`d lk .zedna "dqitz"e drici ly oipr yi

,devnd ceqe zpeekl
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ïåøçà ñøèðå÷
àåäù úå÷ìàä úåäîá íåìë âéùäì àøáðì à"àù éôì
úå÷éáãå àñéôúå äùáìä åæ ïéà äâùä éìáå àøåáä
äëùîð åúåéç î"ãò âåøúàä ë"àùî .úéúéîà
'éöàã à"æã '÷åðã íéìëã úéðåöéç úåäîî äìùìúùðå
ïä úåøéôä ìëù ç"òá ù"îë úå÷ìà 'éçá àåäù
ã"åé ïäå) ò"éáì åãøé 'éöàã íéìë ã"îì éë 'éöàá
'÷åðá úåùáìúä é"ò (íìåòä àøáð ïäáù úåøîàî
äîùð åùòð 'éöàã íéìëä éë úåäîá úåäî 'éùòã
åäéà 'éöàáù éôì ùîî úå÷ìà 'éçá àéäù 'éùòá
úåäî úåùáìúä é"òå ìöàðäå ìéöàîä ãç éäåîøâå
âåøúàä äåäúð äéùòã '÷åðã íéìëä úåäîá äîùðä
ñôåú æ"ä åúëìäë åòðòðîå âåøúàä ñôåúùë àöîð
øåàá úãçåéîä 'éöàã '÷åðî åá ùáåìîä åúåéç ùîî
ñôåúå âéùî åðéà åúðååëá ë"àùî .ä"á ìéöàîä ñ"à
êà äúåäî àìå äúåàéöî àìà .ãåñä òãåéä óà
ùîî âåøúàä ñôåúå âéùî âåøúà úåëìä ãåîéìá
ãåñä ãîåìä ë"ùëå äáùçîå øåáã 'éçáá äëìäë åúåöîå

ãåîéìî òøâ àìã äåöîä úåãåñ à÷åã ìáàäéúåëìä
.úåäîä âéùî åðéàù óà 'åë äáøãàå
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צי elqk 'e iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ו' רביעי יום
קוטרס אחרון  ,312 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìùìúùää øãñá ë"àùî,312 'nr cr.íù øùà

ìzLää øãña ïk-ïéàM-äî,úeìLxcq cenile zricia - ©¤¥¥§¥¤©¦§©§§
,dlrnly zexitqde zenlerd ly zelylzyddíà óà©¦

úeàéönä âéOîxcq ly zeipgexd zebixcnd ly - ©¦©§¦
,zelylzyddéãò àìBîöò ãvî óly envr xacd cvn - Ÿ¨¦¦©©§

cenile zrici
,zelylzyddãenìk§¦

úBönäly zekldd - ©¦§
,zeevndñôBzå âéOnL¤©¦§¥
,úeänämrh zpigan - ©¨

xyt` xg`el didiy
itk ,zepeilre zeticr
`ian dfy ,oldl xiaqiy
`idy d`xil ,"mly al"l
j` ,zeevnd lk zilkz

cvnenvrsicr df oi`
ly zekldd ceniln
rcei `ed oday zeevnd

,zednd z` biyne,Lnî ìòôa íi÷ elàk åéìò äìòîe- ©£¤¨¨§¦¦¥§Ÿ©©¨
devnd z` miiw eli`k el aygp ,devnd ly zekldd ecnla

,ynn lretaáeúkL Bîk26."'eë äøBzä úàæ" :dlerl - §¤¨Ÿ©¨
`xnbd jkÎlr zxne` ,dgpnle27`ed ixd dxeza wqery in ,

zekld ly dlbpd cenilay ,ixd .'eke dgpne dler aixwd eli`k
cenila xy`n xzei daexn dlrn miieqn hxta yi zeevnd
ly oipra dfy ,zelylzydd xcq ly cenild ,dxezd zeinipt
xacdy itk ,mzedn z` rcei `edy mipipr cenilay ,"zedn"
mipiprd z`e ,miinyb mipipra zeyrpd zeevn ly zeklda
,zeklday jxazi eznkg ok ,mzedn z` rcei `ed ixd miinybd
oian ixd - zeklda mipc mzece`y miinybd mipipra dcxi ixd

zbyda "jxazi eznkg" `edzedndote` dfÎiciÎlr dyrpe ,
,"`ipz"a 'd wxta x`eand ,swene siwn ly xzeia oeilrd cegid
dxez ly dnkgde lkyd mr zilkza cg`zn mc`d lkyy
ytp ly cegid mb dyrp dfÎiciÎlre ,jxazi eznkg `idy
yaelnd `edÎjexa "seqÎoi`Îxe`" mr (lkyn dlrnly) mc`d
oian `edy dbyddy drya `ed xen`d lk .jxazi eznkga
cenila `wec df ixd ,lirl xen`ke ,zednd zbyd `id dxeza
cenila eli`e ,zednd zbyd dpyi oday dxez ly zeevnd
enk ,zeipgex zebixcna mipcy ,zelylzydd xcq zricie
s` e` ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenler ly mitxye zeig ,mipte`

"zeliv`"d mler ly mitevxta - dfn dlrnloi` my - 'eke

- okÎitÎlrÎs` .cala ze`ivnd zrici `l` zednd zbyd
cenile zricia zepeilre dlrn dpyi - oldl owfd epax xiaqi
zeevnd ceniln zltep dpi`y cala ef `ly ,zelylzydd xcq

.dfn dlrnl s` `id `l` - dxez lyúeàéönä úòéãiL àlà¤¨¤§¦©©§¦
ìzLääîíb àéä ,úeìL ¥©¦§©§§¦©

äàOðå äîø äåöî ïk28, ¥¦§¨¨¨§¦¨¨
,äðlk ìò äìBò äaøcàå§©§©¨¨©ª¨¨
zeevnd x`y lk lr -
,dxezd zekld cenile

áeúkL Bîk29zòãéå" : §¤¨§¨©§¨
,"'eë íBiä,xnelk - ©

zrc zeidl dkixvy
oke ,zewl`a dbyde

aezk30:é÷ìà úà òc"©¤¡Ÿ¥
éáà,"'eë Emby - ¨¦

dkixvy `id ezernyn
dbyde zrc zeidl

,zewl`a,'eë "íìL áì"ì äàéáîeixaca miiqny itk - §¦¨§¥¨¥
didiy `ian "jia` iwl` z` rc"y ,"mly ala edcare" :minid
"ziayz `le" xe`iaa yexitl m`zdae ,"mly ala edcare"

"dxez ihewl"a31zilkz `idy d`xil `ian dfy ,`id dpeekd ,
aezkk ,zeevnd lk32dl`d miwegd lk z` zeyrl 'd epevie" :

ribdl `id zeevnd lk zilkzy ixd - "epiwl` 'd z` d`xil
xcq zricie dxezd zeinipt cenile ."epiwl` 'd z` d`xil"l
z` rc"e "meid zrcie" zevn mda miniiwny ,zelylzydd
."epiwl` 'd z` d`xil" ly "mly al"l mi`ian "jia` iwl`

:owfd epax oeylae,øwòä àeäLxwir md 'd z`xie "mly al" - ¤¨¦¨
d`xile "mly al"ly ,lirl xen`ke ,zeevnd lk zilkze
`idy zexnl ,zelylzydd xcq zbyde zrici iciÎlr miribn

,cala ze`ivnd zbyde zriciäåúeàéönä úâO33àeä §©¨©©§¦
èéLôäì,zelylzydd xcq zebixcn ly mipiprd -úeiîLbî §©§¦¦©§¦

.'eëzxrdl m`zda .mipiprd zeipgexa xeiv didiy ,xnelk -
zenewn dnke dnka iaxd34ly ote`a dxezd zeinipt cenil ,

dfyk `wec `ed ,dbyde "dqpxt" ly ote`a ,"'ipin oeqpxtzi"
ly mixaqda mipiprd mixiaqnd mixe`iaa `adbyde lky-

mipipra ziceqi dpade dbyd didzy ick - c"ag zeciqg zxez
,dl`BfL ÷ødbyde drici didzy ,"meid zrcie" zevn - ©¤

,zewl`a,â"éøzî úçà äåöî àéä,zeevnd 613În -íãàäå ¦¦§¨©©¦©§©§¨¨¨
éøö,â"éøz ìk íi÷ì C,zeevnd -ìzLä ïäL éôìúeìL ¨¦§©¥¨©§©§¦¤¥¦§©§§
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ïåøçà ñøèðå÷
ë"àùî
àì úåàéöîä âéùî íà óà úåìùìúùää øãñá

éãòñôåúå âéùîù úåöîä ãåîéìë åîöò ãöî ó
ù"îë ùîî ìòåôá íéé÷ åìéàë åéìò äìòîå úåäîä
úåìùìúùääî úåàéöîä úòéãéù àìà 'åë äøåúä úàæ
äðìåë ìò äìåò äáøãàå äàùðå äáø äåöî ë"â àéä
äàéáîå 'åë êéáà é÷ìà úà òã 'åë íåéä úòãéå ù"îë
àåä úåàéöîä úâùäå ø÷éòä àåäù 'åë íìù áìì
â"éøúî úçà äåöî àéä åæù ÷ø 'åë úåéîùâî èéùôäì
úåìùìúùä ïäù éôì â"éøú ìë íéé÷ì êéøö íãàäå
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לז.26. ז, א.27.צו קי, "מצות28.מנחות לפנינו: שצ"ל ¯·‰בתניא שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל ונשאה",
ולא  כבפנים, "רמה", וכותב שלפנינו, זה לשון שם) (ומבאר שמעתיק תשבית, ולא ד"ה ויקרא בלקו"ת גם וכ"ה כבפנים. "רמה",

שלפנינו. לט.29.כבדפוסים ד, ט.30.ואתחנן כח, א' הימים 31.28.דברי כד.32.שבהערה ו, ‡„ÂÓ"¯33.ואתחנן ˜"Î ˙¯Ú‰
Ê"Â„·" :‡"ËÈÏ˘- בגשמיות להשגה מביאה שאינה לבד לא - מהותה להשגת הקדמה שהיא האתרוג מציאות בהשגת משא"כ -

העשי' בעולם (גם) המדובר כ"א‰‚˘ÈÓשהרי במהות), גם (ובמילא -ÍÙÈ‰Ï.מהות להשיג והאפשרות הגשמיות התפשטות ענינה
כאן]". כו'" "והשגת... שייכות מובן - ובכ"מ.34.[עפ"ז ואילך. 42 ע' חט"ו לקו"ש ראה



elqkצב 'f iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ז' חמישי יום
,312 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîàáù úàæ ãåòå,fpw 'nr cr.åàøé àì

,úeìéöàc íéìëc úéðBöéçc úeänälirl xiaqdy itk - ©¨§¦¦§¥¦©£¦
,dfay dlrndCëì- §¨

,okléøöúBaøäì C ¨¦§©§
â"éøzä ìk ãenìa- §¦¨©©§©

zekldd cenll ,zeevn
,zeevnd lk lyïîei÷å§¦¨

Lnî ìòôacenildy - §Ÿ©©¨
,dyrn icil `ian ixd
,zeevnd lk lreta miiwl

,äiNò-äøéöé-äàéøa ïäL ,äNòîe øeac äáLçîa- §©£¨¨¦©£¤¤¥§¦¨§¦¨£¦¨
,d`ixa `id daygn)
- dyrne ,dxivi - xeaic

,(diyrïéøeøa øøáì§¨¥¥¦
.íL øLàzenlera - £¤¨

itke ,diyrÎdxiviÎd`ixa
xexiay ,lirl xaqedy
zilkz `ed zevevipd

.zelylzydd xcq

,úàæ ãBòåzeevn ly dlrnd lr lirl xaqedy dn lr sqep - §Ÿ
d`xie dad`d iabl (zeevnd ly zekldd cenil lye) zeiyrn
zeevnd eli`e ,ipgex oipr od d`xie dad`y zexnl) ytpd ly
oipr oiba `idy dlrn ,(miinyb mixaca zeyrp zeiyrnd

Îlr miyrpd "mixexia"d
xy`e ,zeiyrn zeevn ici
;zelylzydd zilkz md
dpeekd cvn dlrn ef ixd
,zilkzde dpeilrd
zeevn iciÎlr zrveand

j` ,zeiyrnmvradad`
od ytpd ly d`xie
zeevndn dlrnl
xiaqi oldl .zeiyrnd

mby ,owfd epaxmvra,
d cvnyxeymd zeiyrnd zeevnd ly mixexiad ,mdly

dn dlrnlyxey:owfd epax oeylae .ytpd lyúîàaL¤¤¡¤
,ç"ôøî äiNò-äøéöé-äàéøáaL ïéøeøaäzevevipd 288În - ©¥¦¤¦§¦¨§¦¨£¦¨¥

mixxazn dl` mixexia ,edzd mlernúBöîe äøBz éãé-ìò©§¥¨¦§
,äNòîe øeac äáLçîadaygna dxezd cenil iciÎlr - §©£¨¨¦©£¤

dl` mixexiae ,zeevnd dyrn iciÎlre xeaiceïLøLa ïéäBáb§¦§¨§¨
ék ,íãàaL äîLð-çeø-Lôpîmixexiad -î ïämy -'â"ñ' ¦¤¤©§¨¨¤¨¨¨¦¥¦

eð÷úð øákL äîLð-çeø-Lôðå ,"ïBîã÷ íãà" úéîéðôaL¤¦§¦¦¨¨©§§¤¤©§¨¨¤§¨¦§§
éãé-ìòmy -àeä ,"ä"î""d"n" myd -"çön"äî àöBé- ©§¥©¥¥©¥©

,"w"`" ly.àîìòa äøàämc`) "w"`" zpigan cala dx`d - ¤¨¨§©§¨
mdipy md "d"n" mye "b"q" my ."w"`" zeinipt `l ,(oencw
ze`ixhnibde mipte`d zrax`n mi`veid zenyd zrax`n
`ixhniba `ed oi'e"`ee ielina `ed 'ied myyk :'ied my ly
`ed oi't"l` ielina `ed 'ied myyke ,"b"q" my `ede ,"b"q"
"b"q" mydy ,dlawa recike ;"d"n" my `ede ,"d"n" `ixhniba

edz"l jiiydfe ."oewiz"l - "d"n" mye ,"oewiz"n dlrnly "
- zeiyrnd zeevnd ly mixexiady ,xne` owfd epaxy dn

ay "b"q" mya myxyzeinipt`idy ,(oencw mc`) "w"`"

ytpd j` ,zelylzydd xcq lk zllekd dpey`xd daygnd
ixd od l`xyi zenypy ,mc`d ly dnypd e` gexd e`
- "d"n"y) "d"n" my iciÎlr epwzp xak ixd ,"oewizd mler"n
mc`" ly "gvn"dn d`ad cala dx`d `ed "d"n" mye ,(owzn

."oencwáeúkL eäæå35: §¤¤¨
."'eë Cìî Cìî éðôì"- ¦§¥§¨¤¤

dl`e"y - "l`xyi ipal
ux`a ekln xy` miklnd
,dlaw itÎlr ,"mec`
"mikln"d :dpeekd
mler" ly zexitqde

" mdy ,"edzdiptl"
ipal Kln Kln"n dlrnle¦§Ÿ¤¤
mler lr aqend "l`xyi
mler ,oky .oewizd

`ed oewizddx`doipr `a edzny) edz eli`e ,"w"`"n cala
ny "b"q" myn `ed (mixexiade zevevipdzeinipt."w"`"eðéäå§©§

àîòè,mrhd df -,éç-çîBö-íîBc úBðBæîa éç íãàäL ©£¨¤¨¨¨©¦§¥¥©©
,BaL 'ä"î'a ïøøáîeoewizd mlern d`a dnypdy oeeik - §¨§¨§©¤

ly mixexiad z` zxxan `id df gekae ,"d"n" my da yie
,ige gnev ,mnecay zevevipd,íäa éçåmc`dy ixg`l - §©¨¤

zepeilrn mdilr jiynne igÎgnevÎmnecay zevevipd xxan
zeig ztqez el mitiqen md ,mda "ig" `ed - edzay myxy

,zeipgexaíäL éôìig gnev mnecay zevevipde mixexiad - §¦¤¥
.'â"ñ'î`edy ,mc`dy recn ,oaen `l illk ote`a ixdy - ¦

- "ig"n elit`e "gnev"e "mnec"n dlrn dlrnle "xacn"
Îmnecn lawn `edy zepefnl ezeig xear wwcfdl jxhvi
mc`d 'igi ecal mgld lr `l"y :`ed yexitd `l` ?igÎgnev

"mc`d 'igi 'd it `ven lk lr ik36mgld zeinvrn `ly ,
,mxa .mglay "ied it `ven" cvn `l` ,mc`d ig (gnev `edy)

oiicr`ven"d ok mb ea yi envr mc`d ixd :xaqd oerh xacd
"mc` dyrp"dn "'ied it37`ven"l wwcfdl eilr ,`eti` ,recn ,

mglay "'ied it `ven"d ,`l` ?(igae mnecae) mglay "'ied it
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

úåáøäì êéøö êëì 'éöàã íéìëã úéðåöéçã úåäîä
î"åãçîá ùîî ìòåôá ïîåé÷å â"éøúä ìë ãåîéìá

.íù øùà ïéøåøéá øøáì ò"éá ïäù

úîàáù úàæ ãåòå
äáùçîá úåöîå äøåú é"ò ç"ôøî ò"éááù ïéøåøéáä
â"ñî ïä éë íãàáù ï"øðî ïùøùá ïéäåáâ äùòîå øåáã
àöåé àåä ä"î é"ò åð÷úð øáëù ï"øðå ÷"à úéîéðôáù
'åë êìî êåìî éðôì ù"æå .àîìòá äøàä çöîäî
åáù ä"îá ïøøáîå ç"öã úåðåæîá éç íãàäù è"äå
àì éðôå ù"îë úàæ ãåòå .â"ñî íäù éôì íäá éçå
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צג elqk 'f iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mc`d ,oky .mc`ay "'ied it `ven"dn dlrnl eyxya `ed
,"oewiz"n dlrnly "edz"a `ed lk`nd yxeye "oewiz"n `ed

" my df zenyaeb"q" myn dlrnly "d"n.",úàæ ãBòåcvn - §Ÿ
dad`d iabl zeiyrnd zeevna zepeilr dpyi xac cer

,ytpd ly d`xideBîk§
áeúkL38éðôe" :- ¤¨¨©

,ily zeiniptdàìŸ
"eàøé39úéîéðtL ¯ ¥¨¤§¦¦

ãøéì ìBëé Bðéà ïBéìòä̈¤§¥¨¥¥
,ähîìxyt` i` - §©¨

,dhnl zelbzda didzy
BúeiðBöéç ÷øly - ©¦¦

,oeilrd,íéøBçà úðéçáe§¦©£©¦
lirl xn`pk ,cala -

,"e`xi `l ipte"àeäL¤
.äàlò äîëç úBìáBð- §¨§¨¦¨¨

ixd .dpeilr dnkg
ly d`xide dad`dy
weac mc`d ociÎlr ytpd

d zecnazepeilrody ,
ly zeinvrde zeiniptd
xyt` i` ,zexitqd
zeiniptn ytpa jyneiy
m`Îik - zecnd zenvre

Îgvpn ze`ad ,zeiyrnd zeevndn eli`e ,cala ozeipevign
- zexitqd ly ielibde zeipevigd ody ,zexitqd ly ceqiÎced

.zeiyrnd zeevna ozeinvre ozeiniptn jynidl lekiãBòå§
,úàæd`xide dad`d iabl zeiyrnd zeevna dlrn zniiw - Ÿ

enk lynl od ,ipgex oipr ody d`xide dad`d ,oky .ytpd ly
wx el ozepy ,ecinlzl rityn axdy ,lky ly drtyde xeaic
`idy ,dtihd zrtydn eli`e ,lkyd mvr `le elkyn dx`d
mby cr ,da `hazn "mvr"d lky "dcled" dpnn yi - zinyb

"a`d gkn oad gk dti" zeidl leki40eid `ly mipiprdy ,
epax xiaqi dfÎjxcÎlr .oaa ieliba zeidl mileki ,a`a ieliba
zeiyrn zeevnl miipgex d`xie dad` oia lcadd `ed ,owfd
lynl enk ,"zexe`" ly oipr od d`xie dad`dy ,zeinyb
,"milk" ly oipr od zeiyrn zeevne ,lkyd xe` ly rtyd
dtiha lynl enk ,"zeinvr" `hazn milkd zx`dae

."mvr"d `hazn zinybdäîëç éøácî øeacä éøäL¤£¥©¦¦¦§¥¨§¨
äàlò,dpeilr dnkg -,ãéìBî Bðéà,"oi`n yi" `xea epi` - ¦¨¨¥¦

dcled mey ziidp `l dnkgde lkyd zrtydn lynl enk
,dycg ze`ivn lyäîëçc éìkäî äëLîpL äthäå§©¦¨¤¦§§¨¥©§¦§¨§¨

äàlòn `idy dtihd mc`a lynl enk -gen,a`dda Lé ¦¨¨¥¨
äàlò äîëç úëLîä íâå .ïéàî Lé äeäîe ãéìBnä çkŸ©©¦§©¤¥¥©¦§©©§¨©¨§¨¦¨¨

lynl enk ,"d`lir dnkg" ly xe`dn -gekdnkgd
,mc`ay.da äìeìkdnkg" ly ilkdn d`ad dtiha - §¨¨

,"d`lir,íòhäå,xac ly enrh -daL éðtî,dtiha - §©©©¦§¥¤¨
.äàlò äîëçc dúeîöòå dúeäî CLîð`ed xen`d lk - ¦§¨¨¨§©§¨§¨§¨¦¨¨

,"dnkg" ly milkdn d`ad dtihl xywaïk-ïéàM-äî©¤¥¥
,äáLçîe øeaãaxdxdn e` xeaica `han `edy lkyay - §¦©£¨¨

zenvrn oi` - daygna
,"dnkg"delôàå©£¦

Bæéàa ìëOä úìkNäa§©§¨©©¥¤§¥
äîëçefy zexnl - ¨§¨

"zernyp" `ly dlkyd
`l mb ,zeize` oiicr da
oky ,daygnd zeize`
dlrnl oiicr `id
,okÎitÎlrÎs` ,zeize`n

Bæ äîëç éøä,`id - £¥¨§¨
úèMtúî äøàä ÷ø©¤¨¨¦§©¤¤
LôpaL ìëOä úeänî¦¨©¥¤¤©¤¤
Bæ äøàäå ,Búeîöòå§©§§¤¨¨
Búeäîì Leáì ÷ø àéä¦©§§¨
,ìëOä ìL Búeîöòå§©§¤©¥¤

ìëOäå,envrlyk - §©¥¤
Leáìe äøàä àeä- ¤¨¨§

,cala.Lôpä úeäîì- §¨©¤¤
lky zlkyda oi`y ixd
`ly ,ytpd zednn df
da yi ixd ,zinyb `idy zexnly ,dtiha xacdy itk

:oldl xiaqiy itk ,ytpd zenvre zednnïk-ïéàM-äî©¤¥¥
úLaìîä dúeîöòå Lôpä úeänî íb da CLîð ,äthä©¦¨¦§¨¨©¦¨©¤¤§©§¨©§ª¤¤

.Lnî dì äîBca äãéìBî ïëìå ,ïéçîa,ytpl dneca - ©Ÿ¦§¨¥¦¨§¤¨©¨
.ytpd zenvrn dtiha yi ,okyúãBáò ïéa Løôää eäæå§¤©¤§¥¥£©
"ïé÷éLp"î ïéàöBiä íéëàìnäbeeif `ed "oiwiyp beeif"y - ©©§¨¦©§¦¦§¦¦

ipgexdcear `id mzcear `linae ,zipgex,úBîLpäì§©§¨
.íéìkäî ïéàöBiäzenypde ,"mvr" ly oipr yi milkay - ©§¦¥©¥¦

drtyd da yiy dtihd zrtyd enk lynl od ,mdn ze`ad
mby ,xazqdl jixv did jkl m`zda ,mxa ."mvr"dn
oeeik ,"mvr"dn dkynd didz zenyp ly d`xie dad`a
epaxe ,"mvr" ly oipr yi mday milkdn ze`a ixd zenypy
enk od zenypd ly d`xie dad`dy ,lirl xiaqd owfd
cala dx`d ly drtyd `idy ,cinlzl axn lkyd zrtyd
oeeiky ,oldl owfd epax jk lr xiaqi ?"mvr" ly `le
yi ,diyrÎdxiviÎd`ixal dnyp miyrp "zeliv`"c milkdy

dn `linadnyp"dx`d" ly drtyd :drtyd ibeq ipy
z`haznd ,"mvr" ly drtyde ,miilky d`xie dad` `idy

.zeiyrn zeevnaäîLð eNòð úeìéöàc íéìkä Cà©©¥¦©£¦©£§¨¨
,äiNò-äøéöé-äàéøáì,drtyd ibeq ipy mpyi dnypdne - ¦§¦¨§¦¨£¦¨

Cëìäå,okle -eîéçøe eìéçãdad`e d`xi -ïä íéiìëN §¦§¨§¦§¦¦§¦¦¥
"ïé÷éLð"c íéëàìîk,cala dx`de ipgex oipr `edy - §©§¨¦¦§¦¦
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ïåøçà ñøèðå÷
÷ø äèîì ãøéì ìåëé åðéà ïåéìòä úéîéðôù åàøé
äàìéò äîëç úåìáåð àåäù íééøåçà 'éçáå åúåéðåöéç
åðéà äàìéò äîëç éøáãî øåáãä éøäù úàæ ãåòå
çë äá ùé ò"çã éìëäî äëùîðù äôèäå ãéìåî
äá äìåìë ò"ç úëùîä íâå ïéàî ùé äååäîå ãéìåîä
.ò"çã äúåîöòå äúåäî êùîð äáù éðôî íòèäå
åæéàá ìëùä úìëùäá 'éôàå äáùçîå øåáãá ë"àùî
úåäîî úèùôúî äøàä ÷ø åæ äîëç éøä äîëç
ùåáì ÷ø àéä åæ äøàäå åúåîöòå ùôðáù ìëùä
ùåáìå äøàä àåä ìëùäå ìëùä ìù åúåîöòå åúåäîì
úåäîî íâ äá êùîð äôèä ë"àùî .ùôðä úåäîì
äãéìåî ïëìå ïéçåîá úùáåìîä äúåîöòå ùôðä
íéëàìîä úãåáò ïéá ùøôää åäæå .ùîî äì äîåãá
íéìëä êà íéìëäî ïéàöåéä úåîùðäì ïé÷éùðî ïéàöåéä
íééìëù åîéçøå åìéçã êëìäå ò"éáì äîùð åùòð 'éöàã
ò"éáá ã"áçã úéðåöéç úøàäî ïé÷éùðã íéëàìîë ïä
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כסלו  ח' שישי יום
,fpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéã ìë ïî øáå,314 'nr cr.ïäéúåëìä

úòc-äðéa-äîëçc úéðBöéç úøàäîdxi`nd --äàéøáa ¥¤¨©¦¦§¨§¨¦¨©©¦§¦¨
.äiNò-äøéöédf oi`e - §¦¨£¦¨

`a dfy zexnl ,"mvr"
,"zeliv`"c milkn

,íòhäåxac ly enrh - §©©©
,`edúéîéðôc íeMî¦¦§¦¦

úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©
ìL Búeîöòå Búeäîe¨§©§¤

úøàä éãé-ìò àlà úBlbúäì ìBëé Bðéà ¯ éîéðt øBà§¦¦¥¨§¦§©¤¨©§¥¤¨©
íéãøBiä ,à÷åc íéìkä©¥¦©§¨©§¦
íãàä útèk ähîì§©¨§¦©¨¨¨
:áeúkL Bîëe ,ïéçnî¦Ÿ¦§¤¨

éðôe",ily zeiniptd - ¨©
."eàøé àìon okle - Ÿ¥¨

,mlrda `eazy gxkdd
.lynl dtihd enk

cvn mby ,owfd epax xiaqi oldld mvrdceardlrn oexzi yi ,
d`xie dad` ,oky ;miilky d`xie dad` iabl zeiyrn zeevna
oipr dlrnl jk "lret" dfe ,cala "d`lrd" ly oipr od miilky
zilkz `l` ,dpeekd zilkz ef oi`y ,"zexe`d z`lrd" ly

ly oipr `id dpeekd
jiyndl ,"dkynd"
- mlera dhnl zewl`
iciÎlr dyrpd xac
oeylae .zeiyrn zeevn

:owfd epax
ïéc ìk ïî øáe41,- ©¦¨¥

iabl zeiyrn zeevna opyiy zelrna lirl xen`d lk caln
,miilky d`xie dad`àéäL óà ,úeìéöàc äîLða elôà£¦¦§¨¨©£¦©¤¦

ïëå ,úeìéöàc íéìkîäiNò-äøéöéc íéìkî çeø-Lôða42 ¦¥¦©£¦§¥§¤¤©¦¥¦¦¦¨£¦¨
) eîéçø äpä ¯:l"v ilE`(eîéçøe eìéçcile`) dad` - ¦¥§¦©§¦§¦

(dad`e d`xi xnel jixv
íälL íéiìëNody - ¦§¦¦¤¨¤

,"d`lrd" ly oipr
íéìëa ïk-íb íéøøBòî§§¦©¥§¥¦
úðéça äiNò-äøéöéc¦¦¨£¦¨§¦©
äìòîì ähnî äàìòä©£¨¨¦©¨§©§¨
,"àzúìc àúeøòúà"a§¦§¨¨¦§©¨
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ïåøçà ñøèðå÷

ìù åúåîöòå åúåäîå ã"áç úéîéðôã íåùî íòèäå
íéìëä úøàä é"ò àìà úåìâúäì ìåëé åðéà éîéðô øåà
ù"îëå ïéçåîî íãàä úôéèë äèîì íéãøåéä à÷åã

.åàøé àì éðôå

'éöàã äîùðá 'éôà ïéã ìë ïî øáå
'éöéã íéìëî çåø ùôðá ïëå 'éöàã íéìëî àéäù óà

] åîéçø äðä 'éùòì"ö éìåàíéøøåòî íäìù 'ééìëù [ø"åã
äìòîì äèîî äàìòä 'éçá 'éùò 'éöéã íéìëá ë"â
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.41:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אחרי פרשה התורה" ב"אור שם הביאור תמצית ואילך". תקמ"ט אחרי אוה"ת עיין - לקמן "בהבא
המשכה, של אחת ובחינה למעלה, מלמטה העלאה, של בחינות שתי בחינות, שלש ישנן צדק": ה"צמח הרבי של ואילך) תקמט (עמוד
(תקו"ז  כמאמר הכלים, לגבי "שממה" של ענין  היא זו עליה מהכלים, המסתלקים האורות  של והסתלקות עליה ישנה למטה: מלמעלה
כגוף  הכלי נשאר מהכלי, מסתלק שהאור שבשעה נשמתא", בלא כגופא שמהן כולהו אשתארו מנייהו תסתלק אנת "וכד בהקדמה)
העולמות  בעליית שהדבר כפי דרך על העליונים, לאורות העולים הכלים של העליה - למעלה מלמטה העלאה של שני ענין נשמה. בלא
מלמעלה  המשכה - שלישי ענין וישנו העליונים. האורות אל בעליה אז הכלים שכן העולמות, עליית היא שאז הכפורים, ויום בשבת
כיוון  התורה": ב"אור שם שואל והוא דוקא. מעשיות מצוות ידי על נעשה שהדבר כפי בעולם, למטה עליונים אורות להמשיך למטה,
גופו, לגבי האדם של ונשמה רוח שנפש אחרון" ב"קונטרס אומר הוא והרי הכלים, לגבי שממה של ענין חסרון, היא האורות שעליית
מהכלים  האורות העלאת לפעול מ"ן העלאת שהן האדם של ויראה אהבה ידי שעל הרי ויראה, אהבה גם וכן כלי, לגבי אור של ענין הן

ומסב  והמצוות? התורה לכל "עמוד" היא אהבה הרי - כך לומר יכולים כיצד חסֿושלום; חסרון, זה למרות הרי התורה": ב"אור שם יר
בשעת  אדם למשל: יותר. עליונים אורות כך אחר נמשכים העלאה ידי על אך האורות, של העלאה היא זו שכן חסרון, זה זמני שבאופן
יותר  שכל להבין יכול שהוא ומחודש, מרוענן שכלו נעשה זה ידי על אך שלו, והשכל המוחין של והסתלקות העלאה זה הרי שינתו,
נמשך  זה ידי שעל ושינה, דורמיטא של ענין דז"א", "דורמיטא של הענין השנה, שבראש העלאה ועלֿדרךֿזה שינתו. לפני מאשר טוב
המשכה  ידה על נמשך מעשית, מצוה שהיא שופר תקיעת של הענין ידי על דוקא זה אך עליון. אור - והתפילות שופר תקיעת ידי על -
נמשך  המצוות, וקיום העבודה ישנם האהבה אחרי כאשר האהבה, בענין הדבר כך זה. לפני שהיתה ההעלאה בגלל יותר וגדולה עליונה
וזאת  למטה, אלקות להמשיך המשכה, של ענין היא האמיתית הכוונה תכלית אך, עליון. אור - האהבה של האורות עליית ידי על אז,
ה'", לפני "בקרבתם ואביהוא בנדב שהיה כפי הנפש" "כלות בין ההבדל התורה" ב"אור שם מסביר הוא בכך מעשיות. מצוות ידי על
כפי  ומצוות, מתורה למעלה היא נפש מסירת זה ולעומת - העליונה הכוונה היתה זו שלא מפני לחטא , ונחשבה הנפש, כלות שהיתה
יזכה  לא מסויים ענין שבגלל לו, אמר מכן ולאחר בפועל, נפש מסירת של לענין שיזכה יוסף" ל"בית אמר שה"מגיד" רואים שאנו
שה"בית  לפני היה שזה פעם אמר והרבי שם), התורה" ב"אור הלשון הוא (כך מגירסא" פומי' פסיק "לא היה הרי יוסף" וה"בית לכך.
ההבדל  הרי זה. מכל למעלה היא נפש מסירת זאת ובכל - הבאים  הדורות לכל ישראל כלל את וזיכה ערוך' ה'שולחן את חיבר יוסף"
התורה  קיום של עבודה שום אין מכן ולאחר הנשמה, של כלותה שזאת כיוון הנפש", ש"כלות הוא, נפש" ל"מסירת הנפש" "כלות בין
ואילו  בעולם. אלקות להמשיך המשכה, הרי הוא העליון הרצון שכן האמיתית, הכוונה לפי זה אין הרי "שוב", בלי "רצוא" ומצוות,
למטה  המשכות הממשיך מעשה של ענין היא הגוף ומסירת ונפשו, גופו מוסר שהוא הגוף, מסירת גם הרי ישנה שבה נפש במסירת
העלאה  היא שבכך שההעלאה וכיוון נפש. מסירת של ענין בהם שנדרש ובענינים בזמנים העליונה האמיתית הכוונה לפי זה הרי -
ומצוות. תורה של שונים בענינים שישנה פרטית מהמשכה למעלה זה הרי - הוא ברוך להקדוש ישותו כל את מוסר שהוא כללית,

.42:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בכלים כו' דבי"ע וכלים נשמה רוח בנפש וכן וצ"ל: כאן, חסר דלכאורה דקו"א בכת"י לחפש "יש
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כסלו  ט' קודש שבת
,314 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êéà ïéáäì êà,gpw 'nr cr.â"äëå

ode - "d`lrd" ly oipr onvr ody ,dhnln zexxerzda -
."d`lrd" ly oipr milka dlrnl zexxernúðéça eäæå§¤§¦©

.íBìLå-ñç ãáì úe÷lzñädlerte oipr dlrnl wlzqny - ¦§©§§©©§¨
ly oipra ze`a opi` odyk onvr d`xie dad` enk ,milkdn

ly oipr df ixd - zeevn
.cala zewlzqde d`lrd
ly oipra `a dfyk eli`e
df - jtidl ixd ,zeevn
"dkynd"a siqen

.zeevndnyúðéça ìáà£¨§¦©
äìòîlî äëLîä©§¨¨¦§©§¨
éãé-ìò àeä ,ähîì§©¨©§¥
,à÷åc úBiNòî úBöî¦§©£¦©§¨

éLîäì,íéìka øBà C §©§¦©¥¦
íéìkä úéðBöéçáe§¦¦©¥¦
úeiðBöéçL ,à÷åc©§¨¤¦¦
,ähîì ãøBé ïBéìòä̈¤§¥§©¨
äìBò ïBzçzä úeiîéðôe§¦¦©©§¨

.äìòîìzkynpy - §©§¨
lret dfe mlera zewl`
mi`xapa dilre dweyz

.zewl`láeúkL eäæå§¤¤¨
éãe÷t úLøt øäfa©Ÿ©¨¨©§¥

ìéòì økæpä43."'eë àøecñ úéàc" :d`lrd ly xcq epyiy - ©¦§¨§¥§¦¦¨
,dkynd ly xcqe,dBáb Cøö ïäézLe,'d zcearl -äàìòä §¥¤Ÿ¤¨©©£¨¨

î "ïéá÷eð ïéî" úàìòä éãé-ìò ,äëLîäåmy -,'â"ñ'- §©§¨¨©§¥©£¨©©¦§¦¦
,zevevipd ixexia iciÎlr dyrpd.àìelîe àãáeò úðéçáa- ¦§¦©§¨¦¨

,xeaice miyrn i"rìzLää úéìëz eäæå,úeìLly - §¤©§¦©¦§©§§
,zenlerdïBzçzä úBìòì àìå ,ähîì ïBéìò øBà úBlbúäì§¦§©¤§§©¨§Ÿ©£©©§

.äòL éôì àlà Bðéà äfL ,äìòîìipnf oipr `id dilr lk - §©§¨¤¤¥¤¨§¦¨¨

jynezy gxkdd on okn xg`l oky ,cala,dhnl dxfgóàå§©
,úàæ íboipr `edy ,xe`d ly dilr ef oi` ,dilr zyxcpyk - ©Ÿ

`l` ,zewlzqd lyíéðBéìò úBøBàì íéìkä úBiìò à÷åc©§¨£¦©¥¦§¤§¦
,íéøetkä íBéå úaMä úìòî àéä,"zenlerd ziilr" f`y - ¦©£©©©¨§©¦¦

l` dilra md milkdy
,zexe`dúBiìò àì ìáà£¨Ÿ£¦

úBøBàä úe÷lzñäå§¦§©§¨
áeúkL Bîk ,íBìLå-ñç©§¨§¤¨

'íéiç õò éøô'a44, ¦§¦¥©¦
ìL äîLð-çeø-Lôðå§¤¤©§¨¨¤
íìBòa Bôeb éaâì íãàä̈¨¨§©¥¨¨

éáéLç ,äfä,zeaygp - ©¤£¦¥
ïëå ,íéìk éaâì úBøBàk§§©¥¥¦§¥

eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦
,dad`eéaâì íéiìëN¦§¦¦§©¥

.à÷åc úBiNòî úBöî- ¦§©£¦©§¨
.milk iabl zexe`k od
eðaø äLî ìltúä ïëìå§¨¥¦§©¥Ÿ¤©¥
úBlôz íBìMä-åéìò̈¨©¨§¦

"ïpçúàå" ïéðîk45,- §¦§©¨¤§©©
,zeltz (515) e"hwz
qpkiy ,"opgz`e" oipnk

,l`xyi ux`líei÷ ìò©¦
.à÷åc úBiNòî úBöîux`a `id zeevnd meiw zenily ik - ¦§©£¦©§¨

zeevn meiwl zekfl ick el` zeax zeltz lltzd okle ,l`xyi
`ed zeiyrnd zeevnd meiw ,oky .l`xyi ux`a zeiyrn
dhnl zewl` mikiynn oci lr ik ,zelylzydd lk zilkz

,mlera.ïäéúBëìä ìL éîLb øeaãì ïécä-àeäåmb oky - §©¦§¦©§¦¤¦§¥¤
inyb xeaica micnely zeevnd ly zekldd cenil iciÎlr

.dhnl xe` mikiynn

éà ,ïéáäì Càç"ôøî àeäL âBøúàä C,zevevipd 288 - ©§¨¦¥¨¤§¤¥
,ïéãò eøøáð àlLezeig ixd inyb ixtk bexz`d ,oky - ¤Ÿ¦§§£©¦

g"txn yi dfay ,"dbep"n
dfe ,edz ly zevevipd
mcew" enk ote`a
xxazpy iptl ,"xexiad

,zewl` zeidlóì÷ ïëå§¥§©
,ïélôzäzeazkp eilr - ©§¦¦

`edy ,oilitzd zeiyxt
g"txn `ede inyb slw

- zevevipdéLîéíéìëa øBà C'àá÷eðå ïétðà-øéòæ'ã ©§¦§¥¦¦§¥©§¦§§¨
øákL ,úeìéöàc,zexitqd ly milkd -eð÷úðå eøøáð ©£¦¤§¨¦§§§¦§§

úe÷ìà úðéça úBéäì "ä"î" íL éãé-ìò"d"n" myy - ©§¥¥©¦§§¦©¡Ÿ
,xxanàéä äæì ìLnä äpäoipr -,äòéèpäå äòéøfä ¦¥©¨¨¨¤¦©§¦¨§©§¦¨

ïéòøbäLe` mirxefy - ¤©©§¦
,mirhepçk øøBòî§¥Ÿ©

àeäL ,õøàaL çîBvä©¥©¤¨¨¤¤
õøàä àLãz" :'ä øác§©©§¥¨¨¤

'eë,`yc -,"'eë éøt õò¥§¦
`l ixd `id dginvdy -
gk"n m`Îik ,oirxbdn
xaqedy itk) "gnevd
"o"n z`lrd"k ynyn oirxbd ,('k oniq "ycewd zxb`"a
`hazdy gnevd gek ly miieqnd hxtd ly zexxerzde
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ïåøçà ñøèðå÷

.å"ç ãáì úå÷ìúñä 'éçá åäæå àúúìã àúåøòúàá
úåöî é"ò àåä äèîì äìòîìî äëùîä 'éçá ìáà
íéìëä úéðåöéçáå íéìëá øåà êéùîäì à÷åã úåéùòî
ïåúçúä úåéîéðôå äèîì ãøåé ïåéìòä úåéðåöéçù à÷åã
àøåãñ úéàã ì"ðä éãå÷ô 'ô øäæá ù"æå äìòîì äìåò
úàìòä é"ò äëùîäå äàìòä äåáâ êøåö ïäéúùå 'åë
'åìùìúùää úéìëú åäæå àìåìîå àãáåò 'éçáá â"ñî ï"î
äìòîì ïåúçúä úåìòì àìå äèîì ïåéìò øåà úåìâúäì
úåéìò à÷åã úàæ íâ óàå äòù éôì àìà åðéà äæù
.ë"äåéå úáùä úìòî àéä íéðåéìò úåøåàì íéìëä
ç"òôá ù"îë å"ç úåøåàä úå÷ìúñäå úåéìò àì ìáà
éáâì úåøåàë éáéùç æ"äåòá åôåâ éáâì íãàä ìù ï"øðå
à÷åã úåéùòî úåöî éáâì íééìëù ø"åã ïëå íéìë
íåé÷ ìò ïðçúàå ïéðîë úåìôú ä"òøùî ììôúä ïëìå
.ïäéúåëìä ìù éîùâ øåáãì ä"äå à÷åã úåéùòî úåöî

åøøáð àìù ç"ôøî àåäù âåøúàä êéà ïéáäì êà
'éöàã ï"åæã íéìëá øåà êéùîé ïéìéôúä óì÷ ïëå ïééãò
.úå÷ìà 'éçá úåéäì ä"î íù é"ò åð÷úðå åøøáð øáëù
øøåòî ïéòøâäù äòéèðäå äòéøæä àéä äæì ìùîä äðä
'åë õøàä àùãú 'ä øáã àåäù õøàáù çîåöä çë
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ux`ay illkd "gnevd gk"a llkp df gek ixd ,oirxb eze`a
gek z` lirtne xxern df f`y ,(cqtpe awxp oirxbdy ixg`)
oirxbd ly ebeqn ixt ur eze` ginvi ok`y ux`ay gnevd

gnevd gekde ,rxfyinvrd,mvrxn`nd `ed ,gnevd gek
'eke "`yc ux`d `ycz"
ibeq lk xewn `edy
oirxbdy dn .dginvd
gnevd gek z` xxern
geke ipgex gek `edy

df ixd ,iwl`éãé-ìò©§¥
"ïéá÷eð ïéî" úàìòä©£¨©©¦§¦

ì,BLøLoirxbdy - §¨§
gekn `ed eyxyy
z`lrd" dyrp ,gnevd
xacn zexxerzd ,"o"n
oeilr oiprl xzei jenp
lawndn zexxerzd ,xzei

gek iabl jxr lk el oi` rxfpd oirxbdy mbd ixd .ritynd l`
gek z` xxerl "o"n z`lrd" deedn `ed z`f lka ,gnevd

.ely yxeyd `edy oeeik ,gnevdóìwä íéøøBòî äëkly - ¨¨§§¦©§¨
,oilitzdâBøúàäå,mipind 'cn -,úBìònä íeø ãò- §¨¤§©©©£

,zebixcndeéðôlL "â"ñ" íL àeäLÎn dlrnle -,äøéáMä ¤¥¤¦§¥©§¦¨
,milkd zxiay ly -àeäL`ed "b"q" my -úeîöòå úeäî ¤¨§©§

,"ïBîã÷ íãà"aL úBøBà,oey`xd sevxtd `edy - ¤§¨¨©§
llekd ,"seq oi`" ly ,dpey`xd daygnd ,dnecwd daygnd
ly 'zenvr'de zednd opyi df sevxtae ,zelylzydd xcq lk
zednn `ed "b"q" myy ixd ;cala dx`d df oi`e sevxtd

,"w"`" ly zexe`d 'zenvr'eíL Bîk àîìòa äøàä àìå§Ÿ¤¨¨§©§¨§¥
L "ä"î"`a -.Bçönnmeiwa `ed xen`d lk ."w"`" ly - ©¤¦¦§

,dyrna oze` miniiwnyk ,bexz` zevn e` oilitz zevnïëå§¥
ïäéúBëìä ïeiòå ãenìalye oilitz zevn ly zekldd - §¦§¦¦§¥¤

,bexz` zevnøNòaL úòc-äðéa-äîëç úðéça øøBòî§¥§¦©¨§¨¦¨©©¤§¤¤
úBìònä íeø ãòå ,'àá÷eðå ïétðà-øéòæ'ã íéìëc úBøéôñ§¦§¥¦¦§¥©§¦§§¨§©©©£

aL úòc-äðéa-äîëç úðéça ïk-íbmy -úéîéðôc "â"ñ" ©¥§¦©¨§¨¦¨©©¤§¦§¦¦
.'eë "íéðéò"ä Cøc àöBiä ,"ïBîã÷ íãà","w"`" ly - ¨¨©§©¥¤¤¨¥©¦

gvnd enk `ly ,zeinipt ly oipr od ,di`xd oipr enk "mipir"
dyrn oipry ixd ,miptÎlkÎlr .zeipevig ly oipr `edy
c`n deab xxern ,inyb xaca devn dyer `edy dn ,zeevnd

mb oke ,milkd zxiayn dlrnly "b"q" mya cr yxeya
dbixcnd ly zeinipta mixxern zeevnd ly zekldd cenila
eilr dlrn" ixd devnd zece` micnelyk oky ,c`n dpeilrd
ihxt micnelyk xacd cvik ,j` ;"ynn lreta miiw eli`k
Î`l xeqi` ly zekldd
`l ixd jkay ,dyrz
eli`k" ly oiprd jiiy
mixaca cgeinae ,"miiw
,llk migiky mpi`y
elit` jiiy `l mday
`l"a `edy itk oiprd
zeidl lekiy "dyrz
da yi dpnn zerpniddy

aeig oiprayi" oky - i
mipzep "dxiar xar `le
dyr eli`k" xky el

"devn46iaeig oipr mb -
ep` z`f lkae ,llk migiky mpi`y dl` mixaca jiiy `l df
cenila xy`n xzei zekldd cenila zeaxdl yiy ,mixne`
owfd epax xiaqi ?d`xile dad`l `iand zelylzydd xcq
"dyr zeevn"a mb deezynd dxezd cenila oipr yiy ,oldl
leki epi`yk mb ,cala oiprd cenily ,dyrzÎ`l zeevna mbe
Î`ln xnyidl e` dyrÎdevn meiw ly dyrn icil `iadl
dlrnd ea yi envr dkldd cenil z`f lkae - dyrz
xyewn mc`d dyrp cenild iciÎlry dn ,xzeia dpeilrd
md zekldd ihxt lk ,oky ,(dpeilr) "d`lir dnkg"l
oeylae .`edÎjexa liv`nd ly "d`lir dnkg"n zekynd

:owfd epaxìéòì økæpä ìëåcenil e` devnd dyrny - §¨©¦§¨§¥
"b"q" mya cr dlrn dlrnl mixxern ,devnd ly dkldd

,dxiayd iptlyéèøt ãenìa àì ìáà ,äNò-úBöîa àeä§¦§£¥£¨Ÿ§¦§¨¥
éçéëL àìãa èøôáe ,äøBàëì äNòú-àì éøeqà úBëìä¦§¦¥Ÿ©£¤¦§¨¦§¨¦§¨§¦¥

ììkeidiy llk migiky mpi`y dyrzÎ`l ipic ihxta - §¨
xar `le ayi" ly oiprd my jiiy `l mb `lina ixd ,dyrna
dnvr zerpniddy ,"devn dyr eli`k xky el mipzep dxiar

,iaeig oipr da didi.àðåb éàäëe ìebt úBëìä éèøt Bîk- §§¨¥¦§¦§©©§¨
mb zeaxdl yi recn okÎm` ,llk migiky mpi`y ,dnecke

zekld cenilael`zelylzydd xcq cenila xy`n xzei
?d`xie dad`l `iand
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ïåøçà ñøèðå÷
'éøøåòî äëë åùøùì ï"î úàìòä é"ò 'åë éøô õò
â"ñ íù àåäù úåìòîä íåø ãò âåøúàäå óì÷ä
÷"àáù úåøåà úåîöòå úåäî àåäù äøéáùä éðôìù
ãåîéìá ïëå åçöîîù ä"î íù åîë àîìòá äøàä àìå
ï"åæã íéìëã ñ"òáù ã"áç 'éçá øøåòî ïäéúåëìä ïåéòå
úéîéðôã â"ñáù ã"áç 'éçá ë"â úåìòîä íåø ãòå
ò"îá àåä ì"ðä ìëå 'åë íéðéòä êøã àöåéä ÷"à
äøåàëì ú"ì éøåñéà úåëìä éèøô ãåîéìá àì ìáà
ìåâéô úåëìä éèøô åîë ììë éçéëù àìãá èøôáå
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צז

ה'תש"דג כסלויום שלישי

חומש: ויצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה לקיום . . . קנו אחורי כו'.

ְנִסיעֹות  ם־טֹוב ָהָיה ָעסּוק ּבִ ַעל־ׁשֵ י ַהּבַ יד, ּכִ ּגִ ם־טֹוב ְלַהְנָהַגת ַהּמַ ַעל־ׁשֵ ין ַהְנָהַגת ַהּבַ ֵמַהֶהְפֵרׁש ּבֵ
ם  ָבר ָהָיה ְמֻפְרָסם ִעְנַין ַהֲחִסידּות ּגַ יד, ּכְ ּגִ יאּות ַהּמַ יֵמי ְנׂשִ ֵביתֹו. עֹוד ֹזאת: ּבִ ב ּבְ יד ָיׁשַ ּגִ ׁשֹונֹות, ְוַהּמַ
רּו ְלתֹוַרת ַהֲחִסידּות  ְ ינֹוִנים ִנְתַקּשׁ ים ּבֵ ּתִ ֲעֵלי ּבָ ים ִמּבַ א, ְוַרּבִ יׁשָ א ַקּדִ ים, ַעל ְיֵדי ְנִסיעֹות ַהֶחְבַרּיָ ְרַחּקִ ּמֶ ּבַ

ְוָהיּו נֹוְסִעים ְלמֶעְזִריְטׁש.

ה'תש"דד כסלויום רביעי

חומש: ויצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: משא"כ . . . 312 הלומד הסוד.

ָפַתִים. ֵהם ַלִחים ֲעַדִין, ַעל ַהּשְׂ ׁשֶ ְך ַמֲעִביִרים אֹוָתם, ּכְ עֹות, ְוַאַחר־ּכָ ְלַמִים ַאֲחרֹוִנים נֹוְטִלים ְקֵצה ָהֶאְצּבָ

ה'תש"דה כסלויום חמישי

חומש: ויצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: אבל דוקא . . . 312 שם.

הּוא  ׁשֶ ַוֲהַגם  ֱאלֹקּות.  ּבֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ רּות  ְ ַהִהְתַקּשׁ ם  ֻסּלַ ִהיא  ה  ִפּלָ ּתְ  – ַאְרָצה"  ב  ֻמּצָ ם  ֻסּלָ ה  "ְוִהּנֵ
ּטּול  ְבִחיַנת ּבִ ָמְיָמה", ּבִ ָ יַע ַהּשׁ הֹוָדָאה ְלַבד, ֲאָבל "ְורֹאׁשֹו ַמּגִ ה ִהיא ּבְ ִפּלָ ב ַאְרָצה", ַהְתָחַלת ַהּתְ "ֻמּצָ
ַמע ּוְקִריַאת  ְרכֹות ְקִריַאת ׁשְ ִזְמָרה, ּבִ ְפסּוֵקי ּדְ ָגה ְוַהֲהָבָנה ּבִ ַמת ַהַהּשָׂ א ָלֶזה ַעל ְיֵדי ַהְקּדָ ַעְצִמי. ֲאָבל ּבָ

ַמע. ׁשְ

ה'תש"דו כסלויום שישי

חומש: ויצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד זאת . . . קנז לא יראו.

אאמו"ר אמר: קריאת שמע שעל המטה איז, אין זעיר אנפין, ווי דער ווידוי ווָאס 
קודם צאת הנפש מהגוף. נָאר יעמָאלט גייט מען שוין אינגַאנצען אוועק פון יריד, 
און עס ענדיגט זיך שוין דער מסחר פון היום לעשותם, און אין קשעהמ"ט פון יעדער 

נַאכט האלט מען נָאך אין מיטן יריד, און מען קען נָאך אויפטָאן.

אֹוֶפן ָקָטן[  ין' ]=ּבְ 'ְזֵעיר ַאְנּפִ ה ִהיא ּבִ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ "ּב[ ָאַמר: ְקִריַאת ׁשְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְסָחר  ם ַהּמִ ּיֵ ִריד', ּוְכָבר ִמְסּתַ ָאז עֹוְזִבים ְלַגְמֵרי ֶאת ַה'ּיָ א ׁשֶ ֶפׁש ֵמַהּגּוף. ֶאּלָ ֶטֶרם ֵצאת ַהּנֶ ּבְ ּדּוי ׁשֶ ַהּוִ ּכְ
ִריד,  ל ַהּיָ ִעיצּומֹו ׁשֶ ל ַלְיָלה, ֲעַדִין ִנְמָצִאים ּבְ ל ּכָ ה ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ל "ַהּיֹום ַלֲעׂשָֹתם", ּוִבְקִריַאת ׁשְ ׁשֶ

ר ֲעַדִין ִלְפֹעל. ְוֶאְפׁשָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



צח

ה'תש"דז כסלושבת
ָמר. ָמר. ּוְבָנִביא ֶהֱעָלה - ּוְבָנִביא ִנׁשְ ה ׁשָ ָ ְבַרח ַיֲעֹקב - ּוְבִאּשׁ ָדי. ַוּיִ ְלֵמי ׂשָ י - ּתַ ַהְפטֹוָרה: ְוַעּמִ

חומש: ויצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובר מן . . . 314 הלכותיהן.

ים  ַהּגּוָפִנּיִ ִעְנָיִנים  ל  ּכָ ְוִתעּוב  ּקּוץ  ׁשִ הֹוָרַאת  ְיֵדי  ַעל  ַהֹחֶמר,  ּטּול  ּבִ ָחְכַמת  ֵהן:  ָחְכמֹות  לֹשׁ  ׁשָ
ים – ָחְכַמת ַהּמּוָסר. ְוַהָחְמִרּיִ

רּוב ֲאֵליֶהם – ָחְכַמת  לֹות ְוהֹוָרַאת ָאְפֵני ַהּקֵ ּכָ ׂשְ ּדֹות ּוַבּמֻ ּמִ ַרת ַמֲעַלת ַהּצּוָרה ְוָהרּוָחִני ּבַ ָחְכַמת ַהּכָ
ַהֲחִקיָרה.

ָעה  ְקּבְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ַהּצּוָרה  ּוְבַמֲעַלת  ְך  ְמֻזּכָ ֹחֶמר  ַמֲעַלת  ּבְ הֹוָרָאה  ַהֹחֶמר,  ַעל  ַהּצּוָרה  ַרת  ַהְגּבָ ָחְכַמת 
ְוסֹוָפן  סֹוָפן  ּבְ ָתן  ִחּלָ ּתְ ָנעּוץ  י  ּכִ ִלְהיֹות  ָוסֹוף,  רֹאׁש  ֵצא  ִיּמָ ר  ֲאׁשֶ ִלי  ִמּבְ ַיַחד  לּוָתם  ּלְ ְוִהְתּכַ ַהָחְמִרי,  ּבְ
ֶאָחד  ֵניֶהם ּכְ ֵרְך ִנְבָראּו ּוׁשְ ת ֶחְביֹון ֻעּזֹו ִיְתּבָ ַ ָנה ַאַחת ְלַגּלֹות אֹור ְקֻדּשׁ ָרָאם, ּוְלַכּוָ ָתן, ֵאל ֶאָחד ּבְ ְתִחּלָ ּבִ

ֵרְך – ָחְכַמת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ר ָעָלה ּבִ ֵלמּות, ֲאׁשֶ ְ ִליִמים אֹוָתּה ַהּשׁ ְוָקא ַמׁשְ ּדַ

ה'תש"דח כסלויום ראשון

חומש: וישלח, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אך להבין . . . קנח וכה"ג.

א מענש זָאל זיך מתבונן זיין, ווי גרויס חסדי הבורא ב"ה זיינען, אז אזא קטן 
שבקטנים ווי דער מענש איז, קען ער מַאכען א נחת רוח גדול צום  גדול הגדולים 
און טָאן די   זיין תמיד באגייסטערט  ולגדולתו אין חקר, דארף דער מענש  וכמ"ש 

עבודה בלב ונפש חפצה.

הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ ים  ַטּנִ ּקְ ּבַ ׁשֶ ָקָטן  ֶזה  ּכָ ׁשֶ רּוְך־הּוא,  ּבָ ַהּבֹוֵרא  י  ַחְסּדֵ דֹוִלים  ּגְ ה  ּמָ ּכַ ַעד  ָהָאָדם  ִיְתּבֹוֵנן 
תֹו ֵאין ֵחֶקר". ַעל ָהָאָדם  תּוב "ְוִלְגֻדּלָ ּכָ דֹוִלים, ּוְכמֹו ׁשֶ ָהָאָדם, ָיכֹול ִלְגרֹם ַנַחת רּוַח ָגדֹול ִלְגדֹול ַהּגְ

ֵלב ְוֶנֶפׁש ָחֵפָצה. ַע ֶאת ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִמיד ִנְלָהב ּוְלַבּצֵ ִלְהיֹות ּתָ

ה'תש"דט כסלויום שני

חומש: וישלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך עוד . . . קנח מהנברא.

בֹוד  ּכָ ּוְמנּוָחתֹו  תקפ"ח.   – קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ְויֹום   – תקל"ד   – ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ֶדת  ֻהּלֶ יֹום 
ין. ִניֶעְזׁשִ ּבְ

ְנָיא(  )ּתַ ינֹוִנים  ּבֵ ל  ׁשֶ ֶפר  ִמּסֵ נ"ג  ֶרק  ּפֶ ֵחֶלק  ְוהּוא   – ַמֲאָמר  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  תקנ"ד  ִכְסֵלו  ּבְ ט' 
ִמיָרא  ּגְ ַעד  "ל  ַהּנַ ֶרק  ּפֶ ִסּיּום   – ַעם  ַהּפַ עֹוד  ֲחִסידּות  ָאַמר  ְלָמֳחָרתֹו  ִראׁשֹון.  ִית  ּבַ ַבר  ַעל־ּדְ ר  ַהְמַדּבֵ
ִנים  ָ ֶהם ִנְכְללּו ִלּקּוֵטי ֵעצֹות ִמּשׁ ר ּבָ ְסֵלו תקנ"ד )ֲאׁשֶ ָנה תק"ן ַעד י ּכִ ָ ֲאָמִרים ֵמרֹאׁש ַהּשׁ י ַהּמַ ]סֹופֹו[. ּכִ

ינֹוִנים. ל ּבֵ ְרֵקי ֵסֶפר ׁשֶ ַהּקֹוְדמֹות( ֵמֶהם ִנְסְדרּו נ"ג ּפִ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
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ה'תשפ"ב  כסלו ג' ראשון יום אחרון' ביום 'אונס

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰íéðL íBé òébä¦¦©§¥
çépî äæ éøä ¯ epnî úBcôì ç÷Blä àöîð àìå ,Lãç øNò̈¨Ÿ¤§Ÿ¦§¨©¥©¦§¦¤£¥¤©¦©
àBáiL éúîéàå ;Búéáì ñðëðå úìcä øáBLå ,ïéc úéáa åéúBòî§¨§¥¦§¥©¤¤§¦§¨§¥§¥¨©¤¨

.åéúBòî úà ìhéå àBáé ,ç÷Blä©¥©¨§¦Ÿ¤§¨
ביום אותו  לגאול ובא  חומה שבעיר ביתו את  המוכר 

הלוקח  שמא  לחשוש  יש  חודש ', עשר 'שנים  של האחרון

יהא והבית אותו לגאול  המוכר  יוכל שלא  כדי  מפניו  יתחבא 

ללוקח ביד חלוט נחלטה זו הרי גאלו ולא חודש עשר שנים "הגיע אם (שהרי

ה"ב) לעיל הניח הלוקח"ֿ שאם  הזקן  הלל התקין  כך  משום  .

ויוכל  ללוקח  כנתנו  ייחשב  דין , בבית  הפדיון  כסף  את המוכר

לביתו ב)להיכנס  לא, .(ערכין

ה'אגודה ' ר"ז)וכתב סי' חו"מ יוסף הבית הביאו פ"ז, מכך (גיטין כי

הכסף אם  גם  ביתו  לגאול המוכר  שיוכל  לתקן הלל שהוצרך 

המוכר היה  הדין שמן  משמע  הלקוח, לידי הגיע לא  עדיין 

אלא האחרון  ביום  לגאול  שרצה אף  לגאול , זכותו  את  מאבד

אנוס הלוקח)שהיה  את מצא לא אחרון(כי ביום שאונס  משום  ,

אחרון ביום  אסון  יארע  פן  לחוש  ליה  "דהוה  אונס  נחשב אינו

קודם " לפדות  ליה  שם)והוה  יוסף .(בית

תפילה זמן  עבר  לא עדיין  כי התפלל שלא  מי זה, ולפי 

יוכל  לא  - להתפלל שכח  ולבסוף  כך , אחר  להתפלל וחשב 

שהשוכח  אף  כי שאחריה , בתפילה תשלומין תפילת  להתפלל 

אונס אינו הזמן בסוף  אונס  ה'אגודה ' לדעת  הרי כאנוס , נחשב 

להתפלל  עליו  והיה  ישכח שמא  לחשוש  היה  שצריך כיון

תשלומין תפילת  להתפלל  יכול אינו כך ומשום  לכן , (כי קודם 

ס"ז) קח סי' או"ח שו"ע ראה תשלומין. לו יש אונס מחמת התפלל שלא מי .רק

נפסק להלכה ס"ח)אך  ולבסוף(שם מלהתפלל  ששהה  מי כי 

שהוא אף אנוס  ונחשב תשלומין  לו יש  להתפלל, ושכח נאנס

תקנת שלולי משמע זו  מהלכה  הרי  להבין, ויש  הזמן . בסוף 

ביום לגאול  שבא  והמוכר  ללוקח, נחלט  הבית  היה  הלל 

לכן ! קודם  לגאול יכול שהיה  כיון אנוס  נחשב אינו האחרון

אחרונים שם,ומבארים  ומחה"ש סקי"א שם או"ח אברהם מגן (ראה

סק"א) נה סי' החושן :קצות

גואל  המוכר היה  לא אונס  נחשב  אחרון ' ביום  'אונס  אם  גם 

הבית הזקן)את  הלל תקנת אל (לולי הגיע  לא  הפדיון כסף אם

פטריה ' רחמנא  'אונס  אמנם  כי א)הלוקח נד, ופעולה(ע"ז ,

העושה , את לחייב  ואין נעשתה  כלא היא  הרי באונס  שנעשתה 

שלא אף  נעשתה, ולא  פעולה  להיעשות  צריכה כאשר אבל 

היא הרי אנוס  שהיה  כיון כי אומרים  אין  אונס, בגלל נעשתה 

סק"ג)כנעשתה  כא סי' חו"מ ש"ך ראה דעבד'. כמאן 'אונסא אומרים אין .(כי

תורה שנתנה  אלא  הלוקח אותו קנה  חומה  בעיר  בית והמוכר 

ואם חודש , עשר  שנים תוך לפדותו האפשרות  את  למוכר

ללוקח. נחלט הבית  - אונס  מחמת  אף  - פדאו  לא  למעשה 

ה'תשפ"ב  כסלו ד' שי יום ארון? היה השני המקדש בבית האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰äðaL úòáe§¥¤¨¨
ïBøàä Ba æðâì íB÷î äða ,áøçì BôBqL òãéå ,úéaä úà äîìL§ŸŸ¤©©¦§¨©¤¥¨¥¨¨¨¦§Ÿ¨¨
,äeö Cìnä eäiLàéå ;úBl÷ì÷òå úBwîò úBiðBîèîa ,ähîì§©¨§©§¦£ª©£©§©§Ÿ¦¨©¤¤¦¨

.äîìL äðaL íB÷na ïúBà eæðâå§¨§¨©¨¤¨¨§ŸŸ
דרכו ואין  הלכה  ספר הוא  תורה' ה 'משנה  ביאור : וצריך 

האריך  ומדוע היסטוריות , עובדות בו  להביא הרמב "ם  של

את שלמה שבנה  "ובעת  מהלשון ועוד: הארון ? גניזת  בסיפור 

לכאורה משמע  מקום ..." בו בנה  ליחרב  שסופו  וידע  הבית 

נאמר הבית  על הרי - ותמוה עצמו, דעת  על זאת  שעשה 

בבית מקום בנה  ואיך השכיל", עלי  ה ' מיד בכתב "הכל

מפורש ? ציווי  ללא  המקדש 

והביאור :

הבית בצורת העוסק  בפרק  זו הלכה  הרמב"ם  שהביא  מכך

מובן הכלים , בצורת  העוסקים  הקודמים  בפרקים  ולא  עצמו 

בדיני פרט  הוא  הקדשים  בקודש  הארון של מיקומו  שלדעתו

כנאמר לה ', לבית  המקדש  בית  את  העושה  והוא  עצמו  הבית 

שם". לך  "ונועדתי 

הארון היה  לא  שני ובבית  מאחר  קשה : זה לפי  אך

ליישב וכדי המקדש ! בית  עיקר  בו חסר  שהיה נמצא במקומו,

כי שני, בבית  חסר  היה לא אכן שהארון הרמב "ם  כותב  זאת 

נבנו כך ולשם כמקומו נחשבים  בהם  שנגנז  ה 'מטמוניות ' גם

מלכתחילה .

הבית  את  שלמה שבנה "ובעת שכתב  eteqyומה  rcie
axgil,עצמו מדעת המטמוניות את  שבנה  הכוונה  אין "...

היה זאת  שעם אלא  ה ', ציווי פי על  זאת עשה  וודאי  אלא

בעתיד, הארון לגניזת  היא  המטמוניות מטרת  כי לדעת  צריך

בשעת לכך הכוונה ידי על  חלה המקדש  בית קדושת  שהרי 

ב)הבנייה טו, מבלי(שבועות ציווי  פי על מקום  חופר  היה  ואם  ,

מתכוון היה  לא  הארון , כמקום  לשמש  שתכליתו  לדעת 

המקום נבנה  שמלכתחילה  הרמב"ם  מדגיש  ולכן  לכך , לקדשו 

לקדשו. התכוון וממילא כך לשם

(156 'nr ,gi zegiy ihewl)

ה'תשפ"ב  כסלו ה' שלישי יום שניה  לקדושה ראשונה קדושה בין

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰õøàä áeiç¦¨¨¤
ïåéëå ; íéaø Leak àeäL éðtî àlà Bðéà ,úBøNòîáe úéòéáLa¦§¦¦§©©§¥¤¨¦§¥¤¦©¦§¥¨
ïî äøBzä ïî äøèôðå ,Leakä ìèa ¯ íäéãéî õøàä äç÷ìpL¤¦§§¨¨¨¤¦¥¤¨©©¦§¦§§¨¦©¨¦
äìòL ïåéëå .ìàøNé õøà dðéà éøäL ,úéòéáMä ïîe úBøNònä©©©§¦©§¦¦¤£¥¥¨¤¤¦§¨¥§¥¨¤¨¨

;da e÷éæçäL ä÷æça àlà Leaëa dLc÷ àì ,dLc÷å àøæò¤§¨§¦§¨Ÿ¦§¨§¦¤¨©£¨¨¤¤§¦¨
àøæò úMã÷a Lc÷úðå ìáa éìBò Ba e÷éæçäL íB÷î ìk Cëéôìe§¦¨¨¨¤¤§¦¥¨¤§¦§©¥¦§ª©¤§¨
õøàä äç÷ìpL ét ìò óàå ,íBiä Lc÷î àeä éøä ¯ äiðMä©§¦¨£¥§ª¨©§©©¦¤¦§§¨¨¨¤

.úBøNòîáe úéòéáLa áiçå ,epnî¦¤§©¨¦§¦¦§©©§
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משנה ': ה 'כסף ותמה 

נאמר לא ולמה  כיבוש , מכח גדול חזקה  כח "מה א.

ב . חזקה "? בטלה  מידינו  הארץ  משנלקחה  ג "כ  בחזקה 

אטו חזקה . שם  היה  לא  וכי בכיבוש  שנתקדשה  "בראשונה 

כיבוש "? עם  מחזקה  כיבוש  בלא חזקה  עדיפא  מי

הרבי: ומבאר 

- ממון  קנין א . עניינים : שני  היו לישראל  הארץ  בנתינת 

הארץ על  הבעלות  הארץ . קדושת  ב . הארץ . על ישראל בעלות

אבינו לאברהם  הארץ את הקב"ה  בנתינת  (כלימוד נעשתה 

ושייכת  מאז, נתתיה שכבר נתתי" "לזרעך מהפסוק ה"א) פ"ב (חלה הירושלמי

שכבשוה) לפני אף בכניסתלישראל התחדשה  הארץ  קדושת ואילו .

לארץ . ישראל

הכניסות : שתי  בין  הבדל יש  לארץ, ישראל ובביאת

בכיבוש  תהיה  שהכניסה  ה ' ציווה הארץ בראשונה  ("ונכבשה

עזראלפניכם") בכניסת  ואילו כיבוש . ע "י  התקדשה  הארץ ולכן

אתכם ", להשיב  אתכם ... "אפקוד היה  daהציווי ayiizdl
בה". שהחזיקו  בחזקה  אלא  בכיבוש  קדשה  "לא  ולכן

הרמב "ם : דברי ומתבארים

תלויה והקדושה רצונו  נגד מאחר  לקיחה  משמעו  כיבוש 

כאשר  ולפיכך האומות . על הראשונה)בהתגברות  (בכניסה

כשפסקה כי הכבוש ", בטל מידיהם  הארץ  "נלקחה 

בכניסה ואילו  הקדושה. בטלה  האומות, על ההתגברות 

הוא החפץ  ובחזקה  חזקה ידי  על התהוותה הקדושה  השניה,

מהאחר הבעלות  לקיחת  בלי המחזיק  חלות(כיבוש)של ולכן,

לארץ  השיבה  עם  הקשורה  גם(חזקה)הקדושה בטלה  אינה

מידיהם". הארץ כ"שנלקחה 

השניה  התמיהה  גם  תתבטל ומיושבת  לא הראשונה בכניסה (שגם

'חזקה'!) גם שם היתה שהרי הארץ כיקדושת הועילה  לא  החזקה  אכן, :

שהכניסה היה  והציווי  ה' ציווי  פי על התהוותה הקדושה

הקדושה . את  להחיל יכולה  אינה  והחזקה  כיבוש , ע "י תהיה 

לפניכם", הארץ  "ונכבשה  נאמר בכניסה  מיד מזו : יתירה 

נשלמה כבר ה 'חזקה', התהוות  טרם  יריחו , שבכיבוש  היינו 

הארץ . קדושת  חלות 

(101 'nr ,eh zegiy ihewl)

ה'תשפ"ב  כסלו ו' רביעי יום התורה? ספר את לשאת ראוי מי

:·È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïéëéìBnL úòa§¥¤¦¦
äîäaä ìò àì BúBà ïéëéìBî ïéà ,íB÷îì íB÷nî ïBøàä úà¤¨¨¦¨§¨¥¦¦Ÿ©©§¥¨
õøôð ,úBìâòä ìò BàNðe ãåc çëML éôìe ;úBìâòä ìò àìå§Ÿ©¨£¨§¦¤¨©¨¦§¨©¨£¨¦§©

.óúkä ìò Bìèðì äåöî àlà .àfòa õøt¤¤§ª¨¤¨¦§¨§¨§©©¨¥
המקדש , כלי כל לגבי נאמר  בכתף  משא  שדין  למרות 

ע "פ מבואר  והדבר  הארון. לגבי  בייחוד זאת כותב  הרמב "ם

חז"ל  א)דברי  ו, רבה הארון(במדבר טוען קהת  שהיה  "לפי :myy
dxezdבכתף הארון נשיאת  כלומר, לגרשון ". הכתוב  הקדימו ,

מחמת אלא  המקדש , מכלי אחד היותו  משום רק  אינה

לו לייחד התורה  ומכבוד בו, המונחים התורה וספר הלוחות 

כדברי למקום, ממקום  נע  הוא  כאשר גם  מיוחד מקום 

שעט)ה 'חינוך' הוא(מצוה ישראל של כבודן עיקר  שכל "לפי  :

האנשים בכתפי אותה לשאת  וכשר  ראוי כן  על התורה...

שבנו " והמקודשים  הערה הנכבדים ושם ,55 עמ' כח שיחות לקוטי (ראה

(46.

ב'ספרי' לדבר : פב)וראיה ארונות :(במדבר שני שהיו  מבואר

הלוחות שברי מונחים היו  שבו  ושני הלוחות , היו שבו  אחד 

והמעשה  למלחמה , יוצאים היו ועמו בדברי הראשונות  (המוזכר

עםהרמב"ם) אירע  בכתף  הארון את  נשא  שלא  על  נענש  שדוד

אינה זו שמצוה  ומכאן כלל. המקדש  מכלי  שאינו השני הארון

המונחת התורה  מצד אלא  המקדש  מכלי  כאחד לארון  שייכת

ב)בו כד, חולין הש"ס על הגר"ח חידושי .(ראה

תורה ספר  בהל ' הרמב "ם  מדברי  נראה ה"י)וכן  :(פ"י

מדאי, יותר  ולהדרו  ולכבדו מקום  תורה  לספר  לייחד  "מצוה 

xtqe xtq lkay od od zixad zegelay mixac:לכך ובהמשך ,"

בחיקו מניחו עמו... תורה  וספר למקום  ממקום מהלך "היה 

על  לארון  קבוע מקום  להיות  שצריך  כשם  כלומר, לבו ". כנגד 

לוחות מחמת  למקום  ממקום  נסיעתו בעת  הלויים כתפי 

תורה  לספר  גם כך  שבתוכו, הן הברית הברית שבלוחות (ש"דברים

וספר") ספר שבכל -הן הנסיעה  בשעת  חשוב  מקום  לייחד יש 

לבו " שם)"כנגד  שיחות .(לקוטי

הנשיאה(שם)וה 'חינוך' מצות הדין  שמצד אע "פ  כי הוסיף 

התורה כבוד מדרך  "אם  הברית, בארון רק  נוהגת  בכתף 

שיישאו  היום  גם  התורה)יבחרו ספר תבוא(את – לוי  מבני

יעלה ' וב 'יהודה  ברכה ", רפג)עליהם  סי' שנהג(יו"ד כתב,

לבית הספר  את  לשאת  כהן או  ללוי לתת  תורה  ספר בהכנסת 

לבית הארון  כשנשא  כן המלך דוד  שעשה  "כמו הכנסת

המקדש".

ה'תשפ"ב  כסלו ז' חמישי יום לתורה? לעלות יכול קטן כהן

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïäkä ìécâiLk§¤©§¦©Ÿ¥
.äãBáòì øLk àeä éøä ¯ Léà äNòéå§¥¨¤¦£¥¨¥¨£¨

בגמרא  הוא  ההלכה  ב)מקור  כד, איש(חולין רבנן, "תנו :

לעבודה". פסול קטן אלעזר  רבי אמר  מכאן  לדורותם , מזרעך 

בהקרבת לעבוד  הראוי הכהן  בדיני העוסק  בפסוק  כלומר,

לא מום  בו יהיה אשר לדורותם  מזרעך "איש  נאמר  הקרבנות 

קטן אבל לעבודה, פסול  מום  בו שיש  ש 'איש ' ומשמע  יקרב ",

לעבוד. ראוי  אינו  תם , הוא אם  אפילו

'וקדשתו' לדין נוגעת  לעבודה , פסול שקטן  זו והלכה 

הלכה : נפסקה שכן קיים, המקדש  בית  שאין בזמן גם  הנוהג

וקדשתו, שנאמר  הכהן להקדים  התורה  מן עשה  "מצות

שיראה דבר  בכל כלומר  שבקדושה , דבר  לכל חכמים  ודרשו

התורה " בקריאת  ראשון לפתוח כגון  מקודש . הוא  (שו"ע גדול 

ס"ג) רא סי' א"ח אברהם 'אדה"ז ה'מגן וכתב  סק"ו). רפב סי' שדין(א"ח

זה דין נאמר  שבתורה  כיון קטן , בכהן  נאמר לא 'וקדשתו'

"וקדשתו נימוק  מקריב",ikבתוספת  הוא  אלוקיך לחם  את 
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עבודה". בר  לאו ו"קטן 

לתורה : קטן כהן לעליית  בנוגע  מינה ' ו'נפקא

קרואים שבעה  למנין להצטרף  עולים  "הכל הדין  מצד

לקרות נוהגין אין  ש "עכשיו  אלא  וקטן", אשה  אפילו  בשבת,

למפטיר" אלא  ז)הקטן  ס"הֿ רפב סי' אדה"ז בבית(שו"ע אין אם  אך

לתורה להעלות  מקום  היה  קטן, כהן אלא  גדול, כהן  הכנסת

קטן אלא  כהן  שם אין "אם  בפוסקים , שמובא  כפי  קטן, כהן

דוקדשתו" עשה  "משום  – אותו " שם)קוראין  שרד ולבושי .(מג"א

כתב ולכן קטן בכהן 'וקדשתו' דין  אין האמור לפי  אך

אדמו"ר כתב וכן קטן , להעלות  נוהגים  שאין אברהם ' ה 'מגן

נוהגים – כהן קטן אלא  הכנסת  בבית  כהן אין  "אם  הזקן:

שאין במה איסור  בזה  ואין  כהן , במקום ישראל  לקרות

לעלות , יכול הקטן כהן הדין שמן ואף  לכהונה . כבוד  חולקין 

קטנים , כהנים  לכבד כלל מחוייבים  אנו אין מכל ֿמקום 

שנאמר הגדולים, על אלא  אינה  וקדשתם  של שמצות ֿעשה 

להקריב". פסול  והקטן מקריב  הוא  אלקיך לחם  את  כי 

ה'תשפ"ב  כסלו ח' שישי יום המקדש? בבית היו חלונות כמה

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰íéòLúå äMLå§¦¨§¦§¦
ìëì úBðBlç äòaøà ,íéãâaä ïäa çépäì Lc÷na eéä ïBlç©¨©¦§¨§©¦©¨¤©§¨¦©§¨¨©§¨

.øîLî¦§¨
מפורשים כהונה , בגדי  לצורך במקדש  שהיו החלונות 

מ"ג)במשנה  פ"ד עליהם(תמיד וכתוב  שם , היו "חלונות  :

חלונות אודות במשנה  נזכר נוספת ופעם  הכלים". תשמישי

– 'בילגה ' משמרת את  חכמים שקנסו לקנס  בקשר  המקדש 

סתומה " סוכה)ש "חלונה  מסכת .(סוף

מפרשים  יש  ועוד)אמנם , סוכה. מס' סוף הכוונה(ירושלמי כי

היו "חלונות  השחיטה: סכיני  עבור שהיו  לחלונות  זו במשנה 

ששם היכל של  שבצפונו  התאים  כותלי בעובי החליפות בבית 

בילגה " של חלונה  וסתמו  סכיניהם ... את  נו,גונזים  סוכה (רש"י

כאןסע"א) שגם  כתב  המשנה  על בפירושו  הרמב"ם  אולם  .

וארבע עשרים  שם "היו הכהונה: בגדי של לחלונות  הכוונה 

והיו ומשמרה, משמרה  לכל חלון  כהונה, בגדי  ושם  חלונות 

פותחת היתה  לעבודה משמרה וכשנכנסת סגורות  כולם 

שתהיה חכמים  עליה  שגזרו בלגה  משמרת מלבד שלה . החלון

היוצאת". המשמרה כמו סתומה  חלונה  המשמרה ... זו  לעולם

בקשר  הרמב "ם  בדברי סתירה  מצינו xtqnlאמנם,
שהיו הרמב "ם  כותב  כאן הכהנים : בגדי עבור שהיו  החלונות

"miryze dyy.ואילוחלון משמר ", לכל חלונות ארבע  .

המשנה  שם)בפירוש כמנין(תמיד היה  החלונות שמספר כתב 

" rax`eהמשמרות : mixyr."חלונות

דוד' ב 'יד כך על  סוכה)וכתב  מסכת שכתב(סוף "ומה  :

סופר , טעות  לי  נראה  – חלונות עשרים המשניות  בפירוש 

תשעים המקדש , דכלי  ח בפרק  שכתב כמו  להיות  צריך אלא

וארבע עשרים  של המספר כי דבריו, על  הרבי  ומעיר  ושש ".

בתוספתא  מוזכר  יב)חלונות פ"ד, חלונות(סוכה וארבע  "עשרים  :

מאידך, אבל משמרות ", וארבע  עשרים  כנגד  שם  היו 

אלו אין כי  ויתכן משמשות ", הם  למה נתבאר  "לא  בתוספתא 

הכהונה  בגדי של  בשוה"ג)החלונות ,62 עמ' יט, שיחות .(לקוטי

ה'תשפ"ב  כסלו ט' קודש שבת להורות? לשיכור מותר הלכות באלו

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰øeñàL íLëe§¥¤¨
ïéa íãà ìëì øeñà Ck ,úeøëMä éðtî Lc÷nì ñðkäì ïäëì§Ÿ¥§¦¨¥©¦§¨¦§¥©¦§¨¨§¨¨¨¥
àeäL øáãa äøBä íàå ...éeúL àeäLk úBøBäì ìàøNé ïéa ïäkŸ¥¥¦§¨¥§§¤¨§¦¨§¨¨¤
äøBäL ïBâk ;øzî ¯ íé÷Bãvä eäeòãiL ãò äøBza Løôî§Ÿ̈©¨©¤¥§©§¦ª¨§¤¨

.äæa àöBiëå ,øeñà ícäå ,øBäè òcøôväå ,àîè õøMäL¤©¤¤¨¥§©§©§¥©¨§©¨¨§©¥¨¤
הרמ"א  רמבסי"ג)כתב  סי' יורה(יו"ד שלא  אדם  כל "ויזהר :

דבר שהוא  לא אם פשוט, בדבר  אפילו יין ... שתוי  כשהוא 

שתוי. כשהוא  אף להורות מותר אותו בפוסקים ", ברור 

הש "ך סקכ"א)וכתב  מדברי(שם, הוא הרמ"א  של  מקורו  כי

כתב שהרי  כן נראה  לא הרמב "ם מדברי אולם  המהרי"ק ,

שהוא  "בדבר  רק  הוא  שתוי  כשהוא  להורות  yxetnשההיתר
dxeza"(בו מודים שבעלֿפה בתורה מודים שאינם הצדוקים ומשמע(ואף ,

וכן בו , להורות אסור  בפוסקים  או בגמרא  המפורש  שדבר 

הדשן '. 'תרומת  מדברי מבואר 

כהמהרי"ק מיקל  שהרמ "א  מסתבר לא  כי  הש "ך והוסיף 

בלשונו להגיה  שיש  יתכן ולכן הדשן', ו'תרומת  הרמב"ם  נגד

ברור בפוסקים)"miweqta"דבר  להורות ,(ולא מותר בו  שרק

הרמב "ם . כשיטת

השולחן' סל"ג)וה 'ערוך שם להגיה(יו"ד צורך  שאין  כתב

בדבר להחמיר  סיבה  אין הסברא  מצד כי  הרמ "א  בדברי

שגם ומסתבר  לטעות מקום  כל בו  שאין בפוסקים המפורש 

והביא בתורה " המפורש  "דבר שנקט ואף לזה , יודה  הרמב "ם

בגמרא הוא  לכך  המקור  הרי וצפרדע, שרץ  מדין דוגמאות 

ב) יג, "דבר(כריתות של המושג  שייך היה לא  הגמרא  ובזמן 

נחלקו יסודיות  בשאלות  אפילו  שהרי בפוסקים" המפורש 

רק היו ספק ללא  הברורים  והדברים  והגמרא , המשנה  חכמי 

מורגלת היתה  לא  גם  הרמב"ם  ובזמן בתורה , המפורשים 

הוא גם אך כדרכו, הגמרא  כלשון נקט ולכן 'פוסקים ' הלשון

מלבד  וברורות , פסוקות  והלכות דינים  שיש  בימינו  כי יודה

בהם . להורות  לשתוי מניעה  אין שבכתב , שבתורה  אלו

להורות לשתוי  מותר  הרמב "ם  בדברי  הש "ך להבנת  אמנם

שבדבר יתכן  א . טעמו: לבאר  ויש  בתורה , המפורש  בדבר רק

מאחר הפוסקים , בו שהכריעו  אע "פ  בתורה, מפורש  שאינו

בו יש  עדיין ושקלא ֿוטריא , פלפול לאחר  באה  וההכרעה 

אינו להורות לשיכור האיסור  שלדעתו  אפשר ב . טעות . חשש 

איסור בדוגמת  בעצם, פסול  הוא  אלא  יטעה  שמא מחשש  רק

מותר בתורה  המפורש  בדבר  ורק  במקדש , שתוי לכהן  עבודה

שאין אף אסור אחר  דבר  כל  אך  הוראה , בגדר  זו  שאין משום 

בו שיטעה  ב)חשש  מג, ישיר .(אז
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-mirxfxtq
laFie dHinW zFkld¦§§¦¨§¥

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
הקרובין 1) ואם חומה. המוקפת עיר בתוך בית המוכר יבאר

לראשון  והמוכר המוכר. או הלוקח מת אם אותה, פודין
אדר  בחצי האחד בתים ב' מכר השנה. בתוך לשני וראשון
נמצא  ולא חדש י"ב הגיע אם שני. אדר בראש ואחד ראשון
בעיר  בית מכר ואם חומה. בעיר בית המקדיש ודין הלוקח.
בבתי  בית המוכר המכר. שנת תוך יובל והגיע חומה
על  אמות ד' בו שאין בית מוקפת. שאינה בעיר או החצרים
שראויה  העיר בירושלים. נחלט הבית ואם אמות, ארבע
כל  נתקדשו שני בבית עזרא שעלה כיון חומה. עיר להקרא

הערים.

.‡‰ÓBÁ ˙Ùwn‰ ¯ÈÚ CB˙a ˙Èa ¯ÎBn‰2‰Ê È¯‰ - «≈«ƒ¿ƒ«À∆∆»¬≈∆
L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk dÏ‡B‚3¯ÎnL ÌBiÓ4˙Ú ÏÎa ¬»»¿≈»»…∆ƒ∆»«¿»≈

‰ˆ¯iL5- ˙BcÙÏ ‰ˆB¯LÎe .¯ÎnL ÌBia elÙ‡Â , ∆ƒ¿∆«¬ƒ«∆»«¿∆∆ƒ¿
Ô˙B6ÌeÏk Á˜BlÏ Ú¯B‚ BÈ‡Â ,Á˜lL ÌÈÓc‰ Ïk7. ≈»«»ƒ∆»«¿≈≈««≈«¿

הארץ.2) כיבוש עד 3)בשעת גאולתו "והייתה שנאמר
ממכרו". שנת מיום 4)תום חודש עשר שנים כלומר,

כשנה. לו תיחשב תשרי, משהגיע אומרים: ואין ליום.
אחוזה.5) שדה במוכר כמו שנים שתי מחכה ואינו
כספו,6) כל מקבל (שהלוקח ריבית כמין זה הרי שם:

המעות  החזקת תמורת המוכר בשדה שהשתמש ונמצא
במכר). ולא בהלוואה, אלא ריבית (שאין ריבית ואינו בידו),

אחוזה.7) שדה כדין ולא

.·BÓˆÚ ¯ÎBn‰ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈ„Bt ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»∆»«≈«¿
B„È ‰‚ÈO‰ Ì‡8BÏ LÈÂ .9;B˙BcÙÏÂ ÂÈÒÎpÓ ¯kÓÏ ƒƒƒ»»¿≈ƒ¿…ƒ¿»»¿ƒ¿

ÔÈ‡ˆÁÏ Ï‡‚È ‡ÏÂ ,Ï‡‚ÈÂ ‰ÂÏÈ ‡Ï Ï·‡10. ¬»…ƒ¿∆¿ƒ¿«¿…ƒ¿««¬»ƒ

זה.8) לעניין אחוזה לשדה חומה עיר בית הוקש שלא
בשדה 9) שנאמר כשם גאולתו" כדי "ומצא כאן נאמר שלא

לשדה 10)אחוזה. חומה עיר בית הוקש זה שלעניין

אחוזה.

.‚‰cÙÈ - Á˜Bl‰ ˙Ó11Ba „iÓ12˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ≈«≈«ƒ¿∆ƒ«¿¿≈ƒ≈
L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk d˙BcÙÏ B·Ï LÈ - ¯ÎBn‰13. «≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿≈»»…∆

אותו 12)המוכר.11) לקונה דתימא "מהו שם: בגמרא
לן  משמע קא קנה, לא הלוקח) (בן והא רחמנא, אמר

מקום". מכל גאולתו ואיש 13)והייתה דתימא "מהו שם:
משמע  קא מכר, לא המוכר) (בן והאי רחמנא, אמר ימכר כי

מקום". מכל גאולתו והייתה לן

.„‰M‰ CB˙a ÈLÏ ÔBL‡¯Â ,ÔBL‡¯Ï ¯ÎÓ14- »«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»»
ÔÈBÓ15ÔBL‡¯Ï16‰BL‡¯ ‰L ‰ÓÏML ÔÂÈk . ƒ»ƒ≈»∆»¿»»»ƒ»

Ïk ÈMÏ ¯ÎÓ ¯ÎBn‰L ;ÈM‰ „Èa ˙Èa‰ ËÏÁ‰À¿«««ƒ¿««≈ƒ∆«≈»««≈ƒ»

B„ÈÏ ‡B·zL ˙eÎÊ17‡ÏÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL ÚÈb‰ . ¿∆»¿»ƒƒ«¿≈»»…∆¿…
Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .Á˜Bl‰ „Èa ˙ËÏÁ BÊ È¯‰ - dÏ‡‚¿»»¬≈∆¿∆∆¿««≈«¿≈ƒ»«

‰zÓ ˙Èa‰18È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk BÏ‡‚ ‡ÏÂ ««ƒ«»»¿…¿»»¿≈»»…∆¬≈
.‰zÓ BÏ Ô˙pL ‰Ê „Èa ËÏÁ ‰Ê∆∆¿»¿«∆∆»««»»

המכר.14) משעת חודש.15)הראשונה משעת 16)י"ב
למי  (משמע, שנה לו מלאת עד "שנאמר: ושם: המכר.

רש"י)". - מונין שלו אחוזה הייתה 17)שהייתה ואילו
נחלטת  כשמכרה, ולכן לו, נחלטת הייתה בידו הקרקע

ביובל. יצא לא לדורותיו, אותו היא 18)לקונה זו, והלכה
כמכר. שמתנה הסוברים נב: בבכורות כחכמים

.‰;dÙBÒ „Ú ËÏÁ BÈ‡ - ˙¯aÚÓ ‰L ‰˙È‰»¿»»»¿À∆∆≈∆¿»«»
L„Á ‡È·‰Ï - ‰ÓÈÓ˙ ‰L BÏ ˙‡ÏÓ „Ú :¯Ó‡pL∆∆¡««¿…»»¿ƒ»¿»ƒ…∆

.¯eaÚ‰»ƒ

.Â„Á‡Â ÔBL‡¯ ¯„‡ ÈˆÁa „Á‡ ,ÌÈza ÈL ¯ÎÓ»«¿≈»ƒ∆»«¬ƒ¬»ƒ¿∆»
ÔÂÈk - ÈL ¯„‡ L‡¯a ¯ÎnL ‰Ê :ÈL ¯„‡ L‡¯a¿…¬»≈ƒ∆∆»«¿…¬»≈ƒ≈»

‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡a „Á‡ ÚÈb‰L19BÏ ‰˙ÏÚ ∆ƒƒ«∆»«¬»∆»»«»»»¿»
‰L20‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔBL‡¯ ¯„‡ ÈˆÁa ¯ÎnL ‰ÊÂ ; »»¿∆∆»««¬ƒ¬»ƒ…»¿»

„¯iL ÈtÓ ,‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡ ÈˆÁ „Ú ‰L BÏ»»«¬ƒ¬»∆»»«»»ƒ¿≈∆»«
¯eaÚ‰ L„Áa Á˜Bl‰21. «≈«¿…∆»ƒ

פשוטה.19) אדר 20)שהייתה בראש ירד כאילו זה שהרי
מעוברת. שאינה שנה שהוא 21)של ראשון באדר היינו,

נחלטת  השדה אין מעוברת שבשנה הדין עליו וחל מעובר,
הבאה. שנה של אדר אמצע עד היינו, סופה, עד

.ÊÚÈb‰22‡ˆÓ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL ÌBÈ23Á˜Bl‰ ƒƒ«¿≈»»…∆¿…ƒ¿»«≈«
ÔÈc ˙È·a ÂÈ˙BÚÓ ÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ˙BcÙÏƒ¿ƒ∆¬≈∆«ƒ«¿»¿≈ƒ

B˙È·Ï ÒÎÂ ˙Ïc‰ ˙‡ ¯·BLÂ24‡B·iL È˙ÓÈ‡Â , ¿≈∆«∆∆¿ƒ¿»¿≈¿≈»«∆»
.ÂÈ˙BÚÓ ÏhÈÂ ‡B·È - Á˜Bl‰«≈«»¿ƒ…¿»

הלל.22) כתקנת שם: באותו 23)משנה שנטמן כלומר,
לו. חלוט הבית שיהיה כדי כרחו 24)יום, בעל שהנתינה

נזקק  שהלל אלא מקום, בכל טובה, נתינה היא המקבל של
בפני  שלא היא אם אפילו טובה הנתינה שתהא לתקן,

כאן. כמו המקבל

.Á„iÓ ¯Á‡ BÏ‡‚e ,‰ÓBÁ ¯ÈÚ ˙Èa LÈc˜n‰««¿ƒ≈ƒ»¿»«≈ƒ«
BÏ ‰˙ÏÚL ÔÂÈk - Lc˜‰‰25„iÓ Ï‡‚pL ‰ÚMÓ ‰L «∆¿≈≈»∆»¿»»»ƒ»»∆ƒ¿«ƒ«

Ï‡Bb‰ „Èa ËÏÁ ,ÂÈÏÚa BÏ‡‚ ‡ÏÂ Lc˜‰‰26ÔÈ‡L . «∆¿≈¿…¿»¿»»∆¿«¿««≈∆≈
B˙‡ ‰wÏ :¯Ó‡pL ;Á˜Bl‰ ‡l‡ ,ËÏBÁ Lc˜‰‰«∆¿≈≈∆»«≈«∆∆¡««…∆…

.ÂÈ˙¯„Ï¿……»

מיד 26)לבית.25) ואפילו אותו", "לקונה קרא דאמר שם:
יצא  "לדורותיו", קרא אמר הקדש? ולחלטיה ההקדש.

דורות. לו שאין הקדש

.Ë˙L CB˙a Ï·BÈ ÚÈb‰Â ‰ÓBÁ ¯ÈÚ ˙Èa ¯ÎÓ»«≈ƒ»¿ƒƒ«≈¿¿«
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¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯În‰27Á˜Bl‰ „Èa ‰È‰È ‡l‡ ;Ï·Bia «∆∆≈≈«≈∆»ƒ¿∆¿««≈«
‡Ïn˙ B‡ ,¯În‰ ˙L Ïk Ï‡‚Ï ¯ÎBn‰ ‰ˆ¯iL „Ú«∆ƒ¿∆«≈ƒ¿…»¿««∆∆ƒ»≈

.ËÏÁÈÂ ‰L»»¿«¿…

ביובל.27) יצא לא שנאמר:

.È˙ÙwÓ dÈ‡L ¯ÈÚa B‡ ÌÈ¯ˆÁ Èz·a ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ¿»≈¬≈ƒ¿ƒ∆≈»À∆∆
Èe‡¯k ‰ÓBÁ28‰ÙÈ ÁÎa Ï‡‚ ‰Ê È¯‰ -29ÔÈ„aL »»»¬≈∆ƒ¿»¿…«»∆∆¿ƒ

‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰ ÌÈza‰ ÔÈ„aLÂ ‰„O‰30Ì‡ ?„ˆÈk . «»∆¿∆¿ƒ«»ƒ«À»ƒ»≈«ƒ
„iÓ Ï‡‚Ï ‰ˆ¯31ÌÈza‰ ÔÈ„k ,Ï‡Bb -32ÌÈL ÚÈb‰ . »»ƒ¿…ƒ»≈¿ƒ«»ƒƒƒ«¿≈

È¯‰ - Ï‡‚ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚÏ‡B‚ ‰Ê33˙L „Ú »»…∆¿…»«¬≈∆≈«¿«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,Ï·Bi‰34Ï‡BbL ˙Ú·e .35ÌÚ ·MÁÓ - «≈¿ƒ«»¿≈∆≈¿«≈ƒ

ÏÎ‡M ‰Ó BÏ Ú¯B‚Â ¯ÎBn‰36Ï·BÈ ÚÈb‰ .37Ï‡‚ ‡ÏÂ «≈¿≈««∆»«ƒƒ«≈¿…»«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,ÌÈÓ„ ‡Ïa ˙Èa‰ ¯ÊBÁ -38. ≈««ƒ¿…»ƒ¿ƒ«»

שיבנו 28) לפני החומה ושּתּוקף הארץ. כיבוש בשעת היינו,
בתוכה. המוכר.29)החצרות כח את שמייפים היינו,

שמכר.31)כראוי.30) אינו 32)ביום אחוזה בשדה אבל
שנים. משתי לפחות לגאול בשנה 33)מותר אפילו

"וביובל  אמרו: שם שבגמרא משום דבר, של וטעמו השנייה.
בית  למוכר אלא נצרכה לא פפא, רב אמר לי? למה יצא,
מדמית  למאי שנייה. בשנה יובל בו ופגע החצרים, ערי בבתי
ללוקח  ליה איחלט ליה, מדמית חומה ערי לבתי אי ליה,
בעי  השלמה ליה, מדמית אחוזה לשדה אי שנה), (אחרי
יצא". וביובל אצטריך להכי י"ב), הלכה י"א בפרק (כנ"ל
אף  כן אם המכר, של שנייה בשנה מדבר זה שפסוק ומכיוון
בשנה  הוא אף מדבר לו, הסמוך לו" תהיה "גאולה הפסוק

שנייה. בשנה אף שגואל ונמצא עיר 34)שנייה, בית אבל
ללוקח. נחלט והרדב"ז 35)חומה ראשונה. בשנה אפילו

מטעם  אלא גואל שאינו ראשונה שבשנה כתבו, שם והרש"ש
עיר  בית כדין שאכל מה לו גורע אינו - חומה עיר בית

הדמים 36)חומה. כל נותן בבתים אבל השדות. כדין
כלום. ללוקח גורע ואינו שנייה.37)שלקח, בשנה אפילו

אחר 38) ללוקח נחלט אלא כלל, יובל דין אין בבתים שהרי
חודש. י"ב

.‡È˙Bpb‰ ÔB‚k ,‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‡e‰L Ïk39 …∆ƒ¿ƒƒ«»¿«ƒ
˙BÎ·BM‰Â ˙B‡ˆÁ¯n‰Â40ÌÈzak ‡e‰ È¯‰ -41; ¿«∆¿¬»¿«»¬≈«»ƒ

˙B„O‰ Ï·‡ .¯ÈÚa ¯L‡ :¯Ó‡pL42- ¯ÈÚ‰ CB˙aL ∆∆¡«¬∆»ƒ¬»«»∆¿»ƒ
ÔÈÏ‡‚43Ì˜Â :¯Ó‡pL ;¯ÈÚÏ ıeÁL ˙B„O‰ ÔÈ„k ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆»ƒ∆∆¡«¿»

‡Ï ,˙È·Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ˙Èa - ¯ÈÚa ¯L‡ ˙Èa‰««ƒ¬∆»ƒ«ƒ¿»«∆¿«ƒ…
.˙B„O‰«»

ליטע 39) דרך שכן אילנות של גנות ודווקא אילנות. [שבהם
ר' נחלקו שבהם תבואה, של שדות אבל בחצר, אילנות
לפי  מאיר, כר' הלכה אין שם, בערכין במשנה וחכמים מאיר
שם  שגם כג: בעירובין ועיין בחצר. תבואה לזרוע דרך שאין
וזריעות  כחצר, הם הרי שנטיעות לנטיעה זריעה בין חילקו

בדים".40)לא]. "בתי גם נזכרו שם ובסיפרא בברייתא
החומה, בתוך לבנותם היה שדרכם לפי השמיטו [ורבינו
חומה]. ערי כבתי אינו בחומה הבנוי בית אפילו והרי

חומה.41) ערי בתי כדין חודש, יב אחר ללוקח ונחלטים

דינן 42) העיר שבתוך ששדות שם, במשנה יהודה כר'
לעיר. שמחוץ היובל.43)כשדות עד

.·È- ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««
ËÏÁ BÈ‡44˙Èa‰ ÔÈ‡ - ÌÈÏLe¯ÈÂ .‰ÓBÁ È¯Ú Èz·k ≈∆¿»¿»≈»≈»ƒ»«ƒ≈««ƒ
da ËÏÁ45BÈ‡ - ‰ÓBÁa Èea‰ ˙È·e .46È¯Ú È˙ak ∆¿»»«ƒ«»«»≈¿»≈»≈

.‰ÓBÁ»

"ובית 44) (שנאמר: בהו" כתיב דבית טעמא, "מאי שם:
בית). קרוי אינו זה משיעור ופחות חומה", עיר מושב
לזריעה. ראוייה שאינה כשדה דינו בית, זה שאין ומכיוון

חומה 45) לו אשר הבית וקם דכתיב, שם: קמא בבבא
נ  לא וקסבר לדורותיו, אותו לקונה תחלקה לצמיתות,

להקנותו  יכול איש אין ולכן כלומר, לשבטים. ירושלים
חצרים. ערי כבתי ודינו שם, אמר 46)קרקע שם: ובגמרא

החלון, בעד "ותורידם דרשו: אחד מקרא ושניהם יוחנן, רבי
סבר  שמעון ר' יושבת". היא ובחומה החומה, בקיר ביתה כי
יהודה  ור' החומה), בעיר כיושבת היא (שהרי דקרא כפשטיה

חומה. בעיר ולא יושבת היא בחומה סבר,

.‚Èd˙ÓBÁ ‰È˙BbbL ¯ÈÚ47dÈ‡ - d˙ÓBÁ Ìi‰L B‡ ƒ∆«∆»»»∆«»»»≈»
‰ÓBÁ ˙ÙwÓk48. ¿À∆∆»

ותכופות 47) בבתים, הקיפוה אלא חומה, הקיפוה שלא
כחומה. לזו, זו חצרים.48)הבתים ערי כבתי ובתיה

(שגגותיה  איגר שור ולא חומה, רבנן, תנו שם: ובברייתא
(בראשית  כמפורש חומה היינו שור כלומר, רש"י. - חומתה
גגותיה  שהיו גג. דהיינו איגרא, כמו הוא ואיגר כב) מט,

חומתה. שימה לטבריה פרט סביב, חומתה).

.„ÈLÏL Ba ‰È‰iL „Ú ‰ÓBÁ È¯Ú ‡¯˜ ÌB˜n‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿»»≈»«∆ƒ¿∆»
Á,¯˙È B‡ ÌÈza ÈL Ô‰Ó ¯ˆÁ ÏÎ·e ,¯˙È B‡ ˙B¯ˆ¬≈»≈¿»»≈≈∆¿≈»ƒ»≈

˙B¯ˆÁ‰ e·È Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ‰ÓBÁ ‰eÙÈwÈÂ¿«ƒ»»¿ƒ»¿««»ƒ¿«¬≈
BÎB˙a49‡lL B‡ ,Ûw‰ Ck ¯Á‡Â ·LiL ÌB˜Ó Ï·‡ . ¿¬»»∆»«¿««»À«∆…

¯ÈÚ BÈ‡ - ÌÈza ÈL ÏL ˙B¯ˆÁ LÏL Ba eÈ‰»»¬≈∆¿≈»ƒ≈ƒ
.ÌÈ¯ˆÁ‰ Èz·k BaL ÌÈza ‡l‡ ,‰ÓBÁ»∆»»ƒ∆¿»≈«¬≈ƒ

(49- חומה" עיר מושב בית ימכור כי "ואיש שנאמר:
מושב  ונעשה נבנה שהבית (היינו, ישב ולבסוף "שהוקף

הוקף". ולבסוף שישב ולא חומה), לה היה שכבר בעיר

.ÂËÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡50˙ÚLa ˙Ùwn‰ ‰ÓBÁ ÏÚ ‡l‡51 ≈¿ƒ∆»«»«À∆∆ƒ¿«
‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL ¯ÈÚ ?„ˆÈk .ı¯‡‰ Leakƒ»»∆≈«ƒ∆…»¿»À∆∆»
˙ÙwnL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡‰ ˙‡ ÚLB‰È L·kL ‰ÚLa¿»»∆»«¿À«∆»»∆««ƒ∆À∆∆

‰zÚ52‰˙È‰L ¯ÈÚÂ ;ÌÈ¯ˆÁ‰ Èz·k ‡È‰ È¯‰ - «»¬≈ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿ƒ∆»¿»
˙ÙwÓ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓÀ∆∆»ƒ≈¿À«««ƒ∆≈»À∆∆

‰zÚ53˙ÙwÓk ‡È‰ È¯‰ -54ÔÂÈÎÂ .Ôa¯Áa eÏbL «»¬≈ƒ¿À∆∆¿≈»∆»¿À¿»
‰ÓBÁ È¯Ú ˙M„˜ ‰ÏËa - ÔBL‡¯55ÈÓÈa eÈ‰L ƒ»¿»¿À«»≈»∆»ƒ≈

eLc˜˙ - ‰iM‰ ‰‡Èaa ‡¯ÊÚ ‰ÏÚL ÔÂÈk .ÚLB‰È¿À«≈»∆»»∆¿»«ƒ»«¿ƒ»ƒ¿«¿
˙Ú‰ B˙B‡a ‰ÓBÁ ˙BÙwn‰ ÌÈ¯Ú‰ Ïk56ÈtÓ . »∆»ƒ«À»»¿»≈ƒ¿≈

Ô˙‡È·k - ‰iL ‰‡Èa ‡È‰L ,‡¯ÊÚ ÈÓÈa Ô˙‡ÈaL∆ƒ»»ƒ≈∆¿»∆ƒƒ»¿ƒ»¿ƒ»»
ÔÈhÓL eÓ - ÚLB‰È ÈÓÈa Ô˙‡Èa ‰Ó :ÚLB‰È ÈÓÈaƒ≈¿À««ƒ»»ƒ≈¿À«»¿ƒƒ

˙BÏ·BÈÂ57;¯OÚÓa e·iÁ˙Â ,‰ÓBÁ È¯Ú Èza eLc˜Â , ¿¿¿ƒ¿»≈»≈»¿ƒ¿«¿¿«¬≈
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˙BÏ·BÈÂ ÔÈhÓL eÓ - ‡¯ÊÚ ÈÓÈa Ì˙‡Èa Û‡58, «ƒ»»ƒ≈∆¿»»¿ƒƒ¿¿
¯OÚÓa e·iÁ˙Â ,‰ÓBÁ È¯Ú Èza eLc˜Â59. ¿ƒ¿»≈»≈»¿ƒ¿«¿¿«¬≈

חומה.50) כמוקפות ערים להחשיב מימות 51)כלו',
נון. בן ראשון.52)יהושע בית בזמן בזמן 53)היינו,

חומה, עיר בית דין לה אין החורבן לאחר אבל ראשון. בית
פי  על ואף לבוא. לעתיד קדשה לא ראשונה קדושה שהרי
סוברת  יוסי בר אלעזר ר' של הנ"ל שהברייתא שאמרו
הלכה  אין זה בפרט - לבוא לעתיד קידשה ראשונה קדושה

לא 54)כמותו. "לו קרי =) חומה לוא "אשר שנאמר:
לכן". קודם לו והיה עכשיו לו שאין פי על אף - חומה")

שהייתה 55) לפי ראשונה, שקדושה שמוע. בן  אלעזר כר'
לעתיד  קדשה ולא לשעתה קדשה בלבד, הכיבוש מפני

שנייה.56)לבוא. של 57)בקדושה שנה י"ד לאחר
וחילוק. שמיטין.58)כיבוש מצד 59)לקדש והנה,

אבל  התורה, מן במעשרות להתחייב ראויים היו הקדושה
מדרבנן. אלא מתחייבים אינם כולם, באו שלא מכיוון

.ÊËeÒkiL ˙Úa ,˙ÈLÈÏL ‰‡È·a ‡B·Ï „È˙ÚÏ ÔÎÂ¿≈∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»≈∆ƒ»¿
Èza eLc˜ÈÂ ,˙BÏ·BÈÂ ÔÈhÓL ˙BÓÏ eÏÈÁ˙È ı¯‡Ï»»∆«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿¿ƒ«¿»≈

eLaÎiL ÌB˜Ó Ïk ·iÁ˙ÈÂ ,‰ÓBÁ È¯Úe‰60 »≈»¿ƒ¿«≈»»∆ƒ¿¿
˙B¯OÚÓa61ı¯‡‰ Ï‡ EÈ‰Ï‡ ÈÈ E‡È·‰Â :¯Ó‡pL . ¿««¿∆∆¡«∆¡ƒ¬¿»¡…∆∆»»∆

˙M¯ÈÏ E˙M¯È LÈwÓ - dzL¯ÈÂ EÈ˙·‡ eL¯È ¯L‡¬∆»¿¬…∆ƒƒ¿»«ƒ¿À»¿ƒÀ«
[da] ‚‰B ‰z‡ - EÈ˙B·‡ ˙M¯i ‰Ó :EÈ˙B·‡¬∆«¿À«¬∆«»≈»
da ‚‰B ‰z‡ E˙M¯È Û‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈«¿À»¿«»≈»

.el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈

אבל 60) עזרא. בימי בהם החזיקו שלא המקומות היינו
בקדושתם, הם הרי עזרא, בימי בהם שהחזיקו המקומות
לפי  לבוא, לעתיד וקדשה לשעתה קדשה שנייה שקדושה
החזקה, מצד אלא הכיבוש, מצד הייתה לא עזרא שקדושת

בטלה. לא אלה 61)וחזקה בכל יתחייבו כולם, כשיבואו
התורה. מן

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
נותנין 1) לשבת. ערים לוי לשבט לתת ישראל שנצטוו יבאר

לויים  להיפך. או מגרש עיר עושין ואם קברות. בית עיר לכל
אבי  את שירש ישראל כישראל. גואלין אם שדה שמכרו
שלא  כנען. בארץ ינחלו שלא מוזהרין לוי ששבט לוי. אמו
מלקות. חייבים נטלו ואם בביזה, חלק הכהן או הלוי יטול

.‡ı¯‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÂÏ Ë·L2, ≈∆≈ƒ««ƒ∆≈»∆≈∆»»∆
eeËˆ ¯·k3˙·LÏ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï ÔzÏ Ï‡¯OÈ ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ≈»∆»ƒ»∆∆

ËÏ˜Ó È¯Ú LL Ì‰ ÌÈ¯Ú‰Â .Ì‰ÈL¯‚Óe4Ô‰ÈÏÚÂ , ƒ¿¿≈∆¿∆»ƒ≈≈»≈ƒ¿»«¬≈∆
˙B¯Á‡ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈÙÈÒBnLÎe .¯ÈÚ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈzL¿«ƒ¿«¿»ƒƒ¿∆ƒƒ»≈ƒ¿»¬≈

ÁÈLn‰ ÈÓÈa5ÌiÂÏÏ Ïk‰ -6. ƒ≈«»ƒ««…«¿ƒƒ

כל 2) הלויים לכהנים יהיה "לא א): יח, (דברים שנאמר
כט, יד, שם נאמר וכן ישראל". עם ונחלה חלק לוי שבט
ולהלן  קכב. בתרא בבבא ברייתא ועיין לג. יג, וביהושע

י. ישראל 3)בהלכה בני את "צו ב): לה, (במדבר שנאמר
לערים  ומגרש לשבת, ערים אחוזתם מנחלת ללוים ונתנו
ב. בא, ביהושע וראה ללוים". תתנו סביבותיהם

ו.4) שם, "ואם 5)במדבר חֿט): יט, (דברים שנאמר
על  ערים שלש עוד לך ויספת וגו', גבולך את אל' ה' ירחיב
רוצח  מהלכות בפ"ח וראה שם. רש"י ועיין האלה". השלש

ד. וכו'.6)הלכה מקום לך ושמתי רבנן, "תנו יב: במכות
ר"ח), – מקום לך (כלומר, מקום בחייך. לך, ושמתי
יהיו  מקלט ערי ואף קולטת, לויה מחנה (שתהא ממקומך
מקום, לך ושמתי הקב"ה: וכשאמר רש"י). – לויה ערי
ועל  שלעתידֿלבוא, הערים לשלש אף הכוונה היתה בוודאי
ללויים. שייכות המקלט שערי ממקומך, מקום, דרשו: הכל
ללויים  יהיה לא לעתידֿלבוא שגם ומכאן באורֿשמח. וראה
ארץ  שעתידה שם, בתרא בבבא שאמרו ומה ונחלה. חלק
השלשה  החלק שבטים, עשר לשלשה שתתחלק ישראל
בסוף  כמפורש המשיח, למלך אלא לוי לשבט יהיה לא עשר
ח. הלכה מלכים מהלכות בפ"ד רבינו פסק וכן שם, הסוגיא

רעו. לאוין הסמ"ג כדעת ולא

.·ÌÈ¯Ú‰ ÈL¯‚Ó7‰¯Bza eL¯t˙ ¯·k8Ì‰L ƒ¿¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«»∆≈
‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙LÏL9.‰ˆeÁÂ ¯ÈÚ‰ ¯ÈwÓ Áe¯ ÏÎÏ ¿∆¬»ƒ«»¿»«ƒƒ»ƒ»»

Ôl‰Ïe ,·È·Ò ‰n‡ ÛÏ‡ ‰ˆeÁÂ ¯ÈÚ‰ ¯ÈwÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ»ƒ»»∆∆«»»ƒ¿«»
‰Ó„˜ ˙‡t ˙‡ ¯ÈÚÏ ıeÁÓ Ì˙cÓe :¯ÓB‡ ‡e‰≈«…∆ƒ»ƒ∆¿«≈¿»

L¯‚Ó - ÌÈBL‡¯‰ ÛÏ‡ ;¯ÓB‚Â ‰n‡a ÌÈtÏ‡10, «¿«ƒ»«»¿≈∆∆»ƒƒƒ¿»
.ÌÈÓ¯Îe ˙B„OÏ - L¯‚nÏ ıeÁ ÔÈ„„BnL ÌÈtÏ‡Â¿«¿«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»¿»¿»ƒ

אמה 7) לאלף נקבע "מגרש" השם של שעיקרו אףֿעלֿפי
ששמן  האחרות האלפים את גם כולל הוא – העיר שבצד

הסמוכה. בהלכה וראה לה.8)"שדה". במדבר
ולא 9) הגלילי יוסי ר' של בנו אליעזר כר' כז: בסוטה משנה

שבת. לתחום ואלפיים למגרש אלף הדורש עקיבא, כרבי
כאן  מחבירו, עקיבא כרבי שהלכה בידינו, שכלל ואףֿעלֿפי
אין  דאורייתא, שתחומין היסוד על בנויה עקיבא רבי שדעת
שתחומין  מקומות בכמה מבואר כי עקיבא, כרבי הלכה
ופסק  א. הלכה שבת מהלכות בפכ"ז רבינו פסק וכן דרבנן,
רבי  בשם נו: בעירובין כברייתא ולא כמשנתנו, רבינו
אמה  אלפים אלא ללויים היו שלא הסוברת יוסי בן אליעזר
שם). כברייתא משנתנו את אף מפרש (ורש"י הערים סביב
פ"ה, סוף סוטה ובתוספתא פ"ה, סוף ערכין בתוספתא וראה

לנוי 10)וצ"ע. ומאילנות, ומבתים מזריעה פנויה רחבה
שם. ברש"ש וראה שם). (רש"י לאויר לה להיות העיר

.‚ÔÈ˙BÂ11‰Ê ÌeÁ˙Ï ıeÁ ˙B¯·w‰ ˙Èa ¯ÈÚ ÏÎÏ12, ¿¿ƒ¿»ƒ≈«¿»ƒ¿∆
ÌeÁ˙a Ì‰È˙Ó ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡L13:¯Ó‡pL ;Ì‰È¯Ú ∆≈¿ƒ≈≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¡«

Ì‰ÈL¯‚Óe14- Ì˙iÁ ÏÎÏe ÌLÎ¯ÏÂ ÌzÓ‰·Ï eÈ‰È ƒ¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿À»¿…«»»
‰¯e·˜Ï ‡ÏÂ ez ÌÈiÁÏ15. ¿«ƒƒ¿¿…ƒ¿»

אבהו.11) רבי בשם יב. אלפים 12)מכות שלשת של
להלן. וראה רוקח).13)אמה, (מעשה "בתחום" צ"ל:

שדות 14) של אמה אלפים שגם אמה, אלפים שלשת היינו
הנ"ל  בפסוק ונכללו מגרשים, בתורה נקראו וכרמים
שם: הפסוקים לשון זו שהרי לקבורה, ולא ניתנו' ֲָָשל'חיתם
לבהמתם  יהיו ומגרשיהם וגו' לערים ומגרש לשבת "ערים
אלף  וגו' תתנו אשר הערים ומגרשי חיתם. ולכל ֲָָולרכושם
וגו' באמה אלפים קדמה פאת את וגו' ומדותם סביב. אמה

הערים". מגרשי להם יהיה בעיר 15)זה שמת לרוצח פרט
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רוצח  מהלכות ופ"ז שם, (גמרא שם אותו שקוברים מקלטו,
מיוחד. מפסוק שם) (מכות זאת ולמדו ח). ג, הלכות

.„ÔÈ‡16ÌiÂÏ‰ È¯Úa ÔÈOBÚ17Ó ‡ÏÂ L¯‚Ó ¯ÈÚL¯‚ ≈ƒ¿»≈«¿ƒƒƒƒ¿»¿…ƒ¿»
L¯‚Ó ‰„O ‡ÏÂ ‰„O L¯‚Ó ‡ÏÂ ,¯ÈÚ18:¯Ó‡pL . ƒ¿…ƒ¿»»∆¿…»∆ƒ¿»∆∆¡«

.¯ÎnÈ ‡Ï Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ‰„Oe¬≈ƒ¿«»≈∆…ƒ»≈

לג:16) בערכין שדה 17)משנה עושים ישראל בערי אבל
אלעזר  כרבי עיר, ומגרש להלן) (ראה שדה ומגרש מגרש,
כד: בתרא בבבא משנה שסתם (רדב"ז), שם במשנה
(לפי  השני ללשון ובין שם הראשון ללשון בין כוותיה,
בשיטהֿמקובצת  שהובא רבינו, של רבו מיגאש ר"י נוסחת
שהביא  מה לפי שם, בערכין הוא (וכן לישנא "ולהך שם:
אלעזר  רבי דאמר תרסה) סימן בהר פרשת שמעוני בילקוט
זרעים, מילי הני שדה. מגרש לא אבל מגרש, שדה עושים
שלעולם  הראשון, כלשון רבינו ופסק עבדינן"). אילנות אבל
מן  האילנות את מרחיקין בדין שם המשנה והביא מותר,
א. הלכה שכנים מהלכות בפ"ז ראה העיר, נוי משום העיר

וכדלהלן:18) שמב), מצוה (חינוך עיר שדה ולא עיר ולא
כמו  הדבר להחזיר שאפשר לפי אלו, לאוין על לוקין ואין

י. הלכה להלן וראה שח). מצוה (מנחתֿחינוך שהיה

.‰ÈtÓe19- ¯ÎnÈ ‡Ï ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡«…ƒ»≈
‰„O‰ ‡l‡ ,‰pLÈ ‡Ï20„Á‡ Ïk - ¯ÈÚ‰Â L¯‚n‰Â21 …¿À∆∆»«»∆¿«ƒ¿»¿»ƒ»∆»

ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ ‡e‰L ˙BÓk ÔzLÏMÓ22È¯Ú ¯‡La ƒ¿»¿»¿∆¿»¿≈ƒ¿»»≈
.Ï‡¯OÈƒ¿»≈

מדכתיב:19) והא כלל, ימכר לא "אילימא שם: בגמרא
לא  מאי אלא דמזבני. מכלל ללוים, תהיה עולם גאולת

ישנה". לא ושדה,20)ימכר, תורה: שאמרה כלומר,
עריהם. מתחילה 22)כנ"ל.21)מגרש, שמכאן נראה

דין  רק ישנו ישראל ערי שבשאר הכוונה, ולפיֿזה ו. הלכה
שכתב  מה וזה לשדה, או למגרש עיר עושין שאין אחד
רבי  "אמר היא: במשנה רבינו וגירסת ו. בהלכה רבינו
מגרש  מגרש, שדה עושין ישראל בערי אבל וכו'. אלעזר
ולא  עיר, מגרש שם), בתרא בבבא הראשון (כלשון שדה
הגירסא  היא וכן ישראל". ערי את יחריבו שלא מגרש עיר

פ"ה. סוף שם בתוספתא

.Â¯zÒÈ ‡Ï23B˙Èa ˙‡ Ì„‡24‡ÏÂ ‰p‚ B˙BOÚÏ …ƒ¿…»»∆≈«¬ƒ»¿…
ÚhÈ25‰pb B˙·¯Á26e·È¯ÁÈ ‡lL ,27.Ï‡¯OÈ ı¯‡ ƒ«»¿»ƒ»∆…«¬ƒ∆∆ƒ¿»≈

שם.23) ולא 25)שבעיר.24)תוספתא כחכמים שם,
גמליאל. בן שמעון וראה 26)כרבן חדש. בית יבנה אלא

שם. בכורים אלעזר 27)במנחת רבי שאמר מה זהו
ערי  את יחריבו שלא מגרש, עיר "ולא שם: ערכין במשנת

כנ"ל. ישראל",

.ÊÌÈ‰k28B‡ Ì‰È¯Ú ‰„OÓ ‰„O e¯ÎnL ÌiÂÏe …¬ƒ¿ƒƒ∆»¿»∆ƒ¿≈»≈∆
¯„qk ÔÈÏ‡Bb ÔÈ‡ - Ô‰lL ‰ÓBÁ È¯Ú ÈzaÓ ˙Èa«ƒƒ»≈»≈»∆»∆≈¬ƒ«≈∆

‰f‰29ÔÈ¯ÎBÓ ‡l‡ .30Ï·BiÏ CeÓÒ elÙ‡Â ˙B„O‰31, «∆∆»¿ƒ«»«¬ƒ»«≈
„iÓ ÔÈÏ‡B‚Â32Ì‡Â .33„iÓ ÌÈÏ‡Bb - ‰„O eLÈc˜‰ ¿¬ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒ»∆¬ƒƒ«

Ï·Bi‰ ¯Á‡Ï Lc˜‰‰34ÌÈÏ‡B‚Â .35È¯Ú Èza‰ÓBÁ «∆¿≈¿«««≈¿¬ƒ»≈»≈»
ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ,eˆ¯iL ÔÓÊ Ïk36:¯Ó‡pL . »¿«∆ƒ¿¬ƒ«««»»ƒ∆∆¡«
.ÌiÂÏÏ ‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡b¿À«»ƒ¿∆«¿ƒƒ

שם.28) שדה 29)משנה לענין בפי"א הנזכר כסדר היינו
חומה. ערי בתי לענין ובפי"ב שם.30)אחוזה, ברייתא

שאמרו 31) מה שם, המשנה בפירוש רבינו מפרש כן
שהמכירה  לומר, אין שהרי לעולם", "מוכרין שם: במשנה
שלא  זו יוצאה, - כבר מכורה שאם ביובל, אפילו מועילה
בפי"א  למעלה (ראה תמכר שלא דין אינו - עדיין נמכרה
לומר, ורוצה שם. ברש"י ועיין שם). ובהערות יא, הלכה
לפני  שנים משתי בפחות שמכר שישראל שאףֿעלֿפי
היובל  לאחר ואוכלה החסר זמן אותו הלוקח משלים היובל,
אףֿעלֿפי  אלא כן, הדין אין ולוים בכהנים יב), הלכה (שם
להשלים  צורך ואין ביובל היא חוזרת ליובל, סמוך שמכר

כלום. שנתיים 32)ללוקח מחכה ואינו שמכר, ביום אפילו
אחוזה. לכהנים 34)שם.33)כבשדה יוצאה השדה ואין

הלכות  ערכין מהלכות (פ"ד שדות בשאר כמו היובל, בשנת
כא). עשר 36)שם.35)יט, שנים אחר נחלט הבית ואין

הלכה  פי"ב (למעלה ישראל של חומה ערי בתי כדין חדש
ד).

.ÁÏ‡¯OÈ37Ï‡B‚ ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ Bn‡ È·‡ ˙‡ L¯iL ƒ¿»≈∆»«∆¬ƒƒ≈ƒ¬≈∆≈
ÌiÂÏk38B‡ ÌÈ¯Ú‰Â ÏÈ‡B‰ .ÈÂÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ «¿ƒƒ««ƒ∆≈≈ƒƒ¿∆»ƒ

ÈeÏz ‰Ê ÔÈcL .ÌÏBÚÏ Ï‡Bb - ÌiÂÏ ÏL ˙B„O‰«»∆¿ƒƒ≈¿»∆ƒ∆»
el‡ ˙BÓB˜Óa39.ÌÈÏÚaa ‡ÏÂ ƒ¿≈¿…«¿»ƒ

כרבי.37) ולא כחכמים שם, וברייתא כמבואר 38)משנה
הקודמת. היא 39)בהלכה הלוים ערי בתי כי שנאמר:

פרק  בהר (סיפרא גרם מה להגיד ישראל, בני בתוך אחוזתם
ח). הלכה ו

.ËÈÂÏÂ40Ï‡¯OÈ Bn‡ È·‡ ˙‡ L¯iL41Ï‡Bb - ¿≈ƒ∆»«∆¬ƒƒƒ¿»≈≈
‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡‚' ¯Ó‡ ‡lL ;ÌiÂÏk ‡ÏÂ Ï‡¯OÈk¿ƒ¿»≈¿…«¿ƒƒ∆…∆¡«¿À«»ƒ¿∆

ÌiÂÏ‰ È¯Úa ‡l‡ 'ÌiÂÏÏ42. «¿ƒƒ∆»¿»≈«¿ƒƒ

כולם.40) לדעת שם שאין 41)משנה ונמצא כלומר,
הלוים. מערי שבידו כנ"ל.42)הקרקע

.ÈË·L Ïk43eÏÁÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÈÂÏ44ı¯‡a »≈∆≈ƒÀ¿»ƒ∆…ƒ¿¬¿∆∆
ÔÚk45eÏhÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ Ô‰ ÔÎÂ .46‰faa ˜ÏÁ47 ¿««¿≈≈À¿»ƒ∆…ƒ¿≈∆«ƒ»

‰È‰È ‡Ï :¯Ó‡pL .ÌÈ¯Ú‰ ˙‡ ÔÈL·BkL ‰ÚLa¿»»∆¿ƒ∆∆»ƒ∆∆¡«…ƒ¿∆
ÌÚ ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ ÈÂÏ Ë·L Ïk ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ«¿ƒƒ»≈∆≈ƒ≈∆¿«¬»ƒ

ÔÎÂ .ı¯‡a - ‰ÏÁÂ ,‰faa - ˜ÏÁ ;Ï‡¯OÈ48‡e‰ ƒ¿»≈≈∆«ƒ»¿«¬»»»∆¿≈
ÌÎB˙a EÏ ‰È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ ,ÏÁ˙ ‡Ï Ìˆ¯‡a :¯ÓB‡≈¿«¿»…ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»

‰faa -49- ‰faa ˜ÏÁ ÏËpL Ô‰k B‡ ÈÂÏ Ô·e . «ƒ»∆≈ƒ…≈∆»«≈∆«ƒ»
‰˜BÏ50d˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - ı¯‡a ‰ÏÁ ÏË Ì‡Â . ∆¿ƒ»««¬»»»∆«¬ƒƒ»

epnÓ51. ƒ∆

דלהלן.43) הכתוב לשון את רבינו בספר 44)תפס ראה
קסט. ל"ת מלך 45)המצוות שכבשן ארצות בשאר אבל

הלכה  (להלן ישראל בכל וחולקים נוחלים ישראל, ממלכי
להם  יהיה לא לעתידֿלבוא שגם א הלכה למעלה וראה יב).

קע.46)נחלה. ל"ת שם.47)שם שופטים לפ' ספרי
הפסוק 48) שמכח מפני זה, פסוק להביא הוסיף רבינו

כשני  הביזה ואיסור הנחלה איסור את למנות אין הראשון
כלאו  אלא למנותו ואין הוא, שבכללות לאו שהרי לאוין,
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שם. המצוות בספר וראה קרח 49)אחד. לפרשת ספרי
עודנה 50)שם. אם אבל הביזה. את אכל כשכבר זה כל

זה  ואין לוקה. ואינו בנחלה, כמו ממנו, אותה נוטלין בעין,
לוקה, אינו שאכלו שאףֿעלֿפי חבירו, ממון לגוזל דומה
"והשיב  מצות הוא מקיים אחר, ממון משיב אם ששם לפי

כ  אבל הגזילה, מחזיר את אם אלא האיסור את מתקן אינו אן
לא  מדוע עיון, צריך אולם ברדב"ז. וראה עצמה. הביזה
כל  בכלל סנהדרין מהלכות בפי"ט זה לאו רבינו הזכיר
המצוות  בספר וראה (משנהֿלמלך). עליהם שלוקין הלאוין

כנ"ל.51)שם. זה, לאו על לוקה ואינו

.‡Èı¯‡a ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈«¿»ƒ¬ƒ∆»»»∆
·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙È¯a ‰ÈÏÚ ‰˙¯ÎpL∆ƒ¿¿»»∆»¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
Ïk ¯‡L Ï·‡ ;Ì‰Ï ‰˜lÁ˙Â Ì‰Èa ‰eL¯ÈÂƒ»»¿≈∆¿ƒ¿«¿»»∆¬»¿»»

Ï‡¯OÈ ÈÎÏnÓ CÏÓ L·BkL ˙Bˆ¯‡‰52È¯‰ - »¬»∆≈∆∆ƒ«¿≈ƒ¿»≈¬≈
ÏÎk Ô˙f··e ˙Bˆ¯‡‰ Ô˙B‡a ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¬»¿ƒ»»¿»

Ï‡¯OÈ53. ƒ¿»≈

ב.52) הלכה תרומות מהלכות בפ"א לזה 53)ראה וראיה
לֿמב) לא, (במדבר מדין בביזת חלק הלוים שנטלו ממה

משנה). (סוף ברית עליה נכרת שלא

.·Èd˙f··e Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙ÏÁa ÈÂÏ ‰ÎÊ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»»≈ƒ¿«¬«∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»
B˙¯LÏ ,ÈÈ ˙‡ „·ÚÏ Ïc·‰L ÈtÓ ?ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»ƒ¿≈∆À¿««¬…∆¿»¿»¿
;ÌÈa¯Ï ÌÈ˜Ècv‰ ÂÈËtLÓe ÌÈ¯LÈ‰ ÂÈÎ¯c ˙B¯B‰Ïe¿¿»»«¿»ƒƒ¿»»««ƒƒ»«ƒ
.Ï‡¯OÈÏ E˙¯B˙Â ·˜ÚÈÏ EÈËtLÓ e¯BÈ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿»∆¿«¬…¿»¿¿ƒ¿»≈

ÔÈÎ¯BÚ ‡Ï :ÌÏBÚ‰ ÈÎ¯cÓ eÏc·‰ CÎÈÙÏ54‰ÓÁÏÓ ¿ƒ»À¿¿ƒ«¿≈»»…¿ƒƒ¿»»
Ï‡¯OÈ ¯‡Lk55ÁÎa ÔÓˆÚÏ ÔÈÎBÊ ‡ÏÂ ,ÔÈÏÁB ‡ÏÂ , ƒ¿»ƒ¿»≈¿…¬ƒ¿…ƒ¿«¿»¿…«

ÌM‰ ÏÈÁ Ì‰ ‡l‡ .ÔÙeb56;BÏÈÁ ÈÈ C¯a :¯Ó‡pL , »∆»≈≈«≈∆∆¡«»≈¿»≈
E˜ÏÁ È‡ :¯Ó‡pL ,Ì‰Ï ‰ÎBÊ ‡e‰ Ce¯a ‡e‰Â¿»∆»∆∆∆¡«¬ƒ∆¿¿

.E˙ÏÁÂ¿«¬»¿

שבטו 54) להוציא הגר"א: גירסת לפי קנז, סי' מטות בספרי
מלך). (קרית לוי ומזון 55)של מים מספקין אבל כלומר,

הלכה  מלכים מהלכות (פ"ז הדרכים את ומתקנין לאחיהם
הלכה  שם (עיין כלל יוצאים שאינם מסתבר יותר [אבל ט).
מלחמה, עורכין אינם ישראל שכשאר לומר רבינו וכוונת י),
ישראל  שכל ישראל, כשאר שלא מלחמה הן עורכין אבל
שאין  הלויים ואילו ישראל, ארץ כיבוש למלחמת יוצאים
למלחמה  אבל יוצאים. אינם (שם), בה ונחלה חלק להם
מספרי  לזה וראיה יוצאים. הלויים אף בה, חלק להם שיש
תשלחו, ישראל מטות "לכל ד) לא, (לבמדבר מטות פ'
הרי  שם). הגר"א בהגהות (וראה לוי" של שבטו את להביא
למעלה  (ראה בביזה חלק ללוים שהיה מדין שבמלחמת
כא: בקידושין שאמרו מה וזהו למלחמה. יצאו יא), הלכה
מי  פרק סוף גיטין במרדכי (וראה תואר" ביפת מהו "כהן
גדול, לכהן "אלמנה מג. בסוטה שאמרו מה וכן שאחזו),
במלחמה  מדובר זה שכל הדיוט", לכהן וחלוצה גרושה

בה]. חלק להם יב:56)שיש סימן פ"א רבה במדבר
(קרית  הלגיונות" עם לגיונו שימנה מלך של שבחו "שאין

מלך).

.‚ÈÏkÓ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÈÂÏ Ë·L ‡ÏÂ¿…≈∆≈ƒƒ¿«∆»»ƒ»ƒƒ»
BÚcÓ BÈ·‰Â B˙B‡ BÁe¯ ‰·„ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ È‡a»≈»»¬∆»¿»∆¡ƒ«»
,ÈÈ ˙‡ ‰Ú„Ï ,B„·ÚÏe B˙¯LÏ ÈÈ ÈÙÏ „ÓÚÏ Ï„a‰Ï¿ƒ»≈«¬…ƒ¿≈¿»¿»¿¿»¿¿≈»∆¿»

¯LÈ CÏ‰Â57˜¯Ùe ,ÌÈ‰Ï‡‰ e‰OÚL BÓk58ÏÚÓ ¿»«»»¿∆»»»¡…ƒ»«≈«
Ì„‡‰ Èa eL˜a ¯L‡ ÌÈa¯‰ ˙BBaLÁ‰ ÏÚ B¯‡e«̂»…«∆¿»«ƒ¬∆ƒ¿¿≈»»»
B˜ÏÁ ÈÈ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈL„˜ L„˜ Lc˜˙ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿«≈…∆»»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆¿

ÏÁÂBÏ ‰kÊÈÂ ,ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ B˙59ÌÏBÚa ¿«¬»¿»¿¿≈»ƒ¿ƒ¿∆»»
BÏ ˜ÈtÒn‰ ¯·c ‰f‰60.ÌiÂÏÏ ÌÈ‰kÏ ‰ÎfL BÓk , «∆»»««¿ƒ¿∆»»«…¬ƒ«¿ƒƒ

,ÈÒBÎÂ È˜ÏÁ ˙Ó ÈÈ :¯ÓB‡ ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ „Âc È¯‰¬≈»ƒ»»«»≈¿»¿»∆¿ƒ¿ƒ
.ÈÏ¯Bb CÈÓBz ‰z‡«»ƒ»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

ycwzp df ixd ...yi`e yi` lk `l` cala iel hay `le"
."'ek minler inlerle crl ezlgpe ewlg 'd idie ,miycw ycw

אלי", אישי "ילוה שמו כטעם היא לוי שבט  של עבודתו
ויכולתו  (אישי), הקב"ה עם ישראל עם את המחבר והוא
הקב"ה. עם בתכלית דבוק היותו משום הוא זה לחיבור
הוא  זאת עם וביחד הקב"ה דבוק היותו משום ודווקא
לכן  ונחלתך", חלקך "אני בעולם חלק לו שיש היינו נחלתו,

הקב"ה. עם יהודים לחבר ביכולתו יש
לומר  גורלי", תומיך אתה חלקי מנת "ה' הפסוק את ומביא
"איני  לגביו: ספק שיש העליון גורל בחינת מצד שאפילו
שיחפוץ  גורלי" תומיך ש"אתה הרי חפץ", מהם באיזה יודע

דווקא. בישראל
עם  אחד דבר היא שבנשמה, גורל בחינת לוי, שבט גם כך
"איני  ריב"ז אמר זו דרגה ומצד ליחדך", "יחידה הקב"ה
שבנשמה  גורל בחינת כי אותי" מוליכין דרך באיזו יודע
זו  שדרגה לחשוב מקום והיה מגן־עדן, לגמרי למעלה היא
המלך  דוד אומר זה ועל יודע", "איני בבחינת תמיד נשארת
גורל  בחינת את גם תומך שהקב"ה גורלי" תומיך "אתה
לאורך  לוי, שבט של הגשמי בגוף בגילוי שתהיה שבנשמה

בגופים. נשמות טובות, ושנים ימים
שלו  הגשמי הגוף שבתוך איך לגלות הכח ישנו יהודי לכל וגם

ממש". ממעל אלוקה "חלק מאיר הפשוטות, ובפעולותיו
(`l oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

כט.57) ז, בקהלת מ.58)ראה כז, בראשית ראה
כנ"ל.59) ללויים, ידיו,60)כמו במעשה יצליחהו כלומר,

מצליחין. נכסיו בתורה העוסק יט:) זרה (עבודה שאמרו כמו
על  עצמו שישליך לא אבל לב:). (ברכות מתברכת ומלאכתו
תלמוד  מהלכות בפ"ג ראה הצדקה, מן להתפרנס הציבור
ועיין  ה. משנה פ"ד לאבות המשנה ובפירוש י, הלכה תורה
שם  תורה תלמוד בהלכות הכסףֿמשנה אבל כאן. רדב"ז
בעוסקי  יתמכו לא שאם היא, וסברתו רבינו, על נחלק
וכן  מישראל. להשתכח חסֿושלום תורה עתידה התורה,

ויאדיר. תורה ויגדיל רמו. סימן ביו"ד נפסק

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«
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CÈ·‰‡ eÈÏLÈ ÌÈÏLe¯È ÌBÏL eÏ‡L«¬¿¿»»ƒƒ¿»…¬»ƒ
ãycew zegiyn zecewpã

."milyexi mely el`y"

אלו, להלכות ככותרת זה פסוק בחר שהרמב"ם לומר יש
מקדש  לי "ועשו החיוב כי ללומדם, החיוב להדגיש כדי
כל  על ומוטל לדורות, מצות־עשה הוא בתוכם" ושכנתי
שאינו  שמפני אלא בימיו, המקדש בית לבנות החיוב יהודי
לעסוק  חיוב עליו יש ובמעשה, לפועל זאת לעשות יכול
(כמענה  אותו בונים אתם "כאילו ועל־ידי־זה "בקרייתה"
הרמב"ם  רמז זאת המדרש). על־פי ליחזקאל הקב"ה
ולדרוש  לשאול שיש ירושלים" שלום "שאלו בפסוק

'עבודה'. וספר בית־הבחירה הלכות לימוד שזהו בדיבור,
(415 cenr g"ig y"ewl itÎlr)

xtq `Ede ipinW xtq¥¤§¦¦§¥¤
dcFar

dxigAdziAzFkld-dcearxtq
£¨

¦§¥©§¦̈
:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .ÚLz ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«¿∆ƒ»

Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰ .· .‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ¿¿≈«ƒ¿»
˙BÎÏ‰ .„ .Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰ .‚ .Ba ÌÈ„·BÚ‰Â¿»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿
.Â .˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .ÁaÊÓ È¯eq‡ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿«¬≈«»¿»
ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ .Ê .ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒƒ»ƒƒ¿¿≈
.Ë .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ .Á .ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒƒ¿¬««ƒƒ

.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»

-dcearxtq
dxigAd ziA zFkld¦§¥©§¦¨

LÏLÂ ‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ LL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»
˙Èa ˙B·Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿≈
‡lL (‚ .˙ÈÊb ÁaÊn‰ ˙B·Ï ‡lL (· .Lc˜n‰«ƒ¿»∆…ƒ¿«ƒ¿≈«»ƒ∆…
(‰ .Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ („ .˙BÏÚÓa ÂÈÏÚ ˙BÏÚÏ«¬»»¿«¬¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»

.B˙¯ÈÓL ˙ÈaL‰Ï ‡lL (Â .·È·Ò B¯ÓLÏ¿»¿»ƒ∆…¿«¿ƒ¿ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
להיות 1) לה' בית לבנות היא מצותֿעשה כי בו יבואר

בירושלים, המקדש שנבנה וכיון הקרבנות בו מקריבים
לה'. בית בהם לבנות כולם המקומות כל נאסרו

.‡'‰Ï ˙Èa ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙BÈ‰Ï ÔÎeÓ ƒ¿«¬≈«¬«ƒ«»ƒ¿
˙Ba¯w‰ Ba ÌÈ·È¯˜Ó3ÌÈÓÚt LÏL ÂÈÏ‡ ÔÈ‚‚BÁÂ , «¿ƒƒ«»¿»¿¿ƒ≈»»¿»ƒ

‰Ma4"Lc˜Ó ÈÏ eOÚÂ" :¯Ó‡pL ,5L¯t˙ ¯·Îe . «»»∆∆¡«¿»ƒƒ¿»¿»ƒ¿»≈
‰¯Bza6,‰ÚL ÈÙÏ ‰È‰Â ,ea¯ ‰LÓ ‰OÚL ÔkLÓ «»ƒ¿»∆»»∆«≈¿»»¿ƒ»»

"'B‚Â ‰zÚ „Ú Ì˙‡· ‡Ï Èk" :¯Ó‡pL7. ∆∆¡«ƒ…»∆«»»¿

ãycew zegiyn zecewpã

גו", מקדש לי "ועשו בתורה נאמר המקדש בניית על הציווי
ולא  הבחירה' 'בית בשם הרמב"ם בחר מדוע להבין וצריך

ו"ביאת  המקדש" "כלי הלכות שכתב ובפרט המקדש', 'בית
הבחירה". "בית אלו הלכות שם את קבע ומדוע המקדש",
מבואר  ממנו", כאחד היה האדם "הן הפסוק על והביאור:
אלא  אינה אמיתית שבחירה ב.) לח, (אמור תורה' ב'לקוטי
עצמותו  על מורה ממנו" "אחד כי ית', ומהותו בעצמותו
זה  שבענין מובן שכן, ומכיון הגבלה. בו שייך שאין ומהותו

וגירעון. שינוי שום שייך לא
הבחירה  ענין שמצד להדגיש הרמב"ם רצה זה שם בקביעת
חטאינו  "מפני אם גם בבית־המקדש, שינוי שום שייך לא
המקדש  וקדושת כו'" לעלות יכולים אנו ו"אין כו'" גלינו

בטילה. אינה ושכינה - השכינה מפני היא וירושלים
(` oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

ותכלית  עיקר מהו והרמב"ן הרמב"ם שיטות ידועות
"מצות־עשה  – הקרבנות הוא הרמב"ם לדעת המקדש.
משא"כ  הקרבנות". בו מקריבים להיות לה' בית לעשות
במשכן  החפץ "עיקר – הארון הוא העיקר הרמב"ן לדעת

הארון". שהוא השכינה מנוחת מקום הוא
לרמב"ם  החזקה' שה'יד מחלוקתם: בביאור לומר ויש
בעולם, לנהוג איך לאדם בציווי מדבר הלכות, ספר שהוא
האדם  עבודת היא במקדש העיקר הרמב"ם לדעת ולכן
התורה  על בפירושו הרמב"ן אבל הקרבנות. בהקרבת
השראת  הוא במקדש שהעיקר מפרש הלכה, ספר שאינו
עניינים  בתורה ומפרש מקובל, היה שהרמב"ן כיון השכינה,
הוא  במשכן שהעיקר פירש ולכן התורה, פנימיות על־פי

השכינה. מנוחת מקום
(a oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."ycwn il eyre xn`py ...'dl zia zeyrl dyrÎzevn"

הציווי  שכללות מוכח ומכאן המשכן, על  נאמר זה פסוק
הוא  והמשכן למשכן, בנוגע נאמר בית־המקדש בניין על
המקדש  בית כולל המקדש, בתי לכל והמקור השורש

השלישי.
לי  "ועשו אחרי הראשון שהציווי בזה גם מתבטא זה ענין
שגנז  ולאחר אחת, פעם רק שנעשה הארון על הוא מקדש"
"בית  ולכולי־עלמא ארון, היה לא שוב הארון את יאשיהו
שיעשו  מצינו לא השלישי בבית וגם ארון", חסר היה שני

במדבר. שנבנה הארון את ישימו אלא ארון
עשיית  את להלכה הרמב"ם הביא לא מדוע יובן על־פי־זה
שהביא  אף בעשייתו, הדינים פרטי את ביאר ולא הארון
פרטי  בארוכה וביאר המשיח, ימות לתקופת הנוגעים דינים

וכיו"ב. והשולחן המנורה עשיית של הדינים
(b oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)
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"שלש 2) כ:): בסנהדרין (הובא ראה פ' 'ספרי' ה'. לשם
בית  להם ולבנות לארץ... כניסתן בעת ישראל נצטוו מצות
עצמה  בפני מצוה הבחירה בית שבנין התבאר הבחירה".

כ). עשה המצוות' ציבור.3)('ספר ושל יחיד של כולם,
ה"ד, פ"ב (להלן בית" שאין אע"פ "שמקריבין ואףֿעלֿפי

בית. לעשות היא מצוה – הט"ו) המצות,4)ופ"ו בחג
לעזרה  לבוא ישראל כל שעל הסוכות, ובחג השבועות בחג

ה'. פני משכן 5)לראות בו כי מקדש, "ונקרא לה'. בית
ואףֿעלֿפי  שם). עזרא, בן אברהם (רבי הקדוש" השם
גם  הוא כולל – במדבר המשכן עשיית על נאמר זה שפסוק
שבירושלים, המקדש בית וגם וגבעון, נוב שילה משכן את
(כסףֿמשנה). משכן נאמר ולא מקדש, לי ועשו נאמר שהרי
להם  לבנות יא) סי' כיֿתשא (פרשת בתנחומא מפורש וכן
מבואר  וכן מקדש. לי ועשו שכתוב כמו הבחירה, בית
שיזכו  משה ברכם המשכן שכשהוקם פ"ו סוף עולם' ב'סדר
עירובין  (ועי' מקדש לי ועשו שנאמר הבחירה, בית לבנין גם
מלכים  מהל' ובפ"א מקדש). נקרא שמשכן טו: ושבועות ב:
הבחירה  בית בנין למצוות אחר פסוק רבינו הביא ה"א
משנה'. ב'לחם ועיי"ש שמה", ובאת תדרשו "לשכנו

ויקהלֿפקודי.6) פרשיות שמות המנוחה 7)בספר "אל
זו  המנוחה "אל קיט.) (זבחים חכמים ודרשו הנחלה", ואל
המקדש  קדושת כי ירושלים", זו הנחלה ואל שילה,
אף  הפסק, לה שאין זו כנחלה לעולם תעמוד שבירושלים

הט"ז). פ"ו להלן (ראה הבית שנחרב

.·ı¯‡Ï eÒÎpL ÔÂÈk8ÔkLn‰ e„ÈÓÚ‰9ÏbÏba ≈»∆ƒ¿¿»»∆∆¡ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»
‰L ‰¯OÚŒÚa¯‡10e˜ÏÁLÂ eL·kL11e‡a ÌMÓe . «¿«∆¿≈»»∆»¿¿∆»¿ƒ»»

˙BÚÈ¯È eO¯Ùe ,ÌÈ·‡ ÏL ˙Èa ÌL e·e ,‰ÏÈLÏ¿ƒ…»»«ƒ∆¬»ƒ»¿¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔkLn‰12‰¯˜z ÌL ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,13Ë"Ò˘Â . «ƒ¿»»»¿…»¿»»ƒ¿»¿

‰L14ÈÏÚ ˙nLÎe ,‰ÏÈL ÔkLÓ „ÓÚ15e‡·e .·¯Á »»»«ƒ¿«ƒ…¿∆≈≈ƒ»«»
e‡·e .·¯Á Ï‡eÓL ˙nLÎe ,Lc˜Ó ÌL e·e ·Ï¿…»»ƒ¿»¿∆≈¿≈»«»

Lc˜Ó ÌL e·e ÔBÚ·‚Ï16˙È·Ï e‡a ÔBÚ·bÓe , ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿≈
ÌÈÓÏBÚ‰17BÚ·‚Â · ÈÓÈÂ .‰L ÌÈMÓÁÂ Ú·L Ô18. »»ƒƒ≈…¿ƒ¿∆««¬ƒƒ»»

ואחת 8) ושבעים אלפים ב' בשנת היה וזה ישראל. לארץ
העולם. במדבר.9)לבריאת משה קיח,10)שעשה שם

(זבחים 11)ב. חילקו ושבע הארץ את כבשו שנים שבע
אהל.12)שם). לו אומר 13)להיות אחד כתוב

נקרא  (הרי שילה" ה' בית "ותביאהו כד) א, (שמואלֿא
משכן  "ויטוש ס) עח, (תהלים אומר אחד וכתוב "בית"),
שני  (יתקיימו כיצד הא "משכן"). נקרא (הרי שילה"
מלמטן  אבנים אלא תקרה שם היתה לא האלו) הפסוקים

קיח.). (שם מלמעלן ב.14)ויריעות קיח, כל 15)שם
שם. זבחים, במס' הוא להלן שכתב שכתב 16)מה ממה

המשכן" "העמידו כתב בגלגל ואילו מקדש", שם "ובנו כאן
רש"י  כתב וכן אבנים. של בנין היה וגבעון שבנוב משמע –
כתב  פי"ד) (זבחים המשניות בפירוש אולם ב. לח, בפסחים
וכן  וגבעון, בנוב הקימוהו במדבר שהיה שהמשכן רבינו
- א ט, מסוטה משמע וכן פי"ד. עולם' ב'סדר מפורש
וקרשיו  קרסיו מועד אהל נגנז ראשון, מקדש "משנבנה

פי"ג. שם בתוספתא וכן ואדניו". ועמודיו זה 17)ובריחיו

לעולם. קדושתו שנתקיימה שבירושלים ביתֿהמקדש
שם.18) זבחים,

.‚Ïk e¯Ò‡ ÌÈÏLe¯Èa Lc˜n‰ ‰·pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»«ƒ∆∆¿»
Ô‰a ·È¯˜‰Ïe '‰Ï ˙Èa Ô‰a ˙B·Ï Ôlk ˙BÓB˜n‰«¿À»ƒ¿»∆«ƒ«¿«¿ƒ»∆

Ôa¯˜19ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ˙B¯Bc‰ È¯B„Ï ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â . »¿»¿≈»«ƒ¿≈«∆»ƒ»«ƒ
‰i¯Bn‰ ¯‰·e „·Ïa20‰Ê „ÈÂc ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡ daL ƒ¿«¿««ƒ»∆»∆¡««…∆»ƒ∆

ÌÈ‰Ï‡‰ '‰ ˙Èa ‡e‰21,"Ï‡¯OÈÏ ‰ÏÚÏ ÁaÊnŒ‰ÊÂ ≈»¡…ƒ¿∆ƒ¿≈«¿…»¿ƒ¿»≈
."„Ú È„Ú È˙ÁeÓ ˙‡Ê" :¯ÓB‡Â¿≈…¿»ƒ¬≈«

נאסרו 19) לירושלים, "באו במשנה - ב קיב, בזבחים
שהקרבת  לפרש אפשר והיה היתר". להן היה ולא הבמות
בנין  שגם נראה רבינו מדברי אבל שם. אסורה הקרבנות
להלן  גם כתב וכן אסור, קרבן בו להקריב למטרה הבית
מן  כן שלמד (ונראה הי"ד). המקדש ביאת מהל' (פ"ט
איוה  בציון, ה' בחר "כי א קיט, שם שהובאו הפסוקים
להלן) (מובא אשב" פה עד, עדי מנוחתי "זאת לו", למושב

אסור). – אחר מושב עשיית שגם הרי הר 20)–
יצאה  שממנו מוריה, ונקרא עליו. בנוי שביתֿהמקדש
לעולם  שם) היה שמקומו הגדול ביתֿדין (עלֿידי הוראה

טז.). הביא 21)(תענית וכן אחר. ולא הוא זה (כלומר,
כן  מצא אם ידוע ולא מזבח. לגבי ה"א פ"ב להלן רבינו

חז"ל). בספרות רבינו

.„ÌÈÎÏÓa L¯ÙÓ ¯·k ‰ÓÏL ‰aL ÔÈa22ÔÎÂ . ƒ¿»∆»»¿……¿»¿…»ƒ¿»ƒ¿≈
˙Ba‰Ï „È˙Ú‰ ÔÈa23·e˙k ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ»««ƒ∆»

Ï‡˜ÊÁÈa24,ÈL ˙Èa ÈL‡Â .¯‡·Óe L¯ÙÓ BÈ‡ , ƒ∆¿≈≈¿…»¿…»¿«¿≈«ƒ≈ƒ
ÌÈ¯·c ÔÈÚÓe ‰ÓÏL ÔÈ·k e‰ea ,‡¯ÊÚ ÈÓÈa eaLk¿∆»ƒ≈∆¿»»¿ƒ¿«¿……≈≈¿»ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa ÌÈL¯ÙÓ‰25. «¿…»ƒƒ∆¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

epi` ..cizrd oipa oke ...miklna yxetn dnly dpay oipa"
."'ek dnly oipak edepa ipy zia iyp`e ,yxetn

והבית  השני הבית שבין השייכות מודגשת זאת בהלכה
בפירוש. הבית צורת נתפרשה לא שבשניהם שלעתיד,

יצחק  כנגד הוא השני שהבית כיון הוא, הדבר  וטעם
בשדה", לשוח יצחק "ויצא – המטה עבודת שעניינו
מושב. מעיר למטה הוא שעניינו השדה בירור על שמרמז
שלעתיד־לבוא  לבית השני הבית בין שהשייכות וי"ל
– כלל ראשון בבית היה שלא הברזל בעניין גם מודגשת
בהבנותו", בבית נשמע לא ברזל כלי כל והגרזן "ומקבות
שהחריבו  אדום על רומז שברזל כיון הטעם במדרש ומובא

בית־המקדש". את
בית  מלכי שעשו ש"מנורה שני בבית שמצינו ומה
"תמורת" היה שהברזל כיון היתה" ברזל של חשמונאי,
אין  ובנוסף הזהב, לדרגת ששייך כפי ברזל הוא והרי הזהב,
"שפודים  בצורת היתה והמנורה מבחוץ, נראה היה הברזל

בדיל). (מין בבעץ" וחיפום היו ברזל של
בבית־המקדש  חידוש יהיה זה שבענין לומר, יש ואולי
בו  שייך ולא חורבן, בו שייך שלא נצחי מקדש השלישי,
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תתבטל  שלעתיד־לבוא כיון ברזל, של מענין החשש
דלעו"ז. ברזל של המציאות

ב'דברי  המובאים דוד בדברי הדבר שמרומז לומר, ויש
לכסף  והכסף לזהב הזהב אלקי, לבית "הכינותי הימים':

לנחושת לברזל והנחושת המשיח הברזל מלך כי גו'"
שלא  והגם משיחא", מלכא "דוד המלך לדוד מתייחס

שלעתיד. בבית בו ישתמשו ראשון בבית השתמשו
(e oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ו.22) פרק מהל'23)א', (פי"א המשיח מלך עלֿידי
ה"א). מ.24)מלכים (מדות 25)פרק שלעתיד הבנין על

מ"ה). פ"ב

.‰˙Èa‰ ÔÈ·a ¯wÚ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â26ÔÈOBÚ : ¿≈≈«¿»ƒ∆≈ƒ»¿ƒ¿«««ƒƒ
L„˜ Ba27ÌÈL„w‰ŒL„˜Â ,28L„w‰ ÈÙÏ ‰È‰ÈÂ , …∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿≈«…∆

ÔÈ‡¯˜ ÔzLÏLe ,ÌÏe‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,„Á‡ ÌB˜Ó»∆»¿«ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿»ƒ
ÏÎÈ‰29‰˜BÁ¯ ,ÏÎÈ‰Ï ·È·Ò ˙¯Á‡ ‰vÁÓ ÔÈOBÚÂ . ≈»¿ƒ¿ƒ»«∆∆»ƒ«≈»¿»

Ûwn‰ ÏÎÂ .¯a„na eÈ‰L ¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ÔÈÚk ,epnÓƒ∆¿≈«¿≈∆»≈∆»«ƒ¿»¿»«À»
‡e‰ ,„ÚBÓ Ï‰‡ ¯ˆÁ ÔÈÚk ‡e‰L ,BÊ ‰vÁÓaƒ¿ƒ»∆¿≈¬«…∆≈

‰¯ÊÚ ‡¯˜p‰30.Lc˜Ó ‡¯˜ Ïk‰Â . «ƒ¿»¬»»¿«…ƒ¿»ƒ¿»

בו.26) המעכבים הדברים ההיכל.27)כלומר, הוא
הפרוכת.28) מן לפנים היכל 29)הוא קדושת שהרי

וכן  א. יד, בזבחים כמפורש היא, אחת - אולם וקדושת
פ"א  כלים יוםֿטוב' ב'תוספות וראה ה"א. פ"ז להלן נראה
ממה  שמקורו שכתבו ויש המוריה). (הר ההיכל ד"ה מ"ט,
השקר  דברי אלו לכם תבטחו "אל ד) ז, (ירמיה שנאמר
שלש  אומר לכן שם הרד"ק וכתב ה'", היכל ה' היכל לאמר
ודביר  היכל אולם, שלושה: שהיו לפי ה'", "היכל פעמים
"וההיכל  מ"ו פ"ד במדות מפורש (וכן הקודש'). ('שביל
לשלשה  והכוונה ה"ג, פ"ד להלן הוא וכן מאה". על מאה

בצרות"30)אלה). "עזרה הפסוק שם על כן נקראת
ועוזר  ושומע לאלקים מתפללים שם כלומר, ב) מו, (תהלים

עזרה). ערך ('ערוך'

.Â¯‡LÏÂ ‰ÏBÚÏ ÁaÊÓ :ÌÈÏk Lc˜na ÔÈOBÚÂ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»
˙Ba¯w‰31L·ÎÂ ;32BÓB˜Óe ,ÁaÊnÏ Ba ÌÈÏBÚL «»¿»¿∆∆∆ƒ«ƒ¿≈«¿

¯BiÎÂ ;ÌB¯„Ï CeLÓ ÌÏe‡‰ ÈÙÏ33BpÎÂ34Lc˜Ï ƒ¿≈»»»¿»¿ƒ¿«¿«≈
‰„B·ÚÏ Ì‰ÈÏ‚¯Â Ì‰È„È ÌÈ‰k‰ epnÓ35BÓB˜Óe ,36 ƒ∆«…¬ƒ¿≈∆¿«¿≈∆»¬»¿

Ï‡ÓO ‡e‰L ,ÌB¯„Ï CeLÓ ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa≈»»¿«ƒ¿≈«»¿»∆¿…
Lc˜nÏ ÒÎp‰37;ÔÁÏLÂ ;‰¯BÓe ;˙¯Ë˜Ï ÁaÊÓe ; «ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿…∆¿»¿À¿»

L„w‰ CB˙a ÔzLÏLe38.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÈÙÏ ¿»¿»¿«…∆ƒ¿≈…∆«√»ƒ

"מזבח 31) פעמים כמה התורה שקראתו שאףֿעלֿפי
מפני  אלא זה אין – י) מ, טז: לה, כח: ל, (שמות העולה"

יום. בכל פעמיים עליו קרבה התמיד תל 32)שעולת "כמו
הארץ" עד המזבח מראש ויורד מתמעט מזבח, של בדרומו

הי"ז). מים.33)(להלן המריקים דדים ולו גדול, דוד כמין
לרחוץ 35)בסיסו.34) הכהנים צריכים העבודה לפני

פ"ה  להלן ראה ורגלים", ידים "קידוש וזהו ורגליהם, ידיהם

ה"א. המקדש ביאת א.36)מהל' נט, שהרי 37)זבחים
ממזרח. (שמות 38)נכנס בתורה כמפורש בהיכל. כלומר,

ו). ל, לה: כו,

.Ê‰¯Bn‰39ÔÈÓiÓ ÔÁÏLÂ ,ÒÎp‰ Ï‡ÓOÓ ÌB¯„a «¿»¿»ƒ¿…«ƒ¿»¿À¿»ƒ»ƒ
ÌÈL„w‰ŒL„˜ „ˆa Ì‰ÈLe .ÌÈt‰ ÌÁÏ ÂÈÏÚL∆»»∆∆«»ƒ¿≈∆¿«…∆«√»ƒ
.ıeÁÏ Ì‰ÈL ÔÈaÓ CeLÓ ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓe ,ıeÁaÓƒ«ƒ¿««¿…∆»ƒ≈¿≈∆«

ÔÈÏe·b ‰¯ÊÚ‰ CB˙a ÔÈOBÚÂ40Ï‡¯OÈÏ Ô‡k „Ú :41, ¿ƒ¿»¬»»¿ƒ«»¿ƒ¿»≈
ÌÈ‰kÏ Ô‡k „Ú42ÈÎ¯ˆ ¯‡LÏ ÌÈza da ÌÈB·e . «»«…¬ƒƒ»»ƒƒ¿»»¿≈

"‰kLÏ" ‡¯˜ Ì‰Ó ˙Èa Ïk .Lc˜n‰43. «ƒ¿»»«ƒ≈∆ƒ¿»ƒ¿»

לה).39) כו, (שם הוא מפורש ומקרא ב. לג, יומא
מ"ו.40) פ"ב ישראל"41)מדות "עזרת כאן עד כלומר,

"שאין  הכהנים", "עזרת ואילך ומכאן הי"ח), פ"ז (להלן
וגבול  הי"ט). (שם וכו'" לסמיכה אלא לשם נכנסים ישראל
שעזרת  בזה היה הכהנים לעזרת ישראל עזרת שבין זה
כרבי  מ"ו, פ"ב (מדות אמה ישראל מעזרת גבוהה הכהנים

ה"ג). פ"ו ולהלן יעקב, בן כאן 42)אליעזר עד כלומר,
הכהנים". הי"ז.43)"עזרת פ"ה להלן ראה

.ÁÌÈ·‡a ÔÈBa ,‰¯ÊÚ‰Â ÏÎÈ‰‰ ÔÈBaLk¿∆ƒ«≈»¿»¬»»ƒ«¬»ƒ
˙BÏB„b44ÌÈ·Ïa ÔÈBa ,ÌÈ·‡ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .45. ¿¿ƒ…»¿¬»ƒƒƒ¿≈ƒ

ÔÈÏvÙÓ ÔÈ‡Â46‡l‡ ,˙Èa‰ ¯‰a ÔÈa‰ È·‡ ˙‡ ¿≈¿«¿ƒ∆«¿≈«ƒ¿»¿«««ƒ∆»
CkŒ¯Á‡Â ,ıeÁaÓ Ô˙B‡ ÔÈ˙zÒÓe Ô˙B‡ ÔÈÏvÙÓ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ«¿««»

ÔÈ·Ï Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ47˙BÏ„b ÌÈ·‡" :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆∆¡«¬»ƒ¿…
˙B¯˜È ÌÈ·‡48"˙ÈÊ‚ È·‡ ,˙Èa‰ „qÈÏ49:¯ÓB‡Â ; ¬»ƒ¿»¿«≈«»ƒ«¿≈»ƒ¿≈

˙B·wÓe"50˙Èaa ÚÓL ‡Ï ÏÊ¯· ÈÏk Ïk ÔÊ¯b‰Â «»¿««¿∆»¿ƒ«¿∆…ƒ¿«««ƒ
"B˙a‰a51. ¿ƒ»…

ãycew zegiyn zecewpã

oze` oilvtn `l` ziad xda oipad ipa` z` oilvtn oi`"
."oipal oze` oiqipkn k"g`e uegan oze` oizzqne

הוא  בעבודה האבנים סיתות שפעולת בדבר, הרמז וי"ל
השמחה) (היפך מרירות על־ידי האבן לב ביטול עניין

אלא שאינו כיון דווקא, "מבחוץ" להיות הכנה שצריך
היא  הבית) בהר (הבנין עצמה העבודה ואילו לעבודה,

דווקא. שמחה מתוך

אבנים 44) "שנאמר זו הלכה בסוף רבינו שכתב כמו
מזבח 45)גדולות". "ואם יתרו): פרשת (סוף מכילתא

ומכאן  עושה". לבנים של יעשה, אבנים של רצה וגו', אבנים
(כסףֿמשנה). הבית לבנין גם במגרה.46)למדים מגררים

ב.47) כו, בתמיד מפורש וכן ב. מח, בסוטה נחמיה כרבי
מסותתות.49)כבדות.48) פטישים.50)אבנים
שצריך 51) עלֿכרחנו אלא הפסוקים, בין סתירה כאן ויש

(שם). מותר בחוץ אבל אסור, בבית שרק כנ"ל, לחלק

.ËıÚ Ba ÔÈBa ÔÈ‡Â52ËÏBa53ÌÈ·‡a B‡ ‡l‡ ,ÏÏk ¿≈ƒ≈≈¿»∆»«¬»ƒ
˙B¯„ÒÎ‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .„ÈÒÂ ÌÈ·Ïa B‡54ıÚ ÏL ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ«¿«¿∆≈

‰¯ÊÚ‰ ÏÎa55.ÌÈ·Ï B‡ ÌÈ·‡ ÏL ‡l‡ , ¿»»¬»»∆»∆¬»ƒ¿≈ƒ
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ãycew zegiyn zecewpã

ur ly zeixcqk` oiyer oi`e ..llk hlea ur ea oipea oi`e"
."dxfrd lka

בחג  המנחות שיירי את הכהנים אכלו איך להבין, וצריך
שלה  הסכך שלכל־הפחות סוכה לבנות אסור אם הסוכות,

מעץ.
"לא  משום הוא במקדש עץ בניית שאיסור כיון לומר: ויש
זה  הרי - אלקיך" ה' מזבח אצל עץ כל אשרה לך תטע
קבע  של וגם עץ של בנין שיהיה האחד תנאים, בשני
להיות  צריך הכס"מ ולדעת ספ"ו), עכו"ם הלכות (רמב"ם

בבנין. קבוע שיהיה שלישי תנאי
(497 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

עץ 52) כל לך... תטע "לא כא) טז, (דברים שנאמר משום
ואינו  בבנין שהוא ו"אףֿעלֿפי כח:), (תמיד ה'" מזבח אצל
מהל' (פ"ו עץ" כל שנאמר היא, יתירה הרחקה – נטוע עץ

ה"י). זרה בנין 53)עבודה שהרי מותר. – בולט אינו שאם
י). ו, א, (מלכים מבפנים בעצים מחופה היה שלמה

והרוח 54) רוחותיו משלש סגור אולם והוא שם. תמיד,
כולה. פתוחה ולפנים,55)הרביעית נקנור משער היינו

(כסףֿמשנה). הראב"ד וכדעת מותר. נשים בעזרת אבל

.ÈÔÈÙv¯Óe56Ì‡Â .˙B¯˜È ÌÈ·‡a ‰¯ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ¿«¿ƒ∆»»¬»»«¬»ƒ¿»¿ƒ
Ô·‡ ‰¯˜Ú57,dÓB˜Óa ˙„ÓBÚ ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆∆¿»∆∆««ƒ∆ƒ∆∆ƒ¿»

‰ÏeÒt ‰Ï˜Ï˜˙Â ÏÈ‡B‰58„·BÚ‰ Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡Â , ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»¿…≈»≈
ı¯‡a Ú·wzL „Ú ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‰ÈÏÚ „ÓÚÏ59. «¬…»∆»ƒ¿«»¬»«∆ƒ»«»»∆

כד.56) זבחים נד. (יומא בתלמוד מקומות בכמה מבואר כן
שאמרה  ממה נראה וכן בעזרה. אבנים רצפת שהיתה ועוד)
בארצכם  תתנו לא משכית "ואבן א) כו, (ויקרא תורה
אתה  אי "עליה ב) כב, (מגילה ואמרו עליה", להשתחות
בית  של אבנים על משתחוה אתה אבל באצרכם, משתחוה
(דבריֿהימים  שנאמר מה רבינו פירש שכן ונראה המקדש".
שהמדובר  – לתפארת" יקרה אבן הבית את "ויצף ו) ג, ב,
אמרו  שהרי מעכב, זה אין (אבל המוריה). (הר ברצפה
רצפה  בלא ואפילו התהום, עד קידש שדוד - א כד, בזבחים

להלן). וראה מאבני 57)כשר. אחת אבן שם, זבחים
ולכאן. לכאן מתנענעת והיא ממקומה נעקרה הרצפה

האבן 58) נדלדלה אמי, רבי "בעי שם: בזבחים הוא כן
בדעתו  אין (אם לחברה דעתו דאין היכא מהו? עליה, ועמד
חוצצת), =) חייצא דודאי לך תיבעי לא לארץ) אותה לחבר
כי  להם היה שברור הרי וכו'". לחברה דדעתו לך תיבעי כי
רק  היתה השאלה וכל רצפה, בתור עוד כשרה אינה זו אבן
(שאחרי  שתחתיה האדמה לבין הכהן בין חוצצת היא אם
למעלה  כמבואר הרצפה, במקום היא נעשית נעקרה שהאבן

קידשה). הואיל 59)שדוד כשרה, עבודתו – עבד "ואם
הי"ט). המקדש ביאת מהל' פ"ה (להלן עומדת" ובמקומה
למעלה) (ראה הבעיה נפשטה לא שם שבזבחים (ואףֿעלֿפי
רבה  לדעת אלא מקום לה אין זו שבעיה רבינו סובר –
(שם) רבא לדעת אבל חוצץ", במינו ש"מין - ב לז, בסוכה
לולב  מהל' בפ"ז רבינו פסק (וכן חוצץ) אינו במינו ש"מין

הם  והקרקע האבנים שהרי זו, לבעיה מקום אין – הי"ב)
(וראה  קרקע יש ובאבן אבנים ישנם שבקרקע אחד, מין
על  בעומד ורק דמנחות) פ"א התוספתא על דוד' ב'חסדי
בזה  – כך לעמוד הדרך שאין אבנים גבי על או חבירו גבי
שם  'תוספות' (ראה חוצץ" אינו במינו "מין משום התירו לא
ועומדת  שנעקרה באבן כאן אבל היכי), כי ד"ה לז.
חוצץ  שאינו במינו, מין בכלל שזהו בודאי במקומה,
שאינה  משום העבודה בשעת עליה יעמוד לא ולכתחילה
ושם  רצפה). שתהא צריך שלכתחילה למעלה וראה רצפה,
האבן  "נעקרה אמי רבי בבעיית שני לשון הביאו בגמרא
כו'", מהו רש"י) – בגומא עמד (כלומר, במקומה ועמד
בבעיית  הראשון כלשון שפסק משום אותה השמיט ורבינו

ראב"ד). ועי' (כסףֿמשנה, אמי רבי

.‡ÈB‰Èa‚‰Ïe ÔÈa‰ ˙‡ ˜fÁÏ ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe60 ƒ¿»ƒ«À¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙Èa ˙‡ ÌÓB¯Ï(e)" :¯Ó‡pL ,¯eav‰ Ák ÈÙk¿ƒ…««ƒ∆∆¡«¿≈∆≈
Ì‡ .ÔÁk ÈÙk ÔÈtÈÓe B˙B‡ ÔÈ¯‡ÙÓe ."eÈ‰Ï‡¡…≈¿»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ…»ƒ

·‰Êa B˙B‡ ÁeËÏ ÔÈÏBÎÈ61ÂÈOÚÓa ÏÈc‚‰Ïe62È¯‰ - ¿ƒ»«¿»»¿«¿ƒ¿«¬»¬≈
.‰ÂˆÓ BÊƒ¿»

א.60) יא, טוח 61)שבת הבית שכל מ"א, פ"ד מדות
כולו  ההיכל את שחיפו - א נז, בפסחים הוא וכן בזהב.
זהב. דינר בעובי אמה על אמה שהן זהב של בטבלאות

ב.62) טו, שבועות

.·ÈÌBÈ·e" :¯Ó‡pL ,‰ÏÈla Lc˜n‰ ˙‡ ÔÈBa ÔÈ‡≈ƒ∆«ƒ¿»««¿»∆∆¡«¿
.‰ÏÈla ‡Ï ,ÔÈÓÈ˜Ó ÌBia - "ÔkLn‰ ˙‡ ÌÈ˜‰»ƒ∆«ƒ¿»«¿ƒƒ…««¿»

ÔÈaa ÔÈ˜ÒBÚÂ63¯ÁM‰ ˙BÏÚÓ64.ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ „Ú ¿¿ƒ«ƒ¿»≈¬««««≈«»ƒ
ÌÈL‡ ,ÌBÓÓ·e ÔÓˆÚa „ÚÒÏe ˙B·Ï ÔÈ·iÁ Ïk‰Â¿«…«»ƒƒ¿¿«≈¿«¿»¿»»¬»ƒ

ÌÈLÂ65¯a„n‰ Lc˜Ók ,66ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â .67˙B˜BÈz ¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿≈¿«¿ƒƒ
‰ÁBc Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈa ÔÈ‡Â .ÔÈaÏ Ôa¯ ˙Èa ÏL∆≈«»«ƒ¿»¿≈ƒ¿«≈«ƒ¿»∆

·BËŒÌBÈ68.

ãycew zegiyn zecewpã

."miype miyp` mpennae mnvra crqle zepal oiaiig lkde"

בבנין  לסייע מחוייב (היה) ואחד אחד שכל משמע, מלשונו
לא  ולעת־עתה גדול, חידוש זה ולכאורה המקדש, בית
היא  ביהמ"ק בנין אשר ובפרט מקום, בשום מפורש נמצא
ואיש" איש כל על לא הציבור, על חובה שהן מה"מצוות

מ"ע). סוף לרמב"ם (סהמ"צ
(7 dxrd 109 cenr `"i wlg y"ewl itÎlr)

אפילו 63) אלא בלילה, אינה גופה הבנייה רק לא (כלומר,
מן  אינו שזה להלן וראה בלילה, אינה לבנייה מסביב העסק
היא  שההקמה הקים", "וביום אלא נאמר לא שהרי התורה,

מהנץ 64)ביום). למלאכתם יוצאים פועלים ששאר ואף
עושים  "ואנחנו טו ד, בנחמיה מהפסוק נלמד זה – החמה
(כסףֿ הכוכבים" צאת עד השחר מעלות וגו' במלאכה
נוסחת  (לפי ג: בברכות הגמרא שלפי להלן (וראה משנה).
המקדש. בית לבנין הנ"ל הפסוק כוונת שם) מינכן כת"י
נלמדה  שכבר גופה, לבנייה ולא לבנייה בהכנה ומדובר
(לפי  שם אמרו ולפיכך המשכן". את הקים "וביום מהפסוק
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שנאמר  לדבר זכר לדבר, ראיה שאין "ואע"פ מינכן): כת"י
שם, (שם ואומר הכוכבים. צאת וגו' במלאכה עושים ואנחנו
וכי  ואומר? מאי מלאכה. והיום משמר הלילה לנו והיו טז)
שמשא  איערב ומכי הוא, יממא לאו השחר מעלות תימא
הרי  ומחשכי". מקדמי המקדש בית בנין ומשום הוא, לילה
ועלֿ בלילה, שעסקו מפרשים היינו השני, הפסוק שלולא
שעליה  עצמה, בבנייה ולא לבנייה בהכנה שמדובר כרחנו
לבנייה  ההכנה נוהגת התורה שמן ולפי הקים". "וביום נאמר
הנשים  ואף גרמא, שהזמן מצותֿעשה אינה בלילה, גם
עליה  גזרו לא הטעם ומאותו להלן). (ראה בה חייבות
על  שגזרו כמו מקודם, ולא החמה, הנץ מזמן רק לעשותה

כ.). מגילה ראה ביום, הנהוגות המצוות הכוונה 65)כל
גרמא  שהזמן מצותֿעשה שזוהי ממש, לבנות ולא לסעד רק

המוריה'). ש 66)('הר "ויבואו כמו כב) לה, (שמות נאמר
לב  חכמת אשה "וכל כה) (שם, ונאמר הנשים", על האנשים

טוו". בפ"ב 67)בידיה רבינו הביא וכן ב. קיט, שבת
ה"ב. תורה תלמוד ונלמד 68)מהל' ב. טו, שבועות

– ה'" אני תיראו, ומקדשי תשמורו שבתותי "את מהכתוב
בכבודי  חייבים והמקדש אתם בכבודי, חייבים כולכם
(רש"י  שבת נקרא ויו"ט ו.) (יבמות השבת על שהזהרתי

שם). שבועות,

.‚È˙ÈÊb ÌÈ·‡ ÔÈa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÁaÊn‰69. «ƒ¿≈«≈ƒ∆»ƒ¿«¬»ƒ»ƒ
- "Èl ‰OÚz ‰Ó„‡ ÁaÊÓ" :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»ƒ¿«¬»»«¬∆ƒ

‰Ó„‡a ¯aÁÓ ‰È‰iL70ÈabŒÏÚ ‡Ï e‰e·È ‡lL , ∆ƒ¿∆¿À»»¬»»∆…ƒ¿…««≈
ÔÈtk71˙BlÁÓ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ72Ì‡Â" ¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ƒƒ¿…««≈¿ƒ¿∆∆∆¡«¿ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "ÌÈ·‡ ÁaÊÓ73˙eL¯ BÈ‡L , ƒ¿«¬»ƒƒƒ«¿»»¿∆≈¿
‰·BÁ ‡l‡74. ∆»»

נראה 69) וכן זו. תיבה ליתא רומי, ובדפוס אברבנאל בכת"י
כ, (שם נאמר שהרי נכון, וכן ספר'. וב'קרית משנה' ב'כסף
גזית", אתהן תבנה לא לי, תעשה אבנים מזבח "ואם כה)

המוריה'. ב'הר ועי' ה"ח. למעלה א.70)וראה נח, זבחים
המזבח.71) יבנה ועליה כיפה, מערות.72)שיבנה
יתרו.73) פרשת סוף שנאמר 74)מכילתא, אףֿעלֿפי

רשות. שמשמעו "ואם", בלשון

.„ÈÔ·‡ Ïk75‰ÓbÙpL76Ô¯tv‰ da ¯bÁzL È„k77, »∆∆∆ƒ¿¿»¿≈∆«¿…»«ƒ…∆
ÁaÊnÏÂ L·kÏ ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ ,‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒk78, ¿«ƒ∆¿ƒ»¬≈¿»«∆∆¿«ƒ¿≈«

."'‰ ÁaÊÓ ˙‡ ‰·z ˙BÓÏL ÌÈ·‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¬»ƒ¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿«
ÔÎÈ‰Óe79˙Ïe˙a ÔÓ ?ÁaÊÓ È·‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ≈≈»»¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈«ƒ¿«

BÈ‡L ¯kp‰ ÌB˜ÓÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ÔÈ¯ÙBÁ .Ú˜¯w‰««¿«¿ƒ«∆«ƒƒ¿»«ƒ»∆≈
ÔÈ·e ‰„B·Ú ÌB˜Ó80B‡ ,ÌÈ·‡‰ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿¬»ƒ¿»ƒƒƒ∆»¬»ƒ

ÏB„b‰ Ìi‰ ÔÓ81ÏÎÈ‰‰ È·‡ ÔÎÂ .Ô‰Ó ÔÈB·e , ƒ«»«»ƒ≈∆¿≈«¿≈«≈»
eÈ‰ ˙BÓÏL ˙B¯ÊÚ‰Â82. ¿»¬»¿≈»

ב.75) יז, ברזל 76)חולין עלֿידי שלא אפילו דבר, בכל
הט"ו. להלן וראה מ"ד). פ"ג מלשון 77)(מדות "תחגור"

שהוא  שפירשו ויש (הרא"ה). מקום בכל חז"ל שאמרו חגר
בפגימה  עצמה חוגרת הצפורן כי (רש"י), חגורה לשון

(ריטב"א). בה שם.78)כשנכנסת מדות,79)מדות,
מהבתולה,80)שם. למטה וחופרים שם: (במשנה,

ולכן  ברזל". עליהן הונף שלא שלמות אבנים משם ומביאים
הבאה  בהלכה ולא "שלמות", של בדין כאן רבינו הביאו
נפגמו, שמא גם שחששו להורות ברזל", "הנפת של בדין

כמשנהֿלמלך). אבנים 81)ודלא נמצאות הים שבחול
נד.), (זבחים בראשית ימי מששת כך שנבראו חלוקות
מט. (סוכה ב'תוספות' פירשו וכן אבנים". חלוקי "ומביא

שכל). ז)82)ד"ה ו, (מלכיםֿא שנאמר כמו פגם, בלי
ומשוין  מסתתין היו מבחוץ אבל נבנה". מסע שלמה "אבן
למעלה  רבינו שכתב כמו אותם, ומכניסין ברזל בכלי אותם

(כסףֿמשנה  ).ה"ח

.ÂËÏÎÈ‰ È·‡83eÓÓ‚pL B‡ eÓbÙpL ˙B¯ÊÚÂ84- «¿≈≈»«¬»∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿
ÌÈÊ‚ ‡l‡ ,ÔBÈ„t Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,ÔÈÏeÒt85Ô·‡ Ïk .86 ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ»∆∆

‰ÓbÙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a‰ da Ú‚pL87‰ÏeÒt , ∆»«»««¿∆««ƒ∆…ƒ¿¿»¿»
L·k‰ ÔÈ·e ÁaÊn‰ ÔÈ·Ï88Ea¯Á Èk" :¯Ó‡pL , ¿ƒ¿««ƒ¿≈«ƒ¿««∆∆∆∆¡«ƒ«¿¿

ÏÊ¯a da Ú‚pL Ô·‡ ‰Ba‰Â ."‰ÏÏÁzÂ ‰ÈÏÚ zÙ‰≈«¿»»∆»«¿«¿∆»¿«∆∆∆∆»«»«¿∆
Ô‰˙‡ ‰·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - L·ka B‡ ÁaÊna«ƒ¿≈««∆∆∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆¿∆

‰OÚa ¯·BÚ ,Ìe‚t Ô·‡ ‰Ba‰Â ."˙ÈÊb89. »ƒ¿«∆∆∆»≈«¬≈

(83.(25 224 עמ' צוק"מ (הוצאת פ"ב מגילה תוספתא,
(מהרי"ק).84) פגם שם ואין חתיכה ממנה שניטלה

למעלה. ראה הבית, בהר נגמם או שכיון 85)וכשנפגם
(משנהֿ חול בהם להשתמש אסור קודש, בהם שנשתמש

מ"ד.86)למלך). פ"ג גממה 87)מדות שהברזל (כגון
בלי  בלחוד בנגיעה אבל שיפגמה, מבלי גזית אותם ועשה
להלן  רבינו כתב שהרי פוסל. הברזל אין באבן, כלל פגיעה
תבנה  לא שנאמר לוקה, וכו' ברזל בה שנגע אבן "והבונה
תבנה  "לא יתרו) פרשת (סוף במכילתא ואמרו גזית", אתהן
וכ"ה  ברזל". עליהן שהונף גזוזות אלא גזית אין גזית, אתהן
קסט  עמוד יתרו שלמה' ב'תורה וראה מ. מצוה ב'חינוך'

תקנ). סתתן 88)אות אם כשרות ולעזרה להיכל אבל
ה"ח). (למעלה "אבנים 89)מבחוץ ו) כז, (דברים שנאמר

אלקיך". ה' מזבח את תבנה שלמות

.ÊË‰ÓbÙpL Ô·‡90ÏÊ¯a da Ú‚pL B‡91¯Á‡ ∆∆∆ƒ¿¿»∆»«»«¿∆««
˙È·pL92,‰ÏeÒt Ô·‡‰ d˙B‡ - L·ka B‡ ÁaÊna ∆ƒ¿≈«ƒ¿≈««∆∆»»∆∆¿»

ÔÈaÏÓe .˙B¯Lk ¯‡M‰Â93ÌÈÓÚt ÁaÊn‰ ˙‡ ¿«¿»¿≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈««¬«ƒ
‚Á·e ÁÒta :‰Ma94Ô˙B‡ ÔÈaÏnLÎe .95ÔÈaÏÓ - «»»«∆«∆»¿∆¿«¿ƒ»¿«¿ƒ

‰tÓa96ÏÊ¯a ÏL ÒÈÙÎa ‡Ï Ï·‡ ,97ÚbÈ ‡nL , ¿«»¬»…¿»ƒ∆«¿∆∆»ƒ«
Ô·‡a98ÏÒÙÈÂ99. ¿∆∆¿ƒ¿…

שם.90) יתרו.91)מדות, פרשת סוף מכילתא,
כל 92) נפסל לא מחובר, ונעשית שנבנית אףֿעלֿפי כלומר,

אם  ואפילו פסולה, בלבד האבן אותה אלא בגללה, המזבח
בחידושיו  יעב"ץ ועי' המוריה', ('הר שנבנית לפני כן נעשה

מ"ד. פ"ג במדות כמבואר הרמב"ם) מדות,93)על בסיד.
הסוכות.94)שם. חג ולפני הפסח האבנים.95)לפני
בסיד.96) בו.97)טבולות לסוד שרגילים הכלי
למעלה).98) כמבואר אותו, יחתוך שהברזל 99)(כלומר

של  ימיו להאריך נברא והמזבח אדם, של ימיו לקצר נברא
שם). (משנה, המאריך על המקצר שיונף בדין אינו אדם,

.ÊÈ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÁaÊnÏ ˙B‚¯„Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ«¿≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿…
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Ïz BÓk ÔÈBa ‡l‡ ;"ÈÁaÊÓ ÏÚ ˙ÏÚÓa ‰ÏÚ«̇¬∆¿«¬…«ƒ¿¿ƒ∆»ƒ¿≈
„Ú ÁaÊn‰ L‡¯Ó „¯BÈÂ ËÚÓ˙Ó ,ÁaÊÓ ÏL BÓB¯„aƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿«≈¿≈≈…«ƒ¿≈««

˙BÏÚÓa ‰ÏBÚ‰Â .L·k ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ı¯‡‰100ÏÚ »»∆¿«ƒ¿»∆∆¿»∆¿«¬«
ÔÎÂ .‰˜BÏ - ÁaÊn‰101ı˙Bp‰102ÔÓ ˙Á‡ Ô·‡ «ƒ¿≈«∆¿≈«≈∆∆««ƒ

ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ B‡ ÏÎÈ‰‰ ÏkÓ B‡ ÁaÊn‰103 «ƒ¿≈«ƒ»«≈»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«
‰˙ÁL‰ C¯c104˙‡ ÌzˆzÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ∆∆«¿»»∆∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆

."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeOÚ˙ ‡Ï ,'B‚Â Ì˙ÁaÊÓƒ¿¿…»¿…«¬≈«¡…≈∆

"שהוזהרנו 100) רבינו כתב פ) תעשה' ('לא המצוות' ב'ספר
גסות  פסיעות יפסע שלא כדי במעלות למזבח מלעלות
שתגלה  עד גסה פסיעה הפוסע וכל וכו' עלייתו בשעת

למלך'. 'משנה ועי' לוקה". – עליו כלומר,101)ערותו
כן  כמו למזבח, בזיון שזהו במעלות לעלות שאסור  כשם
[וראה  המוריה'). ('הר בזיון זה שגם אבן, לנתץ אסור

ה"ו]. עבדים מהל' ובפ"ט פ'102)בכסףֿמשנה, 'ספרי'
צוק"מ 103)ראה. (הוצאת פ"ד מכות בתוספתא הוא כן

כתב  שכן חייב, העזרה מכל נותץ אם ואף ,(18 444 עמ'
העזרה". משאר "או ה"ז: התורה יסודי מהל' בפ"ו רבינו

(כסףֿמשנה). שם שכתב מה על כאן שמתכוין 104)וסמך
(כסףֿמשנה). מותר – לתקן כוונתו אם אבל לאבד.

.ÁÈ‰ÈÏÎÂ ‰¯Bn‰105ÁaÊÓe ,ÂÈÏÎÂ ÔÁÏM‰Â , «¿»¿≈∆»¿«À¿»¿≈»ƒ¿«
ÔÓ ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,˙¯L ÈÏk ÏÎÂ ˙¯Ëw‰«¿…∆¿»¿≈»≈≈ƒ»∆»ƒ
Ô·‡ B‡ ÌˆÚ B‡ ıÚ ÏL Ìe‡OÚ Ì‡Â ;„·Ïa ˙Îzn‰««∆∆ƒ¿«¿ƒ¬»∆≈∆∆∆∆

.ÔÈÏeÒt - ˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡∆¿ƒ¿ƒ

ומחתותיה.105) מלקחיה והיינו א. כח, מנחות

.ËÈÏL elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ - ÌÈiÚ Ï‰w‰ eÈ‰»«»»¬ƒƒƒ»¬ƒ∆
ÏÈ„a106·‰Ê ÏL Ô˙B‡ ÔÈOBÚ - e¯ÈLÚ‰ Ì‡Â ,107. ¿ƒ¿ƒ∆¡ƒƒ»∆»»

˙BÙ¯‚n‰Â ÔÈ„etM‰Â ˙B˜¯Ên‰ elÙ‡108ÁaÊÓ ÏL ¬ƒ«ƒ¿»¿««ƒ¿««¿≈∆ƒ¿«
Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ,¯eava Ák LÈ Ì‡ - ˙Bcn‰Â ,‰ÏBÚ‰»»¿«ƒƒ≈…««ƒƒ»
Ì‡ ,·‰Ê Ô˙B‡ ÔÈtÁÓ ‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL elÙ‡ .·‰Ê ÏL∆»»¬ƒ«¬≈»¬»»¿«ƒ»»»ƒ

Ì„È ‰‡ˆÓ109. »¿»»»

ב.106) כח, א.107)שם מג, זרה יעים 108)עבודה
הדשן. שהיו 109)להסיר השערים "כל מ"ג: פ"ב מדות

עניים, היו הגולה בני כשעלו זהב". של להיות נשתנו שם,
זהב. השערים כל ציפו - וכשנתעשרו עניותם, לפי ובנו

.Î.L„w‰ ÌLÏ ‡l‡ Ô˙lÁzÓ ÌÈÏk‰ Ïk ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ»«≈ƒƒ¿ƒ»»∆»¿≈«…∆
ËBÈ„‰Ï Ô˙lÁzÓ eOÚ Ì‡Â110Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»»¿∆¿≈ƒ»

dB·‚ ÈÏÎe .dB·‚Ï111dB·b Ì‰a LnzL ‡lL „Ú , ¿»«¿≈»««∆…ƒ¿«≈»∆»«
Ô‰a LnzLpMÓe ,ËBÈ„‰ Ô‰a LnzL‰Ï È‡M¯ -««¿ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆
Ô·ˆÁL ˙B¯B˜Â ÌÈ·‡ .ËBÈ„‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ - dB·b»«¬ƒ¿∆¿¬»ƒ¿∆¬»»

˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰lÁzÓ112.˙Èa‰ ¯‰Ï Ô˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ , ƒ¿ƒ»¿≈«¿∆∆≈ƒ»¿«««ƒ

פ"ב 110) מכות תוספתא בהם. נשתמש לא שעוד אףֿעלֿפי
.(24 244 עמוד שם.111)(צוק"מ תוספתא,

לבית 112) מתחילה שנפסלו וקורות "אבנים שם: תוספתא,
אותן  בונין אין הגנוז') 'אור לפי ווין בכת"י הוא (כן הכנסת

משנה'. ב'כסף וראה הבית", בהר

á"ôùú'ä åìñë 'ã éðù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אותו 1) משנים ואין ביותר מכוון מקומו המזבח כי בו יבאר

את  ושלמה דוד בו שבנו שבמקום היא ושמסורת במקומו,
אבינו. יצחק נעקד שעליו המזבח היה המזבח,

.‡¯˙BÈa ÔeÎÓ BÓB˜Ó ÁaÊn‰2B˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈«¿¿À»¿≈¿≈¿«ƒ
‰ÏÚÏ ÁaÊnŒ‰ÊÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ BÓB˜nÓƒ¿¿»∆∆¡«¿∆ƒ¿≈«¿…»

"Ï‡¯OÈÏ3:¯Ó‡pL ,eÈ·‡ ˜ÁˆÈ „˜Ú Lc˜n·e . ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»∆¡«ƒ¿»»ƒ∆∆¡«
:ÌÈÓi‰ŒÈ¯·„a ¯Ó‡Â ;"‰i¯n‰ ı¯‡ Ï‡ EÏŒCÏÂ"¿∆¿∆∆∆«…ƒ»¿∆¡«¿ƒ¿≈«»ƒ
¯‰a ,ÌÈÏLe¯Èa '‰ ˙Èa ˙‡ ˙B·Ï ‰ÓÏL ÏÁiÂ"«»∆¿……ƒ¿∆≈ƒ»«ƒ¿«
ÌB˜Óa ÔÈÎ‰ ¯L‡ ,e‰È·‡ „ÈÂ„Ï ‰‡¯ ¯L‡ ‰i¯Bn‰«ƒ»¬∆ƒ¿»¿»ƒ»ƒ¬∆≈ƒƒ¿

."ÈÒe·È‰ Ô¯‡ Ô¯‚a „ÈÂc»ƒ¿…∆»¿»«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

kn enewn gafnd"enewnn eze` oipyn oi`e ,xzeia oee
."'ek gafnd mdxa` ea dpay mewnd `ed ..mlerl

המזבח  על רק ביותר" "מכוון הלשון כתב מדוע להבין, וצריך
הבית  לפי נקבע המזבח מקום הרי המקדש, בית על ולא
המקדש  שמקום נמצא לדרום", משוך האולם "לפני כולו
המזבח  של שמקומו יתכן ואיך המזבח, למקום בהתאם הוא
שיהיה  כתב לא המקדש מקום על ואילו ביותר, מכוון יהיה

במקומו". המקדש בית "ובנה רק אלא ביותר מכוון
בית  לגבי שני בבית שינויים כמה שמצינו שכשם וי"ל
כבר  שלמה שבנה שהבנין פ"א, ברמב"ם כמפורש ראשון,
שלמה, כבנין בנוהו שני בית אנשי ואילו במלכים, מפורש
יתכן  איך ולכאורה ביחזקאל. המפורשים הדברים ומעין
בהכרח  אלא שלמה, שבנה מהבניין כלשהו שינוי שיהיה
לדוד  שמואל שמסר שבמגילה הפרטים כל שלא לומר
ממקדש  שינויים היו ולכן לדורות, ציווי בתור נאמרו

פרטים. בכמה למקדש
לביהמ"ק, המזבח שבין החילוק את גם לבאר יש על־פי־זה
בית  של מקומו משא"כ ביותר מכוון המזבח של שמקומו
המדויק  מקומו אבל המוריה בהר שיהיה מחוייב המקדש
מה  גם יובן ובזה לבית. מבית להשתנות ויכול הכרח אינו
"שאלו  בפסוק עבודה' 'ספר הלכות את הרמב"ם שפתח
ביותר  מכוון אינו המקדש של מקומו כי ירושלים", שלום

בירושלים. להיות ומוכרח קשור אבל
(h oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

מקומו.2) על להעיד לנביאים הוצרכו זה 3)שהרי כלומר,
אחר. ולא

.·„Âc Ba ‰aL ÌB˜n‰L ,Ïk‰ „Èa ˙¯ÒÓe»…∆¿««…∆«»∆»»»ƒ
‰ÓÏLe4Ba ‰aL ÌB˜n‰ ‡e‰ ,‰Â¯‡ Ô¯‚a ÁaÊn‰ ¿……«ƒ¿≈«¿…∆¬«¿»«»∆»»

ÁaÊn‰ Ì‰¯·‡5ÌB˜n‰ ‡e‰Â .˜ÁˆÈ ÂÈÏÚ „˜ÚÂ «¿»»«ƒ¿≈«¿»«»»ƒ¿»¿«»
ÁaÊn‰ ‡e‰Â .‰·z‰ ÔÓ ‡ˆiLk Á Ba ‰aL∆»»…«¿∆»»ƒ«≈»¿«ƒ¿≈«
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ·È¯˜‰ B·e .Ï·‰Â ÔÈ˜ ÂÈÏÚ ·È¯˜‰L∆ƒ¿ƒ»»«ƒ»∆∆ƒ¿ƒ»»»ƒ
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Ì„‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‡¯· ÌMÓe .‡¯·pLk Ôa¯»̃¿»¿∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿»»¿¬»ƒ»»
.‡¯· B˙¯tk ÌB˜nÓƒ¿«»»ƒ¿»

להקריב 4) במה שם בנה דוד אלא ביחד, שניהם בנו לא
עולמים. בית בנה ושלמה אמרו 5)בשעתה סב. בזבחים

א  שם דרבי שראו בפרקי שאמרו [ומה יצחק. של אפרו ת
עליו  שנעקד המזבח מאבני אבנים י"ב יעקב "לקח אליעזר
בראשית  שמעוני (ילקוט מראשותיו" אותם ושם אבינו יצחק
הטביע  ימינו ברגל הקדושֿברוךֿהוא, עשה "ומה קיט), רמז
אותו  ועשה תהום עמקי עד מראשותיו יעקב שם אשר האבן
קכ), רמז (שם שתייה" אבן נקרא לפיכך וכו' לארץ סניף
ולפנים, לפני הארון, במקום הייתה השתייה אבן והרי
כו. השנה בראש נראה וכן נג: יומא במשנה כמפורש
קטיגור  שאין לפי פסול שהוא הפרה מקרן שופר על שאמרו
כעבודת  הוא הרי לזיכרון בא שהשופר כיוון סניגור, נעשה
הוא  טז.) (שם העקידה לזיכרון שהוא כיוון כלומר, פנים,
ברור  - השתייה אבן על הייתה שהעקידה הרי כלפנים,
בפנים, ולא המזבח, על אמנם הייתה העקידה כי הדבר
של  טעמו וזהו רבינו, שכתב וכמו שם בזבחים וכמפורש
חוץ, עבודת שהוא מפני הפרה, קרן שמכשיר שם יוסי רבי
הארון  במקום אותם ושם המקום מאבני יעקב לקח הרי אבל
טעמם  וזהו בפנים, היא יצחק נעקד שעליה שהאבן ונמצא

הפרה]. קרן הפוסלים חכמים של

.‚LÈ‡ ‰Úe„È B˙¯eˆÂ ,‰a¯‰ ˙BeÎÓ ÁaÊn‰ ˙BcÓƒ«ƒ¿≈«¿À»«¿≈¿»¿»ƒ
‰ÏBb‰ Èa eaL ÁaÊÓe .LÈ‡Ó6„È˙ÚL ÁaÊÓ ÔÈÚk ≈ƒƒ¿≈«∆»¿≈«»¿≈ƒ¿≈«∆»ƒ

Ú¯‚Ï ‡ÏÂ B˙cÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡Â ,e‰eOÚ ˙Ba‰Ï¿ƒ»»¿≈¿ƒ«ƒ»¿…ƒ¿…«
‰pnÓ7. ƒ∆»

השני.6) המקדש בית את ובנו הגולה מן ששבו אותם
המזבח 7) לעשות קפידא יש לכתחילה - מעכב שאינו אף

הנביא. כעדות

.„ÌÈ‡È· ‰LÏLe8„Á‡ :‰ÏBb‰ ÔÓ Ì‰nÚ eÏÚ ¿»¿ƒƒ»ƒ»∆ƒ«»∆»
ÏÚ Ô‰Ï „ÈÚ‰ „Á‡Â ,ÁaÊn‰ ÌB˜Ó ÏÚ Ô‰Ï „ÈÚ‰≈ƒ»∆«¿«ƒ¿≈«¿∆»≈ƒ»∆«
ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈ·È¯˜nL Ô‰Ï „ÈÚ‰ „Á‡Â ,ÂÈ˙BcÓƒ»¿∆»≈ƒ»∆∆«¿ƒƒ««ƒ¿≈«

‰f‰9.˙Èa ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙Ba¯w‰ Ïk «∆»«»¿»««ƒ∆≈»»ƒ

ומלאכי.8) זכריה חגי אמרו 9)והם לא, שם בזבחים
לבאר  הוסיף ורבינו בית", שאין פי על אף "שמקריבין אלא:
אין  המזבח במקום שלא אבל מקריבין המזבח על שדווקא
המוקדשין  פסולי מהלכות ג פרק להלן כמבואר מקריבין,
שהיה  מזבח להוציא בא "הזה" רבינו שכתב ומה כב. הלכה
עזרא  בימי שדווקא הבית, שנתקדש לפני שלמה, בימי
ראשונה  שקדושה מפני בית, שם שאין פי על אף מקריבין
לאחר  גם לבוא, לעתיד קדשה שלמה בימי שנתקדשה

החורבן.

.‰Èa eOÚLÂ ‰ÓÏL ‰OÚLÂ ‰LÓ ‰OÚL ÁaÊÓƒ¿≈«∆»»∆¿∆»»¿……¿∆»¿≈
Ïk d·b ˙Bn‡ ¯OÚ Ôlk - ˙BOÚ‰Ï „È˙ÚLÂ ‰ÏBb‰«»¿∆»ƒ¿≈»À»∆∆«…«»

‡ LÏLÂ" ‰¯Bza ·e˙k‰ ‰ÊÂ .Ô‰Ó „Á‡"B˙Ó˜ ˙Bn ∆»≈∆¿∆«»«»¿»«…»
‰ÏBb‰ Èa eOÚL ÁaÊÓe .„·Ïa ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó -¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿≈«∆»¿≈«»
˙Bn‡ ·"Ï BaÁ¯Â Bk¯‡ ˙cÓ ,˙Ba‰Ï „È˙Ú‰ ÔÎÂ¿≈∆»ƒ¿ƒ»ƒ«»¿¿»¿«

˙Bn‡ ·"Ï ÏÚ10. ««

כן.10) היה הבניין של התחתון הריבוע

.Â˙a ‰n‡a Ô‰Ó ,ÁaÊn‰ d·b ÏL ˙Bn‡ ¯OÚ∆∆«∆…««ƒ¿≈«≈∆¿«»«
ÌÈÁÙË ‰MÓÁ11ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a Ô‰Óe ,12. ¬ƒ»¿»ƒ≈∆¿«»«ƒ»¿»ƒ

.ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈa‰ ˙Bn‡ Ïk ¯‡Le¿»»««ƒ¿»¿«»«ƒ»¿»ƒ
ÁaÊn‰ Ïk d·‚Â13ÌÈÁÙË Á"14. ¿…«»«ƒ¿≈«¿»ƒ

הסובב 11) כניסת וכניסתו, היסוד גובה של אמות כלומר,
הקרנות. המזבח.12)וגובה אמות עם 13)שאר

של 14)הקרנות. אמות שתי אמות: עשר גבהו שהרי
עשרה  הן טפחים, חמישה בת באמה שהן והקרנות, היסוד
הן  טפחים, שישה בת באמה שהן אמות, ושמונה טפחים.

ושמונה. חמישים הכל בסך טפחים, ושמונה ארבעים

.ÊÌÈÁÙË ‰MÓÁ ‰ÏÚ :B˙¯eˆÂ B˙cÓ ‰˙È‰ CÎÂ15 ¿»»¿»ƒ»¿»»»¬ƒ»¿»ƒ
ÌÈLÏL ·Á¯ ‡ˆÓ .„BÒÈ e‰Ê ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ÒÎÂ¿»«¬ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ¿»…«¿ƒ
ÈLe ‰n‡ ÌÈLÏL ·Á¯ ÏÚ ÌÈÁÙË ÈLe ‰n‡«»¿≈¿»ƒ«…«¿ƒ«»¿≈

ÌÈÁÙË16,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ÒÎÂ ÌÈÁÙË ÌÈLÏL ‰ÏÚ . ¿»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ¿»«¬ƒ»¿»ƒ
··BÒ e‰Ê17ÌB˜Ó e‰Ê ,ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] . ∆≈»»¿»»»¿»ƒ∆¿

‰n‡ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL BaÁ¯ ‡ˆÓ .[‰Î¯Ún‰««¬»»ƒ¿»»¿¿»¿∆¿ƒ«»
Â ‰n‡ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â‰Úa¯‡ ¿«¿»»¿»ƒ«¿»¿∆¿ƒ«»¿«¿»»

˙ÈÂÊ Ô¯˜Ï ÒBÎÂ ,ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] .ÌÈÁÙË¿»ƒ»»¿»»»¿»ƒ¿≈¿∆∆»ƒ
Úa¯‡ ÏÎÏ Úa¯Ó ÏeÏÁ ÔÈa ¯OÚŒ‰BÓM‰ ÏL∆«¿»»»ƒ¿»»¿À»¿»«¿«
.·È·Ò ‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ˙B¯w‰ ÌB˜Óe .[˙B¯¿̃»¿«¿»«»ƒ∆¿«»ƒ∆»ƒ
ÌB˜Ó ‡ˆÓ .·È·Ò ‰n‡ ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚¯ ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈¿«¿≈«…¬ƒ«»»ƒƒ¿»¿
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ˙Bn‡ Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ BaÁ¯ ‰Î¯Ún‰««¬»»»¿∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ˙Bn‡ Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ÏÚ18. «∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»¿»ƒ

של 15) ואמה אמה". וכנס אמה "עלה שם במדות משנה
טפחים. חמישה של הוא מן 16)יסוד לקח היסוד שהרי

שני  פחות אמות שתי ביחד צד, מכל טפחים חמישה המזבח
ולרוחב. לאורך סובב 17)טפחים שהוא מפני כן נקרא

היה  שלא ליסוד בניגוד רוחותיו, מארבע המזבח את ומקיף
רוחות. מארבע המזבח 18)מקיף מן לקח הסובב שהרי

טפחים  שני פחות אמות שתי היינו צד, מכל טפחים חמישה
צד. לכל

.ÁÔ¯˜ Ïk Úea¯Â ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ Ô¯˜Â Ô¯˜ Ïk d·b…«»∆∆»∆∆¬ƒ»¿»ƒ¿ƒ«»∆∆
eÈ‰ ˙BÏeÏÁ ˙B¯w‰ Úa¯‡Â .‰n‡ ÏÚ ‰n‡19.ÔÎBzÓ «»««»¿«¿««¿»¬»ƒ»

‡ˆÓ .ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó d·‚Â¿…«¿««¬»»¿»»»¿»ƒƒ¿»
.‰hÓÏe ··Bq‰ ÛBqÓ ÌÈÁÙË Ë"Î ÁaÊn‰ d·‚ ÈˆÁ¬ƒ…««ƒ¿≈«¿»ƒƒ«≈¿»»

כמזרק 19) "ומלאו שנאמר ממה זאת ולמדו נד: זבחים
להן  יש קיבול שבית הרי טו) ט, (זכריה מזבח" כזוויות
חלולות  היו הקרנות ארבע שכל סובר ורבינו כמזרקות.

שם. בזבחים רש"י וכדעת

.Ë‡¯˜Ò ÏL ËeÁÂ20ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡a ¯‚BÁ ‰È‰ ¿∆ƒ¿»»»≈¿∆¿««ƒ¿≈«
ÔÈa ÏÈc·‰Ï [‰hÓÏe ··Bq‰ ÛBqÓ ÌÈÁÙË ‰MLk]¿ƒ»¿»ƒƒ«≈¿«»¿«¿ƒ≈

ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓc21ÌÈBzÁz‰ ÌÈÓ„Ï22B‰·b ‡ˆÓÂ . »ƒ»∆¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿»»¿
˙BÁt ˙Bn‡ ÚLz ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó „Ú ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆«¿««¬»»≈««»

ÁÙË23. ∆«

ה)20) כז, (שמות שנאמר ממה כן ולמדו אדום. צבע
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מחיצה  נתנה "התורה - המזבח" חצי עד הרשת "והיתה
(זבחים  העליונים" דמים לבין התחתונים דמים בין להבדיל

החוט.21)נג.). מן למעלה מתמצה שדמה העוף עולת
הדין 22) והוא החוט. מן למטה דמה שמזים העוף חטאת

ושלמים. אשם בהמה, של 23)לעולת גבהו אמת שהרי
הריהן  טפחים. שלושים והסובב טפחים, חמישה היסוד

טפח. פחות אחת) כל טפחים שישה (בנות אמות תשע

.ÈBÓk ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Ó ÛÈwÓ ‰È‰ ‡Ï ÁaÊn‰ „BÒÈ¿«ƒ¿≈«…»»«ƒ≈«¿«»¿
ÔBÙˆ Áe¯ Ïk „‚k CeLÓ „BÒÈ‰ ‰È‰ ‡l‡ ,··Bq‰«≈∆»»»«¿»¿∆∆»«»

ÏÎB‡Â ,È·¯ÚÓe24‰n‡ Á¯ÊÓ·e ˙Á‡ ‰n‡ ÌB¯„a «¬»ƒ¿≈¿»«»««¿ƒ¿»«»
„BÒÈ dÏ ‰È‰ ‡Ï ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c Ô¯˜Â ,˙Á‡25. ««¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ…»»»¿

מקום.24) תופס = שרצועה 25)מחזיק, לפי נג: זבחים
היינו  טורף, של בחלקו ולא יהודה של בחלקו הייתה זו
יטרף" זאב "בנימין כז) מט, (בראשית בו שכתוב בנימין
ותרגם  עד" יאכל "בבוקר ואמר אבינו יעקב נתנבא ועליו
שם  בזבחים ורש"י מקדשא". יתבני "ובאחסנתה אונקלוס
כלומר: מדבחא", תיתבני "באחסנתיה התרגום: בשם הביא

בחלקו. ייבנה המזבח

.‡È˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜·e26ÔÈÓk ÌÈ·˜ ÈL eÈ‰ ¿∆∆«¬»ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ¿ƒ
ÔÈ˙ÈL ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,ÔÈwc ÔÈÓËÁ ÈL27ÌÈÓc‰L , ¿≈√»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ∆«»ƒ

‰n‡a Ô¯w‰ d˙B‡a ÔÈ·¯Ú˙Óe Ô‰a ÔÈ„¯BÈ28ÔÈ‡ˆBÈÂ , ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿»«∆∆»«»¿¿ƒ
.ÔB¯„˜ ÏÁÏ¿««ƒ¿

ויש 26) מערבי יסוד על ששופכים מהם יש הדם ששיירי
הנקבים  שני נתן לפיכך דרומי, יסוד על ששופכים מהם

דרומית. מערבית שהדמים 27)בקרן מפני כן ונקראו
הנ"ל, מהטעם כן נקרא נסכים של זה וכן לשם, שותתין

לשם. הנסכים בעזרה.28)ששותתין שעוברת המים אמת

.·È‰n‡ ÌB˜Ó ‰È‰ Ô¯w‰ B˙B‡a ‰Ùˆ¯a ‰hÓÏe¿«»»ƒ¿»¿«∆∆»»»«»
da ‰Úe·˜ ˙ÚaËÂ LÈL ÏL ‡Ï·ËÂ ,‰n‡ ÏÚ29, ««»¿«¿»∆«ƒ¿«««¿»»

ÔÈ˙ÈMÏ ÔÈ„¯BÈ BaL30.B˙B‡ ÔÈwÓe ∆¿ƒ«ƒƒ¿«ƒ

הטבלא.29) את מגביהים ידה קטן 30)שעל חלל והוא
היסוד. שתחת

.‚ÈL·ÎÂ31Bk¯‡ ,ÁaÊÓ ÏL BÓB¯„Ï Èea ‰È‰ ¿∆∆»»»ƒ¿∆ƒ¿≈«»¿
‰n‡ ÌÈzLe ÌÈLÏL32.‰n‡ ‰¯OÚŒLL ·Á¯ ÏÚ ¿ƒ¿«ƒ«»«…«≈∆¿≈«»

Á¯BÙe ,ÁaÊn‰ „vÓ ‰n‡ ÌÈLÏL ı¯‡a ÏÎB‡ ‰È‰Â¿»»≈»»∆¿ƒ«»ƒ««ƒ¿≈«≈«
¯ÈÂ‡Â .··Bq‰ ÏÚ ‰n‡Â „BÒÈ‰ ÏÚ ‰n‡ epnÓƒ∆«»««¿¿«»««≈«¬ƒ

ËÚÓ33ÁaÊnÏ L·k‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰34ÔzÏ È„k , ¿«»»«¿ƒ≈«∆∆«ƒ¿≈«¿≈ƒ≈
‰˜È¯Êa ÁaÊnÏ ÌÈ¯·È‡‰35˙Bn‡ ÚLz L·k‰ d·‚Â . »≈»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»¿…««∆∆≈««

˙e˙L ˙BÁt36.‰Î¯Ún‰ „‚k „Ú »¿«¿∆∆««¬»»

הארץ.31) עד המזבח מראש ויורד המתמעט תל כמו והוא
יותר.32) היה בשיפועו אבל כן היה בארץ למטה
נימא 33) כמלוא באוויר די לא זריקה, שצריך ומכיוון

אוויר  צריך אלא קטנים, כבשים בשני יד הלכה כדלהלן
המערכה.34)יותר. למקום הכבש בין כלומר,

כז)35) יב, (דברים שנאמר ממה כן למדו שם בזבחים
(שהרי  בזריקה דם מה - והדם" הבשר עולותיך "ועשית

בשר  אף המזבח") על הדם את "וזרקו ה א, בויקרא נאמר
טפח.36)בזריקה. פחות היינו,

.„ÈÌÈBt Ì‰aL ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈpË˜ ÌÈL·k ÈLe¿≈¿»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆»∆ƒ
„BÒÈÏ37··BqÏÂ38‡ÏÓk ÁaÊn‰ ÔÓ ÔÈÏc·Óe , «¿¿«≈À¿»ƒƒ«ƒ¿≈«ƒ¿…
‡ÓÈ39L·k ÏL B·¯ÚÓa ‰˙È‰ ÔBlÁÂ .40ÏÚ ‰n‡ ƒ»¿«»¿»¿«¬»∆∆∆«»«

˙‡¯˜ ‰˙È‰ ‰·e·¯e ,‰n‡41ÈÏeÒt ÔÈ˙B daL , «»¿»»¿»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿≈
ÛBÚ‰ ˙‡hÁ42d˙¯eˆ ¯·ÚzL „Ú43˙È·Ï ‡ˆ˙Â ««»«∆«¬…»»¿≈≈¿≈

‰Ù¯O‰44. «¿≈»

דם 37) שיירי שופכים ידו ועל מערב שלצד הכבש היינו
מתנותיה. כשגומר בהמה שלצד 38)חטאת הכבש היינו

הקרנות. גבי על בהמה חטאת דם זורקים ידו ועל מזרח
ליסוד]. קטן כבש בו היה לא מערב לצד זבחים 39)[אבל

הדם  את "וזרקו ה) א, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו שם.
יהיו  ואם שהוא כל למזבח היקף שיהא - סביב" המזבח על
יכול  אדם אין בחוט ואפילו היקף, לו אין שוב מחוברים,
בין  אבל בלבד, נימא כמלוא בהפסק די ולפיכך לסובבו.
יותר. הפסק צריך היה המערכה מקום לבין הגדול הכבש

אלא 40) כבש של בגגו הייתה שלא נראה הלשון מפשטות
שלו. לוחות 41)בקיר נבוב מלשון "נבובה" כמו רבובה

חלון. שאז 42)והיינו בבעלים או בדם פסול בה כשאירע
הוא  שאף מספק פסולו שהיה או צורה. עיבור צריך הוא
מפני  - העוף? חטאת פסולי דווקא ולמה צורה. עיבור טעון
בעזרה  שישנן ומפני למטה, דרומית מערבית בקרן שמעשיה
זאת  תתערב שמא חששו יולדות, של העוף, חטאות הרבה

מיוחד. מקום לה קבעו ולכן עמהן, ימתינו 43)הפסולה
שילינוה  ידי על הרטוב הבשר מראה שיעבור עד מלשרפה
וטעונה  נותר היא הרי בלילה שלנה שכיוון אחד, לילה

העזרה.44)שריפה. בתוך

.ÂËÏL „Á‡ :L·k‰ ·¯ÚÓa eÈ‰ ˙BÁÏL ÈLe¿≈À¿»»¿«¬««∆∆∆»∆
ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ,LÈL45,ÛÒk ÏL „Á‡Â ; «ƒ∆¿ƒ»»∆»≈»ƒ¿∆»∆∆∆

.˙¯M‰ ÈÏk ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL∆¿ƒ»»¿≈«»≈

ויתחממו 45) מרתיח שהכסף מפני כסף של על נתנו ולא
העיפוש. מן ומרחיקו מקררו השיש אבל ויסריחו, האברים

.ÊËÌeË‡ Blk B˙B‡ ÔÈBa ,ÁaÊn‰ ÔÈBaLk46 ¿∆ƒ«ƒ¿≈«ƒÀ»
‡È·Ó ‡l‡ ,ÏÏk ÏÏÁ Ba ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,„enÚ ÔÈÓk¿ƒ«¿≈ƒ»»¿»∆»≈ƒ
˙ÙÊÂ „ÈÒ ‡È·Óe ,˙BpË˜e ˙BÏB„b ,˙BÓÏL ÌÈ·‡¬»ƒ¿≈¿¿«≈ƒƒ¿∆∆

‡ÈB˜Â47ÔaÏÓ CB˙Ï CÙBLÂ ‰ÁÓÓe ,48ÏB„b49 ¿¿»¿«∆¿≈¿«¿≈»
B˙cÓk50ÏL Ûeb ÔÈa‰ CB˙a Ô˙BÂ .‰ÏBÚÂ ‰B·e , ¿ƒ»∆¿∆¿≈¿«ƒ¿»∆

.„BÒÈ‰ ˙cÓk ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a Ô·‡ B‡ ıÚ≈∆∆¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ««¿

.ÔÈa‰ ÌÈÏLiL „Ú ,Ô¯˜Â Ô¯˜ Ïk CB˙a Ô˙B ÔÎÂ¿≈≈¿»∆∆»∆∆«∆«¿ƒ«ƒ¿»
Ô¯˜ ¯‡MzL È„k ,ÔÈa‰ CB˙aL ÌÈÙeb‰ ¯ÈÒÈÂ¿»ƒ«ƒ∆¿«ƒ¿»¿≈∆ƒ»≈∆∆
˙B¯w‰ e¯‡MÈÂ ,„BÒÈ ‡Ïa ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c¿ƒƒ¿»ƒ¿…¿¿ƒ»¬«¿»

.ÔÈÏeÏÁ¬ƒ

שעושין 47)סתום.46) כמו מתכת) (=מין אבר ניתוך
חרס. כלי קרשים.48)לציפוי מארבעה עשוי מרובע דפוס

יחד.49) ונדבקים האבנים ששייך 50)על ומדה מדה בכל
אמה  ל"ב על ל"ב של מלבן נותן היה ביסוד היינו לו.
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אמות, ה' בגובה ל' על ל' של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה
כ"ח  על כ"ח של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה סובב. וזהו
ארבעה  בקרנות נותן היה ממנו ולמעלה אמות, ג' בגובה

אמה. על אמה מלבן כל מלבנים.

.ÊÈ.ÔÈ·kÚÓ BÚea¯Â B„BÒÈÂ ÁaÊÓ ÏL ˙B¯˜ Úa¯‡«¿«¿»∆ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÂÈ¯‰ - Úea¯Â L·ÎÂ „BÒÈ ,Ô¯˜ BÏ ÔÈ‡L ÁaÊÓ ÏÎ¿»ƒ¿≈«∆≈∆∆¿¿∆∆¿ƒ«¬≈

ÔÈ·kÚÓ ÔzÚa¯‡L ,ÏeÒt ‡e‰51Bk¯‡ ˙cÓ Ï·‡ . »∆«¿«¿»¿«¿ƒ¬»ƒ«»¿
‡lL ‡e‰Â ,ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ B˙ÓB˜ ˙cÓe BaÁ¯ ˙cÓeƒ«»¿ƒ«»≈»¿«¿ƒ¿∆…
¯eÚLk ,˙Bn‡ LÏL Ìe¯a ‰n‡ ÏÚ ‰n‡Ó ˙ÁÙÈƒ¿…≈«»««»¿»«¿ƒ

.¯a„Ó ÁaÊÓ ÏL ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó¿««¬»»∆ƒ¿«ƒ¿»

נאמר 51) בקרן "המזבח"; כתוב אלו כל שאצל סב. שם.
"אל  לד) (שם, נאמר וביסוד המזבח" "קרנות יח) ד, (ויקרא
המזבח" פני "אל ז) ו, (שם נאמר ובכבש המזבח" יסוד
שם. דרך לו שעולין מזבח של פנים שהוא הכבש והוא
וכל  המזבח". יהיה "רבוע א) כז, (שמות נאמר ובריבוע
"המזבח" שם). (זבחים לעכב הוא "המזבח", שנאמר מקום

לא. לא ואם מזבח, נקרא הוא כן שכשהוא משמע:

.ÁÈBÈaÓ ÌbÙ Ì‡ :BÈaÓ ÌbÙpL ÁaÊÓ52ÁÙË ƒ¿≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿»∆«
‰È‰È ‡lL ‡e‰Â ,¯Lk - ÁÙhÓ ˙BÁt ,ÏeÒt -»»ƒ∆«»≈¿∆…ƒ¿∆

‰Óe‚t Ô·‡ ¯‡Lpa53. «ƒ¿»∆∆¿»

שעליו.52) והטיח הסיד מן פוסלת 53)כלומר, שבאבן
שהיא. כל פגימה גם

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ופרחיה.1) כפתוריה גביעיה, המנורה, צורת בו תתבאר

.‡‰¯Bza d˙¯eˆ ˙L¯ÙÓ ‰¯Bn‰2‰Úa¯‡Â . «¿»¿…∆∆»»«»¿«¿»»
ÌÈÚÈ·‚3ÌÈ¯BzÙÎ ÈLe4ÌÈÁ¯Ù ÈLe5‰˜a eÈ‰ ¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿≈
‰¯Bn‰6ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯n·e" :¯Ó‡pL , «¿»∆∆¡««¿…»«¿»»¿ƒƒ
ÌÈ„wLÓ7‰È‰ ÈLÈÏL Á¯t „BÚÂ ."‰ÈÁ¯Ùe ‰È¯zÙk ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»¿∆«¿ƒƒ»»

„Ú dÎ¯È „Ú" :¯Ó‡pL ,‰¯BÓ ÏL dÎ¯ÈÏ CeÓÒ»ƒ≈»∆¿»∆∆¡««¿≈»«
."dÁ¯tƒ¿»

לאֿמ.2) כה, אלכסנדריא 3)שמות לכוסות דומים הם
ט). הלכה (להלן קצר ושוליהן רחב כמין 4)שפיהן הם

ששני  כביצה מעט ארוכין שהן מקום) (שם כרותיים תפוחים
שם). (להלן כדין (ציורים 5)ראשיה העמודים פרחי "כמו

לחוץ  כפולה ושפתה קערה כמין שהן בעמודים), שמציירין
המשניות  בפירוש (רבינו שושן כמו והוא שם). (להלן

ז). משנה פ"ג במנורה,6)למנחות אלה כל של מקומם
י. הלכה להלן (להלן 7)ראה בעשייתן" שקדים "כמו

ב). הלכה

.·dÏ eÈ‰ ÌÈÏ‚¯ LÏLÂ8ÌÈ¯BzÙÎ ‰LÏLe .9ÌÈ¯Á‡ ¿»«¿«ƒ»»¿»«¿ƒ¬≈ƒ
:ÌÈw‰ ˙LL ÌÈ‡ˆBÈ Ô‰nL ,‰¯Bn‰ ‰˜a eÈ‰»ƒ¿≈«¿»∆≈∆¿ƒ≈∆«»ƒ
‰˜Â ‰˜ ÏÎ·e .‰Ê „vÓ ‰LÏLe ,‰Ê „vÓ ‰LÏL¿»ƒ«∆¿»ƒ«∆¿»»∆¿»∆

ÌÈÚÈ·‚ ‰LÏL Ô‰Ó10Ïk‰Â ,Á¯ÙÂ ¯BzÙÎÂ ≈∆¿»¿ƒƒ¿«¿»∆«¿«…
ÌÈ„wLÓ11Ô˙iOÚa ÌÈ„˜L BÓk12. ¿À»ƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ»»

על 8) ברש"י הוא וכן שם, המשניות בפירוש גם כתב כן

התורה  על בעליֿהתוספות כתבו וכן לא) כה, (שמות התורה
רגלים, לה שהיו רק אמרו שם) (מנחות בגמרא אבל שם.
(ת"א  ז"ל לרמ"א העולה ובתורת כמה. הזכירו לא אבל
היה  רגלים שלשה ז"ל רבותינו "אמרו הביא: פט"ו)
שבקשת  המנורה ובגלופת ראשונים). (משנת למנורה"
רגליים  ללא מרובע, המנורה של בסיסה – ברומא טיטוס
טבת  ג' וב"שערים" חח, כ עמוד לו כרך ב"סיני" (ראה

ג). עמוד לה).9)תש"כ כה, (שמות בתורה מפורש כן
לג).10) שם, (שם הוא מפורש נב.11)מקרא ביומא

הכרע  להן אין בתורה (פסוקים) מקראות חמש אמרו:
כלומר, "משוקדים", מהם ואחד נוטים), הם היכן (לדעת
כפתוריה  משוקדים גביעים ארבעה "ובמנורה הפסוק
"ארבעה  לקרוא צריך אם לנו שספק לד), שם, (שם ופרחיה"
"ארבעה  עם קשורה משוקדים (שהמילה משוקדים" גביעים
קשורה  (שהיא ופרחיה" כפתוריה "משוקדים או גביעים"),
צריכים  שמספק רבינו, פסק לפיכך ופרחיה). ל"כפתוריה
הכפתורים  וגם הגביעים גם משוקדים, כולם לעשות
אין  משוקדים להיות צריכים אינם אם גם שהרי והפרחים.
צריכים  הם אם ואילו משוקדים. יעשום אם הפסד, בכך
(כסףֿ קפידא בזה תהיה כן, נעשין ולא משוקדים להיות

קורקוס). הר"י בשם (מנחות 12)משנה המשניות בפירוש
מלאכה  והוא שקדים, מעשה "משוקדים רבינו: כתב שם)
העשת  בפטיש מכין שהן הנחושת אומני אצל ידועה

שקדים". שקדים כולו שיהיה עד (=החתיכה)

.‚˙‡ˆÓ13ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ÌÈÚÈ·b‰ Ïk14ÌÈÁ¯t‰Â . ƒ¿≈»«¿ƒƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»ƒ
‰ÚLz15¯OÚŒ„Á‡ ÌÈ¯BzÙk‰Â .16‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔlÎÂ . ƒ¿»¿««¿ƒ««»»¿À»¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡17ÌÈÚa¯‡Â ÌÈM‰ ÔÓ „Á‡ ¯ÒÁ elÙ‡Â ,18 ∆∆«¬ƒ»≈∆»ƒ«¿«ƒ¿«¿»ƒ

.Ôlk ˙‡ ·kÚÓ¿«≈∆À»

אומר".13) "נמצאת כלומר: כט. כח: שהרי 14)מנחות
עשר. שמונה ביחד שהם גביעים, שלשה וקנה קנה בכל
(מנחות  בסךֿהכל ועשרים שנים הרי המנורה, בגוף וארבעה

בגוף 15)שם). ושניים ששה, הרי קנה לכל פרח כי
הרי  שנים), הם פרחים (סתם "ופרחיה" שנאמר כמו המנורה
הרי  אחד, עוד למדו פרחה" "עד עוד שנאמר וממה שמונה,

שם). (מנחות תשעה ששה,16)כאן הרי קנה לכל כפתור
כפתורים  (סתם "כפתוריה" שנאמר המנורה בגוף שניים
ביחד  הרי הקנים, יציאת במקום ושלשה שמונה, הרי שנים),

עשר. פ"ו.17)אחד מנחות ותוספתא שם מנחות
והפרחים.18) הכפתורים הגביעים, של הכולל הסכום הוא

.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na19·‰Ê ‰e‡OÚLk20Ï·‡ , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¬»»»»¬»
˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L21ÌÈÚÈ·b da ÔÈOBÚ ÔÈ‡22, ¿»ƒ≈«»≈ƒ»¿ƒƒ

‰È‰z ,·‰Ê ‰‡a‰ ‰¯BÓ ÔÎÂ .ÌÈÁ¯Ùe ÌÈ¯BzÙk«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»«»»»»ƒ¿∆
‰È˙B¯ ÌÚ ¯kk dlk23‰L˜Ó dlk ‰È‰˙Â ,24ÔÓ À»ƒ»ƒ≈∆»¿ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ

˙B˙LÚ‰25ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ ˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏLÂ ; »¬»¿∆¿»ƒ≈«»≈«¿ƒƒ«
‰ÏeÏÁ ‰˙È‰ Ì‡Â ,dÏ˜LÓ26‰¯Lk -27. ƒ¿»»¿ƒ»¿»¬»¿≈»

ופרחים.19) כפתורים גביעים, בה מנחות 20)שעושים
יח.21)כח. הלכה פ"א למעלה גבי 22)ראה להלן

על  מקפידין אין מתכות, מיני שאר "ושל רבינו כתב ככר,
הקפדה  יש ופרחים, כפתורים שבגביעים נראה משקלה".
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(משנהֿלמלך). מתכת מיני בשאר לעשות שלא
כל 23) את אותה יעשה טהור זהב "ככר לט: כה, בשמות

האלה". אחת.24)הכלים כח.25)חתיכה במנחות
"חתיכה  רש"י פירש העשת", מן באה היתה "מנורה
כליה". כל ממנה שיצאו עד בקורנס ומכה שלימה,

(כסףֿמשנה).26) מקשה ולכתחילה 27)שאינה בדיעבד.
ה. בהלכה ועיין מקשה, לעשותה צריך

.‰ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â28ÌÏBÚÏ d˙B‡29˙B‡Ëe¯b‰ ÔÓ30ÔÈa , ¿≈ƒ»¿»ƒ«¿»≈
.˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ·‰Ê ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆»»≈∆»¿»∆¿»ƒ≈«»

עושין,28) אין בדיעבד שאפילו נאמר שאם לכתחילה.
ש  פסול הרי מקשה,קשה, שכתוב מזה נלמד גרוטאות ל

מקשה. באה זהב, באה זהב, "מקשה שם) (מנחות  ותניא
גרוטאות  של פסול א"כ מקשה". באה אינה זהב, באה אינה
לכתחילה  רק הוא עושין שאין זה ודאי אלא לן? מנא

זו.29)(משנהֿלמלך). מילה חסירה בכסףֿמשנה
שברים.30)

.ÂÌÈÁ˜Ïn‰31˙BzÁn‰Â32ÏÏkÓ ÔÈ‡ ÔÓM‰ ÈÏÎe «∆¿»«ƒ¿««¿¿≈«∆∆≈»ƒ¿«
¯kk‰33¯ÊÁÂ ,"¯B‰Ë ·‰Ê" ‰¯Bna ¯Ó‡ È¯‰L , «ƒ»∆¬≈∆¡««¿»»»»¿»«

¯Ó‡ ‡ÏÂ ."¯B‰Ë ·‰Ê ‰È˙zÁÓe ‰ÈÁ˜ÏÓe" ¯Ó‡Â¿»««¿»∆»«¿…∆»»»»¿…∆¡«
‰¯Bna ÔÈÚe·˜ ˙B¯p‰L ÈtÓ ,"¯B‰Ë ·‰Ê ‰È˙B¯"≈∆»»»»ƒ¿≈∆«≈¿ƒ«¿»

¯kk‰ ÏÏkÓ Ì‰Â34. ¿≈ƒ¿««ƒ»

מתוך 31) הפתילה בהם ליקח העשויים הצבתים "הם
בהם, שלוקחים שם ועל הנרות. בפי ולמשכן ליישבן השמן,

לח). כה, בשמות (רש"י מלקחיים" כמין 32)קרויים הם
(רש"י  שבנר האפר את בהם שחותה קטנים (=כפות) בזיכין

נחמיה 33)שם). כרבי ולא כתנאֿקמא פח: מנחות
ראשונה. פ"ט.34)בברייתא המשכן דמלאכת ברייתא

.Ê˙Ú·L35˙Ú·LÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰¯Bn‰ È˜ ƒ¿«¿≈«¿»¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ¿«
ÔÈa ·‰Ê ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰È˙B¯≈∆»¿«¿ƒ∆∆∆≈∆»¿»∆»»≈
ÌÈÚe·˜ ˙B¯p‰ ÏÎÂ .˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆¿»ƒ≈«»¿»«≈¿ƒ

ÌÈwa36. «»ƒ

כח.35) אחד 36)מנחות נר היה וקנה, קנה כל בראש
(פירש"י  והפתילות השמן נותנים ושם (=כף) בזך כעין

שם). במנחות

.ÁÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈw‰ ˙LLa ÌÈÚe·w‰ ˙B¯p‰ ˙LL≈∆«≈«¿ƒ¿≈∆«»ƒ«¿ƒ
È˜ ÏÚL ÈÚˆÓ‡‰ ¯pÏ Ì‰Èt Ôlk ,‰¯Bn‰ ÔÓƒ«¿»À»¿≈∆«≈»∆¿»ƒ∆«¿≈

‰¯Bn‰37ŒL„˜ „‚k ÂÈt ÈÚˆÓ‡‰ ¯p‰ ‰ÊÂ . «¿»¿∆«≈»∆¿»ƒ»»¿∆∆…∆
ÌÈL„w‰38‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,39.È·¯ÚÓ ¯ «√»ƒ¿«ƒ¿»≈«¬»ƒ

וכן 37) האמצעי. לנר נוטות שלהם הפתילות פיות כלומר,
יאירו  המנורה פני מול אל "תניא, צח:) (שם בברייתא הוא
נר  כלפי פניהם מצדדין שהיו מלמד הנרות, שבעת

הוא 38)האמצעי". כן למערב. נוטה הפתילה פי כלומר,
שכינה". כלפי מערבי "נר בא: בתלמוד 39)במגילה

ועוד). שם, מגילה כב: (שבת

.Ë‰‡È¯„ÒkÏ‡ ˙BÒBÎÏ ÔÈÓBc ÌÈÚÈ·b‰40Ô‰ÈtL , «¿ƒƒƒ¿¬∆¿«¿¿ƒ»∆ƒ∆
ÌÈÁetz ÔÈÓk ÌÈ¯BzÙk‰Â .¯ˆ˜ Ô‰ÈÏeLÂ ·Á»̄»¿≈∆»»¿««¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈi˙B¯k41‰ÈL‡¯ ÈML ‰ˆÈ·k ,ËÚÓ ÔÈk¯‡ Ô‰L , »ƒƒ∆≈¬Àƒ¿«¿≈»∆¿≈»∆»
ÔÈck42ÌÈ„enÚ‰ ÈÁ¯t BÓk ÌÈÁ¯t‰Â .43ÔÈÓk Ô‰L , «ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈»«ƒ∆≈¿ƒ

.ıeÁÏ ‰ÏeÙk d˙ÙOe ‰¯Ú¿̃»»¿»»¿»«

כח:40) שם.41)מנחות במנחות והוא מקום. שם
דמות  הוא "והכפתורים רבינו כתב שם המשנה ובפירוש
קרוב  מעט אורך בה שיש רק וכל, מכל עגולה שאינה כדור

העוף". ביצת ככד.42)לצורת שם.43)עגולים מנחות
שם  המשנה ובפירוש שם). (רש"י בעמודים שמציירין ציורין

שושן". צורת "פרח רבינו כתב

.È‰¯Bn‰ d·b44ÌÈÏ‚¯‰ .ÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰È‰ …««¿»»»¿»»»∆«»«¿«ƒ
ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÌÈÁÙË ÈLe .ÌÈÁÙË ‰LÏL Á¯t‰Â¿«∆«¿»¿»ƒ¿≈¿»ƒ»»¿∆«

Á¯ÙÂ ¯BzÙk ÚÈ·b BaL45ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÌÈÁÙËe . ∆»ƒ««¿»∆«¿»«ƒ»»¿∆«
„Á‡Â CÏÈ‰ „Á‡ ,epnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk«¿¿≈»ƒ¿ƒƒ∆∆»≈»¿∆»
ÁÙËÂ .‰¯Bn‰ d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ ÌÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆…««¿»¿∆«
„Á‡ ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk ÁÙËÂ .˜ÏÁ»»¿∆««¿¿≈»ƒ¿ƒƒ∆∆»
d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ ÔÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰ „Á‡Â CÏÈ‰≈»¿∆»≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆…«
ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÁÙËÂ .‰¯Bn‰«¿»¿∆«»»¿∆««¿¿≈»ƒ
ÔÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰ „Á‡Â CÏÈ‰ „Á‡ ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ∆∆»≈»¿∆»≈»¿ƒ¿»ƒ
e¯izL .˜ÏÁ ÌÈÁÙËe .‰¯Bn‰ d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ¿ƒ¿∆∆…««¿»¿»«ƒ»»ƒ¿«¿
.Á¯ÙÂ ¯BzÙk ,ÌÈÚÈ·‚ ‰LÏL Ô‰aL ,ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ∆»∆¿»¿ƒƒ«¿»∆«

כח:44) ד"ה 45)מנחות שם ובתוספות שם. מנחות
לא  שלשלשתם אלו, שלשה נשתנו מה בתימה נשארו וטפח,

טפח. אלא ניתנו

.‡È‰¯Bn‰ ÈÙÏ ‰˙È‰ Ô·‡Â46,˙BÏÚÓ LÏL d·e , ¿∆∆»¿»ƒ¿≈«¿»»»«¬
‰ÈÏÚ ÁÈpÓe ,˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe „ÓBÚ Ô‰k ‰ÈÏÚL∆»∆»…≈≈≈ƒ∆«≈«ƒ«»∆»

‰·Ë‰ ˙ÚLa ‰È˙BzÁÓe ‰ÈÁ˜ÏÓe dÓL ÈÏk47. ¿ƒ«¿»«¿»∆»«¿∆»ƒ¿«¬»»

הנרות,46) את "בהעלותך ה' סי' בהעלותך וספרי ל: תמיד
לפני  היתה אבן אמרו מיכן וכו' וכו' מעלות לה עשה
משנה  פ"ג (תמיד הרע"ב וכתב מעלות. שלש ובה המנורה
א) במנורה: שכתובים העלאות שלש כנגד שהן ט)
נרותיה  את העלה ב) ב). ח, (במדבר הנרות את בהעלותך
כ). כז, (שמות תמיד נר להעלות ג) ג). שם, (שם

כתב 47) יז, הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ"ג להלן
ושל  שמו וכוז בידו וכלי נכנס ההטבה, סדר "וכיצד רבינו:
שכבו  הפתילות את בו מדשן גדול. לקיתון דומה היה זהב
משלש  שנייה מעלה על המנורה לפני שם הכוז ומניח וכו'
ומשתחוה  בידו הכוז ונוטל וכו' ויוצא שלפניה מעלות
היה  כוז ואולי שם). ובספרי שם בתמיד הוא (וכן ויוצא"
כלי  כל היינו הקטנים, הכלים כל מונחים היו ובו גדול, כלי

המוריה). (הר ומחתותיה ומלקחיה שמנה

.·ÈBaÁ¯Â ,ÁÙË ¯OÚŒÌÈL Bk¯‡ ‰È‰ ÔÁÏM‰«À¿»»»»¿¿≈»»∆«¿»¿
ÌÈÁÙË ‰ML48ÁpÓ ‰È‰Â .49,˙Èa‰ C¯‡Ï Bk¯‡ ƒ»¿»ƒ¿»»À»»¿¿…∆««ƒ

ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .˙Èa‰ ·Á¯Ï BaÁ¯Â50 ¿»¿¿…«««ƒ¿≈¿»»«≈ƒ
˙Èa ÏL Bk¯‡Ï Ôk¯‡ ,Lc˜naL51·Á¯Ï ÔaÁ¯Â ∆«ƒ¿»»¿»¿»¿∆«ƒ¿»¿»¿…«

ÔB¯‡‰ ÔÓ ıeÁ ,˙Èa‰52.˙Èa‰ ·Á¯Ï Bk¯‡ ‰È‰L , ««ƒƒ»»∆»»»¿¿…«««ƒ
ÔÈ·e ÔBÙv‰ ÔÈa ,˙Èa‰ ·Á¯ „‚k ‰¯Bn‰ ˙B¯ ÔÎÂ¿≈≈«¿»¿∆∆…«««ƒ≈«»≈

ÌB¯c‰53. «»
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ואמה 48) ארכו "אמתיים כג) כה, (שמות שנאמר כמו
(כלים  טפחים ששה בת הכלים שאמת מאיר וכרבי רחבו".

צז.). ומנחות י, משנה במשנה.49)פי"ז צו. שם
(רש"י 50) יד הלכה פ"ה להלן ראה השולחנות, יתר היינו

שם).51)שם). (רש"י המערב ובין המזרח בין הוא
צח.52) (שם 53)שם כרבי ולא שמעון, ב"ר אלעזר כרבי

ג) כד, (ויקרא ה'" לפני אותו "יערוך שהפסוק צח:).
כלומר, ה'. לפני אותו לערוך שצריך הוא שהרי מסייעו,
ה'. לפני שהוא מערב, לעבר הפתילה פי את לצדד צריך
היה  הרי עומדים, היו ומערב שמזרח האומר לרבי ואילו

(כסףֿמשנה). לשם לצדדו צריך ולמה ה', לפני הראשון

.‚È‰Úa¯‡54ÔÈÙÈÒ55,ÔÁÏMÏ eÈ‰ ·‰Ê ÏL «¿»»¿ƒƒ∆»»»«À¿»
ÔÈÏvÙÓ56Ô‰ÈL‡¯a57ÈzL Ô‰a ÔÈÎÓBÒ eÈ‰L , ¿À»ƒ¿»≈∆∆»¿ƒ»∆¿≈

ÌÈLe ,‰Ê ¯„qÓ ÌÈL :ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ˙BÎ¯Ún‰««¬»∆∆∆«»ƒ¿«ƒƒ≈∆∆¿«ƒ
‰Ê ¯„qÓ58È¯Ó‡p‰ Ì‰Â .‰¯Bza Ì59ÂÈ˙BO˜e"60." ƒ≈∆∆¿≈«∆¡»ƒ«»¿»

במשנה.54) בארץ 55)שם עומדים זהב יתידות "כמין
מערכת  גובה כנגד הרבה, השולחן מן למעלה עד וגבוהים

כט). כה, בשמות (רש"י מנוקבים.56)הלחם"
השולחן 57) מן למעלה שעולה שבהן חלק באותו כלומר,

ו). משנה פי"א שם יוםֿטוב אחד 58)(תוספות בכל והיו
מכניסים  שהיו הקנים כמנין פיצולים, עשר ארבעה מהם

שם). שם.59)(רש"י של 60)שמות מימרא צז. מנחות
ומחזקים  הלחם את שמקשים שם על כן ונקראו קטינא. רב

שם). (רש"י ישבר שלא אותו

.„ÈÌÈ˜ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe61Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,·‰Ê ÏL ¿»¿∆¿ƒ»ƒ∆»»»∆»≈∆
ÏeÏÁ ‰˜ ÈˆÁk62,‰Ê ¯„ÒÏ ¯OÚŒ‰Úa¯‡ :BÏ eÈ‰ , «¬ƒ»∆»»«¿»»»»¿≈∆∆

ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â .‰Ê ¯„ÒÏ ¯OÚŒ‰Úa¯‡Â63 ¿«¿»»»»¿≈∆∆¿≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ˙BiwÓ"64‰B·l‰ Ô‰a ÔÈÁÈpnL ÔÈÎÈÊa‰ ÈLe ." ¿«ƒ»¿≈«»ƒƒ∆«ƒƒ»∆«¿»

˙BÎ¯Ún‰ „ˆa ÔÁÏM‰ ÏÚ65ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,66 ««À¿»¿«««¬»≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ˙Btk"67ÔÈÒeÙc‰Â ."68,ÌÈt‰ ÌÁÏ Ì‰a ÔÈOBÚL «»¿«¿ƒ∆ƒ»∆∆∆«»ƒ

ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰69ÂÈ˙B¯Ú˜"70." ≈«ƒ¿»ƒ¿»»

צו.61) שם הנסדקין 62)משנה חלולים קנים חצאי כמו
שם). בשמות (רש"י שם.63)לארכן צז.64)שמות שם

שם). (רש"י מעיפוש הלחם את שמנקים שם על כן ונקראים
הוא 65) ידה שעל ללחם, לזכרון בשבת אותם מקטירין והיו

כד, ויקרא (רש"י למנחה אזכרה שהיא כקומץ למעלה נזכר
שם.66)ז). צז.67)שמות דפוסין 68)שם "ושלשה

בצק, והיא החלה בו שנותנים אחד להם, היה זהב של
בו  אותה שנותנים השלישי בו, אותה שאופין והשני
מהלכות  (פ"ה תתקלקל" שלא כדי התנור מן אותה כשרודה

ח). הלכה ומוספין שם.69)תמידין צז.70)שמות שם

.ÂËel‡71‰lÁ‰ Ô˙B :ÌÈ˜ ¯OÚŒ‰Úa¯‡‰ ≈»«¿»»»»»ƒ≈««»
ÔÁÏL ÏL BÓˆÚ ÏÚ ‰BL‡¯‰72‰BL‡¯ ÔÈa Ô˙BÂ , »ƒ»««¿∆À¿»¿≈≈ƒ»

ÌÈ˜ ‰LÏL ‰iLe73‰lÁÂ ‰lÁ Ïk ÔÈa ÔÎÂ , ¿ƒ»¿»»ƒ¿≈≈»«»¿«»
ÌÈ˜ ÈL ˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈML ÔÈ·e ,ÌÈ˜ ‰LÏL¿»»ƒ≈ƒƒ«¬ƒƒ¿≈»ƒ

˙¯Á‡ ˙ÈMM‰ ÏÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„·Ïa74e‡ˆÓ . ƒ¿«¿ƒ∆≈««ƒƒ«∆∆ƒ¿¿
.‰Î¯ÚÓe ‰Î¯ÚÓ ÏÎa ¯OÚŒ‰Úa¯‡«¿»»»»¿»«¬»»«¬»»

שלא 72)שם.71) תחתיה חלולים קנים צריכה אינה והיא
שהוא  עצמו השולחן גבי על מונחת שהיא כיון תתעפש,

שם). ושיטהֿמקובצת (רש"י שלשה 73)קריר להן והיו
"כדי  כן ועשו תחובין. היו שבהם וסניף סניף בכל פיצולים
שם  ומוספין תמידין (הלכות בו" מנשבת הרוח שתהיה

ב). על 74)הלכה שיכביד משאוי עליה אין כלומר,
הימנה. שלמטה

.ÊËÁ˙t ÏÚ ÌÈÙaÓ ÌÏe‡a eÈ‰ ˙BÁÏL ÈLe¿≈À¿»»»»ƒƒ¿ƒ«∆«
LÈL ÏL „Á‡ :˙Èa‰75ÌÈt‰ ÌÁÏ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B , ««ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ»»∆∆«»ƒ

.B˙‡ÈˆÈa ÌÁÏ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B ,·‰Ê ÏL „Á‡Â ;B˙ÒÈÎaƒ¿ƒ»¿∆»∆»»¿ƒ»»∆∆ƒƒ»
L„wa ÔÈÏÚnL76ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ ,77. ∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ

ג 75) הלכה פ"ו שקלים ובירושלמי במשנה. צט: מנחות
מרתיח" שהוא מפני כסף) של היה (לא כסף של כאן "לית
לא: תמיד ועיין שיתעפש). לחוש ויש הלחם, (=מחמת

של 76) על מניחו שממנו שיש, של הראשון עשו לפיכך
הירושלמי. בדברי למעלה וראה עשו 77)זהב. ולפיכך

ממה  בקודש", "שמעלין צט. במנחות ולמדו זהב. של השני
האלה  החטאים מחתות "את ג) יז, (במדבר שנאמר
– למזבח" ציפוי פחים רקועי אותם ועשו בנפשותם
ו"לא  מזבח". של גופו ועכשיו מזבח, תשמישי "בתחילה
את  משה "ויקח יח) מ, (שמות שנאמר ממה נלמד מורידין"
ולא  הקימו בעצמו שהוא עמודיו", את ויקם וגו' המשכן
מורידין. שאין לפי העמודים בהקמת הכהנים אחיו סייעוהו

.ÊÈ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓ78‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Úa¯Ó ‰È‰79. ƒ¿««¿…∆»»¿À»«»««»
Ôe˙ ‡e‰Â80CeLÓ ,ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÈa ÔeÎÓ ÏÎÈ‰a ¿»«≈»¿À»≈«»«»»

ÔÈÁpÓ eÈ‰ ÔzLÏLe .ıeÁÏ ‰¯Bn‰Â ÔÁÏM‰ ÔÈa81 ≈«À¿»¿«¿»«¿»¿»»À»ƒ
ÔÈa ÏÈc·n‰ ˙Î¯t‰ „‚k ,ÌÈÙÏÂ ÏÎÈ‰‰ LÈÏMÓƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¿ƒ¿∆∆«»…∆««¿ƒ≈

.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÔÈ·e L„w‰«…∆≈…∆«√»ƒ

גם 78) ונקרא בלבד. הסמים קטורת את הקטירו שעליו
כולו. זהב מצופה שטים עצי היה עשוי כי הזהב", "מזבח

בפנים. שעמד לפי הפנימי", "מזבח נקרא שמות 79)וכן
ב. לג:80)ל, (הוצאת 81)יומא ב פרק יומא תוספתא

צח: ומנחות (28 185 עמוד צוק"מ

.ÁÈ¯Bik‰82„c ¯OÚŒÌÈL BÏ eÈ‰83Ïk eÈ‰iL È„k , «ƒ»¿≈»»«¿≈∆ƒ¿»
ÌÈ˜ÒBÚ‰ ÌÈ‰k‰84„ÈÓza85ÌÈLc˜Ó86pnÓ.„Á‡k e «…¬ƒ»¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿∆»

BÏ eOÚ ÈÎeÓe87,ÏÁ ‡È‰Â ,„ÈÓz ÌÈn‰ da eÈ‰iL , ¿ƒ»∆ƒ¿»««ƒ»ƒ¿ƒ…
È„k¯Bik‰L ,‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ daL ÌÈn‰ eÈ‰È ‡lL ¿≈∆…ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆«ƒ

L„˜ŒÈÏÎa Lc˜˙iL ¯·c ÏÎÂ ,Lc˜Óe L„w‰ ÈÏkÓƒ¿≈«…∆¿«≈¿»»»∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ…∆
ÏÒÙ - ÔÏ Ì‡88. ƒ»ƒ¿«

במשנה.82) לז. מים.83)יומא המריק ברז כמו
התמיד 84) בהקרבת מתעסקים היו כהנים עשר ששנים

חוץ  ו), הלכה ומוספין תמידין מהלכות ופ"ד , כה: (יומא
ש  השחיטה מהשוחט שהרי ורגלים, ידים קידוש טעון אינו

שם). (רש"י בזר גם ש"מצות85ֿ)כשרה תמיד בקרבן
הנקראים  והם יום, בכל עולות כבשים שני להקריב עשה
ליום  שנים שנאמר הערבים, בין ואחד בבוקר אחד תמידין,

א). הלכה שם (פ"א תמיד" ורגליהם 86)עולה ידיהם
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ורגליו  ידיו העובד, כהן לקדש ש"מצותֿעשה לעבודה.
א) הלכה המקדש ביאת מהלכות (פ"ה יעבוד" ואח"כ
רגלו  גבי על הימנית ידו מניח – קידוש? מצות ו"כיצד
ושוחה  השמאלית רגלו גבי על השמאלית וידו הימנית,

טז). הלכה (שם שרת,87)ומקדש כלי מכלל הכיור כי
סביב  כלי עשה וזה בלינה. ונפסלו נתקדשו מים בו וכשהיו
לכיור  כלי מאותו שותתין והיו תמיד, המים בו והיו לכיור
מוכני  נקרא היה הכלי ואותו ראשון, ראשון הצורך, כדי
בהשגותיו  והראב"ד פ"ג). ליומא המשנה בפירוש (רבינו
קושרים  שהיו גלגל והוא מים מקבל אינו "שהמוכני כתב:
בבור  ומימיו הוא אותו ומשקעים בחבל, הכיור את בו
בלינה. יפסלו ולא מחוברים מימיו שיהיו כדי בערב העזרה
שזה  הראב"ד שכתב ומה ובזבחים". ביומא זה כל ומפורש
שקעו  שלא "כיור שאמרו: כ. בדף הוא בזבחים, מפורש
[וכנראה  מקדש". אינו ולמחר וכו' רש"י) – (בבור מבערב
שלא  המוכני תקנת א. דברים: שני כאן יש רבינו שלדעת
כדי  לתוכו ישפכו המוכני מן אלא בכיור מים הרבה יהיו
בלינה  המים יפסלו שלא כדי כן ועשו יותר. ולא הצורך
לז. ביומא שאמרו מה וזהו שרת, כלי שהוא הכיור בתוך

ב. אלא במשנה. המוכני מן מים הרבה ונכנסו שכחו אם
המוכני  שישקיעו תיקנו בלינה, שיפסלו חשש ויש הכיור
שאמרו  מה וזהו בלינה, מימיו יפסלו שלא כדי בבור
המקדש  ביאת מהלכות בפ"ה רבינו הביא וכן כ. בזבחים

כאן]. בכסףֿמשנה וראה יד, נ.88)הלכה סוכה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מקום 1) בנה וששלמה הארון, הנחת מקום רבינו בו יבאר

עמו. נגנז ומה גנזו, ומי הארון, לגניזת

.‡Ô·‡2ÌÈL„w‰ŒL„˜a ‰˙È‰3B·¯ÚÓa4‰ÈÏÚL , ∆∆»¿»¿…∆«√»ƒ¿«¬»∆»∆»
ÁpÓ ÔB¯‡‰ ‰È‰5Ôn‰ ˙ˆˆ ÂÈÙÏe .6Ô¯‰‡ ‰hÓe7. »»»»À»¿»»ƒ¿∆∆«»«≈«¬…

‰ÓÏL ‰aL ˙Ú·e8,·¯ÁÏ BÙBqL Ú„ÈÂ ,˙Èa‰ ˙‡ ¿≈∆»»¿……∆««ƒ¿»«∆≈»≈
˙BiBÓËÓa ‰hÓÏ ÔB¯‡‰ Ba Ê‚Ï ÌB˜Ó Ba ‰a»»»ƒ¿…»»¿«»¿«¿ƒ
BÊ‚e ‰eˆ CÏn‰ e‰iL‡ÈÂ .˙Bl˜Ï˜ÚÂ ˙BwÓÚ¬À«¬«¿«¿…ƒ»«∆∆ƒ»¿»

‰ÓÏL ‰aL ÌB˜na9ÌiÂÏÏ ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL , «»∆»»¿……∆∆¡««…∆«¿ƒƒ
ÔB¯‡ ˙‡ ez :'‰Ï ÌÈLB„w‰ Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ÌÈÈ·n‰«¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈«¿ƒ«¿∆¬

L„w‰10CÏÓ „ÈÂc Ô· ‰ÓÏL ‰a ¯L‡ ˙Èaa «…∆««ƒ¬∆»»¿……∆»ƒ∆∆
'‰ ˙‡ e„·Ú ‰zÚ ,Û˙ka ‡OÓ ÌÎÏ ÔÈ‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈»∆«»«»≈«»ƒ¿∆

BnÚ Ê‚Â ."'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡11˙ˆv‰Â Ô¯‰‡ ‰hÓ ¡…≈∆¿¿ƒ¿«ƒ«≈«¬…¿«ƒ¿∆∆
‰ÁLn‰ ÔÓLÂ12Û‡Â .ÈL ˙È·a e¯ÊÁ ‡Ï el‡ ÏÎÂ . ¿∆∆«ƒ¿»¿»≈…»¿¿«ƒ≈ƒ¿«
ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡13ÔÈ·ÈLÓ eÈ‰ ‡Ï ÈL ˙È·a eÈ‰L14 ƒ¿Àƒ∆»¿«ƒ≈ƒ…»¿ƒƒ

Ô‰a ÔÈÏ‡L eÈ‰ ‡ÏÂ ,L„w‰ŒÁe¯a15„Ú" :¯Ó‡pL , ¿««…∆¿…»ƒ¿»ƒ»∆∆∆¡««
Ô˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ ."ÌÈn˙[Ï]Â ÌÈ¯e‡Ï Ô‰k „ÓÚ¬……≈¿ƒ¿¿Àƒ¿…»ƒ»
‡lL È„k ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ÌÈ„‚· ‰ÓL ÌÈÏL‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ¿…»¿»ƒ¿…≈»¿≈∆…

ÌÈ„‚a ¯qÁÓ ‡‰È16. ¿≈¿À«¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

oex`d did dilry ,eaxrna miycwd ycewa dzid oa`"
."gpen

הדינים  פרטי את כאן הרמב"ם שהביא מאחר להבין, וצריך

של  הפרטים את הביא לא מדוע הכלים, שאר בעשיית
הארון. עשיית

הרמב"ן  במחלוקת תלוי זה שעניין לומר יש ולכאורה
הרמב"ן  שלדעת אחר, במקום שהתבאר כפי והרמב"ם,
עשיית  מנה ולכן עצמה, בפני מצוה היא הכלים עשיית
עשיית  הרמב"ם לדעת אבל עצמה, בפני כמצוה הארון
בנין  ממצות חלק אלא עצמה בפני מצוה אינה הכלים
שני  בית תקופת ובכל שנגנז אחרי והארון והואיל ביהמ"ק,
עשיית  בציווי פרט זה שאין נמצא המקדש, בבית היה לא

הארון. ללא בשלימותו עומד המקדש שהרי המקדש,
הרמב"ם  של שדרכו הכלל ידוע שהרי כן, לומר קשה אבל
מבואר  שהוא מאחר כלל, בגמרא נזכר שאינו פסוק להביא
מכיון  כאן גם וממילא לפועל. נפק"מ כשאין יותר,
כמה  וישנם במקדש, ארון לעשות צריכים שבפועל
להביאם, לו היה הארון, עשיית אודות המדברים פסוקים

במקדש. ארון לעשות צריכים סוף־סוף שהרי
לא  "שהארון הרוגוצ'ובי הגאון שכתב מה על־פי לתרץ ויש
קדושה  תוספת שפעל הגם כלומר, שרת". כלי היה
המקדש, בשביל אינה הארון עשיית מכל־מקום במקדש,
דבר  על הרמב"ם הזכיר לא ולכן שרת, כלי היה לא שהרי

למקדש. קשורה שאינה עשייתו
הוא  הארון של עניינו שהרי לומר, יש העניינים ובפנימיות
גודל  ומצד אבנים"), לוחות שני אלא בארון ("אין תורה
יתכן  לא הרי חד" כולא וקוב"ה ש"אורייתא התורה מעלת
בית  לא גם מסוים, עניין בשביל היא שהתורה לומר

המקדש.
במקדש  החפץ שעיקר הרמב"ן דעת עומק שזהו לומר ויש
שהמקדש  היינו הארון, שהוא השכינה מנוחת מקום הוא

עשייתו. ותכלית הכוונה וזוהי הארון, בשביל נבנה
(`"i oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

נקראת 2) היתה ושתיה פ"ב. שם ותוספתא ב. נג, יומא
שהיא  הקרבנות, עבודת שם על יסוד, שתיה: ופירוש (שם).

המשניות יסו  (פירוש מ"ב פ"א באבות שאמרו כמו העולם, ד
מ"ב). פ"ה ש"עשר 3)שם שבקדשים, קודש שהוא בית

וכו' וכו' הארצות מכל מקודשת ישראל ארץ הן, קדושות
וכו' מהם מקודש ירושלים) חומת =) החומה מן לפנים
מדות  הגר"א (ביאורי וכו'" מהם מקודש הקדשים קודש

מ"ד). להלן.4)פ"ה וראה הקדשים. קודש כן 5)של
.(10 186 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ב יומא בתוספתא הוא
מפורש  ה"ב) פ"ו (בבאֿבתרא שב'ירושלמי' (ואףֿעלֿפי
רוח  לכל אמות עשר הבית וחלק באמצע, עמד שהארון
קדושים  (פרשת בתנחומא וכן צט.), בבבאֿבתרא (וראה
היתה  האבן גם כן ואם ההיכל", באמצע "והארון י): אות
מערב. לצד יותר היתה שהאבן רבינו סובר – באמצע?
שם: שאמרו מה ופירש (שם), מהתנחומא שמקורו וכנראה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



קיט dxigad zia zekld - dcear xtq - elqk 'c ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כלומר  הארון, מן לפנים היינו הארון", לפני שתיה "ואבן
ועי' שם. ב'ירושלמי' הפנים' 'מראה פירש וכן מערב . לצד
יוםֿטוב' וב'תוספות וצבא, ד"ה כה. בבאֿבתרא 'תוספות'

מ"ט). פ"ב צנצנת 6)שם "קח לג) טז, (שמות שנאמר כמו
וכן  ה'". לפני אותו והנח מן, העמר מלא שמה ותן אחת,

(כסףֿמשנה). המשכן' ד'מלאכת בברייתא כמו 7)הוא
העדות  לפני אהרן מטה את "השב כה) יז, (במדבר שנאמר
שם. המשכן' ד'מלאכת בברייתא הוא וכן למשמרת".

שם.8) המשכן' ד'מלאכת נג,9)ברייתא ושם ב. נב, יומא
לבבל, גלה שהארון אומרים יש בזה: מחלוקת ישנה - ב
דבר  רבינו והביא שנגנז, פוסק ורבינו שנגנז. אומרים ויש
הט"ו) פ"ו (להלן רבינו פסק הנה כי להלכה. נוגע שהוא זה
לעתידֿלבוא", וקידשה לשעתה קידשה ראשונה ש"קדושה
כי  ומסתבר כרת. חייב המקדש במקום הזה בזמן וההולך
ארון  שם אין אם אבל וכפורת, ארון שם כשיש אלא אינו זה
לענין  כז: במנחות אמרו זה (וכעין חייב אינו וכפורת
במקומו  נגנז שארון זה דין רבינו הביא כך משום הזאות),

יעב"ץ). הגר"י לכן?10)(הגהות קודם גם היה שם והלא
שם). יומא, (רש"י לגניזה שם לתתו שאמר אלא –

ב.11) נב, ומלכים 12)יומא כהנים ממנו מושחין שהיו
ה"ז). המקדש כלי מהל' גאון 13)(פ"א האי רבינו (לדעת

וראה  ו', סי' התשובות חלק ברכות, הגאונים' ('אוצר
רב  בשם שהביא מה - ו כח, שמות עזרא בן ר"א בפירוש
האפוד  אבני הם ד) סי' שם (אוצה"ג גאון נסים ורב האי)
(להלן  משנה' ב'כסף כתב וכן החושן), אבני כלומר, =)
הם  ל) שם, (שמות והרמב"ן רש"י ולדעת רבינו. בדעת כאן)
להלן). וראה החושן, כפלי בתוך שנתנו המפורש שם כתב

שחסרו 14) הדברים בין ותומים אורים נמנו - ב כא, ביומא
בהם. לנשאלים השיבו שלא היינו רבינו, ולדעת שני. בבית
פירשו  וכן ה"י. המקדש כלי מהל' בפ"י רבינו כתב וכן
אמרו  זה (וכעין ותומים ואורים ד"ה שם ביומא ה'תוספות'
להם). מסייע היתה ולא שהיתה, המערכה אש על שם

היתה 15) שלא מפני – בהן? שואלין היו לא מה "ומפני
ואין  הקודש ברוח מדבר שאינו כהן וכל הקודש, רוח שם
המקדש, כלי (הל' בו" נשאלין אין - עליו שורה שכינה
רוח  עלֿידי שרק שם, התורה על ברמב"ן (וראה שם).
האותיות  בקריאת הנכון הסדר את יודע הכהן היה הקודש

בגדים 16)המאירות). "וחיסור בהשגותיו הראב"ד כתב
לדעת  כי הבגדים". מחשבון שאינו כלום, אינו שאמר
בין  נותנים שהיו המפורש שם הם ותומים" "אורים הראב"ד
שנאמר  ומה הנ"ל. והרמב"ן רש"י כדעת החושן, כפלי
ואת  האורים את המשפט חושן אל "ונתת שם) (שמות
וראה  ב. ה, יומא רש"י עי' בדיעבד, מעכב אינו התומים",
ו'חזון  האזל' וב'אבן בינייהו. מאי ד"ה ה. שם ארי' ב'גבורת
(כסףֿמשנה), החושן אבני הם רבינו ולדעת כאן. איש'

יב. הערה למעלה וראה

.·ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ÏÈc·Ó Ï˙k ‰È‰ ÔBL‡¯ ˙È·a¿«ƒƒ»»…∆«¿ƒ≈«…∆≈
ÈL ˙Èa‰ eaL ÔÂÈÎÂ .‰n‡ BÈ·Ú ,ÌÈL„w‰ŒL„˜17 …∆«√»ƒ»¿«»¿≈»∆»««ƒ≈ƒ

B‡ L„w‰ ˙cnÓ ‰È‰ Ï˙k‰ È·Ú Ì‡ Ì‰Ï ˜tzÒƒ¿«≈»∆ƒ√ƒ«…∆»»ƒƒ««…∆
ÌÈL„w‰ŒL„˜ eOÚ CÎÈÙÏ ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙cnÓƒƒ«…∆«√»ƒ¿ƒ»»…∆«√»ƒ
ÌÈÚa¯‡ L„w‰ eOÚÂ ,˙BÓÈÓz ‰n‡ ÌÈ¯OÚ BÈ·Ú»¿∆¿ƒ«»¿ƒ¿»«…∆«¿»ƒ

ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ‰¯˙È ‰n‡ eÁÈp‰Â ,˙BÓÈÓz ‰n‡«»¿ƒ¿ƒƒ«»¿≈»≈«…∆≈
ÈL ˙È·a Ï˙k e· ‡ÏÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜18eOÚ ‡l‡ , …∆«√»ƒ¿…»…∆¿«ƒ≈ƒ∆»»

˙BÎB¯t ÈzL19˙Á‡Â ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ „vÓ ˙Á‡ : ¿≈»««ƒ«…∆«√»ƒ¿««
„‚k ,‰n‡ Ô‰ÈÈ·e ,L„w‰ „vÓ‰È‰L Ï˙k‰ È·Ú ƒ««…∆≈≈∆«»¿∆∆√ƒ«…∆∆»»

ÔBL‡¯ Lc˜Óa Ï·‡ .ÔBL‡¯a20‡l‡ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï »ƒ¬»¿ƒ¿»ƒ…»¿»»∆»
ÌÎÏ ˙Î¯t‰ ‰ÏÈc·‰Â" :¯Ó‡pL ,„·Ïa ˙Á‡ ˙Î¯t»…∆««ƒ¿«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»«»…∆»∆

."'B‚Â¿

ב.17) נא, מהבית 18)יומא יותר הרבה גבוה שהיה מפני
(בבא  אמה בעובי לעמוד יכול הכותל היה ולא ראשון,
שנאמר  משום איֿאפשר, הכותל את ולהרחיב ג:). בתרא
השכיל" עלי ה' מיד בכתב "הכל יט) כח, הימיםֿא (דברי
שאפשר  הגובה עד כותל ולבנות המדות. את לשנות שאין
אפשר, אי כן גם בפרוכת, לחצות השאר ואת לעמוד, לו
בפרוכת  כולה או להיות צריכה זו שמחיצה בידינו שמסורת
כמפורש  ראשון, במקדש כמו בבנין כולה או במשכן, כמו

שם). יומא, (רש"י שם פרוכת 19)בבבאֿבתרא עשו ולא
"והבדילה  כג) לו, (שמות שנאמר לפי אמה, שעביה אחת
ומשמעו  הקדשים", קודש ובין הקודש בין לכם הפרוכת
ואם  הקדשים, קודש יהיה ולפנים הפרוכת עובי שמתחילת
אינו  ולפנים עוביה שמתחילת נמצא כלחוץ, האמה קדושת

שם). ('תוספות' הקדשים (שנקרא 20)קודש משכן היינו
מקדש", לי "ועשו ח כה, בשמות כמפורש "מקדש", גם
היה  לא ראשון בבית שאילו ב:). בעירובין שאמרו וכמו

ב. נא, ביומא וראה (כסףֿמשנה). כותל אלא פרוכת

.‚‰ÏB‚ŒÈa eaL ÏÎÈ‰‰21‰‡Ó ÏÚ ‰n‡ ‰‡Ó ‰È‰ «≈»∆»¿≈»»»≈»«»«≈»
d·b ea :BÓe¯ ˙cÓ ‰˙È‰ ÔÎÂ .‰‡Ó Ìe¯ ÏÚ ‰n‡«»«≈»¿≈»¿»ƒ«»…«
ÈÏ˙k Ìe¯Â .BÏ „BÒÈ BÓk Ìe˙Ò ÌeË‡ ˙Bn‡ LL≈«»»¿¿¿»¿≈

¯eik‰ Ìe¯Â .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ˙Èa‰22.‰n‡ ‰¯˜zaL ««ƒ«¿»ƒ«»¿«ƒ∆«ƒ¿»«»
ÛÏc‰ Ba ÒkiL ,Èet ˙Bn‡ ÈzL d·b ÂÈab ÏÚÂ23, ¿««»…«¿≈«»∆ƒ»≈«∆∆

ÈabŒÏÚL ‰¯˜z‰ È·ÚÂ ."‡tÏcŒ˙Èa" ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»≈ƒ¿»»√ƒ«ƒ¿»∆««≈
‰·ÈÊÚÓe .‰n‡ ‡tÏcŒ˙Èa24‰Èea ‰iÏÚÂ .‰n‡ d·b ≈ƒ¿»«»«¬ƒ»…««»«¬ƒ»¿»

d·b db‚·e .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ‰ÈÏ˙k d·b ,ÂÈabŒÏÚ««»…«¿»∆»«¿»ƒ«»¿«»…«
.‰¯˜z ‰n‡Â .‡tÏcŒ˙Èa d·b ÌÈ˙n‡Â .¯eik ‰n‡«»ƒ¿«»«ƒ…«≈ƒ¿»¿«»ƒ¿»
ÏL ÒËÂ .˙Bn‡ LÏL ‰˜Ún‰ d·‚Â .‰·ÈÊÚÓ ‰n‡Â¿«»«¬ƒ»¿…«««¬∆»«¿«∆
,·È·Ò ‰˜Ún‰ ÈabŒÏÚ ,‰n‡ B‰·b ÛÈÒ BÓk ÏÊ¯a«¿∆¿«ƒ»¿«»««≈««¬∆»ƒ
‰Ïk" ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˙BÙBÚ‰ ÂÈÏÚ eÁeÈ ‡lL È„k¿≈∆…»»»»¿«ƒ¿»»∆

"·¯BÚ25.‰n‡ ‰‡Ó Ïk‰ È¯‰ . ≈¬≈«…≈»«»

פ"ד 21) (מדות השני הבית את ובנו בבל מגלות שעלו אלו
שם).22)מ"ו). לרבינו, המשנה (פירוש וציור פיתוח הוא

עוביה  היתה תקרה של התחתונה "הקורה כתב: שם והרע"ב
- נאים ציורים ומצויירת בזהב טוחה שהיתה ולפי אמה,

כיור". המשנה 23)נקראת בפירוש רבינו כתב הגשם.
קירויים, שני לבית לעשות בבנינים אצלם נהוג "היה שם:
הרחקה, מעט שניהם בין ונותנים מהקירוי, למעלה קירוי
כדי  הדלף, שם על הדילפא" "בית החלל אותו וקוראים
החלל". באותו המים יעמדו העליון, הקירוי יטיף שאם

התקרה.24) שעל והסיד העורב,25)הטיט את שמכלה
הגג. את יטנף ולא שם ינוח שלא

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



dxigadקכ zia zekld - dcear xtq - elqk 'c ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„:ÔBaLÁ e‰ÊÂ .‰n‡ ‰‡Ó Á¯ÊnÏ ·¯Ún‰ ÔÓƒ««¬»«ƒ¿»≈»«»¿∆∆¿»
‰LÏL Ô‰ÈÈ·e ,‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙k ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆≈≈∆¿»
Ï˙k‰ ÔÈ·e È·¯Ún‰ Ï˙k‰ ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó¿¿ƒ≈«…∆««¬»ƒ≈«…∆
ÈLÈÏLe ÈL Ï˙k ÔÈ·e ;˙Bn‡ LÓÁ - epnÓ ÌÈÙlL∆ƒ¿ƒƒ∆»≈«≈…∆≈ƒ¿ƒƒ
.˙Bn‡ LL - ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL Ï˙k ÔÈ·e ;˙Bn‡ LL -≈«≈…∆¿ƒƒ¿ƒƒ≈«
Èet‰ ÌB˜n‰ ÌÚ Ï˙k‰ È·Ú ÏL Ô‰ ˙Bcn‰ el‡Â¿≈«ƒ≈∆√ƒ«…∆ƒ«»«»
ÌÈ¯OÚ - ÌÈL„w‰ŒL„˜ C¯‡Â .ÌÈÏ˙k ÈL ÔÈaL∆≈¿≈¿»ƒ¿…∆…∆«√»ƒ∆¿ƒ
ÔÈ·e BÈa ˙BÏÈc·n‰ ˙BÎB¯t‰ ÈzL ÔÈ·e .‰n‡«»≈¿≈«»««¿ƒ≈≈
È·ÚÂ .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ - L„w‰ C¯‡Â .‰n‡ - L„w‰«…∆«»¿…∆«…∆«¿»ƒ«»»√ƒ
- ÌÏe‡‰Â .˙Bn‡ LL - ¯ÚM‰ BaL ,ÈÁ¯Ên‰ Ï˙k‰«…∆«ƒ¿»ƒ∆«««≈«¿»»

˙k È·ÚÂ .‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡LÓÁ - ÌÏe‡‰ Ï ««∆¿≈«»»√ƒ…∆»»»≈
˙Bn‡26.‰n‡ ‰‡Ó Ïk‰ ‡ˆÓ . «ƒ¿»«…≈»«»

מ"ז 26) שם במדות זה וכל הנכונה, הנוסחא היא כן
(כסףֿמשנה).

.‰ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÓ27Ï˙k È·Ú :‰n‡ ‰‡Ó28 ƒ«»«»≈»«»√ƒ…∆
L„w‰ Ï˙k „Ú ÌÏe‡ Ï˙kÓe .˙Bn‡ LÓÁ - ÌÏe‡‰»»»≈«ƒ…∆»«…∆«…∆
ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙Î ‰ML L„w‰ ÈÏ˙ÎÂ .˙Bn‡ ¯OÚ -∆∆«¿»¿≈«…∆ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔBˆÈÁ Ï˙k ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁ Ô‰ÈÈ·e ,‰fÓƒ∆≈≈∆¬ƒ»¿¿ƒ≈…∆ƒ
LÏL - ÈLÈÏLe ÈL ÔÈ·e ;˙Bn‡ LÓÁ - ÈM‰ ÔÈ·e≈«≈ƒ»≈«≈≈ƒ¿ƒƒ»
ÈÚÈ·¯ ÔÈ·e ;ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL ÔÈa LÓÁÂ ;˙Bn‡«¿»≈≈¿ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
.LL - ÈÓÈt‰ Ï˙ÎÂ ÈLÈÓÁ ÔÈ·e ;LL - ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ≈≈¬ƒƒ¿…∆«¿ƒƒ≈
‰n‡ ÌÈÚa¯‡Â ‰Ê „vÓ ‰n‡ ÌÈÚa¯‡ Ïk‰ ‡ˆÓƒ¿»«…«¿»ƒ«»ƒ«∆¿«¿»ƒ«»
È¯‰ .ÌÈ¯OÚ - ÌÈÙaÓ ˙Èa‰ ·Á¯Â .Bc‚kL „vÓƒ«∆¿∆¿¿…«««ƒƒƒ¿ƒ∆¿ƒ¬≈

.‰n‡ ‰‡Ó≈»«»

שם.27) ראב"ד.28)מדות, עי'

.ÂeÈ‰ ÔÈLtLt ÈLe ,ÔË˜‰ ¯ÚL ‡e‰Â LtLt‰«ƒ¿»¿«««»»¿≈ƒ¿»ƒ»
ÚˆÓ‡aL ÏB„b‰ ¯ÚM‰ ÈcvÓ ÏÎÈ‰Ï29ÔBÙva „Á‡ : «≈»ƒƒ≈««««»∆»∆¿«∆»«»

,ÌÏBÚÓ Ì„‡ Ba ÒÎ ‡Ï ÌB¯caL .ÌB¯ca „Á‡Â¿∆»«»∆«»…ƒ¿«»»≈»
‰f‰ ¯ÚM‰" :Ï‡˜ÊÁÈ È„ÈŒÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ¿»»¿…»«¿≈¿∆¿≈««««∆

"Á˙tÈ ‡Ï ,‰È‰È ¯e‚Ò30.ÔÈÒÎ Ba ÔBÙvaLÂ ; »ƒ¿∆…ƒ»≈«¿∆«»ƒ¿»ƒ
Áe˙t ÌB˜ÓÏ ÚÈbnL „Ú ÌÈÏ˙k‰ ÈL ÔÈa Cl‰Óe¿«≈≈¿≈«¿»ƒ«∆«ƒ«¿»»«
„Ú Cl‰Óe ,ÏÎÈ‰‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,BÏ‡ÓOÓ L„wÏ«…∆ƒ¿…¿ƒ¿»¿«≈»¿«≈«

.BÁ˙BÙe ÏB„b‰ ¯ÚL«««»¿

ההיכל,29) קדושת גודל מחמת כן ונקרא מ"ב. פ"ד מדות
על  ז) א, (דברים הגדול" "הנהר פרת לנהר קראו וכן
בשם  שם יוםֿטוב' ('תוספות מז: שבועות ראה חשיבותו,

ישראל 30)ראבי"ה). אלקי ה' כי בו, יבא לא "ואיש וגו':
סגור". והיה בו, בא

.ÊB‰·‚Â ˙Bn‡ ¯OÚ BaÁ¯ ‰È‰ ÏB„b‰ ¯ÚM‰««««»»»»¿∆∆«¿»¿
ÌÈÙa ÌÈzL :BÏ eÈ‰ ˙B˙Ïc Úa¯‡Â .‰n‡ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ«»¿«¿«¿»»¿«ƒƒ¿ƒ
Á˙t‰ CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BBˆÈÁ‰ .ıeÁa ÌÈzLe¿«ƒ««ƒƒ¿»¿«∆«
CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BiÓÈt‰Â ,Ï˙k ÏL BÈ·Ú ˙BqÎÏ¿«»¿∆…∆¿«¿ƒƒƒ¿»¿

.˙B˙Ïc‰ È¯BÁ‡ ˙BqÎÏ ˙Èa‰««ƒ¿«¬≈«¿»

.ÁÌÏe‡ ÏL BÁ˙t31·Á¯Â ‰n‡ ÌÈÚa¯‡ dB·‚ ‰È‰ ƒ¿∆»»»»««¿»ƒ«»¿…«

ÌÈ¯ÚL BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚ32LÓÁÂ .33˙Bi¯zÏÓ34 ∆¿ƒ¿…»»¿»ƒ¿»≈«¿¿ƒ
‡ÏÈÓ ÏL35‰BzÁz‰ ,‰ÏÚÓÏÓ BÁ˙t ÈabŒÏÚ eÈ‰ ∆≈»»««≈ƒ¿ƒ¿«¿»««¿»

˙Á‡ ÏÎÂ ,‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ Á˙t‰ ÏÚ ˙Ù„BÚ∆∆««∆««»ƒ∆¿«»ƒ∆¿»««
‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ‰pnÓ ‰hÓlL ÏÚ ˙Ù„BÚ ÔzLÓÁÓ≈¬ƒ¿»∆∆«∆¿«»ƒ∆»«»ƒ∆¿«»

‰n‡ ÌÈLÏL ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ˆÓ .‰fÓ36Ca„Â .37ÏL ƒ∆ƒ¿≈»∆¿»¿ƒ«»¿ƒ¿»∆
.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÔÈa ‰È‰ ÌÈ·‡¬»ƒ»»≈»««¿∆»

מ"ז.31) פ"ג וה'תוספות'32)מדות מ"ג. פ"ב שם
במלואו, פרוץ שהיה כתבו אכסדרא) ד"ה מג. זרה (בעבודה
מקומות  בהרבה האולם פתח לו קוראים ומכלֿמקום
לרוח  במילואו פרוץ שהיה המשכן פתח כמו בתלמוד,

בתורה. "פתח" ונקרא מ"ז.33)מזרחית, פ"ג שם
צורות 34) חופרין שבה המפותחת, הקורה היא "מלתרא

(פירוש  מלתריות" המשנה בלשון והקיבוץ ודימיונות,
שם). היה 35)המשנה שבהן הקורות למין שם "הוא

שם). המשנה, (פירוש ההוא" לבנין שם או – הפיתוח
לרחבו 36) הפתח משקוף על מושכבת התחתונה הקורה כי

אמה  הפתח על עודפת והקורה אמה, כ' רחב שהוא פתח של
וקורה  אמה, ושתים עשרים ארכה נמצא מזה, ואמה מזה
ואמה  מזה אמה הראשונה על עודפת ממנה שלמעלה שנייה
והרביעית  כ"ו, והשלישית וארבע, עשרים ארכה נמצא מזה,

אמה. שלשים והחמישית ושמונה, שורה.37)עשרים

.ËÏÎÈ‰‰38ÂÈÙlÓ ·Á¯ BÈa ‰È‰39ÂÈ¯BÁ‡Ó ¯ˆÂ «≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿»»¿«≈¬»
È¯‡ BÓk40ÌÈÚÈˆÈÂ .41·È·qÓ Blk ˙ÈaÏ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ¿¬ƒƒƒƒ»«ƒƒ««ƒÀƒ»ƒ

„·¯Â .LÓÁ ‰BzÁz‰ ÚÈˆÈÂ .‰aÒn‰ Ï˙ÎÏ ıeÁ42 ¿…∆«¿ƒ»¿»ƒ«««¿»»≈¿…∆
LL dab ÏÚ43dab ÏÚ „·¯Â .LL ˙ÈÚˆÓ‡ ÚÈˆÈÂ . ««»≈¿»ƒ«∆¿»ƒ≈¿…∆««»

‰zÁz‰ ÚÈˆi‰" :¯Ó‡pL .Ú·L ‰BÈÏÚ‰Â .Ú·L∆«¿»∆¿»∆«∆∆¡««»ƒ«««¿…»
˙ÈaÏ ÌÈÙÈwÓ ÌÈÚÈˆÈ LÏM‰ eÈ‰ ÔÎÂ ."'B‚Â¿¿≈»«»¿ƒƒ«ƒƒ««ƒ
‰hÓlÓ ÌÏe‡‰ ÈÏ˙ÎÏ ·È·Ò ÔÎÂ .ÂÈ˙BÁe¯ ‰LÏMÓƒ¿»»¿≈»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿«»
LÏL „·¯Â ,˜ÏÁ ˙Á‡ ‰n‡ :eÈ‰ Ck ‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»»»«»««»»¿…∆»
.‰ÏÚÓÏ „Ú ˙Bn‡ LÏL „·¯Â ,˜ÏÁ ‰n‡Â .˙Bn‡«¿«»»»¿…∆»««¿«¿»

ÔÈ„·¯‰ e‡ˆÓÂ44„·¯ Ïk ·Á¯ .ÌÈÏ˙kÏ ÔÈÙwÓ ¿ƒ¿¿»¿»ƒÀ»ƒ«¿»ƒ…«»…∆
.‰n‡ „·¯Â „·¯ Ïk ÔÈ·e ,‰ÏÚÓÏ „Ú ˙Bn‡ LÏL»««¿«¿»≈»…∆»…∆«»

.˙Bn‡ Úa¯‡ BaÁ¯ ‰È‰ ÔBÈÏÚ‰ „·¯Â¿…∆»∆¿»»»¿«¿««

וגם 38) "היכל", הנקרא לכל והכוונה מ"ז. סוף פ"ד מדות
יותר  רחב היה והאולם ה"ה). פ"א למעלה (ראה בכלל אולם
אמה  עשרים וחמש הדרום, מן אמה עשרה חמש במזרח:

שם). (מדות, הצפון כנ"ל.39)מן המזרח, מן
לצד 40) וכשימשך מערב, לצד מעט הבנין מטין "שהיו

וצר  מלפניו רחב שהוא הארי כדמות מתרחב המזרח
שם). המשנה, (פירוש גזוזטראות.41)מאחוריו"

הרצפה 43)אצטבא.42) שהוא התחתונה שעל התקרה
רחבה. באמה שש התיכונה אצטבאות.44)של

.ÈÌ‰ ÌÈÏ˙k‰ ÔÈaL ÌÈÈet‰ ˙BÓB˜n‰ el‡ Ïk»≈«¿«¿ƒ∆≈«¿»ƒ≈
ÌÈ‡z ÌÈ‡¯˜p‰45:Lc˜nÏ ÔÈÙÈwn‰ ÌÈ‡z‰ e‡ˆÓ . «ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿¿«»ƒ««ƒƒ«ƒ¿»

ÔÓ ‰LÏLe ,ÌB¯c‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ,ÔBÙv‰ ÔÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ«»«¬ƒ»ƒ«»¿»ƒ
.‡ËBÈc ÈabŒÏÚ ‡ËBÈc ,eÈ‰ ˙BËBÈc LÏLÂ .·¯Ún‰««¬»¿»¿»¿»««≈¿»
ÈabŒÏÚ ‰MÓÁ :ÌB¯ca ÌÈ‡z ¯OÚŒ‰MÓÁ e‡ˆÓƒ¿¿¬ƒ»»»»ƒ«»¬ƒ»««≈
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קכי dxigad zia zekld - dcear xtq - elqk 'd iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.¯OÚŒ‰MÓÁ ÔBÙva ÔÎÂ .Ô‰Èab ÏÚ ‰MÓÁÂ ,‰MÓÁ¬ƒ»«¬ƒ»««≈∆¿≈«»¬ƒ»»»
,‰LÏL ÈabŒÏÚ ‰LÏL :·¯Úna eÈ‰ ÌÈ‡z ‰BÓLe¿»»ƒ»««¬»¿»««≈¿»

ÌÈ‡z Á"Ï Ïk‰ .˙Á‡ ‡ËBÈ„a Ô‰Èab ÏÚ ÌÈLe46. ¿«ƒ««≈∆ƒ¿»∆»«…»ƒ

מ"ג.46)לשכות.45) פ"ד שם

.‡ÈÌÈÁ˙t ‰LÏL47ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ eÈ‰ ¿»¿»ƒ»¿»∆»¿∆»ƒ
ÔÓ ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‡zÏ „Á‡ :ÌÈ‡z‰«»ƒ∆»«»ƒ«»ƒ¿∆»«»ƒ
Œ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜·e .ÂÈab ÏÚL ‡zÏ „Á‡Â ,Ï‡ÓO‰«¿…¿∆»«»∆««»¿∆∆ƒ¿»ƒ
‰MÓÁ eÈ‰ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‡ËBÈcaL ‡za ˙ÈBÙ¿̂ƒ«»∆«¿»»∆¿»ƒ»¬ƒ»
,ÂÈab ÏÚL ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓiÓ ‡zÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙t¿»ƒ∆»«»ƒ»ƒ¿∆»«»∆««»

LtLt‰ Ba LiL ‡zÏ „Á‡Â ,‰aÒnÏ „Á‡Â48„Á‡Â , ¿∆»«¿ƒ»¿∆»«»∆≈«ƒ¿»¿∆»
.ÏÎÈ‰Ï«≈»

שם.47) ה"ו.48)מדות, למעלה ראה

.·È‰aÒÓe49˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯wÓ ‰ÏBÚ ‰˙È‰ ¿ƒ»»¿»»ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙Bb‚Ï ÔÈÏBÚ eÈ‰ daL ,˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ Ô¯˜Ï¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ∆»»ƒ¿«
˙‡ CÏ‰ .·¯ÚÓÏ ÂÈÙe ‰aÒna ‰ÏBÚ ‰È‰ .ÌÈ‡z‰«»ƒ»»∆«¿ƒ»»»¿«¬»»«∆
ÚÈb‰ .·¯ÚÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÔBÙv‰ Èt Ïk»¿≈«»«∆«ƒ«¿«¬»ƒƒ«

‰ .ÌB¯„Ï ÂÈt CÙ‰ ,·¯ÚÓÏ·¯Ún‰ Èt Ïk ˙‡ CÏ ¿«¬»»«»»¿»»«∆»¿≈««¬»
ÂÈt CÙ‰ ,ÌB¯„Ï ÚÈb‰ .ÌB¯„Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú«∆«ƒ«¿»ƒƒ«¿»»«»»
dÁ˙ÙÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÌB¯„Ï Cl‰Ó ‰È‰Â ,Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»¿»»¿«≈¿»«∆«ƒ«¿ƒ¿»
.ÌB¯„Ï Áe˙t ‰È‰ ‰iÏÚ ÏL dÁ˙tL ,‰iÏÚ ÏL∆¬ƒ»∆ƒ¿»∆¬ƒ»»»»«¿»

סביב,49) מעלות כמו עשוי חלול, עמוד כמין עשוי בנין
מ"ה. שם מדות היקף, דרך עולה בו והעולה

.‚ÈdÁ˙Ù·e50ÏL ˙BÒBÏk ÈzL eÈ‰ ‰iÏÚ ÏL ¿ƒ¿»∆¬ƒ»»¿≈¿¿∆
Ê¯‡51ÈL‡¯Â .‰iÏÚ ÏL db‚Ï ÔÈÏBÚ Ô‰aL , ∆∆∆»∆ƒ¿«»∆¬ƒ»¿»≈

ÔÈÒtÒt52‰iÏÚa ÔÈÏÈc·Ó eÈ‰53‚‚Ï L„w‰ ‚b ÔÈa ƒ¿»ƒ»«¿ƒƒ»¬ƒ»≈««…∆¿«
ÌÈL„w‰ŒL„˜54ÔÈÏeÏÂ .55˙È·Ï ‰iÏÚa ÔÈÁe˙t eÈ‰ …∆«√»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈

ÔÈn‡‰ ˙‡ ÔÈÏLÏLÓ Ô‰aL ,ÌÈL„w‰ŒL„˜56 …∆«√»ƒ∆»∆¿«¿¿ƒ∆»À»ƒ
˙B·˙a57Ì‰ÈÈÚ eeÊÈ ‡lL È„k ,58ŒL„˜ ˙ÈaÓ ¿≈¿≈∆…»≈≈∆ƒ≈…∆

‰Ma ˙Á‡ ÌÚÙe .ÌÈL„w‰59ÔÈaÏÓ ÁÒÙÏ ÁÒtÓ60 «√»ƒ«««««»»ƒ∆«¿∆«¿«¿ƒ
.ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»

שם.50) מדריגות.51)שם, בהן שהיו 52)שהיו קורות,
מדות  (תויו"ט פספסין נקראו כך ומשום היד, פסת כרוחב

ה"י. פ"ה להלן וראה מ"ו). ההיכל.53)פ"ב עליית
קודש 54) לבין ההיכל בין פרוכות שתי שהיו אףֿעלֿפי

גם  עשו – הט"ז) המקדש כלי מהל' (פ"ז הקדשים
יותר  הקדשים קודש עליית קדושת חומר מפני הפספסין,
נכנס  כהןֿגדול הקדשים שבקודש עצמו, הקדשים מקודש
נכנסים  אין הקדשים קודש ובעליית בשנה, אחת פעם לו
הכ"ג  פ"ז להלן כמבואר שנים, לשבע אחת פעם אלא שם

שם). ישראל' (פירוש 55)('תפארת קטן" פתח הוא "לול
שם). קודש 56)המשנה, כותלי לתקן צריכים כשהיו

שם)57)הקדשים. בתוי"ט (הובא הראבי"ה כתב
לתקן  להם שהיה במקום אחד, לרוח פרוצות היו שהתיבות
אין  החומה ואצל סתומות. היו צדדין ובשלש החומה, אצל

ושמאל. ימין להסתכל הנאה,58)דרך לשון יזונו,

ונהנה. המלאכה נוי ממראית עצמו שמשביע כמזונות
איסור  – מעילה" בהם אין וריח מראה ש"קול ואףֿעלֿפי

כו.). (פסחים מ"ד.59)יש פ"ג בסיד.60)מדות

á"ôùú'ä åìñë 'ä éùéìù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הבנינים,1) אורך וכמה הבית, בנין צורת רבינו בו יבאר

היו. לשכות וכמה

.‡‰i¯Bn‰ ¯‰ ‡e‰Â ,˙Èa‰ ¯‰2˙B‡ÓŒLÓÁ ‰È‰ , «««ƒ¿««ƒ»»»¬≈≈
‰n‡ ˙B‡ÓŒLÓÁ ÏÚ ‰n‡3.‰ÓBÁ ÛwÓ ‰È‰Â , «»«¬≈≈«»¿»»À»»

Ï‰‡ ÈtÓ ,ÂÈzÁzÓ ˙BÈea eÈ‰ ÔÈtÎ ÈabŒÏÚ ÔÈtÎÂ¿ƒƒ««≈ƒƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿≈…∆
‰‡Óh‰4‰¯˜Ó ‰È‰ BlÎÂ .5ÂËqÓ ÌÈÙÏ ÂËÒ6. «À¿»¿À»»¿…∆¿»ƒ¿ƒƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

המוריה" הר והוא הבית "הר ה', פרק מתחילת ההוראה
של  הפרטי המקדש לבית בנוגע להיות צריכה שדוגמתו
את  אצלו תופסים הקדושה שענייני מישראל, אחד כל
בדרכי  ההליכה גם בנוסף, בחייו. והחשוב הגבוה המקום
מתבייש  שאינו רק שלא הר, בצורת להיות צריכה התורה
באופן  יעקב" "גאון מתוך היא שהנהגתו אלא ביהדותו ח"ו

ורוממות. הגבהה של
אלא  היה לא כולו ש"המקדש ו', פרק מתחילת ההוראה
הפרטי  בביהמ"ק יהודי של עבודתו גם כך ההר", במעלה
עולה  אלא במקומו עומד שאינו באופן להיות צריכה

עילוי. אחר בעילוי לדרגה מדרגה במעלות
כו'", המקדש מן לירא "מצות־עשה ז', מפרק וההוראה
אף  של בערכה להפחית לא הכוונה יהודי של ובעבודתו
הקפדה  תוך ושליחותו תפקידו את ולמלא ומצוה, פעולה

הפרטים. ופרטי הפרטים כל על מוחלטת
(ai oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

א.2) ג, הימיםֿב בדברי משנה 3)כמפורש ב פרק מדות
ורוחב  באמה מאה החצר "אורך יח) כז, (שמות שנאמר א.
למדו  "בחמישים" המלה ומייתור בחמישים", חמישים
שהן  חמישים, על מאה פעמים חמישים לעשות שצריך
חמש  על מאות חמש והיינו אמה, אלף וחמישים מאתיים

אמה. ועשו 4)מאות מתחתיו קבר יש שמא חששו כלומר,
והנה  למעלה. תעלה לא שהטומאה להפסיק בכדי זה חלל
ג  פרק (פרה במשנה מפורש למטה חלול שהיה הדבר עצם
קבר  מפני חלול תחתם והעזרות הבית "הר ג) משנה
מפורש  אינו כיפין", גבי על "כיפין שכתב מה אבל התהום".
כבש  גבי ו) משנה (שם ששנינו ממה רבינו ולמדו שם.
גבי  על כיפין היו ששם המשחה, להר הבית מהר שעשו

הוא,5)כיפין. דווקא לאו מקורה, היה שכולו שכתב ומה
ה  פרק באבות כמפורש גלוי, היה החיצוני המזבח שהרי

ה. מקפת,6)משנה סביב סביב "אצטבא יג: פסחים
אחר". עוד היקף אותו ובתוך

.·„Á‡Â ,·¯Ún‰ ÔÓ „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈ¯ÚL ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ««¬»¿∆»
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·Á¯ .ÌB¯c‰ ÔÓ ÌÈLe ,ÔBÙv‰ ÔÓ „Á‡Â ,Á¯Ên‰ ÔÓƒ«ƒ¿»¿∆»ƒ«»¿«ƒƒ«»…«
Ì‰Ï LÈÂ .ÌÈ¯OÚ B‰·‚Â ,˙Bn‡ ¯OÚ ¯ÚL Ïk»««∆∆«¿»¿∆¿ƒ¿≈»∆

.˙B˙Ïc¿»

.‚epnÓ ÌÈÙÏ7‚¯BÒ8‰¯OÚ B‰·b ,·È·Ò ÛÈwÓ ƒ¿ƒƒ∆≈«ƒ»ƒ»¿¬»»
ÌÈÁÙË9ÏÈÁ‰ ‚¯Bq‰ ÔÓ ÌÈÙÏÂ .10¯OÚ [B‰·b] , ¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ«≈«≈»¿∆∆
˙Bn‡11ÏÁ Ï·‡iÂ" :˙BÈ˜a ¯ÓB‡ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ . «¿»»≈«ƒ««¬∆≈

.‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁ BÊ - "‰ÓBÁÂ¿»«»¬»»

הבית.7) כמיטה 8)מהר נקבים נקבים עשוייה מחיצה
בחבלים. הרא"ש 9)מסורגת בשם משנה הכסף כתב

טפחים  עשרה גבוה היה ולזה בשבת לטלטל נעשה שהסורג
פתח", ולבסוף "הוקף הבית הר שהיקף מחיצה, כל כדין
אמה  (=מאה סאתיים מבית יותר שהוא בקרפף מועיל ואינו
וכאן  כד.) (עירובין בטלטול להתירו אמה), חמישים על
כך  ואחר הבית הר חומת את מתחילה בנו הבית הר בחומת
שאין  ואף הסורג. את כך אחר בנו ולכן בפנים, פתחו בנו
ארבע  מוקף שהוא מה כל התורה מן שהרי מדרבנן, אלא זה
- שבות על גזרו לא ובמקדש היחיד, רשות הוא מחיצות

כן. אמרו השבותים כל על חומה 10)לא הוא "חיל
הבית". הר לחומת מבית העזרה כל במשנה 11)שסובבת

פנוי  "מקום שם: הרע"ב ופירש אמות" עשר "החיל שם:
גובה. שום היה לא זה ולפי חיל" נקרא והוא אמות עשר
זה  ולפי חומה הוא שחיל המשנה בפירוש כתב רבינו אבל

"גובהו". כאן הנוסחא היא יפה

.„‰¯ÊÚ‰ ÏÈÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ12‰¯ÊÚ‰ ÏÎÂ .13‰˙È‰ ƒ¿ƒƒ«≈»¬»»¿»»¬»»»¿»
:dÏ eÈ‰ ÌÈ¯ÚL ‰Ú·LÂ .‰"Ï˜ ·Á¯ ÏÚ Ê"Ù˜ C¯‡…∆«…«¿ƒ¿»¿»ƒ»»
ÔÓ ‰LÏLe .·¯ÚÓÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰LÏL¿»ƒ«»«¿ƒ¿«¬»¿»ƒ
„‚k ÔeÎÓ ,Á¯ÊÓa „Á‡Â .·¯ÚÓÏ ÔÈÎeÓÒ ÌB¯c‰«»¿ƒ¿«¬»¿∆»¿ƒ¿»¿À»¿∆∆

ÚˆÓ‡a ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa14. ≈…∆«√»ƒ»∆¿«

לפני 12) שהייתה נשים, עזרת על [ודילג ישראל. עזרת היא
מקיפה  הייתה ישראל עזרת שחומת מפני ישראל, עזרת
במערב]. אלא הייתה לא נשים עזרת ואילו מסביב,

עשרה 13) עשתי עד ולמעלה ישראל עזרת מתחילת "הוא
כרת  זדונו על שחייבין הוא זה ומקום - ההיכל אחורי אמה
מוחלט". מקדש הנקרא והוא חטאת שגגתו ועל

בית 14) כנגד מכוון שהוא המזרח "שער במשנה: נד. ברכות
הקדשים". קדשי

.‰B‰·‚Â ˙Bn‡ ¯OÚ BaÁ¯ ‰È‰ Ô‰Ó ¯ÚL Ïk»««≈∆»»»¿∆∆«¿»¿
˙BtÁÓ ˙B˙Ïc BÏ eÈ‰Â .‰n‡ ÌÈ¯OÚ15ıeÁ ,·‰Ê ∆¿ƒ«»¿»¿»¿À»»

·‰ÊÏ ‰ÓBc ˙LÁ ‰tˆÓ ‰È‰L ,ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚMÓ16. ƒ««ƒ¿»ƒ∆»»¿À∆¿∆»¿»»
ÔBÈÏÚ‰ ¯ÚL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ¯ÚLÂ17¯ÚL ‡e‰Â , ¿««∆«ƒ¿»««»∆¿¿««

¯B˜È18. ƒ»

זהב.16)מצופות.15) לצפותו הוצרכו לא לפיכך
שהוא 17) לפי העליון שער נקרא "ולמה במשנה. נא: סוכה

נשים". מעזרת ונקרא 18)למעלה ד. משנה א פרק מדות
ונעשו  ניקנור, ושמו הדלתות שהעמיד חסיד איש שם על כן
שנקרא  שכתבו ויש לח. ביומא כמסופר בדלתותיו נסים לו

ובא  ביוון, צבא שר שהיה ניקנור ששמו גוי שם על כן
ותלו  וזרועו ראשו את וכרתו והרגוהו, בישראל להילחם

המקדש. בית משערי שער על אותם

.Â‡l‡ ,˙Èa‰ ¯‰ ÚˆÓ‡a ˙eÎÓ ‰˙È‰ ‡Ï ‰¯ÊÚ‰»¬»»…»¿»¿À∆∆¿∆¿««««ƒ∆»
˙BÁe¯‰ ÏkÓ ¯˙È ˙Èa‰ ¯‰ ÌB¯cÓ ‰˜BÁ¯19, ¿»ƒ¿«««ƒ»≈ƒ»»

ÔBÙv‰ ÔÈ·e dÈ·e .˙BÁe¯‰ ÏkÓ ¯˙È ·¯ÚÓÏ ‰·B¯˜e¿»¿«¬»»≈ƒ»»≈»≈«»
Á¯Ên‰ ÔÈ·e dÈ·e ,·¯Ún‰ ÔÈ·e dÈaM ‰nÓ ¯˙È»≈ƒ«∆≈»≈««¬»≈»≈«ƒ¿»

.ÔBÙv‰ ÔÈ·e dÈaM ‰nÓ ¯˙È»≈ƒ«∆≈»≈«»

ושלושים 19) מאה הוא לדרום, מצפון העזרה, רוחב כל כי
אלו  רוחות משתי הבית מהר שהנותר נמצא אמה, וחמש
היה  הבית הר כל כי אמה, וחמש ושישים מאות שלוש הוא
מהר  שהנותר נמצא אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש
עשרה  ושלוש מאות שלוש הוא אלו רוחות בשתי הבית
מכל  יתר הבית הר מדרום "רחוקה היא כן אם אמה,
מאתיים  הוא הבית הר מדרום המרחק כי הרוחות",
כי  הרוחות", מכל יתר למערב "וקרובה אמה, וחמישים
יתר  הצפון ובין "ובינה אמה מאה הוא למערב בינה המרחק
וחמש  מאה הוא לצפון בינה כי המערב" ובין שבינה ממה
ובין  שבינה ממה יתר המזרח ובין "ובינה אמה עשרה
אמה. עשרה ושלוש מאתיים הוא למזרח בינה כי הצפון"

.Ê‡È‰Â .ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ ‰˙È‰ Á¯ÊÓa ‰¯ÊÚ‰ ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈»¬»»¿ƒ¿»»¿»∆¿««»ƒ¿ƒ
C¯‡ ‰˙È‰20·Á¯ ÏÚ ‰"ÏÂ ‰n‡ ‰‡Ó21.‰"Ï˜ »¿»…∆≈»«»¿«…«

‰È˙BÚBˆ˜Ó Úa¯‡a eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa¯‡Â22ÏL ¿«¿«¿»»¿«¿«ƒ¿∆»∆
‰n‡ ÌÈÚa¯‡23˙B¯˜Ó eÈ‰ ‡ÏÂ ,24ÔÈ„È˙Ú ÔÎÂ , «¿»ƒ«»¿…»¿…¿≈¬ƒƒ

˙BÈ‰Ï25. ƒ¿

למערב.20) לעזרת 21)ממזרח ביחס וזהו לדרום. מצפון
למערב  ממזרח ארוכה וצרה: ארוכה שהייתה ישראל,
הייתה  עצמה נשים עזרת אבל לדרום, מצפון ורחבה

מבפנים.22)מרובעת. פינותיה כלומר,23)בארבע
ארבעים. על השלישי 25)בתקרה.24)ארבעים בבניין

בימינו. במהרה שייבנה

.Á˙kLÏ - ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c ?˙BLnLÓ Ì‰ ‰Óe«≈¿«¿¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«
˙‡ ÔÈÁl‚Óe Ì‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏM·Ó ÌML ,ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿≈∆¿«¿ƒ∆
,ÌÈˆÚ‰ - ¯Èc ˙kLÏ - ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ ;Ì¯ÚO¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»≈ƒ

ÔÈÓeÓŒÈÏÚa ÌÈ‰k ÌML26ÌÈˆÚa ÌÈÚl˙Ó27ÏkL , ∆»…¬ƒ«¬≈ƒ¿«¿ƒ»≈ƒ∆»
ÏeÒt ˙ÚÏBz Ba ‡ˆÓpL ıÚ28- ˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; ≈∆ƒ¿»««»¿ƒ«¬»ƒ

ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙kLÏ29eÈ‰ da - ˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ ; ƒ¿««¿…»ƒ«¬»ƒ¿ƒ»»
˙Èa ˙kLÏ" ‰‡¯˜ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,ÔÓLÂ ÔÈÈ ÔÈ˙B¿ƒ«ƒ»∆∆¿ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿«≈

"‡iÓL30. «¿«»

לעבודה.26) ראויים שנמצא 27)שאינם העצים "מסירים
מסקלין  ג), משנה ב פרק (שביעית שאמר כמו תולעת, בהם

בדרך". שהושלכו האבנים הרמת למערכה 28)על
יהיו  תמימים שנאמר ונבחר תמים קרבן כל להיות "שמצוה
יהיה  ולא נבחרים אלא יהיו לא המערכה עצי "וכן לכם"
למזבח, פסול לח כשהוא שהתליע עץ וכל תולעת בהם

שהתליע". המקום את גורר יבש שטבל 29)התליע שאחר
נשים, לעזרת להיכנס הוא רשאי שמשו, והעריב בשביעי
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קרבנותיו  שיביא עד ישראל, לעזרת להיכנס הוא אסור אבל
ישראל  לעזרת בהונותיו להכניס וכשצריך שלו שמיני ביום
וממתין  זו בלשכה הוא טובל שמיני, ביום ושמן דם למתן

בהונותיו. שיכניס עד יין 30)שם שגם ואף שם. מדות
אינם  שהנסכים מפני היין, שם על נקראת לא שם, היה
את  מעכב שהוא השמן שם על אלא הזבח, את מעכבים

הקרבן.

.ËeÈ‰iL È„k ,‡¯ËÊeÊb ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ∆¿««»ƒ»¿»À∆∆¿¿¿»¿≈∆ƒ¿
ÔÏÚÓÏÓ ˙B‡B¯ ÌÈLp‰31È„k ,ÔhÓlÓ ÌÈL‡‰Â «»ƒƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈

ÔÈ·a¯ÚÓ eÈ‰È ‡lL32‰¯ÊÚ‰ „ˆa ‰È‰ ÏB„b ˙È·e . ∆…ƒ¿¿À¿»ƒ«ƒ»»»¿«»¬»»
Èea ‰È‰Â ,ÏÈÁ‰Â ‰¯ÊÚ‰ ÔÈa ,ıeÁaÓ dBÙˆaƒ¿»ƒ«≈»¬»»¿«≈¿»»»

‰tk33ÔÈ„·¯ ÛwÓe34‡¯˜ ‰È‰ ‡e‰Â ,Ô·‡ ÏL ƒ»À»¿»ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿»
"„˜Bn‰Œ˙Èa"35Áe˙t „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈÁ˙Ù ÈLe . ≈«≈¿≈¿»ƒ»∆»»«

.ÏÈÁÏ Áe˙t „Á‡Â ,‰¯ÊÚÏ»¬»»¿∆»»««≈

הגזוזטרא.31) על בית 32)כשיושבות שמחת בשעת
הסוכות. בחג נשים בעזרת שעשו עגול.33)השואבה גג

א)35)איצטבאות.34) פרק סוף (שבת המשנה [בפירוש
שעל  האש לקיום תמיד אש מדורת הייתה שם כי רבינו כתב
שם  כי ופירש בו, חזר שם לתלמוד בפירושו אבל המזבח.

מתחממים]. הכהנים היו

.ÈB· eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa¯‡Â36ÌÈzLe L„˜ ÌÈzL : ¿«¿«¿»»¿«ƒ…∆¿«ƒ
ÏÁ37ÔÈÒtÒÙ ÈL‡¯Â .38.ÏÁ‰Â L„w‰ ÔÈa ÔÈÏÈc·Ó …¿»≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈«…∆¿«…

˙kLÏ - ˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ ?˙BLnLÓ eÈ‰ ‰Óe∆»¿«¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ‡Ïh‰39ÌÁÏ ÈOBÚ ˙kLÏ - ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯„e ; «¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«≈∆∆
ÌÈt‰40ÈBÓLÁ ˙Èa eÊb da - ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ ; «»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈«¿«

ÔÂÈ ÈÎÏÓ ÌeˆwML ÁaÊÓ È·‡41˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; «¿≈ƒ¿≈«∆ƒ¿«¿≈»»¿ƒ«¬»ƒ
‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ÔÈ„¯BÈ da -42. »¿ƒ¿≈«¿ƒ»

המוקד.36) בתוך 37)בבית מקצתו בנוי שביתֿהמוקד
שהחלק  ונראה בחול. בנוי ומקצתו המקודשת העזרה
קודש. היה לעזרה, הסמוך הדרומי, והחלק חול, היה הצפוני

קודש 38) בין המפסיק במקום לסימן מבדילין עצים חתיכות
חול. מנהג בקודש ינהגו שלא כדי שהיו 39)לחול,

טלאים  מששה פחותין "ואין לתמידין מבוקרים טלאים
הייתה  זו ולשכה שבמקדש". הטלאים בלשכת המבוקרין

לשכה 40)בקודש. וגם הפנים לחם עושים היו זו בלשכה
בעזרה". בפנים "אפייתם שהרי בקודש, הייתה זו

אנטיוכוס,41) בימי ישראל ארץ את היוונים כשכבשו
אבני  גנזו החשמונאים וכשנצחום זרה, לעבודה עליו הקריבו
בחול. הייתה זו ולשכה הזאת. בלשכה מזבח אותו

(=תעלה 42) במחילה זו לשכה דרך יורד קרי שראה כהן
בו. לטבול מקווה יש ששם הטבילה לבית הבית) שתחת

בחול. הייתה זו לשכה ואף

.‡ÈCÏB‰ ‰È‰ BÊ ‰kLlÓ ‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï „¯Bi‰«≈¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»»»≈
‰aÒna43˙B¯p‰Â ,Blk Lc˜n‰ ˙Áz ˙ÎÏB‰‰ «¿ƒ»«∆∆«««ƒ¿»À¿«≈

.‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ÚÈbnL „Ú Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙B˜ÏBc¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ«¿≈«¿ƒ»
˙È‰ ‰¯e„ÓeÌL ‰44„B·k ÏL ‡qk‰Œ˙È·e ,45e‰ÊÂ . ¿»»¿»»≈«ƒ≈∆»¿∆

B„B·k46.Ì„‡ ÌL LiL Úe„Èa ÏeÚ B‡ˆÓ : ¿¿»»¿»«∆≈»»»

דרך 43) מהלך היה לא קרי, בעל שהיה ומפני במערה.
שהמחילות  הקרקע, שתחת במסיבה "הולך אלא העזרה,

נתקדשו". לא הבית להר שהייתה 44)הפתוחות בלשכה
לשכת  והיא הטבילה, לבית יורדים שבה מערבית בצפונית

ג. משנה ג פרק בתמיד הנזכרת המוקד פרק 45)בית תמיד
לבית  צריך שהיה שם, בפירושו הראב"ד וכתב א. משנה א
"בעל  כדתנן הטבילה, לפני מים שם שיטיל כדי שם הכסא
טמא". המים את כשיטיל המים את הטיל ולא שטבל קרי

שם.46) חברו שהיה זמן כל מעולם אדם בו נכנס שלא

.·ÈÌÈBÓLe ‰‡Ó ·¯ÚnÏ Á¯Ên‰ ÔÓ ‰¯ÊÚ‰ C¯‡…∆»¬»»ƒ«ƒ¿»««¬»≈»¿ƒ
Ú·LÂ47‰¯ÊÚ ÏL È·¯ÚÓ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,48„Ú »∆«¿∆∆¿»ƒ…∆«¬»ƒ∆¬»»«

Blk ÏÎÈ‰‰ C¯‡Â .‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡ - ÏÎÈ‰‰ Ï˙k49 …∆«≈»««∆¿≈«»¿…∆«≈»À
‰n‡ ‰‡Ó -50ÌÈzL - ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa . ≈»«»≈»»¿«ƒ¿≈«¿«ƒ

˙ÒÈ¯c ÌB˜Ó .ÌÈLÏLe ÌÈzL - ÁaÊn‰ .ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ«
Œ˙Á‡ - ÌÈ‰k ˙¯ÊÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚«̄¿≈«…¬ƒ¿«ƒ¿»∆¿«…¬ƒ««
‡e‰Â ,Ï‡¯OÈ ÈÏ‚¯ ˙ÒÈ¯c ÌB˜Ó .‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¿¿ƒ««¿≈ƒ¿»≈¿

.‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡ - Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ‡¯˜p‰«ƒ¿»∆¿«ƒ¿»≈««∆¿≈«»

עשרה 47) אחת סוף עד במזרח ישראל עזרת מהתחלת היינו
במערב. הקדשים קודש שמאחורי הכותל 48)אמה הוא

הקדשים. קודש הקדשים,49)שמאחורי קודש היינו
והאולם. שבאמצע.50)ההיכל הכתלים עובי עם

.‚ÈÌÈLÏLe ‰‡Ó ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰¯ÊÚ‰ ·Á¯Â¿…«»¬»»ƒ«»«»≈»¿ƒ
ÈBÙˆ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,LÓÁÂ51˙Èa „Ú ¿»≈¿∆∆¿»ƒ…∆¿ƒ«≈

ÌÈÁaËn‰ ˙Èa .˙Bn‡ ‰BÓL - ÌÈÁaËn‰52- «ƒ¿»«ƒ¿∆«≈«ƒ¿»«ƒ
ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏBz ÌLÂ ,‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ‰¯OÚŒÌÈzL¿≈∆¿≈«∆¡»¿»ƒ«¿ƒƒ

Bcˆa ÌÈL„w‰ ˙‡53. ∆«√»ƒ¿ƒ

שבבית 51) הקטנים העמודים (הם הננסין "מן ב: משנה שם
(=הצפוני) העזרה לכותל ה) משנה ג פרק שם - המטבחיים

אמות". הנ"ל.52)שמונה הננסין שמלה 53)הם [ברור
וכו'"]. השלחנות מקום "בצידו הבאה: להלכה שייכת זו

.„ÈÌB˜Ó54˙BÁÏL B·e ,˙Bn‡ ‰BÓL - ˙BÁÏM‰ ¿«À¿»¿∆«À¿»
LÈL ÏL55ÌÈÁ˙p‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ,56ÔÈÁÈ„Óe57˙‡ ∆«ƒ∆«ƒƒ¬≈∆«¿»ƒ¿ƒƒ∆

¯Oa‰58BÏM·Ï59ÌB˜Ó „ˆ·e .eÈ‰ ˙BÁÏL ‰ÓLe . «»»¿«¿¿…»À¿»»¿«¿
˙BÚah‰ ÌB˜Ó ˙BÁÏM‰60,‰n‡ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ - «À¿»¿««»«¿«¿∆¿ƒ«»

ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÌLÂ61. ¿»¬ƒ∆«√»ƒ

(=אמות),54) ארבע לשולחנות הטבעות מן שם: במשנה
הטבעות  מן רבינו: ומפרש ארבע" לננסין השולחנות מן
לננסין  השלחנות חצי ומן אמות, ארבע - השולחנות לחצי
אמות. שמונה השולחנות מידת כן ואם אמות, ארבע -

ויתקלקל.55) הבשר יחמם שלא כדי זהב, של עשאום ולא
בעזרה.56) לכהנים הנאכלים קדשים קדשי מקור 57)של

מאכלות  מהלכות ו בפרק וראה קיג. בחולין זו הדחה
דמו  מידי יוצא שאינו חולין, בשר לעניין י הלכה אסורות
קדשים. לבשר הדין והוא ומליחה, בהדחה אלא

משנה 58) ו פרק ושקלים ב משנה ד פרק (תמיד [במשנה
הקרביים, את מדיחים היו הללו השולחנות שעל מפורש ב)
ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ו בפרק רבינו כתב וכן
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מדיחין  היו המדיחין שבלשכת יז הלכה להלן שכתב ומה
המדובר  שם - ג משנה ה פרק ממדות ומקורו הקרביים, את
הקרבנות  מעשה ובהלכות שם בתמיד מפורש שעליו בכרס,
של  השולחנות על ולא המדיחין בלשכת אותו שמדיחים שם
כאן  רבינו שכתב מה אבל רב. שזבלו לפי שבעזרה, שיש
על  כן שעשו במשנה מקור לו אין - הבשר" את "ומדיחים
קרביים  מהדחת רבינו כן שלמד ונראה הנ"ל. השולחנות
בהם  שיש הקרביים אם הוא: וחומר קל ועוד, בעזרה. שהיא
דם, אלא זבל בו שאין בשר, שכן כל בעזרה, מודחים - זבל

בעזרה]. מודח הוא )59שוודאי צריך לבשלו שדווקא
הדחה. צריך אינו לצלי אבל היו 60)הדחה, טבעות

שחיטה". בשעת הבהמה רגלי בהם לאסור בקרקע "קבועות
קדשים 61) אבל בצפון, ששחיטתם קדשים קדשי כלומר,

בעזרה. מקום בכל שחיטתם קלים

.ÂË.˙Bn‡ ‰ÓL - ÁaÊn‰Â ˙BÚah‰ ÌB˜Ó ÔÈ·e≈¿««»¿«ƒ¿≈«¿…∆«
ÌÈLÏL - L·k‰Â .ÌÈLÏLe ÌÈzL - ÁaÊn‰Â62ÔÈ·e . ¿«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿«∆∆¿ƒ≈

.‰ˆÁÓe ‰n‡ ‰¯OÚŒÌÈzL - ÈÓB¯c Ï˙ÎÏe L·k‰«∆∆¿…∆¿ƒ¿≈∆¿≈«»∆¡»
·Á¯ ‡e‰L ÁaÊn‰ Ï˙k „Ú ‰¯ÊÚ ÏL ÈBÙˆ Ï˙kÓƒ…∆¿ƒ∆¬»»«…∆«ƒ¿≈«∆…«

‰ˆÁÓe ÌÈML -63Ï˙k „Ú ÌÏe‡‰ Ï˙kÓ Bc‚Îe . ƒƒ∆¡»¿∆¿ƒ…∆»»«…∆
ÌÈÚ·LÂ LL - C¯‡ ‡e‰L ‰¯ÊÚ ÏL ÈÁ¯ÊÓ64. ƒ¿»ƒ∆¬»»∆…∆≈¿ƒ¿ƒ

היה 62) לא אבל אמה, ושתיים שלושים ארכו היה הכבש
על  אמה פורח שהיה לפי אמה, שלושים אלא בעזרה אוכל

סובב. על ואמה ושלושים 63)יסוד מאה הרוחב כל שהרי
וכבש, מזבח של אמה ושתיים שישים מהן צא וחמש,
ששים  הרי דרומי, לכותל כבש שבין מה וחצי עשרה ושתים

שבין 64)ומחצה. מה אמה ושתיים עשרים כיצד? הא
המזבח, ושתיים שלושים יב), הלכה (למעלה למזבח האולם
הרי  ישראל, עזרת עשרה ואחת כהנים עזרת עשרה אחת

ושש. שבעים

.ÊËÌB˜n‰ ‡e‰ ,ÔBÙˆ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰f‰ Úa¯Ó‰ Ïk»«¿À»«∆«ƒ¿»»«»
.ÌÈL„˜ŒÈL„˜ Ba ÔÈËÁBML∆¬ƒ»¿≈»»ƒ

.ÊÈ‰BÓL65LÏL :Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚa eÈ‰ ˙BÎLÏ ¿∆¿»»¿∆¿«ƒ¿»≈»
,ÁÏn‰ ˙kLÏ :ÌB¯caL .ÌB¯ca LÏLÂ ,ÔBÙva«»¿»«»∆«»ƒ¿««∆«
ÌL - ÁÏn‰ ˙kLÏ .ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ,‰Â¯t‰ ˙kLÏƒ¿«««¿»ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««∆«»

‰Â¯t‰ ˙kLÏ ;Ôa¯wÏ ÁÏÓ ÔÈ˙B66ÔÈÁÏBÓ ÌL - ¿ƒ∆««»¿»ƒ¿«««¿»»¿ƒ
ÌÈL„w‰ ˙B¯BÚ67Ô‰ÎÏ ‰ÏÈ·Ë ˙Èa ‰˙È‰ dbb ÏÚÂ , «√»ƒ¿««»»¿»≈¿ƒ»¿…≈

eÈ‰ ÌL - ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ;ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒƒ¿««¿ƒƒ»»
ÌÈL„w‰ È·¯˜ ÔÈÁÈ„Ó68‰aÒÓ ÌMÓe ,69‚‚Ï ‰ÏBÚ ¿ƒƒƒ¿≈«√»ƒƒ»¿ƒ»»¿«

˙ÈÊb‰ ˙kLÏ :ÔBÙvaL LÏM‰Â .‰Â¯t‰Œ˙Èa70, ≈««¿»¿«»∆«»ƒ¿««»ƒ
daL - ˙ÈÊb‰ ˙kLÏ .ıÚ‰ ˙kLÏ ,‰lb‰ ˙kLÏƒ¿««À»ƒ¿«»≈ƒ¿««»ƒ∆»

˙·LBÈ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò71dÈˆÁÂ ,L„˜ ‰È‰ dÈˆÁÂ . «¿∆¿≈¿»∆∆¿∆¿»»»…∆¿∆¿»
.ÏÁÏ „Á‡Â L„wÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙Ù ÈL dÏÂ .ÏÁ ‰È‰»»…¿»¿≈¿»ƒ∆»«…∆¿∆»«…

ÔÈ·LBÈ ÔÈ¯„‰q‰ eÈ‰ ÏÁ ÏL ÈˆÁ·e72‰lb‰ ˙kLÏ . «¬ƒ∆…»««¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿««À»
‰l‚a epnÓ ÔÈ‡ÏÓnL ¯Ba ‰˙È‰ ÌL -73ÌMÓe , »»¿»∆¿«¿ƒƒ∆¿À»ƒ»
ıÚ‰ ˙kLÏÂ .‰¯ÊÚ‰ ÏÎÏ ÌÈÓ ÔÈ˜tÒÓ74‰˙È‰ ¿«¿ƒ«ƒ¿»»¬»»¿ƒ¿«»≈»¿»

‡È‰Â ,ÏB„b Ô‰k ˙kLÏ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,Ô‰ÈzL È¯BÁ‡¬≈¿≈∆¿ƒ»¿»ƒ¿«…≈»¿ƒ
ÈzLe .‰ÂL ÔzLÏL ‚‚Â .ÔÈ¯„‰¯t ˙kLÏ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¿»¿»»∆¿≈

ÔÈÓÈÓ ˙Á‡ :Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚa ÌL eÈ‰ ˙B¯Á‡ ˙BÎLÏ¿»¬≈»»¿∆¿«ƒ¿»≈««ƒƒ
ÒÁÈt ˙kLÏ ‡e‰Â ,ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚL75LÈaÏn‰76˙Á‡Â ; ««ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»««¿ƒ¿««

ÔÈz·Á ‰OBÚ ˙kLÏ ‡e‰Â ,BÏ‡ÓOÓ77. ƒ¿…¿ƒ¿«≈¬ƒƒ

פרק 65) ושם לשכות, שש רק נמנו ג משנה ה פרק במדות
המלביש  פנחס לשכת נוספות: שתיים נמנו ד משנה א

חביתין. עושי אמגושי 66)ולשכת איש שם "פרוה
העבודה  לראות כדי זו בלשכה העזרה בקיר שחתר (מכשף)

שמו". על הלשכה נקראת כן על ה'67)ונהרג, בפרק
המלח  ש"בלשכת רבינו כתב יג הלכה מזבח איסורי מהלכות
שהמלח  סובר שרבינו והנראה הקדשים". עורות מולחין היו
הייתה  העורות מליחת אבל המלח, בלשכת מוצנע היה
המלח. מלשכת המלח נוטלין והיו הפרוה, בלשכת

הכרס.68) ומפני 69)היינו מעלות בלי כבש כמין
מסיבה. נקראת בעיגול מפני 70)שהולכת כן נקראת

סנהדרין. של לכבודם מרובעות גזית מאבני עשוייה שהייתה
הכהונה 71) את ודנין יושבין שהיו - מעשיהם "ועיקר

ובמומין". ביוחסין הכהנים קודש 72)ובודקין של שבחצי
דוד  בית למלכי אלא בעזרה ישיבה שאין לישב, אסור

בזכריה.73)בלבד. הנזכר ראשה" על "וגולה כמו ספל
בבניין,74) קבוע היינו כלל", בולט עץ בו בונים ש"אין אף

אלא  עץ של נקראת שלא עוד וייתכן מותר. בניין בלא אבל
עצים. בה שהניחו שזו 75)מפני במשנה מפורש לא

מימינו  "אחת שנאמר ממה רבינו כן למד אלא בימין, הייתה
לשכת  ואחת המלביש פינחס לשכת אחת משמאלו, ואחת
ראשוןֿראשון  על מדבר שהתנא ומסתבר חביתין", עושי

אחרוןֿאחרון. בגדי 76)ועל מעשי על "הממונה שהיה
גדול  כהן ובגדי הדיוטים כהנים בגדי בהכנת עוסק כהונה

הכל". נעשה ידו ומתחת היה 77)ובאריגתן גדול כהן
בערב, ומחציתה בבקר מחציתה מנחה, יום בכל מקריב
מחבת  "על שנאמר כמו במחבת עשוייה שהייתה ומפני

חביתין. קרוייה תעשה" בשמן

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
קרקע 1) גובה וכמה במישור, היה לא המקדש כי בו יתבאר

שם. אחרים ממקומות יותר ההיכל

.‡‰ÏÚÓa ‡l‡ ,¯BLÈÓa ‰È‰ ‡Ï Blk Lc˜n‰«ƒ¿»À…»»¿ƒ∆»¿«¬≈
,˙Èa‰ ¯‰ ÏL ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚMÓ ÒÎ Ì„‡Lk .¯‰‰»»¿∆»»ƒ¿»ƒ««ƒ¿»ƒ∆«««ƒ
ÏÈÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÏÈÁ‰ ÛBÒ „Ú Cl‰Ó¿«≈««≈¿»∆¿∆ƒ«≈

Ìe¯ .˙BÏÚÓ ‰¯OÚŒÌÈzLa ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ2Ïk ¿∆¿««»ƒƒ¿≈∆¿≈«¬»
dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ3.‰n‡ ÈˆÁ «¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ«»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek xdd dlrna `l` xeyina did `l elek ycwnd"

וממנה  הנשים, לעזרת מהחיל העליות את לפרט וממשיך
לשם  ולכאורה, והמזבח. האולם אל ומשם ישראל, לעזרת
מובן  זה והלא ההר, במעלה היה שהמקדש הקדים מה
לעזרת  נשים מעזרת עולה למקדש שהבא הנ"ל מהפירוט

וכו'. ישראל
שהוא  לומר ההר" ב"מעלה הרמב"ם שכוונת לומר ואין
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צריך  כי לעיכובא, היא ההר במעלה המקדש ובית בדווקא,
שהם  "הדברים שהרי ובפרט לכך, המקור מהיכן ביאור
הם  ועזרה הקדשים...אולם וקודש קודש בבית... עיקר
במעלה  ולא דווקא במישור היה והמשכן המשכן, בדוגמת

ההר.
שהמקדש  הלכה, לפסוק בכוונתו שאין לומר, צריך לכן
בפועל. המציאות היא שכך אלא ההר, במעלה להיות צריך
שמדבר  בפשטות, לומר יש זו, בהקדמה שפתח ומה
על  להקל כדי שבו הפרטים ואח"כ הענין בכללות בתחילה
הכללי  המספר את מקדים מקומות שבריבוי כמו הלומד,

הזכרון. לתועלת -
הפרטי, למקדש בקשר הוראה ישנה העניינים, ובפנימיות
עצמו  את ומרומם שמעלה באופן להיות צריכה שהכניסה
יתברך. לו דירה נהיה כולו שהעולם עד בעולם, חלקו ואת
המציאות  היא כך מכל־מקום לעיכובא, דין שאינו ואף
כו'. ועולה כו' מהלך בו והנכנס ההר, במעלה היה שהמקדש
ביאת  שסדר משמע הרמב"ם מלשון בזה: וההסברה
גם  הוא וכך עליה, אחר עליה של באופן היא המקדש
ועולה, מהלך של באופן שיהיה הרוחנית העבודה בסדר
זה  הרי גבוה, הכי למקום ההגעה לאחר וגם ועולה. מהלך
שיבוא  העילוי שלגבי ובוודאי בהווה, למצב בנוגע רק
תחילה  זקוק ולכן לחסרון, עכשיו דרגתו נחשבת בעתיד
נעלית  (בדרגה וכליו המקדש ותיקון בבניית לשלימות
הדרושה  בשלימות המקדש ביאת תהיה ואח"כ יותר)

סוף. אין עד עילוי אחר בעילוי
(eh oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ג.2) משנה פ"ב מדות המעלה,3)גובה. רוחב משך
ההר  רוחב בכל וארכה אמה, חצי הרגל דריסת מקום דהיינו
(בבא  כדתניא שלחה ולשון טז.), יומא (רש"י ולדרום לצפון
וכן  הרגל, זה ד) כב, שמות – בעירה (את ושלח ב:) קמא
שם). מדות (תויו"ט הרגל משלחי כ) לב, (ישעיה אומר הוא

.·Cl‰Óe4‰pnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««»ƒ¿»∆¿∆ƒ∆»
‰¯OÚŒLÓÁa ‰¯ÊÚ‰ ˙lÁz ‡e‰L ,Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ¿∆¿«ƒ¿»≈∆¿ƒ«»¬»»«¬≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

.‰n‡«»

ה.4) משנה שם מדות

.‚Cl‰Óe5epnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿«ƒ¿»≈¿»∆¿∆ƒ∆
ÔÎec ‰ÈÏÚÂ .‰n‡ ‰‰B·b ‰ÏÚÓa ÌÈ‰k‰ ˙¯ÊÚÏ6, ¿∆¿««…¬ƒ¿«¬»¿»«»¿»∆»»

,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ LÏL Ba LÈ≈»«¬»«¬»¬ƒ«»
ÏÚ ‰‰B·b ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ ˙‡ˆÓ .‰n‡ ÈˆÁ dÁÏLÂ¿ƒ¿»¬ƒ«»ƒ¿≈∆¿««…¬ƒ¿»«

.‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ÈzL Ï‡¯OÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿≈«∆¡»

ו.5) משנה עומדים 6)שם הלוים היו ועליו אצטבא.
ו). הלכה (להלן שירה שאומרים בשעה

.„Cl‰Óe7ÌÏe‡‰ ÔÈ·e ÁaÊn‰Â ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««…¬ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»

‰¯OÚŒÌÈzLa ÌÏe‡Ï ÌMÓ ‰ÏBÚÂ .‰ÂLa ÁaÊnÏÂ¿«ƒ¿≈«¿»∆¿∆ƒ»»»ƒ¿≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

‰n‡8.‰ÂLa Blk ÏÎÈ‰‰Â ÌÏe‡‰Â . «»¿»»¿«≈»À¿»∆

ו.7) משנה פ"ג אמה",8)מדות "ושלחה שם: במשנה
שם. נוסחאות שינויי (עיין רבינו כלשון אחרים בספרים אבל

כסףֿמשנה). ועיין טז. ביומא הוא וכן

.‰Á¯Ên‰ ¯ÚL Ú˜¯˜ ÏÚ ÏÎÈ‰‰ Ú˜¯˜ d·b ‡ˆÓƒ¿»…««¿««≈»««¿««««ƒ¿»
˙Bn‡ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL ˙Èa‰ ¯‰ ÏL9¯‰ ¯ÚL d·‚Â . ∆«««ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ«¿…««««

‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˙Èa‰10¯ÚL „‚k „ÓBÚ‰ CÎÈÙÏ . ««ƒ∆¿ƒ«»¿ƒ»»≈¿∆∆««
ÏÎÈ‰‰ Á˙t ‰‡B¯ BÈ‡ Á¯Ên‰11‰Ê ÈtÓe .12eOÚ «ƒ¿»≈∆∆««≈»ƒ¿≈∆»

„ÓBÚ‰ Ô‰k ‡‰iL È„k ,CeÓ ‰Ê ¯ÚL ÈabŒÏÚL Ï˙k…∆∆««≈««∆»¿≈∆¿≈…≈»≈
‰ÁLn‰ ¯‰a13‰‡B¯14ÏÎÈ‰‰ Á˙t15‰fnL ‰ÚLa ¿««ƒ¿»∆∆««≈»¿»»∆«∆

‰¯t‰ ÌcÓ16ÏÎÈ‰‰ ÁÎ17. ƒ««»»…««≈»

אמות 9) בשש הבית מהר גבוהה נשים עזרת כיצד? הא
בשבע  נשים מעזרת גבוהה ישראל עזרת א), הלכה (למעלה
מעזרת  גבוהה הכהנים עזרת ב), הלכה (למעלה וחצי אמות
גבוה  והאולם ג) הלכה (למעלה וחצי אמות בשתי ישראל
ביחד  הרי ד) הלכה (למעלה אמות בשש הכהנים מעזרת

אמות. ושתים ג.10)עשרים משנה פ"ב מדות
יותר.11) אמות בשתי גבוהה שלו שם 12)שהרצפה

ד. ופני 13)משנה ביתֿהמקדש, שבמזרח הזיתים הר
למערב. הרֿהבית.14)הכהן לכותל כמו 15)ממעל

וגו'. מועד אהל פני נכח אל והזה ד) יט, (במדבר שכתוב
אדומה.16) "כנגד 17)פרה שנינו: ט משנה פ"ג בפרה

פרה  מהלכות בפ"ג כן כתב רבינו וגם הקדשים", קדשי בית
אמת, ששניהם כתב שם בפרה חדשים ובתוספות ב. הלכה

להיכל. מבעד קדשֿהקדשים את שיראה וצריך

.Â˙BÎLÏe18˙BÁe˙t Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ˙Áz ÌL eÈ‰ ¿»»»««∆¿«ƒ¿»≈¿
˙B¯Bpk‰ ÔÈ˙B ÌÈiÂÏ‰ ÌML ,ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ¿∆¿««»ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
ÔÎec‰ ÏÚÂ .¯ÈM‰ ÈÏk ÏÎÂ ÌÈzÏˆÓ‰Â ÌÈÏ·p‰Â19 ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈«ƒ¿««»

ÌÈiÂÏ‰ eÈ‰ ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚÏ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ ‰ÏBÚ‰»∆≈∆¿«ƒ¿»≈¿∆¿««…¬ƒ»«¿ƒƒ
Ôa¯w‰ ÏÚ ‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡L ‰ÚLa ÌÈ„ÓBÚ20. ¿ƒ¿»»∆¿ƒƒ»««»¿»

ו.18) משנה מקומות 19)שם יש והנה, יג: ערכין
את  לברך עומדים שהכהנים מקום נקרא שהדוכן בתלמוד
המקום  כן שנקרא ופעמים ועוד), לא: ר"ה טז. (חגיגה העם
וערכין  נג. ושם כ: (יומא הקרבן על בשיר עומדים שהלויים
עליה, שעומדים איצטבא הוא הדוכן כי והנראה, ועוד). יג:
שיר, בכלי עליו עומדים שהלויים מקום על הונח ועיקרה
העם. את לברך עליו עומדים שהכהנים למקום גם והושאל
(הר  דוכן בשם כפים לנשיאות לקרוא זה שם הושאל ושוב

הציבור 20)המוריה). עולות כל על שירה? אומר "ומתי
מהלכות  (פ"ג היין" ניסוך בעת עצרת שלמי ועל החובה,

ב). הלכה המקדש כלי

.Ê˙BÎLl‰21eÈ‰ Ì‡ :ÏÁÏ ˙BÁe˙Ùe L„wa ˙BÈea‰ «¿»«¿«…∆¿«…ƒ»
Ú ÔÈÂL Ô‰È˙BbbÔ‰È˙Bb‚Â ÏÁ ÔÎBz - ‰¯ÊÚ‰ Ú˜¯˜ Ì «≈∆»ƒƒ«¿«»¬»»»…¿«≈∆

˙Bbb‰L ,ÏÁ Ô‰È˙Bbb Û‡ - ÔÈÂL ÔÈ‡ Ì‡Â ;L„…̃∆¿ƒ≈»»ƒ««≈∆…∆««
eLc˜˙ ‡Ï ˙BiÏÚ‰Â22CÎÈÙÏ .23ÔÈ‡ el‡ ÌÈbb ¿»¬ƒ…ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ≈≈
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ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÌL ÔÈÏÎB‡24ÌÈL„˜ ÔÈËÁBL ‡ÏÂ , ¿ƒ»»¿≈»»ƒ¿…¬ƒ»»ƒ
ÌÈl˜25. «ƒ

פו.21) פה: בהר 22)פסחים וראה העזרה. בקדושת
שם.23)המוריה. בעזרה.24)פסחים רק שנאכל

של 25) שלמים כבשי ושני והאשמות והחטאות העולות כל
והבכור  יחיד של ו"שלמים קדשים". "קדשי נקראים עצרת,
מהלכות  (פ"א קלים" קדשים נקראים והפסח, והמעשר

יז). הלכה הקרבנות מעשה

.ÁeÈ‰26L„wÏ ˙BÁe˙Ùe ÏÁÏ ˙BÈea27L„˜ ÔÎBz - »¿«…¿«…∆»…∆
ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï28ÌL ÔÈËÁBL ÔÈ‡ Ï·‡ , «¬ƒ«»¿≈»»ƒ¬»≈¬ƒ»

¯eËt - ‰‡ÓËa ÌLÏ ÒÎp‰Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜29. »»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿»¿À¿»»
¯·c ÏÎÏ ÏÁ Ô‰È˙Bb‚Â30. ¿«≈∆…¿»»»

נו.26) חצרות 28)לעזרה.27)זבחים התורה שריבתה
כעזרה  דינם שאין אףֿעלֿפי קדשים, קדשי לאכילת הרבה

שם). (זבחים שם).29)ממש (בזבחים אסור אבל
שם.30) להיות הטמא מותר לכתחילה שאפילו

.Ë˙BlÁn‰31L„˜ - ‰¯ÊÚÏ ˙BÁe˙t‰32˙BÁe˙t‰Â , «¿ƒ«¿»¬»»…∆¿«¿
ÏÁ - ˙Èa‰ ¯‰Ï33˙BBlÁ‰ .34- ‰ÓBÁ‰ È·ÚÂ ¿«««ƒ…««»√ƒ«»

ÌÈÙÏk35.‰‡ÓËÏ ÔÈa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ«»¿≈»»ƒ≈¿À¿»

פו.31) פסחים – העזרה.32)המערות אין 33)בקדושת
עזרה. קדושת פה:34)עליו הראב"ד 35)שם כתב

בבר  להו ומשכחת העזרה, לקרקע "בששוים בהשגות:
כאן  השמיט ורבינו שם. פסחים בגמרא הוא וכן שורא".
למעלה  שכתב מה על שסמך משום כנראה, אלו, דברים
בביאורו  הגר"א אולם, (כסףֿמשנה). בלשכות ז הלכה
זו  סוגיא כל גרס לא שרבינו כתב כו, ס"ק נה סימן לאו"ח

שם. בפסחים

.ÈÔÈcŒ˙Èa36eˆ¯L37B‡ ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ≈ƒ∆»¿ƒ«¿»«ƒ
CLÓÏ Ì‰Ï LÈÂ .ÔÈÙÈÒBÓ - ‰¯ÊÚ‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«»¬»»ƒƒ¿≈»∆ƒ¿…

˙Èa‰ ¯‰Ó eˆ¯iL ÌB˜n‰ „Ú ‰¯ÊÚ‰38CLÓÏÂ , »¬»»««»∆ƒ¿≈«««ƒ¿ƒ¿…
eˆ¯iL ÌB˜Ó „Ú ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁ39. «¿»«ƒ«»∆ƒ¿

יא).36) הלכה (להלן ואחד שבעים כתבו 37)של
על  מוסיפין שאין וליעבד) ד"ה לג. (זבחים בתוספות

שהרי העזרות  להוסיף, שצריכים פסוק מצאו אלאֿאםֿכן
עלי  ה' מיד בכתב "הכל יט): כח, הימיםֿא (דברי נאמר
שם, (זבחים בתלמוד מקומות בכמה למדו ומכאן השכיל"
כי  להעיר יש העזרה. על כלום להוסיף שאין נא:) וסוכה
ההיכל  על הוספה של הזה האיסור את כלל הזכיר לא רבינו

שלמה). (יריעות הר 38)והעזרות עד על רבינו הגביל כאן
ה' "בהר יד): כב, (בראשית שנאמר ממה לזה ורמז הבית,

שמח). (אור להוסיף רשות אין ההר שעל בלי 39)יראה",
העזרה. על בהוספה למעלה וראה הגבלה. שום

.‡ÈÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡40¯ÈÚ‰ ÏÚ41‡l‡ ˙B¯ÊÚ‰ ÏÚ B‡ ≈ƒƒ«»ƒ«»¬»∆»
ŒÏÚÂ ,ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡·e ,‡È· ÈtŒÏÚÂ ,CÏn‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«∆∆¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿Àƒ¿«
ÏÎk" :¯Ó‡pL .ÌÈ˜Ê „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈ¯„‰Ò Ètƒ«¿∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ∆∆¡«¿…

"eOÚz ÔÎÂ ,E˙B‡ ‰‡¯Ó È‡ ¯L‡42.˙B¯B„Ï - ¬∆¬ƒ«¿∆¿¿≈«¬¿
‰È‰ CÏÓ ea¯ ‰LÓe43. ∆«≈∆∆»»

במשנה.40) יד. ללמדך 42)ירושלים.41)שבועות
טו.). יט: (שם אלו עלֿידי אלא להוסיף אין לדורות שאף

קא.43) זבחים נביא, שהיה לזה נוסף

.·È„ˆÈÎÂ44?¯ÈÚ‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ45ÔÈcŒ˙Èa ÔÈOBÚ ¿≈«ƒƒ«»ƒƒ≈ƒ
˙B„B˙ ÈzL46Ì‰aL ıÓÁ ÌÁÏ ÔÈÁ˜BÏÂ ,47ÌÈÎÏB‰Â , ¿≈¿¿ƒ∆∆»≈∆»∆¿¿ƒ

˙B„Bz‰ ÈzL ¯Á‡ ÔÈcŒ˙Èa48¯Á‡ BÊ ˙B„Bz‰ ÈzLe , ≈ƒ««¿≈«¿≈«««
BÊ49ÏˆÏˆ·e ÌÈÏ··e ˙B¯BpÎa ÔÈ„ÓBÚÂ ,50Ïk ÏÚ ¿¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«»

(Ô·‡Â) Ô·‡ Ïk ÏÚÂ ‰pÙe ‰pt51[‰ÏB„b] ƒ»ƒ»¿«»∆∆»∆∆¿»
È˙Èl„ Èk '‰ EÓÓB¯‡" :¯ÓB‡Â ,ÌÈÏLe¯ÈaL∆ƒ»«ƒ¿≈¬ƒ¿ƒƒƒ»ƒ

"'B‚Â52,B˙B‡ ÔÈLc˜nL ÌB˜n‰ ÛBÒÏ ÔÈÚÈbnL „Ú , ¿«∆«ƒƒ¿«»∆¿«¿ƒ
‡ ‰„Bz ÌÁÏ ÌL ÌÈÏÎB‡Â .ÌL ÔÈ„ÓBÚÂÈ˙MÓ ˙Á ¿¿ƒ»¿¿ƒ»∆∆»««ƒ¿≈

˙Ù¯O ‰iM‰Â ,˙B„Bz‰53ÔÈÙ¯BO ‡È·p‰ ÈtŒÏÚÂ . «¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆¿«ƒ«»ƒ¿ƒ
.BÊ ˙‡ ÔÈÏÎB‡Â BÊ ˙‡∆¿¿ƒ∆

במשנה.44) יד. במשנה 46)ירושלים.45)שבועות
הכוונה 47)שם. אין תודות", "שתי שאמרנו מה כלומר,

לחמי  שני היינו בגמרא), טו. (שם שבהן החמץ ללחם אלא
בפ"ט  ראה תודה. קרבנות משתי לכהן המורמים החמץ
שם). ישראל (תפארת כא הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

המשנה.48) דברי בפירוש בגמרא טו: שם.49)שם גמרא
רש"י  (ראה זה אחר זה אותן נושאים היו כהנים שני כלומר,
ישראל  "וכל שלפנינו: הספרים לפי שם ובמשנה שם).
הנ"ל. הדברים נשמטו נוסחאות בכמה אבל אחריהם",

שם.50) ברייתא שיר. אבן 51)כלי "כל שם: בברייתא
בברייתא 52)גדולה". והנה הבית. חנוכת שיר מזמור הוא

וכו' ובנבלים בכינורות תודה של שיר "ת"ר אמרו: שם
אומרים או  היו תודה של שיר ופירש"י וכו', ארוממך" מר

ורבינו  לתודה. מזמור תודה של שיר ומהו בכינורות, שם
בסוף  שאמרו שמה שמפרש מפני לתודה, מזמור השמיט
"שיר  בתחילה שאמרו למה פירוש זהו ארוממך", "ואומר
שאומרים  אמרו שם ובברייתא (משנהֿלמלך). תודה" של
כל  אבל וגו', עליון בסתר יושב היינו פגעים, של שיר גם
הבנין, בשעת להם מצירים שהיו שני, בבית אלא אינו זה
(משנהֿלמלך). עד ד"ה שם בתוספות הוא וכן

אבל 53) נשרפת", והחיצונה נאכלת הפנימית שם: במשנה
אלא  בדבר טעם שאין טז.) טו: (שם הגמרא מסקנת לפי
וחיצונה  פנימית נשרפת, נביא ועלֿפי נאכלת נביא עלֿפי

(כסףֿמשנה). נביא שיאמר כמו אלא דוקא, לאו

.‚È‰¯ÊÚ‰ ÏÚ eÙÈÒB‰ Ì‡ ÔÎÂ54d˙B‡ ÔÈLc˜Ó , ¿≈ƒƒ«»¬»»¿«¿ƒ»
da ˙ÏÎ‡pL ‰„Bz‰ ÌÈÏLe¯i ‰Ó .‰Án‰ È¯ÈLaƒ¿»≈«ƒ¿»«¿»«ƒ«»∆∆¡∆∆»
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ˙BÁn‰ È¯ÈL ‰¯ÊÚ‰ Û‡ ,dzLc˜Ó¿««¿»«»¬»»¿»≈«¿»∆≈∆¡»ƒ
Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â .Ô‰a d˙B‡ ÔÈLc˜nL Ô‰ da ‡l‡∆»»≈∆¿«¿ƒ»»∆¿¿ƒ»

eLcwL ÌB˜n‰ ÛBÒa55. ¿«»∆ƒ¿

טו.54) שם חמא בר רמי של מדברי 55)מימרא נראה
נראה  וכן האכילה. עלֿידי אלא מתקדש המקום שאין רבינו
המקום  לסוף שמגיעין "עד הקודמת בהלכה שכתב ממה
תודה". לחם שם ואוכלים שם ועומדין אותו שמקדישין

שם). ברשב"א (מובאת מיגש הר"י רבו וכדעת

.„È- ‰f‰ ¯„qÎÂ el‡ ÏÎa ‰OÚ ‡lL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«¬»¿»≈¿«≈∆«∆
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¯eÓb Lec˜ ÔÈ‡56‡¯ÊÚ ‰OÚL ‰ÊÂ .57- ˙B„B˙ ÈzL ≈ƒ»¿∆∆»»∆¿»¿≈
‰OÚL ‡e‰ ÔB¯kÊ58,ÌB˜n‰ Lc˜˙ ÂÈOÚÓ· ‡Ï , ƒ»∆»»…¿«¬»ƒ¿«≈«»

ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡ ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ÌL ‰È‰ ‡lL59‰n·e . ∆…»»»…∆∆¿…ƒ¿Àƒ«∆
‡e‰L ,‰ÓÏL dLcwL ‰BL‡¯ ‰M„˜a ?‰Lc˜˙ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿……∆
„È˙ÚÏ ÔLc˜Â ,Ô˙ÚLÏ ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰¯ÊÚ‰ Lcƒ̃≈»¬»»ƒ»«ƒƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ

‡B·Ï60. »

לג)56) סימן (ח"ג ובמהרי"ט יש, קדושה שקצת משמע
אףֿעלֿפיֿכן  ואוריםֿותומים במלך שלא נתקדש שאם כתב
יד:) (שם המשנה מלשון נראה [וכן מדרבנן. קדושה בה יש
– עליה" חייב אין לשם הנכנס אלו, בכל נעשית שלא "וכל

יש]. איסור אבל שם, אין שחיוב יב,57)משמע נחמיה
הונא.58)לא. רב לדעת בגמרא טז. ש"אורים 59)שם

הקודש" ברוח משיבין היו לא שני בבית שהיו ותומים
א). הלכה פ"ד שם.60)(למעלה

.ÂËCÎÈÙÏ61ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ôlk ˙Ba¯w‰ ÔÈ·È¯˜Ó ¿ƒ»«¿ƒƒ«»¿»À»««ƒ
Èea ˙Èa ÌL ÔÈ‡L62ÏÎa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ; ∆≈»«ƒ»¿¿ƒ»¿≈»»ƒ¿»

˙ÙwÓ dÈ‡Â ‰·¯Á ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰¯ÊÚ‰»¬»»««ƒ∆ƒ¬≈»¿≈»À∆∆
ÏÎa ÈL ¯OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ;‰vÁÓaƒ¿ƒ»¿¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒ¿»
‰M„w‰L ;˙BÓBÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿À»

‰BL‡¯[‰]63.‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜Â d˙ÚLÏ ‰L„˜ «ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ»

בברייתא.61) י. ראה 62)מגילה צריך. – מזבח (אבל
א). הלכה שני מעשר מהלכות ובפ"ב ד, הלכה פ"ב למעלה

שלמה.63) בימי שנתקדשה

.ÊË‰M„˜ ÌÈÏLe¯ÈÂ Lc˜na ¯ÓB‡ È‡ ‰ÓÏÂ¿»»¬ƒ≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿À»
Œı¯‡ ¯‡L ˙M„˜·e ,‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜ ‰BL‡ƒ̄»»¿»∆»ƒ»ƒ¿À«¿»∆∆
‡Ï ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯OÚÓe ˙ÈÚÈ·L ÔÈÚÏ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ««¿¿«≈»∆…

?‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜64Lc˜n‰ ˙M„wL ÈÙÏ »¿»∆»ƒ»¿ƒ∆¿À««ƒ¿»
‰ÏËa dÈ‡ ‰ÈÎLe ,‰ÈÎM‰ ÈtÓ ÌÈÏLe¯ÈÂ65; ƒ»«ƒƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ»≈»¿≈»

È˙BnL‰Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Âe¯Ó‡Â ,"ÌÎÈLc˜Ó ˙‡ «¬≈≈«¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆¿»¿
ÌÈÓÎÁ66ÔÈÓeÓML ÈtŒÏÚŒÛ‡ :67Ô‰ Ô˙M„˜a , ¬»ƒ««ƒ∆¿ƒƒ¿À»»≈

˙B¯OÚÓ·e ˙ÈÚÈ·La ı¯‡‰ ·eiÁ Ï·‡ ;ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¬»ƒ»»∆ƒ¿ƒƒ¿««¿
ÌÈa¯ Leak ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ BÈ‡68‰Á˜ÏpL ÔÂÈÎÂ , ≈∆»ƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿≈»∆ƒ¿¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ Leak‰ ÏËa Ì‰È„ÈÓ ı¯‡‰»»∆ƒ≈∆»««ƒ¿ƒ¿¿»ƒ«»
Œı¯‡ ÔÓ dÈ‡ È¯‰L ,˙ÈÚÈ·MÓe ˙B¯OÚnÓƒ««¿ƒ¿ƒƒ∆¬≈≈»ƒ∆∆

Ï‡¯OÈ69dLc˜ ‡Ï ,dLc˜Â ‡¯ÊÚ ‰ÏÚL ÔÂÈÎÂ . ƒ¿»≈¿≈»∆»»∆¿»¿ƒ¿»…ƒ¿»
da e˜ÈÊÁ‰L ‰˜ÊÁa ‡l‡ ,LeaÎa70Ïk CÎÈÙÏe , ¿ƒ∆»«¬»»∆∆¡ƒ»¿ƒ»»

‡¯ÊÚ ˙M„˜a Lc˜˙Â Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ÌB˜Ó»∆∆¡ƒ»≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿À«∆¿»
‰Á˜ÏpL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌBi‰ Lc˜Ó ‡e‰ - ‰iM‰«¿ƒ»¿À»«¿««ƒ∆ƒ¿¿»

epnÓ ı¯‡‰71C¯c‰ ÏÚ ˙B¯OÚÓ·e ˙ÈÚÈ·La ·iÁÂ , »»∆ƒ∆¿«»ƒ¿ƒƒ¿««¿««∆∆
‰Óe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL72. ∆≈«¿¿ƒ¿¿»

ãycew zegiyn zecewpã

dyciw dpey`x dyecw milyexie ycwna xne` ip` dnle"
dyciw `l ..zexyrne ziriay oiprl ... `ealÎcizrl

"..`ealÎcizrl

אלא  בכיבוש קידשה לא עזרא, שעלה "וכיון וממשיך

עולי  בו שהחזיקו מקום כל ולפיכך בה, שהחזיקו בחזקה
כו'". היום מקודש הוא השניה עזרא בקדושת ונתקדש בבל
לשעתה  היתה עזרא שקידש שקדושה כיון להקשות, ויש
ישראל  ארץ את לקדש בכוחו שהיה כלומר ולעתיד־לבוא,
ולא  מסויימים חלקים רק קידש מדוע לעולם, בקדושה

כולה.קידש את
כורש  של רשותו על־ידי היתה עזרא עליית בזה: והביאור
פעולות  לעשות עזרא היה יכול לא ולכן בארץ, להחזיק
ללא  המוכרח מכפי יותר הארץ וקידוש בחזקת נוספות
יקדשו  שלעתיד־לבוא שידע גם מה כורש, של רשותו

הכל.
וחזקה  בכיבוש עזרא בקדושת המעלה מהי להבין, צריך גם
בזמן  גם הרי רבים", "כיבוש על־ידי יהושע קדושת על
ה'כסף  וכקושיית הכיבוש, לאחר חזקה היתה יהושע
עם  מחזקה כיבוש בלא חזקה עדיפא "מי כאן משנה'

כיבוש".
מצינו  מזה וגדולה לקנות, בכוונה תלוי קנין לומר: ויש
בטלה  אחר, קנין עשה ואח"כ הגר בנכסי החזיק שאם
שהחזיקו  מה הרי בכיבוש, קנו שכבר כיון ולכן, החזקה.

חזקה. של קנין איננו וממילא קנין, לשם היה לא אח"כ
לכל  לומדים שממנה חזקה, של מעלתה מגודל וההוראה
בה  יש שאם קדושה, בענייני יהודי של ופעולה פעולה
עולמים, ולעולמי לעד נצחי ענין בה יש "חזקה" של תוקף

לבטלה. שיכול בעולם אחד אף ואין
(fh oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ה.64) הלכה תרומות מהלכות בדברי 65)פ"א מפורש וכן
עול  עד וכו' הזה הבית את "והקדשתי טז ז, ם".הימיםֿב

שמח). (אור לעולם" הקדיש אשר "למקדשו ח ל, ושם
(מהר"י  עולם" קדושת שקדושתו "מקדש טז: ובשבועות
קדושתו). ד"ה בתוספות שם ועיין בעה"ת, בשם קורקוס

ז. הלכה פ"ז להלן במשנה.66)וראה כח. מגילה
שם.67) במשנה הוא וכן "ששוממין", רומי: בדפוס
ובהוספה 68) ה, הלכה תרומות מהלכות בפ"א למעלה (ראה

היא 69)שם). מקום בכל האמורה ישראל ש"ארץ
ישראל, רוב מדעת נביא או ישראל מלך שכיבשן בארצות
ב). הלכה שם תרומות (הלכות רבים" כיבוש הנקרא וזהו

לחזקה 70) ואחד אחד כל של החזקות כל את צירפו כלומר,
קדשוה. ובזה ישראל, כלל עבור שאין 71)כללית, [לפי

מהלכות  פ"א – מעשר מידי להפקיע ישראל בארץ לגוי קנין
שם]. נוספת ובהערה ה בהלכה שם ועיין י. הלכה תרומות

אינן 72) הזה בזמן ומעשרות שתרומות כו, הלכה א (פרק
ומכיון  ישראל. לארץ כולם באו שלא כיון מדרבנן, אלא
נראה  ויובל", שמיטה "ובהלכות גם רבינו הוסיף שלא
וכדעת  הזה, בזמן אף התורה מן הארץ ששביעית שדעתו
ט. הלכה שמיטה מהלכות בפ"י רבינו בשיטת הכסףֿמשנה
"ספר  (ראה קלה עשה המצוות, בספר מדבריו נראה  וכן
רבינו  ובפירוש תקצו) נוספת הערה שם לעם" המצוות

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



dxigadקכח zia zekld - dcear xtq - elqk 'd iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קדמון  "מפירוש הקטע הוא – סח. שבת מסכת לתלמוד
אסף  הר"ש הוצאת הגאונים" "מספרות שבספר שבת" למס'
הרמב"ם  ב"חידושי וראה ,192 עמ' תרצ"ג ירושלים

.(7 הערה מז עמ' ונדפס) (ההולך לתלמוד"

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היא 1) ומה המקדש, מן לירא מצותֿעשה כי בו יבואר

גם  ממנו לירא והחיוב בו, לישב ושאסור הזאת, היראה
חורבנו. לאחרי

.‡Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»∆∆¡«
‡¯È ‰z‡ Lc˜n‰ ÔÓ ‡ÏÂ ."e‡¯Èz ÈLc˜Óe"3‡l‡ , ƒ¿»ƒƒ»¿…ƒ«ƒ¿»«»»≈∆»

.B˙‡¯È ÏÚ ‰evL ÈnÓƒƒ∆ƒ»«ƒ¿»

ה"ז.2) פ"ז קדושים ו'ספרא' א. ו, ב.3)יבמות ו, שם
ישתחוה  שלא שהכוונה יכול, ד"ה ה'תוספות' שם ופירשו

אלהות. לשם לו

.·BÊ È‡Â4˙Èa‰ ¯‰Ï Ì„‡ ÒkÈ ‡Ï ?B˙‡¯È ‡È‰ ¿≈ƒƒ¿»…ƒ»≈»»¿«««ƒ
BÏ˜Óa5B˙cÙ‡· B‡ ÂÈÏ‚¯aL ÏÚÓ· B‡6˜·‡· B‡ ¿«¿¿ƒ¿»∆¿«¿»«¬À¿»¿»»

BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯v‰ ˙BÚÓ· B‡ ÂÈÏ‚¯ ÏÚL7ÔÈ‡Â . ∆««¿»¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ¯‰ ÏÎa ˜¯Ï ¯eÒ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ8Ì‡ ‡l‡ , »ƒ«∆»»…¿»«««ƒ∆»ƒ

B˙eÒÎa BÚÈÏ·Ó - ˜¯ BÏ ÔncÊ9¯‰ ‰OÚÈ ‡ÏÂ . ƒ¿«≈…«¿ƒƒ¿¿…«¬∆«
dc‚kL Á˙tÓ ‡ˆÈÂ BÊ Á˙tÓ ÒkiL C¯c ˙Èa‰««ƒ∆∆∆ƒ»≈ƒ∆«¿≈≈ƒ∆«∆¿∆¿»

C¯c‰ ¯v˜Ï È„k10BÏ ÒkÈ ‡ÏÂ .ıeÁaÓ BÙÈwÈ ‡l‡ , ¿≈¿«≈«∆∆∆»«ƒƒ«¿…ƒ»≈
‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡11. ∆»ƒ¿«ƒ¿»

א.4) נד, וברכות שם, יבמות ה"ט, שם המטה 5)'ספרא'
יקל). לא ד"ה פ"ט ברכות המשנה, (פירוש בידו אשר

בגדיו 6) יטנף ולא בו להזיע בשרו על האדם שילבש "בגד
שילבש  עד לבדו בו לצאת אדם מנהג ואין בזיעה, החמודות

שם). המשנה, (פירוש אחר" בגד ב.7)עליו סב, ברכות
אם  אלא אסרו שלא בהר) ד"ה כו. (ב"מ ה'תוספות' וכתבו

מותר. – בצנעא הן אם אבל בפרהסיא, בברכות 8)המעות
דרך  בו שאין מנעל ומה ממנעל, מקלֿוחומר "ורקיקה שם:
דרך  שהיא רקיקה רגליך, מעל נעלך של תורה אמרה בזיון,

כלֿשכן". לא - בברכות 9)בזיון שאמרו ממה כן למד
ו  בתפלה עומד לענין - ב המוריה').כד, ('הר לרוק צריך

במשנה.10) - א נד, -11)שם ב כח, במגילה הוא כן
החמה  מפני בחמה בו נכנסים שאין הכנסת, בית לענין
(כסףֿ המקדש בבית וכלֿשכן הגשמים, מפני ובגשמים

משנה).

.‚ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ12,ÔÈÓÈ C¯c ÔÈÒÎ - ˙Èa‰ ¯‰Ï ¿»«ƒ¿»ƒ¿«««ƒƒ¿»ƒ∆∆»ƒ
Ï‡ÓO C¯c ÔÈ‡ˆBÈÂ ,ÔÈÙÈwÓe13BÚ¯‡L ÈnÓ ıeÁ ; «ƒƒ¿¿ƒ∆∆¿…ƒƒ∆≈¿

¯·c14Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ ‡e‰L ,15eÈ‰ CÎÈÙÏ . »»∆«ƒ««¿…¿ƒ»»
?Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ El ‰Ó" :BÏ ÔÈÏ‡BL16È‡L" " ¬ƒ«¿«ƒ««¿…∆¬ƒ

"Ï·‡17"EÓÁÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰" .18È‡L" . »≈«≈««ƒ«∆¿«¬∆∆¬ƒ
"‰cÓ19E··Ïa ÔzÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰" .20ÚÓL˙Â ¿À∆«≈««ƒ«∆ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«

È¯·„Ï"Ee·¯˜ÈÂ EÈ¯·Á21. ¿ƒ¿≈¬≈∆ƒ»¿

מ"ב.12) פ"ב שושן 13)מדות שער אל שנכנס מי "כגון
(שבדרום) חולדה שער לצד הולך אינו (שבמזרח) הבירה
אל  הנכנס לכל תקיש וכן (שבצפון), טדי שער לצד אלא

(ומתוך  שם). מדות, המשנה' ('פירוש השערים" שאר
זה  שאף סובר שהוא נראה כאן, זו הלכה העתיק שרבינו

ימין). דרך שיכנס והכבוד היראה אבל 14)ממדת שהוא
כדלהלן. מנודה, אל 15)או פונה המזרח, מן נכנס שאם

העולם,16)הדרום. כל של בימין מקיף איטר שגם מכאן
('מגן  הוא איטר שמא זו? היא שאלה מה כן, לא שאם

כא). ס"ק תרנא סי' שהוא 17)אברהם' עונה היה אם
השומעים.18)אבל. לו אומרים עונה 19)כן היה אם

מנודה. לו.20)שהוא עונים יוסי 21)כן רבי כדעת
שם. במשנה,

.„ÌÈÏL‰L Ïk22‡ˆBÈ BÈ‡ ,BÏ ˜lzÒÂ ‰„B·Ú …∆ƒ¿ƒ¬»¿ƒ¿«≈≈≈
,ËÚÓ ËÚÓ ˙Èp¯BÁ‡ Cl‰Ó ‡l‡ ,ÏÎÈ‰Ï ÂÈ¯BÁ‡Â«¬»«≈»∆»¿«≈¬«ƒ¿«¿«

Bcˆ ÏÚ ˙Áa Cl‰Óe23ÔÎÂ .‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ‡ˆiL „Ú , ¿«≈¿«««ƒ«∆≈≈ƒ»¬»»¿≈
„ÓÚÓ ÈL‡Â ¯ÓLÓ ÈL‡24Ì‰ Ck ÔÎecÓ ÌiÂÏe «¿≈ƒ¿»¿«¿≈«¬»¿ƒƒƒ»»»≈

‰lÙz ¯Á‡ ÚÒBtL ÈÓk ,Lc˜n‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ∆≈«««¿ƒ»
ÂÈ¯BÁ‡Ï25.Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ ‰Ê Ïk . «¬»»∆¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»

א.22) נג פניו 23)יומא "מצדד שם: ביומא, הוא כן
והוא 24)והולך". קרב אדם של קרבנו שיהיה "איֿאפשר

כל  של קרבן הם הציבור וקרבנות גביו, על עומד אינו
בשעת  בעזרה עומדין כולן ישראל שיהיו ואיֿאפשר ישראל,
מישראל  שיבחרו הראשונים נביאים תיקנו לפיכך הקרבן,
על  לעמוד ישראל כל שלוחי ויהיו חטא, ויראי כשרים
כלי  מהל' (פ"ו מעמד" אנשי הנקראים והם הקרבנות,

ה"א). מהל'25)המקדש ובפ"ה ב. נג, ביומא כמפורש
כמו  צדו על ללכת לו מותר בתפילה שגם ונראה ה"י. תפלה

המוריה'). ('הר במקדש

.‰Ï˜È ‡Ï26BL‡¯ ˙‡ Ì„‡27ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚL „‚k …»≈»»∆…¿∆∆««ƒ¿»ƒ
¯B˜È ¯ÚL ‡e‰L ,‰¯ÊÚ ÏL28ÔeÎÓ ‡e‰L ÈtÓ , ∆¬»»∆««ƒ»ƒ¿≈∆¿À»

Cl‰È ,‰¯ÊÚÏ ÒÎp‰ ÏÎÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa „‚k¿∆∆≈…∆«√»ƒ¿»«ƒ¿»»¬»»¿«≈
˙Áa29‰‡¯ÈÂ ,ÌLÏ Òk‰Ï BÏ ¯znL ÌB˜na ¿«««»∆À»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿∆

eÈ‰Â" :¯Ó‡pL BÓk ,'‰ ÈÙÏ „ÓBÚ ‡e‰L BÓˆÚ«¿∆≈ƒ¿≈¿∆∆¡«¿»
‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a Cl‰Óe ."ÌÈÓi‰ Ïk ÌL ÈaÏÂ ÈÈÚ≈«¿ƒƒ»»«»ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿»
."L‚¯a Cl‰ ÌÈ‰Ï‡ ˙È·a" :¯Ó‡pL ,‰„Ú¯e¿»»∆∆¡«¿≈¡…ƒ¿«≈¿»∆

במשנה.26) - א נד, קלות 27)ברכות ינהג שלא היינו
(פירוש  שעשועים ודברי בשחוק ירבה שלא ענינו ראש,

שם). לרבינו, שער 28)המשניות דהיינו פירש, שם רש"י
הבית. הר של בהשגותיו:29)המזרחי הראב"ד כתב

ה"ח  דעות מהל' בפ"ה וראה הדיוטות. דרך ילך שלא פירוש
הכתוב  דברי מפשטות כן למד כי (ויתכן המוריה'). ('הר
האלקים", בית אל תלך כאשר רגלך "שמור יז ד, קהלת

כג.). בברכות וראה

.ÂÌ„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡Â30‰·ÈLÈ ÔÈ‡Â .‰¯ÊÚ‰ ÏÎa ·LÈÏ ¿»¿»»»≈≈¿»»¬»»¿≈¿ƒ»
„·Ïa „ÂcŒ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa31:¯Ó‡pL , »¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒƒ¿«∆∆¡«

ÔÈ¯„‰q‰Â ."'‰ ÈÙÏ ·LiÂ „Âc CÏn‰ ‡·iÂ"32 «»…«∆∆»ƒ«≈∆ƒ¿≈¿««¿∆¿ƒ
‡l‡ ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ‡Ï ,˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ eÈ‰L∆»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ…»¿ƒ∆»

.ÏÁ ÏL dÈˆÁa¿∆¿»∆…

מן 30) זה איסור אם נתבאר ולא נסמן. ושם א. כה, יומא
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עשה  המצוות' (וב'ספר (משנהֿלמלך). מדרבנן או התורה
שם  לעם' המצוות ב'ספר וראה התורה. מן שהוא נראה כא,

ה"ז). להלן וראה פד, הערה סה להם 31)עמוד שחלק
בסוטה  (רש"י שלימה שמלכותם להראות כבוד, המקום

שם.32)מ:). יומא,

.Ê·iÁ ,eÈ˙BBÚa ·¯Á ÌBi‰ Lc˜n‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»«»≈«¬≈«»
B‡¯BÓa Ì„‡33ÒkÈ ‡Ï :BÈ·a Ba ‚‰B ‰È‰L BÓk »»¿»¿∆»»≈¿ƒ¿»…ƒ»≈

ÌLÏ Òk‰Ï ¯znL ÌB˜nÏ ‡l‡34·LÈ ‡ÏÂ , ∆»«»∆À»¿ƒ»≈¿»¿…≈≈
‰¯ÊÚa35ÏÂ ,.Á¯Ên‰ ¯ÚL „‚k BL‡¯ Ï˜È ‡ »¬»»¿…»≈…¿∆∆«««ƒ¿»

‰Ó - "e‡¯Èz ÈLc˜Óe e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«¿…«ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ»«
,ÌÏBÚÏ Lc˜Ó ‡¯BÓ Û‡ ,ÌÏBÚÏ ˙aL ˙¯ÈÓM¿ƒ««»¿»«»ƒ¿»¿»

.„ÓBÚ B˙M„˜a ·¯ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆»«ƒ¿À»≈

בברייתא:33) - ב ו, וביבמות ה"ח, פ"ז קדושים ב'ספרא'
את  תלמודֿלומר – לן? מנא קיים, המקדש בית שאין "בזמן
האמורה  שמירה מה תיראו, ומקדשי תשמורו שבתותי
וכן  לעולם". במקדש, האמורה מורא אף לעולם, – בשבת
רוקק  כאילו הזה בזמן הבית בהר הרוקק - ב סב, בברכות
כל  שם ולבי עיני "והיו ג) ט, (מלכיםֿא שנאמר עינו, בבבת

הט"ז. פ"ו למעלה וראה טהור.34)הימים". הוא אם
להטהר, פרה אפר לנו ואין מתים טמאי כולנו כהיום אולם

כרת. חייב שם הוא 35)והנכנס בעזרה ישיבה (שאיסור
לעולם, הוא מקדש ומורא שם) המצוות' ('ספר מורא מטעם

כדלהלן).

.ÁÔÓÊa36˙‡ Ï˜‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡ Èea Lc˜n‰L ƒ¿«∆«ƒ¿»»»¿»»¿»≈∆
ÌÈÙBv‰ ÔÓ BL‡¯37.ÌÈÙÏÂ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡e‰L , …ƒ«ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ

Lc˜n‰ ˙‡ ‰‡B¯ ‰È‰iL ‡e‰Â38¯„b ‰È‰È ‡ÏÂ , ¿∆ƒ¿∆∆∆«ƒ¿»¿…ƒ¿∆»≈
.Lc˜n‰ ÔÈ·e BÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈«ƒ¿»

,ב.36) סא הר 37)ברכות משם לראות שיכולים "מקום
שם). (רש"י לראותו" יכולים אין והלאה ומשם הבית,

המקדש 38) שחרב שאףֿעלֿפי (ה"ז) למעלה שאמרנו ומה
אבל  בלבד, המזרח שער כנגד אלא זה אין ראש, להקל אסור
בזמן  אלא אסרו לא ולפנים הצופים מן ראש להקל
שם). ברכות, ב'מאירי' וראה המוריה', ('הר בנוי שהמקדש

.ËÌÏBÚÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡39‰tiL40ÔÈa ÔLÈiL B‡ »¿»»¿»∆ƒ»∆∆ƒ«≈
·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓ41ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿«¬»¿≈»ƒ«∆≈¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓ ÔÈa ‡qk‰Œ˙Èa42ÈtÓ , ≈«ƒ≈≈ƒ¿»¿«¬»¿»»ƒ¿≈
‡ÏÂ ·¯ÚÓÏ ‰tÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .·¯ÚÓa ÏÎÈ‰‰L∆«≈»¿«¬»¿ƒ»…ƒ»∆¿«¬»¿…
ÔBÙˆ ÔÈa ‡l‡ ,·¯Ún‰ „‚k ‡e‰L ÈtÓ ,Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆∆««¬»∆»≈»

ÌÈÓ ÏÈhn‰ ÏÎÂ .ÌÈLÈÂ ÌÈÙ ÌB¯„Ï43ÌÈÙBv‰ ÔÓ ¿»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»««ƒ«ƒƒ«ƒ
B‡ ÔBÙˆÏ ‡l‡ ,L„w‰ ÈtÏk ÂÈÙe ·LÈ ‡Ï ,ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ…≈≈»»¿«≈«…∆∆»¿»

.ÔÈ„„ˆÏ L„w‰ ˜lÒÈ B‡ ,ÌB¯„Ï¿»¿«≈«…∆ƒ¿»ƒ

ורבי 39) תנאֿקמא וכדעת חרב. שהמקדש בזמן אפילו
ראש  שקלות ואףֿעלֿפי להלן. וראה שם. בברכות עקיבא

נאסר. הגדולים.40)לא וסובר 41)לצרכיו ב. ה, ברכות
למערב. מזרח בין לישן אסור לבדו האדם שאפילו רבינו
עם  כשיישן שדוקא כתבו כל) ד"ה (שם ה'תוספות' ואילו
התשמיש. מפני אשתו אצל לשכב גנאי שהדבר אשתו

נאסרה 42) לא ראש שקלות ואףֿעלֿפי לארץ. בחוץ אפילו
– ה"ח) (למעלה קיים שהמקדש בזמן אלא למקדש חוץ
מקום  בכל אסרו גדול, יותר גנאי שהוא צרכיו לעשות
המוריה'). ('הר מקדש לנו שאין בשעה ואפילו

ה"ה.43) פ"ט ברכות 'ירושלמי'

.ÈÌ„‡Ï ¯eÒ‡Â44ÏÎÈ‰ ˙È·z ˙Èa ‰OÚiL45; ¿»¿»»∆«¬∆«ƒ«¿ƒ≈»
ÌÏe‡ ˙È·z ‰¯„ÒÎ‡46‰¯ÊÚ‰ „‚k ¯ˆÁ ;47ÔÁÏL ; «¿«¿»«¿ƒ»»≈¿∆∆»¬»»À¿»

‰¯BÓ ˙¯eˆa ‰¯BÓe ;ÔÁÏL ˙¯eˆa48‰OBÚ Ï·‡ . ¿«À¿»¿»¿«¿»¬»∆
ÌÈ˜ ‰BÓL ÏL B‡ ÌÈ˜ ‰MÓÁ ÏL ‰¯BÓ ‡e‰49, ¿»∆¬ƒ»»ƒ∆¿»»ƒ

˙ÎzÓ ÏL dÈ‡L ‰¯BÓ B‡50dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ¿»∆≈»∆«∆∆««ƒ∆≈»
.ÌÈ˜ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ

מדרבנן,44) אלא אסור שאינו ואפשר א. מג, זרה עבודה
התכוו  שלא ספר').כל ('קרית לקדש גבהו 45)ן כשיעור

ס"ח). קמא סי' יו"ד (שו"ע ורחבו אףֿעלֿפי 46)ארכו
ארבע  היו באולם ואילו דפנות, שלשה אלא אינה שאכסדרא
היו  ולא מאד וגבוה רחב היה האולם שפתח כיון – דפנות
ד"ה  כח: מנחות ('תוספות' לאכסדרה דומה היה דלתות, לו

שם.47)אכסדרא). בגמרא וכן העזרה, כתבנית כלומר,
כיון 48) ופרחים, וכפתורים גביעים בלא שהיא אףֿעלֿפי

למעלה  כמפורש מתכות, משאר כשבאה בה מעכבים שאינם
שם). יו"ד (שו"ע ה"ד היתה 49)פ"ג מקדש של שמנורה

קנים. שבעה עושין 50)בת אין המקדש שמנורת מפני
הי"ח). פ"א (למעלה מתכת של אלא אותה

.‡È˙BÁÓ LÏL51‡e‰Â ,Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ :¯a„na eÈ‰ »«¬»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»≈¿
˙BÁÓ Úa¯‡52·È·ÒÂ" :da ¯Ó‡pL ,‰iÂÏ ‰ÁÓe ; «¿««¬«¬≈¿ƒ»∆∆¡«»¿»ƒ

¯ˆÁ Á˙tÓ ‡e‰Â ,‰ÈÎL ‰ÁÓe ;"eÁÈ ÔkLnÏ«ƒ¿»«¬«¬≈¿ƒ»¿ƒ∆«¬«
ÌÈÏLe¯È Á˙tÓ :˙B¯B„Ï Ôc‚Îe .ÌÈÙÏÂ „ÚBÓŒÏ‰‡…∆≈¿ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ∆«¿»«ƒ
„Ú ˙Èa‰ ¯‰ Á˙tÓe ,Ï‡¯OÈ ‰ÁÓk - ˙Èa‰ ¯‰ „Ú««««ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈ƒ∆««««ƒ«
,‰iÂÏ ‰ÁÓk - ¯B˜È ¯ÚL ‡e‰L ,‰¯ÊÚ‰ Á˙t∆«»¬»»∆««ƒ»¿«¬≈¿ƒ»
ÏÈÁ‰Â .‰ÈÎL ‰ÁÓ - ÌÈÙÏÂ ‰¯ÊÚ‰ Á˙tÓeƒ∆«»¬»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ»¿«≈

.ÌÈÓÏBÚ ˙È·a ‰¯˙È ‰ÏÚÓ ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÂ¿∆¿««»ƒ«¬»¿≈»¿≈»ƒ

עמוד 51) צוק"מ (הוצאת פ"א בבאֿקמא כלים תוספתא,
ב. קטז, וזבחים ,(10 ראובן,52)570 מחנה יהודה, מחנה

כ). (במדבר דן ומחנה אפרים מחנה

.·ÈÏk53˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ˙Lc˜Ó Ï‡¯OÈŒı¯‡54‰Óe . »∆∆ƒ¿»≈¿À∆∆ƒ»»¬»«
ÌÁl‰ ÈzLe ¯ÓÚ‰ ‰pnÓ ÔÈ‡È·nL ?d˙M„˜ ‡È‰ƒ¿À»»∆¿ƒƒƒ∆»»…∆¿≈«∆∆

ÌÈ¯eka‰Â55˙Bˆ¯‡ ¯‡MÓ Ôk ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡M ‰Ó ,56. ¿«ƒƒ«∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿»¬»

ãycew zegiyn zecewpã

"'eke zevx`d lkn zycewn l`xyi ux` lk"

ישראל, בארץ הן קדושות "עשר הבאה בהלכה וממשיך
וכתב  ביחד כללם לא מדוע להבין, וצריך מזו". למעלה וזו

ישראל. לארץ מעלות אחד־עשר
על  המורה שלם, מספר עשר היות מלבד בזה: והביאור
בלשון  הפנימי הפירוש את להוסיף שיש הרי שלימות,

מקודשת ישראל "ארץ הארצות"הרמב"ם היינו מכל ,
מכל  נלקחת ישראל ארץ של המיוחדת שקדושתה
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עתידה  ולכן לארץ, בחוץ הבירורים מעבודת היינו הארצות,
הארצות". בכל שתתפשט ישראל ארץ

(gi oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

למה 53) שכיוון נראה ישראל", ארץ "כל רבינו שכתב (מה
כשירות", היו הארצות "כל במשנה - ב פג, במנחות שאמרו
בפירוש  (וראה ישראל" שבארץ הארצות "כל שם וכפירש"י

שלדע  אלא שם). ועבר המשניות, יהודה כולל זה רש"י ת
ביכורים  מביאים אין רבינו לדעת ואילו והגליל, הירדן
ביכורים  מהל' בפ"ב כמבואר מדרבנן, אלא הירדן מעבר
לנדרים  בר"ן ראה הירדן, מעבר העומר הבאת ובדבר ה"א.

יב:). לסנהדרין וברש"י מ"ו.54)כב. פ"א כלים
משום 55) הלחם", ושתי "והביכורים שם כלים (במשנה,

כשרים  הם הלחם שתי קודם ביכורים הביא אם שבדיעבד
המשנה  מלשון שינה ורבינו שם) שם', אנשי ('תוספות
הלחם, שתי קודם ביכורים להביא אין שלכתחילה משום

סח:). מנחות במשנה בעומר 56)כמפורש ה' "אמר שהרי
ואמר  עומר, את והבאתם קצירה את וקצרתם י) כג, (ויקרא
תנופה, לחם תביאו ממושבותיכם יז) שם, (שם הלחם בשתי
פרי  כל מראשית ולקחת ב) כו, (דברים בביכורים ואמר
שם). כלים המשניות, (פירוש מארצך" תביא אשר האדמה

.‚È˙BM„˜ ¯OÚ57Ï‡¯OÈŒı¯‡a Ô‰58‰ÏÚÓÏ BÊÂ , ∆∆¿À≈¿∆∆ƒ¿»≈¿¿«¿»
‰ÓBÁ ˙BÙwn‰ ˙B¯ÈÚ :BfÓ59¯‡MÓ ˙BLc˜Ó ƒ¬»«À»»¿À»ƒ¿»

ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙‡ ÔÎBzÓ ÔÈÁlLnL :ı¯‡‰60ÔÈ‡Â ; »»∆∆¿«¿ƒƒ»∆«¿…»ƒ¿≈
ÔÎB˙a ÔÈ¯·B˜61¯ÈÚ‰ È·eË ‰Ú·L eˆ¯iL „Ú ˙Ó62 ¿ƒ¿»≈«∆ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ

¯ÈÚ‰ ÈL‡ Ïk B‡63ÔÈ‡ ,¯ÈÚÏ ıeÁ ˙n‰ ‡ˆÈ Ì‡Â ; »«¿≈»ƒ¿ƒ»»«≈»ƒ≈
ÔlÎ eˆ¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿»««ƒ∆»À»

¯ÈÚ‰ Èa eˆ¯ .B¯ÈÊÁ‰Ï64ÔÓ ¯·w‰ ‡ÈˆB‰Ï ¿«¬ƒ»¿≈»ƒ¿ƒ«∆∆ƒ
‰È„n‰65ıeÁ ,ÔÈpÙÓ ˙B¯·w‰ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈpÙÓ - «¿ƒ»¿«ƒ¿»«¿»¿«ƒ

ÔÈa ,¯ÈÚ‰ ezÙÈw‰L ¯·˜ .CÏÓ B‡ ‡È· ¯·wÓƒ∆∆»ƒ∆∆∆∆∆ƒƒ«»ƒ≈
Ì‡ :BÊ „‚k BÊ ˙BÁe¯ È˙MÓ ÔÈa ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Ó≈«¿«»≈ƒ¿≈¿∆∆ƒ
Ô‡ÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁÓ ¯˙È ¯ÈÚ‰ ÔÈ·e BÈa ‰˙È‰»¿»≈≈»ƒ»≈≈¬ƒƒ«»¿»
,ÔlÎ eˆ¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈpÙÓ ÔÈ‡ - Ô‡ÎÏ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿»≈¿«ƒ«∆ƒ¿À»

.B˙B‡ ÔÈpÙÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt»ƒ»¿«ƒ

שם.57) (שם)58)כלים, שלמה' 'מלאכת כתבו כן
שאמרו  שמה הגאונים, בשם הפרק) בסוף (שם והרע"ב
בארץ  קדושות עשר היינו קדושות, עשר שם: במשנה

בכלל. אינה עצמה ישראל ארץ ואילו לדעת 59)ישראל,
בן  יהושע מימות חומה מוקפות היינו שם, והרע"ב הר"ש
ב'תוספות' וראה לב.). (ערכין חומה ערי בבתי כמו נון,

קדשן. ד"ה - ב לב, ה)60)ערכין (במדבר "שנאמר
זה  לנפש, טמא וכל זב וכל צרוע כל המחנה מן וישלחו
עזרת  מפתח שהוא שכינה, מחנה הוא כאן האמור המחנה
מת  וטמא והזב שהמצורע אני שומע ולפנים, ישראל
למחנה  מחוץ ישב בדד במצורע: ת"ל אחד, במקום שלשתן
מה  ולפנים, ירושלים מפתח שהוא ישראל מחנה זה מושבו,
חבירו, משילוח שילוחו חמור - חמורה שטומאתו מצורע
חבירו. משילוח שילוחו חמור - חמורה שטומאתו כל אף
חוץ  שהוא מחנות לג' חוץ המצורע את משלחין לפיכך
הזב  שאין מה בביאה, מטמא שהוא מפני לירושלים,

המוקפות  ועיירות ה"ב). מקדש ביאת מהל' (פ"ג מטמא"
(ויקרא  במצורע שנאמר "מושבו" בגזירהֿשוה למדו חומה,
ערי  בבתי שנאמר מ"מושב" מושבו", למחנה "מחוץ מו) יג,
('תוספות' חומה" עיר מושב "בית כט) כה, (שם חומה

שם). עד 61)ערכין, מת לתוכן "ומסבבין במשנה: שם
לתוכן  "ומשכיבין שם: רבינו שנוסחות ונראה שירצו",
בעיר  אותו קוברין ואין במשכבו אותו שמניחין היינו וכו'",

(כסףֿמשנה). המדינה בני שירצו חשובים 62)עד שבעה
העיר. מתנהגת פיהם בפירוש 63)שעל גם כתב כן

שם. ירושלמי 64)המשניות, פ"א, בבאֿבתרא תוספתא
פי"ד. שמחות ומסכת ה"ד, פ"ט רבינו 65)נזיר מדברי

אבל  חומה, המוקפות בעיירות אלא המדובר שאין נראה
אמורים  הדברים אחרות בערים שאף נראה, הנ"ל במקורות

המוריה'). ('הר

.„È˙Lc˜Ó ÌÈÏLe¯È66˙BÙwn‰ ˙B¯ÈÚ‰ ¯‡MÓ ¿»«ƒ¿À∆∆ƒ¿»»¬»«À»
ÌÈÙÏ ÈL ¯OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡L ,‰ÓBÁ»∆¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒƒ¿ƒ

d˙ÓBÁÓ67ÌÈ¯·c el‡Â .68ÌÈÏLe¯Èa e¯Ó‡pL69ÔÈ‡ : ≈»»¿≈¿»ƒ∆∆∆¿ƒ»«ƒ≈
˙n‰ ˙‡ da ÔÈÈÏÓ70ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Â ;71dÎB˙a ¿ƒƒ»∆«≈¿≈«¬ƒƒ¿»

Ì„‡ ˙BÓˆÚ72ÌÈza dÎB˙a ÔÈ¯ÈkOÓ ÔÈ‡Â ;73ÔÈ‡Â ; «¿»»¿≈«¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈
·LBz ¯‚Ï ÌB˜Ó dÎB˙a ÔÈ˙B74da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ; ¿ƒ¿»»¿≈»¿≈¿«¿ƒ»

eÈ‰L ,‰cÏÁ ¯·˜Â „ÂcŒ˙Èa È¯·wÓ ıeÁ ,˙B¯·¿̃»ƒƒ¿≈≈»ƒ¿∆∆À¿»∆»
da75ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È· ˙BÓÈÓ76da ÌÈÚËB ÔÈ‡Â ; »ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ»

˙L¯Á dÈ‡Â ˙Ú¯Ê dÈ‡Â ;ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb77‡nL , ««¿≈ƒ¿≈»ƒ¿««¿≈»∆¡∆∆∆»
Á¯Òz78˙pbÓ ıeÁ ,˙BÏÈ‡ da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ; ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ»ƒ»ƒƒ«
ÌÈ„¯Â79ÓÈÓ ÌL ‰˙È‰LÔÈ‡Â ;ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È· ˙B ¿»ƒ∆»¿»»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈˆ¯M‰ ÈtÓ ,‰tL‡ da ÔÈÓi˜Ó80ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ; ¿«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÔÈÊÈÊ ‰pÓÈ‰81ÈtÓ ,ÌÈa¯‰Œ˙eL¯Ï ˙B‡¯ËÊeÊ‚e ≈∆»ƒƒ¿¿¿»ƒ¿»«ƒƒ¿≈
‰‡Óh‰ Ï‰‡82˙BBL·k da ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ;83ÈtÓ , …∆«À¿»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿≈

ÔLÚ‰84ÈtÓ ,˙BÏB‚¯z da ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡Â ; ∆»»¿≈¿«¿ƒ»«¿¿ƒ¿≈
ÌÈL„w‰85ÏÎa ÌÈÏB‚¯z ÌÈ‰k‰ eÏc‚È ‡Ï ÔÎÂ ; «√»ƒ¿≈…¿«¿«…¬ƒ«¿¿ƒ¿»

˙B¯‰h‰ ÈtÓ ,Ï‡¯OÈŒı¯‡86ËÏÁ ˙Èa‰ ÔÈ‡Â ; ∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿»¿≈««ƒ∆¿»
da87¯ÈÚ ˙ÈOÚ dÈ‡Â ;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡Â ; »¿≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿≈»«¬≈ƒ

‡lL ÈÙÏ ,‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ‰‡È·Ó dÈ‡Â ;˙Ácp‰«ƒ««¿≈»¿ƒ»∆¿»¬»¿ƒ∆…
ÌÈË·MÏ ‰˜lÁ˙88. ƒ¿«¿»«¿»ƒ

מ"ח.66) שם הט"ו.67)כלים, פ"ו למעלה ראה
צוק"מ 68) (הוצאת פ"ו נגעים ותוספתא ב. פב, בבאֿקמא

לה. פרק נתן' דרבי ו'אבות ,(8 625 אומרים 69)עמוד יש
לא  גוים, בידי הקודש ועיר מת טמאי שכולנו הזה שבזמן
תרלג). סי' (רדב"ז בירושלים דלהלן הדברים נאמרו

להלין 70) מותר אחר שבמקום שאףֿעלֿפי שם. בבאֿקמא
(ראה  אסור בירושלים – ה"ח) אבל מהל' (פ"ד לכבודו המת
בירושלים  שהחומרא אומרים ויש שם). מקובצת' ב'שיטה
(פ"ת  הלילה כל הוא הלנה איסור אחר שבמקום בזה היא
אסור  בירושלים ואילו רדב"ז), בשם א ס"ק שנז סי' ביו"ד
עמוד  זק"ש להגרמי"ל ב"זמנים" (ראה השקיעה אחר להלין

שם.71)מז). נתן' דרבי ו'אבות נגעים, תוספתא
לעיר.72) מחוץ שקוברו מפני 73)אףֿעלֿפי א. יב, יומא

(שם). לשבטים נתחלקה לא שירושלים שלהם, שאינה
זה 74) תושב, גר זהו "אי שם. נתן' דרבי ו'אבות תוספתא
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המצות  שאר עם עכו"ם יעבוד שלא עליו שקיבל עכו"ם
והוא  אותו מקבלין זה הרי טבל, ולא מל ולא נח בני שנצטוו
שמותר  לפי תושב, שמו נקרא ולמה העולם. אומות מחסידי
ביאה  איסורי מהל' (פי"ד ישראל" בארץ בינינו להושיבו לנו
מן  כן למדו טז) כג, (דברים כיֿתצא פ' וב'ספרי' ה"ז),
תושב". גר "לרבות – אדוניו" מעם אליך ינצל "אשר הפסוק
בירושלים". ולא "בשעריך, – שעריך" "באחד

ונביא,75) מלך אף בירושלים לקבור אין לכתחילה כלומר:
בתוך  בתחילה היו לא חולדה וקבר דוד בית שקברי אלא
לא  כבודם ומפני שנקברו, אחר העיר שהקיפו אלא העיר
לז). סי' בתשובה (מהרי"ט מעולם בהם אדם נגע ולא פגע

יב).76) ט, סוטה המשניות, (פירוש ראשון" בית נביאי "הם
בשבת 77) כדאיתא זורע בכלל והוא הזרעים, להפוך היינו

('י  שלמה').ע"ג גינות 78)ריעות שדרך שם. בבאֿקמא
שם). (רש"י סרחון ויש היתה 79)לזבלן והיא שמה, כך

שם). (רש"י הירדן כיפת והיינו לקטורת, בבא80ֿ)צריכה
ומטמאים  שם ומתים באשפה, ליגדל שדרכם שם. קמא

שבירושלים. הכותל.81)הקדשים מן יוצאין קורות
והגזוזטראות 82) בארץ, מוטל המת מן כזית יהא שמא

ונמצאת  תחתיהם העוברים האנשים ועל עליו מאהילות
הטומאה. את לקדירות.83)מרבה סיד משרפות

(רש"י).84) הוא וגנאי החומה את שמשחיר שם.
שרצים 85) בשר ומביאין באשפה, מנקרים שהתרנגולים

הקדשים. את ומטמאין -86)בפיהם ב עט, בבאֿקמא
אם 87)במשנה. לו תהא גאולה אלא חומה, ערי בית כדין

חצרים. ערי כבתי ביובל יוצא יובל יגיע ואם לגאול, ירצה
אחד 88) שבכל האחרונים, הדברים ארבעת על מוסב זה

חומה, ערי בבתי ירושלים: למעט מיעוט בתורה נאמר מהם
ובירושלים  לקונה", וגו' הבית "וקם ל) כה, (ויקרא נאמר
(שם  נאמר בנגעים לשבטים. נתחלקה שלא לפי שייך, לא זה
זה  בכלל ירושלים ואין אחוזתכם", ארץ "בבית לד) יד,
"באחת  יג) יג, (דברים נאמר הנדחת בעיר הנ"ל. מהטעם
נאמר  ערופה ובעגלה כנ"ל, "עריך" אינה וירושלים עריך",
וירושלים  לרשתה", לך נותן וגו' אשר "באדמה א) כא, (שם

כנ"ל. בכלל אינה

.ÂËLc˜Ó ˙Èa‰ ¯‰89ÔÈ·Ê ÔÈ‡L ,‰pnÓ90˙B·ÊÂ «««ƒ¿À»ƒ∆»∆≈»ƒ¿»
ÌLÏ ÔÈÒÎ ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc91˙n‰ ÒÈÎ‰Ï ¯zÓe . ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿»À»¿«¿ƒ«≈

BÓˆÚ92‡e‰L ˙ÓŒ‡ÓË ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ¯‰Ï «¿¿«««ƒ¿≈»ƒ«¿≈≈∆
.ÌLÏ ÒÎƒ¿»¿»

מ"ח.89) שם שכבת 90)כלים, הוא בתורה, האמור "הזוב
וכשיוצא  בהן, מתקבצת שהיא החללים מחוליי הבא זרע
ולא  תאוה ביציאתו ואין זרע, כשכבת בקושי יוצא אינו הזוב
כלובן  כהה שעורים של בצק כמו ויוצא נגרר אלא הנאה
ביצה  כלובן קשורה לבנה זרע שכבת אבל מוזרת: ביצה
ה"א). כפרה מחוסרי מהל' (פ"ב מוזרת" שאינה

מחנות 91) לשני חוץ ויולדות נדות וזבות זבין משלחין
וזהו  ה"ג), המקדש ביאת מהל' (פ"ג הבית להר חוץ שהוא

התורה. מן ממה 92)איסור זאת ולמדו א. סז, פסחים
עמו" יוסף עצמות את משה "ויקח יט) יג, (שמות שנאמר

לויה. במחנה במחיצתו", "עמו –

.ÊËÏÈÁ‰93˙ÓŒ‡ÓËe Ì"ekÚ ÔÈ‡L ,epnÓ Lc˜Ó «≈¿À»ƒ∆∆≈«¿≈≈
‰c ÏÚB·e94ÌLÏ ÌÈÒÎ95. ≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»

ה"ג.93) פ"ה למעלה ראה החיל? ומהו שם. כלים,
ב 94) לענין מפורש מת כטמא נדה שבועל - א סח, פסחים

מחנות. (ראב"ד).95)שילוח מדרבנן איסור זהו

.ÊÈÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ96ŒÏe·Ë ÔÈ‡L ,ÏÈÁ‰ ÔÓ ˙Lc˜Ó ∆¿««»ƒ¿À∆∆ƒ«≈∆≈¿
ÌBÈ97ÌLÏ ÒÎ98ÔÓ Ï·‡ ,Ì‰È¯·cÓ ‰Ê ¯eq‡Â . ƒ¿»¿»¿ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬»ƒ

.‰iÂÏ ‰ÁÓÏ Òk‰Ï ÌBÈŒÏe·ËÏ ¯zÓ ‰¯Bz‰«»À»ƒ¿¿ƒ»≈¿«¬≈¿ƒ»
˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡ ,ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL ˙ÓŒ‡ÓËe99. ¿≈≈∆ƒ¿«¿∆¿««»ƒ≈«»«»

שם.96) שמשו.97)כלים, העריב לא ועדיין שטבל, טמא
מחוסר 98) נרחיק ולא יום טבול נשים מעזרת "הרחקנו

כיפורים  ומחוסר בתרומה, אסור יום שטבול לפי כיפורים,
שטומאתו  כל הנזכר, השורש על כולו וזה בתרומה, מותר
חבירו" משילוח שילוחו חמור חבירו, מטומאת חמורה

שם). כלים המשנה, התורה 99)(פירוש מן אסור שאינו
לויה  מחנה היא נשים עזרת ואילו שכינה, במחנה אלא

הי"א). (למעלה

.ÁÈÏ‡¯OÈ ˙¯ÊÚ100ÔÈ‡L ,ÌÈL ˙¯ÊÚÓ ˙Lc˜Ó ∆¿«ƒ¿»≈¿À∆∆≈∆¿«»ƒ∆≈
ÌÈ¯etkŒ¯qÁÓ101,ÌLÏ ÒÎpL ‡ÓËÂ .ÌLÏ ÒÎ ¿À«ƒƒƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿«¿»

˙¯k ·iÁ102. «»»≈

אחת100ֿ) ישראל, רגלי דריסת מקום והוא שם. כלים,
הי"ב). פ"ה (למעלה אמה הביא 101)עשרה לא שעדיין

מח 102)קרבנותיו. שכן ואף זה, בכלל כיפורים וסר
חייב  לעזרה שנכנס כיפורים שמחוסר שם במשנה מפורש

כרת. חייב שבמזיד מפורש - ב כז, ובמנחות חטאת.

.ËÈÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ103Ï‡¯OÈ ÔÈ‡L ,‰pnÓ ˙Lc˜Ó ∆¿««…¬ƒ¿À∆∆ƒ∆»∆≈ƒ¿»≈
‰ÎÈÓÒÏ :Ì‰ÈÎ¯ˆ ˙ÚLa ‡l‡ ÌLÏ ÔÈÒÎ104 ƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ¿«»¿≈∆ƒ¿ƒ»

‰¯tÎÏe105‰ËÈÁLÏÂ106‰Ùe˙ÏÂ107. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

דריסת 103) מקום שהוא שם, פ"ה למעלה וראה שם. כלים,
אמה. אחתֿעשרה הכהנים, בבעלים.104)רגלי שהיו

ורבינו 105) ושחיטה, סמיכה אלא נזכרו לא שם (במשנה
מהל' (פ"ג הסמיכה בעת שהוא וידוי דהיינו כפרה, הוסיף
מ, ביומא כפרה הנקרא וידוי ומצאנו הי"ד) הקרבנות מעשה
מדבר", הכתוב דברים בכפרת – הקודש את מכפר "וכלה ב:

המוריה'). ב'הר מעשה 106)וראה מהל' (פ"ה בזר שכשרה
ה"א). ה"ו).107)הקרבנות שם (פ"ט בבעלים שהיא

.ÎÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa108ÔÈ‡L ,‰pnÓ Lc˜Ó ≈»»¿«ƒ¿≈«¿À»ƒ∆»∆≈
ÓŒÈÏÚaÌÈ„‚·ŒÈÚe¯˜e L‡¯ŒÈÚe¯Ùe ÔÈÓe109ÔÈÒÎ «¬≈ƒ¿≈…¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ

.ÌLÏ¿»

מ"ט.108) שם קרועי 109)כלים, נזכרו לא שם, במשנה
תפרעו  אל "ראשיכם שכתוב משום רבינו של וטעמו בגדים.
ראש, לפרועי בגדים קרועי הוקשו תפרומו", לא ובגדיכם
וראה  הי"ד, מקדש ביאת מהל' פ"א להלן רבינו כתב וכן
יין, לשתויי והואֿהדין קורקוס. ר"י בשם משנה' ב'כסף
שם  להלן ועי' (הגרע"א), מקדש ביאת הל' בתחלת כמפורש
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ושהראב"ד  התורה, מן איסור שזהו רבינו שדעת יד) (הלכה
בזה. עליו חלק

.‡ÎÔÈ‡L ,ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ Lc˜Ó ÏÎÈ‰‰«≈»¿À»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«∆≈
ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıeÁ¯ ‡l‡ ÌLÏ ÒÎ110. ƒ¿»¿»∆»¿»«ƒ¿«¿»ƒ

קידוש 110) שצריך נראה רבינו דברי מפשטות שם. כלים,
ביאת  מהל' פ"ה להלן ראה לעבודה, כמו ורגלים ידים

מקדש.

.·ÎepnÓ Lc˜Ó ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa111ÒÎ ÔÈ‡L , ≈…∆«√»ƒ¿À»ƒ∆∆≈ƒ¿»
˙ÚLa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÏB„b Ô‰k ‡l‡ ÌLÏ¿»∆»…≈»¿«ƒƒƒ¿«

‰„B·Ú‰112. »¬»

שם.111) בכל 112)כלים, יבא ואל ב) טז, (ויקרא "אמר
בזה  יכנס והוא וגו', אהרן יבא בזאת וכו' הקודש אל עת
בקטורת, הראשונה פעמים. ד' כיפור צום ביום המקום
והפעם  יומא, במס' שאמרו כמו הקדשים בקודש שם ויקטיר
והפעם  השעיר, בדם השלישית והפעם הפר, בדם השנית
מקודש  המתחה ואת הכף את להוציא יכנס הרביעית

שם). המשניות, (פירוש הקדשים"

.‚Î‰iÏÚa ‰È‰L ÌB˜Ó113ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÏÚ ÔeÎÓ »∆»»»¬ƒ»¿À»«…∆«√»ƒ
Úe·La ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡ BÏ ÔÈÒÎ ÔÈ‡114‰Ó Ú„ÈÏ ≈ƒ¿»ƒ∆»««««¿»«≈««

ÌÈ‡pa‰ ÔÈÒÎpL ‰ÚLa .B˜„a ˜fÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰»ƒ¿«≈ƒ¿¿»»∆ƒ¿»ƒ««»ƒ
ÏÎÈ‰a Ôw˙Ïe ˙B·Ï115˙‡ ÌMÓ ‡ÈˆB‰Ï B‡ ƒ¿¿«≈«≈»¿ƒƒ»∆

‡Ï .ÌÈÓÈÓz ÌÈ‰k ÔÈÒÎp‰ eÈ‰iL ‰ÂˆÓ ,‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ…¬ƒ¿ƒƒ…
ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÔÈÓeÓŒÈÏÚa eÒkÈ - ÌÈÓÈÓz e‡ˆÓ»¿¿ƒƒƒ»¿«¬≈ƒ¿ƒ≈»
.Ï‡¯OÈ eÒkÈ - ÌiÂÏ e‡ˆÓ ‡Ï .ÌiÂÏ eÒkÈ - ÌÈ‰k…¬ƒƒ»¿¿ƒƒ…»¿¿ƒƒƒ»¿ƒ¿»≈
.ÌÈ‡ÓË eÒkÈ - ÌÈ¯B‰Ë e‡ˆÓ ‡Ï .ÌÈ¯B‰Ëa ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿ƒ…»¿¿ƒƒ»¿¿≈ƒ
,‡ÓË ÒkÈ Ï‡Â ,ÌeÓŒÏÚa ÒkÈ - ÌeÓŒÏÚ·e ‡ÓË»≈««ƒ»≈««¿«ƒ»≈»≈

¯eaˆa ‰ÈeÁc ‰‡Óh‰L116ÏÎÈ‰Ï ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ .117 ∆«À¿»¿»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«≈»
¯LÙ‡ È‡ B‡ ˙B·z ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .˙B·˙a eÒkÈ ,Ôw˙Ï¿«≈ƒ»¿¿≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»

.ÌÈÁ˙t C¯c eÒkÈ ,˙B·˙a eOÚiL Ì‰Ï»∆∆«¬¿≈ƒ»¿∆∆¿»ƒ

א.113) פו, כדיעה 114)פסחים שנים. בשבע אחת פעם
ה'יש  כדעת ולא בסתם. שנאמרה שם, בברייתא הראשונה
יוםֿטוב' ב'תוספות וראה זה. על החולקים שם אומרים'

מ"ה. פ"ד פ"ד 115)מדות למעלה וראה א. קה, עירובין
הקדשים. קדשי לענין הנוסח 116)הי"ג קדמון, בכת"י

בעל  יכנס ואל טמא יכנס מום, ובעל "טמא רבינו בדברי
וכן  רוקח'). ('מעשה בציבור" דחויה שהטומאה מום,
מי  יש בשם משנה' ה'כסף הביא וכן ספר'. ב'קרית העתיק
רבינו  פסק ולפי"ז למלך'. ה'משנה הסכים ולזה שהגיה,
שאמר  ומה שם. בעירובין רב, אמר אשי בר חייא רב כדברי
שהותרה  הכוונה איך ציבור", בעבודת אישתרי "דקא שם
טומאה  כמאןֿדאמר היא הלכה שהרי בציבור, הטומאה
המקדש  ביאת מהל' (פ"ד הותרה ולא בציבור היא דחיוה
שהוא  אףֿעלֿפי היתר, שיש שכיון הכוונה אלא הט"ו),
כניסה. היתר לו שאין מום מבעל יותר קל הוא דיחוי, מטעם
לעבודת  חזי "דהא הנוסחא שם, בגמרא אוקספורד ובכת"י
הדברים  מתפרשים ולפי"ז שם), סופרים' ('דקדוקי ציבור"
היא  דחויה טומאה שסובר למי שמדובר רבינו, כדברי היטב
בדברי  שלפנינו הנוסחא את קיים משנה' וה'כסף בציבור.

שם, בעירובין אלעזר רבי כדעת רבינו פסק ולפי"ז רבינו,
ולא  קדשים, באכילת מותר שהוא משום יכנס מום שבעל
טומאה  שהרי בציבור, שהותר מפני יכנס טמא שאומר כרב

הותרה. ולא על 117)דחויה רק מדובר מ"ה, פ"ד במדות
נראה  רבינו כדברי אבל ההיכל. על ולא הקדשים קדשי
"הכל  אמרו: פ"א) (בבאֿקמא כלים בתוספתא הרי כדלהלן:
ואותה  וכו'" בתיבות שיכנסו מצוה וכו' לתקן נכנסים
ושם: בראשיתה), רק (אמנם שם בעירובין נשנתה ברייתא

המוריה'). ('הר וכו'" לתקן לבנות בהיכל נכנסין "הכל

á"ôùú'ä åìñë 'å éòéáø íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכיצד 1) היא, מצותֿעשה המקדש בית שמירת כי בו יתבאר

לאחד  קרי אירע ואם שומריו, היו ומי אותו, שומרים היו
השומרים. כל על ממונה ושמעמידים מהשומרים,

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ Lc˜n‰ ˙¯ÈÓL2ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿««ƒ∆≈
B˙¯ÈÓL ÔÈ‡L ,ÌÈËÒlÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÈB‡Ó „Át ÌL»««≈¿ƒ¿…ƒƒ¿ƒ∆≈¿ƒ»

ÔÈ¯ËÏt ‰ÓB„ BÈ‡ .BÏ „B·k ‡l‡3ÂÈÏÚ LiL ∆»»≈∆«¿¿ƒ∆≈»»
.ÔÈ¯ÓBL ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ÔÈ¯ËÏÙÏ ÔÈ¯ÓBL¿ƒ¿«¿¿ƒ∆≈»»¿ƒ

אהל 2) לפני אתך ובניך ואתה לאהרן: יתעלה אמרו "והוא
תמיד". לפני תהיו אתם כלומר, בספר 3)העדות, ארמון.

"גדולה  זוטא, בספרי והוא מכילתא, בשם שם המצוות
עליו  שיש פלטרין דומה לא שומרים, עליו שיש למקדש

שומרין". עליו שאין לפלטרין שומרין,

.·‰ÏÈl‰ Ïk d˙ÂˆÓ BÊ ‰¯ÈÓLe4Ì‰ ÌÈ¯ÓBM‰Â . ¿ƒ»ƒ¿»»»«»¿»¿«¿ƒ≈
ÈÙÏ Cz‡ EÈ·e ‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ∆∆¡«¿«»»∆ƒ»ƒ¿≈

"˙„Ú‰ Ï‰‡5È¯‰Â .BÏ ÌÈ¯ÓBL eÈ‰z Ìz‡ ,¯ÓBÏk - …∆»≈À¿««∆ƒ¿¿ƒ«¬≈
:¯Ó‡Â ,"„ÚBÓ Ï‰‡ ˙¯ÓLÓ ˙‡ e¯ÓLÂ" :¯Ó‡∆¡«¿»¿∆ƒ¿∆∆…∆≈¿∆¡«
‰LÓ ‰Á¯ÊÓ „ÚBÓ Ï‰‡ ÈÙÏ ‰Ó„˜ ÌÈÁ‰Â"¿«…ƒ≈¿»ƒ¿≈…∆≈ƒ¿»»∆

"L„w‰ ˙¯ÓLÓ È¯ÓL ÂÈ·e Ô¯‰‡Â6. ¿«¬…»»…¿≈ƒ¿∆∆«…∆

כז.4) לתמיד להראב"ד המיוחס הפירוש דעת לפי אבל
בלילה. גם למדו 5)שמרו וממנו במשכן, נאמר זה

מדוייקת.6)למקדש. אינה הפסוק העתקת

.‚‰OÚ˙Œ‡Ïa e¯·Ú ,‰¯ÈÓL eÏha Ì‡Â7:¯Ó‡pL , ¿ƒƒ¿¿ƒ»»¿¿…«¬∆∆∆¡«
‰¯ÈÓL ÔBLÏe ,"L„w‰ ˙¯ÓLÓ ˙‡ Ìz¯ÓLe"¿«¿∆≈ƒ¿∆∆«…∆¿¿ƒ»
,‰OÚ ˙ÂˆÓ B˙¯ÈÓML ,z„ÓÏ ‡‰ .‡È‰ ‰¯‰Ê‡«¿»»ƒ»»«¿»∆¿ƒ»ƒ¿«¬≈

.‰OÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ B˙¯ÈÓL Ïeh·eƒ¿ƒ»ƒ¿«…«¬∆

ושמרו 7) הזה בלשון אמרו "ובמכילתא שם: המצוות בספר
תעשה  בלא בעשה, אלא לי אין מועד אהל משמרת את
[ואולי  הקדש". משמרת את ושמרתם לומר תלמוד מניין,
והשמר  קצף", עוד יהיה "ולא שם: הפסוק מסוף כן למדו

לאו]. דלאו

.„ÌÈÙaÓ ÌÈ¯ÓBL ÌÈ‰k‰ eÈ‰iL ,B˙¯ÈÓL ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«…¬ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÓBL ‰„Ú ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Â .ıeÁaÓ ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒƒ«¿«¿»»¿∆¿ƒ≈»¿ƒ
ÌÈ‰k‰ :ÌB˜Ó ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡a „ÈÓz ‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»»ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ»«…¬ƒ

˙BÓB˜Ó ‰LÏLa8.ÌB˜Ó ÌÈ¯OÚÂ „Á‡a ÌiÂÏ‰Â , ƒ¿»¿¿«¿ƒƒ¿∆»¿∆¿ƒ»
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שלוש 8) לח) ג, (במדבר בתורה בהם שנאמר מפני כו. תמיד
(תמיד  "למשמרת" "משמרת", "שומרים", שמירה: פעמים

שם).

.‰˙È·a ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ ÌÈ‰k ?ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»¿ƒ…¬ƒ»¿ƒ¿≈
ÒÈË·‡9ıBˆÈp‰ ˙È··e10„˜Bn‰ ˙È··e11˙Èa . «¿ƒ»¿≈«ƒ¿≈«≈≈

È¯ÚL „ˆa ˙BÈea ˙BiÏÚ eÈ‰ ıBˆÈp‰ ˙È·e ÒÈË·‡«¿ƒ»≈«ƒ»¬ƒ¿¿««¬≈
ÔÈ·B¯‰Â ,‰¯ÊÚ‰12„˜Bn‰ ˙Èa .ÌL ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ »¬»»¿»ƒ»¿ƒ»≈«≈

‰tk13ÔÈ„·¯ ÛwÓ ‰È‰ ÏB„b ˙È·e14È˜ÊÂ ,Ô·‡ ÏL ƒ»«ƒ»»»À»¿»ƒ∆∆∆¿ƒ¿≈
·‡Œ˙Èa15ÌL ÌÈLÈ eÈ‰ ÌBi‰ B˙B‡ ÏL16˙BÁzÙÓe , ≈»∆«»¿≈ƒ»«¿¿

‰¯ÊÚ‰17Ì„Èa18. »¬»»¿»»

"בית 9) ונקראת הקטורת, בה שעושים הלשכה היא
ממשפחת  שהם הקטורת מפטמי האומנים שם על אבטינס"

לפנים 10)אבטינס. אחת מרוח פתוחה אכסדרה כעין היא
וניצוצי  לתוכו מהשער שנכנסים העזרה לצד הניצוץ משער
לכן  מרובה שלה) (=אש אשה והייתה בה מנצצין חמה

שם). (הרא"ש הניצוץ בית הלשכה שם 11)נקראת על
ובמדורה  המוקד, בית נקראת תמיד שם שדולקת המדורה
א  פרק מדות המשניות (פירוש שטבל מי מתחמם היה זו
שלקחו  רבינו פירש יא משנה א פרק בשבת [ואילו ו). משנה
לתלמוד  בפירושו רבינו בו חזר אבל למזבח, אש ממנה

שלא 12)שם]. מפני רובין להם וקוראים כהונה, בחורי
המקדש  כלי (מהלכות רבינו ולדעת לעבודה, עוד הגיעו
כשר  הוא הרי איש ויעשה הכהן "כשיגדל ט"ו) הלכה
עד  במקדש לעבוד אותו מניחים היו לא אבל לעבודה

שנה". כ בן עגול.13)שיהיה אבנים 14)גגו של שורות
בית  לתוך מבפנים החומה מכותלי בולטות אצטבאות כעין
משורה  קצרה מהכותל יוצאת אחרת שורה גבה ועל המוקד
מדריגות  כעין למעלה עד שורה גבי על שורה וכן שתחתיה

הכהנים 15)סביב. כל חלקו המלך ודוד הנביא שמואל
שבוע  עובד היה משמר וכל משמרות וארבעה לעשרים
יום. לכל אב בית אבות, לבתי נחלק והמשמר אחד,

בעזרה.16) ישיבה אין שהרי ישנים, היו חול ובמקום
בלילה.17) נעולים היו העזרה כלומר,18)ששערי

במקום  מונחים היו אבל עליהם. ממונים שהיו ברשותם,
היה  "ומקום ט) משנה א פרק (מדות ששנינו כמו מיוחד,
שהמפתחות  ושלשלת שיש של וטבלא אמה על אמה שם

בה". תלויות היו

.ÂÌÈLÈ ÌÈ¯ÓBM‰ ÌÈ‰k‰ eÈ‰ ‡Ï19ŒÈ„‚·a …»«…¬ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
‰p‰Î20„‚k Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe Ô˙B‡ ÔÈÏt˜Ó ‡l‡ , ¿À»∆»¿«¿ƒ»«ƒƒ»¿∆∆

ÔÓˆÚ È„‚a ÔÈL·BÏÂ ,Ô‰ÈL‡¯21,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈLÈÂ . »≈∆¿¿ƒƒ¿≈«¿»ƒ≈ƒ«»»∆
ÏÚ eLÈÈ ‡lL ÌÈÎÏn‰ ˙B¯ˆÁ È¯ÓBL Ïk C¯„k¿∆∆»¿≈«¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«

.˙Bhn‰«ƒ

אחד 19) רק הלילה כל נעורים היו לא השומרים הכהנים
משעה  ומתחלפים ישנים היו והשאר ערים היו שניים או

שעטנז 20)לשעה. בהם יש כהונה שבגדי "לפי סט. יומא
כהן  ובגדי בלבד עבודה בשעת אלא בהם ליהנות מותר אינו
מפרשים  ויש האבנט". לומר רצוני שעטנז בהם יש הדיוט
ניתנו  כהונה בגדי שאמרו ומה מקדשים. ייהנה שלא משום
אינו  - יא) הלכה המקדש כלי מהלכות ח (פרק בהם ליהנות

אסור. לבישה דרך שלא אבל לבישה בדרך בגדי 21)אלא
שלהם. חול

.ÊÈ¯˜ Ú¯‡22‰aÒna CÏB‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ï23˙ÁzL ≈«¿ƒ¿∆»≈∆≈«¿ƒ»∆««
Ú˜¯w‰24‡Ï ˙Èa‰ ¯‰Ï ˙BÁe˙t‰ ˙BlÁn‰L , ««¿«∆«¿ƒ«¿¿«««ƒ…

Ï·BËÂ ,eLc˜˙25ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ Ïˆ‡ ·LBÈÂ ¯ÊBÁÂ ,26 ƒ¿«¿¿≈¿≈¿≈≈∆∆»«…¬ƒ
BÏ CÏB‰Â ‡ˆBÈ ¯˜aa ÌÈ¯ÚM‰ ÔÈÁzÙpL „Ú27. «∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ«…∆≈¿≈

שם).22) (תמיד קרי בה 23)טומאת שיורד גשר הוא
להיכנס 24)למערה. אסור קרי שבעל המקדש, של
אלא 25)לעזרה. לטהרתו ימים ספירת צריך אינו בעלֿקרי

לטבול. רשאי מהטומאה כשפורש שבבית 26)מיד
בחול  שהיה המוקד בית של החלק אותו שגם ואף המוקד.
לויה, מחנה שהוא הבית, מהר הוא ה) הלכה למעלה (ראה
בפנים  שנטמא כיוון - לויה במחנה מדרבנן אסור יום וטבול
טבול  שאין אומרים ויש לו. הקילו סגורים עדיין והשערים
מותר. הבית בהר אבל בלבד, נשים בעזרת אלא אסור יום
שלא  משום הוא לו" והולך "יוצא שאמרו מה זה ולפי

עבודה. לעבוד שעומד טבול 27)יחשדוהו שהוא "לפי
שמש  שיעריב עד בעזרה לבוא לו מותר ואין ו".יום

.Á¯‰ È¯ÚL ‰MÓÁ ÏÚ ?ÌÈ¯ÓBL ÌiÂÏ‰ eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»«¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»«¬≈«
˙Bpt Úa¯‡ ÏÚÂ ,BÎBzÓ ÂÈ˙Bpt Úa¯‡ ÏÚÂ ,˙Èa‰««ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿««¿«ƒ
‰MÓÁ ÏÚÂ ,‰¯ÊÚa ·LÈÏ ¯eÒ‡L ,ıeÁaÓ ‰¯ÊÚ‰»¬»»ƒ«∆»≈≈»¬»»¿«¬ƒ»
ÌÈ¯ÓBL ÌÈ‰k‰ È¯‰L ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL«¬≈»¬»»»¬»»∆¬≈«…¬ƒ¿ƒ

ıBˆÈp‰ ¯ÚL ÏÚÂ „˜Bn‰ ¯ÚL ÏÚ28Œ‰BÓL È¯‰ , ««««≈¿««««ƒ¬≈¿»
.ÌB˜Ó ¯OÚ»»»

ורמינהו 28) בעזרה? היו שערים "וחמשה אמרו: כז. בתמיד
צריכי  לא מנייהו תרי אביי ומתרץ וכו' בעזרה היו שערים ז'
שומרים  שהכהנים מכיוון שימור", צריכים] אין מהם [שניים

שומרים". הכהנים "שהרי רבינו כוונת וזוהי שם,

.ËÔa¯w‰ ˙kLÏa ÌÈ¯ÓBL „BÚÂ29˙kLÏ·e , ¿¿ƒ¿ƒ¿««»¿»¿ƒ¿«
˙Î¯t‰30˙¯tk‰Œ˙Èa È¯BÁ‡Â ,31. «»…∆«¬≈≈««…∆

בבית 29) דרומית במערבית שהייתה הטלאים לשכת היא
הגדול. (הרא"ש).30)המוקד הפרוכת אורגים ששם

הכפורת.31) ששם קדשים קדשי אחורי

.È,ÌÈ¯ÓBM‰ ˙B¯ÓLÓ Ïk ÏÚ „Á‡ ‰pÓÓ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿À∆∆»«»ƒ¿¿«¿ƒ
˙Èa‰ ¯‰ LÈ‡Â32Ïk ÏÚ ¯fÁÓ ‰È‰Â .‡¯˜ ‰È‰ ¿ƒ«««ƒ»»ƒ¿»¿»»¿«≈«»

.ÂÈÙÏ ˙B˜eÏc ˙B˜e·‡Â ,‰ÏÈl‰ Ïk ¯ÓLÓe ¯ÓLÓƒ¿»ƒ¿»»««¿»«¬¿¿»»
¯‰ LÈ‡" BÏ ¯ÓB‡Â „ÓBÚ BÈ‡L ¯ÓLÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»∆≈≈¿≈ƒ«

˙Èa‰33BË·BÁ ,ÔLÈ ‡e‰L ¯k "!EÈÏÚ ÌBÏL , ««ƒ»»∆ƒ»∆»≈¿
BÏ˜Óa34B˙eÒk ˙‡ Û¯OÏ BÏ ‰È‰ ˙eL¯e ,35„Ú . ¿«¿¿»»ƒ¿…∆¿«

Ôa ÏB˜ ?‰¯ÊÚa ÏBw ‰Ó :ÌÈÏLe¯Èa ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰L∆»¿ƒƒ»«ƒ«»¬»»∆
‰˜BÏ ÈÂÏ36.Bz¯ÓLÓ ÏÚ ÔLiL ,ÔÈÙ¯O ÂÈ„‚·e ≈ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ∆»≈«ƒ¿«¿

הבית.32) הר שר לו 33)היינו ואומר עומד אינו כלומר,
הבית. הר לעזרה 34)לאיש במקל נכנסין שאין ואף

מותר. מצוה לצורך - ב) הלכה ז פרק ואין 35)(למעלה
(הרא"ש). הפקר ביתֿדין שהפקר תשחית, בל משום בזה

לוקה.36) לוי בן שרק משמע
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.‡ÈBÏ CeÓÒ ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL Ì„˜ ,¯ÁMa37, «««…∆∆«¬∆««««»
Lc˜Ó ÏL ‰pÓÓ‰ ‡B·È38˙È·aL ÌÈ‰k‰ ÏÚ ˜t„ÈÂ »«¿À∆∆ƒ¿»¿ƒ¿…««…¬ƒ∆¿≈

˙‡ Á˙Ùe ÁzÙn‰ ˙‡ ÏË .BÏ ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â ,„˜Bn‰«≈¿≈¿ƒ»«∆««¿≈«»«∆
ÔËw‰ ¯ÚM‰39ÒÎÂ ‰¯ÊÚ‰ ÔÈ·e „˜Bn‰ ˙Èa ÔÈaL ««««»»∆≈≈«≈≈»¬»»¿ƒ¿«

ÈzLe ,ÌÈ‰k‰ ÂÈ¯Á‡ eÒÎÂ .‰¯ÊÚÏ „˜Bn‰ ˙ÈaÓƒ≈«≈»¬»»¿ƒ¿¿«¬»«…¬ƒ¿≈
:˙BzÎ ÈzLÏ e˜ÏÁÂ .Ì„Èa ¯B‡ ÏL ˙B˜e·‡˙k ¬∆¿»»¿∆¿¿ƒ¿≈ƒ«

ÔÈ˜„Ba eÈ‰Â .·¯ÚnÏ ˙ÎÏB‰ ˙ÎÂ ,Á¯ÊnÏ ˙ÎÏB‰∆∆«ƒ¿»¿«∆∆««¬»¿»¿ƒ
‰¯ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÎÏB‰Â40˙Bzk‰ ÈzL eÚÈbiL „Ú , ¿¿ƒ∆»»¬»»«∆«ƒ¿≈«ƒ

ÔÈz·Á ÈOBÚ ˙Èa ÌB˜ÓÏ41eÚÈb‰ .42,el‡Â el‡ ƒ¿≈≈¬ƒƒƒƒ≈»≈
ÔÈz·Á ÈOBÚ e„ÈÓÚ‰Â ?ÌBÏL Ïk‰ !ÌBÏL :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ»«…»¿∆¡ƒ≈¬ƒƒ

ÔÈz·Á ˙BOÚÏ43. «¬¬ƒƒ

כל 37) לא הממונה, בא שעה באיזה "וכי אמרו: כו. בתמיד
לו  סמוך או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים
שם  המשניות בפירוש רבינו וכתב מלאחריו". או מלפניו
תמידין  מהלכות ב בפרק הוא וכן השחר, לעלות קרוב שהוא

הדשן. תרומת לעניין יא הלכה "הממונה 38)ומוספין
הפייסות". נכנסים 39)שעל שבו הגדול השער שבתוך

לעזרה. המוקד עומדים 40)מבית הכלים כל אם לראות
המזרחי.41)במקומם. השער שמשמאל הלשכה היא

הנ"ל.42) הכתות שתי חמין 43)נפגשו להחם כלומר,
שנאמר  במחבת, הנעשית גדול כהן (למנחת לרבוכה
התמיד. איברי הקטרת אחרי ולהקטירה תביאנה") "מורבכת

.·È‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa ÔÈOBÚ ‰f‰ ¯„qk44ıeÁ , «≈∆«∆ƒ¿»«¿»»«¿»
¯e‡ Ì„Èa ÔÈ‡L ˙aL ÈÏÈlÓ45˙B¯pa ÔÈ˜„Ba ‡l‡ , ƒ≈≈«»∆≈¿»»∆»¿ƒ«≈

.˙aLŒ·¯ÚÓ ÌL ÔÈ˜ÏBc‰«¿ƒ»≈∆∆«»

ãycew zegiyn zecewpã

mcia oi`y ,zay ililn ueg dlil lka oiyer dfd xcqk"
."zay axrn my oiwelcd zexpa oiwcea `l` xe`

ומדוע  במקדש", שבות "אין והלא משנה', ב'כסף והקשה
ותירץ, יום. מבעוד שם הדלוקים הנרות את יטלטלו שלא
משנה' ב'לחם והקשה אחר. בעניין דאפשר הכא שאני
גם  במקדש" שבות ש"אין שסובר ברמב"ם מקומות משני

אחר". בעניין ש"אפשר במקום
של  עשישיות מלבנין חולה, או זקן שהיה מכה"ג האחד:
שתפוג  כדי במים אותם מטילין ולמחר מבערב, באש ברזל
עד  המקוה במי חמין מים מערבין או וטובל ויורד צינתן,
שגם  ראיה ומכאן פ"ב). יוה"כ (עבודת צינתן שתפוג
איסור  על לעבור מבלי למקוה חמים מים להטיל כשאפשר
שבות  איסור על לעבור בידו הרשות זאת בכל שבות,

מוקצה. שהם מלובנות עשישיות ולטלטל
באצבע  להעירו שמותר מתנמנם, שהיה מכהן והשני:
להעירו  אפשר שבוודאי הגם קול, השמעת ידי על  צרידה

וכד'. טלטולו כגון אחר, באופן
בעבודות  רק הוא במקדש, "שבות" שהתירו מה לומר: ויש
ומכיון  המקדש, כבוד כולו שכל בעניין לא אבל המקדש

כמו  המקדש, בכבוד עוסק אלו בהלכות ח' פרק שכל
כבוד  אלא שמירתו "שאין זה מפרק א' בהלכה שמתחיל
שבכל  הנרות לאור המקדש בדיקת עניין שגם הרי לו",
בו  התירו לא ולכן המקדש, כבוד של עניין היא בוקר,

אחר. בעניין שאפשר במקום שבות
(238 cenr `"kg zegiyÎihewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek zay ililn ueg dlil lka oiyer dfd xcqk"

בפני  בהלכה זה דין הרמב"ם סידר מדוע להבין, וצריך
י"ב  הלכה לכאורה שהרי י"א, הלכה עם סידרה ולא עצמה,

זה. שלפני י"א בהלכה פרט היא
נוסף  חידוש יש זו שבהלכה לעיל האמור לאור לומר, ויש
את  קיימו שבת בלילי כי המקדש, בשמירת חדש וגדר
יותר, גדול בעילוי המקדש בכבוד הקשורות הפעולות

"שבות". איסור על לעבור ומבלי
(243 cenr `"kg zegiyÎihewl itÎlr)

בית 44) לעבודת תמיד סדר ש"זה כן, עושים בשבת שאף
בשבת". ובין בחול בין שבות 45)אלקינו שאין פי על אף

כיוון  - שבות משום אלא אינו בשבת נר וטלטול במקדש,
שבות  התירו לא שבת, מערב הדלוקים בנרות שאפשר

במקדש.

‰¯ÈÁa‰Œ˙Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»

-dcearxtq
WCwOd ilM zFkld¦§§¥©¦§¨

FA micaFrde§¨§¦
,‰OÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰ÓLe¿…∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬
‡lL (‚ .e‰BÓk ˙BOÚÏ ‡lL (· .‰ÁLn‰ ÔÓL∆∆«ƒ¿»∆…«¬»∆…
(‰ .˙¯Ëw‰ ˙k˙Ók ˙BOÚÏ ‡lL („ .epnÓ CeÒÏ»ƒ∆∆…«¬¿«¿…∆«¿…∆
(Â .˙¯Ëw‰ ÔÓ ıeÁ ·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ¯ÈË˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«ƒ¿««»»ƒ«¿…∆
ÌÈca‰ e¯eÒÈ ‡lL (Ê .Û˙k‰ ÏÚ ÔB¯‡‰ ˙‡OÏ»≈»»««»≈∆…»««ƒ
‰OÚÈ ‡lL (Ë .Lc˜na ÈÂl‰ „·ÚiL (Á .epnÓƒ∆∆«¬…«≈ƒ«ƒ¿»∆…«¬∆
Ô‰k‰ Lc˜Ï (È .Lc˜na B¯·Á ˙Î‡ÏÓa „Á‡∆»ƒ¿∆∆¬≈«ƒ¿»¿«≈«…≈
.ÌÈÏ‚¯a ˙BÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk eÈ‰iL (‡È .‰„B·ÚÏ»¬»∆ƒ¿»«ƒ¿»»»¿»ƒ
Ú¯wÈ ‡lL (‚È .‰„B·ÚÏ ‰p‰k È„‚a LaÏÏ (·Èƒ¿ƒ¿≈¿À»»¬»∆…ƒ»«

.„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL („È .ÏÈÚn‰«¿ƒ∆…ƒ««∆≈«»≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עשאו 1) ואיך המשחה, שמן לעשות שמצותֿעשה יבאר

כמעשהו  המשחה שמן העושה ודין במדבר, ע"ה רבנו משה
וכמשקלו.

.‡‰ÁLn‰ ÔÓL ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÎeÓ ‰È‰iL ƒ¿«¬≈«¬∆∆«ƒ¿»∆ƒ¿∆»
Ba ‰ÁÈLÓ ÔÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·cÏ3B˙‡ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL , «¿»ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ»∆∆¡«¿»ƒ»…

.L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL∆∆ƒ¿«…∆
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ומה 2) קנז, והערה לה, עשה לעם", המצוות ב"ספר ראה
שם. ולדורות 3)שצויין כליו, וכל המשכן נמשח בו

דוד  בית ומלכי מלחמה ומשוח גדולים כהנים בו מושחין
עמ' צוק"מ (הוצ' פ"ז קמא בבא ובתוספתא ז). הלכה (להלן
עם  מתערב אינו (כלומר, כלום מקבל השמן "אין :(22 358

המלכים". את בו מושחין לפיכך אחרים) משקין

.·¯a„na ea¯ ‰LÓ e‰OÚ ‰ÎÎÂ4¯n‰ ÔÓ Á˜Ï :5 ¿»»»»∆«≈«ƒ¿»»«ƒ«…
˙B‡Ó LÓÁ ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏkÓ ,‰cw‰Â ÔBÓpw‰Â¿«ƒ»¿«ƒ»ƒ»∆»ƒ¿»¿»¬≈≈
.ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ÌOa‰ ‰wÓe ,L„w‰ Ï˜La Ï˜L∆∆¿∆∆«…∆ƒ¿≈«…∆¬ƒƒ»»ƒ
ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ ÌOa ÔÓp˜Â :‰¯Bza ¯Ó‡pL e‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»¿ƒ¿»∆∆«¬ƒ¬ƒƒ

ÌÈÓÚt ÈzLa B˙B‡ ÌÈÏ˜BML - ÌÈ˙‡Óe6ÌÈMÓÁ , »»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ¬ƒƒ
Bc·Ï „Á‡Â „Á‡ Ïk ˜ÁLÂ .ÌÚt ÏÎa ÌÈ˙‡Óe7, »«ƒ¿»««¿»«»∆»¿∆»¿«

Ïk‰ ·¯ÚÂ8ÌÈÓa Ô˙B‡ ‰¯LÂ ,9ÔÈwe˙Óe ÔÈkÊ10„Ú ¿≈≈«…¿»»»¿«ƒ«ƒ¿ƒ«
,ÔÈ‰ ˙ÈÊ ÔÓL ÌÈn‰ ÏÚ Ô˙Â ,ÌÈna ÔÁk Ïk ‡ˆiL∆»»»…»««ƒ¿»««««ƒ∆∆«ƒƒ

˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ ‚Ï Ïk ,‚Ï ¯OÚ ÌÈL ‡e‰Â11ÏM·e , ¿¿≈»»…»…«¿«¿ƒƒƒ≈
,ÔÓM‰ ¯‡LÂ ÌÈn‰ e„·‡L „Ú L‡‰ ÏÚ Ïk‰«…«»≈«∆»¿««ƒ¿ƒ¿««∆∆

.˙B¯B„Ï ÈÏÎa BÁÈp‰Â¿ƒƒƒ¿ƒ¿

כגֿכה.4) שם, בשמות דרור"5)כמפורש "מר הוא
הוא  ומה מור, הוא מה ג הלכה להלן וראה שם. שבפסוק

בושם. וקנה וקידה, אמרו 6)קנמון ושם ה. כריתות
ובפירוש  זאת, הזכיר לא ורבינו הכרעות, שתי שצריך
המוריה). (הר להכריע צריך שאין נראה המשניות

בבד",7) "בד לד) שם, (שמות שנאמר ממה כן שלמד נראה
במשקל  משקל יניח "שלא שם בגמרא שגרס ונראה
– בקטורת נאמר שזה [ואףֿעלֿפי המוריה) (הר וישחוק"
"ובמתכונתו  בגזירהֿשוה מקטורת המשחה שמן למדו הרי

זה]. לענין והואֿהדין (שם), במתכונתה" זה 8)– אף
ותירגם  "ממולח", לה) (שם, בה שנאמר מקטורת נלמד

"מערב". רבי 9)אונקלוס כדברי יא: בהוריות ברייתא
אלו.10)יוסי. דברים מקור נודע בפ"א 11)לא (ראה

יג). הלכה עירובין מהלכות

.‚ec‰aL ‰iÁa ¯e¯v‰ Ìc‰ ‡e‰ ¯n‰12Úe„i‰ «…«»«»¿«»∆¿…«»«
ÔBÓpw‰Â .ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡ Èa da ÔÈÓOa˙nL ,ÏkÏ«…∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»»¿»»¿«ƒ»
ÌÈ¯nb˙Óe ·BË BÁÈ¯L ,e„‰ Èi‡Ó ‡aL ıÚ‰ ‡e‰13 »≈∆»≈ƒ≈…∆≈ƒ¿«¿ƒ

ËLw‰ ‡È‰ ‰cw‰Â .Ì„‡ Èa Ba14Ì‰ ÌO· ‰˜e . ¿≈»»¿«ƒ»ƒ«¿¿¿≈…∆≈
e„‰ Èi‡Ó ÌÈ‡a‰ ÌÈn„‡‰ Ô·zk ÌÈwc‰ ÌÈw‰«»ƒ««ƒ«∆∆»¬Àƒ«»ƒ≈ƒ≈…
Ì˙B‡ ÔÈ˙BpL ÌÈÓOa‰ ÈÈnÓ Ì‰Â ,·BË ÔÁÈ¯Â¿≈»¿≈ƒƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ»

È¯va ÌÈ‡ÙB¯‰15. »¿ƒ«√ƒ

בשמו)12) שם בשמות בןֿעזרא אברהם (ר' הגאון פירש כן
וכתב: עליו, השיג והראב"ד מג. שבברכות המוסק והוא
חיה  שום דם הקדש במעשה שיכנסו מקבלת דעתי "אין
(שמות  עה"ת והרמב"ן טמאה", חיה דם כלֿשכן בעולם,
בה  הנאסף ההוא הלחות כי קושיא, אינה "זו כתב כד) שם
ולא  טומאה לא בו אין בחייה, ממנה ויזוב הדם מרוב

אונקלוס 14)ומתבשמים.13)מיאוס". הרי עיון: צריך
ג  הלכה פ"ב להלן מנה ורבינו "קציעתא", קדה תרגם
אינה  קציעה ואולי (כסףֿמשנה). לחוד וקושט לחוד קציעה

שם). עיין המוריה, (הר ראה 15)קציעתא רפואה, במיני
כב. ח, ירמיה

.„Ï˜LnÎÂ ‰f‰ ‰OÚnk ‰ÁLn‰ ÔÓL ‰OBÚ‰»∆∆∆«ƒ¿»««¬∆«∆¿«ƒ¿»
Ú¯‚ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ‰f‰16,˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa : «∆¿…ƒ¿…»«¿≈ƒ«»»≈

˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa17¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰Úe·˜ ¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡«¬∆
ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ e‰Ók Á˜¯È18‰OÚiL ‡e‰Â .19B˙B‡ ƒ¿«»…¿ƒ¿«≈«»¿∆«¬∆

BzÏ B‡ „nÏ˙‰Ï e‰OÚ Ì‡ Ï·‡ ;Ba ÁLn‰Ï¿ƒ»«¬»ƒ»»¿ƒ¿«≈ƒ¿
.¯eËt - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ»

פטור",16) לחציין שפטמו שמן רבא, "אמר שם: בכריתות
מן  רבינו למדה ואולי משם, ידענו לא "הוסיף" אבל
לא  "ובמתכונתו הפסוק מן שם שלמדו שכשם הסברא,
משם  ללמוד יש כן לחצאין, העושה לפטור כמוהו" תעשו

מתכונתו. על יתר בהוספה העושה ב.17)לפטור כריתות
חדשים.18) דפוסים ע"פ שם.19)נוסף

.‰˙Èfk ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ Cq‰20,˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa : «»ƒ∆∆«ƒ¿»««ƒ¿≈ƒ«»»≈
ÔzÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BL·e¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈

ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ ¯Ê ÏÚ epnÓ21ÏÚ ‡l‡ ƒ∆«»¿ƒ¿«≈«»¿≈«»ƒ∆»«
- epnÓ :¯Ó‡pL ;‰LÓ ‰OÚL ‰ÁLn‰ ÔÓL ˙ÎÈÒƒ«∆∆«ƒ¿»∆»»∆∆∆¡«ƒ∆
.ÈÏ ‰Ê ‰È‰È L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL :Ba ¯Ó‡pL ‰fÓƒ∆∆∆¡«∆∆ƒ¿«…∆ƒ¿∆∆ƒ
‰OÚL ‰nÓ ıeÁ ¯Á‡ ÔÓL ‰OÚ ‡Ï ÌÏBÚÓe≈»…«¬»∆∆«≈ƒ«∆»»

.‰LÓ∆

י.20) הלכה להלן וראה ו: שם יהודה רבי שם 21)כדעת
ה.

.Â;ÌÈ¯Á‡ ˙‡ Cq‰ „Á‡Â BÓˆÚ ˙‡ Cq‰ „Á‡∆»«»∆«¿¿∆»«»∆¬≈ƒ
ÌÈÏk Cq‰ .¯Ê ÏÚ epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL22 ∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«»«»≈ƒ

d˙BÓk Ì‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ ‰Ó‰·e23CqL B‡ ¿≈»¿¿≈»ƒ∆≈¿»∆»
ÌÈ˙Ó24.CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯Oa ÏÚ :¯Ó‡pL ;¯eËt - Ba ≈ƒ»∆∆¡««¿«»»…ƒ»

ו:22) עם 23)שם פה לכם "שבו שנאמר כבהמה,
הדומה  "עם סח.) (קידושין חכמים ודרשו החמור",

"מתים"24)לחמור". אלא "אדם" עוד נקראים שאינם
שם). (כריתות

.Ê˙B¯B„Ï epnÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡25ÌÈÏB„b ÌÈ‰k ‡l‡26 ≈¿ƒƒ∆¿∆»…¬ƒ¿ƒ
‰ÓÁÏÓ ÁeLÓe27„·Ïa „Âc ˙Èa ÈÎÏÓe28Ô‰k elÙ‡ . ¿«ƒ¿»»«¿≈≈»ƒƒ¿«¬ƒ…≈

Ô‰k Ôa29Ô‰k‰Â :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÔÈÁLBÓ30ÁÈLn‰ ∆…≈¿ƒ∆∆¡«¿«…≈«»ƒ«
.¯ÓB‚Â ÂÈaÓ ÂÈzÁz«¿»ƒ»»¿≈

ואת 25) הכהונה בגדי את גם ממנו משחו מרע"ה בזמן אבל
בתורה. כמבואר כליו וכל ה:26)המשכן שם

יב.27) אלא 28)הוריות נמשחים אינם ישראל ומלכי
אפרסמון. כהן 29)בשמן בן גדול כהן והיינו שם. כריתות

משום 30)גדול. מלך, בן מלך מושחין שאין שאףֿעלֿפי
גם  והרי יא), הלכה (להלן ישראל בקרב ובניו הוא שנאמר
התורה  גילתה – כ) הלכה פ"ד (להלן יורשו בנו גדול, כהן

משיחה. צריך גדול כהן בן גדול שכהן

.Á‰ÁLn‰ ÔÓL ÌL ‰È‰ ‡lL ,ÈL ˙È·a31‰È‰ , ¿«ƒ≈ƒ∆…»»»∆∆«ƒ¿»»»
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ÌÈ„‚a ˙LÈ·Ïa ‰a¯˙Ó ÏB„b Ô‰k32‰È‰L ,„·Ïa …≈»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«¿»ƒƒ¿«∆»»
‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚a L·BÏ33. ≈ƒ¿≈¿À»¿»

א.31) הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ד למעלה ראה
ט:32) שמן 33)מגילה ראשו על יוצק אשר "שנאמר

שמתרבה  כשם הבגדים, את ללבוש ידו את ומלא המשחה
יב), הלכה פ"ד (להלן בבגדים" מתרבה כך המשחה, בשמן
ופושטן, בגדים שמונה לובש בבגדים, אותו מרבין "כיצד
הלכה  (שם יום" אחר יום ימים שבעת למחר ולובשן וחוזר

יג).

.Ë?Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÁLBÓ „ˆÈk34ÏÚ ÔÓM‰ ˙‡ ˜ˆ ≈«¿ƒ∆«…≈»∆«∆∆«
ÂÈÈÚ Èab ÏÚ epnÓ CÒÂ BL‡¯35‰Êk ,˙ÈÂÈ Èk ÔÈÓk …¿»ƒ∆««≈≈»¿ƒƒ¿»ƒ»∆

Ô¯‰‡ L‡¯ ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ ˜ˆiÂ :¯Ó‡pL ;Î∆∆¡««ƒ…ƒ∆∆«ƒ¿»«…«¬…
B˙‡ ÁLÓiÂ36Ô˙B‡ ÔÈÁLBÓ „Âc ˙Èa ÈÎÏÓe .BLc˜Ï «ƒ¿«…¿«¿«¿≈≈»ƒ¿ƒ»

BL‡¯ ÏÚ ¯Ê ÔÈÓk37,˙B¯Á‡ ˙BÓB˜Óa ÁLÓÈ ‡ÏÂ . ¿ƒ≈∆«…¿…ƒ¿«ƒ¿¬≈
ÔÓMa ‰a¯È ‡ÏÂ38. ¿…«¿∆«∆∆

קודמת 34) שיציקה שם, בכריתות ראשונה כברייתא
מאותו 35)למשיחה. אינה זו שסיכה משמע שם בגמרא

לפרש  יש וכן הפך. מן חדשה נתינה אלא ראשו, שעל שמן
שבראש  לשמן כוונתו אין שכתב, ו"ממנו" רבינו. בדברי

שבפך. לשמן ומשיחה 36)אלא בתחילה יציקה כלומר,
שם). (גמרא שם.37)אחריה שסך 38)כריתות שכל

הוא  הרי צורך, ללא בשמן מרבה או צריך שאינו במקום
(כסףֿ י הלכה להלן כמבואר בו שסך אדם לשאר דומה

משנה).

.ÈÔ˙Bp‰39ÏB„b Ô‰k B‡ CÏÓ Èab ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ «≈ƒ∆∆«ƒ¿»««≈∆∆…≈»
ÏÚ epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;¯eËt - eÁLÓ ¯·kL∆¿»ƒ¿¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«

Cq‰ Ï·‡ .BÏˆ‡ ÌÈ¯Ê el‡ ÔÈ‡Â ,¯Ê40elÙ‡ epnÓ »¿≈≈»ƒ∆¿¬»«»ƒ∆¬ƒ
‡Ï Ì„‡ ¯Oa ÏÚ :¯Ó‡pL ;·iÁ - ÏB„b Ô‰ÎÂ CÏÓÏ¿∆∆¿…≈»«»∆∆¡««¿«»»…

ÏB„b Ô‰ÎÂ .ÚÓLna Ì„‡ Ïk - CÒÈÈ41ÔÓL ÏËpL ƒ»»»»««¿»¿…≈»∆»«∆∆
‡e‰Â .˙¯k ·iÁ - ÂÈÚÓa CÒÂ BL‡¯Ó ‰ÁLn‰«ƒ¿»≈…¿»¿≈»«»»≈¿

˙ÈfÎa epnÓ CeÒiL42. ∆»ƒ∆ƒ««ƒ

וראה 39) סך, על כן נאמר שם אבל יהודה. כרבי ו: שם
גדול. וכהן מלך על גם חייבים שבסיכה רבינו בדברי להלן

שמן 40) שנטל גדול שכהן להלן, שנאמר ממה נלמד
בכסףֿמשנה. ראה כרת, חייב – במעיו וסך מראשו המשחה

שם.41) נראה 42)כריתות שם שבגמרא אףֿעלֿפי
– כזית צריך בנתינה ורק שהוא, כל על חייבים שבסיכה
יסוך  "כמה מפורש נאמר שם שבברייתא שכיון רבינו סובר
יתן", "כמה אמרו ולא כזית", אומר יהודה רבי – חייב ויהא
סיכה  אף בכזית, נתינה מה מנתינה: סיכה שלמדו עלֿכרחנו

וכסףֿמשנה. ראב"ד ועיין בכזית,

.‡ÈÔÈÚn‰ Èab ÏÚ ‡l‡ CÏn‰ ˙‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡43. ≈¿ƒ∆«∆∆∆»««≈««¿»
CÏnÏ ‰M¯È ˙eÎÏn‰L ,CÏÓ Ôa CÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆∆∆∆∆∆««¿¿À»«∆∆
Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e ‡e‰ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡«»»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ
˜lÒÏ È„k ,B˙B‡ ÔÈÁLBÓ - ˙˜ÏÁÓ ÌL ‰˙È‰»¿»»«¬…∆¿ƒ¿≈¿«≈

CÏÓ e‰fL ÏkÏ ÚÈ„B‰Ïe ˙˜ÏÁn‰44BÓk .Bc·Ï ««¬…∆¿ƒ««…∆∆∆∆¿«¿
e‰iB„‡ ˙˜ÏÁÓ ÈtÓ ‰ÓÏL eÁLnL45L‡BÈÂ , ∆»¿¿……ƒ¿≈«¬…∆¬ƒ»¿»

‰ÈÏ˙Ú ÈtÓ46ÂÈÁ‡ ÌÈ˜ÈB‰È ÈtÓ ÊÁ‡B‰ÈÂ ,47‰ÊÂ . ƒ¿≈¬«¿»ƒ»»ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿∆
‡e‰ÈÏ ÚLÈÏ‡ ÁLnL48‰ÁLn‰ ÔÓL· ‡Ï - ∆»«¡ƒ»¿≈…¿∆∆«ƒ¿»

ÔBÓÒ¯Ù‡ ÔÓLa ‡l‡ ,BÁLÓ49„Èa ˙¯ÒÓ ‰Ê ¯·„Â . ¿»∆»¿∆∆¬«¿¿¿»»∆»…∆¿«
.ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ

ממה 43) כן ולמדו מלכותן. שתימשך כדי בברייתא: ה: שם
ומשח  גיחון אל אותו "והורדתם לגֿלד) א, (מ"א שנאמר

שם". ובניו 44)אותו "הוא שנאמר ממה כן ולמדו שם.
אז  רק כלומר, בישראל", ששלום "בזמן – ישראל" בקרב

משיחה. בלי בירושה המלכות שם,45)עוברת מלכים
בשמן 46)לט. זו משיחה היתה ולא יב. יא, מלכיםֿב

אפרסמון  בשמן אלא גנזו, אביו יאשיהו שהרי המשחה,
שם). ל.47)(כריתות כג, זה 48)שם ואין א. ט, שם

ז, להלכה אלא מלך, בן היה לא הוא שהרי לכאן, שייך
שמשח  וזה כתב זה ועל דוד, בית למלכי אלא מושחין שאין

שם. בגמרא הוא וכן אצל 49)וכו' שגם ואףֿעלֿפי
(ראה  אפרסמון שמן אלא המשחה שמן היה לא יהואחז
אותו  מושחים היו המשחה שמן היה אילו שם – למעלה)
ואףֿעלֿ המשחה, שמן עוד היה יהוא של בזמנו ואילו בו,
היה  שלא מפני אפרסמון, בשמן אלא בו משחוהו לא פיֿכן

דוד. בית ממלכי

.·ÈLc˜n‰ ÈÏk Ïk50‡Ï ¯a„na ‰LÓ ‰OÚL »¿≈«ƒ¿»∆»»∆«ƒ¿»…
:¯Ó‡pL ,‰ÁLn‰ ÔÓLa Ô˙ÁÈLÓa ‡l‡ eLc˜˙ƒ¿«¿∆»ƒ¿ƒ»»¿∆∆«ƒ¿»∆∆¡«

˙B¯B„Ï ‚‰B BÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .Ì˙‡ Lc˜ÈÂ ÌÁLÓiÂ51, «ƒ¿»≈«¿«≈…»¿»»∆≈≈¿
Lc˜na Ô‰a eLnzLpL ÔÂÈk Ôlk ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒÀ»≈»∆ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»
L„wa Ì· e˙¯LÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;eLc˜˙ ÔzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»ƒ¿«¿∆∆¡«¬∆¿»¿»«…∆

.ÔÈLc˜˙Ó Ì‰ ˙e¯Ma -«≈≈ƒ¿«¿ƒ

בברייתא.50) טו. ויקדש 51)שבועות "וימשחם שנאמר
אלא  במשיחה לדורות ולא במשיחה, אותם – אותם"

(שם). בעבודה

.‚ÈÔÎÂ ,˙BÁn‰ Ì‰a ÔÈÏa˜nL ˙B¯Úw‰Â ˙Btk‰««¿«¿»∆¿«¿ƒ»∆«¿»¿≈
- ˙¯M‰ ÈÏk ¯‡Le ,Ìc‰ Ô‰a ÔÈÏa˜nL ˙B˜¯Ên‰«ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆«»¿»¿≈«»≈
¯‡MÓ Ô˙BOÚÏ ¯zÓe ;eÈ‰ ·‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL ÔlkÀ»∆∆∆¿∆»»»À»«¬»ƒ¿»

e¯‡aL BÓk ,˙BÎzÓ ÈÈÓ52ÔÈLc˜˙Ó ÔlÎÂ . ƒ≈«»¿∆≈«¿¿À»ƒ¿«¿ƒ
ÔzÎ‡ÏÓa53Ì˙B‡ CÈzÓ - e¯aL Ì‡Â .54‰OBÚÂ ƒ¿«¿»¿ƒƒ¿¿«ƒ»¿∆

ÌÏBÚÏ Ô‰Ó ˙˜lzÒÓ Ô˙M„˜ ÔÈ‡Â ,¯Á‡ ÈÏk Ô˙B‡55. »¿ƒ«≈¿≈¿À»»ƒ¿«∆∆≈∆¿»

יחֿיט.52) הלכות הבחירה בית מהלכות פ"א למעלה
הקודמת,53) בהלכה למעלה רבינו כתב שכבר אףֿעלֿפי

כאן, וכתבו רבינו חזר – במלאכתם מתקדשים שהכלים
מבפנים  ונמשחו לח כלי שהם המזרקות שגם להשמיענו
– ומבחוץ מבפנים לקדשם כדי יט), הלכה (להלן ומבחוץ
שעבודתם  אףֿעלֿפי ומבחוץ, מבפנים בעבודתם מתקדשים

שלמה). (יריעות מבפנים אלא הלכה 54)אינה להלן ראה
הקרבנות 55)יד. מעשה מהלכות פ"ח להלן מפורש כן

בפנים  ומכניסו שיטהר עד פוחתו כשיצא "נטמא כא: הלכה
הכלים" כתבנית ויחזור הפחת שיסתם עד ומרדדו וחוזר
(אור  מסתלקת אינה שקדושתו הרי צה.) צד: מזבחים (והוא

שמח).
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.„ÈÏkÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ - e˜cÒpL B‡ e·wpL L„w‰ È ¿≈«…∆∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿ƒ
ÌÈL„Á Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ Ô˙B‡ ÔÈÎÈzÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡56. »∆»«ƒƒ»¿ƒ»¬»ƒ

מתיכין 56) אין שניקבו קודש "כלי בברייתא: פח. [בזבחים
אין  נפגמו, (=עופרת). אבר לתוכן מתיכין ואין אותן,
"כלי  הנוסחא: שם היתה רבינו שלפני ונראה אותן". מתקנין

מחדש]. להתיכם והיינו אותן", מתיכין שניקבו קודש

.ÂË·vp‰ ÔÓ ËÓLpL ÔÈkÒ57ÔÈ‡ - ÌbÙpL B‡ «ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ»∆ƒ¿«≈
B˙B‡ ÔÈÊB‚ ‡l‡ ;B˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒƒ∆»¿ƒ

ÏÎÈ‰‰ „ˆa58ÔÈOBÚÂ ,ÌB¯„Ï ÌÏe‡‰Â L„w‰ ÔÈa ¿««≈»≈«…∆¿»»¿»¿ƒ
˙e¯ÈLÚ ÌB˜Óa ˙eiÚ ÔÈ‡L .ÌÈ¯Á‡59. ¬≈ƒ∆≈¬ƒƒ¿¬ƒ

שם.57) "בית 58)זבחים ז: משנה פ"ד במדות מפורש כן
(אור  הסכינים" את גונזים ששם ההיכל) (ליד החליפות

דֿה.59)שמח). הלכות פ"ח להלן וראה שם: זבחים

.ÊËL·È ÏL ˙BcÓ ÈzL60ÈˆÁÂ ÔB¯OÚ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈ƒ∆»≈»«ƒ¿»ƒ»«¬ƒ
˙BÁnÏ - ÔB¯OÚ‰ .ÔB¯OÚ61˜lÁÏ - ÔB¯OÚ‰ ÈˆÁÂ , ƒ»»ƒ»«¿»«¬ƒ»ƒ»¿«≈

ÌBÈ ÏÎaL ÏB„b Ô‰k ˙ÁÓ Ba62. ƒ¿«…≈»∆¿»

במשנה.60) פז. לגבי 61)מנחות הקריבות המנחות ש"כל
(פי  מעשרון" פחותה מהן אחת כל אין מהלכות המזבח, "ב

ה). הלכה הקרבנות מנחת 62)מעשה הנקראת היא
גדול, כהן חביתי עשיית "וכיצד ד). הלכה (שם חביתין
שבמקדש" עשרון בחצי וחוצהו ומקדישו שלם עשרון מביא

ב). הלכה פי"ג (שם

.ÊÈ˙BcÓ Ú·LÂ63ÔÈ‰ :ÌL eÈ‰ ÁÏ ÏL64ÈˆÁÂ , ¿∆«ƒ∆«»»ƒ«¬ƒ
˙ÈÚÈ·¯e ,ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ,ÔÈ‰‰65ÈˆÁÂ ,‚ÏÂ ;ÔÈ‰‰ «ƒ¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ¿…«¬ƒ

ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ÔÈ‰‰ ÈˆÁ eÈ‰ ‰nÏe .˙ÈÚÈ·¯e ,‚Ï…¿ƒƒ¿»»¬ƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ
ÌÈÁ·Ê ÏL ÌÈÎÒp‰ ˙„È„ÓÏ ?ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯e66‚ÏÂ . ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ∆¿»ƒ¿…

˙BÁn‰ ÔÓL ˙„È„ÓÏ -67ÔÓL ˙„È„ÓÏ - ‚Ï ÈˆÁÂ . ƒ¿ƒ«∆∆«¿»«¬ƒ…ƒ¿ƒ«∆∆
‰¯Bn‰ ˙B¯pÓ ¯ ÏÎÏ68da ˜lÁÏ - ˙ÈÚÈ·¯e . ¿»≈ƒ≈«¿»¿ƒƒ¿«≈»

ÔÈz·ÁÏ ÔÓM‰69. «∆∆«¬ƒƒ

במשנה.63) פ"ב 64)שם: (שם לוג" עשר שנים "הוא
ז). י"ז 65)הלכה משקל היין מן או המים מן "מחזקת

יב). הלכה עירובין מהלכות (פ"א בקירוב" דינר וחצי דינרין
יהיה 66) ההין חצי "ונסכיהם יד) כח, (במדבר שנאמר כמו

יין". לכבש ההין ורביעית לאיל ההין ושלישית לפר
מהלכות 67) ופי"ב פט. פח. (מנחות שמן לוג שלכולן

ז). הלכה הקרבנות פח:68)מעשה שהרי 69)שם שם.
לכל  רביעית חלות, עשרה לשתים שמן לוגין שלשה שם היו

ג). הלכה שם (פי"ג חלה

.ÁÈ?ÌL ‰È‰ ‰ÓÏÂ ,ÔÈ‰ Ba „cÓÏ ¯·„ eÏ ÔÈ‡Â70 ¿≈»»»ƒ¿…ƒ¿»»»»»
ÔÓL Ba „„nL ,‰LÓ ÈÓÈÓ Lc˜na ‰È‰Â ÏÈ‡B‰71 ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ≈∆∆»«∆∆

‚Ï ÈˆÁ·e .‰ÁLn‰ ÔÓLÏ72eÈ‰ Lc˜na ‰È‰L ¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ…∆»»«ƒ¿»»
˙ÈÚÈ·¯·e .‰„B˙Ï ÔÓLÂ ‰ËBÒ ÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈ„„BÓ¿ƒ«ƒ¿≈»¿∆∆¿»»¿ƒƒ
ÌÈÓe ¯ÈÊp‰ ÌÁÏ ÔÓL ÔÈ„„BÓ eÈ‰ ÌL ‰˙È‰L∆»¿»»»¿ƒ∆∆∆∆«»ƒ«ƒ

eLc˜˙ el‡ ÌÈOÚÓ ÈtÓ ‡ÏÂ .Ú¯ˆÓ ˙¯‰ËÏ73, ¿»√«¿…»¿…ƒ¿≈«¬ƒ≈ƒ¿«¿
.e¯Ó‡L Lc˜Ó ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿»∆»«¿

בו.70) למדוד דבר לנו שאין ב,71)כיון הלכה למעלה
פח. פז: במנחות מפורש פח.72)וכן שם משנה

שם.73)

.ËÈ˙Bcn‰ Ïk74el‡‰‡l‡ ,˙¯M‰ ÈÏkÓe L„˜ »«ƒ»≈…∆ƒ¿≈«»≈∆»
L·i‰ ÈÏÎe ,ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ eÁLÓ Ál‰ ˙BcnL∆ƒ««ƒ¿¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈«»≈

Èˆe¯a ,CÎÈÙÏ .ÌÈÙa ‡l‡ eÁLÓ ‡Ï75Ál‰ ˙BcÓ …ƒ¿¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈≈ƒ««
L„˜ -76ÏÁ - L·i‰ ˙BcÓ Èˆe¯·e ,77. …∆≈≈ƒ«»≈…

במשנה.74) צ. אחר 75)שם הכלי מן שנופל מה
שם). (רש"י קודש,76)שנתמלא והשמן היין "ובירוצי

מבפנים  נמשחו הלח וכלי הכלי, גב על יורד שהוא לפי
כוונת  שאין אףֿעלֿפי הבירוצין יתקדשו ולמה ומבחוץ,
מוציאין  יאמרו שלא כדי בלבד, שבכלי למה אלא המודד

ט). הלכה פ"ב (שם לחול" שרת "בירוצי 77)מכלי
(שם). קודש" העשרון גב שאין חול, סולת של המדות

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עושים 1) וממה שנה, בכל נעשית הקטורת כי רבינו בו יבאר

אותה.

.‡‰LÂ ‰L ÏÎa ˙ÈOÚ ˙¯Ëw‰2d˙iOÚÂ ,3˙ÂˆÓ «¿…∆«¬≈¿»»»¿»»«¬ƒ»»ƒ¿«
‰OÚ4‰z‡Â :¯Ó‡pL ,5.¯ÓB‚Â ÌÈnÒ EÏ Á˜ ¬≈∆∆¡«¿«»«¿«ƒ¿≈

:Ô‰Â ,‰ÈÓÓqÓ ‰Úa¯‡ ‰¯Bza eL¯t˙ÂÛË6, ¿ƒ¿»¿«»«¿»»ƒ«¿»∆»»≈»»
˙ÏÁLe7‰aÏÁÂ ,8‰ÎÏ‰ ‰ÈÓÓÒ ¯‡Le .‰B·Ïe , ¿≈∆¿∆¿¿»¿»¿»«¿»∆»¬»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ9. ¿∆ƒƒ«

מ"ה,2) פ"ד (שקלים חדשה מתרומה להביאה שצריך מפני
הי"ב). שקלים מהל' ועשייתה.3)ופ"ד ב'ספר 4)צ"ל:

את  ליתן הכהנים "שנצטוו כתב: כח) (עשה המצוות'
שם  כתב וכן הזהב". מזבח על פעמים יום, בכל הקטורת
לך  קח אמרו מונים ש"אין ב) הערה מ עמוד (עיי"ש י כלל
גם  כתב וכן יום". בכל הקטורת הקטרת מונים אלא סמים,
הקטורת". להקטיר ש"מצותֿעשה תמידין מהל' בפ"ג

מדוייקת.5) אינה הפסוק הקטף 6)העתקת עצי "הוא
ה"ד). (להלן הצרי" מהן שנותנין 7)שיוצא הצפורן "היא

(שם). במוגמרות" האדם בני דבש 8)אותה "כמו הוא
(שם). קשה" וריחו ב.)9שחור ו, כריתות

.·ÌÈÓÓÒ ¯OÚ „Á‡10,ÈÈqÓ ‰LÓÏ BÏ e¯Ó‡ ««»»«¿»ƒ∆∆¿¿∆ƒƒ«
ÔeÎÓ Ï˜LÓa Ô˙B‡ ÔÈOBÚL Ì‰Â11Ô‰nÚ ÔÈÙÈÒBÓe . ¿≈∆ƒ»¿ƒ¿»¿À»ƒƒƒ»∆

ÁÏÓ Ï˜LÓ ‡Ïa12˙ÈÓ„Ò13Ôc¯i‰ ˙tÎÂ14·OÚÂ ¿…ƒ¿»∆«¿…ƒ¿ƒ«««¿≈¿≈∆
ÔLÚ ‰ÏÚnL „Á‡15‡l‡ B˙B‡ ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ . ∆»∆«¬∆»»¿…»¿ƒ∆»

ÌÈÚe„È ÌÈL‡16ÈtÓ LÈ‡ Ì„Èa ‰ÎÏ‰ ‰È‰ ‡e‰Â , ¬»ƒ¿ƒ¿»»¬»»¿»»ƒƒƒ
.LÈ‡ƒ

ה"ג.11)שם.10) להלן שיש 12)ראה אףֿעלֿפי
לחםֿ ועי' כ. (מנחות מלח צריכה אינה שקטורת אומרים
אלא  אינו זה – הי"א) מזבח איסורי מהל' בפ"ה משנה
שצריכה  מודים הכל העשיה בשעת אבל ההקטרה, בשעת
שנאמר  ממה כן ללמוד ויש משנהֿלמלך). (ראה מלח
ממולח  שיהא – קודש" טהור "ממולח לה) ל, (שמות
שצריך  גם זו ממילה שלמדו ה"ה להלן וראה שם, (רמב"ן
בא  הוא מלח) ד"ה ו. (כריתות ה'תוספות' ולדעת לערב).
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רבינו, מדברי כן נראה לא אבל הצפורן. את בו לשרות כדי
משנהֿלמלך. קודש"13)ראה טהור "ממולח הפסוק מן

ובוודאי  סדומית, מלח דוקא שצריך ללמוד אין שלמעלה,
מליחת  ובדין להלן. וראה מסיני, למשה מהלכה זהו
(מנחות  כן ולמדו לכתחילה, סדומית מלח הצריכו הקרבנות
שאינה  מלח "הבא – מלח" תשבית "ולא הפסוק מן כא.)
שם. מזבח, איסורי מהל' בפ"ה למלך' 'משנה ועי' שובתת",
רובע  סדומית "מלח ה"ג) ולהלן ו. (כריתות שאמרו ומה
מכוון  היה לא במשקל אבל במדה, אלא זה אין הקב",

פירש 14)(כסףֿמשנה). שם) (כריתות מקובצת' ב'שיטה
"כיף" מלשון הוא וכפת הירדן, שפת על הגדל עשב שהוא
צריך  כי חכמים הוציאו מהיכן ידענו ולא שפה), חוץ, =)
אף  שם) (כריתות ה'תוספות' ולדעת לקטורת. הירדן כפת
מדברי  אבל הצפורן. את בה לשרות כדי באה הירדן כפת
כן  למדו ואולי משנהֿלמלך. ראה כן, נראה אין רבינו

מסיני. למשה יום 15)מהלכה של קטורת לענין
מעלה  צריכה שהיא נג.) (יומא חכמים למדו הכיפורים,
ומן  הכפורת". על אראה בענן "כי שם שנאמר משום עשן,
גם  שם למדו הקטורת", ענן "וכסה שם הנאמר השני הפסוק

משנהֿלמלך. ועי' השנה, ימות א.16)לשאר לח, יומא

.‚˙ÏÁLe ÛË :‰ÈnÒ ¯OÚ „Á‡ Ï˜LÓ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«««»»«»∆»»»¿≈∆
.‰Ó ÌÈÚ·L Ï˜LÓ „Á‡ ÏkÓ - ‰B·Ïe ‰aÏÁÂ¿∆¿¿»¿»ƒ»∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆
c¯ ˙ÏaLÂ ‰ÚÈˆ˜e ¯Óe .ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ‰n‰Â¿«»∆≈»ƒ»ƒ…¿ƒ»¿ƒ…∆≈¿¿
ÌÈL - ËL˜ .‰Ó ¯OÚ ‰ML „Á‡ ÏkÓ - ÌBk¯ÎÂ¿«¿ƒ»∆»ƒ»»»»∆¿¿¿≈
‰LÏL - ‰Ùel˜ .ÌÈÓ ‰ÚLz - ÔBÓp˜ .‰Ó ¯OÚ»»»∆ƒ»ƒ¿»»ƒƒ»¿»
‰BÓLe ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL :Ïk‰ Ï˜LÓ .ÌÈÓ»ƒƒ¿««…¿≈¿ƒƒ¿»

‰Ó17·w‰ Ú·¯ dÏ ÔÈÙÈÒBÓ .˜„‰ Ïk‰ ÔÈ˜eÁL . »∆¿ƒ«…»≈ƒƒ»…«««
.‡e‰L Ïk ÔLÚ ‰ÏÚÓe Ôc¯i‰ ˙tÎÂ ,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓ∆«¿ƒ¿ƒ«««¿≈«¬≈»»»∆

·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓ ¯ÈË˜Óe18.‰Ó «¿ƒƒ∆»¿»«ƒ¿««»»»∆
˙BÓÈ „‚k - ‰Ó ‰MÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒƒ«¬ƒ»»∆¿∆∆¿

‰nÁ‰19Ì˙B‡ ˜ÁBL ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈÓ ‰LÏM‰Â ; ««»¿«¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ≈»
‰wc‰ ÔÓ ‰wc ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú20‡ÈˆBnL „Ú , ∆∆«ƒƒ«»ƒ««»«∆ƒ

¯‡M‰Â ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ¯ÈË˜‰Ï ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ‰pnÓƒ∆»¿…»¿»¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿»
ÌÈÏ˜La e¯Ó‡L ˙¯Ëw‰ ¯˙BÓ ‡e‰21. ««¿…∆∆»«¿ƒ¿»ƒ

הלכה 17) שהיא אלא במקרא, מצינו לא משקלם "מנין
יג) ד, השירים (שיר אקרא דאסמכוה ושמעתי מסיני. למשה
=) הוי הכי בגימטריא שלחיך רמונים", פרדס "שלחיך
בתוספות  רעט). סי' (יראים ראיתי" לא ומדרש שס"ח),
כתב, שם) מקובצת' ב'שיטה (הובא א ו, לכריתות הרא"ש
אקרא  אסמכוה רשומות ודורשי לה, גמירי הכי לשונו: וזה
הסמים, קטורת על במדרש דנדרש רמונים, פרדס דשלחיך
סממנין  וארבע מנה (שס"ח) מפטמין היו שלחיך וכמנין
הם  וט"ז ט"ז, משקלם וד' ר"פ, הם שבעים שבעים משקל
מונה  שלאחריו בפסוק (ואמנם "פרדס"). (הרי: מנין ד"ס
עצי  כל עם וקנמון קנה וכרכום "נרד הקטורת: מסממני כמה
לקוי  עודנו הנ"ל שהחשבון אלא ואהלות". מור לבונה
קושט, של משקלם על רמז שום ניתן לא שהרי בחסר,
עשרים  ביחד (העולה משקלם כי ויתכן וקלופה. קנמון
קטן, במספר שמנינה, "רמונים" במלה רמוז מנים) וארבעה

וארבעה). עשרים אֿח.18)עולה ל, "ולא 19)שמות
בשנה  חסר שהיה לפי הלבנה, ימות כנגד עושין היו

שם). (הרא"ש ביותר.20)מעוברת" כלומר,21)דקה
והרע"ב  הרא"ש בפירושי וראה הי"ב. פ"ד שקלים בהל'
שנשארו  המנים אחדֿעשר שגם שכתבו מ"ה, פ"ד לשקלים
למותר  נכנסו ימים, שנ"ד אלא שאינה פשוטה, בשנה

הקטורת.

.„Ô‰Ó ‡ˆBiL ÛËw‰ ÈˆÚ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÛË»»»»«»¬≈«¿»∆≈≈∆
È¯v‰22Ô¯tv‰ ‡È‰ ˙ÏÁM‰Â .23Èa d˙B‡ ÔÈ˙BpL «√ƒ¿«¿≈∆ƒ«ƒ…∆∆¿ƒ»¿≈

˙B¯Ó‚na Ì„‡‰24,¯BÁL L·„ BÓk - ‰aÏÁ‰Â . »»»«À¿»¿«∆¿¿»¿¿«»
‰L˜ BÁÈ¯Â25e‰ÊÂ .ÔÂÈ È¯Úa ˙BÏÈ‡ Û¯O ‡e‰Â , ¿≈»∆¿¿«ƒ»¿»≈»»¿∆

¯‡Ùˆ‡Â ,Ô‡ÒÏa „eÚ :È·¯Ú ÔBLÏa ÌÈnq‰ ˙BÓL¿««»ƒƒ¿«¿ƒ«««¿«¿«
ÏaÒÂ ,‰ÚÈˆ˜Â ,È˜ÒeÓe ,Ô‡ÎÏÂ ,‰ÚÈÓe ,aÈËƒ«¿»¿À¿¿≈¿«ƒ»¿À¿À

„eÚÂ ,ËO˜Â ,Ô¯ÙÚÊÂ ,ÔÈ¯eËÏ‡26‰kÈÏÒ ¯L˜Â ,27. «¿¿ƒ¿«¿«»¿À¿¿¿¿ƒ¿«ƒ»
¯aÚÂ28. ¿«¿«

וכו'22) הצרי הקטורת פיטום רבנן, "תנו שם: בכריתות,
מעצי  (הנוטף) שרף אלא אינו הצרי אומר, שמעון רבי
"רבי  כי רבינו לדעת לד) ל, (שמות הרמב"ן ופירש הקטף".
הוא  כי הקטורת מסמני הצרי שאין ולומר לחלוק בא שמעון
הקטף  אלא בו נכנס השרף אין ובקטורת שרף, אלא אינו
על  ומוסב קל, מבנין שהוא נטף מלשון כן (למד עצמו".
ששנינו  כמו נטופא", – "נטף אונקלוס: תרגם וכן האילן,
ואילו  שמן) הנוטף (=זית הנטופה" "כזית מ"א פ"ז בפאה
ופסק  כסףֿמשנה). ועי' נפעל, מבנין נטף, נקרא היה הצרי

העץ. שהוא כתב ולפיכך שמעון, כרבי תרגם 23)רבינו כן
צפורן. היינו טופרא", – "שחלת בבשמים.24)אונקלוס

רבי 25) בשם בזנא בר חנא רבי של במימרא ב. ו, כריתות
חסידא. "עוד 26)שמעון רבינו: כתב המשניות, (בפירוש

וכן  קינמון. והוא הודו, עץ = הינדי" "עוד וצ"ל: הירדי",
ה"ג). פ"א למעלה המשניות,27)הוא (פירוש קלופה היא

(שם).28)שם). הירדן כיפת היא

.‰ÔÈÓhÙÓ „ˆÈk29ÔÈa˜ ‰ÚLz ‡È·Ó ?˙¯Ëw‰ ˙‡ ≈«¿«¿ƒ∆«¿…∆≈ƒƒ¿»«ƒ
‰ÈL¯k ˙È¯Ba30Ô¯tv‰ ˙‡ da ÛLÂ31Ck ¯Á‡Â , ƒ«¿ƒ»¿»»∆«ƒ…∆¿««»

·˜ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡a Ô¯tv‰ ˙‡ ‰¯BL32ÔÈÈ ÏL ∆∆«ƒ…∆¿∆»¿∆¿ƒ«∆≈
ÔÈÒÈ¯Ù˜33¯˙BÈa ˜ÊÁ ÔLÈ Ô·Ï ÔÈÈ B‡34Ck ¯Á‡Â , «¿ƒƒ«ƒ»»»»»»¿≈¿««»
˜ÁBL35BÓˆÚ ÈÙa ÌÈnq‰ ÔÓ „Á‡ Ïk36,˜„‰ ≈»∆»ƒ««»ƒƒ¿≈«¿»≈

·ËÈ‰ ˜„‰ :¯ÓB‡ ˜ÁBL ‡e‰LÎe37Ïk ,·ËÈ‰ ˜„‰ , ¿∆≈≈»≈≈≈»≈≈≈»
Ïk‰ ·¯ÚÓe ,˜ÁBML ÔÓÊ38. ¿«∆≈¿»≈«…

שם).29) (רש"י ומתקנין כותשין כיצד כלומר, שם. כריתות
שם).30) (רש"י מקום מאותו הבא מפני 31)סבון

שתהא  כדי אותה) משפשפין =) אותה שפין היא ששחורה
שם). רש"י (גמרא שם.32)נאה שבא 33)כריתות , יין

ששמו  אילן מקליפת הבא יין מפרשים, ויש קפריסין. מאי
שם). (רש"י א לו, ברכות ראה קפריסין, הנקראת  צלף

אם 34) ורק קפריסין. יין להביא שצריך אמרו שם בגמרא
ישן), יין =) עתיק חוורין חמר מביא קפריסין, יין לו אין

המוריה'). ('הר "ושחקת 35)וצ"ע לו) ל, (שמות שנאמר
הדק". וראה 36)ממנה יהיה", בבד "בד לד) (שם, שנאמר
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ה"ב. פ"א (כריתות 37)למעלה לבשמים יפה שהקול
הללו  שהאותיות בזה הטעים לח) (סי' וב'כלבו' שם),

הבל. ומוציאות הגרון מן לה)38)יוצאות (שם, שנאמר
ה"ב  למעלה וראה "מערב". אונקלוס ותירגם "ממולח",

מלח. עליה שישים גם מזה ללמוד שיש

.ÂL„wa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ39ÏMÓe ‰¯ÊÚ‰ CB˙a ¿»«¬∆»«…∆¿»¬»»ƒ∆
Lc˜‰40ÈÏÎa B‡ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰Â . ∆¿≈¿«¿«≈∆«¿…∆ƒ«Àƒƒ¿ƒ

‰ÏeÒt - ÔÈlÁ ÏL41. ∆Àƒ¿»

(צ"ל:39) לכם תהיה קודש היא, "קודש לב): (שם, שנאמר
יהיו  לא מעשיה שכל מכאן לכם") יהיה קודש הוא, "קודש
פעמיים  שנאמר משום היינו ו.), (כריתות בקודש" אלא
ואףֿעלֿ (כסףֿמשנה). לעכב הכתוב עליו שנה והרי קודש,
– המשחה בשמן אלא בקטורת נאמר לא זה שפסוק פי
ועי' ה"ב, פ"א למעלה ראה המשחה, משמן קטורת למדו

הגמרא 40)משנהֿלמלך. וכמסקנת שרת. בכלי כלומר,
ועי' ה"ג. פ"ד שקלים ב'ירושלמי' הוא וכן א. יא, בשבועות
ערכין  מקובצת' וב'שיטה מקום, מכל ד"ה שם ב'תוספות'

יב. אות - ב ב'ירושלמי'41)י, חנינא בר יוסי רבי כדעת
שם. שקלים,

.ÊB˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ eÈ‰ ‰Ma ÌÈÓÚt42˙LzÎnÏ43. «¬«ƒ«»»»«¬ƒƒ««¿∆∆
;LtÚ˙z ‡lL È„k ,d˙B‡ ÌÈ¯fÙÓ eÈ‰ ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»»¿«¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿«≈
‚eÙÈ ‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈ¯·Bˆ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·eƒ«¿»ƒ¿ƒ»¿≈∆…»

dÁÈ¯44. ≈»

"אותה".42) שם 43)צ"ל: אותה ושוחקין ב. ו, כריתות
(כסףֿמשנה). אלא 44)שנית שלמעלה, למה קשור זה אין

היו  אותה, שוחקים שהיו ממה שחוץ הוא, עצמו בפני דבר
אותה  צוברים הגשמים ובימות החמה, בימות אותה מפזרים

(כסףֿמשנה).

.Á‰ÏeÒt - ‡e‰L Ïk L·c dÎB˙Ï Ô˙45„Á‡ ¯qÁ . »«¿»¿«»∆¿»ƒ≈∆»
‰ÈÓÓqÓ46‰˙ÈÓ ·iÁ -47˙¯Ë˜ ˙ÈOÚ È¯‰L , ƒ«¿»∆»«»ƒ»∆¬≈«¬≈¿…∆

‰¯Ê48dÓht .49dzk˙Óa ËÚÓ ËÚÓ50.‰¯Lk - »»ƒ¿»¿«¿«¿«¿À¿»¿≈»
Ìht elÙ‡51.ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa Ò¯Ùe ˙È¯ÁLa Ò¯t ¬ƒƒ≈¿»¿«¬ƒ¿»≈»«¿«ƒ

משום 45) והיינו ה"ה. פ"ד יומא ו'ירושלמי' שם, כריתות
תקטירו  לא דבש וכל שאור כל "כי יא) ב, (ויקרא שנאמר
המובאת  קפרא דבר וברייתא שם, (רש"י לה'" אשה ממנו
איסורי  מהל' פ"ה בכסףֿמשנה וראה התפלה, בסידורי

ה"א). הסממנים 46)מזבח מאחדֿעשר אחד כלומר,
אינם  הקטורת את לתקן שבאו אלה אבל למעלה. המנויים
במשנהֿלמלך  וראה קלג, סי' או"ח יוסף' ('בית זה  בכלל

ה"ג). שם.47)כאן מהל'48)כריתות, פ"ה להלן גם
קודש  של קטורת "הקטיר רבינו: כתב הכיפורים, יום עבודת
כן  שלמדו ונראה מיתה". חייב בהיכל, כזית הקדשים
- א נג, ביומא שלמדו כמו הכיפורים, ביום חסירה מקטורת
הכיפורים). יום בהלכות להלן איש' ('חזון עשן מעלה לענין
בה  חיסר אם גם כאן רבינו הביא לא למה להבין: יש (אבל
ועוד  הכ"ה, שם הכיפורים יום בהל' שכתב כמו עשן, מעלה
במזבח  זרה קטורת שהמקטיר הי"א בסמוך להלן כתב למה
וראה  מיתה, שחייב כתב ולא לוקה, – שבהיכל הזהב

כה. סי' ח"א חרל"פ הגרי"מ לחותני זבול" "בית בשו"ת
קטורת  מקטיר משום מיתה "מיחייב כתב: שם יוסף' וב'בית
מיתה  שנתחייבו אֿב) י, (ויקרא אהרן בבני כדאשכחן זרה,

זרה"). באש קטורת שהקטירו ו,49)מפני א. ה, כריתות
ממנה.50)ב. מעט עשה הכללי, משקלה חשבון לפי

(שם).51) מנה חצי

.ËÔÈÓÓÒ ¯OÚ „Á‡Ó ˙¯Ë˜ ‰OBÚ‰52ÈÙÏ el‡ »∆¿…∆≈««»»«¿»ƒ≈¿ƒ
el‡ ˙BÏ˜LÓ53‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,da ÁÈ¯‰Ï È„k ƒ¿»≈¿≈¿»ƒ«»««ƒ∆…

˙¯k ·iÁ - ÁÈ¯‰54;„ÈÊÓ ‰OÚ Ì‡ ,d˙iOÚ ÏÚ ≈ƒ««»»≈«¬ƒ»»ƒ»»≈ƒ
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ‚‚BL·e55‰OÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ¿≈≈ƒ«»¿»««ƒ∆…»»

BÈˆÁ ‡l‡ Blk Ï˜Ln‰56BLÈÏL B‡57‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ , «ƒ¿»À∆»∆¿¿ƒƒ¿»»
dzk˙Óa :¯Ó‡pL .˙¯k ·iÁ - el‡ ˙BÏ˜LÓ ÈÙÏ¿ƒƒ¿»≈«»»≈∆∆¡«¿«¿À¿»
da ÁÈ¯‰Ï ‰BÓÎ ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡ ,ÌÎÏ eOÚ˙ ‡Ï…«¬»∆ƒ¬∆«¬∆»»¿»ƒ«»

.ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ¿ƒ¿«≈«»

עשייתה,52) על חייב אינו מסממניה, אחד חיסר אם אבל
שמח'). ('אור פ"ג מכות בתוספתא מפורש אף53ֿ)כן

מנה, חצי דהיינו אחת הקטרה שיעור אלא עשה שלא עלֿפי
המוריה'). ('הר ה"ח למעלה כמבואר שכשרה,

לח)54) ל, (שמות בתורה מפורש וכן א. ו, א. ב, כריתות
הרי  מעמיו" ונכרת בה להריח כמוה יעשה אשר "איש
חייב  – בה הריח שלא אע"פ בה להריח שעשה שכיון

האדם,55)(כסףֿמשנה). עניני בשינוי משתנה "שאינו
וזו  עני, או עשיר שיהיה בין שעירה או כשבה מקריב  אלא
פ"א  כריתות המשניות (פירוש קבועה" חטאת הנקראת היא

ה"ד). שגגות מהל' בפ"א וראה משלוש 56)מ"א, חצי
וארבע, ושמונים מאה דהיינו מנים, ושמונה וששים מאות
דכתיב  חייב, לחצאין שפיטמה "קטורת ב: ו, כריתות
פרס  דעבדה אפשר והא שתעשה, כל תעשה, אשר והקטורת
פרס  שאפשר שאמרו ומכיון הערבים". בין ופרס בשחרית
שראוי  כל אלא דווקא, לאו שחציו עלֿכרחנו וכו', בשחרית

(משנהֿלמלך). ד"ה 57)להקטיר שם כרש"י דלא
לשליש.

.Èda „nÏ˙‰Ï d‡OÚ58- ¯eavÏ d¯ÒÓÏ B‡ ¬»»¿ƒ¿«≈»¿»¿»«ƒ
¯eËt59‡l‡ ,˙¯k ·iÁ BÈ‡ - d‡OÚ ‡ÏÂ da ÁÈ¯‰ . »≈ƒ«»¿…¬»»≈«»»≈∆»

Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰p‰ Ïk ÔÈ„k BÈ„60‰¯Bz ‰·iÁ ‡Ï . ƒ¿ƒ»«∆¡∆ƒ«∆¿≈…ƒ¿»»
.da ÁÈ¯‰Ï dzk˙Óa ‰OBÚÏ ‡l‡ ˙¯k»≈∆»»∆¿«¿À¿»¿»ƒ«»

א.58) ו, א. ה, "לכם 59)שם – לכם" תעשו "לא שנאמר
ללמוד  (או לציבור למוסרו אבל דאסור, הוא (=להנאתכם)

ה.). (שם פטור" והיינו 60)בו) מעילה. קרבן שחייב
אין  תמרתה, שתעלה לאחר אבל תמרתה, שעולה בשעה

הט"ז). מעילה מהל' (פ"ה בה מועלין

.‡ÈÏÎÈ‰aL ·‰f‰ ÁaÊÓ61˙¯Ëw‰ ÔÈ¯ÈË˜Ó ÂÈÏÚ - ƒ¿««»»∆«≈»»»«¿ƒƒ«¿…∆
¯ÈË˜‰ Ì‡Â .¯Á‡ ¯·c ÂÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿≈«¿ƒƒ»»»»«≈¿ƒƒ¿ƒ

BÊk dÈ‡L ˙¯Á‡ ˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ62ÂÈÏÚ ¯ÈË˜‰L B‡ , »»¿…∆«∆∆∆≈»»∆ƒ¿ƒ»»
ÌÈa¯ B‡ „ÈÁÈ d˙B‡ ·c˙‰L BÊk ˙¯Ë˜63·È¯˜‰ B‡ , ¿…∆»∆ƒ¿«≈»»ƒ«ƒƒ¿ƒ

‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - CÒ CÈq‰ B‡ ,Ôa¯˜ ÂÈÏÚ»»»¿»ƒƒ∆∆∆∆∆¡«…
.¯ÓB‚Â ‰ÁÓe ‰ÏBÚÂ ‰¯Ê ˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ eÏÚ«̇¬»»¿…∆»»¿»ƒ¿»¿≈
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זו.61) הלכה בסוף רבינו שכתב כמו בתורה מפורש
ה"ה).62) (למעלה מסממניה אחד חיסר מנחות 63)כגון

(כסףֿמשנה  לצבור מסרה כשלא והיינו ב. נ, א. נ,
שהביאוה  מאחר כי גם ויתכן יכול). ד"ה שם ו'תוספות'

היא  חובה, ולא האזל').נדבה ('אבן זרה קטורת

.·ÈÔÈÎÈÏBnL ˙Úa64ÔB¯‡‰ ˙‡65- ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿≈∆ƒƒ∆»»ƒ»¿»
,˙BÏ‚Ú‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡Ï B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ…««¿≈»¿…«»¬»
„Âc ÁÎML ÈÙÏe .Û˙k‰ ÏÚ BÏËÏ ‰ÂˆÓ ‡l‡66 ∆»ƒ¿»¿»¿««»≈¿ƒ∆»«»ƒ

‰ÂˆÓ ‡l‡ .‡fÚa ı¯t ı¯Ù ,‰Ï‚Ú‰ ÏÚ B‡Oe¿»«»¬»»ƒ¿«∆∆¿À»∆»ƒ¿»
Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·Ú Èk :¯Ó‡pL ,Û˙k‰ ÏÚ B‡OÏ¿»¿««»≈∆∆¡«ƒ¬…««…∆¬≈∆

.e‡OÈ Û˙ka«»≈ƒ»

לד).64) עשה המצוות' ('ספר (אףֿעלֿפי 65)הכהנים
לשולחן  גם ללמוד יש זו, הלכה בסוף שהביא הפסוק שמן
(במדבר  קהת בני משא כולם שהרי הזהב, ולמזבח ולמנורה
=) נתן לא קהת "ולבני ט) ז, (שם אומר הוא ועליהם ד),
פירש  וכן ישאו", בכתף עליהם, הקודש עבודת כי  עגלות)
הקודש" "עבודת כי נתן, לא ד"ה - א לה, בסוטה רש"י
להוכיח  אין כי רבינו דעת – האלה הכלים כל כוללת הנ"ל
בארון, אלא לדורות גם היא בכתף נשיאה של זו מצוה כי
הלוים  בני "וישאו טו) טו, (א הימים בדברי בו שמפורש
במוטות  בכתפם ה' כדבר משה צוה כאשר האלקים ארון את
הוכחה  לנו שאין הנ"ל, הכלים יתר בכל אבל עליהם".
ב'ספר  וראה לשעה. אלא מצותם אין לדורות, מפורשת
ב'מנחת  ועי' קנג, נוספת והערה עא עמוד לעם', המצוות

שעט). מצוה שם.66)חינוך' סוטה,

.‚È„‚k ÌÈt ÔÈ‡OB - Û˙k‰ ÏÚ B˙B‡ ÌÈ‡OBpLk¿∆¿ƒ««»≈¿ƒ»ƒ¿∆∆
ÌÈt67ÌÈ¯‰ÊÂ .ÌÈÙÏ Ì‰ÈÙe ıeÁÏ Ì‰È¯BÁ‡Â ,68 »ƒ«¬≈∆«¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÔÓ „Á‡ ¯ÈÒn‰L .˙BÚah‰ ÔÓ ÌÈca‰ eËÓMÈ ‡lL∆…ƒ»¿««ƒƒ««»∆«≈ƒ∆»ƒ
ÌÈca‰69˙ÚaËa :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ˙BÚah‰ ÔÓ ««ƒƒ««»∆∆∆¡«¿«¿…

.epnÓ e¯ÒÈ ‡Ï ,ÌÈca‰ eÈ‰È Ô¯‡‰»»…ƒ¿««ƒ…»Àƒ∆

וכן 67) פ"ה). רבה (במדבר לארון אחור ליתן שלא כדי
('מאירי'). ב כד, זרה בעבודה א.68)נראה עב, יומא

אין 69) כי רבינו ודעת ארון". בדי "והמסיר שם: בגמרא
וראה  מהם. לאחד אפילו אלא דווקא הבדים לשני הכוונה

צו. מצוה חינוך' ב'מנחת

á"ôùú'ä åìñë 'æ éùéîç íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) המקדש, לעבודת מובדל לוי זרע כל כי בו יתבאר

אחד. מדבר חוץ לויה מצות כל עליו שקבל לוי בן

.‡:¯Ó‡pL ,Lc˜n‰ ˙„B·ÚÏ Ïc·Ó Blk ÈÂÏ Ú¯Ê∆«≈ƒÀÀ¿»«¬««ƒ¿»∆∆¡«
‰OÚ ˙ÂˆÓe .ÈÂl‰ Ë·L ˙‡ ÈÈ ÏÈc·‰ ‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ¿ƒ¿»∆≈∆«≈ƒƒ¿«¬≈
ÔÈa ,Lc˜n‰ ˙„B·ÚÏ ÔÈÎeÓe ÔÈÈet ÌiÂÏ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¬««ƒ¿»≈

eˆ¯ ‡lL ÔÈa eˆ¯2˙‡ ‡e‰ ÈÂl‰ „·ÚÂ :¯Ó‡pL ; »≈∆…»∆∆¡«¿»««≈ƒ∆
˙BˆÓ Ïk ÂÈÏÚ ÏawL ÈÂÏ Ô·e .„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„·Ú¬…«…∆≈∆≈ƒ∆ƒ≈»»»ƒ¿

‰iÂÏ3„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - „Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ¿ƒ»ƒ»»∆»≈¿«¿ƒ«
.Ôlk ˙‡ Ïa˜iL∆¿«≈∆À»

עבודתם 2) חלף אומר שהוא "לפי כג) יח, (לבמדבר בספרי
שנאמר  [שכיוון יעבוד לא רצה לא יעבוד רצה אני שומע
בצידה, שכרה שמתן עשה כמצוות זו הרי עבודתם" "חלף
בעל  הוא הלוי ועבד לומר תלמוד עליה], כופין שאין

שוער.3)כורחו". ולהיות לשמור לשורר,

.·.Lc˜n‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBL eÈ‰iL ‡È‰ Ô‰lL ‰„B·Ú¬»∆»∆ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛÈ‚‰Ïe Lc˜n‰ È¯ÚL ÁzÙÏ ÔÈ¯ÚBL Ô‰Ó eÈ‰ÈÂ4 ¿ƒ¿≈∆¬ƒƒ¿…««¬≈«ƒ¿»¿»ƒ

ÂÈ˙B˙Ïc5Ôa¯w‰ ÏÚ ¯¯BLÏ ÔÈ¯¯BLÓ Ô‰Ó eÈ‰ÈÂ , «¿»¿ƒ¿≈∆¿¿ƒ¿≈««»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÎk ÂÈ‰Ï‡ ÈÈ ÌLa ˙¯LÂ :¯Ó‡pL .ÌBÈ ÏÎa¿»∆∆¡«¿≈≈¿≈¿»¡…»¿»∆»

ÈÈ ÌLa ‡e‰L ˙e¯L e‰Ê È‡ .ÌiÂÏ‰6:¯ÓB‡ ÈÂ‰ ? «¿ƒƒ≈∆≈∆¿≈¿»¡≈≈
¯eav‰ ˙BÏBÚ Ïk ÏÚ ?‰¯ÈL ¯ÓB‡ È˙Óe .‰¯ÈL BÊƒ»»«≈ƒ»«»«ƒ

‰·BÁ‰7˙¯ˆÚ ÈÓÏL ÏÚÂ8ÔÈi‰ Ceq ˙Úa9Ï·‡ . «»¿««¿≈¬∆∆¿≈ƒ««ƒ¬»
nL ‰·„ ˙BÏBÚ¯eav‰ ÔÈ·È¯˜10ÁaÊnÏ ıÈ˜Ï11ÔÎÂ , ¿»»∆«¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈«¿≈

ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰ ÔÈÎÒp‰12Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¬≈∆
‰¯ÈL13. ƒ»

דלתות 5)לסגור.4) "מגיפי נו:) (סוכה שאמרו ומה
שכהנים  הרי הפנים", מלחם שכרן נוטלין היו שבמקדש
לחם  לאכול מותרים הכהנים רק (שהרי הדלתות מגיפים
שומרים  הכהנים שהיו המקומות לשלושת הכוונה - הפנים)
במקומות  אבל הדלתות, את [=הכהנים] הם מגיפים שם

הדלתות. את מגיפים הלויים היו בו 6)אחרים שמזכירין
שמים. בחצוצרות 7)שם "ותקעתם י) י, (במדבר שנאמר

דהיינו  ישראל, כל של משמע עולותיכם עולותיכם", על
חובה. ציבור זבחי 8)עולות ועל עולותיכם "על שנאמר

קדשיֿ שלמים אף קדשיֿקדשים עולה מה - שלמיכם"
צבור. שלמי שהם עצרת כבשי והם "שאין 9)קדשים,

ותאמר  ט) (שופטים שנאמר היין, על אלא שירה אומרים
אם  ואנשים, אלקים המשמח תירושי את החדלתי הגפן להם
אומרים  שאין מכאן משמח? במה אלקים משמח אנשים

היין". על אלא הלשכה".10)שירה תרומות "ממותר
ומקריבין 11) עולות לוקחין ונדבות מנדרים בטל כשהוא

ציבור 12)למזבח. קרבן שהביאו "כגון צבור של ואפילו
מנחתם  מר דאמר למחר, והביאום עמו נסכים הביא ולא
טעונים  אין יחיד של נסכים אבל למחר". אפילו ונסכיהם

הקרבן. עם באים אם אפילו נדבת 13)שירה עולת על
עולה  אף זמן להם קבוע שלמים "מה - אומרים אין צבור
ועל  זמן" לה קבוע שאין ציבור נדבת לאפוקי זמן לה קבוע
אלא  אומרים שאין אומרים, אין עצמן בפני הבאים נסכים
רבינו  ופסקה היא נפשטה שלא ובעיא ושתיה. אכילה על

לקולא.

.‚ÔB‡‰ ÈÂÏ14¯¯BLÏe „·ÚÏ ¯zÓ -15ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ≈ƒ»≈À»«¬…¿≈¿≈¬ƒ
ÌiÂÏ ¯OÚ ÌÈMÓ16ÌBÈ ÏÎa ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ƒ¿≈»»¿ƒƒ¿ƒ««»¿»

ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓe ,Ôa¯w‰ ÏÚ ‰¯ÈL ¯ÓBÏ17ÔÈ‡Â . «ƒ»««»¿»ƒƒ«¿»¿≈
,‰¯ÈM‰ ¯wÚL ;ÈÏk ‡Ïa ‰ta ‡l‡ ‰¯ÈL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ»∆»«∆¿…¿ƒ∆ƒ««ƒ»
ÌL ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡Â .‰ta ,d˙„B·Ú ‡È‰L∆ƒ¬»»«∆«¬≈ƒ»¿ƒ»
ÌÈÏ‡¯OÈ Ô‰Óe ,ÌiÂÏ Ô‰Ó .¯ÈL ÈÏÎa ÔÈbÓ¿«¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆¿ƒƒ≈∆ƒ¿¿≈ƒ

‰p‰kÏ ÔÈ‡ÈOn‰ ÔÈÒÁÈÓ18ÔÎec‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ÔÈ‡L . ¿À»ƒ««ƒƒ«¿À»∆≈∆««»
ÌÈÏk‰ Èt ÏÚ ÌÈ¯¯BLÓ‰ el‡ ÔÈ‡Â .ÒÁÈÓ ‡l‡∆»¿À»¿≈≈«¿¿ƒ«ƒ«≈ƒ

.¯OÚ ÌÈM‰ ÔÈÓÏ ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿««¿≈»»
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להתאבל 14) חייב שהוא הקרובים מן מת לו שמת "זה
ולילה  תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום עליהן

סופרים". מדברי אונן פרשת 15)הוא בספרא הוא כן
שמחה  שצריך שיר ואם שיר לעניין ט) הלכה ב (פרק שמיני

שמותרת. אחרת עבודה שכן כל - במשנה,16)מותר,
(דברי  שנאמר אחד, וצלצל נבלים ושני כינורות תשעה כנגד
על  [ואף עשר". שנים ובניו ואחיו "הוא ט) כה, הימיםֿא
- להלן, כמפורש בכלי, ולא בפה אלא שרו לא שהם פי
המנגנים  מספר כנגד בפה המשוררים הלויים מספר העמידו

והרי 17)בכלים. כינורות תשעה כנגד גם שמספרם [כיוון
לעולם]. עד מוסיפין כינורות נושאין 18)על היו שכהנים

בנותיהן.

.„˙B¯BpÎÂ ÌÈÏÈÏÁÂ ÌÈÏ·a ?ÔÈbÓ Ì‰ ‰n·e«∆≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ
˙B¯ˆBˆÁÂ19ÏˆÏv‰Â20,ÌÈÏ· ÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . «¬¿¿«ƒ¿»¿≈¬ƒƒ¿≈¿»ƒ

,ÌÈÏÈÏÁ ÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â .‰ML ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ«ƒ»¿≈¬ƒƒ¿≈¬ƒƒ
¯OÚ ÌÈL ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ21È˙MÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ¿…ƒƒ«¿≈»»¿≈¬ƒƒ¿≈

‰‡Óe ÌÈ¯OÚ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ ,˙B¯ˆBˆÁ22ÔÈ‡Â . ¬¿¿…ƒƒ«∆¿ƒ≈»¿≈
.ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓe ,˙B¯Bpk ‰ÚLzÓ ÔÈ˙ÁBt¬ƒƒƒ¿»ƒƒƒ«¿»

.„·Ïa „Á‡ ÏˆÏv‰Â¿«ƒ¿»∆»ƒ¿«

שיר.19) כלי של 20)מיני רחבות חתיכות שתי הם
זו. על זו ומכים יום 21)מתכות עשר שנים כנגד וזהו

המזבח. לפני מכה (דברי 22)שהחליל שנאמר יג: שם
מחצררים  ועשרים למאה כהנים "ועמהם יב) ה, הימיםֿב

הקול. מערבב ועשרים ממאה שיותר בחצוצרות",

.‰eÈ‰ ÌÈL„Á ÈL‡¯·e Ìlk ˙B„ÚBn‰ ÈÓÈaƒ≈«¬À»¿»≈√»ƒ»
ÌÈÚ˜Bz ÌÈ‰k‰23ÌiÂÏ‰Â Ôa¯w‰ ˙ÚLa ˙B¯ˆBˆÁa «…¬ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¿««»¿»¿«¿ƒƒ

È¯ÓB‡ÌÎ˙ÁÓO ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;‰¯ÈL Ô ¿ƒƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆
.˙¯ˆˆÁa ÌzÚ˜˙e ÌÎL„Á ÈL‡¯·e ÌÎÈ„ÚBÓ·e¿¬≈∆¿»≈»¿≈∆¿«¿∆«¬…¿…

ÛÒk ÏL ˙LÚ ÔÓ ˙ÈOÚ ‰˙È‰ ‰¯ˆBˆÁ‰24‰OÚ . «¬¿»»¿»«¬≈ƒ∆∆∆∆∆»»
ÛÒk ÏL ˙B‡Ëe¯b‰ ÔÓ d˙B‡25‰¯Lk -26¯‡MÓ ; »ƒ«¿»∆∆∆¿≈»ƒ¿»

Ô‰a ÔÈbÓ eÈ‰L ÔÈÏÈÏÁ‰Â .‰ÏeÒt - ˙BÎzÓ ÈÈÓƒ≈«»¿»¿«¬ƒƒ∆»¿«¿ƒ»∆
·ea‡ ‰È‰27Ô‰lL28.·¯Ú BÏBwL ÈtÓ ,‰˜ ÏL »»«∆»∆∆»∆ƒ¿≈∆»≈

‡e‰L ÈtÓ ,È„ÈÁÈ ·ea‡a ‡l‡ ˜lÁÓ ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»¿«≈∆»¿«¿ƒƒƒ¿≈∆
‰ÙÈ ˜lÁÓ29. ¿«≈»∆

הכהנים 23) אהרן "ובני ח) י, (במדבר בתורה כמפורש
לדורותיכם", עולם לחקת לכם והיו בחצוצרות יתקעו

כסף 24) חצוצרות "שתי ב) י, (במדבר שנאמר כח. מנחות
הקשת  מעשה של העשת מן דהיינו אותם", תעשה מקשה
אבל  הכסף, מן היו כהנים של חצוצרות ורק הקורנס.
אלא  שאינם לפי רבינו כן כתב לא לויים של בחצוצרות

כסף.25)מדרבנן. "מקשה 26)שברי במנורה שנאמר
חצוצרות". ולא [מקשה] "היא - הוא 27)היא" ואבוב

החליל. של החלילים.28)הקנה של כלומר,
מהחלילין 29) אחד היה הנעימה, לסיום מגיע כשהיה

כולם  מסיימים היו שלא האחרים, שתיקת לאחר מאריך
גדול. נוי וזהו לבסוף מסיים היה אחד אלא אחת, בבת

.Â‰kÓ ÏÈÏÁ‰ ‰Ma ÌBÈ ¯OÚ ÌÈLa30ÈÙÏ ƒ¿≈»»«»»∆»ƒ«∆ƒ¿≈
ÔBL‡¯ ÁÒt ˙ËÈÁLa :ÁaÊn‰31ÁÒt ˙ËÈÁL·e , «ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«∆«ƒƒ¿ƒ«∆«

ÈL32ÔBL‡¯‰ ÌBi·e ,ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ·e , ≈ƒ¿»ƒ∆∆««»ƒ
˙¯ˆÚ ÏL33‚Á‰ ÈÓÈ ‰ÓL·e ,34‰Ê ÏÈÏÁÂ .35‰ÁBc ∆¬∆∆ƒ¿…»¿≈∆»¿»ƒ∆∆

Ôa¯˜ ÏL ÏÈÏÁÂ ,Ôa¯˜ ÏL ÏÈÏÁ ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL«»ƒ¿≈∆»ƒ∆»¿»¿»ƒ∆»¿»
.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ‡È‰ ‰„B·Ú¬»ƒ¿»∆««»

להנעים 30) הנקב על באצבעו ומכה בחליל, נקבים שהיו
הקול. ניסן.31)את לחודש עשר ש"מי 32)בארבעה

או  עליו, שוחטין שאין הפסח שחיטת בשעת טמא שהיה
ולא  ששגג או אחר, באונס נאנס או רחוקה בדרך שהיה
השני". לחודש בי"ד פסח מביא זה הרי בראשון, הקריב

למעט 33) בא כי וייתכן שם. בגמרא הוא וכן השבועות. חג
חליל. בהם שאין העצרת, שלאחר ההשלמה חג 34)ימי

דווקא,35)הסוכות. לאו שחליל נ:), (בסוכה רש"י כתב
חליל  ורק השבת. את דוחים והכינורות שהנבלים הדין והוא
אינו  השואבה בית של חליל אבל השבת, את דוחה זה

דוחה.

.Êe‰e„nÏiL „Ú B˙„B·ÚÏ ‰¯ÊÚÏ ÒÎ ÈÂÏ Ôa ÔÈ‡≈∆≈ƒƒ¿»»¬»»«¬»«∆¿«¿
ÔaÓ ÌiÂÏÏ ¯L‡ ˙‡Ê :¯Ó‡pL .‰lÁz ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ¿ƒ»∆∆¡«…¬∆«¿ƒƒƒ∆
ÌÈLÏL ÔaÓ :¯ÓB‡ „Á‡ ·e˙ÎÂ ,‰L ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ»≈¿∆¿ƒ»»¿»∆»≈ƒ∆¿ƒ

„ˆÈk ‡‰ .‰L36ÏÏ LÓÁ ?‰„B·ÚÏ ÒÎ BÈ‡Â ,„Ó »»»≈«»≈ƒ¿…¿≈ƒ¿»»¬»
LÈ‡ ‰È‰ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú37ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ; «∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ∆∆¡«ƒƒ«

.B˙„·Ú¬…»

אפשר 36) ואי ועשרים, חמש נאמר שכבר שלשים אפשר אי
שם). (גמרא שלשים נאמר שכבר ועשרים חמש לומר

לעבודתו 37) לעזרה נכנס לוי בן "אין וכתב דקדק ולמעלה
שאינו  כתב ולא וכו'", תחילה שנים חמש שילמדוהו עד
הלימוד  עיקר שכל שלשים, בן שיהא עד לעבודה נכנס
הלימוד  על אלא הגיל, על ללמד אינו הנ"ל הפסוקים משני
שנים  חמש למד אם שהוא, גיל בכל זה ולפי שנים, חמש
שבן  כד. בחולין שאמרו ומה לכשהגדיל. לעבודה הוא כשר
בבית  אבל מועד, באהל אלא אינו שלשים, מבן כשר לוי
לפני  גם פסול אינו שנה חמישים אחרי נפסל שאינו עולמים

כן.

.Á‰L ÌÈMÓÁ ÔaÓe :ÌiÂÏa ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»«¿ƒƒƒ∆¬ƒƒ»»
ÔÈ‡OB eÈ‰L ÔÓÊa ‡l‡ BÈ‡ - ‰„·Ú‰ ‡·vÓ ·eLÈ»ƒ¿»»¬…»≈∆»ƒ¿«∆»¿ƒ
.˙B¯B„Ï ˙‚‰B ‰ÂˆÓ BÈ‡Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ»¿»¿≈ƒ¿»∆∆¿

ÌÈLa ÏÒÙ ÈÂl‰ ÔÈ‡ - ˙B¯B„Ï Ï·‡38‡ÏÂ ¬»¿≈«≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿…
ÔÈÓeÓa39BÏB˜ Ï˜Ï˜˙iL ;ÏB˜a ‡l‡40·¯Ó ¿ƒ∆»¿∆ƒ¿«¿≈≈…
‰˜f‰41BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Lc˜na B˙„B·ÚÏ ÏÒtÈ - «ƒ¿»ƒ»≈«¬»«ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆≈

ÌÈ¯ÚBM‰ ÔÓ ‰È‰È Ï·‡ ,‰¯ÈL ¯ÓBÏ ‡l‡ ÏÒÙ42. ƒ¿»∆»«ƒ»¬»ƒ¿∆ƒ«¬ƒ

ועד 38) ומעלה שנה שלשים "מבן מז) ד, (במדבר שנאמר
ועבודת  עבודה עבודת לעבוד הבא כל שנה, חמשים  בן
בן  ועד שלשים (מבן אמרתי "לא - מועד" באהל משא
בבית  (ולא בכתף שהעבודה בזמן אלא דווקא) חמשים

שם.39)עולמים)". בחולין המשנה בפירוש גם כתב [כן
באהל  גם נפסלים אינם במומין שהרי עיון, צריך זה אבל

שבמדבר]. הימיםֿב 40)מועד (דברי שנאמר שם. חולין
קול  להשמיע ולמשוררים למחצצרים כאחד "ויהי יג) ה,
כקול  נראה שיהא קולם, את לבשם שצריכים הרי אחד".
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האחרים. עם אחד כקול אינו נתקלקל ואם והוא 41)אחד
אחרת. מסיבה נתקלקל אם שהיו 42)הדין בזמן גם שהרי

לנעילת  הוא כשר בשנים, נפסל שהלוי במדבר, ישראל
כשר  שיר, בכלי ולשורר שם. בספרי כמפורש שערים,
למעלה  ראה מיוחסים, מישראלים חלקו גרע שלא בוודאי,

ג. הלכה

.Ë‰‡B¯‰ Ï‡eÓL43e˜lÁ CÏn‰ „Â„Â44ÌiÂÏ‰ ¿≈»∆¿»ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒƒ
ÏÎa ¯ÓLÓ „·BÚÂ ,˙B¯ÓLÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï¿«¿»»¿∆¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»¿»
¯ÓLn‰ L‡¯ Ì˙B‡ ˜lÁÓ ¯ÓLÓ ÈL‡ ÏÎÂ .˙aL«»¿»«¿≈ƒ¿»¿«≈»…«ƒ¿»
ÌÈL‡ Ba ÌÈ„·BÚ ˙aM‰ ÈÓÈÓ ÌBÈ ÏÎÂ ,˙B·‡ Èz·Ï¿»≈»¿»ƒ≈««»¿ƒ¬»ƒ

ÌÈÚe„È45ÌÈ„·BÚ‰ el‡ ÔÈ˜lÁÓ ˙B·‡‰ ÈL‡¯Â . ¿ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ≈»¿ƒ
B˙„B·Ú ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ Ô‰lL ÌBÈa46ÌiÂÏ‰ ÏÎÂ . ¿∆»∆ƒƒ«¬»¿»«¿ƒƒ

ÈÏk Ï‡ C‡ :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ ˙„B·Ú ÏÚ ÔÈ¯‰ÊÓÀ¿»ƒ«¬««ƒ¿≈«∆∆¡««∆¿≈
e·¯˜È ‡Ï .e˙ÓÈ ‡ÏÂ e·¯˜È ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â L„w‰«…∆¿∆«ƒ¿≈«…ƒ¿»¿…»À…ƒ¿»

ÔÈ¯zÓ - ÚbÏ Ï·‡ ,‰„B·ÚÏ -47. «¬»¬»ƒ«À»ƒ

ייק 43) היום לנביא "כי הרואה".הנביא. לפנים רא
(א 44) הימים בדברי הפסוק פי על ג פרק תענית תוספתא

באמונתם". הרואה ושמואל דוד יסד "המה כב) ט,
היום 45) (=מסמן) מסיים היה משמר "ראש כלומר,

יומו". - אב בית לכל וכן זה אב בית בו שיעבוד
שביומו 46) אב בית אנשי לכל מסיים אב בית ראש כלומר,

אלא  מצאנו לא ובכהנים זו. עבודה לפלוני זו עבודה לפלוני
מצאנו  לא אבל אבות, לבתי משמרו מחלק המשמר שראש
ידי  על אלא יום בכל הכהנים עבודת מחלק אב בית שראש
כולם  היו לא שבכהנים לפי מחלקים, היו (=גורלות) פייסות
לא  בלויים אבל לפייסות, הוצרכו לפיכך לעבודה זוכים
מהם. ואחד אחד לכל עבודה שהייתה לפי לכך הוצרכו

שם 47) שמעוני בילקוט (הובא קרח פרשת זוטא ספרי
בפרק  הוא וכן מכילתא). בשם עב תעשה לא המצוות ובספר
אומרים  שהיו יא, הלכה ומושב משכב מטמאי מהלכות י"א
דעת  ולפי תטמאוהו, שלא בשלחן תגעו אל היזהרו להם
טומאה  של החשש שבלי הרי לזרים. אמורים הדברים רבינו

ליגע. מותרין היו

.È˙„B·Ú „·ÚÏ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌiÂÏ‰L ÌLÎe¿≈∆«¿ƒƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«
k‰ Ck ,ÌÈ‰k‰˙„B·Ú „·ÚÏ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ‰ «…¬ƒ»«…¬ƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«

ÌÓˆÚ ÌiÂÏ‰ ÔÎÂ .Ìz‡ Ìb Ì‰ Ìb :¯Ó‡pL ;ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ∆∆¡««≈««∆¿≈«¿ƒƒ«¿»
ÚiÒÈ ‡lL ,B¯·Á ˙Î‡ÏÓ „Á‡ ‰OÚÈ ‡lL ÌÈ¯‰ÊÓÀ¿»ƒ∆…«¬∆∆»¿∆∆¬≈∆…¿««
:¯Ó‡pL ;¯¯BLÓÏ ¯ÚBM‰ ‡ÏÂ ¯ÚBMÏ ¯¯BLÓ‰«¿≈«≈¿…«≈«¿≈∆∆¡«

.B‡OÓ Ï‡Â B˙„·Ú ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ƒƒ«¬…»¿∆«»

.‡ÈÈÂÏ ÚiqL B‡ ÌÈ‰k‰ ˙„B·Ú e„·ÚL ÌiÂÏ¿ƒƒ∆»¿¬««…¬ƒ∆ƒ«≈ƒ
‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ - BzÎ‡ÏÓ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓa48È„Èa ƒ¿»»∆≈»¿«¿«»ƒƒ»ƒ≈

˙„B·Ú „·ÚL Ô‰k Ï·‡ .e˙ÓÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈÓL»«ƒ∆∆¡«¿…»À¬»…≈∆»«¬«
‰OÚ˙ ‡Ïa ‡l‡ ,‰˙ÈÓa BÈ‡ - ÈÂÏ49. ≈ƒ≈¿ƒ»∆»¿…«¬∆

מפורש 48) שם בגמרא שלפנינו ואף וכאביי. שם ערכין
שנוסחא  נראה חכמים, גזירת על אלא עובר אינו  שמסייע
היה  לא כשחברו והמדובר רבינו. לפני שם הייתה אחרת
שהרי  לחייבו, אין כן לא שאם סיועו בלי לעשות יכול

ממש". בו אין עליו:49)"מסייע וכתב השיגו הראב"ד
נמי  ובספרי אתם גם הם גם ימותו ולא נאמר כבר "והלא
על  סמך רבינו אבל ואזהרה". לעונש ליה דריש הרי
עב). (לאווין המצוות בספר שהביא זוטא) (ספרי המכילתא
במה  שם): שמעוני בילקוט (הובא שם זוטא הספרי לשון וזו
האלקים  בית בעבודת אבל המשכן, בעבודת אמורים דברים
אף  הלויים על הכהנים ואין במיתה, הכהנים על הלויים
הלויים  על הכהנים "ואין גרס: שרבינו ונראה תעשה", בלא

תעשה". בלא אלא

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לעבודת 1) לוי שבט מכל הובדלו הכהנים כי בו יתבאר

ולכבדם. שבקדושה, דבר לכל להקדימם ושצריך המקדש,

.‡,˙Ba¯w‰ ˙„B·ÚÏ ÌiÂÏ‰ ÏÏkÓ eÏc·‰ ÌÈ‰k‰«…¬ƒÀ¿¿ƒ¿««¿ƒƒ«¬««»¿»
.ÌÈL„˜ L„˜ BLÈc˜‰Ï Ô¯‰‡ Ï„aiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»≈«¬…¿«¿ƒ…∆»»ƒ
ÌÈÎ‰ÏÂ ÌLc˜Ïe ÌÈ‰k‰ ÏÈc·‰Ï ‡È‰ ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿«¿ƒ«…¬ƒ¿«¿»¿«¬ƒ»

Ôa¯˜Ï2‡e‰ EÈ‰Ï‡ ÌÁÏ ˙‡ Èk BzLc˜Â :¯Ó‡pL , ¿»¿»∆∆¡«¿ƒ«¿ƒ∆∆∆¡…∆
.·È¯˜Ó«¿ƒ

ד:2) משנה פ"ה במדות שאמרו למה הכוונה כי [יתכן
ודנה  יושבת ישראל של גדולה סנהדרין – הגזית "לשכת
וכו', לבנים לובש פסול בו נמצא שלא וכו' הכהונה את
אהרן  של בזרעו פסול נמצא שלא עושין היו ויוםֿטוב
נמצא  שלא ברוךֿהוא המקום ברוך אומרים: היו וכך הכהן,
ובבניו  באהרן שבחר וברוךֿהוא אהרן, של בזרעו פסול
המצוה  וזוהי קדשיֿהקדשים". בבית ה' לפני לשרת לעמוד
כלומר, לקרבן", ולהכינם הכהנים "לקדש הסנהדרין על
ועיין  הקרבנות, לעבודת ולהכשירם ולברר ולדרוש לחקור

שלמה). ביריעות

.·‰a¯‰ „B·k Ô‰a ‚‰Ï Ï‡¯OiÓ Ì„‡ Ïk CÈ¯ˆÂ3 ¿»ƒ»»»ƒƒ¿»≈ƒ¿…»∆»«¿≈
‰¯Bza ÁzÙÏ :‰M„˜aL ¯·c ÏÎÏ Ì˙B‡ ÌÈc˜‰Ïe¿«¿ƒ»¿»»»∆ƒ¿À»ƒ¿…««»

ÔBL‡¯4ÔBL‡¯ C¯·Ïe ,5ÔBL‡¯ ‰ÙÈ ‰Ó ÏhÏÂ ,6. ƒ¿»≈ƒ¿ƒ…»»»»ƒ

נט:3) לב).4)גיטין (עשה המצוות בספר גם הביא כן
שם. פירש"י ועיין ראשון". "לפתוח שם בגמרא לפנינו אבל

שם).5) בגיטין (רש"י המזון וברכת המוציא ברכת
חלקין 6) שני ישראל עושה ישראל, עם לחלוק בא שאם

כולו  "וזה שם). (רש"י שירצה איזה בורר וכהן שווין,
תלמידֿ ממזר היה אם אבל ממנו, גדול חכם שם כשאין
קודם" תלמידֿחכם ממזר – עםֿהארץ גדול וכהן חכם,

ה). פרק שם המשניות (פירוש

.‚ÌÈ‰k‰ ˜lÁ ea¯ ‰LÓ7,˙B¯ÓLÓ ‰BÓLÏ ∆«≈ƒ≈«…¬ƒƒ¿»ƒ¿»
„Ú eÈ‰ ÔÎÂ .¯Ó˙È‡Ó ‰Úa¯‡Â ¯ÊÚÏ‡Ó ‰Úa¯‡«¿»»≈∆¿»»¿«¿»»≈ƒ»»¿≈»«
Â„Â ‡e‰ Ì˜lÁ Ï‡eÓL ÈÓÈ·e .‡È·p‰ Ï‡eÓL„ ¿≈«»ƒƒ≈¿≈ƒ¿»¿»ƒ

¯ÓLÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï CÏn‰8¯ÓLÓ Ïk ÏÚÂ , «∆∆¿«¿»»¿∆¿ƒƒ¿»¿«»ƒ¿»
‰pÓÓ „Á‡ L‡¯ ¯ÓLÓe9ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚÂ . ƒ¿»…∆»¿À∆¿ƒƒ»«ƒ

‰„B·ÚÏ10ÌBÈÏ ˙aM‰ ÌBiÓe ,˙aL ÏÎÏ ¯ÓLÓ »¬»ƒ¿»¿»«»ƒ««»¿
‡e‰L ¯Á‡‰Â ‡ˆBÈ ¯ÓLÓ ,ÔÈÙlÁ˙Ó Ô‰ ˙aM‰««»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈¿»«≈∆

.‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁÂ .e¯Ó‚iL „Ú ,ÒÎ ÂÈ¯Á‡«¬»ƒ¿»«∆ƒ¿¿¿¿ƒ¬ƒ»

כז.7) עשרה 8)תענית לשש חלקם ששמואל היינו
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שם). (גמרא וארבע עשרים על העמידן ודוד משמרות,
יג.9) במשנה.10)הוריות כו. תענית

.„ÌÈÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ
ÌÈÏ‚¯a11„·ÚÏ ‰ˆ¯Â Ï‚¯a ÌÈ‰k‰ ÔÓ ‡B·iL ÏÎÂ . »¿»ƒ¿…∆»ƒ«…¬ƒ»∆∆¿»»«¬…

„Ú CÏ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,Ì‰nÚ ˜ÏBÁÂ „·BÚ -≈¿≈ƒ»∆¿≈¿ƒ≈«
ÈÂl‰ ‡·È ÈÎÂ :¯Ó‡pL .E¯ÓLÓ ÚÈbiL12„Á‡Ó ∆«ƒ«ƒ¿»¿∆∆¡«¿ƒ»…«≈ƒ≈««

EÈ¯ÚL13.¯ÓB‚Â ¿»∆¿≈

כתב 11) לו) (עשה המצוות ובספר במשנה. נה: סוכה
היינו  במשמרות, עובדים הכהנים שיהיו "שנצטוינו רבינו:
אלא  מעורבת הכל יד תהיה ולא משמרת, תעבוד שבוע בכל
השנה  בכל לעבוד היא המצוה שעיקר הרי בלבד". ברגלים
לעבוד  היא המצוה שעיקר כאן שכתב כמו ולא במשמרות,
הערה  עב עמוד לעם" המצוות "ספר ועיין ביחד, ברגלים

ו.12)קסג. הלכה להלן ראה שם), (רש"י הכהן כלומר,
שנאמר 13) וממה ושרת", וגו' נפשו אות בכל "ובא וגומר:

ראה  ברגלים, שהמדובר שם) (סוכה למדו שעריך" "מאחד
ו. הלכה להלן

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14ÌÈÏ‚¯‰ ˙Ba¯˜a15, «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿¿»¿»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ ˜elÁ·e16ÏL ÌÁl‰ ÈzL ˜elÁ·e , ¿ƒ∆∆«»ƒ¿ƒ¿≈«∆∆∆

ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈ„ÈÓ˙e ˙B·„e ÌÈ¯„ Ï·‡ ;˙¯ˆÚ¬∆∆¬»¿»ƒ¿»¿ƒƒ≈«¿ƒƒ
Úe·˜ BpÓfL ¯ÓLÓ ‡l‡ Ô˙B‡17.Ï‚¯a elÙ‡Â »∆»ƒ¿»∆¿«»««¬ƒ»∆∆

ÏÚ ÂÈ¯kÓÓ „·Ï ,eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈∆¿≈∆…≈¿«ƒ¿»»«
˙Ba¯˜a eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :¯ÓBÏk .˙B·‡‰»»¿«≈∆¿≈∆…¿¿»¿¿

¯eav‰18¯·kL ,ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ˜ÏÁk ˜ÏÁ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈≈∆¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ∆¿»
¯ÓLÓe ¯ÓLÓ Ïk ÌeÚ·˜e ˙B·‡‰ Ì˙B‡ e˜lÁƒ¿»»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»

.BzaLa¿««

שם.14) שעירי 15)משנה ציבור, של דבר העלם פר ולא
אינן  שכולם נו.) (שם המזבח לקיץ ועולות עבודהֿזרה

הרגל. שאינו 16)חובות ואףֿעלֿפי הרגל. שבתוך בשבת
אינה  באמת הפנים לחם שעבודת להלן (וראה הרגל מחובת
"חלק  מיוחד מפסוק (שם) כן למדו – הקבוע) במשמר אלא
לכל  היא שאף הקרבה) (ולא אכילה שישנה יאכלו", כחלק
אכילה, אלא בו שאין הפנים, לחם חילוק והיינו המשמרות,
הקודמת. בשבת נעשו כבר שבו העבודות שהרי

שם.17) ("וכי 18)משנה למעלה שאמרנו מה כל [כלומר,
הרגלים  שבקרבנות ושרת", – שעריך מאחד הלוי יבוא
שאינו  אףֿעלֿפי הפנים, לחם בחילוק כן וכמו שוים, כולם
כל  – שוים) כולם אכילה אלא שאינו כיון הרגלים, מחובת
שנשארו  בדברים היינו הציבור", "בקרבנות אלא אינו זה
וחילוק  הרגל חובת היינו האבות, אותם חלקו ולא לציבור
כלומר  האבות, חלקו שכבר בדברים אבל הפנים, לחם
הקבוע  למשמר אלא אינם - הרגל, מחובת שאינם דברים

המוריה). הר ועיין שבת, באותו

.ÂÌÈt‰ ÌÁÏ ˙„B·Ú ÔÎÂ19BpÓfL ¯ÓLna - ¿≈¬«∆∆«»ƒ«ƒ¿»∆¿«
Úe·˜20ÌÁl‰ ÈzL ˙„B·Ú Ï·‡ ;21ÏÎa - »«¬»¬«¿≈«∆∆¿»

˙B¯ÓLn‰22?ÌÈÏ‚¯a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe .23 «ƒ¿»ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»»¿»ƒ
ÏkL ‰ÚLa - Ï‡¯OÈ ÏkÓ EÈ¯ÚL „Á‡Ó :¯Ó‡pL∆∆¡«≈««¿»∆ƒ»ƒ¿»≈¿»»∆»
‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe .„Á‡ ¯ÚLa ÔÈ‡a Ï‡¯OÈƒ¿»≈»ƒ¿««∆»ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»

ÌL ÔÈ‡Â ,eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :¯Ó‡pL ?ÌÈ‰Îa¿…¬ƒ∆∆¡«≈∆¿≈∆…≈¿≈»
„·Ïa ÌÈ‰kÏ ‡l‡ ÏÎ‡‰Ï Lc˜na ˙BzÓ24. «»«ƒ¿»¿≈»≈∆»«…¬ƒƒ¿«

(19.(7 200 עמוד צוק"מ (הוצאת ד פרק סוכה תוספתא
הרגל.20) מחובת שם.21)שאינו "שהן 22)תוספתא

שם). (תוספתא הרגל" חובת נה:23)באות סוכה
ממה 24) כן למדו ו) יח, (לדברים שופטים פרשת בספרי

ראויין  שאינן לויים יצאו לשרות, "בראוי – "ושרת" שנאמר
כסףֿמשנה. ועיין לשירות".

.ÊÔ‰k ÔÎÂ25Lc˜nÏ ‡a ‰Ê È¯‰ - Ôa¯˜ BÏ ‰È‰L ¿≈…≈∆»»»¿»¬≈∆»«ƒ¿»
˙e‡ ÏÎa ‡·e :¯Ó‡pL ;‰ˆ¯iL ÌBÈ ÏÎa B·È¯˜Óe«¿ƒ¿»∆ƒ¿∆∆∆¡«»¿»««
·È¯˜Ó ‡e‰ BÓL‡Â B˙‡hÁ ÂlÙ‡Â .˙¯LÂ BLÙ26 «¿¿≈≈«¬ƒ«»«¬»«¿ƒ

B˙ÏÈÎ‡Â Ba¯˜ ÏL ¯BÚ‰Â ,BÓˆÚ È„È ÏÚ ¯tÎÓe¿«≈«¿≈«¿»∆»¿»«¬ƒ»
Ba¯˜ ˙‡ ÔzÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .BlL‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ27 ∆¿ƒ»»ƒ≈∆»¿»¿»…≈∆ƒ¿∆

Ô‰k‰ B˙B‡Ï B˙„B·ÚÂ Ôa¯w‰ ¯BÚÂ ,Ô˙B - B·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ≈¿«»¿»«¬»¿«…≈
.BÏ Ô˙pL „·Ïaƒ¿«∆»«

קט:25) קמא עד.26)בבא אם 27)מנחות אף פירוש,
שמח). (אור המשמר מאותו אינו

.ÁÔa¯w‰ ÏÚa Ô‰k‰ ‰È‰28Ba¯˜ Ô˙B - ÌeÓ ÏÚa »»«…≈«««»¿»««≈»¿»
Ì‰lL ¯BÚ‰Â ,¯ÓLÓ ÈL‡Ï29‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ‰È‰ . ¿«¿≈ƒ¿»¿»∆»∆»»»≈∆

˜Ác‰ È„È ÏÚ „·ÚÏ ÏBÎiL30Ô‰k ÏÎÏ Ba¯˜ Ô˙B - ∆»«¬…«¿≈«¿»≈»¿»¿»…≈
BÈ‡ Ì‡Â .¯ÓLÓ ÈL‡Ï ‰„B·Ú‰Â ¯BÚ‰Â ,‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿»¿»¬»¿«¿≈ƒ¿»¿ƒ≈
.¯ÓLÓ ÈL‡Ï Blk Ôa¯w‰ È¯‰ - ÏÏk „·ÚÏ ÏBÎÈ»«¬…¿»¬≈«»¿»À¿«¿≈ƒ¿»

שם.28) קמא "ועבודתה 29)בבא שם: שלפנינו בברייתא
"עבודתה  רבינו: כנוסחת מביא שם רש"י אבל שלו". ועורה
בירושלמי  הוא וכן כסףֿמשנה). (עיין משמר" לאנשי ועורה
מעשה  מהלכות פ"י להלן וראה ו. הלכה פי"א יבמות
ואוכל, בקדשים חולק מום בעל שכהן יז, הלכה הקרבנות
ואוכל. חולק שבוודאי שלו, כשהקרבן כאן וקלֿוחומר
בבשר, חלק לו שיש שכל בעורות, חלק לו שיש והואֿהדין

כא). הלכה (שם בעורות חלק לו מה 30)יש על קי. שם
כהן  לכל נותנה חולה, או זקן היה "ואם בברייתא: שאמרו
זקן  "האי שאלו: – משמר" לאנשי ועורה ועבודתה שירצה,
ועורה  עבודתה עבודה, עביד דמצי אי דמי, היכי חולה או
בירושלמי  וראה ז, הלכה למעלה (כמבואר דידיה תהוי נמי
משוי? היכי שליח עבודה, עביד מצי דלא ואי שם). יבמות
דכי  עבודה, הדחק. עלֿידי לעשות שיכול פפא, רב אמר
כהן  (=כל שליח ומשוי היא עבודה הדחק, עלֿידי עביד
גסה  אכילה הדחק, עלֿידי אכיל דכי אכילה, כנ"ל). שירצה,
עבודתה  הכי, משום היא, כולם לאו גסה ואכילה היא,

משמר". לאנשי ועורה

.ËÌÈ‡ÓË ÌÈ‰k‰ ÏÎÂ ¯eav‰ ˙Ba¯˜a ‡ÓË ‰È‰31 »»»≈¿»¿¿«ƒ¿»«…¬ƒ¿≈ƒ
,¯ÓLÓ B˙B‡aL ÌÈ¯B‰Ë ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·Ï B˙B -¿¿«¬≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»

ÌÈ‡Óh‰ ¯ÓLÓ ÈL‡Ï B˙„B·ÚÂ B¯BÚÂ32. ¿«¬»¿«¿≈ƒ¿»«¿≈ƒ

להלן 31) שכתב כמו המשמרות, שבכל הכהנים כל כלומר,
דחויה  שטומאה יד, הלכה המקדש ביאת מהלכות בפ"ד
אחר, במשמר טהורים כהנים ישנם ואם בציבור, היא

אחריהם. היה 32)מחזרים "אם אמרו: שם קמא בבבא
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לכל  נותנה ציבור, בקרבן טמא ועבודתה כהן שירצה, מי
טמאים  טהורים, דאיכא אי דמי, היכי משמר. לאנשי ועורה
לאנשי  ועורה עבודתה טהורים, דליכא ואי עבדי. מצו מי
אימא: רבא, אמר אכלי. מצו ולא נינהו טמאים הא משמר,
היפך  ורבינו משמר". שבאותו טהורין מומין לבעלי
ובעל  כסףֿמשנה). (ועיין הראב"ד השיגו ומכאן הדברים,
משמר  לאנשי "נותנו כדלהלן: רבינו דברי תיקן אורֿשמח
שבאותו  טהורים מומין לבעלי ועבודתו ועורו הטמאים
רבינו, לדברי הגמרא דברי בין סתירה ישנה ועדיין משמר".
כתב  ורבינו שירצה, מי לכל שנותנה מפורש שם שבגמרא
נוסחא  היתה רבינו שלפני ונראה משמר". לאנשי "נותנו
הקרבן  שהרי מסתבר, אמנם וכן הנ"ל, הגמרא בדברי אחרת
ידי  על בו שזכה (אלא ציבור של אלא שלו, אינו הזה
לכל  לתתו בידו אינו ולפיכך רי"ד), בתוספות ראה הפייס,
שם. באורֿשמח וראה משמר, לאנשי נותנו אלא שירצה, מי

.ÈÏB„b Ô‰k ÏL Ôa¯w‰ ‰È‰33B˙B - ÔB‡ ‰È‰Â »»«»¿»∆…≈»¿»»≈¿
.¯ÓLÓ ÈL‡Ï B˙„B·ÚÂ B¯BÚÂ ,‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ¿»…≈∆ƒ¿∆¿«¬»¿«¿≈ƒ¿»

‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ÔB‡‰ ÏB„b Ô‰kL ÔÂÈk34BÓk , ≈»∆…≈»»≈»»¬»¿
¯‡a˙iL35.Ba¯˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ , ∆ƒ¿»≈¬≈∆∆»ƒ«¿»¿»

שם.33) קמא ולפיכך 34)בבא לאכילה, ראוי אינו אבל
באכילה. ולא בעבודה זכות לו מהלכות 35)יש פ"ב להלן

ו. הלכה המקדש ביאת

.‡ÈÈz·Ï B¯ÓLÓ ˜lÁÓ ¯ÓLÓe ¯ÓLÓ L‡¯ Ïk»…ƒ¿»ƒ¿»¿«≈ƒ¿»¿»≈
˙B·‡36ÌBÈa „·BÚ ÂÈL‡Â ·‡ ˙Èa Ïk ‰È‰iL „Ú , »«∆ƒ¿∆»≈»«¬»»≈¿

,ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBÈa ¯Á‡‰Â ,˙aM‰ ˙BÓÈÓ „Á‡∆»ƒ««»¿»«≈¿∆«¬»
L‡¯ ·‡Â ·‡ ˙Èa ÏÎÏe .ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBÈa ¯Á‡‰Â¿»«≈¿∆«¬»¿»≈»»»…

ÂÈÏÚ ‰pÓÓ „Á‡37. ∆»¿À∆»»

(36(16 216 עמ' צוק"מ (הוצאת פ"ב תענית תוספתא
ב. הלכה פ"ד שם במשנה 37)וירושלמי לט. יומא

יג. והוריות

.·ÈÏB„b Ô‰k ÔÈpÓÓe38.ÌÈ‰k‰ ÏÎÏ L‡¯ ‡e‰ , ¿«ƒ…≈»…¿»«…¬ƒ
ÔÈLÈaÏÓe ,‰ÁLn‰ ÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓe39B˙B‡ ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»«¿ƒƒ

‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚a40:¯Ó‡pL ;ÂÈÁ‡Ó ÏB„b‰ Ô‰k‰Â ƒ¿≈¿À»¿»∆∆¡«¿«…≈«»≈∆»
- ‰ÁLn‰ ÔÓL ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˜ˆeÈ ¯L‡¬∆«¿≈¿ƒ≈»∆∆«ƒ¿»

„·Ïa ‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚·a B˙B‡ ÔÈa¯Ó41:¯Ó‡pL ; ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿À»¿»ƒ¿«∆∆¡«
B„È ˙‡ ‡lÓe ‰ÁLn‰ ÔÓL BL‡¯ ÏÚ ˜ˆeÈ ¯L‡¬∆««…∆∆«ƒ¿»ƒ≈∆»
,‰ÁLn‰ ÔÓLa ‰a¯˙nL ÌLk - ÌÈ„‚a‰ ˙‡ LaÏÏƒ¿∆«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆¿∆∆«ƒ¿»

.ÌÈ„‚aa ‰a¯˙Ó Ck»ƒ¿«∆«¿»ƒ

בפה,38) מתמנה שהוא א הלכה פ"א יומא בירושלמי עיין
הלכה  להלן וראה גדול, כהן ד"ה יב: יומא תוספתא ועיין

ע"א. של בב"ד אלא אותו מעמידים שאין כסדר 39)טו,
הרי  הבגדים", את ללבוש וגו' ראשו על יוצק "אשר הכתוב:
בעת  אבל לדורות, רק וזהו ללבישה. קודמת המשיחה
המשיחה, לפני הלבישה היתה הכהן אהרן של המילואים
וגו' החושן את עליו "וישם חֿיב) ח, (ויקרא נאמר שכן
ראש  על המשחה משמן ויצוק וגו' המצנפת את וישם
בספרא  מפורש וכן ד) כט, (שמות הרמב"ן כתב וכן אהרן",

היה  שמלביש, "שלאחר י) הלכה המילואים (פרשת צו פ'
משחיתן  משה בימי שהיו הכלים שכל לפי מושחן".
משחו  ולא הבגדים, את גם למשוח צריכים והיו מקדשתן,
וכן  הגדול. הכהן גבי על משחום אלא בפניֿעצמן אותם
שיורד  וכו' הטוב כשמן שם: לספרא בפירושו הראב"ד כתב
פי  על השמן יורד שהיה שמה כלומר, מדותיו, פי על
היתה  הבגדים שמשיחת נמצא הבגדים, נתקדשו מדותיו

שלמה). (יריעות אהרן משיחת עם "הארבעה 40)ביחד
ומעיל  ואבנט), מצנפת מכנסים, (=כתונת, כהן כל של

ב). הלכה פ"ח (להלן וציץ" וחושן גם 41)ואפוד, ראה
ח. הלכה פ"א למעלה

.‚È„ˆÈk42‰BÓL L·BÏ ?ÌÈ„‚aa B˙B‡ ÔÈa¯Ó ≈«¿«ƒ«¿»ƒ≈¿»
ÌÈÓÈ ˙Ú·L ¯ÁÓÏ ÔL·BÏÂ ¯ÊBÁÂ ÔËLBÙe ÌÈ„‚a¿»ƒ¿»¿≈¿¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
Ô‰k‰ ÌLaÏÈ ÌÈÓÈ ˙Ú·L :¯Ó‡pL ;ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ««∆∆¡«ƒ¿«»ƒƒ¿»»«…≈
Ck ,‰Ú·L ÌÈ„‚a Èea¯L ÌLÎe .ÂÈaÓ ÂÈzÁz«¿»ƒ»»¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿»»
„·Ú Ì‡Â .ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ,‰Ú·L ÔÓMa ‰ÁÈLÓ43 ¿ƒ»«∆∆ƒ¿»««¿ƒ»«

ÁLniL Ì„˜ B‡ ‰Ú·L Ïk ÌÈ„‚aa ‰a¯˙iL Ì„…̃∆∆ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ¿»…∆∆ƒ»«
B‡ ‰a¯˙Â ÏÈ‡B‰ ;‰¯Lk B˙„B·Ú - ‰Ú·L Ïk»ƒ¿»¬»¿≈»ƒ¿ƒ¿«»

¯·c ÏÎÏ ÏB„b Ô‰k ‰OÚ - ˙Á‡ ÌÚt ÁLÓ44. ƒ¿««««««¬»…≈»¿»»»

ה.42) שלכתחילה 43)יומא לפי עובד, אינו (לכתחילה
ומשיחה  שבעה ריבוי שיהיו עד גדול כהן חשוב אינו
הלכה  פ"י (להלן בגדים כמיותר הוא הרי כן ואם שבעה,
כשרה, ועבודתו גדול ככהן הוא הרי שבדיעבד אלא ה),

ראב"ד). פ'44)ועיין בספרא הוא וכן שם, ביומא הוא כן
יום  ונמשח אחד יום "נתרבה ב): הלכה ב (פרשה אמור
על  יוצק אשר לומר תלמוד מניין? אחת שעה ואפילו אחד,
ללבוש  ידו ומילא אחת. שעה אפילו המשחה, שמן ראשו

אחת". שעה אפילו - הבגדים את

.„ÈÔÈ‡45‰a¯ÓÏ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ Ô‰k ÔÈa ≈≈…≈»«¿∆∆«ƒ¿»ƒ¿À≈
„Á‡a ‚‚L Ì‡ ÁÈLn‰ Ô‰k ‡È·nL ¯t ‡l‡ ÌÈ„‚a¿»ƒ∆»«∆≈ƒ…≈«»ƒ«ƒ»«¿∆»
Ô‰k‰ Ì‡ :¯Ó‡pL ,˙‡hÁ Ô‰ÈÏÚ ·iÁL ˙Bˆn‰ ÔÓƒ«ƒ¿∆«»¬≈∆«»∆∆¡«ƒ«…≈
ÌÈÂL ÌÈ¯·c‰ ¯‡LÏ Ï·‡ ;¯ÓB‚Â ‡ËÁÈ ÁÈLn‰«»ƒ«∆¡»¿≈¬»ƒ¿»«¿»ƒ»ƒ

.Ì‰≈

במשנה.45) ט: מגילה

.ÂË„Á‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ÏB„b Ô‰k ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ…≈»∆»≈ƒ∆∆»
ÌÈÚ·LÂ46ÌBia ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â .47:¯Ó‡pL , ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»«∆∆¡«

- „·Ïa ÌÈ„‚a· ‰a¯˙ Ì‡ ÔÎÂ .B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa¿ƒ»«…¿≈ƒƒ¿«»«¿»ƒƒ¿«
ÌBia ‡l‡ B˙B‡ ÔÈa¯Ó ÔÈ‡48ÌÈ‰k ÈL ÔÈpÓÓ ÔÈ‡Â . ≈¿«ƒ∆»«¿≈¿«ƒ¿≈…¬ƒ

˙Á‡k ÌÈÏB„b49. ¿ƒ¿««

(46.(17 418 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ג סנהדרין תוספתא
ד).47) הלכה ג (פרשה צו פ' הוקשו 48)ספרא שהרי

ועוד  (כסףֿמשנה). יב הלכה למעלה ראה וריבוי, משיחה
(קרית  ילבשם" ימים "שבעת שנאמר ממה ללמוד אפשר

שנאמר 49)ספר). ממה כן למדו (שם) צו פ' [בספרא
כהנים  שני מושחים אין – "אותו – אותו" המשח "ביום
הרי  א. הלכה פ"א יומא בירושלמי הוא וכן כאחד". גדולים
בגדים. ריבוי על דיברו ולא מושחין" "אין אלא אמרו לא
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בגדים  ריבוי גם שכלל נראה ממנין", "ואין שכתב ורבינו
כמבואר  למשיחה בגדים ריבוי שהוקש משום היינו זה, בדין
הטעם  יוחנן רבי מפרש שם שבירושלמי ועוד למעלה.
וראה  למשיחה, ריבוי בין חילוק אין כן ואם  איבה, משום

יט]. הלכה להלן

.ÊË‰Ln‰ BÓk ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰È‰È „Á‡ Ô‰k ÔÈpÓÓ¿«ƒ…≈∆»ƒ¿∆¿…≈»¿«ƒ¿∆
CÏnÏ50Ô‚Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â .51‰pÓÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,52. «∆∆¿«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿»¿À∆

„ÈÓz ÏB„b Ô‰k ÔÈÓÈÏ „ÓBÚ ‰È‰ÈÂ53‡e‰ „B·k ‰ÊÂ , ¿ƒ¿∆≈ƒƒ…≈»»ƒ¿∆»
.Ô‚q‰ „È ˙ÁzÓ ÌÈ‰k‰ ÏÎÂ .BÏ¿»«…¬ƒƒ««««¿»

חלקיהו 50) את המלך "ויצו ד) (כג, במלכיםֿב הוא כן
שריה  "את יח: כה, ושם המשנה". כהני ואת הגדול הכהן
שמח). (אור משנה" כהן צפניהו ואת הראש, כהן

כן 51) ואם רבים). (בלשון "סגנים" אלא נמצא לא במקרא
סגן  או המלכים, מלך משקל על סגן או לנקד אפשר ביחיד,

דברים. דבר משקל "היינו 52)על יט. בסנדרין הוא כן
ממונה". היינו שם 53)סגן, סנהדרין לט. יומא משנה

צד. ומנחות

.ÊÈÔÈpÓÓ „BÚÂ54ÔÈÏB˜È˙˜55Ô‚q‰ BÓk Ô‚ÒÏ ˙BÈ‰Ï ¿¿«ƒ»≈ƒƒ¿ƒ¿»¿«¿»
ÌÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â .ÏB„b Ô‰ÎÏ56ÌÈpÓÓe . ¿…≈»¿≈¬ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
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ב.54) הלכה פ"ה שקלים שר 55)ירושלמי יוון בלשון
יט). אות שם שקלים ישראל (תפארת ירושלמי 56)כללי

הקהל  ממון על ממונים יהיו שלא אסמכתא "והביאו שם.
לשון  כל ומיעוט הזהב, את יקחו והם מפסוק משנים, פחות

שם). שקלים המשניות (פירוש שנים" - שקלים 57)רבים
חסדא: רב אמר אמרכל? "מאי יג. ובהוריות ב. משנה פ"ה
– דבריו על משיבין ואין כולם על (=שממונה כלא" אמר
צוקרמנדל  (הוצאת פ"ב שקלים בתוספתא הוא וכן רש"י).
לב) ג, (במדבר הלוי נשיאי ונשיא "ותרגום: .(8 177 עמ'
שקלים  המשניות (פירוש לואי" רברבי על דממנא ואמרכלא

שם.58)שם). שם:59)שקלים שקלים בתוספתא
וכן  בידן". העזרה מפתחות שבע עושין, היו מה "אמרכל
ד, הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה למעלה רבינו כתב

לעזרה. היו שערים פ"א 60)ששבעה בתמיד ששנינו ומה
רבינו  כתב וכן אב, בית זקני בידי היו שהמפתחות א, משנה
זקני  כי יתכן – ה הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ח למעלה
משנהֿלמלך). ועיין רוקח, (מעשה האמרכלים הם אב בית
על  הממונה ברשות אלא פותחים היו לא ואףֿעלֿפיֿכן
המוריה. בהר וראה ג). הלכה פ"ז (להלן שערים נעילת

שם.61) שקלים תוספתא
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Ô‡ÈˆB‰Ï Ô‰Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈ¯·„a64. ƒ¿»ƒ»¿ƒ»∆¿ƒ»

שם.62) שקלים שם.63)משנה שקלים תוספתא

להוצאה"64) הראוין "לדברים קלף: על כתבֿיד ברמב"ם
שם). בשקלים ראשונים (תוספת

.ËÈÌ„B˜ ÁeLn‰ ÏB„b‰ Ô‰k65ÌÈ„‚a ‰a¯ÓÏ66. …≈«»«»«≈ƒ¿À≈¿»ƒ
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‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ69Ô‚ÒÏ Ì„B˜ ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓe .70. ¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»»≈ƒ¿»
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˙BÏÚÓ ‰ÓL „ÈÓz72.BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ »ƒ¿…∆«¬¿«¿»ƒ

המשוח 65) את להקדים והיינו בברייתא, יג. הוריות
לפני  השביה מבית לפדותו או לכך, זקוק אם ולהחיותו,
שם): (גמרא המרובהֿבגדים את ולפדות להחיות שנזקקים

כאחת"66) גדולים כהנים שני ממנין "אין הרי עיון, [וצריך
שמן  שהיה ראשון, שבבית ועוד, טו). הלכה (למעלה
שמן  היה לא שני ובבית בבגדים, מרבים היו לא המשחה,
וכן  ד"ה מ. ובנזיר שם בהוריות תוספות ועיין כלל. המשחה
שני  מושחין שאין שאףֿעלֿפי רבינו, שדעת ונראה משוח.
גדולים  כהנים שני מרבים אין וגם כאחד, גדולים כהנים
למשוח  איסור אין – טו) הלכה למעלה (ראה כאחד בבגדים
זה  איסור של טעמו כל שהרי בבגדים, לרבות והשני האחד
א, הלכה פ"א (יומא בירושלמי כמפורש איבה, משום הוא
שווים: כששניהם אלא אינו זה וכל שם), למעלה וראה
כשאחד  אבל בבגדים, מרובים שניהם או משוחים שניהם
משוח  שהרי שווים, שאינם בבגדים, מרובה ואחד משוח
שחלה  כגון בכך, צורך כשיש – בבגדים למרובה קודם
בעבודה  שאמרו וכמו כלל. איבה אין נזדקן, או הגדול הכהן
בגיבור  וגיבור בחכם חכם אלא מתקנא "כלום נה. זרה
מינכן) כ"י נוסחת (לפי עג. ביומא אמרו וכן בעשיר". ועשיר
מיניה  בדזטור לו), (=בדומה בדכוותיה איבה ליה אית "כי
פוסקים  שלהלכה (ואףֿעלֿפי ליה" לית ממנו) (=בקטן
משוח  כהן ושלפיכך איבה, יש בדזוטר שגם שם, כרבנן
כהן  שגם יתכן – יג.) (שם גדול ככהן משמש אינו שעבר
וכן  גדול. ככהן בפועל משמש אינו בבגדים המרובה גדול
בגדים  "ומרובה להלן שכתב רבינו מלשון קצת לדייק יש
אלא  המשחה, שמן כשיש המדובר ולעולם לשרת"). העומד
כאילו  זה הרי למעלה, כמבואר השני, למשוח שאסור שכיון
ועיין  כהונה. בבגדי לרבותו ומותר המשחה, שמן לנו אין

יא.). למכות (נזיר 67)ריטב"א לעבודה עתה ראוי שאינו
שיטהר,68)מז:). לאחר לעבודה ראוי קרי, מחמת שעובר

וגם  שם). (נזיר כלל לעבודה ראוי אינו מום מחמת והעובר
טובל  וזה שיתרפא, עד כשר אינו עובר, מום מחמת העובר

שם). (תוספות שמשו שהעריב לאחר שדינו 69)וטהור
כא). הלכה (להלן הדיוט מלחמה 70)ככהן שמשוח לפי

מצוה  ולפיכך עבורם, מלחמה עושה שהרי רבים, בו תלויים
שם). (נזיר לסגן קודם בפירוש 71)להחיותו רבינו כתב כן

בהוריות  אינו זה אבל ב). משנה פ"ה (בשקלים המשניות
הלכה  פ"ה שקלים בירושלמי שאמרו ממה רבינו ולמדו שם,
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הרי  גדול, לכהן נותן וקתליקון לקתליקון, נותן שאמרכל ב,
עיין  לאמרכל, הסגן בין והוא לאמרכל. קודם שקתליקון

ראש 72)כסףֿמשנה. אב, בית ראש הדיוט, כהן [היינו:
גדול  וכהן תמיד) (שהם סגן קתיקול, אמרכל, גזבר, משמר,
בעת  אלא אינו מלחמה משוח אבל תמיד. הוא שאף
אלא  אינם מום מחמת ועבר קריו מחמת עבר מלחמה,

כאחד  גדולים כהנים שני מינוי ואף האחד במקרה. :
אלא  אינו למעלה) (ראה בגדים בריבוי והאחד במשיחה
אבל  המשחה. שמן שיש בשעה ורק לכך, כשהוצרכו מקרה,
גדולים  כהנים שני לרבות אין המשחה, שמן אין אם
בכסףֿמשנה, וראה למעלה, כמבואר איבה, משום בבגדים,

ובהרֿהמוריה). באורֿשמח

.Î¯‡MÓ „Á‡ B‡ ÏB„b Ô‰k B‡ CÏn‰ ˙eÓiLk¿∆»«∆∆…≈»∆»ƒ¿»
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‰ÏÁÏ Ì„Bw‰ ÏÎÂ74‡e‰Â .˙n‰ ˙e¯¯OÏ Ì„B˜ - ¿»«≈¿«¬»≈ƒ¿»«≈¿
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‰ÓÎÁa B˙BÓk BÈ‡L Èt ÏÚ78‡e‰ :CÏna ¯Ó‡pL . «ƒ∆≈¿¿»¿»∆∆¡««∆∆
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.BÚ¯ÊÏe BÓˆÚÏ ‰ÎBÊ∆¿«¿¿«¿

שאם 73) ובניו, "הוא כ) יז, (לדברים שופטים פ' בספרי
ישראל  פרנסי לכל מניין וכו', תחתיו עומד בנו מת, הוא
כל  ישראל, בקרב תלמודֿלומר תחתיהם? עומדים שבניהן

תחתיו". עומד בנו - ישראל בקרב פ'74)שהם בספרא
היה  שאילו להם, היו לא "ובנים ב) הלכה א (פרק שמיני
בנחלה  הקודם שכל ואיתמר, לאלעזר קודמין היו בנים, להם
(הוצאת  פ"ב שקלים בתוספתא הוא וכן בכבוד". קודם הוא
הקודם  כל קודם, אח קודם, "בן (9 177 עמ' צוקרמנדל

בשררה". קודם - (פרק 75)בנחלה צו פ' בספרא הוא כן
לכל  קודם שהבן מלמד אותה, יעשה "מבניו ב) הלכה ה
תלמודֿ אביו? מקום ממלא שאינו אףֿעלֿפי יכול שבעולם,
אביו  של מקומו את שימלא בזמן ידו, את ימלא אשר לומר
יבוא  - אביו מקום ממלא אינו ואם אדם, לכל קודם הוא -

תחתיו". וישמש ז,76)אחר הלכה מלכים מהלכות בפ"א
בחכמה  אבותיו מקום ממלא הבן שיהיה "והוא רבינו: כתב
כאן: גם רבינו כוונת היא שכן לומר, וצריך וביראה".
אףֿעלֿפי  שמים, יראת בו שאין מי ש"כל וביראה, בחכמה
המינויין  מן למינוי אותו ממנין אין מרובה, שחכמתו

שם). רבינו (לשון בתוספתא 77)שבישראל" הוא כן
אבותיו". כמנהג שינהוג "ובלבד שם): (שקלים

"היה 78) רבינו: כתב שם מלכים ובהלכות קג: כתובות
ממלא  שאינו אףֿעלֿפי ביראה, אביו) (מקום ממלא

אותו". ומלמדין אביו במקום אותו מעמידין בחכמה,

.‡ÎÂÈzÁz ‰pÓ˙Ó Ba ÔÈ‡ - ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ79 ¿«ƒ¿»»≈¿ƒ¿«∆«¿»
ÌÈ‰k‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ80ÁLÓ Ì‡ : ¿»∆»¬≈ƒ¿»«…¬ƒƒƒ¿«

.ÁLÓ ‡Ï - ÁLÓ ‡Ï Ì‡Â ,ÁLÓ - ‰ÓÁÏÓÏ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿«…ƒ¿«
LnLÓ - Lc˜na LnLÓ ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ô‰kLÎe¿∆…≈¿«ƒ¿»»¿«≈«ƒ¿»¿«≈
‰¯¯OÓ ÔÈÏÚÓ .ÌÈ‰k ¯‡Lk ,ÌÈÏk ‰Úa¯‡a¿«¿»»≈ƒƒ¿»…¬ƒ«¬ƒƒ¿»»

ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â ,‰pnÓ ‰ÏB„‚ ‰¯¯OÏ81‰¯¯OÏ B˙B‡ ƒ¿»»¿»ƒ∆»¿≈ƒƒƒ¿»»

.ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ;‰pnÓ ‰hÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ∆»∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ
‡l‡ Ï‡¯OÈ ·¯˜aL ‰¯¯OÓ ÌÏBÚÏ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»

Á¯Ò Ì‡82. ƒ»«

הלכה 79) מסבירים יש א). (הלכה שם וספרא עג. עב: יומא
עובר  וכו' מלך או גדול כהן כגון שררות של מינוי שרק זו,
אלא  שררה, של מינוי שאינו מלחמה משוח אבל בירושה,
חתםֿסופר  (שו"ת בירושה עובר אינו – קדושה של מינוי

יב). סימן או"ח עג.80)חלק כח.81)יומא ברכות
שהורידוהו 82)ועוד. גמליאל רבן של במעשה כז: שם

א, הלכה פ"ב סנהדרין בירושלמי הוא וכן מנשיאותו.
לנשיאותו, אותו מחזירין ואין אותו מלקין שחטא שנשיא

ט. הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ז וראה

.·Î- ˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ·iÁL ‰¯·Ú ¯·ÚL ÏB„b Ô‰ÎÂ¿…≈»∆»«¬≈»∆«»»∆»«¿
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·a B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ83È·iÁÓ ¯‡Lk , «¿ƒ¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»¿À¿≈

B˙l„‚Ï ¯ÊBÁÂ ,˙e˜ÏÓ84. «¿¿≈ƒ¿À»

ושלשה 83) עשרים של בביתֿדין להלקותו תאמר שאם
להעלותו  רוצה אתה אחד שמצד ירידתו, עלייתו נמצאת
אתה  שני ומצד יותר, גדול ביתֿדין בפני ולדונו ולכבדו
בפ"ה  וראה שם). (ירושלמי רבים בפני ומבזהו מורידהו

א. הלכה סנהדרין יב)84)מהלכות כא, (ויקרא שנאמר
מה  "כביכול, – ה'" אני עליו, אלקיו משחת שמן נזר "כי
שם). (ירושלמי בקדושתו" אהרן אף (לעולם), בקדושתי אני

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בכל,1) מאחיו גדול שיהיה צריך הגדול שהכהן בו יבאר

בעצמו. כבוד לנהוג ושצריך

.‡ÏB„b Ô‰k2ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏkÓ ÏB„‚ ‰È‰iL CÈ¯ˆ …≈»»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»∆»«…¬ƒ
‰‡¯Ó·e ‰ÓÎÁa ,¯LÚa ,ÁÎa ,ÈBa3BÏ ÔÈ‡ .4ÔBÓÓ ¿¿…«¿∆¿»¿»¿«¿∆≈»

,B¯LÚ ÈÙÏ „Á‡ Ïk Ô‰lMÓ BÏ ÔÈ˙B ÌÈ‰k‰ Ïk -»«…¬ƒ¿ƒƒ∆»∆»∆»¿ƒ»¿
.ÔlÎaL ¯ÈLÚÓ ¯˙BÈ ¯ÈLÚiL „Ú«∆«¬ƒ≈≈»ƒ∆¿À»

א.2) יח, פ'3)יומא 'ספרא' ה"ג, פ"א יומא 'ירושלמי'
צוקרמנדל  (הוצאת פ"א יומא תוספתא ה"א), (פ"ב אמור
הוא  נוי "במראה"). ליתא (בבבלי שם ובבלי (28 180 עמ'
הצורה  חן וגם הקומה, הוד הוא מראה ואילו הפנים, יופי

ושם.4)(מהריק"ו). שם

.··kÚÓ el‡ ÏkÓ „Á‡ ÔÈ‡Â5;‰ÂˆÓÏ ‰Ê Ïk ‡l‡ , ¿≈∆»ƒ»≈¿«≈∆»»∆¿ƒ¿»
.‰a¯˙ - ÌB˜Ó ÏkÓ ‰a¯˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«»ƒ»»ƒ¿«»

אף 5) שם) (יומא, חכמים היו לא שני שבבית מזה נראה כן
המוריה'). ('הר שבכולן הגדולה המעלה שהיא

.‚Ï˜È ‡ÏÂ ,BÓˆÚa „B·k ‚‰Ï ÏB„b Ô‰k ·iÁÂ¿«»…≈»ƒ¿…»¿«¿¿…»≈
Ì¯Ú B˙B‡ e‡¯È ‡ÏÂ .ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ BÓˆÚa6‡Ï ¿«¿ƒ¿»»»¿…ƒ¿»……

ıÁ¯n‰ ˙È·a7.¯tzÒnLk ‡ÏÂ ‡qk‰ ˙È·a ‡ÏÂ ¿≈«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈¿…¿∆ƒ¿«≈
Ba ÔÈ‚‰BpL „nÏÓ - ÂÈÁ‡Ó ÏB„b‰ Ô‰k‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««…≈«»≈∆»¿«≈∆¬ƒ
- BnÚ ÌÈ¯Á‡ eˆÁ¯iL ‡e‰ ‰ˆ¯ .‰¯˙È ‰l„‚¿À»¿≈»»»∆ƒ¿¬¬≈ƒƒ

B„Èa ˙eL¯‰8. »¿¿»

(6.(14 420 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ד סנהדרין תוספתא
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כשהוא 7) ולא ערום אותו רואין "ואין שם: (בתוספתא
- א כב, בסנהדרין הוא וכן המרחץ", בבית ולא מסתפר
ולפי"ז  ה"ג. מלכים מהל' בפ"ב רבינו בדברי וכן מלך, לענין
לגמרי, ערום אינו אם אפילו המרחץ, בבית לראותו אסור
בבית  (ו)לא ערום אותו יראו "ולא רבינו בדברי צ"ל כן ואם

תנאֿקמא,8)המרחץ"). בדברי שם, בתוספתא הוא כן
צריך  הגדול כשהכהן ומדובר שם. יהודה כרבי ודלא
רב  לענין - א נא, בפסחים שאמרו וכמו לשמשו, לאחרים
מהל' פ"ה משנה' ב'כסף ראה שם. רבינו דעת וכן ותלמיד,
שכתב  וכמו אסור, זה צורך בלי אבל ה"ו. תורה תלמוד

המרחץ. בבית אותו יראו שלא מקודם

.„,ÌÈa¯ ÏL ‰cÚÒÏ ‡ÏÂ ‰zLn‰ ˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈¿≈«ƒ¿∆¿…ƒ¿À»∆«ƒ
‰ÂˆÓ ÏL Ì‰ elÙ‡9,‰ˆ¯ Ì‡ ,‡e‰ CÏB‰ Ï·‡ . ¬ƒ≈∆ƒ¿»¬»≈ƒ»»

Ï·‡‰ ˙È·Ï10CÏB‰ BÈ‡ - CÏB‰ ‡e‰LÎe . ¿≈»»≈¿∆≈≈≈
B˙B‡ ÔÈ·aÒÓ ‡l‡ ,ÌÈ‰k‰ ¯‡L ÌÚ ‡È·ea¯Úa¿ƒ¿¿»ƒ¿»«…¬ƒ∆»¿«¿ƒ
ÔÈ·Ï BÈa BÚvÓÓ Ô‚q‰Â .„B·k BÏ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈¿≈

ÌÚ‰11¯·ÚL ÁeLÓe Ô‚q‰Â ,12˙Èa L‡¯Â ,BÈÓÈÓ »»¿«¿»»«∆»«ƒƒ¿…≈
:ÌÈÏ·‡Ï ¯ÓB‡Â .BÏ‡ÓOÓ ÌÚ‰ ÏÎÂ ÌÈÏ·‡‰Â ·‡»¿»¬≈ƒ¿»»»ƒ¿…¿≈»¬≈ƒ

.ÔÁk ÈÙk B˙B‡ ÔÈ„aÎÓ Ô‰Â !eÓÁz¿À»¿≈¿«¿ƒ¿ƒ…»

ואחרים 9) אחרים, את להברות "והולך (שם): (בתוספתא
"ואינו  הנוסחא היתה רבינו שלפני ונראה להברותו". באין
כמו  להברותו", באין אחרים אבל אחרים, את להברות הולך
שלא  - א יח, סנהדרין במשנה נראה וכן שם. להלן במלך
על  דבר נאמר ולא וכו'", אותו "וכשמברין אלא אמרו
שמח'). ב'אור ועי' להלן, וראה לאחרים. הבראתו

מזה 10) נראה אחרים", מנחם "וכשהוא שם: (במשנה,
מנחם). – רצה אם אלא לנחם, חייב כמו 11)שאינו

והעם  וכשהאבלים מימינו, עומד שהוא להלן, שמפרש
באמצע. גדול כהן נמצא - תחת 12)משמאלו שעמד

לעבודתו  הגדול הכהן וכשחזר פסול, בו שאירע כהןֿגדול
יום  מהל' (פ"א גדול ככהן עוד עובד ואינו זה עבר -

ה"ג). הכיפורים

.‰ÂÈ¯Á‡ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Ó BÏ ˙Ó13‡ˆBÈ BÈ‡Â , ≈≈≈≈«¬»¿≈≈
B˙Èa Á˙tÓ14BÓÁÏ ÌÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ .Lc˜n‰ ÔÓ B‡ ƒ∆«≈ƒ«ƒ¿»¿»»»»ƒ¿«¬

‰¯eLa „ÓBÚ ‡e‰Â .B˙È·Ï15BÈÓÈÓ Ô‚Òe ,16L‡¯Â ¿≈¿≈¿»¿»ƒƒ¿…
e‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â .BÏ‡ÓOÓ ÌÚ‰ ÏÎÂ ·‡ ˙Èa≈»¿»»»ƒ¿…¿¿ƒ»
!ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎ¯a˙z :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â !E˙¯tk«»»¿¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

במשנה.13) - א יח, בסנהדרין יהודה אףֿעלֿפי 14)כרבי
יצא", לא המקדש "ומן יב) כא, (ויקרא התורה שאמרה
יט.) (שם אמרו הרי – יצא לא המקדש מן שרק שנראה
כלומר, יצא". לא "מקדושתו היינו יצא" לא המקדש ש"מן
בין  הבדל אין אםֿכן ולהיטמא. מקדושתו לצאת יגרום  לא
(כסףֿ ביתו מפתח יוצא אם לבין המקדש מן יוצא אם

מתקבצין 15)משנה). המת, את שקוברין "שלאחר
המת  את המלוין וכל הקברות, בית בצד ועומדים האבלים
ה"א). אבל מהל' (פי"ג שורה" לפני שורה להן סביב עומדין

ה"ד),16) למעלה (וראה לנחמו בא אינו שעבר ומשוח
הגדול  שהכהן חשש יש גדול, ככהן מעבודתו שעבר שכיון

שם). (גמרא, ולאבלו לאידו שמח שהוא בו יחשוד

.ÂB˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe17,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - ¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆
ÏÒÙq‰ ÏÚ ·ÒÓ ‡e‰Â18B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜ BÈ‡Â .19 ¿≈≈«««¿»¿≈≈««≈

ÌÈ‰k‰ ¯‡Lk20Ì‡Â .Ì¯ÙÈ ‡Ï ÂÈ„‚·e :¯Ó‡pL , ƒ¿»«…¬ƒ∆∆¡«¿»»…ƒ¿…¿ƒ
Ú¯B˜ Ï·‡ .‰˜BÏ - Ú¯˜21„‚k ‰hÓlÓ ‡e‰ »«∆¬»≈«ƒ¿«»¿∆∆

ÂÈÏ‚¯22Ú¯t ‰a¯Ó BÈ‡Â .23ÌÏBÚÏ24˙‡ :¯Ó‡pL , «¿»¿≈¿«∆∆«¿»∆∆¡«∆
Lc˜nÏ ÒkÈ ‡lL ˙Úa elÙ‡Â ,Ú¯ÙÈ ‡Ï BL‡¯25; ……ƒ¿»«¬ƒ¿≈∆…ƒ»≈«ƒ¿»

˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ¯tÒÓ ‡l‡26¯tÒÓ BÈ‡Â . ∆»¿«≈≈∆∆«»¿∆∆«»¿≈¿«≈
¯Ú˙a27‚eÊa ‡l‡ ,28BÊ ‰¯ÚO L‡¯ .29„Ú ,BÊ ¯wÚa ¿««∆»¿…«¬»¿ƒ««

˙Á‡k ÁÓˆ ‡e‰ el‡k ‰‡¯iL30ÌL‡¯ :¯Ó‡pL . ∆≈»∆¿ƒ»«¿««∆∆¡«…»
˙‡ eÓÒÎÈ ÌBÒk ,eÁlLÈ ‡Ï Ú¯Ùe ,eÁl‚È ‡Ï…¿«≈∆«…¿«≈»ƒ¿¿∆

Ì‰ÈL‡¯31. »≈∆

ה"ט 17) אבל מהל' בפ"ד וראה במשנה. - א יח, שם
אותו  ומברים משלו לאכול אסור ראשון ביום שהאבל

חייב 18)אחרים. אינו שספסל לפי זקוף, ספסל כלומר,
מיטה  על אבל הי"ח), אבל מהל' פ"ה (ראה המיטה בכפיית
שכהן  ה"ב), פ"ב סנהדרין ('ירושלמי' לשבת אסור זקופה
אבל  מהל' ופ"ז שם, ('ירושלמי' אבלות דיני בכל חייב גדול
במבוא  גדול' בכהן שמחות בדיני ב'קונטרס (וראה ה"ו).
רבינו  של תלמידו ידידיה, לרבנו מועדֿקטן על ל'שיטה

.(34 עמוד מפריש' כתב 19)יחיאל לא פריעה, בדין להלן
עיי"ש. מתו", מלמעלה,20)"על העליון בבגד שקורעין

העם. בגדי 21)כשאר ולא לו השייכים בבגדים [היינו
וריטב"א  זה, עמ' כ: קטן מועד על בשיטה (ראה כהונה

רב.22)שם). וכדעת במשנה, – ב יב, בכהן 23)הוריות
הי"א) המקדש ביאת מהל' פ"א (להלן רבינו כתב הדיוט,

יום. שלשים הוא כמו 24)שפרע מתו", "על כתב לא כאן
המצוות' ב'ספר מפורש וכן קריעה, בדין למעלה שכתב
לכהן  אסור אבלות בדרך שלא שאפילו קסג), (לאֿתעשה
ב. אות קנ, מצוה חינוך' 'מנחת ועי' לפרוע, גדול

בשעת 25) אלא פרע לגדל אסור אינו הדיוט כהן שאילו
שהרי  לעולם, פרע לגדל אסור גדול כהן אבל למקדש, ביאה
ה"י). המקדש ביאת מהל' (פ"א במקדש הוא תמיד

צריך 26) בשבת מתחדשות כהונה של ומשמרות הואיל
ביפיו  אותו שתראה החדשה, המשמרת מפני להסתפר

וברש"י). בגמרא כב: ראשו.27)(סנהדרין שערות
שם.29)במספריים.28) שער 30)סנהדרין, ולא

שער  מגלח היה זה דרך על אלא מגלח, היה בלבד התחתון
כדרך  הרביעי השער ומשייר מהשני, שלמעלה שלישי
השער  שגילח כדרך החמישי השער ומגלח השני, ששייר
תום  עד ומגלח משייר היה זה דרך ועל – והשלישי התחתון

(כסףֿמשנה). שבראש השערות וכו'31)כל כוסמת כעין
ד"ה  שם סנהדרין ('תוספות' זה של עיקרו בצד זה של ראשו
השני  בפסוק שהרי גדול, בכהן נאמר הזה והפסוק כסום).
אינו  הזה שהפסוק מכלל כהן", כל ישתו לא "ויין נאמר שם
בשם  (כסףֿמשנה בלבד גדול בכהן אלא כהן, בכל מדבר

הרא"ש).

.Ê˙kLÏ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Lc˜na ÔÎeÓ BÏ ‰È‰È ˙È·e«ƒƒ¿∆»«ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ¿«
ÏB„b Ô‰k32˜na ·LBÈ ‰È‰iL B„B·Îe Bz¯‡Ù˙Â .Lc …≈»¿ƒ¿«¿¿∆ƒ¿∆≈«ƒ¿»
ÌBi‰ Ïk33‰ÏÈla „·Ïa B˙È·Ï ‡l‡ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,34B‡ »«¿…≈≈∆»¿≈ƒ¿«««¿»
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BÈ‡Â ÌÈÏLe¯Èa B˙Èa ‰È‰ÈÂ .ÌBia ÌÈzL B‡ ‰ÚL»»¿«ƒ«¿ƒ¿∆≈ƒ»«ƒ¿≈
ÌMÓ ÊÊ35. »ƒ»

מ"ד.32) פ"ה לא 33)מדות המקדש "ומן שכתוב כמו
ספר'). ('קרית לא 34)יצא" המקדש "ומן שנאמר ומה

יט.). (סנהדרין יצא" לא "מקדושתו היינו כן 35)יצא",
שער  פתח עד עמהן "ויצא א: יח, סנהדרין במשנה נראה
"ומן  הפסוק מן כן למדו כי ויתכן המקדש'). ('הדר העיר"
המקדש, בכלל ירושלים גם רבינו שלדעת יצא", לא המקדש
מובנים  שלשה ישנם זה, ולפי ה"ח. שופר מהל' בפ"ב ראה
אףֿעלֿפי  עבודתו מפסיק כהןֿגדול שאין א' זה: לפסוק
שאינו  ב' ה"ו). מקדש ביאת מהל' (פ"ב מת לו שמת ששמע
מירושלים. יוצא שאינו ג' ה"ה). (למעלה מתו אחר יוצא
יוצא  שאינו שהדרשה שכתב ה"ה למעלה בכסףֿמשנה ועי'
שדרשה  קלֿוחומר כן ואם אסמתכתא, אלא אינה מתו, אחר
הפסוק  ועיקר אסמכתא, אלא אינה מירושלים לצאת שלא זו

עבודתו. מפסיק שאינו ללמד

.ÁB˙B‡ ÔÈ„Â Ôc ÏB„b Ô‰k36ÔÈ‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe , …≈»»¿»ƒ¿ƒƒ»»¿≈
˙BLÙ ÈÈ„ B˙B‡ ÔÈc37ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡38 »ƒƒ≈¿»∆»¿≈ƒ«»

Ï„b‰ ¯·c‰ Ïk :¯Ó‡pL ;„·Ïa39EÈÏ‡ e‡È·È40. ƒ¿«∆∆¡«»«»»«»…»ƒ≈∆

במשנה.36) - א יח, שם 37)סנהדרין דווקא. נפשות דיני
של  בביתֿדין אותו שמלקין הכ"ג פ"ד למעלה וראה ב. יח,

מא.38)שלשה. הערה להלן דבר 39)ראה כלומר,
כהןֿגדול  כגון גדול, אדם של נפשות, דיני היינו גדול,

ויח:). טז. כנגד 40)(סנהדרין שקול שהוא רבינו משה אל
שם.). ורש"י טז: (שם ואחד שבעים

.Ë„ÈÚ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙e„Ú Ú„BÈ ‰È‰41elÙ‡Â , »»≈«≈≈«»¿»ƒ«¬ƒ
ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a42.„ÈÚÈÂ CÏiL BÏ „B·k BÈ‡ ‰fL ; ¿≈ƒ«»∆∆≈»∆≈≈¿»ƒ

Ï‡¯OÈ CÏÓÏ ˙e„Ú ‰˙È‰ Ì‡Â43CÏB‰ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬≈∆≈
.BÏ „ÈÚÓe ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ«»≈ƒ

בדיני 41) מדובר מעיד) ד"ה יח: (שם ה'תוספות' לדעת
שאין  להעיר, הוא חייב לאיסור נוגע זה אם אבל ממונות,
רבינו  מדברי אבל ה'. לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה
וכן  נפשות), בדיני שמדובר להלן (ראה חילוק שאין נראה

ה"ג. עדות מהל' בפ"א משנה' ה'כסף שבעים 42)כתב של
שכהןֿ שאמרו שמה - ב יח, בסנהדרין אמרו שהרי ואחד.
שאין  שכשם ברור והרי להלן, וראה למלך. היינו מעיד, גדול
בביתֿדין  אלא למעלה) (ראה נפשות בדיני כהןֿגדול דנין
דנין  אין בוודאי כן ה"ה), למעלה (כמבואר ואחד שבעים של
הגדול  בב"ד שאפילו הרי ואחד, בשבעים אלא המלך את
ה"ג). עדות מהל' פ"א (לחםֿמשנה למלך אלא מעיד אינו

סנהדרין 43) מהל' (פ"ב אותם שדנין דוד, בית למלכי כוונתו
למלך, מעיד איך שהקשו שם) (סנהדרין, ובגמרא ה"ה).
שמדובר  תירץ ולא אותם, דנים אין ישראל מלכי והלא
עד  זה, חילוק להם פורש לא עוד כי יתכן – דוד בית במלכי

שם). עדות, הל' (לחםֿמשנה יט. שם דלהלן הסוגיא

.È‰M„˜ ¯ÙÒa e¯‡a ¯·Îe44‰ÓÏ‡a ¯eÒ‡ ‡e‰L , ¿»≈«¿¿≈∆¿À»∆»¿«¿»»
‰Ïe˙a‰ ÏÚ ‰eˆÓe45ÌÈL ÈzL ‡OB BÈ‡Â .46Ì‡Â . ¿À∆««¿»¿≈≈¿≈»ƒ¿ƒ

ÌBv‰ ÌBÈa „·ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈzL ‡O47„Ú »»¿«ƒ≈»«¬…¿««
ıÏBÁÂ .˙Á‡Ï L¯‚iL48BzL‡Ï ÌÈˆÏBÁÂ ,49, ∆¿»≈¿««¿≈¿¿ƒ¿ƒ¿

‡Op‰Ï ˙¯zÓ - ‰M‡ L¯b Ì‡Â .BzL‡ ˙‡ ÔÈÓaÈÓe¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ≈«ƒ»À∆∆¿ƒ»≈
ÌÚ‰ ¯‡LÏ50. ƒ¿»»»

ה"א.44) ביאה איסורי מהל' הי"ג.45)פי"ז שם
שם.46) בראב"ד ועי' בעדו 47)שם, "וכפר ב: יג, יומא

בתים". שני בעד ולא – ביתו א.48)ובעד יח, שם משנה
מפני  לייבם, יכול אינו והוא בנים בלי אחיו מת אם והיינו
של  'עשה' ואין הבתולה, על ומצווה באלמנה, אסור שהוא
אלמנה), (של ולאֿתעשה בתולה) (של 'עשה' דוחה יבום
איסורי  והל' יט. (שם גזירה משום אסורה האירוסין מן ואף

הי"ב). שם, "שהמלך 49)ביאה בנים. בלא מת הוא אם
רצה  ואפילו בזיון, וזה בפניו, וירקה שנאמר: חולץ, אינו
מחול, כבודו אין כבודו על שמחל שהמלך לו, שומעין אין
כיוון  הוא, מת אם וכן מייבם, אינו חולץ ואינו והואיל
תשב  אלא לה, חולצין אין כך אשתו, את לייבם שאיֿאפשר
כהןֿגדול  אבל ה"ג). מלכים מהל' (פ"ב בזיקתה" לעולם

לה. חולצים – אשתו את שמכיון 50)שמייבמין
שאלמנתו  כמלך דינו אין עלֿכרחנו אשתו, את שמייבמין

להנשא. אסורה

.‡ÈÏB„b Ô‰kL ÔÓÊa51ÏÎÈ‰Ï ÒÎ52˙BÂÁzL‰Ï53 ƒ¿«∆…≈»ƒ¿»«≈»¿ƒ¿«¬
,BÏ‡ÓOa „Á‡Â ,BÈÓÈa „Á‡ :Ba ÔÈÊÁB‡ ‰LÏL -¿»¬ƒ∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿…
ÒkÈÂ .ÂÈ¯BÁ‡Ó „BÙ‡aL ˙B·BË ÌÈ·‡a „Á‡Â¿∆»«¬»ƒ∆»≈≈¬»¿ƒ»≈

Ô‚q‰ ÚÓLiL ÔÂÈÎÂ .‰ÂÁzLÈÂ ÏÎÈ‰Ï54ÂÈÏ‚¯ ÏB˜55 «≈»¿ƒ¿«¬∆¿≈»∆ƒ¿««¿»«¿»
‡ˆBÈ ‡e‰L ÏB„b Ô‰k ÏL56˙‡ BÏ dÈa‚Ó , ∆…≈»∆≈«¿ƒ«∆

˙Î¯t‰57ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÒkÈ ‡ˆiL ¯Á‡Â .58 «»…∆¿««∆»»ƒ»¿∆»«…¬ƒ
.e‡ˆÈÂ eÂÁzLÈÂ¿ƒ¿«¬¿≈¿

מ"א.51) פ"ז בפירוש 52)תמיד גם רבינו כתב כן
הכיפורים, ביום שמדובר לפרש שאיֿאפשר שם. המשנה,
בגדי  בארבעה שם נכנס שהרי ולפנים, לפני נכנס  וכשהוא

שם). ישראל' ('תפארת בלבד ביאה 53)לבן זו ואין
מלקות  עליה שחייבים להיכל עבודה) בלי =) ריקנית
רבינו  כתב וכן כעבודה, היא אף שהשתחויה כז:), (מנחות
מנחות  ב'תוספות' הוא וכן ה"ד, המקדש ביאת מהל' בפ"ב

להיכל. ד"ה אבל 54)שם "הממונה", שם: תמיד, במס'
הט"ז). פ"ד (למעלה הסגן הוא הממונה היינו 55)הוא

יוםֿטוב' ('תוספות המעיל שבשולי הזהב פעמוני של קולם
שם). היתה 56)תמיד, כי להגביה, צריך היה לא כשנכנס

כשיוצא  אבל לפנים, אותה ודוחק כשהולך מאליה נפתחת
דרך  מאחוריו יוצא שהיה מפני כך, לדחוק יכול היה לא

(בי  שם).כניסתו במשנה, הגר"א הפרוכת 57)אורי היינו
הי"ז. פ"ז ולהלן א. נד, יומא ראה היכל, של שבפתחו

שלא 58) כבודו זהו שם, משתחווה הגדול שהכהן זמן שכל
שלמה'). ('יריעות עמו אחר יהיה

.·È¯ÈË˜Ó - ˙¯Ëw‰ ¯ÈË˜‰Ï ‰ˆ¯iL ÌBÈ ÏÎa59. ¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿…∆«¿ƒ
L‡¯a ˜ÏÁ ÏËBÂ60?„ˆÈk .Ôlk Lc˜n‰ ÈL„˜a ¿≈≈∆¿…¿»¿≈«ƒ¿»À»≈«

ÈlL ˙‡hÁ‰ BÊ :¯ÓB‡ ‰ˆ¯iLk61.ÈlL ÌL‡‰ ‰ÊÂ ¿∆ƒ¿∆≈««»∆ƒ¿∆»»»∆ƒ
- ·È¯˜‰Ï ‰ˆ¯iL ˙Ú Ïk ‡l‡ ,ÒÈÙa „·BÚ BÈ‡Â¿≈≈¿«ƒ∆»»≈∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
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Ïe·b‰ ÈL„˜a ‡e‰ È¯‰Â .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ·È¯˜Ó62 «¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬≈¿»¿≈«¿
È‰k‰ ¯‡LkÌ63. ƒ¿»«…¬ƒ

מקריב".59) להקריב, רצה "אם במשנה: - א יד, ביומא
לא  ומעולם שמעשרת קטורת שאפילו להקטיר, נקט ורבינו
כהןֿגדול  מקטיר אףֿעלֿפיֿכן – כו.) (שם אדם בה שנה
מ"ג). פ"ו תמיד במס' הוא (וכן שירצה יום בכל

מה 60) הקריב, שאם הקריב. שלא ואףֿעלֿפי שם. יומא,
הרי  רש"י). בשם (כסףֿמשנה בראש שיטול להשמיענו צריך
(למעלה  שלו ואכילתו קרבנו של העור – המקריב כהן כל

ה"ז). חטאות.61)פ"ד עוד כשישנן אלא אינו שזה נראה
כולה, ליטול יכול אינו אחת, חטאת אלא שם אין אם אבל
תמידין  מהל' בפ"ד רבינו שכתב כמו מחציתה, רק אלא
וב'שיירי  ה"ב, פ"א יומא ב'ירושלמי' ועי' הי"ד. ומוספין

שלמה'). ('יריעות שם ישראל,62)קרבן' בכל שנוהגים
וחלה  ומעשרות תרומות כמו: המקדש, בבית דווקא ולאו

פ"א.63)וכו'. יומא תוספתא

.‚ÈÏB„b Ô‰k ‰ˆB¯L ÔÓÊa64‰ÏBÚ ‰È‰ ,·È¯˜‰Ï ƒ¿«∆∆…≈»¿«¿ƒ»»∆
L·k‰ ˙ÈˆÁÓÏ ÚÈb‰ .BÈÓÈÓ Ô‚q‰Â L·ka65ÊÁ‡ - «∆∆¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¬ƒ«∆∆»«

‡e‰L Ô‰k‰ BÏ ËÈLB‰Â .e‰ÏÚ‰Â BÈÓÈa Ô‚q‰«¿»ƒƒ¿∆¡»¿ƒ«…≈∆
CÓBÒÂ ,B„ÈaL ÌÈ¯·‡‰ ‰ÏBÚ‰ L‡¯ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆…»»»¬»ƒ∆¿»¿≈

Ô‰ÈÏÚ66L‡Ï Ô˜¯BÊÂ67. ¬≈∆¿¿»»≈

מ"ג.64) פ"ז האיברים,65)תמיד מונחים היו ששם
שם). (הגר"א למזבח הולכתם מצות על 66)ומשם

הי"ד. להלן וראה שבמזבח.67)האיברים, המערכה של
(דברים  שנאמר ממה ונלמד זריקה, צריכים הנתחים שאף
לדם: בשר הוקש והדם". הבשר עולותיך "ועשית כז) יב,
מהל' ופ"ו סב: (זבחים בזריקה" בשר אף בזריקה, דם "מה

ה"ד). הקרבנות מעשה

.„ÈÔÈËÈLBÓ eÈ‰ CÎÂ68„Á‡ Ïk :ÌÈ¯·‡‰ ¯‡L BÏ ¿»»ƒƒ¿»»¬»ƒ»∆»
Ô˙B ÔBL‡¯‰Â ,ÔBL‡¯Ï B„ÈaL ÌÈ¯·‡‰ Ô˙B „Á‡Â¿∆»≈»¬»ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ≈
CÓÒÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .L‡Ï ˜¯BÊÂ CÓBÒ ‡e‰Â ,ÏB„b Ô‰ÎÏ¿…≈»¿≈¿≈»≈¿ƒ»»ƒ¿…
ÔÈ‡Â .‰OBÚ - L‡Ï ˜¯BÊ ¯Á‡ [Ô‰k] ‰È‰ÈÂ „·Ïaƒ¿«¿ƒ¿∆…≈«≈≈»≈∆¿≈
,„·Ïa ÏB„b Ô‰ÎÏ ‡l‡ ÌÈ¯·‡‰ ÏÚ ‰ÎÈÓÒ ÌL»¿ƒ»«»¬»ƒ∆»¿…≈»ƒ¿«

B„B·k ÈtÓ69.Ì‰ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÏÚ ˙BÎÈÓq‰ Ïk Ï·‡ ; ƒ¿≈¿¬»»«¿ƒ««¬≈«ƒ≈

שם.68) א.69)תמיד, צד, מנחות

.ÂËLÈ‡ ‰OÚÈÂ Ô‰k‰ Ïc‚iLk70¯Lk ‡e‰ È¯‰ ¿∆ƒ¿««…≈¿≈»∆ƒ¬≈»≈
ÂÈÁ‡ Ï·‡ ;‰„B·ÚÏ71B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ »¬»¬»∆»«…¬ƒ…»«ƒƒ

BÈ‡Â .‰L ÌÈ¯OÚ Ôa ‰È‰iL „Ú Lc˜na „·ÚÏ«¬…«ƒ¿»«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»¿≈
ÌiÂÏ‰L ‰ÚLa ‡l‡ ‰lÁz ‰„B·ÚÏ ‰¯ÊÚÏ ÒÎƒ¿»»¬»»»¬»¿ƒ»∆»¿»»∆«¿ƒƒ

‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡72. ¿ƒƒ»

שתי 70) משיביא לעבודה, כשר "מאימתי ב: כד, חולין
שם.71)שערות". קטן 72)חולין, "אין ב: יג, ערכין

ומפרשה  בשיר". אומרים שהלוים בשעה אלא לעבודה נכנס
דוקא, לאו וקטן "לעבודה". הלשון משמע שכן בכהן, רבינו
ראב"ד. ועי' (כסףֿמשנה), שנה לעשרים הגיע כשלא אלא

.ÊË‰lÁz „·BÚ Ô‰k‰ ÔÈ‡73ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,74BÈ‡ ≈«…≈≈¿ƒ»¿≈…≈»≈

BlMÓ ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·iL „Ú ,‰lÁz „·BÚ≈¿ƒ»«∆»ƒ¬ƒƒ»≈»ƒ∆
B„Èa „·BÚÂ75¯L‡ ÂÈ·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê :¯Ó‡pL ; ¿≈¿»∆∆¡«∆»¿««¬…»»¬∆

‡È·iL Ì„˜ „·Ú Ì‡Â .B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa ÈÈÏ e·È¯˜È«¿ƒ«»¿ƒ»«…¿ƒ»«…∆∆»ƒ
‰ÏB„‚ ‰p‰Îa „·ÚL ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ¬ƒƒ»≈»¿≈…≈»∆»«ƒ¿À»¿»

‰¯Lk B˙„B·Ú - ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·iL Ì„˜76. …∆∆»ƒ¬ƒƒ»≈»¬»¿≈»

צוק"מ 73) (הוצאת פ"ג שקלים תוספתא ב. נא, מנחות
שקלים  ו'ירושלמי' ה"ג, פ"ג צו פ' 'ספרא' ,(14 179 עמוד

ה"ג. ו'ירושלמי'75)שם.74)פ"ז 'ספרא' תוספתא,
אבל 76)שם. שם, וב'ירושלמי' בתוספתא הוא כן

משנהֿלמלך. ועי' פסולה. אמרו: שם ב'ספרא'

.ÊÈÔ‰k77ÏB„b Ô‰k e‰epnL ÂÈÓiÓ ÔÈ„Ú „·Ú ‡lL …≈∆…»«¬«ƒƒ»»∆ƒ…≈»
B„Èa d„·BÚÂ ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¬ƒƒ»≈»¿¿»¿»
Ck ¯Á‡Â ;ËBÈ„‰ Ô‰k Ïk CepÁ ¯‡Lk ,‰lÁza«¿ƒ»ƒ¿»ƒ»…≈∆¿¿««»
Ô‰k CepÁ ‡È‰L ,‰iL ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ·È¯˜Ó«¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿ƒ»∆ƒƒ…≈

˙ÈLÈÏL ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ·È¯˜Ó Ck ¯Á‡Â ;ÏB„b78, »¿««»«¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿ƒƒ
BÓk ,ÌBÈ ÏÎa ·È¯˜nL ÏB„b Ô‰k Èz·Á ‡È‰L∆ƒ¬ƒ≈…≈»∆«¿ƒ¿»¿

¯‡a˙iL79‡e‰ ‰ÂL ÔzLÏL ‰OÚÓe .80. ∆ƒ¿»≈«¬≈¿»¿»»∆

א.77) עה, תמידין 79)שם.78)מנחות מהל' בפ"ג
ואילך. מהי"ח חלוט 80)ומוספין =) "רבוכה" שהן

במשנהֿלמלך. ועי' שם. במנחות, כמפורש ברותחין)

á"ôùú'ä åìñë 'ç éùéù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מישראל 1) לברר תקנו הראשונים הנביאים כי בו יבואר

אנשי  הנקראים והם הקרבנות, על לעמוד חטא ויראי כשרים
מעמד.

.‡BÈ‡ ‡e‰Â ·¯˜ Ì„‡ ÏL Ba¯˜ ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»¿»∆»»»≈¿≈
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ2Ïk ÏL Ôa¯˜ Ô‰ ¯eav‰ ˙Ba¯˜Â ; ≈««»¿»¿¿«ƒ≈»¿»∆»

ÔÈ„ÓBÚ Ôlk Ï‡¯OÈ eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ∆¿»∆ƒ¿ƒ¿»≈À»¿ƒ
ÌÈ‡È· ewz CÎÈÙÏ .Ôa¯˜ ˙ÚLa ‰¯ÊÚa»¬»»ƒ¿«»¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ

ÌÈBL‡¯‰3‡ËÁ È‡¯ÈÂ ÌÈ¯Lk Ï‡¯OiÓ e¯¯·iL , »ƒƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ¿≈≈¿
Ì‰Â .˙Ba¯w‰ ÏÚ „ÓÚÏ Ï‡¯OÈ Ïk ÈÁeÏL eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈«¬…««»¿»¿≈
‰Úa¯‡ Ì˙B‡ e˜lÁÂ .„ÓÚÓ ÈL‡ ÌÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ«¿≈«¬»¿ƒ¿»«¿»»
ÏÚÂ .‰iÂÏe ‰p‰k ˙B¯ÓLÓ ÔÈÓk ,˙B„ÓÚÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¬»¿ƒ¿«ƒ¿¿¿À»¿ƒ»¿«
‡e‰Â ,Ìlk ÏÚ ‰pÓÓ Ô‰Ó „Á‡ „ÓÚÓe „ÓÚÓ Ïk»«¬»«¬»∆»≈∆¿À∆«À»¿

.„ÓÚn‰ L‡¯ ‡¯˜ƒ¿»…««¬»

ב)2) כח, (במדבר שנאמר ממה ולמדו במשנה. כו. תענית
ולויים  כהנים "שיהו - במועדו" לי להקריב "תשמרו
יש  וכן שם). במדבר (ספרי עליהם" עומדים וישראלים
ועמד  וגו' הנשיא "ובא ב מו, ביחזקאל נאמר ממה ללמוד
שלמיו  ואת עולתו את הכהנים ועשו השער מזוזת על

ויצא". וגו' ודוד.3)והשתחווה שמואל

.·˙aLÂ ˙aL ÏÎa4ÏL „ÓÚÓ ÈL‡ ÔÈˆa˜˙Ó ¿»«»¿«»ƒ¿«¿ƒ«¿≈«¬»∆
dÏ ·B¯˜ B‡ ÌÈÏLe¯Èa Ô‰Ó ‰È‰L ÈÓ .˙aL d˙B‡»«»ƒ∆»»≈∆ƒ»«ƒ»»
d˙B‡ ÏL ‰iÂÏe ‰p‰k ¯ÓLÓ ÌÚ Lc˜nÏ ÔÈÒÎ -ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿«¿À»¿ƒ»∆»
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ÚÈb‰L ÔÂÈk - „ÓÚÓ B˙B‡aL ÌÈ˜BÁ¯‰Â ;˙aL«»¿»¿ƒ∆¿«¬»≈»∆ƒƒ«
ÔÓB˜ÓaL ˙Òk‰ ˙È·Ï ÔÈˆa˜˙Ó Ô‰ Ô‰lL „ÓÚÓ5. «¬»∆»∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»

ושבוע.4) שבוע ג:5)בכל פרק תענית בתוספתא הוא כן
משמר  שבאותה וישראל לירושלים עולין ולויים "כהנים

וכו'". בעריהם מתכנסין לירושלים לעלות יכולין שאינן

.‚ÔÈa ÌÈÏLe¯Èa ÔÈa ÔÈˆa˜˙n‰ el‡ ÔÈOBÚ Ô‰ ‰Óe»≈ƒ≈«ƒ¿«¿ƒ≈ƒ»«ƒ≈
ÈLÈÏM·e Ô‰lL ˙aMa ÈLa ÔÈpÚ˙Ó ?˙BiÒk Èz·a¿»≈¿≈ƒƒ¿«ƒ«≈ƒ««»∆»∆«¿ƒƒ

ÈÓÁ·e ÈÚÈ·¯·e,ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ ‡Ï ˙aL ·¯Úa Ï·‡ .ÈL »¿ƒƒ«¬ƒƒ¬»¿∆∆«»…»ƒ¿«ƒ
˙aL „B·k ÈtÓ6È„k ,ÌÈpÚ˙Ó ÌÈ‡ ˙aMa „Á‡·e ; ƒ¿≈¿«»¿∆»««»≈»ƒ¿«ƒ¿≈

ÌBˆÏ ˙aL ‚ÚÓ e‡ˆÈ ‡lL7. ∆…≈¿≈…∆«»¿

שבת.6) צרכי להכין פנויים ווסת 7)שיהיו שינוי שכל
חולי". תחילת וסת "ושינוי לגוף מזיק

.„ÔÈÏÏt˙Ó Ô„ÓÚÓ ‰È‰L ˙aMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e¿»»ƒ«»∆»»«¬»»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÈÚe ‰ÁÓe ˙È¯ÁL :˙BlÙz Úa¯‡8„BÚÂ , «¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿»¿ƒ»¿

‡È‰Â ,‰ÁÓe ˙È¯ÁL ÔÈa ˙¯Á‡ ‰lÙz ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿ƒ»«∆∆≈«¬ƒƒ¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‰¯˙È9LÏL „ÓÚna ÌÈ‰k‰ Ô‰Ètk ÔÈ‡OBÂ . ¿≈»»∆¿¿ƒ«≈∆«…¬ƒ««¬»»

,‰¯˙È‰ BÊ ‰lÙ˙·e ,˙È¯ÁLa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»¿«¬ƒƒ¿ƒ»«¿≈»
‰ÏÈÚ·e10ÈzL ÌÈL‡ ‰LÏL ‰¯Bz ¯ÙÒa ÔÈ¯B˜Â . ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈∆»¿»¬»ƒ¿≈

‰iM‰ ‰lÙz·e ˙È¯ÁLa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»¿«¬ƒ«¿ƒ»«¿ƒ»
ÔÈÙÈÒBnL11¯ÙÒa ÔÈ¯B˜ eÈ‰ ‡Ï ‰ÁÓa Ï·‡ ; ∆ƒƒ¬»¿ƒ¿»…»ƒ¿≈∆

ÚÓL ˙‡ ÔÈ‡¯B˜k ,‰t ÏÚ ‡l‡ ,‰¯Bz12eÈ‰ ‡ÏÂ . »∆»«∆¿¿ƒ∆¿«¿…»
Ô‰L ÈtÓ ,˙aL ·¯Úa ‰ÁÓ ˙lÙ˙Ï ÔÈˆa˜˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿∆∆«»ƒ¿≈∆≈

.˙aMÏ ÔÈ„e¯Ë¿ƒ««»

בעד 8) שמים שערי ננעלו כלומר, נעילה תפילת ו"נקראת
סמוך  אלא אותה מתפללין שאין לפי ונסתרה, השמש

החמה". "שמע 9)לשקיעת שם: בירושלמי מפורש [וכן
רבינו  והביא ארבע". ומתפללין במעמדות שמתענין מינה
ממה  לשיטתו הוכחה ד) משנה (שם המשניות בפירוש
וזה  ובמוסף, בשחרית במעמד קוראים שהיו שם, שאמרו
בו  אין מוסף קרבן בו שיש שיום שם, שאמרו למה סותר
כרחנו  על אלא במוסף, בו שאין שכן וכל במנחה, מעמד
אין  ובמוסף בשחרית במעמד שקוראים שאמרו שמה
היתירה. לתפילה אלא חודש, ראש של למוסף הכוונה
איכא  מי ומעמדות "תעניות שאמרו: כו: שם ובבבלי
וכן  מוסף", איכא מי "תעניות רבינו: שגירסת נראה מוסף"?
יש  זה ולפי ר"ח. בפירוש הוא וכן משנה הכסף כתב
שאף  להלן וראה ראב"ד. ועיין מוסף, תפילת במעמדות
גם  בהם יש וכו' חדשים ראשי כגון מוסף בהם שיש בימים

היתירה]. התפילה נשיאות 10)אותה אין במנחה אבל
שם. יוסי רבי כדעת שאמרו 11)כפיים מה רבינו מפרש כן

בראשית  במעשה וקוראין לעריהן "מתכנסין במשנה: שם
[ו]במוסף". בשחרית יד:)12)וכו' (תמורה שאמרו ומה

זה  אין פה", בעל לאומרן רשאי אתה אי שבכתב "דברים
חובתן. ידי אחרים להוציא אלא

.‰Ô˙„ÈÓÚÂ el‡ ˙BlÙz Úa¯‡Ó ‰lÙz ÏÎÏ Ôˆea˜Â¿ƒ»¿»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ≈«¬ƒ»»
‰Lw·Ïe ‰pÁ˙ÏÂ ‰lÙ˙Ï ÌL13‡¯˜ ‰¯Bza ˙B¯˜ÏÂ »ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»
.„ÓÚÓ«¬»

בשני 13) מתענין שהיו כז:) (שם שאמרו למה רבינו כוונת
מדבריות  הולכי על בשבת ובשלישי הים יורדי על בשבת
להם  שהיה ובוודאי וכו', תיפול שלא אסכרה על וברביעי

האלו. הדברים כל על ובקשות תחינות

.Â˙ÈL‡¯a ‰OÚÓa ?ÔÈ‡¯B˜ eÈ‰ ‰n·e14ÌBia . «∆»¿ƒ¿«¬≈¿≈ƒ«
'˙ÈL‡¯a' ÔÈ‡¯B˜ ÔBL‡¯‰15'ÚÈ˜¯ È‰È'Â16- ÈMa . »ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ»ƒ««≈ƒ

'eÂwÈ'Â 'ÚÈ˜¯ È‰È'17È‰È'Â 'eÂwÈ' - ÈLÈÏMa . ¿ƒ»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒƒ»ƒƒ
.'eˆ¯LÈ'Â '˙B¯B‡Ó È‰È' - ÈÚÈ·¯a .'˙B¯B‡Ó¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¿

'eˆ¯LÈ' - ÈLÈÓÁa18'ı¯‡‰ ‡ˆB˙'Â19- ÈMMa . «¬ƒƒƒ¿¿¿≈»»∆«ƒƒ
'ı¯‡‰ ‡ˆBz'20elÎÈÂ'21.' ≈»»∆«¿À

עבודה 14) אצלנו ואין בעבודה, המציאות ששלימות "לפי
נתקיימו  לא מעמדות אלמלא אמרו וכן הקרבנות עם אלא

וארץ". ו.15)שמים פסוק עד בראשית מהתחלת היינו,
שלושה  אחד קורא פסוקים, חמישה אלא בה שאין ולפי
(שם  וחמישי רביעי ומוסיף שלישי פסוק וקורא חוזר והשני
הלכה  תפילה מהלכות י"ג בפרק חדשים בראשי כמו כז:

ראשון.16)ד). בה וקורא ט. פסוק עד ו מפסוק
למעלה.17) כמבואר שניים, בה וקוראים פסוקים חמישה
אחד.18) בה וקורא פסוקים שמונה 19)ארבעה בה יש

שניים. בה וקוראים שניים.20)פסוקים בה וקוראים
אחד.21) בה וקורא

.ÊÌÈLa d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ‰ÏB„‚ ‰L¯t22‰pË˜e , »»»¿»¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿«»
- ˙È¯ÁL ÔÈ‡¯BwL ˙BiL¯t ÈzLe .„Á‡ d˙B‡ ‡¯B˜≈»∆»¿≈»»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ
,¯Ùqa ‰iM‰ ‰lÙza Ô˙B‡ ÔÈ¯B˜Â ÔÈ¯ÊBÁL Ì‰≈∆¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ»«≈∆

.‰t ÏÚ ‰ÁÓa Ô˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»«∆

אלא 22) בה אין הא בשניים בראשית מקשה: שם ובגמרא
- פסוקים משלושה פחות בתורה קורין ואין פסוקים חמישה
שקרא  ממה אחד פסוק על חוזר השני כלומר, דולג, אמר רב

הראשון.

.Á„ÓÚÓ ÔÈOBÚ „ÓÚÓ ÈL‡ eÈ‰ ‡Ï ‰kÁ ÈÓÈ ˙ÓL¿…«¿≈¬À»…»«¿≈«¬»ƒ«¬»
˙È¯ÁLa23Ba ‰È‰ ‡Ï ÛÒeÓ Ôa¯˜ Ba LiL ÌBÈ ÏÎÂ . ¿«¬ƒ¿»∆≈»¿«»…»»

‰ÁÓa ‡ÏÂ Ì‰lL ‰iL ‰lÙ˙a ‡Ï „ÓÚÓ24‡l‡ , «¬»…ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»∆¿…¿ƒ¿»∆»
Ôa¯˜ Ba ‰È‰L ÌBÈ ÏÎÂ .„·Ïa ‰ÏÈÚ·e ˙È¯ÁLa¿«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»∆»»»¿«
˙È¯ÁLa ‡l‡ ,‰ÏÈÚa „ÓÚÓ Ba ‰È‰ ‡Ï ÌÈˆÚ‰»≈ƒ…»»«¬»ƒ¿ƒ»∆»¿«¬ƒ

.‰ÁÓ·e ‰iL ‰lÙ˙·eƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»

בשחרית".23) מעמד אין הלל בו שיש יום "כל שם: במשנה
לקרוא  צריכים שהרי מעמד, לעשות פנאי להם שאין לפי
ובראש  מוסף. קרבן בו ואין הלל בו שיש חנוכה והיינו הלל,

שלו שההלל מעמד חודש בו היה מנהג, משום אלא אינו
מוסף 24)בשחרית. לך ואין במוסף, טרודין שהיו לפי

של  שהכהנים כלל פנאי להם היה ולא בהמות שתי בלא
לחטוב  טרודין היו שבהם וישראל במוסף טרודין מעמד
בתפילת  מעמד בו שאין שכן וכל מים. ולשאוב עצים

המוסף.

.Ë˙BÁtLÓÏ ‰È‰ Úe·˜ ÔÓÊ ?ÌÈˆÚ‰ Ôa¯˜ e‰Óe«»¿«»≈ƒ¿«»«»»¿ƒ¿»
˙BÁtLÓ25.‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ ‡È·‰Ï ÌÈ¯ÚiÏ ˙‡ˆÏ ƒ¿»»≈«¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬»»

eÈ‰ ,ÌÈˆÚ‰ ‡È·‰Ï BÊ ‰ÁtLÓ È·Ï ÚÈbiL ÌBÈÂ¿∆«ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»»¿»ƒ»≈ƒ»
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קני ycwnd ilk zekld - dcear xtq - elqk 'g iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ì‰Ï ‰È‰Â .ÌÈˆÚ‰ Ôa¯˜ e‰ÊÂ ,‰·„ ˙BÏBÚ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ¿»»¿∆»¿«»≈ƒ¿»»»∆
·BË ÌBÈ BÓk26˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a Ba ÔÈ¯eÒ‡Â ,27 ¿«¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ

‚‰Ó ‰Ê ¯·„Â .‰Î‡ÏÓ ˙iOÚ·e28. «¬ƒ«¿»»¿»»∆ƒ¿»

וכן 25) ליוםֿטוב, היום היה המשפחה שלכל מדבריו נראה
על  מבני) המתחיל (דיבור מא. בעירובין התוספות כתבו
של  בניו מבני אני שאמר צדוק, ב"ר אלעזר ר' של הברייתא
של  חתניהן שגם הרי כבנו, וחתנו חתנו שהיה - סנאה בנימין

זה. יום חגגו משפחות טוב 26)אותן יום ולא טוב יום כמו
שלצורך  ד) הלכה א פרק (מגילה בירושלמי נראה וכן ממש.
פי  על אף קרבנו, הבאת ביום לקצור אף מותר נפש אוכל
כמפורש  נפש, אוכל לצורך אף לקצור אסור טוב שביום

י. הלכה א פרק ביצה "אמר 27)בירושלמי שם: בעירובין
בנימין  בן סנרב של בניו מבני אני צדוק ב"ר אלעזר רבי
בתענית  משנה - באב בעשרה שלהם העצים קרבן (שזמן
לאחר  ודחינוהו בשבת תשעהֿבאב חל אחת ופעם שם)
הוא". שלנו טוב שיום מפני השלמנוהו ולא והתענינו השבת
אסור  עצים המתנדב יחיד שאפילו י' הלכה להלן וראה
השנה  (ראש שאמרו פי על [ואף ביום. בו ותענית בהספד
הימים  אותם כל בטלו כלומר תענית, מגילת שבטלה יט:)
אלעזר  שר' לומר צריך - המקדש בית חורבן לאחר הטובים,
מתענים  שהיו שהזכיר ומה הבית, בזמן היה צדוק ב"ר
המשנה  בפירוש רבינו שכתב למה מתאים זה באב, בתשעה
היו  השני הבית בזמן שגם ג, משנה א פרק השנה בראש

באב]. בתשעה נ.28)מתענים (פסחים התוספות [לדעת
הר"ן  ולדעת דאורייתא איסור בזה יש מקום) המתחיל דיבור
אלא  אינו שם המובא והפסוק מדרבנן, איסור אלא אינו שם
פי  על ואף מנהג. משום אלא אינו רבינו ולדעת אסמכתא,
עשרה  של התענית את זה טוב יום דחה מנהג אלא שאינו
כן  ואם הבית, בזמן היה זה שהרי שבת) מיום (שנדחה באב

מנהג]. משום אלא היה לא התענית גם

.È·c˙‰L „ÈÁÈ elÙ‡29‰Î¯Úna ÌÈ¯Ê‚ B‡ ÌÈˆÚ ¬ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈≈ƒ¿»ƒ««¬»»
ÌBi‰ B˙B‡a ¯eÒ‡ -30˙iOÚ·e ˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a »¿«¿∆¿≈¿«¬ƒ«¬ƒ«

.‚‰Ó ‰Ê ¯·„Â .‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆ƒ¿»

וכו'".29) למזבח עצים עלי הרי "האומר שם: בירושלמי
או  עלי" "הרי אמר אם בין זה בעניין הבדל שאין וברור
שלו. טוב יום הוא שהביאם כיוון - למזבח" אלו "הרי שאמר

למקדש.30) שמביאם

.‡È˙aL Ïk ÒaÎlÓe ¯tÒlÓ ÔÈ¯eÒ‡ „ÓÚÓ ÈL‡«¿≈«¬»¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈»«»
˙aM‰ „B·k ÈtÓ ,ÔÈ¯zÓ ÈLÈÓÁ·e .Ô‰lL31ÈtÓe . ∆»∆«¬ƒƒÀ»ƒƒ¿≈¿««»ƒ¿≈

eÒkÈ ‡lL È„k ?ÒaÎÏe ¯tÒÏ Ì‰ÈÏÚ e¯Ò‡ ‰Ó»»¿¬≈∆¿«≈¿«≈¿≈∆…ƒ»¿
.Ì„wÓ eÒaÎÈÂ e¯tÒÈ ‡l‡ ,ÔÈÏeÓ Ì‰Lk Ì„ÓÚÓÏ¿«¬»»¿∆≈¿À»ƒ∆»¿«¿ƒ«¿ƒ…∆

שמותר 31) שכן שכל אומרים יש דווקא. לאו בחמישי
בשישי.

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ועל 1) במקדש, היו ממונים עשר שחמשה רבינו יבאר בו

ממונים. היו מה

.‡Lc˜na eÈ‰ ÔÈpÓÓ ¯OÚ ‰MÓÁ2ÌÈpÓÓ ÔÎÂ , ¬ƒ»»»¿Àƒ»«ƒ¿»¿≈¿«ƒ

‰pÓÓ el‡ ÌÈ¯·„ ¯OÚ ‰MÓÁÓ ¯·c Ïk ÏÚ ÌÏBÚÏ¿»«»»»≈¬ƒ»»»¿»ƒ≈¿À∆
ÌÈpÓf‰ ÏÚ (‡ :Ô‰ el‡Â .„Á‡3˙ÏÈÚ ÏÚ (· . ∆»¿≈≈««¿«ƒ«¿ƒ«

ÌÈ¯ÚL4ÌÈ¯ÓBM‰ ÏÚ (‚ .5ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÏÚ („ .6(‰ . ¿»ƒ««¿ƒ««¿¿ƒ
¯ÈL ÈÏk ¯‡L ÌÚ ÏˆÏv‰ ÏÚ7˙BÒÈt‰ ÏÚ (Â .8(Ê . ««ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ««¿»

ÌÈpw‰ ÏÚ9˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚ (Á .10ÌÈÎÒp‰ ÏÚ (Ë .11. ««ƒƒ««»««¿»ƒ
ÔÈÏBÁ‰ ÏÚ (È12ÌÈn‰ ÏÚ (‡È .13‰OÚÓ ÏÚ (·È . ««ƒ«««ƒ««¬≈
ÌÈt‰ ÌÁÏ14˙¯Ëw‰ ‰OÚÓ ÏÚ (‚È .15ÏÚ („È . ∆∆«»ƒ««¬≈«¿…∆«

˙Î¯t‰ ‰OÚÓ16‰p‰Î È„‚a ‰OÚÓ ÏÚ (ÂË .17. «¬≈«»…∆««¬≈ƒ¿≈¿À»

ãycew zegiyn zecewpã

lk lr mlerl mipnn oke ,ycwna eid oipenn xyr dyng"
lr ,od el`e .cg` dpenn ,el` mixac xyr dyngn xac

."'ek mixryd zlirp lr ,mipnfd

על  שמרמז כיון לגאולה, קשור י"ה, - עשר חמשה המספר
לה' "הנסתרות שהן הוי', שם של הראשונות אותיות שתי
שבזמן  לנו", "והנגלות שהן ו"ה מאותיות למעלה אלוקינו",
ולכן  לנו", ל"נגלות י"ה בין מפרידה עמלק קליפת הגלות
שכתוב  וזהו (ו"ה), "והנגלות" בתוך הי"ה את רואים אנו אין
ולעתיד־לבוא  כו'", בעמלק לה' מלחמה י־ה כס על  יד "כי
גילוי  יהיה אז המקדש, בית וייבנה עמלק זרע כשיוכרת

בשלמותו. הוי' שם
(`k oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

א.2) משנה ה פרק הנזכר 3)שקלים כרוז גביני הוא
ב. בהלכה להלן מבואר ותפקידו שם, "בן 4)במשנה שם:

ג. בהלכה מבואר ותפקידו שערים", נעילת על גבר
הגמרא 5) מסקנת לפי פירושו וכן הפקיע". על בבי "בן שם:

מבואר  תפקידו וכסףֿמשנה). ראב"ד (ועיין כג. ביומא
ד. תפקידו 6)בהלכה השיר". על לוי בן "הוגרוס שם:

ה. בהלכה הצלצל".7)מבואר על ארזה "בן שם:
בשיר  לפתוח ללויים סימן היה הצלצל, על וכשהקיש
ומוספין  תמידין מהלכות פ"ו להלן וראה ישראל. (תפארת

ז. הלכה להלן ועיין ז). שמואל 8)הלכה בן "מתתיה שם:
ח. בהלכה להלן ויבואר הפייסות". "פתחיה 9)על שם:

ט. בהלכה להלן מבואר תפקידו הקינים". שם:10)על
להלן  מבואר תפקידו החותמות". על פנחס בן "יוחנן

י. מבואר 11)בהלכה תפקידו הנסכים". על "אחיה שם:
יב. בהלכה מעיים".12)להלן חולי על אחיה "בן שם:

יד. בהלכה להלן מבואר "נחוניא 13)תפקידו שם:
טו. בהלכה להלן מבואר תפקידו שיחין". שם:14)חופר

להלן  מבואר תפקידו הפנים". לחם מעשה על גרמו "בית
תפקידו 15)שם. הקטורת". מעשה על אבטינס "בית שם:

שם. להלן תפקידו 16)מבואר הפרוכת". על "אלעזר שם:
טז. בהלכה להלן המלביש".17)מבואר "ופנחס שם:

כ. בהלכה להלן מבואר תפקידו

.·ÌÈL‡ B„È ˙Áz - el‡ ÌÈpÓnÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿Àƒ≈««»¬»ƒ
e‰L ‰Î‡Ïn‰ ÔÈÎ‰Ï È„k ,‰a¯‰‰ÈÏÚ ‰pÓÓ ‡18‰Ê . «¿≈¿≈¿»ƒ«¿»»∆¿À∆»∆»∆

.ÌÈpÓf‰ ˙‡ ÌÈ¯nLÓ ÂÈL‡Â ‡e‰ - ÌÈpÓf‰ ÏÚL∆««¿«ƒ«¬»»¿«¿ƒ∆«¿«ƒ
ÂÈL‡Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ ÊÈ¯ÎÓ Ôa¯w‰ ˙Ú ÚÈbiL ÔÂÈk≈»∆«ƒ«≈«»¿»«¿ƒ∆»≈¬»»

‰„B·ÚÏ ÌÈ‰k e„ÓÚ :¯ÓB‡Â B˙eL¯a19ÌiÂÏe , ƒ¿¿≈ƒ¿…¬ƒ»¬»¿ƒƒ
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ÔÎecÏ20‡B·È BÏB˜ ÚÓMiL ÔÂÈÎÂ .„ÓÚnÏ Ï‡¯OÈÂ , «»¿ƒ¿»≈««¬»¿≈»∆ƒ»«»
.BzÎ‡ÏÓÏ „Á‡ Ïk»∆»ƒ¿«¿

אחרים.18) אנשים על ממונים שהיו ממונים, נקראו כן שעל
כ:19) יומא ובבלי א, הלכה פ"ה שקלים ירושלמי
שירה,20) לומר הדוכן על לעמוד הלויים שזמן אףֿעלֿפי

תמידין  מהלכות בפ"ו כמבואר היין, ניסוך בשעת הוא
עומדים  היו זאת בכל התמיד, בגמר והוא ה, הלכה ומוספין

שלמה). (יריעות הכהנים עם בשוה

.‚ÂÈt ÏÚÂ ÔÈÏÚB ÂÈt ÏÚ - ÌÈ¯ÚL ˙ÏÈÚ ÏÚL ‰Ê∆∆«¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¬ƒ¿«ƒ
ÔÈÁ˙Bt21˙ÁÈ˙ÙÏ ÌBÈ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ÔÈÚ˜Bz‰ ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌÈ¯ÚM‰22Lc˜na ÔÈÚ˜Bz ÌBÈ ÏÎ·e .B˙eL¯a ‡l‡ «¿»ƒ∆»ƒ¿¿»¿ƒ«ƒ¿»
‰Úe¯z ‰ÚÈ˜z :ÌÈ¯ÚM‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ ˙BÚÈ˜z LÏL»¿ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ¿ƒ»¿»

.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

הוסיף 21) ורבינו שערים", נעילת "על שם: שקלים במשנה
הרא"ש  שם פירשו וכן שערים, פתיחת על גם ממונה שהיה
[ואףֿ בבוקר". ולפותחם (בערב) שערים "לנעול והרע"ב:
הנעילה  רבינו הקדים – לנעילה קודמת שהפתיחה עלֿפי
קדמה  לעת, מעת ובכל ליום. קודם שהלילה לפי לפתיחה,
שהדגישו  וכמו שלאחריו, בבוקר לפתיחה בלילה הנעילה

שלמה). ביריעות ועיין והרע"ב, נג:סוכה 22)הרא"ש
במשנה.

.„˙Èa‰ ¯‰ LÈ‡ ‡e‰ - ÌÈ¯ÓBM‰ ÏÚL ‰Ê23 ∆∆««¿ƒƒ«««ƒ
ÌiÂÏ‰ ÏÚ ·aÒnL24ÏÚ ÔLÈL ÈÓ ÏÎÂ ,‰ÏÈÏ ÏÎa ∆¿«≈««¿ƒƒ¿»«¿»¿»ƒ∆»≈«

B˙eÒk ˙‡ Û¯BOÂ BÏ˜Óa B˙B‡ ‰˜ÏÓ - B¯ÓLÓ25. ƒ¿»«¿∆¿«¿¿≈∆¿

פ"ח 23) למעלה וראה ב). משנה פ"א (מדות הבית הר שר
י. הלכה הבחירה בית הכהנים 24)מהלכות שעל משמע

בשלשה  שומרים היו הכהנים שגם אף מסבב, היה לא
הם  זריזים שהכהנים מפני ד), הלכה שם (למעלה מקומות
שם). יו"ט ותוס' א, משנה פ"ה שקלים ברע"ב (ועיין

כסותו.25) את לשרוף גם רשאי כלומר,

.‰ÌBÈ ÏÎa ¯¯Ba ‡e‰ - ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««¿¿ƒ≈¿»
,‰ta ‰¯ÈL ¯ÓBÏ ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚL ÌÈ¯¯BLÓ‰«¿¿ƒ∆¿ƒ««»«ƒ»«∆

˙Ba¯w‰ ÏÚ ÔÈÚ˜Bz ÂÈt ÏÚÂ26ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ .27 ¿«ƒ¿ƒ««»¿»≈¬ƒ
‰ÚÈ˜z ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Ó Lc˜na28LÏL :ÌBÈ ÏÎa29 «ƒ¿»≈««¿∆¿ƒ¿ƒ»¿»»

ÌÈ¯ÚL ˙ÁÈ˙ÙÏ30¯ÁL ÏL „ÈÓ˙Ï ÚL˙Â ,31ÚL˙Â , ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ∆««¿≈«
ÛÒeÓ Ôa¯˜ Ba LiL ÌBÈÂ .ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Ï¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿∆≈»¿«»
L„Á L‡¯ ÏÁ Ì‡Â .ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÏÚ ÚLz ÔÈÙÈÒBÓ -ƒƒ≈««»¿«»¿ƒ»……∆
‰M‰ L‡¯ ÏÁL B‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ·BË ÌBÈ B‡ƒ¿¿«»∆»…«»»

ÔÈÙÒeÓ ‰LÏL ÌL LiL ˙aLa ˙BÈ‰Ï32ÔÈ‡ - ƒ¿¿«»∆≈»¿»»ƒ≈
ÔÈÚ˜Bz ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÛÒeÓe ÛÒeÓ ÏÎÏ ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿»»»ƒ¿≈«¿∆»¿ƒ

ÔÈÙÒen‰ ÏÎÏ „·Ïa ÚLz33. ≈«ƒ¿«¿»«»ƒ

שעל 26) שזה רבינו כתב ז, הלכה על להלן ממונה הצלצל
(יריעו"ש). עיון וצריך שיר, בכלי המשוררים כל

במשנה.27) שם תר"ת 28)סוכה פעמים תשע כלומר,
תקיעה). תרועה, ותקיעה,29)(=תקיעה, תרועה תקיעה,

ג. הלכה למעלה העזרה.30)כמבואר שערי

אומרים 31) הלויים התמיד, נסכי את מנסכין ש"כשהיו
ותוקעין  בו מפסיקין שהיו בשיר היו פרקים ושלשה בשיר,
מהלכות  פ"ו להלן וראה שם). (רש"י בחצוצרות" הכהנים

ז. הלכה ומוספין קרבנות 32)תמידין שלשה כלומר,
וראשֿהשנה. ראשֿחודש שבת, בשביל בסוכה 33)מוסף,

בפני  שבת [המוסף] על שתוקעין כשם "יכול בברייתא: נה.
תוקעין  יהיו כך עצמו, בפני ראשֿחודש [מוסף] ועל עצמו,
שמחתכם  [וביום תלמודֿלומר ומוסף? מוסף כל על
כל  הוקשו [ותקעתם], חדשיכם ובראשי ובמועדיכם]
אמר, אשי רב שוות]. [שתקיעותיהם לזה זה כולם החדשים
חודש  ואיזה ובראשי. וכתוב יו"ד], [חסר חדשכם כתוב
וראשֿ (=ראשֿחודש ראשֿהשנה זה ראשין, שני לו שיש
שתוקעים  [ומסתבר הוא". חד חדשכם רחמנא ואמר השנה)
שהוא  מפני ראשון, שקרב שבת, של מוסף על תקיעות תשע
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות פ"ט להלן כמבואר תדיר,

ב].

.ÂLL ÔÈÙÈÒBÓ ˙aL ·¯Úa34˙‡ ÏÈË·‰Ï LÏL : ¿∆∆«»ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆
‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ÌÚ‰35L„˜ ÔÈa ÏÈc·‰Ï LÏLÂ , »»ƒ«¿»»¿»¿«¿ƒ≈…∆

ÏÁÏ36¯ÚL ˙ÁÈ˙ÙÏ LÏL ÔÈÙÈÒBÓ Ï‚¯·e . ¿…»∆∆ƒƒ»ƒ¿ƒ«««
ÔBzÁz‰37˙ÁÈ˙ÙÏ LÏLÂ ,ÌÈL ˙¯ÊÚ ¯ÚL ‡e‰Â , ««¿¿««∆¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÔBÈÏÚ‰ ¯ÚL38¯ÚL ‡¯˜ ‰nÏÂ .¯Bw ¯ÚL ‡e‰ , ««»∆¿««ƒ»¿»»ƒ¿»««
ÊÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙÏ ?ÔBÈÏÚÔÈÚ˜Bz ÔÎÂ .ÌÈL ˙¯ ∆¿¿ƒ∆¿«¿»≈∆¿«»ƒ¿≈¿ƒ

ÌÈn‰ ÈelÓÏ LÏL39ÌÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .‚Áa ÔÈÎqnL »¿ƒ««ƒ∆¿«¿ƒ∆»¿≈¿ƒ
˙aLa ÌÈn‰ ÈelÓÏ40ÁaÊn‰ Èab ÏÚ LÏL ÔÈÚ˜B˙Â . ¿ƒ««ƒ¿«»¿¿ƒ»««≈«ƒ¿≈«

ÌÈn‰ ÔÈÎqnL ‰ÚLa41ÌÈÚ˜BzL ÌÈÚ˜Bz‰ ÏÎÂ . ¿»»∆¿«¿ƒ««ƒ¿»«¿ƒ∆¿ƒ
ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÏÚL ‰Ê „È ˙ÁzÓ - ˙Ba¯w‰ ÏÚ««»¿»ƒ«««∆∆««¿¿ƒ

Ô‰ ˙B¯ˆBˆÁa ˙BÚÈ˜z‰ el‡ ÏÎÂ .B˙eL¯·e42. ƒ¿¿»≈«¿ƒ«¬¿≈

שאףֿעל34ֿ) וֿז, עמ' "זמנים" בספרי [וראה במשנה. שם
אלא  אינו אלו תקיעות של עיקרן – בגבולין גם שתוקעים פי

שכהנים 35)במקדש]. קיד: בשבת ועיין במשנה. שם
שכתוב  סימן, צריכים ואין בכל, הם (בקיאים הם זריזים
בשביל  היו והתקיעות רש"י) – ליעקב משפטיך יורו בהם
ראשונה  שתקיעה מבואר לה: ובשבת שבירושלים. העם
התריסין  נסתלקו שנייה, תקיעה שבשדות. העם לבטל
והטמין  המסלק סילק שלישית, תקיעה החנויות. וננעלו
בדברי  הוא וכן הנרות. את והדליקו החמין את המטמין

יא. הלכה שבת מהלכות פ"ה היינו 36)רבינו במשנה. שם
פת  להדביק כדי או קטן דג לצלות כדי ש"שוהה אחר
שם). שבת (הלכות ושובת" ותוקע ומריע תוקע בתנור,

שזהו 37) רש"י ופירש התחתון". לשער "שלש שם: בסוכה
(=לעזרת  לעזרה "הגיעו נא:) (שם במשנה ששנינו מה
את  פתחו שאז מפרש [ורבינו ותקעו". והריעו תקעו נשים)

בכסףֿמשנה]. ועיין להלן, וראה במשנה:38)השער, שם
ששנינו  מה שזהו רש"י ופירש העליון". לשער "שלש
קרא  וכו' העליון בשער הכהנים שני "ועמדו (שם) במשנה
השער, פתחו אז מפרש [ורבינו ותקעו". והריעו תקעו הגבר
למעלה"]. שערים לפתיחת דתקע "כיון נד. בסוכה נראה וכן

מן 39) ממלא "היה מח. שם ששנינו מה וזהו במשנה. שם
(רש"י  ותקעו" והריעו תקעו המים, לשער הגיעו השילוח,

נתמלאו 40)שם). "שכבר רבא של מימרא נד. שם
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מערבֿ ממלא שהיה אלא מח: לעיל כדתנן מערבֿשבת,
כאן  המים מילוי כן, ואם (רש"י). זהב]" של [חבית שבת
רוקח). (מעשה החבית מן אלא השילוח מן אינו

רש"י 41) ופירש מזבח". גבי על "ושלש שם: במשנה
הערבה  את וזוקפין מה. לעיל כדתנן הערבה, את כשזוקפין
כתב, ה"ג ד"ה נד. ושם ותקעו, הריעו ותקעו המזבח בצידי
גבי  על המים שמנסכין בשעה היתה הערבה שזקיפת

המוריה). (הר רבינו לדעת לומר יש וכן שם 42)המזבח,
נא:

.ÊÌÈ¯¯BLÓ‰ Ïk „ÈÓÚn‰ ‡e‰ - ÏˆÏv‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««ƒ¿»««¬ƒ»«¿¿ƒ
ÔÈ„ÚBqL ¯ÈL ÈÏk Èt ÏÚ43BÓk ,ÌiÂÏ‰ ÌÚ «ƒ¿≈ƒ∆¬ƒƒ«¿ƒƒ¿
e¯‡aL44. ∆≈«¿

ג.44)שעוזרים.43) הלכה פ"ג למעלה

.ÁÏÎa ÌÈ‰k‰ ÔÈa ÒÈÙÓ ‡e‰ - ˙BÒÈt‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««¿»≈ƒ≈«…¬ƒ¿»
‰ÎfL BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ‰È‰iL „Ú ,ÌBÈ«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒ∆¿«¿∆»»
.ÌBÈ ÏÎa ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ ÌÈÓÚt Úa¯‡Â .ÒÈta da»««ƒ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒƒ¿»

ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰·e45.ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ „ˆÈk ¯‡·‡ ¿ƒ¿¿ƒƒ¬»≈≈«»¿ƒƒ

ג.45) הלכה ד פרק

.Ë¯kÓiL BnÚ ÔÈ˜ÒBtL ‡e‰ - ÌÈpw‰ ÏÚL ‰pÓÓ‰«¿À∆∆««ƒƒ∆¿ƒƒ∆ƒ¿…
·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ .ÚÏÒa CÎÂ Ck ˙Ba¯wÏ ÌÈpw‰«ƒƒ«»¿»»»»¿∆«¿»ƒ∆«»

‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz46,Lc˜nÏ Ì‰ÈÓ„ ‡È·È - ƒ¿≈¿≈»»ƒ¿≈∆«ƒ¿»
‰OBÚÂ ,˙Ba¯w‰ ÈÏÚ·Ï ÌÈpw‰ Ô˙B ‰pÓÓ‰ ‰ÊÂ¿∆«¿À∆≈«ƒƒ¿«¬≈«»¿»¿∆
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ .BÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈ¯aÊb‰ ÌÚ ÔBaLÁ∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈpw‰ eÏÊe‰ Ì‡Â .¯ÚM‰ BnÚ ÔÈ˜ÒBt ÌBÈ ÌÈLÏLÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«««¿ƒ¿«ƒƒ
BÓk ˜ÈtÒÓ - e¯˜e‰ Ì‡Â ,ÏBf‰ ¯ÚLk ˜ÈtÒÓ -«¿ƒ¿«««¿ƒ¿«¿ƒ¿

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Lc˜‰ „iL ;BnÚ e˜ÒtL47Ô˜ ÔÎÂ . ∆»¿ƒ∆«∆¿≈«»∆¿»¿≈≈
¯Á‡ Ô˙B - ·¯˜iL Ì„˜ ÏÒÙpL B‡ ÏeÒt ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»∆ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«≈

ÂÈzÁz48. «¿»

מחוסרי 46) מהלכות פ"א להלן ראה ויולדת, וזבה זב כגון
ג. הלכה "אחת 47)כפרה שנינו: ט, משנה פ"ד בשקלים

לספק  עליו המקבל כל הלשכה, את משערין יום לשלשים
(ראה  נסכים בענין המדובר ששם ואףֿעלֿפי וכו'. לסתות"
לקינים  הואֿהדין כי רבינו סובר – יג) הלכה להלן

"ועל 48)(כסףֿמשנה). שנינו: ז, משנה פ"ז בשקלים
אומר  יוסי ר' צבור, משל באות שיהו הפסולות הקינין
כר' רבינו ופסק הפסולות". את מספק הקינין את המספק
(עירובין  אמרו וכבר שמעון, ר' הוא שהתנאֿקמא מפני יוסי,

(כסףֿמשנה). יוסי כר' הלכה - שמעון ור' יוסי ר' מו:)

.È˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚL ‰Ê49ÌÈÎÒp‰ ÈÓc Ïa˜nL ‡e‰ - ∆∆««»∆¿«≈¿≈«¿»ƒ
Ì‰Ï Ô˙BÂ ÌÈÎÒ È·iÁnÓÏÚL ‰ÊÂ .˙BÓ˙BÁ ƒ¿À¿≈¿»ƒ¿≈»∆»¿∆∆«

ÌÈÎÒp‰ ¯ÎBnL ‡e‰ - ÌÈÎÒp‰50. «¿»ƒ∆≈«¿»ƒ

הולך 49) נסכים, מבקש שהוא "מי ד: משנה פ"ה בשקלים
מעות  לו נותן החותמות, על ממונה שהוא יוחנן אצל לו

חותם". ממנו שהוא 50)ומקבל אחיה אצל לו "בא שם:
נסכים". ממנו ומקבל חותם לו ונותן הנסכים, על ממונה

.‡È„Á‡‰ :Lc˜na eÈ‰ ˙BÓ˙BÁ ‰Úa¯‡ ?„ˆÈk≈««¿»»»»«ƒ¿»»∆»

Ï‚Ú ÂÈÏÚ ·e˙k51¯ÎÊ ÂÈÏÚ ·e˙k ÈM‰Â .52. »»»≈∆¿«≈ƒ»»»»»
È„b ÂÈÏÚ ·e˙k ÈLÈÏM‰Â53ÂÈÏÚ ·e˙k ÈÚÈ·¯‰Â . ¿«¿ƒƒ»»»¿ƒ¿»¿ƒƒ»»»
‡ËBÁ54. ≈

חצי 51) סולת, עשרונים שלשה שהם: שור, לנסכי סימן הוא
שם). (משנה יין ההין וחצי שמן סימן 52)ההין הוא

סולת, עשרונים שני והם דיכרא. – אייל שתרגום איל, לנסכי
יין. ההין ושלישית שמן ההין סימן 53)שלישית הוא

שמן  ההין רביעית סולת, אחד עשרון שהם: הכבש, לנסכי
יין. ההין של 54)ורביעית בהמות שלש לנסכי סימן

סולת  עשרונים שלשה והם: שם). (משנה עשיר מצורע
תנוך  למתן שמן אחד לוג לזה, (נוסף שמן לוגין ותשעה
(פ"ב  שמן רביעיות ושלש יין רביעית ושלש ובהונות),
חוטא, המצורע "ונקרא ו). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
וכן  המשניות), (פירוש שאירעו" מה אירעו שבעוונותיו לפי
לשון  על באים, נגעים דברים שבעה "על טז. בערכין הוא

שם). והרע"ב (הרא"ש וכו' הרע"

.·ÈÈÓ Ïk55ÈÓc Ô˙B Lc˜nÏ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·iL »ƒ∆»ƒ»¿¿»«ƒ¿»≈¿≈
BÏ Ô˙BÂ ,˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰ÊÏ ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ»∆«¿À∆««»¿≈
Ú¯ˆÓ ‰È‰ Ì‡Â .BlL ˙Ba¯w‰ ÔÈÓk ˙BÓ˙BÁ»¿ƒ¿««»¿»∆¿ƒ»»¿…»

¯ÈLÚ56.‡ËBÁ ÂÈÏÚ ·e˙kL „Á‡ Ì˙BÁ BÏ Ô˙B - »ƒ≈»∆»∆»»»≈
ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰ÊÏ B„ÈaL ˙BÓ˙BÁa CÏB‰ ‰l‰Â¿«»≈«»∆¿»»∆«¿À∆«
BÓÎe ˙BÓ˙BÁ‰ ÔÈÓk ÌÈÎÒ BÏ Ô˙BÂ ,ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««»¿
˙‡ ‡ÈˆBÓ ,‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÌÈ‡a ·¯ÚÏÂ .Ô‰a ·e˙kL∆»»∆¿»∆∆»ƒ∆≈∆∆ƒ∆
˙BÚn‰ e¯È˙B‰ Ì‡ .˙BÚÓ Ôc‚k Ïa˜Óe ˙BÓ˙BÁ‰«»¿«≈¿∆¿»»ƒƒ«»

Lc˜‰Ï e¯È˙B‰ -57‰Ê ÌlLÈ - ˙BÚn‰ e˙Át Ì‡Â , ƒ«∆¿≈¿ƒ»¬«»¿«≈∆
„·‡L ÈÓ .B˙ÈaÓ ˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚL58- BÓ˙BÁ ∆««»ƒ≈ƒ∆»«»

È„k ¯˙È ˙BÚn· e‡ˆÓ Ì‡ .·¯Ú‰ „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ«¿ƒƒ«»∆∆ƒ»¿«»»≈¿≈
ÔÚBhL Ì˙BÁ59ÔÈ˙B ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,BÏ ÔÈ˙B - »∆≈¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ

ÌBi‰ Ïk ÌLÂ .BÏ60ÈtÓ ,Ì˙BÁ‰ ÏÚ ·e˙k ¿≈»«»««»ƒ¿≈
e¯˜eiL „Ú BÏˆ‡ Ì˙BÁ‰ ‡‰LÈ ‡lL ,ÌÈ‡n¯‰»«»ƒ∆…«¿∆«»∆¿«∆¿

ÌÈÎÒp‰61. «¿»ƒ

שם.55) בשקלים מביא 56)משנה שאינו עני, מצורע אבל
כבש, נסכי אלא מביא אינו כא) יד, (ויקרא אחד כבש אלא
(כסףֿמשנה). שם תנאֿקמא כדעת "גדי", וחותמו

הן 57) מעותיו כי לטעון יכול אינו החותמות על והממונה
(משנה  העליונה על הקדש שיד הקדש, במעות שנתערבו

ה.58)שם). משנה מעות 59)שם נמצאו אם כלומר,
זה  שטוען חותם כשיעור ושיעורם החותמות. מכדי יתירות

לו. ובספרים 60)שנאבד היום". "ושם שם: בשקלים
כי  ויתכן היום". כל "ושם רבינו: כנוסחת שם אחרים
כתוב  שהיה שם, בירושלמי שאמרו מה עלֿפי היא, הכוונה
ושם  החודש ושם השבת, שם בשבת, ימים כמה היום, שם
מה  כל כלומר, רבינו, שכתב היום" כל "שם והיינו המשמר.
שם: הרא"ש (ובפירוש המוריה). (הר יום לאותו ששייך
רבינו). בדברי גם כן להיות צריך ואולי יום", כל "ושם

השני.61) הפירוש לפי המשניות בפירוש הוא כן

.‚ÈÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ62ÔÈi‰ ¯ÚL ÔÈ˜ÒBt ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ««««ƒ
˙Ïq‰Â63ÌÈÎÒ e¯˜e‰ Ì‡ .ÌÈÎÒp‰ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ÌÚ ¿«…∆ƒ«¿À∆««¿»ƒƒ¿¿»ƒ
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˜tÒÓ - eÏÊe‰ Ì‡Â ,BnÚ e˜ÒtL BÓk Ô‰Ï ˜tÒÓ -¿«≈»∆¿∆»¿ƒ¿ƒ¿¿«≈
Lc˜‰‰ ¯kzOnL ¯ÎO‰Â .ÏBf‰ ¯ÚMk Ô‰Ï»∆««««¿«»»∆ƒ¿«≈«∆¿≈
ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈÎÒ ¯˙BÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - el‡ ÌÈ¯ÚLaƒ¿»ƒ≈«ƒ¿»«¿»ƒ¿¿ƒ

ÁaÊn‰ ıÈ˜Ï ˙BÏBÚ Ba64ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈˆi˜Ó ÔÈ‡Â . ¿≈«ƒ¿≈«¿≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈«
ÛBÚ ˙BÏBÚa65ÛBÚ ¯eav‰ ˙Ba¯˜a ÔÈ‡L ,66. ¿∆≈¿»¿¿«ƒ

ט.62) הלכה למעלה וראה ט. משנה פ"ד לא 63)שקלים
שנאמר: כמו בסולת, נבלל שהשמן לפי "שמן", רבינו כתב
א). משנה פ"ה שם יוםֿטוב (תוספות בשמן" בלול

מותר 64) אומר, עקיבא "רבי ד: משנה פ"ד [בשקלים
חנניה  רבי שרת. לכלי נסכים ומותר המזבח, לקיץ התרומה
ומותר  המזבח, לקיץ נסכים מותר אומר: הכהנים סגן
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב שרת". לכלי התרומה
הלכה  סוף שם (=ירושלמי אומרת זה בכל ההלכה  "ופסק
פסק  ולכן עולות". שיקריבו המותרות על ביתֿדין תנאי ג)
לוקחים  התרומה שמותר ט, הלכה שקלים מהלכות בפ"ד
כר' ולא עקיבא כר' לא הלכה אין ואםֿכן המזבח, קיץ בה
שם  שקלים בהלכות רבינו פסק ומה הכהנים. סגן חנניה
במותר  דין זה אין – שרת לכלי נסכים שמותר ב, הלכה
כאן, שכתב וכמו המזבח, לקיץ הולך הוא שוודאי הנסכים,
הנסכים" ממותר שיבואו ש"מצוותם שרת בכלי דין זהו אלא
קו: בכתובות כברייתא פסק ובזה שם. רבינו שדקדק כמו
נסכים". ממותר באין שרת, וכלי ולבונה הזהב ש"מזבח
על  ביתֿדין ש"תנאי הנ"ל, בירושלמי שאמרו שמכיון אלא
שכלי  שאמרו שמה עלֿכרחנו עולות", שיקריבו המותרות
לכתחילה, למצוה אלא זה אין נסכים, ממותר באים שרת
להם  היו שלא (=כגון נסכים מותר להם היה לא "אם אבל
עולות  להקריב וצריך בטל, והמזבח ונדבות, נדרים הרבה
שרת) לכלי נסכים ממותר להם שאין ונמצא המזבח, לקיץ
שם). רבינו (מלשון הלשכה" מתרומת שרת) (כלי יביאו –
ב, הלכה שם בירושלמי ומראהֿהפנים כסףֿמשנה ועיין

יוסף). בר חייה רבי בתוספות 65)ד"ה ועיין יב: שבועות
ואין. ד"ה מביאין 66)שם הציבור ואין עוף, מביא היחיד

ו). פרשתא ז פרק (תו"כ עוף

.„ÈÌÈ‰k‰67‰tˆ¯‰ ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L ÈtÓ , «…¬ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ«»ƒ¿»
„ÈÓz68‰a¯‰ ¯Oa ÔÈÏÎB‡Â ,69ÌÈ„‚a Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â , »ƒ¿¿ƒ»»«¿≈¿≈¬≈∆¿»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa70ÔÈÏBÁ Ì‰ - ƒ¿«»¬»∆»»∆»≈ƒ
ÚÓ CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÚÓa¯w·Ó ‰È‰iL ,„Á‡ ‰pÓÓ ÔÈ„ÈÓ ƒ¿≈∆¿ƒ»«¬ƒƒ¿À∆∆»∆ƒ¿∆¿«≈

‡e‰ „ÈÓz Ô‰a ˜ÒBÚÂ ,Ô‰È‡eÏÁz Ïk ‡t¯Óe Ô˙B‡»¿«≈»«¬≈∆¿≈»∆»ƒ
.B„È ˙ÁzL ÂÈL‡Â«¬»»∆««»

א.67) הלכה פ"ה שקלים העוסק 68)ירושלמי ש"כל
הרצפה" על עומד שיהיה צריך המקדש, מעבודת בעבודה

יז). הלכה המקדש ביאת מהלכות הוא 69)(פ"ה כן
שם. בארבעה 70)בירושלמי אלא לעבוד להם אסור "כי

ולא  פחות לא ואבנט, ומצנפת ומכנסים כתונת בגדים:
שם, [בירושלמי א). משנה פ"ה שם המשניות (פירוש יותר"
"ושותין  שם: אמרו זה ובמקום אחד". חלוק "אלא ליתא
הרבה  להם היו שלא זה גם הביא שם ובפיה"מ מים",

מים]. שותים שהיו מה וגם בגדים,

.ÂËÔÈÁÈLÂ ˙B¯Ba ¯ÙBÁ ˙BÈ‰Ï „Á‡ ÔÈpÓÓ ÔÎÂ71 ¿≈¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒƒ

ÔÈÈeˆÓ ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k ,ÌÈa¯ ÏL ˙B¯Ba‰ Ôw˙Óe¿«≈«∆«ƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ¿ƒ
ÌÈÏ‚¯‰ ÈÏBÚ ÏÎÏe ‰È·LBiÓ „Á‡ ÏÎÏ ÌÈÏLe¯Èa72. ƒ»«ƒ¿»∆»ƒ¿∆»¿»≈»¿»ƒ

ÌÈt‰ ÌÁÏ Èn‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ „Á‡Â73Ôw˙Ó ‡e‰Â , ¿∆»¿À∆«»À»≈∆∆«»ƒ¿¿«≈
˙¯Ëw‰ Èn‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ „Á‡Â .BzÎ‡ÏÓ Ïk74, »¿«¿¿∆»¿À∆«»À»≈«¿…∆

.dzÎ‡ÏÓ Ôw˙Ó ‡e‰Â¿¿«≈¿«¿»

כיף 71) דין האי יודע) (=והיה ידע "והוה שם: בירושלמי
כיף  דין והאי קרים), מים מוציא סלע (=איזה מיא מקורר
שרברובתיה  היכן ועד (=חמימות), שרברוביה ביה אית

מגעת)". חמימותו היכן (עד קמא 72)מטיא (בבבא רש"י
רגלים  לעולי בורות חופר שהיה פירש, קכא:) ויבמות נ.
שהיה  כתב: שם) (שקלים המשנה בפירוש ורבינו בדרכים.
כאן. שכתב מה וכעין ובמדבר". בישוב לעם מים "ממציא

שם.73) שם.74)שקלים

.ÊË˙BÎB¯t‰ È‚¯B‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ ˙Î¯t‰ ÏÚL ‰Ê75 ∆∆««»…∆¿À∆«»¿≈«»
.ÌÈ¯ÚMÏÂ ÏÎÈ‰Ï ˙BÎeÓ eÈ‰iL Ô‰a ÔÈÓ˜B¯‰Â¿»¿ƒ»∆∆ƒ¿»«≈»¿«¿»ƒ

‰L ÏÎa ÔÈOBÚ eÈ‰ ˙BÎB¯t ÈzLe76ÔÈa ÏÈc·‰Ï ¿≈»»ƒ¿»»»¿«¿ƒ≈
ÌÈL„w‰ L„˜Ï L„w‰77ÔÈÏeÙk ˙Î¯t‰ ÈËeÁÂ . «…∆¿…∆«√»ƒ¿≈«»…∆¿ƒ

˙ÏÎ˙e LL :da eÈ‰ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡Â .‰ML ‰MLƒ»ƒ»¿«¿»»ƒƒ»»≈¿≈∆
.‰ML ÏeÙk Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ .ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â¿«¿»»¿««»ƒ¿»∆»≈∆»ƒ»

ÔÈËeÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ È¯‰78dÈ·Ú ‰È‰ ÁÙËÂ .79. ¬≈«¿»»¿∆¿ƒƒ¿∆«»»»¿»
ÔÈ¯È ÌÈÚ·LÂ ÌÈL ÏÚÂ80dk¯‡ .˙‚¯‡ ‰˙È‰ ¿«¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ»¿»∆¡∆∆»¿»

‰n‡ ÌÈ¯OÚ d·Á¯Â ,‰n‡ ÌÈÚa¯‡81. «¿»ƒ«»¿»¿»∆¿ƒ«»

שם.75) שקלים וירושלמי משנה 76)משנה פ"ח שקלים
עושים  היו הקטורת, עשן מחמת משחירות שהיו לפי ה.

כט:). בתמיד (הרא"ש שנה בכל למעלה 77)חדשות ראה
ב. הלכה הבחירה בית מהלכות שם 78)פ"ד שקלים

עא: שם.79)ויומא ושתים 80)שקלים שבעים : היינו
שם: נוסחאות ובכמה שם. שבשקלים (=חוטים) נימים"

רבינו. שכתב כמו קודשֿהקדשים 81)"נירין", שרוחב
יוםֿטוב  (תוספות אמה ארבעים וגבהו אמה, עשרים

שם). בשקלים

.ÊÈÈL Lc˜Óa eÈ‰ ˙BÎB¯t ‰¯OÚ LÏLe82:Ú·L ¿∆¿≈»»¿ƒ¿»≈ƒ∆«
,ÌÏe‡‰ Á˙t ÏÚ ˙Á‡Â ,‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL ‰Ú·L ÏÚ«ƒ¿»«¬≈»¬»»¿«««∆«»»
ÔÈ·e BÈa ¯È·cÏ ÌÈzLe ,ÏÎÈ‰‰ Á˙t ÏÚ ˙Á‡Â¿«««∆««≈»¿«ƒ«¿ƒ≈≈

‰iÏÚa Ôc‚k ÌÈzLe ,L„w‰83. «…∆¿«ƒ¿∆¿»»¬ƒ»

נד.82) ביומא רב של עליית 83)מימרא בין להבדיל
שם). (רש"י קודשֿהקדשים בית עליית לבין ההיכל

.ÁÈ˙Î¯t84‰‡Óh‰ „ÏÂa ˙‡ÓËpL85ÔÈÏÈaËÓ - »…∆∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ
ÌÈÙa d˙B‡86dÈ‡L ÈÙÏ ,„iÓ d˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe »ƒ¿ƒ«¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ∆≈»

LÓL ·¯Ú‰ ‰ÎÈ¯ˆ87‰‡Óh‰ ·‡a ˙‡ÓËpLÂ .88- ¿ƒ»∆¡≈∆∆¿∆ƒ¿»¿««À¿»
ıeÁaÓ d˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ89ÁËBLÂÔÈ90ÏÈÁa d˙B‡91, «¿ƒƒ»ƒ«¿¿ƒ»«≈

‰L„Á ‰˙È‰ Ì‡Â .LÓL ·¯Ú‰ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»∆¡≈∆∆¿ƒ»¿»¬»»
‡aËˆ‡‰ ·b ÏÚ d˙B‡ ÔÈÁËBL -92‰‡¯iL È„k , ¿ƒ»««»ƒ¿«»¿≈∆ƒ¿∆

ÌÚ‰93.‰‡ ‡È‰L dzÎ‡ÏÓ ˙‡ »»∆¿«¿»∆ƒ»»

(תויו"ט 84) הנ"ל פרוכות משלושֿעשרה אחת כלומר,
ד). משנה שם שגזרו 85)שקלים טמאים משקין היינו
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הטומאות  אבות מהלכות (פ"ז כלים שיטמאו חכמים עליהם
אינה  שאז תלויה, היתה כשלא והמדובר אֿב). הלכות
מפני  אלא טומאה מקבלת אינה שהרי טומאה, מקבלת
כלאים  מהלכות ופ"י יד: (ביצה כנגדו מתחמם שהשמש
תוספות  (עיין בהנאה אסורה מקדש של ופרוכת יד), הלכה
יש  ואז מונחת, כשהיתה המדובר אלא – מפני) ד"ה שם
בשביל  בעזרות אותה תולים ברגלים שהרי בגד, תורת עליה
טומאה  שמקבלים אדם כמשמשי היא והרי הבאים, אדם בני

סולימן). הר"ר בשם שם שלמה ביםֿשל86ֿ)(מלאכת
שם). ישראל (תפארת להוציאה צורך ואין שבעזרה, שלמה

בפי"ב 87) ראה שמש, הערב צריכה אינה מדרבנן שטומאה
ו. הלכה הטומאות אבות בנבילה 88)מהלכות או בשרץ

בהם. שהוא 89)וכיוצא בגד למקדש להכניס אסור שהרי
הלכה  המקדש ביאת מהלכות פ"ג (להלן לטומאה ראשון

לנגבה.90)יז). לעזרה.91)כדי במשנה 92)חוץ
של  שהרחבה משנהֿלמלך). (ועיין האיצטבא" גג "על שם:
ומסוככות  שם, לישב באיצטבאות מוקפת היתה הבית הר
ד). משנה פ"ד סוכה (הרע"ב הגשמים מפני למעלה

היו 93) ואילו אותו. יראה מרחוק העומד גם כלומר,
העומדים  אלא יפיו לראות יכלו לא בחיל, אותו שוטחים

ישראל). (תפארת לו סמוך

.ËÈÌÈiL Ì‰Ï eÈ‰ Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰ ÏÎÂ¿»«≈ƒ∆»«ƒ¿»»»∆¿ƒƒ
ÌÈLÈÏLe94e‡È·È - ÌÈBL‡¯‰ e‡ÓhÈ Ì‡L , ¿ƒƒ∆ƒƒ»¿»ƒƒ»ƒ

.Ì‰ÈzÁz ÌÈiM‰«¿ƒƒ«¿≈∆

כו:94) בחגיגה משנה

.Î˙Î‰a ˜ÒBÚ ‰p‰k È„‚a ‰OÚÓ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰Ê∆«¿À∆««¬≈ƒ¿≈¿À»≈«¬»«
Ô˙‚È¯‡·e ÏB„b Ô‰k È„‚·e ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k È„‚a95, ƒ¿≈…¬ƒ∆¿ƒƒ¿≈…≈»«¬ƒ»»
Lc˜na BÏ ‰˙È‰ ‰kLÏÂ .Ïk‰ ‰OÚ B„È ˙ÁzÓe96. ƒ««»«¬∆«…¿ƒ¿»»¿»«ƒ¿»

על 95) "ופנחס א) משנה פ"ה (שקלים שלפנינו במשנה
הכנת  על ממונה שהיה רבינו, ומפרשה המלבוש".
"ופנחס  אחרות: נוסחאות לפי ברם אריגתם. ועל המלבושים
דעת  וזוהי ההלבשה, פעולת על ממונה היה – המלביש"
את  גם רבינו כלל שם, המשנה ובפירוש בהשגה. הראב"ד

המוריה. בהר ועיין העשייה, את וגם מדות 96)ההלבשה
ד. משנה פ"א

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
היו 1) אם דינם ומה היו, בגדים מיני ששלשה בו יתבארו

משוחקים. או מטושטשים

.‡,ËBÈ„‰ Ô‰k È„‚a :ÌÈÈÓ ‰LÏL ‰p‰k È„‚aƒ¿≈¿À»¿»ƒƒƒ¿≈…≈∆¿
·‰Ê È„‚·e2Ô·Ï È„‚·e ,3Ì‰ ËBÈ„‰ Ô‰k È„‚a . ƒ¿≈»»ƒ¿≈»»ƒ¿≈…≈∆¿≈

ÌÈÏk ‰Úa¯‡4˙Úa‚Óe ,ÌÈÒÎÓe ,˙zk :5.Ë·‡Â , «¿»»≈ƒÀ…∆ƒ¿»«ƒƒ¿««¿«¿≈
ÌÈ·Ï ÔzLt ÏL ÔzÚa¯‡Â6‰ML ÏeÙk ÔËeÁÂ ,7. ¿«¿«¿»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»»ƒ»

¯Óˆa Ìe˜¯ Bc·Ï Ë·‡‰Â8. ¿»«¿≈¿«»¿∆∆

ה"ב.2) להלן וראה גדול, כהן הגדול 3)של שהכהן
ה"ג. להלן וראה הכיפורים, ביום בהם מפורש 4)משמש

כתנות, תעשה אהרן "ולבני מֿמב) כח, (שמות בתורה
להם  ועשה להם... תעשה ומגבעות אבנטים, להם ועשית

בד". מגבעת.5)מכנסי פ'6)צ"ל: ב'ספרא' הוא (כן
בין  צבועים בין מטמאים יהו "יכול ה"גֿד) (פי"ג מצורע
פשתים, בבגד או צמר בבגד תלמודֿלומר צבועים, שאינן
הצבוע  את אוציא – כברייתו צמר אף כברייתה, פשתים מה
תלמודֿלומר  שמים, בידי הצבוע את אוציא ולא אדם בידי
ועי' לבנה", צמר אף לבנה, פשתים מה ולצמר, לפשתים

קא). מצוה סוף חינוך' דברים 7)'מנחת ב: עא, יומא
הי"ד. להלן וראה ששה, כפול חוטן שש, בו שנאמרו

ואףֿעלֿפי 8) ב. יב, ביומא רבי וכדעת שעטנז. הוא כלומר,
לט, (שם שנאמר בכהןֿגדול, אלא בתורה מפורש זה שאין
שני  ותולעת וארגמן ותכלת משזר, שש האבנט "ואת כט)
כאן  נאמר שהרי מדבר, הכתוב ובכהןֿגדול רוקם", מעשה
"ואבנט  גדול כהן גבי לט) כח, (שם להלן ונאמר "רוקם",
לך) אמר ד"ה ו. יומא 'תוספות' (ראה רוקם" מעשה תעשה
ט) כט, (שם שנאמר ממה מכהןֿגדול, הדיוט כהן למדו –
כהן  של אבנטו כי להורות ובניו", אהרן אבנט אותם "וחגרת
ומה  בגמרא). שם (יומא הדיוט כהן של אבנטו זהו גדול,
בפרשת  רלב"ג כדעת נראה בצמר" "רקום רבינו שכתב
אבל  בלבד, צמר של אחד ממין היה האבנט כי שכתב תצוה,
שהיה  נראה שמחת, ד"ה כא. שבת ה'תוספות' מדברי
(משנהֿ שני ותולעת וארגמן תכלת צמר: מיני משלושת

ועיי"ש). למלך.

.·ÏB„b Ô‰k È„‚a Ô‰ ·‰Ê È„‚a9‰ÓL Ì‰Â , ƒ¿≈»»≈ƒ¿≈…≈»¿≈¿…»
ÌÈÏk10,„BÙ‡Â ,ÏÈÚÓe ,Ô‰k Ïk ÏL ‰Úa¯‡‰ : ≈ƒ»«¿»»∆»…≈¿ƒ¿≈

ıÈˆÂ ,ÔLÁÂ11Ì˜B¯ ‰OÚÓ ÏB„b Ô‰k ÏL BË·‡Â . ¿∆¿ƒ¿«¿≈∆…≈»«¬≈≈
‡e‰12ËBÈ„‰ Ô‰k Ë·‡Ï ÂÈOÚÓa ‰ÓB„ ‡e‰Â ,13. ¿∆¿«¬»¿«¿≈…≈∆¿

‰¯eÓ‡‰ ˙Úa‚n‰ ‡È‰ Ô¯‰‡a ‰¯eÓ‡‰ ˙ÙˆÓeƒ¿∆∆»¬»¿«¬…ƒ«ƒ¿««»¬»
ÏÚ ÛÙBlL ÈÓk da ÛBˆ ÏB„b Ô‰kL ‡l‡ ,ÂÈ·a¿»»∆»∆…≈»≈»¿ƒ∆≈«

¯·M‰14˙‡¯˜ CÎÈÙÏe ,Ú·BÎk da ÔÈÙBˆ ÂÈ·e , «∆∆»»¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿≈
˙Úa‚Ó15. ƒ¿««

גדול 9) כהן בגדי נקראו וע.) (לא: יומא מסכת במשנה גם
לבן, בגדי הם מהם שארבעה אףֿעלֿפי זהב", "בגדי –

הדיוט. כהן כהן 10)כשל "בגדי שאמר למה מוסב זה
לא  זהב בגדי שהרי זהב", "בגדי שכתב למה ולא גדול",

(כסףֿמשנה). ארבעה אלא שמונה בתורה 11)היו מפורש
ואפוד  חושן יעשו, אשר הבגדים "ואלה דֿלו) כח, (שם

טהור". זהב ציץ ועשית וגו', בתורה 12)ומעיל כמפורש
רוקם". מעשה תעשה "ואבנט לט) ב'מגדל 13)(שם, עי'

לאבנט  במעשיו דומה "ואינו שהעתיקו: ספר' וב'קרית עוז'
"מעשה  נאמר כהןֿגדול של שבאבנט והיינו הדיוט". כהן
נראות  באריגה הנעשות הצורות שתהיינה ו"הוא רוקם",
בו  שתהיינה צורך אין כהןֿגדול של אבנט ואילו וכו'",

שלמה'. ב'יריעות ועי' מגלגל 14)צורות, ומחזיר, מגלגל
ששתיהם  רבינו וסובר תחבושת. כמין ראשו, סביב ומחזיר
הלבישה. בענין ביניהם חילוק שיש אלא ארוך, סודר כעין
זה, של כמעשהו זה של מעשהו "אין כתב: הראב"ד אבל
ככריכות  הרבה כריכות אותו וכורך הרבה, ארוך מצנפת
שלנו, הכובעין כעין המגבעות מעשה אבל הישמעאלים,
כתב  התורה של בפירושו ורש"י קצרין". והן מלמעלה חדין

כובע. כמין הם מתחלפות,15)ששניהם גיכ"ק שאותיות
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כובע, =) קובע מלשון והוא "מקבעת", כמו "מגבעת" והרי
מ) כח, (שמות אונקלוס תרגם וכן לח). יז, שמואלֿא ראה

רמב"ן). בשם (כסףֿמשנה "וכובעין" – "ומגבעות"

.‚Ô‰k Ô‰a LnLnL ÌÈÏk ‰Úa¯‡ Ì‰ Ô·Ï È„‚aƒ¿≈»»≈«¿»»≈ƒ∆¿«≈»∆…≈
,Ë·‡Â ,ÌÈÒÎÓe ,˙zk :ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒÀ…∆ƒ¿»«ƒ¿«¿≈

˙ÙˆÓe16‰ML ÏeÙk ÔËeÁÂ ,ÌÈ·Ï ÔzÚa¯‡Â .17, ƒ¿∆∆¿«¿«¿»¿»ƒ¿»»ƒ»
ÓeÌ‰ Bc·Ï ÔzLt‰ Ô18˙Bzk ÈzLe .19˙B¯Á‡20eÈ‰ ƒ«ƒ¿»¿«≈¿≈À√¬≈»

dL·BÏ ˙Á‡ :ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏB„b Ô‰ÎÏ BÏ¿…≈»¿«ƒƒ««¿»
¯ÁMa21ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ˙Á‡Â ,22ÌÈLÏLa Ì‰ÈzLe . «««¿««≈»«¿«ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ

Lc˜‰ ÏMÓ ‰Ó23ÛÈÒBÓ - ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . »∆ƒ∆∆¿≈¿ƒ»»¿ƒƒ
BlMÓ24da ‰OBÚ Ck ¯Á‡Â ˙ÙÒBz‰ LÈc˜Óe . ƒ∆«¿ƒ«∆∆¿««»∆»

˙zk‰25. «À…∆

לד:).16) (יומא במשנה נקראים הם ב.17)כן עא, שם
לה.).18) (שם בוץ" בבגדי היום "שעבודת שעטנז, ואינם
(=פשתן 19) פילוסין לובש היה "בשחר לד:) (שם במשנה

עשר  שנים של הערבים ובין מנה, עשר שמונה של מעולה)
בכתונת  שהמדובר רבינו ומפרש מנה". שלשים הכל מנה,
דיברו  לא - ב לה, שם בגמרא וגם שם). רש"י (ועי' בלבד

רוקח'). ('מעשה הכתונת על שמילה 20)אלא אפשר
וראה  קב, סי' מפאנו רמ"ע (שו"ת בטעותֿסופר היא מיותרת

רוקח'). ו'מעשה למלך' של 21)ב'משנה פנים לעבודת
ומחתה.22)שחרית. כף במשנה,23)להוצאת כחכמים

להיות  צריך שחרית ששל אמרו, – א לה, שם ובגמרא שם.
וצ"ע  כלום, מזה הזכיר לא ורבינו ערבית, משל יקרים יותר

במשנה.24)(משנהֿלמלך). - ב לד, לה,25)שם שם
בגמרא. - ב

.„ÌÈL„Á eÈ‰iL Ô˙ÂˆÓ ‰p‰k È„‚a26ÌÈ‡ ,27 ƒ¿≈¿À»ƒ¿»»∆ƒ¿¬»ƒ»ƒ
ÌÈLlLÓe28ÌÈÏB„b‰ È„‚a C¯„k ,29:¯Ó‡pL ; ¿À»ƒ¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¡«

ÔÈLËLËÓ eÈ‰ .˙¯‡Ù˙Ïe „B·ÎÏ30ÔÈÚ¯˜Ó B‡31B‡ ¿»¿ƒ¿»∆»¿À¿»ƒ¿…»ƒ
B˙cÓ ÏÚ ¯˙È ÔÈk¯‡32B˙cnÓ ˙eÁt ÌÈ¯ˆ˜ B‡33B‡ ¬Àƒ»≈«ƒ»¿»ƒ»ƒƒ»

Ë·‡a Ô˜lqL34eÈ‰ .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - „·ÚÂ ∆ƒ¿»»«¿≈¿»«¬»¿»»
ÔÈ˜ÁLÓ35„Ú Ë·‡a Ô˜lÒÂ ÌÈk¯‡ eÈ‰L B‡ ¿À»ƒ∆»¬Àƒ¿ƒ¿»»«¿≈«

‰¯LÎ B˙„B·Ú - „·ÚÂ B˙cÓk eOÚpL36. ∆«¬¿ƒ»¿»«¬»¿≈»

שיהיו 26) – "בד" שנאמר מה כן למדו - ב יח, בזבחים
רש"י). – פשתן בבדי שהיו (כשעה שנאמר 27)חדשים

לכבוד  אחיך לאהרן קודש בגדי "ועשית ב) כח, (שמות
להלן. וראה וכן 28)ולתפארת". "ומשולשלים", צ"ל:

ווינציא. בדפוס לו 29)הוא אין "אם א: קיג, בשבת עי'
רש"י: ופירש בגדיו". ישלשל לשבת), (בגדים להחליף
בביתם, שיושבים עשירים כדרך מטה, כלפי בגדיו "ישלשל

הארץ". מן בגדיהם לסלק צריכים בטיט 30)ואינם
יח:). בגדים,31)(זבחים מחוסר שהוא מפני הוא והפסול

הרמב"ן  שכתב כמו שאינם", כמו הקרועים ש"הבגדים
(ומה  ספר'. ב'קרית וראה קסד, לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
שאם  הי"ד) המקדש ביאת מהל' (פ"א להלן רבינו שכתב
מחמת  הפסול אין שם – כשרה עבודתו בגדים קרוע עבד
(ראה  ראש פרועי דוגמת ניוול, מחמת אלא בגדים, מחוסר
כדרך  שלא תפר =) כששלל מדובר שם כי הט"ו), שם

שהרי  בגדים, מחוסר משום בו שאין הקריעה, את תפירה)
שאין  כהונה, בגדי מתקנים שאין (ואףֿעלֿפי שלם הוא
– הט"ו פ"א ולמעלה ה"ה, להלן עשירות, במקום עניות
ניוול  משום אבל כשר), בדיעבד אבל לכתחילה אלא זה אין
אבל  מהל' (פ"ט הקריעה לשלול שמותר מכיון בו, יש
המת. על קריעה דין זה מבגד בטל לא עלֿכרחנו ה"א),
מקורעין", "בגדיו כתב: שכאן רבינו, דברי ומדוקדקים
"קרועי  כתב: להלן ואילו אינו, וכאילו מקורע, שהבגד
אלא  שלילה), עלֿידי (שתוקן שלם שהבגד היינו בגדים",
כרך  ב"סיני" וראה כנ"ל. מתו, על בגדים" "קרוע שהאדם

קפג). עמ' כרב.32)יט - שם ושמואל,33)זבחים, כרב
"שיהא  – בד" "מדו שנאמר ממה נלמד שזה ונראה שם.

לעכב. וזהו ב. סה, בפסחים ראה היינו,34)כמדתו",
ממדתו. פחות נעשו ועלֿידיֿזה באבנט, וסלקן כמדתו שהיו
קצרים  בגדים כדין אלו בגדים שדין מפני פסולה ועבודתו
שעלֿידי  הקיפול כלומר, גייז", מיגז "אבנט – ממדתו
להלן. וראה שם, בזבחים כרב ומקצרו. הבגד קוצץ האבנט

מעכב 35) זה אין – חדשים שיהיו שמצוותם שאע"פ ישנים.
שם). (זבחים, מיגז 36)בדיעבד ש"אבנט - שם כרב,

לג. הערה למעלה ראה גייז",

.‰ÔÈaÏÓ ÔÈ‡ - ÔÈ‡Bˆ eOÚpL ‰p‰k È„‚aÓ „‚a Ïk»∆∆ƒƒ¿≈¿À»∆«¬ƒ≈¿«¿ƒ
Ô˙B‡37˙BÏÈ˙tÏ ÔÁÈpÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡ ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡Â38 »¿≈¿«¿ƒ»∆»«ƒ»«¿ƒ

ÔÈÊBb - eÏaL ÏB„b Ô‰k È„‚·e .ÌÈL„Á L·BÏÂ¿≈¬»ƒƒ¿≈…≈»∆»¿ƒ
Ô˙B‡39BÈ‡ - ÌBv‰ ÌBÈa Ì‰a „·BÚL Ô·Ï È„‚·e . »ƒ¿≈»»∆≈»∆¿«≈

ÌB˜Óa ÔÈÊ‚ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰iL ÌÚt Ì‰a „·BÚ≈»∆««¿ƒ»¿»∆»ƒ¿»ƒ¿»
ÌL Ì˙B‡ ËLÙiL40Ì‰Â .ÌL ÌÁÈp‰Â :¯Ó‡pL ; ∆ƒ¿…»»∆∆¡«¿ƒƒ»»¿≈

.‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«¬»»

(וראה 37) עשירות. במקום עניות שאין - ב פח, זבחים
בדיעבד  אבל לכתחילה, אלא זה שאין הקודמת, בהלכה
שהביא  - ב י, בערכין הרא"ש מדברי נראה וכן כשר.
ספר'). ב'קרית ועי' בשמו, יב אות שם מקובצת' ה'שיטה

הסמוכה.38) בהלכה וראה במשנה. - א נא, אין 39)סוכה
דלהלן  לבן מבגדי ללמדה יש אבל בגמרא, מפורש זה
(משנהֿ ה"ג פ"ה סוכה ב'ירושלמי' ועי' ספר'). ('קרית

כתנאֿקמא.40)למלך). – ב יב, יומא

.ÂeÈ‰ - Ì‰ÈË·‡Â eÏaL ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k ÈÒÎÓƒ¿¿≈…¬ƒ∆¿ƒ∆»¿«¿¿≈∆»
˙BÏÈ˙t Ô‰Ó ÔÈOBÚ41Lc˜na Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Óe ƒ≈∆¿ƒ«¿ƒƒ»∆«ƒ¿»
‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓOa42ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k ˙B˙ÎÂ . ¿ƒ¿«≈«≈»¿»¿…¬ƒ∆¿ƒ

„ÈÓz ˙¯BÓÏ ˙BÏÈ˙t Ô‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ - eÏaL43. ∆»»ƒ≈∆¿ƒƒ¿«»ƒ

במשנה.41) שם, לפי 42)סוכה כשרות, אינן למנורה אבל
"להעלות  בה שנאמר לפתילה, ראוי שאינו צמר, בהן שיש
כא). כ: (שבת מאליה" עולה השלהבת "שתהא – תמיד" נר
של  באבנט אין ה"א) (למעלה רבינו שלדעת (ואףֿעלֿפי
ראוי  אינו זאת בכל בלבד, אחד צמר מין אלא כהןֿגדול
שאין  דבר גבי על שמדליקין דבר ככרך שדינו להדלקה,
שם  ה'תוספות' שכתבו כמו ודלא כא.) (שם שפסול מדליקין
שכתב  כמו אלא זה, על גזרו לא שבמקדש שמחת, ד"ה

אסור). במקדש שגם שם, שם.43)ה'מאירי' שבת,
גם  בו שיש אבנט, אלא למעט בא ולא למצנפת. והואֿהדין
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כבוד  שאינם ומכנסים (כסףֿמשנה), למעלה כמבואר צמר,
(ועי' יב). אות מ"ג פ"ה סוכה ישראל' ('תפארת למנורה

ה"ג). פ"ה סוכה 'ירושלמי'

.Ê¯eaˆ ÏMÓ ‡l‡ ÌÈ‡a ÔÈ‡ ÌÈ‰k‰ È„‚a Ïk44. »ƒ¿≈«…¬ƒ≈»»ƒ∆»ƒ∆ƒ
¯eavÏ B¯ÒBÓ - ‰p‰Î È„‚aÓ „‚a ·c˙‰L „ÈÁÈÂ¿»ƒ∆ƒ¿«≈∆∆ƒƒ¿≈¿À»¿«ƒ

¯zÓe45˙¯M‰ ÈÏk Ïk ÔÎÂ .46‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÂ47 À»¿≈»¿≈«»≈«¬≈««¬»»
Ïk Û‡ .ÔÈ¯Lk Ô‰ È¯‰ - ¯eavÏ „ÈÁÈ Ô¯ÒnL∆¿»»»ƒ«ƒ¬≈≈¿≈ƒ«»

¯eav‰ ˙Ba¯˜48- BlMÓ „ÈÁÈ Ô˙B‡ ·c˙‰L »¿¿«ƒ∆ƒ¿«≈»»ƒƒ∆
.¯eavÏ Ì¯ÒÓiL „·Ï·e ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒƒ¿«∆ƒ¿¿≈«ƒ

ב.44) לה, ה"ב.46)שם.45)יומא שם 'ירושלמי'
ה"א.47) שם ו'ירושלמי' א. כח, תוספתא 48)תענית

קרבנות  "כל :(4 176 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ב שקלים
שימסרם  ובלבד כשרים, לעצמן נתנדבו ואם וכו' הציבור

שמח'). ('אור א. ז, השנה בראש הוא וכן לציבור".

.Á˙BˆÏÁÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k È„‚aƒ¿≈…¬ƒ∆¿ƒ»ƒ≈∆«¬»
˙Ba¯49Lc˜na eÈ‰ ÔBlÁ ÌÈÚL˙Â ‰MLÂ .50ÁÈp‰Ï «¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»¿«ƒ«

ÌLÂ ,¯ÓLÓ ÏÎÏ ˙BBlÁ ‰Úa¯‡ ,ÌÈ„‚a‰ Ô‰a»∆«¿»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿»¿≈
.˙BÓe˙Ò ÔlÎÂ ,ÂÈ˙BBlÁ ÏÚ ·e˙k ¯ÓLÓ Ïk»ƒ¿»»««»¿À»¿
- Ô‰lL ˙aMa ‰„B·ÚÏ ¯ÓLÓ ÈL‡ eÒkiLÎe¿∆ƒ»¿«¿≈ƒ¿»»¬»««»∆»∆
;ÌÈÏk‰ ÔÈÏËBÂ Ô˙aL ÈÓÈ Ïk Ô‰È˙BBlÁ ÔÈÁ˙Bt¿ƒ«≈∆»¿≈««»¿¿ƒ«≈ƒ
.ÔÓ˙BÒÂ Ô‰È˙BBlÁÏ ÌÈ„‚a‰ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - e‡ˆiLÎe¿∆»¿«¬ƒƒ«¿»ƒ¿«≈∆¿¿»

מחלצות".49) אותך "והלבש ד) ג, (זכירה הכתוב מלשון
כתונת  היא: חליפה (כל חליפות כמה להם עושים כלומר,
דבריו  ומקור ה"א). למעלה – ואבנט מגבעת ומכנסים,
שניים  להם יש במקדש שהיו הכלים שכל - ב כו, בחגיגה
ושלישים, שניים יבואו הראשונים נטמאו שאם ושלישים,
מפורש  וכן כהונה. לבגדי שהואֿהדין רבינו וסובר
כתנות, תעשה אהרן "ולבני ה"ו) פ"ג (יומא ב'ירושלמי'
ב'תוספות' (הובא ואחד" אחד לכל כתנות, שתי אמרי רבנן

שם). אבן' ב'טורי וראה חרש, ד"ה ג. במס'50)חגיגה
תשמיש  עליהם וכתוב שם, היו "וחלונות מ"ג: פ"ה תמיד
מונח  היה בגד מין כל כי בפירושו, רבינו שם וכתב  הכלים",
מעשרים  ואחד אחד לכל שהיו ומכיון עצמו. בפני בחלון
היו  שבסךֿהכל הרי מיוחדים, חלונות המשמרות וארבע
פ"ד  סוכה שבתוספתא (ואףֿעלֿפי חלונות. וששה תשעים
וארבע  ש"עשרים מפורש (14 200 עמ' צוקרמנדל (הוצאת
וכן  לוייה", משמרות וארבע עשרים כנגד שם, היו חלונות
צריך  – סוכה מסכת בסוף המשניות, בפירוש רבינו כתב
שלשה  עוד ובו אחד, גדול חלון היה אחד שלכל לומר

קטנים). חלונות

.ËÈÙÏ ?¯ÓLÓ ÏÎÏ ˙BBlÁ ‰Úa¯‡ eOÚ ‰ÓÏÂ¿»»»«¿»»«¿»ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈÏk‰ eÈ‰È ‡lL51ÌÈÒÎn‰ Ïk ‡l‡ . ∆…ƒ¿«≈ƒ¿…»ƒ∆»»«ƒ¿»«ƒ

ÌÈË·‡‰ ÔÎÂ .ÌÈÒÎÓ ÂÈÏÚ ·e˙ÎÂ ,„Á‡ ÔBlÁa¿«∆»¿»»»ƒ¿»«ƒ¿≈»«¿≈ƒ
Ôlk ˙BÙˆn‰ ÔÎÂ .Ë·‡ ÂÈÏÚ ·e˙ÎÂ ,„Á‡ ÔBlÁa¿«∆»¿»»»«¿≈¿≈«ƒ¿»À»

.„Á‡ ÔBlÁa Ôlk ˙Bzk‰Â ,„Á‡ ÔBlÁa¿«∆»¿«À√À»¿«∆»

הלבישה,51) סדר את לשנות יבוא מעורבין, יהיו שאם
האבנט, ואחריה הכתונת, ואחריהם תחילה מכנסים שהוא:

בפירוש  רבינו כתב וכן ה"א). פ"י (להלן המצנפת ואחריו
שלמה'. 'יריעות ועי' שם. תמיד מס' המשניות,

.ÈBlL ‰kLla ·‰Ê È„‚a ÁÈpÓ ÏB„b Ô‰k52‰ÏÈla …≈»«ƒ«ƒ¿≈»»«ƒ¿»∆««¿»
.Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL ˙Úa B‡¿≈∆≈≈ƒ«ƒ¿»

הכהן 52) בגדי עבור מיוחד חלון במשנה נזכר שלא מכיון
מניחם  היה אלא חלון לו היה שלא רבינו למד הגדול,

המוריה'). ('הר בלשכתו

.‡ÈÔ‰a ˙B‰Ï ¯zÓ ‰p‰k È„‚a53ÌL·BÏ CÎÈÙÏ . ƒ¿≈¿À»À»≈»»∆¿ƒ»¿»
ÔÓ ıeÁ ;‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL elÙ‡Â B˙„B·Ú ÌBÈa¿¬»«¬ƒ∆…ƒ¿«¬»ƒ

ÊËÚL ‡e‰L ÈtÓ ,Ë·‡‰54,55ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡ »«¿≈ƒ¿≈∆««¿≈»¿…≈∆¿
.‰„B·Ú ˙ÚLa ‡l‡ BL·ÏÏ¿»¿∆»ƒ¿«¬»

שכתבו 53) בגדי, ד"ה שם ב'תוספות' וראה א. סט, יומא
לפי  מעילה, בקרבן חייבים שאינם אלא אסור, שלכתחילה

השרת". למלאכי תורה ניתנה ג,54)"שלא וערכין שם,
ושם. כאן ובראב"ד הל"ב, כלאים מהל' בפ"י וראה ב.

להעמידה 55) וצריך הדפוס, טעות היה כאן ההלכה סימן
נראה  וכן המוריה'), ('הר הכהנים" "אין המילים לפני להלן

ריוח. יש ולהלן ריוח, שום אין שכאן (ר"מ) רומי בדפוס

.·ÈÔÈ‡56¯Óˆ ‡l‡ ‰„B·ÚÏ ÔÈL·BÏ ÌÈ‰k‰ ≈«…¬ƒ¿ƒ»¬»∆»∆∆
„·Ïa ÌÈzLÙe57. ƒ¿ƒƒ¿«

למעלה.56) ראה ההלכה, סימן את להעמיד צריך כאן
מ"א.57) פ"ט כלאים

.‚ÈÓ‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ‡e‰ - '„a' B‡ 'LL' ‰¯Bza ¯ ¿»»∆∆¡««»≈«
ıea‰ ‡e‰Â ÌÈzLt‰58ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ˙ÏÎ˙e . «ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»¬»¿»»

Ce˙t ‡e‰L ,ÌÈÓL ÌˆÚk Úe·v‰ ¯Óv‰ ‡È‰ -59ÔÓ ƒ«∆∆«»«¿∆∆»«ƒ∆»ƒ
ÏÁk‰60Ì„‡ Úe·v‰ ¯Óv‰ ‡e‰ ÔÓb¯‡‰ .61˙ÚÏB˙Â , «…«»«¿»»«∆∆«»«»…¿««

˙ÚÏB˙a Úe·v‰ ¯Óv‰ ‡e‰ ÈM‰62. «»ƒ«∆∆«»«¿««

ב.58) יח, וזבחים ב. עא, מהל'59)יומא (פ"א מעורב
ה"ד). צרעת עם 60)טומאת קצת מעורב הוא כלומר,

שבכחול. "כפתוך ה"א: ציצית מהל' ובפ"ב הכותל. צבעי
ועי' חלזון, בדם אותו שצובעים רבינו כתב ה"ג ושם

הוא 61)משנהֿלמלך. ארגמן ד) כה, (שמות רש"י לדעת
משנהֿלמלך. ועי' ארגמן, ששמו צבע "והתולעת 62)מין

החרובין, לגרעיני הדומים ביותר האדומים הגרגרים הוא
(פ"ג  מהן" גרגיר בכל יש יתוש כמו ותולעת האוג. כמו והם

ה"ב). אדומה פרה מהל'

.„È'¯ÊLÓ LL' B‡ 'LL' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»≈≈»¿»
‰ML ÏeÙk ËeÁ‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ -63¯Ó‡pL ÌB˜Óe . »ƒ∆ƒ¿∆«»ƒ»»∆∆¡«

ÔÓ ‰ÂˆÓe ;¯Lk - Bc·Ï „Á‡ ËeÁ ‰È‰ Ì‡ ,'„a'«ƒ»»∆»¿«»≈ƒ¿»ƒ
‰ML ÏeÙk ‰È‰iL ¯Á·n‰64Ba ¯Ó‡pL ÌB˜Óe . «À¿»∆ƒ¿∆»ƒ»»∆∆¡«

„·Ïa '¯ÊLÓ'65‰ÓL ÏeÙk ÔËeÁ ‰È‰iL CÈ¯ˆ -66. »¿»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆»»¿…»

שם.63) וזבחים של 64)יומא, שיהו "בד, שם: בזבחים,
"בד, ששה". כפול חוטן שיהו – שזורים חדשים: – בוץ
ויש  למצוה, מהם יש – "אלא – משמע!?" לחודיה חד חד
מאלה  אחד הוא ששה כפול שגם רבינו, ופירש לעכב". מהם
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שם. רש"י כפירוש ודלא לעכב, ולא למצוה אלא שאינם
כסףֿמשנה. והיינו 65)ועי' "שש", בלא "משזר" כלומר,

ה"ד). פ"ט (להלן המעיל ב.66)רימוני עא, יומא

.ÂË'Ì˜¯ ‰OÚÓ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk67‡e‰ - »»∆∆¡««»«¬≈…≈
„Á‡ „vÓ ˙B‡¯ ‰‚È¯‡a ˙BOÚp‰ ˙B¯ev‰ ‰ÈÈ‰zL∆ƒ¿∆»«««¬»¬ƒ»ƒ¿ƒ«∆»

‚È¯‡‰ ÈÙa68‰¯ev‰ ‰È‰zL ‡e‰ '·LÁ ‰OÚÓ'e . ƒ¿≈»»ƒ«¬≈…≈∆ƒ¿∆«»
.¯BÁ‡Â ÌÈt ÔÈ„„ˆ ÈMÓ ˙È‡¯ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿»

אחד.67) פרצוף לפיכך מחט, מעשה "רוקם ב: עב, שם
העתיק  ורבינו פרצופות". שני לפיכך אורג, מעשה חושב
178 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ג שקלים התוספתא כלשון
פרצוף  רוקם ומעשה פרצופות, שתי חושב "מעשה ,(24
ב'ילקוט  (הובא המשכן' ד'מלאכת בברייתא וכ"ה אחד".

המוריה'. ב'הר ראה תרומה), פ' הוא 68)שמעוני' כן
סירליאו, ר"ש גירסת (לפי ה"ב פ"ח שקלים ב'ירושלמי'
שתי  חושב אחד. פרצוף רוקם "מעשה משנהֿלמלך): ועי'
רוקם  מעשה אמר: חד נחמיה, ורבי יהודה רבי פרצופות.
וארי  מכאן ארי – חושב מעשה מכאן: וחלק מכאן ארי –
מכאן: וארי מכאן ארי – רוקם מעשה אמר: וחרינא מכאן,
כדיעה  רבינו ופסק מכאן". ונשר מכאן ארי – חושב מעשה
– יעשה פרצוף איזה ביאר ולא רבינו וסתם הראשונה,
(משנהֿ יעשה שירצה צורה מין ואיזה בזה, קפידא שאין

למלך).

.ÊËÔ‰k ÏL ÔÈa ,˙zk‰ ?ÌÈ„‚a‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈«¿»ƒ«À…∆≈∆…≈
‰˙È‰ ˙ˆaLÓ - ËBÈ„‰ Ô‰k ÏL ÔÈa ÏB„b69‡È‰L , »≈∆…≈∆¿¿À∆∆»¿»∆ƒ
˙BÒBk‰ ˙Èa BÓk ,d˙‚È¯‡a ÌÈza ÌÈza70C¯„k , »ƒ»ƒ«¬ƒ»»¿≈«¿∆∆

„È ˙È·e .ÌÈLw‰ ÌÈ„‚aa ÔÈ‚¯B‡‰ ÔÈOBÚL71dlL ∆ƒ»¿ƒ«¿»ƒ«»ƒ≈»∆»
˙zk‰ Ûeb ÌÚ B˙B‡ ÔÈ¯aÁÓe ,BÓˆÚ ÈÙa ‚¯‡∆¡»ƒ¿≈«¿¿«¿ƒƒ«À…∆

‰¯ÈÙ˙a72. ƒ¿ƒ»

ואף 69) שש". הכתונת "ושבצת לט) כח, (שמות שנאמר
"תעשה  מ) (שם, סתם אמר ובבניו באהרן, נאמר שזה
(רמב"ן  הנזכרת כמו כתנות תעשה היא הכוונה – כתנות"
משם  שנראה - א יב, מיומא לזה סמך ויש כח). לט, שם
הרי  בלבד, אבנט אלא הדיוט לכהן כהןֿגדול בין שאין

(משנהֿלמלך). שוות המשנה,70)שהכתנות בפירוש ראה
מ"א. פ"ג ב.72)שרוול.71)חולין עב, יומא

.ÊÈ·˜Ú‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ „Ú - ˙zk‰ C¯‡73˙Èa C¯‡Â . …∆«À…∆«¿«¿»ƒ∆»≈¿…∆≈
B„È Òt „Ú - dlL „È74„i‰ ·Á¯k - BaÁ¯Â .75. »∆»««»¿»¿¿…««»

לא 73) יהיו לא כהונה שבגדי שצריך למעלה, כמבואר
בפ"ה  וראה (כסףֿמשנה). כמדתו אלא קצרים ולא ארוכים
עד  שיהיה צריך תלמידֿחכם של שבגד ה"ט, דעות  מהל'
כהונה  שבגדי וכיון ב. נז, מבבאֿבתרא ומקורו עקבו.
ולא  עקבו עד שיהא צריך ולתפארת, לכבוד להיות צריכים

שלמה'). ('יריעות שם.74)יותר זאת 75)יומא, למד
שלא  כמדתו, "בדו, – בד" "מדו ג) ו, (ויקרא שנאמר  ממה
המוריה'). ('הר ב סה, בפסחים כמפורש יותיר", ולא יחסר

.ÁÈÌÈÒÎn‰76Ô‰k ÏL ÔÈa ÏB„b Ô‰k ÏL ÔÈa , «ƒ¿»«ƒ≈∆…≈»≈∆…≈
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ;ÌÈÎ¯È „Ú ÌÈ˙nÓ Ì‰ ,ËBÈ„‰∆¿≈ƒ»¿«ƒ«¿≈«ƒ∆¿«¿»ƒ

„Ú ,·l‰ ÔÓ ·B¯˜ ¯eah‰‡e‰L ,C¯i‰ ÛBÒ ««»ƒ«≈««»≈∆
ÌÈˆLe .‰aÎ¯‡‰77˙Èa ‡Ï Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï LÈ »«¿À»¿»ƒ≈»∆¿≈»∆…≈

·˜p‰78‰Â¯Ú‰ ˙Èa ‡ÏÂ79.ÒÈk ÔÈÓk ÔÈÙwÓ ‡l‡ , «∆∆¿…≈»∆¿»∆»À»ƒ¿ƒƒ

ב.76) יג, צב.).77)נדה שבת (רש"י שלא 78)רצועות
עבירה 79)יתלכלך. הרהור לידי יבוא שלא לערוה. תיק

שם). נדה, (רש"י

.ËÈLL Bk¯‡ - ËBÈ„‰ B‡ ÏB„b Ô‰k ÏL ˙Ùˆn‰«ƒ¿∆∆∆…≈»∆¿»¿≈
˙Bn‡ ‰¯OÚ80LÏL BÓk BaÁ¯ - Ë·‡‰Â . ∆¿≈«¿»«¿≈»¿¿»

˙BÚaˆ‡81‰n‡ ÌÈLÏLe ÌÈzL Bk¯‡Â ,82BÙÈwÓ , ∆¿»¿»¿¿«ƒ¿ƒ«»«ƒ
ÔÈ‡ - Ôlk ‰p‰k È„‚·e .C¯k Èab ÏÚ C¯k B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ∆∆««≈∆∆ƒ¿≈¿À»À»≈
;‚¯B‡ ‰OÚÓ ‡l‡ ,ËÁÓ ‰OÚÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»«¬≈««∆»«¬≈≈

‚¯‡ ‰OÚÓ :¯Ó‡pL83. ∆∆¡««¬≈…≈

רז"ל.80) בשם לא) כח, (שמות הרמב"ן כתב כן
א.81) יט, זבחים ועי' בגד, אינו אצבעות משלש שפחות

שלמה'). ('יריעות ה"ח פ"י יומא 82)ולהלן 'ירושלמי'
ה"ג. ב.83)פ"ז עב, יומא

á"ôùú'ä åìñë 'è ÷"ù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פי 1) הקורע ודין המעיל, ומעשה הציץ מעשה כיצד יבאר

המעיל.

.‡·Á¯ ·‰Ê ÏL ÒË ‰OBÚ ?ıÈv‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«ƒ∆«∆»»»»
˙BÚaˆ‡ ÈzL2ÈL ÂÈÏÚ ·˙BÎÂ ,ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÛÈwÓe ¿≈∆¿»«ƒ≈…∆¿…∆¿≈»»¿≈

‰ÏÚÓÏÓ ''‰Ï' ,‰hÓlÓ 'L„˜' .'‰Ï L„˜ :ÔÈËÈL3. ƒƒ…∆«…∆ƒ¿«»«ƒ¿«¿»
˙Á‡ ‰ËÈLa B·˙k Ì‡Â4e‰e·˙k ÌÈÓÚÙe .¯Lk - ¿ƒ¿»¿ƒ»««»≈¿»ƒ¿»

˙Á‡ ‰ËÈLa5. ¿ƒ»««

ãycew zegiyn zecewpã

m`e ,'dl ycw oihiy ipy eilr azeke ...uivd dyrn cvik"
."zg` dhiya edeazk minrte ,xyk zg` dhiya eazk

ה"א  יו"ד שיטין ב' עליו "כתוב יומא בגמרא ההלכה מקור
אני  יוסי, בר' אליעזר וא"ר מלמטה. למ"ד וקדש מלמעלה

אחת". בשיטה לה' קדש עליו וכתוב ברומי ראיתיו
שלא  מפני אחת בשיטה כתבוהו שפעמים משמע ולכאורה
פוסק  הרמב"ם שהרי כן, לומר שאין אלא ההלכה, את ידעו
כתבוהו  "ופעמים וממשיך כשר" אחת בשיטה כתבו "אם
גם  אחת בשיטה לכתוב שאפשר היינו אחת", בשיטה

לכתחילה.
שתים, או אחת שיטה הוא אם הדעות שריבוי לומר, ויש
ובפעם  כך כתבוהו ופעם לעיכובא, ואינו מחלוקת אינו

כך. אחרת
(ak oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

דיבור 2) (שם בסוכה התוספות וכתבו סג: ושבת ה. סוכה
תורה  בו נתנה "שלא שם שאמרו מה שלפי ואל) המתחיל
אלא  זה אין אצבעות שתי של מדה שנתנו מה - כלל" מדה
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על  "והיה לח) כח, (שמות שכתוב מה על וסמכוהו מדרבנן
שתי  רחב מצח וסתם מצחו. כשיעור רחבו שיהיה - מצחו"

שם 3)אצבעות. בשבת הגירסא שכן הכסףֿמשנה כתב
בהגהה  שם (עיין הלוי רבו בשם שם רש"י כתב וכן
בסוכה  (כמו שם הגירסא בגמרא לפנינו אולם שבגליון).
בירושלמי  הוא וכן מלמטה". ל' וקדש מלמעלה ה' "י' שם:)
דיבור  שם (סוכה התוספות וכתבו ט. הלכה א פרק מגילה
- מזה למעלה זה ממש, למטה לפרש אין קדש): המתחיל
בתחילת  קודש זה כנגד שלא זה אלא קריאתו, דרך זה שאין
עליונה. שיטה בסוף והשם תחתונה [=שורה] שיטה

התיבות.4) יוסי 5)שתי ב"ר אליעזר ר' של כעדותו
כתוב  והיה רומי בעיר אותו שראה שם) ושבת שם (סוכה

אחת. בשיטה לה' קדש עליו

.·ÂÈÙa ˙BËÏBa ˙Bi˙B‡‰Â6˙‡ ¯ÙBÁ [?„ˆÈk] . ¿»ƒ¿¿»»≈«≈∆
ÂÈ¯Á‡Ó ˙Bi˙B‡‰7‰ÂÚM‰ ÏÚ ˜a„Ó ‡e‰Â8„Ú »ƒ≈«¬»¿¿À»«««¬»«

ÂÈ˙Bˆ˜ ÈzLa ·e˜ ‡e‰Â .ËÏBaL9˙ÏÎz ÏÈ˙Ùe , ∆≈¿»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈∆
epnÓ ‰hÓÏ10¯L˜ ‰È‰iL È„k ,·˜Ï ·˜pÓ ÒÎ ¿«»ƒ∆ƒ¿»ƒ∆∆¿∆∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»

.Û¯Ú‰ „‚k ÏÈ˙ta«¿ƒ¿∆∆»…∆

בולט".6) אלא שוקע ציץ] [של כתבו היה "לא כ. גיטין
נאמר 7) שהרי בולטות, לפניו, שקוע בדפוס עושה ואינו

צריך  כתב ובכל חותם" פתוחי "מכתב ל) לט, (שמות
להן  מסביב ולא האותיות בגוף הכתיבה פעולת שיעשה

מאליהן. יוצאות שהן דבר 8)באופן על מונח היה שאם
לחוץ. בולטות להיות לאותיות מעכב דבר אותו היה קשה,

הפתיל.9) את הנקבים ידי על סובר 10)להעביר רבינו
נקב  עוד בו היה צריך הראב"ד לדעת אחד . בפתיל שדי

המצנפת. על וכורכו תכלת פתיל בו שמכניס באמצע,

.‚ÏÎz Blk ÏÈÚn‰˙11¯OÚ ÌÈL ÔÈÏeÙk ÂÈËeÁÂ ,12, «¿ƒÀ¿≈∆¿»¿ƒ¿≈»»
B˙‚È¯‡ ˙ÏÈÁ˙a ‚e¯‡ ÂÈÙe13„È ˙Èa BÏ ÔÈ‡Â .14‡l‡ , ƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿≈≈»∆»

ÌÈÙk ÈzLÏ ˜ÏÁ15C¯„k ,‰hÓÏ „Ú ÔB¯b‰ ÛBqÓ ∆¡»ƒ¿≈¿»«ƒƒ«»«¿«»¿∆∆
ÔB¯b‰ Ïk „‚k ‡l‡ ¯aÁÓ BÈ‡Â ,ÌÈÏÈÚn‰ Ïk»«¿ƒƒ¿≈¿À»∆»¿∆∆»«»

ÏÈÚn‰ Èt Ú¯Bw‰Â .„·Ïa16‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ƒ¿«¿«≈«ƒ«¿ƒ∆∆∆¡«…
C¯c ÔÚ¯Bw‰L ,‰p‰k È„‚a ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Ú¯wÈƒ»≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿À»∆«¿»∆∆

‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰17. «¿»»∆

כליל 11) - האפוד מעיל את "ויעש כב) לט, (שם שנאמר
מעיל 12)תכלת". את "ועשית לא) כח, (שם שנאמר

מה  מפרוכת, תכלת תכלת ולמדים תכלת", כליל - האפוד
דהיינו  גדיל, אלא כליל ואין ששה, כאן אף ששה להלן

שפה 13)שניים. בתוכו ראשו פי "והיה לב) (שם, שנאמר
בית  פתיחת רש"י: ופירש אורג" מעשה סביב לפיו יהיה
ולא  אורג מעשה והיה לגוויה כפיל כתרגומו בתוכו הצוואר

שבאיזו 14)במחט. ואפשר שם) (שמות הרמב"ן כתב כן
הגמרא  מן סמך לזה ויש משנה). (כסף כן מצאו ברייתא
מעשה  אותן עושין אין כהונה שבגדי שאמרו עב:) (יומא
במחט. מתחבר שלהם הביתֿיד ורק אורג, מעשה אלא מחט
(שם  במעיל אלא נאמר לא אורג" "מעשה כי לראות ויש
אורג, מעשה כולו היה המעיל כי להורות כב) ולט, לא כח,
לו  היה שלא כרחנו על כן ואם כלל, מחט מעשה שום בלי

יד. ממה 15)בית ללמוד יש וכן שם. הרמב"ן כתב כן

ורמון  זהב פעמון ורמון זהב "פעמון לד) כח, (שם שנאמר
שוליים. שני לו שהיו הרי המעיל", שולי לעיין 16)על יש

המעיל. פי רק משמע - המעיל פי וכתב רבינו דקדק למה
דינו  מפיו חוץ המעיל שכל שכתב, שם חינוך במנחת ועיין
השחתה. דרך אלא לוקה שאינו כהונה, בגדי ככל

שנאמר 17) לוקה, כהונה בגדי "המקרע אמרו עב. ביומא
אלא  השחתה" "דרך רבינו כתב שלא ומזה יקרע". לא

ולא  כהונה חייב בבגדי המעיל שבפי נראה המעיל, בפי
כהונה  בגדי שאר אבל השחתה, דרך שאינו אף מלקות
(זבחים  שאמרו ממה לדבריו וראיה השחתה. דרך דווקא
שלש  על משלש בפחות מכניסו שנטמא "מעיל צה.)
אחרים  כהונה בגדי ואילו יקרע", לא שנאמר משום ומכבסו,
אסור  שבמעיל הרי צד:), (שם בפנים ומכניסו בחוץ קורע
בגדי  בשאר ואילו להשחתה, מכווין שאינו אף לקרוע

מותר. להשחתה מכווין אינו אם כהונה,

.„ÔÈÓ Ïk ,ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ‡È·Óe≈ƒ¿≈∆¿«¿»»¿««»ƒ»ƒ
ÂÈÏeLa ¯Ó‡pL ÈÙÏ ,‰BÓL ¯eÊL ÔzLÏMÓƒ¿»¿»»¿»¿ƒ∆∆¡«¿»

'¯ÊLÓ'18ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ÌÈÏeM‰ ÈËeÁ e‡ˆÓ .19. »¿»ƒ¿¿≈««ƒ«¿»»¿∆¿ƒ
Ô‰Èt eÁ˙Ù ‡lL ÌÈBn¯ ÔÈÓk Ô˙B‡ ‰OBÚÂ20‰ÏB˙Â , ¿∆»¿ƒƒƒ∆…»¿ƒ∆¿∆

Ì‰·e ,ÌÈ‚eÊ ÌÈÚ·LÂ ÌÈL ‡È·Óe .ÏÈÚna Ô˙B‡»«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆
ÌÈÏBaÚ ÌÈÚ·LÂ ÌÈL21·‰Ê Ïk‰ ,22Ba ‰ÏB˙Â , ¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«…»»¿∆

ÈÏeLa ÌÈLÏLe ‰MLÂ ‰Ê Ûk ÈÏeLa ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒ¿≈»»∆¿ƒ»¿ƒ¿≈
„Á‡k Ì‰ÈL ÔÈa ÈeÏz‰ ÏBaÚ‰ ÌÚ ‚Bf‰Â .‰Ê Ûk23 »»∆¿«ƒ»ƒ¿«»≈¿≈∆¿∆»

ÔBÓÚt ÂÈ„„ˆ ÈMÓ ÂÈÏeL eÈ‰iL „Ú .ÔBÓÚt ‡¯˜ƒ¿»«¬«∆ƒ¿»ƒ¿≈¿»»«¬
ÔBn¯Â ÔBÓÚt ÔBn¯Â24. ¿ƒ«¬¿ƒ

כפול 18) חוטן שיהיו צריך לבד, משזר בו שנאמר "ומקום
יד). הלכה ח פרק (למעלה שלושה 19)שמונה" הם שהרי

שמונה". כפול אחד וכל ש"דרך 20)מינים, פח: זבחים
מאליהן  מתפתחים בישולם גמר אחר באילן השוהין רימונים

החיצונות". אגוזים קליפי שעושים שתלוי 21)כדרך מה
לקשקש. לג)22)בתוכן כח, (שמות בפסוק הוא כן
זהב". "בתוך 23)"ופעמוני כה) לט, (שם שנאמר ומה

הרימונים  בתוך (=כלומר, קאמר החלל בתוך לא הרמונים",
"בין  שכתב ומה שם), בזבחים (רש"י ביניהם אלא עצמם),
שני  בין אחד "פעמון שפירש שם כרש"י דלא זהו שניהם"

כמספר 24)רימונים". הרימונים מספר היה זה ולפי
אות  כא פרשה (ויקרא רבה במדרש מפורש וכן  הפעמונים

רימונין. [72=] ובע"ב זוגין [72=] בע"ב אמרי רבנן ו):

.‰‰f‰,‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ ˙‚È¯‡aL · «»»∆«¬ƒ«»≈¿«∆»»«»
¯B‰Ë ·‰Ê „Á‡ ËeÁ Á˜BÏ :e‰OÚÓ ‡e‰ ‰Îk25 »»«¬≈≈«∆»»»»

‰Ú·M‰ ÏÙBÎÂ ˙ÏÎz ÏL ÔÈËeÁ ‰ML ÌÚ B˙BÂ¿¿ƒƒ»ƒ∆¿≈∆¿≈«ƒ¿»
‰ML ÌÚ ·‰Ê ËeÁ ‰OBÚ ‡e‰ ÔÎÂ .˙Á‡k ÔÈËeÁƒ¿««¿≈∆»»ƒƒ»
,ÈL ˙ÚÏBz ÏL ‰ML ÌÚ „Á‡ ËeÁÂ ,ÔÓb¯‡ ÏL∆«¿»»¿∆»ƒƒ»∆««»ƒ
‰Úa¯‡ e‡ˆÓ .ÌÈzLt ÏL ‰ML ÌÚ „Á‡ ËeÁÂ¿∆»ƒƒ»∆ƒ¿ƒƒ¿¿«¿»»
.ÌÈ¯OÚÂ ‰ÓL ÌÈËeÁ‰ Ïk e‡ˆÓÂ ,·‰Ê ÈËeÁ≈»»¿ƒ¿¿»«ƒ¿…»¿∆¿ƒ
CB˙a ˙BOÚÏ ¯ÓB‚Â ·‰f‰ ÈÁt ˙‡ eÚw¯ÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«¿∆«≈«»»¿≈«¬¿
CB˙·e ÈM‰ ˙ÚÏBz CB˙·e ÔÓb¯‡‰ CB˙·e ˙ÏÎz‰«¿≈∆¿»«¿»»¿«««»ƒ¿

.ÔÎB˙a ÏeÙk ·‰f‰ ËeÁL ,„nÏÓ - LM‰«≈¿«≈∆«»»»¿»
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מזוקק.25) זהב

.ÂÔÓ ·LBÁ ‰OÚÓ „‚a ‚¯B‡ ?ÔLÁ‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«∆≈∆∆«¬≈≈ƒ
ÏÚ LM‰Â ÈM‰ ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡‰Â ˙ÏÎz‰Â ·‰f‰«»»¿«¿≈∆¿»«¿»»¿«««»ƒ¿«≈«
‰n‡ Bk¯‡ ,e¯‡aL BÓk ,ÔÈËeÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÓL¿…»¿∆¿ƒƒ¿∆≈«¿»¿«»
˙¯Ê ÏÚ ˙¯Ê ‡ˆÓ .ÌÈLÏ BÏÙBÎÂ ,˙¯Ê BaÁ¯Â¿»¿∆∆¿¿ƒ¿«ƒƒ¿»∆∆«∆∆
ÌÈL¯ÙÓ‰ Ô·‡ ÏL ÌÈ¯eË ‰Úa¯‡ Ba Ú·B˜Â .Úa¯Ó¿À»¿≈««¿»»ƒ∆∆∆«¿…»ƒ

Úa¯Ó Ô‰Ó Ô·‡ Ïk ,‰¯Bza26,·‰Ê ÏL ˙È·a ÚwLÓe «»»∆∆≈∆¿À»¿À»¿«ƒ∆»»
ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Óe ‰hÓÏÓ BÙÈwnL27. ∆«ƒƒ¿«»≈«¿«»

למלך).26) (משנה זה לדין מקור נמצא דעת 27)לא כן
ממלאות  שהאבנים שם "שעל שכתב: יז) כח, (שמות רש"י
בלשון  אותן קורא להן המתוקנות המשבצות גומות

מלואים".

.Ê.Ì˙B„ÏB˙k ÌÈË·M‰ ˙BÓL ÌÈ·‡‰ ÏÚ ÁzÙÓe¿«≈««»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿¿»
'Ô·e‡¯' Ì„‡‰ ÏÚ ·˙Bk ‡ˆÓÂ28- ‰ÙLÈ ÏÚÂ , ¿ƒ¿»≈«»…∆¿≈¿«»¿≈

·˙BÎÂ .'ÔÈÓÈa'29Ì‰¯·‡' Ô·e‡¯Ó ‰ÏÚÓÏ ‰lÁza ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»¿«¿»≈¿≈«¿»»
'dÈ ÈË·L' ÔÈÓÈaÓ ‰hÓÏ ·˙BÎÂ ,'·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ30, ƒ¿»¿«¬…¿≈¿«»ƒƒ¿»ƒƒ¿≈»

˙Bi˙B‡‰ Ïk eÈ‰iL È„k31ÌL ˙BÈeˆÓ32. ¿≈∆ƒ¿»»ƒ¿»

היה 28) אודם "על תצוה): פרשת (סוף רבה במדרש הוא כן
כתוב  היה פטדה על ראובן, ויעקב יצחק אברהם כתוב
כתוב  היה נופך על כו', לוי כתוב היה ברקת על שמעון,

כ  היה יהלום על יששכר, כתוב היה ספיר על תוב יהודה,
כתוב  היה שבו על דן, כתוב היה לשם על וכו', זבולן
כתוב  היה תרשיש על וכו', גד כתוב היה אחלמה על נפתלי,
בנימין  כתוב היה ישפה על יוסף, כתוב היה שוהם על אשר,

ישורון". היה 29)שבטי שבשמיר מבואר מח: בסוטה
למלך). (משנה עיון וצריך השמיטה, ורבינו כותב,

ישורון".30) "שבטי שם: ובמדרש שם של 31)ובגמרא
ביתא. בשמות32)האלפא חסרות כי היו השבטים

וטי"ת. קו"ף צדי, האותיות:

.Á˙BÚaË Úa¯‡ ÔLÁ ÏL ˙BiÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‰OBÚÂ¿∆««¿«»ƒ∆∆«¿««¿
‰Ï˙ ÔLÁ‰L ,‰ÏÚÓ ÏL ˙BÚah‰ ÈzLa Ô˙BÂ .·‰Ê»»¿≈ƒ¿≈««»∆«¿»∆«∆ƒ¿∆

ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,·‰f‰ ˙B˙B·Ú ÈzL ,Ô‰a33;˙B¯L¯L »∆¿≈¬«»»¿≈«ƒ¿»ƒ«¿¿
ÌÈcc‰ „‚k Ô‰L ,‰hÓ ÏL ˙BÚaË ÈzLa Ô˙BÂ34, ¿≈ƒ¿≈«»∆«»∆≈¿∆∆««ƒ

.˙ÏÎz ÈÏÈ˙t ÈL¿≈¿ƒ≈¿≈∆

"והיו 34)בתורה.33) ל) (שם, שנאמר הלב, הוא ששם
הלב, על "הספד כז: במועדֿקטן ועיין אהרן", לב על

סופדים". שדים כנגד שנאמר

.ËÛ˙kÓ Ì„‡ ÏL Bab ·Á¯k BaÁ¯ - „BÙ‡‰»≈»¿¿…««∆»»ƒ»≈
„Ú ÂÈ¯BÁ‡Ó ÌÈ„i‰ ÈÏÈv‡ „‚kÓ Bk¯‡Â ,Û˙ÎÏ¿»≈¿»¿ƒ¿∆∆«ƒ≈«»«ƒ≈¬»«
epnÓ ˙B‡ˆBÈ ˙B„È ÈzL BÓk BÏ LÈÂ .ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ¿≈¿¿≈»¿ƒ∆

‚È¯‡a35Ì‰Â ,Ì‰a B˙B‡ ÔÈ¯‚BÁL ,Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ »»ƒ¿»¿»∆¿ƒ»∆¿≈
˙ÏÎz ·‰Ê ‚e¯‡ Ïk‰Â .„BÙ‡‰ ·LÁ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ≈∆»≈¿«…»»»¿≈∆
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÓL ÏÚ LLÂ ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â¿«¿»»¿««»ƒ»≈«¿…»¿∆¿ƒ

ÂÈÏÚ ¯ÙB˙Â .ÔLÁ‰ ‰OÚÓk ,ÔÈËeÁ36,˙BÙ˙k ÈzL ƒ¿«¬≈«∆¿≈»»¿≈¿≈
Û˙k Ïk ÏÚ Ú·B˜Â .Ô‰k‰ ˙BÙ˙k ÏÚ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿«ƒ¿«…≈¿≈««»»≈

Úa¯Ó Ì‰L Ô·‡ Û˙ÎÂ37,·‰Ê ÏL ˙È·a ÚwLÓ ¿»≈∆∆…«¿À»¿À»¿«ƒ∆»»

‰ML ,ÌÈË·M‰ ˙BÓL ÌÈ·‡‰ ÈzL ÏÚ ÁzÙÓe¿«≈««¿≈»¬»ƒ¿«¿»ƒƒ»
.Ì˙B„ÏB˙k ,BÊ Ô·‡ ÏÚ ‰MLÂ BÊ Ô·‡ ÏÚ«∆∆¿ƒ»«∆∆¿¿»
LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ e‡ˆÓÂ ,'ÛÒB‰È' ÛÒBÈ ÌL ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ≈≈¿≈¿ƒ¿¿∆¿ƒ¿»≈
CÎÂ .BÊ Ô·‡a ˙B‡ LÓÁÂ ÌÈ¯OÚÂ ,BÊ Ô·‡a ˙B‡¿∆∆¿∆¿ƒ¿»≈¿∆∆¿»

ÔÈ·e˙k eÈ‰38: »¿ƒ

Ô·e‡¿̄≈ÔBÚÓLƒ¿

ÈÂÏ≈ƒ‰„e‰È¿»

¯Î˘OÈƒ»»ÔÏe·Ê¿À

ÈÏzÙ«¿»ƒÔc»

„b»¯L‡»≈

ÛÒB‰È¿≈ÔÓÈaƒ¿»ƒ

עליו 35) אשר אפודתו "וחשב ח) (שם, שנאמר כמו
מתוכו  ארוג כלומר, יהיה, שממנו הרי יהיה". ממנו כמעשהו

שם. רש"י פירש "שתי 36)וכן ז) (שם, שנאמר כמו
שאינם  הרי וחובר". קצותיו שני אל לו יהיו חוברות כתפות
פירש  וכן במחט, מחוברים אלא ממנו ארוגים להיות צריכים

שם. שמות 37)רש"י שהרי אפשר, אי ממש מרובע
ספר). (קרית רחבו על יותר ארכו כן ואם עליו, השבטים

סדר 38) היה איך רבינו בדברי נתבאר לא חושן וגבי
שכתב  ז פרק יומא המשנה בפירוש רבינו ומדברי כתיבתם.
היו  איך אודיעך בחושן, כתוב שהיה מה שזכרנו "וכיוון
שרק  נראה - האפוד" אבני על כתובים השבטים שמות

הזה. הסדר היה האפוד באבני

Ô·‡‰Â- Ô·e‡¯ da ·e˙kLÔ·‡‰Â ,˙ÈÓÈ‰ BÙ˙k ÏÚ ¿»∆∆∆»»¿≈«¿≈«¿»ƒ¿»∆∆
‰OBÚÂ .˙ÈÏ‡ÓO‰ BÙ˙k ÏÚ - ÔBÚÓL da ·e˙kL∆»»ƒ¿«¿≈«¿»ƒ¿∆
,Û˙k‰ L‡¯a ‰ÏÚÓÏÓ ˙Á‡ :˙BÚaË ÈzL Û˙k ÏÎa¿»»≈¿≈«»««ƒ¿«¿»¿…«»≈
ÈzL Ô˙BÂ .·LÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Û˙kÏ ‰hÓlÓ ˙Á‡Â¿««ƒ¿«»«»≈¿«¿»ƒ«≈∆¿≈¿≈
ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,‰ÏÚÓlL ˙BÚaË ÈzLa ·‰Ê ˙B˙B·Ú¬»»ƒ¿≈«»∆¿«¿»¿≈«ƒ¿»ƒ

.˙B¯L¯L«¿¿

.ÈÔLÁ ÏL ˙B˙B·Ú‰ ˙Bˆ˜ ÒÈÎÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ¿»¬∆∆
ÈL ÒÈÎÓe ,„BÙ‡‰ ˙BÙ˙Îa ‰ÏÚÓ ÏL ˙BÚaha««»∆«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈
ÏL ˙BÚah‰ ÈzLa ÔLÁ‰ ÈÏeLaL ˙ÏÎz‰ ÈÏÈ˙t¿ƒ≈«¿≈∆∆¿≈«∆ƒ¿≈««»∆
˙B¯L¯M‰ ˙‡ ÔÈ„È¯BÓe ,„BÙ‡‰ ·LÁÓ ‰ÏÚÓ«¿»≈≈∆»≈ƒƒ∆««¿¿
ÔLÁ‰ ˙BÚaË „Ú „BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ˙BÚaËaL∆¿«¿ƒ¿»≈««¿«∆

ÁfÈ ‡ÏÂ ‰Êa ‰Ê e˜a„iL È„k ,˙BBÈÏÚ‰39ÔLÁ‰ »∆¿¿≈∆ƒ¿¿∆»∆¿…ƒ««∆
˜¯ÙÓe „BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ ÁÈfn‰ ÏÎÂ .„BÙ‡‰ ÏÚÓ≈«»≈¿»««ƒ«∆≈«»≈¿»≈

‰˜BÏ - Ïe˜Ï˜ C¯c Ô¯eaÁ40. ƒ»∆∆ƒ¿∆

כח).39) שם, (רש"י הוא ערבי ולשון ניתוק לשון
(40- לתקן אבל קלקול". "דרך הוסיף ורבינו עב. יומא

מותר.

.‡ÈÔLÁ‰ ‰È‰È - ÔLÁ‰ ÌÚ „BÙ‡‰ L·BlLk ‡ˆÓƒ¿»¿∆≈»≈ƒ«∆ƒ¿∆«∆
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„BÙ‡‰ ·LÁÂ .ÂÈ¯Á‡Ó „BÙ‡‰Â ,‰ÂLa BaÏ ÏÚ«ƒ¿»∆¿»≈≈«¬»¿≈∆»≈
ÏÚ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ÈzLe .ÔLÁ‰ ˙Áz BaÏ ÏÚ ¯eL»̃«ƒ«««∆¿≈ƒ¿»≈«
ÂÈÙ˙k ÏÚÓ ˙B„¯BÈ ·‰Ê ˙B˙B·Ú ÈzLe .ÂÈÙ˙k ÈzL¿≈¿≈»¿≈¬»»¿≈«¿≈»
.ÔLÁ‰ ˙BÚaË „Ú „BÙ‡‰ ˙BÙ˙kÓ Ô‡kÓe Ô‡kÓƒ»ƒ»ƒƒ¿»≈««¿«∆
È˙MÓ ÂÈ„È ÈÏÈv‡ ˙ÁzÓ ÔÈÒk¯Ó ˙ÏÎz ÈËeÁ ÈLe¿≈≈¿≈∆¿À»ƒƒ«««ƒ≈»»ƒ¿≈
˙BÙ˙k ˙BÚaË ÈzL „Ú ˙BBzÁz‰ ÔLÁ‰ ˙BÚaË«¿«∆««¿«¿≈«¿ƒ¿

.·LÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰L ,˙BBzÁz‰ „BÙ‡‰»≈««¿∆≈¿«¿»ƒ«≈∆

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אותם.1) לעשות ושמצותֿעשה הבגדים, לבישת סדר יתבאר

.‡ÌÈÒÎn‰ L·BÏ ?ÌÈ„‚a‰ ˙LÈ·Ï ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆¿ƒ««¿»ƒ≈«ƒ¿»«ƒ
‰lÁz2ÏÚÓ B¯eahÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÒÎn‰ ˙‡ ¯‚BÁÂ , ¿ƒ»¿≈∆«ƒ¿»«ƒ¿«¿»ƒ«≈«

˙‡ ¯‚BÁ Ck ¯Á‡Â .˙zk‰ L·BÏ Ck ¯Á‡Â .ÂÈ˙Ó»¿»¿««»≈«À…∆¿««»≈∆
ÂÈ„È ÈÏÈv‡ „‚k Ë·‡‰3„Ú C¯k ÏÚ C¯k BÙÈwÓe , »«¿≈¿∆∆«ƒ≈»»«ƒ»»«»»«

.¯LB˜Â ¯ÓBbL∆≈¿≈

נאמר 2) שכן למכנסים, כתונת קדמה שבפסוק אףֿעלֿפי
בד, רש"י) – הכתונת (היא מדו הכהן "ולבש ב) ו, (ויקרא
"כתונת  ד) טז, (שם נאמר ועוד בשרו", על ילבש בד ומכנסי
חז"ל  למדו – בשרו" על יהיו בד ומכנסי ילבש, קודש בד
תלמודֿ למכנסים? קודם דבר יהיה שלא "מניין כג: ביומא
בשרו" על ילבש בד ומכנסי הדיוט) בכהן ג ו, (שם לומר
בשרו" אלא עליו שאין ערום, בעודו שלובש "משמע, –
בד  "ומכנסי ד) טז, (שם גדול בכהן נאמר וכן שם). (רש"י
הלכה  להלן וראה מניין), ד"ה שם (תוספות בשרו" על יהיו

ולא 3)ג. ממתניהן למטה לא חוגרין "אין יח: בזבחים
צלעותיהן  (על ידיהן" אצילי כנגד אלא מאציליהן למעלה

רש"י). – המפרק כנגד

.·- ÚÊia e¯bÁÈ ‡ÏÂ :‰Ïawa L¯ÙÓ Ë·‡‰ ÏÚÂ¿«»«¿≈¿…»««»»¿…«¿¿«»«
ÔÈÚÈfnL ÌB˜Óa4ÈtÓ Ï‡ÈfÚ Ôa Ô˙BÈ Ïa˜ CÎÂ . ¿»∆«ƒƒ¿»ƒ≈»»∆Àƒ≈ƒƒ
Ìb¯˙Â ÌÈ‡È·p‰5Ôe¯ÒÈ ÔB‰È··Ï ÏÚ :6Ck ¯Á‡Â . «¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿≈≈¿¿««»

Ú·Bk ÔÈÓk ˙Ùˆna ÛBˆ7. ≈«ƒ¿∆∆¿ƒ«

ומזיע 4) ומתחמם הבשר על נכפל שהבשר במקום שם.
שם). שם.5)(רש"י  דוקא,6)ביחזקאל  לאו  הלב על

חוגרים  שהיו שם, בזבחים פירש"י וכן ללב. סמוך אלא
הלב. על ולא הלב כנגד ידיהם אצילי ובכהן 7)כנגד

כתב  ולא במצנפת", "צונף רק כתב ג, הלכה להלן גדול,
ב. הלכה פ"ח למעלה וראה כובע". "כמין

.‚Ë·‡a ¯‚BÁL ¯Á‡ ÏB„b Ô‰k8ÏÈÚn‰ L·BÏ9. …≈»««∆≈»«¿≈≈«¿ƒ
„BÙ‡‰ ·LÁa ¯‚BÁÂ ,ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ - ÏÈÚn‰ ÏÚÂ¿««¿ƒ»≈¿«∆¿≈¿≈∆»≈
ÏÈÚÓ ‡¯˜ CÎÈÙÏe .ÔLÁ‰ ˙ÁzÓ ÏÈÚn‰ ÏÚ««¿ƒƒ«««∆¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
,˙Ùˆna ÛBˆ Ck ¯Á‡Â .„BÙ‡a B¯‚BÁL ,„BÙ‡‰»≈∆¿»≈¿««»≈«ƒ¿∆∆

˙Ùˆn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ıÈv‰ ¯LB˜Â10‰È‰ B¯ÚOe . ¿≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿∆∆¿»»»
˙ÙˆÓÏ ıÈˆ ÔÈa ‰‡¯11ÔÈa ÔÈlÙz ÁÈpÓ ‰È‰ ÌLÂ , ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿∆∆¿»»»«ƒ«¿ƒƒ≈

.˙ÙˆÓÏ ıÈƒ̂¿ƒ¿∆∆

כסדר 8) באבנט, וחגר וכתונת מכנסים שלבש אחר כלומר,
ו. ה: ביומא וראה א). הלכה (למעלה הבגדים שיש לבישת

כל  לבישת אחר היתה גדול בכהן באבנט שהחגירה אומרים
ט) כט, (שמות שנאמר מה לקיים בכדי גדולה, כהונה בגדי
צריכה  באבנט שהחגירה ובניו", אהרן אבנט אותם "וחגרת
כדיעה  רבינו דעת אבל אחת. בבת ובבניו באהרן להיות
בה: שנאמר זֿיג) ח, (ויקרא צו מפרשת הלומדת אחרת
באבנט  אותו ויחגור הכתונת, את אהרן) (=על עליו "ויתן
משה  "ויקרב נאמר: ואחרֿכך וגו', המעיל על אותו וילבש
הכהן  שחגירת הרי אבנט", אותם ויחגור וגו' אהרן בני את
בניו. את להלביש שהתחיל לפני היתה באבנט, הגדול
לטיב  נדרש ובניו, אהרן אבנט אותם וחגרת הקודם והפסוק
כהן  של ואבנטו גדול כהן של שאבנטו לאמר, האבנט
ה"א. פ"ח למעלה ראה כלאים, ששניהם שוים, הדיוט

באבנט 9) אותו "ויחגור שם). (ויקרא בתורה הסדר כן
אותו  ויחגור האפוד את עליו ויתן המעיל את אותו וילבש
וגו' החושן את עליו וישם בו, לו ויאפוד האפוד בחשב
ציץ  את וגו' המצנפת על וישם וגו' המצנפת את וישם

למעלה 10)הזהב". הציץ של הקשר היה הראש מאחורי
הציץ  מן למעלה המצנפת היתה לפניו אבל המצנפת, מן
(שמות  שנאמר מה רבינו פירש כן כי [ויתכן רוקח). (מעשה
שם]. רש"י ועיין המצנפת", על "והיה לז): כח,

יט.11) זבחים

.„el‡ ÌÈ„‚a ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ12Ô‰k‰ ˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿«¬≈«¬¿»ƒ≈¿ƒ¿«…≈
ÂÈa ˙‡Â ,L„˜ È„‚· ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL ;Ô‰a „·BÚ≈»∆∆∆¡«¿»ƒ»ƒ¿≈…∆¿∆»»
˙BÁÙa LnML ÏB„b Ô‰ÎÂ .˙zk ÌzLaÏ‰Â ·È¯˜z«¿ƒ¿ƒ¿«¿»À√…¿…≈»∆ƒ≈¿»

ÌÈ„‚a ‰ÓMÓ13˙BÁÙa LnML ËBÈ„‰ Ô‰k B‡ ,el‡ ƒ¿…»¿»ƒ≈…≈∆¿∆ƒ≈¿»
ÌÈ„‚a ‰Úa¯‡Ó14,ÌÈ„‚a ¯qÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - el‡ ≈«¿»»¿»ƒ≈«ƒ¿»¿À«¿»ƒ
‰ÏeÒt B˙„B·ÚÂ15ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,16¯Êk , «¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿»

Ì‰Ï ‰˙È‰Â Ë·‡ Ì˙‡ z¯‚ÁÂ :¯Ó‡pL .LnML∆ƒ≈∆∆¡«¿»«¿»…»«¿≈¿»¿»»∆
ÔÈ‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ô˙p‰k - Ô‰ÈÏÚ Ì‰È„‚aL ÔÓÊa ;‰p‰k¿À»ƒ¿«∆ƒ¿≈∆¬≈∆¿À»»¬≈∆≈
Ì‰ È¯‰ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ì˙p‰k ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ Ô‰È„‚aƒ¿≈∆¬≈∆≈¿À»»¬≈∆∆»¬≈≈

˙ÓeÈ ·¯w‰ ¯f‰Â :¯Ó‡Â ,ÌÈ¯Êk17. ¿»ƒ¿∆¡«¿«»«»≈»

הלבישה 12) למצוות הכנה אלא אינה הבגדים עשיית
(עשה  המצוות בספר רבינו מדברי נראה וכן בהם, והעבודה
מ). עמוד לעם, המצוות (ספר י בכלל שם ועיין לג),

יח.13) פג:14)שם טו:15)סנהדרין זבחים
פג:16) פג. שם:17)סנהדרין

.‰ÏÒBÙe ‰˙ÈÓ ·iÁ ÌÈ„‚a ¯qÁÓ‰L ÌLk¿≈∆«¿À»¿»ƒ«»ƒ»≈
ÌÈ„‚a ¯˙i‰ Ck ,‰„B·Ú‰18ÈzL L·lL ÔB‚k . »¬»»«»≈¿»ƒ¿∆»«¿≈

˙Bzk19L·lL ËBÈ„‰ Ô‰k B‡ ,ÌÈË·‡ ÈL B‡ À√¿≈«¿≈ƒ…≈∆¿∆»«
·iÁÂ ,‰„B·Ú‰ ÏlÁÓ ‰Ê È¯‰ - „·ÚÂ ÏB„b Ô‰k È„‚aƒ¿≈…≈»¿»«¬≈∆¿«≈»¬»¿«»

‰˙ÈÓ20.ÌÈÓL È„Èa ƒ»ƒ≈»«ƒ

א,18) (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו יח. בזבחים הוא כן
"הכהנים  – הנתחים" את הכהן אהרן בני "וערכו ח):
נתלית  שהכהונה להם, הראוים בבגדים (=היינו בכיהונן
גדולה  כהונה בגדי שלבש הדיוט לכהן מכאן רש"י), – בהם
של  ילבש שלא "בד, יח: שם ועוד פסולה". עבודתו ועבד,

שם). (רש"י ילבש לבדו משמע, שבד עמהן". כן 19)חול
(7 513 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"א מנחות בתוספתא הוא
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(זבחים  רש"י דעת אבל יג. הלכה פ"י עירובין ובירושלמי
הוא  הרי בעולם, בגד שום עליהם הוסיף אם שאפילו יח.)
יח: שם שאמרו ממה ללמוד יש וכן בגדים. יתור בכלל
א: הלכה ב פרק צו פ' בספרא הוא וכן למעלה). (הובא
בגדי  עמהם ילבש אבל קודש, בגדי עמהם ילבש לא "יכול

בשרו". על ילבש בד ומכנסי תלמודֿלומר שכיון 20)חול,
(ראה  מיתה שחייב ששמש כזר הוא הרי כהן, שאינו

למעלה).

.ÂÌL·Ïe B¯Oa ÏÚ :‰p‰k È„‚·a ¯Ó‡21,„nÏÓ - ∆¡«¿ƒ¿≈¿À»«¿»¿≈»¿«≈
ÌÈ„‚aÏ B¯Oa ÔÈa ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡lL22elÙ‡ . ∆…ƒ¿∆»»≈≈¿»«¿»ƒ¬ƒ

‡ÓÈ23¯ÙÚ B‡ ˙Á‡24‰˙Ó ‰pk B‡25ÔÈa ‰˙È‰ Ì‡ , ƒ»««»»ƒ»≈»ƒ»¿»≈
CÎÈÙÏ .‰ÏeÒt B˙„B·ÚÂ ‰ˆÈˆÁ BÊ È¯‰ - „‚aÏ ¯Oa»»«∆∆¬≈¬ƒ»«¬»¿»¿ƒ»
È¯‰L ,„È ÏL ÔÈlÙ˙a „·ÚÏ ÏBÎÈ Ô‰k‰ ÔÈ‡≈«…≈»«¬…ƒ¿ƒƒ∆»∆¬≈

˙ˆˆBÁ26‰ˆ¯ Ì‡Â ,˙ˆˆBÁ dÈ‡ L‡¯ ÏL Ï·‡ . ∆∆¬»∆…≈»∆∆¿ƒ»»
ÁÈpÓ - ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÌÁÈp‰Ï27. ¿«ƒ»ƒ¿«»¬»«ƒ«

וכ"ה 21) ג). ו, (ויקרא בשרו" על "ילבש שצ"ל: נראה
[ואולי  המוריה. בהר וראה ה"ג) (שם ובספרא יט. בזבחים
אנשיל  הרב – ד טז, שם ולבשם", (וגו') בשרו "על צ"ל

חוצץ,22)כ"ץ]. לבשרו בגד שדוקא ומשמע שם. זבחים
רבינו  דקדק וכן פסולת, חציצה אין לבגד בגד בין אבל
ז. בהלכה להלן הוא וכן לבגד", בשר "בין זו בהלכה להלן
בשרו", על מ"ילבש למדנו החציצה שפסול משום והיינו
בית  (שו"ת לבשר הבגד שבין בחציצה המדובר שכל הרי
(עירובין  בירושלמי [אבל שלמה). ויריעות סי"ג ח"א הלוי
בין  ולא בגד, לבין בינו יחוץ "שלא מפורש יג) הלכה פ"י

לבגד"]. מגודלת,23)בגד ובנימא הבגד. מן תלוש חוט
ז. הלכה להלן שם 24)ראה להלן וראה ממש. בו שיש

דק. אבק להלן 25)בדין ראה חיה, ובכינה שם. זבחים
לבגד.26)שם. בשר וגם 27)בין חציצה. כאן שאין

(כסףֿמשנה  בגד שאינם לפי כאן, אין בגדים יתור משום
שם). רש"י בשם

.Ê¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ28˜·‡ ‰È‰È ‡lL ,L·BlL ‰ÚLa29 ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»»∆≈∆…ƒ¿∆»»
.ÌÈiÁa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰pk ‡ÏÂ ,B¯O·Ï B„‚a ÔÈa≈ƒ¿ƒ¿»¿…ƒ»««ƒ∆ƒ««ƒ
,B„‚·Ï B¯Oa ÔÈa ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa Áe¯‰ Òkz ‡lLÂ¿∆…ƒ»≈»«ƒ¿«»¬»≈¿»¿ƒ¿
˙Áz B„È ÒÈÎÈ ‡ÏÂ .ÂÈÏÚÓ „‚a‰ ˜Á¯˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈«∆∆≈»»¿…«¿ƒ»««

„‚a‰ ÔÓ B¯ÚO ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˜ÈÁÏ B˜eÏÁ30‰È‰È ‡ÏÂ . ¬«≈¿…≈≈¿»ƒ«∆∆¿…ƒ¿∆
˙ÏcÏ„Ó ‡ÓÈ „‚aa31el‡ ÏkÓ „Á‡ ÌL ‰È‰ Ì‡Â . «∆∆ƒ»¿À¿∆∆¿ƒ»»»∆»ƒ»≈

.‰¯Lk B˙„B·Ú -¬»¿≈»

חוצצים 28) הם אם יט.) (זבחים בגמרא נסתפקו אלו בכל
שלכתחילה  רבינו פסק ולכן הבעיא, נפשטה ולא לא, או
לפסול  כח בנו שאין כשירה, עבודתו עבד אם אבל יזהר,
לחשוש  שיש מספק, אחר קרבן להביא ולחייבו העבודה
ויתנה, אחר קרבן יביא לומר: ואין לעזרה. חולין שיביא
איֿאפשר  ציבור וקרבנות ואשמות שבחטאות מאחר

(כסףֿמשנה). בזה חילקו לא ולפיכך דק 29)להתנות,
עפר. בדין ו הלכה למעלה וראה ממש. בו ואין

שערו 30) מהו? בבגדו, שערו "יצא שאלו: שם [בגמרא
מבגדו, שערו "יצא גרס שרבינו ונראה לאו". או דמי כגופו

שערו"). מהו "מבגדו המלים נשמטו מינכן (ובכ"י מהו"
שיהא  צריך כן ואם כגופו, שער רבינו: לדעת ופירושו
לאו  דילמא או הבגד, ידי על מכוסה שגופו כשם מכוסה,

מגולה]. והוא יצא אם לנו איכפת ולא תלושה 31)כגופו,
לבגד. קצת ומחוברת קצת,

.Á„‚a B¯Oa ÏÚ C¯k32ÔB‚k ,ÌÈ„‚a ÌB˜Óa ‡lL »««¿»∆∆∆…ƒ¿¿»ƒ¿
LÏL Ba ‰È‰ Ì‡ :B·˜Ú ÏÚ B‡ BÚaˆ‡ ÏÚ BÎ¯kL∆¿»«∆¿»«¬≈ƒ»»»
;ÏÒBÙe ıˆBÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡∆¿»«»∆¿»¬≈∆≈≈

ÔË˜ ÏeˆÏˆ ‰È‰ Ì‡Â .ıˆBÁ BÈ‡ - ÔkÓ ˙BÁt33, »ƒ»≈≈¿ƒ»»ƒ¿»»
ÏÒBt ‰Ê È¯‰ - BÓˆÚ ÈÙa „‚a ·eLÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»∆∆ƒ¿≈«¿¬≈∆≈

.LÏL ÏÚ LÏL Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»«»

שם.32) קטנה.33)זבחים חגורה

.ËBÚaˆ‡a ‰˜lL Ô‰k34ÈÓ‚ ‰ÈÏÚ C¯ÎÏ ¯zÓ - …≈∆»»¿∆¿»À»ƒ¿…»∆»∆ƒ
˙aMa35.„·BÚÂ ,LÏL ÏÚ LÏL Ba ÔÈ‡L „‚a B‡ , ««»∆∆∆≈»«»¿≈

Ì„ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â36¯eÒ‡ -37ıeÁÈ ‡lL ‡e‰Â . ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»»¿∆…»
.‰„B·Ú ˙ÚLa ÈÏkÏ B¯Oa ÔÈa „‚a‰ B‡ ÈÓb‰«¿ƒ«∆∆≈¿»«¿ƒƒ¿«¬»

קג:34) ועירובין שם, על 35)זבחים שגזרו ואףֿעלֿפי
– הסממנים ישחוק שמא רפואה, משום בו שיש דבר כל

שם). (רש"י גזרו לא בגמי.36)במקדש שמהדקה כגון
שם).37) (רש"י חובל שהוא ועוד עבודה, צורך זה שאין

.ÈÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡ ÈL ˙È·a eOÚ38ÌÈÏL‰Ï È„k , »¿«ƒ≈ƒƒ¿Àƒ¿≈¿«¿ƒ
ÌÈ„‚a ‰ÓL39,.Ô‰a ÔÈÏ‡L eÈ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ¿…»¿»ƒ¿««ƒ∆…»ƒ¿»ƒ»∆

‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ?Ô‰a ÔÈÏ‡BL eÈ‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…»¬ƒ»∆ƒ¿≈∆…»¿»
L„w‰ Áe¯a ¯a„Ó BÈ‡L Ô‰k ÏÎÂ ,L„w‰ Áe¯ ÌL»««…∆¿»…≈∆≈¿«≈¿««…∆

Ba ÔÈÏ‡L ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ‰¯BL ‰ÈÎL ÔÈ‡Â40. ¿≈¿ƒ»»»»≈ƒ¿»ƒ

אבנים 38) חכמים שביקשו במעשה לא: בקידושין נראה כן
(כסףֿמשנה). השני הבית בימי שהחושן 39)לאפוד

ב. הלכה פ"ח למעלה ראה הבגדים, משמונה היו והאפוד

א. הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ז למעלה עוד וראה
עג:40) יומא

.‡ÈÈÙÏ ÂÈÙe Ô‰k‰ „ÓBÚ ?ÔÈÏ‡BL „ˆÈÎÂ¿≈«¬ƒ≈«…≈»»ƒ¿≈
ÔB¯‡‰41Ô‰k‰ È¯Á‡Ï ÂÈt ,ÂÈ¯Á‡Ó Ï‡BM‰Â ,42, »»¿«≈≈«¬»»»¿«¬≈«…≈

?‰ÏÚ‡ ‡Ï B‡ ‰ÏÚ‡ :Ï‡BM‰ ¯ÓB‡Â43Ï‡BL BÈ‡Â ¿≈«≈∆¡∆…∆¡∆¿≈≈
Ì¯ ÏB˜a44BaÏa ¯‰¯‰Ó ‡ÏÂ45CeÓ ÏB˜a ‡l‡ , ¿»¿…¿«¿≈¿ƒ∆»¿»

BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa Ïlt˙nL ÈÓk46L„w‰ Áe¯ „iÓe . ¿ƒ∆ƒ¿«≈≈¿≈«¿ƒ»««…∆
‰‡¯Óa Ba ‰‡B¯Â ÔLÁa ËÈaÓe ,Ô‰k‰ ˙‡ L·BÏ≈∆«…≈«ƒ«∆¿∆¿«¿≈

'‰ÏÚz ‡Ï' B‡ '‰ÏÚ' ‰‡e·p‰47˙Bi˙B‡a «¿»¬≈…«¬∆»ƒ
˙BËÏBaL48B·ÈLÓ Ô‰k‰Â .ÂÈt „‚k ÔLÁ‰ ÔÓ ∆¿ƒ«∆¿∆∆»»¿«…≈¿ƒ

.'‰ÏÚz ‡Ï' B‡ '‰ÏÚ' :BÏ ¯ÓB‡Â¿≈¬≈…«¬∆

ãycew zegiyn zecewpã

l`eyde ,oex`d iptl eipte odkd cner ,oil`ey cvik"
z` zyael ycewd gex cine 'eke odkd ixg`l eipt ,eixg`n

."'ek odkd

שלא  הקדשים לקודש הכהן נכנס היאך ביותר, ותמוה
וביותר  כביוה"כ. בד בבגדי ולא בגדים ובשמונה ביוה"כ
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הקדשים? לקודש כהן שאינו השואל נכנס היאך תמוה,
ותומים' ב'אורים שהשאלה מקומות בכמה שמצינו ובפרט
הארץ  לחלוקת בנוגע למשל כמו בחוץ, גם להעשות יכולה
נחלקה  ולא בגורל... אלא נחלקה "לא בגמרא ומובא בגורל,
'אורים  מלובש אלעזר כיצד, הא ותומים'. ב'אורים אלא
אין  והרי כו'", לפניו עומדים ישראל וכל ויהושע ותומים',
מצינו  כמו"כ הקדשים. בקודש נכנסו ישראל שכל לומר
לבית  מחוץ אפילו ותומים' ב'אורים ששאלו בתנ"ך
אל  אחימלך בן אביתר "בברוח לירושלים ומחוץ המקדש
הגישה  אביתר אל (דוד) ויאמר בידו ירד אפוד קילעה דוד
ששאל  מצינו וכן ח). – א ל, א' (שמואל גו'" האפוד
לפני  ופניו הכהן "עומד הרמב"ם כתב ואעפ"כ בציקלג,

וצ"ע. כו'" מאחריו והשואל הארון
(bk oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

רבינו 41) ומפרש שכינה". כלפי פניו "והנשאל, אמרו: שם.
ותומים, אורים כלפי פירש שם ורש"י הארון. כלפי שהיינו

להלן. וראה הארון, שבתוך המפורש אמרו:42)ושם שם
כלפי  פניו והנשאל, (=הכהן). נשאל כלפי פניו "השואל,
אורים  כלפי פניו שהנשאל, רש"י פירוש ולפי שכינה".
רבינו  לדעת אבל הכהן. פני כלפי השואל פני – ותומים
השואל  שפני לומר הוכרח הארון, כלפי הנשאל שפני

הכהן. שנאמר 44)שם.43)לאחורי ממה כן ולמדו שם.
שומע  שאין לבדו, לו משמע לו", "ושאל כא): כז, (במדבר

שם). (רש"י הוא לפני 45)אלא לו ושאל "שנאמר שם.
"ושאל  יצאו". פיו "על שם: כבפסוק לו, וסמוך כלומר, ה'",

שם). (רש"י בפיו דברים שמוציא פיו", על כדרך 46)לו
"וחנה  יג): א, (שמואלֿא שנאמר בתפילתה, חנה שאמרה
ישמע" לא וקולה נעות שפתיה רק לבה אל מדברת היא

שם). אמר 47)(יומא כה אומר, "והנשאל בברייתא: שם
ה' אמר כה לומר צריך אין אומר יהודה ר' והצלח, עלה ה'
משום  כתנאֿקמא ולא יהודה כר' רבינו ופסק והצלח". עלה
הלכה  סוף פ"ז שם בירושלמי אחר כתנא תנאֿקמא שדעת
ה'". אמר "כה לומר צריך היה ולכן שומע", היה "הקול ג:

ש  השני התנא דעת לפי שם אבל בבבלי יוחנן ר' (שגם ם
שמע  ולא בולט" ש"הכתב רבינו) פסק וכן כמותו, סובר עג:
שלמה). (יריעות ה'" אמר "כה אומר אינו – מדבר קול

לעיל.48) וראה עג: שם יוחנן ר' כדעת

.·È„Á‡k ÌÈ¯·„ ÈL ÏÚ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â49Ï‡L Ì‡Â . ¿≈¬ƒ«¿≈¿»ƒ¿∆»¿ƒ»«
„·Ïa ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÈ·ÈLÓ -50Ô‰a ÔÈÏ‡L ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ«»ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ»∆

ËBÈ„‰Ï51ÈÓÏ B‡ ÔÈc ˙È·Ï B‡ CÏÓÏ B‡ ‡l‡ , ¿∆¿∆»¿∆∆¿≈ƒ¿ƒ
„ÓÚÈ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL .Ba ¯eav‰ C¯vL∆…∆«ƒ∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…

CÏn‰ ‰Ê - ‡e‰ ;¯ÓB‚Â52‡e‰ ‰Ê - Ï‡¯OÈ Èa ÏÎÂ , ¿≈∆«∆∆¿»¿≈ƒ¿»≈∆
‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ53B˙Ï‡La ¯eav‰ C¯vL ÈÓ B‡54, ¿«ƒ¿»»ƒ∆…∆«ƒƒ¿≈»

ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa el‡ - ‰„Ú‰ ÏÎÂ55. ¿»»≈»≈≈ƒ«»

עג.49) ועג:51)שם.50)שם עא: שהרי 52)שם
שם). (רש"י נאמר אתו 53)ליהושע ישראל בני שכל מי

שם). (רש"י אחריו למלחמה במשנה:54)לצאת עא: שם
בו". צריך שהציבור שם.55)"ולמי

.‚È‡ˆBÓ ‰z‡L ‰Ê56eÈ‰ ÌÈ‰k‰L ÌÈ‡È· È¯·„a ∆∆«»≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆«…¬ƒ»
ÔÈ‡L ,ÌÈÏB„b ÌÈ‰k eÈ‰ ‡Ï - „a „BÙ‡ ÔÈ¯‚BÁ¿ƒ≈«…»…¬ƒ¿ƒ∆≈
eÈ‰ ÌiÂÏ‰ Û‡Â .„a „BÙ‡ ÏB„b Ô‰k ÏL „BÙ‡‰»≈∆…≈»≈«¿««¿ƒƒ»
¯Ó‡Â ,‰È‰ ÈÂÏ ‡È·p‰ Ï‡eÓL È¯‰L ;B˙B‡ ÔÈ¯‚BÁ¿ƒ∆¬≈¿≈«»ƒ≈ƒ»»¿∆¡«
ÌÈ¯‚BÁ eÈ‰ ‰Ê „BÙ‡ ‡l‡ .„a „BÙ‡ ¯e‚Á ¯Ú :Ba««»≈»∆»≈∆»¿ƒ
ÂÈÏÚ ‰¯LzL Èe‡¯ ‡e‰L ÈÓe ÌÈ‡È·p‰ Èa B˙B‡¿≈«¿ƒƒƒ∆»∆ƒ¿∆»»
ÏB„b Ô‰k ˙ÏÚÓÏ ‰Ê ÚÈb‰ Èk ÚÈ„B‰Ï ,L„w‰ Áe¯««…∆¿ƒ«ƒƒƒ«∆¿«¬«…≈»

L.L„w‰ Áe¯a ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ Èt ÏÚ ¯a„n∆¿«≈«ƒ»≈¿«∆¿««…∆

מה 56) על ב, הלכה י פרק סנהדרין בירושלמי הוא כן
הוא  ויפגע האדומי דואג "ויסוב יח) כב, (שמואלֿא שנאמר
אפוד  נושא איש וחמשה שמונים ההוא ביום וימת בכהנים
גדולים  כהנים שני ממנין אין חייה, ר' תני כן "לא – בד"

גדולים". כהנים להיות ראויין שכולן מלמד אלא כאחת,

Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»

-dcearxtq
WCwOd z`iA zFkld¦§¦©©¦§¨

,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ‰¯OÚ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¬≈∆¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ba ÒkÈ ‡lL (· .Lc˜nÏ ¯BkL Ô‰k ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈ƒ«ƒ¿»∆…ƒ»≈
.ÌÈ„‚a Úe¯˜ Ô‰k Ba ÒkÈ ‡lL (‚ .L‡¯ Úe¯t Ô‰k…≈¿«…∆…ƒ»≈…≈¿«¿»ƒ
‡ˆÈ ‡lL (‰ .ÏÎÈ‰Ï ˙Ú ÏÎa Ô‰k ÒkÈ ‡lL („∆…ƒ»≈…≈¿»≈«≈»∆…≈≈
ÌÈ‡ÓË ÁlLÏ (Â .‰„B·Ú‰ ˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ Ô‰k…≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»¬»¿«≈«¿≈ƒ
‡lL (Á .Lc˜nÏ ‡ÓË ÒkÈ ‡lL (Ê .Lc˜n‰ ÔÓƒ«ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈«ƒ¿»∆…
(È .‡ÓË LnLÈ ‡lL (Ë .˙Èa‰ ¯‰Ï ‡ÓË ÒkÈƒ»≈»≈¿«««ƒ∆…¿«≈»≈
ÂÈ„È „·BÚ‰ Lc˜Ï (‡È .ÌBÈ Ïe·Ë LnLÈ ‡lL∆…¿«≈¿¿«≈»≈»»
.ÁaÊnÏÂ ÏÎÈ‰Ï ÌeÓ ÏÚa ÒkÈ ‡lL (·È .ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»∆…ƒ»≈«««≈»¿«ƒ¿≈«
ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL („È .ÌeÓ ÏÚa „·ÚÏ ‡lL (‚È∆…«¬…««∆…«¬…««

.¯Ê „·ÚÈ ‡lL (ÂË .¯·BÚ≈∆…«¬…»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מן 1) יכנס לא יין ששתה לעבודה הכשר שכהן יבאר

משקים  משאר שיכור אם דינו ומה ולפנים, המזבח
המשכרים.

.‡‰„B·ÚÏ ¯Lk‰ Ô‰k Ïk2¯eÒ‡ - ÔÈÈ ‰˙L Ì‡ , »…≈«»≈»¬»ƒ»»«ƒ»
ÁaÊn‰ ÔÓ Òk‰Ï BÏ3ÌÈÙÏÂ4„·ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .5- ¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿»«

‰ÏeÒt B˙„B·Ú6ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,7:¯Ó‡pL ; ¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«
˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ‡e‰Â .e˙Ó˙ ‡ÏÂ8ÈÁ ÔÈÈ9˙·a10 ¿…»À¿∆»»¿ƒƒ«ƒ«¿«

ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ÂÈÏÚ e¯·ÚL ÔÈiÓ ˙Á‡11Ì‡ Ï·‡ ; ««ƒ«ƒ∆»¿»»«¿»ƒ¬»ƒ
˜ÈÒÙ‰Â ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L B‡ ,ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt ‰˙L»»»≈¿ƒƒ«ƒ»»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
CB˙a BzbÓ ÔÈÈ ‰˙ML B‡ ,ÌÈÓa d‚ÊÓ B‡ ,da»¿»»¿«ƒ∆»»«ƒƒƒ¿

¯eËt - ˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙È elÙ‡ ÌÈÚa¯‡12ÏlÁÓ BÈ‡Â , «¿»ƒ¬ƒ»≈≈¿ƒƒ»¿≈¿«≈
‰„B·Ú13Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈi‰ ÔÓ ˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙È ‰˙L . ¬»»»»≈≈¿ƒƒƒ««ƒ««ƒ

‰˙LÂ ˜ÈÒÙ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ‚eÊÓ ‰È‰L14ËÚÓ ËÚÓ ∆»»»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»»¿«¿«
‰˙ÈÓ ·iÁ -15‰„B·Ú‰ ÏÒBÙe ,16. «»ƒ»≈»¬»
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עשאה 2) אם עבודתו ופוסל מיתה חייב לעבודה כשר רק
לעבודה, לכתחילה ראוי שאינו חלל אבל יין, שתוי כשהוא
להלן  (וראה עבודתו מחלל אינו – יין שתוי כשהוא שעבד
בדיעבד), עבודתו פוסל אינו חלל, שהוא זה שמצד ה"י, פ"ו
חייב  אינו – יין שתוי כשהוא שעבד בעלֿמום כן וכמו
בו  אין בעלֿמום, שהוא שמצד ה"א שם להלן (וראה מיתה
אל  ושכר "יין ט): י, (ויקרא שנאמר מלקות), חיוב אלא
פ"א  שמיני פ' ('ספרא' מזה ולמדו אתך", ובניך אתה תשת
יצאו  כשרים, בניך אף כשר, אתה מה ובניך, "אתה ה"ג):

מומים". ובעלי עג)3)חללים (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
משנהֿלמלך  וראה ולמזבח". האולם "מבין רבינו: כתב

ה"א. פ"ו אל 4)להלן "בבואכם נאמר: (שם) שבפסוק אף
לעשות  "מניין ה"ד): (שם, ב'ספרא' אמרו – מועד" אהל
בואכם, כאן נאמר וכו', תלמודֿלומר מועד, כאהל המזבח
בבואם, ורגלים) ידים קידוש בענין כ ל, (שמות להלן ונאמר
אף  וכו', מועד כאהל המזבח וכו' (בבואם) (בבואכם) מה
רש"י  ועי' מועד", כאהל המזבח וכו' מועד אהל אל בבואכם

שם. אלא 5)ויקרא מיתה חייב אינו לבדה הכניסה ועל
המצוות' וב'ספר הט"ו, להלן וראה (כסףֿמשנה, מלקות

חלל,6)שם). עבד שאם יין לשתויי "מניין ב: יז, בזבחים
וגו' תשת אל ושכר יין טֿי) שם, (ויקרא תלמודֿלומר
עובד  שאתה עבודה =) החול ובין הקודש בין ולהבדיל
ממחוסר  יח.) (שם ולמדו רש"י). חול. קרויה בשכרות,
היא. פסולה – מיתה עליה חייב שאינו עבודה שאף בגדים,

להלן 7) נתבארו מיתה, עליהן חייב שהזר עבודות היינו
שם). (זבחים, ה"ב יג,8)פ"ט כריתות בברייתא הוא כן

שם): (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו תנאֿקמא, בדברי - ב
לשכר, כדי וכמה לשכר, כדי אלא אסור ש"אין ושכר" "יין

יין". רבי 9)רביעית כדברי שם) (כריתות, במים מזוג ולא
כנ"ל).10)אליעזר. (שם שכרות דרך אינו בו הפסיק שאם

(שם).11) משכר אינו מזה כריתות 12)שבפחות תוספתא
לדעת 13)פ"א. שם, בכריתות כמבואר יש, איסור אבל

ומוזהרין  שהוא, כל עליו מוזהרין "יין בברייתא: תנאֿקמא
ברור  אבל מגיתו". על עליו שהרי עליהם, לוקים שאין

ומכיון  שבתורה, איסורים בכל כמו לוקין שאין ודאי כלשהו
מגיתו, יין על גם לוקה אינו כלשהו, יין על לוקה שאינו

(כסףֿמשנה). משכרים לא רומי:14)ששניהם בדפוס
כ"ץ). אנשיל (הרב בראב"ד.15)ושתה ראה

הא 16) ברביעית, "הא מזוג: על כן אמרו שם, בכריתות
בו. ושהה להפסיק גם רבינו למד ומזה מרביעית", ביותר

.·ÔÈ¯kLÓ‰ ÔÈ˜LÓ ¯‡MÓ ¯BkL ‰È‰17¯eÒ‡ - »»ƒƒ¿»«¿ƒ«¿«¿ƒ»
¯‡MÓ ¯BkL ‡e‰Â „·ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .Lc˜nÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»«¿ƒƒ¿»
- ‰Ï·c‰ ÔÓ B‡ ·ÏÁ‰ ÔÓ elÙ‡ ,ÔÈ¯kLÓ‰ ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿«¿ƒ¬ƒƒ∆»»ƒ«¿≈»
‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L .‰¯Lk B˙„B·ÚÂ ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆«¬»¿≈»∆≈«»ƒƒ»
‰„B·Ú ÏlÁÓ ÔÈ‡Â ,‰„B·Ú ˙ÚLa ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡∆»«««ƒƒ¿«¬»¿≈¿«≈¬»

.ÔÈi‰ ÔÓ ¯BkL ‡l‡∆»ƒƒ««ƒ

יין.17) אלא לי אין יין, אומר יהודה "רבי שם: בכריתות,
תלמודֿ מה אםֿכן ושכר, תלמודֿלומר מניין, משכרים שאר
והנה  באזהרה". משקין שאר ועל במיתה, יין על יין, לומר
שדוקא  סובר שת"ק בזה מחלוקת שיש מבואר שם בגמרא

שבכל  סובר יהודה ורבי מנזיר, שלמדים משום יין,
ביין  שאפילו סובר אליעזר ורבי מלקות, חייב המשכרים
אמרו: שם ובגמרא שכרות. דרך שתה אם אלא חייב, אינו
לענין  ככולם: שפסק רבינו על וקשה אליעזר". כרבי "הלכה
לכתחילה, עליו שמוזהר (בה"א) פסק יין, מרביעית פחות
(שם) פסק אחת, בבת ושתייה מזוג ולענין תנאֿקמא. כדברי
ודלא  לוקה, שהוא יהודה, כרבי פסק וכאן אליעזר. כרבי
רבי  לדברי שהרי כשירה, שעבודתו שפסק במה יהודה כרבי
שם), וברש"י מה: בבכורות (ראה פסולה עבודתו – יהודה
והמצוה' ('התורה והמלבי"ם משנה' ב'כסף ועי' וצריךֿעיון,
משאר  שיכור היה שאם כאן שפסק שמה כתב שם)
מפני  זה אין כשירה, ועבודתו לוקה זה הרי המשכרים,
שם, (בכורות בעלֿמום שהוא מפני אלא יהודה, כרבי שפסק
– בבהמה ולא באדם הפוסל מום שהוא ומכיון במשנה),
וראה  ה"ו). (פ"ו להלן שפסק כמו עבודה, מחלל ואינו לוקה

גלאנטי. מהר"ם בשם הרמב"ם על הגרע"א בגליון

.‚ÈtÓ Lc˜nÏ Òk‰Ï Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡L ÌLÎe¿≈∆»¿…≈¿ƒ»≈«ƒ¿»ƒ¿≈
,Ï‡¯OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡ Ck ,˙e¯ÎM‰«ƒ¿»»¿»»»≈…≈≈ƒ¿»≈

˙B¯B‰Ï18ÌÈ¯Óz ÏÎ‡ elÙ‡ .Èe˙L ‡e‰Lk19B‡ ¿¿∆»¬ƒ»«¿»ƒ
.‰¯BÈ Ï‡ - ËÚÓ BzÚ„ ‰LazLÂ ·ÏÁ ‰˙L»»»»¿ƒ¿«¿»«¿¿««∆

‰¯B‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ Èa ˙‡ ˙¯B‰Ïe :¯Ó‡pL20¯·„a ∆∆¡«¿…∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»
ÌÈ˜B„v‰ e‰eÚ„iL „Ú ‰¯Bza L¯ÙÓ ‡e‰L21- ∆¿…»«»«∆≈¿«¿ƒ

,¯B‰Ë Úc¯Ùv‰Â ,‡ÓË ı¯M‰L ‰¯B‰L ÔB‚k .¯zÓÀ»¿∆»∆«∆∆»≈¿«¿«¿≈«»
.‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,¯eÒ‡ Ìc‰Â¿«»»¿«≈»∆

פסול 18) כהן היה שאם "וכשם פ"א: כריתות בתוספתא
אסור  תלמידֿחכם או חכם היה אם כך מיתה, וחייב בעבודה
חכם  היה אם אומר, יהודה ברבי יוסי רבי ולהורות. ללמד

ללמד". תמרים 19)מותר אכל רב, "אמר ב: י, בכתובות
אכל  אם בין חילקו שלא הראשון, הלשון ולפי יורה". אל -
וכתבו  אכילה. לאחר תמרים אכל אם לבין לחוד, תמרים
כרבי  פסק שרב שאףֿעלֿפי אמר, ד"ה ה'תוספות' שם
להורות, הוא אסור המשכרים, שאר על חייב שאינו אליעזר
בשאר  מחייב דלא למאן שגם שם, בבכורות משמע וכן
והואֿ לעבודה, הוא פסול מחוללת, עבודתו ואין משכרים,
למעלה. המלבי"ם לדברי מתאים וזה להורות. שאסור הדין
בעלֿמום, מטעם פסלוהו שם בבכורות הרי צריךֿעיון, (אבל

בעלֿמום). לפסול אין הוראה שם.20)ולענין כריתות,
בדבר 21) שהמורה - א ד, בהוריות רבינו דברי מקור

סי' ליו"ד ש"ך ועי' הוראה. אינו – בו מודים שהצדוקים
כא. ס"ק רמב

.„‰¯Bz „nÏÏ ¯BkMÏ ¯zÓe22˙BÎÏ‰ elÙ‡Â , À»«ƒ¿«≈»«¬ƒ¬»
‰¯BÈ ‡lL ‡e‰Â ,˙BL¯„Óe23ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .24Úe·˜ ƒ¿»¿∆…∆¿ƒ»»»»»«

.‡È‰ ‰‡¯B‰ B„enlL ,„nÏÈ ‡Ï - ‰‡¯B‰Ï¿»»…¿«≈∆ƒ»»ƒ

שם.22) ובגמרא שם, בתוספתא יהודה ברבי יוסי כרבי
כנ"ל.23) למעשה. ב.24)הלכה יג, כריתות

.‰ÌÈÓ da ‰È‰Â „·Ïa ˙ÈÚÈ·¯ È„k ‰˙L25Ïk »»¿≈¿ƒƒƒ¿«¿»»»«ƒ»
CÏ‰ B‡ ,ËÚÓ ÔLÈ B‡ ,‡e‰L26¯·Ú ¯·k - ÏÈÓ È„k ∆»≈¿«»«¿≈ƒ¿»»«

„·ÚÏ ¯zÓe ÔÈi‰27,˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙BÈ ‰˙L Ì‡ Ï·‡ . ««ƒÀ»«¬…¬»ƒ»»≈≈¿ƒƒ
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ÔÈÙÈÒBÓ C¯c‰ B‡ ËÚÓ ˙L - ‚eÊÓ elÙ‡¬ƒ»≈«¿««∆∆ƒƒ
B˙e¯ÎLa28‡lL „Ú ˙e¯ÎM‰ ÈÙÏ ‡‰LÈ ‡l‡ . ¿ƒ¿∆»ƒ¿∆¿ƒ«ƒ¿«∆…

.ÌÏBÚaL ¯·c ÌeL B˙e¯ÎMÓ ¯‡MÈƒ»≈ƒƒ¿»»∆»»

ומכאן 25) להורות, מותר זה שבאופן אמרו שם, בכריתות
כתב: ה"א ולמעלה (כסףֿמשנה). עבודה לעבוד גם שמותר
אבל  שפטור ונראה פטור, כו' במים מזגה וכו' רביעית שתה
ולפיכך  המים, מן חוץ רביעית כשהיה מדובר שם – אסור
היה  כשהיין מדובר וכאן אסור, אבל פטור – במים כשמזגו
מותר  ולפיכך לרביעית, השלימוהו והמים מרביעית, פחות

(כסףֿמשנה). לכתחילה רכיבה 26)גם אבל הלך, דוקא
שם. בעירובין, כמבואר מפיגה, אינה מיל, לענין 27)כדי

בעירובין  הוראה ולענין ב. כב, בסנהדרין כן מפורש עבודה,
ב. מילין,28)סד, בשלשה מפיג רכוב אבל כשהלך, דוקא

שם. בעירובין, שמבואר כמו

.Â¯ÓLÓ ÈL‡29˙BzLÏ ÔÈ¯zÓ30Ï·‡ ,˙BÏÈla ÔÈÈ «¿≈ƒ¿»À»ƒƒ¿«ƒ«≈¬»
ÔzaL ÈÓÈa ‡Ï31˙B·‡ Èza ¯‡L elÙ‡Â .32ÏL …ƒ≈««»«¬ƒ¿»»≈»∆

„aÎz ‡nL ;ÌBi‰ Ô˙„B·Ú ÔÈ‡L ¯ÓLÓ33‰„B·Ú‰ ƒ¿»∆≈¬»»«∆»ƒ¿«»¬»
·‡ ˙Èa ÈL‡ ÏÚ34ÌÈ¯Á‡Ï eÎ¯ËˆÈÂ ,ÌBÈ ÏL ««¿≈≈»∆¿ƒ¿»¿«¬≈ƒ

B˙B‡ ÏL ·‡ ˙Èa ÈL‡Â .ÔÚiÒÏ Ôz¯ÓLÓ ÈL‡Ó≈«¿≈ƒ¿«¿»¿«¿»¿«¿≈≈»∆
‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ˙BzLÏ ÌÈ¯eÒ‡ ÌBi‰35‡nL ; «¬ƒƒ¿≈«≈««¿»∆»

‰ÏÈla ‰zLÈ36BÈÈ ¯Ò ‡Ï ÔÈ„ÚÂ B˙„B·ÚÏ ÌÈkLÈÂ ƒ¿∆««¿»¿«¿ƒ«¬»«¬«ƒ…»≈
ÂÈÏÚÓ37. ≈»»

עובד 29) משמר כל היו, כהונה משמרות וארבעה עשרים
ה"ג. המקדש כלי מהל' פ"ד למעלה ראה שלו, בשבוע

במשנה.30) - ב טו, שלהם.31)תענית בשבוע
כל 32) השבוע, ימות כמנין אבות לבתי מתחלק שהמשמר

הי"א). שם (למעלה ביומו עובד א.33)אחד יז, שם
במשנה.34) - ב טו, היום,35)שם שלפני בלילה כלומר,

להלן. לא 36)וראה ביתֿאב אנשי אמרו: יז.) (שם בגמרא
ופירש  בעבודה". תמיד עוסקין שהן מפני בלילה, ולא ביום
אברים  הלילה כל מעלין שהיו "לפי טו:) (שם רש"י
השיגו  ומכאן שם. המשנה, בפירוש רבינו כתב וכן ופדרים",
כסףֿ (ועי' כן רבינו למד מהיכן צ"ע ואמנם הראב"ד.
"לא  אמרו: שהרי כנ"ל, מוכיח המשנה לשון וגם משנה).
ועי' היום, שלאחר בלילה מדובר הרי בלילה", ולא ביום

הגרע"א. ה"ה.37)בגליון למעלה ראה

.ÊÚ„BiL Ô‰k Ïk38‰Ê È‡Óe ‡e‰ ¯ÓLÓ ‰Ê È‡Ó »…≈∆≈«≈≈∆ƒ¿»≈≈∆
‰„B·Úa ÌÈÚe·˜ ÂÈ˙B·‡ ÈzaL Ú„BÈÂ ,‡e‰ ·‡ ˙Èa≈»¿≈«∆»≈¬»¿ƒ»¬»
‰È‰ .ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÔÈÈ ˙BzLÏ BÏ ¯eÒ‡ - [ÌBi‰]«»ƒ¿«ƒ»«»»
BlL ·‡ ˙Èa ¯ÈkÓ BÈ‡Â ,‡e‰ ¯ÓLÓ ‰Ê È‡Ó Ú„BÈ≈«≈≈∆ƒ¿»¿≈«ƒ≈»∆

˙aL d˙B‡ Ïk ˙BzLÏ BÏ ¯eÒ‡ -39Bz¯ÓLnL »ƒ¿»»«»∆ƒ¿«¿
¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï .da ÔÈ„·BÚ40˙Èa ‡ÏÂ Bz¯ÓLÓ ¿ƒ»…»»«ƒƒ¿«¿¿…≈

Ï·‡ ;ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡L Ô˙B ÔÈc‰ - ÂÈ˙B·‡¬»«ƒ≈∆»ƒ¿«ƒ¿»¬»
B˙Ï˜Ï˜ B˙wz41,„ÈÓz ˙BzLÏ ¯zÓ ‡e‰ È¯‰Â , «»»«¿»»«¬≈À»ƒ¿»ƒ

BlL ·‡ ˙È·a Ú·wiL „Ú „·ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»«¬…«∆ƒ»«¿≈»∆
.Bz¯ÓLÓ·e¿ƒ¿«¿

משמר 38) אנשי שאפילו (מזה אמרו "מכאן א: יז, בתענית

לשתות  אסורים כן גם כלל, היום באותו עובדים היו שלא
ביתֿאב  ומשמרת משמרתו שמכיר כהן כל רש"י), – יין
כל  יין לשתות אסור שם, קבועין אבותיו שבתי ויודע שלו,

היום". בלילה,39)אותו ובין ביום בין שבוע אותו כל
עובדים. היו יום באותו אולי להסתפק, יש יום כל שעל

הזה 41)שם.40) הבלבול היינו זו, קלקלה כלומר,
מהל' בפ"א (וראה תקנתו. היא זו – המשמרות שנתבלבלו

ה"ח). מגילה

.ÁB¯ÚO Ï„bL Ô‰k42Òk‰Ï BÏ ¯eÒ‡ -43ÔÓ …≈∆»«¿»»¿ƒ»≈ƒ
‰˙ÈÓ ·iÁ - „·ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰44È„Èa «ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿»««»ƒ»ƒ≈

„·ÚL ¯BkLk ,ÌÈÓL45Ïk ezLÈ ‡Ï ÔÈÈÂ :¯Ó‡pL . »«ƒ¿ƒ∆»«∆∆¡«¿«ƒ…ƒ¿»
‰Ó - eÁlLÈ ‡Ï Ú¯Ùe eÁl‚È ‡Ï ÌL‡¯Â ,Ô‰k…≈¿…»…¿«≈∆«…¿«≈«

.‰˙ÈÓa Ú¯t ÈÏc‚Ó Û‡ ,‰˙ÈÓa ÔÈÈ ÈÈe˙M¿≈«ƒ¿ƒ»«¿À¿≈∆«¿ƒ»

הי"א.42) להלן הט"ו.43)ראה ולהלן ה"א, למעלה ראה
ה"ט).44) (להלן עבודתו חילל לא פג,45)אבל סנהדרין

"ראשיכם  ו) י, (ויקרא במקרא מפורש שנאמר ואףֿעלֿפי ב.
פ' וב'ספרא' תמותו", ולא תפרומו לא ובגדיכם תפרעו, אל
תמותו, "ולא אמרו: מא) הלכה דמלואים, (מכילתא שמיני
כד. קטן במועד (וראה הן". שומע אתה לאו ממשמע
הפסוק  לדרוש הוצרכו כי יתכן – שם) הריטב"א ובחידושי
שאפשר  מספיק, אינו שמיני שבפרשת הפסוק כי הנ"ל,
שכבר  ולאחר לדורות. ולא לשעה רק נאמר שהוא לומר
שדין  וגו'" ישתו לא "ויין קבלה בדברי מהפסוק למדנו
הפסוק  כי עלֿידיֿזה לנו נתגלה יין, שתויי כדין ראש פרועי
לקרועי  ממנו ללמוד יש ושוב לדורות, גם הוא שמיני בפ'
להר"ן  המיוחסים בחידושים ועי' הי"ד, להלן ראה בגדים,
הביא  קסג) (לאֿתעשה המצוות' וב'ספר (כב:). בסנהדרין
מיתה, לחייב וגו'", תפרעו אל "ראשיכם הנ"ל הפסוק רבינו

עיי"ש.

.Ë‰„B·Ú ÔÈÏlÁÓ L‡¯‰ ÈÚe¯t ÔÈ‡Â46Èt ÏÚ Û‡ . ¿≈¿≈»…¿«¿ƒ¬»««ƒ
.‰¯Lk B˙„B·Ú - ‰˙ÈÓa ‡e‰L∆¿ƒ»¬»¿≈»

מיתה,46) לענין אלא יין לשתויי הוקשו שלא - ב יז, תענית
(שם). חילול לענין ולא

.È˙ÚLa ‡l‡ ÔÈi‰ ÏÚ ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈«…¬ƒÀ¿»ƒ«««ƒ∆»ƒ¿«
Lc˜nÏ ‰‡Èa47‡l‡ Ú¯t Ïc‚Ï ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ Ck , ƒ»«ƒ¿»»≈¬ƒ¿«≈∆«∆»

Lc˜nÏ ‰‡Èa ˙ÚLa48Ô‰Îa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿…≈
¯eÒ‡ ÏB„b Ô‰k Ï·‡ ;ËBÈ„‰49Ú¯t Ïc‚Ï50Ú¯˜ÏÂ ∆¿¬»…≈»»¿«≈∆«¿ƒ¿…«

ÂÈ„‚a51ÌÏBÚÏ52Lc˜na ‡e‰ „ÈÓz È¯‰L ,53CÎÏe . ¿»»¿»∆¬≈»ƒ«ƒ¿»¿»
.Ì¯ÙÈ ‡Ï ÂÈ„‚·e Ú¯ÙÈ ‡Ï BL‡¯ ˙‡ :Ba ¯Ó‡∆¡«∆……ƒ¿»¿»»…ƒ¿…

(שנאמר 47) דאסור" הוא ביאה בזמן יין "שתויי א: יז, שם
בבואכם  אתך ובניך אתה תשת אל ושכר "יין ח) י, (ויקרא
הביא  שם לרש"י המיוחס ובפירוש וגו'". מועד אהל אל
החצר  אל בבואם כהן כל ישתו לא "ויין כא) (מד, מיחזקאל
"בזמן  שם בגמרא שכתוב כמו העתיק לא הפנימית").
המקדש  שבית בזמן שהכוונה לטעות אפשר שבזה ביאה"
"בשעת  אלא שם) לרש"י המיוחס בפירוש (ראה קיים
"כהן  הי"א: להלן כתב וכן עובד. כשהוא כלומר, ביאה"
כהן  אבל יום", לשלשים יום משלשים מגלח העובד הדיוט
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וראה  המקדש, בזמן אפילו לגלח צריך אינו עובד שאינו
ובכסףֿמשנה. משתויי 48)בראב"ד ראש פרועי שלמדים

שם). (תענית, ב.49)יין יא, שלא 50)הוריות אפילו
פ"ה  למעלה וראה קסג). ל"ת המצוות' ('ספר אבלות כדרך

ה"ו. המקדש כלי המקדש,51)מהל' כלי (הל' מת על
המצוות'52)שם). ('ספר עבודה בשעת שלא אפילו

שם). המקדש כלי והל' קסד, טעם 53)לאֿתעשה זהו
– שאסור כיון אבל ולפרוע, לפרום התורה שאסרה למה
הל' למעלה ראה במקדש, שאינו בשעה אפילו הוא אסור
חייב  אינו התורה מן הרי עיון, צריך אבל שם. המקדש, כלי
ב'יריעות  וראה ה"ז. שם למעלה ראה במקדש, תמיד להיות

שלמה'.

.‡È¯ÈÊk .ÌBÈ ÌÈLÏL ?Ú¯t Ïec‚ ‡e‰ ‰nk54, «»ƒ∆«¿ƒ¿»ƒ
‰˙eÁt ˙e¯ÈÊ ÔÈ‡Â ,BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :Ba ¯Ó‡pL∆∆¡««≈∆«¿«…¿≈¿ƒ¿»

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ55„·BÚ‰ ËBÈ„‰ Ô‰k ,CÎÈÙÏ .56Ál‚Ó - ƒ¿ƒ¿ƒ»…≈∆¿»≈¿«≈«
.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒƒ¿ƒ

ב.54) כב, הקבלה"55)סנהדרין מפי הלכה זה "ודבר
ה"ב). נזירות מהל' למעלה 56)(פ"ג ראה עובד, דווקא

ה"י.

.·ÈÈL‡Â57¯ÓLÓ58¯tÒÏ ÔÈ¯eÒ‡59ÒaÎÏe60 ¿«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈¿«≈
ÔzaLa61ÔÈÏeÓ Ô‰Lk Ôz¯ÓLÓÏ eÏÚÈ ‡lL È„k ,62, ¿««»¿≈∆…«¬¿ƒ¿«¿»¿∆≈¿À»ƒ

ÔÈÁl‚Ó ‡l‡63ÔÈˆÁB¯Â64.eÏÚiL Ì„˜ ÔÈÒaÎÓe ∆»¿«¿ƒ¿¬ƒ¿«¿ƒ…∆∆«¬

כלי 57) מהל' פ"ו למעלה וראה במשנה, - ב טו, תענית
הי"א. ה"ג.58)המקדש פ"ד שם למעלה ראה

מלספר 59) אסורין מעמד ואנשי משמר "אנשי שם: במשנה,
והשמיט  השבת". כבוד מפני מותרין ובחמישי ומלכבס,
בפ"ו  למעלה רק והביאה האחרונה, הפיסקא את כאן רבינו
משנהֿלמלך  כסףֿמשנה, (ראה מעמד אנשי לענין שם
"ובחמישי  זו שבבא רבינו שדעת (ונראה ואורֿשמח).
שבתחילת  משמר לאנשי מכוונת אינה וכו'" מותרין
ה'מאירי' כתב שהרי שבסוף. מעמד לאנשי אלא הדברים,
"וגדולי  משמר) אנשי ד"ה המשנה בפירוש שם, (תענית
לספר  חייבים מיהא כהנים והלא שואלים, המפרשים
כאן. יש ניוול ומה הי"א), למעלה (ראה לשלשים משלשים
מספרין, יהו לא שבתם, בתוך שלשים יום הגיע אילו ועוד
כאן  אין מהם ובמחילה גזירה. מדין תורה איסור דוחין וכי
ועליו  ניוול, קצת יש שלשים שבתוך בפרע שאף קושיא,
בתוך  יספרו לא שבתם, לפני ספרו לא שאם אומר הוא
לספר  חייבים ודאי שלהם, שלשים יום הגיע אם הא שבתם,
שמותרים  יום, שלשים בתוך שמדובר ומכיון בשבתם". אף
לספר  להם שיתירו מסתבר לא במקדש, עבודה לעבוד
המקדש, מכבוד חמור שבת כבוד יהא שלא – שבת לכבוד
אומרים  ויש ו:), (יבמות לזה זה ומקדש שבת הוקשו והרי
אבל  צח). סי' ('יראים' מקדש ממורא שבת מורא שלמדו
יום, שלשים כשעברו אמורים הדברים מעמד באנשי
לספר  להם התירו ולכן בעבודה, הם אסורים שבמקדש
המוריה'). 'הר בדברי הי"ג להלן וראה השבת, לכבוד

(פ"ח 60) אותם מכבסין אין שהרי כהונה, לבגדי הכוונה אין
שלמה'). ('יריעות שלו חול לבגדי אלא ה"ה), שם

שלהם.61) שעוד 62)בשבוע ואףֿעלֿפי הי"ז. להלן ראה
עליו  יהיה שלא חכמים רצו תגלחתו, מיום שלשים עברו לא
שלא  הכוונה, ובכיבוס למעלה). (ראה קצת ניוול אפילו
למעלה). (ראה מלוכלכים כשהם שלו חול בבגדי יכנס

ראשם.63) כן 64)שערות אמרו הראש רחיצת שעל נראה
יז.). תענית ('מאירי'

.‚È‰ÓÏML ÈÓ65Ï‚¯‰ CB˙a Bz¯ÓLÓ66¯zÓ - ƒ∆»¿»ƒ¿«¿¿»∆∆À»
Ï‚¯a Ál‚Ï67Ï‚¯‰ ·¯Úa ‰ÓÏL Ì‡ Ï·‡ .68BÈ‡ - ¿«≈«»∆∆¬»ƒ»¿»¿∆∆»∆∆≈

Ï‚¯‰ ·¯Úa ‡l‡ Ál‚Ó69. ¿«≈«∆»¿∆∆»∆∆

תנאֿקמא.65) כדעת - ב יז, קטן הרגל 66)מועד (כשחל
והר"ר  הריטב"א שפירשו כמו בשבת, באחד או בשבת

תלמיד בערב ידידיה לגלח יכול היה ולא שם, מפריש ר"י
רבינו  שלדעת הקודמת, בהלכה למעלה שכתבנו כמו הרגל,
מעמד  באנשי אלא השבת כבוד מפני בחמישי התירו לא
וב'הר  שם, ידידיה והר"ר בריטב"א ראה משמר, באנשי ולא

כאן). הרגל,67)המוריה' בערב לגלח יכול שלא מאחר
והר"ר 68)כנ"ל. (הריטב"א בשבת בשני הרגל שהיה כגון

הרגל. ערב ראשון ביום לגלח ויכול שם) ולא 69)ידידיה
ברגל.

.„È.‡e‰ „Á‡ L‡¯ ÈÚe¯t ÔÈ„Â ÌÈ„‚a ÈÚe¯˜ ÔÈcƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈…∆»
eÚ¯Ù˙ ‡Ï ÌÎÈL‡¯ :¯Ó‡pL70eÓ¯Ù˙ ‡Ï ÌÎÈ„‚·e ∆∆¡«»≈∆…ƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿…

„·Ú Ì‡ ‡‰ ;e˙Ó˙ ‡ÏÂ71·iÁ - ÌÈ„‚a Úe¯˜ ‡e‰Â ¿…»À»ƒ»«¿¿«¿»ƒ«»
‡ÏÂ ‰¯Lk B˙„B·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓƒ»ƒ≈»«ƒ««ƒ∆¬»¿≈»¿…

dÏlÁ72. ƒ¿»

תפרעו.70) אל מכילתא 71)צ"ל: שמיני, פ' 'ספרא'
ה"ח. למעלה וראה מא. הלכה פרוע 72)דמלואים כמו

פ"ח  המקדש (כלי למעלה שכתב (ומה ה"ט). (למעלה ראש
עבודתו  מקורעין בגדיו היו שאם ל), הערה ועיי"ש ה"ד.
כשתקנו  מדובר וכאן בגדים. מחוסר מטעם היינו פסולה,
מחוסר  שלגבי ישרה), שאינה תפירה =) בשלילה הקרע
קרוע  לגבי אבל שתוקן, כיון קרוע, בגד זה  אין בגדים
דינו  אבלות שלגבי כיון שלול, שהוא אףֿעלֿפי בגדים,
מהל' (פ"ט שבעה לאחר כן לעשות מותר שהרי כקרוע,
ראה  המתים, על שקורעים כדרך קרוע עודנו – ה"א) אבל

הסמוכה). בהלכה

.ÂËÒÎ Ì‡ ,‰„B·ÚÏ ¯Lk‰ Ô‰k ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»…≈«»≈»¬»ƒƒ¿«
ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰ ÔÓ73¯‡MÓ ¯BkL B‡ ÔÈÈ Èe˙L ‡e‰Â ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿«ƒƒƒ¿»

C¯„k ÌÈ„‚a Úe¯˜ B‡ ,L‡¯ Úe¯t B‡ ,ÔÈ¯kLÓ‰«¿«¿ƒ¿«…¿«¿»ƒ¿∆∆
ÌÈ˙n‰ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL74‰„B·Ú „·Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆¿ƒ««≈ƒ««ƒ∆…»«¬»

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -75ÒÎÂ ‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ; ¬≈∆∆ƒ¿»»¬»¿ƒ¿«
‰„B·Ú‰ ˙ÚLa76‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰Â ,‰Îk ÏeÓ ƒ¿«»¬»¿À»»»«¬≈À¿»∆…

.ÒkÈƒ»≈

ה"א.73) פ"ו ולהלן ה"א, למעלה כלומר,74)ראה
אבל  מהל' (פ"ח טפח שהוא מת, על שקורעים כשיעור
למדו  תפרומו" לא "בגדיכם הנ"ל מהפסוק שהרי ה"ב).
שלמה', ב'יריעות ראה המת, על קריעה דין כד.) קטן (מועד

הי"ד. האולם 75)ולמעלה "בין מ"ט: פ"א בכלים
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ראש  ופרועי מומין בעלי שאין ממנו, מקודש ולמזבח
- ב מד, ביומא כמאןֿדאמר רבינו וסובר לשם". נכנסים

ראב"ד. ועי' דאורייתא, פ'76)שמעלות ב'ספרא' הוא כן
עבודה, בשעת אלא חייב שאינו "ומנין ה"ד: פ"א שמיני
עבודה  בשעת רבינו, ומפרש ובניך", אתה תלמודֿלומר
(כסףֿ בלילה ולא ביום כלומר, לעבודה, הראויה בשעה

משנה).

.ÊË‡ˆBi‰ ÔÈ„Â ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰ ÔÓ ‰Îk ÒÎp‰ ÔÈ„Â¿ƒ«ƒ¿»»»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«≈
‡e‰ „Á‡ ÌMÓ77ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ÔB‚k ?„ˆÈk . ƒ»∆»≈«¿∆»»¿ƒƒ«ƒ

- ‡ˆÈÂ ÌL ÂÈ„‚a Ú¯˜ B‡ ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa≈»»¿«ƒ¿≈«»«¿»»»¿»»
.‰˙ÈÓ ·iÁ - B˙‡ÈˆÈa „·Ú Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ∆¿≈ƒ»«ƒƒ»«»ƒ»

שם.77) 'ספרא'

.ÊÈÒk‰Ï ,Ï‡¯OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»»≈…≈≈ƒ¿»≈¿ƒ»≈
‡e‰Lk ,ÌÈÙÏÂ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ˙lÁzÓ ,Blk Lc˜nÏ«ƒ¿»Àƒ¿ƒ«∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿∆

Ïee C¯c L‡¯ Úe¯t B‡ ¯BkL B‡ ÔÈÈ Èe˙L78B‡ ¿«ƒƒ¿«…∆∆ƒ

‰Ê ÔÈ‡L ;‰¯‰Ê‡· BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„‚a Úe¯¿̃«¿»ƒ««ƒ∆≈»«¿»»∆≈∆
LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙ÈaÏ ‡¯BÓe „B·k79.ÏeÓ Ba ÒkiL »»««ƒ«»¿«»∆ƒ»≈¿À»

˙ÙÏÁÓ ‰OÚpL „Ú B¯ÚO Ï„bL Ï‡¯OÈ Ï·‡80‡ÏÂ ¬»ƒ¿»≈∆»«¿»«∆«¬»«¿∆∆¿…
.Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ïee C¯„ ‰È‰»»∆∆ƒ¬≈∆À»¿ƒ»≈¿∆¿«ƒ¿»≈

יכנסו 78) שלא יז.) (תענית שאמרו ממה ללמוד יש כן
הי"ב. למעלה ראה מנוולין. כשהן ראה 79)למשמרתן

ה"אֿב. הבחירה בית מהל' פ"ז שמואל 80)למעלה שהרי
יב) א, (שמואלֿא שנאמר סו.), (נזיר נזיר היה הנביא
(פ"ג  היה עולם ונזיר שם) (נזיר ראשו" על יעלה לא "ומורה
(שם, עולם עד ה' בבית יושב והיה הט"ז), נזירות מהל'
בן  "יואל מדרש: בשם א יואל שמעוני' וב'ילקוט כב),
פתואל  שמו נקרא למה אמרין רבנן שמואל), (בן פתואל
יהיה  שלא כדי והיינו הזאת". כבתולה בשערו מסלסל שהיה
שהיה  "מי מח:) (נזיר שאמרו (וממה שמח'). ('אור מנוול
יום  שלשים שבתוך לפי להקשות, אין נזיר", והוא כהןֿגדול

ראש). פרוע נקרא אינו



meil cg` wxt m"anx ixeriyelqk 'hÎ'b -a"tyz'd

á"ôùú'ä åìñë 'â ïåùàø íåé

zFpAxTd dVrn zFkld
zFpAxTddVrn'ld-dcearxtq

¦§©£¥©¨§¨
¦©£¥©̈§̈

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
עצמן,1) בפני והבאות הקרבן, עם הבאות המנחות בו יבאר

הן. וכמה

.‡˙Ba¯w‰ ÔÓ Ì‰ ˙BÁn‰2˙B‡a‰ ˙BÁn‰Â . «¿»≈ƒ«»¿»¿«¿»«»
˙ÁÓ Ì‰Ó - ÌÈÎÒ ÌeMÓ ˙B‡a ÔÈ‡Â ÔÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¿≈»»ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿«

„ÈÁÈ ˙ÁÓ Ì‰Óe ,¯eaˆ3. ƒ≈∆ƒ¿«»ƒ

ספר').2) ('קרית הקרבה לשון ז) ו, (ויקרא בהן נאמר שהרי
לקרבן  טפילות ואינן עצמן קרבנות הם כי עוד לפרש ויש
למעלה  ראה הקרבנות, עם הבאה הנסכים מנחת כמו אחר
בסמוך. להלן וראה עיי"ש. כולה, שנשרפת ה"א פ"ב

רבינו.3) בדברי ה"גֿד להלן מבואר

.·˙ÏÒ ˙BÁn‰ ÏÎÂ4ÔÈhÁ5‰ËBÒ ˙ÁnÓ ıeÁ ;6 ¿»«¿»…∆ƒƒƒƒ¿«»
‰Ùez‰ ¯ÓÚÂ7.ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ Ì‰L , ¿…∆«¿»∆≈ƒ«¿ƒ

מפסולת.4) ונקי מנופה קמח והוא א. טו, משנה,5)סוטה
מנחת  =) וזו החיטים, מן באות המנחות "כל א: יד, שם

השעורים". מן באה בלתי 6)סוטה) וקמח שעורים שבאה
הי"ב. סוטה מהל' פ"ג וראה שם). (משנה, מנופה

נזכר 7) והוא בניסן, טז יום שהוא פסח של שני ביום הקרב
תמידין  מהל' פ"ז להלן וראה י. וכג, יד (ב, ויקרא בספר
ואףֿעלֿ שם), (משנה, השעורים מן בא והוא ה"ג). ומוספין
פסולת  מכל ונקי מנופה כלומר, "גרש", בא הוא פיֿכן

הי"ב. שם ומוספין תמידין מהל' פ"ז להלן וראה (שם),

.‚·¯˜ ‡e‰Â .‰Ùez‰ ¯ÓÚ :¯eavÏ ˙BÁÓ LÏL»¿»«ƒ…∆«¿»¿»≈
ÁaÊnÏ8¯‡a˙iL BÓk ,9ÌBÈa ÔÈ‡È·nL ÌÁl‰ ÈzLe . «ƒ¿≈«¿∆ƒ¿»≈¿≈«∆∆∆¿ƒƒ¿
˙¯ˆÚ10el‡Â .11‰ÁÓ e‡¯˜12Èa‚Ï ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡Â , ¬∆∆¿≈ƒ¿¿ƒ¿»¿≈»¿≈ƒ¿«≈

ÁaÊn‰13ıÓÁ Ô‰Â ,14˙ÈL‡¯ Ôa¯˜ :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ . «ƒ¿≈«¿≈»≈«¬≈∆∆¡«»¿«≈ƒ
eÏÚÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â ,'‰Ï Ì˙‡ e·È¯˜z15‰Án‰Â . «¿ƒ…»«¿∆«ƒ¿≈«…«¬¿«ƒ¿»

˙aL ÏÎa ÔÈOBÚL ÌÈt‰ ÌÁÏ ‡e‰ ˙ÈLÈÏM‰16. «¿ƒƒ∆∆«»ƒ∆ƒ¿»«»
ÁaÊn‰ Èa‚Ï ·¯˜ BÈ‡Â17ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ Blk ‡l‡ ,18, ¿≈»≈¿«≈«ƒ¿≈«∆»À∆¡»«…¬ƒ

¯‡a˙iL BÓk19. ¿∆ƒ¿»≈

ראה 8) המזבח, על הקומץ, את ממנה מקטירים כלומר,
הי"ב. ומוספין תמידין מהל' פ"ז תמידין 9)להלן בהל'

שם. בפ"ח 10)ומוספין, וראה טזֿיז. כג, ויקרא ראה
ה"א. ומוספין תמידין הלחם.11)מהל' מנחות 12)שתי

לה'", חדשה מנחה "והקרבתם טז) (שם, נאמר שכן ב. מו,
בהקריבכם  הביכורים "וביום כו) כח, (במדבר נאמר ועוד

לה'". חדשה המזבח 13)מנחה לאישי מהם אין כלומר,
פ"ח  להלן וראה ה"ח). פי"ג דנדבה דיבורא ויקרא, ('סיפרא'

הי"א. ומוספין תמידין ב:14)מהל' נב, מנחות משנה,
הלחם, ושתי שבתודה מחמץ חוץ מצה, באות המנחות "כל
"ממושבותיכם  יז) כג, (שם נאמר שכן חמץ", באות שהן
חמץ  תהיינה סולת עשרונים שני שתים תנופה לחם תביאו

מדבר 15)תאפינה". זה פסוק כי - א נח, במנחות ואמרו
הלחם. מהל'16)בשתי בפ"ה וראה הֿח. כד, ויקרא

במשנה  שנראה כמו מנחות, נקראים והם ומוספין תמידין
הי"ט. להלן ראה א. נז, שם ובגמרא א. וסא, א נט, מנחות
יוםֿטוב' וב'תוספות ט) (שם, התורה על ברש"י עוד וראה

מ"ג. פ"ה למזבח 17)מנחות הגשה טעון אינו כלומר,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



zepaxwdקסח dyrn 'ld - dcear xtq - elqk 'b oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

('סיפרא' המזבח לאישי ממנו ואין במשנה), סא. (מנחות
ואכלוהו 18)שם). ולבניו לאהרן "והיתה ט) (שם, שנאמר

קדוש". ומוספין 19)במקום תמידין מהל' בפ"ד להלן
ה"ה. שם ובפ"ה ה"יֿיב,

.„el‡Â ,ÁaÊnÏ ÔÈ·¯˜ ÔlÎÂ ,„ÈÁi‰ ˙BÁÓ ÚL˙Â20 ¿≈«ƒ¿«»ƒ¿À»¿≈ƒ«ƒ¿≈«¿≈
ÈÚ‰ ·È¯˜nL ‰Án‰ ‡È‰Â .‡ËBÁ ˙ÁÓ :Ô‰≈ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ¿»∆«¿ƒ∆»ƒ

B„È ÚÈbz ‡ÏÂ ˙‡hÁ ·iÁ˙iLk21‡È‰Â .‰ËBÒ ˙ÁÓ . ¿∆ƒ¿«≈«»¿…«ƒ«»ƒ¿«»¿ƒ
˙B‡w‰ ˙ÁÓ22‰ÈOÚÓ eL¯t˙ ¯·kL ,23n‰ .‰Á ƒ¿««¿»∆¿»ƒ¿»¿«¬∆»«ƒ¿»

‰„B·ÚÏ ÒkiLk ‰lÁz Ô‰k Ïk ·È¯˜nL24·È¯˜nL , ∆«¿ƒ»…≈¿ƒ»¿∆ƒ»≈»¬»∆«¿ƒ
˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,B„Èa d˙B‡25‰Án‰ .CepÁ ˙ÁÓ »¿»¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿»

ÌBÈ ÏÎa ÏB„b Ô‰k ·È¯˜nL26˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,27 ∆«¿ƒ…≈»¿»¿ƒ«ƒ¿≈
ÔÈz·Á28˙Ïq‰ ˙ÁÓ .29.‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â . ¬ƒƒƒ¿««…∆¿ƒ»»¿∆∆¿»»

˙·Án‰ ˙ÁÓ30˙ÁÓ .‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â . ƒ¿«««¬«¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿«
˙LÁ¯n‰31‰Ù‡Ó ˙ÁÓ .‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â . ««¿∆∆¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿««¬≈

¯epz32ÔÈ˜È˜¯ ˙ÁÓ .‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â .33. «¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿«¿ƒƒ
.‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â¿ƒ»»¿∆∆¿»»

להלן.20) וראה הקומץ, והקטרת הגשה טעונות כלומר,
ה"ד.21) שגגות מהל' פ"י וראה יא. ה, ויקרא
הוא",22) קנאות מנחת "כי טו) (ה, בבמדבר המוזכרת

א. ונט, א. ב, במנחות גם סוטה 23)וראה מהל' בפ"ג
טוֿכו. שם, במדבר וראה פ"ה 24)הי"בֿטו. למעלה ראה

ה"ג. פ"ג צו וב'סיפרא' הט"ז, המקדש כלי ראה 25)מהל'
ה"ד. פי"ג מהל'26)להלן ופ"ג ה"בֿד. פי"ג להלן ראה

הי"ח. ומוספין ב.27)תמידין נ, מנחות "על 28)משנה,
מחבת  על יד) ו, (ויקרא דכתיב חביתין, להו קרו מחבת שם
המנחות  ארבע אלו וכל שם). מנחות, (רש"י תעשה" בשמן
המנחות, חמשת יתר אבל חובה, כיֿאם נדבה באות אינן
להלן. ראה ונדבה, בנדר כיֿאם חובה באות אינן

סולת 29) לה' מנחה קרבן תקריב כי "ונפש א: ב, ויקרא
ונקראת  לבונה", עליה ונתן שמן עליה ויצק קרבנו, יהיה
גרשום' ('רבינו סולת כשהיא שנקמצת משום סולת מנחת
"כיצד  ה"ה פי"ג להלן וראה שם) רש"י גם וראה נט. מנחות

נעשית". המחבת 30)היתה על מנחה "ואם ה: שם, ויקרא
להלן  וראה וגו'". תהיה מצה בשמן בלולה סולת קרבנך

נעשית. היתה כיצד ה"ו מנחת 31)פי"ג "ואם ז: שם,
שם  להלן וראה וגו'". תעשה בשמן סולת קרבנך מרחשת
למרחשת. מחבת בין ומה נעשית, היתה כיצד ה"וֿז

חלות 32) סולת תנור, מאפה מנחה תקריב "וכי ד: שם,
ה"ח. שם להלן וראה בשמן", בלולות הוא 33)מצות אף

להביא  יכול תנור, מאפה מנחת שהנודב אלא תנור, מאפה
קרבן  תקריב "וכי (שם) שנאמר כמו רקיקין, או חלות או
ורקיקי  בשמן בלולות מצות חלות סולת תנור, מאפה מנחה

שם. פי"ג להלן וראה בשמן", משוחים מצות

.‰ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰ ˙BÁn‰ Ïk34Ïk ÔÈ‡ - »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«≈»
ÔB¯OÚÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ˙Á‡35˙‡ ·kÚÓ BËeÚÓe . ««≈∆¿»≈ƒ»ƒ¿«≈∆

Blk36BÏ LÈ - ‰·„e ¯„a ˙B‡a‰ ˙BÁÓ LÓÁÂ . À¿»≈¿»«»¿∆∆¿»»≈
ÛÏ‡ elÙ‡ ,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ó ¯cÏÂ ·c˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…≈∆»«∆ƒ¿∆¬ƒ∆∆

ÔB¯OÚ37˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓe ¯ÓÚ‰ ˙ÁÓ Ï·‡ . ƒ»¬»ƒ¿«»…∆ƒ¿«≈ƒ¿«

ÔB¯OÚ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk - ÔÈz·Á‰Â CepÁ ˙ÁÓe ˙B‡¿̃»ƒ¿«ƒ¿«¬ƒƒ»««≈∆ƒ»
¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï ,„Á‡38. ∆»…»¿…»≈

שתי 34) כגון המזבח, לגבי קריבות שאינן המנחות אבל
שמבואר  וכמו אחר, שיעור להם יש הפנים, ולחם הלחם

ומוספין. תמידין מהל' ופ"ח בפ"ה סולת,35)במקומם,
שנאמר  ממה כן למדו כי ויתכן האיפה. עשירית והוא
כי  להורות מנחה" סולת עשרון "ועשרון יג) כח, (במדבר
להלן. וראה ספר'). ('קרית סולת עשרון צריכה מנחה כל

רובו",36) את מעכב מיעוטו "עשרון, א: כז, מנחות משנה,
פסולה" היא מעשרון בפחות מנחה שום היתה "שאם
ו'סיפרא' שם, (גמרא זאת ולמדו שם). המשנה, (פירוש
ב) (שם, שנאמר ממה ה"ח) פ"ט דנדבה דיבורא ויקרא,
גם  וראה פסולה, שהוא כל סלתה חיסר שאם "מסלתה",

ב. ט, א.37)במנחות פח, שם המשנה מדברי נשמע כך
(ראה  מנחה" סולת "עשרון יג) כח, (במדבר שנאמר ומה
רוצה  אם אבל העשרון, מן יפחות שלא אלא אינו למעלה)
שנותן  ה"ז להלן וראה ספר'). ('קרית יביא – יותר להביא

ועשרון. עשרון לכל שמן "תנו 38)לוג ב: עו, במנחות
במדת  שמיעט או עשרונן במדת שריבה המנחות כל רבנן,
כי  כל, ד"ה שם ה'תוספות' ופירשו פסולות". עשרונן
נאמר  שהרי היא, הכתוב וגזירת נסכים, במנחת המדובר
ואין  לאיל", עשרונים ושני לפר עשרונים "שלשה בהם
בנדר  באות שאינן המנחות לכל הואֿהדין זה, ולפי לשנות.
ו'הר  כסףֿמשנה (ראה העשרון על להוסיף שאין ונדבה,
"עשירית  יא) ה, (ויקרא נאמר סוטה במנחת שהרי המוריה').
נאמר  וכן קנאות, במנחת טו) ה, (במדבר נאמר וכן האיפה",
למדו  וכן חביתין, ובמנחת חינוך במנחת יגֿטו) ו, (ויקרא
האיפה  עשירית "והעומר לו) טז, (שמות שנאמר מה בעומר

ספר'. ב'קרית וראה סג:). מנחות רש"י (עי' הוא"

.Â˙BeÚË ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«¿
‰Lb‰39·¯ÚÓa40˙ÈÓB¯c Ô¯˜ ÏL dcÁ „‚k «»»¿«¬»¿∆∆À»∆∆∆¿ƒ

˙È·¯ÚÓ41‰Ùez ˙BeÚË ÔÈ‡Â ,42˙ÁnÓ ıeÁ ; «¬»ƒ¿≈»¿¿»ƒƒ¿«
‰ËBÒ43‰Ùez‰ ¯ÓÚÂ44z ˙BeÚË Ô‰ÈML ,‰Ùe »¿…∆«¿»∆¿≈∆¿¿»

‰Lb‰Â45. ¿«»»

בגמרא 39) זאת ונלמד א. ס, מנחות משנה, ראה למזבח.
הפסוקים. מן במשנה:40)שם - א סא, שם המזבח, של

במערב". "ושלשה 41)"והגשה א: סג, זבחים משנה
וכו' משמשת מערבית) דרומית =) קרן אותה היתה דברים
המנחה, (הגשת) רוצהֿלומר וכו'", וההגשות העוף חטאת
פני  אל ה' לפני אהרן בני אותה הקרב בה שנאמר לפי
בקרן  אלא ה' ופני המזבח פני להיות נכון ואין המזבח,
יד, בסוטה הוא וכן שם) המשנה, (פירוש דרומית" מערבית
המזבח. פני אל תלמודֿלומר במערב? יכול ה', "לפני ב:
הא  ה', לפני תלמודֿלומר בדרום? יכול המזבח, פני אל אי
קרן, של חודה כנגד מערבית, דרומית בקרן מגישה כיצד

ה"ו. ופ"ט ה"י, פ"ז למעלה וראה א 42)ודיו", ס, מנחות
במשנה. הט"ז.43)- פ"ט למעלה להלן 44)ראה ראה

הי"ב. ומוספין תמידין מהל' -45)פ"ז א סא, שם
במנחת  והגשה בתורה, בשניהם מפורשת תנופה במשנה.
אותה  "והקריב כה) ה, (במדבר בתורה מפורשת כן גם סוטה
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נזכרה  שלא העומר ובמנחת הגשה, היא וזו המזבח" אל
חוטא  ממנחת הצד" "במה ס:) (שם למדוה בתורה, הגשה

סוטה. וממנחת

.ÊÔÓL ˙BeÚË ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«¿∆∆
‰B·Ïe46ÔB¯OÚ ÏÎÏ ÔÓL ‚Ï .47ÏÎÏ ‰B·Ï ıÓ˜Â , ¿»…∆∆¿»ƒ»¿…∆¿»¿»

ÌÈML ‰˙È‰L ÔÈa „Á‡ ÔB¯OÚ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÁÓƒ¿»≈∆»¿»ƒ»∆»≈∆»¿»ƒƒ
ÌÈB¯OÚ48ÌÈML ÏÚ ¯˙È „Á‡ ÈÏÎa ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L ; ∆¿ƒ∆≈¿ƒƒƒ¿ƒ∆»»≈«ƒƒ
ÔB¯OÚ49¯‡a˙iL BÓk ,50˙B‡˜ ˙ÁnÓ ıeÁ . ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿»

‡ËBÁ ˙ÁÓe51¯Ó‡pL ,52‡ÏÂ ÔÓL ‰ÈÏÚ ÌÈOÈ ‡Ï : ƒ¿«≈∆∆¡«…»ƒ»∆»∆∆¿…
‰·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈ53. ƒ≈»∆»¿…»

המנחות 46) בכל נאמר ושמן א. נט, מנחות משנה, ראה
הסולת, במנחת רק נאמרה ולבונה וחוטא), מסוטה (חוץ
לבונה. שטעונות המנחות, לשאר (שם) למדו וממנה

(שם 47) ובברייתא תנאֿקמא, וכדברי א. פח, מנחות משנה,
כא) יד, (ויקרא עני במצורע שכתוב ממה זאת נלמד פט.)
למנחה  בשמן בלול אחד סולת ועשרון וכו' הוא דל "ואם
וראה  (שמן), לוג שטעון עשרון (כל) על לימד שמן", ולוג

ה"ח. פ"ב הוא 48)למעלה שהשמן אףֿעלֿפי כלומר,
ששים  מביא עשרונים ששים הביא ואם עשרון, לכל לוג
לכל  אחד קומץ מביא אלא כן, הדבר אין בלבונה – לוגין
עשרונים, לששים ובין אחד לעשרון בין סולת, של כמות
דנדבה  (דיבורא ויקרא ו'סיפרא' פ"ז, מנחות תוספתא ראה

ה"ג). לששים 49)פ"ט אלא אחד קומץ מביא אינו לפיכך
עשרון  מששים יותר להביא אפשר היה אילו אבל עשרון,
ליותר  גם לבונה של אחד קומץ מביא היה אחד, בכלי

עשרון. ה"ו.50)מששים פי"ז -51)להלן א נט, שם
חוטא.52)במשנה. נאמר 53)במנחת קנאות ובמנחת

לבונה". עליו יתן ולא שמן עליו יצוק "לא טו) ה, (במדבר

.ÁÔ˙54·È¯˜‰Â55BÓˆÚ ÈÙa ÔÓM‰ ÏÚ ‰˜BÏ - »«¿ƒ¿ƒ∆««∆∆ƒ¿≈«¿
dÓˆÚ ÈÙa ‰B·l‰ ÏÚÂ56Ô˙ .57ÔÓL Ba LiL ÈÏk ¿««¿»ƒ¿≈«¿»»«¿ƒ∆≈∆∆

‰B·Ï B‡58ÏÒt ‡ÏÂ ,¯·BÚ BÈ‡ - ‰Èab ÏÚ59˙ÁÓ . ¿»««∆»≈≈¿…»«ƒ¿«
ÔÓL Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ÛÈÒBÓ - ÔÈz·Á‰Â CepÁ60BÓk , ƒ¿«¬ƒƒƒ¿»««≈∆∆∆¿

¯‡a˙iL61. ∆ƒ¿»≈

חוטא.54) מנחת על או קנאות מנחת על ולבונה שמן
נתן 55) אבל ההקרבה, על אלא לוקה אינו כי רבינו, דעת

המצוות' ב'ספר הוא וכן לוקה. אינו הקריב לאֿתעשה ולא
בלאֿתעשה  עוד שם וראה סוטה. במנחת שמן לענין קד,

וקה. ה'תוספות'56)קבֿקג, וכתבו ב. נט, מנחות משנה,
במנחה, שמן נתן אם כי רבינוֿתם בשם יכול) ד"ה ס. (שם
המוקדשין  פסולי מהל' פי"א ולהלן שם, (משנה שנפסלה
מצינו  שכן עליה, שנתן הלבונה על חייב אינו שוב – ה"י)
(להלן  לוקה אינו פסולה מנחה שהמחמץ מחמץ לענין גם

משנהֿלמלך. ועי' שם.57)הי"ח). בפירוש 58)משנה,
(ונראה  שם). ברש"י (וכן שמן רק רבינו הזכיר שם, המשנה
לא  כלי גבי על כלי "נתן אמרו: שבמשנה מפני כן שפירשו
פסולי  בהל' (ראה פסול שייך לא בלבונה ואילו פסלה",
גם  הזכיר עובר" "אינו גם שכתב כאן אבל שם). המוקדשין,

שם). במשנה, הגרע"א' ב'תוספות וראה שם 59)לבונה,
רוצהֿלומר, פסלה". לא כלי גבי על כלי "נתן במשנה:

בו  שיש הכלי על לבונה) (או שמן בו שיש כלי שיתן
אנו  ואין פסלה, "לא המשנה: בפירוש רבנו וכתב  המנחה.
לפי  שמן, עליה יתן לא שאמר מה על עבר כבר אומרים
בשמן". הקמח או הסולת יבלול שלא לשם שהכוונה
רבינו  למד – פסלה" "לא אמרו שם שבמשנה ואףֿעלֿפי
בגופה  "עליה א: ס, שם בגמרא שאמרו ממה עובר" ש"אינו
"עליה", כתוב בלבונה גם והרי מדבר", הכתוב מנחה של
שהמכוון  ועלֿכרחנו למעלה). (ראה פסול שייך לא ושם
ב'תוספות  (וראה בשמן והואֿהדין מלאו, גם לפטרו

שם). יותר 60)הגרע"א' אלו במנחות אין כי אף כלומר,
מביא  אינו אחד ולעשרון ה"ה), למעלה (ראה אחד מעשרון
המנחות  שתי באלו – ה"ז) (למעלה שמן של אחד לוג אלא
יד) ו, (ויקרא שכתוב כמו שמן, עוד אחרֿכך עליהן מוסיף

מורבכת". תעשה בשמן מחבת ה"ב,61)"על פי"ג להלן
עיי"ש.

.Ë˙BÁn‰ Ïk62ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰63˙BˆÓ˜64, »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»
ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Blk ıÓw‰ ¯ÈË˜Óe65ÏÎ‡ ¯‡M‰Â , «¿ƒ«…∆À««≈«ƒ¿≈«¿«¿»∆¡»

ÌÈ‰kÏ66‰p‰k È¯ÎÊ ˙ÁnÓ ıeÁ ;67dÈ‡L , «…¬ƒƒƒ¿«ƒ¿≈¿À»∆≈»
dlk d˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó ‡l‡ ,˙ˆÓ˜68ÏÎÂ :¯Ó‡pL , ƒ¿∆∆∆»«¿ƒƒ»À»∆∆¡«¿»

¯ÓB‚Â Ô‰k ˙ÁÓ69CepÁ ˙ÁnL ,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ¿«…≈¿≈»»«¿»∆ƒ¿«ƒ
‡ËBÁ ˙ÁÓ ‡È·‰L Ô‰ÎÂ ÔÈz·Á‰Â70˙ÁÓ B‡ ¿«¬ƒƒ¿…≈∆≈ƒƒ¿«≈ƒ¿«

‰·„71ÔÈ‡Â ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ˙BÙ¯O Ôlk - ¿»»À»ƒ¿»««≈«ƒ¿≈«¿≈»
.˙BˆÓ˜ƒ¿»

ב.62) עב, מנחות ולחם 63)משנה, הלחם שתי למעט בא
ה"ג. למעלה ראה אצל 64)הפנים, בתורה מפורש שכן

קומצין". "כיצד הי"ג פי"ג להלן וראה הנ"ל, המנחות
הנ"ל.65) המנחות בכל בתורה מפורש זה משנה,66)גם

והמנחות  מנחות, חמש אצל בתורה מפורש זה ודבר שם.
וכו', חוטא מנחת כגון בתורה, זה פורש לא אצלם אשר
"וזאת  זֿט) ו, (ויקרא שנאמר ממה שם) (בגמרא נלמדו
ממנה  והנותרת וכו' בקומצו ממנו והרים וכו', המנחה תורת
שם). (רש"י המנחות לכל אחת שתורה ובניו", אהרן יאכלו

ה"י.67) להלן ראה נאכלת, – הכהנים מן נקבות מנחת אבל
ב.68) עד, שם תאכל".69)משנה, לא תהיה "כליל
האומר 70) שמעון כרבי ולא ב. עב, שם במשנה כתנאֿקמא

נקמצת. כהנים של חוטא מנחת ב.71)כי עג, שם

.È˙‰k‰72,Ï‡¯OÈ ˙ÁÓk ˙ˆÓ˜ d˙ÁÓ - «…∆∆ƒ¿»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÔÈÏÎ‡ ‰È¯ÈLe73. ¿»∆»∆¡»ƒ

ובין 72) פנויה בין כהן בת והיינו במשנה. - א כג, סוטה
ישראל  לבת או לכהן נשואה כהן בת אבל לישראל. נשואה
להלן  ראה נאכלים, מנחותיהן שיירי אין לכהן, הנשואה

"וכל 73)הי"ב. שנאמר ממה כן למדו בגמרא ב. כג, שם
כהנת". ולא "כהן – תאכל" לא תהיה כליל כהן מנחת

.‡È˙B„ÏÂ74È¯‰Â e·¯Ú˙pL- ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¿»∆ƒ¿»¿«¬≈»∆»≈∆»≈
˙ÏÎ‡ dÈ‡Â ,Ï‡¯OÈ ˙ÁÓk ˙ˆÓ˜ Ì˙ÁÓƒ¿»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈¿≈»∆¡∆∆

ÌÈ‰k ˙ÁÓk75?ÌÈOBÚ „ˆÈk .76ÈÙa ·¯˜ ıÓw‰ ¿ƒ¿«…¬ƒ≈«ƒ«…∆»≈ƒ¿≈
ÔÈ¯Êt˙Ó ÌÈ¯ÈL‰Â ,BÓˆÚ77ÔLc‰ ˙Èa ÏÚ78. «¿¿«¿»ƒƒ¿«¿ƒ«≈«∆∆

ישראל.74) ושל כהן במשנה:75)של - ב צט, ביבמות
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ספק  כהן, ספק והוא שנתערב, זה על =) עליו "ונותנים
ק.) (שם ובגמרא ישראלים". וחומרי כהנים חומרי ישראל)
כמנחת  נקמצת למנחתם, פפא רב אמר הלכתא, "למאי

כהנים". כמנחת נאכלת ואינה -76)ישראל, א ק, שם
שמעון. ברבי אלעזר כרבי הסוברים ואינם 77)וכרבנן

להקטירו  ואסור ישראל, הוא שמא המזבח, גבי על קרבים
בבל  הוא הרי לאישים שממנו ש"כל המזבח, גבי על

שם). (סוטה, ר'78)תקטירו" ד"ה (שם רש"י לדעת
מקום  למטה הוא הזה הדשן בית שמעון) ב"ר אלעזר
כבש  של במזרחו והיינו והנוצה, הדשן תרומת שם שנותנין
ומוספין  תמידין מהל' פ"ב ולהלן הכ"א, פ"ו למעלה (ראה
בית  והשירים) ד"ה (שם ה'תוספות' לדעת אבל הי"ב).
שבעזרה  קדשים קדשי פסולי שריפת מקום הוא הזה הדשן

ה"ג). פ"ז למעלה (ראה

.·ÈÌÈ‰ÎÏ ˙B‡eOp‰ Ïk79˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ˙‰k ÔÈa , »«¿¿…¬ƒ≈…∆∆≈ƒ¿¿≈ƒ
ÏÚa‰ ˜ÏÁ ÈtÓ ,ÌÈÏÎ‡ Ô‰È˙BÁÓ È¯ÈL ÔÈ‡ -80 ≈¿»≈ƒ¿≈∆∆¡»ƒƒ¿≈≈∆«««

ÏÎB‡ BÈ‡L81ÌÈM‡Ï dlk dÈ‡Â ,82˜ÏÁ ÈtÓ , ∆≈≈¿≈»À»»ƒƒƒ¿≈≈∆
‰M‡‰83ÌÈ¯ÈM‰Â ,BÓˆÚÏ ·¯˜ ıÓw‰ ‡l‡ ; »ƒ»∆»«…∆»≈¿«¿¿«¿»ƒ

ÔLc‰ ˙Èa ÏÚ ÔÈ¯ft˙Ó84ÌB˜Ó ÏÎa ‰ˆÈÓw‰ . ƒ¿«¿ƒ«≈«∆∆«¿ƒ»¿»»
‰¯ÊÚa85‰¯Lk - ÏÎÈ‰a ıÓ˜ Ì‡Â .86. »¬»»¿ƒ»««≈»¿≈»

א.79) כג, סוטה וברייתא, מקריבה 80)משנה שהוא
נאכלת. אינה כהן ומנחת שם). (רש"י בכת"י 81)משלו

ב'קרית  נראה וכן אוכל", "שאינו המלים חסרות אברבנאל,
ואין 83)למזבח.82)ספר'. באה, היא לכפרתה שהרי

קמיצה  בלא כליל קריבין כהן ובת כהן) לא =) זר מנחת
שם). ברבי 84)(רש"י, אלעזר כרבי הסוברים כרבנן

רש"י  מחלוקת הי"א למעלה וראה כג.). (שם שמעון
סוטה  ברש"י (ראה זה. דשן בית מקום בקביעת ו'תוספות'
הי"דֿטו). סוטה מהל' פ"ד וראה שריפה, שזוהי כ.

סג.).85) זבחים (משנה, צפון טעונה מימרא 86)ואינה
א. ח, ומנחות שם, בזבחים אלעזר, רבי של

.‚ÈÈÏÎa ‰ÁÓ ÔÈLÈc˜Ó87Ú˜¯˜ Èab ÏÚL88, «¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆««≈«¿«
Ú˜¯˜ Èab ÏÚL ÈÏkÓ ÔÈˆÓB˜Â89ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡Â ; ¿¿ƒƒ¿ƒ∆««≈«¿«¿≈«¿ƒƒ
Ú˜¯˜ Èab ÏÚL ÈÏÎa ıÓw‰90e¯zÈ È˙ÓÈ‡Óe . «…∆ƒ¿ƒ∆««≈«¿«≈≈»«À¿

ıÓw‰ ·¯a ¯e‡‰ ˙ÈviMÓ ?‰ÏÈÎ‡a ÌÈ¯ÈL‰91. «¿»ƒ«¬ƒ»ƒ∆«ƒ»¿…«…∆

בכלי 87) המנחה את מקדשין כי הי"ב, פי"ג להלן ראה
בפה  הקדישוה שהרי ועומדת, קדושה המנחה כי ואף שרת.
הגוף, קדושת ואינה דמים, קדושת אלא אינה פה קדושת –
נפדית, – נטמאת ואם ובלינה, יום בטבול נפסלת ואינה
יום  בטבול ונפסלת הגוף קדושת קידשה – בכלי קדשה

ב. יד, סוטה רש"י ראה פדיון, לה ואין כלומר,88)ובלינה
כהן, של בידו יהיה שהכלי צורך ואין קרקע, ע"ג אפילו
מנחה  מקדשין וכו' לי פשיטא רבא, "אמר ב: ז, מנחות ראה
"שמסדר  בזיכין", בסידור מצינו שכן קרקע, שע"ג בכלי
שעל  השולחן על קומץ, שהן ובזיכין שיריים, שהוא הלחם
מביתו  כשמביאה דמנחה דומיא דהיינו הקרקע, גבי

שם). (רש"י, והשיריים" הקומץ יחד ז,89)דמעורבין שם
מיניה  "בעו ב: ז, גבי א. שעל בכלי לקמוץ מהו ששת, מרב

קרקע, שע"ג מכלי קומץ לי פשיטא רבא, אמר וכו' קרקע
גבי  על שהיה השולחן (מעל בזיכין" בסילוק מצינו שכן
המנחה, את שמתיר כקומץ הלחם את מתירין ובזיכין קרקע,
דכתיב  אזכרה, מיקרו נמי ובזיכין אזכרה, מיקרי דקומץ
שיריים  מתיר דקומץ לאזכרה, ללחם והיתה ז) כד, (ויקרא
מאשי  וכו' המנחה מן והנותרת ג) ב, (שם דכתיב לאכול,

שם). רש"י, – "נותן 90)ה' כי הי"ב, פי"ג להלן ראה
אותו  מקדישין ואין שרת". בכלי ומקדשו שרת בכלי הקומץ
קידוש  רבא, "בעא ב: ז, מנחות ראה קרקע, גב שעל בכלי
הדר  לה. ילפינן מדם או לה ילפינן ממנחה מאי, קומץ
(שם  שנאמר הדם, מקבלת כלומר, לה", ילפינן מדם פשטה,
כהנים' ב'תורת ואמרינן אהרן", בני "והקריבו ה) א,
הדם  קבלת זו ה"ד) פ"ד דנדבה דיבורא ויקרא, ('סיפרא'
קבלת  מה שם). (רש"י, הדם קבלת נגד קומץ וקידוש וכו'
הקומץ  קידוש אף קרקע, גבי על ולא כהן עלֿידי בכלי  הדם

קרקע. גבי שעל בכלי ולא כהן, עלֿידי כרבי 91)בכלי
רבי  של טעמו שם מסביר יהודא ורב ב. כו, מנחות יוחנן,
הארץ  קיטור עלה "והנה כח) יט, (בראשית שנאמר יוחנן,
האור  שתצית עד קיטור מעלה כבשן ואין הכבשן", כקיטור
קיטור. צריך הילכך "והקטיר", נאמר כן גם ובקומץ ברובו,
היינו  קומץ, של רובו כי ה"א, פ"ב יומא ב'ירושלמי' וראה

ופרידה. פרידה כל של רובה

.„È˙BÁn‰ Ïk92‰vÓ - ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰93. »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈««»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‰k‰ ÔÈÏÎB‡L ˙BÁn‰ È¯ÈL ÔÎÂ¿≈¿»≈«¿»∆¿ƒ«…¬ƒ««ƒ∆≈

ÏÎ‡Ó ÏÎa ÔÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ94L·„·e95ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - À»ƒ¿»¿»¿»«¬»ƒ¿«≈¿ƒ
elÙ‡ - Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;ıÓÁ Ô˙B‡»»≈∆∆¡«…≈»∆»≈∆¿»¬ƒ

eˆÈÓÁÈ ‡Ï Ì˜ÏÁ96‰˜BÏ - ‰È¯ÈL ıÈÓÁ‰ Ì‡Â .97. ∆¿»…«¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»∆»∆
ınÁÓ‰ ¯Á‡ ınÁÓ‰Â98·iÁ -99Ïk ÏÚ ÔÈ˜BÏÂ . ¿«¿«≈«««¿«≈«»¿ƒ«»

daL ‰iOÚÂ ‰iOÚ100. ¬ƒ»«¬ƒ»∆»

במשנה.92) - ב נב, הקריבות 93)מנחות המנחות כלומר,
המנחות  אבל חמץ, ולא מצה כולן באות המזבח, גבי על
כמו  מצה, הבאות מהן יש המזבח, גבי על קריבות שאינן
ה"ו). ומוספין תמידין מהל' פ"ה להלן (ראה הפנים לחם
שבתודה, והחמץ הלחם שתי כמו חמץ, הבאות מהן ויש

שם. במשנה למעלה 94)ראה וראה א. סג, זבחים משנה,
ה"י. דבש 95)פ"י אסרה ולא א. נח, ומנחות ב. יד, סוטה

אבל  ה"א), מזבח איסורי מהל' פ"ה (ראה בהקטרה אלא
תורה  אמרה והרי תורה. אסרה לא הנאכלים בשיריים
כדרך  לגדולה, והיינו למשחה", נתתים "לך ח) יח, (במדבר

טו.). (סוטה אוכלים ריש 96)שהמלכים של מימרא
ועוד. א. נה, ומנחות שם, סוטה שם,97)לקיש, מנחות

שנאמר  בלאֿתעשה, עובר שיריה החמיצו "ואם במשנה:
תעשה  לא לה' תקריבו אשר המנחה כל יא) ב, (ויקרא
כי  שם, לקיש ריש ואמר הקומץ, על נאמר זה ופסוק חמץ",
חמץ  תאפה "לא י) ו, (שם שנאמר ממה למדו השיריים על
שם  ונראה חמץ". תאפה לא חלקם "אפילו – חלקם"
המצוות' ב'ספר וראה מלקות, כך על חייבים כי במשנה

קכד. אחר 98)לאֿתעשה ובא בחימוץ האחד לש אם כגון
בתוספתא 99)ואפאה. הוא וכן ועוד. - ב נו, מנחות

הי"ח. להלן וראה פ"ג. א 100)בכורות נה, מנחות
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ופ' ה"ג, פי"ב דנדבה דיבורא ויקרא, ו'סיפרא' במשנה, –
הט"ו. להלן וראה ה"א, פ"ג צו

.ÂË?„ˆÈk101ıÓÁ dLÏ102ıÓÁ dÎ¯Ú B‡ ,103B‡ , ≈«»»»≈¬»»»≈
ıÓÁ dÙh˜104‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - ıÓÁ d‡Ù‡ B‡ , ƒ¿»»≈¬»»»≈∆∆∆¡«…

Ïk ÏÚ ·iÁÏ - ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ıÓÁ ‰OÚ≈̇»∆»≈¿∆¡«…≈»∆»≈¿«≈«»
daL È„ÈÁÈ ‰OÚÓ105ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ıÓÁ dOÚ . «¬∆¿ƒƒ∆»»»»≈ƒ¿ƒ»¿«

Ô‰Ó ‰OÚÓ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ -106. ∆«»«¬∆≈∆

חייב.101) ועשייה עשיה איזו על שם 102)כלומר,
אפייתה". ועל עריכתה ועל לישתה על "וחייב במשנה:

(רבינו,103) בידים" בו ועוסקין אותה שעורכין הוא "עריכה
ציור 104)שם). הוא "וקיטוף בברייתא. - ב נה, שם

פניה  "שמחליק מפרש שם ורש"י המשנה). (פירוש החלות"
רבינו  שמדברי ה"כ, ומצה חמץ מהל' פ"ה וראה במים",

רש"י. כפירוש נראה תאפה 105)שם "לא שם: בברייתא
חייב  יהא לא יכול חמץ, תעשה לא שנאמר לפי וכו' חמץ
בכלל  אפיה תאפה, לא תלמודֿלומר כולם, על אחת אלא
שהיא  מיוחדת אפייה מה אליה, להקיש יצאת למה היתה,
וחייבין  רש"י), – עצמו בפני חשוב מעשה =) יחידי מעשה
וכל  ועריכתה, לישתה אביא אני אף עצמה, בפני עליה
יחידי  מעשה שהוא קיטוף, לאתויי שבה, יחידי מעשה

עצמה". בפני עליה פ"ז:106)וחייבין מנחות תוספתא
בל  משום דברים, ד' משום עובר שיריה את החמיץ "ואם
ובל  ביכורים') 'מנחת – כצ"ל (תערך, תירק ובל תלוש

כאן. המוריה' ב'הר וראה וכו'". תאפה ובל תקטוף

.ÊËBÏ ·LÈÂ CÏ‰Â ‰qÚ‰ Èab ÏÚ ¯B‡O ÁÈp‰ƒƒ«¿««≈»ƒ»¿»«¿»«
‰˜BÏ - ‰ÈÏ‡Ó ‰ˆnÁ˙Â107‡e‰ ¯B‡O‰ ˙Áp‰L ; ¿ƒ¿«¿»≈≈∆»∆∆«»««¿

‰OÚn‰108. ««¬∆

עיסה 107) ע"ג שאור הניח אמי, רבי "אמר ב: נו, מנחות
כמעשה  וכו' עליה חייב מאליה ונתחמצה לו וישב והלך
היכי  כי בעלמא, בהנחה חייב הכא כלומר, שבת", של צלי
בו  שהיפך גמור צלי מעשה בו היה אם בשבת דמחייב

שם). צורך 108)(רש"י, אין העיסה את לחמץ כדי כלומר,
במניח  אבל השאור, את עליו להניח אלא אחר דבר בשום
בשבת, מבשל משום חייב אינו בשבת, גחלים גבי על בשר
מתבשל, אינו בלבד, ההנחה שעלֿידי בו, היפך אם אלא

ורש"י. גמרא שם ראה

.ÊÈÌÈ¯ÈM‰ Ïaz109Áˆ˜a110ÏÎa B‡ ÔÈÓLÓLa B‡ ƒ≈«¿»ƒ¿∆«¿À¿¿ƒ¿»
‰vÓ .‰¯Lk - ÌÈÓLe ÔÈÏ·z ÈÈÓ111‡l‡ ,‡È‰ ƒ≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈»«»ƒ∆»
˙Ïa˙Ó ‰vÓ ˙‡¯˜pL112. ∆ƒ¿≈«»¿À∆∆

או 109) בקצח "תיבלה בברייתא: - ב כג, מנחות
אלא  היא מצה כשרה, תבלין מיני ובכל בשומשומין
פ"י): (זבחים בתוספתא וכן מתובלת", מצה שנקראת
וכו'". חולין תבלי לתוכן ולתת וכו' הכהנים רשאין "וכולן
לרבינו  לו נראה נקיבה) (מלשון "תיבלה" הברייתא ומלשון
שאם  הקומץ על ולא השיריים כלומר, המנחה. על מדובר כי
א  ו, במנחות כמפורש ופסול יתר הוא הרי בתבלין מתבלו
מדובר  ששם (ואףֿעלֿפי כסףֿמשנה). (ראה במשנה -
אחרֿכך). גם פוסל שיתר רבינו סובר – הקמיצה בשעת

עזרא,110) (אבן שחור" והוא ממנו, ודק כמון, כמין "הוא
כה). כח, חמץ 111)ישעיה מהל' פ"ה רבינו כתב כן

וכיוצא  והקצף והשומשמין התבלין ליתן "מותר ה"כ: ומצה
ודלא  חימוץ. של חשש כאן ואין כלומר, הבצק", לתוך בהן
לאחר  אלא התיבול את להתיר אין כי כאן שכתב כהראב"ד
גם  וראה חימוץ, משום אסור לישה בעודה אבל האפיה,

שם. ומצה, חמץ מהל' פ"ו בברייתא,112)בדבריו הוא כן
ראשון  בליל ראשון בכזית במצה יוצאים שאין והכוונה שם.
כמו  תיבלה), ד"ה שם מנחות ב'תוספות' (וראה פסח של
שהיא  לפי ה"ה, ומצה חמץ מהל' פ"ו משנה' ה'מגיד שכתב
בפסחים  כהתוספתא ודלא עוני. לחם ואינה עשירה מצה

מתובלת. במצה שיוצאין פ"ב

.ÁÈınÁÓ‰113‰ÏeÒt ‰ÁÓ114:¯Ó‡pL ;¯eËt - «¿«≈ƒ¿»¿»»∆∆¡«
‰¯Lk‰ - ıÓÁ ‰OÚ˙ ‡Ï ÈÈÏ e·È¯˜z ¯L‡¬∆«¿ƒ«»…≈»∆»≈«¿≈»

ÌM‰Ï115‰ÏeÒt‰ ‡Ï ,116‰¯Lk ‡È‰Lk dˆnÁ . ¿«≈…«¿»ƒ¿»¿∆ƒ¿≈»
ıeÁÏ ˙‡ˆÈÂ117‰ÏÒÙpL ¯Á‡ dˆnÁÂ ¯ÊÁÂ , ¿»»«¿»«¿ƒ¿»««∆ƒ¿¿»

‰˜BÏ BÈ‡ - d˙‡ÈˆÈa118ÁaÊÓ ÏL BL‡¯a dˆnÁ . ƒƒ»»≈∆ƒ¿»¿…∆ƒ¿≈«
BÊ ‰·¯˜ ¯·Îe ,e·È¯˜z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ BÈ‡ -≈∆∆∆¡«¬∆«¿ƒ¿»»¿»

‰¯Lk ‡È‰Â119. ¿ƒ¿≈»

א.113) נז, מנחות מהל'114)ברייתא, פי"א להלן ראה
במנחות. פסולים מיני כל המוקדשין, הראויה 115)פסולי

שגם 116)להקרבה. ואףֿעלֿפי להקרבה. ראויה שאינה
המחמץ  אחר המחמץ חייב זאת ובכל פסולה, חומצת מנחה
למעלה  (ראה במחמץ היא הכתוב גזירת – הי"ד) (למעלה
דילמא). או ד"ה שם מנחות רש"י ועי' הט"ו,

"בעי 118)לעזרה.117) שם: במנחות השני. החימוץ על
דיצאת  כיון מהו, וחימצה וחזר ויצאת חימצה פפא, רב
עלה  מיחייב לא לה מחמיץ הדר וכי ביוצא, לה איפסלה
פסול  דחימצה, כיון דילמא או מחמיץ. אחר מחמיץ משום
משום  עלה מיחייב לה, מחמיץ הדר וכי ביה, מהני לא יוצא
אותו. מלקין אין ומספק תיקו". מחמיץ, אחר מחמיץ

מזבח 119) של בראשו חימצה מרי, רב "בעי שם: במנחות,
דילמא  או אקרבה, והא רחמנא אמר תקריבו אשר מהו,
פסק  כאן ואף תיקו". דמי, מעשה כמחוסר הקטרה מחוסר
בספק  הדבר שנשאר מאחר אותו, מלקין שאין רבינו

(כסףֿמשנה).

.ËÈ‰˜BÏ - ÌÈt‰ ÌÁÏ ınÁÓ‰120Ïk :¯Ó‡pL ; «¿«≈∆∆«»ƒ∆∆∆¡«»
‰Án‰121;˙e˜ÏÓ da ÔÈ‡ - ÌÈÎÒ ˙ÁÓ Ï·‡ . «ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ≈»«¿

ınÁ˙zL Ì„˜ ‰ÏÒÙ È¯‰ - ÌÈÓa dÏab Ì‡L122, ∆ƒƒ¿»¿«ƒ¬≈ƒ¿¿»…∆∆ƒ¿«≈
ÔÈÈa dÏab Ì‡Â123ÔÈ‡Â Ô‰ ˙B¯t ÈÓ - ÌÈÎÒ ÏL ¿ƒƒ¿»¿«ƒ∆¿»ƒ≈≈≈¿≈

ÔÈˆÈÓÁÓ124. «¿ƒƒ

א.120) נז, מנחות בברייתא עקיבא, רבי ולחם 121)כדעת
משנה' ה'כסף והעיר ה"ג. למעלה ראה מנחה, בכלל הפנים
שם) (שם, שנאמר ממה עקיבא רבי כן למד שם בגמרא כי
המוריה' ב'הר גם וראה בדבריו, עיי"ש תקריבו", "אשר

ואם 122)כאן. שמן, אלא באה אינה נסכים מנחת שהרי
הי"ח). (למעלה שפטור פסולה, מנחה כמחמץ הוא הרי כן
"מנחת  הסובר הגלילי יוסי כרבי ולא שם, עקיבא רבי וכדעת

כשירה". – במים שגבלה רומי 123)נסכים בדפוס
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ועי' רוקח'. 'מעשה הביא וכן "בשמן". וויניציאה:
או"ח  חלק קמא, מהדורא ביהודה' 'נודע בשאלותֿותשובות

כב. ה"ד.124)סי' ומצה חמץ מהל' פ"ה ראה

.Î˙BÁÓ ÏL ÌÈhÁ‰125Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ ÔÈ‡126‡nL , «ƒƒ∆¿»≈¿ƒ»∆»
ÔÈÊÈ¯Ê Ïk‰ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ ıeÁa È¯‰L ;eˆÈÓÁÈ«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ»¿≈«…¿ƒƒ

Ô¯ÓLÏ127¯eaˆ ÏL ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯ÓÚ‰ ˙ÁÓ Ï·‡ . ¿»¿»¬»ƒ¿«»…∆ƒ¿ƒ∆ƒ
ÔÈ¯nLÓe Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ¯eav‰ È¯‰L ;d˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ -¿ƒ»∆¬≈«ƒ¿ƒƒ≈¿«¿ƒ

d˙B‡128. »

שמואל,125) אמר ירמיה בר רבה אמר זירא, רבי דברי
א. מ, א. לו, במים 126)בפסחים לשורן היא "לתיתה

סולתן  שתהא כדי מורסנן להסיר במכתשת ולכותשן מעט,
שם). (רש"י, הן,127)נקייה" שזריזין הכהנים, אבל

"וכולן  פ"י: זבחים תוספתא ראה המנחות, את לותתין
וכו'". ללותתן מנחות באכילתן לשנות כהנים רשאין

מנחת 128) דתניא העומר, ממנחת שנא "ומאי בגמרא: שם
ומפרש  שאני". ציבור אותה, וצוברין אותה לותתין העומר
וכל  הוא, ציבור קרבן העומר "מנחת ראשון: בלשון רש"י
הכל  ולתיתה וכו' ביתֿדין עלֿפי נעשין שלה עסקין

הוא". ובזריזין בביתֿדין

.‡ÎÔÈ¯LBÙa ˙BLBl ˙BÙ‡p‰ ˙BÁn‰ Ïk129, »«¿»«∆¡ƒ¿¿ƒ
Ô˙iÙ‡Â Ô˙LÈÏÂ ÏÈ‡B‰ ;eˆÈÓÁÈ ‡lL Ô¯nLÓe¿«¿»∆…«¿ƒƒ¿ƒ»»«¬ƒ»»

‰¯ÊÚa ÌÈÙa130.Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ÌÈt ÈL‡ , ƒ¿ƒ»¬»»«¿≈¿ƒ¿ƒƒ≈

('תפארת 129) לפת" יפה "וכך א. נה, מנחות משנה,
מ"ב). פ"ה שם ורוצה 130)ישראל' הכ"ג, להלן ראה

חמץ  בהל' (ראה העיסה מחמיצין הפושרין כי אף לומר:
בעזרה, בפנים ואפייתן ולישתן הואיל הי"א), שם ומצה

יחמיץ. שלא ושומרים הן, זריזין פנים אנשי

.·ÎÔÈÙB‡ ÌL ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈÏM·nL ÌB˜n·e«»∆¿«¿ƒ»¿≈»»ƒ»ƒ
ÌL eÏM·È ¯L‡ ÌB˜n‰ ‰Ê :¯Ó‡pL ;˙BÁn‰ ˙‡∆«¿»∆∆¡«∆«»¬∆¿«¿»
˙‡ eÙ‡È ¯L‡ ,˙‡hÁ‰ ˙‡Â ÌL‡‰ ˙‡ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ∆»»»¿∆««»¬∆…∆

¯ÓB‚Â ‰Án‰131. «ƒ¿»¿≈

שם 131) ה'תוספות' וכפירוש א. צו, במנחות וגמרא משנה
כאן. משנה' ו'לחם משנה' 'כסף וראה שאלו, ד"ה

.‚Î˙BÁn‰ Ïk132,ıeÁa Ô˙„˜¯‰Â Ô˙ÈÁË - »«¿»¿ƒ»»¿«¿»»»«
ÌÈÙa Ô˙iÙ‡Â Ô˙ÎÈ¯ÚÂ Ô˙LÈÏÂ133Ô‰ÈOÚÓ ÏÎÂ . ¿ƒ»»«¬ƒ»»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿»«¬≈∆

‰ˆÈÓw‰ ˙È·Ï e‡B·iL „Ú ,¯Êa ÌÈ¯Lk134˙·ÁÓe . ¿≈ƒ¿»«∆»¿≈«¿ƒ»«¬«
˙¯M‰ ÈÏkÓ Ì‰ÈzLe ,‰¯ÊÚa eÈ‰ ˙LÁ¯Óe«¿∆∆»»¬»»¿≈∆ƒ¿≈«»≈

ÔÈLc˜Óe135‰È‰ ˙ÎzÓ ÏL Lc˜Ó ÏL ¯ep˙Â .136. ¿«¿ƒ¿«∆ƒ¿»∆«∆∆»»

רוקח')132) (ב'מעשה מג"ע ודפוס וויניציאה רומי בדפוס
אבל  חדשים. דפוסים בכמה גם הוא וכן המנחות", "כל
ולחם  הלחם שתי שהרי הנכונה, היא שלפנינו הנוסחא
בחוץ  ועריכתן ולישתן ה"ג) (למעלה מנחה קרויים הפנים
ואםֿכן  ה"ז), שם ופ"ח ה"ז, ומוספין תמידין מהל' (פ"ה

(כסףֿמשנה). המנחות" "כל כאן בעזרה,133)אין
=) בנפה המניף פועלת היא והרקדה פי"א. מנחות תוספתא

בנפה). הקמח מנחות 134)העברת הוא וכן שם. תוספתא

א. לו, ופסחים ב. יח, א. אפיה 135)ט, דבעינן "דכיון
כלי  היו בתורה הנזכרים ומרחשת מחבת אםֿכן בפנים,
המקדש  כלי מהל' (פ"א למעלה כדילפינן ומקדשים שרת,
א. ג, מנחות וראה ספר'). ('קרית מקדשין שרת דכלי הי"ט)

א. וסג, א. מקדש,136)נא, של "תנור ב: צה, זבחים
דכיון  וכו' דחרס "נעביד אמרו: - א צו, ושם היה". מתכת
וקדושתן  בתנור דאפייתן הפנים ולחם הלחם שתי דאיכא
עבדינן". לא דחרס שרת וכלי שרת, כלי ליה הוה בתנור,
לפי  שרת, בכלי נעשין שאין בתנור "וקדושתן רש"י: ופירש
צה:) (מנחות הלחם שתי בפרק כדאמרינן שמן, טעונין שאין
להו". מקדש דתנור בפנים, ואפייתן בחוץ ועריכתן לישתן

á"ôùú'ä åìñë 'ã éðù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ומעשה 1) נעשות, הן וכיצד המנחות, עשיית מצות בו מבאר

הקמיצה.

.‡‰¯eÓ‡‰ d˙ÂˆÓk ‰ÁÓ Ïk ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬»ƒ¿»¿ƒ¿»»»¬»
‰¯Bza2. «»

לה'2) מנחה קרבן תקריב כי "ונפש אֿז) ב, (ויקרא שנאמר
מרחשת", מנחת ואם וגו' קרבנך המחבת על מנחה ואם וגו'

המנחה". תורת "וזאת ז) ו, (שם המעשה להשלמת ואמר

.·ÔB¯OÚ ‡È·Ó ?ÏB„b Ô‰k Èz·Á ˙iOÚ „ˆÈÎÂ¿≈«¬ƒ«¬ƒ≈…≈»≈ƒƒ»
ÌÏL3BLÈc˜Óe4;Lc˜naL ÔB¯OÚ ÈˆÁ· e‰ˆBÁÂ , »≈«¿ƒ¿≈«¬ƒƒ»∆«ƒ¿»

˙Lc˜˙Ó dÈ‡ - ÔÈÈˆÁ ‰·¯˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆ƒ¿≈»¬»ƒ≈»ƒ¿«∆∆
ÔÈÈˆÁÏ5bÏ ˙LÏL dnÚ ‡È·Óe .:¯Ó‡pL .ÔÓL ÔÈ «¬»ƒ≈ƒƒ»¿∆Àƒ∆∆∆∆¡«

.O·k‰ ÈkÒk ÔÓL dÏ ÛÈÒB‰Ï - ‰OÚz ÔÓMa«∆∆≈»∆¿ƒ»∆∆¿ƒ¿≈«∆∆
dËÏBÁÂ ,ÔÓMa ˙Ïq‰ ÏÏB·e6ÔÈÁ˙B¯a7ÏkÓ LÏÂ , ≈«…∆«∆∆¿¿»¿¿ƒ¿»ƒ»

˙BlÁ ‰¯OÚ ÌÈzL e‡ˆÓ .˙BlÁ LL ÔB¯OÚ ÈˆÁ8. ¬ƒƒ»≈«ƒ¿¿¿≈∆¿≈«

סולת.3) העשרון 4)של מדת לתוך הסולת נתינת ידי על
נאמר 5)שבמקדש. "אילו שם: ובגמרא נ: שם משנה

שחרית  מביתו עשרון חצי מביא אומר הייתי מחצית מנחה
לומר  תלמוד ומקריב, ערבית מביתו עשרון חצי ומקריב,
משלם  מחצה בערב, ומחציתה בבקר מחציתה יג) (שם,
מנחה) סלת האיפה עשירית שם שנאמר שלם (=מעשרון
ומקריב  וחוצהו, שלם עשרון מביא כיצד הא מקריב, הוא

הערביים". בין ומחצה בבקר, וכו'6)מחצה "כשנותנין
חליטה". אותו קורין הקמח על "תעשה 7)הרותחים

ובפירוש  צרכה". כל ברותחין שנעשית מלמד מרבכת,
הספרא  דברי על רבינו כתב ג משנה ט פרק למנחות המשנה
עימה  שעושין שמן כל שיהא הוא הזה "והעניין הנ"ל:
יט  הלכה ט פרק ולמעלה כאן רבינו מדברי אבל רותח.
הראב"ד  פירש וכן רותחים במים היא חליטה כי נראה

שם. עשר 8)בספרא באות המנחות "כל עו. מנחות משנה
שתים  באות שהם גדול כהן וחביתי הפנים מלחם חוץ עשר,
שווה  בגזירה גדול כהן חביתי נלמדו שם ובגמרא עשרה".
טו) ו, (ויקרא בחביתין נאמר הפנים: מלחם חוקה" - "חוקה
"מאשי  ט) כד, (שם הפנים בלחם ונאמר לה'" עולם "חק
שנאמר  חלות, עשרה שתים הפנים בלחם מה עולם" חק ה'
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כהן  חביתי אף חלות", עשרה שתים אותה "ואפית ה) (שם,
חלות. עשרה שתים גדול

.‚˜lÁÓ ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .˙BOÚ eÈ‰ ˙Á‡ ˙Á‡Â¿««««»«¬¿≈«∆¿«≈
ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ ,Lc˜naL ˙ÈÚÈ·¯a ÔÈbÏ ‰LÏM‰«¿»Àƒ»¿ƒƒ∆«ƒ¿»¿ƒƒ¿»

‰ÏB˜ Ck ¯Á‡Â ËÚÓ ‰lÁ‰ ‰ÙB‡Â ,‰lÁ9ÏÚ d˙B‡ «»¿∆««»¿«¿««»∆»«
˙·Án‰10dÏM·Ó BÈ‡Â .dlL ÔÓM‰ ˙ÈÚÈ·¯ ¯‡La ««¬«ƒ¿»¿ƒƒ«∆∆∆»¿≈¿«¿»

‰a¯‰11.‡Â ÏLa ÔÈa - ÈÈÙz :¯Ó‡pL , «¿≈∆∆¡«Àƒ≈≈»≈»»

בשמן.9) "על 10)מטגן יד) ו, (שם בהם נאמר שהרי
נאמר  וגם בשמן, טיגון שצריכים הרי תעשה", בשמן מחבת

בתנ  אפייה גם שצריך הרי "תופיני", כלומר,11)ור.(שם)
כך  אחר לטגנה שצריך "כיוון הרבה, אותה אופה אינו

במחבת".

.„ÌÈLÏ ‰lÁÂ ‰lÁ Ïk ˜ÏBÁ Ck ¯Á‡Â¿««»≈»«»¿«»ƒ¿«ƒ
„Ó‡a12.·¯Úa ÈˆÁ‰Â ¯˜aa ÈˆÁ‰ ·È¯˜iL È„k , ¿…∆¿≈∆«¿ƒ«≈ƒ«…∆¿«≈ƒ»∆∆

ÌÈLÏ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÙBÎÂ ÌÈÈˆÁ‰ Á˜BÏÂ¿≈««¬»ƒ¿≈»∆»≈∆ƒ¿«ƒ
ÌÈLÏ ‰ÏeÙk ‰˙È˙t Ïk ‡ˆnzL „Ú ,˙˙BÙe13. ≈«∆ƒ»≈»¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
¯˜aa ‰B·Ï ıÓ˜ ÈˆÁ ÌÚ ÔÈÈˆÁ‰ ·È¯˜Óe14, «¿ƒ«¬»ƒƒ¬ƒ…∆¿»«…∆

.·¯Úa - ‰B·Ï ıÓ˜ ÈˆÁ ÌÚ ¯‡Lp‰ ÈˆÁ‰Â¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ¬ƒ…∆¿»»∆∆
CepÁ ˙ÁÓ ‰˙È‰ Ì‡Â15‡l‡ ,dˆBÁ BÈ‡ - ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ≈»∆»

‰B·Ï ıÓ˜ ÌÚ ˙Á‡k dlk d·È¯˜Ó16Ô‰ÈzLe . «¿ƒ»À»¿««ƒ…∆¿»¿≈∆
.ÌÈM‡Ï ÏÈÏk»ƒ»ƒƒ

"בעא 12) פז: במנחות הוא וכן בכלי. ולא ביד כלומר,
במה  גדול כהן חביתי חסדא מרב חמא בר רמי מיניה
וכי  בכלי, דאי דביד, פשיטא בכלי, או ביד לחלות, מחלקן
דבקללה  כיוון ויכניס, (=בעזרה), יכניס (=משקולת) טורטני
אורח  לאו כו), כו, שם - במשקל" לחמכם (והשיבו כתבי

לא 13)ארעא". משיח כהן "מנחת במשנה: עה: במנחות
לארבעה  מקפלה אינו רבה "אמר שם: ובגמרא מקפלה" היה

לשניים". מקפלה נב.14)אבל במנחות חכמים כדעת
בין  קומץ וחצי שחרית קומץ חצי אחד, קומץ לה שמפריש

כהן,15)הערביים. כל כי ד הלכה י"ב פרק למעלה ראה
חינוך. מנחת מקריב בתחילה, לעבודה כן 16)כשיכנס

מביא  אהרן "מה ו): הלכה ד פרק צו (פרשת בספרא הוא
זה" לומר תלמוד חצאים, מביאים יהיו בניו אף חצאים

למלך). (משנה

.‰ÔB¯OÚ ‡È·Ó ?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ˙Ïq‰ ˙ÁÓƒ¿««…∆≈«»¿»«¬≈≈ƒƒ»
˙ÏÒ17˙BB¯OÚ ‰nk B‡ ,18B¯„ ÈÙk B‡ ,19ÔÓLÂ , …∆«»∆¿¿ƒƒ¿¿∆∆

dÏ Èe‡¯‰20Lc˜Ó ÏL ÔB¯OÚa „„BÓe .21Ô˙BÂ . »»»≈»ƒ»∆ƒ¿»¿≈
˙Ïq‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙B Ck ¯Á‡Â ,ÈÏÎa ÔÓL22¯Á‡Â , ∆∆ƒ¿ƒ¿««»≈»»∆«…∆¿««

Ba ˙Ïq‰ ÏÏB·e ˙Ïq‰ ÏÚ ¯Á‡ ÔÓL Ô˙B Ck23, »≈∆∆«≈««…∆≈«…∆
ÔÓL dÎB˙Ï ˜ˆÂ ˙¯L ÈÏÎa d˙B Ck ¯Á‡Â24. ¿««»¿»ƒ¿ƒ»≈¿»¿»∆∆

ÔÓL ÌÚ ÏeÏa‰ ÔÓM‰ ÌÚ ‰lÁz Ô˙pL ÔÓLÂ¿∆∆∆»«¿ƒ»ƒ«∆∆«»ƒ∆∆
d˙B·Ï ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ .ÔB¯OÚÏ ‚Ï Ïk‰ - ˜ˆiL25. ∆»««……¿ƒ»¿≈»∆»¿»»

מהן 17) אחד כל אין המזבח לגבי הקריבות המנחות "כל
מעשרון". על 18)פחותה שמביא נסכים, במנחת כגון

שמן. לוגים שלושה ועליהם עשרונים שלושה הכבש

אחת 19) סולת (ומנחת ונדבה בנדר הבאות מנחות "חמש כי
אלף  אפילו שירצה מה כל מהן ולנדור להתנדב לו יש מהן),

עשרון.20)עשרון". לכל  שמן לוג מנחות 21)דהיינו
וחצי  עשרון במקדש, היו יבש של מדות "שתי במשנה: פז.
לכל  מודד היה שבו משמש היה מה עשרון וכו', עשרון

הנעשות 22)המנחות". המנחות "כל עד: במנחות משנה
המשנה  בפירוש ורבינו רש"י - ומרחשת מחבת (=כגון בכלי
שמן  ומתן ובלילה יציקה שמן, מתנות שלש(ה) טעונות שם)

לעשייתן". קודם "כיצד 23)בכלי בברייתא: עה. שם
קודם  בכלי שמן נותן רש"י) - המנחות בכל (המדובר עושה
וכו'". ובוללה עליה שמן ונותן (לסולת) ונותנה לעשייתן

ובוללה 24) עליה שמן ונותן כו' שמן "נותן בברייתא: שם
יד: בסוטה שאמרו וממה וכו'". שמן עליה ונותן וכו'
עליה  ונותן שרת בכלי ומקדשה שרת כלי לתוך "ונותנה
בכלי  אותה נותן היציקה שקודם נראה ולבונתה", שמנה

ונתן 25)שרת. שמן עליה "ויצק א) ב, (ויקרא שנאמר
לבונה. קומץ והיינו לבונה". עליה

.ÂÔÓM‰ Ô˙B ?„ˆÈk ˙LÁ¯n‰Â ˙·Án‰ ˙ÁÓƒ¿«««¬«¿««¿∆∆≈«≈«∆∆
¯Á‡ ÔÓL ˙Ïq‰ ÏÚ Ô˙BÂ ,˙Ïq‰ ÂÈÏÚ Ô˙BÂ ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈»»«…∆¿≈««…∆∆∆«≈

ÔÈ¯LBÙa dLÏ Ck ¯Á‡Â ,˙Ïq‰ ÏÏB·e26‰ÙB‡Â ≈«…∆¿««»»»¿¿ƒ¿∆
¯„pL BÓk ˙LÁ¯Óa B‡ ˙·ÁÓa d˙B‡27˙˙BÙe , »¿«¬«¿«¿∆∆¿∆»«≈

ÌÈzt d˙B‡28˙¯L ÈÏÎa d˙BÂ29¯‡L ‰ÈÏÚ ˜ˆBÈÂ , »ƒƒ¿¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»
ÔÓM‰30d˙B·Ï Ô˙BÂ ,31. «∆∆¿≈¿»»

ומשמרן 26) בפושרין נילושות המנחות "כל נה. שם משנה
יחמיצו". -27)שלא מחבת ואם מרחשת, - מרחשת אם

בכלי 28)מחבת. הנעשות המנחות "כל עה. שם משנה
אותה  "פתות ו) ב, (שם במחבת שנאמר פתיתה". טעונות
בברייתא  שם ואמרו היא", מנחה שמן עליה ויצקת פתים
תנור. מאפה אפילו לפתיתה", המנחות כל "לרבות

צריך 29) אבל שרת, בכלי היה לא כאן שעד נראה לכאורה
שרת. כלי הן ומרחשת מחבת הרי נאמר 30)עיון, שכן

מנחות  וראה שמן". עליה ויצקת פתים אותה "פתות (שם)
פתיתה. אחר יוצק כולם, שלדעת מנחות 31)עה. משנה

והמחבת  הסולת מנחת ולבונה, שמן טעונות "ואלו נט.
"ונפש  סולת, במנחת א) ב, (שם שנאמר משום והמרחשת",
שמן  עליה ויצק קרבנו יהיה סלת לה' מנחה קרבן תקריב כי
כל  לרבות "נפש" שם בגמרא ודרשו לבונה", עליה ונתן
נותן  סולת שבמנחת וכשם לבונה, שטעונה יחיד מנחת

ומרחשת. במחבת כן השמן, יציקת אחר הלבונה

.Ê‰ÙO dÏ LÈ ˙LÁ¯Ó ?˙LÁ¯ÓÏ ˙·ÁÓ ÔÈa ‰Ó32, «≈«¬«¿«¿∆∆«¿∆∆≈»»»
‰ÙO dÏ LÈ È¯‰L ,C¯ ‰ÈÏÚ B˙B‡ ÔÈÙB‡L ˜ˆa‰Â¿«»≈∆ƒ»∆»«∆¬≈≈»»»
ÔÈÙB‡L ˜ˆa‰Â ,‰ÙO dÏ ÔÈ‡ ˙·ÁÓe .‡ˆBÈ BÈ‡Â¿≈≈«¬«≈»»»¿«»≈∆ƒ

.Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,‰L˜ da B˙B‡»»∆¿≈∆…≈≈ƒ»ƒ»

"מרחשת 32) סג.) במנחות (במשנה חנינא ר' וכדברי סביב.
קשין". ומעשיה צפה מחבת ורכין, רוחשין ומעשיה עמוקה
והעיסה  שפה לו שיש עמוק כלי "מרחשת כלומר,
ומעשיה  שאמר מה עניין הוא מאד, וניגר רך בה שמבשלים
קשה  העיסה תהיה ולפיכך שפה לו שאין כלי ומחבת רכין,

קשין". מעשיה שאמר העניין וזה תגר, שלא כדי
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.Á‡È‰ ˙BlÁ Ì‡ ?„ˆÈk ¯epz ‰Ù‡Ó ˙ÁÓ33- ƒ¿««¬≈«≈«ƒ«ƒ
ÏÏBa34˙˙BÙe ,‰ÙB‡Â ÔÈ¯LBÙa LÏÂ ,ÔÓMa ˙Ïq‰35 ≈«…∆«∆∆¿»¿¿ƒ¿∆≈

da ÔÈ‡Â .d˙B·Ï ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,˙¯L ÈÏÎa Ô˙BÂ¿≈ƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»»¿≈»
ÔÓL ˙˜ÈˆÈ36ÔÓMa ˙ÏeÏa ˙vÓ ˙BlÁ :¯Ó‡pL ,37. ¿ƒ«∆∆∆∆¡«««…¿…«∆∆
˜È˜¯ Ì‡ÂÔÈ¯LBÙa ˙Ïq‰ ˙‡ LÏ - ‡È‰ ÔÈ38ÁLBÓe ¿ƒ¿ƒƒƒ»∆«…∆¿¿ƒ≈«

ÌÈÁLÓ ˙BvÓ È˜È˜¯e :¯Ó‡pL ,ÔÓMa ÔÈ˜È˜¯‰ ˙‡∆»¿ƒƒ«∆∆∆∆¡«¿ƒ≈«¿Àƒ
Ì˙B‡ ÁLBÓ ‰iÙ‡ ¯Á‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÔÓMa39. «»∆¿≈»∆ƒ∆««¬ƒ»≈«»

וגו'33) תנור מאפה וגו' תקריב "וכי ד) (שם, נאמר שכן
וגו'". מצות ורקיקי וגו' מצות עד:34)חלות מנחות ראה

עה. ושם משיחה". ורקיקין בלילה טעונות "החלות במשנה:
ואין  משוחין רקיקין בלולין, רקיקין ואין בלולות "חלות

משוחות". המנחות 35)חלות "כל במשנה: עה. שם
(שם  מחבת במנחת שנאמר פתיתה", טעונות בכלי הנעשות
היא", מנחה שמן, עליה ויצקת פתים אותה "פתות ו) ב,
אפילו  לפתיתה", המנחות כל "לרבות שם בברייתא ואמרו

תנור. שמן.36)מאפה מיציקת מאפה מנחת שנתמעטה
בלילה.37) צריכה עשיית 38)לפיכך מתחיל בזה כלומר,

בלילה. בה אין כי רבי 39)המנחה, שאמר ממה נראה כן
הדין  הוא כן ואם האפייה, אחר בוללן חלות עה.) (שם
אחר  שמושחן - מושחן" "רקיקים הכל שלדברי לרקיקין,

האפייה.

.ËÔB¯OÚ ÏÎÏ ÔÓL ‚Ï ‡È·Ó ?ÔÁLBÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿»≈ƒ…∆∆¿»ƒ»
.‚laL ÔÓM‰ Ïk ‰ÏÎiL „Ú ÔÁLBÓe ¯ÊBÁÂ ÔÁLBÓe¿»¿≈¿»«∆ƒ¿∆»«∆∆∆«…

.È˙BÈeÙ‡‰ el‡ ˙BÁÓ Úa¯‡ Ïk40Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Lk , »«¿«¿»≈»¬¿∆ƒ»
˙BlÁ ¯OÚ ÔB¯OÚ Ïk ÔÈÙB‡ -41˙BlÁa ‰a¯ Ì‡Â . ƒ»ƒ»∆∆«¿ƒƒ»¿«

‰¯Lk - ¯qÁ B‡42Ô˙B‡ ÔÈ˙˙Bt „ˆÈÎÂ .43ÏÙBk ? ƒ≈¿≈»¿≈«¿ƒ»≈
ÏÈc·Óe ,‰Úa¯‡Ï ÌÈM‰Â ,ÌÈLÏ ‰lÁ‰44Ì‡Â . ««»ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ¿«¿»»«¿ƒ¿ƒ

‰p‰k È¯ÎÊ ÏL ‰Án‰ ‰˙È‰45ÏÈc·Ó BÈ‡ - »¿»«ƒ¿»∆ƒ¿≈¿À»≈«¿ƒ
˙˙BÙe46ÔlÎÂ .47ÌÈ˙ÈÊk ÔÈ˙È˙t48ÏÈc‚‰ Ì‡Â . ≈¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈ¯Lk - Ô˙B‡ ÔÈË˜‰ B‡ ÔÈ˙È˙t‰49. «¿ƒƒƒ¿ƒ»¿≈ƒ

רקיקין.40) תנור ומאפה חלות, תנור מאפה מרחשת, מחבת,
אותה  שמחלקים לפני נאפית הייתה לא סולת מנחת אבל

חלות. בעשר צורך לה ואין שם 41)לכהנים, ובגמרא
מין  (=לכל עשר תודה לחמי "מה תודה מלחמי כן למדו

עשר". כאן אף תודה 42)עשר), שהרי נותן הדין וכן
ארבעים  בה נאמר לא - המנחות לכל למדו שממנה עצמה

למצוה. אלא מנחת 43)חלות אבל הללו, מנחות לארבע
וזו  קמיצה, לפני אלא פתיתה שאין פתיתה, בה אין סולת

סולת. בעודה החלה 44)נקמצה את מקפל כלומר,
מן  אחד החלקים ארבעת כל את (=מנתק) ומבדיל לארבע,

המזבח.45)השני. על כליל כולה אלא נקמצת, שאינה
כדין  דינן ונקמצת, שנאכלת הכהנים, מן נקבות מנחת אבל

גדול. כהן חביתי מנחת ולעניין ישראל. כלומר,46)מנחת
אחד  הפתיתים את מבדיל אינו אבל לארבע), (=כופל פותת
אחד  קופל כהנים "מנחת שם: במשנה הוא וכן השני, מן
בעי  דלא משום מבדיל", ואינו לארבעה ושניים לשנים

ומבדיל.47)קמיצה. שפותתן אלו שם:48)אף משנה
רחמנא  "אמר שם: רבינו ופירש כזיתים" פותתן "וכולן

פיתיה  ולא פתים אותה [בגמרא] ואמרו פתים, אותה פתות
פחות  יהו לא רק בפתיתה, מפליג שאינו לומר רוצה פתיתין,

פתת 49)מכזית". ולא וכו' יצק "לא יח. במנחות משנה
(שם  ובגמרא כשרה", וכו' מרובות פתים שפתתן או וכו'

מר  פתין "מאי שכל יח:) (=באופן בפתיתין שריבה ובות,
אימא  ואיבעית כזית), משיעור פחותה ופתיתה פתיתה
שכל  באופן בפתיתין, (=שמיעט ממש מרובות פתים לעולם

כזית)". משיעור יותר גדולה הייתה ופתיתה פתיתה

.‡ÈÏÏa ‡Ï50˙˙t ‡Ï ,51LÈb‰ ‡Ï ,52˙‡ ÁLÓ ‡Ï , …»«…»«…ƒƒ…»«∆
- ÔÈ˜È˜¯‰‰¯Lk53el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk e¯Ó‡ ‡Ï ; »¿ƒƒ¿≈»…∆∆¿»«¿»ƒ»≈

.d˙ÂˆÓ ‡È‰ CkL ,‰ÂˆÓÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿»»

השמן.50) עם הסולת שאפילו 51)את נראה רבינו מדברי
אלא  פתת "לא שם רש"י שכתב ומה כשר. כלל פתת לא

קומץ. שיעור פתת שבקמיצתו היינו קמיצה" את 52)כדי
מערבית. דרומית לקרן יצק 53)המנחה "לא שם: במשנה

ולא  וכו' הגיש לא הניף ולא מלח ולא פתת ולא בלל לא
שם  שאמרו משום יצק" "לא השמיט ורבינו כשרה" משחן
אלא  פסול, - כן שאם כלל, יצק שלא הכוונה שאין בגמרא,

זר". אלא כהן יצק "לא

.·È˙ÏÒ Ì„‡ ‡È·Ó ?„ˆÈk ‰Án‰ ˙‡·‰ ¯„Ò≈∆¬»««ƒ¿»≈«≈ƒ»»…∆
ÏL B‡ ·‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL ˙B˙Ï˜a B˙Èa CBzÓƒ≈ƒ¿»∆∆∆∆»»∆

˙¯L ÈÏÎÏ Èe‡¯ ‡e‰L ÈÏk ,˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L54. ¿»ƒ≈«»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ»≈
˙Ïq‰ ˙ÁÓ ‰˙È‰ Ì‡Â55˙¯L ÈÏÎÏ d˙B -56 ¿ƒ»¿»ƒ¿««…∆¿»ƒ¿ƒ»≈

˙¯L ÈÏÎa dLc˜Óe57˙BÁn‰ ÔÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»¿»ƒ«¿»
BÓk ˙˙BÙe ,Lc˜na ÌL d˙B‡ ‰ÙB‡ - ˙BÙ‡p‰«∆¡∆»»«ƒ¿»≈¿
‰ÈÏÚ Ô˙BÂ .˙¯L ÈÏÎÏ ÔÈ˙È˙t‰ Ô˙BÂ ,e¯‡aL∆≈«¿¿≈«¿ƒƒƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»

Ô‰k Ïˆ‡ dÎÈÏBÓe d˙B·Ïe dÓL58dÎÈÏBÓ Ô‰k‰Â . «¿»¿»»ƒ»≈∆…≈¿«…≈ƒ»
ÁaÊn‰ Ïˆ‡59„‚k ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a dLÈbÓe ≈∆«ƒ¿≈««ƒ»¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ¿∆∆

„ˆÏ d˙B·Ï Ïk ˙‡ ˜lÒÓe .Bi„Â Ô¯˜ ÏL dcÁÀ»∆∆∆¿«¿«≈∆»¿»»¿«
„Á‡60:¯Ó‡pL ;dÓL ‰a¯˙pL ÌB˜nÓ ıÓB˜Â , ∆»¿≈ƒ»∆ƒ¿«»«¿»∆∆¡«

BLc˜Óe ˙¯L ÈÏÎÏ ıÓw‰ Ô˙BÂ .dÓMÓe dzÏqÓƒ»¿»ƒ«¿»¿≈«…∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿
˙¯L ÈÏÎa61BÈ‡ - ÌÈÏk ÈLa B˜lÁL ıÓ˜Â . ƒ¿ƒ»≈¿…∆∆ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ≈

LB„˜62Lc˜Óe ¯ÊBÁÂ ,63d˙B·Ï Ïk ˙‡ ËwÏÓe . »¿≈¿«≈¿«≈∆»¿»»
ÁaÊn‰ ÏÚ e‰ÏÚÓe ÈÏkaL ıÓw‰ ÏÚ d˙BÂ¿¿»««…∆∆«¿ƒ«¬≈««ƒ¿≈«

BÁÏBÓe64˙¯L ÈÏkÓ ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˙BÂ ,65Ì‡Â . ¿¿¿««≈»ƒƒƒ¿ƒ»≈¿ƒ
ıÓB˜ BÈ‡ - ‡È‰ ÌÈ‰k ˙ÁÓ66ÁÏÓ Ô˙B ‡l‡ , ƒ¿«…¬ƒƒ≈≈∆»≈∆«

dlk ÏÚ67.ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ Ïk‰ CÈÏLÓe «À»«¿ƒ«…««≈»ƒƒ

ובקלתות 54) כסף של "בקלתות אמרו: שם סוטה בגמרא
כלי  דתניא וכו' שרת לכלי הראויין בכלים וכו', זהב של
למעלה  רבינו פסק וכן פוסל" רבי עץ של שעשאן שרת
שרת  כלי "וכל יח): הלכה הבחירה בית מהלכות א (פרק
עצים  של עשאן ואם לבד המתכת מן אלא אותן עושין אין

פסולין". זכוכית של או אבן או עצם של למעט 55)או
תנור. היציקה.56)מאפה לפני הבלילה, לאחר והיינו

מקדשין,57) שרת כלי שאין לפי לקדשה, שמכווין היינו,
מדעת. בני 58)אלא אל "והביאה ב) ב, (ויקרא "דכתיב
וגו'". המזבח".59)אהרן אל והגישה ח) (שם, דכתיב

כדתנן 60) מנחה, בהדי תקמוץ דלא היכי "כי שם: ובגמרא
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פסול". לבונה קורט או מלח גרגר או צרור בידו ועלה קמץ
אף 61) דם - זימנא חדא קדשה הא לי, "למה שם: בגמרא

מק  הדר בהמה, בצוואר סכין דקדישתיה גב ליה על דיש
שנא". לא נמי הכא שרת, "איתמר 62)בכלי ז: במנחות

ורבא  קדוש אינו אמר נחמן רב כלים בשני שחלקו קומץ
מדעתו, בו חזר (=רבא מההיא רבא ביה הדר קדוש, אמר

קדוש)". שאינו נחמן, רב לדעת על 63)והסכים כלומר,
דומה  זה [ואין למלך). (משנה אחד בכלי ונתינתן עירובן ידי
שכיוון  - שפסול ואספו", הבהמה מצוואר הדם ל"נשפך
נפסל, אינו לחצאין, שנתנו פי על אף שרת, לכלי שנתנו
משיעור  פחות בזה כלים בשני שנתקבל לדם הדין והוא
כולו  ומערב חוזר כן שגם הזאה, משיעור פחות ובזה הזאה
קומץ  שאמרו ממה רבינו דברי ומקור וכשר. אחד, בכלי
ולא  דם) גבי הלשון (וכן קדוש אינו - כלים בשני שחלקו

פסול]. זה הרי קרבן 64)אמרו: "וכל יג) ב, (שם שנאמר
ה  בפרק למעלה וראה שם). (סוטה תמלח" במלח מנחתך
היו  מקומות "בשלושה יג: הלכה מזבח איסורי מהלכות
מולחין  מזבח של ובראשו וכו' המלח בלשכת המלח, נותנין

וכו'". והלבונה "ומקטירו 65)הקומץ טו.) (שם בגמרא
בכלי  מעלהו אימא אלא ליה? מקטיר שרת בכלי שרת, בכלי

להקטירו". שאינה 66)שרת כהונה זכרי ממנחת "חוץ
כהן  מנחת וכל שנאמר כולה, אותה מקטירין אלא נקמצת

תהיה". איסורי 67)כליל מהלכות ה בפרק למעלה ראה
הקומץ  מולחין מזבח של ש"בראשו יג הלכה מזבח
כהן  ומנחת כהנים. (=מנחת הנשרפות ומנחות והלבונה

כא:)" מנחות - נסכים ומנחת משיח

.‚ÈıÓBwL C¯„k ?˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁÓ ÔÈˆÓB˜ „ˆÈk≈«¿ƒ¿»«ƒ¿»¿∆∆∆≈
Ì„‡‰ Ïk68ıÓB˜Â B„È Òt ÏÚ ÂÈ˙BÚaˆ‡ ËLBt :69. »»»»≈∆¿¿»««»¿≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a ıÓ˜70ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡71‡Ï - »«¿»≈∆¿¿»ƒ«¿»ƒ…
‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,¯ÈË˜È72,ıÓwa ÛÈÒB‰ Ì‡Â . «¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»¿ƒƒ«…∆

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ıÓ˜Â ÂÈ˙BÚaˆ‡ ˜ÈÁ¯‰L ÔB‚k73. ¿∆ƒ¿ƒ∆¿¿»¿»«¬≈∆»

קומצו,68) מלוא לי פשיטא פפא רב "אמר יא. מנחות
אינשי". ידו.69)כדקמצי כף פירושו ידו ופס במשנה. שם

בקמח, אצבעותיו שיתחב קודם הקמיצה: עבודת היא ו"כך
בין  ריווח ומניח ידו, פס על אצבעותיו ופושט כופף
זה  ידי ועל בקמח, ידו פסת צד ומכניס היד, לפס האצבעות
הכפופים  האצבעות שבין הרווח לתוך ונכנס נדחק הקמח

מהקמח". ידו ומוציא היד, ראשי 70)לפס "שהכניס
קומצו  מלא וקומץ הקמח כלפי ידו ופס בקמח אצבעותיו

ידו". פס עד 71)עד ידו והוליך הקמח על ידו גב "שנתן
לשון  אצבעותיו). (=דרך ידו לתוך צידו דרך הקמח שנכנס
הכלי". באמצע קמץ שלא הכלי מצידי הצדדין מן אחר:

ונשארו 72) פפא, רב של בעיות הן שם וביומא במנחות
יקטיר, לא שלכתחילה רבינו פסק ולפיכך ב"תיקו". כולן

הורצה. היתר 73)ובדיעבד "הקומץ ו. במנחות משנה
הוא  ומבורץ מבורץ", שקמצו היתר ואיזהו פסול, והחסר,
כ) ב, (ויקרא קומצו" "מלא שנאמר ממה כן ולמדו גדוש.
לך  "שאין בקומצו, ח) ו, (שם לומר תלמוד מבורץ, יכול

הקומץ". שבתוך מה אלא כשר

.„ÈıÓw‰ ˙ˆ˜Óe .ÌÈ˙ÈÊ ÈLkÓ ˙BÁt ıÓ˜ ÔÈ‡≈…∆»ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿»«…∆

Blk ˙‡ ·kÚÓ74˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰B·l‰Â ıÓw‰Â . ¿«≈∆À¿«…∆¿«¿»¿«¿ƒ∆∆
ÔÓM‰ ˙ˆ˜Óe ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÓM‰Â ˙Ïq‰ .‰Ê∆«…∆¿«∆∆¿«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»«∆∆

Blk ˙‡ ·kÚÓ75BÓk ,ÔB¯OÚÏ ‚lÓ ˙BÁt ÔÈ‡ . ¿«≈∆À≈»ƒ…¿ƒ»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

"שאם 74) רובו", את מעכב מיעוטו "הקומץ כז. שם משנה
טעמא, "מאי שם: ובגמרא (רש"י) פסול" שהוא כל חיסר

קומצו". מלא ב) ב, (שם קרא במשנה:75)אמר שם
קרא  "אמר שם: ובגמרא רובו". את מעכב מיעוטו "השמן

פסולה". שהוא כל חסר שאם ומשמנה, ב) ב, (שם

á"ôùú'ä åìñë 'ä éùéìù íåé

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
אחת 1) או שלמים או עולה ומביא אדם שמתנדב בו יבאר

בנדבה. הבאות מנחות מיני מחמשה

.‡ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚ ¯„BÂ Ì„‡ ·c˙Ó2ÔÈÓ ÏÎÂ ƒ¿«≈»»¿≈»¿»ƒ¿»ƒ
‰·„e ¯„a ÔÈ‡a‰ ˙BÁÓ ÈÈÓ ‰MÓÁÓ ‰ˆ¯iL3. ∆ƒ¿∆≈¬ƒ»ƒ≈¿»«»ƒ¿∆∆¿»»

ÌÈÎÒ ˙ÁnÓ ‰ÁÓ ¯„B B‡ ·c˙Óe4dc·Ï5È‡Ó ƒ¿«≈≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ¿«»≈≈
ÌÈÎÒ ˙BÁÓ ÈÈÓ ‰LÏMÓ ÔÈÓ ‰Ê6e¯‡aL BÓk ,7. ∆ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿¿»ƒ¿∆≈«¿
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ ¯„B B‡ ·c˙Óe8ÈÙa ‰B·Ï B‡ , ƒ¿«≈≈«ƒƒ¿≈«¿¿»ƒ¿≈

dÓˆÚ9BÓˆÚ ÈÙa ÔÓL B‡ ,10‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ B‡ ,11, «¿»∆∆ƒ¿≈«¿≈ƒ««¬»»
Ôa¯˜k Ô‰L ÈtÓ12ÌÈˆÚ‰ Ôa¯˜Ïe :¯Ó‡pL ,13. ƒ¿≈∆≈¿»¿»∆∆¡«¿À¿«»≈ƒ

לה'2) קרבן מכם יקריב כי "אדם בֿג) א, (ויקרא שנאמר
(ספרא  נדבה בקרבן והמדובר וגו'", קרבנו עולה אם וגו'

שם). ורש"י ד, הלכה ב פרשה הסולת,3)שם מנחת כגון
חלות  תנור, מאפה מנחת המחרשת, מנחת המחבת, מנחת
ד. הלכה פי"ב למעלה ראה רקיקין, תנור מאפה ומנחת

עם 4) שמביאים והסולת היין כי א, הלכה פ"ב למעלה ראה
"מנחת  נקראת לבדה והסולת "נסכים", הנקראים הם הקרבן,

נסכים 5)נסכים". מנחת לנדב או לנדר אפשר כלומר,
דברי  קו. קד: ומנחות פד. בזבחים וראה קרבן, בלי אפילו

פר.6)רבא. ונסכי איל נסכי כבש, שם 7)נסכי למעלה
ד. פי"ב,8)הלכה מנחות תוספתא קד: מנחות משנה

זבחים  וראה ה. הלכה ח פרשה דנדבה דבורא ויקרא וספרא
להלן  גם וראה עצמו, בפני היין את מקריב היה כיצד צא:

הי"ב. ופי"ז יד, הלכה שם 9)פט"ז וספרא קו: מנחות
שם. פט"ז להלן וראה ד. במשנה 10)הלכה טרפון כרבי

משום  עקיבא, כרבי ולא ז. הלכה שם ובספרא קד: שם
לא  שמן, עלי "הרי טרפון: כר' קז.) (שם משנה שסתם
ואחרֿכך  ומחלוקת לוגין". שלשה אומר, רבי מלוג. יפחות
כי  ועוד, קורקוס). ר"י בשם (כסףֿמשנה כסתם הלכה סתם,
פט"ז  להלן וראה (כסףֿמשנה). כמותו סובר הנ"ל רבי גם

פ"ו 11)שם. למעלה וראה שם. וספרא קו: כ: שם
ז. הלכה שם ובפ"ח טֿי, הלכות המקדש כלי מהלכות

שם.12) וספרא הפסוק 13)מנחות מובא שם, במנחות
לה). י, (נחמיה העצים" קרבן על הפלנו "והגורלות

.·ÌÈL14B‡ ‰ÏBÚ „Á‡ Ôa¯˜ ÔÈ¯„B B‡ ÔÈ·c˙Ó ¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»∆»»
‰„È¯t elÙ‡ ,ÌÈÓÏL15‰BÈ Èa B‡ ÌÈ¯Bz ÏL ˙Á‡ ¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿≈»
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˙eÙzLa d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó16‰‡a dÈ‡ ‰Án‰ Ï·‡ . ¿ƒƒ»¿À»¬»«ƒ¿»≈»»»
˙eÙzLa17‰Ïa˜ È¯·c Ô‰ el‡ ÌÈ¯·„e .18. ¿À»¿»ƒ≈≈ƒ¿≈«»»

שם.14) פ"ג 16)יחידה.15)מנחות למעלה ראה
א. הלכה הקרבנות מעשה וספרא 17)מהלכות קד: מנחות

"סולת  א) ב, (שם במנחה שנאמר ו. גֿ הלכות י פרק שם
השותפים  ואין נדבה, מנחת מביא היחיד קרבנו", יהיה
יין  מביאים שנים אם רבינו הזכיר ולא נדבה. מנחת מביאין
ובפירוש  ו, הלכה שם ספרא ועיין עצים, או לבונה או

שם. לר"ש אבל 18)המיוחס מסיני. למשה הלכה כלומר,
למעלה. ראה "קרבנו", הפסוק מן כן למדו הרי כי עיון , צריך

.‚˙ÓÂ ÂÈa ÈLÏ ‰ÁÓ ÁÈp‰19ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿≈»»»≈¬≈≈¿ƒƒ
d˙B‡20. »

שמת.19) עד להקריבה הספיק ולא מנחה הפריש כלומר,
בניו 20) לשני מנחה "הניח ה: בזבחים יוחנן ר' של מימרא

בפ"א  רבינו שכתב ומה שותפות". בו ואין קריבה ומת,
הרי  ומת, בניו לשני בהמה "הניח ה הלכה תמורה מהלכות
והשותפין  שותפין, בה הם שהרי בה, ממירין ואין קרבה זו
ואינם  במקצת, שותפין שהם הכוונה - תמורה", עושין אין
שם  (ראה מקופיא רק בה שמתכפרים לפי לגמרי, שותפים
כי  (=נפש מקרי דנפש משום קרבה הקרבה, ולענין ו.),
(לחםֿ לגמרי שותפין שאינם כיון ה:) שם ראה תקריב,

כאן). משנה

.„?‰·„ ‡È‰ BÊ È‡Â ¯„ ‡e‰ ‰Ê È‡21È¯‰ :¯ÓB‡‰ ≈∆∆∆¿≈ƒ¿»»»≈¬≈
‰ÏBÚ ÈÏÚ22ÈÏÚ È¯‰ B‡ ,ÌÈÓÏL ÈÏÚ È¯‰ B‡ , »«»¬≈»«¿»ƒ¬≈»«

BÊ ‰Ó‰a ÈÓ„ È¯‰ B‡ ,‰ÁÓ23ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ ÈÏÚ ƒ¿»¬≈¿≈¿≈»»«»¿»ƒ
ÈÓ„ B‡ BÊ ‰Ó‰a È¯‰ :¯ÓB‡‰ Ï·‡ .¯„p‰ e‰Ê -∆«∆∆¬»»≈¬≈¿≈»¿≈
‰f‰ ÔB¯OÚ‰ È¯‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a¿≈»»¿»ƒ¬≈»ƒ»«∆

.‰·„ BÊ È¯‰ - ‰ÁÓƒ¿»¬≈¿»»

ב.21) הלכה נדרים מהלכות בפ"א א 22)ראה פרק קינין
קלט. וחולין ח. מגילה ו. השנה ראש גם וראה א. משנה
בשעת  לכך ייחד ולא קרבן, להביא התחייבות קבלת והיינו

אחרת. או זו בהמה ו.23)ההתחייבות הלכה להלן ראה

.‰?˙B·„Ï ÌÈ¯„ ÔÈa ‰Ó24LÈ¯Ù‰ Ì‡ ,¯„Bp‰L «≈¿»ƒƒ¿»∆«≈ƒƒ¿ƒ
„·‡Â Ba¯˜25B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ·‚ B‡26„Ú »¿»¿»«ƒ¿««»¿«¬»«

¯„pL BÓk ·È¯˜iL27˙Ó Ì‡ ,'BÊ' ¯ÓB‡Â ·c˙n‰Â ; ∆«¿ƒ¿∆»«¿«ƒ¿«≈¿≈ƒ≈
.B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - ·‚ B‡ƒ¿«≈«»¿«¬»

שם.24) נדרים בהלכות גם מת,25)ראה אם הואֿהדין
זו. הרי בדין להלן רבינו כתב וכן הנ"ל . במקורות הוא וכן

ורוצה 26) שם. וחולין ומגילה השנה וראש קינין ראה
אחר. להביא חייב על 27)לומר: שיקריבו עד כלומר,

באחריות, חייב המזבח, על הקריב שלא זמן וכל המזבח.
(בכל  לשמו שלא שהקריב אלא הקריב, אם אפילו שהרי
לבעלים, עלה ולא כשר ופסח), מחטאת חוץ הקרבנות
פט"ו  ולהלן ב. בזבחים כמפורש אחר, להביא וצריך
וראה  (משנהֿלמלך). א הלכה המוקדשין פסולי מהלכות

כו). יב, (לדברים ראה פ' בספרי

.ÂÈÏÚ ‰Ê ˙Èa ÈÓ„e ‰ÏBÚ ÈÏÚ ‰Ê ¯BL ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈∆»«»¿≈«ƒ∆»«

ÌlLÏ ·iÁ - ˙Èa‰ ÏÙÂ ¯BM‰ ˙Óe ,Ôa¯˜28:¯Ó‡ . »¿»≈«¿»«««ƒ«»¿«≈»«
- d˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙‡ ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰¬≈»«»«¿»∆…∆¿«≈¿«¬»»

d˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡29. ≈«»¿«¬»»

עלי 28) זה ובית עולה, עלי זה "שור במשנה: כ: בערכין
שם, ובגמרא לשלם", חייב - הבית ונפל השור מת קרבן,
זה  שור דמי דאמר אלא שנו לא אבא, בר חייא ר' "אמר
אינו  - ומת זה דאמר כיון עולה, זה שור אמר אבל עלי.
"דמי  אמר אם כלומר, קאמר". להביאו עלי באחריות, חייב
"עלי" שאמר במה הכוונה כי אומרים אנו עלי", זה שור
"דמי" אמר לא אם אבל מת, או נאבד אם אחריות לקבלת
להתחייב  "עלי", שאמר במה כוונתו עלי", זה "שור אלא
או  נאבד אם באחריות להתחייב לא אבל "זה", שור להביא

חייב 29)מת. אינו "עלי" שאמר ואף קט. מנחות
באחריותה. יתחייב שלא שכוונתו שפירש כיון באחריות,

.Êe¯‡a ¯·k30·È¯˜‰Ï Lc˜nÏ ıeÁ ˙Èa ‰OBÚ‰L , ¿»≈«¿∆»∆«ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙Ba¯˜ Ba31È¯‰ :¯ÓB‡‰Â .‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·k BÈ‡ - »¿»≈¿≈¬»»»¿»≈¬≈
‰ÏBÚ ÈÏÚ32Lc˜na ‰p·È¯˜‡L33˙È·a d·È¯˜‰Â , »«»∆«¿ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ

‡ˆÈ ‡Ï - ‰Ê34‰Ê ˙È·a ‰p·È¯˜‡L .35d·È¯˜‰Â , ∆…»»∆«¿ƒ∆»¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ»
‡ˆÈ - Lc˜na36.‡ˆÈ - ˙Èa‰ B˙B‡a d·È¯˜‰ Ì‡Â ; «ƒ¿»»»¿ƒƒ¿ƒ»¿««ƒ»»

·iÁ˙È ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰ÏBÚ ¯„pL ÈÓk ‡e‰ È¯‰¬≈¿ƒ∆»«»«¿»∆…ƒ¿«≈
d˙eÈ¯Á‡a37˙ÈÏÚ‰ ÏÚ ˙¯k LeÚÂ .ıeÁa d38ÔÎÂ . ¿«¬»»¿»»≈««¬»»»«¿≈

‰Ê ˙È·a Ál‚‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ Ì‡39, ƒ»«¬≈ƒ»ƒ«¿»∆¬««¿«ƒ∆
‡ˆÈ - ÌL Álb Ì‡40¯ÚˆÏ ¯„pL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ . ƒƒ«»»»¬≈¿ƒ∆»«¿«≈

˙e¯ÈÊ dÈ‡Â ,BÓˆÚ ¯Úˆ È¯‰Â ,BÓˆÚ41. «¿«¬≈ƒ≈«¿¿≈»¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

zepaxw ea aixwdl ycwnl ueg zia dyerdy epx`ia xak"
."'ek

ה'מרדכי', כדעת היא הרמב"ם שדעת לומר אפשר לכאורה
בכלל  הוא בית־כנסת שבנין האחרונים הוכיחו שמדבריו
כ') (מצוה המצוות במניין וכלשונו מקדש", לי "ועשו
גם  להשתמע שיכול לעבודה", הבחירה בית לבנות "ציוונו
בית־הבחירה  בהלכות שכתב ואף התפילה, עבודת על
המקומות  כל נאסרו בירושלים, המקדש שנבנה "כיון
בית  שרק היינו קרבנות", בהן ולהקריב לה' בית בהן לבנות

לא. בית־כנסת אבל לבנות, נאסר לקרבנות
כלל  הזכיר לא שהרי הרמב"ם, בדעת כן לומר קשה אבל
בית־הכנסת. בניית חיוב על־דבר הנ"ל כ' במצות־עשה
מהפסוק  בית־כנסת בניית מצות שלמדו שיש ולהעיר
כו'". באו אשר בארצות מעט למקדש להם "ואהי בנביא

(46 dxrd 127 cenr `"lg 'zegiy ihewl' itÎlr)

יד.30) הלכה המקדש ביאת מהלכות ט פרק למעלה
מצרים.31) של באלכסנדריא אשר חוניו, בית מקדש כגון
במשנה.32) עולה,33)שם עלי "הרי שם: במשנה

הרי  יצא". לא חוניו, בבית הקריבה ואם במקדש. יקריבנה
פירש  שלא אע"פ עולה", עלי "הרי סתם באומר שהמדובר
המוריה). (הר עיון צריכים רבינו ודברי במקדש. שיקריבה
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עלי,34) הרי אמר שאם נגנב, או כמת זה שהרי שם. משנה
באחריותו. עולה 35)חייב עלי הרי אמר כלומר,

חוניו. בבית תנאֿקמא.36)שאקריבנה כדברי במשנה שם
הוא  שהרי כלל, לקרבן נחשב אינו הזה הקרבן כי ואף

באחריות. חייב אינו – חוץ למעלה 37)שחוטי ראה
שם. בגמרא המנונא רב דברי והם ו. כלומר,38)הלכה

יוחנן, ור' המנונא רב דברי והם למקדש. חוץ שחוטי על
שם. בברייתא הוא קרבנות 39)וכן שאביא ע"מ כלומר,

זה. בבית כי 40)התגלחת אף כלומר, במשנה. שם
קרבנות  להביא מחוייב אינו כלל, נחשבים אינם אלו קרבנות
בחוץ, העלאה על כרת וחייב במקדש. אחרות תגלחת

למעלה. התחייב 41)כמבואר לא כלומר, בגמרא. שם
בקרבנות  חייב אינו כן, ואם עצמו. לצער רק אלא בנזירות,
אלא  תגלחת, קרבנות אינם – שהביא והקרבנות נזיר,
בבית  להביא אפשר אם שאמר: בעלמא, לדורון התכוון

יטרח. לא מזה יותר להביא, יטרח חוניו,

.ÁÔÈ‡Â ,‡ËÁ ÏÚ ‡l‡ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ«»¿»»≈»»ƒ∆»«≈¿¿≈»
‰·„e ¯„a ÔÈ‡a42B‡ ˙‡hÁ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ . »ƒ¿∆∆¿»»»≈¬≈»««»

¯Ó‡ ‡Ï - ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ BÊ È¯‰ :¯Ó‡L B‡ ,ÌL‡»»∆»«¬≈«»»»…»«
ÌeÏk43BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ ·iÁÓ ‰È‰ . ¿»»¿À»«»»»¿»«¬≈

È˙‡hÁÏ el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ B‡ ,ÈÓL‡Ï B‡ È˙‡hÁÏ¿«»ƒ«¬»ƒ¬≈«»»≈¿«»ƒ
ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÈÓL‡Ï B‡44. «¬»ƒ¿»»«»ƒ

בהם 42) נאמר שהרי ב.) זבחים גם (וראה מא: חולין משנה
מהלכות  בפ"א וראה תחטא". כי "נפש יז) – א ה, (ויקרא

י. הלכה חטאת 43)נדרים זו "הרי פ"ג: תמורה תוספתא
עבירה  עבר כלומר, =) שחייב אףֿעלֿפי אשם, זו והרי
אמר  שלא כיון כלום". אמר לא אשם) או חטאת בה שחייב

"ל  "לחטאתי", שם.מפורש בחולין וראה שם 44)אשמי".
היה  אם לאשמי, אלו והרי לחטאתי אלו "הרי בתוספתא:

כלום". אמר לא לאו ואם קיימין, דבריו חייב

.ËÌ‡ ,ÈÏÚ BÊ ˙„ÏBÈ B‡ ‰Ê Ú¯ˆÓ Ôa¯˜ :¯ÓB‡‰»≈»¿«¿…»∆∆∆»«ƒ
¯„Bp‰ ‡È·Ó - ÌÈiÚ ˙„ÏBi‰ B‡ Ú¯ˆÓ B˙B‡ ‰È‰»»¿…»«∆∆¬ƒƒ≈ƒ«≈

ÈÚ Ôa¯˜45Ôa¯˜ ¯„Bp‰ ‡È·Ó - ÌÈ¯ÈLÚ eÈ‰ Ì‡Â ; »¿«»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ≈ƒ«≈»¿«
ÈÚ ¯„Bp‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈLÚ46. »ƒ««ƒ∆«≈»ƒ

מחוסרי 45) מהלכות פ"א להלן וראה יז. בערכין משנה
ובן  לעולה כבש הוא: היולדת של קרבנה כי ג, הלכה כפרה
שתי  מביאה משגת, ידה אין ואם לחטאת. תור או יונה
לחטאת. ואחד לעולה אחד יונה, בני שני או תורים
ואחד  לעולה אחד כבשים, שני שלשה: קרבנו והמצורע
אחד  קן: מביא משגת, ידו אין ואם לחטאת. וכבשה לאשם,
הוא  הנודר אם זה וכל לאשם. וכבש לחטאת ואחד לעולה
היולדת  או שהמצורע אף עשיר, הוא הנודר אם אבל עני,
מחוסרי  מהלכות בפ"ה להלן ראה עשיר, קרבן מביא עניים,

יא. הלכה מחוסרי 46)כפרה בהלכות הוא וכן שם, משנה
שם. כפרה

.ÈÈBÏt ÏL ÂÈÓÏLe BÓL‡Â B˙ÏBÚÂ B˙‡hÁ :¯ÓB‡‰»≈«»¿»«¬»¿»»∆¿ƒ
ÈÏÚ47Ô·È¯˜‰Ï BÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt B˙B‡ ‰ˆ¯ Ì‡ , »«ƒ»»¿ƒ¬≈∆«ƒ¿«¿ƒ»

BÏ ¯tk˙Óe B„È ÏÚ48‰ˆ¯ ‡ÏÂ ‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ‰ˆ¯ . «»ƒ¿«≈»»ƒ¿««¿»»¿…»»

- ÌÈÓÏL·e ‰ÏBÚa :Ba ¯ÊÁ ‡l‡ ,‰·¯˜‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»∆»»«¿»ƒ¿»ƒ
‰ˆB¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a BÏ ¯tk˙Óe ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒƒ¿«≈»∆««ƒ∆≈∆

‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ‰ˆ¯ È¯‰L ,‰zÚ49˙‡hÁa Ï·‡ ; «»∆¬≈»»ƒ¿««¿»»¬»¿«»
ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰ˆ¯iL „Ú BÏ ¯tk˙ ‡Ï ÌL‡Â50. ¿»»…ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿«

הפל 47) עבור להביא התחייב שהפלוני כלומר הקרבנות וני,
בהם. כא:48)מחוייב כדעת 49)ערכין שם ערכין

חטא  על באים שאינם כיון לדעתו, צריך שאינו שמואל,
מאי). ד"ה שם וצריכין 50)(תוספות חטא על באים שהם

שם). (תוספות כפרה בשעת גם דעת צריכים ולכן להתוודות,

.‡È¯ÓB‡‰51ÌÈÚL¯ È¯„k ÈÏÚ È¯‰ :52Ô‰È¯„pnL »≈¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒƒ¿≈∆
‰Úe·Le Ôa¯˜Â ¯ÈÊ53ÔlÎa ·iÁ -54ÔÈ¯Lk È¯„k . »ƒ¿»¿»¿»«»¿À»¿ƒ¿≈¿≈ƒ

ÌeÏk ·iÁ˙ ‡Ï -55ÔÈ¯Lk ˙B·„k ÈÏÚ È¯‰ .56È¯‰ - …ƒ¿«≈¿¬≈»«¿ƒ¿¿≈ƒ¬≈
Ôa¯˜·e ¯ÈÊa ¯„ ‰Ê57ÈÈepk ÏÎÂ .58- Ôa¯˜ ∆»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»¿»

Ôa¯˜k59. ¿»¿»

במשנה.51) ט. בנזיר 52)נדרים כעסם בעת הנודרים
כג) כג, (דברים שכתוב משום כך ונקראו ושבועה, ובקרבן
(נדרים  שמואל ואמר חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל "וכי

רשע. נקרא שמקיימו אףֿעלֿפי – הנודר כלומר,53)כב.)
מדברי  הוא זה וכל ושבועה. וקרבן בנזיר נודרים שהרשעים

ובקרבן 54)הנודר. בנזיר נדר רשעים "כנדרי שם: משנה
אמר 55)ובשבועה". לא כשרים "כנדרי במשנה: שם

(רבינו  וכעס" איסור בדרך נודרים הכשרים "שאין כלום",
מחייבין  אינם "שהחסידים כב) הלכה נדרים מהלכות בפ"א
מה  והוא לעבירה, עצמם יכינו שלא מפני בנדר, עצמן
בפירוש  (רבינו לשלמו" תאחר לא כב) (שם, הכתוב שאמר

שם). ואי 56)המשנה נדר זהו אי ד, הלכה למעלה ראה
נדבה. (של 57)זוהי "כנדבותם שם: נדרים במשנה

החסידים, כנדבת כלומר, ובקרבן". בנזיר נדר – הכשרים)
נדבה, ואפילו בקרבן, מתנדבים אינם כן גם "והחסידים
תאחר  לא (שם) שנאמר מה על ויעברו יתאחרו שלא מפני
העזרה, עד חולין והוא הקרבן מביאין היו ואמנם לשלמו,
וכל  שם). המשנה (פירוש שירצה" מה כל בו יתנדב ושם
נשבעין. החסידים אין כי בשבועה, לא אבל וקרבן, בנזיר זה
הלכה  נדרים מהלכות ובפ"א שם, ור"ן ורא"ש ברש"י וראה

קונח,58)כה. "קונם, כגון לקרבן, לואי שמות כלומר,
טז). הלכה נדרים מהלכות (פ"א משנה 59)קונז" ראה

שם. בנדרים

.·ÈBaÏÂ ÂÈt ‡‰iL „Ú ·iÁ ·c˙n‰ ‡ÏÂ ¯„Bp‰ ÔÈ‡≈«≈¿…«ƒ¿«≈«»«∆¿≈ƒ¿ƒ
ÔÈÂL60¯Ó‡Â '‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰' ¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ?„ˆÈk . »ƒ≈««ƒ¿«≈«¬≈»«»¿»«

¯Ó‡Â '‰ÏBÚ BÊ È¯‰' ¯ÓBÏ Ôek˙pL B‡ ,'ÌÈÓÏL'¿»ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈»¿»«
¯Ó‡Â ‰ÏBÚa ¯cÏ Ôek˙ .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - 'ÌÈÓÏL'¿»ƒ…»«¿ƒ¿«≈ƒ¿…¿»¿»«

Ì¯Áa ¯cÏ ,'Ôa¯˜'61ÂÈ¯·c - 'Lc˜‰' ¯Ó‡Â »¿»ƒ¿…¿≈∆¿»«∆¿≈¿»»
ÌÈÓi˜62Ïk ÔÎÂ .Lc˜‰ Ì¯Á‰Â ,Ôa¯˜ ‰ÏBÚ‰L ; «»ƒ∆»»»¿»¿«≈∆∆¿≈¿≈…

‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ˙B·„e ÌÈ¯„a .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ
‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ BaÏa ¯Ób Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿∆»ƒ»«¿ƒ¿…ƒ
‰ÏBÚ BfL BaÏa ¯Ób ?„ˆÈk .·iÁ - ÌeÏk ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿«»≈«»«¿ƒ∆»
Ïk :¯Ó‡pL ;‡È·‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÚ ‡È·iL B‡∆»ƒ»¬≈∆«»¿»ƒ∆∆¡«…
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‡È·‰Ï ·iÁ˙È ·Ï ˙e·È„a - ‰‡È·È ·Ï ·È„63ÔÎÂ . ¿ƒ≈¿ƒ∆»ƒ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈
.Ô˙B·„Â ÌÈL„˜ È¯„pÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆ƒƒ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

aiig ,melk eiztya `ived `le eala xnb m` `l` ..."
."'ek `iadl

לאהבו, לייחדו, שבלב: דברים על גם מצווה שהתורה כמו
ידי  על מתקדשת שבהמה קבעה כך וכו' אותו ליראה

אדם. של מחשבתו
(532 cenr h"ig y"ewl itÎlr)

שפתיך 60) "מוצא כד) (שם, שנאמר ח. משנה פ"ג תרומות
ונאמר  בשפתים", "לבטא ד) ה, (ויקרא ונאמר תשמור",
בלב  גמר גם שצריך הרי – לבו" נדיב "כל ה) לה, (שמות
זה  וכל כו:). ושבועות סג. פסחים (ראה בשפתיים ומבטא
שפתיו  אין אם אבל לבו, את מכחישות כששפתיו אלא אינו
אלא  כלום, בשפתיו הוציא שלא כגון לבו, את מכחישות
להביא, חייב הוא הרי – שלמים או עולה שזו בלבו גמר רק

ההלכה. בהמשך להלן חרמי 61)ראה ואף הבית. לבדק
שאמרו  כמו הקדש, הם הבעלים, ביד שהם זמן כל כהנים,
(הר  ערכין ד"ה ה: השנה ראש בתוספות וראה לב. בבכורות

(הוצאת 62)המוריה). פ"א נדרים בתוספתא מפורש כן
וראה  במילואים. אורֿשמח – (2 281 עמ' צוקרמנדל
מפיו  והוציא חטים פת יאכל שלא בלבו שגמר שם, שבועות
(ראה  שמה פת חטים, שפת חטים. בפת אסור סתם, פת
שאין  כיון כאן, והואֿהדין יד), הלכה פ"ב שבועות בהלכות
כאן). שמח ואור המוריה הר (ראה לבו את מכחישין שפתיו

גמר 63) בשפתיו. שהוציא אלא לי "אין שם: בשבועות
לבו". נדיב כל ה) לה, (שמות תלמודֿלומר מנין, בלבו

.‚ÈÌ„‡L ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ÌÚ ˙B·„e ÌÈ¯„ „Á‡∆»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿»ƒ∆»»
ÔÈÎ¯ÚÓ Ô‰a ·iÁ64ÌÈÓ„Â65˙B¯OÚÓe66˙BzÓe «»»∆≈¬»ƒ¿»ƒ««¿«¿

ÌÈiÚ67Ï‚¯a Ïk‰ ‡È·iL ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ , ¬ƒƒƒ¿«¬≈ƒ«»∆»ƒ«…»∆∆
‰lÁz Ba Ú‚tL68Ì˙‡·‰Â ‰nM ˙‡·e :¯Ó‡pL . ∆»«¿ƒ»∆∆¡«»»»»«¬≈∆

¯ÓB‚Â ‰nL69Ïk ‡È·z - ‚ÁÏ ‡B·zL ˙Úa ,¯ÓBÏk . »»¿≈¿«»≈∆»»…»ƒ»
.ÌMÏ EÈÏÚL ·BÁ Ïk Ôz˙Â ,Ba ·iÁ ‰z‡M ‰Ó«∆«»«»¿ƒ≈»∆»∆«≈

‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha ‰Ê È¯‰ - ‡È·‰ ‡ÏÂ Ï‚¯‰ ÚÈb‰70. ƒƒ«»∆∆¿…≈ƒ¬≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈
ÌÈÏ‚¯ ‰LÏL ÂÈÏÚ e¯·Ú71ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·‰ ‡ÏÂ »¿»»¿»¿»ƒ¿…≈ƒ»¿¿»

·c˙‰ B‡ ¯„pL72ÌÈÓ¯Á‰Â ÌÈÎ¯Ú‰ Ô˙ ‡lL B‡73 ∆»«ƒ¿«≈∆…»«»¬»ƒ¿«¬»ƒ
‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓc‰Â¿«»ƒ¬≈∆»«¿…«¬∆∆∆¡«…
e¯·ÚiL „Ú ‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡ .BÓlLÏ ¯Á‡¿̇«≈¿«¿≈≈¿…«¬∆«∆««¿

dlk ‰M‰ ÈÏ‚¯ ÂÈÏÚ74ÈÙÏ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â . »»«¿≈«»»À»¿≈ƒ««∆¿ƒ
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L75. ∆≈«¬∆

(ראה 64) עלי פלוני ערך או עלי זה ערך או עלי ערכי שאמר
ב). הלכה ערכין מהלכות דמי 65)פ"א או עלי דמי שאמר

בן  קטן פלוני אותו היה אפילו עלי, פלוני דמי או עלי זה
ט). הלכה (שם וכו' בהמה.66)יומו ומעשר דגן מעשר

פ"ח 67) למעלה ראה צדקה, אבל ופאה. שכחה לקט כגון
חייב  עניים, מצויין שאם א, הלכה עניים מתנות מהלכות
הרי  עבר ואם הראשון, לרגל עד ימתין ולא מיד, להם ליתן

המוריה). (הר תאחר בבל חייב אחד 68)זה דהיינו
בספר  וראה וסוכות. שבועות פסח, הרגלים: משלושת

פג. עשה יב,69)המצוות, (לדברים ראה פ' ספרי ראה
יהא  שלא חובה, לקבעם שמה. והבאתם שמה "ובאת הֿו):
ו. השנה ובראש וכו'". בו ושפגע שקבע ראשון ברגל אלא
תשמור, מצותֿעשה. זו כד) כג, (דברים שפתיך מוצא ת"ר
שיעשוך. לביתֿדין אזהרה ועשית, לאֿתעשה. מצות זו
ואשמות, חטאות אלו אלקיך, לה' נדר. זה נדרת, כאשר
קדשי  אלו דברת, אשר כמשמעו. נדבה, ושלמים. עולות
זו  שפתיך מוצא מר: אמר צדקה. זו בפיך, הבית. בדק
נפקא. שמה, והבאתם שמה מובאת לי, למה מצותֿעשה,
לשלמו  תאחר מלא לי, למה לאֿתעשה, מצות זו תשמור
מיקריב  לי, למה שיעשוך, לביתֿדין אזהרה ועשית נפקא.
ולא  אפריש וחד אפריש, ולא דאמר חד וכו'. נפקא אותו
מה  כל למדו שמה" והבאתם שמה מ"ובאת כי הרי אקריב",
ומתנות  הבית בדק שגם הרי תשמור, שפתיך ממוצא שלמדו

רוקח). (מעשה זו עשה בכלל בראש 70)עניים הוא כן
רגל  עליו שעבר כיון רבא, "אמר יח. ובתמורה שם, השנה

בעשה". עובר שעברו 71)אחד שכל נראה, כאן מדבריו
שבועות  (פסח, כסדרן שלא אפילו רגלים שלשה עליו
בספר  מדבריו נראה וכן תאחר. בבל עובר – וסוכות)
הוא  וכן לעם, בסה"מ הנדפס (כפי קנה לאוין המצוות
על  עובר שאינו בקבלה "ובא שכתב הלר) הגר"ח בהוצאת

של  עליו שיעברו עד זה המצוות לאו בספר (אבל רגלים" שה
כסדרן"). רגלים שלשה עליו שיעברו "עד ישנים: בדפוסים
שם  שמעון כר' ולא ד: השנה בראש תנאֿקמא כדעת והוא
הרגלים  שלשת היו אלאֿאםֿכן תאחר בבל מחייב שאינו
המשנה  בפירוש רבינו כתב וכן תחילה, המצות וחג כסדרן
תחילה  המצות וחג אומר שמעון "ור' השנה: ראש בתחילת
ואינה  לרגלים, בכאן אמרו ענין והוא הסדר, על שיהיו כדי

עובר 72)הלכה". הנדבה על כי ט: בנדרים הר"ן דעת כן
כי  כתב, שם לרש"י המיוחס בפירוש אבל תאחר, בבל

תאחר. בל על עובר אינו "תנו 73)בנדבה ד. השנה בראש
חטאות  וההקדשות והחרמין והערכין הדמין חייבי רבנן,
ומעשר  בכור ומעשרות צדקות ושלמים עולות ואשמות
רגלים  שלשה עליהן שעברו כיון ופאה, שכחה לקט ופסח
גבוה", חרמי "והחרמין רש"י ומפרש תאחר". בבל עובר
ובין  גבוה חרמי בין החרמין, כתבו: שם התוספות אבל

כהנים. "יכול 74)חרמי הֿו): יב, (לדברים ראה פ' ספרי
משום  עליו עובר יהיה יכול הביא, ולא אחד רגל עבר אם
עובר  אין הא במועדיכם. לה' תעשו אלה ת"ל תאחר, בל
כולה". שנה רגלי עליו שיעבדו עד תאחר בל משום עליו

עובר 75) וכו' במוקדשין "המאחר פ"ד: מכות תוספתא
בהן  שאין לפי הארבעים את לוקה אינו אבל בלאֿתעשה,

מעשה".

.„ÈÌÈÏ‚¯ ÈL ÂÈÏÚ e¯·ÚÂ ÁaÊnÏ ‰Ó‰a LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈«¿»¿»»¿≈¿»ƒ
BÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ·b ÏÚ d‡„Ùe ÌeÓ da ÏÙÂ¿»«»¿»»««¿≈»«∆∆≈
‰LÏL ˙¯Á‡‰ ÏÚ e¯·ÚiL „Ú ‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ≈¿…«¬∆«∆««¿«»«∆∆¿»

ÌÈÏ‚¯76Ï·a ¯·BÚ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡Â . ¿»ƒ¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ»≈¿«
¯Á‡z77¯Á‡z Ï·a ¯·BÚ BÈ‡ L¯Bi‰ Ï·‡ .78. ¿«≈¬»«≈≈≈¿«¿«≈
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הוא 76) לשלמו, תאחר לא וכו' רבנן "תנו ה: השנה בראש
חילופי  למעוטי לעולם ששת, רב אמר וכו'. חילופיו ולא
שני  עליו שעברו כגון עסקינן במאי והכא ושלמים, עולה
אחד, רגל עליו ועבר אחר על וחיללו והומם רגלים
דעברו  כמאן קאתי, קמא ומכח הואיל סלקאֿדעתךֿאמינא
שם  ירושלמי וראה לן". משמע קא דמי, רגלים שלשה עליו

א. הלכה היא 77)פ"א מה אשה זירא, ר' "בעי ו: שם
דילמא  או בראיה, מיחייבא לא הא אמרינן מי תאחר, בבל
איתא  דהא ליה ותיפוק אביי ליה אמר בשמחה. איתא היא
בעלה  אשה אביי והאמר הכי, אביי אמר ומי בשמחה.
(פ"א  רבינו שפסק ולפי קאמר", זירא דר' לדבריו משמחה,
זו  במצוה חייבות שהנשים זירא כר' ה"א), חגיגה מהלכות
בל  של הלאו שייך באשה שגם כאן פסק שמחה), של =)

שם. הגמרא כדברי כיון 78)תאחר, אביו, של נדרו על
יורש  זירא, ר' "בעי שם: זה וגם נדר. לא (=היורש) שהוא
כב) כג, (דברים רחמנא אמר נדר תדור כי תאחר. בבל מהו
והבאתם  שמה ובאת דילמא או נדר, לא (=היורש) והא
אף  ולהביא לרגל (=לבוא מיחייב והא הֿו) יב, (שם שמה
נדר  תדור (="כי מעמך חייא, ר' דתני שמע, תא אביו). של
אלקיך  ה' ידרשנו דרוש כי לשלמו תאחר לא אלוקיך לה'

ליורש". פרט כב) כג, שם מעמך"

.ÂË‡Ï - ÌÈÏ‚¯ ‰LÏL Ô‰ÈÏÚ e¯·ÚL ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»∆»¿¬≈∆¿»¿»ƒ…
ÌÈ¯LÎe Ô·È¯˜Ó ‡l‡ ,eÏÒÙ79¯Á‡ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e . ƒ¿¿∆»«¿ƒ»¿≈ƒ¿»»««

¯Á‡˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰ ÌÈÏ‚¯ ‰LÏM‰80ÔÈc ˙È·e . «¿»¿»ƒ≈¿…¿«≈≈ƒ
„iÓ B˙BOÚÏ ÔÈeˆÓ81Ï‚¯a ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜iL „Ú ¿Àƒ¿«ƒ»«∆«¿ƒ»¿¿»»∆∆

.‰lÁz Ba Ú‚tL∆»«¿ƒ»

"ואם 79) =) אותו אומר, עזאי בן "דתניא, ו. שם ברייתא
ירצה  לא השלישי ביום שלמיו זבח מבשר יאכל האכל
לפי  לומר, תלמוד מה יח) ז, ויקרא – אותו" המקריב
אף  אני שומע לשלמו, תאחר לא כב) כג, (דברים שנאמר
ירצה, בלא אותו אותו. תלמודֿלומר ירצה, בבל נדרו מאחר
ותמורה  כט. זבחים גם וראה ירצה", בלא נדרו מאחר ואין

עליהן 80)כא: שעברו כיון רבא, "אמר ו: השנה ראש
תאחר". בבל עובר ויום יום בכל רגלים, שלשה

ברגל 81) שיביא אותו להכריח הוזהרו ביתֿדין כלומר,
ועשית  תשמור שפתיך "מוצא כד) (שם, שכתב הראשון,
אזהרה  זו – "ועשית ו. שם בברייתא ואמרו נדרת". כאשר
"דחזינן  יקריב, ד"ה שם בתוספות וראה שיעשוך". לב"ד
כדי  לצורך שלא חינם הוצאות ומוציא להביא מתעצל שהוא
אין  ואם ממשכנין, ולהכי לקנות, מה בידו ישאר שלא
מיד  אותו שכופין ומסתבר כופין", אז למשכנו במה מוצאין
המצוה  את שיקיים העשה) על שעבר לפני (עוד שנדר
במצותֿעשה, כי פו: פו. כתובות ראה הראשון, רגל בהגיע
ואינו  לולב עושה, ואינו סוכה עשה לו שאומרים כגון
אותו  מכין רש"י: ומפרש נפשו, שתצא עד אותו מכין עושה,

לקיים. בידו ויש העשה, על שעבר קודם

.ÊË'Bˆ¯Ï' ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡82„Ú B˙B‡ ÔÈÙBk , ««ƒ∆∆¡«ƒ¿…ƒ«
È‡ ‰ˆB¯ ¯Ó‡iL83ÔÈa LÈ¯Ù‰ ‡ÏÂ ¯„pL ÔÈa . ∆…«∆¬ƒ≈∆»«¿…ƒ¿ƒ≈

·È¯˜iL „Ú B˙B‡ ÔÈÙBk - ·È¯˜‰ ‡ÏÂ LÈ¯Ù‰L84. ∆ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒƒ«∆«¿ƒ

ה'".82) לפני לרצונו אותו שם,83)"יקריב השנה ראש
אותו  "יקריב כא. ערכין מח. ב"ב מט: קדושין קו. יבמות
תלמודֿלומר  כרחו, בעל יכול אותו. שכופין מלמד (שם),
אני". רוצה שיאמר עד אותו כופין כיצד, הא לרצונו. (שם)

כ. הלכה גירושין מהלכות בפ"ב השנה 84)וראה ראש
מיקריב  לי, למה שיעשוך. לביתֿדין אזהרה "ועשית, שם:
וכו', אותו שכופין מלמד אותו, יקריב דתניא, נפקא, אותו
כלומר, אקריב", ולא אפריש וחד אפריש, ולא דאמר חד
לא  ועדיין נדר אם אותו שכופין לומר בא אחד פסוק
כבר  אם אותו כופין כי לומר בא אחד ופסוק הפריש,

הקריב. לא ועדיין הפריש,

.ÊÈÈ·iÁ Ïk85˙BÏBÚ86Ì˙B‡ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÓÏLe87. »«»≈¿»ƒ¿«¿¿ƒ»
‰ˆ¯iL „Ú BÏ ¯tk˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡88¯Ó‡pL , ««ƒ∆≈ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆∆∆¡«

Ï·‡ .È‡ ‰ˆB¯ ¯Ó‡iL „Ú B˙B‡ ÔÈÙBk - 'Bˆ¯Ï'ƒ¿…ƒ«∆…«∆¬ƒ¬»
Ô˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ - ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ È·iÁ89; «»≈«»«¬»≈¿«¿¿ƒ»

‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,‰¯tk È·kÚÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿À¿≈«»»≈¿ƒ»∆∆»
ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÊ ˙‡hÁÓ ıeÁ .Ô‰È˙Ba¯˜ e‰LÈÂ eÚLÙÈƒ¿¿¿«¿»¿¿≈∆≈««»ƒƒ

ez·kÚÓ dÈ‡Â90,d˙B‡ ¯Á‡È ‡nL - ÔÈÈ ˙BzLlÓ ¿≈»¿«¿«ƒƒ¿«ƒ∆»¿«≈»
ÈkLÓÓ CÎÈÙÏ‰ÈÏÚ B˙B‡ Ô91. ¿ƒ»¿«¿¿ƒ»∆»

במשנה.85) כא. גם 86)ערכין זה בכלל כי מזה, נראה
פעמים  פפא, רב "אמר שם שאמרו ואףֿעלֿפי מצורע. עולת
מצורע, בעולת וכו' אותן ממשכנין אין עולות חייבי וכו'
ואשמו  שחטאתו כשם אומר וכו' ישמעאל ר' דתניא
המשנה  פירוש כתב וכך מעכבתו", עולתו כך מעכבתו,
מחוסרי  מהלכות פ"א להלן רבינו פסק הרי – שם בערכין
והר  כסףֿמשנה (ועיין מעכבת אינה שעולה ה"ה, כפרה

ערכין 87)המוריה). מהלכות בפ"ג וראה שם. משנה
מה  כרחן בעל מהן ולוקחין אותן "ממשכנין יד הלכה
בלילה, או ביום המשכון להם להחזיר חייבין ואינן שנדרו,
מכסות  המטלטלין, ומן הקרקע מן להם הנמצא כל ומוכרין
הכל". מן ונפרעין ובהמה ועבדים הבית תשמיש וכלי
לפעמים  כפרה, ושלמים) (בעולות בהן ואין "והואיל
המשנה  (פירוש אותן" ממשכנין ולפיכך בהן, מתעצלין

בערכין.88)שם). במשנה.89)שם ראה 90)שם
ט. הלכה פי"ח פפא,91)להלן רב "אמר בגמרא: שם

נזיר, בחטאת וכו' אותן ממשכנין חטאות שחייבי פעמים
נזרק  ואם יצא, משלשתן אחד על גילח אם מר, דאמר דכיון
וליטמא  יין לשתות הנזיר הותר הדמים מן אחד עליו

מייתי". ולא בה פשע למתים,

á"ôùú'ä åìñë 'å éòéáø íåé

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ודין 1) שלמים, והיא עולה זו של ולדה האומר דין בו יבאר

דיבור. כדי תוך בהקדש חזרה

.‡¯ÓB‡‰2ÌÈÓÏL ‡È‰Â ‰ÏBÚ BÊ ÏL d„ÏÂ :3- »≈¿»»∆»¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c4CÎÏ Ì‡ :‰ÏBÚ d„ÏÂe ÌÈÓÏL ‡È‰ . ¿»»«»ƒƒ¿»ƒ¿»»»ƒ¿»

ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c - Ôek˙5BaÏa ¯ÓbL ¯Á‡ Ì‡Â ;6 ƒ¿«≈¿»»«»ƒ¿ƒ««∆»«¿ƒ
a ¯ÊÁ ÌÈÓÏL ‰È‰zL ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Â¯Ó‡Â B ¿ƒƒ¿»»∆ƒ¿∆¿»ƒ»«¿»«
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¯ea„ È„k CB˙a Ba ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,'‰ÏBÚ d„ÏÂe'¿»»»««ƒ∆»«¿¿≈ƒ
elÙ‡Â Lc˜‰a ‰¯ÊÁ ÔÈ‡L ;ÌÈÓÏL d„ÏÂ È¯‰ -¬≈¿»»¿»ƒ∆≈¬»»¿∆¿≈«¬ƒ

¯ea„ È„k CB˙a7. ¿¿≈ƒ

א.2) כה, תמורה חולין 3)משנה, בהמת לו היתה כלומר,
תהיה  עצמה והבהמה לעולה, יהיה הוולד כי ואמר מעוברת,

ואחרֿכך 4)לשלמים. הוולד, את הקדיש שמקודם כיון
בסמוך. להלן ראה האם, את בשעה 5)הקדיש אם כלומר,

על  ואילו עליה, רק כוונתו היתה שלמים", "היא שאמר
דבריו  – עולה שיהיה אחריֿכן לומר כוונתו היתה הוולד
כאחד, דברים שני לדבר יכול הפה ואין הואיל קיימים,
שם. במשנה, מאיר רבי על החולק יוסי רבי וכדברי

חייב 6) המתנדב ולא הנודר אין כי הי"ב, פי"ד למעלה ראה
שוין. ולבו פיו שיהא פפא,7)עד רב דברי - ב כה, שם

רבינו  כתב וכן ה"ד. תמורה מהל' פ"ב להלן הוא וכן
כדי  תוך בידינו "שהעיקר שם: בתמורה המשנה בפירוש
ועובד  ומגדף ומימר במקדיש זולתי דמי, כדיבור דיבור
דברים  (הארבעה) (הששה) ואלו ומגרש, ומקדש עבודהֿזרה
ומימר  מקדיש אבל פז.), (נדרים הגמרא בגוף אותן הוציא
וראה  כה:)". (תמורה הזה במקום שנתבאר כמו הוא הרי
רבינו  דברי על שהקשה ה, ס"ק רנה סי' חו"מ בש"ך
מגמרא  דיבור, כדי בתוך אפילו חזרה אין שבהקדש
דברי  יישב למלך' ה'משנה אבל ב. עג, בבבאֿקמא מפורשת
ספר' ב'קרית וכתב בזה. חלוקות שסוגיות וכתב רבינו,
שהוא  אחרת, חומרא בו שיש משום בהקדש שהחמירו

הי"ב). פי"ד (למעלה מחשבה ידי על גם נתפס

.·‰ÏBÚ BÊ ÏL dÏ‚¯ B‡ ‰ÏBÚ BÊ ÏL d„È :¯ÓB‡‰»≈»»∆»«¿»∆»
B˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ,˙BÏBÚ È·iÁÏ ¯Înz -ƒ»≈¿«»≈¿»∆»Àƒƒ¿≈

¯·‡8d˙B‡ ‰wL ‰ÏBÚ ·iÁÓ‰ ‰Ê ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈∆¿∆ƒ¿∆∆«¿À»»∆»»»
ÌÈ·eˆ˜ ÌÈÓ„a ‰ÏBÚ ¯„9dL‡¯ B‡ daÏ :¯ÓB‡‰ . »«»¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ»…»

‡e‰ Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ¯·„Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÏBÚ BÊ ÏL∆»ƒ¿»»∆«¿»»¿»
‰ÏBÚ dlk -10È¯‰ - ÛBÚ‰ ÔÓ „Á‡ ¯·‡ LÈc˜‰ . À»»ƒ¿ƒ≈∆∆»ƒ»¬≈

Lc˜˙ ‡Ï B‡ Blk Lc˜˙ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê11. ∆»≈ƒƒ¿«≈À…ƒ¿«≈

ורבי 8) מאיר כרבי הקדש. דמיו ולפיכך הקדש, של שהוא
האומר  "יכול האומרים - ב יא, בתמורה בברייתא יהודה
(ויקרא  תלמודֿלומר עולה, כולה תהא עולה, זו של רגלה
לה' ממנו – קודש" יהיה לה' ממנו יתן אשר "כל ט) כז,
קודש, יהיה תלמודֿלומר לחולין, תצא יכול לה'. כולו ולא
אבר  מדמי חוץ חולין ודמיה עולות, לצרכי תמכר כיצד: הא

ידי 9)שבה". ויצא שקצב, הדמים כפי זו בעולה יש והרי
והא  עולות, לצרכי תמכר מר, "אמר בגמרא: שם חובתו.
הוא  (כן לדידיה לכולה ליתא כי גופה דמקדיש בהמה מייתי
ופירש  'ירושלמי', ל"א בשם וברש"י מקובצת', ב'שיטה
שלו). הגוף כל שאין בהמה מייתי הא לוקח האי רש"י:
('שיטה  לעולה בהמה הדא מן בזוזא דאמר כגון רבא, אמר
לעולה, זו מבהמה זוז שוה פירוש: שם, ורש"י מקובצת'
שלימה). עולה נדר לא דהא יצא הילכך בזוז, קנה והרי

משנה'. ב'כסף נראין 10)וראה רבי, "אמר בגמרא: שם
שאף  בו, תלויה שהנשמה בדבר יהודה לרבי יוסי רבי דברי
תלויה  הנשמה שאין בדבר אלא עליו נחלק לא  יהודה רבי

נחלקו  ושם ליה". מודי - בו תלויה שהנשמה בדבר אבל בו,
רבא  טריפה. אותה עושה שהוא דבר אמר, חסדא רב בזה:
בדבר  אמר, ששת ורב נבילה. אותה עושה שהוא דבר אמר,
משנה'. ב'לחם וראה ששת, כרב פסק ורבינו מתה. שהיא

(בפסוק 11) רחמנא אמר בהמה מהו, מעוף רבא, "בעי שם:
אשר  בהמה "ואם נאמר לה'", ממנו יתן אשר "כל הנ"ל
רחמנא  אמר קרבן דילמא או היא, בהמה לאו והא יקריבו"),
לה'"), קרבן ממנה יקריבו "אשר נאמר הנ"ל בפסוק (שם
לדעת  היא זו בעיא כי רבינו, וסובר תיקו". קרבן, נמי והאי
משנה' ה'כסף דעת ולפי שם). ברש"י, (וראה יהודה רבי
הוא  והספק בו, תלויה שהנשמה אבר במקדיש רבינו כוונת
משנה' ה'לחם אבל לא. או בבהמה, כמו כולו, קדש אם
במקדיש  מדובר כי כתב הי"ד), וחרמין ערכין מהל' (פ"ה
אם  אפילו שמא הוא והספק בו, תלויה הנשמה שאין אבר

ב  תלויה הנשמה שאין אבר בכל הקדיש קדושה פשטה ו,
כאן. המוריה' 'הר פירש וכן העוף,

.‚- ÌÈÓÏL dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ BÊ ‰Ó‰a :¯ÓB‡‰»≈¿≈»∆¿»»¿∆¿»¿»ƒ
‰·¯˜ dÈ‡Â ,‰L„˜12da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z ‡l‡ , »¿»¿≈»¿≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…»

‰ÈÓ„ ÈˆÁ·e ‰ÏBÚ ‰ÈÓ„ ÈˆÁa ‡È·ÈÂ ,¯În˙Â ÌeÓ¿ƒ»≈¿»ƒ«¬ƒ»∆»»«¬ƒ»∆»
ÌÈÓÏL13˙‡hÁ dÈˆÁ :¯Ó‡Â ˙‡hÁ ·iÁÓ ‰È‰ . ¿»ƒ»»¿À»«»¿»«∆¿»«»

B‡ ‰ÏBÚ dÈˆÁ :¯Ó‡L B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ dÈˆÁÂ¿∆¿»»¿»ƒ∆»«∆¿»»
˙eÓz ‡È‰ È¯‰ - ˙‡hÁ dÈˆÁÂ ÌÈÓÏL14BÓk , ¿»ƒ¿∆¿»«»¬≈ƒ»¿

˙B˙n‰ ˙B‡hÁa ¯‡a˙iL15. ∆ƒ¿»≈««»«≈

עולה 12) חציה זו בהמה אמר אידך, "תניא א: כו, תמורה
בה  שמעורבים ומשום קרבה", ואינה קדשה שלמים, וחציה

קדושות. הנ"ל 13)שתי הברייתא על אמרו בגמרא שם
לכך  "אי שאמר יוסי רבי כלומר, היא", יוסי רבי "מני,
כאחת  שמות שני להוציא אפשר ואי הואיל מתחילה, נתכוין

ה"א. למעלה ראה קיימין", שם:14)דבריו בתמורה,
דברי  עולה תקרב כולה חטאת, וחציה עולה חציה "בהמה
חטאת  חציה באומר ושוין תמות. אומר, יוסי רבי מאיר. רבי
מחויב  שאינו "כיון רש"י ופירש שתמות", עולה וחציה
ממה  מקשים שם וב'תוספות' תמות". הילכך – חטאת
הרי  ואמר חטאת מחויב שאינו שמי - א ו, בנדרים שאמרו
ורבינו  שתירצו. מה עיי"ש כלום, אמר לא – לחטאתי זו
חטאת  מחויב שהיה כגון לזה ומפרש יוסי. כרבי פוסק
חציה  שאמר הכוונה חטאת, חציה שאמר ומה (כסףֿמשנה).
המשנה'). ('מרכבת ה"ח פי"ד למעלה ראה לחטאתי.

למה 15) היא והכוונה ה"א, המוקדשין פסולי מהל' בפ"ד
כיון  כאן וגם תמות, בעליה שנתכפרו חטאת שם שאמר
היא  תישאר אחרת, חטאת להביא וצריך קריבה אינה שהיא

המשנה'). 'מרכבת (ראה בעליה שנתכפרו כחטאת

.„,BlL dÈˆÁ Ô‰Ó „Á‡ LÈc˜‰L ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a∆¡««À»ƒ∆ƒ¿ƒ∆»≈∆∆¿»∆
‰L„˜ BÊ È¯‰ - BLÈc˜‰Â ¯Á‡‰ dÈˆÁ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«∆¿»»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈»¿»

‰·¯˜e16‰˙È‰ ‰ÈeÁc d˙lÁznL Èt ÏÚ Û‡ .17 ¿≈»««ƒ∆ƒ¿ƒ»»¿»»¿»
ÈeÁc B¯wÚÓ ÈeÁc‰ ÔÈ‡ - dÈˆÁ LÈc˜‰Lk18Û‡Â . ¿∆ƒ¿ƒ∆¿»≈«ƒ≈ƒ»ƒ¿«

ÌÈÓc ˙M„˜ ‡e‰L Èt ÏÚ19ÌÈiÁ ÈÏÚa ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , «ƒ∆¿À«»ƒƒ¿ƒ«¬≈«ƒ
ÌÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡ -20dlk ˙È‡¯ È¯‰Â . ≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿≈À»

‰¯eÓz ‰OBÚÂ ,·¯˜z CÎÈÙÏ ,‰·¯˜‰Ï21. ¿«¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»
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בהמה 16) יוחנן, רבי "אמר נסמן: ושם א. יב, זבחים ראה
והקדישה, חציה ולקח וחזר חציה הקדיש שותפין, שני של
נראה  לא הקדשה ובתחילת (הואיל קריבה ואינה קדושה
הלכך  הוא, מעיקרו ודחוי חולין, היתה דחצייה להקריב
רש"י) – אחרת בדמיה ולוקחין ותרעה עוד קריבה אינה
בגמרא: שם ואמרו בה". כיוצא ותמורתה תמורה ועושה
ושמעֿמינה  נדחין, חיים בעלי שמעֿמינה תלת, "שמעֿמינה
אבל  בדמים", דחוי יש ושמעֿמינה דחוי, הוי מעיקרא דחוי
חיים  "בעלי וסובר: יוחנן, רבי על החולק כרב פוסק רבינו

להלן. וראה נט.) (זבחים נדחים" כוונת 17)אינם אין
זה, דיחוי אדרבא שהרי ה"מתחילתה", את להדגיש רבינו
להדגיש  בא אלא דיחוי, אינו כי אומרים יש מעיקרו, שהוא
כל  ועל דיחוי. כאן יש סוף סוף שהרי הדיחוי, עצם את
הוא  הרי מעיקרו שדיחוי רבינו, דעת מכאן נראה פנים,
ואילו  יוחנן), רבי על חולקים מצאנו לא זה (שבדבר דיחוי
דחוי". אינו מעיקרו ש"דחוי כתב הי"ג, שגגות מהל' בפ"י
חיים, בעלי שהיא משום כאן שכתב מה על שם סמך ואולי
צריך  אבל כאן). משנה' 'לחם (ראה נידחים חיים בעלי ואין
בנראה  שאף רבינו, פסק ה"ח שגגות מהל' בפ"ג שהרי עיון,
פ"י) (שם לומר הוצרך ולמה נידחין. חיים בעלי אין ונדחה

דיחוי". אינו מעיקרו שהיא 18)ש"דיחוי שלפנינו, בנידון
למעלה. וראה כדלהלן. חיים, אין 19)בעלי כאן גם

אומרים  יש אדרבה שהרי דמים", "קדושת על ההדגשה
שכתבנו  כמו הכוונה, אלא מדחה, אינה דמים שקדושת
נראה  פנים, כל ועל דיחוי. כאן יש סוף סוף שהרי למעלה,
מצאנו  לא בזה (שגם בדמים דיחוי יש כי רבינו דעת מכאן
שם. שגגות, מהל' בפ"י פסק וכן יוחנן), רבי על חולקים

למעלה.20) וראה א. נט, בזבחים שם 21)כרב, בזבחים
– קריבה" "אינה שאמר יוחנן, לרבי שאפילו עושה אמרו

שוודאי  שקריבה, רבינו פסק לפי כלֿשכן כן, ואם תמורה,
תמורה. עושה

.‰,‰ÏBÚÏ BÊ È¯‰ B‡ ,‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈¿≈»»¬≈¿»
‰˙È‰ Ì‡‰ÏBÚ ·¯wÏ ‰Èe‡¯22˙M„˜ ‰Lc˜˙ - ƒ»¿»¿»ƒ»≈»ƒ¿«¿»¿À«

‰ÏBÚ ·¯˜z dÓˆÚ ‡È‰Â ,Ûeb‰23‰Èe‡¯ dÈ‡ Ì‡Â ;24 «¿ƒ«¿»ƒ¿«»¿ƒ≈»¿»
‰ÏBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯Înz -25. ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»»

ותמים.22) זכר שהוא אמר 23)כגון אם רק לא כלומר,
אמר  אם אפילו אלא הגוף, קדושת נתקדשה לעולה, זו הרי
הדברים  ומקור הגוף, נתקדשה כן גם עולה", זו בהמה "דמי
"איתמר, שם שאמרו - ב יט, דתמורה הסוגיא מן הוא
רבא  הגוף, קדושת קדוש אמר כהנא רב לדמיו, זכר הקדיש
רבא  בו) חזר =) ביה והדר הגוף, קדושת קדוש אינו אמר
דנחתא  "מיגו שם (שאמר רב אמר יהודה מדרב כהנא, לדרב
זאת  רבא, אמר הגוף", קדושת נמי נחתא דמים, קדושת לה
ומפרש  הגוף, קדושת קדוש לדמיו זכר הקדיש אומרת:
מהל' פ"ה למעלה וראה עולה). לדמי זכר שהקדיש רש"י
אמר, ד"ה - ב כ, ערכין וב'תוספות' הי"ד. וחרמין ערכין
אבל  לדמיו", זה שור "יקדש כשאמר כאן שמדובר כתבו
בו  ואין חולין, השור גוף – לעולה זו בהמה דמי אומר אם

כן. אינה רבינו דעת אבל בעל 24)קדושה, שהוא כגון
נקבה. שהיא או במשנה,25)מום שם תמורה ראה

ויביא  ותימכר שתסתאב עד תרעה לאשם נקבה "המפריש

נקבה  המפריש כי כז: תמורה גם (וראה וכו' אשם בדמיה
שלא  תימכר אומר, שמעון רבי מומא). בעיין לעולה,
(ראה  שתסתאב עד שתרעה כאן רבינו הזכיר ולא במום",
ש"אינה  לפי הט"ז), המוקדשין פסולי מהל' פ"ד להלן
(ראה  מום בעלת היא אם גם כולל רבינו שכתב ראויה"
מהל' בפ"א למעלה וראה משנה'. ב'כסף ועי' למעלה).
זו  הרי וכו' למזבח מום בעל ש"המקדיש ה"י, מזבח איסורי
בדמיה  ויביא לחולין ותצא הכהן בערך ותפדה נתקדשה,

קרבן".

.Â‡Ôa¯˜ È¯eq‡Ó da ‡ˆBiÎÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÚ ¯Ó»««¿≈»¿≈»¿«≈»≈ƒ≈»¿»
Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„˜ ÔÈ‡L26‡Ï - ‰ÏBÚ el‡ È¯‰ : ∆≈¿À»»»¬≈∆¬≈≈»…

ÌeÏk ¯Ó‡27ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,28. »«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«
‰ÏBÚÏ el‡ È¯‰ :¯Ó‡29Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ e¯ÎnÈ - »«¬≈≈¿»ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈∆

‰ÏBÚ30. »

דופן.26) ויוצא וכלאים וטריפה ואנדרוגינוס טומטום כגון
ב.27) כז, תמורה שייכת 28)משנה, זו שפיסקא  נראה

שם: שכתב ה"י שם לפ"ג והכוונה ההלכה, בסוף להלן
כמקדיש  זה הרי למזבח וכו' ואנדרוגינוס טומטום "המקדיש
הן  והרי גופן, על חלה קדושה שאין לפי ואבנים, עצים
שירצה", קרבן כל בדמיהן ויביאו וימכרו דבר לכל חולין
שבדמיהם  שהכוונה למזבח", אלו "הרי שאמר באופן והיינו

שם). הראב"ד השגת (ראה קרבן תמורה 29)יביא משנה,
ויביא 30)שם. ימכרו לעולה, אלו "הרי במשנה: שם

משמע  לעולה, אלו "הרי רש"י: ומפרש עולה", בדמיהם
אמר  הוה לאקרובי, בעי הוא גופייהו אינהו דאי עולה, לדמי

למד). (בלא עולה" אלו הרי

.Ê¯ÓB‡‰31ÈÓc :32‰¯t33ÌÈLÏL Ïk ‰ÏBÚÏ BÊ »≈¿≈»»¿»»¿ƒ
:¯Ó‡L B‡ ,ÌÈÓÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÌBÈ¿««¿ƒƒ¿»ƒ∆»«
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ÌÈÓÏLÏ ‰ÈÓc»∆»ƒ¿»ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ

ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰ÏBÚÏ34CB˙a ‰ÈÓc ·È¯˜‰ Ì‡Â . ¿»¿»»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿
B·È¯˜‰ Ì‡Â ,¯„pL BÓk Ô‰a ‡È·Ó - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ≈ƒ»∆¿∆»«¿ƒƒ¿ƒ

.¯„pL BÓk ‡È·Ó - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ≈ƒ¿∆»«

א.31) כט, נדרים נחלקו 32)ברייתא, א. כט, ב. כח, שם
אם  קבוע, לזמן עד לדמיו דבר במקדיש ועולא, פפא רב
שצריכה  או הקבוע, הזמן בבוא מעצמה פקעה דמים קדושת
שפקעה  כעולא, הי"א) מעילה מהל' (פ"ד רבינו ופסק פדיון.
עולא  גם מודה הגוף שבקדושת אמרו ושם מעצמה.
שור  שהאומר הברייתא שם פירשו ולפיכך פדיון, שצריכה
דבריו  – שלמים יום שלשים לאחר יום, שלשים כל עולה זה
"דמי". רבינו כתב ולכן דמים. בהקדש קיימין,

היתה 33) רבינו שלפני ונראה זה". "שור שם: בברייתא
להלן. וראה "פרה". שם הראשונה 34)גירסא והקדושה

ובין  וכו'", לעולה זו פרה "דמי באומר בין מעצמה, נפקעת
זו  פרה "דמי באומר והנה, וכו'". לשלמים "דמיה באומר
(שהרי  עולה של הגוף קדושת עליה חלה לא וכו'", לעולה
וקדושת  דמים, קדושת אלא לעולה), ראויה אינה נקיבה
"דמיה  באומר אבל למעלה), (ראה מעצמה פקעה דמים
עליה  חלה כן אם לשלמים, היא שראויה וכו '", לשלמים
נפקעת  היא והיאך ה"ה), למעלה (ראה הגוף קדושת
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הקדישה  שלא שכיון לומר וצריך למעלה). (ראה מעצמה?
לכל  הזאת הגוף קדושת דומה אינה הגוף, קדושת במפורש

משנה'. ב'כסף ראה מעצמה, נפקעת והיא הגוף קדושת

.Á˙¯aÚÓ ‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰35- ¯ÎÊ „Ïz Ì‡ :¯Ó‡Â »¿»¿≈»¿À∆∆¿»«ƒ≈≈»»
,ÌÈÓÏL ÈÁ·Ê - ‰·˜ ‡È‰ Ì‡Â ,‰ÏBÚ ‡e‰ È¯‰¬≈»¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈¿»ƒ
ÈÁ·Ê ·¯˜z - ‰·˜ ‰„ÏÈ ,‰ÏBÚ ·¯˜È - ¯ÎÊ ‰„ÏÈ»¿»»»ƒ¿«»»¿»¿≈»ƒ¿«ƒ¿≈

ÌÈÓÏL36,‰ÏBÚ ·¯˜È ¯Îf‰ - ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈ . ¿»ƒ»¿»»»¿≈»«»»ƒ¿«»
·¯˜È „Á‡ - ÌÈ¯ÎÊ ÈL ‰„ÏÈ .ÌÈÓÏL ÈÁ·Ê ‰·˜p‰Â¿«¿≈»ƒ¿≈¿»ƒ»¿»¿≈¿»ƒ∆»ƒ¿«

ÔÈlÁ ÂÈÓ„Â ‰ÏBÚ ÈÎ¯ˆÏ ¯ÎnÈ ÈM‰Â ,‰ÏBÚ37ÔÎÂ . »¿«≈ƒƒ»≈¿»¿≈»¿»»Àƒ¿≈
‰iLe ,ÌÈÓÏL ·¯˜z ˙Á‡ - ˙B·˜ ÈzL ‰„ÏÈ Ì‡ƒ»¿»¿≈¿≈««ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ÌÈÓÏL ÈÎ¯ˆÏ ¯Înz38ÌeËÓË ‰„ÏÈ . ƒ»≈¿»¿≈¿»ƒ¿»∆»Àƒ»¿»À¿
ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰Â ÌÈL„˜ ÔÈ‡ - ÒBÈ‚B¯c‡Â39BÓk , ¿«¿¿ƒ≈»¿≈ƒ«¬≈≈Àƒ¿

e¯‡aL40‡ˆBiÎÂ ÌeÓ ˙ÏÚa ÈÚÓa ¯aÚ LÈc˜n‰Â . ∆≈«¿¿««¿ƒÀ»ƒ¿≈«¬«¿«≈
da41LB„˜ ‰Ê È¯‰ -42. »¬≈∆»

אומר 35) מעוברת, שהיתה "מבכרת ב: כד, תמורה משנה,
עולה, יקרב זכר ילדה עולה, זכר אם זו של שבמעיה מה
שלמים". תקרב נקבה ילדה שלמים, זבחי נקבה ואם
"נקבה, – שלמים" זבחי נקבה "אם על הקשו שם ובגמרא
לבהמה  אתיא "סיפא ותירצו: בבכורה", קדשה קא מי
שלא  להערים ורוצה ונתעברה, היא חטאת "שאם דהקדש",
לקדושה  ישנהו אזיל, למיתה חטאת שוולד למיתה, ילך
הן  בלידתן) =) בהווייתן קדשים וולדות וקמשמעֿלן אחרת,

שפוסק ורבינו (רש"י), אמן" במעי ולא קדושים
הקדש  בהמת וולדות כי ה"ג), תמורה מהל' פ"ד (להלן
הסיפא  לפרש איֿאפשר ואםֿכן קדושים, הם אמן במעי
הרישא  אבל חולין. בבהמת אלא שלמים" זבחי נקבה "ואם
הבכור  שהרי במבכרת, גם לפרש אפשר זכר", תלד "אם
הי"ב. שם תמורה בהל' וראה רובו. ביציאת אלא קדוש אינו

כאן. המוריה' ב'הר במשנה.36)ועי' שם 37)שם
דהא  עולה, קדושת חלה שניהם על רש"י: ומפרש במשנה.
הלכך  אחד, אלא נדר לא ומיהו עולה, יהא זכר אם קאמר
חולין. ודמיו עולה, לצרכי ימכר והשני לנדרו, האחד יקריב

במשנה.38) טומטום 39)שם "ילדה במשנה: שם ראה
חלה  קדושה אין אומר, גמליאל בן שמעון רבן ואנרדוגינוס,
טומטום  שאמר "ומה שם: המשנה, בפירוש וראה עליהן".
שרבן  המחלוקת, חוזרת קדשים בהמת על ואנדרוגינוס,
תקדש, שיולד משעה קדשים ולד אומר גמליאל בן שמעון
להקרבה, ראוי שאין ואנדרוגינוס טומטום היה אם ולפיכך
קדשים  ולד אומרים, וחכמים עליו. חלה קדושה אין
זה  ולענין קדוש, ולדה יהיה ולפיכך קאי, דאמיה בקדושתה
חולין  בבהמת אבל הקדש, בבהמת זה וכל כחכמים". הלכה
שיהיה  שאומר הפה, קדושת אלא אמן, קדושת כאן שאין
טומטום  על חלה פה קדושת אין – קדוש העובר

לחםֿמשנה). וראה המוריה', ('הר פ"ג 40)ואנדרוגינוס
"שימכרו  רבינו שם שאומר ומה ה"י. מזבח איסורי מהל'
זה  אין לחםֿמשנה) (ראה שירצה" קרבן כל בדמיהם ויביא
יביא  שבדמיהם שהכוונה למזבח", אלו "הרי שאמר באופן
שפירש  שלפנינו בנידון אבל הראב"ד) השגת (ראה קרבן
בכלל, ואנדרוגינוס טומטום אין נקבה, או זכר בהקדישו:

לחםֿמשנה. ראה חולין, הם דמיהם מהדברים 41)ואפילו

למזבח. כבר 42)הפסולים ולא א. יא, בתמורה יוחנן כרבי
פדא.

á"ôùú'ä åìñë 'æ éùéîç íåé

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שנדר.1) ממה ושינה הנודר דין

.‡‰Â ÏB„b ¯„Bp‰‡ˆÈ ‡Ï - ÔË˜ ‡È·2‡È·‰Â ÔË˜ ; «≈»¿≈ƒ»»…»»»»¿≈ƒ
‡ˆÈ - ÏB„‚3B‡ ‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰' ¯Ó‡ ?„ˆÈk . »»»≈«»«¬≈»«»

ÌÈÓÏL4'O·k5ÏÈ‡ ‡È·‰Â6Ï‚Ú ¯„pL B‡ ,7‡È·‰Â ¿»ƒ∆∆¿≈ƒ«ƒ∆»«≈∆¿≈ƒ
¯BL8È„b ,9¯ÈÚO ‡È·‰Â10‡ˆÈ -11. ¿ƒ¿≈ƒ»ƒ»»

כמו 2) הביא שלא משום הכל. לדברי קז: במנחות משנה
בכלל 3)שנדר. [=יש מועט. מרובה בכלל שיש משום

מנה]. - כי 4)מאתיים אֿח, הלכות י"ד פרק למעלה ראה
ואשם. חטאת ולא ונדבה, בנדר באים ושלמים עולה רק

שנה.5) בן שנתיים.6)שהוא בן בן 7)שהוא שהוא
שתיים.8)שנה. בן בן 9)שהוא שהוא עזים, שעיר הוא
שתיים.10)שנה. בן הביא 11)שהוא שאם ולהיפך,

יצא. לא גדול, במקום קטן

.·‰ÏBÚ ¯„12ÌÈÏÈ‡‰ ÔÓ B‡ ÌÈO·k‰ ÔÓ13‡È·‰Â »«»ƒ«¿»ƒƒ»≈ƒ¿≈ƒ
ÒbÏt14‡Ï B‡ B¯„ È„È ‡ˆÈ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - «¿»¬≈∆»≈ƒ»»¿≈ƒ¿…
‡ˆÈ15ÛBÚ ˙ÏBÚ ¯„Bp‰ ÔÎÂ .16Èa ÔÓ B‡ ÌÈ¯Bz‰ ÔÓ »»¿≈«≈«ƒ«ƒƒ¿≈

‰Bi‰17·e‰v‰ ˙lÁz ‡È·‰Â18‰ÊaLÂ ‰ÊaL19È¯‰ - «»¿≈ƒ¿ƒ««ƒ∆»∆¿∆»∆¬≈
˜ÙÒ ‰Ê20,¯BÁL ‡È·‰Â Ô·Ï ,Ô·Ï ‡È·‰Â ¯BÁL ¯„ . ∆»≈»«»¿≈ƒ»»»»¿≈ƒ»

¯ÎÊ ‡È·‰Â ‰·˜ ,‰·˜ ‡È·‰Â ¯ÎÊ21.‡ˆÈ ‡Ï - »»¿≈ƒ¿≈»¿≈»¿≈ƒ»»…»»

שלמים.12) נדר אם הדין נדר 13)הוא אם בין כלומר,
מאיזה  עולה עלי הרי ואמר נדר אם ובין איל רק או כבש רק

האילים. מן אם הכבשים מן אם מקום 14)שארצה "כל כי
שנה, בני אלו הרי כבשים או כבשה או כבש בתורה שנאמר
שנתיים  בני הזכרים הם אילים או איל שנאמר מקום וכל
אבל  יום, ל"א שנייה בשנה משייכנס איל נקרא ומאימתי
הנקרא  והוא לאיל ולא לכבש לא כשר אינו למ"ד, ביום

עולת 15)פלגס". עלי האומר זירא ר' "בעי שם: בחולין
דר' אליבא מהו, פלגס והביא הכבש מן או האיל מן בהמה
לך  תיבעי כי וכו'. הוי ברייה דאמר לך תיבעי לא יוחנן
בתנאי) נסכים (מביא ומתני מייתי דאמר פדא דבר אליבא
או  כבש הוא אם הוא (שספק מתנה וכבש איל אמרינן מי
עצמו), בפני ברייה אינו (שוודאי מתנה לא בברייה איל),
כולה  ליהוי הוה בריה אי דאמר מתנה, נמי בברייה דלמא או
במה  היא זירא ר' בעיית כלומר, תיקו". נדבה, הנסכים) (כל
כבש  לספק כוונתו אם ספק, הוא הפלגס כי פדא בר שאמר
שארצה, מאיזה עולה עלי "הרי אמר אם זה ולפי איל, ספק
ממה  פלגס, להביא יכול האילים", מן ואם הכבשים מן אם
בפני  ברייה הוא אם שלישי ספק גם יש  אולי או נפשך,
אינו  שמא פלגס, להביא יכול אינו זה ולפי לא, או עצמו,
שנשאר  ומכיוון עצמו, בפני ברייה אלא איל, ולא כבש לא
נדרו  ידי יצא אם ספק זה הרי כי רבינו פסק בתיקו, הדבר

לא. העוף.16)או מן באים אינם שלמים ואילו
היונה.כלומ 17) בני מן או התורים מן שירצה: מאיזה ר,
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כי  ב הלכה מזבח איסורי מהלכות ג פרק למעלה וראה
קטנים  ואילו גדולים, להביא צריך התורים ממין המביא
ואילו  קטנים, להביא צריך היונים ממין והמביא פסולים,

פסולים. בבני 18)גדולים וגם בתורים גם פסול שהוא
גדלו  לא או יונה) בני (לעניין גדלו כבר שמא מספק יונה,
נוסף: ספק שישנו להלן עוד וראה תורים). (לעניין עדיין
הוא  הציהוב ותחילת עצמה. בפני ברייה הם אולי
לצוואר. סביב צהובה יפה נוצה להביא כשמתחילים

בני 19) וגם ציהוב בתחילת תורים גם שניהם: הביא כלומר,
גדולים  הם שמא הרגיל מהספק וחוץ ציהוב, בתחילת יונה
נפשך, ממה נדרו, ידי יוצא היה זה שלפי קטנים, הם ושמא
ידי  יוצא הוא הרי גדלות, סימן הוא ציהוב תחילת אם
אבל  והקריב, הכהן שעבר וכגון היונים. בבני חובתו
מהם  אחד נפשך ממה שהרי להקריבם אסור לכתחילה

ולפיכך 20)פסול. נפשטה. ולא זירא ר' בעיית כב: חולין
ספקות, שלושה בו יש מספק כלומר, ספק, זה שהרי פסק

לבן".21)כנ"ל. והביא משחור וחומר בקל "נלמד

.‚ÌÈÏB„b‰ ÔÓ ‡È·Ó - Ì˙Ò ¯„Bp‰22ÔÈnaL «≈¿»≈ƒƒ«¿ƒ∆«ƒ
Ì˙Òa ˙B¯˜Ï ÔÈÏÈ‚¯ ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡Â .¯„pL∆»«¿ƒ«»¿ƒƒƒ¿ƒ¿»
?„ˆÈk .ÌB˜n‰ ÈL‡k ‡È·Ó - ÔÈÈn‰ ÔÓ „Á‡Ï¿∆»ƒ«ƒƒ≈ƒ¿«¿≈«»≈«
ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ .¯BL ‡È·È - ¯˜a‰ ÔÓ ‰ÏBÚ ¯„»«»ƒ«»»»ƒ»«¬≈»«
Ì˙Ò ‰ÏBÚ ˙B¯˜Ï ÌB˜n‰ ÈL‡ C¯c Ì‡ ,‰ÏBÚ»ƒ∆∆«¿≈«»ƒ¿»¿»
B‡ ¯Bz ˙Á‡ ‰„È¯t ‡È·Ó - ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÏ elÙ‡¬ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ»««

‰BÈ Ôa23‡l‡ Ì˙Ò ‰ÏBÚ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L Ôk¯c Ì‡Â ; ∆»¿ƒ«¿»∆≈ƒ»¿»∆»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯BL ‡È·È - ¯˜a ˙ÏBÚÏ24 ¿«»»»ƒ¿≈…«≈»∆

הגדול 22) שניים, לו והיו וכו' הקדש מכבשיי אחד "האומר
- שלושה שם יש אם הרי עיון: צריך [אבל הקדש". שבהן

לבינוני]. יביא 23)חוששין עולה עלי "הרי במשנה: שם
ובגמרא  יונה". בן או תור או אומר עזריה בן אלעזר ר' כבש,
ומפרש  אתריה" כי ומר אתריה כי מר פליגי "ולא קז:) (שם
דר' ובאתריה מעוף כבש גריעא קמא דתנא "באתריה רש"י
המשנה  בפירוש שם רבינו וכתב מכבש", עוף גריע אלעזר
מוחלט  עולה שם קורין היו לא קמא תנא של "במקומו כי
עזריה  בן אלעזר ר' של ובמקומו וכו' בהמה עולת אלא
אמר  כן ועל העוף לעולת אפילו מוחלט עולה שם קורין
הבקר  מן בנודר למה עיון, צריך אבל יונה". בן או תור
מן  מביא עולה", עלי זה "הרי ובאומר הגדולים, מן מביא
משנה. לחם ועיין עולה, נקראים הם אם שבו, הקטנים

כבש.24) יביא - לכבש רק עולה קוראים אם

.„‡ˆBiÎÂ Ï‚Ú B‡ O·k B‡ ÏÈ‡ B‡ ¯BL ¯„pL ÈÓƒ∆»««ƒ∆∆≈∆¿«≈
ÈtÓ ,ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa LeÁk ‡È·È ‡Ï - Ì‰a»∆…»ƒ»¿≈∆¿«ƒƒ¿≈

ÔÈËÚeÓ ÂÈÓcL25ÔÓM‰ ‰Ùi‰ ‡È·‰Ï ·iÁ BÈ‡Â ; ∆»»»ƒ¿≈«»¿»ƒ«»∆«»≈
epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÌL ÔÈ‡L ¯˙BÈa26.ÈBÈa‰ ‡È·È ‡l‡ , ¿≈∆≈»¿«¿»ƒ∆∆»»ƒ«≈ƒ

B¯„ È„È ‡ˆÈ - LeÁk‰ ‡È·‰ Ì‡Â27. ¿ƒ≈ƒ«»»»¿≈ƒ¿

כחוש 25) ומביא שמן לו יש אם רק הוא זה כל כלומר,
אינו  הכחוש להבאת הסיבה אם אבל המועט, ערכו בגלל
יותר  להשיג לו ואין אחר, לו שאין בגלל אלא כך, משום

לכתחילה. הכחוש מביא שאז מנחות 26)משובח, במשנה

הוא  יביא עגל במנה, ונסכיו הוא יביא שור עלי "הרי קז:
יביא  כבש בשתיים, ונסכיו הוא יביא איל בחמש, ונסכיו
דמי  הם אלו שדמים לרבינו בסלע"."ומשמע ונסכיו הוא

מין" שבכל מהפסוק 27)הבינוני לרבינו לו יצא זה דבר
וזובח  ונודר זכר בעדרו ויש נוכל "וארור האומר במלאכי
"נודר  נקרא הוא לה' משחת המביא שגם הרי לה'", משחת

בכחוש. גם נדרו ידי שיצא מכאן למדנו וזובח"

.‰¯BL ‡È·È - ‰Ó ‰ÂL ¯BL ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆»∆»ƒ
ÌÈL ‡È·‰ .ÂÈÎÒpÓ ıeÁ ÌB˜Ó B˙B‡a ‰Ó ‰ÂML∆»∆»∆¿»ƒ¿»»≈ƒ¿«ƒ

.‡ˆÈ ‡Ï - ‰Óa¿»∆…»»

.Â,‰ˆ¯ Ì‡ - ÌeÓ Ba ÏÙÂ ,‰ÏBÚ ‰Ê ¯BL :¯ÓB‡‰»≈∆»¿»«ƒ»»
ÌÈL ÂÈÓ„a ‡È·È28- „Á‡ ÏÈ‡ ÂÈÓ„a ‡È·‰ elÙ‡Â ; »ƒ¿»»¿«ƒ«¬ƒ≈ƒ¿»»«ƒ∆»

‡ˆÈ29- ÌeÓ Ì‰a ÏÙÂ ,‰ÏBÚ el‡ ÌÈ¯ÂL ÈL :¯Ó‡ . »»»«¿≈¿»ƒ≈»¿»«»∆
Ba ÏÙÂ ,‰ÏBÚ ‰Ê ÏÈ‡ .„Á‡ Ì‰ÈÓ„a ‡È·È ,‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»»ƒƒ¿≈∆∆»«ƒ∆»¿»«
O·k ¯„ Ì‡ ÔÎÂ .O·k ÂÈÓ„a ‡È·È ,‰ˆ¯ Ì‡ - ÌeÓƒ»»»ƒ¿»»∆∆¿≈ƒ»«∆∆

ÏÒÙÂ30.ÏÈ‡ ÂÈÓ„a ‡È·È ,‰ˆ¯ Ì‡ - ¿ƒ¿«ƒ»»»ƒ¿»»«ƒ

יביא 28) רצה אם ונסתאב עולה זה "שור במשנה: קח. שם
מנה  שווה שור עלי הרי באומר כי ואף שניים", בדמיו
עלי" "הרי שאמר משום היינו יצא, לא במנה שניים והביא
"שור  באומר כן שאין מה שיביאנו, עד באחריותו שחייב

באחריותו. חייב שאינו עולה" שם:29)זה בגמרא
אם  שנסתאב שור (כגון מאי? למינא ממינא להו "איבעיא
לא  ונסתאב עולה זה שור שמע תא איל), להביא לו אפשר
שמע  וכו' אילים שתי בדמיו מביא אבל איל, בדמיו יביא
תנאי  תרי וכו' נמי חד אפילו תרי איריא מאי הכי אי מינה.
אפילו  המתיר התנא כדעת רבינו ופסק דרבנן", ואליבא
אם  אלא זה אין - באחריות, חייב אינו בנדבה כי ואם אחד.
מוכרו  - מום בו נפל אם אבל ברשותו, שאינו נאבד, או נגנב

אחר. בדמיו מום.30)ומביא בו שנפל

.Ê‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡31- ·‚Â ¯BL LÈ¯Ù‰Â , »«¬≈»«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
‰Oa BÓˆÚ ¯ËBt32‰ÏBÚ ÈÏÚ ÂÈÓ„Â ‰Ê ¯BL :¯Ó‡ . ≈«¿¿∆»«∆¿»»»«»

Úa˜‰ -33ÏÒÙ Ì‡Â ,34‡l‡ ÂÈÓ„a ‡È·È ‡Ï - À¿«¿ƒƒ¿«…»ƒ¿»»∆»
¯BL35.

והמדובר 31) שנדר. כמו שיקריב עד באחריותו שחייב
רצה  שאם בכבש, גם סתם, עולה לקרוא אדם בני כשדרך

כבש. עצמו.32)מביא פוטר הנודר במנחות 33)כלומר
ונסתאב  עולה זה "שור א: עמוד שם המשנה דברי על קח:
זביד  בר מנשה רב "אמר - שניים" בדמיו יביא רצה אם
שור  אמר נמי אי עולה זה שור דאמר אלא שנו לא רב אמר
הוקבע", עולה עלי ודמיו זה שור אמר אבל עולה, עלי זה
ולא  אחת עולה להביאו עליו אחריותו "הוקבע רש"י: וכתב

עולות". מום.34)לשתי  בו שמכיוון 35)נפל שה, ולא
להביא  גם הוקבע שתיים ולא אחת עולה להביא שהוקבע

שה. ולא שור

.ÁÈ¯ÂMÓ „Á‡Â Lc˜‰ ÈO·kÓ „Á‡ :¯ÓB‡‰»≈∆»ƒ¿»«∆¿≈¿∆»ƒ¿»«
Lc˜‰ Ô‰aL ÏB„b‰ - ÌÈL BÏ eÈ‰Â ,Lc˜‰36eÈ‰ . ∆¿≈¿»¿«ƒ«»∆»∆∆¿≈»

ÈBÈaÏ ÔÈLLBÁÂ ,Lc˜‰ Ô‰aL ÏB„b‰ - ‰LÏL37. ¿»«»∆»∆∆¿≈¿¿ƒ«≈ƒ
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‰OÚÈ „ˆÈk38,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ÈBÈaÏ ÔÈzÓÈ ? ≈««¬∆«¿ƒ«≈ƒ«∆ƒ…
Bc·Ï ÏB„b‰ ÏÚ ‰M„w‰ ÏeÁ˙Â39¯BL :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿»«¿À»««»¿«¿ƒ»«

ÔÈ‡Â ,Lc˜‰ Ì‰aL ÏB„b‰ - Lc˜‰ È¯ÂLaL∆ƒ¿»«∆¿≈«»∆»∆∆¿≈¿≈
ÈBÈaÏ ÔÈLLBÁ40. ¿ƒ«≈ƒ

מקדיש.36) הוא יפה בעין המקדיש שכל משום
מכבשי 37) "אחד שם: במשנה וראה לבינוני. אף כלומר,

בינוני  שלושה וכו' לו והיו הקדש משורי ואחד הקדש
אם  אמרו, הרי זה: על הקשו שם ובגמרא הקדש", שבהם
יפה  בעין מקדיש אלמא הקדש, שבהם הגדול - שניים היו
בעין  מקדיש אלמא הקדש, שבהן בינוני סיפא אימא מקדיש,
קטן  שלגבי לבינוני, אף חוששין שמואל אמר מקדיש, רעה

הוא. יפה חייא 38)עין רבי אמר עביד, "היכי בגמרא: שם
בגדול". לקדושתיה לה ומחיל שיּומם עד לו ממתין רב ֶָבר

ואומר 39) הגדול, על הבינוני של הקדושה מחלל כלומר,
הגדול, על מחולל יהא הבינוני, את הקדשתי אם כך:
הבינוני  הרי הגדול, את הקדשתי ואם הקדש, יהיה והגדול

מלכתחילה. אבוה 40)חולין בר רבה "אמר בגמרא: שם
משוורי  אחד דאמר אלא לבינוני) אף (דחוששין שנו לא
הקדש, שבהם הגדול הקדש, בשוורי שור אמר אבל הקדש,
קאמר)", שבשוורי החשוב (=שור קאמר בתוראי תורא
משוורי" "שור אמר אבל שבשוורי", "שור אמר אם ודווקא

לכולם. חוששין -

.ËÔ‰Ó „Á‡ L¯t41ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,ÁÎLÂ42 ≈≈∆»≈∆¿»«∆»«»ƒ
Lc˜‰ Ô‰Ó „Á‡43LÈc˜Ó ‰Ê È¯‰ -44Ô‰aL ÏB„b45 ∆»≈∆∆¿≈¬≈∆«¿ƒ»∆»∆

‰ÏBÚ ¯„Bp‰ ÔÎÂ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â46ÔÓ ¿««»»»¿≈»¿≈«≈»ƒ
Ï‚Ú Ì‡ ¯BL Ì‡ ,Ú·w ‰Ó ÁÎLÂ B¯„ Ú·˜Â ¯˜a‰«»»¿»«ƒ¿¿»««»«ƒƒ≈∆

¯BL ‡È·È ‰Ê È¯‰ -47ÁÎLÂ ÌÈO·ka Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆»ƒ¿≈ƒ»««¿»ƒ¿»«
‡È·È - ÁÎLÂ ÌÈfÚa Ú·˜ .ÏÈ‡ ‡È·È - Ú·w ‰Ó«»«»ƒ«ƒ»«»ƒƒ¿»«»ƒ

B˙ÏBÚ Ú·˜ ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈÓ ‰ÊÈ‡a ÁÎL .¯ÈÚO48- »ƒ»«¿≈∆ƒƒ«¿≈»»«»
ÏÈ‡Â ¯BL ‡È·È¯ÈÚOÂ49Ú·˜ ‡nL BÏ ˜tzÒ Ì‡Â . »ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈∆»»«

‰BÈ Ô·e ¯Bz ÛÈÒBÈ - ÛBÚa B˙ÏBÚ50. »¿ƒ∆»

מהם,41) אחד ובירר בעדרו, שלושה לו היו כלומר,
מיתתו.42)והקדישו. אחד 43)בשעת בירר כלומר,

והקדישו. השוורים שצריך 44)משלושת הכוונה אין
מחזיקו  אלא אביו, או הוא הקדישו כבר שהרי להקדישו,

הקדש. מה 45)בתורת יודע ואיני "פירשתי במשנה: שם
שבהן  הגדול מה? יודע ואיני אבא לי שאמר או פירשתי
נאמר  שכן הקדיש, שבהם הגדול הסתם שמן הקדש",
ומה  שם). (רש"י נדריכם" מבחר "וכל יא) יב, (דברים
משום  הוא הקדש משוורי אחד אמר אם לבינוני שחוששין
מינייהו  אהי ידענא ולא הקדש מהן אחד שאמר "שכיוון
לגבי  יפה עין דהווי אבינוני, אי אגדול, אי ההקדש, חייל
אלא  למזבח קרב לא ומיהו חייל, אתרווייהו הלכך הקטן,
דוודאי  לספוקי ליכא פירשתי, דאמר היכא אבל מינייהו, חד

שם). (רש"י פירש" נקבה.46)גדול ולא זכר אלא שאינה
מה 47) יודע ואיני הבקר מן "פירשתי במשנה: קז. שם ראה

מני  "הא אמרו: קז:) (שם ובגמרא ועגל", פר יביא פירשתי
לדעת  כן, ואם יצא". לא גדול והביא קטן דאמר היא רבי
- יצא גדול והביא קטן שהנודר א) הלכה (למעלה רבינו

בלבד. שור אלא להביא צריך אם 48)אינו הבקר מן אם
העזים. מן אם הכבשים מין 49)מן שבכל הגדולים שהם

הבהמה  "מן אמרו: (קז:) שם שבמשנה פי על ואף ומין,
גדי  ושעיר ואיל ועגל פר יביא פירשתי מה יודע ואיני
של  דעתו לפי היא זו שמשנה אמרו שם בגמרא הרי וטלה".
מביא  - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר רבי
וראה  רבינו. פסק וכן ויצא, הבהמה, ממיני מין שבכל הגדול

הראב"ד. גם 50)בהשגת שיביא לומר ורוצה שם. משנה
כבשים  כמו נפרדים מינים שני הם שהרי יונה, בן וגם תור

בבהמה. ובקר

.È‰„Bz ¯„51ÌÈÓÏL B‡52B¯„ Ú·˜Â53¯˜aa54 »«»¿»ƒ¿»«ƒ¿«»»
BÚ·˜ ÈÓa ÁÎLÂ55‰¯Ùe ¯t ‡È·È -56Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«¿ƒ¿»»ƒ«»»¿≈ƒ

BÏ ˜tzÒ .ÏÁ¯Â ÏÈ‡ ‡È·È - ÌÈO·ka BÏ ˜tzÒƒ¿«≈«¿»ƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿«≈
Ú·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ÁÎL .‰¯ÈÚOe ¯ÈÚO ‡È·È - ÌÈfÚa»ƒƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»»«¿≈∆ƒ»«

B¯„57¯ÈÚO ,ÏÁ¯Â ÏÈ‡ ,‰¯Ùe ¯t ‡È·Ó - ƒ¿≈ƒ«»»«ƒ¿»≈»ƒ
‰¯ÈÚOe58¯Bz ‡È·Ó - ÛBÚ ˙ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ . ¿ƒ»»≈¬≈»««≈ƒ

- B¯„ Ú·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ÁÎLÂ L¯t .‰BÈ Ôa B‡∆»≈≈¿»«¿≈∆ƒ»«ƒ¿
.‰BÈ Ô·e ¯Bz ‡È·Ó≈ƒ∆»

תודה.51) הם הלחם עם הבאים השלמים 52)שלמים כי
ונקבות. מזכרים או 53)באים תודה עלי הרי שאמר

מזה. או מזה הבקר.54)שלמים, אם 55)במין זכר אם
מה 56)נקבה. יודע ואיני בקר מן "פירשתי שם: במשנה

רבי, דעת לפי והוא ועגלה". עגל ופרה פר יביא פירשתי
בפר  די - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר
או  לנקבה מזכר המשנה שהרי שניהם, וצריך בלבד, ופרה

יצא. לא - אם 57)להיפך העזים מן אם הכבשים מן אם
נקבה. אם זכר אם קבעו במי שכח כן וכמו הבקר, מן

מין 58) מכל מביא ומספק ומין, מין שבכל הגדולים שהם
ונקבה. זכר ומין,

.‡È;‰B·Ï ıÓ˜ ‡È·È - ÁaÊnÏ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««ƒ¿≈«»ƒ…∆¿»
‡l‡ ‡e‰L ˙BÓk ÁaÊnÏ Blk ·¯wL ¯·c EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»»∆»≈À«ƒ¿≈«¿∆∆»

‰B·Ï59¯·c ÏkÓ ‡È·È - L¯t ‰Ó ÁÎLÂ B¯„ L¯t . ¿»≈≈ƒ¿¿»««≈≈»ƒƒ»»»
,‰Ó‰a ˙ÏBÚ ‡È·Ó CÎÈÙÏ .ÁaÊnÏ Blk ·¯wL∆»≈À«ƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ«¿≈»

ÌÈÎÒ ˙ÁÓe ,ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ60ÈÙa ÔÈÈÂ ,‰B·Ïe , ¿«»ƒ¿«¿»ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈
BÓˆÚ61. «¿

כליל),59) (שהיא עולה איכא "והא הקשו: שם ובגמרא
מוראה  איכא העוף, עולת איכא והא לכהנים. עורה איכא
לשיתין  נסכים, והאיכא הדשן), לבית (שמשליכן ונוצה
כולה  והיא שבה הסולת (היינו נסכים מנחת והאיכא אזלי,
פסיקא  לא - מינה כהנים דאכלי מנחה דאיכא כיוון כליל),

אין 60)ליה". למזבח", עלי "הרי אמר שאם פי על אף
מה  יודע ואינו בפירש - בכלל נסכים ומנחת העוף עולת
העוף  עולת עלי "הרי מפורש אמר אולי להסתפק יש פירש,
גבי  על נקטרים ועורה בשרה כל סוף סוף שהרי למזבח",
בשרה  כל שהרי למזבח, בהמה עולת עלי הרי או המזבח,
ממש  שכולה נסכים במנחת כן וכמו המזבח, גבי על נקטר
עולת  אלא הזכיר שלא שם ברש"י וראה המזבח. גבי על
אינה  בהמה שעולת מדבריו ונראה נסכים, ומנחת העוף
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לכהנים. עורה שהרי היין 61)בכלל, מן חוץ כלומר,
על  [ואף מנחה בלי יין גם מביא - נסכים במנחת שמביא
- לשיתין אלא לאישים, אינו עצמו בפני הבא יין שגם פי
בכלל  הוא הרי למזבח", עלי "הרי בכלל שאינו פי על אף

משנה)]. (כסף פירש מה יודע ואינו המפרש

·È.O·k ‡È·È - ÁaÊnÏ ÚÏÒa ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡62; »«¬≈»«¿∆««ƒ¿≈«»ƒ∆∆
L¯t .O·k ‡l‡ ÁaÊnÏ ÚÏÒa ·¯wL ¯·c EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»»∆»≈¿∆««ƒ¿≈«∆»∆∆≈≈

L¯tM ‰Ó ÁÎLÂ63¯·„Â ¯·c ÏkÓ ÚÏÒa ‡È·È - ¿»««∆≈≈»ƒ¿∆«ƒ»»»¿»»
ÁaÊnÏ ·¯wL64. ∆»≈«ƒ¿≈«

"ממאי,62) שם: ובכריתות י: וכריתות קז: במנחות ברייתא
שקלים  בכסף אשם, איל טא) ה, (ויקרא רחמנא מדאמר
בסלע". שנה בן דכבש מכלל סלעים) שני (דהיינו

ושכח.63) מסויים דבר בסלע עלי הרי אמר כלומר,
בסלע".64) שלם דבר לקנות שיוכל "ובלבד שם. מנחות

.‚ÈıÓwÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ‰B·Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰65. »≈¬≈»«¿»…ƒ¿…ƒ…∆
ÔÈ·Ú ,ÌÈ¯Ê‚ ÈMÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÌÈˆÚ ÈÏÚ È¯‰¬≈»«≈ƒ…ƒ¿…ƒ¿≈¿»ƒ»¿»

˙B˜BÁÓk66‰n‡ Ôk¯‡Â67¯Ê‚ ‡È·Ó - ıÚ ÈÏÚ È¯‰ . ¿»¿»¿»«»¬≈»«≈≈ƒ∆∆
- ÌÈˆÚ‰ ÈÓ„ ‡È·‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰n‡ Bk¯‡ „Á‡∆»»¿«»¿ƒ»»¿»ƒ¿≈»≈ƒ

‡È·È68. »ƒ

מסולת 65) בקומצו ממנו והרים ח) ו, (שם דכתיב "מנלן
להרמה  לבונה מקיש הלבונה, כל ואת ומשמנה המנחה
קומץ". נמי לבונה אף קומץ, דמנחה הרמה מה דמנחה

ג:66) הלכה מזבח איסורי מהלכות ז פרק למעלה ראה
ועוביין  רוחבן ואמה אורכן אמה משה שעשה "והגזרין
כעובי  היינו, לדורות", עושין וכמותן סאה של גודש כמחק
למעלה, מחוקה אבל וגדושה, מלאה כשהיא סאה מדת

הכלי. פי עם ישרה אמה.67)כלומר, רחבן כן וכמו
מביא 68) עצים עלי הרי "האומר ג: פרק שקלים תוספתא

עצים  בם לוקחים וכהנים לשופר ונותן עצים גיזרי שני דמי
המזבח". לגבי אותן ומקריבין

.„ÈÔÓL ·c˙‰ B‡ ¯„pL ÈÓ69?Ba ÔÈOBÚ „ˆÈk - ƒ∆»«ƒ¿«≈∆∆≈«ƒ
ÁÏÓ ÂÈÏÚ Ô˙BÂ ıÓ˜ epnÓ ıÓB˜70Èab ÏÚ B˜¯BÊÂ ≈ƒ∆…∆¿≈»»∆«¿¿««≈

„ˆÈÎÂ .˙BÁÓ È¯ÈLk ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â ,ÌÈM‡‰»ƒƒ¿«¿»∆¡»«…¬ƒƒ¿»≈¿»¿≈«
ÁÏÓ ÂÈÏÚ Ô˙B ?BÓˆÚ ÈÙa ‡a‰ ÔÈÈa ÔÈOBÚ71 ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈«¿≈»»∆«

ÔÈ˙ÈM‰ Èab ÏÚ Blk BÎqÓe72ÌÈÎÒp‰ ÏÎk73. ¿«¿À««≈«ƒƒ¿»«¿»ƒ
dÓˆÚ ÈÙa ‰‡a‰ ‰B·l‰Â74ÁÏÓ ‰ÈÏÚ Ô˙B -75 ¿«¿»«»»ƒ¿≈«¿»≈»∆»∆«

.ÌÈM‡Ï dlÎÂ¿À»»ƒƒ

נודר,69) או אדם, שמתנדב א, הלכה י"ד פרק למעלה ראה
עצמו. בפני הקרבנות 70)שמן כל למלוח עשה "מצות כי

מלח". תקריב קרבנך כל על שנאמר למזבח, שיעלו קודם
אין 71) - מלח בלא קרב הנסכים יין כי רבינו שכתב ואף

עצמו  בפני הבא יין אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא זה
זה, דבר עיקר שכל פי על [ואף משנה). (כסף מלח טעון
שאינו  משום הוא, מלח, טעון אינו הנסכים עם הבא שיין
אינו  עצמו בפני הבא יין גם והרי כא.), (מנחות האישים על

(למ  כתבנו כבר - האישים גבי על ובפרק בא יא הלכה עלה
הבא  יין של שעיקרו יא) הלכה מזבח איסורי מהלכות ה
לו]. גרם אחר שאיסור אלא האישים, על לבוא עצמו, בפני

האש 72) לכבות שאסור מפני האש, גבי על מזלפו ואינו
פסיק  זה הרי - לכך מתכוון שאינו פי על ואף המזבח, שעל

הנסכים.73)רישיה. עם הבא היין כמו כי 74)כלומר,
עצמה. בפני לבונה נודר או של 75)מתנדב "בראשו כי

וכו'". והלבונה הקומץ מולחין מזבח

.ÂË;ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ep‡È·È ‡Ï - ¯„ ¯„pL ÈÓƒ∆»«∆∆…¿ƒ∆ƒ»«¬≈≈ƒ
‡Ï - Ôa¯˜a ·iÁÓ‰ ÏÎÂ ,‰Ê Ôa¯˜a ·iÁ˙ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«≈¿»¿»∆¿»«¿À»¿»¿»…

‡È·ÈÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ Ba¯˜76. »ƒ»¿»∆»ƒ«Àƒ

יביא 76) שלא תודה עלי הרי לאומר "מנין פב. שם במשנה
פסח  וזבחת ב) טז, (דברים לומר תלמוד החולין, מן אלא
הכבשים  מן אלא בא אין פסח והלא ובקר, צאן אלוקיך לה'
כל  להקיש ובקר, צאן לומר תלמוד מה כן אם העזים, ומן
שבחובה, דבר פסח מה לפסח, הבקר ומן הצאן מן הבא
לא  שאז מצרים מפסח (שנלמד החולין מן אלא בא ואין
דבר  כל אף שם), ורש"י גמרא - שני מעשר עוד היה
עלי  הרי האומר לפיכך החולין. מן אלא בא אין שבחובה
אלא  יביאו לא חובה ובאין הואיל שלמים עלי הרי תודה

החולין". מן

.ÊËÔÓ dÓÁÏÂ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰„Bz ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«»ƒ«Àƒ¿«¿»ƒ
È¯‰L ;ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ dÓÁÏ ‡È·È ‡Ï - ¯OÚn‰««¬≈…»ƒ«¿»∆»ƒ«Àƒ∆¬≈
ÌÚ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰„Bz‰Â ,‰„Bz Ôa¯˜a ¯„»«¿»¿«»¿«»≈»»»∆»ƒ

ÌÁl‰77.ÔÈlÁ‰ ÔÓ «∆∆ƒ«Àƒ

נתחייב 77) החולין מן תודה עלי הרי שאמר כיוון כלומר,
מיד  ונתחייב הלחם, עם לבוא תודה של ודינה בתודה, מיד
בא  ואינו שבחובה, דבר הוא הלחם גם כן ואם בלחם, גם

החולין. מן אלא

.ÊÈ˙BÚnÓ ‰„Bz ‡È·‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡Â L¯t≈≈¿»«¬≈»«¿»ƒ»ƒ»
BÓk ‡È·‰Ï BÏ LÈ - ÔÈlÁ‰ ÔÓ dÓÁÏÂ ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ¿«¿»ƒ«Àƒ≈¿»ƒ¿

¯„pL78‡ˆÈ - ÔÈlÁ‰ ÔÓ Ïk‰ ‡È·‰ Ì‡Â .79Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«¿ƒ≈ƒ«…ƒ«Àƒ»»¿≈ƒ
¯OÚn‰ ÔÓ dÓÁÏÂ ‡È‰ ‰„Bz ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡Â L¯t≈≈¿»«¬≈»«»ƒ¿«¿»ƒ««¬≈

‡È·È -80‡l‡ ,ÈL ¯OÚÓ ÈhÁÓ dÓÁÏ ‡È·È ‡ÏÂ . »ƒ¿…»ƒ«¿»≈ƒ≈«¬≈≈ƒ∆»
˙BÚnÓ ‡È‰L ‰Ó‰a‰ BÓk ,ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓƒ»«¬≈≈ƒ¿«¿≈»∆ƒƒ»
ÔÓ dÓÁÏ ‡È·iL L¯tL Èt ÏÚ Û‡Â .ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ¿««ƒ∆≈≈∆»ƒ«¿»ƒ
ÔÈ‡L ;ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ‰ÈÎÒ ‡È·È ‡Ï - ¯OÚn‰««¬≈…»ƒ¿»∆»ƒ»«¬≈≈ƒ∆≈
,e¯‡aL BÓk ,ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈ‡a ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«Àƒ¿∆≈«¿
„Ú - Ba¯˜ ·È¯˜n‰ ·È¯˜‰Â :Ô‰a ¯Ó‡pL ÈÙÏ¿ƒ∆∆¡«»∆¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿»«

.ÏÏk dB·bÏ „ˆ Ô‰a ‰È‰È ‡ÏÂ BlMÓ eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ∆¿…ƒ¿∆»∆««»«¿»

החולין,78) מן ולחמה המעשר מן "תודה במשנה: שם
מן  לחם גם להביא לחייבו מקום ואין כלומר, יביא".
והוא  החולין מן להביא הוא המצוה ועיקר שהואיל המעשר,
הלחם  נגרר לא - כמצוותו החולין מן הזבח את מביא לא

הזבח. "מה 79)אחר שם: המשנה בפירוש רבינו כתב כן
כמו  להביא לו שמותר לומר, רוצה יביא, (במשנה) שאמר
משובח". זה הרי החולין מן הכל הביא ואם שאמר,

"יביא,80) שם רבינו כתב זה על גם המעשר. מן שניהם
החולין  מן הביא ואם שאמר, כמו להביא מותר לומר, רוצה

משובח". זה הרי
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á"ôùú'ä åìñë 'ç éùéù íåé

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
מנחה.1) בקרבן הנ"ל מהפרק המשך

.‡¯epz ‰Ù‡Ó ‰ÁÓ ¯„Bp‰2‰Ù‡Ó ‡È·È ‡Ï - «≈ƒ¿»«¬≈«…»ƒ«¬≈
Átk3ÌÈÙÚ¯ ‰Ù‡Ó ‡ÏÂ ,4˙B¯BÈ ‰Ù‡Ó ‡ÏÂ , À»¿…«¬≈¿»ƒ¿…«¬≈

ÌÈi·¯Ú‰5. »«¿ƒƒ

שנאמר 2) ממה כן למדו שם וברייתא סג. במנחות משנה
מאפה  ולא כופח מאפה ולא תנור", "מאפה ד) ב, (ויקרא
פ' בספרא גם וראה הערביים. יורות מאפה ולא רעפים

ג. הלכה י פרשה דנדבה דבורא שם 3)ויקרא כתנאֿקמא
אחר  קדרה שפיתת "מקום הוא וכופח יהודה. כרבי ולא
והיא  העיסה שם ונותנין המוקד, מאותו האש שמסירין
חרס  ושברי קשה אבן שמחממין הוא התנור ומעשה נאפת,
כלי  עליה וכופין העיסה עליהם ומשליכים שיתלבנו עד

שם). המשנה (פירוש בו" שהוסקו.4)ונאפת לאחר
האש 5) ומסיקין קדרה, כמו בטיט טוחה בארץ "גומא

המשנה  (פירוש העיסה" בה ומשליכין שתלבן עד בתוכה
שם).

.·ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰6;˙LÁ¯Óa ‡È·‰Â ,˙·ÁÓa »≈¬≈»«¿«¬«¿≈ƒ¿«¿∆∆
‡È·‰ ‡È·‰M ‰Ó - ˙·ÁÓa ‡È·‰Â ,˙LÁ¯Óa7È„ÈÂ , ¿«¿∆∆¿≈ƒ¿«¬««∆≈ƒ≈ƒƒ≈

B˙·BÁ8‡ˆÈ ‡Ï9,˙LÁ¯Óa ‡È·‰Ï BÊ :¯Ó‡ Ì‡Â . »…»»¿ƒ»«¿»ƒ¿«¿∆∆
- ˙LÁ¯Óa d‡È·‰Â ,˙·ÁÓa B‡ ;˙·ÁÓa d‡È·‰Â∆¡ƒ»¿«¬«¿«¬«∆¡ƒ»¿«¿∆∆

‰ÏeÒt BÊ È¯‰10‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .11:¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ¬≈¿»¿≈…«≈»∆¿≈»≈
„Á‡ ÈÏÎa Ô‡È·‰Ï ˙BB¯OÚ ÈL ÈÏÚ È¯‰12Ô‡È·‰Â , ¬≈»«¿≈∆¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ∆»∆¡ƒ»

‰Ó - „Á‡ ÈÏÎa Ô‡È·‰Â ,ÌÈÏk ÈLa ;ÌÈÏk ÈLaƒ¿≈≈ƒƒ¿≈≈ƒ∆¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»«
‡ˆÈ ‡Ï B˙·BÁ È„ÈÂ ,‡È·‰ ‡È·‰M13:¯Ó‡pL . ∆≈ƒ≈ƒƒ≈»…»»∆∆¡«

ÈÈÏ z¯„ ¯L‡k14. «¬∆»«¿»«»

סג.6) שם עוד ועיין במשנה. קב: כלומר,7)מנחות
מחבת, מנחת ומביא אדם מתנדב שהרי כשרה, היא המנחה

ד. הלכה פי"ב למעלה ראה מרחשת, מנחת כלומר,8)או
נדרו. והביא 9)חובת מחבת נדר הוא נדרו. קיים לא שהרי

מחבת. והביא מרחשת במשנה.10)מרחשת, קב: שם
אחר" לכלי לשנותה יכול ואין בה, שהזכיר כלי "דקבעה

שם). שם)11)(רש"י פי"ב למעלה (ראה אחרות במנחות
לזו. מזו שינה כי 12)אם ה, הלכה פי"ב למעלה ראה

ולנדור  להתנדב לו יש ונדבה, בנדר הבאות מנחות חמש
עשרון. אלף אפילו שירצה, מה כל במשנה.13)מהן שם

בגמרא.14) קג. שם

.‚„Á‡ ÈÏÎa ‡È·‰Ï el‡ :¯Ó‡15ÈLa ‡È·‰Â , »«≈¿»ƒƒ¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿≈
- „Á‡ ÈÏÎa ‡È·‰Â ,ÌÈÏk ÈLa ‡È·‰Ï B‡ ;ÌÈÏk≈ƒ¿»ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆»
:¯Ó‡ ‡l‡ ,¯„p‰ ˙ÚLa ÔÚ·˜ ‡Ï .ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ…¿»»ƒ¿««∆∆∆»»«
ÔÚ·˜ ‰L¯Ù‰ ˙ÚL·e ,˙BB¯OÚ ÈL ÈÏÚ È¯‰¬≈»«¿≈∆¿ƒ¿««¿»»¿»»
È¯‰ - „Á‡ ÈÏÎa Ô‡È·‰Â ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏk ÈLa ÔLÈ¯Ù‰Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿»«∆¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»¬≈
¯L‡k' ‡ÏÂ ,'z¯„ ¯L‡k' ¯Ó‡pL ;ÌÈ¯Lk el‡≈¿≈ƒ∆∆¡««¬∆»«¿»¿…«¬∆

'zL¯Ù‰16‡È·‰Ï ˙BB¯OÚ ÈL ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ . ƒ¿«¿»»«¬≈»«¿≈∆¿¿»ƒ
ÈÏÎa :BÏ e¯Ó‡ ,ÌÈÏk ÈLa Ô‡È·‰Â ,„Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ∆»∆¡ƒ»ƒ¿≈≈ƒ»¿ƒ¿ƒ

el‡ È¯‰ - ÌÈÏk ÈLa Ì·È¯˜‰ ,z¯„ „Á‡∆»»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈
ÔÈÏeÒt17ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÈÏÎa Ì·È¯˜‰ ;18. ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ∆»¬≈≈¿≈ƒ

ואחת 15) אחת מכל לקמוץ יכול שאינו באופן והמדובר
ד. הלכה סוף להלן וראה שם). (רש"י עצמה בפני

שם.16) בגמרא יוחנן ור' אביי במשנה.17)דברי שם
זה  ובאופן אחד", בכלי להביא "אלו אמר שלא ואףֿעלֿפי
בשיטהֿ ועיין ב הלכה (למעלה הביא" שהביא "מה –
לא  כי אומרים שאנו משום אלא זה אין – שם). מקובצת
"בכלי  לו: שאמרו כאן אבל לנדבה, אלא זה, לנדר נתכוון
מוכח  מביא, אני לנדבה לשם להם: השיב ולא נדרת", אחד
והואֿהדין  פסול, – ששינה וכיון הביא, הנדר שלשם מזה
אמרו  שאם ב) הלכה למעלה (ראה ומרחשת מחבת לענין
רש"י  (עיין פוסל זה הרי לכך, חש ולא נדרת וכך כך לו

שם). טוב' יום כמו 18)ו'תוספות והקריב חזר שהרי
כלום. זה אין – שהביא בעת ששינה ומה שנדר,

.„,ÌÈÏk ÈLa ‡È·‰Ï ˙BB¯OÚ ÈL ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«¿≈∆¿¿»ƒƒ¿≈≈ƒ
„Á‡ ÈÏÎa ‡È·‰Â19,z¯„ ÌÈÏk ÈLa :BÏ e¯Ó‡ , ¿≈ƒƒ¿ƒ∆»»¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿»

Ô·È¯˜‰ ;ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÌÈÏk ÈLa Ô·È¯˜‰ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ»
e·¯Ú˙pL ˙BÁÓ ÈzLk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÈÏÎa20. ƒ¿ƒ∆»¬≈≈ƒ¿≈¿»∆ƒ¿»¿

שם.19) עצמה 20)משנה בפני מזה  לקמוץ יכול שאם
ראה  פסולות, – לאו ואם כשירות, – עצמה בפני ומזו

כט. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות בפי"א

.‰‰ÁÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰21˙LÓÁÓ ˙Á‡ ‡È·È - »≈¬≈»«ƒ¿»»ƒ««≈¬≈∆
‰·„e ¯„a ˙B‡a‰ ˙BÁÓ ÈÈÓ22ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ . ƒ≈¿»«»¿∆∆¿»»»«¬≈»«

˙BÁÓ23(ÈÈÓ) ÈL ‡È·È -24.ÔzLÓÁÓ ˙BÁÓ ¿»»ƒ¿≈ƒ≈¿»≈¬ƒ¿»
˙BÁÓ ÔÈÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡25˙BÁÓ ÈzL ‡È·È - »«¬≈»«ƒ¿»»ƒ¿≈¿»

„Á‡ ÔÈnÓ26ÈzL ‡È·È - ˙BÁÓ ÈÈÓ ÈÏÚ È¯‰ . ƒƒ∆»¬≈»«ƒ≈¿»»ƒ¿≈
ÌÈÈÓ ÈMÓ ˙BÁÓ27- ‰ÁÓ ÈÈÓ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿≈ƒ»«ƒ≈ƒ¿»

ÔÈÈÓ ÈL ‡È·È28- BÁÎLe Ô‰Ó ÔÈÓa B¯„ Ú·˜ . »ƒ¿≈ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ≈∆¿≈
ÔzLÓÁ ‡È·Ó29. ≈ƒ¬ƒ¿»

מנחה.21) איזו פירש ולא קד:22)סתם שם משנה
ד  הלכה פי"ב למעלה וראה יהודה. כר' שלא וכתנאֿקמא

ונדבה. בנדר הבאות המנחות חמש בלשון 23)פירוט
שם). (משנה כי 24)רבים זו, מילה מחק הכסףֿמשנה

אחד. ממין אפילו מנחות שתי להביא יכול הוא
רבים.25) בלשון ו"מנחות" יחיד, בלשון "מין" כלומר,
גם 26) וראה פי"ב, מנחות ובתוספתא קה. שם ברייתא

קד: שם דוקא 27)במשנה והיינו שם. ובתוספתא קה. שם
שניהם  מנחות", "מיני שאמר כיון מינים, ומשני מנחות שתי

רבים. מהו,28)בלשון מנחה מיני פפא, רב "בעי קה. שם
מנחות  דכולא מנחה, ומאי קאמר, תרתי "מיני", דאמר כיון
המנחה. תורת וזאת ז) ו, (ויקרא דכתיב מקריין, מנחה נמי
ומאי  קאמר, מנחה חדא "מנחה", דאמר כיון דילמא, או
וכתב  עלי". מנחה חדא מנחה ממיני קאמר, הכי מנחה? מיני
רבינו, שכתב ומה הבעיא. נפשטה שלא הכסףֿמשנה,
ואם  ספק, מחמת לחומרא אלא אינו מינים, משני  שמביא
השניה  תהא אחת, אלא חייב אינו שאם להתנות, צריך כן
חכמים  שדעת שנראה כתב, המשנה במרכבת אבל לנדבה.
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להעמיד  שם דחקו שהרי מינים, שני להביא לחייב נוטה
הנ"ל. השיטה לפי ליישבה בכדי שמעון, כר' הברייתא

פירשתי,29) מהן איזה יודע ואיני "פירשתי במשנה: שם
חמשתן". יביא

.Â„ÈÁi‰ ÔÈ‡30ÌÈMMÓ ¯˙BÈ „Á‡ ÈÏÎa ‰ÁÓ ‡È·Ó ≈«»ƒ≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆»≈ƒƒƒ
ÔB¯OÚ31ÌÈML ‡È·Ó - ÌÈMMÓ ¯˙BÈ ¯„ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ»«≈ƒƒƒ≈ƒƒƒ

ÈL ÈÏÎa ¯‡M‰Â ,„Á‡ ÈÏÎa32ÏÏa‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L . ƒ¿ƒ∆»¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ»≈
ÔÈ‡ ÌÈML ÏÚ ¯˙È Ï·‡ ,ÌÈML ‡l‡ „Á‡k¿∆»∆»ƒƒ¬»»≈«ƒƒ≈

ÔÈÏÏ·33BÓk ,˙·kÚÓ ‰ÏÈÏa‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»ƒ««ƒ∆≈«¿ƒ»¿«∆∆¿
e¯‡aL34ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ,35‰ÏÈ·Ï Èe‡¯‰ Ïk :36ÔÈ‡ - ∆≈«¿»¿¬»ƒ»»»¿ƒ»≈

‰ÏÈ·Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÏÎÂ ,Ba ˙·kÚÓ ‰ÏÈa‰37- «ƒ»¿«∆∆¿…∆≈»¿ƒ»
.Ba ˙·kÚÓ ‰ÏÈa‰«ƒ»¿«∆∆

המנחות 30) אלא מביאין אינם הציבור אבל דווקא, יחיד
הפנים  ולחם הלחם ושתי העומר מנחת כגון הקבועות,
המוריה, (הר להביא כמה שיעור בהם ויש הנסכים, ומנחת

כסףֿמשנה). קג:31)וראה שם במשנה,32)משנה שם
ואחד  אחד, בכלי ששים ודווקא ז. הלכה פי"ב למעלה וראה
ואחד  ושלשים אחד, בכלי שלשים יביא לא אבל שני. בכלי

ז. הלכה להלן ראה וכדומה, שני, במשנה.33)בכלי שם
עשרון  לכל לוג שמן, לוגי ששים שם שנותן אףֿעלֿפי
במנחות  טוב' יום 'תוספות ועיין ז). הלכה פי"ב (למעלה

ד. משנה יא.34)פי"ב הלכה פי"ג יח:35)למעלה שם
זירא. ר' דברי ועוד. פא: בתרא בבא לבלילה,36)קג:

אחד. בכלי להבלל שראויים עשרונים ששים כגון
עשרונים.37) ואחד ששים

.Ê38- ÔB¯OÚ „Á‡Â ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«≈»¿∆¿ƒ¿∆»ƒ»
,ÈÏk ÏÎa ÌÈML ,ÌÈÏk ÈLa ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‡È·Ó≈ƒ≈»¿∆¿ƒƒ¿≈≈ƒƒƒ¿»¿ƒ

ÈLÈÏM‰ ÈÏka „Á‡ ÔB¯OÚ ‡È·Óe39.40È¯‰ :¯Ó‡ ≈ƒƒ»∆»«¿ƒ«¿ƒƒ»«¬≈
˙BB¯OÚ ÈÏÚ È¯‰ ;„Á‡ ÔB¯OÚ ‡È·È - ÔB¯OÚ ÈÏÚ»«ƒ»»ƒƒ»∆»¬≈»«∆¿

ÌÈL ‡È·È -41L¯t ÔB¯OÚ ‰nk ÁÎLÂ B¯„ L¯t . »ƒ¿«ƒ≈≈ƒ¿¿»««»ƒ»≈≈
„Á‡ ÈÏÎa ÔB¯OÚ ÌÈML ‡È·È -42ÔB¯OÚ ‰nk ÁÎL . »ƒƒƒƒ»ƒ¿ƒ∆»»««»ƒ»

ÌÈML ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - BÚ·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡·e L¯t≈≈¿≈∆ƒ¿»¬≈∆≈ƒƒƒ
ÔzLÓÁÓ ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ÔB¯OÚ43. ƒ»ƒ»ƒ»ƒ≈¬ƒ¿»

עשרון"38) עלי הרי "אמר עד שמכאן נראה, בכסףֿמשנה
הקודמת. להלכה שייך כלים 39)- לשלשה מחלקן ואינם

לו  ויצא ואחד, וארבעים וארבעים ארבעים בשוה: שוה
ו) הלכה למעלה (הובא קג: שם מהמשנה זה דין לרבינו
ואחד  אחד, בכלי ששים מביא ואחד, ששים עלי הרי "אמר
אמרו: פי"ב מנחות ובתוספתא המוריה). (הר אחר" בכלי
אותו  כופין אחד, בכלי להביא עשרונות מאה עלי  "הרי
הביא  ואם אחד, בכלי וארבעים אחד בכלי ששים ומביא
כלים  בשני יצא, לא אחר בכלי ומחצה אחד בכלי מחצה
כלים), בשני להביא עשרונות מאה עלי הרי אמר (=כלומר,
ששים  הביא ואם אחר. בכלי ומחצה אחד בכלי מחצה מביא

יצא". – אחר בכלי ומאה אחד, למעלה 40)בכלי ראה
ז. הלכה מתחילה מכאן כי לז, קד 41)הערה :שם

הרי 42)במשנה: מששים, פחות נדר ואם וקו. שם, כרבנן
למעלה  (ראה גדול והביא קטן כנדר זה והרי נדבה, השאר

אין  שהרי בכך, ספק אין יותר על ואילו א). הלכה פט"ז
ספר). (קרית עשרון מששים יתירה יחיד של מנחה

פירשתי 43) מה יודע ואיני "פירשתי חכמים: כדברי קו. שם
חמש  יביא פירשתי, כמה יודע ואיני פירשתי מהן ואיזו

מאות". שלש שהן עשרונים ששים ששים של מנחות

.ÁÌÈÏk ‰nÎ·e ¯„ ˙BB¯OÚ ‰nk ÁÎLÂ B¯„ Ú·»̃«ƒ¿¿»««»∆¿»«¿«»≈ƒ
¯„44ÌÈMLa ÌÈML „ÚÂ „Á‡Ó ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - »«¬≈∆≈ƒ≈∆»¿«ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÏk45,ÔBL‡¯ ÈÏÎa „Á‡ ÔB¯OÚ ‡È·Ó ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«≈ƒƒ»∆»ƒ¿ƒƒ
ÌÈB¯OÚ ‰LÏLe ,ÈL ÈÏÎa ÌÈB¯OÚ ÈLe¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿»∆¿ƒ
.ÔB¯Á‡‰ ÈÏka ÔB¯OÚ ÌÈML „Ú eÈ‰iL „Ú ,ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿«ƒƒƒ»«¿ƒ»«¬
‰Ê ¯„Ò ÏÚ ‡È·Ó - Ú·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a Û‡ ÁÎL Ì‡Â¿ƒ»««¿≈∆ƒ»«≈ƒ«≈∆∆

ÔÈÓ ÏkÓ ÌÈÏk ÌÈML46ÛÏ‡ ÔÈÓ ÏkÓ ‡È·Ó ‡ˆÓÂ . ƒƒ≈ƒƒ»ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ»ƒ∆∆
BÓLeÔB¯OÚ ÌÈLÏLe ˙B‡Ó ‰47. ¿∆≈¿ƒƒ»

ששים 44) (שמביא פירש עשרונות כמה לספק נוסף כלומר,
נדר, כלים בכמה גם שכח ז), הלכה למעלה ראה עשרון,
בשני  והביא אחד בכלי נדר שאם בֿג הלכות למעלה וראה
יצא. לא – אחד בכלי והביא כלים בשני נדר או כלים,

(לחם 45) עליו חולקים חכמים ואין רבי. דברי שם, משנה
ונדבה.46)משנה). בנדר הבאות המנחות מיני מחמשת

וחמשים.47) ומאה אלפים תשעה ביחד שהם

.Ë¯ÓB‡‰48ÌÈ¯BÚO ˙ÁÓ ÈÏÚ È¯‰ :49˙ÁÓ B‡ , »≈¬≈»«ƒ¿«¿ƒƒ¿«
ÔB¯OÚ ÈˆÁ50˙ÁÓ B‡ ,51‰B·Ïe ÔÓL ‡Ïa52È¯‰ - ¬ƒƒ»ƒ¿«¿…∆∆¿»¬≈

ÔÈ·È¯˜Ó e‰BÓkL ¯·c ·c˙‰ ‡lL ;¯eËt ‰Ê53. ∆»∆…ƒ¿«≈»»∆»«¿ƒƒ
ÔÓ B‡ ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ ‰ÁÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

ÌÈL„Ú‰54‰ÁÓ B‡ ,‰B·Ïe ÔÓL ‡Ïa ‰ÁÓ B‡ , »¬»ƒƒ¿»¿…∆∆¿»ƒ¿»
ÔB¯OÚ ÈˆÁ55Èz¯„ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ¬ƒƒ»¬ƒƒ»«…»«¿ƒ

ÔÈ‡L ÈzÚ„È el‡Â ,‰Êk ·È¯˜‰Ï ¯znL ˙Úc ÏÚ ‡l‡∆»«««∆À»¿«¿ƒ»∆¿ƒ»«¿ƒ∆≈
‡Ï ‰B·Ïe ÔÓLa ˙ÏÒ ÌÏL ÔB¯OÚ ‡l‡ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ∆»ƒ»»≈…∆¿∆∆¿»…
È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡ Ì‡Â ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯„B È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈¬≈∆»¿ƒ»«ƒ»ƒƒ
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ·È¯˜nL C¯„k ¯„B È˙ÈÈ‰ Ú„BÈ≈«»ƒƒ≈¿∆∆∆«¿ƒƒ¬≈∆«»

.ÔÈ·È¯˜nL C¯„k ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ¿∆∆∆«¿ƒƒ

שמעון.48) רבי וכדעת במשנה, קג. למעלה 49)שם ראה
ממנחת  חוץ חיטין, סולת המנחות "כל כי ב, הלכה פי"ב

השעורים". מן שהם התנופה ועומר ראה 50)סוטה
לגבי  (הקרבות המנחות "כל כי ה. הלכה שם למעלה

מעשרון". פחותה מהן אחת כל אין צריך 51)המזבח) כן
לשון  זו שאין אףֿעלֿפי (כסףֿמשנה), בסמיכות להיות
להלן. וראה שנו, לא ד"ה בתוספות שם עיין מתוקנת,

הקריבות 52) המנחות "כל כי ז, הלכה שם למעלה ראה
ולבונה". שמן טעונות המזבח, קג.53)לגבי במנחות

קמח  החטים. מן יביא השעורים, מן מנחה עלי הרי "האומר
ולבונה. שמן יביא - לבונה ובלא שמן בלא סולת. יביא -
יביא  - ומחצה עשרון שלם. עשרון יביא - עשרון חצי
היא, שמאי בית מני הא חזקיה, "אמר שם: ובגמרא שנים".
בית  תימא אפילו יוחנן ר' וכו'. ראשון לשון תפוס דאמרי
יודע  הייתי אילו באומר אחרון), לשון תפוס (דאמרי הלל
הסוגיא  ובסוף כך", אלא כך נודר הייתי לא כך, נודרין שאין
אמר  אבל מנחה, דאמר אלא שנו לא זעירי, "אמר קג:) (שם
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שם, ברש"י הוא (כן בשם מנחת שנו לא ד"ה שם ובתוספות
לפרש  בא שזעירי רבינו, מדברי ונראה לא". דגרסי), אית
זעירי: אמר זה ועל וכו'. תימא אפילו שאמר: יוחנן ר' דברי
מנחת  אמר אם אבל (בנפרד), מנחה שאמר אלא שנו לא
[וסובר  וקריתֿספר). (כסףֿמשנה הוא כלום לאו (בסמיכות)
תפוס  הלל בית כאן אמרו שלא יוחנן ר' של שטעמו רבינו
זה  כן ואם בטעות. הוא האחרון שהלשון מפני אחרון, לשון
"מנחת" אמר אם אבל "מנחה", באומר אלא אינו

כלל]. ראשון לשון כאן אין הכסףֿמשנה 54)(בסמיכות),
אין  בעדשים כי שמשמע שם, מנחות הגמרא מדברי העיר
שהמדובר  בדוחק, פירש והלחםֿמשנה טועה. אדם
ניכר  זה ומתוך עדשים, וגם שעורים גם בנדרו כשהזכיר

בכך. טועה הלכה 55)שהוא להלן הקריתֿספר דברי לפי
לשליש  אבל עשרון, חצי דוקא שם) בדברינו (מובא יד

המוריה). (הר שמענו לא ולרביע

.È‰ˆÁÓe ÔB¯OÚ ¯„56Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡Â ,57 »«ƒ»∆¡»¿»«ƒ»ƒƒ≈«
ÌÈL ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÔÈ·c˙n‰ C¯„k ¯„B È˙ÈÈ‰58. »ƒƒ≈¿∆∆«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆≈ƒ¿«ƒ

ÁÓ˜ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡59‡ÏÂ ,ÔB¯OÚ ÈˆÁ ÈÏÚ È¯‰ B‡ , »«¬≈»«∆«¬≈»«¬ƒƒ»¿…
¯„ ‡lL ÈÓk ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰ÁÓ ÌL ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¬≈∆»¿ƒ∆…»«

ÌÏBÚÓ60,ÌÁÏ ‡Ïa ‰„Bz ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ≈»¿≈»≈¬≈»«»¿…∆∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÎÒ ‡Ïa Á·ÊÂ61el‡ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿∆«¿…¿»ƒ¬≈∆»¿ƒ»«ƒ

Ú„BÈ È˙ÈÈ‰62C¯„k ¯„B È˙ÈÈ‰ Ck ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L »ƒƒ≈«∆≈«¿ƒƒ»»ƒƒ≈¿∆∆
.ÔÈ·È¯˜n‰ C¯„k ·È¯˜‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯„Bp‰«¿ƒ¬≈∆«»¿«¿ƒ¿∆∆««¿ƒƒ

לא 56) אם אבל ומחצה, עשרון מנחה עלי הרי אמר כלומר,
להלן), (ראה ומחצה עשרון עלי הרי אמר אלא מנחה אמר
אלא  מביא אינו - ומחצה עשרון מנחת עלי הרי שאמר או

(כסףֿמשנה). אחד אותו 57)עשרון ששואלין כלומר,
(כסףֿ ט בהלכה למעלה וכמו השאלה, על עונה והוא

הייתי 58)משנה). אילו באומר והמדובר במשנה. שם
יכול  ולא כך", אלא כך נודר הייתי לא כך, נודרין שאין יודע
שצריך  ספק אין השלם על דהרי אחד, בעשרון עצמו לפטור
הייתי  אילו שאומר הוא החצי ועל נודרים. כך כי להביא,

בקריתֿספר. ראה שנים, מביא כך משום ראה 59)יודע,
סולת. המנחות כל כי ב, הלכה פי"ב שם 60)למעלה ראה

סולת  יביא - קמח וכו' מנחה עלי הרי "האומר במשנה:
קג:): (שם ובגמרא שלם", עשרון יביא - עשרון חצי וכו''
מנחת  אמר אבל מנחה, דאמר אלא שנו לא זעירי, "אמר
כלל  אמר לא שאם נראה ושם ט), הלכה למעלה (ראה לא"

"מנחת". לאומר דומה הוא הרי פא:61)מנחה, במנחות
כופין  - נסכים בלא וזבח לחם, בלא תודה עלי הרי "האומר
הא  חזקיה, אמר וכו', ונסכים זבח ולחמה תודה ומביא אותו
רבי  וכו'. ראשון לשון תפוס דאמרי היא, שמאי בית מני
יודע  הייתי אילו באומר הלל, בית תימא אפילו אמר יוחנן
רבינו  ופסק כך". אלא כך נודר הייתי לא כך נודרין שאין

יוחנן. לפני 62)כר' אותו ששואלין שאלה ידי על היינו
(כסףֿמשנה). ט בהלכה וכמו לשאלה, עונה והוא זה,

.‡È‰„Bz ‡È·È - ‰„Bz ÈÓÁÏ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««¿≈»»ƒ»
‡Ïa ÌÁÏ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰L ;dÓÁÏÂ¿«¿»∆«»»»«∆≈«¿ƒƒ∆∆¿…

¯ÈkÊ‰ Ôa¯w‰ ÛBÒÂ ,‰„Bz63ÌÁÏ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ . »¿«»¿»ƒ¿ƒ»«¬≈»«∆∆

ÈBÏt ÏL B˙„Bz ¯ËÙÏ64ÌÚ ‰„Bz ÌÁÏ ‡È·È - ƒ¿…»∆¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ
B¯·Á ˙„Bz65. «¬≈

הרי 63) "האומר כג: ובחולין פא: במנחות הונא רב דברי
מידע  טעמא? מאי ולחמה, תודה מביא תודה, לחמי עלי
תודה  והאי איקריב, לא תודה בלא דלחם גברא האי ידע
נקט". מילתא סוף תודה, לחמי דקאמר והאי קאמר. ולחמה
"וכי  כת"י). (רש"י לחם" ואח"כ תחילה תודה לנדור "כיון
(רש"י). ולחמה" תודה דאמר כמאן הוי תודה, לחמי אמר

שצריך 64) תודה, קרבן להביא עצמו על קיבל שראובן כגון
את  להביא עצמו על וקיבל שמעון ובא לחם, גם להביא

ראובן. עבור שם.65)הלחם וחולין מנחות

.·ÈBÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ Ì„‡ ¯„B B‡ ·c˙Ó66ÔÈ‡Â . ƒ¿«≈≈»»«ƒƒ¿≈«¿¿≈
‚Ï ‡Ï ÌÈÎÒpa ÔÈ‡L ,ÔÈbÏ ÈL ‡ÏÂ ÔÈÈ ‚Ï ÔÈ·c˙Óƒ¿«¿ƒ…«ƒ¿…¿≈Àƒ∆≈«¿»ƒ……

‰MÓÁ ÔÈ·c˙Ó ÔÈ‡Â .ÌÈL ‡ÏÂ67˙LÓÁ ÔÈ‡L , ¿…¿«ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»∆≈¬≈∆
ÈzL ÈkÒÏ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰Ó‰a ÈkÒÏ ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈbÏÀƒ¿ƒ…¿ƒ¿≈¿≈»««¿…¿ƒ¿≈¿≈

Ó‰a‰MLÂ ‰Úa¯‡Â ‰LÏL ÔÈ·c˙Ó Ï·‡ .˙B ¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿»»¿ƒ»
‰ÏÚÓÂ ‰MMÓe68.˙BÓ‰a ÈkÒÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ , ƒƒ»»«¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈

ובפט"ז 66) ה"א, פי"ד למעלה וראה קד: במנחות משנה
שלשה 67)הי"ד. כבש "שנסכי משום קד. שם משנה

איֿ ולפיכך ששה, שור ונסכי ארבעה, איל ונסכי לוגין,
שיעור  בידינו שאין שנים, לא לוג נדבה שיביא לאדם אפשר
לפי  לוגין, חמשה כן גם יתנדב ולא המזבח. לגבי במצות זה
אבל  בהמות, שתי לנסכי ראויין ואינן שור מנסכי פחות שהן
שם). המשנה (פירוש שור" נסכי כדי הן לוגין ששה

שם.68) משנה

.‚ÈÏÈ‡Â O·k ÈkÒk Ô‰ È¯‰ - ‰Ú·L ¯„ ?„ˆÈk69. ≈«»«ƒ¿»¬≈≈¿ƒ¿≈∆∆»«ƒ
- ‰ÚLz .ÌÈÏÈ‡ ÈL ÈkÒk el‡ È¯‰ - ‰BÓL ¯„»«¿»¬≈≈¿ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ¿»
¯„ .ÌÈO·k ‰LÏL ÈkÒk B‡ ,O·ÎÂ ¯BL ÈkÒk¿ƒ¿≈»∆∆¿ƒ¿≈¿»¿»ƒ»«
ÌÈO·k ÈL B‡ ,ÏÈ‡Â ¯BL ÈkÒk el‡ È¯‰ - ‰¯OÚ¬»»¬≈≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈¿»ƒ

ÌÏBÚÏ „Ú ÔÎÂ .ÏÈ‡Â70. »«ƒ¿≈«¿»

שם.69) המשנה בפירוש רבינו כתב תמיד 70)כן "תמצא
מכוין  שאפשר למה עולה בדעתך שיעלה חשבון איזה

המשנה). (פירוש שהמשלנו דרך על בהמות מספר לנסכי

.„È¯„71ÔÈbÏ ‰MÓÁ72;‰ML ÌÏL‰ BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - »«¬ƒ»Àƒ¿ƒ«¿≈ƒ»
Ôa¯˜Ï ÔÚ·˜ È¯‰L73- ÌÈL B‡ ‚Ï ¯„ Ì‡ Ï·‡ . ∆¬≈¿»»¿»¿»¬»ƒ»«…¿«ƒ

Ô˙ˆ˜Ó ‡ÏÂ Ô‰ ‡Ï ,ÏÏk ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ È¯‰L ;¯eËt74. »∆¬≈≈»¿ƒ¿»…≈¿…ƒ¿»»
ÔÓL ‚lÓ ˙BÁt ÔÈ¯„B ‡ÏÂ ÔÈ·c˙Ó ÔÈ‡Â75ÔÈ‡L ; ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ»ƒ…∆∆∆≈

ÔB¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰ÁÓ EÏ76„Á‡ ‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰Â , ¿ƒ¿»¿»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»…∆»
ÔÓL77. ∆∆

להלן.71) וראה שם, אבל 72)גמרא בדיעבד. כלומר,
יב. הלכה למעלה כמפורש חמשה, מתנדבין אין לכתחילה

אות 73) קבע שהוא מכיון יכול כלומר, אינו לקרבן, ן
לוגין, חמשת בנסכים שאין ומכיון ביחד. אם כי להקריבן
בהמות  שתי לנסכי ולא אחת בהמה לנסכי לא ראויין שאין
לששה  שישלים עד קרבים אינם לכך הי"ב), למעלה (ראה
"איבעיא  שם: בגמרא שור. לנסכי ראויין הם שאז לוגין,
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הרי  אמר ("אם לנסכים קבע אין או לנסכים קבע יש להו,
להקריבם  יכול שאין קבע, הוי מי לנסכים לוגין וכך כך עלי
ויכול  קבע אין או אחד, בקרבן קרבי דהוו ביחד, הכל אלא
דמי, היכי שם). רש"י – נפשיה" באפי דחזי מה להקריבם
משיך  לנסכים קבע אין אמרת אי חמשה, דאייתי כגון
ואי  נדבה. הוי ואידך לאיל, דחזי מינייהו ארבעה ומקריב
וכו'", מאי קרבי, לא להו דממלי עד לנסכים קבע יש אמרת
(כסףֿמשנה). לחומרא רבינו ופסקה הבעיא, נפשטה ולא
שהרי  בנסכים, ישנם מהם שמקצת חמשה, בנדר זה וכל
בנדר  אבל איל. לנסכי וארבעה כבש לנסכי ראויים שלשה

להלן. ראה אחד, לוג או לוגים מדברי 74)שני נשמע כך
מלמד  יג), טו, (במדבר "האזרח וקז. שם מנחות הברייתא
רצה  שאם ומנין לוגין. שלשת וכמה? נסכים, שמתנדבין
יפחות, יכול יהיה. טו) (שם, תלמודֿלומר יוסיף, להוסיף
בהר  וראה (כסףֿמשנה, ככה" יג) (שם, תלמודֿלומר
הרי  אמר שאם ט, הלכה למעלה רבינו שכתב ומה המוריה).
משום  היינו שלם, עשרון מביא – עשרון חצי מנחה עלי
וחציו  בבוקר חציו גדול, כהן בחביתי קרב עשרון שחצי
או  אחד לוג אבל כֿד), הלכות פי"ג למעלה (ראה בערב
וראה  ספר, (קרית מקצתן ולא הן לא כלל, ראויין אינם שנים

ומשנהֿלמלך). מנחות 75)לחםֿמשנה במשנה הוא כן
יפחות  לא שמן וכו' עלי "הרי הט"ו) להלן (הובאה קז.
נדר  ואם כתנאֿקמא. ופסק לוגין" שלשה אומר רבי מלוג,

המוריה). (הר ביין כמו פטור, – לוג למעלה 76)חצי ראה
ה. הלכה ופי"ג 77)פי"ב ז, הלכה פי"ב למעלה ראה

יד. והלכה ה הלכה

.ÂË‰LÏMÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÔÈÈ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««ƒ…ƒ¿…ƒ¿»
ÔÈbÏ78‚lÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÔÓL ÈÏÚ È¯‰ .79B¯„ L¯t . Àƒ¬≈»«∆∆…ƒ¿…ƒ…≈≈ƒ¿

‡È·È - ÔÓM‰ ÔÓ B‡ ÔÈi‰ ÔÓ ¯„ ‚Ï ‰nk ÁÎLÂ¿»««»…»«ƒ««ƒƒ«∆∆»ƒ
Ba ÔÈ·È¯˜nL ÌBÈ EÏ ÔÈ‡L ;‚Ï ‰‡Óe ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ≈»…∆≈¿∆«¿ƒƒ
ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBiÓ ¯˙BÈ ˙Ba¯Ó ˙Ba¯˜ ¯eav‰«ƒ»¿»¿À≈ƒ»ƒ∆

‚Á80˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL81‰‡Ó Ba ÌÈÎÒp‰ eÈ‰Â , «∆»ƒ¿¿«»¿»«¿»ƒ≈»
ÔÈÈ Ì˙BÓÎe ÔÓL ‚Ï ÌÈÚa¯‡Â82¯‡a˙iL BÓk , ¿«¿»ƒ…∆∆¿»«ƒ¿∆ƒ¿»≈

ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰·83. ¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ

הם 78) בנסכים שהפחות משום הכל, לדברי שם במשנה
לוגין. שלשה שהם כבש, תנאֿקמא 79)נסכי כדברי

שבשמן  הפחות שזהו יד, הלכה למעלה וראה שם. במשנה
נדבה. הסוכות.80)במנחת חג במשנה:81)של שם

מרובה", כיום יביא - פירשתי מה יודע ואיני "פירשתי
(הסוכות) חג של הראשון טוב כיום "תנא, שם: ובגמרא
בהמות  ושלש שלשים בו שמקריבים בשבת", להיות שחל

להלן. ראה אחת, וחטאת בו 82)עולות, מקריבים שהרי
ההין, חצי נותנים פר לכל החג, למוסף פרים עשר שלשה
הלכה  פ"ה (למעלה יין לוגים וששה שמן, לוגין ששה היינו
כמו  יין. וכן שמן, לוגים ושמונה שבעים בסךֿהכל הרי ד),
ההין, שלישית מהם אחד שלכל אילים, שני מקריבים כן
כן  כמו שמונה. הרי יין, וכן שמן, לוגים ארבעה היינו
ההין, רביעית אחד שלכל כבשים, עשר ארבעה מקריבים
ושנים  ארבעים עוד הרי יין, וכן שמן, לוגים שלשה היינו
לוגים. ששה ביחד תמידים, כבשים שני מקריבין עוד לוגים.

ששה  שוב הרי שבת, למוסף כבשים שני מקריבים עוד
וארבעים. מאה יהיו הנ"ל כל וכשתחבר פרק 83)לוגים.

משעיר  חוץ בהמות ותשע עשרים בו שמקריבים ג, הלכה י
מוספים. שני גם ישנם הרי ובשבת תמידים. ושני לחטאת,

á"ôùú'ä åìñë 'è ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ודיני 1) הבחירה, בבית הקרבנות כל הקרבת מצות בו יבאר

חוץ. שחיטת

.‡ÔÈa ÛBÚÂ ‰Ó‰a ˙Ba¯˜ ÔÈa ,Ôlk ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»À»≈»¿¿¿≈»»≈
˙È·a Ô·È¯˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ,˙BÁÓ ˙Ba¯»̃¿¿¿»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»¿≈

;‰¯ÈÁa‰‰OÚz ÌLÂ :¯Ó‡pLÈÎ‡ ¯L‡ Ïk «¿ƒ»∆∆¡«¿»«¬∆…¬∆»…ƒ
jeˆÓ2ÏthÓ Ì„‡ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ . ¿«∆»¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»»»ƒ«≈

‰Ó‰a ˙Ba¯˜ ‡È·Óe3‰ˆeÁÓ Ô·È¯˜‰Ï ·iÁ˙pL ≈ƒ»¿¿¿≈»∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»ƒ»
EÏ eÈ‰È ¯L‡ EÈL„˜ :¯Ó‡pL .‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï ı¯‡Ï»»∆¿≈«¿ƒ»∆∆¡«»»∆¬∆ƒ¿¿

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;¯ÓB‚Â ‡Oz EÈ¯„e4BÈ‡L , ¿»∆ƒ»¿≈ƒƒ«¿»»¿∆≈
Ì‰a ÏthÓ ‡e‰L ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„˜a ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿»¿≈»»»∆∆ƒ«≈»∆

.‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï Ì‡È·iL „Ú«∆¿ƒ≈¿≈«¿ƒ»

המקום)2) (אל אם "כי יד): יב, (דברים ראה פ' ב'ספרי'
עולותיך, תעלה שם שבטיך באחד ה' יבחר אשר (במקום)
ושם  תלמודֿלומר מנין, קרבנות שאר עולות, אלא לי אין
המצוות' ב'ספר וראה מצוך". אנכי אשר כל (את) תעשה
קיב: קו: (זבחים שלמדו ומה פט. ולאֿתעשה פד, עשה
זו  לה'", "והביאום ה) יז, (ויקרא שנאמר ממה וקיט:)
היתר  בשעת שהקדישום בקרבנות המדובר – מצותֿעשה
שם  שמבואר כמו הבמות, איסור בשעת והקריבם הבמות
נלמד  הבמות איסור בשעת שהקדיש באופן ואילו ב. קו,
המוריה'). ('הר מצוך" אנכי אשר כל תעשה "ושם מהפסוק

ועופות 3) שמנחות נראה בהמה, קרבנות כאן שפירט ממה
זה  דבר מקור כי ויתכן כסףֿמשנה). (ראה זה בכלל אינם
קדשיך", "רק הנ"ל שהפסוק - ב יז, בתמורה שאמרו ממה
ובעופות, במנחות תמורה אין והרי בתמורות, מדבר
אולם  המוריה'). ('הר הי"א תמורה מהל' בפ"א כמפורש
כא) (אות הקרבנות מעשה להל' רבינו שהקדים במצוות
שכל  הרי הבחירה", לבית חוצהֿלארץ קדשי "להביא כתב
ההלכות", סדר על המצוות ב"מנין סתם וכן בכלל. הקדשים

פה. עשה המצוות' וב'ספר פה, (דברים 4)אות שם 'ספרי'
כו). יב,

.·‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ôa¯˜ ·È¯˜n‰5, ««¿ƒ»¿»»¬»»ƒ≈ƒ¿«¬≈
‰ÏÚz Ôt EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ¿»««…«¬∆∆∆¡«ƒ»∆¿∆«¬∆

‰‡¯z ¯L‡ ÌB˜Ó ÏÎa EÈ˙ÏÚ6„ÈÊÓa :·È¯˜‰ Ì‡Â . ……∆¿»»¬∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ
˙¯k ·iÁ -7Ï‡Â Á·Ê B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL , «»»≈∆∆¡«¬∆«¬∆…»»«¿∆

ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ B‡È·‰ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t8‚‚BLa ; ∆«…∆≈…¡ƒ¿ƒ¿«≈«»¿≈
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó -9. ≈ƒ«»¿»

בהלכה 5) ראה מצוך", אנכי אשר כל תעשה "ושם של
הוא 6)הקודמת. וכן יג). יב, (דברים ראה פ' 'ספרי'

לאֿתעשה", אלא אינו ואל, פן "השמר שהרי א. קו, בזבחים
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"האזהרה  רבינו: כתב פט), (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר ראה
לעזרה, חוץ כלומר, בחוץ, קרבן שום מלהקריב שהוזהרנו
לך  השמר (שם) יתעלה אמרו והוא בחוץ, מעלה נקרא וזה
'ספרי': ולשון תראה, אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן
(שם, תלמודֿלומר מנין, קדשים שאר עולות, אלא לי אין
עולה  אומר אני ועדיין מצוך, אנכי אשר כל תעשה ושם יד)
בעשה, אלא יהו לא קדשים שאר ולאֿתעשה, בעשה
היתה, בכלל עולה עולותיך, תעלה שם (שם) תלמודֿלומר
שהיא  מיוחדת שהיא עולה מה אליה, להקיש יצאת, ולמה
בלאֿ הוא הרי בעשה, שהוא כל כך ולאֿתעשה, בעשה

חייב 7)תעשה". – בו התרו ואם א. ב, כריתות ראה
הי"ג. להלן ראה מועד 8)מלקות, אהל פתח "ואל צ"ל:

מעמיו". וגו' ונכרת וגו' יביאנו וראה 9)לא שם. משנה,
מן  הבאה היא קבועה "חטאת כי ה"ד, שגגות מהל' פ"א
קבוע  שאינו קרבן הוא ויורד עולה וקרבן בלבד, הבהמה

וכו'".

.‚‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌÈL„˜ ËÁBM‰ ÔÎÂ¿≈«≈»»ƒ»¬»»««ƒ∆…
ÌÏÚ‰10˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ :11¯L‡ :¯Ó‡pL , ∆¡»ƒ»»≈ƒ«»»≈∆∆¡«¬∆

LÈ‡Ï ·LÁÈ Ìc ,¯ÓB‚Â ÊÚ B‡ ·OÎ B‡ ¯BL ËÁLÈƒ¿«∆∆≈¿≈»≈»≈»ƒ
‡È·Ó - ‚‚BLa ËÁL Ì‡Â ;˙¯ÎÂ CÙL Ìc ‡e‰‰«»»»¿ƒ¿«¿ƒ»«¿≈≈ƒ

‰Úe·˜ ˙‡hÁ12. «»¿»

הקריבם.10) מונה 11)שלא שהמשנה שם, כריתות ראה
וראה  א. קו, בזבחים גם ועי' דברים, לשני והמעלה השוחט
ה"ד  שגגות מהל' פ"א ולהלן צ, לאֿתעשה המצוות' ב'ספר

יגֿיד. שגגות 12)אות מהל' ופ"א במשנה, שם כריתות
שם.

.„?ıeÁa ‰ËÈÁM‰ ÏÚ ¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â13Lw‰a14. ¿≈»ƒ¿ƒ««¿ƒ»«¿∆≈
¯Ó‡Â ,EÈ˙ÏÚ ‰ÏÚz ÌL :¯Ó‡15Ïk ‰OÚz ÌLÂ : ∆¡«»«¬∆……∆¿∆¡«¿»«¬∆…

,‰ÈÏÚ LÚL ,ıeÁa ‰ÈÏÚ‰ ‰Ó ;jeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡¬∆»…ƒ¿«∆»»«¬»»«∆»«»∆»
‰ÏÚz Ôt EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL ,Le¯Ùa ‰ÈÏÚ ¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ»∆»¿≈∆∆¡«ƒ»∆¿∆«¬∆

‰ËÈÁM‰ ÏÏÎaL ,‰iOÚ Û‡ ;EÈ˙ÏÚ16‰ÈÏÚ LÚL , ……∆«¬ƒ»∆ƒ¿»«¿ƒ»∆»«»∆»
·e˙k‰ LÚ ‡lL .‰ÈÏÚ ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰ ,Le¯Ùa¿≈¬≈À¿»»∆»∆…»««»

¯È‰Ê‰ Ôk Ì‡ ‡l‡17. ∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

מזהירין.13) אלאֿאםֿכן עונשין אין סמיכות 14)שהרי
ב'ספר  גם וראה א. קז, בזבחים יונה כרבי להעלאה. שחיטה

שם. פסוק.15)המצוות' גם 16)באותו כלומר,
העשיה. בכלל שם.17)השחיטה זבחים,

.‰˙Á‡ :ÌÈzL ·iÁ - ıeÁa ÌÏÚ‰Â ÌÈL„˜ ËÁBM‰«≈»»ƒ¿∆¡»««»¿«ƒ««
‰iÏÚ‰ ÏÚ ˙Á‡Â ‰ËÈÁM‰ ÏÚ18ÌÈÙa ËÁL . ««¿ƒ»¿«««»¬ƒ»»«ƒ¿ƒ
‰iÏÚ‰ ÏÚ ·iÁ - ıeÁa ‰ÏÚ‰Â19ËÁL Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆¡»««»«»¬ƒ»¿≈ƒ»«

‰ËÈÁM‰ ÏÚ ·iÁ - ÌÈÙa ‰ÏÚ‰Â ıeÁa20. «¿∆¡»ƒ¿ƒ«»««¿ƒ»

כתנאֿקמא.18) א. קו, זבחים במשנה 19)משנה, שם
הכל. הקודמת.20)לדברי בהערה ראה

.ÂÌÈL„˜ ˙ËÈÁL ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡21ÔÈÈe‡¯‰ ≈«»∆»«¿ƒ«»»ƒ»¿ƒ
„Á‡ ıeÁa ËÁBM‰ Ï·‡ ;ÁaÊÓ Èa‚Ï ·¯wÏƒ»≈¿«≈ƒ¿≈«¬»«≈«∆»

ÁaÊÓ È¯eq‡Ó22˙B˙n‰ ˙B‡hÁÓ B‡23‰Ê È¯‰ - ≈ƒ≈ƒ¿≈«≈«»«≈¬≈∆

¯eËt24BÈ‡L ÏÎÂ ;'‰ ÔkLÓ ÈÙÏ :¯Ó‡pL . »∆∆¡«ƒ¿≈ƒ¿«¿…∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - '‰ ÔkLÓ Ï‡ ‡B·Ï Èe‡¯25. »»∆ƒ¿«≈«»ƒ»»

להלן 21) ראה למזבח, ראוי שאינו בדבר העלאה ודין בחוץ.
ה"ב. ופי"ט והמוקצה 22)ה"י, והנרבע הרובע כגון

(שם  דופן ויוצא והטריפה והכלאים והאתנן והמחיר והנעבד
במשנה). פ"ד 23)קיב. להלן וראה א. קיב, ב. קיא, שם

המתות. החטאות הן מה ה"א, המוקדשין פסולי מהל'
הי"ג].24) להלן ראה אסור, אבל שם 25)[פטור, משנה,

א. קיב,

.ÊBÙe‚a ÔÓÊ ¯qÁÓ ıeÁa ËÁL26ÌÈÏÚaa B‡27, »««¿À«¿«¿«¿»ƒ
¯eËt - ÌÈÙa ‡B·Ï ‰zÚ Èe‡¯ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰28. ƒ¿≈»«»»ƒ¿ƒ»

בגופו.26) זמן מחוסר איזהו ה"ח, להלן כלומר,27)ראה
זמן  מחוסר איזהו ה"ט להלן וראה בבעלים. זמן מחוסר

גם 28)בבעלים. וראה וכתנאֿקמא. - ב קיב, זבחים
א. סג, ביומא

.Á˙Ú·L CB˙a ‰Ó‰a ?BÙe‚a ÔÓÊ ¯qÁÓ e‰Ê È‡≈∆¿À«¿«¿¿≈»¿ƒ¿«
‰„l‰ ÈÓÈ29ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ÔÈ¯B˙Â ;30˙‡Â B˙B‡Â ; ¿≈«≈»¿ƒ∆…ƒƒ«¿«»¿¿∆

„Ú Èe‡¯ ÈM‰ ÔÈ‡L ,ÌBi‰ Ì‰Ó „Á‡ ËÁLpL Ba¿∆ƒ¿«∆»≈∆«∆≈«≈ƒ»«
¯ÁÓÏ31. ¿»»

"מצות29ֿ) כי ה"ח, מזבח איסורי מהל' פ"ג למעלה ראה
שנאמר  והלאה, השמיני מיום הקרבנות כל להקריב עשה
ירצה, והלאה השמיני ומיום אמו תחת ימים שבעת והיה
מיום  אלא חייב ואינו זמן". מחוסר נקרא הימים שבעת וכל
שבלילה  לפי חייב אינו שמיני בליל אבל והלאה, השמיני
ה"ד). כפרה מחוסרי מהל' (פ"ג זמן כמחוסר דינו זה

איסורי 30) בהל' וראה כתנאֿקמא. במשנה, שם זבחים
משיזהיבו. הוא התורים של זמנן כי ה"ב, שם מזבח
מזבח, איסורי (הל' שפסולים זמנם, לאחר יונה בני וכלֿשכן
הכל). לדברי - שם (משנה, עליהם פטור שוודאי שם),

שחיטה,31) מהל' בפי"ב וראה כתנאֿקמא. במשנה, שם
ה"אֿב.

.Ëe‰Ê È‡Â32‡Ï ÔÈ„ÚL Ôa¯˜ ?ÌÈÏÚaa ÔÓÊ ¯qÁÓ ¿≈∆¿À«¿««¿»ƒ»¿»∆¬«ƒ…
‰·f‰Â ·f‰ ?„ˆÈk .B·È¯˜‰Ï ÂÈÏÚa ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿»»¿«¿ƒ≈««»¿«»»

Ì˙‡hÁ eËÁML ˙„ÏBi‰Â33ÈÓÈ [CB˙a] ıeÁa ¿«∆∆∆»¬«»»«¿¿≈
‰¯ÈÙÒ34B˙‡hÁ ËÁML Ú¯ˆÓ ÔÎÂ .ÔÈ¯eËt - ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿…»∆»««»
BÓL‡Â35‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ıeÁa36ÔÈ„ÚL .¯eËt - «¬»«¿¿≈«¿ƒ»»∆¬«ƒ

Ì‡ Ï·‡ .‰¯tÎÏ el‡‰ ˙Ba¯w‰ ÈÏÚa e‡¯ ‡Ï…ƒ¿«¬≈«»¿»»≈¿«»»¬»ƒ
;ÔÈ·iÁ - ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ıeÁa Ô‰È˙BÏBÚ eËÁL»¬≈∆«¿¿≈«¿ƒ»«»ƒ

‡È‰ ÔB¯Bc ‰ÏBÚ‰L37¯wÚ ‡È‰ ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰Â , ∆»»ƒ¿««»¿»»»ƒƒ«
B˙‡hÁ ËÁML ¯ÈÊ ÔÎÂ .‰¯tk‰38ÈÓÈ CB˙a ıeÁa ««»»¿≈»ƒ∆»««»«¿¿≈

- ıeÁa ÂÈÓÏL B‡ B˙ÏBÚ ·È¯˜‰ ,¯eËt - B˙e¯ÈÊ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»»«
·iÁ39ez·kÚÓ‰ ‡È‰ ˙‡hÁ‰L ;40¯wÚ ‡È‰Â , «»∆««»ƒ«¿««¿¿ƒƒ«

.˙e¯ÈÊp‰«¿ƒ

שם.32) כפרה 33)משנה, מחוסרי מהל' פ"א להלן ראה
וחטאת. עולה הוא והיולדת והזבה הזב של קרבנם כי ה"ג,

ימי 34) ובתוך והזבה, הזב של הספירה ימי בתוך כלומר,

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



קצי zepaxwd dyrn 'ld - dcear xtq - elqk 'h w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

סופרים  והזבה הזב כי ה"ד, שם ראה היולדת, של מלאת
וראה  קרבנותיהם, מקריבים השמיני וביום טהרה, ימי שבעת
לזכר  ואחד ארבעים ביום קרבנה מביאה היולדת כי ה"ה שם

לנקבה. ואחד שמונים קרבנו 35)וביום כי ה"ג, שם ראה
וחטאת. ואשם עולה הוא המצורע ה"ד,36)של שם ראה

מקריב  ובשמיני טהרה, ימי שבעת סופר המצורע כי
בחוץ,37)קרבנותיו. ושלמיהן "עולותיהן במשנה: שם

א"י  נוסח (לפי המשנה בפירוש רבינו שכתב וכמו חייבין",
ראויין  "ואין מ"ג): פי"ד שם, יוםֿטוב' ה'תוספות שהביא
דורון, היא העולה אבל הספירה, ימי שישלימו עד להקרבה
שם. רש"י פירש וכן הספירה". ימי בתוך הוקרבה אפילו

כשגומר 38) הנזיר כי ה"א, נזירות מהל' פ"ח למעלה ראה
ושלמים. וחטאת עולה מביא במשנה:39)נזירותו שם

קיד:) (שם ובגמרא חייבין", בחוץ, ושלמיהם "עולותיהן
וזבה  זב הלא (כלומר, נינהו שלמים בני "והני שאלו:
תני  ששת: רב אמר שלמים), מביאים אינם ומצורע ויולדת
שאם  נזיר, על הוא שלמים של הזה הדין (כלומר, נזיר
ואילו  חייב, השלמים את התגלחת ימי שבעת בתוך הקריב

חייב)". אינו חטאת שמעכבתו 40)הקריב הכוונה אין
החטאת  שאין כתב הי"ז פי"ד למעלה שהרי יין, מלשתות
(לחםֿ בחטאת היא הכפרה שעיקר הכוונה אלא מעכבתו,

ה"י). נזירות מהל' פ"ח משנה

.ÈÏz ÌL‡Èe41˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ42 »»»¿««»«»»««»≈
ıeÁa Ô·È¯˜‰L43¯eq‡‰ Úa˜ ‡Ï È¯‰L ;¯eËt -44. ∆ƒ¿ƒ»«»∆¬≈…ƒ¿«»ƒ

Ú¯ˆÓ ÌL‡45ıeÁa BËÁML46BÓLÏ ‡lL47- ¬«¿…»∆¿»«∆…ƒ¿
·iÁ48BÓk ,¯LÎÂ ÌÈÙa Èe‡¯ BÓLÏ ‡lLÂ ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿∆…ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈¿

¯‡a˙iL49B˙ËÈÁL ÏÚ ¯eËt ‡e‰L Ôa¯˜ ÏÎÂ . ∆ƒ¿»≈¿»»¿»∆»«¿ƒ»
B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ¯eËt ‡e‰ Ck - ıeÁa50. «»»««¬»»

לפניו 41) היו אם כי ה"אֿב, שגגות מהל' פ"ח להלן ראה
אחת  ואכל שומן, של ואחת חלב של אחת חתיכות, שתי
תלוי. אשם מביא זה הרי – אכל מהן איזו יודע ואינו מהן

האשה 42) כי ה"ז, כפרה מחוסרי מהל' פ"א להלן ראה
זו  הרי הפילה, מה ידעה ולא והפילה עוברה, הוחזקה שלא

מספק. העוף, חטאת ומביאה יולדת, כדעת 43)ספק
בחוץ  תלוי אשם שהשוחט א. יח, כריתות בברייתא חכמים

פטור. איסור 44)– ספק על רק בא הקרבן כל כלומר,
טעמו  כי שם שאמרו ממה רבינו כן ולמד לא, או חטא שמא
דאיסורא, קביעותא בעי דלא משום המחייב, מאיר רבי של
הוא  הפוטרים חכמים של טעמם כי רבינו למד זה ומתוך
וראה  האיסור, נקבע לא וכאן האיסור, קביעות שצריך מפני
נוקפו, שלבו ש"מתוך סובר רבינו כי ואף שם. ברש"י גם
המוקדשין  פסולי מהל' פ"ד (ראה ומקדיש" גומר הוא
מספק, אלא מוודאי האיסור" "נקבע של דין לו אין – הי"ט)

– שחיטה קודם נודע אם עד שהרי רועה אלא קרב, אינו
(הל' ישפך הדם – שחיטה לאחר נודע ואם מום, בו שיפול
לא  מועד אוהל פתח "ואל ומהפסוק שם), המוקדשין פסולי
להקרבה  בוודאי הראוי לדבר רק למדין אנו הביאו",
רוקח') ו'מעשה משנה' 'לחם וראה המשנה'. ('מרכבת
תלוי, אשם מדין נלמדה הספק על הבאה העוף וחטאת
האיסור, נקבע שלא משום פטור, תלוי שבאשם שכשם

הספ  על הבאה העוף לחטאת הטעם והוא ק הואֿהדין
קורקוס). ר"י בשם א.45)(כסףֿמשנה קיד, זבחים

להלן.46) וראה שם). (זבחים, זמנו בתוך אפילו
ולא 47) מצורע אשם ודוקא וכדומה. עולה לשם כלומר,

בסמוך. להלן ראה מצורע, שאמרנו 48)חטאת ומה
ימי  בתוך בחוץ מצורע אשם השוחט כי ה"ט) (למעלה
אם  אבל לשמו, שחטו אם אלא זה אין פטור, הוא הספירה
שם). (זבחים, הספירה ימי בתוך אף חייב – שמו שינה

הזבחים 49) "כל ה"א: המוקדשין פסולי מהל' בפט"ו להלן
בין  יחיד בקרבנות בין השם שינוי במחשבת שנשחטו
חובה, לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים ציבור, בקרבנות
- השם שינוי במחשבת נעשו שאם והפסח החטאת מן חוץ

ראה 50)פסולין". לזה, זה הוקשו והעלאה שחיטה שהרי
שלענין  הי"ב, פי"ט להלן וראה ספר'). ('קרית ה"ד למעלה

שווים. אינם שעשו שנים

.‡ÈÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È¯ÈÚO ÈL51:ıeÁa ÌËÁML ¿≈¿ƒ≈«ƒƒ∆¿»»«
Ì‰ÈÏÚ ‰cÂ˙‰ ‡lL „Ú Ì‡52ÏÚ ˙¯k ·iÁ - ƒ«∆…ƒ¿«»¬≈∆«»»≈«

Ô‰ÈL53;ÈecÂÏ ÌM‰ ÈÙÏ ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯e ÏÈ‡B‰ , ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«≈¿ƒ
È¯‰L ,ÁlzLn‰ ÏÚ ¯eËt - ‰cÂ˙‰L ¯Á‡ Ì‡Â¿ƒ««∆ƒ¿«»»««ƒ¿«≈«∆¬≈

.ÌM‰ ÈÙÏ ‡B·Ï Èe‡¯ BÈ‡≈»»ƒ¿≈«≈

(51– והשני ונשרף, בפנים הנעשית חטאת – מהם שאחד
הכיפורים  יום עבודת מהל' פ"א (להלן לעזאזל המשתלח

אלא 52)ה"א). מתודה היה לא שהרי דוקא, לאו עליהם
להלן  וראה כא), טז, (ויקרא בתורה כמפורש המשתלח, על

ה"ב. הכיפורים יום עבודת מהל' זבחים 53)פ"ד במשנה
שנאמר  פטור, בחוץ שהקריב המשתלח שעיר "וכן א: קיב,
ראוי  שאין כל הביאו, לא מועד אוהל פתח ואל ד) יז, (שם
שם  ובגמרא עליו". חייבין אין מועד אוהל פתח אל לבא
כאן  קשיא: לא מני, רב אמר "אלא במסקנא: אמרו - ב קיג,
הגמרא  שכוונת רבינו, וסובר וידוי", לאחר כאן וידוי, קודם
לפני  אבל הווידוי, לאחר אלא פטרה לא המשנה כי היא
המוריה'). ('הר ו'תוספות' ברש"י ועיי"ש חייב, – הווידוי

שם. לר"ח, המיוחס זבחים מסכת בפירוש וראה

.·È˙B˙Ï„ eÁ˙tiL Ì„˜ ıeÁa ÌÈÓÏL ËÁBM‰«≈¿»ƒ«…∆∆ƒ»¿«¿
¯eËt - ÏÎÈ‰‰54‰L ;¯Á‡Â ‰OÚÓ ÌÈ¯qÁÓ Ô‰ È¯ «≈»»∆¬≈≈¿À»ƒ«¬∆¿««

e¯‡aL BÓk ,ÌM‰ ÈÙÏ ·¯wÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰È Ck55. »ƒ¿¿ƒƒ»≈ƒ¿≈«≈¿∆≈«¿
,‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La elÙ‡ ,ıeÁa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰Â¿«≈∆«∆««¬ƒƒ¿»¿«»»

BÓLÏ ‡lL ÔÈa BÓLÏ ÔÈa56·iÁ -57¯‡La ÁÒt‰L ; ≈ƒ¿≈∆…ƒ¿«»∆«∆«ƒ¿»
‡e‰ ÌÈÓÏL ‰M‰ ˙BÓÈ58. ¿«»»¿»ƒ

וכו'54) שלמים שמואל, אמר יהודה רב "אמר ב: סב, יומא
מאי  פטור, - ההיכל דלתות שנפתחו קודם בחוץ ששחטן

דמי". מעשה כמחוסר פתיחה מחוסר למעלה 55)טעמא,
ההיכל  דלתות שיפתחו קודם ששחטן "שלמים כי ה"ה, פ"ה
ונחלקו  שפתוח". בזמן מועד, אוהל פתח שנאמר פסולין, -
אלא  נאמר לא זה כי אומרים יש הראשונים: גדולי בזה
שנפתחו  לפני שנשחטו אחרים קדשים אבל בלבד, בשלמים
ויש  וחד). ד"ה סא. זבחים (רש"י כשרים – ההיכל דלתות
אחרים  לקדשים והואֿהדין דוקא, לאו שלמים כי אומרים
הכרע. אין רבינו ובדעת קודם). ד"ה שם 'תוספות' (ראה
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בשאר 56) אלא אינו לשמו" שלא בין לשמו "בין שכתב מה
חייב  אינו חצות, אחר הפסח בערב בזמנו, אבל השנה, ימות
אלא  שחטו אם אבל לשמו, שחטו אם אלא בחוץ, שחטו אם
לשמו  שלא בפנים אז שחטו אם שהרי פטור, – לשמו שלא
מהל' ופ"ד ה"א, המוקדשין פסולי מהל' (פט"ו נפסל –
ששחטו  מצורע "אשם כי ה"י למעלה וראה ה"א, פסח קרבן
בפנים  ראוי לשמו ושלא הואיל חייב, לשמו שלא בחוץ
שלא  ראוי שאינו הפסח, ואםֿכן חטאת. משא"כ וכשר",
ואם  כאן). ספר' 'קרית וראה בחוץ. פטור בפנים, לשמו
ובין  לשמו, שחטו אם בין פטור, בחוץ, חצות קודם שחטו
להקרב  כלל ראוי אינו אז שהרי לשמו, שלא שחטו אם
וראה  ה"ד, פסח קרבן מהל' בפ"א רבינו שכתב כמו בפנים,

כאן. משנה' יוחנן.57)'כסף רבי בשם כרבין א. סג, יומא
ה"ז.58) פסח קרבן מהל' פ"ד ראה

.‚ÈÁaÊÓ ÈL„˜ d¯aÚL ÔÈlÁ ˙Ó‰a59¯eÒ‡ - ∆¡«Àƒ∆À»»»¿≈ƒ¿≈«»
dËÁLÏ60‰˜BÏ BÈ‡ - dËÁL Ì‡Â .ıeÁa61ÈtÓ , ¿»√»«¿ƒ¿»»≈∆ƒ¿≈

ÌM‰ ÈÙÏ ‡B·Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L62. ∆≈»¿»»ƒ¿≈«≈

למזבח.59) – חולין בהמת של עובר הקדיש כלומר,
שהוא 60) שבה, העובר משום החולין, בהמת את כלומר,

רבינו, סובר כדלהלן, מלקות, חייב שאינו ואףֿעלֿפי קודש.
וראה  אסור, אבל פטור היינו "פטור", זה בענין שאמרו שכל

ה"ו. סנהדרין 61)למעלה מהל' בפי"ט ראה בו, התרו אם
יזֿיח. אות והרי 62)ה"א נולדה, לא שעדיין כיון כלומר,

ראה  השמיני, היום עד לקרבן ראויה אינה נולדה אם גם
הואיל  בגופו, זמן מחוסר בחוץ "שחט ואם ה"ח. למעלה
ומקור  ה"ז). (למעלה פטור" לפנים לבוא עתה ראוי ואינו
היא  יוסף, מרב אביי מיניה "בעי א: יב, בתמורה רבינו דברי
עליה  מיחייב מי מהו, בחוץ ושחטה שלמים, וולדה חולין
ח) יז, (ויקרא ביה קרינא מי א"ל לא, או חוץ שחוטי משום
באותן  אלא חוץ שחוטי משום מיחייב (דלא לה'" והביאום
רש"י). – לקרבן השתא חזי לא עובר והאי לקרבן, דראויין

.„ÈLÈc˜‰Â ·b63·iÁ - ıeÁa ËÁL Ck ¯Á‡Â64. »«¿ƒ¿ƒ¿««»»«««»
?˙¯k ‰ÈÏÚ B·iÁÏ È„k B˙eL¯a ‰e„ÈÓÚ‰ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«∆¡ƒ»ƒ¿¿≈¿«¿»∆»»≈

dLÈc˜‰L ‰ÚMÓ65;Le‡È ¯Á‡ dËÁML ‡e‰Â . ƒ»»∆ƒ¿ƒ»¿∆¿»»««≈
‰LB„˜ dÈ‡ - Le‡È ÈÙÏ Ï·‡66. ¬»ƒ¿≈≈≈»¿»

הבהמה.63) והקדיש 64)את "גנב ב: נה, גיטין ברייתא
משלם  ואינו כפל תשלומי משלם ומכר, טבח ואחרֿכך

אר  גוונא תשלומי האי כי בחוץ עלה, ותני וחמשה. בעה
כרת". ענוש – בחוץ) ושחט והקדיש גנב אם (כלומר,

הוא 65) הגנב, של ברשותו הגניבה העמדת עצם כלומר,
חיוב  לענין הבדל ואין חוץ, שחוטי על כרת לחייבו משום
או  גניבה משעת ברשותו הבהמה את העמידו אם כרת
וולדות  גיזות לענין אלא אינו ההבדל וכל שהקדישה, משעה
העמידוה  "ומאימתי באמרו רבינו וכוונת שם), גיטין (ראה
וולדות, גיזות לענין אלא כרת, חיוב לענין אינו ברשותו",
טעם  נתינת אלא אינה כרת", עליה לחייבו "כדי שאמר ומה
(לחםֿמשנה). ברשותו להעמידה חכמים הוצרכו למה

"הגונב 66) כי ה"ז, מזבח איסורי מהל' פ"ה למעלה ראה
שנאמר  שונאו, והקב"ה פסול, הקרבן – והקריב הגוזל או

ואם  מתקבל, שאינו לומר צורך ואין בעולה, גזל שונא
רבינו  לשון ומדקדוק כשר". הקרבן הבעלים, נתייאשו
לפני  שהקדיש אףֿעלֿפי היאוש, אחר שחט שאם משמע,

ספר'). ב'קרית וראה המוריה', ('הר חייב – היאוש

.ÂËËÁLÂ ÌÈÙa d¯‡eˆÂ ıeÁa dlk ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»À»«¿«»»ƒ¿ƒ¿»«
·iÁ -67ÊÚ B‡ ·OÎ B‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; «»∆∆¡«¬∆ƒ¿«∆∆≈

‰ÁnÏ ıeÁÓ ËÁLÈ ¯L‡ B‡ ,‰Ána68„Á‡ . ««¬∆¬∆ƒ¿»ƒ««¬∆∆»
‰Ó‰a‰ Ûeb ¯‡Le ÌÈÙa d¯‡eˆÂ Lc˜na ËÁBM‰«≈«ƒ¿»¿«»»ƒ¿ƒ¿»«¿≈»
,·iÁ - ıeÁa d¯‡eˆÂ ÌÈÙa dÙe‚ ‰È‰L B‡ ,ıeÁa«∆»»»ƒ¿ƒ¿«»»««»

‰ ‰È‰zL „ÚÏ‡Â :¯Ó‡pL ;Lc˜na dlk ‰Ó‰a «∆ƒ¿∆«¿≈»À»«ƒ¿»∆∆¡«¿∆
ep‡È·È ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t69ÏL Bb‚a ËÁBM‰ Ï·‡ . ∆«…∆≈…¿ƒ∆¬»«≈¿«∆

ÏÏk ‰ÁÈ·ÊÏ Èe‡¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÎÈ‰70È¯‰ - ≈»««ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿»¬≈
¯eËt ‰Ê71. ∆»

חוץ.67) שחוטי על מלקות או ב.68)כרת קז, זבחים
שכתב 69) "ומה ד. שם, בויקרא והוא הביאו", "לא צ"ל:

שנאמר  וכו', בפנים וצווארה במקדש השוחט אחד רבינו,
מהאי  דהא לי. נוח אינו יביאנו, לא מועד אוהל פתח ואל
היכל, של גגו למעוטי אלא שם) (זבחים ילפינן לא קרא
של  בגגו השוחט אבל ולכתוב: להגיה שצריך לי ונראה
פטור, זה הרי כלל, לשחיטה ראוי שאינו אע"פ היכל
(כסףֿמשנה). יביאנו" לא מועד אוהל פתח ואל שנאמר

ה"ד:70) פ"ה למעלה וראה רומי. בדפוס אינו המוקף, כל
ראויות  הגגות שאין פסולין, היכל של בגגו שחטן "אם

העזרה". בקרקע אלא כלל, שם,71)לשחיטה זבחים
שם) (ויקרא בחוץ בשוחט שנאמר משום והטעם כרבא.
גג  על השוחט ואילו הביאו", לא מועד אוהל פתח "ואל
שוחט  נקרא זה אין שם, ראויה הזביחה אין כי אם ההיכל,

מועד. אהל פתח אל הביאו שהרי בחוץ,

.ÊËÔÈ¯eËt - ıeÁa eËÁLÂ ÔÈkÒa eÊÁ‡L ÌÈL72; ¿«ƒ∆»¬¿«ƒ¿»¬«¿ƒ
‡ÏÂ „Á‡ - ËÁLÈ ¯L‡ B‡ ,ËÁLÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆ƒ¿«¬∆ƒ¿»∆»¿…

ÌÈL73Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ıeÁa ËÁML „Á‡Â . ¿«ƒ¿∆»∆»««««ƒ∆…ƒ¿«≈
·iÁ ‰Ê È¯‰ - '‰Ï el‡ ÌÈL„˜ ËÁLÏ74:¯Ó‡pL . ƒ¿…»»ƒ≈«¬≈∆«»∆∆¡«

·LÁÈ Ìc75‰fL Èt ÏÚ Û‡ ;CÙL Ìc ‡e‰‰ LÈ‡Ï »≈»≈»ƒ«»»»««ƒ∆∆
CtLp‰ Ìck Bz·LÁÓa Ìc‰76‰Ê È¯‰ - Ôa¯˜k ‡Ï , «»¿«¬«¿«»«ƒ¿»…¿»¿»¬≈∆
·iÁ77. «»

(72- ושחטו בסכין שאחזו "שנים א: קח, זבחים משנה,
אחרי  פ' וב'סיפרא' א. מג, בקידושין הוא וכן פטורים".
– שהעלו ששנים הי"ב בפי"ט להלן וראה ה"א). (פ"ט

(זבחים 73)חייבים. המשנה בפירוש גם רבינו כתב כן
"ההוא" שנאמר ממה כן למדו שם בגמרא אולם מ"ג). פי"ג
שנים. ולא אחד שם) ויקרא – ההוא" האיש "ונכרת =)
וראה  שפך" "דם ד) (שם, שנאמר ממה למדו שם וב'סיפרא'

שם. יוםֿטוב' וב'תוספות משנה' במשנה:74)ב'כסף שם
והמעלה  חייב, - (בחוץ) להדיוט שהשוחט בשחיטה, "חומר

ה"א. פי"ט להלן וראה פטור". - בזבחים 75)להדיוט
איש" "איש המלים שדרשו חכמים, שלדעת - אמרו שם,
גם  כן כמו דרשו הי"ב), פי"ט להלן (ראה בהעלאה
שאינו  יוסי רבי לדעת ורק להדיוט, שוחט לרבות בשחיטה
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בני  בלשון תורה "דיברה שסובר לפי איש", "איש דורש
אבל  וגו'". יחשב מ"דם קח:) (שם ללמוד הוצרכו אדם",
ביותר  הפשוטה הדרשה להביא רבינו של מדרכו כי ידוע

(לחםֿמשנה). ההלכה לפי שאינה בזבחים 76)אףֿעלֿפי
לאיש" יחשב "דם הפסוק מתחילת אלא כן למדו לא שם,
המשנה  בפירוש רבינו כתב וכן לאיש", השוחט "אפילו –

המוריה'. ב'הר וראה כדברי 77)שם. - ב קיא, זבחים
בלילה  בחוץ "שחט שם: וראה זעירי חייב" - בחוץ והעלה

א. ופה, ב. פד, שם עוד

.ÊÈ‰ËÈÁM‰Â ÏÈ‡B‰ ,·iÁ - ‰ÏÈla ıeÁa ËÁBM‰«≈«««¿»«»ƒ¿«¿ƒ»
ıeÁa ‰¯LÎ ‰ÏÈla78‰ÏÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .79‰fÓ ‰ÏÈla ««¿»¿≈»«¿≈ƒ∆¡»««¿»ƒ∆

‰‡ÏÚ‰ ÏÚ ·iÁ - ‰ÏÈla ıeÁa ËÁML80Ì‡ Ï·‡ . ∆»««««¿»«»««¬»»¬»ƒ
¯eËt - ıeÁa ‰ÏÚ‰Â ‰ÏÈla ÌÈÙa ËÁL81ÈÙÏ , »«ƒ¿ƒ««¿»¿∆¡»«»¿ƒ

ÏeÒt ¯·„ ‡l‡ ‰ÏÚ‰ ‡lL82‰ËÈÁL EÏ ÔÈ‡L ; ∆…∆¡»∆»»»»∆≈¿¿ƒ»
Lc˜na ‰ÏÈla ‰¯LÎ83Ïa˜ Ì‡ ÔÎÂ .84ÏÁ ÈÏÎa ¿≈»««¿»«ƒ¿»¿≈ƒƒ≈ƒ¿ƒ…

ÌÈÙa85¯eËt - ıeÁa ˜¯ÊÂ86. ƒ¿ƒ¿»««»

חוץ 78) "דבשחיטת בלילה כשרה חולין שחיטת כלומר,
מועד  אוהל פתח אל לבא ראוי דהא מיום, לילה לאֿשנא

שם). (רש"י, הנ"ל:80)בחוץ.79)למחר" זעירי כדברי
שם: וברש"י חייב", - בחוץ והעלה בלילה בחוץ "שחט
ואליהם  ח) יז, (שם כתיב דהא חייב, נמי "ובהעלאתו
כזו, העלאה על אף חייבה התורה כלומר, תאמר".
וקיט, א. קז, בדף שם ראה בחוץ, בלילה היתה שהשחיטה

הראב"ד. בהשגת וראה של 81)ב. תנאֿקמא כדעת שם
בחוץ. ביום העלה אפילו והיינו זעירי, דברי לפי שמעון רבי
בהמה  השוחט כי פד:) (שם אמר יוחנן שרבי ואףֿעלֿפי
חייא  רבי לו השיב הרי חייב, - בחוץ והעלה בלילה בפנים

(כסףֿמשנה). בתיובתא ונשאר אבין, אף 82)בר שהרי
פסולי  מהל' פ"ג להלן ראה תרד, בפנים העלה אם

ה"ו. זבחכם"83)המוקדשין "ביום ו) יט, (שם שנאמר
את  צוותו "ביום לח) ז, (שם שנאמר משום או כ:), (מגילה

ה"א). פ"ד (למעלה ישראל" ראה 85)הדם.84)בני
שרת. בכלי דמן קיבול – הזבחים כל כי ה"א, פ"ה למעלה

איכא 86) חול, בכלי קיבלה אמר, "רבא ב: קיא, זבחים
וכ  קאמר: והכי והעלה בינייהו. בפנים חול בכלי המקבל ן

חייב. - בחוץ והעלה בחוץ חול בכלי המקבל פטור, - בחוץ

כיוצא  על חייבין בחוץ, עליו שחייבין כל אומר, שמעון רבי
ואףֿעלֿפי  כתנאֿקמא. רבינו ופסק בחוץ", והעלו בפנים בו
שם, במשנה שמעון רבי דברי פירשו שם המסקנא שלפי
למעלה) (ראה שזעירי כיון – בחוץ והעלה בחוץ במלק
כן  סוברים שהם נראה תנאֿקמא, בדברי כן פירשו ורבא

(כסףֿמשנה). להלכה

.ÁÈ¯eËt - ıeÁa ÛBÚ‰ ˙‡ ˜ÏBn‰ ÔÎÂ87Ì‡Â . ¿≈«≈∆»«»¿ƒ
¯eËt - e‰ÏÚ‰88·iÁ - ıeÁa ‰ÏÚ‰Â ÌÈÙa ˜ÏÓ . ∆¡»»»«ƒ¿ƒ¿∆¡»««»

‰‡ÏÚ‰ ÏÚ89;¯eËt - ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ÌÈÙa ËÁL . ««¬»»»«ƒ¿ƒ¿∆¡»«»
·¯wÏ Èe‡¯ BÈ‡L ¯·„ ‡l‡ ‰ÏÚ‰ ‡lL90ËÁL . ∆…∆¡»∆»»»∆≈»ƒ»≈»«

ÌÈzL ·iÁ - ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ıeÁa ÛBÚ‰ ˙‡91; ∆»«¿∆¡»««»¿«ƒ
‰˜ÈÏÓk ‡È‰ È¯‰Â ,‰¯Lk ıeÁa ‰ËÈÁM‰L∆«¿ƒ»«¿≈»«¬≈ƒƒ¿ƒ»

ÌÈÙa92. ƒ¿ƒ

(ויקרא 87) שנאמר ממה זאת ולמדו במשנה. - א קיא, שם
חייב  הוא השוחט על למחנה", מחוץ ישחט אשר "או ג) יז,
רבי  לדעת קז. (זבחים המולק" על חייב ואינו (בחוץ),

בר 88)עקיבא). דשמואל אבוה דברי ולפי במשנה. שם
רבינו  ופסק שמעון, ורבי תנאֿקמא בזה נחלקו יצחק, רב
הרי  ובחוץ בעזרה, אלא אינה שמליקה שכיון כתנאֿקמא.
ראה  ופטור, – בחוץ נבילה כמעלה הוא הרי נבילה, היא

שם. בהמה 89)רש"י שחט כמו הוא שהרי במשנה, שם
ה"ה. למעלה ראה ההעלאה. על שחייב בחוץ, והעלה בפנים

"ואם 90) שם. משנה, ראה נמלק. ולא שנשחט משום
השוחט  וכל ביציאתן, נפסלין בחוץ, העולין כל הלא תאמר:
רבייה, רחמנא התם – העלאתו על וחייבין הוא, פסול בחוץ
שם). (רש"י, בעינן" בפנים מתקבל פסולין, שאר לענין אבל

שם.91) במשנה, העוף 92)כתנאֿקמא שחיטת שנתרבה
אשר  "או ג) יז, (שם שנאמר ממה - א קז, שם בגמ' בחוץ
ולפי  ישמעאל, רבי לפי בחוץ, העוף שחיטת לרבות ישחט"
יחשב". "דם ב) (שם, שנאמר ממה נתרבה עקיבא רבי
ח) (שם, שנאמר ממה קיט:) (שם למדו העלאה, על והחיוב
שחיטתו  על שמחויב שכל פרשיות, לערב תאמר" "ואליהם

שם). (רש"י העלאתו על גם חייב בחוץ,
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― הקס"ט לויהּמצוה ּכלֿׁשבט ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
יׂשראל ּבארץ חלק mihayd)מּלקחת x`yl dwlgpy), ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּכלֿׁשבט הלוּים לּכהנים "לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא
ונחלה" חלק `)לוי ,gi mixac). ְֲִֵֵֶַָ

― וׁשבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ

ׁשּבֹוזזים ּבּבּזה חלק מּלקחת לוי ּכלֿׁשבט עֹוד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהזהר
"לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל. ארץ ּכּבּוׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּבׁשעת
ספרי ּולׁשֹון ונחלה". חלק לוי ּכלֿׁשבט הלוּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּכהנים

(my mihtey zyxt)אפׁשר ּבארץ". ונחלה ּבּבּזה, "חלק :ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּתי אּלּו ענינים ׁשני מנית לּמה ולֹומר: עלי להקׁשֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָל
והאזהרה ּבארץ חלק מּלקחת האזהרה והם: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמצות,
לאו זה והרי אחד ּבלאו הם והלא ּבּבּזה, חלק ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּלקחת

ׁשהקּדמּת llkdׁשּבכללּות lirl Ð dncwda zazk) ְְְִִֶֶַָָ
(iriyzdלאו נתחּלק ׁשּכבר ּדע אחד? לאו נמנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

לאֿיהיהּֿלֹו" "ונחלה ואמר: a)זה ,my)ׁשני הם והרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
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לּכהנים "לאֿיהיה מהם: האחד ׁשמֹות, ּבׁשני ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלאוין
ּבבּזת חלק מּלקחת האזהרה והּוא ונחלה" חלק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהלוּים

weqtay)הארץ "wlg" dlindn zcnlpe)ונחלה" והּׁשני: , ְְֲִֵֶַַָָָ
נכּפל ּוכבר ּבארץ. חלק מּלקחת האזהרה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלאֿיהיהּֿלֹו",
אמרֹו והּוא ּבּכהנים, עצמם אּלּו ענינים ׁשני על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹהּלאו
ל לאֿיהיה וחלק תנחל לא "ּבארצם לאהרן: ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹיתעּלה

k)ּבתֹוכם" ,gi xacna)הּפרּוׁש ּובא ,gxw zyxt ixtq) ְֵַָָ
(my:הארץ חּלּוק ּבׁשעת ― תנחל" לא "ּבארצם :ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

ּתחׁשֹוב ואּולי ּבּבּזה". ― ּבתֹוכם" לאֿיהיהֿל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ"וחלק
ּולפיכ מצות ׁשּתי ּבּכהנים הּנזּכרים האּלה הּלאוין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּׁשני

למנֹותם Îiptaראּוי iel hay x`yae ,mnvrÎipta mipdka) ְִָָ
(mnvrּכלֿׁשבט" ּכללי: ּבאפן ּבא ׁשהּלאו ׁשּכיון ּדע ―ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבּכהנים ּכפלֹו ואמנם ּבּכלל הּכהנים נכנסּו הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹלוי",
swez)לחּזּוק xzil)והּפרט מןֿהּכלל לזה ּכלֿהּדֹומה וכן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

הּׂשג ׁשּלא ּכיון הּדין, להׁשלמת אֹו לחּזּוק אּלא נכּפל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאינֹו
אמרֹו מנינּו ואּלּו האחד. מןֿהּלאו ּבׁשלמּות ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהּדין
ּבתֹוכם" ל לאֿיהיה וחלק תנחל לא "ּבארצם ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹלאהרן:
אז ּכי וגֹו', הלוּים" לּכהנים "לאֿיהיה אמרֹו: על ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹֹנֹוסף

הּזה ההּקׁש לפי למנֹות נצטר(ef d`eeyd)אּסּור ּבעצמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ
לאוין ׁשלׁשה ּגדֹול ּכהן על והּזֹונה והחללה ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֹֹהּגרּוׁשה
ּגדֹול ּבין ּבכלל, ּבכלּֿכהן ׁשּבאּו הּלאוין ׁשלׁשה על ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹנֹוסף

ׁשּכ האֹומר: יאמר ואם הדיֹוט. למנֹות,ּבין צרי ּבאמת  ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּתים: חּיב ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּכהן יהיה ׁשּבהכרח לֹו: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר
והּׁשנּיה: לֹו, אסּורה והּגרּוׁשה ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹאחת
אחר ּבלאו עֹוד עליו אסּורה והיא ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹמּׁשּום

קּדּוׁשין ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ―(.fr)אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
וכלֿלאו ׁשּנמנה הּוא ּבלבד הּכללי ׁשהּלאו נמצא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאחת.
איזה ללּמד אּלא אינֹו ּבפרטּות ענין ּבאֹותֹו ׁשּיבֹוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחר
קס"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכדר הענין, להׁשלמת אֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדין,

ּבעצמֹו הּזה ּומןֿהּסּוג אּלּו. מּמצות ztqepקס"ה dnbec) ְְְִִִֵֶַַַֹ
(df beqnׁשּלאֿיקרחּו אתֿהּכהנים ׁשהזהיר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹהאזהרה

יׂשרטּו לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם ּופאת ּבראׁשם ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹֹֹקרחה
d)ׂשרטת ,`k `xwie)ּכבר ּבעצמם אּלּו לאוין ּוׁשלׁשה , ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ

ראׁשכם ּפאת תּקפּו "לא ואמר: ּבכלל לכלֿיׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹקדמּו
תׁשחית" fk)ולא ,hi my)עיניכם ּבין קרחה "ולאֿתׂשימּו , ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

`)למת" ,ci mixac)"ּבבׂשרכם תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ
(gk ,hi `xwie)ּכמֹו ּבלבד, הּדין להׁשלמת ּבּכהנים ונכּפלּו ,ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹ

מּכֹות ּבסֹוף הּמצות(k.)ׁשּנתּבאר ׁשלׁש ּדיני ּכׁשּנתּבארּו : ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
היּו ולא ּבּכהנים מיחדים לאוין היּו ואּלּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻהאּלה;
הּכהן היה אז ּכי נפרדֹות, מצות היּו אּלא ּדין ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹלהׁשלמת
ׁשהּוא מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשּתי מהם ּכלֿמעׂשה על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֻחּיב
אּלא ּכן, הּדבר ואין ― ּכהן ׁשהּוא ּומּׁשּום ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹיׂשראלי
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו יׂשראל, ּכׁשאר ּבלבד אחת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָמלקּות

ודעהּו. זה ּכלל ְְְֵֵֶָָָוהבן

― הקפ"ג ללוּיםהּמצוה ערים לּתן ׁשּנּצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּכיון ּבהן, ְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָלדּור

לׁשבת" ערים וגֹו' ללוּים "ונתנּו a)יתעּלה: ,dl xacna). ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
מקלט ערי הן הלוּים, ערי ּכלֹומר: אּלּו, ערים ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוגם

d l`eb ly eznwp iptn my oben dbbya ytp bxeddy)(mc
ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו להן, המיחדים ּבּתנאים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻוקֹולטֹות

(.e).

― הרכ"ח מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
לא עריהם מגרׁש "ּוׂשדה אמרֹו: והּוא הלוּים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹמגרׁשי

cl)יּמכר" ,dk `xwie)הּתֹורה לׁשֹון יֹודע ואּתה .xacna) ְְִֵֵַַַָָָ
(dÎa ,dl,מגרׁש ּוׂשדה ּומגרׁש ערים ללוּים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָׁשּנֹותנים

להם חּוצה אּמה ואלּפים מגרׁש אּמה אלף ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּכלֹומר:
סֹוטה ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּוכרמים, ּובאה(fk:)לׂשדֹות , ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

יעׂשּו לבל האּלה אתֿהּגבּולֹות מּלׁשּנֹות ללוּים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהאזהרה
ולא מגרׁש הּׂשדה ולא עיר, הּמגרׁש ולא מגרׁש ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹאתֿהעיר
ּבּקּבלה ּבא יּמכר". "לא אמרֹו: והּוא ׂשדה, ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹהּמגרׁש
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׁשּנה. לא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹֻׁשענינֹו:

.(bl:)ערכין ֲִָ

― עׂשרים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ּתהיה ׁשּבֹו לעבֹודה ּביתֿהּבחירה [לעׂשֹות] ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָלבנֹות

ּתמיד האׁש והבערת gafnd)ההקרבה lr cwezy)ואליו , ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ
לרגל והעלּיה החגיגה ּתהיה ּובֹו ההליכה ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּתהיה
אמרֹו והּוא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּבכלֿׁשנה, ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָוההתקּבצּות

מקּדׁש" לי "ועׂשּו g)יתעּלה: ,dk zeny)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְְִִִִֵֶַָָ
(i ,ai mixac)ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות "ׁשלׁש :ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹ

הּבחירה, ּבית להם ולבנֹות מל להם למּנֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלארץ:
ּבית ׁשּבנין ,ל נתּבאר הּנה עמלק". ׁשל זרעֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּולהכרית

ּבארנּו ּוכבר עצמּה. ּבפני מצוה ai)הּבחירה llk lirl) ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
הּזאת "ycwn")ׁשהּכללּות dnyy),ּפרטים ּכֹוללת ְְִֶֶֶַַָָֹ

מחלקי ּכּלם וזּולתם והּמזּבח והּׁשלחן ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻוׁשהּמנֹורה
לכלֿ צּוּוי נתיחד ּוכבר "מקּדׁש", נקרא והּכל ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹהּמקּדׁש
אדמה "מזּבח הּמזּבח על אמרֹו אבל וחלק. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחלק

k`)ּתעׂשהּֿלי" ,k zeny),זה ּפסּוק על לחׁשב ׁשאפׁשר , ְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹ
הרי ― מקּדׁש מצות מּלבד עצמּה ּבפני מצוה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהּוא
מדּבר הּוא הרי ּדקרא ּפׁשטּה :ל ׁשאבאר ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָענינֹו
לעׂשֹות ההּוא ּבּזמן לנּו מּתר ׁשהיה הּבמֹות, הּתר ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבׁשעת
אמרּו ּוכבר עליו; ּולהקריב ּבכלֿמקֹום אדמה ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָמזּבח
לבנֹות צּוה ׁשהּוא הּוא, הּדּבּור ׁשענין הּׁשלֹום ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָעליהם
ׁשהיה ּכמֹו מּטלטל יהא וׁשּלא ּבארץ, מחּבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמזּבח
ּבפרּוׁש יׁשמעאל ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרם והּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבּמדּבר,
המחּבר מזּבח לי עׂשה לארץ "ּכׁשּתּכנס זה: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפסּוק
נֹוהג צּוּוי הּוא הרי ― ּכ ׁשהּדבר ּכיון ֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָּבאדמה".
ׁשּיבנה לֹומר: רצֹוני הּמקּדׁש, מחלקי הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָלדֹורֹות

ּובּמכלּתא ּדוקא. מןֿהאבנים i`)מזּבח dyxt exzi)אמרּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
ּתעׂשהּֿלי" אבנים "ואםֿמזּבח יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבפרּוׁש
ׁשּבּתֹורה 'ואם' ּכלֿ'אם' אֹומר: יׁשמעאל "רּבי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָאמרּו:
אבנים ואםֿמזּבח מהם: אחד ― מּׁשלׁשה חּוץ ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹרׁשּות,
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אּתה חֹובה. ― אבנים" מזּבח "ואם אמרּו: ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּתעׂשהּֿלי".
"אבנים לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו חֹובה, ְְֲִֵֵֶַַָָָאֹומר

"אלהי ה' אתֿמזּבח ּתבנה e)ׁשלמֹות ,fk mixac)ּוכבר , ְְְְֱִִֵֶֶֶַָֹ
הּמקּדׁש ּבנין ּכלֹומר ּבכללם, זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָנתּבארּו

וחּלּוקֹו eke')ותארֹו miycwd ycwe ycwd ,xvgd zewelg). ְְֳִָ
היא ,ּכ לׁשם ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ּומׁשּפטיו, הּמזּבח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּובנין
ּומזּבח והּׁשלחן הּמנֹורה ּתאר נתּבאר וכן מּדֹות. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמּסכת

מנחֹות ּבגמרא ּבהיכל הּנחתם ּומקֹום fvהּזהב ,gk) ְְְִֵַַַָָָָָָָָָ
(jli`eויֹומא(:bl). ְָ

á"ôùú'ä åìñë 'ã éðù íåé
.ô .èò äùòú àì úåöî

― הע"ט מזּבחהּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
"לאֿתבנה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברזל, ּבהן ׁשּנגע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמאבנים

וּתחללה" עליה הנפּת חרּב ּכי ּגזית ak)אתהן ,k zeny), ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מקריבים ואין ּפסּול הּוא הרי ― מזּבח מהן ּבנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָואם

מּמּדֹות ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (dpynעליו. ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ
(c.

― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּגּסֹות ּפסיעֹות יפסע ׁשּלא ּכדי ּבמעלֹות, לּמזּבח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹמּלעלֹות
אמרֹו והּוא ּגּדל, ּבצד עקב יל אּלא עלּיתֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבׁשעת

וגֹו'" עלֿמזּבחי במעלת "לאֿתעלה bk)יתעּלה: ,my). ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַֹֹ
הּמכלּתא exzi)ּולׁשֹון zyxt seq):לֹומר "מהּֿתלמּוד : ְְְְִַַַַָ

לא לּמזּבח ׁשּכׁשעֹולה עליו"? ערות לאֿתּגלה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"אׁשר
ּוכבר ּגּדל". ּבצד עקב מהּל אּלא ּגּסה, ּפסיעה ּפֹוסע ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻיהא

מּמּדֹות ג' ּבפרק ּבנינֹו ואי הּכבׁש צּורת (dpynנתּבארה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּתּגלה`) עד הּמזּבח על ּגּסה ּפסיעה וכלֿהּפֹוסע .ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

לֹוקה. ― עליו ְֶֶָָָערותֹו

á"ôùú'ä åìñë 'ä éùéìù íåé
.àë äùò úåöî
― הכ"א הּמקּדׁשהּמצוה מן ליראה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָ

הּיראה מקֹום ּבלּבנּו לֹו ׁשּנקּבע עד מאד, מאד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּזה
יתעּלה: אמרֹו והּוא מקּדׁש, מֹוראת היא וזֹו ― ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָוהּפחד

ּתיראּו" l)"ּומקּדׁשי ,hi `xwie)ּכמֹו זֹו יראה והגּדרת . ְְְְְִִִִַַָָָָ
ּבּספרא יּכנס(miyecw)ׁשהזּכירּו לא מֹורא? הּוא "איזה : ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּובאפנּדתֹו ּובמנעלֹו ּבמקלֹו הּבית `mcלהר yaely cba) ְְְְְְֲִִַַַַַָָֻ
yealn ila eyaell jxc oi`e ,drifd betqiy ick eteb lr

(oeilrקּפנּדריא יעׂשּנּו ולא רגליו ׁשעל (xarn,ּובאבק ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
(jxcd xvwl"מּקלֿוחמר ּורקיקה ,(xeq`y i`ce Ð)ּוכבר . ְְִִֶַָָָֹ

לׁשבת ּבהחלט ׁשאסּור ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנתּבאר
ׁשאמר לפי וכלֿזה ּבלבד; ּדוד ּבית למלכי אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבעזרה
ּבזמן אפּלּו לעֹולם, חֹובה וזֹו ּתיראּו" "ּומקּדׁשי ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָיתעּלה:

ספרא ּולׁשֹון ׁשרּבּו. ּבעונֹותינּו חרב ׁשהּוא :(my)הּזה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבית ׁשאין ּבזמן קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אּלא לי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"אין
ּתׁשמרּו אתֿׁשּבתתי לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְִִִִֶַַַַַַָֹֹהּמקּדׁש
מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת מהּֿׁשמירת ― ּתיראּו ְְְִִִִַַַַָָָָָּומקּדׁשי
אּתה מןֿהּמקּדׁש "לא עֹוד: אמרּו וׁשם לעֹולם". ְְְְְִִִַַָָָָָָֹמקּדׁש

הּמקּדׁש". על ׁשּפקד מּמי אּלא ְִִִֵֶֶַַַָָָָירא,

á"ôùú'ä åìñë 'å éòéáø íåé
.æñ äùòú àì úåöî .áë äùò úåöî

.äì äùò úåöî
åìñë'å-'ãéòéáø-éðùíåé

.ãô .âô äùòú àì úåöî
― הכ"ב אתֿהּמצוה לׁשמר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָֹ

ּכלֿהּלילה ּבמׁש ּבכלֿלילה ּתמיד סביבֹו ללכת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמקּדׁש
לאהרן: יתעּלה אמרֹו והּוא ּולגּדלֹו, ּולרֹוממֹו לכּבדֹו, ְְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָֹּכדי

העדת" אהל לפני אּת ּובני a)"ואּתה ,gi xacna), ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּתמיד. לפניו ּתהיּו אּתם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּכלֹומר:
אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו אמרֹו: והּוא אחר, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹּבלׁשֹון

c)מֹועד" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my gxw zyxt)אּתה" : ְְִֵֵַָ
והלוּים מּבפנים הּכהנים ― העדת אהל לפני אּת ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻּובני
ּובּמכלּתא סביבֹו. ולהליכה לׁשמירה ּכלֹומר: ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָמּבחּוץ",
― מֹועד אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו הּזה: ּכּלׁשֹון ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאמרּו
לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? מּנין ּבעׂשה, אּלא לי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹאין

הּקדׁש" מׁשמרת את d)ּוׁשמרּתם ,my)ל נתּברר הּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
לּמקּדׁש "ּגדּלה אמרּו: וׁשם עׂשה. מצות ― ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻׁשּׁשמירתֹו

ּפלטֹורין ּדֹומה לא ׁשֹומרים. עליה jlnd)ׁשּיׁש lkid) ְְִִֵֶֶַָָָֹ
ׁשֹומרין". עליה ׁשאין לפלטֹורין ׁשֹומרין עליה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
ׁשּמגדּלת לֹומר: רצֹונֹו ההיכל ׁשם ― ׁשּפלטֹורין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוידּוע
ּוכבר עליו. קבּועים ׁשֹומרים ׁשּיהיּו ורֹוממּותֹו, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָההיכל
ּתמיד מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנתּבארּו

מּדֹות. ְִֶֶַּובמּסכת

― הס"ז מּלהׁשּביתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּכלֿלילה, ּתמיד ּבֹו ולסב ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹׁשמירתֿהּמקּדׁש

הּקדׁש" מׁשמרת את ּבמצוה(my)"ּוׁשמרּתם ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מצות ּבֹו והּסּבּוב הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת עׂשה, מּמצות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹכ"ב
לאֿ מצות ― זה ּדבר ׁשּבּטּול ּכאן, נבאר וכ ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹעׂשה;
אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו הּמכלּתא: ּולׁשֹון ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹתעׂשה,

c)מֹועד" ,my)?ּבלאֿתעׂשה ּומּנין ּבעׂשה, אּלא לי אין , ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדׁש" מׁשמרת את "ּוׁשמרּתם לֹומר: ּתלמּוד ―(d ,my), ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹ

ּומּדֹות. ּתמיד ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הל"ה ׁשמןהּמצוה לנּו ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
המיחד הּתאּור ּכפי dkÎak)עׂשּוי ,l zeny)למׁשח מּוכן ְְְִִֵַַַָָָֹֻ

הּגדֹול "והּכהן ׁשאמר: ּכמֹו ׁשּיתמּנה, ּגדֹול ּכלּֿכהן ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבֹו
הּמׁשחה" ׁשמן עלֿראׁשֹו אׁשרֿיּוצק i)מאחיו ,`k `xwie), ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

הּמלכים מקצת ּבֹו מֹוׁשחים cec)וכן zia ikln wx ,xnelk), ְְְְִִִֵַַָ
הּמׁשּכן ּבֹו נמׁשח ּוכבר זֹו. מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו

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

81

82



elqkקצו 'gÎ'f iyiyÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לפי לדֹורֹות, אתֿהּכלים ּבֹו מֹוׁשחים אין אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָוכלּֿכליו;
ּבספרי אמרּו `)ׁשּבפרּוׁש ,f xacna)אּלּו ׁשל ׁשּבמׁשיחתם , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ

לעתיד ּכלֿהּכלים הקּדׁשּו ― הּמׁשּכן ּכלי ּכלֹומר ―ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
לי זה יהיה מׁשחתֿקדׁש "ׁשמן יתעּלה: אמר ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלבֹוא,

l`)לדרתיכם" ,l zeny)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֹ
ּכרתֹות .(d.)ּבריׁש ְְֵֵ

― הפ"ג ׁשמןהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
לא "ּובמתּכנּתֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמׁשחה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻּכׁשמן

ּכמהּו" al)תעׂשּו ,my)מזיד הּוא אם זה, לאו על והעֹובר ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ּכמהּו אׁשרֿירקח "איׁש ּבּכתּוב: ׁשּבא ּכמֹו ּכרת, חּיב ―ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

bl)וכּו'" ,my).קבּועה חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם . ְְְִֵַַָָָ
מּכרתֹות א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(d.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

― הפ"ד ּבׁשמןהּמצוה מּלמׁשח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבלבד, ּומלכים ּגדֹולים ּכהנים זּולת מׁשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהּמׁשחה

"ייס לא אדם "עלּֿבׂשר יתעּלה: אמרֹו al)והּוא ,my). ְְְְִִֶַַַָָָָֹ
"ואׁשר אמר: ּכרת, חּיב ― ּבמזיד ּבֹו ׁשהּנמׁשח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוברּור,

ונכרת" עלֿזר מּמּנּו חּיב(my)יּתן ― ׁשֹוגג הּוא ואם ; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָחּטאת

.(d.)ּכרתֹות ְֵ

á"ôùú'ä åìñë 'æ éùéîç íåé
.áô .äô äùòú àì úåöî

.åô äùòú àì úåöî .ãì äùò úåöî
― הפ"ה מגמרהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻֻ

(oyr ly minya)ּבמתּכנת(znbeck):ּכלֹומר הּקטרת, ְְְְֶֶַַַֹֹ
ויתּכּון הּמּדֹות אֹותן ּוביחס ּתערבּתֹו סּממני אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻׁשּיהיּו

"ּובמתּכנּתּה(myazdl)להתגּמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבֹו, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָֻ
לכם" תעׂשּו fl)לא ,l zeny)ועֹוׂשה ׁשהעֹובר לנּו, ּובאר ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

"איׁש אמר: ּכרת, חּיב ― ּתּמרּתּה להריח וכּונתֹו ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכמֹוה
מעּמיו" ונכרת ּבּה להריח כמֹוה gl)אׁשרֿיעׂשה ,my)אם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; ְְְִִִֵֵַַָָהּוא
ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו .(d.)ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

― הפ"ב ׁשּוםהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבהיכל, הּזהב ּבמזּבח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבן
עליו" תּסכּו לא ונס ּומנחה ועלה זרה קטרת עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹתעלּו

(h my)ּׁשּמיּוחד מה זּולת עליו הּזֹורק אֹו ּבֹו ְְְִֵֶַַַַַָָָָוכלֿהּמקריב
לֹוקה. ― ֶלֹו

― הל"ד אתֿהּמצוה הּכהנים ׁשּיּׂשאּו ׁשּנצטּוינּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹ
למקֹום, מּמקֹום להעבירֹו ּכׁשּנרצה ּכתפיהם על ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהארֹון
ּבּכתף עלהם הּקדׁש "ּכיֿעבדת יתעּלה: אמרֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹוהּוא

h)יּׂשאּו" ,f xacna)אז נאמר זה ׁשּצּוּוי ואףֿעלּֿפי . ְֱִִִֶֶֶַַַָָ
הּכהנים מסּפר מעּוט מחמת אּלא זה היה לא ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹללוּים,

הּמתחיל הּוא אהרן ּכי הּזמן, eaּבאֹותֹו dlgd dpedkd) ְְְֲִִַַַַַֹ

(mziy`xa hrn mipdkd eid okle ,calaהרי לדֹורֹות אבל ;ְֲֲֵָ
ּכמֹו אֹותֹו, הּנֹוׂשאים והם הּכהנים, על חֹובה ְְְְֲִִִֵַַַַָָֹהּמצוה

יהֹוׁשע ּבספר e)ׁשּנתּבאר ,b)ׁשמּואל eh,ּובספר aÎl`eny) ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֻ
(hkהּׁשנּיה ּבּפעם אתֿהארֹון להעביר ּדוד צּוה וכאׁשר .ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

הּימים ּבדברי eh)אמר ,eh `Îminid ixac)ֿבני "וּיׂשאּו : ְְְְִִִֵֵַַַָָ
mipdkl)הלוּים dpeekde)צּוה ּכאׁשר האלהים ארֹון את ְֱֲֲִִִִֵֶַַָָֹ

עליהם" ּבּמטֹות ּבכתפם ה' ּכדבר zexeclמׁשה mby ixd) ְְֲִִֵֵֶֶַַָֹֹ
(ef dxeva z`yl jixvהּימים ּבדברי הזּכיר ּכאׁשר וכן .ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ

(hi ,ck my)מׁשמרֹות וארּבע לעׂשרים הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָֹֻחלּקת
לעבדת פקּדתם "אּלה :אחרּֿכ לביתֿה'ואמר לבֹוא ם ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ

אלהי ה' צּוהּו ּכאׁשר אביהם אהרן ּביד ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכמׁשּפטם
הּכהנים ׁשעבֹודת על רֹומז ׁשהּוא חכמים, ּפרׁשּו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹיׂשראל",
אלהי ה' ׁשּצּוה וזהּו הּכתף, על הארֹון נׂשיאת ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהיא

ספרי ּולׁשֹון h)יׂשראל. ,f xacna)ּכאׁשר וגֹו' "ּכמׁשּפטם : ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
לא קהת ולבני צּוהּו? היכן ― יׂשראל אלהי ה' ְְְְֱִִִִֵֵֵֵָָָָָֹֹצּוהּו
הּמצות. מּכלל ׁשּזה נתּברר הּנה יּׂשאּו". ּבּכתף וגֹו' ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנתן

― הפ"ו ּבּדיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
`eze)הארֹון oi`yep eid mday zehen)והּוא הּטּבעת, מּתֹו ְִַַַַָָ

יּסרּו לא הּבּדים יהיּו הארן "ּבטּבעת יתעּלה: ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻאמרֹו
eh)מּמּנּו" ,dk zeny).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר ְִֵֶֶֶַָָ

מּכֹות מלקּות:(ak.)ּובסֹוף מחּיבי הזּכירּו ּכאׁשר אמרּו, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָֻ
הּוא ׁשּגם ּכלֹומר: הארֹון?" ּבּדי הּמסיר איּכא ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ"והא
ל נתּבאר הּנה יּסרּו". מ"ּלא מהכא, ואזהרּתיּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻלֹוקה.

עליה. ולֹוקין לאֿתעׂשה מצות ְְֲִִִֶֶֶַַָָֹׁשהיא

á"ôùú'ä åìñë 'ç éùéù íåé
.âë äùò úåöî
åìñë'ç-'æéùéù-éùéîçíåé

.åì .áì äùò úåöî .áò äùòú àì úåöî
― הכ"ג לעבדהּמצוה ּבלבד, הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָֹ

ׁשערים נעילת ּכגֹון: ידּועֹות, ּבעבֹודֹות ,(ozgizte)ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִַַַָָ
הּקרּבן ּבעת הּׁשיר miniieqn)ואמירת zepaxw)והּוא , ְְְֲִִֵַַַַָָ

מֹועד" אהל אתֿעבדת הּוא הּלוי "ועבד gi,אמרֹו: xacna) ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
(bkספ ּולׁשֹון יעבד;(my)רי. ― רצה אם אני "ׁשֹומע : ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹ

הּוא הּלוי ועבד לֹומר: ּתלמּוד יעבד, לא ― רצה לא ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹֹואם
מּטלת ּומצוה עליו חֹובה ׁשּזה ּכלֹומר: עלּֿכרחֹו", ―ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הּזאת הלוּים עבֹודת מהֿהיא נתּבאר ּוכבר ּבהכרח. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹעליו

ּבתמיד מקֹומֹות f)ּבכּמה dpyn e wxt .e dpyn d wxt)ּומּדֹות ְְְִִַָָ
(` dpyn ` wxt)מערכים ב' ּבפרק ּגםּֿכן ונתּבאר .(.`i) ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר הלוּים אּלא ׁשיר אֹומרים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשאין
הלוּים" ּככלֿאחיו אלהיו ה' ּבׁשם "וׁשרת אחר: ּבלׁשֹון ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹזֹו

(f ,gi mixac)מערכים ב' ּבפרק ואמרּו ,(my)ׁשרּות "איזהּו : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָ
ׁשירה". זֹו אֹומר: הוי ה'? ְֱִֵֵֵָּבׁשם

― הע"ב הּלוּיםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻ
לּכהנים, המיחדֹות מןֿהעבֹודֹות עבֹודה ּבׁשּום ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָֹֻמּלהתעּסק
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קצז elqk 'h w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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מןֿהעבֹודֹות עבֹודה ּבׁשּום מּלהתעּסק ― ְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָֹוהּכהנים
ּכלֹומר: האּלה, הּמׁשּפחֹות ׁשּׁשּתי לפי ללוּים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהמיחדֹות
מיחדת עבֹודה מהן לכלֿמׁשּפחה והלוּים, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻהּכהנים
לׁשּתיהן יתעּלה מאּתֹו האזהרה ּבאה לפיכ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבּמקּדׁש.
אּלא ― האחרת ּבעבֹודת אחת ּתעבֹוד ׁשּלא ֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹיחד,
איׁש "איׁש ׁשאמר: ּכמֹו ּׁשּנצטותּה, ּבמה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּכלֿקבּוצה

ואלֿמּׂשאֹו" hi)עלֿעבדתֹו ,c xacna)ׁשּבא הּלאו ּולׁשֹון ְְֲֶֶַַַָָָָֹ
הּקדׁש אלּֿכלי א" הלוּים: על יתעּלה אמרֹו הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבהן

ולאֿימתּו" יקרבּו לא b)ואלֿהּמזּבח ,gi my)אחרּֿכ ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֻ
ּגםֿהם ימתּו "ולא ואמר: הּכהנים אל לדּבר ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻחזר

הּלאו(my)ּגםֿאּתם" אתכם ּכֹולל ׁשּגםֿאּתם, ּכלֹומר: , ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
והיא: ּבעבֹודתכם. מּלהתעּסק ׁשהזהרּתים ׁשּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַהּזה.
מּלהתעּסק מזהרים אּתם ּכ והּמזּבח, הּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻּכלי

ספרי ּולׁשֹון my)ּבעבֹודתם. gxw zyxt)הּקדׁש "אלּֿכלי : ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ
― ימתּו" "ולא אזהרה: ― יקרבּו" לא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹֻואלֿהּמזּבח
עבֹודת על ּומזהרין ׁשענּוׁשין לוּים אּלא לי אין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻענׁש.

ה עבֹודת על ּכהנים ּתלמּודהּכהנים; ― מּנין? לוּים ְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַֹֹ
לחברּתּה מעבֹודה ּגםֿהם dcearלֹומר: lr cwtend) ְֲֲֵֵֶַַַָָ

ipa lr zcwten `id mby Ð zxg`l ezcear dpyne ,zniieqn
(hay eze`ּבּקׁש ּוכבר ּגםֿאּתם. לֹומר: ּתלמּוד ― ְְִִִֵֶַַַַַָמּנין?

אמר ּבןֿגדּגדה, יֹוחנן רּבי את לסּיע חנניה ּבן יהֹוׁשע ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻרּבי
ׁשאני ,ּבנפׁש מתחּיב אּתה ׁשּכבר !לאחֹורי חזֹור ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָלֹו:
ל נתּבאר הּנה מןֿהמׁשֹוררים. ואּתה ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָמןֿהּׁשֹוערים
לֹו המיחדת עבֹודתֹו ׁשאינּה ּבעבֹודה הּמתעּסק ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּכלֿלוי
לעבֹודת יּגׁשּו לא הּכהנים וכן ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ―ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ
ּבמלקּות. אם ּכי ּבמיתה אינם עברּו אם אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָהלוּים,
יקרבּו" לא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש אלּֿכלי א" ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּובּמכלּתא:
― "א" לֹומר: ּתלמּוד חּיבין? יהיּו נגעּו אם ְְְִִִַַַַָָָיכֹול
ידי על הלוּים אּלא לי אין חּיבין. הם עבֹודה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמּׁשּום
לֹומר: ּתלמּוד מּנין? הלוּים עלֿידי הּכהנים ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַֹֹהּכהנים,
ּכהנים ׁשל על "הלוּים נאמר: וׁשם ּגםֿאּתם", ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ"ּגםֿהם
ּבלאֿתעׂשה". אּלא לוּים ׁשל על הּכהנים ואין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבמיתה,

― הל"ב אהרןהּמצוה זרע לגּדל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
ו]כבֹוד [קדּׁשה מעלת להם ּוליחס ּולרֹוממם, ְְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָֻּולכּבדם

וראׁשֹונה dnicwÎoic)קֹודמת mdl zzl)לכ יסרבּו ואפּלּו ְְְְֲִִֶֶַָָָ
ּכיון יתעּלה, לה' ּכבֹוד לׁשם ּכלֿזה להם. נׁשמע לא ―ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אמרֹו: והּוא קרּבנֹותיו, והקרבת לעבֹודתֹו ְְְְְְְֲֶַַַָָָָָָָׁשּלקחם
"יהיהֿל קדׁש מקריב הּוא אלהי אתֿלחם ּכי ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ"וקּדׁשּתֹו

(g ,`k `xwie)הּפרּוׁש ּובא .(:hp oihib)ֿלכל" "וקּדׁשּתֹו" : ְְְִֵַַָָ
ראׁשֹון לפּתח ׁשּבקדּׁשה: ראׁשֹון,(dxeza)ּדבר ּולבר , ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֻ

ספרא לׁשֹון וגם ראׁשֹון". יפה מנה my)ולּטֹול xen`): ְְְְִִִֶֶַָָָ
נצטּוינּו זֹו ׁשּמצוה ּכלֹומר, ּכרחֹו"; "על ― ְְְְְְִִִִֶַַַַָָ"וקּדׁשּתֹו"
"קדׁשים אמרּו: וכ הּכהן, ּברצֹון ּתלּויה ואינה אנחנּו ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹֹּבּה

לאלהיהם" e)יהיּו ,my)"קדׁש "והיּו ּכרחם"; "על ― ְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹ
אינֹו ׁשּזה ּכיון נאמר, ׁשּלא מּומין"; ּבעלי לרּבֹות ―ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ּכבֹוד לֹו ּונחּלק נעּדיפּנּו מּדּוע אלהיו, לחם להקריב ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹראּוי

ּכּלֹו המכּבד הּזרע ― קדׁש" "והיּו אמר: לפיכ ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻֻֻּוגדּלה?
הראּויים הּתנאים נתּבארּו ּוכבר מּום. ּובעל ּתמים ―ְְְְֲִִִִַַַָָָָָ
מפּזרים ּבמקֹומֹות זה, מנהג עּמהם לנהג צרי ואי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֻלהם,

וחּלין מּכֹות (dp:)וׁשּבת(dn:)ּובכֹורֹות(alw:)ּבגמרא ְְְְִִַַָָָֻ
ְָָוזּולתן.

― הל"ו הּכהניםהּמצוה ׁשּיהיּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹ
ּבמׁשמרֹות wlgzzעֹובדים dpyd inia ycwnd zcear) ְְְִִָ

(zeveawlהּכל יד ּתהיה ולא ּבכלֿׁשבּוע, מׁשמרת ּתעבד :ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
עֹובדֹות ּכלֿהּמׁשמרֹות ׁשאז ּבלבד, ּברגלים אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹמערבת,
ּבדבריֿהּימים נתּבאר ּוכבר מקריב. ׁשּבא וכלֿמי (`ּבׁשוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

(ak ,h.מׁשמרֹות כ"ד ועׂשאּום חּלקּום ּוׁשמּואל ׁשּדוד .ְְְֲִִִֵֶַָָָ
ּבסּכה והּכתּוב(dp.)ונתּבאר ׁשוה. ּכּלן יד ׁשּברגלים , ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֻֻ

הּלוי "וכיֿיבא אמרֹו: הּוא זֹו ּבמצוה וגֹו'(odkd)ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּככלֿאחיו אלהיו ה' ּבׁשם וׁשרת וגֹו' נפׁשֹו ּבכלֿאּות ְְְְְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָֹּובא

יאכלּו" ּכחלק חלק ה' לפני ׁשם העמדים gi,הלוּים mixac) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
(gÎeספרי ּולׁשֹון .(my mihtey zyxt)ּבכלֿאּות "ּובא : ְְְִֵַַָָ

― ׁשערי מאחד לֹומר: ּתלמּוד לעֹולם? יכֹול ― ְְְְֵֶַַַַַָָָנפׁשֹו
ּבׁשער מכּנסין ׁשּיׂשראל milyexia)אחד(xir)ּבׁשעה edfe) ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

הרגל ּבקרּבנֹות ׁשוֹות ּכלֿהּמׁשמרֹות יכֹול רגלים. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹּבׁשלׁשה
הרגל מחמת ׁשּלא nk)jezayהּבאים zayd zepaxw e ֲִֵֶֶֶַַָָֹ

(lbxdלבד לֹומר: ּתלמּוד ?(ueg).האבֹות על ממּכריו ְְְִַַַַָָָָ
ּבׁשּבּתי"; ואני ּבׁשּבּת אּתה לזה? זה אבֹות ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָמהּֿמכרּו
ּכלֿׁשבּוע העבֹודה: מׁשמרֹות סּדּור על הסּכמתם ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָּכלֹומר:

הּתרגּום ּפרׁשֹו וכ מׁשמרה. ―(qelwpe`)מּמּטרּתא ּבר : ְְְְְִִֵַַַַַָָָָ
אבהתא אתקינּו ּדכן ּבׁשּבתא, lyּדייתי zxnynn ueg) ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָ

(reay eze`סּכה ּגמרא ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִֵָָָָָָֻ
(.dp).

á"ôùú'ä åìñë 'è ÷"ù íåé
.çô äùòú àì úåöî .âì äùò úåöî

.ãñ÷ .âñ÷ .âò .æô
― הל"ג ללּבׁשהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ

יעבדּו ואחרּֿכ ּולתפארת, לכבֹוד מיחדים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻּבגדים
לאהרן בגדיֿקדׁש "ועׂשית יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבּמקּדׁש,

ּולתפארת" לכבֹוד אחי(a ,gk zeny)ּתקריב "ואתּֿבניו ; ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ּכּתנת" g)והלּבׁשּתם ,hk my),:ּכהּנה ּבגדי הם ואּלּו ְְְְְְֳִִֵֵֵַָָֹֻֻ

ּבגדים `cet,ׁשמנה ,oyg ,hpa` ,ztpvn ,miqpkn ,zpzk) ְְִָָֹ
(uive lirnהדיֹוט לכהן וארּבעה ּגדֹול (zpzk,לכהן ְְְְְֵֵֶַָָָֹֹ

(hpa` ,zrabn ,miqpknּבפחֹות ּכהן ׁשעֹובד וכלּֿפעם .ְְֵֵֶַַָָֹ
― ּביֹותר אֹו העבֹודה לאֹותּה המיחדים ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻמןֿהּבגדים
ׁשמים, ּבידי מיתה ּכ על חּיב לכ ונֹוסף ּפסּולה; ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָעבֹודתֹו
ּבגמרא אֹותֹו מנּו וכ ׁשעבד. ּבגדים מחּסר לֹומר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻרצֹוני

לא(bt.)סנהדרין זה ועל ׁשמים. ּבידי מיתה מחּיבי מּכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
וג אבנט אתם "וחגרּת ּבּכתּוב: נאמר אּלא ּפסּוק, ֹו'ּבא ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּכהּנה" להם h)והיתה ,my)ּבפרּוׁשֹו ּובא ,(:bt oixcdpq): ְְְְֵֶָָָָָֻ
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elqkקצח 'h w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם ― עליהם ׁשּבגדיהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻ"ּבזמן
ויתּבאר זרים". להֹו והוֹו עליהם ּכהּנתם אין ― ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻעליהם

cr)לקּמן dyrz `l)ואמרּו ּבמיתה. ― ׁשּׁשּמׁש ׁשּזר ְְְְִִֵֶֶַָָָָ
g)ּבספרא ,g `xwie)ּפרׁשה" ― אתֿהחׁשן" עליו "וּיׂשם : ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

יֹום יֹום לׁשרּות לּמדּה לדֹורֹות; ולּמדּה לׁשעּתּה לּמדּה ְְְְְְְְִִִֵַָָָָזֹו
זהב ּבבגדי מׁשּמׁש ּבכלֿיֹום הּכּפּורים. יֹום ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּולׁשרּות

(adfn odipia yiy meiÎmei ly micba dpeny)הּכּפּורים ּוביֹום ,ְִִַ
לבן" ּבבגדי hpa`e)מׁשּמׁש ztpvn ,miqpkn ,zpzk :drax`). ְְְִֵֵַָָ

מצות אּלּו ּבגדים ׁשּלביׁשת ספרא, ּבלׁשֹון נתּבאר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּוכבר
אמרם והּוא `zenÎixg)עׂשה, `xtq)אהרן ׁשאין "ּומּנין : ְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּתלמּוד ?הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו ּבגדים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלֹובׁש
אתֿמׁשה" ה' צּוה ּכאׁשר וּיעׂש cl)לֹומר: ,fh `xwie). ֲִֶֶֶַַַַַָֹ

― הּיפי ּבתכלית ׁשהם אףֿעלּֿפי אּלּו, ׁשּבגדים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכלֹומר,
היקרֹות מןֿהאבנים וזּולתן ויׁשפה ׁשהם ואבני זהב ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹׁשהם
ׁשּצּוה הּמצוה, לקּיּום אּלא ּבהם, להתנאֹות יתּכּון לא ―ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּתמיד אּלּו ּבגדים ׁשּילּבׁש והיא, ּבלבד; אתֿמׁשה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹה'
ב' ּבפרק ּכּלם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻּבּמקּדׁש.

ּכּפּורים(gi.)מּזבחים ּבמּסכת ar.)ּובמקֹומֹות :`r)וסּכה ְְְְִִִִִֶֶַָָֻ
(.d).

― הפ"ח ּפיהּמצוה מּלקרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
(zty)ּוגבּול סֹוף ּכמֹו ארּוג יהיה אּלא ּגדֹול, ּכהן ְְְְִִֵֶֶָָָֹמעיל

(eiccv ipyn ,bx`d ztyk)ּכפי" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִֶַָ
יּקרע" לא יהיהּֿלֹו al)תחרא ,gk zeny)והּקֹורעֹו , ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

מלקּות. חּיב ― ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵַַַַָָָּבּמסּפרים

― הפ"ז מהסירהּמצוה ׁשהזהרנּו (cixtdl)האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
החׁשן "ולאֿיּזח יתעּלה: אמרֹו והּוא האפֹוד, מעל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהחׁשן

האפֹוד" gk)מעל ,my)ּובסֹוף לֹו. מחּבר יהיה אּלא , ְְְִֵֵֶֶַָָָֻ
והא(k`.)מּכֹות מלקּות: מחּיבי ּכׁשהזּכירּו ּגםּֿכן, אמרּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻ

מ"ּלאֿיּזח מהכא ואזהרּתיּה אתֿהחׁשן? מזח ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאיּכא
לֹוקה. ― ׁשהּמזח ל נתּבאר הּנה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחׁשן"

― הע"ג לּמקּדׁשהּמצוה מּלהּכנס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ׁשל ּבמּצב ּכׁשאנחנּו הּתֹורה מּדיני ּדבר ּבׁשּום להֹורֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאֹו
וגֹו' אלּֿתׁשּת וׁשכר "יין יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשכרּות,
וגֹו'" יׂשראל אתּֿבני ּולהֹורת וגֹו' מֹועד אלֿאהל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹּבבאכם

(`iÎh ,i `xwie)הּתלמּוד ּולׁשֹון .(.gl xifp)רביעית "ׁשתה : ְְְִִַַָָ
(oii):והּוא חּלּוק, הּזה הּלאו ּבענׁש ויׁש יֹורה". ְְְִֵֶֶֶַַַָֹאל

עם ולּמזּבח האּולם מּבין להּכנס להם אסּור יין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּׁשתּויי
ּכׁשהּוא עבד ואם מלקּות; חּיב ― נכנס ואם ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּכלֿההיכל,
מן ּדבר ׁשתה ואם ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ― ְִִִִִֵַָָָָָָָָָׁשתּוי

(x`W),ּבלבד מלקּות חּיב ― ועבד לּיין ּפרט המׁשּכרים §¨ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָ
ּכהן ׁשהּוא ּבין ׁשתּוי, ּכׁשהּוא ׁשּמֹורה וכלֿמי מיתה; ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹלא
ׁשתּוי ׁשהּוא ּבין לאו, על עֹובר הּוא הרי ― יׂשראל ְְֲִֵֵֵֵֶַָָאֹו

ספרא ּולׁשֹון המׁשּכרין. ׁשאר אֹו ipiny)יין zyxt)יין" : ְְְְְִִִִַַַַָָ

מׁשּכרין? ׁשאר לרּבֹות מּנין יין. אּלא לי אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָאלּֿתׁשּת",
הּיין על יין? נאמר לּמה ּכן אם "וׁשכר". לֹומר: ְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּתלמּוד

ּבאזהרה" ּכלֿהמׁשּכרין ׁשאר ועל וׁשם(zewlna)ּבמיתה . ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָ
ּתלמּוד עבֹודה? ּבׁשעת אּלא חּיב ׁשאינֹו "מּנין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאמרּו:
וׁשם מֹועד". אלֿאהל ּבבאכם אּת ּובני אּתה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלֹומר:
ההֹוריה על מיתה חּיבין יׂשראל יהיּו "יכֹול ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָאמרּו:
אּתה תמתּו", ולא וגֹו' אּת ּובני "אּתה לֹומר: ְְְִֶַַַַָָָָָֹֻּתלמּוד
ההֹוריה". על מיתה חּיבין יׂשראל ואין ּבמיתה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּובני

מּכרתֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(bi:)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

― הקס"ג הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבׂשערם מנּולים ּכׁשהם לּמקּדׁש xry)מּלהּכנס ilcebn), ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

אתֿ ּומסּדרים מקּבצים ׁשאינם האבלים ׁשעֹוׂשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכדר
אלּֿתפרעּו" "ראׁשיכם יתעּלה: אמרֹו והּוא (my,ׂשערם, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

(eּוביחזקאל ּפרּוע. תרּבּון לא הּתרגּום: אמר ,(k ,cn) ְְְִֵֵֶַַַַַָָ
יתעּלה אמרֹו וכן יׁשּלחּו". לא "ּופרע ואמר: ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבאר

פרּוע" יהיה "וראׁשֹו dn)ּבּמצרע: ,bi `xwie)אמרּו ְְְְִֶַַָָָֹֹ
"ראׁשיכם ספרא: לׁשֹון ועֹוד ּפרע". "יגּדל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּבספרא:
ּבכהן זה לאו נכּפל ּוכבר ּתגּדלּו. אל ― ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹאלּֿתפרעּו"

יפרע" לא "אתֿראׁשֹו ואמר: i)ּגדֹול ,`k my)וכפל . ְְְִֶַַָָָָֹֹ
ּולאיתמר לאלעזר ׁשאמר ׁשּזה ּתחׁשֹוב ׁשּלא ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו,
אבל ּבלבד, הּמת מחמת ׁשהּוא אלּֿתפרעּו", ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ"ראׁשיכם
ּבאר לפיכ מּתר; יהיה אבלּות ּדר ׁשּלא ּכן עׂשה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻאם
נאה. ׁשּיהא ּכדי העבֹודה מחמת ׁשהּוא ּגדֹול ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבכהן
ּכׁשהּוא ׁשּמׁש אם ּכלֹומר: ּבמיתה, זה לאו על ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוהעֹובר

ׁשּבמיתה אּלּו ּובכלל ראׁש. bt.)ּפרּוע oixcdpq ,`ztqez) ְְְִִֵֶַַָֹ
תמתּו" "ולא ׁשּנאמר: ראׁש, e)ּפרּועי ,i my)אם אבל ; ְְֱֲִֵֶֶַָָֹֹֻ

זה הרי ― עבד ּדלא ראׁש ּפרּוע והּוא לּמקּדׁש ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹנכנס
ּבמיתה. לא ְְְִַָָָֹּבאזהרה,

― הקס"ד הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
"ּובגדיכם אמרֹו: והּוא ּבגדים, קרּועי לּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָמּלהּכנס

ו תמתּו"לאֿתפרמּו "ּבגדיכם(my)לא ספרא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִִֵֶָָֹֹֹֻ
נכּפל זה לאו וגם ּבגדיכם". ּתקרעּו אל ― ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלאֿתפרמּו

יפרם" לא "ּובגדיו ּגדֹול: i)ּבכהן ,`k my)ׁשּכהן ודע . ְְְְִֵֵֶַָָָֹֹֹֹ
ּבגדיו לקרֹוע לֹו אסּור העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֹּגדֹול
הּזה. אתֿהּלאו ּכפל זֹו ּתֹוספת ּובגלל לֹו, ׁשּמת מת ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעל

`xen)ּובספרא zyxt)יפרם לא ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו : ְְְְְִִִָָָָֹֹֹֹ
מתיהן. על ּופֹורמין ּפֹורעין אדם ׁשּבני ּכדר מתֹו, על ―ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

מּלמּטן ּפֹורם ּגדֹול ּכהן jkÎlk)ּכיצד? d`xp epi`y mewna) ְִֵֵֵַַָָֹ
― קרּועים ּובגדיו ׁשעבד וכלֿמי מלמעלן". ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָוההדיֹוט
ּבגדים ּוקרּועי ראׁש ּפרּועי ׁשּדין לפי מיתה, חּיב הּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּגם
ּבלאו. היא הרי זה ּבמּצב לּמקּדׁש הּכניסה אבל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָאחד.
אפּלּו ולפרֹום לפרֹוע לעֹולם לֹו אסּור ּבלבד ּגדֹול ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹוכהן
הדיֹוט ּכהן ּובין ׁשּבינֹו החּלּוק וזהּו לּמקּדׁש, נכנס ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹלא

ֶָּבזה.
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(‚).'éìáðä:השוטים.íçåø:רצונם íéìòåùë(„)כמו
.úåáøçá השועל בורח החורבה פרץ על אדם כשיבא

להלחם : בפרץ עומד ואינו אחרת פרץ דרך àì(‰)על
.úåöøôá íúéìò שתוכלו טובים מעשים עשיתם לא

מלבא: הרעה את נבואה:åæç.(Â)לעכב åìçéåלשון
.øáã íéé÷ì תוחלת לשון דבריהם, לקיים סבורים ואיך

המתנה: לשון אחר לשון בלע"ז, איקוויירירא"ט וי"א
(È).õéç äðåá àåäå מחיצה בנין כבונים עמי והנה

ואינו  לסיד הדומה קרקע תפל אותו טחים והנביאים

הגשמים: לפני וי"א ìôú.מתקיים בלע"ז אוטומנ"ץ
בלע"ז: ואתן:äðúàå.(È‡)בלאשטניי"א éðáàכמו

.ùéáâìà שהם לפי אני ואומר גדולות. ברד אבני
גביש אבני ככל אל (ברד )מזהירות אותם מדמה הוא

וגביש  ראמות שנאמר כענין טובה אבן שהיא גביש
כח ) על (איוב  באויר שעמדו גביש אל אמרו ורבותינו

ארצה  נתך לא ומטר שנאמר רבינו משה וזהו איש גב
ט ) לארץ:(שמות הגיעו לא לירד שהתחילו אותם

.äðìåôú:הקיר על

cec zcevn
(·).Ï‡¯˘È È‡È· Ï‡: יאמר השקר  נביאי  Ì·ÏÓ.על È‡È·Ï

כאילו ה ' דבר שמעו לאמור מלבם לבדות  המתנבאים לאלו
שלחם: הנבלים‰ÈÂ.(‚)ה' האלה הנביאים  על  להתאונן יש

שלא ומה רצונם עם  שיש מה  לומר רצונם  אחר הולכים אשר
בנבואה : ·Â·¯Á˙.(„)ראו ÌÈÏÚÂ˘Îכשהם השועלים כמו

למולו עומד מי אין  החורבה בפרצת בא  כשאדם  בחרבות
וכמו אחרת  פרצה  דרך יברחו כולם אבל  שמה  מליכנס לעכבו 
יפרש וכאשר ישראל  אתה נביאיך  היו כן ההם  השועלים

שלאחריו: ·Âˆ¯Ù˙.(‰)במקרא  Ì˙ÈÏÚ ‡Ïהנביאים אתם
ר"ל  יבוא  לבל  האויב על  לעכב בפרצו' עמדת' לא  הנבלים

הפורעניות: לעכב בתפלה  עמדתם לאÂ¯„‚˙Â.לא מלת
לא ר "ל  הפרצה  במקום גדר גדרתם  לא  לומר בשתים  משמשת

תשובה: לעשות למוטב  ישראל  את למעןÂÓÚÏ„.החזרתם
העון: גמול תשלום מה' בוא בעת האויב מול  במלחמה עמוד ˘Â‡.(Â)יכלו ÂÊÁלא הקסם  גם כי קסמו  ובכזב נבאו בשוא

באמת: נא‰‡ÌÈ¯ÓÂ.אמרו אמרו  שלחם:בדבריהם לא ה ' כי הוא כן ולא ה ' אל ÂÏÁÈÂ.ום תוחלתם מבטיחים א "כ  ואיך  ר"ל
שאומרים : הדבר שיתקיים נבואה :ÊÁÓ‰.(Ê)העם  היתה לא כי נבואתם  שוא ÊÎ·.נבואת ÌÒ˜ÓÂאמרתם הקסם אף  ר "ל 

עמכם:‰È.(Á)בשקר: אלחם  אני ידי:È„È.(Ë)הנה  ה'·ÂÒ„.מכת  עם להחשב עמהם יחד  להכנס עמי בקבוצת  יהיו  לא 
Â‚Â'.כמותם: ·˙Î·Â בירושלים לחיים הכתוב כל כמ "ש הנצחי  בעולם להחיות עמהם נכתב  ד)להיות  Â‡·È.:(ישעיה ‡Ï בתוך

הגאולה: בזמן ‡„'.הבאים  È‡ ÈÎ: גמול לשלם  ÔÚÈ·Â.(È)הנאמן ÔÚÈהם ראוים  לבד  העון זה  בעבור ולומר לחזק  הכפל 
הזה: העונש  ÈÓÚ.לגמול  ˙‡ ÂÚË‰:תשובה עשו ולא  בדרכם  אחזו  זה ובעבור לכם יהיה שלום  לאמר אותם  מטעים ÔÈ‡Âהיו

.ÌÂÏ˘: להם מיועד שלום  אין כי השלום  הבטיחו ובשקר  ıÈÁ.ר"ל  ‰Â· ‡Â‰Âשהוא חיץ בונה  היה  ההם מהנביאים אחד  כל 
אומרים: שהיו  הנבואה והיא  וקלושה גרועה  לבנים כהלכתוÌ‰Â.כותל  מתוקן שאינו תפל  טיח  הכותל על טחים  הם  והנה 

הלב: על מקובל  להיות  ומזויפת נאותה  במליצה הנבואה מייפים  ר"ל  ולהחליקו הכותל  ÏÂÙÈÂ.(È‡)לייפות  .'ÂÎÂ ¯ÂÓ‡ ר"ל
ממש אין הלא המליצה  מיופי תועלת  מה  כלומר  יתקיים , ולא  שיפיל תדעו  הלא הבנין טחים אתה  למה התפל טחי על  אמור

˘ÛËÂ.בנבואה : Ì˘‚ ‰È‰שתבקע סערה  רוח וגם עליה  שתפולנה  אלגביש  אבני אני אתן  אם  וכן שוטף גשם  יהיה אם הנה 
הנבואה: ביטול  לכל נראה  א "כ  יהיה חזק אויב יבוא  אם ר"ל הקיר  את

oeiv zcevn
(‚).ÈÂ‰: יללה לשון ענין כמו‰ÌÈÏ·.הוא  ונבזים הפחותים 

ידבר נבלה לב)ונבל  רצון:¯ÌÁÂ.:(שם ÌÈÏÚÂ˘Î.(„)ענין 
מה: חיה  חורבה:·Â·¯Á˙.שם  פרצה·Âˆ¯Ù˙.(‰)מל' מל '

‚„¯.ושבר : Â¯„‚˙Â:כותל בנין מלשוןÂÏÁÈÂ.(Â)ענין 
ותקוה: בסוד ·ÂÒ„.(Ë)תוחלת  כמו ואסיפה קיבוץ  ענין

ט)משחקים  ומתעה:‰ÂÚË.(È):(ירמי' הטעיה  הואıÈÁ.מל'
בדרז"ל : המוזכר מחיצה הנקבÌÈÁË.מל ' לסתום מריחה ענין

הבית את וטח יד)וכן כל ˙ÏÙ.:(ויקרא מתוקן שאינו דבר כל 
מלח מבלי תפל היאכל וכן תפל קרוי ו)צרכו ‰È‰.(È‡):(איוב

יהיה : בחוזק :˘ÛËÂ.כמו  ואתן :˙‡Â‰.יורד  ‡È·‚Ï˘.כמו 
גביש אל  דומות ברד אבני ור "ל  גביש  אל מלות  שתי כמו הוא

וגביש ראמות  כמו יקר אבן כח)והוא :(שם



קצט bi wxt l`wfgi - mi`iap

âé-÷øô ìà÷æçé`iÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáeòîL íalî éàéáðì zøîàå íéàapä ìàøNé éàéáð-ìà àápä íãà-ïa ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¦¨¥²¤§¦¥¬¦§¨¥−©¦¨¦®§¨«©§¨Æ¦§¦¥´¦¦½̈¦§−
:ýåýé-øácâ:eàø ézìáìe íçeø øçà íéëìä øLà íéìápä íéàéápä-ìò éBä ýåýé éðãà øîà äk §©§¨«³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´§¦½−©©§¦¦´©§¨¦®£¤¬Ÿ§¦²©©¬−̈§¦§¦¬¨«

ãéàéáð úBáøça íéìòLk:eéä ìàøNé Eäãîòì ìàøNé úéa-ìò øãâ eøcâzå úBöøta íúéìò àì §ª¨¦−¨¢¨®§¦¤¬¦§¨¥−¨«³Ÿ£¦¤Æ©§¨½©¦§§¬¨¥−©¥´¦§¨¥®©£¬Ÿ
:ýåýé íBéa äîçìnaå:øác íi÷ì eìçéå íçìL àì ýåýéå ýåýé-íàð íéøîàä áæk íñ÷å àåL eæçæàBìä ©¦§¨−̈§¬§¨«¨³¨§Æ§¤´¤¨½̈¨«Ÿ§¦Æ§ª§½̈©«−̈´Ÿ§¨¨®§¦«£−§©¥¬¨¨«£³

(ñ) :ézøaã àì éðàå ýåýé-íàð íéøîàå ízøîà áæk íñ÷îe íúéæç àåL-äæçîçéðãà øîà äk ïëì ©«£¥¨§Æ£¦¤½¦§©¬¨−̈£©§¤®§«Ÿ§¦Æ§ª§½̈©£¦−¬Ÿ¦©«§¦¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´
:ýåýé éðãà íàð íëéìà éððä ïëì áæk íúéæçå àåL íëøac ïòé ýåýéèíéæçä íéàéápä-ìà éãé äúéäå §¦½©µ©©¤§¤´½̈§©£¦¤−¨¨®¨¥Æ¦§¦´£¥¤½§ª−£Ÿ¨¬§¦«§¨§¨´¨¦À¤«©§¦¦º©Ÿ¦´

ízòãéå eàáé àì ìàøNé úîãà-ìàå eáúké àì ìàøNé-úéa áúëáe eéäé-àì énò ãBña áæk íéîñwäå àåL̈§»§©Ÿ§¦´¨¨¼§¯©¦´«Ÿ¦§À¦§¨³¥«¦§¨¥Æ´Ÿ¦¨¥½§¤©§©¬¦§¨¥−´Ÿ¨®Ÿ¦©§¤¾
:ýåýé éðãà éðà ékéBúà íéçè ípäå õéç äða àeäå íBìL ïéàå íBìL øîàì énò-úà eòèä ïòéáe ïòé ¦¬£¦−£Ÿ¨¬§¦«©©́§©¹©¦§¯¤©¦²¥¬Ÿ¨−§¥´¨®§Æ´Ÿ¤©½¦§¦¨²¨¦¬Ÿ−

:ìôzàé:òwáz úBøòñ çeøå äðìtz Léábìà éðáà äðzàå óèBL íLb | äéä ìtéå ìôú éçè-ìà øîà ¨¥«¡²Ÿ¤¨¥¬¨¥−§¦®Ÿ¨¨´¤´¤¥À§©¥¹¨©§¥³¤§¨¦Æ¦½Ÿ§¨§¬©§¨−§©¥«©
i"yx

(‚).'éìáðä:השוטים.íçåø:רצונם íéìòåùë(„)כמו
.úåáøçá השועל בורח החורבה פרץ על אדם כשיבא

להלחם : בפרץ עומד ואינו אחרת פרץ דרך àì(‰)על
.úåöøôá íúéìò שתוכלו טובים מעשים עשיתם לא

מלבא: הרעה את נבואה:åæç.(Â)לעכב åìçéåלשון
.øáã íéé÷ì תוחלת לשון דבריהם, לקיים סבורים ואיך

המתנה: לשון אחר לשון בלע"ז, איקוויירירא"ט וי"א
(È).õéç äðåá àåäå מחיצה בנין כבונים עמי והנה

ואינו  לסיד הדומה קרקע תפל אותו טחים והנביאים

הגשמים: לפני וי"א ìôú.מתקיים בלע"ז אוטומנ"ץ
בלע"ז: ואתן:äðúàå.(È‡)בלאשטניי"א éðáàכמו

.ùéáâìà שהם לפי אני ואומר גדולות. ברד אבני
גביש אבני ככל אל (ברד )מזהירות אותם מדמה הוא

וגביש  ראמות שנאמר כענין טובה אבן שהיא גביש
כח ) על (איוב  באויר שעמדו גביש אל אמרו ורבותינו

ארצה  נתך לא ומטר שנאמר רבינו משה וזהו איש גב
ט ) לארץ:(שמות הגיעו לא לירד שהתחילו אותם

.äðìåôú:הקיר על

cec zcevn
(·).Ï‡¯˘È È‡È· Ï‡: יאמר השקר  נביאי  Ì·ÏÓ.על È‡È·Ï

כאילו ה ' דבר שמעו לאמור מלבם לבדות  המתנבאים לאלו
שלחם: הנבלים‰ÈÂ.(‚)ה' האלה הנביאים  על  להתאונן יש

שלא ומה רצונם עם  שיש מה  לומר רצונם  אחר הולכים אשר
בנבואה : ·Â·¯Á˙.(„)ראו ÌÈÏÚÂ˘Îכשהם השועלים כמו

למולו עומד מי אין  החורבה בפרצת בא  כשאדם  בחרבות
וכמו אחרת  פרצה  דרך יברחו כולם אבל  שמה  מליכנס לעכבו 
יפרש וכאשר ישראל  אתה נביאיך  היו כן ההם  השועלים

שלאחריו: ·Âˆ¯Ù˙.(‰)במקרא  Ì˙ÈÏÚ ‡Ïהנביאים אתם
ר"ל  יבוא  לבל  האויב על  לעכב בפרצו' עמדת' לא  הנבלים

הפורעניות: לעכב בתפלה  עמדתם לאÂ¯„‚˙Â.לא מלת
לא ר "ל  הפרצה  במקום גדר גדרתם  לא  לומר בשתים  משמשת

תשובה: לעשות למוטב  ישראל  את למעןÂÓÚÏ„.החזרתם
העון: גמול תשלום מה' בוא בעת האויב מול  במלחמה עמוד ˘Â‡.(Â)יכלו ÂÊÁלא הקסם  גם כי קסמו  ובכזב נבאו בשוא

באמת: נא‰‡ÌÈ¯ÓÂ.אמרו אמרו  שלחם:בדבריהם לא ה ' כי הוא כן ולא ה ' אל ÂÏÁÈÂ.ום תוחלתם מבטיחים א "כ  ואיך  ר"ל
שאומרים : הדבר שיתקיים נבואה :ÊÁÓ‰.(Ê)העם  היתה לא כי נבואתם  שוא ÊÎ·.נבואת ÌÒ˜ÓÂאמרתם הקסם אף  ר "ל 

עמכם:‰È.(Á)בשקר: אלחם  אני ידי:È„È.(Ë)הנה  ה'·ÂÒ„.מכת  עם להחשב עמהם יחד  להכנס עמי בקבוצת  יהיו  לא 
Â‚Â'.כמותם: ·˙Î·Â בירושלים לחיים הכתוב כל כמ "ש הנצחי  בעולם להחיות עמהם נכתב  ד)להיות  Â‡·È.:(ישעיה ‡Ï בתוך

הגאולה: בזמן ‡„'.הבאים  È‡ ÈÎ: גמול לשלם  ÔÚÈ·Â.(È)הנאמן ÔÚÈהם ראוים  לבד  העון זה  בעבור ולומר לחזק  הכפל 
הזה: העונש  ÈÓÚ.לגמול  ˙‡ ÂÚË‰:תשובה עשו ולא  בדרכם  אחזו  זה ובעבור לכם יהיה שלום  לאמר אותם  מטעים ÔÈ‡Âהיו

.ÌÂÏ˘: להם מיועד שלום  אין כי השלום  הבטיחו ובשקר  ıÈÁ.ר"ל  ‰Â· ‡Â‰Âשהוא חיץ בונה  היה  ההם מהנביאים אחד  כל 
אומרים: שהיו  הנבואה והיא  וקלושה גרועה  לבנים כהלכתוÌ‰Â.כותל  מתוקן שאינו תפל  טיח  הכותל על טחים  הם  והנה 

הלב: על מקובל  להיות  ומזויפת נאותה  במליצה הנבואה מייפים  ר"ל  ולהחליקו הכותל  ÏÂÙÈÂ.(È‡)לייפות  .'ÂÎÂ ¯ÂÓ‡ ר"ל
ממש אין הלא המליצה  מיופי תועלת  מה  כלומר  יתקיים , ולא  שיפיל תדעו  הלא הבנין טחים אתה  למה התפל טחי על  אמור

˘ÛËÂ.בנבואה : Ì˘‚ ‰È‰שתבקע סערה  רוח וגם עליה  שתפולנה  אלגביש  אבני אני אתן  אם  וכן שוטף גשם  יהיה אם הנה 
הנבואה: ביטול  לכל נראה  א "כ  יהיה חזק אויב יבוא  אם ר"ל הקיר  את

oeiv zcevn
(‚).ÈÂ‰: יללה לשון ענין כמו‰ÌÈÏ·.הוא  ונבזים הפחותים 

ידבר נבלה לב)ונבל  רצון:¯ÌÁÂ.:(שם ÌÈÏÚÂ˘Î.(„)ענין 
מה: חיה  חורבה:·Â·¯Á˙.שם  פרצה·Âˆ¯Ù˙.(‰)מל' מל '

‚„¯.ושבר : Â¯„‚˙Â:כותל בנין מלשוןÂÏÁÈÂ.(Â)ענין 
ותקוה: בסוד ·ÂÒ„.(Ë)תוחלת  כמו ואסיפה קיבוץ  ענין

ט)משחקים  ומתעה:‰ÂÚË.(È):(ירמי' הטעיה  הואıÈÁ.מל'
בדרז"ל : המוזכר מחיצה הנקבÌÈÁË.מל ' לסתום מריחה ענין

הבית את וטח יד)וכן כל ˙ÏÙ.:(ויקרא מתוקן שאינו דבר כל 
מלח מבלי תפל היאכל וכן תפל קרוי ו)צרכו ‰È‰.(È‡):(איוב

יהיה : בחוזק :˘ÛËÂ.כמו  ואתן :˙‡Â‰.יורד  ‡È·‚Ï˘.כמו 
גביש אל  דומות ברד אבני ור "ל  גביש  אל מלות  שתי כמו הוא

וגביש ראמות  כמו יקר אבן כח)והוא :(שם



fÎeר wxt dingp - miaezk

å-÷øô äéîçðhiÎci

ãéíéàøéî eéä øLà íéàéápä øúéìe äàéápä äéãòBðì íâå älà åéNòîk èláðñìe äiáBèì éäìà äøëæ̈§¨¯¡Ÿ©²§¦¨¬§©§©©−§©£¨´¥®¤§©̧§©§¨³©§¦¨Æ§¤¤́©§¦¦½£¤¬¨−§¨«§¦¬
:éúBàåè(ô) :íBé íéðLe íéMîçì ìeìàì äMîçå íéøNòa äîBçä íìLzåæèeòîL øLàk éäéå ¦«©¦§©Æ©«½̈§¤§¦¬©£¦−̈¤¡®©£¦¦¬§©−¦«©§¦À©£¤³¨«§Æ

äúNòð eðéäìà úàî ék eòãiå íäéðéòa ãàî eìtiå eðéúáéáñ øLà íéBbä-ìk eàøiå eðéáéBà-ìk̈´§¥½©¦«§À¨©¦Æ£¤´§¦«Ÿ¥½©¦§¬§−Ÿ§¥¥¤®©¥´§½¦ µ¥¥´¡Ÿ¥½¤¤§−̈
:úàfä äëàìnäæéäiáBèì øLàå äiáBè-ìò úBëìBä íäéúøbà äãeäé éøç íéaøî íää íéîia | íb ©§¨¨¬©«Ÿ©´©¨¦´¨¥À©§¦ºŸ¥³§¨Æ¦§´Ÿ¥¤½§−©¦¨®©£¤¬§¦−̈

:íäéìà úBàaçéì àeä ïúç-ék Bì äòeáL éìòa äãeäéa íéaø-ékðëLç÷ì Bða ïðçBäéå çøà-ïá äé ¨¬£¥¤«¦©¦´¦«À̈©£¥³§¨Æ½¦¨¨¬−¦§©§¨´¤¨©®¦«¨¨´§½¨©¾
:äéëøa ïa ílLî-úa-úàèéäiáBè çìL úBøbà Bì íéàéöBî eéä éøáãe éðôì íéøîà eéä åéúáBè íb ¤©§ª−̈¤¬¤«¤§¨«©´ŸÀ̈¨³Ÿ§¦Æ§¨©½§¨©¾¨¬¦¦−®¦§²¨©¬¦−̈

:éðàøéì§¨«§¥«¦
æ-÷øô äéîçðaÎ`

à:íiåìäå íéøøLîäå íéøòBMä eã÷tiå úBúìcä ãéîòàå äîBçä äúðáð øLàk éäéåáäeöàå ©§¦À©£¤³¦§§¨Æ©½̈¨©£¦−©§¨®©¦¨¬§²©£¦¬§©§Ÿ§¦−§©§¦¦«¨£©¤º
:íéaøî íéäìàä-úà àøéå úîà Léàk àeä-ék íìLeøé-ìò äøéaä øN äéððç-úàå éçà éððç-úà¤£¨´¦¨¦À§¤£©§¨²©¬©¦−̈©§¨¨®¦¦Æ§¦´¡¤½§¨¥¬¤¨¡Ÿ¦−¥©¦«

i"yx
(„È).äàéáðä äéãòåðì íâå השקר נביאי ושאר היא

בנבואת  להפחידני כדי וחביריו מסנבלט שכר קבלו
äùîçå.(ÂË)שקריהם: íéøùòá אלול לחודש ימים

עלה  לדריוש עשרים שבשנת המלך לדריוש כ' בשנת
שנה  ובאותה מבבל ירושלים:נחמיה חרבות בנה

.íåé íéðùå íéùîçì שהתחילו מיום יום נ"ב סוף
החומה: בנין נגמר ìë(ÊË)לבנותו åòîù øùàë éäéå

.åðéáéåà:החומה בנין שנשלם זה íéåâä.דבר ìë åàøéå
העיר: חומת בנין שנגמר העכו"ם כל ראו וכאשר

.íäéðéòá ãàî åìôéå שהיו בעיניהם עצמם הם נפלו
עליהם: היהודים פחד נפל כי בעצמם מואסים

(ÊÈ).äãåäé éøåç:יהודה äéáåè.שרי ìò טוביה אל
היה, רשע שםישראל שמבואר ע, קדושין במס ' (עיין

מיוש "ה) וצ"ע עכו "ם äéáåèì.:שהיה øùàå אשר ואגרת
äãåäéá.(ÁÈ)לטוביה: íéáø éë רבים שרים שהיו

ושבועה: ברית בעלי לטוביה לו היו אשר éëביהודה
.àåä ïúç:לשכניה טוביה åðá.אותו ïðçåäéå של

íìåùî.טוביה: úá:היה וגדול שר משולם אותו
(ËÈ).åéúåáåè íâ אותן לפני מספרים היו טוביה של

וקרוביו: שבועתו ששפרואוצ"ש åéúåáåè.בעלי
åì.בלע"ז: íéàéöåî åéä:לטוביה לו úøâàלהגיד

.äéáåè çìù שלא להפחידני תדיר שולח היה אגרות
החומ': בנין לבנות

(‡).åã÷ôéå פקידותן על פקודים הלוים נעשו עתה
בב"ה: הלוים מן ומשוררים שוערים ìò(·)להיותן

.íéìùåøé:ירושלים שערי רבים:íéáøî.לשמור מימים

cec zcevn
(„È).'Â‚Â ‰¯ÎÊ:אלה כמעשיו אחד  לכל È„ÚÂÏ‰.לגמול Ì‚Â

נביאי ולשאר שקרית  נבואה לנועדיה גמול לשלם זכור וגם
קבלו כי  בעבור בשקריהם אותי מפחידים היו אשר השקר 

וסנבלט : מטוביה  ÌÂÈ.(ÂË)שכר  ÌÈ˘Â ÌÈ˘ÓÁÏנ"ב לסוף 
שהתחילו : מעת ˘ÂÚÓ.(ÊË)יום  ¯˘‡Î: כזה קצר בזמן החומה בנין בעיניהםÂ‡¯ÈÂ.שנשלם ראו  מסביב אשר  כוכבים  העובדי

הבנין: ישראל :ÂÏÙÈÂ.מהירת  למול  עצמם בעיני  ומושפלים פחותים Â‚Â'.היו ÂÈ‰Ï‡ ˙‡Ó ÈÎ:הזה הרב המהירות ‚Ì(ÊÈ)לפי
.Ì‰‰ ÌÈÓÈ·אג שולחים היו יהודה  משרי  רבים  עכ "ז האלהים מאת  נעשתה אשר  ראו כי  אם  הבנין תשלום אחר אל אף  דות

וחיבה: אהבה דרך אליהם  באות  היו לטוביה אשר והאגרות  ÂÏ.(ÁÈ)טוביה ‰ÚÂ·˘ ÈÏÚ·:עמו ברית כריתות  להם ÈÎהיה
.Ô˙Á: בישראל וגדול שר שהיה  שכניה חתן היה  ·Â.טוביה  ÔÁÂ‰ÈÂ:טוביה ÂÈ˙Â·ÂË.(ËÈ)של  Ì‚הנמצא טובים דבדים 

אותי: יקניטו למען לפני אומרים היו אגרותÈ¯·„Â.בטוביה לשלוח התמיד  ולכן לו מגלין  היו בוז מדברי  עליו שדברתי מה 
אותי: להפחיד 

(‡).Â„˜ÙÈÂ:עבודתו על  איש  איש  והמשוררים  השוערים  את ממנים  וכדומה:ÌÈÂÏ‰Â.היו ה' בית  אוצרות על  הממונים הם
(·).ÌÈÏ˘Â¯È ÏÚ .'Â‚Â ‰Âˆ‡Â: העיר שמירת  על  ממונים  להיות ‰Â‡.ר"ל  ÈÎ'ה את וירא  אמת כאיש נראה היה חנניה  כי

רבים: מימים

oeiv zcevn
(ÊË).ÂÏÙÈÂ מערלים נופלים  כמו וגרעון שפלות (יחזקאל ענינו 

:ל"ב)
(‡).Â„˜ÙÈÂ:וגזברות פקידות מלשון

` dpyn iriax wxt miaf zkqn

‚äìBãb äðéôña eáLiL øBähäå áfä–äìBãb äðéôñ àéä Bæéà?äãeäé éaøøîBà:èéîäì äìBëé dðéàL ìk ©¨§©¨¤¨§¦§¦¨§¨¥¦§¦¨§¨©¦§¨¥¨¤¥¨§¨§¨¦
íãàa;øñpä ìò eáLé,ìñôqä ìò,ähî ìL LéLbä ìò,ñðBìëàä ìòå,ïéøébçî ïðéàL ïîæa;BçkL ïìéàa eìò ¨¨¨¨§©©¤¤©©©§¨©©¨¦¤¦¨§©¨©§¨¦§©¤¥¨©§¦¦¨§¦¨¤Ÿ
äôé,äôé dçkL äëBña;éøBö ílñáe,øîñîa òeá÷ àeäL ïîæa éøöî Bà;Lákä ìò,äøBwä ìò,úìcä ìòå, ¨¤§¨¤Ÿ¨¨¤§ª¨¦¦§¦¦§©¤¨©§©§¥©©¤¤©©¨§©©¤¤

èéèa ïééeNò ïäL ïîæa,ãçà ãvî elôà–ïéøBäè.àîhä úà äkî øBähä–øBäè;øBähä úà äkî àîhä ¦§©¤¥£¦§¦£¦¦©¤¨§¦©¨©¤¤©¨¥¨©¨¥©¤¤©¨
–àîè,øBähä CLné íàL,ìôBð àîhä éøä. ¨¥¤¦¦¨¥©¨£¥©¨¥¥

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡òLBäé éaøøîBà:ähna äøBähä íò äáLiL äcð–ñøãî àîè dLàøaL ätk.äðéôña äáLé– ©¦§ª©¥¦¨¤¨§¨¦©§¨©¦¨¦¨¤§Ÿ¨¨¥¦§¨¨§¨¦§¦¨

ñøãî ïéàîè äðéôqaL ñpä LàøaL íéìk.úìèBðíéãâa äàìî äáøò,ãák ïàOnL ïîæa–ïéàîè;ïîæa ¥¦¤§Ÿ©¥¤©§¦¨§¥¦¦§¨¤¤£¥¨§¥¨§¨¦¦§©¤©¨¨¨¥§¥¦¦§©
ì÷ ïàOnL–ïéøBäè.àøöeök ìò LéwäL áæ,äîeøz ìL økk ìôðå–øBäè. ¤©¨¨©§¦¨¤¦¦©§§¨§¨©¦¨¤§¨¨

b.mc`a hindl dleki dpi`y lk:úèèåîúî äðéà íãà äá äìåòùëù êë ìë äìåãâ àéäù.`nhd z` dkn xedhd:áæä úà.ltep `nhd ixdïëù
úà äëîä øåäèã ,éøééà ñøãî úàîåè ïéðòì à÷åãå .øåäèä ìò ïòùðë äëîä äæ áùçð êëìå ,ìôåð äëîä äéä êùîð åøáç äéä íà åøáç úà äëîä êøã

:åéìò ïòùð áæä åìàë éåäã ,ñøãî íéàîè åéãâá øåäèä úà äëîä àîèå .áæä ìò ïòùð éøäù ,àåä àîè ìáà .ñøãî úàîåèî øåäè àîèä
c`.dy`xay dtik .xne` ryedi 'xéòö åìéôàã ,äè÷ð àúåáøìâéìôå .åéìò úáùåé äðéàù ô"òà ,äãðä åéìò äáùé åìàë áùçð äøåäèä ùàøáù ó

:ïùàøáù äôéë àìå ïäéãâá àìà àîèî àìã ìéòìã ïé÷øôã ïéúéðúî íúñà.qpd y`xay milkñðä ùàøá äáåâá íäù ô"òàã ,è÷ð àúåáøì éîð àä
ùàøáù íéìë àîèî àì ìéòìã àðúã àìà ,ìéòìã ïé÷øô ùéøã àéääë ,éøééà úøâçî äèîáå äðè÷ äðéôñáå .ñøãî íéàîè ä"ôà ,äñéøã íå÷îá àìù

:òùåäé éáøë äëìä ïéàå .ñðä.qxcn oi`nh cak o`yny onfa:íéãâáä ìò úðòùð åìàë äì àðéáùçã ,íéãâáá äòâð àìù ô"òàå.`xhqeqkåîë
:õåçì äéìòä ìúåëî èìåáä øñð ïéîë .àøèæåæâ.dnexz ly xkk ltpe:àøèñåñëä ìòù.xedhäéì áéùç àì áæ ìù ù÷éä úîçî ìôðù ô"òàå øëëä

:äôé àøèñåñë ìù äçåëã íåùî ,èñéäë

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äìBãb äðéôña eáLiL øBähäå áfä מפרשת שהמשנה כמו – ÇÈÀÇÈÆÈÀÄÀÄÈÀÈ
ìkוהולכת: :øîBà äãeäé éaø ?äìBãb äðéôñ àéä BæéàÅÄÀÄÈÀÈÇÄÀÈÅÈ

íãàa èéîäì äìBëé dðéàL כשעולה להתנדנד , להתמוטט, – ÆÅÈÀÈÀÈÄÈÈÈ
אדם; øñpä,בה ìò eáLé או,ìñôqä ìò אוìL LéLbä ìò ÈÀÇÇÆÆÇÇÇÀÈÇÇÈÄÆ

ähî,א במשנה שבארנו  כמו –ñðBìëàä ìòå,הכלונס על  או – ÄÈÀÇÈÇÀÈ
bçîהמוט, ïðéàL ïîæaïéøé ואינם במקומם, הם שקבועים – ÄÀÇÆÅÈÇÀÄÄ

כחיגר; והטהור ,eìòמתנודדים הזב –,äôé BçkL ïìéàa או ÈÀÄÈÆÙÈÆ
éøBö ílñáe ;äôé dçkL äëBña שהוא צור, של בסולם או  – ÀÈÆÙÈÈÆÀËÈÄ

במקומו, וקבוע éøöîגדול  Bà,קטן שהוא מצרי בסולם או  –ïîæa ÄÀÄÄÀÇ
øîñîa òeá÷ àeäLשעלו או  לכותל, –Lákä ìò או הגשר – ÆÈÇÀÇÀÅÇÇÆÆ

או  úìcäהמעלה, ìòå ,äøBwä ìò,הדלת על או  –ïäL ïîæa ÇÇÈÀÇÇÆÆÄÀÇÆÅ
èéèa ïééeNò,בטיט הם שמחוברים –ãçà ãvî elôà אפילו – ÂÄÀÄÂÄÄÇÆÈ

אחד  מצד והטהור הזב טהורים,ïéøBäè(רמב"ם ),עלו  ובגדיו הטהור  – ÀÄ
היסט. טומאת של או מדרס טומאת של  חשש כל כאן øBähäÇÈשאין

àîhä úà äkî,הזב את מכה טהור  אם –øBäè מטומאת – ÇÆÆÇÈÅÈ
טומאת  הוא טמא אבל מדרס, טמאים אינם שבגדיו כלומר מדרס,

הזב על נשען  שהרי  ברטנורא );היסט, הרא "ש; הרמב"ם (הר"ש ; לפי  אבל 

לגמרי  שטהור "משנמשמע, ועיין י; ח , ומושב משכב מטמאי  הל' ה (עיין

m`eàîèאחרונה "). ,øBähä úà äkî àîhä טומאת הטהור  – ÇÈÅÇÆÆÇÈÈÅ
øBähäמדרס, CLné íàL מתחת מתחמק היה הטהור  שאם – ÆÄÄÈÅÇÈ

ìôBðידו , àîhä éøä,הטהור על הטמא נשען כאילו ונמצא – ÂÅÇÈÅÅ
מדרס. טומאת טמאים בגדיו הלכך

א ה נ ש מ ר ו א ב

äcð :øîBà òLBäé éaø,וכזבה כזב המטמאה –íò äáLiL ÇÄÀËÇÅÄÈÆÈÀÈÄ
äøBähä,טהורה אשה עם –ähna שאינה היינו מחגירה, שהיא – ÇÀÈÇÄÈ

ולכאן, לכאן  כחיגר  מתנועעת אלא במקומה dLàøaLקבועה ätkÄÈÆÀÙÈ
ñøãî àîè טומאת טמא הטהורה שבראש  הצעיף אפילו  כלומר – ÈÅÄÀÈ

עליו. ישבה הנידה כאילו שנחשב לפי  הנידה,äáLéמדרס, –äðéôña ÈÀÈÄÀÄÈ

קטנה, –ñøãî ïéàîè äðéôqaL ñpä LàøaL íéìk אפילו – ÅÄÆÀÙÇÅÆÇÀÄÈÀÅÄÄÀÈ
מתנדנדת, והספינה שהואיל מדרס, טמאים התורן שבראש  הכלים

יורדת, הספינה ושאר  עולה שם יושבת שהנידה הספינה שמקום פעמים
מאזנים, בכפות כמו  הספינה שאר  על נתלית הנידה כאילו  ונמצא

מדרס  טמאים הנס, שבראש  אותם ואפילו  שבספינה, הכלים כל הלכך 

"הזב (הרא"ש ). א): (ג, לעיל ששנינו מה על  לחלוק בא יהושע רבי

נוגעים, בגדיהם שאין  פי  על אף באסדא, או  בספינה שישבו והטהור 
טמאים, אינם התורן  שבראש שהכלים ומשמע מדרס", טמאים אלו הרי

בגדים  חכמים שלדעת במיטה, הטהורה עם שישבה בנידה הדין  והוא
לחלוק  יהושע רבי ובא שבראשה, הכיפה לא אבל  מדרס, טמאים בלבד

שבראשולומ  הכלים ואפילו הטהורה, שבראש הכיפה שאפילו ר,

מדרס. טמאים ryediהתורן  iaxk dkld oi`e.(רמב "ם)רבי שנקט ומה
דין  להשמיענו כדי  במפרשים, הטעם מבואר  זב, ולא נידה, יהושע

מדרס טומאת בה ששייך  שבראשה, d).כיפה ,gk milk oiir)úìèBðÆÆ
íéãâa äàìî äáøò,בגדים מלאה עריבה נוטלת הנידה היתה – ÂÅÈÀÅÈÀÈÄ

ïéàîè ,ãák ïàOnL ïîæaשהואיל מדרס, טומאת הבגדים – ÄÀÇÆÇÈÈÈÅÀÅÄ
ונתלית  נשענת כאילו זו  הרי אותה, שמכריעים עד  כבד, הבגדים ומשא

ïéøBäèעליהם; ,ì÷ ïàOnL ïîæa,ברם מדרס; מטומאת – ÄÀÇÆÇÈÈÇÀÄ
משא משום אחרונה ").טמאין  "משנה  ועיין ר "ש; עיין ויש(הרא "ש;

והטעם  הטהורה, עם הנידה שנושאה בכגון כאן  שמדובר מפרשים,
טוענין . או החמור מן  פורקין שהיו וטהור בזב ב), (ג, לעיל כמו הוא

מלאה  עריבה נוטלות שהיו וטהורה בנידה אף זה דין התנא ונקט
מרובה  זמן  ביחד  המשא שנושאות פי על שאף להשמיענו , כדי בגדים,

,(dry itl `id mzpirh e` mzwixty xedhe afa enk `le) מקום מכל
נשענו  שמא חוששים ואין  הטהורה, בגדי  טהורים קל, שמשאן  בזמן 

להתעייף  הנשים שדרך פי על שאף להשמיענו, שבא או  זו; על  זו 
טהורין קל  שמשאן  בזמן  מקום מכל  מאנשים, "אליהויותר (מהר "ם;

àøöeökרבא"). ìò LéwäL áæ,גזוזטרא –ìL økk ìôðå ÈÆÄÄÇÀÀÈÀÈÇÄÈÆ
äîeøz,הגזוזטרא על מונח שהיה –øBäèשהואיל הכיכר, – ÀÈÈ

של אומרים, אנו יפה, כוחה היסטו והגזוזטרא מחמת הכיכר  נפל א
הרעדה. מחמת אלא הזב, של

izdw - zex`ean zeipyn
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å-÷øô äéîçðhiÎci

ãéíéàøéî eéä øLà íéàéápä øúéìe äàéápä äéãòBðì íâå älà åéNòîk èláðñìe äiáBèì éäìà äøëæ̈§¨¯¡Ÿ©²§¦¨¬§©§©©−§©£¨´¥®¤§©̧§©§¨³©§¦¨Æ§¤¤́©§¦¦½£¤¬¨−§¨«§¦¬
:éúBàåè(ô) :íBé íéðLe íéMîçì ìeìàì äMîçå íéøNòa äîBçä íìLzåæèeòîL øLàk éäéå ¦«©¦§©Æ©«½̈§¤§¦¬©£¦−̈¤¡®©£¦¦¬§©−¦«©§¦À©£¤³¨«§Æ

äúNòð eðéäìà úàî ék eòãiå íäéðéòa ãàî eìtiå eðéúáéáñ øLà íéBbä-ìk eàøiå eðéáéBà-ìk̈´§¥½©¦«§À¨©¦Æ£¤´§¦«Ÿ¥½©¦§¬§−Ÿ§¥¥¤®©¥´§½¦ µ¥¥´¡Ÿ¥½¤¤§−̈
:úàfä äëàìnäæéäiáBèì øLàå äiáBè-ìò úBëìBä íäéúøbà äãeäé éøç íéaøî íää íéîia | íb ©§¨¨¬©«Ÿ©´©¨¦´¨¥À©§¦ºŸ¥³§¨Æ¦§´Ÿ¥¤½§−©¦¨®©£¤¬§¦−̈

:íäéìà úBàaçéì àeä ïúç-ék Bì äòeáL éìòa äãeäéa íéaø-ékðëLç÷ì Bða ïðçBäéå çøà-ïá äé ¨¬£¥¤«¦©¦´¦«À̈©£¥³§¨Æ½¦¨¨¬−¦§©§¨´¤¨©®¦«¨¨´§½¨©¾
:äéëøa ïa ílLî-úa-úàèéäiáBè çìL úBøbà Bì íéàéöBî eéä éøáãe éðôì íéøîà eéä åéúáBè íb ¤©§ª−̈¤¬¤«¤§¨«©´ŸÀ̈¨³Ÿ§¦Æ§¨©½§¨©¾¨¬¦¦−®¦§²¨©¬¦−̈

:éðàøéì§¨«§¥«¦
æ-÷øô äéîçðaÎ`

à:íiåìäå íéøøLîäå íéøòBMä eã÷tiå úBúìcä ãéîòàå äîBçä äúðáð øLàk éäéåáäeöàå ©§¦À©£¤³¦§§¨Æ©½̈¨©£¦−©§¨®©¦¨¬§²©£¦¬§©§Ÿ§¦−§©§¦¦«¨£©¤º
:íéaøî íéäìàä-úà àøéå úîà Léàk àeä-ék íìLeøé-ìò äøéaä øN äéððç-úàå éçà éððç-úà¤£¨´¦¨¦À§¤£©§¨²©¬©¦−̈©§¨¨®¦¦Æ§¦´¡¤½§¨¥¬¤¨¡Ÿ¦−¥©¦«

i"yx
(„È).äàéáðä äéãòåðì íâå השקר נביאי ושאר היא

בנבואת  להפחידני כדי וחביריו מסנבלט שכר קבלו
äùîçå.(ÂË)שקריהם: íéøùòá אלול לחודש ימים

עלה  לדריוש עשרים שבשנת המלך לדריוש כ' בשנת
שנה  ובאותה מבבל ירושלים:נחמיה חרבות בנה

.íåé íéðùå íéùîçì שהתחילו מיום יום נ"ב סוף
החומה: בנין נגמר ìë(ÊË)לבנותו åòîù øùàë éäéå

.åðéáéåà:החומה בנין שנשלם זה íéåâä.דבר ìë åàøéå
העיר: חומת בנין שנגמר העכו"ם כל ראו וכאשר

.íäéðéòá ãàî åìôéå שהיו בעיניהם עצמם הם נפלו
עליהם: היהודים פחד נפל כי בעצמם מואסים

(ÊÈ).äãåäé éøåç:יהודה äéáåè.שרי ìò טוביה אל
היה, רשע שםישראל שמבואר ע, קדושין במס ' (עיין

מיוש "ה) וצ"ע עכו "ם äéáåèì.:שהיה øùàå אשר ואגרת
äãåäéá.(ÁÈ)לטוביה: íéáø éë רבים שרים שהיו

ושבועה: ברית בעלי לטוביה לו היו אשר éëביהודה
.àåä ïúç:לשכניה טוביה åðá.אותו ïðçåäéå של

íìåùî.טוביה: úá:היה וגדול שר משולם אותו
(ËÈ).åéúåáåè íâ אותן לפני מספרים היו טוביה של

וקרוביו: שבועתו ששפרואוצ"ש åéúåáåè.בעלי
åì.בלע"ז: íéàéöåî åéä:לטוביה לו úøâàלהגיד

.äéáåè çìù שלא להפחידני תדיר שולח היה אגרות
החומ': בנין לבנות

(‡).åã÷ôéå פקידותן על פקודים הלוים נעשו עתה
בב"ה: הלוים מן ומשוררים שוערים ìò(·)להיותן

.íéìùåøé:ירושלים שערי רבים:íéáøî.לשמור מימים

cec zcevn
(„È).'Â‚Â ‰¯ÎÊ:אלה כמעשיו אחד  לכל È„ÚÂÏ‰.לגמול Ì‚Â

נביאי ולשאר שקרית  נבואה לנועדיה גמול לשלם זכור וגם
קבלו כי  בעבור בשקריהם אותי מפחידים היו אשר השקר 

וסנבלט : מטוביה  ÌÂÈ.(ÂË)שכר  ÌÈ˘Â ÌÈ˘ÓÁÏנ"ב לסוף 
שהתחילו : מעת ˘ÂÚÓ.(ÊË)יום  ¯˘‡Î: כזה קצר בזמן החומה בנין בעיניהםÂ‡¯ÈÂ.שנשלם ראו  מסביב אשר  כוכבים  העובדי

הבנין: ישראל :ÂÏÙÈÂ.מהירת  למול  עצמם בעיני  ומושפלים פחותים Â‚Â'.היו ÂÈ‰Ï‡ ˙‡Ó ÈÎ:הזה הרב המהירות ‚Ì(ÊÈ)לפי
.Ì‰‰ ÌÈÓÈ·אג שולחים היו יהודה  משרי  רבים  עכ "ז האלהים מאת  נעשתה אשר  ראו כי  אם  הבנין תשלום אחר אל אף  דות

וחיבה: אהבה דרך אליהם  באות  היו לטוביה אשר והאגרות  ÂÏ.(ÁÈ)טוביה ‰ÚÂ·˘ ÈÏÚ·:עמו ברית כריתות  להם ÈÎהיה
.Ô˙Á: בישראל וגדול שר שהיה  שכניה חתן היה  ·Â.טוביה  ÔÁÂ‰ÈÂ:טוביה ÂÈ˙Â·ÂË.(ËÈ)של  Ì‚הנמצא טובים דבדים 

אותי: יקניטו למען לפני אומרים היו אגרותÈ¯·„Â.בטוביה לשלוח התמיד  ולכן לו מגלין  היו בוז מדברי  עליו שדברתי מה 
אותי: להפחיד 

(‡).Â„˜ÙÈÂ:עבודתו על  איש  איש  והמשוררים  השוערים  את ממנים  וכדומה:ÌÈÂÏ‰Â.היו ה' בית  אוצרות על  הממונים הם
(·).ÌÈÏ˘Â¯È ÏÚ .'Â‚Â ‰Âˆ‡Â: העיר שמירת  על  ממונים  להיות ‰Â‡.ר"ל  ÈÎ'ה את וירא  אמת כאיש נראה היה חנניה  כי

רבים: מימים

oeiv zcevn
(ÊË).ÂÏÙÈÂ מערלים נופלים  כמו וגרעון שפלות (יחזקאל ענינו 

:ל"ב)
(‡).Â„˜ÙÈÂ:וגזברות פקידות מלשון
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‚äìBãb äðéôña eáLiL øBähäå áfä–äìBãb äðéôñ àéä Bæéà?äãeäé éaøøîBà:èéîäì äìBëé dðéàL ìk ©¨§©¨¤¨§¦§¦¨§¨¥¦§¦¨§¨©¦§¨¥¨¤¥¨§¨§¨¦
íãàa;øñpä ìò eáLé,ìñôqä ìò,ähî ìL LéLbä ìò,ñðBìëàä ìòå,ïéøébçî ïðéàL ïîæa;BçkL ïìéàa eìò ¨¨¨¨§©©¤¤©©©§¨©©¨¦¤¦¨§©¨©§¨¦§©¤¥¨©§¦¦¨§¦¨¤Ÿ
äôé,äôé dçkL äëBña;éøBö ílñáe,øîñîa òeá÷ àeäL ïîæa éøöî Bà;Lákä ìò,äøBwä ìò,úìcä ìòå, ¨¤§¨¤Ÿ¨¨¤§ª¨¦¦§¦¦§©¤¨©§©§¥©©¤¤©©¨§©©¤¤

èéèa ïééeNò ïäL ïîæa,ãçà ãvî elôà–ïéøBäè.àîhä úà äkî øBähä–øBäè;øBähä úà äkî àîhä ¦§©¤¥£¦§¦£¦¦©¤¨§¦©¨©¤¤©¨¥¨©¨¥©¤¤©¨
–àîè,øBähä CLné íàL,ìôBð àîhä éøä. ¨¥¤¦¦¨¥©¨£¥©¨¥¥

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡òLBäé éaøøîBà:ähna äøBähä íò äáLiL äcð–ñøãî àîè dLàøaL ätk.äðéôña äáLé– ©¦§ª©¥¦¨¤¨§¨¦©§¨©¦¨¦¨¤§Ÿ¨¨¥¦§¨¨§¨¦§¦¨

ñøãî ïéàîè äðéôqaL ñpä LàøaL íéìk.úìèBðíéãâa äàìî äáøò,ãák ïàOnL ïîæa–ïéàîè;ïîæa ¥¦¤§Ÿ©¥¤©§¦¨§¥¦¦§¨¤¤£¥¨§¥¨§¨¦¦§©¤©¨¨¨¥§¥¦¦§©
ì÷ ïàOnL–ïéøBäè.àøöeök ìò LéwäL áæ,äîeøz ìL økk ìôðå–øBäè. ¤©¨¨©§¦¨¤¦¦©§§¨§¨©¦¨¤§¨¨

b.mc`a hindl dleki dpi`y lk:úèèåîúî äðéà íãà äá äìåòùëù êë ìë äìåãâ àéäù.`nhd z` dkn xedhd:áæä úà.ltep `nhd ixdïëù
úà äëîä øåäèã ,éøééà ñøãî úàîåè ïéðòì à÷åãå .øåäèä ìò ïòùðë äëîä äæ áùçð êëìå ,ìôåð äëîä äéä êùîð åøáç äéä íà åøáç úà äëîä êøã

:åéìò ïòùð áæä åìàë éåäã ,ñøãî íéàîè åéãâá øåäèä úà äëîä àîèå .áæä ìò ïòùð éøäù ,àåä àîè ìáà .ñøãî úàîåèî øåäè àîèä
c`.dy`xay dtik .xne` ryedi 'xéòö åìéôàã ,äè÷ð àúåáøìâéìôå .åéìò úáùåé äðéàù ô"òà ,äãðä åéìò äáùé åìàë áùçð äøåäèä ùàøáù ó

:ïùàøáù äôéë àìå ïäéãâá àìà àîèî àìã ìéòìã ïé÷øôã ïéúéðúî íúñà.qpd y`xay milkñðä ùàøá äáåâá íäù ô"òàã ,è÷ð àúåáøì éîð àä
ùàøáù íéìë àîèî àì ìéòìã àðúã àìà ,ìéòìã ïé÷øô ùéøã àéääë ,éøééà úøâçî äèîáå äðè÷ äðéôñáå .ñøãî íéàîè ä"ôà ,äñéøã íå÷îá àìù

:òùåäé éáøë äëìä ïéàå .ñðä.qxcn oi`nh cak o`yny onfa:íéãâáä ìò úðòùð åìàë äì àðéáùçã ,íéãâáá äòâð àìù ô"òàå.`xhqeqkåîë
:õåçì äéìòä ìúåëî èìåáä øñð ïéîë .àøèæåæâ.dnexz ly xkk ltpe:àøèñåñëä ìòù.xedhäéì áéùç àì áæ ìù ù÷éä úîçî ìôðù ô"òàå øëëä

:äôé àøèñåñë ìù äçåëã íåùî ,èñéäë

`xephxa yexit
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äìBãb äðéôña eáLiL øBähäå áfä מפרשת שהמשנה כמו – ÇÈÀÇÈÆÈÀÄÀÄÈÀÈ
ìkוהולכת: :øîBà äãeäé éaø ?äìBãb äðéôñ àéä BæéàÅÄÀÄÈÀÈÇÄÀÈÅÈ

íãàa èéîäì äìBëé dðéàL כשעולה להתנדנד , להתמוטט, – ÆÅÈÀÈÀÈÄÈÈÈ
אדם; øñpä,בה ìò eáLé או,ìñôqä ìò אוìL LéLbä ìò ÈÀÇÇÆÆÇÇÇÀÈÇÇÈÄÆ

ähî,א במשנה שבארנו  כמו –ñðBìëàä ìòå,הכלונס על  או – ÄÈÀÇÈÇÀÈ
bçîהמוט, ïðéàL ïîæaïéøé ואינם במקומם, הם שקבועים – ÄÀÇÆÅÈÇÀÄÄ

כחיגר; והטהור ,eìòמתנודדים הזב –,äôé BçkL ïìéàa או ÈÀÄÈÆÙÈÆ
éøBö ílñáe ;äôé dçkL äëBña שהוא צור, של בסולם או  – ÀÈÆÙÈÈÆÀËÈÄ

במקומו, וקבוע éøöîגדול  Bà,קטן שהוא מצרי בסולם או  –ïîæa ÄÀÄÄÀÇ
øîñîa òeá÷ àeäLשעלו או  לכותל, –Lákä ìò או הגשר – ÆÈÇÀÇÀÅÇÇÆÆ

או  úìcäהמעלה, ìòå ,äøBwä ìò,הדלת על או  –ïäL ïîæa ÇÇÈÀÇÇÆÆÄÀÇÆÅ
èéèa ïééeNò,בטיט הם שמחוברים –ãçà ãvî elôà אפילו – ÂÄÀÄÂÄÄÇÆÈ

אחד  מצד והטהור הזב טהורים,ïéøBäè(רמב"ם ),עלו  ובגדיו הטהור  – ÀÄ
היסט. טומאת של או מדרס טומאת של  חשש כל כאן øBähäÇÈשאין

àîhä úà äkî,הזב את מכה טהור  אם –øBäè מטומאת – ÇÆÆÇÈÅÈ
טומאת  הוא טמא אבל מדרס, טמאים אינם שבגדיו כלומר מדרס,

הזב על נשען  שהרי  ברטנורא );היסט, הרא "ש; הרמב"ם (הר"ש ; לפי  אבל 

לגמרי  שטהור "משנמשמע, ועיין י; ח , ומושב משכב מטמאי  הל' ה (עיין

m`eàîèאחרונה "). ,øBähä úà äkî àîhä טומאת הטהור  – ÇÈÅÇÆÆÇÈÈÅ
øBähäמדרס, CLné íàL מתחת מתחמק היה הטהור  שאם – ÆÄÄÈÅÇÈ

ìôBðידו , àîhä éøä,הטהור על הטמא נשען כאילו ונמצא – ÂÅÇÈÅÅ
מדרס. טומאת טמאים בגדיו הלכך

א ה נ ש מ ר ו א ב

äcð :øîBà òLBäé éaø,וכזבה כזב המטמאה –íò äáLiL ÇÄÀËÇÅÄÈÆÈÀÈÄ
äøBähä,טהורה אשה עם –ähna שאינה היינו מחגירה, שהיא – ÇÀÈÇÄÈ

ולכאן, לכאן  כחיגר  מתנועעת אלא במקומה dLàøaLקבועה ätkÄÈÆÀÙÈ
ñøãî àîè טומאת טמא הטהורה שבראש  הצעיף אפילו  כלומר – ÈÅÄÀÈ

עליו. ישבה הנידה כאילו שנחשב לפי  הנידה,äáLéמדרס, –äðéôña ÈÀÈÄÀÄÈ

קטנה, –ñøãî ïéàîè äðéôqaL ñpä LàøaL íéìk אפילו – ÅÄÆÀÙÇÅÆÇÀÄÈÀÅÄÄÀÈ
מתנדנדת, והספינה שהואיל מדרס, טמאים התורן שבראש  הכלים

יורדת, הספינה ושאר  עולה שם יושבת שהנידה הספינה שמקום פעמים
מאזנים, בכפות כמו  הספינה שאר  על נתלית הנידה כאילו  ונמצא

מדרס  טמאים הנס, שבראש  אותם ואפילו  שבספינה, הכלים כל הלכך 

"הזב (הרא"ש ). א): (ג, לעיל ששנינו מה על  לחלוק בא יהושע רבי

נוגעים, בגדיהם שאין  פי  על אף באסדא, או  בספינה שישבו והטהור 
טמאים, אינם התורן  שבראש שהכלים ומשמע מדרס", טמאים אלו הרי

בגדים  חכמים שלדעת במיטה, הטהורה עם שישבה בנידה הדין  והוא
לחלוק  יהושע רבי ובא שבראשה, הכיפה לא אבל  מדרס, טמאים בלבד

שבראשולומ  הכלים ואפילו הטהורה, שבראש הכיפה שאפילו ר,

מדרס. טמאים ryediהתורן  iaxk dkld oi`e.(רמב "ם)רבי שנקט ומה
דין  להשמיענו כדי  במפרשים, הטעם מבואר  זב, ולא נידה, יהושע

מדרס טומאת בה ששייך  שבראשה, d).כיפה ,gk milk oiir)úìèBðÆÆ
íéãâa äàìî äáøò,בגדים מלאה עריבה נוטלת הנידה היתה – ÂÅÈÀÅÈÀÈÄ

ïéàîè ,ãák ïàOnL ïîæaשהואיל מדרס, טומאת הבגדים – ÄÀÇÆÇÈÈÈÅÀÅÄ
ונתלית  נשענת כאילו זו  הרי אותה, שמכריעים עד  כבד, הבגדים ומשא

ïéøBäèעליהם; ,ì÷ ïàOnL ïîæa,ברם מדרס; מטומאת – ÄÀÇÆÇÈÈÇÀÄ
משא משום אחרונה ").טמאין  "משנה  ועיין ר "ש; עיין ויש(הרא "ש;

והטעם  הטהורה, עם הנידה שנושאה בכגון כאן  שמדובר מפרשים,
טוענין . או החמור מן  פורקין שהיו וטהור בזב ב), (ג, לעיל כמו הוא

מלאה  עריבה נוטלות שהיו וטהורה בנידה אף זה דין התנא ונקט
מרובה  זמן  ביחד  המשא שנושאות פי על שאף להשמיענו , כדי בגדים,

,(dry itl `id mzpirh e` mzwixty xedhe afa enk `le) מקום מכל
נשענו  שמא חוששים ואין  הטהורה, בגדי  טהורים קל, שמשאן  בזמן 

להתעייף  הנשים שדרך פי על שאף להשמיענו, שבא או  זו; על  זו 
טהורין קל  שמשאן  בזמן  מקום מכל  מאנשים, "אליהויותר (מהר "ם;

àøöeökרבא"). ìò LéwäL áæ,גזוזטרא –ìL økk ìôðå ÈÆÄÄÇÀÀÈÀÈÇÄÈÆ
äîeøz,הגזוזטרא על מונח שהיה –øBäèשהואיל הכיכר, – ÀÈÈ

של אומרים, אנו יפה, כוחה היסטו והגזוזטרא מחמת הכיכר  נפל א
הרעדה. מחמת אלא הזב, של

izdw - zex`ean zeipyn
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·Léønä ìò Léwä,ïaìnä ìò,øBpvä ìò,ócä ìòå,íéìáça éeNò àeäL ét ìò óà,øepzä ìò,íiä ìòå, ¦¦©©¨¦©©©§¥©©¦§©©©©©¦¤¨©£¨¦©©©§©©¨
ìaBøèöàä ìòå,ãé ìL íéçø ìL øBîç ìòå,íéúéæ ìL íéçø ìL äàñ ìòå–éñBé éaøøîBà:úøB÷ ìò óà §©¨¦§§¨§©£¤¥©¦¤¨§©§¨¤¥©¦¤¥¦©¦¥¥©©©

ïéðlaä–øBäè. ©©¨¦¨
‚úìcä ìò Léwä,øâpä ìò,ìeòðnä ìò,èBLnä ìò,úìwä ìòå,òø BçkL ïìéà ìòå,òø dçkL äëBñ ìòå ¦¦©©¤¤©©¤¤©©©§©©¨§©©¤¤§©¦¨¤Ÿ©§©¨¤Ÿ¨©

äôé ïìéà ìò,øîñîa òeá÷ BðéàL ïîæa éøöî ílñ ìò,Lákä ìò,äøBwä ìò,úìcä ìò,ïééeNò ïðéàL ïîæa ©¦¨¨¤©ª¨¦§¦¦§©¤¥¨©§©§¥©©¤¤©©¨©©¤¤¦§©¤¥¨£¦
èéèa–ïéàîè.äcMä ìò,äázä ìò,ìcânä ìòå–ïéàîè.éaøå äéîçð éaøïBòîLelàa ïéøäèî. §¦§¥¦©©¦¨©©¥¨§©©¦§¨§¥¦©¦§¤§¨§©¦¦§§©£¦¨¥
„íéìñôñ äMîç ìò ìhî äéäL áæ,úBécðt Lîç ìò Bà,ïkøàì–ïéàîè;ïaçøì–ïéøBäè.ïLé,CtäúpL ÷ôñ ¨¤¨¨ª¨©£¦¨©§¨¦©¨¥ª§¨§¨§¨§¥¦§¨§¨§¦¨©¨¥¤¦§©©

a.yixnå ,äéìò úåëåîñ ïìåë ââä úåøå÷ éùàøå äøéáá íéðåáù äìåãâ äøå÷:íéãåîò éáâ ìò úçðåî àéä.oaln:õøàá úåòåá÷ úåøå÷ ìù òåáéø ïéîë
.xepv:íéî ìù áæøî.milaga ieyr `edy t"r`:êë ìë äôé åçåë ïéàå ,íéìáçá øåù÷ àìà õøàá òåá÷ åðéàù.mid lreõá÷úî çî÷äù õò ìù ó÷éä

:äðéçèä úòùá åá.laexhv`:ïä íéòåá÷ ïäéðùå .åéìò íéçøä ïéãéîòîù õò ìù ìåâéò.ci ly migx ly xengíéòåá÷ ãé ìù íéçøäù íéöò ìù ïéðá
:ïäá.migix ly d`qe:ò÷ø÷á äòåá÷å äìåãâ äãî.oiplad zexeweäîåøú ìù øëëä ìôðå áæä ïäéìò ùé÷ä íà éðä ìëå .äéìò áùåé õçøîä ìòáù äøå÷

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .å÷ìçð íéðìáä úåøå÷áå .èñéä áéùç àìå äôé ïçåëã ,øåäè ,ù÷éää çëî
b.xbpd:äôå÷ñàáù á÷ðá úìãä éøåçà õåòðä ãúé.lerpn:çúôä åá íéøâåñù.heynèåùî éùôåú ìë ,àåä àø÷î ïåùìå .äðéôñä úà åá ïéâéäðîù

(è"ë æ"ë ìà÷æçé):.zlw:àåä ìèìèéîå ,õøàì ìåôé àìù ïçèðä çî÷ä ìá÷ì äðåúçúä íéçéøì áéáñù õò ìù ìåâéò.rx dgeky dkeq lreïìéàá úãîåòå
:äôé åçåëù.oi`nh:èñéä áéùç åäá áæä ù÷éä çåëå ,äôé ïçåë ïéà éðä ìëã.el`a mixdhnïéàå .åäééãåçì ÷"ú åäðéðú éëäì .éà÷ ìãâîå äáéú äãéùà

:ïåòîù éáøå äéîçð éáøë äëìä
c.zeicpet:ïéëåøà ïéñéë ïéòë.okx`l:úåéãðåô ìù åà íéìñôñ ìù ïëøàì áëåùù.mi`nhäæ ìò íéîòô ,ïäéìò áæ ìù åáåø ïòùð ãçàå ãçà ìëù

:äæ ìò íéîòô.oagxl:ïáçøì åëøà áëåùù.mixedhìò íàå áéúëã ,åéìò åáåø ïòùéù ãò íìåòì áùåîå áëùî ïéàå .ïäî ãçà ìò ïòùð åáåø ïéàã

`xephxa yexit
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להביא  שלאחריה והמשנה משנתנו  מוסיפה הקודמת המשנה של לסיפא כהמשך 
קבוע  או  בארץ מחובר  שהיה דבר  שכל ללמדנו כדי הזב, היסט בענין דוגמאות
כלי הניע שהקיש, ובעת הזב, עליו והקיש  וחזק, יפה כוחו  היה אם במסמרים,
היה  לא ואם טהורים. אלו  הרי שהפילם, או הכאתו מכוח ומשקים אוכלים או 
הכאתו בכוח הניע או  והפיל  הזב, עליו והקיש  מתנדנד, היה אלא וחזק, יפה כוחו 
שנחשבים  הזב, היסט מחמת טמאין  אלו  הרי שעליו , ומשקים אוכלים או כלים
הזב  של  היסטו  מכוח שנפל  כל הכלל: זה נפלו . מכוחו שהרי  הסיטם, כאילו הם

טהור  – הרעדה מכוח טמא, –.(` ,h ayene akyn i`nhn 'ld m"anx ;`ztqez)

Léwä,הזב –Léønä ìò קורות שראשי  וחזקה, גדולה קורה – ÄÄÇÇÈÄ
עליה, סמוכים ïaìnäהבית ìò קבועות קורות של  ריבוע כמין  – ÇÇÇÀÅ

פתח(רמב"ם );בארץ או  חלון של  מסגרת מפרשים: ("תפארת ויש 

øBpväישראל"), ìò,מים של –ócä ìòå, בכותל הקבוע –óà ÇÇÄÀÇÇÇÇ
íéìáça éeNò àeäL ét ìò אלא במסמרים, קבוע שאינו  – ÇÄÆÈÇÂÈÄ

בחבלים, לכותל íiäמחובר ìòå ,øepzä ìò שתחת תיבה – ÇÇÇÀÇÇÈ
הטחינה, בשעת הקמח את בה לקבל  ìaBøèöàäהריחיים ìòå– ÀÇÈÄÀÀÈ

הריחיים, של  התחתון ãéהחלק ìL íéçø ìL øBîç ìòå בנין – ÀÇÂÆÅÇÄÆÈ
של ריחיים של  הבסיס היינו בו , קבועים יד של שהריחיים עץ של

äàñיד, ìòå,בקרקע הקבועה גדולה מידה –ìL íéçø ìL ÀÇÀÈÆÅÇÄÆ
íéúéæ;הסאה לתוך השמן  נוזל שמהם –óà :øîBà éñBé éaø ÅÄÇÄÅÅÇ

ïéðlaä úøB÷ ìòעליה יושב המרחץ שבעל הקורה –milk oiir) ÇÇÇÇÈÄ
;(g ,gøBäè ממנו נפל  מאלו  אחד  על  הזב שהקיש ידי על אם – È

וכוחם  קבועים הללו הדברים שכל לפי טהור , הכיכר תרומה, של כיכר

הוסטו , שלא מאחר  הזב, של  היסטו  מכוח הכיכר  נפל ולא וחזק, יפה
הבלנים קורת בענין  ברם, בלבד. הרעדה מכוח iaxkאלא dkld oi`

.iqei

ג ה נ ש מ ר ו א ב

Léwä,הזב –øâpä ìò ,úìcä ìò,הדלת לנעילת היתד –ìò ÄÄÇÇÆÆÇÇÆÆÇ
ìeòðnä,שבדלת –èBLnä ìò,שבספינה –úìwä ìòå– ÇÇÀÇÇÈÀÇÇÆÆ

ויש לטחינה; התבואה את לתוכה שנותנים הריחיים, של האפרכסת

הנטחן הקמח לתוכה שיורד האפרכסת c,מפרשים: `xza `aa oiir)
,(b,מיטלטלת òøוהיא BçkL ïìéà ìòå,עבה שאינו  –äëBñ ìòå ÀÇÄÈÆÙÇÀÇÈ

òø dçkL,רע שכוחו  ענף –äôé ïìéà ìò שהוא פי  על  אף – ÆÙÈÇÇÄÈÈÆ
יפה, שכוחו  לאילן  ÷òeáמחובר BðéàL ïîæa éøöî ílñ ìòÇËÈÄÀÄÄÀÇÆÅÈÇ

øîñîa,לכותל –Lákä ìò,המעלה או הגשר –,äøBwä ìò ÀÇÀÅÇÇÆÆÇÇÈ
èéèa ïééeNò ïðéàL ïîæa ,úìcä ìò;בטיט מחוברים שאינם – ÇÇÆÆÄÀÇÆÅÈÂÄÀÄ

" zhwepe zxfeg epzpynzlcd lr,"הזכירה שכבר פי על zlcdאף lr
`בתחילתה, dpyn mcewd wxta oeyld zxbiy jezn;(הרא "ש)ויש
zlcd"מפרשים: lr",הבית שבכותל  הדלת היינו  zlcd"שברישא lr"e

לעלייה בית שבין הארובה פי  על העשויה היינו  ("אליהושבסיפא

ידיïéàîèרבא "); על תרומה של  כיכר או  כלים מהם נפלו אם – ÀÅÄ
הרי רע, כוחם אלו וכל שהואיל טמאים, הם הרי עליהם, הזב שהקיש 
הזב. של היסטו  מחמת שנפלו ונמצא הזב, של הכאתו מכוח שהוסטו

ìcânä ìòå ,äázä ìò ,äcMä ìò השידה על  הזב הקיש – ÇÇÄÈÇÇÅÈÀÇÇÄÀÈ
המגדל  על או  התיבה על `),או  ,eh milk oiir)ïéàîè או הכלים – ÀÅÄ

היסטו  מחמת שנפלו  לפי הזב, של הכאתו  בכוח משם שנפלו האוכלים
הזב. elàaשל ïéøäèî ïBòîL éaøå äéîçð éaø בשידה – ÇÄÀÆÀÈÀÇÄÄÀÀÇÂÄÈÅ

כשמק  מוסטים ואינם וכבדים, גדולים שהם לפי ובמגדל , ישובתיבה

בגמרא הזב. א)עליהם לה , כוחו (עירובין מחמת שבהיסט מבואר,
Ð .mayenn mze` wzipe afd mdilr yiwdy oebk)הכל)רש "י לדברי 

רעדה מחמת ובהיסט dcrxdטמא, zngne rwxwa afd yiwdy oebk)
Ð .mayenn ewzpברעדה ),רש "י אלא נחלקו לא טהור; הכל לדברי

ממושבם  נותקו  שלא אלא ממש  עליהן  שהקיש כגון  כוחו, מחמת שבאה
של כיכר או כלי  נפל  זו רעדה ומחמת בלבד, רעדו  אם כי  הוסטו  ולא

ולדעת  הוא, היסט זה בכגון  שאף טמא חכמים לדעת מעליהן, תרומה
היסט. זה שאין טהור , שמעון ורבי נחמיה רבי 

i y i l y m e i
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אב  אותם ועושה המושב את או המשכב את מטמא הזב שאין  ללמד באה משנתנו
(ויקרא  שנאמר המושב, על  או  המשכב על הזב רוב נישא כן  אם אלא הטומאה

עליו  רובו  שיינשא עד – הזב" עליו  ישכב אשר  המשכב "כל  ד): mipdk).טו, zxez)

úBécðt Lîç ìò Bà ,íéìñôñ äMîç ìò ìhî äéäL áæÈÆÈÈËÈÇÂÄÈÇÀÈÄÇÈÅËÀÈ
כיסים, בהן  שיש חגורות –ïkøàì הספסלים לאורך  שוכב היה אם – ÀÈÀÈ

הפונדיות, מהם,ïéàîèאו אחד  כל  על הזב של רובו שנישא לפי – ÀÅÄ
זה; על  ופעמים זה על פעמים ורובו לחברו, מאחד הוא מתנועע שכן

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iriax wxt miaf zkqn

ïäéìò–ïéàîè.úBéñk äML ìò ìhî äéä,íéðL ìò åéãé ézL,íéðL ìò åéìâø ézL,ãçà ìò BLàø,ìò Bôeb £¥¤§¥¦¨¨ª¨©¦¨¦§§¥¨¨©§©¦§¥©§¨©§©¦Ÿ©¤¨©
ãçà–óebä úçzL äæ àlà àîè ïéà.úBàñë éðL ìò ãîBò–ïBòîL éaøøîBà:äfî äæ ïé÷Bçø íà–ïéøBäè. ¤¨¥¨¥¤¨¤¤©©©¥©§¥¦§©¦¦§¥¦§¦¤¦¤§¦
‰Bæ áb ìò Bæ úBilè øNò,äðBéìòä éab ìò ïLé–úBàîè ïlk.Bcâðk áLBîe ákLîe íéðæàî óëa áfä,òøk ¤¤©¦©©¨©©©¥¨¤§¨ª¨§¥©¨§©Ÿ§©¦¦§¨¨§¤§¨©

áfä–ïéøBäè;ïä eòøk–ïéàîè.ïBòîL éaøøîBà:éãéçéa–àîè,ïéaøîáe–øBäè,úà àNBð ãçà ïéàL ©¨§¦¨§¥§¥¦©¦¦§¥¦¦¦¨¥¦§ª¦¨¤¥¤¨¥¤
Baø. ª
ÂäiðL óëa ïé÷Lîe ïéìëàå íéðæàî óëa áfä–ïéàîè.únáe–øBäè ìkä,íãàä ïî õeç.áfa øîç äæ ©¨§©Ÿ§©¦§Ÿ¨¦©§¦§©§¦¨§¥¦©¥©Ÿ¨¦¨¨¨¤Ÿ¤©¨

únaî,øîçåáfaî úna:åézçzî áLBîe ákLî äNBò áfäL,íéãâa ànèìe íãà ànèì,ócî åéab ìòå,ànèì ¦©¥§Ÿ¤©¥¦©¨¤©¨¤¦§¨¨¦©§¨§©¥¨¨§©¥§¨¦§©©¨©¨§©¥

:åéìò åáåø àùðéù ãò ,àåä áëùîä.oyi:ïéàîè ,ïëøàì êôäúð íà ÷ôñå ,ïáçøì.zeiqk:àñë ìù íéáø ïåùì.sebd zgzy.åéìò àùéð åáåøù éôì
:íéìëå íãà àîèì äàîåèä áà úåéäì áùåîå áëùî úøåú íäì ïéà ìáà .áæä òâî íéàîè íéøçàäå.mixedh dfn df miwegx m`àùéð åáåø ïéàù éôì

:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .äæ ìò àìå äæ ìò àì
d.zeilh xyr,áùåî úåàîèéî äéúçúù úåéìèä ìë ,ïáàä ìò áæä áùéå ïáâ ìò äìåãâ ïáàå úåéìè óìà åìéôàã ,à÷åã åàì øùòå .úéìè ìù íéáø ïåùì

:àîñî ïáà úçú ïéàîèéî áùåîå áëùîã.mixedh afd rxkæä àùîá ïéàîè ìáà .áëùî ïéãî:á.icigia:ãçà áëùî.`nh:åéìò àùéð áæä áåø éøäù
.miaexnae:áæä ãâðë íéðæàî óëá úåáø úåáëùîá.eaex z` `yep mdn cg` oi`yãçà ìë àìà ,ïäî ãçà ìò àùéð áæ ìù åáåø ïéà ,ïä åòøë éëã

:áæ ìù åèåòéî àùð úåáëùîäî
e.oi`nh:èñéä úàîåè åàîèð ïé÷ùîå ïéìëåà åòøë ïéá áæä òøë ïéá.xedh lkd znaeåòøë ïéá úîä òøë ïéá ,ïé÷ùîå íéìëåà ïéá áëùîå áùåî ïéá

õåç ,øåäè ,ìäåàî ãáì íéðæàî óëá ïåâë åéìò àùéð úîäù ìëã ,íéøåäè éîð ,ïä åòøë íàå .áæ ìù åèéñäî õåç ,úåøåäè úåèéñîä úåàîåè ìëã .íä
äãðã àøúá ÷øôá ïðéøîàãë ,åèéñäù éðôî àîè ,úîä úà òéøëîù ïîæáã ,íãàä ïî(è"ñ óã):àùîá àîèî àì éî úî åèà ,.scn.äì÷ äàîåè ïåùì

`xephxa yexit

ïaçøì,הפונדיות או הספסלים לרוחב ארכו  שוכב היה אם אבל – ÀÈÀÈ
ïéøBäèעל נישא רובו שאין  לפי  הזב, משכב משום מהם.– אחד ÀÄ

ה  נעשים הזב.ברם, מגע משום לטומאה ראשון א ïLéם היה – ם ÈÇ
לרחבם, עליהם ישן  ïäéìòהזב CtäúpL ÷ôñ שמא ספק, ויש  – ÈÅÆÄÀÇÇÂÅÆ

לארכם, מוטל והיה השינה בשעת עליהם הספסלים ïéàîèנתהפך  – ÀÅÄ
הפונדיות. úBéñkאו äML ìò ìhî äéäשל רבים לשון –;`qk ÈÈËÈÇÄÈÄÀ

גורסים: יש ze`qkíéðL,ואמנם ìò åéãé ézL,כסאות שני  על  – ÀÅÈÈÇÀÇÄ
ãçà ìò Bôeb ,ãçà ìò BLàø ,íéðL ìò åéìâø ézL ראשו – ÀÅÇÀÈÇÀÇÄÙÇÆÈÇÆÈ

אחד , כסא על  וגופו  אחד, כסא על  מוטל àîèהיה ïéà משום – ÅÈÅ
הטומאה, אב להיות הזב, óebäמדרס úçzL äæ àlà הכסא – ÆÈÆÆÇÇÇ

אינם  האחרים והכסאות עליו, נישא הזב של  שרובו  לפי הגוף, שתחת
הזב. מגע משום אלא úBàñëטמאים éðL ìò ãîBò הזב היה – ÅÇÀÅÄÀ

כסאות, שני על  äfîעומד äæ ïé÷Bçø íà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÀÄÆÄÆ
מזה, זה רחוקים הכסאות אם –ïéøBäè שאין לפי מדרס, מטומאת – ÀÄ

קרובים, הם אם ברם, זה. על  ולא זה על לא נישא הזב של רובו
הכסאות, מן  אחד  כל על בלבד  אחת רגלו על הזב נשען  פעמים

מדרס טומאת טמאים (מהר"ם ).ושניהם

ה ה נ ש מ ר ו א ב

Bæ áb ìò Bæ úBilè øNò–zeilhשל רבים –zilhïLé,לשון ÆÆÇÄÇÇÈÇ
– äðBéìòäהזב éab ìò:גורסים ויש –ayi,dpeilrd iab lrïlk ÇÇÅÈÆÀÈËÈ

úBàîè ו מדרס. טומאת טמאות הטליות כל  –"zeilh xyr" לאו ÀÅ
וישב  גבן , על  גדולה ואבן זו גב על  זו  טליות אלף אפילו  אלא דווקא,
שמשכב  מדרס, טומאת טמאות שתחתיה הטליות כל האבן , על  הזב

מסמא אבן תחת מיטמאים ג).ומושב א, כלים  עיין  óëa(רמב "ם: áfäÇÈÀÇ
Bcâðk áLBîe ákLîe íéðæàî:השנייה בכף –áfä òøk– ÙÀÇÄÄÀÈÈÀÆÀÈÇÇÈ

והמושב, המשכב שבה הכף ועלתה הזב, שבה הכף ïéøBäèÀÄירדה
טמאים  אבל  הזב; את נושאים הם שאין ממדרס, והמושב המשכב –

אותם; נושא שהזב לפי לטומאה, ראשון  והם הזב, משא משום הם
ïä eòøk שבה הכף ועלתה והמושב, המשכב שבה הכף ירדה – ÈÀÅ

עלïéàîèהזב, נתלה שהזב לפי מדרס, טומאת והמושב המשכב – ÀÅÄ
ד ): (ב, שנינו  והרי  mikxcידיהם, dyinga akynd z` `nhn afd"

,akey ,ayei ,cner :micba `nhl mc` `nhlorype dlzp."ïBòîL éaøÇÄÄÀ
éãéçéa :øîBà–,המשכב וכרע הזב כנגד  בכף אחד  משכב אם ÅÄÄÄ

àîè; עליו נישא הזב רוב שהרי  המשכב, –ïéaøîáe אם אבל – ÈÅÄÀËÄ
וכרעו, הזב שכנגד בכף רבים המשכבות øBäèמשכבות טהורים – È

מדרס, Baøמטומאת úà àNBð ãçà ïéàLשכל הזב, של  – ÆÅÆÈÅÆË
להכריעו , יכול  מהם אחד אין  אבל  הזב, את הכריעו כאחד המשכבות

מהם. אחד  על  נישא הזב של  רובו  שאין  oernyוהרי iaxk dkld oi`e
(רמב"ם ).

i r i a x m e i
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ïéàîè ,äiðL óëa ïé÷Lîe ïéìëàå íéðæàî óëa áfä– ÇÈÀÇÙÀÇÄÀÙÈÄÇÀÄÀÇÀÄÈÀÅÄ
הזב  כרע בין  לטומאה, ראשון והם היסט, טומאת והמשקים האוכלים

טמאים  ואינם מסיטם; שהזב לפי  והמשקים, האוכלים כרעו  ובין
ולמושב  למשכב הראויים בדברים אלא מדרס טומאת שאין  לפי מדרס,

ומשקים. באוכלים מאזניים,únáeולא בכף המת ואם –øBäè ìkä ÇÅÇÙÈ
המת  כרע בין שנייה, בכף ומשקים אוכלים ובין  ומושב משכב בין –

גבי על  הנישא או המת את הנושא דבר שכל טהורים, הם, כרעו  ובין
ג), ה, (כלהלן טהור שהסיטו, פי  על אף בו, נגע ולא ïîהמת õeçÄ

íãàä אדם מטמא המת שהרי טמא, שהוא המת, את המסיט – ÈÈÈ
בו , נוגע שאינו פי על  אף המת, את נושא אדם שאם כלומר  במשא,

הוא  הרי  המת, את ומכריע שנייה בכף אדם אם הלכך  טמא, הריהו
מת  נקטה משנתנו נשאו . כאילו  והריהו המת, את שהסיט מפני טמא,

,(`tiq meyn)הטומאות בכל הדין  הוא afan),אבל  ueg) היתה אם כגון
יר בין טהור, השנייה שבכף מה כל מאזניים, בכף שבה נבילה הכף דה

את  מכריע אדם שאם האדם, מן  חוץ השנייה, הכף ירדה ובין הנבילה
שהסיטה. מפני  טמא, הריהו  únaîהנבילה, áfa øîç äæ לענין – ÆÙÆÇÈÄÇÅ

במת, שאינה חומרה בזב יש  áfaîזה úna øîçå חומרה ויש – ÀÙÆÇÅÄÇÈ
בזב; שאינה znan,במת afa xnegáLBîe ákLî äNBò áfäLÆÇÈÆÄÀÈÈ

íéãâa ànèìe íãà ànèì ,åézçzî המיועדים הכלים כל  – ÄÇÀÈÀÇÅÈÈÀÇÅÀÈÄ
בהם, נוגע שאינו  פי על  אף תחתיו , הנמצאים למושב או למשכב
הנושאם, או  בהם הנוגע האדם את ומטמאים מדרס, טומאת הם טמאים

מהטומאה, פירש שלא זמן כל  בהם שנוגע וכלים בגדים מטמא והוא
זו , גב על זו מצעות אלף היו שאפילו הקודמת, במשנה ששנינו  וכמו

לטמא  הטומאה אב התחתונה אף העליונה, על  יושב או  שוכב והזב
בגדים, לטמא åéabאדם ìòå,הזב גבי  על  הנמצאים הכלים וכל  – ÀÇÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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·Léønä ìò Léwä,ïaìnä ìò,øBpvä ìò,ócä ìòå,íéìáça éeNò àeäL ét ìò óà,øepzä ìò,íiä ìòå, ¦¦©©¨¦©©©§¥©©¦§©©©©©¦¤¨©£¨¦©©©§©©¨
ìaBøèöàä ìòå,ãé ìL íéçø ìL øBîç ìòå,íéúéæ ìL íéçø ìL äàñ ìòå–éñBé éaøøîBà:úøB÷ ìò óà §©¨¦§§¨§©£¤¥©¦¤¨§©§¨¤¥©¦¤¥¦©¦¥¥©©©

ïéðlaä–øBäè. ©©¨¦¨
‚úìcä ìò Léwä,øâpä ìò,ìeòðnä ìò,èBLnä ìò,úìwä ìòå,òø BçkL ïìéà ìòå,òø dçkL äëBñ ìòå ¦¦©©¤¤©©¤¤©©©§©©¨§©©¤¤§©¦¨¤Ÿ©§©¨¤Ÿ¨©

äôé ïìéà ìò,øîñîa òeá÷ BðéàL ïîæa éøöî ílñ ìò,Lákä ìò,äøBwä ìò,úìcä ìò,ïééeNò ïðéàL ïîæa ©¦¨¨¤©ª¨¦§¦¦§©¤¥¨©§©§¥©©¤¤©©¨©©¤¤¦§©¤¥¨£¦
èéèa–ïéàîè.äcMä ìò,äázä ìò,ìcânä ìòå–ïéàîè.éaøå äéîçð éaøïBòîLelàa ïéøäèî. §¦§¥¦©©¦¨©©¥¨§©©¦§¨§¥¦©¦§¤§¨§©¦¦§§©£¦¨¥
„íéìñôñ äMîç ìò ìhî äéäL áæ,úBécðt Lîç ìò Bà,ïkøàì–ïéàîè;ïaçøì–ïéøBäè.ïLé,CtäúpL ÷ôñ ¨¤¨¨ª¨©£¦¨©§¨¦©¨¥ª§¨§¨§¨§¥¦§¨§¨§¦¨©¨¥¤¦§©©

a.yixnå ,äéìò úåëåîñ ïìåë ââä úåøå÷ éùàøå äøéáá íéðåáù äìåãâ äøå÷:íéãåîò éáâ ìò úçðåî àéä.oaln:õøàá úåòåá÷ úåøå÷ ìù òåáéø ïéîë
.xepv:íéî ìù áæøî.milaga ieyr `edy t"r`:êë ìë äôé åçåë ïéàå ,íéìáçá øåù÷ àìà õøàá òåá÷ åðéàù.mid lreõá÷úî çî÷äù õò ìù ó÷éä

:äðéçèä úòùá åá.laexhv`:ïä íéòåá÷ ïäéðùå .åéìò íéçøä ïéãéîòîù õò ìù ìåâéò.ci ly migx ly xengíéòåá÷ ãé ìù íéçøäù íéöò ìù ïéðá
:ïäá.migix ly d`qe:ò÷ø÷á äòåá÷å äìåãâ äãî.oiplad zexeweäîåøú ìù øëëä ìôðå áæä ïäéìò ùé÷ä íà éðä ìëå .äéìò áùåé õçøîä ìòáù äøå÷

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .å÷ìçð íéðìáä úåøå÷áå .èñéä áéùç àìå äôé ïçåëã ,øåäè ,ù÷éää çëî
b.xbpd:äôå÷ñàáù á÷ðá úìãä éøåçà õåòðä ãúé.lerpn:çúôä åá íéøâåñù.heynèåùî éùôåú ìë ,àåä àø÷î ïåùìå .äðéôñä úà åá ïéâéäðîù

(è"ë æ"ë ìà÷æçé):.zlw:àåä ìèìèéîå ,õøàì ìåôé àìù ïçèðä çî÷ä ìá÷ì äðåúçúä íéçéøì áéáñù õò ìù ìåâéò.rx dgeky dkeq lreïìéàá úãîåòå
:äôé åçåëù.oi`nh:èñéä áéùç åäá áæä ù÷éä çåëå ,äôé ïçåë ïéà éðä ìëã.el`a mixdhnïéàå .åäééãåçì ÷"ú åäðéðú éëäì .éà÷ ìãâîå äáéú äãéùà

:ïåòîù éáøå äéîçð éáøë äëìä
c.zeicpet:ïéëåøà ïéñéë ïéòë.okx`l:úåéãðåô ìù åà íéìñôñ ìù ïëøàì áëåùù.mi`nhäæ ìò íéîòô ,ïäéìò áæ ìù åáåø ïòùð ãçàå ãçà ìëù

:äæ ìò íéîòô.oagxl:ïáçøì åëøà áëåùù.mixedhìò íàå áéúëã ,åéìò åáåø ïòùéù ãò íìåòì áùåîå áëùî ïéàå .ïäî ãçà ìò ïòùð åáåø ïéàã

`xephxa yexit
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ב ה נ ש מ ר ו א ב

להביא  שלאחריה והמשנה משנתנו  מוסיפה הקודמת המשנה של לסיפא כהמשך 
קבוע  או  בארץ מחובר  שהיה דבר  שכל ללמדנו כדי הזב, היסט בענין דוגמאות
כלי הניע שהקיש, ובעת הזב, עליו והקיש  וחזק, יפה כוחו  היה אם במסמרים,
היה  לא ואם טהורים. אלו  הרי שהפילם, או הכאתו מכוח ומשקים אוכלים או 
הכאתו בכוח הניע או  והפיל  הזב, עליו והקיש  מתנדנד, היה אלא וחזק, יפה כוחו 
שנחשבים  הזב, היסט מחמת טמאין  אלו  הרי שעליו , ומשקים אוכלים או כלים
הזב  של  היסטו  מכוח שנפל  כל הכלל: זה נפלו . מכוחו שהרי  הסיטם, כאילו הם

טהור  – הרעדה מכוח טמא, –.(` ,h ayene akyn i`nhn 'ld m"anx ;`ztqez)

Léwä,הזב –Léønä ìò קורות שראשי  וחזקה, גדולה קורה – ÄÄÇÇÈÄ
עליה, סמוכים ïaìnäהבית ìò קבועות קורות של  ריבוע כמין  – ÇÇÇÀÅ

פתח(רמב"ם );בארץ או  חלון של  מסגרת מפרשים: ("תפארת ויש 

øBpväישראל"), ìò,מים של –ócä ìòå, בכותל הקבוע –óà ÇÇÄÀÇÇÇÇ
íéìáça éeNò àeäL ét ìò אלא במסמרים, קבוע שאינו  – ÇÄÆÈÇÂÈÄ

בחבלים, לכותל íiäמחובר ìòå ,øepzä ìò שתחת תיבה – ÇÇÇÀÇÇÈ
הטחינה, בשעת הקמח את בה לקבל  ìaBøèöàäהריחיים ìòå– ÀÇÈÄÀÀÈ

הריחיים, של  התחתון ãéהחלק ìL íéçø ìL øBîç ìòå בנין – ÀÇÂÆÅÇÄÆÈ
של ריחיים של  הבסיס היינו בו , קבועים יד של שהריחיים עץ של

äàñיד, ìòå,בקרקע הקבועה גדולה מידה –ìL íéçø ìL ÀÇÀÈÆÅÇÄÆ
íéúéæ;הסאה לתוך השמן  נוזל שמהם –óà :øîBà éñBé éaø ÅÄÇÄÅÅÇ

ïéðlaä úøB÷ ìòעליה יושב המרחץ שבעל הקורה –milk oiir) ÇÇÇÇÈÄ
;(g ,gøBäè ממנו נפל  מאלו  אחד  על  הזב שהקיש ידי על אם – È

וכוחם  קבועים הללו הדברים שכל לפי טהור , הכיכר תרומה, של כיכר

הוסטו , שלא מאחר  הזב, של  היסטו  מכוח הכיכר  נפל ולא וחזק, יפה
הבלנים קורת בענין  ברם, בלבד. הרעדה מכוח iaxkאלא dkld oi`

.iqei

ג ה נ ש מ ר ו א ב

Léwä,הזב –øâpä ìò ,úìcä ìò,הדלת לנעילת היתד –ìò ÄÄÇÇÆÆÇÇÆÆÇ
ìeòðnä,שבדלת –èBLnä ìò,שבספינה –úìwä ìòå– ÇÇÀÇÇÈÀÇÇÆÆ

ויש לטחינה; התבואה את לתוכה שנותנים הריחיים, של האפרכסת

הנטחן הקמח לתוכה שיורד האפרכסת c,מפרשים: `xza `aa oiir)
,(b,מיטלטלת òøוהיא BçkL ïìéà ìòå,עבה שאינו  –äëBñ ìòå ÀÇÄÈÆÙÇÀÇÈ

òø dçkL,רע שכוחו  ענף –äôé ïìéà ìò שהוא פי  על  אף – ÆÙÈÇÇÄÈÈÆ
יפה, שכוחו  לאילן  ÷òeáמחובר BðéàL ïîæa éøöî ílñ ìòÇËÈÄÀÄÄÀÇÆÅÈÇ

øîñîa,לכותל –Lákä ìò,המעלה או הגשר –,äøBwä ìò ÀÇÀÅÇÇÆÆÇÇÈ
èéèa ïééeNò ïðéàL ïîæa ,úìcä ìò;בטיט מחוברים שאינם – ÇÇÆÆÄÀÇÆÅÈÂÄÀÄ

" zhwepe zxfeg epzpynzlcd lr,"הזכירה שכבר פי על zlcdאף lr
`בתחילתה, dpyn mcewd wxta oeyld zxbiy jezn;(הרא "ש)ויש
zlcd"מפרשים: lr",הבית שבכותל  הדלת היינו  zlcd"שברישא lr"e

לעלייה בית שבין הארובה פי  על העשויה היינו  ("אליהושבסיפא

ידיïéàîèרבא "); על תרומה של  כיכר או  כלים מהם נפלו אם – ÀÅÄ
הרי רע, כוחם אלו וכל שהואיל טמאים, הם הרי עליהם, הזב שהקיש 
הזב. של היסטו  מחמת שנפלו ונמצא הזב, של הכאתו מכוח שהוסטו

ìcânä ìòå ,äázä ìò ,äcMä ìò השידה על  הזב הקיש – ÇÇÄÈÇÇÅÈÀÇÇÄÀÈ
המגדל  על או  התיבה על `),או  ,eh milk oiir)ïéàîè או הכלים – ÀÅÄ

היסטו  מחמת שנפלו  לפי הזב, של הכאתו  בכוח משם שנפלו האוכלים
הזב. elàaשל ïéøäèî ïBòîL éaøå äéîçð éaø בשידה – ÇÄÀÆÀÈÀÇÄÄÀÀÇÂÄÈÅ

כשמק  מוסטים ואינם וכבדים, גדולים שהם לפי ובמגדל , ישובתיבה

בגמרא הזב. א)עליהם לה , כוחו (עירובין מחמת שבהיסט מבואר,
Ð .mayenn mze` wzipe afd mdilr yiwdy oebk)הכל)רש "י לדברי 

רעדה מחמת ובהיסט dcrxdטמא, zngne rwxwa afd yiwdy oebk)
Ð .mayenn ewzpברעדה ),רש "י אלא נחלקו לא טהור; הכל לדברי

ממושבם  נותקו  שלא אלא ממש  עליהן  שהקיש כגון  כוחו, מחמת שבאה
של כיכר או כלי  נפל  זו רעדה ומחמת בלבד, רעדו  אם כי  הוסטו  ולא

ולדעת  הוא, היסט זה בכגון  שאף טמא חכמים לדעת מעליהן, תרומה
היסט. זה שאין טהור , שמעון ורבי נחמיה רבי 

i y i l y m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

אב  אותם ועושה המושב את או המשכב את מטמא הזב שאין  ללמד באה משנתנו
(ויקרא  שנאמר המושב, על  או  המשכב על הזב רוב נישא כן  אם אלא הטומאה

עליו  רובו  שיינשא עד – הזב" עליו  ישכב אשר  המשכב "כל  ד): mipdk).טו, zxez)

úBécðt Lîç ìò Bà ,íéìñôñ äMîç ìò ìhî äéäL áæÈÆÈÈËÈÇÂÄÈÇÀÈÄÇÈÅËÀÈ
כיסים, בהן  שיש חגורות –ïkøàì הספסלים לאורך  שוכב היה אם – ÀÈÀÈ

הפונדיות, מהם,ïéàîèאו אחד  כל  על הזב של רובו שנישא לפי – ÀÅÄ
זה; על  ופעמים זה על פעמים ורובו לחברו, מאחד הוא מתנועע שכן

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäéìò–ïéàîè.úBéñk äML ìò ìhî äéä,íéðL ìò åéãé ézL,íéðL ìò åéìâø ézL,ãçà ìò BLàø,ìò Bôeb £¥¤§¥¦¨¨ª¨©¦¨¦§§¥¨¨©§©¦§¥©§¨©§©¦Ÿ©¤¨©
ãçà–óebä úçzL äæ àlà àîè ïéà.úBàñë éðL ìò ãîBò–ïBòîL éaøøîBà:äfî äæ ïé÷Bçø íà–ïéøBäè. ¤¨¥¨¥¤¨¤¤©©©¥©§¥¦§©¦¦§¥¦§¦¤¦¤§¦
‰Bæ áb ìò Bæ úBilè øNò,äðBéìòä éab ìò ïLé–úBàîè ïlk.Bcâðk áLBîe ákLîe íéðæàî óëa áfä,òøk ¤¤©¦©©¨©©©¥¨¤§¨ª¨§¥©¨§©Ÿ§©¦¦§¨¨§¤§¨©

áfä–ïéøBäè;ïä eòøk–ïéàîè.ïBòîL éaøøîBà:éãéçéa–àîè,ïéaøîáe–øBäè,úà àNBð ãçà ïéàL ©¨§¦¨§¥§¥¦©¦¦§¥¦¦¦¨¥¦§ª¦¨¤¥¤¨¥¤
Baø. ª
ÂäiðL óëa ïé÷Lîe ïéìëàå íéðæàî óëa áfä–ïéàîè.únáe–øBäè ìkä,íãàä ïî õeç.áfa øîç äæ ©¨§©Ÿ§©¦§Ÿ¨¦©§¦§©§¦¨§¥¦©¥©Ÿ¨¦¨¨¨¤Ÿ¤©¨

únaî,øîçåáfaî úna:åézçzî áLBîe ákLî äNBò áfäL,íéãâa ànèìe íãà ànèì,ócî åéab ìòå,ànèì ¦©¥§Ÿ¤©¥¦©¨¤©¨¤¦§¨¨¦©§¨§©¥¨¨§©¥§¨¦§©©¨©¨§©¥

:åéìò åáåø àùðéù ãò ,àåä áëùîä.oyi:ïéàîè ,ïëøàì êôäúð íà ÷ôñå ,ïáçøì.zeiqk:àñë ìù íéáø ïåùì.sebd zgzy.åéìò àùéð åáåøù éôì
:íéìëå íãà àîèì äàîåèä áà úåéäì áùåîå áëùî úøåú íäì ïéà ìáà .áæä òâî íéàîè íéøçàäå.mixedh dfn df miwegx m`àùéð åáåø ïéàù éôì

:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .äæ ìò àìå äæ ìò àì
d.zeilh xyr,áùåî úåàîèéî äéúçúù úåéìèä ìë ,ïáàä ìò áæä áùéå ïáâ ìò äìåãâ ïáàå úåéìè óìà åìéôàã ,à÷åã åàì øùòå .úéìè ìù íéáø ïåùì

:àîñî ïáà úçú ïéàîèéî áùåîå áëùîã.mixedh afd rxkæä àùîá ïéàîè ìáà .áëùî ïéãî:á.icigia:ãçà áëùî.`nh:åéìò àùéð áæä áåø éøäù
.miaexnae:áæä ãâðë íéðæàî óëá úåáø úåáëùîá.eaex z` `yep mdn cg` oi`yãçà ìë àìà ,ïäî ãçà ìò àùéð áæ ìù åáåø ïéà ,ïä åòøë éëã

:áæ ìù åèåòéî àùð úåáëùîäî
e.oi`nh:èñéä úàîåè åàîèð ïé÷ùîå ïéìëåà åòøë ïéá áæä òøë ïéá.xedh lkd znaeåòøë ïéá úîä òøë ïéá ,ïé÷ùîå íéìëåà ïéá áëùîå áùåî ïéá

õåç ,øåäè ,ìäåàî ãáì íéðæàî óëá ïåâë åéìò àùéð úîäù ìëã ,íéøåäè éîð ,ïä åòøë íàå .áæ ìù åèéñäî õåç ,úåøåäè úåèéñîä úåàîåè ìëã .íä
äãðã àøúá ÷øôá ïðéøîàãë ,åèéñäù éðôî àîè ,úîä úà òéøëîù ïîæáã ,íãàä ïî(è"ñ óã):àùîá àîèî àì éî úî åèà ,.scn.äì÷ äàîåè ïåùì

`xephxa yexit

ïaçøì,הפונדיות או הספסלים לרוחב ארכו  שוכב היה אם אבל – ÀÈÀÈ
ïéøBäèעל נישא רובו שאין  לפי  הזב, משכב משום מהם.– אחד ÀÄ

ה  נעשים הזב.ברם, מגע משום לטומאה ראשון א ïLéם היה – ם ÈÇ
לרחבם, עליהם ישן  ïäéìòהזב CtäúpL ÷ôñ שמא ספק, ויש  – ÈÅÆÄÀÇÇÂÅÆ

לארכם, מוטל והיה השינה בשעת עליהם הספסלים ïéàîèנתהפך  – ÀÅÄ
הפונדיות. úBéñkאו äML ìò ìhî äéäשל רבים לשון –;`qk ÈÈËÈÇÄÈÄÀ

גורסים: יש ze`qkíéðL,ואמנם ìò åéãé ézL,כסאות שני  על  – ÀÅÈÈÇÀÇÄ
ãçà ìò Bôeb ,ãçà ìò BLàø ,íéðL ìò åéìâø ézL ראשו – ÀÅÇÀÈÇÀÇÄÙÇÆÈÇÆÈ

אחד , כסא על  וגופו  אחד, כסא על  מוטל àîèהיה ïéà משום – ÅÈÅ
הטומאה, אב להיות הזב, óebäמדרס úçzL äæ àlà הכסא – ÆÈÆÆÇÇÇ

אינם  האחרים והכסאות עליו, נישא הזב של  שרובו  לפי הגוף, שתחת
הזב. מגע משום אלא úBàñëטמאים éðL ìò ãîBò הזב היה – ÅÇÀÅÄÀ

כסאות, שני על  äfîעומד äæ ïé÷Bçø íà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÀÄÆÄÆ
מזה, זה רחוקים הכסאות אם –ïéøBäè שאין לפי מדרס, מטומאת – ÀÄ

קרובים, הם אם ברם, זה. על  ולא זה על לא נישא הזב של רובו
הכסאות, מן  אחד  כל על בלבד  אחת רגלו על הזב נשען  פעמים

מדרס טומאת טמאים (מהר"ם ).ושניהם

ה ה נ ש מ ר ו א ב

Bæ áb ìò Bæ úBilè øNò–zeilhשל רבים –zilhïLé,לשון ÆÆÇÄÇÇÈÇ
– äðBéìòäהזב éab ìò:גורסים ויש –ayi,dpeilrd iab lrïlk ÇÇÅÈÆÀÈËÈ

úBàîè ו מדרס. טומאת טמאות הטליות כל  –"zeilh xyr" לאו ÀÅ
וישב  גבן , על  גדולה ואבן זו גב על  זו  טליות אלף אפילו  אלא דווקא,
שמשכב  מדרס, טומאת טמאות שתחתיה הטליות כל האבן , על  הזב

מסמא אבן תחת מיטמאים ג).ומושב א, כלים  עיין  óëa(רמב "ם: áfäÇÈÀÇ
Bcâðk áLBîe ákLîe íéðæàî:השנייה בכף –áfä òøk– ÙÀÇÄÄÀÈÈÀÆÀÈÇÇÈ

והמושב, המשכב שבה הכף ועלתה הזב, שבה הכף ïéøBäèÀÄירדה
טמאים  אבל  הזב; את נושאים הם שאין ממדרס, והמושב המשכב –

אותם; נושא שהזב לפי לטומאה, ראשון  והם הזב, משא משום הם
ïä eòøk שבה הכף ועלתה והמושב, המשכב שבה הכף ירדה – ÈÀÅ

עלïéàîèהזב, נתלה שהזב לפי מדרס, טומאת והמושב המשכב – ÀÅÄ
ד ): (ב, שנינו  והרי  mikxcידיהם, dyinga akynd z` `nhn afd"

,akey ,ayei ,cner :micba `nhl mc` `nhlorype dlzp."ïBòîL éaøÇÄÄÀ
éãéçéa :øîBà–,המשכב וכרע הזב כנגד  בכף אחד  משכב אם ÅÄÄÄ

àîè; עליו נישא הזב רוב שהרי  המשכב, –ïéaøîáe אם אבל – ÈÅÄÀËÄ
וכרעו, הזב שכנגד בכף רבים המשכבות øBäèמשכבות טהורים – È

מדרס, Baøמטומאת úà àNBð ãçà ïéàLשכל הזב, של  – ÆÅÆÈÅÆË
להכריעו , יכול  מהם אחד אין  אבל  הזב, את הכריעו כאחד המשכבות

מהם. אחד  על  נישא הזב של  רובו  שאין  oernyוהרי iaxk dkld oi`e
(רמב"ם ).

i r i a x m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ïéàîè ,äiðL óëa ïé÷Lîe ïéìëàå íéðæàî óëa áfä– ÇÈÀÇÙÀÇÄÀÙÈÄÇÀÄÀÇÀÄÈÀÅÄ
הזב  כרע בין  לטומאה, ראשון והם היסט, טומאת והמשקים האוכלים

טמאים  ואינם מסיטם; שהזב לפי  והמשקים, האוכלים כרעו  ובין
ולמושב  למשכב הראויים בדברים אלא מדרס טומאת שאין  לפי מדרס,

ומשקים. באוכלים מאזניים,únáeולא בכף המת ואם –øBäè ìkä ÇÅÇÙÈ
המת  כרע בין שנייה, בכף ומשקים אוכלים ובין  ומושב משכב בין –

גבי על  הנישא או המת את הנושא דבר שכל טהורים, הם, כרעו  ובין
ג), ה, (כלהלן טהור שהסיטו, פי  על אף בו, נגע ולא ïîהמת õeçÄ

íãàä אדם מטמא המת שהרי טמא, שהוא המת, את המסיט – ÈÈÈ
בו , נוגע שאינו פי על  אף המת, את נושא אדם שאם כלומר  במשא,

הוא  הרי  המת, את ומכריע שנייה בכף אדם אם הלכך  טמא, הריהו
מת  נקטה משנתנו נשאו . כאילו  והריהו המת, את שהסיט מפני טמא,

,(`tiq meyn)הטומאות בכל הדין  הוא afan),אבל  ueg) היתה אם כגון
יר בין טהור, השנייה שבכף מה כל מאזניים, בכף שבה נבילה הכף דה

את  מכריע אדם שאם האדם, מן  חוץ השנייה, הכף ירדה ובין הנבילה
שהסיטה. מפני  טמא, הריהו  únaîהנבילה, áfa øîç äæ לענין – ÆÙÆÇÈÄÇÅ

במת, שאינה חומרה בזב יש  áfaîזה úna øîçå חומרה ויש – ÀÙÆÇÅÄÇÈ
בזב; שאינה znan,במת afa xnegáLBîe ákLî äNBò áfäLÆÇÈÆÄÀÈÈ

íéãâa ànèìe íãà ànèì ,åézçzî המיועדים הכלים כל  – ÄÇÀÈÀÇÅÈÈÀÇÅÀÈÄ
בהם, נוגע שאינו  פי על  אף תחתיו , הנמצאים למושב או למשכב
הנושאם, או  בהם הנוגע האדם את ומטמאים מדרס, טומאת הם טמאים

מהטומאה, פירש שלא זמן כל  בהם שנוגע וכלים בגדים מטמא והוא
זו , גב על זו מצעות אלף היו שאפילו הקודמת, במשנה ששנינו  וכמו

לטמא  הטומאה אב התחתונה אף העליונה, על  יושב או  שוכב והזב
בגדים, לטמא åéabאדם ìòå,הזב גבי  על  הנמצאים הכלים וכל  – ÀÇÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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îe ïéìëàïé÷L,ànèî únä ïéàM äî.úna øîç:ìäàa ànèî únäL,äòáL úàîè ànèîe,áfä ïéàM äî Ÿ¨¦©§¦©¤¥©¥§©¥Ÿ¤©¥¤©¥§©¥¨Ÿ¤§©¥ª§©¦§¨©¤¥©¨
ànèî. §©¥

Êähnä éab ìò áLBé äéä,òaøà úçz úBilè òaøàåähnä éìâø–úBàîè,ãBîòì äìBëé dðéàL éðtî ¨¨¥©©¥©¦¨§©§©©¦©©©§©©§¥©¦¨§¥¦§¥¤¥¨§¨©£
GL ìòL.éaøïBòîLøäèî.äîäa éab ìò áëBø äéä,äîäá éìâø òaøà úçz úBilè òaøàå–úBøBäè,éðtî ©¨©¦¦§§©¥¨¨¥©©¥§¥¨§©§©©¦©©©§©©§¥§¥¨§¦§¥

GL ìò ãîòì äìBëé àéäLL.íéãé ézL úçz úçà úélè äúéä,íéìâø ézL úçz,ìâøå ãé úçz–äàîè.éaø ¤¦§¨©£Ÿ©¨¨§¨©¦©©©©§¥¨©¦©©§¥©§©¦©©¨¨¤¤§¥¨©¦
éñBéøîBà:åéìâøa ànèî ñeqä,åéãéa øBîçäå,ñeqä úðòLnLåéìâø ìò,åéãé ìò øBîçä úðòLîe.áLéìò ¥¥©§©¥§©§¨§©£§¨¨¤¦§¤¤©©©§¨¦§¤¤©£©¨¨¨©©

áéúëãë(å"ë àø÷éå)òâð àìù ô"òà åéáâ ìòù íéìëä ìë àîèì ÷åçøîì úëìåä áæä úàîåè çéøù ,óãåð åçéø ïåùìî óãî ,ùøéô í"áîøå .óãð äìò ìå÷
,ïé÷ùîå íéìëåà àîèì äì÷ äàîåè íéàîè íìåë ,áæä ïéáì íðéá íéööåç íéøáã ùéù ô"òà áæä éáâ ìòù íéìëù ,åéúçúù íéìëä úàîåèë àì ìáà .íäá
:ïåéìòä åîë íéãâá àîèì íãà àîèì äøåîç äàîåè àîè íìåëáù ïåúçúä ,äæ áâ ìò äæ äàî ïä åìéôà ,åéúçúù íéìë åìéàå .íéìëå íãà àîèì àì ìáà

.`nhn znd oi`y dn:íéãâá àîèì íãà àîèî åéúçúù áùåîå áëùî ïéà íå÷î ìëî úãøåéå úò÷åá äàîåè àäú åìéôà åéúçúîã.scn eiab lreéäð
ãò úéáá úåáùåîå úåáëùîå äéìòá úîä äéä] íà íå÷î ìëî ,äìåòå úò÷åá äàîåèã ,íé÷ùîå íéìëåà àîèì óãî úàîåè åéáâ ìòù íéìë àîèî úîã

à ,úåáëùîä ìò ïéãéáëîå úîä ãáåëî íéôôëð íéøñðäå ,äøå÷ä éîùúåáëùîä ãáåëî íéøñðä íéôôëðå ,äéìòá úåáëùîäå ,äøå÷ éîùì êåîñ úéáá úîä [å
:øåäè åéúçúî ïéá åéáâ ìò ïéá úîáå ,ïé÷ùîå íéìëåà àîèì åéáâ ìòå ,íéãâá àîèì íãà àîèì åéúçúî àîè áæá àðååâ éàä éë ,úîä ìò íéãéáëîå

f.dleki dpi`yïåéëå:åéìò àùéð áæ ìù åáåø àëéàå ãéáò äùòî äéìåë ãçå ãç ìë ,ìåëé åðéà äæå ìåëé åðéà äæã.xdhn oerny iaxäáéæ øåòéù éòáã
àùåð ãçà ïéàù ,øåäè íéáåøîáå ,àîè éãéçéá ïé÷øôá ìéòì øîàã äéîòèì àãæàå .ãçàå ãçà ìë ìò ãéáëî äæ ìù åáåø øîåìë ,äæì äáéæ øåòéùå äæì

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .åáåø úà.dnda iab lr aekx did,ïäéúçúù äî àîèå ,ùìù ìò úãîåòå úø÷òð úçàä äòù ìë ,úëìäîá éàã .éøééà úãîåòá
:íéúù ìò ãåîòì äìåëé äðéàù.yly lr cenrl dlekiyúçà úéìè ìáà .ùîî åá ïéà òééñîå ,òééñî àìà åðéàå ,éòéáø äéì äåä ãçå ãç ìë êëìä

,äàîè ,íéúù úçúìò ãåîòì äìåëé äðéàù:íéúù.xne` iqei 'xúåúéìè òáøààäîäá éìâø òáøà úçú:éà÷.eilbxa `nhn qeqdáëåø áæ íà
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .åéãé ìò åúðòùî ïéàù ,äøåäè ,åéãé úçú ìáà .äàîè ,ñåñ ìù åéìâøî úçà úçú úéìèå åéìò.mi`nh lwray milkúðòùîã

`xephxa yexit

אפילו  לכך, מיועדים שאינם ובין ולמושב למשכב מיועדים שהם בין 

זה, גב על זה כלים אלף "מדף",ócîהיו כולם את עושה הזב – ÇÈ
לטומאה ראשונים נעשים שכולם קלה, טומאה `;כלומר ,i dxt oiir)

,(aïé÷Lîe ïéìëà ànèì המשכב כמו וכלים אדם לא אבל – ÀÇÅÙÈÄÇÀÄ
שתחתיו, ànèîוהמושב únä ïéàM äî מונחים היו שאם – ÇÆÅÇÅÀÇÅ

אלא  המת מחמת נטמאים אינם הרבה, כלים גביו על או מתחתיו 

עצמו , כמת הוא הרי במת, הנוגע שהכלי בלבד , הראשונים שלושת
את  מטמא וזה הטומאה, אב ועושהו  בו הנוגע הכלי את מטמא והוא

שאין  הם, טהורים השאר  ואילו  לטומאה, ראשון ועושהו  שלאחריו
מקבלים  כלים ואין  מגע, מדין אלא ומושב משכב מדין  מטמא המת

ה  מאב אלא עדיות טומאהטומאה עיין יד ; ה , מת טומאת  הל' (רמב"ם 

ב). בוקעת ו, ועולה בוקעת המת טומאת תהא שאפילו  מפרשים, ויש

האוהל תקרת היתה אם מקום מכל רצוצה, בטומאה כגון ויורדת,
למעלה הכלים שהיו  בין – לכלים המת בין  znd)חוצצת iab lr) בין

למטה znl),שהיו  zgzn)מכובד ונכפפת דקה, התקרה היתה ואפילו
מהתקרה  שלמטה מה על  מכביד שלמעלה הדבר ונמצא שלמעלה, הדבר

מתחתיו שהם שכל בזב, כן  שאין מה טהורים; הכלים –milkd m`)
,(ayenl e` akynl micnerעל שהם וכל מדרס, טומאת טמאים כולם

"מדף" טומאת טמאים כולם ישראל").גביו , "תפארת  ברטנורא ; (הר"ש;

úna øîç:מבזב –úàîè ànèîe ,ìäàa ànèî únäL ÙÆÇÅÆÇÅÀÇÅÈÙÆÀÇÅËÀÇ
äòáLעל המת שהאהיל או  המת, על  כלי או  אדם האהיל  שאם – ÄÀÈ

תחת  הכלים עם או  האדם עם המת שהיה או  הכלים, על או  האדם

במגע  המת מטמא וכן ימים, שבעה טמאים אלו  הרי אחד, אוהל
שבעה, טומאת ànèîובמשא áfä ïéàM äî מטמא שאינו – ÇÆÅÇÈÀÇÅ

ימים. שבעה טמא בזב הנטמא ואין  באוהל,

ז ה נ ש מ ר ו א ב

áLBé äéä– הזב –òaøà úçz úBilè òaøàå ,ähnä éab ìò ÈÈÅÇÇÅÇÄÈÀÇÀÇÇÄÇÇÇÀÇ
ähnä éìâø,רגל כל תחת טלית –úBàîè,הטליות כל  –éðtî ÇÀÅÇÄÈÀÅÄÀÅ

GL ìò ãBîòì äìBëé dðéàLLלעמוד יכולה המיטה שאין  – ÆÅÈÀÈÇÂÇÈ
הזב. של  רובו  את נושאת רגל  כל ונמצאת רגליים, שלוש éaøÇÄעל 

øäèî ïBòîL רובו את נושאת אחת רגל  שאין  הטליות, את – ÄÀÀÇÅ
.(d dpyn lirl ezhiyk) המשנה פי  על המחלוקת טעם מבארים יש 

ה ): י, שניים,(שבת  הוציאוהו חייב. הרבים, לרשות כיכר  "המוציא

miaiigפטורין. ,miipy ede`ivede e`ivedl cg` leki `l כאילו (שניהם,
המלאכה); כל את עשה אחד xhetכל oerny iaxeשכל שניהם, (את

חולקים  שם שיטתם שלפי והרי לחברו ); כמסייע אלא אינו  אחד 

כאן . אף שמעון  ורבי  oerny.חכמים iaxk dkld oi`eáëBø äéä– ÈÈÅ
äîäaהזב, éab ìòהבהמה שעמדה וכגון  –,(oldl x`apy enk) ÇÇÅÀÅÈ

äîäá éìâø òaøà úçz úBilè òaøàå,רגל כל תחת טלית – ÀÇÀÇÇÄÇÇÇÀÇÇÀÅÀÅÈ
úBøBäè,הטליות –GL ìò ãîòì äìBëé àéäL éðtîL– ÀÄÀÅÆÄÀÈÇÂÙÇÈ

היא  כאילו  רגל שכל והרי  רגליים, שלוש על לעמוד  הבהמה שיכולה
בו  אין  ומסייע הרגליים, לשאר מסייעת אלא ואינה הרביעית, הרגל

א ).ממש צג, שבת  íéãé(גמרא  ézL úçz úçà úélè äúéä– ÈÀÈÇÄÇÇÇÇÀÅÈÇÄ
הבהמה, של הקדמיות רגליה שתי  íéìâøתחת ézL úçz או – ÇÇÀÅÇÀÇÄ

האחוריות, רגליה שתי ìâøåתחת ãé úçz קדמית רגל  תחת או  – ÇÇÈÈÆÆ
אחורית, שתיäàîèורגל על לעמוד  יכולה שאינה מפני  הטלית, – ÀÅÈ

את  נושאות הטלית שתחתיהן  הרגליים ששתי  והרי האחרות, הרגליים
לעיל  בארנו  זה מטעם הזב. של  המפרשים),רובו כאן (לפי שמדובר 

טליות  ארבע היו  אפילו במהלכת, שאילו  עומדת, שהבהמה בכגון
כל נעקרת אחת ורגל הואיל טמאות, כולן  הבהמה, רגלי ארבע תחת

שתיים  על  לעמוד  יכולה אינה והרי שלוש , על  נשענת והבהמה רגע,

ברטנורא ). הרא"ש ; åéìâøa(הר "ש; ànèî ñeqä :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÀÇÅÀÇÀÈ
האחוריות, מרגליו  אחת תחת וטלית סוס, גבי על רוכב הזב היה –

טמאה, היא åéãéaהרי  øBîçäå שאם הקדמיות, ברגליו  מטמא – ÀÇÂÀÈÈ
היא  הרי הקדמיות, מרגליו  אחת תחת וטלית חמור , על  רוכב היה הזב

åéìâøטמאה, ìò ñeqä úðòLnL,האחוריות הרגליים על  – ÆÄÀÆÆÇÇÇÀÈ
åéãé ìò øBîçä úðòLîe: מבאר הגר"א הקדמיות. הרגליים על – ÄÀÆÆÇÂÇÈÈ

eilbx lr qeqd zprynyויכול ברגליו, שכוחו לרכיבה, עומד שהסוס –
אפילו  הלכך  ממש, בו  אין  ומסייע כמסייע, אלא אינן  וידיו  מהר , לרוץ

אחת... רגל על לעמוד  יכול  שאינו טמאה, אחת, רגל תחת טלית היתה
,eici lr xengd zpryne לרוץ יכול  אינו  והוא למשא עומד שהחמור 

הסוס, מן  יותר  הרבה משאות לישא יכול הלכך  בידיו, שכוחו  כלל ,
אינן  החמור ורגלי ברגליים, הריצה וכוח בידיים, הוא המשא שכוח

שאינו  טמאה, אחת, יד תחת טלית היתה אפילו לפיכך  כמסייעות, אלא
אחת יד  על  לעמוד  רבא ").יכול  תחת ("אליהו טלית היתה אם אבל 
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ãaä úéa úøB÷,ì÷òaL íéìk–ïéàîè.ñáBk ìL Laënä ìò,åézçzL íéìk–ïéøBäè;äéîçð éaøànèî. ©¥©©¥¦¤¨¥¤§¥¦©©©§¥¤¥¥¦¤©§¨§¦©¦§¤§¨§©¥
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡áfa òâBpä,Ba òâBð áfäL Bà,áfä úà èéñnä,Bèéñî áfäL Bà–òbîa óèL éìëe íé÷Lîe íéìëà ànèî, ©¥©©¨¤©¨¥©©¥¦¤©¨¤©¨§¦§©¥Ÿ¨¦©§¦§¥¤¤§©¨
àOîa àG ìáà.øîà ììkòLBäé éaø:Bòbî úòLa íéãâa ànèîä ìk–älçz úBéäì ïé÷Lîe íéìëà ànèî, £¨§©¨§¨¨©©¦§ª©¨©§©¥§¨¦§¨©©¨§©¥Ÿ¨¦©§¦¦§§¦¨

úBiðL úBéäì íéãiäå,ñøç éìk àGå íãà àG ànèî Bðéàå.åéànènî BúLéøt øçàì–älçz úBéäì ïé÷Lî ànèî, §©¨©¦¦§§¦§¥§©¥¨¨§§¥¤¤§©©§¦¨¦§©§¨§©¥©§¦¦§§¦¨
úBiðL úBéäì íéãiäå ïéìëàäå,íéãâa ànèî Bðéàå. §¨Ÿ¨¦§©¨©¦¦§§¦§¥§©¥§¨¦

·eøîà øçà ììk ãBòå:áfä áb ìò àOpä ìk–àîè;åéìò àOð áfäL ìëå–øBäè,éeàøä ïî õeç §§¨©¥¨§¨©¦¨©©©¨¨¥§¨¤©¨¦¨¨¨¨¦¨¨

úìåñôä àåäù úôâä øàùðå íéúéæä íéøöåòù øçàå ,äëáù äùòî ìù äôå÷ ïéîë äéåùò àéäå ,íéúéæä äá íéøöåòù äôéôëä àéä ì÷òå .ì÷òä ìò äøå÷ä
ãéáëäì äøå÷ ì÷òä ìò íéðúåðå ,ì÷ò åúåàá åúåà ïéñéðëî ,íéúéæ ìù:åéìò.qaek ly yakndïùáëì ùáëîä úçú ïúåà ïéìô÷î íéãâáä åñáëù øçàì

:ïìåôé÷ øåîùìå.mixedh eizgzy milk:íéìëä ìò ãéáëî ùáëî ìù ãçàä äö÷á áùåéä ïéàù.`nhn dingp 'xeãçàä äö÷á áùéù øùôà éà øáñ
:äéîçð 'øë äëìä ïéàå .íéìëä ìò ãéáëé àìù ùáëîä ìù

d`.rbna shy ilke .afa rbepdíãàî õåç ,áæá åòâî úòùá ïäá òâåðù íéìë ìë àîèî êë ,åòâî úòùá íéãâá àîèî áæá òâåðä íãàã éëéä éëã
åðéàå àîèî àåä ãâá ,ãâá øîåì ãåîìú ,ñøç éìëå íãà àîèé ìåëé ,àîèå øîåì ãåîìú ,íéãâáë íéìë øàù úåùòì ïéðî ,íéðäë úøåúá àéðúã .ñøç éìëå

áéúëã .àì ,ùøéô ìáà ,áæá åòâî úòùá à÷åãå .ñøç éìëå íãà àîèî(å"è àø÷éå)åòâî úòùá ,àîèå íéîá õçøå åéãâá ñáëé åáëùîá òâé øùà ùéàå
:íéãâá àîèî åðéà ùøéô ,íéãâá àîèî.`yna `l la`:íéøåäè ,ïäá òâð àìå íéãâá àùð áæá åòâî úòùá íà.erbn zrya micba `nhnd lkïåâë

:ïáùåîáå ïáëùîá ,íäéúåðéòîáå ,úãìåéå äáæå áæá òâåðä.dlgz zeidl milke` `nhnäøåú äøîàã ïåéë ,åòâî úòùá äàîåèä áàë áùçð àåäù éðôî
:íéãâá àîèî àåäù.zeipy zeidl micid z`e:ñøç éìëå íãà àîèî åðéàù àôéñ éðú÷ãë ,àîèî åðéà ,íãà ìù åôåâ ìáàei`nhnn ezyixt xg`le

.dlgz zeidl oiwynd z` `nhnïäù éôì .äìéçú úåéäì ïé÷ùî àîèî äàîåèì éðù åìéôàã ,äìéçú ïé÷ùîä äùåò ,äàîåèì ïåùàø àìà åðéàù ô"òàå
:äøåúä ïî äìéçú íäù õøù úîçî ïéàáä ïé÷ùî íåùî äøéæâ ,äìéçú íìåòì åéäéù ïäá åøæâ ,íéìëåàä åîë øùëä ïéëéøö ïðéàå äàîåè ìá÷ì ïéìåìò

.zeipy zeidl micide milke`de:àîìòá ïåùàø àìà åðéà åéàîèîî ùøéôã ïåéëã
a.afd iab lr `yipd lkáéúëã ,àîè ìëä ,áæä ïéáì åðéá íéööåç äáøä íéøáã ùé åìéôàå áæä åá òâð àì åìéôàå ,áæ ìù åðåéìò(íù)øùà ìëá òâåðäå

`xephxa yexit

החמור, של רגליו  משתי אחת תחת או  הסוס של ידיו  משתי אחת

על החמור  משענת ולא ידיו  על  הסוס משענת שאין  טהורה, היא הרי
היתה אם ברם, תחת רגליו . או  הסוס של ידיו  שתי  תחת אחת טלית

שהרי טמאה, שהטלית מודה יוסי  רבי אף החמור , של  רגליו  שתי
על ולא רגלים שתי על לא לעמוד יכולים והחמור הסוס שאין  ידוע

ידיים הרא "ש).שתי  iqei.(הר "ש; iaxk dkld oi`eáLé,הזב –ìò ÈÇÇ
ãaä úéa úøB÷ בו שעוצרים סל  והוא העקל , על  מונחת שהיתה – ÇÅÇÇ

עליהם  ששמים הקורה ידי  על הזיתים מפסולת השמן שארית את

ברטנורא ); בשעת (הר"ש; הזיתים סביב היקף הוא שהעקל  מפרשים, ויש 

ולחברם לאספם ïéàîè(רמב"ם ),הדריכה ,ì÷òaL íéìk שהזב – ÅÄÆÈÅÆÀÅÄ
עליהם. ñáBkמכביד ìL Laënä ìòשל המכבש  על  הזב ישב – ÇÇÇÀÅÆÅ

כדי ביניהם הבגדים ונותנים לוחות, שני  העשוי כלי  והוא כובס,
לקפלם, כדי או  åézçzLליישרם íéìk, המכבש שתחת –ïéøBäè ÅÄÆÇÀÈÀÄ

המכבש ; בקצה יושב והוא הואיל עליהם, מכביד  הזב שאין –éaøÇÄ
ànèî äéîçð היושב אף שלדעתו המכבש, שתחת הכלים את – ÀÆÀÈÀÇÅ

הכלים. על מכביד  המכבש dingp.בקצה iaxk dkld oi`e

i y i n g m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

טומאה. כללי  כמה נישנים זה בפרק

áfa òâBpä,בזב הנוגע אדם –Ba òâBð áfäL Bà זו פיסקה – ÇÅÇÇÈÆÇÈÅÇ
וכתוב  הואיל אלא בו, נוגע הזב אף בזב הנוגע שהרי  היא, מיותרת

ז ):בתורה טו , וכן (ויקרא בגדיו ", יכבס הזב בבשר  שם ,"והנוגע (שם

משנתנו :יא): גם נקטה לפיכך  הזב"..., בו  יגע אשר afa"וכל rbepd
ea rbep afdy e`;(הרא"ש) הנישנה היסט ענין שמשום מפרשים, ויש

בהיסט כמו  במגע לשון אותו  המשנה נקטה אחרונה "),לקמן ("משנה 

áfä úà èéñnäהמסיט אדם או –(rprpnd) אם וכן הזב, את ÇÅÄÆÇÈ
מסיטו , אינו  אפילו Bèéñîנושאו, áfäL Bà האדם את מסיט – ÆÇÈÀÄ

óèLהטהור , éìëe íé÷Lîe íéìëà ànèîשאפשר כלים – ÀÇÅÙÈÄÇÀÄÀÅÆÆ
חוץ  הכלים כל  והיינו  במקוה, טהרה להם שיש  כלומר  במים, לשטפם

חרס, בשעה òbîaמכלי  או  בזב מגעו  בשעת הטהור בהם כשנוגע – ÀÇÈ

מסיטו , הזב או הזב את מסיט àOîaשהוא àG ìáà כשנושאם – ÂÈÀÇÈ
כלים  מטמא אינו  הטומאה מן  שפירש  לאחר  ברם, בהם. נוגע ואינו 

שנאמר  במגע, ה ):אף טו, rbi"ואיש (ויקרא xy` יכבס במשכבו

מגעו  שבשעת הכתוב, מלמד הערב", עד וטמא במים ורחץ בגדיו
בגדים מטמא אינו  פירש בגדים, כהנים).מטמא øîà(תורת ììkÀÈÈÇ

Bòbî úòLa íéãâa ànèîä ìk :òLBäé éaø אדם כל  – ÇÄÀËÇÈÇÀÇÅÀÈÄÀÈÇÇÈ
בטומאה, מגעו בשעת בגדים מטמא הריהו  נטמא שאם בו, שנאמר 

בי או  בזבה או בזב הנוגע שנאמרכגון ובמושבם, במשכבם או ולדת
בגדיו", "וכבס ïé÷Lîeבו: íéìëà ànèî קודם בהם שנוגע – ÀÇÅÙÈÄÇÀÄ

הטומאה, מן  älçzשפירש  úBéäì שהוא מפני  לטומאה, ראשון – ÄÀÀÄÈ
ומשקים אוכלים לענין  הטומאה כאב מגעו  בשעת oiprlנחשב oke)

ilke mc` iabl d`nehd a` epi`y it lr s` ;lirl epipyy enk ,shy ilk
.(qxgíéãiäå, אותן מטמא הריהו אחר, אדם של בידיים נוגע ואם – ÀÇÈÇÄ

úBiðL úBéäìידיים כשאר לטומאה, –,(` ,b mici oiir)Bðéàå ÄÀÀÄÀÅ
ñøç éìk àGå íãà àG ànèîשנאמר ואילך ):– ה  טו, (ויקרא ÀÇÅÈÈÀÀÅÆÆ

,"eicba qaki" חרס וכלי  אדם מטמא ואינו מטמא, הוא בגד  ודרשו:

כהנים ). åéànènî(תורת BúLéøt øçàìשפירש לאחר אבל  – ÀÇÇÀÄÈÄÀÇÀÈ
הטומאה, älçzמן  úBéäì ïé÷Lî ànèî במשקים נגע אם – ÀÇÅÇÀÄÄÀÀÄÈ

שנינו  שכבר  כמו חכמים, מגזירת לטומאה, ראשון אותם (dxtעושה
,(f ,g,תחילה להיות המשקים את מטמא התרומה את הפוסל שכל 

úBiðL úBéäì íéãiäå ïéìëàäå הטומאה מן  שפירש  שלאחר – ÀÈÙÈÄÀÇÈÇÄÄÀÀÄ
לטומאה, ראשון אלא ðéàåíéãâaאינו ànèî Bככל כלים, ולא – ÀÅÀÇÅÀÈÄ

בלבד. ומשקים אוכלים אלא כלים, מטמא שאינו לטומאה ראשון

ב ה נ ש מ ר ו א ב

eøîà øçà ììk ãBòå:גורסים ויש  חכמים: –xn`:יהושע רבי  – ÀÀÈÇÅÈÀ
áfä áb ìò àOpä ìk, עליו להיות רגיל שאינו  דבר אפילו – ÈÇÄÈÇÇÇÈ

הזב, לבין בינו  חוצצים הרבה דברים להלן;àîèואפילו  כמבואר – ÈÅ
åéìò àOð áfäL ìëå,בו נגע ולא –øBäè, לגמרי –ïî õeç ÀÈÆÇÈÄÈÈÈÈÄ

áLBîìe ákLîì éeàøä למשכב הראוי דבר על נישא הזב שאם – ÈÈÀÄÀÈÀÈ
מדרס, טמא הוא הרי  למרכב, הראוי  דבר על הדין והוא למושב, או

izdw - zex`ean zeipyn
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îe ïéìëàïé÷L,ànèî únä ïéàM äî.úna øîç:ìäàa ànèî únäL,äòáL úàîè ànèîe,áfä ïéàM äî Ÿ¨¦©§¦©¤¥©¥§©¥Ÿ¤©¥¤©¥§©¥¨Ÿ¤§©¥ª§©¦§¨©¤¥©¨
ànèî. §©¥

Êähnä éab ìò áLBé äéä,òaøà úçz úBilè òaøàåähnä éìâø–úBàîè,ãBîòì äìBëé dðéàL éðtî ¨¨¥©©¥©¦¨§©§©©¦©©©§©©§¥©¦¨§¥¦§¥¤¥¨§¨©£
GL ìòL.éaøïBòîLøäèî.äîäa éab ìò áëBø äéä,äîäá éìâø òaøà úçz úBilè òaøàå–úBøBäè,éðtî ©¨©¦¦§§©¥¨¨¥©©¥§¥¨§©§©©¦©©©§©©§¥§¥¨§¦§¥

GL ìò ãîòì äìBëé àéäLL.íéãé ézL úçz úçà úélè äúéä,íéìâø ézL úçz,ìâøå ãé úçz–äàîè.éaø ¤¦§¨©£Ÿ©¨¨§¨©¦©©©©§¥¨©¦©©§¥©§©¦©©¨¨¤¤§¥¨©¦
éñBéøîBà:åéìâøa ànèî ñeqä,åéãéa øBîçäå,ñeqä úðòLnLåéìâø ìò,åéãé ìò øBîçä úðòLîe.áLéìò ¥¥©§©¥§©§¨§©£§¨¨¤¦§¤¤©©©§¨¦§¤¤©£©¨¨¨©©

áéúëãë(å"ë àø÷éå)òâð àìù ô"òà åéáâ ìòù íéìëä ìë àîèì ÷åçøîì úëìåä áæä úàîåè çéøù ,óãåð åçéø ïåùìî óãî ,ùøéô í"áîøå .óãð äìò ìå÷
,ïé÷ùîå íéìëåà àîèì äì÷ äàîåè íéàîè íìåë ,áæä ïéáì íðéá íéööåç íéøáã ùéù ô"òà áæä éáâ ìòù íéìëù ,åéúçúù íéìëä úàîåèë àì ìáà .íäá
:ïåéìòä åîë íéãâá àîèì íãà àîèì äøåîç äàîåè àîè íìåëáù ïåúçúä ,äæ áâ ìò äæ äàî ïä åìéôà ,åéúçúù íéìë åìéàå .íéìëå íãà àîèì àì ìáà

.`nhn znd oi`y dn:íéãâá àîèì íãà àîèî åéúçúù áùåîå áëùî ïéà íå÷î ìëî úãøåéå úò÷åá äàîåè àäú åìéôà åéúçúîã.scn eiab lreéäð
ãò úéáá úåáùåîå úåáëùîå äéìòá úîä äéä] íà íå÷î ìëî ,äìåòå úò÷åá äàîåèã ,íé÷ùîå íéìëåà àîèì óãî úàîåè åéáâ ìòù íéìë àîèî úîã

à ,úåáëùîä ìò ïéãéáëîå úîä ãáåëî íéôôëð íéøñðäå ,äøå÷ä éîùúåáëùîä ãáåëî íéøñðä íéôôëðå ,äéìòá úåáëùîäå ,äøå÷ éîùì êåîñ úéáá úîä [å
:øåäè åéúçúî ïéá åéáâ ìò ïéá úîáå ,ïé÷ùîå íéìëåà àîèì åéáâ ìòå ,íéãâá àîèì íãà àîèì åéúçúî àîè áæá àðååâ éàä éë ,úîä ìò íéãéáëîå

f.dleki dpi`yïåéëå:åéìò àùéð áæ ìù åáåø àëéàå ãéáò äùòî äéìåë ãçå ãç ìë ,ìåëé åðéà äæå ìåëé åðéà äæã.xdhn oerny iaxäáéæ øåòéù éòáã
àùåð ãçà ïéàù ,øåäè íéáåøîáå ,àîè éãéçéá ïé÷øôá ìéòì øîàã äéîòèì àãæàå .ãçàå ãçà ìë ìò ãéáëî äæ ìù åáåø øîåìë ,äæì äáéæ øåòéùå äæì

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .åáåø úà.dnda iab lr aekx did,ïäéúçúù äî àîèå ,ùìù ìò úãîåòå úø÷òð úçàä äòù ìë ,úëìäîá éàã .éøééà úãîåòá
:íéúù ìò ãåîòì äìåëé äðéàù.yly lr cenrl dlekiyúçà úéìè ìáà .ùîî åá ïéà òééñîå ,òééñî àìà åðéàå ,éòéáø äéì äåä ãçå ãç ìë êëìä

,äàîè ,íéúù úçúìò ãåîòì äìåëé äðéàù:íéúù.xne` iqei 'xúåúéìè òáøààäîäá éìâø òáøà úçú:éà÷.eilbxa `nhn qeqdáëåø áæ íà
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .åéãé ìò åúðòùî ïéàù ,äøåäè ,åéãé úçú ìáà .äàîè ,ñåñ ìù åéìâøî úçà úçú úéìèå åéìò.mi`nh lwray milkúðòùîã

`xephxa yexit

אפילו  לכך, מיועדים שאינם ובין ולמושב למשכב מיועדים שהם בין 

זה, גב על זה כלים אלף "מדף",ócîהיו כולם את עושה הזב – ÇÈ
לטומאה ראשונים נעשים שכולם קלה, טומאה `;כלומר ,i dxt oiir)

,(aïé÷Lîe ïéìëà ànèì המשכב כמו וכלים אדם לא אבל – ÀÇÅÙÈÄÇÀÄ
שתחתיו, ànèîוהמושב únä ïéàM äî מונחים היו שאם – ÇÆÅÇÅÀÇÅ

אלא  המת מחמת נטמאים אינם הרבה, כלים גביו על או מתחתיו 

עצמו , כמת הוא הרי במת, הנוגע שהכלי בלבד , הראשונים שלושת
את  מטמא וזה הטומאה, אב ועושהו  בו הנוגע הכלי את מטמא והוא

שאין  הם, טהורים השאר  ואילו  לטומאה, ראשון ועושהו  שלאחריו
מקבלים  כלים ואין  מגע, מדין אלא ומושב משכב מדין  מטמא המת

ה  מאב אלא עדיות טומאהטומאה עיין יד ; ה , מת טומאת  הל' (רמב"ם 

ב). בוקעת ו, ועולה בוקעת המת טומאת תהא שאפילו  מפרשים, ויש

האוהל תקרת היתה אם מקום מכל רצוצה, בטומאה כגון ויורדת,
למעלה הכלים שהיו  בין – לכלים המת בין  znd)חוצצת iab lr) בין

למטה znl),שהיו  zgzn)מכובד ונכפפת דקה, התקרה היתה ואפילו
מהתקרה  שלמטה מה על  מכביד שלמעלה הדבר ונמצא שלמעלה, הדבר

מתחתיו שהם שכל בזב, כן  שאין מה טהורים; הכלים –milkd m`)
,(ayenl e` akynl micnerעל שהם וכל מדרס, טומאת טמאים כולם

"מדף" טומאת טמאים כולם ישראל").גביו , "תפארת  ברטנורא ; (הר"ש;

úna øîç:מבזב –úàîè ànèîe ,ìäàa ànèî únäL ÙÆÇÅÆÇÅÀÇÅÈÙÆÀÇÅËÀÇ
äòáLעל המת שהאהיל או  המת, על  כלי או  אדם האהיל  שאם – ÄÀÈ

תחת  הכלים עם או  האדם עם המת שהיה או  הכלים, על או  האדם

במגע  המת מטמא וכן ימים, שבעה טמאים אלו  הרי אחד, אוהל
שבעה, טומאת ànèîובמשא áfä ïéàM äî מטמא שאינו – ÇÆÅÇÈÀÇÅ

ימים. שבעה טמא בזב הנטמא ואין  באוהל,

ז ה נ ש מ ר ו א ב

áLBé äéä– הזב –òaøà úçz úBilè òaøàå ,ähnä éab ìò ÈÈÅÇÇÅÇÄÈÀÇÀÇÇÄÇÇÇÀÇ
ähnä éìâø,רגל כל תחת טלית –úBàîè,הטליות כל  –éðtî ÇÀÅÇÄÈÀÅÄÀÅ

GL ìò ãBîòì äìBëé dðéàLLלעמוד יכולה המיטה שאין  – ÆÅÈÀÈÇÂÇÈ
הזב. של  רובו  את נושאת רגל  כל ונמצאת רגליים, שלוש éaøÇÄעל 

øäèî ïBòîL רובו את נושאת אחת רגל  שאין  הטליות, את – ÄÀÀÇÅ
.(d dpyn lirl ezhiyk) המשנה פי  על המחלוקת טעם מבארים יש 

ה ): י, שניים,(שבת  הוציאוהו חייב. הרבים, לרשות כיכר  "המוציא

miaiigפטורין. ,miipy ede`ivede e`ivedl cg` leki `l כאילו (שניהם,
המלאכה); כל את עשה אחד xhetכל oerny iaxeשכל שניהם, (את

חולקים  שם שיטתם שלפי והרי לחברו ); כמסייע אלא אינו  אחד 

כאן . אף שמעון  ורבי  oerny.חכמים iaxk dkld oi`eáëBø äéä– ÈÈÅ
äîäaהזב, éab ìòהבהמה שעמדה וכגון  –,(oldl x`apy enk) ÇÇÅÀÅÈ

äîäá éìâø òaøà úçz úBilè òaøàå,רגל כל תחת טלית – ÀÇÀÇÇÄÇÇÇÀÇÇÀÅÀÅÈ
úBøBäè,הטליות –GL ìò ãîòì äìBëé àéäL éðtîL– ÀÄÀÅÆÄÀÈÇÂÙÇÈ

היא  כאילו  רגל שכל והרי  רגליים, שלוש על לעמוד  הבהמה שיכולה
בו  אין  ומסייע הרגליים, לשאר מסייעת אלא ואינה הרביעית, הרגל

א ).ממש צג, שבת  íéãé(גמרא  ézL úçz úçà úélè äúéä– ÈÀÈÇÄÇÇÇÇÀÅÈÇÄ
הבהמה, של הקדמיות רגליה שתי  íéìâøתחת ézL úçz או – ÇÇÀÅÇÀÇÄ

האחוריות, רגליה שתי ìâøåתחת ãé úçz קדמית רגל  תחת או  – ÇÇÈÈÆÆ
אחורית, שתיäàîèורגל על לעמוד  יכולה שאינה מפני  הטלית, – ÀÅÈ

את  נושאות הטלית שתחתיהן  הרגליים ששתי  והרי האחרות, הרגליים
לעיל  בארנו  זה מטעם הזב. של  המפרשים),רובו כאן (לפי שמדובר 

טליות  ארבע היו  אפילו במהלכת, שאילו  עומדת, שהבהמה בכגון
כל נעקרת אחת ורגל הואיל טמאות, כולן  הבהמה, רגלי ארבע תחת

שתיים  על  לעמוד  יכולה אינה והרי שלוש , על  נשענת והבהמה רגע,

ברטנורא ). הרא"ש ; åéìâøa(הר "ש; ànèî ñeqä :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÀÇÅÀÇÀÈ
האחוריות, מרגליו  אחת תחת וטלית סוס, גבי על רוכב הזב היה –

טמאה, היא åéãéaהרי  øBîçäå שאם הקדמיות, ברגליו  מטמא – ÀÇÂÀÈÈ
היא  הרי הקדמיות, מרגליו  אחת תחת וטלית חמור , על  רוכב היה הזב

åéìâøטמאה, ìò ñeqä úðòLnL,האחוריות הרגליים על  – ÆÄÀÆÆÇÇÇÀÈ
åéãé ìò øBîçä úðòLîe: מבאר הגר"א הקדמיות. הרגליים על – ÄÀÆÆÇÂÇÈÈ

eilbx lr qeqd zprynyויכול ברגליו, שכוחו לרכיבה, עומד שהסוס –
אפילו  הלכך  ממש, בו  אין  ומסייע כמסייע, אלא אינן  וידיו  מהר , לרוץ

אחת... רגל על לעמוד  יכול  שאינו טמאה, אחת, רגל תחת טלית היתה
,eici lr xengd zpryne לרוץ יכול  אינו  והוא למשא עומד שהחמור 

הסוס, מן  יותר  הרבה משאות לישא יכול הלכך  בידיו, שכוחו  כלל ,
אינן  החמור ורגלי ברגליים, הריצה וכוח בידיים, הוא המשא שכוח

שאינו  טמאה, אחת, יד תחת טלית היתה אפילו לפיכך  כמסייעות, אלא
אחת יד  על  לעמוד  רבא ").יכול  תחת ("אליהו טלית היתה אם אבל 

izdw - zex`ean zeipyn
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ãaä úéa úøB÷,ì÷òaL íéìk–ïéàîè.ñáBk ìL Laënä ìò,åézçzL íéìk–ïéøBäè;äéîçð éaøànèî. ©¥©©¥¦¤¨¥¤§¥¦©©©§¥¤¥¥¦¤©§¨§¦©¦§¤§¨§©¥
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡áfa òâBpä,Ba òâBð áfäL Bà,áfä úà èéñnä,Bèéñî áfäL Bà–òbîa óèL éìëe íé÷Lîe íéìëà ànèî, ©¥©©¨¤©¨¥©©¥¦¤©¨¤©¨§¦§©¥Ÿ¨¦©§¦§¥¤¤§©¨
àOîa àG ìáà.øîà ììkòLBäé éaø:Bòbî úòLa íéãâa ànèîä ìk–älçz úBéäì ïé÷Lîe íéìëà ànèî, £¨§©¨§¨¨©©¦§ª©¨©§©¥§¨¦§¨©©¨§©¥Ÿ¨¦©§¦¦§§¦¨

úBiðL úBéäì íéãiäå,ñøç éìk àGå íãà àG ànèî Bðéàå.åéànènî BúLéøt øçàì–älçz úBéäì ïé÷Lî ànèî, §©¨©¦¦§§¦§¥§©¥¨¨§§¥¤¤§©©§¦¨¦§©§¨§©¥©§¦¦§§¦¨
úBiðL úBéäì íéãiäå ïéìëàäå,íéãâa ànèî Bðéàå. §¨Ÿ¨¦§©¨©¦¦§§¦§¥§©¥§¨¦

·eøîà øçà ììk ãBòå:áfä áb ìò àOpä ìk–àîè;åéìò àOð áfäL ìëå–øBäè,éeàøä ïî õeç §§¨©¥¨§¨©¦¨©©©¨¨¥§¨¤©¨¦¨¨¨¨¦¨¨

úìåñôä àåäù úôâä øàùðå íéúéæä íéøöåòù øçàå ,äëáù äùòî ìù äôå÷ ïéîë äéåùò àéäå ,íéúéæä äá íéøöåòù äôéôëä àéä ì÷òå .ì÷òä ìò äøå÷ä
ãéáëäì äøå÷ ì÷òä ìò íéðúåðå ,ì÷ò åúåàá åúåà ïéñéðëî ,íéúéæ ìù:åéìò.qaek ly yakndïùáëì ùáëîä úçú ïúåà ïéìô÷î íéãâáä åñáëù øçàì

:ïìåôé÷ øåîùìå.mixedh eizgzy milk:íéìëä ìò ãéáëî ùáëî ìù ãçàä äö÷á áùåéä ïéàù.`nhn dingp 'xeãçàä äö÷á áùéù øùôà éà øáñ
:äéîçð 'øë äëìä ïéàå .íéìëä ìò ãéáëé àìù ùáëîä ìù

d`.rbna shy ilke .afa rbepdíãàî õåç ,áæá åòâî úòùá ïäá òâåðù íéìë ìë àîèî êë ,åòâî úòùá íéãâá àîèî áæá òâåðä íãàã éëéä éëã
åðéàå àîèî àåä ãâá ,ãâá øîåì ãåîìú ,ñøç éìëå íãà àîèé ìåëé ,àîèå øîåì ãåîìú ,íéãâáë íéìë øàù úåùòì ïéðî ,íéðäë úøåúá àéðúã .ñøç éìëå

áéúëã .àì ,ùøéô ìáà ,áæá åòâî úòùá à÷åãå .ñøç éìëå íãà àîèî(å"è àø÷éå)åòâî úòùá ,àîèå íéîá õçøå åéãâá ñáëé åáëùîá òâé øùà ùéàå
:íéãâá àîèî åðéà ùøéô ,íéãâá àîèî.`yna `l la`:íéøåäè ,ïäá òâð àìå íéãâá àùð áæá åòâî úòùá íà.erbn zrya micba `nhnd lkïåâë

:ïáùåîáå ïáëùîá ,íäéúåðéòîáå ,úãìåéå äáæå áæá òâåðä.dlgz zeidl milke` `nhnäøåú äøîàã ïåéë ,åòâî úòùá äàîåèä áàë áùçð àåäù éðôî
:íéãâá àîèî àåäù.zeipy zeidl micid z`e:ñøç éìëå íãà àîèî åðéàù àôéñ éðú÷ãë ,àîèî åðéà ,íãà ìù åôåâ ìáàei`nhnn ezyixt xg`le

.dlgz zeidl oiwynd z` `nhnïäù éôì .äìéçú úåéäì ïé÷ùî àîèî äàîåèì éðù åìéôàã ,äìéçú ïé÷ùîä äùåò ,äàîåèì ïåùàø àìà åðéàù ô"òàå
:äøåúä ïî äìéçú íäù õøù úîçî ïéàáä ïé÷ùî íåùî äøéæâ ,äìéçú íìåòì åéäéù ïäá åøæâ ,íéìëåàä åîë øùëä ïéëéøö ïðéàå äàîåè ìá÷ì ïéìåìò

.zeipy zeidl micide milke`de:àîìòá ïåùàø àìà åðéà åéàîèîî ùøéôã ïåéëã
a.afd iab lr `yipd lkáéúëã ,àîè ìëä ,áæä ïéáì åðéá íéööåç äáøä íéøáã ùé åìéôàå áæä åá òâð àì åìéôàå ,áæ ìù åðåéìò(íù)øùà ìëá òâåðäå

`xephxa yexit

החמור, של רגליו  משתי אחת תחת או  הסוס של ידיו  משתי אחת

על החמור  משענת ולא ידיו  על  הסוס משענת שאין  טהורה, היא הרי
היתה אם ברם, תחת רגליו . או  הסוס של ידיו  שתי  תחת אחת טלית

שהרי טמאה, שהטלית מודה יוסי  רבי אף החמור , של  רגליו  שתי
על ולא רגלים שתי על לא לעמוד יכולים והחמור הסוס שאין  ידוע

ידיים הרא "ש).שתי  iqei.(הר "ש; iaxk dkld oi`eáLé,הזב –ìò ÈÇÇ
ãaä úéa úøB÷ בו שעוצרים סל  והוא העקל , על  מונחת שהיתה – ÇÅÇÇ

עליהם  ששמים הקורה ידי  על הזיתים מפסולת השמן שארית את

ברטנורא ); בשעת (הר"ש; הזיתים סביב היקף הוא שהעקל  מפרשים, ויש 

ולחברם לאספם ïéàîè(רמב"ם ),הדריכה ,ì÷òaL íéìk שהזב – ÅÄÆÈÅÆÀÅÄ
עליהם. ñáBkמכביד ìL Laënä ìòשל המכבש  על  הזב ישב – ÇÇÇÀÅÆÅ

כדי ביניהם הבגדים ונותנים לוחות, שני  העשוי כלי  והוא כובס,
לקפלם, כדי או  åézçzLליישרם íéìk, המכבש שתחת –ïéøBäè ÅÄÆÇÀÈÀÄ

המכבש ; בקצה יושב והוא הואיל עליהם, מכביד  הזב שאין –éaøÇÄ
ànèî äéîçð היושב אף שלדעתו המכבש, שתחת הכלים את – ÀÆÀÈÀÇÅ

הכלים. על מכביד  המכבש dingp.בקצה iaxk dkld oi`e

i y i n g m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

טומאה. כללי  כמה נישנים זה בפרק

áfa òâBpä,בזב הנוגע אדם –Ba òâBð áfäL Bà זו פיסקה – ÇÅÇÇÈÆÇÈÅÇ
וכתוב  הואיל אלא בו, נוגע הזב אף בזב הנוגע שהרי  היא, מיותרת

ז ):בתורה טו , וכן (ויקרא בגדיו ", יכבס הזב בבשר  שם ,"והנוגע (שם

משנתנו :יא): גם נקטה לפיכך  הזב"..., בו  יגע אשר afa"וכל rbepd
ea rbep afdy e`;(הרא"ש) הנישנה היסט ענין שמשום מפרשים, ויש

בהיסט כמו  במגע לשון אותו  המשנה נקטה אחרונה "),לקמן ("משנה 

áfä úà èéñnäהמסיט אדם או –(rprpnd) אם וכן הזב, את ÇÅÄÆÇÈ
מסיטו , אינו  אפילו Bèéñîנושאו, áfäL Bà האדם את מסיט – ÆÇÈÀÄ

óèLהטהור , éìëe íé÷Lîe íéìëà ànèîשאפשר כלים – ÀÇÅÙÈÄÇÀÄÀÅÆÆ
חוץ  הכלים כל  והיינו  במקוה, טהרה להם שיש  כלומר  במים, לשטפם

חרס, בשעה òbîaמכלי  או  בזב מגעו  בשעת הטהור בהם כשנוגע – ÀÇÈ

מסיטו , הזב או הזב את מסיט àOîaשהוא àG ìáà כשנושאם – ÂÈÀÇÈ
כלים  מטמא אינו  הטומאה מן  שפירש  לאחר  ברם, בהם. נוגע ואינו 

שנאמר  במגע, ה ):אף טו, rbi"ואיש (ויקרא xy` יכבס במשכבו

מגעו  שבשעת הכתוב, מלמד הערב", עד וטמא במים ורחץ בגדיו
בגדים מטמא אינו  פירש בגדים, כהנים).מטמא øîà(תורת ììkÀÈÈÇ

Bòbî úòLa íéãâa ànèîä ìk :òLBäé éaø אדם כל  – ÇÄÀËÇÈÇÀÇÅÀÈÄÀÈÇÇÈ
בטומאה, מגעו בשעת בגדים מטמא הריהו  נטמא שאם בו, שנאמר 

בי או  בזבה או בזב הנוגע שנאמרכגון ובמושבם, במשכבם או ולדת
בגדיו", "וכבס ïé÷Lîeבו: íéìëà ànèî קודם בהם שנוגע – ÀÇÅÙÈÄÇÀÄ

הטומאה, מן  älçzשפירש  úBéäì שהוא מפני  לטומאה, ראשון – ÄÀÀÄÈ
ומשקים אוכלים לענין  הטומאה כאב מגעו  בשעת oiprlנחשב oke)

ilke mc` iabl d`nehd a` epi`y it lr s` ;lirl epipyy enk ,shy ilk
.(qxgíéãiäå, אותן מטמא הריהו אחר, אדם של בידיים נוגע ואם – ÀÇÈÇÄ

úBiðL úBéäìידיים כשאר לטומאה, –,(` ,b mici oiir)Bðéàå ÄÀÀÄÀÅ
ñøç éìk àGå íãà àG ànèîשנאמר ואילך ):– ה  טו, (ויקרא ÀÇÅÈÈÀÀÅÆÆ

,"eicba qaki" חרס וכלי  אדם מטמא ואינו מטמא, הוא בגד  ודרשו:

כהנים ). åéànènî(תורת BúLéøt øçàìשפירש לאחר אבל  – ÀÇÇÀÄÈÄÀÇÀÈ
הטומאה, älçzמן  úBéäì ïé÷Lî ànèî במשקים נגע אם – ÀÇÅÇÀÄÄÀÀÄÈ

שנינו  שכבר  כמו חכמים, מגזירת לטומאה, ראשון אותם (dxtעושה
,(f ,g,תחילה להיות המשקים את מטמא התרומה את הפוסל שכל 

úBiðL úBéäì íéãiäå ïéìëàäå הטומאה מן  שפירש  שלאחר – ÀÈÙÈÄÀÇÈÇÄÄÀÀÄ
לטומאה, ראשון אלא ðéàåíéãâaאינו ànèî Bככל כלים, ולא – ÀÅÀÇÅÀÈÄ

בלבד. ומשקים אוכלים אלא כלים, מטמא שאינו לטומאה ראשון

ב ה נ ש מ ר ו א ב

eøîà øçà ììk ãBòå:גורסים ויש  חכמים: –xn`:יהושע רבי  – ÀÀÈÇÅÈÀ
áfä áb ìò àOpä ìk, עליו להיות רגיל שאינו  דבר אפילו – ÈÇÄÈÇÇÇÈ

הזב, לבין בינו  חוצצים הרבה דברים להלן;àîèואפילו  כמבואר – ÈÅ
åéìò àOð áfäL ìëå,בו נגע ולא –øBäè, לגמרי –ïî õeç ÀÈÆÇÈÄÈÈÈÈÄ

áLBîìe ákLîì éeàøä למשכב הראוי דבר על נישא הזב שאם – ÈÈÀÄÀÈÀÈ
מדרס, טמא הוא הרי  למרכב, הראוי  דבר על הדין והוא למושב, או

izdw - zex`ean zeipyn
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áLBîìe ákLîì,íãàäå.ãöék?Caãpä úçz áæ ìL Bòaöà,ïìòîìî øBähä–ãçà ìñBôe íéðL ànèî;Løt §¦§¨§¨§¨¨¨¥©¤§¨¤¨©©©¦§¨©¨¦§©§¨§©¥§©¦¥¤¨¥¥
–ãçà ìñBôe ãçà ànèî.ïhîlî øBähäå ïìòîìî àîhä–ãçà ìñBôe íéðL ànèî;Løt–ãçà ànèî §©¥¤¨¥¤¨©¨¥¦§©§¨§©¨¦§©¨§©¥§©¦¥¤¨¥¥§©¥¤¨

ãçà ìñBôe.ïé÷Lnäå ïéìëàä,ïìòîìî ócnäå áLBnäå ákLnä–íéðL ïéànèî,ãçà ïéìñBôe;eLøt– ¥¤¨¨Ÿ¨¦§©©§¦©¦§¨§©¨§©©¨¦§©§¨§©§¦§©¦§¦¤¨¥§
ãçà ïéànèî,ãçà ïéìñBôe.ïhîlî áLBnäå ákLnäå–ãçà ïéìñBôe íéðL ïéànèî;eLøt–íéðL ïéànèî §©§¦¤¨§¦¤¨§©¦§¨§©¨¦§©¨§©§¦§©¦§¦¤¨¥§§©§¦§©¦
ãçà ïéìñBôe.ïhîlî ócnäå ïé÷Lnäå ïéìëàä–ïéøBäè. §¦¤¨¨Ÿ¨¦§©©§¦§©©¨¦§©¨§¦

‚eøîàL éðtî:ákLî éab ìò àOðå àNBpä ìk–øBäè,íãàä ïî õeç.ìò àOðå àNBpä ìkäìápä éab– ¦§¥¤¨§¨©¥§¦¨©©¥¦§¨¨¦¨¨¨¨©¥§¦¨©©¥©§¥¨
øBäè,èéñnä ïî õeç;øæòéìà éaøøîBà:àNBpä óà.únä éab ìò àOðå àNBpä ìk–øBäè,ìéäànä ïî õeç, ¨¦©¥¦©¦¡¦¤¤¥©©¥¨©¥§¦¨©©¥©¥¨¦©©£¦

úåìéâø ïéàã éãéîá åìéôà ,øáã ìëá âäåðå .áæ ìù åðåéìò åðééäã ,åéúçú áæä äéäé øùà ìëá àìà ,áëùî åðééä ,áæã åéúçú àîéìéà ,åéúçú éàî ,åéúçú äéäé
:äéì éæçã éãéîá àìà âäåð ïéàã åéúçú ïéòë ååä àìå ,åéìò úåéäì.ayenle akynl ie`xd on uegíà ïåâë ,øåäè ,éåàø åðéàù ìáà .áëøîì ïéãä àåäå

äæ àöé ,äáéùéì ãçåéîù äî ,áæä åéìò áùé øùà éìëä ìò áùåéäå øîåì ãåîìú ,áùåî àîè àäé ìåëé ,äéìò áùéå äáéùéì äéåùò äðéàù äàñ äôë
:åðúëàìî äùòðå ãåîò åì íéøîåàù.jacpììâ ïáà ïéëáãð åîë .äîåçä ïéðá úøåù('å àøæòá):.dlrnln xedhd,áæ ìù åòáöà ìò ãéáëîå êáãðä ìò

:äàîåèä áà áùçðå áæä éáâ ìò àùéð éåä àúùäã.cg` lqete mipy `nhn:äîåøúá éùéìù ìñåôå ,éðùå ïåùàø àîèî.yxit,êáãðä ïî øåäèä ãøéù
éðù äùåòå ,íéãâá àîèî àì åúã ,ùøéôù ïåéëî ïåùàø àìà øåäèä ïéàù éôì ,ãçà ìñåôå ãçà øåäèä àîèî .êáãðä úçúî åòáöà áæä ÷ìéñù åà

:äîåøúá éùéìùå.dlrnln `nhdêëéôì ,åéìò àùéð áæä éøä ,åéìò àîèä ãéáëîå ,êáãðä úçú øåäèä òáöàå ,êáãðä ìò:ãçà ìñåôå íéðù àîèî
.scnde:åäì éø÷ óãî áùåîå áëùî íðéàù íéìë ìë.olrnlnøçàìå ,ãçà íéìñåôå ãçà ïéàîèîå ,ïåùàø àìà íðéà ,äèîìî áæä òáöàå ,êáãð ìù

:àðéã êë éîð åùøéôù.cg` oilqete mipy oi`nhn eyxit:åùøéôù ô"òà äàîåèä áà íìåòì áùåîå áëùîä.mixedh,åéìò àùéð áæäù ìëù ïðéøîàãë
:íãàäå áùåîå áëùîî õåç ,øåäè

b.exn`y iptn,íéøåäè áæä áëùî úçú äèîìî óãîäå íé÷ùîäå íéìëåàä åøîà äî éðôî øîåìë:'åë àùéðå àùåðä ìë åøîàù éðôî.`yepd lkïåâë
:íéúðéá íéööåç íéøáã ùéù åá ïéòâåð ïðéàå ,åúåà íéàùåðå áæä áëùîî äèîì ïäù óãîå ïé÷ùîå íéìëåà.akynd iab lr `yipáëùîäå äìòîì åìàù

:íéøåäè ,åá ïéòâåð ïéàå åéìò àùéðå ,äèîì.mc`d on ueg.àùîá àîèî áæä áëùîù éðôî ,åèéñä àìå åá òâð àìù ô"òà àîèð áëùîä àùåðä íãàäù
áëùîä àîèð ïáàä ìò áæä áùé íàù íùë .áëùî éáâ ìò àùéðù ïåéë ,àîèð ,ïáàä ìò øåäè íãà áùéå áæ ìù åáëùîî äìòîì àîñî ïáà åðúð íà ïëå

:äéúçúù áëùîä ïî àùéðå àîèð ïáàä ìò øåäèä áùéùë êë ,ïáàä ïî äèîìù.dliap iab lr `yepd lkïúéðå àùåðä íãà ìëå øîåìë ,éøééî÷ íãàá
:äìéáð éáâ ìò.hiqnd on ueg xedh,åéìò äçéðäå åøéáç àáù ïåâë ,åéáâ ìò úçðåîù àìà äîå÷îî äòéðä àì íâ åîå÷îî ææ àìå äìéáðä úà àùåðã

:äðèéñéù ãò ,øåäè.`yepd s` xne` xfril` iaxàîè äìéáðä úà èéñîä ïéà øîåìë ,àùåðù àåäå ,øîà÷ éëäã ùøôî àøîâá,äúåà àùåðùë àìà

`xephxa yexit

הטומאה, אב זמן íãàäåונעשה כל הזב, את נושא אדם שאם – ÀÈÈÈ
ראשון  אלא אינו  ממנו  שפירש ולאחר  הטומאה, אב הוא הרי שנושאו

Caãpäלטומאה. úçz áæ ìL Bòaöà ?ãöék,אבנים של  שורה – ÅÇÆÀÈÆÈÇÇÇÄÀÈ
ïìòîìî øBähä ונעשה הזב, גבי על כנישא והריהו הנדבך , על  – ÇÈÄÀÇÀÈ

הטומאה, íéðLאב ànèî והראשון לטומאה, ראשון  עושה שהוא – ÀÇÅÀÇÄ
בחולין, שני ãçàעושה ìñBôe;בתרומה שלישי פוסל והשני  – ÅÆÈ

Løt הזב שסילק או  הנדבך, מן שירד  כגון הטומאה, מן הטהור  – ÅÅ
הנדבך , מתחת אצבעו  ãçàאת ànèî שלאח אלא – אינו שפירש  ר ÀÇÅÆÈ

בחולין , שני ועושה לטומאה, ãçàראשון ìñBôeפוסל ושני  – ÅÆÈ
בתרומה. ïìòîìîשלישי àîhäעל מלמעלה, היה הזב אם – ÇÈÅÄÀÇÀÈ

ïhîlîהנדבך , øBähäåוהרי הנדבך, תחת בלבד  אצבעו  אפילו – ÀÇÈÄÀÇÈ
עליו, נישא ãçàהזב ìñBôe íéðL ànèî הטומאה כאב דינו – ÀÇÅÀÇÄÅÆÈ

בתרומה; שלישי  פוסל  ושני  בחולין, ושני  ראשון  –Løtשעושה ÅÅ
הטומאה, מן  ãçàהטהור  ìñBôe ãçà ànèî אלא שאינו  – ÀÇÅÆÈÅÆÈ

בתרומה. שלישי פוסל  ושני  בחולין, שני  ועושה לטומאה, כראשון
ócnäå áLBnäå ákLnä ,ïé÷Lnäå ïéìëàä שאינו כלי  כל – ÈÙÈÄÀÇÇÀÄÇÄÀÈÀÇÈÀÇÇÈ

במשנתנו קרוי ולמושב למשכב הנדבך,scnïìòîìî,ראוי  על  – ÄÀÇÀÈ
מתחתיו , הזב ãçàואצבע ïéìñBôe ,íéðL ïéànèî רוב – ÀÇÀÄÀÇÄÀÄÆÈ

כאן : גורסים `cg,המפרשים oilqete cg` oi`nhn נכונה גירסה והיא

טוב"), יום "תוספות שני(עיין העושה לטומאה כראשון אלא שאינם
בתרומה. שלישי פוסל ושני  `mבחולין, okeeLøt,הטומאה מן  – ÅÀ

ãçà ïéìñBôe ,ãçà ïéànèî.לעיל שבארנו  כמו –olrnln `nhd ÀÇÀÄÆÈÀÄÆÈ
ïhîlî áLBnäå ákLnäå,הנדבך גבי על  הזב שרוב וכגון  – ÀÇÄÀÈÀÇÈÄÀÇÈ

והמושב, המשכב על נישא הזב רוב ïéìñBôeונמצא íéðL ïéànèîÀÇÀÄÀÇÄÀÄ
ãçàושני ראשון  ועושים הטומאה אב נעשים והמושב שהמשכב – ÆÈ

בתרומה; שלישי פוסל ושני  `mבחולין, okeeLøt,הטומאה מן – ÅÀ
ãçà ïéìñBôe íéðL ïéànèî לעולם נשארים והמושב שהמשכב – ÀÇÀÄÀÇÄÀÄÆÈ

שפירשו . לאחר  אף הטומאה, ócnäåאב ïé÷Lnäå ïéìëàäÈÙÈÄÀÇÇÀÄÀÇÇÈ
ïhîlî, מתחתיו ומדף ומשקים ואוכלים הנדבך  על הזב היה – ÄÀÇÈ

ïéøBäè,טהור עליו נישא שהזב שכל לעיל , ששנינו כמו  לגמרי, – ÀÄ
והאדם. ומושב ממשכב חוץ

i y y m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

eøîàL éðtîאלו תיבות שתי  גורסים שאין  כותבים, יש  ("אליהו– ÄÀÅÆÈÀ
ומבארים,רבא "), שלפנינו, הגירסה את מקיימים המפרשים רוב אבל

המשנה  בסוף ששנינו מה על מוסבה שאמרו"... "מפני  שהפיסקה

oixedh"הקודמת: ohnln scnde oiwynde oilke`d"; הר"ש (הרמב"ם ;

הזב,הרא"ש ), משכב תחת היו  אם הדין  שהוא exn`y:כלומר iptn
ákLî éab ìò àOðå àNBpä ìk משכב את הנושא דבר  כל  – ÈÇÅÀÄÈÇÇÅÄÀÈ

ממשכב  למטה שהם ומשקים אוכלים או כלים כגון  בו , נוגע ואינו הזב,

המפסיק  דבר  שיש בו, נוגעים ואינם המשכב, את נושאים והם הזב,
א  שהכלים כגון הזב, משכב גבי על שנישא דבר  או האוכלים ביניהם, ו

בו , נוגעים ואינם עליו  ונישאים המשכב, מן  למעלה הם והמשקים
øBäè אף במשא, ומשקים אוכלים או  כלים מטמא המשכב שאין  – È

בלבד , במגע אם כי בהיסט, íãàäלא ïî õeç נושא אדם שאם – ÄÈÈÈ
בו  נגע שלא פי  על אף המשכב, גבי  על נישא שהוא או  המשכב את

מתחת  הנתונה כבדה אבן  היינו  מסמא, אבן ידי על כגון הסיטו, ולא
למשכב האדם בין מפסיקה והיא ממנו, למעלה או  milkלמשכב oiir)

,(b נשאו ,`, שלא אף המשכב, את הסיט אם הדין  והוא טמא. הריהו 

טמא. äìápäשהוא éab ìò àOðå àNBpä ìk את הנושא כל – ÈÇÅÀÄÈÇÇÅÇÀÅÈ
בה, נוגע ואינו הנבילה, גבי על נישא או שאין øBäèהנבילה – È

להשמיענו , המשנה ובאה האדם, את אלא במשא מטמאה הנבילה
שלא  כל הנבילה, גבי  על  הנישא או  הנבילה את הנושא אדם שאף

טהור, עליו, הניחה שחברו  כגון  ממקומה, הזיזה שלא היינו הסיטה,
èéñnä ïî õeç;טמא שהוא הנבילה, את המסיט האדם –éaø ÄÇÅÄÇÄ

àNBpä óà :øîBà øæòéìàאליעזר רבי  בא המשנה פשט לפי  – ÁÄÆÆÅÇÇÅ
אבל טמא; הסיטה, ולא הנבילה את הנושא האדם שאף להחמיר ,

izdw - zex`ean zeipyn
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àeäL ïîæa íãàåèéñî. §¨¨¦§©¤¥¦
„øBähä ìò àîè úö÷î,àîhä ìò øBäè úö÷îe,øBähä ìò àîè éøeaç,àîhä ìò øBäè éøeaçå–àîè. ¦§¨¨¥©©¨¦§¨¨©©¨¥¦¥¨¥©©¨§¦¥¨©©¨¥¨¥

:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .äá òâð àìù ïîæ ìë ,øåäè ,äèéñîù ô"òà ,äìòîì àåäå äèîì äìéáðä íà ìáà .äèîì àåäå äìòîì äìéáðäù.lid`nd on ueg
ãáåëî íéôôëð íéøñðäå ,äøå÷ éîù ãò ïéòéâî úéáá íéìëå ïé÷ùîå ïéìëåàå äéìòá úîä íàù ,ú÷ñôî äéìò ïåâë ,ìéäàé àìå àùéðå àùåð úåéäì øùôàù
àðååâ éàäëá ,úîä ìò íéãéáëîå íéìëä ãáåëî äéìòáù íéøñðä íéôôëðå äéìòá íéìëäå ,äøå÷ éîùì êåîñ úéáá úîäù åà ,íéìëä ìò ïéãéáëîå úîä

:øåäèå ,ìéäàî åðéàå ,úîä éáâ ìò àùéðå àùåð éåä.hiqn `edy onfa mc`eìáà .åá òâåð åðéàù ô"òà ,àîè ,úî éáâ ìò àùéð ïéá úîä úà àùåð ïéá
:øåäè ,èñéä ïàë ïéàù åîå÷îî ææ úîä ïéà íà

c.xedhd lr `nh zvwnïéàø÷ð åìà ìë ,åéðéùå åéðøôöå åøòù ïåâë ,àîè éøåáéç åà ,áæä ìò øåäè ìù åòáöà åà ,øåäèä ìò áæ ìù åòáöà åìéôà

`xephxa yexit

שבגמרא כותבים, ב)המפרשים קכד , אליעזר :(חולין רבי בדברי  מגיהים
`yepy `ede,,הנבילה את המסיט האדם קמא תנא שלדעת כלומר 

המסיט  שאין  להקל , אליעזר רבי  ובא טמא, נושאה, שאינו פי על אף
נושאה גם כשהוא אלא טמא הנבילה רבא").את הנושא ("אליהו ברם

הכ לדברי  מסיטה, ואינו הנבילה טהור .את miyxtnd.ל  aex mix`an jk
מסיטה, שאינו פי  על אף הנבילה, את שהנושא סובר הרמב"ם אבל 

לעיל: ששנינו  מה ולשיטתו, טמא, הכל lrלדברי  `yipe `yepd lk"
,"xedh ,dliapd iabאליעזר ורבי חכמים נחלקו ולא לכלים, הכוונה

שלא  כל חכמים שלדעת נבילה, גבי  על הנישא באדם אלא במשנתנו 

סובר  אליעזר  ורבי  טמא, הסיטה אם אבל  טהור , zqxibהסיטה itl)
,(`xnbd,אותה נושא כן  אם אלא טמא אינו הנבילה את שהמסיט

הנבילה, גבי  על נישא כשהוא אבל  למטה, והוא למעלה שהנבלה
שלא  זמן  כל טהור , שהסיטה פי  על אף למעלה, והוא למטה שהנבלה

בה. `xfril.נגע iaxk dkld oi`eúnä éab ìò àOðå àNBpä ìkÈÇÅÀÄÈÇÇÅÇÅ
המת, גבי על נישא או המת את הנושא כל  –øBäèשנבאר כמו  – È

ìéäànäלהלן, ïî õeçמאהיל שהמת או המת על  המאהיל שכל  – ÄÇÇÂÄ
טמא, הריהו èéñîעליו , àeäL ïîæa íãàåעל אף המת, את – ÀÈÈÄÀÇÆÅÄ

הרמב"ם  שיטת שונה בנבילה כמו  במת ואף טמא. בו, נגע שלא פי 
את  הנושא האדם בין המפרשים רוב שלדעת המפרשים, רוב משיטת

עליו , האהיל ולא בו נגע שלא כל  המת, גבי על  הנישא ובין המת
לא  אם אבל  ממקומו, המת את שהזיז  הסיטו, כן אם אלא טמא אינו

כאן : ששנינו וזהו טהור ; הריהו  ממקומו , edy`הזיזו onfa mc`e"
;"hiqn שאין לפי טהורים, המת את הסיטו  שאפילו  כלים, כן  שאין  מה

לעיל: ששנינו  וזהו היסט, טומאת ולא משא טומאת לא "lkבכלים
,"xedh znd iab lr `yipe `yepd אדם שכן  כלים, ובין  אדם בין היינו

אין  היסט טומאת אף וכלים היסט, בלא במת משא טומאת לו אין 
סובר  הרמב"ם אבל x`aבהם. xaky enk),(dliapa ezhiy ep שאדם

לעיל : ששנינו  ומה טמא. הסיטו , שלא פי  על  אף המת, את הנושא

,xedh ,znd iab lr `yipe `yepd lk ולאוכלים לכלים היא הכוונה
אדם  ברם, טמא. המת את הנושא האדם ואילו  ברישא, כמו ולמשקים,

בכלל שהמסיט הסיטו , כן אם אלא טמא אינו  המת גבי  על  הנישא
משנתנו: שמסיימת וזהו  הוא, hiqnנושא `edy onfa mc`e פירוש (עיין

ט ). ו-ז ; א , מת  טומאת  הל' ועיין למשנתנו, הרמב"ם 

המפרשים. מדברי  עוד  נוסיף שבמשנתנו  העניינים ביאור להרחבת
הפיסקה`) exn`y",בענין  iptn".והר "ש הרמב"ם פי על תמציתי ביאור  הבאנו 

הר "ש. של  מביאורו  הרמב"ם של ביאורו  קצת שונה אבל 
הרמב"ם: לשון shyוהרי ilke miwynde milke`d ik ,zncewd dklda xn`y itl"

afd akyn zgz eid elit`e ,mixedh ohnln מתחת המשכב תחת חמור לא (שודאי
נלמדנו ממילא מקום מכל במשכב, מדובר  שלא פי  על ואף עצמו ; Ðהזב

"aeh mei zetqez",(`yipe `yepd lk :exn` df zaiq ,xn`.' וכו
למעלה  הטמא שאם לעיל, ששנינו מה על מוסבה שמשנתנו מפרש, והר"ש

טהורים, מלמטה, ומדף ומשקים miואוכלים ig gex ea o i` hiqndy itl,ועל
משנתנו: שונה exn`yכך  iptn:הזב במשכב –akynd iab lr `yipe `yepd lk

xedh,ואוכלים כלים כגון –mc`d on uegחיים רוח בו  שיש –mb yxtn oke)
.(y"`xd

אחרונה" "משנה במשנה ובעל ששנינו מה על  מוסבה שמשנתנו ונראה כותב:
mc`d,הקודמת: on ueg xedh eilr `yip afdy lk:בסיפא ששנינו מה על וכן

,oixedh ,ohnln scnde oiwynde oilke`d הזב שאין למדים, נמצאנו זה שמכל
משנתנו ובאה בלבד , אדם אלא ומשקים אוכלים ולא כלים לא במשאו  מטמא
ופותחת  כן , הדין הטומאות בכל שגם מפני אלא אמרו, בלבד בזב שלא ללמד ,
כך ואחר האדם, מן  חוץ טהור  עליו ונישא הנושא שכל  במשכב, המשנה
אף  והאדם האדם, את אלא במשאה מטמאה אינה היא שאף נבילה, שונה
מת, שונה כך  ואחר הסיט, גם כן אם  אלא בלבד  במשא נטמא אינו  הוא
שאינה  המטמאים, בכל  משא טומאת לכל  תלמד  ומכאן הנבילה. כדין שדינו
בו שיש לדבר אלא היסט אין  בתוספתא: ששנינו וזהו בלבד. באדם אלא
להשמיענו, המשנה באה הוא, אחד  והיסט משא שענין  ומשום חיים. רוח

ההיסט. גם כך חיים, רוח בו  שיש באדם אלא משא שאין  שכשם
(aהמשנה נקטה במשכב שכן שבמשנתנו, הלשונות בשינוי לעיין  ueg"יש

mc`d on,"ובנבילה"hiqnd on ueg,"ובמת"on fa mc`e lid`nd on u eg
hiqn `edy."

בו: ונשנה הואיל שבמת, אחרונה", "משנה בעל כותב כך  lid`nd,על  on ueg
לשנות: המשנה צריכה לפיכך  טמא, המאהיל  כלי  edy`שאפילו  onfa mc`e

hiqn צריכה לא בנבילה אבל בהיסט. שאינו  כלי  להוציא מאהיל ), אינו (אפילו 
לשנות hiqn,המשנה `edy onfa mc`d on ueg מטמאה הנבילה ואין שהואיל

טמא, הנבילה את המסיט אדם שדווקא משמע ממילא במסיט, אלא במשא
המשנה: נקטה הלכך חיים; רוח בו  שיש בדבר  אלא היסט onשאין ueg

,hiqnd:המשנה נקטה הזב במשכב mc`d,ואילו  on ueg המשנה צריכה ששם
הדין עיקר  דיןלהשמיענו נישנה לא שעדיין  באדם, אלא משא טומאת שאין ,

הקודמת): (במשנה נישנה שבזב ומשום מקום. בשום akynlזה ie`xd on ueg
,mc`de ayenle שווה האדם שלעניין הזב, במשכב להשמיע משנתנו באה

ובמשכב, בזב זה דין שנישנה וכיון ומושב. משכב לענין  ולא לזב המשכב
או במשא שמדובר מקום וכל הטומאות, לכל הדין  שהוא למדים נמצאנו 

באדם. אלא אינו בהיסט
את  מטמא הזב שמשכב למדים, נמצאנו הלשונות שמשינוי כותב, והר"ש
שאינם  ובמת, בנבילה כן שאין  מה הסיטֹו, לא אפילו בלבד, במשא האדם
במשנה  שבארנו כמו הסיטם, האדם כן אם אלא במשא האדם את מטמאים

.(miyxtnd aex zrcl)נאמר בנבילה גם והלא שביניהם, החילוק טעם מה אבל 
" הזב): במשכב עלyepde`(כמו  הערב"? עד וטמא בגדיו  יכבס נבלתה את

הנוגע  שאפילו הזב, במשכב התורה שהחמירה משום ושמא הר"ש: כותב כך
שנינו  בנבילה ואילו בגדים, מטמא a):בו ,` milk)"במגע בגדים "וחשוכי

בלא  משא טומאת בו  שאין  במת, הטעם מה קשה, ועדיין שם). באורנו  (עיין
הטעם פירש לא הר"ש כך על במגע? בגדים מטמא מת גם והלא (oiirהיסט,

.(weligd mrh x`al wgcpy "aeh mei zetqez"
טעם  הר "ש העלה ג ). (א, כלים שבמסכת כותב, אחרונה" "משנה בעל אבל 
שאינם  לאותם מסמא באבן  שמטמאים אותם בין חילוק שיש בזה, הגון 
כולם  והיולדת והמצורע והנידה הזב ומשכב והזב מסמא; באבן  מטמאים
החומרה  עיקר שכל  המשא, עם היסט צריכים לא ואלו  מסמא, באבן מטמאים
בלא  שמטמאים למדים, וממנה ניסוטת, ואינה זזה שאינה מסמא, אבן  של 
בגמרא  שלמדים כמו מסמא, אבן  מדין שנתמעטו הטומאות, שאר  אבל  היסט.

הכתוב f),מן wxt yix dcip)היינו משא, שסתם המשא, עם היסט צריכים
ובמשכב, שבזב בדקדוק, הם משנתנו  דברי  ומעתה – ומנידה... שנושאה

המשנה: נקטה המשא, עם היסט צריכים mc`d,שאינם on ueg שהוא שכל
המשנה: נקטה היסט שצריכים ובמת ובנבילה טמא, hiqn.נושא `edy onfa

טומאת  משום לנבילה משכב בין  לחלק כאן שנדחק הר"ש, על התימה ומן
ומוכרח... ברור  חילוק שהוא כלים, במסכת מדבריו הזכיר ולא בגדים,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

רוב  כן אם אלא הטומאה, אב להיות ומושב משכב מטמא הזב שאין  למדנו, כבר 
על הנישא או  הזב את הנושא שהאדם ללמד, באה משנתנו – עליו . נישא גופו

izdw - zex`ean zeipyn
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áLBîìe ákLîì,íãàäå.ãöék?Caãpä úçz áæ ìL Bòaöà,ïìòîìî øBähä–ãçà ìñBôe íéðL ànèî;Løt §¦§¨§¨§¨¨¨¥©¤§¨¤¨©©©¦§¨©¨¦§©§¨§©¥§©¦¥¤¨¥¥
–ãçà ìñBôe ãçà ànèî.ïhîlî øBähäå ïìòîìî àîhä–ãçà ìñBôe íéðL ànèî;Løt–ãçà ànèî §©¥¤¨¥¤¨©¨¥¦§©§¨§©¨¦§©¨§©¥§©¦¥¤¨¥¥§©¥¤¨

ãçà ìñBôe.ïé÷Lnäå ïéìëàä,ïìòîìî ócnäå áLBnäå ákLnä–íéðL ïéànèî,ãçà ïéìñBôe;eLøt– ¥¤¨¨Ÿ¨¦§©©§¦©¦§¨§©¨§©©¨¦§©§¨§©§¦§©¦§¦¤¨¥§
ãçà ïéànèî,ãçà ïéìñBôe.ïhîlî áLBnäå ákLnäå–ãçà ïéìñBôe íéðL ïéànèî;eLøt–íéðL ïéànèî §©§¦¤¨§¦¤¨§©¦§¨§©¨¦§©¨§©§¦§©¦§¦¤¨¥§§©§¦§©¦
ãçà ïéìñBôe.ïhîlî ócnäå ïé÷Lnäå ïéìëàä–ïéøBäè. §¦¤¨¨Ÿ¨¦§©©§¦§©©¨¦§©¨§¦

‚eøîàL éðtî:ákLî éab ìò àOðå àNBpä ìk–øBäè,íãàä ïî õeç.ìò àOðå àNBpä ìkäìápä éab– ¦§¥¤¨§¨©¥§¦¨©©¥¦§¨¨¦¨¨¨¨©¥§¦¨©©¥©§¥¨
øBäè,èéñnä ïî õeç;øæòéìà éaøøîBà:àNBpä óà.únä éab ìò àOðå àNBpä ìk–øBäè,ìéäànä ïî õeç, ¨¦©¥¦©¦¡¦¤¤¥©©¥¨©¥§¦¨©©¥©¥¨¦©©£¦

úåìéâø ïéàã éãéîá åìéôà ,øáã ìëá âäåðå .áæ ìù åðåéìò åðééäã ,åéúçú áæä äéäé øùà ìëá àìà ,áëùî åðééä ,áæã åéúçú àîéìéà ,åéúçú éàî ,åéúçú äéäé
:äéì éæçã éãéîá àìà âäåð ïéàã åéúçú ïéòë ååä àìå ,åéìò úåéäì.ayenle akynl ie`xd on uegíà ïåâë ,øåäè ,éåàø åðéàù ìáà .áëøîì ïéãä àåäå

äæ àöé ,äáéùéì ãçåéîù äî ,áæä åéìò áùé øùà éìëä ìò áùåéäå øîåì ãåîìú ,áùåî àîè àäé ìåëé ,äéìò áùéå äáéùéì äéåùò äðéàù äàñ äôë
:åðúëàìî äùòðå ãåîò åì íéøîåàù.jacpììâ ïáà ïéëáãð åîë .äîåçä ïéðá úøåù('å àøæòá):.dlrnln xedhd,áæ ìù åòáöà ìò ãéáëîå êáãðä ìò

:äàîåèä áà áùçðå áæä éáâ ìò àùéð éåä àúùäã.cg` lqete mipy `nhn:äîåøúá éùéìù ìñåôå ,éðùå ïåùàø àîèî.yxit,êáãðä ïî øåäèä ãøéù
éðù äùåòå ,íéãâá àîèî àì åúã ,ùøéôù ïåéëî ïåùàø àìà øåäèä ïéàù éôì ,ãçà ìñåôå ãçà øåäèä àîèî .êáãðä úçúî åòáöà áæä ÷ìéñù åà

:äîåøúá éùéìùå.dlrnln `nhdêëéôì ,åéìò àùéð áæä éøä ,åéìò àîèä ãéáëîå ,êáãðä úçú øåäèä òáöàå ,êáãðä ìò:ãçà ìñåôå íéðù àîèî
.scnde:åäì éø÷ óãî áùåîå áëùî íðéàù íéìë ìë.olrnlnøçàìå ,ãçà íéìñåôå ãçà ïéàîèîå ,ïåùàø àìà íðéà ,äèîìî áæä òáöàå ,êáãð ìù

:àðéã êë éîð åùøéôù.cg` oilqete mipy oi`nhn eyxit:åùøéôù ô"òà äàîåèä áà íìåòì áùåîå áëùîä.mixedh,åéìò àùéð áæäù ìëù ïðéøîàãë
:íãàäå áùåîå áëùîî õåç ,øåäè

b.exn`y iptn,íéøåäè áæä áëùî úçú äèîìî óãîäå íé÷ùîäå íéìëåàä åøîà äî éðôî øîåìë:'åë àùéðå àùåðä ìë åøîàù éðôî.`yepd lkïåâë
:íéúðéá íéööåç íéøáã ùéù åá ïéòâåð ïðéàå ,åúåà íéàùåðå áæä áëùîî äèîì ïäù óãîå ïé÷ùîå íéìëåà.akynd iab lr `yipáëùîäå äìòîì åìàù

:íéøåäè ,åá ïéòâåð ïéàå åéìò àùéðå ,äèîì.mc`d on ueg.àùîá àîèî áæä áëùîù éðôî ,åèéñä àìå åá òâð àìù ô"òà àîèð áëùîä àùåðä íãàäù
áëùîä àîèð ïáàä ìò áæä áùé íàù íùë .áëùî éáâ ìò àùéðù ïåéë ,àîèð ,ïáàä ìò øåäè íãà áùéå áæ ìù åáëùîî äìòîì àîñî ïáà åðúð íà ïëå

:äéúçúù áëùîä ïî àùéðå àîèð ïáàä ìò øåäèä áùéùë êë ,ïáàä ïî äèîìù.dliap iab lr `yepd lkïúéðå àùåðä íãà ìëå øîåìë ,éøééî÷ íãàá
:äìéáð éáâ ìò.hiqnd on ueg xedh,åéìò äçéðäå åøéáç àáù ïåâë ,åéáâ ìò úçðåîù àìà äîå÷îî äòéðä àì íâ åîå÷îî ææ àìå äìéáðä úà àùåðã

:äðèéñéù ãò ,øåäè.`yepd s` xne` xfril` iaxàîè äìéáðä úà èéñîä ïéà øîåìë ,àùåðù àåäå ,øîà÷ éëäã ùøôî àøîâá,äúåà àùåðùë àìà

`xephxa yexit

הטומאה, אב זמן íãàäåונעשה כל הזב, את נושא אדם שאם – ÀÈÈÈ
ראשון  אלא אינו  ממנו  שפירש ולאחר  הטומאה, אב הוא הרי שנושאו

Caãpäלטומאה. úçz áæ ìL Bòaöà ?ãöék,אבנים של  שורה – ÅÇÆÀÈÆÈÇÇÇÄÀÈ
ïìòîìî øBähä ונעשה הזב, גבי על כנישא והריהו הנדבך , על  – ÇÈÄÀÇÀÈ

הטומאה, íéðLאב ànèî והראשון לטומאה, ראשון  עושה שהוא – ÀÇÅÀÇÄ
בחולין, שני ãçàעושה ìñBôe;בתרומה שלישי פוסל והשני  – ÅÆÈ

Løt הזב שסילק או  הנדבך, מן שירד  כגון הטומאה, מן הטהור  – ÅÅ
הנדבך , מתחת אצבעו  ãçàאת ànèî שלאח אלא – אינו שפירש  ר ÀÇÅÆÈ

בחולין , שני ועושה לטומאה, ãçàראשון ìñBôeפוסל ושני  – ÅÆÈ
בתרומה. ïìòîìîשלישי àîhäעל מלמעלה, היה הזב אם – ÇÈÅÄÀÇÀÈ

ïhîlîהנדבך , øBähäåוהרי הנדבך, תחת בלבד  אצבעו  אפילו – ÀÇÈÄÀÇÈ
עליו, נישא ãçàהזב ìñBôe íéðL ànèî הטומאה כאב דינו – ÀÇÅÀÇÄÅÆÈ

בתרומה; שלישי  פוסל  ושני  בחולין, ושני  ראשון  –Løtשעושה ÅÅ
הטומאה, מן  ãçàהטהור  ìñBôe ãçà ànèî אלא שאינו  – ÀÇÅÆÈÅÆÈ

בתרומה. שלישי פוסל  ושני  בחולין, שני  ועושה לטומאה, כראשון
ócnäå áLBnäå ákLnä ,ïé÷Lnäå ïéìëàä שאינו כלי  כל – ÈÙÈÄÀÇÇÀÄÇÄÀÈÀÇÈÀÇÇÈ

במשנתנו קרוי ולמושב למשכב הנדבך,scnïìòîìî,ראוי  על  – ÄÀÇÀÈ
מתחתיו , הזב ãçàואצבע ïéìñBôe ,íéðL ïéànèî רוב – ÀÇÀÄÀÇÄÀÄÆÈ

כאן : גורסים `cg,המפרשים oilqete cg` oi`nhn נכונה גירסה והיא

טוב"), יום "תוספות שני(עיין העושה לטומאה כראשון אלא שאינם
בתרומה. שלישי פוסל ושני  `mבחולין, okeeLøt,הטומאה מן  – ÅÀ

ãçà ïéìñBôe ,ãçà ïéànèî.לעיל שבארנו  כמו –olrnln `nhd ÀÇÀÄÆÈÀÄÆÈ
ïhîlî áLBnäå ákLnäå,הנדבך גבי על  הזב שרוב וכגון  – ÀÇÄÀÈÀÇÈÄÀÇÈ

והמושב, המשכב על נישא הזב רוב ïéìñBôeונמצא íéðL ïéànèîÀÇÀÄÀÇÄÀÄ
ãçàושני ראשון  ועושים הטומאה אב נעשים והמושב שהמשכב – ÆÈ

בתרומה; שלישי פוסל ושני  `mבחולין, okeeLøt,הטומאה מן – ÅÀ
ãçà ïéìñBôe íéðL ïéànèî לעולם נשארים והמושב שהמשכב – ÀÇÀÄÀÇÄÀÄÆÈ

שפירשו . לאחר  אף הטומאה, ócnäåאב ïé÷Lnäå ïéìëàäÈÙÈÄÀÇÇÀÄÀÇÇÈ
ïhîlî, מתחתיו ומדף ומשקים ואוכלים הנדבך  על הזב היה – ÄÀÇÈ

ïéøBäè,טהור עליו נישא שהזב שכל לעיל , ששנינו כמו  לגמרי, – ÀÄ
והאדם. ומושב ממשכב חוץ

i y y m e i
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eøîàL éðtîאלו תיבות שתי  גורסים שאין  כותבים, יש  ("אליהו– ÄÀÅÆÈÀ
ומבארים,רבא "), שלפנינו, הגירסה את מקיימים המפרשים רוב אבל

המשנה  בסוף ששנינו מה על מוסבה שאמרו"... "מפני  שהפיסקה

oixedh"הקודמת: ohnln scnde oiwynde oilke`d"; הר"ש (הרמב"ם ;

הזב,הרא"ש ), משכב תחת היו  אם הדין  שהוא exn`y:כלומר iptn
ákLî éab ìò àOðå àNBpä ìk משכב את הנושא דבר  כל  – ÈÇÅÀÄÈÇÇÅÄÀÈ

ממשכב  למטה שהם ומשקים אוכלים או כלים כגון  בו , נוגע ואינו הזב,

המפסיק  דבר  שיש בו, נוגעים ואינם המשכב, את נושאים והם הזב,
א  שהכלים כגון הזב, משכב גבי על שנישא דבר  או האוכלים ביניהם, ו

בו , נוגעים ואינם עליו  ונישאים המשכב, מן  למעלה הם והמשקים
øBäè אף במשא, ומשקים אוכלים או  כלים מטמא המשכב שאין  – È

בלבד , במגע אם כי בהיסט, íãàäלא ïî õeç נושא אדם שאם – ÄÈÈÈ
בו  נגע שלא פי  על אף המשכב, גבי  על נישא שהוא או  המשכב את

מתחת  הנתונה כבדה אבן  היינו  מסמא, אבן ידי על כגון הסיטו, ולא
למשכב האדם בין מפסיקה והיא ממנו, למעלה או  milkלמשכב oiir)

,(b נשאו ,`, שלא אף המשכב, את הסיט אם הדין  והוא טמא. הריהו 

טמא. äìápäשהוא éab ìò àOðå àNBpä ìk את הנושא כל – ÈÇÅÀÄÈÇÇÅÇÀÅÈ
בה, נוגע ואינו הנבילה, גבי על נישא או שאין øBäèהנבילה – È

להשמיענו , המשנה ובאה האדם, את אלא במשא מטמאה הנבילה
שלא  כל הנבילה, גבי  על  הנישא או  הנבילה את הנושא אדם שאף

טהור, עליו, הניחה שחברו  כגון  ממקומה, הזיזה שלא היינו הסיטה,
èéñnä ïî õeç;טמא שהוא הנבילה, את המסיט האדם –éaø ÄÇÅÄÇÄ

àNBpä óà :øîBà øæòéìàאליעזר רבי  בא המשנה פשט לפי  – ÁÄÆÆÅÇÇÅ
אבל טמא; הסיטה, ולא הנבילה את הנושא האדם שאף להחמיר ,

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iying wxt miaf zkqn

àeäL ïîæa íãàåèéñî. §¨¨¦§©¤¥¦
„øBähä ìò àîè úö÷î,àîhä ìò øBäè úö÷îe,øBähä ìò àîè éøeaç,àîhä ìò øBäè éøeaçå–àîè. ¦§¨¨¥©©¨¦§¨¨©©¨¥¦¥¨¥©©¨§¦¥¨©©¨¥¨¥

:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .äá òâð àìù ïîæ ìë ,øåäè ,äèéñîù ô"òà ,äìòîì àåäå äèîì äìéáðä íà ìáà .äèîì àåäå äìòîì äìéáðäù.lid`nd on ueg
ãáåëî íéôôëð íéøñðäå ,äøå÷ éîù ãò ïéòéâî úéáá íéìëå ïé÷ùîå ïéìëåàå äéìòá úîä íàù ,ú÷ñôî äéìò ïåâë ,ìéäàé àìå àùéðå àùåð úåéäì øùôàù
àðååâ éàäëá ,úîä ìò íéãéáëîå íéìëä ãáåëî äéìòáù íéøñðä íéôôëðå äéìòá íéìëäå ,äøå÷ éîùì êåîñ úéáá úîäù åà ,íéìëä ìò ïéãéáëîå úîä

:øåäèå ,ìéäàî åðéàå ,úîä éáâ ìò àùéðå àùåð éåä.hiqn `edy onfa mc`eìáà .åá òâåð åðéàù ô"òà ,àîè ,úî éáâ ìò àùéð ïéá úîä úà àùåð ïéá
:øåäè ,èñéä ïàë ïéàù åîå÷îî ææ úîä ïéà íà

c.xedhd lr `nh zvwnïéàø÷ð åìà ìë ,åéðéùå åéðøôöå åøòù ïåâë ,àîè éøåáéç åà ,áæä ìò øåäè ìù åòáöà åà ,øåäèä ìò áæ ìù åòáöà åìéôà

`xephxa yexit

שבגמרא כותבים, ב)המפרשים קכד , אליעזר :(חולין רבי בדברי  מגיהים
`yepy `ede,,הנבילה את המסיט האדם קמא תנא שלדעת כלומר 

המסיט  שאין  להקל , אליעזר רבי  ובא טמא, נושאה, שאינו פי על אף
נושאה גם כשהוא אלא טמא הנבילה רבא").את הנושא ("אליהו ברם

הכ לדברי  מסיטה, ואינו הנבילה טהור .את miyxtnd.ל  aex mix`an jk
מסיטה, שאינו פי  על אף הנבילה, את שהנושא סובר הרמב"ם אבל 

לעיל: ששנינו  מה ולשיטתו, טמא, הכל lrלדברי  `yipe `yepd lk"
,"xedh ,dliapd iabאליעזר ורבי חכמים נחלקו ולא לכלים, הכוונה

שלא  כל חכמים שלדעת נבילה, גבי  על הנישא באדם אלא במשנתנו 

סובר  אליעזר  ורבי  טמא, הסיטה אם אבל  טהור , zqxibהסיטה itl)
,(`xnbd,אותה נושא כן  אם אלא טמא אינו הנבילה את שהמסיט

הנבילה, גבי  על נישא כשהוא אבל  למטה, והוא למעלה שהנבלה
שלא  זמן  כל טהור , שהסיטה פי  על אף למעלה, והוא למטה שהנבלה

בה. `xfril.נגע iaxk dkld oi`eúnä éab ìò àOðå àNBpä ìkÈÇÅÀÄÈÇÇÅÇÅ
המת, גבי על נישא או המת את הנושא כל  –øBäèשנבאר כמו  – È

ìéäànäלהלן, ïî õeçמאהיל שהמת או המת על  המאהיל שכל  – ÄÇÇÂÄ
טמא, הריהו èéñîעליו , àeäL ïîæa íãàåעל אף המת, את – ÀÈÈÄÀÇÆÅÄ

הרמב"ם  שיטת שונה בנבילה כמו  במת ואף טמא. בו, נגע שלא פי 
את  הנושא האדם בין המפרשים רוב שלדעת המפרשים, רוב משיטת

עליו , האהיל ולא בו נגע שלא כל  המת, גבי על  הנישא ובין המת
לא  אם אבל  ממקומו, המת את שהזיז  הסיטו, כן אם אלא טמא אינו

כאן : ששנינו וזהו טהור ; הריהו  ממקומו , edy`הזיזו onfa mc`e"
;"hiqn שאין לפי טהורים, המת את הסיטו  שאפילו  כלים, כן  שאין  מה

לעיל: ששנינו  וזהו היסט, טומאת ולא משא טומאת לא "lkבכלים
,"xedh znd iab lr `yipe `yepd אדם שכן  כלים, ובין  אדם בין היינו

אין  היסט טומאת אף וכלים היסט, בלא במת משא טומאת לו אין 
סובר  הרמב"ם אבל x`aבהם. xaky enk),(dliapa ezhiy ep שאדם

לעיל : ששנינו  ומה טמא. הסיטו , שלא פי  על  אף המת, את הנושא

,xedh ,znd iab lr `yipe `yepd lk ולאוכלים לכלים היא הכוונה
אדם  ברם, טמא. המת את הנושא האדם ואילו  ברישא, כמו ולמשקים,

בכלל שהמסיט הסיטו , כן אם אלא טמא אינו  המת גבי  על  הנישא
משנתנו: שמסיימת וזהו  הוא, hiqnנושא `edy onfa mc`e פירוש (עיין

ט ). ו-ז ; א , מת  טומאת  הל' ועיין למשנתנו, הרמב"ם 

המפרשים. מדברי  עוד  נוסיף שבמשנתנו  העניינים ביאור להרחבת
הפיסקה`) exn`y",בענין  iptn".והר "ש הרמב"ם פי על תמציתי ביאור  הבאנו 

הר "ש. של  מביאורו  הרמב"ם של ביאורו  קצת שונה אבל 
הרמב"ם: לשון shyוהרי ilke miwynde milke`d ik ,zncewd dklda xn`y itl"

afd akyn zgz eid elit`e ,mixedh ohnln מתחת המשכב תחת חמור לא (שודאי
נלמדנו ממילא מקום מכל במשכב, מדובר  שלא פי  על ואף עצמו ; Ðהזב

"aeh mei zetqez",(`yipe `yepd lk :exn` df zaiq ,xn`.' וכו
למעלה  הטמא שאם לעיל, ששנינו מה על מוסבה שמשנתנו מפרש, והר"ש

טהורים, מלמטה, ומדף ומשקים miואוכלים ig gex ea o i` hiqndy itl,ועל
משנתנו: שונה exn`yכך  iptn:הזב במשכב –akynd iab lr `yipe `yepd lk

xedh,ואוכלים כלים כגון –mc`d on uegחיים רוח בו  שיש –mb yxtn oke)
.(y"`xd

אחרונה" "משנה במשנה ובעל ששנינו מה על  מוסבה שמשנתנו ונראה כותב:
mc`d,הקודמת: on ueg xedh eilr `yip afdy lk:בסיפא ששנינו מה על וכן

,oixedh ,ohnln scnde oiwynde oilke`d הזב שאין למדים, נמצאנו זה שמכל
משנתנו ובאה בלבד , אדם אלא ומשקים אוכלים ולא כלים לא במשאו  מטמא
ופותחת  כן , הדין הטומאות בכל שגם מפני אלא אמרו, בלבד בזב שלא ללמד ,
כך ואחר האדם, מן  חוץ טהור  עליו ונישא הנושא שכל  במשכב, המשנה
אף  והאדם האדם, את אלא במשאה מטמאה אינה היא שאף נבילה, שונה
מת, שונה כך  ואחר הסיט, גם כן אם  אלא בלבד  במשא נטמא אינו  הוא
שאינה  המטמאים, בכל  משא טומאת לכל  תלמד  ומכאן הנבילה. כדין שדינו
בו שיש לדבר אלא היסט אין  בתוספתא: ששנינו וזהו בלבד. באדם אלא
להשמיענו, המשנה באה הוא, אחד  והיסט משא שענין  ומשום חיים. רוח

ההיסט. גם כך חיים, רוח בו  שיש באדם אלא משא שאין  שכשם
(aהמשנה נקטה במשכב שכן שבמשנתנו, הלשונות בשינוי לעיין  ueg"יש

mc`d on,"ובנבילה"hiqnd on ueg,"ובמת"on fa mc`e lid`nd on u eg
hiqn `edy."

בו: ונשנה הואיל שבמת, אחרונה", "משנה בעל כותב כך  lid`nd,על  on ueg
לשנות: המשנה צריכה לפיכך  טמא, המאהיל  כלי  edy`שאפילו  onfa mc`e

hiqn צריכה לא בנבילה אבל בהיסט. שאינו  כלי  להוציא מאהיל ), אינו (אפילו 
לשנות hiqn,המשנה `edy onfa mc`d on ueg מטמאה הנבילה ואין שהואיל

טמא, הנבילה את המסיט אדם שדווקא משמע ממילא במסיט, אלא במשא
המשנה: נקטה הלכך חיים; רוח בו  שיש בדבר  אלא היסט onשאין ueg

,hiqnd:המשנה נקטה הזב במשכב mc`d,ואילו  on ueg המשנה צריכה ששם
הדין עיקר  דיןלהשמיענו נישנה לא שעדיין  באדם, אלא משא טומאת שאין ,

הקודמת): (במשנה נישנה שבזב ומשום מקום. בשום akynlזה ie`xd on ueg
,mc`de ayenle שווה האדם שלעניין הזב, במשכב להשמיע משנתנו באה

ובמשכב, בזב זה דין שנישנה וכיון ומושב. משכב לענין  ולא לזב המשכב
או במשא שמדובר מקום וכל הטומאות, לכל הדין  שהוא למדים נמצאנו 

באדם. אלא אינו בהיסט
את  מטמא הזב שמשכב למדים, נמצאנו הלשונות שמשינוי כותב, והר"ש
שאינם  ובמת, בנבילה כן שאין  מה הסיטֹו, לא אפילו בלבד, במשא האדם
במשנה  שבארנו כמו הסיטם, האדם כן אם אלא במשא האדם את מטמאים

.(miyxtnd aex zrcl)נאמר בנבילה גם והלא שביניהם, החילוק טעם מה אבל 
" הזב): במשכב עלyepde`(כמו  הערב"? עד וטמא בגדיו  יכבס נבלתה את

הנוגע  שאפילו הזב, במשכב התורה שהחמירה משום ושמא הר"ש: כותב כך
שנינו  בנבילה ואילו בגדים, מטמא a):בו ,` milk)"במגע בגדים "וחשוכי

בלא  משא טומאת בו  שאין  במת, הטעם מה קשה, ועדיין שם). באורנו  (עיין
הטעם פירש לא הר"ש כך על במגע? בגדים מטמא מת גם והלא (oiirהיסט,

.(weligd mrh x`al wgcpy "aeh mei zetqez"
טעם  הר "ש העלה ג ). (א, כלים שבמסכת כותב, אחרונה" "משנה בעל אבל 
שאינם  לאותם מסמא באבן  שמטמאים אותם בין חילוק שיש בזה, הגון 
כולם  והיולדת והמצורע והנידה הזב ומשכב והזב מסמא; באבן  מטמאים
החומרה  עיקר שכל  המשא, עם היסט צריכים לא ואלו  מסמא, באבן מטמאים
בלא  שמטמאים למדים, וממנה ניסוטת, ואינה זזה שאינה מסמא, אבן  של 
בגמרא  שלמדים כמו מסמא, אבן  מדין שנתמעטו הטומאות, שאר  אבל  היסט.

הכתוב f),מן wxt yix dcip)היינו משא, שסתם המשא, עם היסט צריכים
ובמשכב, שבזב בדקדוק, הם משנתנו  דברי  ומעתה – ומנידה... שנושאה

המשנה: נקטה המשא, עם היסט צריכים mc`d,שאינם on ueg שהוא שכל
המשנה: נקטה היסט שצריכים ובמת ובנבילה טמא, hiqn.נושא `edy onfa

טומאת  משום לנבילה משכב בין  לחלק כאן שנדחק הר"ש, על התימה ומן
ומוכרח... ברור  חילוק שהוא כלים, במסכת מדבריו הזכיר ולא בגדים,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

רוב  כן אם אלא הטומאה, אב להיות ומושב משכב מטמא הזב שאין  למדנו, כבר 
על הנישא או  הזב את הנושא שהאדם ללמד, באה משנתנו – עליו . נישא גופו

izdw - zex`ean zeipyn
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ïBòîL éaøøîBà:øBähä ìò àîè úö÷î–àîè;àîhä ìò øBäè úö÷îe–øBäè. ©¦¦§¥¦§¨¨¥©©¨¨¥¦§¨¨©©¨¥¨
‰ákLnä úö÷î ìò àîhä,ákLnä úö÷î ìò øBähäå–àîè.ákLnä ìò àîè úö÷î,ìò øBäè úö÷îe ©¨¥©¦§¨©¦§¨§©¨©¦§¨©¦§¨¨¥¦§¨¨¥©©¦§¨¦§¨¨©

ákLnä–øBäè.Bì úñðëð äàîè úàöîð,úàöBéåBèeòîa epnî.éab ìò ïeúð àeäL äîeøz ìL økk ïëå ©¦§¨¨¦§¥ª§¨¦§¤¤§¥¦¤§¦§¥¦¨¤§¨¤¨©©¥
íézða øépäå ákLî,ïìòîìî ïéaïhîlî ïéa–øBäè.úòbðîä ïáàa ïëå–øBäè.ïBòîL éaøBæa ànèî. ¦§¨§©§¨¦§©¦¥¦§©§¨¥¦§©¨¨§¥§¤¤©§ª©©¨©¦¦§§©¥¨

Âáfa òâBpä,äáfáe,äcpáe,úãìBiáe,òøönáe,ákLna,áLBnáe–ãçà ìñBôe íéðL ànèî;Løt–ànèî ©¥©©¨©¨¨©¦¨©¤¤©§Ÿ̈©¦§¨©¨§©¥§©¦¥¤¨¥¥§©¥

ìò àìå áëùîä ìò àìà áæ ìù åáåø àùðéù ïðéòá àìã ,øåäèä àîèð ,àîèä ìò øåäèä èåòéî åà øåäèä ìò àîèä èåòéî àìà àëéìã â"òà ,éøåáéç
:íãàä.xedh `nhd lr xedh zvwne:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .åáåø àùðéù ïðéòáã

d.akynd zvwn lr `nhdàìå .øåäèä àîèð ,àîèä áëùîä ìù åèåòéî ìò øåäè ìù åáåø ïëå .áëùîä àîèð ,áëùî ìù åèåòéî ìò àîè ìù åáåø
äàîåè úàöîð àôéñ éðú÷ãë ,úàöåé åèåòéîáå ,úñðëð äàîåè áëùî ìù åèåòéîáã ,åéìò áùåé àîèã àáåøå øåäèã àáåøã ïåéë ,áëùî èåòéî ìò ïðéùééç

:åèåòéîá åðîî äàöåéå åì úñðëð.akynd lr `nhd zvwnèåòéîã ïåéëåéìò àùðéù ãò ,áëùîä øåäè ,áëùîä ìë ìò ïòùðù ô"òà ,àåä àîè ìù å
:áæ ìù åáåø.akynd lr xedh zvwne:áëùîä ìë ìò åìéôà øåäè úö÷î åà øîåìë.xedh:øåäè ìù åáåø åéìò ïòùéù ãò.dnexz ly xkk oke

àåä åìéôà õöåç øáã ïäéðéá ùéå áëùî éáâ ìò åàùéð íà ,äîåøú ìù ïéìëåà åìéôàå .øåäè ,áëùîä éáâ ìò àùéðå àùåðä ìë ïðúã ,éà÷ ìéòìã ïéúéðúîà
:íééç çåø åá ùéù øáã àìà èñéäá äàîåè ìá÷î àìå íéøçà àîèî ïéàã ,áëùîä ïî äàîåè ïéìá÷î ïðéà ,åá àöåéëå øééð ïåâë øúåéá ÷ãoerny iaxe

.efa `nhn:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .íééç çåø åá ïéàù øáã åìéôà èñéäá àîèî ,àîè äîå÷îå ìéàåä
e.'eke dafae afa rbepd,íéãâá åàîèîã øçàî ,åùøéô àìù ïîæ ìë äàîåèä áà éáéùç êëìä ,íéãâá àîèì íãà åàîèîã ïàùîì ïòâî äåù éðä ìë

`xephxa yexit

שאין ומושב, ממשכב דינו שונה טמא, שהוא ב) (משנה לעיל ששנינו הזב, גבי 
הטהור  נשא אפילו  אלא הזב, על רובו שיינשא או  הזב של רובו  האדם שישא צורך 

טמא. הריהו הזב, על  מקצתו שנישא או הזב של מקצתו

øBähä ìò àîè úö÷î,טהור אדם על  מקצתו שנישא זב – ÄÀÈÈÅÇÇÈ
àîhä ìò øBäè úö÷îe כגון הזב, על  מקצתו  שנישא טהור  או – ÄÀÈÈÇÇÈÅ

אף  הזב, על הטהור של שאצבעו  או הטהור , על  הזב של שאצבעו 

קורה, או  אבן ביניהם שיש פי  `mעל okeàîè éøeaç השערות – ÄÅÈÅ
הזב, של  השיניים או  הצפרניים øBähäאו  ìò,הטהור על  נישאו – ÇÇÈ

àîhä ìò øBäè éøeaçå השיניים או הצפרניים או  שהשערות או – ÀÄÅÈÇÇÈÅ
הזב, על נישאו  הטהור  הטעם àîèשל שבארנו כמו  הטהור, – ÈÅ

למשנתנו. øBähäבהקדמה ìò àîè úö÷î :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÀÈÈÅÇÇÈ
טהור , אדם על נישא הזב של מקצתו אם –àîè שאין הטהור ; – ÈÅ

הטהור, על הזב רוב שיינשא îeàîhä÷צורך ìò øBäè úö– ÄÀÈÈÇÇÈÅ
הטמא, על מקצתו שנישא טהור  טמא øBäèאבל  אינו זה שבכגון – È

הזב. על הטהור  של  רובו נישא כן אם oerny.אלא iaxk dkld oi`e

הטהור של  שאצבעו  או  הטהור  על הזב של שאצבעו בכגון הרישא את בארנו 
היסט, בלא בלבד במשא שמטמא בזב, אלא אינו זה דין  ואמנם הזב, על 
שאר כל  אבל  וחבריו. בזב אלא מטמא זה ואין  היסט, שם אין  אצבע ובהנחת
ובלאו היסט. כאן שאין מאחר  אצבע, בהנחת מטמאים אינם במשא המטמאים

בה שנינו  שכן  בזב, בה שמדובר גופה ממשנתנו  מוכח lrהכי xedh zvwne"
,"`nhd חוץ מטמאו הטהור את הנושא שטמא טומאה בשום מצינו  לא וזה

זב של `dpexg").מהיסטו  dpyn")
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המושב  את או  המשכב את מטמא הזב שאין  הזכרנו , הקודמת למשנה בהקדמה
משכב  על שנישא הטהור וכן המושב. על או המשכב על  גופו  רוב שיינשא עד 
שדווקא  ללמד, באה משנתנו  המשכב. על  רובו  נישא כן אם אלא נטמא אינו  הזב
על הנישא בטהור ובין  טהור  משכב על הנישא בזב בין  המשכב, על הנישא האדם
על חוששים אין  המשכב לגבי  אבל המשכב, על רובו  שיינשא צריך טמא, משכב

המשכב. מיעוט

ákLnä úö÷î ìò àîhä המשכב מיעוט על  הזב רוב היה – ÇÈÅÇÄÀÈÇÄÀÈ
ákLnäהטהור, úö÷î ìò øBähäåעל הטהור רוב שהיה או – ÀÇÈÇÄÀÈÇÄÀÈ

הזב, של משכבו  מיעוט מיעוט àîèגבי  על חוששים ואין הטהור , – ÈÅ
עליו. נישא הטהור  של  רובו  או  הזב של  ורובו  הואיל  úö÷îÄÀÈהמשכב,

ákLnä ìò àîè ואפילו הטהור, המשכב על הזב מקצת היה – ÈÅÇÇÄÀÈ
כולו, ákLnäעל ìò øBäè úö÷îeעל טהור  מקצת שהיה או  – ÄÀÈÈÇÇÄÀÈ

המשכב, כל על ואפילו הזב, או øBäèמשכב הטהור המשכב – È

גופו  רוב עליו נישא כן אם אלא נטמא המשכב שאין  הטהור, האדם
הזב c);של ,c oiir) רובו עליו שיישען עד  מטמא הזב משכב אין וכן

למשנתנו. בהקדמה שהבאנו כמו הטהור , úñðëðשל äàîè úàöîðÄÀÅËÀÈÄÀÆÆ
Bì,למשכב –Bèeòîa epnî úàöBéå הזב שטומאת משכב, של  – ÀÅÄÆÀÄ

גביו  שעל  לטהור ממנו  יוצאת המשכב וטומאת הטהור למשכב נכנסת
המשכב. של זו .ïëåבמיעוטו  תיבה גורסים שאין  נוסחאות יש – ÀÅ

ג: במשנה ששנינו למה חוזרת זו  שפיסקה מבארים, אותה והגורסים
,mc`d on ueg xedh akynd iab lr `yipe `yepd lk משנתנו ומוסיפה

elit`yákLîללמד, éab ìò ïeúð àeäL äîeøz ìL økk– ÄÈÆÀÈÆÈÇÇÅÄÀÈ
íézðaהזב, øépäå הוא ואפילו ביניהם, המפסיק דבר  שיש כלומר – ÀÇÀÈÄÀÇÄ

בו, וכיוצא נייר כגון ביותר, ïìòîìîדק ïéaעל נישא שהכיכר  – ÅÄÀÇÀÈ
המשכב, ïhîlîגבי  ïéa,המשכב את נושא שהכיכר  –øBäè– ÅÄÀÇÈÈ

מהמשכב. טומאה מקבל  שאינו  úòbðîäהכיכר , ïáàa ïëå בנגע – ÀÅÀÆÆÇÀËÇÇ
כיכ אם לאבן ,צרעת, מתחת או  האבן  מן למעלה מונח תרומה של ר 

ביניהם, מפסיק שמשנתנו øBäèונייר  מפרשים, יש  טהור. הכיכר  – È
כשהיא  לא באוהל, דבר מטמאה המנוגעת אבן שאין  להשמיע, באה

כשהיתה  אלא עליה, מאהיל כשהדבר ולא דבר , אותו על מאהילה
האמורה  ביאה טומאת שזוהי  אחד, אוהל תחת דבר אותו  עם האבן

רבא ").במצורע Bæa("אליהו ànèî ïBòîL éaø,המנוגעת באבן – ÇÄÄÀÀÇÅÈ
האבן  על מאהיל שהכיכר  וכיון כמת, באוהל מטמאה האבן  שלדעתו 

טמא. הוא הרי עליו, מאהילה האבן  או

ו ה נ ש מ ר ו א ב

òøönáe ,úãìBiáe ,äcpáe ,äáfáe ,áfa òâBpä הנוגע אדם – ÇÅÇÇÈÇÈÈÇÄÈÇÆÆÇÀÙÈ
במצורע, או ביולדת או בנידה או  בזבה או áLBnáeבזב ,ákLnaÇÄÀÈÇÈ

החמישה מאלו אחד של  ישראל"),– "תפארת íéðL(הגר "א; ànèîÀÇÅÀÇÄ
ãçà ìñBôe וכלים בגדים מטמא מאלו , באחד  הנוגע שהאדם – ÅÆÈ

הטומאה, כאב הוא הרי הלכך  מהטומאה, שפירש קודם בהם שנוגע

שלישי פוסל  ושני בחולין, שני עושה וראשון  לטומאה, ראשון שעושה
כאן: ששנינו  וזהו `cg;בתרומה; lqete miipy `nhnLøt האדם – ÅÅ

הטומאה, ãçàמן ìñBôe ,ãçà ànèî מן שפירש שלאחר – ÀÇÅÆÈÅÆÈ
פוסל ושני בחולין, שני שעושה לטומאה, ראשון  אלא אינו  הטומאה

בתרומה. èéñnäשלישי  ãçàå òâBpä ãçà ובין הנוגע, בין  – ÆÈÇÅÇÀÆÈÇÅÄ
נושאם, ואינו  בהם נוגע שאינו  פי  על אף מאלו , אחד ãçàåÀÆÈהמסיט

àOpä ãçàå àNBpä,גבם על  נישא או מאלו אחד הנושא ובין – ÇÅÀÆÈÇÄÈ
בין  מפסיקה מסמא שאבן כגון  נוגע, ואינו  מסיט שאינו  פי על  אף

izdw - zex`ean zeipyn
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ãçà,ãçà ìñBôe.ãçàå òâBpä ãçàèéñnä,àOpä ãçàå àNBpä ãçàå. ¤¨¥¤¨¤¨©¥©§¤¨©¥¦§¤¨©¥§¤¨©¦¨

:äîåøúá éùéìù ìñåôå éðùå ïåùàø äùåò òâåðä êëìå.yxit:äîåøúá éùéìù ìñåôå ,éðù åúåùòì ãçà àîèîå àîìòá ïåùàø àìà åðéà ,åéàîèîîcg`e
.`yepd cg`e ,hiqnd,äá÷ðìå øëæìî ïì à÷ôð úãìåéå òøåöîå .äúãðá äåãäå 'åâå áæä úøåú úàæ áéúëã ,éáéúë àéãäá äãðå äáæå áæ .íéòâåð ïðéàù ô"òàå

:úãìåéä úà úåáøì äá÷ðìå ,òøåöîä úà úåáøì øëæì.hiqnd cg`e:àùåð àìå òâåð àì åðéàù ô"òà äîå÷îî äúåà æéæîä

`xephxa yexit

שלא  זמן  שכל לעיל, ששנינו כמו דינם אלו כל  הטהור, ובין  הטומאה

הטומאה, מן פירש אחד ; ופוסל שניים מטמא הטומאה מן  פירש 
אחד. ופוסל אחד  מטמא

ומושב  משכב מטמא המצורע שאף והגר "א, הרמב"ם לשיטת משנתנו בארנו 
ראשון אלא ומושב משכב עושה מצורע שאין סוברים, יש אבל  הזב. כמו
חוץ  השאר כל על  מוסבה ובמושב" "במשכב שהפיסקה ומבארים, לטומאה,

o`k).ממצורע "dpexg` dpyn" oiire ;my zetqeze i"yx ;a ,fq might `xnb oiir)

לגבי שכן השאר , לבין ומושב ומשכב מצורע בין  הבדל  יש המסיט בענין 
טמא, הריהו  לטהור, הסיט שהטמא ובין הטמא את הסיט שהטהור בין  השאר 
טמא, הריהו  אותם מסיט כשהטהור  דווקא ובמושב ובמשכב במצורע ואילו

טמא איננו  הטהור  את מסיטים הם אם aeh").אבל mei zetqez" oiir)

izdw - zex`ean zeipyn
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ïBòîL éaøøîBà:øBähä ìò àîè úö÷î–àîè;àîhä ìò øBäè úö÷îe–øBäè. ©¦¦§¥¦§¨¨¥©©¨¨¥¦§¨¨©©¨¥¨
‰ákLnä úö÷î ìò àîhä,ákLnä úö÷î ìò øBähäå–àîè.ákLnä ìò àîè úö÷î,ìò øBäè úö÷îe ©¨¥©¦§¨©¦§¨§©¨©¦§¨©¦§¨¨¥¦§¨¨¥©©¦§¨¦§¨¨©

ákLnä–øBäè.Bì úñðëð äàîè úàöîð,úàöBéåBèeòîa epnî.éab ìò ïeúð àeäL äîeøz ìL økk ïëå ©¦§¨¨¦§¥ª§¨¦§¤¤§¥¦¤§¦§¥¦¨¤§¨¤¨©©¥
íézða øépäå ákLî,ïìòîìî ïéaïhîlî ïéa–øBäè.úòbðîä ïáàa ïëå–øBäè.ïBòîL éaøBæa ànèî. ¦§¨§©§¨¦§©¦¥¦§©§¨¥¦§©¨¨§¥§¤¤©§ª©©¨©¦¦§§©¥¨

Âáfa òâBpä,äáfáe,äcpáe,úãìBiáe,òøönáe,ákLna,áLBnáe–ãçà ìñBôe íéðL ànèî;Løt–ànèî ©¥©©¨©¨¨©¦¨©¤¤©§Ÿ̈©¦§¨©¨§©¥§©¦¥¤¨¥¥§©¥

ìò àìå áëùîä ìò àìà áæ ìù åáåø àùðéù ïðéòá àìã ,øåäèä àîèð ,àîèä ìò øåäèä èåòéî åà øåäèä ìò àîèä èåòéî àìà àëéìã â"òà ,éøåáéç
:íãàä.xedh `nhd lr xedh zvwne:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .åáåø àùðéù ïðéòáã

d.akynd zvwn lr `nhdàìå .øåäèä àîèð ,àîèä áëùîä ìù åèåòéî ìò øåäè ìù åáåø ïëå .áëùîä àîèð ,áëùî ìù åèåòéî ìò àîè ìù åáåø
äàîåè úàöîð àôéñ éðú÷ãë ,úàöåé åèåòéîáå ,úñðëð äàîåè áëùî ìù åèåòéîáã ,åéìò áùåé àîèã àáåøå øåäèã àáåøã ïåéë ,áëùî èåòéî ìò ïðéùééç

:åèåòéîá åðîî äàöåéå åì úñðëð.akynd lr `nhd zvwnèåòéîã ïåéëåéìò àùðéù ãò ,áëùîä øåäè ,áëùîä ìë ìò ïòùðù ô"òà ,àåä àîè ìù å
:áæ ìù åáåø.akynd lr xedh zvwne:áëùîä ìë ìò åìéôà øåäè úö÷î åà øîåìë.xedh:øåäè ìù åáåø åéìò ïòùéù ãò.dnexz ly xkk oke

àåä åìéôà õöåç øáã ïäéðéá ùéå áëùî éáâ ìò åàùéð íà ,äîåøú ìù ïéìëåà åìéôàå .øåäè ,áëùîä éáâ ìò àùéðå àùåðä ìë ïðúã ,éà÷ ìéòìã ïéúéðúîà
:íééç çåø åá ùéù øáã àìà èñéäá äàîåè ìá÷î àìå íéøçà àîèî ïéàã ,áëùîä ïî äàîåè ïéìá÷î ïðéà ,åá àöåéëå øééð ïåâë øúåéá ÷ãoerny iaxe

.efa `nhn:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .íééç çåø åá ïéàù øáã åìéôà èñéäá àîèî ,àîè äîå÷îå ìéàåä
e.'eke dafae afa rbepd,íéãâá åàîèîã øçàî ,åùøéô àìù ïîæ ìë äàîåèä áà éáéùç êëìä ,íéãâá àîèì íãà åàîèîã ïàùîì ïòâî äåù éðä ìë

`xephxa yexit

שאין ומושב, ממשכב דינו שונה טמא, שהוא ב) (משנה לעיל ששנינו הזב, גבי 
הטהור  נשא אפילו  אלא הזב, על רובו שיינשא או  הזב של רובו  האדם שישא צורך 

טמא. הריהו הזב, על  מקצתו שנישא או הזב של מקצתו

øBähä ìò àîè úö÷î,טהור אדם על  מקצתו שנישא זב – ÄÀÈÈÅÇÇÈ
àîhä ìò øBäè úö÷îe כגון הזב, על  מקצתו  שנישא טהור  או – ÄÀÈÈÇÇÈÅ

אף  הזב, על הטהור של שאצבעו  או הטהור , על  הזב של שאצבעו 

קורה, או  אבן ביניהם שיש פי  `mעל okeàîè éøeaç השערות – ÄÅÈÅ
הזב, של  השיניים או  הצפרניים øBähäאו  ìò,הטהור על  נישאו – ÇÇÈ

àîhä ìò øBäè éøeaçå השיניים או הצפרניים או  שהשערות או – ÀÄÅÈÇÇÈÅ
הזב, על נישאו  הטהור  הטעם àîèשל שבארנו כמו  הטהור, – ÈÅ

למשנתנו. øBähäבהקדמה ìò àîè úö÷î :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÀÈÈÅÇÇÈ
טהור , אדם על נישא הזב של מקצתו אם –àîè שאין הטהור ; – ÈÅ

הטהור, על הזב רוב שיינשא îeàîhä÷צורך ìò øBäè úö– ÄÀÈÈÇÇÈÅ
הטמא, על מקצתו שנישא טהור  טמא øBäèאבל  אינו זה שבכגון – È

הזב. על הטהור  של  רובו נישא כן אם oerny.אלא iaxk dkld oi`e

הטהור של  שאצבעו  או  הטהור  על הזב של שאצבעו בכגון הרישא את בארנו 
היסט, בלא בלבד במשא שמטמא בזב, אלא אינו זה דין  ואמנם הזב, על 
שאר כל  אבל  וחבריו. בזב אלא מטמא זה ואין  היסט, שם אין  אצבע ובהנחת
ובלאו היסט. כאן שאין מאחר  אצבע, בהנחת מטמאים אינם במשא המטמאים

בה שנינו  שכן  בזב, בה שמדובר גופה ממשנתנו  מוכח lrהכי xedh zvwne"
,"`nhd חוץ מטמאו הטהור את הנושא שטמא טומאה בשום מצינו  לא וזה

זב של `dpexg").מהיסטו  dpyn")

y c e w z a y

ה ה נ ש מ ר ו א ב

המושב  את או  המשכב את מטמא הזב שאין  הזכרנו , הקודמת למשנה בהקדמה
משכב  על שנישא הטהור וכן המושב. על או המשכב על  גופו  רוב שיינשא עד 
שדווקא  ללמד, באה משנתנו  המשכב. על  רובו  נישא כן אם אלא נטמא אינו  הזב
על הנישא בטהור ובין  טהור  משכב על הנישא בזב בין  המשכב, על הנישא האדם
על חוששים אין  המשכב לגבי  אבל המשכב, על רובו  שיינשא צריך טמא, משכב

המשכב. מיעוט

ákLnä úö÷î ìò àîhä המשכב מיעוט על  הזב רוב היה – ÇÈÅÇÄÀÈÇÄÀÈ
ákLnäהטהור, úö÷î ìò øBähäåעל הטהור רוב שהיה או – ÀÇÈÇÄÀÈÇÄÀÈ

הזב, של משכבו  מיעוט מיעוט àîèגבי  על חוששים ואין הטהור , – ÈÅ
עליו. נישא הטהור  של  רובו  או  הזב של  ורובו  הואיל  úö÷îÄÀÈהמשכב,

ákLnä ìò àîè ואפילו הטהור, המשכב על הזב מקצת היה – ÈÅÇÇÄÀÈ
כולו, ákLnäעל ìò øBäè úö÷îeעל טהור  מקצת שהיה או  – ÄÀÈÈÇÇÄÀÈ

המשכב, כל על ואפילו הזב, או øBäèמשכב הטהור המשכב – È

גופו  רוב עליו נישא כן אם אלא נטמא המשכב שאין  הטהור, האדם
הזב c);של ,c oiir) רובו עליו שיישען עד  מטמא הזב משכב אין וכן

למשנתנו. בהקדמה שהבאנו כמו הטהור , úñðëðשל äàîè úàöîðÄÀÅËÀÈÄÀÆÆ
Bì,למשכב –Bèeòîa epnî úàöBéå הזב שטומאת משכב, של  – ÀÅÄÆÀÄ

גביו  שעל  לטהור ממנו  יוצאת המשכב וטומאת הטהור למשכב נכנסת
המשכב. של זו .ïëåבמיעוטו  תיבה גורסים שאין  נוסחאות יש – ÀÅ

ג: במשנה ששנינו למה חוזרת זו  שפיסקה מבארים, אותה והגורסים
,mc`d on ueg xedh akynd iab lr `yipe `yepd lk משנתנו ומוסיפה

elit`yákLîללמד, éab ìò ïeúð àeäL äîeøz ìL økk– ÄÈÆÀÈÆÈÇÇÅÄÀÈ
íézðaהזב, øépäå הוא ואפילו ביניהם, המפסיק דבר  שיש כלומר – ÀÇÀÈÄÀÇÄ

בו, וכיוצא נייר כגון ביותר, ïìòîìîדק ïéaעל נישא שהכיכר  – ÅÄÀÇÀÈ
המשכב, ïhîlîגבי  ïéa,המשכב את נושא שהכיכר  –øBäè– ÅÄÀÇÈÈ

מהמשכב. טומאה מקבל  שאינו  úòbðîäהכיכר , ïáàa ïëå בנגע – ÀÅÀÆÆÇÀËÇÇ
כיכ אם לאבן ,צרעת, מתחת או  האבן  מן למעלה מונח תרומה של ר 

ביניהם, מפסיק שמשנתנו øBäèונייר  מפרשים, יש  טהור. הכיכר  – È
כשהיא  לא באוהל, דבר מטמאה המנוגעת אבן שאין  להשמיע, באה

כשהיתה  אלא עליה, מאהיל כשהדבר ולא דבר , אותו על מאהילה
האמורה  ביאה טומאת שזוהי  אחד, אוהל תחת דבר אותו  עם האבן

רבא ").במצורע Bæa("אליהו ànèî ïBòîL éaø,המנוגעת באבן – ÇÄÄÀÀÇÅÈ
האבן  על מאהיל שהכיכר  וכיון כמת, באוהל מטמאה האבן  שלדעתו 

טמא. הוא הרי עליו, מאהילה האבן  או

ו ה נ ש מ ר ו א ב

òøönáe ,úãìBiáe ,äcpáe ,äáfáe ,áfa òâBpä הנוגע אדם – ÇÅÇÇÈÇÈÈÇÄÈÇÆÆÇÀÙÈ
במצורע, או ביולדת או בנידה או  בזבה או áLBnáeבזב ,ákLnaÇÄÀÈÇÈ

החמישה מאלו אחד של  ישראל"),– "תפארת íéðL(הגר "א; ànèîÀÇÅÀÇÄ
ãçà ìñBôe וכלים בגדים מטמא מאלו , באחד  הנוגע שהאדם – ÅÆÈ

הטומאה, כאב הוא הרי הלכך  מהטומאה, שפירש קודם בהם שנוגע

שלישי פוסל  ושני בחולין, שני עושה וראשון  לטומאה, ראשון שעושה
כאן: ששנינו  וזהו `cg;בתרומה; lqete miipy `nhnLøt האדם – ÅÅ

הטומאה, ãçàמן ìñBôe ,ãçà ànèî מן שפירש שלאחר – ÀÇÅÆÈÅÆÈ
פוסל ושני בחולין, שני שעושה לטומאה, ראשון  אלא אינו  הטומאה

בתרומה. èéñnäשלישי  ãçàå òâBpä ãçà ובין הנוגע, בין  – ÆÈÇÅÇÀÆÈÇÅÄ
נושאם, ואינו  בהם נוגע שאינו  פי  על אף מאלו , אחד ãçàåÀÆÈהמסיט

àOpä ãçàå àNBpä,גבם על  נישא או מאלו אחד הנושא ובין – ÇÅÀÆÈÇÄÈ
בין  מפסיקה מסמא שאבן כגון  נוגע, ואינו  מסיט שאינו  פי על  אף

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iying wxt miaf zkqn

ãçà,ãçà ìñBôe.ãçàå òâBpä ãçàèéñnä,àOpä ãçàå àNBpä ãçàå. ¤¨¥¤¨¤¨©¥©§¤¨©¥¦§¤¨©¥§¤¨©¦¨

:äîåøúá éùéìù ìñåôå éðùå ïåùàø äùåò òâåðä êëìå.yxit:äîåøúá éùéìù ìñåôå ,éðù åúåùòì ãçà àîèîå àîìòá ïåùàø àìà åðéà ,åéàîèîîcg`e
.`yepd cg`e ,hiqnd,äá÷ðìå øëæìî ïì à÷ôð úãìåéå òøåöîå .äúãðá äåãäå 'åâå áæä úøåú úàæ áéúëã ,éáéúë àéãäá äãðå äáæå áæ .íéòâåð ïðéàù ô"òàå

:úãìåéä úà úåáøì äá÷ðìå ,òøåöîä úà úåáøì øëæì.hiqnd cg`e:àùåð àìå òâåð àì åðéàù ô"òà äîå÷îî äúåà æéæîä

`xephxa yexit

שלא  זמן  שכל לעיל, ששנינו כמו דינם אלו כל  הטהור, ובין  הטומאה

הטומאה, מן פירש אחד ; ופוסל שניים מטמא הטומאה מן  פירש 
אחד. ופוסל אחד  מטמא

ומושב  משכב מטמא המצורע שאף והגר "א, הרמב"ם לשיטת משנתנו בארנו 
ראשון אלא ומושב משכב עושה מצורע שאין סוברים, יש אבל  הזב. כמו
חוץ  השאר כל על  מוסבה ובמושב" "במשכב שהפיסקה ומבארים, לטומאה,

o`k).ממצורע "dpexg` dpyn" oiire ;my zetqeze i"yx ;a ,fq might `xnb oiir)

לגבי שכן השאר , לבין ומושב ומשכב מצורע בין  הבדל  יש המסיט בענין 
טמא, הריהו  לטהור, הסיט שהטמא ובין הטמא את הסיט שהטהור בין  השאר 
טמא, הריהו  אותם מסיט כשהטהור  דווקא ובמושב ובמשכב במצורע ואילו

טמא איננו  הטהור  את מסיטים הם אם aeh").אבל mei zetqez" oiir)
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc dpyd y`x(iyiy meil)

weqtdzøáòäå'yxec `ed 'drExY xtFWáø øîàc ,àðzî áøãk §©£©§¨©§¨¦§©©§¨§¨©©
,àðzîoeyln'zøáòäå'didz xteya driwzdy yexcl yiCøc ©§¨§©£©§¨¤¤

Búøáòäz` dpyiy `le ,miign ey`xa exiarn li`dy jxck - ©£¨¨
xn`py dne .agxd cvd z` xvie ,xvd cvd z` aigxie ezxev

eøéáòz''zxarde' weqtd z` yxtp `ly ick ,jxvp 'xtFWøîà÷c ©£¦©§¨¨©
ãéa déøáòð àðîçøjeza cia xteyd z` xiardl wx devn yiy - ©£¨¨¦©§¥§¨

la ldwdcenll yi `l` ,laeil oniqd didi dfe ,driwz `
dey dxifba jxev yi okle ,ynn driwzl dpeekdy 'exiarz'n

.dixg`le diptl dheyt driwz yiy cnll ,xacnn
dpey`xd `ziixad ly `pzd cnl oipn zx`an `xnbd(:bl)

:el` micenilCãéàåoic cnely dpey`xd `ziixad ly `pzde - §¦¨
epic z` cnel ,'exiarz'e 'zxarde'n dixg`le diptl dheytáøc§©

,àðzîezxard jxck xteya rewzl yiydéøeaéãa épLcîdnn - ©§¨¦§©¦§¦¥
'drexz xtey zrwze' aezkl el didy ,epeyl z` weqtd dpiyy
ax ly epic z` mb micnl ep` ,'zxarde' azke dpiyy jkne
epxn`y dne .ezxard jxck `weec xteya rewzl yiy `pzn

y yxtl mewn didy'eøéáòz'xteyd zxard epiidãéa`lle ©£¦§¨
,driwzúøîà úéöî àìoeik ,ok xnel xyt` i` -'äøáò' øîâc Ÿ¨¥¨§©§¨©£¨¨
'äøáò'dey dxifbaäLnî,epiaxøôBL zøáòäå' àëä áéúk £¨¨¦Ÿ¤§¦¨¨§©£©§¨©

íúä áéúëe ,'äòeøzokynd znexz iabl epiax dyn lv` -zeny) §¨§¦¨¨
(e elïläl äî ,'äðçna ìB÷ eøéáòiå äLî åöéå',dyn iabl - ©§©Ÿ¤©©£¦©©£¤©§©¨

epiid 'exiarie',ìB÷a,'lew exiarie' xn`pyïàk óàepiid 'exiarz' §©¨
,ìB÷a.cia dxard eyexit oi`e §

:`xnbd zl`eyàpz éàäìe,dipyd `ziixaa `pzd zrcl - §©©¨
dì éúééîcdpyd y`xa zeriwzd ipiclîay zeriwzéà ,øaãn- §©§¥¨¦¦§¨¦

,cnlpe siqep ok m`ïläl äîa erwz ,xacna -ïàk óà ,úBøöBöç ©§©¨£§©¨
a driwzd didz xetk meie dpyd y`xaúBøöBöç.xteya `le £§

:`xnbd daiynøîBì ãeîìz(c `t mildz)äñka øôBL Lãçá eò÷z' ©§©¦§©Ÿ¤¨©¤¤
LãçäL âç eäæ éà ,'eðbç íBéì[gxidÎ]Làø äæ øîBà éåä ,Ba äqkúî §©¥¥¤©¤©Ÿ¤¦§©¤¡¥¥¤Ÿ

,äðMädpi`e dqekne dphw dpald oiicry ,ycgd zligza `edy ©¨¨
,wegxn zi`xpàðîçø øîà÷åWcga ErwY','øôBLcnll §¨¨©©£¨¨¦§©Ÿ¤¨

.zexvevga `le ,xteya `id ea driwzdy
*

drexz xeriy ,zerexz ylyk driwz xeriy' :dpyna epipy
lirl `ziixaae ,'zeaai ylyk(:bl)dylyk drexz xeriy' epipy

z` `xnbd zxxan .zeaaidn xzei mikex` mixaye ,'mixay
:dyrnl dklddïé÷úàowiz -éøñ÷a eäáà éaørewzl yiy ,exir ©§¦©¦©¨§¥¨¦
xcqe xcq lkaìL ,äòé÷z','äòé÷z ,äòeøz ,íéøáL äL`vnp §¦¨§Ÿ¨§¨¦§¨§¦¨

dywn .drexz mbe mixay mb mirwez driwzl driwz oiay
e ,'drexz' rewzl `id devnd ixd :`xnbdéà ,CLôð äîyexit ©©§¨¦

`ed dxezay 'drexz'ìélé éìelé,millind jxck mixvw zelew - ©¥©¥
ok m` ,lirl d`aedy `ziixad zrckeãéáòìzeyrl yi - ¦£¥

'äòé÷úe äòeøz äòé÷z','mixay dyly' siqedl yi recneéàå §¦¨§¨§¦¨§¦
`ed 'drexz' yexitçðb éçepbmilegd jxck zekex` zegipb - ©¥¨©

ok m` ,epizpyn zhiyke ,odizegipba mikix`ny,äòé÷z' ãéáòì¦£¥§¦¨
ìL'äòé÷úe ,íéøáL äLzvxzn .'drexz' siqedl yi recne §Ÿ¨§¨¦§¦¨

:`xnbddéì à÷tñîeda` iaxléàepiid 'drexz'éà ,çðb éçepb §©§¨¥¦©¥¨©¦
,ìélé éìelé.mdipy z` eyriy wtqn owiz okle ©¥©¥

:`xnbd dywné÷úîàîìãå ,àøéåò áø äì ódxezay 'drexz' ©§¦©©£¦¨§¦§¨
,äåä éìelédpey`xd driwzd oia cala drexz rixdl yie ©¥£¨

,dipyle,mixay dyly mb rwezy jka÷éñôî à÷zriwza ¨©§¦
ìL'ïéa 'íéøáL äLdì ,äòeøzoiaäòé÷zmzeyrl yie ,diptly §Ÿ¨§¨¦¥§¨§§¦¨

dzid eda` iax zpwz :`xnbd zvxzn .wqtd `lacrwezy xg` §
'driwze drexz mixay driwz'ãéáò øãäwx dyere xfeg - ¨©¨¦

,äòé÷úe äòeøz äòé÷z'drexz' m`y `vnpe ,mixay dyly `ll §¦¨§¨§¦¨
drexz driwz rwzy jka ezaeg ici `vi ,dlli `id dxezay

.driwze
:zeywdl `xnbd dkiynné÷úîàîìãå ,àðéáø dì ó'drexz' ©§¦¨¨¦¨§¦§¨

dxezay,äåä éçepb,mixay dyly epiideåmixayd calny oeik ©¥£¨§
,drexz mb rwez,'íéøáL' ïéa äòeøz à÷ñôî à÷zn`a efy ¨©§§¨§¨¥§¨¦

,dxezd dzeivy drexzdìoiaäòé÷z:`xnbd zvxzn .dixg`y §§¦¨
ãéáò øãäcmb,'äòé÷z ,íéøáL ,äòé÷z'dzeivy 'drexz' m`e §¨©¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

.ezaeg ici dfa `vi ,mixay epiid dxezd
:`xnbd dywnàlà'driwz mixay driwz' mb rwezy ok m` - ¤¨

,'driwz drexz driwz' mbeïé÷úà éàî eäáà éaøsiqed dn - ©¦©¨©©§¦
,'driwze drexz ,mixay ,driwz' xcq eze`a erwziy ezpwza

,jytp dnn ixdeéàepiid 'drexz'çðb éçepb,mixay -déãáò àä ¦©¥¨©¨©§¥
e ,'driwz mixay driwz' rwzykéà`id 'drexz'ìélé éìelé- ¦©¥©¥

,mixvw zelewdéãáò àädnne ,'driwz drexz driwz' rwzyk ¨©§¥
mixay driwz' siqedl jxved recne ,ezaeg ici `vi jytp

:`xnbd zvxzn .'driwze drexzdéì à÷tñîwtq eda` iaxl §©§¨¥
,sqepàîìcmb epiid dxezay 'drexz'å çðbmb,ìélédgipb ¦§¨¨©§©¥

owzl jxved okle ,cgi drexze mixay epiide ,dlli dixg`e
.'driwz drexz mixay driwz' mb erwziy

:`xnbd dywn,éëä éàdrexze mixay epiid 'drexz'y okziy ¦¨¦
,cgiàëtéà énð ãáòéìote`a erwziy mb owzl eda` iaxl did - ¦£¥©¦¦§¨

,jetdìL ,äòeøz ,äòé÷z''äòé÷úe íéøáL äL,àîìc'drexz'd §¦¨§¨§Ÿ¨§¨¦§¦¨¦§¨
epiid dxezayçðâå ìélérewzl yie ,dgipb jk xg`e dlli - ©¥§¨©

:`xnbd zvxzn .mixay dixg`e drexzàúléîc àîúñenzq - §¨¨§¦§¨
,llk jxca ,xac lyàúléî Léðéàa òøzî ékmc`l dxewyk - ¦¦§©§¦¦¦§¨

,rx xacìélé øãäå ,çðb àLéøa,zekex` zegipb gpeb `ed dligz - §¥¨¨©§¨©©¥
s` okle ,jtidl `le ,zexvw zelli lliine siqen `ed jk xg`e
`id dxeza dxen`d drexzy okzi `l eda` iax ly ewitq itl

.'mixaye drexz'
*

:dpyna epipy,íézLk äiðMa CLîe äðBLàøa ò÷z`l` ecia oi` ¨©¨¦¨¨©©§¦¨¦§©¦
.zg`òîL ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨©

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

81

82

83

84

85

86

87

המשך ביאור למס' ראש השנה ליום שישי עמ' א
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"א: כג באפך',דף קטורה 'ישימו הפסוק את הגמרא שהביאה כך אגב
זה: פסוק תחילת בענין מאמר הגמרא úçkLîמביאה àì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ©§©©

ïðaøî àáøBöחכם תלמיד נמצא לא -éøBîc,בישראל àlàהוראה §¨¥©¨¨§¥¤¨
éúàcשבא -.øëùNé èáMî Bà ,éåì èáMîשבט,éåì מáéúëc §¨¥¦¥¤¥¦¦¥¤¦¨¨¥¦¦§¦

לוי לשבט משה י)בברכת לג éètLî(דברים eøBé','á÷òéì E ושבט ¦§¨¤§©£Ÿ
øëùNé מáéúëc(לג יב א' הימים äðéa(דברי éòãBé øëùNé éða[î]e' ¦¨¨¦§¦¦§¥¦¨¨§¥¦¨

.'ìàøNé äNòi äî úòãì íézòì:הגמרא משבט àîéàåשואלת ¨¦¦¨©©©©£¤¦§¨¥§¥¨
áéúëc ,énð äãeäé(ט ס é÷÷çî',(תהילים äãeäé' אומרים שהם והיינו §¨©¦¦§¦§¨§Ÿ§¦

הוראה  ומורים החוקים רבא:.את àaélàהשיב àzòîL é÷eqà©¥§©§¨©¦¨
àðéîà÷ àúëìéäc כדת להורות זכו לא שבטים ששאר היתה כוונתי - §¦§§¨¨£¦¨

וכהלכה.
ונטל  בא והממונה בעיגול, עומדים היו הכהנים כך, נערך היה הפייס
הכהנים  ממספר גדול יותר מנין ומכריז הכהנים, אחד ראש מעל מצנפת

הזוכה. הוא בו כלה שהמנין ומי הכהנים, אצבעות את וסופר שם שהיו
במשנה: Lákaשנינו ïéìBòå ïéöøå ïéåL ïäéðL eéäL äNòî שאירע נוסף מעשה מביאה הגמרא וכו'. ©£¤¤¨§¥¤¨¦§¨¦§¦©¤¤

זו: ריצה ãçàמחמת íã÷ ,Láka ïéìBòå ïéöøå ïéåL ïäéðL eéäL íéðäk éðLa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤¦§¥Ÿ£¦¤¨§¥¤¨¦§¨¦§¦©¤¤¨©¤¨
ïäîלהגיעúBnà òaøà CBúì[המזבח של Bøéáç[העליונות ìL,הדשן בתרומת זכה ובכך לחבירו, קודם - ¥¤§©§©©¤£¥
ìèðהמפסיד Baìaהכהן Bì ò÷úå ,ïékñ.הזוכה íìeàäשל úBìòî ìò ÷Bãö éaø ãîò הבית שבהר ¨©©¦§¨©§¦¨©©¦¨©©£¨¨

øîBà àeä éøä ,eòîL ìàøNé úéa eðéçà ,øîàå(א-ג כא äîãàa(דברים ììç àöné ék''וגוeàöéå §¨©©¥¥¦§¨¥¦§£¥¥¦¦¨¥¨¨¨£¨¨§¨§
éð÷æéèôLå EE ההוא העיר זקני ולקחּו החלל אל הּקרבה העיר והיה החלל, סביבת אׁשר הערים אל ּומדדּו §¥¤§Ÿ§¤ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

וגו', ּבקר' éîעגלת ìò ,eðàמוטל,äôeøò äìâò àéáäìהאםøéòä ìò,ירושלים אנשי -úBøæòä ìò Bà ְֶַָָ¨©¦§¨¦¤§¨£¨©¨¦©¨£¨
כן, העם וכששמעו העזרה. שומרי הכהנים -eòbצעקו -÷Bðéz ìL åéáà àa .äiëáa íòä ìk אבי - ¨¨¨¨¦§¦¨¨¨¦¤¦

ההרוג øtøôîהכהן àeäLk Bàöîe,יצאה לא עדיין שנשמתו -íëúøtk àeä éøä ,øîà מיתתו - §¨§¤§©§¥¨©£¥©¨©§¤
עליכם, åתכפר øtøôî éða ïééãòåעדיין äàîèðלכך àì ה,ïékñלהוציא מהרו מליבו כלומר, הסכין את ©£©¦§¦§©§¥§Ÿ¦§§¨©¦

ותיטמא. שימות ללמודEãnììלפני אפשר האב מדברי -úeëéôMî øúBé íéìk úøäè íäéìò äLwL §©¤§¤¨¨£¥¤¨¢©¥¦¥¦§¦
,íéîc.הסכין מטומאת שחשש כפי בנו ממיתת חושש היה לא האב øîBàשאפילו àeä ïëå כא ב' (מלכים ¨¦§¥¥

äôì',טז) ät íéìLeøé [úà] àlî øLà ãò [ãàî äaøä] äMðî CôL é÷ð íc íâå' בזמן שכבר הרי §©¨¨¦¨©§©¤©§¥§Ÿ©£¤¦¥¤§¨©¦¤¨¤
דמים. שפיכות עוון בעיניהם הוקל הראשון, בית בימי שהיה יהודה מלך מנשה

הגמרא: ÷íéãמבררת äNòî éä,הכהן הריגת או במשנה] [המוזכרת הרגל שבירת קודם, אירע מעשה איזה - ¥©£¤¨¦
àîéìéàתאמר אם -íéîc úeëéôLc,קשה äøaLpàקדם, ,àñéét eðéwz àì íéîc úeëéôMà àzLä ¦¥¨¦§¦¨¦©§¨©§¦¨¦Ÿ©¦§¨¨©¦§§¨

eðéwz Bìâø מעשה שלאחר היתכן הדשן', ל'תרומת גורל תקנו לא החמור, דם שפיכות מעשה מחמת אם - ©§©¦
תקנו. הרגל שמעשהàlàשבירת לומר צריך åלכאורה ,íéã÷ Bìâø äøaLðc,קשה eðéwúcשוב ïåék ¤¨§¦§§¨©§¨¦§¥¨§©¦

eäéézãéáò éàî úBnà òaøà ,àñéét להקדים בריצה הענין היה מה התקלה, מחמת פייס שתיקנו מאחר - §¨¨©§©©©£¦§©§
בארבע חבירו הגמרא:את מסיקה íìBòìאמות. àlàמעשהå ,íéã÷ íéîc úeëéôLc אולםàøwòî ¤¨§¨¦§¦¨¦¨¦§¥¦¨¨

àeä àîìòa éàø÷à øeáñ לתקן צורך אין כך ומחמת שאירע, הוא מקרה שדרך חכמים סברו מתחילה - ¨©§©§¨§¨
אך äðkñגורל, éãéì eúà àìénî eléôà éæçc ïåék שאפילו הרגל שבירת של המעשה ידי על משראו - ¥¨§¨¥£¦¦¥¨¨¦¥©¨¨

סכנה, לידי הכהנים באים להזיק להתכוין àñéét.בלא ïðaø eðéwz©¦©¨¨§¨¨

i"yx

éøåîãze`xed dxeny Ð
.l`xyiaàúëìéäã àáéìàÐ

.dkldke zck zexedlúåìòî ìò
íìåàäzenle` .ziad xda Ð

enk ,qecxed my dpa daxd
lr oeixeb oa sqei xtqa aezky
.ziad xda mle`d zelrn

.`ztqeza opiqxb zenle`éî ìò
àéáäìon ,gwlz in lyn Ð¨

mipdkd on e` xira miayeid
.dxfr ixneyåòâ.ewrv Ðéøä

íëúøôë àåäxtkz ezzin Ð
.mkilréàî úåîà òáøà

åäééúãéáòzekity zvexn iab Ð
.minc



ריי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dpyd y`x(iriax meil)

(c e mixac),'ãçà 'ä eðéäìà 'ä ìàøNé òîL'k `ed ixd,úeëìî §©¦¨¥¡Ÿ¥¤¨©§
zlaw `id 'd zecg`y meyn ,zeiklnd iweqt oia ezepnl xyt`e

kln,zxg` zekln zlleye ,eze,øîBà äãeäé éaø .éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥©¦§¨¥
,úeëìî dðéàweqtd oke .'jln' zaiz weqta zxkfen `ly oeikmy) ¥¨©§

(hl c'ãBò ïéà íéäìàä àeä 'ä ék Eááì ìà úáLäå íBiä zòãéå'ixd §¨©§¨©©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦¨¡Ÿ¦¥
zxkfd ef,úeëìîmlera cigi `ed 'dy xne` `edy jkay oeik ©§

,ezklndk xacd aygpdðéà ,øîBà äãeäé éaø .éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥©¦§¨¥¥¨
,úeëìîweqtd oke .'jln' zaiz yexita my xkfp `ly meyn ©§

(dl c mixac),'Bcálî ãBò ïéà íéäìàä àeä 'ä ék úòãì úàøä äzà'©¨¨§¥¨¨©©¦¨¡Ÿ¦¥¦§©
ef ixd,úeëìî,'d zecg` lr dxen df weqt mby oeikéaø éøác ©§¦§¥©¦

,úeëìî dðéà ,øîBà äãeäé éaø .éñBéyexita my dxkfed `ly oeik ¥©¦§¨¥¥¨©§
miweqt drax`a jxev yiy xne`d envr iqei iax ok m`e .zekln
`vnpe ,'zekln'k miaygp el` miweqt mby xaeq zeiekln ly

.mxikfdl xyt`y dxezdn miweqt dyy yiy
* * *

äðùî
ofgd :xteya mirwez dpyd y`xa dlitz efi`a zx`an dpynd

,äðMä Làø ìL áBè íBéa äáézä éðôì øáBòäofgd,éðMä`edy ¨¥¦§¥©¥¨§¤Ÿ©¨¨©¥¦
d `ed ,sqen zlitz lltznòé÷úîly zekxad yly z` jxan - ©§¦©

.xteya mirwez oday zexteye zepexkf zeiekln
:sqep oicìlää úòLáeofgd ,lld mda mixne`y miaeh miniae - ¦§©©©¥
ïBLàøä`ed zixgy zlitz daizd iptl lltznyúà àø÷î ¨¦©§¤¤

ìlää.eixg` miper mrde lldd z` `xew - ©©¥
*

àøîâ
,xteya riwznd `ed sqen lltzny ofgd recn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .zixgy lltzny xeaiv gilyd `leàðL éàî©§¨
d ofgd,éðL`ed `weecy,òé÷úîdxe`klúøãä íò áøa'c íeMî ¥¦©§¦©¦¦§¨¨©§©

'Cìî(gk ci ilyn)zial miax miyp` mi`a xak sqen zryae ¤¤
,zqpkd,éëä éàiabléðMa àîéð énð ìläzlitza eze` xn`p - ¦¨¦©¥©¦¥¨©¥¦

,sqen,'Cìî úøãä íò áøa'c íeMîx`azd dpyna eli`e ¦¦§¨¨©§©¤¤
.zixgy zlitza lldd z` mi`xewyàlà,xnel yiìlä àðL éàî ¤¨©§¨©¥

ceze` mixne`,úBönì ïéîéc÷î ïéæéøæc íeMî ,ïBLàøaokle §¨¦¦¦§¦¦©§¦¦©¦§
,ok m`e ,xyt`d lkk eze` minicwn,ïBLàøa ãéáòð énð äòé÷z§¦¨©¦©£¥¨¦

,zixgya epiidc,úBönì ïéîéc÷î ïéæéøæc íeMîmirwez recne ¦¦§¦¦©§¦¦©¦§
.sqena

:`xnbd zvxzn,ïðçBé éaø øîàzixgya rewzl ie`x zn`a ¨©©¦¨¨
zixgya lldd z` mi`xewy myk ,zeevnl oinicwn oifixf meyn

,sqena mirwezy epizpyna xen`de ,df mrhnúøæb úòLa¦§©§¥©
,eðL úeëìnämdl miaxe` eide ,rewzl miaie`d mdl egipd `ly ©©§¨

meyne ,mirwez mpi`y ze`xl zery yy cr zixgy zlitz onfa
.miaie`d ewlzqp xaky onfa ,sqena erwziy epwiz jk

*
ipyd dpyd y`x ly aeh meia daizd iptl xaerd' :dpyna epipy
zwiicn .'lldd z` `xwn oey`xd ,lldd zryae .riwzn

:`xnbdøîà÷cîoeyl `pzd'ìlä úòLa'jyndk z`f xn` `le ¦§¨¨©¦§©©¥
,'lldd z` `xwn oey`xde' mcewd oiclììkî,rnyn -Làøác ¦§¨¦§Ÿ

,ìlä àkéì äðMäyiy mixg` miaeh minia epiid 'lldd zrya'e ©¨¨¥¨©¥
:`xnbd zl`ey .lld mdaàîòè éàîy`xa lld mixne` oi`y ©©£¨

.dpyd,àeä Ceøa LBãwä éðôì úøMä éëàìî eøîà ,eäáà éaø øîà̈©©¦©¨¨§©§£¥©¨¥¦§¥©¨¨
äøéL íéøîBà ìàøNé ïéà äî éðtî ,íìBò ìL BðBaø[lldÎ]éðôìE ¦¤¨¦§¥©¥¦¨¥§¦¦¨§¨¤

íäì øîà ,íéøetkä íBéáe äðMä Làøaike ,`ed jexa yecwd §Ÿ©¨¨§©¦¦¨©¨¤
øLôày ,xacdCìî[`ed jexa yecwdÎ]áLBéel` miniaàqk ìò ¤§¨¤¤¥©¦¥

,äøéL íéøîBà ìàøNéå ,åéðôì ïéçeút íéúî éøôñå íéiç éøôñå ,ïéc¦§¦§¥©¦§¦§¥¥¦§¦§¨¨§¦¨¥§¦¦¨

,dxizi dgny ini `le d`xie daeyz ini md el` mini ,xnelk
.lld mda mixne` oi` jk meyne

* * *

äðùî
liaya dpyd y`x ly aeh mei z` llgl xeq`y zx`an dpynd

:driwzl xteyd zpkdåéìò ïéøéáòî ïéà ,äðMä Làø ìL øôBLz` ¨¤Ÿ©¨¨¥©£¦¦¨¨¤
lew renyl ick zay megzn z`vl mc`l xeq` ,xnelk ,mEgYd©§

.xteyåéìò ïéçwôî ïéàå[xteyd lrnÎ]ìbä úà,mipa` znixr - §¥§©§¦¨¨¤©©
.aeh meia mlhlhl xeq`e 'dvwen' md mipa`dy oeikïéìBò àìŸ¦

ïìéàaexq`y itl ,oli`d lr `vnpd xteyd z` lehil ick ¨¦¨
minkg(:el dvia)epnn yelzi `ny ,aeh meie zaya oli`a zelrl

,zexit e` mitpräîäa éab ìò ïéáëBø àìåitl ,e`iadl icka §Ÿ§¦©©¥§¥¨
minkg exq`y(my)`ny ,aeh meie zaya dnda iab lr aekxl

.jlzy dzekdl icka oli`dn spr jezgiíénä éðt ìò ïéèL àìå§Ÿ¨¦©§¥©©¦
minkg exq`y ,xdpl xarn e`iadl ick(my)zaya mina heyl

.ea mihyy ilk zeyrle owzl `ai `ny aeh meieïéëúBç ïéàå§¥§¦
BúBà,driwzl ie`x `diy epwzl ,xteyd z` -øáãa ïéaoi`y ¥§¨¨

,ea ekzegl jxcàeäLwx xeq`úeáL íeMîoeik ,opaxc xeqi` - ¤¦§
,ci xg`lk oewiz `l` epi`yøáãa ïéáe,ea ekzegl jxcyàeäL ¥§¨¨¤

xeq`e dxenb dk`lníeMîxeqi`'äNòú àì'.dxezd oníà ìáà ¦Ÿ©££¨¦
ïéé Bà íéî BëBúì ïzéì äöø,lelv elew `diy ick,ïzédfa oi`e ¨¨¦¥§©¦©¦¦¥

.aeh meia xeq`d 'ilk oewiz' meyn
:sqep oicòB÷úlî úB÷Bðzä úà ïéákòî ïéàyiy s` ,dpyd y`xa ¥§©§¦¤©¦¦¦§©

,devnl mlibxdl yiy meyn ,opaxc xeqi` jkaìáà,daxc`e - £¨
ïänò ïé÷qòúîdriwzaeãîìiL ãò.rewzl ¦§©§¦¦¨¤©¤¦§§

:sqep oic÷qòúnäå,devn myl `ly xteya rwzeå ,àöé àìok §©¦§©¥Ÿ¨¨§
òîBMäxtey lew,àöé àì ÷qòúnä ïîoiekzd rneydy s`e ©¥©¦©¦§©¥Ÿ¨¨

`l rwezdy oeik ,`vi `l devnd zaeg ici z`vl ezrinya
.devn zriwzl llk oiekzd

*

àøîâ
:`xnbd zl`eyàîòè éàîlk z` dgec xteyd zriwz oi`y ©©£¨

:`xnbd daiyn .dpyna epnpy mixeqi`døôBLzevn,àeä äNò ¨£
åa dk`ln xeqi`áBè íBézevn ea yiå äNòxeqi`ïéàå ,äNòú àì §£§Ÿ©£§¥

,äNòå äNòú àì úà äçBc äNòixeqi` dgec xtey zevn oi` okle £¤¤Ÿ©£©£
,dyr zevn yiy mewna s` mdixac z` ecinrd minkge ,dxez
zriwz zevn miiwl ick opaxc mixeqi` lr s` xearl exq`e

.xtey
*

:dpyna epipy.'åë äîäa éab ìò ïéáëBø àìå ïìéàa ïéìBò àìdywn Ÿ¦¨¦¨§Ÿ§¦©©¥§¥¨
:`xnbd,àzLämixeqi`ïðaøcicil `eaiy yyg mey mda oi`y ©§¨§©¨¨

,lbd gewite megz zxard oebk ,`ziixe`c xeqi`àì úøîà- ¨§©Ÿ
opaxc xeqi` ike ,xtey zevn miiwl ick mdilr xearl oi`y

xeqi` icil ezngn `eal lekiy,àúééøBàcmiler oi`y oebk §©§¨
,spr zyilz icil `eal lekiy oeik dnda lr miakex oi`e oli`a

àéòaéîxeq`y heyt ixde ,z`f ycgle siqedl jixv m`d - ¦©§¨
zvxzn .yexita z`f xnel dpynd dkxved recne ,ok zeyrl

:`xnbdéøö ïéàå Bæéðz÷ Bæ øîBì Cxcq z` dpynd dhwp - §¥¨¦©¨¨¥
,xzei zycegnd dkldd dxn`p dligzy ote`a zekldd
zek`ln zeyrl xeq` ,xnelk ,dheytd dkldd dxn`p dixg`e
jixv oi`e ,`ziixe`c xeqi` icil `eaiy yyg mda oi`y opaxc
xeqi` icil `eaiy yyg mda yiy zek`ln zeyrl xeq`y xnel
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המשך ביאור למס' ראש השנה ליום רביעי עמ' ב



xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc dpyd y`x(oey`x meil)

éì ò÷úe ïåekéàdgiken .izaeg ici ip`ivedl jizeriwza oiekzz - ¦©©§©¦
:`xnbdàîìàc gken -øáñ÷y `xif iaxäðåek éòa òéîLî- ©§¨¨¨©©§¦©¨¥©¨¨

.rneyd z` `ivedl oiekzdl rinynd jixv
:`xnbd dywn,éáéúéîdpyna epipy(:fk lirl)úéa éøBçà øáBò äéä ¥¦¥¨¨¥£¥¥

ìB÷ Bà ,øôBL ìB÷ òîLå úñðkä úéáì Ceîñ Búéa äéäL Bà ,úñðkä©§¤¤¤¨¨¥¨§¥©§¤¤§¨©¨
ïåek íà ,äléâîrneydBaì,z`vlå .àöé àì ,åàì íàå .àöém` §¦¨¦¦¥¦¨¨§¦¨Ÿ¨¨§

,dyw ,rneyd z` `ivedl oiekzdl jixv rinyndy xn`pék¦
éåä éàî Baì ïåekixd ,z`vl oiekzdy jka dn -à÷ àì Càéä ¦¥¦©¨¥©§©Ÿ¨

déãéc àzòcà ïéekéîzqpkd ziaay dlibnd `xew e` rwezd - ¦©¥©©§¨¦¥
zvxzn .e`ivedl oiekzn epi`e z`vl dvex rneydy rcei epi`

:`xnbda àëä`edy rwez(ä)élekà dézòãc ,ïðé÷ñò øeaö çéìL ¨¨§§¦©¦©§¦¨§©§¥©¥
àîìò.z`vl dvexd lk z` `ivedl ezrc - ¨§¨

:zeywdl `xnbd dkiynn,òîL àz,`ziixaa epipyïåekúð ¨§©¦§©¥
dòîBLz`vlïåekúð àìåd,òéîLîy e`ïåekúðdàìå òéîLî ¥©§Ÿ¦§©¥©§¦©¦§©¥©§¦©§Ÿ

ïåekúðdòîBL,z`vl.òéîLîå òîBL ïåekúiL ãò ,àöé àìyie ¦§©¥¥©Ÿ¨¨©¤¦§©¥¥©§©§¦©
,`xnbd zwiicne ,`ziixad zwqer 'dpeek' efi`a xxaléðz÷̈¨¥

`ziixaa'òéîLî'`edy rnyne'òîBL'c àéîecjenqa xkfend ©§¦©§¨§¥©
,xnelk ,eil`'òîBL' äî`edy epiidBîöòì òîBLz`vl oiekzn - ©¥©¥©§©§

,envra,'òéîLî' óà`edy epiidBîöòì òéîLî,envra z`vl - ©©§¦©©§¦©§©§
ådfk ote`a wxéðz÷y `ziixaa,àöé àìrinynd m`y xnelk §¨¨¥Ÿ¨¨

m`y rnyne ,rneyd `vi `l ,envra z`vl oiekzd `l
z` `ivedl oiekzd `ly s` ,envr z` `ivedl oiekzd rinynd
oiekziy jixvy `xif iax ixack `lye ,rneyd `vi ,rneyd
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ריג ezny in` cenr hk sc ± iyily wxt`nei
éì ò÷úå ïååëéà.izaeg ici ip`ivedl ,inya rewzl oiekzz -äðååë éòá òéîùî-

.rneyd `ivedl'éðúî'åâå åãé äùî íéøé øùàë äéäå.'îâïéøøçåùî íéãáòå-

micar la`.da aiig card oi` da zaiig dy`d oi`y devn lkc ,`l -íåèîåèå
ñåðéâåøãðàå.`ed xkf `ny -ãáò åéöçù éî.eay zexig cv meyn -àéöåî åðéà íåèîåè

åðéî úà,dawp df rwez `ny ,ezenk mehneh -

.xkf exiageåðéî àéöåî ñåðéâåøãðà-

zlf` zexkf xza i`c .ezenk qepibexcp`-

zlf` zeawp xza i`e ,oiaiig mdipyodipy -

.oixeht'åë ãáò åéöçù éîcv iz` `lc -

:b"d :rneyc zexig cv witne ,rinync zecar

ef mlerl oil`ebe mlerl oiyicwn miele mipdk

izeax x`ye .ield wgvi epiax zqxib `id

odizye .mlerl oil`ebe mlerl oixken :oiqxeb

.(a,bl sce a,ek sc) oikxr zkqna od zeipyn

dxizi dpyn ediiexz oixken oiae oiyicwn oiae

my) l`xyi iab mzd `pzc icii` `l` ,edpip

izyn zegt laeid iptl oiyicwn oi` (`,ck sc

`pz ,dpyn zegt laeid xg` oil`eb `le ,mipy

oil`eb `pzc icii`e .oil`ebe oiyicwn mipdk iab

iccd iab oiyicwneoil`eb iab inp `pz -

zkqna miwen ikde .mlerl oixken dxiknc

mlerl oil`eb edne (`,fk sc) oikxritl -

`xwie) dneg ixra zia xkena l`xyia xn`py

"dninz dpy el z`ln cr l`bi `l m`e" (dk

."miell didz mler zle`b" :miela la` ,hlgp

(my) dfeg` dcy xkend l`xyia xn`py itle

xzen epi`y "jl xkni ze`eaz ipy xtqna"

.cin oil`eb miel la` ,mipy izyn zegt le`bl

m`e" (fk my) dfeg` dcy yicwna xn`py itl

z` xafb xkne ,milra "dcyd z` l`bi `l

xg` yi`l dcydd`vei `l` ,cer l`bi `l -

i`de ,mlerl oil`eb mield .laeia mipdkl

yicwn` i`w ,laei zevna edpzil :`kd ixn`c

laei oi`y ,xafb dxkne dl`b `le dfeg` dcy

jxck ,`ed iel m` yicwnd cin riwtn

:opiqxb `le .'iqxb l"nw :l`xyi cin riwtny

i`ce `dc .'ek zerwxw zhnyda edpzilc idp

,laeia oixifgn l`xyin md egwly oia ,edpzi`

oia ,oipicde zevn lk llkn miel iwtp `lc

epzipy dn` mitl`d on odn l`xyi egwly

dneg ixr iza 'it`e .laeia `vei mdixrl uegl

laeia l`xyil oixfeg oi`y,mdl oixfeg -

.'ebe "mield on l`bi xy`e" (dk my) aizkc

àéöåî àöéù ô"òàoiaxr l`xyi lk ixdy -

.zevnl dfa dfïééäå íçìä úëøáî õåçx`ye -

daeg opi`y ,ipgixe zexit zkxaxeq`y `l`

efae ,dkxa `la dfd mlerd on zepdiloi` -

ipdzil `l ;mc`d lr daeg epi`y ,zeaxr o`k

.jixail `le
úëøá
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zkqna od zeipyn odizye .mlerl oil`ebe mlerl oixken :oiqxeb eizeax x`ye

icii` `l` ,edpip dxizi dpyn ediiexz oixken oiae oiyicwn oiae (a,bl sce a,ek sc) oikxr

oil`eb oi`e ,mipy izyn zegt laeid iptl oiyicwn oi` (`,ck sc my) l`xyi iab mzd opzc

dpyn zegt laeid xg`-:inp `tiq `pz

oil`ebe oiyicwn :ipzc icii`e .oil`ebe oiyicwn

iccd iab-oixken dxiknc mil`eb iab inp `pz

(`,fk sc) oikxr 'qna dl miwen ikd .mlerl

mlerl oil`ebe-l`xyia xn`py itl epiid

xkni ze`eaz ipy xtqna" :dfeg` dcy xkend

"jl-le`bl xzen epi`yla` ,mipy izyn zegt

epiid ,yicwne .mlerl mil`ebe ,cin oil`eb miel

"cer l`bi `l" :dfeg` dcy yicwna xn`py itl

.mlerl oil`eb mielde ,laeia mipdkl d`vei `l`

laeid oi`y ,`gip ield wgvi epiax 'ib dzre

.l`xyia enk iel `ed m` yicwnd cin riwtn

ixr izaa p"` ,cin l`eby dle`be dxikn la`

dpy seql zehlgp opi`y dneg-df oipr dn

onfa `l` bdep df oi`c b"r` ?laeic devnl

bdep laeidy-`pyil ikd rnyn `l n"n

dpey`x dpyny :cere .laeic zevna edpzilc

,mlerl oiyicwnc `iddc ,iiezi`l dil ded

`le (a,ek sc my) "oiyicwn oi`" wxta `idy

wxta `id oizipznc ,mlerl oixkenc `idd

.(a,bl sc) oikxrc `xza

à÷rwxw zhnyda edpzilc idp ol rnyn

`din micar gelye mitqk zhnyda

:qxb qxhpewae .mixtq aexa aezk jk - edpzi`

edpzilc idp :qxb `le ,`l eze .ol rnyn `w

md egwly oia ,edpzi` i`cec .dhnyda

l`xyin-oia .zevnd llkn iwtp `lc ,oixifgn

mdl epzpy dn` mitl`d on ,odn l`xyi gwly

mdixrl ueg-dneg ixr iza elit`e .laeia `vei

laeia l`xyil oixfeg oi`y-,mdl oixfeg

dywd ok ."mield on l`bi xy`e" :xn`py

yxtl yi ixdy ,dxenb `iyew ef oi`e ,qxhpewa

`le dfeg` dcy yicwn ixw rwxw zhnydc

cin driwtn laei oi`y ,xafb dxkne ,dl`b

`ed m` driwtny jxck ,iel `ed m` yicwn

edpzilc idpe .laeia mipdkl d`veiy ,l`xyi

xn`wc rwxw zhnyda-zhnyd oic lka epiid

xninl dil dedc :`iyw i`ce df la` .rwxw

oebk ,edpzi` `din dxiknc rwxw zhnyda

ikid ik ,mixg`l md exkn e` dcy mdl exkn

dn :cere ?micar gelye mitqk zhnyda aiygc

`pz `icda `d ?laei lv` mitqk zhnyd oipr

,mitqk zhnyn ziriayc d`x zyxta ,ixtqa

xac dfe"n dil hrnnc .mitqk hnyn laei oi`e

"heny dhinyd-`le ,mitqk hnyn dhiny

dielz iaxlc ,iaxl dihwpc xnel wgec dfe !laei

oihib) "gleyd"a xn`ck ,laeia mitqk zhnyd

mitqk zhnyd bdep laeidy onfac (mye `,el sc

.zbdep
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תוספות                                                                                                                                      רש"י



רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dpyd y`x(oey`x meil)

íçlä úkøakxa -'`ivend' zävî ìLly oey`x lila milke`y ¦§©©¤¤¤©¨
,gqtúkøáelr mikxany 'otbd'íBiä Lecé÷ ìL ïéiämeie zaya ¦§©©©¦¤¦©
,aeheäîliaya okxal jixv epi`e okxia xaky mc` leki m`d - ©

iccve .mixg`d z` daeg ici `ivedl ick jxale xefgl ,envr
m`d ,md wtqdc ïåékmeid yeciwe dvn zlik`,àeä äáBçepi`e ¥¨§¨

,oipdpd zekxa jxal aiig `ed `linne ,d`pd `ll mniiwl leki
÷étî,el` zeevn oiicr miiw `ly in z` daeg ici mc`d `iven - ©¦

.oniiw xak envr `edy s`,àîìc Bàyeciwe dvnd zlik` mpn` ¦§¨
d la` ,daeg md meidäëøaez`pd lr mc`d jxanyäáBç åàì §¨¨¨¨

,àéämc`e ,devnd zngn `le d`pdd zngn d`a `id ixdy ¦
.okxal leki epi` ,dzr dpdp epi`e devnd z` miiw xaky

:wtqd z` `xnbd zhyetéa ïðéåä ék ,éMà áø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©©¦¦£¥¨¥
[ziaa epiidykÎ]ïì Lc÷î äåä ,étt áøici epze` `iven did - ©©¦£¨§©¥¨

,zay lila yeciw zaegàøácî déñéøà éúà äåä éëåeidyke - §¦£¨¨¥£¦¥¦©§¨
,okn xg`l dcydn mi`a eiqix`eäì Lc÷î äåäxfeg did - £¨§©¥§

gkene ,otbd ixt `xea mb aey jxan dide oiid lr mdl ycwne
ick 'otbd' jxal leki ,dzr dzey epi`e envra yciw xaky s`y

.mixg` `ivedl
*
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdäñeøt íãà ñBøôé àì ,ïðaø eðz̈©¨¨Ÿ¦§¨¨§¨

mgldn,ïéçøBàì,m`ivedl '`ivend' zkxa jxaieïk íà àlàmb ¨§¦¤¨¦¥
`ed,íänò ìëBà`ivedl ick wx oipdpd zkxa jxan mc` oi`y ¥¦¨¤

.mixg`àeä ñøBt ìáàjxaneBúéa éðáìå åéðaìmpi`y ,miphwd £¨¥§¨¨§¦§¥¥
,jxal mircei.úBöna ïëpçì éãk:sqep oicáed z`ixwìlä §¥§©§¨©¦§¦©¥

,miycg iy`xae micrenaáed z`ixwäléân,mixetaét ìò óà ¦§¦¨©©¦
àéöBî ,àöiLl`xyi lke daeg ody meyn ,ez`ixwa mixg` ¤¨¨¦

.dfl df miaxr

ïéã úéá åäåàø êìò ïøãä

áåè íåé ¯ éòéáø ÷øô
ipica wqer df wxtopgei oax ly eizepwza ,zaya xtey zriwz

.dpyd y`x ly zeriwzde zelitzd xcqae ,i`kf oa

äðùî
a ,úaMa úBéäì ìçL äðMä Làø ìL áBè íBéd ziaeéä Lc÷n ¤Ÿ©¨¨¤¨¦§©©¨§¦§¨¨

àì ìáà ,ïéò÷Bzoirwez eidäðéãnaux` x`yae milyexia - §¦£¨Ÿ©§¦¨
.l`xyiïéò÷Bz eäiL éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úä ,Lc÷nä úéa áøçMî¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨¨¨¤©©¤§§¦

ïðçBé ïaø ïé÷úä àì ,øæòìà éaø øîà .ïéc úéa Ba LiL íB÷î ìëa§¨¨¤¥¥¦¨©©¦¤§¨¨Ÿ¦§¦©¨¨¨
éàkæ ïa,oic zia yiy mewna zaya oirwezy,ãáìa äðáéa àlà ¤©©¤¨§©§¤¦§©

elby mipiic cg`e miray ly dlecbd oixcdpqd eid myy
odil` dzlby zenewnd lka oke ,oaxegd xg`l milyexin
s`e ,zaya oirwez oi` zenewnd x`ya la` ,dlecbd oixcdpqd

.dylye mixyr ly dphw oixcdpq ipta `lBì eøîà,minkgãçà ¨§¤¨
,ïéc úéa Ba LiL íB÷î ìk ãçàå äðáémixyr ly oic ziaa s`e ©§¤§¤¨¨¨¤¥¥¦

.cala dylyeúàæ ãBòåíéìLeøé äúéädpipaa,äðáé ìò äøéúé §Ÿ¨§¨§¨©¦§¥¨©©§¤
àéäL øéò ìkLe ddeabäàBø,milyexi z`åmbúòîBLlew z` ¤¨¦¤¦¨§©©

,milyexiay xteydäáBø÷e,milyexilàBáì äìBëéåmileki - §¨¦¨¨
,zaya milyexil dpnn `alïéò÷Bzlgy dpyd y`xa da §¦

,zayaåeli`ïéò÷Bz eéä àì äðáéazaya,ãáìa ïéc úéáa àlà §§©§¤Ÿ¨§¦¤¨§¥¦¦§©
.dizeaiaqy mixra `le

*

àøîâ
lgy dpyd y`xa dpicna xteya oirwez oi`y dpyna epipy

:`xnbd zxxan .zayaøîà ,àîçì øa éåì éaø øîà .éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥¨©©¦¥¦©©§¨¨©
øîBà ãçà áeúk ,àðéðç øa àîç éaø(ck bk `xwie)ïBøëæ ïBúaL' ©¦¨¨©£¦¨¨¤¨¥©¨¦§

,'äòeøzmiweqtd zxin` ici lr drexzl 'oexkf' wx yiy rnyne §¨
,'xtey' mda xkfedyøîBà ãçà áeúëå(` hk xacna)äòeøz íBé' §¨¤¨¥§¨

,'íëì äéäé,mdipia dxizq yi dxe`kle ,ynn ea mirwezy epiide ¦§¤¨¤
`l`ïàk ,àéL÷ àìwqer 'drexz oexkf' weqtd -ìçL áBè íBéa Ÿ©§¨¨§¤¨

,úaMa úBéäìe ,miweqtd zxin`a drexzd z` mixikfn wxyïàk ¦§©©¨¨
wqer 'drexz mei' weqtd -,ìBça úBéäì ìçL áBè íBéamirwezy §¤¨¦§©

.xteya
:`xnbd dywnéà ,àáø øîàdpyd y`xa rewzl oi`y ef dkld ¨©¨¨¦

zaya lgy,àéä àúééøBàcîok m`,ïðéò÷z éëéä Lc÷naoi` ixde ¦§©§¨¦©¦§¨¥¦©§¦¨
.llk devn jkaàä ,ãBòåxtey zriwzéøèöàc ,àéä äëàìî åàìC §¨¨§¨¨¦§¦§§¦

éèeòîì àø÷ixdy ,erwzi `ly xnele hrnl weqtd jxhviy - §¨§©¥
ef oi`y `xnbd dgiken .devn mewna `ly s` rewzl xzen

:dk`ln,ìàeîL éác àðúcweqta xn`p(my)àì äãáò úëàìî ìk' §¨¨§¥§¥¨§¤¤£Ÿ̈Ÿ
äúöé ,'eNòúdf xeqi` llknútä úéiãøe øôBL úòé÷zz`ved - ©£¨§¨§¦©¨§¦©©©

,xepzdn ztdäîëç àéäL,ok zeyrl zepne` jixv mpn`y - ¤¦¨§¨
emewn lkn,'äëàìî' dðéà.zaya dxezd on dxeq` dpi` `linne ¥¨§¨¨

àúééøBàcî ,àáø øîà àlàxtey zriwzéøL àøLéî,zxzen - ¤¨¨©¨¨¦§©§¨¦§¨¨¦
,dk`ln meyn dfa oi`ydéa øeæâc àeä ïðaøåexfby md minkg - §©¨¨§¨¥

`ed mrhde ,zaya lgy dpyd y`xa xteya rewzl `ly
ïéàé÷a ìkä ïéàå ,øôBL úòé÷úa ïéáéiç ìkä ,äaø øîàc ,äaøãk¦§©¨§¨©©¨©Ÿ©¨¦¦§¦©¨§¥©Ÿ§¦¦

,øôBL úòé÷úaminkg exq`e ,driwzd ipte`ae dizeklda ¦§¦©¨
,zaya rewzlé÷aä ìöà Cìéå Bãéa epìhé ànL äøéæbzeklda §¥¨¤¨¦§¤§¨§¥¥¥¤©¨¦
ick zeriwzaeãîììmeiwl ezelida zngne ,driwzd ote` z` ¦§Ÿ

meid zayy gkyi devnd,íéaøä úeLøa úBnà òaøà epøéáòéå§©£¦¤©§©©¦§¨©¦
.llk zaya rewzl `ly minkg exfb df iptne ,dxez xeqi` `edy

:`xnbd dtiqenáìeìc àîòè eðééäå`ly mb exfb dfd mrhdne - §©§©£¨§¨
e` ezkxa z` epnn cenll iwa lv` jli `ly ,zaya alel lehil

.mireprpd jxc z`äléâîc àîòè eðééäåmb exfb dfd mrhdne - §©§©£¨¦§¦¨
ote` z` cenll iwa lv` jli `ny ,zaya dlibn `exwl `ly

.dz`ixw
*

:dpyna epipy.'eë éàkæ ïa ïðçBé éaø ïé÷úä Lc÷nä úéa áøçMî¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¦¨¨¤©©
:dpwzd dyrn z` d`ian `xnbdLàø ìç úçà íòt ,ïðaø eðz̈©¨¨©©©©¨Ÿ

ìk eéäå] ,úaMa úBéäì äðMäiyp`íéøòädpail zekenqd ©¨¨¦§§©¨§¨¨¤¨¦
ïéñpkúîqpkzdl milibx eidy itk ,xtey zriwz renyl ick ¦§©§¦

ycwnd ziaa driwzd z` renyl milyexia.[oAx mdl xn`̈©¨¤©¨
m`d ,xecd ilecb eidy dxizA ipal i`Mf oA opgFiò÷úð.xteya ¨¨¤©©¦§¥§¥¨¦§©

ïeãð ,Bì eøîàzia ea yiy mewna s` xeqi` xefbl yi m`d ,xaca ¨§¨
.`l e` ,oicíäì øîàdligz ,i`kf oa opgei oaxCk øçàå ,ò÷úð ¨©¨¤¦§©§©©¨

ïeãð.oic zia yiy mewna s` rewzl oi`y xefbl yi m` xaca ¨
Bì eøîà ,eò÷zL øçàìeiykr ,`xiza ipaíäì øîà .ïeãðopgei oax §©©¤¨§¨§¨¨©¨¤

,i`kf oaäòîLð øákd lew,äðáéa ïø÷,eprwzy mqxtzpeïéàå §¨¦§§¨¤¤§©§¤§¥
,äNòî øçàì ïéáéLî.epirhy epinvr lr frl `ivep `ly §¦¦§©©©£

*
:dpyna epipyàlà éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úä àì ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨Ÿ¦§¦©¨¨¨¤©©¤¨

k ãçàå äðáé ãçà Bì eøîà ,ãáìa äðáéa.ïéc úéa Ba LiL íB÷î ì §©§¤¦§©¨§¤¨©§¤§¤¨¨¨¤¥¥¦
jxvedy ,dpyna zxkfend `id ztqep drc ike :`xnbd ddnz

oeyl hewpl `pzd,'Bì eøîà'ixdeeðééäzrc,àn÷ àpzyiy ¨§©§©¨©¨
:`xnbd zvxzn .oic zia ea yiy mewn lka rewzleäééðéa àkéà¦¨¥©§

,'el exn`'y minkg zrcl `nw `pz zrc oia -éàø÷àc àðéc éa¥¦¨§©§©
oirwez `nw `pz zrcly ,dxwna oic ziad my oncfdy mewn -
,oic zia eiykr my yi seq seqy oeik ,mewnd eze`a zaya
reaw oic zia ea yiy mewna `l` oirwez oi` 'el exn`' zrcle
d`ad mrta mb my erwzi `ny miyyegy meyn ,dpaia enk

.oic zia my didi `ly s` ,zaya dpyd y`x legiy
*

:dpyna epipy.ïéc úéa Ba LiL íB÷î ìk ãçàå äðáé ãçà Bì eøîà̈§¤¨©§¤§¤¨¨¨¤¥¥¦
,àðeä áø øîà̈©©¨
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xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dpyd y`x(ipy meil)

.'ïéc úéa íòå':`xnbd zx`an,'ïéc úéa íòå' éàîwx oirwezyéðôa §¦¥¦©§¦¥¦¦§¥
,ïéc úéa,edelhlhi `ly mixidfn mipiicd f`yéðôa àlL é÷etàì ¥¦§©¥¤Ÿ¦§¥

,àìc ,ïéc úéa.mewn eze`a oic zia yiy s` ¥¦§Ÿ
,àáø áéúî,dpyna epipyäðáé ìò äøéúé íéìLeøé äúéä úàæ ãBòå ¥¦¨¨§Ÿ¨§¨§¨©¦§¥¨©©§¤

,'åëåx`al yieéàîoeyla dpynd zpeek dn -àîéìéà ,'úàæ ãBòå' ©§Ÿ¦¥¨
éðz÷ãkm` ,milyexil zekenqd zexiira erwzy dpynd jynda ¦§¨¨¥

okdéì éòaéî 'úàæ'.'cere' oeyld idne ,xnelàlàxnel dvxz m` Ÿ¦¨¥¥¤¨
ïéò÷Bz íéìLeøéácelit`,ïéãéçé,oic zia igely mpi`yïéà äðáéáe §¦¨©¦§¦§¦¦§©§¤¥

,ïéãéçé ïéò÷Bz,dyw ok m`åikék àäå ,ïéãéçé ïéò÷Bz ïéà äðáéa §¦§¦¦§§©§¤¥§¦§¦¦§¨¦
äòé÷z àøeaéöc àçéìL íéiñî ék ,øîà ,óñBé øa ÷çöé áø àúà£¨©¦§¨©¥¨©¦§©¥§¦¨§¦¨§¦¨

,äðáéac cr mnvrl mirwez micigid lk eidì÷ Léðéà òîL àì §©§¤Ÿ¨©¦¦¨
[éàãéçéc] àiòB÷z ìwî dépeàxg` lew mc` rny `ly cr - ¥¦¨¨©¨¦¦¨¥

gilyd zriwz z` erny `ly micigid zeriwz lew zngn epf`a
'dpai'a df didy wgvi ax xn`y jkne ,rewzl eiykr e`ae xeaiv
wx erwz f`y ,ok did zaya lgy dpyd y`xa s`y gken

.dpai lr dxizi milyexi dzid dna dyw aeye .dpaia,åàì àlà¤¨¨
ïîæa ïéa ïéò÷Bz íéìLeøéácyïéc úéadry cr epiide ,oiayei §¦¨©¦§¦¥¦§©¥¦

,ziyiyå ,ïéc úéa ïîæa àlL ïéáeeli`ïîæa ,äðáéayïéc úéa ¥¤Ÿ¦§©¥¦§§©§¤¦§©¥¦
,miayeiïéàla` ,oirwez eid -ïîæa àlLzaiyiàì ,ïéc úéa ¦¤Ÿ¦§©¥¦Ÿ

rnyn mipt lk lre ,milyexia dzidy ztqepd dlrnd efe ,erwz
càäéî ïéc úéa ïîæa àäeidïéò÷Bz,dpaiaúéa éðôa àlL eléôàå ¨¦§©¥¦¦¨§¦©£¦¤Ÿ¦§¥¥

,ïécmirwez eidy micigidy `id wgvi ax ixac zernyn ixdy ¦
xaeqd `ped axk `lye ,oic zia ipta `ly ok eyr dpaia

.oic zia ipta wx mirwezy
:`xnbd zvxznàì`l` ,milyexia dzidy dlrnd ef oi` - Ÿ

,dzid zxg` dlrnïéc úéa éðôa ïéa ïéò÷Bz íéìLeøéa eléàceïéá §¦¦¨©¦§¦¥¦§¥¥¦¥
,ïéà ,ïéc úéa éðôa ,äðáéáe ,ïéc úéa éðôa àlLj`úéa éðôa àlL ¤Ÿ¦§¥¥¦§©§¤¦§¥¥¦¦¤Ÿ¦§¥¥

.àì ,ïécepiid ,dpaia mirwez eid micigidy wgvi ax xn`y dne ¦Ÿ
.`ped ax ixacke ,oic zia ipta

:ef `xnina zxg` oeyl d`ian `xnbdáøc àäì éðúîc àkéà¦¨§©§¥§¨§©
àäà àðeä,df weqt lr `ped ax ixac z` mipeyy yi -áéúëc ¨©¨¦§¦

laeid zpy iabl(h dk `xwie)ìëa øôBL eøéáòz íéøtkä íBéa'§©¦ª¦©£¦¨§¨
,'íëöøà'mkvx` lka' weqta xen`deáéiç ãéçéå ãéçé ìkL ãnìî ©§§¤§©¥¤¨¨¦§¨¦©¨
,òB÷úìdf lre ,oic zia wx `le.'ïéc úéa íòå' ,àðeä áø øîà ¦§©¨©©¨§¦¥¦

:`xnbd zx`anéàî',ïéc úéa ïîæa ,'ïéc úéa íòådry cr `edy ©§¦¥¦¦§©¥¦
,ziyiy.àìc ,ïéc úéa ïîæa àlL é÷etàì§©¥¤Ÿ¦§©¥¦§Ÿ

àáø áéúî,`ziixanúòé÷zly xteyúà äçBc ìáBéå äðMä Làø ¥¦¨¨§¦©Ÿ©¨¨§¥¨¤
úaMäïéìeába,l`xyi ux` lka -.Búéáe Léàx`al yieLéà' éàî ©©¨©§¦¦¥©¦

,'BzLàå Léà' àîéìéà ,'Búéáe,dyw ok m`àáéiçéî éî àúzéà- ¥¦¥¨¦§¦§¦§¨¦¦©§¨
,zaiig dy` ikeàéä àîøb ïîfäL äNò úåöî àäå`ed daeigyÎ] §¨¦§©£¤©§©§¨¨¦
,[miieqn onfa wxàlà .úBøeèt íéLð ,àîøb ïîfäL äNò úåöî ìëå§¨¦§©£¤©§©§¨¨¨¦§¤¨

,åàìy epiid 'eziae yi`'Búéáa Léà,xteya aiigåepiidàlL eléôà ¨¦§¥§£¦¤Ÿ
,ïéc úéa ïîæa:`xnbd zvxzn .`ped axk `lyeàìzpeek ef oi` - ¦§©¥¦Ÿ

epiide] eziaa rwez yi` lky s`y `id dpeekd `l` ,`ziixad
mewn lkn ['eziae yi`'íìBòìwx epiid,ïéc úéa ïîæa.`ped axke §¨¦§©¥¦

:`ped ax lr zeywdl `xnbd dkiynnúLL áø áéúî,`ziixan ¥¦©¥¤
äåLly mixetkd meiäòé÷úì ,äðMä Làøì ìáBiäoirwezy - ¨¤©¥§Ÿ©¨¨¦§¦¨

,heyt lri ly xteya mdipyaúBëøáìåmdipya mixne`y - §¦§¨
,zekxa ryz sqenaïéò÷Bz ìáBiaL àlàzaya s`ïéc úéáa ïéa ¤¨¤©¥§¦¥§¥¦

e ,Lãçä úà Ba eLcé÷ àlL ïéc úéáa ïéáe Lãçä úà Ba eLcéwLenk ¤¦§¤©Ÿ¤¥§¥¦¤Ÿ¦§¤©Ÿ¤
ok÷úì áéiç ãéçéå ãéçé ìkå ,òBeli`äðMä Làøazaya lgyàì ¨¨¦§¨¦©¨¦§©§§Ÿ©¨¨Ÿ

ïéc úéáa àlà ïéò÷Bz eéä[mipiic cg`e miray ly] lecbdeLcéwL ¨§¦¤¨§¥¦¤¦§
å ,Lãçä úà Baok.òB÷úì áéiç ãéçéå ãéçé ìk ïéà,x`al yieéàî ¤©Ÿ¤§¥¨¨¦§¨¦©¨¦§©©

ïéò÷Bz ìáBiác àîéìéà ,'òB÷úì áéiç ãéçéå ãéçé ìk ïéà's`ïéãéçé ¥¨¨¦§¨¦©¨¦§©¦¥¨§©¥§¦§¦¦
,oic zia igely mpi`yäðMä Làøáezaya lgyïéò÷Bz ïéà §Ÿ©¨¨¥§¦

àçéìL íéiñî äåä ék ,øîà óñBé øa ÷çöé áø àúà ék àäå ,ïéãéçé§¦¦§¨¦£¨©¦§¨©¥¨©¦£¨§©¥§¦¨
àiòB÷z ìwî dépeà ì÷ Léðéà òîL àì ,äðáéa àúòé÷z àøeaéöc§¦¨§¦¨¨§©§¤Ÿ¨©¦¦¨¥¦¨¨©¨

,[éàãéçéc]micigid eid zaya lgy dpyd y`xa s`y x`eane ¦¦¨¥
,mirwez,ïéc úéa ïîæa ïéa ïéò÷Bz ìáBia [eléàc] ,åàì àlàeïéá ¤¨¨§¦©¥§¦¥¦§©¥¦¥

å ,ïéc úéa ïîæa àlLeli`ïîæa àlL ,ïéà ,ïéc úéa ïîæa ,äðMä Làøa ¤Ÿ¦§©¥¦§§Ÿ©¨¨¦§©¥¦¦¤Ÿ¦§©
,àì ,ïéc úéarewzl aiig cigi lk oi`y `ziixad dxn`y dne ¥¦Ÿ

:eziiyew z` zyy ax miiqn .oic zia onfa `ly epiidúäéî éðz÷̈¨¥¦©
y ,`ziixaa x`ean mewn lkn -ìáBiamirwezïéc úéa ïîæa ïéa ©¥¥¦§©¥¦

,ïéc úéa ïîæa àlL ïéa:`xnbd zvxzn .`ped ax ixack `lye,àì ¥¤Ÿ¦§©¥¦Ÿ
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ראש השנה. פרק רביעי - יום טוב דף ל עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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ריח
ezny ina cenr l sc ± iyily wxt`nei

äøîà äãåäé 'ø úèéùácre cr xaqwc ,dfd onfa meid lk xeq` dxezd on :xn`c -

.llka'éñøâ äãåäé ø"àdcedi 'x el xn` :'iqxb `le -la` ,einin ed`x `l ixdy -

`lde ?i`kf oa opgei 'x ycig yecig dn :xn`e ,i`kf oa opgei oax zpwz lr execa dnz

.xeq` dxezd onøîà÷ ïðáøãî,lirlc mrh `edd meyn eilr xefbl `a `ed ,xnelk -

.dpai `nycïé÷úäå ùøã,`xwnd mdl yxc -

did eiykr cry itl .xeqi` ebdpiy oiwzde

.xizn xnerdy ,xnerd axwyn xaca xzid

'éðúî.'åë ùãçä úåãò ïéìá÷î åéä äðåùàøá
øéùá íéåìä.yxtn `xnba -íåéä åúåà íéâäåð

ùãå÷mixyr ilil dkygync ,i`w d"xa -

xgn micr e`eai `ny ,ycew ea ebdp dryze

h"i lil dfd dlildy `vnpe ,c"a edeycwie

e`a m`e .dgpnd cr meid lk xgnl oke .`ed

dgpnd mcew micr,ycgd z` miycwn c"a -

dgpnd on m`e .ycew ea ebdp dtiy rcepe

oze` oilawn c"a oi`y t"r` ,e`a dlrnle

exarie ,meid eycwlxgnl edeycwie lel` z`

xeq`e ,dyecwa eze` mixneb k"tr` -

d`ad dpyl dia ileflfl iz` `nlc ,dk`lna

cwzy` :exn`ie ,meid lk dk`ln ea eyrie

epxfg dlrnle dgpnd one ,mpg ycew ea epbdp

:leg ea epbdpe'îâelwlw lewlw i`n :b"d

.x"z :opiqxb `le .'ek mieldåîéâøú àëä-

.laaaø÷éò ìë äøéù åøîà àìùly cinza -

.exn`i xiy dn erci `ly itl ,miaxrd oia

h"i ly xiye ,meid `eal micrd seq cer `ny

la` .leg `edy `vnpe ,e`eai `l e` .xnel yi

xgy ly cinzaaexay jezny ,wtq oi` -

,xgy ly cinz mcew oi`a micrd oi` mipyd

ycwzi `l wtq meid ycwzi wtqeepwz `l -

cinz :onwl ipzck ,d"xa zixgy h"i ly xiy

ly cinzl la` .ezkldk axw zixgy d"x ly

e`a xaky ,h"i ly xiy epwz miaxrd oia

`l `al edzypy dpy dze` ,jkitl .micrd

.exn`i dn erciåäì éðú ÷åô,laa ipal -

mdl dpy ,xwir lk dxiy exn` `l mixne`d

.leg ly xiy exn`y ecnli dpnny ef `ziixa

åúëìäë áø÷xiy eikqp lr mield mixne` -

zkqna mipey ep`y enk ,meid htynk leg ly

mixne` eid mieldy xiyd :(c dpyn f"t) cinz

.'ek oey`xd meia ycwnd ziaaéäìàì åòéøä
á÷òéiying ly xiy `ede xenfnd lke -

itqen lr eze` oixne`e ,lega zixgya zaya

.drexz mei `edy itl d"xøáãî ìéçé 'ä ìå÷
ozn ly zextey lew zekf d"xa xikfdl ick -

.dxezúáùá éùéîçá ä"ø ìç íàåmicr e`ae -

.xgy ly cinz mcewúéøçù íéøîåà åéä àì-

xfegy iptn "epipxd" epiidc ,leg ly xiy

.sqena dipy elteke÷øôä.xenfnd -éúåøéñä
åîëù ìáñîzian sqei `vi d"xac meyn -

.mixeq`díàåíéãò åàáxg` zaya iyinga -

eid `l cinz ly xiy zryac ,xgy ly cinz

"epipxd" exiye `ed leg `ny e` "izexiqd" l"ie ,meid ycwzi m` oirceiexn`i -

.edeltky `vnpe ,sqena eze` exn`ie exfgie ,wtqn [epipxd]åøîåà åìù ÷øôäù ô"òà
åìôåëå.meid dletke dxen` `dz df xenfn ly dyxtdy t"r` -
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åì÷ì÷úðåly cinza la` .`xnba yxtnck ,miaxrd oia ly cinza - xiya mield

xgy-oi` mipyd aexay itl ,qxhpewa yxitck ,h"i ly xiy epwz `l

`l i`n`e :z"`e .ycwzi `l wtq meid ycwzi wtqe ,xgy ly cinz mcew oi`a micrd

,eaixwdl oileki oi` cinzd xg`y ?g"x ly sqen eaixwd `ly ,sqen ly lewlw aiyg

"hgyp cinz" 'ta ,mlyd dilr :opiyxcck

oilne dlrnc `niz ike (mye a,gp 'c migqt)

`l` jiiy `l mlyd dilrc ,gafn ly ey`xa

xgnl cr xihwn oi`e ,dxhwda-o`nl `gipd

oi` (`,ft sc migaf) "ycwn gafnd" 'ta xn`c

xn`c o`nl la` ,gafn ly ey`xa zlren dpil

zlren-eaixwdc `niz ike ?xninl `ki` i`n

micr e`eai m`c ,i`pz lr cg` yak-`di

micr e`eai `l m`e ,sqen-k"`c ,cinz `di

mixeaq eidc meyn i`c ?cinza elwlw i`na

leg ly xiy exn`e ,micr e`ai `ly-edf

,g"x ly sqena `l` cinza did `l lewlwd

c"nl :cere .leg ly cinz ly xiy eilr exn`y

xwir lk dxiy exn` `ly-eidy itl epiid

,micr e`ai oiicr `ny drye dry lk oipiznn

e`a m` ,`zyde .exn`i xiy dn oircei eid `le

xiy xnel meia zedy mdl did `le micr-k"`

!eaxw `ly zepaxw x`ya xzei elwlwzp oiicr

did `l jkitl e`a `lyk xnel xyt` ,edin

leki cinzd xg`c :l"ie .xiya `l` lewlw mdl

miaxc dyr iz`c meyn ,g"x ly sqen aixwdl

"gleyd" wxt opixn`ck ,dnlydc dyr igce

dxyrl enilyde ecar xxgy iab (a,gl sc oihib)

-'ixn` dnlydc dyr iabe .ip`y miaxc devn

(mye `,hp sc migqt) "hgyp cinz" wxta inp

'tae ,zxk ea yiy gqtc dyr inwn dgcpy

dyrc 'ixn` inp (`,`nw 'c oileg) "owd gely"

yi` oia mely meyn gelyc dyr dgec rxevnc

?xiya elwlwzp i`n` :denzl yi ,edine .ezy`l

lka opixn`ck ,xiyd did mikqp zrya `lde

`l` dxiy xne` oi` (`,dl sc zekxa) `zkec

(mye `,ai sc) oikxrc ipy wxta `zi`e ,oiid lr

cr e` ,dlild cr mikqp `iadln oizndl lekie

"`hef unewd"a `zi`ck ,xgnl(a,eh sc zegpn)

dxyr cre o`kn ekqpe meid egaf mc` `ianc

"mdikqpe mzgpn" (`,ci sc) dxenzc a"tae .mini

-"mdikqpe mzgpn" ,dlila elit`-.xgnl cr

,gafd mr mikqp `iadl yi dlgzklc :il d`xpe

dlila `ian i`c-,dxiy xnel leki oi`

dxtk dn (`,`i sc) oikxrc ipy 'ta opixn`ck

meia-d`ian m` ,inp xgnle .meia dxiy s`-

.dxiy oiperh m` (`,ai sc) mzd ol `iran

xnelk ,onvr ipta mi`ad oikqp :edl `irai`c

xgnl oikqpe meid xeav oaxw `iady-oiperh

`de .heyti` `le ?dxiy oiperh opi` e` dxiy

oaxwd akrn xiyc (`,`i sc) mzd n"x xn`c-

zrya eaxwy ,gafd mr oi`ad mikqpa epiid

opixn`ck ,meia `l` oiaxw oi`c ,gafd zhigy

onvr ipta oi`ac xnel ivnz m` 'it`e ,dxiy oiperh oze`e (`,ci sc) dxenzc ipy 'ta

dxiy oiperh-mzd xn`ck ,dizye dlik`` exn`iy ick ,gafd mr m`iaiy aeh n"n

`idde .dxn` `l dicegl dizy` ,dxn` dizye dlik`` `nlc e` (`,ai sc) oikxra

mini 'i cr o`kn ekqpe meid egaf mc` `ianc-ok zeyrl leki dlgzklc rnyn-ipd

.(a,`i sc) oikxra mzd gkenck ,onf mdl reawd xeav oaxw lr `l` dxiy mixne` oi`c .dxiy oerh oi`c ,cigi oaxwa ilin
e"ifd

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

íBiä íöò ãò" øîàc .døîà äãeäé éaø úhéLa§¦©©¦§¨£¨¨§¨©©¤¤©
ãò :øáñ÷å íBé .ìL Bîöò ãò "äfä¯éîe .ììëa ãòå ©¤©©§¤§¨¨©©§©¦§¨¦

:ïðúc ,déìò âéìt âéìôî àäå ?déúååk dì øáñ̈©¨§¨¥§¨©§¦¨¥£¥¦§©
àäiL éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úä Lc÷nä úéa áøçMî¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨¨¨¤©©¤§¥

ðä íBéäøBzä ïî àìäå :äãeäé éaø øîà .øeñà Bìek ó ¤¤¨¨©©¦§¨©£Ÿ¦©¨
!["äfä íBiä íöò ãò" áéúëc] ,øeñà àeä¯íúä ¨¦§¦©¤¤©©¤¨¨

ïa ïðçBé ïaø :øáñ eäéà :éòè à÷c àeä äãeäé éaø©¦§¨§¨¨¥¦¨©©¨¨¨¤
.øîà÷ àúééøBàcî :àéä àìå ,øîà÷ ïðaøcî éàkæ¯ ©©¦§©¨©¨¨©§¨¦¦§©§¨¨¨©

"ïé÷úä" éàî !éðú÷ ïé÷úä àäå¯ïé÷úäå Løc. §¨¦§¦¨¨¥©¦§¦¨©§¦§¦
äðùîäðBLàøa,íBiä ìk Lãçä úeãò ïéìa÷î eéä ¨¦¨¨§©§¦¥©Ÿ¤¨©

íiåìä eì÷ì÷úðå ,àBáìî íéãòä eäzùð úçà íòt©©©©¦§©¨¥¦¦¨§¦§©§§©§¦¦
íàå .äçðnä ãò àìà ïéìa÷î eäé àìL eðé÷úä .øéMa©¦¦§¦¤Ÿ§§©§¦¤¨©©¦§¨§¦

äìòîìe äçðnä ïî íéãò eàa¯íBiä BúBà ïéâäBð ¨¥¦¦©¦§¨§©§¨£¦©
ïaø ïé÷úä Lc÷nä úéa áøçMî ,LãB÷ øçîìe ,LãB÷¤§¨¨¤¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨
íBiä ìk Lãçä úeãò ïéìa÷î eäiL éàkæ ïa ïðçBé. ¨¨¤©©¤§§©§¦¥©Ÿ¤¨©

àøîâ:eîébøz àëä ?øéMa íiåìä eì÷ì÷ ìe÷ì÷ äî©¦§¦§§©§¦¦©¦¨¨©§¦
eøîà àìLeøîàL :øîà àøéæ éaø øwéò. ìk äøéL ¤Ÿ¨§¦¨¨¦¨©¦¥¨¨©¤¨§

Bì øîà .íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò ìBç ìL äøéL¦¨¤¦¨¦¤¥¨©§©¦£©
àìL eðé÷úä :eäì éðz ÷Bt :déøa äáäàì àøéæ éaø©¦¥¨§©£¨§¥§¥§¦§¦¤Ÿ
íBia úeäL àäiL éãk àìà Lãçä úeãò ïéìa÷î eäé§§©§¦¥©Ÿ¤¤¨§¥¤§¥§©
àìL äøéL øîBìå ,íäéëñðå ïéôñeîe ïéãéîz áéø÷äì§©§¦§¦¦¨¦§¦§¥¤§©¦¨¤Ÿ

ìBçc äøéL øeîà àîìLa zøîà éà .LeaéLa¯eðééä §¦¦¨§©§¦§¨¨£¦¨§©§
ììk øeîà àì zøîà éà àìà ,LeaéL àkéàc¯éàî §¦¨¦¤¨¦¨§©§¨£§¨©

?àkéà LeaéL¯LeaéL Eì ïéà ììk øeîà àìc ïåék ¦¦¨¥¨§¨£§¨¥§¦
Làø ìL ãéîz :àðeä øa àçà áø áéúî .äfî ìBãb̈¦¤§¦©©¨©¨¨¦¤Ÿ

úéøçL ,äðMä¯øîBà eäî óñeîa ,Búëìäk áø÷¯ ©¨¨©£¦¨¥§¦§¨§¨©¥
äçðîa ."á÷òé éäìàì eòéøä eðfeò íéäìàì eðéðøä"©§¦¥Ÿ¦¥¨¦¥Ÿ¥©£Ÿ§¦§¨

øîBà eäî¯é 'ä ìB÷"Làø ìçL ïîæáe ."øaãî ìéç ©¥¨¦¦§¨¦§©¤¨Ÿ
eðéðøä" BìL äøéMäL úaLa éLéîça úBéäì äðMä©¨¨¦§©£¦¦§©¨¤©¦¨¤©§¦

"eðfeò íéäìàì¯,"eðéðøä" úéøçLa øîBà äéä àì ¥Ÿ¦¥Ÿ¨¨¥§©£¦©§¦
,÷øtä úà ìôBëå øæBçL éðtî?øîBà eäî àìà¯ ¦§¥¤¥§¥¤©¤¤¤¨©¥

áqî éúBøéñä"ìãéîz øçà íéãò eàa íàå ."BîëL £¦¦¦¥¤¦§§¦¨¥¦©©¨¦
LìøçL¯ôBëå øæBçL ét ìò óà "eðéðøä" øîBàì ¤©©¥©§¦©©¦¤¥§¥

La zøîà éà .÷øtä úàìk àîìà÷tzñîc àëéä ¤©¤¤¦¨§©§¦§¨¨¨¥¨§¦§©§¨
Bçc äøéL ïðéøîàì¯ôBëå BøîBà øîà÷c eðééäì,B ¨§¦©¦¨§©§§¨¨©§§§

zøîà éà àìàìk øeîà àìì¯ôBëå BøîBà" éàîì?"B ¤¨¦¨§©§¨£§¨©§§§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc dpyd y`x(ipy meil)

øîàc ,døîà äãeäé éaø úèéLaweqta xn`p ,dcedi iaxbk `xwie) §¦©©¦§¨£¨¨§¨©
(ciElk`z `l lnxke ilwe mgle'äfä íBiä íöò ãòmk`iad cr §¤¤§¨¦§©§¤ŸŸ§©¤¤©©¤©£¦£¤

,ycga xyr dyy `ed 'dfd meid mvr'e ,'mkidl` oAxw z ¤̀¨§©¡Ÿ¥¤
ycg xeq`l weqtd zpeeke,íBé ìL Bîöò ãòmvr' iexw meid lke ©©§¤

,'meidøáñ÷åxeqi` xn`pyky ,dcedi iax'ãò'dpeekd ,mieqn onf §¨¨©©
,ììëa 'ãò'ås` lelk ,xeqi`d lg eil` 'cr'y mei eze` ,xnelk §©¦§¨

df xeqi`y `vnpe ,xeq` xyr dyy mei lk okle ,xeqi`a `ed
.oicd xwirn `ed

:`xnbd dywndì øáñ éîei`kf oa opgei oaxdéúååkiaxk - ¦¨©¨§¨¥
,dcedidéìò âéìt âéìôî àäå,eilr wleg `ed ixde -ïðúczegpn) §¨¦§¦¨¦£¥¦§©

(.gq,ðä íBé àäiL éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úä Lc÷nä úéa áøçMîó ¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨¨¨¤©©¤§¥¤¤
,äãeäé éaø øîà ,øeñà Blek,ef dpwza jxev yi recnïî àìäå ¨¨©©¦§¨©£Ÿ¦

.['äfä íBiä íöò ãò' áéúëc] øeñà àeä äøBzäiax ixacn gkene ©¨¨¦§¦©¤¤©©¤
.dxezd on `ed xeqi`dy xaeq epi` i`kf oa opgei oaxy dcedi

:`xnbd zvxzníúä,dpyn dze`a -éòè à÷c àeä äãeäé éaø ¨¨©¦§¨§¨¨¥
,i`kf oa opgei oax ixac yexitaeäéàdcedi iax -,øáñyïðçBé ïaø ¦¨©©¨¨¨

,øîà÷ ïðaøcî éàkæ ïadf xeqi`y eilr dywd okle ,dpwz gkn ¤©©¦§©¨¨¨¨©
,dxezd on `edàéä àìåi`kf oa opgei oax `l` ,ok dpi` zn`de - §Ÿ¦

,øîà÷ àúééøBàcîmeid mvra' weqtdn dcedi iax yxcy enke ¦§©§¨¨¨©
.'dfd

:`xnbd dywnàäåoeyléðz÷ 'ïé÷úä',dpwz efy gkene ,dpyna §¨¦§¦¨¨¥
:`xnbd zvxzn .oicd xwir `leLøc ,'ïé÷úä' éàîick weqtd z` ©¦§¦¨©

dxezd on xeq` xacdy gikedlïé÷úäå,xeqi` ea ebdpiy mdl §¦§¦
lek`l milibx eid ,miiw ycwnd zia didy ,onf eze` cry oeik

.xnerd axwyk cin ycg
* * *

äðùî
:i`kf oa opgei oax owizy ztqep dpwz d`ian epizpynäðBLàøä¦¨

úeãò ïéìa÷î eéäzii`x lrLãçädit lry ,dycgd dpaldÎ] ¨§©§¦¥©Ÿ¤
jyna [ycegd z` miycwníBiä ìkycega miyely mei ly ¨©

ecirde ,cg`e miyely lill jenq micrd e`a m` s`e ,lel`
z` miraewe mze` milawn eid ,miyely lila dpald z` e`xy

.dpyd y`x ly aeh mei `edy yceg y`xl meid eze`úçà íòt©©©©
àBálî íéãòä eäzLðxg`l wx e`ae ,miyelyd mei aex jyna ¦§©¨¥¦¦¨

,miiaxrd oia ly cinzd z` eaixwdyedidi `ly exaqy zngn
dpyd y`x mei eze`øéMa íiåìä eì÷ì÷úðzaxwd lr mixne`y ¦§©§§©§¦¦©¦

jk meyne ,cinzdeðé÷úäminkgïéìa÷î eäé àlLlr micr ¦§¦¤Ÿ§§©§¦
,lel` ycg ly miyely meia dpald zii`xàlàwxäçðnä ãò- ¤¨©©¦§¨

yiy onfd seq `edy dvgne zery ryza epiide ,dphw dgpn
,miiaxrd oia ly cinz ea aixwdlíéãò eàa íàåwxäçðnä ïî §¦¨¥¦¦©¦§¨

,äìòîìeycegd z` ycwl mze` milawn oi` ,okl mcew `le §©§¨
mewn lkne ,miyely meiaïéâäBða bedpl mikiynn -íBiä BúBà £¦©

kLãB÷,lenz` liln bedpl eligzdy itk ,dk`ln ziiyr xeqi`a ¤
e`eaiy yygn ,ycewk ezbdpd z` miwiqtn oi`e ,wtqd zngn
seqae ycew dligza ea ebdpy exkfiyk ,d`ad dpya ea lflfl

.legåmibdep eid ok,LãB÷ øçîìy`xk mei eze` ycwzp ixdy §§¨¨¤
.dpyd y`x `ede ,yceg,Lc÷nä úéa áøçMîyygd lhae ¦¤¨©¥©¦§¨
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.øéMa íiåìä eì÷ì÷:miyexit ipy `xnbd d`ianeîébøz àëä- ¦§§©§¦¦©¦¨¨©§¦

,eyxit ,laaa ,o`käøéL eøîà àlLmiiaxrd oia ly cinz lrìk ¤Ÿ¨§¦¨¨
,øwéòyie ,dpyd y`x df didie micr e`eai m` erci `ly oeik ¦¨

mei df didie micr e`eai `ly e` ,dpyd y`x ly xiy xnel mdl
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ראש השנה. פרק רביעי - יום טוב דף ל עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

כל הגילויים דלעתיד-לבוא תלויים במעשינו ועבודתנו עכשיו.
ממאמר שבת פרשת ויצא, ה'תשמ"ו



ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc dpyd y`x(ipy meil)

øîàc ,døîà äãeäé éaø úèéLaweqta xn`p ,dcedi iaxbk `xwie) §¦©©¦§¨£¨¨§¨©
(ciElk`z `l lnxke ilwe mgle'äfä íBiä íöò ãòmk`iad cr §¤¤§¨¦§©§¤ŸŸ§©¤¤©©¤©£¦£¤

,ycga xyr dyy `ed 'dfd meid mvr'e ,'mkidl` oAxw z ¤̀¨§©¡Ÿ¥¤
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,'meidøáñ÷åxeqi` xn`pyky ,dcedi iax'ãò'dpeekd ,mieqn onf §¨¨©©
,ììëa 'ãò'ås` lelk ,xeqi`d lg eil` 'cr'y mei eze` ,xnelk §©¦§¨

df xeqi`y `vnpe ,xeq` xyr dyy mei lk okle ,xeqi`a `ed
.oicd xwirn `ed

:`xnbd dywndì øáñ éîei`kf oa opgei oaxdéúååkiaxk - ¦¨©¨§¨¥
,dcedidéìò âéìt âéìôî àäå,eilr wleg `ed ixde -ïðúczegpn) §¨¦§¦¨¦£¥¦§©
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,äãeäé éaø øîà ,øeñà Blek,ef dpwza jxev yi recnïî àìäå ¨¨©©¦§¨©£Ÿ¦

.['äfä íBiä íöò ãò' áéúëc] øeñà àeä äøBzäiax ixacn gkene ©¨¨¦§¦©¤¤©©¤
.dxezd on `ed xeqi`dy xaeq epi` i`kf oa opgei oaxy dcedi

:`xnbd zvxzníúä,dpyn dze`a -éòè à÷c àeä äãeäé éaø ¨¨©¦§¨§¨¨¥
,i`kf oa opgei oax ixac yexitaeäéàdcedi iax -,øáñyïðçBé ïaø ¦¨©©¨¨¨

,øîà÷ ïðaøcî éàkæ ïadf xeqi`y eilr dywd okle ,dpwz gkn ¤©©¦§©¨¨¨¨©
,dxezd on `edàéä àìåi`kf oa opgei oax `l` ,ok dpi` zn`de - §Ÿ¦

,øîà÷ àúééøBàcîmeid mvra' weqtdn dcedi iax yxcy enke ¦§©§¨¨¨©
.'dfd

:`xnbd dywnàäåoeyléðz÷ 'ïé÷úä',dpwz efy gkene ,dpyna §¨¦§¦¨¨¥
:`xnbd zvxzn .oicd xwir `leLøc ,'ïé÷úä' éàîick weqtd z` ©¦§¦¨©

dxezd on xeq` xacdy gikedlïé÷úäå,xeqi` ea ebdpiy mdl §¦§¦
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* * *

äðùî
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'LeaéL' àkéàc eðééäexn`y ,zyaeyn dzid dnvr dxiydy - ©§§¦¨¦
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.[lega iying meia 'mei ly xiy' ok mb `ed df xenfne] 'drexz'
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dkiynn .'ebe 'mixvn ux` lr Fz`vA FnU sqFdiA zEcr'¥¦¥§¥©¤¤¦§¨¦
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z` miield exn`e ,ycegd ycwzi m` erci `l oiicr cinzd
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,leg ly xiy e` aeh mei ly xiy xnel m` miwteqn ep`yïðéøîà©§¦¨
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m`y s` ,zixgya leg lyelteke xfegy `vnp micr e`eai
,sqenaúøîà éà àlàwtq mewnay,ììk øeîà àìok m`éàî ¤¨¦¨§©Ÿ¨§¨©

,BìôBëå BøîBà`l ,micr e`eai m` reci `l zixgyay oeik ixde §§§
.zelitk o`k oi`e ,zixgya llk xiyl mdl did

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

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108
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ממאמר שבת פרשת ויצא, ה'תשמ"ו



xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc dpyd y`x(iyily meil)

meyne ,llk dxiy mixne` oi` wtq yiyk mpn` :`xnbd zvxzn
jiiy xiyd oi`y okziyk `weec edf mpn` ,xiya elwlwzp jk
ly miiaxrd oia ly cinza leg ly xiy oebke ,meid eze`l llk

e ,dpyd y`x,íúä éðàLlgy dpyd y`xa xgy ly cinz iabl ¨¥¨¨
,iying meiaàéä déîBéc äøéLceze`a lg dpyd y`x m` s`y - §¦¨§¥¦

mixy eid dpyd y`xa s` ixdy ,mei eze` ly xiyd df ixd ,mei
iying meia lgyk wxe ,leg mei ly xiyd z` xgy ly cinza
exne`l sicre ,sqena eltekl `ly ick xiyd z` mitilgn eid

.eltekl ekxhviy okzi ok zngn m` s` ,wtqn
:ycwnd ziaa mei lka mixy miield eid dn zx`an `xnbd

a ,àáé÷ò éaø íeMî øîBà äãeäé éaø ,àéðzmeieéä äî ïBLàø ©§¨©¦§¨¥¦©¦£¦¨§¦©¨
,íéøîBàxFnfn cecl' wxtd z`dàBìîe õøàä 'äì'Da iaWie laY §¦§¨¦¦§©¨¨¤§¨¥¥§Ÿ§¥¨

(ck mildz),L íL ìòziy`xa ini zyy ly oey`xd meiaäðw- ©¥¤¨¨
,ux`e miny 'd `xaäð÷äåipa mdy ,'da iayei'l 'laz' z` §¦§¨

,mc` ipal mzepwdl ick ux`e miny `xa ,xnelk ,mc`demeia
'd did oey`xèélLcigi,BîìBòacr mik`lnd e`xap `l oiicry ©¦§¨

.ipy mei,íéøîBà eéä äî ,éðMa,gxw ipal xFnfn xiW' wxtd z` ©¥¦©¨§¦¦¦§¦§¥Ÿ©
'ãàî ìläîe 'ä ìBãb(gn my),L íL ìòdf meia÷léç'dåéNòî- ¨§ª¨§Ÿ©¥¤¦¥©£

jkae ,mipezgzl mipeilrd mind oia cixtnd riwxd z` `xa
mexna ayie dlrzp,ïäéìò Cìîedpikyd z`xyd znbeck ¨©£¥¤

.df xenfna zxkfend ziad xdae milyexiaíéøîBà eéä éLéìMa©§¦¦¨§¦
sq`l xFnfn' wxtd z`'ìà úãòa ávð íéäìà(at my),íL ìò ¦§§¨¨¡Ÿ¦¦¨©£©¥©¥

Búîëça õøà äìébLcg` mewnl mind eewp mei eze`ay - ¤¦¨¤¤§¨§¨
,dyaid dz`xpeBúãòì ìáz ïéëäå-dyaid z` jka dlibe §¥¦¥¥©£¨

z` oikne avip 'dy `ed xenfnd yexite ,ezcr didz dilry
.'l` zcr' eidi eilry mewndíéøîBà eéä éòéáøawxtd z`ìà' ¨§¦¦¨§¦¥

''ä úBî÷ð(cv my),àøaL íL ìòdf meiaòøtéì ãéúòå ,äðáìe änç §¨©¥¤¨¨©¨§¨¨§¨¦¦¨©
íéøîBà eéä éLéîça .ïäéãáBòî,sq`l ziYBd lr gSpnl' wxtd z` ¥§¥¤©£¦¦¨§¦©§©¥©©©¦¦§¨¨

'eðfeò íéäìàì eðéðøä(`t my),àøaL íL ìòdf meiaíéâãå úBôBò ©§¦¥Ÿ¦¥©¥¤¨¨§¨¦
ickìì çaL,BîLzeter ly miax mipin mc`d d`exy jezny §©¥©¦§

xn`y dfe ,m`xay inl gay ozep `ed ,dfn df mipeynd mibce
.'midl`l epipxd'íéøîBà eéä éMMawxtd z`Láì úeàb Cìî 'ä' ©¦¦¨§¦¨¨¥¨¥

'hFOY lA laY oFMY s` 'ebe(fv my),Bzëàìî øîbL íL ìò,df meia ©¦¥¥©¦©¥¤¨©§©§
,mlerd zk`ln z` xnbe oikdy 'laz oekz s`' edfe,ïäéìò Cìîe¨©£¥¤

.'jln 'd' my xen`kíéøîBà eéä éòéáMawxtd z`øéL øBîæî' ©§¦¦¨§¦¦§¦
'úaMä íBéì(av my),cizrd my lr,úaL BlekL íBéìcizry §©©¨§¤©¨

ezayi zek`lnd lky jk ,mc` ipa ea eidi `le axgdl mlerd
didiy onf eze`l ,'zayd meil xiy' exn` df onf lre ,epnn

.dk`lnn zayen
:`ziixad dkiynníéîëç eàø äî ,äéîçð éaø øîà`aiwr iax - ¨©©¦§¤§¨©¨£¨¦

dcedi iaxe,eìlä íé÷øtä ïéa ÷lçìdxiyd reayd ini lkay §©¥¥©§¨¦©¨
lr mixne` zaya eli`e ,ziy`xa ini zyyay mei eze`l zpeekn

.cizrd myàlàjke ,cizrd my lr epi` zayd mei ly mrhd ¤¨
,mixne` eid÷léçL ,éðMa .BîìBòa èélLå äð÷äå äðwL ,ïBLàøä¦¤¨¨§¦§¨§©¦§¨©¥¦¤¦¥

ìáz ïéëäå Búîëça õøà äìébL ,éLéìMa .íäéìò Cìîe åéNòî©£¨©£¥¤©§¦¦¤¦¨¤¤§¨§¨§¥¦¥¥
,éLéîça .ïäéãáBòî òøtéì ãéúòå äðáìe änç àøaL ,éòéáøa .Búãòì©£¨¨§¦¦¤¨¨©¨§¨¨§¨¦¦¨©¥§¥¤©£¦¦

ì íéâãå úBôBò àøaLì çaLCìîe Bzëàìî øîbL ,éMMa .BîL ¤¨¨§¨¦§©¥©¦§©¦¦¤¨©§©§¨©
.íäéìòeéòéáMa'zayd meil xiy xenfn' exn`úáML íL ìòmeia £¥¤©§¦¦©¥¤¨©

.ziy`xa ini zyy xg`l ,iriayd
:mzwelgn z` `xnbd zx`anáø øîàc ,àðéè÷ áøãa éâìôéî÷å§¨¦§§¥¦§©§¦¨§¨©©

àîìò äåä éðL éôìà àzéL ,àðéè÷miiwzi dpy mitl` zyy - §¦¨¦¨©§¥§¥£¨¨§¨
,mlerdáeøç ãçå,axg mlerd didi cg` sl`e -øîàpLa diryi) §©¨¤¤¡©

(fi,'àeää íBia Bcáì 'ä ábNðå'sl`d `edy '`edd meia' ,xnelk §¦©§©©©
.miniiw eizeixae mlerd didi `ly meyn ,ecal 'd didi iriayd

:`pihw ax lr wlegd z` `xnbd d`ian,[øîà éiaà] (ééáà øîà)©©¥¨©
dpy mitl` zyy xg`láeøç éøz,axg didi dpy miitl` - §¥¨

øîàpL(a e ryed)íéîiî eðiçé','eiptl digpe Epniwi iWilXd mFIA ¤¤¡©§©¥¦Ÿ¨¦©©§¦¦§¦¥§¦§¤§¨¨
,'d ly 'miinei'k mdy oaxeg ly dpy miitl` xg`l ,xnelk

wxy ,`pihw ax zhiyk xaeq `aiwr iaxe .iyilyd meia 'd epiigi
'zayd meil xiy xenfn' okle ,axg mlerd didi iriayd sl`a
iia` zhiyk xaeq dingp iax eli`e ,onf eze` lr xn`dl leki
mei'k df onf zepkl jiiy `le ,dpy miitl` axg didi mlerdy

.miineik df ixdy ,'zayd
:mipey mipnfa mixy miield eid dn xxal dkiynn `xnbd

àúaLc éôñeîa,zay ly sqen zaxwda -øîà ,íéøîBà eéä äî §§¥§©§¨©¨§¦¨©
,áø øîà ,àáø øa ïðò áøepif`d zyxt mixne` eid(al mixac) ©¨¨©¨¨¨©©

iy`xa `ed zeiyxtd welig oniqe ,miwxt dyyl dze` miwlgne
zeaizíé÷eìçL Cøãk ,áø øîà ,àáø øa ïðç áø øîàå .C"ì å"éfä©¦¨§¨©©¨¨©¨¨¨©©§¤¤¤£¦

el` zeiyxtïàk,ycwnd ziaa -a ïé÷eìç Ckdxezd z`ixw ¨¨£¦¦
a zaya,úñðkä úéámiwlgn epif`d zyxt z` mi`xewyky ¥©§¤¤

iriayde ,dfd xcqk zg` dyxt dler lkl mi`xewe jk dze`
.dyxtd seq cre dxiyd ixg`n `xewàúaLc àúçðîaoaxwa - §¦§£¨§©§¨

,zaya miiaxrd oia ly cinzïðçBé éaø øîà ,íéøîBà eéä äîeid ©¨§¦¨©©¦¨¨
,miwxt dyly ly dwelga x`ad zxiye mid zxiy z` mixne`

øéLé æà''dWn(` eh zeny)'dkenk in' cr(`i eh weqt my),'äëîë éî'e ¨¨¦Ÿ¤¦¨Ÿ¨
,dxiyd seq crøéLé æà'å'ebe 'x`a ilr z`Gd dxiXd z` l`xUi §¨¨¦¦¨¥¤©¦¨©Ÿ£¦§¥

(fi `k xacna).
:`xnbd zwtzqneälek éðä ,eäì àéòaéàly ,elld zexiyd lk - ¦©§¨§¨¥§

,zaya miiaxrd oia ly cinz lye sqeneäì éøîà àúaL ãça- §©©§¨¨§¥§
lkae ,epif`d zxiy lk z` sqena zay lka mixne` eid m`d
wxt oiay `l` ,x`ad zxiy lk z` miiaxrd oia ly cinza zay
mirwez eide ,xiyd ilke lewd znirp z` mitilgn eid wxtl

,mdipia zexvevgaéøîà àúaLå àúaL ìk ,àîìc Bàwxt wx.ãç ¦§¨¨©§¨§©§¨¨§¥©
L ãò ,éñBé éaø øîà ,àéðúc ,òîL àzdxiydäðBLàøäsqen ly - ¨§©§©§¨¨©©¦¥©¤¨¦¨

úçà úøîBà,epif`d ly miwxtd zyy z` zg` mrt zniiqn - ¤¤©©
d dxiydäiðLmiiaxrd oia ly cinz lr -íézL úøæBçzniiqn - §¦¨¤¤§©¦

.x`ade mid zxiy ly miwxtd zyly z` miinrtdpéî òîLcìk §©¦¨¨
éøîà àúaLå àúaLwxt,ãçmiwxtd zyy z` eniiqy cr okle ©§¨§©§¨¨§¥©

mid zxiy ly miwxtd zyly z` miinrt eniiq epif`d zxiy ly
,x`ade.dpéî òîL§©¦¨

*
lirl dpyna dxkfedy jk ab`(:hk)eidiy i`kf oa opgei oax zpwz

,milyexin elby xg`l oixcdpqd my eidy meyn dpaia mirwez
:oixcdpqd zeielb oipra `xnin `xnbd d`ianøa äãeäé áø øîà̈©©§¨©
äðéëL äòñð úBòqî øNò ,ïðçBé éaø øîà ,éãéàycwnd zia inia ¦¦¨©©¦¨¨¤©¨¨§¨§¦¨

itl ,hrn hrn dpikyd mdn dwlzqp l`xyi e`hgyky ,oey`x
cnlp df xace ,eaeyiy dtvn dzide weliqd dl dyw didy

éàøwî,miweqtdn -ïéøãäðñ äúìb ïcâðëexyr ipy zia inia ¦§¨¥§¤§¨¨§¨©§¤§¦
df xace ,zerqnàøîbî:`xnbd zx`an .mcia laewn did jk - ¦§¨¨

,éàøwî ,äðéëL äòñð úBòqî øNòz` `xnbd zx`an dligze ¤©¨¨§¨§¦¨¦§¨¥
dzlb dligz .` :miweqtd e`aei jk xg`e ,zerqnd xcqúøtkî¥©Ÿ¤

,oekyl dlibx dzid myy ,zecrd oex` lryáeøëìcg`l - ¦§
,ux`d lr miycwd ycwa micner eidy dnly dyry miaexkd

.oex`d icivnáeøëì áeøkîe)ipyl cg`dn -.(.aïzôîì áeøkîe ¦§¦§¦§§¦§¨
.b .lkidl miycwd ycw oiayøöçì ïzônîemle`d oia ,dxfrd ¦¦§¨§¨¥

.c .oevigd gafnløöçîedxfrdçaæîì.d .oevigdââì çaænîe ¥¨¥§¦§¥©¦¦§¥©§©
.e .lkiddäîBçì âbîe.f .dxfrd zneg -øéòì äîBçîe- ¦©§¨¥¨§¦

.g .milyexiløäì øéòîe.h .mizifdøäîemizifd.øaãîì.i ¥¦§©¥©§¦§¨
dîB÷îa äáLéå äúìò øaãnîe,minyaøîàpL(eh d ryed)Cìà' ¦¦§¨¨§¨§¨§¨¦§¨¤¤¡©¥¥

.'éîB÷î ìà äáeLà̈¨¤§¦
:el` zerqn lr micnlnd miweqtd z` `xnbd d`ianúøBtkî¦©¤

áéúëc ,ïzôîì áeøkîe (áeøëì áeøkî) áeøëì(ak dk zeny)ézãòBðå' ¦§¦§¦§¦§§¦§¨¦§¦§©§¦
,'úøtkä ìòî Ezà [ézøaãå íL Eì]z`xyd zligzy ixd §¨§¦©§¦¦§¥©©©Ÿ¤

,zxetkd lr dzid dpikydáéúëe)(`i ak 'a l`eny)áeøk ìò ákøéå' §¦©¦§©©§
áéúëe ('óòiå(b h l`wfgi)øLà áeøkä ìòî äìòð ìàøNé éäìà ãBáëe' ©¨Ÿ§¦§¡Ÿ¥¦¨¥©£¨¥©©§£¤

,'úéaä ïzôî ìà åéìò äéäxg`e ,aexkd lr dpikyd dzidy ixd ¨¨¨¨¤¦§©©¨¦
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רכי ezny in` cenr `l sc ± iyily wxt`nei
àéä äéîåéã äøéùã íúä éðàùi`c ,dgpna oebk ,`zlin `wtzqnc `kid lk mlerlc -

ycew meidleg `ed i`e ,legc xninl jiiy `l -ycewc xninl jiiy `l -opixn` `l -

zaya iyinga legc dxiy xn`c `nrh epiid `kde .llkxiy ,`id dineic dxiyc -

`l` ,xgyd icinz lka legd zxiy zxn`p dpyd y`xa 'it`e ,`ed meid xn`il ie`xd

.dlitk meyn eze` oitlgn eid zaya iyinga

ol `wtzqn ik ,jkld`l dlitk wtq meyn -

.cinz ly xiy opilhanõøàä 'äìlk -

.xenfndäð÷ù.ux`e miny -äð÷äålaz -

.zepwdl ick dpew :xnelk ,da iayeilèéìùå
åîìåòámei cr mik`lnd e`xap `ly ,icigi -

.ipyåéùòî ÷ìéçùmipeilr oia riwx licad -

epky znbec ,mexna ayie dlrzpe ,mipezgzl

.eycw xde exiraõøà äìéâùavn mewn -

"dyaid d`xze" (` ziy`xa) xn`py ,ezcr

.xn`p iyilyaäîç àøáù.iriaxa -àøáù
åîùì çáùì íéâãå úåôåòd`ex mc`yk -

.m`xay inl gay ozep dfn df mipeyn zeter

úáù åìåëù íåéì,axg zeidl mlerd cizry -

zezaey zek`lnd lke ,mc` oi`eeze` lr -

zay ly xiy mixne` mei.àáé÷ò 'ø äàø äî
åììä úåéùøôä ïéá ÷ìçìmini zyy lky -

zay lye ,xary my lr elld miwxtd oixn`p

?`adl my lràðéè÷ áøãá éâìôéî à÷å'x -

jkld ,iia`c `l` `pihw axc dil zil dingp

zay eleky cg` mei my lr xninl `kil-

.edpip ixz `dcàúáùã éôñåîáxiy i`n -

.ixn`ê"ì å"éæämiwleg epif`d zxiy zyxt -

oey`xd ,miwxt dyyl dze`ipyd ,epif`d --

iyilyd ,mler zeni xekfizena lr edakxi -

iriaxd ,ux`dyy o`k cr .u`pie 'd `xie -

miweqt dpeny jli`e o`kne ,wxtl miweqt

iyingd ,wxtliyyd ,xeb` aie` qrk ilel --

.enr 'd oici ikïé÷åìçù êøãëdxiyd iwxit -

.o`k z`fdúñðëä úéáá ïé÷åìç êëjk -

,dxez xtqa oi`xewd dyy dze` oi`xew

.oldle dxiyd on `xew iriaydeøéùé æà-

."dkenk in" cr mid zxiyäëåîë éîåcr -

.dxiyd seqøéùé æàå"x`a ilr"c ,l`xyi -

.(`k xacna)åäì éøîà àúáù ãçá åäìåë-

lewd znirpa 'iwxtd miwleg eide ,mield

zriwzae xiy ilk zetlgnae ,wiqtdl

.zexvevgàîìã åàzg` zayl wxte wxt lk -

.cg` wxtäðåùàøäù ãò.zg` mrt dlilg zxfeg oitqend zxiy -äééðùzxiy -

.miaxrd cinz ly dgpndíéúù úøæåçzaya epif`d :`zlz `kde ,iwxit ziy mzdc -

.mlek oke ,dipy zaya xekf ,zg`'åë úåòñî øùòly zepwza 'ipzn ixii`c meyn -

oixcdpq dzlb myy xninl ,`kd dl hwp dpaidpey`x zelb didy ,opgei oax inia

.milyexin elbyäðéëù äòñðlrn wlzqdl -

.e`hgyk hrn hrn l`xyiúøôëîdzidy -

on cg` lr dwlzqp ,my oekyl dlibx

cg` ux`a oicnerd ,dnly dyry miaexkd

.mexcl cg`e oex`d oetvlïúôîì áåøëîå-

.ziadøöçì úéáä ïúôîîåmle`d oia dxfrl -

.gafnleçáæîì øöçîå.oevigd -ââì çáæîîå
øéòì äîåçîå äøæòä úîåçì ââîå.milyexil -

øäì øéòîåelld miwelq lke mizifd -itl -

lr akxie :eaeyiy dtvne ,wlzqn did iyeway

.xn`w mixvn z`ivia `eddc ,opiqxb `l aexk

,oztnl aexkne ,aexkl zxtkn :opiqxb ikde

idl` ceake" 'ebe "my jl izcrepe" :aizkc

l` eilr did xy` aexkd lrn dlrp l`xyi

"ziad oztndpiky xwir zligzy epcnl -

myn dwlzqp l`wfgi iniae .zxtkd lr dzid

lrn" :aizkck ,mini dnk my dzdye ,aexkl

.oztnl (myne) "eilr did xy` aexkdàìîéå
'åâå úéáäon weliq xg` ,aizk l`wfgia -

.oztnd l` aexkdçáæîä ìò áöðb"r`e -

inwn qenre ,dil xn`w qenr `xw i`dc

daxd zexec l`wfgi,cizrd lr `apzn did -

.ueg z`ivi jxc ,eid oxcqk eweliq jgxk lre

ââ úðô ìò úáùì áåèziae mipcn zy`n" -

dl aeh :jlnd dnly exn` dpikyd lr ."xag

'ipcn zy` mr zayn ,bb l` wlzqdlzqpk -

xag ziae ,lkida mlv dcinrdy l`xyizia -

dpikyd mr lnqd z` ea exagy.úáùì áåè
øáãî õøàámipcn zy`n" `xwc ditiq -

."[qrke]åîùàé øùà ãòmnvr z` ewifgiy -

.miny`íäðî ãáà ñåðîåwlzqp mfern -

.mdnúåéåðçì úéæâä úëùìîeyr zeiepg -

ipic epc `ly xnel ,my eayie ziad xda mdl

'ixn`ck ,migvex iyitpc efgc .zeytp

oixcdpqc zeilb jpd lke (`,`n sc) oixcdpqa

dpikyc zerqne ,xn`w ipy ziacziaa -

.xn`w oey`x

àðáéîå
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k"k .oici ik ,ilel ,`xie

.bdpnd oke ,'hpewa t"ke ,mixtqa

.el onyie :aizk mixteq zkqnae
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äãeäé éaø ,àéðz .àéä déîBéc äøéLc ,íúä éðàL̈¥¨¨§¦¨§¥¦©§¨©¦§¨
íéøîBà eéä äî ïBLàøa :àáé÷ò éaø íeMî øîBà¯ ¥¦©¦£¦¨¨¦¤¨§¦

"ìîe õøàä 'äìò "dàBìèéìLå äðwäå äðwL íL ©¨¨¤§¨©¥¤¨¨§©¨¤§©¦
BòaìBãb" íéøîBà eéä äî éðMa .Bîììeäîe 'äì §¨©¥¦¨¨§¦¨§¨

ò ,"ãàîìîe åéNòî ÷ìéçL íLìò CìMa .ïäéìéLé §Ÿ©¥¤¦¥©£¨¨©£¥¤©§¦¦
à" íéøîBà eéäìò "ìà úãòa ávð íéäìäìébL íL ¨§¦¡Ÿ¦¦¨©£©¥©¥¤¦¨

áz ïéëäå Búîëça õøàììíéøîBà eéä éòéáøa ,Búãò ¨¤§¨§¨§¥¦¥¥©£¨¨§¦¦¨§¦
à"ì'ä úBî÷ð"¯òìe änç àøaL íLì,äðá ¥§¨©¥¤¨¨©¨§¨¨
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y i`kf oa opgei oaxeléôàm`ïéc úéa Làø`vnpàlL ,íB÷î ìëa £¦Ÿ¥¦§¨¨¤Ÿ

,ãòåeä íB÷îì àlà ïéëìBä íéãòä eäédkixv dzid `l ef dy` mbe §¨¥¦§¦¤¨¦§©©©
.`fegnl jixg` zklldéì øîàoa opgei oax ly ef dpwz ,xnin` ¨©¥

,i`kfïk íàc ,Lãçä úeãò ïéðòì éléî éðäzkll ekxhvi m` - ¨¥¦¥§¦§©¥©Ÿ¤§¦¥
,eixg`àáì ãéúòì ïìéLëî úàöîðjlil evxi `l d`ad mrtay - ¦§¥¨©§¦¨¤¨¦¨Ÿ

,oicd zia y`x xg` xfgle gexhl `ly ick ,cirdleàëä ìáà- £¨¨¨
zaiig dzidy aeg lr oicl drazpy ef dy` ixd ,dxez oic iabl

zpigaa `id'äåìî Léàì äåì ãáò'(f ak ilyn)`ed deldy epiide , ¤¤Ÿ¤§¦©§¤
d eze` razy mewnl zkll aiige ,delnd itlk carkepi`e ,deln

.jkn hnydl leki
*

:i`kf oa opgei oax ly zetqep zepwz d`ian `xnbdïéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥
ïëecì ïäéìcðña úBìòì ïéàMø íéðäk`ny ,mipdk zkxa jxal Ÿ£¦©¨¦©£§©§§¥¤©¨

zelrl yiiaziy oeike ,elcpqa drevx odkl gztz dkxad mcew
ipa exn`ie ,jxal okecl elr xak mipdkdy onfa dxyewl ayi jk

,dpedkl leqt `edy oeik dlr `ly mc`úBðwz òLzî ãçà Bæå§¤¨¦¥©©¨
.éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úäL¤¦§¦©¨¨¨¤©©

:zepwzd ryz od dn zx`an `xnbdà÷øét éàäc úéLdyy - ¦§©¦§¨
oic zia ea yiy mewn lka oirwezy .` ,df wxta epnp mdn(:hk).

dray lk dpicna lhip alely .a(.l)xeq` elek spd meiy .b .(my).
meid lk micr milawn ediy .c(:l)`ly ,epizpyn ly oicd .d .

,`ziixaa `aend oicd .e .cred mewnl `l` mikled micrd eidi
.okecl milcpqa mipdkd elri `lyàn÷ à÷øéôc àãçåcg`e - ©£¨§¦§¨©¨

oey`xd wxta dpnpy(:`k)ellgi `l ycwnd zia axgy xg`ly ,

.ixyze oqip lr `l` ,zayd z` ycgd yeciw icrCãéàå- §¦¨
,zipinyd dpwzd,àéðúc,serd zler aixwdl jixv xiibzny xb §©§¨

e ,dpei ipa ipy e` mixez izy,äfä ïîfa øéibúpL øby el epwizéøöC ¥¤¦§©¥©§©©¤¨¦
òáBø LéøôiLlwy,Bpé÷ìly ow zepwl ecia ievn sqkd `diy ick ¤©§¦©§¦

.ycwnd zia dpaiyk zeter beføák ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¤§¨¨§¨
äðîðäéìò[ef dpwz lrÎ]ïðçBé ïaøi`kf oaäìwzä éðtî ,dìhéáe ¦§¨¨¤¨©¨¨¨¦§¨¦§¥©©¨¨

.ycwd `edy ,df oenna leg jxevl ynzyie gkyi `ny -
Cãéàåa dielz ,ziriyzd dpwzd -øa ïîçð áøå àtt áøc àzâeìt §¦¨§§¨§©¨¨§©©§¨©

ì ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø ,éòáø íøk ,øîà àtt áø ,÷çöéìL ïBL ¦§¨©¨¨¨©¤¤§¨¦©©§¨©¦§¨¨©¨¤
:`xnbd zx`an .zixFdf[ïðúc] (àéðúã) 'éòáø íøk' ,øîà àtt áø §¦©¨¨¨©¤¤§¨¦¦§©

(a"n d"t y"rn)lk`idl mpic ziriaxd dpya mxka elcby miapr ,
,milyexil mdinc z` zelrdle mzectl mb xyt`e ,milyexia
milk`p `l` mictp mpi` dnvr milyexia elcby miapr mpn`
`l` ,df oic `di dnvr milyexia wx `ly epwize ,mdy zenk

äìBò äéä éòáø íøk`edy zenk,íéìLeøéìlkn s` ,dctp epi`e ¤¤§¨¦¨¨¤¦¨©¦
ly wgxna `vnpy mewníBé Cìäîcg`ãö ìëì,milyexinBæå ©£©§¨©§

dîeçz àéä,mei jldn ly zeleabd md el` -úìéà(ïåôöä) ïî ¦§¨¥©¦
ïî ïcøéå ,áøònä ïî ãBì ,[ïBôvä] (íåøãä) ïî úaø÷òå ,[íBøcä]©¨§©§©©¦©¨¦©©£¨§©§¥¦

àîéúéàå ,àìeò øîàå .çøænäz`f xn`y mixne`y yie -øa äaø ©¦§¨§¨©¨§¦¥¨©¨©
íòh äî ,ïðçBé éaø øîà ,àìeò,ok epwizøhòì éãkz`é÷eL ¨¨©©¦¨¨©©©§¥§©¥¥

,úBøéôa íéìLeøé,ely iraxd zexit z` lke` mc` lky jezny §¨©¦§¥
.irax ly mpi`y ,zexit x`ya miweeyd mi`lnzníøk ,àéðúå§©§¨¤¤

ãBì çøæîa øæòéìà éaøì Bì äéä éòáøcel oia ,cell gxfnn - §¨¦¨¨§©¦¡¦¤¤§¦§©
,milyexil,éáè øôk ãöa,'mei jldn' ly leabd jezaéaø Lwéáe §©§©¨¦¦¥©¦

,íéiðòì Bøé÷ôäì øæòéìàiptn ,milyexil eizexit z` elriy ick ¡¦¤¤§©§¦¨£¦¦
lki `le ,milyexil mnvr zexitd z` zelrdl gxeh el didy

.milyexin mei jldn jeza did mxkdy oeik mzectlBì eøîà̈§
éøáç eðîð øák ,éaø ,åéãéîìzåéìò E,df oic lr -,eäeøézäåmeyn ©§¦¨©¦§¨¦§£¥¤¨¨§¦¦

milyexi iwey z` xhrl jxev oi` milyexi daxgy xg`ly
:`tt ax miiqne .my mixbd mixkpd jxevl zexitaïàîmd in - ©

éøáç','Eedf,éàkæ ïa ïðçBé ïaøoax owizy ziriyzd dpwzd efe £¥¤©¨¨¨¤©©
jezay zexitd z` zectl xzen oaxegd xg`ly ,i`kf oa opgei

.'mei jldn'
,øîà ÷çöé øa ïîçð áøiabl `id ziriyzd dpwzdyììL ïBL ©©§¨©¦§¨¨©¨¤

ïéøLB÷ eéä äðBLàøa ,àéðúc ,úéøBäæmixetkd meiaììL ïBL §¦§©§¨¨¦¨¨§¦¨¤
úéøBäæ,mec` xnv ly drevx -çút ìòd,õeçaî íìeàdryae §¦©¤©¨¦©

m` ,oeyla mippeazn mrd lk eid ,lf`frl xiryd glzydy
,ïéçîN eéä ,ïéaìäm`e ,mdizepeer extkzdy oniq edfy,ïéaìä àì ¦§¦¨¥¦Ÿ¦§¦

eðé÷úä ,ïéáöò eéäax zrcl ,i`kf oa opgei oax ly ezpwz efe - ¨£¥¦¦§¦
,ongp,íéðôaî íìeà çút ìò BúBà ïéøLB÷ eäiLd`xi `ly ¤§§¦©¤©¨¦¦§¦

.mleklïéöéöî eéä ïééãòåmle`d jezl mrd,ïéàBøåm`eéä ïéaìä ©£©¦¨§¦¦§¦¦§¦¨
çîN,ïém`eBéöç BúBà ïéøLB÷ eäiL eðé÷úä .ïéáöò eéä ïéaìä àì ¥¦Ÿ¦§¦¨£¥¦¦§¦¤§§¦¤§
òìqa,xiryd geliy mewnl jenqdøéòN ìL åéðø÷ ïéa Béöçå ©¤©§¤§¥©§¨¤¦

,çlzLnäxetk mei i`ven cr oeyld oiald m` mrd erci `l jke ©¦§©¥©
.xacndn gilyd xfgyk

:mzwelgn mrh z` zxxan `xnbd÷çöé øa ïîçð áøxn`y ©©§¨©¦§¨
,zixedf ly oeyla dzid dpwzdy,àtt áøk øîà àì àîòè éàî©©£¨Ÿ¨©§©¨¨

c meynCì øîà,ongp axCzòc à÷ìñ éàmxk iabl `id dpwzdy ¨©¨¦¨§¨©§¨
jixag dilr epnp' el exn`yk xfril` iax icinlz zpeeke ,irax

,dyw ok m` ,i`kf oa opgei oax lr dzid 'edexizdeïa ïðçBé ïaø©¨¨¨¤
äåä éî øæòéìà éaøc 'åéøáç' éàkæiax ly 'eixag'n did ike - ©©£¥¨§©¦¡¦¤¤¦£¨

ixde ,xfril`Baøxfril` iax lyCãéàå .äåäxaeq `tt ax - ©£¨§¦¨
c ,`iyew ef oi`yeåä íéãéîìúc ïåékiax ly eicinlzy oeik - ¥¨§©§¦¦£

,ok el exn`y md xfril`déaøì déì àøîéîì àòøà çøBà åàì- ¨©©§¨§¥§¨¥§©¥
eaxl xn`i cinlzy ux` jxc df oi`'Eaø',jke jk xne`d`xpy ©§

oeyla el exn` jk meyne ,cinlz oiicr `ed s`y eceaka lflfnk
.'jixag'

:x`al `xnbd dkiynnàtt áøåiabl dzid dpwzdy xaeqy §©¨¨
,irax mxk,÷çöé øa ïîçð áøk øîà àì àîòè éàîc oeik,Cì øîà ©©£¨Ÿ¨©§©©§¨©¦§¨¨©¨
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc dpyd y`x(iriax meil)

déîLa déaø déòá÷åokle ,enya dpwzd dze` z` eax rawe - §©§¥©¥¦§¥
.eizepwz x`y mr zipnp `id

äðùî
sqen zlitz ly zekxad xcq oipra zwqer epiptly dpynd
yly rewzl yi dxezd on .zeriwzd xcqa oke ,dpyd y`xa
driwze diptl driwz yi drexz lkae ,dpyd y`xa zerexz
lr mze` erwziy minkg epwize ,zeriwz ryz od cgie ,dixg`

.sqena 'zexteye zepexkf zeiekln' zekxae iweqt zxin` xcq
`ed jkúBëøa øãñ,dpyd y`xa sqen lyøîBàzkxaúBáà ¥¤§¨¥¨

,[mdxa` obnÎ]úBøeáâe,[xeab dz`Î]íMä úMeã÷e,[yecw dz`Î] §§©©¥
ïänò úBiëìî ììBëåiweqt z` yecw dz` zkxaa siqen - §¥©§ª¦¨¤

dnizg mb efy 'yecwd jlnd' zkxaa mzege ,zeieklnd
,zeieklnlò÷Bz Bðéàåzkxa xne`e .ef dkxa meiqaíBiä úMeã÷ §¥¥©§©©

,'epzxga dz`' -ò÷Búå.driwze drexz driwz dkxad meiqa §¥©
zkxae iweqt z` xne` jk xg`eò÷Búå ,úBðBøëædkxad meiqa ¦§§¥©

zkxae iweqt z` xne`e .driwze drexz driwzò÷Búå ,úBøôBL¨§¥©
.driwz drexz driwz dkxad meiqa o`k mbøîBàåzkxaäãBáò §¥£¨

,[dvxÎ]äàãBäå,[micenÎ]íéðäk úkøáe,[mely miyÎ]éaø éøác §¨¨¦§©Ÿ£¦¦§¥©¦
.éøeð ïa ïðçBé¨¨¤¦

øékæî àeä änì ,úBiëìîì ò÷Bz Bðéà íà ,àáé÷ò éaø Bì øîàz` ¨©©¦£¦¨¦¥¥©§©§ª¨¨©§¦
,dltza zeiekln iweqtàlà,dlitzd xcq `ed jk,úBáà øîBà ¤¨¥¨

ììBëå ,íMä úMeã÷e ,úBøeáâeiweqt z`íò úBiëìîzkxaúMeã÷ §§©©¥§¥©§ª¦§©
íBiä,epzxga dz` -ò÷Búåzkxae iweqt xne`e .dkxad meiqa ©§¥©

.ò÷Búå ,úBðBøëæzkxae iweqt xne`eøîBàå .ò÷Búå ,úBøôBL ¦§§¥©¨§¥©§¥
.íéðäk úkøáe äàãBäå ,äãBáò£¨§¨¨¦§©Ÿ£¦

*

àøîâ
:dpyna epipyänì úBiëìîì ò÷Bz Bðéà íà àáé÷ò éaø Bì øîà'¨©©¦£¦¨¦¥¥©§©§ª¨¨

.'øékæî àeä:`xnbd ddnz,'øékæî àeä änì'ixdøîà àðîçø ©§¦¨¨©§¦©£¨¨¨©
økãéàidne ,dpyd y`xa el` miweqt xikfdl dzeiv dxezd - ¦§©

:`xnbd zvxzn .`aiwr iax ly ezl`yàlà,le`yl ezpeekänì ¤¨¨¨
mixne`øNò,zeiekln ly miweqtàîéìwx,òLz,dpeny e` ¤¥¨¥©

épzLà épzLàå ìéàBäcoi`y zeiekln iweqt epzypy oeiky - §¦§¦§©¥¦§©¥
.miweqt dxyr mda exn`i `ly df oiprl epzyi jk ,mda mirwez

*
:dpyd y`xa dlitzd xcq z` zx`an `xnbdïépî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦©¦

íéøîBàLzkxaúBáà,[dpyd y`xa mbe ,mei lka]øîàpLmildz) ¤§¦¨¤¤¡©
(` hk,'íéìà éða 'äì eáä'o`k efnxpe ,zetiwz oeyl `ed 'mil`'e ¨©§¥¥¦

weqtd yexite ,mitiwz eidy awrie wgvi mdxa` mlerd zea`
.mili`d z` 'dl exikfd `edíéøîBàL ïépîezkxaøîàpL ,úBøeáb ¦©¦¤§¦§¤¤¡©

(my),'æòå ãBák 'äì eáä'.dxeabe gk oeyl `ed 'fer'eíéøîBàL ïépîe ¨©¨¨Ÿ¦©¦¤§¦
zkxaøîàpL ,úBMeã÷(my)úøãäa 'äì eåçzLä BîL ãBák 'äì eáä' §¤¤¡©¨©§§¦§©£©§©§©

íéøîBàL ïépîe .'Lã÷e meid zyecwéaø ,úBøôBLå úBðBøëæ úBiëìî Ÿ¤¦©¦¤§¦©§ª¦§§¨©¦
áéúëc ,øîBà øæòéìà(ck bk `xwie)äéäé Lãçì ãçàa éòéáMä Lãça' ¡¦¤¤¥¦§¦©Ÿ¤©§¦¦§¤¨©Ÿ¤¦§¤

íëìoeyle ,'Wcw `xwn drExY oFxkf oFzAW'ïBúaL'xen`d ¨¤©¨¦§§¨¦§¨Ÿ¤©¨
,weqtaäæzkxaíBiä úMeã÷iweqt micnlp okidn x`eai oldl] ¤§©©

,['zeiekln'elà 'ïBøëæ'iweqtelà 'äòeøz' ,úBðBøëæiweqt,úBøôBL ¦§¥¦§§¨¥¨
'Lã÷ àø÷î'xnel `aeäLc÷dpyd y`x meilan dziayúéiNò ¦§¨Ÿ¤©§¥§£©

àáé÷ò éaø Bì øîà .äëàìî,xfril` iaxløîàð àì äî éðtî §¨¨¨©©¦£¦¨¦§¥¨ŸŸ©
y'ïBúaL'epiidúeáL,dk`lnnLixdBa['oezay' oeylaÎ]çút ©¨§¤¨©

,äìéçz áeúkäciny ,lkl mcew dk`ln ziiyr xeqi` s`e ©¨§¦¨
.dk`ln ziiyra mixq`p aeh mei zqipkaàlà,`aiwr iax xn` ¤¨

oeyl yexit ,weqtd yxcp jka eäLc÷ ,'ïBúaL'n dziayúéiNò ©¨©§¥¦£©
Bæ 'Lã÷ àø÷î' ,úBøôBL elà 'äòeøz' ,úBðBøëæ elà 'ïBøëæ' ,äëàìî§¨¨¦§¥¦§§¨¥¨¦§¨Ÿ¤

.íBiä úMeã÷§©©

,zercd lkl :`xnbd zl`eyíéøîBàL ïépîiweqt,úBiëìîixdy ¦©¦¤§¦©§ª
:`xnbd daiyn .mdixaca df xac x`azd `l,øîBà éaø ,àéðz©§¨©¦¥

d`te hwl oic iabl xn`p(ak bk `xwie)å ,'íëéäìà 'ä éðà'el jnqp £¦¡Ÿ¥¤§
weqtdéòéáMä Lãça''Wcgl cg`A(ck bk my)y`xa wqery ©Ÿ¤©§¦¦§¤¨©Ÿ¤

'mkidl` 'd ip`'e ,dpydBæoeyl,úeëìî,'mkl oec` ip`' ,xnelk ©§
,iriayd ycegl cg`a ef dklnd xnel yiy zekinqdn micnele

.dpyd y`x `edyéøö Bðéà ,øîBà äãeäé øa éñBé éaøC,df cenill ©¦¥©§¨¥¥¨¦
,cenild `ed jk `l`øîBà àeä éøäzexvevga driwz oipra £¥¥

zecrena zepaxwd zaxwd onfa(i i xacna)éðôì ïBøkæì íëì eéäå'§¨¨¤§¦¨¦§¥
,'mkidl` 'd ip` mkidl`øîBì ãeîìz ïéàLdid `l dxe`kly - ¡Ÿ¥¤£¦¡Ÿ¥¤¤¥©§©

xn`dl jixv,'íëéäìà 'ä éðà','mkidl` iptl' xn`p xak ixdy £¦¡Ÿ¥¤
øîBì ãeîìz äîeaey,'íëéäìà 'ä éðà'`l`'áà äða' äæcnil - ©©§©£¦¡Ÿ¥¤¤¨¨¨

,zenewn dnka jiiyy cenil,úBðBøëæ Ba øîàpL íB÷î ìëìyeéäé §¨¨¤¤¡¨¦§¦§
úBiëìîmixn`p,ïänòdxn`p zexvevgd zrexz oexkfay enky ©§ª¦¨¤

dpyd y`xa jk ,zekln oeyl efy ,'mkidl` 'd ip`' oeyl enr
mb xikfdl oic yi ,lirl x`eank ,zepexkf iweqt xnel oic yiy

.zeiekln iweqt
*

zkxa ixep oa opgei iaxl oiae `aiwr iaxl oiay dpyna x`azd
`id m` ewlgpy `l`] ziriax dkxaa zxn`p 'meid zyecw'
zx`an .df oipra zwelgn d`ian `xnbd .['zeiekln' mr zxn`p

:`xnbdïëéäådlitza mewn dfi`a -ì døîBàzkxa,íBiä úMeã÷ §¥¨§¨§§©©
,døîBà úBiëìnä íò ,øîBà éaø ,àéðz,jkl mrhdeìëa eðéön äî ©§¨©¦¥¦©©§ª§¨©¨¦§¨

íB÷îzxn`p meid zyecwy aeh meie zay zlitz lka -adkxa ¨¦
ïàk óà ,úéòéáø`id dpyd y`xa -adkxa,úéòéáøixack epiide §¦¦©¨¦§¦¦

.ixep oa opgei iaxe `aiwr iaxíò ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¦
,døîBà úBðBøëfä,jkl mrhdeíB÷î ìëa eðéön äîlkae zaya - ©¦§§¨©¨¦§¨¨

meid zyecwy ,aeh meiòöîàaylyl zepey`x yly oia - ¨¤§©
,zepexg`ïàk óàzxn`p meid zyecw ,dpyd y`xa -,òöîàa ©¨¨¤§©

zeiekln' mixn`p zepexg` ylyl zepey`x yly oiay oeike
dkxad mr meid zyecw z` xnel yi ,'zexteye zepexkf

.zepexkf `idy ,zirvn`d
:`ziixad dkiynn,àLeàa äðMä úà ïéc úéa eLcéwLëemy eide §¤¦§¥¦¤©¨¨§¨

,xecd ilecbà÷Bøa ïa ïðçBé éaø ãøé,daizd iptléðôì[iptaÎ]ïaø ¨©©¦¨¨¤§¨¦§¥©¨
äNòå ,ìàéìîb ïa ïBòîLdlitzd xcq z`éøeð ïa ïðçBé éaøk ¦§¤©§¦¥§¨§©¦¨¨¤¦

rwze ,rwz `le myd zyecw mr zeiekln llky ,epizpyna
,meid zyecwaïBòîL ïaø Bì øîà,l`ilnb oaïk ïéâäBð eéä àì ¨©©¨¦§Ÿ¨£¦¥

äðáéa`iyp did eia` l`ilnb oaxe] my oixcdpqd dzidyk §©§¤
,[oixcdpqdéìéìbä éñBé éaø ìL Bða àðéðç éaø ãøé ,éðMä íBiìiptl ©©¥¦¨©©¦£¦¨§¤©¦¥©§¦¦

,daizdàáé÷ò éaøk äNòåzyecw mr zeiekln llke ,epizpynay §¨§©¦£¦¨
,ef dkxaa rwze meidïéâäBð eéä Ck ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤©§¦¥¨¨£¦

.äðáéa§©§¤
:`xnbd dywnàøîéîìef `ziixaay dyrnd gkn xn`p m`d - §¥§¨
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ראש השנה. פרק רביעי - יום טוב דף לב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

זה שיום הסתלקות הרשב"י נקרא בשם הילולא הוא, לפי שעל-ידי רבי שמעון בן יוחאי היה הגילוי דפנימיות התורה.
ממאמר שבת פרשת ויצא, ה'תשמ"ו
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5

6àøîâíà [íéäìà] 'ä íàð é ðà éç" :ïBâk úBiëìî©§ª§©£¦§ª¡Ÿ¦¦
CBìîà äëeôL äîçáe äéeèð òBøæáe ä÷æç ãéa àìŸ§¨£¨¨¦§©§¨§¥¨§¨¤§
éàä ék ìk :ïîçð áø øîàc áb ìò óàå ."íëéìò£¥¤§©©©§¨©©©§¨¨¦©

éøa àLãe÷ çzøéì àçúéøøeîà àçúéøác ïåék .ïðé÷Bøôéìå ,ïìò àeä C¯àçúéø éøekãà ¦§¨¦§©§¨§¦£©§¦§¦©¥¨¦§¦§¨£©§¥¦§¨
ïBøkæ .ïðéøkãî àì àzL Léøa¯øôBL .'åâå "änä øNá ék øBkæéå" ïBâk¯øôBL eò÷z" ïBâk §¥©¨¨©§©¦©¦¨§©¦§¦¨¨¥¨§¨§¦§¨

íéBb ìL úeðòøet ìL øôBLå ïBøkæ úeëìî øîBì àa íà ìáà .'åâå "äòáâa¯úeëìî :øîBà §¦§¨§£¨¦¨©©§¦¨§¨¤§¨¤¦¥©§
¯ïBøkæ ,"Böøàî íéBb eãáà ãòå íìBò Cìî 'ä" ïBâëe "íénò eæbøé Cìî 'ä" ïBâk¯ïBâk §¨¨¦§§©¦§¤¤¨¨¤¨§¦¥©§¦¨§

øôBL .'åâå "íBãà éðáì 'ä øBëæ"¯"ïîéz úBøòña Cìäå ò÷zé øôBMa íéäìà 'äå" ïBâk §¦§¥¡§¨§©¡Ÿ¦©¨¦¨©§¨©§©£¥¨
'ä éðøëæ" ïBâk ,äáBèì eìéôàå ãéçé ìL ïBøkæ ïéøékæî ïéà ."íäéìò ïâé úBàáö 'ä" áéúëe§¦§¨¨¥£¥¤¥©§¦¦¦¨¤¨¦©£¦§¨§¨§¥¦
úà ã÷t 'äå" ïBâk ,úBðBøëæk ïä éøä úBðBã÷t ."äáBèì éäìà éì äøëæ" ïBâëe "Enò ïBöøa¦§©¤§¨§¨¦¡Ÿ©§¨¦§£¥¥§¦§§©¨©¤
éaøìe .úBðBøëæk ïðéà :øîBà äãeäé éaø .éñBé éaø éøác ,"íëúà ézã÷t ãB÷t" ïBâëe "äøN̈¨§¨¨©§¦¤§¤¦§¥©¦¥©¦§¨¥¥¨§¦§§©¦

úBðBøëæk ïä éøä úBðBã÷ôc éîð éäð ,éñBé¯!àeä ãéçéc ïBãwt "äøN úà ã÷t 'äå"¯ïåék ¥§¦©¦§¦§£¥¥§¦§©¨©¤¨¨¦¨§¨¦¥¨
dpéî íéaø eúàc¯Cìî àBáéå íìBò éçút eàNpäå íëéLàø íéøòL eàN" .àéîc íéaøk §¨©¦¦¨§©¦¨§¨§§¨¦¨¥¤§¦¨§¦§¥¨§¨¤¤

eàNe íëéLàø íéøòL eàN äîçìî øBaâ 'ä øBaâå æefò 'ä ãBákä Cìî äæ (àeä) éî ãBákä©¨¦¤¤¤©¨¦§¦¦¦§¨¨§§¨¦¨¥¤§
kä Cìî àeä úBàáö 'ä ãBákä Cìî äæ àeä éî ãBákä Cìî àáéå íìBò éçút."äìñ ãBá ¦§¥¨§¨Ÿ¤¤©¨¦¤¤¤©¨§¨¤¤©¨¤¨

äðBLàø¯äiðL ,íézL¯ìLäðBLàø :øîBà äãeäé éaø .éñBé éaø éøác .L¯äiðL ,úçà¯ ¦¨§©¦§¦¨¨¦§¥©¦¥©¦§¨¥¦¨©©§¦¨
"íéäìà õøàä ìk Cìî ék eønæ eðkìîì eønæ eønæ íéäìà eønæ" .íézL¯éaø éøác ,íézL §©¦©§¡Ÿ¦©¥©§§©§¥©§¦¤¤¨¨¨¤¡Ÿ¦§©¦¦§¥©¦

ïBâk ,äòeøz Ba LiL ïBøkæ .úçà àéäL "BLã÷ àqk ìò áLé íéäìà íéBb ìò íéäìà Cìîa" ïéåLå .úçà :øîBà äãeäé éaø .éñBé¥©¦§¨¥©©§¨¦§¤¤¡Ÿ¦©¦¡Ÿ¦¨©©¦¥¨§¤¦©©¦¨¤¥§¨§
"Lã÷ àø÷î äòeøz ïBøëæ ïBúaL"¯døîBà Bðéà :øîBà äãeäé éaø .éñBé éaø éøác ,úBøôBMä íò døîBàå úBðBøëfä íò døîBà ©¨¦§§¨¦§¨Ÿ¤§¨¦©¦§§§¨¦©¨¦§¥©¦¥©¦§¨¥¥§¨

à 'ä" ïBâk ,äòeøz Bnò LiL úeëìî .ãáìa úBðBøëfä íò àìà"Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäì¯íò døîBàå úBiëìnä íò døîBà ¤¨¦©¦§¦§¨©§¤¥¦§¨§¡Ÿ¨¦§©¤¤§¨¦©©§ª§§¨¦
äòeøz íBé" ïBâk ,íeìk àì dnò ïéàL äòeøz .ãáìa úBiëìnä íò àìà døîBà Bðéà :øîBà äãeäé éaø .éñBé éaø éøác ,úBøôBMä©¨¦§¥©¦¥©¦§¨¥¥§¨¤¨¦©©§ª¦§¨§¨¤¥¦¨Ÿ§§§¨

"íëì äéäé¯éaø .àéápa íéìLîe äøBza ìéçúî" .øwéò ìk døîBà Bðéà :øîBà äãeäé éaø ,éñBé éaø éøác ,úBøôBMä íò døîBà ¦§¤¨¤§¨¦©¨¦§¥©¦¥©¦§¨¥¥§¨¨¦¨©§¦©¨©§¦©¨¦©¦
ãáòéc ,"íéìLä íà" ."àöé äøBza íéìLä íà øîBà éñBé¯äìéçzëì ,ïéà¯éøä äøBza íéìLnä :øîBà éñBé éaø ,àéðúäå .àì ¥¥¦¦§¦©¨¨¨¦¦§¦¦£©¦§©§¦¨¨§¨©§¨©¦¥¥©§¦©¨£¥

äæ!çaeLî¯Lî :àîéàì.íé¯Lä íà" àäåìãáòéc ,éðú÷ "íé¯,ïéàìäìéçzë¯ì!à¯éçúî :øîà÷ éëäìLîe äøBzaìíé ¤§¨¥¨©§¦§¨¦¦§¦¨¨¥¦£©¦§©§¦¨¨¨¦¨¨©©§¦©¨©§¦
Lî :øîBà éñBé éaø .àéápaìLä íàå ,äøBza íéìàéápa íé¯à éaø øîà ,éëä éîð àéðz .àöéìLî eéä ïé÷éúåå :éñBé éaøa øæòìïéîé ©¨¦©¦¥¥©§¦©¨§¦¦§¦©¨¦¨¨©§¨©¦¨¦¨©©¦¤§¨¨§©¦¥¨¦¦¨©§¦¦

La .äøBza dúBàìúBøôBLå úBðBøëæ àî¯î àìà .àáeè àkéàìz úBiëìà 'ä" ïééåäc àeä úìéäéå" "Ba Cìî úòeøúe Bnò åéä ¨©¨¦§¨¨¦§§¨¦¨¨¤¨©§ª§¨§¨§¨¡Ÿ¨¦§©¤¤©§¦
î ïeøeLéáìîé 'ä" "CìCBìBòìå .øNò ïðéòa ïðàå "ãòå íì?àké¯àøNé òîL" :òîL àz ,àðeä áø øîàìà 'äì"ãçà 'ä eðéä¯ ¦¤¤¦§§¨¨¤©£©¨¥©¤¤§¥¨¨©©¨¨§©§©¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨

îìî dðéà :øîBà äãeäé éaø .éñBé éaø éøác ,úeëìà úBáLäå íBiä zòãéå" .úeëììàä àeä 'ä ék Eááì"ãBò ïéà íéä¯îì,úeë ©§¦§¥©¦¥©¦§¨¥¥¨©§§¨©§¨©©£¥¨¤§¨¤¦¨¡Ÿ¦¥©§
î dðéà :øîBà äãeäé éaø .éñBé éaø éøácìúàøä äzà" .úeëìàä àeä 'ä ék úòãì"Bcáìî ãBò ïéà íéä¯îì.éñBé éaø éøác ,úeë ¦§¥©¦¥©¦§¨¥¥¨©§©¨¨§¥¨¨©©¦¨¡Ÿ¦¥¦§©©§¦§¥©¦¥

î dðéà :øîBà äãeäé éaøìúeë.äðùîøáBòäìL áBè íBéá äáézä éðôìäðMä Làø¯ìää úòLáe ,òé÷úî éðMäì¯ïBLàøä ©¦§¨¥¥¨©§¨¥¦§¥©¥¨¤Ÿ©¨¨©¥¦©§¦©¦§©©©¥¨¦
ìää úà àø÷îì.àøîâòé÷úî éðL àðL éàî¯î úøãä íò áBøá"c íeMîììä éëä éà ,"Cìíò áBøác íeMî éðMa àîéð éîð ©§¥¤©©¥©§¨¥¦©§¦©¦¦§¨©§©¤¤¦¨¦©¥©¦¥¨©¥¦¦¦§©

î úøãäììä àðL éàî :àìà !CìïBLàøác¯ïéîéc÷î ïéæéøæc íeMîìïéîéc÷î ïéæéøæc íeMî ,ïBLàøa ãéáòð éîð äòé÷z ,úBöî ©§©¤¤¤¨©§¨©¥§¨¦¦¦§¦¦©§¦¦§¦§§¦¨©¦©£¥¨¦¦¦§¦¦©§¦¦
ììä úòLa" øîà÷cî .eðL ãîLä úòLa ïðçBé éaø øîà ,úBöî"ì¯kîììäðMä Làøacììä àké,ì?àîòè éàî¯éaø øîà §¦§¨©©¦¨¨¦§©©§¥¨¦§¨¨©¦§©©¥¦§¨¦§Ÿ©¨¨¥¨©¥©©§¨£©©¦

î eøîà :eäaàìúøMä éëàìàøNé ïéà äî éðtî ,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôìäøéL íéøîBàìéðôíBéáe äðMä Làøa E ©¨¨§©§£¥©¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨¦§¥¨¥¦§¨¥§¦¦¨§¨¤§Ÿ©¨¨§
?íéøetkä¯øîàìî øLôà :íäìò áLBé Cìïéçeút íéúî éøôñå íéiç éøôñå ïéc àqkìåéðô¯àøNéåì!?äøéL íéøîBàäðùî ©¦¦¨©¨¤¤§¨¤¤¥©¦¥¦§¦§¥©¦§¦§¥¥¦§¦§¨¨§¦§¨¥§¦¦¨
L øôBLìäðMä Làø¯ò ïéøéáòî ïéàìò ïéçwôî ïéàå ,íeçzä úà åéìbä úà åé,ììBò àìéàa ïéìå ,ïì,äîäa éab ìò ïéáëBø à ¨¤Ÿ©¨¨¥©£¦¦¨¨¤©§§¥§©§¦¨¨¤©©Ÿ¦§¦¨§Ÿ§¦©©¥§¥¨

åìò ïéèL àìíeMî àeäL øáãa ïéáe úeáL íeMî àeäL øáãa ïéa BúBà ïéëúBç ïéàå ,íénä éðtìáà .äNòú àìäöø íàìïzé §Ÿ¨¦©§¥©©¦§¥§¦¥§¨¨¤¦§¥§¨¨¤¦Ÿ©£¤£¨¦¨¨¦¥
ìBëBúïéé Bà íéî¯áà ,òB÷úìî úB÷Bpzä úà ïéákòî ïéà .ïzéìiL ãò ïänò ïé÷qòúîì÷qòúnäå .eãîìïî òîBMäå ,àöé à §©¦©¦¦¥¥§©§¦¤©¦¦¦§©£¨¦§©§¦¦¨¤©¤¦§§§©¦§©¥Ÿ¨¨§©¥©¦

÷qòúnä¯ìàöé à.àøîâå äNò áBè íBéå .àeä äNò øôBL ?àîòè éàîìúà äçBc äNò ïéàå ,äNòú àì.äNòå äNòú à ©¦§©¥Ÿ¨¨©©§¨¨£¥£¥§Ÿ©£¤§¥£¥¤¤Ÿ©£¤©£¥
"ìBò àìéàa ïéìå ïìò ïéáëBø àì'eë äîäa éabzøîà ïðaøc àzLä ."ì!?àéòaéî àúééøBàc ,à¯"éøö ïéàå BæCì.éðú÷ "Bæ øîB Ÿ¦§¦¨§Ÿ§¦©©¥§¥¨¨§¨§©¨©¨§©§¨§©§¨¦¨£¨§¥¨¦©¨¨¥
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ראש השנה. פרק רביעי - יום טוב דף לב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

עניין השלום היה בימי שלמה דווקא, שלכן נקרא בשם שלמה כי שלום היה בימיו.
ממאמר שבת פרשת ויצא, ה'תשמ"ו



רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dpyd y`x(iriax meil)

àøîâ
.zeprxet ly miweqt dpyd y`xa mixikfn oi`y dpyna epipy

lya :el` miweqtl `nbec `xnbd d`ianúBiëìîmixikfn oi` ©§ª
weqtïBâkl`wfgi `iapd xn`y dn(bl k)dlri `ly l`xyil §

`l` ,miiebd lkk zeidl mciaãéa àì íà [íéäìà] 'ä íàð éðà éç'©¨¦§ª¡Ÿ¦¦Ÿ§¨
,'íëéìò CBìîà äëeôL äîçáe äéeèð òBøæáe ä÷æçzxkfeny s`e £¨¨¦§©§¨§¥¨§¨¤§£¥¤

oeik ,zeiekln iweqta dze` mixne` oi` zekln oeyl o`k
.zeprxet jxc dxkfedyïîçð áø øîàc áb ìò óàådf weqt lrìk' §©©©§¨©©©§¨¨

éøa àLãe÷ çzøéì àçúéø éàä ék'ïðé÷Bøôéìå ïìò àeä Cozi in - ¦©¦§¨¦§©§¨§¦£¨§¦§¦¨
jelnie epgxk lra epze` l`biy ,'dn dfd qrkd epilr `aie

`ed df weqty xnel mewn did ok m`e ,epilrmewn lkn ,daehl
øeîà àçúéøác ïåék,qrk jxca df weqt xn`py oeik -éøekãà ¥¨¦§¦§¨¨©§¥

ïðéøkãî àì àzL Léøa àçúéøy`xa 'd qrk z` oixikfn oi` - ¦§¨§¥©¨Ÿ©§§¦¨
.aeh oniq epi`y ,dpyd

ïBøkæ,zeprxet ea yiyïBâk(hl gr mildz)änä øNa ék økæiå'gEx ¦¨§©¦§Ÿ¦¨¥¨©
xya `edy mc`d zelty z` xkef 'dy epiide ,'aEWi `le KlFd¥§Ÿ¨
oeik ,eze` mixne` oi` 'oexkf' ea xkfeny s`y ,dzinl eteqe mce

.dzin ly zeprxet mb ea dxn`py
øôBL,zeprxet ea yiyïBâk(g d ryed),'åâå 'äòába øôBL eò÷z' ¨§¦§¨©¦§¨

wqer `edy oeik ,eze` mixne` oi` 'xtey' ea xkfeny s`y
.dngln ly xteya

:`xnbd zxne` .mxikfdl xzeny zeprxet iweqt d`ian `xnbd
,mixne` oi` l`xyi ly zeprxet iweqt wxøîBì àa íà ìáà£¨¦¨©

iweqt.øîBà ,íéáëBk éãáBò ìL úeðòøet ìL øôBLå ïBøkæ úeëìî©§¦¨§¨¤§¨¤§¥¨¦¥
iweqt :el` miweqtl ze`nbec d`ian `xnbdïBâk ,úeëìîmildz) ©§§

(` hvïBâëe ,'íénò eæbøé Cìî 'ä'(fh i my)íéBâ eãáà ãòå íìBò Cìî 'ä' ¨¨¦§§©¦§¤¤¨¨¤¨§¦
.'BöøàîiweqtïBâk ,ïBøkæ(f flw my)íBãà éðáì 'ä øëæ'mFi z` ¥©§¦¨§§Ÿ¦§¥¡¥

z` eaixgdy dn z` mec`l 'd xekfiy xnelk ,'milWExi§¨¨¦
iweqt .milyexiïBâk ,øôBL(ehÎci h dixkf)ò÷úé øôBMa íéäìà 'äå' ¨§©¡Ÿ¦©¨¦§¨

'ïîéz úBøòña Cìäå.qekeihp` liga mgliy -áéúëeweqta §¨©§©£¥¨§¦
eixg`y'íäéìò ïâé úBàáö 'ä'.mdnr ewli `ly ,l`xyi lr - §¨¨¥£¥¤

:miweqtd zxkfda sqep oicïéøékæî ïéà,zepexkf iweqtaìL ïBøkæ ¥©§¦¦¦¨¤
eléôàå ,ãéçé`ed m`ïBâk ,äáBèìcec zltz(c ew mildz)'ä éðøëæ' ¨¦©£¦§¨§¨§¥¦
'Enò ïBöøa.l`xyil dvxziyk daehl 'd edxkfiy -ïBâëedn ¦§©¤§

dingp xn`y(hi d)äáBèì éäìà él äøëæ'mrd lr iziUr xW` lM ¨§¨¦¡Ÿ©§¨Ÿ£¤¨¦©¨¨
.'dGd©¤

*
:`ziixaa epipy .el` miweqt oipra zewelgn dnk d`ian `xnbd

'úBðBã÷t','dciwt' oeyl mda xkfeny miweqt -,úBðBøëæk ïä éøä ¦§£¥¥§¦§
.zepexkf iweqtk mxne`l xyt`eïBâk(` `k ziy`xa)úà ã÷t 'äå' §©¨©¤

ïBâëe .'äøN(fh b zeny)äãeäé éaø .éñBé éaø éøác ,'íëúà ézã÷t ã÷t' ¨§¨Ÿ¨©§¦¤§¤¦§¥©¦¥©¦§¨
e wleg,øîBàzepecwtïðéàmiaygp.úBðBøëæk ¥¥¨§¦§

:`xnbd dywnc énð éäð ,éñBé éaøìemda xkfeny miweqtd §©¦¥§¦©¦§
,úBðBøëæk ïä éøä úBðBã÷tweqtd ixd mewn lknúà ã÷t 'äå' ¦§£¥¥§¦§©¨©¤

,àeä ãéçéc ïBãwt ,'äøN.cigi ly oexkf mixne` oi`y lirl epipye ¨¦¨§¨¦
:`xnbd zvxznàéîc íéaøk ,dpéî íéaø eúàc ïåékoeik - ¥¨§¨©¦¦¨§©¦¨§¨

dciwtd zaygp ,l`xyi mr lk `vi dxy ly ef dciwtny
.miax ly dciwtl

mildza xn`p :ztqep zwelgn d`ian `ziixad(gÎf ck)eàN'
(àåä) éî ,ãBákä Cìî àBáéå íìBò éçút eàNpäå íëéLàø íéøòL§¨¦¨¥¤§¦¨¦§¥¨§¨¤¤©¨¦

,'äîçìî øBab 'ä øBaâå æefò 'ä ãBákä Cìî äæaey xn`p jk xg`e ¤¤¤©¨¦§¦¦¦§¨¨
(iÎh ck)út eàNe íëéLàø íéøòL eàNéî ,ãBákä Cìî àáéå íìBò éç §¨¦¨¥¤¦§¥¨§¨Ÿ¤¤©¨¦

äðBLàø .'äìñ ãBákä Cìî àeä úBàáö 'ä ãBákä Cìî äæ àeä- ¤¤¤©¨§¨¤¤©¨¤¨¦¨
ipy epiide ,'mkiy`x mixry e`y' xkfeny dpey`xd mrtd
zeiekln zxkfd iabl miaygp ,e`aedy mipey`xd miweqtd

k,íézLdf in' oke 'ceakd jln `aie' ,zekln miinrt xn`py oeik §©¦
e .'ceakd jlnäiðLmixry e`y' xkfedy dipyd mrtd - §¦¨

k miaygp ,mipexg`d miweqtd ipy epiide ,'mkiy`xìLL,miweqt ¨Ÿ

'd'e ,'ceakd jln df `ed in' ,'ceakd jln `aie' mda xn`py
,'ceakd jln `ed ze`av,øîBà äãeäé éaø .éñBé éaø éøácoeyl ¦§¥©¦¥©¦§¨¥

zipnp dpi` dipyae dpey`xa xkfedy 'ceakd jln df `ed in'
okle ,dl`y oeyl efy oeik ,zeieklnläðBLàømiweqtd ipy - ¦¨

zeklnk wx miaygp mipey`xd,úçàeäiðLmiweqtd ipy - ©©§¦¨
k miaygp ,mipexg`d,íézL'ceakd jln `aie' miweqtd mde §©¦

.'ceakd jln `ed ze`av 'd' weqtde
weqta xn`p :zeieklnd iweqta ztqep zwelgn(gÎf fn mildz)eønæ'©§

íéäìà õøàä ìk Cìî ék ,eønæ eðkìîì eønæ eønæ íéäìàExOf ¡Ÿ¦©¥©§§©§¥©¥¦¤¤¨¨¨¤¡Ÿ¦©§
miweqt xne`d ,zekln oeyl miinrt o`k dxkfedy oeike ,'liMUn©¦

k mze` dpen el`,øîBà äãeäé éaø .éñBé éaø éøác ,íézLoi` §©¦¦§¥©¦¥©¦§¨¥
zeklnk `l` mzepnl,úçàxn`p oey`xd weqtay meyn ©©

z`f zepnl oi`e ,cala l`xyi mr lr zekln epiide ,'EpMln'©§¥
.zeieklnlïéåLådcedi iaxe iqei iaxaweqt,íéBâ ìò íéäìà Cìî' §¨¦§¨©¡Ÿ¦©¦

'BLã÷ àqk ìò áLé íéäìà(h fn my)àéäLzeklnl zaygpúçà ¡Ÿ¦¨©©¦¥¨§¤¦©©
aygp epi` 'eycw `qk lr ayi midl`' weqtd seqy iptn ,cala

.zekln oeyl
ly weqt :ztqep zwelgn d`ian `ziixadBa LiL ïBøkæoeyl mb ¦¨¤¥

ïBâk ,äòeøz(ck bk `xwie)døîBà ,'Lã÷ àø÷î äòeøz ïBøëæ ïBúaL' §¨§©¨¦§§¨¦§¨Ÿ¤§¨
mbíòiweqtdøîBàå ,úBðBøëfämbíòiweqtéaø éøác ,úBøôBMä ¦©¦§§§¨¦©¨¦§¥©¦

äãeäé éaø .éñBée wlegúBðBøëfä íò àlà døîBà Bðéà ,øîBà ¥©¦§¨¥¥§¨¤¨¦©¦§
,[ãáìa]xtey oeyl xikfdl yi 'zextey'ay meyn`le ,`weec ¦§©

ly weqt .'drexz' oeylïBâk ,äòeøz Bnò LiL 'úeëìî'(` bk xacna) ©§¤¥¦§¨§
døîBàå ,úBiëìnä íò døîBà ,'Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà 'ä'mb ¡Ÿ¨¦§©¤¤§¨¦©©§ª§§¨

íò àlà døîBà Bðéà ,øîBà äãeäé éaø .éñBé éaø éøác ,úBøôBMä íò¦©¨¦§¥©¦¥©¦§¨¥¥§¨¤¨¦
,ãáìa úBiëìnä.x`azdy mrhkeíeìk àì dnò ïéàL äòeøz- ©©§ª¦§©§¨¤¥¦¨Ÿ§

,oexkf `le zekln `lïBâk(` hk my)døîBà ,'íëì äéäé äòeøz íBé' §§¨¦§¤¨¤§¨
íòiweqtdøîBà Bðéà ,øîBà äãeäé éaø .éñBé éaø éøác ,úBøôBMä ¦©¨¦§¥©¦¥©¦§¨¥¥§¨

,øwéò ìk.drexz oeyl zxkfda mi`vei oi`y x`azdy enke ¨¦¨
*

:dpyna epipy,äøBza ìéçúîmiweqt dyly mdixg`e ©§¦©¨
,miaezkdn:àöé äøBza íéìLä íà ,øîBà éñBé éaø ,àéápa íéìLîe©§¦©¨¦©¦¥¥¦¦§¦©¨¨¨

oeyldn :`xnbd dywn'íéìLä íà'iqei iax zrcl s`y rnyn ¦¦§¦
`weec ,dxeza dnlyd dlireny,ïéà ,ãáòécla`àì äléçzëì ¦£©¦§©§¦¨Ÿ

.dxeza milyiàéðzäå,`ziixaaäøBza íéìLnä ,øîBà éñBé éaø §¨©§¨©¦¥¥©©§¦©¨
,çaeLî äæ éøäzvxzn .dligzkl ok zeyrl ie`xy dfa x`eane £¥¤§¨

:`xnbdàîéàiqei iax ixaca epizpynaíéìLî'epiide ,'dxeza ¥¨©§¦
:`xnbd dgec .dligzkl,éðz÷ 'íéìLä íà' àäåwxy rnyne §¨¦¦§¦¨¨¥

a,ïéà ,ãáòécla`.àì äléçzëìz` zepyl yi :`xnbd zvxzn ¦£©¦§©§¦¨Ÿ
e ,dpyna `qxibd,øîà÷ éëä`nw `pz zrcläøBza ìéçúî ¨¦¨¨©©§¦©¨

,øîBà éñBé éaø ,àéápa íéìLîedligzkle ,äøBza íéìLîcarica ©§¦©¨¦©¦¥¥©§¦©¨
,àöé àéápa íéìLä íàdligzkly xne`d `nw `pz zrck `lye ¦¦§¦©¨¦¨¨

.`iapa milyiïé÷éúåå ,éñBé éaøa øæòìà éaø øîà ,éëä énð àéðz- ©§¨©¦¨¦¨©©¦¤§¨¨§©¦¥¨¦¦
,zeevnd z` miaagnd miepr miyp`,äøBza dúBà ïéîéìLî eéä̈©§¦¦¨©¨

xaeq iqei iaxy gkene ,iqei iax ,eia`k xaq xfrl` iaxy xazqne
.dxeza milydl yi dligzkly

*
miweqtd zxyr z` milydl yi iqei iax zrcly lirl x`azd

:`xnbd zl`ey .dxezdn weqtaúBøôBLå úBðBøëæ àîìLaàkéà , ¦§¨¨¦§§¨¦¨
àáeèe` zepexkf mda mixkfeny dxeza miax miweqt yi - ¨

,seqa cg`e dligza dyly xnel xyt`e ,zexteyàlàmiweqt ¤¨
ly,úBiëìîwxïééåäc àeä úìz:mde ,cala dyly mdn yi - ©§ª§¨§¨§¨

weqtd'Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà 'ä'(`k bk xacna)weqtde ,éäéå' ¡Ÿ¨¦§©¤¤©§¦
'Cìî ïeøLéá(d bl mixac)weqtde ,'ãòå íìòì Cìîé 'ä'(gi eh zeny), ¦ª¤¤¦§Ÿ§Ÿ¨¨¤

øNò ïðéòa ïðàåmiweqt drax` epiid iqei iax ixacle ,miweqt ©£¨¨¥¨¤
,seql cg`e dlgzdl dyly ,dxezdnàkéìådxeza oi` - §¥¨

.zekln ly miweqt drax`
:`xnbd zvxzn,òîL àz ,àðeä áø øîàweqtd ,`ziixaa epipy ¨©©¨¨§©
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המשך בעמוד ריא



xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc dpyd y`x(iying meil)

:dpyna epipyBúBà ïéëúBç ïéàå,xteyd z` -àeäL øáãa ïéa §¥§¦¥§¨¨¤
xeq`úeáL íeMî,opaxcn -àeäL øáãa ïéáexeq`àì' íeMî ¦§¥§¨¨¤¦Ÿ

'äNòúwx `ed xeqi`dy ote`d :`xnbd zx`an .`ziixe`cíeMî ©£¦
,úeáLa ekzegyk epiid'àìbî',d`eaz ea xevwl cnerd lbn - §©¨¨

zle jezgl jxcd oi`y oeikydk`ln ef ixd ,zextey enr ow
yiy ilkde .dxezd on dxeq` dpi`e ,iepiya ,'ci xg`l' ziyrpd

xeqi` ea'äNòú àì'`ed ,dxezdn'àðékñ'jezgl jxcdy ,oikq - Ÿ©£©¦¨
dxezd on xeqi` da yie ,dkxck dk`ln efy ,zextey enr owzle

.xteyd oewiz z` jka xneb `ed ixdy ,'yihta dkn' meyn
:`xnbd dywn,àzLäwx ea yiy mewnaíeMîxeqi`,úeáL ©§¨¦§

àì úøîàmeyn ea yiy xaca ,ok zeyrl xeq`y -äNòú àì ¨§©ŸŸ©£
àéòaéîrecne ,xeq` xacdy heyt ixde ,z`f xnel jixv ike - ¦©§¨

:`xnbd zvxzn .z`f xnel dpynd dkxvedéøö ïéàå Bæ''Bæ øîBì C §¥¨¦©
,éðz÷xeqi` elit` xearl xeq`y ,ycegnd oicd dpyp dligze ¨¨¥

oi`y ,heytd oicd xn`p jk xg`e ,xteyd oewiz jxevl opaxc
.epewiz jxevl `ziixe`c xeqi` xearl

*
:dpyna epipyïéé Bà íéî BëBúì ïzéì äöø íà ìáàelew didiy ick £¨¦¨¨¦¥§©¦©¦

,lelv:ïzé:`xnbd zwiicnïéà ïéé Bà íéîla` ,ea zzl xzen - ¦¥©¦©¦¦
,àì ,íéìâø éî,xxal yi df weic itleépî ïéúéðúîin zrck - ¥©§©¦Ÿ©§¦¦©¦

zrck :`xnbd zxne` .dpynd dzpyp,àéðúc ,àéä ìeàL àaà©¨¨¦§©§¨
øzeî ïéé Bà íéî ,øîBà ìeàL àaàekezl ozil,Bçöçöì éãkla` ©¨¨¥©¦©¦¨§¥§©§§

ãBákä éðtî ,øeñà íéìâø éîzeevn eidi `ly ,devnd ceak - ¥©§©¦¨¦§¥©¨
.eilr zeiefa

*
:dpyna epipyòB÷úlî úB÷Bðézä úà ïéákòî ïéày`xa xteya ¥§©§¦¤©¦¦¦§©

:`xnbd zwiicn :dpydàäd z` la` -ïéákòî ,íéLð.rewzln ¨¨¦§©§¦
`idy ,xtey zriwzn zexeht miypy meyn ,`ed jkl mrhde
exari `ly ick rewzl mdl xeq` okle ,`nxb onfdy dyr zevn

:`xnbd dywn .'siqez la' xeqi` lrúà àì ïéákòî ïéà ,àéðzäå§¨©§¨¥§©§¦Ÿ¤
òB÷úlî úB÷Bðézä úà àìå íéLpäxteya.áBè íBéazvxzn ©¨¦§Ÿ¤©¦¦¦§©§

:`xnbdàä ,àéL÷ àì ,éiaà øîàdpnn rnyny epizpyn - ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

zrck `id ,rewzl dy`l xeq`y,äãeäé éaøxeqi` yiy xaeqd ©¦§¨
e ,dpnn dxeht `idy devn dy`d dzyr m` 'siqez la'àä- ¨

zrck `id ,rewzl miypl dxizny `ziixad,ïBòîL éaøå éñBé éaø©¦¥§©¦¦§
.siqez la xeqi` meyn jka oi`y mixaeqd,àéðúcweqta xn`p §©§¨

(c ,a ` `xwie)ìàøNé éða ìà øac'mMn aixwi iM mc` mdl` Yxn`e ©¥¤§¥¦¨¥§¨©§¨£¥¤¨¨¦©§¦¦¤
ieeva xn`py jkne .'dlrd W`x lr Fci Knqe ,'ebe 'dl oAxẅ§¨©§¨©¨©Ÿ¨Ÿ¨

wxy cenll yi ,'l`xyi ipa' dkinqdïéàå ,ïéëîBñ ìàøNé éða§¥¦¨¥§¦§¥
,úBëîBñ ìàøNé úBðajka yiy meyn jenql mdl gipdl oi`e §¦¨¥§

,siqez la xeqi`,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥§©¦¦§§¦
úBëîBñ íéLðmiypd zkinq -úeLøzexeht ody s`e ,`id ¨¦§§

dcedi iaxe .jenql odl xzen `l` ,jka zexeq` opi` dkinqn
iqei iax eli`e ,rewzl odl xeq` s`y xaeq jenql miypl xqe`d

.rewzl mb mixizn jenql mixiznd oerny iaxe
*

,rewzln zewepizd z` oiakrn oi` :dpyna epipyïé÷qòúî ìáà£¨¦§©§¦
,øæòìà éaø øîà :eãîìiL ãò íäa`ed df oiceléôàdpyd y`xa ¨¤©¤¦§§¨©©¦¤§¨¨£¦

lgy,úaLameyn zaya xteya rewzl `ly minkg exfby s`y §©¨
lirl x`eank ,miaxd zeyxa zen` rax` epxiari `ny dxifb

(:hk).z`f exq` `l zewepizd jepig jxevl mewn lkn ,énð àéðz©§¨©¦
éëä,xfrl` iax ixackïäa ïé÷qòúîxteya zewepizd mr -ãò ¨¦¦§©§¦¨¤©

eãîìiL,rewzleléôàlgy aeh meiaïéákòî ïéàå ,úaLa ¤¦§§£¦§©¨§¥§©§¦
éøö ïéàå ,úaLa òB÷úlî úB÷BðézäøîBì Cmze` oiakrn oi`y ©¦¦¦§©§©¨§¥¨¦©

rewzlnáBè íBéa.lega lgy dpyd y`x ly §
:`xnbd dywnàéL÷ àôeb àämixzeqe miyw `ziixad ixac - ¨¨©§¨

ixdy ,mnvr z`úøîày ,`yixaïäa ïé÷qòúîzewepizd mr - ¨§©¦§©§¦¨¤
àîìà ,úaLa eléôàå ,eãîìiL ãòs`y gken -ïðéøîà älçzëì ©¤¦§§©£¦§©¨©§¨§©§¦¨©§¦¨

mdlàðz øãäå ,eò÷zwxy ,azeke `tiqa `pzd xfeg aeye -ïéà' ¦§©£©¨¨¥
'ïéákòîwxy ,rnyne ,rewzln mze`,ïéákòî àìc àeä àáekò §©§¦¦¨§Ÿ§©§¦

,mnvrn rewzl mi`a md m`ïðéøîà àì ,älçzëì àämdl.eò÷z ¨§©§¦¨Ÿ©§¦¨¦§
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìoiwqrzn s`y x`eany `yixa - Ÿ©§¨¨

igzklxaecn ,dl
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

מחות' הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר

זאב דוב שי'

שלום וברכה!

בטח כבר חזר לביתו שלום ומצא את כב"ב שיחיו בשלום, וכבקשתי מסר ג"כ פ"ש חסידותי 
לאנ"ש שיחיו, וכמנהג החסידים עשה זאת מתוך התועדות לבבית. ות"ח.

מוסג"פ קונטרס ובו המאמר דפ' וירא כהבטחתי, ותקותי אשר יגיע אליו עוד קודם חג הגאולה 
י"ט כסלו הבע"ל, ובמילא יהי' ממזכי הרבים לזכותם באור הצפון וגנוז במאור שבקונטרס זה אשר 
זהו מפעולות תורת החסידות לגלות גם את האור שנברא ביום ראשון, שמובא בשם הבעש"ט שגנזו 
בתורה )ויעוין ג"כ זהר ח"א רס"ד ע"א, זח"ב קע"ט ע"א, תקו"ז תקון וא"ו, ז"ח רות פה, א(, ולגלות 

אור זה באופן שיפעול ג"כ על הגוף ונה"ב בכדי לעבדו ית' בכל לבבך בשני יצריך.

בפ"ש כל אנ"ש שיחיו, בברכת הצלחה, מחות'.

זה עתה נת' מכ' מר"ח.



רכט
ezny in` cenr bl sc ± iyily wxt`nei

åúåà íéëúåç ïéàåzeay meyn `edy xaca `l ,epwzl `a m` -ekxc oi`y ilk -

meyn `l` ea oi`e ,`ed ci xg`lk oewizc ,f"rla `"txy `lbn oebk .zextey ea jezgl

.zeayàðéëñ.dxenb dk`ln iede ,jka ekxcc -ïéáëòî àìã àåä úå÷åðéúirac -

.ediikepglïéáëòî íéùð àäike ,`ed `nxb onfdy dyr zevnc ,ixnbl zexehtc -

irwz."siqez la" `ki` -ïéëîåñ ìàøùé éðá-

ik mc` mdil` zxn`e l`xyi ipa l` xac"

"eci jnqe" oipr `edda aizke 'ebe "mkn aixwi

.'ebeúåùø úåëîåñab lr s` ,`nl` -

`xw edpixhtczevnl d"de .`xeqi` `kil -

.`nxb onfdy dyr
ïè÷
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àädcedi iaxk oizipzn mzqc b"r` :z"x xne` - iqei iax `d dcedi iax-'xk dkld

le`y za lkin (mye `,ev sc oiaexir) "oiltz `vend"c ax dyrne .enr ewenipc ,iqei

"oiyxec oi`" wxtc `caer `edde .lbxl dler dzidy dpei ly ezy`e ,oiltz zgpn dzid

.miypl gex zgp zeyrl ick ,miyp eilr eknqe miyp zxfrl edep`adc (mye a,fh sc dbibg)

,`nxb onfdy dyr zevn lr jxal zexzene

zewqrzne .`idd devnd xac on zexehtc b"r`

.zkxan mb dzidy iyek za lkin enk ,oda

xn` (`,ft sc w"a) "laegd" wxt opixn`c ,rcze

iaxk dkld xn`c o`n :ixn` `xwirn :sqei ax

dcedi-`pcwtin `lc ,opaxl `ah `nei `picar

edyere xacd on xehtc mewna m`e .`pciare

jxaln xeq`-?`ah `nei `pciar i`n` ok m`

oilitze alele ziviv zekxa ciqtn did `lde

,meid yecwe .dlcade dkeqe dkepg xpe dlibne

zekxad lke ,ziaxre zixgy y"w ly zekxae

o`n i`d (`,l sc my) "gipnd" 'ta opixn`e !olek

`ciqg iedinl irac-cere .zekxac ilin miiwil

(a,fhw sc migqt) "migqt iaxr" wxt opixn`

axe sqei axn jixte .dcbdd xneln xeht `neq

.diziaa cge cg lk `zcb` ixn` iedc zyy

.oiaiignc dpin rny ozaeg ici mixg` `ivencne

la` .opaxc dfd onfa dvn ixaqwc meyn :ipyne

oikxan eidy dnn-dpin rny ,icin wcwcn `l

ixihtc ikid-dkxa jxanc meyne .ikexal ixy

"`yz la" meyn xarwe dkixv dpi`y-.`kil

"ezny in" wxta xn` `dc ,opaxc dyxc `iddc

`l wtq aivie zn` `xw wtq (`,`k sc zekxa)

`xw-"`xiz jidl` 'd z`" :aizkcn (`,c `,b sc) dxenzc w"ta opixq`c ,dlhal miny my `ivene ,"`yz `l" meyn wtqn opixq` `le ,`xewe xfeg-oi` ,edine .dkxa `la ilin ipd

r`c .dy`l `neqn di`x jk lk`ziixe`cn xeht `neqc b"-oileki eid jkle ,opaxc dfd onfa dvn sqei axe zyy ax ixaqw :ipync ,"migqt iaxr"c `idd gkenck ,aiig edin opaxcn

mixg` `ivedl-opaxcn iaiignc oeike ,opaxcn inp edpi`c n"y-jxanc ohw enk ,opaxc `aeig xa `ivedl leki zeyxc :zegcl yi ,edine .opaxc zevn lke dkepg xpa enk .jxal oileki

"cner dlibnd z` `xewd" wxta opzcn wcwcl yi la` (`,hi sc) dlibna opzck ,dcedi 'xl dlibna ozaeg ici mixg` `ivene ,dray oipnl dlere (a,k sc zekxa) "ezny in" wxta ,eia`l

einin zexe`n d`x `ly lk xne` dcedi 'x (mye `,ck sc my)-eipir enzqpc ab lr s` ,d`x `d :rnyn .rny lr qexti `l-zevnd lkn `neq dcedi iax xhet `de ?i`n`e .qxet

aiig opaxcn i` la` (`,ft sc w"a) "laegd" wxta dxezay-"epeve" xnel lekie ,zevn lka jxal leki did ikd meyn ,ciare cwtin `l `ziixe`cnc i`na sqei ax gny did d"yne .`gip

epev okid (`,bk sc zay) "oiwilcn dna" 'ta xn`wck ,opaxcn aiignc oeik-dy` la` ,"xeqz `l"n-"ezny in" wxta gkenck ,`nxb onfdy dyr zevn` 'aiigin `l opaxcn elit`

elit`c (a,a sc) dkeq yixa `icda gken dkeq oiprle .opaxcn eaiigip `nxb onfdy dyr zevn lk [k"`c] dlr jixte .opaxcn `xninl irac ,meid yecwa zeaiig miyp iab (a,k sc zekxa)

ziaa ayeia :dl ipyne ,inlyexia dl jixtc ,zexe`n d`x `ly lkc ,dcedi 'xc` dcedi iaxc `iyew` `pixg` `iepiy ipyn inlyexia ,edine ?"epeve" dxn` ikid ,`aiigin `l opaxcn

einin zexe`n d`x `ly l"xy rnyn .rny lr qexti `l lte` ziaa ayeid xne` ip` jk .lte`-zeqxb oi`e ,`iddc dlr 'lyexia dl jixt inp dlibnae .`neq epi`e ,dxrna clepy

.zexe`nd on dpdp epi`c meyn dcedi 'xc `nrh yxtnc ,ynn `neqa ixiinc rnyn `l` ,ikd rnyn `l (a,ck sc) dlibna ocic 'nba edine .dlibna `le zekna `l zepeekn 'lyexid

opaxe :yxtne-icia ef dwea`y onf lk :el xn` ?dnl ef dwea` ,ipa :el xn`e ,ecia dwea`e `neq d`xy ,iqei 'xk ,d`pd dil zi`-one mizgtd on ize` milivne mc` ipa ize` oi`ex

`le dxrna clepy `l` dti d`exy mc`ae .mipwxadmlern zexe`n d`x-dxeht dy`e opaxcn aiig `neqc 'ity dn itle .`nrh i`d jiiy `l-opax exingdc xaca mrh ozil yi

`neqa-zevn lka dil zxht m`c ,ixkpk d`xi `ly :cere ,`aeig xac `pin iedc meyn-`nxb onfdy dyr zevn lka dl zxht i` ,dy` la` .llk l`xyi zxeza bdep epi`c `vnp

-.ohw 'it`e ,dy` 'it`e dray oipnl dler lkd (`,bk sc dlibn) opixn`cn ,`nxb onfdy dyr zevn lk lr zekxan miypc di`x `ian dcedi x"a i"xe .eda zaiignc zevn oiicr yi

cenlz meyn e`l dixg`le diptl dxezd zkxac ,di`x ef oi`c :z"xe`e (`,fk oiaexir) "oiaxrn lka" yixae (`,cl sc) oiyecwc `nw wxta xn`ck ,dxeza weqrl deEvn dpi` dy`c b"r`e§¨

"dax dad`"a xhtp e` "`p axrd" zkxa jxa elit`y ,dxez-xninl `ki`c :cere .dpey`x d`ixwa jxa xaky t"r` ,jxane iel mewna `xew odk iel oi`y mewna ,rcz .jxane xfeg

dler dy`c `dc-oikxan edlek `pci`de .dixg`l jxan mzege ,diptl jxan gzet `pz (`,`k sc) "cner dlibnd z` `xewd" wxta `zi`ck ,jxal milibx eid `ly ,rvn`a epiid-

,ekpgl aiige aeig llkl `a ohwc ,dy`l di`x oi` xeht `edy it lr s` oefnd zkxa jxanc ohwne .dray seqa rnyn dray oipnl oiler ,edine .mi`veid meyne miqpkpd meyn dxifb

."`yz `l" lr xdfen epi`e

àéðúxnel jixv oi`e zaya rewzln zewepizd oiakrn oi`e ,zaya elit` ecnliy cr oda oiwqrzn :`qxibd did jky rnyn d"t jezne .miaezk zeqxb ipy - mda miwqrzn ikd inp

dligzkl `d ,oiakrn `lc `ed iaekir ,miakrn oi` ipz xcde [erwz] 'ixn` dligzkl `nl` ,zaya elit` ecnliy cr oiwqrzn zxn` :`iyw `teb `d .h"ia-elif opixn` `l

o`k :w"l !?erwz-o`k ,jepigl ribdy ohwa-jepigl ribdy :qxhpewa 'ite .jepigl ribd `ly ohwa-xnel leki ji`d :`ed dniz xace .miakrn oi`y y"ke ,ecnliy cr oda miwqrzn

dligzkl la` ,zaya rewzln miakrn oi` :ipzw jepigl ribd `ly ohw iabc ,cere !xteya meid zevn oi` `lde ?zaya elit`e miwqrzn jepigl ribdy ohwac-elit` `d ?i`n` ,`l

erwz edl 'ixn` `l dligzkl i`dc ,'itl l"i ,edine !ecnliy ick ea wqrzdl ixy jepigl ribda-la` ,jepigl eribd `lc oeik ,ecnll aiign `lc ,erwz mdl xnel jixv oi`c epiid

`xeqi`-:`kti` il d`xpe .`kiljepigl ribdy ohwc-`l i`c ,eyixtdl aiign `l mewn lkne .opaxc `xeqi` `ki`c oeik ,erwz edl opixn` `l dligzkl la` ,zaya miakrn oi`

zay-jepigl ribd `ly ohwe ,xteya meid zevn did-,df yexitk `gken mixtqa aezkd zxg` `qxibe .wqrzdl aiignc meyn e`le ,zaya elit` wqrzdl ixy :xnelk ,miwqrzn

zaya `d .h"ia rewzln zewepizd z` oiakrn oi`e .zaya elit` ,ecnliy cr :oda aezky-o`k :w"l !miakrn oi` zaya 'it` `yix zxn` `d .miakrn-o`k ,jepigl ribdy ohwa-

ylez :iia` dl iwene .wxef egipne ylez egipn `l` ,mzeg il `ad ,gztn il `ad wepizl mc` xn`i `l (`,ciw sc) "yxg" 'ta zenaia `ipzc b"r`e .jepigl ribd `ly ohwa-uivra

wxefe ,aewp epi`y-micia dil opitq `l inp opaxc `xeqi`c rnyn .eyixtdl oieevn c"a oi` zeliap lke` ohwc dpin heytz `lc ikid ik .opaxc zilnxka-ea wqrzdl ixy mewn lkn

lkd :mzd opixn`c ,jepigl ribda `nwezn miakrnc `iddc (mye :a sc) oikxr yixa gken 'ity enke .mixeqi` x`yl inc `le ,xtey zriwza devn `ki` oipnfc oeik ,zaya 'it` rewzl

.rewzl zewepizd oiakrn oi` :opzc .jepigl ribdy ohw iiez`l ,xtey zriwza miaiig
xeriy
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רל
ezny ina cenr bl sc ± iyily wxt`nei

êåðéçì òéâäù ïè÷.oiakrn oi`y oky lke ,ecnliy oda oiwqrzn -àìã àåä ÷ñòúî
xteya gtep didy e` .igeap gapn `l` ,devn e`lc elit`e ,driwzl oiekzn epi`y -

`nlra driwzl oiekzny ,xiyl rwez la` .driwz ecia dzlre.`vi -éîð àôéñ àðú
÷ñòúîoirneyd z` `ivedl oeekzp `ly ,envrl rinynd on rneyd mlerle -`l -

.`vi'éðúî'åë ùìù úåòé÷ú øãñzg` -

.zexteyl zg`e zepexkfl zg`e zeiklnlùìù
ùìù ùìù ìùlkl driwze drexze driwz -

.zg`e zg`úåááé ùìù,`nlra zelew yly -

.`edy lkäðåùàøá ò÷úiptly dheyt -

.dkxck rwz drexzdäéðùá êùîådriwz -

ici da z`vl ,mizyk jyn drexzd xg` ly

jixv didy ,mizydixg`ly dheyt ef zeyrl

.zepexkfc diptly dheyte ,zeiklncåãéá ïéà
úçà àìà`l mizyl zg` driwz iweqtc -

.opiwqtnêøéáù éî,oitqen zltz lltzd -

.zekxa dryz jxiaeùìù ò÷åúå òéøîå ò÷åú
íéîòô,zeikln liaya rweze rixne rwez -

.zextey liaya oke ,zepexkf liaya oke

'îâéáá åäìåëã áéùç à÷ ïãéã àðúikde -

.zerexzd ylyk zeriwz yly xeriy :xn`w

àáá àãçã áéùç à÷ àøá àðúåxeriy -

`cg ediiexze ,drexzd xeriyk driwzd

.ixn` `zliníéøáù.zeaain mikex` -øîà
éâéìô éàãå àäá ééáà`pniwe`c b"r` -

lr ,ibilt `l `yixac,ibilt `tiq `da jgxk

.`zbelt epiide .icin da iiepyl zilc

ïðéîâøúîãdrexz -`xqiqc dini`ae .`aai -

."aaize" `pyil i`d inp aizkøîàã ïàî
çðâ éçåðâ øáñ íéøáù,ealn gpebd mc`k -

.odizegipba oikix`ny milegd jxckìéìé éìåìé
df oikenq mixvw zelew ,opewne dkead mc`k -

.dfl
ïéàù
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øåòéùonwle .`edy lk `nlra zelew dyly :qxhpewa yxit - zeaai ylyk drexz

wteqnc meyn ,w"xw ,w"yw ,w"xyw ixqwa eda` iax oiwz`c opixn` (`,cl sc)

igepbc mixay e` ,lili ileli `edc ,drexz oixew ep`y dn ,ynn drexz i` `xwc drexza

xdfil jixve .lili ilelie gpb igepb `nlcc ,drexzl jixv mdipy drexze mixay e` ,gpb

envr ipta cg` lk lr jix`n `di `ly mixaya

ok m`c ,`edy lk zelew dyly ly zeaai 'bk-

driwz xeriy `dc .mixay `le driwz dyrp

aiigy d`xpe .zeaai 'bk drexz xeriye ,drexzk

lyn xzei w"xyw ly driwza jix`dl mc`

xeriy `dc .w"xw lyn xzei w"yw lyae ,w"yw

meyn miyer ep` w"xywe ,drexzk driwz

jix`dl jixvy `vnp ,lilie gepbc `witq

mixay dyly xeriyk w"xyw ly zeriwza'be

,mixay 'b xeriyk w"yw ly zeriwzae ,zeaai

,gpb igepbc `witq meyn w"yw opicar `dc

ileli `edy drexz xeriyk w"xw ly zeriwzae

zeriwzk zriwzd lka jix`n m` ,edine .lili

w"xyw-,dvxiy enk jix`dl lekic ,yegl oi`

mizyk dipya jyne :opzck-`l` ecia oi`

drax` dyr m` yegl oi` inp df mrhne .zg`

iede ,drexz mewna mixaydy ,mixay dynge

.zeaaia oikix`n ep`y enk ,`zkix` drexz dl

`id `aaic miyxtn xi`n x"xd oa i"xde `"aixe

ryz drexz z`vnp ,`edy lk ly zegk yly

oi` myexitle .`id jk driwz xeriye ,zegk

jeynl jixve .mixaya zvw jix`n m` yegl

mixay 'b xeriyk myexitl w"xyw ly driwzl

xeriyk zeriwzd jyn `ly ine .zegk ryze

mixaya zvw jyne ,dfd-`l devn miiw `l

yexitk 'it l`ppg epiaxe .xnk `le xnk

xg`l daiyia rewzl oibdep eiykre .qxhpewd

w"yw 'be w"xyw 'b :zelew miyly dxezd z`ixw

w"xyw zeikln` oirwez dltzae .w"xw 'be

`ibeq metle .w"xw zextey`e w"yw zepexkf`e

dltz zrya rewzl ie`x did oiwxit dlekc

oke ,zepexkf` oke ,w"xw w"yw w"xyw zeikln`

mcew la` .edlek dltz xg`l e` ,zextey`

dltz-k"g`e jxiay in :opzck ,ogky` `l

lirl `nw wxta ogky` `l` .xtey el dpnzp

,oiayei odyk oirixne oirwez dnl (`,fh sc)

oicner odyk oirixne oirweze-z` aaxrl ick

d`xp dxe`kl ,edine .opicarck epiide ,ohyd

miyly [icare] ixngnc oildc :axr jxra 'ity ,ok oiyer eidy 'it jexrae .eda` iaxc wtqn z`vl ick cge cg lk` w"xw w"yw w"xyw zexteye zepexkf zeikln` ok enk dltza rewzl

xcqd lr miylye ,ygla miylye ,oiazick-i`cigic `iriwz lew dltzd lk oixnebyk oepi` [dxyr] oil`e .`xqiqc dini` `irtc zeirt d`n cbpk-z"xyz [dxyr] iedinl irazin

lilie gpb i`c .df z` df oixzeq zexteyc w"xwe zepexkfc w"ywe zeikln ly w"xywc :z"x dinz did eply bdpn lre .d`n mde ,z"xz z"yz-cegl gpb i`e ,w"xyw carinl ira edlek

-lili i`e ,w"yw carinl ira edlek-ikdae .wqtd `l` `kile ,iwitq lkn witp `zydc ,zeiklna enk w"xyw zextey`e zepexkf` mb rewzl epinewna mz epiax bidpde .w"xw edlek

meia zery 'ha zeriwz ryz rny opixn` `dc .xzeia bdpnd zepyl `ly ,ibq-mizye dxez ixacn zg` :jenqa xn`c o`nk dl xaqc ,eply bdpnd lr mrh ozil zvw yiy d`xpe .`vi

lk daiyia eyry oeike ,mixteq ixacnmixteq lye dxez ly zewitqd-dpei x"a oeyny 'x dyry "xdqd ob`"c zyecwae .`ziixe`c `witq `l` dltz zrya zeyrle xefgl eyg `l

eprixda zelew mirax` iep :aizk-(a,cl sc) t"qa `ipz `d ?witp ikid daiyic jpd` :z"`e .driwz `la zg` drexz rixn seqac azky `l` .mxnr ax xcqa oke .epibdpnk epiide

mixetkd meie dpyd y`x ly zekxae zeriwz-`le rwz e` rwz `le jxia m`c qxhpewd 'it jezn rnync b"r`c ,`id `kxit e`l !carinl ira `zelv ocira ,`nl` .ef z` ef zeakrn

"jxia" yexit ,jxia-zexteye zepexkf zeikln-jled `edyk ,oikxan zg`ae oirwez zg`a ,zexiir izy (my) onwl `ipzdc .ok xnel xyt` i`-jled oi`e ,oirwezy mewnl jled

xtey el dpncfp k"g`e jxiay in :opze .oikxany mewnl-ef z` ef zeakrn zekxae zeriwz `l` .jxal leki xtey `lay rnyn-zeakrn zekxade ,ef z` ef zeakrn zeriwzdy epiid

zexteye zepexkf zeikln jxanyk .ef z` ef-ozylya iwa m` ,zerexz mixay ,zeriwz oke .llk jxai `l e` ,ozyly jxai-e`l m`e ,rwzi-miyly oze`a wcwcl jixve .rwzi `l

m"iwxwd ligzne m"iwywd miiqnyk e` m"iwywd ligzne m"iwxyw dylyd miiqnyky ,daiyia oirwez ep`y zelew-:zg` driwza xhti jytp dnn ?ef xg` ef zeriwz izy il dnl

lilie gpb i`c-cegl gpb i`e ,w"xyw dylya `vi ixd-lili m` oke .w"yw oipnl el dlrz oexg` w"xyw ly dpexg` driwz dze`-el dlrz oexg` w"yw ly dpexg` driwz dze`

drexzd xg`y dheyt myl driwzd eyry oeik ,`nye !w"xw oipnl-meyn e`l i` .mizyl dler dzidy ,mizyk dipya jyne ogky` edine .diptly dheyt myl dlrzy evx `l

.opiwqtn `l izxza driwz iweqtc
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áaézå äô÷Lð ïBìçä ãòa" àøñéñc déîéàa áéúëe§¦§¦¥§¦§¨§©©©¦§§¨©§©¥
eìé :øáñ øîe ,çðâ éçeðb :øáñ øî ."àøñéñ íàìé ¥¦§¨¨¨©§¥¨©¨¨©©¥

éìéìïéà ,"äòeøz øôBL zøáòäå" øîBì ãeîìz øôBLaL ïépî :ïðaø eðz .ìáBia àìà éì, ©¥¨©¨©¦©¦¤§¨©§©§©£©§¨¨§¨¥¦¤¨©¥
z ?ïépî äðMä Làøaìãeîìz ïéàL ,"éòéáMä Lãça" øîBìãeîìäîe ,"éòéáMä Lãça" øîB §Ÿ©¨¨¦©¦©§©©Ÿ¤©§¦¦¤¥©§©©Ÿ¤©§¦¦©

zìãeîìk eéäiL "éòéáMä Lãça" øîBìL úBòeøzìäèeLtL ïépîe .äæk äæ éòéáL Lãç ©§©©Ÿ¤©§¦¦¤¦§¨§¤Ÿ¤§¦¦¤¨¤¦©¦¤§¨
ìäèeLtL ïépîe ."äòeøz øôBL zøáòäå" øîBì ãeîìz äéðôìeøéáòz" øîBì ãeîìz äéøçà §¨¤¨©§©§©£©§¨¨§¨¦©¦¤§¨§©£¤¨©§©©£¦

ïéàå ."øôBLìáBia àìà éì,"éòéáMä Lãça" øîBì ãeîìz ïépî äðMä Làøa , ¨§¥¦¤¨©¥§Ÿ©¨¨¦©¦©§©©Ÿ¤©§¦¦
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ראש השנה. פרק רביעי - יום טוב דף לג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

עניין השלום הוא )לא רק שבפועל לא ישנה מלחמה, אלא( שאין )גם( אפשרות ונתינת מקום למלחמה.
ממאמר שבת פרשת ויצא, ה'תשמ"ו



רלי ezny ina cenr bl sc ± iyily wxt`nei
êåðéçì òéâäù ïè÷.oiakrn oi`y oky lke ,ecnliy oda oiwqrzn -àìã àåä ÷ñòúî

xteya gtep didy e` .igeap gapn `l` ,devn e`lc elit`e ,driwzl oiekzn epi`y -

`nlra driwzl oiekzny ,xiyl rwez la` .driwz ecia dzlre.`vi -éîð àôéñ àðú
÷ñòúîoirneyd z` `ivedl oeekzp `ly ,envrl rinynd on rneyd mlerle -`l -

.`vi'éðúî'åë ùìù úåòé÷ú øãñzg` -

.zexteyl zg`e zepexkfl zg`e zeiklnlùìù
ùìù ùìù ìùlkl driwze drexze driwz -

.zg`e zg`úåááé ùìù,`nlra zelew yly -

.`edy lkäðåùàøá ò÷úiptly dheyt -

.dkxck rwz drexzdäéðùá êùîådriwz -

ici da z`vl ,mizyk jyn drexzd xg` ly

jixv didy ,mizydixg`ly dheyt ef zeyrl

.zepexkfc diptly dheyte ,zeiklncåãéá ïéà
úçà àìà`l mizyl zg` driwz iweqtc -

.opiwqtnêøéáù éî,oitqen zltz lltzd -

.zekxa dryz jxiaeùìù ò÷åúå òéøîå ò÷åú
íéîòô,zeikln liaya rweze rixne rwez -

.zextey liaya oke ,zepexkf liaya oke

'îâéáá åäìåëã áéùç à÷ ïãéã àðúikde -

.zerexzd ylyk zeriwz yly xeriy :xn`w

àáá àãçã áéùç à÷ àøá àðúåxeriy -

`cg ediiexze ,drexzd xeriyk driwzd

.ixn` `zliníéøáù.zeaain mikex` -øîà
éâéìô éàãå àäá ééáà`pniwe`c b"r` -

lr ,ibilt `l `yixac,ibilt `tiq `da jgxk

.`zbelt epiide .icin da iiepyl zilc

ïðéîâøúîãdrexz -`xqiqc dini`ae .`aai -

."aaize" `pyil i`d inp aizkøîàã ïàî
çðâ éçåðâ øáñ íéøáù,ealn gpebd mc`k -

.odizegipba oikix`ny milegd jxckìéìé éìåìé
df oikenq mixvw zelew ,opewne dkead mc`k -

.dfl
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øåòéùonwle .`edy lk `nlra zelew dyly :qxhpewa yxit - zeaai ylyk drexz

wteqnc meyn ,w"xw ,w"yw ,w"xyw ixqwa eda` iax oiwz`c opixn` (`,cl sc)

igepbc mixay e` ,lili ileli `edc ,drexz oixew ep`y dn ,ynn drexz i` `xwc drexza

xdfil jixve .lili ilelie gpb igepb `nlcc ,drexzl jixv mdipy drexze mixay e` ,gpb

envr ipta cg` lk lr jix`n `di `ly mixaya

ok m`c ,`edy lk zelew dyly ly zeaai 'bk-

driwz xeriy `dc .mixay `le driwz dyrp

aiigy d`xpe .zeaai 'bk drexz xeriye ,drexzk

lyn xzei w"xyw ly driwza jix`dl mc`

xeriy `dc .w"xw lyn xzei w"yw lyae ,w"yw

meyn miyer ep` w"xywe ,drexzk driwz

jix`dl jixvy `vnp ,lilie gepbc `witq

mixay dyly xeriyk w"xyw ly zeriwza'be

,mixay 'b xeriyk w"yw ly zeriwzae ,zeaai

,gpb igepbc `witq meyn w"yw opicar `dc

ileli `edy drexz xeriyk w"xw ly zeriwzae

zeriwzk zriwzd lka jix`n m` ,edine .lili

w"xyw-,dvxiy enk jix`dl lekic ,yegl oi`

mizyk dipya jyne :opzck-`l` ecia oi`

drax` dyr m` yegl oi` inp df mrhne .zg`

iede ,drexz mewna mixaydy ,mixay dynge

.zeaaia oikix`n ep`y enk ,`zkix` drexz dl

`id `aaic miyxtn xi`n x"xd oa i"xde `"aixe

ryz drexz z`vnp ,`edy lk ly zegk yly

oi` myexitle .`id jk driwz xeriye ,zegk

jeynl jixve .mixaya zvw jix`n m` yegl

mixay 'b xeriyk myexitl w"xyw ly driwzl

xeriyk zeriwzd jyn `ly ine .zegk ryze

mixaya zvw jyne ,dfd-`l devn miiw `l

yexitk 'it l`ppg epiaxe .xnk `le xnk

xg`l daiyia rewzl oibdep eiykre .qxhpewd

w"yw 'be w"xyw 'b :zelew miyly dxezd z`ixw

w"xyw zeikln` oirwez dltzae .w"xw 'be

`ibeq metle .w"xw zextey`e w"yw zepexkf`e

dltz zrya rewzl ie`x did oiwxit dlekc

oke ,zepexkf` oke ,w"xw w"yw w"xyw zeikln`

mcew la` .edlek dltz xg`l e` ,zextey`

dltz-k"g`e jxiay in :opzck ,ogky` `l

lirl `nw wxta ogky` `l` .xtey el dpnzp

,oiayei odyk oirixne oirwez dnl (`,fh sc)

oicner odyk oirixne oirweze-z` aaxrl ick

d`xp dxe`kl ,edine .opicarck epiide ,ohyd

miyly [icare] ixngnc oildc :axr jxra 'ity ,ok oiyer eidy 'it jexrae .eda` iaxc wtqn z`vl ick cge cg lk` w"xw w"yw w"xyw zexteye zepexkf zeikln` ok enk dltza rewzl

xcqd lr miylye ,ygla miylye ,oiazick-i`cigic `iriwz lew dltzd lk oixnebyk oepi` [dxyr] oil`e .`xqiqc dini` `irtc zeirt d`n cbpk-z"xyz [dxyr] iedinl irazin

lilie gpb i`c .df z` df oixzeq zexteyc w"xwe zepexkfc w"ywe zeikln ly w"xywc :z"x dinz did eply bdpn lre .d`n mde ,z"xz z"yz-cegl gpb i`e ,w"xyw carinl ira edlek

-lili i`e ,w"yw carinl ira edlek-ikdae .wqtd `l` `kile ,iwitq lkn witp `zydc ,zeiklna enk w"xyw zextey`e zepexkf` mb rewzl epinewna mz epiax bidpde .w"xw edlek

meia zery 'ha zeriwz ryz rny opixn` `dc .xzeia bdpnd zepyl `ly ,ibq-mizye dxez ixacn zg` :jenqa xn`c o`nk dl xaqc ,eply bdpnd lr mrh ozil zvw yiy d`xpe .`vi

lk daiyia eyry oeike ,mixteq ixacnmixteq lye dxez ly zewitqd-dpei x"a oeyny 'x dyry "xdqd ob`"c zyecwae .`ziixe`c `witq `l` dltz zrya zeyrle xefgl eyg `l

eprixda zelew mirax` iep :aizk-(a,cl sc) t"qa `ipz `d ?witp ikid daiyic jpd` :z"`e .driwz `la zg` drexz rixn seqac azky `l` .mxnr ax xcqa oke .epibdpnk epiide

mixetkd meie dpyd y`x ly zekxae zeriwz-`le rwz e` rwz `le jxia m`c qxhpewd 'it jezn rnync b"r`c ,`id `kxit e`l !carinl ira `zelv ocira ,`nl` .ef z` ef zeakrn

"jxia" yexit ,jxia-zexteye zepexkf zeikln-jled `edyk ,oikxan zg`ae oirwez zg`a ,zexiir izy (my) onwl `ipzdc .ok xnel xyt` i`-jled oi`e ,oirwezy mewnl jled

xtey el dpncfp k"g`e jxiay in :opze .oikxany mewnl-ef z` ef zeakrn zekxae zeriwz `l` .jxal leki xtey `lay rnyn-zeakrn zekxade ,ef z` ef zeakrn zeriwzdy epiid

zexteye zepexkf zeikln jxanyk .ef z` ef-ozylya iwa m` ,zerexz mixay ,zeriwz oke .llk jxai `l e` ,ozyly jxai-e`l m`e ,rwzi-miyly oze`a wcwcl jixve .rwzi `l

m"iwxwd ligzne m"iwywd miiqnyk e` m"iwywd ligzne m"iwxyw dylyd miiqnyky ,daiyia oirwez ep`y zelew-:zg` driwza xhti jytp dnn ?ef xg` ef zeriwz izy il dnl

lilie gpb i`c-cegl gpb i`e ,w"xyw dylya `vi ixd-lili m` oke .w"yw oipnl el dlrz oexg` w"xyw ly dpexg` driwz dze`-el dlrz oexg` w"yw ly dpexg` driwz dze`

drexzd xg`y dheyt myl driwzd eyry oeik ,`nye !w"xw oipnl-meyn e`l i` .mizyl dler dzidy ,mizyk dipya jyne ogky` edine .diptly dheyt myl dlrzy evx `l

.opiwqtn `l izxza driwz iweqtc
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òébäL ïè÷aìòébä àìL ïè÷a ïàk ,Cepéçì.Cepéç §¨¨¤¦¦©§¦¨§¨¨¤Ÿ¦¦©§¦
÷qòúnäå"ìò÷Bz àä ."àöé àìøéL¯.àöéìàîé §©¦§©¥Ÿ¨¨¨¥©¨¦¨¨¥¨

òéiñîìdéìò÷Bzä :àáø øîàc ,àáøì.àöé øéL¯ §©©¥§¨¨©£©¨¨©¥©¨¦¨¨
cìò÷Bz àîìéø÷ ÷qòúî éîð øéLìïî òîBMäå" .dé ¦§¨¥©¨¦©¦¦§©¥¨¥¥§©¥©¦

÷qòúnäìáà :"àöé àìòéîLnä ïî òîBMäì,Bîöò ©¦§©¥Ÿ¨¨£¨©¥©¦©©§¦©§©§
!àöé éàîìøîàc .àøéæ éaøc déúáeéz éåäéz àîéìdé ©¨¨¥¨¤¡¥§§¥§©¦¥¨©£©¥
àøéæ éaøìò÷úe ïåekéà :déònLì!é¯cìéãéià àî ©¦¥¨§©¨¥¦©©§©¦¦§¨©§¥

÷qòúî éîð àôéñ àðz ,÷qòúî àLéø àðúc. §¨¨¥¨¦§©¥¨¨¥¨©¦¦§©¥
äðùîL :úBòé÷z øãñìL LìLìL LìøeòéLã .L ¥¤§¦¨¤¨¨¦

Lk äòé÷zìLk äòeøz øeòéL ,úBòeøz Lì.úBááé L §¦¨§¨Ÿ§¦§¨§¨Ÿ§¨
àìà Bãéa ïéà íézLk äiðMa CLîe äðBLàøa ò÷z̈©¨¦¨¨©©§¦¨¦§©¦¥§¨¤¨

äpîúð Ck øçàå CøiaL éî .úçàìò÷Bz øôBL B ©©¦¤©¨¥§©©¨¦§©¨¨¥©
L ò÷Búå òéøîeìML íLk .íéîòt Lìáéiç øeaö çé ¥¦©§¥©¨§¨¦§¥¤§¦©¦©¨

k Ckìîb ïaø .áéiç ãéçéå ãéçéìàéìL :øîBàìçé ¨¨¨¦§¨¦©¨©¨©§¦¥¥§¦©
ïúáBç éãé íéaøä úà àéöBî øeaö.àøîâ:àéðúäå ¦¦¤¨©¦§¥¨¨§¨©§¨

!äòeøúk äòé÷z øeòéL¯à÷ ïãéc àpz :ééaà øîà ¦§¦¨¦§¨£©©©¥©¨¦©¨
àpz .éáa eäìeëc úBòeøúe ,éáa eäìeëc äòé÷z áéLç̈¥§¦¨§§¨¥§§§¨¥©¨

eúå ,àáa ãç áéLç à÷ àøaìäòeøz øeòéL" .à ¨¨¨¨¥©¨¨§¨¦§¨
ìLkLk äòeøz øeòéL :àéðúäå :"úBááé LìäL §¨§¨§¨©§¨¦§¨¦§¨

!íéøáL¯t éàcå àäa ééaà øîàìíBé" áéúëc ,éâé §¨¦£©©©¥§¨©©§¦¦¦§¦
äéäé äòeøzìàäé àááé íBé :ïðéîbøúîe "íëì.ïBë §¨¦§¤¨¤§©§§¦©§¨¨§¥§

áaézå äô÷Lð ïBìçä ãòa" àøñéñc déîéàa áéúëe§¦§¦¥§¦§¨§©©©¦§§¨©§©¥
eìé :øáñ øîe ,çðâ éçeðb :øáñ øî ."àøñéñ íàìé ¥¦§¨¨¨©§¥¨©¨¨©©¥

éìéìïéà ,"äòeøz øôBL zøáòäå" øîBì ãeîìz øôBLaL ïépî :ïðaø eðz .ìáBia àìà éì, ©¥¨©¨©¦©¦¤§¨©§©§©£©§¨¨§¨¥¦¤¨©¥
z ?ïépî äðMä Làøaìãeîìz ïéàL ,"éòéáMä Lãça" øîBìãeîìäîe ,"éòéáMä Lãça" øîB §Ÿ©¨¨¦©¦©§©©Ÿ¤©§¦¦¤¥©§©©Ÿ¤©§¦¦©

zìãeîìk eéäiL "éòéáMä Lãça" øîBìL úBòeøzìäèeLtL ïépîe .äæk äæ éòéáL Lãç ©§©©Ÿ¤©§¦¦¤¦§¨§¤Ÿ¤§¦¦¤¨¤¦©¦¤§¨
ìäèeLtL ïépîe ."äòeøz øôBL zøáòäå" øîBì ãeîìz äéðôìeøéáòz" øîBì ãeîìz äéøçà §¨¤¨©§©§©£©§¨¨§¨¦©¦¤§¨§©£¤¨©§©©£¦

ïéàå ."øôBLìáBia àìà éì,"éòéáMä Lãça" øîBì ãeîìz ïépî äðMä Làøa , ¨§¥¦¤¨©¥§Ÿ©¨¨¦©¦©§©©Ÿ¤©§¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dpyd y`x(iying meil)

ì òébäL ïè÷alib,Cepéçjk meyne ,xtey zriwza ekpgl devne §¨¨¤¦¦©§¦
e ,rewzl ecnlle enr wqrzdl milekiïàkx`eany `tiqa - ¨

xaecn ,rewzln eze` miakrn oi` wxyì òébä àlL ïè÷alib §¨¨¤Ÿ¦¦©§
,Cepéçrwez `ed m` la` ,dligzkl enr wqrzdl oi` jk meyne ¦

.jepig libl ribd `l oiicr ixdy ,erpenl jxev oi` envrn
*

:dpyna epipy.'àöé àì ÷qòúnäå'`weec :`xnbd zwiicn §©¦§©¥Ÿ¨¨
oeik ,`vi `l ,driwz d`vie ea gtep didy oebk xteya wqrznd

,rewzl llk oiekzd `lyàädì ò÷Bzmy,øéLoiekn epi`y s` ¨¥©§¦
,devn myl,àöézxxan .dpeek zekixv opi` zeevny meyn ¨¨

:`xnbddéì òéiñî àîéìdi`x o`kn yiy xn`p m`d -,àáøì ¥¨§©¥©¥§¨¨
ì ò÷Bzä ,àáø øîàc.àöé ,øéL:`xnbd dgecì ò÷Bz àîìcøéL §¨©¨¨©¥©§¦¨¨¦§¨¥©§¦
déì éø÷ ÷qòúî énð'wqrzn'dy dpynd dxn`y dny xyt` - ©¦¦§©¥¨¥¥

dpyna dpekn `ede ,xiyl rwzy ote`a mb epiid `vi `l
wqrzn `ed ixde ,devn myl rewzl oiekn epi`y oeik 'wqrzn'k
zekixv opi` zeevny epizpynn di`x oi`e ,xtey zevn itlk

.dpeek
*

:dpyna epipy.'àöé àì ÷qòúnä ïî òîBMäå':`xnbd zwiicn §©¥©¦©¦§©¥Ÿ¨¨
zaeg ici s` `vei epi`e wqrzn envr rwezdy ote`a `weec

,rneyd `vi `l ,envrBîöòì òéîLnä ïî òîBMä ìáàz`vl ick £¨©¥©¦©©§¦©§©§
s` ,ezaeg ici,rneyd z` `ivedl oiekzd `lyéàî`di dn - ©

dxe`kl ,dpynd weic itl epic,àöéok m`eéåäéz àîéìm`d - ¨¨¥¨¦§¥
o`kn yiy xn`pdézáeézlàøéæ éaø déì øîàc ,àøéæ éaøc §§¥§©¦¥¨§¨©¥©¦¥¨

ìdéònL,eynyl -éì ò÷úe ïåekéàick iliaya rewzl oiekzz - §©¨¥¦©©§©¦
inn rneyd mby ,rnyn epizpynn ixde ,izaeg ici ip`ivedl
z` `ivedl oiekziy jxev oi`e ,`vi envrl rewzl oiekzdy
`ivedl rinynd oiekziy jxev yi zn`a :`xnbd dgec .rneyd

e ,rneyd z`àîìcon rneyd' ly ote` dpyna `pzd hwpy dn ¦§¨
,'wqrzndàLéø àðúc éãéiàdy `yixa hwpy ab` -÷qòúî`l ©§¥§¨¨¥¨¦§©¥

,`viàðzaénð àôéñoeyl.'÷qòúî' ¨¨¥¨©¦¦§©¥
* * *

äðùî
:zeriwzd ipnfe ipic z` zx`an dpyndúBòé÷z øãñy`x ly ¥¤§¦

,dpydìLL[zexteye zepexkf zeikln] mixcqìL ìLìL LL ¨¤¨¨
zepexkfl oke ,zeiklnl 'driwze drexz driwz' mdy ,zeriwz

.zexteyl okeøeòéLd jxe`k äòé÷zly jxe`ìL,úBòeøz L ¦§¦¨§¨§
eøeòéLd jxe`äòeøz`edìLkúBááé L,mixvw zelew dyly - ¦§¨§¨§¨

zelew dryzk `ed driwzd jxe` xeriyy `vnp ,mdy lk
.mixvw

äðBLàøa ò÷z,rixde ,zeikln xcq ly dpey`x driwz rwz - ¨©¨¦¨
a CLîed driwzäiðMzeikln lyíézLk,zeriwz izy jxe`k - ¨©©§¦¨¦§©¦

dpey`x mbe ,zeikln ly dpexg` mb didz ef driwzy oiekzde
,zepexkf lyàlà Bãéa ïéàdriwz,úçà,zeikln ly dpexg`d ¥§¨¤¨©©

.mizyl zg` driwz miwlgn oi`y oeik
CøéaL éîzepexkf zeikln ly zekxad z` dpyd y`x ly sqena ¦¤¥©

,ea rewzl xtey el did `le ,zexteyeäpîúð Ck øçàå[oncfpÎ] §©©¨¦§©¨
ìL ò÷Búå òéøîe ò÷Bz ,øôBL Bì,íéîòt Lzepexkf zeikln cbpk ¨¥©¥¦©§¥©¨Ÿ§¨¦

.zekxad xcq lr df oi`y s` ,zexteye
áéiç øeaö çéìML íLkzeltz lka ,ygl zlitz envra lltzdl §¥¤§¦©¦©¨

,lewa lltzn `edy 'u"yd zxfg'a ezaeg ici `vei epi`e ,dpyd
áéiç ãéçéå ãéçé ìk Ckwx u"yd zxfg epwize ,envra lltzdl ¨¨¨¦§¨¦©¨

.envra lltzdl iwa epi`y in liayaçéìL ,øîBà ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¥§¦©
,ïúáBç éãé íéaøä úà àéöBî øeaö.mi`iwad z` s`e ¦¦¤¨©¦§¥¨¨
*

àøîâ
:`xnbd dywn .'zerexz ylyk driwz xeriy' :dpyna epipy

äòeøúk äòé÷z øeòéL ,àéðzäå:`xnbd zvxzn .zg`,éiaà øîà §¨©§¨¦§¦¨¦§¨¨©©©¥
ïãéc àpzylyk driwz xeriy' xn`y dna epizpyn ly `pzd - ©¨¦¨
'zerexzáéLç à÷d xeriy z` dfa aygl ezpeek -eäleëc äòé÷z ¨¨¦§¦¨§§

éáa eäleëc úBòeøúe ,éáalk ly zerexzde zeriwzd xeriy z` ¨¥§§§¨¥
zeriwzd yly ly 'driwz xeriy' ,ezpeek jke ,mixcqd
ly zerexzd yly xeriyk `ed mixcqd zylyay zepey`xd
enke ,zg` drexzk `ed driwz lk xeriyy `vnp ,el` mixcq

eli`e ,`ziixaa epipyyàøa àpz`ziixad ly `pzdáéLç à÷ ©¨¨¨¨¨¦
àáa ãçxcq ly dpey`xd driwzd xeriy z` eixaca aiygd - ©¨¨

,cg`,àì eúå.drexzk `ed driwz xeriyy xn` df lre §Ÿ
*

:dpyna epipyìLk äòeøz øeòéL'.'úBááé L:`xnbd dywnàéðzäå ¦§¨§¨Ÿ§¨§¨©§¨
,`ziixaaìLk äòeøz øeòéL,íéøáL äLxzei mikex` mixay ixde ¦§¨¦§Ÿ¨§¨¦

.mdy lk mixvw zelew mdy ,zeaainéâéìt éàcå àäa ,éiaà øîà̈©©©¥§¨©©§¦¥
epizpyn ,`ziixal dpynd oia zwelgn yi i`ce df oecipa -
`ziixade ,mdy lk zelew dyly `ed drexz xeriyy zxaeq
zelew dyly mdy ,mixay dylyk `ed drexz xeriyy zxaeq

.zvw mikex`
:ewlgp dna `xnbd zx`anáéúëc(` hk xacna)äéäé äòeøz íBé' ¦§¦§¨¦§¤

,'ïBëì àäé àáaé íBé' ïðéîbøúîe ,'íëì'drexz'y o`kn cenll yie ¨¤§©§§¦¨©¨¨§¥§
,'daai' `idàøñéñc dénéàa áéúëe`xqiq m` lr weqta aezk - §¦§¦¥§¦§¨
(gk d mihtey),'àøñéñ íà áaézå äô÷Lð ïBlçä ãòa''daai'y epiide §©©©¦§§¨©§©¥¥¦§¨

,mi`pzd dfa ewlgpe ,oebie xrv jezn ika ly lew `idøî- ©
,mixay yly `ed drexz xeriyy xn`y `ziixad ly `pzd

çðb éçepb ,øáñmilegd jxck ,ealn gpebd mc`k ziyrp daaid - ¨©©¥¨©
,'xay' `id 'drexz'y xaeq `ed okle ,odizegipba mikix`ny

,zvw jex` `edyøîe`id drexzy xaeqy dpynd ly `pzd - ©
,mixvw zelew ylyìélé éìelé ,øáñopewne dkead mc`k - ¨©©¥©¥

yly `id drexzy yxit okle ,dfl df mikenqe mixvw zelewa
.mixvw zelew ody ,'zeaai'

*
:zeriwzd ipicl xewnd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

L ïépî ,ïðaøziyrp dpyd y`x iabl dxeza dxen`d 'drexz' ©¨¨¦©¦¤
,øôBLa'drexz mei' `l` xtey oeyl dyxta xn`p `l ixde §¨

,(` hk xacna)øîBì ãeîìzlaei ly mixetkd mei iabl(h dk `xwie) ©§©
,'äòeøz øôBL zøáòäå'e ,xteya ziyrp 'drexz'y gkeneéì ïéà §©£©§¨©§¨¥¦

o`kn cenllàlàdxn`py drexzdyìáBiazeyridl dpic ¤¨©¥
dxn`py drexzd la` ,xteyaïépî ,äðMä Làøa`id mby §Ÿ©¨¨¦©¦

,xteyaøîBì ãeîìzlaei iabl(my),ãeîìz ïéàL ,'éòéáMä Lãça' ©§©©Ÿ¤©§¦¦¤¥©§
øîBìxnel jxev oi` dxe`kly -,'éòéáMä Lãça'xn`p ixdy ©©Ÿ¤©§¦¦

,iriayd ycga lg `edy mircei ep`e ,'mixetkd meia'äîe©
,'éòéáMä Lãça' øîBì ãeîìzepcnllìk eéäiLdLãç ìL 'úBòeøz' ©§©©Ÿ¤©§¦¦¤¦§¨§¤Ÿ¤

däæk äæ éòéáL,xteya zeyrp iriayd ycgay zerexzd lky - §¦¦¤§¤
.dpyd y`x ly oiae laei ly zeriwzd oia

:`ziixad dkiynnL ïépîeyi dxezd dzeivy el` zerexza ¦©¦¤
driwz rewzl,äéðôì äèeLtoeyl `l` dxeza xn`p `l ixde §¨§¨¤¨

,'drexz'øîBì ãeîìzlaei iabl(my),,'äòeøz øôBL zøáòäå' ©§©§©£©§¨©§¨
oeike ,heyt cg` lew zxard `ed 'zxarde' oeyl zernyne

z'd iptl aezk `edymcew ezeyrl yiy micnl ep` 'drex
.drexzdL ïépîedriwz mb rewzl yiäéøçàì äèeLtixg` - ¦©¦¤§¨§©£¤¨
,drexzdøîBì ãeîìzdrexzd zxkfd xg`l weqtd jynda ©§©

,'øôBL eøéáòz'micnl o`kne ,heyt cg` lew zxard oeyl `edy ©£¦¨
.drexzd xg`l mb dheyt driwz yiyåoiicréì ïéàrewzl yiy §¥¦

dixg`le diptl dheyta àlàly mixetikd meiLàøa ,ìáBi ¤¨§¥§Ÿ
øîBì ãeîìz ,ïépî äðMäweqtd eze`a,'éòéáMä Lãça' ©¨¨¦©¦©§©©Ÿ¤©§¦¦
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc dpyd y`x(iyiy meil)

Lãça' øîBì ãeîìz äîe ,'éòéáMä Lãça' øîBì ãeîìz ïéàL¤¥©§©©Ÿ¤©§¦¦©©§©©Ÿ¤
,'éòéáMäcnllìk eäiLdúBòeøzlyïépîe .äæk äæ éòéáMä Lãçä ©§¦¦¤§¨§©Ÿ¤©§¦¦¤§¤¦©¦

ììLLmixcqìL ìLìL LLzepexkfa ,zeiklna ,zeriwz §¨Ÿ¤¨Ÿ¨Ÿ
,zexteyaeøîBì ãeîìz,drexz mda zxkfeny miweqt dyly ©§©

xn`p laei ly xetk mei iabl'äòeøz øôBL zøáòäå'(h dk `xwie), §©£©§¨©§¨
xn`p dpyd y`x iable'äòeøz ïBøëæ ïBúaL'(ck bk my)eäòeøz íBé' ©¨¦§§¨§¨

'íëì äéäé(` hk xacna).df lWe dfA df lW xEn`d z` oYil oiPnE ¦§¤¨¤¦©¦¦¥¤¨¨¤¤¨¤§¤¤
ji`e ,cg` oipra miweqtd zyly lk exn`p `l ixd ,xnelk ,dfÄ¤
jxev yiy mdn micnele oipr eze`a exn`p eli`k mze` miyxec

,laeia mbe dpyd y`xa mb mixcq dylyaøîBì ãeîìziabl mb ©§©
laei iabl mbe dpyd y`x'éòéáL' 'éòéáL',ìa dfn df myxecäøéæâ §¦¦§¦¦§§¥¨

,äåL.'drexz' minrt yly dyxt lka xn`p eli`keãöék àä- ¨¨¨¥©
rwezy jka ,zerexz yly ly ef dyxc zniiwzn cvikeìLL ¨Ÿ

,driwze drexz driwz ly mixcqïäLcgiaòLzzniiqn .zelew ¤¥¥©
:`ziixadìLk äòeøz øeòéL ,äòeøúk äòé÷z øeòéL.íéøáL äL ¦§¦¨¦§¨¦§¨¦§Ÿ¨§¨¦

:`ziixad ixac lr `xnbd dywnàpz éàä,`ziixad ly `pzd - ©©¨
àLéwéäa dì éúééî àøwéòîz` cnel `ed `ziixad zligza - ¥¦¨¨©§¥¨§¤¥¨

,laei ly mixetkd mein ywida dpyd y`x ly zeriwzd ipic
dheyte diptl dheyt rewzl yiye ,xteya rewzl yiy
,el`l el` iriayd yceg ly zerexzd lk eeyedy ,dixg`l

äåL äøéæâa dì éúééî àzLäåoicd iabl ,`ziixad meiqa ,dzre - §©§¨©§¥¨¦§¥¨¨¨
cnlp `ed ,zeriwz yly yly ly mixcq dyly rewzl yiy
df oic mb cnl `l recne ,'iriay' 'iriay' ly dey dxifbn
,zerexz izy wx mirwez dpyd y`xa xn`p m`y ,ywida
mpic oi`y `vnp ,miweqtd zernynke ,zg` drexz wx laeiae
yi dfl df iriayd ycgd ly zerexzd lk z` yiwdl icke ,dey

:`xnbd zx`an .zerexz yly mirwez mdipyay xneléëä̈¦
øîà÷,`yixa `pzdäåL äøéæb åàì éà,ipiqa dyn laiwy efäåä ¨¨©¦¨§¥¨¨¨£¨

àLéwéäa dì àðéúééî,ywida el` mipic cenll mileki epiid - ©§¥¨¨§¤¥¨
la` ,envrn ywid oc mc` ixdy,äåL äøéæb àéúàc àzLä©§¨§¨§¨§¥¨¨¨

éøö àì àLéwéä,C.dey dxifba micnlp mipicd lk `l` ¤¥¨Ÿ¨¦
dheyte diptl dheyt yiy jkl xg` cenil `xnbd d`ian

:dixg`àpz éàäå,oldl `aezy `ziixaa ,df `pze -dì éúééî- §©©¨©§¥¨
dixg`l dheyte diptl dheyt rewzl yiy cneläåL äøéæâa¦§¥¨¨¨

'øaãn'îxyil exn`py zerexzdn -,xacna mkelid xcqa l` ¦¦§¨
,àéðúcmiweqta xn`p(eÎd i xacna)zFpgOd Erqpe drExY mYrwzE' §©§¨§©§¤§¨§¨§©©£

,dpniY mipgd zFpgOd Erqpe zipW drExY mYrwzE ,dncw mipgd©Ÿ¦¥§¨§©§¤§¨¥¦§¨§©©£©Ÿ¦¥¨¨
dligza weqtd xn`y dnne .'mdirqnl Erwzi drExYízò÷úe' §¨¦§§§©§¥¤§©§¤

'äòeøzrewzl yiy rnyn 'drexz mzerxde' xn` `leäòé÷z §¨§¦¨
.dîöò éðôa äòeøúe ,dîöò éðôa:dnvr lr `ziixad zl`eyäzà ¦§¥©§¨§¨¦§¥©§¨©¨

øîBàl weqtd zpeekyBà ,dîöò éðôa äòeøúe dîöò éðôa äòé÷z ¥§¦¨¦§¥©§¨§¨¦§¥©§¨
`ny -Bðéà,okàéä úçà äòeøúe äòé÷z àlàweqtd zpeek - ¥¤¨§¦¨§¨©©¦

iabl mb 'mzrwz' oeyla dxezd zynzyne ,drexz wx erwziy
:`ziixad dgec .drexzøîBà àeäLk(f i my)ìäwä úà ìéä÷äáe' §¤¥§©§¦¤©¨¨

,'eòéøú àìå eò÷úzepiid 'erixz'e driwz epiid 'erwzz'y rnyn ¦§§§Ÿ¨¦
zazek dxezd dzid ,mirixn wx eid zerqnd onfa m`e ,drexz

'drexz mzrwze' oeyld weicne ,'drexz mzerxde'øîBà éåä¡¥¥
rewzl yiye ,dîöò éðôa äòé÷zrixdl.dîöò éðôa äòeøz §¦¨¦§¥©§¨§¨¦§¥©§¨

.dheytd z` mirwez okid weqta x`azd `l oiicr mpn`
:`ziixad zx`anL ïépîedriwz mirwezäéðôì äèeLtiptl - ¦©¦¤§¨§¨¤¨

,drexzd,'äòeøz ízò÷úe' øîBì ãeîìzzncew driwzdy epiide ©§©§©§¤§¨
.drexzlL ïépîemirwezøîBì ãeîìz ,äéøçàì äèeLtrqn iabl ¦©¦¤§¨§©£¤¨©§©
zepgnd,'eò÷úé äòeøz'.drexzd xg`l driwz yiy epiideéaø §¨¦§§©¦

éøö Bðéà ,øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLéC,ef dyxcl ¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥¥¨¦
,yexcl yi jk `l`øîBà àeä éøäzerqnd iabläòeøz ízò÷úe' £¥¥§©§¤§¨

'úéðL' øîBì ãeîìz ïéàL ,'úéðLdriwz efy xnel jxev oi` - ¥¦¤¥©§©¥¦
ick 'drexz mzrwze' mcewd weqta xn`p xak ixdy ,dipy
`id df weqtay driwzdy xexae ,dgxfn mipegd zepgnd erqiy

,dipy driwz,'úéðL' øîBì ãeîìz äîeweqt `l`'áà äða' äæ- ©©§©¥¦¤¨¨¨
,dxezd lka llk cniläòé÷z àäz ,'äòeøz' øîàpL íB÷î ìkL¤¨¨¤¤¡©§¨§¥§¦¨

dì äiðL.'drexzl zipy driwz mzrwze' xn` eli`ke ,dixg` - §¦¨¨
eàlà éì ïéàeidy zerexzayøaãnaj` ,ok oicd didäðMä Làøa ¥¦¤¨©¦§¨§Ÿ©¨¨

ïépî,dixg`e drexzd iptl dheyt mirwezyøîBì ãeîìz ¦©¦©§©
,äåL äøéæâì 'äòeøz' 'äòeøz'dxen`d 'drexz'ay enk ,xnelk §¨§¨¦§¥¨¨¨

y`x ly 'drexz'a jk ,dixg`e diptl dheyt dzid xacna
.dixg`e diptl dheyt yi dpyd

:`ziixad dkiynne,mixcq dyly mirwezy oipnìLúBòeøz L ¨Ÿ§
zøáòäå' ,'äòeøz íBé' ,'äòeøz ïBøëæ ïBúaL' ,äðMä Làøa eøîàð¤¤§§Ÿ©¨¨©¨¦§§¨§¨§©£©§¨

'äòeøz øôBL.úçàå úçà ìëì úBòé÷z ézLediptl ,zerexzdn ©§¨§¥§¦§¨©©§©©
,dixg`eìL ,ïéãîì eðéöîLàøa eøîàð úBòé÷z LLå úBòeøz L ¨¦§¥¦¨Ÿ§§¥§¦¤¤§§Ÿ

íézL ,äðMäozeevn zerexzdnéøácî úçàå ,äøBz éøácî ©¨¨§©¦¦¦§¥¨§©©¦¦§¥
,íéøôBñmiweqtdn zecnlpd zerexzd ,xnelkïBøëæ ïBúaL' §¦©¨¦§

,'äòeøz øôBL zøáòäå' ,'äòeøzod,äøBz éøácîdrexzd j` §¨§©£©§¨©§¨¦¦§¥¨
weqtdn zcnlpd,'íëì äéäé äòeøz íBé'oeik ,dxezd on dpi` §¨¦§¤¨¤

df weqtyàa àeä Bãeîìúìdey dxifbd z` cnll jxvp - §©§¨
yi drexz lkay ,xacna zexen`d zeriwzl 'drexz' 'drexz'
minkg epwizy mrhd df itle ,dixg`l dheyte diptl dheyt
ly mixcqd z` zeeydl ick `ed ziyily drexz rewzl
drexz driwz' erwzi xcq lkay ,zexteye zepexkf zeikln

.'driwze,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaøwxúçàzerexzdn ©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©©
`idå ,äøBz éøácîeli`íézLod zerexzdn,íéøôBñ éøácî ¦¦§¥¨§§©¦¦¦§¥§¦

weqtdn zcnlpd drexzd ,xnelk'äòeøz øôBL zøáòäå'`id §©£©§¨©§¨
,äøBz éøácîmiweqtdn zecnlpd zerexzd la`ïBøëæ ïBúaL' ¦¦§¥¨©¨¦§

'íëì äéäé äòeøz íBé'å 'äòeøz,zetqep zerexz yiy zecnln opi` §¨§§¨¦§¤¨¤
weqte weqt lk `l`.àa àeä Bãeîìúì§©§¨

dey dxifbl jxvp 'drexz oexkf' weqtd mpn` :`xnbd zl`ey
diptl dheyt yiy cnll ,xacnd zeriwzn 'drexz' 'drexz'

,ipyd weqtd j` ,dixg`leàa àeä Bãeîìúì éàîoic dfi` - ©§©§¨
:`xnbd daiyn .epnn micnléòaéîcnll ick jxvp `ed - ¦¨¥

wx ziyrp dpyd y`xa xtey zriwzy 'drexz mei' oeyldníBia©
.äìéla àìå§Ÿ©©§¨

:`xnbd zl`eyCãéàåipy yiy xaeqd ,`ziixad ly `nw `pze - §¦¨
wxe ,zerexz izy yiy micnlnd dpyd y`xa 'drexz' iweqt

,ozpei iax ly ef dyxc ok m` ,dey dxifbl jxvp cg` weqtíBia'©
déì àðî ,'äìéla àìå:`xnbd zvxzn .el oipn -déì à÷ôð`ed - §Ÿ©©§¨§¨¥©§¨¥

df oic cnelîweqtdíéøtkä íBéa''mkvx` lkA xtFW ExiarY ¥§©¦ª¦©£¦¨§¨©§§¤
(h dk `xwie)`weec `id ef xtey zriwzy zcnln 'meia' zaize ,

,laei ly zeriwzn dpyd y`xa zeriwzd oic z` micnele ,meia
.'iriay' 'iriay' dey dxifba

:`xnbd zl`eyíBéa[î] éàéìé íéøtkä,ócenll xyt`y `vnp ¦¦§©¦ª¦¨¥
y`x ly zeriwzd oic z` laei ly zeriwza xen`d weqtn

,ok m`e ,dpyddépéî énð øBîâðmb dpyd y`xl laeidn cnlp - ¦§©¦¦¥
ìrewzl yiy oipr,äéøçàì äèeLôe äéðôì äèeLôdcnly itke §§¨§¨¤¨§¨§©£¤¨

lirl `ziixad(:bl)meia 'exiarz'e 'zxarde' oeyl xn`py jkn
mein cnlpe ,dixg`l dheyte diptl dheyt rewzl yiy xetk
`pzd jxved recne ,jk rewzl yi dpyd y`xa s`y xetk
.`ziixaa x`eank ,xacnay zeriwzdn dey dxifba z`f cenll

zepeyl ,`ziixad ly `nw `pz :`xnbd zvxzn'zøáòäå'§©£©§¨
e'eøéáòz'laei ly xetk meia exn`pyeäì òîLî àìmyxecl ©£¦Ÿ©§©§

`edy s` okle ,dixg`e drexzd iptl yiy dheyt driwz oiprl
mewn lkn ,xetk mein dpyd y`x oic z` cenll xyt`y xaeq
dheyt yiy zcnlnd dyxc oi` envr xetk meiay xaeq `ed
eidy zeriwzdn dey dxifba ok yexcl jxvede ,dixg`e diptl

.xacna
:`xnbd zxxanàlàezhiyleäa éLøc éàî'zxarde' zepeyla - ¤¨©¨§¥§

z` :`xnbd zx`an .laei ly xetk meia exn`py 'exiarz'e
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רלג ezny in` cenr cl sc ± iyily wxt`nei
éòéáùä ùãçá øîåì ãåîìú ïéàùycga mixetkd meic zenewn dnka ol azk `dc -

.aizk k"dei `kde ,`ed iriaydúøáòäå.cg` lew zxard ,rnyn dheyt -ë"äåéá
åøéáòú.mizpia `aizk drexze ,seqe dligz dxard ixd -ùìù ùìù ìù ùìù ïéðîå
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,`veie ,seq cr dlgzn xeav gily ly ezltzl

opiwqn `dc ,o`kn di`x oi`e .iwa `edy t"r`

zecyay mr `l` `iven epi` xne` b"ayx

.mzltz xicqdl oileki opi`e ,dk`lna iqip`c

xirc la`-onwl rnyn qxhpewa ,edine .`l

rny `le ,p"kdal eal oeek `lya yxtl dvexy

mipdk zkxac `iddc `inec ,rnyn oke .dltz

ernyc `kid ,xeavac xninl epivn df yexitle

-zekxa) "xgyd zltz" wxta rnyn oke .oi`vei

miznd ziigza minyb zexeab xikfd `le drh :iq` ax xn`c (`,hk sc-mipyd zkxaa dl`y ,eze` oixifgn-mipyd zkxaa dl`y 'ek xikfd `le drh :iaizin .'eke eze` oixifgn oi`

`d :ipyne .'ek eze` oixifgn-`d ,cigia-`d ,cigia ici`e ici` :wiqne !dil irain xeav gilyn drneyy iptn ,ikd i` .xeava-`d ,dltz rney mcew xkci`c-mcew xkc` `lc

`l xirc la` ,oi`vei xeav gilyn oirneyy zecyay mr yxity dn itl 'it`e .v"y ici lr `vei xeavac rnyn .dltz rney-lltzd `lc `kidl ,drhe lltzdc `kid oia wlgl yi
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éãk ääù íàìdìek úà øBîâ¯øæBçì!Làø¯ ¦¨¨§¥¦§¤¨¥¨Ÿ
ìàä ;àéL÷ à¯àä ,déãéc¯déãéãå .déaøcì?à ¨©§¨¨¦¥¨§©¥§¦¥¨

é÷L äåä eäaà éaø àäåìéæàåì,ïðçBé éaøc déøúa §¨©¦©¨£¨¨¥§¨¥©§¥§©¦¨¨
àèî ék ,òîL úàéø÷ éø÷ äåäåìúBôpeèî úBàBáî ©£¨¨¥§¦©§©¦§¨¦§§¨

çc øúa .÷ézLéàìéøîà óìeäî :déì?øBîâ¯øîà ¦§¦¨©§¨¥£©¥©¦§¨©
éãk úéäL íà :Bììdìek úà øBîâ¯øBæçì!Làø ¦¨¦¨§¥¦§¤¨£¨Ÿ

¯øîà÷ éëäì:déìéãéã¯ìàøéáñ àì.éìCãéã ¨¦¨¨©¥§¦¦¨§¦¨¦§¦¨
àøéáñcìéãk úéäL íà ,CìøBæç dìek úà øBîâ ¦§¦¨¨¦¨¦¨§¥¦§¤¨£

ì,Bæ úà Bæ úBákòî ïéà úBòé÷z :ïðaø eðz .Làø¨Ÿ¨©¨©§¦¥§©§¤
ìL úBëøáe úBòé÷z ,Bæ úà Bæ úBákòî ïéà úBëøa§¨¥§©§¤§¦§¨¤
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dpyd y`x(iyiy meil)

úBòé÷z òLzody ,'driwz drexz driwz' ly mixcq yly - ¥©§¦
elit` ,devnd xwirúBòL òLúazepey,íBiaoia dry wiqtde §¥©¨©

,driwzl driwzàöé:`ziixan df oicl `xnbd zriiqn .énð àéðz ¨¨©§¨©¦
.àöé ,íBia úBòL òLúa úBòé÷z òLz òîL ,éëä`xnbd d`ian ¨¦¨©¥©§¦§¥©¨©¨¨

on zekxvpd zeriwzd ryz z` rny m` :`ziixad jynd z`
dxezdãçàk íãà éða äòLzî,zg` zaa -,àöé àì]yiy oeik ¦¦§¨§¥¨¨§¤¨Ÿ¨¨

cgi lkd erwz o`ke ,dixg`e drexzd iptl rewzl.[rnyäòé÷z§¦¨
îmc`e ,äfdixg`lî äòeøzmc`äfrnyy cr ,xg` mc` - ¥¤§¨¥¤

,mipey mc` ipa dryz eid mirwezdy elit` ,zeriwz ryz,àöé̈¨
eléôàåerwz m`ïéâeøéña,zeriwzd oia wqtd didy -eléôàåeid ©£¦§¥¦©£¦

jyna mrnye ,zeriwzd oia zelecb zewqtd,Blek íBiä ìk.`vi ¨©
:`xnbd dywn .opgei iax ixac z` zxxan `xnbdéaø øîà éîe¦¨©©¦

,éëä ïðçBé,`vi driwzl driwz oia ax onf ddy m`yéaø øîàäå ¨¨¨¦§¨¨©©¦
a ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBéd zxin`áe ìläz`ixw ¨¨¦©¦¦§¤§¨¨§©¥¦

dääL íà ,äléânonf xeriy d`ixwd rvn`a dwizyaøBîâì éãk §¦¨¦¨¨§¥¦§
`exwldlek úà,seq cre dligzn lldd lk e` dlibnd lk - ¤¨

Làøì øæBçz` zlhan ef diidyy oeik ,d`ixwd zligzl - ¥¨Ÿ
oeiky ,ok xnel yi zeriwz iabl mb ok m`e .dpey`xd d`ixwd
lk z` ea rewzl ie`xd onf xeriy zeriwzd oia wiqtdy
rewzl eilre ,zeriwzd lk z` ef diidy dlhia ,olek zeriwzd

:`xnbd zvxzn .dligzn aeydéaøc àä déãéc àä ,àéL÷ àì- Ÿ©§¨¨¦¥¨§©¥
z` zlhan eziidy oi`y ,envr zrc md o`k opgei iax ixac
lldd zxin`a diidyy xeaqiy oicd `ede ,zepey`xd zeriwzd
dne ,d`ixwd zligz z` zlhan dpi` dlibnd z`ixwa e`
xfeg dlek z` xenbl ick ddy m`y dlibne lld iabl xn`y

.wcvedi oa oerny iax ,eax zrc ef ,y`xl
:dywne `xnbd dkiynnàì déãéãåepi` envr opgei iax ike - §¦¥Ÿ

,ok xaeqàäåa did dyrneäáà éaøc ,opgei iax ly ecinlzäåä §¨©¦©¨£¨
ïðçBé éaøc déøúa ìéæàå ìé÷L,opgei iax ixeg` jled didy -äåäå ¨¦§¨¦¨§¥§©¦¨¨©£¨

éø÷eda` iaxàèî ék ,òîL úàéø÷ribdyk -úBàBáîì ¨¥§¦©§©¦§¨¦§
d,÷ézLéà ,úBôpeèî,dyecway mixac my xnel xeq`y oeik §¨¦§¦

éìçc øúaómewn eze`n xary xg`l -déì øîàiax z` l`y - ¨©§¨¦¨©¥
,opgeiøBîâì eäîmewndn rny z`ixw z` xenbl leki ip` m`d - ©¦§

,ea izwqtdydéì øîà,opgei iax,dlek úà øBîâì éãk úéäL íà ¨©¥¦¨¦¨§¥¦§¤¨
.Làøì øBæçdxed ixdy ,ok xaeq envr opgei iax mby x`eane £¨Ÿ

:`xnbd zvxzn .dyrnl dkld z`fdéì øîà÷ éëä,opgei iax ¨¦¨¨©¥
éì àøéáñ àì éãéãìz`ixwn wiqtdl jixvy xaeq ipi` invr ip` - §¦¦Ÿ§¦¨¦

eit lr eci gipn `l` ,mitpehnd ze`eanl miribnyk rny
zekxaa x`eank ,`exwl jiynne(:ck)ddy m`y xaeq ipi` oke ,

la` ,y`xl xefgl jixv dlek z` xenbl ickCãéãì,jzhiyl - §¦¨
Cì àøéáñcxaeq dz` oke ,mitpehnd ze`eana wiqtdl yiy ¦§¦¨¨

ok zngne ,y`xl xefgl jixv d`ixwd rvn`a wiqtd m`y
,y`xl xefgl mikixv eay xeriyd dn zl`yéãk úéäL íà¦¨¦¨§¥

.Làøì øBæç ,dlek úà øBîâì¦§¤¨£¨Ÿ
*

zeiprz ly zeriwzde zekxad oipra `ziixa d`ian `xnbd
:dpyd y`xeúBòé÷z ,ïðaø eðzlr mirwez eidy xeaiv ziprz ly ¨©¨¨§¦

,ziprzd zlitza mitiqen eidy zekxad xcqúà Bæ úBákòî ïéà¥§©§¤
Bærwz `l m` s` `l` ,zekxad z` zeakrn zeriwzd oi` -

d oke ,jxal lekiúBëøazeiprz lyBæ úà Bæ úBákòî ïéà- §¨¥§©§¤
la` ,rewzl leki jxia `l m` s` `l` ,zeriwzd z` zekxad

íéøetkä íBé ìLå äðMä Làø ìL úBëøáe úBòé÷zody ,laei ly §¦§¨¤Ÿ©¨¨§¤©¦¦
,zexteye zepexkf zeiklnúBákòî,jxia `le rwz m`e ,ef z` ef §©§

:`xnbd zxxan .`vi `l ,rwz `le jxia e`àîòè éàîwelig yi ©©£¨
wx `ed zekxad aeig mdipya ixde ,dpyd y`xl zeiprz oia

:`xnbd zvxzn .opaxcn,äaø øîàoeik `ed dpyd y`xa mrhd ¨©©¨
yúBðBøëæ úBiëìî äðMä Làøa éðôì eøîà ,àeä Ceøa LBãwä øîà̈©©¨¨¦§§¨©§Ÿ©¨¨©§ª¦§

,úBøôBLåexni`,íëéìò éðeëéìîzL éãk úBiëìîexni`úBðBøëæ §¨©§ª§¥¤©§¦¦£¥¤¦§

änáe ,äáBèì íëéðBøëæ éðôì àáiL éãk`ai dnae ipekilnz §¥¤¨Ÿ§¨©¦§¥¤§¨©¤
,daehl iptl mkpexkfazriwz,øôBMwlg md zeriwzdy `vnp ¦¨

oke ,zekxad zaeg ici `vi `l rwz `l m` okle ,zekxad xcqn
.zeriwzd zaeg ici mb `vi `l jxia `l m`

*
:dpyna epipyCøéaL éî,zekxa ryzåwxäpîúð Ck øçà[oncfpÎ] ¦¤¥©§©©¨¦§©¨

ò÷Búå òéøîe ò÷Bz ,øôBL Bì:`xnbd zwiicn .minrt ylyàîòè ¨¥©¥¦©§¥©©£¨
oeik ,zekxad xg` rwezc,àøwéòî øôBL déì äåä àìczra §Ÿ£¨¥¨¥¦¨¨

,zekxaddéì äåä àäzriny - Edl rnW iM ,`xTirn xtFW ¨£¨¥¨¥¦¨¨¦¨©§
zeriwzd,eäì òîL úBëøa øãqà'driwze drexz driwz' epiide ©¥¤§¨¨©§

lr rewzl yi dligzkly ,zexteyl oke zepexkfl oke ,zeiklnl
.zekxad xcq

:df oipra dyrn `xnbd d`ianééelöì í÷ ìàeîL øa àtt áø- ©¨¨©§¥¨§©¥
,[zecigia] lltzdl cnrì déì øîàdéònL,eynyl -àðøéäð ék ¨©¥§©¨¥¦¨¦§¨

Cìly zekxad zylyn dkxa izniiqy oniq jl dyr`yk - ¨
,zexteye zepexkf zeikln,éì ò÷zxcq lr zeriwzd eidiy ick §©¦

.zekxadàáø déì øîà,l`eny xa `tt axleøîà àìyiy ¨©¥¨¨Ÿ¨§
,zekxad xcq lr zeriwzd z` renyløéò øáça àlàxeaiva - ¤¨§¤¤¦

zekxad lk z` jxai ecal lltznd cigi la` ,cgi milltznd
:`xnbd z`f dgiken .rwzi jk xg`eïòîBL àeäLk ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§¤§¨

,zeriwzd z` -øãqä ìò ïòîBL,driwz drexz driwz -ìòå §¨©©¥¤§©
øãñd,øéò øáça àlL ìáà ,øéò øáça ,íéøeîà íéøác äna ,úBëøa ¥¤§¨©¤§¨¦£¦§¤¤¦£¨¤Ÿ§¤¤¦

øãqä ìò ïòîBL,driwz drexz driwz -.úBëøa øãñ ìò àlLå §¨©©¥¤§¤Ÿ©¥¤§¨
:`ziixad jynd z` `xnbd d`ianò÷Bz Bøéáç ,ò÷z àlL ãéçéå§¨¦¤Ÿ¨©£¥¥©

Bì.daeg ici e`iveneCøéa àlL ãéçéå,sqen lltzd `ly -ïéà §¨¦¤Ÿ¥©¥
åéìò Cøáî Bøéáçlke ,mingx `id dlitzy oeik ,e`ivedl ick £¥§¨¥¨¨

:`ziixad dkiynn .envr lr mingx ywal jixv cg`äåöîe¦§¨
ïéëøáîä ïî øúBé ïéò÷Bzazevnn driwzd zevn dlecb - ©§¦¥¦©§¨§¦

,zekxad,ãöék,jxal `le xteya rewzl mircei mpi`y mc` ipa ¥©
mnewnl jenq yieúBøééò ézLzg` ,zay megzl uegn ze`vnpd §¥£¨

gipdl mdilr aeh meia odil` zkll icke ,axrnl zg`e gxfnl
,cg` cvl wx df aexir zeyrl mileki j` ,'oinegz aexir'

eadxiir,ïéò÷Bz úçà,jxal rceiy in my oi` j`ïéëøáî úçàáe §©©§¦§©©§¨§¦
,oirwez oi`e,ïéò÷BzL íB÷îì ïéëìBäeze`l aexird zgpd ici lr §¦§¨¤§¦

,cv.ïéëøánL íB÷îì ïéëìBä ïéàå:`xnbd zl`eyàä ,àèéLt- §¥§¦§¨¤§¨§¦§¦¨¨
devn md zeriwzd,àúééøBàceàämd zekxad -.ïðaøcdaiyn §©§¨¨§©¨¨

:`xnbdáb ìò óàc ,àëéøö àìote`a elit` -àäczekxady - Ÿ§¦¨§©©©§¨
od,éàcå,mewn eze`a ekxaiy el xexayàäåod zeriwzde - ©©§¨

,÷ôñlkn ,zeriwzd z` eniiqi xak myl `aiy cry okziy ¨¥
i`cen sicr dxezd on devn wtqy ,mirwezy mewnl jli mewn

.opaxcn devn
*

:dpyna epipyáéiç øeaö çéìML íLk',envra lltzdlìk Ck §¥¤§¦©¦©¨¨¨
'eëå ãéçéå ãéçégily xne` l`ilnb oax ,envra lltzdl aiig ¨¦§¨¦§

z` `xnbd zx`an .'ozaeg ici miaxd z` `iven xeaiv
:mzwelgnàéðz,`ziixaaBì eøîàminkgéøáãì ,ìàéìîb ïaøìE ©§¨¨§§©¨©§¦¥¦§¨¤

,ozaeg ici miaxd z` `iven xeaiv gilydyïéììtúî øeaö änì̈¨¦¦§©§¦
.yglaBúlôz øeaö çéìL øécñäì éãk ,íäì øîàonfay - ¨©¨¤§¥§©§¦§¦©¦§¦¨

`dzy ezlitz z` xeaiv gilyd xcqn milltzn xeaivdy
.eita dxebyøeaö çéìL änì ,íëéøáãì ,ìàéìîb ïaø íäì øîà̈©¨¤©¨©§¦¥§¦§¥¤¨¨§¦©¦

,äáézä éðôì ãøBé.mzaeg ici miaxd z` `iven epi` ixdeeøîà ¥¦§¥©¥¨¨§
,é÷a BðéàL úà àéöBäì éãk ,Bìzxfga `vei epi` iway in la` §¥§¦¤¤¥¨¦

.u"ydäì øîà,é÷aä úà àéöBî Ck é÷a BðéàL úà àéöBnL íLk ,í ¨©¨¤§¥¤¦¤¤¥¨¦¨¦¤©¨¦
miaiygn ep` ,iwa epi`y z` `ivedl zeliren eizekxay oeiky

lirl x`azdy ,mda aiig mc`y zekxa x`yk oze`(.hk)s`y
z`vl leki `linne ,e`ivedl ick okxal leki `vi xak exiagy

.iway in s` oda
:mzwelgna ex`yp l`ilnb oaxe minkg m`d zxxan `xnbd
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המשך בעמוד מו



xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc dpyd y`x(ycew zay meil)

:`xnbd zvxznéniî àaà éaø ÷éìñ ék`a` iax xfgyk - ¦¨¦©¦©¨¦©¥
,mia ezbltdndLøét,opgei iax ixaca dxizqd z` ayiie yxit - ¥§¨

xn`y dnyìàéìîb ïaøì íéîëç íéãBîwx epiidLàø ìL úBëøáa ¦£¨¦§©¨©§¦¥¦§¨¤Ÿ
íéøetkä íBé ìLå äðMä,oldl x`eaiy mrhk ,laei lyexn`y dn ©¨¨§¤©¦¦

opgei iaxäëìä'epwiice ,'l`ilnb oaxkéâéìôc ììkî,eilr minkg £¨¨¦§¨¦§¦¥
epiidúBëøáadxyr dpeny zlitza -,äðMä ìëcmixaeq oday ¦§¨§¨©¨¨

opgei iax wqt dfae ,iwad z` `iven xeaiv gilyd oi`y minkg
.iwad z` s` `iven xeaiv gilyy ,l`ilnb oaxk dkld

:`xnbd dywnäðç éaø øîàäå ,éðéà,ïðçBé éaø øîà ,äàøBtéö ¥¦§¨¨©©¦¨¨¦¨¨¨©©¦¨¨
,íéøetkä íBé ìLå äðMä Làø ìL úBëøáa ìàéìîb ïaøk äëìä£¨¨§©¨©§¦¥¦§¨¤Ÿ©¨¨§¤©¦¦

.l`ilnb oax lr minkg ewlgp dfa s`y rnyneáø øîà àlà¤¨¨©©
ïàî ,÷çöé øa ïîçðopgei iax mdilr xn`y minkg mze` md in - ©§¨©¦§¨©

íéãBî'wx ,'l`ilnb oaxl minkg,øéàî éaø`l minkgd x`y j` ¦©¦¥¦
,el ecedeopgei iax xn`y dnäëìä'jkn epwiice 'l`ilnb oaxk £¨¨

,éâéìôc ììkîepiidïðaø`le mdixaca ecnry ,minkgd x`y - ¦§¨¦§¦¥©¨¨
.el ecedíéøetkä íBé ìLå äðMä Làø ìL úBëøa ,àéðúc,laei ly §©§¨§¨¤Ÿ©¨¨§¤©¦¦

àéöBî øeaö çéìLz`,ïúáBç éãé íéaøä,mi`iwad z` s`eéøác §¦©¦¦¨©¦§¥¨¨¦§¥
,øéàî éaødpyd y`x ly zekxaa l`ilnb oaxl dcede xfgy ©¦¥¦

,mixetkd meie,íéøîBà íéîëçå,mixetkd meie dpyd y`xa s` ©£¨¦§¦
áéiç ãéçéå ãéçé ìk Ck ,áéiç øeaö çéìML íLkoi`e ,envra jxal §¥¤§¦©¦©¨¨¨¨¦§¨¦©¨

.xeaiv gilyn ezaeg ici `vei iwad
:`xnbd zxxanéðä àðL éàîy`x ly zekxad oic dpey recn - ©§¨¨¥

dced mday dpyd lk ly zekxadn laei ly xetk meie dpyd
,l`ilnb oaxl xi`n iaxéàø÷ éLéôðc íeMî àîéìéàmeyn m` - ¦¥¨¦¦§¦¥§¨¥

iweqte ,mitqend zepaxw iweqt epiide ,miax miweqt mda yiy
ici z`vl leki iwad s`y eliwd okle ,'zexteye zepexkf zeikln'

,xeaiv gilydn daeg,áø øîà ìàððç áø øîàäåxikfdl yiy s` §¨¨©©£©§¥¨©©
gqep lk z` xnel jxev oi` mewn lkn ,mitqend iweqt z`

`l` ,miweqtd,'øîàì áeúk EúøBúáe' øîàL ïåékxn`y epiide ¥¨¤¨©§¨§¨¥Ÿ
,'jzxeza epilr zazky enk jpevx zevnk jiptl aixwpe dyrp'

éøö Bðéà áeLCxnel leki ok m`e ,mnvr miweqtd z` xikfdl ¥¨¦
.ezaeg ici z`vle df gqepàlà`ed mrhdúBëøa éLååàc íeMî ¤¨¦§¨§¥§¨

oeike ,zekex` zekxa ryz dlitza yiy ,zeaexn zekxady -
da eliwd okle ,zerh icil `eal mileki mda mi`iwa lkd oi`y

.xeaiv gilyd ici lr mzaeg ici e`viy
*

øîàL ïåék ,áø øîà ìàððç áø øîà ,àôebsqen zlitzaEúøBúáe' ¨¨©©£©§¥¨©©¥¨¤¨©§¨§
éøö Bðéà áeL ,'øîàì áeúkC.mnvr miweqtd z` xneldpéî øeáñ ¨¥Ÿ¥¨¦¨¦¨

c ,daiyid ipa exaq -ðäãéçéa éléî é,lltzndøeaöa ìáà- ¨¥¦¥§¨¦£¨§¦
,xeaiv gily,àì`l epipy j` ,miweqtd z` xikfdl eilr `l` Ÿ

c ,okéaø øîà ,øîzàe cigi cg` ,iel oA rWFdiïåék ,øeaö ãçà ¦§©¨©©¦§ª©¤¥¦¤¨¨¦¤¨¦¥¨

éøö Bðéà áeL ,'øîàì áeúk EúøBúáe' øîàLCmiweqtd z` xnel ¤¨©§¨§¨¥Ÿ¥¨¦
.mnvr

*
Búlôz íãà øécñé íìBòì ,øæòìà éaø øîàz` envrl oikie xcqi - ¨©©¦¤§¨¨§¨©§¦¨¨§¦¨

,dlitzd xcq,ìltúé Ck øçàåeita dxeby ezlitz `dzy ick §©©¨¦§©¥
.da drhi `leøæòìà éaøc déúléî àøazñî ,àaà éaø øîà̈©©¦©¨¦§©§¨¦§¥§©¦¤§¨¨

íé÷øt ìLå íéøetkä íBé ìLå äðMä Làø ìL úBëøáaly - ¦§¨¤Ÿ©¨¨§¤©¦¦§¤§¨¦
,minieqn mipnfa wx mze` milltzny ,zecrendìáàzeltza £¨

àì ,äðMä ìëcdxeby `idy oeik ,dltzd z` xcql jixv epi` - §¨©¨¨Ÿ
:`xnbd dywn .eitadéúBìö øcñî äãeäé áø àäå ,éðéà,ezlitz - ¥¦§¨©§¨§©©§¥

,leg meia s`eåjk xg` wx.élöî:`xnbd zvxzn,äãeäé áø éðàL §§©¥¨¥©§¨
élöî äåä ïéîBé ïéúìúì ïéîBé ïéúìzîc ïåéklltzn didy oeik - ¥¨§¦§¨¦¦¦§¨¦¦£¨§©¥

jkl ,mei miylya mrt xnelk ,mei miylyl mei miylyn wx
ezlitzkzlitz,éîc íé÷øô.dligz dxcql yiy ¦§¨¦¨¥

*
daeg ici `vei iwad s`y l`ilnb oax zhiya oecl zxfeg `xnbd

:u"yd zlitza,àãéñç ïBòîL éaø øîà ,àøéåò øa àçà áø øîà̈©©£¨©£¦¨¨©©¦¦§£¦¨
ìàéìîb ïaø äéä øèBtygl zlitz lltzdlneléôàd z`íò ¥¨¨©¨©§¦¥£¦©

,úBãNaLici mi`veiy ,zqpkd ziaa lltzdl llk mi`a mpi`y ¤©
,u"yd zlitza daegàéòaéî àìåmixhtpy xnel jxev oi`e -éðä §Ÿ¦©§¨¨¥

àëä éîéé÷coeyln :`xnbd dywn .xira mi`vnpd mze` - §¨§¥¨¨
,xaca yecig yiy rnyn `xier xa `g` ax xn`y 'elit`'

,dywe ,lltzdln mixeht zecyay mrd elit`yéðä ,äaøcà- ©§©¨¨¥
zecyay el`éñéðàmpi`e mzk`lna micexh mdy ,md miqep` - £¦¥

la` ,mzlitz xicqdl i`pt mdl oi`e ,lltzdl `al milekiéðä̈¥
xira mi`vnpd,éñéðà àìyie .u"yd zlitza mixhtp md recne Ÿ£¦¥

,ef `xaq gikedléða áøc déøa àaà éðúc,àéiç øa ïéîmrdy s` §¨¥©¨§¥§©¦§¨¦©¦¨
iptl micner mpi`y mbd mipdk zkxaa mikxazn zecyay

mewn lkn ,mipdkdL íòmicneréøBçàdíéðäk,dkxad zrya ©¤£¥Ÿ£¦
ììëa ïðéàd,äëøamd zecyay mrdy oeik `ed weligd mrhe ¥¨¦§¨§¨¨

mipdkd ixeg`n micnery el` j` ,`eal mileki mpi`e miqep`
llka eidi `ly ie`x ok eyr `ly oeike ,mdiptl `eal ixd mileki
mpi`y xiray mze`y ,dltzd iabl o`k oicd `ede .dkxad

.u"yd zlitza xhtdl mdl did `l ,miqep`
:`xnbd zvxznàlàc ,zxg` oeyla ef `xnin qexbl yiàúà ék ¤¨¦£¨

[`aykÎ]àì ,àãéñç ïBòîL éaø øîà ,éãéà øa á÷òé éaø øîà ,ïéáø̈¦¨©©¦©£Ÿ©¦¦¨©©¦¦§£¦¨Ÿ
éñéðàc íeMî ,àîòè éàî ,úBãNaL íò àlà ìàéìîb ïaø øèẗ©©¨©§¦¥¤¨©¤©©©£¨¦©£¦¥

äëàìîa,mzltz xicqdl mileki mpi`e ,dcyaìáàmze` ¦§¨¨£¨
yàì ,øéòamilekiy oeik ,mzaeg ici m`iven xeaiv gilyd oi` - ¨¦Ÿ

.mnvra mzltz xcql

äðùä ùàø úëñî äì à÷éìñå áåè íåé êìò ïøãä
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אגרות קודש
 ב"ה,  א' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.
הנהלת התלמוד תורה דכפר חב"ד ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

פנו אלי בבקשה בענין הילד... הרוצה להתקבל להת"ת, וכפי שהודיעוני משתוקק לזה אף שכפי 
הנראה עדיין אינו בן חמש שנה, אבל כיון שאין חסר אלא איזה חדשים, הרי אם הרופא מסכים לזה 
מצד בריאות הנ"ל, אין החדשים האלו מעכבים )יעוין ג"כ בהלכות ת"ת לרבינו הזקן רפ"א ד"ה בשנה 
חמישית כו'. ואף שמסיים שם בביתו, הנה בכלל ידוע שהמנהג מאז ועד עתה בזה נשתנה, כי אז הי' 
המנהג להוליך אצל מלמד תינוקות כשהי' בן שש או שבע שלימות משא"כ בדורות האחרונים, ויעוין 
ג"כ בספר שיחת קיץ ת"ש עמוד ס"ה ואילך, ואף שפשיטא שאין זה הוראה לרבים כיון שהי' הצ"צ כבן 

שלש(. ואולי יש להם טעמים מיוחדים, ומטובם להודיעני.

בברכת הצלחה בעבוה"ק.



רלז ezny in` cenr dl sc ± iyily wxt`nei
éîéî àáà éáø ÷éìñ éë.xfge mil dpitqa biltdy -ä"ø ìù úåëøááyxtn onwl -

.ipd y"níéãåî ïàî.n"x k"deie d"x ly zekxaa el -éâéìôã ììëî äëìäåxn`wc -

.ozwelgna ecnrc llkn rnync ,jda [l`ilnb] oaxk dkld :opgei 'xïðáøx`y -

.n"xn ueg ,minkgdéàø÷ éùéôðã íåùî àîéìéàzeiklne ,g"xe d"x itqenc `ki`c -

.zexteye zepexkfeáåúë êúøåúáå øîàù ïåéë
jiptl aixwpe dyrp :xn`y oeik ,xnelk -

.jzxeza epilr zazky enk jpevx zevnkïéà
êéøö.oitqend ze`xwn xnel -íåùî àìà

éùååàã,zerhne ,zekex`e ,ryz o`k ixdy -

axc `dl oiyxtn izeaxe .oda oi`iwa lkd oi`c

:il `iywe .zexteye zepexkfe zeiklna l`ppg

opzc ,ixep oa opgei 'xk `le opaxk `lc `d

zeikln dxyrn oizget oi` :(`,al sc lirl)

.'ekeíé÷øô ìùå.zecren -ïéúìúì ïéúìúî-

.mei miyly lk ecenlz xfgn didyäéä øèåô
'åë.m`iven v"yy -äëøá ììëá ïðéàt"r`e -

izinl evnc ipd .dkxa llka zecyay mry

mde ,mekxaie mdil` mipdk eptie ,mipdk inw

e`a `l.dkxa llka opi` -àì øéòã ìáà-

.ozltz xicqdl oilekie ,iqip` `lc meyn

äì à÷éìñå áåè íåé êìò ïøãä
äðùä ùàø úëñî
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20

àîéìéàzeiklne dpyd y`xe g"x itqenc `ki`c :qxhpewa yxit - iyitpc meyn

dyrp" :xn`y oeik ,"xn`l aezk jzxezae" :xn`y oeik ,zexteye zepexkfe

"jzxeza epilr zazky enk jpevx zevnk jiptl aixwpe-.oitqend ze`xwn xnel jixv oi`

opaxk `lc `d :dywe .zexteye zepexkf zeiklna l`ppg axc `dl yxit eizeax myae

oi` (`,al lirl) opzc ,ixep oa opgei 'xk `lce

iweqt`c yxit z"xe !'ek zeikln dxyrn oizget

ligzdc `kide ,i`w zexteye zepexkf zeiklnc

zegti `lc ibilt-zi`ck xnle dil zi`ck xnl

jzxeza" i"r ixnbl envr xehtl leki la` ,dil

sqen ly ze`xwn la` ."xn`l aezk-jixv

sqen la` .zepaxwd mewna mdy ,mlerl xikfdl

g"xc-dna el icy `l` ,d"xa xikfdl jixv oi`

llkp dfay "dzgpne ycgd zler caln" :xn`y

xiryd mb xikfdl icke ,zelerd g"x itqen lk

ipye xtkl mixiry ipye" :xn`i z`hg `edy

.ozkldk micinz

äì à÷éìñå áåè íåé êìò ïøãä
äðùä ùàø úëñî
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14

15

16

ïaøì íéîëç íéãBî :dLøét éniî àaà éaø ÷éìñ ék¦§¥©¦©¨¦©¥¥§¨¦£¨¦§©¨
,íéøetkä íBé ìLå äðMä Làø ìL úBëøáa ìàéìîb©§¦¥¦§¨¤Ÿ©¨¨§¤©¦¦

éâéìôc ììkî äëìäå¯!?éðéà .äðMä ìëc úBëøáa ©£¨¨¦§¨¦§¦¦¦§¨§¨©¨¨¦¦
äëìä :ïðçBé éaø øîà äàøBtéö äðç éaø øîàäå§¨¨©©¦¨¨¦¨¨¨©©¦¨¨£¨¨
íBé ìLå äðMä Làø ìL úBëøáa ìàéìîb ïaøk§©¨©§¦¥¦§¨¤Ÿ©¨¨§¤

!íéøetkä¯ïàî :÷çöé øa ïîçð áø øîà àìà ©¦¦¤¨£©©©§¨©¦§¨©
íéãBî¯éâéìôc ììkî äëìäå ,øéàî éaø¯.ïðaø ¦©¦¥¦©£¨¨¦§¨¦§¦¦©¨©

íéøetkä íBé ìLå äðMä Làø ìL úBëøa :àéðúc§©§¨§¨¤Ÿ©¨¨§¤©¦¦
¯éaø éøác ,ïúáBç éãé íéaøä àéöBî øeaö çéìL§¦©¦¦¨©¦§¥¨¨¦§¥©¦

áéiç øeaö çéìML íLk :íéøîBà íéîëçå .øéàî¯ ¥¦©£¨¦§¦§¥¤§¦©¦©¨
àîéìéà ?éðä àðL éàî .áéiç ãéçéå ãéçé ìk Ck̈¨¨¦§¨¦©¨©§¨¨¥¦¥¨

éàø÷ éLéôðc íeMî¯:áø øîà ìàððç áø øîàäå ¦¦§¦¦§¨¥§¨¨©©£©§¥¨©©
"øîàì áeúk EúøBúáe" øîàL ïåék¯Bðéà áeL ¥¨¤¨©§¨§¨¥Ÿ¥

éøöEúøBúáe" øîàL ïåék :áø øîà ìàððç áø øîà ,àôeb .úBëøa éLååàc íeMî àìà .C ¨¦¤¨¦§©§¦§¨¨¨©©£©§¥¨©©¥¨¤¨©§¨§
ì áeúk"øîà¯éøö Bðéà áeLéìéî éðä :dpéî øeáñ .C¯øeaöa ìáà ,ãéçéa¯,øîzà .àì ¨¥Ÿ¥¨¦§¦¨¨¥¦¥§¨¦£¨§¦¨¦§©

"øîàì áeúk EúøBúáe" øîàL ïåék ,øeaö ãçà ãéçé ãçà :éåì ïa òLBäé éaø øîà¯ ¨©©¦§ª©¤¥¦¤¨¨¦¤¨¦¥¨¤¨©§¨§¨¥Ÿ
éøö Bðéà áeLøæòìà éaøc déúìéî àøazñî :àaà éaø øîà .ììtúé Ck øçàå Búìôz íãà øécñé íìBòì :øæòìà éaø øîà .C ¥¨¦¨©©¦¤§¨¨§¨©§¦¨¨§¦¨§©©¨¦§©¥£©©¦©¨¦§©§¨¦§¥§©¦¤§¨¨

äðMä ìëc ìáà .íé÷øt ìLå íéøetkä íBé ìLå äðMä Làø ìL úBëøáa¯!éìöîe déúBìö øcñî äãeäé áø àäå !?éðéà .àì ¦§¨¤Ÿ©¨¨§¤©¦¦§¤§¨¦£¨§¨©¨¨¨¦¦§¨©§¨§©¥§¥§©¥
¯éìöî äåä ïéîBé ïéúìúì ïéîBé ïéúìzîc ïåék ,äãeäé áø éðàL¯ïBòîL éaø øîà àøéåò øa àçà áø øîà .éîc íé÷øôk ¨¥©§¨¥¨§¦§¨¦¦¦§¨¦¦£¨§©¥¦§¨¦¨¥¨©©©¨©£¦¨¨©©¦¦§

éðä ,àaøcà ?àëä éîéé÷c éðä àéòaéî àìå .úBãOaL íò eìéôà ìàéìîb ïaø äéä øèBt àãéñç¯éðä ,éñéðà¯,éñéðà àì £¦¨¥¨¨©¨©§¦¥£¦©¤©¨§¨¦¨£¨¨¥§¨§¦¨¨©§©¨¨¥£¦¥¨¥¨£¦¥
íéðäë éøBçàL íò :àéiç øa ïéîéða áøc déøa àaà éðúc¯éãéà øa á÷òé éaø øîà ïéáø àúà ék :àìà !äëøa ììëa ïðéà §¨¥©¨§¥§©¦§¨¦©¦¨©¤£¥Ÿ£¦¥¨¦§©§¨¨¤¨¦£¨¨¦£©©¦©£Ÿ©¦¦

àîòè éàî ,úBãOaL íò àìà ìàéìîb ïaø øèt àì :àãéñç ïBòîL éaø øîà¯øéòa ìáà ,äëàìîa éñéðàã íeMî¯àì. £©©¦¦§£¦¨Ÿ¨©©¨©§¦¥¤¨©¤©¨©©§¨¦©£¦¥¦§¨¨£¨¨¦¨
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ראש השנה. פרק רביעי - יום טוב דף לה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

אגרות קודש

 ב"ה,  א' כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג חשון בו כותב ע"ד מצב הישיבה, מצטער אני במאד על שאין מתרבה 
ב...  גבולם בתלמידים, והרי אי אפשרי הוא שבהשתדלות המתאימה ובחיפוש במרץ לא יש למצוא 
ובסביבתה תלמידים מקשיבים שיכנסו לישיבתם, וידוע בכ"מ בדרז"ל שאפילו בשביל תינוק אחד יש 
לעשות כו"כ השתדלויות ובפרט בשביל כמה תינוקות, ואין אתנו יודע עד מה וכמסופר בש"ס - יבמות 
ס"ב - כי אינך יודע איזה יוכשר, ובמס' ב"ב צ"א ע"א, חד דמשיתין זריז, ובטח יטכסו עצה כולם יחד 

איך לגשת לעבודת תעמולה בזה והשי"ת יצליחם...

מ"ש במכתבו בענין נתיצת תנור, ששמעו שיש בזה מכתב מכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע, הנה 
מוסג"פ העתק מכתב זה, שנמצא בביכל ע"ש כ"ק אדמו"ר הנ"ל, וכנראה מתוכנו אף ]ש[נדפס משם 

הצמח צדק )בספר צרור החיים ע' ל' - בילגוריי תרע"ג(.

ע"ד צוואת הרי"ח במקום מצוה אם להזהר - יעוין ס' ע' תמרים עין ה' וש"נ.

בברכת הצלחה ופ"ש אנ"ש שי'.



אגרות קודשרלח

 ב"ה,  ח' כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אלי' עקיבא שי'

שלום וברכה!

נהניתי לקרות במכתבו ע"ד השתדלותו להודיע ולהחדיר בתוך התלמידים והתלמידות שלו 
סיפורים חסידותיים וכן עניני חסידות ובטח יוסיף אומץ בזה, כי הרי זהו כל האדם, וכמ"ש סוף דבר 
הכל נשמע )אז אלע זאלן דערהערן( את האלקים ירא )כי זהו יסוד ושרש העבודה( ואת מצותיו שמור 

כי זה כל האדם )בגימ' מ"ה אילנא דחיי פנימיות התורה זוהי תורת החסידות(...

מוסג"פ קונטרס שהו"ל לא כבר, ובטח יזכה בו את הרבים. ואף ששולחים ג"כ להרה"ג הוו"ח 
אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר יהודא דוב שי' שחט, בטח לא די בא' והלואי שיספיק שני קונטרסים 

בשביל סביבתם, ויעוין ג"כ בקונטרס זה בענין אכילת הדם כי זה כל האדם הנ"ל.

בברכה ופ"ש כל אנ"ש שי'.

נ"ב: הפ"נ שלו נתקבל.

 ב"ה,  ח' כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר פרץ שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכ' מכ"ט חשון והקודם ונהניתי לקרות בו ע"ד הלימודים השונים שהוקבעו 
וההתועדות בעת המוכשר, ובטח למותר להעירו, כי מובן הוא מעצמו שבודאי אין בזה ענינים של השגת 
גבול ופעולת נפילת רוח של אחרים כי די' ומספיקה העבודה לכל אחד מאתנו מבלי לנגוע בפרנסתו של 

חבירו ברוחניות וכו'.

ומ"ש במוסגר על ענין המשקה, אשר כנראה שזהו בהמשך למה שדברתי עם הרה"ח הוו"ח 
אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרב"צ שי' שם טוב שד"ר, הנה כנראה שלא מסר הנ"ל את הנימוקים 
ג"כ, והוא אשר לדעתי הנה מצד שני ענינים נשתנה המצב מאז, שהי' מנהג רווח ענין שתיית המשקה 
בשופי, א( כי ניתנו כבר הכחות לאנ"ש, ע"י רוב המאמרים הקלים והשיחות בענינים של הסברה והבנה 
לפעול על השומעים מבלי שיהיו זקוקים למשקה בשופי, ודי מספיק גם המעט שבזה. ב( כיון שבזמן 
השופי  ענין  עלול  הנה  חוצה,  המעיינות  דהפצת  הענין  יתירה  בהדגשה  מאתנו  נדרש  ביחוד  האחרון 
דמשקה לבלבל לזה ביותר, מה שלא הי' נוגע כ"כ כשהפצתה היתה מצוי' בהד' אמות של החסידים 
ואנ"ש בלבד. ונסתייעתי לסעיף א' ממה ששמעתי פעם מכ"ק מו"ח אדמו"ר בריגא שאמר "איך בין 
איצטער לא היתה על אותה השעה בלבד אלא על אותן השנים מאז שהתחיל  איצטער )והכוונה בל' 
למעט בלקיחת משקה( ווי נאך א ביסל משקה", ואף שהטעם החיצוני הי' אז מפני שהרופאים ציוו לו 

המשך בעמוד הבא



רלט

למעט במשקה, אבל כמובן זהו טעם בחיצוניות ובמילא מתקבל הוא רק לחיצונים ולא בתוככי אנ"ש 
היודעים אז חסידות מאנט פנימיות, ובטח זהו הוראה ג"כ על הענין בכלל אשר ע"פ הידוע דגופא בת]ר[ 
רישא גריר הנה החסידים נגררים אחרי נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהענין שאמר שהוא עתה כמו נאך 

א ביסל משקה, הרי זוהי הוראה לכל החסידים ונתינת היכולת ג"כ להיות במצב כזה.

במשך דבורי עם הרה"ח וכו' הרב"צ שי' הנ"ל אמרתי לו בפירוש שאין כאן ח"ו לא ענין של 
לי  לגמרי, אלא שזהו רק מה שנראה  לא מניעה  וג"כ  )בהענין דלקיחת משקה(,  וכו'  ופקודה  איסור 
החילוק שבין הפעולה דההתועדות במיעוט משקה ובין הפעולה אם מרבים בזה עד לגדר יציאה מן 

הכלים.

בברכת הצלחה בענינים הכללים אשר זה ישמש ג"כ צנור וכלי להמשכת וקבלת ברכה והצלחה 
בעניניו הפרטים.

מסרתי  לכאן,  נסיעה  רשיון  לבקשת  יסוד  שתשמש  תעודה  איזה  שילוח  בענין  בקשתו  נ"ב: 
להנהלת מל"ח - מרכז לעניני חינוך - ובטח ישלחו ימים אלו.

מצו"פ הקונטרס שהו"ל, ובטח יזכה בו את הרבים.

 ב"ה,  חמשה עשר בכסלו, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

לאנ"ש ולכל חובבי ומוקירי תורה ומאור שבתורה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לקראת חג הגאולה, גאולתנו ופדות נפשינו, הנני בהצעה, אשר יערכו התועדויות בש"ק ח"י 
כסלו, ימי יט-כ כסלו, וה' חנוכה - בכולם, או באחדים מימים אלו, על כל פנים בשנים מהם - ובהן: 
אחד  במקום   - ובאיכות  בכמות  רוב   - עם  ברוב  והתועדות  הט',  שבמחנם  מקומות  ברבוי  התועדות 

מיוחד,

ללמוד המאמר )דש"פ חיי תש"ג( ד"ה כה אמר ה' גו' קרובה ישועתי לבוא )כולו, או מקצתו 
המשיח,  גילוי  לאור  כלי  הוא  חוצה  מעינותיך  דיפוצו  בענין  ה'תר"צ  שמח"ת  משיחת  וקטע  עכ"פ( 

במהרה בימינו אמן,

להסביר להמתועדים פסק רז"ל בדבר משנה, אשר לא המדרש עיקר אלא המעשה עיקר, כי כה 
אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה, וכמבואר במאמר הנ"ל ענין שמירה ועשי' אלו,

ובעת רצון זו, לנקוט בהחלטות בהנוגע לפועל ממש על אתר ולימים הבאים לקראתנו ועל כל 
ישראל לשלום.

בברכת חג הגאולה, ובלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע: גוט יום 
טוב. לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידים תכתבו ותחתמו.

אגרות קודש
המשך מהעמוד הקודם
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dkld ixe`ia
ììë êøåöì àìù [äô÷ בכלי שימוש לצורך שלא -184,

הכלי. שמירת או הכלי מקום
ììë êøåöì àìù [åô÷ עריכת במסגרת כלים טלטול -

לאחר  למקומם הכלים והחזרת וניקוי ופינויו השולחן
הסעודה  לצורך כטלטול נחשב בהם אך 185השימוש ,

הבית  לסידור כגון הסעודה לצורך שלא לטלטלם אין
כדרך 186גרידא  בעלמא בהתעסקות שלא וכל ֿשכן ,

סביבם  המונחים בכלים ומתעסקים הנוטלים אנשים
רוחם  את להשקיט כדי או כלל צורך .187ללא

äéìëç ïá äéîçð [æô÷ בשנים ירושלים חומות שבנה -
הגולה  בני ידי על השני המקדש בית בניית שלאחר
המלך  מטעם יהודה (מושל) הפחה היה מבבל, ששבו

ההיא  בעת היהודים וממנהיגי .188ארתחששתא
íää íéîéá [çô÷ מירושלים נעדר שנחמיה בימים -

אלו. דברים בירושלים היהודים אצל נפרצו
úåúâ íéëøåã [èô÷ להוציא בגתות ענבים דורכים -

.189היין 
úåîéøòä íéàéáîå [ö÷ ערימות הבית אל מביאים -

לשאתם  החמורים על אותם ועומסים .190התבואה
'åâå [àö÷ ביום ירושלים ומביאים הפסוק: המשך -

ציד 191השבת  מכרם ביום .192ואעיד
íéîëç åùò [áö÷.ההוא שבזמן -

äàöåä øåñéàì [âö÷ טלטול על גם גזרו זה מטעם -
להיתר  שמלאכתו .193כלי

íéìëä ìë [ãö÷ והן לאיסור שמלאכתו כלי על הן -
להיתר  שמלאכתו כלי .194על

úáùä úãåòñì [äö÷ התירו וסכין וקערות כוסות -
בלבד  שבת סעודת לצורך .195לטלטלן

zetqede mipeiv
נחשב 184) בקלות, הכלי ללא דבר לעשות יכול אם גם

לצורך. כעושה
שמלאכתו 185) כלי טלטול הותר כשלא גם לכאורה

המיוחד  "תשמישו לצורך אלא גופו לצורך אפילו להיתר
לאחר  הכלים ולסדר לנקות הותר יז) סעיף (כדלהלן לו"

הסעודה. מתשמיש כחלק הסעודה
כלל,186) הסעודה במסגרת שלא אכילה כלי לטלטל אסור

לשם  הגיע (ולא הרצפה על הנמצא אכילה כלי ולכך
ומקומו  גופו לצורך אלא לטלטלו אין הסעודה) במסגרת
מותר  אך גופו, צורך נחשב אינו גרידא הבית (וסידור
שיצטרכו  כך במקום כלשהו שימוש ולעשות להערים

יב). סעיף סוף וכדלעיל לסדרו,
כטלטול 187) נחשב אינו רוחו את להשקיט כלי טלטול

בעונג  שנחסר כדי עד חריג באופן לזה זקוק ואם לצורך,
כלי  גם לטלטל ויכול גופו צורך שזהו לומר יש שלו, שבת
לכלי  להיתר שמלאכתו כלי בין (אין לאיסור שמלאכתו
מצינו  לא אך עצמו, לצורך טלטול אלא לאיסור שמלאכתו
בטלטול, המתירם גופו" "צורך בהגדרת ביניהם שחילקו
מזלג  כשנוטל אמנם, לזה. גם התירו לזה שהתירו צורך וכל
מצד  האכילה כשסיים מיד להניחו צריך אינו לאכול בידו
שהוא  (אף מתארכת הסעודה אם ובפרט בידו", "עודו היתר

אכילה. כצורך עדיין נחשב אולי כי אכילתו) סיים

משמרות 188) את כונן ה', בית קדשי את טיהר הוא
אשר  הנכר בנות את להוציא העם את וצוה והלווים הכהנים
עשה  גם עמהם. אותם והביאו בבבל לנשים להם לקחו

שבת. לשמירת גדרים
איסור 189) שכ סי' ריש להלן וראה הפסוק, על דוד מצודת

בשבת. סחיטה
שביתת 190) איסור ז סעיף רמו סי' לעיל וראה שם, מצו"ד

בהמתו.
שא.191) סי' לעיל המבואר לרשות מרשות הוצאה איסור
ס"ד.192) שו סי' לעיל המבואר בשבת וממכר מקח איסור
טלטול 193) לאיסור הטעמים משלושת השני הוא זה טעם

לטעם  שרק נתבאר ושם א, סעיף לעיל המובאים בשבת מוקצה
כפי  להיתר שמלאכתו כלי טלטול על גם לגזור מקום יש זה
נחמיה) גזירת (מזמן הטלטול באיסור אך נחמיה, בזמן שגזרו
ראויים  שאינם דברים טלטול על או לאיסור שמלאכתו כלי על

הטעמים. ג' כל ישנם קודמים) בדורות כבר (שהיה בשבת
(וכדלעיל 194) מוקצה שאינו אף לאיסור שמלאכתו כלי

וכלֿשכן  עצמו לצורך לטלטלו האיסור בו נשאר עט), הערה
ומקומו  גופו לצורך לטלטלו ההיתר וגם כלל, לצורך שלא
להיתר  שמלאכתו כלי כל לטלטל התירו שכבר לאחר היה

ע"ב). קכד בגמרא (כמבואר ומקומו גופו לצורך
יז.195) סעיף להלן
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שבת  מחללין מי על שכט סימן ב חלק

אם · לומר צריך אין הרוב אחר נפש בפיקוח הולכין אין
מפולת  ונפלה בחצר עומדים אחד וישראל נכרים ט' היו
אם  הוא ישראל אם ידוע ואין חצר באותה מהם אחד על
היו  והנכרי הישראל שהרי הגל את עליו שמפקחין נכרי
מחצה  על כמחצה הוא הקבוע וכל חצר באותה קבועים
לחצר  מהם אחד פירש אפילו אלא להקל נפשות וספק
הרוב  אחר לילך ראוי שהיה מפולת עליו נפלה ושם אחרת
הראשון  קביעות שנשאר שכיון עליו מפקחין אעפ"כ
אותו  חושבין אנו הרי מהקביעות) פרישתו (בשעת במקומו

נפשות. בספק להקל עמהם כקבוע

פירש  עקירתם ובשעת זה אחר בזה כולם נעקרו אם אבל
עליו  מפקחין אין מפולת עליו ונפלה אחרת לחצר מהם אחד
פרישתו  (בשעת ממקומו הראשון קביעות כבר שניער שכיון
אחר  בו והולכין קבוע משום בו להקל אפשר אי זה) של

נכרים. שהם הרוב

וכשפירש  ביחד קבועים הם עדיין הרי כולם נעקרו אם אבל
תינוק  וכן עליו ומפקחין מהקבוע פירש הרי מהם אחד
עליו  מחללין שאין אומרים יש נכרים שרובה בעיר שנמצא
ממקום  כולם פורשים ויום יום שבכל כיון השבת את
שיש  ע"ש ד' סי' באה"ע (כמ"ש הרוב אחר הולכין קביעותם

חולקין):

ספק ‚ מת כבר ספק חי עודנו ספק מפולת עליו שנפלה מי
שם  שהוא לומר תמצי אם אפילו שם אינו ספק שם הוא
כמה  בו שיש אע"פ עליו מפקחין נכרי ספק ישראל ספק
בשום  לבא יוכל שלא בהם וחי תורה אמרה שהרי ספיקות

ש  ע"י ישראל מיתת לידי המצות.ענין מירת

שעה  לפי אלא לחיות יכול שאינו מרוצץ מצאוהו ואפילו
מפקחים  חיות בו יש אם חוטמו עד ובודקים מפקחים
בחוטמו  הרגישו לא ואם שעה חיי בשביל אותו ומוציאים
בראשו  שפגעו בין מרוצץ אינו אפילו מת כבר ודאי אז חיות
בלבו  חיות שאין וראו תחלה ברגליו שפגעו ובין תחלה
בחוטם  הוא חיות היכר עיקר כי חוטמו עד בודקין אעפ"כ

באפיו: חיים רוח נשמת אשר כל שנאמר

* * *
אלא „ התחתונים מתו כבר יאמר לא מתים עליונים מצא

עליונים  ומצאו היה מעשה חיים הם שמא עליהם מפקח
חיים: ותחתונים מתים

ונפלה ‰ להרגו ומותר דם לו שאין בענין במחתרת הבא
מצווין  אין (שהרי עליו מפקחין אין שם מפולת עליו

להחיותו):

Â ממון עסקי על באו אם ישראל עיירות על שצרו נכרים
נפשות  עסקי על באו ואם השבת את עליהם מחללין אין
נפשות  עסקי על באו שמא לחוש ויש סתם באו ואפילו
עליהם  יוצאים לבא ממשמשים אלא באו לא עדיין ואפילו
לספר  הסמוכה ובעיר השבת את עליהם ומחללין זיין בכלי
מחללין  וקש תבן עסקי על אלא לבא רוצים אינן אפילו
נוחה  הארץ תהא ומשם העיר ילכדו שמא השבת את עליהם

לפניהם: ליכבש

Ê ששוללין האומות בין דרין שאנו הזה שבזמן אומרים יש
מחללין  ממון עסקי על אלא באו לא אם אפילו והורגין
לשלול  הישראל יניחנו לא שאם לפי השבת את עליהם
ויש  ממונו על עצמו מעמיד אדם שאין וחזקה יהרגנו ולבוז
נפשות  עסק זה והרי ויהרג נגדם אחד יעמוד שמא לחוש
ליקח  עליו שבאו יחיד אבל הענין לפי הכל מקום ומכל
אפילו  שבת יחלל ולא לו אשר כל ליטול להם יניח ממונו

ש"א: בסי' שנתבאר ע"ד אלא סופרים דברי באיסור

Á נהר וכן בים המטורפת ישראל בה שיש ספינה הרואה
אדם  כל על מצוה נכרי מפני הנרדף יחיד וכן שוטף
יציל  אם ספק הוא ואפילו להצילם כדי שבת עליהם לחלל

לו  אין סכנה יש אם מקום את ומכל להציל כדי עצמו לסכן
במיתת  שרואה ואף הסכנה מן חוץ שהוא מאחר חבירו
נאמר  הרי מקום מכל ודאי וחבירו ספק שהוא ואע"פ חבירו
מה  שיקיים ידי על מיתה ספק לידי שיבא ולא בהם וחי

רעך: דם על תעמוד לא שנאמר

Ë אם למקומם זיינם בכלי חוזרים להציל היוצאים כל
כמו  שהצילו במקום לשבות הנכרים מפני מתפחדים

ת"ז: בסי' שיתבאר
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È להצילו עליו מחללין אם להמיר לאנסו נכרים שרוצים מי
ש"ו: סי' בסוף נתבאר

* * *

בשבת  יולדת דיני של סימן ב חלק

את ‡ עליה ומחללין סכנה בו שיש כחולה היא יולדת
ממקום  חכמה לה קורין צריכה שהיא מה לכל השבת
היא  אפילו הנר לה מדליקין ובלילה אותה ומיילדין למקום
שהיו  לנר צריכות עמה המתעסקות הנשים אין ואפילו סומא
מדליקין  אעפ"כ נר בלא צרכה כל עמה להתעסק יכולות
יותר  לבה מתיישב רואה אינה שהיא שאע"פ בשבילה
הצריך  דבר יש אם בלבה שאומרת נר כאן שיש כשיודעת
נר  כאן שאין כשתדע משא"כ לי ועושות רואות חברותי לי
עושין  אין שמא תפחד אשר לבבה מפחד שתסתכן לחוש יש

צריכה. שהיא מה יפה לה

ואין  הם טבעים דברים היולדת וכאב הואיל מקום ומכל
לשנות  חכמים החמירו לפיכך לידה מחמת מתה מאלף אחת
כלי  לה להביא צריכים אם כגון בו לשנות שאפשר מה בכל
שהיא  בשערה תלוי חברתה לה תביאנו הרבים רשות דרך
כיוצא  כל וכן התורה מן איסור בה ואין כדרכה שלא הוצאה
בשערותיה  שמן חברתה תסוך לא לשמן צריכה ואם בזה
בשערה  תלוי בכלי תביאנו אלא אותן ותסחוט אצלה ותבא
אחר  איסור מבלי שינוי ע"י בכלי הוצאה לעשות שמוטב
אסורה  אינה שער שסחיטת אע"פ סחיטה איסור מלהוסיף

שכ"ו: בסי' שנתבאר כמו סופרים מדברי אלא

בו · שאין בדבר אפילו בשבת אותה מילדין אין נכריה
שאין  לצאת הולד נעקר שכבר כגון שבת חילול
היא  הישראלית וגם מגדולו דבר עוקר משום בהוצאתו
נכריות  לילד לה שמותר שכר לה ונותנים ידועה מילדת
שיכולה  איבה כאן אין בשבת מקום מכל איבה משום בחול
מותר  השבת את ששומרות שלנו הנשים ולומר להשמט
השבת  את שומרים שאינן שלכם אבל בשבת אותן לילד

בשבת. אותן לילד לנו אסור

איסור  (ואין זרה עבודה עובדים שאינן ישמעאלית ואפילו
שאסרו  זרה עבודה עובדי בנכרים כמו בחול אותן לילד
בשבת) מכלֿמקום זרה, לעבודה בן שמילדת מפני אותן
של"ב  בסי' שיתבאר כמו לצורך שלא מלאכה משום אסור
שהם  כיון הקראי"ם אבל איבה) בלי להשמט ואפשר (הואיל
חלול  בו שאין בדבר (בשכר אותן לילד מותר שבת שומרים
אי  אם זרה עבודה עובדי בנכרים ואפילו איבה) משום שבת
שבת: חילול בו שאין בדבר מותר איבה בלי להשמט אפשר

* * *
משתשב ‚ השבת את עליה לחלל יולדת נקראת מאימתי

משעה  או ויורד שותת שהדם משעה או המשבר על
להלוך  כח בה שאין בזרועותיה אותה נושאות שחברותיה
לכל  השבת עליה מחללים אלו מכל אחד שנראה כיון
לקרות  אבל עיכוב בלי כאן לעשותן אפשר אשר צרכיה

מותר  ועיכוב שהות הצריך דבר שהוא למקום ממקום חכמה
ליזהר  וטוב בספק אפילו קצת שמרגשת משעה לכן מקודם
שלא  כדי שבת מערב הכל יזמין ט' לחדש האשה שכשתגיע

שבת: לחלל יצטרכו

מפני „ ודאי כמסוכנת חשובה היא הראשונים ימים ג' כל
עליה  מחללים לפיכך היא ומרוסקת מתפרקים שאיבריה
אלא  לחילול צריכה איני אומרת אפילו השבת את
ולא  חכמה בהן אין אפילו שצריכה אומרות שחברותיה
בחול  לחיה שעושים שהדברים צרכיה כל לה עושין רופא
אנו  אדם בני שאר מאכל אוכלת ואפילו לכל הם ידועים
שאר  או צונן תאכל ואם לשעתה מרגשת שאין אומרים
אבל  סכנה לידי יביאוה אותם אוכלת המסוכנת שאין דברים
שומעים  לחילול צריכה שאינה אומרים רופא או חכמה אם
יום  בכל חמין להן עושין שאין יש יולדות הרבה כי להם
של  חמין בשבת שאוכלות מקומות בקצת עכשיו נוהגים וכן

אתמול:

מחללין ‰ אין צריכה איני אמרה שבעה סוף ועד משלשה
בחזקת  שאינה לפי שצריכה אומרות חברותיה אפילו
בחול  לה לעשות חברותיה שרגילות דברים לאותן מסוכנת
או  שחכמה כן אם אלא לערב עד להמתין שיכולה ואפשר
כמ"ש  חולים בשאר גם מחללין שאז שצריכה אומרים רופא

שכ"ח. בסי'

אינה  שהיא בסתם אבל צריכה איני אומרת כשהיא זה וכל
אם  אבל מחללין יודעות אינן וחברותיה כלום אומרת
כן  אם אלא מחללין אין צריכה שאינה אומרות חברותיה
אומרים  רופאים מאה אפילו שאז אני צריכה אומרת היא
שיתבאר  וכמו נפשו מרת יודע לב כי מחללין צריכה שאינה

חולים. שאר לענין תרי"ח בסי'

עליה  מחללין אין אני צריכה אמרה אפילו ואילך ז' ומסוף
צרכיו א  שכל סכנה בו שאין כחולה יום ל' עד היא הרי לא

לכך  צריכה היא שאם מדורה מלענין חוץ נכרי ע"י נעשים
ל' כל לה היא סכנה שהצינה מפני ישראל ע"י לה עושים
להתחמם  אחרים מותרים ואם תמוז בתקופת ואפילו יום

רע"ו: בסי' נתבאר זו מדורה כנגד

* * *
Â'בד ילדה אם אלא לעת מעת אותם מונין אין אלו ימים

הוא  שבת ליל תחלת כשמגיע הרי לערב סמוך בשבת
עד  לעת מעת ג' כלו שלא אע"פ ללידתה רביעי יום כבר

ושלשים: שבעה לענין וכן בשבת לערב סמוך

Ê אפילו בשבת סכין מביאין ומתה המשבר על היושבת
שמא  הולד ומוציאין בטנה את וקורעין הרבים רשות דרך
מכל  לאמו קודם מת הוא הפעמים שרוב ואע"פ חי ימצא
יוכל  ולפעמים הרוב אחר הולכין אין נפש בפיקוח מקום
חזקת  לו היה לא זה שעובר ואע"פ אמו מיתת אחר לחיות
חזקת  לו שהיה מי על כמו מספק עליו מחללין מעולם חיות

חיות.

אנו  שאין מפני בחול אפילו עכשיו כן נוהגין שאין ומה
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כי  לחיות לולד שאפשר כך כל בקרוב האם במיתת בקיאין
להמתין  וצריכים ימיתוה בטנה יקרעו ואם נתעלפה שמא

הולד: מת ודאי כך ובתוך

Á אותו מרחיצין צרכיו כל לו עושין בשבת שנולד הולד
כדי  השליא את וטומנין הבשר שיתקשה אותו ומולחין
לו  יש אלו דברים שכל הטבור את וחותכים הולד שיחם
מלאכה  בהם שאין וכיון לו אותם יעשו לא אם מהם צער

חכמים. התירו תורה של

או  לט' שנולד דהיינו קיימא של בולד אמורים דברים במה
נולד  אבל שבעל) אחר בעלה ממנה שפירש (כגון בודאי לז'
בדברים  בין עליו מחללין אין ח' בן ספק ז' בן ספק או לח'
לפקח  כגון לו סכנה במניעתו שיש בדברים אפילו בין אלו
בודאי  שאז וצפרניו שערו גמרו כן אם אלא הגל את עליו
גמרו  אחרי אמו ממעי לצאת שנשתהה אלא לז' נגמר
בעלה  ממנה שפירש כגון ח' בן ודאי הוא אפילו ולפיכך
אותו  ומלין דבר לכל ודאי ז' כבן דינו הרי שבעל אחר
כברייתן  שלימין צפרניו ואין לקוי שערו היה אם אבל בשבת

ה  ואפילו אפילו דבר לכל ח' בן כודאי דינו ח' בן ספק וא
היה  שלא עובר על אפילו מספק שמחללין נפש פיקוח לענין
חדשיו  לו כלו שמא שחוששים לפי מעולם חיות חזקת לו
גמרו  שלא בו רואין שאנו זה אבל וצפרניו שערו כבר וגמרו
הט' חדש עד נגמר היה שלא ח' בן שהוא הוא לודאי קרוב

הוא. ונפל זמנו קודם לצאת ומיהר

* * *
ולכן  האבן את לטלטל שאסור כמו אסור לטלטלו ואפילו
בן  אם נפשך ממה נמול אומרים ואין בשבת אותו מלין אין
חילול  כאן אין הוא ח' בן ואם שבת דוחה מילתו הרי הוא ז'
שכיון  בעלמא בשר כמחתך הוא שהרי זו במילה שבת
טלטול  להתיר חכמים רצו לא ח' בן שהוא לודאי שקרוב

כלום. מילתו שאין לודאי שקרוב במקום מילתו בשביל

וכל  ז' בן שהוא שאפשר שכיון ואומרים זה על חולקין ויש
ולכן  וצפרניו שערו נגמרו שלא פי על אף נפל אינו ז' בן
ממה  בשבת אותו מלין וכן בשבת לטלטלו כלל איסור אין
בדבר  בין הכל לדברי שבת עליו מחללין אין אבל נפשך
לעשות  שהתירו בדברים בין במניעתו לו סכנה בו שיש
מלאכה  בהם שאין פי על אף צערו משום הולדו ביום לולד

תורה. של

אין  כי לח' נולד אפילו ולד כל עכשיו מלין זו סברא ולפי
מתעברת  שהאשה פעמים כי העיבור בחדשי בקיאין אנו
ואפשר  אח"כ עד מתעברת אינה ופעמים לטבילתה בסמוך
אותו  מלין וצפרניו שערו נגמרו שלא פי על ואף ז' בן שהוא

בשבת. לטלטלו מותר וכן

המיקל  ולכן המיקל אחר הלך סופרים בדברי הלכה (ולענין
מילה  לענין אבל הפסיד לא האחרונה כסברא בטלטול

האוסרים  לדברי לחוש וטוב עדיף תעשה ואל שב בשבת
שלא  בשבת במילתו איסור יש בטלטולו איסור שאין ואף
לפי  אף בשבת הטבור בחתיכת איסור שיש כמו לצורך

שנתבאר): כמו האחרונה סברא

Ë אמו הרי הכל לדברי בטלטול שאסור ודאי ח' בן אפילו
היא  וכן שמצערה החלב צער מפני ומניקתו עליו שוחה
שכיון  אותה המצער החלב בידה להוציא יכולה בעצמה
מדברי  אלא מפרק משום בו אין לאיבוד הולך הזה שהחלב

גזרו: לא צערה ומשום סופרים

* * *
È צער מחמת שנתפרקו קיימא של הולד אברי מיישרים

אח"כ  אבל הלידה ביום אמורים דברים במה הלידה
ליישר  כדי בבגדיו לכרכו אבל כבונה שנראה מפני אסור
נראה  ואינו בחול גם בכך שדרכו מפני לעולם מותר אבריו
ונתעקמו  בחול אותו כורכין שאין תינוק אבל בשבת כבונה

ליישרם: כדי לכרכו אסור בשבת אבריו

‡È אצבע לשום מותר הולד של הגרון ערלת נפלה אם
שלפעמים  אע"פ למקומה הערלה ולסלק פיו לתוך

זה: ידי על יקיא

בשבת  מילה דיני שלא סימן ב חלק

השמיני ‡ וביום שנאמר השבת את דוחה בזמנה מילה
היא  והפריעה בשבת ואפילו ביום ערלתו בשר ימול
הסכנה  מפני השבת את דוחה ג"כ והמציצה המילה מכלל
לחולה  שאסרו אע"פ בה וכיוצא רטייה עליה נותנים וכן
כחולה  דינו מילתו רפואות צרכי לשאר וכן סכנה בו שאין

סכנה. בו שיש

מערב  הכין לא ואם שבת מערב להכין צריך שלכתחלה אלא
שהיו  בימיהם כגון שינוי ע"י בשבת לעשות מותר שבת
לא  אם מעורבים ושמן ויין שחוק כמון המילה על נותנים
ושמן  יין עירב לא ואם ונותן בשיניו לועס שבת מערב שחק
וזה  עצמו בפני זה נותן אלא בשבת יערבם לא שבת מערב
רס"ו) סי' בי"ד נתבאר יו"ט (ולענין לשנות כדי עצמו בפני
שבת  מערב ידוע היה שלא אע"פ חולים לשאר וכן
סכנה  בהם אין אם מקום מכל ושמן יין להם לערב שיצטרכו
בלא  רפואה להם לעשות (שאסור בשבת להם לערב אסור

שכ"ח). בסי' כמ"ש שינוי

לשחקו  וצריך ללעסו אפשר שאי או כלל כמון לו אין ואם
עד  המילה תדחה הדם המעצרים אחרים סמנים לשחוק או
מכשיריה  לא אבל עצמה מילה אלא שבת דוחה שאין למחר
לכתחלה  להביאו אין וא"כ הסכנה מפני אלא שיתבאר כמו
לו  היה אם אבל אח"כ שבת לחלל שנצטרך כדי סכנה לידי
הקטן  את ומלו יום מבעוד שחוקים סמנים או שחוק כמון

הסכנה: מפני בשבת שוחקן נתפזרו ואח"כ
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הדבור ‰Â‰(לא) אותיות בענין הנ"ל מכל הנמשל
ושכל  דמדות צומח ובבחי' דומם שנק'
הגשמיי' וחי וצומח דדומם מדר' ג' כמו שהן שבאדם
בשכל  דמדות צומח כ"ה שבחי צומח כמו הוא והצומח
דצח"מ  בבחי' למעלה בנמשל יובן כ"ז הנה כנ"ל.
כידוע. מדצח"מ כלול הוא שגם האצי' דעולם העליון
העליון  הדבור אותיות בחי' הוא דאצי' דומם בחי' והנה
אבנים  ה' כמ"ש אבנים בשם בס"י שנק' למעלה כמ"ש
צירופי  והן כו' צירופים ק"ך שהן בתים ק"ך בונים
ליש  מאין העולמות כל נבראו שבהן האלקיים אותיות
מאמרות  הי' והן כו'. נעשו שמים ה' בדבר כמ"ש ממש
בו  שמצומצם למטה הדומם בחי' וכמו ובפרט בכלל
כ"ה  וכלל כלל ורבוי צמיחה בו ואין מאד וחיות האור
מצומצם  שבהן האלקי וחיות האור העליונים באותיות
וריבוי  צמיחה בהן ואין כנ"ל האדם דבור כאותיות מאד
דיהי  הללו אותיות רקיע יהי אור יהי מאמר וכמו כלל.
ימי  מו' עומדין בהווייתן הן וכה"ג רקיע ויהי אור
בלי  ליש מאין והרקיע האור בהן נברא כאשר בראשית
בהם  אין וכה"ג ורקיע האור גם (וע"כ כלל וגרעון תוס'
בשאר  וכמו"כ וגרעון תוס' בלי מהותם בעצם כלל שנוי
ממאמר  השדה ותבואות דעשב וצומח דבע"ח הברואים
מתהווה  למינהו א' שכל הארץ ותדשא הארץ דתוצא
שנתוסף  ומה בתוס' שנוי בלי אלה דמא' האלקי מאין
תולדות  וכן כו'. הצומח מכח תבואה צמיחת עת בכל
כו'. העליונים וצירופים מאותיות הכל ומדבר החי נפש
העליונים  אורות לגבי לבד דומם בחי' בעצמם הן אבל
שנתחלקו  העליונים האותיות צירופי בכל וכ"ה דאצי'.
כו' ה"א אות המליך בס"י כמ"ש צירופים. רבבות לרבוא
דומם  בבחי' הוא הכל כו'. וחשוב צא ואילך  מכאן עד
המילוי  מן כמו יות' בפרטות חלקיהם שנתרבו רק לבד
רואים  שאנו מה אך וכה"ג). דמילוי ומילוי ואלף דיו"ד
מע"ב  יום בכל שמחדש וחדושו האלקי' השפע אור שנוי
כה, (תענית רחב"ד שאמר כמו לצירוף מצירוף ולהפוך
הרי  וידליק לחומץ יאמר וידליק לשמן שאמר מי א)
הניסי' כל וכה"ג כו' לחומץ דשמן האותיות צירוף היפך
בכמה  לחסד מדין הצירופים שנוי זהו הטבע. הפוך שהן

בצלאל אופנים  היה יודע א) נה, (ברכות וכמו שונים
בכל  מושל שהצדיק כו' בהן שנבראו האותיות לצרף
הצירופים  מתחדשים יום בכל וגם כו'. לשנותם הצירופי'
ערכו  לפי עולם בכל חדש אור תוס' להיות העליונים

מלך  דבר ע"פ והוא כו'. השפל עולם עד העליון מג"ע
בכל  ולהרים להשפיל לגרוע או אור להוסי' שלטון
המרום  צבא עד ותחתונים העליונים העולמות מדרגות
כל  ו) קלה, (תהלים כמ"ש בה. אשר וכל והארץ במרום
בכל  גדולים בשינויים ובארץ בשמים עשה ה' חפץ אשר
ואף  כו'. ודן יושב שניות ג"ש ב) ג, (ע"ז וכמארז"ל יום
ישוב  לא מפי יצא אשר דברי יא) נה, (ישעיה שנא' פי על
ודבור  הצירוף להפוך ית' הוא יכול עכ"ז כו'. ריקם אלי
המתחדש  וחיות האור שזה הענין כו'. ולהפוך לטוב מרע

הוא העליוני' אותיות שבלב בצירופי ממדות ונמשך בא
שמאירי' האדם שבלב המדו' כמשל כו' העליון האדם
כו'. לדין להפוך או לחסד וחיות אור להוסיף בדבורו
ואין  דומם בחי' הן עצמן מצד הדבור של האותיות אבל
הוא  שבאצי' דומם בחי' ובאמת כו'). צמיחה בהם
בהשתלשלות  כידוע שבבריאה מדבר מבחי' למעלה
אדם  פני וכן לבריאה עתיק נעשה דאצי' דמל' דע"ס
נ"ח  באפיו ויפח וכמו דבריאה ממל' מקבל דבריאה
דבור  וכמשל דאדה"ר שלימה נשמה נתהווה זה שמהבל
דומם  שנקרא הגם וע"כ במקבל שכל שנעשה המשפיע
בחי' הוא וכ"ז ממש). העולמות כל חיות מקור נק' באצי'
דצח"מ  מדרגות בד' דומם בבחי' שנחשב דאצי' מל'
צומח  בחי' הוא דאצי' המדות בחי' הנה אבל דאצי'.
המדות  וכמו כנ"ל. יותר רב וחיות אור בהן שיש דאצי'
בין  לגדלות מקטנות צמיחה בהן שיש למטה באדם
כנ"ל  הבנים אם שבבינה השכל מן שלהם בהתפשטות
בבחי' כנ"ל איש יהולל שכלו לפי כמו מהותם בעצם בין
המדות  היו שתחלה הנ"ל. דעי"מ מדרגות שלשה
(כרגל  עלאה באימא עבור בבחי' כלולים דאצי' עליונות
נולדים  ואח"כ כנ"ל). לבר פסיעה שנק' שבה"א הקצר
יניקה  בבחי' הן ואח"כ לידה. בבחי' לחוץ ויוצאים
במדות  כנ"ל שבחי צומח בחי' כמו וזהו כו'. בגדלות
חיים  אלקים נקר' עלאה בינה דבחי' וכידוע כו'. שבשכל
החכמה  יב) ז, (קהלת כמו חי בבחי' ג"כ דאצי' וחכ'

שהחכמה  רק כו' שמקבל תחי' ובינה בעצם חי בחי' הוא
בחוה  כמ"ש חיה או החיות בהתפשטות חיים נק' מחכ'
כו' חיה נפש הארץ תוצא וכמו חי כל אם היתה היא כי
דאצי' דמדות צומח בחי' הוא כך שבחי צומח בחי' שזהו
היו  ובתחלה ממש לגלוי ההעלם מן דבינה חי מבחי'
באוי"ר  כנ"ל כו' אימא בבטן בהעלם כלולים המדות

וד"ל: כו' בשכל הכלולים
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‡˙È‡'סי ג"כ בילקוט הובא פ"ה סי' תילים במדרש
שובו  אומר אתה מתי עד קרח בני אמרו הנ"ל
שוב  לך אומרים והן ך"ב), י"ד ג' (ירמי' שובבים בנים
י"ג), צ' (תילי' וגו' מתי עד ה' שובה שנא' תחלה אתה
תשוב  אתה לא תחלה, ישראל אלא כן לא אומר ואתה
כאחד  שניהם אלא לעצמינו נשוב אנו ולא לעצמך
פשרה  וכעין ה'). פ"ה (תילי' ישענו אלקי שובנו שנא'
שמים  בבריאת ג"כ מצינו התשובה בענין קרח דבני זו
ארץ  או קדמו שמי' אם וב"ה ב"ש שנחלקו וארץ
אבות  נחלקו מה על אני תמה רשב"י ואמר קדמה,
אני  קורא שנא' נבראו כאחת שניהם אלא העולם
שיעמדו  זו שבחי' במ"א מזה ונת' יחדיו. יעמדו עליהם
שייך  אינו שם אשר גבוה היותר מבחי' הוא יחדיו
אך  כו'. יחדיו יעמדו ולכן כלל, ומטה מעלה לאמר
שיומשך  הוא תשובה ענין כל שבכלל התשובה בענין
ועון, החטא מקום תופס אינו ששם יותר הגבוה מבחי'
ג' בזה לחלק יש מה וא"כ הסליחה, נמשך משם שלכן
שובה  מבקשי' שאנו שז"ע מלמעלמ"ט הא' חלוקות,
שובבים, בנים שובו שז"ע מלמטלמ"ע הב' מתי, עד ה'

צ"ל  וגם כא'. שניהם שז"ע ישענו אלקי שובינו והג'
מבקשים  אנו זו תשו' ענין שגם משמע שובנו דמלשון
התשובה, ענין בנו ויפעול שיגרום היינו לנו, שישיב
דברי  ולפי מלמעלמ"ט, בכלל לכאו' נחשב זה גם א"כ
הענין  אך כו'. כאחד לשניהם זה חושב תילים המדרש
בחי' שהוא תשב אותיות הוא שבת כי נודע דהנה הוא
מ"ש  שהוא אלו, בחי' ג' ג"כ יש ובשבת תשובה,
ובעשה"ד  השבת, יום את זכור יתרו בפ' בעשה"ד
בחי' ב' וזהו השבת, יום את שמור נא' ואתחנן שבפ'
ומלמטלמ"ע, מלמעלמ"ט ג"כ שבת שהו"ע בתשובה
נאמרו  אחד בדבור ושמור זכור כמארז"ל הוא והשלישי
אתה  שלא קרח דבני פשרה וכמו כאחד, שניהם שז"ע

כו'. כאחד שניהם אלא כו' לעצמך תשוב
ÔÈ·‰ÏÂ'תשו בחי' שורש תחלה צ"ל כ"ז

שב' והוא שמלמעלמ"ט, ותשו' שמלמטלמ"ע
לו, ואני לי דודי ט"ז) (ב' בשה"ש מ"ש זהו אלו בחי'
ואני  ואח"כ למטה, מלמעלה שז"ע לי דודי מתחילה
שהוא  לי ודודי ואח"כ לדודי אני נא' ג' וא"ו ובשיר לו,
יצ"מ, בחי' על קאי לי דודי בת"י ופי' למעלה, מלמטה
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מתחלה  שהיו כלל, אתעדל"ת בלי לבד אתעדל"ע שהי'
שערי במ"ט ממצרים,מושקעים ויצאו טומאה

שהי' לפי והיינו התורה, את קבלו יום ובחמשים
שעלו  שני בית על מפרש לדודי ואני כו', אתעדל"ע
והנה  אלול, ר"ת לי ודודי לדודי אני שא' וזהו מבבל,
שמות  היו לא שמקודם מבבל, עלו החדשים שמות

שהי' מניסן החדשים חשבון שהי' רק כלל, להחדשים
וכמ"ש  כו' שלישי שני ראשון ניסן נק' והי' יצי"מ, זמן
כו', השביעי ובחדש וגו', ראשון כו' לכם הזה החדש
אייר  ניסן החדשים ושמות להחדשים שם הי' לא אבל
אני  בפסוק מרומז ולזה כו', מבבל עלה זה כו' אלול
כו'. למעלה מלמטה לדודי אני זמן הוא שאז כו' לדודי

(`) gxw ipa exn` 'ok z"cna `zi`
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ÌÂÈ· שמע"צ והלא וצ"ל לכם, תהי' עצרת השמיני
דהיינו  השמיני יום נק' למה בפ"ע רגל הוא
ימי  על אותו לחשוב צריך הי' דלכאו' לחג, שמיני
באחד  שנא' כמו זה שבחדש המועדים כל כמו החודש,
הי' וכמו"כ כו', בו עשר ובחמשה בו ובעשור לחדש
נק' מה ומפני החדש בימי ג"כ שמע"צ לחשוב צריך
הוא  דשמע"צ שהקרבן מה צ"ל גם כו'. השמיני יום
שהקריבו  החג יומי כל כמו ולא אחד איל אחד פר
פרים  שבעה עד פרים מי"ג התחלה שהי' פרים הרבה
למלך  משל אי' ובמדרש כו'. אחד פר רק ובשמע"צ כו'
כו' שנמצא במה ואתה אני ונגלגל בא לאוהבו שאמר
ואתם  אני מה"ע וצ"ל כו', דוקא לכם מ"ש והו"ע
דהאו"מ  משנת"ל להקדים צריכים כ"ז ולהבין דוקא.
הצמצום  שלפני באוא"ס דבשרשו התחלקות בו אין
וע"כ  א"ס בבחי' שהוא העצם גילוי שבבחי' האור הוא
א"ס  בבחי' הוא לעולמות מקיף בבחי' שנעשה כמו גם
בזה  אין פרטים ומקיפים כללים מקיפי' בזה שיש דהגם
ממ"ש  לזה סתירה יש דלכאו' ונת"ל כו'. התחלקות
שיש  בע"ח מבו' וגם ע"ס יש דבעיגולים בע"ח
תחתון  ועיגול עליון עיגול היינו ומטה מעלה בעיגולים
סותר  זה אין בעיגולים ומטה מעלה שיש דמה ונת' כו'.
דבחי' התחלקות, בהם אין דעיגולים הענין לעיקר
כ"א  מדריגתן בעצם שמחולקים זה אין שבהם מעומ"ט
כו', ומיעוט ריבוי בבחי' דהיינו לבד הגילוי בבחי'
וכ"ש  באו"פ גם התחלקות אין ומיעוט ריבוי וענין
האור  כל בהעלם בו יש שהמיעוט מפני בהאו"מ,
בחי' גם יש שבהמיעוט בהאו"מ ובפרט ריבוי דבחי'

כו'. הריבוי בבחי' כמו התוקף
ע"ס ÚÓÂ˙‰פג) יש דבעיגולים בע"ח מ"ש צ"ל

ולכאו' כו', החכ' ועיגול הכתר עיגול
דכח"ב  השמות בהם ששייך מאחר התחלקות בחי' זהו

וכאשר  כו', מדריגתן בעצם התחלקות לכאו' ה"ז
ע"ס  שם שייך איך התחלקות יש לא באמת בעיגולים
דבאוא"ס  נשא) (ד"ה נת"ל דהנה הוא הענין אך כו'.
והיינו  הגנוזות מהע"ס שלמעלה הצמצום שלפני
בחי' שהוא לפי ספירות, ג"כ שייך גבול הבלי באוא"ס
ששם  רק ספירות, ע"י הוא גילוי וכל עכ"פ, וגילוי אור

לספירות. מספר אין
'˙Â,גבול בלי בבחי' הן הספירות שגם דהיינו שם

קץ, אין הספי' סיבת הוא דהפשיטות דמאחר
בעצם  חד שהוא דלפי בחושבן ולא חד הוא אנת וכמא'
גופא  הספירות ממילא כו', בחושבן לא הן הספי' ע"כ
ספי' הוא איך א"מ ולכאו' כו'. פשיטות בבחי' ג"כ הן
הוא  ואיך הגבלה בחי' הן הספי' והלא פשיטות בבחי'
מהו  תחלה צ"ל זה ולהבין כו'. פשיטות בבחי' ספי'
פי' כמה הביא פ"ב שע"ח בפרד"ס והנה ספירה, שם
כי  מספר בל' שפי' ויש וז"ל מספר ל' הא' ספי', בשם
בערך  גבול, בעלי שאינם ואע"פ הגבול מבעלי המספר
אלינו  פעולתם ובערך הם גבול בעלי הפשוט שרשם
הדבר  התגלות רק הוא המספר ענין כללות והנה עכ"ל.
ומהות  בגוף דבר שום נתחדש לא המספר ע"י שהרי
שנספר  קודם שהי' דכמו במספרו, ולא הנספר הדבר
שבא  רק שנספר, לאחר וגרעון תוס' שום בלי הוא כן
בע"ס  המספר וז"ע כו', גילוי לידי מהעלם המספר
מצד  דהנה והענין כו'. מההעלם גילוי שהו"ע דאצי'
הדבר  הגבלת הוא שמספר מה ר"ל דמספר ההגבלה
רק  שייך זה הרי כו', וכך כך במספר שהוא הנמנה
הזמן  ענין וכמו כו', ממש ההגבלה הו"ע ששם בבי"ע
הוה  הי' מהזמן למע' באצי' אבל בבי"ע, רק ששייך
המספר  בענין הוא וכמו"כ במ"א, וכמ"ש כו' כא' ויהי'
המספר  ע"ש הספי' נק' ומ"מ כו'. בבי"ע רק דשייך
ההגבלה  גם א"כ מההעלם, גילוי הוא שהמספר לפי
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התחדשות  בחי' לא לבד התגלות בבחי' רק היא
התחדשות  בבחי' היא ההגבלה דבבי"ע כו', ההגבלה
המספר  בענין אבל כו', ממש יש מציאות בבחי' דהיינו
אינו  שבו ההגבלה גם ע"כ התגלות, בחי' שהוא מאחר
כו'. לבד התגלות בבחי' כ"א התחדשות בבחי' הגבלה
שאינו  אצי' שז"ע באצי' המספר ענין שייך וע"כ
כו'. לבד הגילוי אל מהעלם רק כ"א דבר התחדשות
וכך  כך במספר שהוא המספר הגבלת דהנה הוא והענין
האורות  בשרשי גם הרי כו', תשע ולא עשר היינו
מה  והוא ע"ס, בחי' הן הצמצום שלפני באוא"ס
וגבול  מדה בבחי' להאיר בעצמו שיער הבל"ג שאוא"ס
לגמרי  אחדות בבחי' הן ששם רק וכמשנת"ל, כו'
באורך. כ"ז כמשנ"ת כו' התחלקות בבחי' באו ובאצי'
ממש  התחלקות בבחי' אינו דאצי' ההתחלקות גם אך
אין  וא"כ דאצי', בע"ס שנא' בחי' ל' בענין וכמשית"ל
שהרי  (גם כו' לבד התגלות בחי' רק התחדשות זה

ברי  הן דאצי' שזהו הע"ס שיעור אין עד התכללות בוי
ריבוי  בענין במ"א וכמ"ש כו', שבהם הא"ס מכח
מכח  שזהו ושיעור קץ אין עד המל' מבחי' ההתהוות
ההתכללות  בבחי' שכ"ה וכ"ש כו' שבמל' הא"ס
שבאה  מה ג"ז הוא המספר דהגבלת וי"ל כו'). שבספי'
והגדרת  החכ' הגדרת וכמו מוגבלת בהגדרה ספי' כל
מההעלם  התגלות בבחי' רק הוא ג"ז אמנם כו', הבינה
ע"ס  בחי' הן בשרשם גם שהרי התחדשות, בבחי' לא
ובלתי  לגמרי התאחדות בבחי' הן ושם הגנוזות,
ספירות  בבחי' בהקו ובאו וכלל, כלל ניכרת מציאות
שבא"ס  החכ' אותה היא שבקו החכ' ובחי' פרטיות,
וכשבאו  מה, בלי בבחי' הן הספי' בהקו וגם כמשנת"ל,
בבחי' ה"ה ומ"מ דבר, מציאות בבחי' ה"ה בכלים
וא"כ  לעיל. כ"ז כמשנ"ת כו' דכלים ע"ס לגבי פשיטות
כו' ההעלם גילוי רק התחדשות בחי' זה אין
נשלול  דודאי למש"כ סותר זה ואין פ', (ועמשית"ל
שבא"ס, חכ' בחי' יש ומ"מ מא"ס, החכ' גדר לגמרי
חכים  בבחי' היא ומ"מ חכ' גדר בבחי' הוא דאצי' וחכ'

ענין  הפרד"ס ששולל וזהו כו'). ידיעא בחכ' ולא
לשון  הוא ספי' דשם דכשאו' דאצי' בע"ס ההגבלה
לגבי  רק שזהו בהם, ההגבלה ענין שולל ה"ה מספר
הגבלת  הוא המספר ענין כי להיות כו', הקדום שרשם
ההגבלה  כי שרשם לגבי רק שזהו אומר ע"כ הדבר
אינה  באצי' המספר והגבלת בבי"ע, רק שייך ממש
(דהיינו  כו' הקדום שרשם לגבי רק ממש הגבלה
פעולתם  בערך וכן כו'), לבד התגלות שבבחי' הגבלה
שההמשכה  מה רק הוא דאצי' דהגבול וכנודע אלינו,
בבחי' אינו באצי' אבל גבול, בבחי' תהי' לאצי' שחוץ
גם  להתפשטותן סוף אין דאצי' דע"ס עדיין גבול
המספר  ענין ועיקר במ"א, וכמ"ש כו' הכלים בבחי'
התגלות  רק הוא ענינו שהמספר מה הוא באצי'
לידי  הדבר בא המספר בהתגלות ומ"מ כו', מההעלם
וכמו  דוקא, בדבור צ"ל שהמספר וזהו התחלקות.
לפי  דוקא, בדבור אם כי במח' די שלא בספה"ע
כאו"א  כשחושב וגם עדיין, בהתכללות הוא שבמח'
ה"ז  בדבור כשסופר רק התחלקות בבחי' זה אין בפ"ע
דוקא. בדבור הוא המספר עיקר ע"כ התחלקות, בבחי'
בבחי' הוא הכל מאצי' דלמעלה למעלה הוא וכמו"כ
שעשוי  הגם דהקו באורך וכמשנת"ל עדיין, אחדות
בלי  ע"ס ונק' אחדות בבחי' הכל מ"מ פרטים מנקודות
וז"ע  כו'. התחלקות בבחי' הע"ס באין ובאצי' כו', מ"ה

רק  מההעלם ההתגלות בבחי' שהוא שבא המספר
כו'. התחלקות בבחי'

.¯ÂˆÈ˜ אך בעיגולים, כו"ח שייך איך צ"ל אמנם
קץ, אין ספי' שייך הבל"ג באוא"ס דגם הענין
מהו  ויקדים פשיטות, בבחי' הן גופא שהספי' והיינו
הוא  ומספר מספר, ל' ספירה מפרש הפרדס ספירה, שם
הגבלת  היינו המספר הגבלת וכן ההעלם, התגלות
בבחי' רק ג"כ הוא ההגדרה, והגבלת ההתחלקות
ג"כ  ובהתגלות בשרשם, גם ישנו כי מהעלם התגלות
ומ"מ  בבי"ע, כ"א ממש והגדרה בהתחלקות אינו

התחלקות. לבחי' באין המספר בהתגלות

b"xrz ,v"rny .c"qa
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"òîùð ìëä øáã óåñ"האדם כל זה כי שמור מצוותיו ואת ירא האלקים .1את

האדם, תוכן הוא זה רק כי מצוותיו, את לשמור ויש יתברך מה' לירא שיש היא, דבר מכל ההבנה

1

2

יג.1) יב, קהלת
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שכתוב  כמו נברא, כך לשם שרק אומר 2היינו כביכול יתברך ה' בראתי". עליה ואדם ארץ עשיתי "אנכי
האדם. עבור זה העולם, בריאת כלומר הארץ, את שעשיתי שזה

שכתוב  כמו ישראל, עם משמעו הגמרא 3אדם אומרת אתם", אדם מרעיתי צאן צאני אתם 4"ואתנה
שכתוב  כמו הארץ, נבראה ישראל, בני היינו האדם, שבעבור הרי אדם. נקראים ישראל עם אדם, קרויים

הארץ"5במדרש  ואת השמים את אלקים ברא ראשית 6"בראשית ב' ראשית 7בראשית נקראת התורה ,
העולם, קיום הוא זה ועלֿידי מצוות, ויקיימו תורה ילמדו ישראל שבני כדי – ראשית נקראים וישראל

שהגמרא  מוטב,8כפי תורתי, את ישראל יקיימו אם בראשית, מעשה עם הקב"ה התנה תנאי אומרת:
אתכ  אחזיר לאו ובוהו.ובאם לתוהו ם

והארץ"9המדרש  השמים תולדות "אלה קיימים?10אומר: הם מי ובזכות עומדים הם מי בזכות אלה ,
ישראל" בני שמות "אלה העדות 11בזכות "אלה בזכות קיימים? הם מי ובזכות עומדים הם מי בזכות ואלה ,

והמשפטים" .12והחוקים

הכתוב  כוונת בראתי".2זוהי עליה "ואדם

ממעל  אלקה חלק שהיא הנשמה גם אלא הגוף, רק משמעו אין אדם האדם. את ברא יתברך ,13ה'
אדם. נקרא זה כל

ואילו  'נשמתֿאדם', נקראת הגוף ללא עצמה והנשמה 'בשרֿאדם', נקרא הנשמה ללא עצמו הגוף
'אדם'. נקראת בגוף נשמה

מצוות  תרי"ג שיקיים כדי היא האדם בריאת תרי"ג. בגימטריא בראתי בראתי", עליה "ואדם זהו
וכתיב  שמים, ולכן 14ביראת דוקא, אלקים משם נובע היראה ענין שכן מלפניו". שייראו עשה "האלקים

אלקים. משם נובע היראה ענין כי ירא", האלקים "את אומר הוא

.øåöé÷ הגוף הקב"ה. של התנאי היה שכך והמצוות, התורה קיום היא האדם בריאת של התכלית
אלקים. משם נובעת יראה בגוף. נשמה משמעו ו'אדם' 'נשמתֿאדם', היא הנשמה 'בשרֿאדם', הוא

.a

òåãé15.המלכות ספירת עלֿידי היא הנבראים וכל האדם שבריאת

שכתוב  כמו הנבראים, ולכל לעולם חיות נותן יתברך ה' המלכות ספירת ידי מלכות 16על "מלכותך
המלוכה, ענין ברצונו עלה שכביכול כיון המלכות, ספירת ידי על היא וחיותם התהוותם עולמים". כל

העולמות. כל נתהוו – עולמים כל מלכות נמשכת ממלכותך, מזה, אמלוך', 'אנא
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יב.2) מה, ישעיהו
לא.3) לד, יחזקאל
ע"א.4) סא, יבמות
א.5) א, בראשית על ורמב"ן רש"י

ד. לו, פרשה רבה, ויקרא ד. א, פרשה רבה, בראשית וראה
א.6) א, בראשית
ה.7) א, תיקון זוהר תיקוני
ע"א.8) ג, עבודה-זרה
(בובער 9) ד ויקהל תנחומא, מח. פרשה ויקהל פרשת רבה.

תמו. רמז ישעיהו שמעוני, ילקוט ב).
ד.10) ב, בראשית
א.11) א, שמות
מה.12) ד, ואתחנן
ב.13) פרק תחילת תניא, וראה ב. לא, איוב
יד.14) ג, קהלת
א.15) ו, ראש עטרת ע"ב). (קל, כ' סימן הקודש, אגרת

תמו). ע' ואילך, תשע"א (בהוצאת שלז ע' תרס"ו, המשך
יג.16) קמה, תהלים
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שהיא  המלוכה ענין שזהו מהארה, אלא אינו והנבראים העולמות התהוות ענין שכל מובן מזה
הארה. שזו הוכחה היא התפשטות שכן התפשטות,

והן  גדולים מנהלים עלֿידי המונהגות גדולות בערים הן במדינתו, מלך בגשמיות: רואים שאנו כמו
להנהגת  הנוגע חוק כל קטנים, ובישובים בכפרים וגם קטנים, מנהלים עלֿידי המונהגות קטנות בערים

המלך. בשם נעשה הכל המדינה, בכל מקום, בכל המלך. הוראת עלֿפי נעשה הכל ויושביה, המדינה

כאילו  ממש כבוד, בהדרת לעמוד צריכים כולם המלך, בשם הספורות המילים את שכשאומרים הגם
מתפשט  המלך של ששמו המלך, שם רק זה אלא מקום, בכל נמצא שהמלך זה אין כאן, היה עצמו המלך

המדינה. רחבי בכל

התפשטות. אלא שאינה המלכות בספירת גם יובן כך

אומרים  שאנו ורק 17זהו המלך, של בניו אינם המדינה שאזרחי שכשם עליהם, נקרא" שמו "מלך
העליון. דיבור נקראת המלכות ספירת ולכן הארה, אלא שאינה המלכות בספירת גם הוא כן עליהם, שמו

.øåöé÷ שזה כפי מהארה, אלא אינה ההתהוות וכל המלכות, ספירת עלֿידי היא העולמות בריאת
המלך. בשם רק זה אבל המלך, בשם נאמרים המדינה חוקי שכל למרות בגשמיות,

.b

ïéðò ודיבור לעצמו היא מחשבה לדיבור: מחשבה בין החילוק זה שהרי הזולת, עבור רק הוא הדיבור
לזולת. הוא

מאוד. נעלה משורש היא ההארה אבל הארה, רק היא שאמנם העליון, דיבור נקראת המלכות ספירת

בזה: הענין

התהוות  ענין שכללות זו בהשגה גם וכך יתברך, ה' בעבודת תועלת להביא תכליתה אלקית, השגה כל
מהארה. אלא אינו והנבראים העולמות וחיות

אומרים  שאנו כמו אחד, בדיבור יתברך ה' ברא והנבראים העולמות ריבוי והיה 18את שאמר "ברוך
אומרת  שהמשנה וכפי להבראות".19העולם", יכול אחד במאמר והלא העולם, נברא מאמרות "בעשרה

ה' פירט ואחרֿכך "בראשית", המאמר הוא אחד, במאמר יתברך ה' ברא הכל את הוא, כך אכן
מאמרות. בעשרה זאת יתברך

"בראשית". של האחד מהמאמר התפשטות הם המאמרות תשעת

בפרטיות  והרי העולם, לגבי מקום תפיסת שום לו ואין בערך אינו אחד אדם איך להתבונן, גם יש
עיקר  הוא האדם זאת ובכל מקום, תופס אינו האדם בודאי התחתונים, עד מהעליונים העולמות, כל לגבי
מעלה  מלאכי מצפים אותם, ברא יתברך שה' והשעה מהיום והחל העולמות, כל של הכוונה תכלית

האדם. של לתורתו העליונות והספירות

כפי  עבורו, הוא ברא יתברך שה' מה ושּכל ברא, יתברך שה' מה כל כתכלית עצמו מחשיב כשאדם
גופי 20שהמשנה  כי העלם, משמעו עולם והרי העולם", נברא "בשבילי לומר חייב אחד שכל אומרת

רואים  אינם הנשמה את ואילו הגוף את רואים הם מהנבראים, הנשמה את מסתירים הנבראים
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ד.17) יג, במדבר תורה, לקוטי ראה עולם". "אדון פיוט
בתפילה.18)

א.19) משנה ה, פרק אבות פרקי
ע"א.20) לז, סנהדרין
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המשנה  פירוש זהו ההעלם 20– את בשבילו ברא יתברך ה' העולם", נברא בשבילי לומר אדם "חייב
–

האלקי. האור את ויגלה ההעלם את יסיר ומצוות, בתורה בעבודתו הוא, הרי

.øåöé÷ הוא האדם העולם. נברא מאמרות בעשרה הזולת. עבור שהוא דיבור היא המלכות ספירת
שלו. והמצוות התורה בקיום תלויה העולמות כל של והחיות הנבראים ותכלית עיקר

.c

åæ.אותו ברא יתברך ה' מה לשם בתכליתו, להתבונן האדם של חובתו

בענין  והן המוחין בענין הן להיות, שצריך כפי לא בכלל הם והנהגתו חייו שכל חשבון לכשיעשה
הגשמיים  בצרכיו רק תמיד עסוק שהוא להיות, שצריך מכפי הפוך שהכל הטובות, והנהגות המידות

מאוד; מגושם נעשה הוא כזו הנהגה ידי שעל מעט, חושב הוא רוחניות ועל והגופניים

כל  את לשנות תשובה, לעשות עמוק, עז, רצון אצלו נעשה בהירה, במחשבה בכך מתבונן כשהוא
זהו  שמים. ביראת והמצוה התורה בדרכי ולהתנהג ואת 1הנהגותיו ירא האלקים את נשמע הכל דבר "סוף

כי שמור האדם".מצוותיו כל זה

של  חיבור שזהו הגשמי, הגוף עם הרוחנית הנשמה את יתברך ה' חיבר כך שלשם האדם, עיקר
שכתוב  כמו וקדם, צרתני".21אחור וקדם "אחור

מגופות  אפילו נחות הוא האדם גוף כי הירודות, הדרגות שבין הירודות הדרגות משמעו – אחור
חז"ל  אומרים החיים בעלי שעל החיים, האדם 22בעלי גוף על ואילו נבראו", ובצביונן . . נבראו "בקומתן

עיניך".23כתוב  ראו "גלמי

הנשמה. שזוהי הנעלות, שבין  הנעלות משמעו – קדם

ביותר  הנחותות והדרגות ברוחניות ביותר הנעלות מהדרגות כזה, בשילוב האדם את ברא יתברך ה'
בחומריות.

נטיות  עם ליצלן, רחמנא מגושם שאדם במוחש, רואים אנו מגשמי. מגושם יותר הרבה הוא חומרי
מחיהֿרעה  יותר להזיק יכול רעות, .24גופניות

ביותר. הנעלות הרוחניות לדרגות להתעלות שביכלתו עד נשמתיים, כוחות כאלו באדם יש לאידך
שמים. ביראת המצוות וקיום התורה לימוד עלֿידי מגיעים הללו הנעלות הדרגות ולכל

הנבראים  כל של מציאותם איך ומפנים ומבין בעלֿשכל, הוא האדם נשמע": הכל דבר "סוף זהו
שמור. מצוותיו ואת ירא האלקים את – קוראת

.øåöé÷ לאדם יש ולכן הרוחניות, ותכלית החומריות תכלית של בהרכב האדם את ברא יתברך ה'
ביראת  והמצוות התורה שמירת עלֿידי ברוחניות, הנעלות לדרגות להגיע ביכלתו וגם גסות נטיות החומרי

שמים.
[a"yz'd elqk] rnyp lkd xac seq
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ה.21) קלט, תהלים
ע"א.22) ס, חולין

טז.23) שם, תהלים
מאמ 24) ומעין ב.קונטרס פרק טו, ר
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w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

.ÂË ידעו 23כתוב אך תעבוד", ימים "ששת אמנם:
בכל  אלקיך ה' ו"וברכך והמפרנס הזן הוא שהשי"ת

תעשה" יהודי,24אשר להיות שצריכים ידעו פעם .
אדם  ובבני אדם. בן להיות שצריכים יודעים היום
מתקין  שחייט כפי עץ, של (בובות) אדם בני גם ישנם
עץ. של בובה על אותו מודד הוא הרי מלבוש,
לו  מתאים שהוא רואים הרי אדם, זה הרי לכאורה

עץ. של (בובה) אדם זה זאת בכל אבל לבוש,
יהודי  להיות שצריכים ידעו להיות 25פעם צריכים ,

צריכים  ללמוד, לדעת צריכים היום חסיד. שמים, ירא
הוא  עניינים. שני הם והדבר הוא חסידות. לדעת
היה  פעם נפרד. דבר – הוא ללמוד, לדעת צריך
הם  ו"לדעת" "להיות" לדעת. צריכים היום ה"להיות",

שונים. דברים שני
והיום  עצמו, על אדם חשב פעם היא: לכך הסיבה
הוא  אויר האויר. בסיבת בא וזה הזולת. על חושבים
תהיה  יהודי של שהנשמה תאיר, שהיו"ד י', אור
כפי  כוחו, בכל רבה" שמיה יהא "אמן לומר בגילוי,
את  גם מכלה אויר כוונתו". כוח "בכל הפירוש
ומתכלה, הברזל מתקלקל סיבה שום בלי הברזל,
הנחות  שיוסרו תאיר, שהיו"ד י', אור להיות צריך

העולם.
.ÊË הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אל בא אחד חסיד

כל  תחבולות, בעל שהוא והתאונן ל'יחידות' מוהר"ש
כ"ק  הוד לו אמר בערמומיות. 'לוקח' הוא דבר
תעניות, מאות שש לצום מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר

מאד. תמה נשאר והחסיד
מה  מוהר"ש: הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לו אומר
עד  החמה מנץ לאכול שלא נקרא שצום חושב, אתה
'עבודה'. היא תענית 'לרזות'. נקרא זה השקיעה,
בלום  עצמך, אודות רגעים חמשה־עשר יום כל חשוב

פשוט  אלא דא"ח, למחשבת הכוונה אין מלדבר, פיך
עצמך. אודות לחשוב

אחר  באופן נשתנה חסיד ואותו שנתיים, עברו
לגמרי.

זה, סיפור לי סיפר הרה"ק אאמו"ר כ"ק כשהוד
שינוי  אלא הנפש בכוחות שנשתנה רק לא אמר:
מהשינוי  מתפעל היית אותו ראית לו למהות, ממהות

בו. שחל למהות ממהות
אדמו"ר:) כ"ק (ואמר

האמור  מהסיפור אומרת". "זאת ביטוי יש בגמרא
אודות  לחשוב צריך אחד שכל ללמוד אחד כל צריך

רגעים. חמשה־עשר במשך יום כל עצמו
.ÊÈ היה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אצל

למדן  לא בר־דעת, היה זה אברך ה'יושבים'. מן אברך
ב'לקוטי  ובקי בלימוד ידיעה לו היתה אבל גדול,
אאזמו"ר  כ"ק הוד של החסידות ובספרי תורה'
כ"ק  הוד של הדא"ח מאמרי ולמד צדק', 'צמח הרה"ק
לצאת  עמד האברך מוהר"ש. הרה"ק אאזמו"ר
אאזמו"ר  כ"ק הוד אל נכנס מסחר, בענייני לעסוק

יוצאים? במה ושאל: מוהר"ש הרה"ק
הרה"ק: אאזמו"ר כ"ק הוד לו ענה

אצל  שתראה החסרונות בידך: כללא האי נקוט
– למעלות ובאשר בך, נמצאים שהם דע הזולת,

בך. אותן לקבוע השתדל
פרטית' ב'השגחה הבעל־שם־טוב מורנו  שיטת
עם  פלוני בזמן שיפגשו סיבות מסבב שהקב"ה היא,
להיות  צריך אחד כל כוונה. לשם זה הרי פלוני, איש

מלמד  הוא 26לו – בכך מאמין שלא מי ממנו. ללמוד
ר"ל.כופר

הכרתי  – לליובאוויטש מכן לאחר בא אברך אותו
אאזמו"ר  כ"ק הוד – הרבי שדברי ואמר, – אותו
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כא.23) לד, ט. כ, שמות
יח.24) טו, דברים
המוחין 25) המשכת – העומר ספירת של הענינים אחד גם זה
יכול 1במדות  שהוא מה – והשכל המוחין להוראת בהתאם להתנהג ,

בחיי  יהיה – התורה) (פנימיות חסידות דתורה), (נגלה ללמד (במוחו)
אחד. דבר יהיו וידיעותיו שהוא יום, היום

ל"ג  היא שגילויה – התורה פנימיות של מהענינים גם זה ובעצם
חומריות  באחדות: הם שהכל ולהראות לאחד – כא) אות (לקמן בעומר
ובגשמיות  החומריות, את ולבטל לזככה שצריכים בלבד חיצוני דבר היא

הדבר. ונשמת הרוחניות עם המתאחדת שבה, הפנימיות את לגלות –

- עניניו וכל וגופו נשמתו – האדם נעשה אחד.אז דבר
מראה, היא עצמה שבתורה התורה פנימיות ידי על היא לכך הדרך

מראה  התורה פנימיות אחד. דבר הוא תורה 2שהכל רזי הרי שבתורה, איך
דאורייתא, נשמתא דאורייתא, גופא דאורייתא, לבושא – הנגלית ותורה

דאורייתא  לנשמתא בעומר,3ונשמתא בל"ג ובפרט אחד. דבר הם –
רזי  גילה – יוחאי בן שמעון רבי – ההילולא שבעל מה הם, שגילוייו

"מלין  סייעתי'4דרזין. וכל (קוב"ה) דהוא השתא... עד גליאן דלא קדישין
סתימן". מלין בחדוה למשמע אתו דילי' קדישא

(26.167 ,344 ע' הזכרונות ספר ראה

לדודי  אני ד"ה גם ראה בארוכה. העומר ספירת בדרושי מוסבר (1
תש"ח. בעומר ל"ג נז). (קונטרס

פי"א. החסידות לימוד קונטרס ראה (2

א. קנב, ח"ג זוהר ראה (3
ב. רפז, ח"ג זוהר (4
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הרגליים. על אותו והעמידו הצילו – מוהר"ש הרה"ק
אאזמו"ר  כ"ק הוד של הציון אל  הולך היה הוא

האדמה. את ונושק מוהר"ש הרה"ק
.ÁÈ עצמו הוא גם 'מלמד', להיות צריך דבר בכל

יוצא  הוא ממנו. ילמדו שאחרים 'מלמד' להיות צריך
להעיר  שיצטרך לא ממנו. ללמוד צריכים  לרחוב
אלא  הזולת, את לדקור לא הזולת, של לבו תשומת

ללמוד. יוכלו בלבד שמהנהגתו
ברחוב  הולך שהוא לעצמו ידמיין אחד כשכל
הרי  ממנו, צוחקים וכולם מאוס, דבר תלוי ומאחוריו
כן. לפני המאוס הדבר את יסיר עצמו שהאדם מוטב
לדעת  צריכים מהזולת, הלימוד של העניין את
הרי  כך הדבר אין ואם הרבים, מזכי שהם המדריכים

להיפך. חלילה להיות יכול
.ËÈ כמה ישנם שנפטר, אדם שמזכירים בהזכרות

נשמתו  ג) נשמתו־עדן. ב) עליו־השלום. א) נוסחאות:
ובגשמיות. ברוחניות עלינו יגן זכותו ד) מרומים. בגנזי
האמורים, הנוסחאות שבכל המלות פירוש על נוסף
העניין, מדריגת פנימיות של הכוונה תוכן גם ישנו

המלים. מצביעות עליה
עליו־השלום, הראשונים: הנוסחאות שלושת
תוארים  הם – מרומים בגנזי ונשמתו נשמתו־עדן
ואילו  הנפטר. של הפרטי לשכר השייכים פרטיים,
הוא  ובגשמיות" ברוחניות עלינו יגן "זכותו הנוסח

לשון  ש"זכותו", וברכה, בקשה המהווה כללי תואר
ותיקן  החומרי, את והבדיל שניקה זיכך, שהוא זכות,
את  שנדחה אותנו, יחזק עלינו", "יגן הגשמי, את

האלקי. לאור כלי תהיה ושהגשמיות החומריות
.Î על לקח הרי הוא הרשב"י, כלפי טענה לנו יש

המשיח  ביאת עד התנאים 27עצמו לרשותו ועמדו
ושאר  חב"ד של הרביים הגאונים, והאמוראים,
יעזור  – טוב צבא לו היה התורה, וגאוני הרביים

אמת. ושנהיה האמת את שיכירו השי"ת
.‡Î לח כהתחלה ניגון לנגן השבועות.צריכים ג

בעומר  ל"ג לזה. זה שייכים השבועות וחג בעומר ל"ג
מתן  הוא השבועות וחג התורה, פנימיות גילוי הוא

שבתורה. גליא של תורה
.·Î תורת לנו נתן "אשר מברכים אנו התורה על
אמת".

כמו  היא 'אמת' הקצה, אל מהקצה היא 'אמת'
הקו  שזה סוף, תוך ראש תיו, מם אלף האותיות ענין
מכן  לאחר במדות, המוחין המשכת בעבודה, הישר
ומעשה, דיבור מחשבה בלבושי להמשיכם צריכים
להיות  צריכים ממש'. ל'בפועל הדברים את ולהביא
ובבית  בבית, כמו ברחוב הקצה. אל מהקצה 'אמת'
כך  ועל הקצה, אל מהקצה 'אמת' להיות ברחוב. כמו

אמת. ולהיות האמת את שנכיר הברכה, היא
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ב.27) מה, סוכה ראה

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

oiiprn "dxez oic" - a"t wxt

כדי  לפוזנא, מזאמושטש בעלֿשם יואל רבי של להבאתו ה"מתנגדים" מצד המרה ההתנגדות
חסידי  ושאר בטלן ברוך ר' על אפילו השפיעה הצורף, של ביתו ממרתף הרעות הרוחות את להרחיק
הגדולה  ההתנגדות עקב כי לחשוש, החלו הבעלֿשם חסידי בביקורו. מעוניינים שהיו הבעלֿשם
הצדיק  את להטריח מדוע כן, ואם הבעלֿשם. של בכבודו יפגע שמישהו לכך הדברים להגיע יכולים 

העירה? ולהביאו

מאורע  בינתיים אירע זה, בעניין התלבטו יואל ר' של האחרים ותלמידיו ברוך שר' בזמן
פוזנא. כל את שהסעיר

בעלֿשם  יואל שר' מנת על עולמות והרעיש המתנגדים, של מנהיגם שהיה - משה שלמה ר'
של  מביתו הרוחות את לגרש הבעלֿשם הצליח שקודם שכשם יגידו שלא כדי לפוזנא, יגיע לא
בעורות. סחר - הצורף של ביתו ממרתף ולגרשם מחדש שוב זאת לעשות ביכולתו יש כן הצורף,
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הרעות, הרוחות בעבר סולקו משם אשר הצורף של ביתו במרתף תמיד אחסן סחורתו את
עורותיו. את משה שלמה ר' אחסן שבו מרתף לאותו מחדש שבּו ָואשר

זמן  במשך משה שלמה ר' שצבר העורות את רוכש שהיה סוחר לעיר מגיע היה לזמן מזמן
מסוים.

את  לו ולהראות למרתף הסוחר את להוליך מנשה בנו את משה שלמה ר' שלח הפעם
מחדש. הרעות הרוחות השתכנו בו המחסן של הדלת ליד לעבור אמורים הם כאשר הסחורה,

עוף, של רגליים ילד, של גוף בעל אדם התייצב ומולם המחסן, דלת לפתע נפתחה בעברם
פערה  זו משונה ברייה כפחם. שחורות ופניו ארנבת של זנב נשר, של כנפיים כחבית, גדול ראש
היצור  סוס. של כאילו שיניים נחשפו כך כדי תוך כאשר כדם, אדומה לשון ושרבבה פיה את

ומשונים. שונים באופנים פניו את והעווה כאריה נהם

בנו  - מנשה ואילו התכרכמו. פניו מעולף. הפילו כמעט אשר פחד, כזה נפל הזר הסוחר על
בהלת  כדי תוך לנוס החלו שניהם בהלה. מרוב דעתו צלילות את איבד - משה שלמה ר' של

בעילפון. שניהם נפלו לחצר מהמרתף יצאו כאשר איומות. בצריחות מוות

ולעש  דם מהם להקיז צריכים היו כך לצורך מעלפונם. עוררום רבים להם במאמצים ות
רוחם. את להשיב מנת על אחרות סגולות

פרוע, מאוד והיה בשיגעון, דיבר הוא דעתו. שפיות את איבד ומנשה באלם, נותר הסוחר
בחבלים. לכבלו נאלצו דבר של בסופו אליו. להתקרב אדם לשום נתן ולא אנשים היכה

לגרש  כדי מזאמושטש שם הבעל את להביא הזמן שהגיע הזכיר, מישהו כאשר זה, במצב
פיהם  מלאו המתנגדים שאר גם דבר, לומר משה שלמה ר' היה יכול לא הרעות, הרוחות את

מים.

הרוחות  השתוללו שבו בית באותו דווקא השתכן לפוזנא, בעלֿשם יואל ר' הגיע כאשר
לנהל  החל הוא טוביה. אביגדור הצורף של הקודמת בדירתו היה אשר בביתֿהמדרש הרעות,

העניין. כל על ודרישה חקירה

וביקש  פוזנא של הדין בית את הבעלֿשם אליו הזמין כאשר בשבוע, רביעי יום זה היה
תורה. לדין ולהתכונן תענית עצמם על לקבל מהדיינים

הבעלֿשם, הודיע מיד אך כאן? להיערך צריך תורה דין איזה נבוכים. כולם היו בתחילה
המדרש. בבית אכן ייערך והוא הרעות". ה"רוחות ובין בינו יהיה שה"דיןֿתורה"

החלו  הם שם. הבעל מהם שדרש למה צייתו אך הדיינים, מלמלו כזה"? דבר "השמעתם
לשמוע  הדיינים התיישבו התפילה לאחר חמישי, ביום למחרת, יום. באותו המנחה מזמן לצום

הטענות. את

הבעלֿשם  השביעם כך כדי תוך תורה. לדין הליצנים וכת המזיקים את הזמין הבעלֿשם
בצאתם. והן בבואם הן  אחד לאף יזיקו שלא השבעות מיני בכל

לפני  הרעות" ה"רוחות הופיעו קצרה שהות ולאחר עצורה. בנשימה כעת המתינו כולם
ה"ביתֿדין"
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והכריז: הבעלֿשם, נעמד אז

שקבע  ומהגבולות מהתחום חריגתכם עקב תורה לדין אתכם תובע הנני רעות! "רוחות
כל  לכם אין זה בתחום ואשר אנוש בני  נמצאים שבו לתחום חדרתם רוחות! הקב"ה. עבורכם

שם"! לשהות רשות

מובנות. מילים מהם לקלוט הצליחו לא אך מהמזיקים, משונים קולות נשמעו תיכף

אלו: במלים הדיינים לראש יואל ר' פנה אז

יהיו  דבריו ואשר ידבר, הרוחות שאחד נא גזרּו דין, בית ובכוח הקדושה התורה ְִ"בכוח
כולם". ידי על ויובנו ברורים

הוא  והפעם קול, נשמע תיכף תבוצע. הבעלֿשם של שדרישתו וגזר נעמד ה"ביתֿדין" ראש
הבעלֿשם: של לטענתו מענה זה היה ברור, באופן נשמע

אין  שם אשר אנשים בין נמצאים והם - הקול טען כך - הגבול את הרוחות פרצו אכן "אם
זא  עשו הם הרי שם, לשהות רשות המפורשת להם בקשתו ואפילו ובהסכמתו תורה דין פי על ת

והרוחות"! השדים כל של ׂשרם "אשמדאי" של

הוא  "מקומכם - הבעלֿשם ענה - אנשים" בין להיות לשלחכם רשות כל אין לאשמדאי "אך
שוממים"! וביערות בשדות במדבריות,

מהרוחות: קול נשמע שוב

טוביה  אביגדור הזוג צאצאי "אנו - הרוח ענתה - שלנו" לנחלתנו נכנסנו רשות. כן לנו "יש
התנהל  איתם והחוטאות" טובות הלא מה"מחשבות כתוצאה כאן לעולם באנו גיטעל... ושרה
מפי  כסדרן יוצאות שהיו הארסיות  מהקללות וכן טובים. הלא וממעשיו טוביה אביגדור תמיד

דבריו. את ה"רוח" סיים לנו" הבית מגיע דין פי על גיטל. שרה

מיידי: מענה לבעלֿשם היה  עלֿכך

ולא  הנפטרים, וזוגתו הצורף של החוקיים כיורשיו להיחשב יכולות הרעות הרוחות "אין
ממעשיו  שמתהווים הטובים המלאכים לא הזה. לעולם - הרוחות - הם הגיעו אופן באיזה משנה
ומליצי  הסנגורים רק הינם אלו טובים מלאכים ליורשיו. להיחשב יכולים האדם של הטובים
של  חטאיו ידי על מתהווים אשר - החבלה ומלאכי הרעים המלאכים ואילו האדם. של היושר
להיחשב  יכולים הם אין אך - חייו שנות ועשרים מאה לאחר האדם של המקטרגים הם האדם

כיורשיו"! כלל

לבעלֿשם: מענה חייבים נשארו לא כוחם, בא ידי על הרעות, הרוחות גם אך

בו. להישאר עלינו ציווה ואשמדאי "היות - כוחם בא הכריז - המרתף" את ננטוש "לא
טוביה  אביגדור של בדירתו היינו לכן קודם אחר. למישהו ולא לאשמדאי ורק אך מצייתים והננו
את  לשם הכניסו כאשר שם שנהיה הרב הקדושה אור עקב הדירה את לעזוב נאלצנו למעלה.

נצא"! לא ומשם במרתף אנו נמצאים עתה אך מדרש. לבית הפכו הדירה ואת התורה ספרי

ה"כנופייה  לשאר גם האות את נתן ובכך ולצווח. לקרקר החל דבריו, את ה"רוח" סיים כאשר
שם: שנמצאה הלאֿטובה"

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
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צפרדעים  ושחורים. אדומים ירוקים, שונים, בצבעים תולעים נראו הכתלים ועל הרצפה על
להישמע  החלו לפתע שונים. וצבעים  שונים בגדלים מקקים הופיעו ומסביב ובאוויר לזחול, החלו
קטנות  שונות, דמויות חצו האוויר את ומשונים . שונים וקולות צפרדעים, קרקורי דבורים, זמזומי 

וכנפיים. זנבות עם ומכווצות, שחורות

בהלה. מרוב ברעותה האחת נקשו שיניהם גדול. פחד נפל המדרש בבית הנוכחים כל על
רם: בקול שהכריז הבעלֿשם, היה רגוע נשאר אשר היחידי

"יפול  מהפסוק: היוצא השם של בכוחו עליכם וגוזר - רעות ורוחות שדים - הנני "משביעכם
הקשיבו  אדם. מעיני ותיעלמו ומיד תיכף תשתתקו כי יגש" לא אליך מימינך, ורבבה אלף מצדך
תפרישו  ואל אדם לאף תזיקו אל צדק". דין ה"בית של הדין פסק את ולקיים לציית עצמכם והכינו

האוויר". את יטמאו אשר רעות ריחות כל

המשונות  הדמויות ומהקירות, מהרצפה נעלמו המוזרים היצורים המדרש. בבית השתרר שקט
לרווחה. יותר קצת נשמו הנאספים ושאר הדיינים  עוד. נראו לא

ונחרץ: ברור דינם פסק יצא ותיכף הדין, לפסק בקשר ביניהם הדיינים התייעצו עתה

ואשתו". הצורף בירושת ונחלה חלק כל הרעות לרוחות "אין

חרישי. בכי קול באוויר התפשט לאור, הדין פסק יציאת עם

כדי  תוך תזיקו ואל הבית את מיד "עזבו - שם הבעל שאל - הדין"? פסק את "השמעתם
נזק". כל תגרמו ואל לאיש כך

מנחה. להתפלל מכן ולאחר "קטורת" לומר לנוכחים הבעלֿשם הורה אלו מלים אמירת עם

יותר. נראו ולא הרעות  הרוחות נעלמו אז  מיני
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ycew zexb`

רפ"ב  כסלו, ה' ג' ב"ה

דאן  רוסטוב

שי' אלטער מו"ה

וברכה. שלום

אחר  אשר שי' ליב מר התלמיד אל מכ' קבלתי היום
בגו"ר. דרכו יצליח השי"ת לעויל, מפה סע יו"ט

קאפלאן  ור"ח רעשקין לר"פ כתבתי כבר למיסק
מיליאן. שי סך עד חשבוי על לו יתו כי בעיסאן, ור"ה
פע"ט  על יקחו במזומן אצלם שאין באם להם וצויתי
לעויל  מכ' במכתבם הסגרתי (וגם לעויל תומ"י ויודיעו

ב' עד ה"ל מהג' א' שיבקשו כמה ישלחו זה מכ' גד אשר
שידרשו. כפי חשבוי על להם ויושלח מיליאן)

יתראה  הוא אשר עמו, ודברתי . . . התמים פה כעת
הכסת  מבית עבורך ישלחו כי שי' רש"פ עם בקרוב אי"ה
ב"ב  גם בו לפרט יהי' אפשר אי אם זאת וגם רבות כתב
ותסע  בדבר. מיעה אצלך יהי' ולא עבורך רק יהי' אז שי'
כי  שי', ב"ב גם יב[ו]או ימים חדש וכעבור בעצמך, לע"ע
ביותר  זריזות צריכי' העין ועצם בגוף אמם הוא. קרוב

יעזור. והשי"ת יקר. הזמן כי

בשם.

ci jxk v"iixden w"b`
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àöéå úùøô
çëé:äðøç Cìiå òáL øàaî á÷ré àöiå©¥¥¬©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¥−¤¨¨«¨

àéçwiå LîMä àá-ék íL ïìiå íB÷na òbôiå©¦§©̧©¨¹©¨³¤¨Æ¦¨´©¤½¤©¦©Æ
íB÷na ákLiå åéúLàøî íNiå íB÷nä éðáàî¥«©§¥´©¨½©−̈¤§©«£Ÿ®̈©¦§©−©¨¬

:àeääáéBLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå ©«©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−
íéìò íéýìû éëàìî äpäå äîéîMä rébî©¦´©©¨¨®§¨§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬

:Ba íéãøéå(éåì)âéøîàiå åéìr ávð ýåýé äpäå §«Ÿ§¦−«§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼
éáà íäøáà éýìû ýåýé éðà÷çöé éýìûå E £¦´§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ©§¨¨´¨¦½¥«Ÿ¥−¦§®̈

äpðzà Eì äéìr áëL äzà øLà õøàä̈À̈¤£¤³©¨ÆŸ¥´¨¤½¨§¬¤§¤−¨
:Erøæìeãézöøôe õøàä øôrk Erøæ äéäå §©§¤«§¨¨³©§£Æ©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²

-ìk Eá eëøáðå äaâðå äðôöå äîã÷å äné̈¬¨¨¥−§¨§¨´Ÿ¨¨¤®§¨§¦§§¬§²¨
:Erøæáe äîãàä úçtLîåèCnr éëðà äpäå ¦§§¬Ÿ¨«£¨−̈§©§¤«§¦¥̧¨«Ÿ¦¹¦À̈

ézøîLeéúáLäå Cìz-øLà ìëa E-ìà E §©§¦̧Æ§´Ÿ£¤¥¥½©«£¦´Ÿ¦½¤
øLà ãr Eáærà àì ék úàfä äîãàä̈«£¨−̈©®Ÿ¦ µ´Ÿ¤«¡¨§½©µ£¤´

:Cì ézøac-øLà úà éúéNr-íàæèõ÷éiå ¦¨¦½¦¥¬£¤¦©−§¦¨«©¦©´
íB÷na ýåýé Lé ïëà øîàiå BúðMî á÷ré©«£Ÿ»¦§¨¼©ÀŸ¤¨¥Æ¥´§Ÿ̈½©¨−

:ézrãé àì éëðàå äfäæé-äî øîàiå àøéiå ©¤®§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¨¨«§¦©¦¨Æ©Ÿ©½©
ä íB÷nä àøBpíéýìû úéa-íà ék äæ ïéà äf −̈©¨´©¤®¥´¤À¦µ¦¥´¡Ÿ¦½

:íéîMä ørL äæå(ìàøùé)çéø÷aa á÷ré íkLiå §¤−©¬©©¨¨«¦©©§¥̧©«£¹Ÿ©ÀŸ¤
íNiå åéúLàøî íN-øLà ïáàä-úà çwiå©¦©³¤¨¤̧¤Æ£¤¨´§©«£Ÿ½̈©¨¬¤

:dLàø-ìr ïîL ÷öiå äávî dúàèéàø÷iå Ÿ−̈©¥®̈©¦¬Ÿ¤−¤©Ÿ¨«©¦§¨²
æeì íìeàå ìû-úéa àeää íB÷nä-íL-úà¤¥«©¨¬©−¥«¥®§¨²¬

:äðLàøì øérä-íLëøîàì øãð á÷ré øciå ¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«©¦©¬©«£−Ÿ¤´¤¥®Ÿ
äfä Cøca éðøîLe éãnr íéýìû äéäé-íà¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À§¨©¸¦Æ©¤³¤©¤Æ
ãâáe ìëàì íçì éì-ïúðå CìBä éëðà øLà£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬¤²¤¤«¡−Ÿ¤¬¤

:Laììàëäéäå éáà úéa-ìà íBìLá ézáLå ¦§«Ÿ§©§¦¬§¨−¤¥´¨¦®§¨¨¯
:íéýìûì éì ýåýéáë-øLà úàfä ïáàäå §Ÿ̈²¦−¥«Ÿ¦«§¨¤´¤©ÀŸ£¤

øLà ìëå íéýìû úéa äéäé äávî ézîN©̧§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´¡Ÿ¦®§ŸÆ£¤´
:Cì epøOrà øOr éì-ïzz¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr dk jxk zegiy ihewl)

ÌB˜na ÚbÙiÂ(יא (כח, «ƒ¿««»

ı¯‡‰ BÏ ‰ˆÙwL . . ‰lÙz ÔBLÏ(רש"י) ¿¿ƒ»∆»¿»»»∆

ויׁש ּב"וּיפּגע". הּפרּוׁשים ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹיׁש

מבאר  הּדבר ּובטעם רׁשּות, ערבית ּתפּלת ּדהּנה ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָֹלֹומר,

ׁשאינּה ּכזֹו נעלית ּבדרּגה קׁשּורה ׁשהיא מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבחסידּות,

ּומּמילא'. 'מאליו ּכאּלּו אּלא האדם, עבֹודת ידי על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנמׁשכת

ּביחס  ׁשּכן "וּיפּגע", ּבתבת ּדוקא זֹו ּתפּלה נרמזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָולכן

קפיצת  ואף ּבכּונה'. 'לא ּכאּלּו היא ההמׁשכה האדם ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָֹלעבֹודת

ידי  על ולא הרגיל הּסדר לפי לא מלמעלה, ּבאה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהארץ

האדם. ֲַָָָעבֹודת

,ïåùàø
éðùèëà-éðá äöøà Cìiå åéìâø á÷ré àOiå©¦¨¬©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨§¥

:íã÷áíL-äpäå äãOa øàá äpäå àøiå ¤«¤©©º§§¦¥¯§¥´©¨¤À§¦¥º̈
ìLøàaä-ïî ék äéìr íéöáø ïàö-éøãr äL §¨³¤§¥ŸÆ«Ÿ§¦´¨¤½¨¦µ¦©§¥´

ét-ìr äìãb ïáàäå íéøãrä e÷Lé àåää©¦½©§−¨«£¨¦®§¨¤¬¤§Ÿ−̈©¦¬
:øàaäâ-úà eììâå íéøãrä-ìë änL-eôñàðå ©§¥«§¤«¤§¨´¨¨¨«£¨¦À§¨«£³¤

eáéLäå ïàvä-úà e÷Läå øàaä ét ìrî ïáàä̈¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½§¦§−¤©®Ÿ§¥¦¯
:dî÷îì øàaä ét-ìr ïáàä-úàãíäì øîàiå ¤¨¤²¤©¦¬©§¥−¦§Ÿ¨«©³Ÿ¤¨¤Æ

:eðçðà ïøçî eøîàiå ízà ïéàî éçà á÷ré©«£½Ÿ©©−¥©´¦©¤®©´Ÿ§½¥«¨−̈£¨«§
äøBçð-ïa ïáì-úà ízrãéä íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤½©§©§¤−¤¨¨´¤¨®

:eðrãé eøîàiååeøîàiå Bì íBìLä íäì øîàiå ©«Ÿ§−¨¨«§©¬Ÿ¤¨¤−£¨´®©«Ÿ§´
:ïàvä-ír äàa Bza ìçø äpäå íBìLæøîàiå ¨½§¦¥Æ¨¥´¦½¨−̈¦©«Ÿ©ÀŸ¤

äð÷nä óñàä úr-àì ìBãb íBiä ãBò ïä¥¬Æ©´¨½Ÿ¥−¥«¨¥´©¦§¤®
:erø eëìe ïàvä e÷Läçãr ìëeð àì eøîàiå ©§¬©−Ÿ§¬§«©«Ÿ§»´Ÿ©¼©´

ìrî ïáàä-úà eììâå íéøãrä-ìk eôñàé øLà£¤³¥¨«§Æ¨¨´£¨¦½§¨«£Æ¤¨¤½¤¥©−
:ïàvä eðé÷Läå øàaä étèínr øaãî epãBò ¦´©§¥®§¦§¦−©«Ÿ¤−§©¥´¦¨®

ärø ék äéáàì øLà ïàvä-ír äàa | ìçøå§¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´§¨¦½¨¦¬Ÿ−̈
:àåäéïáì-úa ìçø-úà á÷ré äàø øLàk éäéå ¦«©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À©¨¨Æ

á÷ré Lbiå Bnà éçà ïáì ïàö-úàå Bnà éçà£¦´¦½§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®©¦©´©«£ÀŸ
ïàö-úà ÷Liå øàaä ét ìrî ïáàä-úà ìâiå©¨³¤¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½©©¾§§¤¬Ÿ

:Bnà éçà ïáìàéàOiå ìçøì á÷ré ÷Miå ¨−̈£¦¬¦«©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬
:jáiå Bì÷-úàáéäéáà éçà ék ìçøì á÷ré ãbiå ¤Ÿ−©¥«§§©©¥̧©«£¹Ÿ§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ

:äéáàì ãbzå õøzå àeä ä÷áø-ïá éëå àeä½§¦¬¤¦§−̈®©−̈¨©©¥¬§¨¦«¨
âéBúçà-ïa á÷ré | òîL-úà ïáì rîLë éäéå©§¦Á¦§¸Ÿ©¨¹̈¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ

eäàéáéå Bì-÷Mðéå Bì-÷açéå Búàø÷ì õøiå©¨³¨¦§¨Æ©§©¤Æ©§©¤½©§¦¥−
:älàä íéøácä-ìk úà ïáìì øtñéå Búéa-ìà¤¥®©§©¥´§¨½̈¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤

ãéáLiå äzà éøNáe éîör Cà ïáì Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©²©§¦¬§¨¦−¨®¨©¥¬¤
:íéîé Lãç Bnråèéçà-éëä á÷réì ïáì øîàiå ¦−¬Ÿ¤¨¦«©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ£¦«¨¦´

:EzøkNn-äî él äãébä ípç éðzãárå äzà©½¨©«£©§©−¦¦¨®©¦¬¨¦−©©§ª§¤«
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æèíLå äàì äìãbä íL úBðá ézL ïáììe§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬
:ìçø äpèwäæéäúéä ìçøå úBkø äàì éðérå ©§©−̈¨¥«§¥¥¬¥−̈©®§¨¥¸¨«§½̈

:äàøî úôéå øàz-úôé§©−Ÿ©¦©¬©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr dl jxk zegiy ihewl)

¯‡z ˙ÙÈ ‰˙È‰ ÏÁ¯Â ˙Bk¯ ‰‡Ï ÈÈÚÂ(יז (כט, ¿≈≈≈»«¿»≈»¿»¿«…«

‰‡Ï ּבעלי לעבֹודת ׁשּיכת מּבכי, רּכֹות עיניה ׁשהיּו - ≈»ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

.ּכ על ּתׁשּובה ועׂשּו יֹוסף ּבמכירת חטאּו ּובניה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּתׁשּובה;

ÏÁ¯ לעבֹודת ׁשּיכת ּופגם, מּום ללא ּתאר, יפת ׁשהיתה - »≈ְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

לא  ּובנימין) (יֹוסף ּובניה הּמצֹות; ּבקּיּום ׁשלמּות ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּצּדיקים,

ּכי  ליעקב, מיעדת ׁשרחל אֹומרים הּברּיֹות היּו לכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹחטאּו.

מיעדת  ולאה הּצּדיקים; עבֹודת אהלים, יֹוׁשב ּתם איׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּוא

למּוטב. להחזירֹו ּבכחּה ּכי ְְְְֲִִֵַָָָֹלעׂשו,

éùéìùçéEãárà øîàiå ìçø-úà á÷ré áäàiå©¤«¡©¬©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤¤«¡¨§Æ
:äpèwä Eza ìçøa íéðL òáLèéïáì øîàiå ¤´©¨¦½§¨¥¬¦§−©§©¨«©´Ÿ¤¨À̈

øçà Léàì dúà ézzî Cì dúà ézz áBèµ¦¦´Ÿ¨´½̈¦¦¦¬Ÿ−̈§¦´©¥®
:éãnr äáLëíéðL òáL ìçøa á÷ré ãáriå §−̈¦¨¦«©©«£¯Ÿ©«£²Ÿ§¨¥−¤´©¨¦®

:dúà Búáäàa íéãçà íéîék åéðérá eéäiå©¦«§³§¥¨Æ§¨¦´£¨¦½§©«£¨−Ÿ¨«
àëék ézLà-úà äáä ïáì-ìà á÷ré øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬

:äéìà äàBáàå éîé eàìîáë-úà ïáì óñàiå ¨«§−¨®̈§¨−¨¥¤«¨©¤«¡¬Ÿ¨¨²¤
:äzLî Nriå íB÷nä éLðà-ìkâëáørá éäéå ¨©§¥¬©¨−©©¬©¦§¤«©§¦´¨¤½¤

àáiå åéìà dúà àáiå Bzá äàì-úà çwiå©¦©Æ¤¥¨´¦½©¨¥¬Ÿ−̈¥¨®©¨−Ÿ
:äéìàãëäàìì BúçôL ätìæ-úà dì ïáì ïziå ¥¤«¨©¦¥³¨¨Æ½̈¤¦§−̈¦§¨®§¥¨¬

:äçôL Bzáäëäàì àåä-äpäå ø÷aá éäéå ¦−¦§¨«©§¦´©½Ÿ¤§¦¥¦−¥®̈
ìçøá àìä él úéNr úàf-äî ïáì-ìà øîàiå©´Ÿ¤¤¨À̈©ŸÆ¨¦´¨¦½£³Ÿ§¨¥¸

éðúénø änìå Cnr ézãár:åëïáì øîàiå ¨©´§¦¦½̈§−̈¨¦¦¨«¦©´Ÿ¤¨½̈
éðôì äøérvä úúì eðîB÷îa ïë äNré-àìŸ¥«¨¤¬¥−¦§¥®¨¥¬©§¦−̈¦§¥¬

:äøéëaäæë-úà-íb Eì äðzðå úàæ ráL àlî ©§¦¨«©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤
-òáL ãBò éãnr ãárz øLà äãára úàæÀŸ©«£Ÿ̈Æ£¤´©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©

:úBøçà íéðLçëráL àlîéå ïk á÷ré Nriå ¨¦¬£¥«©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©
:äMàì Bì Bza ìçø-úà Bì-ïziå úàæèëïziå ®Ÿ©¦¤²¤¨¥¬¦−¬§¦¨«©¦¥³

dì BúçôL ääìa-úà Bza ìçøì ïáì̈¨Æ§¨¥´¦½¤¦§−̈¦§¨®−̈
ì:äçôLì-úà-íb áäàiå ìçø-ìà íb àáiå §¦§¨«©¨ŸÆ©´¤¨¥½©¤«¡©¬©¤

íéðL-òáL ãBò Bnr ãáriå äàlî ìçø̈¥−¦¥¨®©©«£´Ÿ¦½−¤«©¨¦¬
:úBøçààìçzôiå äàì äàeðN-ék ýåýé àøiå £¥«©©³§§Ÿ̈Æ¦«§¨´¥½̈©¦§©−

:äø÷r ìçøå dîçø-úàáìãìzå äàì øäzå ¤©§®̈§¨¥−£¨¨«©©³©¥¨Æ©¥´¤
ýåýé äàø-ék äøîà ék ïáeàø BîL àø÷zå ïa¥½©¦§¨¬§−§¥®¦´¨«§À̈¦«¨¨³§Ÿ̈Æ

:éLéà éðáäàé äzr ék ééðraâìãBò øäzå §¨§¦½¦¬©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«©©´©»
äàeðN-ék ýåýé òîL-ék øîàzå ïa ãìzå©¥´¤¥¼©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ¦«§¨´
:ïBrîL BîL àø÷zå äæ-úà-íb éì-ïziå éëðà̈½Ÿ¦©¦¤¦−©¤¤®©¦§¨¬§−¦§«

ãìírtä äzr øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ
ìL Bì ézãìé-ék éìà éLéà äåléíéðá äL ¦¨¤³¦¦Æ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®

:éåì BîL-àø÷ ïk-ìräìïa ãìzå ãBò øäzå ©¥¬¨«¨§−¥¦«©©̧©¹©¥´¤¥À
äàø÷ ïk-ìr ýåýé-úà äãBà írtä øîàzå©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤´¤§Ÿ̈½©¥²¨«§¨¬

:úãlî ãîrzå äãeäé BîLìàìçø àøzå §−§®̈©©«£−Ÿ¦¤«¤©¥´¤¨¥À
dúçàa ìçø àp÷zå á÷réì äãìé àì ék¦´³Ÿ¨«§¨Æ§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−©«£Ÿ¨®
äúî ïéà-íàå íéðá él-äáä á÷ré-ìà øîàzå©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦¥¨¬

:éëðàáúçúä øîàiå ìçøa á÷ré óà-øçiå ¨«Ÿ¦©¦«©©¬©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤£©³©
:ïèá-éøt Cnî òðî-øLà éëðà íéýìû¡Ÿ¦Æ¨½Ÿ¦£¤¨©¬¦¥−§¦¨«¤

âãìúå äéìà àa ääìá éúîà äpä øîàzå©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§−̈´Ÿ¥¤®¨§¥¥Æ
:äpnî éëðà-íâ äðaàå ékøa-ìrãBì-ïzzå ©¦§©½§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−¦¤«¨©¦¤²

:á÷ré äéìà àáiå äMàì dúçôL ääìa-úà¤¦§¨¬¦§¨−̈§¦¨®©¨¬Ÿ¥¤−¨©«£«Ÿ
ä:ïa á÷réì ãìzå ääìa øäzååìçø øîàzå ©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«©³Ÿ¤¨¥¸

ïk-ìr ïa éì-ïziå éì÷a òîL íâå íéýìû épðc̈©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−¥®©¥²
:ïc BîL äàø÷æääìa ãìzå ãBò øäzå ¨«§¨¬§−¨«©©´©½©¥¾¤¦§−̈

:á÷réì éðL ïa ìçø úçôLçìçø øîàzå ¦§©´¨¥®¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤¨¥À
ézìëé-íb éúçà-ír ézìzôð | íéýìû éìezôð©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−©¨®Ÿ§¦

:éìzôð BîL àø÷zåèäãîr ék äàì àøzå ©¦§¨¬§−©§¨¦«©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈
dúà ïzzå dúçôL ätìæ-úà çwzå úãlî¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´¦§¨½̈©¦¥¬Ÿ¨²

:äMàì á÷réìéäàì úçôL ätìæ ãìzå §©«£−Ÿ§¦¨«©¥À¤¦§¨²¦§©¬¥−̈
:ïa á÷réìàéäàì øîàzåáéúëãâáéø÷ãâ àa §©«£¬Ÿ¥«©¬Ÿ¤¥−̈¨´®̈

L-úà àø÷zå:ãb BîáéúçôL ätìæ ãìzå ©¦§¨¬¤§−¨«©¥À¤¦§¨Æ¦§©´
:á÷réì éðL ïa äàìâééøLàa äàì øîàzå ¥½̈¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤¥½̈§¨§¦¾

:øLà BîL-úà àø÷zå úBða éðeøMà ék¦¬¦§−¦¨®©¦§¨¬¤§−¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

˙„lÓ „ÓÚzÂ(לה (כט, ««¬…ƒ∆∆
מיהּודה  ׁשבט יסּור "לא נאמר ּבֹו ּביהּודה, נאמר זה ֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּפסּוק

על  ׁשרֹומז לֹומר, ויׁש הּמׁשיח). מל) ׁשילה" יבא ּכי עד . .ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

"ּכל  ּדהּנה ּגלּות. אחריה ׁשאין והּׁשלמה, האמּתית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּגאּלה
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זכר". לׁשֹון ּדלעתיד מּׁשירה חּוץ נקבה, לׁשֹון ְְְְִִִִִֵַָָָָָהּׁשירֹות

לּה יׁש "ׁשהּנקבה ÈÏ„‰ּכלֹומר: ¯Úˆ נמׁשל ׁשהּגלּות (ּכּידּוע ְְֵֵֶַַָָ««≈»ְִֶַַַָָָ

ּבׁשם  נקראים הּמׁשיח ימֹות חבלי וכן ללידה. והּגאּלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻלעּבּור

מּלעתיד  חּוץ צער; אחריהם יׁש הּנּסים ּכל אף לידה), ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָחבלי

ּכזכרים . . צער אחריה Ì„ÈÏBÈׁשאין ‡Ï",קטז פסחים (תוספות ְֲִִֵֶֶַַַָָ…ƒ≈
ב).

éòéáøãéàöîiå íéhç-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«¦¦À©¦§¨³
Bnà äàì-ìà íúà àáiå äãOa íéàãeã«¨¦Æ©¨¤½©¨¥´Ÿ½̈¤¥−̈¦®
éàãecî éì àð-éðz äàì-ìà ìçø øîàzå©³Ÿ¤¨¥¸¤¥½̈§¦¨´¦½¦«¨¥−

ða:CåèéLéà-úà Czç÷ èrîä dì øîàzå §¥«©´Ÿ¤À̈©«§©Æ©§¥´¤¦¦½
ïëì ìçø øîàzå éða éàãec-úà íb úç÷ìå§¨©¾©©¬¤«¨¥−§¦®©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ

ðá éàãec úçz äìélä Cnr ákLé:Cæèàáiå ¦§©³¦¨Æ©©½§¨©−©«¨¥¬§¥«©¨¸Ÿ
Búàø÷ì äàì àözå áøra äãOä-ïî á÷ré©«£¬Ÿ¦©¨¤»¨¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈¦§¨À

ézøëN øëN ék àBáz éìà øîàzåéàãeãa E ©¸Ÿ¤Æ¥©´¨½¦ µ¨´Ÿ§©§¦½§«¨¥−
:àeä äìéla dnr ákLiå éðaæéíéýìû òîLiå §¦®©¦§©¬¦−̈©©¬§¨«©¦§©¬¡Ÿ¦−

:éLéîç ïa á÷réì ãìzå øäzå äàì-ìà¤¥¨®©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬£¦¦«
çéézúð-øLà éøëN íéýìû ïúð äàì øîàzå©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤¨©¬¦

:øëùOé BîL àø÷zå éLéàì éúçôLèéøäzå ¦§¨¦−§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«©©¬©
:á÷réì éML-ïa ãìzå äàì ãBòëøîàzå −¥¨®©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤

írtä áBè ãáæ éúà | íéýìû éðãáæ äàì¥À̈§¨©̧¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ
àø÷zå íéðá äML Bì ézãìé-ék éLéà éðìaæé¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®©¦§¨¬

:ïeìáæ BîL-úààëàø÷zå úa äãìé øçàå ¤§−§ª«§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬
:äðéc dîL-úàáëìçø-úà íéýìû økæiå ¤§−̈¦¨«©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®

:dîçø-úà çzôiå íéýìû äéìà òîLiå©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½©¦§©−¤©§¨«
âëíéýìû óñà øîàzå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−

:éútøç-úàãëøîàì óñBé BîL-úà àø÷zå ¤¤§¨¦«©¦§¨¯¤§²¥−¥®Ÿ
:øçà ïa éì ýåýé óñéäëäãìé øLàk éäéå Ÿ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬©¥«©§¦¾©«£¤²¨«§¨¬

éðçlL ïáì-ìà á÷ré øîàiå óñBé-úà ìçø̈¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¨½̈©§¥̧¦Æ
:éöøàìe éîB÷î-ìà äëìàååëéLð-úà äðz §¥´§½̈¤§¦−§©§¦«§º̈¤¨©´

ék äëìàå ïäa Eúà ézãár øLà éãìé-úàå§¤§¨©À£¤̧¨©¯§¦«Ÿ§²¨¥−§¥¥®¨¦ µ
ézãár øLà éúãár-úà zrãé äzà:E ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬£©§¦«

æëéðéra ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåE ©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®
:Eììâa ýåýé éðëøáéå ézLçð¦©¾§¦©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(134 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÔeÏe·Ê BÓL ˙‡ ‡¯˜zÂ . . ÈLÈ‡ ÈÏaÊÈ ÌÚt‰(כ (ל, «««ƒ¿¿≈ƒƒƒ«ƒ¿»∆¿¿

ÈnÚ ‡l‡ B˙¯Èc ¯wÚ ‡‰z ‡Ï(רש"י) …¿≈ƒ«ƒ»∆»ƒƒ

'ּדירה  לֹו ׁשּיהיה נתאּוה הּקּב"ה לבֹוראן. ּדֹומים ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָצּדיקים

ּבקׁשר  נקּבע אבינּו יעקב ׁשל ּדירתֹו עּקר ואף ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּבתחּתֹונים';

יּׂששכר, ללידת ּבקׁשר (לא ּבמסחר ׁשעסק זבּולּון, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹללידת

לֹו ל'דירה' והפיכתֹו העֹולם זּכּו קרי: ּבּתֹורה), ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָׁשעסק

.ְִֵָיתּבר

éùéîççë:äðzàå éìr EøëN äá÷ð øîàiå©Ÿ©®¨§¨¯§¨«§²¨©−§¤¥«¨
èëézãár øLà úà zrãé äzà åéìà øîàiåE ©Ÿ́¤¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®

ð÷î äéä-øLà úàå:ézà Eì-øLà èrî ék §¥²£¤¨¨¬¦§§−¦¦«¦¿§©Á£¤
Eúà ýåýé Cøáéå áøì õøôiå éðôì Eì äéä̈¨̧§³§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤§Ÿ̈²«Ÿ§−
:éúéáì éëðà-íâ äNrà éúî äzrå éìâøì§©§¦®§©À̈¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−§¥¦«

àìåéì-ïzú-àì á÷ré øîàiå Cì-ïzà äî øîài ©−Ÿ¤¨´¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´
äáeLà äfä øácä él-äNrz-íà äîeàî§½¨¦©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨

ðàö ärøà:øîLà Eáìðàö-ìëa øáràE ¤§¤¬«Ÿ§−¤§«Ÿ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹
àeìèå ã÷ð | äN-ìk íMî øñä íBiä©À¨¥̧¦¹̈¨¤´¨´Ÿ§¨À
íéfra ã÷ðå àeìèå íéáNka íeç-äN-ìëå§¨¤Æ©§¨¦½§¨¬§¨−Ÿ¨«¦¦®

:éøëN äéäåâìøçî íBéa éú÷ãö éa-äúðrå §¨−̈§¨¦«§¨«§¨¦³¦§¨¦Æ§´¨½̈
éðôì éøëN-ìr àBáú-ékã÷ð epðéà-øLà ìk E ¦«¨¬©§¨¦−§¨¤®´Ÿ£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ

:ézà àeä áeðb íéáNka íeçå íéfra àeìèå§¨¹¨«¦¦À§Æ©§¨¦½¨¬−¦¦«
ãì:Eøáãë éäé eì ïä ïáì øîàiåäìíBia øñiå ©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«©¨´©©Á

úàå íéàìhäå íéc÷rä íéLézä-úà àeää©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´§©§ª¦À§¥³
Ba ïáì-øLà ìk úàìhäå úBc÷pä íéfrä-ìk̈¨«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ£¤¨¨Æ½

ïziå íéáNka íeç-ìëå:åéða-ãéaåìCøc íNiå §¨−©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«©À̈¤¤µ¤
ìLärø á÷réå á÷ré ïéáe Bðéa íéîé úL §´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸŸ¤²

:úøúBpä ïáì ïàö-úàæììwî á÷ré Bì-çwiå ¤¬Ÿ¨−̈©«¨«Ÿ©¦©´©«£ÀŸ©©¬
úBðáì úBìöt ïäa ìvôéå ïBîørå æeìå çì äðáì¦§¤²©−§´§©§®©§©¥³¨¥Æ§¨´§¨½

:úBì÷nä-ìr øLà ïálä óNçîçì-úà âviå ©§Æ©¨½̈£¤−©©©§«©©¥À¤
íénä úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´©¨®¦

ì ïàvä ïàáz øLàäðîçiå ïàvä çëðì úBzL £¤Á¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ©¥©−§¨
ì ïàáa:úBzLèìúBì÷nä-ìà ïàvä eîçiå §Ÿ¨¬¦§«©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®

å:íéàìèe íéc÷ð íéc÷r ïàvä ïãìz ©¥©´§¨©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦«
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î-ìà ïàvä éðt ïziå á÷ré ãéøôä íéáNkäå§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤
Bcáì íéøãr Bì úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå ã÷r̈²Ÿ§¨−§´Ÿ¨®̈©¨̧¤³£¨¦Æ§©½

:ïáì ïàö-ìr íúL àìåàîíçé-ìëa äéäå §¬Ÿ¨−̈©¬Ÿ¨¨«§¨À̈§¨©¥»
úBì÷nä-úà á÷ré íNå úBøM÷îä ïàvä©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ¤©©§²
:úBì÷na äpîçéì íéèäøa ïàvä éðérì§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨©©§«

áîéèräáeíéôèrä äéäå íéNé àì ïàvä ó §©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ
:á÷réì íéøLwäå ïáììâîãàî Léàä õøôiå §¨½̈§©§ª¦−§©«£«Ÿ©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ

íéãárå úBçôLe úBaø ïàö Bì-éäéå ãàî§®Ÿ©«§¦Æ´Ÿ©½§¨Æ©«£¨¦½
:íéøîçå íélîâeàìà-éðá éøác-úà òîLiå §©¦−©«£Ÿ¦«©¦§©À¤¦§¥³§¥«

eðéáàì øLà-ìk úà á÷ré ç÷ì øîàì ïáì̈¨Æ¥½Ÿ¨©´©«£½Ÿ¥−¨£¤´§¨¦®
:äfä ãákä-ìk úà äNr eðéáàì øLàîe¥«£¤´§¨¦½¨¾̈¥¬¨©¨−Ÿ©¤«

áBnr epðéà äpäå ïáì éðt-úà á÷ré àøiå©©¬§©«£−Ÿ¤§¥´¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−
ìL ìBîúk:íBLâáeL á÷ré-ìà ýåýé øîàiå ¦§¬¦§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²

éúBáà õøà-ìà:Cnr äéäàå EzãìBîìe E ¤¤¬¤£¤−§«©§¤®§¤«§¤−¦¨«
ãäãOä äàììe ìçøì àø÷iå á÷ré çìLiå©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®©¨¤−

:Bðàö-ìàäéðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå ¤Ÿ«©´Ÿ¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´
ìL ìîúk éìà epðéà-ék ïëéáàéáà éýìûå íL £¦¤½¦«¥¤¬¥©−¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´¨¦½

:éãnr äéäåézãár éçk-ìëa ék ïzrãé äðzàå ¨−̈¦¨¦«§©¥−¨§©§¤®¦µ§¨Ÿ¦½¨©−§¦
:ïëéáà-úàæ-úà óìçäå éa ìúä ïëéáàå ¤£¦¤«©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬¤

òøäì íéýìû Bðúð-àìå íéðî úøNr ézøkNî©§ª§¦−£¤´¤Ÿ¦®§«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½§¨©−
:éãnrçEøëN äéäé íéc÷ð øîàé äk-íà ¦¨¦«¦´ŸŸ©À§ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½

íéc÷r øîàé äk-íàå íéc÷ð ïàvä-ìë eãìéå§¨«§¬¨©−Ÿ§ª¦®§¦´ŸŸ©À£ª¦Æ
:íéc÷r ïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäéèìviå ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ£ª¦«©©¥¯

:éì-ïziå íëéáà äð÷î-úà íéýìûéúra éäéå ¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−©¦¤¦«©§¦À§¥Æ
äpäå íBìça àøàå éðér àOàå ïàvä íçé©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤©«£®§¦¥³
íéc÷ð íéc÷r ïàvä-ìr íéìòä íéãzrä̈«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−

:íécøáeàéíBìça íéýìûä Càìî éìà øîàiå §ª¦«©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²©«£−
:éðpä øîàå á÷réáééðér àð-àN øîàiåäàøe E ©«£®Ÿ¨«Ÿ©−¦¥«¦©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³§¥Æ

íéc÷ð íéc÷r ïàvä-ìr íéìòä íéãzrä-ìk̈¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−
:Cl äNò ïáì øLà-ìk úà éúéàø ék íécøáe§ª¦®¦´¨¦½¦¥²¨£¤¬¨−̈¬Ÿ¤¨«

âéäávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä éëðà̈«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈
àö íe÷ äzr øãð íL él zøãð øLà£¤̧¨©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ

áeLå úàfä õøàä-ïî:EzãìBî õøà-ìà ¦¨¨´¤©½Ÿ§−¤¤¬¤«©§¤«

ãé÷ìç eðì ãBòä Bì äðøîàzå äàìå ìçø ïrzå©©³©¨¥¸§¥½̈©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤
:eðéáà úéáa äìçðååèBì eðáLçð úBiøëð àBìä §©«£−̈§¥¬¨¦«£¯¨§¦²¤§©¬§−

:eðtñk-úà ìBëà-íb ìëàiå eðøëî ékæèék ¦´§¨¨®©¬Ÿ©©¨−¤©§¥«¦´
àeä eðì eðéáàî íéýìû ìévä øLà øLòä-ìë̈¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³¡Ÿ¦Æ¥«¨¦½¨¬−
éìà íéýìû øîà øLà ìk äzrå eðéðáìeE §¨¥®§©À̈ŸÁ£¤̧¨©¯¡Ÿ¦²¥¤−

:äNr£¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(113 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

„‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ ı¯ÙiÂ(מג (לא, «ƒ¿…»ƒ¿…¿…
"ּופרצּת הּקּב"ה ּבּׂשרֹו לחרן יעקב ׁשל הליכתֹו ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹּבתחּלת

לֹו נאמרה מה לׁשם ולכאֹורה, ונגּבה". וצפֹונה וקדמה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָיּמה

ּבכל  ּוׁשמרּתי עּמ אנכי "והּנה ּבהבטחה ּדי ולא זֹו, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹּבׂשֹורה

ׁשהּקּב"ה  לֹומר, ויׁש זֹו. מהליכה יירא ׁשּלא ּכדי "ּתל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאׁשר

הּמדידה  את 'לפרץ' ּכדי לחרן יֹורד ׁשהּוא לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹהֹודיע

ּבית  את ׁשם ּולהקים מקֹום' ׁשל אף 'חרֹון ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָוההגּבלה

"מּטתֹו ׁשל ּבאפן נהיה ÓÏL‰יׂשראל, זֹו עבֹודתֹו ידי ועל ." ְְִִֵֶֶָָֹ¿≈»ְְְֲִֵַָָ

" האיׁש".ı¯ÙiÂאצלֹו ְֶ«ƒ¿…ִָ

éùùæéåéLð-úàå åéða-úà àOiå á÷ré í÷iå©−̈¨©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈
:íélîbä-ìrçé-ìk-úàå eäð÷î-ìk-úà âäðiå ©©§©¦«©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨

ïcôa Lëø øLà Bðéð÷ äð÷î Lëø øLà BLëø§ªÆ£¤´¨½̈¦§¥Æ¦§¨½£¤¬¨©−§©©´
:ïrðk äöøà åéáà ÷çöé-ìà àBáì íøàèéïáìå £¨®¨²¤¦§¨¬¨¦−©¬§¨§¨«©§¨¨´

íéôøzä-úà ìçø áðâzå Bðàö-úà ææâì Cìä̈©½¦§−Ÿ¤Ÿ®©¦§´Ÿ¨¥½¤©§¨¦−
:äéáàì øLàëïáì áì-úà á÷ré áðâiå £¤¬§¨¦«¨©¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈

:àeä çøá ék Bì ãébä éìa-ìr énøàä̈«£©¦®©§¦Æ¦¦´½¦¬Ÿ¥−©«
àë-úà øáriå í÷iå Bì-øLà-ìëå àeä çøáiå©¦§©¬Æ§¨£¤½©−̈¨©©«£´Ÿ¤

:ãrìbä øä åéðt-úà íNiå øäpäáëïáìì ãbiå ©¨®̈©¨¬¤¤¨−̈©¬©¦§¨«©ª©¬§¨−̈
:á÷ré çøá ék éLéìMä íBiaâëåéçà-úà çwiå ©´©§¦¦®¦¬¨©−©«£«Ÿ©¦©³¤¤¨Æ

÷aãiå íéîé úráL Cøc åéøçà ócøiå Bnr¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´¨¦®©©§¥¬
:ãrìbä øäa Búàãëïáì-ìà íéýìû àáiå Ÿ−§©¬©¦§¨«©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤¨¨¬

Eì øîMä Bì øîàiå äìélä íìça énøàä̈«£©¦−©«£´Ÿ©®̈§¨©Ÿ́¤À¦¨¯¤§²
:òø-ãr áBhî á÷ré-ír øaãz-ïtäëïáì âOiå ¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬©¨«©©¥¬¨−̈

ïáìå øäa Bìäà-úà ò÷z á÷réå á÷ré-úà¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³¤¨«¢Æ¨½̈§¨¨²
:ãrìbä øäa åéçà-úà ò÷zåëïáì øîàiå ¨©¬¤¤−̈§©¬©¦§¨«©³Ÿ¤¨¨Æ

ðâzå úéNr äî á÷réìâäðzå éááì-úà á §©«£½Ÿ¤´¨¦½¨©¦§−Ÿ¤§¨¦®©§©¥Æ
:áøç úBéáLk éúða-úàæëçøáì úàaçð änì ¤§Ÿ©½¦§ª−¨«¤¨³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©

äçîNa EçlLàå él zãbä-àìå éúà áðâzå©¦§−ŸŸ¦®§«Ÿ¦©´§¨¦½¨«£©¥«£²§¦§¨¬



iriayרסד - al - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øBpëáe óúa íéøLáeçë÷Mðì éðzLèð àìå §¦¦−§¬Ÿ§¦«§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬
:BNr zìkñä äzr éúðáìå éðáìèëìàì-Lé §¨©−§¦§Ÿ®̈©−̈¦§©¬§¨£«¤§¥´

| Lîà íëéáà éýìûå òø íënr úBNrì éãé̈¦½©«£¬¦¨¤−®̈¥«Ÿ¥̧£¦¤¹¤´¤
á÷ré-ír øacî Eì øîMä øîàì éìà øîà̈©¯¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ

:òø-ãr áBhîìóñëð-ék zëìä Cìä äzrå ¦¬©¨«§©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«¦§¬Ÿ
éáà úéáì äzôñëð:éäìà-úà záðâ änì E ¦§©−§¨§¥´¨¦®¨¬¨¨©−§¨¤¡Ÿ¨«

àìézøîà ék éúàøé ék ïáìì øîàiå á÷ré ïriå©©¬©©«£−Ÿ©´Ÿ¤§¨®̈¦´¨¥½¦¦´¨©½§¦
éúBða-úà ìæâz-ït:énrî EáìøLà ír ¤¦§¬Ÿ¤§¤−¥«¦¦«¦Â£¤̧

éäìà-úà àöîzeðéçà ãâð äéçé àì E ¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ¦«§¤¼¤´¤©¥¯
ék á÷ré òãé-àìå Cì-ç÷å éãnr äî Eì-økä©¤§²¨¬¦¨¦−§©¨®§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ¦¬

:íúáðb ìçøâì| á÷ré-ìäàa ïáì àáiå ¨¥−§¨¨«©©¨¸Ÿ¨¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ
àöî àìå úäîàä ézL ìäàáe äàì ìäàáe§´Ÿ¤¥À̈§²Ÿ¤§¥¬¨«£¨−Ÿ§´Ÿ¨¨®

:ìçø ìäàa àáiå äàì ìäàî àöiåãììçøå ©¥¥Æ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ§¬Ÿ¤¨¥«§¨¥º
áLzå ìîbä øëa íîNzå íéôøzä-úà äç÷ì̈«§¨´¤©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈©¥´¤
àöî àìå ìäàä-ìk-úà ïáì LMîéå íäéìr: £¥¤®©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤§¬Ÿ¨¨«

äìék éðãà éðéra øçé-ìà äéáà-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¦À¨©¦̧©Æ§¥¥´£Ÿ¦½¦´
éðtî íe÷ì ìëeà àBìéì íéLð Cøã-ék E ³©Æ¨´¦¨¤½¦¤¬¤¨¦−¦®

:íéôøzä-úà àöî àìå Ntçéååìá÷réì øçiå ©§©¥¾§¬Ÿ¨−̈¤©§¨¦«©¦¬©§©«£−Ÿ
érLt-äî ïáìì øîàiå á÷ré ïriå ïáìa áøiå©¨´¤§¨®̈©©³©©«£ŸÆ©Ÿ́¤§¨½̈©¦§¦Æ

:éøçà z÷ìã ék éúàhç äîæìzLMî-ék ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨©«£¨«¦«¦©´§¨
íéN Eúéá-éìk ìkî úàön-äî éìk-ìk-úà¤¨¥©À©¨¨̧¨Æ¦´Ÿ§¥«¥¤½¦´

éçàå éçà ãâð äk:eðéðL ïéa eçéëBéå Eçìäæ ½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®§¦−¥¬§¥«¤Á
éìçø Cnr éëðà äðL íéøNréfrå Eàì E ¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ

ðàö éìéàå eìkL:ézìëà àì Eèìäôøè ¦¥®§¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦§¥¨Æ
éìà éúàáä-àìäpL÷áz éãiî äphçà éëðà E «Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−§©§¤®¨

:äìéì éúáðâe íBé éúáðbîéðìëà íBiá éúééä §ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨¨¦¯¦©²£¨©¬¦
:éðérî éúðL ãczå äìéla çø÷å áøçàîél-äæ −Ÿ¤§¤´©©®̈§¨©¦©¬§¨¦−¥«¥¨«¤¦º

ézãár Eúéáa äðL íéøNräøNr-òaøà E ¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼£©§¦¹©§©¤§¥³
éúðá ézLa äðLðàöa íéðL LLå Eóìçzå E ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½§¥¬¨¦−§Ÿ¤®©©«£¥¬

:íéðî úøNr ézøkNî-úàáîéáà éýìû éìeì ¤©§ª§¦−£¤¬¤Ÿ¦«¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á
äzr ék éì äéä ÷çöé ãçôe íäøáà éýìû¡Ÿ¥̧©§¨¹̈©³©¦§¨Æ¨´¨¦½¦¬©−̈
äàø étk réâé-úàå ééðr-úà éðzçlL í÷éø¥¨´¦©§¨®¦¤¨§¦º§¤§¦¯©©©²¨¨¬

:Lîà çëBiå íéýìû¡Ÿ¦−©¬©¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

‰ÏÈla Á¯˜Â ·¯Á ÈÏÎ‡ ÌBia(מ (לא, «¬»«ƒ…∆¿∆«««¿»
מנע  ׁשהּצער ּכ על אּלא עצמֹו, צער על לא הקּפיד ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹיעקב

רז"ל  ּוכמאמר 'מרּכבה'. ּבתֹור העבֹודה ׁשלמּות ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָמּמּנּו

(ּובפרט הּמרּכבה" הן הן ּומבאר ÈÁa¯"האבֹות ׁשּבאבֹות), ְְִֵֵֶַָָָָָ¿ƒְֶָָָֹ

הּתניא עֹולם (פכ"ג)ּבספר מעניני ּומבּדלים "קדֹוׁשים ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

. . Ì‰ÈÓÈהּזה Ïk.(ּבחרן לבן, ּבבית יעקב ּבהיֹות (ּגם " ֶַ»¿≈∆ְְְֲִֵַַָָָָֹ

ּגּוף  נזקי הלכֹות הּזקן אדמֹו"ר 'ערּו מ'ׁשּולחן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ(ּולהעיר

אחרֹון ּבקנטרס ד' סעיף -(ב)ונפׁש ּגּופֹו לצער ּׁשאֹוסר מה : ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַֻ

וקרח). חרב ׁשאכלֹו אבינּו, מּיעקב ְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹצריֿעּיּוןּֿגדֹול

éòéáùâîéúða úBðaä á÷ré-ìà øîàiå ïáì ïriå©©̧©¨¹̈©Ÿ́¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹
éða íéðaäåäàø äzà-øLà ìëå éðàö ïàväå §©¨¦³¨©Æ§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−

Bà íBiä älàì äNrà-äî éúðáìå àeä-éì¦®§¦§Ÿ©º¨¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬
:eãìé øLà ïäéðáìãîúéøá äúøëð äëì äzrå ¦§¥¤−£¤¬¨¨«§©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−

ðéáe éðéa ãrì äéäå äzàå éðà:Eäîá÷ré çwiå £¦´¨¨®¨§¨¨¬§¥−¥¦¬¥¤«©¦©¬©«£−Ÿ
:äávî äîéøéå ïáàåîeè÷ì åéçàì á÷ré øîàiå ®̈¤©§¦¤−¨©¥¨«©¸Ÿ¤©«£³Ÿ§¤¨Æ¦§´

íL eìëàiå ìâ-eNriå íéðáà eç÷iå íéðáà£¨¦½©¦§¬£¨¦−©©«£¨®©¬Ÿ§−̈
:ìbä-ìræîá÷réå àúeãäN øâé ïáì Bì-àø÷iå ©©¨«©¦§¨´¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ

:ãrìb Bì àø÷çîéðéa ãr äfä ìbä ïáì øîàiå ¨¬¨−©§¥«©´Ÿ¤¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬
ðéáe:ãrìb BîL-àø÷ ïk-ìr íBiä Eèîätönäå ¥«§−©®©¥¬¨«¨§−©§¥«§©¦§¨Æ

ðéáe éðéa ýåýé óöé øîà øLàLéà øúqð ék E £¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬¦¨¥−¦¬
:eärøîðíéLð çwz-íàå éúða-úà äprz-íà ¥«¥¥«¦§©¤´¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ

éðéa ãr íéýìû äàø eðnr Léà ïéà éúða-ìr©§Ÿ©½¥¬¦−¦¨®§¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬
ðéáe:Eàðäfä ìbä | äpä á÷réì ïáì øîàiå ¥¤«©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ¦¥´©©´©¤À

ðéáe éðéa éúéøé øLà äávnä äpäå:Eáðãr §¦¥Æ©©¥½̈£¤¬¨¦−¦¥¦¬¥¤«¥µ
øárà-àì éðà-íà äávnä äãrå äfä ìbä©©´©¤½§¥−̈©©¥¨®¦À̈¦Ÿ¤«¡³Ÿ

éìàéìà øárú-àì äzà-íàå äfä ìbä-úà E ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹
:ärøì úàfä äávnä-úàå äfä ìbä-úà¤©©¬©¤²§¤©©¥¨¬©−Ÿ§¨¨«
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ı¯‡Ï B˙BeÏÏ ,B˙‡¯˜Ï e‡a Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÏL ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ∆∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿»¿«»»∆

ב) לב, יֹוצאים (רׁש"י אינם יׂשראל ארץ מלאכי הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

לֹומר, ויׁש ּפרׁשתנּו. ּבתחּלת רׁש"י ׁשּכתב ּכפי לארץ, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלחּוץ

ׁשם מלאכי Èˆ‡ּדהּנה יצאּו לא ולכן יׂשראל, מארץ יעקב ְִֵָ»»ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

מארץ  יֹוצאים אינם אּלּו מלאכים ּכי ללּוֹותֹו, יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָארץ

ּכאן אבל הּיציאה ÊÁ¯יׂשראל. ולכן יׂשראל, לארץ יעקב ְֲִֵָָָ»«ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לארץ, לחּוץ יציאה ּבגדר אינּה לארץ ללּוֹותֹו יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָמארץ

לארץ. הּכניסה לצר היא הּיציאה מּטרת ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכי

øéèôîáìàåéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²
:Bî÷îì ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå åéúBðáìå§¦§−̈©§¨´¤¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«
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ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr dk jxk zegiy ihewl)

ׂשמחת  לאחר ׁשּמּיד - נׂשיאינּו רּבֹותינּו ׁשל ּפתגמם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָידּוע

הל "ויעקב ׁשל העבֹודה מתחּלה ּבראׁשית וׁשּבת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹּתֹורה

ּכל  ׁשל ׁשּלֹו, העבֹודה ּולסדר לדר הֹול יהּודי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלדרּכֹו"

ּכּלּה. ַָָָֻהּׁשנה

עסּוקים  ּתׁשרי חדׁש ּבמׁש ּפעמים: מסּפר הסּבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּוכבר

ּבעניני ּבעּקר ּובהכנֹות ˜„M‰יׂשראל ׁשּבהם ּובמצֹות ּבחגים , ְְְְִִִֵֵָָָ¿À»ְְְֲִִֶֶַַָָ

רב  - חֹול ועניני חֹול ימי מּגיעים ּתׁשרי חדׁש לאחר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹלהם.

הּפרנסה  ּבעסק יׂשראל רב עסּוקים ׁשּבהם חֹול ימי הם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּימים

ְֶַוכּדֹומה.

נרמז  ּכּלּה, הּׁשנה לעבֹודת ּתׁשרי מחדׁש זה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻמעבר

"לדרּכֹו" הּמּלה הדּגׁשת ּכאׁשר לדרּכֹו", הל ְְְְְְְֲֲִֶַַַַַַַַָָָֹּב"ויעקב

ׁשהּדר ּבכ נרמז אחד מּצד קצֹות. ׁשני ׁשל מׁשמעּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכֹוללת

ׁשּלאחרי  החֹול ּבימי ּכּלּה, הּׁשנה ּבמׁש הּיהּודי הֹול ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּבּה

- "ּדרּכֹו" היא אּלא ּתׁשרי, חדׁש ׁשל ּכדר אינּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּתׁשרי,

ׁשל הּדרÌ„‡‰ אכילה ּבפרנסה, עסּוק הּוא זמּנֹו ּברב : ֶֶֶַ»»»ְְְְֲִַַָָָָֹ

ּבגלּוי. קדּׁשה ּבּה רֹואים ׁשאין ּדר - וכּדֹומה וׁשינה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשתּיה

לאֿיהּודי. לבין יהּודי ּבין הבּדל ׁשּום לכאֹורה, אין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹּובכ

ׁשני, "ּדרּכֹו":d˙B‡aמּצד ׁשּזֹוהי מדּגׁש "לדרּכֹו" מּלה ִִֵַ¿»ְְְְִִֶַַָָֻ

הּדרBlLּדר -˙„ÁÈÓ סלל הּוא אׁשר אבינּו, יעקב ׁשל ֶֶַ∆ֶֶ¿À∆∆ֲֲִֶֶַַָָֹ

ׁשל  היֹוםֿיֹומית הּדר ּגם ּכלֹומר, יׂשראל. ּכל ּבּׁשביל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹותּה

ּובמׁשקהּו, ּבמאכלֹו הּגׁשמּיים, ּבמעׂשיו התנהגּותֹו ּכל ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָיהּודי,

לאֿיהּודי, ׁשל מּדרּכֹו ׁשֹונה וכּדֹומה, ּובמּתנֹו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹּבמּׂשאֹו

ׁשּמים" "לׁשם יהדּות ׁשל ּבאפן נעׂשה זה ּכל ּכי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹלהבּדיל.

דעהּו". ּדרכי ְְֵֶָָָּו"בכל
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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§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

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©¨§¨§©¥©©¨



רסט

éðéra ïç-àöîì éðãàì:E(éåì)æíéëàìnä eáLiå ©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«©¨ª̧Æ©©§¨¦½
éçà-ìà eðàa øîàì á÷ré-ìàíâå åNr-ìà E ¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³¤¨¦̧Æ¤¥½̈§©Æ

:Bnr Léà úBàî-òaøàå Eúàø÷ì Cìäçàøéiå Ÿ¥´¦§¨«§½§©§©¥¬¦−¦«©¦¨¯
Bzà-øLà írä-úà õçiå Bì øöiå ãàî á÷ré©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́®©©¹©¤¨¨´£¤¦À

ì íélîbäå ø÷aä-úàå ïàvä-úàå:úBðçî éðL §¤©¯Ÿ§¤©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬©«£«
èúçàä äðçnä-ìà åNr àBáé-íà øîàiå©¾Ÿ¤¦¨¬¥¨²¤©©«£¤¬¨©©−

:äèéìôì øàLpä äðçnä äéäå eäkäå(ìàøùé) §¦¨®§¨¨²©©«£¤¬©¦§−̈¦§¥¨«
ééáà éýìûå íäøáà éáà éýìû á÷ré øîàiå©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼¡Ÿ¥Æ¨¦´©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´

EzãìBîìe Eöøàì áeL éìà øîàä ýåýé ÷çöé¦§®̈§Ÿ̈º¨«Ÿ¥´¥©À¯§©§§²§«©§§−
:Cnr äáéèéàåàé-ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷ §¥¦¬¨¦¨«¨¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨

éì÷îá ék Ecár-úà úéNr øLà úîàä́̈¡¤½£¤¬¨¦−¨¤©§¤®¦´§©§¦À
iä-úà ézøárì éúééä äzrå äfä ïcøéðL ¨©̧§¦Æ¤©©§¥´©¤½§©¨¬¨¦−¦¦§¥¬

:úBðçîáéàøé-ék åNr ãiî éçà ãiî àð éðìévä ©«£«©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥¨®¦«¨¥³
:íéða-ìr íà éðkäå àBáé-ït Búà éëðàâéäzàå ¨«Ÿ¦ÆŸ½¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«§©¨´

Erøæ-úà ézîNå Cnr áéèéà áèéä zøîà̈©½§¨¥¥¬¥¦−¦¨®§©§¦³¤©§£Æ
:áøî øôqé-àì øLà íiä ìBçk§´©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

האברך ישראל ארי' שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח כסלו, בו כותב ע"ד פעולתו ביחד עם האברך מאיר צבי שי' בענין 
הצלת הילדים והילדות מן המסיתים והמדיחים ר"ל, ומסתפק אם להמשיך בזה, כיון שעד עכשיו לא 

פעלו כמעט כלום וכן מפריע זה את סדר הלימודים.

הנה אין ברור ממכתבו אם התחלת העבודה בזה היתה בהסכם ההנהלה או שעשו זה על דעת 
עצמם, כי כותב רק שעתה ההנהלה מסכמת שילכו ביום ועש"ק ועל יותר זמן יסכימו רק ע"פ מכתב 

ממני.

הנה מחד גיסא גודל ענין דהצלת אפילו נפש אחת מישראל אין לשער כלל, גם מה שכותב שעד 
עכשיו לא פעלו כלל, הנה מלבד שאי אפשר לדעת אם לא פעלו כי אין אתנו יודע עד מה והאדם הלא 
יראה לעינים ואינו יודע מהנעשה בלבו של חבירו, הנה גם אם אמת הדבר שלא פעלו עד עתה, הרי 
אפשר שהתעמולה דעד עתה היא חרישה וזריעה או נטיעה )וכמבואר בדא"ח בכ"מ החילוק דזריעה 

ונטיעה( להפירות שיראו בעתיד, אשר אי אפשר הם בלתי חרישה זריעה ונטיעה מוקדמת,

אבל לאידך גיסא ידוע פתגם כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע איך שלפעמים היצה"ר בא בלבוש 
מסוה של סערטוק משי, ובפרט אצל תלמידים העוסקים בלימוד פנימיות התורה שמנסה הוא להתלבש 
בכו"כ לבושים בכדי לרמות אותם, והוא ע"ד דוגמא בזעיר אנפין מהמבואר בענין די"ט כסלו, שהי' 

צריך להעשות דוקא ע"י אלו שיש להם בבואה דבבואה,

אתר  על  התנאים  היודעת  הישיבה  הנהלת  עם  להתייעץ  הם  צריכים  שלהם  בנדון  ובמילא 
ומכרת ג"כ בכשרונותיהם, ובודאי תחליט אליבא דאמת, ויודיעוני החלטתם בזה והשי"ת יתן שתהי' 

להצלחה.

בברכה לו ולחבירו מאיר צבי שיחיו.

נ"ב: הפ"נ המוסגר במכתבו נתקבל.



לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא - בערים שונות בעולם ער
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
06:0106:0608:0608:0908:4108:4409:3709:3911:5511:5516:4716:4317:1417:1116:2417:21באר שבע )ח(

06:0306:0808:0608:0908:4108:4409:3709:3911:5411:5416:4716:4317:1117:0816:1017:18חיפה )ח(

06:0006:0608:0508:0708:4008:4209:3509:3711:5311:5316:5016:4617:1217:0816:0617:19ירושלים )ח(

06:0306:0808:0708:0908:4208:4409:3709:3911:5511:5516:4616:4217:1317:1016:2117:20תל אביב )ח(

06:4906:5908:2608:3109:1209:1710:0210:0512:0812:0916:2616:1917:0216:5516:0217:08אוסטריה, וינה )ח(

06:0706:0208:5208:4809:3409:3110:4510:4413:3913:4020:0220:0920:3220:3919:4920:51אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:4706:5608:2808:3209:1209:1710:0310:0612:1112:1116:3416:2617:0817:0116:0917:14אוקראינה, אודסה )ח(

06:2306:3208:0008:0508:4608:5009:3609:3911:4211:4316:0115:5316:3716:2915:3716:43אוקראינה, דונייצק )ח(

06:3506:4508:1208:1608:5709:0209:4709:5111:5411:5416:1116:0316:4716:3915:4616:53אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:0607:1608:3808:4209:2509:3110:1410:1812:1912:2016:3216:2317:0917:0116:0617:15אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

06:5907:0908:3008:3509:1809:2310:0710:1112:1212:1216:2416:1517:0116:5315:5817:07אוקראינה, קייב )ח(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
06:3306:3708:4508:4709:1809:2010:1510:1712:3612:3717:3917:3618:0418:0217:1718:12

07:1107:2008:5408:5809:3709:4110:2810:3112:3712:3817:0516:5817:3617:2916:3817:42איטליה, מילאנו )ח(

05:5405:5508:2408:2408:5408:5409:5609:5712:2812:2918:0118:0218:2418:2517:4418:34אקוואדור, קיטו )ח(

05:4605:4208:3008:2809:1009:0810:2110:1913:1213:1319:3019:3619:5820:0419:1620:16ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:2506:1809:1009:0509:5509:5211:0811:0614:0414:0520:3420:4121:0621:1420:2221:28ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:4106:4808:3508:3809:1409:1710:0710:1012:2012:2116:5816:5317:2817:2316:3617:35ארה״ב, בולטימור )ח(

06:3306:4008:2508:2809:0409:0809:5710:0012:0912:1016:4516:3917:1617:1016:2217:22ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:3406:4108:2508:2909:0509:0909:5810:0112:1012:1116:4516:4017:1617:1116:2317:23ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:1307:2109:0209:0609:4209:4710:3510:3812:4612:4717:1817:1217:4917:4416:5517:56ארה״ב, דטרויט )ח(

06:4006:4508:4608:4909:2009:2310:1710:1912:3512:3617:3117:2717:5617:5317:0918:04ארה״ב, האוסטון )ח(

06:1706:2308:1908:2108:5408:5709:4909:5212:0612:0616:5416:5017:2217:1816:3217:29ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:3306:3808:4408:4609:1709:1910:1410:1612:3512:3517:3617:3318:0117:5817:1518:08ארה״ב, מיאמי )ח(

06:3106:3808:2108:2509:0109:0509:5409:5612:0512:0616:4016:3417:1117:0516:1717:17ארה״ב, ניו הייבן )ח(

06:5707:0408:4908:5209:2809:3210:2110:2412:3412:3417:1017:0417:4017:3516:4717:47ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:3106:3808:2008:2409:0009:0409:5309:5612:0412:0516:3716:3117:0917:0316:1417:15ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5305:5108:3108:3009:0209:0210:0810:0812:4812:4918:4018:4319:0419:0718:2419:17בוליביה, לה-פס )ח(

07:4607:5609:1509:2010:0410:0910:5210:5612:5612:5717:0616:5617:4317:3516:4017:50בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:4507:5509:1509:2010:0310:0910:5210:5612:5612:5717:0716:5817:4417:3616:4117:51בלגיה, בריסל )ח(

05:1705:1407:5807:5608:3208:3109:3909:3912:2312:2418:2918:3318:5018:5418:0919:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0605:0407:4707:4508:2008:1909:2809:2712:1112:1218:1118:1518:3618:4017:5618:51ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:0507:1508:3308:3809:2209:2810:1110:1512:1412:1516:2416:1517:0116:5316:0017:07בריטניה, לונדון )ח(

07:2007:3108:4308:4809:3409:4010:2110:2612:2312:2316:2516:1517:0516:5616:0117:11בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:1407:2508:4008:4509:3009:3610:1810:2212:2012:2116:2716:1817:0516:5616:0017:11גרמניה, ברלין )ח(

07:2607:3508:5809:0209:4509:5010:3410:3812:3912:4016:5216:4317:2917:2116:2717:35גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:1405:1107:5607:5408:3008:2909:3909:3812:2412:2518:3518:4018:5518:5918:1419:10דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:4206:4508:5909:0009:3009:3210:2910:3012:5212:5318:0218:0118:2718:2517:4318:35הודו, מומבאי )ח(

06:3706:4008:5508:5609:2609:2710:2410:2612:4812:4917:5917:5718:2318:2217:4018:31הודו, פונה )ח(

06:3706:4608:1508:1909:0009:0509:5009:5411:5711:5816:1716:1016:5216:4515:5316:59הונגריה, בודפשט )ח(

06:3806:4608:3008:3309:0909:1310:0210:0512:1412:1516:4916:4317:2017:1516:2617:27טורקיה, איסטנבול )ח(

06:5707:0408:5308:5609:3109:3410:2510:2712:3912:3917:2017:1517:4917:4516:5817:56יוון, אתונה )ח(



רעי

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא - 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
06:5607:0508:3608:4009:2009:2510:1110:1412:1812:1916:4016:3217:1417:0716:1517:21מולדובה, קישינב )ח(

06:4006:4308:5608:5809:2809:2910:2610:2812:4912:5017:5917:5718:2318:2217:3918:31מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:5904:5207:4307:3808:3408:3109:4909:4712:4912:5019:2819:3720:0420:1319:1720:28ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:1906:2308:2808:3009:0109:0309:5810:0012:1712:1817:1617:1217:4217:3916:5517:49נפאל, קטמנדו )ח(

06:5006:5708:4308:4609:2209:2510:1510:1812:2812:2817:0617:0017:3617:3116:4117:42סין, בייג'ין )ח(

06:4606:4709:1609:1609:4509:4610:4810:4813:1813:1918:5018:5119:1319:1418:3319:23סינגפור, סינגפור )ח(

06:4306:5308:0908:1408:5909:0509:4709:5111:5011:5015:5615:4716:3516:2615:3016:41פולין, ורשא )ח(

05:3405:3308:1008:1008:4108:4109:4609:4612:2312:2418:1018:1218:3418:3617:5418:46פרו, לימה )ח(

07:2907:3809:1209:1609:5509:5910:4610:4912:5412:5517:1917:1217:5217:4616:5517:59צרפת, ליאון )ח(

07:4707:5709:2309:2710:0910:1410:5811:0213:0413:0517:2217:1417:5717:4916:5618:03צרפת, פריז )ח(

05:4205:4308:0908:1008:3908:4009:4109:4212:1012:1117:3817:3818:0118:0117:2018:10קולומביה, בוגוטה )ח(

07:0207:0908:4808:5209:2909:3410:2110:2412:3112:3217:0316:5717:3317:2716:3717:39קנדה, טורונטו )ח(

06:4306:5108:2508:2909:0809:1309:5910:0312:0812:0916:3416:2717:0617:0016:0917:13קנדה, מונטריאול )ח(

06:1206:1808:1208:1508:4808:5209:4309:4611:5912:0016:4616:4117:1417:1016:2417:21קפריסין, לרנקה )ח(

08:1208:2409:3009:3610:2410:3011:1011:1513:1013:1017:0716:5717:4917:4016:4017:56רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:4808:0109:0409:0909:5910:0510:4510:4912:4312:4416:4116:3017:2017:1016:1017:27רוסיה, מוסקבה )ח(

07:1307:2208:5308:5709:3709:4210:2710:3112:3512:3516:5616:4817:3017:2316:3117:37רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:1807:2708:5709:0209:4209:4710:3210:3612:4012:4017:0516:5717:3517:2816:3517:41שוויץ, ציריך )ח(

06:1506:1708:3608:3709:0609:0810:0610:0712:3212:3217:4917:4818:1318:1217:3018:21תאילנד, 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 הדרךבער

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
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